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بعد �ساعات من �إعالنه التحول �إلى المعار�ضة زعيم التيار يحذر من "غ�ضب الحليم"

خطاب ناري يهاجم "الق�ضاء"
ال�صدر في
ٍ
و"الإطاريين"� :أفعال الثلث المعطل �شنيعة

 ترجمة :حامد احمد
ك�شف تقرير عن التو�صل لـ  200مقربة ل�ضحايا تنظيم داع�ش
الإرهابي ت�ضم � 12ألف جثة يف العراق ،م�ؤكد ًا �أن ذوي مفقودين يف
ق�ضاء احلويجة التابع ملحافظة كركوك يطالبون ب�أن تويل اجلهات
الر�سمية اهتمامها للك�شف عن م�صري ه�ؤالء املفقودين.
وذكر تقرير لوكالة ( )DWالأملانية� ،أن "عبد الله رم�ضان حممد،
من �أهايل احلويجة ،ما يزال حلد االن يبحث عن م�صري �شقيقه الذي
اختطفه تنظيم داع�ش االرهابي عند اجتياحه املدينة عام ."2014
ويقول حممد عن �شقيقه "ال �أ�ستطيع ن�سيانه ،فقط اريد ان اعرف اين
هو او العثور على رفاته ،لي�ست بيدي حيلة".
و�أ�ضاف التقرير� ،أن "حممد هو من بني �آالف ا�شخا�ص �آخرين يف
احلويجة ما يزالون يبحثون عن افراد عوائلهم اختطفهم داع�ش
االرهابي وذلك بعد �أكرث من ثالث �سنوات على ا�ستعادة ال�سيطرة
على املدينة".
و�أ�شار� ،إىل �أن "داع�ش يف الوقت الذي غادر فيه احلويجة ،كان عدد
القتلى بحدود � 7آالف وعدد الأ�شخا�ص املفقودين � 5آالف".

 بغداد /تميم الح�سن
هاج ��م زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري
مقتدى ال�ص ��در ،الق�ضاء و"الإطار
التن�سيق ��ي" عل ��ى خلفي ��ة رف� ��ض
املحكمة االحتادي ��ة العليا م�شروع
قانون الأمن الغذائي.
وا�ستغ ��رب ال�ص ��در يف خط ��اب
تلفزي ��وين ب ��ث م�س ��اء �أم� ��س ،من
م�ساي ��رة الق�ض ��اء ل� �ـ "الأفع ��ال
امل�شين ��ة للثلث املعطل" ،يف �إ�شارة
�إىل فريق" التن�سيقي".
وك ��رر ال�ص ��در رف�ض ��ه القاط ��ع
التحالف م ��ع "االطاريني" ،م�شري ًا
ب�أن ��ه ل ��ن يع ��ود �إىل "املحا�ص�صة"
و"التوافقية".
وبدا زعيم التي ��ار وك�أنه يحذر من
ع ��ودة "التظاه ��رات" بعد حتذيره
م ��ن "غ�ضب املظل ��وم" ،فيما اعترب
�أفع ��ال "الثل ��ث املعط ��ل" ب�أنه ��ا
حماولة لـ "تركيع ال�شعب".
وج ��اء اخلط ��اب الأخ�ي�ر عق ��ب
�ساعات من �إع�ل�ان ال�صدر "حتوله
ب�ش ��كل" م�ؤق ��ت �إىل "املعار�ض ��ة"
وملدة ال تقل عن �شهر.
وتزامنت املواق ��ف الأخرية لزعيم
التي ��ار م ��ع ك�س ��ب "االطاري�ي�ن"
الدعوى �ضد قانون الأمن الغذائي
الذي تقدمت به احلكومة وحتم�س
له ال�صدريون.
كم ��ا بدت مواقف ال�صدر وك�أنها رد
على "مبادرة امل�ستقلني" الأخرية،
والت ��ي رف�ضوا فيه ��ا االنخراط مع
التحالف الثالثي ،وف�ضلوا عو�ضا
عن ذل ��ك و�ضع �شروطه ��م لت�شكيل
حكومة م�ستقلة.
وبح�س ��ب بع� ��ض الت�سريب ��ات من
�أو�س ��اط ال�صدري�ي�ن� ،أن خط ��اب
زعي ��م التي ��ار الأخري ه ��و "حتذير
للإط ��ار التن�سيق ��ي و�إي ��ران الت ��ي
تدعم بع� ��ض االطاريني من حتريك
ال�شارع مرة �أخرى ،حتت م�سميات
ث ��ورة اجلي ��اع� ،أو ث ��ورة عل ��ى
الف�ساد".
 التفا�صيل �ص3

الك�شف عن 200
مقبرة ل�ضحايا داع�ش

 التفا�صيل �ص2

"انقاذ وطن" :ح�سم رئا�سات
اللجان مرتبط بت�شكيل الحكومة
 بغداد /المدى
رهن حتالف انقاذ وطن ،ح�سم رئا�سات اللجان النيابية بت�شكيل
احلكومة ،م�شدد ًا على اتفاق يت�ضمن تفعيل عمل الربملان.
وقالت النائبة عن احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين فيان �صربي� ،إن
"قادة حتالف انقاذ وطن عقدوا اجتماع ًا قبل �أيام يف �أربيل واتفقوا
على تفعيل جلان الربملان وعمل جمل�س النواب".
و�أ�ضافت �صربي� ،أن "تفعيل الربملان قد ح�صل بعد الت�صويت على
�أع�ضاء اللجان التي مت ت�شكيلها بنحو تام ،و�أ�صبحت متار�س مهامها
بن�صاب كامل".
و�أ�شارت� ،إىل �أن "املو�ضوع الوحيد املعلق هو اختيار ر�ؤ�ساء اللجان
ونوابهم ،وهو �أمر مرتبط بت�شكيل احلكومة ،فهناك عرف �سيا�سي
ب�أن املكون الذي يح�صل على وزارة ال ير�أ�س اللجنة التي متار�س
العمل بذات القطاع".
عد�سة :محمود ر�ؤوف

عا�صفة ترابية عنيفة تخلف �إ�صابات كبيرة باالختناق
 بغداد /المدى
اجتاحت عا�صفة ترابية �شديدة حمافظات
العراق خملفة �أعدادا كبرية من الإ�صابات
باالختن ��اق ،وفيم ��ا ق� � ّررت العدي ��د م ��ن
الإدارات املحلي ��ة تعطيل ال ��دوام الر�سمي

لي ��وم �أم� ��س ،ا�ضط ��رت وزارت ��ا التعلي ��م
العايل والرتبي ��ة �إىل ت�أجيل االمتحانات،
يف ح�ي�ن �أ�ص ��درت مديريت ��ا الدفاع املدين
واملرور توجيهات لت�ل�ايف �أ�ضرار احلالة
اجلوية.
وقال ��ت وزارة ال�صح ��ة يف بي ��ان تلقت ��ه

"الم�ستقلون" ينتظرون الرد على مبادرتهم
 بغداد /فرا�س عدنان
ينتظر النواب امل�ستقلون ردود القوى ال�سيا�سية ال�شيعية على
مبادرته ��م ب�ش� ��أن متكينهم من ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،م�ؤكدين �أن
املرحل ��ة املقبلة �سوف تت�ضمن طرح الأ�سم ��اء املر�شحة ملن�صب
رئي�س جمل� ��س الوزراء وفق املعايري الت ��ي �أعلن عنها ،مبينني
�أن التكت ��ل املتبن ��ي لط ��رح املب ��ادرة ي�ض ��م �أكرث م ��ن  45نائب ًا.
وقال النائب امل�ستق ��ل ح�سني ال�سعربي� ،إن "النواب امل�ستقلني
واحل ��ركات النا�شئ ��ة جتمع ��وا يف ن ��واة كتل ��ة تدع ��و الق ��وى

�أعلن ��ت رئي�س ��ة ال ��وزراء ال�سويدي ��ة ماجدالين ��ا �أندر�سون يف
ا�ستوكه ��ومل ام� ��س االثن�ي�ن اعتزامه ��ا التق ��دم بطل ��ب الن�ضمام
بالده ��ا �إىل حلف �شم ��ال الأطل�سي (ناتو) وذلك بع ��د �أن �أعربت
كل الأح ��زاب تقريب ًا داخل الربملان يف وقت �سابق من اليوم عن
ت�أييدها لهذه اخلطوة.
وقالت خ�ل�ال م�ؤمتر �صحايف �إن "احلكوم ��ة قررت �إبالغ حلف
�شمال الأطل�سي برغبة ال�سويد يف �أن ت�صبح ع�ضو ًا يف احللف"
م�ضيفة" :نغادر حقبة لكي ندخل حقبة جديدة".
�أي ��دت �أغلبية من الأح ��زاب ال�سويدية التقدم بطل ��ب لالن�ضمام
حللف �شمال الأطل�س ��ي (ناتو) خالل مناق�شة يف الربملان ام�س،
ويف ت�صريح ��ات �أمام النواب ،قالت �أندر�س ��ون" :هناك الكثري
يف ال�سوي ��د ي�ستح ��ق الدفاع عنه ،كم ��ا �أن ال�سويد �سوف تكون
�أف�ض ��ل ح ��ا ًال من الناحي ��ة الدفاعية يف كنف النات ��و" .كما ي�ؤيد
حزب املعار�ضة الرئي�سي "احلزب املعتدل" االن�ضمام للحلف.

 التفا�صيل �ص2

كلوب ي�شعر بالقلق �أمام الملكي

5

الوهم والحقيقة في �أزمة
الغذاء العالمية

6

�شحة المياه تقل�ص م�ساحات زراعة الرز

ال�شيعي ��ة لالتف ��اق معه ��ا ب�ش� ��أن ت�شكي ��ل احلكوم ��ة" .و�أ�ضاف
ال�سع�ب�ري� ،أن "امل�ستقلني �أعلنوا ع ��ن خارطة الطريق و�شكلوا
جلن ��ة للتفاو�ض مع القوى الأخرى ،و�سنتخذ خطوات معلومة
ومدرو�س ��ة ،ونتمنى من الآخري ��ن �أن ي�ستجيبوا ملا طرحناه".
و�أو�ضح� ،أن "العرف ال�سيا�سي ت�ضمن منح رئا�سة اجلمهورية
للك ��رد ورئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب لل�سن ��ة ورئا�س ��ة احلكوم ��ة
لل�شيعة" ،مبين� � ًا �أن "ر�ؤيتنا تت�ضمن وجود كتلة �شيعية كبرية
منها يبد�أ اختيار رئي�س الوزراء".

 التفا�صيل �ص3

ال�سوي��د تق��رر االن�ضم��ام �إل��ى "النات��و"
وبـوتـيـن يتــوعد بالــرد
 متابعة المدى

(امل ��دى)� ،إن "اع ��داد ح ��االت االختن ��اق
ارتفع ��ت حتى م�س ��اء الأم� ��س اىل � 4آالف
حال ��ة ب�سب ��ب العا�صف ��ة الرتابي ��ة الت ��ي
�ضربت عددا من املحافظات العراقية".
و�أ�ضاف البيان ،ان "جميع احلاالت تلقت
الرعاية ال�صحية الالزمة".

وذك ��ر م�ص ��در طب ��ي �إىل (امل ��دى)� ،أن
"االع ��داد من املتوق ��ع �أن تزداد مع مرور
الوقت ،وامل�ؤ�س�س ��ات ال�صحية قادرة على
ا�ستيع ��اب هذه احلاالت وتوفري اخلدمات
الطبية لها".

الزراعة" :الأعالف" تت�سبب
بغالء كبير في �أ�سواق الأ�سماك

4

ويف وق ��ت �سابق من يوم ام�س االثن�ي�ن� ،أكد الرئي�س الرو�سي
فالدمي�ي�ر بوتني �أن ان�ضم ��ام فنلندا وال�سوي ��د �إىل حلف �شمال
الأطل�س ��ي (ناتو) لن ي�ش ��كل "تهديد ًا" يف حد ذاته ،لكن مو�سكو
�سرتد على عمليات االنت�شار الع�سكري.
و�أف ��اد بوت�ي�ن خ�ل�ال قم ��ة لتحال ��ف ع�سك ��ري �إقليم ��ي تعقد يف
الكرملني ب�أن تو�سيع النات ��و لي�شمل فنلندا وال�سويد "ال ي�شكل
تهديد ًا مبا�ش ��ر ًا لنا ...لكن تو�سيع البنى التحتية الع�سكرية يف
�أرا�ضي هذه الدول �سيدفعنا بالت�أكيد �إىل الرد".
م ��ن جهة اخرى �أعلن ق�صر الإليزي ��ه ام�س (االثنني) �أن الرئي�س
الفرن�س ��ي �إميانويل ماك ��رون يدعم "ب�شكل تام" ق ��رار ال�سويد
االن�ضم ��ام �إىل حل ��ف �شم ��ال الأطل�سي وذلك بعد �إع�ل�ان رئي�سة
الوزراء ال�سويدية ماجدالينا �أندر�سون يف هذا ال�صدد.
وقالت الرئا�س ��ة الفرن�سية �إن "رئي� ��س اجلمهورية يدعم ب�شكل
ت ��ام القرار ال�سيادي لل�سويد باالن�ضمام �سريع ًا �إىل حلف �شمال
الأطل�سي" .و�سبق ملاكرون �أن رحب بقرار مماثل اتخذته فنلندا
يف  12مايو (�أيار) ،بح�سب ما نقلته وكالة ال�صحافة الفرن�سية.

 بغداد /المدى
ذك ��رت وزارة املوارد املائي ��ة �أن �شحة
املياه �أدت �إىل تقلي�ص م�ساحات زراعة
ال ��رز وح�صره ��ا يف مناط ��ق الف ��رات
الأو�س ��ط ،م�ؤك ��دة �أن اخلزين احلايل
يكفي ل�سد االحتياجات الب�شرية ،لكنها

حتدثت عن �ضرورة التعامل مع �أ�سو�أ
الظ ��روف املتمثلة با�ستم ��رار اجلفاف
لل�سنوات املقبلة.
وقال امل�ست�شار يف الوزارة عون ذياب،
يف ت�صري ��ح تلفزيوين تابعته (املدى)
�إن "اال�ستف ��ادة م ��ن خزي ��ن املي ��اه هو
�أحد احللول املطروحة يف وقت �سابق

ملواجه ��ة الأزمة املائي ��ة ،وامل�س�ؤولون
يف الوزارة يج ��رون زيارات م�ستمرة
لالطالع على هذا اخلزين والبحث يف
كيفية اال�ستفادة منه".
وتاب ��ع ذي ��اب� ،أن "تك ��رار ال�سن ��وات
اجلافة لأرب ��ع �أو خم�س �سنوات يعني
�أن الع ��راق �سيك ��ون �أم ��ام حتدي ��ات

كب�ي�رة جد ًا تتعل ��ق مب�ستقبله املائي".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ال ��وزارة ت�أم ��ل ب� ��أن
ال تك ��ون ال�سن ��ة القادمة جاف ��ة اي�ض ًا،
لكنن ��ا يف الوق ��ت ذات ��ه يج ��ب �أن نفكر
يف م�ص ��ادر �أخ ��رى تعال ��ج ج ��زءا من
امل�شكلة".
 التفا�صيل �ص3

البرلمان يعتزم �إقرار"الأمن الغذائي" ً ب�صيغة مختلفة

 بغداد /ح�سين حاتم

بع ��د ق ��رار املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا القا�ض ��ي بع ��دم
د�ستورية م�ش ��روع قانون الدعم الط ��ارئ للأمن الغذائي
والتنمي ��ة ،وال ��ذي قدمت ��ه احلكوم ��ة �إىل الربمل ��ان لأجل
متري ��ره ،كح ��ل م�ؤق ��ت لت�سي�ي�ر �أعم ��ال الدول ��ة ،يف ظل
ع ��دم القدرة عل ��ى مترير املوازن ��ة االحتادي ��ة يف الوقت
احلايل ب�سب ��ب اخلالف ال�سيا�سي ،تعت ��زم اللجنة املالية
النيابية تقدمي مقرتح قانون م�شابه له يتم طرحه من قبل
احلكومة يف وقت �سابق.
وقدم ��ت حكوم ��ة رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي
م�ش ��روع القان ��ون ،وهو متعل ��ق بالفرتة احلالي ��ة ،لعدم
�إقرار املوازن ��ة املالية حتى الآن ،حيث يخ�ص�ص م�شروع
القان ��ون �أكرث من  35تريليون دينار عراقي ( 24.1مليار
دوالر) ،ميكن من خاللها �أن ت�سيرّ احلكومة �أعمالها.
ويق ��ول ع�ضو اللجن ��ة املالي ��ة النيابية جم ��ال كوجر يف
حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "هن ��اك مقرتح ��ا م ��ن قب ��ل جمل�س
الن ��واب بتق ��دمي مق�ت�رح م�شاب ��ه مل�ش ��روع قان ��ون الدعم
الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
و�أ�ض ��اف كوج ��ر �أن "املق�ت�رح بحاج ��ة اىل م�س�ألت�ي�ن،
الأوىل ه ��ي الت�أيي ��د م ��ن جمل� ��س ال ��وزراء �إذ ان �أي

قان ��ون ذو جنب ��ة مالية يحت ��اج اىل موافق ��ة احلكومة".
و�أ�ش ��ار ،اىل �أن "امل�س�أل ��ة الثانية تتمث ��ل بتدقيق املحكمة
االحتادي ��ة العلي ��ا ،وه ��ل متتل ��ك احلكوم ��ة �صالحي ��ة
املوافق ��ة عل ��ى القوان�ي�ن ذات اجلنبة املالية م ��ن الناحية
الد�ستورية".
ولف ��ت كوجر ،اىل �أن "مق�ت�رح القانون �سيك ��ون م�شابها
متام ��ا لفق ��رات م�ش ��روع قان ��ون الدع ��م الط ��ارئ للأم ��ن
الغذائ ��ي والتنمي ��ة ،اال ان الف ��رق بينهما ه ��و ان الأخري
قدمه جمل�س ال ��وزراء بينما �سيق ��دم القانون اجلديد من
قبل جمل�س النواب".
وح�س ��ب رئي�س جمل� ��س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي ف�إن
�إلغاء م�شروع قان ��ون الطوارئ للأمن الغذائي �سينعك�س
عل ��ى تعق ��د الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي وامل�ست ��وى املعي�ش ��ي
للطبقات الفقرية.
وق ��ال الكاظم ��ي يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى) ّ �،إن "احلكومة
كحكوم ��ة ت�سيري �أعم ��ال يومية -وف ��ق الد�ستور� ،سبق�أن ق ّدم ��ت �إىل جمل� ��س الن ��واب املوق ��ر قان ��ون (الدع ��م
بدواع ملحة؛ ملعاجلة
الط ��ارئ للأمن الغذائي والتنمية)،
ٍ
التحديات االقت�صادية التي فر�ضتها �أزمة ارتفاع الأ�سعار
العاملي ��ة؛ وذل ��ك لتحقيق الأم ��ن الغذائي ،وتوف�ي�ر ال�سلة
الغذائي ��ة ،ف�ض ًال عن تقدمي الدعم العاجل لقطاع الكهرباء

قبل حلول ف�صل ال�صيف؛ ملنع �أية �أزمة يف �إنتاج الطاقة،
�أو انقطاع للتيار الكهربائي يف عموم العراق".
بدوره ،يقول اخلبري القانوين حيدر ال�صويف يف حديث
لـ(امل ��دى)� ،إن "املحكمة االحتادية العليا مل تبطل م�شروع
قان ��ون الدعم الط ��ارئ للأم ��ن الغذائي والتنمي ��ة ،و�إمنا
�أبطلت �آلية الإحالة".
و�أ�ض ��اف ال�ص ��ويف� ،أن "م�س ��ودة امل�ش ��روع باقي ��ة ومل
تبط ��ل ،واملحكمة االحتادي ��ة مل تناق�ش ن�صو�ص م�شروع
قان ��ون الدعم الطارئ للأم ��ن الغذائي والتنمي ��ة فيما اذا
كان ��ت د�ستورية او غري د�ستورية ،ولي�س من اخت�صا�ص
املحكمة النظر بد�ستورية م�شاريع القوانني".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "جمل� ��س الن ��واب ب�إمكان ��ه اللج ��وء اىل
اح ��كام الد�ستور التي تن�ص على انه يحق لع�شرة �أع�ضاء
�أو �أح ��د اللجان املخت�صة رفع مق�ت�رح قانون والت�صويت
علي ��ه" ،الفت ��ا اىل �أن "امل�س ��ودة جاه ��زة وميك ��ن �إحال ��ة
امل�شروع اىل مقرتح قانون بنف�س ن�سخة امل�سودة".
وم�ض ��ى ال�ص ��ويف ،اىل �أن "املقرتح يف ح ��ال حتوله اىل
قان ��ون يج ��وز الطعن به م ��ن �أي طرف ي ��رى ان فيه عدم
د�ستوري ��ة" ،م�ضيفا �أن "الطعن يكون ح�صرا بيد جمل�س
ال ��وزراء يف القوانني ذات اجلنب ��ة املالية عك�س القوانني
االخرى التي يحق الطعن بها من قبل �أي مواطن".
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العراق يحتل املرتبة الأوىل ب�أعداد املفقودين يف العامل

تقرير �ألماني :الك�شف عن  200مقبرة ل�ضحايا داع�ش ت�ضم � 12ألف جثة
ك�ش��ف تقري��ر عن التو�صل لـ  200مق�برة ل�ضحايا تنظيم داع�ش الإرهابي ت�ضم � 12ألف جثة يف الع��راق ،م�ؤكداً �أن ذوي مفقودين يف
ق�ضاء احلويجة التابع ملحافظة كركوك يطالبون ب�أن تويل اجلهات الر�سمية اهتمامها للك�شف عن م�صري ه�ؤالء املفقودين.
وذك��ر تقرير لوكالة ( )DWالأملانية� ،أن "عبد اهلل رم�ض��ان حممد ،من �أهايل احلويجة ،ما يزال حلد االن يبحث عن م�صري �شقيقه
الذي اختطفه تنظيم داع�ش االرهابي عند اجتياحه املدينة عام ."2014
 ترجمة :حامد احمد
ويق ��ول حممد ع ��ن �شقيقه "ال �أ�ستطي ��ع ن�سيانه ،فقط
اري ��د ان اعرف اين ه ��و او العثور عل ��ى رفاته ،لي�س
بيدي حيلة".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "حمم ��د ه ��و م ��ن ب�ي�ن �آالف
ا�شخا� ��ص �آخري ��ن يف احلويجة ما يزال ��ون يبحثون
ع ��ن افراد عوائله ��م اختطفهم داع� ��ش االرهابي وذلك
بع ��د �أكرث من ث�ل�اث �سنوات على ا�ستع ��ادة ال�سيطرة
على املدينة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "داع� ��ش يف الوق ��ت ال ��ذي غ ��ادر فيه
احلويج ��ة ،كان ع ��دد القتل ��ى بح ��دود � 7آالف وع ��دد
الأ�شخا�ص املفقودين � 5آالف".
و�أو�ض ��ح التقرير� ،أن ��ه "ل�سوء احلظ ،يب ��دو ان جثة
�شقي ��ق حمم ��د موج ��ودة اىل ح ��د كب�ي�ر يف اح ��دى
املقاب ��ر اجلماعية قرب املدينة ،ولك ��ن حممد وعائلته
�سي�ضط ��رون لالنتظار طوي�ل�ا للت�أكد م ��ن وجوده �أم
ال" .وبني� ،أن "دائرة �ش�ؤون املقابر اجلماعية ،اجلهة
امل�س�ؤول ��ة عن حتدي ��د هويات رف ��ات ال�ضحايا الذين
يع�ث�ر عليه ��م ،تن�شغ ��ل يف الوقت احلا�ض ��ر بالتنقيب
عن مقابر جماعية عند �سفح �سل�سلة جبال حمرين يف
�شم ��ال �شرقي العراق والتي يعتقد بانها حتوي رفات
ايزيدي�ي�ن حاولوا اله ��روب من قب�ض ��ة تنظيم داع�ش
ومت قتلهم ودفنهم هناك".
وي�سرت�س ��ل التقري ��ر� ،أن "الأمم املتح ��دة ذك ��رت ان ��ه
حل ��د االن مت العث ��ور على �أكرث م ��ن  200قرب جماعي
ل�ضحاي ��ا داع�ش يف العراق ،والتي قد ت�ضم ما يقارب
من  12الف جثة".
وقال مدير عام دائرة �ش�ؤون املقابر اجلماعية� ،ضياء
ك ��رمي ال�ساعدي ،ان "فريق ��ي متكن حلد االن من حفر
ونب�ش  29موقع ًا من ب�ي�ن  114موقع ًا ملقابر جماعية
تعود ل�ضحايا �إرهاب داع�ش".
و�أ�ضاف ال�ساعدي� ،أن "ق�سم ًا من املواقع حتوي عدة
مقاب ��ر جماعي ��ة ومت الك�ش ��ف عن  81ق�ب� ً
را يف الـ 29
موقع ��ا الت ��ي مت البحث فيها ومت جم ��ع رفات  3االف
�ضحية فيها".
و�أ�ش ��ار ال�ساع ��دي� ،إىل �أن "دائ ��رة �ش� ��ؤون املقاب ��ر

اجلماعي ��ة تعم ��ل م ��ع حمقق�ي�ن جنائي�ي�ن ل ��دى فريق
يونايت ��د التابع ل�ل��أمم املتحدة للتحقق م ��ن اجلرائم
الت ��ي ارتكبها تنظيم داع�ش وكذلك مع اللجنة الدولية
للمفقودين".
و�أفاد التقري ��ر ،ب�أن "اغلب تلك القبور التي مت نب�شها
حت ��وي رفات �ضحايا ايزيديني الذين ارتكب التنظيم

بحقهم جرمية �إبادة جماعية".
و�أورد� ،أن "�أك�ث�ر االيزيديني يتواج ��دون يف منطقة
�سنجار التابعة ملحافظ ��ة نينوى ،ومت حتديد هويات
اغلب اجلثث التي مت العث ��ور عليها ودفنت مبرا�سيم
دفن �أ�صولية".
و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن "�أه ��ايل احلويج ��ة وعوائ ��ل

منو الناجت املحلي يتجاوز ما حتقق يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

"املالية" تبلغ الكاظمي بارتفاع �إجمايل
احتياطيات العملة الأجنبية
 بغداد /املدى
ارتف ��اع �إجمايل احتياطي ��ات العمل ��ة الأجنبية بنحو
ً
ملحوظ ،ف�ضال عن حتقيق �إيرادات مب�ستوى جيد".
و�أكم ��ل" ،وج ��رى خ�ل�ال االجتم ��اع ت�أ�ش�ي�ر �سيط ��رة
العراق على �أ�سع ��ار املواد الغذائية حملي ًا ،على الرغم
م ��ن االرتف ��اع امل�ضاعف لأ�سعاره ��ا عاملي� � ًا ،ف�ض ًال عن
ت�أ�شري حتقق منو يف الناجت املح ّلي يتجاوز ما حتقق
�أكدت احلكومة �أم�س االثنني ،ال�سيطرة
على �أ�سعار املواد الغذائية حملي ًا ،وحتدثت يف دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا".
وب�ّي�نّ التقرير ،بح�سب البيان" ،حتقق ال�سيطرة على
عن تقارير دولية تفيد بارتفاع �إجمايل
مع� �دّالت الت�ضخ ��م يف االقت�ص ��اد الداخل ��ي ،وارتفاع
احتياطيات العملة الأجنبية بنحو
مي ��زان احل�ساب اجل ��اري ،ف�ض ًال ع ��ن ارتفاع ملحوظ
ملحوظ .وذكر املكتب الإعالمي لرئي�س
يف املي ��زان امل ��ايل الإجم ��ايل" .وكان امل�ست�شار املايل
جمل�س الوزراء ،م�صطفى الكاظمي،
يف جمل�س الوزراء مظهر حممد �صالح ،قال �إن "ت�أخر
يف بيان تلقته (املدى)� ،أن "رئي�س
�إق ��رار قانون املوازنة للعام احل ��ايل ال يعني �أن هناك
الوزراء تر�أ�س �أم�س االثنني ،اجتماع ً
ا
تبذي ��ر ًا يف �إيرادات �أو وفرة عائ ��دات النفط العراقي
اقت�صادي ًا خ�ص�ص ملناق�شة الأو�ضاع املالية
املباع للأ�سواق العاملية" .و�أ�ضاف �صالح� ،أن "املبالغ
واالقت�صادية الراهنة يف �ضوء التقارير
املتح�صل ��ة ع ��ن ارتف ��اع �أ�سع ��ار النف ��ط موج ��ودة يف
�صندوق
وامل�ؤ�شرات الإيجابية التي و�ضعها
ح�ساب حتوطي وتدار وفق �أف�ضل املمار�سات الدولية
النقد الدويل والبنك الدويل" ،الفت ً
ا
وه ��ي بالعمل ��ة ال�صعب ��ة ويف م�أم ��ن ،وال توجد هناك
�إىل �أن "االجتماع ح�ضره وزير املالية
خ�شي ��ة عل ��ى ه ��ذه الأم ��وال" .و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "وفرة
املالية
املخت�صون باجلوانب
وامل�ست�شارون
ّ
النف ��ط تنتظر قانون املوازنة حيث جزء منها �سيذهب
واالقت�صادية".
�إىل االنفاق ،والآخر �إىل ال�صندوق ال�سيادي يف نهاية
ال�سنة �إذا ا�ستمرت �أ�سعار النفط بذات االرتفاع".
وق ��ال الكاظم ��ي ،يف م�سته ��ل االجتم ��اع� ،إن وب�ي�ن �صال ��ح� ،أن "اجلمي ��ع يتطل ��ع لإ�ص ��دار قان ��ون
"ال�سرتاتيجية التي و�ضعت ملعاجلة الأو�ضاع املالية املوازنة كونه ميث ��ل وثيقة واحدة للمالية العامة لكي
واالقت�صادي ��ة قد جنح ��ت يف التغلب عل ��ى التحديات نع ��رف الر�ؤية حتى نهاية الع ��ام احلايل" .ونوه� ،إىل
الت ��ي ت�سلمتها احلكوم ��ة يف بداية ت�شكيلها ،و�أن منو �أن "املوازن ��ة �ستك ��ون تو�سعي ��ة ولي�س ��ت انكما�شي ��ة
امل�ؤ�ش ��رات الذي ذكرته التقاري ��ر الدولية هو انعكا�س و�سوف ت�ستهدف اجلانب االنفاقي االجتماعي ب�شكل
له ��ذه ال�سرتاتيجي ��ة" ،م�ؤك ��د ًا �أنه "يج ��ب اال�ستمرار كب�ي�ر مثل البطاقة التموينية ودع ��م ال�شرائح الفقرية
بالزخ ��م ال ��ذي جن ��ح يف االرتق ��اء بو�ض ��ع الب�ل�اد والفالحني واملزارع�ي�ن" .وم�ضى �صالح� ،إىل "وجود
اقت�صادي ًا ،و�أن نوا�صل بال�سعي نحو حتقيق املزيد" .تطل ��ع بالدخ ��ول يف برام ��ج تنمي ��ة قوي ��ة وم�شاريع
مف�صل �سرتاتيجي ��ة م ��درة للدخ ��ل وم�شغل ��ة للعم ��ل و�إجراء
وتاب ��ع البيان" ،وا�ستمع الكاظم ��ي �إىل عر�ض ّ
تقدّم ب ��ه وزير املالية عن الواقع االقت�صادي العراقي ،نقل ��ة نوعي ��ة يف م�شاري ��ع التنمية" .يذك ��ر �أن جمل�س
وامل�ؤ�ش ��رات الدولي ��ة اجلي ��دة يف ظ ��ل ت�صاع ��د من ��و الوزراء كان ي�سعى �إىل تقدمي م�شروع قانون املوازنة
االقت�ص ��اد العراقي على الرغم م ��ن التحديات الكبرية لكن ��ه وبع ��د التحول �إىل ت�صريف مه ��ام يومية ب�سبب
الت ��ي يواجهه ��ا ،حي ��ث �أو�ضح ��ت التقاري ��ر الدولي ��ة االنتخابات املبكرة عجز عن ذلك.
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ا�ستمرار البحث عن مقابر ل�ضحايا تنظيم داع�ش االرهابي يف العراق
ال�ضحاي ��ا هناك يقول ��ون ان الأولوي ��ة �أعطيت ملقابر ليتمكن ��وا م ��ن العم ��ل ،و�أن منظم ��ات الأمم املتح ��دة
االيزيدي�ي�ن ،وانه ��م ما يزالون ينتظ ��رون البحث عن ه ��ي من تق ��رر �أي م ��ن املقابر اجلماعي ��ة تكون �ضمن
احبائهم الذين ما يزالون مفقودين".
الأولوية يف البحث".
و�ألقى ال�ساع ��دي بالالئمة عل قلة التمويل وان فريقه ونق ��ل التقرير ع ��ن "املتحدث ��ة با�سم اللجن ��ة الدولية
مكون من � 45شخ�ص� � ًا فقط ،وحتدث عن احلاجة اىل للمفقودين ،دميا بابلي ،نفيها هذه ال�صيغة يف حتديد
"متوي ��ل فريق يونايتد واللجنة الدولية للمفقودين الأولوية ،و�أكدت �أن ال�سلطات املحلية هي التي ت�ضع

برنامج عمل �إجراء عمليات البحث والتنقيب".
وقال ��ت بابلي� ،إن "هدفنا هو م�ساع ��دة العراق بر�سم
خط ��ة دائمي ��ة للبحث ع ��ن جميع املفقودي ��ن والعثور
عليه ��م ،بغ� ��ض النظ ��ر عن طائفته ��م وتبعيته ��م و�أين
اختفوا وظروف اختفائهم".
و�أردف التقري ��ر� ،أن "الع ��راق لدي ��ه الع ��دد الأكرب يف
الع ��امل م ��ن املفقودي ��ن ي�ت�راوح عدده ��م ما ب�ي�ن ربع
ملي ��ون اىل ملي ��ون �شخ� ��ص ،ا�ستن ��ادا اىل اللجن ��ة
الدولية لل�صليب الأحمر".
ون ��وه� ،إىل �أن "فريق دائرة �ش�ؤون املقابر اجلماعية،
غالبا ال ي�ستطيع و�ضع عمل خمطط لعدة �أ�سباب ،من
ب�ي�ن هذه الأ�سباب الظروف اجلوي ��ة �أو خاليا تنظيم
داع�ش االرهابي التي ما تزال ن�شطة يف منطقة معينة
ويكون العمل فيها حمفوفا باملخاطر".
و�ش ��دد التقري ��ر ،عل ��ى �أن "�أحم ��د املح�ي�ري ،زعي ��م
ع�شائ ��ري م ��ن �أه ��ايل احلويجة ،يبني كي ��ف ان االمر
خمي ��ب للآم ��ال يف ان يبق ��ى ال�شخ� ��ص ال يع ��رف م ��ا
ح�ص ��ل لأقاربه وافراد اهله من املفقودين ،وان والده
وعمه ما يزاالن يف عداد املفقودين".
وق ��ال املح�ي�ري� ،إن "العائلة ما تزال ت�أم ��ل يف انهما
ق ��د يعودان يوما ما ،ولكني ال اعتق ��د ان هناك فر�صة
حل ��دوث ذل ��ك ،ولهذا ال ن�ستطيع التح ��دث عما ح�صل
لهم ب�ش ��كل علني ،وا�صبح ذلك من املحرمات" ،م�ؤكد ًا
"الدوائ ��ر احلكومي ��ة التي ن�س�ألها ع ��ن املفقودين ال
يعريون �أهمية لنا" .وم�ض ��ى التقرير� ،إىل �أن "كثري ًا
م ��ن املقاب ��ر اجلماعي ��ة الت ��ي مل يت ��م التنقي ��ب عنه ��ا
موج ��ودة يف مناط ��ق ذات غالبية �سني ��ة كان م�سيطر
عليها داع�ش �سابق� � ًا ،و�أن ذوي املفقودين يقولون ان
هذه املقابر ال ت�شكل �أولوية بالن�سبة للحكومة".
�إىل ذل ��ك� ،أك ��د حماف ��ظ نين ��وى جن ��م اجلب ��وري،
"وج ��ود مئ ��ات ،ان مل يكن �آالف م ��ن العوائل لديها
اف ��راد مفق ��ودون" .وطال ��ب اجلب ��وري ب� �ـ "مزيد من
امل�ساع ��دة الدولية للتحقيق ب�ش�أنه ��م" ،منوه ًا �إىل �أن
"�أهايل ال�ضحايا ما يزالون قلقني ،وهذا يحتم علينا
ان ن�س ��رع بتحديد هويات رف ��ات ال�ضحايا يف املقابر
اجلماعية".
عن :موقع DW

احلالة اجلوية جترب م�ؤ�س�سات ر�سمية على تعطيل الدوام الر�سمي

عا�صفة ترابية عنيفة تخلف �إ�صابات كبيرة باالختناق في مختلف المحافظات
 بغداد /املدى
اجتاحت عا�صفة ترابي ��ة �شديدة حمافظات
الع ��راق خملفة �أعدادا كب�ي�رة من الإ�صابات
باالختناق ،وفيما ق ّررت العديد من الإدارات
املحلي ��ة تعطيل الدوام الر�سمي ليوم �أم�س،
ا�ضطرت وزارت ��ا التعليم الع ��ايل والرتبية
�إىل ت�أجي ��ل االمتحانات ،يف ح�ي�ن �أ�صدرت
مديريت ��ا الدف ��اع املدين وامل ��رور توجيهات
لتاليف �أ�ضرار احلالة اجلوية.
وقال ��ت وزارة ال�صح ��ة يف بي ��ان تلقت ��ه
(امل ��دى)� ،إن "اع ��داد ح ��االت االختن ��اق
ارتفعت حتى م�ساء الأم�س اىل � 4آالف حالة
ب�سب ��ب العا�صفة الرتابية التي �ضربت عددا
من املحافظات العراقية".
و�أ�ض ��اف البيان ،ان "جمي ��ع احلاالت تلقت
الرعاية ال�صحية الالزمة".
وذك ��ر م�صدر طبي �إىل (املدى)� ،أن "االعداد
م ��ن املتوق ��ع �أن ت ��زداد م ��ع م ��رور الوق ��ت،
وامل�ؤ�س�سات ال�صحي ��ة قادرة على ا�ستيعاب
هذه احلاالت وتوفري اخلدمات الطبية لها".
وكان ��ت وزارة ال�صحة ،ق ��د �أعلنت يف وقت
�ساب ��ق ،ع ��ن ت�سجي ��ل �ألف ��ي حال ��ة اختناق
ب�سب ��ب العا�صف ��ة الرتابية ،مبين ��ة �أن �أغلب
حاالت االختناق ب�سيطة اىل متو�سطة.
كم ��ا �أف ��ادت ال ��وزارة يف بي ��ان �آخ ��ر ،تلقته
(امل ��دى)� ،أن "وزير ال�صحة ه ��اين العقابي
وج ��ه كاف ��ة الدوائر يف بغ ��داد واملحافظات
با�ستنف ��ار جهوده ��ا للتعام ��ل م ��ع احلاالت
الطارئ ��ة نتيج ��ة العوا�ص ��ف الرتابي ��ة
وعالجهم واجراء الالزم لهم".
و�أك ��د العقاب ��ي ،بح�س ��ب البي ��ان ،عل ��ى
"املالكات الطبية وال�صحية اخلافرة تقدمي
�أف�ض ��ل اخلدم ��ات للمر�ض ��ى واملراجع�ي�ن
وابداء كافة الت�سهيالت لهم من الفحو�صات
والعالج ��ات االخرى حتى متاثله ��م لل�شفاء
التامّ".
م ��ن جانب ��ه� ،أفاد بي ��ان ملطار بغ ��داد الدويل
تلقت ��ه (امل ��دى) ،ان "ادارة املط ��ار ا�ص ��درت

رئي�س التحرير التنفيذي
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كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
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تنويه� � ًا للم�سافري ��ن و�ش ��ركات الط�ي�ران
العامل ��ة يف املط ��ار مبعاودة حرك ��ة املالحة
اجلوية يف املط ��ار �إىل طبيعتها وان�سيابية
ج ��دول الرح�ل�ات اجلوي ��ة وو�ص ��ول مدى
الر�ؤية �إىل  600م".
وكان مط ��ار بغ ��داد ال ��دويل �أعل ��ن �صب ��اح
�أم�س ،ايقاف حرك ��ة املالحة اجلوية ب�سبب
العوا�صف الرتابية التي ت�أثرت بها البالد.
وعل ��ى �صعي ��د مت�ص ��ل ،ق ��ال مدي ��ر �إع�ل�ام
الدف ��اع املدين العميد ج ��ودت عبد الرحمن،
يف ت�صري ��ح لوكال ��ة الأنب ��اء الر�سمي ��ة
تابعت ��ه (امل ��دى)� ،إن ��ه "بح�س ��ب توجيهات
مدي ��ر الدف ��اع امل ��دين كاظم بوه ��ان مت ن�شر
عجالت اال�سع ��اف واالنقاذ اخلفيف التابعة
للمديري ��ة ف�ض�ل�ا عن رج ��ال الدف ��اع املدين
املنع�ش�ي�ن لل�سيط ��رة على الو�ض ��ع ال�صحي
ب�سبب العا�صفة الرتابية".
و�أ�ض ��اف عبد الرحم ��ن ،ان "الك ��وادر التي
مت ن�شره ��ا جمه ��زة ب�أجه ��زة الإنعا� ��ش ومت

مدير التحرير
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توجيهه ��م عل ��ى ان يكون ��وا قريب�ي�ن م ��ن
املناطق التي يرتاده ��ا املواطنون يف بغداد
واملحافظ ��ات ليت ��م تدخله ��م ب�ش ��كل ف ��وري
يف ح ��ال وقوع ح ��االت اختن ��اق وانعا�شهم
ميداني ًا� ،أو نقلهم اىل امل�ست�شفيات".
ولف ��ت ،اىل �أن "مراك ��ز الدف ��اع امل ��دين،
ا�ستنف ��رت جهودها من ��ذ ال�ساع ��ة الواحدة
فجر ًا م ��ن ليلة �أم� ��س الأول ،حت�سب ًا لوقوع
اي طارئ" ،داعي ًا املواطنني "لالت�صال على
رق ��م الدفاع املدين املجاين جلميع ال�شبكات
 115يف حال حدوث اي طارئ".
وعلى �صعيد مت�صل ،قال مدير اعالم املرور
زي ��اد القي�سي �إن "مفارز املرور منت�شرة يف
جميع املناطق رغم حالة الطق�س".
و�أ�ض ��اف القي�سي� ،أن "مدي ��ر املرور العامة
وجه رجال املرور بارت ��داء الكمامات ورفع
الع�ص ��ي ال�ضوئي ��ة والوق ��وف يف �أماك ��ن
ب ��ارزة واالبتعاد عن الوق ��وف يف منت�صف
الطرق".

جانب من العوا�صف الرتابية ليوم �أم�س و�سط بغداد

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ق�سم� � ًا م ��ن ال�سائقني قد ال
ينتبه ��ون �إىل �أماك ��ن وق ��وف رج ��ال املرور
ب�سب ��ب االترب ��ة وبالتايل ج ��اءت التو�صية
بالوقوف يف �أماكن �آمنة".
و�ش ��دد القي�سي ،على �أن "توجيهات مديرية
امل ��رور �إىل ال�سائق�ي�ن تت�ضم ��ن �أن تك ��ون
ال�سياقة ب�سرعة متو�سطة �أو خفيفة لتجنب
اال�صطدام حي ��ث ت�ؤدي العوا�صف الرتابية
�إىل انعدام الر�ؤية".
كم ��ا �أعلن ��ت حمافظ ��ات بغ ��داد ،وا�س ��ط،
الديواني ��ة ،بابل ،النج ��ف ،كركوك ،تعطيل
ال ��دوام الر�سم ��ي للدوائ ��ر التابع ��ة لها يوم
�أم� ��س .وعل ��ى ال�صعي ��د ذات ��ه ،ذك ��ر بي ��ان
ل ��وزارة التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث العلمي،
تلقت ��ه (امل ��دى)� ،أن "الوزارة ق ��ررت ت�أجيل
االمتحان ��ات اجلامعية كاف ��ة يف الدرا�سات
الأولية والعليا اىل ما بعد اليوم الأخري من
جداول التوقيتات املعلنة".
و�أ�ض ��اف� ،أن ��ه "بخ�صو� ��ص االمتح ��ان
التناف�س ��ي للقب ��ول يف الدرا�س ��ات العلي ��ا
فق ��د تقرر ت�أجيل امتح ��ان املجموعة الطبية
والهند�سي ��ة اىل ي ��وم اخلمي� ��س املواف ��ق
التا�سع ع�شر من �أيار احلايل".
وكان وزي ��ر البيئة جا�س ��م الفالحي قد حذر
م ��ن الت�صاعد امل�ستم ��ر يف �أعداد العوا�صف
الرتابي ��ة ،داعي� � ًا �إىل اتخ ��اذ الإج ��راءات
الكفيلة للتقليل من ا�ضرارها على العراق.
وودع ��ت ال ��وزارة اجلامع ��ات كاف ��ة اىل
"ترتيب جداول االختبارات يف �ضوء هذه
املتغ�ي�رات و�إعالن ذلك ر�سمي� � ًا يف مواقعها
وقنواته ��ا و�صفحاته ��ا الر�سمي ��ة وتكيي ��ف
�أو�ضاع بع�ض احلاالت املر�ضية للمنت�سبني
على وفق ال�سياقات القانونية".
يف ح�ي�ن ق ��ررت الرتبي ��ة بح�س ��ب بي ��ان
ر�سم ��ي تلقت ��ه (امل ��دى)" ،تعطي ��ل ال ��دوام
الر�سمي لليوم االثن�ي�ن املوافق � 16أيار يف
جمي ��ع املدار� ��س وت�أجيل االمتحان ��ات �إىل
الي ��وم الت ��ايل؛ وذلك ب�سبب �س ��وء الأحوال
اجلوية".
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بعد �ساعات من �إعالنه التحول �إلى المعار�ضة زعيم التيار يحذر من «غ�ضب الحليم»

ال�صدر في خطاب ٍ ناري يهاجم «الق�ضاء» و«الإطاريين»� :أفعال الثلث المعطل �شنيعة
 التن�سيقي ال يريد تفويت الفر�صة الثانية ويراهن على «ملل» �أطراف التحالف الثالثي و�ضياع م�صالحهم
 بغداد /تميم الح�سن
هاج ��م زعيم التي ��ار ال�ص ��دري مقتدى
ال�ص ��در ،الق�ض ��اء و»الإط ��ار التن�سيقي»
عل ��ى خلفي ��ة رف� ��ض املحكم ��ة االحتادية
العليا م�شروع قانون الأمن الغذائي.
وا�ستغ ��رب ال�ص ��در يف خط ��اب
تلفزي ��وين ب ��ث م�س ��اء �أم� ��س ،م ��ن
م�ساي ��رة الق�ض ��اء ل� �ـ “الأفع ��ال امل�شينة
للثل ��ث املعطل” ،يف �إ�ش ��ارة �إىل فريق”
التن�سيقي”.
وك ��رر ال�صدر رف�ض ��ه القاطع التحالف
م ��ع “االطاريني” ،م�ش�ي�ر ًا ب�أنه لن يعود
�إىل “املحا�ص�صة” و”التوافقية”.
وب ��دا زعي ��م التي ��ار وك�أن ��ه يح ��ذر من
ع ��ودة “التظاه ��رات” بع ��د حتذيره من
“غ�ض ��ب املظل ��وم” ،فيما اعت�ب�ر �أفعال
“الثلث املعطل” ب�أنها حماولة لـ “تركيع
ال�شعب”.
وج ��اء اخلط ��اب الأخري عق ��ب �ساعات
م ��ن �إع�ل�ان ال�ص ��در “حتول ��ه ب�ش ��كل”
م�ؤقت �إىل “املعار�ضة” وملدة ال تقل عن
�شهر.
وتزامن ��ت املواق ��ف الأخ�ي�رة لزعي ��م
التي ��ار مع ك�سب “االطاري�ي�ن” الدعوى
�ضد قانون الأم ��ن الغذائي الذي تقدمت
به احلكومة وحتم�س له ال�صدريون.
كما بدت مواقف ال�صدر وك�أنها رد على
“مب ��ادرة امل�ستقل�ي�ن” الأخ�ي�رة ،والتي
رف�ض ��وا فيه ��ا االنخ ��راط م ��ع التحالف
الثالث ��ي ،وف�ضلوا عو�ضا عن ذلك و�ضع
�شروطهم لت�شكيل حكومة م�ستقلة.
وبح�س ��ب بع� ��ض الت�سريب ��ات م ��ن
�أو�س ��اط ال�صدري�ي�ن� ،أن خط ��اب زعي ��م
التي ��ار الأخ�ي�ر ه ��و “حتذي ��ر للإط ��ار
التن�سيق ��ي و�إي ��ران الت ��ي تدع ��م بع�ض
االطاري�ي�ن م ��ن حتري ��ك ال�ش ��ارع م ��رة
�أخرى ،حتت م�سميات ثورة اجلياع� ،أو
ثورة على الف�ساد”.
وكان ��ت املحكم ��ة االحتادية ق ��د قررت
�إلغ ��اء قانون الأمن الغذائ ��ي بعد دعوى
قدمها النائ ��ب با�سم خ�ش ��ان وا�ستف�سار
من رئي�س اجلمهوري ��ة برهم �صالح عن
�صالحيات حكومة ت�صريف الأعمال.
بداية نارية

وافتتح ال�ص ��در خطابه الن ��اري الذي
روج ل ��ه قب ��ل �أقل من �ساع ��ة ،بالقول «مل
�أ�ستغ ��رب قي ��د �أمنل ��ة من الثل ��ث املعطل
وتعطيله لت�شكيل احلكومة الأبية ،حيث

للم ��رة الثالث ��ة بدعوت ��ه االخ�ي�رة له ��م
لال�شرتاك باحلكومة املقبلة».
وكان زعي ��م التي ��ار ق ��د دع ��ا امل�ستقلني
يف مرتني �سابقت�ي�ن لاللتحاق بالتحالف
الثالثي (انقاذ وطن) للم�ضي بانتخابات
رئي�س اجلمهورية ،ومل ي�ستجيبوا لتلك
الدعوات.
فر�صة ثانية!

ال�صدر في خطاب تلفزيوني يوم �أم�س
�أن املنتم�ي�ن ل ��ه ال وجود له ��م بال �سلطة،
لك ��ن ه ��ل و�صل ��ت الوقاح ��ة �إىل درج ��ة
تعطيله ��م القوان�ي�ن التي تنف ��ع ال�شعب
(عينك عينك) ،فال حكومة �أغلبية جديدة
ق ��د تنف ��ع ال�شع ��ب ،وال حكوم ��ة حالي ��ة
ت�ستطيع خدمة ال�شعب ونفعه».
و�أ�ض ��اف «�إنه ��م ي�ستهدف ��ون ال�شع ��ب
ويري ��دون تركيع ��ه ،والأعج ��ب من ذلك
م�ساي ��رة الق�ض ��اء �أفع ��ال الثل ��ث املعطل
امل�شين ��ة م ��ن حي ��ث يعل ��م �أوال يعل ��م»،
م�ش�ي�را �إىل �أن «ال�سلط ��ة �أعم ��ت �أعينهم
عم ��ا يعاني ��ه ال�شع ��ب م ��ن فق ��ر وخوف
ونق� ��ص يف الأموال والأنف� ��س وت�سلط
امللي�شيات والتبعي ��ة وخماوف التطبيع
والأوبئ ��ة والف�س ��اد ال ��ذي م�ل��أ �أر� ��ض

الع ��راق بال�سرق ��ات واخلط ��ف والقت ��ل
حتى �ص ��ار �سا�سة الع ��راق مثال يحتذى
بالف�س ��اد والرذيل ��ة �إال م ��ن ثل ��ة قليل ��ة
ا�ضمحل �أثرها وما زال ي�ضمحل».
وخاط ��ب ال�ص ��در الثل ��ث املعط ��ل،
�أن «وج ��دمت ع ��ذر ًا بينك ��م وب�ي�ن الل ��ه
وبينك ��م وب�ي�ن ال�شع ��ب يف تعطي ��ل
ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ف� ��أي ع ��ذر ترجتونه
�أم ��ام اخلال ��ق واخلل ��ق يف تعطيلك ��م
لقم ��ة ال�شع ��ب وكرامت ��ه ،ف� ��إن مل تتقوا
الل ��ه فاتق ��وا غ�ضب ��ة احللي ��م واملظل ��وم
فللمظلوم ز�أرة ل ��ن تكون يف م�أمن منها
والت ح�ي�ن منا� ��ص �أم ه ��ل تظن ��ون �أن
�أفعالك ��م ه ��ذه �ستجربنا عل ��ى التحالف
معك ��م كال و�ألفا كال» ،الفت ��ا �إىل «�أننا لن

نعيد الع ��راق ملربع املحا�ص�صة والف�ساد
والتوافق املقيت».
وتاب ��ع �أن «التواف ��ق جث ��م عل ��ى �صدر
العراق و�شعب ��ه �سنوات طوال قد ح�صد
الأخ�ض ��ر والياب� ��س كما يع�ب�رون ،وقد
�أ�ض ��ر وبكل و�ض ��وح لكل ذي نظ ��ر ،فيا
ت ��رى �إىل متى يبق ��ى البعري عل ��ى التل،
و�إىل مت ��ى يبقى الف�س ��اد والتوافق �سيد
املوقف وال�شع ��ب يغلي ويعاين وما من
مغيث».
وم�س ��اء �أم� ��س ،كان ال�ص ��در ق ��د ن�شر
تغري ��دة على «تويرت» �أعلن فيها التحول
�إىل املعار�ض ��ة الوطني ��ة مل ��دة ال تقل عن
ثالثني يوم ًا.
وقال ال�صدر يف التغريدة« ،ت�شرفت �أن

يكون املنتمون يل �أكرب كتلة برملانية يف
تاريخ الع ��راق ،وت�شرف ��ت �أن �أجنح يف
ت�شكي ��ل �أك�ب�ر كتلة عاب ��رة للمحا�ص�صة،
وت�شرف ��ت �أن �أعتم ��د على نف�س ��ي و�أن ال
�أك ��ون تبع� � ًا جلهات خارجي ��ة ،وت�شرفت
ب� ��أن ال �أجل�أ للق�ض ��اء يف ت�سيري حاجات
ال�شعب ومتطلبات ت�شكيل احلكومة».
و�أ�ض ��اف« :ولك ��ن الزدي ��اد التكال ��ب
عل ��ي من الداخ ��ل واخل ��ارج وعلى فكرة
(حكوم ��ة اغلبي ��ة وطني ��ة) مل ننج ��ح يف
م�سعان ��ا ولل ��ه احلم ��د ،فذل ��ك ا�ستحقاق
الكتل النيابي ��ة املتحزب ��ة وامل�ستقلة� ،أو
من تدعي اال�ستقالل ،والتي مل تعنا على
ذلك».
وتابع« ،بق ��ي لنا خيار البد �أن جنربه،

تكتل ي�ضم  45نائب ًا ي�سعى لف�ض الخالف بين القوى ال�شيعية

وهو التحول �إىل املعار�ضة الوطنية ملدة
ال تق ��ل ع ��ن الثالث�ي�ن يوما ،ف� ��إن جنحت
الأط ��راف والكت ��ل الربملاني ��ة ،مب ��ا فيها
من ت�شرفن ��ا يف التحالف معهم ،بت�شكيل
حكوم ��ة لرف ��ع معان ��اة ال�شع ��ب ،فبه ��ا
ونعم ��ت ،و�إال فلن ��ا قرار �آخ ��ر نعلنه يف
حينها».
ووف ��ق او�س ��اط ال�صدري�ي�ن ان زعي ��م
التي ��ار «يح ��رج الإط ��ار التن�سيقي مبهلة
جدي ��دة» بع ��د االربع�ي�ن يوم ��ا ال�سابق ��ة
والت ��ي ف�شلوا فيها باقن ��اع باقي �أطراف
«التحالف الثالثي».
كم ��ا ان ال�ص ��در مبواقف ��ه االخ�ي�رة
بح�س ��ب م ��ا يقول ��ه املقربون م ��ن التيار
«يرد اي�ضا عل ��ى امل�ستقلني الذين خذلوه

باملقاب ��ل ان الإط ��ار التن�سيق ��ي ،يج ��د
ان املهل ��ة االخ�ي�رة رغ ��م انه ��ا ق ��د ت�صب
ل�صال ��ح ال�صدري�ي�ن ب�سبب تعق ��د امل�شهد
ال�سيا�سي ،لكنها من جانب اخر قد تكون
خمتلفة عن «مهلة الـ  40يوم ًا» ال�سابقة.
ر�سول ابو ح�سن ��ة النائب ال�سابق عن
حزب الدعوة ،يق ��ول لـ (املدى)« :ال�صدر
قرر الذه ��اب اىل املعار�ضة وهذا �سيفتح
املج ��ال ام ��ام الإط ��ار التن�سيق ��ي لإقناع
�شركائه بالذهاب معهم لت�شكيل حكومة».
اب ��و ح�سن ��ة ونق�ل�ا ع ��ن رئي� ��س حزبه
ن ��وري املالك ��ي ،ي�ؤك ��د ان «الإط ��ار
التن�سيقي و�صل اىل �أكرث من  165نائب ًا
(الن�صف زائدا واحد)».
وي�ش�ي�ر النائ ��ب ال�ساب ��ق اىل ان
«ا�ستم ��رار االزم ��ة و�ضي ��اع م�صال ��ح
احل ��زب الدميقراطي وحتال ��ف ال�سيادة
خالل اال�شه ��ر املا�ضية� ،سيجعل اقناعهم
الآن باالن�ضمام اىل التن�سيقي �أ�سهل من
ال�سابق».
وكان «الدميقراط ��ي» و»�سي ��ادة» ق ��د
دعما موقف «ال�صدر» يف املهلة ال�سابقة،
فيما مل ي�صدر حتى االن من الطرفني اي
ت�صري ��ح بخ�صو� ��ص حت ��ول التيار اىل
املعار�ضة.
لك ��ن هو�شي ��ار زيب ��اري القي ��ادي يف
احل ��زب الدميقراطي واملر�ش ��ح ال�سابق
لرئا�س ��ة اجلمهوري ��ة ،ق ��د هاج ��م ق ��رار
املحكم ��ة االحتادية ،وه ��و موقف قريب
من الذي تبناه ال�صدر.
وقال زيباري يف تغريدة على «تويرت»
عق ��ب رف� ��ض قان ��ون االم ��ن الغذائ ��ي:
تن�ص ��ب املحكمة االحتادية
«م ��رة اخرى ّ
امل�شك ��وك يف د�ستوريته ��ا ا�ص�ل�ا،
نف�سه ��ا حاكما عل ��ى العملي ��ة ال�سيا�سية
واالنتخابي ��ة وتت�ص ��رف وك�أنها و�صية
ولديه ��ا �ص ��ك الغف ��ران عل ��ى ال�سلطتني
التنفيذية والت�شريعية على البالد».
و�أ�ض ��اف« ،ل ��ذا ال ب ��د م ��ن ت�صحي ��ح
الو�ض ��ع ومنع طغيان الق�ض ��اء امل�سي�س
وانه ال �سلطان على الق�ضاء اال القانون».

تطمينات ر�سمية بكفاية الخزين المائي لال�ستخدامات الب�شرية

الم�ستقلون ينتظرون الرد على مبادرتهم لطرح مر�شح رئا�سة الحكومة �شحة المياه تقل�ص م�ساحات زراعة
الرز وتح�صرها في الفرات الأو�سط
 بغداد /فرا�س عدنان

ينتظ ��ر الن ��واب امل�ستقل ��ون ردود الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة ال�شيعي ��ة عل ��ى مبادرته ��م ب�ش� ��أن
متكينهم م ��ن ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،م�ؤكدين �أن
املرحل ��ة املقبلة �سوف تت�ضمن ط ��رح الأ�سماء
املر�شحة ملن�ص ��ب رئي�س جمل�س الوزراء وفق
املعاي�ي�ر التي �أعل ��ن عنها ،مبين�ي�ن �أن التكتل
املتبني لطرح املبادرة ي�ضم �أكرث من  45نائب ًا.
وق ��ال النائ ��ب امل�ستق ��ل ح�س�ي�ن ال�سعربي،
�إن «الن ��واب امل�ستقل�ي�ن واحل ��ركات النا�شئ ��ة
جتمع ��وا يف نواة كتلة تدع ��و القوى ال�شيعية
لالتفاق معها ب�ش�أن ت�شكيل احلكومة».
و�أ�ض ��اف ال�سع�ب�ري� ،أن «امل�ستقل�ي�ن �أعلنوا
عن خارطة الطريق و�شكل ��وا جلنة للتفاو�ض
م ��ع الق ��وى الأخ ��رى ،و�سنتخ ��ذ خط ��وات
معلوم ��ة ومدرو�سة ،ونتمن ��ى من الآخرين �أن
ي�ستجيبوا ملا طرحناه».
و�أو�ضح� ،أن «العرف ال�سيا�سي ت�ضمن منح
رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة للك ��رد ورئا�س ��ة جمل�س
الن ��واب لل�سنة ورئا�س ��ة احلكوم ��ة لل�شيعة»،
مبين ًا �أن «ر�ؤيتن ��ا تت�ضمن وجود كتلة �شيعية
كبرية منها يبد�أ اختيار رئي�س الوزراء».
و�أ�ش ��ار ال�سع�ب�ري� ،إىل �أن «مبادرتن ��ا ال
ميك ��ن لها �أن تقوم بتغي�ي�ر العملية ال�سيا�سية
والأع ��راف الت ��ي بنيت عليه ��ا ب�ش ��كل كامل»،
منبه� � ًا �إىل �أن «وزنن ��ا ال�سيا�سي والربملاين ال
يتج ��اوز  50نائب ًا ،مقاب ��ل �أكرث من  250نائب ًا
ميثلون كتل �سيا�سية قدمية وقوية».
و�ش ��دد ،على �أن «ما طرحن ��اه يت�ضمن اي�ض ًا
موا�صف ��ات رئي�س جمل�س ال ��وزراء ،كون هذا
املن�صب للجمي ��ع ،ويجب �أن يتمت ��ع بالكفاءة
والنزاهة واخل�ب�رة ،و�أال يكون جدلي ًا ويلقى
قبوال من الأطراف الأخرى».
ويوا�صل ال�سعربي� ،أن «الذين تواجدوا يف
امل�ؤمت ��ر ال�صحفي لإعالن املب ��ادرة مل يكونوا
ه ��م فق ��ط املوقع�ي�ن عليه ��ا ،فهناك م ��ن ح�ضر
بو�ص ��ف مثل كتال ت�ضم عدد ًا من النواب ،مثل
ممثل حركات امتداد وا�شراقة كانون» ،م�ؤكد ًا
�أن «هن ��اك م ��ن مل يح�ضر ب�سب ��ب ان�شغاله يف
�أعمال اللجان الربملانية».

الم�ؤتمر ال�صحفي الخا�ص باعالن مبادرة النواب الم�ستقلين
و�أردف� ،أن «اغل ��ب الن ��واب امل�ستقل�ي�ن
وممثل ��ي احل ��ركات النا�شئ ��ة �شارك ��وا يف
خمرج ��ات املب ��ادرة و�أعط ��وا مالحظاته ��م
و�صوتوا على النقاط».
ونوه ال�سع�ب�ري� ،إىل �أن «ق�سم ًا من النواب
امل�ستقل�ي�ن مييل ��ون للتي ��ار ال�ص ��دري والآخر
للإط ��ار التن�سيق ��ي وق�سم ثالث اتخ ��ذ احلياد
ومنطق ��ة الو�سط» ،لكنه حت ��دث عن «�ضغوط
�سيا�سي ��ة جمعت ه�ؤالء النواب يف كتلة نعتقد
�أنها �ستكون متما�سكة وقوية».
ور�أى� ،أن «اجتم ��اع �أكرث م ��ن  45نائب ًا على
و�ضع خارطة طريق مت الإعالن عنها خالل 10
�أي ��ام فقط ،يعد م�ؤ�شر ًا جي ��د ًا مل ت�ألفه العملية
ال�سيا�سية يف العراق».
وك�ش ��ف ال�سعربي ،عن «اال�ستعانة بخربات
عراقي ��ة وطني ��ة �ساعدتن ��ا يف و�ض ��ع مبادرة
واقعي ��ة تتف ��ق م ��ع م ��ا يعي�ش ��ه الع ��راق م ��ن
ظ ��روف» ،م�ؤكد ًا �أن «التكت ��ل الذي عملنا عليه
ه ��و �ضد التواف ��ق يف ت�شكي ��ل احلكومة الذي
�أو�صلن ��ا �إىل ه ��ذه املرحلة م ��ن امل�شكالت على
خمتلف الأ�صعدة».

وي�سرت�سل� ،أن «امل�ستقلني والقوى النا�شئة
م ��ع حكوم ��ة الأغلبي ��ة ،ووج ��ود معار�ض ��ة
�إيجابي ��ة بن ��اءة وميك ��ن �أن متار� ��س دوره ��ا
بال�شكل ال�صحيح».
وم�ض ��ى ال�سع�ب�ري� ،إىل �أن «االن�س ��داد
ال�سيا�س ��ي ه ��و م ��ن جعلن ��ا نط ��رح مب ��ادرة
لتمكنين ��ا من �إدارة الدولة ،بع ��د �أن كان �أغلب
الن ��واب امل�ستقل�ي�ن يري ��دون الذه ��اب �إىل
املعار�ضة».
م ��ن جانبه ،ذك ��ر النائب �ص�ل�اح الزيني� ،أن
«الو�ض ��ع الراهن يتطلب ر�س ��م خارطة طريق
جدي ��دة وه ��ذا ال يك ��ون �إال مبب ��ادرة �سريع ��ة
قادرة على التعامل مع التطورات املتالحقة».
و�أ�ض ��اف الزين ��ي� ،أن «امل�ستقل�ي�ن اجتمعوا
على ه ��ذه املب ��ادرة وه ��م عل ��ى �أمت اجلاهزية
لتنفيذها بال�ش ��كل ال�صحيح من �أجل ت�صحيح
م�سار العملية ال�سيا�سية».
ولف ��ت� ،إىل «وج ��ود اتف ��اق داخل ��ي على كل
م ��ا تت�ضمنه املب ��ادرة وال توجد هناك خالفات
ب�ش�أنه ��ا» ،م�شدد ًا عل ��ى �أن «عدم طرحنا ملر�شح
رئي� ��س الوزراء لي�س �سبب ��ه �أننا مل نتمكن من

التو�صل �إىل اال�سم املنا�سب ،بل �أن الهدف من
مبادرتن ��ا ه ��و و�ضع معايري ملن يت ��م اختياره
لهذا املن�صب».
وزاد الزيني� ،أن «امل�ستقلني ينتظرون قبول
الأط ��راف الأخرى مببادرتن ��ا ،وحينها �سوف
نت ��وىل تقدمي �أ�سماء املر�شحني ملن�صب رئي�س
احلكومة �س ��واء من داخل التكت ��ل �أو خارجه
والذي تتوافر فيه ال�شروط».
ويج ��د� ،أن «ط ��رح الأ�سم ��اء لي� ��س بالعملية
ال�صعب ��ة� ،إمن ��ا ه ��ي �سهل ��ة �إىل ح ��د كب�ي�ر
و�سنبا�ش ��ر بتل ��ك املهم ��ة مبج ��رد �أن ت�صلن ��ا
موافقة القوى ال�سيا�سية على املبادرة».
وانته ��ى الزين ��ي� ،إىل �أن «اللج ��ان �س ��وف
جتري مفاو�ضات مع جميع القوى ال�سيا�سية
وهي ال ت�ستثني �أي طرف من الكتل املوجودة
يف الربملان».
وكان الن ��واب امل�ستقل ��ون ق ��د �أعلن ��وا �أم�س
الأول عن مب ��ادرة لإنهاء االن�س ��داد ال�سيا�سي
يف م�ؤمت ��ر �صحف ��ي عق ��د يف الربمل ��ان،
وت�ضمن ��ت املب ��ادرة املوا�صف ��ات املطلوبة يف
املر�شح ملن�صب رئي�س جمل�س الوزراء.

التي ت�ستهلك كميات كب�ي�رة من املياه مثل الرز،
 بغداد /المدى
وه ��و التحدي الأكرب بع ��دم القدرة عل ��ى زراعة
م�ساح ��ات كب�ي�رة م ��ن ال ��رز نتيجة ع ��دم وجود
كميات كبرية من املياه».
و�ش ��دد ذي ��اب ،عل ��ى �أن «زراع ��ة ال ��رز ق ��د مت
حتديده ��ا يف منطق ��ة الف ��رات الأو�س ��ط ،وه ��ي
ذكرت وزارة الموارد المائية �أن �شحة
نقط ��ة ال�ضعف الوحيدة� ،أم ��ا باقي االحتياجات
المياه �أدت �إلى تقلي�ص م�ساحات زراعة
فه ��ي م�ؤمن ��ة وف ��ق م ��ا موج ��ود يف اخلزي ��ن
الرز وح�صرها في مناطق الفرات الأو�سط ،احلايل» ،الفت� � ًا �إىل �أن «االنخفا�ض احلا�صل يف
م�ؤكدة �أن الخزين الحالي يكفي ل�سد
نهر دجلة �سببه �إجراءات اخلزن التي نقوم فيها
االحتياجات الب�شرية ،لكنها تحدثت عن يف ال�سدود ملواجهة احتياج ��ات ف�صل ال�صيف،
�ضرورة التعامل مع �أ�سو�أ الظروف المتمثلة ال ��ذي يتطل ��ب كمي ��ات كبرية م ��ن املي ��اه لتلبية
با�ستمرار الجفاف لل�سنوات المقبلة.
االحتياجات».
ونوه� ،إىل �أن «الأزمة يف بحرية �ساوة تتعلق
باملي ��اه اجلوفية ولي�س املي ��اه ال�سطحية ،حيث
ح�ص ��ل هن ��اك ا�ستن ��زاف �شدي ��د من خ�ل�ال حفر
الآب ��ار القريبة م ��ن البحرية وا�ستخ ��دام طريقة
الري البدائية» ،م�ش ��دد ًا على «�ضرورة عدم منح
وق ��ال امل�ست�ش ��ار يف الوزارة ع ��ون ذياب ،يف �إج ��ازة لأي م�ستثم ��ر م ��ا مل ي�ستخ ��دم التقنيات
ت�صريح تلفزيوين تابعته (املدى) �إن «اال�ستفادة احلديثة».
م ��ن خزين املياه هو �أح ��د احللول املطروحة يف و�أف ��اد ذياب ،ب� ��أن «ال ��وزارة �شاه ��دت حاالت
وقت �سابق ملواجهة الأزمة املائية ،وامل�س�ؤولون غ�ي�ر �صحيحة ب�ش�أن �آليات الري البدائي وهناك
يف ال ��وزارة يجرون زي ��ارات م�ستمرة لالطالع توجه لوقف اجازات بع�ض امل�ستثمرين و�إغالق
عل ��ى هذا اخلزين والبح ��ث يف كيفية اال�ستفادة �آب ��ار خمالف ��ة لل�ش ��روط» ،وحتدث ع ��ن «�صعود
مي ��اه يف البحرية بعد انته ��اء املو�سم الزراعي،
منه».
وتابع ذياب� ،أن «تكرار ال�سنوات اجلافة لأربع ونحن نريد �إعادتها �إىل و�ضعها الطبيعي».
�أو خم�س �سنوات يعني �أن العراق �سيكون �أمام ونبه� ،إىل «�ضرورة ا�ستمرار اجراء املباحثات
م ��ع دول املنبع من �أجل �ضم ��ان ح�ص�ص العراق
حتديات كبرية جد ًا تتعلق مب�ستقبله املائي».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «ال ��وزارة ت�أم ��ل ب� ��أن ال تكون املائي ��ة وتقا�س ��م ال�ضرر وفق� � ًا لقواع ��د القانون
ال�سنة القادمة جافة اي�ض ًا ،لكننا يف الوقت ذاته الدويل واملعاهدات الدولية».
يجب �أن نفكر يف م�صادر �أخرى تعالج جزءا من وم�ضى ذي ��اب� ،إىل �أن «العراق م ��ا زال ينتظر
و�ص ��ول وفد م ��ن اجلان ��ب الرتكي به ��ذا ال�ش�أن
امل�شكلة».
ولف ��ت ذي ��اب� ،إىل �أن «املي ��اه املخ�ص�ص ��ة ونتمنى اي�ض ًا �أن ميتد ذلك �إىل اجلانب الإيراين
لل�ش ��رب واال�ستخدام ��ات الب�شري ��ة متوف ��رة ب�أن جنل�س معهم ونتفاو�ض ونتباحث للو�صول
حتم ًا لأنن ��ا نعطيها اال�سبقي ��ة الأوىل على باقي �إىل حلول ت�ضمن حقوقنا املائية».
وكان ��ت احلكوم ��ة ق ��د لوح ��ت بالذه ��اب �إىل
اال�ستخدامات الأخرى».
وحت ��دث ،عن «خطة واع ��دة زراعية مع وزارة حمكم ��ة الع ��دل الدولية ملقا�ض ��اة دول املنبع عن
الزراع ��ة ال�سيما ب�ش�أن �سق ��ي الب�ساتني وزراعة ع ��دم التزامه ��ا باالتفاقي ��ات الدولي ��ة اخلا�ص ��ة
اخل�ض ��ر وبع� ��ض املحا�صيل ،ما ع ��دا املحا�صيل بتنظيم املياه يف الأنهر العابرة للحدود.
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بانتظار املدن ال�صناعية ومدينة �أور ومطار النا�صرية

� 100أل��ف خري��ج ينتظ��رون فر���ص عم��ل فـ��ي ذي ق��ار

 ذي قار /ح�سني العامل
ك�ش ��ف حماف ��ظ ذي ق ��ار حمم ��د ه ��ادي
الغ ��زي ع ��ن ت�س ��جيل � 100أل ��ف خريج
عاط ��ل ع ��ن العم ��ل يف املحافظ ��ة ف�ض ًال
عن العم ��ال العاطلني والك�سب ��ة ،وفيما
�أك ��د عجز املوازنة ع ��ن ا�ستيعاب جميع
اخلريج�ي�ن الذي ��ن ي ��زدادون �سنوي ��ا
بواقع � 15ألف خريج� ،أعرب عن تفا�ؤله
ب�إمكاني ��ة امت�صا� ��ص ج ��زء كب�ي�ر م ��ن
البطالة ع�ب�ر افتتاح املدين ��ة ال�صناعية
واملبا�شرة ب�إن�شاء مدينة اور ال�سياحية
ومطار النا�صرية الدويل.
وق ��ال الغ ��زي بح�س ��ب بي ��ان �صحف ��ي
تابعته (امل ��دى)� ،إن "ال�ش ��ركات املنفذة
ملطار النا�صرية ال ��دويل با�شرت �أعمال
ن�ص ��ب مواق ��ع عم ��ل ك ��وادر ال�شرك ��ة
ال�صيني ��ة ،بالإ�ضاف ��ة اىل قي ��ام املكاتب
اال�ست�شاري ��ة ب�إج ��راء حتري ��ات الرتبة
الالزمة للمبا�شرة بتنفيذ املطار".
و�أ�ض ��اف الغ ��زي ،ان ��ه "يف ذات الوقت
با�ش ��رت ال�شركة املنف ��ذة للبنى التحتية
ملدينة اور ال�سياحية اجلديدة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "اعتم ��اد خطة من �أربع
خط ��وات لإن�شاء مدين ��ة اور ال�سياحية
وذل ��ك من خ�ل�ال جلنة االم ��ر الديواين
( )٣٨يف االمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س
الوزراء".
و�أو�ض ��ح� ،أن "اخلط ��وات تتمث ��ل
خال م ��ن االثار ،واعداد
باختي ��ار موقع ٍ
ت�صمي ��م ا�سا�س ��ي له ��ا ،وم ��د البن ��ى
التحتية ،وتنفيذ املن�ش�آت اخلدمية فيها

حكومي ًا ،واملن�ش�آت ال�سياحية من خالل
اال�ستثمار".
وا�سرت�سل الغ ��زي� ،أن "الإدارة املحلية
�أجنزت فعلي ًا املرحلتني االوىل والثانية
م ��ن اخلط ��ة وب ��د�أت الي ��وم باملرحل ��ة
الثالث ��ة" ،الفت ��ا اىل ان "ه ��ذه املدين ��ة
�ستتكامل مع املطار لتخلق بيئة �سياحية
م�شجعة ال�ستثمار زيارة بابا الفاتيكان
اىل اور �سياحي ًا يف امل�ستقبل".
وكان احل�ب�ر الأعظ ��م باب ��ا الفاتي ��كان
فرن�سي� ��س ق ��د و�ص ��ل اىل مدين ��ة �أور
الأثري ��ة ي ��وم ال�سب ��ت (� 6آذار ،)2021
و�أق ��ام �ص�ل�اة م�شرتك ��ة وقدا�س� � ًا ديني ًا
ورع ��ى لق ��ا ًء للأدي ��ان ح�ضره ع ��دد من
اتب ��اع الديانات اال�سالمي ��ة وامل�سيحية
والإيزيدي ��ة وال�صابئ ��ة املندائي�ي�ن
وغريه ��م م ��ن الديان ��ات املتعاي�شة على
ار�ض الرافدين.
وحتدث الغزي عن "اجناز ملف املدينة
ال�صناعية يف ذي قار قبل ب�ضعة �أ�شهر،
وبدء التعاقد مع ال�صناعيني".
ور�أى� ،أن يف "ه ��ذا تتكام ��ل ر�ؤيتن ��ا
امل�ستقبلي ��ة بتوف�ي�ر املزي ��د م ��ن فر�ص
العم ��ل وتنمي ��ة املحافظ ��ة كمحافظ ��ة
م�صنع ��ة و�سياحي ��ة ع�ب�ر املدين ��ة
ال�صناعي ��ة واملط ��ار ومدين ��ة اور
ال�سياحية".
وب�ي�ن الغ ��زي ،ان "ه ��ذه ه ��ي الفر� ��ص
احلقيقي ��ة لت�شغي ��ل ال�شب ��اب ب�ش ��كل
م�ست ��دام والق�ضاء عل ��ى البطالة ب�شكل
كامل م�ستقب ًال".
و�أ�ض ��اف" ،ام ��ا مو�ض ��وع التعيين ��ات

احلكومي ��ة فه ��ي وان ح�صل ��ت وف ��ق
موازنة  ٢٠٢٢ف ��ان الدرجات الوظيفية
الت ��ي تطلق من خ�ل�ال املوازن ��ة يف كل
ع ��ام ال ميك ��ن ان ت�ستوع ��ب كل ه ��ذه
االعداد من اخلريجني لكل عام".
وي�سرت�سل الغزي� ،أن "جامعات ذي قار
تخ� � ّرج ح ��وايل � 15ألف خري ��ج �سنوي ًا
مم ��ا ادى اىل تراك ��م اع ��داد اخلريجني
العاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل حت ��ى و�صل اىل
�أك�ث�ر م ��ن � 100أل ��ف خري ��ج عاطل عن

العمل ف�ض�ل ً�ا عن العاطلني والك�سبة من
غري اخلريجني".
توق ��ع م�س�ؤول ��ون ونا�شط ��ون يف
حمافظ ��ة ذي قار ي ��وم (� 7آذار ،)2021
�أن ت�شه ��د حمافظ ��ة ذي ق ��ار انتعا�ش� � ًا
لل�سياح ��ة الدينية والآثارية عقب زيارة
بابا الفاتيكان ملدينة �أور الأثرية واحلج
اىل بي ��ت النب ��ي �إبراهي ��م اخلليل ،فيما
دع ��وا احلكومت�ي�ن املحلي ��ة واملركزي ��ة
لإي�ل�اء املزي ��د م ��ن االهتم ��ام بالقط ��اع

ال�سياحي ا�ستعداد ًا للمرحلة املقبلة.
ودعا الغزي ،اخلريجني والعاطلني عن
العم ��ل �إىل �أن "ي�ساهم ��وا مع احلكومة
املحلية ب�إجناح ه ��ذه امل�شاريع وتوفري
الدع ��م الكامل للق ��وات االمني ��ة لت�أمني
الو�ض ��ع الآم ��ن لال�ستثم ��ار وامل�شاريع
مل ��ا يوف ��ره ذل ��ك م ��ن فر� ��ص جن ��اح
للمحافظ ��ة" ،م�ؤكدا وقوفه مع "مطالب
املتظاهرين".
وح ��ث الغ ��زي املتظاهرين عل ��ى "عدم

اللج ��وء اىل ح ��رق االط ��ارات يف
ال�ش ��وارع وقط ��ع اجل�س ��ور" ،م�ؤك ��دا
ان "موقفن ��ا واح ��د وه ��م يعرف ��ون ذلك
باملطالب ��ة له ��م بدرج ��ات وظيفية �ضمن
املوازن ��ات االحتادي ��ة وب�إعداد اخلطط
لإن�شاء م�شاري ��ع �سرتاتيجية من �ش�أنها
ان توفر فر�ص عمل كرمية م�ستقب ًال".
وق ��ال" ،ح�صلن ��ا الع ��ام املا�ض ��ي عندما
كان العم ��ل وف ��ق املوازن ��ة  ٢٠٢١على
 ١٨٥٠وظيف ��ة ا�ضافي ��ة ل�شبابنا خارج
املق ��رر وف ��ق املوازن ��ة وح�صلن ��ا يف
بداية ه ��ذا العام على موافقات لت�ضمني
املحا�ضري ��ن �ضم ��ن موازن ��ة ،"٢٠٢٢
م�ؤك ��د ًا "ال�سع ��ي للح�ص ��ول على فر�ص
عمل اخرى �ضمن موازنة ."٢٠٢٢
وب�ي�ن الغ ��زي� ،أن "ذل ��ك وف ��ق االط ��ر
واالج ��راءات القانوني ��ة واالداري ��ة
املعتمدة ال وفق احراق ال�شارع ومعاقبة
املواطنني واذيتهم ب�شكل يومي".
وم�ضى الغ ��زي� ،إىل "�ضورة تفهم دور
واجراءات احلكوم ��ة املحلية والقوات
االمنية ب�آلية التعامل مع االحتجاجات،
ف�إننا ن�سمع ون ��رى التذمر الكبري بعدم
التعام ��ل االمن ��ي مع بع� ��ض الت�صرفات
الت ��ي ت� ��ؤذي املواطنني من خ�ل�ال قطع
اجل�سور والطرق ولكننا بالوقت نف�سه
نحر� ��ص عل ��ى التعام ��ل بح ��ذر م ��ع اي
احتجاج ��ات وجتمع ��ات كب�ي�رة ملا لذلك
من خطورة على حي ��اة �شبابنا يف حال
ح�ص ��ول احت ��كاكات ال �سم ��ح الل ��ه بني
القوات االمنية واملحتجني".
و�صل ��ت اىل مدين ��ة اور االثري ��ة ي ��وم

االح ��د ( 6اذار � )2022أك�ث�ر م ��ن 100
�شخ�صية دبلوما�سية و�سيا�سية ودينية
قادمة من بغ ��داد لإحياء الذكرى االوىل
لزيارة بابا الفاتيكان ملدينة اور واحلج
لبيت النبي ابراهيم اخلليل (ع).
و�شه ��دت مدين ��ة النا�صري ��ة مرك ��ز
حمافظ ��ة ذي قار اال�سب ��وع احلايل عدة
تظاهرات مطلبي ��ة للخريجني العاطلني
ع ��ن العم ��ل واملحا�ضري ��ن تخللها قطع
للج�س ��ور واغ�ل�اق ع ��دد م ��ن الدوائ ��ر
احلكومي ��ة واعمال عن ��ف واحتكاك مع
القوات االمنية ا�صي ��ب على �أثرها عدد
من املتظاهرين بجروح متفاوتة.
ومتتل ��ك حمافظ ��ة ذي ق ��ار جانبا كبريا
من مقومات ال�سياحة الطبيعية املتمثلة
مبناط ��ق االه ��وار الت ��ي ت�ش ��كل خم�س
م�ساحتها ،ف�ضال ع ��ن ال�سياحة االثارية
والدينية اذ تعد مدينة اور االثرية (18
ك ��م جن ��وب غ ��رب النا�صرية) م ��ن ابرز
املواق ��ع االثري ��ة يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار
التي ت�ضم اكرث م ��ن  1200موقع اثري
يع ��ود معظمها اىل حق ��ب تاريخية تبد�أ
م ��ن ح�ض ��ارة العبيد واري ��دو التي تعد
منطل ��ق احل�ض ��ارة الرافديني ��ة كونه ��ا
اق ��دم م�ستوطن ��ة زراعي ��ة اقيم ��ت يف
ال�سه ��ل الر�سوبي منذ خم�سة �آالف �سنة
قبل امليالد ،كما ت�ضم مواقع اثرية تعود
اىل ال�سالالت املتعاقبة ك�ساللة اور منو
واحل�ض ��ارة ال�سومري ��ة وحقب ��ة بن ��اء
الزقورة يف عهد امللك �شولكي ف�ضال عن
بي ��ت النبي ابراهيم اخلليل �أب االنبياء
التوحيديني.

�سعي ح��ك��وم��ي لإدراج ق��ط��ار ب��غ��داد امل��ع��ل��ق ف��ـ��ي امل��وازن��ة
 بغداد /املدى
للبي ��ان� ،إىل �أن "العا�صم ��ة بغ ��داد بحاج ��ة �إىل بو�ض ��ع ال�صيغ ��ة القانوني ��ة؛ لإع ��ادة �إدراج
خط ��ط طموح ��ة ت�ستوع ��ب الكثاف ��ة ال�سكانية ،م�ش ��روع القط ��ار املعل ��ق يف قان ��ون املوازن ��ة،
�أو�ص ��ى الأم�ي�ن الع ��ام ملجل� ��س ال ��وزراء حميد وتدع ��م التوج ��ه احلكومي يف معاجل ��ة م�شكلة ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �إع ��داد درا�س ��ة دقيقة يح ��دد خاللها
الغ ��زي ووزي ��ر النق ��ل نا�صر ح�س�ي�ن ال�شبيلي ،االختناق ��ات املرورية ،عن طريق تفعيل و�سائل جمم ��ل املعوق ��ات تقابلها املعاجل ��ات املقرتحة،
�أم� ��س االثن�ي�ن ،خ�ل�ال اجتماعهم ��ا م ��ع �شرك ��ة النق ��ل اجلماع ��ي الع�صرية و�إدخ ��ال منظومات ا�ستناد ًا �إىل التقرير الفني الذي �ستقدمه اجلهة
فرن�سي ��ة ب�إيجاد �صيغ ��ة لإدراج م�شروع القطار نق ��ل متطورة ،منه ��ا قطار بغ ��داد املعل ��ق الذي القطاعية امل�ستفيدة ممثلة بوزارة النقل".
املعلق يف املوازنة املالية االحتادية.
يعد من امل�شروعات اخلدمية واحليوية املهمة؛ و�أك ��د البي ��ان� ،أن "املدي ��ر التنفي ��ذي ل�شرك ��ة
وذكرت الأمانة العامة ملجل�س الوزراء يف بيان لالرتقاء بقطاع النقل".
ال�ست ��وم ا�ستعر� ��ض املراح ��ل الت ��ي م ��ر به ��ا
تلقته (املدى)� ،أن "الأمني العام ملجل�س الوزراء م ��ن جانب ��ه ثم ��ن وزي ��ر النق ��ل" ،دور الأمان ��ة امل�شروع منذ العام � ،2017إىل جانب الت�صاميم
ووزي ��ر النق ��ل بحثا مع وف ��د �شركت ��ي ال�ستوم العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء ،يف تن�سي ��ق اجلهود والدرا�س ��ات الت ��ي �أجنزته ��ا ال�شرك ��ة يف وقت
الفرن�سي ��ة وهيون ��داي الكوري ��ة ،ا�ستكم ��ال م ��ع اجله ��ات القطاعي ��ة ذات العالق ��ة؛ لإزال ��ة �ساب ��ق" ،مبدي� � ًا "ا�ستع ��داد �شركت ��ه وال�شرك ��ة
الإج ��راءات املتعلقة بتنفيذ م�شروع قطار بغداد التعار�ض ��ات الفني ��ة الواقع ��ة �ضم ��ن امل�سارات الكورية لل�شروع بعملي ��ة التنفيذ بعد ا�ستكمال
املعلق".
املحددة للقطار".
الإجراءات القانونية واملالية والفنية والإدارية
و�أ�ش ��ار الأم�ي�ن الع ��ام ملجل� ��س ال ��وزراء ،وفقا ولف ��ت البي ��ان �إىل �أن "املجتمع�ي�ن �أو�ص ��وا الالزمة".

فريق م�صفى ال�سماوة يتوج بط ًال
لبطولة ك�أ�س ال�سيد املدير العام
الثالثة لكرة القدم

وكان وزير النقل نا�صر ال�شبلي قد ذكر يف وقت
�ساب ��ق� ،أن "م�شروع القط ��ار املعلق ببغداد كان
من �ضمن م�شاريع العام ."2021
وحتدث ال�شبلي ،عن "اتفاق مع وزير التخطيط
لإدراجه يف موازنة  ،2022و�سوف يتم توقيع
العق ��د ،كون ��ه جاه ��ز ًا م ��ع �شرك ��ة ا�ست�شاري ��ة
لدرا�سة العقدين الفني والتجاري".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "التنفي ��ذ �سيك ��ون ع ��ن طري ��ق
�شركت�ي�ن فرن�سي ��ة وكوري ��ة متخ�ص�صتني بهذا
املج ��ال وم�ستعدت�ي�ن للعم ��ل �ضم ��ن � 5سنوات
بقرو�ض مي�سرة".
وم�ض ��ى ال�شبل ��ي� ،إىل �أن "كلف ��ة امل�ش ��روع
تق ��در ب�أقل م ��ن مليارين ون�ص ��ف املليار دوالر،
و�سيكون �ضمن امل�شاريع املقبلة ل�سنة ."2022

�إخالء جميع املواد الكيمياوية اخلطرة
من مطار الب�صرة

تعيني �أكرث من �ألفي عامل عراقي
يف م�صفى كربالء
 بغداد /املدى
اعلنت دائ ��رة التقاعد وال�ضمان االجتماعي للعمال يف
وزارة العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة ،ام�س االثنني،
الو�ص ��ول اىل اتف ��اق مهم مع ال�شرك ��ة الكورية املنفذة
مل�ش ��روع م�صفى كربالء ،يت�ضمن تعيني  2002موظف
وعام ��ل عراقي يف امل�صفى .واك ��دت مدير عام التقاعد
وال�ضم ��ان االجتماعي للعمال خلود اجلابري يف بيان
تلقت ��ه (املدى)� ،أن "ه ��ذا االتفاق جاء بع ��د مفاو�ضات
طويل ��ة م ��ع ال�شرك ��ة الت ��ي كانت تعتم ��د عل ��ى العمالة
االجنبي ��ة بن�سب ��ة كب�ي�رة ج ��دا وترف� ��ض اال�ستعان ��ة

بالعمال ��ة العراقية لأ�سب ��اب وحجج واهي ��ة رف�ضناها
جملة وتف�صيال".
وا�ضاف ��ت ،ان ��ه "مت ت�سجي ��ل العدي ��د م ��ن اخلروقات
والتجاوزات عل ��ى ال�شركة املنف ��ذة وو�ضعنا حدا لها،
واجربناه ��ا على تطبي ��ق قانون العم ��ل العراقي الذي
ين� ��ص على �ض ��رورة ت�شغيل العمال ��ة العراقية يف اي
م�ش ��روع ينفذ يف الع ��راق بن�سب ��ة  ."%50واو�ضحت
اجلابري "نح ��ن االن ب�صدد و�ض ��ع اللم�سات االخرية
لغر� ��ض امت ��ام اج ��راءات تعي�ي�ن العم ��ال العراقي�ي�ن،
و�سيت ��م تطبيق ه ��ذا االتفاق مع باق ��ي امل�شاريع تباعا
حفاظا على حقوق العامل العراقي".

 بغداد /املدى
�أفادت هيئة املنافذ احلدودية� ،أم�س االثنني،
ب�إخالء جميع املواد الكيمياوية اخلطرة من
مطار الب�صرة.
وذكر املتح ��دث الر�سمي با�س ��م الهيئة عالء
الدي ��ن القي�س ��ي يف بيان (تلقت ��ه املدى)� ،أن
"رئي�س هي�أة املنافذ احلدودية عمر عدنان
الوائلي وج ��ه مديرية منفذ مط ��ار الب�صرة
ال ��دويل ب�إخالء جمي ��ع امل ��واد (الكيمياوية
اخلط ��رة) ،املرتوك ��ة الت ��ي جت ��اوزت املدة

القانونية امل�سموحة على بقائها يف املخازن
دون مراجعة �أ�صحاب العالقة".
و�أ�ض ��اف القي�س ��ي� ،أن "ذل ��ك ج ��اء ا�ستنادا
اىل الأمر الدي ��واين املرقم  18ل�سنة 2022
بالتن�سي ��ق والتع ��اون م ��ع جلن ��ة رفيع ��ة
امل�ستوى من قيادة العمليات امل�شرتكة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ه ��ذه امل ��واد مت نقله ��ا �إىل
م ��كان خم�ص�ص بعيد ع ��ن املناطق ال�سكنية
واملن�ش� ��آت احليوي ��ة لتجن ��ب وق ��وع �أي ��ة
حوادث ت�ؤثر على �سالمة املوانئ والعاملني
فيها".

فتح باب اال�سترياد مل يوازن يف الأ�سعار

الزراع��ة" :الأع�لاف" تت�سبب بغالء كب�ير فـي �أ�س��واق الأ�سماك
بح�ض ��ور الدكتور عائ ��د جابر عمران مدير ع ��ام �شركة م�صايف الو�س ��ط والأ�ستاذ
�أحم ��د جمعة ح�سني مع ��اون املدير الع ��ام ورواد و�أ�ساطري الك ��رة العراقية وجمعا
غف�ي�ر من اجلمهور الريا�ضي و�ضمن كرنفال جماهريي �أ�سدل ال�ستار لبطولة ك�أ�س
ال�سي ��د املدير العام الثالثة لك ��رة القدم بتتويج فريق ق�سم م�صف ��ى ال�سماوة بطال"
بع ��د فوزه على فريق هي�أة خدم ��ات الطاقة بنتيج ��ة ( )٣_٤وعلى ملعب خما�سي
الكرة لنادي م�صايف الو�سط الريا�ضي وذلك يوم ال�سبت املوافق (. )2022/٥/14
حي ��ث �أ�ستهل حف ��ل اخلتام بعزف ال�س�ل�ام اجلمهوري تالها ق ��راءة �آيات من الذكر
احلكي ��م بعدها قراءة �سورة الفاحتة على �أرواح �شه ��داء العراق و�شهداء الريا�ضة
خ�صو�صا.
انطلقت املباراة م�ساء يوم ال�سبت وبواقع �شوطني وانتهت املباراة بوقتها الأ�صلي
لتعلن �صافرة احلكم �أحمد ح�سن فوز فريق ق�سم م�صفى ال�سماوة.
ومت تك ��رمي الفري ��ق الفائ ��ز الأول بك�أ� ��س البطولة وتوزي ��ع الك�ؤو� ��س على الفرق
الث ��اين ث ��م املركز الثال ��ث منا�صف ��ة كان من ح�صت فري ��ق هي�أة امل�شتق ��ات اخلفيفة
وق�س ��م اخلدمات ووزع درع امل�شاركة للمتميزي ��ن يف البطولة منها لهداف البطولة
و�أف�ض ��ل حار� ��س مرمى و�أكرب الالعبني �سن ��ا" وحكام البطولة �أ�ضاف ��ة اىل ال�سادة
ممثلي الأق�سام امل�ساندة للبطولة.
ولأهمي ��ة هذا احل ��دث الريا�ضي �شهد اخلتام ح�ضور �أ�ساط�ي�ر الكرة العراقية وهم
كل من (فالح ح�سن ،في�صل عزيز ،كرمي �صدام� ،سمري كاظم ،يون�س حممود ،حبيب
جعف ��ر ،نعي ��م �صدام� ،سعد عب ��د احلميد ،مهدي ك ��رمي ،ق�صي ها�ش ��م ،ر�سن حمود،
عبا� ��س عطية ،علي وهي ��ب ،عبا�س عبيد� ،ضياء ح�سني ،لي ��ث ح�سني� ،سامر �سعيد،
مهدي كاظم� ) ،أ�ضافة اىل امل�شجع الريا�ضي مهدي العراقي.
و�س ��ادت �أج ��واء البطولة ال ��روح الريا�ضية بح�ض ��ور ممثلني عن الف ��رق امل�شاركة
م ��ن �أبناء �شركتنا واجلمهور الريا�ضي وجمه ��ور جممع الدورة النفطي الذي منح
البطول ��ة نكهة عطره ت�سودها الأخالق الريا�ضية العالية ملا تع�سكة من روح املحبة
واالخوة.

 بغداد /املدى
�أق ��ر م�س� ��ؤول رفي ��ع امل�ست ��وى يف وزارة
الزراع ��ة بارتفاع �أ�سعار الأ�سماك ،و�أرجع
ال�سب ��ب يف ذلك �إىل ع ��دة عوامل خارجية
�أهمه ��ا احل ��رب ب�ي�ن �أوكراني ��ا ورو�سي ��ا
كونهما يعدان امل�صدر الأكرب للحبوب التي
ت�ستخدم ك�أعالف ،وحت ��دث عن �إجراءات
حكومي ��ة متثل ��ت بفت ��ح ب ��اب اال�ست�ي�راد
�أم ��ام الأ�سم ��اك املجم ��دة وامل�ب�ردة .وقال
عبا� ��س �سامل مدير ال�ث�روة احليوانية يف
ال ��وزارة� ،إن "دائرتنا على اطالع ب�أ�سعار
الأ�سماك التي ارتفعت ب�شكل تدريجي يف
الأ�سواق املحلي ��ة ،وهناك متابعة ميدانية
لهذه احلالة من خ�ل�ال جميع اجلهات ذات
العالقة".
وتاب ��ع �س ��امل ،يف ت�صري ��ح تلفزي ��وين
تابعت ��ه (املدى)� ،أن "االرتف ��اع هو نتيجة
ولي�س �سببا ،ومرتبط مب�سببات خارجية
التي هي احلرب بني �أوكرانيا ورو�سيا".
و�أ�شار� ،إىل ان "هاتني الدولتني ت�صدران
 %40م ��ن احلب ��وب للع ��امل" ،مبين� � ًا ان
"ارتف ��اع �أ�سع ��ار ه ��ذه احلب ��وب الت ��ي
ت�ستخ ��دم يف االعالف �أث ��ر �سلب ًا على كلف
انتاج الأ�سماك" .وبني �سامل� ،أن "ال�صدفة

جعلت م ��ن الأزمة حت�ص ��ل يف نهاية املدة
الإنتاجي ��ة الت ��ي ت�ستهل ��ك فيه ��ا الأ�سماك
كمي ��ة �أك�ب�ر م ��ن الأع�ل�اف" ،مو�ضح� � ًا ان
"ال�سب ��ب الآخ ��ر ه ��و �شح ��ة املي ��اه التي
يتعر�ض لها العراق".
و�أو�ض ��ح� ،أن "�أغل ��ب البح�ي�رات ه ��ي
بالأ�سا� ��س منخف�ض ��ات ،ج ��رى ت�سييجه ��ا
م ��ن قبل املرب�ي�ن ويعمل ��ون فيه ��ا" ،منبه ًا

�إىل �أن "ح�ص ��ول �أي حالة جفاف من �ش�أنه
�أن يقطع املياه ع ��ن تلك املنخف�ضات وتقل
امل�ساح ��ات الت ��ي تتم فيها تربي ��ة الأ�سماك
ويقل معها الإنتاج" .و�أورد �سامل� ،أن "هذا
ب ��دوره �س ��وف يقلل من مع ��دالت العر�ض
يف الأ�سواق مع زي ��ادة الطلب ،وباملجمل
�سيح�ص ��ل هن ��اك ارتف ��اع يف الأ�سع ��ار".
ويوا�ص ��ل� ،أن "املدة الت ��ي �سبقت �صعود

الأ�سع ��ار ح�ص ��ل هن ��اك من ��ع ال�ست�ي�راد
الأ�سم ��اك املجم ��دة وامل�ب�ردة" ،مو�ضح� � ًا
�أن "قان ��ون احلج ��ز الزراع ��ي مينعنا من
�إدخ ��ال الأ�سماك احلي ��ة" .و�أك ��د� ،أن "�أية
حماولة لإدخ ��ال الأ�سماك احلي ��ة �سيكون
م�صريها الف�شل لأن ه ��ذه اال�سماك �سوف
مت ��وت ب�سبب ارتفاع درج ��ات احلرارة".
ويوا�ص ��ل �س ��امل ،ان "ال ��وزارة �سمح ��ت

بدخول الأ�سماك املربدة واملجمدة" ،الفت ًا
�إىل �أن "ثقافة املجتمع العراقي تلعب دور ًا
كب ً
ريا جد ًا الت ��ي تتجه نحو الأ�سماك التي
ترب ��ى يف الأنه ��ر والبح�ي�رات ،با�ستثناء
املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة الت ��ي فيه ��ا قب ��ول
لتناول الأ�سماك البحرية".
و�أورد� ،أن "املحافظ ��ات الو�سط ��ى ال
ت�ستهلك كث ً
ريا الأ�سماك البحرية وبالتايل
ف�أن االقبال يكون عل ��ى الأ�سماك الداخلية
ب�ش ��كل كب�ي�ر وه ��ذا ل ��ه �أث ��ر يف مو�ضوع
العر� ��ض والطلب ،وبالتايل ف� ��أن الأ�سماك
امل�ستوردة مل ت�سهم بتخفي�ض الأ�سعار".
وانتهى �سامل� ،إىل �أن "نقل الأ�سماك احلية
م ��ن اخل ��ارج �إىل داخل الع ��راق ينبغي �أن
يح�ص ��ل بالأحوا� ��ض ودرج ��ة احل ��رارة
املطلوب ��ة ب�ي�ن � 16إىل  19درج ��ة بتوف ��ر
االوك�سجني ،وه ��ذه العوامل غري متوفرة
يف ظل الأجواء العراقية".
و�شه ��دت �أ�سع ��ار الأ�سم ��اك يف الأ�س ��واق
املحلي ��ة ارتفاع� � ًا غ�ي�ر م�سب ��وق ،م ��ا ول ��د
حالة من اال�ستياء ل ��دى امل�ستهلكني داعني
احلكوم ��ة �إىل اتخ ��اذ الإج ��راءات الكفيلة
التي ت�ؤدي �إىل ا�ستق ��رار �أ�سعار الأ�سماك
الت ��ي اعتادت املائدة العراقية عليها ب�شكل
م�ستمر.
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محطة للتأمّل

المدير الفني لمنتخب ال�صم لكرة القدم كاظم الربيعي:

وتو�سعة قاعدتهم ب�ألعاب من ّوعة
�أدعو الدولة �إىل رعاية احتادهم ِ

� سامر اليا�س �سعيد

ر�ؤية �سعيد للجيل اجلديد

 رحلة كاك�سيا�س ا�ستغرقت � 43ساعة  ..ونق�ص الخبرة �أخرجنا من المجموعة

 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أك ��د د.كاظم الربيع ��ي ،املدي ��ر الفني ملنتخب
ال�ص ��م لك ��رة الق ��دم� ،أن م�ش ��اركة العراق يف
فعّالية اللعبة لدورة الألعاب الأوملبية لل�ص ��م
يف الربازي ��ل ،كان ��ت �إيجابي ��ة وذات قيم ��ة
كبرية على م�ستوى االحتكاك والتقييم الفني
اجل ّي ��د ،برغ ��م ع ��دم النج ��اح يف التق� �دّم اىل
الأدوار التالية ل�ص ��عوبة مناف�س ��ة املنتخبات
العاملي ��ة امله ّيئ ��ة الح ��راز امليدالي ��ات املنوّ عة
جلميع الفعّاليات.
وق ��ال الربيع ��ي يف ات�ص ��ال م ��ن مدين ��ة
كاك�س ��يا�س دو �س ��ول الربازيلية مع "املدى"
ُقبي ��ل ع ��ودة بعث ��ة املنتخ ��ب غ ��د ًا الأربع ��اء
�":س ��بق �أن ّ
مت ��ت مفاحتت ��ي م ��ن قب ��ل احتاد
ال�ص ��م والبك ��م قب ��ل ثالث ��ة �أ�ش ��هر ،لقي ��ادة
املنتخ ��ب يف مناف�س ��ات الربازي ��ل ،لكن ��ي
اعت ��ذرت ب�س ��ب ارتباط ��ي مب�ش ��اغل فنية مع
احتاد كرة الق ��دم ،وبعد تكرار دعوتي للعمل
معه ��م طلب ��تُ منه ��م مفاحت ��ة عدن ��ان درجال
رئي� ��س احتاد ك ��رة القدم ك ��وين ع�ضو جلنة
اخلرباء والأكادميي�ي�ن يف االحتاد ،وبالفعل
مت ا�ستح�صال موافقته".
و�أ�ضاف ":توجّ هنا بداية اىل �سوريا للدخول
يف مع�سك ��ر تدريب ��ي مل ��دة ع�شري ��ن يوم ًا ،مل
ن�ستط ��ع خالله ت�أمني مب ��اراة واحدة مع �أحّ د
ف ��رق الدوري نظر ًا ل�ضغط ج ��دول امل�سابقة،
ف�أكتفينا بالوحدات التدريبية� ،صحّ حنا فيها
�أو�ضاع الالعبني وتغيري �أ�سلوب لعبهم ،ومت
تطوي ��ر لياقة الالعبني ومهاراتهم وتكتيكهم،
و�أ�ستجاب ��وا لأفكاري ب�سرع ��ة ،و�شرعنا اىل
و�ضع الت�شكيل الأن�سب مبدئ ّي ًا ملنح الثقة ملن
ّ
ي�ستحق قبل التوجّ ه اىل الربازيل.
فك االرتباط
و�أو�ض ��ح ":يرتب ��ط منتخب ال�ص ��م باللجنة
الباراملبية الوطنية الراعية ل�ش�ؤونه ،بخالف
جمي ��ع املنتخب ��ات التي �شارك ��ت يف �أوملبياد
الربازيل فهي م�ستق ّلة ومن�ضوية حتت مظ ّلة
االحتاد الدويل لل�صم ،ويف النيّة ّ
فك اِرتباط
املنتخ ��ب والتم ّتع باال�ستقاللية خالل الأ�شهر
القادم ��ة مثلما ذكر يل �أحّ ��د املعنيني باالحتاد
املحلي لل�صم".
رحلة ّ
�شاقة
وب�ّي�نّ الربيعي "�أن امل ��درب خلف حب�ش عمل
معي بجهد كبري خا�صة يف ترجمة تعليماتي
من خالل الإ�شارة التي يفهمها الالعبون كونه
متم ّر�س معه ��م منذ �أربع �سن ��وات ،وانطلقنا
يف رحلتن ��ا م ��ن بغ ��داد �إىل الدوحة ث ��م �ساو
باول ��و وبعده ��ا مل ن�ستط ��ع رك ��وب الطائرة
للو�ص ��ول �إىل مدين ��ة كاك�سيا� ��س دو �س ��ول
اجلبلية واملعزول ��ة وامل�ضيّفة للحدث ب�سبب
قيمة التذك ��رة لل�شخ�ص الواحد البالغة 600
دوالر ،وال توج ��د امكانية ل ��دى �إدارة البعثة
لت�أم�ي�ن التذاك ��ر ،فت� � ّم نقلن ��ا ب ّر ًا ع�ب�ر با�ص
كبري قط ��ع م�سافة الطريق خ�ل�ال � 18ساعة!
�أي �أم�ضين ��ا � 43ساعة متوا�صلة منذ مغادرة

بغداد ،ما ت�سبّب ب�إرهاقنا جميع ًا".

ريا�ضيي عرو�س الألعاب".

التنظيم لي�س ج ّيداً
وك�ش ��ف الربيع ��ي "مل يك ��ن تنظي ��م ال ��دورة
ج ّي ��د ًا ،بدليل �أنهم �أخت ��اروا لنا فندق� � ًا �سيّئ ًا
يفتق ��د خدمات ع� �دّة ،وبعد اعرتا� ��ض بعثتنا
مت نقلن ��ا اىل فن ��دق �أف�ضل قلي�ل ً�ا ،لك ّنه يبعد
�ساعت�ي�ن عن ملع ��ب املناف�س ��ة ،ف�صربنا على
تلك الظ ��روف برغ ��م الأمطار امل�ستم� � ّرة ملدة
�أربعة �أي ��ام والتي حال ��ت دون �أداء التمرين
�أو خو�ض املناف�سة مثلما نطمح".

تو�سعة القاعدة
ِ
و�أ�ش ��ار الربيع ��ي �إىل "�ض ��رورة اِتخ ��اذ
تو�سع ��ة
اللجن ��ة الباراملبي ��ة �أو م ��ن يه ّمه ��ا ِ
قاع ��دة ريا�ض ��ات ال�ص ��م والبك ��م مب ��ادرة
ب�إقام ��ة دوري ��ات متنوّ عة يف جمي ��ع الألعاب
للفئ ��ات العمري ��ة ،وتخ�صي� ��ص مبالغ رمزية
لدعمها بهدف موا�صلته ��ا ممار�سة الريا�ضة،
واختيار العنا�صر املقت ��درة منها على متثيل
العراق يف مراحل متق ّدم ��ة من �أعمارها ،فما
يجري اليوم ال يُلبّي الطموح حيث يتم جمع
العبي فري ��ق حمافظاتي لل�صم بك ��رة القدم،
وي�ض ��اف اليه ��م بع� ��ض الالعب�ي�ن املميّزي ��ن
يف الفرق الأخ ��رى لت�شكي ��ل املنتخب ،بينما
ال�صحي ��ح� ،أدع ��و الدول ��ة اىل االهتم ��ام
با�ستقاللي ��ة ال�ص ��م والبكم كاحت ��اد �أو جلنة
خا�صة تو ّفر له ��م جميع االحتياجات الالزمة
ّ
لت�شجيعهم ودجمهم �ضمن الن�شاط الريا�ضي
ب�صورة �أف�ضل تقدير ًا لظروفهم ال�صحية".

نق�ص اخلربة
وذك ��ر �أن ��ه " ُقبي ��ل امل�شارك ��ة يف املناف�س ��ة،
ح�ض ��رتُ �إىل امل�ؤمت ��ر الفن ��ي ال ��ذي مت في ��ه
حتدي ��د �أب ��رز م ��ا ج ��اء يف قان ��ون اللعب ��ة
والتبدي�ل�ات امل�سموح بها والأم ��ور الإدارية
اخلا�ص ��ة بالف ��رق ،وج ��رى خ�ل�ال القرع ��ة
توزي ��ع الف ��رق ،فريق ��ان �أوروبي ��ان يف كل
جمموع ��ة وثالثة ف ��رق متثل �آ�سي ��ا و�أفريقيا
و�أمريكا اجلنوبي ��ة ،ول�سوء احلظ تواجدنا
يف املجموعة الثالثة حيث خ�سرنا من �أمريكا
( )4-1وتركي ��ا ( )5-0و�أملانيا ( )2-1وفزنا
على م ��ايل ( )3-4وحاولن ��ا الت� ّأهل اىل دور
الثماني ��ة ،لكننا واجهن ��ا م�صاعب يف بع�ض
املراك ��ز �أفق ��دت الفري ��ق توازن ��ه مبواجه ��ة
مناف�سي ��ه نتيجة نق�ص اخل�ب�رة يف بطوالت
كهذه".
ّ
حمددة
ميزانية
و�أكد الربيعي �أن "حكومات الفرق املتطوّ رة
يف �أوروب ��ا ُتبدي اهتمام ًا كبري ًا مب�شاركاتها

كلوب ينتقد االتحاد وي�شعر بالقلق �أمام الملكي

يف حمفل عاملي مثل الألعاب الأوملبية لل�صم،
و�ش ّكل ��ت وف ��ود ًا �ضخمة �ض ّم ��ت م�ست�شارين
ومُعاجل�ي�ن نف�سي�ي�ن م ��ع ع ��دد كب�ي�ر م ��ن
الإعالمي�ي�ن ب�ش ��كل الف ��ت ،وحت ��ى مدرب ��ي
حرا� ��س بع�ض الفرق و�ضعوا كامريات خلف
املرم ��ى لت�سجي ��ل احل ��االت املث�ي�رة للج ��دل
واخ�ضاعه ��ا للمناق�ش ��ة م ��ع احلرا� ��س ،بينما
نح ��ن نفتقد حتى م ��درب لياق ��ة بدنية ب�سبب
حتديد عدد �أع�ضاء البعثة املرتبط بامليزانية
وامل�سم ��وح بها وفق� � ًا ل�ضواب ��ط ال�صرف يف
دورة من هذا النوع"!

وقع رئي�س احتاد الكيوكو�شنكاي عمار
عدن ��ان وهي ��ب ،مذ ّكرة تع ��اون م�شرتك
م ��ع نظ�ي�ره التون�س ��ي ط ��ه بق ��ه ،عل ��ى
هام�ش املع�سك ��ر التدريبي والتحكيمي
الدويل ال ��ذي �أختتم �أول م ��ن �أم�س يف
مدينة �سو�سة التون�سية.

 متابعة  /املدى
�أك ��د م ��درب ليفرب ��ول يورغ ��ن كل ��وب� ،أنه
مل تت�ض ��ح بع ��د �إمكاني ��ة م�شاركة ف ��ان ديك
وحممد �صالح ،يف املب ��اراة املقبلة للفريق
�أم ��ام �ساوثهامبت ��ون م�ساء الي ��وم الثالثاء
ال�ساع ��ة  9,45بتوقي ��ت بغ ��داد� ،ضم ��ن
اجلول ��ة ال�سابع ��ة والثالث�ي�ن م ��ن الدوري
الإنكليزي املمتاز.
وتع ّر� ��ض �ص�ل�اح لإ�صابة يف نهائ ��ي ك�أ�س
االحتاد الإنكليزي �أم ��ام ت�شيل�سي ،ليخرج
من امللعب يف ال�شوط الأول ،فيما عجز فان
ديك عن �إكم ��ال اللقاء ،بعدما �شعر بانزعاج
قبل بدء ال�شوط الإ�ضايف الأول.
و�أو�ض ��ح كل ��وب� ،أن ��ه مل يتخذ ق ��راره بعد
ح ��ول الت�شكيل ��ة الت ��ي �سيخو�ض به ��ا لقاء
�ساوثهامبتون ،لكنه �أكد يف الوقت ذاته �أن
الع ��ب الو�سط الربازيل ��ي فابينيو �سيغيب
عن اللقاء.
وق ��ال كل ��وب عندم ��ا ُ�سئ ��ل ع ��ن �إمكاني ��ة
م�شاركة �ص�ل�اح وفان ديك يف اللقاء ،خالل
م�ؤمتر �صحفي ":هذه العملية مل تنتهِ بعد،
لأنن ��ا لعبن ��ا  120دقيق ��ة منذ يوم�ي�ن فقط،

البد من الوقوف على مهارة كل العب
وم�ستواه الفني والبدني ومنحه الر�ؤية
التكتيكية المالئمة للعبه بد ً
ال من
الجنوح وراء التجريب في المباريات
التي تعتمد على ح�صد النقاط ب�شكل
رئي�سي من دون نزفها كما ح�صل في
�إطار ت�صفيات الدور الحا�سم الم�ؤهّ ل
لمونديال قطر 2022

ت���ع���اون ع���راق���ي ت��ون�����س��ي م�����ش��ت��رك ب��ال��ك��ي��وك��و���ش��ن��ك��اي
 بغداد  /املدى

لدينا الكثري من القرارات� ،سنقوم بت�شكيل
فري ��ق ل�سب ��ب رئي�سي وه ��و حماولة الفوز
باملب ��اراة يف �ساوثهامبت ��ون 30 ،دقيق ��ة
�إ�ضافية �أحدثت فرق ًا كبري ًا".
و�ش� �دّد كل ��وب على �أن ��ه ال يح ��اول التفا�ؤل
كث�ي�ر ًا ،بعدم ��ا �سقط مان�ش�س�ت�ر �سيتي يف
ّ
فخ التعادل مع و�ست هام يونايتد (.)2-2
ووجّ ه كلوب انتقاده �إىل االحتاد الإنكليزي
لك ��رة القدم ،لعدم من ��ح فريقه العدد الكايف
م ��ن ميدالي ��ات الف ��وز بلقب ك�أ� ��س االحتاد
الإنكليزي ،وقال" :ال ميكننا لعب مباراتني
بالت�شكيل ��ة ذاته ��ا ،لك ��ن مل ��اذا توج ��د قيود
على امليدالي ��ات؟ الرجاء �إر�س ��ال املزيد من
امليداليات ،الفريق يكرب ،لكن الأرقام تبقى
كما هي".
وي�ست�شع ��ر كلوب بالقلق �إزاء نهائي دوري
�أبط ��ال �أوروبا �أم ��ام ريال مدري ��د � 28أيار
احلايل بقول ��ه�" :سيك ��ون الأمر هائ�ل ً�ا �إذا
فزن ��ا يف غ�ض ��ون �أ�سبوع�ي�ن يف دوري
الأبطال ،لكننا نلعب مع �أكرث فرق امل�سابقة
خ�ب�رة ،نح ��ن ل�سن ��ا مر�شح�ي�ن بق ��وة ،لقد
فازوا بالدوري بالفع ��ل ،بينما نحن �أمامنا
مباراتني كبريتني".

بالتخ�ص�ص
فعاليات
ّ
ّ
وبخ�صو� ��ص الألع ��اب الأخ ��رى لل�ص ��م ،قال
"رافقن ��ا �أربع ��ة العب�ي�ن ميار�س ��ون �ألع ��اب
الق ��وى� ،شارك ��وا يف بع� ��ض الفعّالي ��ات،
وحت ّمل ��وا �أعبا ًء كبرية ،يف حني �أعداد كبرية
م ��ن العب ��ي بقي ��ة البعث ��ات �شارك ��وا ح�س ��ب
بالتخ�ص� ��ص وال
الفعّالي ��ة �أي  200م�ت�ر
ّ
يلع ��ب يف فعّالي ��ة �أخرى ِل�سع ��ة قاعدتهم ،كل
ذل ��ك يحتاج اىل �إع ��ادة النظ ��ر يف التح�ضري
اىل امل�سابق ��ات القادم ��ة لتع ّم الفائ ��دة جميع

اعتذار ال�سفارة
و�أختت ��م كاظ ��م الربيع ��ي قائ�ل ً�ا "مل تتم ّك ��ن
ال�سف ��ارة العراقي ��ة يف الربازي ��ل م ��ن تقدمي
الدع ��م املبا�ش ��ر لنا بع ��د و�صولن ��ا �إىل املطار
فقد حت� �دّث معن ��ا �أح ��د م�س�ؤوليه ��ا معتذر ًا،
وع ّل ��ل ذلك ب� ��أن ال�سفارة ُتبع ��د  1000كم عن
مقر �إقامتنا ،وقام ب�إر�سال ممثل لها يف مكان
قري ��ب م ّنا حلج ��ز با�ص �سياحي كب�ي�ر نقلنا
اىل منطقة املناف�سة ،وا�ستغرقت مدة الرحلة
الرب ّي ��ة � 18ساعة كما �أ�شرت �آنف ًا ،مع �أن زمن
الرحلة ال يتجاوز ال�ساعتني بالطائرة!

تداول ��ت و�سائ ��ل �إع�ل�ام ريا�ضي ��ة ت�صري ��ح من�س ��وب للرئي� ��س الأ�سب ��ق
الحت ��اد الك ��رة العراقي ��ة و�أحد جنومه ��ا املميّزين الكابنت ح�س�ي�ن �سعيد،
حي ��ث ع ّل ��ق يف �سياق ت�صريح ��ه على التح� � ّركات اخلا�صة ب�إب ��راز بع�ض
اال�سم ��اء ّ
املر�شح ��ة لتدريب املنتخ ��ب الوطني و�ض ��رورة املبا�شرة بوقت
مب ّك ��ر لغر�ض تهيئة جيل جديد للكرة العراقي ��ة قادر على املناف�سة وحمو
كل االخفاق ��ات الت ��ي واجهها يف �سي ��اق ا�ستحقاقاته الت ��ي خا�ضها خالل
ال�سنوات ال�سابقة.
ويبدو ت�صريح �سعيد منطقي ًا من جانب الت�أنيّ يف تر�شيح بع�ض اال�سماء
امل� ّؤهل ��ة لقي ��ادة املنتخ ��ب الوطني خ�صو�ص� � ًا يف ظ ّل الرغب ��ة يف توحيد
�شخ�صية املنتخب واعتماده على مدر�سة واحدة من ا�ساليب اللعب بهدف
ع ��دم ت�ش ّتتها بني املدار�س الكروية نظر ًا لعدم اال�ستقرار التدريبي والذي
ت ��رك ب�صم ��ة �سلبية على واق ��ع املنتخب ال�سيما من خ�ل�ال تغيري اال�سماء
التدريبية وعدم ا�ستقرار اجلانب التدريبي اخلا�ص باملنتخب يف خو�ضه
مناف�سات الت�صفيات �أو اللجوء اىل مدرب رمبا ال يتم ّكن من �إبراز ر�ؤيته
جتاه مهارات الالعبني وم�ستوياتهم يف ظل فرتة العمل الق�صرية.
البد م ��ن الوقوف على مهارة كل العب وم�ست ��واه الفني والبدين ومنحه
الر�ؤي ��ة التكتيكي ��ة املالئم ��ة للعبه بد ًال م ��ن اجلن ��وح وراء التجريب يف
املباري ��ات الت ��ي تعتمد على ح�صد النق ��اط ب�شكل رئي�سي م ��ن دون نزفها
كم ��ا ح�صل يف �إطار ت�صفيات الدور احلا�سم امل� ّؤهل ملونديال قطر 2022
والذي عج ��ز عنه املنتخب من خطف بطاقة الت�أهل بالرغم من امل�ستويات
املتذبذبة التي عانت منها منتخبات املجموعة.
الكاب�ت�ن �سعيد طالب بر�ؤي ��ة موحّ دة ملدر�سة واحدة ت�ستقر �إما على واقع
الك ��رة الأوروبية وجنوحها نحو االلتزام الدفاعي مع واجبات هجومية
حم� �دّدة يف ‘طار متيّز �أغل ��ب منتخباتها بواقع اللعب امل�ستنبّط من خطة
تعتم ��د عل ��ى ثالثي الدفاع ومثله ��م يف خط الو�سط مل�شارك ��ة �أقرانهم يف
ت�أمني خ � ّ�ط الدفاع من الهجمات املرتدّة ،واالعتم ��اد على مهاجمني �أثنني
خللخل ��ة الدفاعات والكرات الطويلة التي متنح الالعبني حرية االخرتاق
وحتقي ��ق الهجم ��ة املر ّك ��زة التي ع ��ادة ما تنته ��ي بتحقيق املطل ��وب ،كما
لف ��ت الكابنت �سعي ��د اىل �أن املدر�سة الأخرى التي تعتم ��د على املنتخبات
اخلا�ص ��ة ب�أمري ��كا الالتيني ��ة خ�صو�ص� � ًا منتخبي الربازي ��ل والأرجنتني
والت ��ي عادة ما تعتمد على املهارات الت ��ي يتقنها بالدرجة الأ�سا�س العبي
الربازيل حت ��ى تطبّعت مثل تلك املهارات مب�ستويات الالعبني العراقيني
حينم ��ا مت و�صفه ��م يف حقبة الثمانيني ��ات بكونها (برازي ��ل �آ�سيا ) نظر ًا
العتم ��اد احتاد ك ��رة القدم على مدربني برازيلي�ي�ن وقفوا على م�ستويات
العبينا و�أخذوا االنطباع اجليد و�أكدوا جدارتهم بتمثيل الوطني.
تب ��دو احلاج ��ة مُلحّ ��ة يف توحي ��د �شخ�صي ��ة املنتخ ��ب العراق ��ي نظ ��ر ًا
لل�ش ��روع ببناء منتخبات للفئات العمري ��ة بالرتكيز على مدربني خا�صني
بتلك املراح ��ل يتقنون توحي ��د املدار�س الكروية واالعتم ��اد على مدر�سة
واح ��دة ت�سهم يف التد ّرج املنا�س ��ب واملالئم لالعب الفئ ��ة املعنية و�صو ًال
اىل املنتخب�ي�ن الأوملب ��ي والوطن ��ي ،وبذل ��ك ينج ��ح الفك ��ر التدريبي يف
ه ��ذه املراح ��ل املنتهية من بل ��ورة املدر�س ��ة الواح ��دة التي يعتم ��د عليها
�إط ��ار اللع ��ب وت�أكي ��د �شخ�صيت ��ه يف خطوط اللع ��ب املختلف ��ة باالعتماد
عل ��ى الفكر التدريبي للمدرب امل�ستق ��دم لقيادة املنتخب الوطني وهو �أمر
واقع ��ي للغاية ،كما اعتمدته منتخب ��ات ت�سعى للتطوير ومواكبة احلداثة
م ��ن علوم الكرة حيث تربز جتربة املنتخب القط ��ري يف االعتماد على ما
انتجت ��ه مدر�سته الكروية املتقدّمة واملعروف ��ة ب�أكادميية (اك�سباير) التي
نهل ��ت خططه ��ا ور�ؤاها التدريبية م ��ن املدر�سة الإ�سباني ��ة والتي جنحت
متام� � ًا يف �إب ��راز منتخ ��ب ي�سع ��ى لتحقيق البط ��والت واالجن ��ازات ،كما
جن ��ح املنتخب اخلليجي يف �إح ��راز بطولة ك�أ�س الأمم الآ�سيوية يف �آخر
ن�سخه ��ا �إ�ضافة اىل ما قدّمه من عرو�ض مت�ساوية يف بطولة ك�أ�س العرب
الت ��ي اختتمت نهاية العام املا�ضي ا�ضاف ��ة للعرو�ض امل�ستق ّرة التي جنح
املنتخ ��ب املذكور ب�إظهاره ��ا يف الت�صفي ��ات الأوروبي ��ة �أو يف املباريات
الإعدادي ��ة التي خا�ضه ��ا ا�ستعداد ًا يف ظه ��وره الأول بنهائيات املونديال
اخلليجي املرتقب.

وق ��ال وهي ��ب �:إن االتفاقي ��ة العراقي ��ة على امل�ستوى القاري.
التون�سية م ��ن �أهم الربوتوكوالت التي وك�ش ��ف �:أن االتف ��اق ت�ض ّم ��ن �إقام ��ة
و ّقعها الع ��راق م� ّؤخر ًا ،وفق ًا لتوجيهات املع�سك ��رات التدريبي ��ة والتحكيمي ��ة
اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة ب�ض ��رورة وتب ��ادل اخل�ب�رات الإداري ��ة ،ف�ض ًال عن
االنفت ��اح خارجي� � ًا م ��ع دول متقدّمة يف �إقامة بطوالت دولية م�شرتكة بالتعاون
جمال اللعبة ،مبيّن ًا �أن تون�س من �أقوى مع وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة واللجنة
املنتخب ��ات العربية اىل جان ��ب العراق الأوملبي ��ة .م ��ن جانب ��ه� ،أك ��د رئي� ��س
يف جم ��ال اللعب ��ة ،ف�ض ًال ع ��ن �إمكاناتها االحت ��اد التون�س ��ي للكيوكو�شنكاي طه

بق ��ه� ،أن العراق من �أه ��م و�أقوى الدول
العربية يف جم ��ال اللعبة ،وما ح�صوله
على �أربع ميداليات ملونة ومن �ضمنها
ذهبية بطولة العامل الأخرية يف بولندا
�إال دلي ًال على قوة وتطور اللعبة فيه.
و�أ�ض ��اف :العالقة الكب�ي�رة التي تربط
تون� ��س والع ��راق جعلتن ��ا نت�س ��ارع
لتوقي ��ع تل ��ك االتفاقي ��ة الت ��ي �سيجني

ثمارها البلدان ريا�ضي ًا قريبا ،مبيّن ًا �أن
املنتخب التون�سي �سيكون متواجد ًا يف
العراق ب�أقرب وقت.
و�شه ��د توقيع االتفاقي ��ة رئي�س االحتاد
ال ��دويل للكيوكو�شن ��كاي الإ�سب ��اين
�أنطوني ��و بان�ي�رو ،ورئي� ��س االحت ��اد
العرب ��ي والأفريق ��ي �ص ��ادق كوك ��ه،
و�أ�شادا بها كثري ًا.

ال�شبيبي :ال تغيير في �إدارات الأندية بال موافقة الأولمبية
 بغداد  /املدى
�أكد املحامي وليد حمم ��د ال�شبيبي،
اخلب�ي�ر بالقوان�ي�ن الريا�ضي ��ة
الوطني ��ة واللوائ ��ح الريا�ضي ��ة
الدولي ��ة� ،أنه ال ع�ب�رة لأي تغيريات
جت ��رى عل ��ى �إدارات الأندي ��ة
الريا�ضية �إن مل حت�صل على موافقة
اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة ،مثلم ��ا
تداولت بع�ض و�سائل الإعالم خالل
الإ�سبوعني املا�ضيني ح�صول تغيري
ب�إدارة نا ٍد ما م ��ن قبل هيئته العامة
و�أن جماه�ي�ره �ستنتف� ��ض لعق ��د
اجتم ��اع ا�ستثنائ ��ي للهيئ ��ة العامة
لغر�ض تغيري الهيئة الإدارية له.
وق ��ال ال�شبيب ��ي لـ"امل ��دى" :بغ� �ّ�ض
النظ ��ر ع ��ن االجت ��اه ال ��ذي �أ�سهمت
في ��ه حمكم ��ة التميي ��ز االحتادي ��ة
بخ�صو� ��ص �إ�سب ��اغ ال�شرعي ��ة على
اخلروق ��ات الت ��ي طال ��ت قان ��ون
الأندي ��ة الريا�ضي ��ة رق ��م  18ل�سن ��ة
 1986املع� �دّل بالقان ��ون  37ل�سن ��ة

1988م ��ع حت ّفظنا علي ��ه ،فال يمُ كن
لأي هيئ ��ة عام ��ة للنادي �أ ّي� � ًا كان �أن
جت ��ري تغيري ًا عل ��ى و�ضع ��ه ب�إقالة
هيئته الإدارية احلالية �إال بح�ضور
ممثل عن اللجن ��ة الأوملبية الوطنية
كم ��ا �أوجب ��ت الفق ��رة (� ً
أوال) م ��ن

امل ��ادة ( )14م ��ن قان ��ون  18املعدّلة
بالقانون  37بت�شكيل (هيئة �إدارية
م�ؤقت ��ة) وبح�سب الن� ��ص( :م /14
� ً
أوال :للهيئ ��ة التنفيذي ��ة يف اللجن ��ة
الأوملبي ��ة تنبي ��ه �أو �إن ��ذار �أو ح ��ل
الهيئ ��ة الإداري ��ة للن ��ادي وتعي�ي�ن

هيئة �إداري ��ة م�ؤقتة ،على �أن تجُ رى
انتخابات الختي ��ار الهيئة اجلديدة
خالل ف�ت�رة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر من
تاريخ احلل).
و�أ�ض ��اف �:أن احل � ّ�ق احل�ص ��ري
بالإقالة وتعيني هيئة �إدارية م�ؤ ّقتة

يعود للجن ��ة الأوملبية الوطنية فقط
ف�ل�ا يح ��ق للهيئ ��ة العام ��ة ،وال �أي ��ة
جهة �أخرى غريه ��ا كوزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة �أو وزارة الداخلي ��ة �أو
وزارة الدف ��اع �أن متار� ��س التغي�ي�ر
من دون موافقة الأوملبية.
وب�ّي�نّ :التعدي ��ل الوحي ��د ال ��ذي
ج ��رى على القانون رق ��م  18ل�سنة
1986ونعني به القانون رقم ()37
ل�سنة  1988ال ��ذي ج�سّ د �إرادة من
ا�ص ��دره ع ��ام 1988ع ��دي �ص ��دام
ح�س�ي�ن رئي� ��س اللجن ��ة الأوملبي ��ة
الوطني ��ة العراقي ��ة �آن ��ذاك حي ��ث
جعل التغيري حك ��ر ًا عليه وح�صر ًا
ب ��ه ،ل ��ذا ال ع�ب�رة لإرادة الهيئ ��ة
العام ��ة للن ��ادي املعني بتات� � ًا �إن مل
يح�ضر ممث�ل� ًا عن اللجنة الأوملبية
وي�أم ��ر بت�ش ��كل الهيئ ��ة الإداري ��ة
امل�ؤقتة ،وبخ�ل�اف ذلك ال قيمة لأي
ت�ص� � ّرف تق ��وم به الهيئ ��ات العامة
للأندية الريا�ضية يف ظ ّل ا�ستمرار
نفاذ هذا القان ��ون وعدم تعديله �أو

تغيريه بقانون جديد.
وا�ست ��درك ال�شبيب ��ي �:إن �أق ��وى
م�س� ��ؤول ريا�ضي م�ؤ ّثر يف الأندية
الريا�ضية اليوم هو رئي�س اللجنة
الأوملبي ��ة الوطنية ،بل �أقوى حتى
من وزير ال�شب ��اب والريا�ضة ،وما
يق ��وم به الأخري م ��ن ت�شكيل جلان
�إداري ��ة م�ؤقت ��ة لتل ��ك الأندي ��ة ه ��و
خ ��رق وا�ض ��ح و�صري ��ح وم�ؤ�سف
جد ًا!
ُ
واِختت ��م ال�شبيب ��ي :نن ّب ��ه� ،أن ��ه ال
عربة ملا ج ��رى يف نادي الديوانية
قبل �أيام ،وال عربة ملا �سيجري يف
نادي الزوراء كما يُ�شاع من تغيري
لإدارة النادي �إن مل حت�ضر اللجنة
الأوملبي ��ة الوطنية ه ��ذا االجتماع
اال�ستثنائي الذي ال يجوز �أن يُعقد
�إال بعد ا ّتباع ما �أوجبه القانون 18
املع� �دّل بالقانون  37ح�ص ��ر ًا ،و�أن
يتواف ��ق على ت�شكيل هيئ ��ة �إدارية
م�ؤقت ��ة ،ولي� ��س وزي ��ر ال�شب ��اب
والريا�ضة �أو غريه!
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الوهم والحقيقة في �أزمة الغذاء العالمية

مجرد كالم

ال�سباق الطويل

 د .جا�سم ال�صفار
 عدوية الهاللي
مع كل كارثة يكون التربير الأول هو االهمال والتق�صري
 ،ويكون تربير االهمال والتق�صري هو �شحة التخ�صي�صات
املالية وتربير ذلك هو �سرقة ميزانية الدولة ويقودنا ذلك
اىل وجود �سراق للمال العام وتربير ذلك بالطبع هو وجود
ف�ساد كبري يتغلغل يف مفا�صل الدولة  ،ويتم تربير ذلك
بوجود احزاب وجهات متنفذة تتحكم يف اموال الدولة
ومقدراتها وقد تتعمد افتعال الكوارث لأ�سباب �سيا�سية
..وهكذا نظل ندور يف حلقة مفرغة تبد�أ وتنتهي بالكوارث
فاملوت باحلرائق و�سواها كارثة وتزايد عدد الوفيات
بني امل�صابني بفايرو�س كورونا مقارنة بالدول الأخرى
كارثة وت�ضرر القطاعات الزراعية وال�صناعية وال�سياحية
والرثوة احليوانية كارثة وتخرج اعداد هائلة من الطلبة
مبعدالت التتنا�سب مع عدد الكليات احلكومية كارثة
وا�ست�شراء البطالة بني اخلريجني كارثة اي�ضا وانت�شار
ظواهر مثل تعاطي املخدرات واالنتحار كارثة وتزايد
حوادث القتل واجلرائم كارثة والف�ساد احلكومي هو
كارثة �أكرب ..لكن مايقود اىل كل ذلك بالت�أكيد هو الت�ساهل
مع الفا�سدين واملجرمني واالحزاب وغياب العقاب و�سلطة
القانون احلقيقية ..اذن فالت�ساهل والتجاهل هما �سبب
الكوارث ..
يف الآونة الأخرية  ،مل تعد ن�شرات االخبار تخلو
يوميا من كوارث �أخرى جعلت الأمن ه�شا يف املحافظات
اجلنوبية خ�صو�صا وذهب �ضحيتها العديد من االبرياء
من منت�سبي القوات الأمنية وابناء الع�شائر اي�ضا..انها
تلك النزاعات الع�شائرية التي تثبت مبا اليقبل ال�شك
عجزالدولة عن ال�سيطرة على انت�شار ال�سالح بني الع�شائر
وتزايد �سلطتها وحتكمها يف مناطقها ..عدا كارثة اعالن
بع�ض اخلرباء االقت�صاديني عن اقرتاب خطر املجاعة
من العراق ب�سبب تدهور الأمن الغذائي و�صعوبة توفري
االحتياجات اال�سا�سية للعراقيني يف املرحلة القريبة املقبلة
..
الكارثة االكرث ايالما و�سخرية هي قيام مدير عام
الحدى الدوائر احلكومية ب�سرقة رواتب موظفي العقود
قبل عطلة العيد وعند انتقاله من الدائرة وبقاء املوظفني
حتى هذا اليوم من دون رواتب على الرغم من اقرتاب
ال�شهر من نهايته والتزام اغلبهم بدفع مبالغ ايجار منازلهم
عدا االق�ساط وال�سلف والديون التي تثقل كواهلهم فهل
غابت ال�ضمائر اىل هذا احلد لت�صبح رواتب املعوزين
فر�صة ذهبية للربح بالن�سبة للمدير قبل مغادرته الدائرة
التي البد وانها �شهدت عدة �صوالت مربحة له من قبل ..
بهذه الطريقة  ،تتنا�سل الكوارث يوميا وتتفاقم يف
بلدنا اكرث من غريه ب�سبب الت�ساهل والتجاهل و�ضعف
ادارتها حكوميا لأن ادارة الكوارث واالزمات هي فن
ونهج تنتهجه احلكومات باالعتماد على �أ�س�س �صحيحة
وخطط متينة  ،فهل �سيكون لدينا الوقت والقدرة وحتى
( املزاج) ملواجهة كل تلك الكوارث يف الوقت الذي ننتظر
فيه والدة احلكومة اجلديدة ب�صرب بلغ حد الالمباالة  ،لأن
كرثة االنتظار بالطائل والفائدة جتعلنا النبايل مبن ت�سلق
مقاعد ال�سلطة ومن بلغ خط النهاية يف ال�سباق احلكومي
الطويل ..الطويل

خالل عطلة نهاية الأ�سبوع الأول
من �شهر مايو\ايار� ،أ�صبحت �أخبار
الأزمة الغذائية العالمية واحدة
من �أهم الأخبار في الف�ضاء
الإعالمي الغربي .وفقا لمدير
منظمة الأغذية والزراعة للأمم
المتحدة (الفاو) في �ألمانيا،
مارتن فريك� ،أن ما يقرب من 4.5
مليون طن من الحبوب موجودة
في الموانئ الأوكرانية وعلى
متن ال�سفن ،ولكن ال يمكن
�إخراجها من البالد .في الوقت
نف�سه ،ا�شار فريك الى �أن رو�سيا
تتحمل ب�سبب «غزوها» لأوكرانيا
«تفاقم» �أزمة الغذاء في العالم.

ه ��ذا ،بينم ��ا ذك ��ر الرئي� ��س الأمريكي
ج ��و بايدن رقما اخر ملق ��دار املخزون لدى
�أوكراني ��ا م ��ن احلب ��وب ،قائ�ل�ا� ،أن هناك
« 20ملي ��ون طن م ��ن احلب ��وب يف مرافق
التخزي ��ن اخلا�صة به ��ا .نح ��ن ن�ستك�شف
طر ًق ��ا لإع ��ادة ه ��ذه احلب ��وب �إىل ال�سوق
العاملي ��ة وبالت ��ايل خف� ��ض الأ�سع ��ار»
وي�ضيف الرئي� ��س الأمريكي« ،لقد الحظنا
�أن �أ�سع ��ار الوق ��ود ارتفع ��ت يف مار� ��س،
وه ��ذا ب�سب ��ب بوت�ي�ن .ب�سبب ��ه ارتفع ��ت
�أ�سعار املواد الغذائية هنا � ً
أي�ضا «.
رو�سي ��ا متهمة بـ «�سرقة احلبوب على
نطاق وا�سع» .مثل ه ��ذه االتهامات وردت
ع�ب�ر الإذاع ��ة الفرن�سية الدولي ��ة (،)RFI
يف  13مايو\اي ��ار� ،ض ��د مو�سك ��و م ��ن
قب ��ل ر�ؤ�س ��اء �إدارات ال�ش� ��ؤون اخلارجية
ووزراء �آخري ��ن من دول جمموعة ال�سبعة
( ،)G7وكذل ��ك زمالئه ��م م ��ن �أوكراني ��ا
ومولدوف ��ا ،الذي ��ن اجتمع ��وا يف �شم ��ال
�أملاني ��ا ملدة ثالثة �أيام م ��ن املحادثات حول
«الت�أثري العاملي للح ��رب يف �أوكرانيا على
�أ�سعار الغذاء والطاقة».
�إن �س ��وق احلب ��وب العاملي ��ة يف حالة
ا�ضطراب بالفعل ،ولكن على من يقع اللوم
ح ًق ��ا؟ الب ��د م ��ن الإ�ش ��ارة اىل ان العر� ��ض
ال يلب ��ي الطل ��ب من ه ��ذه امل ��واد الغذائية
يف الأ�س ��واق العاملي ��ة ،وان �سع ��ر القمح،
نتيج ��ة لذل ��ك ،كان ينمو بوت�ي�رة قيا�سية.
ولك ��ن لأول مرة منذ  14عام ��ا ارتفع �سعر
احلبوب يف الأ�سواق العاملية بن�سبة 40٪

دفع ��ة واح ��دة .قد ال تك ��ون له ��ذه امل�شكلة
نف� ��س الأث ��ر عند ال ��دول االوربي ��ة الغنية
وال ��دول الفق�ي�رة ،فبينم ��ا تفك ��ر �أوروب ��ا
يف كيفي ��ة اال�ستغن ��اء عن م�ص ��ادر الطاقة
الرو�سي ��ة ،تواجه �شعوب ال ��دول الفقرية
م�ش ��اكل �أك�ث�ر خط ��ورة :ل ��ن يك ��ون هناك
م ��ا ت�أكل ��ه قريبًا .ل ��ذا فان النف ��اق الأوربي
وخا�ص ��ة الأمريك ��ي يف ا�ستخ ��دام ه ��ذه
امل�شكلة للتحري� ��ض على رو�سيا ،مف�ضوح
متام ��ا ،خا�صة و�أن �أمريكا م ��ن امل�صدرين
الكبار للقم ��ح .فحتى �شه ��ر ابريل من هذا
العام �صدرت �أمريكا ما مقداره  20مليون
طن من خمزونها من القمح!
وللعل ��م ف ��ان كييف ه ��ي الت ��ي �أغلقت
جمي ��ع املوان ��ئ البحري ��ة الأوكراني ��ة،
ونتيج ��ة لذل ��ك ،ال ميك ��ن لأك�ث�ر م ��ن 70
�سفينة �أجنبية مغادرة تلك املوانئ .وتلفت
رو�سي ��ا االنتب ��اه �إىل حقيق ��ة �أنها عر�ضت
م ��را ًرا ممرات �إن�سانية للت�صدير ،لكن بد ًال
من ا�ستخدامها� ،ألغم ��ت �أوكرانيا املخارج
م ��ن موانئه ��ا .ثانيًا ،ال يعتم ��د الو�ضع يف
�أ�سواق الغذاء العاملية على حجم املخزون
يف �أوكراني ��ا م ��ن احلبوب الت ��ي يرتاوح
مقداره ��ا بني  4.5و 20مليون طن ،ح�سب
التقدي ��رات الغربي ��ة ،واملع ��روف �أن جزء
كبري من خمزون �أوكرانيا من احلبوب قد
مت نقل ��ه بر ًا وعلى طول نهر الدانوب ،عرب
رومانيا وبلغاريا اىل �أوربا.
ق ��ال �أندري ��ه كليم ��وف ،نائ ��ب رئي�س
جلن ��ة جمل�س االحت ��اد الرو�س ��ي لل�ش�ؤون
الدولية ،وفق ��ا لريا نوفو�ست ��ي� ،إن تطور
�أزمة الغذاء ه ��و نتيجة لقرارات وا�شنطن
وبروك�س ��ل ب�إغ�ل�اق ف�ض ��اء االحت ��اد
الأورب ��ي �أم ��ام ال�ص ��ادرات الرو�سية .يف
�إيج ��از لل�صحفي�ي�ن م ��ن �آ�سي ��ا و�أفريقي ��ا،
�ش ��دد ال�سنات ��ور كليموف عل ��ى �أنه ب�سبب
العقوب ��ات ،ال ت�ستطي ��ع رو�سي ��ا ت�صدي ��ر
املنتج ��ات الزراعي ��ة ع�ب�ر البح ��ر الأ�سود
والبح ��ر الأبي� ��ض املتو�س ��ط .و�أ�ش ��ار �إىل
�أن الغ ��رب من ��ع �ش ��ركات النقل م ��ن خدمة
رو�سي ��ا ،وكذل ��ك م ��ن ت�صدي ��ر الأ�سم ��دة
املعدنية من رو�سيا وبيالرو�سيا.
وف ًقا لوزارة ال�صناع ��ة والتجارة يف
االحت ��اد الرو�سي ،ف� ��إن عددًا م ��ن �شركات
النق ��ل الدولية الكربى ترف�ض التعاون يف
�شحن الب�ضائ ��ع الرو�سية ،وه ��ي �شركات
نق ��ل ب�ش ��كل �أ�سا�سي م ��ن ال ��دول الغربية.
لف ��ت كليموف � ً
أي�ضا انتباه ال�صحفيني �إىل
حقيق ��ة �أنه ب�سب ��ب ت�صرفات الغ ��رب ،ف�إن
العديد من الدول تعاين بالفعل من م�شاكل
يف الغ ��ذاء .ال�سناتور مقتن ��ع ب�أن «الغرب
يت�سبب يف اجلوع يف العامل».

ال�صحيف ��ة الأملاني ��ة كومباك ��ت حتذر
م ��ن املجاعة العاملي ��ة القادم ��ة .ووفقا لها،
�أدت الأزمة الأوكراني ��ة �إىل تعطل الإمداد
ونق� ��ص الأ�سم ��دة املعدني ��ة املنتج ��ة يف
رو�سي ��ا .يذهب ما يقرب من ثلث �صادرات
الأ�سمدة الرو�سي ��ة �إىل �أوروبا والواليات
املتح ��دة .يق ��ول املحلل ��ون يف فري ��دوم
فاينان�س �إن �أوروب ��ا تعتمد اعتمادًا كبريًا
عل ��ى الأ�سم ��دة امل�ست ��وردة م ��ن رو�سي ��ا،
حيث تبل ��غ ح�صته ��ا ح ��وايل  ،25٪بينما
تبل ��غ ح�صة الواليات املتحدة حوايل -11
 .12٪ب�سب ��ب نق�ص الأ�سم ��دة �سينخف�ض
حم�صول املزارعني االوربيني من احلبوب
يف الع ��ام املقب ��ل ب�ص ��ورة حم�سو�سة .كل
ه ��ذا �سي� ��ؤدي �إىل تفاقم الأزم ��ة الغذائية.
وت�ش ��دد ال�صحيف ��ة الأملانية عل ��ى �أن �أزمة
الغ ��ذاء ميك ��ن �أن تك ��ون حاف� � ًزا للتغي�ي�ر
العاملي.
الواق ��ع ،ه ��و �أن �أك�ب�ر ت�أث�ي�ر عل ��ى
الأم ��ن الغذائ ��ي العامل ��ي ي�أتي م ��ن ارتفاع
�أ�سع ��ار الأ�سم ��دة وم�ص ��ادر الطاقة ب�سبب
العقوب ��ات املفرو�ض ��ة عل ��ى رو�سي ��ا
وبيالرو�سي ��ا .علم ��ا ب�أن ��ه لي� ��س فق ��ط،
القمح واخل�ض ��روات حتتاج اىل الأ�سمدة
وم�ص ��ادر طاق ��ة ب�أ�سع ��ار معقول ��ة ،ولكن
حتى امل ��وز واملنتج ��ات الزراعية الأخرى
حتت ��اج اليها .لذلك ،ب�سب ��ب ارتفاع �أ�سعار
الأ�سمدة وم�صادر الطاق ��ة يف الإكوادور،
فق ��د � 50ألف �شخ� ��ص وظائفهم بالفعل يف
مزارع املوز.
�سي�ستخدم مزارعو النب يف الربازيل
ونيكاراغ ��وا وغواتيم ��اال وكو�ستاري ��كا
كمي ��ة �أق ��ل م ��ن الأ�سم ��دة نظ� � ًرا الرتف ��اع
تكلفته ��ا وندرته ��ا .تتوقع تعاوني ��ة النب،
التي متثل  1200م ��زارع يف كو�ستاريكا،
انخفا�ض �إنتاج ال�ب�ن بن�سبة  15٪يف عام
 2023ب�سب ��ب ارتف ��اع تكالي ��ف الأ�سم ��دة
وم�صادر الطاقة.
خف�ضت �شركة ي ��ارا العاملية للأ�سمدة
الإنت ��اج يف امل�صانع الأوروبية يف مار�س
ب�سب ��ب ارتف ��اع �أ�سع ��ار الغ ��از الطبيع ��ي.
�أعلن كني �سيتز ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
الأ�سمدة الكندية (نوتري ��ن) ،امل�ستثمرين
�أن ��ه يف ح�ي�ن يتوق ��ع زي ��ادة �إنت ��اج
البوتا�سيوم املحل ��ي بعد تعطل الإمدادات
الرو�سي ��ة ،ف� ��إن اال�ضط ��راب «ق ��د ي�ستم ��ر
�إىل م ��ا بع ��د ع ��ام  ،»2022وف ًق ��ا لتقاري ��ر
بلوم�ب�رج .يف بريطاني ��ا ،ا ٌته ��م رئي� ��س
ال ��وزراء بوري� ��س جون�س ��ون بع ��دم فه ��م
خط ��ورة امل�شاكل مع زي ��ادة تكلفة الإنتاج
يف الزراعة ب�سبب الأ�سمدة والطاقة.
يتح ��دث املزارعون الأمل ��ان ب�صراحة

ع ��ن نق� ��ص الغ ��ذاء املحتمل ب�سب ��ب زيادة
�أ�سع ��ار الطاق ��ة ونق� ��ص الأ�سم ��دة .ق ��ال
كري�ستيان ف ��ون بوتيت�شر ،رئي�س االحتاد
الفي ��درايل الأملاين ل�صناع ��ة الأغذية« :يف
مرحل ��ة م ��ا ،مل يع ��د ال�س�ؤال هو ك ��م تكلفة
امل ��واد اخلام اخلا�صة بطعامنا يف ال�سوق
العاملي ��ة ،ولكن ما �إذا كن ��ا �سنح�صل عليها
بالأ�سا�س».
ق ��ال داني ��ال �شناي ��در ،الرئي� ��س
التنفي ��ذي للرابط ��ة املركزي ��ة للمعجن ��ات
الأملانية� ،إن ارتفاع تكاليف م�صادر الطاقة
وامل ��واد اخلام ق ��د �أثر ب�ش ��كل خا�ص على
�صناعة املواد الغذائي ��ة .و�أو�ضح �شنايدر
�أن تكاليف �إنتاج املعجنات ارتفعت بن�سبة
 ،30٪-25م ��ع مالحظت ��ه �أن الطع ��ام «ال
ينبغ ��ي �أن يك ��ون ترف� � ًا» .واق�ت�رح ادخال
�آلية الق�سائم لتنظيم بي ��ع املواد الغذائية.
ويف الوق ��ت ذاته ،دع ��م الرئي�س الفرن�سي
اميانويل ماكرون اعتماد هذه الآلية.
ب�ش ��كل ع ��ام ،بع ��د وب ��اء الفريو� ��س
التاج ��ي وف�ش ��ل �سال�س ��ل التوري ��د ،ميكن
�أن ي� ��ؤدي �أي عامل �سلبي �إىل و�ضع حرج
يف �إنت ��اج امل ��واد الغذائي ��ة وغريها .حتى
الآن يف الوالي ��ات املتحدة هناك نق�ص يف
حليب الأطفال .يف  26والية ،اختفت -40
 50٪من املخزون التجاري من هذه املادة،
وال ت�ستطيع الأمه ��ات حتى �شراء احلليب
ال�صناعي من املتاجر عرب الإنرتنت.
�أظه ��ر م�سح �أج ��ري يف مار�س 2022
�أن  35٪م ��ن الأمريكيني بد�أوا يف االدخار
على الطع ��ام من �أجل اال�ستم ��رار يف ملئ
�سياراته ��م بالبنزي ��ن ،وهذا الرق ��م يرتفع
با�ستم ��رار .وعموم ��ا ،ف� ��إن م ��ا جمموع ��ه
 53٪م ��ن الأمريكي�ي�ن يخف�ض ��ون �إنفاقهم
على البقال ��ة ،ب�سبب زي ��ادة تكلفتها .ويف
اململك ��ة املتح ��دة ،يف الأ�شه ��ر الأربع ��ة
الأوىل م ��ن عام  ،2022زاد ع ��دد البالغني
الذين �أجربوا على تقييد �أنف�سهم بالطعام
بن�سب ��ة  57٪لي�ص ��ل عدده ��م اىل �إىل 7.3
ملي ��ون �شخ� ��ص� ،أي واحد م ��ن كل �سبعة
بالغ�ي�ن ،وف ًق ��ا مل�ؤ�س�س ��ة ف ��ود فاوندي�ش ��ن
للأبح ��اث .م ��ن ب�ي�ن الأطفال ،يع ��اين 2.6
مليون �شخ�ص من �سوء التغذية.
هذا هو الو�ضع يف البلدان املتح�ضرة
يف الغرب .يف ذات الوقت ،اندلعت �أعمال
ال�شغ ��ب يف دول الع ��امل الثال ��ث ،مث ��ل
باك�ستان و�سريالنكا ب�سبب نق�ص الغذاء،
مم ��ا �أدى �إىل وق ��وع �إ�صاب ��ات .وينتظ ��ر
ان ��دالع اعمال �شغ ��ب لنف� ��س الأ�سباب يف
النيب ��ال والهن ��د (رغم توقفه ��ا عن ت�صدير
احلب ��وب) ودول �أخرى يف ا�سيا وافريقيا
�إذا ما تفاقمت ازمة الغذاء.

ال ت ��زال الوالي ��ات املتح ��دة غ�ي�ر
متحم�سة لأي اجراء عملي لتحرير جتارة
احلبوب من القيود التي فر�ضتها .وال�سبب
ه ��و �أن احلب ��وب امل�ص ��درة م ��ن �أوكرانيا
يتوق ��ع �أن تذه ��ب �إىل �أوروب ��ا وال�ش ��رق
الأو�سط ،حيث �ستناف� ��س �أمريكا .لذا ف�إن
اخلل ��ق امل�صطن ��ع لأزم ��ة ت�صدي ��ر ي� ��ؤدي
�إىل زي ��ادة �إ�ضافي ��ة يف الأ�سعار� ،سيتمكن
الأمريكيون م ��ن جنيها� .إ�ضاف ��ة اىل ذلك،
فبع ��د حرمانه ��م م ��ن البدي ��ل الأوك ��راين،
�سي�ضطر الأوروبيون والعرب �إىل تخزين
احلب ��وب الأمريكي ��ة ودفع ثمنه ��ا املرتفع.
فق ��ط ،عندم ��ا ينف ��د املخ ��زون االمريك ��ي،
�ستفك ��ر حينه ��ا وا�شنطن باق�ت�راح تدابري
لت�سهي ��ل ا�ست�ي�راد احلب ��وب الأوكراني ��ة
ورمبا الرو�سية كذلك.
والبد من التنبيه هنا اىل �أن الت�صدير
العبثي غ�ي�ر املنظم للحبوب من �أوكرانيا،
عل ��ى خلفية عجز ال�سلطات الأوكرانية عن
تنظي ��م حم�ل�ات الب ��ذار واحل�ص ��اد ،وف ًقا
للخ�ب�راء الأوكرانيني ،قد ي� ��ؤدي ،بحلول
نهاية ه ��ذا العام� ،إىل جماع ��ة جماعية يف
�أوكرانيا.
يف الوق ��ت نف�سه ،ف�إن و�سائل الإعالم
واملحلل�ي�ن الغربيني ،كما هو احلال دائمًا،
يتداول ��ون مبك ��ر �أ�سباب وت�أث�ي�رات ازمة
الغ ��ذاء .م�ستبعدي ��ن متام ��ا� ،أن ال�سب ��ب
اجلذري جلمي ��ع م�شاكل الغذاء احلالية مل
يك ��ن عملية ع�سكرية رو�سية يف �أوكرانيا،
ولك ��ن العقوب ��ات املناه�ض ��ة لرو�سيا التي
�شوه ��ت جمي ��ع العالق ��ات االقت�صادية يف
الع ��امل ،بع�ضه ��ا ب�شكل مبا�ش ��ر ،والبع�ض
الآخر ب�ش ��كل غري مبا�شر ،ولك ��ن النتيجة
الإجمالية �سلبية على م�ستوى العامل.
يف ع ��ام  ،1996يف قمة منظمة الأمم
املتح ��دة للأغذية والزراع ��ة (الفاو) ،تقرر
بحل ��ول عام  2015خف�ض عدد اجلياع يف
الع ��امل �إىل الن�صف .ومت اق�ت�راح الق�ضاء
عل ��ى اجل ��وع و�س ��وء التغذي ��ة م ��ن خالل
التنمية ال�سريعة ب�شكل ا�ستثنائي للزراعة
يف بلدان الع ��امل الثالث .ويف  22ت�شرين
الثاين (نوفمرب)  2005ذكر مدير املنظمة
ج ��اك �ضي ��وف بح ��ذر يف تقري ��ره �أن هذا
الهدف ل ��ن يتحق ��ق على الأرج ��ح .يف�ضح
ه ��ذا الت�صريح �ضمنيا� ،أن البلدان امل�سماة
بال ��دول املتح�ض ��رة مل تتخ ��ذ �أي خطوات
جدي ��ة للق�ضاء على املجاع ��ة يف العامل .مل
تك ��ن هناك «حرب رو�سي ��ة» يف ذلك الوقت
يف �أوكراني ��ا ،لتك ��ون �سب ��ب انهي ��ار ه ��ذا
امل�ش ��روع .ل ��ذا يج ��ب البحث ع ��ن �أ�سباب
الفقر واجلوع يف النظام الغربي املهيمن،
اليوم ،على العامل.

رو�سيا الخائفة ..رو�سيا المخيفة
�س�ألن ��ي الدبلوما�س ��ي �إن كن ��ت
�أرى نق ��اط ت�شاب ��هٍ ب�ي�ن الغ ��زو
الرو�س ��ي لأوكرانيا والغزو العراقي
للكوي ��ت .ا�ستغربت و�أجب ��ت �أنَّ ك ًال
م ��ن احلدث�ي�ن وقع يف ع ��امل خمتلف
ومنطق ��ة خمتلف ��ة .ث ��م �إنَّ رو�سي ��ا
لي�س ��ت الع ��راق .وفالدمي�ي�ر بوتني
لي� ��س �ص ��دام ح�س�ي�ن .ويفرت�ض �أن
�آلية �صنع القرار يف مو�سكو احلالية
خمتلفة عنها يف بغداد �صدام .ثم �إنَّ
رو�سي ��ا دولة نووية وع�ضو دائم يف
جمل� ��س الأم ��ن .طبع� � ًا م ��ع الإ�شارة
�إىل �أنَّ الغ ��زو العراقي الم�س ع�صب
�سلع ��ة حيوية للعامل ه ��ي النفط ،يف
ح�ي�ن تالم� ��س احل ��رب الرو�سية يف
�أوكراني ��ا ع�صب �سلعت�ي�ن حيويتني
للعامل هما الغذاء والطاقة.
ر�أى �أن �أخط ��ر ت�شاب ��ه ب�ي�ن
احلدثني هو ا�ستخدام القوة ل�شطب
أرا�ض
حدود دولية معرتف بها و�ضم � ٍ
وتهديد وحدة دولة م�ستقلة .والحظ
�أن الغزو من اخل ��ارج يختلف متام ًا
ع ��ن تغ�ي�ر احل ��دود بفعل تط ��ورات
م ��ن ن ��وع االنفج ��ار ال�سوفيات ��ي
�أو اليوغو�س�ل�ايف �أو ال�س ��وداين
�أو ان�شط ��ار ت�شيكو�سلوفاكي ��ا
بفع ��ل �إ�شه ��ار الطالق ب�ي�ن املكونني
الرئي�سيني فيها.
الحظ �أن الواليات املتحدة �شنت
يف الق ��رن احل ��ايل حرب�ي�ن كبريتني

يف �أفغان�ست ��ان والع ��راق ،لكنه ��ا مل
حت ��اول فيهما تغي�ي�ر خريط ��ة البلد
امل�سته ��دف .ق�ص ��ة �أوكرانيا خمتلفة
فع�شي ��ة �إط�ل�اق احل ��رب اعتربه ��ا
بوت�ي�ن جم ��رد �صناع ��ة رو�سي ��ة �أي
�أنه ��ا ال متتلك �شرعية الوجود كدولة
م�ستقل ��ة .واعت�ب�ر الدبلوما�س ��ي �أن
العامل الذي اكت ��وى بتجربة احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة �أدرج يف ب ��اب
املقد�س ��ات عدم جواز اال�ستيالء على
�أرا�ض ��ي الآخرين بالق ��وة ،ولذلك ال
تعرتف ال�شرعية الدولية مبا نتج من
�سيا�س ��ة الغ ��زو الإ�سرائيلية .و�شدد
عل ��ى �أن احلرب احلالي ��ة التي تدور
عل ��ى الأر� ��ض الأوروبي ��ة �ست� ��ؤدي
بالت�أكي ��د �إىل والدة ع ��امل جدي ��د.
ي ��درك الأوروبي ��ون ،ويف مقدمه ��م
الرئي�س �إميانويل ماكرون ،خطورة
�إذالل رو�سي ��ا يف �أوكرانيا .يدركون
يف الوق ��ت نف�س ��ه خط ��ورة الت�سليم
ب�أن م ��ن حق القوة تغي�ي�ر اخلرائط
والتالعب باحلدود الدولية املعرتف
بها .ف� ��إذا تغا�ضيت عن �ض ��م رو�سيا
لأج ��زاء م ��ن �أوكراني ��ا ،كي ��ف ميكن
�أن تعار� ��ض ما تعت�ب�ره ال�صني حقها
الطبيع ��ي يف �إع ��ادة تاي ��وان �إىل
رحاب الوطن الأم وبيت الطاعة؟
ي�صعب ت�شبيه االجتياح الرو�سي
لأوكراني ��ا باالجتي ��اح العراق ��ي
للكويت .مل يظه ��ر بوتني يف العقدين

 غ�سان �شربل

املا�ضي�ي�ن ته ��ور ًا يف التعام ��ل م ��ع
الأزم ��ات التي تعني ب�ل�اده �أو تهمها،
و�إن يكن �أظهر حزم ًا .ميكن القول �إنه
�أظهر براعة �أوحت ب� ��أن مطبخ القرار
يف الكرمل�ي�ن ي�ستن ��د �إىل معلوم ��ات
تنقله ��ا ال�سف ��ارات والأجه ��زة الأمنية
العريق ��ة .وي�صع ��ب االعتق ��اد �أن قوة
ال�سي ��د الرئي� ��س حت ��ول دون متك ��ن
�أب ��رز معاونيه من التعب�ي�ر عن ر�أيهم
�أو خماوفه ��م .وي�صع ��ب يف الوق ��ت
نف�س ��ه ت�ص ��ور �أن دبلوما�سي ًا حمرتف ًا
من قما�ش ��ة �سريغي الفروف مل يتوقع
�أن ي�صط ��دم غ ��زو �أوكرانيا برد غربي
�شديد .تذك ��رت ما �سمعته قبل �أ�سابيع

من عراقي ربطت ��ه بطارق عزيز وزير
اخلارجية العراقي ال�سابق عالقة عمل
وم ��ودة .ق ��ال �إن عزي ��ز كان معار�ض� � ًا
لغ ��زو الكويت وم ��درك ًا ملخاطر �ضمها
لكن ��ه مل ي�ستط ��ع الت�أث�ي�ر عل ��ى م�سار
الأح ��داث .ه ��ل �سيكت�ش ��ف العامل ذات
ي ��وم �أن الف ��روف كان يف و�ضع ي�شبه
و�ضع ط ��ارق عزيز ،طبع ًا مع االلتفات
�إىل الفوارق بني احلقب والرجال؟
تذك ��رت م ��ا �سمعت ��ه م ��ن ح ��ازم
ج ��واد ال ��ذي ق ��اد «البع ��ث» العراق ��ي
�إىل ال�سلط ��ة يف  .1963ق ��ال �إن
جمل� ��س الوزراء كان منعق ��د ًا برئا�سة
الرئي�س عب ��د ال�سالم عارف� .أثار �أحد

الوزراء �شيئ� � ًا يتعلق بالكويت فن�سي
عارف �أنه رئي� ��س اجلمهورية و�أطلق
جمل ��ة مع�ب�رة .ق ��ال« :ع ّين ��وين قائد ًا
لل ��واء الب�ص ��رة و�أنا �أحل لك ��م م�شكلة
الكوي ��ت» ،وه ��و يق�ص ��د اجتياحه ��ا.
وبع ��د عق ��ود �سيتوجه �ص ��دام ح�سني
�إىل منطق ��ة الب�ص ��رة ليق ��ود من هناك
اجتياح احلر� ��س اجلمهوري العراقي
للكوي ��ت .وبع ��د عق ��ود م ��ن ا�ستقالل
�أوكراني ��ا� ،سيعتربه ��ا بوت�ي�ن كيان� � ًا
م�صطنع� � ًا و�سيطل ��ق جي�ش ��ه يف
�أرا�ضيها.
�سمع ��ت �أي�ض� � ًا من عراقي�ي�ن �أن
اخل ��وف موج ��ود يف �أعم ��اق روح

كي ��ان الع ��راق .ح�شرت ��ه اجلغرافي ��ا عليها ا�ستباقية.
رو�سي ��ا التي تقي ��م طوي ًال حتت
ب�ي�ن جارين قويني .يتذك ��ر كل حاكم
للع ��راق تلك ال�صفحات م ��ن التاريخ الثل ��ج ق ��ارة ثري ��ة بالنف ��ط والغ ��از
الت ��ي تروي كيف تقات ��ل ال�صفويون واملع ��ادن .لكنه ��ا م�صاب ��ة بعق ��دة
م ��ع العثمانيني على �أر� ��ض العراق .احل�ص ��ار واخل ��وف عل ��ى روحه ��ا.
ويف التاري ��خ احلدي ��ث تتب ��دى يف حماول ��ة بطر� ��س الأك�ب�ر ا�ست�ي�راد
�سيا�س ��ات بع�ض ال ��دول القائمة على �أ�سب ��اب التق ��دم الأوروب ��ي مل تب ��دد
ركام �إمرباطوري ميول �صريحة �إىل خوفه ��ا الدائ ��م م ��ن الغ ��رب .م ��ن
تو�سيع مداه ��ا احليوي على ح�ساب منوذج ��ه املختل ��ف وجاذبي ��ة ثقافته
احللق ��ة ال�ضعيف ��ة املتاخم ��ة .بع�ض و�أ�سل ��وب حيات ��ه� ،ش ّي ��د االحت ��اد
امل�شاه ��د طازج ��ة� .إي ��ران تق�ص ��ف ال�سوفيات ��ي جدار برلني لي�صد رياح
�أهداف� � ًا يف �أربي ��ل .وتركي ��ا تتعق ��ب النموذج الغرب ��ي لكن التاريخ اقتلع
اجل ��دار .ذه ��ب الغ ��رب بعي ��د ًا يف
�أعداءها داخل اخلريطة العراقية.
تاري ��خ رو�سي ��ا �صاخ ��ب ه ��و ممار�س ��ة غطر�س ��ة املنت�ص ��ر .ح ��رك
الآخ ��ر .تتعر� ��ض لغ ��زوات وتطل ��ق بي ��ادق حلف «النات ��و» باجتاه حدود
غ ��زوات .عل ��ى م ��دى ق ��رون كان ��ت رو�سيا وهو ما اعتربه بوتني �إمعان ًا
حدودها قلقة ومتحركة .يف ذاكرتها يف �إذالل ب�ل�اده وتهدي ��د ًا بغزوه ��ا
ق�ص� ��ص غ ��زوات كث�ي�رة و�إن تك ��ن حت ��ت �ست ��ار العومل ��ة و«الث ��ورات
الكت ��ب تركز عل ��ى مغام ��رة نابليون امللون ��ة» .من ه ��ذا اخل ��وف العميق
ومن الركام ال�سوفياتي جاء بوتني.
وجنون هتلر.
يف برل�ي�ن ي�شع ��ر ال�صح ��ايف
كان الع ��راق خائف� � ًا م ��ن ق ��درة
�إي ��ران عل ��ى امت�ل�اك �أوراق داخ ��ل الزائر ب�أن الع ��امل وقع بفعل احلرب
�أرا�ضي ��ه .ثم ��ة م ��ن يق ��ول �إن خوف الرو�سية يف �أوكرانيا يف فخ ي�صعب
�ص ��دام من عبارت ��ي «ال ��ويل الفقيه» اخلروج منه .رو�سيا اخلائفة �صعبة
و«ت�صدي ��ر الثورة» دفع ��ه �إىل �إطالق ومتعب ��ة .ورو�سي ��ا املخيف ��ة مث�ي�رة
احل ��رب �ضد �إيران ،معتقد ًا �أنه �إن مل للقل ��ق والذع ��ر .والأكي ��د �أن الع ��امل
يبادره ��ا باحلرب يف منطقة احلدود ال ��ذي يدفع اليوم ثمن� � ًا باهظ ًا يتغري
�سي�ضط ��ر �إىل مقاتلته ��ا الحق� � ًا يف على وق ��ع الأي ��ام الأوكرانية فالدول
�ش ��وارع بغ ��داد .بوتني ب ��دوره اتهم خائفة والتطورات خميفة.
عن ال�شرق االو�سط
�أوكراني ��ا بالت�آم ��ر واعت�ب�ر احل ��رب
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يرى �أن المثقف العراقي لي�س ثوريا ،هو في الغالب موظف في م�ؤ�س�سة �أو ي�سعى للوظيفة

�إبراهيم البهرزي :لل�شعر ذنب �أي�ضا في نفور النا�س
من ال�شعر بكتابة المطوالت وق�صائد الطال�سم
نال ما ناله من ع�سف وا�ضطهاد بل وعزل ،هو ورهط من �شعراء جيله الذين
�آثروا البقاء في الوطن ،والبع�ض منهم �صار ذكرى و�أثر ..فق�ضى عند مذبح
الوطن ،ابراهيم البهرزي �أحد ه�ؤالء ال�شعراء ،الذي �صدح �صوته نهاية
ال�سبعينيات� ،شاعراً �أكد ح�ضورا الفت ًا في الم�شهد ال�شعري بو�صفه �صوت ًا
مختلفا ،و�سرعان ما نالته  -وفي التاريخ نف�سه –المجنزرة الفا�شية بدمويتها
مثلما نالت اال�صوات التي كانت تنادي بالديمقراطية ،من بط�ش وتهديد
و�إق�صاء.

حاوره /عالء املفرجي

 -الق�سم الثاني-

البه ��رزي مل يغ ��ادر قريت ��ه (به ��رز)
عل ��ى مدى رب ��ع قرن ،ب ��ل �إلتحف ب�ش ��عره،
وا�س ��تجار بب�س ��اتني وبرتق ��ال قريت ��ه م ��ن
رم�ضاء الآخ ��ر ،فكانت ن�صو�ص ��ه ال�شعرية
ومقاالت ��ه ،الت ��ي كان ينظمه ��ا بل�سم� � ًا للأمل
اليومي ال ��ذي كان يقا�سيه ،حتى حان موعد
اخلال�ص� ،أو م ��ا ظننا �أنه خلال�ص ،لت�سافر
ن�صو� ��ص البهرزي على جن ��اح احلرية اىل
حمبيها.
ول ��د يف به ��رز حمافظ ��ة دي ��اىل ع ��ام
 ،١٩٥٨وتخرج من اجلامعة التكنولوجية
ع ��ام  ،١٩٨١عمل مهند�سا يف دوائر الدولة
حتى تقاعد عام .٢٠١٩
كان ��ت (به ��رز) بب�ساتينه ��ا وبرتقاله ��ا
ال�شهري ،انطالقة مهم ��ة بالن�سبة له ،لت�شكل
فيها بعد حمور ن�صو�صه ال�شعرية وكتاباته
العديدة�( ،صفري اجلوال اخر الليل) ديوان
�شع ��ر ع ��ن امل�ؤ�س�س ��ة العربي ��ة للدرا�س ��ات
والن�ش ��ر ع ��ام  ،٢٠٠٣و(�شرف ��ة نيت�ش ��ة)
خمت ��ارات �شعري ��ة ع ��ن دار ميزوبوتامي ��ا
بغداد عام  ،٢٠١٥و(ال ابطال يف طروادة)
رواي ��ة ع ��ن دار ميزوبوتامي ��ا بغ ��داد ع ��ام
 .٢٠١٥وله خمطوطات لروايات وجماميع
�شعرية مل تر النور حتى االن.
 عطفا على هذا ال�س����ؤال ..ال�ش���اعر يا�س���ين
ط���ه حافظ ق���ال في حواري معه ق���ال� :أن اكبر
خون���ة االحزاب هم م���ن المثقفين ..بينما ارى
ان ذلك يتناق�ض مع الوعي والثقافة التي تجعل
المثقف بريئا من هذه التهمة؟
�إكما ًال ملقولة ال�صديق يا�سني طه حافظ
وه ��و م ��ن املثقف�ي�ن اجلديري ��ن باالح�ت�رام
اق ��ول ل ��ك ان اخليان ��ة متبادلة ب�ي�ن املثقف
والأح ��زاب ،قد تعجب كيف ميكن ان يخون
احل ��زب مثقف ��ا ،ولك ��ن ه ��ذا وارد وح�ص ��ل
وف كل الأح ��زاب دومن ��ا ا�ستثناء،
م ��رارا يِ
م ��ن املعلوم ان املثقف يخ ��ون احلزب الجل
منفعة من �سلطة ما،اغلب املثقفني العراقيني
وقعوا يف بئر اخليانة هذا ب�سبب التبدالت
ال�سيا�سية ال�سريعة والعنيفة والتي ال تقبل
ح ��ق االختالف ،كان على املثق ��ف ان يختار
وف النادر كان
طريق الهج ��رة او املهادنة .يِ
البع�ض يختار ال�صمت او ما ي�شبه ال�صمت
 ،على العموم فاملثقف العراقي لي�س ثوريا،
هو يف الغالب موظف يف م�ؤ�س�سة اوي�سعى
للوظيف ��ة فيه ��ا وامل�ؤ�س�س ��ات يف العموم ال
تخل ��ق ثقاف ��ة ثوري ��ة  ،انه ��ا تخل ��ق املثقف

املوظ ��ف وهو �أ�سو�أ انواع املثقفني من جهة
التبعية ،احلقيقة هذه واقعة ولي�ست مقولة
ادان ��ة ،اغلب املثقف�ي�ن العراقي�ي�ن يكرهون
فكرة العمل الج ��ل العي�ش،اغلبهم يعتقدون
ان الآله ��ة ق ��د خلقته ��م ليكون ��وا حمرري ��ن
او ر�ؤ�س ��اء حتري ��ر او م�ست�شاري ��ن �س ��واء
كان ��ت لهم امكانات فني ��ة او مل تكن،البع�ض
منه ��م ال ي�سع ��ى حت ��ى للدرا�س ��ة الأكادميية
الت ��ي تط ��ور �أدوات ��ه ،ان ��ه يعتق ��د وخا�صة
ال�شع ��راء منه ��م .ان على الدول ��ة ان جتد له
وظيفة مرموق ��ة دون النظ ��ر اىل امكانياته
التعليمي ��ة ملج ��رد انه يكتب ق�صي ��دة  ،وهو
يعتق ��د ان الق�صي ��دة مفتاحه لب ��اب ال�سلطة
يف بلده ،يرتك هذا احلزب ويلتحق ب�سواه
ويهجر هذه القومي ��ة او الطائفية ويلتحق
ب�أخرى ب ��ل يرتك جن�سي ��ة الوطن ويلتحق
روح ��ا و�صف ��ة بوط ��ن اخ ��ر ان تطل ��ب ذلك
 ،اعتق ��ادات نرج�سي ��ة تك ��ره فك ��رة العم ��ل
وامته ��ان مهن ��ة م ��ا للعي� ��ش ،الثقاف ��ة ارفع
مقاما م ��ن كل املهن،هكذا يعتقدون  ،ولأجل
ذل ��ك الب ��د ان يكون يف عربة اح ��د الأحزاب
الت ��ي تق ��دم للأدباء .ق ��درا م ��ن الت�سهيالت
،وظيف ��ة او زمالة درا�سي ��ة ،ومتى ما .افلت
هذه ال�سلطة وحزبها .يتحول بي�سر �صوب
ال�سلطة الغالبة ،البع�ض منهم يعتقد ان هذه

اخليانة هي تطور فك ��ري،او هكذا يجريها
من باب العزة باالثم.
م ��ن جانب اخ ��ر هن ��اك اح ��زاب تخون
مثقفيه ��ا  ،فحني تتخذ بع� ��ض هذه الأحزاب
مواق ��ف ال تن�سج ��م م ��ع تاريخه ��ا وال م ��ع
الأف ��كار الت ��ي ترب ��ى عليها ه ��ذا املثقف فان
البع� ��ض م ��ن ه� ��ؤالء املثقفني يرف ��ع �صوته
بالرف� ��ض حلزب ��ه مهم ��ا كانت النتائ ��ج فيما
� ��س احلزب عليه اخليان ��ة احلقة :التهمي�ش
والإ�شاع ��ات احلزبي ��ة الفج ��ة ،املثق ��ف هنا
كان �أمين� � ًا للفكرة الت ��ي تعلمها من احلزب،
واحل ��زب هو ال ��ذي خ ��ان ! ،ورغ ��م ان هذا
الق ��ول منا ال حتتمله الكث�ي�ر من العقول اال
ان ��ه يحدث كثريا فت�صيب ذلك املثقف اللعنة
رغم انه هو الذي تعر�ض للخيانة ورغم انه
مل يخن.
 قل���ت م���رة ف���ي ح���وار �صحف���ي « ال�شعر في
العالم كله يمر ب�أزم���ة توا�صل وانك�سار ل�صالح
الرواية وال�سينما» هل هذا يعني �أنه بداية تخلي
ال�شعر ع���ن عر�شه ل�صالح الرواي���ة �أو ال�سينما
بر�أيك؟
نعم ورمبا على مديات �أبعد فان الرواية
هي االخرى �ستلفظ انفا�سها ل�صالح الفنون
املرئية ،الر�أ�سمالية متتلك االن كل الو�سائل

التي تغري النا� ��س بالتفاهة ،حتى ال�سينما
الر�صينة ترتاجع حظ ��وظ �إنتاجها  ،الغناء
املطل ��وب حالي ��ا ه ��و التاف ��ه من ��ه ،وال�شعر
اجم ��اال هو فن الرزانة،ال توجد يف التاريخ
ق�صائ ��د للت�سلي ��ة وان وج ��دت ف�أنه ��ا تفق ��د
�صالحيتها خ�ل�ال ع�صرها،ال�شعر والفكاهة
ع ��دوان لدودان ،و�إذا م ��ا مت جتيري الفكاهة
كله ��ا ل�صال ��ح التفاه ��ة فان ن�شاط ��ات ذهنية
كثرية وال�شع ��ر اولها �ستنقر� ��ض بالت�أكيد،
االن يف ه ��ذه االي ��ام م ��ن الن ��ادر ان يق ��را
ال�شع ��ر بجدية اال جمه ��ور قليل من املتلقني
اغلبهم م ��ن كتبة ال�شعر� ،شاع ��ر يظل يكتب
ل�شع ��راء اخري ��ن حت ��ى ينقر�ض ��وا جميعا،
الع�صر هو بامتياز ع�صر ال�صورة ومتاعب
احل�ض ��ارة ما عادت ترتك للإن�سان �شيئا من
زمان ��ه لأج ��ل الت�أ�س ��ي بال�شع ��ر � ،سيحاول
ًكثري من ال�شعراء النابهني تطوير الق�صيدة
احلديث ��ة لت�صب ��ح مالئم ��ة له ��ذا الع�ص ��ر

ال�شعر اجماال هو فن الرزانة ،ال توجد في التاريخ
ق�صائد للت�سلية وان وجدت ف�أنها تفقد �صالحيتها خالل
ع�صرها ،ال�شعر والفكاهة عدوان لدودان  ،و�إذا ما تم
تجيير الفكاهة كلها ل�صالح التفاهة فان ن�شاطات ذهنية
كثيرة وال�شعر اولها �ستنقر�ض بالت�أكيد
�شخ�صيا احب ال�سرد اكثر من ال�شعر  ،ا�شعر بمتعة
�شديدة مع ال�سرد في حين ي�سبب لي ال�شعر �آالما نف�سية
�شديدة ،وكما قلت فقد كانت هناك محاوالت منذ �أوائل
الثمانينات بع�ضها لم يزل غير مكتمل ،فبدال من اكمالها
اتركها واذهب لم�شروع اخر هو االخر ال �أكمله !

ال�سريع ،هن ��اك حماوالت لد� ��س ال�شعر يف
ال�سينم ��ا او الغن ��اء م ��ن اج ��ل الإبق ��اء على
ذكراه ،اكرب �شاعر بالعربية ال يطبع ١٠٠٠
ن�سخ ��ة من دواوينه ،لل�شع ��ر ذنب اي�ضا يف
نف ��ور النا�س من ال�شع ��ر ،فكتابة املطوالت.
وق�صائ ��د الطال�سم مل ت ��زل �سائدة وهي من
�أ�سباب اثارة الق ��رف وال�سخرية من ال�شعر
 ،ثمة ماي�سم ��ى ال�شعر اجلماهريي املنربي
اال�ستهالك ��ي الذي يحظى بقبول جماهريي
لي�س ك�شعر ولك ��ن كحفل لل�سباب وال�شتائم
و�إلق ��اء املفارق ��ات الطريف ��ة وجمه ��وره ال
ميك ��ن ت�سميته بجمهور ال�شعر .هو جمهور
غا�ض ��ب يبحث عن و�سائ ��ل تنفي�س  ،لل�شعر
احلقيق ��ي جمهور نوعي ب�سيط العدد يقر�أه
بني احلني والآخر يف �أوقات التامل النادرة
 كانت (ال ابطال في طروادة) رواية عن
جيلنا الذي خبر م�أ�ساة القمع ال�سيا�سي نهاية
ال�سبعينيات و�أ�ستمر بعد ذلك ،والذي اختطفت
منه �أحالم جيل كامل (هل كانت لهذا الجيل
�أحالم؟) ..هي رواية �أم �سيرة ذاتية؟ هل
كتبتها كوثيقة ليطلع عليها الجيل الحالي؟ �أم
انها بداية م�شروع �سردي لم يكتمل بعد؟
كانت عندي قبل هذه الرواية حماوالت
كن ��ت اتركه ��ا بعد �ش ��وط قليل وه ��ذا يعود
لطبيعت ��ي امللول ��ة ،حيث يح ��دث ان �أن�شغل
بكتاب ��ة اخرى خ�ل�ال كتاب ��ة الرواي ��ة ،هي
طبيع ��ة مزعج ��ة ه ��ذا الت�شت ��ت والت ��وزع
ال ��ذي يهيم ��ن ب�سبب امللل يعي ��ق الكثري من
الإجن ��ازات  ،لك ��ن حادثا حقيقي ��ا هو الذي
حتم علي �إكم ��ال الرواية،هو حادث حقيقي
مكتوب يف منت الرواية  ،كان اللقاء بعايدة
حقيقي ��ة يف ا�سطنبول ه ��و ذلك احلدث ،اما
بقية احل ��وادث وال�شخو�ص ففيها احلقيقي
وفيه ��ا املتخيل ،هي لي�س ��ت �سرية �شخ�صية
و�إمنا هي �سرية جيل كامل ،يف ظل الأنظمة
الدكتاتوري ��ة حتى ذكرياتنا تكون مت�شابهة
 ،فاجل ��ور كان يق ��ع مبنتهى العدال ��ة علينا،
ومت الرتكيز عل ��ى حلظة تاريخية هي فرتة
اجلبه ��ة الوطنية ول�صراحته ��ا فقد عوقبت
الرواية .بالنبذ والتهمي�ش من قبل ..ب�سبب
الفيت ��و عل ��ى ا�سمي كم ��ا اخ�ب�رين نا�شرها
بحج ��م املالم ��ة والتوبي ��خ الذي وق ��ع عليه
ب�سبب قيامه بن�شر الرواية .
�شخ�صيا احب ال�س ��رد اكرث من ال�شعر،
ا�شع ��ر مبتع ��ة �شديدة م ��ع ال�س ��رد يف حني
ي�سبب يل ال�شعر �أالما نف�سية �شديدة ،وكما
قل ��ت فقد كان ��ت هناك حماوالت من ��ذ �أوائل
الثمانينات بع�ضها مل يزل غري مكتمل،فبدال
من اكماله ��ا اتركها واذهب مل�شروع اخر هو
االخر ال �أكمله !
لقد ح ��دث يف احلي ��اة العراقية يف ذلك
الزم ��ان ما ه ��و اف�ضع مم ��ا ورد يف الرواية
وال �أحد �سببا ملربرات الغ�ضب واال�ستنكار،

قالوا عن ابراهيم البهرزي
 لقد فكر �إبراهيم البهرزي بالبقاء املطلق يف قريته
يلوذ ال�شاعر �إبراهيم البهرزي بالق�صيدة ،وينقطع �إليها
مثلما ينقطع الكاهن �إىل ال�صالة يف �صومعة العزلة والن�شوة (بهرز) رغم تطلعاته وت�صريحاته الدائمة ،عن مرارة العي�ش
واحللول .فالكتابة بالن�سبة �إليه هي حفر يف جماهل الذات ،فيها ،حيث متور يف �أعماقه ال�شعرية رغبة ال�سفر� ،إىل بالد
وحماوالت للإم�ساك بجذاذات احلقيقة ،ومطاردة للأحالم التقدم� ،أوربا مثال ،لكي يتعرف على �شياطني ال�شعر واحلياة
امل�ستع�صية .والق�صيدة بالن�سبة �إليه �أي�ض ًا هي ك�شوفات فيها .لكنه ال ي�شعر بوجود �أية كارثة حني يجد �أبواب الهجرة،
للذات املحمومة والراك�ضة �صوب م�صريها املحتوم .فثمة من املكان القدمي �إىل الزمان اجلديد ،مغلقة �أمامه بال �أمل،
خيط فل�سفي يف ق�صيدته ،ال ميكن ر�ؤيته بالعني املجردة،خيط فيظل �سعيدا حني ي�ست�أ�صل الواقع كل �آماله ليبقى �أبديا يف
يتوام�ض يف الن�ص ،ويفجره يف �سماء الروح كالألعاب النارية قرية بهرز ،كي ي�ؤ�س�س جتربة �شعرية خا�صة.
التي تخطف الأب�صار ،وتقذفها يف �أتون الده�شة واالنبهار.
عدنان ح�سين �أحمد

جا�سم المطير

� أبراهيم البهرزي هذا ال�شاعر الذي يحمل ريحان
احلرف ال�شفيف ،حلمه دفاتر تخطها �أ�شعة ال�شم�س..تتالقى
�أمام بوابة �إبداعه مرايا ومرافئ ،و�أوطان للريح وب�ساتني
بهرز ووالتي ي�ستمد منها ال�شاعر �صياغة احلرف ،ويو�صف
ال�شاعر عالقته باملكان (بهرز) ووقعها يف نف�سه وتاثريها
عليه يف بلورة وعيه فيقول( :عن بهرز حني �أحدثك ينبغي �أن
�أحتدث عن �شبق زهر الربتقال يف ُنوّ ارات الرباءة واخلمرة
والوداد الرفاقي ،عن �أريحية املقاهي ال�ضجيعة حتت
يوكالبتو�س (خري�سان) القدمي ،عن املطر احلنون املت�شقلب
على مراوح النخيل.

 ابراهيم البهرزي مثال قل نظريه من النا�س� ،شعراء
كانوا او غري �شعراء ،من فاقدي احلرية واملتطلعني اليها
بلهفة� ،أ�ؤلئك الذين حرموا من احلرية بقدر �شغفهم بها .مثال
�صارخ على ذلك النوع من النا�س الذين عزز ال�شعر ح�سا�سيتهم
دافعا اياها اىل ابعد مدياتها،جاعال من نف�سه ـ �أي ال�شعر ـ
�أالزمة واحلل مهما كان ق�صريا خاطفا وغري م�شبع .وبالرغم
من ولعه حد الهو�س باملكان ـ بهرزـ التي ت�سمّى هو با�سمها،
ري من �شعره بطابعها.
والتي َتط ّب َع الكث ُ

علي الم�سعود

منير العبيدي

 اذن تبقى «ال ابطال يف طروادة « من الروايات

اجلميلة التي ا�ستطاعت ان تك�سر رتابة ال�سرية المتالكها
مقومات ال�سرد القائم على اللغة العالية اخلالية من الزوائد
والتهوميات اللغوية ،وكثافة ال�صور واالحداث وال�شخ�صيات
التي �سيطر عليها الراوي م�ستخدما الكثري من تقنيات ال�سرد
احلديثة .اقول رغم ف�صل «الن�سغ ال�صاعد « الذي اعده زائدا
ورغم �سادية البطل مع املر�أة التي ي�ضعها يف زاوية حرجة
مقت�صرة على اجلن�س الذي افلح يف تطويع الكثري من الن�ساء
حوله.

محمد علوان جبر

� أمامنا الآن ق�صيدة ت�أخذ املتلقي  -القارئ �أو ال�سامع
 بتالبيب فكره،الن ما متنحه عنده هو الده�شة ،الذي تخلففيما بعد يف ذهن و(بال) املتلقي �أمور ًا كثرية بعد ان تزول تلك
الده�شة .من الأمور تلك التي تولدها �سماع �أو قراءة ق�صيدة
(ابك بغداد) لل�شاعر ال�سبعيني �إبراهيم البهرزي ،هي الفكرة
�أو الأفكار التي تقدمها الق�صيدة .فالق�صيدة هي موا�ساة مدينة
تاريخية مثل بغداد ،ومطالبتها بالبكاء ملا و�صلت حالها �إليه.
و�إذا كانت املراثي الرافدينية تقدم رثاء للمدينة هذه او تلك،
فان ال�شاعر �إبراهيم البهرزي ،يخرج عن م�ألوف تلك املراثي
ليدعو فيها مدينة بغداد �إىل ان تبكي نف�سها.
داود �سلمان ال�شويلي

هي نتف من �سرية جيل مت �سحقه وحتطيم
اماله مبنتهى الق�سوة وه ��ي منطقة زمانية
ت ��كاد ان تك ��ون غ�ي�ر م�أهول ��ة �سردي ��ا حلد
االن،الزال البع� ��ض يخ ��اف ان يراج ��ع تلك
املرحل ��ة ال �أدبي� � ًا وال تاريخي ��ا لأنها مرحلة
مثقلة بالذن ��وب التي ال يريد احد االعرتاف
بها ،ان م ��ا كتبته هو مف�صل �صغري جدا من
مفا�ص ��ل تل ��ك احل ��وادث امل�ؤمل ��ة  ،كن ��ت فيه
الراوي وع ��دة ابطال يف ان  ،كانت �سريتي
احلقيقي ��ة موزع ��ة بني ع ��دة �شخو�ص  ،يف
احلقيقة كانت جوان ��ب ب�سيطة من ال�سرية
،نح ��ن نحي ��ا يف بيئ ��ة ال حتتم ��ل ال�س�ي�رة
واالعرتاف ��ات وللخال� ��ص م ��ن ثقله ��ا يجب
ت�شتيتها بني جملة اعمال �سردية.
 بفع���ل االغتراب الروح���ي والوجودي للمبدع
العراق���ي ،ه���ل �ص���ار يجد بع���د ذل���ك االنبهار
بفردو�س العراق ..كما قلت مرة..؟
مل ن ��زل يا �صديقي نبح ��ث عن فردو�س
حمر� ��ض عل ��ى االنبه ��ار  ،ال نري ��د الإق ��رار
باخلراب التام لكي ال منوت ي�أ�سا ،ن�صطنع
فرادي� ��س من الذكرى ون�ؤث ��ث القمامة التي
حتيط ِب َنا ببع�ض ذكرياتنا  ،كنت اجد كل ما
يف جغرافي ��ة العراق مث�ي�را لالنبهار وكنت
احتف ��ي به ��ا ،بعدم ��ا ي�أ�س ��ت م ��ن احل�صول
عل ��ى ف�سحة لر�ؤي ��ة بالد االر� ��ض قررت ان
ا�صطن ��ع فرادي�سا و�س ��ط كل اخلراب الذي
مر ،كنت ولغاية � ٢٠٠٣أقابل بالرف�ض كلما
تقدم ��ت للح�ص ��ول عل ��ى ج ��واز �سفر،هناك
من ��ع ال اع ��رف م�سبباته فانا ل�س ��ت �سيا�سيا
فاعال،كنت ق ��د تركت العم ��ل ال�سيا�سي منذ
الع ��ام  ١٩٧٩و�أم اعد ملمار�سته مطلقا،ومع
ذل ��ك فان اول ج ��واز �سف ��ر مت منحه يل كان
يف الع ��ام  ، ٢٠٠٤كن ��ت ق ��د �أ�صبح ��ت على
م�شارف اخلم�س�ي�ن ولمَ تعد متع ��ة الأ�سفار
متل ��ك ذاك االغراء املم� ��ض يف زمان ال�صبا،
كان ��ت عن ��دي ب�ست ��ان �صغ�ي�رة كن ��ت ارى
فيه ��ا كل جنان االر�ض وم ��ع اندالع احلرب
الطائفية ع ��ام  ٢٠٠٦مت قطع م�صادر املياه
عن عموم الب�سات�ي�ن ف�أ�صبح ذلك الفردو�س
كوما من احلطب ،رغم كل ي�أ�سي واحباطي
مازل ��ت ارى يف الع ��راق فرادي�س ال ت�شبهها
اخ ��رى يف املعم ��ورة ،رمب ��ا عي ��وين ه ��ي
التي تخدعني وليك ��ن ! فمثل هذه اخلديعة
تبقيني عل ��ى قيد امل�سرة حتى اوان الرحيل
 ،و�أق ��ول نع ��م الزال هن ��اك يف الع ��راق م ��ا
يحر�ض على املتعة رغم كل اخلراب.
 ه���ل لك ان تحدد مالم���ح الم�شهد الثقافي
العراق���ي ف���ي الوقت الحال���ي؟ الى اي���ن يتجه
مثال؟
انظ ��ر بايجابية �صوب الآف ��اق الثقافية
امل�ستقبلية النني اجد ب�ي�ن ال�شباب حتديدا
نزع ��ة تقوم على املراجعة وعدم الهيبة ازاء
التماثيل الثقافية .وه ��ذا عن�صر ك ّنا نفتقده
متام ��ا ،هن ��اك م ��ن ال�شب ��اب من ه ��و ع�صي
عل ��ى تطويع امل�ؤ�س�سة ،وج ��ود فاعل ثقايف
خارج هيمنة امل�ؤ�س�سات واملجاملة الثقافية
هو ب�ش ��ارة ت�صحيح العوجاج ��ات و�أوهام
كثرية �سادت يف ال�س ��وق الثقايف  .،مل يكن
ثمة احد ي�ستطي ��ع ع�صيان امل�ؤ�س�سات دون
ان يدف ��ع الثم ��ن غالي ��ا ،وو�سائ ��ل االت�صال
اجلدي ��دة وات�س ��اع رقعة الن�ش ��ر متنح هذه
الطالئ ��ع الثقافي ��ة فر�صة لتحطي ��م الأمناط
الثقافي ��ة الت ��ي هيمنت عل ��ى امل�شه ��د قرابة
الن�ص ��ف قرن،هناك االن من ي�ستطيع القول
ان الإمرباط ��ور ب�ل�ا ثي ��اب ،هن ��اك االن من
ال�شع ��راء والروائي�ي�ن والكت ��اب ال�شب ��اب
م ��ن ي�ستطي ��ع اخلو� ��ض يف جم ��االت ظلت
حمرم ��ة لعقود طويلة  ،غ�ي�ر اين اخاف من
حم ��اوالت �ضمه ��م للم�ؤ�س�س ��ة وتنميطه ��م
و�شكم جموحهم،فقد حدث ان راهنت خالل
ال�سن ��وات املا�ضي ��ة عل ��ى ب�ضع ��ة ا�سماء مل
تلبث امل�ؤ�س�سة ان �أغوتهم بوظائفها ففقدوا
الكث�ي�ر من �شجاع ��ة ال ��ر�أي ،ثم ��ة �شياطني
يعملون داخل امل�ؤ�س�سة يف خمتلف العهود
مهمته ��م الوحي ��دة تدج�ي�ن ه� ��ؤالء الث ��وار
الثقافي�ي�ن وتدجينه ��م  ،انه ��م يخافونه ��م
اوال النه ��م لوحدهم من يج ��ر�أ على مراجعة
التاري ��خ الثقايف وبع� ��ض مباذله والنهم مل
يقعوا حت ��ت �سط ��وة َاي غط ��اء �أيديلوجي
بع ��د ،ل ��ذا ف ��ان ه� ��ؤالء ال�شياط�ي�ن ي�سعون
لتحجيم الطم ��وح الثقايف واجلر�أة الناقدة
له� ��ؤالء ال�شباب والتي ق ��د تف�ضح جرائمهم
الثقافية ذات يوم .،ورغم ذلك فاين على ثقة
بان لي�س اجلميع عر�ضة الإغواء والتدجني

وداعا بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــــر

العمود
الثامن

Editor-in-Chief

Fakhri Karim

 علي ح�سني

General Political daily
17 May 2022

�شهادة م�شعان
و�شهادات الآخرين!!

www.almadapaper.net
Emaili:nfo@almadapaper.net

اقــــرأ
ابت�سامة يف �أ�سفل ال�سلم

عن دار املدى �صدر كت ��اب "ابت�سامة يف �أ�سفل ال�سلم" للكاتب
االمريك ��ي ال�شه�ي�ر هرني ميلل ��ر ترجم ��ه اىل العربية يا�سني
ط ��ه حاف ��ظ .الكت ��اب يحت ��وي ثالث ��ة ن�صو� ٍ��ص تت�أرجحُ بني
ال�سخرية فع ًال
الإب ��داع والدرام ��ا ّ
ال�ساخرة ،االنتحار وقل ��ب ُّ
جا ّد ًا ومالحق ��ة الأ�سئلة ال�صعبة بعد امل ��وت ..وقد عرف عن
ه�ن�ري ميللر عدم ر�ضاه عن االجت ��اه الأدبي العام يف الأدب
الأمريك ��ي .وب ��د�أ تطوي ��ر ن ��وع جديد م ��ن الرواي ��ة والتي
هي عب ��ارة عن خليط م ��ن الق�صة وال�س�ي�رة الذاتية والنقد
االجتماع ��ي والنظ ��رة الفل�سفية والت�ص ��وف ،يجمع هرني
ب�ي�ن نقي�ضني فهو ميتلك الق ��درة على التعبري الواقعي ثم ال
ينعدم وجود �أفكار خيالية يف �أدبه.

�أهم �أطباق املطبخ العراقي على و�شك االنقرا�ض
عل ��ى كل مائدة عراقية ال بد من �أن يكون
�أرز العن�ب�ر حا�ض ��را ،لك ��ن ه ��ذا املكون
الذي يزي ��ن الأطب ��اق التقليدية للمطبخ
للعراقي مه ��دد باالندثار نتيجة اجلفاف
الذي ي�ضرب الب�ل�اد وتراجع خمزونات
املياه احليوية لبقائه.
وبع ��د � 3س ��نوات م ��ن قل ��ة الأمط ��ار
واجلف ��اف �س ��يكون مو�س ��م �أرز العن�ب�ر
هذا الع ��ام حم ��دودا جدا ،ك ��ون العراق
مل يع ��د ميل ��ك م ��ا يغط ��ي حاج ��ة زراعة
هذا النوع املمي ��ز من الأرز الذي يتطلب
غمر م�ساحات وا�س ��عة باملياه على مدى
�أ�شهر طويلة خ�ل�ال ال�صيف اعتبارا من
منت�صف �شهر �أيار/مايو.
ويق ��ول مدير املوارد املائية يف حمافظة
النجف �شاك ��ر فايز كاظم �إن "خمزونات
امل ��وارد املائية �أ�صبحت قليلة جدا� ..أقل
ح

ول العا

لم

بكث�ي�ر م ��ن م�ؤ�شرات اخلط ��ر ،وهي 18
مليار مرت مكعب" ،وفقا لوكالة "فران�س

باحثون :الأطفال
املولودون خالل وباء
"كورونا" يعانون من
�صعوبات يف التحدث
�أك��دت درا�ستان حديثتان �أن الأط�ف��ال الذين
ول ��دوا �أث �ن��اء وب ��اء "كورونا" ي�ع��ان��ون من
�صعوبات يف التحدث وتطور الكالم ،وهو
الأم��ر ال��ذي ق��د ي��ؤث��ر م�ستقب ًال على مهارات
ال�ق��راءة لديهم �أي�ض ًا .و�أ��ش��ارت الدرا�ستان،
ال��ل��ت��ان ن�ق�ل�ت�ه�م��ا � �ص �ح �ي �ف��ة "ديلي ميل"
الربيطانية� ،إىل �أن �أولئك الأطفال "معر�ضون
�أي�ض ًا خلطر �أك�بر لـ(الف�شل الأك��ادمي��ي) لأن
الآب ��اء مل يتمكنوا م��ن �إ��ش��راك�ه��م يف �أن��واع
املحادثات التي تعترب حا�سمة لتطوير اللغة".
ويف وقت �سابق من هذا العام ،ن�شرت جامعة
ي ��ورك يف اململكة امل�ت�ح��دة درا� �س��ة �أظ�ه��رت
�أن الأقنعة جتعل من ال�صعب على الأطفال
ال�ت�ع��رف على ال��وج��وه ،وب��ال�ت��ايل ميكن �أن
ت�ؤثر على قدرتهم على التوا�صل االجتماعي
وتكوين �صداقات.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك� ،أ��ش��ار الكثري من خرباء
ال�صحة م�ن��ذ تف�شي ال��وب��اء �إىل �أن �أقنعة
ال��وج��ه مت �ن��ع ع �ق��ول الأط� �ف ��ال م��ن ال�ت�ط��ور
ب�شكل �صحيح ،م�ؤكدة �أنهم يحتاجون لر�ؤية
تعبريات وجوه نظرائهم و�آبائهم ومعلميهم
حتى تتو�سع مداركهم بال�شكل ال�صحيح.

بر�س".
وحتت ��اج زراع ��ة العنرب �إىل م ��ا بني 10

�إىل  12ملي ��ار م�ت�ر مكع ��ب م ��ن املي ��اه
خ�ل�ال املو�سم الواحد ،كم ��ا ي�شرح فايز،

"ج�سر ال�سماء"� ..أطول ممر م�شاة يف العامل
�أجن ��زت الت�شيك بناء �أط ��ول ممر م�شاة
مع ّل ��ق يف العامل بطول  721مرت ًا ا�ستمر
بن ��ا�ؤه نحو عام�ي�ن يف �أح ��د املنتجعات
اجلبلية.
وكال ��ة "�أ�سو�شيت ��د بر� ��س" الإخباري ��ة

الأمريكي ��ة� ،أ�ش ��ارت �إىل �أن ارتف ��اع ممر
امل�ش ��اة ،ال ��ذي مت افتتاحه ي ��وم اجلمعة
املا�ضي ،ي�ص ��ل �إىل �ألف و 100مرت فوق
م�ست ��وى �سط ��ح البحر .ولفت ��ت الوكالة
�إىل �أن هذا املمر املخ�ص�ص للم�شاة يربط

ب�ي�ن اثنني من الت�ل�ال يف املنطقة وت�صل
امل�ساف ��ة ب�ي�ن قاع املم ��ر و�سط ��ح الوادي
حتت ��ه �إىل  95م�ت� ً
را .ويطلق عل ��ى املمر
املعل ��ق "ج�س ��ر ال�سم ��اء" ويق ��ع بالقرب
م ��ن ح ��دود الت�شي ��ك م ��ع بولن ��دا ،وعلى
م�سافة نح ��و  200كيلومرت من العا�صمة
الت�شيكية براغ .وميك ��ن للممر �أن يحمل
� 500شخ�ص يف وقت واحد ليمكنهم من
م�شاهدة املرتفعات وجم ��ال الطبيعة من
زاوي ��ة ر�ؤية فريدة .ولفت ��ت الوكالة �إىل
�أن هن ��اك �إج ��راءات �أمني ��ة خا�صة باملمر
�أبرزه ��ا �أنه �سيتم �إغالقه يف حال و�صلت
�سرع ��ة الري ��اح �إىل  135كيلوم�ت� ً
را يف
ال�ساعة .يذكر �أن ت�شييد هذا املمر ا�ستمر
على مدى عام�ي�ن وبلغت تكلفته �أكرث من
 8ماليني دوالر ،بح�سب الوكالة.

هل نام �أبو الهول؟ ..خبري يك�شف احلقيقة
�ضجت من�صات التوا�صل االجتماعي يف م�صر م�ؤخرا ،ب�صور ومقطع
فيديو يظهر متثال �أبو الهول ال�شهري يف منطقة �أهرامات اجليزة ،كما
لو كان مغم�ض العينني على عك�س املعتاد ،فيما زعم نا�شر ال�صور
والفيديو �أن "عملية �إغما�ض �أبو الهول لعينيه متت من دون �أي تدخل
ب�شري �أو ترميم".
كما انت�شرت تغريدة تقول �إن "هذا الأم��ر ميهد حل��دوث �أم��ر غريب
�أو حدث كبري يف م�صر" ،لكن مدونني و�سائحني ذهبوا �إىل منطقة

الأهرامات باجليزة والتقطوا �صورا ومقاطع فيديو حديثة ،تو�ضح
�أن متثال �أبو الهول "مفتوح العينني كما هو" ،و�أن ما �أ�شيع "كذب
عرب ا�ستخدام فالتر وتقنيات م�ضللة".
وقال �أ�ستاذ الآثار امل�صرية �أحمد بدران� ،إن "ما حدث مرفو�ض ويقع
حتت طائلة القانون" ،لأن "ال�شخ�ص الذي فعل هذا الأمر �سيحا�سب
بالقطع مبوجب قانون الآثار امل�صري الذي يحظر ت�شويه الآثار ،وما
فعله نوع من �أنواع التزوير وبالتايل ي�ستحق عقوبة ت�صل للحب�س".

وبالت ��ايل م ��ن ال�صعب زراع ��ة حم�صول
الأرز يف حمافظ ��ة النج ��ف واملحافظات
الأخرى ب�سبب ا�ستهالكه العايل للمياه.
ويتوق ��ع امل�س� ��ؤول العراق ��ي �أن ت�سم ��ح
ال�سلط ��ات بزراعة "م�ساح ��ات حمدودة
للحفاظ على نوع �أرز العنرب".
ومن ��ذ مطل ��ع اي ��ار ب ��د�أ بالفع ��ل تقلي�ص
امل�ساح ��ات ،حي ��ث �أك ��د املتح ��دث با�س ��م
وزارة الزراع ��ة حميد النايف �أن "زراعة
�أرز العنرب �ستكون على �أرا�ض م�ساحتها
� 10آالف دومن فق ��ط متتد يف حمافظتي
النج ��ف والديواني ��ة" ،بعدم ��ا كان البلد
ي�ستغ ��ل ح ��واىل � 350أل ��ف دومن له ��ذه
الزراعة خالل ال�سنوات املا�ضية.
ويع ��د الأر ّز عموم ��ا والعن�ب�ر على وجه
اخل�صو�ص ،م ��ادة رئي�سة �ضم ��ن مائدة
الطع ��ام يف �أي بي ��ت عراق ��ي ،يزي ��ن
الوجب ��ات العراقية املمي ��زة مثل الدوملة
وه ��ي خ�ض ��ار حم�ش ��وة ب ��الأرز واللحم
واملن�سف ،وغريها.
وخ�ل�ال ال�سن ��وات املا�ضية� ،شه ��د البلد

الذي يعربه من �أق�صى �شماله �إىل جنوبه
نه ��را دجل ��ة والف ��رات ،وامللق ��ب بـ"بالد
الرافدي ��ن" ،نق�ص ��ا ملحوظ ��ا مب ��وارده
املائية ،وتدين ال�سلطات العراقية مرارا
تركي ��ا و�إي ��ران اللت�ي�ن تبني ��ان ال�سدود
على منابع النهري ��ن ما ي�ؤدي النخفا�ض
م�ستوى املياه يف العراق.
ويلف ��ت كاظ ��م �إىل �أن م�ست ��وى مياه نهر
الف ��رات حاليا ميث ��ل  30باملئ ��ة مما كان
عليه يف الظ ��روف االعتيادية ،داعيا �إىل
"حترك �سيا�سي" حلث دول اجلوار على
�إطالق مياه �أكرث.
�إىل ذل ��ك� ،سج ��ل البن ��ك ال ��دويل يف عام
 2021انخفا�ض ��ا بن�سبة  17.5باملئة يف
الن�ش ��اط الزراعي يف العراق ،خ�صو�صا
بعد اجلفاف الذي يتعر�ض له البلد.
ه ��ذا ،ويهدد توق ��ف زراعة العن�ب�ر مهنا
�أخرى مثل الع�شرات من امل�صانع املحلية
ال�صغ�ي�رة الت ��ي تع ��رف بـ"املجار� ��ش"
وتق ��وم بتنقية وتنظي ��ف املح�صول قبل
طرحه يف الأ�سواق ك�أرز جاهز للطبخ.

�أوليفيا رودريغو وكانيي وي�ست فائزين
يف حفل توزيع جوائز بيلبورد املو�سيقية

�أقي ��م م�ساء ام� ��س االول حفل توزيع
جوائ ��ز بيلب ��ورد املو�سيقي ��ة لع ��ام
 2022يف ال� ��س فيغا� ��س ،و�إنه ��ا
الن�سخ ��ة التا�سع ��ة والع�شري ��ن م ��ن
احلدث .واخت�ي�ر الفائزون باجلوائز
وفق ��ا للنجاح ��ات م ��ن خ�ل�ال مبيعات
الألبوم ��ات والأغ ��اين وعملي ��ات
الب ��ث والت�شغيل الإذاع ��ي واحلفالت
والتفاعل االجتماعي.
وح�ص ��ل �أوليفي ��ا رودريغ ��و وكانيي
وي�ست ودوجا كات على �أكرب عدد من

اجلوائز يف احلفل� ،أوليفيا رودريغو
نال ��ت �أك�ب�ر عدد م ��ن اجلوائ ��ز ب�سبع
جوائز ،من بينه ��ا �أف�ضل فنان جديد،
تالها كانيي وي�ست بـ  6جوائز.
و�شه ��د احلف ��ل عرو�ض ��ا ممي ��زة م ��ن
قب ��ل ميغ ��ان ذي �ستالي ��ون� ،سيل ��ك
�سوني ��ك� ،إد �ش�ي�ران ،وما�ش�ي�ن غ ��ان
كيلي .ترافي�س �سك ��وت قدم �أول �أداء
يف حف ��ل ر�سم ��ي بع ��د حادث ��ة فقرته
الرئي�سي ��ة يف مهرج ��ان �أ�سرتو ورلد
العام املا�ضي.

مل �أ�ضحك منذ مدة طويلة قدر
�ضحكي على قرار املحكمة االحتادية
ب�إلغاء ع�ضوية م�شعان اجلبوري يف
الربملان ،و�ضحكت �أكرث و�أنا �أقر�أ
رد م�شعان اجلبوري وهو يتوعد
بـ"التداعيات" ،ولأنني �أعرف ال�سيد
م�شعان اجلبوري منذ انطالقته يف
قناة الزوراء ثم �صرخته املدوية يف
قناة ال�شعب لن�صرة عزة الدوري ،ثم
حتوله �إىل �أحد �أبرز رجاالت ال�سيد
نوري املالكي ،وبعدها �سيتحول
�إىل ركن من �أركان حتالف بناء ،ثم
ينقلب على اجلميع ويذهب لن�صرة
حممد احللبو�سي ،وقبل هذا وذاك
كنا ن�شاهد م�شعان اجلبوري يجل�س
�ضيف ًا دائم ًا يف الف�ضائيات يخربنا
ب�أنه ح�صل على ر�شوة �صغرية
"ماليني من الدوالرات" ،ويف كل
هذه امل�سرية الظافرة التي دخل فيها
قبة الربملان خم�س مرات مل يتحرك
الق�ضاء ،ومل ي�س�أل كيف يت�سنى
لنائب االعرتاف بتلقيه الر�شوة ثم
يذهب مطمئن ًا �إىل بيته ؟ .
قبل ع�شرة �أعوام ا�ستطاع عزة
ال�شابندروب�شطارته املعهودة �أن
يعيد م�شعان اجلبوري �إىل الواجهة
بعد �صدور �أحكام ب�سجنه بتهم
مالية و�أمنية ،وبطريقة ال�شابندر،
�شيخ التجار� ،أ�صدرت املحكمة قرار ًا
برباءة م�شعان اجلبوري من جميع
التهم ،و�أخربتنا م�شكورة ب�أن الذي
كان يظهر يف قناة الزوراء ي�شيد
بالتفجريات ويحر�ض على العنف مل
يكن م�شعان اجلبوري و�إمنا �شبيهه.
هل انتهت الكوميديا؟ ال يا�سادة
ف�إن بديل م�شعان اجلبوري يف
برملاننا العتيد �سيكون النائب قتبية
اجلبوري �صاحب املقولة ال�شهرية
"كورونا فايرو�س �سيا�سي ،مهمته
تخريب اقت�صاد العراق".
م�شهد م�شعان اجلبوري وهو يزوّر
�شهادته املدر�سية اعتربه البع�ض
غريب ًا على بيئتنا ،فنحن جمتمع
يخلو من املزورين وحم�صنون �ضد
ال�سا�سة الذين حتولوا من االبتدائية
�إىل الدكتوراه برم�شة عني ،وال
توجد عندنا �آالف ال�شهادات العليا
"ماج�ستري ودكتوراه" مت �شرا�ؤها
من جامعات لبنانية غري معرتف بها.
منذ اخرتعوا م�سمى دميقراطية
التوافق الوطني �أ�صبح الف�ساد يف
بالد الرافدين حممي ًا بقوة الأحزاب
والقانون وال�سالح ،و�أ�صبح
الفا�سد واملرت�شي ً
مدلال وجنم ًا،
تفتح له الف�ضائيات �أبوابها ليقدم
درو�س ًا يف الوطنية والنزاهة حتى
�أننا فتحنا �أبواب جلنة النزاهة
الربملانية ليدخلها النائب مثنى
ال�سامرائي �صاحب ملفات ف�ساد
املناهج الدرا�سية  ،ومل يُعرف عن
نظامنا ال�سيا�سي الدميقراطي �أ ّنه
�ضد الف�ساد ،بل على العك�س من
ذلك ،هو نظام يتيح �أح�سن الفر�ص
لل�سراق واالنتهازيني واملتلونني،
ليتحولوا بني ليلة و�ضحاها �إىل
�أ�صحاب قنوات ف�ضائية وم�شاريع
جتارية وموالت وجامعات و�أر�صدة
يف بنوك اخلارج والنماذج موجودة
داخل قبة الربملان ومبختلف
االطياف وال�شعارات .
يريدون منا �أن ن�صدق �أن املحكمة
التي �صمتت كل هذه ال�سنوات
العجاف على املزورين ،حتارب
الف�ساد  ،عن طريق طرد م�شعان
اجلبوري ،والذي ميثل منوذجا
م�صغرا لكارثة اكرب ا�ستطاع فيها
اخلراب ان ي�صعد �إىل الأدوار العليا
يف البالد.

قتيبة اجلنابي رئي�س ًا للجنة التحكيم اخلا�صة بالأفالم الطويلة يف مهرجان ال�سعودية ال�سينمائي

الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا اليوم
(الثالثاء) �أن درجات احلرارة ترتفع
ع ��ن معدالتها ليوم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيك ��ون م�شم�سا يف العدي ��د مناطق
البالد.
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 عامر م�ؤيد
اخت�ي�ر املخ ��رج العراق ��ي قتيب ��ة اجلناب ��ي
مدي ��را للجن ��ة التحكي ��م اخلا�ص ��ة باالفالم
الروائي ��ة يف مهرجان افالم ال�سعودية لعام
.2022
وي�أتي اختيار اجلناب ��ي نظرا لالفالم التي
اخرجه ��ا وح�صل ��ت عل ��ى جوائ ��ز مهمة يف
مهرجانات عاملية خمتلفة.
وانطل ��ق مهرج ��ان �أف�ل�ام ال�سعودي ��ة يف
دورت ��ه الأوىل ع ��ام  2008وحت ��ى دورت ��ه
ال�سابع ��ة ع ��ام  ،2021وحق ��ق ت�أث�ي�ر ًا غري
م�سبوق يف تطوير ومتكني �صناعة الأفالم
املعا�صرة يف البالد.
ويك ��رم املهرجان هذا العام ا�سم ال�سينمائي
ال�سع ��ودي خلي ��ل ب ��ن �إبراهي ��م ال ��رواف
( )2000-1895وا�س ��م املخ ��رج واملنت ��ج
الكويتي خالد ال�صديق (.)2021-1945
تنظ ��م املهرج ��ان جمعي ��ة ال�سينم ��ا ،الت ��ي
ت�أ�س�س ��ت الع ��ام املا�ض ��ي ،وذل ��ك بال�شراكة
مع مرك ��ز امللك عبد العزي ��ز الثقايف العاملي
(�إثراء) بدعم من هيئة الأفالم.
اجلناب ��ي وبع ��د اختي ��اره رئي�س ��ا للجن ��ة

التحكي ��م قال يف حديث ��ه ل�صحيفة (املدى)،
"كن ��ت اراق ��ب يف املهرجان ��ات العربي ��ة
واالوربي ��ة خ�ل�ال ال�سن ��وات االخ�ي�رة
ب ��روز حرك ��ة و�صناع ��ة �سينم ��ا طموح ��ة
م ��ن ال�سعودي ��ة وكانت هنال ��ك �أفالم حتمل
طموح ��ات وتطلع ��ات جي ��ل م ��ن ال�شب ��اب
ال�سينمائ�ي�ن املغامري ��ن يف االنت ��اج
الروائي".
وا�ضاف اجلنابي "ا�صبح للفيلم ال�سعودي
ح�ض ��ور متمي ��ز يف املن�ص ��ات ال�سينمائي ��ة
ودور العر� ��ض وله ��ذا عندم ��ا طلب ��وا من ��ي
امل�ساهم ��ة وان اك ��ون معه ��م يف ال ��دورة
الثامن ��ة ،وجدتها فر�ص ��ة رائعة من اجل ان
اتع ��رف عن ق ��رب عل ��ى املنج ��ز ال�سينمائي
اخلا�ص باملخرجني ال�سعوديني".
وبع ��د ن�شر اجلناب ��ي خلرب اختي ��اره ئي�سا
للجن ��ة التحكي ��م اثن ��ى كث�ي�رون عل ��ى ذلك
حيث كتب له النحات احمد البحراين "هذا
ا�ستحقاق ��ك وامتن ��ى لك اخل�ي�ر" ،فيما ذكر
الفنان علي املندالوي "انت االجدر واالكرث
خ�ب�رة وحي ��ادا وابداعا ،مب ��ارك للمهرجان
وجودك يف جلنته التحكيمية".
وت�ض ��م م�سابقة الأف�ل�ام الق�صرية  28فيلما

من بينه ��ا (نور �شم�س) و(�أ�شي ��اء ما قلتها)
و(�أب ��و ب�شري) و(احل ��ذاء ال ��ذي ي�صغر كل
ليلة) و(م�سكون) و(عرو�س البحر) و(حلم
�صغري) و(زوال) و(و�سط امل�سافة).
وتتناف�س هذه الأف�ل�ام على جائزة (النخلة
الذهبي ��ة) فيم ��ا ا�ستح ��دث املهرج ��ان فئات
جدي ��دة م ��ن اجلوائ ��ز منه ��ا جائ ��زة غازي
الق�صيبي لأف�ضل ن�ص ع ��ن رواية �سعودية
�إ�ضافة �إىل جائ ��زة عبد الله املحي�سن للفيلم
الأول .ويعر� ��ض املهرج ��ان  33فيلما �ضمن
براجم ��ه املوازية كما ينظ ��م ور�شا تدريبية
متخ�ص�ص ��ة وجمموع ��ة م ��ن الن ��دوات
واملحا�ضرات.
وقتيب ��ة اجلنابي خم ��رج ومنت ��ج وم�صور
�سينمائ ��ي عراق ��ي يعي� ��ش يف بريطاني ��ا.
وُ ِل� � َد يف بغ ��داد ،وق ��د ق ��ام بت�صوي ��ر فيل ��م
�أر� ��ض اخلراب :بني لن ��دن وبغداد واحلائز
عل ��ى جائزة ع ��ام  ،2010وفيلم الرحيل من
بغ ��داد .وه ��و ع�ض ��و يف اجلمعي ��ة املجرية
(الهنغاري ��ة) لل�سينمائيني وقب ��ل مدة قليلة
ح�ص ��ل فيلمه رج ��ل اخل�شب عل ��ى اجلائزة
الربونزي ��ة يف مهرج ��ان ا�شبيلي ��ة للفيل ��م
امل�ستقل.

