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 بغداد/ تميم الح�صن

تناف�����س نين����وى بغ����داد بع����دد الحزاب 
والفراد املر�سحني لالنتخابات املبكرة، 
رغم ان مقاعدها يف الربملان نحو ن�سف 

مقاعد العا�سمة.
ويق����رب ع����دد التي����ارات امل�سارك����ة يف 
النتخاب����ات الت�سريعي����ة يف املحافظ����ة 
كتل����ة  ال�����200  حاج����ز  م����ن  ال�سمالي����ة 

وائتالف وفرد.
باملقاب����ل يزيد عدد املر�سحني عن ال�400 
مر�س����ح، يتناف�س����ون يف 8 دوائر، ل�سغل 

34 مقعدا خم�س�سا لنينوى.
وبح�س����ب ا�سماء املر�سح����ني فان نينوى 
�ست�ستبدل نحو ثلث الربملانيني املمثلني 
للمحافظة، حيث قرر 12 نائبا فقط عدم 

الر�سح من جديد.
ويظه����ر م����ن القوائ����م تناف�����س اكرث من 

و7  نين����وى،  ع����ن  �سابق����ني  ن����واب   10
م�سوؤول����ني �سابق����ني، بينه����م حمافظ����ني 
�سابق����ني، احدهم����ا ادار حكومة طوارئ 

يف املحافظة.
ومل تخ����ل ا�سم����اء املر�سح����ني م����ن ابناء 
م�سوؤول����ني معروف����ني بع����د 2003 ويف 
زم����ن النظ����ام ال�ساب����ق، فيم����ا ح�سل����ت 
الر�سيح����ات الفردية عل����ى ح�سة ال�سد 

يف املحافظة.

ام����ا الالف����ت يف ا�سم����اء املر�سح����ني فهو 
وج����ود قائد ف�سي����ل م�سل����ح كانت جلان 
اتهمت����ه  واربي����ل  بغ����داد  يف  حتقيقي����ة 

بق�سف كرد�ستان!
وم����ن املفر�����س ان جت����ري النتخابات 
الت�سريعي����ة يف ت�سري����ن الول املقب����ل. 
ويبل����غ ع����دد الذين يح����ق له����م امل�ساركة 

اكرث من 25 مليون �سخ�س.
 التفا�صيل �س3

قائمة المتناف�صين ت�صم قائد ف�صيل م�صلح متهم بق�صف مطار اأربيل

ثلثا نواب نينوى يقررون خو�ض 
 بغداد/ ح�صين حاتماالنتخابات مجددًا �شمن 422 مر�شحًا

اكدت وزارة املوارد املائية، يوم اأم�س، 
اأن هناك ارادات �سيا�سية لدى اجلانبني 
اإط���الق  متن���ع  والرك���ي  الإي���راين 

احل�س�س املائية اخلا�سة بالعراق.
فيما ي���رى م�ست�سار حكومي اأن الوفود 
الت���ي ذهب���ت للتفاو����س م���ع اجلانبني 
م���ع اجله���ات  املي���اه  مل���ف  تناق����س  مل 
امل�سوؤول���ة بالدرج���ة الأوىل، داعيا اىل 
تاأ�سي�س جمل�س وطن���ي للمياه وح�سر 

الوزراء. رئي�س  املياه" بيد  "ملف 

ويق���ول املتح���دث با�س���م وزارة املوارد 
املائية عون ذي���اب يف حديث ل�)املدى(، 
اإن "التفاقات الدولية حول الطالقات 
ه���و  وامن���ا  بال�سهل���ة  لي�س���ت  املائي���ة 

مو�سوع معقد و�سائك".
اإرادة  "هن���اك  اأن  ذي���اب،  وي�سي���ف 
�سيا�سي���ة لدى ال���دول املج���اورة ب�ساأن 

اطالق احل�س�س املائية".
وي�سري املتح���دث با�س���م وزارة املوارد 
املائي���ة اىل، ان "هن���اك مذك���رات تفاهم 
�سيت���م العم���ل بها مع اجل���ارة تركيا يف 

الأيام املقبلة".

ام���ا يف م���ا يخ�س اي���ران، يب���ني ذياب 
ان "النتخاب���ات الإيراني���ة كانت �سببا 
واملحادث���ات  املباحث���ات  تاأخ���ري  يف 
ح���ول احل�س����س املائي���ة"، م�سريا اىل 
اأن "الطالق���ات املائية م���ن ايران بلغت 
�سفر م���ن جهة نهر �سريوان اإ�سافة اىل 

نهري الكرخة والكارون".
الإي���راين  "اجلان���ب  ان  اىل،  ويلف���ت 
يدع���ي ان اجلفاف وقل���ة المطار جعال 
مياهه���م تقت�سر عل���ى ا�ستعمال �سعبهم 

فقط".
 التفا�صيل �س2

م�صت�صار حكومي يدعو اإلى ح�صر "ملف المياه" بيد رئي�س الوزراء

الموارد ترجح عقد مذكرات تفاهم مع تركيا 
ب�شاأن الح�ش�ض المائية قريبًا وتنتظر رد اإيران

  ترجمة : حامد اأحمد

ما تزال بقايا خاليا تنظيم داع�س ت�ستمر مبحاولتها لثبات 
وجودها يف مناطق غربي العراق، من بينها وقوع هجوم يف 
م�ستهل هذا ال�سهر على �سيادي �سمك قرب �سد حديثة، لي�س 
بعيدا عن بلدة حديثة التي تعر�ست حل�سار على مدى �سنة 

تقريبا خالل احلرب �سد داع�س.
مقاتل من وحدة ح�سد ع�سائري �سني حملية يف املنطقة رف�س 
الك�سف عن ا�سمه، قال للمونير "اأربعة �سيادي ا�سماك قتلوا 
خالل هجوم �سنه ثالثة م�سلحني من داع�س كانوا ي�ستقلون 

�ساحنة بيك اب".
م�سوؤول بلدية حديثة قال ان خم�سة �سيادين اآخرين جرحوا 

خالل الهجوم، الذي وقع على بعد 200 كم �سمال غرب بغداد.
�سيخ عواد، رئي�س ع�سرية اجلغيف يف حديثة، قال للمونير 
هاجموا  "الذين  داع�س  م�سلحي  اإن  اآب،  وات�س  موقع  عرب 
ال�سيادين هربوا ولكنهم يتواجدون يف منطقة اجلزيرة يف 
اأنفاق حتت الأر�س. ودائما ما يتلقون جتهيزات ووقود عرب 

بحرية حديثة الواقعة مقابل قرية ريحانة".
القدمية  عانة  مدينة  عانة.  لبلدة  اإداري��ا  تابعة  قرية  ريحانة، 
نا�سئة  ا�سطناعية  بحريات  مبياه  مغمورة  حديثة  قرب  تقع 
للطاقة  مولد  اك��رب  ث��اين  حديثة   �سد  ويعد  حديثة.  �سد  عن 
�سد  بعد  ال��ع��راق  كهرباء  منظومة  �سمن  املائية  الكهربائية 

املو�سل، وقد مت النتهاء من اإن�سائه يف العام 1987.
 التفا�صيل �س3

في محاولة لإثبات وجوده

تنظيم داع�ض يلجاأ ال�شتخدام تكتيك الكر والفر 

  متابعة / المدى

المريكي���ة  "بوليتيك���و"  �سحيف���ة  ذك���رت 
ان �سل�سل���ة الهجم���ات الت���ي تعر�س���ت له���ا 
الق���وات المريكية يف الع���راق و�سوريا يف 
الي���ام املا�سي���ة، تفر����س �سغوط���ا جديدة 
عل���ى الرئي����س ج���و باي���دن، حي���ث ينتق���د 
اجلمهوريون �سيا�سته باعتبارها غري كافية 
وغ���ري فاعلة، ب���ل ويحثون عل���ى رد "�سريع 

وقوي". 
وا�سارت ال�سحيفة المريكية اىل ان القوات 
المريكي���ني  والدبلوما�سي���ني  المريكي���ة 
تعر�س���وا اىل �س���ت هجم���ات بال�سواري���خ 
وامل�س���ريات املفخخة خالل ا�سب���وع واحد، 
مبا فيها هجوم ب�14 �ساروخ كاتيو�سا على 
قاع���دة ع�سكري���ة الربعاء املا�س���ي، ما ادى 

اىل ا�سابة جنديني امريكيني.
المريكي���ني  ب���ني  الت�سعي���د  ه���ذا  وج���اء 
خ���الل  اي���ران  م���ن  املدعوم���ة  والف�سائ���ل 

�سيا�س���ة  م���ن  بالرغ���م  املا�سي���ة،  ال�سه���ور 
ال���ردع المريكية املعلنة من خ���الل الغارات 

النتقامية.
واعت���ربت ال�سحيفة ان ه���ذا النزاع يفر�س 
امتحان���ا جديدا على ت�سمي���م بايدن ب�سعيه 
لالبتع���اد ع���ن عق���ود احل���رب المريكية يف 
الدارة  تتمك���ن  حت���ى  الأو�س���ط  ال�س���رق 
المريكي���ة م���ن الركي���ز عل���ى انه���اء وب���اء 
كورونا وادارة العالقات العدائية مع كل من 
رو�سي���ا وال�سني، م�سيف���ة ان هذا الت�سعيد 
من �ساأن���ه ان يه���دد عمل الكونغر����س ب�ساأن 
تقلي����س �سلط���ات الرئي����س المريك���ي ل�سن 

ال�سربات يف املنطقة.
وتابع���ت ان اجلمهوري���ني انتق���دوا موؤخرا 
نه���ج باي���دن امل�ستن���د عل���ى �سيا�س���ة "احلد 
الدن���ى" يف التعام���ل مع الزم���ة، م�سريين 
اىل اأن �سربات���ه اجلوي���ة النتقامي���ة ف�سلت 

يف ردع وكالء اإيران.
 التفا�صيل �س3

الجمهوريون يطالبون برد �صريع وقوي

بايدن تحت ال�شغط بفعل هجمات 
الف�شائل الم�شلحة

  ترجمة: المدى

عل����ى �سفاف مي����اه نهر الف����رات عند حاف����ة مدينة 
الرم����ادي، ترتفع حزم ق�سبان الف����ولذ والحجار 
عالي����ا على ارتف����اع 20 طابقا حيث يج����ري العمل 
لت�سيي����د فن����دق فخ����م ذي خم�����س جن����وم م����ع برك 
�سباحة وحمامات بخ����ار ومطاعم تطل على منظر 

النهر.
بينم����ا ل ي�س����كل وجود فن����دق خم�س جن����وم اأمرا 
غريب����ا يف كثري من املناطق، فانه يعترب اأول فندق 

من نوعه يتم ت�سييده منذ عقود يف حمافظة النبار 
التي �سهدت مع����ارك م�ستمرة مع داع�س على مدى 
�سنوات، وي�س����كل انطالقة حلركة ا�ستثمار ما بعد 
داع�����س يف منطقة تعت����رب الن، على نحو مده�س، 

من اأكرث املناطق ا�ستقرارا يف البالد.
مدي����ر هيئة ا�ستثمار النب����ار، مهدي النومان، قال 
ملرا�سل����ة نيوي����ورك تاميز وه����و ي�ستطل����ع املدينة 
بجولة يف �سيارته عرب طرق �سريعة جديدة مزينة 
بج����زرات و�سطي����ة ذات ع�س����ب اخ�س����ر وا�سج����ار 
2016 كانت  "عندم����ا دخلنا هذه املدين����ة يف عام 

مدين����ة ا�سب����اح، حتى مل ميكن روؤي����ة كالب وقطط 
�سائبة".

الرم����ادي، مركز حمافظة النب����ار، �سهدت موجات 
معارك وحروب منذ الغ����زو الأمريكي للعراق عام 
2003. وكانت الق����وات الأمريكية قد تكبدت اكرث 
خ�سائره����ا يف ه����ذه املحافظة بعد الغ����زو. وكانت 
اآخر معركة جرت فيها بعد اجتياح م�سلحي داع�س 
لثل����ث م�ساحة الع����راق ع����ام 2014. وبينما تكافح 
م����دن اأخ����رى يف البل����د للتع����ايف م����ن تبع����ات هذه 
احل����روب، ف����ان الرمادي ب����داأت جه����ود ال�ستثمار 

والبناء تنتع�س فيه����ا. بالإ�سافة اىل الفندق الذي 
�ستبل����غ كلفته 70 مليون دولر، ف����ان اعمال البناء 
ق����د ب����داأت بت�سيي����د اأحد اك����رب جممع����ات الت�سوق 
ال�سخم����ة، املولت، وهناك �س����ركات تقدم عرو�سا 
الق����وات  ا�ستغرق����ت  دويل.  مط����ار  لبن����اء  اأي�س����ا 
العراقي����ة ث����الث �سن����وات لط����رد م�سلح����ي داع�س 
م����ن البالد، وت�سبب����ت تلك املعارك ب����رك الرمادي 
حمطم����ة عل����ى نحو كبري وت����كاد تك����ون خالية من 

�سكانها املدنيني.
 التفا�صيل �س2

من اأبرز الم�صاريع بناء فندق خم�س نجوم في الرمادي بكلفة 70 مليون دولر

نيويورك تايمز: االأنبار تنتع�ض با�شتثمارات محلية وم�شاريع بناء �شخمة

 ذي قار/ ح�صين العامل

ب���ني خريج���ني  ا�ستب���اكات عنيف���ة  دارت 
غا�سب���ني وق���وات مكافح���ة ال�سغ���ب يوم 
ام�س يف حميط مبنى ديوان حمافظة ذي 
قار الذي اغلق لليوم الثاين على التوايل، 
اث���ر ت�سعي���د جدي���د للمطالب���ة بتعيينات 
للخريج���ني يف وزارة النف���ط، وا�سف���رت 
ال�ستب���اكات ع���ن عدد م���ن ال�سابات بني 

�سفوف املتظاهرين والقوات المنية.
واندلعت ال�ستب���اكات التي ا�ستخدم فيها 
املتظاه���رون احلجارة والق���وات المنية 
اله���راوات واط���الق الن���ار بع���د ان اق���دم 
املتظاه���رون عل���ى غلق دي���وان املحافظة 
وجميع ال�س���وارع املوؤدية اليه بالإطارات 

املحروقة.
وق���ال م�س���در يف دائ���رة �سح���ة ذي ق���ار 

يف  الط���وارئ  "�سعب���ة  ان  ل�)امل���دى( 
م�ست�سف���ى احل�س���ني التعليم���ي ا�ستقبلت 
جريحني من الق���وات المنية وهما حاليا 
يخ�سعان للعالج م���ن ا�سابات ناجمة عن 

قذف احلجارة".
م���ن جانب���ه، ق���ال ا�سع���د النا�س���ري وهو 
اح���د اخلريجني املتظاهري���ن ل�)املدى( ان 
"املئ���ات م���ن خريجي املعاه���د والكليات 
املطالب���ني بالتعيني يف املن�س���اآت النفطية 
للي���وم  املحافظ���ة  دي���وان  بغل���ق  قام���وا 
الث���اين على التوايل يف خطوة ت�سعيدية 
جديدة"، م�س���ريا اىل ان "القوات المنية 
حاول���ت تفري���ق املتظاهري���ن بالهراوات 
والر�سا�س م���ا ادى اىل ا�ستباكات عنيفة 
م���ن  ا�سخا����س   4 ا�ساب���ة  ع���ن  ا�سف���رت 

املتظاهرين".
 التفا�صيل �س4

اإغالق ديوان المحافظة لليوم الثاني على التوالي 

ذي قار.. ا�شتباكات عنيفة بين الخريجين 
ومكافحة ال�شغب 

 متابعة / المدى

اأعلن���ت ال�سلطات الأفغاني���ة ام�س الأحد 
ت�سغي���ل "نظ���ام دف���اع ج���وي" حلماي���ة 
مط���ار كابول، �سبي���ل اخل���روج الوحيد 
للرعاي���ا الأجانب، يف موؤ�س���ر جديد اإىل 
املخ���اوف املتنامية م���ع التق���ّدم ال�سريع 
ملتم���ردي حرك���ة طالب���ان وال���ذي جت�ّسد 
اآخ���ره باإج���الء الهند موظف���ي قن�سليتها 

يف قندهار.

فف���ي �سوء �سروع الق���وات الأجنبية يف 
الن�سح���اب نهائي���ًا م���ن الب���الد، اأطلق���ت 
طالب���ان يف بداي���ة اأيار/ماي���و هجوم���ًا 
وا�س���ع النط���اق عل���ى الق���وات الأفغانية 
اجل���وي  الدع���م  لفقدانه���ا  املرتبك���ة 
الأمريكي بالغ الأهمية، غامنًة م�ساحات 

�سا�سعة يف العمق الأفغاين.
ت�سيط���ر  الأفغاني���ة  الق���وات  تع���د  ومل 
�س���وى عل���ى املح���اور الرئي�س���ة وكربى 
امل���دن الإقليمي���ة و�س���ط ح�س���ار يفر�سه 
املتم���ردون ح���ول الكثري منه���ا ويف ظل 

اخل�سي���ة م���ن احتمال مهاجمته���م كابول 
يف املدى املنظور، اأو مطارها.

وباتت طالب���ان ت�سيطر على عّدة مناطق 
جم���اورة للعا�سمة الأفغانية يف نطاق ل 

يتجاوز املئة كيلومر.
الأفغاني���ة يف  الداخلي���ة  وقال���ت وزارة 
بي���ان اإّن "نظام الدف���اع اجلوي احلديث 
الإن�ساء دخل طور الت�سغيل عند ال�ساعة 
02،00 فجر هذا الأحد" )21،30 ال�سبت 
ت غ(. واأ�ساف���ت "اأثبت���ت هذه املنظومة 
�س���ّد  يف  الع���امل  اأرج���اء  يف  فاعليته���ا 

الهجمات بال�سواريخ والقذائف".
وفيم���ا مل تو�سح الوزارة ا�سم املنظومة 
ول تاريخ ن�سرها ول هوية الطرف الذي 
اأر�سله���ا، ق���ال املتح���دث با�سمه���ا ط���ارق 
رت يف  عري���ان لفران����س بر����س اإّنه���ا ن�سِ

مطار كابول، ول حتمي �سوى من�ساآته.
ب���دوره، ك�س���ف املتح���دث با�س���م القوى 
الأمنية الأفغانية اأجم���ل عمر �سينواري 
يف موؤمتر �سحايف اإّن املنظومة "زّودنا 
بها اأ�سدقاوؤنا الأجانب. اإّنها تكنولوجيا 
بالغة التعقي���د. وحتى ال�ساع���ة، ي�ستمر 

اأ�سدقاوؤن���ا الأجان���ب يف ت�سغيلها ريثما 
نكت�سب الدراية".

وط���وال 20 عام���ًا يف اأفغان�ست���ان كانت 
الق���وات الأمريكي���ة ق���د زّودت قواعدها 
C-/بعدة منظومات من ط���راز "�سريام

القذائف  ر�س���د  عل���ى  RAM" الق���ادرة 
مماثل���ة  منظوم���ة  وكان���ت  وتدمريه���ا. 
موج���ودة يف قاع���دة برغ���ام ال�سخم���ة 
على م�ساف���ة 50 كلم �سمال كابول والتي 
ا�ستلمته���ا الق���وات الأفغاني���ة يف بداي���ة 

متوز/يوليو.

ال���م���خ���اوف ت��ك��ب��ر ف���ي اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ف���ي ظ����ّل ت���ق���ّدم ط��ال��ب��ان

عبد اهلل �شخي: حاولت اأن اأ�شجل �شرية جيلي 

االأخ������اق ف���ي م��واج��ه��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ة

ال����رث����اث����ة ع���ل���ى م�������ش���ط���ب���ة ب���ال���ع�������ش���ار 

اأوك���������ش����ج����ي����ن ال�������ش���ح���اف���ة!

حتت اأ�سعة ال�سم�ش احلارقة.. ال�سغيلة يكدحون من اأجل لقمة العي�ش ال�سعبة.. عد�سة: حممود روؤوف



 ترجمة / املدى

عل���ى �ضف���اف مي���اه نهر الف���رات عن���د حافة 
مدينة الرم���ادي، ترتفع حزم ق�ضبان الفوالذ 
واالحجار عاليا على ارتفاع 20 طابقا حيث 
يجري العمل لت�ض���ييد فن���دق فخم ذي خم�س 
جن���وم م���ع ب���رك �ض���باحة وحمام���ات بخار 

ومطاعم تطل على منظر النهر.
بينما ال ي�ض���كل وج���ود فن���دق خم�س جنوم 
اأم���را غريبا يف كثري من املناطق، فانه يعترب 
اأول فندق من نوعه يتم ت�ضييده منذ عقود يف 
حمافظة االنبار التي �ضهدت معارك م�ضتمرة 
م���ع داع����س عل���ى م���دى �ض���نوات، وي�ض���كل 
انطالقة حلركة ا�ض���تثمار م���ا بعد داع�س يف 
منطق���ة تعت���رب االن، على نح���و مده�س، من 
اأك���ر املناط���ق ا�ض���تقرارا يف الب���الد. مدي���ر 
هيئ���ة ا�ض���تثمار االنب���ار، مه���دي النوم���ان، 
قال ملرا�ض���لة نيويورك تاميز وهو ي�ض���تطلع 
املدينة بجولة يف �ض���يارته عرب طرق �ضريعة 
جديدة مزينة بجزرات و�ض���طية ذات ع�ض���ب 
اخ�ض���ر وا�ض���جار "عندما دخلنا هذه املدينة 
يف عام 2016 كانت مدينة ا�ض���باح، حتى مل 
ميكن روؤية كالب وقطط �ض���ائبة". الرمادي، 
مرك���ز حمافظ���ة االنب���ار، �ض���هدت موج���ات 
معارك وحروب منذ الغزو االأمريكي للعراق 
ع���ام 2003. وكان���ت الق���وات االأمريكي���ة قد 
تكبدت اكر خ�ضائرها يف هذه املحافظة بعد 
الغ���زو. وكانت اآخ���ر معركة ج���رت فيها بعد 
اجتياح م�ضلحي داع�س لثلث م�ضاحة العراق 
ع���ام 2014. وبينم���ا تكافح م���دن اأخرى يف 
البلد للتعايف م���ن تبعات هذه احلروب، فان 

الرم���ادي ب���داأت جه���ود اال�ض���تثمار والبناء 
تنتع����س فيه���ا. باالإ�ض���افة اىل الفن���دق الذي 
�ض���تبلغ كلفت���ه 70 مليون دوالر، ف���ان اعمال 
البناء قد بداأت بت�ض���ييد اأح���د اكرب جممعات 
الت�ضوق ال�ض���خمة، املوالت، وهناك �ضركات 
اأي�ض���ا لبن���اء مط���ار دويل.  تق���دم عرو�ض���ا 
ا�ض���تغرقت الق���وات العراقية ثالث �ض���نوات 
لط���رد م�ض���لحي داع�س من البالد، وت�ض���ببت 
تلك املعارك برتك الرمادي حمطمة على نحو 
كبري وتكاد تكون خالية من �ضكانها املدنيني. 
اما االن، ف���ان امل�ض���تثمرين العراقيني الذين 
كان���وا على مدى 18 عاما يركزون اهتمامهم 
على م�ض���اريع خارج الب���الد، قد بداأوا بجلب 

روؤو�س اأموالهم ال�ضتثمارها يف االنبار.
وبينم���ا م���ا ت���زال بع����س املناطق ال�ض���كنية 
تقب���ع حت���ت االأنقا�س فان م�ض���اريع بتمويل 
حكوم���ي قد حققت حتوال جذريا يف املدينة. 
فبدال من �ض���وارع مزدحم���ة تتخللها مطبات 
وحف���ر و�ض���بكات اأ�ض���الك متدلي���ة كم���ا ه���و 
احلال يف مدن عراقي���ة اأخرى، فان الرمادي 
تتمتع االن ب�ض���بكة �ض���وارع انيق���ة التنظيم 
مع مد ا�ض���الك كهرباء حتت االأر�س ومكاتب 

حكومية مركزية.
حماف���ظ االنبار، عل���ي فرحان، ق���ال "رجعنا 
و�ض���اهدنا دمارا وقررنا انه اأي عمل ان�ضائي 
جدي���د يج���ب ان يت���م بط���رق حديث���ة لنكون 
متوا�ضلني مع جمري���ات التخطيط احلديث 
لالإعم���ار امل���دين". وق���ال فرح���ان اإن اأه���ايل 
االنب���ار كونهم عاي�ض���وا الكثري م���ن الدمار، 
فانه���م مل يع���ودوا يت�ضاحم���ون م���ع الفك���ر 
املتط���رف ال���ذي �ضم���ح لداع����س ان يكون له 

موطئ قدم هنا.
يف  الرم���ادي  عل���ى  داع����س  �ضيط���ر  عندم���ا 
2015، فان فقراء هذه املدينة البالغ تعدادها 
ن�ضف مليون ن�ضمة قد هربوا عرب ال�ضحراء 
ملع�ضكر مت ن�ضبه الإي���واء النازحني. ال�ضكان 
االآخ���رون م���ن اأه���ايل الرم���ادي الذي���ن له���م 
اإمكانيات مالية توجهوا اىل اإقليم كرد�ضتان 
او غ���ادروا الب���الد جت���اه االأردن او تركي���ا. 
لت�ضيي���د  تطلع���وا  فانه���م  رجع���وا  وعندم���ا 
اأ�ض���واق مركزي���ة ومقاه���ي وفن���ادق كالت���ي 
اعت���ادوا عليه���ا يف اخل���ارج. ويف اأ�ض���واق 
الرم���ادي املركزي���ة املتالألئ���ة االآن جتد مواد 
غذائي���ة واأن���واع قه���وة م���ن م���اركات عاملية 

�ضهرية متالأ الرفوف.
لفن���دق  العراق���ي  املتعاق���د  عثم���ان،  ماه���ر 
الرم���ادي اجلدي���د، الذي مل يطل���ق عليه ا�ضم 
بع���د، يق���ول "ه���ذا ال�ض���رح �ضيك���ون مكان���ا 
لال�ضتجم���ام ولي����س فندق���ا فق���ط". وقال ان 
�ضركت���ه تخطط النفاق 20 مليون دوالر على 
االأقل م���ن جمموع كلفة االن�ض���اء الكلية على 
ت�ضيي���د ب���رك �ضباحة ومطاع���م وحمالت مع 

حمامات بخار، �ضاونا، مغربية.
و�ضمن حميط جممع الفن���دق، يقوم العمال 
بت�ضيي���د 30 بي���ت �ضيافة، �ضالي���ه، ذو ثالث 
طواب���ق خم�ض�ض���ة لعوائ���ل او املتزوج���ني 
اجلدد. كل بيت �ضتكون له احلديقة اخلا�ضة 
به مع بركة �ضباح���ة وم�ضاحة ل�ضي االأطعمة 

وبلكونات تطل على النهر.
مع���اذ علي���ان، رج���ل االعم���ال ال���ذي يت���وىل 
م�ضروع بناء الفندق البالغة كلفته 70 مليون 
"عندم���ا هاج���ر التج���ار م���ن  دوالر، يق���ول 

االنباريني قاموا باإقامة م�ضاريع يف االأماكن 
التي ذهبوا اليها مثل تركيا ولبنان واالأردن 
وبغداد او كرد�ضتان. وعندما رجعوا جلبوا 

معهم اأمواال".
وقال رجل االعمال علي���ان بان عائلته قررت 
تنفي���ذ م�ض���روع جمم���ع االأ�ض���واق والفندق 
النه���م يعتق���دون بان���ه م�ض���روع ناج���ح يف 
املدين���ة والأنه���م يري���دون الأه���ايل االنبار ان 
با�ضتثم���ار  يقوم���ون  اأهله���م  ان  ي�ضاه���دوا 

اأموالهم يف حمافظتهم.
عن���د مدين���ة الرم���ادي، جت���د هن���اك رافع���ة 
�ضخم���ة، كري���ن، ت�ضخ����س فوق هي���كل على 
ما يب���دو �ضيك���ون �ضوق���ا مركزي���ا ذي ثالثة 
الت���ي  املح���الت  مئ���ات  ان  حي���ث  طواب���ق. 
�ضيت�ضمنها ال�ضوق �ضتوفر فر�س عمل الأكر 

من 1،200 �ضخ�س.
عن���د مكتب���ه يف اح���د البناي���ات احلكومي���ة 
اجلدي���دة، يفتح مدير هيئة ا�ضتثمار االنبار، 
النومان، ملف يحوي اكر من 200 ترخي�س 
ا�ضتثمار قد اأ�ضدره، تقدر كلفها اال�ضتثمارية 
بح���دود 5 ملي���ارات دوالر. وت�ضتم���ل عل���ى 
ان�ض���اء حمط���ات طاق���ة �ضم�ضي���ة، وم�ضان���ع 

ا�ضمدة وجممعات �ضكنية ومدار�س.
العراقي���ني  امل�ضتثمري���ن  ان  اىل  وي�ض���ري 
ي�ضكل���ون ن�ضب���ة 70% من ه���ذه الرتاخي�س 
والبقي���ة ل�ض���ركات املاني���ة وهندي���ة وتركية 
واماراتي���ة، م���ن بني بل���دان اأخ���رى. ويقول 
نوم���ان ان حلم���ه يكمن باإن�ض���اء مطار دويل 
م�ض���ريا اىل ان احلكومة ق���د خ�ض�ضت اأ�ضال 

70 مليون دوالر ملرحلة التخطيط االأوىل.
 عن نيويورك تاميز
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اكدت وزارة املوارد املائية، يوم 
اأم�س، اأن هناك ارادات �سيا�سية 

لدى اجلانبني االإيراين والرتكي 
متنع اإطالق احل�س�س املائية 

اخلا�سة بالعراق.
فيما يرى م�ست�سار حكومي اأن 

الوفود التي ذهبت للتفاو�س مع 
اجلانبني مل تناق�س ملف املياه 
مع اجلهات امل�سوؤولة بالدرجة 

االأوىل، داعيا اىل تاأ�سي�س جمل�س 
وطني للمياه وح�سر "ملف املياه" 

بيد رئي�س الوزراء.

ويق���ول املتح���دث با�ض���م وزارة امل���وارد املائية 
ع���ون ذياب يف حديث ل�)امل���دى(، اإن "االتفاقات 
الدولية حول االطالق���ات املائية لي�ضت بال�ضهلة 

وامنا هو مو�ضوع معقد و�ضائك".
�ضيا�ضي���ة  اإرادة  "هن���اك  اأن  ذي���اب،  وي�ضي���ف 
لدى ال���دول املج���اورة ب�ضاأن اط���الق احل�ض�س 

املائية".
وي�ض���ري املتح���دث با�ض���م وزارة امل���وارد املائية 
اىل، ان "هن���اك مذكرات تفاه���م �ضيتم العمل بها 

مع اجلارة تركيا يف االأيام املقبلة".
ان  ذي���اب  يب���ني  اي���ران،  يخ����س  م���ا  يف  ام���ا 
"االنتخاب���ات االإيرانية كان���ت �ضببا يف تاأخري 
املباحثات واملحادثات حول احل�ض�س املائية"، 
م�ض���ريا اىل اأن "االطالق���ات املائي���ة م���ن اي���ران 
بلغ���ت �ضفر من جه���ة نهر �ض���ريوان اإ�ضافة اىل 

نهري الكرخة والكارون".

ويلف���ت اىل، ان "اجلان���ب االإي���راين يدع���ي ان 
اجلفاف وقلة االمطار جعال مياههم تقت�ضر على 

ا�ضتعمال �ضعبهم فقط".
وم�ض���ى ذي���اب بالق���ول، اىل اأن "وزارة املوارد 
املوج���ود  املائ���ي  ا�ضتخدم���ت اخلزي���ن  املائي���ة 
لديه���ا لل�ضيطرة عل���ى �ضح املي���اه يف الكثري من 

املناطق".
ر�ضي���د  مه���دي  املائي���ة  امل���وارد  وزي���ر  وكان 

احلمداين، قد اأكد، اأم�س االحد اأن املحادثات مع 
اإيران وتركي���ا لالتفاق عل���ى بروتوكول تقا�ضم 

املياه، مل تثمر عن اإجابة حتى االآن.
ب���دوره، يق���ول امل�ضت�ضار واخلب���ري املائي عادل 
"الوف���ود  اإن  ل�)امل���دى(،  حدي���ث  يف  املخت���ار 
العراقية التي ذهب للجانبني االإيراين والرتكي 
مل تناق����س مل���ف املياه م���ع امل�ض���وؤول التنفيذي 
املتمث���ل برئي����س اجلمهورية وامن���ا كان لقائهم 

م���ع م�ضوؤول���ني ب�ضفة م���دراء عام���ني لي�ضت لهم 
�ضلطة يف التفاو�س".

وي�ضي���ف املخت���ار، اأن "احلكومة لي�ض���ت لديها 
ان  اإذ  �ضغ���ط،  اأوراق  ا�ضتخ���دام  يف  الق���درة 

احلدود ما تزال مفتوحة لال�ضترياد".
ودعا امل�ضت�ضار احلكومي اىل "تاأ�ضي�س جمل�س 
وطن���ي للمياه لكي يكون مل���ف املياه بيد رئي�س 
الوزراء ح�ض���را"، م�ضريا اىل اأن "وزير املوارد 

املائية �ضعيف ال�ضالحية".
ويلفت اخلبري املائي اىل اأن "ملف املياه مبعر 
املائي���ة"،  وال�ضيا�ض���ات  اخلط���ط  اىل  ويفتق���ر 
موؤك���دا انه "ال توجد ل���دى وزارة املوارد املائية 

�ضرتاتيجية وا�ضحة الإدارة املياه".
وكان وزي���ر املوارد املائية مهدي ر�ضيد، قد هدد 
باللج���وء اإىل املوؤ�ض�ض���ات الدولي���ة ال�ضتح�ضال 

حقوق بالده املائية من اإيران.

وق���ال خ���الل موؤمتر �ضحفي عق���ده يف حمافظة 
دياىل: "�ضنلج���اأ للمحافل الدولي���ة ال�ضتح�ضال 
حقوقن���ا املائية من اإي���ران اإذا اأ�ض���رت االأخرية 
عل���ى قط���ع جمي���ع امل���وارد املائي���ة ع���ن دي���اىل 
ورف�ضه���ا االن�ضي���اع التفاقيات تقا�ض���م اأ�ضرار 

�ضح املياه االإقليمية".
اأي  يب���د  مل  االإي���راين  "اجلان���ب  اأن  واأ�ض���اف، 
جت���اوب معن���ا وم���ازال يقط���ع املي���اه ع���ن اأنهر 
وجداول �ض���ريوان والكارون والكرخة والوند، 
م���ا �ضبب اأ�ض���رارا ج�ضيم���ة ل�ضكان دي���اىل التي 
تعتم���د ب�ض���كل مبا�ض���ر عل���ى املي���اه القادمة من 

اإيران".
واأ�ض���ار الوزي���ر اإىل "رف�ض���ه الذه���اب اإىل هكذا 
حل���ول )ال�ض���كاوى الدولي���ة(، واالأم���ر مره���ون 
بتع���اون اجلان���ب االإيراين وف���ق اأ�ض�س عالقات 

ح�ضن اجلوار وامل�ضالح امل�ضرتكة".
وانتق���د احلمداين "رف����س اإيران عق���د اجتماع 
كان مقررا يف منت�ضف حزيران املا�ضي، واأجل 
ب�ضب���ب االنتخاب���ات االإيراني���ة، ووعدونا بعقد 

اجتماع بعد االنتخابات اإال اأن ذلك مل يتحقق".
احلكوم���ي،  االع���الم  خلي���ة  اأعلن���ت  ذل���ك،  اىل 
االأ�ضب���وع املا�ض���ي، دع���م وزارة امل���وارد املائية 

م�ضاريع اال�ضالة ملواجهة �ضح املياه.
وذك���رت اخللي���ة يف بي���ان تلقت���ه )امل���دى(، ان 
"وزارة امل���وارد املائي���ة م���ن خ���الل ت�ضكيالتها 
املنت�ض���رة يف جمي���ع حمافظ���ات الع���راق �ضعت 
اإىل تاأمني املياه اخلام ملحطات اال�ضالة كاأ�ضبقية 
اأوىل يف ن�ضاطه���ا"، موؤك���دة انه "على الرغم من 
اأن ع���ددا غ���ري قلي���ل منها نف���ذ م���ن دون موافقة 
دوائر الوزارة يف املحافظات وعلى اأنهر فرعية 
ي�ضع���ب جتهيز املي���اه فيها ب�ضب���ب ال�ضح املائي 
الذي مت���ّر به البالد حالي���ًا وال�ضائعات الكبرية 

التي ترافق عملية اإي�ضال هذه احل�ض�س".
ي�ض���ار اىل ان �ضبع���ة مالي���ني عراق���ي م���ن ا�ضل 
40 مليونًا ت�ض���رروا نتيجة "اجلفاف والنزوح 
اال�ضط���راري"، وفق ما ذك���ر رئي�س اجلمهورية 
بره���م �ضال���ح يف تقري���ر اأ�ض���دره ع���ن التغ���ري 

املناخي.

الموارد ترجح عقد مذكرات تفاهم مع تركيا ب�صاأن الح�ص�ص المائية قريبًا وتنتظر رد اإيران
م�ست�سار حكومي يدعو اإلى ح�سر "ملف المياه" بيد رئي�س الوزراء

نيويورك تاميز: الأنبار تنتع�ص با�صتثمارات حملية وم�صاريع بناء �صخمة
من اأبرز امل�ساريع بناء فندق خم�س جنوم يف الرمادي بكلفة 70 مليون دوالر

 متابعة/ املدى

ان توزي���ع املنا�ضب واالمتي���ازات يف العراق، يعطي انطباعا 
للدول���ة،  لي�ض���ت  الدول���ة  موؤ�ض�ض���ات  ب���ان  العراقي���ني،  ل���كل 
امن���ا لالأح���زاب والق���وى ال�ضيا�ضي���ة وعوائله���م، يف مقاب���ل 
ا�ضت�ض���الم وا�ض���ح ل���وزارة اخلارجي���ة الت���ي حتق���ق رغبات 
الكت���ل ال�ضيا�ضي���ة. و�ضرب���ت قائمة باأ�ضم���اء ال�ضف���راء اجلدد 
املر�ضح���ني م���ن الكت���ل ال�ضيا�ضي���ة، وت�ضم م�ضوؤول���ني ونوابا 
�ضابق���ني واوالدهم واقاربهم. ه���ذه القائمة تلقت هجوما غري 
م�ضبوق م���ن كافة فئات ال�ضعب العراق���ي، ان كانوا �ضيا�ضيني 
او �ضحفي���ني او نا�ضط���ني على مواقع التوا�ض���ل االجتماعي، 
منه���م االإعالم���ي احمد ع���الء، ال���ذي و�ضفه���ا بانه���ا ر�ضا�ضة 
الرحمة الت���ي اطلقت على الدبلوما�ضي���ة العراقية. وقال عالء 
يف ت�ضريح���ات �ضحفي���ة، ان "ه���ذه القائم���ة مبثاب���ة اط���الق 
ر�ضا�ض���ة الرحمة على ما تبق���ى يف الدبلوما�ضية العراقية، اذ 
ان اال�ضم���اء املعرو�ضة والتي اطل���ع عليها املعنيون ت�ضري اىل 

ان هذه االأ�ضماء غري موؤهلة الي عمل اداري".
ودع���ا "اجله���ات التي ر�ضحته���ا اىل ان تخجل وت���رتك العمل 
الدبلوما�ض���ي ل���وزارة اخلارجي���ة ح�ض���را على الرغ���م من ان 
ال���وزارة ا�ضت�ضلم���ت لقرارات ورغب���ات الق���وى ال�ضيا�ضية". 
ويف ال�ضي���اق ذات���ه، هاجم ع�ض���و جلنة العالق���ات اخلارجية 
ظافر العاين، قائم���ة ا�ضماء ال�ضفراء اجلدد، موؤكدا ان العراق 
لي����س بحاجتهم. وقال الع���اين يف حوار متلفز، اإن "العراق ال 
يحت���اج اىل هذا العدد الكب���ري من ال�ضفراء البال���غ عددهم 80 
�ضف���ريا دفعة واحدة خ�ضو�ضا ان البلد غ���ري قادر على حماية 

البعثات الدبلوما�ضية يف العا�ضمة بغداد".
وا�ض���اف ان "الدول الكربى مث���ل امريكا وال�ضني لي�س لديهم 
مثل ه���ذا العدد من ال�ضف���راء الدائمني"، م�ض���ريا اىل ان "هذا 
العدد الكبري من ال�ضفراء يكلف العراق نفقات عالية باعتبارهم 
بدرجة وكيل وزير ولديهم خم�ض�ضات كبرية خارج العراق". 
وا�ض���ار اىل ان "ن�ضف هوؤالء ال�ضفراء ه���م مر�ضحو االأحزاب 
ال�ضيا�ضي���ة ولي�س من الوزارة وه���ذا هو جوهر االعرتا�س". 
وتاب���ع ان "قان���ون وزارة اخلارجية ي�ض���ري اىل ان ال يتجاوز 
مر�ضح���و االح���زاب ال�ضيا�ضي���ة الرب���ع، واالن لدين���ا الن�ضف 
واكر من الن�ضف"، الفتا اىل ان "القائمة متثل مكافاأة حزبية 

وعائلية للمر�ضحني".
فيم���ا اأعرب���ت جلنة العالق���ات اخلارجية يف جمل����س النواب، 
َحت �ضمن  ال�ضب���ت، عن رف�ضها للكث���ري من االأ�ضماء الت���ي ُر�ضِ
قائم���ة ال����80 �ضفريا لدول���ة الع���راق، وك�ضفت ع���ن 3 معايري، 
مت االختي���ار وفقها. وقال ع�ضو اللجن���ة خمتار املو�ضوي يف 
حدي���ث �ضحفي، اإن "املعايري التي اعتم���دت يف اختيار قائمة 

ال����80 �ضف���ريا للعراق ملختلف بل���دان العامل، ه���ي املحا�ض�ضة 
واحلزبي���ة ودرج���ة االأقارب"، مبينا اأن "قائم���ة ال�ضفراء التي 
قدمته���ا وزارة اخلارجي���ة ملجل����س ال���وزراء، و�ض���ادق عليها 
االأخري، مرفو�ضة من قبلنا". واأ�ضاف اأن "الكثري من اال�ضماء 
املر�ضح���ة حت���وم حولها �ضبه���ات ف�ضاد وارتباط���ات م�ضبوهة  
قائم���ة"، موؤك���دا اأن "الكت���ل ال�ضيا�ضي���ة تق���ف وراء تر�ضي���ح 
تل���ك االأ�ضماء لكنه���م اأمام الراأي الع���ام يخل���ون م�ضوؤوليتهم، 
وه���ذا االأم���ر غري �ضحي���ح". وب���ني اأن "العالق���ات اخلارجية 
�ضتك���ون له���ا كلمة داخل قب���ة الربملان حال طرح تل���ك االأ�ضماء 
املر�ضح���ني  عل���ى  "الت�ضوي���ت  اأن  اإىل  الفت���ا  للت�ضوي���ت"، 
�ضيك���ون على اأ�ضا�س الكفاءة والنزاه���ة بعيدا عن املح�ضوبية 
واملن�ضوبية". اما املحلل ال�ضيا�ضي جا�ضم املو�ضوي، فراأى ان 
ه���ذه القائمة لي�ض���ت غريبة، وهي تعرب ع���ن وجه املحا�ض�ضة 
القبي���ح يف الع���راق.  وق���ال ان "ه���ذه القائمة طبيعي���ة قيا�ضا 
ل���كل ال�ضف���راء الذي���ن تعينوا يف الف���رتة ال�ضابق���ة على �ضوء 
�ضل���ة القراب���ة او احل���زب او الطائف���ة او القومي���ة ومنهم من 
اجله���الء مم���ن ال ي�ضتحق���ون ان يكون���وا موظف���ني يف بوابة 
ال�ضف���ارات العراقي���ة". وع���ّد، ان "الهج���وم عل���ى القائمة هو 
�ضيا�ضي بح���ت، الغاية منه خداع ال�ض���ارع العراقي"، متحديا 
"اأي ح���زب يعرت�س عليها، وال ميلك �ضفراء �ضابقني �ضيئني 
منت�ضبني ل���ه وموؤدجلني". واأ�ض���ار اىل، ان "احلالة الطبيعية 
ان تك���ون ه���ذه القائم���ة م�ض���داق لفل�ضف���ة النظ���ام ال�ضيا�ضي 
ال���ذي ي���وزع املنا�ضب ملن لدي���ه والء لالأح���زاب او قريب منها 
ولي����س الكفاءة املفق���ودة عندنا". م���ن جهته  ق���ال النائب عن 
دول���ة القانون خلف عبد ال�ضمد اإن "هناك الكثري من البعثيني 
والطائفيني مازالوا يتمتعون باالمتيازات واملواقع يف بع�س 
ال�ضف���ارات العراقي���ة"، معت���ربًا اأن "ال�ضف���ارات ه���ي من اكر 
املواقع ال�ضيادية م���ن حيث االهمية وال ميكن ان تكون مرتعًا 
لهوؤالء". وع���رب عبد ال�ضمد عن ا�ضتيائه م���ن "قائمة ال�ضفراء 
املر�ضح���ني"، م�ضريًا يف بي���ان اإىل اأنها ت�ضمن���ت "بعثيني يف 
الوق���ت الذي كان ينبغي في���ه اق�ضاء البعثيني واملرتبطني بهم 
مل���ا ارتكبه البعث م���ن جرائم كربى بح���ق العراقيني"، م�ضددًا 
على �ض���رورة  "تر�ضي���ح �ضحايا جرائم البعث م���ن الكفوئني 
ومم���ن ثبتت قدرتهم على الت�ض���دي والت�ضحية من اجل ابناء 
الوط���ن ليت�ضدوا له���ذه املهام ويعرفوا الع���امل مبدى وح�ضية 
البعث". ودع���ا عبد ال�ضمد، اع�ضاء جمل����س النواب كافة اإىل 
"حتم���ل م�ضوؤولياته���م ال�ضرعية والوطني���ة بعدم الت�ضويت 
عل���ى تل���ك القائم���ة �ضيئ���ة ال�ضي���ت وع���دم ال�ضم���اح لرت�ضيخ 
نف���وذ ح���زب البعث املج���رم يف �ضفاراتنا بع���د ان حتولت تلك 
ال�ضف���ارات يف عقود حك���م البعث اىل مق���رات للمخابرات يتم 

فيها ت�ضفية ومالحقة الوطنيني وال�ضرفاء".

موؤ�س�سات الدولة لي�ست للدولة!

�صيا�صيون: قائمة ال�صفراء اجلدد انعكا�ص 
لنظام املحا�ص�صة

 بغداد/ املدى

اأكد رئي����س جمل�س الوزراء م�ضطفى الكاظمي، ام�س، عزم 
احلكومة على تلبي���ة احتياجات �ضمان نزاهة االنتخابات، 
م�ضي���دا بعمل املفو�ضي���ة وا�ضتعداداته���ا وجهودها الإجراء 
االنتخاب���ات بان�ضيابي���ة عالي���ة. وق���ال املكت���ب االإعالم���ي 
للكاظم���ي يف بي���ان ح�ضل���ت )امل���دى( عل���ى ن�ضخ���ة منه ان 

"رئي����س جمل�س الوزراء ا�ضتقبل رئي�س واأع�ضاء جمل�س 
املفو�ض���ني يف املفو�ضي���ة العلي���ا امل�ضتقل���ة لالنتخاب���ات"، 
اإىل  اللق���اء  م�ضته���ل  يف  ا�ضتم���ع  "الكاظم���ي  ان  م�ضيف���ا 
�ض���رح مف�ضل عن خط���ط املفو�ضي���ة وا�ضتعداداتها الإجراء 
االنتخاب���ات النيابي���ة املقبل���ة مبوعدها املق���رر يف العا�ضر 
م���ن �ضه���ر ت�ضري���ن االأول املقب���ل". واأكد الكاظم���ي بح�ضب 
البيان "عزم احلكومة عل���ى تلبية كل احتياجات املفو�ضية 

مبا ي�ضمن نزاهة العملي���ة االنتخابية و�ضفافيتها، ويحقق 
امل�ضاركة الوا�ضعة فيها". واأ�ضاد الكاظمي ب�"عمل املفو�ضية 
وا�ضتعداداته���ا وجهوده���ا الإجراء االنتخاب���ات بان�ضيابية 
عالية"، موؤكدًا اأن "االأجهزة احلكومية تلقت توجيهات منا 
بتق���دمي كل اأ�ضكال الدعم واالإ�ضناد اإىل املفو�ضية، وت�ضهيل 
االإج���راءات املطلوب���ة التي ت�ضم���ن اإقام���ة االنتخابات يف 

موعدها املقرر من دون اأي عقبات اأو اإ�ضكاالت فنية".

الكاظمي يوجه بتوفري كامل الدعم ملفو�صية النتخابات



  ترجمة / حامد �أحمد

ما ت���زال بقاي���ا خاليا تنظي���م داع�ش ت�س���تمر بمحاوالتها 
الثبات وجودها في مناطق غربي العراق، من بينها وقوع 
هج���وم في م�ستهل هذا ال�سهر على �سيادي �سمك قرب �سد 
حديثة، لي�ش بعيدا عن بلدة حديثة التي تعر�ست لح�سار 

على مدى �سنة تقريبا خالل الحرب �سد داع�ش.
مقات���ل من وحدة ح�سد ع�سائري �سني محلية في المنطقة 
رف����ش الك�سف عن ا�سم���ه، قال للمونيت���ر "اأربعة �سيادي 
ا�سماك قتلوا خالل هجوم �سنه ثالثة م�سلحين من داع�ش 

كانوا ي�ستقلون �ساحنة بيك اب".
م�س���وؤول بلدي���ة حديث���ة ق���ال ان خم�سة �سيادي���ن اآخرين 
جرحوا خالل الهجوم ، الذي وقع على بعد 200 كم �سمال 

غرب بغداد.
�سي���خ ع���واد، رئي�ش ع�سي���رة الجغي���ف في حديث���ة ، قال 
للمونيتر عبر موقع وات�ش اآب، اإن م�سلحي داع�ش "الذين 
هاجموا ال�سيادين هرب���وا ولكنهم يتواجدون في منطقة 
الجزي���رة ف���ي اأنف���اق تح���ت االأر����ش. ودائما م���ا يتلقون 
تجهيزات ووق���ود عبر بحيرة حديثة الواقعة مقابل قرية 

ريحانة".
ريحانة، قرية تابعة اإداريا لبلدة عانة. مدينة عانة القديمة 
تقع ق���رب حديث���ة مغم���ورة بمي���اه بحي���رات ا�سطناعية 
نا�سئ���ة عن �سد حديثة. ويعد �س���د حديثة  ثاني اكبر مولد 
للطاقة الكهربائية المائي���ة �سمن منظومة كهرباء العراق 
بع���د �سد المو�سل، وق���د تم االنتهاء م���ن اإن�سائه في العام 

. 1987
خالل معرك���ة ا�سترجاع بلدة عانة في ع���ام 2017 ، كانت 
قري���ة ريحان���ة المنطق���ة االأكث���ر مقاوم���ة ب�سب���ب تمرك���ز 
م�سلح���ي داع����ش فيه���ا ح�س���ب اإف���ادات اأهال���ي محليي���ن 
للمونيت���ر في حينه���ا. وتعر�ست القري���ة الأ�سرار ج�سيمة 

خالل المعركة وخالل ال�سربات الجوية.
وقال �سيخ ع�سيرة الجغيف انه يعتقد بان م�سلحي داع�ش 

هم وراء الهجمات التخريبية لخطوط كهرباء االنبار.
وف���ي بداي���ة �سه���ر تم���وز ادع���ى داع����ش م�سوؤوليت���ه عن 
هجمات بعبوات نا�سفة ا�ستهدفت ف�سائل م�سلحة �سيعية 
عل���ى الطريق م���ا بي���ن القائم وعكا�س���ات ت�سبب���ت بمقتل 

�سخ�ش وجرح اثنين اآخرين.
 ف�سائ���ل م�سلحة يعتقد بانها مدعوم���ة من ايران كانت قد 
كثف���ت خالل االأ�سابي���ع االأخيرة من هجماته���ا على قواعد 
تاأوي قوات التحالف الدولي من جنود اميركان، في وقت 
تعر�ست له خطوط نقل كهرباء الى اعمال تخريب ت�سببت 

بقطع تجهيز الكهرباء و�سط ارتفاع بدرجات الحرارة.
ق�س���م اتهم ف�سائل م�سلح���ة وراء الهجمات المتكررة التي 
ا�ستهدفت موؤخرا من�ساآت وخطوط نقل الطاقة الكهربائية 
مع قيام اي���ران بقطع تجهيز البل���د بالكهرباء في محاولة 

منهم ح�سب ادعائهم لت�سليط �سغط على العراق.
ق�س���م م���ن م�سادر امني���ة في االنب���ار ذك���روا للمونيتر ان 
الخط���ر االأكبر الذي تتعر�ش له القوات المحلية والدولية 
عل���ى االأر����ش لم يع���د م���ن داع�ش فق���ط، رغ���م اال�ستمرار 
بهجمات���ه المتقطع���ة الت���ي ت�سته���دف م�سلحي���ن محليين 

وقوات اأمنية واآخرين.
هجم���ات ب�سواريخ وطائ���رات م�سي���رة ا�ستهدفت قاعدة 
عين االأ�سد التي تاأوي قوات دولية وذلك الربع مرات على 

االأقل خالل فترة 30 يوما.
بع���د الهج���وم االأخير الذي وق���ع في 7 تم���وز الحالي ذكر 
المتح���دث با�س���م التحال���ف الدول���ي الكولوني���ل، واأي���ن 
ماروتو، في تغريدة له بقوله "تعر�ش منت�سبون لجروح 
طفيفة، م���ا نزال نقوم بتقدير الخ�سائ���ر". م�سيرا الى انه 
في تمام ال�ساعة 12،30 فجرا بالتوقيت المحلي تعر�ست 
قاع���دة عي���ن االأ�سد ل����14 �ساروخ���ا. �سقط���ت ال�سواريخ 
عل���ى القاع���دة ومحيطها. وتم تفعيل اإج���راءات الدفاعات 

الوقائية".
وق���ال الكولونيل ماروت���و للمونيت���ر "الق���وات العراقية 
وكذلك قوات التحالف تعتقد بان هجمات ال�سواريخ هذه 
ق���د تم اطالقه���ا من قبل مجامي���ع خارجة عل���ى القانون". 
م�سيرا ال���ى ان المتحدث الع�سكري العراقي اللواء يحيى 
ر�س���ول قد ا�س���در بيان���ا وا�سف���ا المتورطي���ن بالهجمات 
باالإرهابيي���ن واع���داء للدول���ة العراقي���ة. ف���ي حي���ن ق���ال 
المتحدث با�سم قيادة العمليات الم�ستركة اللواء تح�سين 
الخفاجي "الهجم���ات ال�ساروخية تخ���رق �سيادة العراق 
وتعر����ش مدنيي���ن عراقيين وق���وات عراقي���ة وقوات من 
التحالف لالأذى". خلية االعالم االأمني العراقية ذكرت في 
ت�سري���ح لها على تويتر ان ق�سما م���ن ال�سواريخ التي تم 
اطالقها لم تقع على القاعدة وانتهت باالنفجار على بيوت 

محلية وجامع.
وقال المتحدث با�سم التحالف الدولي الكولونيل ماروتو 
ان هجم���ات المجامي���ع الم�سلح���ة ت�سكل عرقل���ة وتهديدا 
لمح���اوالت وجه���ود التحال���ف الدول���ي في الق�س���اء على 

داع�ش.
م���ن جانب���ه ح���ذر ال�سي���خ ع���واد م���ن احتمالي���ة ت�ساع���د 
الهجم���ات على قاع���دة عين االأ�س���د في المرحل���ة القادمة، 
موؤك���دا ب���ان �سبب ذل���ك يعود ال���ى غياب ال���رد واإجراءات 
ال���ردع، وانه لم يت�سح بال�سبط لح���د االن من الذي يقوم 

بتنفيذ هذه الهجمات.
وق���ال �سي���خ ع�سي���رة الجغي���ف ان الجان���ب الغرب���ي م���ن 
محافظ���ة االنب���ار القريب من الح���دود ال�سوري���ة ما يزال 
يعتب���ر منطقة تحت �سيطرة ف�سائ���ل م�سلحة، م�سيرا الى 
ان تلك الحالة تعتبر م�سكل���ة بالن�سبة للحكومة العراقية، 
حيث انها ت�سكل مكان معبر حدودي يجب ال�سيطرة عليه.
عن �لمونيتر

 متابعة / �لمدى

ذكرت �صحيفة "بوليتيكو" 
�المريكية �ن �صل�صلة 

�لهجمات �لتي تعر�صت لها 
�لقو�ت �المريكية في �لعر�ق 

و�صوريا في �اليام �لما�صية، 
تفر�ض �صغوطا جديدة على 

�لرئي�ض جو بايدن، حيث 
ينتقد �لجمهوريون �صيا�صته 
باعتبارها غير كافية وغير 
فاعلة، بل ويحثون على رد 

وقوي".  "�صريع 

وا�سارت ال�سحيفة االمريكية الى ان القوات 
االمريكيي���ن  والدبلوما�سيي���ن  االمريكي���ة 
تعر�س���وا ال���ى �س���ت هجم���ات بال�سواري���خ 
والم�سيرات المفخخة خ���الل ا�سبوع واحد، 
بما فيها هجوم ب����14 �ساروخ كاتيو�سا على 
قاع���دة ع�سكري���ة االربعاء الما�س���ي، ما ادى 

الى ا�سابة جنديين امريكيين.
االمريكيي���ن  بي���ن  الت�سعي���د  ه���ذا  وج���اء 
خ���الل  اي���ران  م���ن  المدعوم���ة  والف�سائ���ل 
�سيا�س���ة  م���ن  بالرغ���م  الما�سي���ة،  ال�سه���ور 
ال���ردع االمريكية المعلنة م���ن خالل الغارات 
ه���ذا  ان  ال�سحيف���ة  واعتب���رت  االنتقامي���ة. 
الن���زاع يفر�ش امتحانا جدي���دا على ت�سميم 
باي���دن ب�سعي���ه لالبتع���اد ع���ن عق���ود الحرب 
االمريكي���ة في ال�سرق االأو�س���ط حتى تتمكن 
االدارة االمريكي���ة م���ن التركي���ز عل���ى انهاء 
وب���اء كورونا وادارة العالق���ات العدائية مع 
كل م���ن رو�سي���ا وال�سي���ن، م�سيف���ة ان ه���ذا 
الت�سعيد م���ن �ساأنه ان يهدد عمل الكونغر�ش 
ب�س���اأن تقلي�ش �سلط���ات الرئي����ش االمريكي 

ل�سن ال�سربات في المنطقة.
وا�س���ارت ال���ى ان �س���داع الراأ����ش المتزاي���د 
بالن�سب���ة الى باي���دن، ماألوف له من���ذ اأن كان 
�ساه���د  حي���ث  للرئي����ش  ونائب���ا  �سينات���ورا 
ثالثة روؤ�س���اء امريكيين متتاليين يوا�سلون 
حروبهم الالمتناهية في المنطقة م�ستفيدين 

من التفوي�ش الممنوح من الكونغر�ش. 
وتابع���ت ان الجمهوريي���ن انتق���دوا موؤخ���را 
نه���ج باي���دن الم�ستن���د عل���ى �سيا�س���ة "الحد 
االدن���ى" ف���ي التعامل م���ع االزم���ة، م�سيرين 
الى اأن �سرباته الجوية االنتقامية ف�سلت في 

ردع وكالء اإيران.
ونقلت ال�سحيفة عن ال�سيناتور الجمهوري 
عن والية اوكالهوما جي���م اينهوفي الع�سو 
ف���ي لجن���ة الق���وات الم�سلح���ة ف���ي مجل����ش 
ال�سي���وخ، قول���ه ان���ه "ال يمك���ن الت�سامح مع 
ا�ستم���رار هجوم الميلي�سي���ات المدعومة من 
اي���ران عل���ى االمريكيي���ن في الع���راق. يجب 
عل���ى الرئي�ش باي���دن ان يط���رح �ستراتيجية 
حقيقية لردع هذه الهجمات وانهائها، عو�سا 
ع���ن اال�ستم���رار في نهج���ه القائم عل���ى مبداأ 
المعامل���ة بالمثل والذي يف�سل في ردع اإيران 
او ميلي�سياتها ويفر����ش خطرا متزايدا على 

حياة االمريكيين". 
وبرغ���م اقراره���م ب���ان الو�س���ع الحالي غير 
مقب���ول، اال ان الديمقراطيين، حلفاء بايدن، 
يقول���ون ان الرئي����ش ال يمل���ك �سالحية �سن 
�سربات هجومي���ة �سد الف�سائ���ل المدعومة 
م���ن اي���ران م���ن دون ان ين���ال اوال موافق���ة 
وف���ق  يت�س���رف  الرئي����ش  وان  الكونغر����ش 
 2 الرق���م  بالبن���د  ل���ه  الممنوح���ة  ال�سلط���ات 
ف���ي الد�ست���ور بالدفاع ع���ن عنا�س���ر القوات 

الم�سلحة االمريكية. 

وقال النائب الديمقراطي كري�ش فان هولين، 
الع�س���و ف���ي لجن���ة العالق���ات الخارجية في 
الكونغر�ش، ان "ه���ذه االعمال داخل العراق 
تختل���ف تمام���ا ع���ن اي ن���وع م���ن الهج���وم 
عل���ى اي���ران. فالرئي����ش لي�س���ت لدي���ه �سلطة 
ل�سن هج���وم على ايران، وفي ه���ذا الو�سع، 
م���ن الوا�س���ح اأنه يتحت���م عليه اللج���وء الى 

الكونغر�ش للح�سول على اذن".
وا�س���ارت ال�سحيف���ة ال���ى ان ديمقراطيي���ن 
اآخري���ن قارن���وا الو�س���ع القائ���م بان���ه حرب 
مح���دودة الم�ستوى يمك���ن اعتبارها بمثابة 
م���ا هو مح���دد في  "اعم���ال عدائي���ة" وف���ق 
قان���ون �سلطات الحرب، وه���م يحثون بايدن 
على امكانية البحث ف���ي مطالبة الكونغر�ش 
بالموافقة على موا�سلة �سرب وكالء ايران، 
وانما اذا كان يعتقد ان ذلك �سيردع الف�سائل 

ب�سكل فعلي. 
لكن هولي���ن ا�سار ال���ى اأن وا�سنط���ن بقيادة 
بايدن ل���م تبا�سر حتى االن ف���ي تنفيذ اعمال 
عدائي���ة �سد وكالء اي���ران، و"م���ن الوا�سح 
اأن ه���ذا خ���ط ال يمك���ن تج���اوزه" م���ن دون 
موافق���ة الكونغر�ش. وفي ه���ذه االثناء، فان 
يطالب���ون  �سابقي���ن  ع�سكريي���ن  م�سوؤولي���ن 
عل���ى  رده  ف���ي  مت�سق���ا  يك���ون  ب���ان  باي���دن 
الهجم���ات. وق���ال مايك مورلي ال���ذي ا�سرف 
عل���ى �سيا�سة ال�سرق االو�سط في عهد دونالد 
ترامب، ان على ايران ان "تعلم انه ال يمكنها 

االختباء خلف وكالئها". 
باي���دن  خي���ارات  ان  ال�سحيف���ة  واعتب���رت 
الحت���واء الموقف مح���دودة، م�سيرة الى انه 
وجه مرتين �سربات جوية ا�ستهدفت من�ساآت 
ت�ستخدمها الف�سائل في العراق و�سوريا، في 
فبراير/�سباط وفي اأواخر يونيو/حزيران، 
وذلك ردا على �سل�سلة من هجمات بالطائرات 
الم�سيرة كان تاأثيره���ا محدودا، حتى عندما 
توؤك���د ادارة باي���دن ان ال�سرب���ات كان هدفها 
ردع الهجم���ات الم�ستقبلي���ة. ويخاطر بايدن 
ف���ي ذلك بمفاقمة التوترات م���ع العراق الذي 
ادان الغ���ارة الجوية االمريكية في حزيران/
يوني���و على االرا�س���ي العراقي���ة النها تمثل 

انتهاكا لل�سيادة العراقية.
وبح�س���ب ال�سحيف���ة، ف���ان لجن���ة العالق���ات 
الخارجي���ة ف���ي مجل����ش ال�سي���وخ �ستواف���ق 
اال�سبوع المقبل على م�س���روع قانون الإلغاء 
تفوي�سي���ن ال�ستخدام الق���وة الع�سكرية �سد 
الع���راق. و�ست�ستمع اللجنة يوم االثنين الى 
ايجاز من كبار م�سوؤولي االدارة حول كيفية 
تاأثير ه���ذا االلغاء على العملي���ات الع�سكرية 
الحالي���ة، مع التركيز عل���ى النزاع المت�ساعد 

مع الميلي�سيات المدعومة من ايران.
ويج���ادل بع����ش اع�س���اء مجل����ش ال�سي���وخ 
الغ���اء ت�ساري���ح ح���رب  ب���اأن  الجمهوريي���ن 
م���ن   1991 و   2002 لعام���ي  الع���راق 
�ساأن���ه اأن يوج���ه ر�سال���ة خطي���رة للف�سائ���ل 
المدعوم���ة م���ن ايران والت���ي توا�سل �سرب 
المواق���ع االمريكية ف���ي العراق. كم���ا يعتبر 
الجمهوري���ون ان ه���ذه الخط���وة م���ن �ساأنها 
تقيي���د القائ���د االأعل���ى للق���وات الم�سلحة من 
ان  م���ن  الرغ���م  عل���ى  لذل���ك،  �س���رورة  دون 
تفوي�ش الع���ام 2002 كان ي�ستهدف تحديدا 
االطاح���ة بنظام �س���دام ح�سي���ن، وتفوي�ش 
الع���ام 1991 عفا عليه الزم���ن فعليا الأنه كان 

يتعلق بمرحلة حرب الخليج.
وقال النائب الجمهوري البارز مايك روجرز 
ال���ذي يعت���زم التق���دم بتعديل عل���ى م�سروع 
الق���رار ف���ي اال�سب���وع المقبل، ان���ه �سيطالب 
باي���دن "باظه���ار قوت���ه ف���ي مواجه���ة ه���ذه 

الهجمات".
وقال روجرز لل�سحيفة االمريكية انه "يجب 
ان نو�س���ح ان���ه اذا تعر�س���ت قواتنا للهجوم 
ف���ي اي ج���زء م���ن العالم، فل���ن نكتف���ي بالرد 

فقط، بل �سنرد ب�سرعة وبقوة".
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 بغد�د/ تميم �لح�صن

وبح�سب ا�سم���اء المر�سحين فان نينوى 
البرلمانيي���ن  ثل���ث  نح���و  �ست�ستب���دل 
الممثلين للمحافظة، حي���ث قرر 12 نائبا 

فقط عدم التر�سح من جديد.
ويظه���ر م���ن القوائ���م تناف����ش اكث���ر م���ن 
و7  نين���وى،  ع���ن  �سابقي���ن  ن���واب   10
م�سوؤولي���ن �سابقي���ن، بينه���م محافظي���ن 
�سابقي���ن، احدهم���ا ادار حكوم���ة طوارئ 

في المحافظة.
ول���م تخ���ل ا�سم���اء المر�سحين م���ن ابناء 
م�سوؤولي���ن معروفي���ن بع���د 2003 وف���ي 
ح�سل���ت  فيم���ا  ال�ساب���ق،  النظ���ام  زم���ن 
التر�سيح���ات الفردي���ة على ح�س���ة اال�سد 
ف���ي المحافظ���ة. ام���ا الالف���ت ف���ي ا�سماء 
المر�سحين فهو وجود قائد ف�سيل م�سلح 
كان���ت لج���ان تحقيقية في بغ���داد واربيل 

اتهمته بق�سف كرد�ستان!
وم���ن المفتر����ش ان تج���ري االنتخابات 
الت�سريعي���ة ف���ي ت�سري���ن االول المقب���ل. 
ويبلغ عدد الذين يحق لهم الم�ساركة اكثر 

من 25 مليون �سخ�ش.

دو�ئر نينوى
المحافظ���ات  اه���م  م���ن  نين���وى  وتع���د 
بع���د بغ���داد م���ن حي���ث الثق���ل ال�سيا�سي 
واالنتخاب���ي، حي���ث تبل���غ مقاعده���ا 34 
مقع���دًا، وه���و نح���و ن�سف مقاع���د بغداد 

)71 مقعدًا(.
مكون���ات  ع���دة  بي���ن  نين���وى  وتتن���وع 
وقومي���ات وجزء م���ن اأرا�سيها يقع تحت 
ب�"االرا�س���ي  الد�ست���ور  ف���ي  مايع���رف 

المتنازع عليها".
المحافظ���ة ق�سم���ت ال���ى 8 دوائ���ر، اهم���ا 
دائ���رة المو�س���ل )الدائرة رق���م 6( والتي 
ر�س���ح فيها الع���دد االكبر، حي���ث بلغ عدد 

التر�سيحات 97 مر�سحا.
تاأت���ي بعدها الدائرة رق���م 5 وهي مناطق 
جنوب المو�سل حي���ث الكثافة ال�سكانية 

العالية، وبلغ مر�سحوها 71 مر�سحا.

ع���دد  حي���ث  م���ن  الدوائ���ر  ا�سغ���ر  ام���ا 
المر�سحي���ن، فه���ي الدائرة رق���م 1، وهي 
الت���ي ت�س���م مخم���ور، برطل���ة، الق���راج، 
والحمدانية، وبلغ ع���دد المر�سحين عنها 

17 مر�سحًا فقط.

قو�ئم ومر�صحين
الدوائ���ر  عم���وم  ف���ي  المر�سحي���ن  ع���دد 
الثماني���ة و�سل ال���ى 422 مر�سحًا، وهو 
نحو ن�سف عدد مر�سحي العا�سمة الذين 

بلغوا 880 مر�سحًا.
 وع���دد المر�سحي���ن في نين���وى هو نحو 
الن�سف اي�س���ا مقارنة بع���دد المر�سحين 

في الدورة االنتخابي���ة االخيرة )2018( 
حيث بلغ حينها 907 مر�سحين.

الالف���ت ان ع���دد القوائ���م الت���ي تقدم���ت 
وائتالف���ا  حزب���ًا   190 بل���غ  للتر�سي���ح 
وتر�سيح���ات فردي���ة، وه���ي تقت���رب م���ن 
بغ���داد حي���ث �سجلت االخي���رة 200 تيار 

وتحالف.
بق���وة ائتالف���ي  ف���ي نين���وى  ويتناف����ش 
"تق���دم" بزعامة رئي�ش البرلمان الحالي 
بقي���ادة  و"ع���زم"  الحلبو�س���ي،  محم���د 
خمي����ش الخنجر، حيث قدم كل منهما 80 

مر�سحًا.
ياأت���ي بعدهم���ا تحالف للع���راق متحدون 

ال���ذي يتزعمه رئي����ش البرلم���ان ال�سابق 
والنائ���ب الحالي ا�سام���ة النجيفي، حيث 

قدم 17 مر�سحا فقط.
النائ���ب  بزعام���ة  الجماهي���ر  وائت���الف 
خو����ش  م���ن  من���ع  وال���ذي  ال�ساب���ق 
االنتخابات ث���م طعن بق���رار منعه، احمد 
الجب���وري )ابو مازن(، وقدم 17 مر�سحًا 

اي�سا.
بالمقابل ي�سارك ائتالف الوطنية بزعامة 
اياد ع���الوي ب�س���كل خجول عب���ر مر�سح 
واحد فق���ط. وكان االئتالف قد ح�سل في 
االنتخابات الما�سية على اربع مقاعد في 

نينوى.

ف���ي المقاب���ل ي�س���ارك "الفت���ح" برئا�س���ة 
هادي العام���ري ب�8 مر�سحي���ن، وفاز في 
محافظ���ة  ع���ن  مقاع���د  ب����3   2018 دورة 

نينوى.

ر�أ�ض �لحربة
اي�س���ا تحال���ف الن�س���ر، بزعام���ة حي���در 
العب���ادي، يق���دم مر�سح���ا واح���دا وه���و 
النائ���ب الحال���ي خليل المول���ى، فيما كان 
التحال���ف قد ح�سل في ال���دورة الما�سية 
عل���ى المرتب���ة االول���ى ف���ي نين���وى ب����7 

مقاعد.
وغ���اب راأ�ش الحربة ف���ي تحالف الن�سر، 

الدف���اع ال�ساب���ق والنائ���ب  وه���و وزي���ر 
الحال���ي خال���د العبي���دي، الذي ق���رر هذه 
الدورة التر�سح ع���ن بغداد �سمن تحالف 
"عزم"، فيما كان قد فاز اوال عن المو�سل 
ف���ي تحالف العبادي في 2018، باكثر من 

70 الف �سوت.
وفج���ر تحال���ف العب���ادي حينه���ا مفاجاأة 
األف���ا   164 عل���ى  تحالف���ه  ح�س���ل  حي���ث 
و714 �سوتا، تاله الح���زب الديمقراطي 
الكرد�ستان���ي، بزعامة م�سع���ود بارزاني، 
وبعدهم���ا  �سوت���ا،  و782  األف���ا  ب����134 
و59  األف���ا  ب����97  "الوطني���ة"،  ائت���الف 

�سوتا.
ويظه���ر ف���ي قوائ���م االح���زاب الم�ساركة 
دول���ة القان���ون الت���ي لم تح�س���ل على اي 
مقع���د ف���ي ال���دورة ال�سابقة، ال���ى جانب 
النه���ج الوطني )الف�سيل���ة �سابقا( والتي 

لم تح�سل على مقعد اي�سا في نينوى.
كان ب���ارزا وج���ود 3 قوائ���م ايزيدية و3 
اخرى م�سيحية وقائمة واحدة تركمانية 

في خارطة المناف�سة في نينوى.
لكن الالفت هو تر�سح ابو جعفر ال�سبكي 
)وع���د القدو( وهو م�سوؤول ل���واء ال�سبك 
ف���ي �سه���ل نين���وى )ل���واء 30(، وال���ذي 
كان ق���د ابع���ده م�سطفى الكاظم���ي العام 
الما�سي، ب�سبب اتهامات بق�سف اربيل.

الق���دو وه���و �سقي���ق النائ���ب ال�سابق عن 
نينوى حني���ن قدو)توفي ب�سبب كورونا 
الع���ام الما�س���ي(، كان���ت لج���ان م�ستركة 
اتهم���ت االول  ق���د  بغ���داد واالقلي���م  م���ن 
بالم�سوؤولي���ة ع���ن ق�س���ف مط���ار اربي���ل 
منف���ردا  الق���دو  وير�س���ح  بال�سواري���خ. 
ف���ي  المقبل���ة  الت�سريعي���ة  لالنتخاب���ات 

نينوى تحت ا�سم "ابو جعفر ال�سبكي".

تناف�ض �لمحافظين
عل���ى  المنف���ردة  التر�سيح���ات  ت�سيط���ر 
الم�سه���د ف���ي نين���وى، حيث هن���اك 140 
ا�سم���ا منفردا، مث���ل : محم���د ال�ساقولي، 
ام و�س���ن الجبوري، ميزر ال�سطان )نائب 

حالي(، �سدام ح�سين، و�سوريا قدو.

وق���رر 22 نائب���ا حالي���ا اع���ادة التر�سيح، 
ابرزه���م احم���د عبدالله الجب���وري الذي 
ف���از ف���ي ال���دورة الما�سي���ة ع���ن "تمدن" 
بزعام���ة النائ���ب فائق ال�سيخ عل���ي، فيما 
ه���ذه الم���رة يتر�س���ح ع���ن ح���زب جدي���د 
تحت ا�س���م "ح�سم". الى جانب، �سيروان 
الدوب���ردادي رئي����ش لجن���ة االقالي���م في 
ووزي���ر  الدليم���ي،  اخال����ش  البرلم���ان، 
التربي���ة ال�ساب���ق محمد اقب���ال، ورئي�ش 
النجيف���ي،  ا�سام���ة  ال�ساب���ق  البرلم���ان 

واآخرون.
كذل���ك ق���رر 12 نائب���ا �سابق���ا ف���ي الدورة 
الما�سية والت���ي �سبقتها اعادة التر�سيح، 
وابرزه���م: نورة البج���اري، فيان دخيل، 

طالب المعماري.
كذل���ك ر�س���ح النائ���ب ال�ساب���ق ع���ن الفتح 
المرعي���د  ال�ساب���ق من�س���ور  والمحاف���ظ 
ع���ن تحالف العقد الوطن���ي الذي يتزعمه 

رئي�ش هيئة الح�سد فالح الفيا�ش.
محاف���ظ  من�س���ب  م���ن  المرعي���د  واقي���ل 
خلفي���ة  عل���ى   ،2019 اواخ���ر  نين���وى 

ان�سقاقات حادة بين القوى ال�ُسنية.
الخي���اط  مزاح���م  راأ����ش  ق���د  قبل���ه  وكان 
حكومة طوارئ ف���ي نينوى مع المحافظ 
الحالي نج���م الجبوري، على خلفية غرق 

عبارة المو�سل.
وكان  طبي���ب  وه���و  الخي���اط  ويع���ود 
يراأ����ش اح���دى الجامع���ات االأهلي���ة ف���ي 
المو�سل، ليتر�سح هذه المرة عن تحالف 

الحلبو�سي "تقدم".
وال���ى جانبه هن���اك 7 م�سوؤولين محليين 
ال���دورة  ف���ي  التر�س���ح  ق���رروا  �سابقي���ن 
البرلمانية المقبل���ة، بينهم ح�سن اللهيبي 

نائب المحافظ ال�سابق.
ويغيب اثيل النجف���ي، المحافظ اال�سبق 
عن االنتخاب���ات ليحل بدال عنه نجله عبد 
الل���ه اثيل النجيف���ي، كذل���ك يتر�سح خالد 
�سلط���ان الطائ���ي، اب���ن وزيرالدف���اع ف���ي 
زم���ن �س���دام بع���د ان ا�ستط���اع ان ينتزع 
قرارا ق�سائي���ا بالغاء ام���ر ا�ستبعاده عن 

المناف�سه.

 ثلثا نواب نينوى يقررون خو�ض االنتخابات جمددًا 
�شمن 422 مر�شحًا

قائمة �ملتناف�صني ت�صم قائد 
ف�صيل م�صلح متهم بق�صف 
مطار �أربيل

تنظيم داع�ض يلجاأ ال�شتخدام تكتيك الكر والفر 
في محاولة الإثبات وجوده

تناف���ض نين��وى بغد�د بع��دد �الحز�ب و�الفر�د �لمر�ص��حين لالنتخاب��ات �لمبكرة، رغ��م �ن مقاعدها في �لبرلمان نحو ن�ص��ف مقاعد 
�لعا�صمة. ويقترب عدد �لتيار�ت �لم�صاركة في �النتخابات �لت�صريعية في �لمحافظة �ل�صمالية من حاجز �ل�200 كتلة و�ئتالف وفرد.

بالمقابل يزيد عدد �لمر�صحين عن �ل�400 مر�صح، يتناف�صون في 8 دو�ئر، ل�صغل 34 مقعد� مخ�ص�صا لنينوى.

�لجمهوريون يطالبون برد �صريع وقوي

بايدن حتت ال�شغط بفعل هجمات الف�شائل امل�شلحة
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 ذي قار/ ح�صني العامل

خريج����ني  ب����ني  عنيف����ة  ا�ش����تباكات  دارت 
غا�ش����بني وق����وات مكافح����ة ال�ش����غب ي����وم 
ام�����س يف حميط مبنى ديوان حمافظة ذي 
قار الذي اغلق لليوم الثاين على التوايل، 
اث����ر ت�ش����عيد جدي����د للمطالب����ة بتعيين����ات 
للخريج����ني يف وزارة النف����ط ، وا�ش����فرت 
اال�ش����تباكات عن ع����دد من اال�ش����ابات بني 

�شفوف املتظاهرين والقوات االمنية.
واندلعت اال�ش����تباكات التي ا�ش����تخدم فيها 
املتظاه����رون احلج����ارة والق����وات االمنية 
اله����راوات واط����اق الن����ار بع����د ان اق����دم 
املتظاه����رون عل����ى غل����ق دي����وان املحافظة 
وجميع ال�ش����وارع املوؤدية اليه باالإطارات 

املحروقة.
وق����ال م�ش����در يف دائ����رة �ش����حة ذي ق����ار 
يف  الط����وارئ  "�ش����عبة  ان  ل�)امل����دى( 
م�شت�ش����فى احل�ش����ني التعليم����ي ا�ش����تقبلت 
جريح����ني من القوات االمني����ة وهما حاليا 
يخ�ش����عان للعاج من ا�ش����ابات ناجمة عن 

قذف احلجارة".
م����ن جانب����ه، ق����ال ا�ش����عد النا�ش����ري وهو 
احد اخلريج����ني املتظاهري����ن ل�)املدى( ان 
والكليات  املعاه����د  خريج����ي  من  "املئ����ات 
املطالب����ني بالتعي����ني يف املن�ش����اآت النفطية 
للي����وم  املحافظ����ة  دي����وان  بغل����ق  قام����وا 
الثاين على التوايل يف خطوة ت�ش����عيدية 
جدي����دة"، م�ش����را اىل ان "القوات االمنية 
حاول����ت تفري����ق املتظاهري����ن باله����راوات 
والر�ش����ا�س ما ادى اىل ا�ش����تباكات عنيفة 
م����ن  ا�ش����خا�س   4 ا�ش����ابة  ع����ن  ا�ش����فرت 

املتظاهرين ".
 ويف ت�ش����ريح �ش����ابق ل�)امل����دى( ق����ال احد 

املن�ش����اآت  اعت�ش����ام  تن�ش����يقية  اع�ش����اء 
الفعالي����ات  يف  "الت�ش����عيد  ان  النفطي����ة 
املطلبي����ة  ياأت����ي احتجاج����ا عل����ى التاعب 
النف����ط"،  وزارة  يف  التعيين����ات  بقوائ����م 
مبين����ا ان "ممثلي املعت�ش����مني �ش����بق وان 
�ش����لموا احلكوم����ة املحلي����ة ووزارة النفط 
قوائم ا�ش����ماء ت�ش����م 999 ا�شما من ا�شماء 
اخلريج����ني املعت�ش����مني اإال انه����م فوجئوا 
موؤخرا با�شتبدال ا�شمائهم و�شدور قائمة 

اخرى من وزارة النفط ت�ش����م 850 ا�ش����ما 
لي�س فيها اأي ا�شم من ا�شماء املعت�شمني".
ويوا�ش����ل املئ����ات م����ن خريج����ي املعاه����د 
اأم����ام  واالعت�ش����ام  التظاه����ر  والكلي����ات 
املن�ش����اآت النفطي����ة من����ذ اك����ر م����ن �ش����نة 
للمطالبة بالتعيني يف املن�ش����اآت املذكورة، 
وق����د اأقدموا خال �ش����هر حزيران اجلاري 
عل����ى غل����ق مبن����ى املحافظ����ة لث����اث مرات 
متتالية فيما قاموا ويف مرات عديدة ويف 

اأزم����ان خمتلفة بغلق �ش����ركة نف����ط ذي قار 
وم�ش����فى النفط و�ش����ركة توزيع املنتجات 

النفطية.
واتهم ع�ش����و التن�ش����يقية الذي ف�شل عدم 
ذك����ر ا�ش����مه "االح����زاب املتنفذة بال�ش����لطة 
ونواب وم�ش����وؤولني حكومي����ني بالتاعب 
حمم����ا  اتباعه����م"،  ل�ش����الح  باالأ�ش����ماء 
النفط واحزاب  قار ووزارة  "حمافظ ذي 
ال�شلطة ونواب حمافظة ذي قار م�شوؤولية 

�شياع حقوق اخلريجني".
وكان����ت وزارة النف����ط اعلن����ت ي����وم ) 27 
حزي����ران 2021 ( ع����ن اإط����اق ا�ش����تمارة 
الكرتوني����ة للتعيينات يف وزارة النفط اال 
ان املعت�شمني طالبوا بتعيينهم وفق قائمة 
اال�ش����ماء التي رفعوها ولي�س عرب التقدمي 

االلكرتوين.
وم����ن جانب����ه، ق����ال اح����د موظف����ي دي����وان 
املحافظ����ة ل�)امل����دى( ان "املتظاهري����ن من 
خريج����ي الكليات واملعاه����د اغلقوا جميع 
الط����رق املوؤدي����ة اىل دي����وان املحافظ����ة ما 
ح����ال دون و�ش����ول املنت�ش����بني اىل البناية 
"�ش����اهد  ان����ه  اىل  م�ش����را  املذك����ورة"، 
احلج����ارة املتناثرة واالط����ارات املحروقة 

على امتداد الطرق املقطوعة ".
واكد ح�ش����ول مناو�ش����ات بني املتظاهرين 

وقوات مكافحة ال�شغب.
وكان املئ����ات م����ن اخلريج����ني الغا�ش����بني 
اقدموا يوم ال�ش����بت )10 مت����وز 2021 (، 
على اغ����اق مبنى حمافظ����ة ذي قار وقطع 
ع����دد م����ن التقاطع����ات والط����رق الرئي�ش����ة 
باالإط����ارات املحروق����ة، وذل����ك احتجاج����ا 
عل����ى ا�ش����تبدال قوائ����م ا�ش����مائهم باأ�ش����ماء 
النف����ط.  وزارة  تعيين����ات  �ش����من  اخ����رى 
و�ش����ملت الفعاليات االحتجاجية التي قام 
بها خريج����و املعاهد والكليات قطع تقاطع 
البهو و�شط النا�شرية و�شارع االمام علي  
باالإطارات املحروقة واحل�ش����ود الب�شرية، 
ناهي����ك ع����ن غل����ق دي����وان املحافظ����ة فيم����ا 
احت�ش����د املئات منهم يف ميدان التظاهرات 
الرئي�س يف �ش����احة احلبوبي، وقد ت�شبب 
قطع تقاطع البهو بتعطيل حركة املرور ما 
ا�ش����تدعى تدخ����ل الق����وات االمنية واطاق 

الر�شا�س بالهواء لتفريق املتظاهرين.

ذي قار.. ا�شتباكات عنيفة بني اخلريجني ومكافحة ال�شغب 

فقدان جواز �صفر
س��فر  ج��واز  من��ي  فق��د 
واملرق��م  اجلنس��ية  إيران��ي 
)40129325( باس��م )فرحان 
يرجى على  راضي حم��ري(... 
يعث��ر عليه تس��ليمه  م��ن 

القرب مركز شرطة... 
مع التقدير 

فقدان جواز �صفر
س��فر  ج��واز  من��ي  فق��د 
واملرق��م  اجلنس��ية  س��وري 
)مديحة  باسم   )14176259(
علي عل��ي(.. يرجى على من 
يعث��ر عليه تس��ليمه القرب 
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احتاد رجال العمال العراقيني 
اإعـــــالن

احلاقاً باعالننا املنش��ور بتاريخ 2021/4/5 يعل��ن احتاد رجال االعمال العراقيني عن اجراء 
االنتخابات التكميلية لسد النقص احلاصل في عدد أعضاء مجلس إدارة االحتاد وندعو 
الس��ادة أعضاء الهيئة العامة والس��ادة املرش��حني الى احلضور ال��ى املركز النفطي 
الواقع في بارك الس��عدون يوم السبت 2021/7/31 للمشاركة في اختيار ممثليهم في 

مجلس إدارة االحتاد. مع التقدير
راغب ر�صا بليبل 
رئي�س احتاد رجال العمال العراقيني 
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اإع������ان������ات

اإعـــالن رقم )2021/44(
)اأمانة بغداد / دائرة امل�صاريع(

- يسر )أمانة بغداد / دائرة املشاريع( دعوة جميع الراغبني من ذوي اخلبرة واالختصاص لتقدمي عطاءاتهم اخلاصة مبناقصة )اعمال 
احمللة )709( االزقة املتضررة( حيث تتوفر التخصيصات املالية ضمن املوازنة االستثمارية مشروع تأهيل وتطوير واكساء الشوارع 
واحملالت الرئيسية في مدينة بغداد / ضمن الباب )5( القسم )22( نوع االستثمار )1( إزاء الفصل )2( املادة )9( نوع )2( تسلسل )124( 
ضمن قطاع النقل واالتصاالت وبكلفة تخمينية مقدارها )779.950.000( سبعمائة وتسعة وسبعون مليون وتسعمائة وخمسون 
العقود  / قسم  األول  الطابق   / أمانة بغداد  )ديوان  املناقصة مراجعة مقر  وثائق  الراغبني بشراء  دينار عراقي فقط وبإمكان  ألف 
العامة / الكائن قرب ساحة اخلالني( في أوقات الدوام الرسمي لغرض احلصول على وثائق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق 

غير قابلة للرد والبالغة )200.000( مئتا ألف دينار مع مراعاة ما يلي: 
1- يلتزم املتقدم بأن يتضمن عطاءه تأمينات أولية على شكل خطاب ضمان او صك مصدق ومبلغ )7.799.500( سبعة ماليني 
وسبعمائة وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة دينار عراقي فقط والذي يشكل نسبة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة.

2- تقدمي )هوية تصنيف املقاولني / انشائية / الدرجة التاسعة(. 
3- تقدمي براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنونة الى امانة بغداد نافذة خالل فترة تقدمي العطاء 

باسم الشركة مع الهوية الضريبية. 
4- يلتزم مقدم العطاء بتقدمي عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع عليها وبخالفه 

سيتم استبعاد عطاءه.
5- يلتزم مقدم العطاء مبلئ القسم الرابع من الوثيقة القياسية وحسب قرص ال� )CD( الذي يتم استالمه وتقدميه ورقياً بعد 

ختمه باخلتم احلي اخلاص بالشركة.
6- تقدمي متطلبات الوثيقة القياسية بكافة اقسامها ورقياً على شكل ملفات )سبايرول( مع الوثائق املكونة للعطاء بعد ختمها 

باخلتم احلي اخلاص مبقدم العطاء. 
7- تقدمي نسخة من املستمسكات اخلاصة باملدير املفوض )بطاقة السكن – هوية األحوال املدنية – شهادة اجلنسية العراقية( مع 

جميع املتطلبات الوارد ذكرها في ورقة بيانات العطاء.
8- تقدمي عقد مشاركة في حال تقدمي العطاء من قبل شركتني او اكثر مصدق اصولياً. 

9- وصل شراء املناقصة النسخة االصلية.
)االحد(  يوم  )العاشرة( من صباح  الساعة  املناقصة عند  املشاركني في  باالجابة عن استفسارات  10- سيتم عقد مؤمتر خاص 

املوافق )2021/7/25( في مقر دائرة املشاريع. 
11- تسلم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم )بنسخة اصلية موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء( مثبت عليها اسم 
مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة في املوعد احملدد لغلق املناقصة في متام الساعة )الثانية 
عشر ظهراً وحسب التوقيت احمللي ملدينة بغداد( ليوم )الثالثاء( املوافق )2021/8/3( في مقر ديوان امانة بغداد / الطابق األول / قسم 
العقود العامة / وفي حالة مصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسترفض العطاءات املتأخرة عن املوعد 

احملدد أعاله.
12- يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور على العنوان املبني في أعاله في الزمان والتاريخ املذكور. 

13- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن. 
حم�صن حمزة عطية 
مدير عام دائرة امل�صاريع 

والية استفسارات تتم املراسلة على عنوان البريد االلكتروني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة: 
 E-mail: mashareaa@amanatbaghdad.gov.iq

  E-mail: alukud@amanatbaghdad.gov.iq

اإعـــــالن رقم )2021/47(
)اأمانة بغداد / دائرة امل�صاريع(

- يسر )أمانة بغداد / دائرة املشاريع( دعوة جميع الراغبني من ذوي اخلبرة واالختصاص لتقدمي عطاءاتهم اخلاصة مبناقصة )اعمال 
تأهيل وتطوير شارع )9( نيسان حي العامل( حيث تتوفر التخصيصات املالية ضمن املوازنة االستثمارية مشروع تأهيل وتطوير 
واكساء الشوارع واحملالت الرئيسية في مدينة بغداد / ضمن الباب )5( القسم )22( نوع االستثمار )1( إزاء الفصل )2( املادة )9( نوع 
)2( تسلسل )124( ضمن قطاع النقل واالتصاالت وبكلفة تخمينية مقدارها )2.028.825.000( ملياران وثمانية وعشرون مليون 
وثمامنائة وخمسة وعشرون ألف دينار عراقي فقط بإمكان الراغبني بشراء وثائق املناقصة مراجعة مقر )ديوان أمانة بغداد / الطابق 
األول / قسم العقود العامة / الكائن قرب ساحة اخلالني( في أوقات الدوام الرسمي لغرض احلصول على وثائق املناقصة بعد دفع 

قيمة البيع للوثائق غير قابلة للرد والبالغة )200.000( مئتا ألف دينار مع مراعاة ما يلي: 
1- يلتزم املتقدم بأن يتضمن عطاءه تأمينات أولية على شكل خطاب ضمان او صك مصدق ومبلغ )20.288.250( عشرون مليون 
ومائتان وثمانية وثمانون ألف ومائتان وخمسون دينار عراقي فقط والذي يشكل نسبة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة.

2- تقدمي )هوية تصنيف املقاولني / انشائية / الدرجة السادسة(. 
3- تقدمي براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنونة الى امانة بغداد نافذة خالل فترة تقدمي العطاء 

باسم الشركة مع الهوية الضريبية. 
4- يلتزم مقدم العطاء بتقدمي عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع عليها وبخالفه 

سيتم استبعاد عطاءه.
5- يلتزم مقدم العطاء مبلئ القسم الرابع من الوثيقة القياسية وحسب قرص ال� )CD( الذي يتم استالمه وتقدميه ورقياً بعد 

ختمه باخلتم احلي اخلاص بالشركة.
6- تقدمي متطلبات الوثيقة القياسية بكافة اقسامها ورقياً على شكل ملفات )سبايرول( مع الوثائق املكونة للعطاء بعد ختمها 

باخلتم احلي اخلاص مبقدم العطاء. 
7- تقدمي نسخة من املستمسكات اخلاصة باملدير املفوض )بطاقة السكن – هوية األحوال املدنية – شهادة اجلنسية العراقية( مع 

جميع املتطلبات الوارد ذكرها في ورقة بيانات العطاء.
8- تقدمي عقد مشاركة في حال تقدمي العطاء من قبل شركتني او اكثر مصدق اصولياً. 

9- وصل شراء املناقصة النسخة االصلية.
)االحد(  يوم  )العاشرة( من صباح  الساعة  املناقصة عند  املشاركني في  باالجابة عن استفسارات  10- سيتم عقد مؤمتر خاص 

املوافق )2021/7/25( في مقر دائرة املشاريع. 
11- تسلم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم )بنسخة اصلية موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء( مثبت عليها اسم 
مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة في املوعد احملدد لغلق املناقصة في متام الساعة )الثانية 
عشر ظهراً وحسب التوقيت احمللي ملدينة بغداد( ليوم )األربعاء( املوافق )2021/8/4( في مقر ديوان امانة بغداد / الطابق األول / قسم 
العقود العامة / وفي حالة مصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسترفض العطاءات املتأخرة عن املوعد 

احملدد أعاله.
12- يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور على العنوان املبني في أعاله في الزمان والتاريخ املذكور. 

13- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن. 
حم�صن حمزة عطية 
مدير عام دائرة امل�صاريع 

والية استفسارات تتم املراسلة على عنوان البريد االلكتروني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة: 
 E-mail: mashareaa@amanatbaghdad.gov.iq

 E-mail: alukud@amanatbaghdad.gov.iq
 

اإغالق ديوان املحافظة لليوم الثاين على التوايل 

 بغداد/ املدى

اأعلن����ت وزارة ال�ش����حة، ام�س االأح����د، عدم وجود حظر �ش����امل خال اأيام 
عيد االأ�ش����حى، فيما اأ�شارت اىل اإمكانية مزاولة الن�شاطات اليومية ب�شكل 

طبيعي اإذا كان هناك التزام من ناحية التباعد ولب�س الكمامة.
وقال مدير ال�ش����حة العامة يف الوزارة ريا�س عبد االمر اإن "الوزارة مل 
ترفع لغاية االآن اأية تو�شيات اىل اللجنة العليا لل�شحة وال�شامة"، مبينًا 

اأنه "ال يوجد حظر �شامل خال عيد االأ�شحى".
واأ�شاف اأن "هناك �شعوبة يف تطبيق احلظر، كونه مل  يوؤثر ب�شكل كبر 
يف معدل االإ�ش����ابات"، م�ش����رًا اإىل اأن "احلظر يكون يف ال�ش����وارع فقط، 

ولي�س يف املرافق التي ت�شهد زخمًا".
و�ش����دد عبد االمر على �ش����رورة "االلتزام باالج����راءات الوقائية كارتداء 
الكمام����ة والتباع����د"، الفت����ًا اإىل اأن����ه "اإذا كان هن����اك الت����زام باالج����راءات 

الوقائية، فمن املمكن مزاولة جميع الن�شاطات".

 دياىل/ املدى

ك�ش����فت دائرة بيئة دياىل، ام�س االأحد، عن حف����ر 100 بئر للنفع العام يف 
املحافظة ملواجهة اجلفاف، فيما اأجرت فحو�شات جمانية.

وقال مدير بيئة دياىل، عبدالله ال�ش����مري، يف حديث �ش����حفي اإن "وزارة 
امل����وارد املائي����ة جنحت من خال فرقه����ا امليدانية يف حف����ر نحو 100 بئر 
لتاأمني املياه يف القرى والق�شبات ملواجهة ازمة اجلفاف احلادة يف اكر 
م����ن 30 منطقة داخ����ل دياىل خا�ش����ة االري����اف"، موؤكدًا ان "اغل����ب االآبار 

حفرت قرب حمطات اال�شالة".
وا�ش����اف ال�ش����مري، ان "دائرته عمدت اىل اطاق مب����ادرة هي االوىل من 
نوعه����ا من خال اعتماد مبداأ جمانية الفحو�ش����ات املختربي����ة ملياه االآبار 
املحف����ورة للنفع العام الإ�ش����ناد االهايل"، الفت����ًا اىل ان "دائرته تتحمل كل 

التكاليف املادية عن الفحو�شات والتي حتتاج اىل مواد خمتلفة".
وا�ش����ار اىل ان "بع�س الفحو�ش����ات ت�ش����ر اىل ان الرتاكيز امللحية عالية 
يف بع�س املناطق لكنها جيدة ومنا�ش����بة يف مناطق اخرى"، مو�ش����حًا ان 
"نوعية مياه االآبار تختلف من منطقة اىل اخرى لكن باملجمل االآبار تبقى 

جزءًا من حل م�شكلة اجلفاف احلادة التي تتفاقم يوما بعد اآخر".

 ال حظر جتوال خال 
اأيام العيد

دياىل.. حفر 100 بئر 
ملواجهة اجلفاف



 اإياد ال�صاحلي
مصارحة حرة

�ض����اق احلال بع����دد كبري من ال�ض����حفيني الريا�ض����يني وُهم يندبون 
حظوظهم بولوجهم مهنة »ال�ض����رائب« ولي�����س املتاعب فقط! لأنهم 
ا حياتهم  تهم ومن قوت اأ�ضرهم وربمّ يدفعون ثمن اأعمالهم من �ضحمّ
دهم واجتاز اخلط الأحمر، وما اأكرثها من  اأ اأحمّ الغالي����ة، اإذا ما جترمّ
ة اأو حتقي����ق مهني جريء اأو تقرير  خط����وط يف العراق، بكلمة ُحرمّ
�ضة ريا�ض����ية، اأو ي�ضت�ض����لموا لأمرا�س لي�ضت  فا�ض����ح لف�ض����اد موؤ�ضمّ
لديه����م الق����درة املالي����ة ملعاجلتهم منها، ه����وؤلء الزم����اء الأنقياء لن 

يجدوا َمن يدفع عنهم اخلطر �ضوى دعاء الأمهات! 
�ض����حافة الريا�ضة يف العراق مترُّ يف فرتة حرجة، ت�ضارع اأمرا�ضًا 
لت ُمرعبة  �ضعبة، وزاد من �ضوء اأحوالها ما تواجهه الباد من حتومّ
جلائحة كورونا اأ�ضابت عددًا كبريًا من الزماء مات بع�ضهم ب�ضبب 
الإهمال واآخرين مل يرتكوا �ض����يئًا ثمينًا من مقتنياتهم اإل وباعوها 
رة  لتوف����ري ال����دواء باهظ الُكلفة، وبرغ����م نداءات ال�ض����تغاثة املتكرمّ
ه اأمرهم مهنيًا واإن�ض����انيًا اإل اأنهم ي�ض����عرون باخليبة كاأنهم  مل����ن يهممّ

ي�ضرخون يف واٍد غريب ل رجع لهم فيه غري ا�ضواتهم!
د  ترى اىل اأين يلجاأ ال�ض����حفي الريا�ض����ي حينما ي�ض����عر بخطر ُيهدمّ
ته اأو ِانعدام مورده املايل وي�ض����بح  حيات����ه من ناحية تدهور �ض����حمّ
ن  عال����ة اأمام زوجته واأولده يف زمن ل غطاء قانوين يحميه ويوؤممّ
م�ض����تقبله؟ فهل لت�ض����ميته بال�ض����حفي الريا�ض����ي اأية عاقة بوزارة 
ال�ضباب والريا�ضة راعية الريا�ضيني لت�ضمله معهم؟ كا، هل للجنة 
ه كجزء اأ�ضا�س عامل يف ان�ضطتها  الأوملبية الوطنية �ض����احية �ضممّ
الي����ات احتاداتها املحلية والدولي����ة؟ كا، هل لدى  ومواِك����ب لكل فعمّ
جلنة ال�ض����باب والريا�ض����ة الربملانية العاج ال�ضايف ب�ضموله اأ�ضوة 
�����س  اد بقان����ون 2013 كونه متخ�ضمّ بالريا�ض����يني الأبط����ال وال����رومّ
بالعم����ل الريا�ض����ي مث����ل املدرب والاع����ب واحلك����م؟ كا بدليل منذ 
�ض����نتني ت�ض����لمّمت اللجنة قوائم من جت����اوزت اأعمارهم اخلم�ض����ني، 
و�ض����اعت ما ب����ني راأي وزارة الريا�ض����ة وم�ض����اِغل اللجنة ذاتها يف 
ة من  ت�ض����ريع القوانني، واملوؤمِل يف الأم����ر اأن كل هذه احللقات املُهممّ
ة لأوك�ضجني ال�ضحافة، ولن ت�ضتطيع  ل الريا�ضة بحاجة ما�ضمّ مفا�ضِ

البقاء يف اأعماق بحر م�ضاغلها من دون ال�ضتعانة به!
يقين����ًا، �ض����يمرمّ وزير الريا�ض����ة ورئي�����س اللجنة الأوملبي����ة ورئي�س 
اللجن����ة الربملاني����ة م����رورًا خاطف����ًا م����ن اأية ق�ض����ية تخ�سمّ م�ض����ري 
رين ذلك باأن لديه مرجعي����ة نقابية ُيكن  ال�ض����حفي الريا�ض����ي، ُمربمّ
اأن يجد �ض����الته عندها، وح����ني يلجاأ اليها تب����ادرُه بحراجة موقفها 
اأي�ض����ًا جتاه ع�ضرات الق�ضايا التي تعجز عن القيام بواجبها املهني 

خا�ضة يف ظروف كورونا نتيجة حمدودية امكانياتها!
ل يك����ن القف����ز فوق حقيق����ة مهمة لعب����ت دورًا �ض����لبيًا يف تقوي�س 
حقوق الزماء وتهمي�س ق�ض����اياهم امل�ض����ريية، فالُدخاء اأ�ض����اءوا 
هات  لقيمة ال�ض����حفي الريا�ض����ي، وتركوا يف معامل �ض����ورته ت�ض����ومّ
بائنة اأمام موؤ�ض�ض����ات الريا�ض����ة والدولة ب�ض����كل عام ب�ضبب �ضلوك 
ثلة تعتا�س على املهنة با�ضاليب ُمجلة مل جتد من يردعها ويعيدها 

اىل مهنها احلقيقية اإن كانت لديها بالفعل!
ة، اىل كلمات الكاتب وال�ضيا�ض����ي اجلزائري عزمّ الدين  اأع����ود كل مرمّ
ميهوب����ي اأح����د اأهم ال�ض����حفيني الريا�ض����يني الع����رب الذي اأ�ض����تهر 
بعم����وده »اأقوله����ا ول اأم�ض����ي« حيث حلمّ �ض����يفًا عرب جمل����ة )حوار 
�ض����بورت( قب����ل عام م����ن توقفه����ا يف 2014، واأجريُت مع����ه مقابلة 
����عة فت����ح خاله����ا الن����ار على اأدعي����اء النتم����اء اىل ال�ض����حافة  مو�ضمّ
الريا�ض����ية وهي ُبراء منهم بعدما اتخذوها بابًا لاإرتزاق وفر�ض����ة 
�ض����ها كما تقت�ض����ي موجب����ات املهنة  للوجاه����ة ومل يار�ض����وا تخ�ضمّ

و�ضوابط التعريف الدقيق ل� »ال�ضحفي الريا�ضي«.
�ض����راحة ميهوبي يف املقابلة ك�ضفت م�ضتور حال بع�س املوؤ�ض�ضات 
الإعامية العربية التي مل تعد حتفظ مهابة وكرامة �ضحفييها وذلك 
�ضة يف ح�ضن » البزن�س«  بتقتري حقوقهم املادية برغم ارمتاء املوؤ�ضمّ
����با حي����اة اأية و�ض����يلة اإعامية،  و�ض����ياع املنهج وال�ض����تقالية َع�ضَ
وحتويل م�ض����ري الر�ض����الة ال�ض����حفية اىل ن�س مدائح����ي يف موالد 

ال�ضاطني!
ونوؤك����د مع ميهوب����ي على معاناتنا �ض����ابقًا وحاليًا وربا م�ض����تقبًا 
م����ن اإقبال ع�ض����رات الدخاء على ال�ض����حافة الريا�ض����ية للح�ض����ول 
على )بطاقة النتماء( با ممار�ض����ة وفقًا ل�ض����وابطها التي ت�ض����رتط 
غ التام للعمل يف كنفها، فاأ�ض����بح واقعها باِئ�ض����ًا وحتوم حول  التفرمّ
ن ل  عي لقبها مممّ اأدائها ال�ض����كوك يف احايني كثرية ب�ضبب وجود ُمدمّ
�ضة  تني اأو ثاث يف زياراتهم للموؤ�ضمّ ة اأو مرمّ يعرفونها اإل بال�ضنة مرمّ
الإعامي����ة اأو من ه����واة كتابة العمود ال�ض����هري فق����ط، ول تراه اإل 
�ض����دفة يف امللعب اأو ال�ض����ارع، وبرغ����م ذلك يقف با خج����ل ليوؤدمّي 
ًا اأمام ها�ض����مي حقوقه يف  دًا و�ض����اجبًا وحُمتجمّ دور املُعار�����س ُمنِدمّ
ال�ضفرات واأغرا�س اأخرى، مطالبًا ب�ضاواته مع الع�ضاء الفاعلني 

..هكذا بكل �ضافة ووقاحة!!

اأوك�صجين ال�صحافة!

ال يمكن القفز فوق حقيقة مهمة لعبت 
دوراً �صلبيًا في تقوي�ض حقوق الزمالء 

وتهمي�ض ق�صاياهم الم�صيرية، فالُدخالء 
اأ�صاءوا لقيمة ال�صحفي الريا�صي، وتركوا في 

معالم �صورته ت�صّوهات بائنة اأمام موؤ�ص�صات 
الريا�صة والدولة ب�صكل عام ب�صبب �صلوك 

ثلة تعتا�ض على المهنة با�صاليب ُمخجلة 
لم تجد من يردعها ويعيدها الى مهنها 

الحقيقية اإن كانت لديها بالفعل!
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ترتق���ب فرقنا الكروية ا�ض���دال مناف�ض���ات 
دوري الكرة املمتاز للمو�ضم 2021-2020 
ر�ض���ميًا، خ���ال الأ�ض���بوع املقبل، و�ض���ط 
اأمني���ات اجلميع بال�ض���تفادة م���ن درو�س 
واخفاق���ات اأدواره املا�ض���ية مل���ن منعت���ه 
الظ���روف من تقدمي امل�ض���توى اجليمّد، يف 
ح���ني ي���رى البع����س اأن حالة ال�ض���تقرار 
الفن���ي والتنظيمي والأمني التي �ض���هدها 
عت فرق الو�ضط على مقارعة  الدوري �ضجمّ
الكب���ار بنتائج لفتة. ويف جميع الحوال 
يظلمّ العنوان الأب���رز هو النجاح باإخراج 
���زة م���ن امل�ض���ابقة مل يقهره���ا  ن�ض���خة مميمّ
فايرو����س كورون���ا مثلما اأج���رب احتادات 
اأخ���رى عل���ى اإيق���اف اأن�ض���طتها للمو�ض���م 

الثاتي على التوايل. 
بع����س  اآراء  ا�ض���تطلعت  )امل���دى( 
�ض���ني يف �ض���وؤون اللعبة لتاأ�ض���ري  املتخ�ضمّ
ماحظاتهم، وال�ضتفادة منها قدر الإمكان 

يف امل�ضابقة القادمة. 

تمّيز ال�صباب
بداية قال احلار�س الدويل ال�ض���ابق اأحمد 
جا�ضم، اأن م�ض���رية الدوري كانت ناجحة 
بامتي���از، وحمل���ت معه���ا عوام���ل النجاح 
بنتائ���ج كب���رية �ض���تخدم م�ض���تقبل الكرة 

العراقية.
���ى اأحمد اأن يتج���اوز الحتاد القادم  ومتنمّ
العقبات التي �ض���هدتها الفرتة املن�ض���رمة، 
يف  وخا�ض���ة  بالتاأكي���د،  لة  م�ض���جمّ وه���ي 
مات جناح  مي���دان الإدارة لأنه���ا م���ن مقومّ
اأ�ض���وة  اللعب���ة  الي���ات  فعمّ وكل  ال���دوري 

بالعامل من حولنا.
واأ�ض���اف :اإن جناح ال���دوري الذي خطف 
لقب���ه فري���ق الق���وة اجلوية بج���دارة قبل 
ثاث���ة اأدوار، هو جناح للجميع، وتاأثريه 
كب���ري عل���ى املنتخبات الوطني���ة يف حلقة 
مرتابط���ة ب���ني ن���ادي الاع���ب ومنتخبه، 
روا  يط���ومّ اأن  �ض���ني  املتخ�ضمّ م���ن  وناأم���ل 
موا  امل�ضابقة التي اأفرزت لعبني �ضباب قدمّ
م�ض���تويات رفيع���ة يف اأغل���ب املباري���ات، 
بالن�ض���خة  ال���دوري  يك���ون  اأن  واأتوق���ع 
املقبلة اأكرث جماًل لوجود التناف�س الكبري 
والتق���ارب الافت بني الف���رق الثمانية اأو 
حت���ى الع�ض���رة �ض���من اجل���دول اخلتامي 
لل���دوري، اإذا مت التخطيط له وفقًا لآليات 
احرتافي���ة تعتمده���ا الحت���ادات املحيطة 

بنا.

جل���ان  عل���ى  :يج���ب  اأحم���د  وخت���م 
التطبيعي���ة حالي���ًا ذات العاقة 

الهتمام  بامل�ض���ابقة، 
�ض���غرية  ب���كل 

ة  كب���ري و
خ�ض���م  يف 
له���م  عما اأ

يف  ي���ر وتوثيقه���ا  تقر
ال���دوري  اأح���داث  اأب���رز  ع���ن  ���ل  مف�ضمّ

ال�ض���تفادة  الق���ادم  لاحت���اد  ليت�ض���نى 
منه���ا، ب���ا ينعك�س على و�ض���ول الكرة 

العراقية اإىل اأف�ضل حال.

غياب الجمهور
بدوره ، طالب الاعب الدويل ال�ض���ابق 
ال���دوري  ن�ض���خة  بتقيي���م  ك���رمي،  ويل 
ل اإيداعها التاريخ قريبًا من جميع  املوؤممّ
ل امل�ضابقة الأوىل  النواحي كونها ت�ض���كمّ
يف اأجندة الحتاد العراقي لكرة القدم.
وذك���ر ك���رمي »اأن روح التناف����س التي 
�ض���هدتها مباريات الف���رق اجلماهريية 
�ض���حنْت مباري���ات ال���دوري، ومل تكن 
�ض���ات كبرية عل���ى هام�س  هنال���ك منغمّ
الع���ادة  ج���رت  مث���ل  اللق���اءات  تل���ك 
ب�ض���بب  رب���ا  املا�ض���ية  ال�ض���نني  يف 
غي���اب اجلمه���ور تنفي���ذًا للتعليم���ات 

املركزي���ة، ويف الوق���ت نف�ض���ه لب���د م���ن 
و�ضع الأخطاء ال�ضغرية للمو�ضم املنتهي 
ر مرة  عل���ى طاولة املناق�ض���ة ك���ي ل تتك���رمّ
الأندي���ة  بع����س  ُمطالب���ة  مث���ل  اأخ���رى 
غ���ري  لأ�ض���باب  مناف�ض���اتها  بتاأجي���ل 
منطقي���ة، وهفوات بع����س احلكام 
»الطبيعية« نتيجة �ض���غوط جدول 
امل�ض���ابقة، ف�ض���ًا ع���ن ا�ض���طراب 
اإعداد بع�س الفرق ب�ض���بب تاأثريات 
ي وباء كورونا التي  ي ملجابهة تف�ضمّ التحدمّ

ت املجتمع كله«. عممّ
واأو�ض���ح »اإن املاع���ب العراقي���ة بخ���ري، 
جن���اح  ز  ع���زمّ فيه���ا  التنظي���م  وم�ض���توى 
م���ن خ���ال ت�ض���مية م�ض���رفني  املباري���ات 
���ًا مثل  دي���ن، ويبق���ى دور اللج���ان مهممّ جيمّ
خ���ال  ال�ض���تقرار  ل�ض���فاء  الن�ض���باط 
م�ض���رية ال���دوري بفر����س عقوبات �ض���د 
اأم  لع���ب  اأم  كم���درب  �ض���واء  امل�ض���يئني 
اإداري، فاجلميع يثمّلون عنا�ضر حمورية 
تتكامل بهم دائ���رة النجاح يف واحدة من 
اأروع بطولت املنطقة جماهريية ومتيزًا 

مهاريًا لاعبني مثابرين«.
ن كرمي يف اخلتام، موقف ال�ض���حافة  وثممّ
والربامج التلفازية التي واكبت م�ض���رية 
اخلام����س  يف  انطاقت���ه  من���ذ  ال���دوري 
والع�ضرين من ت�ض���رين الأول عام 2020، 

اإذ كانت تلفت اأنظار التطبيعية اىل بع�س 
م���ت املقرتحات واأ�ض���اَءْت  الأخط���اء، وقدمّ
زوايا غري منظورة اأم���ام اللجان املعنية، 

وبالنتيجة كان النجاح حليف اجلميع.

�صيناريو مختلف
اأما ال�ض���حفي اح�ض���ان املر�ض���ومي، يرى 
اأن دوري الك���رة جن���ح فنيًا برغ���م بع�س 
�ض���ات الت���ي رافقت اأحداثه للمو�ض���م  املنغمّ
اأنالتطبيعي���ة  الق���ول  ويك���ن  احل���ايل، 
جنحت اىل حد ما يف مت�ض���ية مناف�ض���اته 
الت���ي و�ض���لت اىل حمطات���ه الأخ���رية يف 
ة ت�ضل يف بع�س الأحيان اىل  اأجواء حارمّ

50 درجة مئوية.
وقال :اإن تناف�س 20 فريقًا �ضعب جدًا من 
ناحي���ة التناف����س بامكانيات متوا�ض���عة، 
ى من الو�ضع املادي بجرد  فاأغلبها تت�ضكمّ
انط���اق ال���دوري، يف ظ���لمّ بن���ى حتتي���ة 
وماعب ل ت�ض���تحق اأن يلعب على اأديها 
حتى الفرق ال�ضعبية فكيف بفرق املمتاز؟!
وا�ض���اف: اإن م�ض���اندة و�ض���ائل الإع���ام 
فالنق���ل  غ���ري م�ض���بوقة،  كان���ت  لل���دوري 
م���ع  النتب���اه  لف���ت  م���ا  اأه���م  التلف���ازي 
اأخ���رى  واأم���ور  التنظيمي���ة  اجلوان���ب 
اأخرجت امل�ضابقة ب�ض���يناريو متلف عن 

املوا�ضم ال�ضابقة.
واأكد املر�ضومي اأنه :ُيح�ضب للتطبيعية 
والنا�ض���ئني  ال�ض���باب  دوري���ات  تنظي���م 
والظلمّ واأي�ض���ا دوري الدرج���ة الأوىل، 
وهذا ما كنا نفتقدُه يف ال�ضنني ال�ضابقة، 
عل���ى  ت  اأ�ض���رمّ عندم���ا  فعل���ت  وح�ض���نا 
مواعيد اأدوار بطولتي الدوري والكاأ�س 
من دون تغيري بالرغ���م من كل الظروف 
الت���ي دفعت بع����س الأندي���ة لاعرتا�س 
وم���ن بينها نادي ال�ض���رطة الذي �ض���حب 
لعبيه من مع�ض���كر املنتخب الوطني يف 

الب�ضرة.
وذكر:اأن بع�س املحرتفني ا�ضافوا الكثري 
لل���دوري من خال جهودهم وان�ض���جامهم 
ون���اجت العطاء الكب���ري يف تاأهي���ل فرقهم 
م���ة �ض���واء يف القم���ة  لني���ل املراك���ز املتقدمّ
والو�ض���ط، وه���ذا يع���ود حل�ض���ن اختيار 

اإدارات تلك الفرق للمحرتف املنا�ضب.
وخت���م :اأن هن���اك طاقات �ض���بابية جديدة 
يك���ن اأن تاأخ���ذ طريقه���ا للنجومي���ة بعد 
مو�ض���مني اأو ثاث���ة اإذا م���ا اأب���دت الأندية 
اإهتمام���ًا خا�ض���ًا ب���ا ي���وازي اأهمية رفد 
لني للدفاع عنها  املنتخبات بالاعبني املوؤهمّ

عربيًا وقاريًا.

قبل ا�صدال ال�صتار عن مناف�صات دوري الكرة 2021

التطبيعية نجحت تنظيمياً.. وعطاء المحترفين في القمة.. 
وم�صاندة الإعالم غير م�صبوقة!
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ريا�ض���يًا  نادي���ًا  ع�ض���ر  اأثن���ا  اأعل���ن 
م�ضاركته يف بطولة دوري النا�ضئني 
ل اإقامتها يف كرباء  بكرة الي���د املوؤممّ

العام اجلاري.
وق���ال ح�ض���ام عبد الر�ض���ا، املن�ض���ق 
الي���د:«اأن  ك���رة  لحت���اد  الإعام���ي 
حمم���د  برئا�ض���ة  الحت���اد  اإدارة 
ُكت���ب  ت�ض���لمّمت  الأعرج���ي  ها�ض���م 
يف  بامل�ض���اركة  الراغب���ة  الأندي���ة 
دوري النا�ض���ئني قب���ل انته���اء امل���دة 
دة لها، بهدف املبا�ض���رة بتهيئة  املحدمّ
م�ض���تلزمات اجناح البطولة وتوفري 
الأج���واء الهادفة لرعاية فرق الفئات 

العمرية«.
كرب���اء  اأندي���ة  :«وافق���ت  واأ�ض���اف 
واأوروك  وامل���رور  مي�ض���ان  ونف���ط 
وال�ض���ليمانية  وامل�ضيب  وال�ض���ماوة 

واجلماهري وبلدية الب�ضرة و�ضاح 
الدي���ن والك���وت ودي���اىل، عل���ى زجمّ 
فرقها النا�ضئة يف بطولة عام 2021 
���ط له من���ذ بداية  باندف���اع كب���ري ُخطمّ
بانتق���اء  اأم���ًا  الريا�ض���ي،  املو�ض���م 
هم اىل ف���رق  بع����س البارزي���ن ل�ض���ممّ

�ضباب اأنديتهم«.
امل�ض���ابقات  جلن���ة  :«اأن  واأو�ض���ح 
برئا�ضة الكابنت خليل اإبراهيم تعكف 
على و�ضع اللم�ضات النهائية لفقرات 
ببطول���ة  اخلا����س  الفن���ي  املوؤمت���ر 
دت  دوري النا�ض���ئني لكرة اليد، وحدمّ
انعقاده يوم الأربعاء املوافق الرابع 
ع�ض���ر من مت���وز اجل���اري بال�ض���اعة 
ممثل���ي  لط���اع  م�ض���اء،  الثامن���ة 
الأندي���ة امل�ض���اركة عل���ى اأب���رز مواد 
لئحة اللجنة والتعليم���ات املُعتمدة 
يف البطولة، وال�ضتماع ملاحظاتهم 
القيمّمة من اأجل تفادي اأية م�ضكلة يف 

طريق املناف�ضة امل�ضروعة«.  
بالق���ول  عبدالر�ض���ا  ح�ض���ام  وخت���م 
:”ي�ضعى احتاد كرة اليد اىل ديومة 
ن�ض���اط الفئات العمرية يف مثل هكذا 
بطول���ة يحر����س عل���ى زي���ادة خربة 
املدرب���ني ال�ض���باب فيه���ا، واحت���كاك 
املوهوبني مع بع�ضهم، ولفت اأنتباه 
مدرب���ي املنتخبات الوطني���ة ملراقبة 
متابع���ة  بغي���ة  املهاري���ني  الاعب���ني 
وتقيي���م م�ض���توياتهم والهتمام بهم 

م�ضتقبًا«.
الهيئ���ة  خط���ت  اأخ���رى،  جه���ة  م���ن 
ال�ض���عبي  احل�ض���د  لن���ادي  الإداري���ة 
���ة عرب  الريا�ض���ي خط���وة فني���ة مهممّ
ال�ض���ابق  ال���دويل  الاع���ب  ت�ض���مية 
والكاب���نت املجتهد خالد عدنان مدربًا 
لفريقها، واأنهت اإج���راء التعاقد معه 
لقي���ادة فريق كرة اليد يف مناف�ض���ات 

املو�ضم املقبل 2022-2021.

ماك���ه  اأن  خال���د،  الكاب���نت  وذك���ر 
مهمت���ه  يف  ل���ه  امل�ض���اعد  التدريب���ي 
اجلدي���دة يتاأل���ف م���ن نعم���ان من���ذر 
مدربًا م�ض���اعدًا، وم�ض���طفى يا�ض���ني 
مدرب���ًا للحرا�س، وحممود �ض���بحي 
م�ض���رفًا للفريق، و�ض���يبذل ق�ض���ارى 

جهده وما يكتنزه من خربة فنية من 
اأجل حتقيق نتائج متقدمة يف دوري 

كرة اليد.
احل�ض���د  ن���ادي  اإدارة  :«اأن  وك�ض���ف 
ال�ض���عبي، قد اخت���ارت جمموعة من 
الاعب���ني لتمثيل النادي يف املو�ض���م 
اجلدي���د بعد درا�ض���ة م�ضتفي�ض���ة مع 
ت :جندت  امل���اك التدريب���ي، و�ض���ممّ
وهيث���م  اأ�ض���عد،  وك���رار  حم���ود، 
ورام���ي  غ���امن،  ويون����س  بو�ض���ف، 
وحي���در  رفع���ت،  واأ�ض���امة  عل���ي، 
عل���ي، والأم���ري علي، واأحم���د خالد، 
وم�ض���طفى بك���ري، وق�ض���ي جب���ار، 
وعل���ي �ض���عدون، و�ض���جاد حم���ودي 
نا�ض���ر، ومنتظر ناظم، وعلي كرمي، 
و�ض���جاد طال���ب« مبين���ًا اأن »الإدارة 
ة الفري���ق بالتعاق���د م���ع  زت ق���ومّ ع���زمّ
الاع���ب ال�ض���وري املح���رتف فرا�س 
ات مميمّزة ت�ضنع  ملا يتلكه من موؤهمّ

الفارق يف املباريات«.
ولف���ت الكابنت خال���د اإىل :«اأن اإدارة 
برئا�ض���ة  ال�ض���عبي  احل�ض���د  ن���ادي 
الكاب���نت خال���د كبيان اأولت���ه وماكه 
امل�ض���اعد، الثقة الكبرية لرفع قدرات 
لعب���ي الفري���ق يف اأول مو�ض���م ل���ه، 
وت�ض���جيل نتائ���ج جيدة ت�ض���عه بني 
الأندية املتناف�ضة على املراكز الثاثة 
الأوىل، با يليق با�ضم النادي الذي 
�ض���احة  يف  �ض���عبًا  رقم���ًا  �ض���يكون 

املناف�ضة«.
وكانت اإدارة نادي احل�ض���د ال�ضعبي 
الريا�ض���ي، قد اأجتمعت م���ع الكابنت 
خال���د عدن���ان، واأتفق���ت مع���ه عل���ى 
تهيئة برنامج تدريب���ي متكامل يبداأ 
تنفيذه يف اخلام�س ع�ض���ر من �ض���هر 
اآب املقب���ل، ب���ا يتماهى م���ع املوعد 
د من قب���ل احتاد كرة  الر�ض���مي املحدمّ

اليد لنطاق الدوري. 

12 ناديًا في بطولة نا�صئة اليد.. وكبيان يمنح الثقة لـ عدنان

 بغداد/ المدى

اآ�ضيا  ك��اأ���س  ت�ضفيات  ق��رع��ة  رف��ع��ت 
23 عامًا، من�ضوب  القدم حتت  بكرة 
ملنتخبنا  التدريبي  للماك  التفاوؤل 
النتائج  حتقيق  باإمكانية  الأومل��ب��ي 
تخلمّ�س  فيما  جمموعته،  يف  اجليدة 
قرب  �ضغط  م��ن  النا�ضئني  منتخب 
العرب  ك��اأ���س  بطولة  يف  م�ضاركته 
للمنتخبات حتت 17عامًا بعد اأرجاء 

موعدها.
وبدت عامات الرتياح يف ت�ضريح 
الت�ضيكي  الأومل��ب��ي  منتخبنا  م��درب 
مريو�ضاف �ضوكوب، بعد اأن اأوقعت 
 23 حت��ت  اآ�ضيا  ك��اأ���س  بطولة  قرعة 
الثالثة  املجموعة  يف  منتخبنا  عامًا 
)امل�����ض��ي��ف��ة(  ال��ب��ح��ري��ن  ج����وار  اىل 
اأنه  موؤكدًا  واملالديف،  واأفغان�ضتان 

جيدة  نتائج  حتقيق  علينا  ب  يتوجمّ
يف  للتواجد  ال��ن��ج��اح  ف��ر���س  ز  ت��ع��زمّ
تنظيمها  ��ل  امل��وؤممّ البطولة  نهائيات 
العا�ضمة الأوزبكية ط�ضقند عام  يف 

.2022
ويرى �ضوكوب، الذي �ضبق اأن عمل 
مرهونة  فر�ضتنا  »اأن  البحرين  يف 
ال��ذي  البحريني  املنتخب  بتجاوز 
اأع��رف كل �ضيء عنه، واأب��رز لعبيه 

ر اللعبة هناك«. وكيفية تطومّ
د على »وجوب الفوز بالتوايل،  و�ضدمّ
اىل  والنتباه  املجموعة،  فرق  على 
امل��ن��ت��خ��ب��ات مت��ت��ل��ك حق  ج��م��ي��ع  اأن 
التاأهل اىل نهائيات البطولة، وعليه 
لب��د م��ن ُم��راع��اة ذل���ك، ب��رغ��م الثقة 
الكبرية على جناحنا يف الت�ضفيات 
من  املزيد  وبذلهم  الاعبني  بتعاون 

اجلهود«.

وي��ق�����ض��ي ن��ظ��ام ال��ت�����ض��ف��ي��ات ال��ت��ي 
23 اىل  ع  من  التجممّ �ضتقام بطريقة 
بتاأهل  امل��ق��ب��ل،  الأول  ت�ضرين   31
املنتخب احلائز على املركز الأول يف 
كل جمموعة من املجموعات الإحدى 
اأوزبك�ضتان،  نهائيات  اإىل  ع�ضرة 
منتخبات  اأرب��ع��ة  اأف�ضل  وترافقهم 

حتتل املركز الثاين.
�ضوريا  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  وت�����ض��م 
وق�����ط�����ر )امل���������ض����ي����ف( وال���ي���م���ن 
الثانية  وامل��ج��م��وع��ة  و���ض��ري��ان��ك��ا، 
)امل�ضيف(   وطاجيك�ضتان  اإي����ران  
وال��ن��ي��ب��ال ول���ب���ن���ان، وامل��ج��م��وع��ة 
ال���ث���ال���ث���ة ال������ع������راق وال���ب���ح���ري���ن 
واملالديف،  واأفغان�ضتان  )امل�ضيف( 
وامل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة ال�����ض��ع��ودي��ة  
)امل�ضيف(   وال��ك��وي��ت  وبنغادي�س 
واأوزبك�ضتان، واملجموعة اخلام�ضة 

والهند  وُعمان  )امل�ضيف(  الإم��ارات 
وق���ريغ���ي���ز����ض���ت���ان، وامل���ج���م���وع���ة 
)امل�����ض��ي��ف(  الأردن  ال�������ض���اد����ض���ة 

وفل�ضطني  وتركمان�ضتان. 
م���ن ن��اح��ي��ت��ه، األ���ق���ى ق����رار الحت���اد 
اإقامة  موعد  ب��اإرج��اء  للعبة  العربي 
كاأ�س  بطولة  م��ن  ال��راب��ع��ة  الن�ضخة 
عامًا،   17 حتت  للمنتخبات  العرب 
رة يف امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة من  امل���ق���رمّ
املقبل،  اآب   14 ول��غ��اي��ة  مت���وز   29
ب�ضاركة 16 منتخبًا، ارتياحًا كبريًا 
للنا�ضئني  منتخبنا  م�ضوؤويل  ل��دى 

بكرة القدم.
املنتخب،  م��درب  كمال  ح�ضن  وذك��ر 
�ضغط  م��ن  يعاين  ك��ان  منتخبنا  اأن 
البطولة،  انطاق  قرب  ب�ضبب  كبري 
اأما الآن  وعدم اجلاهزية التامة لها، 
ال��ق��ادم  ال��زم��ن  ا�ضتثمار  ب��الم��ك��ان 

مل�ضاعفة ا�ضتعداد الاعبني للبطولة، 
اأم مت  امل��غ��رب  اأق��ي��م��ت يف  و���ض��واء 
نقلها اىل مكان اآخر اأم مل تقم فنحن 
ال��ي��وم��ي �ضمن  ال��ت��دري��ب  ن��وا���ض��ل 
م�ضروع البناء ال�ضليم و�ضناعة جيل 
للعراق  ف  امل�ضرمّ التمثيل  على  ق��ادر 

م�ضتقبًا.
املغربية  ��ة  ال�����ض��حمّ وزارة  وك��ان��ت 
ت ح��زم��ة م���ن ال��ت��و���ض��ي��ات  ق���د اأق�����رمّ
الح��رتازي��ة  ب���الإج���راءات  اخلا�ضة 
��ي��ة مل��ن��ع ان��ت�����ض��ار ف��اي��رو���س  ال�����ض��حمّ
اجتماع  ع��ل��ى  وامل��ع��ط��وف��ة  ك��ورون��ا 
اللجان املخت�ضة، تفاديًا لأية ماطر 

�س لها املنتخبات امل�ضاركة.  تتعرمّ
ال��ع��رب حتت  واأوق��ع��ت قرعة ك��اأ���س 
�ضمن  للنا�ضئني  منتخبنا  عامًا   17
تون�س  جانب  اىل  الثالثة  املجموعة 

وموريتانيا واليمن.

�صغوط بــال  كــمــال  ونا�صئة  بــالأولــمــبــي  متفائل  �ــصــوكــوب 
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قناطر

الرثاثة على م�شطبة بالع�شار 

 �سامل رو�سان املو�سوي*

 طالب عبد العزيز

 لطفية الدليمي

يف مدنن���ا احل���ارة، يف ال�شواح���ي املزدحم���ة، ذات اال�شواق 
الكاذب���ة، واملباين �شيئ���ة التهوية، واملف�شوح���ة يف ت�شريف 
مياهه���ا الثقيل���ة، يف اأحي���اء الب�ش���رة، و�ش���ط الع�ش���ار، التي 
ماتزال قائمة عل���ى اأ�شا�س رنينها التاريخ���ي، و�شدى اأ�شماء 
من�شئيه���ا، ولي�س على حقيقة ما ه���ي عليه اليوم، فقد انق�شى 
ع�ش���ر امل�شيد االول، ي���وم كان البّناُء  يعي ماذا يعني اأن تبنى 
منزاًل، �شوقًا، متنزهًا عامًا، ويف اأزقة االحياء متهالكة املنازل: 
ال�شعودي���ة، الك���ّزارة، البّج���اري، ال�شاع���ي، العزيزية، �شوق 
حن���ا ال�شيخ الق���دمي، �شوق احُلوري���ة، اأم الدجاج واخل�شارة 
وغريها يف ال�شواح���ي القدمية هذه عليك اأن ال ت�شري وحدك 

يف الليل، الأنك �شت�شطدم بكل �شيء اإال اجلمال.
ولع���ل اأغ���رب م���ا ميك���ن معاينت���ه هناك ه���ي اأرت���ال اجلرذان 
والقط���ط والكالب، الت���ي جتوب ال�ش���وارع ال�شيق���ة، معتمة 
االنحناءات، واملتخذة من االنقا�س واالثاث املرتوك، وامللقى 
هن���ا وهناك ماآمن له���ا، تلك التي ال جتد غراب���ة يف م�شادفتها 
باأمكن���ة كث���رية، يف �شاع���ات انقط���اع الكهرب���اء خا�ش���ة. لكنَّ 
االغرب من ذلك كله هو ان�شداد اأبناء �شاكني االحياء هذه اىل 
العاب كرة القدم، ومتابعة اأخب���ار املدن املتح�شرة، والتفكري 
بال�شف���ر اىل باك���و وبيالرو�شي���ا ورو�شي���ا البي�ش���اء، هناك، 
حي���ث ي�شقط الثلج اأبي�س كثيفًا، فيختلط مع �شيقان واأرداف 
الن�شاء اجلميالت، هذه احلياة وبهذا التباين، بهذا االختالف 
ال تع���دم م���ن ي�شادفك يف النه���ار ليتحدث ع���ن الرثاثة، واآالن 
بادي���و ونظ���ام التفاه���ة... امل�شطلح���ات الت���ي انتجتها ثورة 

ت�شرين.  
عل���ى اإح���دى م�شاط���ب نه���ر الع�ش���ار، قبال���ة ف���رن وحلويات 
ال�شع���دي جل�شُت، اأنتظُر ابن���ي، الذي �شيقلن���ي ب�شيارته اىل 
البي���ت، يف ال�شاع���ة املتاأخرة من الليل هذه، ه���و تاأخر بع�س 
دم���ان كل اىل بيت���ه، اأخذته���م �شيارات  ال�ش���يء، فان�ش���رف النِّ
االج���رة، اأو انح�ش���روا يف �شي���ارة واح���دة، وبقي���ت، وحدي 
اأطالع يافطات املحال، فاأقراأ: �شط العرب فون، مقهى البقالني، 
فن���دق الليلة ال�شعي���دة، وحار�س الكراج غ���ري م�شوؤول عن ما 
بداخ���ل ال�شيارة. مترق �شيارة �شرط���ة النجدة بطيئة، ال ياأبه 
له���ا جماعة امل�شردي���ن، الذين اتخذوا م���ن امل�شطبة املجاورة 
جمل�شًا لهم، وراحوا يجادلون يف اهمية ال�شريعة على النهر، 
ويحث���ون احلكومة عل���ى ت�شريف مياهه الق���ذرة بتجاه �شط 
الع���رب الكب���ري، ووجوب قي���ام جمموعة النا�شط���ني املدنيني 
بغلق منافذ ال�شرف ال�شحي، لئال تت�شرب اجلرذان من النهر 

اىل ماحتت امل�شاطب..    
ال اأع���رف م���ا اإذا كان���وا ق���د �شرب���وا م���ن اخلم���رة اأك���ر مم���ا 
يج���ب، اأو اأن خمرته���م مغ�شو�ش���ة اأكر، فاحلدي���ث الذي كان 
يج���ري بينه���م يتخذ م�ش���ارب �شتى، في���ه من اجل���د مثلما فيه 
م���ن اله���زل وال�شطح. كنت للت���و قد انهيت م���ع اال�شدقاء، يف 
املكت���ب البائ����س، مبربدة مائ���ه، ذات الهواء غ���ري امل�شمى يف 
كتب الروائ���ح والعطوراحاديث ال�شع���ر والكتب واملو�شيقى 
والفل�شفة، وها هم �شركائي يف امل�شطبة املجاورة ي�شتعيدون 

معي �شيئًا من ذلك. ثمة ما يوؤكد اخللل يف اخلمرة..
    ه���ل �شيك���ون مبق���دروي ت�ش���ور مالب�س وح�شم���ة مرتادي 
�ش���ارع الوطن���ي، بنوادي���ه وكابريهات���ه وحانات���ه و�ش���وت 
املط���رب الو�شيم عبا�س الب�ش���ري، والفرقة االرجنتينية التي 
رق�ش���ت مع ن�شائها، ثم���ال قبل اأربعة عقود م���ن اليوم، انا مع 
جمموع���ة اال�شدقاء، الذي غ���ادروا مقهى ابي جناح معي اىل 
هناك، حيث �شيكون للحدي���ث يف ال�شعر والكتب واملو�شيقى 
والفل�شف���ة معن���ى اآخ���ر، خ���ارج اآالن بودي���و ونظ���ام التفاهة 

والرثاثة.

 

يخبُرنا الفيزيائي الالمع فريمان 
 )Freeman Dyson) 1923 – 2020 داي�سون

 The ًفي كتابه الرائع (العاِلُم متمّردا
Scientist as a Rebel( اأّن روح التمّرد 

والم�ساءلة الحثيثة هي بع�ُض اأعظم 
مّيزات العقل العلمي، وي�سهُب داي�سون 

في الف�سول االفتتاحية من الكتاب في 
�سرد تفا�سيل عن الروح المتمّردة لدى 

بع�ض �سانعي العلم الحديث.

ثّمة  ب��ل  ؛  للعلم  االأب���رز  اخل�شي�شة  ال��ت��م��ّرد  لي�س    
ال��ق��وة االع��ظ��م يف  ك��ون��ه  م��ن��ه��ا:  اأخ����رى  خ�شائ�س 
االإرتقاء باأخالقيات الب�شر ب�شبب قوة اأخالقية كامنة 
االأخالقي  االإرتقاء  ق��درات  على  ينطوي  اأنه  )اأو  فيه 
التغيري  قوة  واأّن��ه  مقابلة(،  مكافاأة  انتظار  غري  من 
واأّنه  احلياة،  ت�شكيل  تعيد  التي  احلا�شمة  الدنيوية 
)كما  البا�شكالية  املقامرة  لنمط  وفقًا  التعامل  اليقبُل 
العلم  يف  االإ�شتغال  يقبُل  امل��رء  الدين(.  مع  يح�شُل 
اأو اليقبل: لي�س ثمة َمْن يق�شرُه على ممار�شة علمية 
ال�شغف  �شوى  مغاليقها  يفّك  ول��ن  عليه  ت�شتع�شي 
اأو  م��راوغ��ة  اأو  مل��ن��اورة  الم��ك��ان  بالعلم.  ال�شخ�شي 

اإدعاءات م�شّخمة.
  لن اأخفي اأملي اأو �شعوري باحلزن واأنا اأرى كتاباتي 
هذه  واطئة.  ق��راءات  حتقق  العلمية  مرتجماتي  اأو 
حولها.  لالإلتفاف  اأ�شعى  ول�شُت  بها  اأع��رتف  حقيقة 
ل�شنا جمتمعًا ن�شاأ على قاعدة كان العلم اأحد اأعمدتها 
يجعله  مبا  حياتنا  يف  العلم  ي�شهم  ومل  الرئي�شية، 
لثقافة  �شانعة  مّت�شقة  اأن�����ش��اق  يف  حتتية  ق��اع��دة 
واق��ع  الي��الم�����ُس  ف��وق��ي  ب��ن��اٌء  عندنا  العلم  ر�شينة. 
لذا  ؛  ال���روة  خلق  يف  والي�شاهُم  اليومية  احل��ي��اة 
منّفرة  مدر�شية  ممار�شة  اإىل  اأق��رب  البع�ُس  يح�شبه 
االأل��وان  �شتى  ت�شمُّ  �شا�شعة  غابة  العلُم  وم�شجرة. 
الغابة  ه���ذه  وال��ت��ن��ّوع��ات احل��ي��وي��ة، وال��رح��ل��ة يف 

مغامرة مده�شة لكّل عقل �شغوف.
*  *  *  *  *

�شان  مدينة  من  قريبًا  يت�شامخ  مهيب  ن�شٌب  ثمة    
التالية  ال�شعرية  االأبيات  تك�شا�س.  بوالية  اأنطونيو 

مكتوبة اأ�شفل الن�شب:
 

اإالَم يهدُف ن�شاطنا الب�شري؟
املزيد من املدار�س، والقليل من ال�شجون

نريُد كتبًا اأكر، وبنادق اأقّل
نريُد تعليمًا اأف�شل، وعيوبًا اأقّل

نريُد راحة اأكر، وج�شعًا اأقّل
نريُد عدالة اأكر، وانتقامًا اأقّل

نريُد املزيد من الفر�س لزراعة الطبيعة بكيفية اأف�شل

 
موؤ�ش�س  غ��وم��ري���س،  �شامويل  ماكتبه  بع�ُس  ه��ذا 
رئي�س  واأّوُل  للعّمال،  ال��ف��درايل  االأمريكي  االإحت���اد 
له. بعد �شبعني �شنة من وفاة غومري�س ت�شاءل دور 
)كتب  يف  غومري�س  اأح��الم  وراح��ت  النقابات،  ه��ذه 
تبدو  اأق��ّل،،،(  اأكرب وج�شع  اأق��ّل، راحة  اأكر وبنادق 
اأحالمًا فنتازية من املا�شي البعيد يف جمتمع اأمريكي 
تكّر�شت فيه اآيديولوجيا ال�شوق احلّرة وال�شيا�شات 

النيوليربالية اجل�شعة.  
اآل��ة ج��ب��ارة وِج��دت  اأح��ي��ان��ًا وك��اأن��ه  العلم  لنا    يبدو 
بقيادة  واملم�شكة  الغنية  الطبقات  مل�شلحة  واأدمي��ت 
ه��ذه  امل����ايل.  التمكني  ب�����اأدوات  وامل��دع��م��ة  ال�شلطة 
اأخدوعة كربى. العلُم هو القوة الكربى التي �شاهمت 
والتطّور  الب�شر جميعًا،  باأحوال  املادي  االإرتقاء  يف 
احل�س  ج��ذوة  ماُيبقي  هو  الب�شر  عامة  ل��دى  امل��ادي 
مثاًل  تقراأ  اأن  ج��ّرْب  نفو�شهم.  يف  متقدة  االأخ��الق��ي 
يف  نوبل  جائزة  على  للحائز  الذباب(  )�شّيد  رواي��ة 
االأدب )وليام غولدنغ( و�شتعرُف اأّي نكو�س حيواين 
�شيتمّلُك  البدائية  البيولوجيا  ا�شتحقاقات  نحو 
نف�شها  جتُد  عندما  مغلقة  ب�شرية  جماعة  اأية  اأع�شاء 
بفناء  ت��ن��ذُر  حقيقية  وج��ودي��ة  اأخ��ط��ار  مواجهة  يف 
اأ�شبع  التقنية:  ومنتجاته  العلم  مافعله  هذا  قريب. 
الوح�س البيولوجي املت�شّور جوعًا يف روح كّل فرد 
مّنا، ويف الوقت ذاته منحنا الوقت واالإمكانية للتلذذ 
والتقنية  العلم  مافعله  ك��ّل  م��ع  لكن  ؛  احل��ي��اة  مبتع 
حقوق  على  االإف��ت��ئ��ات  يف  ي��رغ��ُب  البع�س  ف��الي��زال 
االأخ��الق��ي  ت��ط��ّوُرن��ا  ماميلكون.  و�شلبهم  االآخ��ري��ن 
املنظومة  مثالب كثرية، والتعويل على  ناق�ٌس وفيه 
الدين  ف�شلى.  بنتيجة  ينتهي  لن  الدينية  االخالقية 
مامل  دواخلنا  يف  القابع  الوح�س  ه��ذا  ي��رّو���س  ل��ن 
ال�شخ�شية  بروؤيتنا  م�شتعينني  نحُن لرتوي�شه  ن�شَع 
واإرادتنا العقلية امل�شنودة بدافعية تتعاىل على نظام 
هذه  لنا  توؤّكُد  الب�شرية  واخلربة  االأخروية،  املكافاأة 

القناعة.
  يتفاخر عامل الريا�شيات جي. اإج. هاردي باأّن اأعماله 
جمايل  بح�س  مدفوعة  كانت  املبهرة  الريا�شياتية 
عملية،  اأه���داف  اأي��ة  لها  تكون  اأن  والمي��ك��ن  حم�س 
مفاُدها  مقاي�شة  و�شع  ح��ّد  اإىل  ال�شوط  ب��ه  وذه��ب 
تعزيز  اإىل  ف�شيميُل  للب�شر  مفيدًا  ك��ان  اإذا  العلم  اأّن 
توزيع  يف  التفاوت  على  القائمة  التنمية  من  منط 
اأط��روح��ة  ه��ذه  الب�شرية.  وت��دم��ري احل��ي��اة  ال���روة، 
�شديدة التطرف فيها �شبغة عتيقة ترى يف املمار�شة 
العلمية �شيئًا �شبيهًا باملمار�شة الالهوتية يف االأديرة 
ف�شاًل عن اأنها تغ�سُّ الطرف عن ال�شيا�شات الب�شرية 
التي تر�شم معامل توظيف خمرجات العلم والتقنية. 
ثّم  اآخ���ر،  ���ش��يء  العلمية  وال�شيا�شات  ���ش��يء  العلم 
يف  غ��ارق��ة  ب���دت  وم��ه��م��ا  العلمية،  اال���ش��ت��غ��االت  اأّن 
يكون  اأن  فيمكن  )الريا�شياتية(  الرمزية  ا�شتغاالتها 
لها تطبيقات مبا�شرة، ورمبا من املنا�شب االإ�شارة اإىل 
اّن عمل هاردي يف نظرية االأعداد كانت له توظيفات 
وفاته  بعد  طّورت  التي  الت�شفري  نظرية  يف  مبا�شرة 

عام 1947.
مع�شالت  تثرُي  التي  العلمية  التقنيات  اأّن  ُيالحُظ    
التثريها.  التي  تلك  من  بكثري  اأق��ّل  ك��ربى  اأخالقية 

منط  يف  تتحّكم  ���ش��ارت  امل��ال  اأ���ش��واق  اأّن  �شحيٌح 
احلديثة  التقنيات  معظم  واأّن  التقنيات،  تطوير 
اال�شهم  اأ�شحاب  اأم���وال  روؤو����س  زي��ادة  على  عملت 
االإ�شطناعي  ال��ذك��اء  نظم  تطوير  واأّن  وال�شندات، 
اخلبرية باتت تهّدد بت�شريح اأعداد كبرية من العّمال 
نطاق  يف  االأخ��الق��ي��ة  املع�شالت  ه��ذه  تبقى  لكن  ؛ 
ال�شيا�شات الب�شرية وكيفية الت�شّرف ب�شاأنها من قبل 

احلكومات واملوؤ�ش�شات البريوقراطية الكربى.
  دعونا نتخذ من الدراجة مثااًل ب�شيطًا لبيان الطريقة 
�شلوكياتنا  ت�شكيل  اإع��ادة  يف  العلم  فيها  �شاهم  التي 
اأك��ر  قبل  ال��ه��وائ��ي��ة  ال��دراج��ة  �شاعدتنا  الب�شرية: 
وبكلفة  احلرية  من  جيد  بقدر  التنّقل  على  ق��رن  من 
ال��دراج��ة  تكن  مل  اجلميع.  متناول  يف  ه��ي  معقولة 
عوائل  من  متحّدرين  اأو  اأغنياء  على  وقفًا  الهوائية 
ملنتج  مثاٌل  الهوائية  ال��دراج��ة  غنية.  اأر�شتقراطية 
االإجتماعية  العدالة  من  قدر  اإ�شاعة  يف  �شاهم  علمي 
اأو  جمتمعية  كوابح  وج��ود  ع��دم  ظ��ّل  يف  وبخا�شة 
ت�شريعية تعيق رواجه بني اأو�شع قطاعات املجتمع. 
��ع م��ن تخوم  ج���اءت ال��دراج��ة ال��ب��خ��اري��ة لكي ت��و���شّ
حرية التنّقل املتاحة لنا، و�شار يف م�شتطاع اأي فرد 
)ومنهم اأبناء طبقات عاملة وفقرية(  يف ع�شرينيات 
القرن املا�شي القيام بجولة �شاملة يف خمتلف اأرجاء 
على  ذات��ه   الوقت  العلم يف  االأورب��ي��ة. عمل  ال��ق��ارة 
تطوير مهاراتنا اليدوية ؛ ف�شائق الدراجة البخارية 
اأن  �شوى  بو�شعه  لي�س  بعيدة  مناطق  يجوب  وه��و 
ح�شول  عند  امليكانيكية  ع��ّدت��ه  �شندوق  اإىل  يلجاأ 
طارئ يف دراجته، وهذا التطّور يف املهارة اليدوية 
اإنعك�س اإيجابيًا يف اأنظمة التعليم التي راحت توؤّكد 
على اأهمية التعليم املهني والهند�شي وعدم االإقت�شار 
مثلما  والالهوت  واللغات  الكال�شيكيات  درا�شة  على 
)كامربدج  االأوىل  اجلامعات  كربيات  يف  �شائعًا  كان 
الهوائية  الدراجة  مثال  ي�شحُّ  مثاًل(. هل  واأك�شفورد 
والبخارية على املفاعالت النووية مثاًل؟ كال بالطبع 
ومكلفة  معقدة  اإن�شائية  كتلة  ال��ن��ووي  فاملفاعل  ؛ 
اأو  ح��ك��وم��ات  ���ش��وى  بعبئها  النهو�س  الت�شتطيع 

�شركات ثرية بال�شرورة.
  مييل العلم احلديث اإىل تعزيز الفردانية. �شاعت يف 
باحلا�شوب  املدعم  الت�شميم  تقنيات  �شابقة  �شنوات 
ويرى   ،CAM باحلا�شوب  املدعم  واالإنتاج   ،CAD
كثري من العلماء اأّن الوقت لي�س ببعيد عندما �شُيتاُح 
الكالب  اأو  للطيور  الوراثي  النمط  اإنتخاب  الأحفادنا 
يريدونها  التي  الب�شرية  االأجنة  حتى  اأو  القطط  اأو 
والتكاثر   ،CAS باحلا�شوب  املدعم  االإنتخاب  عرب  

.CAR البيولوجي املدعم باحلا�شوب
وا�شطة  يكون  اأن  للعلم  بها  ميكن  التي  الو�شائل    
اأو ال�شر كثرية ومتنّوعة، وثمة قاعدة �شائدة  للخري 
ي�شعى  عندما  ال�شر  اأج��ل  من  يعمل  العلم  ب��اأّن  ت��رى 
لالأغنياء  الطيب  والعي�س  اللهو  و���ش��ائ��ل  لتوفري 
توفري  على  يعمل  عندما  خ��رّيًا  العلم  وي�شبح  فقط، 
معظم  اأّن  احل��قُّ  للفقراء.  االأ�شا�شية  االإح��ت��ي��اج��ات 
العلماء مييلون اإىل هذه الروؤية، ومل تكن متبنياتهم 
املارك�شية �شوى تاأكيد لهذه الروؤية حتى لو تخالفت 

مع روؤية �شانعي ال�شيا�شات العلمية.
  ميكُن عّد اخلف�س امل�شتدمي الأ�شعار منتجات التقنية 

وال�شيارة  الدراجة  للعلم.  الكربى  الف�شيلة  العلمية 
وال��ن��ق��ل ب��وا���ش��ط��ة ال��ق��ط��ار واحل��وا���ش��ي��ب واأج��ه��زة 
اأمثلة على ذلك حتى لو ظّل بع�شها  الهاتف املحمول 
خارج نطاق القدرة املالية ل�شرائح لي�شت بالقليلة من 
بني  املالية  الفجوة  ت�شييق  على  يعمل  العلم  الب�شر. 
النا�س ؛ لكّن ال�شيا�شات املدعومة بروؤى اآيديولوجية 
بني  الفا�شلة  الفجوة  تعظيم  على  تعمل  التي  ه��ي 

االأثرياء والفقراء.
يف  وامل�شاريع  البحوث  ودع��م  متويل  جل��ان  متيل    
ذات  تطبيقية  تقنيات  على  الرتكيز  اإىل  اجلامعات 
االأغنياء  تخدم  فهي  وبالتايل  اأك��رب،  جتارية  عوائد 
اأكر من الفقراء الأّن االأغنياء هم من ي�شتطيع حتّمل 
تكاليف الدفع وبخا�شة يف املراحل االولية من اإطالق 
هذه التقنيات امل�شتحدثة وقبل اأن ت�شبح �شائعة على 

نطاق جتاري وا�شع )احلوا�شيب مثااًل(.
اأراد  لراأ�شمايل  ف��ري��دًا  م��ث��ااًل  ف���ورد(  ي��ق��ّدُم )ه��ري    
على  الهائلة  وق��درت��ه  ال��دك��ت��ات��وري��ة  �شلطته  ف��ر���س 
�شيارته  على  الطلب  تعزيز  يف  ال�����ش��ي��ارات  اإن��ت��اج 
اجلديدة )فورد موديل T ذائعة ال�شهرة( ؛ فقد خّف�س 
اأنه �شمح ببيعها لعّمال  اأ�شعارها بدرجة كبرية حتى 
ي�شابه  من  ثّمة  هل  للغاية.  مريحة  باأق�شاط  م�شنعه 
فورد بني اأثريائنا اجل�شعني؟ الباأ�س هنا من االإ�شارة 
راأ�شمالية  هي  العراقية  راأ�شماليتنا  اأّن  حقيقة  اإىل 
مالية تعمل على مداورة راأ�س املال وحتقيق املرابحة 
اجل�شعة فيه من غري تطوير حقيقي يف دورة االأعمال 
بحث  عمليات  م��ن  وماتتطلبه   Business Cycle
العلم  �شيوع  نتوّقع  اأن  لنا  كيف  دائميني.  وتطوير 
اأو  بالوراثة  ياأتي  امل��ال  اأّن  بينها  ي�شيُع  اأو�شاط  يف 
بعمل جتاري من نوع االإحتكار االإ�شتريادي لب�شاعة 

حمّددة، اأو من قطاع املقاوالت احلكومية؟
والع�شرين  احل��ادي  القرن  يف  االأ�شا�شية  املع�شلة    
الثالث  اال�شا�شية  التقنيات  ب��ني  التناغم  ع��دم  ه��ي 
احليوية  التقنيات  املعلومات،  )تقنية  القرن  هذا  يف 
وال��ه��ن��د���ش��ة ال���وراث���ي���ة واخل����رائ����ط اجل��ي��ن��ي��ة “ 
والتحّكم  الع�شبية  ال�شيطرة  تقنيات   ،“ اجلينومات 
للفقراء:  الثالثة  االأ�شا�شية  واالإحتياجات  الع�شبي( 
رخي�شة،  اأ�شا�شية  �شحية  رعاية  رخي�س،  اإ�شكان 
ثورة  اإىل  الالتناغم  هذا  ي��وؤدي  وقد  رخي�س،  تعليم 
العنف  من  مبزيج  احلديثة  التقنيات  على  الفقراء 

والالعقالنية.
   ميكن لالأخالق اإذا مّت ماأ�ش�شتها وعقلنتها اأن تكون 
جتربة  يف  ول��ن��ا  واالإق��ت�����ش��اد،  ال�شيا�شة  م��ن  اأق���وى 
املوؤ�ش�شات  قبل  م��ن  للبيئة  احلمائية  ال�شيا�شات 
االأفراد  البيئيني من  البيئة )والنا�شطني  املدافعة عن 
املوؤ�ش�شات  ه��ذه  اإ�شتطاعت  فقد  ؛  حي  مثال  كذلك( 
رئي�شي  كمجّهز  النووية  الطاقة  اإىل  اللجوء  وق��ف 
للطاقة يف اأملانيا وال�شويد و�شوي�شرا  وبلدان اخرى 

يف العامل.
�شديقة  تقنيات  اإنتاج  ت�شتطيع  لن  احل��رة  ال�شوق    
لكونها  االأغنياء  �شديقة  ال�شوق  هذه  الأّن  ؛  للفقراء 
�شنيعتهم ومن الطبيعي اأن تعمل خلدمتهم. ميكن يف 
املقابل للتقنيات التي ت�شرت�شُد باالأخالقيات اأن تكون 
�شديقة للفقراء واالغنياء على حد �شواء. لي�شت هذه 
روؤية غارقة يف املثالية بل هي روؤية يف نطاق املمكن.

ان العالق���ة بني احلاك���م واملحكوم البد 
وان تك���ون عل���ى م�شتوى م���ن التنظيم 
ب���ني  الع���دل وامل�ش���اواة  ال���ذي يحق���ق 
اجلمي���ع، الن احلاك���م لي����س ل���ه ف�ش���ل 
عل���ى النا����س بتقل���ده املن�ش���ب، اإال الأنه 
ي���وؤدي واجبًا اإداريًا جتاه النا�س بحكم 
وظيفت���ه ومن�شب���ه الذي يت���واله، لذلك 
جتد جمي���ع املواثيق والعه���ود الدولية 
الت���ي تنا�شد م���ن اجل حق���وق االإن�شان 

توؤك���د عل���ى ن�ش���ر الع���دل وامل�ش���اواة، 
ونبذ الت�شل���ط والتفرد والديكتاتورية، 
والد�شات���ري ق���د اأ�ش�ش���ت اركان احلك���م 
عل���ى اأ�شا�س تب���ادل ال�شلط���ة وتداولها 
ب���ني اجلمي���ع يف ظل فر����س مت�شاوية، 
الن الغاي���ة ن�شر امل�ش���اواة بني اجلميع، 
وهو م���ا ي�شمى بن�شر الع���دل، واحلاكم 
قد يك���ون �شخ�شًا ت�شلط وحتكم برقاب 
االأم���ة متف���ردًا بقرارات���ه، وال يقبل باي 
اختالف اأو خالف مع���ه ويعترب �شوته 
جمي���ع  لتكمي���م  في�شع���ى  االأعل���ى  ه���و 
االأفواه وكت���م االأ�شوات، واحيانًا كثري 
يك���ون ه���ذا التكمي���م بوا�ش���ط القانون 
وال�شب���ل الق�شائي���ة ومنه���ا ا�شتخ���دام 

العقوب���ات  قان���ون  م���ن   )226( امل���ادة 
العراقي، واحيان���ا يكون احلاكم عبارة 
ع���ن نظ���ام يتك���ون م���ن ع���دة اأ�شخا�س 
تتحك���م  �شيا�شي���ة  وكت���ل  واط���راف 
بالب���الد، ملدي���ات طويل���ة وت�شتغل لعبة 
الدميقراطي���ة عرب االنتخاب���ات املزورة 
وتعي���د هيمنتها على الق���رار ال�شيا�شي 
ف���ال جت���د له���ا مناف�ش���ًا �شريف���ًا، الأنه���ا 
تق�شيه ع���رب و�شائله���ا القانونية، التي 
جريها ه���وؤالء اإىل منافعهم ال�شخ�شية 
والفئوي���ة، لذل���ك فان من اه���م واجبات 
احلاك���م ان ين�ش���ر العدل وه���ذا ما اأقره 
االإم���ام علي )ع( يف ميثاق اإدارة الدولة 
الوارد ر�شالت���ه اإىل مالك االأ�شرت ليكون 

اأ�شا����س احلكم وفي���ه يق���ول )اإن اأف�شل 
ق���رة ع���ني ال���والة ا�شتقام���ة الع���دل يف 
الب���الد، وظه���ور م���ودة الرعي���ة( فه���و 
يوؤك���د عل���ى معادل���ة موؤك���دة ب���ان ن�شر 
الع���دل يك���ون اأ�شا����س ل�شع���ادة النا�س 
وان ر�ش���ا النا�س وقبوله���م عن احلاكم 
�شواء كان ف���رد او نظام هو معيار على 
ن�شر العدل، والأنن���ا نتفاعل مع التاريخ 
نح���و  ملنطلقاتن���ا  اأ�شا����س  يع���د  ال���ذي 
النهو����س، فالبد من قيا�س حكم احلاكم 
ور�ش���ا النا�س عن���ه، الن بع�س من تقلد 
املنا�ش���ب الت���ي �شعى بكل م���ا ميلك الن 
يك���ون فيها خالدًا ال يناف�ش���ه عليها احد 
مين���ع حتى م���ن التفكري بذل���ك ويق�شي 

م���ن يعار�شه حتى ل���و كان نا�شحًا له ال 
طامع���ًا يف من�شب���ه، ومنه���م من وظف 
القان���ون لتحقي���ق ماآرب���ه، فجع���ل م���ن 
القان���ون و�شيل���ة االإق�ش���اء والتهمي�س 
واحلك���م بالظلم اأم���ا لغاي���ات �شخ�شية 
اأو حماب���اة لفئ���ات داعم���ة ل���ه ومتث���ل 
حلق���ة حمكمة من حلقات الظلم، ويظهر 
انه���م  ويزعم���ون  االإع���الم  يف  ه���وؤالء 
ن�ش���روا الع���دل ب���ني النا����س، وبع�شهم 
ي�شتجدي و�شائل االإعالم لن�شر ف�شائله 
املزعومة، لكن تنا�شى هوؤالء ان املعادلة 
الت���ي اأقرها االم���ام علي )ع( ب���ان ن�شر 
الع���دل البد وان يق���رتن بر�ش���ا الرعية 
والنا����س عموم���ًا، ولي�س بقب���وٍل زائف 

من اتب���اع زائف���ني متملق���ني ي�شورون 
للحاك���م �شح���ة اأخطائ���ه ويزين���ون ل���ه 
اأفعال���ه املذموم���ة وغايته���م احل�ش���ول 
على منافعه���م ال�شخ�شية ولي�س منفعة 
احلاكم وانهم �شينقلبون عليه اإىل غريه 
ان اخت���ل ثبات من�شب���ه اأواأهتز اأ�شا�س 
مقع���ده، ويف واق���ع احل���ال الراهن يف 
الع���راق وه���و عل���ى اأب���واب انتخابات 
ناأمل ان تكون اق���رب اإىل حقيقة متثيل 
ال�شع���ب، وان كان���ت ال�شبه���ات حت���وم 
االنتخاب���ات  جترب���ة  الن  ذل���ك،  ح���ول 
ال�شابق���ة وح�شول التزوير فيها والذي 
باركت���ه كل ال�شلط���ات يف الدول���ة، كان 
م���ن ال�شروري ان ن�شع ه���ذه املدركات 

واملوؤ�ش���رات الت���ي و�شعه���ا االأمام علي 
)ع( الإدارة احلك���م حي���ث يعت���رب �شرور 
احلاك���م وقرة عينه ه���و اإق���رار العدالة 
يف جمي���ع الب���الد، ويقول اح���د الكتاب 
ان الفل�شفة الوجودية للحاكم تكمن يف 
منعه من الظلم وتامني احلقوق جلميع 
االجتماع���ي،  االأم���ن  واإق���رار  النا����س 
وي�شيف ذلك الكاتب بان النا�س لي�شوا 
مبجان���ني يتحملون ال�شلطة واحلكومة 
وتكاليفه���ا الباه�ش���ة عليه���م، ويوؤدون 
اخلدم���ة للحاك���م ويطيعونه ث���م تكون 
يف  واالأم���ن  العدال���ة  فق���دان  النتيج���ة 

املجتمع.
قا�ضٍ متقاعد

ال��م��وّدة وظ��ه��ور  ال��ع��دل  ن�شر  المحكوم  ت��ج��اه  الحاكم  واج��ب��ات  م��ن 

الأخالق في مواجهة ال�شيا�شة



الق�سم الثاين

القا�ص والروائي عبد اهلل �سخي، 
هو احد اأدباء العراق الذين 

اختاروا المنفى في �سنوات القمع 
الدكتاتوري، اإثر الحملة التي �سنها 

النظام القمعي نهاية ال�سبعينيات..

ولد عبد الله �شخ���ي ون�شاأ يف بغداد لعائلة 
كادح���ة. وب���داأ رحل���ة العم���ل مبك���را، وهو 
بعم���ر املراهقة، حيث عم���ل عامل بناء اأثناء 
درا�شت���ه ث���م دخ���ل اجلامع���ة امل�شتن�شري���ة 
لدرا�ش���ة االأدب االنكلي���زي. وب���داأ �شريت���ه 
املهني���ة يف ال�شحاف���ة العراقي���ة. و�شدرت 
ل���ه اوىل اعمال���ه ع���ام 1980 يف ب���ريوت، 
بعد اأن غ���ادر العراق اىل لبن���ان عام 1979 
وا�شدر هن���اك جمموعته الق�ش�شية االأوىل 
بعنوان »حقول دائم���ة اخل�شرة«. ثم انتقل 
اىل دم�ش���ق فاأق���ام فيها نحو ع�ش���ر �شنوات 
االمل���اين  للكات���ب  ق�ش�ش���ًا  خالله���ا  ترج���م 
هريم���ان هي�شه بعن���وان »اأنب���اء غريبة من 
الكين���ي  للكات���ب  ورواي���ة  اآخ���ر«،  كوك���ب 
بعن���وان »النه���ر الفا�شل«. عم���ل يف العديد 
من ال�شح���ف العربية والعراقية، وحمطات 
االأنب���اء.  ووكاالت  والتلفزي���ون  االإذاع���ة 
روايات���ه  اوىل   2008 ع���ام  ل���ه  و�ش���درت 
بعن���وان )خل���ف ال�ش���دة( ع���ن دار امل���دى، 
واأعقبه���ا با�شدار روايت���ن، �شكلت ثالثية، 
وهما )دروب الفقدان( و )الالجئ العراقي( 

عن )املدى( اي�شا.
حاورت���ه )امل���دى( للوق���وف عل���ى جتلربته 

الروائية:

 هل �سمنت �سريتك الذاتية يف الثالثية؟
املذك���رات  ب���ن  فرق���ًا  هن���اك  اأن  اأح�ش���ب   -

م���ا  غالب���ًا  فاملذك���رات  الذاتي���ة.  وال�ش���رية 
وجتربت���ه  بزمن���ه  كاتبه���ا  عالق���ة  تتن���اول 
الفكرية وال�شيا�شية دون اأن مت�س اجلوهر 
ال�شخ�ش���ي. ولدين���ا الكث���ري م���ن املذك���رات 
عن���د طه ح�ش���ن، ولوي�س عو����س، وعمرو 
جني���ب.  وحمم���د  واجلواه���ري،  مو�ش���ى، 
ه���ذا النتاج لي�س بال�ش���رورة اأن يكون اأدبًا 
اإمن���ا هو �شجل حافل بالتج���ارب ال�شيا�شية 
ال�ش���رية  اأدب  اأم���ا  واحلياتي���ة.  والفكري���ة 
الذاتي���ة، فه���و نت���اج كات���ب حم���رف كر�س 
حيات���ه للف���ن اأو الرواي���ة اأو ال�شع���ر، وهو 
نادر يف الع���امل العربي ب�شب���ب التابوهات 
التي ي�شعها املجتمع اأو الرقابة احلكومية. 
الكات���ب العرب���ي مقم���وع خائف م���ن نف�شه 
وم���ن ال�شلط���ة واملجتم���ع ف���ال يج���روؤ على 
االإعالن ع���ن الوقائع اخلا�ش���ة التي �شّكلت 
جتربته من���ذ الطفولة، وال عل���ى املنعطفات 
املهمة التي ع�شفت بجانب من تلك التجربة 

وغرّيت م�شارها.
لذلك؛ فوجئنا بكتاب املغربي حممد �شكري 
»اخلب���ز احلايف« ال���ذي اأده�شن���ا ب�شجاعته 
وعر����س  وجمتمع���ه،  نف�ش���ه  مواجه���ة  يف 
لن���ا وقائع مل يج���روؤ كاتب عرب���ي قبله على 
عر�شه���ا وك�شفه���ا. لذل���ك؛ ميكنن���ا اأن ن�شع 
ما كتب���ه �شكري حتت بند ال�ش���رية الذاتية، 
واأظن���ه كان �شادق���ًا اإىل حد كب���ري )غالبًا ما 
تنتابن���ي ال�شكوك حول �شدقي���ة هذا النوع 
م���ن الكتاب���ة(. وه���ذه اإحدى اأه���م مميزات 
يو�ش���ف  افتقده���ا  الت���ي  الذاتي���ة  ال�ش���رية 
ال�شائ���غ يف كتابه »االع���راف االأخري ملالك 
بن الريب« لظني اأنه افتقر اإىل نقل احلقائق 
الت���ي يعرفه���ا املقرب���ون من���ه، خا�شة فرة 
اعتقال���ه عق���ب انق���الب الثام���ن م���ن فرباير 
)�شب���اط( ع���ام 1963 التي م���ر عليها مرورًا 
�شريعًا حت���ى كادت ت�شقط من الكتاب. فيما 
يتعل���ق بثالثيت���ي الروائية »خل���ف ال�شدة، 
فل���م  العراق���ي«  الالج���ئ  الفق���دان،  دروب 
اأكت���ب �شرية ذاتية، ب���ل حاول���ت اأن اأ�شجل 
�ش���رية جيلي ال���ذي ن�شاأ يف ظ���ل املنعطفات 
اأي  اأن  اأعتق���د  لكن���ي  الك���ربى.  ال�شيا�شي���ة 
رواي���ة تت�شم���ن �شيئ���ًا ما من �ش���رية كاتبها 

حتى دون اأن يق�شد ذلك.

 كتب���ت الناقدة فاطمة املح�س���ن: »ال�سعب القول 
ان  رغ���م  تاريخي���ة،  رواي���ة  الفق���دان«  »دروب  ان 

ت�ساري����س التواري���خ الت���ي تتحدد ب���ن ال�ستينات 
وال�سبعين���ات وا�سحة املع���امل فيها، بل هي الرابط 
ال���ذي ي�س���د بني���ات الرواي���ة. ولكنه���ا رواي���ة توّثق 
حقب���ة يف تاري���خ املدين���ة الت���ي غ���دت الي���وم اأ�س���د 
تاأثريا من دورها ال�س���ابق يف احلدث العراقي.«.. 
ه���ل تعد الثالثية رواي���ة تاريخية.. وماذا تقول عن 

غياب هذا النوع من الرواية؟
- االأعم���ال الت���ي اأنتجه���ا جورج���ي زي���دان 
وجنيب كي���الين و�شليم الب�شت���اين مل يكن 
التاريخي���ة  الواقع���ة  اإع���ادة خل���ق  دافعه���ا 
ا�شتجابة ملعطى حياتي راه���ن، اإمنا اأغلبها 
كتب بدوافع تعليمي���ة اأو قومية اأو حماولة 
ال�شتعادة جم���د غابر. و اأن ه���ذه الروايات 
ا�شتعادي���ة اأو تعليمي���ة، ويق���ول اإن غايتها 
التذك���ري  ه���ي  اأح�ش���ب،  كم���ا  االأ�شا�شي���ة، 
بالتجارب احلربية وال�شيا�شية اأثناء احلكم 
العثم���اين.  اال�شتعم���ار  حت���ى  االإ�شالم���ي 
مل���ن نحتك���م؟ للتاري���خ اأم للن����س الذي كتب 
عن���ه ومن���ه؟ واإىل اأي م���دى يلت���زم الكاتب 
بالواقع���ة التاريخي���ة جله���ة دق���ة االأحداث 
وحج���م اخلي���ال ال���ذي يوؤطره���ا؟«، ُم�شريًا 

اإىل اأن النق���د العربي اهتم بهذين ال�شوؤالن 
فتنافرت االأجوبة.

هن���اك م���ن يرجح اخلي���ال عل���ى التاريخ اأو 
م���ن يرج���ح التاريخ عل���ى اخلي���ال. اإن اأحد 
اأ�شباب �شعف االهتمام بالرواية التاريخية 
الي���وم قد يكون غياب مفهوم دقيق مل�شطلح 
الرواي���ة التاريخي���ة وجوه���ره وتكوين���ه. 
ال�شب���ب االآخر هو االنت�ش���ار وا�شع النطاق 
العراقي���ة  التلفزيوني���ة  للم�شل�ش���الت 
والعربي���ة الت���ي ا�شتق���ت م���ن التاري���خ جل 
اأحداث���ه و�شخ�شيات���ه الب���ارزة للح���د الذي 
�شلبت من الروائي فر�ش���ة اإعادة كتابة تلك 
االأحداث واإعادة بن���اء تلك ال�شخ�شيات يف 
روؤية �شردية جديدة. وقد اأ�شيف �شبب اآخر 
ه���و اأن الواقع العراقي، عل���ى �شبيل املثال، 
يزخر مبادة يومية ثري���ة قد تغني الروائي 
ع���ن البح���ث يف بط���ون الكت���ب والوثائ���ق 
للح�ش���ول على م���ادة ي�شاهي به���ا اللحظة 

الراهنة اأو مياثلها«.
ف���اإذا كان التاري���خ مبعنى وقائ���ع واأحداث 
فالرواية تعتم���ده كو�شيلة لتقدمي روؤية عن 

احلياة يف مرحلة زمنية معينة. بلزاك يرى 
اأن الرواي���ة حلي���ف التاري���خ. لق���د تناولت 
اأحداث���ًا يف �شياقات زمنية معروفة للقارئ. 
اأم���ا غري املعروف فهو تركيب تلك احلوادث 
الواق���ع  اأ�شا�ش���ه  معم���ار  يف  وت�شييده���ا 
واخليال. اإذا كان التاريخ مزيفًا، هنا تق�شد 
التاريخ كما�س، كاأحداث تاريخية يف اأزمنة 
غاب���رة من امل�شتحي���ل فح����س م�شداقيتها، 
�شتك���ون مهم���ة الرواي���ة ت�شحي���ح التاريخ 
والعق���الين  املعت���دل  �شياق���ه  يف  وو�شع���ه 
ا�شتنادًا اإىل الهدف املتوخى من العودة اإىل 
املا�ش���ي ال�شحي���ق. ولدينا اأمثل���ة على ذلك 
رواية “ق�شر الذئاب” لهيالري مانتل التي 
تناول���ت �شع���ود كروموي���ل رئي����س وزراء 
ه���ري الثامن، وال�شراع���ات ال�شيا�شية يف 
دي���وان امللك، اأو رواية “مذك���رات اأدريان” 
ملارغري���ت يور�شن���ار. ويح���دث اأن تزّي���ف 
الرواي���ة التاري���خ، كم���ا يرى بع����س النقاد 
ال���ذي وجه���وا انتق���ادا الذع���ا الأب���رز كت���اب 
الرواي���ة التاريخي���ة وال���ر �شك���وت اإذ قال 
اأحده���م: “كل ه���ذه ال�ش���ور م���ن املا�ش���ي 
البعيد التي يعر�شها �شور زائفة، لي�س فيها 
�شحيح �شوى املالب����س واملناظر واملظاهر 
اخلارجي���ة”. على العم���وم ال ميكن الف�شل 
ب���ن الرواي���ة والتواري���خ كاأح���داث. فل���و 
تناولن���ا فرة االحتالل الربيط���اين للعراق 
ثم تاأ�شي�س الدولة العراقية احلديثة مرورًا 
بث���ورة الع�شري���ن �شنعتم���د عل���ى التاريخ، 
ولك���ن يف الن�ش���ق ال���ذي يخ���دم وجهتن���ا، 

ر�شالتنا، هدفنا.

 ياخذ البع�س ممن كتب عن الثالثية هو االغراق 
يف املحلية.. ما تعليقك؟

- مل تاأت املحلية عر�شًا اأو م�شادفة بل كنت 
اأق�شده���ا. لقد تلقيتها م���ن اأ�شاتذتي الكتاب 
الذي���ن برع���وا يف ا�شتخدامه���ا، مثل جنيب 
حمفوظ، غائب طعمة فرمان، فوؤاد التكريل، 
والكثري م���ن الكتاب االأجان���ب. املحلية هي 
روح االأدب. م���ن املحلي���ة ننطل���ق اإىل اآفاق 
اأرحب. اأمل تكن رواي���ة »النخلة واجلريان« 
والعا�شف���ة«  »ال�ش���راع  األي�ش���ت  حملي���ة؟ 
حملي���ة؟ اأمل تك���ن »الرج���ع البعي���د« حملية؟ 
اأو رواي���ة غار�شي���ا ماركي���ز »ح���ب يف زمن 
الكول���ريا«؟ اإذا مل يكت���ب الروائ���ي عن روح 

بالده عن ماذا يكتب؟ املحلية اأواًل.

 �ستار كاوو�ص
باليت

�سحر المقاهي
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م���ا اأن ندخ���ل املقهى، حت���ى ينتابن���ا �شع���ور باالإرتياح 
املم���زوج بلذة وف�شول وترقب، حي���ث تعلوا االأ�شوات 
هن���ا، وتنت�ش���ر االأمي���اءات والق�ش�س اجلميل���ة هناك، 
وتتجدد التلميحات التي ال تنتهي. حتى �شارت املقاهي 
-بالن�شب���ة للكثريي���ن- ه���ي االأماك���ن الت���ي تاأت���ي بع���د 
البيت يف اأهميتها، واأ�شبح���ت لكل مقهى خ�شو�شيتها 
وتفرده���ا حت���ى ل���و كان���ت �شغ���رية اأو غ���ري معروف���ة. 
وتتباي���ن املقاه���ي ح�ش���ب ثقاف���ة البلد واخت���الف املدن 
واالأماك���ن. وكما توجد املقاهي التي ت�شتقطب اأ�شحاب 
اإهتمام���ات معين���ة، فهناك مق���اٍه اأخرى اأخ���ذت �شهرتها 
م���ن مكان���ة االأ�شخا����س امل�شهوري���ن الذي���ن يرتادونها، 
مث���ل مقهى فل���ور يف باري�س الت���ي كان يرتادها �شارتر 
و�شيم���ون دي بوفوار وغريهم م���ن م�شاهري املبدعن، 
ومقه���ى القط���ط االأرب���ع يف بر�شلون���ة والت���ي كان���ت 
امل���كان املف�شل لبيكا�ش���و اأيام �شبابه، حي���ث خلدها يف 
ر�شم جمي���ل جعلته املقه���ى غالفًا لقائم���ة الطلبات التي 
ُتَق���َدم للزبائن، ومقهى �شارة برن���ار يف باري�س، والتي 
حمل���ت اإ�شم املمثلة امل�شرحي���ة العظيمة، ومقهى غريبو 
يف باري�س، وهي املكان ال���ذي تاأ�ش�شت فيه االإنطباعية 
م���ن خالل لقاءات مونية وبي�ش���ارو ورينوار ور�شامن 
اآخري���ن، ومقهى الزهاوي يف بغ���داد والتي حملت اإ�شم 
ال�شاع���ر العراق���ي ال�شهري، كذلك مقه���ى �شالفا التي كان 
يرتادها اجلواهري يف براغ ومقهى ري�س يف القاهرة، 
والت���ي كانت امل���كان املف�شل لنجيب حمف���وظ، وغريها 

الكثري. 
العامل مل����يء باملقاهي، ويكاد ال يخلو �شارع اأو منعطف 
م����ن ه����ذه الف�شح����ة الدافئ����ة. وق����د ترك����ت ه����ذه الوفرة 
اإختالف����ات كثرية ب����ن تفا�شيل املقاه����ي وتعامل النا�س 
معه����ا. ويف اأحي����ان كث����رية ي�ش����ري اإختيار وق����ت دخول 
املقه����ى اأو ن����وع الطلب����ات، اىل خلفية النا�����س اأو يعطي 
اإنطباع����ًا ع����ن امل����كان الذي ج����اءوا منه، فح����ن حتت�شي 
الكابات�شينو بع����د ال�شاعة العا�ش����رة �شباحًا يف ايطاليا 
مث����اًل، ف�شيفهم االإيطاليون باأن����ك اأجنبي، الأن االإيطالين 
يحت�شون الكابات�شينو مبكرين عادة مع الفطور، وغالبًا 
قب����ل ال�شاعة العا�ش����رة �شباحًا. اأما املقاه����ي الهولندية، 
زُع  فاإذا نظ����رَت جيدًا ف�شرى على جانب الب����ار الذي ُتوَّ
من����ه الطلب����ات، حباًل يتدىل م����ن االأعلى وي�ش����ل الإرتفاع 
راأ�����س االن�ش����ان تقريبًا، ُمَعلَّ����ق يف نهايته ق����رب ال�شقف 
جر�����س كبري، وحن يحرك �شخ�����س ما هذا احلبل ويدق 
اجلر�����س، فه����ذا معناه باأن����ه �شيدف����ع ثمن ال�ش����راب لكل 
املوجودي����ن يف املقه����ى اأو احلان����ة.  ويف اأوكرانيا فمن 
الطبيعي اأن تذهب �شباحًا نحو املقهى القريب من بيتك 
اأو حت����ى ال�شوبرمارك����ت )هناك داخ����ل كل �شوبرماركت 
ب����ار �شغ����ري( الإحت�ش����اء ق����دح من الف����ودكا قب����ل التوجه 
للعم����ل. يف مقاهين����ا ت�شمع �شربات قط����ع الدومينو من 
نهاي����ة ال�شارع، مثلما ُت�شمُع اأغ����اين اأم كلثوم ببغداد يف 
املقه����ى التي حتمل اإ�شمها، كم����ا َتنَطلق اأغاين الفادو يف 
مدين����ة ل�شبون����ة من املقاهي واحلان����ات عند كل منعطف 
وج����ادة )وه����ي ت�شب����ه اىل ح����د بعي����د اأنغ����ام واإيقاعات 
وطريقة اأداء االأغاين العراقية احلزينة(. وهناك امليني 
مقه����ى التي ال تتع����دى �ش����وى طاولتن �شغريت����ن جدًا 
حتيط كل منهم����ا كر�شين، تطل عليك ب�شكل غري متوقع 
يف منعط����ف �شارع ما، كم����ا يف الزواي����ا ال�شغرية التي 
تك����ر فيها ه����ذه املقاهي مبدينة فلورن�ش����ا. ويف مقاهي 
امل����دن التي تكت����ظ بال�شائح����ن مثل باري�����س يكون ثمن 
امل�شروب����ات متفاوت����ًا حت����ى يف املقهى الواح����دة، فثمن 
ق����دح النبيذ يف الطاوالت التي تطل على نا�شية ال�شارع 
اأغلى منه يف الط����اوالت الداخلية للمقهى رغم اأن النبيذ 
هو ذاته! يف بلداننا العربي����ة نذهُب اأحيانًا اىل الكويف 
�شوب الإحت�شاء القه����وة، ال�شاي اأو الكابات�شينو �شحبة 
االأ�شدق����اء، لكن يف هولن����دا عليك اأن حت����اذر من دخول 
الك����ويف �شوب وطل����ب القه����وة، الأن الك����ويف �شوب هو 
امل����كان الوحيد املخ�ش�س يف هذا البل����د لبيع احل�شي�شة 
وبع�س ان����واع املخدرات التي ُي�شم����ُح بتعاطيها يف كل 
اأرجاء االرا�شي الواطئة. اأما اإذا �شمعَت اأحد الهولندين 
وهو يو�شي على طلبه بطريقة غريبة بقوله )اأريد قهوة 
د بذلك  مقلوب����ة( فه����ذا طبيعي جدًا يف هذا البل����د، وُيق�شَ

قهوة يكون فيها احلليب اأكر من القهوة. 
جمال مقاهي اأوروبا هي مقاهي الر�شيف، اأو ما ت�شمى 
)َترا����س( والت���ي متتل���يء �شيف���ًا بالنا�س، وحت���ى اأيام 
ال�شتاء الباردة تكون اأغل���ب مقاهي الر�شيف مفتوحة، 
ت�شاحبها تدفئة  تق���ف منت�شبة عادة على �شكل اأعمدة، 
وف���وق هذا تتحرك النادالت بر�شاق���ة وخفة بن زائري 
املقهى وهن يحملن نوعًا من االأغطية امللونة التي ت�شبه 
البطاني���ات، كي يلفها اأغلب احلا�شرين عليهم لي�شعروا 
بال���دفء يف الوقت الذي مازالو يجل�شون فيه باجلانب 
اخلارجي للمقهى. واأتذك���ر ذات مرة كيف اإقربت مني 
النادل���ة بحن���و يف املقه���ى القريب من متح���ف كافكا يف 
ب���راغ وهي تلفن���ي بيديه���ا ببطانية دافئة ح���ن راأتني 
متم�ش���كًا مب���كاين يف اجلان���ب اخلارج���ي للمقهى، بعد 
اأن دخ���ل كل الزبائن اىل داخل بناي���ة املقهى اأثر هطول 

بع�س املطر. 
ال تختل���ف اأ�شاليب واأن���واع وتفا�شي���ل املقاهي من بلد 
اىل اآخ���ر فق���ط، لكن دف���ع احل�شاب يختل���ف اأي�شًا، ففي 
املناط���ق العربي���ة ندفع ثمن طلب���ات االأ�شدق���اء تلقائيًا 
دون تردد، واأحيانًا نت�شابق لفعل ذلك، بينما يف اأوروبا 
ب�ش���كل عام، ف���اأن االأمر ال يتعلق بعم���ق رابطة ال�شداقة 
وق���رب ال�شخ�س، ب���ل اأن ثقافة البل���د تقت�شي باأن يدفع 

كل �شخ�س ح�شاب الطلبات التي طلبها.    

العالم مليء بالمقاهي، ويكاد ال يخلو �سارع 
اأو منعطف من هذه الف�سحة الدافئة. وقد 

تركت هذه الوفرة اإختالفات كثيرة بين 
تفا�سيل المقاهي وتعامل النا�ص معها. وفي 

اأحيان كثيرة ي�سير اإختيار وقت دخول 
المقهى اأو نوع الطلبات، الى خلفية النا�ص اأو 

يعطي اإنطباعًا عن المكان الذي جاءوا منه

اأ.د. �سياء نافع

ترجمة: نجاح الجبيلي 
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يرى ان اأحد اأ�سباب �سعف االهتمام بالرواية التاريخية غياب مفهوم دقيق لم�سطلح الرواية التاريخية 

عبد اهلل �سخي: حاولت اأن اأ�سجل �سيرة جيلي 

كان يو�ش���ف كار����س م���ن اأك���ر امل�شوري���ن �شهرة 
مفتوًن���ا  كان  الع�شري���ن.  الق���رن  يف  وتقدي���رًا 
ال�شخ�شي���ة  التق���اط  اإىل  يه���دف  و  »العظم���ة«  ب���� 
االأ�شا�شية جلل�شائه، واإ�شفاء  الكاريزما والكرامة 
عليه���م يف اأثن���اء حياته املهنية الت���ي ا�شتمرت 60 
عام���ًا تقريب���ًا. در����س كار����س االأ�شات���ذة القدم���اء، 
وحتدي���دًا رامربان���ت وفيال�شكي���ز، وتع���ّرف على 
اأ�شا�شي���ات التكوي���ن واالإ�ش���اءة. جت�ش���د �شورته 

الإرن�شت همنغواي االإ�شاءة امل�شرحية التي جاءت 
لتحديد اأ�شلوبه، وغالبًا ما ت�شيء �شورة جل�شائه 
من خالل تعدد اأ�شواء الفي�س والنقاط واخللفية.
ح���ن ذهب كار����س لت�شوير همنغ���واي يف منزله، 
فين���كا فيجا، بالقرب من هافانا، كان الكاتب ما زال 
يعاين م���ن االإ�شاب���ات الناجمة عن حتط���م طائرة 
خ���الل رحلة �شفاري يف اأفريقي���ا. ذهب كار�س اإىل 
ب���ار »ال فلوريديت���ا« املف�ش���ل لدى همنغ���واي، يف 
الليل���ة ال�شابقة للت�شوير لت���ذوق م�شروب الكاتب 
املف�ش���ل، ديك���ريي. يتذك���ر كار�س اأن���ه يف �شباح 
الي���وم الت���ايل، حن �شاأل���ه همنغواي عم���ا اإذا كان 
يري���د م�شروب���ًا، قال كار����س، »ديك���ريي، �شيدي«، 

فاأج���اب همنغ���واي، »ي���ا اإله���ي، كار����س، يف ه���ذه 
ال�شاعة م���ن النهار!« اأخرب همنغ���واي كار�س، »اأنا 
ال اأ�ش���رُب اأثن���اء الكتاب���ة، الأن���ك ال ت�شتطي���ع كتابة 
اأ�شي���اء جادة واأنت ت�شرب.« اأراد همنغواي اأن يتم 
ت�شويره وه���و يرتدي �شرة، بعد اأن راأى �شورة 
كار����س الأين�شتاي���ن وه���و يرت���دي �ش���رة. تظه���ر 
ال�ش���ورة الناجتة لهمنغواي اأن���ه مبّجل ومعزول، 
حيث يظهر على ما يبدو خارج الظلمة الالمتناهية 
خلف���ه. و�شف���ه كار�س باأن���ه يتمتع ب� »لط���ٍف فريد« 
���ا باأن���ه »الرج���ل االأك���ر خج���اًل يف العامل«.  واأي�شً
انتح���ر همنغ���واي بعد اأرب���ع �شنوات م���ن التقاط 
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يف  مو�شك���و  جامع���ة  اىل  و�شلن���ا  عندم���ا 
�شتيني���ات القرن الع�شري���ن اأده�شتنا ت�شميات 
بع����س الكلّيات املوجودة فيها ، اذ مل تكن ابدا 
تتنا�ش���ب او تن�شجم م���ع ت�شميات الكلّيات يف 
جامع���ة بغ���داد ، ففي كلّيتنا ، الت���ي كّنا ندر�س 
فيه���ا ، وهي كلّية الفيلولوجي���ا )وكّنا ن�شميها 
كلي���ة االداب( ، مل يك���ن هناك غري ق�ش���م اللغة 
الرو�شي���ة واآدابه���ا ، وق�ش���م اللغ���ات االوربية 
االخ���رى  الكث���رية  االق�ش���ام  اأم���ا   ، واآدابه���ا 
يف العل���وم االن�شاني���ة ، املوج���ودة يف كلي���ة 
االداب بجامع���ة بغ���داد ، فل���م تك���ن موج���ودة 
فيه���ا بتاتا ، وامن���ا كانت تلك االق�ش���ام كلّيات 
م�شتقل���ة وقائمة بذاتها متام���ا ، وهكذا وجدنا 
يف جامع���ة مو�شك���و كلّية اجلغرافي���ا ، وكلّية 
التاري���خ ، وكلّية الفل�شفة ، وكلّية علم النف�س ، 
ومعهد اللغات ال�شرقية ، اأما االق�شام اخلا�شة 
بالعل���وم البحت���ة، املوجودة يف كلّي���ة العلوم  
بجامع���ة بغ���داد ، فل���م تك���ن موج���ودة اي�ش���ا 
، وامن���ا كان���ت موج���ودة هن���اك اي�ش���ا كلّيات 
م�شتقل���ة وقائم���ة بح���د ذاته���ا ، وه���ي -  كلّية 
الكيمي���اء وكلّية الفيزي���اء وكلّية اجليولوجيا 

، وكلّية البايولوجيا. 
احلدي���ث ع���ن انطباعاتن���ا عن���د و�شولنا اىل 
جامع���ة مو�شك���و طويل ومت�شع���ب طبعا ، وال 
ميك���ن اخت�ش���اره  بكلم���ات او �شط���ور ، ب���ل 

ه���و مو�ش���وع ي�شتح���ق الدرا�ش���ة التف�شيلية 
الوا�شع���ة ، اذ انه يعني )فيما يعني( الو�شول 
اىل ا�شتنتاجات جذرية عميقة مقارنة مع بنية 
التعليم العايل العراقي ، وكل هذا خارج اطار 
االمكاني���ات الواقعية املتاحة اآن���ذاك يف بلدنا 
وحت���ى الوق���ت احلا�شر)واالمكاني���ات ه���ذه 
ا�شبح���ت اأ�ش���واأ االن يف الوط���ن اجلري���ح( ، 
ولكننا نكتب هذه ال�شطور انطالقا من مفهوم 

اال. لي�س  الذكرى(  نفعت  ان  – )فذّكر 
كلّي���ة الفيلولوجي���ا ، الت���ي التحقن���ا به���ا عام 
اللغ���ة  تدر����س  كلّي���ة  واقعي���ا  كان���ت   1960
، وبع����س  قب���ل كل �ش���ئ  الرو�شي���ة واآدابه���ا 
اللغ���ات االوروبي���ة واآدابه���ا مث���ل االنكليزية 
والفرن�شي���ة واالملاني���ة ، اي انه���ا كلّية خا�شة 
لدرا�ش���ة اللغات واآدابه���ا. كّنا - نح���ن الطلبة 
– )الف���رع  ندر����س يف   - العراقي���ن جميع���ا 
الرو�ش���ي( ، هك���ذا كان���وا ي�شمون���ه )ر�شمّي���ا 
و�شعبّي���ا( ، ويحت���وي هذا الف���رع على العديد 
من االق�ش���ام العلمي���ة امل�شتقلة متام���ا بع�شها 
عن البع�س االآخر ، فهناك ق�شم اللغة الرو�شية 
املعا�ش���رة ، وق�ش���م تاري���خ اللغ���ة الرو�شية  ، 
وق�ش���م علم اللغ���ة ، وق�شم عل���م االدب ، وق�شم 
االب���داع ال�شعبي ال�شفاهي )الفلكلور( ، وق�شم 
االدب الرو�شي القدمي ، وق�شم االدب الرو�شي 
يف القرن الثامن ع�شر ، وق�شم االدب الرو�شي 
يف القرن التا�شع ع�شر ، وق�شم االدب الرو�شي 
يف الق���رن الع�شري���ن ، وق�ش���م اآداب �شع���وب 
االحتاد ال�شوفيتي ، وكل هذه االق�شام العلمية 

املتكاملة بكل معنى الكلمة كانت �شمن )الفرع 
!( الرو�ش���ي يف كلّي���ة الفيلولوجي���ا، اذ يوجد 
رئي�س ق�شم بدرج���ة بروفي�شور ، ومقرر ق�شم 
بدرج���ة ا�شت���اذ م�شاعد يف االق���ل ، وجمموعة 
املتخ�ش�ش���ن  التدري�شي���ن  م���ن  كب���رية 
)االخت�شا�س الدقي���ق ح�شرا( يف ذلك املجال 
، وكله���م بدرجات علمية رفيعة ، وتوجد غرفة 
وا�شعة ن�شبيا ل���كل ق�شم مع مكتبة متخ�ش�شة 
، وكّن���ا نتجن���ب الدخ���ول اىل تلك الغ���رف ، اذ 
توج���د فيه���ا دائما جمموع���ة لي�ش���ت قليلة من 
التدري�شي���ن واملوظفن ، وكان���ت دائما ت�شبه 
خالي���ا النحل كما قال لنا اأح���د الطلبة الرو�س 
مّرة وهو يحذرنا من الدخول اىل تلك االق�شام 
 ، املمر  اال�شتاذ يف  انتظ���ار  قائ���ال – االف�شل 
والتح���دث معه هن���اك ، اذ ال ميكن القيام بذلك 

عندما تكونون داخل الق�شم ...
ال توج���د للطلب���ة قاع���ة دائمي���ة ، وكّن���ا نتنقل 
من قاعة اىل اخ���رى ح�شب اجلدول. كان عدد 
طلبة الف���رع الرو�شي يف تلك ال�شنة الدرا�شية 
)1961/1960( اك���ر م���ن مئة طال���ب ، وكّنا 
موزع���ن على �شع���ب �شغرية )م���ن 6 اىل 10 
توج���د  كان���ت  ولك���ن   ، ال�شعب���ة(  يف  طلب���ة 
حما�ش���رات عام���ة للجمي���ع ، ويلقيه���ا علين���ا 
بروفي�ش���ور متخ�ش�س ع���ادة ، ام���ا الدرو�س 
التطبيقي���ة ، فتك���ون يف ال�شعب���ة ال�شغ���رية ، 
ويق���وم بها تدري�شيون �شب���اب بدرجة مدر�س 
او ا�شت���اذ م�شاعد باال�شا�س ، وكان يوجد لكل 
�شعب���ة تدري�شي تربوي م�شرف على ال�شعبة ، 

يتابع طلبة تل���ك ال�شعبة وم�شريتهم الدرا�شية 
باال�شا����س ، وتك���ون عالقت���ه به���م ب�ش���كل عام 

جيدة. 
ج���دول درو�شن���ا كان يت���وزع بن م���واد اللغة 
الرو�شي���ة وتاري���خ االدب الرو�ش���ي وتاري���خ 
االدب االجنبي ، وكانت لدينا يف ال�شف االول 
م���ادة- مدخل يف علم اللغة ومادة - مدخل يف 
علم االدب )والتي ت�شبح يف ال�شف اخلام�س 
عل���م اللغة او نظري���ة االدب ح�ش���ب تخ�ش�س 
الطال���ب( ، وكان���ت ل���دى الطلب���ة الرو�س عدة 
م���واد �شيا�شية مثل تاريخ احل���زب ال�شيوعي 
ال�شوفيتي والفل�شفة املارك�شية..الخ ، اال اننا 
، الطلب���ة االجانب كّن���ا معفّين م���ن درا�شتها. 
يف كل ه���ذه امل���واد كان���ت لدين���ا حما�ش���رات 
عام���ة يلقيه���ا بروفي�شور متخ�ش����س ، وهكذا 
كان يتغ���رّي الربوفي�شور ح�ش���ب االخت�شا�س 
الدقيق ، فيلقي املحا�ش���رة متخ�ش�س باالدب 
الرو�شي يف الق���رن الثامن ع�شر مثال ، وياأتي 
اآخ���ر متخ�ش����س ب���االدب الرو�ش���ي يف القرن 

التا�ش���ع ع�ش���ر ، وكذلك احل���ال بالن�شب���ة للغة 
، فه���ذا متخ�ش����س بعل���م اجلمل���ة  الرو�شي���ة 
بالن�شب���ة  ، وهك���ذا  املف���ردات  بعل���م  ، واآخ���ر 
ان  اذ   ، فق���ط  )االورب���ي  االجنب���ي  ل���الدب 
االداب ال�شرقي���ة يدر�شونه���ا يف معهد اللغات 
ال�شرقي���ة( ، ويتم من ال�شف الث���اين ف�شاعدا 
تق�شيم الطلب���ة اىل متخ�ش�شن بعلم اللغة او 
بعل���م االدب ، وح�شب اختي���ار الطلبة انف�شهم 
، حيث يب���داأ الطلبة بكتاب���ة بحوثهم اخلا�شة 
ح�شب هذا التق�شي���م وبا�شراف ا�شتاذ م�شرف 
، ويف ال�ش���ف اخلام����س ، يج���ب كتاب���ة بحث 
التخّرج ح�شب ذلك االختيار ، ومناق�شته امام 
اللجن���ة العلمية ، ويتف���ّرغ الطالب كلّيا لكتابة 
بح���ث التخ���رج يف الف�شل الث���اين من ال�شف 
اخلام����س ، ويخ�شع البح���ث ل�شوابط  علمية 

دقيقة و�شارمة.
ه���ذه �ش���ورة خمت�شرة ج���دا ج���دا للدرا�شات 
االولية يف كلّية الفيلولوجيا بجامعة مو�شكو 

يف �شتينيات القرن الع�شرين كما ع�شناها... 

�سيء عن كليّة الفيلولوجيا بجامعة مو�سكو  

�ستون عامًا على انتحاره

همنغواي بعد�سة يو�سف كار�ش



 ذي قار/ ح�سني العامل

اختتم���ت يف حمافظ���ة ذي ق���ار فعالي���ات مهرجان 
ال�شعر ال�شعبي ال�شنوي يف العراق )دورة ال�شاعر 
الراحل عريان ال�ش���يد خلف( ال���ذي اقيم على قاعة 
بهو البلدية و�شارك فيه اكرث من 50 �شاعرا �شعبيا 
من خمتلف املحافظات العراقية، و�ش���هد املهرجان 
افتت���اح ن�ش���ب ت���ذكاري لل�شاع���ر الراح���ل. وق���ال 
نقي���ب الفنانني العراقيني يف ذي قار علي عبد عيد 
ل�)املدى( انه "�شارك اكرث من 50 �شاعرا �شعبيا من 
خمتلف املحافظات العراقية ف�شال عن 150 �شاعرا 
�شعبيا م���ن حمافظة ذي ق���ار يف فعاليات مهرجان 
ال�شع���ر ال�شعب���ي ال�شن���وي ال�شاد����س يف الع���راق 
)دورة ال�شاع���ر الراح���ل عري���ان ال�شي���د خل���ف("، 
منوه���ا اىل ان "فعاليات املهرج���ان توا�شلت على 
مدى يوم���ني تخللتها قراءات �شعرية لرواد ال�شعر 
ال�شعبي و�شعراء �شب���اب كما �شهدت افتتاح ن�شب 

تذكاري لل�شاعر الراحل عريان ال�شيد خلف".
وا�ش���ار عيد  ال���ذي ي�شغل اي�شا من�ش���ب م�شت�شار 
حماف���ظ ذي ق���ار لل�ش���وؤون الثقافي���ة اىل "امكانية 

اقام���ة ع���دد اآخر م���ن الن�ش���ب التذكاري���ة للقامات 
الثقافية والفنية و�شهداء الوطن لت�شغل ال�شاحات 

وامليادين العامة مبحافظة ذي قار".
ويف حدي���ث ل�)املدى( قال ال�شاعر عبد الله الرجب 
وه���و احد امل�شاركني بالدورة االوىل من املهرجان 
الذي اقيم يف 7 متوز من عام 1969 ان "مهرجان 

ال�شع���ر ال�شعب���ي ال�شن���وي بدورت���ه ال�شاد�شة هو 
امت���داد للمهرج���ان االول ال���ذي اقي���م ع���ام 1969 
وقام���ت �شلطات العهد ال�شاب���ق بتعطيله الأغرا�س 
�شيا�شية"، مبين���ًا ان "املهرجان توا�شل على مدى 
خم����س دورات �شنوي���ة اب���ان �شبعيني���ات الق���رن 
الع�شري���ن ومن ثم توقف بع���د ان حاولت ال�شلطة 

ال�شابقة جتيريه ل�شاحلها".
املوؤ�ش�ش���ني  ال�شعبي���ني  "ال�شع���راء  ان  موؤك���دا 
للمهرج���ان حر�شوا على ان يكون �شوتا وطنيًا ال 
حزبيًا وقد �شعوا موؤخرا وبالتن�شيق مع ال�شعراء 

ال�شب���اب اإىل احياء املهرج���ان وا�شتئناف فعالياته 
بعد توقف دام الأكرث من 30 عاما".

االوىل  اخلم�ش���ة  ال�شنوي���ة  ال���دورات  واقيم���ت 
ملهرجان ال�شعر ال�شعبي ال�شنوي يف العراق نهاية 
ع���ام 1969 ومطل���ع 1970 ويف كل من النا�شرية 

والب�شرة ومي�شان.
 -  1940( خل���ف  ال�شي���د  عري���ان  ال�شاع���ر  ويع���د 
2018( وال���ذي حمل���ت دورة املهرج���ان ا�شمه من 
اب���رز ال�شعراء ال�شعبي���ني اذ ا�شتطاع ان يتوا�شل 
م���ع حرك���ة االأدب ال�شعب���ي من���ذ مطل���ع �شتينيات 
القرن الع�شرين عرب ا�ش���دار العديد من الدواوين 
ال�شيا�ش���ي  املغ���زى  ذات  والق�شائ���د  ال�شعري���ة 
الراف�س للت�شل���ط والدكتاتورية، كما كتب ق�شائد 
غنائي���ة للعديد م���ن الفنانني العراقي���ني من بينهم 
الفنان فوؤاد �شامل وقحطان العطار و�شعدون جابر 
وريا����س اأحم���د واأمل خ�شري وعبد فل���ك. وي�شكل 
ال�شاعر عريان ال�شيد خلف املولود يف ق�شاء قلعة 
�شك���ر )100 ك���م �شمال النا�شري���ة( ظاهرة �شعرية 
م���ع زميل���ه ال�شاع���ر مظف���ر الن���واب اذ يعتربهم���ا 
الكث���ري م���ن العراقيني م���ن ابرز الرم���وز الوطنية 

الناطقة ب�شوت ال�شعب.

وليد ال�ساحلي
م����ن داخ����ل اأزق����ة وطرق����ات مدين����ة كرب����الء، 
جنوب����ي العراق، ين�شر 25 �شاب����ًا من املدينة 
ر�شائ����ل �شالم وحمب����ة ملختلف م����دن العراق 
م����ن عل����ى دراجاته����م الناري����ة الت����ي اأ�ش�شوا 
بوا�شطته����ا فريقًا اأطلقوا علي����ه ا�شم "كربالء 
بايك����رز"، يقول كابنت الفري����ق حمد عبد الله 
اإنه ملحاربة الطائفي����ة والعنف ون�شر ر�شائل 

التعاي�س ال�شلمي.
اإْذ يذه����ب اأع�ش����اء الفري����ق ع����رب دراجاته����م 
ال�شخم����ة ومالب�شه����م املمي����زة اإىل خمتل����ف 
م����دن الع����راق ويلتقون املواطن����ني ويقيمون 

فعاليات خمتلفة هناك.
ووفق����ًا ملوؤ�ش�����س وكابنت الفري����ق يف كربالء 
حم����د عبد الله فاإن ن�شاط الفريق وهدفه، عدا 
عن ك����ون ممار�شة رك����وب الدراجات هواية، 
فه����ي ر�شائل تعاي�س و�ش����الم. اإْذ "نتنقل بني 
امل����دن املختلف����ة يف الع����راق ونلتق����ي اأهله����ا، 
اأن�شط����ة  نقي����م  اإليه����م،  نتع����رف  ن�شافحه����م، 
ريا�شية فني����ة و�شعبية خمتلف����ة". وي�شيف 
ع����ام 2017، وجنحنا يف  الفريق  "تاأ�ش�����س 
ت�شجي����ل الفري����ق اأخ����ريًا ب����وزارة ال�شب����اب 
والريا�ش����ة يف بغ����داد، كم����ا اأنن����ا �شرن����ا يف 
�شبك����ة )البايك����رز( املركزية الت����ي ت�شم فرقًا 

من خمتلف املدن واملناطق".
ويجم����ع الفري����ق، وفق����ا لعب����د الل����ه، خمتلف 
الفئ����ات، اإذ اأن من ب����ني اأع�شاء الفريق طبيب 

ومهند�����س ومدر�شون 
ن  �شي����و يا ر و

رك����وب  هواي����ة  جمعته����م  اأم����ن  ورج����ال 
الدراج����ات. وتاب����ع عب����د الل����ه: "الفريق اأخذ 
عل����ى عاتق����ه تنظي����م رح����الت �شياحي����ة م����ن 

كرب����الء اإىل املحافظ����ات ال�شمالي����ة والغربية 
بوا�شط����ة دراجاتهم الناري����ة وحققوا جناحًا 
وقب����واًل كب����ريًا". ال����دّراج اأحم����د الزبي����دي، 

وه����و اأحد اأع�ش����اء الفريق، ق����ال اإن االأع�شاء 
يقومون م����ن خالل فريقه����م باأن�شطة تثقيفية 
تتعلق بااللتزام بقواعد ال�شري والتحذير من 
خطورة حوادث الطرق، م�شيفًا اأنهم ي�شعون 
اإىل "تو�شعة اأن�شطتهم بالفرتة املقبلة لت�شمل 
جميع املحافظات العراقية من خالل التن�شيق 
مع ال�شب����اب الذين نلتقي به����م خالل رحالتنا 
امل�شتمرة". و�شارك الفريق يف حفالت زفاف 
مواطن����ني اأي�شًا من خالل مواكب عدة، ف�شاًل 
ع����ن م�شاع����دة فق����راء وحمتاج����ني ومر�شى، 
وفق����ا الأع�ش����اء الفري����ق، اإ�شاف����ة اإىل تنظي����م 
رح����الت ملناط����ق اأثرية خمتلفة ح����ول كربالء 
ومناطق طبيعية اأخرى مبدن جماورة، وذلك 
للفت االأنظ����ار اإىل اأهمي����ة ال�شياحة الداخلية 
وطبيع����ة تلك املناطق، مث����ل ح�شن االأخي�شر 
وكني�ش����ة االأقي�شر وخ����ان الرب����ع، باالإ�شافة 
اإىل املواق����ع االأثري����ة يف ق�ش����اء ع����ني التمر، 

غربي كرب����الء. وي�شيف حمم����د، اأن "النا�س 
يحتاجون دوم����ًا اإىل الرتفي����ه والتغيري، الأّن 
انتق����ال �شب����ان م����ن كرب����الء اإىل م����دن اأخرى 
ي�شاهم يف تعزي����ز التعاي�س والتعارف ونقل 

ثقافات املدن املختلفة بني ال�شباب".
احلاج اأب����و ح�شن، وهو اأحد �ش����كان كربالء، 
رح����ب به����ذه الفك����رة ال�شبابية اآم����اًل اأن تنظم 
فعالي����ات م�شابه����ة ل�شب����اب اأربي����ل واالأنب����ار 
واملو�ش����ل والب�ش����رة وذلك من خ����الل زيارة 
كربالء واملحافظ����ات الو�شط����ى واجلنوبية، 
واأّك����د اأن ه����ذه الن�شاط����ات ت�ش����ب يف بن����اء 
جيل متما�ش����ك موّحد، وخ�شو�ش����ًا اأن البالد 
الي����وم ت�شهد ب����ني احلني واالآخ����ر اإثارة للفنت 
والتفرقة من قبل اأنا�س ال يريدون اخلري لهذا 
البلد، وثّمن دور ال�شب����اب بالت�شدي وحتمل 
تواج����ه  الت����ي  التحدي����ات  اأم����ام  امل�شوؤولي����ة 

العراق.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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العمود
الثامن

�شدرت ع���ن دار املدى طبعة جديدة من كت���اب "حتت اأعواد 
امل�شنقة" تاأليف يوليو�س فوت�شيك والكتاب هو ق�شٌة تروي 
لن���ا حياة منا�ش���ل �شيوعي كتبها وه���و يف زنزانته منتظرا 
حك���م االإع���دام  ال���ذي اأ�ش���دره النازيون بحق���ه وقد هربت 
االوراق الت���ي كتبه���ا اىل اخل���ارج و�ش���درت فيم���ا بعد يف 
كتاب يعد اال�شهر يف �شري الن�شال الثوري؛ اأتقن يوليو�س 
فوت�شي���ك التمثي���ل ومتّي���ز بطالق���ة لغت���ه وطبيعته���ا مما 
�شاع���ده على اإتقان فن العمل الث���وري ال�شري وفن التنكر 

والتخفي واإيهام العدو وت�شليله.

ان�شغلت �شحف العامل  خالل 
اليومني املا�شيني بخرب ت�شليم 
رئي�س جنوب اإفريقيا ال�شابق 

جاكوب زوما اإىل ال�شرطة 
لتنفيذ عقوبة بال�شجن 15 

�شهرًا بتهمة حتقري الق�شاء، 
ونقلت لنا االأخبار اأن زوما 

البالغ 79 عامًا، و�شل ال�شجن، 
برغم رف�س بع�س اجلهات 
ال�شيا�شية ذلك لكونه بطل 

�شابق يف الن�شال من اأجل 
حترير جنوب اإفريقيا.. فيما 

اعترب البع�س خطوة زوما 
باأنها حلظة تاريخية ينت�شر 
فيها القانون، تهمة زوما اأنه 

مل يح�شر اإىل املحكمة لالإدالء 
ب�شهادته، فاعترب االأمر م�شا�شًا 
بالق�شاء، وهي تهمة م�شحكة 

يف بالد الرافدين التي كان 
فيها حمورابي اأبًا للقانون، 

فماذا تعني تهمة ا�شتغالل 
النفوذ ونحن نرى ون�شمع 

عن اال�شتغالل يف كل مفا�شل 
الدولة، واأن "حيتان" ما بعد 
2003 مل يرتكوا جمااًل دون 
اأن ي�شتغلوا نفوذهم فيه، هم 

واأقاربهم واأحبابهم؟
منذ اأن قررت النائبة عالية 
ن�شيف ا�شتخدام االأحذية 

بداًل من الكلمات يف خماطبة 
زمالئها داخل جل�شات الربملان، 

ونوابنا االأفا�شل ال�شابقون 
منهم والالحقون، م�شرون على 
حتويل قاعة الربملان اإىل �شوق 

تعر�س به اأ�شناف ال�شتائم 
وكان اآخرها امل�شهد الكوميدي 
لنواب يتقافزون فوق مكاتبهم 

وهم ي�شرخون "منوت.. 
منوت.. ويحيى الكر�شي".

هكذا حتولت الدميقراطية يف 
العراق من ممار�شة ح�شارية 
ت�شتند على القانون، وو�شيلة 

خلدمة النا�س اإىل حروب 
ومعارك �شيطانية لتكتب يف 

النهاية �شهادة وفاة للعراق 
اجلديد وتخرجه من التاريخ 

املتح�شر لت�شعه يف قاع 
الهمجية والتخلف والع�شبية 

القبلية، عرو�س ملت منها 
النا�س، الأنها حتولت �شيئًا 

ف�شيئًا من مباراة يف ال�شيا�شة 
اإىل مقاطع كوميدية رخي�شة 

يف �شاالت عر�س من الدرجة 
الثالثة، ليتحول جمل�س النواب 

الذي اأراد له العراقيون اأن 
يكون مكانًا يجتمع فيه ذوو 

الكفاءات واخلربات والطاقات 
اخلالقة اإىل �شوق مناكفة 

وعر�س �شيئ للع�شالت 
وفجاجة يف العمل ال�شيا�شي، 

مما اأدى اإىل غياب الق�شايا 
التي تهم النا�س ليحل حملها 

�شراع من اأجل اال�شتحواذ 
على ما تبقى من امتيازات، 

م�شحكات دميقراطية اأ�شرت 
وت�شر باحلرية والعمل 

الربملاين، و�شيا�شة حتولت من 
خطاب طائفي مقيت اإىل مرحلة 

ال�شتائم واللكمات والركالت.
واالآن، هل جنابك ُم�شّر على 

معرفة الفرق بني دميقراطيتنا 
جنوب  "العظيمة" ودميقراطية 

اإفريقيا؟.. هل تريد اأن تعرف 
الفرق بني زوما و�شا�شتنا 

االأ�شاو�س؟ فا�شمح يل اأن اأورد 
لك ما كتبته بع�س ال�شحف 

الفرن�شية وهي تعلق على 
قرار التوقيف: "اإنها حلظة 

نادرة وغري م�شبوقة يف تاريخ 
جنوب اإفريقيا".

اإحفظ هذه العبارة االأخرية 
رجاًء.. حلظة نادرة.. فاأنت 

واأنا نعي�س يف ظل عملية 
دميقراطية �شمحت ملن نهب 

و�شرق وقتل اأن يظل �شاحب 
ال�شوت االأعلى والنفوذ 

االأقوى!. 

"زوما" عراقي

حتت اأعواد امل�سنقة

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����س له���ذا اليوم 
)االثنني( اأن درجات احلرارة مقاربة 
اجل���و  واأن  اأم����س،  لي���وم  ملعدالته���ا 
�شيك���ون م�شم�ش���ًا يف جمي���ع مناطق 

البالد.

C°  27 -C°  47  / النجف     C°  24 -    C° 43   /اأربيل

C°  28 -C°  50  / الب�سرة      C°  27 -    C° 48/بغداد

C° 26 -C° 46 /الرمادي       C° 24 -    C° 44   /املو�سل

حول العالم

مب�ساركة اأكثـر من 50 �ساعراً �سعبيًا من املحافظات العراقية

اأن ا�شتخدام الهاتف املحمول ملدة ال تقل  وجدت درا�شة 
عن 17 دقيقة يوميا على مدى 10 �شنوات يزيد من خطر 
ت�شيب  التي  امل�شاكل  ب�شبب  ع�شال  مبر�س  االإ���ش��اب��ة 

اخلاليا.
ب��ح�����ش��ب  للجدل"،  "املثري  ال���ب���ح���ث  ت�����ش��م��ن 
خمتلفة  درا�شة  ل���46  اإح�شائيا  حتليال  امل�شادر، 
جميع  يف  املحمول  الهاتف  ا�شتخدام  ح��ول 
ال��ع��امل، م��ن قبل خ���رباء م��ن جامعة  اأن��ح��اء 

بريكلي. "كاليفورنيا" يف 
وبح�شب اخلرب املن�شور يف �شحيفة "ديلي 
مدينة  خ����رباء  در�����س  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل" 

ال��والي��ات  يف  اأج��ري��ت  التي  ال�شابقة  االأب��ح��اث  بريكلي 
املتحدة وال�شويد وبريطانيا واليابان وكوريا اجلنوبية 
ال�شتخدام  وا�شعة  �شورة  على  للح�شول  ونيوزيلندا 

الهاتف املحمول وال�شحة.
واأ�شار املقال املن�شور حتت عنوان )اإن ق�شاء 17 دقيقة 
يزيد  �شنوات  ع�شر  فرتة  خالل  جهازك  على  يوميا  فقط 
من خطر االإ�شابة باالأورام بن�شبة 60%( اإىل اأن الباحثني 
وجدوا اأن ا�شتخدام الهاتف املحمول ملدة 1000 �شاعة، 
اأو ما يقرب من 17 دقيقة يوميا على مدى ع�شر �شنوات، 
بن�شبة 60  ال�شرطانية  باالأورام  االإ�شابة  يزيد من خطر 

يف املئة.

واملخرج����ة  املمثل����ة  اعت����ربت 
االأمريكي����ة ج����ودي فو�ش����رت خالل 
مهرج����ان  نظمه����ا  تدريبي����ة  دورة 
كان ال�شينمائ����ي اأن "الوق����ت حان 
املمث����الت  م�شجع����ًة  للن�ش����اء!"، 
الطموحات واملخرج����ات وفنيات 

االأفالم على االنطالق.
وقال����ت "اإنه����ا اللحظ����ة املنا�شب����ة 
االآن!"، اإذ ثمة حاليًا "وعي - ولو 
اأن االأم����ور مل تتغ����ري متام����ًا- باأن 

وقتًا طوياًل مّر مل ن�شمع فيه ق�ش�س 
ن�شاء".

وردا عل����ى �ش����وؤال ع����ن التكاف����وؤ ب����ني الرجال 
املمثل����ة  الحظ����ت  هولي����وود،  يف  والن�ش����اء 

واملخرج����ة احلائ����زة جائزة االأو�ش����كار اأن 
"الكث����ري تغري". واأ�شافت "عندما بداأت 

م�شريت����ي املهني����ة مل تكن توج����د ن�شاء 
)...( كان����ت توجد خب����رية التجميل، 
واملراأة الت����ي تهتم بال�شيناريو. ومل 
اأكن اأرى اأي ن�شاء با�شتثنائهما. هذا 

الواقع تغري".
وعن ت�شلّمها خالل افتتاح املهرجان 
�شعف����ة ذهبي����ة فخري����ة م����ن املخرج 
ع����ن  املودوف����ار  بي����درو  اال�شب����اين 
جمم����ل م�شريته����ا الفني����ة، قال����ت اإنها 

حلظة موؤثرة الأن املودوفار هو موؤلف 
ن�شوية". �شينما  "اأول 
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ال�����دراج�����ات  ع���ل���ى  ال���������س����ام  ر�����س����ائ����ل  ب�����ث  ك�����رب�����اء  يف 

على الرغم من العام امل�شطرب 
حت���ى االآن، احتفظ���ت الدولة 
االآ�شيوية مبركزها االأول على 
موؤ�ش���ر "هينل���ي" جل���وازات 

ال�شف���ر الذي يعط���ي الرتتيب 
ج���وازات  جلمي���ع  االأ�شل���ي 
ال�شف���ر يف العامل، وفق���ًا لعدد 
الوجهات التي ميكن حلامليها 

الو�شول اإليه���ا، دون احلاجة 
اإىل تاأ�ش���رية قبل ال�شفر، وفقًا 

ل�شحيفة "اإندبندنت".
ويعتم���د الرتتيب على بيانات 
ح�شري���ة من االحت���اد الدويل 
للنقل اجلوي، جنبًا اإىل جنب 
مع البح���ث الذي اأجراه فريق 

"هينلي".
واليابان، التي متنح الو�شول 
اإىل 193 وجهة بدون تاأ�شرية 
 )192( �شنغاف���ورة  تليه���ا 
واأملاني���ا  اجلنوبي���ة  وكوري���ا 
يف املرك���ز الثال���ث، م���ع 191 

وجهة.
عندم���ا   2014 ع���ام  ومن���ذ 
ب�ش���كل  االأول  املرك���ز  احت���ال 
م�ش���رتك، ا�شتم���رت بريطانيا 
االأمريكية  املتحدة  والواليات 
يف الرتاجع بالقائمة لت�شرتكا 
بر�شي���د  ال�شاب���ع  املرك���ز  يف 

187 وجهة.

بعد  عملها  م��ن  بريطانية  �شيدة  ف�شلت 
كني  ه���اري  االإجن��ل��ي��زي  النجم  ت�شجيل 
مرمى  يف  القاتل  اجنلرتا  �شعود  ه��دف 
الدمنارك لنهائي يورو 2020، وانت�شرت 
وه��ن  و�شديقتها  ف���اروق���ي  نينا  ���ش��ور 
كا�شرب  م��رم��ى  خلف  ب��ال��ه��دف،  حتتفالن 
ملعب  يف  ال���دمن���ارك  ح��ار���س  �شمايكل 
مديرها  اإىل  ال�شور  وو�شلت  وميبلي، 
م���ن 12  اأق�����ل  ال��ع��م��ل، يف  امل��ب��ا���ش��ر يف 
باأنها  هاتفي  ات�شال  يف  ليخربها  �شاعة 
مف�شولة، مل�شاهدته لها على اأر�س امللعب، 
للهروب  حيلة  فاروقي  نينا  دب��رت  حيث 
فيها  وادع��ت  املباراة  مل�شاهدة  العمل  من 
"ديلي  �شحيفة  نقلته  ما  ووف��ق  مر�شها. 
التي  "فاروقي"  قالت  الربيطانية،  ميل" 
ل�شحيفة  الرقمي  للمحتوى  تعمل منتجة 
مبزيج  "اأح�س  الربيطانية:  "تلغراف" 
من امل�شاعر، فاأنا �شعيدة لو�شول االإنكليز 
اأوروبا، لكنني  اأمم  النهائية يف  للمباراة 

فقدت وظيفتي اأي�شا".

تطرد من وظيفتها 
ب�سبب لعبة كرة قدم 

اليابان متلك اأقوى جواز �سفر يف العامل 

جودي فو�سرت: 
اإنها اللحظة املنا�سبة 

النطالق الن�ساء يف 
ال�سينما

ذي قار.. اختتام فعاليات مهرجان ال�سعر ال�سعبي ال�ساد�س )دورة ال�ساعر الراحل عريان ال�سيد خلف( 
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