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�صليم �صوزه يكتب:

ال�سحي وال�����س��رف  ال��ب�����س��رة  اأن���ه���ار 
طالب عبد العزيز يكتب:

بغداد/ تميم الح�صن

ع�س���رات اخلروق���ات يف الدعاي���ة النتخابية 
حي���ث  الخريي���ن  ال�س���بوعني  يف  �س���جلت 
ت�ساع���دت وت���رية احلم���ات م���ع ق���رب يوم 

القرتاع.
لانتخاب���ات  يوم���ًا   25 املر�سح���ني  وام���ام 
املبك���رة، فيما ا�ستخدم بع�سه���م كل الو�سائل 

امل�سروعة وغري امل�سروعة للرتويج.
و�سجل���ت ا�ستخدام���ات متع���ددة لإمكاني���ات 
م���ن موؤ�س�س���ات وعج���ات ووع���ود  الدول���ة 
بالتوظي���ف، ومرافق���ة �سب���اط ملر�سحني يف 

جولت الرتويج.
ت�سم���ح" لأي  "ل���ن  انه���ا  احلكوم���ة  وتوؤك���د 
م�س���وؤول اأن ي�سخ���ر موارد الدول���ة ل�"حملته 
النتخابي���ة"، ملوح���ة باج���راء حتقيقات يف 

هذا ال�ساأن.

ويق���در حجم الإنفاق على الدعاية النتخابية 
اخلا�س���ة بال�س���ور فق���ط، بنح���و 500 مليار 

دينار لكل املر�سحني.
عل���ى  اأنفق���ت  ق���د  الأح���زاب  كان���ت  باملقاب���ل 
جممل الدعاي���ة النتخابي���ة يف 2018، نحو 
5 ملي���ارات دولر، ما يع���ادل الآن اأكرث من 7 

تريليونات دينار.
وي�س���ارك يف النتخاب���ات اأك���رث م���ن 3200 
مر�س���ح يتناف�س���ون عل���ى �سغ���ل 329 مقع���دًا 

برملانيًا موزعة على 83 دائرة انتخابية.
وم���ن ابرز اخلروق���ات اقامة اح���د املر�سحني 
يف النا�سري���ة حملت���ه الرتويجي���ة يف اح���د 

اجلوامع جنوبي املدينة.
املر�س���ح يا����س خ�س���ري الفهداوي ع���ن الكتلة 
ال�سدرية، وبح�سب من�سور على "في�سبوك"، 
دع���ا جمه���وره اىل ن���دوة تعريفي���ة يف جامع 

العكيكة.

ويخال���ف هذا الإجراء املادة الثامنة من نظام 
احلمات النتخابية لعام 2020، الذي يحظر 

ا�ستغال دور العبادة للرتويج النتخابي.
وكان مكت���ب املفو�سي���ة يف ذي ق���ار قد �سكل 
خروق���ات  لر�س���د  خا�س���ة  جلان���ا  موؤخ���را 

احلمات النتخابية.
و�سكل���ت املفو�سي���ة يف املحافظ���ة 45 جلن���ة 
ر�س���د ملتابعة احلم���ات الدعائي���ة، و�ستقوم 
بج���ولت ميدانية يف ال�س���وارع والتقاطعات 

العامة.
كذل���ك ن�سر اح���د املر�سحني اجل���دد وهو ابن 
نائ���ب �ساب���ق، �س���وره عل���ى متث���ال �س���ارع 
مع���روف يف مدينة احللة، قبل ان يرفعها بعد 

ذلك باأيام.
يا�سر ا�سكندر عن كتلة الوفاء والتغيري، وهو 
اب���ن النائ���ب ال�ساب���ق ا�سكندر وت���وت و�سع 
�سورت���ه على متثال ال�ساع���ر املعروف �سفي 

الدين احللي، وبع���د انتقادات من الأهايل مت 
رفعها.

وقب���ل اأ�سبوع ن�س���رت مفو�سي���ة النتخابات 
النتخابي���ة  احلم���ات  و�س���روط  �سواب���ط 
للمر�سحني، موؤكدة فر�س عقوبات وغرامات 

مالية على من يخالفها.
وج���اء يف ال�س���رط الراب���ع: "ع���دم ا�ستخدام 
جدران ومباين الدوائر احلكومية واملدار�س 
واحل�سيني���ات  واجلوام���ع  واجلامع���ات 
والأماك���ن  واجل�س���ور  املقد�س���ة  والأماك���ن 
الرتاثي���ة والأثرية والن�سب والتماثيل لن�سر 
اإعانات الح���زاب واملر�سحني �سمن احلملة 

النتخابية".
من�س���ات  عل���ى  نا�سط���ون  ن�س���ر  باملقاب���ل 
التوا�س���ل الجتماع���ي �س���ورة ملر�س���ح دولة 

القانون على احدى ال�سيارات احلكومية.
 التفا�صيل �س3

خروق انتخابية: ن�ساط للمر�سحين في الم�ساجد 
 ترجمة: حامد احمدو�سباط ي�ساركون بالدعاية

اأف���اد تقرير بريط���اين ب���اأن الع���راق �سي�سهد تنفي���ذ اأربعة 
م�ساري���ع �سخم���ة للطاقة بداية م���ن العام احل���ايل، وفيما 
حت���دث ع���ن تغي���ري يف �س���روط التعاق���د م���ع ال�س���ركات 
ال�ستثمارية مل�ساعفة الإنتاج النفطي اإىل 8 مايني برميل 
يومي���ًا بحلول 2027، ك�سف عن اتفاقات مع �سركة �سينية 
بهدف تقليل العتماد على الكهرباء امل�ستوردة من اإيران. 

وذك���ر تقرير ن�سره موقع اأويل براي�س الربيطاين لاأخبار 
القت�سادي���ة، وترجمته )املدى(، اإن "الع���راق، ومن خال 
الإعان���ات الأخرية ع���ن م�ساريع تطوير جدي���دة تقوم بها 
ع���دة �سركات نفط عاملية كربى، يبدو باأنه ينه�س بقوة من 

جديد بعد تقييد وباء فايرو�س كورونا".
واأ�س���اف التقرير، اأن "الع���راق يتطلع للحفاظ على مكانته 
كثاين اك���رب منتج للنفط يف اأوبك وال�سع���ي لتثبيت نف�سه 

كمحطة للطاقة املتجددة".

واأ�س���ار، اإىل اأن "�سرك���ة توتال الفرن�سي���ة العماقة اأعلنت 
الأ�سبوع املا�سي اأنها �ستن�سئ اأربعة م�ساريع طاقة �سخمة 
يف جنوب���ي الع���راق �سمن عق���د بقيمة 27 ملي���ار دولر"، 
متوقعًا اأن "يتم ال�سروع بها قبل نهاية هذا العام 2021".

واأو�س���ح التقري���ر، اأن "ال�سفق���ة ت�سم���ل ا�ستثم���ارات يف 
النف���ط وبن���اء حمط���ة  املتط���ورة ل�ستخ���راج  الأ�سالي���ب 
ملعاجل���ة الغ���از وتعزيز �سوق العراق مل���ادة الغاز من خال 
اإنت���اج كمية اأك���رث واأ�سعار تناف�سية اأك���رث"، منوهًا اإىل اأن 
"ال�سفق���ة �ست�سم���ل اأي�سًا تنفيذ م�س���روع حمطة �سم�سية 

لإنتاج الطاقة".
واأو�س���ح، اأن "التموي���ل �سي�سم���ح للع���راق اأي�س���ًا بتعزيز 
اإنتاج���ه للنفط اخل���ام يف حقل اأرطاوي من مع���دل اإنتاجه 
احل���ايل البال���غ 85،000 برميل يف الي���وم اإىل 210،000 
برمي���ل بالي���وم، وكذلك حتقيق مع���دل اإنتاج يوم���ي للغاز 

بحدود 300 مليون قدم مكعب".
 التفا�صيل �س2

العراق يطلق ت�سهيالت لم�ساعفة اإنتاجه النفطي

 بغداد/ المدى

دور  ب���اأن  حكوم���ي،  م�ست�س���ار  اأك���د 
النتخاب���ات  يف  الدولي���ة  البعث���ات 
املبكرة املق���ّرر اإقامتها يف العا�سر من 
ال�سهر املقبل يقت�سر على تقييم عملية 

الت�سويت.
وق���ال امل�ست�سار يف جمل����س الوزراء 
ل�س���وؤون النتخاب���ات عب���د احل�س���ني 

تلفزي���وين  ت�سري���ح  الهن���داوي، يف 
"املراقب���ني  اإن  )امل���دى(،  تابعت���ه 
عل���ى  دوره���م  �سينح�س���ر  الدولي���ني 
وعملي���ة  الق���رتاع  ي���وم  مراقب���ة 

الت�سويت".
وتاب���ع الهن���داوي، اأن "م���ن ح���ق اأية 
جهة دولي���ة اأن تتوىل عملي���ة الرقابة 
العملي���ة  ب�س���اأن  التقاري���ر  ترف���ع  اأو 

النتخابية".

الدولي���ة  "البعث���ة  اأن  عل���ى  و�س���دد 
ل���اأمم املتح���دة وكذلك بعث���ة الحتاد 
الأوروب���ي �سيك���ون دورهم���ا اأ�س���وة 
باملراقب���ني الدوليني م���ن تقييم عملية 

الت�سويت".
ولف���ت الهن���داوي، اإىل اأن "احلكومة 
اأعلنت عن عزمها توفري البيئة الآمنة 
لانتخابات على كافة امل�ستويات وقد 

اأعدت خططا لهذا الأمر".

م�ست�سار حكومي: مهمة البعثات الدولية 
تنح�سر بتقييم االقتراع

 بغداد/ المدى

رغ���م مرور اأكرث من 4 �سنوات على حترير املدن من قب�سة 
داع�س الرهابي، ال ان ملف النازحني عن املحافظات التي 

�سيطر عليها التنظيم ل يزال قائمًا لغاية الن.
واأعل���ن الع���راق، يف كان���ون الأول 2017، حتري���ر كامل 
اأرا�سي���ه م���ن قب�س���ة تنظي���م داع�س بع���د نح���و 3 �سنوات 
ون�سف م���ن املواجهات مع التنظي���م الإرهابي الذي احتل 

نحو ثلث الباد.

ويف هذا ال�س����اأن، قال وكي����ل وزارة الهجرة واملهجرين 
ك����رمي الن����وري، "تنفي����ذًا للربنام����ج احلكوم����ي باإعادة 
النازحني، با�س����رت الوزارة باعمال عل����ى ار�س الواقع 
م����ن اجل غلق املخيمات"، مبينًا اأن "�سعوبات وم�ساكل 
امني����ة وع�سائري����ة لبع�����س النازحني اعرت�س����ت طريق 
الوزارة، ف�سا عن وج����ود البيوت املهدمة، ومب�ساعدة 
بع�����س املنظم����ات الدولي����ة مت العم����ل عل����ى ح����ل تل����ك 

امل�ساكل".
 التفا�صيل �س2

اأ�سباب اأمنية وع�سائرية تعرقل عودة النازحين

 متابعة/ المدى  

اأ�سار الرئي����س الأمريكي ال�سابق دونالد ترمب، يف مقابلة 
ح�سرية مع �سبك���ة "فوك�س نيوز"، اإىل اأن وا�سنطن نقلت 
اإرهابي���ني ج���وًا "ب�سكل موؤك���د" من اأفغان�ست���ان كجزء من 
جهود الإجاء الأمريكية من كابل ال�سهر املا�سي؛ مما اأثار 
ت�ساوؤلت حول عملية الفح����س والتدقيق اخلا�سة باإدارة 
الرئي����س احلايل ج���و باي���دن. وو�سف الرئي����س ال�سابق، 
خ���ال املقابلة، جه���ود اإدارة بايدن لإع���ادة توطني احللفاء 

الأفغان باأنها "ل ت�سدق".
وق���ال ترمب "مل تكن هناك حرب ق���ط – يف حال الربح اأو 
اخل�س���ارة اأو التعادل - جتلب بعده���ا اجلميع اإىل بلدك... 
هن���اك الكث���ري م���ن النا����س، وبتكلفة هائل���ة بالفع���ل - اإننا 

نتحدث عن مليارات الدولرات".

منذ الن�سحاب، قالت اإدارة بايدن، اإن مهمتها قد حتولت 
م���ن ع�سكري���ة اإىل مهم���ة "دبلوما�سي���ة"، واإنه���ا ملتزمة 
مبوا�سل���ة اإج���اء الأمريكي���ني الذي���ن ترك���وا وراءه���م، 
وكذل���ك احللف���اء الأفغ���ان، وبع�سه���م يحم���ل تاأ�س���ريات 
الهج���رة اخلا�س���ة، الذي���ن �ساع���دوا اجلي����س الأمريكي 

طوال احلرب.
لكن ترم����ب حذر من اأن الأف����راد الذين تعي����د اإدارة بايدن 
توطينه����م يف الولي����ات املتحدة قد ي�سكل����ون خطرًا على 

الأمن القومي.
وق����ال "مل يكن هن����اك تدقيق بالأ�سخا�����س الذين يعيدون 
توطينهم... وهوؤلء الأ�سخا�س يعتربون عدوانيني لأنهم 
متكن����وا م����ن الو�سول وال�سع����ود على م����ن الطائرات". 
وت�س����اءل ترمب "ماذا يعني ذلك؟ هل ه����ذا يعني اأن لديك 

اإرهابيني بينهم؟"، ليجيب نف�سه قائًا "طبعًا هناك!".

بانتظار اإكمال الخط الوا�صل مع الكويت

الكهرباء: اإنجاز 87 % من التزامات المرحلة االأولى للربط الخليجي
 بغداد/ نباأ م�صرق

اأم�����س  الكهرب����اء،  وزارة  ذك����رت 
الثاث����اء، اأن الع����راق اأكمل نحو 87 % 
م����ن املرحل����ة الأوىل للرب����ط م����ع دول 
اخلليج، م�سرية اإىل اأن املتبقي يتعلق 
باخل����ط ال����ذي يدخل جزء من����ه داخل 
الأرا�سي الكويتي����ة، معربة عن اأملها 
باجن����از ه����ذه املهمة يف �سي����ف العام 

املقبل.
وق����ال املتح����دث با�سم ال����وزارة اأحمد 
مو�س����ى يف حدي����ث اإىل )امل����دى(، اإن 
"احلكومة قامت بعمل كبري يف �سبيل 
حت�س����ني و�سع الكهرب����اء يف العراق، 
وه����ذا انعك�����س بنح����و وا�س����ح عل����ى 
زي����ادة الإنت����اج اإىل اأكرث م����ن 21 الف 

ميغا واط".
اأ�ساف مو�سى، اأن "امل�ساعي يف هذه 
املرحلة، تاأتي من اأجل تنويع م�سادر 
الطاقة، وقد م�سينا جديًا يف م�ساريع 

الربط الكهربائي مع دول اجلوار".
واأ�س����ار، اإىل اأن "م�ساريع عديدة لدى 
الع����راق مع هيئ����ة الرب����ط اخلليجي، 
وم����ع تركي����ا وم����ع الأردن ف�س����ًا عن 
اململكة العربية ال�سعودية التي ت�سري 

مبباحثات جادة".
"مو�س����وع  اأن  مو�س����ى،  واأو�س����ح 
الرب����ط  هيئ����ة  م����ع  التوا�س����ل 

اخلليج����ي، فق����د اأجنزنا نح����و 87 % 
م����ن التزاماتن����ا"، م�ست����دركًا بالق����ول 
اخل����ط  تنفي����ذ  توقي����ع  اإل  يب����ق  "مل 
ال����ذي يدخل ج����زء من����ه يف الأرا�سي 

الكويتية والأخرى يف العراق".
يرب����ط  "ه����ذا اخل����ط  اأن  وا�ستط����رد، 
حمطة الفاو العراقي����ة مبحطة الزور 
الكويتي����ة، وبالت����ايل تك����ون املرحل����ة 
الأوىل مكتمل����ة وق����د اأعلن����ا يف وق����ت 
له����ذه  الزمن����ي  ال�سق����ف  ع����ن  �ساب����ق 

املرحل����ة باأنه����ا �ستك����ون جاه����زة يف 
�سيف عام 2022".

وانته����ى مو�س����ى، اإىل اأن "امل�س����روع 
مبرحلت����ه الأوىل �س����وف يتكفل بنقل 
500 ميغا واط ملحافظة الب�سرة، لكي 
من�سي بعدها اإىل املراحل الأخرى".

م����ن جانب����ه، راأى ع�سو جلن����ة النفط 
حمم����د،  غال����ب  النيابي����ة  والطاق����ة 
العراقية  تتخذ احلكومة  اأن  "اأهمي����ة 
خطوة كفيلة بتنوي����ع م�سادر الطاقة 

الكهربائية وعدم العتماد على جانب 
واحد فقط".

اإىل  ت�سري���ح  يف  حمم���د،  واأف���اد 
)امل���دى(، ب���اأن "الطاق���ة الكهربائي���ة 
ذروة  وعن���د  اأحواله���ا  اأح�س���ن  يف 
اأو  ال�ست���اء  ف�سل���ي  يف  الحتي���اج 
ال�سي���ف ي�سل الإنت���اج فيها اإىل 22 

األف ميغاواط".
لدي���ه  "الع���راق  اأن  حمم���د،  وتاب���ع 
حمطات متتلك قدرة اأكرب على اإنتاج 

الكهرب���اء، لكن امل�سكل���ة الأكرب التي 
نعاين منها هي عدم امتاكنا الوقود 

الكايف للتوليد".
واأ�س���ار، اإىل اأن "احلكومة العراقية 
ينبغ���ي منها اأن ترّك���ز على مو�سوع 
الوق���ود وكيفي���ة توف���ري م�ستلزمات 

ت�سغيل املحطات".
"امل�سكل���ة  اأن  حمم���د،  واأو�س���ح 
الأخرى التي بداأت توؤثر بنحو كثري 
يف الوق���ت احل���ايل تتعل���ق بطبيعة 
ومتهالك���ة  قدمي���ة،  كونه���ا  ال�سبك���ة 

وبحاجة اإىل �سيانة �سنوية".
باإب���رام  يك���ون  "احل���ل  اأن  ويج���د، 
عقود مع �سركات عاملية ر�سينة لكي 
تت���وىل عملية توليد ونق���ل الكهرباء 

اإىل املواطن".
وم�س���ى حمم���د، اإىل اأن "الع���راق مل 
ي�سه���د يوم���ًا الكتف���اء م���ن الكهرباء 
بع���د ع���ام 2003، وه���ذا يع���ود اإىل 
�سيا�س���ات فا�سل���ة نفذتها ال���وزارات 

املعنية طيلة هذه ال�سنوات".
الكهربائي���ة يف  وتع���اين املنظوم���ة 
الع���راق م���ن م�س���كات ع���دة اأبرزها 
اعتمادها عل���ى الوقود امل�ستورد من 
اإي���ران، وتهال���ك ال�سب���كات الناقل���ة، 
اإىل  الأب���راج  تعر����س  ع���ن  ف�س���ًا 
ال�سته���داف املتكّرر م���ن التنظيمات 

الإرهابية.

 بغداد/ اإياد ال�صالحي

ف���از جن���م الك���رة العراقي���ة ال�ساب���ق، عدن���ان درج���ال 
برئا�س���ة الحت���اد العراق���ي لك���رة القدم بع���د اأن ح�سم 
مناف�سته النتخابية مع زميله الاعب الدويل ال�سابق 
�س���رار حيدر يف املوؤمتر الذي نّظمته الهيئة التطبيعية 
يف فن���دق روتانا بابل اأم�س الثاث���اء بح�سور خم�سة 

و�ستني ع�سوًا من الهيئة العامة لحتاد اللعبة.
ال�سب���اب  وزي���ر  من�س���ب  درج���ال  عدن���ان  وي�سغ���ل 
والريا�س���ة، منذ الرابع من مت���وز عام 2020، و�سهد 
تر�سيحه لرئا�سة احتاد الكرة تباين وجهات النظر يف 
الو�سط���ني الإعامي وال�سعبي اأمت���ّد اىل قّبة الربملان، 
وخلُ����س اىل �سياغ���ة ق���رار م���ن جمل����س الدول���ة رُفع 

اىل مكت���ب رئي����س ال���وزراء، ع���ّد فيه تر�سي���ح الوزير 
"يتعار�س مع مهام وواجبات مركزه القانوين ويوؤّثر 

على ا�ستقال الأندية والحتادات الريا�سية".
ومنح���ت الهيئ���ة العام���ة )48( �سوتًا لعدن���ان درجال 
مقابل )16( �سوت���ًا ل�سرار حيدر، فيما مت اإبطال ورقة 

ت�سويت واحدة لورود عامة )X( اأمام ا�سميهما.
ومل تتطّل���ب عملية اختيار نائبي رئي�س الحتاد الأول 
عل���ي جب���ار والث���اين يون����س حمم���ود اإج���راء عملية 
الت�سوي���ت بع���د اأن مّت���ت تزكيتهم���ا بالإجم���اع، برغم 
اعرتا����س رئي�س ن���ادي الديوانية ح�س���ني العنكو�سي 
ومطالبت���ه باإج���راء الت�سوي���ت للنائ���ب الأول قبل اأن 

يعدل عن ذلك.
 التفا�صيل �س5

ترمب: اأميركا نقلت "اإرهابيين"جوًا من اأفغان�ستان

درج�������ال ي����راأ�����س ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال���ك���رة

من محالت المهن اليدوية في بغداد.. عد�سة: محمود روؤوف 
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 ترجمة حامد احمد

�أف���اد تقري���ر بريطاني ب���اأن �لع���ر�ق �شي�شهد 
للطاق���ة  �شخم���ة  م�شاري���ع  �أربع���ة  تنفي���ذ 
بد�ي���ة م���ن �لع���ام �لحالي, وفيم���ا تحدث عن 
تغيي���ر ف���ي �ش���روط �لتعاق���د م���ع �ل�ش���ركات 
�لنفط���ي  �الإنت���اج  لم�شاعف���ة  �ال�شتثماري���ة 
�إل���ى 8 ماليين برميل يومي���ًا بحلول 2027, 
ك�شف ع���ن �تفاقات مع �شرك���ة �شينية بهدف 
تقلي���ل �العتم���اد عل���ى �لكهرب���اء �لم�شتوردة 
م���ن �إير�ن.  وذك���ر تقرير ن�ش���ره موقع �أويل 
بر�ي����س �لبريطان���ي لالأخب���ار �القت�شادي���ة, 
وترجمت���ه )�لمدى(, �إن "�لعر�ق, ومن خالل 
�الإعالن���ات �الأخي���رة ع���ن م�شاري���ع تطوي���ر 
جدي���دة تقوم بها ع���دة �شركات نف���ط عالمية 
كبرى, يبدو باأنه ينه�س بقوة من جديد بعد 

تقييد وباء فايرو�س كورونا".
و�أ�ش���اف �لتقري���ر, �أن "�لع���ر�ق يتطلع للحفاظ 
عل���ى مكانت���ه كثان���ي �كب���ر منت���ج للنف���ط ف���ي 
�أوب���ك و�ل�شع���ي لتثبي���ت نف�شه كمحط���ة للطاقة 

�لمتجددة".
�لفرن�شي���ة  توت���ال  "�شرك���ة  �أن  �إل���ى  و�أ�ش���ار, 
�لعمالقة �أعلنت �الأ�شبوع �لما�شي �أنها �شتن�شئ 
�أربعة م�شاريع طاق���ة �شخمة في جنوب �لعر�ق 
�شم���ن عقد بقيمة 27 ملي���ار دوالر", متوقعًا �أن 
"يتم �ل�شروع بها قبل نهاية هذ� �لعام 2021".

ت�شم���ل  "�ل�شفق���ة  �أن  �لتقري���ر,  و�أو�ش���ح 
��شتثمار�ت في �الأ�شاليب �لمتطورة ال�شتخر�ج 
�لنف���ط وبن���اء محط���ة لمعالج���ة �لغ���از وتعزيز 
�ش���وق �لعر�ق لمادة �لغ���از من خالل �إنتاج كمية 
�أكث���ر و�أ�شع���ار تناف�شي���ة �أكثر", منوه���ًا �إلى �أن 
�أي�شًا تنفيذ م�شروع محطة  "�ل�شفق���ة �شت�شمل 

�شم�شية الإنتاج �لطاقة".
و�أو�ش���ح, �أن "�لتمويل �شي�شم���ح للعر�ق �أي�شًا 

بتعزي���ز �إنتاجه للنفط �لخام ف���ي حقل �أرطاوي 
من معدل �إنتاجه �لحالي �لبالغ 85,000 برميل 
في �ليوم �إل���ى 210,000 برميل باليوم, وكذلك 
تحقي���ق معدل �إنت���اج يومي للغ���از بحدود 300 

مليون قدم مكعب".
وتابع �لتقرير, �أن "هذه �أحدث �إنجاز�ت و�عدة 
في قطاع �شناعة �لنفط و�لغاز في �لعر�ق خالل 
عام 2021, وذلك بعد �أ�شهر من م�شاريع تنموية 
عق���ب ركود عل���ى م�شتوى �لعالم �شه���ده �لقطاع 

�لنفطي عام 2020".
ويع���ود �لتقري���ر �إلى �ل�شه���ر �لما�ش���ي بالقول, 
�إن "�لع���ر�ق �أعلن وقتها عن �رتف���اع ب�شادر�ته 
�لنفطي���ة �إل���ى 3.054 ملي���ون برمي���ل بالي���وم 
مقارنة ب� 2.9 ملي���ون برميل باليوم خالل �شهر 

تموز".

وي���رى, �أن "ذلك يعك����س �لزي���ادة �لحا�شلة في 
�لطل���ب �لعالمي على �لنفط �لت���ي �شهدتها �أ�شهر 
�ل�شيف مع و�شول عو�ئد �لعر�ق �لنفطية ل�شهر 
�آب �إل���ى 6.5 مليار دوالر بمعدل �شعر 69 دوالر 

للبرميل �لو�حد".
و�أفاد �لتقرير, ب���اأن "هذ� جاء بعد رجوع �لبالد 
ف���ي �لنهاية �إلى مع���دالت �إنتاج ل���م ت�شهدها منذ  
ني�ش���ان ع���ام 2020", فيما �أك���د �أن "�إنتاج �شهر 
تم���وز كان بما يق���ارب من 4.18 ملي���ون برميل 
باليوم م���ن �لنفط �لخام", وتح���دث عن "زيادة 
بح���دود 150,000 برمي���ل بالي���وم عن معدالت 
�نت���اج �شهر حزي���ر�ن, وهو ما يزي���د على �شقف 
�الإنت���اج �لمتف���ق عليه ف���ي �أوب���ك". و�أردف, �أن 
�إنتاجا  �الأعل���ى  �لبلد  ع���ام هو  ب�شكل  "�لع���ر�ق 
للنف���ط بي���ن �أع�ش���اء �أوب���ك با�شتثن���اء �لعربية 

�ل�شعودية".
ويو��شل �لتقري���ر, �أن "�شركة برت�س بتروليوم 
 Petro  لبريطانية  و�شركة بيترو جاينا� BP
�أعلنتا في �شهر تموز عن  �ل�شيني���ة    China
م�ش���روع م�شترك لت�شغيل حق���ل �لرميلة �لنفطي 

�لعمالق في �لب�شرة".
وتابع, �أن "�لحقل �لنفطي �شتتم �إد�رته من قبل 
�شرك���ة �لب�شرة �لمح���دودة للطاق���ة بتمويل من 

�شركة برت�س بتروليوم".
ولف���ت, �إل���ى �أن "�شركة برت����س بتروليوم كانت 
تق���وم بتطوي���ر �لجان���ب �الأكبر م���ن �لحقل منذ 
�لع���ام 2010, مع عمليات تطويرية جديدة �الآن 
وفقًا للم�شروع �لم�شترك �لمخطط له �أن ي�شتمر 

لحد عام 2034 على �الأقل".
وع���د �لتقرير, "حقل �لرميل���ة �لنفطي �حد �كبر 

حقول �لنفط في �لعالم بمع���دل �إنتاج ي�شل �إلى 
1.4 مليون برميل باليوم".

وذه���ب �لتقري���ر, �إل���ى �أن "ه���ذه تع���د تطور�ت 
جيدة بالن�شب���ة للعر�ق عقب �الن�شحاب �ل�شابق 
ل�شركات عالمية كبرى �أخرى من �لبالد؛ الأ�شباب 
تتعل���ق بع���دم ��شتق���ر�ر �شيا�ش���ي, و�شعوب���ات 
ب�ش���روط ��شتثم���ار �ل�ش���ركات �الأجنبي���ة �شمن 

قطاع �ل�شناعة �لنفطية �لعر�قي".
وق���ت  وحت���ى  كان  "�لمتوق���ع  �أن  و�أ�ش���اف, 
قريب, �أن تن�شحب �شرك���ة برت�س بتروليوم من 
حق���ل �لرميلة في وق���ت ت�شعى لتنفي���ذ م�شاريع 
نفطي���ة �أكثر �شد�قة للبيئة م���ع �نبعاث كربوني 
�أق���ل", م�شت���دركًا "م���ع ذل���ك ح�ّشن���ت �لحكومة 
موؤخ���رً� ظروف �لعمل بالن�شب���ة ل�شركات �لنفط 

�الأجنبية, في محاولة الإبقائهم في �ل�شوق".
و�شدد �لتقرير, على �أن "تغيير �شروط ��شتثمار 
�ل�ش���ركات �الأجنبية �لعاملة ف���ي �لقطاع �لنفطي 
للبالد ياأتي كجزء من م�شعى وز�رة �لنفط لرفع 
مع���دل �إنتاجه���ا �لنفط���ي �إل���ى 8 ملي���ون برميل 
بالي���وم وذلك بحل���ول ع���ام 2027, ويعادل هذ� 

�لرقم �شعف معدل �إنتاجها �لحالي".
و�أك���د, �أن "�لحكومة �لعر�قي���ة قد قامت بتزويد 
ع���دة �شركات نفط �أجنبية بتر�خي�س عمل لحفر 
�آبار جديدة, وكذلك ��شترجاع �الآبار �لموجودة 
وبغ���د�د  كرك���وك  مناط���ق  م���ن  كل  ف���ي  �أ�ش���ال 

و�لب�شرة ومي�شان وذي قار".
و�أ�شتطرد �لتقرير, �أن "�شركة برت�س بتروليوم 
�لبريطانية و�شركة �أين���ي Eni �الإيطالية كانتا 
من بين �ل�شركات �لعالمية �لكبرى �لتي ح�شلت 

على عقود عمل".
وك�ش���ف, عن "قيام �لعر�ق باجر�ء مباحثات مع 
�شرك���ة CNOOC �ل�شيني���ة ح���ول �إمكانية 
��شتع���ادة و�إحي���اء 150 بئ���ر� نفطي���ة ف���ي حقل 
بازركان بكلفة تقدر بحدود 160 مليون دوالر".

ون���ّوه,  �إل���ى �أن "ع���ددً� م���ن ه���ذه �الآب���ار قد تم 
كورون���ا  جائح���ة  فت���رة  خ���الل  عنه���ا  �لتخل���ي 
و�نخفا����س �لطل���ب عل���ى �لنف���ط, مع ذل���ك, فان 
�لكثي���ر منه���ا ما ت���ز�ل قابل���ة للعمل وق���د تقطع 
�شوط���ًا طوياًل ف���ي دعم هدف �لع���ر�ق �لمر�شوم 

لمعدل �إنتاج عام 2027".
ولفت, �إلى �أن "�لعر�ق �أبدى �أي�شًا �نفتاحًا نحو 
تطوي���ر�ت جديدة بمج���ال �لطاق���ة �لمتجددة", 
متابعًا �أن "وزير �لمالية �لعر�قي, علي عالوي, 
وّج���ه �ل�شهر �لحال���ي دعوة لمنظم���ة �أوبك, بان 
تاأخ���ذ في �عتباره���ا �النتقال بعي���دً� عن �لوقود 
�الحفوري و�لتحول لم�شاري���ع متجددة للطاقة 

�أكثر ��شتد�مة".
وتحدث �لتقرير, عن "�إعالن �لعر�ق في �الأ�شهر 
�الأخي���رة عن ع���دة �تفاقيات مع �ش���ركات عالمية 
للنف���ط و�لغاز من �جل تطوير م�شاريع متجددة 
خ���الل �ل�شن���و�ت �لقادم���ة, وكما ه���و �لحال مع 

توتال".
�تفاقي���ة  وق���ع  �أي�ش���ا  "�لع���ر�ق  �أن  و�أو�ش���ح, 
 Power China م���ع �شرك���ة ب���اور جاين���ا 
�ل�شيني���ة لتطوي���ر محط���ات طاق���ة �شم�شية من 
�لمتوقع �أن تنتج بحدود 2 غيغا و�ط من �لطاقة 
�لكهربائي���ة", ويج���د �أن "ه���ذ� �شي�شاع���د �لبالد 
على تقليل �عتمادها عل���ى �لكهرباء �لم�شتوردة 

من �إير�ن".
وم�ش���ى �لتقري���ر, �إل���ى �أن "�لب���الد بعي���دة ع���ن 
��شتعد�ده���ا للتر�جع عن �هتماماته���ا بم�شاريع 
�لنف���ط و�لغاز, م���ع خطط لتطوير ه���ذ� �لقطاع 
�أكثر خالل �لعقد �لقادم, وتتطلع لت�شدر �أع�شاء 
�أوب���ك بتوجهها نح���و �لطاقة �لمتج���ددة, وذلك 
عب���ر تعامله���ا مع �ش���ركات �أجنبية كب���رى تعمل 
لتطوي���ر محطات للطاق���ة �ل�شم�شي���ة وم�شاريع 

�أخرى للطاقة �لبديلة".
Oil Price عن م�قع 

النفطي��ة مكانت��ه  عل��ى  للحف��اظ  ا�س��تثمارية  تعاق��دات  �سل�س��لة  يب��رم  الع��راق 
اتفاق مع �سركة �سينية لتقليل االعتماد على اإيران في مجال الكهرباء

 بغداد/ املدى

رغم مرور اأكثـر من 4 �سن�ات على 
حترير املدن من قب�سة داع�س 

االرهابي، اال ان ملف النازحني عن 
املحافظات التي �سيطر عليها التنظيم ال 

يزال قائمًا لغاية االن.
واأعلن العراق، يف كان�ن االأول 2017، 

حترير كامل اأرا�سيه من قب�سة تنظيم 
داع�س بعد نح� 3 �سن�ات ون�سف من 

امل�اجهات مع التنظيم االإرهابي الذي 
احتل نح� ثلث البالد.

ويف ه���ذ� �ل�ش���اأن, قال وكيل وز�رة �لهج���رة و�ملهجرين 
ك���رمي �لن���وري, "تنفي���ذً� للربنام���ج �حلكوم���ي باإع���ادة 
�لنازح���ن, با�شرت �ل���وز�رة باعمال عل���ى �ر�س �لو�قع 
من �جل غلق �ملخيم���ات", مبينًا �أن "�شعوبات وم�شاكل 
�مني���ة وع�شائري���ة لبع����س �لنازح���ن �عرت�ش���ت طريق 
�ل���وز�رة, ف�شال عن وجود �لبي���وت �ملهدمة, ومب�شاعدة 
بع�س �ملنظمات �لدولية مت �لعمل على حل تلك �مل�شاكل".
و�أ�ش���اف �أن "�ل�شق���ف �لزمن���ي �ل���ذي و�شعت���ه �لوز�رة 
الإع���ادة �لنازح���ن نهاي���ة �لع���ام �حل���ايل, ولك���ن هن���اك 
�شعوبات, ال�شيم���ا �أن �لعودة طوعي���ة ولي�شت ق�شرية, 
�الأمر �لذي جعل بع�س �لنازح���ن يتم�شكون باملخيمات 
لعدم وجود دور لهم و�لبع�س منهم قد ال ميتلك �لد�ر من 
قب���ل �لن���زوح". و�أ�شار �لن���وري, �إىل �أن "عدد �لنازحن 
�ملتو�جدي���ن يف �ملخيم���ات هو 37 �أل���ف عائلة وجمموع 

�ملخيم���ات 28 خميم���ًا, وبو�ق���ع 26 خميم���ًا يف �إقلي���م 
كرد�شت���ان, وخمي���م يف �ملو�شل �جلدع���ة, وهناك خميم 

�آخر يف عامرية �لفلوجة, وهو على و�شك �الغالق".
وب�ش���اأن �لنازح���ن �ملتو�جدي���ن مبخي���م �له���ول �أو�شح 
�لن���وري, �أن "�ل���وز�رة يقت�ش���ر و�جبه���ا عل���ى �الإيو�ء 
و�الإغاث���ة, وهن���اك جلن���ة �أمني���ة مكون���ة م���ن �لعمليات 
�مل�شرتك���ة وم�شت�شاري���ة �الأم���ن �لقوم���ي وجه���از �الأمن 
�لوطني و�ملخاب���ر�ت, تبا�شر بعملي���ات �لتدقيق �الأمني 
للنازحن". وتابع "بعد �إنه���اء عمليات �لتدقيق �الأمني, 
مت ��شتقب���ال 94 عائل���ة, بو�ق���ع 384 ف���ردً�, وبا�ش���رت 
�ل���وز�رة بعملي���ات �لتاأهي���ل له���م مب�شاع���دة منظم���ات 
دولي���ة". وم���ن جانبها قال���ت �إيفان فائ���ق جابرو وزيرة 
�لهجرة و�ملهجرين رئي�شة جلن���ة تنفيذ �خلطة �لوطنية 
الإع���ادة �لنازح���ن "رغ���م ع���ودة �لعدي���د م���ن �لنازح���ن 
لدياره���م, لكن هناك لالأ�شف ن���زوح عك�شي من �لعائدين 
�إىل �ملخيم���ات, ب�شب���ب �لتحدي���ات �لناجمة ع���ن �نعد�م 
�خلدمات �لعام���ة كالكهرباء و�ملاء و�ل���دور �ملهدمة, �إىل 
جان���ب �مل�ش���اكل �لع�شائرية, وهذه �ملخ���اوف تظل عقبة 

رئي�شة وعائقا �أمام عودة �لنازحن".
يف �ملقاب���ل, �ش���كك ع�ش���و يف جلن���ة �لعم���ل و�ل�ش���وؤون 
�الجتماعي���ة و�لهج���رة و�ملهجرين ب�"ج���دوى مثل هذه 
�لدع���و�ت �حلكومية, �لتي تفتق���ر خلطط عملية منظمة, 
وه���ي بحاجة لقر�ر�ت �شيا�شية و��شح���ة, تتبعها �آليات 
تنفي���ذ ومتابعة دقيقة, ولي�س خافي���ا هنا �أن هناك جملة 
م�شالح �شيا�شية و�قت�شادية لقوى متنفذة �إن يف بغد�د 
�أو �أربي���ل, تدفع نح���و �بقاء ملف �ملخيم���ات و�لنازحن 
معلقا, وع���رب �ملماطلة يف تاأمن �شروط �لعودة �لكرمية 

و�الآمنة لهوؤالء �لنازحن من مناطقهم".
و�أعل���ن برنام���ج �الأمم �ملتح���دة �الإمنائ���ي يف �لع���ر�ق, 
يف وق���ت �شابق, عق���د ور�شة عمل هدفه���ا تعزيز �لقبول 
و�لتفاه���م بن �لق���ادة �ملحلين لت�شهيل ع���ودة �لنازحن 

و�إعادة �إدماجهم يف جمتمعاتهم.

الهجرة: الأو�ساع الأمنية والع�سائرية 
اأبرز �سعوبات عودة النازحني
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 بغداد/ تميم الح�سن

و�شجلت ��شتخد�مات متعددة الإمكانيات �لدولة 
من موؤ�ش�ش����ات وعج����ات ووع����ود بالتوظيف، 
ومر�فقة �شباط لمر�شحي في جوالت �لترويج.
وتوؤك����د �لحكومة �نها "لن ت�شمح" الأي م�شوؤول 
�أن ي�شخر مو�رد �لدولة ل�"حملته �النتخابية "، 

ملوحة باأجر�ء تحقيقات في هذ� �ل�شاأن.
ويق����در حجم �الإنف����اق على �لدعاي����ة �النتخابية 
�لخا�ش����ة بال�ش����ور فق����ط، بنح����و 500 ملي����ار 
دين����ار لكل �لمر�شحين. بالمقابل كانت �الأحز�ب 
قد �أنفق����ت على مجم����ل �لدعاي����ة �النتخابية في 
2018، نح����و 5 مليار�ت دوالر، م����ا يعادل �الآن 

�أكثر من 7 تريليونات دينار.
وي�شارك في �النتخابات �أكثر من 3200 مر�شح 
يتناف�ش����ون عل����ى �شغ����ل 329 مقع����دً� برلماني����ًا 

موزعة على 83 د�ئرة �نتخابية.

ترويج في دور العبادة
وم����ن �برز �لخروقات �قامة �حد �لمر�شحين في 
�لنا�شرية حملت����ه �لترويجية في �حد �لجو�مع 
خ�شي����ر  يا�����س  �لمر�ش����ح  �لمدين����ة.  جنوب����ي 
وبح�ش����ب  �ل�شدري����ة،  �لكتل����ة  ع����ن  �لفه����د�وي 
من�ش����ور عل����ى "في�شب����وك"، دع����ا جمه����وره �لى 

ندوة تعريفية في جامع �لعكيكة.
ويخال����ف هذ� �الإجر�ء �لم����ادة �لثامنة من نظام 
�لحم����ات �النتخابية لع����ام 2020، �لذي يحظر 

��شتغال دور �لعبادة للترويج �النتخابي.
وكان مكت����ب �لمفو�شي����ة ف����ي ذي ق����ار ق����د �شكل 

موؤخر� لجانا خا�ش����ة لر�شد خروقات �لحمات 
�النتخابي����ة. و�شكلت �لمفو�شي����ة في �لمحافظة 
45 لجن����ة ر�ش����د لمتابع����ة �لحم����ات �لدعائية، 
�ل�ش����و�رع  ف����ي  ميد�ني����ة  بج����والت  و�شتق����وم 

و�لتقاطعات �لعامة.
كذل����ك ن�ش����ر �ح����د �لمر�شحي����ن �لج����دد وهو �بن 
نائب �شاب����ق، �شوره على تمثال �شارع معروف 
في مدينة �لحلة، قبل �ن يرفعها بعد ذلك باأيام.

يا�ش����ر ��شكندر عن كتلة �لوف����اء و�لتغيير، وهو 
�ب����ن �لنائ����ب �ل�شاب����ق ��شكن����در وت����وت و�ش����ع 
�شورته عل����ى تمث����ال �ل�شاعر �لمع����روف �شفي 
�لدي����ن �لحل����ي، وبع����د �نتق����اد�ت م����ن �الأهال����ي 
ت����م رفعه����ا. وقب����ل �أ�شب����وع ن�ش����رت مفو�شي����ة 
�لحم����ات  و�ش����روط  �شو�ب����ط  �النتخاب����ات 
�النتخابية للمر�شحي����ن، موؤكدة فر�س عقوبات 

وغر�مات مالية على من يخالفها.
وج����اء ف����ي �ل�ش����رط �لر�ب����ع :"ع����دم ��شتخ����د�م 
جدر�ن ومباني �لدو�ئ����ر �لحكومية و�لمد�ر�س 
و�لجامعات و�لجو�مع و�لح�شينيات و�الأماكن 
�لمقد�شة و�لج�شور و�الأماكن �لتر�ثية و�الأثرية 
و�لن�ش����ب و�لتماثي����ل لن�شر �إعان����ات �الحز�ب 

و�لمر�شحين �شمن �لحملة �النتخابية".

موارد الدولة في الترويج 
االنتخابي

بالمقابل ن�شر نا�شطون على من�شات �لتو��شل 
�الجتماع����ي �شورة لمر�شح دول����ة �لقانون على 

�حدى �ل�شيار�ت �لحكومية.
�لمر�ش����ح محم����د �ل�شم����ري  و�ش����ع �شورته �لى 
جان����ب رئي�����س �الئت����اف ن����وري �لمالك����ي على 
�شي����ارة نق����ل "كو�شت����ر" تحم����ل لوح����ة ت�شجيل 
لم�ش����وؤول  غري����ب  ت�شري����ح  وكان  حكومي����ة. 
ع�شك����ري رفي����ع �أدل����ى به قب����ل �يام، ك�ش����ف فيه 
ر�فق����و�  �لذي����ن  �ل�شب����اط  م����ن  ع����دد  �حتج����از  
مر�شحين لانتخابات خال حماتهم �لدعائية.

وقال نائب قائد �لعملي����ات �لعر�قية �لم�شتركة، 
عب����د �الأمي����ر �ل�شم����ري ف����ي بي����ان، �إن "�لقائ����د 
�لع����ام للق����و�ت �لم�شلح����ة وج����ه باحتج����از عدد 
م����ن �ل�شباط"، مو�شح����ًا �أن "هذ� �لتوجيه جاء 
عل����ى خلفية مر�فق����ة �لموؤ�شر �إليه����م �لمر�شحين 
لانتخاب����ات ف����ي حماته����م �لدعائي����ة بمناط����ق 
مختلف����ة". ولف����ت �إل����ى �أن "ه����ذ� �الإج����ر�ء ياأتي 

�شمن جهود و�ش����ع �لمنظومة �لع�شكرية بعيدً� 
عن �لحر�ك �ل�شيا�شي �لد�ئر في �لباد".

وتخالف ه����ذه �الجر�ء�ت �لم����ادة 10 من نظام 
�لحم����ات �النتخابي����ة لع����ام 2020، حيث يمنع 
��شتخد�م مو�رد �لدولة و�إمكانياتها في �لدعاية 

�النتخابية.
وك�شف����ت �لمفو�شي����ة قب����ل �ي����ام ع����ن ��شتامها  
ع����دة �شكاوى تت�شم����ن �إعتد�ء�ت عل����ى دعايات 
مر�شحي����ن �آخرين من خال �لتمزيق و�التاف، 

ف�شا عن ��شتخد�م "�لمال �لعام".

م�ستقل اأم حزبي؟
خروق����ات م����ن ن����وع �آخ����ر ت����م ر�شده����ا، تمثلت 
بعملي����ات تزيي����ف وت�شليل �لناخ����ب بما يتعلق 

باالنتماء �ل�شيا�شي للمر�شح.
م�شطف����ى ح�ش����ب �لطائ����ي، مر�ش����ح ع����ن تي����ار 
والئيون �ال�شامي في �لب�شرة، لكن �شوره في 

�لمدينة كتب عليها "�لمر�شح �لم�شتقل".
وفي �لب�ش����رة �ي�ش����ا، يكتب �شرغ����ام �لمالكي، 
وه����و �شي����خ معروف ف����ي �لب�شرة، �ن����ه م�شتقل 

رغم �ن �للوحة تحمل �شعار دولة �لقانون.

و�لمالك����ي عرف عن����ه �نتق����اده �ل�شدي����د للطبقة 
�ل�شيا�شي����ة �لحاكم����ة في �لب����اد، وموؤيد لحركة 

ت�شرين في �لب�شرة.
وكان����ت )�لم����دى( ق����د ك�شف����ت في وق����ت �شابق، 
عن وج����ود ع����دة دع����اوى مرفوعة �أم����ام �لهيئة 
ف����ي محكم����ة �لتميي����ز  �لق�شائي����ة لانتخاب����ات 
و�إيه����ام  �لتزوي����ر  عملي����ات  ح����ول  �التحادي����ة 
�لناخ����ب. و�شم����ح قان����ون �النتخاب����ات �لجديد 
�ل����ذي يقوم عل����ى �لدو�ئر �لمتع����ددة و�لتر�شيح 
�لف����ردي، �أن ي�شارك �لمر�شح����ون ب�شكل م�شتقل 

بعيد� عن �الأحز�ب و�لتحالفات.
مر�شح����ا   789 هن����اك  �لمفو�شي����ة  وبح�ش����ب 
فردي����ا يخو�شون �النتخابات م����ن �أ�شل 3249 
مر�شح����ا. ويح����ق للمر�شحي����ن �لفرديي����ن بع����د 
ظه����ور �لنتائ����ج بح�شب �لم����ادة 45 م����ن قانون 
�النتخاب����ات �الأخي����ر، �أن يندمج����و� م����ع ق����وى 
و�ئتاف����ات بمجرد �أد�ء �ليمي����ن �لد�شتورية في 

�لبرلمان.

منح ورواتب
�م����ا �لنوع �لثالث من �لخروقات في �لدعاية هو 

مايقوم ب����ه م�شوؤولون مر�شح����ون في ��شتغال 
منا�شبهم للدعاية.

�برز تل����ك �لخروقات بح�شب ماي����ر�ه مر�قبون 
مافعل����ه رئي�����س هيئ����ة �لح�ش����د �ل�شعب����ي فال����ح 
�لفيا�س في �ع����ان �ع����ادة �لمف�شوخة عقودهم 
من �لح�شد �ل�شعبي بعد مرور 5 �أ�شهر من �ثارة 
�لق�شي����ة. �لفيا�����س وه����و يتزع����م حرك����ة �لعقد 
�لوطن����ي �لتي �شكلت موؤخ����ر�، �علن �ول �م�س، 
�ع����ادة 30 �ل����ف م����ن �لمف�شوخ����ة عقوده����م من 

�لح�شد �لى �لخدمة.
و�أعل����ن �الخي����ر �ن وز�رة �لمالي����ة و�فق����ت على 
مناقل����ة �كثر من 24 مليار من �أب����و�ب �لمو�زنة 

لدعم �إعادة �لمف�شوخة عقودهم.
وكان����ت ه����ذه �لق�شي����ة ق����د �أثي����رت ف����ي ني�شان 
�لما�ش����ي، وتظاه����ر �لمف�شوخ����ة عقوده����م عدة 
مر�ت �أمام بو�بات �لمنطقة �لخ�شر�ء، و�طاق 
�لق����ر�ر �الن في هذ� �لتوقيت فهم على �أنه دعاية 

�نتخابية.
وفي �الطار نف�شه �علن����ت وزيرة �لهجرة �يفان 
يعق����وب، وه����ي مر�شحة لانتخاب����ات، عن قرب 

�طاق منحة �لنازحين �لمتوقفة منذ 6 ��شهر.
يعق����وب هي مر�شح����ة عن "كوت����ا" �لم�شيحيين 
�شم����ن حركة بابلي����ون برئا�شة ري����ان �لكد�ني، 
قال����ت قب����ل ��شبوعي����ن �ن "�ي����ام قليل����ة و�شيتم 
�ل����ف دين����ار  �إط����اق منح����ة �ل�1ملي����ون و500 

للنازحين �لعائدين".
وبح�ش����ب كام ع����دد من �لعو�ئ����ل �لنازحة �لتي 
عادت �ل����ى مناطقها �ال�شلية ف����ان �لمنحة كانت 

قد توقفت منذ �شهر �آذ�ر �لما�شي.
با�ش����م  �لمتح����دث  ناظ����م  ح�ش����ن  ق����ال  و�م�����س 
�لحكومة �إنه "لن ُي�شمح الأي م�شوؤول �أن ي�شخر 
م����و�رد �لدول����ة لحملت����ه �النتخابي����ة"، م�ش����دد� 
عل����ى �أن����ه �شيت����م �ل�ش����روع ف����ور� ف����ى �لتحقيق 
ف����ى �أى ��شتخ����د�م لمو�رد �لدولة ف����ى �لحمات 
ت�شريح����ات  ف����ي  ناظ����م  وق����ال  �النتخابي����ة. 
متلف����زة، �إن رئي�����س مجل�س �ل����وزر�ء م�شطفى 
بجدي����ة،  �لمو�ش����وع  ه����ذ�  تن����اول  �لكاظم����ى 
و�أك����د �أنه "لن ي�شم����ح الأى مر�ش����ح م�شوؤول في 
�لحكوم����ة �أن ينتفع م����ن مو�رد �لدول����ة ل�شالح 
حملت����ه �النتخابي����ة". باال�شاف����ة �ل����ى قيام عدد 
م����ن �لمر�شحي����ن بو�ش����ع �للوح����ات �الإعاني����ة 
في �لج����زر�ت �لو�شطية وف����ي �ال�شتد�ر�ت مما 

يت�شبب في منع �لروؤية لل�شيار�ت.
عمار �لحمد�ني، و�لذي ي�شف نف�شه في لوحاته 
"رجل �عمال" و"مر�شح م�شتقل" ي�شع �شورة 
كبيرة في ��شتد�رة رئي�شة بمنطقة حي �لجهاد، 

ت�شببت بحو�دث.
�ال�شب����وع  �ز�ل����ت  ق����د  �لك����رخ  بلدي����ة  وكان����ت 
�لما�شي، �ش����ورة كبيرة للمر�شح ح�شني عرب، 
مر�شح فردي عن بغ����د�د، من تقاطع �أمام وز�رة 
�لثقاف����ة و�شط بغد�د، بعد �ش����كاوي من �الأهالي 

بحجب �لروؤية.

خروقات احلمالت االنتخابية: ترويج داخل دور 
العبادة و�شباط ي�شاركون املر�شحني بالدعاية

توقيت مريب الإعادة 
املف�سوخة عقودهم من احل�سد 
واإطالق منحة النازحني

ع�سرات الخروقات في 
الدعاية االنتخابية �سجلت في 

اال�سبوعين االخيرين حيث 
ت�ساعدت وتيرة الحمالت مع 

قرب يوم االقتراع.
وامام المر�سحين 25 يومًا 

لالنتخابات المبكرة، فيما 
ا�ستخدم بع�سهم كل الو�سائل 
الم�سروعة وغير الم�سروعة 

للترويج.

 بغداد / المدى

�أظهرت �أرقام �لح�شاب���ات للدولة �لعر�قية ل�شهر تموز 
�لما�ش���ي ع���ن �ل�شن���ة �لمالي���ة 2021، �العتم���اد على 
�لنف���ط كم�ش���در دخل رئي�س ويكاد يك���ون �لوحيد، ما 

ي�شكل خطورة كبيرة على م�شتقبل �لعر�ق.
�لبيانات و�لجد�ول �لت���ي �أ�شدرتها وز�رة �لمالية في 
�شه���ر �أيلول لح�شاب���ات �شهر تموز �لما�ش���ي بينت �أن 
�لنفط ما يز�ل ي�شكل �لمورد �لرئي�س لمو�زنة �لعر�ق 
�لعام���ة بالرغ���م م���ن �نخفا�ش���ه بن�شبة 1% ع���ن �لعام 
�لما�ش���ي �إال �أنه يبقى ف���وق 90% من ميز�نية �لعر�ق. 
�الأمر �لذي ي�ش���كل خطر� على م�شتقبل �لعر�ق في ظل 
محاولة �لحكومة �لعر�قية �لحالية الإ�شاح �القت�شاد 
�لعر�ق���ي �شمن �لورق���ة �لبي�شاء �لت���ي قدمها مجل�س 

�لوزر�ء لمجل�س �لنو�ب.
ومن خال جد�ول �لمالية يتبين �ن �جمالي �الير�د�ت 
�لنفطي���ة بلغ���ت لغاية �شهر تم���وز 43 تريليونا و282 
ملي���ار� و383 مليونا و790 �ألف���ا و920 دينار� وهي 
تمثل ن�شب���ة 92% من �جمالي �الير�د�ت، في حين بلغ 
�جمالي �الير�د�ت غي���ر �لنفطية 3 تريليونات و 982 
ملي���ار� و211 مليونا و 238 �ألف���ا و585 دينار� وهي 
ت�ش���كل 8% من �جمالي �الي���ر�د�ت، فيما بل���غ �جمالي 
�الي���ر�د�ت �لنفطية وغير �لنفطية 47 تريليونا و264 
ملي���ار� و595 مليون���ا و29 �ألف���ا و504 دين���ار� وهي 
�أعل���ى بو�قع 16 تريليونا و72 ملي���ار� و191 مليونا 
و353 �ألف���ا و634 دين���ار� م���ن نف�س �لفت���رة من �لعام 

�لما�شي 2020 نتيجة �رتفاع �أ�شعار �لنفط.
وح�ش���ب تقرير �لمالية؛ ف���اإن �الإير�د�ت غي���ر �لنفطية 
جاءت من �الإير�د�ت �لجارية �لمتمثلة بال�شر�ئب على 

�لدخول و�لثرو�ت بو�ق���ع 981 مليار� و501 مليونا 
و142 �ألفا و565 دينار�، وجاءت �ي�شا من �ل�شر�ئب 
�ل�شلعي���ة ور�ش���وم �الإنتاج بو�ق���ع 631 مليار� و925 
مليون���ا و911 �ألف���ا و784 دينار�، وج���اءت �أي�شا من 
�لر�شوم �لت���ي بلغت 556 ملي���ار� و72 مليونا و835 
�لف���ا و328 دين���ار� ومن ح�ش���ة �أرباح �لقط���اع �لعام 
وبو�ق���ع 68 ملي���ار� و686 مليون���ا و643 �ألفا و672 
دينار� ومن �الإير�د�ت �لتحويلية �لتي بلغت تريليونا 
و121 مليار� و196 مليونا و283 �ألفا و106 دينار�، 
ومن �ير�د�ت �خرى بو�قع 589 مليار� و828 مليونا 

و557 �ألفا و848 دينار�. 
و�ي�ش���ا جاءت م���ن �الإير�د�ت �لر�أ�شمالي���ة �لتي بلغت 

23 مليار� و999 مليونا و864 �لفا و382 دينار�.
وكان وزي���ر �لمالي���ة ق���د �أك���د ف���ي )26 �آب �لما�ش���ي( 
رو�ت���ب  يتقا�ش���ون  �لذي���ن  �ال�شخا����س  "ع���دد  �ن 
ومتقاعدي���ن  موظفي���ن  م���ن  بالدول���ة  و��شتحقاق���ات 
و�شبك���ة �لحماية �الجتماعية ما بي���ن 6.5 مليون �إلى 
7 مايي���ن �شخ�س، وهذه �لرو�ت���ب ت�شكل 65 بالمئة 
م���ن مو�زنة �لعر�ق �لعامة. ومن عدم �لقدرة على كبح 
جم���اح �لم�شروفات ال �شيم���ا �لرو�ت���ب و�لدعومات، 

�الأم���ر �ل���ذي من �شاأن���ه �إث���ارة �ل�شكوك ح���ول �إمكانية 
و�إ�ش���اح  �لنه���ج  ه���ذ�  عل���ى  �ال�شتم���ر�ر  �لحكوم���ة 
�القت�ش���اد، م���ع ع���دم �لق���درة لغاي���ة �الآن عل���ى تنويع 
�القت�ش���اد و�لخ���روج م���ن �القت�ش���اد �لريع���ي. وعز� 
م�شت�شار رئي�س �لوزر�ء لل�شوؤون �لمالية مظهر محمد 
�شال���ح ف���ي )2 �آذ�ر 2021( �أ�شب���اب بق���اء �القت�ش���اد 
ريعيا �إلى �أن "�لحروب وفر�س �لح�شار خال �لحقبة 
�لما�شية وما ن�شهده �ليوم من �ل�شر�عات �ل�شيا�شية، 

�أدت �لى ت�شتيت للمو�رد �القت�شادية".
و��ش���اف �شال���ح �ن "�لتنمي���ة �شاع���ت نتيج���ة ه���ذه 
�لح���روب و�ن �لبلد يحتاج �إلى م���ورد لتم�شية �المور 
وليعي����س منه �لنا�س لذلك بق���ي �لنفط �لمورد �لوحيد 

وبقي �قت�شاد �لعر�قي �قت�شاد� �حادي �لجانب".
و��ش���ار �شالح �ل���ى �ن "�لتنمية و�ال�شتق���ر�ر وتنويع 
�القت�ش���اد و�لتح���ول م���ن �القت�ش���اد �لريع���ي يحتاج 
�لى ��شتق���ر�ر �شيا�شي وموؤ�ش�ش���ات م�شتقرة، وهو ما 

�فتقدته �لدولة على مر �ل�شنين".
وك�ش���ف وزي���ر �لمالية محم���د عاوي ف���ي حديث عن 
حجم �لدي���ون �لخارجي���ة للعر�ق و�لت���ي و�شلت �إلى 
50 ملي���ار دوالر، با�شتثناء �ل�شند�ت �لبالغة تقريبا 3 
ملي���ار�ت دوالر، فيما بلغت حجم �لديون �لد�خلية 75 
تريليون دينار". ��شتم���ر�ر �لدولة �لعر�قية باالعتماد 
عل���ى �لنف���ط كم�ش���در وحي���د للمو�زنة �لعام���ة يجعل 
�لع���ر�ق في خط���ر من �الأزم���ات �لعالمي���ة �لتي تحدث 
بين �لحين و�الآخر لتاأثر �لنفط بها، مما يجعل �لعر�ق 
يتجه ف���ي كل مرة لتغطي���ة �لعجز عب���ر �ال�شتد�نة من 
�لخ���ارج �و �لد�خ���ل وهو بذلك ي�شير �إل���ى عدم �لقدرة 
عل���ى �إد�رة �أم���و�ل �لدولة ب�ش���كل فع���ال، و�لعجز عن 

�إيجاد حلول تمويلية بديلة.

ح�شابات العراق في تموز تنذر بخطر كبير: الدولة عاجزة عن اإيجاد بديل للنفط
 خا�ص/ المدى

يب����دو �أن �لح����رب �شد ما تبقى م����ن تنظيم د�ع�����س و�لمتمثلة ب����� "�لخايا 
�لنائم����ة"، �شت�شتم����ر لفترة �ط����ول مما كان متوقع����ًا ك����ون �ن �لتنظيم بد�أ 
خال �لفترة �لقليلة �لما�شية بزيادة ن�شاطه �الرهابي من خال ��شتهد�ف 

�لقو�ت �المنية.
و�أم����ر رئي�س �ل����وزر�ء م�شطفى �لكاظمي، مطلع �ل�شه����ر �لجاري، باإطاق 
عملي����ة نوعي����ة ��شتباقية �ش����د ما و�شفه����ا ب�"�لخايا �لنائم����ة"، وذلك بعد 

�جتماع طارئ لمجل�س �الأمن �لوطني �لعر�قي.
وق����ال �لخبي����ر �المن����ي فا�ش����ل �بو رغي����ف، �إن "تنظي����م د�ع�����س �نتقل من 
مرحل����ة �لقتال في �لم����دن �إلى مرحلة �لقتال على �ط����ر�ف �لمدن )�لمناطق 

�لوعرة(".
وفي حديث ل� )�لمدى(، �أ�شار �بو رغيف، �إلى �أن "عنا�شر �لتنظيم نجحو� 
في �لتاأقلم مع طبيع����ة هذه �لمناطق مثل �لجبال و�لوديان وغيرها، حيث 

�تخذ �لتنظيم من �لوديان �لتي تربط �لمحافظات مركزً� له".
و�أ�ش����اف �لخبير �المن����ي، �أن "�لخايا �لنائمة للتنظي����م باتت تتمركز في 
و�دي �ل�ش����اي وود�ي �لزيتون وو�دي �لخناج����ر �لفا�شلة بين محافظتي 
كرك����وك و�ش����اح �لدي����ن، ف�شًا ع����ن مناط����ق �م مطيبيجة و�لج����ام �لتي 

تف�شل محافظتي �شاح �لدين وديالى".
وتح����دث �بو رغيف، قائًا �إن "�لتنظيم موجود �ي�شًا في منطقة �لطارمية 
�لتي تعتب����ر مركزً� مهمًا يربط �شحر�ء �النبار و�لكرمة وعمق ذر�ع دجلة 

تجاه �شاح �لدين، ��شافة �إلى مناطق في ديالى".
وخت����م �بو رغيف حديثه بالق����ول "�لقو�ت �المنية م�شتم����رة في عملياتها 
�لع�شكرية لماحقة عنا�شر �لتنظيم في عموم �لمحافظات من خال خطط 

�منية دقيقة و�شربات جوية".
وف����ي هذ� �ل�شدد، �أعلن �لتحالف �لدولي لمحاربة تنظيم د�ع�س، �ال�شبوع 
�لما�ش����ي، �أن ع�شاب����ات �لتنظي����م غي����ر قادرة عل����ى �حت����ال �أي �أر�س في 

�لعر�ق، م�شيرً� �إلى �أنه لم يلحظ �أي موؤ�شر على عودة هذه �لع�شابات.
وق����ال �لناطق با�شم �لتحال����ف �لدولي �لعقيد و�ين مارت����و، �إن "ع�شابات 
د�ع�����س �الإرهابية م�شتمرة في �ال�شتفادة من �لفر�غ �الأمني، كونها تن�شط 
كحرك����ة تمرد بم�شت����وى متدٍن مقارنة م����ع تنظيم �لقاع����دة �لعام 2010"، 

مبينًا �أن "د�ع�س ينفذ هجماته عندما تحين �لفر�شة له".
كما �أ�شاف �أن "�لقو�ت �الأمنية �لعر�قية و�لتحالف �لدولي يعمان ب�شكل 
��شتباق����ي على �عتر��س وتدمير خايا د�ع�����س �لنائمة و�لمخابئ و�أماكن 
تو�جده����ا ومع�شكر�ته����ا �لموؤقت����ة و�لم����و�رد �لمالي����ة و�لنيل م����ن قادتها 

�لرئي�شين".

خاليا داع�ش النائمة.. 
عودة الن�شاط وعمليات 

اأمنية عاجلة
بغداد/ المدى

يعت����زم �لتحالف �لدول����ي بقيادة �لواليات 
�لمتحدة، �إقامة نظام دفاعي لحماية مطار 
�أربيل، متعهدً� باإ�شقاط �أي طائرة م�شّيرة 
تحّل����ق ف����وق �لمبن����ى. و��شته����دف هجوم 
�لما�ش����ي،  �ل�شب����ت  م�شي����رة،  بطائ����ر�ت 

مط����ار �أربيل �لدولي �لقري����ب من قن�شلية 
�لواليات �لمتح����دة، ح�شبما �أعلنت وحدة 
مكافح����ة �الإره����اب ف����ي �إقلي����م كرد�شت����ان 
�لعر�ق. وق����ال قائد �لتحال����ف �لدولي في 
مط����ار �أربيل ف����ي �إقليم كرد�شت����ان �شكوت 
دي�شورم����و، �إن����ه "�شيت����م ف����ي نهاي����ة �شهر 
�يل����ول/ �شبتمب����ر �لج����اري، ن�ش����ُب نظام 

دفاعي لحماية قاعدة �لتحالف في �لمطار، 
�لق����و�ت  �ن�شح����اب  ذل����ك  �شيتب����ع  و�أن����ه 

�لخا�شة �الأميركية".
"�لتحال����ف  �أن  دي�شورم����و،  و�أ�ش����اف 
�شي�شق����ط �أي طائ����رة م�شّي����رة تحّلق فوق 
غي����ر  �أم  مهاجم����ة  كان����ت  �ش����و�ء  �لمط����ار 
مهاجم����ة". وتتك����ّرر ه����ذه �لهجم����ات على 

مط����ار �ربي����ل وبع�س �لقو�ع����د �الميركية 
ف����ي �لع����ر�ق، من خ����ال �شو�ري����خ �و عن 

طريق �لطائر�ت �لم�شيرة.
وكان����ت �لوالي����ات �لمتحدة �ألق����ت باللوم 
ف����ي هجم����ات �شابق����ة بطائ����ر�ت م�شي����رة 
و�شو�ري����خ عل����ى قو�تها ف����ي �لعر�ق على 

ف�شائل م�شلحة معروفة.

وقبل ذل����ك باأ�شابيع قليلة، ��شتهدفت ثاث 
طائ����ر�ت م�شيرة مط����ار بغد�د حيث توجد 

قو�ت �أمريكية �أي�شا.
وبح�شب ت�شريح ر�شمي لغرفة �لعمليات 
�لم�شتركة في �أربيل، فاإن �ل�شربة �الخيرة 
لمطار �ربيل لم ت�شفر عن �أ�شر�ر مادية �أو 

خ�شائر ب�شرية.

خطة جديدة للتحالف الدولي لحماية مطار اأربيل
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�لعدد )5024( �ل�شنة �لتا�شعة ع�شرة - �الربعاء )15( �أيلول 2021 محليات

�شركة غاز ال�شمال )�ش.ع(
اإعالن املناق�شة املرقمة )7-2021( الإعالن الثاين

جتهيز الهيكل احلديدي مل�شبكات مفاعالت الكربيت 
طلبية ال�شراء املرقمة 324/ 2021

�شمن تخ�شي�شات املوازنة الت�شغيلية ل�شنة / 2021
تبويب امل�شروع ح/ 323

ــركة غاز الشمال )شركة عامة( عن املناقصة العامة واخلاصة بـ  تعلن ش
ــبكات مفاعالت الكبريت( وحسب الشروط  )جتهيز الهيكل احلديدي ملش
ــركات التي تتوفر فيها  واملواصفات املذكورة في اصل الطلب. فعلى الش
شروط املشاركة مراجعة امانة الصندوق في الشركة الكائن على طريق 
ــات مطبوعة على  ــروط واملواصف ــول على الش ــوك / بيجي للحص كرك
ــدره )200000( فقط مائتان ألف دينار عراقي غير  ــرص )CD( لقاء مبلغ ق ق
ــي اليوم التالي  ــاع للجنة فتح العروض ف ــيتم عقد اجتم قابل للرد. وس
ــقط حق املتخلف  ــي أصحاب العروض ويس ــخ الغلق وبحضور ممثل لتاري
ــاءات في صندوق  ــة وتقدم العط ــراض بقرار اللجن ــن احلضور في االعت م
العطاءات واملوجود في استعالمات الشركة علماً ان تاريخ غلق املناقصة 
ــمية فيؤجل الى  ــاء( املوافق 2021/9/29 وإذا صادف عطلة رس يوم )االربع
ــوم الذي يليه ويتحمل من حتال عليه املناقصة ودفع أجور اإلعالن علماً  الي
ــة وستون  ان الكلفة التخمينية تقدر مببلغ )265000000( مائتان وخمس
ــيتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات  مليون دينار عراقي وس
ــاء( املوافق  ــوم )االربع ــرة من ي ــاعة العاش ــاءات في الس ــي العط مقدم

2021/9/22 وبحضور اخملتصني وذلك في استعالمات شركتنا. 
معاون املدير العام 

مالحظة: 
ــركتنا website: www.ngc.oil.gov.iq على مواقع  ــع ش ــى موق ــم االطالع عل 1- ميكنك

التواصل االجتماعي.
2- ميكنكم اثناء مراجعة شركتنا االطالع على املواصفات والتفاصيل موقعياً. 

 ذي قار/ ح�شني العامل

ك�ش���فت �د�رة مركز �لتدري���ب �ملهني يف ذي قار ع���ن تز�يد �قبال 
�لن�ش���اء عل���ى دور�ت تطوير �مله���ار�ت �ملهني���ة و�حلرفية، وفيما 
�ك���دت �ن �لن�ش���اء ي�ش���كلن ثلثي �ع���د�د �ملتدربني، ع���زت ذلك �ىل 
حر�شه���ن عل���ى مو�جه���ة �لبطالة وقل���ة فر�ص �لعم���ل بتعلم مهن 
ر�ئج���ة يف �ش���وق �لعم���ل متكنه���ن م���ن �حل�ش���ول عل���ى فر����ص 
منا�شب���ة. وعن بر�مج �لتدريب تقول معاون مدير مركز �لتدريب 
�ملهني �ملهند�شة ف�شيلة ح�شني عناية ل�)ملدى( �ن "مركز �لتدريب 
�ملهن���ي يقدم درو�شا تدريبية يف 21 مهنة ر�ئجة يف �شوق �لعمل 
لتطوي���ر مهار�ت �لرج���ال و�لن�شاء"، وتابع���ت �ن "من بني �ملهن 
�لتي ت�شملها �لدور�ت �لتدريبية �خلياطة بكل �نو�عها و�لكو�فري 
وتعليم �حلا�شبات و�للغة �النكليزية و�للحام �ال�شا�شي و�شيانة 
�ل�شي���ار�ت و�جه���زة �لتربيد و�لتكيي���ف". و��شرت�شلت عناية �ن 
"�ملركز ��شتحدث بر�مج تدريبية جديدة بناء على متطلبات �شوق 
�لعم���ل من بينها �شيان���ة �ملوبايل و�الجه���زة �اللكرتونية وتعلم 
فن �لطبخ �حلدي���ث وتغليف �جلدر�ن و�ل�شق���وف و�لتاأ�شي�شات 
�لكهربائي���ة �حلديثة"، موؤكدة �ن "�مل���ر�أة �خذت تبادر لتعلم مهن 
غري تقليدية ك�شيانة �ملوباي���ل و�حلا�شبات و�لت�شوير �لن�شائي 
ناهيك عن دور�ت �خ���رى �شتفتتح يف �ل�شهر �حلايل لتعلم �د�رة 

�عمال �ل�شكرتارية يف �لعياد�ت �لطبية".
و��ش���ارت معاون مدير مركز �لتدريب �ملهني �ىل �ن "ن�شبة �قبال 
�لن�ش���اء على �لدور�ت �لت���ي �فتتحها �ملركز ت�ش���كل ن�شب مفرحة 
وه���ي �ك���ر من �لرج���ال وه���ذ� يعك����ص رغب���ة �مل���ر�أة يف �لتعلم 
الإيج���اد فر�ص عم���ل �ف�شل يف ظ���ل �رتفاع مع���دالت �لبطالة بني 
�لن�ش���اء"، موؤك���دة "تخرج 1800 مت���درب ومتدربة ع���ام 2019 
م���ن مركز �لتدري���ب �ملهن���ي يف عم���وم �ملحافظة م���ن بينها نحو 
1200 متدرب���ة". وبينت عناية �ن "عدد� م���ن �لور�ص �لتدريبية 
�قيم���ت يف �الق�شية و�لنو�حي بالتن�شيق م���ع منتديات �ل�شباب 
و�لريا�ش���ة وذل���ك لتمكني �ك���رب عدد ممكن من �لن�ش���اء من فر�ص 
�لتدري���ب وتعلم مه���ار�ت ��شافية ت�شاعده���ن يف �حل�شول على 
فر����ص عم���ل". و��شتط���ردت عناي���ة �ن "مرك���ز �لتدري���ب �ملهني 
�خ���ذ ي�شتعيد ن�شاطات���ه �لتدريبية بعد �ن توق���ف ب�شبب جائحة 

كورون���ا وحالي���ا يو��ش���ل تدري���ب �لن�ش���اء و�لرج���ال �لر�غبني 
بتطوي���ر مهار�ته���م". وكان �الحت���اد �لع���ام لنقاب���ات �لعمال يف 
�لع���ر�ق و�ملر�ش���د �لعر�قي حلقوق �لعم���ال و�ملوظفني ك�شف يف 
�الول م���ن �أي���ار 2021 عن حج���م �لتحديات �لت���ي تو�جه �لقوى 
�لعاملة �لعر�قية يف ظل جائحة كورونا وتف�شي �لبطالة و�شعف 
�الهتم���ام �حلكوم���ي بالطبق���ة �لعامل���ة، وفيما ��ش���ارو� �ىل عدم 
�شم���ول 84 باملئة من عمال �لقطاع �خلا�ص بال�شمان �الجتماعي 
و�ن �لبطال���ة باتت ظاهرة مليونية، �ش���ددو� على �شرورة �عادة 
�حلي���اة الآالف �مل�شان���ع �ملتوقف���ة لت�شتوع���ب جي����ص �لعاطل���ني. 
وع���ن مدى ��شهام �ل���دور�ت �لتدريبية يف جمال حت�شني حظوظ 
�لعاطل���ني يف �حل�ش���ول عل���ى فر�ص �لعم���ل قالت مع���اون مدير 
مرك���ز �لتدري���ب �ملهن���ي �ن "40 باملئة مم���ن تلق���و� تدريبات يف 
�ملركز ح�شلو� على فر�ص عمل منا�شبة بعد �ن كانو� يعانون من 
�لبطالة وال�شيما �لذين تدربو� على حلام �النابيب �لنفطية كونه 
�خت�شا����ص فريد ومت ��شتيعابهم يف �ل�شركات �لنفطية"، منوهة 
�ىل �ن "معظ���م �لن�شاء �للو�تي تعلمن مه���ن �لكو�فري و�خلياطة 
و�لكومبيوتر وت�شوير �العر��ص وفنون �لطبخ �حلديث يز�ولن 
�لعم���ل يف �ملنازل �و مر�كز �لتجميل". و�أكدت وجود تن�شيق مع 
منظم���ات دولية وال�شيما منظمة �شوي���د� �ل�شويدية لفتح دور�ت 
تدريبي���ة يف مه���ن م�شتحدث���ة تك���ون ن�ش���ب �لن�شاء فيه���ا بو�قع 
ثلث���ني وذل���ك �شمن بر�مج لتطوي���ر مهار�ت �مل���ر�أة ومتكينها من 
�مل�شارك���ة يف �ش���وق �لعمل. منوه���ة �ىل �ن "�ملرك���ز وبالتن�شيق 
م���ع منظمة �شوي���د� �شيبا�شر مطلع �يلول �جل���اري باإقامة ور�ص 
تدريبي���ة ل���� 152 متدربا يف مه���ن خمتلفة ولديها خط���ة لت�شغيل 
�ل�شباب وال�شيما �لن�ش���اء �للو�تي تلكاأت �عمالهن ب�شبب جائحة 
كورون���ا". ويعود �رتفاع مع���دالت �لبطالة بني �شف���وف �لن�شاء 
يف �ملجتم���ع �لعر�ق���ي لع���دة ��شباب م���ن بينها قلة فر����ص �لعمل 
وحمدودية جماالت �لعمل �لت���ي ت�شتطيع �ملر�أة مز�ولتها ناهيك 
ع���ن تف�شي���ل ت�شغي���ل �لذكور عل���ى �لن�شاء يف معظ���م موؤ�ش�شات 
�لقط���اع �خلا����ص وذلك لتجن���ب �النقطاع ع���ن �لعم���ل �ثناء مدة 
�حلم���ل و�ل���والدة ي�شاف �ىل ذل���ك رغبة بع�ص �ال�ش���ر بتوظيف 
�لذك���ور من �فر�د �لعائلة على ح�ش���اب توظيف �الناث و��شتثمار 

بطالتهن للم�شاعدة يف �العمال �ملنزلية.

 بغداد / املدى

ويوؤك���د دور�ش���ون يل���دز )رئي����ص �أكادميية 
"�إن�ش���اء  �أن  �لرتكي���ة(  �ملائي���ة  �ل�شيا�ش���ات 
�ملركز خطوة مهمة للغاية من �أجل مو��شلة 
تطوير �لعالقات ب���ني �لبلدين، ولكن �الأهم 
م���ن ذلك هو تطوير م�شروعات يتم تنفيذها 
ا، لذلك يجب ربط �أن�شطة �ملركز بخطة  عمليًّ

تطبيق متفق عليها من ِقبل �لدول".
وي�شتط���رد: "وميك���ن الأن�شط���ة �ملركز فقط 
�أن تفت���ح بع�ص �الأب���و�ب لتقوية �لعالقات، 
لكن �خلط���و�ت �ل�شرورية �الأخرى تتطلب 
مزي���د� من �جلهد الإيج���اد م�شروعات مفيدة 
للطرف���ني عل���ى �أ�شا����ص نه���ج �لعالق���ة ب���ني 
�لطاقة و�ملياه و�لغذ�ء، وهذ� يتطلب �أي�شا 

�إر�دًة �شيا�شية".
وي���رى يل���دز �أن "�التف���اق �ل���ذي جرى بني 
�لع���ر�ق وتركي���ا ميك���ن �أن يك���ون ل���ه �الأثر 
�الإيجابي على جميع �لدول �ملت�شاطئة �لتي 
تع���اين من م�ش���كالت ح���ول تقا�ش���م �ملياه، 

ومنها دول حو�ص �لنيل".
ويوؤي���د هذ� �ل���ر�أي �أحمد �لعبي���دي، رئي�ص 
وز�رة  يف  �ل�شاب���ق  �ملي���اه  بح���وث  ق�ش���م 
�ملو�رد �ملائية �لعر�قي���ة، موؤكد� �نعكا�شات 
�ل���دول  عل���ى  �لرتك���ي  �لعر�ق���ي  �التف���اق 

�ملت�شارعة حول �ملي���اه، ويقول "�أي جناح 
�لبل���د�ن  عل���ى  �إيجاب���ا  ينعك����ص  لتجرب���ة 
�الأخ���رى �لت���ي تعي����ص �لتجرب���ة نف�شه���ا"، 
م�ش���ري� �إىل �لنج���اح يف ق�شم���ة �ملي���اه بني 
�ل�شاب���ق،  �ل�شوفيت���ي  و�الحت���اد  فنلن���د� 
وجن���اح ق�شمة �ملياه ب���ني �أمريكا و�ملك�شيك 

يف حو�ص �لكولور�دو.
�ل�شرت�تيجي���ات  خ���رب�ء  كب���ري  وي�ش���دد 
و�ل�شيا�شات �ملائية، وع�شو هيئة �لتدري�ص 
يف جامع���ة ده���وك، رم�شان حم���زة حممد، 
�ش���رورة "�أن يت�شمن �التف���اق بروتوكوال 
�إلي�ش���و يف  �ش���د  موقع���ا خا�ش���ا بت�شغي���ل 
�الأح���و�ل �العتيادي���ة و�ل�شن���و�ت �لرطب���ة 
ح�ش����ص  وحتدي���د  �جلاف���ة،  و�ل�شن���و�ت 
�لع���ر�ق من مي���اه دجل���ة؛ ليت�شن���ى للعر�ق 
وحتدي���د  �ل�ش���دود  �إن�ش���اء  خط���ط  و�ش���ع 

مو��شم �لزر�عة �ل�شيفية و�ل�شتوية".
وب���د�أت �ملباحث���ات ب���ني �لبلدين من���ذ عدة 
�أ�شه���ر، وخ���الل �الأ�شبوع �ملا�ش���ي ُح�شمت 
جمي���ع �جلو�ن���ب �ملتعلقة باالتف���اق، �لذي 
�شادق علي���ه �لطرفان يف �لعا�شمة �لرتكية 
�أنقرة. و�أكد وزير �مل���و�رد �ملائية �لعر�قي، 
مهدي ر�شيد �حلمد�ين، �أن "مذكرة �لتفاهم 
تت�شمن �لتز�م �جل���ارة تركيا باإطالق مياه 
عادل���ة ومن�شف���ة للع���ر�ق �إىل نه���ري دجلة 

و�لف���ر�ت"، مع �الإ�ش���ارة �إىل قرب �ملبا�شرة 
يف  �مل�ش���رتك  �لبحث���ي  �ملرك���ز  �إن�ش���اء  يف 
ليك���ون �نطالق���ًة لعه���د  �لعا�شم���ة بغ���د�د، 
�لعر�قي���ة  �لثنائي���ة  �لعالق���ات  يف  جدي���د 
�لرتكي���ة عل���ى �شعي���د �ملي���اه. عل���ي ر��شي 
-�ملتح���دث �لر�شم���ي با�ش���م وز�رة �مل���و�رد 
�ملائي���ة �لعر�قية يوؤك���د �أن "ملف �لتفاو�ص 
ب���ني �لع���ر�ق وتركيا �شه���د موؤخ���ر� حر�كا 
مهم���ا جّد�، وذلك بالتز�م���ن مع تاأثُّر �لعر�ق 
�ت �ملناخ على نح���ٍو كبري، من خالل  بتغ���ريُّ
�حل���ر�رة  درج���ات  يف  �لكب���ري  �الرتف���اع 
و�حتبا����ص �الأمط���ار، م���ا �أدى �إىل �شع���ف 
�الإي���ر�د�ت �ملائي���ة خا�شًة يف نه���ري دجلة 
و�لفر�ت، حيث �نخف�ص �ملعدل �إىل �لن�شف 

تقريبا، ما �أدى �إىل �شحٍّ مائيٍّ كبري".
ويو�ش���ح ر��شي �أن �التف���اق يت�شمن ثالثة 
حم���اور رئي�ش���ة، �أوله���ا زي���ادة �الإطالق���ات 
�ملائي���ة لنه���ري دجل���ة و�لف���ر�ت، و�لث���اين 
�إن�ش���اء �ملرك���ز �لبحث���ي، و�لثال���ث تقا�ُش���م 
�ل�ش���رر يف ف���رت�ت �ل�ش���ح �ملائ���ي، خا�شًة 
و�أن كل �ملو�ثي���ق و�ملعاه���د�ت �لدولية تقر 
بحق���وق دول �مل�شب، م�ش���ري� �إىل �أن وزير 
�مل���و�رد �ملائي���ة �لعر�قية �أكد خ���الل زيارته 
لرتكي���ا �أهمي���ة �لتو��ش���ل وتنفي���ذ خط���ط 

�لعمل �ملقبلة.

ويوؤكد ر��ش���ي �أن "�التفاق �جلديد ي�شمن 
�إطالق���ات مائي���ة �شهري���ة باالأرق���ام يف نهر 
دجل���ة". جديٌر بالذكر �أن مل���ف �ملياه ي�شهد 
توتر� ب���ني �لبلد�ن �لثالثة تركي���ا و�شوريا 
و�لع���ر�ق، و�الأخ���ري عار�ص ب�ش���دة �إن�شاء 
�آخر �ل�شدود �لرتكي���ة �لكبرية، �شد �إلي�شو، 
�شمن م�ش���روع )جنوب �ش���رق �الأنا�شول( 
)�التفاقي���ة  و�أُبرم���ت  دجل���ة.  نه���ر  عل���ى 
�ل�شورية �لرتكية( ب���ني �لبلدين عام 1987 
لتقا�ُش���م مياه نهر �لفر�ت بينهما خالل فرتة 
ملء حو�ص �ش���د �أتاتورك، �لتي �متدت �إىل 
5 �شن���و�ت. ون�ش���ت "�التفاقي���ة �ملوؤقت���ة" 
على تعهد �جلان���ب �لرتكي باأن يوفر معدال 
�شنوّي���ا ال يق���ل ع���ن 500 م���رت مكع���ب يف 
�لثاني���ة عند �حل���دود على نح���ٍو موؤقت �إىل 
ح���ني �التف���اق عل���ى �لتوزيع �لنهائ���ي ملياه 
نهر �لفر�ت بني �لبلد�ن �لثالثة �لتي يجري 
يف �أر��شيه���ا. ويف 1989 وقع���ت �شوري���ا 
�تفاقي���ًة تقت�ش���ي �أن تك���ون ح�ش���ة �لعر�ق 
�ملمررة �إليه على �حلدود �ل�شورية �لعر�قية 
قدرها 58% من مياه �لفر�ت، يف حني تكون 

ح�شة �شوريا 42% من مياه �لنهر.
والحقا وقَّع كلٌّ من تركيا و�لعر�ق و�شوريا 
م���ن   ،2009 �أيل���ول   3 يف  تفاه���م  مذك���رة 
�أجل تعزي���ز �لتو��شل د�خ���ل حو�ص دجلة 
م�شرتك���ة  حمط���ات  وتطوي���ر  و�لف���ر�ت، 

ملر�قبة تدفق �ملياه.
ويف كان���ون 2014، وق���ع �لع���ر�ق وتركيا 
مذكرة تفاهم يف جم���ال �ملياه، تت�شمن 12 
م���ادة، �أبرزه���ا تاأكي���د �أهمي���ة �لتع���اون يف 
جم���ال �إد�رة �مل���و�رد �ملائي���ة لنه���ري دجلة 
و�لفر�ت، وحتديد �حل�شة �ملائية لكل دولة 

يف مياه �لنهرين.

مركز للتدريب املهني يف ذي قار ي�سهد اإقبااًل ن�سويًا كبريًااأبرز تفا�سيل وحتديات االتفاق العراقي الرتكي لتقا�سم املياه

 بغداد/ املدى

حذرت وز�رة �لبيئ���ة، �أم�ص �لثالثاء، من 
تل���وث حمافظ���ة �لب�ش���رة نتيج���ة لكرة 

�ل�شناعات �لنفطية فيها.
وق���ال وزي���ر �لبيئة جا�ش���م �لفالحي، يف 
ت�شري���ح تابعت���ه )�مل���دى(، �إن "حمافظة 
�لب�شرة متثل �شلة �لغذ�ء �لعر�قي، لكنها 
تعاين من حتديات بيئية خطرية"، مبينًا 
�أن "�أك���ر �لتحدي���ات �لت���ي تع���اين منها 

�ملحافظة مرتبطة بال�شناعة �لنفطية".
�الإنت���اج  مناط���ق  "�أك���ر  �أن  و�أ�ش���اف 
�لنفط���ي تع���اين من �أعل���ى ن�شب���ة تلوث، 
و�أن �أك���ر �لتل���وث ناجم عن ح���رق �لغاز 
"�لع���ر�ق  �ن  �ىل  م�ش���ريً�  �مل�شاح���ب"، 
يه���در ث���روة �قت�شادي���ة كب���رية يف حرق 
�لغ���از �مل�شاحب �لذي يت�شب���ب يف �إنتاج 
�شموم توؤث���ر على حياة و�شح���ة �لنا�ص، 

�إ�شافة �ىل تلوث �ملي���اه و�لرتبية �لناجت 
عن ��شتخ���د�م مو�د كيماوي���ة، ف�شاًل عن 

�لتلوث بالنفط �خلام".
و�أ�ش���ار �لفالح���ي، �إىل �أن "�لوز�رة تبذل 
جهود� كبرية مع وز�رة �لنفط وبالتعاون 
مع �ملنظمات �لدولية و�ملانحني، من �جل 
خف�ص حجم �لتل���وث"، مبينًا �أن "رئي�ص 
جمل�ص �ل���وزر�ء م�شطفى �لكاظمي مهتم 
ب�شكل كبري با�شتخد�م �لتقنيات �حلديثة 
يف �ل�شناع���ات �لنفطي���ة ال�شتغالل �لغاز 
�مل�شاح���ب". ويف �أح���دث تقري���ر �ش���ادر 
ع���ن �لبنك �لدويل ن�شر يف متوز �ملا�شي، 
�حت���ل �لعر�ق �ملركز �لث���اين عامليا لل�شنة 
�لر�بع���ة عل���ى �لت���و�يل بني �أعل���ى �لدول 
�إحر�ق���ًا للغاز �لطبيعي، حيث حل �لعر�ق 
بعد رو�شيا وتبعت���ه �لواليات �ملتحدة ثم 
�إير�ن. وت�ش���ري بيانات �لبنك �لدويل �إىل 
�أن �لع���ر�ق �أحرق عام 2016 ما جمموعه 

17.73 ملي���ار م���رت مكعب م���ن �لغاز، ثم 
�رتفع ذل���ك عام 2019 لي�شل �إىل 17.91 

مليار مرت مكعب يحرق يف �الأجو�ء.
و�أعل���ن وزير �لنفط �إح�ش���ان عبد �جلبار 
ي���وم �الثنني )3 �يار 2021( عن ��شتثمار 
3 ملي���ار�ت دوالر يف جمال �إنت���اج �لغاز 
خ���الل  �لب���الد،  جنوب���ي  �لب�ش���رة  يف 
�ل�شنو�ت �خلم�ص �ملقبلة، جاء ذلك خالل 
موؤمت���ر �شحف���ي عق���ده �لوزي���ر، و�أعلن 
خالله �إقر�ر �خلط���ة �ال�شتثمارية ل�شركة 

غاز �لب�شرة.
وك�ش���ف مو�طن���ون عر�قيون، قب���ل �يام 
قليلة، عن ظاهرة �النت�شار �لو��شع ملر�ص 
�ل�شرط���ان يف حمافظة �لب�ش���رة جنوبي 
�لع���ر�ق، يف ظ���ل عدم توف���ر ملر�كز عالج 
متطورة و�أدوية لعالج �ملر�ص، م�شريين 
�إىل �أن تل���وث �ملي���اه وخملف���ات �حلروب 

ور�ء �لتز�يد �لكبري باأعد�د �ملر�شى.

حتذيرات حكومية من تلوث خطري يف الب�سرة

ي�شع��ى العراق وتركيا اىل �شمان توزيع عادل للمياه بينهما عرب تفعيل بنود اتفاق 
�شاب��ق ح��ول تقا�ُشم مي��اه نهري دجل��ة والفرات ومن اأه��م ما جاء يف التف��اق اإن�شاء 
مركز بحثي م�ش��رك للمياه بني البلدين. ويهدف اإن�ش��اء املركز البحثي اإىل تبادل 
اخل��ربات واملعلومات، وال�شتفادة من اخل��ربات الركية يف هذا املجال، "ومن املقرر 
اأن يك��ون الف��رع الرئي�ش للمرك��ز يف العا�شمة بغداد، على اأن يك��ون له فرٌع اآخر يف 

حمافظة الب�شرة".
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 ال حاج��ة لح�س��ور اأدف��وكات اإل��ى بغ��داد .. ومنتخبن��ا ق��ادر عل��ى تعوي���ض خ�س��ارته

 بغداد / اإياد ال�سالحي

فاز جنم الكرة العراقية ال�شابق، عدنان درجال 
برئا�ش���ة االحت���اد العراق���ي لكرة الق���دم بعد اأن 
ح�ش���م مناف�ش���ته االنتخابية مع زميل���ه الالعب 
الدويل ال�ش���ابق �ش���رار حيدر يف املوؤمتر الذي 
نّظمته الهيئ���ة التطبيعية يف فن���دق بابل اأم�س 
الثالثاء بح�ش���ور خم�ش���ة و�ش���تني ع�ش���وًا من 

الهيئة العامة الحتاد اللعبة.
وي�ش���غل عدنان درجال من�ش���ب وزير ال�ش���باب 
والريا�ش���ة، منذ الرابع من متوز عام 2020، 
و�ش���هد تر�ش���يحه لرئا�ش���ة احتاد الك���رة تباين 
االإعالم���ي  الو�ش���طني  يف  النظ���ر  وجه���ات 
وال�ش���عبي اأمتّد اىل قّبة الربمل���ان، وخلُ�س اىل 
�شياغة قرار من جمل�س �شورى الدولة رُفع اىل 
مكت���ب رئي�س الوزراء، عّد فيه تر�ش���يح الوزير 
"يتعار�س مع مهام وواجبات مركزه القانوين 
ويوؤّث���ر عل���ى ا�ش���تقالل االأندي���ة واالحت���ادات 

الريا�شية".
ومنح���ت الهيئ���ة العام���ة )48( �ش���وتًا لعدن���ان 
درجال مقابل )16( �ش���وتًا ل�ش���رار حيدر، فيما 
مت اإبط���ال ورقة ت�ش���ويت واحدة لورود عالمة 

)X( اأمام ا�شميهما.

ومل تتطّلب عملية اختيار نائبي رئي�س االحتاد 
عل���ي جب���ار والث���اين يون����س حمم���ود  االأول 
اإجراء عملية الت�ش���ويت بعد اأن مّتت تزكيتهما 
ن���ادي  رئي����س  اعرتا����س  برغ���م  باالإجم���اع، 
الديوانية ح�شني العنكو�شي ومطالبته باإجراء 

الت�شويت للنائب االأول قبل اأن يعدل عن ذلك.

و�ش���هد املوؤمتر مناف�شة �ش���اخنة بني 27 ع�شوًا 
للظفر بع�شرة مقاعد لع�شوية االحتاد، وجاءت 
النتائ���ج كالت���ايل :كوفن���د عبداخلالق م�ش���عود 
)48( �ش���وتًا، رحيم لفت���ه )41( �ش���وتًا، اأحمد 
املو�ش���وي )37( �ش���وتًا، فرا����س  بح���ر العلوم 
�ش���وتًا،   )31( الزامل���ي  غال���ب  �ش���وتًا،   )34(

حممد نا�شر �شكرون )31( �شوتًا، يحيى زغري 
)29( �ش���وتًا ور�ش���ا طالب )15( �شوتًا، وبقي 
مقعدان مل يح�ش���ما ب�شبب تعادل املر�ّشحني يف 
اال�ش���وات، وفاز بهما خلف جالل )37( وغامن 

عريبي )29( �شوتًا.
وبع���د ف����سّ املوؤمت���ر اأعلن اإي���اد بني���ان رئي�س 

الهيئ���ة التطبيعي���ة الحتاد ك���رة الق���دم عن حّل 
هيئته املكّلفة من قبل االحتاد الدويل، وت�ش���ليم 
زمام االأمور اىل اللجنة التنفيذية الحتاد الكرة 
بقي���ادة عدن���ان درج���ال الذي �ش���يدير �ش���وؤون 

اللعبة مع زمالئه حتى اأيلول عام 2025.
وبدوره اأك���د عدنان درجال، اأن فوزه برئا�ش���ة 

االحت���اد ميّث���ل اإرادة حُمرتم���ة للهيئ���ة العام���ة 
التي �ش���ّوتت م���ن اأجل عودة اال�ش���تقرار للكرة 
العراقي���ة، بع���د �ش���نوات م���ن امل�ش���كالت الت���ي 
وا�ش���تقالة  املحاك���م  ل���دى  ال�ش���كوى  تخّللته���ا 

تنفيذية االحتاد ال�شابق.
واأ�ش���اف، �ش���نعقد يوم غد اخلمي�س ال�ش���اد�س 
ع�ش���ر م���ن اأيل���ول 2021 اأول اأجتم���اع ر�ش���مي 
للجن���ة التنفيذي���ة، لتوزي���ع املهام، وا�ش���تقراء 
الو�ش���ع العام للعبة، ومناق�ش���ة اال�ش���تحقاقات 
تواج���ه  الت���ي  املع�ش���الت  واأب���رز  املرتقب���ة، 
الناجع���ة  احلل���ول  اإيج���اد  بغي���ة  مفا�ش���لها، 
له���ا، م�ش���ريًا اىل عزم���ه عل���ى تنفي���ذ برناجم���ه 
االنتخاب���ي بحذافرية الح���داث نقل���ة تاريخية 
للك���رة العراقية خا�ش���ة لالأجي���ال احلالية التي 
ترن���و للتدري���ب والتطوي���ر يف اأكادميية عاملية 
ي�ش���عى لتكوينها واال�ش���تعانة باأف�شل اخلرباء 

الفنّيني واالإداريني لي�شرفوا عليها.
وطالب درجال و�شائل االإعالم مب�شاندة االحتاد 
اجلديد وطرح االنتقادات املو�ش���وعية البّناءة 
التي ُت�ش���هم يف االرتقاء به���ا، مثّمنًا دورها يف 
اجن���اح املوؤمتر االنتخابي وو�ش���ول ر�ش���الته 
الالفتة اىل كل دول العامل بفعل اجلهود املهنية 

لرجاالتها يف ال�شحافة والقنوات التلفازية.

عدنان درجال يراأ�س تنفيذية الكرة ويعد بتحقيق حلم الأجيال

 بغداد / اإياد ال�سالحي

اأك���د د.�ش���امل كام���ل، نائ���ب رئي����س الهيئ���ة التطبيعية 
املنحّل���ة الحت���اد كرة الق���دم وع�ش���و املكت���ب التنفيذي 
الحتاد كاأ�س اخلليج العربي، اأن املكتب �شيعقد اجتماعًا 
الي���وم االأربع���اء اخلام�س ع�ش���ر م���ن اأيل���ول اجلاري، 
عرب تقنية االت�ش���ال املرئي ملناق�ش���ة مل���ف بطولة كاأ�س 
اخلليج اخلام�شة والع�ش���رين املوؤمل اإقامتها يف مدينة 

الب�شرة كانون االأول املقبل.
وق���ال كامل يف حدي���ث مهم خ�ّس به )امل���دى( قبل يوم 
واح���د من اأنتهاء اأعمال الهيئة التطبيعية :"اأن اجتماع 
املكت���ب التنفي���ذي �ش���يعقد برئا�ش���ة حم���د ب���ن خليف���ة 
وبح�ش���ور نائب���ه جا�ش���م ال�ش���كيلي واأع�ش���اء املكت���ب 
التنفي���ذي، وذلك بال�ش���اعة احلادية ع�ش���رة من �ش���باح 
الي���وم، لبي���ان م���ا مت اجن���ازه يف مل���ف خليج���ي 25، 
ومناق�ش���ة تقري���ر جلن���ة املفت�ش���ية االأخري ُبعي���د زيارة 
رئي�ش���ها د.حميد ال�ش���يباين اىل مدينة الب�شرة للفرتة 
)23-26( اآب 2021 واالط���الع على ما مت اجنازه وما 
بقي من حت�ش���ريات نهائية لتجهي���ز املالعب والفنادق 

وما ثبتته اللجنة من مالحظات".
واأ�ش���اف :"مل ُيناق����س �ش���ابقًا مو�ش���وع تاأجيل موعد 
اأو  ني�ش���ان،  �ش���هر  اىل   25 بطول���ة خليج���ي  انط���الق 
حتويله���ا اىل دول���ة اأخ���رى، ح�ش���ب م���ا ذكرت���ه بع�س 
و�ش���ائل االإعالم اخلليجية، فلجنة املفت�شية املنبثقة عن 
االحت���اد خرجت بانطب���اع جّيد عن تع���اون العراق يف 
اجن���از اأغلب النقاط املُتفق عليه���ا، وطلبت يف زيارتها 
االأخ���رية من املكتب الهند�ش���ي التابع لوزارة ال�ش���باب 
ل  والريا�ش���ة اأن يزّودها نهاية كل اأ�شبوع بتقرير مف�شّ
ع���ن ملعب���ي الفيح���اء واملين���اء اللذين ي�ش���ّكالن حمور 

تقييم ملف البطولة".

تقريران
وتابع :"مت ار�شال التقرير االأول قبل فرتة وثّبتت املفت�شية 
مالحظاته���ا الهند�ش���ية علي���ه، واأعادت���ه الين���ا ملعاجلته���ا، 
وكذلك مت ار�ش���ال التقرير الث���اين وعاد الينا بنقاط كثرية 
مت احالتها اىل املكتب الهند�ش���ي كجهة اخت�شا�س لغر�س 
تنفيذيه���ا، ويبقى دور التطبيعية واالحت���اد اجلديد الذي 
�ش���ّكل اأم�س االأربعاء يقت�ش���ر على التن�ش���يق بني مفت�شية 
االحتاد اخلليجي وهند�شية وزارة الريا�شة لغر�س اإنهاء 

ف���ني املل���ف بال�ش���ورة املُر�ش���ية  للطر
منت�شف �شهر ت�شرين 

املقب���ل  االأول 
�ش���ارت  م���ا  اإذا 
مرحل���ة االإجن���از 
بال�ش���ورة الت���ي 

يطمحا اليها".

طماأنة
وذكر كامل :"اأَطْمِئُن اجلمهور واالإعالم، اأن الب�ش���رة مل 
ت���زل حتتفظ بحّقه���ا يف التنظيم، والعم���ل يجري بهّمة 
عالي���ة م���ن قبل ال�ش���لطات الفني���ة واالإداري���ة واالأمنية، 
لتجهي���ز كل متطّلب���ات اجن���اح البطولة، وال �ش���ّحة ملن 
ي�ش���ري اىل اإ�ش���ناد التنظي���م اىل دول���ة اأخ���رى بح�ش���ب 
توا�ش���لنا مع االإخ���وة يف احتاد كاأ�س اخللي���ج العربي 
ال���ذي يرغ���ب يف اإنه���اء الع���راق كل متعّلق���ات املالع���ب 
وجتهيز الفنادق وتهيئة املوا�شالت، لرعاية �شيوفنا".
واأك���د :"اأن وزي���ر الريا�ش���ة وال�ش���باب عدن���ان درجال، 
يتابع ب�ش���كل يومي ملف الب�شرة، ويقف عند كّل م�شاألة 
تخ�ّس تنفيذ مالحظات جلنة التفتي�س بهدف امل�ش���اعدة 
على حّلها اإن تطّلب االأمر الدعم اللوج�ش���تي من وزارته 

اأو احلكومة".

اأنتهاء اأعمال
ويف �ش���اأن اآخر، قال كامل اأن الهيئ���ة التطبيعية الحتاد 
ك���رة الق���دم اأنهت اأعمالها ظه���ر اأم�س االأربع���اء، باإجراء 
انتخاب���ات ك���رة الق���دم حيث اخت���ارت الهيئ���ة العامة - 
�ش���احبة ال�ش���لطة - اللجن���ة التنفيذي���ة اجلدي���دة التي 
اأّدت  وبذل���ك   )2025-2021( للف���رتة  اللعب���ة  �ش���تقود 
واجبه���ا املكّلفة به م���ن قبل االحتاد ال���دويل لكرة القدم 
)الفيف���ا( للفرتة م���ن 4 ني�ش���ان 2020 لغاي���ة 14 اأيلول 

2021، و�ش���ّلمت زم���ام القي���ادة للتنفيذي���ة املنتخب���ة".

حّل اللجان
ولف���ت اإىل اأن :"اللجان امل�ش���تقّلة التي عملت مع الهيئة 
التطبيعي���ة للف���رتة ذاتها ُحّل���ت ذاتيًا مع اأنته���اء اأعمال 
الهيئ���ة التطبيعية، ويبقى م�ش���ري جتديدها رهن قرار 
احت���اد الكرة اجلدي���د، اإذا ما اأرتاأى اإعادة ت�ش���كيلها اأو 
تعديل بع�ش���ها بتغيري العنا�ش���ر العامل���ة فيها اأو رمبا 
روؤ�ش���ائها فق���ط، امله���م اأن ال يكون رئي����س اأي جلنة من 
داخ���ل االحت���اد، ب���ل يت���م اختيار �ش���خ�س م���ن خارجه 

ح�شب الكفاءة".

ر�سالة �سالم
وبخ�ش���و�س ما جاء يف ر�ش���الة ع�ش���و اللجن���ة الفنية 
والتطوي���ر راف���د �ش���امل يف موقع "في�ش���بوك" باأن )من 
يتجاهل اأ�ش���حاب ال�ش���اأن الفني وي�ش���ع نف�ش���ه كمقّرر 
ومدّب���ر وحم���ّرر وفاِهم وع���امِل عليه اأن يك���فَّ عن ذلك، 
وعل���ى اأع�ش���اء التطبيعية مواجهة الواقع وم�ش���ارحة 
اجلمي���ع ب���اأّن الوزي���ر هو م���ن اأتخ���ذ جميع الق���رارات 
الفني���ة( عّل���ق رئي����س اللجن���ة :"ه���و راأي �شخ�ش���ي، 
فم�ش���وؤولية اللجن���ة الفني���ة درا�ش���ة اأي ق�ش���ية فني���ة 
واإع���داد مقرتح له���ا بعد التداول بني االأع�ش���اء، ويرفع 
اىل املكتب التنفيذي ملناق�ش���ته واتخاذ ما يلزم ب�ش���اأنه، 
فلي�س �ش���حيحًا اأن كّل �ش���يء نتحّدث ب���ه داخل جلنتنا 
يج���ب اأن نفر�ش���ه عل���ى التنفيذي، ونحن نح���رتم اآراء 
االآخري���ن، وخا�ش���ة اأن االأخ رافد عمل ب�ش���كل جّيد مع 
بقية االأع�ش���اء، لك���ن مل يتجاهلنا اأّح���دًا، ونحن نعرف 

حدود جلنتنا".

م�ساعدو اأدوفكات
����ب مل����درب منتخبن����ا الوطن����ي  وع����ّرج كام����ل عّم����ا ُن�شِ
الهولندي دي����ك اأدفوكات باأنه لن يح�ش����ر اىل العراق 
ملتابع����ة الالعب����ني اأو اأختيار بدالء عنهم، بل �ش����يرتك 
املهّم����ة ملالك����ه التدريبي امل�ش����اعد، قائ����اًل :"ال اأرى اأي 
مرّبر لال�شتياء من ت�ش����ريح املدرب اأدفوكات، فاملالك 
امل�ش����اعد له يتمّتع ب�ش����رية ذاتية راقية وهو ُمن�ش����جم 
معه����م يف االأفكار واآلي����ات العمل، وعندم����ا يوكل لهم 
مهّمة االطالع على م�شتوى الالعبني عن قرب وحتديد 
نق����اط الق����وة وال�ش����عف اأثن����اء تباريه����م يف الدوري 
وتعيني البدالء مّمن ي�شتحّقون التمثيل الدويل، فهذا 
يعني اأن ثقته كبرية مب�ش����اعديه، واالأمر نف�شه يجري 
يف اأغل����ب ال����دول ولي�س الع����راق وح����ده، اأي املرحلة 
�ش����ة جلم����ع املعلوم����ات والبيانات وال  الراهنة خم�شّ
حاج����ة حل�ش����وره اىل العا�ش����مة بغ����داد، فامله����ّم اأن����ه 
ُيحّلل ما ت�ش����له من �شورة وافية عن الالعبني ُمدعمة 
بروؤية امل�ش����اعدين التخاذ ما يلزم عن حاجة املنتخب 
ملباراتيه مع لبنان واالإمارات يف �ش����هر ت�شرين االأول 

القادم".

ال للت�ساوؤم!
وخت���م كامل حديثه :"بعد حّل اللجنة الفنية والتطوير 
اأم����س االأربع���اء، ال منتل���ك اأية �ش���الحية برف���ع مقرتح 
بتغي���ري امل���الك االإداري وامل���درب املحل���ي امل�ش���اعد اأو 
اإبعاد بع�س الالعبني مّمن مل يقّدموا امل�ش���توى املاأمول 
منه���م، مثلم���ا حتّدث���ت بع����س املواقع، فذل���ك يعود اإىل 
احتاد الك���رة اجلديد، يّتخذ ما ُيلّبي م�ش���لحة املنتخب 
وكرتنا يف ت�شفيات املونديال التي من اخلطاأ الت�شاوؤم 
بحظوظن���ا فيها بعد التعرث اأم���ام املنتخب االإيراين، مل 

تزل لدينا فر�شة للتعوي�س".

نائب رئي�ض الهيئة التطبيعية المنحّلة .. �سامل كامل:

خليجي25 لم تحّول اإلى دولة اأخرى.. والهند�سّية تقّيم جاهزيتها

 متابعة - المدى

لّوح فريق املهند�ش���ني لكرة القدم، اأحد الفرق املتبارية �شمن جمموعة بغداد 
لبطولة كاأ�س العراق باالن�ش���حاب من البطوالت املقبلة، وذلك بعد اأن ُحجب 

عنه دعم النقابة الراعية لنفقاته يف ن�شاطات املوا�شم الكروية.
وقال مدرب فريق املهند�شني كرمي حممود العاديل يف ت�شريح للمدى :"منذ 
اأرب���ع �ش���نوات نعاين حجب الدعم امل���ايل عن الفريق ال���ذي خا�س حتّديات 
�شعبة يف موا�شم الكرة، واآخرها دخوله مناف�شات بطولة الكاأ�س يف مباراة 
مع فريق احل�ش���د ال�ش���عبي خ�ش���رها بثالثة اأه���داف مقابل ه���دف واحد يف 
العا�ش���ر من اأيلول اجل���اري، ولدينا ا�ش���تحقاق مهم يف ت�ش���فيات جمموعة 

بغداد لدوري الدرجة االأوىل املوؤّمل انطالقها يف ت�شرين االأول املقبل".
واأ�ش���اف :"كان هن���اك رج���ل اأعمال يق���ّدم الدعم لنادين���ا منذ تاأ�شي�ش���ه عام 
2015 مببلغ �ش���بعة ماليني دينار، ف�ش���اًل عن ُمنحة النقابة غري الثابتة )3-
4( ماليني دينار من ر�ش���وم جتديد هوّيات املهند�شني، و�شارت اأمور فريقنا 
ب�ش���كل جّي���د حتى ُحجب عّن���ا الدعم، وواجهن���ا االإفال�س، واأخذن���ا ننفُق من 

اأموالنا اخلا�شة".
واأو�ش���ح :"امل�ش���كلة الكبرية اأن نقيبة املهند�ش���ني د.اأزهار الربيعي تذرّعت 
بوجود �ش���بعة ع�ش���ر ع�ش���وًا يف اإدارة النقابة رف�شوا ا�ش���تمرار تخ�شي�س 
املُنح���ة لفري���ق الك���رة، فقلت له���ا هوؤالء االأع�ش���اء ُهم اأنف�ش���هم وّقع���وا بيان 
تاأ�ش���ي�س النقابة، وتعّه���دوا بدعم األع���اب النادي م�ش���اهمة منهم يف تطوير 

ريا�شة البلد، واكت�شاف املوهوبني، فاأحرَجت، و�شكتت"!
وك�ش���ف :"موق���ف فريقن���ا �ش���عب للغاي���ة، واأمامه مف���رتق طري���ق، اإن قّرَر 
االن�ش���حاب وهو ما نفّكر به جّديًا �ش���يهبط اىل دوري الدرج���ة الثالثة، واإذا 
�شاركنا �ش���نعاين �شعوبة يف تغطية احتياجات الالعبني والتنّقل والطعام، 
و�شنخ�ش���ر ون���وّدع ال���دوري وينته���ي م�ش���رينا اإىل الثالثة اأي�ش���ًا، ووقتها 
�ش���نحّمل نقابة املهند�ش���ني والنقيبة ب�ش���كل خا�س م�ش���وؤولية تقهقرنا نحو 

الدرجة االأدنى".
ووّجه العاديل ر�شالة اىل جميع مهنّد�شي العراق قائاًل:"نتمنى اأن ت�شاندوا 
فريقنا ممّثلكم يف مناف�شات دوري الكرة، اأنتم اأملنا يف تغيري موقف النقابة 
ل�شاحلنا وتوفري الدعم املايل لنا، وبعك�س ذلك ال خيار اأمامنا �شوى انتظار 
���د  االنتخاب���ات املقبل���ة لعّله���ا تاأتي بنقيٍب جديد ُيقّدر قيمة الريا�ش���ة ويع�شّ

توّجه �شبابنا الإرتداء فانيلة املهند�شني بفخر لتحقيق النتائج امل�شّرفة".
وختم العاديل ت�ش���ريحه :"�شاأبقى وفّيًا لفريق املهند�شني، ولن اأتخّلى عنه، 
برغم العرو�س التي قّدمت يل من فرق اأخرى، و�شبق يل اأن با�شرُت مهّمتي 
التدريبية عام 2000 مع فريق احل�شني ثم اال�شكان واأخريًا املهند�شني الذي 
اأم�شي �شنتي ال�ش���ابعة معه، اأماًل اأن يحظى فريقي بدعم يتنا�شب واجلهود 

التي ُقّدمت من العبيه واأع�شاء املالكني الفني واالإداري".

كرة المهند�سين تعاني الإفال�س 
وتلّوح بالن�سحاب!

متابعة - المدى
كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل  النجم  ط��ال��ب 
رون����ال����دو زم������الءه يف م��ان�����ش�����ش��رت 
اإظ���ه���ار حّبهم  ب�����ش��رورة  ي��ون��اي��ت��د، 
للنادي والت�شحية بكل �شيء الإعادة 

اأف�شل فرتات الفريق مرة اأخرى.
واأل���ق���ى رون���ال���دو خ��ط��اب��ًا اأم���ام 
زم��الئ��ه م��ت��ح��ّدث��ًا ع��ن االأ���ش��ب��اب 
التي دفعته للعودة اإىل ال�شياطني 
م��ن ج��دي��د، وه��و اخلطاب  احلمر 
الالعبني  جميع  اإل��ي��ه  ا�شتمع  ال��ذي 

واجلهاز الفني.
�شن  ذا  �شحيفة  نقلت  م��ا  بح�شب  رون��ال��دو  وك�شف 
ل�شببني،  يونايتد  مان�ش�شرت  اإىل  "عدُت  الربيطانية 
لة  االأول ُحّبي للنادي، والثاين ُحّبي لعقلية الفوز املتاأ�شّ

هنا".

النجاح  اأردمت  اإذا  ُم�شّجعًا.  الأكون  هنا  اإىل  اآِت  "مل  واأ�شاف: 
تناموا  اأن  قلوبكم، يجب  اأعماق  من  النادي  هذا  ُحب  فعليكم 
ي�شارك.  عّمن  النظر  ب�شرف  اأج��ل��ه،  من  وتقاتلوا  وتاأكلوا 
اأج��ل  م��ن  ل��دي��ك��م  مّم���ا  ادع��م��وا زم��الءك��م وق���ّدم���وا 100% 

يونايتد".
الفوز  اآخ��ر،  ل�شيء  ولي�س  الفوز  اأج��ل  من  هنا  "اأنا  وتابع: 

يجلب ال�شعادة واأنا اأريد اأن اأكون �شعيدًا واأنتم اأي�شًا".
واإذا مل  واأنتم ممّيزون جميعًا،  بكم كثريًا،  "اأوؤمن  ووا�شل: 

يكن الو�شع كذلك، مل اأكن الأعود مّرة اأخرى".
اإذا قّدمتم اأف�شل ما لديكم، اأريد  "اجلماهري �شتدعمكم  واأكد: 
اأعتزل  الذي  اليوم  ياأتي  فعندما  انت�شارية،  عقلية  اأخلق  اأن 
فيه، �شتبقى تلك العقلية، وت�شيطر تلك املجموعة من الالعبني 

كما فعلنا يف املا�شي".
اأحتاج  لكن  الفريق،  اأج��ل  من  ل��ديَّ  ما  اأف�شل  :"�شاأقّدم  واأمت 
م�شتعّدون  اأنتم  هل  للقتال؟  جاهزون  اأنتم  هل  اأي�شًا،  الدعم 

لتقدمي كل �شيء يف اأر�س امللعب؟".

رونالدو يك�سف عن �سّر عودته لل�سياطين الحمر  
 بغداد / المدى

اأختتم���ت يف جامع���ة �ش���الح الدي���ن مبدينة 
اأربيل يف اإقليم كرد�ش���تان الدورة التدريبية 
ملدّرب���ي حرا�س مرمى كرة الي���د، التي اأقامها 
االحتاد العراقي لكرة اليد مب�ش���اركة ثمانية 

ع�شر مدّربًا ومدربة.
وق���ال ح�ش���ام عبدالر�ش���ا املن�ّش���ق االإعالمي 
الي���وم  الي���د :"اأبت���داأ منه���اج  ك���رة  الحت���اد 
االأخ���ري بالق���اء حما�ش���رة من قب���ل الدكتور 
حمم���د حم���زة، وت���اله الكابنت كاظم نا�ش���ر 
يف مداخل���ة قّيم���ة، وج���رى بع���ده االمتحان 
النظ���ري للمدّرب���ني وفح����س اأجوبتهم التي 
اأك���دت تفهمه���م الوا�ش���ح للمحا�ش���رات يف 

االأيام ال�شابقة".

واأ�ش���اف :"�ش���هد حف���ل اخلت���ام ثناء ح�ش���ني 
�ش���عدي عمي���د كلي���ة الرتبي���ة البدني���ة وعلوم 
الريا�ش���ة عل���ى ن�ش���اط احت���اد ك���رة الي���د يف 
االهتمام باملدّربني ورعاية م�ش���لحتهم كونهم 
االأ�شا�س يف تطّور اللعبة، ثم األقى ر�شا مهدي 
اجلارو����س ع�ش���و االحتاد )م�ش���رف الدورة( 
كلم���ة مقت�ش���بة ثّم���ن فيه���ا دورعم���ادة الكلية 
بجامعة �شالح الدين يف ت�شهيل اإقامة الدورة 
م���ن خالل تهيئة كافة �ُش���بل جناحه���ا، ومتّنى 

للمدّربني النجاح يف م�شوارهم التدريبي".
وتاب���ع :"مت توزيع �ش���هادة ال�ش���كر والتقدير 
وت�ش���ليم  العامل���ة،  واللج���ان  للمحا�ش���رين 
املدّربني �ش���هادات امل�ش���اركة يف ال���دورة وُهم 
:عل���ي ح�ش���ن، جم���ال اإبراهيم، حمم���د كاظم، 
يا�ش���ر جا�ش���م، اأحم���د مزي���د، اأحم���د جا�ش���م، 

ب�ش���ريعاكف، زياد اأمري، ح�ّش���ان حممد، قب�س 
كاظ���م، حازم عل���ي، علي منري، �ش���يف �ش���عد، 
ج�ش���ام حمم���د، اأحمد ن���واف و�ش���ياء فار�س، 

واملدّربتني داليا اتيال وكازين خوزندة.
وختم عبدالر�شا ت�ش���ريحه "االمر املفرح يف 
ال���دورة ه���و تنّوع امل�ش���اركني م���ن حمافظات 
بغ���داد ودي���اىل واأربي���ل وكركوك واملو�ش���ل 
و�ش���الح الدي���ن والب�ش���رة، وكان ميك���ن اأن 
يزداد عددهم اىل اأربعني م�شاركًا لوال ظروف 
بع�ش���هم اخلا�ش���ة، �ش���ّيما اأن احتاد ك���رة اليد 
ي�ش���عى م���ن خ���الل ه���ذه ال���دورات اىل زيادة 
معرف���ة مدّرب���ي احلرا����س باآخ���ر املعلوم���ات 
املحدثة عن اللعبة، واكت�ش���اب اخلربة الكافية 
لتوظيفها م���ع حرا�س اأندية ال���دوري، وكذلك 

املنتخبات الوطنية وفئاتها املعتمدة.

اتحاد اليد يختتم دورة مدّربي الحرا�س في اأربيل



لو كنَت تعي�����ش يف »نورماندي« مللأْت عليك 
»نورمان����دي« عقلك وقلب����ك وذاكرتك. فلهذه 
املقاطع����ة الفرن�س����ية �س����واطُئها ال�س����احرة، 
ومراعيه����ا الزاه����رة، و�سفوحه����ا ال�سخرية 
على بحر »املان�ش«، وقلعها وق�سورها منذ 
ع�سر »الفايكن����غ« والقرون الو�سطى، وفيها 
وقعت ح����رب »املائة عام«، واأع����دم الإجنليز 
دارك«،  »ج����ان  الفرن�سي����ة  ال�ساب����ة  حرق����ًا 
وجرت اآخر مع����ارك احلرب العاملية الثانية، 
واإليه����ا ينت�س����ب بع�ش اأ�سهر كت����اب فرن�سا؛ 
فنانيه����ا  وم����ن  و»فلوب����ر«،  »موبا�س����ان« 
»بو�س����ان« و»موني����ه«. ويف ه����ذه املقاطع����ة 
الت����ي ل ت����زال ُتدع����ى »دوقي����ة نورمان����دي«، 
يف  الدكت����ور  النا�س����ري«،  »�سب����اح  اأن�س����اأ 
والف����رات«،  دجل����ة  »ب����ن  مدون����ة  الآداب، 
ع����ر  الثق����ايف  الع����راق  لتاري����خ  املكر�س����ة 
الق����رون. كيف ح����دث ذل����ك؟.. عندما حاولت 
العث����ور على ج����واب يف »املدون����ة«، �سعرُت 
باحلرج كمتطفل على حبيبن حلظة احلب. 
فاملدون����ة �سج����ل ع�س����ق »النا�س����ري« الهائم 
يف اأعم����ال رحالة وباحث����ن واأدباء وفنانن 
زاروا الع����راق، بينهم امل����وؤرخ »هرودوت«، 
والر�سام »اأرثر ميلفيل«، وال�ساعر »طاغور«، 

والآثاري����ة »م�����ش بي����ل«، وموؤلف����ة الروايات 
البولي�سي����ة »اأجاث����ا كري�ست����ي«، واملعماري 
»دي����وك  اجل����از  ومغن����ي  كوربوزي����ه«،  »يل 

اإيلنغتون«.
و»يف الع�سق كما يف الفن، الغريزة تكفي«، 
ح�سب الأديب الفرن�س���ي »اأناتول فران�ش«. 
وغريزة »النا�سري« عراقية حّرى حتتويك 
يف املدون���ة مبعلوم���ات و�س���ور ور�س���وم 
عن »جنائ���ن بابل املعلق���ة«، ولوحة »�سوق 
ال���زواج البابل���ي« للفن���ان »اإدوي���ن لونغ«، 
الإمراطوري���ة  ح���دود  كان���ت  »وعندم���ا 
ومتث���ايل  دجل���ة«،  اإىل  ت�س���ل  الروماني���ة 
»�س���ان فران�سي�سك���و«  »اآ�سوربانيب���ال« يف 
ميوت  و»الإ�سكندراملق���دوين  و»�سي���دين«، 
يف باب���ل«، و»مقت���ل اآخر خلفاء بغ���داد كما 
ا�ستعم���ال  و»بداي���ة  اأوروبي���ان«،  رواه 
الت�سوي���ر الفوتوغ���رايف يف التنقي���ب عن 
الآث���ار العراقي���ة«، و�س���ور »حمط���ة قط���ار 
1917«، و»حفل���ة يف حديق���ة  بغ���داد ع���ام 
امللك في�س���ل الأول«، و»�سيارات نرن تنقل 
امل�سافري���ن ع���ر البادية«، وفيل���م »الب�ساط 
»دوغل����ش  اأخرج���ه  ال���ذي  ال�سح���ري« 

فربانك�ش«.

و»�سب���اح النا�سري« �سقيق الفنان امل�سهور 
»رافع النا�س���ري«، موهبته مثل���ه ت�ستبطن 
حي���اة واأعم���ال فنان���ن عراقي���ن وعاملين. 
وعندم���ا ُي�س���اأَُل »النا�س���ري« ال���ذي يحق���ق 
وُي���ّدوُن ويوؤل���ف وي�سمم مدونت���ه بنف�سه: 
ملاذا ل يعهد بالت�سميم اإىل م�سمم حمرتف، 
يذك���ر اأن���ه يري���د احلف���اظ عل���ى ب�ساطته���ا. 
ومغف���ور للمحب���ن كذبه���م. فمدون���ة »ب���ن 
دجل���ة والف���رات« عم���ل م���ن اأعم���ال احلب، 
الواق���ع  يف  لي����ش  الحتف���اء،  ت�ستح���ق 
الفرتا�س���ي فق���ط، بل يف معار����ش عيانية 
ح���ول العامل. وهل غر حم���ب عراقي غيور 
يك�س���ف يف اللوح���ة امل�سه���ورة »مبعوث���ي 

ه���ارون الر�سيد اإىل �سارمل���ان«، كذب الفنان 
الفيلمنكي »يوداني�ش« الذي �سّور مبعوثي 
ه���ارون الر�سي���د يركعون خ�سوع���ًا وطاعة 
بن ي���دي »�سارمل���ان«؟! »فقد َجع���َل من قليل 
الق���وة عظيم���ًا ُيّبجله مبعوث���و حاكم اأقوى 
دولة يف زمنه«. وعيون املحب ترى ما خفي 
على العامل والعراقي���ن، و�سمنهم عائلتي. 
فال�سورة الفوتوغرافية التي ت�سور دخول 
قائ���د قوات الحت���لل الريطاين »اجلرنال 
مود« بغداد عام 1917 احتلت اأغلفة موؤلفات 
عاملية عدة، واحتفظت به���ا عائلتي، لظهور 
منزلها يف ال�سورة الت���ي ن�سرتها ال�سحف 
الريطاني���ة اآن���ذاك �سه���ادة عل���ى ترحي���ب 

�سكان بغداد باملحتلن. ويرينا »النا�سري« 
غرابته���ا، حيث البغدادي���ون الظاهرون يف 
ال�س���ورة يتوجه���ون باأنظاره���م للم�سور، 

ويديرون ظهورهم للجرنال »مود«!
تق���ود  احل���ّرى  العراقي���ة  والغري���زة 
»النا�سري« اإىل العثور م�سادفة على األواح 
�سومري���ة ثمينة، يعلوه���ا الغبار يف متحف 
موظف���وه  يجه���ل  »نورمان���دي«،  يف  اآث���ار 
كل �س���يء عنها. ول���ول معرف���ة »النا�سري« 
باللغ���ة ال�سومرية ملا اكت�سف ه���ذه الألواح 
املعرو�س���ة يف فرتين���ة زجاجي���ة، من دون 
تعري���ف، »مي���ر ال���زوار اأمامها م���ن غر اأن 
يعرف���وا اأنها من اأق���دم ما اأنتجت���ه الب�سرية 
ا�ستق�س���اء  ف���ن«.  واأعم���ال  ن�سو����ش  م���ن 
»النا�سري« حول اأ�سول هذه القطع، ك�سف 
اأنه���ا ج���زء م���ن 650 قطع���ة �سومري���ة عرث 
عليها املنقب الآثاري »الأب دو ُجنوياك« يف 
الع���راق مطلع القرن املا�س���ي، وعاد بها اإىل 
قريت���ه يف »نورمان���دي«، حي���ث اأهداها اإىل 
املتح���ف الذي يعر����ش 14 قطعة منها فقط. 
و»مل ُتن�س���ر بع���د ولو درا�س���ة �سغرة عنها 

بعد 74 �سنة من و�سولها اإىل املتحف« !
 *م�شت�شار يف العلوم والتكنولوجيا
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يف الن�س���ف الث���اين من اأيلول تتحرُر مدننا يف اجلن���وب من حرارة ال�سيف، 
فترتف���ق ال�سم����ش يف النه���ار، وتطي���ب الن�سائ���م يف اللي���ل، فت�س���رع ال�س���ُر 
الب�سري���ة باخلروج، للرتويح اىل احلدائ���ق العامة- على قلتها- حيث يتجدد 
ال�سعور ب���اأنَّ املدينة، التي تلتهب بالنفط، وت�سطرب بال�سراع، على موانئها 
ومنافذه���ا واأرا�سيه���ا، ويق�سده���ا اأ�سح���اب امل�سال���ح املختلف���ة يف مزاحمة 

وا�سحة ل�سكانها، مبلينهم الثلثة قد ت�سلُح ملمار�سة العي�ش اأحيانا.
  عل���ى كورني����ش �سط العرب بالب�س���رة، حيث تعمل اإح���دى ال�سركات املحلية 
عل���ى اإعادة تهيئته ثانية وثالثة، فقد طمرت الآليات جزءًا من �ساطئه من جهة 
الع�سار، مبا اأح���دث تو�سعة منا�سبة يف ر�سيفه، ومت اك�ساء �ساطئه باحلجر، 
لبة �ستمن���ع تاآكله، وم���ع اأنَّ العم���ل مل ينته  و�سي���دت م�سن���اة كونكريتي���ة، �سُ
بع���د، اإل اأنَّ مظاهراجلمال بداأت تت�سح، ورمب���ا �ستكون ال�سورة اأو�سح يف 
غ�سون ال�سهر القادمة، فم�سافة الكورني�ش هذه تبداأ من �سدور نهر الع�سار، 
عن���د نقطة البنك املرك���زي، وتنتهي يف �سدور نهر اخلورة، عند نقطة كازينو 

�سط العرب �ستكون واحدة من اأجمل مناطق الرتفيه يف املدينة.
  ج���راء ذلك، �سي�سمن املحافظ ا�سعد العيداين فوزه، يف النتخابات القادمة، 
ل حم���ال، فالرجل عم���ل مبا مل يعمل ب���ه كلُّ املحافظن، الذي���ن �سبقوه، وهذا 
حدي���ث الب�سرين بعامة، ففي ف���رتة حكمه التي مل تتجاوز ث���لث ال�سنوات، 
�سرن���ا ن���رى �سواحي جدي���دة، وطرقًا جميل���ة، ون�ساطا اقت�سادي���ا وجتاريا 
ملحوظ���ا، و�سب���كات لل�س���رف ال�سح���ي وو يف مناط���ق خمتلفة م���ن املدينة، 

وهناك اآفاق كثرة لأن�سطة قادمة.
   لك���ن، تبق���ى عق���دة النه���ار الثلثة، الت���ي تخرتق مرك���ز املدين���ة )اخلورة، 
الع�س���ار، اخلن���دق( واح���دة من اأ�سع���ب العقد، الت���ي تواجهه مثلم���ا واجهت 
املحافظ���ن ال�سابقن له، حتى لتبدو وكاأنها لن تتحق اإل مبعجزة الهية، اإذ ما 
زال���ت �سورة النهار هي الكرث تق���ززًا عند املارة، فرائحة املاء تزكم النوف، 
و�سورة النفايات من اقبح ما ي�ساهده املواطن وال�سائح، وكل ذلك ب�سبب مياه 
ال�سرف ال�سحي التي ُتلقى فيها، واإذا كنا منرحل اخلراب يف النهار الثلثة 
نق���ول: كان نه���ر اخلندق ه���و اأول �سورة للقب���ح، ومن ثم تله نه���ر الع�سار، 
وتلهما نهر اخلورة، ومل يتوقف المر عند احلد هذا فقد دخل نهر ال�سراجي 
منطقة التلوث والقبح و�سيلحق به كلُّ انهار ابي اخل�سيب)ال�سع�ساعي، باب 
اله���وى، مهيجران، حمدان، اب���و مغرة، نهر خوز، ب���اب �سليمان وكل النهر 
ال�سغرة املتفرعةعن �سط العرب الغربي، والمر ي�سمل انهار ال�سط ال�سرقية 
)ال�ساحلي���ة والتومة( بعد حرك���ة البناء الوا�سعة هن���اك، وحتويل الرا�سي 

الزراعية هناك اىل �سوارع وم�ساكن وحمال جتارية.  
   اأّي �س���روع بتاأ�سي����ش مدين���ة �سيكون خراب���ًا وبل معنى، مامل يب���داأ ب�سبكة 
ال�س���رف ال�سحي، نحن نتحدث الآن ع���ن مئات اآلف من الدومنات الزراعية، 
الت���ي حتّول���ت خلل ال�سن���وات الخرة اىل بي���وت و�سوارع وم���دن �سكنية، 
وكله���ا ت�ستخ���دم النهر تل���ك لت�سريف مياهه���ا الثقيلة واخلفيف���ة، ترى كيف 
�ست�سب���ح املنطقة هذه بعد �سن���وات؟ واإذا كان مركز املدين���ة يعاين من تلوث 
النه���ار الثلث���ة اليوم فاأنها �ستعاين م���ن تلوث ثلثن نهرًا قادم���ًا لهذه وتلك 
نهم����ش يف اذن العي���داين اأن يتنب���ه لذل���ك واإل �سيك���ون قد قو�ش م���ا قام به، 

وجنح من خلله. 

يف  امل�سارك���ة  ح���ول  النقا����ش  يرك���ز  م���ا  غالب���ًا 
النتخاب���ات او مقاطعتها عل���ى الطابع الجرائي 
له���ذه النتخاب���ات، ولي�ش على البني���ة ال�سيا�سية 
املنتج���ة له���ا. مبعن���ى يت���م الرتكي���ز عل���ى اجراء 
الع���راق(  يف  ملوؤيديه���ا  )بالن�سب���ة  النتخاب���ات 
عل���ى انه���ا الو�سيل���ة املثل���ى للتغي���ر، في�سعون، 
م���ن حي���ث ل ي�سع���رون اأحيان���ًا، الفري���ق الخ���ر 
بالنتخاب���ات  المي���ان  ع���دم  خان���ة  يف  املقاط���ع 
اأ�س���ًل. ل عاق���ل يعرت�ش على اهمي���ة النتخابات 
وجدواه���ا بو�سفها لب العم���ل الدميقراطي، لكن 
العرتا����ش بالن�سبة للمقاطع���ن لي�ش على اهمية 
النتخاب���ات بل عل���ى البيئة ال�سيا�سي���ة ال�سانعة 
له���ا يف وقتنا الراه���ن. املقاطعة موق���ف �سيا�سي 
م���ن العملية ال�سيا�سي���ة برمتها، ن�سج���ت موؤخرًا 
كو�سيل���ة �سغط عل���ى ال�سلط���ة للنظ���ر يف ملفات 
مهم���ة قبل اجراء النتخاب���ات، ملفات مثل: غياب 
فر����ش التكافوؤ وهيمنة ال�سلح على الدولة وعدم 
وج���ود قان���ون اح���زاب �سلي���م ومفو�سي���ة علي���ا 
م�ستقل���ة وق�س���اء نزي���ه وغره���ا الكث���ر. وهنا، 
لن تك���ون املقاطعة مقاطع���ة للنتخابات بو�سفها 
عملي���ة اجرائي���ة مهمته���ا تنظي���م فع���ل القرتاع، 
بل مقاطع���ة لها بو�سفها عملي���ة �سيا�سية منحازة 
بح���د ذاتها وم�سمم���ة باتقان لع���ادة انتاج نف�ش 
الطبق���ة ال�سيا�سية ذاته���ا، وبالتايل نف�ش ال�سلوك 
ال�سيا�سي ذات���ه الذي �سار عليه العم���ل ال�سيا�سي 

العراقي منذ عام ٢٠٠٣. 
ما العمل؟

ي�س���األ املوؤي���دون املقاطع���ن ما العم���ل اذن، اإن مل 
ت�سرتك���وا يف النتخاب���ات وتغ���روا م���ن داخ���ل 

املوؤ�س�سة نف�سها؟ 
ال�سوؤال يح�س���ر �سمنًا العمل ال�سيا�سي بالوجود 
الر�سم���ي داخل موؤ�س�س���ات الدول���ة فح�سب، فيما 
ان للعم���ل ال�سيا�س���ي جماًل او�س���ع واكر من ذلك 
الوجود املوؤ�س�سات���ي، األ وهو املجال الجتماعي 
لل�سيا�س���ة Social Terrain of Politics، وهو 
املج���ال الذي ي�سنع املوقف ال�سيا�سي بالنهاية. ل 
اريد ا�ستح�سار مقاربة غرام�سي التي يق�ّسم فيها 
ه���ذا املفكر املجتم���ع اىل جمتمع م���دين وجمتمع 
اخلط���وة  ه���ي  الوىل  ي���رى  ان���ه  اإذ  �سيا�س���ي، 
ال�سا����ش لن�س���اج املجتمع ال�سيا�س���ي، وبالتايل 

العم���ل ال�سيا�س���ي كله. ل اري���د ا�ستح�سارها لئل 
يعرت����ش علين���ا اأح���د ويق���ول اإن غرام�س���ي كان 
يتحدث عن املجتمع���ات الغربية الراأ�سمالية حيث 
النق�س���ام هن���اك طبقي، ولي����ش انق�سام���ا طائفيًا 
)ب�سقيه الثني واملذهبي( كما احلال يف جمتمعنا 
العراق���ي. ناهي���ك ع���ن ان���ه ل فاعلي���ة ملوؤ�س�س���ات 
املجتم���ع امل���دين يف بل���د عامل-ثالث���ي كالع���راق 
مقارن���ة بتلك املوج���ودة يف املجتمع���ات الغربية. 
لذا، احت���دث عن مفهوم اآخر وجمال اآخر. احتدث 
عن جمال اجتماعي ميكن ان ي�ستغله امل�ستغل يف 
ال�سيا�س���ة ليخرتق به���ا حدود املكون���ات وي�سنع 
موقفا �سيا�سيا افقي���ا يواجه به املوقف ال�سيا�سي 
العم���ودي النا�سئ من النق�سام���ات العمودية يف 

املجتمع. 
يف املج���ال الجتماع���ي، ثم���ة امكاني���ة ل�سناع���ة 
�سيا�س���ة بو�سفها م�سروع���ًا �سيا�سي���ًا وطنيًا عامًا 
ولي�ش م�سروعا مكوناتي���ا كما احلال الآن. وبهذا 
امل�سروع فقط، وبعد ان يحظ���ى بتاأييد اجتماعي 
كبر ووا�سع، ميك���ن الدخول اىل ميدان املناف�سة 
ال�سيا�سي���ة ومواجه���ة اح���زاب املكون���ات الثنية 
والطائفي���ة. هو عم���ل طويل و�س���اق، لكنه اف�سل 
بكثر من الدخول غر املتاأين يف انتخابات حتى 
ل���و كان���ت مثالية، فلن تك���ون نتائجه���ا اإّل ل�سالح 

احزاب الطوائف والعراق. 
دعن���ا نتكلم ب�سراح���ة تامة، ولنفرت����ش جدًل انه 
مت ح���ل كل مع�س���لت ه���ذا النظ���ام ال�سيا�سي من 
ت�سوي���ت على قان���ون انتخابات ع���ادل وتاأ�سي�ش 
مفو�سي���ة نزيه���ة وت�سري���ع قانون اح���زاب �سليم 
واعادة هيكلة الق�س���اء العراقي وحل امليلي�سيات 
كلها وانه���اء املحا�س�سة والقي���ام بكل اخلطوات 
اللزم���ة لتاأم���ن �س���ر العملي���ة النتخابي���ة، هل 
يتوق���ع احدنا ف���وز التيار امل���دين ال�سيا�سي قبالة 

التيار املكوناتي )الثني واملذهبي(؟ 
يف  لي����ش  وال�سب���ب  ل،  قطع���ًا  يل،  بالن�سب���ة 
ق���وة الرنام���ج ال�سيا�س���ي لح���زاب الطوائ���ف، 
وخ�سو�س���ًا اح���زاب ال�س���لم ال�سيا�س���ي، فه���ذه 
الح���زاب لي�س���ت بحاج���ة اىل برنام���ج �سيا�س���ي 
اأ�س���ًل. يكفي ان يقودها رج���ل دين معمم ليح�سد 
اللف من ال�سوات. فمث���ًل، هل يقنعني احد ان 
املواط���ن ال�س���دري يتب���ع ويطيع مقت���دى ال�سدر 

لن���ه وج���ده باحث���ًا او مفك���رًا او عامل���ًا او منظرًا 
�سيا�سيًا؟ كل بالطبع. يطيعه وي�سوت اىل قائمته 
لن���ه رجل دين وابن رجل دي���ن كان يحبه ويقّلده 
يف ال�ساب���ق. ت�سويته���م ل���ه هو جزء م���ن احلالة 
الديني���ة الت���ي يعي�سها ال�س���دري يف العراق. هو 
ت�سويت عقيدة ودين لن مقتدى ال�سدر بالن�سبة 
له���م امام ورجل دين ثقة، ول ميكن ان يقودهم اّل 
ل�سلح الدنيا والآخرة. لذل���ك، هم لي�سوا بحاجة 
اىل م�ساءلة برناجم���ه النتخابي وال�سيا�سي )اإن 
وج���د(، ول هم يعولون عل���ى تخطيطه م�ستقبًل. 
�سدي���دة،  بب�ساط���ة  لنه���م،  لقائمت���ه  ي�سوت���ون 
�سدري���ون مطيع���ون لمامه���م، �س���واء كان لدي���ه 
برنام���ج �سيا�س���ي اأم ل. نف�ش احل���ال ينطبق على 
عم���ار احلكيم واتباعه، وعلى الحزاب املكوناتية 
ال�سيا�سي���ة  الرام���ج  ت�ستب���دل  الت���ي  الخ���رى 
ال�سب���ب ت�سوي���ت  له���ذا  بالطوائ���ف والع���راق. 
العراقين )الغلبية طبعًا( هو ت�سويت مكوناتي 
ولي����ش ت�سويت���ًا �سيا�سي���ًا، مبعنى املك���ون اوًل، 
ثم الرام���ج ال�سيا�سية )ه���ذا ان وجدت مثل هذه 

الرامج ا�سًل(. 
كي���ف يواج���ه “التيار امل���دين ال�سيا�س���ي” ]ا�سع 
التو�سي���ف  قبال���ة  هن���ا  “ال�سيا�س���ي”  و�س���ف 
املكونات���ي للح���زاب الثني���ة واملذهبي���ة[ خطابًا 
ديني���ًا يع���د النا����ش “بانه���ار من الع�س���ل واخلمر 
يف اجلن���ة”؟ )هذا طبع���ا جمرد اقتبا����ش فح�سب 
م���ن الختزال البليغ والعمي���ق الذي جاء يف فيلم 
الر�سالة حول �سب���ب زيادة اتباع النبي حممد يف 
م���دة قيا�سية. او�س���ح ذلك حت���ى ل يعرت�ش علّي 

ارثوذوك�س���ي، ي���رتك الفك���رة الأ�سا����ش ويتم�سك 
بهذا القتبا����ش لي�ساألني اي حزب يف العراق قال 

هذا( . 
كي���ف يري���د “امل���دين ال�سيا�سي” يا ت���رى التغلب 
عل���ى هذا اخلطاب برنامج �سيا�سي؟ كيف يواجه 
خط���اب العراق والثني���ات يف العمل ال�سيا�سي؟ 
اإذ ان ق���وة ه���ذه الح���زاب م���ن خط���اب املكونات 
ولي����ش م���ن ال�سيا�س���ة وبراجمه���ا. ه���ذه معرك���ة 

خا�سرة الآن بكل املقايي�ش. 
لي����ش ثمة ح���ل اإّل العم���ل يف املج���ال الجتماعي 
لل�سيا�س���ة اأوًل وتثقيف النا�ش عل���ى ان ال�سيا�سة 
م�سروع حك���م وادارة يبداأ من الرامج ال�سيا�سية 
وينته���ي به���ا، والت�سوي���ت يجب ان يك���ون على 
ا�سا����ش تل���ك الرام���ج، ل عل���ى ا�سا����ش املكونات 

)طوائف واعراق( .
ه���ذا عم���ل �سيا�س���ي ل ت�سنع���ه موؤ�س�س���ة مرتهلة 
وفا�سل���ة بل �سارع اجتماعي واع���ي ومثقف، واإّل 
�سي�سبح م�سروع الدخ���ول اىل النتخابات حاليًا 
م�س���روع مقاع���د )مقعدي���ن اأو ث���لث(، ل م�سروع 
تغي���ر �سيا�سي. م�سروع التغي���ر ال�سيا�سي يبداأ 
من املجتمع اوًل، وهو ما ين�سجم مع ثورة ت�سرين 
وفكرته���ا ال�سا����ش، ان كان الت�سرينيون مازالوا 
م�سرين على التغير ال�سيا�سي اجلوهري طبعًا، 

ل على امل�ساركة يف النتخابات فح�سب. 
بالنهاي���ة، ه���ذا راأيي ال���ذي �ساأعمل علي���ه لو كنت 
�سيا�سي���ًا طبعًا، وللآخرين راأيه���م املحرتم اأي�سًا، 

�سواء ا�سرتكوا يف النتخابات ام قاطعوا.
****

ي�ساأل بع�ش ال�سدق���اء: وما ال�سر يف امل�ساركة 
يف النتخاب���ات؟ جواب���ي له���م، ل �س���ر طبع���ًا، 
فالأم���ر بالنهاي���ة اجته���اد �سيا�س���ي حت���ى ل���و مل 
تك���ن ه���ذه النتخاب���ات عل���ى درج���ة عالي���ة م���ن 
النزاه���ة والعدالة، لكن اخل�سي���ة من الدخول اىل 
النتخابات الآن واحل�سول على مقاعد قليلة هي 
ان يتحول “الداخلون” اجلدد اىل جمرد عتلة يف 
ماكن���ة ال�سلط���ة، وت�سبح ق�سيته���م بالنهاية رقمًا 
انتخابيًا فح�سب ولي�ست حماولة تغير جوهرية 

لأ�سول العمل ال�سيا�سي. 
ال�سلط����ة، ي����ا �س����ادة، لي�س����ت د�ست����ورًا وجي�س����ًا 
وا�سلح����ة فق����ط، بل ف�س����اء بروقراط����ي اأي�سًا، 
ف�ساء يحكم قب�سته علينا بادواته الناعمة. مثل 
اي مطعم ار�ستقراط����ي يدخله املرء اأول مرة، ل 
ي�ستمتع بطعامه طاملا تتلب�سه روح الرجوازية 
وعلي����ه جم����اراة الأتكي����ت النخبوي ال����ذي تعج 
ب����ه موائد الغنياء م����ن حوله. علي����ه اأن يتحدث 
بطريقتهم، ل بطريقته هو. عليه ان ياأكل مثلهم، 
ل مث����ل ما يح����ب. ين�سغ����ل بال�سوك����ة وال�سكن، 
فيلق����ي “املكرود” بربع لقمة داخل اأق�سى ف�ساء 
الف����م لئل تن�ساب بقاي����ا الطعام من ب����ن اأ�سنانه 
وي�سبح ا�سحوكة احلا�سرين. عليه ان يجاري 
حديث من مع����ه على املائدة ليب����دو مثقفًا خبرًا 
بالبالي����ه والرق�����ش والر�س����م واملو�سيق����ى وكل 
ان����واع الواين الفرن�س����ي الفاخر. �سيئ����ًا ف�سيئًا، 
تتمكن منه هذه الدوات الناعمة في�سبح واحدًا 
م����ن اولئك الر�ستقراطين، ميلوؤون املطعم كاأي 
حتف����ة من حتف����ه ال�سّماء. اإنه، يا �س����ادة، مل يعد 
ذل����ك “املجنون” الذي ل يعرف حدود احلقيقة 
ول يفه����م الأ�سي����اء اأو يتعرف عليه����ا ب�سكل جيد 
ليو�سحه����ا للآخري����ن، بل �س����ار عاق����ًل رّو�سته 
اآل����ة “العقل” داخ����ل اأ�سوار املطع����م الكبر هذا. 
فكلن����ا جمانن مادمن����ا نخالف عق����ًل ما، جمانن 
معزولون خارج اأ�س����وار امل�سّحات النف�سية ومل 
يح����ن الوقت بع����د لدخالنا داخله����ا للعلج، كما 

يف�ّسر مي�سيل فوكو اجلنون. 
لحظوا بع�ش امل�ست�ساري����ن وامل�سوؤولن الذين 
كان����وا ت�سرينين يف ال�ساب����ق. لحظوا حديثهم 
عندم����ا  بخطابه����م  قارن����وه  الآن.  وخطابه����م 
كان����وا يف ال�س����ارع قب����ل دخوله����م اىل “مطعم” 

اخل�س����راء. ه����ل يختل����ف خطابه����م الي����وم ع����ن 
خطاب من �سبقهم يف ال�سلطة؟ 

َ تغّروا؟ ملمِ
هل ه����م �سيئ����ون؟ كل، بالطب����ع. لي�س����وا �سيئن 
اأو عل����ى الأقل لي�����ش كلهم �سيئن. اأب����دًا، بل هي 
ال�سلطة التي تلفه����م “بقاي�سها” الناعم ليدركوا 
بع����د ح����ن انه����م مل يع����دوا اأولئ����ك املجان����ن يف 
ال�س����ارع، ب����ل �س����اروا عق����اًل هذبته����م ال�سلط����ة 
وجعلته����م ينظ����رون اىل “احلقائ����ق” بطريق����ة 
مل يك����ن ينظ����رون اليه����ا عندم����ا كان����وا جم����رد 
“جمان����ن” معزولن خ����ارج اأ�سوار اخل�سراء. 
ذل����ك ب�سب����ب اأدوات ال�سلطة الناعم����ة: �سيارات، 
مكات����ب فاخ����رة، اق����داح نفي�سة، ب����دلت ايطالية 
بربطات عنق اأنيقة وعط����ر فرن�سي. جلو�ش مع 
ه����ذا ال�سيا�سي وذاك، �سي����كار يتطاير دخانه يف 
الكافتري����ات والكالري����ات، �سلمات و�سحكات 
متبادل����ة وجل�س����ات طعام بينهم وب����ن �سيا�سيي 
ال�سلط����ة ال�سابق����ن الذي����ن “ث����اروا” عليه����م يف 
ال�ساب����ق، في�سب����ح من ال�سع����ب احلديث �سدهم 
ب����ذات الطريق����ة ال�سابق����ة. �س����ار بينه����م “عي�ش 
ولياق����ات  دبلوما�سي����ة  احادي����ث  ومل����ح” الآن. 
�سيا�سية عل����ى �سا�سات العلم. كتابنا وكتابكم، 
توقيعن����ا وتوقيعك����م. كل ه����ذه ال�سي����اء تنتهي 
رة  بالنهاي����ة اىل تل����ك العب����ارة الروتيني����ة املُ����َرِّ
للف�س����ل: “لي�����ش لدينا ع�س����ا مو�س����ى”! اآه .. كم 

اأكره هذا القول البليد والقبيح! 
هذه لي�س����ت دع����وة اأناركي����ة اأبول�سني�ستية �سد 
املوؤ�س�س����ة، اأو تاأليب����ًا للعاطف����ة ال�سعبوية جتاه 
رج����الت ال�سلط����ة )خ�سو�سًا بع�����ش اأ�سدقائنا 
املخل�سن فيها والذين نختلف معهم يف روؤيتهم 
ال�سيا�سي����ة، لكنن����ا نحرتمه����م بالطب����ع(، بل هو 
حتليل �سو�سيو-انرثوبولوجي جلغرافيا املكان 
وتاأثرات����ه عل����ى تفكرن����ا و�سلوكن����ا وملب�سن����ا 
وروؤيتنا للأ�سياء. ال�سلطة هكذا، ف�ساء جغرايف 
ناع����م قبل ان تك����ون موؤ�س�س����ة �سيا�سية/قمعية، 
ف�س����اء له لغت����ه و�سروط����ه واأن�ساق����ه وعلقاته، 
ومن يدخ����ل يف هذا الف�ساء �سعيفًا لن ي�ستطيع 
تغيره، بل �سي�سب����ح ع�سوًا فاعًل يف دميومته 

دون وعي اأو �سعور اأحيانًا. 
هذه هي اخل�سية فقط.

طالبان الت���ي ا�ستولت على ال�سلطة يف اأفغان�ستان مل تتلق 
حت���ى الآن اأي���ة ر�سالة تهنئة من اأي دول���ة �سوى من تنظيم 
القاع���دة! وهن���اأت القاع���دة “الأم���ة الإ�سلمي���ة” بانت�سار 
طالب���ان يف بيان من �سفحتن ُن�سر على الإنرتنت باللغتن 
الإجنليزية والعربية بعد �ساعات من الن�سحاب الأمريكي 
م���ن اأفغان�ستان. وقد اأ�سار البيان مرارًا وتكرارًا اإىل حركة 
طالب���ان عل���ى اأنه���ا الإم���ارة الإ�سلمي���ة، واإن اأفغان�ست���ان 
ه���ي “مق���رة الإمراطوري���ات” و “القلعة الت���ي ل ميكن 
اخرتاقه���ا”. ودعا البي���ان ال�سعب الأفغ���اين اإىل “الإحتاد 
خل���ف القيادة املبارك���ة للإم���ارة الإ�سلمية، وه���ي القيادة 
الت���ي ظلت على مر ال�سنن مدافعة ع���ن اجلماهر وحماية 

الدين، واأرواح وثروات ال�سعب.
يف احلقيق���ة ، ل �س���يء يثر الده�سة. فبع���د انفجار برجي 
مرك���ز التج���ارة العاملي يف 11 اأيلول ع���ام 2001 ، جلاأ بن 
لدن اإىل اأفغان�ست���ان بع���د اأن قط���ع العلق���ات م���ع داعميه 
ال�سابقن يف وكال���ة املخابرات املركزية ، واململكة العربية 
ال�سعودي���ة وباك�ست���ان. ورف�ش امل���ل عمر، زعي���م طالبان 
اآنذاك ، الذي باي���ع موؤ�س�ش القاعدة ، ال�ست�سلم للوليات 

املتحدة، وت�سليم بن لدن.
واأ�س���اد بيان القاعدة باأربعة م���ن قيادات طالبان، ومن 
بينه���م ثلث���ة من قي���ادات اجلماعة  من���ذ اإن�سائها: املل 
عم���ر ، املل من�سور ، وكلهما قت���ل ، والزعيم احلايل 
هب���ة الل���ه اأخون���د زاده ، وجلل الدين حق���اين ، الذي 

ظهر بجانب زعيم طالبان يف كابول.
اإن �سبك���ة حق���اين ه���ي واح���دة م���ن اأك���رث املنظم���ات 
املتمردة خرة وتطورًا يف اأفغان�ستان، والتي يقودها 

من���ذ فرتة طويلة زعيم املجاهدين ال�سابق جلل الدين 
حقاين ، بدعم من اأجهزة املخابرات الباك�ستانية.

لقد ُقتل ج���لل الدين حقاين بوا�سط���ة طائرة اأمركية 
بدون طيار، لكن اأبنائه، مبن فيهم �سراج الدين حقاين 
، ال���ذي يراأ����ش ال�سبك���ة الآن ، تول���وا امل�سوؤولية. وقد 
و�سفته الأمم املتحدة باأنه “واحد من اأكرث قادة �سبكة 
حقاين �سه���رة وتاأثرًا وجاذبية وخ���رة. ومن ناحية 
اأخرى ، فقد تر�سخت العلقة بن حقاين والطالبان من 

جهة، والقاعدة من جهة اأخرى. 
اإن  الوثائ���ق التي عرث عليها يف من���زل اأ�سامة بن لدن 
يف الثاين من اأيار عام 2011 يف اأبوت اآباد - باك�ستان 
، ت�س���ر كيف عملت القاع���دة مع �س���راج الدين حقاين 
لتن�سيق الهجمات �سد قوات الناتو يف اأفغان�ستان يف 
ع���ام 2010. ويق���ال اإن القاعدة موج���ودة الآن يف 15 

مقاطع���ة على الأقل يف اأفغان�ستان، معظمها يف ال�سرق 
واجلن���وب واجلن���وب ال�سرقي، ولعب���ت دورًا رئي�سيًا 
يف انت�س���ار طالب���ان. ويبدو اأن �سبك���ة “حقاين” هي 
اجل�س���ر احلقيقي الوا�س���ل بن التنظيم���ات اجلهادية 
املختلف���ة. ووفق���ًا مل�س���ادر الأمم املتحدة ، ف���اإن �سهاب 
املهاج���ر، رئي�ش ف���رع داع����ش يف اأفغان�ستان املعروف 
با�سم “دولة خرا�سان الإ�سلمية الكرى”، اأ�سبح منذ 
حزيران عام 2020 ، قائدًا متو�سط امل�ستوى يف �سبكة 

حقاين ويوا�سل العمل مع التنظيم.
يق���ال اإن بع����ش التفج���رات والهجم���ات النتحاري���ة 
يف املا�س���ي �س���د احلكوم���ة الأفغاني���ة نفذه���ا داع����ش 
ولك���ن حتت ا�س���م طالب���ان. بالطبع، ل ي���زال يرتدد اإن 
عملية الق�سف الأخ���رة ، والتي تزامنت مع ان�سحاب 
الأمريكي���ن م���ن اأفغان�ستان م���ن قبل داع����ش، ت�سببت 

يف ح���دوث بع����ش التوت���ر يف العلق���ات ب���ن طالبان 
وداع�ش.

وم���ع ذل���ك ، فاإن القاع���دة تتاب���ع ن�ساطها م�ستغل���ة انت�سار 
طالبان. اإن اأهداف هذا التنظيم وا�سحة يف ر�سالة القاعدة 

الأخرة حيث جرت الإ�سارة اإىل اأن:
»انت�س���ار طالبان اأظهر ما ميكن للأم���ة الإ�سلمية اأن تفعله 
عندما تتوحد وحتمل ال�سلح وتقاتل يف �سبيل الله للدفاع 

عن دينها ومقد�ساتها واأرا�سيها وثرواتها«.
“مثلم���ا مت حتري���ر  اأن���ه  عل���ى  القاع���دة  ر�سال���ة  وتن����ش 
اأفغان�ست���ان، ميك���ن حتري���ر فل�سطن م���ن احت���لل النظام 
ال�سهي���وين وحترير املغرب الإ�سلمي )لبنان( من فرن�سا، 
وكذل���ك حترير �سوري���ا ، وال�سومال ، واليم���ن ، وك�سمر 
وباق���ي املناط���ق .. فيجب حترير الأرا�س���ي الإ�سلمية من 

براثن اأعداء الإ�سلم.
اإن هذا البيان الطويل الذي وقعه خلفاء بن لدن هو جمرد 
تذك���ر. لق���د اأعلن تنظي���م القاعدة  عن “الن�س���ر الو�سيك” 
لطالب���ان يف مار�ش 2020، بعد اأ�سابي���ع فقط من التو�سل 

اإىل اتفاق مع الوليات املتحدة يف حمادثات قطر.
وغن���ي عن البي���ان، اإن وجود مقاتل���ن اأجانب يف �سفوف 
طالبان يق���در مبا يرتاوح بن ثماني���ة اآلف وع�سرة اآلف، 
ويق���ال اإنهم من اآ�سيا الو�سط���ى ومنطقة �سمال القوقاز يف 
الحتاد الرو�سي وباك�ستان ومنطقة �سينجيانغ يف ال�سن 
)الأويغ���ور( وغره���ا، فهم جميعه���م اأع�س���اء يف طالبان. 
لك���ن غالبًا ما يكون له���م ع�سوية مزدوجة، ب���ن القاعدة و 

الإ�سلمية«! “الدولة 
عن / �شحيفة اللومانيتيه الفرن�شية

القاعدة وداع�ش كتفا لكتف مع الطالبان و�صال اإلى كابول

عا�صق العراق في »نورماندي«

ا�����ص����ئ����ل����ة ع������ن االن����ت����خ����اب����ات 
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 حيدر املح�سن

وح�ش ال�ّشعر 
1

مل يكن ح�شني عبد اللطي���ف يهتّم مبظهره كثريا، وكان اأ�شدقاوؤه يتنّدرون 
عليه باأن هيئته كاأنها لعامل بناء. يعرتف ال�شاعر بهذه احلقيقة، ويرّد على 

هوؤالء بهجوم �شعرّي كا�شح، ال ُيبقي للحقيقة والواقع ذكرا: 
ثيابي فقرية 

ولكّنني... 
قد اأفي�ض 

    الأغمَر باملاء 
         وجه الّظالم 

الّثق���ة بالّنف����ض مهّمة للفّن���ان، فاإذا بلغ���ت درجة االعتداد به���ا �شارت ملفتة 
للنظ���ر، لكنه���ا ل���ن تبلغ ما و�شل���ت اإليه �ش���ورة ال�شاعر عن ذات���ه التي كان 

ي�شمو بها فوق اجلميع:
 ثيابي التي اأرّتقها بيدي

ال تقل اأّبهة
عن ثيابك اجلديدة 

اأيها االمرباطور!
ورغم ثقافته الوا�شع���ة، وانقطاعه اإىل دنيا االأدب، كان ُيعرف عنه خ�شونة 
ال���كالم الت���ي تقرب م���ن الفظاظ���ة. لتف�شري ه���ذا االأم���ر علين���ا فح�ض عامل 
ال�شاع���ر الوح�ش���ّي، اإذا �شّح التعبري، فقد جاءنا بلوح���ات فيها من البدائية 
م���ا ميّكننا من اإقامة متحف منها الأعم���ال هرني رو�شو وجوجان وغريهما 
ارية”، ب�شبب قوة  م���ن الر�شامني الذي���ن اأُطلق عليهم لقب “الوحو����ض ال�شّ
االنفع���ال الذي يوّلده نقاء األوانه���م امل�شتعملة، وابتكارهم ت�شويه االأ�شكال 
وحتطي���م اخلطوط. هل كان ال�ّشاعر متاأّث���را بهوؤالء حني قّرر حتطيم �شكل 
الق�شيدة عل���ى الورقة؟ ال ميكننا النظر اإىل ح�شني عبد اللطيف يف مظهره 
وكالمه على اأنه �شخ�ض عادّي، بل على اأّنه �شاعر، حينها �شيكون راأينا فيه 

خمتلفا، وخمتلفا جدا...
 هنال���ك تركيب���ات متداخلة لي�شت ع�شّي���ة على الفه���م مّت ا�شتعمالها مبهارة 
لغر�ض الّت�شبيه تعتمد على الغريزة اأكرث منها على اأعمال الّذهن اأو القلب: 

»خذ نحو احلقل قطيع جوامي�شك... 
                                  يا فرحي 

وابحْث 
�شنة 

لتجْد 
مع جوقة اأطفال 
      اأو يع�شوب 

         يلهو مرحا... 
                     قلبي« 

يف اأعمال���ه هنال���ك اأمثلة عديدة له���ذا التوّه���ج للطبيعة، وت�شن���ع وح�شّية 
���ورة امل�شتعملة تعار�شا بينها وبني الق���ارئ يف البدء، لكنه ينتهي من  ال�شّ
الكتاب وقد اكت�شف تداخال عجيبا وعميَق الّتجّذر مع هذه التجربة، وتعّلم 
منه���ا اأن ال�شع���ر يتحّول اإىل �شكل متجدد على ال���دوام، واأن قدميه ت�شريان 
عل���ى اخلط���وات االأوىل م���ن طريق احلداثة، فه���ي م�شتقبل جمي���ع الفنون 
وقدره���ا، تاأخرن���ا كثريا عن بقي���ة ال�ّشعوب يف معرفتها، ب���ل اإن الكثري من 
الذين يتعاط���ون ال�ّشعر والّنقد مل يبلغوا �شفافها حتى اليوم، فكيف بعاّمة 

الّنا�ض؟ 
ظه���ر ح�ش���ني عب���د اللطي���ف و�ش���ط جي���ل ان�شغ���ل اأب���رز �شعرائ���ه ببيانات 
ب�ّش���روا بها بق�شائ���د �شوف حتّق���ق معج���زات �شاعقة، وكان���وا ي�شولون 
به���ا ويجولون يف اأكرث من م�شمار، وا�شتنف���دت هذه البيانات “الثورية” 
قواه���م، ويف النتيجة مل يفعلوا اأكرث م���ن اإثارة الغبار بق�شائد وتنظريات 
واعتقادات تدعو قراءتها اإىل ال�ّشعور بامللل، مثل �شماع نكتة فا�شلة. وكان 
�شاعرنا يعمل طوال الوقت يف �شمت، ويوؤ�ّش�ض ل�شعره اجلديد الذي يزيد 
�شن���ة بعد �شنة م���ن غربته، الأنه ال اأحد يحفل مبا يقول ويفعل، فالفرق كبري 
ب���ني ممار�شة ال�ّشعر وبني عدمه، وعندما تقب�ض على الياأ�ض بيديك، تعي�ض 

معزوال عن اجلميع، ُمفَردا، كاأنك بعري طرفة بن العبد املعّبد:
»�شاأعقد تاجا

من االآ�ض اأخفي �شقوطي
اأحاذر اأن ت�شرتيب عيون ت�شاهد هذا ال�ّشقوطا

�شاأرفع وجهي خطوطا...« 
يف املالح���م القدمية ال ب���ّد للبطل من زيارة العامل ال�شفلي، مثل اأ�شالفه، كي 
يح�ش���ل على مبارك���ة �شّكانه املوّقري���ن، ب�شاأن تاأكيد انت�ش���اره يف املعركة 
املقبل���ة، ويف االأدب احلدي���ث ا�شتم���ّر ه���ذا الّنهج، لكنه اتخ���ذ نظاما جديدا 
وخمتلف���ا عن ال�شابق. كّل كاتب ي�شنع اأ�شالف���ه -العبارة لبورخي�ض-ويف 
جماميع���ه ال�ّشعرية اختار ال�شاعر اقتبا�شات من اأدباء تكون فاحتة للكتاب، 
ول���و األقينا نظرة على هوؤالء االأ�شالف لوجدناهم جميعا من خارج املحيط 
العربي، وهو اأمر يثري اال�شتغراب، والت�شاوؤل. هل كان ال�ّشاعر غري مّطلع 
عل���ى ال���رتاث، واالأدب احلديث يف املنطق���ة؟ اجلواب هو الّنف���ي، بالطبع. 
وع���رب فعل االإق�شاء هذا لكّل ما هو عربّي نحت���اج اإىل قراءة جديدة ملجمل 

اأعمال ال�ّشاعر. 
)يتبع...(

ظهر ح�سين عبد اللطيف و�سط 
جيل ان�سغل اأبرز �سعرائه ببيانات 

ب�ّسروا بها بق�سائد �سوف تحّقق 
معجزات �ساعقة، وكانوا ي�سولون 
بها ويجولون في اأكثر من م�سمار، 

وا�ستنفدت هذه البيانات “الثورية” 
قواهم،

كالمٌ عاديٌّ جدًا

 لو قبلنا حقيقة اأّن ثمة اأ�شئلة فل�شفية )بع�شها 
حتمي���ة  بطريق���ة  تواجهن���ا  تقدي���ر(  اأق���ّل  يف 
المه���رب منها، واأّن مثل ه���ذه اال�شئلة ت�شتحق 
ع���بء ا�شتهالك بع����ض الوقت لالجاب���ة عنها ؛ 
فكي���ف ميكنن���ا واحلالة هذه ال�ش���روع يف هذا 
امل�شع���ى؟ عل���ى الرغم م���ن اأّن فال�شفة خمتلفني 
اإتخ���ذوا ع���ددًا م���ن املناه���ج وال�شرتاتيجيات 
املتباين���ة ؛ لكن يبقى ممكن���ًا يف نهاية املطاف 
)واإن كان االأمر اليخل���و من جمادلة غري متفق 
عليها يف اأحي���ان قليلة( و�شع هوؤالء الفال�شفة 
يف فريقني، واليعك�ض هذا التوزيع الت�شنيفي 
حم�ض مقاربتني فح�شب بل ي�شرُي اإىل مزاجني 
فل�شفيني اأ�شا�شيني. منذ فجر الفل�شفة الغربية 
ق���ّدم فيل�شوف���ان )ميثالن مثابت���ني م�شيئتني( 
�ش���ارا  للفل�شف���ة  متمايزي���ن  طريق���ني  مع���امل 
الحق���ًا اأ�شا�ش���ًا مكين���ًا ل���كّل فل�شفة تالي���ة. هذا 

الفيل�شوفان هما اأفالطون واأر�شطو.
 عا����ض اأفالط���ون واأر�شط���و مواطَن���نْي عا�شر 
اأحدهم���ا االآخ���ر يف اأثينا اإب���ان ذروة جمدها. 

كان اأفالط���ون ه���و االأك���رب عمرًا ب���ني االثنني، 
يف  الوق���ت  لبع����ض  تلمي���ذه  اأر�شط���و  وكان 
كان���ت  الت���ي   The Academy االأكادميي���ة 
منوذج���ًا تعليميًا يعد و�شطًا ب���ني جامعة وناٍد 
خا����ض الأع�ش���اء منتخب���ني. اأ�ّش����ض اأفالط���ون 
االكادميي���ة حوايل عام 387 قبل امليالد، وظّل 
اأر�شط���و ع�شوًا فيها ملا يق���ارُب الع�شرين �شنة 
قب���ل اأن يغادرها وي�ش���رع يف تاأ�شي�ض ن�شخته 
 The اللي�شي���وم  االكادميي���ة،  م���ن  اخلا�ش���ة 
Lyceum، ح���وايل ع���ام 335 قب���ل املي���الد. 
برغم هذه الت�شابهات التي التخفى يف �شريتي 
الفيل�شوفني فق���د اتخذ كل منهما مقاربة فكرية 
خمتلف���ة ع���ن االآخ���ر يف النظ���ر اإىل مو�ش���وع 

الفل�شفة.
 تتجوه���ر نظ���رة اأفالط���ون – مثلم���ا يحف���ظ 
كث���ريون مّن���ا – يف املثال اال�شتع���اري للكهف 
The Cave، حي���ث ُيق���ارُن ال�ش���واد االعظ���م 
من الب�شري���ة ب�شجناء يف كهف يكتفون بروؤية 
اأ�شب���اح على جدار الواقع. اأي واحد من هوؤالء 

ال�شجناء )الفيل�شوف على وجه الدقة( هو من 
يغادر الكه���ف ويرى �شوء النه���ار )ال�شم�ض(، 
ومن ثّم هو من ميثُل الواقع النهائي )احلقيقة 
الك���ربى(. ُي�ش���اُب الفيل�ش���وف بالع�ش���ى اأول 
االمر بفعل �ش���وء ال�شم�ض، ثم بعد عودته اإىل 
الكه���ف ثاني���ة الي�شتطيع اإقن���اع االآخرين باأنه 
اإكت�ش���ف احلقيقة بينما ه���م اأدمنوا العي�ض مع 

اأوهامهم.
 لكن ثمة مقاي�شة اأخرى يف جمهورية اأفالطون 
تنب���ئ ع���ن خط فا�ش���ل، وه���ذه املقاي�ش���ة واإّن 
كانت تفتقد حرارة الدراما الكامنة يف مقاي�شة 
الكه���ف لكنه���ا يف وج���وه كثرية منه���ا تعك�ض 
بطريق���ة اأكرث دق���ة روح الفل�شفة االفالطونية. 
هذا اخل���ط الفا�شل موّزٌع عل���ى اأربعة اأجزاء، 
كل ج���زء منها ميثُل ط���ورًا يف الفه���م الب�شري 
ابت���داًء من االك���رث بدائي���ة اإىل االك���رث تقّدمًا. 
ميكن واحلالة هذه ت�شوير هذا اخلط الفا�شل 
بهيئ���ة �ُشّل���م Ladder: كّلم���ا ارتقي���ت نح���و 
االعلى ت�شبح اأكرث قربًا من املعرفة احلقيقية.

 العتبت���ان اللت���ان يف اأ�شف���ل ال�شّل���م متث���الن 
ال���راأي املج���ّرد )doxa(، ويف هاتني العتبتني 
 )eikasia( كل مانوؤم���ن به هو حم����ض اأوهام
موؤ�ش�ش���ة على افرتا�شات، كلها بالية، والتقوم 
حت���ى عل���ى الع���امل امل���ادي ب���ل عل���ى متث���الت 
)�شخ�شي���ة( ل���ه. التمظه���ر املعا�ش���ر لالأوه���ام 
االفالطوني���ة هو اأن جتع���ل كل اآرائك موؤ�ش�شة 
عل���ى ماتق���راأ وت���رى يف االع���الم اأو املواق���ع 
االلكرتوني���ة حلظي���ة التوا�ش���ل )االونالي���ن( 
م���ن غ���ري اأن ت�شائل حمت���وى ه���ذه املقروءات 
واملرئيات ومن غري اأن يكون لك خربة نا�شجة 
ودقيق���ة بالنا����ض )اأو الوقائع( املو�شوفني يف 

هذه االخبار االعالمية.
 واح���دة من اخلط���وات يف ال�شّلم االفالطوين 
باجت���اه االعل���ى ه���و االعتق���اد )pistis(: هنا 
يكون ال���راأي ال�شخ�شي اأ�شي���اًل وغري م�شتمد 
م���ن م�ش���ادر مزّيف���ة، وق���د ي�شمل ه���ذا الطور 
معتق���دات تكّونت لدينا ع���رب امل�شاءلة العلمية 
اأو التاأريخي���ة. مل���اذا اإذن بع���د كل ه���ذا اليزال 
ه���ذا ال�شن���ف م���ن املعتق���دات ينتم���ي اإىل فئة 
ال���راأي املجّرد بداًل من اعتباره معرفة حقيقية؟ 
ال�شب���ب – تبع���ًا اإىل اأفالط���ون – يكمن يف اأّن 
هذه املعتقدات مابرحت تقوم على اإفرتا�شات، 

واأّن الع���امل املادي الميثل الواق���ع النهائي )اأو 
احلقيق���ة الك���ربى، املرتجم���ة( بالن�شب���ة ل���ه. 
العامل املادي �شيء غري مكتمل، حيث كل �شيء 
فيه يتغرّي على نحو الينقطع. اإعتقد اأفالطون، 
وعل���ى نقي�ض الع���امل املادي، بوج���ود نوٍع ما 
من عامل )اأو مملك���ة( تكون فيها اال�شياء اأبدية 
خالدة اليطالها التغيري. هذا هو عامل اال�شكال. 
اال�شكال املق�شودة يف ه���ذه اململكة هي اأنواٌع 
م���ن املُُث���ل Ideals االبدية غ���ري املتحّولة اإىل 
اأ�ش���كال اأخرى والتي التع���دو االج�شام املادية 
اإال اأن تك���ون ن�شخ���ًا فردي���ة غ���ري دائم���ة منها. 
لذا، عل���ى �شبيل املثال، ثم���ة ماليني عديدة من 
ال���كالب ؛ لكن لي�ض ثمة �شوى �شكل واحد فقط 

من الكلب.
 ق���د نت�شاءل ب�ش���اأن اأن يكون اأفالط���ون قد فّكر 
حرفي���ًا بوج���ود اأ�ش���كاٍل م���ن نوٍع م���ا يف عامل 
خا����ض بها ؛ لكن م���ن الوا�شح اأن���ه اإعتقد باأّن 
ثب���اٌت  له���ا   abstract التجريدي���ة  املفاهي���م 
ودميوم���ة اأبدي���ة تفتقدهما االج�ش���ام املادية، 
واأّن املعرف���ة احلقيقي���ة يج���ب اأن تتوّجه نحو 
ه���ذه املفاهي���م التجريدي���ة ح�شري���ًا ب���داًل من 
التوّج���ه نح���و الع���امل الفو�شوي دائ���م التغرّي 
يف  العلويت���ني  العتبت���ني  عل���ى  جن���د  ل���ذا  ؛ 
 )episteme املعرف���ة(  االفالط���وين  ال�شّل���م 
لن���ا عل���ى معرف���ة اأ�شيل���ة  الت���ي تتطل���ُب حت�شّ
االعل���ى  العتب���ة  )االفالطوني���ة(.  باال�ش���كال 
م���ن املعرف���ة تتعامل م���ع التفّك���ر الريا�شياتي 
 Numbers االع���داد   .)diaonoia(
اأ�ش���كال ميكن لنا اأن نتعام���ل معها، وهكذا هي 
الريا�شي���ات. ميكنن���ا اأن نرتف���ع يف ال�شع���ود 
اإىل االعل���ى يف ال�ُشّل���م االفالط���وين ؛ لك���ن لن 
االخ���رية  العتب���ة  بل���وغ  مب�شتطاعن���ا  يك���ون 
لل�شب���ب الت���ايل: حت���ى الريا�شي���ات يتوّج���ب 
عليه���ا اأن تقوم على افرتا�ش���ات حمّددة. يرى 
اأفالط���ون اأننا يف العتب���ة العلوية االخرية من 
���ُل عل���ى ال���ذكاء احلقيقي  �ُشّلم���ه حي���ث نتح�شّ
)وفق���ط  حين���ذاك  لن���ا  �شيك���ون   )noesis(
حينذاك( معرفة اأ�شيلة اليطالها الزيف بالعامل 
االفالطوني���ة،  املُُث���ل  )اأو  لال�ش���كال  احلقيق���ي 
املرتجم���ة( التي التتاأ�ّش�ُض على اأية افرتا�شات 
م���ن اأي ن���وع كان. املع�شل���ة الوحي���دة هنا اأن 
لي�ض م���ن كائن ب�ش���ري بلغ تلك العتب���ة. يوّفر 

خ���ط التق�شي���م )ال�شّل���م( االفالط���وين خارطة 
جلب���ال املعرفة التي ميكن اأن تواجهنا، ويبدو 
اأفالط���ون واثقًا من وجود قّمة يف هذه اجلبال 
؛ لكن مل يوج���د م�شتك�شٌف فكري بعُد اإ�شتطاع 

ايجاد تلك القّمة ومن ثّم ال�شعود نحوها.
 اإّن التفّك���ر ب�شاأن فيما لو كانت روؤية اأفالطون 
ع���ن املعرفة احلقيقي���ة هي روؤي���ة متما�شكة مل 
يك���ن باملو�شوع���ة الت���ي �شغل���ت اأهمي���ة تذكر 
لنمط من التفكري الفل�شفي �شاد تاأريخ الفل�شفة 
من���ذ بداياتها وحت���ى يومنا احلا�ش���ر. ت�شعى 
املقاربة االفالطونية اإىل تاأ�شي�ض مبادئ اأوىل 
First Principles اآمن���ة، وم���ن ث���ّم ت�شكيل 
�ش���ورة �شحيحة ع���ن الواق���ع با�شتخدام هذه 
املب���ادئ االأوىل ع���رب اعتم���اد م�شاءل���ة دقيق���ة 
ومتما�شك���ة. تدعى ه���ذه املقارب���ة باال�شا�شية 
تو�ش���ح  الأ�شب���اب   Foundationalist
ذاتها بذاته���ا )لكونها تنطلق م���ن مبادئ اأوىل 
اأ�شا�شي���ة، املرتجم���ة(. بق���در مايخت����ض االمر 
باأفالط���ون فهو اليرى يف ه���ذه املبادئ االوىل 
اال�شا�شي���ة حقائ���ق ناج���زة ع���ن الع���امل املادي 
بق���در ماه���ي حقائ���ق منطقي���ة قابل���ة للتب���ّدل، 
مب���ادئ ميك���ن تاأ�شي�شها باالعتم���اد على العقل 
Reason فقط ولي����ض التجربة اأو املالحظة. 
ه���ذه املب���ادئ �شاملة وجتريدي���ة، وهذا النمط 
م���ن امل�شاءل���ة العلي���ة يدع���ى امل�شاءل���ة القْبلية 
حرفي���ًا  )تعن���ي   A Priori Reasoning
االنط���الق من ماقب���ُل اإىل مابع���ُد( – اأي البدء 
ل على حقائق  م���ن هذه املب���ادئ االأوىل للتح�شّ
حم���ّددة ب�شاأن العامل امل���ادي. لي�ض اأمرًا ح�شل 
مبح����ض م�شادفة عار�ش���ة اأن يكون املو�شوع 
الروؤي���ة  له���ذه  تبع���ًا  الفل�شف���ة  اإىل  االأق���رب 
االفالطونية هو الريا�شيات ؛ الأّن الريا�شيات 
ه���ي التي توّف���ر منوذجًا ملا يتوّج���ُب اأن تكون 
منطقي���ة  بخط���وات  التق���ّدم  الفل�شف���ة:  علي���ه 
وا�شحة، وتق���دمي براهني اعتمادًا على مبادئ 
اأوىل ثابت���ة والتعتمد �شدقيته���ا )اأي �شحتها، 
املرتجمة( على حقائق م���ن العامل املادي. على 
كل ح���ال مل تك���ن ه���ذه املقارب���ة االفالطوني���ة 
ه���ي املقاربة الوحيدة يف الفل�شف���ة مثلما اأبان 
التلمي���ذ ال�شخ�ش���ي الأفالط���ون )املق�ش���ود هو 

اأر�شطو بالطبع، املرتجمة(.
يتبع
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 المترجمة

 

�ش���درت بداية هذا ال�شه���ر )اأب 2021( رواية 
وال�شف���دع” م�شتوح���اة  “الرئي����ض  بعن���وان 
من حي���اة خو�شيه موخي���كا ، الرئي�ض ال�شابق 
حيات���ه  باأ�شل���وب  وامل�شه���ور  الأوروغ���واي 
املتوا�ش���ع وقيادت���ه ل�شيارت���ه الفولك�ض فاغن 
،الرواي���ة م���ن تاألي���ف كارولين���ا دي روبرت�ض 

وهي روائية من االوروغواي اي�شا
وق�شة خو�شيه موخي���كا ،الذي ا�شبح  رئي�شا 
لالأوروغ���واي للف���رتة م���ن 2010 اإىل 2015 
، ه���ي ق�ش���ة م�شاحل���ة �شيا�شي���ة غ���ري عادية. 
املارك�شي���ة  للمنظم���ة   زعيًم���ا  موخي���كا  كان 
امل�شلح���ة املعروفة با�ش���م توبامارو�ض ، الذين 
كان اع�شائه���ا مو�ش���ع اإعجاب م���ن مواطنيهم 
الألتزامه���م االأيديولوجي  لكنهم توهموا باأنهم 
�شيكونون يف طليعة حركة التغيري يف البالد: 
وقد اعتق���دوا اأن بياناتهم الثورية الراديكالية 
وبطوالتهم ال�شبيهة باعمال روبن هود �شتثري 
انتفا�ش���ة �شعبي���ة م���ن �شاأنه���ا اأن ت���وؤدي اإىل 
االإطاحة باحلكوم���ة القائمة وبناء اأوروغواي 

جديدة.
يف اأواخ���ر ال�شتيني���ات ، عندم���ا كانت منظمة  

توبامارو����ض مث���ااًل لله���دوء الث���وري ، ب���دت 
ا�شرتاتيجيته���ا ناجح���ة. ولك���ن بحل���ول ع���ام 
اع�ش���اء  مبالحق���ة   احلكوم���ة  قام���ت   1970
املنظم���ة واغتيالهم. و الذين ردوا باملثل وتبع 
ذلك حدوث دوامة من اعمال العنف. مت اإطالق 
النار على موخيكا �شت مرات من قبل ال�شرطة 
قبل اأن يتمكنوا من اعتقاله. بعد ثالث �شنوات 
ا�شتوىل اجلي�ض على ال�شلطة ، واأطلق العنان 
الإره���اب الدول���ة على ال�ش���كان. مل يت���م اإطالق 
�ش���راح موخي���كا م���ن ال�شج���ن اال بنهاية حقبة  
الديكتاتوري���ة ، يف عام 1985. دخل موخيكا 
يف ع���امل ال�شيا�ش���ة وبعد 25 عاًم���ا ، وبعد اأن 
�شحر الب���الد باأ�شلوب���ه املتوا�ش���ع يف العي�ض 
، مت  العفوي���ة  االنتخابي���ة  واأ�شل���وب حملت���ه 

انتخابه لي�شبح الرئي�ض االربعني للبالد.
ال�شخ�شي���ة الرئي�شي���ة يف الرواي���ة اخلام�شة 
“الرئي����ض   ، روبرت����ض  دي  لكارولين���ا 
رقيق���ة  م�شت���رتة  ن�شخ���ة  ه���ي  وال�شف���دع” ، 
له���ذا الرج���ل غ���ري الع���ادي. عندما ق���ررت  دي 
روبرت����ض كتابة الق�شة ، كانت تعرف بب�شاطة 
انه���ا تتح���دث ع���ن “الرئي�ض ال�شاب���ق”: رجل 
متقاع���د ويف الثمانيني���ات من عم���ره ، يعي�ض 
به���دوء يف مزرع���ة زوجته ال�شغ���رية. لكنه ال 
ي���زال من امل�شاهري العاملي���ني - ب�شبب اأ�شلوب 
حياته ع���دا  ع���ن ال�شيا�شات التقدمي���ة املذهلة 

ن�شبًي���ا التي اأ�شدرها حينم���ا كان يف من�شبه. 
وقد عا�ض ظروف حياة  متوا�شعة لدرجة اأنها 
تكاد تك���ون �شكاًل م���ن اأ�ش���كال التفاخر. فحني 
كان رئي�ش���ا للدولة ، رف����ض االإقامة يف الق�شر 
الرئا�شي وف�شل ا�شتخ���دام �شيارته الفولك�ض 
فاغن على �شيارة الليموزين ال�شوداء املعتادة. 
تبداأ الرواي���ة بو�شول �شحفي نرويجي �شاب 
ملقابلته ، وهو اأح���د املرا�شلني العديدين الذين 
ا�شت�شافه���م من���ذ مغادرته من�شب���ه ؛حني حاز 

بجدارة لقب “اأفقر رئي�ض يف العامل”.
يكم���ن �ش���ر رواي���ة “الرئي����ض وال�شفدع” يف 
تعريفن���ا بالطريقة التي جنا فيها بطل الرواية 
واال�شتج���واب  التعذي���ب  م���ن  عاًم���ا   13 م���ن 

واحلب�ض االنفرادي قب���ل و�شوله اإىل من�شب 
الرئي�ض، وهي ق�ش���ة مل يك�شف عن ا�شرارهها 
بالكامل. كان هناك �شيء ما يف هذا الرنويجي 
يجعل���ه يتعاطف مع���ه ، و “لده�شت���ه املطلقة” 
، “�شع���ر اأن املا�ش���ي يرتفع بداخل���ه مبد هائل 
...ليك�ش���ف عن  ذلك ال�شر املغلق ،و تلك الق�شة 
الت���ي مل يتناولها اأحد منذ 40 عاًما.” لن يخرب 
موخي���كا ال�شحف���ي بالق�شة ، لكن���ه �شيخربنا 
املقابل���ة  يف  ال�ش���روع  القراء.فبع���د  نح���ن 
ال�شحفي���ة ، نلتق���ي م���ع  حمادث���ة مزدوج���ة: 
حمادث���ة مبا�ش���رة م���ع ال�شحف���ي ال���ذي يقوم 
باإجراء املقابل���ة وحمادثة �شامتة يتحدث فيها 

موخيكا مع نف�شه.
ومتثل تل���ك املحادثة ال�شامتة جوهر )وروح( 
الرواي���ة. كان الرئي����ض حمبو�ًشا يف قاع بئر ، 
يعي�ض و�شط الرتاب ، بال مرحا�ض ، ووجباته 
الهزيل���ة ُتن���زل اإلي���ه يف دل���و. وكان���ت احلركة 
الثوري���ة يف حال���ة يرث���ى له���ا والدكتاتوري���ة 
القا�شي���ة مت�شبث���ة بال�شلط���ة ، كان يعتق���د اأن 
اخلال����ض م�شتحي���ل: “كان االأم���ل ه���و اجللد 

الذي مت �شلخه«.
يتحدث موخيكا ب�شراحة عن فقدانه حلوا�شه 
العقلي���ة يف تل���ك الظ���روف ال�شعب���ة – ف���كان 
يع���اين م���ن اال�شطراب���ات العقلي���ة والهلو�شة 
ال�شمعي���ة االي كانت تاأتيه يف عذاب مت�شارع. 

تتخيل���ه املوؤلفة دي روبرت����ض وهو يعاين من 
ذل���ك الذهان ، ويعيد جتمي���ع �شتات عقله ب�شق 
االأنف����ض م���ن خ���الل �شل�شلة م���ن االحاديث مع 
�شف���دع. على الرغم م���ن اأن ال�شجني ال يتعرف 
عل���ى االأمر على هذا النحو ، ف���اإن ال�شفدع هو 
جانب من جوانب نف�شه ، يجذبه نحو الذاكرة 
، وهو يبح���ث عن منطقة من ال���دفء واللطف 
، اإذا كان باإمكان���ه احت�شانه���ا باإح���كام كاٍف ، 

ف�شوف ي�شمح له بالتحمل.
باأنه���ا  ت�ش���ف املوؤلف���ة دي روبرت����ض نف�شه���ا 
اأمريكي���ة من اأ�ش���ل اأوروغ���واين ، و�شعورها 
عميق جت���اه هذا البل���د. لكن اإعجابه���ا ببطلها 
مطل���ق للغاية لدرج���ة اأنها يف بع����ض االأحيان 
تختزل���ه يف جمموعة م���ن املُُثل الت���ي ال ميكن 
تعوي�شه���ا ، وتتك���رر يف روايتها عظاته حول 

االهتمام فقط برفاهية “ال�شعب.

ومع كل ذل���ك ، فهي  رواية موؤثرة وحم�شو�شة 
بعم���ق ، ال �شيم���ا يف لق���اءات الرئي����ض املوؤملة 
ال�شف���اء  �شف���دع  م���ع  اأحياًن���ا(  )وامل�شحك���ة 
الغريب. تدعونا املوؤلف���ة دي روبرت�ض بجراأة 
اإىل تخي���ل كفاح رجل ذو قدرات ا�شطورية من 
اج���ل انت���زاع ال�شيطرة عل���ى نف�شيته املحطمة 

يف ظل اأق�شى الظروف.
عن النيويورك تاميز

جوليان باغيني

ترجمة وتقديم: لطفية الدليمي

الرئي�ش وال�شفدع رواية عن حياة اأفقر رئي�ش في العالم

احت�ش���ن متحف االدي���ب واملفك���ر الكبري 
لي���ف تول�شت���وي يف » يا�شناي���ا بوليانا »  
الندوة الدولي���ة ال�شاد�شة ع�شر  ملرتجمي 
والكال�شيك���ني  ال�شه���ري  االدي���ب  اعم���ال 
29 اىل االول  م���ن  الف���رتة  الرو����ض  يف 
م���ن ايل���ول لهذا الع���ام. وتزامن���ت اعمال 
الندوة ال�شنوية لهذا العام مع االحتفاالت 
املتوا�شل���ة مبنا�شبة مرور مئ���ة عام على 
افتت���اح متحت���ف تول�شت���وي يف يا�شنايا 
بوليانا، التي حتولت اىل مركز ثقايف يف 

عموم رو�شيا، كبري.
و�ش���ارك يف الن���دوة ع���دد م���ن املرتجمني 
م���ن  الرتجم���ة،  نظري���ة  يف  والباحث���ني 

خمتل���ف انحاء رو�شي���ا وتركي���ا وفرن�شا 
رو�شي���ا.  يف  العراقي���ني  املقيم���ن  وم���ن 
ويف ظ���ل ظروف انت�ش���ار عدوى فريو�ض 
كورون���ا تعذرعل���ى العديد م���ن امل�شاركني 
من دول اوروبا وغريها ح�شور الندوة. 
وتناول���ت مداخ���الت امل�شارك���ني خمتلف 
جوان���ب تراج���م اأعم���ال لي���ف تول�شتوي 
االأدبية والفكرية، ف�ش���ال عن كال�شي�شكي 
االدب الرو�ش���ي، و ق�شاي���ا عل���م الرتجمة 
مناه���ج  و  الرتجم���ة  وماهي���ة  احلدي���ث 
تقوميها، وامل�شكالت التي جتابهه املرتجم 
الن�شو����ض  لنق���ل  الرامي���ة  جه���وده  يف 
م���ن ثقاف���ة اىل ثقاف���ة اخ���رى، بو�ش���وح 
و�شال�ش���ة، ويف نف����ض الوق���ت املحافظ���ة 
وخ�شو�شي���ة  وا�شاليبه���ا  روحه���ا  عل���ى 

ال�شور الفنية واالدبي.

ومن بني عناوين املداخالت كانت » مرور 
130 عام���ا عل���ى االإهتم���ام العرب���ي بليف 
تول�شت���وي« للم�شتعرب���ة الرو�شية ناتاليا 
�شوي�شكاي���ا  و » خ�شو�شي���ة ترجمة �شعر 
اللغ���ة  اىل  لريمنت���وف  ميخائي���ل  ون���رث 
يافع���ة  العراقي���ة  للباحثت���ني  العربي���ة« 
يو�ش���ف، وكرميته���ا امالي���ا موكرو�شينا، 
وم���ن املداخالت االأخ���رى:  » كيف حتدث 
تول�شتوي، او اين تكمن �شعوبة مذكرات 
درو����ض  تول�شت���وي:  لي���ف  و«  املوؤل���ف« 
ترجمة رواية اآن���ا كارينينا اإىل االآملانية«، 
فيما طرح���ت املداخلة التالية املوازنة بني 
ادب تول�شتوي وميخائي���ل �شولوخوف، 
وجتلياته���ا يف روايتي احل���رب وال�شالم 
والدون يجري هادئا، اإىل جانب » ترجمة 
اللغ���ة  اإىل  تول�شت���وي  اأعم���ال  عناوي���ن 

االأملانية« ، وتطرقت واحدة من املداخالت 
اإىل خ�شو�شي���ة ترجم���ة ا�شماء �شخو�ض 
رواي���ات تول�شتوي اإىل اللغ���ة الفرن�شية. 
و�ش���ارك املرتج���م وا�شت���اذ عل���م الرتجمة 
الفرن�ش���ي بي���ري باكرييت���ي مبداخلة كان 
عنوانه���ا » مرتج���م اأم  خمرج« ح���دد فيها 
مع���امل الرتجم���ة وممتطلب���ات الرتجمة. 
كم���ا �ش���ارك كات���ب ال�شط���ور يف مداخل���ة  
ع���ن متعة و�شعوبات ع���ن ترجمته لكتاب 
الك�شن���درا تول�شتايا للغة العربية، وياأمل 
ن�شرها قريبا على �شفحات جريدة املدى.

 وقالت مدي���رة متحف تول�شتوي يكترينا 
تول�شتاي���ا يف كلم���ة افتتاح املحف���ل:  »ان 
بالن�شب���ة  ه���ام  ح���دث  املرتجم���ني  ن���دوة 
ملتحفن���ا«. ونوه���ت بان ه���ذا الع���ام عاما 
جديا بالن�شب���ة الإدارة املتحف ، اذ ان عام 

2021 هو عام مرور 100 عام على ان�شاء 
املتح���ف، اي ان يا�شنايا بوليانا ا�شبحت 
يف ع���ام 1921 متحف���ا حكوميا، لذلك فان 
املتح���ف ي�شه���د يف ه���ذا الع���ام خمتل���ف 
املحافل واالحداث، وخمتلف املوؤمترات، 
مب���ا يف ذل���ك موؤمت���ر لالطف���ال، وموؤمت���ر 
م���دراء املتاح���ف االدبي���ة الرو�شي���ة،  كما 
قامت اإدارته باعداد مدر�شة ادبية ناق�شت 
»ما االدب اليوم« واأخ���رى »طرق تدري�ض 
االدب« بحيث جعله ممتعا و�شيقا للتلميذ 
ادب  دار�ش���ي  »لق���اء  ونظم���ت  املعا�ش���ر، 
تول�شت���وي« و«مدر�ش���ة النق���اد ال�شب���اب« 
و«لق���اء االدب���اء« الذي �ش���ارك في���ه ا�شهر 
و�شتق���ام  املعا�شري���ن.  الرو����ض  االدب���اء 
احتف���االت وا�شع���ة يف التا�ش���ع من ايلول 
2021 مبنا�شبة يوم ميالد ليف تول�شتوي 

مبا يف ذلك احتفال امل�شرح الدويل ،عالوة 
عل���ى اجراء جولة دولية للعبة ال�شطرجن، 
مب�شارك���ة العبي ال�شط���رجن الدوليني، اإذ 
ان ليف تول�شتوي كان مولعا بال�شطرجن.

واعادت املدير العلم���ي للمتحف وم�شرفة 
الندوة جالينا فا�شلينا االذهان اىل تاريخ 
ن���دوة املرتج���ني يف اح�ش���ان يا�شيناي���ا 
ن���دوة  اول  ان  اىل  م�ش���رية  بولين���ا، 
ملرتجمي لي���ف تول�شتوي للغات االجنبية 
جرت يف عام 2006  ثم ات�شع مو�شوعها 
لي�شم���ل اي�ش���ا مرتجم���ي اعم���ال االدب���اء 
الكال�شيكيني الرو�ض ومنظري الرتجمة. 
وقالت: ان يا�شنايا بولينيا امل�شبعة بروح 
الرتجمة، هي املكان الطبعي الإجراء ندوة 
املرتجم���ني اذ مار�ش���ت الرتجم���ة وال���دة 
تول�شتوي االم���رية مارينا فولكون�شكايا، 

وكذل���ك لي���ف تول�شتوي نف�ش���ه، وزوجته 
�شوفيا اندريفنا، وكذلك بنات تول�شتوي، 
ع���الوة ان مكتبة تول�شت���وي ال�شخ�شية، 
ت�ش���م اعمال���ه املرتجم���ه اىل اغل���ب لغات 
الكامل���ة  االعم���ال  ذل���ك  يف  مب���ا  الع���امل 

مبختلف اللغات.
فيلم���ا  الن���دوة   هام����ض  عل���ى  وُعر����ض   
ال�شائك���ة  العالق���ة  تن���اول   وثائقي���ا 
واملثمرة ب���ني اديب رو�شيا الكبري انطون 
ت�شيخ���وف ) -  1860   1904( والر�ش���ام 
ال�شهري ا�شحاق ليفت���ان   )-1900 1860 
(  م���ن اخراج و�شيناري���و املخرجة غالينا 
يفتو�شينكو. وعر�ض الفيل���م جانًبا دقيًقا 
ج���ًدا م���ن احلي���اة االإبداعي���ة ومظاهرها 
الفني���ة الرائع���ة واالأدبية الثن���ني من كبار 

الفنانيني.

يا�شنايا بوليانا تحت�ش   ندوة  مترجمي اعمال  تول�شتوي والكا�شيكيين الرو�ش



قحطان جا�سم جواد
 يع���د ال�ش���ريف حمي���ي الدي���ن حيدر 
من اأب���رز عازيف املو�ش���يقى العراقية 
والعربي���ة، ول���ه الف�ش���ل بتطوير اآلة 
الع���ود ومناهج���ه واإط���اق ت�شميات 
كم���ا  املو�شيق���ي.  لل�شل���م  جدي���دة 
جن���ح يف تاأ�شي����س طريق���ة جدي���دة 
يف الع���زف عل���ى الع���ود تبتع���د ع���ن 
واللبناني���ة،  امل�شري���ة  املدر�ش���ة 
واأطل���ق اأ�شم���اء مبتك���رة عل���ى ال�شلم 
الأوروب���ي للمو�شيق���ى، وم���ا زال���ت 
اآثاره املو�شيقي���ة تدر�س يف املعاهد، 
وهو موؤ�ش�س اأول معهد مو�شيقي يف 

العراق.
ولد حميي الدين حيدر يف اإ�شطنبول 
�شنة 1892 ون�ش���اأ فيها، بداأ اهتمامه 
وميل���ه للمو�شيق���ى يف الرابع���ة م���ن 

عم���ره، تعل���م العزف بنف�ش���ه يف �شن 
ال�شابع���ة، من خال تاأثره بال�شتماع 
اإىل كب���ار املو�شيقي���ن، الذي���ن كانوا 

يح�شرون اإىل ق�شر والده.
وو�ش���ع حميي الدين كتابا عن العود 
وتعليم���ه، ه���و الأ�شع���ب يف تاري���خ 
املو�شيقى، واعتمده يف منهاج معهد 
املو�شيق���ى يف الع���راق ال���ذي اأ�ش�شه 

ع���ام 1936 بتكلي���ف م���ن احلكوم���ة 
العراقية، وه���و ثاين معهد مو�شيقي 
معه���د  بع���د  العرب���ي،  الوط���ن  يف 
املو�شيق���ى يف م�ش���ر ال���ذي تاأ�ش����س 
عام 1914. واإ�شافة اإىل عمله كمدير 
وموؤ�ش�س للمعهد، كان يدر�س الطلبة 

اآلتي العود والت�شلو.
وتتلم���ذ على ي���ده كب���ار املو�شيقين 

العراقي���ن مث���ل جميل ومن���ري ب�شري 
�شك���ر  و�شلم���ان  اأو�ش���و  و�شركي����س 
ن���ازك  وال�شاع���رة  ح���داد  وغ���امن 
املائكة والعازف���ة العراقية ال�شهرية 
بياتري�س اأوهان�شي���ان، وعلي الإمام 

و�شامل عبد الكرمي.
اإىل  النا�ش���ر  الناق���د �شت���ار  وي�ش���ري 
اأن ع���زف ال�شري���ف حي���در ناب���ع من 
اأفكار عميق���ة يف املو�شيقى، واملحلل 
الفن���ي  احل����س  ي���درك  ملو�شيق���اه 
ال�شادق والفك���رة العميقة واملرهفة، 
وهو ع���ازف ع���ود متمي���ز باأ�شلوبه، 
لأنه ميتلك ق���درة على ا�شتخدام يديه 
الي�ش���رى واليمنى بامل�شت���وى نف�شه 

وبدقة عالية.
م���ن جهت���ه، يوؤك���د املو�شيق���ار اأحمد 
املخت���ار اأن مو�شيق���ى ال�شريف حيدر 

تت�ش���م بالعمق الروح���ي والتعبريي 
اجلمي���ل القادر عل���ى اإنعا����س الذهن 
لأف���كار  اآفاق���ا  وخل���ق  واحلوا����س، 
جدي���دة. وي�شيف املخت���ار اأن اأعمال 
امل�شتم���ع،  ذوق  م���ن  قريب���ة  حي���در 
الفن���ان  و�ش���ع  ب�ش���دق  وتعك����س 
ال���ذي يت���وق اإىل التحرر م���ن �شلطة 
اأن���ه  رغ���م  الكا�شيك���ي،  الأ�شل���وب 
ا�شتخ���دم قوالب املو�شيق���ى القدمية 

اأحيانا لكن مبحتوى حداثي.
اأم���ا الباح���ث الفن���ي الدكت���ور حبيب 
كت���اب  موؤل���ف  العبا����س،  ظاه���ر 
حي���در  الدي���ن  حمي���ي  "ال�شري���ف 
وتامذت���ه"، فيق���ول اإن حي���در اأثبت 
اأن اآل���ة الع���ود ت�شتطيع القي���ام بدور 
تعبريي عميق، وجعل تقا�شيم العود 
قادرة على تخطي احلدود التطريبية 

اإىل اآفاق التعبري.
يف ح���ن اأ�ش���ار املو�شيق���ار العراق���ي 
�شام���ي ن�شيم يف حديثه اإىل اأن حيدر 
اأح���دث انعطاف���ة كب���رية يف م�ش���رية 
الع���ود العراق���ي م���ن خ���ال ريادت���ه 
بالتجديد، الذي اأحدث انقابا نوعيا 
جدي���دا بتقنيات الع���ود، وكان له ذلك 
من خ���ال درا�شت���ه امل�شتفي�ش���ة لآلة 
الفيولن�شي���ل )الت�شل���و(، ومتكنه من 

نقل تقنياتها لآلة العود.
اأم���ا الناق���د املو�شيق���ي كم���ال لطي���ف 
�شامل فيقول اإن تاأثري ال�شريف حميي 
الدين عل���ى املو�شيق���ى العراقية كان 
كبريا من خ���ال تامذته املو�شيقين 
البارزي���ن �شلم���ان �شك���ر والأخوي���ن 
جمي���ل ومنري ب�شري، وه���م من اأ�ش�س 

مدر�شة العود العراقية.

عامر موؤيد  
مل تبل���غ الطفل���ة ب�شمل���ة �شب���اح الثم���ان 
�شن���وات لكنه���ا ا�شتطاع���ت جل���ب اربع���ة 
كوؤو����س اىل العراق يف جم���الت خمتلفة 
واهمه���ا يف بطول���ة الع���امل للريا�شي���ات 
الذكي���ة خا�شة م���ع موهبته���ا الكبرية يف 

احل�شاب الذهني.
وب�شمل���ة �شب���اح طفل���ة، من كرب���اء منذ 
كان���ت يف اخلام�ش���ة من عمره���ا، ح�شلت 
الع���امل  بطول���ة  نهائي���ات  كاأ����س  عل���ى 
يف  اقيم���ت  الت���ي  الذكي���ة  للريا�شي���ات 
ماليزي���ا ع���ام 2٠18، تاه���ا متيزه���ا يف 
البطول���ة الوطني���ة ع���ام 2٠19 مب�شابقة 
الريا�شي���ات الذكي���ة، وكان الكاأ�س الثالث 

عن البطول���ة الدولية الت���ي نظمتها ايران 
عام 2٠2٠ .

اأ�شب���ح عمره���ا ثم���ان �شن���وات  وعندم���ا 
بط���ولت  يف  ال�ش���راك  م���ن  متكن���ت 
احل�ش���اب الذهني ال�شريع، فتدربت بوقت 
قيا�ش���ي اأقل من �شه���ر وا�شركت قبل اأيام 
يف البطولة الدولي���ة التي اقيمت يف دبي 
يف الثال���ث م���ن اأيل���ول 2٠21 وح�شل���ت 
على لقب بط���ل البطولة )جامبيون( وهي 
العراق���ي  الفري���ق  يف  مت�شابق���ة  اأ�شغ���ر 
وقامت بح���ل 1٥2 م�شاأل���ة ح�شابية خال 

ع�شر دقائق.
وتقول والدة الطفلة يف حديثها ل�)املدى(، 
ان "بداية ب�شمل���ة انها تكلمت قبل اأقرانها 
وكامها كان ب�ش���ورة وا�شحة وامتاكها 

خمزون لغوي كبري".
وح���ول بدايته���ا العلمي���ة تق���ول "البداية 
العلمي���ة لحظته���ا حت���ب الكتاب���ة حي���ث 

�شجلته���ا يف الرو�ش���ة بعم���ر 3 �شن���وات 
للبي���ت حافظ���ة احل���روف نطق���ا  فتع���ود 
كذل���ك  جمي���ل،  بخ���ط  وتكتبه���ا  ور�شم���ا 

بعده���ا  والأنا�شي���د،  الأرق���ام 
كان���ت تتذم���ر م���ن املعلمات 

لأن بعم���ر اأرب���ع �شن���وات 

اأي�شا ع���ادوا نف�س امل���واد فاح�ش�شت اأنها 
تري���د ان تتعلم اأكرث واأ�ش���رع من اأقرانها، 
عندم���ا فت���ح مرك���ز تنمي���ة الب���داع ف���رع 
خم����س  عمره���ا  وكان  �شجلته���ا  كرب���اء 
�شن���وات، خال �شه���ر اكت�ش���ف املركز من 
خال اختباراته���م انها ذكية وتختلف عن 
زمائها، �شجلوها مع منتخب الريا�شيات 
الذكي���ة الذي �شابقا خا����س ت�شفيات بهذا 
اىل  الفري���ق  م���ع  ف�شاف���رت  الربنام���ج، 
املرك���ز  ماليزي���ا 2٠18 و ح�شل���ت عل���ى 
الث���اين يف بطولة قوي���ة �شاركت فيها 82 
دول���ة. وا�شافت "بداأ تع���اون املركز معي 
بخ�شو����س تطوي���ر مهارات 
الف�ش���ل  فله���م  ب�شمل���ة 
باكت�ش���اف  الكب���ري 
مواهبها ودعوتها 

لتمثي���ل 
يف  الع���راق 

يف  ا�شرك���ت  ث���م  الدولي���ة  البط���ولت 
الذكي���ة  للريا�شي���ات  الوطني���ة  البطول���ة 
وفازت لذل���ك اختاروه���ا للبطولة الدولية 
الت���ي نظمته���ا اإي���ران اأي�ش���ا يف برنام���ج 
الريا�شي���ات الذكية، وقبل �شنتن، العراق 
خا����س ت�شفي���ات يف انطالي���ا وتاأهل اىل 
البطول���ة الدولية للح�ش���اب الذهني املقرر 
اقامته���ا بدب���ي 2٠2٠ وب�شمل���ة م���ا كانت 
م�شرك���ة ومتدرب���ة معه���م لن عمرها كان 
6 �شن���وات، واحل�ش���اب الذهني املفرو�س 
اأقل عمر للمت�شابق فيه 8 �شنوات وب�شبب 
اجلائحة تاأجلت البطولة الدولية واقيمت 
يف 3 اأيلول لهذا العام وخال هذه الفرة 
مت ت�شجيله���ا  بال���دورة ال�شيفية يف �شهر 
مت���وز ومل تك���ن على عل���م انه���ا �شت�شارك 
يف ه���ذه البطول���ة، ولكن املدر�ش���ة بلغتنا 
يف �شه���ر اآب ع���ن رغبته���م مب�شاركتها لأن 

عمرها الآن ي�شمح لها بامل�شاركة".

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�ش���درت عن دار املدى حديث���ا الرجمة العربية ملذكرات 
ال�شاع���ر الأمل���اين يوهان غوت���ه بعنوان "م���ن حياتي: 
ال�شع���ر واحلقيق���ة"، يتح���دث غوته يف ه���ذه املذكرات 
ع���ن حيات���ه من���ذ طفولته حت���ى ع���ام 177٥ عندما كان 
عل���ى و�شك مغ���ادرة فامي���ار. الرجمة الذاتي���ة تتكون 
م���ن جزاأين، تغط���ي �شنوات طويلة م���ن حياة املوؤلف. 
كتب غوت���ه الرجمة الذاتية تزامنًا مع تاأليفه لروايته 
"�شنوات جتوال فلهلم اأو الزاهدون"، ويذكر ان دار 
املدى ا�شدرت من قبل �شمن �شل�شلة العمال اخلالدة 

م�شرحية غوته ال�شهرية "فاو�شت".

يحتاج كاتب مثل جنابي 
حما�شر باأخبار حممد 

احللبو�شي وحزبه املدين ، اإىل 
اأن ي�شحك وهو يرى وي�شمع ان 

معظم املر�شحن ومعهم كتلهم 
ال�شيا�شية رفعوا �شعار "نريد 

بناء الوطن". 
اأنا ومثلي جميع العراقين 

لعاقة لنا بالتاأكيد مب�شروع 
علينا  فنحن  الوطن!!"،  "بناء 

اأن نبقى على الهام�س مثل ما 
اأخربنا اأحد النواب " م�شكورا 
حق  من  لي�س  اأنه  ثقة  " وبكل 

املواطنن اأن يحددوا من هو 
رئي�س الوزراء ومن هو رئي�س 

اجلمهورية، واأ�شيف اإىل 
"معاليه" اأنه لي�س من حقنا حتى 

املطالبة باأن تكون لنا ح�شة يف 
هذا الوطن، ففي النهاية نحن 
مواطنون ل يعجبنا العجب، 

بدليل �شعينا اإىل تهدمي الوطن 
عندما تعاطفنا مع احتجاجات 

ت�شرين. يف كل مرة ن�شعر 
كعراقين باأننا مدينون بهذه 

الهمة ملعظم نوابنا فلي�س 
مطلوبًا منهم اأن يخرجوا علينا 

ليخربوننا اأن الإمربيالية 
الأمريكية منعت اإقامة م�شاريع 

خدمية يف العراق.
ت�شعة ع�شر عامًا مل ن�شمع خالها 

�شوى بيانات وموؤمترات تندد 
بالطائفية وت�شتم الطائفين، 

وكلما اأمعنوا يف الكام عن دولة 
العدالة الجتماعية وامل�شاواة 

التي �شيعي�شها النا�س على 
اأيديهم، كانت امل�شائب واملاآ�شي 

ت�شب على روؤو�س العراقين، 
لن�شحو جميعًا على دولة يعيث 

فيها ف�شادًا اأمراء الطوائف .
من ين�شى �شراخ النجيفي وهو 

يحذرنا من النزعات الطائفية 
ال�شيقة؟، ولعل كلمات اإبراهيم 

اجلعفري ال�شن�شكريتية ل 
يزال �شداها يردد يف الف�شاء 

حن طالبنا جميعًا باأن ل 
ن�شغي اإىل احلكومات التي 

تنفث يف نار الطائفية.. اليوم 
تثبت الوقائع اأن  النجيفي 

واجلعفري كانا ي�شحكان علينا، 
ومن لي�شدق عليه اأن ي�شمع 

وي�شاهد ت�شريحات املر�شحن 
لانتخابات.  

لقد ظل �شيا�شيونا  م�شرين على 
اعتقال اإرادة العراقين داخل 
اأ�شوار الطائفية والإح�شا�س 
باخلطر من الآخر، وافتعلوا 

اأزمات �شيا�شية حمبوكة، 
بالتوازي مع  اإ�شاعة اأفام 

الرعب من اخلطر اخلارجي 
الذي يحيق باأبناء الطائفة، 

مراهنن على اأن املواطن �شيلغي 
عقله، وين�شرف متامًا اإىل 

البحث عن غطاء طائفي يحميه 
من غدر الآخرين.

على هذه الأوتار يعزف الآن 
مر�شحو النتخابات، متقم�شن 

�شخ�شية حامي الطائفة واملدافع 
عن مظلوميتها، وال�شاعي 

اإىل تاأمن اخلائفن وتهدئة 
املرعوبن.

يف انتخابات 2٠٠٥ وانتهاء 
بانتخابات 2٠18 اكت�شف 
النا�س، ولو متاأخرين، اأن 

�شيا�شيي الطوائف مل يقدموا 
خال هذه ال�شنوات املا�شية 

�شوى اأداء كاريكاترييًا م�شحكًا 
واأن مر�شحيهم كانوا يخبئون 

دول اجلوار حتت ثيابهم، 
وظلوا حتى هذه اللحظة �شركاء 

يف تدمري ال�شخ�شية العراقية.
يدرك املواطن ان خفافي�س 

الطائفية، هم جميعًا من اأف�شد 
ونهب ، ل فرق بن �شيا�شي 

طائفي �شواء اأكان �شيعيًا اأم 
�شنيًا ، عربيا كان ام كرديا او 
حتى   م�شيحيا من عينة ريان 

الكلداين ويونادم كنا  ، فاجلميع 
�شركاء يف �شرقة اأحام النا�س.

نكتة بناء الوطن!!

من حياتي

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الربع���اء( اأن درج���ات احل���رارة مقارب���ة ملعدلتها لي���وم اأم����س، واأن اجلو 

�شيكون م�شم�شًا يف جميع مناطق الباد.
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حول العالم

يف ذكرى رحيله الـ"54".. ال�سريف حمي الدين موؤ�س�س مدر�سة العود العراقية 

عا�����س 4٠ عام����ا يف اأدغ����ال فيتن����ام 
كط����رزان حقيقي، ل كالذي يف اأفام 
هولي����وود، وم�ش����اء اأم�����س الثن����ن 
تويف Ho Van Lang بعمر ٥2 
�شنة، �شحية ل�شرطان الكبد، بح�شب 
ما نقلت الوكالت، عن احلي الوحيد 
من عائلت����ه التي ق�شى اأفرادها قتلى 
يف حرب فيتن����ام، واحدا بعد الآخر 
من بداية �شبعينيات القرن املا�شي، 
وهو �شقيقه الأكرب �شنا منه بعامن. 
كان "هو فان لنغ" يعي�س مع والده 
يف غاب����ة بالو�ش����ط الفيتنام����ي، اإثر 
قب����ل  ال�شرط����ان  مبر�����س  اإ�شابت����ه 
الآلم"  م����ن  الكث����ري  "فعان����ى  ع����ام 

وفق����ا ملا ذكر "تري" ع����ن اأخيه الذي 
�شوه����د يف 1973 وه����و يرك�س يف 

الغاب����ة م����ع وال����ده ال����ذي ُفق����د اأثناء 
ح����رب فيتنام بعدم����ا اأ�شفرت غارات 

الق�شف ع����ن مقتل زوجته واثنن 
وكان  اأبنائ����ه،  م����ن  اآخري����ن 

الأب ال����ذي ت����ويف قب����ل 
4 اأع����وام، يقات����ل اىل 
ق����وات فيتنام  جانب 
ال�شمالية ذلك الوقت، 
عندم����ا �شربت قنبلة 
اأن����ه  فظن����وا  منزل����ه، 

فارق احلي����اة، اإىل اأن 
عرثوا عليه وعلى ابنه 

يف اآب  2٠13 بالغابة التي 
عا�ش����ا فيها منذ اختف����ى اأثرهما 

اأي����ة  لديهم����ا  يك����ن  يف 1972 ومل 
فكرة عن انتهاء احلرب.

املر�س ينهي حياة الطرزان احلقيقي 
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"اجلامبيون" ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ح�صلت  ع��راق��ي��ة  ط��ف��ل��ة 
حلت 152 م�ساألة ح�سابية يف 10 دقائق 

اأعلن املمثل العاملي هيو جاكمان م�شاندته للن�شاء الأفغانيات �شد 
العنف الذي يتم ممار�شت���ه �شدهن. وقال جاكمان يف تدوينة له 
على موق���ع اإن�شتغرام اإنه يقف اإىل جوار الن�شاء يف اأفغان�شتان 
ممن يواجهن العنف. واأرفق تدوينته الداعمة لن�شاء اأفغان�شتان 
ب�ش���ورة له وهو يرت���دى "تي �شريت" اأ�شود وعلي���ه �شعار "اأنا 
اأ�شاند ن�شاء اأفغان�شتان". وكان عدد من امل�شاهري، مثل اأجنلينا 
ج���ويل، قد اأعلنوا دعمهم املطلق للن�شاء الأفغانيات. وتظاهرت 
ع�شرات الن�شاء يف ولي���ة هريات غربي اأفغان�شتان، احتجاحا 
على ما قل���ن اإنه منع حركة طالبان )املحظورة يف رو�شيا( لهن 
م���ن العمل. وق���د طالب���ت الن�ش���اء املتظاهرات بع���دم التعر�س 

حلقوقهن يف العمل والتعلم.

التوا�ش���ل  موق���ع  اإن  جدي���د  تقري���ر  ق���ال 
بع����س  مين���ح  "في�شب���وك"  الجتماع���ي 
م�شتخدميه البارزي���ن معاملة خا�شة تتيح 

لهم خرق قواعده الأ�شا�شية.
�شحيف���ة  ن�شرت���ه  ال���ذي  للتقري���ر  ووفق���ًا 
"في�شبوك"  فاإن  �شريت جورنال"،  "وول 
لفح����س  خا�ش���ا  برناجم���ا  ي�شتخ���دم 
من�ش���ورات م�شتخدمي في�شبوك املعروفن 
مث���ل امل�شاهري وال�شيا�شين وال�شحافين، 
حيث يتعامل معها ب�شكل خمتلف عن باقي 
امل�شتخدم���ن، وي�شمح له���م بخرق القواعد 
املطبقة على باق���ي امل�شتخدمن. حيث ذكر 
ق���ام بحماي���ة 8.٥  اأن الربنام���ج  التقري���ر 

ملي���ون �شخ����س اعتب���ارًا من ع���ام 2٠2٠، 
ومت���ت مراجع���ة 1٠ يف املائ���ة فق���ط م���ن 
م�شاركات امل�شتخدمن البارزين، ا�شت�شهد 
التقري���ر مب���ا ق���ام ب���ه الاع���ب الربازيل���ي 
نيم���ار يف ع���ام 2٠19، حن اتهمت���ه امراأة 
باغت�شابه���ا، حي���ث ن�شر �ش���ور مرا�شات 
بين���ه وب���ن ال�شي���دة تظه���ر �ش���ورا عارية 
له���ا كانت ق���د اأر�شلتها لاعب عل���ى تطبيق 
فبدًل  بالغت�شاب.  اتهامه  "وات�شاب" قبل 
م���ن حذف املادة فورًا، وه���و اإجراء يتخذه 
"في�شب���وك" فيما يتعل���ق بال�شور العارية 
وغري الائقة، مت من���ع املراجعن من اإزالة 

املن�شور لأكرث من يوم، وفقًا للتقرير.

املمثل هيو جاكمان يدعم ن�ساء 
اأفغان�ستان �سد العنف

هل ي�سمح "في�سبوك" بخرق قواعده؟ 

 عالوي ك�سي�س 
ال�شاعر �شارك في مهرجان الح�شين 
روؤية ال�شعري الخام�س الذي اأقامه 
اتح���اد اأدباء كرب���اء ام�س الثاثاء 
الراب���ع ع�شر من اأيل���ول وفي مقره 
الكائن في المكتب���ة المركزية، وقد 
�ش���ارك ف���ي المهرجان ال���ذي اداره 
ال�شاعر �شاح ال�شياوي ال�شعراء 
محم���د الفيحان وع���ادل ال�شويري 
ه���ال  ومه���دي  وت���وت  وكف���اح 
وعب���د الزهرة الأو�ش���ي وم�شطفى 
الركاب���ي بن�شو�س تغنت بال�شيرة 

العطرة لامام الح�شين )ع(. 

 علي �سبيب ورد
الناق���د يقي���م ل���ه ن���ادي ال�ش���رد في 
لاأدب���اء والكّت���اب  الع���ام  التح���اد 
ف���ي العراق، جل�ش���ة اأدبيًة لمناق�شة 
كتاب���ه )اأور الحكي( للناقد، ي�شارك 
ف���ي الجل�ش���ة التي يديره���ا القا�س 
والروائ���ي خال���د ناج���ي، الدباء: 
من���ذر عب���د الح���ر، ح�ش���ن البحار،  

محم���د حاج���م وذل���ك م�ش���اء اليوم 
الربع���اء عل���ى قاع���ة الجواه���ري 
�شفح���ة  عل���ى  مبا�ش���رًة  وتن�ش���ر 
التحاد الع���ام لاأدباء والكّتاب في 

العراق.

 �سعد هدابي 
تج���ري  الم�شرح���ي  الكات���ب 
التدريب���ات عل���ى م�شرحيت���ه �شب���ه 
جزيرة الحطب التي يخرجها ايثار 
الف�شلي، حيث ت�شارك في مهرجان 
بغ���داد للم�ش���رح الذي يق���ام مطلع 

ت�شرين الول.

امل�شغر  ال��ت��دوي��ن  من�شة  رف�����ش��ت 
تغريدة  �شد  الت�شرف  "توير" 
الأمريكية  ال���راب  مغنية  ن�شرتها 
ل��ق��اح  اأن  زع��م��ت  م��ي��ن��اج،  ن��ي��ك��ي 
عمها  اب��ن  �شديق  جعل  ك��ورون��ا 
اأن  ع����اج����زًا ج��ن�����ش��ي��ًا، م���ع���ت���ربًة 
ال��ت��غ��ري��دة ل ت��ن��ت��ه��ك ق��واع��ده��ا. 
بو�شع  "توير"  �شركة  والتزمت 
التغريدات  عامات ت�شنيف على 
ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات 
كورونا.  لقاحات  حول  م�شللة 
معروف  علمي  دليل  يوجد  ول 
ك���وف���ي���د19  ل����ق����اح  اأن  ع���ل���ى 
يف  م�شكلة  ي�شبب  اأن  مي��ك��ن 
اخل�������ش���وب���ة ل������دى ال����رج����ال 
يف  ع��م��ي  "ابن  ال��ن�����ش��اء.  اأو 
لأن  اللقاح  يرف�س  ترينيداد 
واأ�شبح  عليه  ح�شل  �شديقه 
عاجزًا جن�شيًا"، هكذا غردت 
 22.6 يتابعها  التي  ميناج، 
وتابعت:  �شخ�س،  مليون 
كان  خ�شيتاه.  "انتفخت 
ع���ل���ى ب���ع���د اأ����ش���اب���ي���ع م��ن 
الفتاة  األغت  والآن  ال��زواج، 
ميناج  وتقرح  الزفاف".  حفل 
يف  التفكري  اإع��ادة  متابعيها  على  بو�شوح 
على  بناًء  اللقاح  على  باحل�شول  قرارهم 

هذه املعلومات.

هل حتذف "تويرت" 
تغريدة نيكي ميناج 

حول لقاح كورونا؟
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