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 بغداد/ املدى

اأ�س���رت كتلة النهج الوطن���ي، اأم�س، وجود 
ع���دم تطابق ب���ن جدول املوازن���ة امل�سوت 

عليه واملن�سور يف جريدة الوقائع.
وقال���ت الكتل���ة يف بيان تلقته )امل���دى(، اإنه 
ُتذكر  املكت���وب  الن����س  الأوىل  امل���ادة  "يف 
تقدي���رات اي���رادات املوازن���ة مببلغ )101( 
تريلي���ون تقريب���ا وت�س���ر يف نف����س املادة 
بعب���ارة )ح�سبم���ا مب���ن يف اجل���دول /اأ-( 
جمم���وع  ولك���ن  القان���ون..  به���ذا  امللح���ق 
الإيرادات املذكورة يف اجلدول )اأ( امللحق، 
م�سجل���ة مببلغ )93( تريلي���ون دينار فقط، 
وه���ذا التن���ايف ب���ن م���ا مذك���ور يف امل���ادة 
وم���ا  الإي���رادات  لتقدي���رات  كتاب���ة  الأوىل 

يتطل���ب  امللح���ق  )اأ(  اجل���دول  مذك���ور يف 
ت�سحيحا وفق ما �س���ّوت عليه الربملان يف 

هذه املادة".
واأ�سافت، "املادة )2( اول -1- يذكر الن�س 
املكتوب ان النفقات الت�سغيلية تبلغ )5،90( 
ت�سع���ون تريليون وخم�سمائ���ة مليار دينار 
تقريب���ا ت���وزع على وف���ق احلق���ل )1،2،3( 
من اجل���دول )ب( وحينم���ا تراجع اجلدول 
)ب( جت���د ان جمم���وع ه���ذا املبل���غ فقط يف 
احلق���ل )1( بعن���وان اجم���ايل الت�سغيلي���ة 
بينم���ا احلقل )2( ي�س���ر اىل مبلغ اآخر )9( 
تريليون تقريبا بعنوان املديونية، وي�سر 
احلق���ل )3( يف اجل���دول اىل مبلغ الربامج 

اخلا�سة تقريبا )1،2( تريليون".
 التفا�صيل �س3 

العدد )4925( ال�سنة الثامنة ع�سرة - الثنن )19( ني�سان  2021

مع الجريدة ملحق اليوم

هل تفي اأمريكا ب�صحب 
قواتها من العراق؟

6فالح احلمراين يكتب:

 بغداد/ متيم احل�صن

ي���زداد التوت���ر يف كرك���وك م���ع اق���راب النتخاب���ات 
امل�سلح���ة  الهجم���ات  منف���ذ  وي�سب���ح  الت�سريعي���ة، 

باملحافظة لي�س داع�س فقط. 
وي���دور التبا����س كبر منذ عام عل���ى القل مع ت�سارب 

التقاري���ر المني���ة ع���ن دور "داع����س" بع���د 3 �سنوات 
م���ن التحري���ر، بينما ت�سه���د املناطق الت���ي كانت حتت 

�سيطرة التنظيم هجمات.
وتعي�س كرك���وك ازمات متوا�سلة من���ذ 2003 ب�سبب 
خالف���ات ح���ول التغي���رات الدميوغرافي���ة وتوزي���ع 
املنا�س���ب والرثوات، ث���م تو�سعت بعد ازم���ة ا�ستفتاء 

القليم قبل نحو 4 �سنوات.
يقول �س���وان الداودي، وهو نائ���ب �سابق عن كركوك 
ل�)امل���دى( ان "الهجم���ات واخل���روق المني���ة حت���دث 
ب�س���كل م�ستم���ر يف املحافظ���ة، وميك���ن ان نق���ول انها 

جتري ب�سكل �سبه يومي".
ول ميكن بح�سب م�سوؤول���ن يف كركوك التاأكد من ان 
"داع�س" وراء كل تلك الهجمات، حيث كانت قد ظهرت 
قبل �سن���وات تنظيمات متطرفة متع���ددة يف املحافظة 

مثل "الرايات البي�ساء".
وكان���ت هذه املجاميع قد اعلنت عن وجودها يف فرة 
ملتب�س���ة الت���ي اأعقبت انت�س���ار الق���وات الحتادية يف 
كرك���وك يف ع���ام 2017 عل���ى خلفية م�سارك���ة كركوك 

با�ستفتاء الإقليم.
ودارت حينه���ا تكهنات بان تل���ك املجاميع ظهرت كردة 
فعل عل���ى "التهمي����س" و"التهجر" ال���ذي تعر�س له 

بع�س ال�سكان يف كركوك.
ان  ل�)امل���دى(  كرك���وك  يف  مطلع���ة  م�س���ادر  وتق���ول 
"التمدد الذي حدث للف�سائل امل�سلحة بعد 2017، كان 

متوقعًا".
و�سب���ق ان قام���ت حكومة حيدر العب���ادي ال�سابقة يف 
ت�سرين الول 2017، بارغام قوات "البي�سمركة" على 
الن�سح���اب من كركوك، وابعاد الكرد يف املحافظة عن 

امللف المني.
 التفا�صيل �س3 

الخالفات ب�صبب تمدد الف�صائل الم�صلحة في المحافظة

 خا�س/ املدى

ت�ستع���د جلن���ة مكافح���ة الف�س���اد احلكومي���ة 
لإ�س���دار قائم���ة جديدة من مذك���رات القب�س 
بحق اأك���رث من �ست���ة ع�سر �سخ�سي���ة متهمة 
بعملي���ات ف�س���اد م���ايل واإداري م���ن بينه���ا 

ثمانية نواب حالين.
ال�سخ�سي���ات املطلوب���ة تو�س���ف باأنه���ا م���ن 
م�سارف  متتلك  وبع�سها  "حيتان" الف�س���اد 

و�سركات وهمية.
وتناول���ت و�سائ���ل �سحفية واإعالمي���ة اأنباء 
ع���ن اعتقال جلن���ة مكافحة الف�س���اد، القيادي 
ال�سن���ي جم���ال الكرب���ويل من منزل���ه و�سط 

بغداد وف���ق مذك���رة قب�س ق�سائي���ة �سدرت 
بحق���ه عل���ى خلفية ته���م ف�س���اد، م�سيف���ة اأن 
"عملية القب�س اأتت بعد اعرافات اأدىل بها 
رجل الأعم���ال بهاء اجلوراين ح���ول ملفات 

ف�ساد".
ويوؤك���د م�س���در �سيا�س���ي مطل���ع عل���ى عمل 
جلن���ة مكافحة الف�س���اد احلكومي���ة ل�)املدى( 
اأن "رئي�س جمل����س الوزراء اتفق مع رئي�س 
جمل�س الق�ساء الأعل���ى على تفعيل مذكرات 
القب����س ال�س���ادرة م���ن قب���ل جلن���ة مكافحة 
الف�ساد احلكومية بحق املتهمن واملدانن"، 
م�سيف���ا اأن "الطرفن �س���ددا على مالحقة كل 

الأ�سماء املدانة دون ا�ستثناء".

والتقى رئي�س احلكوم���ة م�سطفى الكاظمي 
برئي����س جمل����س الق�س���اء الأعل���ى، اأم����س، 
وبحث���ا اجلهود امل�سرك���ة يف جمال مكافحة 
الف�س���اد واجلرمي���ة املنظمة. وح�س���ر اللقاء 
ورئي����س  التميي���ز  حمكم���ة  رئي����س  ن���واب 

الدعاء العام ورئي�س الإ�سراف الق�سائي.
وي�سي���ف امل�س���در ال���ذي ا�س���رط ع���دم ذكر 
ا�سم���ه اأن "اعرافات بهاء اجل���وراين الذي 

اعتق���ل من قب���ل جلن���ة مكافحة الف�س���اد قبل 
فرة هي من ق���ادت اإىل اإ�سدار مذكرة قب�س 
بحق ل���وؤي الكربويل وتطوي���ق منزل جمال 
الكرب���ويل"، كا�سفا ان "هن���اك قائمة جديدة 
م���ن مذك���رات القب����س �ست�س���در يف نهاي���ة 
الأ�سب���وع اجل���اري بح���ق 12 اإىل 16 متهما 

بعمليات ف�ساد مايل واداري".
 التفا�صيل �س2 

من �صمنهم وزراء ووكالء ونائب كثير الكالم في الإعالم

مذكرات قب�ض جديدة بحق �سيا�سيين من الخط الأول 

 ترجمة/ املدى

وق���ال م�سوؤول���ون مطلع���ون، اأم����س الأح���د، اإن 
بغ���داد �سهدت يف وقت �سابق من ني�سان اجلاري 
حمادثات ب���ن "م�سوؤولن �سعودي���ن واإيرانين 
كب���ار"، الأم���ر ال���ذي رمب���ا تنعك����س نتائجه على 

الو�سع يف ال�سرق الأو�سط.
وقب���ل نح���و عق���د توت���رت العالقات ب���ن طهران 
والريا����س ب�سب���ب ح���روب بالوكال���ة يف العراق 

و�سوري���ا ولبن���ان واليم���ن، يدع���م فيه���ا كل م���ن 
البلدين طرفا خمتلفا من اأطراف ال�سراع فيها.

وو�س���ف اأح���د امل�سوؤول���ن يف حدي���ث ل�سحيفة 
)فاينان�سال تاميز( "اجلولة الأوىل من املحادثات 
ال�سعودي���ة الإيراني���ة الت���ي ج���رت يف بغداد يف 

التا�سع من ني�سان احلايل"، ب�"الإيجابية".
وكان���ت �سحيفة )املدى( قد ن�س���رت يف 1 ني�سان 
احل���ايل تقريرا افاد بان رئي�س الوزراء م�سطفى 
الكاظمي يحمل �سم���ن زيارته اىل الريا�س ملف 

و�ساطة بن ال�سعودية وايران تعقد يف العراق.
وقال رحيم العبودي، ع�س���و الهيئة العامة لتيار 
احلكم���ة ل�)املدى( حينها، ان "اأبعاد زيارة رئي�س 
جمل�س الوزراء م�سطفى الكاظمي اإىل ال�سعودية 
ته���دف يف طبيعتها اإىل تهدئة الو�ساع ال�ساخنة 
يف املنطق���ة ع���رب تبن���ي الع���راق للو�ساط���ة ب���ن 
طهران والريا�س وتقريب وجهات النظر بينهما 

حلل الكثر من امل�ساكل".
 التفا�صيل �س3

( ك�صفت عن احلدث قبل اأيام من حدوثه  (

فاينان�سال تايمز: العراق اأ�سرف على مفاو�سات ثنائية بين طهران والريا�ض

�صتار كاوو�س يكتب: 
رجل  القطار

ذوو فهد ينا�صدون حممد 
بن را�صد لإنقاذ ولدهم بعد 

اأن جتاهلتهم احلكومة 
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 بغداد/ ح�صني حامت

م����ع  وبالتن�سي����ق  الربي����ة  وزارة  �سرع����ت 
جلن����ة ال�سح����ة وال�سالم����ة الوطني����ة، بالدوام 
احل�س����وري يف املدار�س البتدائية ملدة يومن 

ا�سبوعيًا لكل مرحلة درا�سية.
ويق����ول املتح����دث با�س����م وزارة الربية حيدر 
فاروق يف حديث ل�)املدى(: "رفعنا مقرحاتنا 
من����ذ اأكرث من اأ�سبوع اىل اللجنة العليا لل�سحة 
وال�سالم����ة الوطني����ة ومت����ت املوافق����ة على اأن 
يتم العم����ل بالن�سبة للكور�����س الثاين والف�سل 

الث����اين بواق����ع درا�س����ي يوم����ن يف الأ�سب����وع 
للمراح����ل البتدائي����ة الأوىل )الأول، والثاين، 
والثالث(، اإ�سافة اىل املراحل املنتهية )ال�سا�س 
وال�ساد�����س  املتو�س����ط،  والثال����ث  البتدائ����ي، 

العدادي(".
وي�سي����ف ف����اروق اأن "بقي����ة الأي����ام �سي�ستم����ر 
التدري�����س فيه����ا وف����ق النظ����ام اللك����روين"، 
موؤكدا ان����ه "�سي�سمل الطلب����ة الذين مل ي�سملهم 

الدوام احل�سوري".
وزارة  ح����ددت  اجل����اري،  ني�س����ان   14 ويف 
الربي����ة 18 ني�س����ان احلايل، موع����دًا لنطالق 

الدوام احل�سوري.
ووج����ه وزير الربية املديري����ة العامة للمناهج 
ب�س����رورة ا�ستكم����ال خطوات حتوي����ل املناهج 
م����ن الورقية اىل رقمية تفاعلي����ة كخطوة اأوىل 
ليتم بعدها ا�ستكمال باقي اخلطوات وتعميمها 

على بقية مدار�س البالد كافة.
اأن  الربي����ة  وزارة  با�س����م  املتح����دث  ويوؤك����د 
"ال����وزارة �س����ددت على التباع����د البدين داخل 
الط����الب  "ق�سم����ت  انه����ا  مبين����ا  املدار�����س"، 

والتالميذ على �سكل �سفوف وجماميع".
 التفا�صيل �س2 

الرتبية تد�سن التعليم احل�س�ري.. وجلان الربملان ت�ؤيد 

النهج ال�طني ت�سجل "عدم تطابق" 
يف جداول امل�ازنة املن�س�رة

 بغداد / حيدر مدلول  

يرف���ع فريق الق���وة اجلوية و�سيف حام���ل لقب دوري الكرة املمت���از باملو�سم 
2018-2019 �سع���ار النت�س���ار يف املواجهة القوية التي تنتظره يف ال�ساعة 
ال�ساد�سة م�ساء غ���د الثالثاء امل�سادف الع�سرين من �سهر ني�سان اجلاري اأمام 
فري���ق تراكت���ور �سازي تربيز الإي���راين لكرة القدم على ملع���ب نادي ال�سارقة 
الريا�س���ي بدول���ة الإم���ارات العربي���ة املتحدة يف افتت���اح مناف�س���ات اجلولة 
الثالث���ة والأخرة حل�ساب املجموعة الثانية مبنطقة غربي القارة يف الن�سخة 
2021 من دوري اأبطال اآ�سيا لكرة القدم التي جتري بنظام التجّمع حتى يوم 
الثالث���ن من ال�سه���ر ذاته، وفقًا لجراءات احرازية �سّحي���ة ووقائية م�سّددة 
للحف���اظ عل���ى �سالمة اجلميع يف ظ���ّل توا�سل اأزمة تف�س���ي فايرو�س كورونا 
)كوفيد- 19( منذ كانون الأول من عام 2019 يف عدد كبر من بلدان العامل.

ويحت���ل فريق القوة اجلوية املركز الرابع برتيب املجموعة الثانية من نقطة 
واحدة فقط يف ر�سيده بختام اجلولة الثانية من مرحلة الذهاب من خ�سارته 
يف املباراة الأوىل اأمام فريق ال�سارقة الإماراتي بنتيجة )0-1( وتعادله �سلبًا 
م���ع فريق باختاكور الأوزبك���ي يف املباراة الثانية، فيما ج���اء فريق تراكتور 
�س���ازي تربيز الإيراين املركز الثاين بر�سيد نقطتن فقط من تعادله مع فريق 
باختاكور الأوزبكي بنتيجة )3-3( يف املباراة الأوىل، وكذلك تعادله �سلبًا يف 
املباراة الثانية مع فريق ال�سارق���ة الإماراتي املت�سّدر �ساحب النقاط الأربع. 
وين�سد املدرب اأيوب اأودي�سو حمو اآثار النتائج املتوا�سعة التي حققها فريقه 
يف اجلولت���ن املا�سيتن، وحتقيق اأول فوز له ميكنه م���ن البقاء �سمن دائرة 
املناف�س���ة على نيل تذكرة العبور اىل ال���دور ُثمن النهائي من البطولة احلالية 
باعتب���اره املمّث���ل الثاين للكرة العراقية بعد فري���ق ال�سرطة حامل اللقب الذي 
ي�س���ارك �سمن مناف�س���ات املجموعة الثالث���ة اىل جانب ف���رق الدحيل القطري 
والأهل���ي ال�سعودي وا�ستقالل طهران الإي���راين مبنطقة الغرب التي ت�سّيفها 

مدينة جدة ال�سعودية.
 التفا�صيل �س5

ال�سق�ر يرفع�ن �سعار النت�سار 
الآ�سي�ي اأمام تراكت�ر

 وا�صط / جبار بچاي

النعماني���ة  ق�س���اء  قائممق���ام  اأف���اد 
اندل���ع  اأن حريق���ًا  وا�س���ط  مبحافظ���ة 
يف  الكب���ر  ال�س���وق  منطق���ة  �سم���ن 
الق�س���اء خل���ف خ�سائ���ر مادي���ة كبرة 
دون اأن تك���ون هناك خ�سائ���ر ب�سرية، 
وفيم���ا اأكد اأن عدة ف���رق للدفاع املدين 
�سارك���ت باإخم���اده قب���ل اأن ميت���د اىل 
اإن  ق���ال  الأخ���رى،  املح���ال  ع�س���رات 

اأ�سب���اب احلري���ق لت���زال جمهولة اىل 
الآن ، لكنها على الأرجح ب�سبب متا�س 

كهربائي.
وق���ال حممد عيدان الوائلي  ل�)املدى(، 
اإن "حريق���ًا اندلع �سب���اح اأم�س الحد 
يف �س���ارع 13 �سمن منطق���ة الأ�سواق 
التجاري���ة و�س���ط املدين���ة واأ�سف���ر عن 
احراق مول كبر م���ع عدد من املحال 

التجارية املجاورة."
 واأ�س���اف اأن "�سرع���ة الري���اح وكثافة 

املنطقة التي اندلع فيها احلريق �ساعدا 
على ات�ساعه ليلته���م املول ب�سكل كامل 
مع عدد غ���ر قليل من املحال التجارية 
والأبنية املجاورة دون اأن تكون هناك 

خ�سائر ب�سرية".
واأو�س���ح اأن “ العديد م���ن تلك املحال 
�سم���ن ال�س���وق املذكور احرق���ت كليًا 
ج���راء  كب���ر  �س���رر  حلقه���ا  واأخ���رى 

احلرارة وكثافة الدخان .
 التفا�صيل �س4 

حريق ياأتي على �س�ق النعمانية الكبير ويترك 
خ�سائر مادية كبيرة

املدار�س ُتبا�سر الدوام احل�سوري ... عد�سة: حممود روؤوف

التفجيرات تدخل على خط الأزمة بين 
العرب والكرد في كرك�ك 

 ترجمة/ حامد اأحمد    
 

يقف م���ا يقارب م���ن 12 رجال ب���زي ع�سكري 
يتاأمل���ون  وه���م  وزيت���وين  الل���ون  اأ�س���ود 
ويتفح�س���ون نقط���ة تفتي����س قنط���رة �سي���خ 
حي���در الت���ي ترب���ط م���ا ب���ن بل���دة العبي���دي 

ال�سورية ومدينة القائم احلدوديتان.
مت���ت ت�سمي���ة نقط���ة التفتي����س به���ذا ال�س���م 
تكرميا ل�ست�سهاد اح���د مقاتلي احل�سد خالل 

احلرب �سد داع�س يف هذه املنطقة. 
�س���كان مدين���ة القائ���م يقول���ون ان ع���ددا من 
ف�سائ���ل م�سلح���ة ق���د �س���ددت قب�سته���ا عل���ى 
املنطقة احلدودية بن الع���راق و�سوريا رغم 
الإج���راءات الت���ي مت اتخاذه���ا ع���رب ال�سن���ة 

املا�سية لتقليل نفوذ تلك املجاميع.
اجلي����س  نفذه���ا  ق���د  جوي���ة  غ���ارة  وكان���ت 
المرك���ي بتاري���خ 25 �سب���اط عل���ى مواق���ع 
لكتائ���ب حزب الله وكتائ���ب �سيد ال�سهداء يف 
منطقة الب���و كمال ال�سوري���ة املتاخمة ملنطقة 
القائم احلدودي���ة العراقية تعترب اول هجوم 

ع�سك���ري تتخ���ذه ادارة الرئي����س الأمرك���ي 
ج���و بايدن اجلديدة. وكان���ت الغارة اجلوية 
ق���د نفذت ردا على هجم���ات �ساروخية طالت 

قواعد ت�سم قوات للتحالف الدويل.
كتائب حزب الله ذكرت ان واحدا من مقاتليها 
فق���ط ق���د ا�ست�سه���د خ���الل الهج���وم، يف حن 

اأ�سارت م�سادر اخرى اىل عدد اكرب. 
حمم���د حميي، املتح���دث با�س���م كتائب حزب 
الل���ه، ق���ال يف لق���اء بتاري���خ 28 �سب���اط م���ع 
مرا�سل���ة املوني���ر �سيل���ي كيتل�س���ون: كانت 
هن���اك �سرب���ات جوي���ة يف كل م���ن �سوري���ا 

والعراق.
كتائ���ب حزب الل���ه لديه���ا ثالثة الوي���ة �سمن 
ت�سكيل���ة احل�سد ال�سعبي، اثنان منها تتواجد 

يف حمافظة النبار.
ع���دة جماميع م���ن ف�سائ���ل م�سلح���ة اعتادت 
عب���ور املنف���ذ احل���دودي العراق���ي ال�س���وري 
القري���ب وذل���ك من���ذ ا�سرج���اع املنطق���ة من 

داع�س يف اأواخر عام 2017. 
 التفا�صيل �س2

يف متوز املا�صي، توقع مراقبون اأن ي�صبح رئي�س الوزراء 
م�صطفى الكاظمي و�صيطا بني اخل�صمني الإقليميني 

ال�صعودية واإيران، وذلك بعد زيارته الريا�س وطهران 
على التوايل، خالل اأول رحلة خارجية له منذ ا�صتالم 

من�صبه. وبالإ�صافة اإىل �صداقته مع ويل العهد 
ال�صعودي حممد بن �صلمان، يتمتع الكاظمي بعالقات 

جيدة اأي�صا مع اأجهزة ال�صتخبارات الإيرانية.

 الم�نيتر: ف�سائل م�سلحة ت�سيطر 
على منافذ حدودية مع �س�ريا 



 ترجمة/ حامد �أحمد     

يقف ما يقارب من 12 رجال 
بزي ع�سكري �أ�سود �للون 

وزيتوين وهم يتاأملون 
ويتفح�سون نقطة تفتي�ش 

قنطرة �سيخ حيدر �لتي 
تربط ما بني بلدة �لعبيدي 

�ل�سورية ومدينة �لقائم 
�حلدوديتان.

متت ت�سمية نقطة �لتفتي�ش 
بهذ� �ال�سم تكرميا ال�ست�سهاد 

�حد مقاتلي �حل�سد خالل 
�حلرب �سد د�ع�ش يف هذه 

�ملنطقة. 
�سكان مدينة �لقائم 

يقولون �ن عدد� من ف�سائل 
م�سلحة قد �سددت قب�ستها 

على �ملنطقة �حلدودية 
بني �لعر�ق و�سوريا رغم 

�الإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها 
عرب �ل�سنة �ملا�سية لتقليل 

نفوذ تلك �ملجاميع.

وكان���ت غ���ارة جوية قد نفذه���ا اجلي�ش 
االمريك���ي بتاري���خ 25 �ش���باط عل���ى مواق���ع 
لكتائب حزب الله وكتائب �ش���يد ال�ش���هداء يف 
منطقة الب���و كمال ال�ش���ورية املتاخمة ملنطقة 
القائم احلدودي���ة العراقية تعترب اول هجوم 
ع�ش���كري تتخ���ذه ادارة الرئي����ش االأمريك���ي 
جو باي���دن اجلديدة. وكان���ت الغارة اجلوية 
قد نف���ذت ردا على هجم���ات �شاروخية طالت 

قواعد ت�شم قوات للتحالف الدويل.
كتائب حزب الله ذكرت ان واحدا من مقاتليها 
فق���ط ق���د ا�شت�شه���د خ���ال الهج���وم، يف حني 

اأ�شارت م�شادر اخرى اىل عدد اكرب. 
حممد حمي���ي، املتح���دث با�ش���م كتائب حزب 
الل���ه، ق���ال يف لق���اء بتاري���خ 28 �شب���اط م���ع 
مرا�شل���ة املوني���ر �شيل���ي كيتل�ش���ون: كان���ت 
هن���اك �شرب���ات جوي���ة يف كل م���ن �شوري���ا 

والعراق.
كتائ���ب حزب الل���ه لديه���ا ثاثة الوي���ة �شمن 
ت�شكيلة احل�ش���د ال�شعبي، اثنان منها تتواجد 

يف حمافظة االنبار.
ع���دة جمامي���ع م���ن ف�شائ���ل م�شلح���ة اعتادت 
عب���ور املنف���ذ احل���دودي العراق���ي ال�ش���وري 

القري���ب وذل���ك من���ذ ا�شرج���اع املنطق���ة من 
داع�ش يف اأواخر عام 2017. 

ووجهت العديد م���ن االتهامات لتلك الف�شائل 
بجني مناف���ع من عمليات تهري���ب، ف�شا عن 

نقل اأ�شلحة ورجال للقتال �شد داع�ش.
م�ش���وؤول اأمني حملي يف القائ���م قال ملرا�شلة 
املوني���ر خ���ال زيارته���ا للمنطق���ة اال�شبوع 
املا�ش���ي ان اأف���رادا م���ن قوات احل�ش���د قاموا 
بجول���ة تفتي�شي���ة يف مناط���ق �شكني���ة ق���رب 
احلدود وذلك بعد الغارة اجلوية التي وقعت 

يف �شباط.
ق�ش���اء القائ���م ي�شتمل عل���ى املدين���ة الرئي�شة 
وبناي���ات املجل�ش املحل���ي وم�شت�شفى وكذلك 
منطقة ح�شيب���ة احلدودية والعبيدي باجتاه 
ال�شرق والرمانة و�شمال نهر الفرات املرتبط 

بج�شر ي�شيطر عليه االن احل�شد ال�شعبي.
وجه���اء حمليون من املنطق���ة الذين كانوا يف 
بدايات ع���ام 2020 يتحدث���ون  ب�شكل وا�شع 
و�شري���ح ع���ن االو�ش���اع وتواج���د الف�شائل 

فانهم مل يعودوا كذلك االن.
�شي���خ �شب���اح، رئي����ش م�شايخ ع�ش���رية البو 
حم���ل، وه���ي م���ن ب���ني كربي���ات الع�شائر يف 

القائ���م، قال يف لق���اء مع املوني���ر من منطقة 
العبي���دي "ال���كام مل يع���د ينف���ع. نح���ن نريد 
ان نتح���دث عم���ا نحتاجه. نح���ن بحاجة اىل 
كل �ش���يء من خدم���ات. فلي�ش���ت لدينا كميات 
مي���اه كافية ولي�شت لدينا كهرباء. نحتاج اىل 
دعم اكرث فيم���ا يتعلق بالزراعة وكذلك توفري 
فر�ش عمل. وا�شياء كثرية اخرى نفتقر لها".

ا�شخا����ش اآخ���رون عل���ى مقرب���ة م���ن رئي�ش 
ع�ش���رية البو حمل يقول���ون ان ال�شيخ وكثري 
م���ن الوجه���اء االآخري���ن لديه���م اأر����ش كانت 
ت�شتخدم �شابقا للزراع���ة واقعة اىل اجلنوب 
م���ن الطريق الرئي����ش املار م���ن الرمادي اىل 
القائ���م يف منطق���ة ه���ي االن حت���ت �شيط���رة 

قوات احل�شد.
اه���ايل حملي���ون يقول���ون انه���م متخوف���ون 
من احتم���ال وق���وع م�شاكل م�شتقب���ا ب�شبب 
ه���ذا الو�ش���ع، وانه���م يري���دون االآن العي����ش 
با�شتق���رار فقط. ولهذا ال�شب���ب يقولون انهم 
املنطق���ة  يف  ال�شاري���ة  باالح���كام  ملتزم���ون 

ويعدون ذلك اأمرا �شروريا.
اأب���و اآي���ة، قائ���د �شابق لق���وت �ش���وات القائم 
لق���وة ع�شائري���ة حملي���ة م���ن  وحالي���ا قائ���د 

احل�شد تدعى كتائب احلمزة، قال يف لقاء مع 
املوني���ر اال�شبوع املا�شي اإن���ه رغم ان هناك 
الوي���ة اخ���رى من احل�ش���د تعم���ل يف املنطقة 
ف���ان هناك ف�شائ���ل م�شلحة تب�ش���ط �شيطرتها 
ومتنع اهايل حمليني من العودة للزراعة يف 
اآالف من القطع الزراعية جنوبي القائم وذلك 

ال�شباب اأمنية.
ق���وات امني���ة حملي���ة ذك���رت للموني���ر بانه 
كان م���ن املفر����ش ان تبق���ى ق���وات احل�ش���د 
غ���ري املحلية خ���ارج القائم وحتر����ش املناطق 
اخلارجي���ة له���ا فق���ط. وا�شاف���وا ب���ان ه���ذه 
االتفاقي���ة كان ق���د مت التو�شل لها يف �شنوات 
�شابق���ة وذل���ك بعد �شغوط كث���رية من ع�شائر 

وجتمعات حملية. 
رغ���م ذلك، يق���ول �شكان حملي���ون، ان ف�شائل 
م�شلحة متعددة ما تزال جتوب املنطقة وانها 

ت�شيطر االن على جميع نقاط الدخول فيها.
وا�شتنادا لعدة م�ش���ادر اأمنية حملية حتدثت 
للموني���ر فانه مت���ت ا�شافة نقطت���ي تفتي�ش 
اخ���رى ملنافذ عب���ور رئي�شة للمدين���ة تديرها 
ف�شائ���ل غ���ري حملي���ة م���ن احل�ش���د ب���دال م���ن 

اجلي�ش.
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ت�شتعد جلن���ة مكافحة الف�شاد احلكومية الإ�شدار 
قائم���ة جديدة من مذكرات القب�ش بحق اأكرث من 
�شت���ة ع�شر �شخ�شية متهم���ة بعمليات ف�شاد مايل 

واإداري من بينها ثمانية نواب حاليني.
ال�شخ�شيات املطلوبة تو�شف باأنها من "حيتان" 
و�ش���ركات  م�ش���ارف  الف�ش���اد وبع�شه���ا متتل���ك 

وهمية.
وتناول���ت و�شائ���ل �شحفية واإعامي���ة اأنباء عن 
اعتق���ال جلنة مكافح���ة الف�شاد، القي���ادي ال�شني 
جم���ال الكرب���ويل من منزل���ه و�شط بغ���داد وفق 
مذك���رة قب�ش ق�شائية �ش���درت بحقه على خلفية 
تهم ف�ش���اد، م�شيفة اأن "عملي���ة القب�ش اأتت بعد 
اعرافات اأدىل بها رجل االأعمال بهاء اجلوراين 

حول ملفات ف�شاد".
ويوؤك���د م�ش���در �شيا�ش���ي مطلع عل���ى عمل جلنة 
مكافح���ة الف�شاد احلكومي���ة ل�)املدى( اأن "رئي�ش 
جمل����ش الوزراء اتفق مع رئي�ش جمل�ش الق�شاء 
االأعل���ى عل���ى تفعيل مذك���رات القب����ش ال�شادرة 
م���ن قبل جلنة مكافح���ة الف�ش���اد احلكومية بحق 
املتهمني واملدانني"، م�شيف���ا اأن "الطرفني �شددا 

على ماحقة كل االأ�شماء املدانة دون ا�شتثناء".
والتق���ى رئي����ش احلكوم���ة م�شطف���ى الكاظم���ي 
برئي����ش جمل�ش الق�ش���اء االأعل���ى، اأم�ش، وبحثا 
اجله���ود امل�شرك���ة يف جم���ال مكافح���ة الف�ش���اد 

واجلرمية املنظم���ة. وح�شر اللقاء نواب رئي�ش 
حمكم���ة التمييز ورئي�ش االدع���اء العام ورئي�ش 

االإ�شراف الق�شائي.
وي�شيف امل�ش���در الذي ا�شرط ع���دم ذكر ا�شمه 
اأن "اعراف���ات بهاء اجلوراين ال���ذي اعتقل من 
قبل جلنة مكافحة الف�شاد قبل فرة هي من قادت 
اإىل اإ�ش���دار مذك���رة قب�ش بحق ل���وؤي الكربويل 
كا�شف���ا  الكرب���ويل"،  جم���ال  من���زل  وتطوي���ق 

ان "هن���اك قائم���ة جدي���دة م���ن مذك���رات القب�ش 
�شت�ش���در يف نهاي���ة االأ�شبوع اجل���اري بحق 12 

اإىل 16 متهما بعمليات ف�شاد مايل واداري".
يف �شه���ر �شب���اط املا�شي حتدثت جه���ات مطلعة 
ل�)املدى( عن �شري التحقيقات التي جتريها جلنة 
مكافح���ة الف�ش���اد احلكومي���ة. وقال���ت اإن اللجنة 
اأك���رث  اإىل  اأثن���اء حتقيقاته���ا االأولي���ة  تو�شل���ت 
م���ن اأربعني �شخ�شي���ة تنتمي اإىل اأح���زاب وكتل 

�شيا�شية متنفذة متورطة ب�شرقة املال العام.
ويو�شح امل�ش���در اأن "بهاء اجلوراين �شخ�شية 
متتل���ك عاقات كب���رية يف الدول���ة العراقية هذه 
العاق���ات بني���ت بع���د ت���ويل الكرابل���ة ل���وزارة 
ال�شناع���ة"، مبين���ا اأن "الق���وات االأمني���ة األق���ت 
القب�ش على اجل���وراين وفق املادة 310 عن يف 

احد املطاعم اأثناء عقده ل�شفقة".
"اعراف���ات اجل���وراين ق���ادت اإىل  اأن  ويتاب���ع 

حتري���ر اأوام���ر القب�ش بح���ق ه���وؤالء املتهمني"، 
مبين���ا اأن "هن���اك وزراء ووكاء وزراء �شابقني 
واأبناء واأ�شهار لوزراء �شابقني اأي�شا م�شركني 

بعمليات الف�شاد املايل واالإداري".
ووجه���ت كتل واأحزاب �شيا�شي���ة انتقادات لعمل 
واأداء جلنة مكافحة الف�شاد التي حتتجز ع�شرات 
م���ن املتورط���ني بعملي���ات �شرق���ة للم���ال الع���ام، 
متهم���ة اإياه���ا بارت���كاب خمالف���ات غ���ري قانونية 
تتمثل بتعذيب املتهمني ون���زع االعرافات منهم 
باالإك���راه. ويلفت اإىل اأن "جمي���ع املتهمني �شتتم 
ماحقتهم م���ن �شمنهم العنا�ش���ر الذين ينتمون 
للجماع���ات امل�شلحة". ويبني امل�شدر املطلع على 
عم���ل جلن���ة مكافح���ة الف�ش���اد اأن "هن���اك ثمانية 
ن���واب �شت�ش���در بحقه���م مذكرات قب����ش و�شتتم 
خماطبة جمل�ش النواب لرف���ع احل�شانة عنهم"، 
مبين���ا اأن "م���ن ب���ني ه���ذه االأ�شم���اء نائ���ب كثري 

احلديث عن عمليات الف�شاد يف الف�شائيات".
و�شدد رئي�ش جمل�ش الوزراء م�شطفى الكاظمي 
الف�ش���اد  مكافح���ة  "جلن���ة  اأن  �شاب���ق  وق���ت  يف 
�شت�شتم���ر بعمله���ا رغ���م كل م���ا يث���ار حوله���ا من 
اأكاذيب"، موؤكدا على "حتقيق خطوات اإيجابية 

للحد من الف�شاد".
ويف �شه���ر اآذار املا�شي ذك���رت اأو�شاط �شيا�شية 
مطلعة ل�)املدى( ان "كتا �شيعية متنفذة ت�شغط 
عل���ى احلكوم���ة للحد م���ن ن�شاط جلن���ة مكافحة 
الف�شاد بعد تقربها من اعتقال نحو 12 �شخ�شية 

متنف���ذة متهم���ة بتنفيذ عمليات اغتي���ال وتهريب 
عملة حت�شبًا من ال�شدام امل�شلح مع احلكومة".

ب���دوره يوؤك���د �شعي���د يا�شني، اخلب���ري يف جمال 
مكافحة الف�شاد ل�)امل���دى( ان "ماحقة الفا�شدين 
م���ن قب���ل جلن���ة مكافح���ة الف�ش���اد تع���د خط���وة 
كبرية ومهمة من اجل تعزي���ز النزاهة ومكافحة 
الف�ش���اد"، موؤك���دا اأن "هن���اك الكث���ري م���ن اأوامر 
القب����ش واال�شتق���دام غري منفذة ومن���ذ �شنوات 

طويلة".
وي�شي���ف يا�ش���ني اأن "اإ�ش���دار مذك���رات قب����ش 
خط���وة متقدم���ة كونه���ا ت�شته���دف اخل���ط االأول 
وبالتايل خط���وة تب�شر بخري"، مبينا اأن "عملية 
التحقيق���ات القائم���ة يف جلن���ة مكافح���ة الف�شاد 
�شتط���ال غالبي���ة املتهم���ني بعملي���ات ف�ش���اد مايل 

واداري".
الت���ي تنفذه���ا جلن���ة  "االج���راءات  ويعت���رب ان 
مكافح���ة الف�ش���اد حتقيقي���ة قانوني���ة ال�شتق���دام 
بع����ش ال�شخ�شي���ات بعيدا ع���ن اي ا�شتهداف"، 
موؤكدا عل���ى ان "هذه العمليات �شتكون م�شتمرة 
دون توقف كون ان هناك ق�شايا كثرية مطروحة 
امام اللجن���ة احلكومية وهنال���ك اعرافات على 

من �شبق القاء القب�ش بحقهم". 
وبني الع�ش���و ال�شاب���ق ملجل�ش مكافح���ة الف�شاد 
ال�شاب���ق اأن "هن���اك حتقيق���ات قائم���ة عل���ى قدم 
و�ش���اق مع الكثري م���ن املتهمني الت���ي من خالها 

ت�شدر اوامر القب�ش بحق املتهمني".

 بغد�د/ ح�سني حامت

�شرع���ت وزارة الربية وبالتن�شيق مع جلنة ال�شحة 
وال�شامة الوطنية، بالدوام احل�شوري يف املدار�ش 

االبتدائية ملدة يومني ا�شبوعيًا لكل مرحلة درا�شية.
ويقول املتح���دث با�شم وزارة الربي���ة حيدر فاروق 
يف حدي���ث ل�)املدى(: "رفعنا مقرحاتنا منذ اأكرث من 
اأ�شبوع اىل اللجنة العليا لل�شحة وال�شامة الوطنية 
ومتت املوافقة على اأن يت���م العمل بالن�شبة للكور�ش 
يوم���ني  درا�ش���ي  بواق���ع  الث���اين  والف�ش���ل  الث���اين 
)االأول،  االأوىل  االبتدائي���ة  للمراح���ل  االأ�شب���وع  يف 
والث���اين، والثال���ث(، اإ�شاف���ة اىل املراح���ل املنتهي���ة 
)ال�شا�ش االبتدائ���ي، والثالث املتو�ش���ط، وال�شاد�ش 

االعدادي(".
وي�شيف فاروق اأن "بقي���ة االأيام �شي�شتمر التدري�ش 
فيها وفق النظ���ام االلكروين"، موؤكدا انه "�شي�شمل 

الطلبة الذين مل ي�شملهم الدوام احل�شوري".
ويف 14 ني�ش���ان اجلاري، ح���ددت وزارة الربية 18 

ني�شان احلايل، موعدًا النطاق الدوام احل�شوري.
للمناه���ج  العام���ة  املديري���ة  الربي���ة  ووج���ه وزي���ر 
ب�ش���رورة ا�شتكم���ال خط���وات حتوي���ل املناه���ج من 
ليت���م  اأوىل  الورقي���ة اىل رقمي���ة تفاعلي���ة كخط���وة 
بعدها ا�شتكمال باقي اخلطوات وتعميمها على بقية 

مدار�ش الباد كافة.
ويوؤك���د املتحدث با�ش���م وزارة الربي���ة اأن "الوزارة 
�ش���ددت عل���ى التباعد البدين داخ���ل املدار�ش"، مبينا 
انه���ا "ق�شمت الط���اب والتاميذ عل���ى �شكل �شفوف 

وجماميع".
خ���ارج  املجتمعي���ة  "التوعي���ة  اىل  ف���اروق،  ودع���ا 
املدار����ش، وامل�شاهم���ة يف توعية التامي���ذ بااللتزام 

يف االإجراءات الوقاية والتباعد فيما بينهم".
ب���دوره، يقول ع�شو جلنة ال�شحة النيابية عبد عون 
العب���ادي يف حديث ل�)امل���دى( اإن "احد اأ�شباب زيادة 
االإ�شاب���ات يف جميع الدول ه���ي التجمعات الب�شرية 
مبا فيها دوام الدوائر احلكومية وغريها"، الفتا اىل 

اأن "التجمعات ال تقت�شر على دوام املدار�ش فقط".

وي�شي���ف العب���ادي ان "ا�شتم���رار احلي���اة عل���ى هذا 
الو�ش���ع �شيزيد من االأعباء عل���ى املواطنني، البد من 
االن�شج���ام والتاأقلم"، م�شريا اىل اأن "امل�شكلة متثلت 
يف �شاق���ني االوىل بتوق���ف ارزاق املواط���ن والثانية 

توقف التعليم". 
وحت���دث ع�شو جلن���ة ال�شحة يف ما يخ����ش التعليم 
"ال ت�شتطي���ع جمي���ع العوائ���ل  قائ���ا:  االلك���روين 
والطاب توفري خطوط االنرنت اجليدة واالجهزة 
احلديث���ة واملتطورة باالإ�شاف���ة اىل م�شكلة ا�شتمرار 

انقطاع الكهرباء".
ويعتق���د العب���ادي ان���ه "يف بع����ش االحي���ان يعط���ي 
التعلي���م احل�شوري نتائج اأف�ش���ل اإذا مت مع االلتزام 

باالإجراءات الوقائية والتباعد اجل�شدي".
م���ن جهتها اأك���دت جلنة الربي���ة والتعلي���م النيابية، 

اأهمية الدوام احل�شوري للطلبة.  
وق���ال ع�ش���و اللجن���ة رع���د املك�شو�ش���ي، اإن "تعليم 
الطلب���ة يف هذه املراحل يج���ب اأن يكون ح�شوريًا"، 
مبينًا اأنه "ال ميكن االعتماد على التعليم االلكروين 
لطلبة هذه ال�شفوف )املراحل االبتدائية الثاثة(". 

اىل ذل���ك، اوع���زت وزارة الربية، اأم����ش االأحد، اإىل 
بزي���ارة  والربوي���ني،  االخت�شا�شي���ني  امل�شرف���ني 
املديري���ات العام���ة للربي���ة يف املحافظ���ات الإع���داد 

تقارير ا�شبوعية عن واقع التعليم االإلكروين.
وذك���ر املكت���ب االإعام���ي لل���وزارة يف بي���ان تلق���ت 
)امل���دى( ن�شخة من���ه، اأن "املديرية العام���ة لاإ�شراف 
الربوي قام���ت بتكليف امل�شرف���ني واالخت�شا�شيني 
الربوي���ني التابع���ني لها، بزي���ارة املديري���ات العامة 
للربية كل �شمن م�شوؤوليته، بغية تزويدها بتقارير 
دورية عن واق���ع )التعليم االإلك���روين والتعليم عن 
بعد(؛ من اأجل تقييم عمل اإدارات املدار�ش والزامهم 
بالتوا�ش���ل مع التاميذ والطلب���ة لرفع كفاءة املن�شة 

االإلكرونية التعليمية". 
الرب���وي  امل�ش���رف  "دور  اأن  البي���ان،  واأ�ش���اف 
واالخت�شا�ش���ي ُيعد اأمرًا ا�شا�شي���ًا يف ظل ا�شتخدام 
املحتوى التعليمي عرب املن�شات االإلكرونية لتوفري 

بيئة تعليمية اآمنة لكل من املعلم والطالب".  

مذك��رات قب�ض جدي��دة بحق �سيا�س��يين من الخ��ط الأول 
من �سمنهم وزر�ء ووكالء ونائب كثري �لكالم يف �الإعالم

التربية تد�سن التعليم الح�سوري 
ولجان البرلمان توؤيد 

المونيتر: ف�سائل م�سلحة ت�سيطر على منافذ 
حدودية مع �سوريا 

قوة من احل�سد قرب احلدود العراقية ال�سورية

رئي�سا هيئة النزاهة وجلنة مكافحة الف�ساد يف لقاء �سابق.. اإر�سيف



 بغداد/ متيم احل�سن

يقول �س����وان الداودي، وهو نائب �سابق 
"الهجم����ات  ان  ل�)امل����دى(  كرك����وك  ع����ن 
واخلروق االمنية حتدث ب�س����كل م�ستمر 
انه����ا  نق����ول  ان  وميك����ن  املحافظ����ة،  يف 

جتري ب�سكل �سبه يومي".
وال ميكن بح�س����ب م�سوؤولني يف كركوك 
التاأك����د م����ن ان "داع�����ش" وراء كل تل����ك 
الهجم����ات، حي����ث كان����ت قد ظه����رت قبل 
�س����نوات تنظيم����ات متطرف����ة متعددة يف 

املحافظة مثل "الرايات البي�ساء".
وكان����ت ه����ذه املجامي����ع ق����د اعلن����ت ع����ن 
وجوده����ا يف فرتة ملتب�س����ة التي اأعقبت 
انت�سار القوات االحتادية يف كركوك يف 
ع����ام 2017 على خلفي����ة م�ساركة كركوك 

با�ستفتاء االإقليم.
ودارت حينه����ا تكهنات بان تلك املجاميع 
"التهمي�����ش"  عل����ى  فع����ل  ك����ردة  ظه����رت 
و"التهج����ر" ال����ذي تعر�����ش ل����ه بع�����ش 

ال�سكان يف كركوك.

متدد الف�سائل
كرك����وك  يف  مطلع����ة  م�س����ادر  وتق����ول 
ل�)املدى( ان "التمدد الذي حدث للف�سائل 

امل�سلحة بعد 2017، كان متوقعًا".
و�سب����ق ان قامت حكوم����ة حيدر العبادي 
ال�سابقة يف ت�سرين االول 2017، بارغام 
قوات "البي�سمرك����ة" على االن�سحاب من 
كرك����وك، وابعاد الك����رد يف املحافظة عن 

امللف االمني.
تل����ك  "بع�����ش  ان  امل�س����ادر  وت�سي����ف 
الف�سائ����ل متهمة بعملي����ات تهريب النفط 
وفر�ش االتاوات عل����ى ال�ساحنات املارة 

يف الطرق ال�سريعة".
ونظرا للن�ساط االقت�س����ادي الذي تنفذه 
مناط����ق  يف  وخا�س����ة  اجلماع����ات  تل����ك 
جنوب غرب كرك����وك، فان امل�سادر توؤكد 
������ عنيف����ة احيان����ا  ان "هن����اك �سراع����ات 
������ حت����دث ب����ني تل����ك االط����راف وخا�س����ة 
م����ع حماول����ة تو�سي����ع النف����وذ ا�ستعدادًا 

لالنتخابات".
م�سلح����ني  با�سته����داف  �سك����وك  وت����دور 
ال�سب����ت املا�سي، بئري نف����ط يف جنوب 

غرب كركوك، بالعبوات النا�سفة.
املناط����ق  تل����ك  ان  امل�س����ادر  وبح�س����ب 
امل�سلحة  عليه����ا من اجلماعات  "م�سيطر 
الت����ي متن����ع بع�ش ال�س����كان م����ن العودة 
اىل بع�����ش القرى كما تاأخ����ذ جبايات من 

بع�ش التجار".
ومل تتاأثر االآبار -التي تقع يف حقل باي 
ح�س����ن التابع لق�س����اء الدب�ش- بالتفجر 

رغم اندالع النران حولها.

بئ����رًا   196 ي�س����م  ح�س����ن  ب����اي  وحق����ل 
وانتاجه اليومي ما يقارب 2300 برميل 

نفط يوميا.

بقايا داع�ش
لك����ن باملقاب����ل فان مناطق غ����رب كركوك، 
كانت م����ن اكرب معاقل تنظي����م "داع�ش"، 
حي����ث يقدر ع����دد امل�سلحني يف احلويجة 

قبل التحرير ب�3 اآالف عن�سر.
وبح�سب احمد خور�سيد، وهو م�سوؤول 
حت����دث  ال����ذي  احلويج����ة،  يف  حمل����ي 
ل�)امل����دى( ام�����ش، ف����ان "بع�����ش املناط����ق 

فيه����ا  يتواج����د  وامل�ستنقع����ات  الوع����رة 
م����ن  املعاون����ني  بع�����ش  ولدي����ه  داع�����ش، 

اخلاليا النائمة".
ويف نف�����ش ي����وم ح����ادث احلق����ل، ج����رى 
تعر�����ش عل����ى قطع����ات الفرق����ة التا�سعة 
املدرع����ة التابع����ة للجي�����ش واف����راد م����ن 
احل�س����د الع�سائ����ري قرب قريت����ي �سماقة 
والبو �سهاب جنوب غرب ق�ساء داقوق.

التعر�����ش  ف����ان  امل�س����ادر،  وبح�س����ب 
واال�ستب����اكات الت����ي جرت م����ع م�سلحني 
جمهولني كان قد �سبقه هجوم ب�6 قذائف 
هاون، فيما كانت ح�سيلة الهجومني هو 

5 بني قتيل وجريح.

تغيريات اأمنية
وتاأت���ي تل���ك التط���ورات يف وقت قامت 
وزارة الداخلية، باج���راء تغيرات يف 
منا�س���ب اأمنية ح�سا�س���ة يف املحافظة، 
ومنه���ا اإعفاء قائد ال�سرط���ة عبد الرزاق 

حمزة.
واعرت����ش حمم���د البياتي وه���و نائب 
وزير �سابق عن منظمة بدر يف كركوك، 
عل���ى تل���ك التغي���رات الت���ي ق���ال بانها 

خمالفة لل�سياقات.

"بع����ش  ان  بي���ان  يف  البيات���ي  وق���ال 
امل�سوؤول���ني اجلدد لي�س���وا من خريجي 
كلي���ة ال�سرط���ة او الع�سكري���ة"، مبين���ا 
"يجب اأن يكون االختيار من جمموعة 
مر�سح���ني ير�سحه���م املحاف���ظ ولي����ش 

بقرار مبا�سر من وزارة الداخلية".
كم���ا اك���د البيات���ي ان���ه يج���ب اأن يكون 
االج���راء وف���ق �سياق���ات منطقي���ة مثاًل 

اإعفاء املدير ال�سابق باأعذار قانونية.
وج���اء يف االأمر االإداري ال���ذي اأ�سدره 
وزي���ر الداخلي���ة عثم���ان الغامن���ي قبل 
يوم���ني: "ُيعف���ى اللواء عل���ي كمال عبد 

ال���رزاق حمزة من من�س���ب مدير �سرطة 
حمافظة كركوك، ونقله اإىل مالك وكالة 
ال���وزارة ل�س���وؤون ال�سرط���ة" م���ن دون 

تو�سيح اأ�سباب االإعفاء.
وكان حم���زة ق���د ُكّل���ف بقي���ادة �سرط���ة 

املحافظة بالوكالة يف اآذار 2018.
وج���اء يف اأمر اعفائ���ه: "تكليف العميد 
كاوه غري���ب عبد الرحمن ك���رمي مبهام 

مدير �سرطة املحافظة".
وق���ال البيات���ي ان���ه كاإج���راء اعتي���ادي 
و�س���روري ����� بح�سب قوله ����� "يجب اأن 
تتوق���ف التعيين���ات كلم���ا اقرتبن���ا م���ن 
الناخب���ني  تدخ���ل  الأنه���ا  االنتخاب���ات، 
يف دوام���ة كدوام���ة انتخاب���ات 2018 

وللحاالت اال�سطرارية اأحكامها".
وم���ن املفرت����ش ان جت���ري االنتخابات 
املبك���رة يف 10 ت�سري���ن االول املقب���ل، 
بع���د ان مت تاأجيل املوع���د ال�سابق الذي 

كان يف حزيران.
ب���دوره، طالب حزب تق���دم يف كركوك، 
وزي���ر الداخلية عثم���ان الغامني بوقف 
التغيرات االأمني���ة التي �سملت �سباطًا 
يف كرك���وك، مو�سحًا يف بي���ان اأن هذه 

التغيرات ح�سا�سة وجوهرية.
االأمني���ة  القي���ادات  اإن  احل���زب  وق���ال 
ال�سابق���ة التي مت تغيرها "�ساهمت يف 
حفظ اأمن كركوك"، م�سيفا "لذا نطالب 
الداخلي���ة باملهني���ة يف اختي���ار  وزي���ر 
بالعملي���ة  يتمي���زون  اأكف���اء  اأ�سخا����ش 
والكف���اءة والنزاه���ة واالأمان���ة لقي���ادة 

ال�سرطة".
املحاف���ظ  كرك���وك  اط���راف يف  وتته���م 
راكان اجلبوري، باحتكار املنا�سب اىل 

ابناء ع�سرته من العرب ح�سرًا.
ويقول �س���وان داودي النائ���ب ال�سابق 
ع���ن كركوك ان "االعرتا����ش هو ب�سبب 

ان املن�سب هو من ح�سة الكرد".
وا�س���اف ال���داودي: "كل �س���ي يح���دث 
يف كرك���وك ويك���ون الك���رد ج���زء من���ه 
�ستكون هناك اعرتا�سات و�سجة حتى 
لو كان �سحيحا، وه���و امر ا�سبح مثل 

العرف".
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 ترجمة/ املدى

يف متوز املا�سي، توقع مراقبون اأن 
ي�سبح رئي�ش الوزراء م�سطفى 
الكاظمي و�سيطا بني اخل�سمني 
الإقليميني ال�سعودية واإيران، 

وذلك بعد زيارته الريا�ش 
وطهران على التوايل، خالل اأول 

رحلة خارجية له منذ ا�ستالم 
من�سبه. وبالإ�سافة اإىل �سداقته 

مع ويل العهد ال�سعودي حممد 
بن �سلمان، يتمتع الكاظمي 

بعالقات جيدة اأي�سا مع اأجهزة 
ال�ستخبارات الإيرانية. وقال 

م�سوؤولون مطلعون، اأم�ش الأحد، 
اإن بغداد �سهدت يف وقت �سابق 

من ني�سان اجلاري حمادثات بني 
واإيرانيني  �سعوديني  "م�سوؤولني 
كبار"، الأمر الذي رمبا تنعك�ش 

نتائجه على الو�سع يف ال�سرق 
الأو�سط.

وقبل نحو عق����د توترت العالقات بني طهران 
والريا�ش ب�سبب حروب بالوكالة يف العراق 
و�سوري����ا ولبنان واليمن، يدع����م فيها كل من 
البلدي����ن طرفا خمتلف����ا من اأط����راف ال�سراع 
فيه����ا. وو�س����ف اأح����د امل�سوؤول����ني يف حديث 
"اجلول����ة  تامي����ز(  )فاينان�س����ال  ل�سحيف����ة 
االأوىل م����ن املحادث����ات ال�سعودي����ة االإيرانية 
الت����ي جرت يف بغ����داد يف التا�سع من ني�سان 

احلايل"، ب�"االإيجابية". 
وكان����ت �سحيف����ة )امل����دى( ق����د ن�س����رت يف 1 
ني�س����ان احل����ايل تقري����را اف����اد ب����ان رئي�����ش 
ال����وزراء م�سطف����ى الكاظم����ي يحم����ل �سم����ن 
ب����ني  و�ساط����ة  مل����ف  الريا�����ش  اىل  زيارت����ه 

ال�سعودية وايران تعقد يف العراق.
 وقال رحي����م العبودي، ع�س����و الهيئة العامة 
لتي����ار احلكم����ة ل�)امل����دى( حينه����ا، ان "اأبعاد 
زي����ارة رئي�����ش جمل�����ش ال����وزراء م�سطف����ى 
الكاظم����ي اإىل ال�سعودية ته����دف يف طبيعتها 

اإىل تهدئ����ة االو�س����اع ال�ساخن����ة يف املنطق����ة 
ع����رب تبن����ي الع����راق للو�ساط����ة ب����ني طه����ران 
والريا�����ش وتقري����ب وجه����ات النظ����ر بينهما 
حل����ل الكثر من امل�س����اكل". وا�ساف اأن "هذا 
التوج����ه ياأتي بدعم مبا�س����ر من قبل الواليات 
املتحدة االمركي����ة التي قدمت موعد احلوار 
ال�سرتاتيجي مع بغ����داد اإىل ال�سابع من �سهر 
"التق����دمي  اأن  اإىل  ني�س����ان اجل����اري"، الفت����ا 
موؤ�س����را  يعطين����ا  احل����وار  ه����ذا  موع����د  يف 
عل����ى ان الوالي����ات املتح����دة االمركي����ة تريد 
جع����ل العراق و�سيط����ا ناجح����ا يف حواراتها 

القادمة". 
ونقل����ت )فاينان�س����ال تامي����ز( ع����ن م�س����وؤول 
�سع����ودي كب����ر نفي����ه اإج����راء اأي حمادث����ات 
م����ع اإي����ران. لكن امل�ست�س����ار ال�ساب����ق بوزارة 
ال�سعودي����ة والكات����ب والباح����ث  اخلارجي����ة 
يف العالق����ات الدولي����ة �س����امل اليام����ي، ق����ال: 
اأن اململك����ة متانع يف اإجراء مثل  "ال يعتق����د 
ه����ذه املحادث����ات". والعالق����ات الدبلوما�سية 
ب����ني ال�سعودي����ة واإي����ران منقطعة من����ذ اأربع 
االإيراني����ة  لك����ن وزارة اخلارجي����ة  �سن����وات 
اأن طه����ران منفتح����ة عل����ى  اأك����دت، موؤخ����رًا، 
احل����وار م����ع ال�سعودي����ة، يف ح����ال ابتع����دت 
االأخ����رة عن العنف واإهم����ال االأمن االإقليمي 
والتع����اون م����ع القوى خ����ارج املنطق����ة، على 
حد قوله����ا. وتفج����رت االأزمة عندم����ا اأعدمت 
ال�سعودي����ة رج����ل الدين ال�سيع����ي البارز منر 

النم����ر يف الث����اين م����ن كان����ون االول 2016، 
ورد حمتج����ون اإيراني����ون على ذل����ك باقتحام 
واإ�س����رام  طه����ران  يف  ال�سعودي����ة  ال�سف����ارة 
النران فيها، حت����ى قطعت الريا�ش عالقاتها 
مع طهران.  واأرج����ع اليامي �سبب عدم عودة 
العالق����ات اإىل اأن "اجلانب االإي����راين ال يفكر 
عالق����ات  اإىل  للتو�س����ل  حقيقي����ة  حل����ول  يف 
متوازن����ة وطبيعية ومعقول����ة كما يحدث بني 
كل الدول". وق����ال: "اإيران تريد اأن تكون لها 
تبعية اأيدولوجية و�سيا�سية ونووية اأي�سا". 
وكان����ت الريا�ش قد عار�ست االتفاق النووي 
اإي����ران، داعي����ة اإىل  امل����ربم ع����ام 2015 م����ع 
اإب����رام اتفاق ن����ووي مبعاير اأق����وى. واأيدت 
ال�سعودية وحلفاوؤها قرار الرئي�ش االأمركي 
ال�ساب����ق دونالد ترامب يف 2018 االن�سحاب 
من االتفاق النووي، واإعادة فر�ش العقوبات 
عل����ى طه����ران الت����ي ردت بخ����رق العدي����د من 
القي����ود عل����ى اأن�سطته����ا النووي����ة. ويف وقت 
حت����اول فيه وا�سنطن وطهران اإحياء االتفاق 
الق����دمي، تقول الريا�ش اإنه الب����د من ان�سمام 
ب�س����اأن  مفاو�س����ات  اأي  اإىل  اخللي����ج  دول 
االتف����اق ل�سمان تناول����ه هذه امل����رة لربنامج 
ال�سواريخ االإي����راين، ودعم طهران لوكالئها 
االإقليميني. واالأ�سبوع املا�سي، قال م�سوؤول 
بوزارة اخلارجي����ة ال�سعودية ل�)رويرتز( اإن 
"اإجراءات بناء الثقة قد متهد الطريق الإجراء 
حمادثات مو�سعة مب�ساركة خليجية عربية". 

وبح�س����ب م����ا ن�سرت����ه �سحيف����ة )فاينان�س����ال 
تاميز(، فاإن املباحثات التي قادها من اجلانب 
ال�سعودي خالد احلمي����دان رئي�ش املخابرات 
العام����ة، ت�سمن����ت هجم����ات جماع����ة احلوثي 

اليمنية املوالية الإيران، على ال�سعودية.
وتكث����ف جماعة احلوث����ي اليمني����ة الهجمات 
عل����ى ال�سعودي����ة الت����ي تق����ول اإنه����ا تعرت�ش 
اأغلب الطائ����رات امل�س����رة وال�سواريخ التي 
يعل����ن احلوثي����ون اإطالقه����ا �س����وب مطارات 
وقواع����د جوي����ة وبنية حتتي����ة للطاق����ة، لكن 

بع�سها يت�سبب يف اأ�سرار.
ويعتق����د اليام����ي اأن ال�سعودي����ة �ستطل����ب من 
ال�س����وؤون  يف  التدخ����ل  ع����ن  "الك����ف  اإي����ران 
الداخلي����ة العربي����ة، ورف����ع يده����ا ع����ن نق����اط 
التاأثر يف املنطق����ة العربية خا�سة يف لبنان 
و�سوريا واليم����ن، والتعامل مع دول املنطقة 
مبفاهيم ال�سداقة املقررة يف اأدبيات التعاون 
الدولي����ة، والتوقف ع����ن اأ�سالي����ب اال�ستعالء 
الت����ي  التقليدي����ة  امل�سطلح����ات  وا�ستخ����دام 
ورثها النظام ال�سيا�سي االإيراين مثل مفاهيم 
ت�سدير الثورة ون�سرة امل�ست�سعفني والقوة 

الطائفية يف املنطقة".
واأ�س����اف اليامي "اأظن اأنه����ا طلبات منطقية، 
الدول����ة  ومكان����ة  م�سوؤولي����ة  م����ع  وتتناغ����م 
احلديث����ة املعا�س����رة التي ال تعمل به����ا اإيران 
الث����ورة  واأطاح����ت  عام����ا".  اأربع����ني  من����ذ 
االإيراني����ة ع����ام 1979 بال�س����اه حمم����د ر�س����ا 

بهل����وي، العلم����اين احللي����ف للغ����رب، واأدت 
اإىل قي����ام جمهوري����ة اإ�سالمي����ة بقي����ادة رجل 
الدي����ن ال�سيع����ي روح الل����ه اخلمين����ي. ويف 
املقابل ي����رى م�سعود الفك، اخلبر يف ال�ساأن 
االإيراين، اأن حت�سني عالقات اإيران مع الدول 
العربي����ة الك����ربى مث����ل ال�سعودي����ة، �سيوؤدي 
بال�س����رورة اإىل حت�س����ني عالقاته����ا مع العامل 
العرب����ي. وي�س����ر الف����ك اإىل ا�ستف����ادة اإيران 
م����ن "التب����ادل التج����اري والثق����ايف وت�سهيل 
عملي����ات احلج والعمرة وغ����ر ذلك" يف حال 

عادت العالقات مع ال�سعودية.
ويف 2015، تويف مئات احلجاج، من بينهم 
اإيراني����ون، يف ت�س����ادم جمموعتني كبرتني 
م����ن احلجاج عند مف����رتق طرق يف منى، على 
م�ساف����ة ب�سعة كيلوم����رتات �سرقي مكة، وهم 
يف طريقه����م الأداء �سع����رة رم����ي اجلم����رات. 
عل����ي  االإي����راين  املر�س����د  انتق����د  م����ا  وكث����را 
خامنئ����ي ال�سعودي����ة ب�سب����ب اإدارته����ا للحج، 
داعي����ا اإىل فتح حتقيق جدي����د يف اأحداث عام 
2015. ويعتق����د الف����ك اأن "ال�سعودي����ة تري����د 
م����ن اإي����ران التوقف ع����ن التم����دد يف املنطقة، 
وخا�س����ة  امليلي�سي����ات  دع����م  ع����ن  والتوق����ف 

احلوثيني". 
وتق����ود ال�سعودي����ة حتالف����ا ع�سكري����ا تدخ����ل 
بحرب اليمن يف 2015 �سد احلوثيني الذين 
اأطاحوا باحلكومة اليمنية املعرتف بها دوليا 

من �سنعاء اأواخر 2014.
اأن  يف  تكم����ن  االأزم����ة  اأن  الف����ك  ويعتق����د 
ال�سعودي����ني ال يرغبون يف التعامل مع اإيران 
اإال بع����د ا�ستئناف عالقات جي����دة معها، االأمر 
الذي رمبا يح����دث "�سريطة اأن تتوقف اإيران 

عن دعم امليلي�سيات وباالأخ�ش احلوثيني".
اىل ذل����ك، يق����ول رائ����د الع����زاوي االأكادمي����ي 
والباح����ث العراقي يف العالق����ات الدولية اإن 
الع����راق ي�ستفي����د م����ن موقع����ه ال�سرتاتيج����ي 
ال�سعودي����ة  م����ن  كل  م����ع  الطيب����ة  وعالقات����ه 
واإي����ران حللحلة االأزمات يف منطقة اخلليج. 
يتاأث����ر  ال  اأن  الع����راق يف  "يرغ����ب  واأ�س����اف 
باإ�س����كاالت ال����دول املج����اورة، واأخطره����ا ما 

يجري بني اإيران وال�سعودية".
وبح�س����ب الع����زاوي، ف����اإن الع����راق يريد من 
ا�ست�سافت����ه للمباحث����ات تقلي����ل ال�سغط عليه 
ب�سبب ال�سراع بني ال�سعودية واإيران، االأمر 
ال����ذي �سيوؤثر عل����ى اال�ستق����رار والتنمية يف 

العراق.

الخالفات ب�سبب تمدد الف�سائل 
التفجيرات تدخل على خط الأزمة بين العرب والكرد في كركوكالم�سلحة في المحافظة

فاينان�ضال تايمز: العراق اأ�ضرف على مفاو�ضات 
ثنائية بين طهران والريا�ض

( ك�سفت عن  ( 
الحدث قبل اأيام من 
حدوثه 

سياسة

ي��زداد التوتر يف كركوك مع اقرتاب النتخابات الت�سريعي��ة، وي�سبح منفذ الهجمات امل�سلحة باملحافظة لي�ش داع�ش فقط.  ويدور 
التبا�ش كبري منذ عام على القل مع ت�سارب التقارير المنية عن دور "داع�ش" بعد 3 �سنوات من التحرير، بينما ت�سهد املناطق التي 
كان��ت حتت �سيطرة التنظيم هجمات. وتعي���ش كركوك ازمات متوا�سلة منذ 2003 ب�سبب خالفات ح��ول التغيريات الدميوغرافية 

وتوزيع املنا�سب والرثوات، ثم تو�سعت بعد ازمة ا�ستفتاء القليم قبل نحو 4 �سنوات.

 بغداد/ املدى

اأ�سرت كتلة النهج الوطني، اأم�ش، وجود عدم تطابق بني جدول املوازنة امل�سوت 
عليه واملن�سور يف جريدة الوقائع.

وقال���ت الكتلة يف بي���ان تلقته )املدى(، اإنه "يف املادة االأوىل الن�ش املكتوب ُتذكر 
تقديرات اي���رادات املوازنة مببلغ )101( تريليون تقريبا وت�سر يف نف�ش املادة 
بعب���ارة )ح�سبما مب���ني يف اجلدول /اأ-( امللح���ق بهذا القان���ون.. ولكن جمموع 
االإي���رادات املذكورة يف اجلدول )اأ( امللح���ق، م�سجلة مببلغ )93( تريليون دينار 
فق���ط، وه���ذا التنايف بني ما مذكور يف امل���ادة االأوىل كتابة لتقدي���رات االإيرادات 
وما مذكور يف اجلدول )اأ( امللحق يتطلب ت�سحيحا وفق ما �سّوت عليه الربملان 

يف هذه املادة".
واأ�ساف���ت، "املادة )2( اوال -1- يذكر الن�ش املكتوب ان النفقات الت�سغيلية تبلغ 
)5،90( ت�سع���ون تريليون وخم�سمائة مليار دينار تقريبا توزع على وفق احلقل 
)1،2،3( م���ن اجل���دول )ب( وحينم���ا تراجع اجل���دول )ب( جت���د ان جمموع هذا 
املبل���غ فقط يف احلقل )1( بعنوان اجمايل الت�سغيلية بينما احلقل )2( ي�سر اىل 
مبلغ اآخر )9( تريليون تقريبا بعنوان املديونية، وي�سر احلقل )3( يف اجلدول 

اىل مبلغ الربامج اخلا�سة تقريبا )1،2( تريليون".
وتابعت الكتلة الربملانية اأنه "مت ن�سر جدولني ملحقني بن�سو�ش قانون املوازنة 
املكتوبة احدهما يطابق الن�سو�ش املكتوبة يف قانون املوازنة باإجمايل النفقات 
)9،129( تريلي���ون دين���ار ويوج���د جدول ملحق اآخ���ر يبني تفا�سي���ل ما مذكور 
يف املوازن���ة امل�سربة الت���ي قدرت االإنف���اق حينها مببل���غ )164( تريليون دينار، 
واملفرو����ش ان يتم ن�سر اجلدول املتطابق باأرقامه مع ن�سو�ش املوازنة املكتوبة 
الت���ي �سّوت عليها الربملان، وحتذف اجل���داول املقرتحة من احلكومة التي كانت 

تعرب عن ن�سو�ش ومواد عّدلها الربملان واألغى بع�سها".
وبين���ت الكتلة ان "وجود جداول �سمن القان���ون املن�سور يفهم منه انها جزء من 
ذلك القانون، فبقاء اجلداول التي تعرب عن ارقام املوازنة امل�سربة باإجمايل انفاق 
)164( تريلي���ون دينار على الرغم من تعديله���ا وت�سويت الربملان على تخفي�ش 
مبالغه���ا اىل اجم���ايل )9،129( تريلي���ون دين���ار �سيجعله���ا يف ق���وة اجل���داول 
االأخرى، لذلك نطالب باإعادة ن�سر وت�سحيح قانون املوازنة مع اجلداول امللحقة 
الت���ي مت تعديله���ا من قب���ل الربمل���ان ولي�ش تلك الت���ي اقرتحت م���ن احلكومة يف 
املوازن���ة امل�سربة". وقالت كتلة النهج اإن "وجود عبارة )�سيناريو تعديل جمل�ش 
ال���وزراء( اعل���ى ال�سفحة املن�س���ور فيها اجلدول مببل���غ )164( تريليون ال تزيل 
االإ�س���كال، الن ن�سره يف جريدة الوقائع يفهم من���ه اأنه قد حاز على قرار الت�سريع 

واملوافقة!".
وطالبت "رئا�سة الربملان بالتحقيق وبيان اأ�سباب هذا اخلطاأ يف عدم التطابق ما 

بني بع�ش املن�سور يف الوقائع وبني الذي �سّوت عليه الربملان".
ون�سرت جريدة الوقائع، ن�ش قانون املوازنة االحتادية للعام 2021.

و�سادَق رئي����ش اجلمهورية برهم �سالح، يوم اخلمي�ش )8 ني�سان 2021(، على 
قان���ون املوازنة املالية العامة االحتادية للع���ام احلايل، داعيًا اإىل حتقيق بنودها 

مبا يحقق االإ�سالح.
وق���ال الرئي�ش يف بيان اإن "امل�سادقة تاأتي لتاأمني االحتياجات ال�سرورية الأبناء 
�سعبنا، ولتمويل رواتب املوظف���ني واملتقاعدين والنفقات احلكومية ال�سرورية 

ومبا يحقق العدالة االجتماعية جلميع مناطق العراق و�سرائح املجتمع كافة".

النهج الوطني ت�ضجل 
جداول  تطابق" في  "عدم 

الموازنة المن�ضورة

مركز مدينة كركوك.. ار�شيف

لقاء �شابق بني الكاظمي وال�شفري االيراين
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 بغداد/ علي ال�صياد

الطفل  ذوو  ومازال  �سهور  الثالث  قرابة  منذ 
فهد ينا�سدون احلكومة العراقية لتوفري عالج 
مل  لكنهم  طفلهم،  اأ�ساب  الذي  هوفمان  داء 
يجدوا اأذانًا �ساغية، ما ا�سطرهم اإىل توجيه 
اآل  را�سد  بن  حممد  دبي  حاكم  اىل  ندائهم 

مكتوم الإنقاذ ولدهم ذي الت�سعة �سهور.
با�سم  وطرقوه  اإال  بابًا  فهد  ذوو  يرتك  مل 
من�سات  من  واتخذوا  والرحمة،  االإن�سانية 
التوا�سل االجتماعي و�سيلة الإي�سال �سوتهم 

اىل م�سوؤويل احلكومة لكن دون جدوى.
يقول عبا�س ال�سعدي جد الطفل فهد اإنه »اىل 
حكومي  م�سوؤول  اأي  معنا  يتوا�سل  مل  االآن 
فقط«.  االإعالميني  مع  توا�سلنا  واقت�سر 
مل  لالأ�سف  العراقية  »احلكومة  اأن  ويتابع 
ت�ستجب لندائي رغم خريات العراق الوفرية، 
واأقف عاجزًا اأمام �سعوري بالذنب الكبري واأنا 

اأرى حفيدي يختنق اأمامي وميوت ببطء«
من  التعليمي  الطفل  م�ست�سفى حماية  واأكدت 

يف   )1741( واملرقم  ال�سادر  كتابها  خالل 
العام  االأول من  كانون  الثاين والع�سرين من 
توفر  عدم  الـ)املدى(،  عليه  واطلعت  املا�سي، 

عالج ذلك الداء داخل العراق.
وبعد اأن يئ�س ذوي الطفل من عالج فهد داخل 
حاكم  منا�سدة  على  جهودهم  ركزت  العراق، 
دبي الإنقاذ ولدهم الذي يواجه ج�سده النحيل 

واحدًا من اأ�سد االأمرا�س �سراوة وق�سوة.
نائب  منا�سدة  على  »ركزت  ال�سعدي  واأ�ساف 
رئي�س دولة االإمارات حاكم دبي الأنه الوحيد 
وقام  م�سابهة حلالة حفيدي  تبنى حالة  الذي 

بتوفري العالج«.
بن  حممد  االإمارات  دولة  رئي�س  نائب  وكان 
را�سد اآل مكتوم، قد وّفر عالجًا للطفلة العراقية 
الفني اإبراهيم جبار ذات الت�سعة ع�سر �سهرًا، 
ال�سوكي  الع�سالت  �سمور  من  تعاين  والتي 
ت�سببه  الثانية(، وهو مر�س وراثي  )املرحلة 

طفرة يف جني اخلاليا الع�سبية احلركية.
اأن  الطفل  والد  حممد،  اأثري  بنّي  جهته  من 
»فهد ي�سارع املوت يوميًا ونحن نت�سابق مع 

اىل  الفتًا  احلياة«،  بجرعة  الإ�سعافه  الوقت 
�سيئًا  ياأكل  اأن  ي�ستطيع  ال  االآن  اىل  »فهد  اأن 
لغذائه  اأ�سا�س  كم�سدر  احلليب  على  ويعتمد 

واإذا ما حاولنا اإطعامه ب�سيء اآخر اختنق«.

اىل  توجهت  التي  الطفل  والدة  مها  وتقول 
االإمارات مع طفلها لـ)املدى(: »تركنا كل �سيء 
خلفنا يف العراق �سعيًا للح�سول على اإك�سري 
احلياة لطفلنا«، م�سيفة: اإن »حالة طفلي بداأت 
ت�سوء وتنف�سه ي�سعف رويدًا رويدا وحركته 

انعدمت تقريبًا«. 
وم�ست مها قائلة: »اإننا �سنتوجه اىل منظمة 
ب�سي�س  عن  بحثًا  مكتوم  الـ  را�سد  بن  حممد 
اأمل ينقذ طفلي«، م�سرية اإىل اأن تكلفة العالج 

كبرية جدًا وت�سل اىل 2 مليون دوالر.
وكانت م�ست�سفى اجلليلة التخ�س�سي لالأطفال 
يف دبي، تبنت عالج الطفلة التي ال ي�ستطيع 
اإىل  ت�سل  التي  عالجها  تكلفة  حتمل  ذووها 
وهو  دوالر(،  مليون   2.1( درهم  ماليني   8
 AVXS-101( ثمن عقار طبي مبتكر ا�سمه
Zolgensma(، وحا�سل على موافقة اإدارة 
الغذاء والدواء االأمريكية، واجلهات ال�سحية 
اأغلى  الدواء  وُيعد  االإمارات،  يف  الر�سمية 
حقنة  عن  عبارة  وهو  العامل،  يف  طبي  عقار 

واحدة.

 وا�صط / جبار بچاي

اأفـــاد قائممقـــام ق�ســـاء النعمانيـــة مبحافظـــة وا�ســـط 
اأن حريقـــًا اندلـــع �سمـــن منطقـــة ال�ســـوق الكبـــري يف 
الق�ساء خلف خ�سائر مادية كبرية دون اأن تكون هناك 
خ�سائـــر ب�سرية، وفيما اأكد اأن عـــدة فرق للدفاع املدين 
�ساركـــت باإخمـــاده قبـــل اأن ميتـــد اىل ع�ســـرات املحال 
االأخـــرى، قال اإن اأ�سباب احلريـــق التزال جمهولة اىل 

االآن ، لكنها على االأرجح ب�سبب متا�س كهربائي.
وقـــال حممد عيـــدان الوائلي  لـ ) املـــدى (، اإن “ حريقًا 
اندلـــع �سباح اأم�س االحد يف �ســـارع 13 �سمن منطقة 
االأ�ســـواق التجارية و�سط املدينـــة واأ�سفر عن احرتاق 

مول كبري مع عدد من املحال التجارية املجاورة.”
 واأ�ساف اأن “ �سرعة الرياح وكثافة املنطقة التي اندلع 
فيها احلريـــق �ساعدا على ات�ساعـــه ليلتهم املول ب�سكل 
كامل مـــع عدد غري قليل من املحـــال التجارية واالأبنية 

املجاورة دون اأن تكون هناك خ�سائر ب�سرية.”
واأو�ســـح اأن “ العديـــد مـــن تلك املحال �سمـــن ال�سوق 
املذكور احرتقـــت كليًا واأخرى حلقها �سرر كبري جراء 
احلـــرارة وكثافـــة الدخـــان .” موؤكـــدًا اأن “ عـــدة فـــرق 
للدفاع املدين من الكوت والزبيدية والعزيزية �ساهمت 
مبكافحـــة احلريق قبل اأن ميتد اىل م�ساحات اأكرب مما 
جعـــل ال�سرر فادحـــًا يف املدينـــة التي غطـــت �سماءها 
كثافـــة الدخـــان اإ�سافـــة اىل م�ساركـــة اآليـــات الدوائـــر 
اخلدميـــة خا�ســـة دوائـــر املـــاء واملجـــاري والبلديـــة 
واملـــوارد املائيـــة والزراعـــة والنفـــط وحو�سّيات من 

القطاع اخلا�س.«
واأ�سار  القائممقام اىل اأن “ خرباء االأدلة اجلنائية يف 
مديرية الدفاع املـــدين باملحافظة با�سروا بجمع االأدلة 
ملعرفـــة اأ�سباب احلريـــق الذي يعتقد اأنـــه ح�سل جراء 

متا�س كهربائي.” 
و�سهـــدت �ســـوق ال�سي�ســـان ، وهـــي �ســـوق �سعبية يف 
مدينة الكوت يف 19 �سباط 2017 اندالع حريق اإلتهم 
ع�سرات املحال لبيع اخل�ســـار واملواد الغذائية والتي 
غالبيـــة اأ�سحابها مـــن الفقراء وخّلـــف احلريق حينها 
خ�سائـــر ماديـــة كبرية، بعـــد اأن احرتقـــت اأغلب املحال 
كليـــًا كونهـــا كانـــت مقفلـــة واأن النريان انت�ســـرت فيها 
ب�ســـورة �سريعة يف وقـــت �ساعدت املـــواد امل�ستخدمة 
يف ت�سقيـــف تلك املحال وهي مواد ب�سيطة على �سرعة 

انت�سار.
االأول  كانـــون  يف  �سهـــدت  الكـــوت  مدينـــة  وكانـــت 
2016 حريقـــًا اندلـــع يف جممع بالدي لبيـــع املالب�س 
و�ســـط املدينـــة كانـــت خ�سائـــره كبـــرية جـــدًا نتيجـــة 

احرتاق حمال ب�سورة كاملة متامًا.
وكان م�ســـدر اأمنـــي يف حمافظـــة وا�سط ذكـــر يوم الـ 
) الثـــاين مـــن كانـــون االأول 2015 ( اأن حريقـــًا اندلع 
و�ســـط ال�ســـوق الكبري مبدينة الكـــوت التهم 12 حماًل 

جتاريًا دون حدوث اإ�سابات ب�سرية. 
يُذكـــر اأن ف�ســـل ال�سيـــف غالبـــًا مـــا ي�سهـــد الكثـــري من 
احلرائـــق الأ�سبـــاب متعددة لكـــن اأغلبها يعـــود لوجود 
متا�ـــس كهربائـــي نتيجـــة االأحمـــال العاليـــة واإهمـــال 

املواطنني.

هوڤمان.. داء جيني نادر يهّدد حياة الطفل

ولدهم..  لإنقاذ  را�شد  بن  حممد  ينا�شدون  فهد  ذوو 
بعد اأن جتاهلتهم احلكومة 

حريق ياأتي على مجمعات ت�شويقية في وا�شط 
تاركًا خ�شائر مادية كبيرة
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اإع��������ان��������ات

اعـــالن رقم )ط- 6 – 9( ل�صنة 2021
تعلن �صركة م�صايف الو�صط عن اعالن الطلبيات اال�صتريادية ))وفقًا للوثائق القيا�صية(( وكما مبني اأدناه:-

وبال�صروط التالية:-
1- يت��م تقدمي الع��روض وفقاً للوثائق القياس��ية وفي حالة عدم التزام مق��دم العطاء في تطبيق 
الوثيقة القياس��ية بكافة أقس��امها فانه س��يتم اس��تبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند 

التقدمي.
2- يلتزم مقدموا العطاء مبلئ القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية واخلاص باس��تمارات العطاء 
وال��ذي يك��ون بصيغة )word( ث��م تقدم ورقيا بعد ختمه��ا باخلتم احلي اخلاص بالش��ركة املقدمة 
للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات. 
3- يتم بيع مواصفات الطلبية مببلغ 250000 )مائتان وخمس��ون ألف( دينار عراقي غير قابل للرد او 
حتويل ذلك املبلغ الى املصرف اخلاص لش��ركتنا )مصرف الرافدين( الفرع الرئيسي ورقم احلساب هو 
)90956( إال في حالة الغاء الطلبية من قبل شركتنا يعاد املبلغ إلى اجملهز بعد تقدمي طلب من قبله. 
4- عل��ى الش��ركات الراغبة في املش��اركة )اجنبي��ة ، عربية ، عراقية( تقدمي كافة املستمس��كات 
األصولية والقانونية اخلاصة بالش��ركة )شهادة تأسيسية حديثة ونافذة ومصدقة حسب األصول 
من الس��فارة او القنصلية أو امللحقية التجارية العراقية في بلد الشركة ومن مسجل الشركات 
للش��ركات العراقي��ة ببراءة ذمة ص��ادرة من الهيئة العام��ة للضرائب تتضمن الرق��م الضريبي – 
املوقف املالي متمثل بحس��ابات ختامية رابحة آلخر س��نتني مالية وان يكون احلد األدنى لرأس مال 
الش��ركة )2000000( اثنان مليون دين��ار عراقي وال يقل احلد األدنى لرأس مال الش��ركة احملدودة عن 
)1000000( ملي��ون دينار وال يقل احلد األدنى لبقية الش��ركات عن )500000( خمس��مائة ألف دينار 
عراقي – الهوية التجارية النافذة ( مع تقدمي االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية 

قبل شراء الطلبية او ترفق مع العرض املقدم في حالة عدم تقدميها سابقاً . 
بخصوص الشركات الغير عراقية فيتطلب تقدمي احدى املستمسكات التالية: 

- نس��خة واضحة من شهادة تأسيس الشركة مصادق عليها اصولياً من ملحقياتنا التجارية في 
بلد التأس��يس مع نسخة مترجمة باللغة العربية لش��هادة تأسيس الشركة من مكتب او جهة 

معتمدة ومتخصصة. 
- نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب متثيل الشركة في العراق صادر عن دائرة تسجيل 

الشركات )مصدق اصولياً(. 
5- يت��م فتح الع��روض )في اليوم الذي يلي تاريخ الغلق( وفي حالة مصادفة عطلة تؤجل الى اليوم 
التالي وباالمكان حضور ممثلي الش��ركات الى مقر ش��ركتنا عند الس��اعة العاشرة من اليوم الذي 

يلي تاريخ الغلق واملثبت في الفقرة )30( ادناه.
6- يتم تقدمي االس��عار بعملة ال��دوالر – يورو – دينار عراقي)DDP + بوليصة تأمني لصالح ش��ركتنا 
واص��ل بغداد / مخازن مصفى الدورة( وتكون االس��عار نهائية وغير قابلة للتفاوض وش��ركتنا غير 

ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
7- يتم تقدمي العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير 
العام او املدير املفوض مع تثبيت االس��م الكامل وعليه ختم الش��ركات ف��ي الصندوق اخلاص في 

اس��تعالمات شركتنا تقبل العروض التي ترس��ل مغلفة بالبريد أو D.H.L وتهمل العروض التي ترد 
بعد تاريخ الغلق أو عن طريق البريد االلكتروني.

8- يجب حتديد فترة نفاذية العرض وتثبيتها على الظرف اخلاص بالعرض وكذلك حتديد تاريخ نفاذية 
التأمينات االولية في العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120 يوماً(.

9- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات.
10- يتم تقدمي تأمينات أولية من قبل مقدم العطاء أو من احد املس��اهمني في الش��ركة وحس��ب 
التعليمات وترفق مع العروض على شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( نسخة اصلية 
ص��ادرة م��ن احد املصارف العراقية ال��واردة في صفحة رقم )5( من الوثائق القياس��ية وكافة فروع 
املصارف االجنبية العاملة في العراق وترفق مع الوثيقة القياسية وتطلق هذه التأمينات في حالة 
عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التأمينات األولية. ترفض التأمينات 
االولي��ة الصادرة من املص��ارف العراقية الواردة ف��ي صفحة رقم )5( من الوثائق القياس��ية ويجب 
أن تك��ون ه��ذه التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( يوماً وتهمل العطاءات إذا كانت على ش��كل 

سويفت. 
11- حتديد فترة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة )من – إلى(. 

12-  تفرض غرامة تأخيرية على اجملهز اليتجاوز حدها األعلى نس��بة 10%  من مبلغ عقد في حالة 
عدم جتهيز املواد بفترة التجهيز املثبتة في العقد.

13- تقدمي التأمينات النهائية على ش��كل خطاب ضمان حسن تنفيذ )حصراً( للعقد بنسبة )%5( 
خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد ومن احد املصارف 
ال��واردة في الفقرة رق��م 9 خالل مدة ال تتج��اوز )14( يوماً وفي حالة التأخر، تهم��ل اإلحالة ويحال 
اجمله��ز ال��ى جلنة الناكلني. وتبقى الكفالة ناف��ذة ملدة العقد او متديده عند متدي��د فترة التجهيز او 
حل��ني انته��اء فترة الضمان، في حال��ة وجود )فترة ضمان( تطلق كفالة حس��ن االداء بعد اس��تالم 
امل��واد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد اجناز اجملهز كافة التزاماته املنصوصة في العقد وبخالفه 

سيتم مصادرتها من قبل شركتنا.
14- الش��حن للم��واد دفع��ة واح��دة )يتم حجز نس��بة )10%( من قيم��ة العقد الكلي��ة )للمبالغ 
املتحقق��ة( التعاد الى اجمله��ز إال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب وخالل 30 يوم من 
اجناز العمل وبخالفه يتم ارس��الها الى الهيئة املذكورة(. الش��حن للمواد على شكل دفعات )يتم 
حجز نسبة )2.7%( من كل دفعة )للمبالغ املتحققة( تكون تسديد املستحقات على شكل دفعات 
ويت��م حجز نس��بة )10%( م��ن قيمة الدفعة االخي��رة ال تعاد الى اجملهز إال بعد جل��ب براءة ذمة من 
الهيئة العامة للضرائب وخالل 30 يوم من اجناز العمل وبخالفه يتم ارسالها الى الهيئة املذكورة(. 

15- تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع.
16- ال تصرف أي مستحقات الى اجملهز اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي.
17- يتم اس��تقطاع مبل��غ )25000( ألف دينار عراق��ي عن كل املناقصات من الش��ركات العراقية 

الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.

18- )للمواد الكيمياوية حصراً ( س��يتم استقطاع مبلغ إجازة االستيراد بعد اصدار العقد مبوجب 
ما يتم حتديده من وزارة التجارة )الشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية العراقية(. 

19- االلتزام بتقدمي ش��هادة املنشأ من الش��ركة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني باسم 
اجملهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية أو الس��فارة في اخلارج سواء كان )بلد 

املنشأ أو بلد اجملهز أم في بلد الشحن(.
20-  س��يتم اس��تقطاع مبلع االجور البيئية بعد اصدار العقد مبوجب ما يتم حتديده من قبل وزارة 

الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية(.
21- ال يج��وز ملقدم العطاء ش��طب اي بند من بنود مس��تندات املناقصة او اج��راء اي تعديل فيها 

مهما كان نوعه.
22- منشأ املواد ينبغي ان يحدد في العرض ويكون من ضمن املناشئ املطلوبة وثابت )لن يتغير الي 

سبب كان( مع حتديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول.
23- يق��وم اجمله��ز بتثبيت عنوان��ه الكامل )الدولة – املدينة – الش��ارع – البناي��ة - العنوان البريدي 
والهات��ف( واس��م املدير العام للش��ركة او من يخولهم في العروض واملراس��الت وبش��كل واضح 

ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
24- تقدمي كتاب تخويل من الشركات املصنعة مصدقة من وزارة اخلارجية أو السفارة أو القنصلية 
أو امللحقية التجارية في بلد املنش��أ )نس��خة أصلية( وحس��ب التعليمات لطلبيات )جتهيز املواد 

املتخصصة(. 
25-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن مقدارها )150 دوالر(.

26- تطبي��ق القوانني والتعليم��ات املعمول بها في العراق في حالة وقوع منازعات او في كل ما لم 
يرد به نص ويكون النزاع خاضعاً لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون حتصيل الديون احلكومية 

رقم 56 لسنة 1977 بأن املستحقات املالية تترتب لشركتنا بذمة الطرف االخر.
27- في طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فترة الغلق )مع العرض( وخالف ذلك 

لشركتنا احلق في اهماله.
28- يتوجب على الش��ركات التي ترغب باملش��اركة في اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية 
ش��راء الطلبية ويتم ارفاق وصل الشراء مع الرس��الة وقبل مدة مناسبة من تاريخ الغلق وستقوم 
شركتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة عن استفسارات املشتركني في املناقصة وقبل 

موعد ال يقل عن )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم 2021/5/10.
29- ان املواد سوف تعتبر غير مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غير مطابقة لشروط 

العقد او لشروط االعتماد )في حالة عدم قبول الطرف االول للخالفات في مستندات الشحن(.  
30- تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2021/5/17.

31- كافة االجراءات لطلبيات الش��راء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لس��نة 
2014 والضوابط والتعديالت.

32- اس��تبعاد العطاء ال��ذي يقل او يزيد بنس��بة 20% من الكلفة التخميني��ة اخملصصة ألغراض 
اإلحالة. 

33- للشركات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الصرف )1450( دينار عراقي لكل دوالر امريكي. 
34- سيتم استقطاع )1000 دينار( ألف دينار عراقي لغرض بناء مدارس ورياض أطفال. 

مالحظة ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكتروني:- 
 www.oil.gov.iq,  www.mrc.oil.gov.iq

د. عائد جابر عمران مع التقدير
ء/ املدير العام 
رئي�س جمل�س االإدارة 

BID BOND ADVERTISEMENT 
NO.

ESTIMATED 
COST QTYDESCRIPTIONREQ. NO.

$ 6000 first $ 600.00025 TonLithium Hydroxide mono-hydrate 1604 / 2021
$ 3600first $ 120.000 1 itemVRF air conditioning system cooling and 

heating 80 ton 
3506 / 2021

$ 4125first $ 412.500 75 Ton  Pour point depressant  1603 / 2021
$ 4738first $ 236.88650000 kgAdditive for fuel oil 1602 / 2021

اإعـــــالن 
املناق�صة املرقمة )2021/1( واخلا�صة بتجهيز البنك املركزي العراقي باأ�صرطة 

رزم العملة الورقية
يدعو البنك املركزي العراقي الش��ركات واملكاتب اجملازة رس��مياً من ذوي اخلبرة واالختصاص 

واملؤهل��ني لالش��تراك مبناقصة جتهيز ب� )2500( بكرة من أش��رطة رزم العملة الورقية وفق 

املواصفات الفنية والشروط القانونية املعدة من قبل هذا البنك وبإمكان الشركات واملكاتب 

اجملازة رسمياً ارسال مخوليهم مع كتاب التخويل الرسمي إلى مقر البنك املركزي العراقي 

/الكائن في بغداد – ش��ارع الرش��يد – بناية رق��م )2( الطابق )3( الدائرة القانونية / قس��م 

العق��ود لغ��رض احلصول على وثائق املناقص��ة لقاء مبلغ ق��دره )100.000( دينار )مئة ألف 

دينار( غير قابل للرد وس��يكون موعد غلق املناقصة قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنني 

املصادف 2021/5/24. 
الدائرة القانونية / ق�صم العقود

contracts@cbi.iq

جمهورية العراق 
جمل�س الق�صاء االأعلى 

رئا�صة حمكمة ا�صتئناف بغداد / الكرخ االحتادية 
حمكمة البداءة يف ذات ال�صال�صل 

اإعــــــالن
اإىل املدعى عليه / �صادق جميل م�صاعد

أقام املدعي )س��الم صوب اهلل ناصر( الدعوى املرقمة أعاله أمام هذه احملكمة 
يطالبك فيها احلكم بالزامه باملبلغ الدين ومقداره )9.500.000( تسعة ماليني 
وخمس��مائة ألف دين��ار عراقي عن قرضة حس��نة وجملهولية مح��ل إقامتك 
وحس��ب ش��رح القائم بالتبليغ وتأييد مختار املنطقة لذا قرر تبليغك إعالناً 
بصحيفت��ني محليت��ني يوميتني للحض��ور أمام ه��ذه احملكمة ي��وم املرافعة 
املصادف 2021/5/3 الس��اعة التاس��عة صباحاً وفي حالة عدم حضورك او من 

ينوب عنك قانوناً ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً ووفق األصول. 

القا�صي عقيل عبد الزهرة جنم 

العدد: 92/ب/2021 
التاريخ: 2021/4/15 

جمهورية العراق / وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة ل�صوؤون ال�صرطة 

املديرية العامة ل�صرطة حمافظة بغداد 
مديرية �صرطة بغداد الر�صافة 

مديرية �صرطة الكرادة ال�صرقية 
مركز �صرطة ال�صعدون 

اإعـــالن 
يرجى تبليغ املته��م الهارب النقيب )ظف��ار محمد إبراهيم 
محمد احلس��ني( باحلضور أمام س��لطة اجملل��س التحقيقي 
املرقم )2020/273( ف��ي 2020/9/20 وفق أحكام املادة )5/ 32( 
من قانون عقوبات لقوى األمن الداخلي رقم )14( لسنة 2008 
املعدل وفي حالة عدم حضوره يتم إصدار قرار غيابياً بحقه.

املقدم منت�صر لطيف عبد علي 
ر.م.ت 

العدد: د.ق / 6794 
التاريخ : 2021/4/18 



 بغداد / المدى

تتوا�سل مناف�س���ات جولة الإياب من 
دوري ال�سلة املمتاز باملو�سم 2020-

2021 باإج���راء اأربعة لق���اءات مثرية 
التا�س���ع  امل�س���ادف  الثن���ن  الي���وم 
ع�س���ر من �س���هر ني�س���ان اجلاري على 
قاعات العا�س���مة بغ���داد واملحافظات 

اجلنوبية وال�سمالية والو�سطى.
راب���ع  الكهرب���اء  فري���ق  ويواج���ه 
الرتتيب بر�س���يد 24 نقطة على قاعة 
اللجنة الأوملبية يف حمافظة الب�سرة 
يف ال�ساع���ة الثالث���ة ع�س���رًا م�سيف���ه 
الثقي���ل فريق نفط الب�س���رة ال�ساد�س 
بر�سي���د 19 نقطة يف لق���اء توّعد فيه 
امل���درب عقي���ل جن���م بتحقي���ق الفوز 
الرابع على الت���وايل منذ يوم الثامن 
والع�سري���ن م���ن �سه���ر اآذار املا�س���ي 
ال���ذي �سه���د ف���وزه الأول عل���ى فريق 
ال�سرط���ة الو�سيف بفارق ثالث نقاط 

فق���ط و�سعه يف طري���ق النت�سارات 
�سم���ن مرحل���ة الإي���اب الت���ي عّززها 
بتغلبه على فري���ق اخلطوط اجلوية 
اأن  قب���ل  نقط���ة   )55-70( بنتيج���ة 
يتعّر����س فريق النف���ط املت�سّدر لأول 
خ�س���ارة ل���ه �سم���ن املو�س���م احل���ايل 
باإط���ار  نقط���ة   )57-70( بنتيج���ة 
الدخ���ول �سم���ن املثل���ث الذهب���ي يف 
خت���ام املناف�س���ات وحج���ز م���كان ل���ه 

�سمن ال���دور الثاين ال���ذي �ست�سارك 
في���ه �ست���ة ف���رق �سم���ن موع���د �سيتم 
حتديده يف وقت لحق من قبل جلنة 

امل�سابقات يف احتاد كرة ال�سلة.
ويلتق���ي فري���ق الت�سام���ن النجف���ي، 
عل���ى  نقط���ة،   17 بر�سي���د  التا�س���ع 
قاعت���ه يف حمافظة النج���ف ال�سرف 
بالتوقيت ذاته، �سيف���ه فريق احل�سد 
ال�سعب���ي الثالث بر�سيد 29 نقطة يف 

مباراة ياأم���ل فيها املدرب ن�سال غامن 
تعوي����س اخل�س���ارة الأخ���رية الت���ي 
تلقاه���ا فريقه من فري���ق النفط حامل 
اللق���ب والتق���ّدم اىل الأم���ام برغم اأن 
مناف�سه �سيك���ون �سر�سًا ويلعب حتى 
الأ�س���واط  م���ن  الأخ���رية  اللحظ���ات 
الأربع���ة لني���ل ف���وز ثم���ن يحافظ به 
على مرك���زه الثال���ث، ويبقي���ه �سمن 
بالرتتي���ب،  الأوىل  الثالث���ة  الف���رق 
فيما يواجه فري���ق اخلطوط اجلوية 
اخلام����س بر�سيد 22 نقطة على قاعة 
ال�سع���ب املغلق���ة لالألع���اب الريا�سية 
فري���ق  م�سّيف���ه  بغ���داد  بالعا�سم���ة 
الأعظمية ال�ساب���ع بر�سيد 19 نقطة، 
وي�سّي���ف فريق غ���از ال�سمال احلادي 
ع�س���ر وميل���ك يف جعبت���ه 16 نقط���ة 
يف ال�ساع���ة الرابعة ع�سرًا على قاعة 
كرك���وك فري���ق احللة �ساح���ب املركز 
الث���اين ع�سر والأخ���ري بالرتتيب 13 

نقطة.

 رعد العراقي  
بإختصار ديمقراطي

مل متر الريا�سة الن�سوية بفرتات ع�سيبة من الرتاجع وانهيار �سبه تام يف 
بنيتها الإدارية والفنية مثلما هي الآن قيا�سًا ب�سنوات العقد الثمانيني حن 
�سهدت تلك الفرتة اإجنازات لفتة اىل م�ستوى الألعاب الفردية واجلماعية 
�سّكل����ت ح�سورًا مميزًا من خالل م�ساركتها يف البطولت العربية والقارية 
وانتج����ت بطالت مازال����ت الذاكرة الأر�سيفي����ة حتتف����ظ با�سمائهن كتاريخ 

م�سرق مازال يحفظ ماء وجه الريا�سة الن�سوية العراقية.
تل����ك الفرتة الذهبية مل تفر�س ثباتها ومتّيزها لول تكامل عنا�سر اأ�سا�سية 
اجتمع����ت لتحّدد الأهداف وتر�سم طريق الو�س����ول اليه ابتداء من الإميان 
ب����دور العن�سر الن�سوي كاأح����د ا�سالع تكامل املجتمع، وم����رورًا با�ستلهام 
جت����ارب الآخرين وانته����اًء باأهمية الريا�سة الن�سوي����ة كدليل لتطور ورقي 
البل����د، وه����و ما حتقق حن كان����ت اللجنة الأوملبية تعتم����د يف دعمها املايل 
عل����ى راأ�����س اله����رم وت�ستند يف اإدارته����ا اىل هيئ����ة م�ست�سارين تع����ّزز دور 
املكت����ب التنفي����ذي وت�سم خ����راء وكفاءات ه����ي من كانت ت�س����ع اخلطط، 
وتق����رتح الدعم مبختلف اأ�سكاله، �ساهم����ت يف خلق قاعدة ريا�سية ن�سوية 
كب����رية جلمي����ع الأندي����ة، وفّعل����ت دور البط����ولت املدر�سي����ة الت����ي تت����وىّل 
ا�ستقط����اب املواهب وال�سرتاك يف البطولت املحلي����ة واخلارجية بالرغم 

من اعتمادها مبداأ تعين الأ�سخا�س للمنا�سب فرتة طويلة.
قد يكون حدي���ث بطلة التايكواندو ال�سابقة �س���روق �سهاب جلريدة املدى 
ي���وم اخلمي����س اخلام����س ع�س���ر من ني�س���ان اجل���اري، يلخ����س حقيقة ما 
و�سل���ت فل�سف���ة التعاطي م���ع ملف الريا�س���ة الن�سوية فكري���ًا  واجتماعيًا 
يف حمارب���ة وت�سيي���ق فر����س م�ساركة العن�س���ر الن�س���وي يف البطولت 
الت���ي ب���داأت يف التنامي اأثناء فرتة الت�سعيني���ات ومازالت اآثارها ت�سيطر 
عل���ى الواقع احل���ايل برغم غي���اب اأي رد يدح�س ما ورد م���ن �سهادة اأدلت 
به���ا �سروق رمبا ب�سبب رحيل البع�س عن احلي���اة اأو ابتعاد الآخرين عن 
الو�س���ط الريا�سي اإل اأن اأدلة تراجع الريا�س���ة الن�سوية وخا�سة الألعاب 
الفردي���ة، وانح�س���ار ظهور املواهب اإل ما ندر من���ذ تلك احلقبة وحلد الآن 
ق���د ي�سكل روؤية حقيقية لكل الأحداث التي ح�سلت يف حينها وكانت �سببًا 

فيما و�سلت اليه.
وبرغ���م اأن ف���رتة م���ا بع���د 2003 �سهدت انفتاح���ًا بدعم غري حم���دود ماليًا 
وفر�س���ت النظام النتخابي كخيار لإ�سغ���ال املنا�سب يف اللجنة الأوملبية 
اإل اأن كل الإدارات ال�سابق���ة غفلت ب�سكل غريب عن اإزالة القيود املتوارثة 
عل���ى الريا�س���ة الن�سوي���ة وف�سلت يف و�س���ع اأ�س�س جدي���دة للنهو�س بها 
واأ�سب���ح وجود الن�ساء من اأ�سح���اب الكفاءة والتاري���خ الريا�سي  �سمن 
الهيئ���ات الإدارية ل ميثل �س���وى اإر�ساء لتعليم���ات املوؤ�ّس�سات الريا�سية 
الدولي���ة الت���ي تفر�س وج���ود مقاع���د )كوتا( للن�س���اء دون اأن تك���ون لهّن 
م�ساح���ة وتاأثري يف �سناعة القرار وبلورة اأف���كار لإنقاذ الواقع الريا�سي 
الن�س���وي، ب���ل اأن الف���رتة املا�سي���ة �سه���دت موجة م���ن النق���د والتهامات 
والت�سكيك عر و�سائل الإعالم طالت بع�س الريا�سيات و�سّببت يف ردود 
اأفعال عنيفة �ساهمت يف اهتزاز الثقة بهذا الو�سط من دون اأن تكون هناك 
حما�سب���ة مل���ن رّوج له���ا اأو معاجلة علمي���ة لإزالة كل ما ترّت���ب بعد الطعن 

بالريا�سة الن�سوية!
ح����ان الوق����ت لأن تت�س����در الريا�س����ة الن�سوي����ة اأولوي����ات اهتم����ام اللجن����ة 
الأوملبي����ة ع����ر مكتبه����ا التنفي����ذي اجلديد، وتتج����ه نح����و ا�ستقطاب خرية 
امل�ست�ساري����ن واخل����رات الن�سوي����ة الريا�سي����ة لت�سكي����ل خلي����ة عمل ت�سع 
�سرتاتيجي����ة تطوي����ر تفر�س عل����ى الأندية اأحي����اء األعاب فردي����ة وجماعية 
وتن�ّسط البط����ولت املدر�سية لكت�ساف املواهب ال�سغرية، وتكتب منهاجًا 
عملي����ًا لرعايته����ّن وا�سراكه����ّن يف البط����ولت املحلية واخلارجي����ة، والأهم 
الإمي����ان باأن الإجناز احلقيقي للبلد املتطّور ه����و ما ي�سنعه الرجل واملراأة 

جنبًا اىل جنب.

اإحياء الريا�سة الن�سوية

تلك الفترة الذهبية لم تفر�ض 
ثباتها وتمّيزها لوال تكامل عنا�صر 

اأ�صا�صية اجتمعت لتحّدد االأهداف 
وتر�صم طريق الو�صول اليه ابتداء 

من االإيمان بدور العن�صر الن�صوي 
كاأحد ا�صالع تكامل المجتمع،
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ر�سالتي الى كبيان : ت�سامح مع المعار�سين.. ونفذ خطة اأولمبياد باري�س!
عالمية! االأردن��ي��ة  والتجربة  بالُرخ�صة..  ملزم  والُمنقذ  اللعبة..  اأهمل  �صرمد   

 بغداد / اإياد ال�صالحي

اأعرب مدرب ال�سباحة �سالم عبدالعزيز، 
-1980( الوطن���ي  املنتخ���ب  لع���ب 

اىل  اللعب���ة  بع���ودة  اأمل���ه  ع���ن   )1991
ُحقب���ة احتاده���ا  الذهب���ي يف  ع�سره���ا 
احل���ايل ال���ذي يراأ�س���ه خالد كبي���ان، اإذا 
ما مّت تفعيل برنام���ج تطوير املوهوبن 
ال�سغ���ار، وطالب الحت���اد بطي �سفحة 
التخّن���دق ب���ن اأع�س���اء الهيئ���ة العام���ة 
ح���ول اخلالف���ات النتخابي���ة ال�سابقة، 
واأب���دى رغبته الكبرية يف خدمة الفئات 
العمري���ة كاأ�سا����س يف م�س���روع وطن���ي 
مل���دة اأربع �سنوات يتعّه���د خالله بتاأهيل 

اأف�سل ال�سباحن لالأوملبياد.    
وق���ال �س���الم يف مكا�سفت���ه ع���ن واق���ع 
�سن���ن  ل�)املدى(:”ق�سي���ت  ال�سباح���ة 
اللعب���ة لعب���ًا ومدرب���ًا يف  طويل���ة يف 
ن���ادي اجلي�س، واأّول م���ن دّرب املنتخب 
الن�س���وي لل�سباحة ع���ام 1988، قبل اأن 
اأ�سط���ّر اىل مغادرة الع���راق عام 1997 
�س���وب الأردن حيث اأعت���ز كثريًا بعملي 
مع النادي الأرثوذك�سي الريا�سي الذي 
اأم�سي���ت فيه �سبعة ع�سر عامًا، واأهديته 
�سبعة ع�سر لقبًا عل���ى م�ستوى بطولت 
الحت���اد، ودفع���ت اأكرث من بط���ل اأردين 
لبل���وغ العاملية، منهم عم���رو الور )100 
م���رت �سباح���ة �سدر( ال���ذي حق���ق الرقم 
 ،2021 طوكي���و  لأوملبي���اد  التاأهيل���ي 
وحمم���د الب���دور بط���ل اآ�سي���ا، وعمل���ُت 
�سنت���ن مدربًا يف نادي �سباب الفحي�س 
مدار����س  �سب���ع  واأ�ّس�س���ت  الريا�س���ي، 
خا�س���ة لل�سباح���ة، وم���ع فري���ق مدين���ة 
احل�س���ن الريا�سي���ة يف عَم���ان وفري���ق 

مدينة احل�سن الريا�سية يف اإربد«.

اإخفاقات 
وي�سيف:”اأمر موؤ�سف ما تعانيه لعبتنا 
الت���ي تعّر�س���ت اىل �سل�سل���ة اإخفاق���ات 
اأن  دون  الآن،  حت���ى   2003 ع���ام  من���ذ 
جتد حل���وًل عميقة ُتعال���ج اإهمال رعاية 
القاع���دة من عم���ر 6 اىل 12 �سنة، وعدم 
انتظ���ام م�سابق���ات النا�سئ���ن وال�سباب 
واملتقّدم���ن يف كّرا����س �سن���وي ثاب���ت 
الأندي���ة  ون���وع  ولوائح���ه  مبواعي���ده 
امل�سارك���ة، وتهمي����س تطوي���ر الُق���درات 
العمري���ة  الفئ���ات  ملدرب���ي  الذهني���ة 
ُمتمّر�س���ة  ل���دول  خارجي���ة  دورات  يف 
ال�سباح���ن  م���ع  امليدالي���ات  يف خط���ف 

الواعدين«.
واأ�س���ار اىل اأن :”دوًل كث���رية حت�سدن���ا 
على وجود نهري دجلة والفرات، ووفرة 
امل�سابح يف جميع املحافظات، والإقبال 
الالف���ت لل�سباح���ن م���ن جمي���ع الأعمار 
ملمار�س���ة هوايته���م، هذه اأر�سي���ة مهّمة 
ميكن البن���اء عليها لإعداد ُخطة �سنوية، 

واأخرى تاأهيلية لالأوملبياد، ونحتاج اىل 
م�سروع مدرو�س ُينفذه احتاد ال�سباحة 
بدعم حكوم���ي يرفع من م�ستوى الآمال 
لبل���وغ ريا�ستن���ا نا�سي���ة الإجن���از يف 
لعبة �سّجل���ت اأرقامًا تناف�سي���ة مهّمة يف 
حقب���ة الثمانينيات قب���ل اأن ترتاجع بعد 
ذلك لن�سغال البل���د يف ظروف �سيا�سية 
قّو�ست طموح���ات الريا�سين لي�س يف 
ال�سباح���ة فقط، ب���ل يف جمي���ع الألعاب 
ودفعت خرية رموزها للهجرة بحثًا عن 

ال�ستقرار«.

اإدارات االتحاد
واأو�س���ح �س���الم :”لب���ّد م���ن الإ�س���ارة 
اىل اأن لعب���ة ال�سباح���ة العراقي���ة م���ّرت 
باأربع���ة مراح���ل خمتلف���ة حت���ت قي���ادة 
عل���ى  واإيجاب���ًا  �سلب���ًا  اأّث���رت  اإدارات 
الواق���ع  م�سريته���ا، حت���ى و�سل���ت اىل 
الراه���ن، ومُيكن الق���ول اإن بداية العقد 
الثمانين���ي كان���ت متث���ل اأف�س���ل اأيامها 
برئا�س���ة د.ق�س���ي ال�سامرائ���ي امل�سهود 
له بالنزاه���ة والجن���ازات، وذلك لعمله 
العلمي عند و�سع �سرتاتيجية النهو�س 
باللعبة، م���ن خالل ا�ستقطاب���ه اأ�سحاب 
ث���م  الأكادمي���ي،  والعم���ل  ����س  التخ�سّ
ف���رتة �ساحب ح�س���ن عزيز اأح���د اأف�سل 
الروؤ�س���اء الذي���ن و�سف���وا بالنزاهة يف 
عمله���م، اإذ مل توؤ�ّس���ر علي���ه اأي���ة �سائبة، 
لك���ن اللعبة ظّلت ت���راوح يف مكانها لأن 
اإمكانات���ه حم���دودة، ومل يج���د التمّل���ق 
لرئي�س اللجنة الأوملبية قبل عام 2003 
كالآخري���ن، وجرى تغي���ريه عام 2009 
باأم���ر ُدّبر يف ليل حاله حال ما جرى يف 

انتخابات عديد الحتادات«!

انق�صام العمومية
عبدالإل���ه،  �سرم���د  :”ج���اء  وا�سرت�س���ل 
اأح���د اأبطال املنتخب ال���ذي ا�سرفُت عليه 
اأوا�س���ط الت�سعيني���ات، باآم���ال عري�سة، 
كون���ه مار����س اللعب���ة وع���رف خباياه���ا 
واحتياج���ات الالعب وامل���درب واحلكم، 
فكان���ت فرتت���ه الأوىل جي���دة وعم���ل مع 
القاع���دة ودف���ع اأكرث من لع���ب للتناف�س 
يف بط���ولت عربية ودولية لتعزيز الثقة 
باأنف�سه���م، لك���ن يف فرتته الثاني���ة اأهمل 
اللعب���ة ب�سب���ب ان�سغاله بالأمان���ة املالية 
للجنة الأوملبية الوطني���ة من عام 2014 
اىل ع���ام 2019 حيث ابتع���د عن الحتاد 
والأوملبي���ة مع���ًا، لأ�سب���اب اأج���د اأهّمه���ا 
انق�س���ام الهيئ���ة العام���ة بن موؤي���ٍد له اأو 
ملناف�سه خالد كبيان، فمالت الكّفة لالأخري 
ال���ذي ت���وىّل قي���ادة الحتاد بثق���ة كبرية 
تن�سجم م���ع كاريزماه الإداري���ة وتطّلعه 
لنق���اذ اأ�سرة ال�سباحة م���ن حالة اجلمود 
الجن���ازات،  ل�سناع���ة  التحفي���ز  وع���دم 
فا�سط���دم ب�سحة الدع���م نتيجة تداعيات 
الق���رار احلكومي 140، واأملنا اأن ينجح 
يف حتقي���ق برناجمه �سريط���ة اأن يتفّرغ 
لعمل���ه ويركز في���ه كي ل ي�سّت���ت جهوده 

كغريه هنا وهناك«.

العودة للوطن
وك�س���ف �سالم :”مع اعت���زازي بتاريخي 
واجنازات���ي كالعب وم���درب يف رحلتي 
الطويل���ة املمت���دة م���ن ع���ام 1972 حتى 
يومن���ا ه���ذا، اإل اأنني مل األ���َق اأي اهتمام 
م���ن اأي رئي�س احتاد ما بع���د عام 2003 
يطلب ح�س���وري اىل مق���ّره للتداول يف 

م�ستقب���ل اللعبة وال�ستف���ادة من خرتي 
وجتربة احرتايف يف الأردن، و�سخ�سيًا 
تعب���ُت يف غربت���ي الت���ي طال���ت 24 عامًا 
واأرغ���ب بالع���ودة اىل الع���راق لتطوي���ر 
�سي الذي  الفئات الأ�سا����س، جمال تخ�سّ
متّيزت فيه، ودفعُت ع�س���رات ال�سباحن 
املّلون���ة  امليدالي���ات  خلط���ف  الأردني���ن 

وتاأهيل البع�س للدورات الأوملبية«.

تعّهد
وبّن بطل العراق ال�ساب���ق بفعالية )50 
مرتًا فرا�سة( بخ�سو�س اإعداد النا�سئن 
:”لدّي م�سروع وطني ذي خّطة متكاملة 
لتاأهي���ل 20 �سباح���ًا من ب���ن اأف�سل 100 
يتم دعوتهم لالختبار �سواء من العا�سمة 
اأم املحافظات، وم�ستعد للعمل معهم ملدة 
اأربع �سن���وات وتخريج 15 بط���اًل اأتعّهد 
لحت���اد ال�سباحة بتحقيقه���م الإجنازات 
العربية والقارية وتاأهيل ثالثة منهم اىل 
اأوملبي���اد باري����س 2024 بج���دارة، وهذا 

التعّهد لي�س حم�س قول جلذب النتباه، 
مكانت���ي  مت����سٌّ  ح���ذرة  م�سوؤولي���ة  ب���ل 

و�ُسمعتي اإذا ما اأخلفت اأو ف�سلت”ُ.

ر�صالة الى كبيان
ووّج���ه �سالم ر�سالة ق�س���رية اىل رئي�س 
الحت���اد خال���د كبي���ان، مفاده���ا :”اإذا ما 
اأردَت اأن ت�سّجل ولية متمّيزة يف تاريخ 
ال�سباح���ة العراقية، اأعلن اليوم قبل الغد 
اأنك ُت�سامح كل َم���ْن وقَف معار�سًا �سّدَك 
يف التخن���ّدق النتخاب���ي م���ع مناف�س���ك 
�سرم���د عبدالإل���ه لإق���رار �سرعي���ة رئا�سة 
الحتاد، ث���م اأجمع عين���ة املدربن الذين 
يتج���اوز عدده���م اخلم�س���ة والع�سري���ن 
مدربًا لت�سمية اأف�سل خم�سة منهم لغر�س 
التعاي����س يف دول���ة اأوروبي���ة يّطلع���ون 
عل���ى اأحدث الطرائق اأثناء تدريب لعبي 
املنتخب���ات، فاللعب���ة �سه���دت متغ���رّيات 
تكنيكي���ة مهمة منذ عام 2010، ول مُيكن 
ملدرب �سباحة حائ���ز على �سهادة الحتاد 
قبل ثالثن عامًا اأن ُيجاري نظراءه مّمن 
حّدث���وا معلوماته���م يف ال�سن���ة الأخرية 
ب���دورات نوعي���ة مع كبار مدرب���ي العامل 
يف دول اأحتل���ت املراك���ز الأربعة الأوىل 
يف ختام مناف�س���ات ال�سباحة �سمن اآخر 
دورة األع���اب اأوملبية ع���ام 2016 يف ريو 
دي جانريو ، وهي اأمريكا )33( ميدالية 
واأ�سرتالي���ا )10( واملج���ر والياب���ان )7( 

لكل منهما«.

م�صروع ال�صباب   
وخت���م �س���الم عبدالعزي���ز حديث���ه قائ���اًل 
:”واح���دة م���ن اأه���م الإ�سالح���ات املهمة 
الت���ي يجب تبنيها لإنق���اذ واقع ال�سباحة 
هي اإخ�ساع جميع امل�سابح الأهلية حتت 
اإ�س���راف احتاد ال�سباح���ة و�سّن تعليمات 
)ُمنق���ذ(  ب�سف���ة  العامل���ن  بخ�سو����س 
متن���ع ممار�ست���ه املهنة اإل بع���د ح�سوله 
عل���ى ُرخ�س���ة م���ن احت���اد اللعب���ة تلزمه 
دخ���ول دورة نوعي���ة ك���ي ُيّل���م بعمله من 
كل اجلوانب، وجُت���ّدد رخ�سته كل �سنة، 
لل�سباح���ة(  ال�سب���اب  )دار  وا�ستح���داث 
ي�س���م اأب���رز املوهوب���ن م���ن املحافظات 
ويتمّتع���ون بَق���َوام ج�سم���اين جميل مع 
�سالمة العظ���ام والع�س���الت والأع�ساب 
للدخول عل���ى �سكل وجبات )50( �سباحًا 
كل وجب���ة، يف مع�سكر ال���دار ملدة ع�سرة 
اأيام، ويوفر له���م اأف�سل برنامج تدريبي 
�سواء يف امل�سابح املُغلقة اأم املفتوحة اأم 
يف نه���ر دجلة  لإحي���اء م�سابقة امل�سافات 
الطويل���ة، م���ع تهيئ���ة وجب���ات غذائي���ة 
وو�سائل راحة لهم، ويتم انتقاء اأثنن اأو 
ثالثة م���ن كل وجبة وهك���ذا حتى يكتمل 
عدده���م ب���ن 15-20 �سباح���ًا يوؤّهلون 
لحق���ًا يف مع�سكر خارجي قبل زّجهم يف 

البطولت القوية«.

مدرب ال�صباحة �صالم عبدالعزيز يك�صف عن واقع اللعبة

 بغداد / حيدر مدلول  

يرفع فريق الق���وة اجلوية و�سيف 
حام���ل لق���ب دوري الك���رة املمت���از 
�سع���ار   2019-2018 باملو�س���م 
القوي���ة  املواجه���ة  يف  النت�س���ار 
التي تنتظ���ره يف ال�ساعة ال�ساد�سة 
امل�س���ادف  الثالث���اء  غ���د  م�س���اء 
الع�سرين م���ن �سهر ني�سان اجلاري 
اأم���ام فريق تراكت���ور �سازي تريز 
الإي���راين لك���رة الق���دم عل���ى ملعب 
ن���ادي ال�سارق���ة الريا�س���ي بدول���ة 
يف  املتح���دة  العربي���ة  الإم���ارات 
افتت���اح مناف�س���ات اجلول���ة الثالثة 
املجموع���ة  حل�س���اب  والأخ���رية 
الثاني���ة مبنطق���ة غرب���ي القارة يف 
الن�سخ���ة 2021 م���ن دوري اأبط���ال 
جت���ري  الت���ي  الق���دم  لك���رة  اآ�سي���ا 
بنظ���ام التجّمع حت���ى يوم الثالثن 
م���ن ال�سهر ذات���ه، وفق���ًا لجراءات 
احرتازية �سّحي���ة ووقائية م�سّددة 
للحف���اظ عل���ى �سالم���ة اجلميع يف 
ظّل توا�سل اأزم���ة تف�سي فايرو�س 
كورون���ا )كوفي���د- 19( منذ كانون 
الأول من ع���ام 2019 يف عدد كبري 

من بلدان العامل.
اجلوي���ة  الق���وة  فري���ق  ويحت���ل 
املرك���ز الراب���ع برتتي���ب املجموعة 
الثاني���ة م���ن نقطة واح���دة فقط يف 
الثاني���ة  بخت���ام اجلول���ة  ر�سي���ده 
م���ن مرحل���ة الذه���اب م���ن خ�سارته 
فري���ق  اأم���ام  الأوىل  املب���اراة  يف 
ال�سارق���ة الإماراتي بنتيجة )1-0( 
وتعادله �سلبًا م���ع فريق باختاكور 
الأوزبكي يف املباراة الثانية، فيما 
جاء فري���ق تراكتور �س���ازي تريز 

الإي���راين املرك���ز الث���اين بر�سي���د 
نقطتن فق���ط من تعادل���ه مع فريق 
باختاك���ور الأوزبك���ي بنتيجة )3-

وكذل���ك  الأوىل،  املب���اراة  يف   )3
تعادل���ه �سلبًا يف املباراة الثانية مع 
فريق ال�سارق���ة الإماراتي املت�سّدر 

�ساحب النقاط الأربع.
وين�سد املدرب اأيوب اأودي�سو حمو 
اآثار النتائج املتوا�سعة التي حققها 
فريق���ه يف اجلولت���ن املا�سيت���ن، 
وحتقي���ق اأول ف���وز ل���ه ميكن���ه من 
البق���اء �سم���ن دائ���رة املناف�سة على 
ال���دور  اىل  العب���ور  تذك���رة  ني���ل 
ُثم���ن النهائي م���ن البطولة احلالية 
للك���رة  الث���اين  املمّث���ل  باعتب���اره 

العراقية بع���د فريق ال�سرطة حامل 
اللقب الذي ي�سارك �سمن مناف�سات 
جان���ب  اىل  الثالث���ة  املجموع���ة 
القط���ري والأهل���ي  الدحي���ل  ف���رق 
طه���ران  وا�ستق���الل  ال�سع���ودي 
الت���ي  الغ���رب  مبنطق���ة  الإي���راين 

ت�سّيفها مدينة جدة ال�سعودية.
خدم���ات  اأودي�س���و  وي�ستعي���د 
�سان���ع الألع���اب همام ط���ارق فرج 
نعو�س من جدي���د يف هذه املباراة 
لق���اء  ع���ن  امل�سريي���ة بع���د غياب���ه 
اأث���ر  الإيق���اف  بداع���ي  باختاك���ور 
ال���دويل  احلك���م  قب���ل  م���ن  ط���رده 
البحريني نواف عبد الله �سكر الله 
يف اجلولة الفتتاحي���ة اأمام فريق 

الدقيق���ة  يف  الإمارات���ي  ال�سارق���ة 
التا�سع���ة والثمان���ن الت���ي ج���رت 
ي���وم الرابع ع�سر م���ن �سهر ني�سان 

اجلاري.
ويت�سّلح القوة اجلوية لكرة القدم 
بنخبة من جنوم املنتخب الوطني 
لك���رة الق���دم يف مقدمته���م املداف���ع 
اخلب���ري اأحمد اإبراهي���م واحلار�س 
الأمن فه���د طالب والنج���م املتمّيز 
اإبراهيم باي����س وهمام طارق فرج 
نعو����س وحممد علي عب���ود ولوؤي 
العاين وح�سن جبار وميثم جبار 
وح�سن رائ���د ح�سن و�سامح �سعيد 
والقائ���د املخ�س���رم حم���ادي اأحمد 
عب���د الل���ه وزميل���ه اله���داف اأجمد 
را�سي واملحرتف الأردين اح�سان 
جيفر�س���ون  والكولومب���ي  ح���داد 
لقه���ر فريق تراكت���ور �سازي تريز 
الكب���ري  الداف���ع  �ستعطيه���م  الت���ي 
املباري���ات  يف  ال�ستم���رار  نح���و 
الث���الث املتبقي���ة لهم �سم���ن جولة 
الإياب من الدور الأول وخا�سة اأن 
موقفه���م احلايل يف املرك���ز الرابع 
والأخ���ري ل يتطّلب نزف املزيد من 
النق���اط التي �ستجعله���م من اأوائل 
اآ�سي���ا  اأبط���ال  ل���دوري  املغادري���ن 
لكرة القدم يف ظ���ّل الآلية اجلديدة 
الت���ي مت اعتماده���ا من قب���ل جلنة 
امل�سابق���ات يف الحت���اد الآ�سيوي 
لكرة الق���دم بتاأّهل �ساح���ب املركز 
الأول يف كل جمموع���ة اىل ال���دور 
ثم���ن النهائ���ي وتلحق به���م اأف�سل 
ف���رق حت�س���ل عل���ى املرك���ز  �ست���ة 
الع�س���ر  املجموع���ات  يف  الث���اين 
الغ���رب وال�سرق  �سم���ن منطقت���ي 

التي يتواجد فيها 40 فريقًا.

ال�سقور يرفعون �سعار النت�سار الآ�سيوي اأمام تراكتور
 بغداد / المدى

ع���اد فريق الك���رخ لكرة الق���دم اىل دائ���رة الع�سرة 
الكبار بدوري الكرة املمتاز بعد تغّلبه على م�سيفه 
فري���ق اأربيل لكرة القدم به���دف مقابل ل �سيء يف 
املباراة التي جمعتهما على ملعب فران�سو حريري 
يف اأقليم كرد�ستان �سمن مناف�سات اجلولة الثامنة 
والع�سرين م���ن املو�سم احلايل الذي يتوا�سل فيه 
غياب اجلمهور منذ ي���وم اخلام�س والع�سرين من 
�سه���ر ت�سري���ن الأول املا�س���ي بن���اًء عل���ى قرار مت 
اتخ���اذه من قب���ل الهيئة التطبيعي���ة يف احتاد كرة 
القدم لتنفيذ الروتوكول الطّبي ال�سامل املو�سى 

به من قبل الحتاد ال���دويل لكرة القدم لالحتادات 
الوطني���ة الع�س���اء 211 املن�سوي���ة حت���ت لوائه 

ملكافحة جائحة الكورونا.
وجن���ح الالع���ب حمم���ود خلي���ل يف اإه���داء فريق 
الك���رخ ثالث نق���اط ثمينة ع���اد به���ا اىل العا�سمة 
بغ���داد بع���د ت�سجيل هدف الفوز الغ���ايل بالدقيقة 
الثالث���ة وال�سبعن يف املباراة الت���ي قادها احلكم 
الدويل حمم���د �سلمان لريفع م���ن ر�سيد الكناري 
الرتتي���ب  يف  العا�س���ر  باملرك���ز   36 النقط���ة  اىل 
خل���ف ف���رق الق���وة اجلوي���ة وال���زوراء والنجف 
وال�سرط���ة ونفط الو�سط وزاخ���و والنفط ونفط 
مي�س���ان واأمان���ة بغ���داد وير�س���ل النج���م حممود 

الإ�س���ارة  ره���ن  باأن���ه  اإيجابي���ة  اإ�س���ارات  خلي���ل 
وجاهز ب�سورة كاملة للمالك التدريبي للمنتخب 
الوطني لكرة القدم بقيادة ال�سلوفيني �سريت�سكو 
كاتانيت����س ليك���ون �سم���ن قائمت���ه النهائي���ة التي 
�ستدخ���ل مع�سك���ر الب�س���رة يوم الثام���ن ع�سر من 
�سهر اأيار املقبل بعد اأن مت اختياره �سمن القائمة 
الأولي���ة املكون���ة م���ن 54 لعب���ًا لت�سفي���ات كاأ�س 
الع���امل لكرة الق���دم 2022 الت���ي �ستخو�س جتّمع 
املنام���ة خالل الفرتة من الثال���ث ولغاية اخلام�س 
ع�س���ر م���ن �سهر حزي���ران املقبل ل�سيم���ا اأنه ميلك 
ثماني���ة اأه���داف يف �سجل���ه التهديف���ي من���ذ بداية 

املو�سم.

الكرخ يعود من اأربيل اىل دائرة الع�سرة الكبار

نفط الب�سرة يتوّعد بهزمية الكهرباء �سلويًا



اىل  النظ���ر  الزاوي���ة ميك���ن   ه���ذه  وم���ن 
م���ا ت���ردد م���ن بغ���داد ووا�صنط���ن ب�ص���دد 
عل���ى ج���دول زمن���ي الن�ص���حاب  االتف���اق 
الوح���دات القتالية االأمريكية م���ن العراق 
يف حمادث���ات فني���ة تعق���د يف وقت الحق. 
عراق���ي   / اأمريك���ي  بي���ان  يف  ذل���ك  ج���اء 
م�صرتك �صدر يوم االأربعاء 7 ني�صان عقب 
جول���ة جديدة م���ن احلوار ال�ص���رتاتيجي 
الثنائ���ي، وعق���دت امل�ص���اورات يف �ص���كل 
موؤمت���ر بالفيديو، وتراأ����س الوفدان وزير 
بلينك���ن  اأنط���وين  االأمريك���ي  اخلارجي���ة 

ووزير اخلارجية العراقي فوؤاد ح�صني.
االأم���ن  ق���وات  ق���درات  تنام���ي  وب�ص���بب   
العراقي���ة ، اأك���د الطرفان جم���ددًا اأن مهمة 
الق���وات االأمريكية وق���وات التحالف االآن 
ه���ي التدري���ب والتوجي���ه ، االأم���ر ال���ذي 
�صي�صمح ب�صحب اأي وحدات قتالية متبقية 
من العراق ، و�ص���يتم حتديد توقيت ]هذا[ 
يف املفاو�ص���ات الفني���ة القادم���ة” كما جاء 
يف البيان. مت توزيع ن�صه من قبل اخلدمة 
ال�صحفية يف وزارة اخلارجية االأمريكية. 
“احلكوم���ة  اأن  الوثيق���ة  يف  ج���اء  كم���ا 
العراقي���ة اأك���دت التزامه���ا بحماي���ة اأفراد 
ال���دويل”.  التحال���ف  وقواف���ل ومن�ص���اآت 
االأط���راف  �ص���ددت   ، ذل���ك  اإىل  باالإ�صاف���ة 
على اأن القواعد الت���ي يتمركز عليها اأفراد 
عراقي���ة  والتحال���ف  املتح���دة  الوالي���ات 
ح�ص���رًا واأن مثل هذا الوج���ود ]الع�صكري 
االأجنب���ي[ يخ���دم فق���ط جه���ود العراق يف 
حمارب���ة داع����س )اجلماع���ة االإرهابي���ة(. 
، يذكر  للبيان امل�صرتك. واأخريًا  “، وفق���ًا 
اأن “الوالي���ات املتح���دة والع���راق اأكدا من 
جدي���د نيتهما امل�صرتك���ة ملوا�صلة التعاون 
الثنائ���ي وتن�صي���ق االإج���راءات يف املجال 
االأمن���ي”. وج���اء يف البي���ان اأن “البلدين 
اأكدا تواجد الق���وات االأمريكية يف العراق 
بدعوة من احلكوم���ة العراقية لدعم قوات 
االأم���ن العراقي���ة يف قتاله���ا �ص���د تنظي���م 

الدولة االإ�صالمية«.
كما اأعل���ن رئي�س وزراء الع���راق م�صطفى 
الكاظم���ي يف وق���ت �صابق ي���وم 5 ني�صان 
، اأن زي���ادة م�صت���وى اجلاهزي���ة القتالي���ة 

للجي����س الوطن���ي وقوات االأم���ن ، وكذلك 
 ، االإرهابي���ني  مكافح���ة  يف  النجاح���ات 
�صت�صم���ح ب�صحب ما ي�ص���ل اإىل 60. ٪ من 
الوح���دات الع�صكرية االأجنبي���ة. واأو�صح 
الرئي����س العراقي ، برهم �صالح ، منت�صف 
ع���دد  اأن   ، املا�ص���ي  )مار����س(  اآذار  �صه���ر 
الق���وات االأمريكي���ة يف الب���الد ال يتج���اوز 
2500 فرد ، وكان جمل�س النواب قد تبنى 
يف اخلام����س م���ن كان���ون الث���اين  ق���رارًا 
يطالب باالن�صحاب الكامل جلميع القوات 

االأجنبية من اأرا�صيها.
 له���ذا يجب اأ�صافة بن���د اآخر يف االتفاقية. 
وق���ال املفاو����س اإن اجلانبني اتفق���ا اأي�صًا 
 ، التحال���ف  دور  و�ص���ف  تغي���ري  عل���ى 
وح�ص���ره يف الت�صاور والتدريب والدعم. 
وق���ال اأح���د املفاو�صني الذي���ن �صاركوا يف 
�صريط���ة   ، العراق���ي  االأمريك���ي  احل���وار 
ع���دم الك�ص���ف ع���ن هويت���ه ، »لق���د اأحرزنا 
تقدم���ًا كب���ريًا يف جول���ة املحادث���ات اليوم 
عل���ى اجلبه���ة االأمنية«. كما ق���ال اإنه �صيتم 
�صحب جميع الق���وات املقاتلة حتت رعاية 
التحالف ال���ذي تقوده الوالي���ات املتحدة، 
�صيعلن رئي�س الوزراء عن ت�صكيل اللجنة 
الفنية الع�صكرية العراقية خالل ال�صاعات 
اأو االأيام القليلة القادمة ، ومن املحتمل اأن 
يراأ�صه���ا رئي�س اأركان اجلي����س، كما اتفق 
اجلانب���ان عل���ى تغي���ري دور التحالف اإىل 
دور ا�صت�ص���اري ، وق�ص���روا اأنف�صه���م على 
توف���ري التدري���ب والدع���م عن���د احلاجة »، 
وبح�صب بع�س التقارير ، تو�صل الطرفان 

اإىل اتف���اق عل���ى بق���اء الق���وات االأمريكية 
يف  قاعدت���ني  يف  املخت�ص���رة  بت�صكيلته���ا 
الع���راق: يف اأربي���ل يف كرد�صت���ان العراق 
ويف االأنبار، عالوة على ذلك ، فيما يتعلق 
بالقاعدة االأخرية ، �صت�صتمر املفاو�صات. 

العم���ود الفق���ري للقوات املتبقي���ة �صيكون 
اجلن���اح اجلوي والطائرات ب���دون طيار. 
وبذلك تقلل الواليات املتحدة من وجودها 
حت���اول  لكنه���ا   ، الع���راق  يف  الع�صك���ري 
يف الوق���ت نف�ص���ه ال�صيطرة عل���ى نقطتني 
مرجعيت���ني لهم���ا عالق���ة مبا�ص���رة بعم���ل 
قن���اة الدعم اللوج�صت���ي لقواتها يف �صمال 
�صوريا والتاأثري على ن�صاط تنظيم الدولة 
االإ�صالمي���ة يف الع���راق، ومناط���ق االأنبار 
اجلبلية والقنوات اللوج�صتية يف احلدود 
ال�صورية مع هذه املحافظة، مير جزء كبري 
من عمليات تهريب الوقود اإىل �صوريا من 
خالل���ه، وهك���ذا يخف���ف ال�صي���د الكاظم���ي 
بع����س التوت���ر الداخل���ي يف عالقات���ه مع 
اجلماع���ات داخل الع���راق املطالبة ب�صحب 
الق���وات االمريكية ، وهو م���ا ين�صجم االآن 
ت�صوي���ة  اإىل  التو�ص���ل  �صيا�صت���ه يف  م���ع 
�صيا�صي���ة داخلي���ة مع ع���دد منه���ا، وذكرت 
ع���دة م�ص���ادر ال�صهر املا�ص���ي اأن الف�صائل 
�صب���ه الع�صكرية تعهدت احلكومة العراقية 
باإنه���اء الهجم���ات على الق���وات االأمريكية 
اإذا طل���ب الكاظم���ي ر�صمًي���ا م���ن التحالف 

املغادرة، يف الواقع ، لقد اأوفى بوعده. 
بقي���ادة  ال���دويل  التحال���ف  ت�صكي���ل  مت 
الواليات املتحدة يف اآب 2014 ا�صتجابة 

لطل���ب من احلكومة العراقي���ة للم�صاعدة 
يف مواجه���ة تنظي���م الدول���ة االإ�صالمية. 
يتك���ون  التحال���ف  اأن  م���ن  الرغ���م  عل���ى 
م���ن قوات م���ن اأكرث م���ن 80 دول���ة ، فاإن 
ن�صيب االأ�صد يف الواليات املتحدة، كان 
للتوترات بني وا�صنطن وطهران منذ عام 
2015 اأثر �صلبي للغاي���ة على اال�صتقرار 
يف ال�صاحة ال�صيا�صية واالأمنية العراقية 
، حي���ث يتمتع كال اجلانب���ني بنفوذ كبري 
يف الع���راق ، منت�ص���رًا ع���ر �صبك���ة م���ن 
اجلماع���ات امل�صلحة والق���وى ال�صيا�صية 
وامل�صوؤول���ني وقيادات الق���وات االأمنية. 
. لطاملا طال���ب ال�صيا�صيون وامليلي�صيات 
العراقي���ة بان�صحاب الق���وات االأمريكية. 
هجم���ات متك���ررة م���ن قب���ل امليلي�صيات 
املتحالفة مع اإي���ران على القوات وزادت 
الدبلوما�صي���ة  والبعث���ات  االئتالف���ات 
يف الع���راق ال�صغ���ط ب�ص���كل ح���اد عل���ى 
وا�صنط���ن وحكوم���ة بغ���داد يف االأ�صه���ر 
االأخ���رية. تاأمل حكومة رئي����س الوزراء 
م�صطفى الكاظم���ي اأن يوؤدي االن�صحاب 
املخط���ط للق���وات والتغي���ري يف نط���اق 
التحالف اإىل حرمان اجلماعات امل�صلحة 
غري اخلا�صع���ة للحكومة م���ن اأي ذريعة 
ملهاجمة البعثات الدبلوما�صية واملن�صاآت 
العامل���ي  ال�صعي���د  وعل���ى   ، الع�صكري���ة 
�صيخل���ق اأر�صًا خ�صب���ة، ملزيد من خف�س 
بيئ���ة  يف  االجنب���ي  النف���وذ  م�صت���وى 

اجلماعات امل�صلحة.
ي�صار اىل االحت���الل االمريكي مل يح�صر 

وج���وده الع�صك���ري يف الع���راق بقواته 
امل�صلح���ة وامن���ا اىل ا�صتخ���دام املرتزقة 
 ،  2004 ع���ام  يف  و  اغرا�ص���ه،  لتنفي���ذ 
اأ�ص���در احلاك���م املدين العراق���ي ال�صابق 
ب���ول برمير االأم���ر رقم 17 ، ال���ذي ن�س 
عل���ى اأن املتعاقدي���ن االأمني���ني يج���ب اأن 
االإج���راءات  م���ن  باحل�صان���ة  يتمتع���وا 
القانوني���ة العراقية فيم���ا يتعلق بالعمل 
ال���ذي يوؤدون���ه مبوج���ب �ص���روط عق���د 

مبا�صر اأو غري مبا�صر.
لذل���ك اأ�صب���ح الع���راق �صاح���ة ل�ص���ركات 
اأمني���ة متخ�ص�ص���ة ومرتزقته���ا. واأف���اد 
تقرير �ص���ادر عن مكت���ب التدقيق التابع 
حالًي���ا  هن���اك  اأن  االأمريكي���ة  للحكوم���ة 
100000 مق���اول يعمل���ون يف  ح���وايل 
العراق ، ن�صفه���م يعملون كمرتزقة دون 
اإ�ص���راف قان���وين فع���ال اأو قي���ود عل���ى 

اأن�صطتهم.
ون�ص���رت االأمم املتح���دة موؤخ���ًرا تقريًرا 
ج���اء في���ه اأن املرتزق���ة يف الع���راق ه���م 
ث���اين اأك���ر ق���وة ع�صكرية بع���د اجلنود 
االأمريكيني واأ�صافت اأنه مقابل كل اأربعة 
جنود اأمريكيني يف العراق يوجد �صابط 

واحد يف »االأمن اخلا�س«.
يف  للتوظي���ف  الرئي�ص���ي  وامل�ص���در 
ه���ذه »ال�ص���ركات اخلا�ص���ة« ه���و اأمريكا 
الفق���رية  البل���دان  متتل���ئ  الالتيني���ة. 
ت�صيل���ي وكولومبي���ا وغواتيم���اال  مث���ل 
باملقاتل���ني ذوي اخل���رة القتالي���ة الذين 
ميك���ن ا�صتدراجه���م اإىل اأج���ور مغري���ة. 
ومع ذلك ، فهم ياأتون من الفلبني وفيجي 

ودول اأخرى.
كما الحظ موؤلف���و التقرير ، فاإن املرتزقة 
لي����س  التالي���ة:  لالأ�صب���اب  خط���رون 
لديه���م انتماء قوم���ي اأو عقائ���دي ، وهم 
حمكوم���ون باجل�صع ، وال يقتلون اإال من 
اأج���ل املال ، ومعظم احلروب والنزاعات 
امل�صلح���ة الت���ي ي�صنونه���ا اأو ي�صرتك يف 
ح���روب بالوكال���ة اأو ل�صال���ح موؤ�ص�صات 
اأو خدم���ات خا�ص���ة اأو دول. واالأهم من 
ذل���ك اأنهم يقومون بعمله���م دون اإ�صراف 

حكومي وقيود ت�صريعية.

بمنا�سبة الذكرى ال�سنوية لأول 
رحلة ماأهولة اإلى الف�ساء ، يجدر 

التفكير في طبيعة هذا النجاح، 
غالبًا ما حقق بلدنا ن�سراً في 

�ساحات القتال، وغالبًا ما حقق 
اختراقات في العلوم والتكنولوجيا 

، وفي التقدم الجتماعي. اإن 
م�سطلح »المنت�سرون« الذي كان 

ي�ستخدم كثيراً منذ 35 عامًا وما 
قبلها ، هو م�سطلح عادل من حيث 

الجوهر ول يمكن اإ�سالحه في 
ال�سكل، في كثير من الأحيان، 

ربحنا حروب المعلومات، واأ�سبحنا 
رواداً في المو�سة واأ�ساتذة الفكر.

الن�سر في مختلف النواحي
وقب���ل 60 عام���ًا ، كان كل �ص���يء ممكن���ًا من 
اأجل اإجراء اكت�صاف علمي وتقني، واإخبار 
الع���امل كل���ه عنه بطريق���ة حت���ى اأن خ�صوم 

بلدنا اأعجبوا بابت�صامة غاغارين.
م���ن امل�صتحي���ل و�ص���ف هذا االخ���رتاق يف 
امل���دار باأن���ه عر�ص���ي، ف���اإن ه���ذه ال�صل�صلة 
املنتظم���ة من االنت�ص���ارات ، التي بداأت مع 
الرحالت اجلوية �صب���ه املدارية ال�صوفيتية 
االأوىل ، والت���ي ع���ادت منها ال���كالب حية ، 
فتح���ت ع�صر الف�صاء ع���ام 1957 ، باإطالق 
اأول قم���ر �صناع���ي اأر�ص���ي يف الع���امل. ث���م 
 Belka( رحل���ة الكلبتني بيل���كا و�صرتيل���كا

Strelka( ، رواد الف�ص���اء من ذوي   االأربعة 
اأرج���ل الذين دخلوا امل���دار، طاروا 17 مرة 
حول كوكبن���ا وعادوا �صامل���ني، كما اأجنبت 
�صرتيلكا ب�صرعة جراءها. واأ�صبح الف�صاء 

�صاحلًا لل�صكن.
من بني اأ�ص���الف غاغارين- طيارونا الرواد 
الذي���ن حملته���م ي���د الدول���ة يف ثالثيني���ات 
الق���رن املا�ص���ي. واإنخ���رط رائ���د الف�ص���اء 
امل�صتقبل���ي رقم 1 اإىل املهن���ة متاأثرًا ب�صعار 
فال���ريي جكال���وف: »اإذا كن���ت هن���اك ، فكن 

االأول«.
اإن االنت�ص���ار الف�صائي جاء نتيجة االإميان 
العمي���ق بالعل���م، وال���ذي اإعت���ره املثقفون 
الرو����س يف الق���رن التا�ص���ع ع�ص���ر بكون���ه 
�صربًا م���ن الفتنة. بعد ع���ام 1917، اأ�صبح 
هذا االعتق���اد اأ�صا����س اأيديولوجية الدولة. 
واأ�صبح مبداأ مك�صي���م غوركي القائل »كلما 
ع���رف امل���رء اأك���رث ، اأ�صب���ح اأك���رث ق���وة« ، 
كمر�ص���د لكل من يتبنى اأيديولوجية جديدة 
ورائ���دة، الت���ي ينط���وي العن�ص���ر االأك���رث 
اأهمية فيها عل���ى اأن االإميان هو االإمكانيات 
الالمتناهية لالإن�ص���ان. لقد �صعت البالد اإىل 
االرتف���اع ف���وق �صط���ح االأر����س. وكان ذلك 
نقي�ص���ًا اأيديولوجي���ًا قوي���ًا للرجوازي���ة ، 
ووجودًا دنيويًا خميف���ًا من اأجل احل�صول 
االأغ���اين  كل  ويف  خب���ز.  رغي���ف  عل���ى 
والق�صائد على �صبي���ل املثال ،جرت العودة 
اإىل عام 1917، وهذا ما ا�صتنتجه نيكوالي 

دوبرونرافوف حني دون �صعره:
وعندما ت�صرع مبكرًا،

تندفع ال�صفن �صوب النجوم البعيدة
واأحلم اأن العربة امل�صلحة القدمية

تندفع عر الغبار الكوين
نع���م ، كان ه���ذا االخ���رتاق النجم���ي عم���اًل 

ثوريًا. . فهل ميكن ن�صيانه؟
الفنان���ني  اأن  امل�صادف���ة  قبي���ل  م���ن  لي����س 
رواد  ب���ني  العالق���ة  عل���ى  التاأكي���د  اأحب���وا 

الف�ص���اء عندنا بعامل الفالح���ني، وم�صارهم 
املتناق����س م���ن ال�صظية اإىل م���دار الف�صاء، 
للغاي���ة،  احلديث���ة  التكنولوجي���ا  واإىل 
واجت���ازوا امل�صار خالل عق���د ون�صف، على 
الرغم من جروح احلرب الوطنية العظمى، 
وعل���ى الرغم من امل�صروع ال���ذري الباه�س 

الكلفة. 
انت�ص���ارًا  كان  ه���ذا  اأن  نن�ص���ى  ال  دعون���ا 
للتقني���ات الوطني���ة االأك���رث تقدم���ًا والت���ي 
مل ي�صب���ق له���ا مثيل من قبل، ط���ار غاغارين 
اأي  يف  ولك���ن  اتوماتيك���ي،  و�ص���ع  يف 
حلظة ميك���ن حتويل ال�صفين���ة اإىل الو�صع 
الي���دوي، كان جه���از الت�صجيل يعمل، حيث 
قام غاغارين بالتعبري عن انطباعاته وقلقه 
، ومل ينقطع مع���ه االت�صال الال�صلكي اأبدًا. 
وعمل���ت بدق���ة اأنظم���ة التحك���م احل���راري، 
واأجهزة التلفزيون ، ونظام ملراقبة معلمات 
امل���دار وحتدي���د اجت���اه ال�صفين���ة، ونظ���ام 
دف���ع الفرام���ل. وك���م ع���دد االأف���كار املتبقية 
عل���ى االأر����س للقي���ام بالرح���الت الف�ص���اء 

امل�صتقبلية. وهذه يف اأول رحلة جتريبية.

مخاوف ال�سيد كندي
اإذا قمن���ا بتحليل رد فع���ل ال�صحافة العاملية 
على االإجناز الذي قام به غاغارين، �صنقتنع 
باأن���ه كان اأي�ص���ًا انت�ص���ارًا اأخالقيًا لالحتاد 
ال�صوفيت���ي. ومل يجد االأم���ريكان ال�صجاعة 
والكرام���ة لتهنئ���ة مناف�صيهم بالف���وز الذي 
ج���ون ف.  كان خط���اب  لق���د  ي�صتحقون���ه. 
كيني���دي املخ�ص�س لرحل���ة غاغارين مليء 

باحل�ص���د واحل���زن االأ�ص���ود. فه���ل هذه هي 
الطريقة التي يتم به���ا الرتحيب باأول رائد 
ف�ص���اء يف الع���امل؟ كانت ه���ذه كلمات رجل 
م�صتعد فقط للمواجه���ة، بالن�صبة لعزيزينا 
الآالف  بالن�صب���ة  وكذل���ك   ، كن���دي  ال�صي���د 
االأمريكان من ذوي الفكر العقائدي، مل يكن 
غاغارين اإن�صانًا ، ولكن اأواًل وقبل كل �صيء 
بل�صفي���ًا ، وعدوًا ح�صل على براءة اخرتاع 
، وه���و »رج���ل �صي���ئ« واأح���د اأبط���ال اأفالم 
هولي���وود، يراد النظر اإلي���ه فقط من خالل 
م�صه���د بندقي���ة رع���اة البق���ر، يف احلقيق���ة 
حقيقة كنا قبل 16 عامًا من هذا احلدث  كنا 
نعت���ر حلفاء، واأن روزفل���ت تقابل �صتالني 
باحرتام مل يتم تذكره���ا يف اأمريكا يف ذلك 
الوقت، نعم ، لقد متكن���وا من اإظهار قوتهم 
يف ال�صباق القمري يف ب�صع �صنوات تلت. 
لكنه كان انت�صارا مليزانية اأمريكية باهظة، 
انت�ص���ارًا ال�صتثم���ارات �صخم���ة. وبالطبع 
كان انت�صارًا فرينر ف���ون براون، العبقري 
االأمل���اين ال���ذي ح���اول اأواًل اإنق���اذ الراي���خ 

الثالث، ويف النهاية اأنقذ �صرف اأمريكا.
احت���اد  اأ�صط���ورة  زراع���ة  مت���ت  لق���د 
ال�صوفياتي���ة  اال�صرتاكي���ة  اجلمهوري���ات 
عق���ول  يف  وعدواني���ة  متخلف���ة  كدول���ة 
مواطنيه���ا، فهم على معرف���ة جيدة يف كيفة 
اجلم���ع بني االأ�صاطري والعرو�س،  وب�صكل 
مقنع جًدا لدرجة اأن ن�صف العامل كان يوؤمن 
به���ا على الف���ور، مبتعدة ع���ن كل ال�صكوك، 
تقريب���ًا مثلما يح�صل الي���وم، مع اختالفني 
فقط. اأواًل ، يف تلك االأيام كان هناك املزيد من 

»االأر����س وامل�ص���ري« يف ال�صيا�ص���ة العاملية 
واأق���ل ب�ص���رية واأق���ل اأح���كام م�صبق���ة يف 
العالق���ات العامة م���ن االآن، واإذا ما وجهوا 
�صرب���ة، فهي �صربة خلفية، وثانيًا ، ال يزال 
ل���دى بلدنا الكث���ري من املتعاطف���ني - �صواء 
ب���ني املثقف���ني اأو يف احلرك���ة العمالية، لقد 
اتخ���ذوا الف�صاء كراية ، كاأهم حجة ل�صالح 
النظ���ام ال�صوفياتي، نعم ، كان عدد حلفائنا 
دائم���ًا يف���وق عدده���م، ولك���ن ال ي���زال م���ن 

املمكن �صماع اأ�صواتهم.
كان رد فع���ل اأوروبا خمتلف���ًا على اإجنازات 
رواد الف�صاء ال�صوفي���ت، فقد كان متحم�صًا 
وحتليلي���ًا، ث���م ا�صت�صل���م االأمريكي���ون يف 

النهاية. 

الحب والإيمان
لكن يف نهاي���ة املطاف، وقع �صعبنا يف حب 
غاغاري���ن اأواًل ، ووق���ع يف ح���ب م�صمم���ي 
الف�ص���اء املجهولني. وهذه كلمة غريبة على 
ال�صيا�ص���ة - »احلب«، لكن يف تلك ال�صنوات 
، متكن خروت�ص���وف وبريجنيف وغريهما 
من االأيديولوجي���ني احلزبيني من فعل ذلك 
بال�صب���ط – حي���ث جعل���وا �صعبن���ا يقع يف 
ح���ب الف�ص���اء ورجاله. ولق���د ت�صربت هذه 
املحبة اإىل ما وراء حدود وطننا االأم - وقد 
جرى التعّرف على رواد ف�صاء بلدنا يف كل 
مكان، و�ص���دق غاغارين، دون مبالغة، فاإنه 
مل يجلب ال���دفء ل�صعبنا فقط، ولكن للعامل 
باأ�ص���ره، وكان اجلميع يعترونه ابنهم.... 
اب���ن االأر����س، وه���ذا لي����س جم���رد عط���ف 

فارغ، يف الظاه���ر، وعلى حد تعبري الرجل 
الرو�ص���ي الب�صي���ط ، �صع���ر غاغارين بطاقة 
الع���وامل البعي���دة، التي مل يكن م���ن املمكن 
حتى وق���ت قريب اأن يحلم به���ا، وهرع اإىل 
هناك مل���دة 108 دقائ���ق وعاد �صامل���ًا معافى 

اإىل االأر�س.
بعد كل �صيء، مل يت���م »تعيينهم« ب�صكل عام 
يف ه���ذا العمل الفذ، ال �صريغيه كوروليوف 
وال فالنت���ني غلو�صكو وال ي���وري غاغارين، 
مل يكون���وا دم���ى، ومل يتوقع���وا ميزانيات 
كب���رية، يف بع����س االأحيان طلب���وا ، ولكن 
قب���ل كل �صيء – قدمن���ا من اأنف�صن���ا اأف�صل 
ما لدين���ا بن�صبة 200 يف املائ���ة. ومل يلقوا 

امل�صوؤولية على اأحد. اأين مت نقل هوؤالء .
ما الذي نفتقده اليوم كي ال ت�صبح اإجنازات 
الدول���ة م���رة اأخ���رى على هام����س االهتمام 
العام فق���ط، بل على راأ�س اهتماماته؟ هناك 
نق����س يف الفك���رة ال�صرتاتيجي���ة، االإميان 
بالتقدم. وما ينق�صنا هو الف�صل بني النا�س 
العادي���ني وبني العباق���رة املختارين، الذين 
�صت�صفق لهم الب�صرية على مدى قرون. بعد 
كل م���ا ج���رى، مل يتم »تعيينه���م« ب�صكل عام 
يف ه���ذا العمل الف���ذ، ال �صريجي كوروليف 
وال فالنت���ني غلو�صكو وال ي���وري غاغارين، 
مل يكون���وا دم���ى ، ومل يتوقع���وا ميزانيات 
كبرية، يف بع�س االأحيان طلبوا، ولكن قبل 
كل �صيء، م���ن اأنف�صنا قدمنا   اأف�صل ما لدينا 
بن�صبة 200 يف املائة، ومل يلقوا امل�صوؤولية 
عل���ى اأحد، اأين مت ذاع �صيت هوؤالء النا�س؟ 
لي�س هنا فقط، بل يف جميع اأنحاء العامل. . 
�صوف ياأتون بالتاأكيد، بعد كل �صيء، لدينا 
ال�ص���يء الرئي�صي - النم���وذج الغاغاريني، 
املثل االأعلى لتحقيق حلم عمره عر قرون، 
اإن���ه يف اخلزين االأملا�صي م���ن تاريخنا. اإنه 

لي�س �صخ�صًا اآخر ، بل هو ملكنا.
****

م����ن  تخ����رج  املهند�س����ن.  م����ن  عائل����ة  يف  ول����د   *

معه����د الألع���اب الريا�سي���ة الرتبوي���ة يف مدين���ة 
مو�سك���و ، وم���ن املعه���د الأدب���ي ال���ذي �سم���ي 
عل���ى ا�سم مك�سي���م غورك���ي الدرا�س���ات العليا 
يف  الرو�س���ي.  الكال�سيك���ي  الأدب  ق�س���م  يف 
ع���ام 2000 داف���ع ع���ن اأطروحت���ه لني���ل درجة 
ج���ي  اأ�سل���وب  يف  “ال�سخري���ة  الدكت���وراه 
رئي����س حتري���ر جمل���ة  نائ���ب  ديرزاف���ن”.  اآر 
“احلا�سر” يف   “موؤرخ”. �س���يف م�س���روع 
�سحيف���ة “اجلريدة الأدبية” الرو�سية” موؤلف 
ع���دد م���ن الكتب ع���ن تاري���خ رو�سي���ا ، ال�سرية 
غابريي���ل  �سوف���وروف،  لألك�سن���در  الذاتي���ة 
ين�س���ر   . روميانت�سي���ف  امل�س���ري  ديرزاف���ن، 
 »Literaturnaya Gazeta“ مقالته يف
 »Literary Russia« و   »Pravda«و
 »Public Education« وجم���الت 
 »Youth«و  »Free Thought«و
 »Up«و  »Literary Study«و
 Educational«و  »Crossing«و
»الأدب   ، »تراثن���ا«   ،  »work at school
 ، والقان���ون«  »الإن�س���ان   ، املدر�س���ة«  يف 
»م���ارك« وغريه���ا. يف ع���ام 2013 ، ح�س���ل 
»األك�سن���در  زامو�ستيان���وف  اأر�سين���ي  كت���اب 
�سوف���وروف وحياته مليئة باملعجزات ...«.على 
املرك���ز الثال���ث يف م�سابقة »التنوي���ر من خالل 
كت���اب  »اأف�س���ل  تر�سي���ح  يف   »2013 كت���اب 
، ح�س���ل   2015 ع���ام  ووطن���ي« يف  روح���ي 
 Arseny Zamostyanov كت���اب 
جائ���زة  عل���ى   »»Gavrila Derzhavin
 Literaturnaya Gazeta« »Silver«
Delvig« يف ق���راءة عميق���ة مل�س���ري ال�ساع���ر 
الرو�س���ي العظيم ، نظ���رة جديدة على عمل اأحد 
موؤ�س�س���ي الأدب الرو�س���ي ». وم���ن الطبع���ات 
اجلدي���دة من الرواي���ات والق�س�س ع���ن الرائد 
برون���ن )ليف اأوفالوف. �س���الح �سري. �سانت 

بطر�سربغ. اأمفورا. 2017 . 
غازي���ت  ليرتاتورني���ا  �سحيف���ة  امل�س���در   *

)ال�سحيفة الأدبية( الرو�سية
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نافذة من موسـكوقناطر

ِخْرَبُة ال�شحافة وحديقة ال�شعر

   م���ن قواعد الكتاب���ة يف العمود ال�صحفي هو اأن يحر�س الكاتُب على 
اأن يك���ون م���راآة �صافية وا�صح���ة للواق���ع القائم واملعا����س، لكي يرى 
القراُء الواقَع واأنف�صَهم يف تلك املراآة، وعليه اأن يدور يف عموده حول 
احلي���اة الواقعية العامة، بغيته تعزي���ز االرتباط والعالقة والتجاوب 
ب���ني القّراء من جه���ة وال�صحيفة و الكاتب من جه���ة اأخرى. وبقدر ما 
هي)كتاب���ة العمود( هامة و�صروري���ة وجميلة يف اأمكنة ما من العامل، 

اإال اأنها  جمازفة و�صاقة يف بلدان اأخرى.
 رمب���ا يق���ع امل�صته���لُّ ه���ذا �صم���ن ح���دود القاع���دة العام���ة، يف العمل 
ال�صحف���ي، التي يتوج���ب على الكات���ب التم�صك والتقّيد به���ا، غري اأنَّ 
احلي���اة مُبنقلبه���ا الع���ام يف الع���راق بخا�ص���ة، والرج���ة العنيفة التي 
اأحدثتها ث���ورة االت�صاالت احلديث���ة، وات�صاع رقع���ة العمل ال�صحفي 
واالإعالمي، وتعدد و�صائط التوا�صل االجتماعي رمبا تكون قد فككت 
الكثري من ثوابت القاعدة تلك، اأو وبعبارة اأدق عبث مبنظومة التلقي 
التقليدية)الكاتب-ال�صحيف���ة- الق���ارئ( ومل يعد القارئ كما كان عليه 
من قبل، فقد دخل منظومة التغي���ري والتو�صعة اأي�صًا، واأ�صبح موؤثرًا 
وفاع���اًل فيها ل���ذا، يجد كاتب العمود يف اخلروج عل���ى القاعدة تلك ما 
يوؤّم���ن له امل�صاحة االو�ص���ع، وال�صلًة املثلى معه، فهم���ا يت�صاوقان يف 

التفاعل، ويتماهيان يف االفكار.
  ذات م���رة، عاب اأحُد الق���ّراء عليَّ تذمري من مكّرة ال�صوت يف عربة 
بائ���ع اخل�ص���ار املتج���ول، التي تخ���رتق الغرفة، حي���ث اأك���ون دائمًا، 
وو�صفن���ي كما ل���و اأنني اتعاىل عليه، اأو اأحطَّ م���ن �صاأنه !! وهو بذلك 
يجعلن���ي يف وارد امل�صاءل���ة ع���ن نف�صي، ه���ل كنت حقًا كم���ا و�صفني؟ 
قطع���ًا ال، فالكات���ب مثلي ال ميك���ن اأن يتعاىل، لكنه يبح���ث يف اإمكانية 
اإيج���اد ال�صيغة املثالية للنداء ذاك، وهي لي�صت م�صوؤولية البائع ذاته، 
اإمن���ا هي م�صوؤولية م�صرتكة تتحم���ل احلكومة بقوانيها حمايتنا معًا، 
الأنن���ي ال اأحت���دث عن امتعاظي ال�صخ�صي، اإمن���ا احتدث عن امتعا�س 
ع�ص���رات ومئ���ات النا����س، الذي���ن ي�صاركونن���ي ال�ص���ارع وال�صاحية، 
حي���ث اأ�صكن وي�صكنون، وامل�صّرع العراقي مل يرتك الف�صل هذا خارج 
َره بقانون وا�صح، كفل به حقنا يف التمتع بحياة لي�س  عنايت���ه، بل اأطَّ

فيها �صو�صاء.
  ق���ارٌئ اآخر ن�صحني بع���دم اخلو�س يف مديح �صيا�صة احلكومة -هل 
�صنع���ت �صيئ���ًا لت�صتحق املدي���ح- ؟ واأْن اأبقى يف ح���دود ال�صعر وحبِّ 
الن�ص���اء، وامت���داح النبي���ذ هههه، واأيّن اأج���ده حمقًا، فاأن���ا اأمروؤ جئت 
ِخْرَب���َة ال�صحافة من حديقة ال�صعر، فم���ايل واحلكومة، ومديح بع�س 
م���ا ت�صنعه هنا وهن���اك، ما يل و�صداع الراأ�س ال���ذي ذهب بالع�صرات 
م���ن اأقراين اىل الغياهب واملنايف والتوابيت، ما يل ووطن ل�صت فيه 
اأك���رث من حجارٍة تتقاذفها االأقدام. وهن���ا عليَّ اأْن اعرتف باأنَّ �صديقي 
الق���ارئ قّدم يل ن�صيحة مثالية. نعم، عليَّ الت�صّبث بوطن ال�صعر، فهو 

الت�صبث الوحيد الذي اأح�صن قراءة خامتته.
  ه���ل اأخلل���ُت بقاع���دة كتاب���ة العم���ود هن���ا؟ وه���ل ابتعدت ع���ن هموم 
ومعان���اة النا�س، الذين انتمي اليهم، وا�صرتك معهم يف االأر�س واملاء 
ُق مك���رُة �صوته اأذين  وال�صم���اء؟ هل اأ�ص���اأُت لبائع اخل�صار الذي متزِّ
�صب���اح وم�ص���اء كل ي���وم؟ ه���ل اأ�صك���وه اىل احلكوم���ة، اأم ا�صكوه اىل 

خديعتي يف وطن فقدناه معًا؟   

هل تفي اأميركا ب�شحب قواتها من العراق؟
يلمح وزير الخارجية الرو�سية �سيرغي لفروف في واحد من اأحاديثه الى اأن الأميركيين – لي�سوا اأ�سحاب كلمة 

اإنهم يعطونها، و�سرعان ما ي�سحبوها  وبرهن بالإ�سارة اإلى اأنهم في البداية اأعلنوا ان�سحاب القوات  – ومن �سفاتهم 
من اأفغان�ستان، ثم غيروا راأيهم. وكان الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب قد اأعلن الن�سحاب من �سوريا ولكنهم الآن 

ويريدون البقاء في �سوريا وعلى حد قوله هي »مملكة المرايا المقعرة«.  

   د.  فالح احلمـراين

بقلم الكاتب الرو�سي اآر�سني زامو�ستيانوف*
ترجمة عادل حبه

   طالب عبد العزيز

ت���ق���دم ع���ل���ى ال���ط���ري���ق���ة ال��غ��اغ��اري��ن��ي��ة



    �ستار كاوو�شعمارات
باليت

رجل  القطار
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القطار العائد من كركوك اىل بغداد يو�سك على االنطالق، 
وق���د اأخذُت مكاين �س���ارحًا يف تلك الظه���رة واأنا اأتطلُع 
ب���ني حلظة واأخ���رى من ناف���ذة القط���ار اىل النا�س الذين 
ي�س���رون ميين���ًا و�س���مااًل يف املحط���ة املزدحم���ة. فتحُت 
حقيبتي وانت�سلُت علبة ع�سر �سغرة بدا االأ�سم املكتوب 
عليها غريبًا )راوخ( كانت كلمة اأملانية ثقيلة اللفظ رغم اأن 
الع�س���ر لذيذ جدًا. وفيما الوق���ُت ميرُّ ببطء، ملحُت رجاًل 
يف االأربع���ني م���ن العم���ر تقريب���ًا ي�سر يف مم���ر القطار، 
وعن���د اقرتابه مني، توقَف وجل�َس عل���ى الكر�سي املقابل 
يل، بع���د اأن و�سع حقيبت���ه القدمية على ال���رف العلوي، 
بينم���ا بقي الكي����س القما�سي الذي مع���ه، متدليًا بني يديه 
النحيلت���ني. وما اأن حترك القطار، حتى اأخرج الرجل من 
ْت حلظات حتى  كي�سه كتابًا �سغرًا و�س���رَع بالقراءة. مرَّ
اأخذ الرجل يتنقل بب�سره بيني وبني الكتاب، حت�ى خلتُه 
يراقبن���ي اأو يبح���ُث عن �س���يء يف مالحم���ي، حاولُت اأن 
اأحتا�ساه، لكن عين���اه الثعلبيتان كانتا تقفزان بني حلظة 
واأخ���رى، وهم���ا تلتمع���ان ف���وق حاف���ة نظارت���ه الداكنة. 
وح���ني اأو�سك���ُت اأن اأ�ساأل���ه عن �سبب تطلع���ه الغريب يل، 
ب���ادرين هو بال�سوؤال )لق���د اأو�سلَت حبيبتك اجلميلة اىل 
هنا، وها اأنت عائد اىل بغداد، األي�س كذلك؟( انده�سُت من 
كلمات���ه الواثقة! وتيقنُت باأنه يع���رف عني الكثر، وقبل 
اأن اأجيب���ه ب�سيء، باغتني ب�سوؤاله الثاين )اأنت طالب يف 
االأكادميي���ة األي�س هذا �سحيح اأي�س���ًا؟( وهنا كان عليَّ ان 
ا�ست�سل���م ملعلوماته، فجمعت اأفكاري و�ساألته )نعم، كل ما 
ذكرت���ه �سحي���ح، لكن ق���ل يل بربك من اأن���ت وكيف عرفت 
ذل���ك؟( فعدل من و�سع نظارته واأع���اد الكتاب اىل الكي�س 
القما�سي قائاًل )يا�سديقي، هناك �سيء ا�سمه اال�ستنتاج، 
والعملي���ة ب�سيط���ة وال حتتاج اىل عبقري���ة اأو تعقيد، بل 
اىل رب���ط االأ�سي���اء مع بع�سها بطريقة جي���دة: وا�سح اأن 
عم���رك يف بداية الع�سرينيات، وق���د راأيتك تتلفت وتنظر 
م���ن النافذة كل حلظة وكاأنك فارقت �سخ�سًا عزيزًا، وهذا 
القط���ار عائد اىل بغ���داد، وبنطالك علي���ه بقع �سغرة من 
االأل���وان، وحقيبت���ك الغريبة تنبعث منه���ا رائحة االألوان 
الزيتية..... اجمع ه���ذه االأ�سياء مع بع�سها و�ستظهر لك 
النتيج���ة( حلظتها اأيقن���ت اأن هذا الرجل ال���ذي ال اأعرفه، 
ملّاح���ًا ويتمتع بذكاء حاد ونظرة ثاقبة. مرَّ الوقت ب�سمٍت 
بع���د اأن ع���اد الرج���ل للق���راءة، واأن���ا بدوري قم���ُت بر�سم 
جمموع���ة من التخطيط���ات عل���ى االأوراق التي اخرجتها 
م���ن احلقيبة، بينم���ا القطار يته���ادى باإجت���اه العا�سمة. 
وح���ني اقرتبنا من بغداد، اأخذ القط���ار يتمهل يف �سرعته 
ب�س���كل مفاج���يء، ليب���داأ �سديق���ي الغري���ب بالتطل���ع من 
الناف���ذة وكاأن���ه يبحث عن �س���يء ما خ���ارج القطار، حتى 
خلُت���ُه ينتظر �سخ�سًا �سيلوح له بيده، اأو رمبا كان يبحث 
ع���ن نقطة معينة. ب���داأ القطار بالدخول اىل بغ���داد فاأبطاأ 
�سرعت���ه اأك���ر، ليمدَّ الرج���ل راأ�سه نح���وي بع���د اأن اأنَزَل 
حقيبت���ه بيد واأم�سَك الكي�س القما�سي باليد االأخرى قائاًل 
)انتظ���رُت حتى ي�س���ل القطار اىل هذا امل���كان، فهو اأقرب 
للو�س���ول اىل بيت���ي( ومل يعطن���ي فر�سة لل���رد عليه، بل 
�س���ار �سريع���ًا نحو الب���اب، وحني اأبط���اأ  القط���ار �سرعته 
اىل الدرج���ة الت���ي ينتظرها، قفز �ساحب���ي نحو ما ي�سبه 
املنح���در الرتابي وظل يرتنح دون اأن ي�سقط، بينما تهتز 
احلقيب���ة على ظه���ره ويت���دىل الكي�س من ي���ده، واختفى 
بعي���دًا خل���ف القط���ار ال���ذي اأكم���ل طريق���ه نح���و املحطة 

الرئي�سية. 
ت االأي���ام، ويف خ�سم زح���ام الوق���ت وامل�ساغل التي  م���رَّ
ال تنته���ي، ن�سي���ُت اأمر ذل���ك الرجل غري���ب االأطوار، ويف 
اإحدى االأم�سي���ات كنت جال�سًا مع جمموعة من اأ�سدقائي 
ال�سع���راء يف الن���ادي ال�سيف���ي الإحتاد االدب���اء، وو�سط 
ه���ذه االأج���واء وال�سح���كات والتعليق���ات الت���ي تتخللها 
ق���راءة بع����س الق�سائد، كن���ت اأتطلع نح���و الطاولة التي 
قرب �سياج احلديقة، والت���ي ت�سم �سامي حممد وريا�س 
قا�س���م وجمموع���ة اخرى من كّت���اب ال�ستيني���ات، وبينما 
اأن���ا على هذا احلال، ف���اإذا ب�سخ�س يقفز من تلك الطاولة، 
وينت�س���ب كاأنه يحاول اأن يط���اول الف�ساء فاحتًا ذراعيه 
بطريق���ة م�سرحي���ة، وهاتفًا نح���وي ب�سوت ع���اٍل )رجل 
القطار؟!( اإنتبه جمي���ع املوجودين ل�سوته العايل، وبعد 
اأن تبينت���ه جيدًا فاإذا به �ساحبي ذات���ه الذي تعرفت عليه 
يف القط���ار القادم من كركوك. ياللمفاجاأة! ماذا يفعل هذا 
الرج���ل املاكر بني ه���وؤالء الكّتاب امل�ساه���ر؟ وكيف انتبه 
يل به���ذه الطريقة رغم ن�س���وة ال�سهرة التي انطبعت على 
مالحمه وبانت علي���ه؟! حاولُت تروي�س هذه الت�ساوؤالت 
يف ذهن���ي، لكن���ه اإنطلَق نح���وي �ساحكًا وكاأن���ه ي�ستعيد 
قفزت���ه الرهيبة تلك، وهو يردد جملة )رجل القطار( اأكر 
من م���رة، ليعانقني كاأنن���ا نعرف بع�سنا من���ذ زمن بعيد، 
ويق���دم يل نف�س���ه )ال�ساعر وال�سحفي �سلم���ان ال�سعدي( 
وهنا �سحكُت واأنا اأقول له )اأنا �ستار كاوو�س، وال داعي 
لتذك���رك باأين طال���ب يف االأكادميية، فق���د عرفَت ذلك من 
واقع���ة القطار(، وهنا ارتفعت اأ�س���وات اأ�سدقائي الذين 
تركوا ان�سغالهم بق�سيدة النر، وهم يرددون )قطار...؟! 
واقعة...؟! (. حتدثُت معه قلياًل ليعود بعدها اىل طاولته 
فرح���ًا، وان���ا كذل���ك اأخذُت م���كاين �سعي���دًا بتج���دد اللقاء 
ت االأيام  وغرابت���ه مع ه���ذا ال�سدي���ق االأك���ر غرابة. م���رَّ
وعرفت ان ال�سحف���ي )ال�سيوعي( �سلمان ال�سعدي يعمل 
يف جري���دة اجلمهورية، ثم عرفت باأن���ه قد �ُسِجن، ومرت 
ال�سن���وات ومل األَتِق به مرة اأخرى، وخرجت من العراق، 
ليظل يف ذاكرتي اىل االأبد. وها اأنا اأتذكره من جديد، لذا 
اأحببُت اأن اأ�سارككم بحكاية ذلك ال�سديق الذي بدا عابرًا، 

لكنه ظل ي�سكن الذاكرة.    

 بداأ القطار بالدخول الى بغداد 
فاأبطاأ �سرعته اأكثر، ليمدَّ الرجل 
راأ�سه نحوي بعد اأن اأنَزَل حقيبته 

بيد واأم�سَك الكي�ش القما�سي باليد 
الأخرى قائاًل )انتظرُت حتى ي�سل 

القطار الى هذا المكان، فهو اأقرب 
للو�سول الى بيتي( ولم يعطني 

فر�سة للرد عليه

متث���ل ف���رتة الع�سريني���ات م���ن الق���رن املا�س���ي 
)ال�ساب���ق(،  ال�سوفيات���ي  االحت���اد  عم���ارة  يف 
ف���رتة زمني���ة ذهبي���ة، اإن كان ذلك لناحي���ة تنوع 
موا�سي���ع نت���اج املعماري���ني الغزي���ر، اأم جله���ة 
حداث���ة  املقارب���ات املعماري���ة وجدي���د اأ�ساليبها 
غ���ر امل�سبوق���ة يف املمار�س���ة املهني���ة املحلي���ة. 
واحل���ق، اإن تل���ك الف���رتة كان���ت هي اأي�س���ًا فرتة 
ممي���زة ورائ���دة يف  عم���ارة كث���ر م���ن ال���دول 
االأوروبية االآخرى، بل وميكننا القول اإنها فرتة 
ن�س���وء وتاأ�سي�س موجة احلداث���ة املعمارية، تلك 
"املوجة" العاتية التي ع�سفت بقناعات را�سخة 
الأ�سالي���ب معماري���ة كان���ت �سائع���ة )...ومف�سلة 
اأي�س���ًا( يف تل���ك الف���رتة، وات���ت عليه���ا احلداثة 
و"هزمته���ا" �سر هزمية! ثم���ة اأ�سباب عديدة وقد 
تك���ون م�سرتك���ة بني بل���دان كث���رة، �ساهمت يف 
تعجي���ل ظه���ور احلداث���ة املعماري���ة االأوروبي���ة 
وتكري�سه���ا بامل�سهد، بيد اأن ظه���ور تلك احلداثة 
الالف���ت واملوؤثر و�سرع���ة قبولها م���ن النا�س يف 
رو�سي���ا ال�سوفيتي���ة، تع���زز ب�س���ورة وا�سح���ة 
نظرًا خل�سو�سية االأج���واء التغيرية والثورية 
ال�سائدة وقتها، التي اطلقت عنانها ثورة اكتوبر 
اال�سرتاكي���ة ع���ام 1917. كان م���ن �سم���ن تل���ك 
املقارب���ات التجديدية املت�سم���ة باحل�س احلداثي 
"الكون�سرتوكتفي���زم"    >البنائي���ة<  مقارب���ة 
Constructivism، ه���ي الت���ي ا�ستطاع���ت اأن 
مت���زج م���ا ب���ني النزع���ات الوظيفي���ة م���ع تق�سي 
اأ�س���كال طليعية م�ستن���دة، باالأ�سا����س، على تقدم 
تكنولوجيا البناء. معلوم اأن النزعات الوظيفية 
دائم���ًا م�سوب���ة  كان���ت  الع�سريني���ات  منت���ج  يف 
باحل�س االجتماعي ومقرتنة بق�ساياه وتن�سجم 
مع التطلعات الإيجاد حلول منطقية لتلك الق�سايا 
الت���ى فر�سته���ا احلياة عل���ى خ�سو�سي���ة الناجت 
املعماري وعلى نهج املعماريني، ويف هذا ال�سدد 
كتب املعمار )اندريه في�سنني A. Vesnin( اأحد 
ق���ادة التي���ار البنائي باأن االأ�س���كال التي يتعاطى 
معه���ا امل�سمم���ون املعا�س���رون ينبغ���ي اأن تكون 
ذات هيئات �سافية م���ن دون مداخالت زخرفية، 
واأن تك���ون مبني���ة وف���ق مب���داأ الزواي���ا القائم���ة 
واالأ�س���كال الهند�سي���ة كم���ا اأن لغ���ة تل���ك الهيئات 
ينبغي اأن تك���ون م�سغولة باقت�سادية فنية عالية 
مع ال�سع���ى وراء ت�سمينها مف���ردات تف�سي اىل 

تاأثرات بالغة القوة".
لقد اأدرك اأع�ساء "الكون�سرتوكتفيزم" باأن تاأثر 
النجاح���ات التقنية العلمية عل���ى العمارة ينبغي 
اأن ال يقت�س���ر عل���ى اإدراك للمنظومات االإن�سائية 
اجلدي���دة لوحده���ا واإمن���ا يل���زم تغي���ر طريق���ة 
املعم���ار الت�سميمية ذاتها، ويعتقد م. غينزبورغ 
M.Ginzburg وه���و اأحد منظ���ري ) البنائية( 
امل�سهوري���ن باأن: )على املعمار اأن يلم باالأ�ساليب 
العقالنية للت�سميم واأن يتقنها كاإتقان االإن�سائي 

حل�سابات���ه، عن���د ذاك ي�سع���ر املعمار ب���اأن مهمته 
لي����س قا�س���رة عل���ى زخرف���ة احلي���اة وتزيينها ، 
واإمنا هو منظم لها.. اإن االإنتاج املعماري املبنى 
عل���ى ال�سليق���ة واملعتمد عل���ى الوع���ي الباطني، 
الوج���داين، ينبغي ل���ه اأن يتغ���ر ليف�سح املجال 

نحو االأ�سلوب املنظم الوا�سح والبنّي..(.
وكم���ا ه���و معل���وم ف���اإن قي���م ومب���ادئ البنائي���ة 
ا�ستجاب���ت للتغي���رات الثوري���ة الفعال���ة، مم���ا 
ح���دا باأن�سار هذا التيار اأن يول���وا اهتمامًا بالغًا 
للق�ساي���ا االجتماعي���ة، واأن ي�سروا على وجوب 
اإيج���اد حل���ول �سريع���ة للم�س���اكل امللح���ة؛ االأمر 
ال���ذي �ساهم يف انت�سارهم الوا�سع  يف املمار�سة 
املعمارية الرو�سية اإب���ان تلك الفرتة، كما اأن هذا 
التي���ار املعماري اأث���ر تاأثرًا عميق���ًا جلهة تطور 
االجت���اه الوظيف���ي االأوروبي و�ساه���م م�ساهمة 

قوية يف تر�سيخ قيمه.
ج�س���دت تلك املب���اين املبادئ االأ�سا�سي���ة للبنائية 
عل���ى ق���در كب���ر م���ن الدق���ة ومتثل���ت بحج���وم 
منتظم���ة، وتق�سيم���ات املبنى بوا�سط���ة النوافذ 
الكب���رة اأو املزجج���ة بالكام���ل والت���ي تتواف���ق 
م���ع خ�سو�سية الهي���كل االإن�سائ���ي. يف احللول 
التكويني���ة لتلك املباين، لعب���ت العنا�سر التقنية 
اخلال�س���ة مث���ل ال�ساري���ات وهوائي���ات الراديو 
ا�ستخ���دام  وكذل���ك  املعدني���ة  اخلدم���ة  و�س���المل 
االأحرف الكتابي���ة واللوحات االإعالنية ال�سخمة 
الخ.. لعب���ت دورًا ت�سميمًا موؤث���رًا واأ�سا�سيًا يف 
ت�سكي���ل التكوين���ات الت�سميمي���ة اجلدي���دة، كما 
اأع���ارت البنائية اأهمية خا�س���ة الأ�سلوب معاجلة 
للمب���اين،  الف�سائي���ة   – احلجمي���ة  املنظوم���ة 
واأ�سبغ���ت عليها )عل���ى تلك املنظوم���ة( نوعًا من 
ال�سفافية التخرميية، والتي بها اكت�ست جدرانها 
اإح�سا�س���ًا باخلف���ة، مثلم���ا �سع���ت تل���ك املنظومة 
وراء اإيجاد روابط لتوحيد الف�ساء الداخلي مع 

اخلارج.
م���ن �سم���ن اأن���واع Types االأبنية الت���ي انت�سر 

يف  وجت�س���دت  وا�سع���ة،  ب�س���ورة  ت�سييده���ا 
"البنائي���ة"  النزع���ات  مفاهي���م  تكويناته���ا 
"ق�سور الثقافة"  اأبني���ة  "الكون�سرتوكتفي���زم"، 
اأو "الن���وادي الثقافية واملهني���ة". اإنها جتمعات 
تثقي���ف  زي���ادة  اىل  ترم���ي  بال�سغيل���ة،  خا�س���ة 
رواد  ج���ّل  وكان  متنوع���ة،  مبع���ارف  رواده���ا 
العم���ال  ه���م  املن�س���اءات  تل���ك  وم�ستخدم���ي 
والفالحون وبع�س املثقف���ني الذين يتوقون اىل 
املعرفة التى حرم���وا منها طوياًل، واىل ممار�سة 
هواياته���م املختلفة، ومب���ا اأن ه���ذا "النوع" من 
املب���اين مل يكن له مماث���ل يف املمار�س���ة البنائية 
والت�سميمي���ة �سابق���ًا، فق���د ا�ستوع���ب ب�سهول���ة 
"االمي���ج" املقرتح من قبل املعمار امل�سمم، على 
الرغ���م م���ن "غرائبي���ة"  >الف���ورم< املعم���اري، 
وع���دم ماألوفيته مع اأ�سكال املب���اين العادية، وقد 
وج���دت "البنائي���ة" في���ه "م�سرحًا" مالئم���ًا جدًا 
لتطلعاته���ا غر العادي���ة ومفاهيمه���ا التجديدية 
عم���ارة  اأمثل���ة  خ���رة  اأن  بغري���ب  ولي����س   ،
كانت  طليعية،  واأكرها  "الكون�سرتوكتفيزم" ، 
تتمث���ل يف تل���ك االأنواع من املب���اين يف "نوادي 
ال�سغيل���ة" وق�سور ثقافاتها الت���ى �سممها خرة 
وم���ا  الع�سريني���ات  يف  ال�سوفي���ت  املعماري���ني 
بعدها، ومن �سمن تلك النماذج الت�سميمة مبنى 
"نادي زوييف" يف مو�سكو امل�سيد ما بني 1927 
– 1929؛ املعمار: "ايليا غولو�سوف" )1883 - 

.Iyla Golosov  )1945
اأًف���رد ملوق���ع النادي، قطع���ة اأر�س ممت���دة وذات 
�س���كل م�ستطي���ل ومب�ساح���ة متوا�سع���ة ق���درت 
بح���دود 1470 مرتًا مربع���ًا، وقد اربكت وعقدت 
هذه امل�ساحة القليلة نوعًا ما و�سكلها غر املالئم 
توزي���ع مف���ردات الت�سميم �سمن احلي���ز املتاح، 
ولهذا فقد جلاأ املعم���ار ال�ستخدام 10/9 م�ساحة 
املوق���ع لتغطية متطلبات الربنام���ج الت�سميمي، 
يت�سمن مبنى النادي على قاعتني: الكربى منهما 
ت�س���ع ل� 950 مقع���دًا، يف حني �سع���ة ال�سغرى  ب� 

285 مقعدًا. وبالرغم م���ن ن�سوء جملة تعقيدات 
اأبع���اد  تنا�س���ب  تنفيذي���ة متعلق���ة بخ�سو�سي���ة 
املوق���ع، فق���د ج���اء ت�سمي���م االأحي���از الداخلي���ة 
وعالقته���ا بع�سه���ا بالبع����س االآخ���ر عل���ى درجة 
عالي���ة من الكفاءة واملرون���ة يف اال�ستخدام، كما 
اإنه���ا التعطي انطباع���ًا بكونها ف�س���اءات مكتظة 
اأو حمت�س���دة، وقد وظفت اخلر�سانة امل�سلحة مع 

االآجر كمواد اأ�سا�سية لتنفيذ الهيكل االن�سائي.
م���ا يثر يف عم���ارة "نادي زويي���ف"، هي اللغة؛ 
اللغ���ة الت�سميمية املده�س���ة، املت�سمة على في�س 
م���ن احلداثة والتجدي���د، هي الت���ى، يف االأخر، 
كر�س���ت خ�سو�سي���ة املبن���ى، ومنحت���ه فرادت���ه. 
ت�سكيلي���ة،  مف���ردات  "عم���ارة" ذات  اإزاء  نح���ن 
لي����س فق���ط جدي���دة،  واإمنا ال مثي���ل له���ا اأي�سًا! 
ثم���ة كت���ل باأ�س���كال هند�سي���ة منتظم���ة، ت�س���كل 
"ج�سمًا" هند�سيًا غر متماثل،  وفيه، يف ركنه 
املط���ل عل���ى �سارعني، ت���ربز ا�سطوان���ة عمودية 
مزجج���ة بالكام���ل )مثلت مركز احل���ل التكويني 
وثقل���ه االأ�سا�سي يف املعاجل���ة التكوينية للج�سم 
الهند�س���ي(، وه���ي تخ���رتق طوابق كتل���ة املبنى 
ذات االأ�س���كال االأفقي���ة املثقبة باأ�س���كال هند�سية 
لفتحات وا�سع���ة مزججة، ويف داخل هذا احليز 
االإ�سط���واين و�سع املعمار �سلم���ًا حلزونيًا يتيح 
ل���زوار املبنى الو�س���ول اىل طوابقه املختلفة، ال 
يعطي لوح الت�سقيف اخلفيف، املغطي لقمة هذه 
اال�سطوان���ة، اإح�سا�سًا بوق���ف احلركة العمودية 
لل�س���كل اال�سط���واين، واإمن���ا يوؤك���د ح�سوره���ا 
وير�سخ من وجود دوره���ا املهيمن يف التكوين، 
وم���ن اأج���ل اأ�سافة اأ�س���كال مب�ساح���ات زجاجية 
وا�سع���ة، تعمل عل���ى تكري�س عالق���ة الداخل مع 
اخلارج، ا�ستخ���دم املعمار �سل�سل���ة من الفتحات 
ذات االأ�سكال الهند�سية املنتظمة يف اأعلى املبنى 
م���ع خل���ق "�سرفة" مزجج���ة  بالكام���ل مب�ستوى 
كابوليًاع���ن  وب���ارزة   معلق���ة  الث���اين  الطاب���ق 
ج�س���م كتل���ة املبن���ى.  )مت اإلغ���اء ه���ذه ال�سرف���ة ، 

"ترميم���ات" املبن���ى  االأ�س���ف، الحق���ًا،  يف  م���ع 
بال�سبعيني���ات، مثلما مت "غل���ق" بع�س الفتحات 
ذات ال�سط���وح املزجج���ة، مم���ا جع���ل م���ن ج�سم 
كتل���ة املبن���ى "املثقب���ة" واخلفيفة، اأك���ر �سالدة 
وج�سام���ة و�سالبة ع���ن ما �سمم���ه املعمار وتاق 

اىل اإظهاره!(. 
ويف االأح���وال كاف���ة، تبق���ى "عم���ارة" >ن���ادي 
واملبك���رة  املمي���زة  النم���اذج  كاأح���د  زويي���ف<، 
"الكون�سرتوكتفي���زم"  اأ�سل���وب  لتمث���الت 
الطليع���ي، وقد اأثارت عمارته���ا منذ ظهورها يف 
نهاي���ة الع�سريني���ات وم���ا فتئت تث���ر الكثر من 
االعج���اب واالعتزاز من قبل كثر من املعماريني 
ونّق���اد العم���ارة، واعت���رب ظهوره���ا كح���دث مهم 
يف تكري����س احلداث���ة املعماري���ة الرو�سي���ة، هي 
الت���ى اأث���رت  عميق���ًا عل���ى املمار�س���ة املعماري���ة 
احلداثي���ة االأوروبية والعاملي���ة واأغنت خطابها. 
م���رة، قال���ت معماريتن���ا الف���ذة "زه���اء حدي���د" 
خط���وات  "تكم���ل  باأنه���ا   ،)2016  –  1950(
الكون�سرتوكتفي���زم، م���ن النهاي���ة الت���ي و�سلت 
اإليه���ا تلك املقارب���ة االإبداعي���ة!".  ويف اعتقادي 
لي����س م���ن ثم���ة  >ثن���اء< تقري�س���ي، ميك���ن له 
اأن يك���ون مع���ربًا و�سادق���ًا، مبث���ل كلم���ات زهاء 
املختزل���ة، بحق "الكون�سرتوكتي���زم" ومعماريه 
ب�سمنه���م بالطب���ع "ايلي���ا غولو�س���وف" م�سمم 
هذا املبنى املده�س بلغت���ه املعمارية التي منحته 

ع�سرانية وحداثة �سرمديتني !!
واملعم���ار "ايلي���ا الك�سندرفيت����س غولو�س���وف" 
املولود يف 1883 مبو�سك���و واملتويف فيها �سنة 
1945، ولد يف عائل���ة دينية )والده كان كاهنًا(، 
وعم���ل   ،1912 ع���ام  املعم���اري  تعليم���ه  اأكم���ل 
م�ساعدًا اىل املعمار املعروف "الك�سي �سو�سيف" 
، كم���ا كلف يف توثيق وت�سجي���ل وقيا�س االأبنية 
التقليدي���ة وتزيناته���ا م���ن قب���ل دار  من�س���ورات 
"تاري���خ العمارة الرو�سية" ، كما �سمم، وقتها، 
عدة مب���ان يف اأ�سلوب تقليدي وحمافظ، يف عام 
1918 يعم���ل يف بلدية مو�سك���و وكلف بت�سميم 
اإحدى اأحيائها �سمن املخطط اال�سا�سي للمدينة. 
ان�س���م يف ع���ام 1920 اىل اجت���اه م���ا ي�سم���ى ب� 
"الرومان�سي���ة الرمزي���ة" واأم�س���ى اح���د رواده 
املهم���ني، لكنه بدءًا م���ن 1925، ين�سم اىل حركة 
من  جمموعة  وي�سم���م  "الكون�سرتوكتفي���زم" ، 
االأبني���ة يف روحية ذلك التيار الطليعي، ب�سمنها 
عمارته يف  نتحدث عن  ال���ذي  "نادي زوييف"، 
ه���ذة احللق���ة، وعل���ى خ���الف اأخي���ه بانتيليمون 
م�سه���ور  حداث���ي  معم���ار  )وه���و  غولو�س���وف، 
اأي�س���ًا وم���ن منا�س���ري "البنائي���ة" املعروفني(، 
مل ين�س���م اىل "رابط���ة املعماري���ني املعا�سرين" 
OCA( ) الت���ي ع���ربت ع���ن ل�س���ان ح���ال حرك���ة 
"الكون�سرتوكتفيزم"، وقد راأ�س يف الثالثينيات 
اإح���دى املكاتب اال�ست�ساري���ة يف بلدية مو�سكو، 
وم���ن اأه���م اأعمال���ه م���ا بع���د الكون�سرتوكتفيزم 
يف  املهند�س���ني"  لل�سب���اط  ال�سكن���ي  "املجم���ع 
العا�سم���ة الرو�سي���ة )1936 - 1941(، ل���ه كثر 
م���ن الت�سامي���م املنف���ذة يف مو�سك���و وبقية مدن 
رو�سي���ا االأخرى، مثلم���ا له العديد م���ن امل�ساريع 
التي مل تنفذ، تويف �سنة 1945، ودفن يف مقربة 
"نوفوديفيت�سي" اخلا�سة بامل�ساهر مبو�سكو. 

عمارة "نادي زوييف": الحداثة عند تجلياتها المبكرة
د. خالد ال�سلطاني

معمار واأكادميي

علي النجار

ال ي���زال ف���ن االأداء �سب���ه مغي���ب يف املنطقة العربي���ة، واإن 
ا�ستغ���ل فن���ان م���ا عليه، فه���و جم���رد ا�ستثن���اء، اأو من باب 
اإظهار امل�ساركة كتنوع اأو ك�سر لنمطية االأ�ساليب احلداثية 
التي بت ال اأتوانى من اإط���الق �سفة الوراثة عليها، وبهذا، 
فلي����س غريبًا اأن ال يعرتف معظم تدري�سي الفن العرب بفن 
االأداء، وكاأن���ه لعبة �س���رك عبثية ال معنى له���ا. ما دامت ال 
تلت���زم ب�س���روط ممار�ساته���م الفنية التقليدي���ة. ف�سفة الال 
ثبات ماديًا وزمنيًا ومكانيًا توؤرقهم، واعتقد اإْن مل نتجاوز 
هذه املحنة ف�سوف نبقى حمافظني ثقافيًا و�سيا�سيًا)ب�سفة 
املحافظ���ة التقليدية اليميني���ة(. والثبات هنا يعني نكو�سًا 
لل���وراء. وم�سكل���ة املناهج والتلق���ي الت�سكيلية باتت حجر 
ع���رة اأمام ط���الب الف���ن الذي���ن غالبًا م���ا يتج���اوزون ذلك 
بالتل�س�س احلذر على منج���زات املعا�سرة الفنية العاملية. 
مبعنى �سوف يزداد البون �سا�سعًا ما بني الثقافة التدري�سية 
املحافظ���ة وثقافة الطالب اأو الفنان ال�س���اب االأكر انفتاحًا 
على مبتكرات املعا�سرة، مبا متتلك���ه الو�سائل التوا�سلية 
ال�سائل���ة م���ن اإمكاني���ة الفرج���ة املفتوحة عل���ى كل االأعمال 
الت�سكيلية املعا�سرة. فغريب مثاًل اأن ي�ستهزئ)بروفي�سور 
تدري�س���ي( مبق���رتح دار����س الأعم���ال حمم���د عب���د الو�سي 
االأدائية كاأطروح���ة لدرا�سته، ويف ظني اأن هذا التدري�سي 
ال ي���زال مغرقًا باخلط واللون والن�سبة الذهبية على �سطح 
قما�س���ة الر�س���م الت���ي ال ي�ستبدلها ب���اأي اأداء فن���ي معا�سر، 
فكيف فات���ه در�س احلداثة الفنية العراقي���ة بروادها الذين 
مترت�س���وا خل���ف ح�سيلتهم الفنية االأوربي���ة احلديثة، فاإن 
كانت االأربعينيات من القرن املن�سرم اأكادميية وانطباعية 
وحت���ى تكعيبي���ة، فالعقدي���ن االأخري���ن من قرنن���ا الواحد 
والع�سرين باتت مناط���ق اأداءات الفنانني الت�سكيليني فيها 
�سا�سع���ة وال ت���زال خا�سع���ة للتغير مب�ستج���دات اأخرى ، 
األي�س م���ن االأجدر ملثل هذا االأ�ست���اذ )الفنان( اأن يطلع ولو 
على الن���زر الي�سر من مكت�سفات ع�سرنا الفنية، األي�س هو 
االآخر يعي�س يف ع�سرنا. اأم ال يزال من خملفات املا�سي. 

اأعم���ال حممد عبد الو�سي، هل هي فع���اًل تنتمي للفن الذي 
يدعى اأداءا:   

    ح�سنا االأداءات يف موروثنا الثقايف ارتبطت بالطقو�س 
الديني���ة والثقافي���ة ب�س���كل عام، فه���ي بهذا املعن���ى ال متثل 
ال���ذات كفاع���ل لوحده���ا، ب���ل ال�سرتج���اع م�سه���د احلادث���ة 
�سخ�سي���ة  للق����س  اأو  احل�سيني���ة،  حم���رم  طقو����س  يف 
احلكواتي)الق�س���ة خون( االإ�ساري���ة، لكن اأن يكون اجل�سد 
لوحده فاعاًل فنيًا. فه���ذا يتقاطع وثقافة االأداءات املا�سية، 
ليدخ���ل جم���ال حقل فن���ي جديد ي���وؤدي اأغرا�س���ه اخلا�سة 
كب���اث لذات���ه فق���د، ما يفعل���ه الو�س���ي لوح���ده واأحيانًا مع 
اآخري���ن، كما م�ساركته مازن املعم���وري مثاًل، هو االن�سالل 
من تل���ك االأداءات الت�سكيلية التقليدي���ة العراقية، بج�سده، 
ولي�س كم���ادة فيزيقية اأخرى. واإن ا�ستع���ان ببع�س املواد 
اأو االأدوات اجلاه���زة، فم���ن اأج���ل ا�ستنطاقها مب���ا يتوافق 
والفكرة املكر�سة لها، ال ا�ستعمالها تل�سيقيا كما يف اللوحة 

واالأعمال الت�سكيلية املقاربة.
 يب���دو اأن حممد عبد الو�س���ي ا�ستوعب در�س الفن االأدائي 
كفع���ل مفاهيم���ي مبني���ًا على فك���رة بحاجة لالإف�س���اح عنها 
ج�سدي���ًا وح�سي���ًا، فهو يركب من مادة ج�سم���ه وبقية املواد 
اجلاهزة عماًل تركيبيًا واحدًا تتداخل اأجزاوؤه وج�سده، اأو 
لوحدها اأج�س���اد تعرب عن اأحداث اأو اإحاالت فكرية ملغزة، 
�س���واء كان���ت مواده���ا االأولي���ة من ن�سي���ج �سعب���ي اأو اناء 
طع���ام، اأو خوذة حربية اأ مواد مبعرة اأو حتى الف�ساءات 

املحيطة. 
يف مقدم���ة الأعمال���ه يذك���ر حممد باأن���ه)... يف خ���الل فرتة 
طفولت���ي كن���ت اأن���ام اأحيان���ا مبع���دة فارغة)اإ�س���ارة لزمن 
احل�س���ار االأمم���ي املقي���ت(، مت تنفي���ذ اأول م�س���روع فن���ي 
الأدائي عل���ى �سطح منزيل �سميته)مائ���دة الغداء( اأعرب فيه 
ع���ن �سعوري باجل���وع خالل تلك الف���رتة، وكذلك عن القتل 
اليوم���ي... اأردت اأن اأنت���ج فن���ًا م�سابهًا ل�سلوك���ي وحالتي 
النف�سي���ة، فقدم���ت اطباقًا م���ن ر�سا�س واخلب���ز وم�سد�س 
مرب���وط مب�سام���ر واأ�س���الك(. ويذك���ر اأي�س���ا ب���اأن)االأداء 
مه���م بالن�سب���ة يل، حيث ال توج���د قي���ود وال تقنيات تعيق 
الفك���رة... وكف���ن اعت���ربه خطاب���ًا معرفي���ًا يحت���وي عل���ى 
خ�سائ�س �سخ�سية(، انته���ى االقتبا�س لن�ست�سف منه اأهم 
مي���زات ف���ن االأداء، وهي الفك���رة التي ميك���ن تنفيذها بكل 
امل���واد امل�ساع���دة املتاح���ة واملعاجل���ة ملو�سوعه���ا وظروفه 
اخلا�سة، وكونه فنًا ملت�سقًا بذهن وج�سد الفنان ويرتبط 

باحل���دث، فهو ب�سكل ع���ام فن يدمج الو�سائ���ط التي جتمع 
ما ب���ني التكنولوجي���ا واخليال واحل���دود املتوقع���ة له، ما 
دام يرتب���ط باملو�سوع���ات العام���ة والتج���ارب ال�سخ�سية 
للفن���ان، كما حاجته للتعبر ع���ن االإدانة والنقد االجتماعي 
بروح حتويلية،  الزم���ن واملكان واجل�سد وح�سور الفنان 
ه���ي التي توؤ�س�س للعالق���ة ما بني خال���ق العمل وجمهوره 
وال يه���م املكان �س���واء كان �سارعًا اأو �سال���ة عر�س، ما دام 
االأداء يوؤدي اىل ردة فعل املتلقني، واأعتقد اأن هناك و�سائج 
مرئية ما بني فن االأداء وفن اجل�سد وفن االأر�س اأو البيئة. 
واأحيان���ًا ما تت�سابك خطوطهما م���ا دامت تقع �سمن منطقة 
م�سطل���ح االأداءات املفاهيمي���ة، من هنا ب���ات االفرتاق عن 
االأداءات الت�سكيلي���ة التقليدي���ة عل���ى اأ�س���ده، وم���ا دام ف���ن 
االأداء من�سوي���ًا حت���ت يافط���ة الف���ن املفاهيم���ي، فبالتاأكيد 
هناك روابط تنظمها وبقية اأداءات هذا الفن، لذلك ال غرابة 
اأن جن���د اأعمااًل عن���د حممد الو�سي منّفذة مب���واد واأدوات 
جاه���زة فق���ط، اأو اأداءات تخاطرية ما بينه وبني االآخرين. 

كم���ا اأن لدور التوثيق ال�س���وري والفيديوي الأعماله اأجده 
مهم���ًا اأي�سًا لت���وؤدي دورها التوا�سل���ي باملتلقي وبتجارب 
االآخري���ن، وال باأ����س اإن كان���ت التجرب���ة جماعي���ة، كما يف 
عر����س انفجار الكرادة مث���اًل والتي اأعطت زخم���ًا وا�سحًا 
خلو�س التجربة من قبل اأكر من فنان يف داخل العراق. 

   اأخ���را ولكي ال اأخو����س يف ا�ستعرا�س اأداءات الو�سي، 
اأعتقد باأن���ه ا�ستطاع اأن يو�سل خطاب���ه الفني ملدياته التي 
خطط له���ا، وكفن توا�سلي اأي�سًا م���ع العديد من العرو�س 

العاملية امل�سابهة. 
    م���ا دم���ت ذك���رت يف مق���ايل عم���ل اليوغ�سالفية)مارين���ا 
دورة  يف  ب���ه  ا�ستقب���ل  الت���ي  واحلف���اوة  ابراموفيت����س( 
فين�سي���ا تل���ك. يق���ودين ذل���ك اىل اهتم���ام الع���امل الغربي، 
وب�س���كل خا����س يف الت�سعيني���ات لف���ن االأداء وان�سمام���ه 
للثقاف���ة ال�سائ���دة، حيث اخذت عرو�س االأعم���ال املتنوعة، 
احلي���ة وامل�س���ورة اأو املوثق���ة ت�سب���ح جزءًا م���ن عرو�س 
املتاح���ف باعتبارها تخ�س�سًا فنيًا، وليت���م �سمها كما قطع 
فني���ة ملجموعاته���ا، مثل)التي���ت كل���ري اللن���دين، ومتحف 
الفن احلدي���ث النيويوركي، ومركز بومبي���دو الباري�سي( 
وغرها م���ن املتاحف امل�سهورة. مثلما دع���وة فناين االأداء 
م���ن خمتل���ف دول العامل �سرق���ًا وغربًا لعرو����س البيناالت 
وغره���ا، اأال يكفي هكذا اعرتاف بكون���ه فنًا ال يختلف عن 

بقية فنون ما بعد املعا�سرة.
لننتب���ه اإذا لغي���اب الت�سنيف الفن���ي الت�سكيلي الذي �سوف 
يعي���ق حركة الت�سكي���ل العراقي ع���ن اللح���اق بنظرائه من 
الدول االأخرى، هذا الغي���اب الذي يكر�س جتاهل التجارب 
املحلي���ة املعا�سرة الرائدة)مع حتفظي عل���ى زمن الريادة( 
واعتبارها خارج مفهومه ل�سوابط و�سروط مالمح العمل 
الفن���ي. وبه���ذا رمب���ا يك���ون حممد عب���د الو�س���ي بالن�سبة 
له���م جمرد م�سع���وذ، ال بكونه فنانًا باحثًا ع���ن اأداءات فنية 
جدي���دة، هي باالأح���رى كانت من منجزات الف���رتة الزمنية 
ل�ستيني���ات الق���رن املا�س���ي وم���ا بعده���ا. وم���ا دام ع�سرنا 
احلا�س���ر ي�ستغل على اإعادة تفكي���ك املفاهيم الفنية واإعادة 
�سياغته���ا م���ن جدي���د، فه���ل علين���ا اأن ن���رتك ه���ذا اجلديد 
ل�سياغات عربها زمننا بحوايل ثمانية عقود واأقدم بكثر، 
وه���ل نحن اأق���وام ما�سوية، �سوؤال اأعتقد عل���ى كل اأ�ساتذة 

الفن الت�سكيلي العراقي اأن ينتبهوا الأهميته احل�سارية.

حممد عبد الو�صي هل هو فنان اأم ماذا؟

مبنى "نادي زوييف" )1927 - 1929(، مو�سكو، املعمار "ايليا غولو�سوف"، منظر عام. 



روما / عرفان ر�شيد 

خمرجت���ان وثاث���ة ممثل���ن.. رج���ان وث���اث 
ن�ساء..

لي�س���ت هذه اجلملة اأُحجي���ة كتلك التي كان ابو 
اله���ول يطرحها على الرجال الراغبن يف عبور 
بواب���ات طيبة، ومل يتمّكن اإال اوديب من اعطاء 
اجل���واب  ال�سحيح اإليه. كا لي�ست اأُحجية، بل 
واقعا عا�س���ته، وتعي�س���ه ال�س���ينما العربية منذ 
اأيلول/�س���بتمرب 2019، اي من���ذ اللحظة التي 
حم���ل فيها التون�س���ي �س���امي ب���و عجيلة اأ�س���د 
مهرجان فيني�س���يا ال�سينمائي الدويل ال�ساد�س 
وال�سبع���ن  كاأف�س���ل ممث���ل ع���ن دوره يف فيلم 
"بيك نعي�س" ملواطنه مهدي بر�ساوي. و�سامي 
اأبو عجيلة هو الفرن�سي، عربي االأ�سول، الذي 
ع���اد هذا الع���ام ليف���وز بجائزة �سي���زار الأف�سل 
ممث���ل ع���ن ذات ال���دور، وه���و اأح���د الرجل���ن 

اللذي���ن اأ�س���ر اإليهم���ا يف كتابت���ي ه���ذه، واأما 
ثانيهم���ا فه���و ال�س���وري ال�ساب يحي���ى مهايني 
ال���ذي ف���از بجائ���زة اف�س���ل ممّث���ل يف برنامج 
اآف���اق  يف الدورة  ال�سابع���ة وال�سبعن ملهرجان 
فيني�سيا ال�سينمائي الدويل يف اأيلول/�سبتمرب 
املا�س���ي وذلك عن ادائه ل�سخ�سية �سام يف فيلم 
التون�سية  باع ظهره" للمخرجة  الذي  "الرجل 
ال�سابة كوثر ب���ن هنّية، وهو الفيلم الذي يحّث 
اخلط���ى نح���و جوائ���ز االأو�س���كار له���ذا العام، 
وكوثر بن هنّية ه���ي اأوىل الن�ساء الثاث التي 
اأ�س���رت اإليه���ّن يف بداي���ة حديث���ي، وقد متكنت 
خال �سن���وات قليلة من احت���ال مكانة خا�سة 
ب���ن املخرج���ن العرب بع���د اإجنازه���ا لفيلميها 
الق�سرين "اإيد اللوح" و"بطيخ ال�سيخ" ومن 
ث���م ال�سري���ط الوثائق���ي الطويل "زين���ب تكره 
الثل���ج". لتع���ود اإىل اإجناز �سريطه���ا الوثائقي 
الروائ���ي  املت�س���كل "�س���اط تون����س"، ومن ثّم 

لتتبعه ب�سريطه���ا الروائي "على كف عفريت"، 
وتختم الرحل���ة، للوهلة، مع فيلم "الرجل الذي 
باع ظهره". ولن تك���ون كوثر بن هنّية وحيدة 
يف رحل���ة اال�سرتاك يف  التظاه���رة االحتفالية 

لاع���ان عن ا�سم���اء الفنانن واالأف���ام الفائزة 
باأو�س���كارات هذا الع���ام، بل �سرافقه���ا فريقها 
واحل�سن���اء االإيطالي���ة موني���كا بيلوت�سي التي 
اأع���ارت نف�سها اإىل عم���ل كوثر بن هنّية يف دور 

ثانوي لكن باأداٍء الفت.
و�سترتاف���ق كوث���ر ب���ن هنّي���ة يف ه���ذه الرحلة 
م���ع املخرج���ة الفل�سطيني���ة ف���رح نابل�سي التي 
"الهدي���ة" الأو�س���كار  الق�س���ر  تر�ّس���ح فيلمه���ا 
اأف�سل فيلم ق�سر، والذي يوؤدي بطولته النجم 
الفل�سطيني ال�ساب �سالح بكري برفقة مرمين 
اأّديتا دوريهم���ا ب�سكل جمي���ل، اإحداهما الطفلة 
الرائعة مرمي كن���ج والثانية هي املمثلة ال�سابة 
م���رمي با�سا، اإبنة النجم امل�سرحي وال�سينمائي 
الفل�سطين���ي كامل البا�سا.  اأخرا، ولي�س اآخرا، 
وكم���ا يق���ول االإيطاليون، حّبة الك���رز فوق قمة 
الكعكة فهي املغني���ة واملمثلة املغربية اخلن�ساء 
بطم���ة التي اأم�ست ما يرب���و على 10 �سنن من 

اال�ستغ���ال امل�سرتك مع املخ���رج املغربي ال�ساب 
ا�سماعي���ل العراق���ي ملعاجل���ة ن�س الفل���م "زنقة 
كونتاك���ت"،  وح���ن انتهيا م���ن معاجلة الن�س 
اخربه���ا  لاإنت���اج  االإع���داد  بعملي���ات  والب���دء 
ا�سماعي���ل العراق���ي باأنها هي املمثل���ة املختارة 
فاعرت�س���ت  الفيل���م،  يف  البطول���ة  دور  الأداء 
اخلن�ساء ُم�س���رًة اإىل اأّن عمرها ال يتنا�سب مع 
عم���ر ال�سخ�سية، والتي هي ا�سغ���ر منها �سنا، 
فب���ادر املخ���رج اإ�سماعيل العراق���ي اإىل اإعامها 
ب���اأن عم���ر ال�سخ�سي���ة �سُرف���ع ليتنا�س���ب م���ع 
العمر احلقيق���ي للخن�ساء بطمة، وهذا ما حدث 
بالفع���ل، وقد كان ح�سور بطمة يف الفيلم �سببا 
يف جناحه ويف ح�س���ول اخلن�ساء نف�سها على 
جائ���زة اأف�س���ل ممثل���ة يف ذات الربنام���ج الذي 
ف���از فيه يحيى مهايني بجائزة اأف�سل ممثل يف 
برنام���ج اآفاق يف ال���دورة ال�سابع���ة وال�سبعن 

ملهرجان فيني�سيا ال�سينمائي الدويل.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�س����در حديثًا عن دار املدى كت����اب "االأر�س اليباب وتاقحها 
مع الرتاث االإن�ساين" لل�ساعر العراقي املقيم يف لندن فا�سل 
ال�سلط����اين. يت�سمن الكت����اب درا�سة عن م�س����ادر الق�سيدة 
االأ�سطورية والديني����ة، وال�سعرية والنرثية، يف كل الرتاث 
االإن�ساين ولي�����س الغربي فقط، وحتلي����ًا الأق�سام الق�سيدة 
اخلم�س����ة، باالإ�ساف����ة اإىل ترجمة جدي����دة، ودرا�سة مقارنة 
لرتجمات عربية للق�سيدة �سدرت منذ ال�ستينيات وبعدها 
للوي�����س عو�����س واأدوني�س ويو�سف اخل����ال وعبد الواحد 
لوؤل����وؤة وماه����ر �سفيق فري����د ويو�سف اليو�س����ف وتوفيق 

�سايغ.

منذ اأعوام واأنا مثل جميع 
العراقين نتابع قفزات 

ال�سيا�سين من قناة اإىل اخرى، 
ومثل كثر من العراقين اتابع 

كيف تتحول هذه الربامج 
اإىل نكات من النوع الثقيل، 
ومل اأكن اأدري اأّن ت�سحيات 

املواطن العراقي �ستنتهي اإىل 
عر�س برامج "توك �سو" يظهر 

فيها �سيا�سيون وم�سوؤولون 
يتحدثون عن النزاهة والعدالة 

واالإعمار والتنمية! ، يف 
الوقت الذي ارتفعت فيه ن�سبة 
الفقر اىل 40 باملئة ، والبطالة 

العراقية دخلت مو�سوعة 
غيني�س ، واالموال املنهوبة 

ميكن لها ان تبني ع�سرة 
بلدان ،ولكرثة ما �ساهدُت يف 
الف�سائيات من برامج ترّوج 

ملنظمة ال�سحك على املواطن، 
وتقدم  حوارات ال ت�سلح  

لا�ستهاك الب�سري، م�سكلتها 
انها حتاول ابتزاز عواطف 

النا�س اإىل اأق�سى م�ستوياتها، 
يحدث اأن جتد بع�سا من 

ال�سيا�سين وامل�سوؤولن يظهر 
دامع العينن وهو يتغنى بحب 

العراق ، يف الوقت نف�سه يحول 
العراق اىل �سركة م�ساهمة 

، والننا فيزمن الكوميديا 
�ست�ساهم مواقع التوا�سل 

االجتماعي يف اإ�ساعة ال�سخرية، 
وكان اآخرها ما احتفنا به ال�سيد 
اأحمد املا طال الذي حتول من 

مقدم برامج اإىل ناطق با�سم 
احلكومة، ثم اإىل معار�س 

للحكومة،  حيث اأخربنا ، اأن 
لديه م�ستحقات غر مدفوعة 

من مكتب رئي�س الوزراء بقيمة 
500 األف دينار عراقي. وكتب 

على ح�سابه يف تويرت: "مل 
اأ�ستلم من الدولة دينارًا واحدًا 

طيلة اخلم�سة اأ�سهر التي عملت 
بها، بل اأطلب مكتب رئي�س 

الوزراء 500 األف دينار ، 
اأعطيتهن ملواطن حمتاج .

ال�سخرية فن تن�سيط الذاكرة، 
كما يخربنا �ساحب كتاب 

ال�سحك هرني برج�سون، لكننا 
نعي�س لاأ�سف مع �سخ�سيات ال 

تطيق ال�سخرية اإال على املواطن 
امل�سكن . لكن ال�سيد احمد 

املا طال �سوف يظل ي�سطاد 
ال�سحكات منا ويتحدى اأن 

يقلده اأحد 
يف معظم بلدان العامل توفر 

ال�سيا�سة مادة دائمة لل�ساخرين، 
وقدميًا كان نوري ال�سعيد 

ي�سحك كلما �ساهد كاريكاترًا 
له مر�سومًا على غاف جملة 

الوادي، اأو كلما قراأ امللك في�سل 
االأول مقالة ت�سخر من �سيا�سته 

يكتبها مو�سى ال�سابندر بتوقيع 
علوان اأبو �سرارة، ويخربنا 
ال�سابندر يف �سرته ذكريات 

بغدادية: "وجدت امللك في�سل 
واقفًا، ف�سلمت و�سافحت جالته 

وهو يقول: اإنت مو�سى لو 
علوان اأبو �سرارة؟.. اأنا اأريد 

األوي ذراع علوان اأبو �سرارة.. 
واأرحب مبو�سى"!.

اإحدى ح�سنات ال�سيا�سي 
العراقي اأنه حرك يف العراقين، 

حا�سة ال�سحك والتنكيت 
وحتويل م�سل�سل "عائلة 

الكربويل" اإىل م�سل�سل نكات 
يومية على ما يجري من مهازل.

امل�سافة هنا بن "الهزل" 
و"اجلد"، ق�سرة اإىل حد 
ال تعرف هل هذا احلديث 

"�سخرية" منا نحن املتابعن، اأم 
ال�سيد  فيها  يريد  تغريدة  "جمرد 

اأحمد املا طال ا�سرتجاع 500 
األف دينار منحها ملواطن حمتاج 

، فقد اكت�سف ان احلكومة مل 
ت�سلمه  �سندوق الزكاة  .

�صندوق زكاة احمد 
املال طالل!!

الأر�ض اليباب

 علي ح�شني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)االثن���ن( اأن درج���ات احلرارة �سرتتفع قليا عن معدالته���ا ليوم اأم�س، واأن 

اجلو �سيكون غائمًا يف بع�س مناطق الباد.    
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ب�سام في�سل بات حديث ال�سو�سيال 
ميدي���ا العراقي���ة، و�سغله���ا ال�ساغل 
ه���ذه االأيام، وهو �س���اب عراقي من 
حمافظة كركوك بق�ساء احلويجة، 
وذلك عق���ب انت�سار �س���وره كالنار 
يف اله�سي���م، يف خمتل���ف من�س���ات 
و�سفح���ات التوا�س���ل االجتماع���ي 

يف الباد.
حي���ث يظهر يف تل���ك ال�سور، وهو 
ف���وق  اجلامعي���ة  �سهادت���ه  معلق���ا 
�سدره، اأثناء عمله يف حمل اأكيا�س 
االإ�سمن���ت الثقيل���ة، الإعانة اأهله يف 
و�س���ط  املعا�سي���ة،  اأموره���م  تدب���ر 
تف�سي الغ���اء والبطال���ة، وارتفاع 
الغذائي���ة  وامل���واد  ال�سل���ع  اأ�سع���ار 

االأ�سا�سية.
م���ن  القن���وط  اأ�ساب���ه  اأن  وبع���د 
احل�س���ول عل���ى وظيف���ة حكومي���ة 

كانت، اأو لدى القطاع اخلا�س.
وق���د اأدى تراب���ط وتفاق���م االأزمتان 
االقت�سادي���ة وال�سحي���ة يف الباد، 
كورون���ا  وب���اء  تف�س���ي  اأث���ر  عل���ى 
امل�ستج���د، اإىل ت�سري���ح العدي���د من 
الأع���داد  واملوؤ�س�س���ات  ال�س���ركات 
كبرة من موظفيه���ا وتقلي�سهم، ما 
اأث���ر �سلبا بالتايل عل���ى توفر فر�س 
العم���ل، خا�س���ة حلمل���ة ال�سه���ادات 

اجلامعية وذوي االخت�سا�س.
العراق���ي  ال�س���اب  ق�س���ة  واأث���ارت 
ب�س���ام تفاع���ل املغردي���ن واملعلق���ن 
وتعاطفهم عل���ى �سفحات التوا�سل 
غالبي���ة  اأك���دت  واإن  االجتماع���ي، 
االآراء عل���ى اأن ال�سغ���ل لي����س عيبا، 
لك���ن مع ذل���ك من ح���ق ه���ذا ال�ساب 

ع���ن �سخط���ه وا�ستيائ���ه،  التعب���ر 
جراء عدم متكنه من احل�سول على 
وظيفة، تنا�سب تخ�س�سه اجلامعي 

وحت�سيله العلمي.
ال�سه���ادة  اأن  اإىل  البع����س  وذه���ب 
اجلامعي���ة بات���ت جم���رد ورق���ة مع 

عم���ا  حلامله���ا  تكف���ل  ال  االأ�س���ف، 
جمزي���ا ومتنا�سب���ا، مع م���ا يكابده 
امل���رء م���ن م�سق���ات وتكالي���ف على 

التخ���رج  حل���ن  �سن���وات،  م���دى 
واحل�سول على �سهادة جامعية.

اأن  اآخ���رون  معلق���ون  راأى  فيم���ا 
ال�سب���ب الرئي����س يكم���ن، يف تراكم 
يف  احلكومي���ة  ال�سيا�س���ات  ف�س���ل 
التخطي���ط، ويف تطوي���ر االقت�ساد 
وتنويع قاعدته، والعجز عن توفر 
الأ�سح���اب  �سيم���ا  العم���ل،  فر����س 

الكفاءات وخريجي اجلامعات.
يقول ب�سام في�سل �ساحب ال�سور: 
"اأنا اأكرب اأخوتي ومن مواليد العام 
1992، ورغم اأن ثمة ع�سرات اآالف، 
ك���ي ال نق���ول مئ���ات اآالف احل���االت 
امل�سابه���ة حلالت���ي، م���ن خريج���ن 
عاطلن عن العم���ل، لكن بادرت اإىل 
تعلي���ق �سهادتي فوق �سدري، اأثناء 
عمل���ي يف حم���ل اأكيا����س االإ�سمنت 
وغرها م���ن ب�سائع، كي األفت نظر 
احلكوم���ة  وم�س���وؤويل  املجتم���ع، 

حلالتن���ا، ك�سب���اب م�ستقبله���م على 
كف عفريت".

ن�ستغ���ل  واأن���ا  "وال���دي  ويتاب���ع: 
�سوي���ة كعامل���ن، لكن���ه االآن عاج���ز 
عن العمل الأ�سباب �سحية، واحلمل 
عل���ي لوح���دي االآن، فو�سعن���ا مزر 
الأبعد حد، لكني اأكد ب�سرف وبعرق 
قوتن���ا،  لك�س���ب  كعام���ل  جبين���ي 
ونتمنى اأن يلتفت اأح���د امل�سوؤولن 
لن���ا، ويطل���ع عل���ى حالتن���ا ال�سعبة 
غ�س���رويف  ان���زالق  ل���دي  حي���ث 
واأوج���اع يف الظه���ر، لكن���ي ا�سطر 
ل�س���د ظه���ري وربط���ه بح���زام، كي 
اأمتك���ن م���ن العم���ل حي���ث ال يوجد 
لدينا اأي م�سدر رزق، اأو دخل بديل 
عن عملي هذا، وحتى ال يوجد لدينا 
بيت الئ���ق لل�سكن، فهو جمرد هيكل 
من جدران و�سق���ف، با اأبواب وال 

�سبابيك وال كهرباء".

�شاب عراقي ي�شبح حديث ال�شو�شيال

بغداد/ املدى

اأعلنت وزارة الثقافة، يوم اأم�س، ادراج 
العاملي  الرتاث  الئحة  على  كركوك  قلعة 

التمهيدية من قبل منظمة اليون�سكو.  
عليه  اطلعت  بيان  يف  ال���وزارة  وق��ال��ت 
اأدرجت  اليون�سكو  "منظمة  اإن  )امل��دى( 

الرتاث  قلعة كركوك على الئحة  موؤخرًا 
القلعة  الأهمية  وذلك  التمهيدية؛  العاملي 
فيها  املوجود  الثقايف  التنوع  حيث  من 
نبي  جامع  منها  جوانب  ع��دة  توجد  اإذ 
واجلامع  القلعة  ج��وار  اإىل  دانيال  الله 
الكبر وجامع العريان ف�سًا عن وجود 

كني�سة اأم االأحزان الكلدانية".  

اتخذت  "اليون�سكو  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
العاملية  القيمة  لوجود  باالإدراج  قرارها 
ومت  الثقافية،  الناحية  من  اال�ستثنائية 
التي  الثقافية  املعاير  حت��ت  ادراج��ه��ا 
وا�ستثنائي  فريد  �ساهد  اأنها  على  تن�س 
مثااًل  ت��ك��ون  واأن  ح��ي��ة،  ح�����س��ارة  على 
ب�����ارزًا ع��ل��ى ن��وع��ي��ة ف��ري��دة م��ن البناء 

واملعمار ومثااًل تقنيًا وخمططًا يو�سح 
مرحلة مهمة من تاريخ الب�سرية".   

عدة  ت�سم  القلعة   " ان  البيان،  وذك��ر 
القي�سرية  �سوق  منها  بنائية  وح��دات 
وال��ق��ب��ة اخل�����س��راء وال��ت��ي ت��ع��ود اإىل 
عن  ف�سًا  )762ه�� (  االأتابكي  الع�سر 

البيوت الرتاثية".   

م�����ش��ر اإىل  زك�����ي  م���ن���ى  لإع��������ادة  ت����رع����ات  ج���م���ع  ح��م��ل��ة 

ان��ت�����س��رت ���س��ائ��ع��ة ج��دي��دة يف ال�����س��اع��ات 
اأني�ستون  جينيفر  ح��ي��اة  ح��ول  املا�سية 
اخل��ا���س��ة م���ا ج��ع��ل��ه��ا ت��ت�����س��در ع��ن��اوي��ن 
التوا�سل  مواقع  رواد  وحديث  ال�سحف 

االجتماعي.
جينيفر  قيام  عن  ال�سائعة  وتتحدث 
مع  وتزامنًا  مك�سيكي،  طفل  بتبني 
من  العديد  ظهرت  ال�سائعات  هذه 
ت�سريحاتها ال�سابقة حول فكرة 

االأطفال ووجودهم.
النجمة  اأن  احلقيقة  لكن 
تخاف  ع��ام��ًا   51 البالغة 
االأطفال  اإجناب  فكرة  من 
وكانت  عائلة  تكوين  اأو 
خ��ال  م���رة  ذات  ���س��ّرح��ت 
االإجن���اب  ح���ول   Elle جم��ل��ة  م��ع  ل��ه��ا  مقابلة 
"لقد وج���دت ف��ك��رة اإجن����اب االأط��ف��ال  ف��ق��ال��ت: 
ب�سراحة خميفة نوعًا ما، فبع�س النا�س وجدوا 
ليكونوا اأزواجا وينجبوا اأطفاال واأنا ال اأعرف 

كيف ياأتي ذلك ب�سكل طبيعي بالن�سبة يل".
هو�س  عن  جينيفر  اأعربت   2016 عام  وخ��ال 
و�سائل االإعام وال�سحافة بحياتها ال�سخ�سية 
وخططها لتكوين عائلة من خال مقال كتبته ل� 
اأو�سح  "لقد  جينيفر:  وكتبت   ،Huffpost
امل���راأة  قيمة  ن��ح��دد  اأن��ن��ا  امل��ا���س��ي  ال�سهر  يل 
حيث  واالأم��وم��ة،  الزوجية  حالتها  على  بناًء 
لديهن  ول��ي�����س  امل��ت��زوج��ات  غ��ر  ال��ن�����س��اء  اأن 
�سيء  �سعيدة، وهذا  ناجحة وغر  اأطفال غر 

خاطئ".

�شنة وفرية احل�شاد لل�شا�شة العربية نث�ر بذورها ممثلون و�شينمائيات عربيات

ق��ل��ع��ة ك���رك���وك ت�����ش��ت��ع��د ل���دخ���ول لئ���ح���ة ال������راث ال��ع��امل��ي

دفن الأمري فيليب بالقبو امللكي.. وينتظر اإليزابيث يف مكان اآخر

جينيفر اأني�شتون تثري 
اجلدل بتبنيها لطفل

����س���ه���دت م����واق����ع ال��ت��وا���س��ل 
االج���ت���م���اع���ي اأط�������رف ح��م��ل��ة 
للتعاطف مع النجمة منى زكي 

"لعبة  م�سل�سل  عرب  تقدم  التي 
اإىل  ذهبت  �سيدة  نيوتن" دور 
االأول  حملها  لو�سع  اأم��ري��ك��ا 
االأمريكية،  بحثا عن اجلن�سية 
بالعودة  زوجها  يطالبها  ولكن 
وق��ت  ب����اأق����رب  ال���ق���اه���رة  اإىل 
وي��ه��دده��ا ب��ال��ط��اق، وت��واج��ه 
اأزم������ات ���س��ع��ب��ة حت����ول دون 
وجود  ع��دم  بينها  من  عودتها 
امل��ب��ل��غ ال�����ازم حل��ج��ز ت��ذك��رة 
ال���ع���ودة ووج�����ود خ��ط��ر على 

احلمل.
االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع 
لوعاء  �سورة  م�ساركة  �سهدت 
زج����اج����ي ي�����س��ب��ه ����س���ن���دوق 
عليه:  وم��ك��ت��وب  ال��ت��ربع��ات، 
عل�سان نرجع منى زكي م�سر، 
اللي  ال��ت��وت��ر  م��ن  وتخل�سنا 

معي�سانا فيه.
ال��ن��اق��دة  وج��ه��ت  اأن  و���س��ب��ق 
اإ�سادة خا�سة  ماجدة خر الله 
امل�سل�سل  و���س��ن��اع  زك��ي  ملنى 

وقالت عرب �سفحتها على موقع 
م�سهد  تف�سيات  بوك:  الفي�س 
دخ����ول م��ن��ى زك���ى احل���م���ام.. 
وخل���م���ت���ه���ا..  اأف�����ع�����ال  ردود 
تعاملها  وخ��وف��ه��ا..  اإحباطها 
م����ع ج���ران���ه���ا ف����ى امل��ن��ط��ق��ة 
الع�سوائية اللب�س فى اأمريكا. 
لاإجنليزي  نطقها  واأ�سافت: 
متعوب  تفا�سيل  كلها  بركاكة 
الأول  بعبقرية  بتتقدم  فيها 

مرة فى م�سل�سل م�سري.

 كرمي الدّفاعي   
امل�س���ور الفوتوغرايف نعاه االحتاد 
الع���ام لاأدباء والكّت���اب يف العراق، 
حي���ث تويف اث���ر وب���اء كورونا يوم 
ام����س االح���د، و يعّد ك���رمي الدفاعي 
جل�س���ات  موؤر�سف���ي  اأب���رز  م���ن 
ومهرجان���ات احت���اد اأدب���اء العراق، 
تخلي���د  يف  حا�س���رة  ب�سم���ة  ول���ه 
املواق���ف الت���ي جمعته���ا منا�سب���ات 
االأدب���اء، وحلظاته���م املبدع���ة، وهو 
ع�سو ا�سرة حترير جريدة "وتريات 
جواهرية" التي ت�سدر عن االحتاد.

 جا�شم حيدر
الفن���ان ورئي�س جمعية  اإحياء تراث 
املو�س���ل، اك���د ان اجلمعي���ة  ت�ستعد 
الإقام���ة معار����س �س���ور ع���ن ازي���اء 
وفولكل���ور مكون���ات املو�س���ل، م���ن 
وايزيدي���ن  وم�سيحي���ن  م�سلم���ن 
و�سب���ك وكرد وتركم���ان، وكل مكون 
يعر����س فولكلوره م���ن ازياء وغناء 

للتعري���ف  يقدم���ه  اأن  ي�س���اء  وم���ا 
بنف�سه.

 اأحمد خلف 
الروائ���ي والقا����س مت���ت مناق�س���ة 
ر�سال���ة ماج�ستر باللغ���ة الفار�سية 
للطالب���ة �سرمن امين���ي يف جامعة 
"ت�س���ارع  روايت���ه  ع���ن  كرد�ست���ان 
اخلطى" وهي الرواية ال�سادرة عن 
دار امل���دى قبل اع���وام قليلة وكانت 
دار املدى ا�سدرت عددا من روايات 
احمد خل���ف ابرزها الرواق الطويل 

ورواية احللم العظيم.

كني�سة  يف  امللكي  القبو  يف  ال��رثى  فيليب  االأم��ر  ُوري 
�سانت جورج اإىل جانب رفات 24 من اأفراد العائلة املالكة، 
يكون  اأن ال  املرجح  لكن من  اإجنلرتا،  بينهم 3 من ملوك 
هذا مثواه الدائم. ي�سم القبو الذي يعد اأكرب مواقع الدفن 
الذي  الثالث،  جورج  امللك  رفات  الكني�سة،  داخل  ال�سبعة 
الثورة  �سنوات  تقريبا  عقود  �ستة  دام  الذي  حكمه  �سهد 
االأمركية. كما دفن هناك اأي�سا اأبناوؤه امللك جورج الرابع 

اأي�سا مكانا موؤقتا لدفن  القبو  الرابع. كان  وامللك ويليام 
نحو 30 فردا من اأفراد العائلة املالكة، بينهم والدة فيليب، 
اأندرو اأمرة اليونان، التي نقل رفاتها اإىل دير على جبل 
الزيتون يف القد�س، حيث ترقد االآن بالقرب من خالتها، 
دوقة رو�سيا الكربى �سرج. ومن املتوقع اأن ُتدفن امللكة 
املقربة  يف  وفيليب  ه��ي  وفاتها  بعد  الثانية  اإليزابيث 

امللكية يف فروغمور بالقرب من قلعة وند�سور.
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