
الملحق  )500( دينار مع  �صفحة   12

رئي�س مجل�س الإدارة
رئي�س التحرير

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد )768( ل�سنة )2004( جريدة �صيا�صية يومية 

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net

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

يمكنكم متابعة الموقع 
اللكتروني

:QR Code من خالل قراءة

 بغداد/ املدى 

اأعل���ن مدي���ر �سحة الك���رخ جا�س���ب لطي���ف احلجامي، 
اأم�ص الأحد، �س���بط �س���خ�ص ح���اول اإ�س���رام النار يف 
ماأخ���ذ الأوك�س���جني املرك���زي مب�ست�س���فى دار ال�س���ام 
املخ�س����ص ملعاجل���ة كورون���ا. ج���اء ذل���ك بعد اأ�س���بوع 
م���ن فاجعة حريق م�ست�س���فى ابن اخلطي���ب الذي اأوقع 
ع�س���رات ال�س���هداء وامل�س���ابني. وق���ال احلجام���ي يف 
�سفحته على )الفي�سبوك(: "مت قبل قليل م�سك �سخ�ص 
حاول ا�س���رام النار يف ماأخذ الوك�س���جني املركزي يف 
م�ست�سفى دار ال�سام- قاعة ال�سهيدة ال�سيدلنية �سهري 
�س���اكر، املخ�س����ص ملعاجلة مر�س���ى كورونا". واأ�س���ار 

اإىل اإخماد اللهب مبا�س���رة من قبل املنت�س���بني وت�س���ليم 
اجلاين لا�س���تخبارات، داعيًا كافة املنت�س���بني "لتخاذ 
اعل���ى درج���ات احليط���ة واحل���ذر والبق���اء متيقظ���ني 
ط���وال الوقت". وليلة 25/24 ني�س���ان املا�س���ي، اندلع 
حريق يف م�ست�س���فى ابن اخلطيب الذي يعالج مر�سى 
كورونا ما ت�س���بب مب�سرع 82 �سخ�س���ًا واإ�سابة 110 
اآخرين.  وبعد �ساعات من احلادث، قرر رئي�ص الوزراء 
م�س���طفى الكاظمي، �س���حب يد وزير ال�سحة وحمافظ 
بغداد ومدير �س���حة الر�س���افة واإحالتهم اإىل التحقيق، 
كم���ا وجه مبن���ح عائات �س���حايا احل���ادث "كل حقوق 
ال�س���هداء"، وتوجي���ه اإمكانات الدول���ة ملعاجلة جرحى 

احلريق مبا يف ذلك العاج خارج العراق.
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 بغداد/ حممد �صباح

مازالت النقا�سات واملباحثات جارية بني النائب الأول 
لرئي�ص جمل�ص النواب ح�س���ن الكعبي، واأع�ساء جلنة 
امل�س���احلة والع�س���ائر النيابي���ة ب�س���اأن تغيري ت�س���مية 

هيئة امل�ساءلة والعدالة اإىل هيئة "اجتثاث البعث".
وو�س���ف ه���ذا الإج���راء باأن���ه رد فع���ل عل���ى املقابل���ة 
التلفزيوني���ة التي بثته���ا قناة العربية لبن���ة الرئي�ص 

ال�سابق رغد �سدام ح�سني يف �سهر �سباط املا�سي.
ويرجح نواب اأن ا�س���تبدال قانون امل�س���اءلة والعدالة 
بقان���ون الجتث���اث �س���يحرم ع�س���رات املر�س���حني من 
املبك���رة واملق���رر  الربملاني���ة  بالنتخاب���ات  امل�س���اركة 

اإجراوؤها يف العا�سر من �سهر ت�سرين الأول املقبل . 
ويق���ول م�س���در برمل���اين مطل���ع رف����ص الك�س���ف ع���ن 

"النائ���ب الأول  اإن  هويت���ه يف حدي���ث م���ع )امل���دى( 
لرئي����ص جمل����ص الن���واب اجتم���ع اأم����ص مع اأع�س���اء 
جلنة امل�س���احلة والع�س���ائر الربملانية ب�س���اأن ت�سكيله 
جلن���ة اجتثاث البعث الربملانية"، مو�س���حا اأن "جلنة 
اجتثاث البعث من�سو�ص عليها د�ستوريا وهي ملزمة 

للجميع". 
وتناقل���ت و�س���ائل اإع���ام خمتلفة كتابا يحم���ل توقيع 
الع�س���ائر  بتحوي���ل جلن���ة  يق�س���ي  الربمل���ان  رئي����ص 
وامل�س���احلة يف جمل����ص الن���واب اإىل جلن���ة اجتث���اث 
البعث بجميع اأع�س���ائها. اإل اأن امل�س���در يوؤكد على اأن 
الكتاب كان �س���ادرًا من النائ���ب الأول لرئي�ص جمل�ص 
النواب ح�س���ن الكعبي ولي�ص م���ن قبل رئي�ص الربملان 

حممد احللبو�سي. 
 التفا�صيل �س2 

 بغداد/ متيم احل�صن

منذ �س���هر تقريبًا د�س���ن تنظيم داع�ص ا�سلوب 
"ح���رب الزعاج" حيث �س���ن هجم���ات اأغلبها 

ليلية على قطعات بعيدة عن مقرات الأفواج.
وو�س���لت ذروة ه���ذه الهجم���ات -الت���ي يري���د 
التنظيم منها اثبات وجوده- نهاية ال�س���بوع 
املا�سي، وا�ستمرت حتى يوم ام�ص يف �سل�سلة 

جديدة ا�ستهدفت 3 حمافظات.
و�س���ن داع�ص هجمات بالنريان املبا�س���رة على 

منطق���ة جدي���دة مطل���ة عل���ى اقليم كرد�س���تان 
الع���راق يف ثاين ا�س���تهداف خال يومني، كما 
هاج���م مواق���ع للجي����ص يف كرك���وك و�س���اح 

الدين.
وا�س���ارت م�س���ادر امنية مطلعة ل�)املدى( اىل 
ان "تنظي���م داع�ص يعمل منذ نحو 3 �س���نوات 
بطريق���ة غري مركزية بعد مقت���ل اغلب قياداته 

وفقدان الت�سال بالآخرين".
واعلن���ت بغداد يف نهاية 2017، الن�س���ر على 
تنظيم "داع�ص"، لكن معارك التطهري والبحث 

عن بقايا التنظيم ظلت م�ستمرة.
وت�س���يف امل�س���ادر ان "التنظي���م تخل���ى ع���ن 
الهجم���ات الكب���رية و�س���ار يلج���اأ اىل املف���ارز 
ال�سغرية املنفردة التي تعداد افرادها يرتاوح 
ب���ني 5 اىل 10 ا�س���خا�ص لتحقي���ق هجم���ات 

حمدودة".
واطل���ق امل�س���در ا�س���م "ح���رب الزع���اج" او 
"احل���رب الربغوثية" على العمليات الخرية 

التي نفذها التنظيم.
وا�س���اف امل�س���در ان "ه���ذه الهجم���ات الت���ي 

اغلبه���ا جت���ري يف امل�س���اء تعمل عل���ى ازعاج 
وارباك القطعات الع�سكرية".

وب���ني امل�س���در ان "داع�ص يركز عل���ى مهاجمة 
القطع���ات البعي���دة عن مقرات الف���واج بنحو 
60 اىل 100 كم حتى ي�س���هل ا�ستهدافهم وهو 

يريد ار�سال ر�سائل بانه مازال موجودا".
 وم�ساء ال�سبت، اعلن تنظيم "داع�ص" تنفيذه 
�س���اح  ه���ي:  حمافظ���ات   4 يف  هجوم���ا   11
الدين، دياىل، كركوك، النبار، و�سمال بغداد.

 التفا�صيل �س3 

التنظيم يعلن م�صوؤوليته عن ا�صتهداف البي�صمركة و10 هجمات اأخرى

داع�ش يد�شن "حرب الإزعاج".. مالحقة القطعات 
الع�شكرية البعيدة عن المقار 

 بغداد/ املدى

علقت وزارة ال�سحة، اأم�ص الأحد، عن الأنباء 
امل�س���اد  فاي���زر  لق���اح  نف���اد  ب�س���اأن  املتداول���ة 
لكورون���ا، مبينة ان اللق���اح موجود يف املنافذ 
التلقيحية.  وقال مدير ال�س���حة العامة ريا�ص 
احللف���ي، اإن" لق���اح فاي���زر متوف���ر يف مراك���ز 
التلقي���ح، ول �س���حة لنف���اده" م�س���ريًا اإىل اأنه 
"ق���د تكون بع����ص املراكز ا�س���تنفدت كمياتها 

م���ن اللق���اح وه���ي بانتظ���ار ت�س���لم الوجب���ات 
اجلديدة".

واأ�س���اف، اأن "دفع���ات لق���اح فايزر ت�س���ل اإىل 
الع���راق يوم الح���د من كل ا�س���بوع ول يوجد 
نق�ص يف اللقاح"، داعيًا "و�س���ائل الإعام اإىل 
توخ���ي احل���ذر بنق���ل املعلومات وخ�سو�س���ا 

التي مت�ص حياة املواطنني و�سحتهم".
وكان م�س���در يف وزارة ال�سحة، قد اأكد، اأم�ص 
الأح���د، اأن الوجب���ة الثانية من لق���اح "فايزر-

بيونتيك" مل ت�س���ل العراق بع���د، لفتًا اإىل اأن 
الوجبة الأوىل من اللقاح الأمريكي بداأت تنفد 
���ل  من امل�ست�س���فيات. وقال امل�س���در، الذي ف�سّ
عدم الك�سف عن ا�سمه، يف حديث مع )املدى(، 
اإن "الإقب���ال الكب���ري م���ن قب���ل املواطنني على 
لق���اح فايزر جعله ينف���د من املناف���ذ التلقيحية 
يف امل�ست�س���فيات"، موؤكدًا اأن "الوجبة الثانية 
التي اأعلن عن و�س���ولها قبل نحو اأ�سبوعني مل 
ت�سل اأ�س���ًا". وكانت وزارة ال�سحة، اأعلنت، 
يف )18 ني�س���ان 2021(، ع���ن و�س���ول وجبة 
جدي���دة م���ن لق���اح �س���ركة فاي���زر اإىل العراق، 
فيما اأ�سارت اإىل و�سول وجبات اأخرى ب�سكل 

دوري اأ�سبوعيًا.
ياأتي هذا يف وقت ت�س���هد م�ست�س���فيات العراق 
ومراك���زه ال�س���حية اإقب���اًل �س���عيفًا على تلقي 
بقية اللقاحات، ل �س���يما بعد اأحاديث عن ربط 
ح���دوث جتلطات م���ع اأخذها يف ع���دد من دول 
العامل. لكن عددًا من املحافظات �س���ّجلت اإقباًل 
كبريًا على الت�س���جيل يف املن�س���ة الإلكرتونية 
املخ�س�س���ة لأخذ اللقاح، ل �س���يما بعد اأن اأقدم 
زعي���م التيار ال�س���دري، مقتدى ال�س���در، على 

تلقي اللقاح، ودعوته جمهوره اإىل اأخذه.

البت�صامة، عطر 
الروح 

ال�����ش��ح��ة ت��ن��ف��ي خ��ب��ر ن���ف���اد ل���ق���اح ف��اي��زر
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بعد اأ�شبوع من حادثة ابن اخلطيب.. �شبط 
�شخ�ش حاول اإحراق م�شت�شفى دار ال�شالم

 ذي قار/ ح�صني العامل

ك�س���فت اإدارة حمافظ���ة ذي ق���ار ع���ن خط���ة م�س���اريع لع���ام 2021 بكلفة 304 
مليارات دينار �سمن خطة تنمية الأقاليم اخلا�سة باملحافظة، فيما اأ�سارت اىل 
اأن م�س���اريع �س���ندوق اإعمار ذي قار والبالغة قيمتها 300 مليار دينار �سُتدار 
مركزي���ا من قبل الأمان���ة العامة ملجل�ص ال���وزراء. ويرى نا�س���طون اأن اأحام 
ال�س���كان املحلي���ني بالإعمار ذهبت اأدراج الرياح واأن ت�س���ريحات امل�س���وؤولني 
املحلي���ني الت���ي كانت ت�س���ري اىل موازنة بقيم���ة تريليون و600 ملي���ار دينار 
تبخ���رت وبات���ت كوعود احلكومات ال�س���ابقة. وق���ال الناطق الإعامي با�س���م 
حمافظ ذي قار ماجد ال�س���فاح خال موؤمتر �س���حفي ح�س���رته )املدى( اإن "ما 
خ�س�ص ملحافظة ذي قار من املوازنة الحتادية هو 304 مليارات دينار �سمن 
خط���ة تنمي���ة الأقاليم و�ستخ�س����ص يف الغالب ل�س���تكمال امل�س���اريع املتعاقد 
عليها �س���ابقًا ومنها م�ساريع طرق ومدار�ص ومراكز �سحية وم�ساريع خدمية 
اأخرى ناهيك عن التعاقد على م�س���اريع جديدة"، واأردف " كما ُخ�س����ص مبلغ 
300 مليار دينار ل�سندوق اإعمار ذي قار املرتبط ماليًا واإداريًا بالأمانة العامة 
ملجل�ص الوزراء". واأ�سار ال�سفاح اىل اأن "امل�ساريع باملحافظة �ستتم املبا�سرة 
به���ا حال اإطاق اأموال املوازنة فيما هناك م�س���اريع متت املبا�س���رة بها وجاٍر 
العمل فيها حاليًا كونها من امل�س���اريع املتعاقد عليها �س���ابقًا"، مبينًا اأن "اأموال 

املوازنة �سيتم توزيعها على الأق�سية والنواحي �سمن خطة امل�ساريع".
 التفا�صيل �س4 

 املثنى/ حممد املحمودي

ف���ّر 21 �س���جينا، فج���ر ي���وم ام����ص الأح���د، من �س���جن 
ناحي���ة الهال مبحافظة املثنى، وهو خم�س����ص لتجار 

املخدرات واملتعاطني. 
واألق���ت الق���وات الأمنية القب�ص على 18 من ال�س���جناء 
الهاربني، بعد "عملية بحث وا�سعة مب�ساعدة اأفراد من 
الع�سائر". ووجه حمافظ املثنى بحجز جميع ال�سباط 

يف مديري���ة مكافح���ة املخ���درات بع���د حادث���ة ه���روب 
ال�س���جناء. وانت�س���ر مقط���ع فيدي���و يظهر حلظ���ة فرار 

ال�سجناء املوقوفني، مع �ساعات الفجر الأوىل.
من جهته، اأمر قائد عمليات �س���ومر اللواء الركن جواد 
عبا����ص بتوقي���ف جميع امل�س���وؤولني عن �س���جن الهال 
للتحقيق معهم. واأظهر مقطع فيديو اآخر حلظة اعتقال 

اأحد ال�سجناء الهاربني من قبل القوات الأمنية.
كما ن�سرت و�سائل اإعام �سورة قيل اإنها تظهر توقيف 

اأحد جتار املخدرات الهاربني من ال�سجن.
وو�س���لت تعزيزات اأمنية اإىل املنطقة لتكثيف عمليات 
البح���ث عن باق���ي الهاربني، فيما ر�س���د حمافظ املثنى 

مكافاأة مالية ملن يلقي القب�ص على الهاربني.
وقال املحاف���ظ اأحمد منفي يف بيان، تلقت ن�س���خة منه 
)املدى(، اإن "ال�سجناء هربوا بعد ال�ساعة الثالثة فجرا 
من �س���جن يف ناحي���ة الهال، بع���د العت���داء على اأحد 
حرا�ص البوابة الرئي�سة لل�سجن"، م�سريا اإىل "اإطاق 

عمليات مطاردة وا�سعة للهاربني".
واأّك���د منف���ي، "احتجاز مدير ق�س���م املخ���درات وبع�ص 
ال�س���باط والقوة امل�س���وؤولة عن املركز املرتبط بق�س���م 
مكافح���ة املخدرات التابع ل���وزارة الداخلية، واإحالتهم 
للتحقيق لإهمالهم الواجب"، داعيا اأبناء ناحية الهال 
اإىل "التع���اون مع الق���وات الأمنية لإلق���اء القب�ص على 

املتهمني الهاربني".
 التفا�صيل �س3 

المثنى: 21 تاجر مخدرات يوهمون حار�ش ال�شجن ب�"جهاز كهربائي" ويهربون 

نقا�شات م�شتمرة لتحويل لجنة الع�شائر 
البرلمانية اإلى "اجتثاث البعث" 

 خا�س/ املدى

جتل�ص حنان العبيدي )27 عاما( اأمام بوابة حمكمة كركوك لت�ستلم نفقتها 
من طليقها الذي تقول اإن عاقاته غري ال�سرعية كانت �سبب هذا الطاق!.

وتو�س���ح العبيدي ل�)املدى(، اأن "زوجي كان موظفا يعمل يف احد الدوائر 
احلكومي���ة )...( بعد مرور ا�س���بوعني من زواجنا عرف���ت انه يخونني مع 

واحدة من الفتيات اللواتي يعملن يف املقاهي".
وت�س���يف "طلب���ت منه ان ي���رتك عاقته بها لكن���ه رف����ص، ويف احد اليام 
ج���اء خممورا مع �س���ديق له وطل���ب مني الرق�ص واعداد وجبة ع�س���اء مع 
م�س���روبات كحولية وفورا ات�س���لت بعائلتي التي اأخذتني وطلبت الطاق 
وحكم القا�س���ي بنفقة زوجية 150 الف دينار وانا ا�ستلم املبلغ �سهريا من 

�سندوق املحكمة".
من جانبها، تن�س���ح علياء فا�سل )40 عاما( وهي موظفة حكومية خا�ست 
جتربة زوجية �س���ابتها ممار�س���ات عنف وانتهت بالطاق، الفتيات ب�"عدم 
الت�سرع يف الزواج، و�سرورة ان يكملن تعليمهن ليت�سلحن به ويكون لهن 

�ساأن يف جمتمعهن".
وتع���زو فا�س���ل يف حديثها م���ع )املدى( ا�س���باب تزايد ح���الت الطاق يف 
كرك���وك اىل "خيان���ة الرجل للم���راأة، وكذلك قيام العوائ���ل بتزويج بناتهم 

وهن قا�سرات ول يعلمن �سيئا عن احلياة الزوجية او امل�سوؤولية".
وتابع���ت: "طلب���ت الط���اق م���ن زوجي بعد م���رور اق���ل من 6 ا�س���هر على 
زواجن���ا، وذلك لعدم قدرته على حتمل امل�س���وؤولية"، م�س���يفة "حني انتهى 
ال�سهران الأولن من الزواج انقلب من حمل وديع اىل اأ�سد متوح�ص، وظل 

يطلب مني املال ويهددين".
 التفا�صيل �س2 

اأغلبها ب�صبب العوز القت�صادي والإدمان 

العتقالت طالت 18 منهم.. واإيداع عدد من ال�صباط ال�صجن

نحو ن�شف زيجات كركوك 
تنتهي بالطالق.. و3 اآلف 

حلم ذي قار بموازنة حالة في 2020
تريليونية لالإعمار يتبّدد

مزارعون يف اطراف العا�سمة بغداد.. عد�سة: حممود روؤوف

�صتار كاوو�س يكتب: 

الب�صرة واجهة م�صرقة للح�صارة.. وتاريخ 
الأ�صود ُيلزمنا باإجناح بطولتهم



 خا�ص/ املدى

وت�ضي���ف "طلبت منه ان ي���رك عالقته بها 
لكنه رف����ض، ويف احد االيام جاء خممورا 
م���ع �ضديق له وطلب من���ي الرق�ض واعداد 
وجبة ع�ضاء مع م�ضروبات كحولية وفورا 
ات�ض���لت بعائلت���ي الت���ي اأخذتن���ي وطلبت 
الطالق وحكم القا�ضي بنفقة زوجية 150 
ال���ف دين���ار وانا ا�ض���تلم املبلغ �ض���هريا من 

�ضندوق املحكمة".
من جانبها، تن�ضح علياء فا�ضل )40 عاما( 
وه���ي موظف���ة حكومي���ة خا�ض���ت جترب���ة 
زوجية �ض���ابتها ممار�ض���ات عن���ف وانتهت 
يف  الت�ض���رع  ب�"ع���دم  الفتي���ات  بالط���الق، 
ال���زواج، و�ض���رورة ان يكمل���ن تعليمه���ن 
يف  �ض���اأن  له���ن  ويك���ون  ب���ه  ليت�ض���لحن 

جمتمعهن".
وتع���زو فا�ض���ل يف حديثه���ا م���ع )امل���دى( 
اأ�ض���باب تزاي���د حاالت الط���الق يف كركوك 
اإىل "خيان���ة الرج���ل للم���راأة، وكذل���ك قيام 
العوائ���ل بتزوي���ج بناتهم وهن قا�ض���رات 
وال يعلم���ن �ض���يئا عن احلي���اة الزوجية او 

امل�ضوؤولية".
زوج���ي  م���ن  الط���الق  "طلب���ت  وتابع���ت: 
بع���د مرور اأقل من 6 اأ�ض���هر عل���ى زواجنا، 
وذلك لعدم قدرته على حتمل امل�ض���وؤولية"، 
م�ض���يفة "ح���ن انته���ى ال�ض���هران االأوالن 
م���ن ال���زواج انقل���ب م���ن حم���ل ودي���ع اىل 
اأ�ض���د متوح����ض، وظ���ل يطل���ب من���ي امل���ال 

ويهددين".
عل���ى  يرغمن���ي  كان  "زوج���ي  واأ�ض���ارت 
ممار�ض���ة افعال غري ان�ض���انية، مثل �ض���رب 
اخلم���ر مع���ه"، موؤكدة ان���ه "ال يعمل، ويف 
بداية كل �ض���هر ياأخذ راتبي ال�ض���هري الذي 
من املفر����ض ان انفقه على بيت الزوجية، 

لينفقه يف ت�ضكعه مع ا�ضدقائه".
ويف �ضياق مت�ضل تقول النا�ضطة ئاويزان 
نوري ل�)امل���دى(، ان "العام 2020 لوحده 
ط���الق يف حمافظ���ة  �ض���جل 3000 حال���ة 
كركوك، وهذه االأرقام �ض���ادرة من حمكمة 
كرك���وك وفق اح�ض���اءات ر�ض���مية لها بهذا 
اخل�ض���و�ض واال�ض���باب الت���ي تق���ف وراء 
ب���زواج  تتمث���ل  الط���الق  مع���دالت  زي���ادة 
الفتي���ات دون العم���ر امل�ض���موح ب���ه �ض���من 
القانون العراقي )18 �ض���نة( هذا يت�ض���بب 
بعدم حتقق التالوؤم بن ال�ضباب والفتيات، 

االمر الذي تنتج عنه حاالت طالق".
م�ض���وؤولة منظمة االمل فرع كركوك �ضرود 
احم���د تق���ول ل�)امل���دى( اإن "ارتف���اع معدل 
الطالق يف كركوك موؤ�ضر خطري وهناك ما 

معدله 9 حاالت طالق يوميا".
وت�ض���ري اأحم���د اىل ان "م���ن ب���ن ح���االت 
الط���الق امراأة زوجها يطلب منها ان تكون 
عالقات غري �ض���رعية مع ا�ضدقائه واأخرى 
تق���دم �ض���اب لل���زواج منها وواف���ق والدها 
لكن���ه طل���ب ان يبق���ى عق���د ال���زواج  بينهم 
على ان يتم ت�ض���ديق العقد يف املحكمة يف 
وقت الحق، وبعد الزواج طلب منها امورا 
غري اخالقية وعند مطالبته بت�ض���ديق عقد 
ال���زواج رف����ض وك�ض���فت الحق���ا ان رج���ل 
الدي���ن ال���ذي عقد لهم���ا هو م���ن اقاربه وال 

يعرف �ضيئا بالدين!".
وقال م�ض���در يف حمكمة كرك���وك ل�)املدى( 
اإن "املحافظ���ة �ض���جلت خ���الل �ض���هر واحد  
حال���ة   246 جان���ب  اىل  زواج  عق���د   564

ط���الق، كما �ض���جلت خ���الل الع���ام احلايل 
نح���و 1500 حال���ة ط���الق وغال���ب حاالت 
الطالق هي م�ضاكل اجتماعية اقت�ضادية".

اىل ذلك، يقول م�ضوؤول ال�ضرطة املجتمعية 
يف �ض���رطة كركوك املق���دم غالب اجلبوري 
ل�)املدى(، اإن "كركوك �ض���جلت خالل العام 
احلايل نح���و 150 حالة عنف موجه �ض���د 
الن�ض���اء وهو رقم مقيد ب�ض���ورة ر�ضمية"، 
مبين���ا ان ارتف���اع معدالت "الط���الق تعود 
جلملة ا�ض���باب منها االو�ضاع االقت�ضادية 

واالأمنية".
وي�ضتطرد اجلبوري ان "اخليانة الزوجية 
كان لها ن�ض���يب من حاالت الطالق واغرب 
حالة وثقت ر�ض���ميا هي قيام الزوجة بقتل 

زوجها باالتفاق مع ع�ضيقها".
�ض���امل  عدن���ان  املحام���ي  يق���ول  ب���دوره، 
ل�)امل���دى(: "الكثري من حاالت الطالق االن 
يف مدين���ة كرك���وك وغريها حت���دث خارج 
املحاك���م هربًا م���ن حماوالت ال�ض���لح التي 

يق���وم به���ا الق�ض���اة يف حماك���م االأح���وال 
ال�ضخ�ض���ية وعلى الرغم م���ن ان املادة 39 
من قان���ون   االأحوال ال�ضخ�ض���ية رقم 188 
ل�ض���نة 1959 املع���دل، تن�ض عل���ى وجوب 
اإقام���ة الدعوى يف املحكمة  ال�ض���رعية، ملن 
يريد الطالق واحل�ض���ول على حكم"،  فان 
نح���و 70% من ح���االت الط���الق تتم خارج 

املحاكم.
وتاب���ع: "يلج���اأ الكث���ري م���ن االأزواج اإىل 
املكات���ب ال�ض���رعية لتوقيع الط���الق تفاديا 
ملحاوالت ال�ض���لح التي يقوم بها الق�ض���اة 

يف حماكم االحوال ال�ضخ�ضية".
اأحم���د  جن���الء  املحامي���ة  تق���ول  وكم���ا 
ل�)املدى(: "ن�ضجل يوميا الكثري من حاالت 

الطالق يف املحكمة".
وت�ض���يف "املعلن من هذه احلاالت بحدود 
200 حالة �ض���هريا وهن���اك حاالت طالق ال 
ت�ضجل ب�ض���بب عدم ت�ضديق عقود الزواج 

اأ�ضاًل وهذه كثرية".
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مازال���ت النقا�ض���ات واملباحث���ات جارية ب���ن النائب 
الكعب���ي،  ح�ض���ن  الن���واب  جمل����ض  لرئي����ض  االأول 
واأع�ض���اء جلنة امل�ضاحلة والع�ض���ائر النيابية ب�ضاأن 
تغي���ري ت�ض���مية هيئ���ة امل�ض���اءلة والعدال���ة اإىل هيئة 

البعث". "اجتثاث 
وو�ض���ف ه���ذا االإج���راء باأن���ه رد فع���ل عل���ى املقابلة 
التلفزيوني���ة التي بثتها قن���اة العربية البنة الرئي�ض 

ال�ضابق رغد �ضدام ح�ضن يف �ضهر �ضباط املا�ضي.
ويرجح نواب اأن ا�ض���تبدال قانون امل�ضاءلة والعدالة 
بقانون االجتثاث �ض���يحرم ع�ض���رات املر�ض���حن من 
امل�ض���اركة باالنتخاب���ات الربملاني���ة املبك���رة واملقرر 
اإجراوؤها يف العا�ضر من �ضهر ت�ضرين االأول املقبل . 
ويق���ول م�ض���در برمل���اين مطل���ع رف�ض الك�ض���ف عن 
هويت���ه يف حدي���ث م���ع )امل���دى( اإن "النائ���ب االأول 
لرئي����ض جمل����ض الن���واب اجتم���ع اأم�ض مع اأع�ض���اء 
جلنة امل�ض���احلة والع�ض���ائر الربملانية ب�ضاأن ت�ضكيله 
جلنة اجتثاث البعث الربملانية"، مو�ضحا اأن "جلنة 
اجتث���اث البع���ث من�ض���و�ض عليه���ا د�ض���توريا وهي 
ملزم���ة للجمي���ع". وتناقلت و�ض���ائل اإع���الم خمتلفة 
كتاب���ا يحمل توقيع رئي�ض الربملان يق�ض���ي بتحويل 
جلنة الع�ض���ائر وامل�ض���احلة يف جمل����ض النواب اإىل 

جلنة اجتثاث البعث بجميع اأع�ضائها.
اإال اأن امل�ض���در يوؤكد على اأن الكتاب كان �ض���ادرًا من 
النائب االأول لرئي�ض جمل�ض النواب ح�ض���ن الكعبي 
ولي����ض من قب���ل رئي�ض الربملان حممد احللبو�ض���ي. 

ويو�ض���ح اأن "�ض���بب ت�ض���كيل هذه اللجن���ة النيابية 
يعود اإىل اللقاء التلفزيوين لرغد �ضدام ح�ضن".

ويف حينه���ا عل���ق زعي���م التي���ار ال�ض���دري مقت���دى 
ال�ض���در على هذا اللقاء بالقول اإنه ي�ض���عر بالغ�ضب 
واحلزن ب�ضبب "تعايل اأ�ض���وات البعث ال�ضدامي" 
م�ض���ددا على اأن "ال مكان للبع���ث يف عراقنا احلبيب 

ولو بثوب اآخر فنحن لهم املر�ضاد".
دور هيئ���ة  بتفعي���ل  وطال���ب احلكوم���ة والربمل���ان 

اجتث���اث البع���ث ولي����ض هيئ���ة امل�ض���اءلة والعدال���ة 
"كخطوة اأوىل"، مهددًا خالف ذلك بالقيام "مبا ميليه 
عليه �ض���مرينا وحبنا للوطن لتنتهي تلك االأ�ضوات، 
واإن اأنك���ر االأ�ض���وات ل�ض���وت البع���ث العفن". ويف 
الع���ام 2008 اأقر جمل����ض النواب قانون "امل�ض���اءلة 
والعدالة" الذي يعد اأقل �ض���رامة من قانون اجتثاث 
حزب البعث. ويف 2016 �ضوت الربملان على قانون 
"حظر البعث"، وا�ضاف اليه حظر جميع "الكيانات 

املنحلة واالأحزاب واالأن�ضطة العن�ضرية واالإرهابية 
والتكفريية". ويو�ضح امل�ض���در املطلع اأن "اجتماع 
نائب رئي�ض الربملان مع جلنة امل�ض���احلة والع�ضائر 
الربملانية ب�ض���اأن الت�ض���ارب احلا�ض���ل بن الد�ضتور 
والنظام الداخلي ملجل�ض النواب مع قانون امل�ضاءلة 
والعدال���ة الذي ين�ض على ت�ض���كيل هيئة للم�ض���اءلة 
والعدال���ة ولي����ض االجتث���اث"، مبينا اأن "الد�ض���تور 
ي�ض���ري يف اإحدى مواده اىل وج���وب اجتثاث البعث 

وكذلك النظام الداخلي".
وتن����ض امل���ادة )135( اأوال عل���ى اأن توا�ض���ل الهيئة 
اأعماله���ا بو�ض���فها هيئ���ة  البع���ث  العلي���ا الجتث���اث 
م�ضتقلة بالتن�ضيق مع ال�ض���لطة الق�ضائية واالأجهزة 
االأمني���ة يف اإطار  القوانن املنظم���ة لعملها وترتبط 

مبجل�ض النواب.
من جانبه، يعترب حممد عبد ربه، القيادي يف حتالف 
العزم يف ت�ض���ريح ل�)املدى( اأن "اإعادة ت�ضكيل جلنة 
اجتث���اث البع���ث الربملاني���ة ه���ي ملحارب���ة ال�ض���عب 
العراق���ي وا�ض���تخدامها كورق���ة �ضيا�ض���ية من خالل 
اإبعاد بع�ض ال�ضخ�ض���يات عن ال�ض���باق االنتخابي"، 
مبين���ا اأن "مو�ض���وع االجتثاث ا�ض���تخدم كورقة يف 

االنتخابات الربملانية ال�ضابقة".
ويلف���ت عب���د رب���ه اإىل اأن "هن���اك اأغرا�ض �ضيا�ض���ية 
وا�ض���حة من وراء اإرجاع هذه اللجنة النيابية التي 
توقفت عن العمل منذ فرة"، مت�ضائال "ما الغاية من 
اإعادة هذه اللجن���ة الربملانية يف هذا الوقت حتديدا 

وبهذا العدد من اأع�ضاء جمل�ض النواب"؟.
وي���رى اأن "ت�ض���كيل ه���ذه اللجن���ة غ���ري قانوين الن 
النظ���ام الداخل���ي يل���زم بالت�ض���ويت عليه���ا من قبل 

جمل�ض النواب".
ويعتق���د النائ���ب ال�ض���ابق ع���ن حمافظة نين���وى اأن 
"رئي����ض الربملان ي�ض���عى الإر�ض���اء بع�ض من الكتل 
ال�ض���يعية بعد اإ�ض���داره اأمرا نيابيا الإعادة العمل يف 
جلن���ة اجتثاث البع���ث"، موؤكدا عل���ى اأن "هدف هذه 
اللجنة ا�ضتبعاد بع�ض ال�ضخ�ضيات من خو�ض غمار 

االنتخابات الربملانية".

وي�ض���ري القي���ادي ال�ض���ني اإىل اأن حتالف���ه "ميتل���ك 
معلومات عن ال�ضخ�ض���يات التي �ض���يتم اإبعادها من 
امل�ض���اركة يف العملي���ة االنتخابية"، مبين���ا اأن "هذه 
ال�ضخ�ض���يات امل���راد اإبعاده���ا هي جزء م���ن العملية 
ال�ضيا�ض���ية ق�ض���م منهم وزراء ونواب والق�ضم االآخر 

روؤ�ضاء لكتل واأحزاب".
ويتاب���ع اأن���ه "يف ح���ال تنفي���ذ اإج���راءات االجتثاث 
ب�ض���كل دقي���ق م���ن دون انحي���از �ضي�ض���مل ع���ددا من 
االأجه���زة  منت�ض���بي  م���ن  وحت���ى  ال�ض���يعة  الن���واب 

االأمنية، بل ن�ضف املوظفن".
م���ن جانبها، او�ض���حت جلنة امل�ض���احلة والع�ض���ائر 
الربملانية اأن عددا من و�ض���ائل االإعالم تداولت خالل 
الف���رة االخرية االمر النيابي بتعديل ت�ض���مية جلنة 
امل�ض���احلة والع�ض���ائر اىل اجتثاث البعث وال�ض���ادر 
عن النائ���ب االأول لرئي�ض جمل�ض الن���واب باإعتباره 
رئي�ض���ًا للمجل����ض يف حالة متتع حممد احللبو�ض���ي 
رئي����ض املجل�ض باإج���ازة اعتيادية، ك���ون ان النائب 
االول هو امل�ض���رف على عمل اللج���ان النيابية بحكم 

القانون والنظام الداخلي للمجل�ض .
وي�ض���يف بيان اللجنة الربملانية ان "�ضدور الكتاب 
ج���اء لغر�ض و�ض���ع قان���ون اجتث���اث البع���ث بعيدا 
عن املزايدات ال�ضيا�ض���ية واخل�ض���ومات ال�ضخ�ضية 
واالنتخابي���ة وعدم التعاطي مع هذا امللف لت�ض���فية 
اخل�ض���وم ال�ضيا�ض���ين يف االنتخابات القادمة اذ ان 
االمر النيابي ن�ض���ب ال�ضيد النائب االول مع عدد من 
ال�ض���ادة النواب، كاأع�ض���اء يف هذه اللجن���ة النيابية 

املهمة".

 بغداد/ املدى

ك�ض���ف الع�ضو يف جلنة االأقاليم واملحافظات النيابية 
والنائ���ب يف جمل�ض النواب، �ض���ريوان الدوبرداين، 
اأن���ه مت تاأجي���ل عملي���ة نق���ل عوائل داع����ض من خميم 
الهول اإىل خميم اجلدعة يف حمافظة نينوى، بعد اأن 

كان من املقرر ال�ضروع بعملية النقل اليوم.
وق���ال الدوب���رداين: "كان م���ن املق���رر اأن يت���م اليوم 
)االأح���د( نقل اأول دفع���ة من عوائل داع����ض العراقية، 
والت���ي تبلغ 100 عائلة، من خميم الهول يف �ض���وريا 
اإىل خمي���م اجلدعة يف جنوب املو�ض���ل، لكن ب�ض���بب 
ال�ضغط االإعالمي وبع�ض العوائق االأمنية مت تاأجيل 
العملية"، موؤكدًا اأن "العملية مل ُتلغ، بل تاأجلت لوقت 
اآخ���ر، حيث نظم���ت العملية بالتن�ض���يق بن احلكومة 
العراقية والطرف املقابل، وباإ�ضراف االأمم املتحدة".
واأو�ض���ح الدوب���رداين اأن���ه واحد من ا�ض���باب تاأجيل 
عملي���ة نق���ل ال���� )100( عائل���ة اإىل االأ�ض���بوع املقب���ل، 
ه���و ب�ض���بب ع���دم جهوزية خمي���م اجلدعة ال�ض���تقبال 
العوائ���ل، فاملخيم يتاألف من 500 خيمة وخم�ض����ض 
ال�ض���تقبال جميع العوائل العراقي���ة املقيمة يف خميم 

الهول.
ويتاأل���ف ع���دد النازح���ن العراقين يف خمي���م الهول 
والذي���ن م���ن املقرر نقله���م اإىل خميم اجلدع���ة من 30 

األف �ضخ�ض، 95% منهم من عوائل داع�ض.
 وقامت قوات �ض���وريا الدميقراطية "ق�ض���د"، يف اآذار 
2019، بال�ض���يطرة عل���ى بل���دة باغوز يف دي���ر الزور 
اآخ���ر املناط���ق الواقعة حتت �ض���يطرة تنظي���م داع�ض 
يف منطق���ة �ض���رق نه���ر الف���رات، وقامت بتخ�ض���ي�ض 
خميم اله���ول الواقع حتت �ض���يطرتها الإيواء العوائل 
التابعن لعنا�ضر تنظيم داع�ض ممن قتلوا يف املعارك 

اأو �ضلموا اأنف�ضهم.
وا�ض���تنادا الآخر االح�ضائيات فان هناك ما يقارب من 
30،738 عراقيا من ا�ض���ل 8256 عائلة يعي�ض���ون يف 
مع�ضكر الهول. �ضلطة االدارة الذاتية ل�ضمال و�ضرقي 
�ض���وريا من قوات �ض���وريا الدميقراطية الكردية التي 
ت�ض���رف عل���ى ادارة املخي���م بذل���ت جه���ودا الرج���اع 

الالجئن العراقين اىل بلدهم العراق وخ�ضو�ضا بعد 
متكن القوات العراقية من حترير جميع االرا�ضي من 
تواجد م�ضلحي داع�ض، ولكن هذه املحاوالت جوبهت 
برف����ض من احلكومة العراقية. وكانت اآخر مرة رجع 
فيه���ا عراقيون من املع�ض���كر اىل بلدهم هي يف اأواخر 

عام 2018. 
ويف 11 اآذار 2019، �ض���رح املدي���ر االقليم���ي للجنة 
ال�ض���ليب االحم���ر الدولي���ة ICRC ملنطقة ال�ض���رق 
االدن���ى وال�ض���رق االو�ض���ط فابري���زو كارب���وين، انه 
خالل اال�ض���ابيع القليلة القادمة �ضريجع ما يقارب من 
20000 من مع�ضكر الهول حتديدا اىل بلدهم العراق 
وذلك وفق���ا التفاقية مع احلكوم���ة العراقية. ولكن مل 

يح�ضل اأي �ضيء من هذا القبيل على ار�ض الواقع.
وق���ال منري حممد، احد م�ض���وؤويل مكتب املغادرة يف 
جممع مع�ض���كر الهول، قال بخ�ضو�ض هذا املو�ضوع 
البلجيك���ي   NHA ملوق���ع  املا�ض���ي  ال�ض���هر  مطل���ع 
االخباري، ان اال�ض���تعدادات جارية الخراج الالجئن 
العراقي���ن من املع�ض���كر وذلك بعد موافق���ة احلكومة 

العراقية على اعادة 500 عائلة للوطن .
وقال حممد: "بناء على التن�ض���يق بن االدارة الذاتية 
واحلكوم���ة العراقي���ة مت���ت املوافقة على اخ���راج ما 
يق���ارب م���ن 500 عائلة عراقية قاطن���ة يف املخيم منذ 
اكرث من ثالث �ضنوات، و�ضيتم اخراجهم على دفعات. 
االن نق���وم بتدقي���ق هوي���ات الالجئ���ن واالثبات���ات 

املتعلقة بهم املحفوظة يف ار�ضيف خميم الهول ."
وا�ض���اف بقوله "اليوم بداأنا بت�ض���جيل ما يقارب من 
20 عائل���ة م���ن العوائ���ل العراقي���ة يف خمي���م الهول. 
وبع���د التحقق م���ن هوي���ات وم�ضتم�ض���كات االآخرين 
وتلقي املوافقة االمنية ب�ض���اأنهم �ض���يتم يف اال�ض���بوع 
القادم اخراج 100 عائلة من املخيم. و�ضن�ضتمر خالل 
اال�ض���ابيع القادمة باخراج عوائ���ل على دفعات بواقع 
100 عائل���ة يف كل دفعة حتى يت���م االنتهاء من اكمال 
الع���دد الذي مت���ت املوافقة علي���ه وه���و 500 عائلة". 
وقال حمم���د "اأود ان انوه اىل ان اآخ���ر رحلة عراقية 
كانت يف اأواخ���ر 2018 حيث قمنا باخراج ما يقارب 

من 4 اآالف �ضخ�ض من خميم الهول."

نقا�شات م�شتمرة لتحويل لجنة الع�شائر البرلمانية اإلى "اجتثاث البعث" 
ت��ح��ال��ف ال���ع���زم ي�����س���ب: ت�����س��ت��ه��دف م��ر���س��ح��ي��ن ل��الن��ت��خ��اب��ات ون�����س��ف ال��م���ظ��ف��ي��ن 

 تاأجيل عودة النازحين العراقيين
نحو ن�شف زيجات كركوك تنتهي بالطالق.. و3 اآالف حالة في 2020من مخيم الهول 

اأغلبها ب�سبب الع�ز االقت�سادي واالإدمان 

جتل���ص حنان العبي��دي )27 عاما( اأم��ام ب�ابة حمكم��ة كرك�ك لتت�س��ّلم نفقتها من 
طليقها الذي تق�ل اإن عالقاته غري ال�سرعية كانت �سبب هذا الطالق!. 

وت��سح العبيدي ل�)املدى(، اأن "زوجي كان م�ظفا يعمل يف احدى الدوائر احلك�مية 
)...( بع��د مرور ا�س��ب�عني من زواجنا عرف��ت انه يخ�نني مع واح��دة من الفتيات 

الل�اتي يعملن يف املقاهي".

خميم الهول ال�سوري



 بغداد/ متيم احل�سن

و�ش���ن داع�ش هجمات بالنريان املبا�شرة 
عل���ى منطق���ة جدي���دة مطل���ة عل���ى اقلي���م 
كرد�ش���تان الع���راق يف ث���اين ا�ش���تهداف 
خ���ال يومني، كما هاج���م مواقع للجي�ش 

يف كركوك و�شاح الدين.
وا�شارت م�شادر امني���ة مطلعة ل�)املدى( 
ب���ان "تنظي���م داع����ش يعم���ل من���ذ نح���و 
3 �شن���وات بطريق���ة غ���ري مركزي���ة بع���د 
مقت���ل اغل���ب قيادات���ه وفق���دان االت�شال 
باالآخري���ن". واعلن���ت بغ���داد يف نهاي���ة 
2017، الن�ش���ر عل���ى تنظي���م "داع����ش"، 
لك���ن مع���ارك التطهري والبحث ع���ن بقايا 

التنظيم ظلت م�شتمرة.
وت�شيف امل�شادر ان "التنظيم تخلى عن 
الهجمات الكبرية و�شار يلجاأ اىل املفارز 
ال�شغ���رية املنف���ردة التي تع���داد افرادها 
ي���راوح بني 5 اىل 10 ا�شخا�ش لتحقيق 

هجمات حمدودة".
واطل���ق امل�ش���در ا�ش���م "ح���رب االزعاج" 
او "احل���رب الربغوثية" عل���ى العمليات 

االخرية التي نفذها التنظيم.
وا�ش���اف امل�شدر ان "هذه الهجمات التي 
اغلبها جتري يف امل�شاء تعمل على ازعاج 

وارباك القطعات الع�شكرية".
وب���ني امل�ش���در ان "داع����ش يرك���ز عل���ى 
مهاجم���ة القطع���ات البعي���دة ع���ن مقرات 
االف���واج بنح���و 60 اىل 100 ك���م حت���ى 
ي�شه���ل ا�شتهدافه���م وه���و يري���د ار�ش���ال 

ر�شائل بانه مازال موجودا".
 وم�ش���اء ال�شب���ت، اعلن تنظي���م "داع�ش" 
تنفي���ذه 11 هجوما يف 4 حمافظات هي: 
�ش���اح الدين، دي���اىل، كرك���وك، االنبار، 

و�شمال بغداد.

على حدود اأربيل مرة اأخرى
وا�شتم���رت الهجم���ات حتى فج���ر ام�ش، 
حيث �شهد ق�شاء خممور، جنوب اربيل، 
الق���وات  ب���ني  الفا�شل���ة  املنطق���ة  وه���و 

االحتادي���ة والبي�شمرك���ة، هجم���ات م���ن 
م�شلحني يعتق���د انهم تابع���ني ل�"داع�ش" 

�شد قطعات للجي�ش.
ومل ت�شف���ر ا�شاب���ات عن الهجم���ات التي 
ا�شتهدف���ت املنطق���ة املتنازع عليه���ا، لكن 
هذا الهجوم الثاين بعد اال�شتباكات التي 
ج���رت ليل���ة ال�شب���ت املا�شية عل���ى حدود 

االقليم من جهة كركوك.
وقب���ل �شه���ر ك�شف���ت )املدى( ع���ن هروب 
نح���و 100 عن�شر من "داع�ش" من جبال 

خمم���ور عق���ب عملي���ات ع�شكري���ة كبرية 
جرت يف املنطقة.

الفاري���ن  ان  حينه���ا  امل�ش���ادر  واك���دت 
انت�ش���روا مبناط���ق يف نين���وى وكركوك 
وبانهم يتهياأون للع���ودة او �شن هجمات 
جدي���دة عقب انتهاء احلمات الع�شكرية. 
كذل���ك هاج���م التنظيم ثكن���ة ع�شكرية يف 
ناحي���ة الر�شاد التابع���ة لق�شاء احلويجة 
جن���وب غ���رب كرك���وك، فيم���ا مل ت�شج���ل 

ا�شابات.

اخرتاق اأجهزة اأمنية
وق���ال احم���د خور�شيد، وهو اأح���د قيادات 
احل�ش���د الع�شائ���ري هن���اك ان "الهجم���ات 
وج���ود  ب�شب���ب  احلويج���ة  يف  م�شتم���رة 
االحرا����ش  مناط���ق  يف  داع����ش  عنا�ش���ر 
حتري���ر  وتزام���ن  الكثيف���ة".  والب�شات���ني 
اقلي���م  ا�شتفت���اء  ازم���ة  م���ع  احلويج���ة 
كرد�شتان، حيث نقلت القطعات �شريعا من 
الق�ش���اء اىل كركوك، وتركت املدينة بدون 

تطهري دقيق.

وي�شي���ف خور�شي���د ل�)امل���دى( انه "خال 
ال�شنوات التي اعقبت التحرير ا�شتطاعت 
بقاي���ا داع����ش اخ���راق الدوائ���ر االمني���ة 
والت���ي ت�شاعده���ا االن يف �ش���ن الهجمات 
والهروب قبل انط���اق عمليات املاحقة". 
ويف فج���ر االحد، �شقطت قذائف هاون يف 
منطق���ة الزرك���ة يف ق�ش���اء طوزخرمات���و، 
ثكن���ة  م�شتهدف���ة  الدي���ن،  �ش���اح  �ش���رق 

ع�شكرية.
وتك���ررت ب�شكل �شبه يوم���ي الهجمات يف 

ه���ذه املنطقة. وقال جا�شم اجلبارة النائب 
عن �ش���اح الدي���ن ان تل���ك الهجم���ات هي 
ب�شب���ب "الفراغ االمني ال���ذي ميتد مل�شافة 
16 ك���م". وذك���ر اجلبارة يف بي���ان �شابق، 
ان���ه ابل���غ وزي���ر الدف���اع وقائ���د عملي���ات 
�ش���اح الدين "الإر�شال ق���وات من اجلي�ش 
مل�ش���ك االر����ش".  وب���ني اجلب���ارة وه���و 
ع�شو يف جلنة االمن يف الربملان انه لديه 
"معلوم���ات عن متعاونني واأفراد ينقلون 
املناط���ق".  تل���ك  يف  للم�شلح���ني  الغ���ذاء 

واعلن���ت من�ش���ات رقمية تابع���ة للتنظيم، 
ام����ش، ان الهجمات التي ج���رت يف نهاية 
االأ�شبوع املا�ش���ي ا�شتهدف���ت نقاطا امنية 
ودوري���ات با�شتخدام القذائ���ف والنريان 

املبا�شرة والعبوات النا�شفة.
وبح�ش���ب بيان���ات داع����ش، ف���ان الهجمات 
ط���وز  يف  الكوام���ات  قري���ة  ا�شتهدف���ت 
الدي���ن،  �ش���اح  مبحافظ���ة  خورمات���و 
با�شتخ���دام اال�شلح���ة الر�شا�ش���ة، وج�ش���ر 
الزرك���ه يف "الط���وز" با�شتخ���دام قذائ���ف 
هاون، وا�شتهداف قرية غيدة، يف حمافظة 
كركوك من خال عبوة نا�شفة، ا�شافة اىل 
ا�شتخدام القنا�ش يف داقوق، يف حمافظة 
كرك���وك )دون ذكر الهدف(، وقذائف هاون 
�شم���ايل  امل�شاه���دة  يف  ر�شا�ش���ة  ون���ريان 

بغداد.
قذائ���ف  �ش���رب  اىل  البيان���ات  وا�ش���ارت 
يف  �شاك���ه  منطق���ة  عل���ى  �شاروخي���ة 
احلويج���ة جن���وب غرب كرك���وك، ونريان 
متنوع���ة عل���ى التون كوب���ري يف كركوك، 
النخي���ب منطق���ة  وا�شلح���ة ر�شا�ش���ة  يف 

عرعر يف حمافظة االنبار.
كذل���ك ادعت البيانات تفج���ري عبوة نا�شفة 
يف منطقة الوق���ف يف �شمال �شرقي دياىل 
)مل يذكر الهدف(، وعبوة اخرى نا�شفة يف 

منطقة اجلزيرة يف االنبار.

عمليات غري تقليدية
ب���دوره ق���ال حمم���د الوحيل���ي الع�شو يف 
"�شرب���ات  ان  الربمل���ان  يف  االم���ن  جلن���ة 
عنيف���ة تلقاها التنظي���م يف االيام االخرية 
م���ن  نحت���اج اىل ماحق���ات  مازلن���ا  لك���ن 
ن���وع اآخر". ويرى الوحيل���ي اثناء حديثه 
م���ع )امل���دى( ان "تكتي���ك داع����ش ق���د تغري 
اىل ح���رب ع�شاب���ات والعملي���ات الكبرية 

التعبوية للرد عليه مل تعد تنفع".
وين�ش���ح النائب بان تت���م ماحقة التنظيم 
اجله���د  تكثي���ف  ويت���م  ا�شلوب���ه،  بنف����ش 
اال�شتخباري وا�شتخدام كامريات املراقبة 

احلرارية ب�شكل وا�شع.
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 املثنى/ حممد املحمودي

فّر 21 �سجينا، فجر يوم 
ام�س الأحد، من �سجن 

ناحية الهالل مبحافظة 
املثنى، وهو خم�س�س لتجار 

املخدرات واملتعاطني.  
واألقت القوات الأمنية 

القب�س على 10 من ال�سجناء 
الهاربني، بعد "عملية 

بحث وا�سعة مب�ساعدة 
اأفراد من الع�سائر". ووجه 

حمافظ املثنى بحجز 
جميع ال�سباط يف مديرية 

مكافحة املخدرات بعد 
حادثة هروب ال�سجناء. 

وانت�سر مقطع فيديو 
يظهر حلظة فرار ال�سجناء 

املوقوفني، مع �ساعات الفجر 
الأوىل. من جهته، اأمر قائد 

عمليات �سومر اللواء الركن 
جواد عبا�س بتوقيف جميع 

امل�سوؤولني عن �سجن الهالل 
للتحقيق معهم.

واأظه���ر مقط���ع فيدي���و اآخ���ر حلظ���ة 
اعتقال اأح���د ال�شجن���اء الهاربني من 

قبل القوات االأمنية.
كم���ا ن�ش���رت و�شائ���ل اإع���ام �شورة 
قي���ل اإنه���ا تظه���ر توقيف اأح���د جتار 

املخدرات الهاربني من ال�شجن.
وو�شلت تعزيزات اأمنية اإىل املنطقة 
لتكثي���ف عملي���ات البحث ع���ن باقي 
الهاربني، فيما ر�ش���د حمافظ املثنى 

مكاف���اأة مالية ملن يلق���ي القب�ش على 
الهارب���ني. وقال املحافظ اأحمد منفي 
يف بيان، تلق���ت ن�شخة منه )املدى(، 
اإن "ال�شجن���اء هرب���وا بع���د ال�شاعة 
الثالث���ة فجرا م���ن �شج���ن يف ناحية 
اأح���د  عل���ى  االعت���داء  بع���د  اله���ال، 
حرا����ش البوابة الرئي�ش���ة لل�شجن"، 
م�ش���ريا اإىل "اإطاق عمليات مطاردة 
منف���ي،  واأّك���د  للهارب���ني".  وا�شع���ة 
املخ���درات  ق�ش���م  مدي���ر  "احتج���از 

وبع����ش ال�شباط والق���وة امل�شوؤولة 
ع���ن املرك���ز املرتب���ط بق�ش���م مكافحة 
املخ���درات التابع ل���وزارة الداخلية، 
الإهماله���م  للتحقي���ق  واإحالته���م 
ناحي���ة  اأبن���اء  داعي���ا  الواج���ب"، 
اله���ال اإىل "التع���اون م���ع الق���وات 
االأمنية الإلقاء القب����ش على املتهمني 

الهاربني".
وح���ول عملي���ة اله���رب، ق���ال ع�ش���و 
جلنة االأمن والدفاع النيابية �شعران 

االعاجيب���ي، اإن "املتهم���ني جنح���وا 
يف اله���رب، بع���د اأن طلبوا م���ن اأحد 
احلرا����ش جه���ازا كهربائي���ا، وه���ذا 
الأن  التعليم���ات،  بح�ش���ب  ممن���وع 
ال�شجن���اء ت�شله���م وجب���ات الطع���ام 
وكل متطلباته���م، وبع���د فتح���ه لباب 
اإىل  واقت���ادوه  هاجم���وه  املوق���ف، 
داخل القاعة، وت�شلل���وا اإىل البوابة 
الرئي�ش���ة وهاجموا حر�ش العار�شة 
الرئي�ش���ة"، الفت���ًا اإىل اأن "ق�شاياهم 
وتعاط���ي  املتاج���رة  ب���ني  تتن���وع 

املخدرات".
قائ���د  وه���و  االعاجيب���ي  واأ�ش���اف 
�شرط���ة املحافظة االأ�شب���ق ل�)املدى(، 
اأن "عوامل عدي���دة ت�شاعد ال�شجناء 
وج���ود  ع���دم  اأهمه���ا  اله���رب،  عل���ى 
بني���ة حتتي���ة منوذجي���ة لل�شج���ون، 
حيث تتطلب ال�شج���ون خا�شة التي 
يحتجز فيها متهمون بق�شايا خطرة، 
اإجراءات حماية وعزل م�شددة، لكن 
ما يجري ه���و احتجازهم يف مراكز 
املوؤق���ت"،  للتوقي���ف  مع���ده  �شرط���ة 
تفتق���ر  "املحافظ���ة  اأن  اإىل  الفت���ًا 
لوج���ود �شجن نظام���ي، وهي تخلو 
م���ن معتقلني عل���ى ق�شاي���ا االإرهاب، 

ومعظمهم على ق�شايا املخدرات".
"ال�شي���اق  اأن  االعاجيب���ي،  وتاب���ع 
املتب���ع يف التعامل م���ع املتهمني، هو 
انتظ���ار �شدور احلك���م بحقهم، ومن 
ثم ترحيله���م اإىل ال�شجون املركزية، 
والتي ت�شتقبل ال�شجناء وفق معيار 

ف���رة احلك���م، والفرة الت���ي ت�شبق 
احلكم يتم فيها اإيداع املتهم مبواقف 
�شرط���ة  ومرك���ز  ال�شرط���ة،  مراك���ز 
اله���ال يق���ع يف بناي���ة ت�ش���رك فيها 
دوائ���ر عدي���دة، وال يوج���د فيه مكان 
حم�شن وخم�ش�ش لل�شجناء ي�شمن 
عدم هربهم"، الفتًا اإىل اأن "االأخطاء 
الرئي�ش���ة  العوام���ل  م���ن  االإداري���ة 
الت���ي ت�شه���ل ه���رب ال�شجن���اء، ومن 
املفر�ش اأن يك���ون احلر�ش مدربني 
عل���ى التعامل م���ع ال�شجن���اء ولديهم 
�شاب���ط  ي�ش���رف  تعليم���ات  لوائ���ح 

خمت�ش على تطبيقها".    
"وج���ود  اإىل  االعاجيب���ي،  وي�ش���ري 
الداخلي���ة  وزارت���ي  ب���ني  تداخ���ل 
ت�شتقب���ل  واالأخ���رية  والع���دل، 
املحكوم���ني فق���ط، وهن���اك �شج���ون 
بخم����ش  املحكوم���ني  ت�شتقب���ل 
�شن���وات فما دون، واأخ���رى ت�شتقبل 
املحكوم���ني باأك���ر م���ن 5 وحتى 15 
وهكذا، فيما تفتق���ر وزارة الداخلية 
خم�ش�ش���ة"،  �شج���ون  وج���ود  اإىل 
م�ش���ريًا اإىل اأن "معظم حاالت الهرب 
م���ن ال�شج���ون، وال تت���م ع���رب تدخل 
عام���ل خارج���ي كاأن يقط���ع الطريق 
على دورية اأو جماعة م�شلحة تقتحم 
االإداري���ة  االأخط���اء  واإمن���ا  �شج���ن، 
واللوج�شتي���ة هي م���ن توفر م�شاحة 

لهرب ال�شجناء".
ويف وق���ت �شاب���ق م���ن ي���وم اأم����ش، 
ذك���ر بي���ان خللي���ة االإع���ام االأمني، 

اأن  من���ه،  ن�شخ���ة  )امل���دى(،  تلق���ت 
الغامني  عثم���ان  الداخلي���ة  "وزي���ر 
الداخلي���ة  وزارة  وكي���ل  اأر�ش���ل 
عم���اد  الفري���ق  ال�شرط���ة  ل�ش���وؤون 
حمم���د حمم���ود اإىل حمافظ���ة املثنى 
للوقوف عل���ى تفا�شي���ل وماب�شات 
ه���روب موقوف���ني من مرك���ز �شرطة 
ق�ش���اء اله���ال يف حمافظ���ة املثنى، 
واأمر الوزير بت�شكيل جلنة حتقيقية 
عليا"، الفتًا اإىل اأن "االأجهزة االأمنية 
األق���ت القب�ش على 9 فارين من اأ�شل 
االأمني���ة  واالأجه���زة  موقوف���ًا،   21
واال�شتخباري���ة يف وزارة الداخلية 

االأوىل  ال�شاع���ات  ومن���ذ  تق���وم 
للعملية باإجراءات البحث والتحري 
والتعقب اال�شتخباري الإلقاء القب�ش 

على بقية الهاربني".  
كتل���ة  ع���ن  النائ���ب  ق���ال  ذل���ك،  اإىل 
�شائ���رون النيابي���ة ج���واد املو�شوي 
يف بي���ان تلقت���ه )امل���دى(، اإن كتلت���ه 
"تطالب رئي�ش الوزراء القائد العام 
للقوات امل�شلح���ة م�شطفى الكاظمي 
بت�شكي���ل جمل����ش حتقيق���ي لتق�شي 
احلقائق بحق وزير الداخلية عثمان 
الغامني للتحقق م���ن اأ�شباب هروب 

ال�شجناء".

التنظيم يعلن م�سوؤوليته عن 
ا�ستهداف البي�سمركة و10 
هجمات اأخرى

داع�ش يد�شن "حرب الإزعاج".. مالحقة القطعات 
الع�شكرية البعيدة عن المقار 

المثنى: 21 تاجر مخدرات يوهمون حار�ش ال�شجن بـ"جهاز كهربائي" ويهربون 
العتقالت طالت 10 منهم.. واإيداع عدد من ال�سباط ال�سجن

سياسة

منذ �سهر تقريبًا د�سن تنظيم داع�س ا�سلوب "حرب الزعاج" حيث �سن هجمات اأغلبها ليلية على قطعات بعيدة عن مقرات 
الأفواج. وو�سلت ذروة هذه الهجمات -التي يريد التنظيم منها اثبات وجوده- نهاية ال�سبوع املا�سي، وا�ستمرت حتى يوم 

ام�س يف �سل�سلة جديدة ا�ستهدفت 3 حمافظات.

 بغداد/ املدى

اأق���رت املحكم���ة االحتادي���ة، اأم����ش االأحد، بع���دم د�شتورية 
ا�شتمرار عم���ل جمال�ش املحافظات واالأق�شية غري املنتظمة 

باإقليم.
وذك���ر اإعام املحكم���ة يف بيان تلقته )امل���دى(، اأن "املحكمة 
االحتادي���ة العلي���ا، اأ�شدرت قرارًا بالدع���وى املرقمة 118/ 
احتادي���ة / 2019 يف 2 اأيار احل���ايل، واخلا�شة مبجال�ش 
املحافظات، وق���ررت احلكم بعدم د�شتورية املادة 14/ اواًل 
م���ن قان���ون رق���م 10 ل�شن���ة 2018 )قانون التعدي���ل الثالث 
لقان���ون املحافظ���ات غ���ري املنتظم���ة باإقلي���م رق���م 21 ل�شنة 

.")2008
واأ�شار البيان اإىل اأن املادة التي قررت املحكمة احلكم بعدم 
د�شتوريته���ا "متعلق���ة با�شتمرار عمل جمال����ش املحافظات 

واالق�شية".
وطعنت جمموع���ة من اأع�شاء جمال����ش املحافظات بقانون 
اإلغ���اء جمال����ش املحافظات الذي اقره جمل����ش النواب اأمام 
املحكم���ة االحتادية، اإال اأن تعطل املحكمة ت�شبب بعدم البت 

بهذا املو�شوع.
وحتت �شغ���ط احلراك ال�شعبي �ش���ّوت جمل�ش النواب يف 
�شهر ت�شرين الثاين من العام 2019 ل�شالح التعديل الثاين 
لقان���ون جمال����ش املحافظ���ات اأنهى مبوجب���ه عملها، وكلف 

اأع�ش���اء الربمل���ان مبهم���ة مراقبة عمل املحاف���ظ ونائبيه يف 
املحافظات.

وكان من املقرر اإج���راء انتخابات املجال�ش املحلية يف اأيار 
2018، لكنها اأُرجئت اإىل اأيلول 2018، ومن ثم اإىل ت�شرين 
االأول من العام نف�شه، ثم اأُرجئت جمددا اإىل ني�شان 2020، 

قبل قرار الربملان باإلغاء هذه املجال�ش.
وتته���م جمال����ش املحافظ���ات بانه���ا "اأح���د بواب���ات الف�شاد 
والهدر املايل يف الباد"، فهناك 15 جمل�ش حمافظة و120 
جمل����ش بل���دي )ق�ش���اء( و 400 جمل����ش حمل���ي )ناحي���ة( 
ت�شتهل���ك ما يق���ارب 180 مليون دوالر كروات���ب وحمايات 

ونفقات اخرى �شنويًا، بح�شب تقارير �شحفية.

اىل ذل���ك، علق اخلب���ري القانوين، عل���ي التميمي، على قرار 
املحكمة االحتادية العليا.

وق���ال التميم���ي اإن "قرارها القا�شي بع���دم د�شتورية املادة 
14 من تعدي���ل قانون جمال�ش املحافظات 10 ل�شنة 2018، 
�شيق�ش���ي ب�شريان القرار على اثر رجعي مع اإلغاء احلقوق 

واالمتيازات بعد مدة االربع �شنوات".
واأ�شاف اأن "هذا الق���رار ال يعني اإلغاء جمال�ش املحافظات 
له���ا امل�شارك���ة باالنتخاب���ات  الت���ي يح���ق  ب�ش���كل نهائ���ي، 
وف���ق امل���ادة 122 م���ن الد�شت���ور العراق���ي"، الفت���ا اإىل اأن 
املواد 5 و6 من  "ق���رار املحكمة االحتادية د�شتوري وفق 

الد�شتور".

وتاب���ع اخلب���ري القان���وين اأن "ق���رار املحكم���ة االحتادي���ة 
بخ�شو�ش عمل جمال����ش املحافظات بات ملزما وغري قابل 

للطعن".
و�شب���ق اأن رف�ش���ت مفو�شي���ة االنتخاب���ات امل�شاع���ي لدمج 

االنتخابات املحلية والربملانية يف يوم واحد.
وق���ال النائب حممود الكعب���ي، نائب رئي�ش جلن���ة االأقاليم 
واملحافظات الربملانية يف ت�شريح ل�)املدى( قبل اأ�شبوعني، 
اإن "مفو�شية االنتخابات اأبلغت جلنة االأقاليم واملحافظات 
الربملاني���ة بع���دم مقدرتها م���ن الناحية الفنية عل���ى اإمكانية 
دم���ج االنتخابات املحلية والربملاني���ة"، موؤكدا اأن "الق�شية 

فنية ولي�شت قانونية وحتديدًا تتعلق بالت�شريعات".

ــش الــمــحــافــظــات ــ� ــال ــج ـــرار اإلـــغـــاء م ـــق ــن ب ــع ــط ـــة تــــرد ال ـــادي ـــح الت

قوة من مكافحة �الرهاب خالل ممار�سة �أمنية

تتقدم اأ�سرة املدى بتعازيها احلارة وموا�ساتها
للزميلة فاطمة ثامر جهاد بوفاة خالتها 

عقيلة املرحوم 
ر�سيد نا�سر ح�سني اجلبوري

 للفقيدة الراحة وال�سكينة الأبدية 
 والذكر الطيب، ولأ�سرتها وحمبيها

ال�سرب وال�سلوان
اأ�سرة موؤ�س�سة 

تعزية وموا�ساة

تاجر خمدر�ت بعد �ساعات من هروبه من �ل�سجن
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�سابقة م�ساريع  ال�ستكمال  معظمها  يخ�س�ص  دينار  مليارات   304 قيمتها  الم�ساريع  خطة   

 ذي قار / ح�سني العامل

ك�سفت اإدارة محافظة ذي قار 
عن خطة م�ساريع لعام 2021 

بكلفة 304 مليارات دينار �سمن 
خطة تنمية االأقاليم الخا�سة 

بالمحافظة، فيما اأ�سارت الى 
اأن م�ساريع �سندوق اإعمار ذي 

قار والبالغة قيمتها 300 مليار 
دينار �سُتدار مركزيا من قبل 

االأمانة العامة لمجل�ص الوزراء.

وي���رى نا�شطون �أن �أح���ام �ل�شكان �ملحليني 
باالإعمار ذهبت �أدر�ج �لرياح و�أن ت�شريحات 
�مل�شوؤول���ني �ملحلي���ني �لت���ي كان���ت ت�شري �ىل 
مو�زن���ة بقيم���ة ترلي���ون و600 ملي���ار دينار 

تبخرت وباتت كوعود �حلكومات �ل�شابقة.
وق���ال �لناطق �الإعامي با�شم حمافظ ذي قار 
ماجد �ل�شف���اح خال موؤمتر �شحفي ح�شرته 
�مل���دى �إن " م���ا خ�ش�ص ملحافظ���ة ذي قار من 
�ملو�زن���ة �الحتادية ه���و 304 مليار�ت دينار 
�شم���ن خطة تنمية �الأقالي���م و�شتخ�ش�ص يف 
�لغال���ب ال�شتكم���ال �مل�شاري���ع �ملتعاق���د عليها 

�شابقًا ومنها م�شاريع طرق ومد�ر�ص ومر�كز 
�شحي���ة وم�شاريع خدمية �أخ���رى ناهيك عن 
�لتعاق���د عل���ى م�شاري���ع جدي���دة"، و�أردف " 
كما ُخ�ش�ص مبلغ 300 مليار دينار ل�شندوق 
�إعمار ذي ق���ار �ملرتبط ماليًا و�إد�ريًا باالأمانة 

�لعامة ملجل�ص �لوزر�ء".
و�أ�ش���ار �ل�شفاح �ىل �أن " �مل�شاريع باملحافظة 
�شتتم �ملبا�شرة بها حال �إطاق �أمو�ل �ملو�زنة  
فيم���ا هناك م�شاريع مت���ت �ملبا�شرة بها وجاٍر 
�لعمل فيها حاليًا كونها من �مل�شاريع �ملتعاقد 
عليه���ا �شابق���ًا" ، مبين���ًا �أن " �أم���و�ل �ملو�زنة 
�شيت���م توزيعه���ا عل���ى �الأق�شي���ة و�لنو�ح���ي 

�شمن خطة �مل�شاريع ".
�لكث���ري   " �أن  �الإعام���ي  �لناط���ق  و�أو�ش���ح 
م���ن �الأحي���اء و�ملناط���ق �ل�شكني���ة تفتقر �ىل 
�خلدمات وه���ذ� يتطلب جه���دً� ��شتثنائيًا من 
�ملحاف���ظ ومعاوني���ه وم�شت�شاري���ة و�لدو�ئر 
�ملعنية ناهيك عن تعاون �ملو�طنني للنهو�ص 

بو�قع �خلدمات".
وكان رئي����ص جمل����ص �الإعم���ار يف حمافظ���ة 
ذي ق���ار �ملهند����ص حممد ه���ادي �لغزي ك�شف 
ي���وم �ل�شب���ت )10 ني�ش���ان 2021( ويف �أول 
للم���دى بع���د ت�شميت���ه رئي�ش���ًا  ل���ه  ت�شري���ح 
للمجل����ص �ملذك���ور �أن "�الأم���و�ل �ملخ�ش�ش���ة 
ملحافظ���ة ذي قار �شم���ن �ملو�زن���ة �الحتادية 
له���ذ� �لع���ام و�لبالغ���ة ترلي���ون و 300  مليار  
دينار ف�شًا ع���ن 300 مليار دينار خم�ش�شة 
ل�شن���دوق �إعم���ار ذي قار �شت�شه���م كثريً� يف 
عملي���ة �الإعم���ار يف عم���وم حمافظ���ة ذي قار 

و�شت�شاعد كذلك يف تنفيذ �ملرحلة �الأوىل من 
�لتو�ّشع �لعمر�ين".

وعن �آلي���ة �إد�رة �شندوق �إعم���ار ذي قار قال 
�لناط���ق �الإعامي �إن " �الأمانة �لعامة ملجل�ص 
�لوزر�ء �شت�شكل جلنة الإد�رة �أمو�ل �شندوق 
�إعمار ذي قار وبالتاأكيد �شيكون هناك متثيل 
الإد�رة �ملحافظ���ة يف �إد�رة �ل�شن���دوق لطرح 
وحتديد �أولويات �مل�شاريع �ملطلوب تنفيذها 
باملحافظة "، منوهًا �ىل �أن " جمل�ص �لوزر�ء 
�أق���ر موؤخ���رً� �لتعليم���ات �خلا�ش���ة ب�شندوق 
�الإعم���ار و�أن �إد�رة �ملحافظ���ة بانتظ���ار تل���ك 

�لتعليمات".
وم���ن جانب���ه ي���رى �لنا�ش���ط �مل���دين ه�ش���ام 
�ل�شومري �أن " تخ�شي�شات مو�زنة حمافظة 
ذي ق���ار خميب���ة لاآمال كونه���ا ال تتنا�شب مع 
حج���م �خلر�ب وت���ردي و�قع �لبن���ى �لتحتية 
ونق����ص �خلدم���ات يف �ملحافظ���ة"، مبينًا �أن 
�ملالي���ة  و�لتخ�شي�ش���ات  �الإعم���ار  " وع���ود 
�شابق���ًا  �حلكوم���ة  �طلقته���ا  �لت���ي  �لكب���رية 
المت�شا����ص غ�شب �ملتظاهري���ن تبخرت كلها 
و�إن �لتخ�شي�شات �حلالي���ة ك�شفت عن زيف 
تلك �لوعود �لتي بن���ى عليها �شكان �ملحافظة 

�لكثري من �الآمال".
و�أ�ش���اف �ل�شومري �أن " �مل�شوؤولني مار�شو� 
�خلديع���ة باإطاق و�إغد�ق وعود غري حقيقية 
�أن �الأم���و�ل �ملخ�ش�ش���ة باملو�زنة  "، مبين���ًا 
و�لبالغ���ة 304 ملي���ار دين���ار �ش���وف تذه���ب 
�لذي���ن  مبجمله���ا لت�شدي���د دي���ون �ملقاول���ني 

يطلبون �حلكومة ما يعادل �ملبلغ �ملذكور".

وتاب���ع �لنا�ش���ط �مل���دين �أن " �إد�رة �ملحافظة 
حاول���ت تربير �لتقلي�ص �حلا�ش���ل باملو�زنة 
باالإدع���اء �أن ما جرى تد�وله حول تخ�شي�ص 
ترلي���ون و 600 ملي���ار دين���ار ي�شم���ل حت���ى 
رو�تب �ملوظفني �لعاملني بدو�ئر �ملحافظة ، 
وهذ� تربير غري موف���ق كون �أبو�ب �ملو�زنة 
�الحتادي���ة و��شح���ة ومنف�شل���ة ع���ن بع�شها 
وال ميك���ن �خللط فيها بني �أب���و�ب �ملو�زنات 
�لت�شغيلي���ة و�ال�شتثماري���ة و�لتنموي���ة فلكل 
بتل���ك  �ملُح���ّدد  �مل���ايل  تخ�شي�شه���ا  مو�زن���ة 

�الأبو�ب".
و�أ�ش���ار �ل�شوم���ري �ىل �أن " ق���ر�ر �لربمل���ان 
باعتب���ار حمافظ���ة ذي ق���ار منكوب���ة ال �أثر له 
يف مو�زن���ة �ملحافظ���ة للعام �حل���ايل وهو ال 
يعدو حربً� على ورق"، مبينًا �أن " ما يح�شل 
من تقلي�ص يف �أم���و�ل �ملو�زنة ُيعد �نتكا�شة 
�أخ���رى مُتن���ى به���ا �ملحافظ���ة بع���د خ�شارتها 
�نتفا�ش���ة  يف  و�جلرح���ى  �ل�شه���د�ء  مئ���ات 

ت�شرين".
وكان جمل�ص �لنو�ب �لعر�قي قرر يف جل�شته 
�عتب���ار   2019/12/18 يف   )22( �ملرقم���ة 
حمافظ���ة ذي ق���ار مدينة منكوب���ة، وذلك على 
خلفي���ة �لهجوم �ل���ذي �شنته �لق���و�ت �الأمنية 
عل���ى �ملتظاهري���ن نهاي���ة ت�شري���ن �لثاين من 
�لع���ام �ملذك���ور وخّل���ف 50 �شهي���دً� ومئ���ات 
�جلرح���ى، �ذ �ّشن���ت ق���و�ت �أمني���ة م�شتقدمة 
من خ���ارج حمافظ���ة ذي ق���ار ، هجوم���ًا على 
�ملعت�شم���ني ق���رب "ج�ش���ر �لزيت���ون" و�شط 
مدينة �لنا�شرية )مركز �ملحافظة ( و�رتكبت 
جم���زرة مروع���ة �أج���ربت تد�عياته���ا رئي�ص 
�مله���دي،  عب���د  ع���ادل  حينه���ا  يف  �حلكوم���ة 
عل���ى تق���دمي ��شتقالت���ه للربمل���ان، و�أعقبه كل 
م���ن حماف���ظ ذي ق���ار ع���ادل �لدخيل���ي وقائد 
�ل�شرطة، ناهيك ع���ن �شحب يد �لفريق جميل 
�ل�شم���ري �لذي كان م�شوؤواًل عن �لقو�ت �لتي 

�رتكبت �ملجزرة.
وتو�ج���ه حمافظ���ة ذي ق���ار �لت���ي ت�ش���م 20 
ملناط���ق  متاخم���ة  منه���ا   10 �إد�ري���ة  وح���دة 
�الأهو�ر نق�شًا ح���ادً� يف �خلدمات �الأ�شا�شية 
وتده���ورً� وتقادمًا للبن���ى �لتحتية ناهيك عن 
عج���ز �شري���ري يف �مل�شت�شفي���ات �حلكومي���ة 
يقدر باأكرث م���ن 4500 �شرير وعجز باالأبنية 
�ملدر�شي���ة يقدر باأكرث م���ن 700 بناية فيما ال 
ت�شكل �ملناط���ق �ل�شكنية �ملخدوم���ة ب�شبكات 
�ملج���اري �إال �أق���ل م���ن 30 باملئة م���ن �ملناطق 
�ملذك���ورة ، يف ح���ني يع���اين قط���اع �لكهرباء 
و�ل�شب���كات  �لناقل���ة  �خلط���وط  تق���ادم  م���ن 
و�ملحطات و�ملحوالت �لثانوية �لتي باتت ال 
ت�شتوعب �الأحمال �ملتنامية وتو�جه خماطر 
�الإن�شه���ار �أو �نفج���ار �ملح���والت ، و ماز�لت 
هن���اك �لع�ش���ر�ت من �لق���رى غ���ري �ملخدومة 
باملاء و�لكهرباء ، ناهي���ك عن معاناة �ل�شكان 

�ملحليني من �ُشح �ملياه خال ف�شل �ل�شيف.

 مي�سان / مهدي ال�ساعدي 

جت���وب قو�ربه���م �ملتقارب���ة م���ن بع�شه���ا �أه���و�ر �ملنطق���ة 
�ل�شرقي���ة يف حملة بدت وكاأنها تبحث عن �شيء ما يف �شعة 
�الأهو�ر �ملمت���دة �ىل م�شافات �شا�شع���ة وتناوبهم جمموعة 
�أخ���رى م�شكلني بذلك حمات كبرية لتغطية �أكرب قدر ممكن 

من �الأهو�ر. 
بع���د ياأ�شه���م من تدخ���ات حقيقي���ة ملنعه���م، �نتف����ص �أبناء 
�الأه���و�ر لتنظيم حم���ات متو��شلة لردع �أ�شح���اب �ل�شيد 
�جلائ���ر يف �أه���و�ر حمافظة مي�ش���ان �ل�شرقي���ة ومنعهم من 

�شيد �الأ�شماك بتلك �لطريقة �لوح�شية.
متقطع���ة  �أوق���ات  يف  �أو  �للي���ل  يف  بال�شي���د  "يقوم���ون 
م�شتخدم���ني �ل�شبك���ة �لكهربائي���ة لله���روب م���ن �ملاحظ���ة 
وبعي���دة عن �أع���ني �لنا����ص" يقول جا�ش���م �أح���د �ملنتف�شني 
�ش���د �أ�شح���اب �ل�شي���د �جلائ���ر ويتاب���ع �لق���ول "�ل�شي���د 
بالكهرب���اء من �لطرق �لتي مينعه���ا �ل�شرع و�لقانون كونها 
ت�ش���ر باالأ�شم���اك �أواًل وتعت���رب م���ن �أن���و�ع �ل�شي���د �جلائر 

ومتنع �لكثري من �ل�شيادين من طلب رزقهم". 
�ل�شيد �جلائر �أو ��شتعمال �أ�شاليب �أو حيل ت�شر بالكائنات 
�حلي���ة �أو ت�شب���ب �شررً� بالبيئ���ة �لطبيعية مث���ل ��شتخد�م 
�أن���و�ع �ل�شم���وم �أو ��شتخد�م �لتي���ار �لكهربائي من �لطرق 
�ملحظ���ورة مل���ا ت�شببه من �أ�ش���ر�ر مادي���ة �أواًل وقطع �أرز�ق 

�لكثري ممن يعتا�شون على �شيد �الأ�شماك. 
"��شتخ���د�م �لتي���ار �لكهربائ���ي يف عملي���ة �ل�شي���د ي�شبب 
�لق�ش���اء عل���ى �لكثري م���ن �الأحياء �لت���ي تعي����ص يف �لبيئة 
�ملائي���ة �أ�شف �ىل ذلك خطورة ��شتخ���د�م �لتيار �لكهربائي 
يف �مل���اء" يقول حميد علو�ن �ملخت����ص بالدر��شات �لبيئية 
وي�شي���ف "نف���وق �لكث���ري م���ن �الأ�شم���اك و�الأحي���اء �ملائية 
نتيج���ة ��شتخ���د�م �ل�شي���د �جلائ���ر ومنه���ا �ل�شي���د بالتيار 
�لكهربائ���ي يعت���رب ه���درً� كب���ريً� بال���رثوة �الإحيائي���ة �لتي 

تعي�ص يف �الأهو�ر". 
ونتيجة لع���دم �متناع �أ�شحاب �ل�شي���د �جلائر يف �الأهو�ر 
�ل�شرقي���ة يف حمافظ���ة مي�ش���ان ، قرر �أبناوؤه���ا ت�شكيل فرق 
مناوب���ة ملنع ه���ذ� �لنوع م���ن �ل�شي���د ويقول عبد�لل���ه �أحد 
�مل�شارك���ني  "عقدن���ا ع���دة جل�ش���ات ع�شائرية لاتف���اق على 
حماربة هذ� �لنوع من �ل�شيد وو�شلت لاتفاق �ىل حماربة 
�ملمار�شني له و�أن تعر�ص �ىل خطر �الإ�شابة" وي�شيف "مت 
�إب���اغ جميع �أبناء �الأهو�ر و�ل�شاكنني يف �ملناطق �ملحاذية 

لها على �التفاق والقى ترحيبًا كبريً� من قبلهم". 

مديري���ة بيئ���ة مي�ش���ان بدوره���ا نظم���ت زي���ار�ت ميد�نية 
الأه���و�ر �ملحافظ���ة للتحري ع���ن �ل�شيد �جلائ���ر لاأ�شماك 
ب�شب���ب �ل�ش���كاوى �لت���ي وردتها كم���ا �أعلنت ع���رب موقعها 
بيئ���ة  مديري���ة  يف  �الأه���و�ر  �شعب���ة  "نظم���ت  �الإعام���ي 
مي�ش���ان زيار�ت ميد�ني���ة �ىل مكون ه���ور �حلويزة �لذي 
مّت �ن�شمام���ه �ىل الئح���ة �ل���ر�ث �لعامل���ي ملتابع���ة �ل�شيد 
�جلائ���ر لا�شم���اك ومن خال �لزيارة مل تلح���ظ �أو ت�شاهد 

�أي عمليات �شيد جائر للطيور و�الأ�شماك". 
ي�شتعمل���ون  �الأ�شم���اك  �شي���د  يف  �لكهرب���اء  م�شتخدم���و 
مولد�ت كهربائية تعمل على �لوقود و�أ�شاك تو�شيل �ىل 
�شبكة معدنية ل�شعق �الأ�شماك يف �ملياه مما ي�شبب تطاير 
بع�شه���ا يف �لهو�ء ب�شب���ب �ل�شعق �لكهربائ���ي ود�ئمًا ما 

يخرجون لل�شيد باخلفاء وبعيدً� عن �لنا�ص. 
�لدو�ئ���ر �ملخت�شة  �ل�ش���كاوى �ىل  "تقدمن���ا بالعدي���د من 
من �أج���ل مكافح���ة �ل�شيد بالكهرب���اء" يقول �ل�شي���اد �أبو 
عب���د ع���ن �ل�شي���د �جلائر ويتاب���ع قول���ه "وغالبًا م���ا يلجاأ 
�ل�شي���ادون به���ذه �لطريق���ة �ىل �خل���روج لل�شي���د ِخل�شة 
وعندم���ا ي�شعرون باملاحق���ات �أو �ملتابعة يختفون فورً�" 
�ب���و عبد �لذي حت���دث عن �جتن���اب �لكثري م���ن �مل�شرين 
لاأ�شم���اك �مل�شطادة بهذه �لطريق���ة وجلوء �ل�شيادين �ىل 

حيل خمتلفة للبيع. 
�ل�ش���رر �لذي ي�شبب���ه �ل�شع���ق بالكهرب���اء ال ينح�شر على 
�ل�شم���ك �مل�شط���اد فقط بل عل���ى كل �شمك���ة مت �شعقها ومل 
متت يق���ول �ل�شياد كاظ���م في�شل "�الأ�شم���اك �لتي �شعقها 
�لتي���ار �لكهربائ���ي ال تنم���و ب�شكل متكام���ل ب�شبب �شعقها 
وتكون غ���ري قادرة على تكوين �لبيو����ص" م�شتندً� بقوله 
�ىل ماحظت���ه لكث���ري م���ن �الأ�شم���اك �لت���ي علق���ت ب�شباكه 
ويتاب���ع �لقول "عادة م���ا �أ�شطاد �أ�شم���اك و�أرى بو�شوح 

تاأثري �ل�شعق �لكهربائي عليها". 
حمات �أبناء �الأهو�ر مل يحددها وقت معني و�إمنا �شهدتها 
جميع �الأوقات حتى يف �لليل م�شتفيدين من خربة �لكثري 
منه���م يف �ال�شت���دالل "�أول �أي���ام خروجنا كان���ت حماتنا 
مكثف���ة وبع���د �أن عل���م �جلمي���ع باالتفاق على من���ع �ل�شيد 
بالكهرب���اء و�إع���ان �لكث���ري م���ن �لعو�ئ���ل و�لع�شائ���ر عن 
م�شاندتهم للحمات خفت لتقت�شر على �لقليل منها" يقول 
كرمي �أح���د �لر�ف�شني لل�شي���د �جلائر وي�شي���ف "�الأهو�ر 
مفتوح���ة لكل �شي���اد ي�شتخدم �لط���رق �مل�شروعة يف طلبه 
لل���رزق �حلال ولكنه���ا مغلقة عل���ى �أ�شح���اب �ل�شيد غري 

�لقانوين".

اأبناء اأهوار مي�ضان ينتف�ضون �ضد 
ممار�ضات ال�ضيد اجلائر 

اأكدت اأن �سندوق اإعمار ذي قار ُيدار مركزيًا

حلم ذي قار مبوازنة ترليونية للإعمار يتبّدد

اإعــــــالن
يس��ر ش��ركة ديالى العامة ان تعلن عن فرصة اس��تثمارية بصيغة 

)عق��د مش��اركة( لتنفي��ذ مش��روع تفري��د وجتمي��ع صنادي��ق ربط 

القابل��وات الكهربائي��ة )املتقلصة حرارياً( وبطاق��ة إنتاجية 20 ألف 

قطعة / سنوياً ومبوجب املواصفات العاملية القياسية واملعتمدة من 

قبل وزارة الكهرباء، فعلى الش��ركات الراغبة في ذلك تقدمي طلباتها 

وعروضها الى مقر الش��ركة في ديالى لغاية نهاية الدوام الرس��مي 

ليوم 2021/6/14 وفق االلتزامات والشروط أدناه املطلوبة.

املستمسكات املطلوبة: 

1- تقدمي العروض والطلبات يكون من الشركة املصنعة واملتخصصة 

ف��ي اجملال الصناعي وكذلك ميكن قبول عروض من أي ش��ركات أخرى 

او مؤسس��ات مالية او جتارية او مستثمرين او أصحاب رؤوس األموال 

ترفق معها وثائق تعاقدها وتعاونها )حتويل او وكالة او مش��اركة( مع 

ش��ركات مصنعة متخصصة ساندة في اجملال املعلن عنه عن طريق 

)DHL. , TNT. ,etc…( او التقدمي املباشر الى مقر شركتنا. 

2- تقدمي وثائق بيان عن الش��ركة متضمنة شهادة التأسيس وارفاق 

C.V عنه��ا وعن الش��ركات املس��اندة )ان وجدت( مع تقدمي نش��رات 

تعريفية حول اعمالها.

3- تق��دمي كتاب تأييد من املص��ارف الرصينة املعتمدة من قبل البنك 

املرك��زي العراق��ي تؤي��د الكف��اءة املالية للش��ركة وعل��ى ان تكون 

مصدق��ة م��ن وزارة اخلارجي��ة العراقية ف��ي حال كونها ص��ادرة من 

مصارف اجنبية.

4- فتح فرع مس��جل في العراق عند التعاقد وتسجيله اصولياً لدى 

مسجل الشركات خالل مدة )3( أشهر من تاريخ توقيع العقد.

االلتزامات املطلوبة من الشركات املقدمة للعطاء:

1- تقدمي خطاب ضمان بقيمة 100.000   )مئة ألف دوالر( عند توقيع 

العقد يت��م اطالقه بعد اكم��ال جتهيز اخلط��وط اإلنتاجية واملكائن 

واملعدات. 

2- تأهي��ل وترميم القاع��ات اإلنتاجية للمش��روع القائمة في موقع 

ش��ركة ديال��ى وجتهيزها باملس��تلزمات الالزم��ة وتأهي��ل االرضيات 

واجلدران والس��قف – االعم��ال الكهربائية – االعم��ال امليكانيكية – 

رافعات ش��وكية – مول��دة كهربائية – منظوم��ة تكييف – معدات 

س��المة مهنية – اية مستلزمات إضافية تخدم العملية )اإلنتاجية( 

لتك��ون مالئم��ة لتنصي��ب اخلط��وط اإلنتاجي��ة واملكائ��ن فيها ومبا 

يتناسب مع متطلبات املشروع وحجمه.

3- انش��اء وجتهيز خط متكامل لتفريد وجتميع صناديق ربط القابلو 

)املتقل��ص حرارياً( لكيبالت اجلهد املتوس��ط وبطاقة 20 ألف قطعة 

/ س��نوياً من مناش��ئ معتمدة ومبا يضمن حتقي��ق الطاقة املطلوبة 

وتنفيذها وربطها ميدانياً من خالل تدريب كوادر ش��ركتنا على هذه 

االعمال. 

4- جتهي��ز امل��واد األولية واالجزاء نصف املصنعة وكافة مس��تلزمات 

اإلنت��اج ومن مناش��ئ عاملية معتم��دة وكذلك جتهيزن��ا باملواصفة 

الفنية للمواد األولية مع معدالت الصرف ونس��ب التلف واملس��الك 

التكنولوجية والعمليات للمنتج وعمليات الفحص النهائي.

5- تق��دمي دراس��ة اجل��دوى الفني��ة واالقتصادي��ة اخلاصة باملش��روع 

متضمنة اجلدول الزمني للتنفيذ وخطة العمل التي تبني آلية تنفيذ 

النس��ب وكذلك حتديد الطاقة اإلنتاجية وعدد العاملني في املشروع 

واختصاصاته��م والدراس��ة املالية متضمنة )كلف اإلنتاج وأس��عار 

البيع... الخ( وتثبيت احلصص لكل طرف. 

6- تقدمي برنامج متكامل لتدريب كوادر ش��ركتنا داخل وخارج العراق 

على عمليات التصني��ع وعمليات التنفيذ والربط امليداني والفحص 

والتصاميم.

7- تك��ون مدة عقد املش��اركة ال تقل عن 5 س��نوات وال تزيد عن 20 

سنة.

8- التعاون املشترك في تسويق املنتج. 

مساهمة شركة ديالى في املشروع: 

1- يتوف��ر لدى ش��ركتنا حالياً خ��ط تفريد وجتمي��ع الصناديق يعمل 

بصورة جيدة وبطاقة 5000 قطعة / سنوياً باإلمكان استغالله .

2- توفير القاع��ات اإلنتاجية الالزمة القامة املش��روع عليها والقوى 

العاملة باملشروع. 

3- توفي��ر اخلدمات الصناعية الالزمة واي متطلبات أخرى يتعذر على 

الشركة املساهمة تقدميها وبإمكان شركتنا توفيرها.

نسب الترجيح:

- شركة مصنعة او )شركة ساندة( %20 . 

- مدة تنفيذ املشروع وبدء اإلنتاج %10 .

- مدة العقد %35 .

- حصة شركتنا %35. 

- كم��ا إنَّ ش��ركتنا مس��تعدة لإلجابة عن أي س��ؤال او استفس��ار 

م��ن خالل البريد االكترون��ي info@dialacompany.com او من خالل 

احلض��ور الى مقر ش��ركتنا وتوجد مرفقات باإلم��كان االطالع عليها 

على موقع الش��ركة )خالصة بدراس��ة اجل��دوى فني��ة واالقتصادية 

واسترشادية(. 

عبد ال�ستار خملف عليوي 
معاون املدير العام )وكالة( 
�سركة دياىل العامة

اعــــــالن
تعل��ن نقابة صيادل��ة العراق-املقر العام عن حاجته��ا الى الوظائف 
باالختصاصات املبينة ادناه للعم��ل في مقر النقابة، فعلى الراغبني 
بالتقدمي ممن تتوفر فيهم الشروط واملؤهالت تقدمي طلب بذلك مرفق 
معه الس��يرة الذاتي��ة للمتقدم وهوية االحوال املدني��ة )او البطاقة 
الوطنية( وبطاقة الس��كن ويتم تسليمها للقسم االداري في نقابة 
الصيادل��ة، علما ان اخر موعد للتقدمي س��يكون ي��وم الثالثاء املوافق 

2021\5\11
الوظائف:

1. مدير حسابات
ال�سروط واملوؤهالت:

1. ان يكون حائزا على شهادة البكالوريوس )على االقل( في التخصص 
املالي واحملاس��بي مع خبرة ال تقل عن 18 سنة في االعمال احملاسبية 

واملالية..
2.ان يكون من سكنة محافظة بغداد.

ثانيا: مدقق ح�سابات
الشروط واملؤهالت:

1. شهادة البكالوريوس )على االقل( في احملاسبة مع خبرة ال تقل عن 
5 سنوات في التدقيق املالي واحملاسبي.
2. ان يكون من سكنة محافظة بغداد

ثالثا: امني �سندوق
الشروط واملؤهالت:

1. شهادة البكالوريوس )على االقل( في احملاسبة مع خبرة ال تقل عن 
سنتني في هذا اجملال.

2.ان يكون من سكنة محافظة بغداد.

نقابة �سيادلة العراق

Zamwa@zamwa.org,  www.zamwa.org

+ 964 7809144160  
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045

اإع�����لن�����ات
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 بغداد / املدى

�أك���د �ش���حفيون و�إعالمي���ون م���ن دول خليجي���ة 
وعربي���ة دعمه���م �لكب���ر لتنظي���م مدينة �لب�ش���رة 
بطولة كاأ�س �خلليج �لعربي �خلام�شة و�لع�شرين 
منت�ش���ف كانون �لثاين 2022 ملا متثله من �أهمية 
للعر�ق على �مل�ش���تويني �الجتماعي و�لريا�ش���ي، 
ولق���اء ��ش���قائه يف �ل���دول �ل�ش���بع �مل�ش���اركة بعد 
غي���اب �ملناف�ش���ة عل���ى �أر�ش���ه الأك���ر م���ن �أربع���ة 
عقود، وت�ش���امنًا م���ع �جلمهور �لعر�ق���ي �لتّو�ق 
للمناف�ش���ات �خلليجية و�لد�عم �الأ�ش���ا�س الإجناح 

�لتجّمع �لتاريخي مبحبة وكرم كبرين.
ج���اء ذل���ك يف �جلل�ش���ة �حلو�ري���ة �لت���ي نظمتها 
جلنة �الإع���الم �لريا�ش���ي يف جمعية �ل�ش���حفيني 
م���ن  �لثالث���ني  ي���وم �جلمع���ة �ملو�ف���ق  �لُعماني���ة 
ني�ش���ان 2021، ع���ر تقني���ة �لفيديو، ُكّر�َش���ت عن 
بطول���ة كاأ����س �خللي���ج 25، و�أد�ره���ا �الإعالم���ي 
�لُعم���اين �ش���امل �حلب�ش���ي، نائ���ب رئي����س جلن���ة 
�الإع���الم �لريا�ش���ي يف �جلمعي���ة، رئي�س �الحتاد 
�خلليج���ي لالإعالم �لريا�ش���ي، و�ش���ارك فيها عدد 
من �ل�ش���حفيني و�الإعالميني �ملخت�شني من �شلطة 
ُعمان و�لعر�ق و�ل�شعودية وقطر و�ليمن وم�شر 
و�الأردن ميثل���ون موؤ�ّش�ش���ات �ش���حفية و�إعالمية 
خمتلف���ة، ُه���م �ش���امل ب���ن حم���د �جله���وري نائ���ب 
رئي����س جمعية �ل�ش���حفيني �لُعمانية رئي�س جلنة 
�الإعالم �لريا�ش���ي، و�إياد �ل�ش���احلي من �لعر�ق، 
وحممد �ل�ش���يخ من �ل�شعودية، وحممد حجي من 
قطر،  و�ش���امي �لكاف من �ليمن، و�أ�شرف حممود 
رئي�س �الحتاد �لعربي للثقافة �لريا�شية، ولطفي 
�لزعب���ي من قن���اة �لعربية، �إ�ش���افة �ىل م�ش���اركة 

�أحمد �لكعبي من ُعمان وب�شر �شنان من �ليمن.
وتن���اول مدير �جلل�ش���ة �ش���امل �حلب�ش���ي، حماور 
مهمة �أثارت تفاعل �مل�ش���اركني و�أغنت هدف �للقاء 
به���م، حي���ث ع���ّرج عن ع���ودة كاأ����س �خللي���ج �ىل 
�لع���ر�ق بقر�ر �حت���اد كاأ�س �خللي���ج �لعربي لكرة 
�لقدم يوم �ل�شاد�س و�لع�شرين من ني�شان 2021، 
وماهية ��ش���تعد�د�ت �لب�شرة لتنظيم خليجي ٢٥، 
وكيف ح�ش���م �لعر�ق ملف �ال�شت�شافة ل�شاحله ؟، 
وما �لعنا�ش���ر �لتي حتقق �لنج���اح لكاأ�س �خلليج 
بالب�ش���رة ؟، وه���ل ي�ش���تطيع �ملنتخ���ب �لعر�ق���ي 
خط���ف لقبه���ا ؟، ثم هل �ش���تعود �لبطولة باالأهمية 
ذ�ته���ا كال�ش���ابق ؟، وما �ل�ش���مانات �لتي ميكن �أن 
ُيقّدم من خاللها �لعر�ق ن�شخة ممّيزة؟، و�ملكا�شب 
�لتي �ش���ُيجنيها كبلد م���ن تنظيم كاأ�س �خلليج بعد 
نح���و �أربع���ة عق���ود م���ن ��شت�ش���افته �الأوىل ع���ام 
1979، وختم �ملح���اور عن دور �الإعالم �خلليجي 
مل�ش���اعدة �لع���ر�ق عل���ى حتقي���ق �أعل���ى مع���دالت 

�لنجاح للبطولة.

الجهوري: اإعالمنا داعم للب�صرة
ورح���ب �ش���امل �جله���وري، يف بد�ي���ة �جلل�ش���ة، 
)زووم(  ع���ر  �الفرت��ش���ي  جتّمعن���ا  �إن  وق���ال 
يلزمنا مب�ش���وؤولية كبرة لطرح �أفكار عّدة ت�شب 

يف م�ش���لحة �لق�ش���ية �الأ�شا�ش���ية عن دور �الإعالم 
يف �إجن���اح بط���والت �خلليج، ال�ش���يما �أن ن�ش���خة 
�لب�ش���رة ت�ش���تحق �لدع���م �لكام���ل على م�ش���توى 
�الإع���الم �أواًل وم���ن ث���م �الحت���اد�ت و�جلماه���ر، 
ونتمن���ى �أن تك���ون هن���اك جل�ش���ات �أخ���رى تهت���م 
ب�ش���اأن تطوير �لك���رة �خلليجية �لتي متث���ل �أملنا 
لدف���ع منتخباتن���ا لك�ش���ب جوالتها يف �ملناف�ش���ات 

�لقارية و�لدولية.

ال�صيخ :العراقيون لم يتاأثروا بالظروف 
وحتدث حممد �ل�شيخ، عن �أهمية �لدعم �خلليجي 
لبطولة �لب�ش���رة، بقول���ه :قّدمت �لك���رة �لعر�قية 
نف�ش���ها منذ م�ش���اركتها �لفّعالة بع���د �أول دعوة لها 
ع���ام 1976 يف خليجي �لدوحة، باأنها عامل موؤثر 
يف جناحها، وبرز �أكر من جنم كبر يف �شفوف 
�ملنتخ���ب �لعر�قي �أمثال �لر�حل علي كاظم وفالح 
ح�ش���ن ورعد حم���ودي وهادي �أحمد، ��ش���تقطبو� 
حمّب���ة �جلمهور �خلليجي من خ���الل �الأد�ء �ملُبهر 
و�لنتائج �لالفتة، ما �أك�ش���ب �لعر�ق ح�شورً� قويًا 
�أ�ش���بح ُمدعاة لتقدمي مزيد من �لعطاء وتّوج ذلك 
بح�شوله على ثالث كوؤو�س �أعو�م 1979 ببغد�د، 
بقي���ادة  بالريا����س،  و1988  مب�ش���قط،  و1984 
�ملدرب �لكبر �لر�حل عموبابا، م�ش���رً� �ىل �أن ما 
ح�شل من ظروف �شيا�ش���ية و�قت�شادية وحروب 
�لعر�قي���ة  �لك���رة  عالق���ة  عل���ى  توؤث���ر  مل  مدّم���رة 
با�ش���قائه �خلليجي���ني، فمع���روف ع���ن ريا�ش���يي 
وجماه���ر �لعر�ق �أنهم حمّب���ون لبطولة �خلليج، 
ول���ن ي�ش���تغنو� عنها، وال ت�ش���تغني عنهم �أي�ش���ًا، 

ع���ام2018  �ش���باط  �ل�ش���عودي  و�ش���هد منتخبن���ا 
�حلف���اوة �لبالغ���ة م���ن �جلمه���ور �لب�ش���ري �لذي 
�أحتف���ى بوفدنا �أميا �حتفال �أثناء �ملبار�ة �لودية، 
فم���ا بالكم و�أك���ر م���ن 60 �ألف متفرج ي���وؤ�زرون 

�ملنتخبات طو�ل مدة �لبطولة؟!

ال�صالحي :ال�صمانات بعهدة الحكومة
وق���ّدم �إي���اد �ل�ش���احلي، �ش���كره للجن���ة �الإع���الم 
�لريا�ش���ي �لُعماين على م�شاهمته يف دعم تنظيم 
�الإعالمي���ني  �أن  موؤك���دً�  خليج���ي25،  �لب�ش���رة 
�لُعمانيني �ش���ّجلو� �ش���ابقة لي�ش���ت على �مل�شتوى 
�خلليجي فح�شب، بل حتى �لعر�قي، كون بطولة 
�لب�ش���رة مل حت���َظ باهتم���ام "مهن���ي" ��ش���تثنائي 
يف �إطار ندوة �أو جل�ش���ة تناق����س مقّومات دعمها 
وكيفي���ة حتقيقه���ا �لنجاح ودور �الإع���الم بطم�اأنة 

�أهلن���ا يف �خلليج و�ليمن عن ق���درة �ملحافظة يف 
تاأمني كل م�ش���تلزمات رعاية �لبطولة فنيًا و�أمنيًا 

ولوج�شتيًا.
وعّرج �ل�ش���احلي �ىل �ل�ش���مانات �لت���ي تعّهد بها 
رئي����س �ل���وزر�ء م�ش���طفى �لكاظم���ي بتقدمي كل 
دعائ���م �إجن���اح �لبطول���ة وتذليل �مل�ش���كالت �لتي 
تق���ف عائقًا �أمام �جناز م�ش���اريع بناه���ا �لتحتية، 
درج���ات  �أعل���ى  تع���ّزز  حُمكم���ة  خط���ط  وو�ش���ع 
�لفن���ادق  �ىل  �ملط���ار  م���ن  بال�ش���يوف  �الهتم���ام 
و�ملالعب و�لت�ش���ّوق، ف�ش���اًل ع���ن جاهزية �ملدينة 

�ش���ية  يا لر �ملنتخبات � ال�شتقبال 
�لع���ام  مطل���ع 
2022، بعدما 

منح���ت 
فق���ة  � ملو �

�خلليجي���ة وكذلك تنازل قطر ع���ن �لتنظيم كدولة 
بديلة، �لد�فعية �لكبرة لوز�رة �لريا�ش���ة و�حتاد 
م���ن  م�ش���اعفة  بهّم���ة  للعم���ل  و�ملحافظ���ة  �لك���رة 
�أجل ت�ش���طيب �لنو�ق����س و�لبدء بت�ش���كيل جلان 

�شة تبا�شر و�جباتها قريبًا. متخ�شّ
و�أ�ش���تذكر �ل�ش���احلي �ل���دور �لب���ارز �ل���ذي لعب���ه 
�الأمر �ش���لطان بن فه���د "رئي�س �الحت���اد �لعربي 
لك���رة �لق���دم �الأ�ش���بق" ما بع���د ع���ام 2003 عندما 
فت���ح �أب���و�ب �ملالعب �ل�ش���عودية �أم���ام �ملنتخبات 
�لوطني���ة �لعر�قي���ة كاأول بلد عرب���ي رّحب بعودة 
�أ�شود �لر�فدين للقاء�ت �خلليجية، وكانت مدينة 
�أبه���ا �لف���األ �حل�ش���ن للمنتخ���ب �الأوملب���ي �لفائ���ز 
ب���دورة �ل�ش���د�قة �لدولية �ل�ش���ابعة للفرتة 15-1 
�آب 2003 �نعك����س عل���ى �إعد�ده الحقًا كم�ش���روع 
�جن���از لدورة �أثين���ا �الأوملبي���ة 2004 �لتي خطف 

�ملركز �لر�بع فيها.
�لريا�ش���ي  �الإع���الم  دور  �أن  �ل�ش���احلي  وك�ش���ف 
مه���م ج���دً� لنق���ل �حلقائ���ق م���ن �أر����س �ملي���د�ن، 
د�عي���ًا �ش���امل �حلب�ش���ي رئي�س �الحت���اد �خلليجي 
لالإعالم �لريا�ش���ي �ىل ت�ش���كيل وفد لزيارة مدينة 
�لب�شرة بالتن�شيق مع �الحتاد �لعر�قي لل�شحافة 
�لريا�ش���ية لتج�ش���يد �لتالحم �الإعالمي �خلليجي 
و�لتعاي�س يف �أرجاء �ملدينة �لريا�ش���ية و�لتفاعل 
مع �جلمهور �لب�ش���ري �مل�ش���ياف، ومقرتحًا على 
�لزم���الء �مل�ش���اركني يف �جلل�ش���ة در��ش���ة ع���ودة 
بطول���ة �خلليج للتن���اوب بني �ل���دول مثلما د�أبت 
منذ �نطالقته���ا �الأوىل عام 1970 لتطبيق �ش���عار 
�لوح���دة �خلليجية ونبذ �حل�شا�ش���ية عند �ش���حب 
ملف���ات �لتنظيم من هذ� �لبل���د وذ�ك، برغم �أحقية 
�حت���اد كاأ����س �خللي���ج �لعرب���ي باعتم���اد لو�ئ���ح 
تنظيمية وت�شويقية للمفا�ش���لة ُت�شاير �لبطوالت 

�لكرى يف �لعامل.

حجي: م�صروع الب�صرة تاريخي
بدوره �أكد �لقطري حممد حجي، �أن بالده مل تاألو 
جه���دً� م���ن �أجل تق���دمي �لدعم للع���ر�ق يف جماالت 
عدة، ومنها تنظيم بطولة �خلليج 25 يف �لب�ش���رة 
�لتي ت�ش���تحق حت�شيد �لطاقات من �أجل �إجناحها، 
مبين���ًا �أن م���ا مّر ب���ه �لعر�ق �ل�ش���قيق م���ن ظروف 
�شعبة مل توؤثر على مكانة كرته �لتي حققت تطورً� 
كب���رً�، ونرى م���ن �لو�ج���ب �أن ن�ش���هم جميعًا يف 
�حت�ش���ان فرقه وتعزيز �أية فكرة تخدم م�ش���روعًا 
من هذ� �لنوع له �ش���لة بتاري���خ عريق الأحد �أبطال 

�خلليج �لكبار.

الكاف: م�صوؤولية اليمن ت�صاركية
و�أع���رب �ش���امي �ل���كاف م���ن �ليم���ن، عن �ش���عادته 
باإق���د�م �لب�ش���رة عل���ى تنظي���م �لن�ش���خة �جلديدة 
م���ن كاأ�س �خلليج، مل���ا حتملُه من عناوين ُم�ش���رقة 
عن ح�ش���ارة �لع���ر�ق وقيم �لبطولة وكرم �ش���عبها 
ورغبت���ه يف تنقية �لعالقات مع �جلميع، لهذ� جنُد 
نحن يف �ليمن �أن م�ش���وؤوليتنا ت�ش���اركية لتع�شيد 
جه���ود �لعر�قي���ني يف �إخ���ر�ج و�ح���دة م���ن �أجمل 

�لبطوالت، و�ش���بق لبلدي �أن نّظ���م خليجي20 يف 
ظرف �أثبت ُقدرة �أهل �ليمن على �جتياز �ل�شعاب، 
وه���و كذل���ك الأه���ل �لر�فدي���ن ُع�ّش���اق �لتحدي���ات 

و�النت�شار يف �أ�شعب �ملحن.

محمود: الريا�صة واحة لل�صالم
وطال���ب �مل�ش���ري �أ�ش���رف حمم���ود جمي���ع �لدول 
�لتاري���خ  وتنا�ش���ي  خليج���ي25  يف  بامل�ش���اركة 
�الأ�ش���ود و�مل�ش���كالت �لتي �ش���هدتها بع����س عقوده 
من �أزمات �شيا�ش���ية، مل ُتثِن �لعر�قيني عن �لتطّلع 
للم�ش���تقبل بثقة وتفاوؤل، فالريا�شة و�حة لل�شالم 
و�ملحب���ة و�لوئ���ام و�لتناف����س �مل�ش���روع الإثب���ات 
�لذ�ت، ولي�س هدفًا لهزمية �الآخر بد�فع �لكر�هية، 
وم���ا بطولة كاأ�س �خلليج 25 �إال فر�ش���ة لتج�ش���يد 
ه���ذ� �ل�ش���عار �ل�ش���دوق يف قلب �حل���دث �لعر�قي 
�ملرتقب، ال�شيما �أن �لكرة �لعر�قية �أجنبت جنومًا 
كبار عر بط���والت �خلليج كان���و� وماز�لو� ثروة 

كبرة للكرة �خلليجية و�لعربية و�الآ�شيوية.

الزعبي: م�صتعد للدعم ال�صخ�صي
وتن���اول �الأردين لطف���ي �لزعب���ي م�ش���األة �لدو�فع 
�الإن�ش���انية �ملوؤثرة يف مّل �شمل �الأخوة �خلليجيني 
عل���ى �أر����س �لب�ش���رة، كونها �أه���م م���ن �ملباريات 
و�لنتائج و�لكاأ�س نف�شها، فلم تعد كرة �لقدم ت�شع 
�أولوي���ات �قت�ش���ادية و�شيا�ش���ية ت�ش���بق �جلانب 
�الجتماع���ي عن���د تنظي���م �أي���ة بطول���ة، فد�ئم���ًا ما 
ينظر �ىل ر�ش���الة �ل�ش���عوب ومدى ��ش���تفادتها من 
�حت�ش���ان فّعالية مهّم���ة مثل كاأ�س �لع���امل �أو كاأ�س 
�آ�ش���يا �أو �الوملبياد، وعليه فالو�جب يقت�ش���ي دعم 
بطولة �لب�ش���رة بكل �لو�ش���ائل ومنه���ا �الإعالمية، 
و�أكد ��ش���تعد�ده �ل�شخ�شي لتهيئة �للو�زم �لتقنية 
�ملتطّورة و�لكو�در �ملحرتفة الإخر�ج �أف�شل جتّمع 
ننتظره كل �شنتني ملعرفتنا بتاأثره �الإيجابي على 
�ملنتخبات �خلليجية، و�لتي ب�شببها �شّجل بع�شها 

ح�شورً� طيبًا يف بطوالت �ملونديال �ل�شابقة.

خطط مهنية �صاملة
وخت���م �ش���امل �حلب�ش���ي �جلل�ش���ة بتاأكي���ده عل���ى، 
�لدعم �الإعالمي �خلليج���ي و�لعربي للعر�ق، عر 
جل�ش���ات فيديوية قادمة، �أو �لتفاعل مع �لب�ش���رة 
على و�ق���ع �الأر�س، مببادر�ت قّيمة ت�ش���تمد روح 
�لتاآخي بني �ل�شعوب من جتارب �ل�شنني �ملا�شية، 
من دون �أن توؤثر �الأزمات �ل�شيا�شية �ملختلفة على 
هدف �نبث���اق �لبطولة بتوحي���د �جلماهر، ونبذ 
���ب، وت�ش���جيع �لالعب���ني، وتقدمي ر�ش���ائل  �لتع�شّ
�إعالمية نظيفة ال تثر �ل�ش���غائن، وو�ش���ع خطط 
مهني���ة �ش���املة �ش���حفيًا وتلفازي���ًا �إذ�عيًا تر�ش���د 
�حل���دث وتنقل���ه م���ن دون حتري���ف، د�عيًا با�ش���م 
�مل�ش���اركني يف �جلل�ش���ة، جميع �ملعنيني عن ملف 
خليج���ي 25 يف �لعر�ق الإجناز م�ش���روع �لبطولة 
ح�ش���ب تو�ش���يات فريق �لتفتي����س �أثن���اء زيارته 
�الأخرة الإظهار �لبطولة باأبهى �ش���ورة ت�شتحقها 

بعد �شر طويل.

الإعالم الريا�صي الُعماني يدعم خليجي 25 بجل�صة حوارية

الب�سرة واجهة م�سرقة للح�سارة.. وتاريخ الأ�سود ُيلزمنا باإنجاح بطولتهم

 بغداد / حيدر مدلول 

تنطل���ق �لي���وم �الأثن���ني مناف�ش���ات 
دوري �لدرج���ة �الأوىل لك���رة �لقدم 
باإقام���ة   2021-2020 باملو�ش���م 
�ش���بع مباريات �شاخنة على مالعب 
و�ملحافظ���ات  بغ���د�د  �لعا�ش���مة 
�لفر�ت �الأو�شط و�جلنوبية و�إقليم 
كرد�شتان حل�شاب �ملجموعة �الأوىل 
�لتي ت�شم فرق �جلي�س و�جلن�شية 
ونوروز وكربالء و�ل�شرقاط وغاز 
�ل�ش���مال و�لدفاع �مل���دين وبر�يتي 
و�لعلم و�ش���وق �ل�شيوخ وم�شايف 
�جلنوب و�حل�شني و�لكوفة وعفك.
يف  �جلامع���ة  ملع���ب  ويحت�ش���ن 
باإقلي���م  �ل�ش���ليمانية  حمافظ���ة 
كرد�شتان يف �ل�شاعة �لر�بعة ع�شرً� 
مو�جهة قوية جتم���ع فريق كربالء 
لكرة �لقدم وم�ش���يفه فريق نوروز 
لك���رة �لقدم ياأمل فيه���ا �ملدرب فوؤ�د 

ج���و�د �حل�ش���ول على ث���الث نقاط 
غالية �لتي �ش���تكون مفت���اح �لتقّدم 
�ىل �الأم���ام يف �جل���والت �خلم����س 
�ملقبلة �أماًل يف �أحتالل �ملركز �الأول 
يف  �الأوىل  �ملجموع���ة  ترتي���ب  يف 
ختام عمر �مل�شابقة، وخطف بطاقة 
�ملمت���از  �لك���رة  �لتاأه���ل �ىل دوري 
باملو�ش���م 2021-2022 ال�ش���يما 
بع���د �ملع�ش���كر �لتدريب���ي �لناج���ح 
�ل���ذي �أقامته �إد�رة �لن���ادي للفريق 
يف حمافظة �أربي���ل خا�س فيه عدد 
من �ملباري���ات �لتجريبية مع �لفرق 
�ملتو�ج���دة هن���اك م���ن �أج���ل رف���ع 
درج���ة �جلاهزية �لكامل���ة خلو�س 
جان���ب  �ىل  �لر�ش���مية  �ملناف�ش���ات 
تدعيم �ل�شفوف بعدد من �لالعبني 
�ملحرتفني يقف يف مقدمتهم �ملد�فع 
�للبناين غازي �حل�شني على �شبيل 
�الإع���ارة قادمًا من فري���ق طر�بل�س 
�للبن���اين لك���رة �لق���دم، فيم���ا يحُل 

فريق �ش���وق �ل�ش���يوخ لك���رة �لقدم 
م���ن حمافظ���ة ذي ق���ار يف �لتوقيت 
ذ�ته �ش���يفًا ثقياًل عل���ى فريق �لعلم 
من حمافظة �ش���الح �لدين، ويلعب 
فري���ق �لدف���اع �مل���دين لك���رة �لقدم 
على ملع���ب �لوالء مبدينة �ل�ش���در 
لك���رة  بر�يت���ي  فري���ق  م���ع �ش���يفه 
�لق���دم �لق���ادم من �إقليم كرد�ش���تان، 
ويلتقي فريق �جلن�شية لكرة �لقدم 
م���ع م�ش���يفه فري���ق �جلي����س لكرة 
�لقدم على ملع���ب �الأخر، ويو�جه 
فريق غاز �ل�ش���مال لكرة �لقدم على 
ملع���ب بابا كرك���ر يف كركوك فريق 
وتنتظ���ر  �لق���دم،  لك���رة  �ل�ش���رقاط 
فري���ق �لكوف���ة لك���رة �لق���دم مهّم���ة 
�شعبة مع م�ش���يفه فريق عفك لكرة 

�لقدم.
وي�ش���تقبل فريق م�ش���ايف �جلنوب 
لكرة �لق���دم يف �ل�ش���اعة �لعا�ش���رة 
م�ش���اًء على ملعب �ملدينة �لريا�شية 

مبحافظ���ة �لب�ش���رة �ش���يفه فري���ق 
�حل�ش���ني لك���رة �لق���دم �لق���ادم من 

خت���ام  يف  بغ���د�د  �لعا�ش���مة 
�الأوىل  �جلول���ة  مناف�ش���ات 

�أّول  يف  �الأوىل  باملجموع���ة 
حت���ٍد للم���درب ك���رمي ح�ش���ني 
رئي����س  علي���ه  ير�ه���ن  �ل���ذي 

�لن���ادي كامل زغر يف حتقيق 
رغبات جمل����س �الإد�رة يف �لعودة 
�الأ�ش���و�ء  دوري  �ىل  جدي���د  م���ن 
لك���رة �لق���دم بع���د مو�ش���مني فق���ط 
�لدرج���ة  دوري  �ىل  �لهب���وط  م���ن 
�أن  ال�ش���يما  �لق���دم  لك���رة  �الأوىل 
ت�ش���كيلته ت�ش���مُّ ع���ددً� كب���رً� م���ن 
�لالعبني �ل�ش���باب �لذين يتطّلعون 
للروز ب�ش���ورة �ش���ريعة يف �شوء 
�الن�ش���جام و�لتفاه���م فيم���ا بينهم، 
و�لثقة �ملطلق���ة �لتي مت منحها �ليه 

من قبل �ملالك �لتدريبي.
و�شي�ش���هد يوم غد �لثالثاء �إجر�ء 
�ش���بعة لقاء�ت حل�شاب �ملجموعة 
�لثانية، خم�ش���ة منها يف �ل�شاعة 
يلع���ب  حي���ث  ع�ش���رً�  �لر�بع���ة 
فري���ق دي���اىل لك���رة �لق���دم على 
ملعبه مع فري���ق �لرمادي لكرة 
�لقدم، ويلتقي فريق �ل�شناعة 
لك���رة �لق���دم عل���ى �أر�ش���ه م���ع 

فري���ق مي�ش���ان لك���رة �لق���دم �لقادم 
من مدينة �لعم���ارة، ويو�جه فريق 
�ل�ش���ليخ لكرة �لقدم م�شّيفه فريق 
بابل لكرة �لقدم، ويحت�ش���ن ملعب 
مب���ار�ة  �ل�ش���در  مبدين���ة  �ل���والء 
�مل���رور و�ش���امر�ء، ويحل  فريق���ي 
فري���ق �التف���اق لك���رة �لقدم �ش���يفًا 
عل���ى فري���ق �أك���د لك���رة �لق���دم على 
ملعب �ل�ش���طرة مبحافظ���ة ذي قار، 
�لعا�ش���رة  �ل�ش���اعة  و�ش���تجري يف 
م�شاًء مو�جهتني �الأوىل بني فريقي 
ده���وك و�لبي�ش���مركة و�لثانية بني 

فريقي �لبحري و�لنا�شرية.

اإنطالق دوري الدرجة الأولى المحموم بحثًا عن الأ�سواء
  بغداد / املدى

�مل�ش���ابقات  جلن���ة  �أخت���ارت 
لك���رة  �الآ�ش���يوي  �الحت���اد  يف 
�ل�ش���رطة  �لق���دم حار�س فريق 
يف  فا�ش���ل  با�ش���ل  �أحم���د 
للجول���ة  �ملثالي���ة  �لت�ش���يكلة 
م���ن  و�الأخ���رة  �ل�شاد�ش���ة 
دور �ملجموع���ات يف منطقة 
�لغرب بالن�شخة 2021 من 
دوري �أبط���ال �آ�ش���يا لك���رة 
�لقدم بعد �مل�شتوى �لكبر 
فري���ق  �أم���ام  قدم���ه  �ل���ذي 
��ش���تقالل طهر�ن �الإير�ين 
مت�ش���ّدر �ملجموعة �لثالثة 
على �مللعب �لثانوي ملدينة 
�ملل���ك عبد �لله  �لريا�ش���ية 
يف مدينة جدة �ل�ش���عودية 
�ل���ذي  �ملث���ر  �للق���اء  يف 
�الأخ���ر  مل�ش���لحة  �أنته���ى 

بهدف نظيف.
و�ش���ّمت �لت�ش���كيلة �ملثالي���ة للجول���ة �الأخرة 
من �ل���دور �الأول بالبطولة �الآ�ش���يوية كال من 
�أحمد با�شل فا�ش���ل يف مركز حر��شة �ملرمى، 
وفار����س جمع���ة وحمم���د برغ����س )�لوح���دة 

�الإمار�ت���ي( و�أكرجم���ون كامل���وف )�أجم���ك �الأوزبكي( 
وع���ارف غالم���ي )�أ�ش���تقالل طه���ر�ن �الإي���ر�ين ( خلط 
�لدف���اع و�أح�ش���ان بهالف���ان )بر�ش���بولي�س �الإي���ر�ين( 
وعب���د �لل���ه عطيف )�له���الل �ل�ش���عودي( و�دميل�ش���ون 
جونيور )�لدحيل �لقطري( وفار�شاد �أحمد ز�دة )فوالذ 
خوز�ش���تان �الإي���ر�ين( يف مرك���ز خ���ط �لو�ش���ط وجاء 
كال م���ن يوهان بويل )�لري���ان �لقطري( وحممد عبا�س 
ز�ده )تر�كتور �ش���ازي تريز �الإي���ر�ين( يف مركز خط 

�لهجوم.
وف�ش���ل فريق �ل�ش���رطة لكرة �لقدم �لذي يحر�ش���ه �أحمد 
با�ش���ل فا�ش���ل يف حجز تذكرة �لعب���ور �ىل �لدور ثمن 
�لنهائ���ي ملنطقة �لغرب بدوري �أبطال �آ�ش���يا لكرة �لقدم 
بعد �حتالله �ملركز �لر�بع و�الأخر يف �لرتتيب بر�شيد 
ث���الث نقاط فقط يف ختام مناف�ش���ات �لدور �الأول �لذي 
�أحت�شنته مدينة جدة �ل�شعودية خالل �لفرتة من �لر�بع 
ع�شر ولغاية �لثالثني من �شهر ني�شان �ملا�شي من فوزه 
يف مب���ار�ة و�ح���دة فق���ط عل���ى فريق �لدحي���ل �لقطري 
بهدف���ني مقابل هدف و�حد مقابل تعّر�ش���ه �ىل �لهزمية 
يف خم�س مباريات �أمام فرق �أهلي جدة �ل�شعودي )0-
3( و)1-2( و��شتقالل طهر�ن �الإير�ين )0-3( و)1-0( 
و�لدحيل �لقطري )0-2( مّما ولد �حلزن و�خليبة لدى 
�ل�شارع �لريا�ش���ي �لعر�قي من �خلروج �حلزين ملمثل 
�لكرة �لعر�قي���ة �الأول برغم تو�جد جمموعة كبرة يف 
�ش���فوفه من العب���ي �ملنتخب �لوطني لك���رة �لقدم �لذي 

يتوىّل تدريبه �ل�شلوفيني �شريت�شكو كاتانيت�س.

اأحمد با�سل يقود الت�سكيلة المثالية في غربي اآ�سيا

  بغداد / املدى

يلعب فريق مان�ش�ش����رت �ش����يتي حامل لق����ب �لدوري 
�الإنكليزي �ملمتاز لكرة �لقدم يف �ل�ش����اعة �لعا�ش����رة 
م�شاء غد �لثالثاء بتوقيت بغد�د على ملعب �الحتاد 
م����ع �ش����يفه �لثقي����ل فري����ق باري�����س �ش����ان جرم����ان 
�لفرن�ش����ي لك����رة �لق����دم يف قم����ة ملتهب����ة يف �فتتاح 
مناف�شات جولة �الإياب من �لدور ن�شف �لنهائي من 

دوري �أبطال �أوروبا لكرة �لقدم 2021.
وبات����ت خط����وة و�ح����دة تف�ش����ل فري����ق مان�ش�ش����رت 
�شيتي عن ت�ش����جيله ��شمه يف �ملبار�ة �لنهائية �لتي 

�ش����تجري على ملع����ب �أتات����ورك مبدينة �أ�ش����طنبول 
�لرتكي����ة ي����وم �لتا�ش����ع و�لع�ش����رين م����ن �ش����هر �أيار 
�جل����اري حي����ث يحت����اج �ىل �لف����وز �أو �لتع����ادل �أو 
�خل�ش����ارة بهدف و�حد فقط ال�ش����يما بع����د �أن متّكن 
من �النت�ش����ار بهدفني مقابل هدف و�حد على فريق 
باري�س �ش����ان جرمان يف جول����ة �لذهاب من �لدور 
ن�ش����ف �لنهائ����ي ي����وم �لثامن و�لع�ش����رين من �ش����هر 
ني�ش����ان �ملا�ش����ي �ش����ّجلهما كال من �لبلجيكي  كيفي 

ندي بروين و�جلز�ئري ريا�س حمرز.
ويعّول �لقطري نا�شر �خلليفي رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لنادي على �لر�زيلي نيمار دي �شيلفا وزمالئه يف 

�لفري����ق على حتقي����ق معجزة يف مدينة مان�ش�ش����رت 
�الإنكليزي����ة من خ����الل �لتغّلب على م�ش����يفه بهدفني 
نظيف����ني على �الأقل من �أجل حجز تذكرة �لعبور �ىل 
�لنهائ����ي للمرة �لثانية على �لتو�يل طمعًا يف خطف 
�للق����ب للم����رة �الأوىل بتاريخ م�ش����اركات �لنادي يف 
هذه �مل�ش����ابقة وخا�شة �أنه ��ش����تطاع يف �لدور ربع 
�لنهائ����ي م����ن �إز�حة فري����ق بايرن ميوني����خ �الأملاين 
حام����ل لقب �لن�ش����خة �الأخ����رة م����ن �لبطولة وجعل 
�لنق����اد و�ملحليني و�ملتابعني ل�ش����وؤون �لكرة �لعاملية 
يرّجحون باأن لقب �ملو�ش����م 2020-2021 �ش����يكون 

من ن�شيبه.

خطوة تف�سل مان�س�ستر �سيتي عن نهائي موقعة اأ�سطنبول

�سامل احلب�سي
 مدير اجلل�سة



تتعر�ض رو�س����يا حلملة غربية وا�سعة دخلت 
فيه����ا بق����وة دول اأوروب����ا ال�س����رقية، ال����دول 
احلليف����ة �س����ابقًا، التي كانت ت����دور يف حمور 
االحت����اد ال�س����وفياتي ال�س����ابق: جمهوري����ات 
و�س����لوفاكيا،  والت�س����يك  وبولن����دا  البلطي����ق 
وبلغاري����ا الت����ي ارتبط����ت برو�س����يا بعالقات 
تاريخية ورومانيا، وتف�س����ر مو�سكو مواقف 
هذه ال����دول املقرونة بعدواني����ة اأكرث اإزاءها، 
وا�سنط����ن  مغازل����ة  عل����ى  زعمائه����ا  بحر�����ض 
وال�س����ري بركابها، وم�س����ت االإدارة االأمريكية 
اجلدي����دة يف الت�سعي����د مع رو�سي����ا، و�سّددت 
من العقوبات، واأّججت احلرب الدبلوما�سية 
التي ردت عليها مو�سكو بقوة اأكرب، و�ساحَب 
الع�سك����ري  التهدي����د  الدبلوما�سي����ة  احل����رب 
م����ن  النات����و  واق����راب  اجليو�����ض  بتح�سي����د 
احل����دود الرو�سية . وقال����ت توقعات اأن هناك 
احتم����ال 30 % بن�س����وب ح����رب ب����ن الغ����رب 
ورو�سي����ا، وح����ّذر الرئي�ض بوت����ن من جتاوز 
�س����رد  رو�سي����ا  الأن  احلم����راء،  اخلط����وط 
ب�س����ورة متكافئ����ة. وق����ال وزي����ر اخلارجي����ة 
�سريج����ي الفروف اإن����ه اإذا مل حتدث تغيريات 
ووا�سنط����ن،  مو�سك����و  ب����ن  العالق����ات  يف 
ف�ستعي�����ض كلت����ا الدولتن يف حرب ب����اردة اأو 
م����ا ه����و اأ�س����واأ، وق����ال الف����روف اإن مو�سكو، 
م����ن جانبها، عر�س����ت على وا�سنط����ن ت�سفري 
النزاع الدبلوما�سي، بيد اأن وا�سنطن رف�ست 
ذل����ك، وت����رى مو�سك����و اأن الوالي����ات املتح����دة 
مدعوم����ة م����ن اأغل����ب دول اأوروب����ا ت�سعى اإىل 
قط����ع الطريق على حتقي����ق رو�سيا م�ساحلها 
وانت����زاع مواقعه����ا، وو�س����ع العراقي����ل اأمام 
تطوير قدراته����ا االقت�سادي����ة والتكنولوجية 
واالبتكاري����ة، وحرمانها من مواقفها امل�ستقلة 
م����ن النزاع����ات واالأزمات الدولي����ة، وحتفظها 
عل����ى ت�سرف����ات الوالي����ات املتح����دة وحلفائها 
يف العدي����د م����ن اأج����زاء الع����امل وا�ستخفافه����ا 
بالقانون ال����دويل ومنظم����ة االأمم املتحدة، و 
قال املتح����دث با�سم الرئي�����ض الرو�سي مري 
بي�سك����وف: اإن وا�سنط����ن تدع����ي "دور النبي 
مو�س����ى يف قي����ادة اليه����ود عرب ال�سح����راء". 
مو�سحًا: "نحن ل�سنا يف ال�سحراء ، والعامل 
اأغنى بكثري من الواليات املتحدة. وقال "يتم 
ت�سكي����ل جتمع����ات خمتلفة يف الع����امل ، قادرة 
على اأن تكون مب�ست����وى الواليات املتحدة اأو 
حتى جت����اوز ن�سبتها يف االقت�س����اد العاملي". 
وكمث����ال عل����ى ذل����ك، ا�ست�سهد املتح����دث با�سم 
الكرمل����ن بال�س����ن ، الت����ي "وفًق����ا ملوؤ�س����رات 
خمتلف����ة ، من حيث تع����ادل الق����وة ال�سرائية، 
جاه����زة بالفعل للحاق بالوالي����ات املتحدة اأو 

حتى جتاوزها".

 ورم����ت مو�سك����و ك����رة تطبيع العالق����ات بن 
البلدي����ن يف �ساح����ة وا�سط����ن  واأعرب����ت ع����ن 
اال�ستع����داد اإذا توق����ف االأمر عليه����ا فقط ، يف 
الرج����وع  اإىل العالق����ات الطبيعي����ة، وتقرح 
ال�سبي����ل  ه����ذا  اأوىل يف  تك����ون اخلط����وة  ان 
ه����ي  اإبط����ال جمي����ع التدابري املتخ����ذة لتقييد 
عم����ل الدبلوما�سي����ن الرو�����ض يف الوالي����ات 
املتح����دة. وكان����ت رو�سي����ا قد فر�س����ت القيود 
يف  االأمريكي����ن  الدبلوما�سي����ن  عم����ل  عل����ى 
رو�سي����ا، مبثابة ال����رد باملثل عل����ى االإجراءات 
االأمريكية. ومت اقراح ذلك على اإدارة رئي�ض 
الوالي����ات املتحدة جون بايدن مبجرد اأن اأدت 
كل االإج����راءات الالزمة وتوّل����ت �سالحياتها، 
واأبلغ وزير اخلارجي����ة الرو�سية بهذا نظريه  
االأمريكي بلينك����ن، واأو�سح له  "اإن اخلطوة 
الوا�سح����ة حت����ى نتمك����ن م����ن العم����ل ب�س����كل 
طبيع����ي �ستك����ون التخل�����ض م����ن كل م����ا بداأه 
الرئي�����ض ال�سابق باراك اأوبام����ا، قبل اأ�سابيع 
قليل����ة من مغادرته الرئا�س����ة حيث قام باإغالق 
الب����اب بوج����ه الكرمل����ن، وحج����ز املمتل����كات 
الرو�سي����ة وانته����اك جمي����ع اتفاقي����ات فيين����ا 
وط����رد الدبلوما�سين الرو�ض، ث����م كان هناك 

تفاعل مت�سل�سل".
ومل ترد مو�سكو على الفور على تلك خطوات 
اأوبام����ا تلك بالتعامل باملث����ل، وانتظرت حتى 
�سي����ف 2017، حيث طلب����ت اإدارة ترامب من 
الكرمل����ن عدم ال����رد على "جت����اوزات" اإدارة 
ب����اراك اأوبام����ا املنتهي����ة واليته����ا. لك����ن فريق 
دونال����د ترامب ف�سل اأي�س����ًا يف اإعادة الو�سع 
اإىل طبيعت����ه ، لذلك كان عليها الرد باملثل، ومل 
يه����داأ االأمريكي����ون بع����د ذلك، وت����رى مو�سكو 
االآن  اأن اإدارة بايدن توا�سل "االنزالق" على 
ذلك "املنحدر"، على الرغم من اأنه يف حمادثة 
بن رئي�ض االحت����اد الرو�سي فالدميري بوتن 
والرئي�����ض االأمريك����ي ج����ورج باي����دن، والتي 
ج����رت بعد فرة وجي����زة م����ن تن�سيبه ، ويف 
حمادثات وزير اخلارجي����ة الفروف مع وزير 

اخلارجي����ة االأمريك����ي  بلينك����ن ،  وكما اأ�سار 
م�سوؤول����ون اأمريكي����ون ب����اأن هن����اك مراجع����ة 
ج����ادة للعالق����ات مع رو�سي����ا واإنه����م  يعقدون 
تل����ك املراجع����ة  اأن����ه وبنتيج����ة  االآم����ال عل����ى 
�سيت�سح الكثري. لكن فوجئت مو�سكو بفر�ض 
وا�سنط����ن عقوبات جديدة عليه����ا، فكان عليها 
الرد عليها لي�ض فق����ط باملثل واإمنا ب�سكل غري 

متماثل. 
ويف حدي����ث م����ع قن����اة التلفزي����ون الرو�س����ي 
اأو�سح وزير اخلارجية الفروف:  اإذا حتدثنا 
عن الروؤي����ة ال�سراتيجي����ة لعالقاتن����ا، فاإنني 
اآم����ل ب�س����دة اأن تدرك وا�سنط����ن )مثلنا متامًا( 
م�سوؤوليته����ا عن اال�ستق����رار يف العامل. فهناك 
لي�ست فقط م�ساكل رو�سيا والواليات املتحدة 
الت����ي تعق����د حي����اة مواطنين����ا، وات�ساالته����م، 
التجاري����ة،  االأعم����ال  وتعاونه����م، وممار�س����ة 
وتنفي����ذ امل�ساري����ع االإن�ساني����ة ، ولك����ن هن����اك 
اأي�س����ًا خالف����ات ت�س����كل خماط����ر ج�سيمة على 

االأمن الدويل باأو�سع معانيها الكلمة.
واأع����اد  الف����روف لالأذه����ان رد فع����ل مو�سك����و 
املت����وازن واله����ادئ عل����ى التج����اوزات الت����ي 
ظهرت مبا يف ذل����ك يف مقابلة بايدن ال�سهرية 
م����ع قن����اة ABC التلفزيوني����ة، يف اإ�سارة اإىل 
و�س����ف باي����دن نظ����ريه الرو�س����ي فالدمي����ري 
بوت����ن " بالقات����ل"، وكذل����ك رد فع����ل الرئي�ض 
اق����راح  عل����ى  بوت����ن  فالدمي����ري  الرو�س����ي 
الرئي�ض االأمريكي جورج بايدن بعقد اجتماع 
قم����ة ثنائ����ي. واأ�ساف " لق����د اأخذناه����ا ب�سكل 
اإيجاب����ي ، لكننا نريد اأن نفه����م جميع جوانب 

هذه املبادرة التي ندر�سها حاليًا".
العالق����ات  اأج����واء  تنقي����ة  مو�سك����و  وتره����ن 
م����ع وا�سنطن بتوق����ف الوالي����ات املتحدة عن 
الت�س����رف م����ن موق����ع �ساح����ب ال�سي����ادة يف 
العامل، وكما قال الرئي�����ض الرو�سي فالدميري 
بوت����ن يف ر�سالت����ه اإىل اجلمعي����ة الفيدرالية 
لالحت����اد الرو�س����ي، ف����اإن اأم����ريكا  ت����درك عدم 
ج����دوى اأي حم����اوالت الإحي����اء ع����امل اأح����ادي 

القط����ب، واإن�س����اء هي����كل يخ�س����ع يف اإط����اره 
كل بل����دان الغ����رب للوالي����ات املتح����دة، وقيام 
املع�سك����ر الغربي باأكمله بتجني����د دول اأخرى 
يف قارات خمتلفة �سد ال�سن ورو�سيا "حتت 
راياتهم" ، واأن تفه����م اأنه لي�ض عبًثًا اأن ميثاق 
االأمم املتحدة ين�����ض على مبادئ مثل احرام 
ال�سي����ادة و�سالمة االأرا�سي وعدم التدخل يف 
ال�س����وؤون الداخلي����ة وامل�س����اواة يف ال�سي����ادة 
ب����ن ال����دول ، واأن تق����وم  بتنفي����ذ التزاماتها، 
والدخ����ول يف ح����وار م����ع الكرمل����ن، كما هو 
احلال مع اأي دولة اأخرى ، قائم على االحرام 
املتبادل وعل����ى اأ�سا�ض توازن امل�سالح ، واكد 
اإذا  اأن رو�سي����ا م�ستع����دة الأو�س����ع االتفاق����ات 
كان����ت تلبي م�ساحلن����ا. وا�ست����درك " و�سرند 
بق�سوة على اأي حماوالت لتجاوز "اخلطوط 

احلمراء" التي نعّرفها باأنف�سنا".
واأ�س����ري يف تقرير ملجل�ض ال�سوؤون اخلارجية 
القريب م����ن الكرملن، اأن م�ستقب����ل العالقات 
الرو�سي����ة � االأمريكي����ة وتطوراته����ا غام�����ض، 
وال ي�ستطي����ع اأحد حتى االآن التنبوؤ مب�ستوى 
الرئي�����ض  اإدارة  �ستح����رزه  ال����ذي  النج����اح  
جون باي����دن يف حل املهام املعق����دة والكثرية 
املاثل����ة اأم����ام الوالي����ات املتح����دة ، وال ي�س����ع 
امل����رء الي����وم اإال اأن يخمن م����ا اإذا كانت رئا�سة 
باي����دن �ست�ستم����ر مل����دة اأرب����ع �سن����وات كاملة، 
اأم اأن باي����دن �سيغ����ادر البي����ت االأبي�����ض قب����ل 
انته����اء  فرة واليت����ه االأوىل، وم����ا زالت غري 
وا�سح����ة م�ساأل����ة ما ال����ذي �سيح����ل بال�سيا�سة 
اخلارجي����ة االأمريكي����ة اجلدي����دة مب����ا يف ذلك  
بالن�سبة لرو�سيا،  حتى  ت�سغل نائبة الرئي�ض 
االأمريك����ي كام����اال هار�����ض من�س����ب الرئي�ض، 
باعتباره����ا اخلليفة املرتق����ب للرئي�ض، ويرى 
التقري����ر ان����ه يف اأح�س����ن االأح����وال ميك����ن ان 
يج����ري بع�ض االنف����راج املح����دود يف التوتر 
اله����ادف الإدارة هذه التوت����رات يف العالقات، 
وتقلي����ل تكاليف التناف�ض االأمريكي � الرو�سي 
ل����كال اجلانبن. واأ�س����اف : اإن موق����ف بايدن 
م����ن رو�سي����ا والقي����ادة الرو�سي����ة يت�س����م منذ 
زم����ن طوي����ل بالتعقي����د، وبال����كاد ميك����ن الأي 
اإج����راءات من اجلانب الرو�س����ي اأن تغري هذا 
املوق����ف ب�سكل ج����ذري، و�سيق����رن قبول اأي 
مبادرة رو�سية حمتملة، بالت�سكيك، و�ستكون 
حت����ى اأكرث االتفاق����ات املحدودة م����ع مو�سكو 
الوق����ت  ويف  قا�سي����ة،  م�ساوم����ة  مو�س����وع 
نف�س����ه �سيكون م����ن التفاوؤل املف����رط االأمل يف 
ا�ستق����رار النظ����ام ال����دويل يف غ�س����ون اأربع 
اإىل خم�����ض �سنوات، وال يوجد �سبب لالعتقاد 
بنهاي����ة الدورات ال�سيا�سي����ة يف داخل رو�سيا 

والواليات املتحدة.   

 

اأواًل: مو�ش��وعة الثقاف��ة العراقية والم�ش��اريع 
الفكرية الكبرى 

   تن���اول �سعي���د يف بداي���ة حديث���ه �س���وؤااًل اإ�سكالي���ًا : 
)مل���اذا ف�سلن���ا كعراقي���ن يف �سناع���ة م�س���روع فكري 
كب���ري مماثل الأحد تلك امل�ساريع الكبرية التي �سنعتها 
الثقاف���ة ال�سامي���ة والثقاف���ة امل�سري���ة، ث���م الثقاف���ات 
املغاربي���ة الحق���ًا ؟(. هن���ا الب���ّد من ت�سخي����ض حقيقة 
اأّن امل�س���روع الفكري املخ�سو����ض با�ستحقاق كونه " 
م�سروعًا كبريًا " هو بحٌث دوؤووب يف بع�ض االأ�سئلة 
التاأ�سي�سي���ة الوجودي���ة الت���ي تاأتي عل���ى �ساكلة : من 
نح���ن؟ ماعالقتنا بالراث ؟ ماعالقتنا بالغرب ؟ مادور 
العق���ل يف ت�سكي���ل احلياة ؟ ماعالق���ة العقلنة بالدين، 
الفقهي���ة يف توجي���ه احلي���اة  التاأث���ريات  وماح���دود 

ودفعها نحو م�سالك اإرتقائية ؟،،،، اإلخ.
   ي���رى �سعيد اأّن الثقاف���ة العراقية مل تنتج مثقفن من 
ط���راز طه ح�س���ن اأو املثقف���ن ال�سامي���ن )ال�سام هنا 
ت�سم���ل لبن���ان بالطبع(. لي�ض لدينا نظ���ري عراقي لطه 
ح�س���ن اأو اأفرام الب�ستاين مث���اًل : هكذا ي�سّرُح �سعيد 
ث���ّم ينطل���ق يف تاأ�سيل اأ�سباب ه���ذه الظاهرة ؛ فريى 
اأّن الع���راق مل يكن �سوى كتلة من التمّزقات يف القرن 
التا�سع ع�سر وحتى بواك���ري �سنوات تاأ�سي�ض اململكة 
العراقي���ة ع���ام 1921 ؛ يف حن اأّن م�س���ر كانت دولة 
قوي���ة ذات بني���ة موؤ�س�ساتية را�سخة من���ذ عهد حممد 
عل���ي اأوائل الق���رن التا�سع ع�سر، وا�ستم���ّرت مفاعيل 
هذه الركيبة املوؤ�س�ساتية يف ال�سنوات الالحقة حتى 
قي���ام ث���ورة يولي���و 1952 والتي واإن غ���رّيت طبيعة 

العالقات ال�سيا�سي���ة واملجتمعية احلاكمة لكنها اأبقت 
على البنى املوؤ�س�ساتية للدولة امل�سرية. 

   مل يكن احلال هكذا يف العراق ؛ فقد عملت العقليات 
احلزبي���ة امل�سكونة بروح املناكف���ة واملخالفة وتغليب 
الدوافع االنتقامي���ة على تخريب كّل االإرث  الليربايل 
)على قّلت���ه( الذي كان ميكن االإرتقاء ب���ه، امل�ساألة هنا 
لي�س���ت ح�س���رًا عل���ى مو�سوع���ة الثقاف���ة : نح���ُن هنا 
اإزاء �س���وؤال وج���ودي كب���ري : مل���اذا يح���بُّ امل�سريون 
وال�سامي���ون بالده���م اأك���رث مّم���ا يفع���ل العراقي���ون ؟ 
الثقاف���ة هنا راف���د فرعي يف �سياق راف���د اأكرب عنوانه 
: حّب البل���د بطريقة منتجة ترفع �ساأن كّل رافد فرعي 
في���ه. مل يحّب العراقيون بلدهم بطريقة عملية ُمنتجة 
وحمكوم���ة يف اإط���ار بني���ة قانوني���ة تكف���ل حقوقه���م 
تاأت���ي  احل���ب  متظه���رات  كّل  و�س���ارت  امل�سروع���ة، 
يف �س���كل )هو�س���ات( ه���ي بع����ضُ مواري���ث الفلكلور 

الع�سائري. 
   �سيناق����ُض كثريون يف ماطرحه �سعيد ب�ساأن النظري 
العراقي لطه ح�سن، وقد يرى البع�ض منهم اأّن )علي 
ال���وردي( اأو )عبد الفتاح اإبراهيم( كانت له طروحاته 
الت���ي ترقى ب���ه ليكون مماث���اًل لطه ح�س���ن يف قدرته 
التاأثريي���ة يف �سناعة الثقاف���ة العراقية، ولكلٍّ حريته 

فيما يرى. 

ثانيًا : الم�شيحيون وظاهرة التعددية الدينية 
غير المنتجة في العراق :

   يق���ّدم �سعي���د يف واح���د من اأه���ّم حم���اور الربنامج 

قراءته للتعددية الديني���ة يف بالد ال�سام والتي يراها 
منتج���ة على العك�ض من التعددي���ة الدينية يف العراق 
والت���ي يراها يف املقابل غ���ري منتجة. لنكن وا�سحن 
هن���ا : التعددية الديني���ة يف هذا املح���ور مق�سوٌد بها 
امل�سيحي���ون )واإىل ح���دود اأق���ّل اليه���ود الذي���ن كانت 
ع���ن  وبعي���دة  الطاب���ع  تقني���ة  الثقافي���ة  م�ساهمته���م 

الطروحات االآيديولوجية(. 
   يتن���اوُل �سعي���د يف اأطروحت���ه امل�ساهم���ات الكربى 
له���م  كان  الذي���ن  ال�سامي���ن  امل�سيحي���ن  للمثقف���ن 
امل�سري���ة  ال�سحاف���ة  تاأ�سي����ض  يف  االأك���رب  الف�س���ل 
والتب�سري ببداي���ات احلداثة على م�ست���وى ال�سيا�سة 
والثقاف���ة والتعلي���م ؛ ب���ل اأنه���م ه���م الذي���ن اأ�س�س���وا 
امل�س���روع القوم���ي العرب���ي اأيام ف���ورة فك���رة الدولة 
القومي���ة التي ه���ي يف النهاية منت���ٌج اأوربي، وكانت 
اجلامع���ة االمريكي���ة يف ب���ريوت احلا�سن���ة االأم ملثل 
تل���ك امل�ساريع القومية. يرى �سعي���د - يف مقابل هذه 
الث���ورة احلداثية التي حققه���ا امل�سيحيون ال�ساميون 
- اأّن امل�سيحين العراقي���ن عجزوا عن اإنتاج �سناعة 
ثقافية حداثية يف العراق ؛ وهو واإن اأ�سار اإىل بع�ض 
املوائ���ل امل�سيحية التي �س���ارت معامل ثقافية معروفة 
)مثل دي���ر االآباء الدومني���كان يف املو�سل( لكن يبقى 
الدور امل�سيحي يف الثقافة العراقية والعربية قا�سرًا 

اإىل حدود كبرية عند مقارنته مع نظريه ال�سامي. 
   اأعتق���ُد اأّن اأطروحة �سعيد ب�ساأن الدور امل�سيحي يف 
�سناع���ة الثقاف���ة العراقية ه���ي املحور االأك���رث اأهمية 
واإث���ارة يف جمم���ل اأطروحات���ه الثقافي���ة، وتتطّل���ُب 

الكثري من اجلهد البحثي وامل�ساءلة امل�ستفي�سة.
   اأ�ساع���ت فك���رة القومي���ة العربية يف ف�س���اء الثقافة 
ال�سامي���ة نوع���ًا من االإ�سرخ���اء الفكري م���ع اال�سالم 
وجعلت���ه ن�سق���ًا فكري���ًا  - �سم���ن اأن�ساق ع���ّدة - تّت�سُم 
ب���ه الثقاف���ة العربي���ة ب���داًل م���ن اأن يك���ون منظوم���ة 
اإعتقادي���ة ديني���ة اأو فقهية مغلقة ؛ ل���ذا ترى امل�سيحي 
ال�سام���ي جُمي���دًا متفّنن���ًا يف لغت���ه العربي���ة وعارف���ًا 
بتاأري���خ االإ�سكالي���ات الك���ربى ال�سائ���دة يف االإ�سالم، 
ويف املقاب���ل تعامل���ت الدول الوطنية م���ع امل�سيحين 
با�سرخ���اء مقابل رفَع م���ن �ساأن مدار�سه���م وثقافتهم 
ودعاه���ا ترتق���ي لتكون ث���روة وطنية يج���ب احلفاظ 

عليها بكّل ال�سبل. 
   يف مقاب���ل االأريحي���ة الوطني���ة ال�سامي���ة ن���رى يف 
الع���راق توجهًا خمتلفًا. الميي���ل العراقيون اإىل فكرة 
الدول���ة القومي���ة التي تاأ�س�س���ت يف اأوروبا يف القرن 
التا�س���ع ع�س���ر ؛  بل يعتربونه���ا منتجًا غربي���ًا دخياًل 
ي�سع���ى لتقوي�ض اأركان االإ�س���الم ؛ لهذا راأوا يف فكرة 
الدول���ة القومية �س���دًا فكريًا ملفه���وم ميتافيزيقي هو 
)العروب���ة(، واأنا هن���ا اأتكّلم عن احلوا�س���ن ال�سعبية 
الكربى ولي�ض عن الثقافات احلزبية التي �سعت لزرع 
ثقافة م�ستوردة بدت غريبة يف حا�سنة عراقية تعلي 
�س���اأن الدي���ن وجتعل���ه يف مرتب���ة فوقية عل���ى الدولة 
احلديثة ومتطّلبات بنائها، وق���د ت�سافرت االأ�سولية 
الدينية م���ع التدّين ال�سعبي الفلكل���وري واملرجعيات 
الع�سائري���ة يف تر�سي���خ فك���رة )العروب���ة( املوؤ�سلمة 
ال�سامل���ة،  العراقي���ة  الثقافي���ة  لالأن�س���اق  واملناوئ���ة 
�سع���ى االأغل���ب االأعم م���ن العراقي���ن لتغليب منط من 
االأ�سولي���ة العروبي���ة الت���ي حّجم���ت دور امل�سيحين 
العراقي���ن )وكّل االأقلي���ات العراقي���ة االأخ���رى( عل���ى 
العك����ض مّم���ا ج���رى يف اجلغرافية ال�سامي���ة ؛ وبهذا 
�ساهمن���ا يف خ�س���ارة عن�سر ثقايف خ���الق يف الثقافة 
العراقي���ة، وه���ي خ�س���ارة ينبغ���ي اأن ن�سع���ر اإزاءه���ا 
باالأ�س���ف العميق و�سياع فر�ض ك���ربى لتنمية ثقافية 

واقت�سادية وجمتمعية حقيقية .
   اأ�س���ار �سعي���د يف �سي���اق مداخلت���ه املهّم���ة اإىل االأب 
�سخ�سي���ة  باعتب���اره  الكرمل���ي(  م���اري  )اأن�ستا����ض 
حموري���ة ب���ن امل�سيحي���ن �سّن���اع الثقاف���ة العراقية 
؛ لك���ّن مااأث���ار ت�ساوؤالت���ي و�س���ُف �سعي���د للكرمل���ي 
باأن���ه كان )قومي���ًا مت�سّددًا( - مل اأفهم ه���ذا التو�سيف 
بدق���ة - املع���روُف ع���ن الكرملي اأن���ه كان يكت���ُب بلغة 
عربية تناغي لغة الراثي���ات العربية املعروفة، وتلك 
خ�سي�سة راأى فيها �سعيد اأنها اأعاقت تطور املعجمية 

العربي���ة احلديث���ة ؛ لك���ْن بعيدًا ع���ن ه���ذه االأ�سولية 
�ساأنه���ا  يعل���ي  )وه���ي خ�سي�س���ة  العربي���ة  اللغوي���ة 
العروبي���ون ويرونه���ا �سنيعة الكرملي الت���ي الأجلها 
وحدها ي�ستحق التوقري(  اأت�ساءل : باأّي املعايري كان 
الكرمل���ي عروبيًا مت�سّددًا ؟ دعون���ا النن�سى اأّن الكثري 
م���ن اأعاظ���م املثقف���ن الفرن�سي���ن - مث���اًل - �سُيعّدون 
مت�سّددي���ن  فرن�سي���ن  قومي���ن  يف وقتن���ا احلا�س���ر 
ب�سبب حر�سه���م املفرط على اللغة الفرن�سية والثقافة 
والثقاف���ة  االإنكليزي���ة  اللغ���ة  اإزاء  الفرانكوفوني���ة 

االأنغلوفونية. 
   *  *  *

   َحَف���َل حديُث �سعيد بالكثري من املو�سوعات الثقافية 
اجلانبي���ة الت���ي جاءت يف �سي���اق حديثه ع���ن الثقافة 
ه���ذه  ع���ّد  العراقي���ن، وميك���ن  العراقي���ة واملثقف���ن 
املو�سوعات عناوين مفتوحة ومتاحة للتفّكر والنظر 
بق�س���د اإجتناء فائدة تعيننا يف مّل �سمل بع�ض الهيكل 
اخَل���ِرب يف ثقافتن���ا العراقي���ة احلا�س���رة. ِم���ْن ه���ذه 

املو�سوعات : 
-  مو�سوعة اإر�ساء التقاليد الثقافية الر�سينة 

-  مو�سوع���ة التميي���ز ب���ن العق���ل العرب���ي امل�سرقي 
واملغربي : العق���ل امل�سرقي عرفاين اإ�سراقي �سويف، 
والعق���ل املغربي عق���الين برهاين )مبعن���ى اأنه اأقرب 

ملتطلبات احلداثة وا�سراطاتها( 
-  ف���رادة ن�ساأة الدولة العربي���ة املغاربية باملقارنة مع 

نظريتها امل�سرقية
ال�سراع���ات  وتغلي���ب  واالآيديولوجي���ا  املثق���ف    -

احلزبية على الروح ال�ساعية لبناء دولة حديثة
-  اجلامع���ة والثقاف���ة : اجلامعات لدينا كانت مواطن 
لتخري���ج موظف���ن يخدم���ون اجله���از البريوقراط���ي 

للحكومة، ولي�ست مراكز ل�سناعة املعرفة 
والعل���وم  ال�سرف���ة  العل���وم  اأهمي���ة  يف  التماي���ز    -

االإجتماعية يف اجلامعات
-  املثق���ف واالأح���زاب : مامدى و�س���كل تابعية املثقف 
للحزب االآيديولوجي؟ كيف هو �َسْكُل العالقة بينهما ؟ 
ه���ل هي عالقة تخادمية اأم عالقة اإحتكارية  من جانب 
تركيز االأحزاب على م�سادرة جهد املثقفن املن�سوين 

حتت لوائها الإع���الء من�سوب خطابه���ا االآيديولوجي 
واإ�ساعته بن النا�ض ؟ 

-  ظاه���رة )عبد الفتاح اإبراهي���م( والطريق الثالث اأو 
التيار ال�سعبي 

-  جترب���ة احلك���م امللك���ي وبداي���ات ت�س���كل احلداث���ة 
العراقية

-  احلداث���ة العراقية متظه���رت يف الفن واالأدب )فات 
الدكتور �سعيد اأن يذكر العمارة اأي�سًا( 

-  ظاهرة بدء البعثات الدرا�سية الطموحة عام 1922 
)بعد عام على تاأ�سي�ض الدولة العراقية احلديثة( 

-  طغيان الثقافة ال�سعرية يف الثقافة العراقية 
   اأرى من املنا�سب يف ختام هذا العر�ض املخت�سر اأن 
اأ�س���ري اإىل اأهمية هذه احلوارية التلفازية التي اأثارت 
بع����ض الطروحات املهم���ة يف الثقاف���ة العراقية، وكم 
اأمتنى اأن يتابعها العراقيون ويتفّكروا يف م�سامينها 
بطريق���ة عقلي���ة ناق���دة، وم���ن جانب���ي لي����ض يل بعد 
التعقيب���ات واالإ�سارات التي اأوردته���ا �سوى االإ�سارة 
م�ساهم���ات  اأّن  االأوىل،   : م�ساألت���ن  اإىل  االإ�سافي���ة 
الدكت���ور ع�سام اخلفاجي يف درا�سة الثقافة العراقية  
الميكن اأن ترق���ى باأي حال من االأح���وال للم�ساهمات 
التاأ�سيلي���ة الكربى للراحل الكب���ري الدكتور فالح عبد 
اجلب���ار، ولي�ض من املروءة جم���ُع م�ساهمات الرجلن 
عل���ى �سطح واح���د ؛ اأما الثانية فه���ي اأّن دكتور �سعيد 
���ر اإىل م�ساأل���ة تدّفق النف���ط يف العراق وحتوله  مل ُي�سِ
اإىل منت���ج �سلع���ي �ساه���م يف اإعادة ت�سكي���ل ال�سيا�سة 
�سفري���ة  لعب���ة  م���دار  يف  ت���دوُر  وجعله���ا  العراقي���ة 
النتائج كان من بع����ض مفاعيلها �سيوُع روح الق�سوة 
واملناكف���ات احلزبية وال���روح اال�ستحواذية واإزاحة 
االآخ���ر املختلف اآيديولوجيًا اأو ديني���ًا، وهذا االأمر مل 
يح�س���ل يف ف�س���اء الثقافات ال�سامي���ة اأو امل�سرية اأو 
املغاربي���ة، وميكن يف �سوئه بل���وغ تاأويالت حمّددة 
لكث���ري من الظواه���ر ال�ساذة الت���ي �ساهمت يف تدمري 
الثقافة العراقية بداًل م���ن امل�ساهمة يف اإعالء هياكلها 
الليربالي���ة اخلجول���ة االأوىل التي بداأت م���ع تاأ�سي�ض 
الدول���ة العراقي���ة احلديث���ة وب�ّس���رت بب���وادر جناح 

معقول اأوا�سط خم�سينيات القرن املا�سي.  

اإن الي���وم العامل���ي للعم���ال امل�س���ادف 1/اأيار 
م���ن كل ع���ام ُيعد منا�سب���ة لالحتف���ال وفر�سة 
من اأج���ل النظر وااللتف���ات اإىل حقوق العمال 
االأهمي���ة  اأن  اأرى  الع���راق  ويف   ، الع���امل  يف 
تكون اأكرب ، ب�سب���ب الت�سريعات النافذة التي 
اأ�سهمت يف �سلب احلقوق العمالية، ومن هذه 
الت�سريع���ات قرار جمل�ض قيادة الثورة املنحل 
رق���م 150 ل�سن���ة 1987 ال���ذي م���ا زال نافذًا ، 
وه���ذا الق���رار ق�س���ى بتحويل جمي���ع العمال 
العاملن يف الدوائ���ر احلكومية اإىل موظفن 
وعلى وف���ق ن�ض املادة )اأواًل( م���ن هذا القرار 
الت���ي جاء فيها االآتي )يعترب جميع العمال يف 
دوائ���ر الدول���ة والقط���اع اال�سراكي موظفن 
ويت�ساوون معهم يف احلق���وق والواجبات(، 
واأنه���ى وجود احلرك���ة العمالي���ة يف الدوائر 
احلكومي���ة، واقت�س���ر تطبي���ق قان���ون العمل 
عل���ى العاملن يف القط���اع اخلا�ض واملختلط 
فقط اأم���ا العامل���ن يف القط���اع احلكومي فال 
ي�سري عليهم، وبذلك فقد العمال العاملون يف 
دوائر الدولة من االمتيازات املمنوحة للعمال 
مبوجب قوان���ن العمل واالتفاقي���ات الدولية 
امللتزم بها العراق جتاه حقوق العمال، ورّتب 
اأث���ارًا �سلبي���ة �سواء عل���ى الوظيف���ة العامة اأو 
عل���ى العم���ال و�ساأعر����ض لبع�سه���ا على وفق 

االآتي :
1. منع العمال �سواء املاهرين اأو غري املاهرين 
ممن يعمل���ون يف االأعمال اخلدمية واحلرفية 
م���ن فر�س���ة االنتم���اء اإىل النقاب���ات العمالية، 
وبذل���ك حرمه���م م���ن اأه���م ح���ق م���ن حقوقهم 
الد�ستوري���ة يف االنتم���اء اىل النقاب���ات التي 
اأ�س���ارت اإليها املادة )22/ثالث���ًا( من الد�ستور 
وعلى وف���ق الن����ض االآتي )تكف���ل الدولة حق 
تاأ�سي����ض النقاب���ات واالحت���ادات املهني���ة، اأو 

االن�سمام اإليها، وينظم ذلك بقانون(.
تنظي���م  م���ن  العم���ال  ه���وؤالء  يتمك���ن  مل   .2
اأنف�سه���م اأو االنتم���اء للنقاب���ات املهني���ة الت���ي 
ينتم���ي اليه���ا املوظف���ون الأنه���ا تك���ون عل���ى 
وف���ق التخ�س����ض املهن���ي والأ�سح���اب امله���ن 
وال�سهادات التخ�س�سية مثل نقابة املهند�سن 

وذوي امله���ن الهند�سية اأو ال�سحية اأو جمعية 
العم���ال  اأغل���ب  اأو غريه���م، الأن  الكيميائي���ن 
اخلدمي���ن اأو احلرف���ن وهم اأ�سح���اب القدر 
االأك���رب م���ن جمم���وع العامل���ن يف الوظائ���ف 
احلكومية، لي�ض لهم حت�سياًل دار�سيًا ميكنهم 
م���ن االنتم���اء اإىل تلك النقاب���ات واجلمعيات، 
وبذلك اأ�سبحوا يف اأ�سعف حاالت الدفاع عن 

م�ساحلهم.
3. حتوي���ل العم���ال اإىل موظف���ن منعه���م من 
االنتم���اء اإىل النقاب���ات العمالي���ة الأن قان���ون 
التنظي���م النقاب���ي رق���م 52 ل�سن���ة 1987 ق���د 
ح�س���ر االنتم���اء عل���ى العم���ال العامل���ن يف 
القط���اع اخلا����ض والقطاع التع���اوين ح�سرًا 
الت���ي   )2( امل���ادة  م���ا ج���اء يف  وف���ق  وعل���ى 
ج���اء فيه���ا )ي�سري ه���ذا القانون عل���ى العمال 
امل�سمولن باأحكامه من عمال القطاع اخلا�ض 

واملختلط والتعاوين(
4. ح���رم النقابات العمالية من جماهري غفرية 
ل���و انتم���ت اإىل اإليه���ا الأ�سب���ح لتل���ك النقابات 
باحلق���وق  املطالب���ة  جت���اه  فاع���ل  ح�س���ور 

امل�سلوبة للعمال.
5. ح���رم العمال م���ن االنتفاع باالأم���وال التي 
له���م  متن���ح  زي���ادة  اأي  الأن   ، له���م  تخ�س����ض 
باعتباره���م الطبق���ة االأدنى من ب���ن املوظفن 
فان تلك الزي���ادة يف الرواتب �سوف تن�سرف 
اإىل جمي���ع املوظفن و�سوف يح�سل اأ�سحاب 
الدرج���ات العليا على الزيادة االأعلى الأن اأغلب 
الزي���ادات التي منحت تك���ون على �سكل ن�سبة 
م���ن الراتب اال�سم���ي اأو الكلي، ومن ثم يتعذر 
ح�سوله���م على م���ا ينفعه���م اأو لرمب���ا تتعطل 
ب�سب���ب انع���دام التموي���ل الأنها �س���وف ت�سكل 
الدرج���ات  اأ�سح���اب  ب�سب���ب  مبال���غ �سخم���ة 

اخلا�سة والعليا من املوظفن.
6. عندم���ا متنح درجات وظيفي���ة فاإنها �سوف 
تذهب اإىل اأ�سحاب ال�سهادات حتى واإن كانت 
درج���ات عمالي���ة خدمي���ة اأو حرفي���ة الأن تل���ك 
الدرج���ات متنح للجميع ولي�ض للعمال ح�سرًا 
ب�سب���ب ت�ساويه���م يف ال�سف���ة كونهم موظفن 
بينم���ا لو كان���وا عم���ااًل ملنحت تل���ك الدرجات 

له���م ح�سرًا ويبعد عنه���م اأ�سحاب املح�سوبية 
واملن�سوبية.

7. اإن اأغل���ب الدرج���ات الوظيفية التي منحت 
لالأعم���ال احلرفي���ة واخلدم���ة �سغله���ا َم���ن هم 
االأح���زاب وجعلوه���ا مرتك���زًا  م���ن  مقرب���ون 
لالنط���الق نحو ت�سلق ال�سل���م الوظيفي، حيث 
وجدن���ا بع�سه���م مت تعيين���ه ب�سف���ة موظ���ف 
ح���ريف اأو خدمي ثم بعد اأ�سه���ر نقلت خدماته 
الأ�سغ���ال منا�س���ب علي���ا ت���وازي درج���ة وكيل 

وزير اأحيانًا.
عل���ى   1987 ل�سن���ة   )150( الق���رار  اأّث���ر   .8
مّت  اأن  بع���د  للعم���ال  التقاعدي���ة  احلق���وق 
دجمه���م م���ع املوظف���ن، حي���ث ذهب���ت معظ���م 
اال�ستقطاع���ات التقاعدية اإىل جيوب اأ�سحاب 
الدرجات العليا، والحظن���ا االأزمة التي طالت 
عندم���ا  املوظف���ن،  م���ن  املتقاعدي���ن  �سغ���ار 
مت ال�سيط���رة عل���ى اأم���وال �سن���دوق التقاع���د 
والت�س���رف ب���ه م���ن احلكومة وتاأخ���ر ت�سديد 

الرواتب الأ�سهر.
9. عّط���ل الق���رار اأع���اله فر�سة زي���ادة الراتب 
التقاعدي للعمال الذين اأ�سبحوا موظفن الأن 
اأي زي���ادة تاأتي بعن���وان عام جلميع املوظفن 
وم���ن ثم �سيكون اأ�سح���اب الرواتب العليا هم 
اأ�سح���اب احلظ االأوف���ر يف اال�ستح���واذ على 
تل���ك الزي���ادة، حي���ث ال يج���وز جتزئ���ة فئ���ات 
املتقاعدي���ن، كونهم يخ�سعون ل���ذات القواعد 

القانونية.
10. ح���رم هوؤالء العمال م���ن فر�سة احل�سول 
على ال�سمان ال�سحي واالجتماعي املخ�س�ض 
للعم���ال، الأن اأي تخ�سي����ض لالأم���وال �س���وف 
العلي���ا، وال  الدرج���ات  اأ�سح���اب  اإىل  يذه���ب 
يح�سل العاملون يف الوظائف العمالية �سوى 

على الفتات.
ه���ذه بع����ض املالحظ���ات الت���ي رافق���ت عملية 
ع���ن  ف�س���اًل  موظف���ن  اىل  العم���ال  حتوي���ل 
الغر����ض االأ�سا�ض وهو غر����ض �سيا�سي ، كان 
النظ���ام ال�ساب���ق ق���د �سع���ى اإىل حتقيق���ه عرب 
من���ع اأكرب قدر م���ن العمال من تنظي���م اأنف�سهم 
عرب جتمع���ات مهنية تن���ادي بحقوقهم مع اأنه 
كان مهيمنًا عليها ع���رب اجلهاز احلزبي القائم 
امل�سارك���ة يف احلي���اة  م���ن  اآن���ذاك، ومنعه���م 
ال�سيا�سي���ة ويبدو اأن احلال م���ا عليه االآن هو 
م�سابه ملا كان ي�سعى اليه من �سبقهم، ونتمنى 
يف الي���وم العامل���ي للعم���ال اأن ينه�ض جمل�ض 
الن���واب واجله���ات املعنية باحلرك���ة العمالية 
واالأحزاب التي تنادي بحقوق الطبقة العاملة 
اإىل تبني م�سروع قانون ي�سمن اإعادة العمال 
اإىل بيئته���م احلقيقي���ة، وعزلهم ع���ن منظومة 
الوظيف���ة الت���ي اأ�سبح���ت مكان���ًا للمزاي���دات 

االنتخابية، وم�سدرًا للرثاء غري امل�سروع.

قا�ضٍ متقاعد
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نافذة من موسـكو

 د. فالح احلم�راين

 �شامل رو�شان املو�شوي

    لطفية الدليمي

���ص��ن��اع��ُة ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��راق��ي��ة و���ص��ان��ع��وه��ا
ن������ظ������راٌت وم�������������ش������اءالٌت ف�����ي ب����ع���������ض  ال���ت���ف���ا����ش���ي���ل االإ����ش���ك���ال���ي���ة

   اأتيح لي قبل عّدة اأيام م�شاهدُة حلقة تلفازية من برنامج ُيعَر�ُض على قناة )العراقية االإخبارية(، عنوانه )الُمحايد(، 
يقّدمه )�شعدون مح�شن �شمد( الذي عرفناه من قبُل باحثًا مهتمًا بالقراءات ال�شو�شيولوجية التاأ�شي�شية للثقافة العراقية 

والمجتمع العراقي، وقد �شبق اأن ن�شر كتبًا تناول فيها بع�ض المو�شوعات الخا�شة في هذه الثقافة، اإ�شت�شاف �شمد في هذه 
الحلقة المخ�شو�شة من البرنامج الدكتور )حيدر �شعيد( الذي طرح مجموعة من االآراء االإ�شكالية الخا�شة بطبيعة التاأ�شي�ض 

الهيكلي للثقافة العراقية والمثقفين العراقيين، نحُن اإذن في مواجهة اأ�شئلة مهّمة تخ�ضُّ �شناعة الثقافة العراقية مع 
مقارنات محّددة لها بجغرافيات ثقافية عربية اأخرى وعلى وجه التحديد )الثقافة ال�شامية، الثقافة الم�شرية، الثقافة 
المغاربية(، كان البرنامج منتجًا ومفيداً في عمومه رغم اأّن مثل هذه االأ�شئلة الكبرى تحتاُج بطبيعتها تح�شيرات كبرى 

هي االأخرى ؛ لكن تبقى الخال�شات االإ�شتنتاجية التي قّدمها الدكتور �شعيد مفيدة في اإثارة بع�ض مكامن الجمود الراهن في 
م�شاءلة مثل هذه المو�شوعات الكبرى وبخا�شة نحُن نقترُب من المئوية التاأ�شي�شية للعراق الحديث، �شاأتناول في المالحظات 

التالية بع�شًا من المو�شوعات االإ�شكالية التي ت�شتحقُّ الكثير من التفّكر والنظر من جانب العراقيين :   

رو�صيا واأميركا:  حرب باردة بمنا�صبة يوم العمال العالمي.. القانون ي�صلب حقوق العمال 
اأم ت�صفير الإجراءات المتبادلة



   ال يبدو �أن هناك منتهى 
للكتابة و�لتوثيق عن �ل�شاعر 

�لكبير محمد مهدي �لجو�هري 
)1899-1997( منجز�ً، وحياًة، 

برغم �إحدى وع�شرين �أطروحة 
دكتور�ه، وثالث ع�شرة ر�شالة 
ماج�شتير، �أجيزت عنه، ونحو 

�شتين كتابًا وموؤلفًا ر�شينًا، 
ومئات من �لدر��شات و�لمقاالت 

و�ال�شتذكار�ت، دعو� عنكم 
�للوحات و�ل�شور و�لتخطيطات 
�لفنية.. وكل تلك �الأرقام هي 

في �لحدود �لدنيا، ونعني ما هو 
مر�شود وموثق لدينا �لى �الآن... 

وقد �شمل �لجزء �الول �لمن�شور 
من هذ� �لتوثيق على محطات 

�لجو�هر وق�شائده في �إير�ن 
وباري�س وو�ر�شو ولندن.. وفي 
�لتالي �لجزء �لثاني و�الأخير..

1959 عام  مو�شكو  وفي   /5
  انح���از اجلواه���ري من���ذ وق���ت مبك���ر من 
وال�سيا�س���ات  القّي���م  جان���ب  اىل  حيات���ه 
واملب���ادئ التي تتح���دث وتوؤم���ن بالتحرر 
وامل�س���اواة،  االجتماعي���ة  والعدال���ة 
ومناه�س���ة اال�س���تعمار مبختلف اأ�سكاله.. 
وهكذا راح منت�سرًا اىل احللفاء �سد املانيا 
الهتلري���ة خالل احلرب العاملية الثانية، يف 
القرن املا�سي، وق���د اأبرز ذلك �سعرًا، ومنه 
يف متجيد انت�سارات وت�سحيات االحتاد 
ال�سوفيات���ي ال�ساب���ق. وم���ن  ذل���ك ما جاء 
يف ق�سيدتي���ه: عن معرك���ة "�سوا�ستبول" 
عام 1942.. وع���ن معرك���ة "�ستالينغراد" 

ال�سهرية عام 1943 ومن ابياتها: 
وك�ست���ه  ل���واءا،  وهزت���ه  ال���روَح  �����ْت  ن�سّ

واأكت�سْت منه الدماءا
وا�ستمدت من الِه احلقل والبيت وامل�سنع 

عزما وم�ساءا..
ي���ا )تول�ست���وي( ومل تذهب �س���دى، ثورة 

الفكر ومل تذهب هباءا
هك���ذا الفك���رة تزكو ثم���را، ان زك���ت غر�سا 

وان طابت مناءا
   اأم���ا زيارت���ه االأوىل لالحت���اد ال�سوفياتي  
فكان���ت لعا�سمت���ه - مو�سك���و ع���ام 1959 
رئي�س���ًا لوفد من االأدب���اء العراقيني.. تلتها 

م�س���اركات يف فعاليات وموؤمترات اأخرى، 
ومنه���ا ما وثق لها  �سعرًا بق�سيدة )اأطفايل 
واأطفال العامل( التي القاها خالل م�ساركته 
يف فعالي���ة دولي���ة م���ن اأجل ال�س���الم ونزع 
ال�سالح ع���ام 1962..  ووفق م���ا توفر من 
توثيق���ات ن�سج���ل اأن زي���ارات اجلواهري  
مو�سكو  للعا�سمة  تك���ن  "ال�سوفياتية" مل 
وح�س���ب، ب���ل �سمل���ت مدن���ا عدي���دة  مث���ل 
لنينغراد )بطر�سبورغ حالي���ًا( و�سمرقند، 

وغريهما..

1960 عام  منذ  بــر�غ  وفي   /6
.. واحلديث ع���ن عالقة  اجلواهري برباغ 
ال ت�سب���ه باأية ح���ال احلديث ع���ن زياراته، 
وق�سائ���ده عن عوا�سم وم���دن العامل.  فقد 
اأقام يف تلك املدينة التي اأطلق عليها و�سف 
"مزهر اخللد"  ثالثة عقود، ب�سكل دائم اأو 
متقط���ع )1961-1991( الجئ���ًا ومغرتب���ًا 
وعا�سق���ًا و"م�ستوطنًا" وكت���ب فيها وعنها 
العديد من الق�سائد واملقطوعات.  كما نظم 
وه���و يف ربوعها فرائ���د كثرية لي�س جمال 
ح�سره���ا كام���اًل يف ه���ذا التوثي���ق، وم���ن 
بينها مث���ال: "دجلة اخلري" و"لغة الثياب" 
و"فت���ى الفتي���ان" و" ي���ا اآب���ن الثمان���ني" 

و�سوى ذلك كثري ومتنوع..)++(
  اأم���ا عن براغ حتدي���دًا، واأهلها وطبيعتها 
وجمتمعه���ا، فلعلنا ن�ستطي���ع اأن نوجزعن 
ذلك فن�سري اىل ق�سيدت���ه املعنونة "براغ" 

عام 1968 ومن مطلعها : 
اأطل���ِت ال�سوَط من عمري، اأط������اَل اللُه م���ن 

ُع��م�رْك
، وال ب��ال�س���وِء م����ن  وال ُب��ل��غ�����ُت ب����ال���س�����ِرّ

َخربك
ح��س���وُت اخلم���َر من نَه���رك، وُذق���ت احللو 

م��ن َثمرك
وغنت ل������ي �سوادُح����ك الن�ساوى من ندى 

�سحرك
اال ي�������ا م��زه�����ر اخلل���د، ت��غ�ن��ى الدهُر يف 

وَترْك
 

1963 عام  ميونيخ  وفي   /7
   يح�س���ر اجلواه���ري بن���اء عل���ى دع���وة 
ر�سمية، اجلل�سة االفتتاحية  ملوؤمتر الطلبة 
الك���رد يف اأوروب���ا، الذي انعق���د يف مدينة 
 1963 )ميوني���خ( االأملاني���ة، �سي���ف ع���ام 
ليلقي هن���اك مطولة جدي���دة، �سيا�سية يف 
اإطاره���ا الع���ام، م���ع الت�سري���ح مبواقف���ه 
ال�سع���ب  ن�س���االت  دع���م  يف  ال�سميمي���ة 
الكردي م���ن اأجل نيل حقوق���ه امل�سروعة.. 
الكب���ري،  ال�ساع���ر  ح�س���ور  وقوب���ل 
وق�سيدته، باأحتف���اء مهيب من املجتمعني، 
وامل�سارك���ني، واأوله���م امل�س���وؤول الك���ردي 
الب���ارز ج���الل الطالباين، ال���ذي ت�سنم  كما 
ه���و مع���روف رئا�س���ة جمهوري���ة الع���راق 
بعد ف���رتة من �سقوط النظ���ام الدكتاتوري 
ع���ام 2003.. وجاء مفتت���ح ق�سيدته خالل 
املوؤمتر، واملو�سومة " كرد�ستان... موطن 

االأبطال":  
قلبي لكرد�ستان ُيه���دى والف�ُم، ولقد يجود 

باأ�سغريه املعدُم...
تلكم هدي���ة م�ستميت مغ���رٍم، انا بال�سحية 

وامل�سحي مغرم..

�سّل���م عل���ى اجلب���ل االأ�س���م واأهل���ه، والأنَت 
تعرف عن بنيه من ه�ُم..

�سّلم على اجلبل االأ�سم وعنده من اأبجديات 
ال�سحايا معجُم

1968.. وفارنا  8/ فــي �شوفيــا عــام 
عام 1973

   ويف "مقام���ة" اجلواهري البلغارية ثمة 
مدينت���ان، االأوىل ه���ي العا�سم���ة �سوفيا، 
الت���ي احت�سنت املهرج���ان التا�سع ل�سبيبة 
وطلب���ة الع���امل، �سي���ف ع���ام 1968 وكان 
ال�ساع���ر الكب���ري �سيف���ًا ر�سمي���ًا حل�س���ور 
افتت���اح املهرجان، وفعاليات���ه البارزة، من 
بني نخبة الوج���وه وال�سخ�سيات العربية 
والعاملية الرائدة وال�سهرية يف جماالتها..
  اأم���ا املدين���ة الثاني���ة فه���ي "فارن���ا" التي 
زاره���ا  ع���ام 1973 وكان مدع���وًا  لزي���ارة 
ثقافية ر�سمية اىل بلغاريا، �سمل برناجمها 
زي���ارة تل���ك املدين���ة ال�سياحي���ة ال�سهرية، 
للراحة واال�ستجم���ام، وكان حينها رئي�سًا 
الع���راق،  يف  والكّت���اب  االأدب���اء  الحت���اد 
وق���د نّظ���م عن تل���ك الزي���ارة، وع���ن بع�س 
"ملهماتها"  ق�سيدة عنوانها )يومان على 
فارنا( جاءت بثالثة و�ستني بيتا، ومنها:  

اأ�س���رَق الفجر ف���وق "ف�رن���ا" فاأ�سفت فوقه 
�سحرها اجلميل فاأ�سفى

واأ�ستط���اب الرم���ل الن���دي ب�ساط���ًا، فم�سى 

ناعم اخلطى يتكفا
معجب���ا مي�س���ح الدج���ى من���ه عطف���ا، ويهز 

ال�سبح املنّور ِعطفا

�ل�شبعينيات خالل  �أثينــا  في   /9
الن�س���ف  يف  ركاب���ه  اجلواه���ري  ح���ّط    
الثاين من ال�سبعينيات املا�سية، يف اأثينا، 
م�ستاأج���رًا �سقّيق���ًة متوا�سع���ة، وكان م���ن 
اأهم ما فيها م���ن مغريات حماذاتها ل�ساحل 
البح���ر املتو�سط مبا�سرة، وذلك هو االأحب 
ل���دى ال�ساع���ر العظي���م، الت���ّواق والطامح 

ملزيد من االإيحاء...
 ... وم���ن يع���رف اجلواه���ري ع���ن ق���رب، 
يع���رف انه عا�س���ق اأبدي لالأنه���ر والبحار، 
�سواح���ل وتدفق���ًا و�سفافًا، مث���ل "رافدي" 
و"ب���ردى"  القاه���رة،  و"ني���ل"  الع���راق، 
دم�س���ق، و"فلتاف���ا" ب���راغ.. وغريه���ا م���ن 
ال�سواح���ل وال�سفاف، اللوات���ي كتب عنها 
روائ���ع  العام���ر،  ديوان���ه  يف  له���ا  ووث���ق 
و�سفت وا�ستلهم���ت واأوحت مبا ال ُيزاحم 

على ما نظن...
  ويف "َمقام���ة" اجلواه���ري، اليوناني���ة،  
ويف اأثين���ا حتديدًا،  نوؤ�س���ر اإىل اأن اقامته 
هناك مل تكن اإال لفرتات ق�سرية ومتقطعة، 
اغرتابًا عن االأحداث، وركونًا اإىل النف�س، 
ومتعنًا يف ما يزخر به فكر ال�ساعر الكبري: 
فل�سف���ة يف احلي���اة وامل�ساغ���ل االإن�ساني���ة 

العامة.. وهن���اك يف اأثينا، وعلى �ساحلها، 
ولدت ق�سيدته الباهرة "�سجا البحر" عام 

1977 وجاء مطلعها:
�سجا البحر وانداح���ت �سفاٌف ندية ولّوح 

ر�سرا�س احل�سى واجلنادِل
وفكت عرى عن موجٍة ل�سق موجة متا�سك 

فيما بينها كال�سال�سل
و�سدت ك���وًى ظلت ت�س���ّد خ�سا�سها عيون 

�سباء اأو عيون مطافل 

�أخــرى..  ومــدن  عو��شــم   /10
وخال�شات

   ثم���ة م���دن وعوا�س���م يف بل���دان اأخ���رى، 
خ���ارج ما اأ�سلفت ل���ه ال�سط���ور ال�سابقات، 
زاره���ا ال�ساع���ر اخلال���د الأغرا����س �ست���ى، 
�سياحي���ة اأو �سخ�سي���ة. ويف بع�سه���ا حط 
ال���ركاب الأك���ر م���ن م���رة، ومنه���ا:  برل���ني 
والعا�سم���ة  ال�ستيني���ات،  يف  االأملاني���ة 
االإ�سباني���ة - مدري���د ع���ام 1974 ليوم���ني 
اأو ثالث���ة، ونيويورك مطل���ع الثمانينيات، 
يف  فيين���ا  النم�ساوي���ة-  والعا�سم���ة 
والعا�سم���ة  املا�س���ي،  الق���رن  ثمانيني���ات 
املجرية – بوداب�ست، وخا�سة بني اأواخر 

عام 1990 ومطالع عام 1991... 
    ومل يوث���ق ال�ساع���ر الكب���ري ع���ن  امل���دن 
والعوا�س���م امل�سم���اة يف الفق���رة ال�سابقة،  
ال �سعرًا وال ن���رًا.. مع ا�ستذكارات جميلة 
عن بع�سه���ا يف جمال�س خا�سة، وقد كانت 
زيارات���ه لها  لف���رتات ق�سرية، ب���ل لب�سعة 
اأي���ام ولياٍل اأحيان���ًا، وقد اأثرن���ا – مع ذلك 
- التوثيق له���ا بايجاز يف �سعي الأ�ستكمال 
هذا البحث املوجز.. ونقول موجزًا ونعني 
ذل���ك متام���ًا اإذ هن���اك الكثري م���ن الدالالت، 
واملوؤ�س���رات الت���ي ميك���ن التط���رق اإليه���ا، 
م�ستقاة من ق�سائ���د وزيارات اجلواهري، 
وما رافقها م���ن �سوؤون وتفا�سيل واأحداث 

مهمة بهذا القدر اأو ال�سكل اأوذلك..
   كم���ا م���ن املنا�سب اأن ن�س���ري اأي�سًا اىل اأن 
الكثري من زيارات اجلواهري، وم�ساركاته 
الثقافي���ة  واملوؤمت���رات  الفعالي���ات  يف 
وال�سيا�سي���ة العاملي���ة، الر�سمي���ة واملدنية، 
�سه���دت احتفاءات ولق���اءات خا�سة وعامة 
من املحب���ني واالأ�سدق���اء، عراقيني وعرب 
واأجان���ب، مم���ن كان���وا يحر�س���ون عل���ى 
اأن يلتق���وا �ساعره���م ال���ذي تع���دى ح���دود 
املعه���ود، على اأب�سط و�سف، واأن يتعرفوا 
علي���ه عن قرب، فخرًا واعت���زازًا وتباهيًا.. 
وباملقاب���ل كان يحر����س م���ن جانب���ه اأن ال 
يبخ���ل - جهد ما ا�ستط���اع - يف امتام تلك 
اللق���اءات، بل واالهتمام به���ا، وفرحه لها، 
وهو املوؤمن، روحًا و�سخ�سًا ومنهجًا، مبا 
قاله عام 1965: "حببت النا�س كل النا�ْس. 
من اأظلم كالفح��ِم ومن اأ�سرَق كاملا�س" !!.. 

 هوام�س واإحاالت 
كت���اب  اجلواه���ري،  دي���وان  امل�ص���ادر:   *  
اإ�صافة  بجزاأين..  اخلال���د،  "ذكريات���ي" لل�صاعر 

اىل وثائق ومعلومات خا�صة و�صخ�صية.
**/ ملزي���د من التفا�صي���ل: كتابنا "اجلواهري.. 
ع���ام  ال�ص���ادر  ال�ص���بعينيات"  وظ���ال  اأ�ص���داء 
2001.. وتاأرخ���ات اأخرى ذات �ص���لة من�ص���ورة 

لنا على االنرتنيت. 

    �شتار كاوو�س
باليت

االبت�سامة، عطر الروح 
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تكل���م الكثري م���ن الفال�سف���ة والباحثني واالأطب���اء واملحلل���ني النف�سيني 
ع���ن الفائ���دة الت���ي يجنيها االإن�س���ان حني ي�سح���ك اأو ير�س���م االبت�سامة 
عل���ى وجهه، وكي���ف اأن هذا يجع���ل احلياة مت�س���ي ب�س���كل اأف�سل، لكن 
رغم ذل���ك تفاوتت ا�ستجابات النا�س لهذا املو�س���وع، حتى اأن الكثريين 
ق���د ا�ستهجن���وا ال�سحك، وق���رروا اأن ال مت���رُّ االبت�سامة عل���ى مالحمهم 

املتجهمة، مهما حدث! 
االبت�سام���ة هي ج���واز �سفرنا لقل���وب االآخرين، هي املفت���اح الذي نفتح 
به اأب���واب النفو�س وخبايا �سخ�سيات النا�س الذي���ن نقابلهم، هي مراآة 
النف����س الب�سرية التي تظه���ر اجلوانب االإيجابي���ة يف �سخ�سياتنا نحو 
نا����س نعرفهم اأو حتى ال تربطنا بهم اأي���ة �سلة، االبت�سامة، وردة الروح 
وعط���ر امل�ساع���ر، وه���ي �سهل���ة، غ���ري مكلفة ومتنح���ك حمب���ة االآخرين، 
باال�ساف���ة اىل اأنه���ا حترك الكث���ري من ع�سالت الوجة غ���ري امل�ستخدمة. 
نع���م اأوؤكد لك���م اأن هناك الكثري م���ن النا�س ال يعرفون معن���ى االبت�سامة 
اأب���دًا، �س���واء عن���د التوا�سل م���ع �سخ�س غري���ب اأو لقاء اإن�س���ان قريب، 

ويتمد االأمر حتى عند مقابلة احل�سول على عمل! 
ك�س���ب االآخري���ن وتقا�سم االأ�سي���اء اجلميلة معهم ال ياأت���ي عفو اخلاطر، 
ب���ل عن طريق ا�ستع���دادك ال�سخ�سي وطريقة تعامل���ك معهم، وكل �سيء 
ميك���ن تنميت���ه وتطويره، ب���ل و�سناعته اأي�س���ًا، والتوا�س���ل اجليد مع 
النا����س يتعلق بحلولك ال�سخ�سية وح�س���ورك الفردي، والوجه الذي ال 
ت���زوره االبت�سام���ة يذوي ويذب���ل مثل زهرة ال ي�سلها امل���اء، فال التجهم 
مينحنا حمبة االآخري���ن وال الغطر�سة ُتظهر قوة �سخ�سياتنا، فكل تعاٍل 
ه���و ا�سطن���اع وكل تقطي���ب يو�سع امل�ساف���ة التي بيننا وب���ني االآخرين، 
وحت���ى ال�سداق���ة حتت���اج اىل اأن ن�سقيه���ا كي ت���دوم. فعلين���ا اأن نغتنم 
الفر�س���ة ونزي���ح هذا ال�ست���ار الداكن، واالأم���ر ال يكلف �سيئ���ًا �سوى اأن 
نبت�س���م بوجوه االأقرب���اء... وحتى الغرب���اء، عنده���ا �سيقابلوننا بذات 

االبت�سامة... وهذا اأكيد.
وكي ال اأكون بياع كالم، اأِجْلُت النظر يف لوحاتي وتاأملتها جيدًا فراأيت 
اأين مل اأر�سم �سخ�سيات متجهمة اأو مبالمح عاب�سة، وكل لوحاتي تظهر 
ابت�سام���ة من نوع م���ا، اإبت�سامة تعك�س �سخ�سيتي احلقيقي���ة التي اأُريُد 
له���ا اأن تبق���ى هكذا اىل االأبد. ه���ذا هو ال�سر، ابت�س���م لتبقى روحك طفلة 
وتبق���ى �سخ�سيتك �سابة متطلع���ة ملحبة االآخري���ن. واإن اأردَت اأن تنجح 
يف املهم���ة الت���ي اأنت ذاه���ب ب�سددها، فما عليك �س���وى اأن تفتح اأ�سارير 
وجهك بعد اأن ت�سيف ملالحمك اإبت�سامة طيبة، عندها �َسُتَلبى كل طلباتك 
تقريب���ًا، فجانب كب���ري من النجاح هو اأن حتقق غايات���ك اجلميلة، األي�س 
كذل���ك؟ االبت�سامة هي املفتاح، وه���ي ال�سر الذي يجعل االآخرين يتفقون 
معك يف الروؤيا ويقفون بجانبك ثم مي�سون مع خطواتك، اأما اإن اأ�سفَت 
لذل���ك �سيئًا من مواهبك ال�سخ�سية التي حتمله���ا وا�ستعداداتك الذاتية، 

فالطريق �سيكون اأكر �سهولة للو�سول اىل مرفاأ منا�سب. 
تع���ودُت طوال حياتي اأن اأجعل االبت�سامة ه���ي الواجهة التي اأطل منها 
على النا�س، حتى لو ن�سيت ذلك اأحيانًا واأنا اأ�سرُي يف ال�سارع، فهي تعود 
وترت�سم عل���ى وجهي من جديد حال م�ساهدتي �سخ�س���ًا قادمًا ناحيتي، 
عنده���ا يقابلني ال�سخ�س القادم ب�س���كل اأكيد بوجه مريح ونلقي التحية 
على بع�سنا، اأعظم هبة متنحها للنا�س هي اأن تبت�سم يف وجوههم، اإنها 
عط���اء ال يكلف �س���وى نف�س را�سية وروح مت�ساحم���ة. عندها �ستح�سل 

على �سكر من نوع ما، واإمتنان مر�سوم على وجوه من تقابلهم. 
اأَم�س���ي اأحيان���ًا نحو غالريي، واأدخ���ل باإبت�سامة عفوي���ة غري م�سطنعة 
وال بله���اء، اإبت�سام���ة فيها ثقة وطماأنينة، عندها تنفت���ح اأ�سارير �ساحب 
الغال���ريي وي�ستقبلني حتى لو كان من�سغاًل. فبداًل م���ن اأن ننفُخ اأنف�سنا 
مث���ل البالون���ات ونواجه النا����س بوجوه متجهمة ونح���ن نرتدي جدية 
م�سطنعة، لن�سرتِخ ون�سنع اأيامًا جميلة لنا وملن معنا اأي�سًا، فنحن كلنا 

ن�ستحق هذا فعاًل. 
تبقى االبت�سام���ة نوع من التفاهم مع االآخرين، وهي مبثابة هدنة تكبح 
االأفكار ال�سلبية امل�َسبَّقة، بل هي حتية مليئة بروح الت�سامح والغفران. 

تعودُت طو�ل حياتي �أن �أجعل 
�البت�شامة هي �لو�جهة �لتي �أطل 

منها على �لنا�س، حتى لو ن�شيت ذلك 
�أحيانًا و�أنا �أ�شيُر في �ل�شارع، فهي تعود 

وترت�شم على وجهي من جديد حال 
م�شاهدتي �شخ�شًا قادمًا ناحيتي،

ترجمة / �أحمد فا�شل 

 رو�ء �لج�شاني

زيار�ت ر�فقتها ق�شائد و�حتفاء�ت

"  لفالديمير      رو�يـة  " لوليتا 
لنابوكوف، و�لـتي  ُن�شرت  عام   

1955،  تتحدث  عن  �فتتان 
همبرت  همبرت  بفتاة  تبلغ  

من �لعمر 12 عامـًا ي�شميها 
لوليتا )��شمها  �لحقيقي  

هو  دولوري�س( وعالقتهما  
�غتـ�شاب، في  هذ�  �لمقال  

�لر�ئع  عبر  �شفحات  نيويورك  
تايمز،  تت�شاءل  �إميلي  

مورتيمر:

" مل���اذا  مل تواج���ه  الرواي���ة  الكثري من 
املعار�س���ة يف ذل���ك الوقت عندم���ا   كانت   
تعت���رب   بالتاأكي���د   غري   قابل���ة   للن�سر ".     
ن�سره���ا   تخي���ل   ميكنن���ي   ال  وبالفع���ل، 
الي���وم  فق���د  واج���ه  نابوك���وف وقته���ا  
م�سكل���ة  ف����ي  ن�سره���ا، حي���ث مت رف�سها 
من قبل العدي���د من دور  الن�سر الرئي�سية 
واأخ���ريًا ت����م اإ�سدارها من قب���ل اأوليمبيا 
بر�س، املتخ�س�س���ة  يف  الن�سر االإباحي، 
لكنه���ا ال تزال ُتقراأ وحتظى بالتقدير على  
نط���اق  وا�س���ع  حت���ى  هذا  الوق���ت ،  ملاذا  
ه���ذا   ؟ مورتيم���ر لديه���ا بع����س االأف���كار 
اال�ستفزازي���ة واالأمر االأك���ر للده�سة هو 
اأنه���ا  م���ن  موالي���د  هامر  �سمي���ث ،  لندن 
،  اململكة املتح���دة  1971، ولي�ست ناقدة 
رمب����ا    �سينمائي���ة  جنم���ة  لكنه���ا  اأدبي���ة، 
تكون   �ساهدته���ا  ف�ي ال�سينما وكذلك يف 
امل�سل�س���الت التلفزيوني���ة املختلف���ة، لكن  
مقالها مقروء وذكي مثل مقال  اأي  مراجع 

اأو ناقد �سهري، وقد  انده�ست  من  اأن  اأي 
ممثل ميكن اأن ينتقد هذه النوعية،  ومن 
الوا�س���ح من مقالها اأنها تق���راأ جيدًا، لكن 
بالنظ���ر اإليه���ا  اأرى اأنها   حا�سل���ة   اأي�سًا   
عل���ى  �سه���ادة  من  جامع���ة  اأك�سفورد  يف 

الدرا�سات الرو�سية.
منا�سب���ة   ه���ذا   املن�س���ور   ه���و  ظه���ور  
خمت���ارات  جديدة   ت�سم���ى  " لوليتا  يف  
االآخ���رة "، ُن�س���رت  ه�ذا  ال�سه����ر،  والتي  
ظهرت فيها مقال���ة  مورتيمر، التي  لعبت 
م����ن قب���ل دور البطولة يف فيل���م " املكتبة 
2017،  دور  اأرملة  ت�فتح  متجرًا  " ع���ام 
لبي���ع الكتب  يف  بل���دة  اإنكليزية  �سغرية  
تق���وم  بتخزي���ن رواي���ة " لوليت���ا " التي 
ب�سببها تواج���ه املتاعب من بع�س النا�س 

املرتددين ملكتبتها.  
ال���ذي  مقاله���ا،  اق���راأ  ح����ال،  اأي  عل���ى 
ميزج ب���ني جتربته���ا ال�سينمائي���ة، وبني  
تذكره���ا  لوالده���ا  املحام���ي  ال���ذي دافع 
ع���ن اأ�سخا����س مثل هام���ربت ،  وقبل  كل  
�س���يء، تقديرها  لل�رواي���ة واالأفكار حول 
�سب���ب  ارتفاعها ف���وق " ثقاف���ة االإلغاء "، 
م����ن �ساأنه اأن يح���ول دون ن�سرها  اليوم، 
وفيما  يلي  بع�س  اأفكار  مورتيمر  حول 
�سب���ب ا�ستم���رار  �سعبي���ة  الرواي���ة، على  

الرغم  من كونها مثرية للجدل دائمًا :
اأن���ه  اأعتق���د  النواح���ي،  بع����س  م���ن   "
م���ن االأ�سه���ل بكث���ري ف�س���ل الكات���ب ع���ن  
 " و  نابوك���وف  حال���ة  يف   مو�سوع���ه  
لوليت���ا " اأك���ر من ف�س���ل بيكا�س���و  على  
�سبي���ل  املث���ال، ع���ن  لوحات���ه،  اأو وودي  
اآل���ن ع���ن اأفالم���ه، اأو بالثو�س ع���ن بناته 

ال�سغريات، كان نابوكوف رجاًل متزوجًا  
�سعي���دًا  اأع�جب  بزوجته  ف���ريا ، وع�ا�س  
حي���اة  مثالي���ة كاأكادميي  وموؤل���ف ، بك�ل  
الوحي���دة  مداعبات���ه  كان���ت   املقايي����س، 
خ���ارج  نط����اق  ال���زواج  م���ع  الن�ساء  يف  
منت�س���ف  العمر،  فلو افرت�سنا  اإذا كانت 
لدى نابوك���وف يف يوم من االأي���ام اأفكار 
قامتة فا�سدة  مثل اأفكار همربت همربت، 
فاإنه���ا تظل اأف���كارًا اأو كلمات على الورق، 
لكني اأعتقد اأن هناك اأ�سبابًا اأخرى لتحمل 
"لوليتا"، على  الرغم  من  كونها �سادمة 
اأك���ر من العدي���د من الرواي���ات االإباحية  
يف وقته���ا وعلى الرغم م���ن اإعادة التقييم 
التي مرت به���ا العديد  من االأعمال الفنية 
املخالف���ة االأخ���رى يف ع�سرن���ا، اأوال، اإنه 
م�سحك جدًا، لطاملا  قال والدي اأنه ميكنك 
االإف���الت م���ن اأي �س���يء يف املحكمة طاملا 
اأن���ك ت�سحك النا�س : يف  ق�سايا الفح�س، 
كان  اأول  �س���يء فعلته ه���و اإ�سحاك هيئة 
املحلف���ني، كان اله���دف االأك���رب  للقا�س���ي  
واملدع���ي  العام  ه���و  منع  هيئة  املحلفني  
م���ن ال�سح���ك   ،  هم���ربت   همربت  مدرك   
لذاته  ب�سكل  م�سحك وم�سحك  حتى  يف  
احلاالت الق�سوى، حتى يف ذروة الدراما 
عندما  يخرج م���ن اأجل الدم وعلى طريق 
اخل���راب )عندما يجرب املوؤلف  بطله  على  
اجلدي���ة( ،  ال ي����زال  بطلنا  يك�سر النكات 

ويجعلنا ن�سحك ".
اأي�سًا يف نر المع،  " الرواي���ة  مكتوبة 
ادع���ى نابوك���وف نف�سه اأن ه���ذا   الكتاب   
كان  مبثاب���ة  ت�سجي���ل  ل���� " عالق���ة  ح���ب  
وال�سع���ور   ،" االإنكليزي���ة  اللغ���ة  م���ع  

با�ستخ���دام اللغة كما مل يت���م ا�ستخدامها 
م���ن قبل  وق���د  ال تتك���رر اأبدًا،  تق���راأ  عن  
االأ�سياء  الفظيعة يف جمل مثرية  حتب�س  
اأنفا�س���ك، كما  يع���رتف  همربت، " ميكنك  
دائمًا  االعتم���اد  على  اأ�سلوب نر خيايل 
"، فت�ست�سه���د ببداية نابوكوف الرائعة، 

والتي تغمرك بب�ساطة يف الرواية :
- لوليت���ا ، نور  حياتي،  خطيئة  روح�ي،  
يقوم ط���رف الل�سان برحلة  اأ�سفل  احلنك 

، لينقر على االأ�سنان، لو. يل. تا.
 ه���ذه  كتاب���ة  رائع���ة !  الكت���اب ه���و قوة 
لي����س فق���ط يف الفكر، ولك���ن يف  الكتابة  
نف�سه���ا ،  م���ن  امل�ستحي���ل  الرتاج���ع  عن 
اأي ن���وع من املب���ادئ  االأخالقي���ة  العالية  
عندم���ا تق���راأ " لوليت���ا " ، ويرج���ع ذل���ك 
جزئي���ًا اإىل اأن  نابوك���وف  يت�سم ب�سدق 
ونق���اء عاطفي غريب  م���ن  خالل �سورته 
الهو�سية  الأن���ه باالإ�سافة اإل�ى كل االأ�سياء 
االأخ���رى املوج���ودة  ف�ي  الكت���اب ، فاإن  " 
لوليت���ا "  ه���ي  واحدة م���ن اأجمل ق�س�س  
احل���ب التي �ستقراأها عل���ى االإطالق. اأنت 
تفهم هذا اأخريًا يف ق�سمه االأخري، املثري، 

املدمر، املاأ�ساوي ".
�س���يء  تطرقت   اآخر،  " وهن���اك  �سب���ب  
اإلي���ه  يف حواري م���ع اآدم جوبنيك  حول  
م���ا  اإذا كان االأدب مينحن���ا املعرف���ة، واإذا 
مل يك���ن االأم���ر   كذل���ك   )وجه���ة  نظري( ،  

فما  الذي  مينحنا اإياه ؟ :
ن���رى بعيون رجل  "  جتعلن���ا  " لوليت���ا 

�ساذ جن�سيًا ومغت�سبًا وقاتاًل
ال�سب���ب   ه���و   ه���ذا   اأن    واأعتق���د      ،
االأ�سا�س���ي  وراء  هروب���ه  م���ن االتهامات  

االأك���ر  ق�س���وة  لكل م���ن املحاكم و�سرطة 
االأخ���الق يف 60  عامًا  من���ذ  ذلك  احلني، 
عل���ى  عك�س  العديد  من االأعمال اخليالية  
االأق���ل اأهمي���ة، والتي وجد وال���دي نف�سه 
يداف���ع عنه���ا، فقد مت���ت حماي���ة " لوليتا 
" م���ن خ���الل " ملجاأ الفن "، حيث يجب  
اأن تك���ون  اآمن���ة  اإىل  االأب���د  ال�ستك�س���اف  
اأفكار  وم�ساعر االأ�سخا�س القادرين  على  
القي���ام  باأك���ر  االأعمال وح�سي���ة،  اأ�سياء  
ال ت���زال " لوليت���ا" ال ميك���ن  تعوي�سه���ا 
الأنها تنزع �سالح���ك وتتجاوز احلكم،  اإن  
جتربة  قراءتها ، اإذا  قراأتها  بالفعل،  هي 
التخلي عن االهتمام  بال�سواب  واخلطاأ 
وجم���رد ال�سعور باالأ�سي���اء كما ي�سعر بها 
�سخ�س اآخ���ر، واحدة من اأغل���ى �سماتنا، 
ورمب���ا اأعظ���م مقيا����س الإن�سانيتن���ا،  هي 
قدرتنا على القي���ام بذلك، فهمت فلورن�س 
جرين ذلك يف مكتبتها ال�سغرية، وعرفها 
والدي، وفعلها نابوك���وف، واأي �سخ�س 

قارئ يعرف ذلك اأي�سًا ".
" وه���ذا  على م���ا اأعتقد، هو ال�سبب يف 
اأن الرواي���ة، على الرغم م����ن   ت�سويرها  
لالغت�ساب  والقت���ل،  احتفظت  مبكانتها  
اإح���دى  يف  كتب���ت   كم���ا   ب���ارع،  كف���ن  
يف   " جوبني���ك،  تب���ادل  يف  الر�سائ���ل 
النهاي���ة، احلقيقة  ف�ي الفن هي جمرد فهم 
لوجه���ة نظر الفن���ان اإىل  احلي���اة ، ميكن  
اأن  يكون  ه���ذا املنظور مزعجًا اأو موؤكدًا 
للحياة  اأو  حتى  مغريًا  لها،  لكن  املعرفة 
الت���ي ينقلها هي كي���ف يعمل عقل �سخ�س 

واحد ".
" من  خالل  ت�سوير االآخرين، يقدم  لنا  

الف���ن  االأدب���ي اإح�سا�س���ًا بتاأكي���د  الذات، 
اإدراك اأن النا����س ي�سبهونن���ا م���ن ن���واٍح 
عدي���دة، عل���ى الرغ���م  م���ن  اختالفهم  يف  
نواٍح  اأخرى ،  يجلب  الفن  الوعي ويركز  
عل���ى  امل�ساع���ر  التي  ق���د ال ندركها  حتى 
، مم���ا مينحن���ا الفر�سة   لتقيي���م   حياتنا  

وتغيريها  ودع�مها ، يف  هذه  احلالة
ف���اإن  العق���ول  الت���ي  ن�دخله���ا  ه���ي عقل 
هم���ربت  خلق���ه  وبالوكال���ة  نابوك���وف، 
هم���ربت، ه����ل  ه���ذه  هي  الطريق���ة  التي  
يفك���ر  به���ا  اأي م�سته���ي االأطف���ال حق���ًا ؟ 
اأ�س���ك يف ذل���ك ، هذه  ه���ي  الطريقة  التي 
يعتقد  بها  نابوكوف  اأن  اأحد املتحر�سني 
باالأطف���ال رمب���ا يظ���ن، وبالتاأكي���د  هناك  
عنا�سر م�ن الواقع، لكنه يف النهاية عمل 
خي���ال خال�س  وما  يجذبنا  اإىل  " لوليتا 
"  ه���و الفر�س���ة  للخروج  م���ن  حياتنا  
اليومي���ة  ومع�رف���ة  م���ا ق���د  يك���ون  عليه  
ال�سع���ور باأن تكون مثقفًا م�سنًا غارق ف�ي 
ح�ب فتاة خجولة تبلغ من العمر 12 عامًا 

."
ال توج���د " معرف���ة "  ح���ول الك���ون  يف  
هذا  الكت���اب  )على االأقل ال توجد  معرفة  
درا�س���ة  خ���الل  م���ن  تاأكي���دًا  تتطل���ب   ال 
م���ن   يقل���ل   جتريبي���ة(، ولك���ن  ه���ذا  ال 
قيمتها،  كما  و�سفتها مورتيمر على نحو  
مالئ���م  اأعاله، ومن يهتم اإذا �سعر همربت 
باأي �س���يء �سعر به  اأي اإن�س���ان من قبل ؟ 
امله���م ه���و اأننا ن�سع���ر به، وخ���الل الفرتة 

الفا�سلة من حيواتنا.

عن / �صحيفة نيويورك تاميز

ل���م���اذا ي�����س��ت��ف��زن��ا ف��ادي��م��ي��ر ن���اب���وك���وف ف���ي ل��ول��ي��ت��ا ؟ 
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 قحطان جا�سم جواد

الفنان عل����ي جابر من الفنان����ني الكوميديني 
الذي����ن ترك����ت اعماله����م ب�صمة ل����دى املتلقي 
وم����ن اأعمال����ه م�صرحي����ات "احل����وت، حفل����ة 
"من����اوي  م�صل�ص����ات  حم����رم"،  ل�صي����د 
با�صا،�صليمة م����راد، زرق ورق، قي�س وليلى، 
الف����رار اإىل النهر، مراف����ئ احلنني"، وغريها 

ع�صرات االعمال االخرى .
"خ����رية )امل����دى( �صاألت����ه عن جدي����ده فقال: 
امث����ل حاليا يف م�صل�ص����ل حام�س حلو حيث 
اظه����ر يف اكرث م����ن �صخ�صي����ة متنوعة ولكل 

�صخ�صية �صكل خا�س بها.
ام  الكومي����دي  ال����دور  ا�صع����ب  *ايهم����ا 

الراجيدي؟ 
- الكوميدي����ا ف����ن نبي����ل وا�صع����ب... واعني 

ور�صاق����ة  بحرفي����ة  واالداء  املهن����ي  العم����ل 
وبفه����م عال لل����دور.. هذا ال يعن����ي ان االداء 

الراجيدي عمل �صهل وب�صيط.
اآن واح����د وبنف�����س  *اذا عر�����س علي����ك يف 
املوا�صف����ات دور كوميدي واآخ����ر تراجيدي 

فمن تختار؟ 
ال����دور  �ص����وق كب����ري ج����دا الداء  ان����ا  يف   -
تفوق����ي  اجلمه����ور  و�ص����ريى  الراجي����دي، 

وابداعي ب�صكل اآخر مغاير اجزم بذلك.
يط����ور  او  يكت�صفن����ي  مل  يق����ول  *احده����م 

امكانياتي اأي خمرج؟ 
- واذا كن����ت تق�ص����د املخ����رج الباح����ث الذي 
ي�صعى لتطوير امكاني����ة املمثل فهم قلة جدا. 
نح����ن يف عملن����ا الفن����ي ال يرك لن����ا م�صاحة 
م����ن البحث ب�صب����ب االنت����اج ال�صري����ع  وقلة 

ميزانياته.
*كي����ف تنظ����ر اىل الكوميدي����ا يف االعم����ال 

الدرامية العراقية؟
- ارى ان الكوميدي����ا كمعيار ذوقي وجمايل 

وفك����ري ذات الق�ص����د واالب����داع فهن����اك قل����ة 
قليل����ة مم����ن ي�صتغل يف ه����ذا املج����ال ويبدع 
في����ه. وانا ال اقلل من �ص����اأن الذين ميار�صون 
عملهم االآن.. لكني اعن����ي الكوميديا الراقية 
للفن النبيل ال�صعب ذات امل�صامني الهادفة.. 
عل����ى  تعتم����د  ال  الت����ي  الكوميدي����ا  واق�ص����د 
الكلم����ات واال�ص����كال ب����ل ذات الفه����م العميق 

للمعنى واالح�صا�س.
*هل لديك موهبة مل تكت�صف؟

-  الر�ص����م متذوق جدا للف����ن الت�صكيلي عامة 
وموهب����ة الر�ص����م مل امنه����ا ب�صب����ب اجتاهي 

لتنمية موهبتي يف التمثيل.
*ما هو ال�صيء الذي تتفاءل به؟

 - التف����اوؤل �صم����ة مطلق����ة بذات����ي واحيان����ا 
ا�صح����و عل����ى �ص����ورة يف خي����ايل برغ����م مل 
ا�صاه����د احدا عند ا�صتيقاظ����ي اعتقد التفاوؤل 
�صم����ة من �صمات االميان وانا متفائل عند اي 

انفراج الأزمة متر بحياتي.
* امنية فنية مل حتققها؟

-  مت����ر االي����ام ونحن ن����ودع االمني����ات علها 
تتحقق.. ك����رثت االمنيات لكن دعونا نتمنى 
ان ن����رى عراق����ا يحكم����ه انا�����س ذوو حكم����ة 
ووطنيون �صرفاء، اما امنية فنية فامتنى ان 

امثل يف عمل تلفزيوين عربي. 
*ماذا ت�صمع وت�صاهد؟  

- ا�صتمع ب�صكل يومي لتاوة القراآن الكرمي، 
وا�صم����ع املو�صيق����ى الهادئ����ة وال�صمفونيات 
وكذلك لف����ريوز وعبد احلليم وكاظم ال�صاهر 
وداخ����ل ح�صن وحميد من�صور ويا�س خ�صر 
وام كلث����وم وفري����د والي�ص����ا ووردة وحممد 
الراقي����ة.  والكا�صيكي����ات  الوه����اب  عب����د 

وا�صاهد افاما عديدة. 
واخ����ريا ا�صك����ر )امل����دى( التاحته����ا الفر�صة 

امامي للتحدث عن اعمايل. 
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�ص����درت ع����ن "دار املدى" حديث����ًا ترجمة كت����اب "وانتهى كّل 
�صيء" للفيل�صوفة والروائية الفرن�صية �صيمون دو بوفوار، 
برجم����ة حمّم����د فطوم����ي. ميّث����ل الكت����اب اجل����زء االأخ����ري 
م����ن �صل�صل����ٍة �صردي����ة ذات مام����ح �صخ�صية، حتم����ل عنوانًا 
جامعًا ه����و "ذكري����ات". تتوّقف �صاحب����ة "اجلن�س االآخر" 
عند ن�صاله����ا من اأجل حقوق املراأة، كم����ا ت�صتح�صر اأجواء 
الو�ص����ط االأدب����ي والفك����ري الباري�ص����ي ال����ذي عا�ص����ت فيه، 
وت�صرد بع�ص����ًا من رحاتها ولقاءاته����ا. ياأخذ الكتاب �صكل 
جردة حل�صيلة �صخ�صية تتناول فيها دو بوفوار بالتحليل 
بع�����س اأعماله����ا ومواقفه����ا ال�صابقة، غري م����رّددة يف نقد 

بع�صها وجتاوزه.

العديد من م�صوؤولينا و�صا�صتنا 
يتحدثون ليل نهار عن القيم 

الدينية، واأخاق احلاكم، ور�صا 
الله والعباد، وم�صطلحات 

وعبارات �صخمة، لكن معظمهم ال 
ينفذون �صيئًا مما يقولونه.

تذكرتهم اليوم واأنا اأعيد قراءة 
�صفحات من ملحمة امل�صري عبد 
الرحمن ال�صرقاوي " اأمام املتقني 
طالب  اأبي  بن  علي  االإمام  " عن 

واتذكر انني ح�صلت على الكتاب 
قبل اكرث من ثاثني عاما من 

الراحل �صليم حمرة الذي اأعدمه 
قائد احلملة االإميانية ، �صحرين 
كتاب ال�صرقاوي من ال�صفحات 

االأوىل، وتراءت يل �صورة 
عبد الرحمن  الذي كان عامة 

من عامات الثقافة العربية، 
، الكاتب الذي انتمى للي�صار 

منذ �صبابه، وتوّلع بكتاب راأ�س 
املال ونهج الباغة واعرافات 

رو�صو، واأُغرم بكتابات فولتري 
وحفظ لزوميات املعّري، فاأ�صبح 
ي�صرحها لقّراء مقاله االأُ�صبوعي.  

واأنا اأعيد قراءة كتاب عبد 
الرحمن ال�صرقاوي "اإمام 
املتقني"، قلت لنف�صي: هل 

ت�صاءل اأحد من هوؤالء ال�صا�صة 
علي  مار�س  " كيف  "الدراوي�س 
خافته  اأعوام  يف  "ع" ال�صلطة 

االأربعة؟، مل يجد يف اخلافة 
حقًا ا�صتثنائيًا يف املال واالأر�س، 
ف�صاوى نف�صه مع اجلميع، رف�س 

اأن ي�صكن ق�صر االإمارة، ونزل 
م�صتاأجرًا يف منزل ميلكه اأفقر 
فقراء الكوفة، �صيقولون هذه 

مثالية مطلقة و�صنقول لهم اإنها 
عدل �صامل، فاخلليفة مل ير�َس 
اأن ي�صكن الق�صور فيما رعيته 

ي�صكنون بيوتًا من ال�صفيح.
كان معار�صوه يتجاوزون عليه 

اإىل حّد �صتمه فا يبط�س بهم 
وال مينع عنهم املال، الأنه يرى 
اأّن اخلاف اأمر �صخ�صي بينه 

وبينهم، وما بيده من حكم لي�س 
�صلطة يقا�صي بها خمالفيه 

يف الراأي، ولكنه يقا�صي بها 
اأعداء النا�س ، فمهّمته اإقامة 

احلق ودفع الباطل، يقول البن 
عبا�س: "هذه النعل اأحب اإيل 
من اإمارتكم هذه، اإال اأن اأقيم 

حقًا اأو اأدفع باطًا"، ، �صيقول " 
دراوي�صنا " هذه مثالية مطلقة، 

الأنهم يعي�س مع علي "ع" ظاهرًا 
، ومع الباطل واالنتهازية 

والل�صو�صية  باطنًا. تعالوا 
نرى ماذا فعل عندما طلب 

منه �صادة قري�س اأن مييزهم 
بالعطاء، قال لهم "لو كان املال 

مايل ل�صّويت بينكم فكيف واملال 
مال الله"، ومن هذا االعتبار 

كان موقفه عندما اأبلغ اأهل 
الكوفة اأنه لن ياأخذ ح�صته من 

العطاء قائا: "يا اأهل الكوفة اإن 
خرجت من عندكم بغري رحلي 

وراحلتي فحا�صبوين". فهو 
يرى اأنه موظف م�صوؤول على 

اأموال امل�صلمني واأنها م�صوؤولية 
مقد�صة ال ميكن التفريط بها واأن 

القد�صية هي يف احلفاظ على 
حياة النا�س واأموالهم ال يف 

ال�صعارات الرباقة الكاذبة.
م�صكلتنا اليوم اأن اجلميع 

يرتكب اجلرائم با�صم الدين، 
فيما النا�س تريد من يوفر لها 
االأمن واال�صتقرار، وي�صعرها 

باالأمل يف الغد ويطمئنها على 
م�صتقبل اأبنائها، النا�س ال تريد 
م�صوؤول "دروي�س " يدافع عن 
الف�صاد واملف�صدين واملرت�صني، 
ويوؤلب فئة على اأخرى، ويقيم 

الدنيا ويقعدها من اأجل احلفاظ 
على كر�صيه.

اإمام العدالة 
وانتهازية 
دراوي�شنا 

وانتهى كّل �سيء

 علي ح�سني

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

اجلو �صيكون م�صم�صًا يف جميع مناطق الباد.
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 املدى/ مي�سان 

لعبة املحيب�س ال�صعبية نظمها جمموعة 
م���ن �صب���اب مدينة العم���ارة عل���ى �صارع 
الت���ي  العزل���ة  بع���د  املدين���ة،  كورني����س 
خلقتها اأزم���ة تف�صي فايرو����س كورونا، 
اك���رث  كان���ت  اج���واء  اىل  وانتقاله���م 
جمالية ل�صع���ة اأفق اجلو وع���دم مراعاة 
م���ا كان يخ�ص���اه رواد اللعبة يف املناطق 
ال�صعبي���ة، ب�صب���ب �صيق و�صغ���ر االزقة 
وتا�ص���ق املنازل مما يول���د حمظورات 

علها انتفت اأمام �صعة الكورني�س. 
اىل  خرجن���ا  االم�صي���ات  اإح���دى  "يف 
اللعب���ة  ومار�صن���ا  الكورني����س  �ص���ارع 

بينن���ا  مبمار�صته���ا  و�صعدن���ا  �صدف���ة، 
اأحي���اء  يف  ا�صدقاوؤن���ا  �صم���ع  وعندم���ا 
اأخ���رى ان�صم���وا اإلينا ملمار�صته���ا معنا" 
يق���ول احمد 22 �صنة احد املنظمني للعبة 
وي�صي���ف "اخ���ذ خ���رب ممار�ص���ة اللعب���ة 
ينتق���ل من �صديق الآخر، وات�صل بنا عدد 
م���ن ا�صدقائنا واأ�صب���ح ملتقانا هنا �صبه 

معتاد ودوري".
بع���د االإفط���ار من م�ص���اء كل ي���وم تقريبا 
يلتقي رفاق احم���د، وهم يحملون اقداح 
ال�ص���اي،  وحافظ���ات  اجلاه���زة  املي���اه 
يفر�ص���ون الر�صي���ف مبا جلب���وه معهم 
من فر����س وه���م ي�صتقبل���ون ا�صدقاءهم 
املتقاطري���ن عل���ى ملتقاه���م م���ن مناط���ق 
خمتلف���ة يف املدين���ة، ليك���ون ل�صمره���م 
ومزاحه���م نكه���ة خا�ص���ة بع���د �صاع���ات 
طويلة ق�صوا طورها االأكرب يف منازلهم.  
يق���ول عل���ي 19 عام���ا "ات�ص���ل ب���ي اأحد 

يلتق���ون  باأنه���م  واخ���ربين  اأ�صدقائ���ي 
وب���دوري  الكورني����س،  �ص���ارع  عل���ى 
اأخربت اأ�صدقائ���ي والتحقنا باالآخرين" 

"�صكل���ت  بالق���ول  عل���ي  ويوا�ص���ل 
واأ�صدقائ���ي فريقا للعب���ة املحيب�س وبداأ 
كل �صخ����س بتبليغ ا�صدقائ���ه يف اأحياء 

اأخ���رى، وهكذا ت�صكل���ت جمموعة كبرية 
من ال�صباب". 

القا�صم امل�صرك بني �صباب املدينة الذين 
يلتق���ون للعب���ة او ملج���رد اللق���اء متمث���ل 
يعان���ون  ال���ذي  الكب���ري  الف���راغ  بوق���ت 
منه، عطية كرمي اح���د جمتمعيي املدينة 
يق���ول "معظ���م �صب���اب ويافع���ي املدين���ة 
يعان���ون م���ن وق���ت ف���راغ كب���ري ج���دا، 
ب�صبب الظروف التي خلفتها االإجراءات 
الوقائية من فايرو�س كورونا اوال، منها 
تعليق املدار�س وغلق القاعات الريا�صية 
وغريه���ا اأ�ص���ف اىل ذلك �صبب���ا جوهريا 
اآخ���ر ه���و قل���ة فر����س العم���ل، وانت�صار 

البطالة بني �صباب املدينة". 
لعب���ة املحيب����س له���ا ذكري���ات جميلة مع 
االأم����س  اأنغ���ام  حتم���ل  املدين���ة،  اأبن���اء 
واطي���اف املا�ص���ي "اتذك���ر عندم���ا كن���ا 
�صغارا كنا منار����س اللعبة يف االزقة او 

يف البي���وت، وعندم���ا اأ�صبحن���ا يف عمر 
ال�صب���اب كانت املقاه���ي جتمعنا واأحيانا 
ن�صاف���ر اىل حمافظات اأخرى او ن�صتقبل 
وف���ودا م���ن حمافظ���ات ثاني���ة". يق���ول 
احلاج اب���و زكي عن ذكريات���ه يف مدينة 
العمارة مع اللعبة، وي�صيف "يف الوقت 
احلا�ص���ر �ص���اع الكثري من مع���امل اللعبة 
ومعامل امل���رح معها، وتغ���ري الزمان ومل 

يعد كما كان عليه". 
ال�صب���اب  م���ن  جعل���ت  عدي���دة  ا�صب���اب 
يعقدون ملتقاهم على �صارع الكورني�س، 
حتدث عنها باالجمال م�صطفى  23  عاما 
"الهروب من اجواء االأحياء اخلانقة كان 
ال�صب���ب الرئي�س يف خروجنا اىل اجواء 
اكرث انفتاحا، فاأغلبن���ا ينتمي اىل اأحياء 
�صعبي���ة وغالب���ا م���ا تكون مقي���دة ب�صبب 
�ص���ارع  عل���ى  بينم���ا  ال�صعب���ي،  نظامه���ا 

الكورني�س يكون املجال او�صع".

لعبة املحيب�س تتحول من املناطق ال�سعبية اإىل ال�سوارع العامة 

ح�صر اآالٌف اليوَم االأول من مهرجان 
مدينة  يف  امل��و���ص��ي��ق��ي  ���ص��روب��ريي 
االأول  اأم�������س  ال�����ص��ي��ن��ي��ة،  ووه�����ان 

ال�صبت.
ويف ظروف �صادها الدفء يف اليوم 
عيد  مبنا�صبة  عامة  عطلة  من  االأول 
ت�صتمر خم�صة اأيام، رق�س املحتفلون 

وتعالت �صيحاتهم فرحا لدى اعتاء 
املف�صلني  الفنانني والفرق  بع�س من 

لديهم خ�صبة امل�صرح.
وم���ّث���ل ه����ذا امل���ه���رج���ان ع�����ودة اإىل 
اإىل  ا����ص���ط���راره���ا  ب���ع���د  ووه��������ان، 
العام  فقط  االإن��رن��ت  عرب  التوا�صل 

املا�صي، ب�صبب قيود كوفيد-19.

لرويرز،  املنظمني،  عن  ممثل  وق��ال 
اإن����ه مت ف��ر���س ق��ي��ود ع��ل��ى االأع�����داد 
ن��ح��و 11  اأن  م�����ص��ي��ف��ا  ال���ع���ام.  ه���ذا 
ال�صبت.  ي��وم  ح�صروا  �صخ�س  األ��ف 
كمامات،  املتفرجني  بع�س  وو���ص��ع 

لكن كثريين مل ي�صتخدموا كمامات.
ظهر  التي  ووهان  يف  النا�س  وعا�س 

من  اأك��رث  م��رة  الأول  كوفيد-19  فيها 
خال  ال�صارمة  القيود  من  �صهرين 

ب�صبب  العامل  يف  عام  عزل  اأول 
ف���اي���رو����س ك����ورون����ا. وم��ن��ذ 
للبيانات  وطبقا  احل��ني،  ذل��ك 
املدينة  اأ�صبحت  الر�صمية، 

خالية متاما من الفايرو�س.

وف����اة امل��م��ث��ل��ة اأومل��ب��ي��ا دوك��اك��ي�����س احل���ائ���زة ج��ائ��زة اأو���س��ك��ار

ف���اج���اأ وال�����د ال��ف��ن��ان��ة ال��ع��امل��ي��ة 
ب��ري��ت��ن��ي ����ص���ب���ريز اجل��م��ه��ور 
م�����ص��اب��ة  اب��ن��ت��ه  ان  ب���اع���ان���ه 
ب���اخل���رف، وذل����ك يف وث��ائ��ق 
اأج��ل  م��ن  باملحكمة  ق��ان��ون��ي��ة 
املالية  الو�صاية  على  احل�صول 

البنته.
�صحفية  ت��ق��اري��ر  واأف�������ادت 
اّدع���ى  ���ص��ب��ريز  ج��ي��م��ي  اأن 
ل��ل��م��ح��ك��م��ة ب�������اأن اب��ن��ت��ه 
واأنها  اخلرف  من  تعاين 
خ�����ص��ع��ت ل��ع��اج ط��ب��ي: 
و�صف  جيمي  "و�صع 
ال�����ص��ح��ي��ة على  احل���ال���ة 
اأجل  من  املحكمة  وثائق 
ال�صيطرة  لتربير  الو�صاية 
من  البالغة  البنته  املالية  ال�صوؤون  على 

العمر 39 عاًما".
موبني  ال��ربي��ط��اين  ال�صحايف  وق���ال 
اأزه����ر اإن اإح����دى ال��وث��ائ��ق ال��ت��ي مت 
ك�صفت  راآه���ا،  وال��ت��ي  عنها  الك�صف 
باال�صابة  اتهمها  الفنانة  وال��د  اأن 
ت�صاءل  اأنه  اأزهر  واعرف  باخلرف 
م��زاع��م  ك��ان��ت  اإذا  ع��م��ا  ال��ب��داي��ة  يف 
االب  من  موؤامرة"  "نظرية  اخلرف 
على ابنته لكي ي�صيطر على ثروتها.

علي جابر ل�)املدى(: نفتقر اإىل الأعمال الكوميدية الراقية 

ال�سينية ووه��ان  مدينة  ف�ي  مو�سيقيًا  مهرجانًا  يح�سرون  اآلف 

ف��ي��ل��م غ���ن���ائ���ي ق�����س��ر ل��ل��ت��وع��ي��ة ب���ل���ق���اح���ات ك���ورون���ا 

والد بريتني 
�سبرز يعلن: 
اإبنتي م�سابة 
باخلرف

املمثلة  ال�صبت  االول  ام�س  توفيت 
جائزة  احلائزة  دوكاكي�س،  اأوملبيا 
مت�صّلطة  كوالدة  لدورها  اأو�صكار، 
الكوميدي  الرومان�صي  الفيلم  يف 
وكتب  عامًا.   89 "مون�صراك" عن 
"توفيت  في�صبوك:  على  �صقيقها 
اأوملبيا دوكاكي�س  العزيزة  �صقيقتي 
�صباح اليوم يف مدينة نيويورك.. 
ب��ع��د ت���ده���ور ���ص��ح��ت��ه��ا ع��ل��ى م��دى 
لتن�صم  ب�صام  رحلت  ع��دة،  �صهور 
لوي�س" زوريك. ومل  )زوجها(  اإىل 

يت�صح �صبب وفاتها.
اأو�صكار  جائزة  دوكاكي�س  ونالت 
م�����ص��اع��د  دور  يف  مم��ث��ل��ة  اأف�������ص���ل 
 )1987( "مون�صراك"  فيلم  ع��ن 
وال��دة  �صخ�صية  فيه  ج�صدت  ال��ذي 
اأدت  �صابة  الأرم��ل��ة  امل��را���س  �صعبة 
حت  ُر�صِّ كذلك  دوره��ا.  �صري  املغنية 
"غولدن  جل���ائ���زت���ي  دوك���اك���ي�������س 

غلوب" و"بافتا" عن الدور ذاته.
وق����ال����ت دوك���اك���ي�������س ل�����ص��ح��ي��ف��ة 
ع��ام  تاميز"  اأجن��ل��ي�����س  "لو�س 

مي��ّر  ع��ن��دم��ا  "اأ�صتمتع   :1991
ال��ن��ا���س م���ن اأم���ام���ي يف ال�����ص��ارع 
اأفامي.  من  بعبارات  وي�صرخون 
ع��ب��ارات  م���ن  ي�صتعينون  ع��ن��دم��ا 
حياتك  ي��ق��ول��ون:  "مون�صراك" 
اإن���ه  احل�����ص��ي�����س..  اإىل  و���ص��ل��ت 
دوره��ا  والق��ى  حقًا".  م�صحك  اأم��ر 
���ص��ال��ون  يف  ث���رث���ارة  ك�صخ�صية 
يف  لويزيانا  يف  ال�صعر  لت�صفيف 
 )1989( مانولياز"  "�صتيل  فيلم 

اإ�صادات وا�صعة.

 اآلء ح�سني 
الفنان���ة امل�صرحي���ة ك�صفت ع���ن تلقيها 
عر�صًا خلو����س االنتخابات املقبلة من 
قب���ل ح���زب �صيا�ص���ي جدي���د. ون�صرت 
الفنانة اآالء عرب ح�صابها يف اإن�صتغرام 
ع���رب  وردته���ا  حمادث���ة  م���ن  ج���زءًا 
وات�صاب، ُتبنّي تلقيه���ا عر�صًا خلو�س 
االنتخاب���ات املقبل���ة. فيم���ا كتب���ت يف 
من�صوره���ا ردًا على العر�س: "اأعزائي 
االأح���زاب والكت���ل ال�صيا�صي���ة الكربى 
اأدخ���ل  ل���ن  واجلدي���دة،  وال�صغ���رى 

العملية ال�صيا�صية و�صكرًا".

 وارد بدر ال�سامل 
كت���اب  �صي�ص���در  والقا����س  الروائ���ي 
ع���ن جتربت���ه الروائي���ة بقل���م الناق���د 
يو�ص���ف عبود جويع���د  بعنوان "وارد 
ب���در ال�ص���امل.. �ص���اردًا"، تن���اول في���ه 
بالق���راءات النقدية عددا م���ن رواياته 
ابرزه���ا ثاثية عذراء �صنجار: "عذراء 
- حوري���ات  الل����س  بن���ات   - �صنج���ار 
اجلب���ل"  ورواي���ة احلل���وة و�صظي���ة 

واملخطوط���ة  ح�صا����س  م���كان  يف 
الرومان�صية. 

 �سعيد عبد الهادي 
الباح���ث واالكادمي���ي �ص���در ل���ه كتاب 
والنظري���ة  ال�ص���رد  "يف  بعن���وان 
يف  ابحاث���ا  في���ه  تن���اول  ال�صردي���ة" 
الرواية وال�صرد، ودرا�صات م�صتفي�صة 
عن ال�ص���رد يف الفكر الغربي والعربي. 
اأدب  ع���ن  نقدي���ة  �صردي���ة  ودرا�ص���ات 
املهجر والرواي���ة والق�س العراقي يف 
داخل الع���راق وخارج���ه .يدر�س النقد 
ال�صردي���ة،  البن���ى  وحتلي���ل  الل�ص���اين 

ويتناول عاقة ال�صعر بالرواية.

تعاونت املمثلة الربيطانية احلائزة على االأو�صكار 
مع  عامًا"   75" العمر  م��ن  البالغة  مريين  هيلني 
بفيلم  زال��ون  ت�صيكو  الكوميدي  االإي��ط��ايل  املمثل 
غ��ن��ائ��ي روم��ان�����ص��ي ق�����ص��ري ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��ل��ق��اح��ات 
التطعيم  حلملة  منها  دعمًا   ،19 كوفيد  ك��ورون��ا- 
املواطنني  ت�صجيع  اأجل  ومن  الوطنية،  االإيطالية 
ل��ق��اح ك��ورون��ا الأن���ه االأم��ل  االإي��ط��ال��ي��ني على تلقي 

ل�صحيفة  وفقًا  املجتمعية،  املناعة  لن�صر  الوحيد 
ميل" الربيطانية. "ديلي 

الفي�صبوك  على  له  ببو�صت  زال��ون  ت�صيكو  وروج 
للقاحات قائًا اإن اإيطاليا مل ت�صل بعد اإىل م�صتوى 
مناعة القطيع لكن اللقاحات متاحة للجميع، وهي 
والنجاة  ل��ل��خ��روج  وال��وح��ي��د  احلقيقي  ال�صبيل 
م�صتجدات  موقع  ون�صره   ،19 كوفيد  خطر  م��ن 

اللقاحات حول العامل.
هاكفورد  تايلور  وزوجها  مريين  هيلني  اأما 

فلديهما منذ �صنوات طويلة منزال للعطات 
�صابقًا  ودعمت  بوليا،  "تيغيانو" يف  يف 

ح��م��ل��ة ت��وع��ي��ة ل��وق��ف ب��ك��ت��ريي��ا خطرة 
اأ���ص��اب��ت اأ���ص��ج��ار ال��زي��ت��ون يف ه��ذه 

املنطقة.
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