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على المفاو�سات ب�ساأن برنامجها النووي
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ال���ت�������س���ف���ي���ق ل���ل���ف���ا����س���ل!
5ممتاز توما�س يكتب:

 بغداد/ تميم الح�صن

مواقع جدي����دة ان�سم����ت موؤخرا اىل 
"ال�ستثنائية" التي يقوم  التحركات 
به����ا "داع�ش"، �سمن خط����ة النت�سار 
الت����ي يعتمدها التنظي����م �سمال بغداد 

والتي قد تنذر ب�"مفاجاآت".
وك�سفت )املدى( يف الأ�سابيع القليلة 
املا�سية ع����ن حتركات "غري طبيعية" 
للتنظي����م �سم����ال �سرقي دي����اىل، فيما 
يظه����ر انت�س����ار جدي����د جن����وب �سرق 

املو�سل.
وتق����ع التحركات ال�سابق����ة والالحقة 
يف  مايع����رف  �سم����ن  ارا�س����ي  يف 
الد�ستور ب�"املناط����ق املتنازع عليها" 
بني بغ����داد وحكومة القلي����م، والتي 
يحاول الطرفان موؤخرا �سد ثغراتها.

املناط����ق  بع�����ش  عم����ق  وي�س����ل 
اخلالي����ة م����ن الق����وات الحتادي����ة او 
وكرد�ستان  بغداد  "البي�سمركة" بني 
خ�سب����ة  بيئ����ة  وه����ي  ك����م،   7 اىل 

لتحركات امل�سلحني.
واجلديد يف حتركات "داع�ش" قرب 
املو�سل، التي كانت عا�سمة اخلالفة 
ال�سالمية املزعوم����ة يف 2014، بان 
جمامي����ع كب����رية تتنقل هن����اك خالفا 

للمفارز ال�سغرية املعروفة.
كم����ا يق����وم التنظيم يف تل����ك املناطق 
بن�س����ب حواجز وهمي����ة على الطرق 
الرئي�س����ة، وغالب����ا مايختطف اثرياء 
فدي����ة  عل����ى  للح�س����ول  اأبناوؤه����م  او 

لتمويل التنظيم.
بغ����داد  اأعلن����ت   ،2017 نهاي����ة  ويف 
�س����د  الع�سكري����ة  العملي����ات  انته����اء 
تنظي����م "داع�����ش"، لكن بع����د �سهرين 
ع����اد التنظيم اىل الظه����ور يف بع�ش 

املدن.
الق����وات  نف����ذت  احل����ني  ذل����ك  ومن����ذ 
التحال����ف  م����ع  بالتع����اون  العراقي����ة 
ال����دويل، نح����و 700 حمل����ة ع�سكرية 

ملالحقة ماتبقى من التنظيم.
 التفا�صيل �س3

)المدى( تك�صف ثاني موقع للتحركات المريبة للتنظيم

"داع�س" ي�سّير مفارز راجلة باأعداد كبيرة 
 خا�س/ المدىقرب المو�سل وتحذير من "مفاجاآت"

بعد "مماطالت" وازمات جفاف وانخفا�ش يف منا�سيب 
مي����اه دجلة والفرات خالل ف����رة ال�سيف، وقعت وزارة 
امل����وارد املائي����ة قبل يوم����ني مذك����رة تفاهم م����ع اجلانب 

الركي تتيح احل�سول على ح�سة مياه كاملة.
ورب����ط مراقب����ون بع�ش بنود ه����ذه املذكرة م����ع اتفاقية 
قان����ون ا�ستخدام املجاري املائي����ة الدولية يف الأغرا�ش 

غري املالحية لعام 1997.
ويق����ول م�ست�سار وزارة امل����وارد املائية ع����ون ذياب يف 
حدي����ث ل�)امل����دى(، اإن "تفعي����ل مذك����رة مي����اه م����ع تركيا 
للح�س����ول عل����ى ح�س����ة كامل����ة ل يعن����ي ال�ستغن����اء عن 
احل�س�����ش املائي����ة م����ع اجلان����ب الإي����راين او اجلان����ب 

ال�سوري"، مبينا انه " لكل مذكرة �ساأنها اخلا�ش".
وي�سيف ذياب، اأنه "ل يوجد رقم معني للح�س�ش املائية 
التي �ستتيحها تركيا"، معربا عن اأمله ب�"توفري اجلانب 

الركي ح�سة مائية كافية ل�سد احتياجات العراق".

وزي����ر املوارد املائية مهدي ر�سيد احلمداين اأ�سار بكلمة 
له يف "موؤمتر الأمن املائي من اأهم ركائز الأمن القومي"� 
ام�����ش الأول، اإىل اأن "ال����وزارة متكنت من تفعيل مذكرة 
التفاه����م مع تركي����ا، والتي مت توقيعه����ا يف العام 2009 
وعدل����ت العام 2014 وهي تتي����ح للعراق احل�سول على 
ح�س����ة كامل����ة"، لفت����ًا اىل اأن "هناك جلن����ة م�سركة مع 

تركيا مقرها يف العراق للتن�سيق مب�ساألة املياه".
ون���وه اىل اأن "املي���اه القادم���ة م���ن اي���ران واإن كان���ت 
ن�سبته���ا  %  15 ك���واردات مائية توؤثر ب�س���كل كبري على 
حمافظ���ة دي���اىل، لأن تغذي���ة املحافظة ب�س���كل كامل من 

مياه ايران".
واأ�س���اف اأن "اأزم���ة املي���اه لي�س���ت اأزم���ة وزارة، واإمنا 
ه���ي اأزمة بلد ب�سكل كامل، وناأم���ل باأن ي�ستمر الهتمام 
مبل���ف املياه لدى اجلميع"، موؤك���دًا اأن "هناك اإجراءات 
تنفيذي���ة وبروتوكوًل �سوت علي���ه جمل�ش الوزراء من 

اأجل حتديد ح�سة املياه القادمة من تركيا".
 التفا�صيل �س2

مراقبون دعوا اإلى و�صع �صتراتيجية لخزن المياه ومواجهة الجفاف 

العراق يفعل مذكرة تفاهم مع تركيا 
ل�سمان ح�سة مياه كاملة

  ترجمة / حامد احمد

ذك���ر رئي����ش املفو�سي���ة العلي���ا امل�ستقلة 
عدن���ان  جلي���ل  القا�س���ي،  لالنتخاب���ات 
خل���ف، ان الع���راق يتخذ اإج���راءات لغلق 
اأي���ة ثغ���رة للتالعب م���ن اأج���ل انتخابات 
عادل���ة واعدا باإع���الن النتائج يف غ�سون 

24 �ساع���ة م���ن موعد اغ���الق ال�سناديق، 
يف ح���ني ا�س���ارت رئي�س���ة بعث���ة املراقبة 
التابع���ة لالحت���اد الأوروب���ي، فيول فون 
كرام���ون، اىل ان فريقه���ا �سيق���وم باإعداد 
تقري���ر اويل بعد يومني م���ن النتخابات 
يح���وي ال�ستنتاجات الرئي�س���ة للمراقبة 
م���ع  النهائ���ي  التف�سيل���ي  التقري���ر  ام���ا 

التو�سيات ح���ول النتخابات امل�ستقبلية 
انته���اء  م���ن  �سهري���ن  بع���د  ف�سي�س���در 

الت�سويت.
وق���ال القا�س���ي خل���ف يف حدي���ث لوكالة 
ا�سو�سييتدبر�ش معلق���ا على ما يدور من 
كالم عن وجود حماولت ل�سراء اأ�سوات 
من قب���ل مر�سحني بقوله "م���ا ن�سمعه من 

هن���ا وهناك عن وجود مواطنني يقومون 
ببيع بطاقاتهم النتخابية، فان املفو�سية 

قد حددت تعليمات واحكاما �سارمة".
واأ�س���ار خل���ف اىل ان املفو�سي���ة ومن���ذ 
ف���رة تتلقى �س���كاوى مع اق���راب موعد 
النتخابات ا�ستملت على حوادث من قبل 
اأحزاب ت�ستخدم اأ�سلحة لرهيب ناخبني 

ناخب���ني. بطاق���ات  بي���ع  اىل  بالإ�ساف���ة 
كان���ت  النتخاب���ات  ونزاه���ة  �سرعي���ة 
مو�س���ع �سك مع ح���وادث عنف جرت �سد 
نا�سط���ني ومر�سح���ني م�ستقل���ني تخللتها 
الأ�سه���ر  قت���ل م�ستهدف���ة خ���الل  اح���داث 
الأخ���رية قبي���ل النتخاب���ات. وكان مقتل 
النا�سط اإيهاب الوزين يف كربالء قد دفع 

الكثريين لإعالنه���م مقاطعة النتخابات.
ف���ان  خل���ف،  القا�س���ي  تطمين���ات  رغ���م 
عراقي���ني م���ا يزالون على جان���ب عال من 
الت�سكيك، وان كثريا منهم غري مقتنع بان 
املوؤ�س�س���ة ال�سيا�سي���ة ق���ادرة على مترير 

ت�سويت عادل.
 التفا�صيل �س3

بعثة الرقابة االأوروبية ت�سدر تقريرها ال�سامل وتو�سياتها بعد �سهرين من انتهاء االنتخابات

 خا�س/ المدى

ت�س���اوؤم يطغ���ي على وج���وه الناخب���ني مع قرب 
موعد النتخابات الربملانية املزمع اجراوؤها يف 
العا�سر من ت�سري���ن الأول املقبل، اذ تتجه ن�سبة 

كبرية منهم نحو العزوف واملقاطعة.
ويتوق���ع مواطن���ون التقتهم )امل���دى(، اأن اجراء 
النتخاب���ات وع���دم اجرائها ل يغ���ري من املعادلة 
حم�سوم���ة،  امل�ساأل���ة  ان  اىل  م�سريي���ن  �سيئ���ا، 

واإعادة تدوير الوجوه امر غري م�ستبعد متاما.
ويق���ول م�سطفى زي���دان )31 �سن���ة( اإن "اجراء 
النتخاب���ات يف ظ���ل الفو�س���ى العارم���ة الت���ي 
ي�سهده���ا العراق وانتظار نتائ���ج اإيجابية ما هو 

ال �سحك على الذقون".
وي�سي���ف زيدان يف حديث ل�)املدى(، اأن "قانون 
النتخاب���ات اجلديد رغ���م اأهميته لكن���ه ما يزال 

غري متكامل ويفتقر للكثري من الروؤى".
ال���دورة  انتخاب���ات  اأ�س���ارك يف  "ل���ن  ويوؤك���د، 
وف���ق  مر�س���ح  وج���ود  لع���دم  وذل���ك  احلالي���ة 
"اك���ر  اأن  اىل  لفت���ا  املطلوب���ة"،  املوا�سف���ات 
م���ن 90 % م���ن املر�سح���ني ل ميلك���ون برناجما 

انتخابيا وا�سحا وجديا".
ويلف���ت زيدان اىل، ان "اغل���ب املر�سحني اجلدد 
متحزب���ني، وامل�ستقل���ني الآخري���ن ل ميتلك���ون 

تاريخا وا�سحا".
بدوره، يقول �سالم جوه���ر )29 �سنة(، "مل اعد 
اث���ق باأية �سخ�سي���ة �سيا�سية جدي���دة او قدمية 
وه���ذا ه���و نت���اج احلكوم���ات املتعاقب���ة �سيئ���ة 

ال�سيت".
النتخاب���ات  ف���رة  "قب���ل  جوه���ر،  وي�سي���ف 
املر�سح���ني،  اح���د  وع���دين   )2018( ال�سابق���ة 

وال���ذي ه���و اليوم نائ���ب يف الربمل���ان، بوظيفة 
حكومي���ة عند فوزه وما ان قفز مبن�سبه جتاهل 
وعده"، مت�سائال "من مل يقدر على م�ساعدة فرد 

واحد كيف �سيخدم �سعبا كامال؟".
ويتح���دث جوهر بنربة مت�سائمة وحمبطة، باأن 
"الو�سع العراقي لن يتغري مطلقا ولو بعد الف 
عام"، مبينا انه "مل ت���اأت لنا اأية دورة انتخابية 
مب���ن يف���ي بالوع���ود"، م�ست���دركا "الو�سع مزر 
جدا، ل ماء، ل كهرباء، ل اأمان، نحن نحتاج اىل 

رواتب، وال�سباب العاطل يحتاج اإىل عمل".
من جهته، يرى ح�س���ني رحيم )25(، اأن التغيري 
ال���ذي يطم���ح ال�سع���ب اإىل حتقيق���ه، ل يتحق���ق 
مبقاطع���ة النتخاب���ات، ب���ل بامل�سارك���ة الفعالة 

فيها.

ويقول رحيم يف حديث ل�)املدى(، اإن "املقاطعة 
�ستكون ال�سبيل لإع���ادة الوجوه ذاتها اإىل �سدة 
احلك���م، الوجوه التي مل حتق���ق اأدنى متطلبات 
العي����ش الرغي���د للمواط���ن، الوج���وه الت���ي مل 
ت�س���َع اإىل اإك�س���اء �س���ارع على الأق���ل )عدا فرة 
النتخاب���ات طبعًا(، وهي كذل���ك نف�سها الوجوه 
اجل�سع���ة الت���ي جعل���ت �س���وارع بغ���داد تغ����ش 

باملت�سولني دون حلول ناجعة لهم".
وي�سي���ف، اأن "�سنادي���ق الق���راع وحدها من 
ميكنها حتديد م�سري جديد لأربع �سنوات مقبلة 
على الع���راق، م�س���ري ناأمل خالل���ه انتهاء حقبة 
الظ���الم التي عا�سه���ا وما زال يعي�سه���ا ال�سعب، 

هي اأمال حتقيقها متعلق ب�سناديق القراع".
م���ن جهت���ه، يتوق���ع ريا����ش جمي���ل )27 عاما(، 

2018، حيث قاطع  انتخابات  �سيناريو  "تكرار 
العراقي���ون الت�سوي���ت ورغ���م ذل���ك مت تزوي���ر 
النتائ���ج والعراف بها"، م�سيف���ا "انا مت�سائم 
م���ن نتائ���ج ه���ذه النتخاب���ات ك���ون الح���زاب 
امل�سارك���ة مل تطب���ق قانون الح���زاب وم�سمون 
الد�ست���ور العراقي الذي مين���ع وجود الحزاب 
امل�سلح���ة، لكنن���ا نرى وج���ود اجنح���ة �سيا�سية 
للجهات امل�سلحة مر�سحة لالنتخابات و�سيكون 

لها متثيل ووجود يف الربملان العراقي".
وي�سي���ف مازح���ا ل�)امل���دى(، "اأف�س���ل ان ابي���ع 
�سوت���ي ب�50 األف دينار عراق���ي على اأن انتخب 
نف����ش الوجوه التي مل نر اأي خ���ري منها"، لفتا 
اىل اأن "مو�س���وع امل�سارك���ة الممي���ة يف ه���ذه 
فاملنظم���ات  ال�سبابي���ة،  ت�س���وده  النتخاب���ات 
الدولية �ستكون مراقب���ة ولي�ست م�سرفة ولي�ش 
من حقها التدخل او اتخاذ اجراءات حا�سمة يف 

حال ثبت تزوير النتائج".
وياأمل جميل يف الوقت نف�سه، ان "يكون كالمه 
عك����ش الواق���ع وان تاأت���ي النتخاب���ات املقبل���ة 
باأ�سخا�ش يك���ون �سعارهم احلقيق���ي وولوؤهم 

هو العراق قبل كل �سي". 
ويح���ق لأك���ر م���ن 25 ملي���ون مواط���ن الإدلء 
باأ�سواته���م يف النتخاب���ات املقبل���ة، وطبع���ت 
البطاق���ات البايومري���ة لأك���ر م���ن 17 مليونًا 
منه���م، وت�س���رط مفو�سي���ة النتخاب���ات عل���ى 
البقي���ة حتدي���ث بياناته���م ليكون له���م احلق يف 

الت�سويت بوا�سطة البطاقة الإلكرونية.
ويتناف����ش 3249 مر�سح���ًا بع�سه���م م�ستقل���ون 
و109  حتالف���ًا   21 ع���ن  مر�سح���ون  وبع�سه���م 
اأح���زاب واأط���راف �سيا�سي���ة، عل���ى �سغ���ل 329 

مقعدًا هو عدد مقاعد جمل�ش النواب.

قالوا اإن 90 % من المر�صحين ل يملكون برنامجًا انتخابيًا حقيقيًا
مواطنون مت�سائمون من "االنتخابات المقبلة": نتائجها مح�سومة 

واإعادة تدوير الوجوه غير م�ستبعد  بغداد/ فرا�س عدنان

دع���ا حتال���ف الفت���ح بزعامة ه���ادي العام���ري، اأم�ش 
الأح���د، اإىل الريث يف اإبرام عق���د يتعلق مبعلومات 
العربي���ة  اململك���ة  م���ع  للم���رور  العام���ة  املديري���ة 
يتعل���ق  اأن مو�سوع���ه خط���ري  ال�سعودي���ة، معت���ربًا 
باجلان���ب ال�سي���رباين ومي�ش الأم���ن القومي للبالد، 
مقرح���ًا عر�س���ه عل���ى الكت���ل ال�سيا�سي���ة وجمل����ش 
الن���واب بغية معرف���ة جمي���ع جوانبه، لكن���ه راأى اأن 
الأف�سل ه���و اإ�سناد املهمة اإىل �سركات وطنية عراقية 

لها القدرة والكفاءة.
وقال النائب عن التحالف حممد ال�سبكي، يف ت�سريح 

اإىل )املدى(، اإن "حتالف الفتح اأ�سدر بيانًا وا�سحًا يف 
الراب���ع من �سهر اأيلول باأنه ل يقبل ويعار�ش التعاقد 
مع ال�سركة ال�سعودية ب�ساأن املديرية العامة للمرور".

واأ�س���اف ال�سبك���ي، اأن "العق���د يت�سم���ن معلوم���ات 
به���ذه  التفا�سي���ل  وكاف���ة  ال�سي���ارات  وبيان���ات 
املو�سوع���ات احل�سا�سة، التي ينبغ���ي اأن تبقى باأياد 

وطنية".
واأ�س���ار، اإىل اأن "امل�س���ي به���ذا التف���اق ينبغ���ي اأن 
ي�سبقه تفاهم �سيا�سي م���ع الكتل ل�سيما بعد الرف�ش 
ال���ذي �سجلناه يف وقت �ساب���ق، واتفقت معنا جهات 

اأخرى لها ثقلها يف امل�سهد ال�سيا�سي".
 التفا�صيل �س2

تحالف الفتح يطالب بالتريث في اإبرام 
عقد مع ال�سعودية للبيانات المرورية 

 خا�س / المدى

على الرغ���م من اإع���الن اللجنة القانوني���ة، جاهزية 
قان���ون الع�سوائي���ات للت�سويت علي���ه يف الربملان، 
اإل اأن القان���ون مل يدرج عل���ى جدول اعمال املجل�ش 

طيلة ال�سنوات الثالث املا�سية.
وك�سف ع�س���و جلنة اخلدمات، عبا����ش يابر، ام�ش 
الح���د، ع���ن اجله���ات الت���ي تعط���ل ت�سري���ع قانون 
الع�سوائي���ات، مبين���ا ان بع����ش الكت���ل ال�سيا�سي���ة 

تعتربه قانون جذب انتخابي.
"قان���ون  اإن  ل�)امل���دى(،  ت�سري���ح  يف  ياب���ر  وق���ال 
الع�سوائي���ات قان���ون مه���م لن هن���اك ن�سبة 27 % 
من �سكان العراق ي�سكنون الع�سوائيات"، مبينا ان 
"جلنة اخلدمات بادرت يف بداية المر بعقد ور�ش 
ملناق�سة القانون وان�ساجه بال�سكل الكامل وطرحه 

ملجل�ش النواب لقراءته قراءة اوىل وثانية".

وبني ان "فرة النتخابات املبكرة جعلت من قانون 
الع�سوائي���ات حت���ت اعرا����ش الكت���ل ال�سيا�سي���ة 

باعتباره ملف جذب انتخابي".
ولف���ت اىل ان "هنال���ك تعطي���ال مل�س���روع القان���ون 
م���ن هي���اأة رئا�س���ة جمل����ش الن���واب، وب�سغ���ط من 
كت���ل �سيا�سية لعدم متري���ر القانون �سم���ن الدورة 
ال�سيا�سي���ة  الكت���ل  "اغل���ب  ان  موؤك���دا  احلالي���ة"، 

تعر�ش على اكمال قانون الع�سوائيات".
و�سه���دت العا�سم���ة بغ���داد واملحافظ���ات العراقية، 
انت�س���ارًا كب���ريًا للع�سوائيات )التج���اوزات( خالل 
العقدي���ن املا�سي���ني، وحتّول���ت بع����ش امل�ساح���ات 
الفارغة واملناطق الزراعية وال�سناعية اإىل مناطق 
�سكني���ة ع�سوائية مكتظة ب���اآلف الأ�سخا�ش و�سط 
والبيئ���ة  احلي���اة  مقوم���ات  اأب�س���ط  اإىل  افتقاره���ا 
ال�سحية وغي���اب �سبه تام للخدم���ات، بالتزامن مع 

تقل�ش امل�ساحات اخل�سراء �سنة بعد اأخرى.

الكتل الكبيرة تعرقل تمرير قانون الع�سوائيات

باعة ادوات �سيد اال�سماك يف �سوق ال�سواكة .. عد�سة: حممود روؤوف 
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ويقول م�شت�ش���ار وز�رة �لمو�رد �لمائية 
ع���ون ذي���اب ف���ي حدي���ث ل�)�لم���دى(, �إن 
"تفعي���ل مذكرة مياه مع تركيا للح�شول 
عل���ى ح�شة كاملة ال يعن���ي �ال�شتغناء عن 
�لح�ش����س �لمائية مع �لجان���ب �الإير�ني 
�و �لجان���ب �ل�ش���وري", مبينا �ن���ه " لكل 

مذكرة �شاأنها �لخا�س".
رق���م  يوج���د  "ال  �أن���ه  ذي���اب,  وي�شي���ف 
معي���ن للح�ش�س �لمائية �لت���ي �شتتيحها 
ب�"توفي���ر  �أمل���ه  ع���ن  معرب���ا  تركي���ا", 
�لجان���ب �لتركي ح�شة مائي���ة كافية ل�شد 
�لم���و�رد  وزي���ر  �لع���ر�ق".  �حتياج���ات 
�لمائية مهدي ر�شي���د �لحمد�ني �أ�شار في 
كلمة ل���ه ب�"موؤتمر �الأم���ن �لمائي من �أهم 
ركائز �الأم���ن �لقومي"� �م����س �الأول, �إلى 
�أن "�ل���وز�رة تمكن���ت م���ن تفعي���ل مذكرة 
�لتفاه���م م���ع تركي���ا, و�لتي ت���م توقيعها 
ف���ي �لع���ام 2009 وعدل���ت �لع���ام 2014 
وهي تتيح للع���ر�ق �لح�شول على ح�شة 
كاملة", الفتًا �لى �أن "هناك لجنة م�شتركة 
مع تركيا مقرها ف���ي �لعر�ق للتن�شيق في 

م�شاألة �لمياه".
ونوه �ل���ى �أن "�لمياه �لقادم���ة من �ير�ن 
و�إن كان���ت ن�شبتها  % 15 ك���و�رد�ت مائية 
توؤث���ر ب�شكل كبي���ر على محافظ���ة ديالى, 

الأن تغذية �لمحافظة ب�شكل كامل من مياه 
�ير�ن". و�أ�ش���اف �أن "�أزمة �لمياه لي�شت 
�أزم���ة وز�رة, و�إنما هي �أزم���ة بلد ب�شكل 
كامل, وناأمل ب���اأن ي�شتمر �الهتمام بملف 
�لمي���اه ل���دى �لجميع", موؤك���دً� �أن "هناك 
�إج���ر�ء�ت تنفيذي���ة وبروتوك���واًل �شوت 
علي���ه مجل����س �ل���وزر�ء من �أج���ل تحديد 

ح�شة �لمياه �لقادمة من تركيا".
�لمنب���ع  "دول  �أن  �لحمد�ن���ي  وتاب���ع 
��شتغل���ت �لو�شع �لعر�ق���ي ما بعد 2003 
و�ن�ش���اأت �لكثير م���ن �لم�شاري���ع, خا�شة 
و�أن �أكث���ر م���ن  % 90 من �لم���و�رد �لمائية 
منابعه���ا خ���ارج �لع���ر�ق", م�شي���رً� �ل���ى 
�أن "�لتط���ور �لكبي���ر و�لزي���ادة في �لنمو 
�ل�شكان���ي حمال �أعب���اء �إ�شافي���ة للوز�رة 

بتاأمين مياه �ل�شرب و�لزر�عة".
و�أو�ش���ح �أن "�الأم���ن و�لمي���اه مرتبط���ان 
مل���ف  م���ع  �لتعام���ل  و�أن  كبي���ر,  ب�ش���كل 
�لمي���اه ح�شا�س جد�", مبينًا �أن "�لوز�رة 
و�شعت در��ش���ة �شتر�تيجي���ة باال�شتر�ك 
�لدول���ة ولغاي���ة  م���ع جمي���ع موؤ�ش�ش���ات 
2035 وه���ذه �لدر��شة تحتاج �لى �أمو�ل 
كثي���رة, و�لو�شع �لمالي للدولة ال يتحمل 
ب���دوره, يق���ول م�شت�ش���ار لجن���ة  ذل���ك". 
�لزر�عة �لنيابية ف���ي �لبرلمان في حديث 
ل�)�لم���دى(, �إن "مذكرة �لتفاهم ت�شم عدة 
مح���اور, �لمحور �الأول �عت���ر�ف �شمني 

لتركي���ا باأن نه���ري دجلة و�لف���ر�ت نهر�ن 
عاب���ر�ن للح���دود ولي�شا نهري���ن محليين 

وهذ� تطور مهم لتركيا".
�ش���م  �لثان���ي  "�لمح���ور  �ن  وتاب���ع, 
تخ�شي����س ح�شة مائية رغ���م �نها لم تكن 
ح�ش���ة رقمي���ة و�نم���ا ح�ش���ة �فتر��شي���ة 
�أن  مبين���ا  �لتفاه���م",  مذك���رة  ��شعف���ت 
)خام�ش���ا(  �لبن���د  ف���ي   1997 "�تفاقي���ة 
�لمنب���ع  دول  عل���ى  �ن���ه  �ل���ى  ��ش���ارت 

تخ�شي����س ح�ش���ة ل���دول �لم�ش���ب وهنا 
�شتتو�ل���ف مذك���رة �لتفاهم م���ع �التفاقية 
�لدولية", الفتا �لى �أن "�لفقرة �لثالثة من 
�تفاقي���ة 1997 ف���ي �لبن���د )تا�شعا( �كدت 
�نه على دول �لمنب���ع عدم �ال�شر�ر بدول 
�لم�شب, ومذكرة �لتفاهم �لحالية ��شارت 

�لى تقا�شم �ل�شرر بين �لدولتين".
و�تفاقي���ة 1997, هي وثيقة �أقرتها �الأمم 
تتعل���ق   1997 �أي���ار   21 ف���ي  �لمتح���دة 

با�شتخد�م���ات و�لحف���اظ عل���ى كل �لمياه 
�لعابرة للح���دود �لدولية, بما فيها �لمياه 
�ل�شطحي���ة و�لمي���اه �لجوفي���ة. �أخذً� في 
�العتب���ار �لطلب �لمتز�يد على �لماء و�أثر 
�ل�شل���وك �لب�ش���ري, فق���د و�شع���ت �الأم���م 
�لمتح���دة م�ش���ودة لت�شاعد عل���ى �لحفاظ 
�لمائي���ة  �لم���و�رد  و�إد�رة  �لم���اء  عل���ى 
لالأجيال �لحا�شرة و�لم�شتقبلة. ولتدخل 
حيز �لتنفي���ذ, �حتاجت �لوثيقة لت�شديق 

35 بلد, ولكن حت���ى 2008 تلقت �أقل من 
ن�شف �لع���دد �لمطل���وب, بت�شديقات 16 
دولة. وبالرغم م���ن عدم �لت�شديق عليها, 
ف���اإن �لوثيق���ة تعتب���ر خطوة هام���ة نحو 

�لتو�شل لقانون دولي يحكم �لمياه.
�لتفاه���م  "مذك���رة  �أن  �لمخت���ار,  وي���رى 
غي���ر كافي���ة, ويج���ب معه���ا �إع���ادة �لنظر 
بال�شيا�ش���ة �لزر�عي���ة", م�شي���ر� �ل���ى �أن 
�لمياه  م���ن  �كث���ر  مي���اه  يه���در  "�لع���ر�ق 

�الآتية له". ودع���ا م�شت�شار لجنة �لزر�عة 
�لنيابية �لى "و�شع �شتر�تيجية و��شحة 
لخ���زن �لمياه ومو�جه���ة �ل�شحة و�زمات 

�لجفاف غير �لم�شتبعدة م�شتقبال".
�ل���ى ذل���ك, ق���ال م�شت�ش���ار �الأم���ن �لقومي 
قا�شم �الأعرجي في كلم���ة له خالل موؤتمر 
�الأمن �لمائي, �إن "وز�رة �لمو�رد �لمائية 
تعمل ب�شكل جدي من �أجل مو�رد �لعر�ق 
�لمائي���ة, الأنه���ا تدخل في جمي���ع �شوؤونه 
يمك���ن  "ال  �أن���ه  و�أ�ش���اف  �لحياتي���ة". 
�لتنازل عن حقوق �ل�شعب, و�أن �لمطالبة 
ثقاف���ة",  تك���ون  �أن  يج���ب  بالحق���وق 
موؤك���دً� �أنه "يج���ب �أن تكون هن���اك ثقافة 
مجتمعي���ة للحر�س على �لمي���اه, ويجب 
�لعم���ل على تر�شي���د �ال�شته���الك". و�شدد 
�لقوم���ي  �الأم���ن  "م�شت�شاري���ة  �أن  عل���ى 
د�عم���ة لجه���ود وز�رة �لم���و�رد �لمائي���ة 
ويجب �لدفاع عن �ال�شتحقاق �لوطني".

��شتقب���ل   2020 �لثان���ي  ت�شري���ن  وف���ي 
�شفير �لعر�ق لدى �أنقرة ح�شن �لجنابي, 
مبع���وث �لرئي�س �لتركي ل�ش���وؤون �لمياه 
م���ع �لع���ر�ق ف���ي مبن���ى �ل�شف���ارة باأنقرة 
بح�ش���ور ممثلي���ن ع���ن وز�رة �لخارجّية 
�لتركي���ة,  �لزر�ع���ة  ووز�رة  �لتركي���ة, 
و�لمديرية �لعامة لالأ�شغال �لهيدروليكية 
و�ش���ل   ,2019 تم���وز  وف���ي  �لتركي���ة. 
في�ش���ل �أر �أوغلو مبعوث �لرئي�س �لتركي 
ل�شوؤون �لمياه مع �لعر�ق �إلى بغد�د للقاء 
عدد م���ن �لم�شوؤولي���ن �لعر�قيين, وقالت 
�إن  �لعر�قي���ة,  �لمائي���ة  �لم���و�رد  وز�رة 
و�رد�ت نهر دجلة من �لمياه عند �لحدود 
�لتركي���ة �شتنخف����س م���ن 20.93 ملي���ار 
متر مكعب �شنوي���ًا �إلى 9.7 مليار�ت متر 
مكعب بعد �فتتاح �شد �إلي�شو �لتركي على 
نهر دجلة. وق���ال في�شل �أر �أوغلو حينها, 
�إن "تركي���ا �شت�شتمر بالوقوف �إلى جانب 
�لع���ر�ق بخ�شو�س مياه دجل���ة و�لفر�ت 

و�إد�رتها ب�شكل �شحيح".

مراقب�ن دع�ا اإلى و�سع �ستراتيجية 
العراق يفعل مذكرة تفاهم مع تركيا ل�صمان ح�صة مياه كاملةلخزن المياه وم�اجهة الجفاف 

 بغداد/ فرا�س عدنان

دعا تحالف الفتح بزعامة 
هادي العامري، اأم�س االأحد، 

اإلى التريث في اإبرام عقد 
يتعلق بمعل�مات المديرية 

العامة للمرور مع المملكة 
العربية ال�سع�دية، معتبراً اأن 

م��س�عه خطير يتعلق بالجانب 
ال�سيبراني ويم�س االأمن الق�مي 

للبالد، مقترحًا عر�سه على 
الكتل ال�سيا�سية ومجل�س الن�اب 

بغية معرفة جميع ج�انبه، 
لكنه راأى اأن االأف�سل ه� اإ�سناد 

المهمة اإلى �سركات وطنية 
عراقية لها القدرة والكفاءة.

وق���ال �لنائب ع���ن �لتحالف محم���د �ل�شبكي, 
في ت�شريح �إلى )�لم���دى(, �إن "تحالف �لفتح 
�أ�ش���در بيان���ًا و��شح���ًا ف���ي �لر�بع م���ن �شهر 
�أيل���ول باأن���ه ال يقب���ل ويعار����س �لتعاق���د مع 
�ل�شرك���ة �ل�شعودي���ة ب�ش���اأن �لمديري���ة �لعامة 

للمرور".
يت�شم���ن  "�لعق���د  �أن  �ل�شبك���ي,  و�أ�ش���اف 
وكاف���ة  �ل�شي���ار�ت  وبيان���ات  معلوم���ات 
�لتفا�شي���ل به���ذه �لمو�شوع���ات �لح�شا�ش���ة, 

�لتي ينبغي �أن تبقى باأياد وطنية".
و�أ�شار, �إل���ى �أن "�لم�شي بهذ� �التفاق ينبغي 
�أن ي�شبق���ه تفاه���م �شيا�شي مع �لكت���ل ال�شيما 
بعد �لرف����س �لذي �شجلناه ف���ي وقت �شابق, 
و�تفق���ت معن���ا جه���ات �أخ���رى له���ا ثقله���ا في 

�لم�شهد �ل�شيا�شي".
وبي���ن �ل�شبك���ي, �أن "غي���اب مجل����س �لنو�ب 
ف���ي ه���ذه �لم���دة �شاع���د عل���ى �لتوج���ه له���ذ� 
�التفاق, وبالتال���ي يتوجب �لعودة �إلى �لكتل 
�ل�شيا�شي���ة, وع���دم �لتف���رد م���ن قب���ل �ل�شلطة 

�لتنفيذية".
وي���رى, �أن "مخاوفن���ا تن���درج �شم���ن بعدين 
�شيا�شيي���ن مهمي���ن, �الأول, �أمن���ي �شيبر�ن���ي 
يتعل���ق باأتمتة �لمعلومات ومنحه���ا �إلى جهة 
�أخ���رى خارجية, حيث نوؤك���د �أن هذ� �الإجر�ء 
غي���ر �شحيح, فذل���ك من �خت�شا����س �لجهات 

�لوطنية �لم�شوؤولة عن �الأمن �لقومي".
�لثان���ي  "�لبع���د  �أن  عل���ى  �ل�شبك���ي,  و�ش���دد 
قانون���ي, فه���ذه �التفاقي���ة ل���م تعر����س عل���ى 
مجل�س �لن���و�ب وبالتالي يفتر�س �أن يح�شل 

هناك تريث بالم�شي في �لعقد".
و�أو�ش���ح, �أن "�ل���دورة �لنيابية ل���م تنته �إلى 
حين �ل�شابع من �ل�شهر �لمقبل, وهناك مت�شع 
من �لوقت من �أجل �إطالع �لكتل �لنيابية على 
�لعق���د بغية �إنه���اء حالة �لتخ���وف و�لذي هو 

�شعور م�ش���روع في ظل �لظ���روف �ل�شيا�شية 
�لحالية".

ويجد �ل�شبكي, �أن "�لم�شي في هكذ� �تفاقات 
تتعل���ق باالأم���ن �لقوم���ي ينبغ���ي �أن يح�ش���ل 
�شم���ن ق���ر�ر وطن���ي ي�شم���ل جمي���ع �ل�شركاء 

وعدم تفرد جهة به دون �الأخرى".
محلي���ة  �ش���ركات  �إل���ى  ب�"�للج���وء  ون�ش���ح 
ر�شينة, فمو�شوع �لعقد لي�س على درجة من 
�لتعقيد �لذي يتطلب مع���ه �لذهاب �إلى جهات 
من خارج �لعر�ق, فنحن لدينا مخاوف كبيرة 
ك���ون هذ� �لمو�ش���وع يتعلق باالأم���ن �لقومي 
د�خ���ل  تبق���ى  �أن  ينبغ���ي  بيان���ات  و�شالم���ة 

�لبالد".
يك���ون  "�لح���ل  �أن  �ل���ى  �ل�شبك���ي,  وم�ش���ى 
�إل���ى وجه���ة نظ���ر  �أم���ا لال�شتم���اع  بالتري���ث 
�أو  �التف���اق  عل���ى  و�إطالعه���م  �لر�ف�شي���ن 
�النتظ���ار لحي���ن �النتخاب���ات, وعندها �شيتم 
حل �لبرلم���ان وتحول �لحكومة �إلى ت�شريف 
مه���ام يومي���ة, وحينها �شيتاأجل ه���ذ� �التفاق 

�إلى �لدورة �النتخابية �لمقبلة".
ي�ش���ار �إل���ى �أن �لعالقات �لعر�قي���ة �ل�شعودية 
ق���د �شه���دت تط���ورً� ملحوظ���ًا, بع���د �شنو�ت 
طويل���ة م���ن �لقطيعة, وظهر ه���ذ� �لتطور من 
خالل �لزيار�ت �لمتك���ررة لم�شوؤولي �لبلدين 
ومناق�ش���ة ملف���ات ع���دة �أهمها زي���ادة �لتبادل 
�لتج���اري عب���ر منفذ عّرع���ر �لح���دودي, فيما 
تتح���دث م�شادر ع���ن قرب زي���ارة مهمة يقوم 
به���ا ولي �لعه���د �ل�شعودي محمد ب���ن �شلمان 

�إلى بغد�د.

م���ن جانب���ه, ذك���ر �لنائ���ب �الآخر ع���ن تحالف 
�لفت���ح ح�شن �شاكر في ت�شريح �إلى )�لمدى(, 
�أن "وز�رة �لد�خلي���ة تعاقدت في وقت �شابق 
مع �شرك���ة �ألماني���ة وقامت بطب���ع �لعديد من 

�للوحات �لمرورية".
وتاب���ع �شاك���ر, �لقيادي ف���ي منظمة ب���در, �أن 
"�لجه���ات �لحكومية بح�شب ما و�شلتنا من 
معلوم���ات ت�شع���ى �إلى �إلغاء �لعق���د وتحويله 
�إل���ى �ل�شعودية, وهو قر�ر مرفو�س من قبلنا 

رف�شًا قاطعًا".
وبّرر موقفه, باأن "�لعقد من �لناحية �لقانونية 
مع �ل�شركة �الألماني���ة ما ز�ل م�شتمرً�, كما �أن 
�لمو�شوع متعلق بالجانب �الأمني وال ينبغي 

�أن يتحول �إلى �ل�شعودية".
و�نته���ى �شاكر, �إل���ى "�ش���رورة �أن يلقى هذ� 
�لعقد رف�شًا من مختلف �الأو�شاط �ل�شيا�شية, 
و�الأمن �لوطني للعر�ق ينبغي �أن يكون فوق 

كل �عتبار".
وقب���ل ذل���ك, كان���ت كتل���ة �شادق���ون �لممث���ل 
لع�شائ���ب �أه���ل �لح���ق و�لمن�شوي���ة لتحالف 
�لفت���ح, ق���د �أعلن���ت ه���ي �الأخرى ع���ن رف�شها 
للعق���د, وح���ذرت من �لم�ش���ي ب���ه العتبار�ت 
�شيا�شي���ة و�أمنية, وذهبت �إل���ى �أن "منظومة 
�لم�ش���روع �لوطن���ي" �لحالي���ة ت�ش���د �لحاجة 

فيما يتعلق بتنظيم �لبيانات �لمرورية.
وكان���ت �لحكوم���ة �ل�شعودي���ة ق���د �أعلنت في 
مطل���ع �ل�شه���ر �لحالي ع���ن توقي���ع جملة من 
�لعقود مع �لعر�ق في مجاالت �لمنافذ �لبرية 

و�لبحرية و�لجوية.

حتالف الفتح يطالب بالرتيث يف اإبرام عقد مع ال�صعودية للبيانات املرورية

بعد "مماطالت" وازمات جفاف وانخفا�س يف منا�سيب 
مياه دجلة والفرات خالل فرتة ال�سيف، وقعت وزارة 

امل�ارد املائية قبل ي�مني مذكرة تفاهم مع اجلانب 
الرتكي تتيح احل�س�ل على ح�سة مياه كاملة.

وربط مراقب�ن بع�س بن�د هذه املذكرة مع اتفاقية 
قان�ن ا�ستخدام املجاري املائية الدولية يف االأغرا�س 

غري املالحية لعام 1997.
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�أفادت ع�شوة مجل�س �لن����و�ب و�لمر�شحة �لم�شتقلة 
�ينا�����س �لمك�شو�شي, باأن هن����اك في بع�س �لمناطق 
و�الق�شي����ة �لتابعة لمحافظة و��ش����ط, توّجها ورغبة 
كبيرة من قب����ل �لمو�طنين للم�شاركة في �النتخابات 
م����ن �جل �لتغيي����ر, فيما يرى ع�ش����و ومر�شح تحالف 
�لفت����ح خال����د �ل�ش����ر�ي �ن �لفت����ح و�لكتل����ة �ل�شدرية 
و�لحكم����ة لهم جمهوره����م �لخا�س, وه����ذه هي �برز 

�لقوى �ل�شيا�شية �لمتناف�شة في محافظة و��شط.
 �لمك�شو�ش����ي, قالت في ت�شري����ح �شحفي �ن "هناك 
ق�شم����ا م����ن �لناخبي����ن لدي����ه حالة م����ن �لياأ�����س, وهو 
يمتل����ك بطاقة �لناخ����ب, لكن����ه ر�ف�����س �لم�شاركة في 
�النتخاب����ات, وبالتال����ي لديه قناع����ة �ن م�شاركته في 
�النتخاب����ات لن تجدي نفعًا, على �عتبار �ن �لدور�ت 

�ل�شابقة لم تحقق له �ي �شيء".
 وبخ�شو�����س �ش����ر�ء بطاق����ات �لناخبي����ن �و �ش����ر�ء 
ذممه����م, �أو�شح����ت �لمك�شو�ش����ي �ن "ه����ذه �لحال����ة 
متك����ررة ف����ي �لكثير م����ن �لمحافظات وف����ي �لدور�ت 
�النتخابية �ل�شابقة", مطالبة "�لجهات �لمخت�شة �ن 

تقوم بو�جبها تجاه هذه �لحاالت".
 وم����ن �لمقّرر �إج����ر�ء �نتخابات برلماني����ة مبكرة في 
�لع����ر�ق, في 10 ت�شري����ن �الأول 2021 �لمقبل, حيث 
�شتت����م عملي����ة �لت�شوي����ت في جمي����ع �أنح����اء �لعر�ق 

و�إقليم كرد�شتان.
كان����ت  و�ل�شلط����ة,  �لمنفل����ت  و�ل�ش����الح  "�الأم����و�ل   
�ذ�  خا�ش����ة  �ل�شابق����ة,  �ل����دور�ت  ف����ي  موج����ودة 
كان����ت جه����ات لديها من ه����و ف����ي �ل�شطل����ة �لتنفيذية 
لي�شتثم����ره", وف����ق �لمك�شو�ش����ي, و�لت����ي ��ش����ارت 
�ل����ى �ن "هذه �لجهات ف����ي ��شتثماره����ا ح�شلت على 
��ش����و�ت و�نطلقت في �ل����دور�ت �ل�شابقة, وهذ� �مر 
متعارف عليه, �شخ�س بحك����م مدير عام �و قائممقام 
لديه �دو�ت����ه في�شتخدمها في تحقيق ما يريد �لناخب 

من مطالب معينة".
 و��شاف����ت �ن "�لنائب ال ي�شتطي����ع �ن يقدم مثل هذه 
�لمطال����ب الأن دوره ت�شريعي, لكن ما يمكن �ن يقدمه 
�ن يذهب �لى �لجهات �لمعنية لت�شهيل �المر", مبينة 
�ن "�شنادي����ق �القت����ر�ع ه����ي �لت����ي �شتح����دد من هي 

�لجهة �لتي �شتفوز في محافظة و��شط".
 ب����دوره, ق����ال ع�ش����و ومر�ش����ح تحال����ف �لفت����ح خالد 
�ل�ش����ر�ي �ن "محافظ����ة و��ش����ط فيه����ا ث����الث دو�ئ����ر 
�نتخابي����ة, �لد�ئ����رة �الول����ى فيه����ا ثالث����ة مر�شحين, 
فيه����ا رجلي����ن  �لثاني����ة  رجلي����ن و�م����ر�أة, و�لد�ئ����رة 
و�م����ر�أة, و�لد�ئرة �لثالثة فيها ثالث����ة رجال و�مر�أة, 
ومقع����د �آخ����ر لكوتا �القلي����ات للكرد �لفيليي����ن ليكون 

مجم����وع �لمقاع����د ف����ي ه����ذه �لمحافظ����ة 12 مقع����دً� 
يتناف�س عليها 123 مر�شحًا".

 و�أو�ش����ح �ل�ش����ر�ي �ن "�لناخبين في هذه �لمحافظة 
�لر�ف�ش����ون  منه����م  �ج����ز�ء,  ثالث����ة  �ل����ى  ينق�شم����ون 
و�آخ����رون مع �جر�ء �النتخاب����ات, و�لبع�س �الآخر ال 
يعل����م هل �ن  �النتخابات هي في �لم�شار �ل�شحيح �م 

ال".
 �ل�ش����ر�ي ��ش����ار �ل����ى �ن "�لي����وم تحال����ف �لفتح لديه 
�لجمه����ور �لو��ش����ع و�لكبي����ر, و�لكتل����ة �ل�شدرية لها 
و�لحكم����ة  �لخا�����س,  جمهوره����ا  وله����ا  جماهيره����ا 
�ي�ش����ا له جمه����وره �لخا�س, وهذه ه����ي �برز �لقوى 

�ل�شيا�شية �لمتناف�شة في محافظة و��شط".
 "هن����اك �لكثير من �لذين ي�شتغل����ون �لمال �ل�شيا�شي 
وم����ا يتمتعون به من �شلطة ف����ي �لرئا�شات و�لمر�كز 
�لمهم����ة, وهناك م����ن ي�شتغل نفوذه ف����ي �لمحافظة", 
وف����ق �ل�ش����ر�ي, �ل����ذي ��ش����ار �ل����ى �ن����ه "الب����د من �ن 
تك����ون هناك نظ����رة و�قعية للمزيفي����ن �لذي ينظرون 

لم�شالحهم لك�شفهم وك�شف ما يعملون عليه". 
�ما بالن�شب����ة لل�شالح �لمنفلت �لذي ق����د ي�شكل خطرً� 
على توجهات �لناخبين, �كد مر�شح تحالف �لفتح �ن 
"�ل�شالح �لمنفلت بيد ع�شابات غير خا�شعة للقانون 
وال ه����ي ج����زء م����ن �لدول����ة, وه����ذ� يعتب����ر م�ش����ادرة 

مبا�شرة لرغبات �لمجتمع".
و��ش����اف �ن "�لع�شائ����ر ف����ي ه����ذه �لمحافظ����ة تتمتع 
بع����دد كبي����ر م����ن �لقبائل �ال�ش����الء وهم م����ن يوؤ�ش�س 
طاب����ع  ه����و  �لع�شائ����ري  و�لطاب����ع  �لديمقر�طي����ة, 
��شا�ش����ي ف����ي تكوي����ن �و��ش����ر �لمجتم����ع �لو��شطي, 
وهو �لعن�ش����ر �لمهم في رف����د �لموؤ�ش�شات برجاالتها 

و�شخو�شها �لمهمين".
 ي�ش����ار �لى �ن ع����دد �لناخبي����ن في محافظ����ة و��شط, 
�لذي����ن تحق له����م �لم�شارك����ة في �النتخاب����ات �لمقبلة 
886790 ناخبا موزعين على ثالث دو�ئر �نتخابية, 

في 9 �ق�شية و9 نو�حي في هذه �لمحافظة.
 يذك����ر �أن �لمفو�شي����ة �لعلي����ا �لم�شتقّل����ة لالنتخابات 
�أ�ش����ارت �إل����ى �أن ع����دد �لذي����ن يح����ق له����م �لم�شارك����ة 
و�لت�شوي����ت ف����ي �النتخاب����ات �لبرلماني����ة �لعر�قي����ة 

�لمقبلة, يبلغ 24 مليونًا و29 �ألفًا و927 �شخ�شًا.
 ع�ش����و لجن����ة �لمر�قبي����ن �لدوليي����ن ف����ي �لمفو�شية 
�لعلي����ا �لم�شتقلة لالنتخاب����ات, �لح�شن قب�س, ذكر �أن 
ع����دد �لمر�قبي����ن �لدوليي����ن لمر�قب����ة �النتخابات في 

�لبالد يبلغ �كثر من 240 مر�قبًا.
 وق����ال قب�����س �إن "�كث����ر م����ن 240 مر�قبًا دولي����ًا, من 
عدة �شف����ار�ت ومنظمات مهتمة بال�ش����اأن �النتخابي, 
�شير�قبون �لعملية �النتخابية في �لعر�ق", مو�شحًا 

�أن "عدد �لمر�قبين في تز�يد ب�شكل عام".

وا�صط.. رغبة �صعبية باإحداث التغيري وثالث 
قوى تهيمن على امل�صهد 

بّرر م�قفه باأن االتفاق يم�س االأمن ال�سيبراني الق�مي
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�أف���اد م�ش���وؤول �شعب���ة �ع���الم مكت���ب نينوى, 
�شفي���ان حات���م, ب���اأن نح���و 25% مم���ن يح���ق 
له���م �النتخاب ف���ي �لمحافظ���ة, ل���م يت�شلمو� 
�لبطاق���ات �النتخابي���ة لح���د �الآن, م�شير� �لى 
�أن �لمناط���ق �لغربية, وال�شيم���ا �شنجار, هي 
�أكثر �لمناطق �لتي لم يت�شلم �لمو�طنون فيها 
بطاقاته���م.  وقال حات���م �إن "ت�شليم �لبطاقات 
�لبايومتري���ة بالن�شب���ة للت�شوي���ت �لع���ام في 
�لمحافظ���ة تجاوز 75%", مو�شحًا �أن "ن�شب 
ت�شل���م �لبطاق���ات �النتخابية تتف���اوت ح�شب 

�لمر�كز �لمنت�شرة في محافظة نينوى".
 ولفت �ل���ى �أن "ن�شبة من لم يت�شلم �لبطاقات 
�النتخابي���ة تقدر بنح���و 25%, وغالبيتهم في 
�لمناطق �لغربية, مثل �شنجار, �لذين �أكثرهم 
غير موجودين ف���ي �لمحافظة, بينما �لبع�س 
لت�شل���م  �النتخابي���ة  �لمر�ك���ز  ير�جع���و�  ل���م 
بطاقاته���م, فيما يتو�ج���د �لبع�س منهم د�خل 

�لمخيمات, لكنهم لم ير�جعو� لحد �الآن".
 حات���م, ن���ّوه �ل���ى �أن "ع���دد �لمر�شحي���ن ف���ي 
محافظ���ة نين���وى يبل���غ 402 عل���ى �القت���ر�ع 
بالن�شب���ة  للكوت���ا  مر�شح���ًا  و22  �لع���ام, 

لالزيديين و�ل�شبك و�لم�شيحيين". 

ومن �لمقّرر �إجر�ء �نتخابات برلمانية مبكرة 
ف���ي �لع���ر�ق, ف���ي 10 ت�شري���ن �الأول 2021 
�لمقب���ل, حي���ث �شتت���م عملي���ة �لت�شويت في 

جميع �أنحاء �لعر�ق و�إقليم كرد�شتان. 
م�شاع���دة �لمتحدث���ة با�شم �لمفو�شي���ة �لعليا 
�لم�شتقل���ة لالنتخاب���ات, نبر��س �أب���و �شودة, 
�ف���ادت ب���اأن �القتر�ع �لع���ام ف���ي �النتخابات 

�لمقبلة, �شيقام في 8273 مدر�شة.
 وقالت نبر��س �أبو �شودة �إن "�القتر�ع �لعام 
�أن  ف���ي 8273 مدر�ش���ة", مو�شح���ة  �شيق���ام 
"وز�رة �لتربية �شلمت �لمد�ر�س �شمن خطة 

�النت�شار, لتقام فيها عملية �القتر�ع �لعام".

  �أم���ا بخ�شو����س �القتر�ع �لخا����س, فذكرت 
�أبو �شودة, �أنه �شيق���ام في 595 مركزً� �شمن 

�لوحد�ت �لع�شكرية.
د�خ���ل  �لنازح���ون  �شينتخ���ب  حي���ن  ف���ي   
مخيماتهم ف���ي 86 مركزً� �نتخابيًا د�خل هذه 
�لمخيمات, وفقًا للمتحدث���ة با�شم �لمفو�شية 

�لعليا �لم�شتقلة لالنتخابات.
�لم�شتقّل���ة  �لعلي���ا  �لمفو�شي���ة  �أن  يذك���ر   
لالنتخاب���ات �أ�شارت �إلى �أن ع���دد �لذين يحق 
له���م �لم�شارك���ة و�لت�شويت ف���ي �النتخابات 
�لبرلماني���ة �لعر�قية �لمقبلة, يبلغ 24 مليونًا 

و29 �ألفًا و927 �شخ�شًا.

نينوى.. �صنجار اأقل املناطق ت�صلمًا للبطاقات االنتخابية



 بغداد/ تميم الح�سن

والالحق���ة  ال�س���ابقة  التح���ركات  وتق���ع 
ف���ي ارا�سي �سم���ن مايع���رف بالد�ستور 
المتنازع عليه���ا" بين بغداد  "المناط���ق 
وحكومة االقليم، والتي يحاول الطرفان 

موؤخرا �سد ثغراتها.
وي�سل عمق بع�ض المناطق الخالية من 
القوات االتحادية او "البي�س���مركة" بين 
بغداد وكرد�س���تان الى 7 ك���م، وهي بيئة 

خ�سبة لتحركات الم�سلحين.
والجدي���د ف���ي تح���ركات "داع����ض" قرب 
المو�س���ل، الت���ي كانت عا�س���مة الخالفة 
اال�س���المية المزعوم���ة ف���ي 2014، ب���ان 
خالف���ا  هن���اك  تتنق���ل  كبي���رة  مجامي���ع 

للمفارز ال�سغيرة المعروفة.
كم���ا يق���وم التنظي���م ف���ي تل���ك المناطق 
بن�س���ب حواج���ز وهمي���ة عل���ى الط���رق 

الرئي�س���ة، وغالبا مايختط���ف اثرياء او 
اأبناوؤه���م للح�س���ول عل���ى فدي���ة لتمويل 
اأعلن���ت  نهاي���ة 2017،  وف���ي  التنظي���م. 
بغ���داد انتهاء العمليات الع�س���كرية �س���د 
تنظي���م "داع����ض"، لكن بعد �س���هرين عاد 

التنظيم الى الظهور في بع�ض المدن.
ومنذ ذل���ك الحين نفذت القوات العراقية 
بالتع���اون م���ع التحال���ف الدول���ي، نحو 
700 حملة ع�سكرية لمالحقة ماتبقى من 

التنظيم.

مجاميع كبيرة
م�سادر امنية مطلعة في بغداد، اكدت ان 
هناك تح���ركات جديدة ظهرت ل�"داع�ض" 
ف���ي مناط���ق القي���ارة ومخم���ور، جنوب 

�سرق المو�سل.
الم�سادر التي تحدثت ل�)المدى( �سريطة 
عدم الك�س���ف عن هويته���ا قالت اإن "هذه 

التح���ركات لم يع���رف هدفها حت���ى االآن، 
لك���ن هن���اك موؤ�س���رات عل���ى احتم���ال ان 

التنظيم يعد لمفاآجات".
بع���د خ�س���ارة "داع����ض" االرا�س���ي التي 
كان يحتله���ا من���ذ ظه���وره ب�س���كل علني 
في المو�س���ل في حزيران 2014، انتهى 
وب���داأت  المركزي���ة،  القي���ادة  ا�س���لوب 

عنا�سره تتحرك ب�سكل منفرد.
الجدي���د ف���ي ه���ذه التح���ركات بح�س���ب 
الم�س���ادر اأن "اف���راد داع�ض تتحرك هذه 
الم���رة بمجاميع كبيرة تفوق الع�س���رين 

فردا وت�سل الى 30 م�سلحا".
ب�"مف���ارز  يتح���رك  "داع����ض"  وع���ادة 
�س���غيرة" ت�س���ل بين لم���ا بي���ن 3 الى 5 
اأفراد كحد اق�سى، تجنبا النتباه القوات 

االمنية او ك�سفه عن طريق الطيران.
بل���دة الكوي���ر،  ف���ي  كامي���رات حراري���ة 
جن���وب �س���رق المو�س���ل، ك�س���فت فج���ر 

االحد، تحركا لع�سرات الم�سلحين كانوا 
ينوون دخول قرية مهجورة.

الم�س���لحين  "ع���دد  اأك���دت ان  الم�س���ادر 
 30 حوال���ي  كان  ر�س���دهم  ت���م  الذي���ن 
ف���ردا وي�س���يرون راجلي���ن، قب���ل ان يتم 
الت�س���دي لهم من قبل الح�سد الع�سائري 

والجي�ض".

قرى مهجورة
ح�س���ن �س���بيب وه���و ع�س���و �س���ابق في 
م���ن  وه���و  نين���وى  محافظ���ة  مجل����ض 
�س���كنة مناطق الكوير، وه���ي بلدة تابعة 
لمخم���ور �س���من المتنازع عليها، ي�س���ير 
ال���ى ان "داع�ض" ي�س���تغل خل���و قرى من 

�سكانها والفراغات مع كرد�ستان.
�س���بيب وه���و مر�س���ح عن نين���وى يقول 
ل�)الم���دى( ان "هن���اك 5 ق���رى فارغة في 
تل���ك المنطق���ة من���ذ 2014" من �س���منها 

قري���ة ك�س���اف الت���ي هاجمه���ا "داع����ض" 
فج���ر االثنين، فيما يوؤك���د ان اقرب نقطة 
امنية تبعد عنها 3 ك���م. هذه القرى التي 
ت�س���م نح���و 80 منزال ف���ي كل قري���ة، لم 
يعد لها ال�س���كان من���ذ ان تركوها في ذلك 
الحي���ن ب�س���بب هجم���ات "داع����ض"، كما 
ان حولها فراغا ي�س���ل الى 5 كم التوجد 
في���ه اية قوات اتحادية او "بي�س���مركة". 
وكانت بغداد واأربي���ل اتفقتا اأخيرًا على 
ت�س���كيل 6 مراك���ز اأمني���ة م�س���تركة م���ن 
الجي�ض والبي�س���مركة، تعمل على �سبط 
الفراغ���ات في المناط���ق المتنازع عليها، 
وق���د با�س���رت تل���ك المراكز عمله���ا فعليًا 
قبل فترة. وي�سيف ال�سبعاوي ان "هذه 
المناطق فيه���ا م�س���تنقعات كبيرة تدعى 
بالحوايج )جمع حويجة( خ�سو�سا في 
االأرا�س���ي التي يلتقي فيها نهر دجلة مع 

الزاب، وهي بوؤرة لتجمع الم�سلحين".

نف����ض  و�س���من  الما�س���ي،  اال�س���بوع 
ه���ذه التح���ركات، هاجم "داع����ض" قرية 
الخط���اب التي تق���ع في م���كان قريب من 

الهجوم االخير.
كان الهجوم هو واحدا من ثالث هجمات 
واعتب���رت  موؤخ���را،  "داع����ض"  نفذه���ا 
هجم���ات نوعي���ة ل���م تح�س���ل من���ذ ع���دة 
�س���نوات. هجوم قرية الخط���اب التابعة 
ينته���ي  كان  وال���ذي  القي���ارة  لناحي���ة 
بال�س���يطرة على المنطقة، ت�سبب بمقتل 

وا�سابة 11 بينهم �سابط.
وكان 10 م�س���لحا ق���د هاجم���وا القري���ة 
م���ن  اكث���ر  لم���دة  الطري���ق  وقطع���وا 
�س���اعة، وا�س���تخدموا العب���وات لتعطيل 
التعزيزات الع�س���كرية للقرية، كما قتلوا 

حينها مختار القرية.
ووف���ق ت�س���ريبات ف���ي المو�س���ل، ف���ان 
منف���ذ الهج���وم عل���ى القري���ة ه���و "دريد 

الجب���وري" المكن���ى ب�"اب���و حمودي"، 
وه���و من �س���كنة منطق���ة ال���زاب التابعة 

لكركوك.
وف���ي مطل���ع الع���ام الحال���ي، كان���ت ق���د 
انت�س���رت معلوم���ات عن هيكلي���ة جديدة 
لتنظي���م "داع����ض" ف���ي الع���راق تتك���ون 
واداري���ة،  ع�س���كرية  ت�س���كلية   25 م���ن 
و"اب���و حمودي" كان الم�س���وؤول المالي 

واالإداري في كركوك.
وبح�سب الم�س���ادر ان "داع�ض" بداأ يعد 
خطط���ا جدي���دة ودقيقة لالن�س���حاب من 
الهجم���ات مثل ن�س���ر القنا�س���ين او زرع 
العب���وات. وكان قد �س���بق ه���ذا الهجوم، 
هجومان اآخران في �س���مال �سرقي ديالى 
وكاد اي�س���ا ان ي�س���يطر "داع����ض" عل���ى 
اح���د القرى، وهج���وم ثالث ف���ي جنوب 

غرب كركوك.

الطريق اإلى مكحول
بغ���داد  ف���ي  االمني���ة  الم�س���ادر  وتوؤك���د 
ان حرك���ة الم�س���لحين في جنوب �س���رق 
المو�س���ل "تمت���د في �س���ريط يبلغ طوله 
لنحو 150 كم، ي�سل الى مكحول" وهي 

اهم ا�ستراحات "داع�ض".
م�س���لح   100 نح���و  وج���ود  ويق���در 
يتواج���دون ف���ي جب���ال ق���ره ج���وغ ف���ي 
مخم���ور، وه���وؤالء يتنقل���ون دوم���ا عبر 
ال���ى  الكوي���ر  م���ن  الناري���ة  الدراج���ات 
مخمور، وكركوك، و�سوال الى محكول.

واأق���ام "داع�ض" اكثر من مرة �س���يطرات 
وهمي���ة في ط���رق رئي�س���ة ف���ي مخمور، 
م���ن  قادمي���ن  م�س���افرين  واختطف���وا 
والى اربيل. وبح�س���ب �س���كان مخمور، 
توا�س���لت معه���م )الم���دى( ان "داع�ض" 
األ���ف دوالر"   500" ح�س���ل عل���ى نح���و 
م���ن عمليات االختطاف وم�س���اومة ذوي 
المختطفين. ووفق مايقوله ال�س���كان ان 
"داع�ض يختار ابناء م�سوؤولين او تجارا 

اثرياء ليخطفهم قرب مخمور".
وي�س���ف ر�س���اد كالل���ي، وه���و م�س���وؤول 
االتح���اد الوطني في مخم���ور، مايحدث 
"خط���ة ل�س���و�ض لتموي���ل  هن���اك باأن���ه 
داع�ض". كاللي في ات�س���ال مع )المدى( 
ق���ال ان "داع����ض موج���ود ف���ي مخم���ور 
وبي���ن حي���ن واآخ���ر ي�س���كل مف���ارز على 
الطريق لخطف النا�ض وم�ساومة ذويهم 

باالأموال".

  ترجمة / حامد احمد

ذكر رئي�ض المفو�س���ية العليا الم�س���تقلة 
عدن���ان  جلي���ل  القا�س���ي،  لالنتخاب���ات 
خل���ف، ان العراق يتخذ اإج���راءات لغلق 
اأية ثغ���رة للتالع���ب من اأج���ل انتخابات 
عادلة واعدا باإعالن النتائج في غ�س���ون 
24 �س���اعة من موعد اغالق ال�س���ناديق، 
في حين ا�س���ارت رئي�س���ة بعثة المراقبة 
في���وال  االأوروب���ي،  لالتح���اد  التابع���ة 
ف���ون كرام���ون، ال���ى ان فريقها �س���يقوم 
باإع���داد تقري���ر اول���ي بع���د يومي���ن م���ن 
اال�س���تنتاجات  يح���وي  االنتخاب���ات 
الرئي�سة للمراقبة اما التقرير التف�سيلي 
النهائي مع التو�سيات حول االنتخابات 
الم�س���تقبلية ف�سي�س���در بعد �سهرين من 

انتهاء الت�سويت.
وق���ال القا�س���ي خلف في حدي���ث لوكالة 
ا�سو�س���ييتدبر�ض معلق���ا عل���ى م���ا يدور 
م���ن كالم ع���ن وج���ود محاوالت ل�س���راء 
اأ�س���وات من قب���ل مر�س���حين بقوله "ما 
ن�س���معه م���ن هن���ا وهن���اك ع���ن وج���ود 
بطاقاته���م  ببي���ع  يقوم���ون  مواطني���ن 
االنتخابي���ة، ف���ان المفو�س���ية قد حددت 

تعليمات واحكاما �سارمة".
واأ�س���ار خلف ال���ى ان المفو�س���ية ومنذ 
فت���رة تتلقى �س���كاوى مع اقت���راب موعد 
االنتخاب���ات ا�س���تملت على ح���وادث من 
قب���ل اأحزاب ت�س���تخدم اأ�س���لحة لترهيب 
ناخبي���ن باالإ�س���افة ال���ى بي���ع بطاق���ات 

ناخبين.
كان���ت  االنتخاب���ات  ونزاه���ة  �س���رعية 
مو�سع �س���ك مع حوادث عنف جرت �سد 
نا�سطين ومر�سحين م�س���تقلين تخللتها 
اح���داث قت���ل م�س���تهدفة خ���الل االأ�س���هر 
االأخي���رة قبيل االنتخاب���ات. وكان مقتل 
النا�سط اإيهاب الوزني في كربالء قد دفع 

الكثير الإعالنهم مقاطعة االنتخابات.
ف���ان  خل���ف،  القا�س���ي  تطمين���ات  رغ���م 
عراقيين ما يزال���ون على جانب عال من 
الت�س���كيك، وان كثي���را منهم غي���ر مقتنع 

ب���ان الموؤ�س�س���ة ال�سيا�س���ية ق���ادرة على 
تمرير ت�سويت عادل.

دعمه���ا  م���ن  و�س���عت  المتح���دة  االأم���م 
االنتخاب���ي للمفو�س���ية من اج���ل تعزيز 
باأعي���ن  االنتخاب���ات  ونزاه���ة  �س���فافية 
العام���ة. انتخاب���ات ع���ام 2018 تميزت 
بفتور م�س���اركة الم�س���وتين حيث خرج 
44% منه���م فق���ط للت�س���ويت. ف���ي ه���ذه 
االنتخابات �سيتواجد 130 خبيرا دوليا 
لمراقب���ة االنتخبات باالإ�س���افة الى 600 

كادر  اآخر لالإ�سناد.
بعث���ة  رئي�س���ة  كرام���ون،  ف���ون  في���وال 
االتحاد االأوروبي لمراقبة االنتخابات، 
قالت في ت�س���ريح لها ال�سبت بان فريقها 
الذي تتراأ�س���ه �سيقوم باعداد بيان اولي 
بع���د يومي���ن من انته���اء الت�س���ويت في 
10 ت�س���رين االأول، ام���ا التقرير النهائي 

انته���اء  م���ن  �س���هرين  بع���د  ف�سي�س���در 
االنتخابات.

وقالت كرامون "�س���اأعود بعد اأ�سبوعين 
لموا�س���لة مهمت���ي الرقابي���ة. �س���اأتولى 
المراقبة انا �سخ�س���يا ف���ي يوم االقتراع 
م���ع بقي���ة الفري���ق و�س���اأوافيكم بتقرير 
وبيان اولي مع اال�س���تنتاجات الرئي�سة 
لفري���ق المراقب���ة االأورب���ي لالنتخابات 

بتاريخ 12 ت�سرين االأول".
واأ�س���افت بقوله���ا "البعث���ة االوروبي���ة 
�ست�س���در تقريره���ا النهائي ال�س���امل مع 
الم�س���تقبلية  لالنتخاب���ات  التو�س���يات 
في غ�س���ون �س���هرين بع���د االنته���اء من 
ف���ي  �س���يء  كل  �س���نذكر  االنتخاب���ات. 
التقرير، نح���ن مطلعون على االأو�س���اع 
وخ���الل  قبي���ل  يح�س���ل  �س���يء  وكل 

االنتخابات".

وقال���ت المبعوثة االأوروبي���ة في حديث 
لموق���ع "Kurdistan 24"   اخذن���ا 
مالحظ���ات عن كل �س���يء م���ن االأحداث، 
الت���ي وردت لن���ا، و�س���معنا الكثي���ر ع���ن 
اعمال قمع �س���د مر�س���حين ومر�س���حين 
م�س���تقلين وخ�سو�س���ا المر�س���حات من 

الن�ساء، �سندرج كل �سيء في التقرير".
وقالت انه باالإ�س���افة الى العدد االأ�سلي 
م���ن المراقبي���ن المك���ون م���ن 12 فريق���ا 
باالإ�س���افة اليه���ا، فانه���م قد ن�س���روا 20 
مراقبا طويل االأمد منذ الجمعة الما�سية 
وم���ن المحتمل قدوم اأع�س���اء فريق اآخر 
م���ن البرلم���ان االأوروب���ي ومراقبين من 

حول العالم.
وم�س���ت بقولها "من المحتمل ان ن�سهد 
45 مراقبا من االأو�س���اط الدبلوما�س���ية، 
لدين���ا م���ا يق���ارب م���ن 80 مراقب���ا له���ذه 

المهم���ة. وبالطبع �س���نعتمد اأي�س���ا على 
مراقبي���ن محليي���ن �سنح�س���ل منهم على 
ح���وارات  معه���م  ونج���ري  معلوم���ات 

وتبادل معلومات".
وخالل االأي���ام القليل���ة الما�س���ية التقت 
مبعوث���ة االتح���اد االأوروب���ي بالرئي����ض 
العلي���ا  المفو�س���ية  العراق���ي  ورئي����ض 
الم�س���تقلة لالنتخاب���ات ورئي����ض وزراء 
اإقلي���م كرد�س���تان ورئي�ض اللجن���ة العليا 
الأم���ن االنتخاب���ات م���ع روؤ�س���اء هيئ���ات 
فرعية اأخرى ون�س���طاء في كل من بغداد 

واربيل.
وقال���ت كرام���ون "اأكدت خ���الل لقاءاتي 
البرلماني���ة   2021 انتخاب���ات  باأهمي���ة 

بالن�سبة للعراق و�سعبه".
م���ن جان���ب اآخ���ر ق���ال القا�س���ي خل���ف 
م�س���جل  ناخ���ب  ملي���ون   24 هن���اك  ان 
م���ع 3،449 مر�س���حا �سيتناف�س���ون ف���ي 
البرلم���ان  بمقاع���د  للف���وز  االنتخاب���ات 
البالغ عددها 329 مقعدا. وقال خلف ان 
المفو�س���ية �س���تنجز التزامها القانوني 
باإع���الن النتائ���ج خ���الل 24 �س���اعة م���ن 

موعد اغالق ال�سناديق.
واأ�س���اف القا�س���ي خل���ف ان 17 مليون 
عراقي ا�س���در بطاقة ناخب بايومترية، 
ولكن 5 ماليين �سي�س���تمرون با�ستخدام 
الت���ي  القديم���ة  االلكتروني���ة  بطاقاته���م 
الناخ���ب  معلوم���ات  فق���ط  تح���وي 

ال�سخ�سية.
يذك���ر ان اإج���راءات ق���د اتخ���ذت اأي�س���ا 
 2018 انتخاب���ات  اأخط���اء  لتجن���ب 
وا�س���عة.  انتق���ادات  رافقته���ا  الت���ي 
حي���ث ت���م تكلي���ف �س���ركة، هينزول���دت 
لمراجع���ة  االلماني���ة   ،  Hensoldt
وتدقيق المكائن والمعدات االلكترونية 
التي �س���يتم ا�س���تخدامها لح�ساب وجمع 
االأ�س���وات. وي�س���ار الى ان اأي مراجعة 
وتدقي���ق لم تح�س���ل خ���الل االنتخابات 

الما�سية.
و  ا�سو�سييتدبر�س  • عن 
24  Kurdistan
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املو�صل  قرب  كبرية  ب�أعداد  راجلة  مف�رز  "داع�ش" ي�صريرّ 
وحتذير من "مف�ج�آت"

 )املدى( تك�سف ثاين موقع 
للتحركات املريبة للتنظيم

 بعثة الرق�بة الأوروبية ت�صدر تقريره� ال�ص�مل وتو�صي�ته� بعد �صهرين 
من انته�ء النتخ�ب�ت

المفو�سية تعد ب�سد اأية ثغرة للتالعب باالنتخابات

 مهدي ال�ساعدي/المدى

�سهدت الدورات االنتخابية ال�س���ابقة هيمنة بغدادية على مقعد كوتا المندائيين حتى 
في التر�س���ح، و�س���تكون االنتخابات المقبلة هي االولى التي يتر�س���ح فيها مندائي من 
مي�س���ان رغم ان المقعد بغدادي بح�س���ب توزيع���ات الدوائر االنتخابي���ة، بينما طالب 
زعي���م ديني مندائ���ي بزيادة عدد مقاعد كوت���ا الديانة وتوزيعها عل���ى عدة مناطق من 

العراق.
ويق���ول الزعي���م الدين���ي للمندائيين في مي�س���ان الترميذا نظام كري���دي ل�"المدى" ان 
"تفاع���ل المر�س���حين والن���واب المندائيين م���ع ابناء الطائفة ف���ي الجنوب كان في 
الدورات البرلمانية ال�س���ابقة �سعيفا دائما بحكم التباعد المناطقي وعدم وجود روؤية 

وا�سحة للواقع الجنوبي من قبل مر�سح الكوتا في العا�سمة".
م�سيفا ان "دعمنا في الجنوب عموما �سيكون لمر�سح الكوتا في محافظة مي�سان كونه 
على اطالع وا�س���ع واحتكاك مبا�س���ر مع اأتباع الديانة في الجنوب عامة وفي مي�س���ان 
خا�س���ة". واأكد الترميذا )مرتبة دينية عند ال�س���ابئة المندائيين( اإننا "نكرر مطالبتنا 
بزي���ادة مقاع���د الكوتا للمندائيين الى ثالثة مقاعد تغط���ي مناطق العراق في الجنوب 

والو�سط وال�سمال ب�سبب انت�سار اتباع الديانة في كافة المحافظات العراقية".
من جهته، يقول اأ�سامة كريم خلف المر�سح المي�ساني الوحيد للتناف�ض على مقعد كوتا 
المندائيين ل�)المدى( ان "المحافظة لم ت�س���هد �سابقا تر�سح احد اأبنائها للتناف�ض على 
كوتا المندائيين والتر�سيح يكون من مندائيي العا�سمة بغداد بح�سب االتفاق المبرم 

مع المفو�سية العليا الم�ستقلة لالنتخابات وبح�سب م�سقط راأ�ض المر�سح ا�سال".
م�س���يفا "و�س���ل عدد مر�س���حي المندائيين في عموم الدائرة االنتخابي���ة لالنتخابات 
المقبلة ثمانية مر�س���حين �سبعة منهم من العا�س���مة بغداد وواحد فقط من مي�سان وال 

يوجد مر�سحون من محافظات اخرى".
ويناف����ض خل���ف باالعتماد على ا�س���وات اتب���اع الديانة في مي�س���ان، واكدت م�س���ادر 
مندائي���ة ل�)الم���دى( ان اعدادهم في المحافظ���ة "تتراوح بين 500 ال���ى 750 مندائيا 
في مي�س���ان". ويتابع خلف "ك�س���رنا قاعدة ثبتت ل�سنوات وارجعنا حق التر�سيح الى 
م�س���قط راأ�ض المندائيين في مي�سان و�سنحاول في اوقات الحقة المطالبة بزيادة عدد 

مقاعد المندائيين ورفعها الى مقعدين"، بح�سب تعبيره.
ويقول قا�س���م محمد وهو احد اأتباع الديانة المندائية في مي�س���ان ل�)المدى( انه "من 
حقن���ا اختي���ار القريب منا وم���ن عرفناه ع���ن كثب لحم���ل همومنا واللج���وء اليه عند 
الحاج���ة اما االأ�س���خا�ض الذين تربطهم بنا عالقات المعتق���د فقط فقد يكونون بعيدين 
عنا عند حاجتنا اإليهم". الى ذلك، يقول النا�س���ط الحقوقي من محافظة مي�س���ان احمد 
نا�س���ر ل�)الم���دى( ان "االنتخاب حق د�س���توري وال يمكن تجري���د اي مواطن من حقه 
ف���ي التعبير والتمثيل وال ين�س���جم ذلك مع التقييد ح�س���ب مناطقي���ة محددة ومن حق 
االأخوة المندائيين تر�س���يح وانتخاب من يرونه قريبا منهم وال يتفق ذلك مع مناطقية 
مح���ددة". م�س���يفا ان "انت�س���ار االأخ���وة المندائيي���ن في عم���وم الع���راق ال يتالءم مع 
اقت�س���ار تمثيلهم اليرلماني  في العا�س���مة بغداد والكل يعل���م بانبثاقهم من الجنوب، 

ومقعد الكوتا الواحد ال يفي بحقهم ومن حقهم المطالبة باأكثر من مقعد".
يذك���ر ان التمثي���ل الحقيقي لالقليات الدينية في مجل�ض النواب ي�س���كل ن�س���بة 3% من 

مجموع مقاعد البرلمان وهي منظمة بح�سب مبداأ الكوتا من مجموع 329 مقعدًا.
وخ�س����ض قانون االنتخابات 9 مقاعد فقط للمكونات من ح�س���ة عدد من المحافظات، 
وهي خم�س���ة مقاعد للم�س���يحيين وخ�س����ض مقعدا واحدا لكل م���ن المكون االيزيدي 

وال�سبكي وال�سابئي والكردي الفيلي.

تن�ف�ش على كوت� المندائيين 
بين مي�ص�ن وبغداد

مواقع جديدة ان�سمت 
موؤخرا الى التحركات 

"اال�ستثنائية" التي 
يقوم بها "داع�س"، �سمن 

خطة االنت�سار التي 
يعتمدها التنظيم �سمال 

بغداد والتي قد تنذر 
بـ"مفاجاآت".

وك�سفت )المدى( 
في االأ�سابيع القليلة 

الما�سية عن تحركات 
طبيعية" للتنظيم  "غير 
�سمال �سرقي ديالى، فيما 

يظهر انت�سار جديد 
جنوب �سرق المو�سل.
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 ذي قار / ح�سين العامل

اعلنت الحكومة المحلية 
و�سركة نفط ذي قار يوم 

االحد )19 ايلول 2021( 
عن اطالق العمل بم�سروع 

ا�ستثمار الغاز الم�ساحب في 
حقلي النا�سرية والغراف، 

وبينت ان �سركتي جنرال 
الكترك)GE( وبيكر هيوز 

�ستبا�سران بتنفيذ البنى 
التحتية للم�سروع الذي تبلغ 
طاقته االنتاجية 200 مقمق 
من الغاز يوميا، ما يعادل 200 

مليون قدم مكعب قيا�سي.

وق���ال مدير ع���ام  �ش���ركة نفط ذي ق���ار �لمهند�س 
عل���ي خ�شي���ر عبا����س �لعب���ودي ل�)�لم���دى( �إن���ه  
�لغاز  ��شتثمار  �ليوم عن �طالق م�شروع  "�علن 
�لم�شاح���ب ف���ي حقل���ي �لنا�شرية و�لغ���ر�ف في 
�حتفالية �قيمت برعاي���ة رئي�س مجل�س �لوزر�ء 
م�شطفى �لكاظمي وح�شور وزير �لنفط �ح�شان 
عبد �لجبار ��شماعيل و�ل�ش���ركات �لمنفذة ف�شال 
عن م�شوؤولي���ن في �لحكومة �لمحلي���ة و�لدو�ئر 
�لمعني���ة"، مبين���ا �ن "�لم�ش���روع �ل���ذي تتول���ى 

تنفي���ذه �شركت���ا جن���ر�ل �لكت���رك )GE ( وبيكر 
هيوز تبلغ طاقته �النتاجية 200 مقمق من �لغاز 
يومي���ا". و��شار �لعبودي �ل���ى �ن "كميات �لغاز 
�لمنتج���ة �شتك���ون بو�ق���ع 130 مقم���ق من حقل 

�لغر�ف و 70 مقمق من حقل �لنا�شرية"، موؤكد� 
�ن "�ل�شركتي���ن �لمنفذتين �شتبا�شر�ن �لعمل بعد 

�ن �علن �طالق �لم�شروع".
و�و�ش���ح مدي���ر �شرك���ة نف���ط ذي ق���ار �ن "عق���د 

�لتطوي���ر �لموق���ع م���ع �ل�شركة �لمنف���ذة منذ عام 
2018 يت�شم���ن مرحلت���ي عم���ل �الول���ى تتعل���ق 
بالت�شامي���م وه���ذه �نجزت بالكام���ل فيما تتعلق 
�لمرحل���ة �لثاني���ة بالتنفي���ذ �لميد�ن���ي وقد �علن 

�لي���وم ع���ن �نطالقها و�شتت���م �لمبا�ش���رة بالعمل 
وتنفيذ �لبنى �لتحتية".

وكان���ت وز�رة �لنف���ط، وّقع���ت ف���ي )2 ني�ش���ان 
2018 (، عقد� ال�شتثمار �لغاز �لم�شاحب بحقلي 

�لنا�شرية و�لغر�ف مع �شركة بيكر هيوز �لتابعة 
ل�شركة جن���ر�ل �إلكتريك بطاق���ة 200 مليون قدم 
مكع���ب قيا�شي من �لغاز يومي���ا، وبينت �لوز�رة 
ف���ي حينه���ا �ن �لم�ش���روع �شيتيح ما يف���وق �ألف 
ط���ن يوميا م���ن �لغاز �لم�ش���ال، و�أكث���ر من 900 
مت���ر مكع���ب م���ن �لمكثف���ات، �إل���ى جان���ب توفير 
�أكثر من 500 فر�ش���ة عمل، فيما قال مدير �شركة 
بيك���ر هيوز في �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �فريقيا، 
�إن �لم�ش���روع يعتب���ر �الأول م���ن نوع���ه ل���وز�رة 
�لنف���ط، بنظ���ام EPCF، على �أ�شا����س �لهند�شة 

و�لم�شتريات و�لبناء و�لتمويل.
وم���ن جانب���ه ق���ال محاف���ظ ذي ق���ار �حم���د غني 
�لخفاجي في بي���ان �شحفي تابعت���ه )�لمدى( �ن 
�لم�شاحب في  �لغاز  ��شتثمار  "�طالق م�ش���روع 
حقلي �لنا�شرية و�لغر�ف نقلة نوعية لالقت�شاد 
�لمحل���ي و�لوطن���ي ف���ي قط���اع �لنف���ط و�لغاز"، 
م�شير� �لى �ن "تطوي���ر �لحقول �لنفطية في ذي 
قار هو ثمرة تعاون �لحكومة �لمحلية مع وز�رة 

�لنفط و�المانة �لعامة لمجل�س �لوزر�ء".
ويرى مر�قبون �ن م�شروع ��شتثمار �لغاز يمكن 
�ن ي�شهم بتقل����س كميات �لغاز �لمهدورة ويعزز 
�ل�شناع���ة �لنفطي���ة ف���ي �لمحافظة كم���ا يمكن �ن 
يوفر �لوقود لمحطات �لطاقة �لكهربائية �لعاملة 

بالغاز �لجاف.
وكانت وز�رة �لنفط قد �علنت في �أيلول من عام 
2017، �أن �لعر�ق ي�شعى للتوقف عن حرق �لغاز 
بمنت�ش���ف 2021، بما يعظم م���ردود�ت �لخزينة 

�التحادية الأكثر من 6 مليار�ت دوالر �شنويا.
وت�ش���م محافظ���ة ذي ق���ار �لعدي���د م���ن �لحق���ول 
�لنفطي���ة من �أبرزه���ا حقل نف���ط �لنا�شرية وهو 
�الأكبر في �لمحافظة ياأتي بعده من حيث �الأهمية 
حق���ل نفط �لغر�ف وحقل �بو عم���ود )�لر�فدين( 
وحق���ل �شب���ه، كم���ا �أن هن���اك رقع���ة ��شتك�شافية 
تحم���ل �لرقم 10 وهذه �لرقع���ة م�شتركة بين ذي 
ق���ار و�لمثنى وقد �حيلت قب���ل ب�شعة �عو�م �لى 
�ئت���الف نفط���ي لال�شتك�شاف مكون م���ن �شركتي 

لوك �أويل وجابك�س �ليابانية.

اإطالق العمل مب�صروع ا�صتثمار الغاز امل�صاحب يف حقلي النا�صرية والغراف

 بغداد / المدى

�أ�ش���درت وز�رة �لنف���ط، �أم�س �الح���د، وثيقة جدي���دة بخ�شو����س �أ�شعار زيت 
�لوق���ود )�لكاز( �لمجه���ز لمعامل �لم���و�د �الإن�شائية �لمحلية، بع���د �أن نفت يوم 

�أم�س رفع �الأ�شعار، مما يجعل �أ�شحاب �لمعامل في حيرة من �أمرهم.
وبح�ش���ب �لوثيق���ة �لمن�ش���ورة �أدن���اه، �ل�شادرة م���ن �شركة توزي���ع �لمنتجات 
�لنفطي���ة، فق���د �أكد مدي���ر �ل�شركة �الإبقاء عل���ى نف�س �شعر زي���ت �لوقود �لحالي 
�لمجهز لمعامل �لطابوق، و�لج�س، و�لثرم�شتون، و�لبورك، وبد�ئل �لح�شى.
فيم���ا رفع �شع���ر لتر زيت �لوقود )�لكاز( �لمجهز لمعام���ل �ال�شمنت ليكون 250 

دينارً� بداًل من �ل�شعر �ل�شابق 150 دينارً� للتر �لو�حد.
وي���وم �أم�س �ل�شب���ت، �أظهرت وثيقة �طلعت عليها وكال���ة �شفق نيوز، �ن وز�رة 
�لنف���ط ق���ررت رف���ع �أ�شع���ار زيت �لوق���ود �لمجه���ز �إلى معام���ل ت�شني���ع �لمو�د 
�الإن�شائي���ة ف���ي �لبالد. ووفقا لكت���اب مذيل بتوقيع �لمدير �لع���ام ل�شركة توزيع 
�لمنتج���ات �لنفطية عل���ي و�رد حمود، فاإنه بناًء على توجي���ه وزير �لنفط تقرر 

تعديل �شعر منتج زيت �لوقود لمعامل �لمو�د �الن�شائية.
وبح�شب �لكتاب فان �شعر بيع �لمنتج لمعامل )�لطابوق، �لج�س، �لثرم�شتون، 
�لبورك، بد�ئل �لح�شى( �شيكون 150 �لف دينار عر�قي للمتر �لمكعب، بدال من 
100 �ل���ف. و�شيكون �شعر بيع منتج زي���ت �لوقود لجميع معامل �ل�شمنت 250 

�لف دينار للمتر �لمكعب بدال من 150 �لفا.
وفي وقت الحق بعد ن�شر وكالة �شفق نيوز للخبر، نفى م�شوؤول رفيع في وز�رة 
�لنفط، ما �أوردت���ه �لوثيقة �لر�شمية ب�شاأن رفع �أ�شعار زيت �لوقود �لمجهز �إلى 

معامل ت�شنيع �لمو�د �الإن�شائية في �لبالد.
وقال وكيل �ول مدير عام �شركة توزيع �لمنتجات �لنفطية ح�شين طالب عبود، 
ف���ي بيان "تنفي �شركة توزيع �لمنتجات �لنفطية �ي رفع ال�شعار �لنفط �ال�شود 
�لمجهز �لى معامل �لطابوق و�لج�س"، مبينًا �أن "�ال�شعار �لمعتمدة حاليًا هي 

ذ�تها �ال�شعار �لقديمة وال يوجد تغيير فيها".
و�أكد عبود �أن "�ل�شعر �لمعتمد من �لنفط �ال�شود 100 �لف دينار للطن �لو�حد، 
بم���ا يعادل 100 دينار للتر"، م�شي���رً� �إلى �أنها "�بلغت ��شحاب معامل �لطابوق 

و�لج�س بالمبا�شرة في �لقطع و�لتجهيز باال�شعار �لمعتمدة �عاله".

 متابعة / المدى

ل���م يجِن �أبناء محافظ���ة �لب�شرة من خير�ت 
�أر�شه���م �ش���وى �لدمار و�لخ���ر�ب و�لتهجير 
ت�شببه���ا  �لت���ي  و�المر�����س  �ل�شرطاني���ة 
�نبعاث���ات �لغ���از�ت م���ن �لحق���ول �لنفطي���ة 
�لمحيط���ة بمدينته���م، و�لت���ي ت�شتحوذ على 
�لعم���ل فيه���ا �ش���ركات �أجنبي���ة متخ�ش�ش���ة، 
ج���والت  عب���ر  عليه���ا،  قب�شته���ا  �أحكم���ت 

�لتر�خي�س، �لمثيرة للجدل.
ول���م ين���ل �لعام���ل �لعر�ق���ي م���ن عق���ود تلك 
و�لتميي���ز؛  �ال�شتغ���الل  �ش���وى  �ل�ش���ركات 
م���ا  �أ�شع���اف  يتقا�ش���ى  �الجنب���ي  فالعام���ل 
��شح���اب  م���ن  �لعر�ق���ي  �لعام���ل  يتقا�ش���اه 

�الخت�شا�س و�لعمل �لمماثل.
يقول عماد �شلمان مح�شن � عامل ب�شري في 
�ح���دى �ل�شركات �لنفطية � �نه في ظل تف�شي 
�لبطالة ي�شطر �لعاط���ل الأن ي�شتغل دون �أي 

�شرط �أو �شمان.
وي�شي���ف مح�ش���ن، �ن ق�شي���ة �الأج���ور ه���ي 
م���ن �لم�ش���اكل �لعالقة بين �لعمال���ة  �لعر�قية 
و�ل�شركات �لنفطية، مبينا �أن " �لعامل �لفني 
�لعر�ق���ي يت�شل���م مبل���غ 1000 دوالر بينم���ا 
يتقا�شى �الجنبي ما ال يقل عن 4000 دوالر 
�شهريا"  .  كذل���ك فاإن �شاع���ات �لعمل، تختلف 
ت�ش���ل  �إذ  مح�ش���ن،  بح�ش���ب  �الخ���رى  ه���ي 
�ل���ى 12�شاع���ة يوميا ولم���دة �شت���ة �يام في 
�ال�شب���وع، كما ال يملك �لعام���ل �لعر�قي عقد 

عمل قانونيا.
وي�شي���ر �لعام���ل �لب�شري �ل���ى �أن �شركة )م. 
����س( �الجنبية ترغ���م �لعمال���ة �لمحلية على 
توقيع �إق���ر�ر �شخ�شي بانه ف���ي حالة تخلي 

�ل�شركة عن خدماته، فال تترتب على ذلك �أية 
�شمانات �أو حقوق قانونية.

بح���ق  �لمجحف���ة  �لعق���ود  تل���ك  وتمن���ح 
�لعر�قيي���ن، �لعامل �لمحل���ي 22 يوم �إجازة 
ف���ي �ل�شن���ة، عل���ى �ن ي�شتفي���د منه���ا ب�ش���كل 
متف���رق خ���الل �لع���ام، بينم���ا تمن���ح �لعمالة 
�الأجنبية ف���ي �ل�شركة 30 يوميا كاإجازة لكل 
�شهري���ن عمل، كم���ا تتحمل �ل�شرك���ة تكاليف 
�أجور �ل�شفر �لى بلده، باال�شافة �لى �ل�شكن 
و�لطع���ام.  وحي���ن �عتر����س حي���در فا�ش���ل 
�لعقاب���ي، عامل �آخر، �ل���ى جانب زمالئه من 
�لعم���ال �لعر�قيين على تف���اوت تلك �الجور، 
�شمان���ا  للعر�قيي���ن  ب���ان  �ل�شرك���ة  ب���ررت 
 �جتماعي���ا، بح�شب قوله. ويق���ول �لعقابي، 
�ن تل���ك �ل�شرك���ة ت�شتقط���ع م���ن �جورهم ما 
يق���ارب 25 دوالر� عن �لوجب���ة �لو�حدة من 
�لطع���ام، و�لتي هي ال ت�ش���اوي   3 دوالر�ت. 

نق���ل،  كذل���ك ت�شتقط���ع 100 دوالر كاأج���ور 
وه���ي ال تكل���ف 25 دوالر� �شهري���ا، و200 
دوالر ع���ن تجهي���ز�ت مع���د�ت �ل�شالم���ة من 
 حذ�ء وبدلة عمل ونظارة وقفاز�ت وخوذة. 
تع���ادل  ال  حي���در  بح�ش���ب  جميعه���ا  وه���ذه 
�أن  �لعقاب���ي،  وتوؤك���د  دوالر�.   50 قيمته���ا 
نظام عم���ل �ل�شركة يوفر جمي���ع تلك �الأمور 
مجان���ًا للعام���ل �الجنبي، �ل���ى جانب �شرف 
ب���دل  خط���ورة. ويذك���ر �أح���د �لعاملي���ن، �ن 
�لعمال���ة �لعر�قية �أكثر كفاءة م���ن �الأجنبية، 
م�شير� �لى �أن �أغلب �لخبر�ء �الأجانب �لذين 
ت�شتقدمه���م هذه �ل�ش���ركات بمرتب���ات عالية 
ج���دً�، يعتم���دون  عل���ى �لخب���ر�ت �لعر�قي���ة 
�لمتو�جدة في هذه �ل�شركات، �لتي تتقا�شى 

ربع ما يتقا�شاه �الأجنبي.  
ومن���ذ �لع���ام 2015 تر�ق���ب جمعي���ة �أمي���ن 
لالإغاثة و�لتنمية، عمل جوالت �لتر�خي�س، 

لتحدي���د �الأ�ش���ر�ر �لت���ي تلحقه���ا بالمناطق 
 و�لمو�طنين.

وتق���ول مدي���رة �لجمعي���ة، �شف���اء �أمين، �ن 
�لعقود  حدود  تجاوزت  �لنفطية  "�ل�شركات 
معه���ا ب�شب���ب عملي���ات �ال�شتخ���ر�ج  �لتي ال 
توف���ر �أي���ة �ش���روط لل�شالم���ة ف���ي �لمناط���ق 
�لمحيط���ة بها، وكذلك تج���اوزت �لحدود في 

تعاملها مع  �لعامل �لعر�قي". 
وتع���د �لمناطق �لقريبة ف���ي �شمالي �لب�شرة 
وق�ش���اء �لزبي���ر �الكث���ر تاأث���ر� و�ش���رر� من 
عملي���ة ��شتخ���ر�ج �لنف���ط، �إذ تعان���ي تف�شي 
�مر��س  �ل�شرطان، كما �أث���رت �نبعاثات تلك 
�لحق���ول كثيرً�  عل���ى و�قع �لزر�ع���ة وتربية 
وتوؤ�ش���ر  �لمناط���ق.   تل���ك  ف���ي  �لحيو�ن���ات 
�أمي���ن، تن�شل ه���ذه �ل�شركات م���ن و�جباتها 
�الن�شاني���ة تج���اه �بناء تلك �لم���دن، كما �أنها 
وعدت في وق���ت �شابق باأنها "�شتبني مر�كز 

للك�شف �لمبك���ر عن �المر��س �لت���ي ت�شببها 
هذه �لغاز�ت". 

يق���ول عبا�س كاظ���م رباط، رئي����س �لمر�شد 
و�لموظفي���ن،  �لعم���ال  لحق���وق  �لعر�ق���ي 
�ن "�الأج���ور �لمتف���ق عليه���ا بي���ن �ل�شركات 
و�لعام���ل �لعر�قي مخالفة ل�ش���روط �لعمالة، 
كونها متفاوتة بين �لعامل �الأجنبي و�لعامل 
�لعر�ق���ي"، م�شير� �ل���ى �ن "�لعامل �الأجنبي 
تلت���زم  �ل�شركة بعقد قانوني معه. �ما �لعامل 
�لعر�ق���ي فترف����س �غل���ب �ل�ش���ركات �طالعه 
عل���ى �لعق���د، �و ف���ي  بع����س �لح���االت �لت���ي 
�شجلناه���ا بالر�شد �نهم يه���ددون �لعامل �ما 

بالتوقيع �و �ال�شتغناء عنه".
وي�شي���ف �ن "�لعامل ي�شط���ر لتوقيع �لعقد 

برغم �لظلم لكنه مجبر على ذلك".
ف���اإن  �ل�شالح���ي،  �شت���ار  للحقوق���ي  ووفق���ا 
�لعقود �لموقعة مع �ل�شركات  �الأجنبية تلزم 
�لع���ر�ق قانونًا �ن ال يتدخ���ل بعمل و�شيا�شة 
ه���ذه �ل�ش���ركات، "لذل���ك م���ن �ل�شع���ب علينا 
 محا�شبته���ا بخ�شو����س �الأج���ور و�لعمال���ة 
�لعر�قي���ة وهناك ق�شاي���ا و�شلت حتى لهيئة 
�لنز�ه���ة"، بح�ش���ب تاأكيد �ل�شالح���ي، لكنها 
ل���م تج���د ح���ال منا�شب���ا. ويوؤ�ش���ر �ل�شالحي 
على تلك �ل�ش���ركات �أي�ش���ا مخالفة ن�شو�س 
�لعم���ل �لعر�قية، مذك���ر� باأنه "وف���ق قانون 
�لعم���ل �لعر�قي �لمعتمد ف���ان �شاعات �لعمل 
�ليومي ال تتج���اوز 8 �شاعات، وتدفع �أجور 
�إ�شافي���ة �شاعتين لكل �شاعة عمل  بعد �لدو�م 
"�ال �ن ه���ذه �ل�ش���ركات  �لر�شم���ي"، مردف���ا 
تجاوزت �لقانون من خالل �لطرق �لملتوية 
لتنفذ  ماآربها �لتجارية وتذل �لعامل �لعر�قي 

�لذي ال حول وال قوة له".

وزارة النفط ت�صع 
اأ�صحاب معامل المواد 

الإن�صائية في حيرة

عقود خارقة لالأعراف والقوانين.. �صركات النفط الأجنبية 
ُتكرم العمالة الأجنبية وتذل العراقيين
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بع����د جولة طويل����ة م����ن �شيدلية �ل����ى �أخرى، 
تمك����ن علي كاظم )28( عام����ا، من �لعثور على 
�الأدوي����ة �لتي و�شفها �لطبي����ب لزوجته، �لتي 
ظه����رت عليه����ا �أعر������س �الإ�شاب����ة بفايرو�����س 
كورونا. لكن بعد هذه �لجولة، لم تنته معاناة 
�ل����زوج �لذي تاأكد �أن رحل����ة �لبحث عن �أدوية 
معين����ة �ش����وف ت�شتم����ر لفت����رة، حت����ى تتعافى 

زوجته تماما.
ق����ال علي، وه����و موظف حكوم����ي في م�شرف 
�لر�فدي����ن، �ن "�لم�شكل����ة �الأكب����ر لي�ش����ت لدي 
�أن����ا، فمع����ي �شيارت����ي و�أ�شتطيع �لذه����اب �إلى 
�أي م����كان لجلب �الأدوي����ة. �أما من ال تتوفر لهم 
تلك �لو�شيلة في �لمناطق �ل�شعبية و�الأرياف، 

كيف �شيجدون �لدو�ء؟".
خم�����س  م����ن  �أكث����ر  ف����ي  "بحث����ت  و��ش����اف 
�شيدلي����ات، ولم �أجد �ش����وى �شنفين من �أ�شل 

�أربع����ة �أ�شناف من �ل����دو�ء �ل����الزم لزوجتي. 
بعده����ا وف����ي جولة جدي����دة عثرت عل����ى بقية 
�الأ�شن����اف م����ن �ل�شيدلية �لمج����اورة للدكتور 
كورون����ا"،  ح����االت  بمعالج����ة  �الخت�شا�����س 
م�شي����ر� �ل����ى �ن �الأ�شع����ار ف����ي تل����ك �ل�شيدلية 

كانت م�شاعفة.

ممار�سات تجارية
وظه����رت �أعر��س �لوب����اء على �ل�شي����دة مريم 
�ح����د مر�ك����ز  �شاح����ب )61( عام����ا، �شاحب����ة 
�لتجمي����ل، و�بنها، وبناتها منذ �أكثر من �شهر، 
لك����ن بع����د �لتحاليل و�الأ�شع����ة تبّي����ن �أن �البن 
فق����ط هو �لم�شاب. تقول مريم "كنا نعثر على 
�الأدوي����ة ب�شهولة، الأن �أ�شدق����اء �بني يعملون 
في قط����اع �لرعاي����ة �ل�شحي����ة و�ل�شيدليات". 
وت�شك����ن مري����م في ح����ي تج����اري، وال تو�جه 
م�شكلة ف����ي تل����ك �لممار�شات. في ��ش����ارة �لى 

رفع ��شعار �الدوية.

�أم����ا م�شطفى مهدي )32 عام����ا(، وهو موظف 
في وز�رة �لكهرب����اء، كان قد تعافى من �لوباء 
منذ �أيام. يقول �ن "�الأزمة كانت في �لح�شول 
عل����ى �شن����ف معي����ن م����ن �الأدوي����ة �أو �ثني����ن، 
وهم����ا م�شتح�ش����ر بار��شيتام����ول م����ن �شرك����ة 
�أجنبي����ة، و�أقر��س �لزنك �لمع����ززة للمناعة"، 
ع����الوة على م�شاد حي����وي مو�شوف لزوجته 

�لم�شابة �أي�شا.
عل����ى  �لمتاح����ة  �الأدوي����ة  ت�شاع����د  �أن  ويمك����ن 
�لتعام����ل م����ع فايرو�س كورونا، لك����ن �الأ�شعار 
�شناع����ة  �ش����ركات  تفر�شه����ا  �لت����ي  �لباهظ����ة 
�الدوي����ة على بع�س منتجاته����ا ربما تعني �أنه 
حتى ل����و �أثبتت ه����ذه �الأدوي����ة فعاليته����ا، فاإن 
�لعدي����د من �لمر�شى �شيحرمون من �لح�شول 

عليها ب�شبب �رتفاع �شعرها.
وغالب����ا م����ا تد�ف����ع �ش����ركات ت�شني����ع �الأدوية 
ع����ن �أ�شعارها �لمرتفع����ة بالق����ول: �إن تكاليف 
ه����ذه �الأدوية مرتفعة ج����دً�. ولكن عند ح�شاب 

�لن�شخ����ة �لنموذجية �أو �لعامة �لمعرو�شة في 
�ل�شيدليات، يكون �ل�شعر مبالغا فيه.

فر�����س  ف����ي  �لحكوم����ي  �لمجه����ود  ي����ز�ل  وال 
�الج����ر�ء�ت �لوقائي����ة لمن����ع تف�ش����ي فايرو�س 
كورون����ا، ي�شطدم بمعرق����الت كثيرة، يعزوها 
�لبع�س �لى ظاهرة �لف�شاد �لتي تو�جه �لعمل 

�لحكومي في �أغلب موؤ�ش�شات �لدولة.
طبي����ب  وه����و  ج����ي،  �لدي����وه  عم����ر  ي�ش����ف 
و�نثروبولوج����ي عر�ق����ي بجامع����ة روتج����رز 
�الأمريكي����ة، �لقط����اع �ل�شح����ي �لعر�ق����ي باأن����ه 
"متهالك"، ب�شبب عقود من �الإهمال و�لف�شاد، 
وه����و م����ا يزي����د ف����ي ر�أي����ه م����ن خط����ر �نت�شار 

�لمر�س ب�شكل كبير.
�أم����ا ممثل منظم����ة �ل�شح����ة �لعالمي����ة، عدنان 
�لعر�قي����ة  �ل�شح����ة  �إن وز�رة  فيق����ول  ن����و�ر، 
"تعمل يدً� بيد مع �لمنظمة، حيث تح�شل على 
مع����د�ت �لك�ش����ف و�لن�شائح بينما ت����م تزويد 

�لم�شت�شفيات بغرف للعزل �لطبي".

وبالرغ����م م����ن ذل����ك، �أ�ش����ار تقري����ر م����ن وكالة 
�أنباء رويت����رز �إلى �أنه بعد �شنو�ت من �لف�شاد 
و�لعقوب����ات �لمفرو�ش����ة م����ن �الأم����م �لمتحدة 
عل����ى �لع����ر�ق، ف����اإن �لقط����اع �لطب����ي يعان����ي 
�إهم����اال �شدي����د�، خا�ش����ًة بعد ف����ر�ر �الآالف من 
�الأطب����اء ونق�س �لعق����ار�ت �لطبي����ة باالإ�شافة 
�إلى تخ�شي�س ن�شب����ة 2،5% فقط من �إير�د�ت 
�لدول����ة �لبالغ����ة 106،5 ملي����ار دوالر )95،8 

مليار يورو( لميز�نية �لقطاع �ل�شحي.
ويقول �لنا�شط �أحمد �لقا�شم: �إن �أحد �لحاالت 
�لُم�شتبه في �إ�شابتها بفايرو�س كورونا رف�س 

��شتقبالها من قبل م�شت�شفيين في بغد�د.
و�أ�شاف، �أن �أحد �ل�شيادلة في �لعا�شمة �أبلغه 
�أن �لمو�طني����ن خائفون من ع����دم قدرة وز�رة 
�ل�شح����ة على مو�جهة �نت�ش����ار �لمر�س ب�شكل 
فع����ال. �أم����ا ومي�س �لق�ش����اب، وه����و �شيدلي 
وكات����ب عر�قي، فيق����ول �إن �أ�شع����ار �لكمامات 
�لطبية و�لُمعقمات في �رتفاع م�شتمر، كما �أن 

بع�����س �لم�شت�شفيات لديها نق�س في �لقفاز�ت 
�لطبية و�لُمعد�ت �لوقائية.

و�نتق����د عدد م����ن �لمو�طني����ن �رتف����اع �أ�شعار 
�أدوي����ة ع����الج كورونا، موؤكدين �أن����ه "�أمر غير 
محتم����ل وتعجي����زي"؛ �إذ �ش����ّدد محمد محمود 
�أدوية  �أ�شعار  "محا�ش����ب" على رف�شه �رتفاع 
كورون����ا، م�شير� �إل����ى �أن هن����اك مو�طنين من 
�لطبق����ة �لفقي����رة، ال يج����دون ق����وت يومه����م، 
ويموتون من �شدة �لمر�س برغم �شغر �شّنهم.

وعّبرت �أماني خال����د )موظفة( عن غ�شبها من 
�رتفاع �أ�شعار �الأدوية ف����ي �ل�شيدليات ب�شفة 
عام����ة، موؤك����دة �أن موج����ات �رتف����اع �الأ�شع����ار 
لم تترك �شيئ����ا من �شلع غذ�ئي����ة �إلى �لمالب�س 
و�لعالج، في حين �أن �لميز�نية �ل�شهرية �لتي 
يتم تخ�شي�شها الأي طارئ تال�شت مع �لغالء.

وي�شير ريا�س محمود )محاٍم( �إلى �أن �رتفاع 
�أ�شع����ار �أدوي����ة كورونا ف����ي �ل�شيدليات "غير 

محتمل. لكن ال يمكن �ال�شتغناء عن �لعالج".

تجار كورونا.. اأطباء و�صيادلة ت�صخمت ثرواتهم من جيوب الم�صابين



 ممتاز توما�س
رأيك وأنت حر

هن����اك مبداأ اإن�صاين حقيقي ل يقب����ل ال�صك ويتطّلب �صون الأمانة 
ورعاي����ة اجلهة الت����ي يكون امل�صوؤول الريا�ص����ي خادمًا مطيعًا لها 

ويرعى م�صاحلها، ويعطى لكل �صاحب حق حّقه واأكرث.
ووف����ق املعاي����ر والأنظم����ة والقوان����ن واحلاج����ة واإ�صاف����ة اإىل 
ذل����ك م�صوؤوليت����ه الأك����ر بالعم����ل والتخطي����ط وتهيئ����ة الأج����واء 
وال�صتعانة باخلرات العلمية الأكادميية اخلبرة وجلان العمل 
الريا�ص����ي وكال ح�ص����ب اخت�صا�ص����ه وثقافت����ه وروؤيت����ه ونظرت����ه 

وحتليله املو�صوعي للموقف الذي انتهت اليه ريا�صتنا.
ان العملي����ة التي تدار به����ا ريا�صتنا، �صتبقى ت����راوح فى مكانها 
وي�صي����ع املال العام وتهدر الطاقات وتهدم معنويات املتعّط�صين 
واملتحّم�ص����ن ويرح����ل البع�ض للبح����ث عن جه����ة خارجية ترعاه 
وتثّم����ن مواهب����ه، وتقّدر حر�ص����ه الريا�صي والإن�ص����اين وتفانيه 

بالعمل باإخال�ض ونكران ذات!
مع الأ�صف نقول باأن هذا هو واقع احلال الذي تدار به ريا�صتنا، 
واأه����م �صيء يحّز يف نف�ض امل�صوؤول الريا�صي هو اإر�صاء اأ�صياده 
والذين اأعطوه الكر�صي من دون وجه حق لأنه خادم مطيع، ينّفذ 

ول يناق�ض حفاظًا على الكر�صي املت�صّدع و.. اله�ّض.
اإن النزي����ه ي����كاد يك����ون معدوم����ًا خنق����ًا وال�صي����وف م�صّلط����ة على 
رقاب����ه بحيث اأ�صبح حاله حال الريا�صة التي نتكّلم عنها واأ�صبح 
�صات عر  اجلمي����ع يرّدد ويخاف على م�صتقبله وكر�صّيه وخم�صّ

ال�صكوت وال�صكينة!
اي����ن اأ�صبحت املبادئ والقيم والثورات والنه�صة التي كنا ننادي 
به����ا ونت�صّبث بالأه����داف الوطنية والإن�صانية ورف����ع الظلم ونبذ 

الغنب الذي حلق بالطبقة الريا�صية؟
لق����د تغ����ّر كل �ص����يء ف����ى وطنن����ا، واختلف����ت املب����ادئ والروؤي����ا 
والتطّلعات واختلط احلاب����ل بالنابل، وكل �صيء ي�صر بال �صوء 
قري����ب اأو بعيد، متنا�ص����ن اأن الرك�ض اأو الهرولة قد تلبي ما نحن 

بحاجة ما�ّصة له ويف هذا الوقت بالذات.
اأت�ص����اءل وكم����ا يت�صاءل غري م����ن طبقة جمتمعن����ا الريا�صي يف 
كل م����كان من اأر�ض العامل والذين �َصِئموا م����ن الكتابة والتذّمر ملا 
يح�ص����ل فى بلدهم احلبيب العراق: ه����ل ي�صتطيع اأحد اأن يعطينا 
جواب����ًا �صافي����ًا مل����اذا يت�صّب����ث امل�ص����وؤول الريا�ص����ي مبن�صبه اإىل 
الأب����د؟ ول�صان حاله يقول يبقى احل����ال ما عليه وعلى املت�صّرر اأن 
يلج����اأ اإىل رّب����ه ورمبا يلبي ن����داءه وي�صّحي �صم����ره ومن منحه 
الأمان والثق����ة والكر�صي �صاربًا بعر�ض احلائ����ط املبادئ والقيم 
واملعاي����ر الإن�صانية والأخالقية ويبقى وطن����ي وحايل وطموح 
ر فى مهّب الريح اىل حن تهداأ  �صعب����ي للتطّور والنه�صة والتح�صّ

العا�صفة بقدرة رّب العاملن.. اآمن.
حمنة وكارثة الريا�صة العراقية م�صتمرة، واأتوقع اأن امل�صتقبل ل 
يب�ّص����ر باخلر، واأن الأ�صواأ مل ياأِت بع����د، لأن اآلية العمل ل تعتمد 
على العلمية ول التخطي����ط بعيد املدى كما اأ�صلفت، ول الكفاءات 
احلقيقي����ة غ����ر املزّيف����ة الت����ي غ����ّر الزم����ن والظ����روف واحل����ال 
وال�صيا�ص����ة النفعي����ة الكثر منها واندجم����وا بالعملية واأ�صبحوا 

جمّرد ا�صماء اأكل الدهر من �صمعتهم و�صرب!
م����ع احرام����ي ال�صدي����د وتقديري لراف�ص����ي هذا الو�ص����ع املزري 
ال����ذي قلب جميع التوقعات راأ�صًا على عقب بحيث اأ�صبحنا نهّلهل 

ون�صّفق للفا�صل وندعمه .. من دون وجه حق ول ذّرة خجل!

الت�شفيق للفا�شل!

اإن النزيه يكاد يكون معدومًا خنقًا 
وال�سيوف م�سّلطة على رقابه 

بحيث اأ�سبح حاله حال الريا�سة 
التي نتكّلم عنها واأ�سبح الجميع 

يترّدد ويخاف على م�ستقبله 
�سات عبر ال�سكوت  وكر�سّيه ومخ�سّ

وال�سكينة!
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م��دّرب��ي��ه��ا! ت�سّمي  اأن  الأن���دي���ة  واأت���ح���ّدى  ل��ل��م��در���س��ة..  ب��روات��ب  درج����ال  اأط��ال��ب   

 بغداد / اإياد ال�سالحي

قال �صبه���ان طلب )42 عامًا( م���درب منتخب 
�صي���ة  التخ�صّ واملدر�ص���ة  نين���وى  حمافظ���ة 
بامل�صارعة، اأن واقع اللعبة بحاجة اىل تدّخل 
ف���وري من م�ص���وؤويل الريا�ص���ة لنقاذها من 
حالت �صلبية ل ُتطمِئن املوهوب با�صتمراره 
يف لعبته، وذل���ك لعدم توّفر مقّومات �صناعة 
البطل مثل الروات���ب املحّفزة اأو التجهيزات 
ب���ن موؤ�ّص�ص���ات الريا�ص���ة يف  اأو التع���اون 
�ص���وؤون  ت�ص���ّرف  ت���زل  مل  الت���ي  املحافظ���ة 
اأعماله���ا ب���ذات الهيئ���ات الإداري���ة قبل وبعد 
حتري���ر مدينتن���ا عام 2017 م���ن دون اإجراء 

النتخابات.
وا�ص���اف �صبهان يف حديث خ�ض به )املدى( 
العم���ال  ن���ادي  يف  كم���درب  اعتم���ادي  :"مت 
الريا�ص���ي عام 2011، ث���م ُكّلفُت يف املدر�صة 
�صي���ة منذ عام 2017 ومل اأزل اأ�صرف  التخ�صّ
على ثالثن م�صارعًا تراوح اأعمارهم )12-

15( عام���ًا، و�صب���ق اأن �صارك���ت يف بطول���ة 
�صي���ة يف حمافظ���ة كربالء  املدار����ض التخ�صّ
واأحرزنا املركز الثالث، وتوّقفنا عن التدريب 
ب�صب���ب اأح���داث املو�ص���ل، وبع���د ا�صتق���رار 
الو�صع ُعدن���ا للتدريب يف قاعة نادي العمال 
التي كانت خمّربة متامًا، وا�صتاأنفنا ممار�صة 
ريا�صتن���ا و�صاركنا يف بطولة اأقيمت ببغداد 

واأحرزنا املركز الثالث".

وعد بال تنفيذ!
واأو�صح :"با�صتثناء لعبتي امل�صارعة ورفع 
الأثق���ال اللت���ن مت اعتمادها �صم���ن مدار�ض 
مرك���ز املوهب���ة التاب���ع اىل وزارة ال�صب���اب 
والريا�ص���ة، مت ترحي���ل جمي���ع الألع���اب اىل 
احتاداته���ا الفرعية يف املحافظ���ة، ووعدتنا 
روات���ب  تخ�صي����ض  �صيت���م  اأن���ه  ال���وزارة 
ملدي���ر املدر�صة عم���ار ح�صن، احلك���م الدويل 
الأول  امل���درب  ب�صفت���ي  واأن���ا  املع���روف، 
وعثمان عدنان امل���درب الثاين وامل�صارعن، 
�ض لنا اأي راتب  ولكن حتى اللحظة مل يخ�صّ

ول جتهيزات منذ خم�ض �صنوات"!

ممانعة �سيت
واأ�ص���ار اىل :"اأن مرك���ز املوهب���ة مل مي���ّول 
مدر�صتن���ا مبا حتتاجه ليت�صّن���ى لنا امل�صاركة 
يف بطولت احتاد امل�صارعة املركزي، ولهذا 
تنح�ص���ر م�صاركاتنا معه بح���دود املناف�صات 
التن�صيطي���ة، ولالأ�ص���ف نواج���ه �صغوط���ات 
كب���رة يف حمافظتن���ا متنعن���ا م���ن امل�صاركة 
يف بط���ولت الحتاد الفرع���ي للم�صارعة يف 
نين���وى ال���ذي يراأ�ص���ه رمزي �صي���ت ح�صن 
وه���و رئي�ض الهيئ���ة الإدارية لن���ادي ال�صهيد 
اإي���اد �صي���ت الريا�ص���ي اأي�ص���ًا، بدلي���ل اأنه مل 
ي�صم���ح بت�صجي���ل مدر�صتن���ا �صم���ن بطول���ة 

الحت���اد الأخ���رة خوف���ًا من فوزه���ا باملركز 
الأول وي�صب���ح نادي���ه ثانيًا، وذل���ك ما جتّلى 
اأثناء مقابلتي له حيث قّدمُت كتابًا ر�صميًا من 
مركز املوهبة ودفع���ُت ر�صم ال�صراك بقيمة 
خم�ص���ن األف دينار من مايل اخلا�ض، فاأ�صّر 

على عدم قبولنا".
الحت���اد  رئي����ض  اأن  بيق���ن،  :اأدرك  وتاب���ع 
الفرعي يروم من ممانعته مب�صاركة مدر�صتنا 
اأن ميث���ل م�صارع���ي  املحافظ���ة  يف بطول���ة 
املدر�ص���ة ناديه ال���ذي يراأ����ض اإدارته، وهذا 

ل يجوز، ك���ون اأعمارهم �صغرة، وميكن اأن 
ُيحرم���وا من اللعب يف املدر�صة اإذا ما اأنتموا 
لن���اٍد م���ا، ول يت���م �صموله���م بالتخ�ص�صيات 
التي وِع���دوا بها من ال���وزارة، لكن ميكن اأن 
ميّثلوا اأي نادي بع���د بلوغهم ال�صن ال�صابعة 

ع�صرة".

بطولة غير نظامية
وذكر �صبهان :"ل يوجد اأي نادي يف حمافظة 
نين���وى ميتل���ك ب�ص���اط اأو جتهي���زات اأو اأية 
مقّوم���ات لعبة امل�صارعة �ص���وى ناديي عمال 
نينوى وال�صهيد اإياد �صيت، علمًا اأن البطولة 
الت���ي اأقامها الحت���اد الفرعي غ���ر نظامية، 
فُحّكامها لي����ض لديهم �صه���ادات ُمعتمدة لدى 
الحت���اد املرك���زي، با�صتثن���اء احلك���م ف���واز 
ر�صيد ال���ذي اأبتعد ع���ن اللعبة لف���رة لي�صت 
ْث معلوماته  ق�صرة ب�صبب مر�ص���ِه ومل ُيحدِّ
عن قانونه���ا اجلديد، ومل جتِر قرعة لختيار 
يح�ص���ر  ومل  الأوزان،  ح�ص���ب  امل�صارع���ن 

ممثل عن الحتاد املركزي".
وك�صف :"هن���اك م�صاألة غاية يف الأهمية، اأن 
الأندي���ة الت���ي �صارك���ت يف البطول���ة اأر�صلت 
كتبها فقط اىل الحتاد الفرعي من دون بيان 
ا�صم���اء مدربيه���ا، وبحكم ممار�صت���ي اللعبة 
من���ذ ع���ام 1995 واأع���رف كل العامل���ن يف 

الإدارة والتدري���ب، اأطالب اأندي���ة اإياد �صيت 
والفت���وة والكف���اءات وترم���ي وامل�صتقبل اأن 
تك�ص���ف عن ا�صم���اء مدرب���ي امل�صارعة الذين 
زّجوا مبجموعهم اأك���رث من اأربعن م�صارعًا 
ل ُتعَرف مدى اأهليته���م للعبة! ولهذا اأحتّدى 
م���ن خ���الل �صحيفتكم اأي ن���ادي يف حمافظة 
نين���وى اأن يعل���ن ع���ن ا�ص���م مدّرب���ه ويوؤك���د 
امتالكه ب�صاط اللعب ويبّن جداول ومقّرات 
اأدرى  مّك���ة  فاأه���ل  التدريبي���ة..  وحداته���م 

ب�صعابهاّ"!

غياب القا�سي
ويوا�صل �صبهان ك�صف حقيقة البطولة :"اأن 
الفيديوه���ات التي ن�ص���رت يف موقع الحتاد 
للم�صارعة، توؤك���د اأن بطولة نينوى تخللتها 
اأخط���اء حتكيمي���ة كث���رة، فم���ن مت تكليفهم 
مبهّم���ة التحكيم غ���ر معتمدين م���ن الحتاد 
املرك���زي، والنزال كما ه���و معروف ُيدار من 
ثالثة ا�صخا�ض ُهم رئي�ض الب�صاط والقا�صي 
وحكم الو�ص���ط، بينما هذه البطولة مل ت�صهد 
وجود القا�صي، ثم اأن مهّمة حكم الو�صط هي 
املحافظة عل���ى �صالمة امل�صارع ك���ون اللعبة 
عنيف���ة وممكن يوؤّدي م�ص���ك مف�صله ب�صورة 
عك�صي���ة اإىل خمالف���ة تتطّلب اإيق���اف النزال، 
واإذا راأى القا�ص���ي هناك خط���اأ ما مل يلحظه 

اأرب���ع  اأو  الو�ص���ط ي�صتح���ق نقطت���ن  حك���م 
با�صتطاعت���ه اإيق���اف الن���زال وُيعي���د الفيديو 
لرئي�ض الب�صاط ليتخذ القرار، هذه الأمور مل 

ُت�صاَهْد يف البطولة ".

ب�ساط غير �سالح
ونّب���ه اىل اأن :"واق���ع امل�صارع���ة يدع���و اىل 
الريا�ص���ة  وزارة  قب���ل  م���ن  ج���ّدي  حت���ّرك 
واللجن���ة الأوملبية، فالحت���اد الفرعي مل يقم 
اأي���ة بطولة منذ �صنتن ويتع���ّذر بعدم وجود 
الأم���وال، كما ل توج���د دورة ل�صقل احلكام، 
والطام���ة الك���رى اأن امل�ص���ارع ح���ال اإنتهاء 
البطول���ة ُيعيد قطع���ة )املاي���و( واحلذاء اىل 
رئي����ض الحتاد الفرع���ي اأو رئي����ض النادي، 
وكذل���ك ب�ص���اط اللعبة يّدع���ي رئي�ض الحتاد 
الفرع���ي اأن���ه عائ���د لنادي���ه، بينما نع���رف ُمذ 
�ض لحتاد  كّن���ا لعبن عام 1999 اأن���ه خُم�صّ
نينوى، كما يوجد ب�صاط اآخر يف نادي عمال 
نينوى مل يتغّر منذ عام 1975 وغر �صالح 
للن���زال بدليل اإ�صاب���ة اأحد لعب���ي مدر�صتنا 
وزن  عام���ًا   )15( فتح���ي  عدن���ان  م�صطف���ى 
42كغم قبل اأربعة اأ�صهر اأثناء التمرين، وهو 
م�ص���روع بطل اأوملبي بكل ما تعنيه المكانية 

واملهارة".
:"ل  �صي���ة  التخ�صّ املدر�ص���ة  م���دّرب  واأك���د 
نخ�ص���ى م���ن قول احل���ق، فما نعاني���ه من يف 
املحافظة كونن���ا �صّحية ع���دم متابعة وزارة 
ال�صباب والريا�صة وممثلية اللجنة الأوملبية 
والريا�ص���ة  ال�صب���اب  ومديري���ة  الوطني���ة 
لواقعنا املُّر، واأن �صحفيي نينوى يتحّملون 
لوا ب�صوتنا اىل  امل�صوؤولية اأي�صًا لأنهم مل َي�صِ
�ض  امل�صوؤولن، فمنذ خم�ض �صنوات مل تخ�صّ
لنا الروات���ب املُِعينة على اجن���اح مهاّمنا مع 
امل�صارع���ن ال�صغ���ار، ومركز املوهب���ة يوؤّكد 
�ص���ات مالي���ة، واأن العمل  ع���دم وجود خم�صّ
ي�صتمر ب�صكل طوعي، كما اإين اأدّرب منتخب 
�ض يل ممثلية  نينوى بامل�صارعة، ومل تخ�صّ

الأوملبية الراتب الذي ا�صتحّقه".

�سوؤال لوزير الريا�سة
وخت���م �صبه���ان حديث���ه :"تن���اوب على حمل 
بع���د  والريا�ص���ة  ال�صب���اب  وزارة  حقيب���ة 
حتري���ر املحافظ���ة من داع����ض ثالث���ة وزراء 
ُه���م عبداحل�ص���ن عبط���ان ود.اأحم���د ريا�ض 
وعدنان درجال، وو�ص���ع مدر�صتنا مل يتغّر 
اأب���دًا، وانا اأتوّجه لهم بال�ص���وؤال :َمن ير�صى 
العم���ل باملج���ان؟ األي�ص���ت اجله���ود املقّدم���ة 
للريا�صي���ن بحاج���ة اىل دعائ���م ال�صتمرار، 
كي���ف ُنعيل اأ�صرن���ا ونحن نوا�ص���ل التدريب 
م���ن دون حق���وق يف ح���ن ن�صاع���د الأبط���ال 
���ات الجناز؟ يجب  على الو�ص���ول اىل من�صّ
اأن يتوق���ف الكابنت درجال وم���ن يخلفه عند 

هذه املعاناة".

ك�سف عن معاناة واقع الم�سارعة في نينوى .. �سبهان طلب:

بطولة اتحادنا غير نظامّية.. وب�شاط التدريب لم ُيغيَّر منذ 1975!

 بغداد / المدى

ي�صتعد منتخبن����ا الأوملبي لكرة القدم 
للم�صاركة يف بطولة احتاد غرب اآ�صيا 
حتت 23 عامًا الت����ي ي�صيفها الحتاد 
ال�صع����ودي خالل الفرة من 4 اإىل 12 

ت�صرين الأول املقبل.
واأوقع����ت قرعة البطول����ة منتخبنا يف 
املجموعة الثانية اىل جانب فل�صطن 

والإمارات ولبنان.
واأك���د �صعد حاف���ظ، امل���درب امل�صاعد 
اأن  الق���دم  لك���رة  الأوملب���ي  ملنتخبن���ا 
للبطول���ة  جاه���زًا  ب���ات  املنتخ���ب 
و�صيق���ّدم  النواح���ي،  جمي���ع  م���ن 
املديرالفن���ي الت�صيك���ي مرو�ص���الف 
�صوكوب قائمته النهائية يف اليومن 
املقبل���ن قبي���ل اأر�صاله���ا اىل اللجن���ة 
املنظم���ة يف الراب���ع والع�صري���ن من 

اأيلول اجلاري.
واأ�ص���اف :"ل ميك���ن جم���ع الالعبن 
يف ه���ذا الوقت ب�صب���ب ارتباطهم مع 
ك���رة  اأنديته���م يف ا�صتحق���اق دوري 
املمت���از ال���ذي ينطلق الي���وم الأثنن، 
و�صتتيح اأيام )فيفا دي( املتزامنة مع 
بطولة غ���رب اآ�صيا الفر�ص���ة لتفّرغهم 

مع املنتخب".
وك�ص���ف :"اأن املدي���ر الفن���ي اأق���رح 
ق�ص���ر  تدريب���ي  مع�صك���ر  اإقام���ة 
لالعب���ن مُيّه���د دخوله���م يف املناف�صة 
باأربع���ة اأي���ام قب���ل اأوىل املواجه���ات 
م���ع املنتخب الفل�صطين���ي، ومقرحه 
قي���د الدرا�ص���ة لدى الحت���اد، علمًا اأن 
كان���ا  والإم���ارات  تركي���ا  مع�صك���ري 
مثالي���ن، وا�صتفاد منهم���ا املدرب يف 
اختي���ار العنا�صر املوؤّهل���ة يف الدفاع 

عن الأوملبي بجدارة".
وخل����ض حاف���ظ اىل اأن "م�صتوي���ات 
منتخبات املجموعة خ�صعت لتحليل 

امل���الك التدريب���ي، فوج���ود املنتخب 
الإمارات���ي عامل حمّف���ز لالعبينا لرّد 
العتب���ار بع���د اخل�ص���ارة الوّدية معه 
لأ�صب���اب  و)2-1(   )4-1( مّرت���ن 
معروفة مت ط���رد لعبن من منتخبنا 
يف  وواح���د  الأوىل  املب���اراة  يف 
الثاني���ة، ولي�ض �صعبًا الفوز عليه يف 
البطولة، اأما منتخ���ب فل�صطن فُمعّد 
مع�صكري���ن  ب�ص���ورة جي���دة ودخ���ل 
يف م�ص���ر والكوي���ت، وي�صم عنا�صر 
رائع���ة،  امكاني���ات  ذات  مغرب���ة 
���ي الفني عن منتخ���ب لبنان  والتق�صّ
م�صتمر لغر����ض تقدمي تقرير متكامل 

ل�صوكوب".
وكان احتاد غ���رب اآ�صيا قد ك�صف عن 
روؤيته لفئة حتت23 عامًا كونها ت�صّكل 
الراف���د الأ�صا�ص���ي ملنتخب���ات ال�صف 
الأول لالحت���ادات الأهلي���ة، وحر�ض 
اإىل  جم���ّددًا  البطول���ة  اإع���ادة  عل���ى 
اأجندته، واختار موعدًا لهذه الن�صخة 
ي�صبق الت�صفي���ات الآ�صيوية، لتكون 
بذل���ك فر�ص���ة للمنتخب���ات امل�صارك���ة 

كي تق���ف على ا�صتعداداتهم وتطمئن 
على جاهزيته���م قبل احلدث القاري.

منتخب���ًا  ع�ص���ر  اأح���د  و�صيك���ون 
فل�صط���ن،  )امل�صي���ف(،  ال�صعودي���ة 
الأردن، لبن���ان، �صوري���ا، البحري���ن، 
الع���راق  اليم���ن،  ُعم���ان،  الإم���ارات، 
والكوي���ت، عل���ى موع���د م���ع ح���دث 
خالل���ه  م���ن  ي�صع���ون  ه���ام  اإقليم���ي 
التناف����ض عل���ى ني���ل لق���ب الن�صخ���ة 
الثاني���ة م���ن البطول���ة، ويف الوق���ت 
نف�ص���ه يطمح���ون با�صتثم���اره جّيدًا 
كمحطة ت�صبق دخوله���م ال�صتحقاق 
الق���اري املتمّثل بالت�صفي���ات املوؤّهلة 
اإىل نهائي���ات كاأ����ض اآ�صي���ا حت���ت 23 
عام���ًا املقّرر اإقامته���ا يف اأوزبك�صتان 

عام 2022.
وكان���ت قرع���ة البطول���ة اأ�صفرت عن 
واليم���ن  الأردن  منتخب���ات  تناف����ض 
والكوي���ت وُعم���ان �صم���ن املجموعة 
املنتخ���ب  ج���اء  بينم���ا  الأوىل، 
ال�صع���ودي �صمن املجموع���ة الثالثة 

مع البحرين و�صوريا.

�شوكوب يجّهز قائمة الأولمبي لغرب اآ�شيا الثانية
 متابعة / المدى

يد�ّص���ن ال���دوري املمت���از لك���رة الق���دم 
 2022-2021 اجلدي���د  مو�صم���ه 
بالن�صخ���ة 44 يف خم����ض مواجه���ات 
ع���دٍد  عل���ى  موّزع���ة  الأثن���ن،  الي���وم 
ملناف�ص���ة  ا�صته���الًل  املحافظ���ات،  م���ن 
ماراثوني���ة يتوّق���ع اأن تك���ون حافل���ة 
بالإث���ارة بع���د جتدي���د اأغل���ب الف���رق 
بالعب���ن  وا�صتعانته���ا  �صفوفه���ا 
حمرف���ن يوؤّمل منه���م �صناعة الفارق 

وح�صم املباريات.
يلتق���ي فريق���ا النفط ونف���ط مي�صان 

ال�صناع���ة  ملع���ب  يف 
عن���د ال�صاع���ة الثالثة 

اأم���اًل  والن�ص���ف، 
ببداية جي���دة لهما 

ح�صورهم���ا  تع���ّزز 
بالن�صب���ة  خا�ص���ة 

ل���الأول بع���د اأن اأنهى 
املو�ص���م الأخر باملركز 

ال�صاد�ض.
فري���ق  ي�صتقب���ل  نف�ص���ه  الوق���ت  ويف 
الكرخ نظره نف���ط الب�صرة يف ملعب 
)ال�صاح���ر اأحمد را�ص���ي( يف مواجهة 
متكاِفئ���ة بع���د اأن جت���اورا باملركزي���ن 
)10و11( للمو�ص���م ذات���ه، وي�صعيان 
الثق���ة  تع���ّزز  لهم���ا  مهّم���ة  لبداي���ة 

مب�صرتهما.
فيم���ا �صيك���ون ملع���ب زاخ���و ال���دويل 
اجلدي���د  الواف���د  لت�صيي���ف  م�صرح���ًا 
)ن���وروز( بال�صاعة نف�صها اأماًل بتقدمي 
امل�صتوى اجليد الذي يتنا�صب واأهمية 
الفوز لفري���ق زاخ���و، وتثبيت الثاين 
ومدعم���ًا  ممّي���زًا  ح�ص���ورًا 
بطم���وح م�ص���روع لو�صع 
ث���الث نق���اط مبّك���رة يف 

ر�صيده.
املثاب���ر  الفري���ق  اأم���ا 
نال  ال���ذي  )النج���ف( 
املركز الثالث بجدارة 
بخامت���ة  واإبه���ار 

امل�ص���وار للن�صخ���ة املا�صي���ة، �صتك���ون 
ل���ه الكلم���ة القوي���ة يف وه���و ي�صّي���ف 
الديواني���ة املتحّفز لت�صجي���ل م�صاركة 
اأف�ص���ل، وكليهما ي�صعان الف���وز هدفًا 
لهم���ا عن���د ال�صاع���ة ال�صاد�ص���ة م�ص���اء، 
وع���ر جمهودهما خالل �صوطي ملعب 

النجف الدويل.
والطلب���ة  ال�صرط���ة  فريق���ا  ويختت���م 
مباري���ات الي���وم بلق���اء يج���ري عن���د 
ال�صاع���ة ال�صاد�ص���ة والن�ص���ف م�ص���اء، 
تّوعد فيه م���درب الطلبة قحطان جثر 

األ يكون "الأنيق" �صيدًا �صهاًل لنجوم 
ال�صرطة برغ���م الظروف ال�صعبة التي 
تواجه ناديه حت���ت قيادة هيئة اإدارية 
موؤقت���ة متّكنت م���ن توف���ر م�صتلزمات 
الظه���ور امل�ص���ّرف يف ال���دوري، ويف 
املقاب���ل �صيكون لنجوم ال�صرطة الدور 
احلا�صم باإنهاء اللقاء مل�صلحتهم اإذا ما 
جاءت دقائق مباراتهم التي �صتقام يف 
ملعب املدينة الدويل مبثل ما خّططوا 
ل���ه نظ���رًا للف���ارق الفن���ي يف م�صتوى 

لعبي الفريقن.

م���ن جه���ة اأخ���رى، ح���ّددت جلن���ُة كرة 
ال�ص���الت يف الحت���اد العراق���ي لكرة 
الق���دم منت�ص���ف �صه���ر ت�صري���ن الأول 
املقب���ل موعدًا لنط���الق دوري املو�صم 

.٢٠٢١-٢٠٢٢
جاء ذلك خالل املوؤمتر الفني الذي ُعقد 
يف مقر الحتاد وح�صره ع�صو احتاد 
الك���رة غال���ب الزامل���ي واأع�صاء جلنة 

كرة ال�صالت.
موا�صل���ة  علين���ا  اأّن  الزامل���ي،  وق���ال 
الت���ي حتّقق���ت يف دوري  النجاح���ات 
م���ن  وال�صتف���ادة  املا�ص���ي،  املو�ص���م 
وحماول���ة  وتع�صيده���ا  الإيجابي���ات 
ت�صحي���ح ال�صلبي���ات بع���د ت�صخي�صها 

ب�صكل دقيق ومعاجلتها.
م���ن جانب���ه ق���ال رئي����ض جلن���ة ك���رة 
ه���ذا  اأن  رحي���م،  �صبح���ي  ال�ص���الت، 
املو�ص���م �صيك���ون خمتلفًا ع���ن املوا�صم 
ال�صابق���ة م���ن ناحي���ة التنظي���م وع���دد 
الف���رق امل�صاركة، مبّين���ًا اأن دوري هذا 

املو�صم �صيتكّون من 16 فريقًا.

دوري الكرة يد�ّشن المو�شم 44.. وال�شالت ال�شهر المقبل

اأومتيتي يعاود التدريب قبل لقاء غرناطة
 متابعة - المدى

ك�صف���ت تقاري���ر �صحفي���ة، عن نب���اأ �ص���ار يف �صفوف 
قب���ل  الإ�صب���اين،  بر�صلون���ة  بن���ادي  الأول  الفري���ق 
�صاع���ات م���ن مواجه���ة نظ���ره غرناط���ة يف بطولة 

الدوري املمتاز "الليغا".
غرناط���ة،  نظ���ره  بر�صلون���ة  ن���ادي  وي�صي���ف 
عل���ى ملعب الكام���ب نو، م�ص���اء الي���وم الأثنن 
ال�صاع���ة العا�ص���رة م�صاء بتوقي���ت بغداد، على 
ملع���ب الكامب ن���و، �صمن مناف�ص���ات اجلولة 
اخلام�ص���ة م���ن بطول���ة ال���دوري الإ�صب���اين 

املمتاز "الليغا".

الفرن�ص���ي  اأن  الإ�صباني���ة،  "�صب���ورت"  �صحيف���ة  واأك���دت 
�صماي���ول اأومتيتي، مداف���ع الفري���ق الأول بر�صلونة، عاد 
للم�صارك���ة يف التدريب���ات اجلماعية للر�ص���ا، قبل مواجهة 

غرناطة.
ال�صحيفة، �صّددت عل���ى اأن اأومتيتي، كان يعاين من اإ�صابة 
خفيف���ة، وتعافى وع���اد للم�صاركة يف التدريب���ات اجلماعية 

بعد غياب ملدة يومن.
واأو�صح���ت ال�صحيفة، اأن م�صاركة اأومتيتي، يف التدريبات 
اجلماعية، ل ي�صمن جاهزيته للم�صاركة اليوم �صد غرناطة.

واجلدي���ر بالذك���ر اأن بر�صلون���ة يدخل مب���اراة اليوم حمتاًل 
املرك���ز العا�صر بر�صيد �صبع نقاط، بينم���ا ياأتي غرناطة يف 

الرتيب ال�17 بر�صيد نقطتن فقط.
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رأي باألجنبي

 غيوم نيكوالود*
ترجمة: عدوية الهاليل

 د. فالح احلمـراين

 دح�سن مدن

نافـذة من موسـكو قناطر

تطالعنا مقاطع احلم���ات االنتخابية لكبار املر�شحني وهم يتنقلون 
فرح���ني، ومزهوين باأجمل احلل���ل وال�شي���ارات، ماأملني جمهورهم 
بوع���ود وردي���ة، واأحام كاذب���ة، يف �شبه دع���ارة وا�شح���ة، ل�شراء 
االأ�شوات، دومنا �شعور وطني، فهم ال ميلكون برامج �شيا�شية، وال 
نوايا ح�شنة، الإنقاذ الباد من الهاوية، التي تنتظرها، وكل همومهم 
ه���و البق���اء م���دة اأط���ول، عل���ى ذات املقاع���د الق���ذرة، يف احلكوم���ة 
والربمل���ان، متنعم���ني باملكا�ش���ب، التي جنوه���ا، والت���ي تنتظرهم، 
�شاربني عر�ض احلائط بتطلعات وطموحات ابناء ال�شعب امل�شكني.
تك�ش���ف ا�شتعرا�ش���ات املر�شح���ني ع���ن �شل���ح طوي���ل االم���د، ب���ني 
الفرقاء)�شيع���ة و�شنة وك���رد( فا خ�شومات يف ال�ش���ر، واإْن ت�شّرب 
الينا يف العلن �شيٌء هنا وهناك، فهم يت�شلون ببع�شهم، ويخططون 
اخلط���ط التي ت�شمن التزوير، وتكفل لكل فريق حقه، من اال�شوات 
واملقاع���د، وكل �شيء يجري بق���در وا�شح لديهم، ف���ا د�شائ�ض، وال 
خم���اوف من كتل���ة على اأخ���رى، اإمن���ا الد�شائ�ض واملخ���اوف تعتمل 
داخ���ل الفري���ق الواح���د، هن���اك �شخ�شن���ة للخ�شوم���ات، فال�شيع���ة 
بخ�شوماتهم املعلنة، وال�شن���ة بو�شوح اأكرث، وما يحدث بكر�شتان 

باللغة الكردية ت�شرب اىل العربية متاما، فا اأ�شرار يف الق�شية.
من���ذ انتخابات الع���ام 2004 واىل اليوم، و�شع���ار املكونات الثاثة 
املعلن وغ���ر املعلن هو )�شيلني واأ�شيلك( وه���ذه وثيقة عهد بينهم، 
ت�شمنتها بنود موؤمترات لن���دن وبروت، قبل �شقوط النظام، ظلت 
قائمة اىل اليوم، وبالرعاية االمريكية املعروفة، لكنَّ تقاطع امل�شالح 
ووفرة املال التي توؤمنها املنا�شب تلك، ادت باأع�شاء الفريق الواحد 
من كل مكون اىل التفكر باال�شتحواذ على املغامن الكبرة، والبحث 
ع���ن ال�شبل )ح�شنها وقبيحها( من اأجل ابعاد هذه ال�شخ�شية، وتلك 
اجلماع���ة، وذاك احلزب. وهنا ميكننا القول باأنَّ دميقراطية اأحزاب 
اخل���راب العراق���ي ومنذ ثماني���ة ع�شر عامًا مل تع���َن بحياة املواطن، 
اإمن���ا عني���ت بحياته���ا اأع�شائه���ا عل���ى ح�ش���اب مكوناتهم م���ن جهة، 
وانتج���ت �شراع���ا داخل املك���ون نف�شه، مبا خ���ّرب اأن�شجة املكونات 

الثاثة.
اإذا كان���ت الدميقراطي���ة االمريكية قد اأ�ش�ش���ت الن�شطارات عامودية 
داخل ال�شعب العراقي )�شيعة و�شنة وكرد( ومزقت الن�شيج الوطني 
ف���اأنَّ االح���زاب والكتل التي عملت خ���ال ال�شن���وات املا�شية، قامت 
ب�شط���ر املكون الواح���د اأفقيًا، ف�شرنا ننظ���ر اىل ال�شيعة ال بو�شفهم 
كتل���ة واحدة، واإمن���ا اىل �شي�شتانيني وبدري���ني و�شدريني وجنباء 
وع�شائ���ب.. واىل ال�شن���ة بو�شفه���م جماعة ابي م���ازن والكربويل 
والنجيف���ي وم�شع���ان و�شنة املالكي وو ويب���دو اأن اخلاف الكردي 
الطالباني���ني  ب���ني  اأي�ش���ًا  جدي���دة  وان�شط���ارات  م�ش���ارات  اإتخ���ذ 
والربزاني���ني واجلماعة اال�شامية املت�شددة والتغير وهكذا، حتى 
ليب���دو اأنَّ النتائ���ج املرتقبة م���ن االنتخاب���ات القادم���ة �شتف�شح عن 
ازم���ات ال تل���وح حلوله���ا يف االفق العراق���ي، الغائم واملُن���ِذر ب�شتى 

العواقب.
العراقي���ون على مفرتق طرق خطر، واإذا كن���ا نر�شد الو�شع بعني 
ن�شف مغم�شة فاأن االيام �شتفتح اعيننا على ما هو مرعب ودموي، 
فاجلماع���ات املت�شارع���ة ال تريد التفري���ط مبكا�شبه���ا، واإن اقت�شى 
االم���ر حّم���ام الدم ذل���ك، فالكل يتوعد ال���كل، وال�شاح بي���د اجلميع، 

واالطراف اخلارجية بذلت املال الكبر، لذا فهي بانتظار النتائج.

ت�شالُح الفرقاء وخ�شارُة ال�شعب

 طالب عبد العزيز

قب���ل �شه���ور توقف���ت االأديب���ة والكاتب���ة 
العراقي���ة لطفّي���ة الّدليم���ي يف مقال���ة لها 
راأي  عن���د  »امل���دى«  جري���دة  يف  ن�ش���رت 
للباح���ث حي���در �شعي���د، يتمح���ور ح���ول 
ال�ش���وؤال الت���ايل: مل���اذا ال يوج���د نظ���ر 
عراقي لطه ح�شني؟ واأ�شارت الّدليمي اإىل 
اأن البع�ض قد يرى اأن علي الوردي كانت 
ل���ه طروحاته التي ترقى به ليكون مماثًا 
يف  الّتاأثري���ة  قدرت���ه  يف  ح�ش���ني  لط���ه 
�شناعة الثقاف���ة العراقية، ولك���ن الكاتبة 
توقف���ت با�شتفا�ش���ة عن���د الف���روق ب���ني 
تركيبتي املجتمع���ني امل�شري والعراقي، 
ففي حني كانت م�ش���ر دولة قوية را�شخة 
ذات بني���ة موؤ�ش�شاتي���ة من���ذ عه���د حممد 
علي اأوائل الق���رن التا�شع ع�شر ا�شتمرت 
مفاعيله���ا حتى قيام ث���ورة يوليو/ متوز 
1952، ف���اإن العراق عانى م���ن التمزقات 
يف الق���رن التا�ش���ع ع�شر وحت���ى بواكر 
�شن���وات تاأ�شي����ض اململك���ة العراقّي���ة عام 

.1921
يف ه���ذا الفرق ب���ني تركيبت���ي املجتمعني 

العراقي وامل�ش���ري يكمن الفرق بني علي 
ال���وردي وط���ه ح�ش���ني، فهنا ق���د ال ت�شح 
املفا�شل���ة بينهما، بقدر م���ا يتعني البحث 
يف الظ���روف املجتمعي���ة والثقافية التي 
اأنتج���ت كًا منهم���ا، وجعل���ت كًا منهم���ا 
ينطل���ق م���ن ه���ذه الظ���روف يف بل���ورة 
روؤيت���ه الفكرية والثقافي���ة ملا هو قائم يف 
جمتمع���ه، وما ال�شبيل للخروج من دائرة 
اجلم���ود التي يقع فيها هذا املجتمع، على 

نحو ما فعلت الكاتبة.
قب���ل اأي���ام تن���اول الكات���ب العراق���ي علي 
ح�ش���ني يف مقال���ه اليوم���ي يف اجلري���دة 
ذاته���ا، مكان���ة عل���ي ال���وردي يف الثقافة 
يك���ون  اأن  متمني���ًا  احلديث���ة،  العراقي���ة 
علي ال���وردي �شخ�شية الع���راق الثقافية 
والفكري���ة لع���ام 2021، واأن يتّم حتويل 
بيته اإىل متحف، واأن تقدم كتبه لاأجيال، 
على غ���رار ما فعلت���ه م�شر، ح���ني وزعت 
وزارة الثقاف���ة كت���ب طه ح�ش���ني وجمال 
حمدان ورج���ال التنوي���ر باأ�شعار زهيدة 
جلمه���ور الق���راء، لتق���ول له���م: ه���ذا هو 

تاريخكم الفكري والثقايف.
حمق���ًا كان علي ح�شني يف اإ�شارته اإىل اأن 
عل���ي الوردي �شع���ى لن�شر ثقاف���ة م�شادة 
و�شي���وخ  ال�شاط���ني  وع���اظ  الثن���ني: 
الطائفي���ة، ففي كتاب���ه »وعاظ ال�شاطني« 
ح���ّذر م���ن اأن يوؤم���ن النا����ض ب���اأن احل���َلّ 
الأزم���ات البل���د ه���و حتوي���ل ال�شع���ب اإىل 
قبائ���ل، كل منه���ا تبح���ث ع���ن م�شاحلها، 
وكذل���ك يف اإ�شارته اإىل اأن ال���وردي راأى 
يف كتاب���ه »مهزل���ة العقل الب�ش���ري« الذي 
اأث���ار عليه وعاظ اخلراف���ة، اأن التغير ال 
يتحقق اإال من خال نقد مفاهيم اجتماعية 

تع�ّش�ض يف الروؤو�ض منذ قرون.
وكم���ا ميك���ن احلدي���ث ع���ن ط���ه ح�ش���ني 
العرب���ي ال���ذي جتاوز يف فك���ره ونظرته 
الثاقب���ة نطاق بل���ده م�شر، ف���اإن بو�شعنا 
اأي�شًا اأن نتحدث عن علي الوردي العربي 
الروؤي���ة  االآخ���ر، يف  ه���و  ال���ذي جت���اوز 
واملوق���ف، حي���ز العراق، لت�ش���ح اأحكامه 

على جمتمعات عربية اأخرى.
عن �صحيفة اخلليج

وقال���ت الوكال���ة الدولية للطاق���ة الذرية 
ه���ذا االأ�ش���بوع اإن���ه مل يت���م اإح���راز اأي 
تقدم ب�ش���اأن م�ش���األتني �ش���ائكتني: �شرح 
العث���ور  مت  الت���ي  اليوراني���وم  اآث���ار 
عليه���ا يف من�ش���اآت قدمي���ة غ���ر معلن���ة 
، واحل�ش���ول عل���ى و�ش���ول عاج���ل اإىل 
معدات املراقب���ة حتى تتمكن الوكالة من 
موا�شلة مراقب���ة برنامج اإيران النووي 
و�شائ���ل  ونقل���ت  االتفاقي���ة.  مبوج���ب 
االإع���ام الر�شمي���ة ع���ن حمم���د اإ�شامي 
رئي�ض منظم���ة الطاقة الذري���ة االإيرانية 
"اتفقن���ا عل���ى ا�شتبدال بطاق���ات ذاكرة 
الكام���را اخلا�ش���ة بالوكال���ة". وقال���ت 
ال�شلط���ات النووي���ة يف بي���ان م�ش���رتك: 
للطاقة  الدولية  الوكالة  ملفت�شي  "ُي�شمح 
الذري���ة باالحتف���اظ باملع���دات املح���ددة 
وا�شتب���دال و�شائ���ط التخزي���ن اخلا�شة 
حت���ت  تخزينه���ا  �شيت���م  والت���ي   ، به���م 
اأخت���ام الوكالة الدولي���ة للطاقة الذرية و 
AEOI امل�شرتك���ة يف جمهوري���ة اإي���ران 
االإ�شامية". وق���ال جرو�شي لل�شحفيني 
يف مطار فيينا بعد عودته من رحلته اإىل 
طه���ران ، اإن االتفاق يه���دف اإىل "توفر 
م�شاح���ة للدبلوما�شي���ة ... حت���ى ميك���ن 
اإيج���اد حل���ول اأو�ش���ع". جت���در االإ�شارة 
اإىل اأن املفاو�ش���ات غ���ر املبا�ش���رة ب���ني 
الوالي���ات املتح���دة واإيران للع���ودة اإىل 
االمتثال لاتفاقية قد توقفت منذ حزيران 
املا�ش���ي. وحت���ث وا�شنط���ن وحلفاوؤها 
االأوروبي���ون اإدارة الرئي����ض االإي���راين 
املنتخب موؤخ���ًرا اإبراهي���م رئي�شي على 
العودة اإىل املفاو�ش���ات. وجاءت زيارة 
جرو�شي قبل اجتم���اع ملجل�ض حمافظي 
الوكال���ة الدولي���ة للطاقة الذري���ة املوؤلف 
اأيل���ول   17 13 و  35 دول���ة يوم���ي  م���ن 
، حي���ث يتع���ني عل���ى االط���راف الغربية 
اأن تق���رر م���ا اإذا كانت �شت�ش���ر على قرار 
ينتقد اإيران ويزي���د ال�شغط عليها. مثل 
هذا القرار قد يعر����ض للخطر ا�شتئناف 
املفاو�ش���ات ب�ش���اأن الربنام���ج الن���ووي 

االإيراين. يف الواق���ع ، اإن هذه اخلطوة 
م���ن جانب طهران هي اإجراء ملنع الغرب 
ال�شغط اجلادب�ش���اأن ما ي�شفه باملماطلة 
لبدء جولة جدي���دة من املفاو�شات حول 
خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة. و وكانت 
طه���ران قد قاطعتها منذ حزيران لرتتبط 
اأ�شا�ش���ي باالنتخاب���ات الرئا�شية  ب�شكل 

يف اإيران وت�شكيل حكومة جديدة.
ويف ه���ذا ال�شي���اق تواج���ه طه���ران االآن 
م�شاكل كبرة ، واإب���داء الوكالة الدولية 
للطاقة الذري���ة االإ�شتعداد ملنح ال�شلطات 
االإيرانية اجلدي���دة فرتة ف�شحة جديدة. 
ف���وزه ال�شاح���ق يف  فعل���ى الرغ���م م���ن 
االنتخاب���ات الرئا�شي���ة يف حزي���ران ، ال 
ي���زال الرئي�ض االإيراين اإبراهيم رئي�شي 
غر ق���ادر عل���ى ت�شكيل حكوم���ة جديدة 
بالكام���ل ب�شب���ب ال�شراع عل���ى ال�شلطة 
و�شرائ���ح  جمموع���ات  خمتل���ف  ب���ني 
اجلن���اح املحاف���ظ. ودف���ع ه���ذا ال�شراع 
بني ال�شيا�شيني البارزي���ن املراقبني اإىل 
و�ش���ف االإدارة احلالي���ة باأنه���ا "حكومة 
بينم���ا   ، روؤ�ش���اء"  خم�ش���ة  اأو  باأربع���ة 
ت�شعى "جبهة التحمل" خلف الكوالي�ض 
اإىل ت�شمي���ة مر�شحيه���ا املف�شلني الأدوار 
مهمة. ومتتلئ اأروقة ال�شلطة يف طهران 
االآن بالتحالف���ات واال�شت�شارات ال�شرية 
، حي���ث ي�شغط امل�شرعون على املنا�شب 
العلي���ا يف وزارات االقت�ش���اد وال�شمان 
االجتماع���ي والنفط وال�شناعة والطاقة 
البن���ك  حماف���ظ  وكذل���ك   ، والزراع���ة 
املرك���زي وهيئ���ة التخطي���ط وامليزانية. 
وق���ال م�شدر مطل���ع على م���ا يجري يف 
حكوم���ة رئي�ش���ي �شريط���ة ع���دم الك�شف 
ال�شاب���ق  االقت�ش���ادي  اإن  هويت���ه  ع���ن 
ب���وزارة املخاب���رات فره���اد ره���رب كان 
"بتن�شي���ق  وكل���ف  البداي���ة  يف  موؤث���را 
الفريق االقت�شادي" للحكومة اجلديدة. 
وبح�ش���ب امل�ش���در ، اأط���اح حممد خمرب 
" املناف����ض  ، النائ���ب االأول للرئي����ض و 
املوؤثر للرئي����ض ... وبدعم من جمموعة 

من املحافظني املعتدلني االأقوياء"برهرب 
. ويذك���راأن اآي���ة الله عل���ي خامنئي عنّي 
حمم���د خم���رب ، احلا�ش���ل عل���ى درج���ة 
 ، ال���دويل  القان���ون  يف  الدكت���وراه 
�شخ�شي���ًا يف من�شب���ه يف جلن���ة تنفي���ذ 
اأم���ر االإمام. وقال امل�ش���در: "يف النهاية 
، ف���از خمرب باملب���اراة ، مم���ا جعل رهرب 
ي�شعر باالإهانة ال�شديدة". ونتيجة لذلك 
، ع���ني رئي�شي خم���رب، لتن�شي���ق الفريق 
االقت�ش���ادي. واتف���ق رئي�ش���ي وخم���رب 
على م���ن يتم تعيينه كرئي�شني للوزارات 
امل�شارك���ة ب�ش���كل مبا�شر اأو غ���ر مبا�شر 
يف االقت�ش���اد ، ولك���ن فج���اأة ، يف اليوم 
االأخ���ر قبل االإعان ع���ن ت�شكيل جمل�ض 
ال���وزراء ، غر رئي�ش���ي راأيه. ومت اإلغاء 
التعيين���ات املتف���ق عليها �شابًق���ا ل�شالح 
اأ�شم���اء جدي���دة ، مبا يف ذل���ك حجة الله 
عب���د املالك���ي ، وه���و �شيا�ش���ي حماف���ظ 
يبلغ من العم���ر 40 عاًما ُيطلق عليه لقب 
ي�شغل  ع���دمي اخلربة" والذي  "ال�شباب 
االآن من�شب وزير ال�شوؤون االجتماعية. 
وبح�ش���ب امل�شدر ، فاإن خم���رب "عار�ض 
متام���ا" التعيني ، اإذ اإن عبد املالكي "غر 

موؤهل لقيادة وزارة مهمة".
الث���وري  احلر����ض  قائ���د  تعي���ني  وكان 
ر�شائ���ي  حم�ش���ن  ال�شاب���ق  االإ�شام���ي 
لل�ش���وؤون  للرئي����ض  نائب���ًا  اآب   25 يف 
االقت�شادي���ة ورئي�شًا للمق���ر االقت�شادي 
للحكومة اأكرث اإث���ارة للده�شة. كما اأ�شار 
خ���رباء حملي���ون: اأن "حم�ش���ن ر�شائي 
�شخ�شي���ة موؤث���رة ، واإذا مل يك���ن االآن ، 
فحينئ���ٍذ �شيح���اول قريًبا زي���ادة �شلطته 
و�شلطت���ه ، وه���ذا �شي���وؤدي ب���ا �شك اإىل 
خاف���ات م���ع �شيا�شيني بارزي���ن اآخرين 
�ش���راع  وتفاق���م  وره���رب.  خم���رب  مث���ل 
عندما حاول رئي�شي تهدئة رهرب ، الذي 
كان م�شت���اًء من ع���دم قدرته عل���ى تنفيذ 
خطط���ه اخلا�ش���ة يف االإدارة. وكجائزة 
تر�شي���ة ، مت تعيين���ه م�شاع���ًدا للرئي����ض 
ي���زال  لل�ش���وؤون االقت�شادي���ة ، لكن���ه ال 

ي�شعر باال�شتياء. وتابع امل�شدر: "حتى 
ال���وزراء مرتبك���ون االآن ، وال يعرف���ون 
اأم لر�شائ���ي؟  مل���ن ي�شتمع���ون: ملخ���رب؟ 
او لره���رب؟ اأو ملمثل���ي تل���ك اجلماع���ات 
املت�شددة القوية التي قد حتاول االإطاحة 
به���ا يف الربملان يف امل�شتقب���ل. ويواجه 
بع����ض الوزراء مع�شل���ة من يجب عليهم 
تعيينه���م نواًب���ا لهم ، حي���ث يطلب منهم 
ر�شائي واآخ���رون اأن يتخ���ذوا خيارهم 
املف�ش���ل. لك���ن ال���وزراء ال يعرف���ون ملن 
يطيع���ون ". يف غ�شون ذلك ، قال حملل 
اقت�ش���ادي حمل���ي : "عل���ى حمم���ل اجلد 
، ال اأع���رف كي���ف من املفرت����ض اأن يقود 
فري���ق اقت�شادي غر من�شق الباد خال 
واحدة من اأ�ش���واأ االأزم���ات االقت�شادية 

يف تاريخ اإيران احلديث".
يف م���كان م���ا يف و�ش���ط "املعرك���ة وراء 
التحم���ل"  "جبه���ة  الكوالي����ض" توج���د 
، وه���ي جماع���ة �شيا�شي���ة قوي���ة تتمت���ع 
بنف���وذ كب���ر يف ال�شيا�ش���ة االإيراني���ة. 
وكان رئي�ش���ي املر�شح املنتخ���ب ر�شميا 
من ه���ذه املجموع���ة. وخوًفا م���ن �شمعة 
بع����ض  يف  الوا�شح���ة  غ���ر  اجلماع���ة 
�شرائ���ح املجتمع ، �شع���ى رئي�شي لطرح 
نف�ش���ه يف انتخاب���ات حزيران عل���ى اأنه 
�شيا�شي م�شتق���ل. لكن ال يزال الكثرون 
يعتق���دون اأن رئي�ش���ي يرتب���ط ارتباًط���ا 
وثيًقا ب "جبهة التحمل" ، ونتيجة لذلك 
، يتمتع بنفوذ كبر يف االإدارة اجلديدة 
، حيث ي�شغل العديد من اأفراده منا�شب 
يف  م�ش���در  وبح�ش���ب  فيه���ا.  رئي�شي���ة 
احلكومة اجلدي���دة ، فاإن حجت الله عبد 
املالكي كان املر�شح املف�شل ملن�شب وزير 
العمل وال�شوؤون االجتماعية من "جبهة 
التحم���ل" ، وكما نرى ، فق���د متكنوا من 
جت���اوز خمرب هن���ا. كم���ا �شع���ت "جبهة 
التحم���ل" اإىل و�ش���ع رجله���ا يف اأعل���ى 
من�شب بوزارة املخابرات ، لكنها ف�شلت 
الأن الدائ���رة املقرب���ة م���ن رئي�ش���ي كانت 
م�شمم���ة على تعيني املح���ارب املخ�شرم 

عار�ش���ت  كم���ا  اخلطي���ب.  اإ�شماعي���ل 
نائبًا  خم���رب  التحم���ل" تعي���ني  "جبه���ة 
اأول للرئي����ض. بع���د االإطاح���ة مبر�شحها 
ملن�ش���ب رئي����ض وزارة اال�شتخب���ارات ، 
وكثف���ت "جبهة التحمل" ه���ذه هجومها 
على خم���رب واخلطيب ال���ذي تراأ�ض ملدة 
يف  املخاب���رات  اإدارة  �شن���وات  ثم���اين 
النظام الق�شائي االإيراين. يف الربملان ، 
وحتدث نواب مقربون من جبهة التحمل 
�ش���د وزي���ر املخاب���رات املع���ني حديًث���ا ، 
وال���ذي و�شف���ه املت�شددون، عل���ى الرغم 
م���ن ثروته م���ن اخل���ربة ، باأن���ه �شعيف 

للغاية يف مواجهة االإ�شاحيني.
بع���د   ، اأن���ه  حقيق���ة  اإىل  اأدى  ه���ذا  كل 
اأ�شابي���ع قليلة من تولي���ه من�شبه يف 26 
اآب ، مل يع���ني وزي���ر اخلارجي���ة ح�ش���ني 
اأم���ر عبد اللهي���ان نائبًا �شيا�شي���ًا ليقود 
املفاو�شات يف فيينا الإحياء خطة العمل 
ال�شاملة امل�شرتكةوال�شبب يف ذلك يكمن 
ب���ني  الداخل���ي  ال�ش���راع  بالتحدي���د يف 
النخ���ب احلاكم���ة. ومن ب���ني املر�شحني 
الرئي�شي���ني له���ذا املن�شب حالي���ا عبا�ض 
عراقج���ي واملفاو����ض الن���ووي ال�شعب 
ال�شابق عل���ي باق���ري. اإذا بقي عراقجي 
يف مكان���ه ، ف�شن�شه���د �شراًع���ا خط���ًرا 
داخ���ل اإدارة رئي�ش���ي ، بينم���ا �شي�ش���اب 
الكث���رون يف املع�شك���ر املت�ش���دد بخيبة 
اأم���ل م���ن رئي�شي وه���م ينتق���دون خطة 
العم���ل ال�شامل���ة امل�شرتك���ة وي�شفونه���ا 
باأنه���ا �شفقة غ���ادرة. واإذا ت���وىل باقري 
املفاو����ض  ب�شفت���ه  اأراغ�ش���ي  من�ش���ب 
الرئي�ش���ي ، ف�شر�شل ذل���ك اإ�شارة �شلبية 
للمفاو�شات ، حيث كان موقفه غر مرن 
عندما كان نائب كبر املفاو�شني ال�شابق 
�شعي���د جليلي بني عامي 2007 و 2013. 
حت���ى لو مت تعيني باقري ، ف�شوف ين�شاأ 
�ش���راع قريًب���ا ، حي���ث �شيتعار����ض معه 
اأمر عبد اللهيان قريًبا ، الأن موقفه اأكرث 
ليونة يف خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة 

مقارنًة بباقري.

احلرية هي حالة االن�شان الذي ميكنه 
الإرادة  يخ�ش���ع  اأن  دون  الت�ش���رف 
تع�شفية من �شخ����ض اآخر. وي�شتدعي 
ه���ذا التعري���ف عدة ماحظ���ات مهمة. 
اأواًل ، ال يتعل���ق االأم���ر بحال���ة نظري���ة 
ت�شم���ح لان�ش���ان بفع���ل ما ي�ش���اء ؛بل 
نظ���ل مقيدي���ن بالواق���ع ال���ذي مين���ع 
الب�ش���ر م���ن الت�ش���رف مبفرده���م. م���ا 
ن�شمي���ه احلرية هو غي���اب االإكراه من 
ان�ش���ان اآخ���ر اأو جمموعة م���ن الب�شر. 
ثانًيا ، يفرت�ض التعريف م�شبًقا وجود 
االإرادة احلرة: فبدون االإرادة كمحرك 
للعمل ، ال معنى للحرية. اأخًرا ، اأريد 
اأن اأوؤكد ان، احلري���ة - بحكم تعريفها 

- فردية.
فاملجتم����ع احل����ر ه����و جمتم����ع يكون 
في����ه النا�����ض اأح����راًرا ب�ش����كل ف����ردي. 
ه����ذا ، بالطبع ، هو املثل االأعلى الذي 
نرغب يف ال�شع����ي لتحقيقه مع العلم 
اأنه ال ميك����ن حتقيقه الأن املثل االأعلى 
للمجتمع احلر قدر يعتمد على وجود 
جمموعة م����ن القواع����د واملوؤ�ش�شات 
الت����ي ت�شمن عدم تعر�����ض اأي اإن�شان 
ل����اإرادة التع�شفية لاآخ����ر. وهذا هو 
املعن����ى الكام����ل للم����ادة الرابع����ة من 
اإعان حقوق االإن�شان واملواطن لعام 
1789 ال����ذي ين�ض على اأن "ممار�شة 
احلق����وق الطبيعية ل����كل ان�شان لي�ض 
لها ح����دود با�شتثناء تلك التي ت�شمن 
لاأع�شاء االآخرين ال�شراكة ، والتمتع 

بنف�ض هذه احلقوق. "و
غالًب����ا م����ا نق����راأ ل����دى بع�����ض الكتاب 
"االأ�شخا�����ض  مث����ل  م�شطلح����ات   ،

االأح����رار" اأو "احلري����ة ال�شيا�شية". 
وبح�ش����ب ه����وؤالء املوؤلف����ني ، يقال اإن 
ال�شع����ب يتمتع باحلرية عندما يتمتع 
باحلريات ال�شيا�شية. وهذا يعني اأنه 
يحق ل����ه ، بدرجات متفاوتة ، التاأثر 
عل����ى الق����رارات العام����ة وتنفيذها - 
يف املق����ام االأول اختي����ار احلكوم����ة ، 
و�شن����ع القوان����ني ، وال�شيط����رة على 
االإدارة. وهذا يعني اأنه من املفرت�ض 
اأن يك����ون ال�شعب ح����ًرا عندما يعي�ض 

يف ظل نظام دميقراطي.
م����ا نتح����دث عنه هن����ا اذن ه����و حرية 
جماعية ال ميكن مقارنتها اإال بتعريفنا 
جمي����ع  �ش����وت  وفق����ط  اإذا  للحري����ة 
املواطن����ني ب�شوت واحد. يف الواقع 
، كم����ا ي�ش����ر هاي����ك ، ف����اإن "ال�شع����ب 
احل����ر بهذا املعن����ى لي�����ض بال�شرورة 
�شعًبا م����ن اال�شخا�ض االأح����رار" الأن 
االإرادة التع�شفي����ة للبع�ض - االأغلبية 
ع����ادًة - ميكن اأن تقيد حرية االآخرين 
- االأقلي����ة. وب�ش����كل متماثل ، ياحظ 
موؤل����ف د�شت����ور احلري����ة ، "لي�ض من 
ال�شروري اأن يكون الأي �شخ�ض دور 
يف هذه احلرية اجلماعية لكي يكون 
ح����رًا ب�ش����كل ف����ردي" ؛ - وبالتايل ال 
يتمت����ع ال�شخ�ض االجنبي على �شبيل 

 - ال�شيا�شي����ة"  "باحلري����ات  املث����ال 
ولكنه ميكن ان يعي�ض يف بلد ت�شمن 

فيه القوانني حرياته الفردية.
يف ه����ذا التعري����ف للحري����ة ، ُيعت����رب 
ويت����م  اأعل����ى  كياًن����ا   ، ككل  ال�شع����ب 
اأك����رث  اأو  ف����رًدا  اأن  حقيق����ة  جتاه����ل 
يوافق����ون  ال  املجتم����ع  اأع�ش����اء  م����ن 
عل����ى خي����ارات "ال�شع����ب" يف اأف�شل 
االأح����وال ، ويف اأ�ش����واأ االأح����وال يتم 
قمعها ب�ش����دة. والتاريخ مليء باأمثلة 
ل�شع����وب ح����رة ا�شتخدم����ت حرياتها 
ال�شيا�شي����ة لتعيني احلكوم����ات التي 
بدورها حرمته����م من جميع حرياتهم 
الفردية تقريًبا[ ؛ كما لو كان يفرت�ض 
عندم����ا  اأح����رارا  العبي����د  يك����ون  اأن 

ي�شتطيعون انتخاب �شيدهم.
التك����ون الدميوقراطي����ة هن����ا، اإهانة 
الأولئ����ك الذي����ن يدفع����ون ثم����ن ه����ذه 
ال�شبابي����ة  ال�شيا�شي����ة  النظري����ات 
الت����ي حتافظ فقط عل����ى عاقة بعيدة 
م����ع الواقع فهي لي�شت ب����اأي حال من 
االأح����وال �شمانة حلرياتن����ا. لقد قال 
توما�ض جيفر�ش����ون اإن الدميقراطية 
لي�ش����ت اأك����رث م����ن قان����ون الغوغ����اء ، 
وال����ذي مبوجب����ه ميك����ن ل����� ٪51 من 
النا�����ض م�ش����ادرة حق����وق 49 اآخرين 

فه����ي  ال�شيا�شي����ة"  "احلري����ة  اأم����ا  ؛ 
احلق الذي تنتهجه االأغلبية حلرمان 

االأقلية من حرياتها.
املب���داأ  رف����ض  اإذن  يج���ب  ه���ل 
الدميقراطي؟ بالتاكيد ال. فمن توكفيل 
اإىل هايك اإىل ون�شتون ت�شر�شل الذي 
خل����ض االأم���ر ب�ش���كل جمي���ل للغاية ، 
نحن نعلم اأن الدميقراطية هي "اأ�شواأ 
اأ�شكال احلكم - با�شتثناء كل االأ�شكال 
االأخ���رى. ولكن ،وعل���ى الرغم من كل 
الدميقراط���ي  املب���داأ  يظ���ل   ، عيوب���ه 
ه���و �ش���كل احلكم ال���ذي يوف���ر اأف�شل 
ال�شمانات �ش���د التع�شف وقوة الفرد 
واختف���اء احلري���ات الفردي���ة. فنقاط 
�شعفها معروفة ، ودفاعاتها تراجعت 
ب�ش���كل مطرد ولكن لي����ض لدينا خيار 

اأف�شل ، الإنها ، اأملنا الوحيد.
يري����دون  الذي����ن  اأولئ����ك  �شع����ي  اإن 
العي�����ض يف جمتمع ح����ر ال ينبغي اأن 
 ، الدميقراطي����ة  جت����اوز  اإىل  يه����دف 
الإيج����اد �شكل بدي����ل للحكومة ، ولكن 
عل����ى العك�ض من ذلك ، ف����اإن اكت�شاف 
املوؤ�ش�ش����ات الدميقراطي����ة هو االأكرث 
ق����درة على �شم����ان احلري����ة. وللقيام 
جمتم����ع  ظه����ور  اأن  اأعتق����د   ، بذل����ك 
ح����ر ياأت����ي يف االأولوي����ة م����ن خ����ال 
اإعادة تعري����ف الد�شت����ور الذي يبني 
بو�شوح حق����وق املواطنني. د�شتور 
ي�ش����ع حجر االأ�شا�����ض للمبادئ العليا 
للقان����ون ويحد من نط����اق "ال�شوؤون 
العام����ة" وبالتايل جم����ال اخت�شا�ض 

الدولة.
* خبري اقت�صادي

التناف�س على المهمام الحكومية في اإيرن وتداعياته
على المفاو�شات ب�شاأن برنامجها النووي

قال رئي�س منظمة الطاقة الذرية االإيرانية ، في بيان 
م�سترك ، اإن اإيران وافقت االأ�سبوع الما�سي على ال�سماح للوكالة 

باالحتفاظ بكاميرات مراقبة في المن�ساآت النووية االإيرانية 
بعد محادثات يوم االأحد مع رئي�س الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية رافائيل غرو�سي. وكانت المحادثات تهدف اإلى ك�سر 

الجمود بين طهران والغرب ، حيث تهدد بالت�سعيد وتعيق 
المفاو�سات ب�ساأن ا�ستئناف االتفاق النووي لعام 2015 مع اإيران.

احلرية ال�شيا�شية

علي الوردي العربي
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)م�ش����رح الغاب����ة �شيعر�ض ه����ذا املو�ش����م م�شرحية ماكب����ث، كم ه����ذا رائعًا، هل 
اأحجز بطاق����ات ملجموعتنا؟( هك����ذا فاجئتنا ال�شديقة يان����كا، فرحبنا بالفكرة، 
لتق����رح ال�شديق����ة االأخرى هي����كا قائلة )ماراأيك����م اأن ن�شتاأجر بيت����ًا خ�شبيًا من 
بي����وت الغابة نق�شي في����ه بقية الليلة بعد م�شاهدة امل�شرحية ثم نعود يف اليوم 
التايل ملدينتنا؟( وو�شط حما�شن����ا وتاأييدنا لهذه الفكرة املمتعة، اإت�شلت يانكا 
بامل�ش����رح وحجزت البطاق����ات اخلم�ض، ومل مت�ض ب�شع����ة دقائق حتى اإت�شلت 
هي����كا وحج����زت بيت����ًا جمياًل يف غاب����ة مبنطق����ة اأبل�شخا التي تق����ع يف الطريق 
للعر�����ض امل�شرحي الذي يعر�����ض اأي�شًا يف غابة مبنطقة ديفر يف الهواء الطلق 
. توزع����ت املهمات ب�شرع����ة كالعادة. حيث تكفلت هي����كا وفيخر بالنبيذ وبع�ض 
املقب����الت ال�شرورية الت����ي نحتاجها بعد العودة من العر�����ض، يف حني اأ�شارت 
يان����كا باأنها �شتهت����م بتوفري القهوة وقطع من كعك التف����اح، وقد اإقرحنا األي�ض 
واأنا اأن نقوم باإع����داد وجبة فاخرة من �شمك ال�شلمون وال�شالطة، نتناولها يف 
البي����ت اخل�شبي قبل العر�����ض ب�شاعة تقريبًا، وقد اأ�شف����ُت فكرة اأخرى، هي اأن 
ننه����ي �شفرتن����ا ال�شغرية بتناول الغداء عندنا يف البي����ت، اأي نتوجه يف اليوم 

التايل نحونا مبا�شرة.
اإنَطَلَق����ْت �شيارت����ان، االأوىل تقوده����ا األي�ض، ن�شحبها اأنا وفيخ����ر نتبال اأطراف 
احلدي����ث حول امل�شرحية والتفا�شيل التي تتعلق بال�شهرة. وال�شيارة االأخرى 
تقودها هيكا ومعها يانكا، �شيارتان مملوئتان بكل ما يلزمنا من طعام و�شراب 
واأغطي����ة وقه����وة والكثري م����ن التفا�شيل االأخ����رى مبا فيها اأكيا�����ض خم�ش�شة 
للنوم )من الن����وع الذي ي�شتخدم يف املخيمات عادة( والتي ذكرتني بتلك التي 

كان ي�شتخدمها كولن ول�شن اأثناء نومه يف حدائق لندن.
َرْتها يانكا داخل  بعد و�شولنا بدقائق انت�شرت ب�شرعة رائحة القهوة التي اأح�شَ
البي����ت، بينما اإن�شغلن����ا نحن االأربعة باإدخال االأ�شي����اء واحلاجات اىل الداخل، 
فو�شع����ُت اأواًل النبي����ذ االأبي�ض يف الثالج����ة مع االأجبان وبقي����ة الطعام، لناأخذ 
اأماكنن����ا بعده����ا خلف الطاول����ة الكبرية )من النوع ال����ذي يو�شع يف املتنزهات 
والغاب����ات( الت����ي انت�شب����ت مقاب����ل البي����ت، ومالأتها اأك����واب القه����وة والكعك، 
لنجل�����ض و�ش����ط املكان ال�شاحر ال����ذي حتول يف كل �شيء اىل الل����ون االأخ�شر، 
حتى �شحكاتنا بدت وكاأنها قد ت�شبعت بهذا اللون. مرت �شاعة فقمُت باإح�شار 
ال�شالط����ة و�شمك ال�شلم����ون الذي اأعددته بطريقة خا�شة ج����دًا نالت اإ�شتح�شان 
اجلمي����ع حل�شن احل����ظ، وقد اإكتمل ذل����ك باأقداح النبي����ذ االأبي�ض املالئ����م دائمًا 

لل�شمك.
عن����د حلول امل�شاء حان وقت اإنطالقنا نحو امل�شرح الذي يبعد ن�شف �شاعة عن 
هذا ال�شك����ن الذي يذكرين بالق�ش�ض واحلكايات اخليالية، وهناك بداأ العر�ض 
املده�����ض الإعجوب����ة �شك�شبري، حي����ث جاب املمثل����ون يف هذا امل�ش����رح ال�شيفي 
املفت����وح على كل اجلهات، وه����م يقدمون عر�شًا اإ�شتثنائيًا بكل �شيء حتت هذه 
ال�شم����اء املفتوحة واالأ�شج����ار التي حتيط باملكان. وهذه ه����ي ال�شنة اخلام�شة 
وال�شبعون لوجود هذا امل�شرح الذي تخ�ش�ض فقط باأعمال �شك�شبري العظيمة، 
خم�ش����ة و�شبع����ون عامًا دون توق����ف. الطريف هو قبيل بداي����ة العر�ض بدقائق 
دخلت ملك����ة هولندا ال�شابقة بياتريك�ض )اأم امللك احل����ايل( لتاأخذ مكانها قريبًا 
من����ا، هذه امل����راأة املده�شة التي ق�شت اأكرث من ثالث����ني �شنة ملكة لهولندا تدخل 
هك����ذا بب�شاطة، ي�شحبها �شخ�ض اآخر، ليجل�شا و�شط جمهور امل�شرح، دون اأن 
غ لها �ش����ف من الكرا�شي، دخلت كملكة حقيقي����ة وجل�شت كمتفرج حقيقي،  ُيَف����رَّ

بال �شجيج اأو حرا�شات اأو اإرباك للعر�ض واحلا�شرين.
متاه����ى املمثل����ون مع اأج����واء امل�شرحية يف ه����ذا املناخ ال�شاح����ر، حيث لفحتنا 
رائح����ة االأ�شجار التي اإمتزجت مع نكهة العر�ض وجماله الذي يفوق الو�شف. 
وبع����د �شاعة تقريبًا بداأت االإ�شراحة الت����ي ق�شمت العر�ض اىل ف�شلني، عندها 
َرْت معها، ِلُتخِرَج قنينة نبيذ مع  َفَتَحْت هيكا حقيبتها اأمامي، لريني ماذا اأْح�شَ
بع�����ض االقداح، كما فع����ل كل امل�شاهدين تقريبًا، والذي����ن اأخرجوا من حقائبهم 
قن����اين خمتلفة االأ�شكال واالألوان وبع�ض املقب����الت التي اأخذو يتبادلون ق�شمًا 
منه����ا م����ع بع�شهم. وبينما اإن�شغل����ت يانكا بتح�شري بع�ض قط����ع اجلنب واللوز 
وقط����ع الطعام ال�شغرية، اأدرُت وجهي -بخجلي اجلنوبي- ونظرُت اىل امللكة 
الت����ي كانت من�شغل����ة ب�شعادة بحديث جانب����ي، وكاأين اأ�شكره����ا يف �شري على 
وجوده����ا ال����ذي عك�ض �شهولة احلي����اة وجمالها يف هولن����دا دون اأي تعقيد، ثم 
اأدرُت وجه����ي م����ن جديد للمجموعة واأخ����ذُت ر�شفة من النبيذ ال����ذي اإمتزج مع 

طعم اجلنب ورائحة املكان وعطر اال�شجار التي اأحاطتنا مثل اأم روؤوم.

�إنَطَلَقْت �سيارتان، �لأولى تقودها �ألي�ش، ن�سحبها �أنا وفيخر 
نتبال �أطر�ف �لحديث حول �لم�سرحية و�لتفا�سيل �لتي 

تتعلق بال�سهرة. و�ل�سيارة �لأخرى تقودها هيكا ومعها 
يانكا، �سيارتان مملوئتان بكل ما يلزمنا من طعام و�سر�ب 

و�أغطية وقهوة و�لكثير من �لتفا�سيل �لأخرى بما فيها 
�أكيا�ش مخ�س�سة للنوم )من �لنوع �لذي ي�ستخدم في 

�لمخيمات عادة( و�لتي ذكرتني بتلك �لتي كان ي�ستخدمها 
كولن ول�سن �أثناء نومه في حد�ئق لندن.

د. يا�سر عبد �لح�سين

يف مقابل هذا امل�شهد الف�شائحي ال�شعبوي تكّفلت 
جامع���ة باري����ض ال�شابع���ة بعق���د حلق���ات درا�شية 
���ة باالأل�شني���ات والثقاف���ة  اأ�شرف���ت عليه���ا املخت�شّ
الإحي���اء  واآخ���رون  كري�شتيف���ا  جولي���ا  الن�شوي���ة 
الذكرى املئوي���ة للمفكرة والكاتب���ة والروائية دي 
�ش���ت منابر ع���دة يف معهد روالن  بوف���وار ، وُخ�شّ
ب���ارت وجامع���ات فرن�شية اأخرى لدرا�ش���ة اأعمالها 
ومناق�ش���ة طروحاتها الفل�شفية حتت �شوؤال م�شّكك 

: هل كانت دي بوفوار فيل�شوفة ؟
غ���ري اأّن بلدية باري�ض كان���ت اأ�شّد وفاًء من اجلميع 
ل�شاحبة كت���اب ) اجلن�ض االآخر ( ؛ فاأطلقت ا�شمها 

على ج�شر للم�شاة يف باري�ض ، واأعيد طبع عدد من 
كتبه���ا وظهرت ع�ش���رات الكتب عنها وع���ن حياتها 
االإ�شكالي���ة ماب���ني درا�ش���ات ورواي���ات وحوارات 
، وت�ش���ّدرت �شوره���ا املحت�شم���ة ع���ددًا كب���ريًا من 
االأغلفة بعك�ض �شورتها على النوفيل اأوبزرفاتور 

.
تداعت هذه ال�شور يف ذاكرتي واأنا اأقراأ مراجعات 
عديدة من�ش���ورة يف النيويورك تاميز والغارديان 
والنيويوركر للرواية اجلديدة للكاتبة دي بوفوار 
، الرواي���ة الت���ي كتبتها ع���ام 1954 واخت���ارت لها 
عن���وان القري���ن Inseparable ث���ّم و�شعته���ا يف 
معروف���ة  الكال�شيكي���ة  الق�ش���ة   . الن�شي���ان  اأدراج 
وتتك���رر على ال���دوام : تع���رث ابنته���ا املتبّناة على 
م�ش���ّودات ه���ذه الرواية فتق���ّرر ن�شره���ا ، وتت�شُل 
بكربي���ات دور الن�شر التي لن تتاأخ���ر يف ا�شتثمار 
هذه الفر�شة والتمهيد لها مبقدمات كتبها روائيات 
ذوات �شه���رة عاملية طاغي���ة ) على �شاكلة مارغريت 

اآتوود و ديبورا ليفي ( .
�شاع���ت يف حقبة احل���رب الباردة ظاه���رة ت�شنيع 

النج���م الثقايف ، وكانت ه���ذه الظاهرة واحدة من 
متطلبات ال�شراع االآيديولوجي يف جانبه الثقايف 
. ه���ذا اليعني اأّن كّل االأ�شم���اء الثقافية التي �شاعت 
يف تل���ك احلقبة هي اأ�شماء ملّفقة اأو التنطوي على 
ث���راء ثق���ايف ؛ لك���ن يح�ش���ل اأحيان���ًا ويف مفا�شل 
زمنية حم���ّددة اأن تعا�شد الق���درة الثقافية املميزة 
منط���ًا من التوّجه االآيديولوج���ي ال�شائد ، وحينها 
يح�ش���ل نوع م���ن ) التخادم ( ب���ني املثقف – املفّكر 
والتي���ار االآيديولوج���ي ، واأح�ش���ُب اأّن ه���ذا ه���و 
ماح�شل مع جان بول �شارتر و�شيمون دي بوفوار 
مع التيارات الي�شاري���ة ال�شائدة اآنذاك ؛ لذا عندما 
تهاوت اجل���دران االآيديولوجي���ة وانتفت احلاجة 
له���ا مع مطل���ع ت�شعيني���ات الق���رن الع�شرين ح�شل 

حتطيم متزامن ل�شورة املثقف االأيقوين .
اأن���ا – عل���ى امل�شت���وى ال�شخ�ش���ي – اأك���نُّ تقديرًا 
عميق���ًا وحمب���ة الحدود له���ا ل�شيم���ون دي بوفوار 
؛ اإذ ك���م ق�شي���ُت اأوقات���ًا رائع���ة يف ق���راءة اأعمالها 
غ���ري الروائية . هل ثّم���ة مّنا م���ن ي�شتطيع تنا�شي 
اأعماله���ا املبه���رة : ثالثية �شريته���ا ال�شخ�شية ، اأو 
كتابه���ا املذهل ) ق���وة االأ�شي���اء ( ، اأو العمل الرائع 
) اجلن����ض االآخ���ر ( ال���ذي حّق���ق انت�ش���ارًا عاملي���ًا 
ي�شتحّق���ه ب���كّل املعايري ؟ لك���ّن دي بوف���وار لي�شت 
كاتب���ة روائية مميزة . لعّل اأحد االأ�شباب وراء هذا 
االأمر هو عقله���ا التحليلي / الفل�شفي الذي اإ�شتفاد 
من جتربة معاي�شة �شارتر و�شعى ملناف�شته ، وهنا 
مكم���ن اخلطر االأك���رب : َمْن ميتلك عق���اًل ينزع نحو 
الروؤية الفل�شفية املفرطة لالأ�شياء قد اليكون موؤهاًل 
للتعام���ل الروائ���ي مع الع���امل . هل ه���ذه مقاي�شة ؟ 

رمبا ، وقد ت�شّح حتى مع �شارتر ذاته .
بالع���ودة اإىل رواي���ة دي بوفوار اجلدي���دة امل�شار 
اإليها اأع���اله فهي ا�شتمرارية ملذكراتها عن طفولتها 
املدر�شي���ة عندم���ا تلتق���ي ب�شديقتها الت���ي ت�شميها 
) اآندريي���ه ( يف املدر�ش���ة وت�شع���ر اإزاءه���ا ب�شغف 
عجي���ب َمَلَك فوؤادها . كان���ت اآندرييه �شئيلة البنية 
اجل�شدي���ة باملقارن���ة م���ع عمره���ا ؛ لكنه���ا اإعتادت 
امل�ش���ي بثب���ات وثقة كم���ا البالغ���ني . عندم���ا راأتها 
�شيلف���ي ) وهو ا�ش���م اإختارته بوف���وار لنف�شها يف 
هذه الرواي���ة ( الأّول مرة ت�شعر على الفور اأّن هذه 
الفت���اة ال�شئيل���ة عبقريٌة ت�شتح���قُّ اأن ُت�شّنف كتب 

كثرية الأجلها يف امل�شتقبل .
ت�شبح الفتات���ان قريبتني من بع�شهم���ا كما التواأم 
) وم���ن هن���ا ج���اء عن���وان الرواي���ة ( ، و�شرع���ان 
ماتتحدث���ان �شاعات طوااًل ع���ن مو�شوعات كثرية 
ومتنّوع���ة : امل�ش���اواة ، العدال���ة ، احل���رب ، الدين 
،،،، ، ثّم التلبث الفتاتان تفقدان االحرام الواجب 
اآنذاك جتاه املعّلمات يف املدر�شة الكاثوليكية التي 
ان�شوت���ا فيه���ا ، وراحتا عل���ى مهل تن�شج���ان عاملًا 
تخييلي���ًا ه���و �شناعتهما اخلا�ش���ة امل�شركة ؛ لكن 
بالطبع مل يكن يف مقدورهما امل�شي يف هذا العامل 

اإىل اأمد النهائي .
تكتب بوفوار يف مذكراتها املعروفة ) قوة االأ�شياء 
( اأنه���ا عندم���ا عر�ش���ت روايته���ا ) القري���ن ( عل���ى 
�شارت���ر » حّك �شارت���ر اأنفه » ، ثم اأردف قائاًل : لي�ض 
مب�شتطاعي جماراتك يف قبول هذه الرواية . اأرى 

اأن لي����ض من �شرورة لها ، وبدت يل اأنها تف�شُل يف 
االإم�شاك باهتمام القارئ .

امل�شاأل���ة وا�شح���ة اإذن . التقب���ل دي بوف���وار ن�شر 
هذه الرواية يف حياته���ا ) ب�شبب طبيعتها املوغلة 
يف ال�شخ�شاني���ة واحلميمي���ة ( ، ث���ّم تاأت���ي اإبنتها 
املتبّناة فتجد يف م�شّودات اأمها التي تبنتها فر�شة 
للح�ش���ول عل���ى مغنم مايل مل ت�ش���اأ اأمها احل�شول 
علي���ه . ه���ل ميك���ن قب���ول ه���ذا االأم���ر م���ن ناحي���ة 

االأعراف االأخالقية والقانونية ال�شائدة ؟
قراأُت نح���وًا من ع�شرين �شفحة م���ن هذه الرواية 
فماوج���دُت فرق���ًا يذكُر ع���ن طبيعة كتاب���ة بوفوار 
يف مذكراته���ا امل�شهب���ة الت���ي ماترك���ت فيه���ا �شيئًا 
اإال وقالت���ه . الرواي���ة �شل�شلة مت�شل���ة من عبارات 
ا�شرجاعية من�شابة من ذاكرة طفولية . مااجلديد 

بعد كّل هذا ؟
كتبُت قبل �شنتني تقريبًا ب�شاأن كتاٍب ن�شره اأوالد ) 
�شتيفن هوكنغ ( بعد وفاته ، وهو اليعدو اأن يكون 
جتميع���ًا ملق���االت منتخب���ة لوالده���م �شمته���ا دفتا 
كتاب اأ�ش���اف له بع�ض الُكّتاب بع�ش���ًا من التوابل 
لكي يك���ون م�شت�شاغ���ًا طيب���ًا وبطريق���ة اإحتفائية 
مبهرج���ة . هل كان هوكنغ يف حاجة لهذا االإحتفاء 
اال�شتعرا�شي ؟ اأم اأّن الكتاب كان الفر�شة االأخرية 

لوارثي هوكنغ الهتبال ماميكن جمعه من مال ؟
يب���دو يل اأّن ماح�ش���ل م���ع هوكن���غ هو ذات���ه الذي 
ح�ش���ل م���ع دي بوف���وار . راأت االإبن���ة املتبناة مع 
دور الن�ش���ر اأّن هذه هي فر�شة منا�شبة للجميع يف 
احل�ش���ول على ن�شي���ب من اإرث بوف���وار حتى لو 
جاء االأمر ب�شيغة خمالف���ة لرغبة بوفوار ، ولي�ض 
االأمر مع�شلة كبرية : تنويهات التنفك تب�ّشُر بقرب 
ن�ش���ر رواية غ���ري من�شورة لبوف���وار ، مع مقدمات 
اإحتفائية م�شهبة ومطّولة . كم كانت خيبتي كبرية 
مع تق���دمي ) مارغريت اآت���وود ( للن�شخة املرجمة 

لالإنكليزية من هذه الرواية .
ه���ل خال عاملن���ا من مو�شوع���ات اإ�شكالي���ة حا�شمة 
�شدي���دة االأهمي���ة واخلط���ورة يف ت�شكي���ل طبيعة 
نوعنا الب�شري وماآالت وجوده يف العقود القادمة 
حت���ى نن�شغل برواية ب�شيط���ة الاأح�شبها �شت�شيف 
�شيئ���ًا الإرث بوف���وار ؟ لكن يب���دو اأّن هذه امل�شهدية 
ه���ي ج���زء متاأ�شل يف ع���امل مابعد احلقيق���ة الذي 
ٌيعل���ي مثابات ويخف�ض اأخ���رى بح�شب مرجعيات 

التاأ�شيل ثقافيًا م�شوغًا لها .
اأح���ّب – بقدر مايخت�ضُّ ب���ي االأمر – احلفاظ على 
�شورة �شيم���ون دي بوفوار يف كتاباتها الفل�شفية 
التحليلي���ة املبثوث���ة يف كتبها الت���ي قراأتها ب�شغف 
عظي���م يف �شتيني���ات و�شبعينيات الق���رن املا�شي 
، ول�ش���ُت يف حاجة لق���راءة اأعمال مل ت�ش���اأ ن�شرها 
وه���ي بعُد حية ، وراأت فيه���ا وريثتها ودور الن�شر 
فر�ش���ة جماني���ة للتك�ّش���ب عل���ى ح�ش���اب ال���راث 

الفكري الرثي ل�شاحبة العمل .
نح���ُن يف عامل مابعد احلقيق���ة ، والكتب املن�شورة 
كث���رية ، ويبق���ى لزامًا علين���ا اأن نع���رف كيف نقراأ 
بعق���ل نقدي واٍع اليغي���ب اأو يت�شاغُر اأمام �شطوة 
االأ�شم���اء الكب���رية الت���ي �ش���ارت �شحاي���ا جمانية 

الآخرين .

2-1

منق���ب الكتب اأم الروح الب�شيطة الوقادة نحو املعرفة 
بح���ب و�شغ���ف، ام دلي���ل املكتب���ات ب�شرقه���ا وغربها، 
ال���ذي داأب ان ال يعي����ض اللذة اخلا�ش���ة بالعلم وحده 
وكاأن���ه بنك الكتب واحل���ب، و�شيدلي���ة الفل�شفة، بني 
اأت���ون االدب والفل�شف���ة والتاري���خ وال�شيا�شة، وكما 
اأ�شمته لطفي���ة الدليمي، وكما نحب ان ن�شميه )اخلال 
النبي���ل(، ال���ذي ق���دم لن���ا باق���ة ورود عط���ره امت���دت 
بر�شاق���ة الفل�شفة عن���د )�شوؤال احل���ب(، وبني رفوف 
)يف �شحب���ة الكت���ب(، حي���ث يطلق �شرخت���ه )دعونا 
نتفل�ش���ف(، وهو يه���م �شغفا عند )غواي���ات القراءة(، 
رغ���م )مائ���دة كورون���ا(، لينته���ي بن���ا نح���ن ) احف���اد 
�شقراط(، من دون ) كتبا ملعونة اأم ممنوعة(، الكاتب 

)علي ح�شني ( .
ويف قلب اجلزي���رة االيرببية يف مدريد مدينة احلب 
واجلم���ال واالأدب والثقاف���ة، عن���د ل���وركا وعلى اثار 
غارثيال�ش���و دي ال فيغ���ا، وبري�ش���ة لوب���ي دي فيغ���ا، 
ورواي���ات ميغيل دي ثربانت����ض، ويف املقهى الطريف 
ال���ذي كان يجل����ض فيه ال�شاعر عبد الوه���اب البياتي، 
كان ال�ش���وق واحلن���ني ملكتبت���ي يف بغ���داد يت�شاعد، 
وا�شدقائ���ي  املكتب���ات  �شفح���ات  ترق���ب  وعي���وين 
الباحثني عن زادهم م���ن اجلديد والنادر على ار�شفة 

�ش���ارع املتنب���ي، كاد االوك�شج���ني العقل���ي ان ينف���ذ.. 
بعد اأكملت ب�شعة الكت���ب اليتيمة العربية يف رفويف 
مبدري���د، لك���ن وكاأن النا�شر واملثق���ف )حممد هادي( 
ي�شت�شع���ر حاجت���ي لط���وارئ الكت���ب، فيم���دين كرما 
ب�شل�شل���ة م���ن الكت���ب اجلميل���ة م���ن اإ�ش���دارات )دار 
الرافدي���ن( الرائع���ة، الت���ي اتناولها ب�شغ���ف تتجاوز 

فرحة عثور الطفل على اأمه بعد غياب ل�شاعات.
وما اأن حل الفايرو�ض �شيفا ثقيال على ج�شدي، حتى 
�شع���رت ب���اين بت اأك���رث حاج���ة يف دي���ار الغربة اىل 
�شدي���ق حقيقي يوؤن����ض غربتي وين�شين���ي �شرخات 
رئت���ي التي بات���ت ت�شتغي���ث، ومل يعط���ي االأطباء يل 
�ش���وى احلدي���ث ع���ن الراح���ة وحماولة امل�ش���ي، لكن 
جاء العالج �شريعا بكت���اب اخلال علي ح�شني )احفاد 
�شقراط: ق�شة الغرام بالفل�شفة من اأر�شطو اىل مريلو 
بونتي( الذي �شدر عن دار الرافدين للطباعة والن�شر 

يف ني�شان ٢٠٢١.
تظهر عراقي���ة اخلال بو�شوح عندم���ا يعلن بو�شوح 
اعجاب���ه بطالي�ض .عندم���ا يقول اأر�شط���و اأن طالي�ض 
موؤ�ش�ض نوع من الفل�شفة يرى اأن املبداأ االأول لالأ�شياء 
هو املاء، ويقال اإن ه���ذه الفكرة ا�شتمدها طالي�ض من 
البابلي���ني، اإذ حتكي اإحدى االأ�شاط���ري البابلية اأن كل 
�ش���يء كان بحًرا، وقد و�شع االإله مردوخ ح�شرًيا من 
الق�شب فوق �شطح املاء فراكم عليه الطني )�ض ١٤(، 
باأ�شلوبه اجلمي���ل اأعي�ض الده�شة االإن�شانية معه على 
اعتاب الفال�شفة الكبار، وكاأن منهجية علي ح�شني ان 
يقدم الفل�شفة على طبق ي�شهل التهامه حتى ملن ال ميلك 
حتى ا�شنان وفق مبداأ، مارك مان�شون �شاحب الكتاب 
ال�شه���ري )ف���ن الالمباالة( اأن يح���ول الفيل�شوف املثري 
لل�شجر، عند معظ���م القراء، اإىل معلم ي�شري بو�شوح 

اإىل اأهمي���ة بن���اء جمتمع دميقراط���ي وين�شد ال�شالم.
رغ���م امياين ال�شدي���د باملدر�شة الواقعي���ة، لكني كنت 
اق���را تفا�شي���ل جميل���ة ع���ن حي���اة عمانوئي���ل كانت، 
وخ�شو�ش���ا ع�شق���ه للريا�ش���ة واهتمام���ه ب�شحت���ه، 
وكاأنه���ا ر�شال���ة ب���ان ا�شتم���ر يف ع���امل الريا�شة الذي 

اوا�شب عليه وخ�شو�شا امل�شي.
ثم ير�شل اخل���ال يف كتابه ر�شالة اأخرى ليقول يل ان 
هذا الكتاب �شفاء للروح، باعتماده على الفل�شفة التي 
�شمي���ت على ا�ش���م الفيل�شوف ال���ذي يق���ول: الفل�شفة 
الت���ي ال ت�شف���ي االآالم الب�شري���ة ه���ي حم����ض هب���اء، 
فالفل�شفة التي اُل تربئ الروح من معاناتها، ال تختلف 
���ا وال ي�شفي علي���ال( )�ض  ع���ن ط���ب ال ي���داوي مري�شً
١٦(، اأيبق���ور الفيل�ش���وف العظيم والذي ق���د قال فيه 
)�شتيف جوبز( اإّنه م�شتعد للتنازل عن جميع خرباته 
التكنولوجي���ة مقابل ق�شاء اأم�شية م���ع اأبيقور، كيف 
ال وه���ذه املدر�شة تركز عل���ى الر�شا النف�شي وال�شالم 

الداخلي الب�شري.
النوم،  غرفة  اىل  الفل�شفة  اأدخ��ل  ال��ذي  الرجل  وع��ن 
اأع��رف  )ال  ي��ق��ول:  ك��ان  يقول  ال��ذي  �شقراط  وروؤي���ة 
عرب  �شيئا(  اأع��رف  ال  اأين  وه��و  واح���ًدا  �شيًئا  �شوى 
منهج البحث الدائم، �شقراط القبيح كما جاء و�شفه 
كعيني  جاحظتان  عيناه  اأث��ي��ن��ا،  يف  اإن�����ش��ان  )اأق��ب��ح 
وكانوا  اأفط�ض،  واأنفه  غليظتان،  و�شفتاه  �شفدع، 
هذا  ك��ل  لنا  ي��ق��دم   ،)٢٦ )���ض  ال�����ش��ف��دع(.  ي�شمونه 
ليجعله  العظيم  الكندي  اأمامه  وق��ف  ال��ذي  اجلمال، 
بالقول:  لنيت�شه  االأم���ر  و�شل  ب��ل   ،! االم���ام  مبثابة 
ال  معرفة  كل  العداء  تنا�شب  ال�شقراطية  الفل�شفة  اأن 
تقرن باالإن�شان، و�شوال اىل امل�شهد االأخري من حياة 
�شقراط، جنده يجل�ض بني تالمذته ويقول لهم: )لقد 

ُحكم علي باالإعدام، وهذا 
ال يحزنني، بل ي�شعدين 
اأن��ن��ي ان��ت�����ش��رت، وم��ع 
ي���ّع���دون  ال���ن���ا����ض  اأن 
امل����وت اأك����رب ال�����ش��رور 
اأن��ن��ي  اإّال  واأق�����ش��اه��ا، 
ذل���ك  يف  اأخ���ال���ف���ه���م 
حًرا،  امل��وُت  واأّف�شل 
على اأن اأعي�ض عبًدا( 

)�ض ٣٣(
ث�����م ي����ت����ح����دث ع��ن 
اجل��م��ال  م�شل�شل 
ع��������الق��������ة  يف 
بطالبه  االأ���ش��ت��اذ 
ب������ني �����ش����ق����راط 
وار��������ش�������ط�������و 
واأف�������الط�������ون، 

التلميذ املن�شق كما ا�شماه، الذي رف�ض 
نظريه معلمه املثالية، حيث متكن ار�شطو من تخ�شيب 
يقول  وك��م��ا  للحياة،  اليومية  باملالحظة  الفل�شفة 
اخلال، اذا )كان للفل�شفة من رئي�ض جلمهوريتها، فهو 
بالتاأكيد ذلك الرجل �شاحب االأنف االأفط�ض، الق�شري 
املالب�ض  يرتدي  وهو  اإال  ي�شاهد  ال  والذي  والبدين، 
الرثة، واأعني به �شقراط( �ض ٣٩، ولهذا كان الثالثة 
ار�شطو و�شقراط وافالطون يعي�شون يف ترابط رغم 
اختالف اأفكارهم. ولهذا عا�ض الكندي حياته متاأثرا 
انه  عنه  ينقل  اجلاحظ  ك��ان  كما  الكبار،  بالفال�شفة 
بخيال، لكن اخلال يدافع عنه وقال امنا عا�ض الكندي 
قدوته  ���ش��ورة  اىل  اأق���رب  ليكون  ال�����ش��ورة،  ب��ه��ذه 

������ش�����ق�����راط، 
ح������������ي������������ث 
�شرية  ك�شفت 
ال���ك���ن���دي اأن����ه 
منذ  ا���ش��ت��ط��اع 
�شبًيا،  ك��ان  اأن 
على  ي��ط��ل��ع  اأن 
الفل�شفي  ال��راث 
ال�����ي�����ون�����اين، ث��م 
ي��دخ��ل ك��ات��ب��ن��ا يف 
الكندي  علم  بطون 
ل���ي�������ش���ت���خ���رج م��ن 
اجملها،  م��ا  ال��ك��ن��وز 
وت�����������ش�����األ�����ت اي�����ن 
اجلامعية  مناهجنا 
م������ن ه�������ذا ال���ع���ل���وم 
ال���ع���ظ���ي���م���ة!. وك������اأن 
ال��ك��ن��دي ق��ت��ل م��رت��ني: 

ع��ن��دم��ا  ح����اول ال��ك��ن��دي اأث��ن��اء االأوىل 
لكنه واجه  الفل�شفة،  لعلوم  ين�شئ مدر�شة  اأن  حياته 
معار�شة كبرية من رجال الدين، والثانية يف ع�شرنا 

الراهن، عرب االإهمال والتجهيل املتعمد.
ث���م ي�شرب علي ح�شني جمال كانت وذوقه، والذي كان 
ال ي���اأكل اكرث من وجبتني طع���ام كما اأفعل انا، واالهم 
وف���ق تخ�ش�ش���ي يف العل���وم ال�شيا�شي���ة، اأتذكر اين 
در�ش���ت بع�ض من بواطن فك���ره يف الفكر ال�شيا�شي، 
كيف ال وهو وكان اأول �شخ�ض يت�شور تاأ�شي�ض هيئة 
عاملي���ة قادرة على �شم���ان ال�شالم يف الع���امل، وكانت 
ه���ذه الفكرة الت���ي طرحها يف كتابه م�ش���روع لل�شالم 

الدائ���م، ويف مقاربة جميلة )بامت���ان والفل�شفة( كتبه 
م���ارك واي���ت بالتع���اون م���ع روب���رت اآرب، يخربن���ا 
املوؤلف���ان اأن بامت���ان كان يبح���ث ع���ن احلقيق���ة مثلما 
بحث عنها اإميانويل كانت، واأن االأ�شئلة التي طرحها 
بامت���ان تنته���ي اإىل نف�ض ال�شوؤال ال���ذي طرحه كانت 
ح���ول دورنا يف هذا العامل، ولعل اأول عبارة يطرحها 
كت���اب بامت���ان والفل�شف���ة ه���ي: اإنن���ا اأذكي���اء، اإذ اأننا 

فال�شفة )�ض ٦٧(، كما حمل عنوان ف�شل الكتاب.
ث���م يف ف�شل جديد حتت عن���وان )معطف هيغل الذي 
اأنق���ذ الفل�شف���ة م���ن ال�شي���اع( ي�شع ق�ش���ة جميلة عن 
معط���ف مارك����ض يف مقارب���ة رائع���ة باأ�شل���وب ادبي، 
كان كارل مارك����ض يرتدي مالب�ض منا�شبة، لكنه اأغرم 
باملعاطف، ومن االأمور الطريف���ة اأو املوؤملة يف حياته 
اأّن���ه ا�شط���ر ع���ام 1850، الأن يرهن معطف���ه من اأجل 
�ش���راء وجبة ع�شاء لعائلته، وق���د وجد نف�شه ممنوًعا 
م���ن دخول غرف الق���راءة يف املكتب���ة الربيطانية الأن 
مالب�ش���ه كانت غري الئقة ح�شب ق���ول موظف املكتبة، 
وق���د اأ�شار مارك����ض اإىل الطريقة ال�ش���ارة التي ميكن 
للمالب����ض، الت���ي ه���ي �شلع���ة، اأن تلع���ب دوًرا لتقليل 
ورف���ع من �شاأن �شفات كائ���ن ب�شري، ولهذا كان يقول 
عن املعاط���ف اإنها متتل���ك حي���اة �شيطانية.)�ض ٧٤(، 
ليدخ���ل بعده���ا باأ�شل���وب �شي���ق يف رح���اب الفل�شف���ة 
الهيغيلي���ة، الت���ي جعلت م���ن لينني يكت���ب يف دفاتره 
الفل�شفي���ة اأن���ه: من امل�شتحي���ل فهم كت���اب راأ�ض املال، 
دون درا�شة م�شتفي�ش���ة ملنطق هيغل، فلما ّحل مر�ض 
الكولريا بدا هيغل غري قلق من الوباء على خلفية ّقلة 
اختالط���ه بالنا�ض، وهو �شٌكل من ال�شجاعة دفع ثمنه، 
وه���ذه ر�شال���ة اأخرى يقدمه���ا الفال�شفة لع���امل الوباء 

الذي نعي�شه اليوم.

اأحفاد �سقراط: الكتاب الذي عالجني من الوباء

�سيمون دي بوفوار.. روائية في عالم مابعد الحقيقة

لن تن�صى ذاكرتي الباري�صية اأبدًا ذلك امل�صهد الدراماتيكي �صيف عام 2008 عندما احتفلت جملة النوفيل 
اأوبزرفاتور - املعروفة بر�صانتها الثقافية - بالذكرى املئوية مليالد الكاتبة / الفيل�صوفة �صيمون دي بوفوار التي 

كانت واحدة من ُكّتاب املجلة . كان الإحتفال �صادمًا بكّل املعايري ؛ اإذ و�صعت املجلة �صورة خاد�صة ل�صيمون 
دي بوفوار على غالفها ، ثّم اأرفقت العدد بتحقيق مو�ّصع عن بوفوار اإختارت له عنوان ) �صيمون دي بوفوار 
الف�صائحية ( ! ، ولزلُت اأذكر كيف قامت مظاهرات ن�صوية منّددة باملجّلة اأمام مبناها ال�صهري يف قلب باري�س 
، وطالبت رئي�س حترير املجلة ب�صحب هذا التحقيق ومنعه من التداول اأو ن�صر �صورة رئي�س حترير املجلة على 

غالفها وهو يف الو�صعية ذاتها التي ُن�صرت بها �صورة دي بوفوار .

لطفية �لدليمي



متابعة املدى 

"جنائ���ن  العراق���ي  الفيل���م  ف���از 
بجائ���زة  يا�س���ن،  لأحم���د  معّلق���ة"، 
لور�س���ة  الر�س���مية  التحكي���م  جلن���ة 
ال�78   )ال���دورة  "فاين���ال كات"، يف 
اأيل���ول 2021( ل�"مهرجان فيني�س���يا 
ال�سينمائ���ي ال���دويل"، كاأف�سل فيلم 
يف مرحلة ما بعد الإنتاج، بالإ�سافة 

اإىل 4 جوائز اأخرى.
ة املراهق  يروي "جنائن معّلقة" ق�سّ
اأ�سع���د )12 عام���ًا(، ال���ذي يعرث على 
مك���ٍبّ  يف  اأمريكي���ة  جن�سي���ة  دمي���ة 
للنفاي���ات يف بغ���داد. وبينم���ا يعرب 
منطق���ة حمّرم���ة، يجد نف�س���ه و�سط 
معرك���ٍة ب���ن ُمدافع���ن ع���ن حق���وق 
الإن�سان، وقوى ا�ستغاللية للت�سليع 
الراأ�سمايل، وق���وى اأ�سولية دينية، 
املدين���ة  يقطن���ه يف  فق���ري  ح���ّي  يف 

نف�سها.

بعد عدد من الأف���الم الق�سرية، منها 
"اأطفال الله" و"يوم لآخر" و"ا�سمي 
جت���ارب  اىل  بالإ�ساف���ة  حمم���د"، 
ناجحة يف التمثي���ل، يخو�ض اأحمد 
يا�سن جتربة جديدة، قطعت �سوطًا 

كبريًا يف حتقيق فيلٍم روائي.
يتح���دث يا�س���ن ع���ن حكاي���ة الفيلم 
قائال: 6  اأيام يف الأ�سبوع، ي�ستيقظ 
اأ�سعد )12 عامًا( وطه )28 عامًا( مع 
للتوّج���ه  ال�س���الة،  اإىل  دع���وة  اأول 
اإىل الطمر ال�سح���ي، جنائن معّلقة، 
املع���روف باأّنه خليط �س���ام من تالل 
منطق���ٍة  يف  املنت�س���رة  النفاي���ات، 
تقطنها مئ���ات العائالت. يعرث اأ�سعد 
اأمريكي���ة  دمي���ة  "روب���وت"،  عل���ى 
بحج���م اإن�س���ان، يعر�سه���ا عل���ى طه 
كهدي���ٍة، لإ�سب���اع رغبت���ه العاطفي���ة، 
الأع���راف  بخ���رق  ط���ه  فيّتهم���ه 
�سدف���ة،  الأخالقي���ة.  والقوان���ن 
يكت�س���ف اأم���ري )18 عام���ًا( الدمي���ة، 

فُيج���رب  اإمكانياته���ا،  ف���ورًا  ويع���ي 
اأ�سعد على العمل معه �سراكًة. تنجح 
جتارتهما، وت���دّر عليهما ماًل كثريًا، 
قب���ل اأْن ُي���درك اأ�سع���د اأّن���ه ُي�سَتغّل. 
ُتختط���ف الدمي���ة بدواف���ع الغريزة، 

فيخاط���ر اأ�سع���د بحيات���ه لإنقاذه���ا، 
متخّفيًا عن عيون النا�ض واأل�سنتهم، 
الذي���ن ُيلّحون على طه باأْن يت�سّرف 
ليغ�سل الع���ار. يهرب اأ�سعد، حماوًل 
حماية الدمي���ة، اإىل ناقل���ٍة مهجورة 

يف  ملجئ���ه  الأمريكي���ن،  للجن���ود 
اجلنائ���ن املعّلقة. لك���ّن الأوان فات، 
ودفن���ت الدمي���ة م���ع اأحالم���ه، ليبداأ 
رحلة من اأج���ل كربيائ���ه، باحثًا عن 
دميت���ه املخطوفة.. وي�سيف املخرج 
العراق���ي ال�س���اب ان: "الفكرة قائمة 
حقيقي���ة،  واأح���داث  جترب���ة  عل���ى 
الطائف���ي،  القت���ال  اأي���ام  ح�سل���ت 
الع�سكري���ة  الق���وات  ووج���ود 
الأمريكية املحتّل���ة يف بغداد. كتبُت 
معاجل���ة ب�سيط���ة حينها، بن���اء على 
التجرب���ة. لكّن درا�ست���ي املاج�ستري 
يف مدر�س���ة لندن لل�سينم���ا اأبعدتني 
عن العمل عليها قلياًل. بعد ح�سويل 
على �سهادة املاج�ستري، عن م�سروع 
فيلم "اأطف���ال الله"، املُ�سّور بكامريا 
ع���اٍل"،  "امتي���از  بدرج���ة  مم،   35
وبت�سجي���ٍع من رئي�س���ة ق�سم الكتابة 
غلوف���ر،  مارغري���ت  اجلامع���ة،  يف 
"جنائ���ن  حكاي���ة  كتاب���ة  اإىل  ع���دت 

معّلق���ة"، كرّدة فعل يل على م�ساهدة 
اأثار  ال���ذي  الأمريك���ي"،  "القنا����ض 
اجله���ات  وع���ن  حينه���ا.  غ�سب���ي 
الداعم���ة للفيلم يق���ول اأحمد يا�سن: 
"ح�سل الفيلم على دعم حملي، على 
امل�ست���وى احلكومي، ُيعت���رب كبريًا، 
مقارن���ة م���ع امل�ساري���ع ال�سينمائي���ة 
"وزارة  م���ن  خ�سو�س���ًا  ال�سابق���ة، 
الثقاف���ة" العراقية. هن���اك ت�سهيالت 
وموافق���ات لوج�ستي���ة، التي �سّهلت 
العم���ل، كاإ�س���دار تاأ�س���ريات دخول 
ة  للفريق الأجنبي، وت�سهيالت خا�سّ
باإدخ���ال املعّدات، واأي�س���ًا احلماية، 
اإذ اأّمن���ت "وزارة الداخلية" واأهايل 
مدينة ال�سدر حماي���ة للفريق طوال 
م�ست���وى  عل���ى  الت�سوي���ر.  ف���رة 
القطاع اخلا�ض". اأّما الدعم الكبري، 
مادي���ًا ولوج�ستيًا، ف���كان من ن�سري 
�سمة، واملنتج واملخ���رج علي فا�سل 
�ساهم، ب�سكل كبري، يف الدعم اأي�سًا.
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�س���در عن دار املدى كتاب بعنوان "�سرية خمت�سرة لكاتبة 
�سجاع���ة" تاألي���ف الروائي���ة الأمريكي���ة ال�سه���رية ت���وين 
موري�س���ون وترجم���ة وتق���دمي الروائي���ة والكاتب���ة لطفية 
الدليمي، ت���وين موري�سون ح�سلت عل���ى جائزة بوليتزر 
ع���ن روايته���ا "املحبوب���ة" ع���ام 1988 الت���ي اأ�سهمت يف 
تاأهيله���ا لأن ت�سبح اأول كاتبة �سوداء حت�سل على جائزة 
نوبل يف الأدب عام 1993. وحتولت روايتها "حمبوبة" 

اإىل فيلم لعبت بطولته اأوبرا وينفري.

يف مرات كثرية اأحاول اأن 
اأتخيل مباذا يفكر املواطن 
الأوروبي وهو يذهب يف 

ال�سباح ل�سراء �سحيفة اأو 
البحث عن كتاب جديد، بالتاأكيد 

�ستكون اهتماماته متعلقة 
باأحدث اإ�سدارات دور الن�سر 

وهناك من يهتم ب�سوؤون البيئة 
اأو البحث عن اأماكن لق�ساء 

اأيام الإجازات، وهناك نوع من 
القراء ي�سرون على تتبع اأخبار 

امل�ساهري، اأو معرفة اأنواع 
جديدة من الزهور يزينون 

بها احلدائق، واأتخيل القارئ 
العربي على قلته وهو �سجر 

من ال�سحيفة واأخبارها التي ل 
حتمل اإل وعدًا باخلراب، واآماًل 

باخلوف والرعب واأحاديث 
عن الف�ساد الذي ا�ست�سرى يف 
كل مكان.. اأما القارئ العراقي 
فهو حما�سر بن مطولت عن 

الإجناز الكبري الذي حتقق من 
خالل الدميقراطية العراقية.

ولأنني ل اأريد اأن اأُدخل القارئ 
يف نفق مظلم عن غياب قواعد 

اللعبة ال�سيا�سية التي يراد 
منها اإنتاج حالة من الإ�سفاف، 

�ساأحتدث عن الكتب، فقد قراأت 
�سمن اأخبار الكتب واملكتبات 

اأن كتاب "التاو" حقق مبيعات 
قيا�سية يف العديد من دول 

اأوروبا، والتاو كتاب يف 
الفل�سفة كتبه الفيل�سوف 
ال�سيني لوت�سو، وهو 

معا�سر لكونفو�سيو�ض، ويعده 
الكثريون من الدار�سن للفل�سفة 

ال�سينية الفيل�سوف الأول. 
من بن احلكايات التي �سمها 

كتاب )التاو(، اخرت هذه 
احلكاية التي تفاجئنا بحداثتها 

برغم اأّنها تعود اإىل ما قبل األفن 
واأربعمائة عام.

واحلكاية تقول:
كان يف بالد "ت�سي" رجل يدعي 

وكان  جدًا،  غنيًا  "كووؤ" وكان 
يف بالد "�سونغ" رجل يدعي 

ذهب  جدًا.  فقريًا  "هيانغ" وكان 
الرجل الفقري اإىل الغني و�ساأله 

ماذا فعل لي�سبح غنيًا؟! فقال 
له "مبمار�ستي ال�سرقة. فعندما 

بداأت اأ�سرق ح�سلت، خالل 
�سنة، على ما يفي بحاجتي. 

ويف غ�سون عامن اأ�سبحت يف 
بحبوحة، وخالل ثالث �سنوات 

اأ�سبحت مو�سرًا ثم اأ�سبحت 
من الأعيان، ومل يطلب الفقري 
املزيد من الإي�ساحات، فوّدعه 

والأر�ض ل تكاد ت�سعه من 
الفرحة و�سرع للتو يف ال�سرقة، 

يت�سلق اجلدران اأو يثقبها، 
م�ستحوذًا على كل ما يتفق 

ورغبته، لكن ما لبث اأن األقي 
عليه القب�ض. فاأعاد ما ا�ستوىل 

عليه اإىل اأ�سحابه وخ�سر زيادة 
على ذلك، القليل الذي كان ميلكه 
من قبل، ولعتقاده باأن "كووؤ" 
قد خدعه، ذهب اإليه ولمه لومًا 

�سديدًا، ف�ساأله "كووؤ"، وقد 
عقدت الده�سة ل�سانه:

كيف ت�سرفت؟
وعندما روى له الفقري 

طريقته، �ساح "كووؤ": مل 
اأجمع ثروتي عن طريق هذا 

النوع من ال�سرقة، فاأنا �سرقت 
بح�سب الوقت والظروف، فقد 

ا�ستحوذت على الأ�سياء قبل 
اأن ت�سل اإىل النا�ض، اإن كل ما 

عندي �سرقته، ولكن قبل اأن 
يوؤول اإىل اأي �سخ�ض، اأما اأنت 
فقد �سرقت ما تركته اأنا للنا�ض، 

ماقمت به اأنا �سرقة عامة ل 
يعاقب عليها، اأما ما قمت به اأنت 
ف�سرقة خا�سة ويعاقب عليها، اإن 

النا�ض من اأمثايل يعي�سون من 
�سرقاتهم، دون اأن يكونوا يف 

هذا ل�سو�سًا".

بني �سرقة و�سرقة 

توين موري�سون .. 
�سرية خمت�سرة لكاتبة �سجاعة

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����ض له���ذا اليوم 
احل���رارة  درج���ات  اأن  )الأثن���ن( 
�ستكون مقاربة  ملعدلتها ليوم اأم�ض، 
واأن اجلو �سيكون م�سم�سًا يف جميع 

مناطق البالد.
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افتت����ح معر�����ض اخل����زف العراق����ي )حكاي����ا 
الفنان����ن  جمعي����ة  قاع����ة  عل����ى   )2 الط����ن 
الت�سكيلين العراقي����ن ومب�ساركة ما يقارب 

45 خزافا وخزافة. 
و �سه����د املعر�����ض ح�س����ورًا مبه����رًا م����ن قبل 
�سخ�سيات دبلوما�سية وثقافية وفنية وعدد 
م����ن املهتم����ن واملتابع����ن للم�سه����د الثق����ايف 

والفني يف العراق.
وامللف����ت للنظ����ر ان ه����ذا املعر�ض يع����د حدثًا 

نوعيًا ممي����زًا �ساركت فيه نخب����ة من خزايف 
العراق ولع����دة اجيال حيث عر�����ض مايقرب 
عن ت�سعن عم����ال فنيا لكرث من اربعن فنانا 
وفنانة وامتازت العمال باختالف الأ�ساليب 

وطرائق العمل والتنفيذ.
وق����ال رئي�����ض جمعي����ة الفنان����ن الت�سكيلين 
ان  ل�)امل����دى(،  ت�سري����ح  يف  �سبت����ي  قا�س����م 
"اجلمي����ل ه����و امل�سارك����ة م����ن قب����ل خمتلف 
واح����د  معر�����ض  يف  وتواجده����م  الجي����ال 

للخزف وهذا ما ميز املعر�ض".
وا�س����ار اىل ان "هن����اك اعم����ال ابداعية مهمة 
من قب����ل اجليل اجلدي����د وهي توؤك����د ان هذا 
الف����ن �سي�ستمر به����ذا اجليل ال����ذي �سين�سج 

جتاربه بكل تاأكيد".
وب����ن �سبت����ي ان "احلرك����ة الفني����ة يجب ان 

ت�ستم����ر وان ا�ستمراريته����ا من خ����الل اقامة 
خمتلف����ة الن�سط����ة فيم����ا يخ�ض اخل����زف او 

الفن الت�سكيلي وبقية الفنون الخرى".

بينم����ا عرب وكي����ل وزارة الثقافة عماد جا�سم 
ع����ن انبه����اره باملعر�����ض قائال "هن����اك اعمال 
م�سارك����ة اعط����ت قف����زة نوعي����ة لف����ن اخلزف 

وترتقي اىل العاملية". 
علي قا�سم حمزة احد امل�ساركن يف املعر�ض 
اكد يف حديث����ه ل�)املدى(، انه "�سارك يف هذا 
املعر�ض بعملن فقط وق�ستهما رجل وامراأة 
ومعاناتهم����ا يف هذا الوق����ت وبهذه الظروف 

ال�سعبة".
وا�س����اف ان "املعر�ض كان متميزا بتفا�سيله 
كاف����ة ل�سيما مع م�ساركة م����ا يقارب خم�سن 

جتربة من قبل احلزافين".
وب����ن ان����ه "حا�س����ل عل����ى جائ����زة اخل����زف 
لل�سب����اب ارب����ع م����رات حيث اعر�����ض اعمايل 
من����ذ ع����ام 2014 وان العم����ل به����ذا اجلان����ب 
متع����ب اىل ح����د كبري". اينا�ض عل����ي - طالبة 
ماج�ستري يف هند�سة العمارة كانت حا�سرة 
يف املعر�����ض تق����ول بحديثه����ا ل�)امل����دى(، ان 

"املعر�ض راقي مبعنى الكلمة بعيدا عن اية 
جماملة هناك طاق����ات �سبابية عظيمة وجيل 
مبدع، وهناك اعمال ت�ستحق ان تتواجد يف 

معار�ض عاملية اي�سا".
بع�����ض  يف  "التكني����كات  ان  اىل  وا�س����ارت 
اف����كارا  وتق����دم  ومبدع����ة  غريب����ة  العم����ال 
للمتلق����ي بلغ����ة �سامت����ة وبتعاب����ري حتكيه����ا 
املنحوت����ة"، مبين����ة انه����ا "معي����دة يف احدى 
اجلامعات وتدر�ض الطلبة مادة الر�سم احلر، 
ولكن بعد روؤيتها لعمال املعر�ض تاأكدت بان 

هوؤلء اخلزافن هم ال�ساتذة".
وتابعت علي انه هناك "اح�سا�ض فني وعمق 
بالتفك����ري حي����ث يوج����د م����زج ب����ن املا�س����ي 
واحلا�س����ر باأ�سلوب ع�س����ري وبتكنيك فنان 

خزيف عراقي".

الطني"   "حكايا  معر�ض  فـي  وخزافة  خزافًا   45

قال���ت الطبيب���ة واأخ�سائي���ة التغذية 
الرو�سي���ة، اإيرينا لي���زون، اإن تناول 
القهوة يف ال�سباح لن ي�سر بال�سحة 
يف حال �سربها مع الطعام اأو بعده.

ث���ت  حتد و

الطبيب���ة لإذاعة "�سبوتني���ك" قائلة: 
حم����ض  اإنت���اج  القه���وة  "حتف���ز 
�سرب���ت  واإذا  الهيدروكلوري���ك. 
القهوة على معدة فارغة، ف�سيبداأ يف 
املع���دة اإنتاج ع�سري ه�س���م الطعام، 
لك���ن ل يوج���د طعام فيه���ا. ولدى 
يعان���ون  الذي���ن  الأ�سخا����ض 
اجله���از  يف  م�س���اكل  م���ن 

اله�سم���ي، والأ�سخا����ض املعر�س���ن 
لزي���ادة حمو�سة املع���دة، خا�سة مع 
التهاب املع���دة، ميكن اأن ي���وؤدي ذلك 
اإىل ال�سع���ور ب���الأمل وع���دم الراح���ة 
املعوية".واأ�س���ارت  واحلمو�س���ة 
القه���وة يف  اأن �س���رب  اإىل  الطبيب���ة 
بدي���ال  ي�سب���ح  اأن  يج���ب  ل  النه���ار 
للع�س���اء اأي�سا، اإذ اأن هذا امل�سروب ل 
يحتوي على العنا�سر الغذائية التي 

يحت���اج اإليها الإن�سان، لكنه ميكن اأن 
يكون وجبة خفيفة جيدة. واأ�سافت: 
خي���ارا  القه���وة  تك���ون  اأن  "ميك���ن 
للوجبات اخلفيف���ة، اإذا اخرت مثال 
بينها وبن رغيف اخلبز. �سنقلل من 
اجل���وع و�سيتلقى ج�سمن���ا الدهون. 
لكن الوجبة الرئي�سة يجب اأن تكون 
– بالفيتامين���ات والدهون  متوازنة 

والكربوهيدرات والربوتينات".

ك�سف���ت النجم���ة الأمريكي���ة جينيف���ر اأني�ست���ون عن 
اإح���دى الوظائ���ف الت���ي �سغلتها قب���ل اأن تعمل 

كممثلة.
وخ���الل ظهوره���ا يف برنام���ج "ذا توناي���ت 
�سو" للروي���ج للجزء الثاين م���ن م�سل�سلها 
التلفزيوين "العر����ض ال�سباحي"، اعرفت 
اأني�ستون، التي انتقل���ت من لو�ض اأجنلو�ض 
اإىل نيوي���ورك عندما كانت طفلة باأنها عملت 
ملدة  بالدراجات  الط���رود  بع�ض  "لتو�سي���ل 

يوم واحد يف مدينة نيويورك".

واأو�سح���ت اأني�ست���ون اأنه���ا كان���ت تعم���ل يف وكالة 
اإعالن���ات، تعم���ل فيه���ا اأمها، بع���د املدر�س���ة. واأنه يف 
ي���وم من الأيام مل يح�سر عامل التو�سيل بالدراجات 
اخلا�ض بهم، فحلت حمل���ه ليوم واحد من اأجل جني 
اأم���وال اإ�سافية، ح�سبما ذكرت���ه �سحيفة "ديلي ميل" 
الربيطانية. وتقول النجم���ة الأمريكية اإنها اكت�سفت 
بع���د ذل���ك اأنه���ا "مل تك���ن م�ستع���دة متام���ًا للتنقل يف 
�س���وارع مانهاتن ال�ساخبة والفو�سوية يف كثري من 
الأحي���ان". واأ�سافت: "اأعتقد اأنني ق���د ركبت �سيارة 

اأجرة فقط لإنهاء اليوم".

هذه هو الوقت الأمثل ل�سرب القهوة

جينيفر اأني�ستون عملت يف مهنة تو�سيل الب�سائع 

20 September 2021

  دمية "مريكل" تباع 
يف اأملانيا بـ189 يورو  

�سمم اأحد امل�سانع املتخ�س�سة ب�سناعة األعاب الدببة يف 
كوب���ورغ باأملانيا "دبة دمي���ة" للبيع يف الأ�س���واق بقيمة 
189 ي���ورو، مبنا�سب���ة رحيل اأنغيال م���ريكل عن من�سبها 

كم�ست�سارة لأملانيا.
وي�سم���م م�سن���ع اأمل���اين من���ذ ق���رن دم���ى الدبب���ة، لكن���ه 
بالإ�سافة اإىل ذلك، ي�سمم بن الفينة والأخرى دمى دببة 
ل�سخ�سيات �سهرية حول الع���امل، حيث �سمم �سابقا دمى 
لروؤ�س���اء اأمريكا، مثل باراك اأوبام���ا، وثيودور روزفلت، 
امل�ست�ساري���ن  اأح���د  اإىل  بالإ�ساف���ة  لنكول���ن،  واأبراه���ام 
الأمل���ان هيلموت �سميدت، وامللك���ة اإليزابيث الثانية ملكة 

بريطانيا.
وتظه���ر دمية "الدبة مريكل" وه���ي ترتدي �سرة حمراء 
و�س���روال اأ�س���ود، وو�سع���ت اأيديها ب�س���كل متجاور مثل 

حركة مريكل ال�سهرية.
و�سنع���ت من هذه الدمية 500 قطعة فقط، و�سيتم تقدمي 
اإحداه���ا اإىل مريكل �سخ�سيا، حيث �ستح�سل على اللعبة 
رق���م 16، وهي عدد ال�سن���وات التي ق�سته���ا يف من�سبها 

كم�ست�سارة.

بخ�سو����ض  الأح���داث  يف  جدي���د  تط���ور 
اأزمة �سكارلي���ت جوهان�سون مع �سركة 
دي���زين، حي���ث اكدت بع����ض املواقع 
الخباري���ة اأن جوهان�س���ون بات���ت 
تطال���ب بتعوي����ض حالي���ا ي�س���ل 
اإىل 100 ملي���ون دولر، وذل���ك 
بعدم���ا و�سل���ت اخلالفات بن 
جوهان�س���ون  �سكارلي���ت 

و�سركة دي���زين لطريق م�س���دود اإثر خرق 
ال�سرك���ة للعق���د املن�سو����ض بينه���ا وب���ن 
جوهان�سون .التقرير اأ�ساف اأن �سكارليت 
مل تك���ن عل���ى عل���م بامل���رة اأن الفيل���م �سيتم 
طرحه عل���ى �سا�سة من�سة ديزين بالتزامن 
مع عر�سه بدور العر�ض، وهو ما اعتربته 
خرق���ا للتعاق���د ال���ذي كان ين����ض عل���ى اأن 
الفيل���م �سيتم طرح���ه ب���دور العر�ض فقط، 

وه���و ما اأث���ر على العم���ل بعدم���ا اأحجمت 
فئة كبرية ممن اأتيح���ت لها م�ساهدته على 
املن�سة من الذه���اب اإىل ال�سينما وبالتايل 
قل�س���ت اأرباح���ه يف �سب���اك التذاكر. وهو 
الأم���ر ال���ذي يوؤثر ب���كل تاأكيد عل���ى اأرباح 
�سكارليت التي كان لها ن�سيب من الأرباح، 
وبالت���ايل فاإنه���ا اعتربت ما ح�س���ل تاأثريًا 

مبا�سرًا على ن�سبة اأرباحها من العمل..

�سكارليت جوهان�سون �سد ديزين من اأجل 100 مليون دولر 
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