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م����ن ه����و ال��م��ث��ق��ف؟ 
7�صتار كاوو�س يكتب:

ج�����������اري االن�����ت�����ظ�����ار
6د. اأثير ناظم الجا�صور يكتب:

 بغداد/ تميم الح�صن

حتاول الق���وى ال�س���نية يف النتخابات 
م���ع  »الت�س���ابق«  الو�س���يكة،  الربملاني���ة 
تيارات تناف�س خارج قواعدها ال�سلية، 
مث���ل الف�سائ���ل امل�سلح���ة الت���ي تزاح���م 
الحزاب التقليدية يف مدن �سمال بغداد.
تراجع���ت  الت���ي  الق���وى  تل���ك  وتغ���ازل 
املناف�س���ني  وج���ود  بفع���ل  �سعبيته���ا 
برام���ج  ع���رب  اجلمه���ور  »الغرب���اء«، 
انتخابي���ة تتعل���ق ب����3 ق�ساي���ا رئي�س���ة: 
ط���رد الغرب���اء، امل���دن النموذجية، عودة 

النازحني.
يف  ال�سني���ة  الق���وى  حظ���وظ  وكان���ت 
انتخابات 2018، هي القل بعد 2003، 
ومل ي�سج���ل اي تي���ار �سن���ي �سمن حتى 
القوائم ال�س���ت الأوىل التي حققت اأعلى 

الأ�سوات.
ومل يب���ق ام���ام الق���وى املتناف�س���ة عل���ى 
النتخابات �سوى 6 اأيام حيث من املقرر 
اج���راء الق���راع يف 10 ت�سري���ن الول 

املقبل.
حتالف���ا   21 النتخاب���ات  يف  وي�س���ارك 
واكرث من 100 حزب، فيما يربز حتالفان 
�سني���ان كب���ران وح���زب تاب���ع لرئي����س 

الربملان ال�سابق ا�سامة النجيفي.
ويعتم���د حتالف تقدم الوطن���ي، بزعامة 
رئي�س الربملان حمم���د احللبو�سي، على 
�سورة النبار بعد �سنوات من التخل�س 
م���ن »داع����س«، يف الروي���ج لربناجم���ه 

النتخابي.
التحالف الذي ي�س���م 7 تيارات، يتحدث 
اعم���ار  ع���ن  النتخاب���ي  برناجم���ه  يف 
م�ساب���ه مل���ا يج���ري يف الرم���ادي، حيث 
�سه���دت املدين���ة حمل���ة اعم���ار كبرة يف 

العامني الأخرين.
 التفا�صيل �س3

البحث عن م�صير المغيبين واإعادة النازحين ومنع التالعب بالعقارات

برامج القوى ال�سنية تحاول ترميم ما جرى بعد داع�ش: 
طرد الغرباء واإعمار مدن م�سابهة للرمادي

رئي�س الجمهورية يتاأكد من اإجراءات المفو�صية قبل اأ�صبوع من القتراع

اعتماد اآلية جديدة باحت�ساب 
ن�سبة الم�ساركين في االنتخابات

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأعلن���ت املفو�سي���ة العلي���ا لالنتخاب���ات ع���ن اآلي���ة جدي���دة لحت�س���اب ن�سب���ة امل�ساركة يف 
النتخابات، لفتة اإىل اأن ذلك يكون بالعتماد على عدد الذين ميتلكون بطاقات ت�سمح لهم 
بالت�سويت، فيما جددت جاهزيتها ليوم القراع، منوهة اإىل ان رئي�س اجلمهورية برهم 

�سالح اأطلع اأم�س على جميع الأجهزة وال�ستعدادات.
وقالت م�ساعدة املتح���دث الر�سمي للمفو�سية نربا�س اأبو �سودة يف ت�سريح اإىل )املدى(، 
اإن »رئي����س اجلمهوري���ة بره���م �سالح زار ي���وم اأم�س مق���ّر املفو�سية واطلع عل���ى اأجهزة 

القراع وعملها، وجرت حماكاة جديدة بح�سوره«.
وتابعت اأبو �سودة، اأن »زيارة �سالح تاأتي يف اإطار متابعة اأعمال املفو�سية وال�ستعدادات 
لالنتخابات ب�سكل دوري من اجلهات ذات العالقة، وهو اأمر جيد ويو�سل ر�سائل اطمئنان 

اإىل الراأي العام«.
واأ�س���ارت، اإىل اأن »الرئي�س حر�س على الطالع ب�س���كل مبا�سر على اآليات العمل والكيفية 

التي �سيتم بها الت�سويت، والإجراءات الفنية التي تتخذ يف جممل العملية النتخابية«.
ولفت���ت اأبو �س���ودة، اإىل اأن »اجلميع يبحث ع���ن بيئة اآمنة للعملي���ة النتخابية، ونحن قد 

اأبدينا ا�ستعدادنا يف اأكرث من منا�سبة باأننا جاهزون لهذا ال�ستحقاق«.
 التفا�صيل �س2

 خا�س/المدى

مبقاطع���ة  مت�سكه���م  ع���ن  ن�سط���اء  ك�س���ف 
النتخاب���ات، نتيج���ة ا�ستم���رار تاأثر املال 
ال�سيا�س���ي وال�س���الح املنفل���ت يف النظ���ام 
ال�سيا�س���ي كل���ه، و�سكك���وا يف ت�سريحات 
ل�)امل���دى( باإمكانية اج���راء عملية انتخابية 

�سليمة يف الظروف الراهنة.
واأكد النا�سط ريا����س الهجول ل�)املدى( اأن 
»امل�ساكل النتخابي���ة التي ي�سهدها العراق 
الي���وم ل تتعل���ق بحكومة رئي����س الوزراء 
م�سطف���ى الكاظم���ي فح�سب، اإمن���ا بطبيعة 
النظ���ام احلاكم يف الع���راق، من خالل عدم 
تنفي���ذ م���واد قان���ون الأح���زاب ومنه���ا م���ا 
يتعل���ق بالتمويل وامل���ال ال�سيا�سي التي مل 

يتم تطبيقها مطلقًا«.
وباحلدي���ث ع���ن الأم���ن النتخاب���ي يج���د 
الهج���ول اأن »م�سارك���ة ال�س���الح الذي يقتل 
من ي�ساء وقت ما ي�ساء يف ال�سيا�سة اليوم، 
يع���زز مفه���وم عدم الق���درة عل���ى اإدارة هذا 
امللف واحل���د من عمليات التزوير والتاأثر 

غر القانوين«.

م���ن جانبه، يرى ع�سو احل���زب ال�سيوعي 
العراق���ي الدكتور عل���ي مه���دي اأن »البيئة 
النتخابي���ة غ���ر �ساحل���ة لأن القوى التي 
متل���ك ال�سالح ق���ادرة على فر����س اأجندتها 
حت���ى عل���ى الدول���ة«، م�سيف���ًا يف حدي���ث 
ل�)امل���دى( اأن »عملي���ات الغتي���ال والقت���ل 
والتهدي���د خلقت جوًا ازاء القوى ال�ساعية 
للتغير يوحي لفق���دان الأمل بهذا التغير 

اأو ال�سعي اإليه«.
واأك���د مه���دي: »�س���وف ن�ستم���ر باملقاطعة 

وعدم امل�ساركة يف الت�سويت«.
وبالع���ودة اإىل الهج���ول ال���ذي اأ�س���ار اإىل 
اأن  اأعلن���ت  النتخاب���ات  مفو�سي���ة  اأن 
املواطن���ني الذي���ن يح���ق له���م الت�سوي���ت 
ه���م ٢٥ ملي���ون ناخب، واأكرث م���ن ٤٠٪ من 
ه���ذا الع���دد ل ميتلك���ون بطاق���ة الناخ���ب، 
ون�سبة كب���رة ممن لديهم بطاق���ة الناخب 
�س���وف ل���ن يذهب���وا للت�سوي���ت يف ي���وم 
النتخابات، و�سيكونون مقاطعني لها رغم 
كل الغ���راءات الت���ي قدم���ت له���م، على حد 

تعبره.
 التفا�صيل �س3

ال�سالح والمال يدفعان المقاطعين 
للتم�سك بموقفهم من االنتخابات

 متابعة/المدى

قال���ت وكالة ال�سحاف���ة الفرن�سي���ة، ان النتخابات 
املبك���رة ل تث���ر كث���رًا م���ن الهتم���ام واحلما�سة 
بني الناخبني العراقي���ني البالغ عددهم 25 مليونًا، 
وفيما يتوق���ع املراقبون ن�سب���ة م�ساركة منخف�سة 
اأكد باح���ث اأن النظ���ام ال�سيا�سي يف الع���راق �سبه 

مفل�س اقت�ساديًا واآيديولوجيًا.

واأرجع���ت الوكال���ة ه���ذا الو�س���ع اىل �سل�سل���ة من 
التحدي���ات الت���ي يواجهه���ا العراقي���ون واأبرزه���ا 
الأزم���ة القت�سادي���ة ال�سعب���ة، والنف���وذ املتزاي���د 
لف�سائ���ل م�سلح���ة، وف�ساد مزم���ن متحكم مبفا�سل 

الدولة.
وذكرت الوكالة باأن البلد عانى لعقود من احلروب 
والعن���ف، وتبلغ ن�سبة العاطلني عن العمل فيه بني 
ال�سب���اب 40 %، وتفاقم فيه الفقر بفعل تف�سي وباء 

كوفيد19- رغم ثرواته النفطية.
وكان يفر����س اأن جت���ري النتخاب���ات مبوعده���ا 
الطبيع���ي يف الع���ام 2022، غ���ر اأن اإجراءها كان 
واح���دًا من اأبرز وعود حكوم���ة م�سطفى الكاظمي 
الت���ي و�سل���ت اىل ال�سلط���ة عل���ى وق���ع تظاهرات 
خري���ف العام 2019 حني ن���زل ع�سرات الآلف من 

العراقيني اإىل ال�سارع مطالبني باإ�سقاط النظام.
وعل���ى الرغ���م م���ن الوع���ود العدي���دة الت���ي قّدمت 
تعب���ر  بح�س���ب  �س���يء،  يتغ���ر  مل  للمحتج���ني، 
الوكالة. ويرى الباحث يف مركز »ت�ساتام هاو�س« 
رين���اد من�س���ور اأن »النظام ال�سيا�س���ي �سبه مفل�س 

اقت�ساديًا واآيديولوجيًا«.
ويقول »هذا النظام غر قادر على توفر الوظائف 

اإقن���اع  عل���ى  ق���ادر  وغ���ر  العام���ة،  واخلدم���ات 
العراقيني، باأنه موؤيد لالإ�سالح وحماربة الف�ساد«.
وعل���ى الرغم م���ن ث���روة الع���راق النفطي���ة، اإل اأن 
ثل���ث �سكان���ه البال���غ عدده���م 40 مليون���ًا، فق���راء، 
بح�س���ب الأمم املتحدة، بالتزامن م���ع تفاقم الأزمة 
القت�سادي���ة بفع���ل هب���وط اأ�سعار النف���ط وتف�سي 

وباء كوفيد- 19.
وي���رى رئي����س مركز التفك���ر ال�سيا�س���ي العراقي 
اإح�س���ان ال�سمري اأن���ه »يف الوقت الذي يتوجه فيه 
العراقي���ون اىل النتخاب���ات، ل ي���زال البل���د غارقًا 
بالف�س���اد يف جمي���ع موؤ�س�سات���ه ما ي�ساه���م ب�سكل 

كبر يف اإ�سعاف الثقة بالدولة«.
 التفا�صيل �س2

وكالة فرن�سية: االنتخابات ال تثير اهتمام العراقيين والنظام �سبه مفل�ش

م�������س���اه���دات ف����ي م���ع���ر����ش ال���ري���ا����ش ل��ل��ك��ت��اب
6طالب عبد العزيز يكتب:

 بغداد/ نباأ م�صرق

طالب����ت جلنة النف����ط والطاقة يف جمل�����س النواب، 
اأم�����س الأحد، احلكومة املقبل����ة بالتحرك على �سركة 
�سيمن����ز الأملانية حل�سم اأزم����ة الكهرباء، فيما �سددت 
على �سرورة اإنهاء اح����راق الغاز الطبيعي، داعية 
اإىل ا�ستغالل����ه يف ت�سغي����ل املحط����ات، كم����ا ن�سحت 
بالركي����ز على الطاقة ال�سم�سي����ة؛ كونها ت�ساعد يف 

زيادة �ساعات التجهيز.
وق����ال ع�س����و اللجنة النائ����ب حممد اأب����و الهيل، يف 
ت�سري����ح اإىل )املدى(، اإن »احلكومة املقبلة يفر�س 
منها القيام بعدد من التحركات على ال�سعيد الدويل 

اأو الداخلي، الهدف منها حت�سني ملف الكهرباء«.
وتابع اأبو الهيل، اأن »اقت�سار وزارة الكهرباء طيلة 
ال�سن����وات املا�سية على عقود مع اجلانب الأمركي 
يعّد اأحد الأ�سباب املهمة بعدم حت�سن ملف الكهرباء 

يف العراق«.
واأ�سار، اىل اأن »الواجب يحتم على احلكومة املقبلة 
اأن تع����ود اإىل �سرك����ة �سيمن����ز الأملانية وت����ربم معها 

عق����ودًا يف جم����ال الكهرب����اء، ملا لها م����ن خربات من 
�ساأنه����ا اأن تنهي هذه الأزم����ة املتجذرة، والتي كانت 
�سببًا بالكثر من التظاهرات يف عموم املحافظات«.

ولفت اأب����و الهيل، اإىل اأن »�س����ركات جرنال الكريك 
الأمركية التي نتعاقد معها حاليًا هي �سيا�سية اأكرث 
مما اأنها ا�ستثمارية، ومل تقم بالواجبات امللقاة على 

عاتقها، بل كانت �سببًا يف تردي قطاع الكهرباء«.
وي����رى، اأن »التجربة م����ع الوليات املتح����دة اأثبتت 
لن����ا باأنها ل ترغب يف حت�سن الطاقة الكهربائية، اأو 

اإعادة اخلدمات اإىل العراقيني«.
واأورد اأبو الهي����ل، اأن »املهمة الثانية اأمام احلكومة 
املقبل����ة هي ا�ستغ����الل الغ����از العراقي وع����دم هدره 
باحلرق، ب����ل ينبغ����ي ا�ستثماره لت�سغي����ل املحطات 
الكهربائية، واإنهاء عملي����ات ال�ستراد من اخلارج 

التي تكلف املوازنة مبالغ طائلة«.
وم�س���ى اأبو الهي���ل، اإىل اأن »ح�س���م ملف الكهرباء 
�س���واء عل���ى �سعي���د ا�ستغالل الغ���از الوطن���ي اأو 
اإب���رام عقود مع �سركات ر�سين���ة، يعتمد بالدرجة 
الأ�سا����س عل���ى وج���ود حكوم���ة قوية ق���ادرة على 

اإنهاء الأزمة«.
م���ن جانبه، حت���دث ع�س���و اللجنة الآخ���ر النائب 
غال���ب حممد عن »ع���دد من امل�س���كالت التي رافقت 
مل���ف الكهرب���اء طيل���ة ال�سن���وات املا�سي���ة والتي 

ينبغي معاجلتها من قبل احلكومة املقبلة«.
وذكر حممد، يف حديث اإىل )املدى(، اأن »احلكومة 
احلالي���ة اأبرمت ع���ددًا من التفاق���ات التي تخ�س 
الطاقة النظيفة، وهو اأمر جيد �سوف ي�ساعد على 
زي���ادة �ساعات التجهيز، وناأم���ل اأن يتم تنفيذ هذا 

التفاق قريبًا«.
ويتف���ق حممد مع اأبو الهي���ل، على »�سرورة ف�سح 
املج���ال اأم���ام �س���ركات عاملي���ة اأهمه���ا �سيمنز، من 
اأجل القيام مبهام تتعلق بال�سيانة وحت�سني عمل 
املحط���ات احلالي���ة، وبخ���الف ذلك، �س���وف تتكرر 

الأزمة و�سنكون اأمام غ�سب �سعبي جديد«.
وكان���ت احلكوم���ة العراقي���ة ق���د ك�سف���ت موؤخ���رًا 
عن اإبرام عق���ود من اأجل امل�س���ي ب�سبكات للطاقة 
ال�سم�سي���ة، وامل�ساع���دة يف اإنه���اء اأزم���ة الكهرباء 

التي تعاين منها البالد منذ �سنوات.

ن�صحت ب�صرورة التركيز على الطاقة ال�صم�صية لرفع �صاعات التجهيز
لجنة نيابية تتطلع التفاق مع �سيمنز االألمانية وح�سم اأزمة الكهرباء  ترجمة / حامد اأحمد

اأ�س���ار موق���ع، م���دل اي�س���ت اآي، الربيط���اين يف 
العراق���ي،  ال���وزراء  رئي����س  ان  اىل  ل���ه  تقري���ر 
م�سطف���ى الكاظمي، كان خالل الأ�سابيع الأخرة 
كث���ر الظه���ور يف و�سائ���ل الع���الم وه���و يحث 
العراقيني على اخلروج باأعداد كبرة للت�سويت 
يف النتخاب���ات الربملاني���ة القادم���ة التي �ستحل 

الأ�سبوع املقبل  يف 10 ت�سرين الأول احلايل.

وكتب على �سفحت���ه يف توير الأ�سبوع املا�سي 
قائ���ال »يف غ�سون اأيام قليلة �سيق���رر العراقيون 
م�ستقبله���م بامل�سارك���ة يف النتخاب���ات. ل تثقوا 
بوعود كاذب���ة ول ت�ستمعوا لتهديدات وترهيب. 
اهزموهم باأ�سواتكم عرب انتخابات حرة عادلة«.
�سين���ج �ساغن���ك، حمل���ل �سيا�س���ي م���ن وا�سنطن 
خمت����س يف �سوؤون ال�س���رق الأو�سط، قال ملوقع 
مدل اي�ست اآي »رئي�س ال���وزراء الكاظمي ير�سل 
ر�سائ���ل وا�سح���ة للعام���ة يحثهم فيه���ا على ان ل 

ي�سوتوا يف النتخاب���ات القادمة لقوائم تدعمها 
ف�سائ���ل م�سلحة. مع ذلك فان هذه الر�سائل تخدم 
هدف���ا اآخر اأكرث م���ن كونه للح�س���ول على دعم له 
�سخ�سيا، انه ي�سعى من خالل ذلك اىل احل�سول 
عل���ى دع���م اك���رب م���ن املجتمع ال���دويل ال���ذي قد 
ي�ستفي���د منه بعد ان تق���رب دورته الرئا�سية من 
النته���اء. مبعنى اآخ���ر، ان الكاظم���ي ي�ستثمر ملا 

بعد من�سبه الرئا�سي«.
 التفا�صيل �س3

موقع بريطاني: ما هي حظوظ الكاظمي في تروؤ�ش الحكومة لوالية ثانية؟

  بغداد/ ح�صين حاتم

م���ع اق���راب مو�س���م المط���ار م���ا ي���زال �سح 
املياه يحيط ببع�س املناطق العراقية، وعلى 
الرغ���م م���ن تلوي���ح الع���راق بتدوي���ل ق�سية 
املي���اه مع اإي���ران اإل اأن اجلان���ب الإيراين ما 
ي���زال يرف�س اإطالَق ح�س����س العراق املائية 
و�سط حتذيرات من ازدياد املناطق املعر�سة 

للجفاف يف البالد.
وحذرت اأو�ساط �سيا�سية مرارا وتكرارا من 

ال�سيا�سة املائي���ة املتبعة والتي اأدت اىل هدر 
كمي���ات كبرة م���ن املي���اه، داع���ني اىل اإعادة 

النظر بال�سيا�ستني املائية والزراعية.
ومن���ذ ع���دة �سن���وات، عم���دت اإي���ران، الت���ي 
تعاقدت يف الثالثني عام���ا املا�سية على بناء 
600 �س���د عل���ى الأقل يف الب���الد، اإىل قطع اأو 
حتويل جمرى الأنهر التي تنبع من اأرا�سيها 

وتدخل الأرا�سي العراقية.
امل�ست�سار يف جلنة الزراعة واملياه والهوار 
يق���ول يف حدي���ث  املخت���ار  ع���ادل  النيابي���ة 

الت���ي ع�سف���ت  املي���اه  »ازم���ة  اإن  ل�)امل���دى(، 
بالعراق تق���ع م�سوؤوليتها يف الدرجة الأوىل 
على عات���ق وزارة امل���وارد املائي���ة حتديدا«، 
م�ست���دركا »ال���وزارة هي من حت���دد الزراعة 

و�سرفيات املياه«.
ويوؤك���د املخت���ار اأن »وزارة امل���وارد املائية ل 
متتلك اأي���ة �سيا�س���ة زراعي���ة او �سراتيجية 
وا�سح���ة للمي���اه«، مبين���ا اأن »�س���وء الإدارة 

اأو�سل احلال اىل ما هو عليه الآن«.
 التفا�صيل �س2

اأزمة المياه ت�ستد.. وم�سوؤولون يدعون اإلى ا�ستثمار مو�سم االأمطار 

اآالف المحتجين احيوا الجمعة الما�سية الذكرى الثانية النتفا�سة ت�سرين.. عد�سة: محمود روؤوف 
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اأعلنت املف��سية العليا لالنتخابات 
عن اآلية جديدة الحت�ساب ن�سبة 

امل�ساركة يف االنتخابات، الفتة اإىل 
اأن ذلك يك�ن باالعتماد على عدد 

الذين ميتلك�ن بطاقات ت�سمح لهم 
بالت�س�يت، فيما جددت جاهزيتها 

لي�م االقرتاع، من�هة اإىل ان 
رئي�س اجلمه�رية برهم �سالح 
اأطلع اأم�س على جميع االأجهزة 

واال�ستعدادات.

وقال���ت م�شاعدة املتح���دث الر�شم���ي للمفو�شية 
نربا����س اأب���و �ش���ودة يف ت�شري���ح اإىل )املدى(, 
اإن "رئي����س اجلمهوري���ة بره���م �شال���ح زار يوم 
اأم�س مقّر املفو�شية واأطلع على اأجهزة القرتاع 

وعملها, وجرت حماكاة جديدة بح�شوره".
وتابعت اأبو �ش���ودة, اأن "زيارة �شالح تاأتي يف 
اإط���ار متابعة اأعم���ال املفو�شي���ة وال�شتعدادات 
ذات  اجله���ات  م���ن  دوري  ب�ش���كل  لالنتخاب���ات 
العالقة, وهو اأمر جيد ويو�شل ر�شائل اطمئنان 

اإىل الراأي العام".
واأ�شارت, اإىل اأن "الرئي�س حر�س على الطالع 
ب�شكل مبا�ش���ر على اآليات العم���ل والكيفية التي 
�شيت���م بها الت�شويت, والإج���راءات الفنية التي 

تتخذ يف جممل العملية النتخابية".
ولفت���ت اأبو �ش���ودة, اإىل اأن "اجلميع يبحث عن 
بيئة اآمنة للعملي���ة النتخابية, ونحن قد اأبدينا 
ا�شتعدادن���ا يف اأكرث م���ن منا�شبة باأننا جاهزون 
لهذا ال�شتحق���اق". واأو�شح���ت, اأن "املفو�شية 
بالعملي���ة  يتعل���ق  م���ا  كل  اأن  الإع���الن  جت���دد 
النتخابية عل���ى اأمت ال�شتعداد ومل تتبق �شوى 

املمار�شة الفعلية لالقرتاع يف املوعد املقّرر".
و�ش���ددت اأبو �ش���ودة, عل���ى اأن "العم���ل احلايل 

ين�شب على تعزيز اخلطط اللوج�شتية, واإكمال 
توزي���ع م���واد الق���رتاع عل���ى حمط���ات ومراكز 

النتخاب يف عموم العراق".
وحتدثت, عن "ا�شتمرار عملية توزيع البطاقات 
النتخابي���ة وف���ق الإج���راءات الت���ي مت الإعالن 
عنها موؤخرًا, باأمل اأن ن�شل اإىل اأعلى م�شتويات 

من الت�شليم قبل موعد القرتاع".
وت�شرت�شل اأب���و �ش���ودة, اأن "جمل�س املفو�شني 
التاب���ع للمفو�شي���ة العليا امل�شتقل���ة لالنتخابات 
اأ�شدر ق���رارًا بال�شتناد اإىل قان���ون النتخابات 

ب�شاأن احت�شاب ن�شبة امل�شاركة".
واأردفت, اأن "تلك املادة حتدد ال�شروط الواجب 
توافرها لدى الناخب, من �شمنها اأن تكون لديه 

بطاقة انتخابية".
وم�شت اأب���و �ش���ودة, اإىل اأن "الن�شب���ة النهائية 
للم�شاركة �شتكون بالعتماد على امل�شوتني فعاًل 
مقارنة بع���دد الذين ميتلكون بطاق���ة انتخابية, 
وف���ق م���ا ذه���ب اإلي���ه ق���رار جمل����س املفو�ش���ني 
يف  ال���واردة  الناخ���ب  �ش���روط  اإىل  بال�شتن���اد 

القانون".

وكان رئي����س اجلمهوري���ة بره���م �شال���ح قد اأكد 
يف موؤمت���ر �شحف���ي عقده اأم����س يف املفو�شية, 
وتابعت���ه )امل���دى(, اأن "ي���وم النتخابات ي�شكل 

فر�شة للمواطن لر�شم م�شتقبل جديد للعراق".
واأ�شاف �شالح, اأن "امل�شاركة ال�شعبية الوا�شعة 
يف النتخاب���ات �شتك���ون مبنزلة ر�شال���ة مهمة؛ 

ل�شد املتالعبني واملرتب�شني بالوطن".
وراأى, اأن "العملي���ة النتخابي���ة هي التي متكن 
العراقيني من ا�شتعادة املبادرة, والنطالق نحو 
م���ا يتطلعون له, وتعزي���ز الدول���ة املقتدرة ذات 

ال�شيادة اخلادمة واحلامية ملواطنيها".
وتاأتي زيارة رئي�س اجلمهورية قبل اأ�شبوع من 
القرتاع الذي مت حتديده يف العا�شر من ال�شهر 
احل���ايل, على اأن يحل جمل�س النواب نف�شه قبل 

ذلك التاريخ بثالثة اأيام.
م���ن جانب���ه, ذك���ر ع�ش���و تي���ار احلكم���ة اأي�ش���ر 
الفاعل���ة  اجله���ات  "ح�ش���ور  اأن  اجل���ادري, 
اأم���ر  النتخابي���ة  العملي���ة  ل�ش���ري  ومتابعته���ا 
�ش���روري ج���دًا, ل�شيم���ا عل���ى �شعي���د رئا�ش���ة 

اجلمهورية".

وتاب���ع اجل���ادري, يف حدي���ث اإىل )امل���دى(, اأن 
ق���د انتهت, وننتظر  الفنية  "جمي���ع الإجراءات 
اأن ياأت���ي اليوم وناأمل ب���اأن تكون هناك م�شاركة 
وا�شع���ة وفاعل���ة للمواطن���ني م���ن اأج���ل اإج���راء 

التغيري الذي يطالب به ال�شارع".
ولف���ت, اإىل اأن "الواج���ب ين�ش���ب حالي���ًا عل���ى 
التج���ارب  م���ن  ال�شتف���ادة  ب�ش���رورة  الناخ���ب 
املا�شي���ة وتوجيه �شوت���ه اإىل املر�شح ال�شحيح 

بعد تفح�س �شريته الذاتية".
وب���ني اجل���ادري, اأن "اآلي���ة الختي���ار ينبغي اأن 
تكون وف���ق مب���ادئ �شحيحة, تتمث���ل بانتخاب 
ال�شخ����س املوؤمتن على �شي���ادة العراق وقيادته 

اإىل بر الأمان".
"�ش���رورة اأن متار����س اجله���ات  و�ش���دد, عل���ى 
الر�شمي���ة ممثلة باحلكوم���ة واملفو�شي���ة عملها 
باتب���اع اأعل���ى درج���ات املحافظ���ة عل���ى �شفافية 
النتخاب���ات م���ن خ���الل ممار�شة الرقاب���ة وعدم 
الر�شوخ لل�شغوط التي حتاول حرف النتائج".

ويتطلع اجلادري, اإىل "اإحداث تغيري من خالل 
�شناديق القرتاع, ولكن هذا يعتمد على عوامل 
اأهمها ن�ش���ب امل�شاركة يف النتخاب���ات, وكيفية 

اختيار املر�شح".
وحت���دث ع���ن "تطور كب���ري يف عم���ل املفو�شية 
مقارن���ة مبا كان���ت علي���ه يف ال���دورات ال�شابقة 
م���ن حي���ث املتابع���ة وتنفي���ذ واجباته���ا الفني���ة 
واملواقيت الزمنية وكذلك التعاون مع املراقبني 
املحلي���ني اأو الدولي���ني, وتتوج ذلك مب���ا اأجرت 
من حماكاة لث���الث مرات عززت الثق���ة بالعملية 

النتخابية".
وانته���ى اجل���ادري, اإىل اأن "املفو�شي���ة جنحت 
اإىل حد كب���ري يف متابع���ة املر�شحني واحلمالت 
النتخابية, والق���رارات التي اتخذت �شمن هذا 

الإطار".
وبا�ش���رت اللجن���ة الأمني���ة العلي���ا لالنتخاب���ات 
برئا�ش���ة الفري���ق اول رك���ن عب���د الم���ري كام���ل 
ال�شم���ري �شباح اأم�س الأح���د باملمار�شة الفعلية 
امليداني���ة اخلا�شة بتاأم���ني العملي���ة النتخابية 
واإج���راء الفح����س املي���داين والواقع���ي جلميع 

مراكز القرتاع يف بغداد واملحافظات.

ف��ي االنتخاب��ات الم�ش��اركين  ن�ش��بة  باحت�ش��اب  اآلي��ة جدي��دة  اعتم��اد 
رئي�س اجلمه�رية يتاأكد من اإجراءات املف��سية قبل اأ�سب�ع من االقرتاع

 بغداد/ ح�سني حامت

مع اقرتاب مو�شم المطار ما يزال �شح املياه يحيط ببع�س 
املناط���ق العراقية, وعلى الرغم م���ن تلويح العراق بتدويل 
ق�شي���ة املي���اه م���ع اإي���ران اإل اأن اجلانب الإي���راين ما يزال 
يرف�س اإطالَق ح�ش�س الع���راق املائية و�شط حتذيرات من 

ازدياد املناطق املعر�شة للجفاف يف البالد.
وح���ذرت اأو�ش���اط �شيا�شي���ة مرارا وتك���رارا م���ن ال�شيا�شة 
املائي���ة املتبعة والتي اأدت اىل هدر كميات كبرية من املياه, 

داعني اىل اإعادة النظر بال�شيا�شتني املائية والزراعية.
ومنذ عدة �شنوات, عمدت اإيران, التي تعاقدت يف الثالثني 
عام���ا املا�شية على بناء 600 �ش���د على الأقل يف البالد, اإىل 
قط���ع اأو حتوي���ل جم���رى الأنه���ر التي تنب���ع م���ن اأرا�شيها 

وتدخل الأرا�شي العراقية.
امل�شت�شار يف جلنة الزراعة واملياه والهوار النيابية عادل 
املخت���ار يق���ول يف حديث ل�)امل���دى(, اإن "ازم���ة املياه التي 
ع�شفت بالع���راق تقع م�شوؤوليته���ا يف الدرجة الأوىل على 
عاتق وزارة امل���وارد املائية حتديدا", م�شت���دركا "الوزارة 

هي من حتدد الزراعة و�شرفيات املياه".
ويوؤك���د املخت���ار اأن "وزارة امل���وارد املائي���ة ل متتل���ك اأي���ة 
�شيا�شة زراعي���ة او �شرتاتيجية وا�شحة للمياه", مبينا اأن 

الآن". عليه  هو  ما  اىل  احلال  اأو�شل  الإدارة  "�شوء 
وي�شي���ف امل�شت�ش���ار احلكوم���ي, ان "اعتماد الع���راق على 
و�شائل الري القدمية وه���دره للمياه بدون �شيا�شة زراعية 

ت�شبب يف خ�شارة كميات كبرية من املياه".
ودعا اخلبري املائي والزراعي اىل, "اإعادة النظر بال�شيا�شة 
الزراعية", مردفا "من الواجب على رئي�س الوزراء ووزير 
امل���وارد املائي���ة, الجتم���اع باملخت�ش���ني واخل���رباء لإعادة 

النظر يف ال�شيا�شة املائية".
وي�ش���ري املخت���ار اىل , اأن "تلوي���ح العراق بتدوي���ل ق�شية 
املي���اه مع ايران, رمب���ا يتم عرب مباحث���ات دون نتائج, كما 
ح���دث يف املفاو�ش���ات واملباحث���ات ال�شابق���ة", داعيا "اىل 
ا�شتثم���ار مي���اه املو�ش���م ال�شت���وي بط���رق حديث���ة لتف���ادي 

اجلفاف وال�شحة".
ويف اأيل���ول املا�شي, قال وزير املوارد املائية, مهدي ر�شيد 
احلم���داين, اإن بالده ب���داأت باإج���راءات "تدويل امللف عرب 
اإر�شال مذكرة ر�شمية لوزارة اخلارجية العراقية من ثماين 

�شفحات معدة ب�شكل حمكم".
واأ�شاف احلمداين يف ت�شريح���ات للتلفزيون الر�شمي اأن 
"وزارة اخلارجي���ة تعمل حاليا على ا�شتكمال تدويل هذا 

امللف وتقدمي �شكوى �شد اإيران ملحكمة العدل الدولية".
يف ع���ام 1975 مت توقيع اتفاق مع �شاه اإيران, عرف با�شم 
يتعل���ق برت�شيم احل���دود ويت�شمن  "اتفاقي���ة اجلزائ���ر", 

بنودا خا�شة بتنظيم اإمدادات املياه بني البلدين.
بع���د ع���ام 2003 ونتيجة ل�شق���وط نظام �ش���دام ح�شني, مل 
تعرتف احلكوم���ات العراقية املتعاقب���ة بالتفاقية, وطلبت 
يف اأك���رث م���ن منا�شب���ة مناق�ش���ة تعدي���ل بنوده���ا او تنظيم 
اتفاقي���ة جديدة. لك���ن الإيرانيني يرف�ش���ون ذلك وي�شرون 
عل���ى التم�ش���ك باتفاقي���ة اجلزائ���ر الت���ي يعتق���د كث���ري م���ن 

العراقيني اأنها "جمحفة".
ووفقا للحم���داين فاإن "العراق اأبل���غ الإيرانيني اأن اتفاقية 
ع���ام 75 ل تعط���ي احل���ق لهم ببن���اء اأنفاق حت���ت الأنهر اأو 
وحتوي���ل جماريها كم���ا يح�ش���ل اليوم يف نه���ر �شريوان" 
الذي ينبع من اإيران وي�شب ببحرية دربندخان يف �شمايل 
الع���راق. كما عم���دت اإيران, بح�شب الوزي���ر , اإىل "حتويل 
مياه نهر الزاب الأ�شف���ل اإىل بحرية اأروميا وتغيري جمرى 

نهر الكارون الذي ي�شب يف �شط العرب".
ويوؤك���د احلمداين, اأن ما تقوم به اإي���ران "خمالفة قانونية 
دولي���ة, لأنه يعني حتويل جمرى نه���ر طبيعي اأ�ش�شت على 

اأ�شا�شه جمتمعات ومدن وقرى".
اىل ذل���ك يق���ول اخلب���ري اجليولوج���ي ظاف���ر عب���د الل���ه اإن 
امل�شكل���ة تكم���ن يف اأن "اجلان���ب العراق���ي غ���ري ق���ادر على 
الع���رتاف �شراحة باتفاقية اجلزائ���ر, لأنها تت�شمن بنودا 

من �شاأنها اأن جتعلنا نخ�شر اأرا�شي جديدة مهمة".
ويتاب���ع عبد الل���ه, اأن "البنود املتعلقة باملي���اه يف التفاقية 
ل باأ����س به���ا ومتك���ن مناق�شتها, لك���ن العقبة الأك���رب تتمثل 
بالأرا�ش���ي, لأنه���ا )التفاقي���ة( حتدد احل���دود الدولية بني 

البلدين".
وي�ش���ري عب���د الل���ه اإىل اأن "امل�شكل���ة تتعل���ق حتدي���دا بخط 
التال���وك ال���ذي يعط���ي لإيران ن�ش���ف �شط الع���رب مب�شافة 
حم���ددة, واليوم هذا اخل���ط ان�شحب اإىل داخ���ل الأرا�شي 
العراقي���ة بنح���و كيلومرتين, مم���ا يعني اأن مين���اء العمية 

�شي�شبح لهم".
ويرى اخلبري اأن "احل���ل يكمن يف اأن يكون للعراق موقف 
داخل���ي موحد من هذه الأزمة", م�شيفا اأن "هناك معار�شة 
م���ن اأط���راف فاعل���ة داخ���ل احلكوم���ة عندم���ا يتعل���ق الأمر 

بتوجيه اللوم للجانب الإيراين".
ويتاب���ع اأن "العراق ميتلك ع���دة اأوراق �شغط ل�شتخدامها 
مع اإي���ران, ومنها املل���ف القت�شادي حيث تبل���غ التبادلت 

التجارية معها مليارات الدولرات".

ا�ستبعدوا تدويل امللف مع اإيران

اأزمة املياه ت�شتد.. وم�شوؤولون يدعون اإىل 
ا�شتثمار مو�شم االأمطار   متابعة/املدى

ان  الفرن�شي���ة,  ال�شحاف���ة  وكال���ة  قال���ت 
النتخاب���ات املبك���رة ل تث���ري كث���ريًا م���ن 
الناخب���ني  ب���ني  واحلما�ش���ة  الهتم���ام 
العراقيني البالغ عددهم 25 مليونًا, وفيما 
يتوقع املراقبون ن�شب���ة م�شاركة منخف�شة 
اأك���د باحث اأن النظام ال�شيا�شي يف العراق 

�شبه مفل�س اقت�شاديًا واآيديولوجيًا.
واأرجعت الوكالة ه���ذا الو�شع اىل �شل�شلة 
م���ن التحديات الت���ي يواجهه���ا العراقيون 
ال�شعب���ة,  القت�شادي���ة  الأزم���ة  واأبرزه���ا 
والنفوذ املتزاي���د لف�شائل م�شلحة, وف�شاد 

مزمن متحكم مبفا�شل الدولة.
وذك���رت الوكالة باأن البل���د عانى لعقود من 
احل���روب والعنف, وتبل���غ ن�شبة العاطلني 
ع���ن العمل في���ه بني ال�شب���اب 40%, وتفاقم 
في���ه الفق���ر بفعل تف�ش���ي وب���اء كوفيد-19 

رغم ثرواته النفطية.
النتخاب���ات  جت���ري  اأن  يفرت����س  وكان 
مبوعده���ا الطبيعي يف الع���ام 2022, غري 
اأن اإجراءه���ا كان واح���دًا م���ن اأب���رز وعود 
حكوم���ة م�شطف���ى الكاظمي الت���ي و�شلت 
اىل ال�شلط���ة عل���ى وقع تظاه���رات خريف 
العام 2019 حني ن���زل ع�شرات الآلف من 
العراقي���ني اإىل ال�ش���ارع مطالب���ني باإ�شقاط 

النظ���ام. وعلى الرغم م���ن الوعود العديدة 
الت���ي قّدمت للمحتج���ني, مل يتغ���ري �شيء, 
بح�شب تعب���ري الوكالة. ويرى الباحث يف 
مركز "ت�شاتام هاو����س" ريناد من�شور اأن 
اقت�شاديًا  مفل�س  �شبه  ال�شيا�ش���ي  "النظام 
واآيديولوجيًا". ويق���ول "هذا النظام غري 
ق���ادر عل���ى توف���ري الوظائ���ف واخلدم���ات 
العام���ة, وغري قادر على اإقن���اع العراقيني, 

باأنه موؤيد لالإ�شالح وحماربة الف�شاد".
وعل���ى الرغم من ثروة العراق النفطية, اإل 
اأن ثل���ث �شكان���ه البالغ عدده���م 40 مليونًا, 
فق���راء, بح�ش���ب الأمم املتح���دة, بالتزامن 
م���ع تفاقم الأزم���ة القت�شادية بفعل هبوط 

اأ�شعار النفط وتف�شي وباء كوفيد-19.
وي���رى رئي����س مرك���ز التفك���ري ال�شيا�ش���ي 
"يف  اأن���ه  ال�شم���ري  اإح�ش���ان  العراق���ي 
الوق���ت ال���ذي يتوج���ه في���ه العراقيون اىل 
النتخابات, ل ي���زال البلد غارق���ًا بالف�شاد 
يف جميع موؤ�ش�شاته ما ي�شاهم ب�شكل كبري 

يف اإ�شعاف الثقة بالدولة".

 ماه� التحدي االأكرب؟
ان  الفرن�شي���ة  ال�شحاف���ة  وكال���ة  وتق���ول 
ه���و  بع���د النتخاب���ات  الأك���رب  "التح���دي 
ت�شمي���ة رئي�س لل���وزراء يف عملية �شتكون 
وي�شع���ب  معق���دة,  ملفاو�ش���ات  خا�شع���ة 

حتدي���د من هم املر�شح���ون املحتملون لهذا 
املن�ش���ب, ويف ظّل غي���اب اأغلبية وا�شحة 
يف الربمل���ان, حي���ث على الكت���ل ال�شيا�شية 

املختلفة التوافق يف ما بينها".
ال�شي���اق  "و�ش���ط ه���ذا  الوكال���ة  وتابع���ت 
م���ن الإحب���اط الع���ام, اأعلنت اأح���زاب عدة 
احتجاج���ات  يف  �شارك���وا  ونا�شط���ون 
ت�شرين الأول 2019, مقاطعة النتخابات, 
ل �شيم���ا ب�شب���ب الغتي���الت الت���ي طال���ت 

نا�شطني وال�شالح املنفلت".
وتابع���ت الوكال���ة "اتهم���ت ه���ذه التيارات 
الف�شائ���ل امل�شلح���ة املوالي���ة لإي���ران بقمع 
النتفا�شة, ما خّلف ما يقرب من 600 قتيل 
و30 األف جريح, فيما تعر�شت �شخ�شيات 
ب���ارزة يف التي���ار الحتجاج���ي لالغتي���ال 
وحماول���ة الغتي���ال اأو اخلط���ف, ون���ددت 
الأمم املتحدة ون�شط���اء بدور "جمموعات 

م�شلحة" يف هذه العمليات".
ويو�ش���ح ال�شم���ري ب���اأن "ال�ش���الح ميث���ل 
حتدي���ًا كب���ريًا", فيم���ا ب���ات املم�شك���ون به 
يع���دون اأنف�شه���م "فوق القان���ون", م�شيفًا 
النتخاب���ات"  يف  "ي�شارك���ون  ه���وؤلء  اأن 
ع���رب تي���ارات "ه���ي واجه���ات �شيا�شي���ة" 
الكت���ل  اأخ���رى. ومتل���ك غالبي���ة  لأط���راف 
ال�شيا�شية امل�شاِرك���ة بالنتخابات ارتباطًا 
وثيق���ًا بف�شائ���ل م�شلحة, بح�ش���ب الوكالة 

الفرن�شية. ويحّذر املحلل ال�شيا�شي فا�شل 
اأب���و رغي���ف م���ن "خماط���ر ان���زلق اأمن���ي 
داخل���ي بع���د اإع���الن النتائ���ج", ل �شيما اأن 
بع����س "الكيانات ال�شيا�شية بالغت باإظهار 
حجمه���ا يف الآون���ة الأخ���رية", يف اإ�شارة 
اإىل خطاب���ات بع����س الأح���زاب التي ترى 
نف�شها اأنها �شتك���ون يف الطليعة. واأ�شاف 
"النتائج قد تكون �شادمة, وهذا ل يتالءم 
م���ع تطلعات" تل���ك التيارات "وق���د يدفعها 

اإىل معار�شة النتائج اإىل حّد التنازع.
 

حتديات اإقليمية تهدد بع�دة 
العنف

كم���ا ت�شري الوكالة اىل التحديات القليمية 
التي حتي���ط بالع���راق والتي ته���دد بدفعه 
نح���و العن���ف من جدي���د, يف ح���ال ن�شوب 
اأي توت���ر ب���ني حليفتيه اإي���ران والوليات 
املتح���دة على غرار م���ا ح�شل بع���د اغتيال 
نائ���ب رئي����س هيئة احل�ش���د ال�شعب���ي اأبو 
مه���دي املهند�س وقائد فيل���ق القد�س قا�شم 
�شليماين يف بغ���داد مطلع العام 2020 يف 
�شربة جوية اأمريكي���ة. واأعلنت وا�شنطن 
باأن "املهمة القتالية" جلنودها املتمركزين 
بالعراق يف اإطار التحالف الدويل ملكافحة 

الرهاب, �شتنتهي بحلول نهاية العام.
"اأن يك���ون هن���اك  ول ي�شتبع���د ال�شم���ري 
امل�شلح���ة  الف�شائ���ل  جان���ب  م���ن  ت�شعي���د 
اإذا مل حت�ش���ل عل���ى امل�شاح���ة الكافي���ة يف 
ال�شلطة التنفيذي���ة". وي�شيف "قد مت�شي 
اإيران يف املقاب���ل بخارطة �شيا�شية حتقق 
الت���وازن يف النف���وذ والتواف���ق بالأ�شداد 
يف الداخل العراقي بني وا�شنطن وطهران 

مقابل التفاق النووي".
ع���الوة عل���ى ذل���ك, ت���ربز ع���ودة التهدي���د 
الرهاب���ي اإىل ال�شاح���ة جم���ددا رغم مرور 
اأربع �شن���وات على الإعالن ع���ن النت�شار 
على داع�س. وحت���ّدث تقرير لالأمم املتحدة 
ُن�ش���ر يف مطلع العام ع���ن احتمال ح�شول 
اأن  اىل  م�ش���ريا  العن���ف",  يف  "ت�شعي���د 
اأف���راد الأمن"  "الهجم���ات ال�شغ���رية على 
اأك���رث  "هجم���ات  اأم���ام  املج���ال  اأف�شح���ت 

تعقيدا".

وكالة فرن�شية: االنتخابات ال تثري اهتمام العراقيني 
والنظام �شبه مفل�س



 بغداد/ متيم احل�سن

يف  ال�س���نية  الق���وى  حظ���وظ  وكان���ت 
انتخاب���ات 2018، هي االقل بعد 2003، 
ومل ي�سج���ل اي تي���ار �سن���ي �سم���ن حتى 
القوائ���م ال�ست االأوىل الت���ي حققت اأعلى 

االأ�سوات.
ومل يب���ق ام���ام الق���وى املتناف�س���ة عل���ى 
االنتخابات �سوى 6 اأيام حيث من املقرر 
اج���راء االق���راع يف 10 ت�س���رين االول 

املقبل.
حتالف���ا   21 االنتخاب���ات  يف  وي�س���ارك 
واكرث من 100 حزب، فيما يربز حتالفان 
�س���نيان كب���ران وح���زب تاب���ع لرئي����س 

الربملان ال�سابق ا�سامة النجيفي.

�سورة الرمادي!
ويعتم���د حتال���ف تقدم الوطن���ي، بزعامة 
رئي����س الربملان حممد احللبو�س���ي، على 
�س���ورة االنبار بعد �سنوات من التخل�س 
م���ن "داع����س"، يف الروي���ج لربناجم���ه 
 7 ي�س���م  ال���ذي  التحال���ف  االنتخاب���ي. 
تي���ارات، يتحدث يف برناجمه االنتخابي 
عن اعمار م�س���ابه ملا يجري يف الرمادي، 
حيث �س���هدت املدينة حمل���ة اعمار كبرة 
يف العام���ن االأخري���ن. وبالفع���ل حاول 
"تقدم" بقواعده يف مناطق داخل بغداد 
تقدمي �س���ورة م�س���غرة عن مايجري يف 
الرمادي، مثل حمالت التبليط الوا�س���عة 

يف العامرية واالعظمية.
ويقول التحالف يف برناجمه االنتخابي، 
اإنه اليقدم جمرد "جمرد �سعارات جوفاء 
وامنا يعمل جاه���دا لتحقيقها على اأر�س 
الواقع" من خ���الل جمموعة من الربامج 

القابلة للتطبيق ويف خمتلف امليادين.
وي�س���ر برنام���ج "تق���دم" ال���ذي يتحدث 
ب���ه التحال���ف يف لقاءات���ه م���ع اجلمهور، 
اىل املحافظ���ة على وحدة العراق ار�س���ا 
و�س���عبا ونب���ذ كل االأعم���ال والت�س���رفات 
الت���ي حت���اول الني���ل من وحدت���ه وتعمل 

على حتريف كيانه الوطني.
ال���ذي  االإيجاب���ي  اعتم���اد مب���داأ احلي���اد 
يحاف���ظ عل���ى فاعلية الع���راق يف املحافل 
الدولية وابعاده عن ال�سراعات االإقليمية 
والدولية التي ت�سر با�ستقراره ومنائه.

العم���ل اجل���اد وال���دوؤوب للمحافظة على 
انتماء الع���راق لعروبته النقية االأ�س���يلة 

دون تع�س���ب انطالقا م���ن اإميانه بدوره 
االإن�ساين املنفتح على كل ال�سعوب.

العمل على احرام مبادئ ح�س���ن اجلوار 
واحرام خ�سو�سيات ال�سعوب ونبذ كل 

اأ�سكال التدخل يف ال�سوؤون الداخلية.
العم���ل م���ع ال�س���ركاء ال�سيا�س���ين كاف���ة 
دون متيي���ز لتنظي���م احلي���اة ال�سيا�س���ية 
القائم���ة عل���ى اأ�س����س احل���وار والتعاون 
لنبذ ال�س���راعات ال�سيا�س���ية الت���ي اأثقلت 
كاهل البلد وانهكت قواه املجتمعية طيلة 

ال�سنن املا�سية.

مناف�سني من خارج املحافظة
ويقود احللبو�سي، الذي قفز اىل �سورة 
 ،2014 بع���د  مفاج���ئ  ب�س���كل  االح���داث 

بانتقاله من من�س���ب حماف���ظ االنبار اىل 
رئا�س���ة جمل�س الن���واب، "انقالبا" داخل 

منظومة القوى ال�سنية يف املحافظة.
التيارات ال�س���نية بعد تف���كك "العراقية" 
الت���ي كان يقوده���ا اي���اد عالوي وت�س���م 
اغل���ب التي���ارات ال�س���نية )ح�س���لت على 
91 مقع���دا يف 2010(، مل تعد هناك قوة 
مناف�س���ة كب���رة يف م���دن �س���مال وغرب 

بغداد.
و بظه���ور "داع����س" يف 2014 ومافعل���ه 
التنظي���م يف تل���ك امل���دن خ���الل 3 اأع���وام 
ومع���ارك التحري���ر، اهتزت ثقة ال�س���ارع 
بالق���وى ال�سيا�س���ية التقليدي���ة، وحل���ت 

قوى احل�سد والف�سائل بدال عنها.
م���ن  ال�س���نية  الق���وى  برام���ج  والتخل���و 

ا�س���ارات اىل وجود الف�سائل، وعالقتهم 
مه���م  ه���دف  حتقي���ق  يف  بال�س���عوبات 
بالن�سبة لتلك القوى هو "اإعادة النازحن 
اه���داف  م���ن  واملغيب���ن"، وه���و واح���د 
نف�س���ه مع حتالف عزم  "تقدم". واحلال 
"ع���زم" وه���و حتال���ف يراأ�س���ه  الع���راق 
خمي�س اخلنجر، واالخر ي�سعر براجع 
�س���عبية االح���زاب التقليدي���ة يف �س���مال 
وغ���رب بغ���داد، حي���ث ح�س���ل يف 2018 
عل���ى نحو 50 مقع���دا، فيما يق���در حجمه 

احلقيقي باأكرث من 80 مقعدا.
لذلك يحاول اخلنجر وبح�س���ب الربنامج 
"من���ع  ع���ن  اف���كار  تروي���ج  االنتخاب���ي، 
م�س���ر  وك�س���ف  املنفل���ت،  ال�س���الح" 
املختطف���ن وع���ودة النازح���ن، رغم انه 

مته���م م���ن االط���راف ال�سيا�س���ية بكون���ه 
الف�سائل". بع�س  "�سريك 

ان  اإىل  االنتخاب���ي  الربنام���ج  وي�س���ر 
)عزم( يرغب بتنفيذ منهاج وطني "عابر 
املحا�س�س���ة  م���ن  للخال����س  للطائفي���ة" 
الدميقراط���ي  امل���دين  الطاب���ع  وتعزي���ز 
للدول���ة وت�س���كيل جمل����س ن���واب وطني 

يتمتع اع�ساوؤه بالنزاهة والكفاءة.
كذلك يتح���دث التحالف ع���ن ان برناجمه  
والنهو����س  الوط���ن  "بن���اء  اىل  ي�س���عى 
بالواق���ع االقت�س���ادي واالجتماعي"، عن 
طريق التزامه بتحقيق ما يهدف اليه بكل 
و�س���وح وحتم���ل امل�س���وؤولية االخالقية 

والقانونية.
ويهدف حتالف ع���زم العراق )عزم( ومن 

خ���الل م�س���اركته يف انتخاب���ات جمل����س 
النواب من اأج���ل وحدة العراق واعماره 
ورفاهية �س���عبه الكرمي، لتنفيذ م�سروعه 
ال���ذي  االنتخاب���ي  الوطن���ي وبرناجم���ه 

يرتكز على املحاور االآتية:
اعادة اعم���ار املناطق املحررة وتعوي�س 
املت�سررين من جراء العمليات الع�سكرية 

و�سحايا االإرهاب.
تهيئة الظروف املنا�سبة لعودة النازحن 
كرمي���ة.  ع���ودة طوعي���ة  مناطقه���م،  اىل 
اتخ���اذ اخلط���وات اجلدي���ة للك�س���ف عن 
اإط���الق  املغيب���ن واملختطف���ن.  م�س���ر 

�سراح جميع املعتقلن االأبرياء.
ال�س���باب  املتظاهري���ن  مطال���ب  تنفي���ذ 
م���ن اأبن���اء ث���ورة ت�س���رين، والتعامل مع 

عوائلهم الكرمية اأ�س���وة بعوائل ال�سهداء 
وفقا للقوانن، ومعاجلة امل�س���ابن منهم 
وتعوي�س���هم، و�س���مان مالحقة ق�سائية 
جدية ملرتكب���ي االنتهاكات التي ع�س���فت 

بثورة ت�سرين.
الق�س���اء عل���ى جمي���ع املظاه���ر امل�س���لحة 

وح�سر ال�سالح بيد الدولة.
حمارب���ة الف�س���اد والفا�س���دين وت�س���ريع 
القوان���ن الالزم���ة للق�س���اء على الف�س���اد 
وتفعي���ل ال���دور الرقاب���ي يف موؤ�س�س���ات 

الدولة.
ويتح���دث الربنامج عن قي���ام دولة مدنية 
حتت ظ���ل �س���يادة القانون، وتق���وم على 
اأ�س���ا�س املواطنة، وو�س���ع خطة ملكافحة 

االرهاب والتطرف.

اإبعاد الغرباء
اىل جان���ب التحالف���ن الكبرين، يناف�س 
حزب ا�سامة النجفي "للعراق متحدون" 
لكن���ه يرك���ز عل���ى  ع���دة حمافظ���ات،  يف 

نينوى.
احل���زب يتحدث يف برناجم���ه االنتخابي 
ع���ن �س���كل املو�س���ل بع���د �س���نوات م���ن 
التحري���ر، ويلمح اإىل ابعاد اجلهات التي 
دخلت بع���د ظه���ور "داع�س" واأ�س���بحت 

مناف�سة.
متحدون يرفع �س���عار "اأهل الدار"، وهو 
�س���عار تفهم منه املناطقية، لكن مر�سحن 
ع���ن احل���زب، اأو�س���حوا ان ذل���ك يعن���ي 
�س���د  تعمل  الت���ي  ال�سخ�س���يات  "اإبع���اد 
"ت�س���يطر عل���ى الن�س���اط  املحافظ���ة" او 

االقت�سادي".
احلزب ي�سر يف برناجمه عرب مر�سحيه، 
اإىل وجود ن���واب منتمن اىل احزاب من 
خ���ارج نينوى "منع���وا ج���زءا كبرا من 
موازنة املحافظة وحولوه اىل حمافظات 

اخرى".
لذل���ك يتكل���م متح���دون بان���ه ي�س���عى اإىل 
"متثيل حقيقي للمحافظة"، وال�س���يطرة 
تتحمله���ا  الت���ي  الف�س���اد  عملي���ات  عل���ى 

م�سلحة". "ف�سائل 
كذلك يوؤكد احلزب يف برناجمه بالق�ساء 
عق���ارات  عل���ى  ال�س���يطرة  عل���ى ظاه���رة 

الدولة وبع�س املكونات واالأقليات.
ويتعه���د احل���زب يف ح���ال و�س���وله اىل 
"مالحق���ة  قوان���ن  بت�س���ريع  الربمل���ان 

الفا�سدين".
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اأ�س���ار موقع، مدل اي�س���ت اآي، الربيطاين 
ال���وزراء  رئي����س  ان  اىل  ل���ه  تقري���ر  يف 
العراقي، م�س���طفى الكاظم���ي، كان خالل 
يف  الظه���ور  كث���ر  االأخ���رة  االأ�س���ابيع 
و�س���ائل االع���الم وه���و يح���ث العراقين 
على اخل���روج باأع���داد كبرة للت�س���ويت 
يف االنتخاب���ات الربملاني���ة القادم���ة التي 
�س���تحل االأ�س���بوع املقبل  يف 10 ت�س���رين 

االأول احلايل.
وكتب على �س���فحته يف توير االأ�س���بوع 
املا�س���ي قائ���ال "يف غ�س���ون اأي���ام قليل���ة 
�س���يقرر العراقيون م�س���تقبلهم بامل�ساركة 
يف االنتخاب���ات. ال تثق���وا بوع���ود كاذبة 
وترهي���ب.  لتهدي���دات  ت�س���تمعوا  وال 
اهزموهم باأ�سواتكم عرب انتخابات حرة 

عادلة".
م���ن  �سيا�س���ي  حمل���ل  �س���اغنك،  �س���ينج 
وا�س���نطن خمت����س يف �س���وؤون ال�س���رق 
اآي  اي�س���ت  م���دل  ملوق���ع  ق���ال  االأو�س���ط، 
ر�سائل  ير�سل  الكاظمي  الوزراء  "رئي�س 
وا�س���حة للعام���ة يحثه���م فيها عل���ى ان ال 
ي�س���وتوا يف االنتخابات القادمة لقوائم 
تدعمه���ا ف�س���ائل م�س���لحة. م���ع ذل���ك فان 
ه���ذه الر�س���ائل تخدم هدفا اآخ���ر اأكرث من 
كونه للح�س���ول على دعم له �سخ�سيا، انه 
ي�س���عى من خالل ذلك احل�س���ول على دعم 
اكرب من املجتمع الدويل الذي قد ي�ستفيد 
من���ه بع���د ان تق���رب دورت���ه الرئا�س���ية 
م���ن االنتهاء. مبعن���ى اآخ���ر، ان الكاظمي 

ي�ستثمر ملا بعد من�سبه الرئا�سي".
خ���الل ال�س���نوات االأخ���رة كان اختي���ار 
روؤ�س���اء وزراء الع���راق يت���م ع���رب اجماع 
توافقي ما بن قوائم �سيا�س���ية ب�س���منها 
قوائ���م ت�س���م ف�س���ائل م�س���لحة وذلك ملنع 
�س���عود اأي زعي���م ق���وي يتمت���ع باإ�س���ناد 
�س���عبي وا�س���ع. هذه العملية ج���اءت بعد 
ان ح���اول رئي�س الوزراء ال�س���ابق حيدر 
العب���ادي الف���وز بانتخاب���ات 2018 ع���ن 

طري���ق جم���ع الدعم ال���ذي يحظ���ى به من 
جان���ب الوالي���ات املتح���دة اىل اال�س���ناد 

ال�سعبي له من ال�سعب العراقي.
وي�سيف املحلل �ساغنك بقوله "الكاظمي، 
وكم���ا ه���و احل���ال م���ع �س���لفه ع���ادل عبد 
امله���دي، قد مت اق���راح اأ�س���مائهما بعناية 
حتى من قبل قوائم ت�س���م ف�سائل م�سلحة 
رغم معرفتهم باآرائهما املعادية للف�س���ائل 
امل�س���لحة، وذلك كجزء من �سيا�سة وخطة 

للحفاظ على �سعف �سلطة احلكومة".
ويتوق���ع املحل���ل ان ي�س���تمر ه���ذا النه���ج 
يف  الت�س���ويت  انته���اء  بع���د  �س���اريا 
االنتخابات القادمة وبتاأخر اأي�سا ت�سكيل 

احلكومة اجلديدة.
ويق���ول املحل���ل ال�سيا�س���ي �س���اغنك، ان 
الكاظمي حقق بع�س االنت�س���ارات خالل 
بتح�س���ن  تلخي�س���ها  وميك���ن  رئا�س���ته 
عالق���ات البل���د مع بلدان اجل���وار وعالقة 

اإقلي���م  بحكوم���ة  املركزي���ة  احلكوم���ة 
ك�س���به  ال���ذي  الدع���م  وكذل���ك  كرد�س���تان 
م���ن املجتم���ع ال���دويل ل���دوره يف تعزيز 
موؤ�س�س���ات الدولة، ولكنه مع ذلك، ي�س���ر 
املحلل، اىل انه افتقر اىل القوة يف اتخاذ 
اأي خطوات ملمو�سة را�سخة يف مواجهة 
واإيجاد حلول �سد العوامل الرئي�سة التي 
حتد من �س���لطة وق���وة احلكومة العراقية 

املركزية.
كيل���ي اأورت���ون، حملل �سيا�س���ي م�س���تقل 
خمت�س ب�سوؤون ال�س���رق االأو�سط، يقول 
ان انتخاب���ات ت�س���رين االأول �س���وف ل���ن 
جتل���ب ذل���ك االخت���الف الكبر، بق���در ما 
يتعلق ذلك بالقوات االأمنية او الوزارات.
املحلل ال�سيا�س���ي نيكوال�س هرا�س، من 
معهد نيو الينز للدرا�سات ال�سراتيجية، 
يقول "ُينظ���ر اىل الكاظمي على انه املالذ 
االأخر واف�س���ل اأمل بالن�س���بة للعراق يف 

ان يحق���ق �س���يادته ويبتع���د ع���ن هيمن���ة 
ايران. ايران لديها نفوذ قوي يف العراق 
وه���ذا �س���يء واق���ع عل���ى مدى �س���نوات، 
وان ال�سعور ال�س���ائد لدى الدول العربية 
يف املنطق���ة ه���و ان عراق���ا تهيم���ن علي���ه 
اي���ران يعد امرا غ���ر مقبول وانه بذلك ال 

ي�ستحق ا�سنادا خارجيا".
وي�س���يف املحل���ل هرا����س قائ���ال "له���ذا 
ك�سخ�س���ية  الكاظم���ي  ظه���ر  ال�س���بب، 
توافقي���ة مهم���ة بالن�س���بة لق���وى التاأثر 
اخلارجي التي ترى فيه قائدا مقبوال لبلد 
يعي�س ظروفا معقدة، باالإ�سافة اىل كونه 

غر منحاز كليا الإيران".
م���ع ذل���ك، يق���ول هرا����س، ان الكاظم���ي 
يفتق���ر لقاع���دة �سيا�س���ية وان���ه ي�س���تعن 
له���ذه القاع���دة بزعماء عراقي���ن اآخرين، 
وبالتايل فان رئي����س وزراء العراق يجد 
نف�س���ه يف حالة م�س���تدامة م���ن جمموعة 

حتالفات خمتلفة جمتمعة �س���وية. م�سرا 
اىل ان الكاظم���ي يعترب وا�س���طة لك�س���ب 
دع���م خارج���ي للعراق خ�سو�س���ا من قبل 

الواليات املتحدة و�سركائها.
وخالل فرة رئا�س���ة الكاظمي الق�س���رة، 
ا�ستطاع العراق ا�ست�سافة مفاو�سات بن 
خ�س���من اقليمين وهما ايران والعربية 
ال�س���عودية، ومتك���ن الكاظمي اأي�س���ا من 
ال�س���روع ب�س���راكة اقت�س���ادية و�سيا�سية 
ثالثية مع م�س���ر واالأردن. وزار الرئي�س 
امل�س���ري عبد الفتاح ال�سي�س���ي بغداد يف 
حزيران، موؤ�سرا بذلك اأول زيارة لرئي�س 
م�سري يقوم بها للعراق منذ اكرث من 30 

عاما.
وبينما قد ت�ساعد هذه الروابط ال�سيا�سية 
واالقت�س���ادية املو�س���عة مع بلدان عربية 
اأخ���رى، مبرور الوق���ت، يف تقليل اعتماد 
الع���راق اقت�س���اديا على اإي���ران، فاإنها من 
غر املحتمل ان ت�س���كل قوة تكافئ النفوذ 

الوا�سع الإيران.
م���ن جانب اآخ���ر يقول املحلل �س���اغنك انه 
م���ن املتوقع ان تقلل احلكوم���ة االأمركية 
حت���ت اإدارة ج���و باي���دن م���ن اهتمامه���ا 
االأو�س���ط،  ال�س���رق  بق�س���ايا  وان�س���غالها 
حي���ث �س���يجرب ذل���ك دول اخللي���ج غل���ى 
ان ت�س���عى ل�سيا�س���ات بديل���ة، اه���م ه���ذه 
ال�سيا�سات البديلة هو ال�سعي للم�ساحلة 
م���ع دول���ة قط���ر لغر����س توحي���د جبه���ة 
اخللي���ج وتوجيه املفاو�س���ات مع ايران. 
م�سرا اىل ان العربية ال�سعودية اختارت 
العراق كمن�سة منا�سبة لهذه املفاو�سات، 
على افرا�س ان ايران �س���وف لن ترف�س 
ا�س���تخدام الع���راق لهذا الغر����س بدال من 
اإعط���اء االئتم���ان لبل���د عربي اآخ���ر خارج 

نطاف نفوذ ايران.
التق���ارب  ان  �س���اغنك  املحل���ل  ي�س���يف 
االإيراين ال�سعودي عرب و�ساطة الكاظمي 
مي���زة جي���دة  ائتم���ان و  اعطت���ه ر�س���يد 

كقيادي.
اآي اي�ست  مدل  موقع  • عن 

البحث عن م�سير المغيبين 
واإعادة النازحين ومنع 
التالعب بالعقارات

برامج القوى ال�سنية تحاول ترميم ما جرى بعد داع�ش: طرد 
الغرباء واإعمار مدن م�سابهة للرمادي

سياسة

حت��اول القوى ال�س��نية يف االنتخابات الربملانية الو�س��يكة، "الت�س��ابق" مع تي��ارات تناف�س خارج قواعدها اال�س��لية، مثل 
الف�سائل امل�سلحة التي تزاحم االحزاب التقليدية يف مدن �سمال بغداد.

وتغ��ازل تل��ك القوى التي تراجعت �س��عبيتها بفعل وجود املناف�س��ني "الغرب��اء"، اجلمهور عرب برام��ج انتخابية تتعلق ب�3 
ق�سايا رئي�سة: طرد الغرباء، املدن النموذجية، عودة النازحني.

ال�سالح والمال يدفعان 
المقاطعين للتم�سك بموقفهم 

من االنتخابات
 خا�س/املدى

ك�س���ف ن�سطاء عن مت�س���كهم مبقاطعة االنتخابات، نتيجة ا�س���تمرار تاأثر املال 
ال�سيا�سي وال�س���الح املنفلت يف النظام ال�سيا�سي كله، و�سككوا يف ت�سريحات 

ل�)املدى( باإمكانية اجراء عملية انتخابية �سليمة يف الظروف الراهنة.
واأكد النا�س���ط ريا�س الهجول ل�)املدى( اأن "امل�س���اكل االنتخابية التي ي�س���هدها 
العراق اليوم ال تتعلق بحكومة رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي فح�سب، اإمنا 
بطبيع���ة النظام احلاكم يف العراق، من خالل عدم تنفي���ذ مواد قانون االأحزاب 

ومنها ما يتعلق بالتمويل واملال ال�سيا�سي التي مل يتم تطبيقها مطلقًا".
وباحلديث عن االأمن االنتخابي يجد الهجول اأن "م�س���اركة ال�س���الح الذي يقتل 
من ي�ساء وقت ما ي�ساء يف ال�سيا�سة اليوم، يعزز مفهوم عدم القدرة على اإدارة 

هذا امللف واحلد من عمليات التزوير والتاأثر غر القانوين".
من جانبه، يرى ع�سو احلزب ال�سيوعي العراقي الدكتور علي مهدي اأن "البيئة 
االنتخابية غر �ساحلة الأن القوى التي متلك ال�سالح قادرة على فر�س اأجندتها 
حتى على الدولة"، م�س���يفًا يف حدي���ث ل�)املدى( اأن "عملي���ات االغتيال والقتل 
والتهدي���د خلقت ج���وًا ازاء القوى ال�س���اعية للتغير يوحي لفق���دان االأمل بهذا 
التغير اأو ال�سعي اإليه". واأكد مهدي: "�سوف ن�ستمر باملقاطعة وعدم امل�ساركة 
يف الت�سويت". وبالعودة اإىل الهجول الذي اأ�سار اإىل اأن مفو�سية االنتخابات 
اأعلنت اأن املواطنن الذين يحق لهم الت�سويت هم 25 مليون ناخب، واأكرث من 
40٪ من هذا العدد ال ميتلكون بطاقة الناخب، ون�س���بة كبرة ممن لديهم بطاقة 
الناخب �سوف لن يذهبوا للت�سويت يف يوم االنتخابات، و�سيكونون مقاطعن 

لها رغم كل االغراءات التي قدمت لهم، على حد تعبره.
واأ�س���اف: "ال توجد اأي���ة ثقة بالعملي���ة االنتخابية لغاية االآن م���ن قبل املواطن 
العراقي". اأما عن الدور الدويل يف مراقبة االنتخابات فرى الهجول اأن "هذه 

الرقابة �ستكون �سكلية ولي�ست بامل�ستوى الدقيق".
واأكد اأن "اخلطوات االحتجاجية م�ستمرة، ون�سبة املقاطعة �ستكون كبرة اأكرث 
رمبا حتى من انتخابات 2018". ومن جهته يقول الباحث يف ال�ساأن ال�سيا�سي 
العراق���ي الدكتور جا�س���م ال�س���مري، ل�)امل���دى( ان "دور ال�س���الح املنفلت واملال 
ال�سيا�س���ي وا�س���ح، وال ميكن للحكومة �سبط االمور، الأن املنظومة االنتخابية 
تابعة جلهات م�س���لحة واأحزاب متنفذة". وي�س���يف ال�سمري اأن "االأمم املتحدة 
ار�س���لت ع���ددا من املراقبن لالنتخاب���ات وهذا العدد غر قادر على �س���بط اأكرث 
م���ن 8273 مرك���زا انتخابيا يف الع���راق". واعترب اأنه "ال ميك���ن لالأمم املتحدة 
اأن تاأخذ دورا حيويا يف اإدارة االنتخابات الأن اخلراب متنام يف عموم امل�س���هد 
االنتخابي العراقي، مع عدم قدرة احلكومة على �س���بط املراكز االنتخابية، الن 

االمور معقدة وهناك خلل وا�سح مبنظومة االنتخابات العامة يف العراق".

موقع بريطاني: ما هي حظوظ الكاظمي في تروؤ�ش الحكومة لوالية ثانية



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

�إع����������ان����������ات

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

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

العدد )5035( ال�شنة التا�شعة ع�شرة - الثنني )4( ت�شرين الأول 2021 محليات

�إعـــالن
تعلن كلية التمريض / جامعة كركوك عن إجراء مزايدة علنية 
لتأجير ح��ق التصوي��ر الفوتوغرافي في كلي��ة التمريض يوم 
الثالثاء املوافق 2021/11/2 الس��اعة احلادية عش��ر صباحاً في 
بناي��ة الكلية، فعلى الراغبني باالش��تراك في املزايدة مراجعة 
ش��عبة الش��ؤون القانونية في الكلية الس��تالم نسخة من 
الش��روط لقاء وصل مببلغ قدره )15000( خمس��ة عش��ر ألف 
دينار فقط غير قابل للرد يتم دفعها في شعبة احلسابات في 
الكلية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن. 

جلنة �لإيجار 

�إعـــالن
تعلن كلية التمريض / جامعة كركوك عن إجراء مزايدة علنية 
لتأجير كافتريا الطالب في كلية التمريض يوم االثنني املوافق 
2021/11/1 الس��اعة احلادية عش��ر صباحاً ف��ي بناية الكلية، 
فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة مراجعة شعبة الشؤون 
القانونية في الكلية الستالم نسخة من الشروط لقاء وصل 
مببلغ قدره )25000( خمسة وعشرون ألف دينار فقط غير قابل 
للرد يتم دفعها في شعبة احلسابات في الكلية ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن. 

جلنة �لإيجار 

�إعـــالن
تعل��ن كلية التمري��ض / جامعة كرك��وك عن إج��راء مزايدة 
علني��ة لتأجير مكتب االستنس��اخ في كلي��ة التمريض يوم 
االحد املوافق 2021/10/31 الس��اعة احلادية عش��ر صباحاً في 
بناي��ة الكلية، فعلى الراغبني باالش��تراك في املزايدة مراجعة 
ش��عبة الش��ؤون القانونية في الكلية الس��تالم نسخة من 
الشروط لقاء وصل مببلغ قدره )25000( خمسة وعشرون ألف 
دينار فقط غير قابل للرد يتم دفعها في شعبة احلسابات في 
الكلية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن. 

جلنة �لإيجار 

جمهورية �لعر�ق / وز�رة �لد�خلية 
وكالة �لوز�رة ل�شوؤون �ل�شرطة / قيادة �شرطة حمافظة بغد�د 

مديرية �شرطة بغد�د �لر�شافة 
مديرية �شرطة �لزهور / مركز �شرطة �لزهور – �لقانونية 

�ملو�شوع/ ن�شر متهم هارب 
إلى املتهمني الهاربني املدرجة أس��ماؤهم في اجلدول ادناه ملا كنتم متهمني وفق املواد املؤش��رة إزاء أس��مائكم 

عليه اقتضى تبليغكم بهذا اإلعالن 

العدد: 350 
التاريخ: 2021/9/15 

منو�شبنينوع �ل�شالح ورقمرئي�س �ملجل�س��شم �لم�ل�شمت
مركز شرطة الزهوركالشنكوف 466149عقيد محمد عزيز عبودجسومة فاضلعلي ياس كرمي علي القيسي1

مركز شرطة الزهوركالشنكوف 27185مقدم رائد عدنان سباحميدة عبعوبعمار كاظم عباس منشد الدليمي2

مركز شرطة الزهوركالشنكوف 8790النقيب سيف سعد خضيربهية محمدهاشم محمد كرمي محمود العامري3

عقيد �ل�شرطة حممد عزيز عبود 
�شابط �ملركز 

وز�رة �لعدل 
مديرية �لت�شجيل �لعقاري �لعامة 

د�ئرة �لت�شجيل �لعقاري يف �لكاظمية /2    

�إعالن بيع عقار
التسلسل أو رقم القطعة : 1 / 11576   
احمللة أو رقم واسم املقاطعة: سبع البور 

اجلنس: قطعة أرض 
النوع: ملك صرف 
املساحة : 200 م2 

املشتمالت: قطعة ارض خالية من البناء ضمن منطقة 11.000 ألف شارع 10 م
مقدار املبيع: 12.000.000 أثني عشر مليون دينار 

س��تبيع دائرة التس��جيل العقاري في )الكاظمية/2( باملزايدة العلني��ة العقار املوصوف 
اع��اله العائ��د للراهن )أحمد علي حس��ني( لقاء طلب الدائن املرته��ن )مصرف الرافدين( 
والبالغ )25.499.991( ديناراً فعلى الراغب في االش��تراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 
)30( يوم��اً اعتب��اراً من اليوم التالي لتاريخ نش��ر هذا االعالن مس��تصحباً معه تأمينات 
قانوني��ة نقدية أو كفال��ة مصرفية ال تقل عن 10% من القيمة املق��درة للمبيع البالغة 

)أعاله( ديناراً وان املزايدة ستجري في الساعة )12( ظهراً من اليوم األخير. 

مدير د�ئرة �لت�شجيل �لعقاري يف �لكاظمية/ 2

وز�رة �لعدل 
مديرية �لت�شجيل �لعقاري �لعامة 

د�ئرة �لت�شجيل �لعقاري يف �لكاظمية / 2     
�إعالن تبليغ مدين جمهول �لإقامة

�إىل �لر�هن )حممد جبار كاظم( 
نوع التبليغ : أول 

التسلسل أو رقم القطعة : 1 / 7080   
احمللة أو رقم واسم املقاطعة: سبع البور 

اجلنس: قطعة أرض 
مقدار الدين: )26.166.659( ديناراً 

اسم الدائن املرتهن: )مصرف الرافدين(
تاريخ االستحقاق: مستحق األداء 

وصف سجل التأمينات العينية: درجة أولى 
محل اإلقامة املبني بالعقد: سبع البور 285/1 

بناًء على اس��تحقاق الدين املبني أعاله وطلب الدائن حتصيله وبالنظر لعدم اقامتك في 
احمل��ل املبني بالعقد وانه ليس لك محل إقامة معل��وم غيره فتعتبر بذلك مجهول محل 
اإلقام��ة فعلي��ه قررنا تبليغك بلزوم دف��ع الدين وتوابعه خالل 15 يوم��اً اعتباراً من اليوم 

التالي لتاريخ نشر اإلعالن واال فسيباع عقارك املوصوف أعاله باملزايدة وفقاً للقانون. 

مدير د�ئرة �لت�شجيل �لعقاري يف �لكاظمية /2

�إعالن مناق�شة رقم )2021/3(
)VRF( م/ مناق�شة ن�شب منظومة تربيد مركزي نوع

للمرة �لأوىل وبكلفة تخمينية مقد�رها )370.210.000( ثالثمائة و�شبعون مليون ومائتان وع�شرة �آلف دينار لغري. 
يس��ر الشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية العراقية ان تعلن عن مناقصة نصب منظومة التبريد املركزي 
نوع )VRF( ضمن تخصيصات املوازنة االحتادية لسنة 2021 ومبوجب املواصفات والشروط التي ميكن احلصول عليها 
من مقر الش��ركة العام��ة للمعارض واخلدمات التجارية العراقية / القس��م القانوني لقاء مبل��غ قدره )100.000( 
مائة ألف دينار غير قابل للرد فعلى الراغبني باالش��تراك في املناقصة من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم 
خالل أوقات الدوام الرسمي الى الشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية العراقية / مكتب السيد املدير العام 
الكائن في / بغداد / املنصور في املوعد احملدد أقصاه )الس��اعة الثانية عش��ر من ظهر اليوم اخلامس عشر من تاريخ 
نشر اإلعالن حسب توقيت محافظة بغداد( وان تكون العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم 

مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية: 
1- التأمينات األولية والبالغة )11.107.000( أحد عش��ر مليون ومائة وس��بعة ألف دين��ار عراقي ال غير من الكلفة 

التخمينية مبوجب خطاب ضمان من مصارف معتمدة.
2- براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب معنون الى الشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية العراقية وتكون 

بالنسخة االصلية.
3- شهادة تأسيس الشركة مصدقة للعام 2021. 

4- شهادة تسجيل وتصنيف للمقاولني للعام 2021.
5- وصل شراء املناقصة بنسخته األصلية.

6- قائمة باالعمال املماثلة.
7- كت��اب عدم ممانعة م��ن الدخول في املناقصات من الهيئ��ة العامة للضرائب لعام 2021 ومعنون الى الش��ركة 

العامة للمعارض واخلدمات التجارية العراقية.
علماً أن آخر موعد لبيع وثائق املناقصة س��يكون في اليوم اخلامس عشر من تاريخ نشر اإلعالن وان الساعة الثانية 
عش��ر من ظهر اليوم اخلامس عش��ر من تاريخ نشر اإلعالن هو موعد غلق املناقصة وسيتم فتح العطاءات بشكل 
علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه.

وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة.
يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات، يتم عقد 
مؤمتر خاص لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة قبل )7( أيام من تاريخ آخر موعد لغلق املناقصة في 

متام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة / القسم القانوني. 
�شرمد طه �شعيد 
مدير عام �ل�شركة �لعامة للمعار�س 
و�خلدمات �لتجارية �لعر�قية 

 خا�س/ �ملدى

يف اأول ردة فع���ل عنيف���ة عل���ى اأزمة املياه 
يف العراق التي مازالت غري متعمقة بعد، 
جتمهر الع�ش���رات من رجال الع�ش���ائر يف 
مدين���ة العم���ارة وتدخلوا بالق���وة لتغيري 
جم���رى املياه �شوب مدينته���م بعد اأن كان 
يذه���ب جميعه جتاه الب�شرة لدفع الل�شان 
امللح���ي، مما ت�شبب بجف���اف قا�س لأهوار 
مي�ش���ان ال�شرقي���ة والأرا�ش���ي الزراعي���ة 

املحاذية لها.
وقام���ت املجامي���ع الع�شائري���ة ومنهم من 
يحم���ل ه���راوات وع�ش���ي بفت���ح بوابات 
ناظ���م الكح���الء الواقع على نه���ر الكحالء 
يف مدين���ة العمارة وج�شره���ا الرابط بني 
منطقت���ي العروبة وحي احل�شني اجلديد، 
واط���الق املاء جت���اه ق�ش���اء الكحالء عرب 
النه���ر. وق���ال ابو �شاك���ر من اأبن���اء مدينة 
العم���ارة واحد احلا�شري���ن يف التظاهرة 
ل�)امل���دى( اإن "جمموعة من اأبن���اء ع�شائر 
بن���ي  مث���ل  ومناطقه���ا  الكح���الء  ق�ش���اء 
ها�ش���م واملعي���ل والعدي���ل واب���و خ�شاف 

نظموا هذه التظاه���رة على ناظم الكحالء 
ملطالبتهم احلكومة باإطالق احل�شة املائية 
املقررة لهم اإثر تعر�س اأرا�شيهم الزراعية 
للجفاف وال���روة ال�شمكية للهالك ب�شبب 
جف���اف م�شاح���ات وا�شعة م���ن الهوار"، 
مبينا اأن "املتجمهري���ن دخلوا اإىل الناظم 
رغ���م وج���ود احلماي���ات وفت���ح البوابات 

لل�شماح للماء بالتدفق عرب النهر".
وزارة امل���وارد املائي���ة و�شف���ت ماح���دث 
يف مي�ش���ان ببي���ان اطلعت علي���ه )املدى(، 
باأنه "هجوم ملجموع���ة من اخلارجني عن 
القان���ون عل���ى الناظ���م حلرم���ان حمافظة 
املائي���ة وطالب���ت  م���ن ح�شته���ا  الب�ش���رة 

باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

�شر�رة �أوىل ل�شر�ع على �ملاء
مبل���ف  ومهتم���ون  متابع���ون  واعت���رب 
ان  مي�ش���ان  يف  واله���وار  اجلف���اف 
"التظاه���رة مبثابة �ش���رارة اأوىل لغ�شب 
اأبن���اء الع�شائ���ر ويف ح���ال ع���دم ا�شتماع 
احلكوم���ة لن���داء الأه���ايل رمب���ا �شت�شه���د 
مظاه���رات اآخ���رى وردات فع���ل اأق�ش���ى". 

وب���ني املتابع ل�شوؤون الع�شائر يف مي�شان 
�شمري حممد ل�)امل���دى(، اأن "ال�شرر الذي 
تعر����س ل���ه اأبن���اء الع�شائ���ر الواقع���ة يف 
�شرقي وجنوب���ي املحافظة دفعهم للتوجه 

ملدين���ة العم���ارة لإي�ش���ال �شوته���م كونهم 
يعلم���ون ب���اأن م���ا تدفع���ه وزارة امل���وارد 
املائية من مياه جتاه الب�شرة لدفع الل�شان 
امللحي يفوق الحتي���اج وبالتايل لبد من 

موازنة التوزيع".
ورج���ح باأنه "رمبا ل يكتِف ابناء الع�شائر 
به���ذه املظاهرة بل ق���د تتطور اىل جولت 
اأخ���رى خ�شو�ش���ا بع���د جف���اف م�شاحات 

وا�شع���ة جدا م���ن اله���وار وع���دم مقدرة 
الق���وات المني���ة عل���ى مواجه���ة الع�شائر 

كون اغلبهم ينتمون اإليها".

�حتاد �لفالحني حا�شر
ومل تك���ن اأح���داث اليوم خالي���ة من متثيل 
احتاد الفالحني، حيث طالب رئي�س احتاد 
اجلمعي���ات الفالحي���ة يف مي�ش���ان ك���رمي 
حط���اب ع���رب بيان ق���راأه خ���الل التظاهرة 
ب�"توف���ري احل�شة املائي���ة لق�شاء الكحالء 
والنواحي التابعة ل���ه لال�شتعداد للمو�شم 
ب�ش���رف  واملطالب���ة  ال�شت���وي  الزراع���ي 
 2018 لالع���وام  والتعوي�ش���ات  املبال���غ 
الفالح���ني  وجتهي���ز  و2020  و2019 

بالبذور وال�شمدة للمو�شم ال�شتوي".

حل و�شط: ل �أف�شلية 
ملحافظة على �أخرى

احل���ل الو�شط يف توزيع املياه كان حمور 
العدي���د م���ن كت���اب وم���دوين املحافظ���ة، 
الت���ي  الت�شنج���ات  م���ن  العدي���د  لتجن���ب 
ح�شلت فعال، وق���د تتكرر م�شتقبال ب�شبب 

عدم ال�شتماع ملطالب ومنا�شدات الأهايل 
�شواء من اأبناء الهوار او باقي املناطق.

الكات���ب واملدون املي�ش���اين قا�شم ابراهيم 
اأكد خالل حديث ل��)املدى( �شرورة اإيجاد 
املت�ش���ررة  الط���راف  ل���كل  و�ش���ط  "ح���ل 
فال توج���د اف�شلي���ة بني حمافظت���ني لدفع 
ال�شرر، فبقعة ام نعاج ونهر البوخ�شاف 
ونهر العيوج  واملعيل جميع هذه املناطق 

تعاين من اجلفاف التام".
الق���رى  ع�ش���رات  "هنال���ك  اأن  واأ�ش���اف 
بال�شاف���ة  النه���ر  ه���ذه  ح���ول  ال�شاكن���ة 
مل�ش���در العي�س الذي تتخ���ذه تلك اجلموع 
الب�شرية من ه���ذه البقع املائية"، مت�شائالاً 
ع���ن "�شبب عدم و�شع احلل���ول ملثل هكذا 
ازم���ات قب���ل ت���اأزم الو�ش���ع وخروجه عن 
ال�شيط���رة؟". وبينما اعت���رب اأن "ت�شرف 
اله���ايل واأبن���اء الع�شائر به���ذه ال�شورة 
ب���اأن  ا�شت���درك  اأن���ه  اإل  مرفو����س"،  اأم���ر 
"بع�س امل�شوؤولني يف احلكومة العراقية 
ل يلتفتون ملعاناة ال�شع���ب ال بعد ادخاله 
ال�شعب���ة  واملواق���ف  الح���راج  نف���ق  يف 

وحينها �شتتحرك احللول".

تاأزم ع�س��ائري-حكومي.. �ل�س��ر�ع عل��ى �ملياه ينطلق من مي�س��ان



 اإياد ال�صاحلي
مصارحة حرة

برغ���م م�ش���ي ثمانية ع�ش���ر عام���ًا على دخ���ول العراقي���ن مرحل���ة التغيري 
ال�شيا�ش���ي، وما �ش���هده من حتّوالت فكرية مترت�شْت وراء ح�شانة احلرية 
الت���ي منحه���ا الد�ش���تور، اإال اأّن البع����ض مل ي���زل يع���اين ُعق���دة العالق���ات 
ال�شخ�شية املتوّترة، ويتبّنى موقفًا م�شاّدًا يتعّدى حدود الدفاع عن موقفه 
وم�ش���لحته، اإىل ال�ش���رر ب�ُش���معة البلد وحكومته باتهامات ال ت�ش���تند اىل 
اأدّل���ة، من دون اأن يتمّهل وي�ش���تدرك خطورة ذلك، ويت�ش���اءل: متى اأتكّلم.. 

ومع َمْن.. وملاذا؟!
ثالثة اأ�ش���ئلة �شهلة املعنى و�ش���عبة يف اتخاذ قرار اخلو�ض فيها اأو التزام 
ال�شمت الذي ينمُّ عن ح�شافة ال�شخ�ض وقراءته للحدث من زوايا اأبعد عن 
ال�شغط النف�شي الذي ي�ش���قطه يف التوقيت احلرج احيانًا لريتكب اأخطاء 
كثرية بحق نف�ش���ه واالآخرين ال ينفع معها التربير اأو االعتذار اأو الرتاجع 

لتقّم�ض دور جديد!
مل جن���د اأي تف�ش���ري منطق���ي لع���ودة رئي�ض ن���ادي الكرخ �ش���رار حيدر اإىل 
مل���ف انتخابات احتاد كرة القدم التي خ�ش���رها يف الرابع ع�ش���ر من اأيلول 
املا�ش���ي، برغم جماهرته بعد ن�ش���ف �ش���اعة من ختامها عن �ش���عيه لتهيئة 
عري�ش���ة دعواه الق�شائية �شّدها يف حمكمتن عراقية ودولية، وعاد اأم�ض 
االأول ليوّج���ه بع�ض االتهام���ات للحكومة ورئي�ض احت���اد اللعبة واطراف 
�شيا�ش���ية مل ي�شّمها تدّخلت ب�ش���كل مبا�شر يف ح�شم امللف للطرف املناف�ض، 
وينهي كالمه اأنه لن ي�ش���كو درجال للق�ش���اء ولن يتعاون معه .. و�شيكتفي 

بدور املراقب العماله!
ال تعن���ي حري���ة ال���راأي املكفولة ل�ش���رار حيدر اأن يط���رح اأمام امل�ش���اهدين 
رات غام�ش���ة عن ا�ش���ماء �شيا�ش���ين وموؤ�ّش�ش���ات ودول تاآمرت �ش���ّده  فزوُّ
م���ن اأجل تثبيت الوزير عدنان درجال يف كر�ش���ي رئي����ض احتاد كرة القدم 
حتى اأيلول عام 2025! مل�ش���لحة َمْن جرى كل ذلك، �ش���يما اأنها االنتخابات 
االأوىل التي يتم الك�ش���ف عن تدّخل دولة جارة فيها - ح�ش���ب اإدعاء �ش���رار 
- بعك�ض االنتخابات ال�ش���ابقة التي طعَن اخلا�ش���رون بنظام اإقامتها وعدم 
نزاهة الت�ش���ويت فيها، ما يعني وجود تاأثري دويل لل�شغط على احلكومة 
والهيئة التطبيعية املُ�ش���رفة على املوؤمتر بعدم عرقلة م�ش���رية درجال نحو 
الرئا�ش���ة والت���زام ال�ش���مت اإزاء جمعه من�ش���بي الوزير واالحت���اد اإال اإذا 

ظهرت معلومات اأخرى تدح�ض قول �شرار!  
امل�شاألة االأخطر يف كالم �شرار اأنه مت انفاق اأكرث من خم�شة مليارات دينار 
���ح كي���ف واأين اأنفق وما  القام���ة انتخاب���ات الكرة، وهو مبلغ كبري مل يو�شّ
تف�ش���يالته اإن كانت هناك اأبواب اإ�ش���افية ت�شّهل عملية االقرتاع، ومع ذلك 
ال ميكن اأن ي�شل اجمايل نفقات الهيئة التطبيعية يف املوؤمتر فقط اىل هذا 
املبل���غ، وهو اإدعاء علني مطالب �ش���احبه بتاأكيد حيثيات���ه، وكذلك نرتّقب 
موق���ف رئي����ض التطبيعية اإياد بني���ان منه، وكذلك درجال، عل���ى اأن تتوىّل 
اجلهات الرقابية تدقيق الت�شريح وتطلب قوائم االنفاق اخلا�شة باملوؤمتر 

لبيان احلقيقة للنا�ض.
اأما ق�ش���ية �شحب الثقة من نائب رئي�ض االحتاد علي جبار بتن�شيق خم�شة 
وع�ش���رين ع�ش���و هيئ���ة عامة يج���ري زيادة عدده���م ليكتمل الن�ش���اب بن 
خم�ش���ة و�ش���تن ع�ش���وًا، مل تكن لدى �ش���رار القدرة على بيان ا�شباب هذه 
احلرك���ة برغم كونه ج���زءًا فاعاًل �ش���من العمومية والعبًا اأ�شا�ش���يًا اأي�ش���ًا 
باعتب���اره نائبًا للرئي�ض يف ث���الث دورات متتالية 2011 و2014 و2018 
لكّنه مل يرتّدد بالقول اأن �ش���حب الثقة لن يتم اإال اإذا اأعطى درجال ال�ش���وء 
االأخ�ش���ر! وُيفهم من ذلك )انقالب و�ش���يك للرئي�ض على نائبه بعد اأن �شمن 

ا�شوات الرئا�شة(.
ثم اأردف بالقول ل�شت م�شرتكًا يف التن�شيق ولن اأدافع باالإنابة عن اأحد 
يف معارك امل�شتقبل، ما ي�شّور لنا �شبابية بع�ض الت�شميات مثل )جلنة 
ت�ش���حيح امل�شار الكروي( التي ين�ش���وي لها املتحّدث، فاأي م�شار تنظر 
ل���ه هذه اللجنة وه���ي تواجه اأول اأختب���ار بامل�ش���لحة الوطنية وبنزاهة 
املوقف بع���د انتهاء االنتخابات مبحاولة اطاحة ع�ش���و احتاد ُمنتخب يف 

موقع قيادي، هل بحثت ا�شبابه ودوافعه؟!
ويف الوق���ت ال���ذي نحي���ي �ش���جاعة �ش���رار حي���در بع���دم االن�ش���حاب اأمام 
املر�ّش���ح الوزير برغم علمه قبل �ش���هر م���ن موعد االنتخابات اأنه خا�ش���ر ال 
حمال، فاإنه مل يوّفق يف تربير �ش���حب �ش���كواه الق�ش���ائية بذريعة ت�شجيل 
موقف للتاريخ وعدم التاأثري على م�ش���اركة منتخبنا الوطني يف ت�ش���فيات 
املونديال، فمجّرد ح�ش���وره القاعة واالإدالء ب�ش���وته يعني قبوله املناف�شة 
ونتيجته���ا ب���كل اأحواله���ا، اأو اأن ي�ش���ّجل اخل���روق، ويوث���ق معانات���ه يف 
حرب التثنيات، وما ر�ش���ده من م�ش���اومات وتهديدات، ويعّد ملفًا م�ش���ندًا 

باملعلومات وال�شور ويذهب به اىل الق�شاء من دون تراجع!
اإخطار �ش���رار التلفازي ُيفيد ب���اأن )جمهورية كرة القدم( ُمه���ّددة باالأجندة 

الداخلية واخلارجية.. ومل تنل اال�شتقالل بعد .. ب�شهادة احلكم الرابع!

جمهورية الكرة غري امل�ستقّلة!

ال يمكن اأن ي�صل اجمالي نفقات الهيئة 
التطبيعية في الم�ؤتمر فقط الى 

هذا المبلغ، وه� اإدعاء علني مطالب 
�صاحبه بتاأكيد حيثياته..
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 متابعة/ املدى

يق�ّص منتخبنا االأوملبي بكرة 
القدم �صريط افتتاح بط�لة 
غرب اآ�صيا الثانية حتت 23 �صنة 
مب�اجهة منتخب فل�صطني 
بال�صاعة الثالثة والن�صف 
من ع�صر الي�م االإثنني يف 
ملعب االأمري حممد بن فهد 
مبدينة الدمام ال�صع�دية 
�صمن مناف�صات املجم�عة 
الثانية التي ت�صم اأي�صًا لبنان 
واالإمارات.

وم���ن املوؤم���ل اأن يك���ون امل���الك التدريب���ي 
بقيادة الت�ش���يكي مريو�ش���الف �شوكوب قد 
اأكمل حت�شرياته الفنية اخلا�شة بالبطولة، 
ا�ش���تعدادًا الأداء العب���ي االأوملبي واجباتهم 
اجله���ود  وتتوي���ج  وفق���ًا خلّطت���ه  املوكل���ة 
امل�ش���رتكة منذ اأن با�ش���ر امل���درب مهّمته يف 
اأول وح���دة تدريبية �ش���هدها ملعب كربالء 
الدويل يوم االأربعاء الثامن والع�شرين من 
مت���وز 2021 برفق���ة مالكه امل�ش���اعد عبا�ض 
عبيد و�ش���عد حافظ واإبراهيم �شامل )مدرب 

حرا�ض املرمى(.
وكان وف���د منتخبن���ا االأوملب���ي لكرة 

القدم، قد و�شل اىل مدينة الدمام 
م�ش���اء اأول اأم����ض ال�ش���بت بع���د 
اأربع ع�ش���رة  رحل���ة ا�ش���تغرقت 
�ش���اعات  ثم���اين  منه���ا  �ش���اعة 

)ترانزيت( يف مطار حمد الدويل 
بالدوحة.

وخ�شع وفد املنتخب 
لنظام الفقاعة يف 

االإق��ام��ة،  فندق 
نتائج  لبيان 
م���������ش����ح����ة 
ك�����ورون�����ا، 
با�شر  فيما 

ال������ف������ري������ق 
االأحد  اأم�ض 
وح������دت������ه 
يبية  ر لتد ا
االأول�����������ى 
حت�����ش��ريًا 
مل�����ب�����اراة 

فل�شطن 
����ش���ع���ي���ًا 
خل��ط��ف 
ن����ق����اط 

الفوز 

ال��ب��ط��ول��ة  يف  وامل�������ش���ي 
بتفاوؤل كبري.

ارتفاع  �شوكوب،  واأكد 
م���ع  �ش���قف طموحات���ه 
املنتخ���ب لتحقيق نتائج 
ايجابي���ة يف بطول���ة غرب 
موؤمت���ر  يف  م�ش���يفًا  اآ�ش���يا، 
�شحفي عقد للمجموعة الثانية 
جمموعتن���ا  اأن  االأح���د،  اأم����ض 
قوي���ة ج���دًا، لكنن���ا نع���رف نوعي���ة 
املناف�ش���ن، و�ش���بق لن���ا اأن واجهن���ا 
منتخ���ب االإم���ارات م���ن قب���ل بعد 
خو�ض مبارات���ن وديتن اأمامه، 
وهو منتخب قوي اأي�ش���ًا، مبيناأً 
اأن البطول���ة متثل فر�ش���ة كبرية 
لالعبن لتحقيق �ش���يء جيد قبل 
املوؤهل���ة  االآ�ش���يوية  الت�ش���فيات 
لنهائي���ات اآ�ش���يا حت���ت 23 عام���ًا، 

ونتطّلع لتقدمي اأف�شل ما عندنا.
واأختار �ش���وكوب ثالثة وع�ش���رين 
العب���ًا لتمثيل املنتخ���ب االأوملبي يف 
بطول���ة غ���رب اآ�ش���يا الثاني���ة حت���ت 
23 �ش���نة، ُهم ندمي ن���ادر )فالكينربي 
ال�ش���ويدي( وح�ش���ن اأحم���د )الطلبة( 
وعم���اد عي�ش���ى )زاخو( واأحمد ح�ش���ن 
مكن���زي ومنتظ���ر حمم���د ج���رب واأحمد 
حت�ش���ن  وزي���د  )ال���زوراء(  �ش���رتيب 
ووكاع رم�ش���ان )الطلبة( ومنتظر عبد 
االأمري وح�ش���ن رائ���د )الق���وة اجلوية( 
وعمار غالب و�ش���ادق زامل )ال�ش���رطة( 
وعبا�ض يا�ض )امليناء( وم�شطفى وليد 
وح�ش���ن عبد الك���رمي )الك���رخ( وعلي 
حم�ش���ن )النفط( وعبا�ض بديع ونهاد 
حمم���د )نفط مي�ش���ان( وحممد الباقر 

ك���رمي )الديواني���ة( وموؤّم���ل عب���د الر�ش���ا 
ور�شا فا�ش���ل )اأمانة بغداد( وح�شن عمار 
)نفط الب�ش���رة( وزيدان اإقبال )مان�ش�ش���رت 

يونايتد االنكليزي حتت 23 عامًا(.

قائمة اأدف�كات
االأح���د،  اأم����ض  و�ش���ل  اأخ���رى،  جه���ة  م���ن 
منتخبنا الوطني لكرة القدم اىل العا�ش���مة 
القطرية الدوحة ا�شتعدادًا خلو�ض مباراته 
الثالث���ة اأم���ام منتخب لبنان ي���وم اخلمي�ض 
ال�شابع من ت�شرين االأول اجلاري، بال�شاعة 
ملع���ب  يف  م�ش���اء،  والن�ش���ف  اخلام�ش���ة 
خليفة الدويل، �ش���من ت�ش���فيات املجموعة 
االآ�ش���يوية االأوىل املوؤّهلة اىل بطولة كاأ�ض 

العامل 2022 يف قطر.
وذكر املوقع الر�ش���مي الحتاد كرة القدم اأن 
م���درب منتخبن���ا الهولن���دي دي���ك اأدفوكات 
ك�ش���ف عن قائم���ة العبي املنتخ���ب ملباراتي 
لبن���ان واالإم���ارات يومي ال�ش���ابع والثاين 
ع�ش���ر من �شهر ت�ش���رين االأول احلايل حيث 
�ش���ّمت ثالثة وع�ش���رين العبًا ُهم فهد طالب 
واأحمد با�شل وعلي يا�شن "حرا�ض مرمى" 
وع���الء مهاوي واأحم���د اإبراهيم وعلي فائز 
وريبن �ش���والقا وميثم جب���ار وعلي عدنان 
واأم���ري  ه���ادي  و�ش���فاء  عط���وان  واأجم���د 
العماري وحممد علي عبود و�ش���جاد جا�شم 
وب�ش���ار ر�ش���ن وحممد قا�ش���م وهمام طارق 
و�ش���ريف عب���د الكاظ���م واإبراهي���م باي����ض 
و�ش���ريكو كرمي واأمين ح�ش���ن ومهند علي 

وعالء عبد الزهرة.
وبع���د اأربع���ة وع�ش���رين �ش���اعة م���ن اإعالن 
موقع االحتاد لقائمة االأ�ش���ود، اأرتاأى املالك 
التدريب���ي اإ�ش���افة ك���رار عامر الع���ب فريق 
قب���ل  لتعزي���ز دفاع���ات املنتخ���ب  ال�ش���رطة 

مواجه���ة لبن���ان واالإم���ارات، وذل���ك لتعّذر 
م�ش���اركة املدافع �شعد ناطق ب�شبب ا�شابته 
وغي���اب زميله اأحمد اإبراهيم عن لقاء لبنان 

لرتاكم البطاقات.
العب���ي  م���ن  كب���ري  ع���دد  اللت���زام  ونظ���رًا 
االأندي���ة مع منتخب���ات الوطن���ي واالأوملبي 
وال�ش���باب وتاأثري ذل���ك على ا�ش���تعداداتهم 
ال���دوري  م���ن  الرابع���ة  اجلول���ة  خلو����ض 
املمت���از غدًا الثالثاء ح�ش���ب ج���دول مرحلة 
الذه���اب، ق���ّرر احت���اد الكرة بالتن�ش���يق مع 
جلنة امل�ش���ابقات، اإرج���اء مباريات اجلولة 
"اإ�شتثناًء" ملا بعد انتهاء مباراتي منتخبنا 
مع لبنان واالإمارات، واالمر نف�ش���ه لالعبي 
املنتخب���ن االأوملب���ي وال�ش���بابي امللتحقن 
يف بطولة غرب اآ�ش���يا واملع�ش���كر التون�شي 
التدريب���ي "على الت���وايل" ولف���ت االحتاد 
اىل اأن الدوري لن يتوقف بعد ذلك حتى لو 
افتقدت الفرق عنا�ش���رها نتيج���ة ارتباطها 
باملنتخب���ات الوطنية وذل���ك " للحفاظ على 
الن�ش���ق العام لبطولة ال���دوري وتوقيتاته" 

ح�شب قرار جلنة امل�شابقات.
مباري���ات  حتت�ش���ن  الدوح���ة  و�ش���تبقى 
املنتخب الوطني حتى تّت�ش���ح نتائج زيارة 
وفد االحتاد الدويل لكرة القدم اإىل حمافظة 
الب�شرة التي ا�شتمّرت اأربعة اأيام وغادرها 
الربيط���اين  ومّثل���ه  املا�ش���ي،  اخلمي����ض 
وع�ش���وية  )رئي�ش���ًا(  كر�ش���توفر  اأك�ش���لي 
)موظ���ف يف  �ش���اهن رحم���اين  االإي���راين 
االحتاد االآ�شيوي - جلنة االأمن وال�شالمة( 

والطاجيكي خور�ش���يد كرميوف )ع�ش���و 
جلان الفيفا ( تفقدوا خاللها املن�ش���اآت 
اخلط���ة  عل���ى  واأطلع���وا  الريا�ش���ّية 

وزاروا  املحافظ���ة،  ملالع���ب  االأمني���ة 
فنادق امللينيوم واملوفنبيك ومناوي با�ش���ا 

وهوري���زون وبع����ض املواق���ع ال�ش���ياحية، 
بغية رفع تقرير �ش���امل يقّرر م�شري احلظر 
الدويل عل���ى املالعب العراقي���ة ويتوقع اأن 
يكون ايجابي مثلما حتّدث بع�ض م�شوؤويل 
وزارة ال�شباب والريا�شة عن ترّقبهم لقرار 
اإنه���اء احلظ���ر وع���ودة العراق الحت�ش���ان 
املباري���ات الدولي���ة الودي���ة والر�ش���مية يف 

مالعبه قريبًا.

ال�صباب اىل ت�ن�ص
ويف خ�ش���م توا�ش���ل احتاد ك���رة القدم مع 
االحتاد الفرعي يف اأربيل باإقليم كرد�ش���تان 
بو�ش���ع اللم�ش���ات االأخ���رية عل���ى جاهزية 
تنظي���م بطولة غرب اآ�ش���يا الثانية حتت 18 
�ش���نة خالل الف���رتة م���ن 20 - 30 ت�ش���رين 
الثاين املقبل، غادرت بعثة منتخب ال�شباب 
اأم�ض االأحد اإىل تون�ض للدخول يف مع�شكر 
تدريبي ي�ش���تمر لغاية احلادي والع�ش���رين 
من ال�ش���هر احلايل حت�ش���ريًا للم�شاركة يف 

البطولة.
وق���ال امل���درب عم���اد حمم���د، اأن املع�ش���كر 
التدريبي التون�ش���ي مبثابة فر�شة الختبار 
الالعب���ن الذي���ن مت اختياره���م بثقة كبرية 
لتمثي���ل املنتخ���ب نظ���رًا للم�ش���توى الفن���ي 
الوح���دات  يف  اأظه���روه  ال���ذي  اجلّي���د 
التدريب���ي  امل���الك  اأن  مبين���ًا  التدريبي���ة. 
خّط���ط الإج���راء اأرب���ع مباري���ات وّدي���ة يف 
املع�ش���كر، اأثنان مع منتخب تون�ض لل�شباب 
ت�ش���رين  م���ن  والعا�ش���ر  ال�ش���اد�ض  يوم���ي 
االأول اجل���اري، و�ش���يتم حتدي���د املباراتن 
االأخرين ح�ش���ب ظروف املع�ش���كر ونتائج 

التن�شيق مع م�شوؤويل االأندية هناك.
بلند  املحرتفن  اإلتحاق  اأن  حممد  وي��رى 
وري��رب  ال��ه��ول��ن��دي(  )دي��غ��راف�����ش��اب  ح�شن 
�شيعّززان  االأمل����اين(  )دورمت��ون��د  ح�شني 
الفر�شة  منح  م��ع  ال�شباب،  منتخب  ق��وة 
لالعب )اآالي ح�شن( املحرتف يف ال�شويد 

�شمن  ال����ت����دري����ب ل���الن���خ���راط 
واالإق��رار مبدى 

اإمكانية �شّمه 
ل��ل��ت�����ش��ك��ي��ل��ة 
لقناعة  وفقًا 
امل�������������������الك 

التدريبي.

االأولمبي يفتتح بط�لة غرب اآ�صيا بلقاء فل�صطين

كرار عامر يعّزز دفاعات الأ�سود .. والُعمدة يجّهز ال�سباب يف تون�س

 بغداد / املدى 

اأختت���م احتاد التجذيف بطول���ة اأندية العراق 
باللعبة لفئات املتقدمن وال�شباب والنا�شئن 
بنجاح كبري �ش���هده املرك���ز التدريبي لالحتاد 

الكائن على نهر دجلة بجانب الكرخ.
نادي���ًا  ع�ش���ر  �ش���بعة  البطول���ة  يف  و�ش���ارك 
مثل���وا حمافظات بغ���داد والب�ش���رة ونينوى 

والديوانية والنجف وبابل و�شالح الدين.
واأكد عبد ال�شالم خلف رئي�ض اإحتاد التجذيف  
اأن نتائ���ج املناف�ش���ات اأ�ش���فرت عن ف���وز نادي 
اخلطوط باملركز االأول جامعًا 32 نقطة، فيما 
حّل ن���ادي الكهرباء باملركز الث���اين وبجعبته 
31 نقطة، بينما ح�ش���ل ن���ادي االأعظمية على 
املرك���ز الثالث بر�ش���يد 1٩ نقط���ة وجاء نادي 

الكاظمية رابعًا ب� ٩ نقاط.
وق���ال خل���ف اإن "مناف�ش���ات ف���ردي املتقّدمن 
اإنتهت بف���وز الالعب حممد ريا����ض من نادي 
اخلط���وط باملرك���ز االأول، وت���اله ثانيًا العب 
ن���ادي الكهرباء بكر �ش���هاب، فيما ح�ش���ل على 
املرك���ز الثال���ث الالع���ب ح�ش���ن عبا����ض م���ن 
نادي ال�ش���نية" مبين���ًا ان "مناف�ش���ات زوجي 
املتقدمن اأ�ش���فرت ع���ن ف���وز  الالعبان حممد 

ريا����ض وعمر اإ�ش���ماعيل من ن���ادي اخلطوط 
باملرك���ز االأول، وح���ل ثنائي الكهرب���اء فار�ض 
�ش���لمان وبك���ر �ش���هاب باملركز الث���اين، وجاء 
ثالث���ًا الالعب���ان اأحمد عب���د الرحم���ن وهيمن 

ثام���ر من ن���ادي االأعظمي���ة". واأ�ش���اف خلف 
ان "الع���ب نادي الكهرباء خط���اب خالد اأحرز 
املركز االأول يف �ش���باق الفردي لفئة ال�شباب، 
وتاله ثانيًا العب ن���ادي الكاظمية اأحمد بهاء 

الدي���ن، فيما ح���ل باملركز الثال���ث العب نادي 
الطارمية عبدالله توفيق".

وب���ن اأي�ش���ًا ان "مناف�ش���ات زوجي ال�ش���باب 
اأ�شفرت عن فوز الثنائي حممد جعفر وخطاب 
خالد من نادي الكهرباء باملركز االأول، وذهب 
املرك���ز الثاين اىل الالعبن مهدي اأحمد وعبد 
الرحم���ن اإبراهي���م من ن���ادي اخلطوط، وحل 
ثالث���ًا الالعب���ان اأمري حيدر واأحمد ح�ش���ن من 

نادي االأعظمية".
وتاب���ع خلف قائاًل ان "الع���ب نادي اخلطوط 
عبد الله اأركان ح�ش���د املركز االأول يف �ش���باق 
فردي النا�ش���ئن، وت���اله ثاني���ًا الالعب حيدر 
�ش���وقي من نادي اال�ش���حاقي، بينما حل ثالثًا 
الالع���ب ب�ش���ري نذير م���ن ن���ادي  االأعظمية"، 
م�ش���ريا اىل ان "مناف�ش���ات زوجي النا�ش���ئن 
اأ�ش���فرت عن فوز الالعبن علي فا�ش���ل وعلي 
حمم���د رزوق���ي م���ن ن���ادي الكهرب���اء باملركز 
االأول، وح���ل ثاني���ًا الثنائ���ي عبدالل���ه اأركان 
وم���روان زي���اد من نادي اخلط���وط، فيما كان 
املركز الثالث من ن�شيب الالعبن اأحمد ح�شن 

وب�شري نذير من نادي االعظمية".
جتدر اال�ش���ارة اىل اأن ال�شباقات لكافة الفئات 

العمرية كانت مل�شافة 2000مرت.

التجذيف يختتم بطولة العراق مب�ساركة 17 ناديًا

 متابعة/ املدى

ق���رر فلورتينو بريي���ز رئي�ض ن���ادي ريال 
مدري���د االإ�ش���باين التعاق���د م���ع جوه���رة 
نادي ت�شيل�ش���ي املدافع االأمل���اين اأنطونيو 
روديج���ر، بنف����ض الطريق���ة الت���ي تعاق���د 
به���ا مع املداف���ع الدويل النم�ش���اوي ديفيد 

اأالبا من نادي باي���رن ميونيخ االأملاين يف 
ال�شيف املا�شي.

وخط���ف الفري���ق امللك���ي اأالبا يف �ش���فقة 
انتق���ال ُح���ر بعد نهاي���ة تعاقده م���ع بايرن 
ميوني���خ، وهو االأمر الذي ي�ش���عى الريال 
لتك���راره م���ع املداف���ع االأمل���اين اأنطوني���و 

روديجر.

فابريزي���و  ال�ش���هري  ال�ش���حفي  وك�ش���ف 
الدولي���ة،  ال�ش���فقات  خب���ري  رومان���و 
مفاو�ش���ات ت�شيل�ش���ي م���ع وكي���ل املدافع 
االأملاين م�ش���تمّرة من اأج���ل جتديد تعاقده 
م���ع الفري���ق، واالإبقاء عل���ى الالعب خالل 

ال�شنوات املقبلة.
واأكد رومانو اإىل عدم وجود اأي اتفاق بن 

الطرف���ن حت���ى االآن بخ�ش���و�ض الراتب 
املنتظر يف العقد اجلديد لالعب.

ويرتب���ط روديج���ر بعق���د م���ع الفريق 
ع���ام  اللن���دين حت���ى �ش���يف �ش���يف 
2022 املقب���ل، ومل يواف���ق الالع���ب 

عل���ى التوقي���ع عل���ى عق���د جدي���د م���ع 
البلوز حتى االآن.

رئي�س ريال مدريد يروم خطف جوهرة ت�سيل�سي

 بغداد/ املدى

تّوج �ش���باب ن���ادي احللة الريا�ش���ي 
ببطول���ة ال�ش���باب بكرة ال�ش���لة التي 
نّظمه���ا االحت���اد العراق���ي للعبة بعد 
فوزه يف مب���اراة النهائي على فريق 
�شباب نادي اخلطوط اجلوية ) 83- 

71 ( نقطة.
وق���ال اأحم���د العمي���دي، مدي���ر فرق 
كرة ال�ش���لة يف نادي احلل���ة للمدى، 
اأن فوز �ش���بابنا جاء با�شتحقاق بعد 
اجله���ود الطّيبة التي قّدموها بقيادة 
املدرب الكفء �ش���الح ه���ادي، وهذه 
امل���ّرة )11( التي نحرز لقب البطولة 
من���ذ ع���ام 2004 حتى االآن، و�ش���بق 
لنادين���ا اأن اأح���رز بطولة النا�ش���ئن 
قبل �ش���هر بف�ش���ل الرعاية امل�شتمرة 

للفئات العمرية.
واأ�ش���اف :"حققنا الف���وز على فريق 
�شية التابع لوزارة  املدر�ش���ة التخ�شّ

ال�شباب والريا�شة بفارق 27 نقطة، 
وعل���ى فريق احلي بف���ارق 15 نقطة 
وكذل���ك نادي الرو�ش���تن بفارق 37 
نقط���ة وتر�ش���حنا اىل ال���دور املربع 
الذهبي حيث فزن���ا على نادي زاخو 
)81 -47( وبعده���ا تاأّهلن���ا للنهائي 

واأحرزنا اللقب".
واأو�ش���ح :"منحت اللجن���ة املنظمة 
البطول���ة  يف  الع���ب  اأف�ش���ل  لق���ب 
للواع���د عبدالله حيدر الذي نتو�ّش���م 
فيه اخلري م�ش���تقباًل ليك���ون من بن 
اأميز الالعب���ن املوؤّهل���ن للدفاع عن 

منتخباتنا الوطنية".
وك�ش���ف اأحم���د ع���ن "معان���اة ن���ادي 
ع���دم وج���ود  الريا�ش���ي يف  احلل���ة 
متوي���ل وزاري اأو موؤ�ّش�ش���ي اأو من 
املحافظ���ة كونه من االأندي���ة االأهلية 
مل���ا  الت���ي متار����ض ان�ش���طتها وفق���ًا 
يتي�ّش���ر له���ا م���ن اأم���وال يف الوق���ت 
ال���ذي يقّدم نادين���ا اأف�ش���ل الالعبن 

املوهوب���ن الذي���ن ميثل���ون االأندية 
يف خمتل���ف فئاتها بدلي���ل اأن ثمانية 
اأندي���ة م���ن ال���دوري املمت���از ت�ش���مُّ 

العبن انطلقوا من نادي احللة".
ويذك���ر :"لو يتوّف���ر لنادينا ن�ش���ف 
ربع ميزانية ناديي ال�شرطة والنفط 
الريا�ش���ين، فاإنن���ا نع���د باملحافظ���ة 
عل���ى لقب الدوري املمتاز ملدة ع�ش���ر 
الع�ش���يب  الظ���رف  لك���ن  �ش���نوات، 
الذي منّر ب���ه يحول دون التمّكن من 

املناف�شة".
وخت���م اأحمد ت�ش���ريحه :"نتمنى اأن 
يتغ���رّي واقع النادي االقت�ش���ادي يف 
الع���ام املقبل مع تغ���رّي ظروف البلد، 
ليت�شّنى لنا حتقيق نتائج اأف�شل يف 
بطولة ال���دوري مع وج���ود مواهب 
اأن  ت�ش���تحق  وال�ش���باب  النا�ش���ئن 
تن���ال الرعاية من كل اجلوانب حيث 
اأ�شبحت املاّدة ع�شب حياة الريا�شة 

واالبطال".

�سلة احللة تتّوج بكاأ�س ال�سباب 
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 ت�ش���اعدت حمى الت�ش���ريحات و م�ش���اعر 
القلق اثر نقل عوائل من الن�شاء و االطفال 
م���ن خميم الهول ال�ش���وري )ي�ش���م ٣٠٠٠٠ 
عراق���ي بينه���م ٢٠٠٠٠ طفل م���ن حمافظات 
عراقي���ة خمتلف���ة ( �ش���رق مدينة احل�ش���كة 
اىل خميم ) جدعة( جنوبي مدينة املو�شل 
قرب مدينة القيارة يف �شياق اتفاق مدعوم 
م���ن االدارة االمريكية و االمم املتحدة بعد 
تهيئة متطلب���ات االنتقال م���ن كرافانات و 
مرافق �ش���حية و تربوية و بال�ش���راكة مع 
منظمات دولية ان�شانية. و مع ذلك رافقتها 
فعاليات احتجاجية �ش���عبية يف املو�شل و 
�ش���نجار باعتبارها حتدي مل�ش���اعر ال�شعب 
اليزيدي و املو�شلي الذي اوغلت ع�شابات 
االجرامي���ة  ن�ش���اطاتها  يف  يف  داع����ش 
الوح�ش���ية �ش���دهم والتاأث���رات ال�ش���لبية 
عل���ى االأم���ن واال�ش���تقرار يف مناطق غرب 
نين���وى، وخا�ش���ة ذات التعددي���ة الدينية 
و القومي���ة و املذهبي���ة و خماط���ر وج���ود 
اع���داد كب���رة بينه���م حتمل فك���را متطرفا 
وتتعاط���ف م���ع داع����ش . بينم���ا اعتربه���ا 
اآخ���رون من ال�شيا�ش���يني و املحللني قنابل 
موقوت���ه وان ه���ذه االج���راءات ج���زء من 
خمطط ي�ش���عى لتربير ا�ش���تمرار الوجود 

االمريك���ي و ال���دويل يف العراق وبال�ش���د 
من رغبة الربملان و ال�شعب العراقي.

و ي�ش���ر اآخرون اال ان هناك العديد بينهم 
م���ن املطلوب���ني للق�ش���اء.و ح�ش���ب بع�ش 
االح�ش���ائيات من مكتب انق���اذ املختطفات 
يف دهوك هناك مايقارب 400 من الن�ش���اء 
واالأطف���ال االإيزيدي���ني يف خمي���م اله���ول، 
مل يت���م حتريره���م ب�ش���بب رف�ش���هم تقدمي 
ن�ش���اط  وج���ود  اىل  و  كافي���ة  معلوم���ات 
ي�شعى اىل دفع االطفال باجتاه تبنى الفكر 
االرهاب���ي و اي�ش���ا اىل تهري���ب عنا�ش���ر 

داع�ش باجتاه احلدود الرتكية. 
 وق���د بادرت بع����ش احلكوم���ات االوربية 
مبب���ادرات حم���دودة يف ا�ش���تالم عدد من 
االطفال و الن�ش���اء ب�شكل ر�شمي و قانوين 
ونقله���م اىل اأورب���ا لالنخ���راط يف برامج 
م�ش���ادة  اجتماعي���ة  و  نف�ش���ية  تاهيلي���ة 
للتطرف و ابعادهم عن التاثرات املتطرفة 
و�ش���مان الدعم االن�ش���اين لهم. مقابل ذلك 
ترف�ش اغلب الدول االأوروبية ا�ش���تقبالهم 

بحجة عدم امكانية حتديد جن�شية االب.
 و ق���د ح���ذرت جلن���ة حق���وق االن�ش���ان يف 
االمم املتحدة من الظروف غر االن�ش���انية 
و اخلط���رة يف املخيم���ات و خا�ش���ة على 

�ش���عيد زي���ادة املي���ول الفكري���ة املتطرف���ة 
ب���ني االطفال و ال�ش���باب نتيجة تعر�ش���هم 
لال�ش���تغالل و العن���ف و طالب���ت ٥٧ دول���ة 
اىل العم���ل عل���ى اتخ���اذ خط���وات عملي���ة 
ال�ش���تعادة مواطنيها و اع���ادة توطينهم.و 
ل���المم  الع���ام  االأم���ني  ا�ش���ار  خطاب���ه  يف 
املتحدة غوتري�ش اإن هذا الو�شع ال ميكن 
اأن ي�ش���تمر، حمّذرا من اأن املجتمع الدويل 

�شيظل يواجه خماطر اأمنية طويلة املدى، 
اإذا مل يعال���ج ه���ذه االأزمة بطريقة �ش���املة 
ع���رب مب���ادرات دولية توف���ر الدع���م الفني 
لتلبي���ة احتياجاته���م العاجل���ة و  وامل���ايل 
املتعلق���ة  للمخ���اوف  واي�ش���ا  امل�ش���تقبلية 
بالعدالة واالأمن ح�ش���ب العم���ر و اجلانب 
االجتماع���ي و حماية االأطفال وال�ش���حايا 
و معظمه���م دون ال�ش���ن ١٢�ش���نة الذين مت 

احتجازه���م يف ال�ش���جون و املع�ش���كرات 
يف ظروف مزرية ب�ش���بب نق�ش ال�ش���كن و 
الطعام و الدعم ال�ش���حي و غياب االمن و 
انت�ش���ار العنف اجل�ش���دي و النف�ش���ي بعد 
حتقي���ق املوؤ�ش�ش���ات الع�ش���كرية و االأمنية 
العراقي���ة وبدع���م دويل انت�ش���ارا باحلاق 
الهزمي���ة الع�ش���كرية بداع����ش .وقد فاقمت 
اجلائحة من تده���ور االحوال االجتماعية 

و ال�شحية و االن�شانية يف اخليمات. 
ومم���ا ال�ش���ك في���ه ان املخاوف ال�شيا�ش���ية 
االمني���ة و املجتمعية له���ذا الواقع اخلطر 
ال���ذي هو اأك���رب من نق���ل عدد حم���دود من 
العوائل م�ش���روعة و بحاج���ة اىل التعامل 
معه���ا ب�ش���كل علم���ي و مهن���ي اال انها غر 
كافي���ة للو�ش���ول اىل معاجل���ة جذري���ة بل 
العك����ش تزي���د م���ن حال���ة الالح���ل و تفاقم 

املخاطر.
يف تقديرنا ان عل���ى احلكومة العراقية ان 
تاخ���ذ املبادرة يف اتب���اع منهجية علمية و 
مهنية لدرا�ش���ة و حتليل هذا الواقع املعقد 
و �ش���وال اىل تق���دمي حل���ول و معاجل���ات 
منا�ش���بة و ر�ش���ينة. وم���ن ال�ش���روري ان 
يتم ذلك بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة 
يف االمم املتح���دة و االحت���اد االوربي بل 

وحتى اجلامعة العربية و جمل�ش التعاون 
اخلليج���ي يف �ش���مان الدعم ال�شيا�ش���ي و 

املايل لنقل املعاجلات على ار�ش الواقع. 
واخلط���وة االوىل ه���ي يف تكوي���ن هيئ���ة 
مهني���ة متخ�ش�ش���ة يتمث���ل فيه���ا اجلان���ب 
االمني و اال�شتخباراتي و الكوادر املهنية 
ذات اخلربة بق�ش���ايا التط���رف و االرهاب 
ل���ه  الت�ش���دي  يف  احلديث���ة  ال�ش���ياقات  و 
النف�ش���ية  و  االمني���ة  املختلف���ة  بجوانب���ه 
باخل���ربات  اال�ش���تعانة  و  االجتماعي���ة  و 
الدولية و ب�شمنها من العراقيني و العرب 
و هي لي�شت بالقليلة لر�شم برنامج يت�شمن 
قاعدة بيانات ملعطيات عرب م�شح و حتليل 
اع���داد العوائ���ل و تركيبته���م العمري���ة و 
االجتماعي���ة و تدقيق خلفيات م�ش���اركتهم 
اي�ش���ا  و  االرهابي���ة  الن�ش���اطات  يف 
اجلوانب ال�شحية و النف�شية و الفكرية و 
ال�شلوكية و و�شع �شياغة تعتمد املهنية و 
املو�ش���وعية يف تقييم املخاطر الحتماالت 
االنخراط يف اعمال ارهابية م�ش���تقبلية و 
ر�شم خطط للرعاية النف�شية و االجتماعية 
لتقلي���ل خماطر التط���رف و خطط للتعامل 
مع كل حالة ح�شب ظروفها اخلا�شة.و من 
هذه احللول هو ت�شجيع الرعاية اال�شرية 

الت���ي تدع���م بقاء االطف���ال م���ع عوائلهم و 
التعام���ل معهم كوح���دة عائلي���ة ، و تقدمي 
الرعاية ال�شحية النف�شية و االجتماعية و 
الدعم النف�ش���ي لهم و معاجلة اثار الق�شوة 
و العن���ف وعل���ى �ش���وء التقييم الر�ش���ني 
له���ا م���ع �ش���مان توف���ر خدمات �ش���حية و 
م���ن  تقل���ل  �ش���ياقات  و  منا�ش���بة  تربوي���ة 
و�ش���مة العار.و بالتاكيد ان هناك جوانب 
اخالقي���ة وقانونية و التي ق���د حتتاج اىل 
ت�ش���ريع خا�ش للتعامل ال�ش���حيح مع هذه 
احلاالت املعقدة مبا ين�ش���جم مع الد�شتور 
العراقي و لوايح حقوق االن�شان العراقية 

و الدولية.
ختاما ان اال�ش���تمرار يف اقت�ش���ار التعامل 
م���ع �ش���كان ه���ذه املخيم���ات و ه���ي اأرق���ام 
فلكية و ظروف معقدة ب�ش���ياقات �شيا�شية 
او امني���ة او فعالي���ات مهرجانية تزويقية 
حتت �شعارات امل�شاحلة الوطنية هو دفع 
االم���ور باجتاه املزيد م���ن خماطر حتويل 
ه���ذا الواق���ع اىل قنبل���ة موقوت���ة فعال الن 
اخلي���ارات للتعام���ل معه���ا هي باال�ش���ا�ش 
ال�شيا�ش���ية  تعقيداته���ا  ب�ش���بب  حم���دودة 
و  النف�ش���ية  و  االجتماعي���ة  و  االمني���ة  و 

القانونية

قليل���ة هي �ش���نوات عم���ر الدول���ة العراقية 
اجلديدة التي اأ�ش�ش لها االحتالل االأمريكي 
اإذا ما اأردنا قيا�شها بعمر الدول التي حاولت 
النهو�ش ونه�ش���ت وتطورت وباتت ارقام 
�ش���عبة يف املع���ادالت الدولي���ة واالإقليمية، 
لك���ن تبع���ات ال�شيا�ش���ات املتبع���ة يف ه���ذه 
ال�ش���نوات كفيل���ة ان تبني حج���م التخطيط 
غر املنطقي للدولة التي انعك�ش���ت ب�ش���كل 
مبا�ش���ر عل���ى املواط���ن و�ش���لوكه حتدي���دًا 
يف تعاطي���ه م���ع الدولة وقراراته���ا وكل ما 
ي�ش���در عنه���ا، ه���ذا ال يعن���ي انن���ا التجربة 
االأوىل فالتج���ارب الت���ي ح�ش���لت يف دول 
اأوروب���ا ال�ش���رقية والو�ش���طى توؤ�ش���ر اإىل 
اخللل احلا�ش���ل النتائج عن تغير االليات 
املواط���ن  او  للدول���ة  �ش���واء  وال�ش���لوك 
باالإ�ش���افة للفواعل اخلارجية املوؤثرة على 
عمل االثنني معا، واحلالة العراقية لي�ش���ت 
باحلال���ة الغريب���ة او الوحي���دة نع���م لك���ن 

حج���م الدمار اكرب م���ن ان تتحمل���ه جتربة 
 ٢٠٠٣ الع���ام  من���ذ  وامل�ش���اهد  فال�ش���ور   ،
ولغاي���ة الي���وم تتكرر با�ش���تمرار مع تطور 
خط���ر ملحوظ ب�ش���ر كل االجتاهات وفق 
خطوط متعرجة نهاياتها اما غر وا�ش���حة 
او كارثي���ة، بالت���ايل فال�شيا�ش���ات املتبع���ة 
الداخلية واخلارجية ويف اح�شن االأحوال 
ال تتج���ه �ش���وب امل�ش���لحة العام���ة للدول���ة 

واملواطن.

فال�ش���راعات التي �ش���هدتها ار����ش العراق 
بالدرجة االأ�ش���ا�ش م�ش���لحية �ش���يقة وهذا 
امل���وارد واملواط���ن  متف���ق علي���ه وقوده���ا 
والدولة وال�ش���يادة واحلرية والقرار، لكن 
ال�ش���ق الثاين منه���ا هي �ش���راعات اإقليمية 
دولي���ة لعب���ت دور يف ان تك���ون ال�ش���احة 
العراقية ار�ش خ�ش���بة لتقبله���ا وترجمتها 
او باالأح���رى تبنيه���ا، فال�ش���راع االإي���راين 
ال�ش���عودي تبعاته على الع���راق ومواطنيه 

تبعات���ه  االإي���راين  االأمريك���ي  وال�ش���راع 
عل���ى العراق ومواطنيه، وت�ش���خم امل�ش���هد 
ال�ش���وري واحل���رب الدائ���رة هن���اك كان���ت 
تبعاتها على العراق و�ش���ياع ثلث اأرا�شيه 
وتهج���ر وقتل و�ش���بي مواطني���ه، هذا اإىل 
جانب ان العراق ال يزال حائط �شد اخلطر 
عن هذا البلد او ذاك، وكل هذه الت�شحيات 
والع���راق ال ي���زال ينتظ���ر ان يكون �ش���من 
قائم���ة البل���دان التي تعي�ش ب�ش���الم، ففكرة 
ال�ش���الم والوئ���ام والتوج���ه نح���و احلي���اة 
الهادئة امل�ش���تقرة هي اأمل املواطن العراقي 
ال���ذي حت���دد بفك���رة ان حكم الع���راق لغر 
العراق مبعنى ان املواطن العراقي حمكوم 
بفكرة اال�شتالب ال�شيا�ش���ي، باالإ�شافة اإىل 
الف�شاد ال�شيا�ش���ي الذي نخر بج�شد الدولة 
وجع���ل م���ن مواطنيه���ا ي�ش���كنون املنطق���ة 
الرمادي���ة يف التخطيط واالهتمام وجعلهم 
يف ذي���ل قائم���ة االأولوي���ات، وم���ع كل ه���ذا 

الف�ش���اد اإال ان املواط���ن العراق���ي ال ي���زال 
ينتظ���ر ف�ش���حة االم���ل التي جتع���ل من هذا 

الف�شاد ما�ٍش.
ق�ش���ى املواط���ن العراقي حيات���ه باالنتظار 
ومبختلف التفا�ش���يل حتى �ش���ار انتظاره 
م���ن بديهي���ات حيات���ه وال ي���زال ينظ���ر اإىل 
ذل���ك املجه���ول لع���ل الق���ادم من���ه خمتل���ف، 
وال ي���زال يرى ذل���ك الن���ور يف نهاية النفق 
بالرغم م���ن انه منذ �ش���نوات طوال يحاول 
ان ي�ش���ل لنهايته ل���رى ما بعد ذل���ك النور 
ال���ذي ياأم���ل ان يجعل م���ن حيات���ه خمتلفة 
تتما�ش���ى م���ع العقل واملنط���ق، بالتايل فهو 
عل���ى علم ب���ان االنتخاب���ات التي تتح�ش���ر 
لها االأحزاب والكتل هي حت�ش���يل حا�ش���ل 
لعملي���ة خمرجاتها وا�ش���حة، لكنه ومع كل 
ذل���ك اخلراب ال���ذي انتجته ه���ذه الطبقة ال 
يزال ينتظر على اقل تقدير ان ي�ش���ل الأدنى 

م�شتويات العي�ش الكرمي. 
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نافـذة من موسـكو قناطر

ات���اح املعر����ش ال���دويل للكت���اب املق���ام يف الريا����ش بال�ش���عودية 
للفرتة من ١٠/١ اىل ١٠/١٠ فر�ش���ة لن���ا لالطالع على جانب اآخر 
م���ن احلي���اة يف الب���الد الوا�ش���عة، متع���ددة املكون���ات االجتماعية 
والطوائ���ف والتقاليد والع���ادات، مبا يجعلنا نفك���ر مليًا يف حجم 
امله���ام واملخاوف اي�ش���ًا التي متور  وتكتنف التحوالت ال�ش���ريعة 
التي احدثها التغير يف احلياة ال�شيا�شية واالجتماعية والثقافية 

.
  كن���ت زرت الريا����ش قب���ل ع�ش���ر �ش���نوات، وكان اال�ش���دقاء هن���ا 
يحدثونن���ي عن �ش���كيمة وبط�ش هيئ���ة االمر باملعروف املت�ش���ددة 
بالنا����ش، وع���ن قدرتها عل���ى اخ���رتاق الدولة، وعجزه���ا عن جلم 
�شلوك اأع�شائها، الهيئة التي تاأ�ش�شت مع التا�شي�ش االول للمملكة، 
وكي���ف انها قدمت ال�ش���ورة القبيحة عن احلياة هن���ا، لكنني حني 
�ش���رت ب�  )الكورني����ش( وهو كناية ع���ن ال�ش���ارع الطويل املجاور 
ل�ش���ارع االمر تركي بالريا�ش فقد وجدت ان احلياة هنا ع�ش���فت 
بقوة بالهيئة وتاريخها القبيح. فقد اأن�شاأت احدى ال�شركات �شارعًا 
طوياًل هو االجمل واالأطول يف اململكة للم�شاة ال تدخله ال�شيارات 
وعلى جانبه االأمين اأقيمت ع�شرات املطاعم والكازينوهات تتخذه 
االأ�شر وامل�شاة بعامة طريقًا للنزهة يف معلم  معماري جميل، ترى 
فيه الن�ش���اء �ش���افرات ال يتحرجن من احد والقانون ملزم و�شارم 
يف التحر����ش هن���ا، واف�ش���ح عن �ش���ورة جدي���دة عن حي���اة املراأة 
التي ام�ش���ت تركن �شيارتها يف الباركنك وتتم�شى وحدها حا�شرة 

الرا�ش بثيابها التي تراها منا�شبة دومنا خوف من احد.
املجم���ع   اىل  ب�ش���يارته  ال�ش���عوديني  اال�ش���دقاء  اح���د  اأخ���ذين 
الدبلوما�ش���ي، وه���ي مباين حديثة �ش���يدت قبل اربعني �ش���نة على 
ط���راز البن���اء النج���دي الق���دمي، اتخ���ذت ملقار لل�ش���فارات و�ش���كن 
الدبلوما�ش���يني، فيه���ا اأ�ش���واق ومطاع���م وكازينوه���ات وحدائق،  
ي�ش���مح بزيارته للمواطنني، فكان فر�ش���ة ملعاينة احلياة من جانب 
خمتل���ف. وفيما كنا  نتحدث عن الطور اجلديد الذي يعاد مبوجبه 
مواجه���ة الع���امل وبروؤي���ة ٢٠-٣٠ الت���ي اعلنه���ا ويل العهد االمر 
حمم���د بن �ش���لمان راح �ش���ديقي يحدثني عن املنقلب يف �شيا�ش���ة 
اململك���ة اخلارجي���ة، التي ب���داأت تتوج�ش من اعتماده���ا الكلي يف 
عالقتها بامريكا، عرب اإقامة عالقات قوية مع ال�ش���ني ورو�ش���يا مبا 
فيها الت�ش���ليح والعالقات الدبلوما�ش���بًة، هنا �ش���عور عام وخا�ش 
يف املجتمع ال�ش���عودي ب���ان امريكا غر �ش���امنة وال اآمنة لالأخر، 
فهي واإيران طرفا تفاو�ش مبني على امل�ش���الح وغر معنيني باأمن 
وحياة ال�شعوب والدول، وما على اململكة اال ان تعتمد على �شعبها 

و�شيا�شتها اخلا�شة يف ر�شم م�شتقبل �شعبها.  
بع���د جتوال طوي���ل مرهق بني الكت���ب ودور الن�ش���ر الكثرة التي 
�ش���اركت يف املعر����ش كان علينا ان نبحث عن اللي���ل يف الريا�ش، 
وما اذا كان �شيم�ش���ي على االأ�ش���رة دومنا حتريك من ن�ش���وة لكن 
اال�ش���دقاء ال�ش���عوديني ب���ددوا املخ���اوف معلن���ني ب���ان )الريا�ش 
غ���ر(  العب���ارة الت���ي كان يفتخ���ر بقولها اهل ج���ّدة، ويف حلظات 
كانت ال�ش���يارات تقطع بنا �شارعًا واخَر وتعرب تقاطعا واخر حتى 
بلغن���ا مكانًا منتجعًا ه���و مما جنده يف مدنن���ا ويف املدن اجلميلة 
االأخرى، واذا بامل�ش���هد متغر متاما، فقد ن�شبت الطاوالت وطالت 
الزجاجات وكرثت االأقداح وتنف�ش ال�شحب اخليالء، يف ليل اوله 
نبي���ذ واآخره) حنيذ( وهو ا�ش���م الطبق اللذيذ الذي اأقامه االأ�ش���قاء 
االدب���اء م���ن جنران الت���ي تقع على احل���دود اليمني���ة، فيما حديث 
االدب وال�ش���عر ال���ذي ابت���دا بالعراق ومل ينته مب�ش���ر وفل�ش���طني 

وال�شعودية. 
 تتي���ح احلكوم���ة اجلدي���دة الف�ش���حة وا�ش���عة ل�ش���كانها يف تنف�ش 
احلي���اة ب�ش���كل اخر، فق ذهب���ت املخ���اوف، وا�ش���تبعدت الظنون، 
فف���ي البقعة التي �ش���متنا البارحة كانت هناك �ش���فوف من املباين 
الت���ي ان�ش���اأت النق�ش���اء اللي���ل و�ش���حب الب�ش���اط من حت���ت اقدام 
الت�شدد واملت�شددين لعلمها بان احلياة ال ت�شتقيم به، امنا باحلرية 
وامل�ش���اواة، ويف ال�ش���ارع االن  كانت عيني تر�ش���د عدد �ش���ائقات 

ال�شيارات اللواتي نرثت الريح �شعرهن.

م�شاهدات في معر�ض 
الريا�ض للكتاب

 طالب عبد العزيز

الق�ش����ايا  وتراك����م  اخللفي����ة  ه����ذه  و�ش����من 
اخلالفية، وتلك التي ت�ش����ب يف م�شلحتهما، 
الرتك����ي  بنظ����ره  بوت����ني  الرئي�����ش  التق����ى 
الزعيم����ان  ناق�����ش  �شوت�ش����ي.  اأردوغ����ان يف 
الق�ش����ايا اخلالفية الت����ي تراكم����ت كثًرا يف 
العالق����ات ب����ني البلدي����ن. وب����ادئ ذي بدء، ال 
تتطاب����ق روؤي����ة مو�ش����كو واأنق����رة يف تقيي����م 
الو�ش����ع يف �ش����وريا. وتتهم رو�ش����يا وتركيا 
بع�ش����هما البع�����ش بانته����اك اإتف����اق املنطق����ة 

االأمنية يف حمافظة اإدلب.
وا�ش����تغرقت املفاو�ش����ات ثالث �ش����اعات ومل 
تنت����ه بتوقي����ع اأي وثائ����ق. وم����ع ذل����ك، ف����اإن 
اأهمي����ة االجتماع كب����رة بالفعل يف حد ذاته. 
وم����ع ذلك، فاإن ه����ذا هو اأول اجتماع مبا�ش����ر 
ب����ني الزعيم����ني خ����الل ع����ام ون�ش����ف. وقطع 
بوتني م����ن اأجلها، العزلة الذاتي����ة التي ذهب 
اإليها ب�ش����بب ات�شاالته مع م�شابني بفرو�ش 
كورون����ا. اآخ����ر م����رة التق����ى فيها الرئي�ش����ان، 
اآذار  الرو�ش����ي والرتك����ي، يف �شوت�ش����ي يف 
الو�ش����ع  حديثهم����ا  مو�ش����وع  وكان   .2020
يف اإدل����ب، اآخ����ر املحافظ����ات ال�ش����ورية غ����ر 
اخلا�ش����عة ل�ش����يطرة حكومة ب�ش����ار االأ�ش����د. 
ان  املفرت�����ش  م����ن  كان  اخل����رباء،  واأجم����ع 
يكون الو�ش����ع يف اإدلب املو�ش����وع الرئي�شي 

للمفاو�شات بني الزعيمني
وع�ش����ية اجتماع����ه ببيوت����ني ق����رر اأردوغ����ان 
كم����ا يبدو، ومبب����ادرة منه، رف����ع املخاطر يف 
اللعبة الدبلوما�ش����ية مع رو�شيا. ففي حديثه 
اأم����ام اجلمعي����ة العام����ة ل����الأمم املتح����دة، اأكد 
م����رة اأخ����رى اأن ب����الده تعت����رب �ش����به جزي����رة 
تع����رتف  ومل  اأوكراني����ا.  م����ن  ج����زًءا  الق����رم 
ال�ش����لطات الرتكي����ة بن����واب جمل�����ش الدوم����ا 

من �ش����به اجلزيرة. ولي�ش من قبيل ال�ش����دفة 
اأن موؤ�ش�ش����ة االإ�ش����تراد والت�شدير الرو�شية 
ذكرتف����ي بي����ان بعد ذل����ك بوقت ق�ش����ر اأنهتم 
العث����ور يف الطماطةامل�ش����توردة م����ن تركي����ا 
على"فرو�����ش التجاعيد البني". وهذا يعني 
اأنه قد ال ُي�شمح لهم بدخول ال�شوق الرو�شية، 
مما �ش����يلحق ال�شرر باقت�ش����اد تركيا. وعادة 
االإ�ش����تراد  ه����راوة  مو�ش����كو  ت�ش����تخدم  م����ا 

ملعاقبة الدول غر املرغوب فيها.
ومن الوا�ش����ح اأن الو�شع حول اإدلب متوتر. 
وكانت  هناك منذ االأ�ش����بوع املا�ش����ي،تقارير 
احل����دود  اإىل  الرتكي����ة  الق����وات  نق����ل  ع����ن 
ال�ش����ورية. والهدف منها منع هجوم حمتمل 
لقوات ب�شار االأ�شد التي جتري اال�شتعدادات 
ل����ه على قدم و�ش����اق، بح�ش����ب و�ش����ائل اإعالم 
تركية. وانتقد وزير الدفاع الرتكي خلو�شي 
لقي����ادة  اجتم����اع  يف  اأيل����ول،   27 يف  اأكار 
القوات امل�شلحة يف البالد، ب�شدة االإجراءات 

الرو�شية يف منطقة ال�شراع ال�شوري.
كم����ا اأن اأنقرة غر را�ش����ية عن زيادة ن�ش����اط 
الط����ران الرو�ش����ي، ال����ذي بح�ش����ب رويرتز 
واأدىل  اإدل����ب.  اأرا�ش����ي  با�ش����تمرار  يق�ش����ف 
اأكار بت�ش����ريح غام�ش للغاية مفاده اأن تركيا 

اأمنها. �شمان  تنجح" يف  اأن  "يجب 
وقب����ل اأ�ش����بوعني من زي����ارة اأردوغ����ان، وقع 
حدث اأثار ا�ش����تياء ال�ش����لطات الرتكية ب�شكل 
كبر.حيث و�شل ب�ش����ار االأ�شد اإىل مو�شكو. 
ع����الوة على ذلك، مل يتم االإع����الن عن زيارته. 
ويف اجل����زء املفتوح من اللقاء، اأ�ش����ار بوتني 
اإىل اأن الع�ش����كريني االأجان����ب املتمركزين يف 
االأرا�شي ال�شورية دون موافقة االأمم املتحدة 
ودم�ش����ق الر�ش����مية يرابط����ون هن����اك ب�ش����كل 

غر قانوين، وهذه هي "امل�ش����كلة الرئي�ش����ية 
ل�ش����وريا". واجلي�����ش الرتك����ي يتواج����د يف 
اإدل����ب م����ن دون ترخي�����ش م����ن االأمم املتحدة 
وال م����ن االأ�ش����د. �ش����حيح اأن وجوده����م ن�ش 
علي����ه اتفاق ب����ني بوتني واأردوغ����ان، لكن كما 
قال اأكار، فاإن مو�ش����كو تنتهكه. بدوره، اأ�شار 
وزير اخلارجية الرو�شي، �شرغي الفروف، 
اإىل اأن االأتراك ال يوفون بالتزاماتهم ال�شابقة 
تعبره،ب����ني   ح����د  اإدلب،عل����ى  يف  بالف�ش����ل 
االإرهابيني.  وهو  العقالء" عن  "املعار�شني 
ي�ش����ر به����ذا اإىل جمموعت����ي "هيئ����ة حترير 
ال�ش����ام" و "جبهة الن�ش����رة" املحظورتني يف 
رو�ش����يا االحتادية. وقال الفروف اإن ق�ش����ية 
ف�شل االإرهابيني عن املعار�شني �شتناق�ش يف 

اجتماع يف �شوت�شي.
وم����ع ذلك، مل يذكر اأردوغ����ان وال بوتني، قبل 
بدء حديثهما اإدلب يف ت�ش����ريحاتهما العلنية 
لل�ش����حافة. وحتدثا عن اجلوان����ب االإيجابية 
للتع����اون املتبادل. وقال بوت����ني اإن "عالقاتنا 
الفًت����ا  اإيجاب����ي"،  ب�ش����كل  وتتط����ور  تتط����ور 
االنتباه اإىل تعزيز االت�ش����االت االقت�ش����ادية 
ب����ني البلدين. ووفًق����ا له، مل تعو�ش رو�ش����يا 
وتركيا اخل�ش����ائر التي تكبدتها العام املا�شي 
����ا من  ب�ش����بب الوباء فح�ش����ب، بل زادت اأي�شً
حجم التبادل التجاري بن�ش����بة 30 ٪. و�ش����كر 
اأردوغان بدوره رو�ش����يا على م�ش����اعدتها يف 
الق�ش����اء على حرائ����ق ال�ش����يف، وعلى تدفق 
ال�ش����ياح الرو�����ش. كم����ا اأ�ش����ار اإىل اأن الكتل����ة 
االأوىل م����ن حمط����ة Akkuyu NPP، الت����ي 
يتم بناوؤها من قبل متخ�ش�ش����ني من االحتاد 
الرو�ش����ي، قد يتم افتتاحها العام املقبل. ويف 
تلميح، ولي�ش ب�ش����كل مبا�ش����ر، ذكر اأردوغان 

التع����اون  �شوت�ش����ي:اأن  اإىل  زيارت����ه  ع�ش����ية 
الثنائ����ي مي����ر يف اأ�ش����عب حلظة. وذل����ك الأن 
تركيا اعلنت اأنها م�ش����تعدة ل�ش����راء جمموعة 
امل�ش����ادة  ال�ش����واريخ  اأنظم����ة  م����ن  جدي����دة 
للطائرات من طراز S-400 من رو�شيا. فيما 
اأث����ار الكوجنر�����ش االأمريك����ي م�ش����األة فر�ش 
العقوبات �ش����د اأنقرة ب�ش����بب هذه ال�ش����فقة. 
وق����ال اأردوغ����ان "قدمن����ا  للجان����ب االأمريكي 
خط����وات  هن����اك  الأن  الالزم����ة  االإجاب����ات 
جم����ال  وال  واأجنزناه����ا  بالفع����ل  اتخذناه����ا 
للعودة يف هذا ال�ش����دد". لذلك اأملح ب�ش����فافية 
اإىل ا�ش����تياء الوالي����ات املتحدة م����ن التعاون 

الع�شكري التقني بني رو�شيا وتركيا.
ذك����ر  الرتك����ي،  الزعي����م  ولي�����ش  بوت����ني،  اأن 
ال�ش����راع  ومنطق����ة  ليبي����ا  وكذل����ك  �ش����وريا، 
ال  نق����اط  وه����ي   - االأذربيج����اين  االأرمن����ي 
تتطاب����ق فيه����ا م�ش����الح البلدي����ن م����ن ن����واح 
كثرة. ولكن الزعيم الرو�شي جاء بها كاأمثلة 
على التع����اون "الناجح للغاي����ة" بني البلدين 

على ال�شاحة الدولية.
رمب����ا مه����دت ه����ذه املقدم����ة ال�شل�ش����ة حلوار 
�شعب جرى خلف اأبواب مغلقة، وكما افادت 
اخلدمات ال�شحفية لكال الرئي�شني م�شبقا ان 
االإجتم����اع لن ينتهي بتوقي����ع اأي وثائق. بعد 
كل �ش����يء، حت����ى لو مل يج����ري ذكر �ش����وريا، 
وليبيا وناغورنو كاراب����اخ حيث يتفاعل كال 
البلدين، ولكن لي�ش من دون م�شاكل خطرة. 
هذا يتعلق يف املقام االأول بالو�ش����ع الليبي. 
اإذ تتم�ش����ك تركي����ا ورو�ش����يا بوجه����ات نظ����ر 
متعار�ش����ة متاًما ب�ش����اأن م�ش����ر الت�ش����كيالت 
امل�ش����لحة االأجنبية على اأرا�ش����ي ه����ذا البلد. 
وهن����اك اأي�ش����ا يرابط جن����ود اأت����راك. وترى 

اأنق����رة م����ادام ان و�ش����ول جنوده����ا اإىل ليبيا 
ج����اء باالتف����اق مع حكوم����ة فايز �ش����راج، فاإن 
قرار موؤمتر برلني بح�ش����م الو�شع يف البالد، 
وال����ذي يق�ش����ي بان�ش����حاب جمي����ع الق����وات 
االأجنبي����ة، ال ينطب����ق عل����ى تركي����ا. االأتراك، 
بح�ش����ب الراأي الذي ع����رب عنه وزي����ر الدفاع 
نف�شه، لهم احلق يف البقاء يف ليبيا حتى بعد 
كانون االأول، عندما يتم الت�شويت يف جميع 
اأنح����اء ليبي����ا وينتخ����ب برمل����ان جدي����د. فيما 
تلفت مو�ش����كو النظر اإىل اأن حكومة ال�شراج 
لي�ش����ت �ش����وى واحدة من  االأطراف امل�شاركة 
يف احل����رب االأهلي����ة الليبي����ة. لذل����ك، من غر 

القانوين االعتماد على قرارها. 
كم����ا اأن هن����اك العدي����د م����ن االأ�ش����ئلة املتعلقة 
ال�ش����راع  منطق����ة  يف  الو�ش����ع  بت�ش����وية 
االأرمن����ي االأذربيج����اين. فقد م�ش����ى عام على 
انته����اء احلرب. ومع ذل����ك، فاإن نق����اط اإعالن 
وق����ف اإط����الق الن����ار مل تنف����ذ بالكام����ل. بع����د 
م����رور ع����ام عل����ى ال�ش����راع، وال يزال و�ش����ع 
ت����زال  غ����ر وا�ش����ح. ال  كاراب����اخ  ناغورن����و 
كاراب����اخ وعا�ش����متها  ناغ����ورين  جمهوري����ة 
�ش����تيباناكرت موجودة، وال تزال اأذربيجان 
ال تع����رتف بها. وع�ش����ية االجتماع بني بوتني 
واأردوغ����ان، ا�ش����تبعد الرئي�����ش االأذربيجاين 
اإله����ام عليي����ف اإمكاني����ة من����ح اأي حك����م ذاتي 
الأرم����ن كاراب����اخ. كل ه����ذا يجع����ل احتمالي����ة 
تكرار االأعمال العدائية عالية للغاية، خا�ش����ة 
بعد اأربع �ش����نوات، عندما تنتهي والية قوات 
حفظ ال�ش����الم الرو�ش����ية. وهذا يعني اأنه يف 
العالقات بني االحتاد الرو�ش����ي وتركيا، التي 
تولت دور الراع����ي الأذربيجان، ال يزال هناك 

مو�شوع اآخر قد يكون مت�شارًبا.

حتديات تواجه العالقات الرو�شية/ الرتكية وتطويرها
تاريخيــا ظلت الغيوم دائمــا تخيم على العالقات بين رو�سيــا وتركيا، واأكت�سبت في مراحــل طابع العداوة، 
وانفرجت في اأخرى. وتتميز المرحلة الراهنة بان البلدين ي�سعران بالحاجة اإلى بع�سهما البع�ض الآخر، 
وا�ستفادا من درو�ض التاريخ البليغة، وقررا التعاي�ض ب�سالم و�سراكة، والأهم الف�سل بين الق�سايا الخالفية، 
وتلــك التي ت�سب في م�سلحــة كال البلدين. وربما �ساعد الرئي�سان فالديمير بوتين ورجب طيب اوردغان، 
اللذين يرى مراقبون وجود ت�سابه كبير في �سخ�سيتيهما ونهجهيما ال�سيا�سي البراغماتي،على تر�سيخ هذه 
المعادلة، ولكن ثمة عوامل خالفية قد تعمل على اإجها�ض المكت�سبات التي تم تحقيقها في العالقات بين 

الجارتين.

داع���������������ض ف�������ي ال����م����خ����ي����م����ات

ج������������اري االن�����ت�����ظ�����ار
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ُترى من هو ال�شخ�ص املثقف؟ ومتى ميكن القول، اأن هذا الإن�شان 
اأو ذاك، يتمت���ع بثقاف���ة رفيع���ة؟ مت���رُّ كلم���ة مثقف اأمامن���ا كل يوم، 
م�شحوب���ة بهالة م���ن الوهج واللمع���ان، و�شارت �شهل���ة الإطالق، 
وكاإنه���ا تل���ك الدوائ���ر الت���ي تعل���و �شط���ح البح���رة ول ن�شتطي���ع 
الم�ش���اك بها، رغ���م اننا نرمي الكثر م���ن الأحجار. ل�ش���ُت متاأكدًا 
م���ن ع���دد التعريف���ات التي ت�ش���ر اىل الثقاف���ة اأو حت���ى متيقن من 
�شحته���ا، لك���ن ما يهمني هنا ه���و اأن الثقافة يف جان���ب كبر منها، 
اإ�شل���وب حياة وطريقة �شهلة وحيوي���ة للتعامل دون تعقيدات، هي 
احل�ش���ارة ال�شغرة الت���ي بداخل كل �شخ�ص، اإنه���ا ال�شلوك الذي 
يجم���ل كل ت�شرفاتن���ا، وكيف مند يد العون ونب���دي راأيًا نابعًا من 
حر�ص وحمبة، ولي�ص لغر�ص الإ�شتعرا�ص الرخي�ص للمعلومات. 
اأحد معاين الثقافة قامو�شيًا هو الرمح املربي واملهذب وامل�شتقيم. 
وبه���ذا يك���ون التهذيب اأ�شا����ص الثقاف���ة. فلماذا نقف���ل �شخ�شياتنا 
اإذن عل���ى اآراء متع�شبة ورمبا هدامة وت�ش���يء لالآخر يف كثر من 
الأحي���ان؟ الثقاف���ة ه���ي العدل وع���دم التحيز بني النا����ص حتت اأية 
ذريعة، هي اأن ل ترفع �شوتك يف نقا�ص ب�شيط ثم تدعي باأنك قراأت 
الكثر من الكتب. دع الكتب واملهرجانات ومعار�ص الر�شم لبع�ص 
الوقت، اإترك العزاءات ومنا�شبات الأفراح والأتراح برهة، واإفتح 
اأزرار قمي�ش���ك وقلب���ك لتمتل���يء روح���ك بالهواء الط���ري الطيب. 
الثقاف���ة ل ت�شنعه���ا امل�شطلح���ات املبهمة والغام�ش���ة ول الوظيفة 
املرموق���ة، ول اإمتالك �شيارة جيدة اأو حتى بيتًا وا�شعًا، بل هي اأن 

متلك روحًا وا�شعًة، وروؤية وا�شحة وقلبًا كبرًا وعطوفًا. 
ق���د متنح���ك الكتب اأجنحة، لكن ل تن�ص  باأن���ك اأنت الطائر، فالكتب 
هي املفتاح فقط، ول يعني انك بامتالك هذا املفتاح �شتدخل الغرفة 
ال�شحيح���ة دائمًا، بل رمب���ا �شتقفلها عليك ب���ذات املفتاح. كذلك من 
يق���وَل ب���اأن املثقف ه���و ال�شخ�ص ال���ذي ل يخط���يء اأب���دًا وحياته 
م�شتقيم���ة كح���د ال�شيف، فهذا ه���و الإدعاء بعينه. ف���ال تعتد براأيك 
كث���رًا وَتَعلََّم م���ن اأخطائك كما تتعل���م من الآخري���ن، دون احلاجة 
للزعم باأنك تعرف الكثر يف هذا املو�شوع اأو تلك امل�شاألة. ومثلما 
يك���ون التع�ش���ب ع���دو الثقاف���ة واملعرف���ة والتط���ور، فالعي�ص يف 
املا�شي هو اأي�شًا عدو لتطور ثقافتك. عليك اإ�شتلهام املا�شي جلعل 
الم���ور اأ�شهل واكرث ج���دوى، ولو �شبهنا احلي���اة ب�شجرة كبرة، 
فالتاري���خ هو جذور هذه ال�شجرة، بينما احلا�شر هو ثمارها التي 
علين���ا اإلتقاطها، وامل�شتقبل هو ما �شنفعل���ه بهذه الثمار الطيبة كي 
يكون لها معنى ولنا جدوى، حتى لو تغرت اأ�شاليبنا، فالإختالف 

والتغير هما �شر جمال هذه احلياة. 
نح���ن نتعرُف على هوية التفاح���ة والكر�شي والتلفون والكثر من 
ال�شياء الأخرى من خالل مظهرها اخلارجي، لذا فالنظر يف املراآة 
�شروري لروؤية اإن كانت كلماتنا ت�شابه ما نحن عليه، واإل �شنكون 
بياع���ي كالم، فكيف لنا اأن ننادي بجمال الكلمة و�شياغة العبارات 
مث���اًل ونحن ل نبايل بتهذي���ب مظهرنا؟ وهذا ي�شب���ه من ي�شر اىل 
رومان�شي���ة وعذوبة اللوحات الفني���ة وهو ل يهتم جلمال بيته؟! ل 
تكتم���ل الثقافة �ش���وى مبمار�شة احلياة وال�ش���ر يف دروبها بي�شر 
وجم���ال، فهي التكوين النهائ���ي لالإن�شان بكل ما يحمل���ه من اأفكار 
ورفعة واإيث���ار. حتى الإبداع �شيء اآخر ول يرتبط دائمًا بالثقافة، 
فه���وؤلء لي�ش���وا مثقفني م���ن يتوهمون ان كتاب���ة ق�شيدتني جتعلك 
مثقف���ًا كب���رًا اأو اأن تر�ش���م ب�شع���ة لوح���ات لتمتلك بعده���ا نا�شية 
الثقاف���ة، والأده���ى من ذلك هو حني يظن العديد م���ن النا�ص اأن من 

يحمل �شهادة درا�شية يكون مثقفًا بال�شرورة. 
يعتق���د الكث���رون اأن الكت���اب �شيئ���ًا اأ�شا�شيًا لتكوي���ن املثقف، نعم 
الكتاب هو الأ�شا�ص يف بناء بيت الثقافة، لكن علينا اأن ننتبه للبناء 
ال���ذي �شياأت���ي فوق هذا الأ�شا����ص، والذي ل يكتم���ل �شوى بتنف�ص 
احلي���اة ذاتها، يف طريقة الأكل وال�ش���رب والنقا�ص وامل�شي واإلقاء 
التحية، يف النظر بعيني حمدثك باإهتمام. اأن تكون م�شتمعًا جيدًا 
ملا يقوله اأو يتحدث به من ي�شاركك ذات الطاولة، فاأنَت بذلك متنحه 
ج���زًء م���ن وقتك، وهو اأثمن �ش���يء ميكن اأن تقدم���ه لالآخرين، لأنك 
بب�شاط���ة ل متلك منه الكث���ر حتى لو ع�شت حي���اة طويلة. الثقافة 
ه���ي اأن تقول القليل وبالوقت املنا�ش���ب، ل اأن تتظاهر باأنك الذكي 
الوحيد يف اجلل�شة. اأن تكون اأكرث اإ�شرتخاًء وحيوية، ول تتوقف 
عن���د كل �شغرة وكبرة، ف���ال وقتك ول وقت الآخري���ن يت�شع لكل 
�ش���يء، ول حت���اول اأن تكون قدي�شًا وتر�ش���ي اجلميع، لأننا كب�شر 

جمبولني على الإختالف. 
ولكي مت�شي مع احلياة ب�شهولة وي�شر، تخل�ص من اأثقال �شغرة 
تن���وء بحمله���ا، اأ�شياء مل تعد تنف���ع يف يومنا ه���ذا. فاأم�شك مق�شًا 
و�شذب الكثر من الأذيال العالقة بثيابك، كي ت�شبح م�شحوذًا مثل 

ذلك الرمح الذي جاءت منه كلمة ثقافة.

قد تمنحك �لكتب �أجنحة، لكن ال 
تن�ش باأنك �أنت �لطائر، فالكتب 

هي �لمفتاح فقط، وال يعني �نك 
بامتالك هذ� �لمفتاح �ستدخل 

�لغرفة �ل�سحيحة د�ئمًا، بل ربما 
�ستقفلها عليك بذ�ت �لمفتاح.

فاروق �سبري
م�شرحي

ترجمة :عدوية �لهاللي 

محطة �لقطار وبال�سبط ر�سيف 
�لمحطة كان ف�ساء �لعر�ش.

�لفنيون، �لممثلون �أكملو� تهيئة 
�لف�ساء و�لجمهمور كان ينتظر 

بدء عر�ش م�سرحية )�لميت 
مات(، فجاأة ينتبه �لجميع ل�سوت 

علي �لزيدي وهو يقول بلهجته 
�لجنوبية �لعذبة : �أحبتي 

عذر�ً منكم قررنا نقل �لعر�ش 
�إلى �لمتحف رجاًء توجهو� �إلى 

هناك.....
وكّنا هناك......

 م�شطبتان منف�شلت���ان جتل�ص على كل واحدة 
منهم���ا �شخ�شيتا، ه���و: )1( وه���و)2( وكاأنهما 
منحوحتان قادمتان قبل 1000عام، اأر�شيتهما 
ف���راغ بي�ش���اء وخلفهم���ا ج���داران منف�ش���الن 
اأبي�شان، كالكفن بيا�ص الأر�شية واجلدرارين 
اللذي���ن يف�ش���ل بينما �شق م���ن ال�ش���واد يدخل 
خالل���ه موظف املتحف اإىل اخل�شبة يف حماولة 
الب�ش���ري  ال�شي���اق  يف  التغري���ب  حال���ة  لب���ث 
والفك���ري ومث���ل ه���ذا الدخ���ول يتك���رر مل���رات 
عدي���دة منه���ا م�شه���د يح���اول م���ولي وغ���ودو 
النهو�ص م���ن على م�شطبتهم���ا لكنها ي�شقطان 
الأر����ص، هن���ا يدخ���ل املوظ���ف ي�شعرن���ا ب���ان 
التمثال���ني لبد م���ن اإعادتهم���ا اإىل مكانهما مثل 
ه���ذه املحاول���ة للتغريب منحت طاق���ة اإيجابية 
للتوا�ش���ل وامل�شاجل���ة ب���ني العر����ص ومتلقيه 
ويف العر����ص يف �شياقاته الب�شرية واملقروءة 
اإن�شغل الزيدي مثل برتولد بري�شت وهويعمل 
يف عرو�شه امل�شرحية على )حترير املتفرج من 
الوهم لإثارة حا�شة النقد لديه، مل يلغ الندماج 
واإ�شتعمل���ه يف  م���ا وّظف���ه  بق���در  امل�ش���رح  يف 
احلدود الالزمة حت���ى ل توؤدي املغالة فيه اإىل 
اإ�شتالب كامل للمتفرج “ كتاب امل�شرح امللحمي 
العربي���ة  الهيئ���ة   / الناج���ي  �شعي���د  لدكت���ور 
للم�شرح(، وه���ذه املحاول���ة الإخراجية الذكية 
نف���ذ البع���د الأ�شا�ش���ي منه���ا املوظف)حت�ش���ني 
داح����ص( بتقنّي���ة اأدائية �شامت���ة ولكنها معرّبة 
وموؤث���رة وهذا الأم���ر الإغرتابي جت�ّش���د اأي�شًا 
يف ب���ث من�ش���ق املوؤث���رات واملو�شيقي���ة )ناظم 
ح�شني(لالأغني���ة ال�شجية العراقي���ة )األهجر مو 
ع���اده غريبة( وال���ذي اأ�شهمت باإمتي���از اإبداعي 

يف الت�شكيل ال�شينوغرايف .
وحينما اأدحلنا الزي���دي اإىل املتحف كان يدرك 
اأن �شم���ت امل���كان والأج�ش���اد �شتف���وح منهم���ا 
ري���اح التاريخ ال�شاخب���ة والناطق���ة بحكايات 
فيه���ا الكثر م���ن الفنتازيا وطقو����ص الأ�شاطر 
والوقائ���ع تل���ك الري���اح التاريخي���ة -اإنطلق���ت 
ع���رب ماطور �شخ الهواء حملها موظف املتحف 
وه���و يهّز�شكوني���ة امل�شه���د الب�ش���ري، ري���اح، 
ه���واء املاط���ور يح���ّرك، ٌيبعرث خ�ش���الت �شعر 
اجلثتني، التمثالني اجلال�شني على امل�شطبتني، 
ف���وق  جال�ش���ان  اأنهم���ا  تخّلي���ت  مل���اذا  اأدري  ل 
كر�شني كمج�شمني على اجلدراين البي�شاويني 

املنف�شلني يف و�شط اخل�شبة.
هنا بادر اإىل ذهني ت�شاوؤل : ملاذا ف�شل الزيدي 
اأو رمبا ال�شيناغرافيت علي ال�شوداين املتحف 

ومل يختارا املقربة كف�شاء للعر�ص!!؟؟
�شاأت���رك الإجاب���ة الوا�شعة على ه���ذا الت�شاوؤل 
الأن ورمب���ا اأجده���ا يف �شي���اق كتابتي هذه مع 
اأين اأع���رف جل ن�شو�ص الكات���ب علي الزيدي 
ونتائ���ج  ومظاه���ر  وفع���ل  برائح���ة  مزدحم���ة 

امل���وت الذي ح�ش���ر كنقي����ص اأو ت���واأم للحياة 
وهواج�شه���م  واأماكنه���م  واإ�شتح�شراملوت���ى 
من���ذ  واإن�شغالته���م  واأحالمه���م  و�شراعاته���م 
والأكدي���ة  والبابلب���ة  الأ�شاطراال�شومري���ة 
والإغريقية والفرعونية واحلكايات ال�شفاهية 
والن�شو����ص الكتابي���ة واإىل اأدب وفن ع�شرنا 

احلايل.
ولأنها كتبت بعد حروب جمانية وجنونية فاإن 
ن�شو�ص الزي���دي امل�شرحية ولنق���ل يف اأغلبها 
يزدح���م بح�شور قا�شي ومري���ر للموت الذي ل 
يجعل الكات���ب منه-املوت- اأط���الل بكاء واإمنا 
بالعك����ص يدع���و �شخ�شي���ات تل���ك الن�شو����ص 
وحميطه���ا ويدعونا نحن املتلق���ني اإىل التفكر 
وط���رح الت�ش���اوؤلت الك���ربى لن امل���وت كفعل 
وح�ش���ي ومفهوم وجودي )مل يع���د هو النهاية 
الرتاجيدية املاأ�شاوية حلياة ال�شخ�شية، واإمنا 
ه���و عتبة وتوطئ���ة للدخول اإىل ع���وامل اأخرى 
تنفت���ح عل���ى خط���اب �ش���ري وم�شم���ر يتفجر، 
ينزاح عندما تنعتق الروح الدرامية من غالفها 
)اجل�شد( وي�شبح ما هو م�شكوت عنه ومق�شي 
يف احلياة متح���وًل وحا�شرًا ب�ش���كل تداع حر 
و�ش���رورة جدلي���ة واعي���ة حتاك���م وتق�ش���ي 
وت�ش���در اأحكام فيم���ا بعد امل���وت( مثلما تقول 
الباحث���ة زينب اآياد حممد، ومثلما فعل الزيدي 

يف بثه املكتوب واملرئي ....
فاملوتى عند الزي���دي ي�شكلون اأبطال ن�شو�شه 
يلتق���ون،  يختف���ون،  يظه���رون،  امل�شرحي���ة، 
يختلف���ون م���ع الأخري���ن ل ك�شحاي���ا للحروب 
والقه���ر والطغاة واإمن���ا كاأنهم اأحي���اء يرزقون 
واأحالمه���م  وخوفه���م  هواج�شه���م  يعلن���ون 

وعرثاته���م وخيباته���م واأحقاده���م واأوهامه���م 
ويقنّياتهم ويتحدثون بلغة �شاخرة �شوداء عن 

ما م�شى وينتظرون ما �شياأتي.....
عر����ص  يف  املوق���ف  وح����ص  كان  والإنتظ���ار 
)املي���ت م���ات( وحت���ى يج�ش���د ب�شري���ًا وفكريًا 
وظه���ر ت�شّي���د الإنتظ���ار الوح�شي م���ع توا�شل 
�شخ�شيت���ي هو”1 مولي« وهو« غودو2« يف 
ط���رح الت�ش���اوؤلت املريرة حول تاأخ���ر )املنقذ( 
ال���ذي ط���ال اإنتظ���اره ب�ش���كل موج���ع ومري���ب 
حت���ى يجعل )مولي-حم�ش���ن خزعل( يت�شاءل 
بتلميح ج�ش���دي يف�شح عن الإح�شا�ص باملرارة 
وب���دء الرف����ص ل�شن���اع تري���اق الإنتظ���ار: اأية 

�شلطة ب�شعة هذه التي �شنعت الإنتظار.....
ت���ارة  لالإنتظ���ار  الرف����ص  ح���الت  وتتنام���ى 
بالبوح واإظه���ار الياأ�ص كما ّدل على ذلك طريقة 
ن�شه���ده  وال�شل����ص  البط���ئ  امليكانيك���ي  الأداء 
م���ع �شخ�شية )غ���ودو( وهو يدخ���ن !! واأخرى 
بال�شخري���ة ال�ش���وداء ونلم����ص اأي�ش���ًا اإندف���اع 
)م���ولي وغ���ودو( اإىل م���دى اأخ���ر ي�شخ�ش���ه 
املمث���الن بتعب���رات ج�شدية و�شوتي���ة تر�شم 
اليقينّي���ات  بني���ة  ف�ش���ح  الإ�شرارعل���ى  حال���ة 
الظالمي���ة واملتمثلة يف افي���ون )حقنة لإنتظار 
رة والقاتلة واأهداف من ينفثه  املُخِل�ص( املخ���دِّ
ك�شم���وم وي�شوقه تغطي���ة لوجوههم القبيحة : 
خلقت���َك ال�شلطُة مثلما خلقتني كم���ا يبدو.. من 
اأج���ل اأن نتح���ّوَل اىل حقن���ٍة خمدرٍة ل���ن ينتهي 
مفعوله���ا، من اأجِل اأن مي���وَت ال�شوت ويعي�ص 

ال�شمت يف البيوِت وال�شوارع.
 وبلعب���ة دراماتورجي���ة و�شينوغرافي���ة ذكي���ة 
وراف�ش���ة وخالق���ة لطقو����ص �شوفي���ة متنورة 

امل�شرح���ي  امل�شه���د  ل�شائدي���ة  متج���اوزة  وب���ل 
املكت���وب واملرئي وملفاهيم الكه���وف )الفكرية( 
والإجتماعية وبع�ص من ثالوثها )املقد�ص( يف 

العراق والوطن العربي
 اإ�شتدرجنا الزيدي وعلي ال�شوداين اإىل ف�شاء 
املتح���ف، اإىل م�شاحة حم���دودة جغرافيًا حيث 
الت�شكي���الت الب�شرية املكثف���ة واملح�شورة يف 
بقع���ة ل تتج���اوز 3 اأمت���ار مربع، حي���ث الأداء 
اجل�ش���دي وال�شوت���ي املتق���ن واملق���ن واحل���ّر 
اإنتظ���ار  وي�شبقن���ا  الإيقاعي���ة  تنويعات���ه  يف 
موح����ص- ٌمعطل وعيه- للمنق���ذ، حيث واجهنا 
�شم���ت املنحوتات ورهبة اإنتظارها ال�شرمدي، 
واملنظ���ور منه���ا متثال���ني، جثت���ني، �شخ�ش���ني 
بيا����ص مالب�شهما، ملمح وجهيهم���ا ملبد بطني 

القرب اأو غبار الإنتظار.
�شخ�شيت���ا  تظه���ر  العر����ص  ب���دء  وم���ع 
مولي)حم�شن خزع���ل( وغودو)خملد جا�شم( 
يتب���ادلن الت�شاوؤل والديال���وج واحلركة ببطء 
باإح�شا����ص  الأ�ش���واء اخلافت���ة،  ثقي���ل تظلل���ه 
الت�ش���وف  بجم���ال  م�ش���اء  لكن���ه  خمن���وق 
�شوتي���ة  مو�شيقى-موؤث���رات  وتعا�ش���ره 
كاأنه���ا جنائزي���ة لناظ���م ح�شني، وه���ذا التمهيد 
ال�شينوغ���رايف الدراماتورجي دفع املتلقي اإىل 
ف�ش���اء العر�ص، حيث يتلم����ص لقطة بعد لقطة، 
نظرة بع���د نظرة، تورية بع���د تورية، م�شهدية 
بعد م�شهدي���ة، وح�ش���ة ووح�شية اإنتظ���ار األف 
ع���ام ولكن �شع���رت ولنقل �شاه���دت )م�شاهدتي 
اإفرتا�شي���ة( بع�ص �شكان املتح���ف الأزليني من 
الألهة، اأنليل،ع�شتار، كلكام�ص، اآ�شور بانيبال، 
وحموراب���ي ونبوخن�ش���ر وقف���وا، نه�شوا من 

�شباتهم وفيم���ا احل�شد خلفهم م���ن ال�شومريني 
وال�شوري���ني والبابلني والأكدي���ني املقطوعي 
عل���ى  جال�ش���ني  العر����ص،  ح�ش���روا  الأرج���ل 
الكرا�شي املك�شورة وي�شرخون ب�شوت واحد 
م���ع الزيدي، حم�شن خزعل، خمل���د جا�شم : اأن 
اإنتظارنا للمنقذ اإمت���دد ل�����7000 اآلف عام قبل 

امليالد، كفاكم الإنتظار امللفق لأن :
اليا�شم���ني يف  ذُب���َل  وق���د  تاأت���ي  اأن  املهزل���ُة.. 
اأرواِحنا، املهزل���ُة.. اأن ينق�شي العمر وعيوننا 
عل���ى درِب���ك ولي�ص هن���اك حتى ظلِّ���َك، املهزلُة.. 
يرونك �شيفًا طوي���اًل واأنت ل�شت �شوى فرا�شة، 
احلي���اة  تنتظ���ُر  واأن���ت  مت���وَت  اأن  املهزل���ُة.. 

لتعي�شها...!
الفو�شى.. اأن جتَد نف�شك ُمنتَظرًا ومنتِظرًا يف 
ها، الفو�ش���ى.. اأن تتعَب وت�شقى  اللحظ���ِة نف�شِ
وتت���اأمَل م���ن اأج���ِل اأن تعي�َص ومت���وت واأنَت مل 
تع����ص، الفو�شى.. اأن ُتول���َد يف و�شِط اخلراِب 
وتعتق���دُه احلياُة التي جئ���َت اإليها دون موافقٍة 

خطيٍة منك...!
يف  امل�شهدية)الإفرتا�شية(�شّكلته���ا  ه���ذه  يف 
خمليتي من موؤث���رات واإيحاءات كانت طقو�ص 
العر����ص، ف�ش���اء خ�شب���ة بن���ي م���ن حمدودي���ة 
الإك�ش�ش���وارات،  البارت�شن���ات،  الو�شائ���ل، 
املالب����ص، الإ�شاءة طقو�ش���ًا ب�شرية ب�شياقاتها 
املتنوع���ة الهادئة يف ظاهرها لكن باطنها ثائرة 
يف اإيقاعاته���ا ال�شانعة للمتع���ة والروؤية وهي 
متت���زج مع الٌبعد الكتاب���ي وتورياته ال�شاخبة 
اخلاّلق���ة وم���ع اأداء ال�شاحري���ن حم�شن خزعل 
)م���ولي(  ُي�شِخ�ش���ان  وهم���ا  جا�ش���م  وخمل���د 
يف  متق���ن  متثيل���ي  اإ�شل���وب  ع���رب  و)غ���ودو( 
ال�ش���وت ومع���رّب يف اجل�ش���د رغ���م حمدودي���ة 
ُتعِط���ل  مل  والت���ي  ال�شينوغرافي���ا  جغرافيت���ة 
جتل���ي طقو����ص الفرج���ة وخا�ش���ة يف م�شه���د 
ير�ش���ل املمثالن)حم�شن وخملد( وجع)املهزلة( 
وهزمية اإنتظارهم���ا ل��)املنقذ( ب���اأداء كوميدي 
�ش���وداء �شاح���ريف اجل�ش���د وال�ش���وت، فرج���ة 
م�شرحي���ة عراقي���ة الهوي���ة ومنتمي���ة لوقائ���ع 
اليومي���ة  باإرها�شاته���ا  العراقي���ون  عا�شه���ا 
لنتوق���ف عن���د لقطة فرجوية مكثق���ة يف ال�شكل 
والكلم���ة لكنه���ا عميق���ة الدللة والوج���ع، لقطة 
الأمه���ات والب���اء وعي���ون  تنط���ق بح�ش���رات 
الأطف���ال منذ �شن���وات احل�ش���ار واإىل جمرات 

طغاة اليوم :
واخلبز؟ هو1: 

ياب�ص جدًا. هو2: 
هو1:نقعه باملاء

هو2: �شتظل روحه ياب�شة
بهذه اللغة ال�شاخ���رة واملوجعة ُيج�شد الزيدي 
كموؤل���ف ودراماتورجي واملمث���الن ال�شاحران 
)خملد وحم�ش���ن( رويتهم ال�شدامية مع �شّناع 
القهر واحل���روب والذل لذلك نلم�ص كل نطق له 
دلل���ة وكل حرك���ة لها اإ�ش���ارة، ر�شائ���ل ب�شرية 
كتابي���ة اأر�شله���ا العر�ص لها كو�شائ���ج وتفاعل 
م���ع واقع امل�شاهد املعا�ص املري���ر ومنها تنطلق 
الكا�شف���ة  واجلريح���ة  اجلارح���ة  الت�ش���اوؤلت 
للم�شتور والفا�شحة للمعل���ن والعر�ص الباذخ 
يف كثاف���ة لغت���ه الديالوجي���ة والب�شرية تخلق 

ده�شة و�شدمة عند املتلقي.
 لذل���ك ف���اإن عر����ص )املي���ت م���ات( ال���ذي اإنتهى 
بع���د اأكرثاأربع���ني دقيق���ة مل ينت���ه تاأث���ره ومل 
مي���ت ح�شوره، اإنه لن يغادرعق���ل امل�شاهد بعد 
مغادرت���ه ال�شال���ة، �شتتوا�شل افاق���ه اجلمالية 
وتتو�ش���ع جغرافيت���ه الروؤيوية وتنهم���ر اأينما 
يح���لُّ امل�شاه���د، يف ال�ش���ارع، يف العم���ل، ب���ني 
اأ�شدقائ���ه، يف البي���ت يف يقظت���ه ومنام���ه لأن 
م���ا يزال وح����ص الإنتظار يربك وعي���ه وُيعطله 
وُي�شمَم���ه، لك���ن اأن يرافق���ه مث���ل ه���ذا العر�ص 
فيعن���ي ذل���ك اأم���ران، الأول اأن امل�ش���رح ي�شبح 
مبدع���ًا يف تاأث���ره اجلم���ايل والفك���ري حينما 
وت�ش���اوؤل  واإ�شتف���زاز  �شدم���ة  ف�ش���اء  يك���ون 
�شاخن ل خن���دق مهادنة و)اإ�شتق���رار( وجواب 
جاه���ز، ثاني���ًا اإ�شتع���داد وع���ي املتلق���ي ل�شهية 
الرف�ص لليقينّيات البليدة وللتابوات املنخورة 

واملمنوعات ال�شلطوية.

رغم �أفيون �ليقينّيات �لمخِدرة ، �لقاتلة

ع���ر����ض )ال���م���ي���ت م������ات( ل����ن ي���م���وت!

من���ذ اإ�ش���دار روايت���ه )احلياة مث���ل رواية( 
الق���راء  انتظ���ار  ط���ال   ،2020 ع���ام  يف 
للكات���ب  ع�ش���ر  ال�شابع���ة  ل�شدورالرواي���ة 
الفرن�شي غويوم مي�شو الذي حقق جناحات 
هائلة يف ن�شبة مبيعات كتبه لي�شبح املوؤلف 
الك���رث مبيع���ا يف فرن�ش���ا، اذ تاأخ���ر �شدور 
روايت���ه الأخ���رة ب�شب���ب احلج���ر ال�شحي 
وتكري����ص وقت���ه لالهتم���ام بتعلي���م طفلي���ه 
�ش���دور  ومبنا�شب���ة  ال�شغرين..والي���وم 

روايت���ه ال�شابع���ة ع�ش���ر )جمهول���ة يف نه���ر 
ال�ش���ني( ي�شتذك���ر مي�ش���و بدايات���ه قب���ل ان 
ي�شب���ح املوؤل���ف الكرث �شه���رة يف ال�شنوات 
الخ���رة، فيقول انه كان يعم���ل مدر�شا قبل 
ان يخو�ص جتربة الكتابة والتاأليف ويحطم 
من خاللها الرقام القيا�شية وي�شبح املوؤلف 
الأك���رث قراءة عل���ى نطاق وا�ش���ع يف فرن�شا 

وملدة ع�شر �شنوات..
م���ن املع���روف اأن هنالك مو�ش���ات يف الدب 
اأي�ش���ا تظهرثم تختف���ي لكن غوي���وم مي�شو 
مل يخت���ف ك�شواه وبق���ي مرتبعا على القمة، 
فف���ي عام 2020 جتاوز ع���دد الن�شخ املباعة 
م���ن كتاب���ه 5و1ملي���ون ن�شخ���ة، بينم���ا باع 
مناف�ش���وه اقل م���ن 900000ن�شخة كما بلغ 
عدد توزي���ع كتابه 400000ن�شخة ومل يكن 

هنالك اي �شك يف جناحه...
نه���ر  يف  )جمهول���ة  اجلدي���دة  روايت���ه  يف 
ال�ش���ني( يع���ود غويوم مي�ش���و بق�شة مثرة 
يتخللها حتقيق بولي�شي مده�ص وم�شوق.. 
ويق���ول املوؤل���ف ع���ن ذلك ان���ه يكت���ب لنف�شه 

ويحر����ص عل���ى ان ي�شع���ر بالت�شلي���ة عندما 
يكت���ب رواي���ة م���ا وتغم���ره البهج���ة عندم���ا 
ي�ش���در ل���ه كتاب، كم���ا اأنه ي�شع���ر بالرتباط 
بعمل���ه ب�شكل كبر يج���د اأن كتابات���ه تتدفق 
كال�شائل عندما يبداأ بالتاأليف، ويف الرواية 
تخو����ص بطلتها �شابط���ة ال�شرط���ة حتقيقا 

مثرا ينتهي نهاية غر متوقعة..
ولد مي�شو ع���ام 1974 يف اأنتي���ب بفرن�شا. 
وبع���د امت���ام درا�شت���ه الثانوي���ة، غ���ادر اإىل 
الولي���ات املتح���دة يف �شن التا�شع���ة ع�شر. 
و اأم�ش���ى ع���دة اأ�شه���ر يف مدين���ة نيويورك 
ليعي����ص مع �شب���اب اأجان���ب اآخرين ويك�شب 
امل���ال عن طريق بي���ع املثلجات. ث���م عاد اإىل 
فرن�ش���ا وح�ش���ل عل���ى اإج���ازة يف القت�شاد 

ودّر�ص يف املدار�ص الثانوية. 
ُن�ش���رت روايت���ه الأوىل )�شكي���دا مارين���ك(، 
وه���ي رواية مثرة تبداأ مع �شرقة املوناليزا 
م���ن متح���ف اللوف���ر، يف ع���ام 2001.وبعد 
مهتم���ًا  اأ�شب���ح  �شي���ارة  حل���ادث  تعر�ش���ه 
بتجارب الق���رتاب من امل���وت وتخيل ق�شة 

ع���ن رج���ل يع���ود اإىل احلي���اة بع���د اأن جرب 
امل���وت. واأ�شبح���ت ه���ذه الرواي���ة بع���د ذلك 
والت���ي ن�شرته���ا دار )XO(للن�ش���ر يف ع���ام 
2004 الأك���رث مبيع���ا، وبيع���ت منه���ا اأك���رث 
من ملي���ون ن�شخة يف فرن�ش���ا وترجمت اإىل 
23 لغ���ة. وبع���د ذل���ك، مت عر����ص فيل���م عنها 
من اإخ���راج جي���ل بوردو����ص وبطولة جون 
مالكوفيت����ص واإيفاجنل���ني ليل���ي يف فرن�شا 
يف يناي���ر 2009 ث���م ا�شتهرعل���ى امل�شت���وى 

الدويل.
كت���ب مي�ش���و رواية )وبع���د( يف عام 2004 
و)انق���ذين( يف ع���ام 2005، ورواي���ة )ه���ل 
�شتك���ون هن���اك( يف ع���ام 2006 ، و)لأنن���ي 
احب���ك( يف 2007، و)عائ���د لأبح���ث عن���ك( 
ع���ام 2008، و)اأي���ن �شاأك���ون بدون���ك؟( يف 
ع���ام  يف  ورق(  م���ن  و)فت���اة   ،2009 ع���ام 
2010،و)ن���داء امل���الك( يف ع���ام 2011. ثم 
توالت رواياته )بعد �شب���ع �شنوات(و)غدا(
الراهن���ة(  و)اللحظ���ة  ب���ارك(  و)�شن���رتال 
باري����ص(  يف  و)�شق���ة  بروكل���ني(  و)فت���اة 

و)الفت���اة ال�شغرة واللي���ل( و)احلياة مثل 
رواي���ة(، وكان مي�شو املوؤل���ف الثاين الأكرث 
مبيًع���ا يف فرن�ش���ا، ووفًق���ا لدرا�ش���ة اجريت 
ع���ام 2011، فق���د احت���ل املرك���ز الثال���ث يف 
قائم���ة املوؤلفني الذي���ن مت بيع معظ���م كتبهم 
يف فرن�ش���ا من���ذ ع���ام 2008، مبا�ش���رة بعد 
�شتيف���اين ماير وقبل ه���ارلن كوبن. كما مت 
بيع ح���وايل 11 مليون ن�شخة م���ن رواياته 
يف جمي���ع اأنح���اء العامل وترجم���ت اإىل 34 

لغة..
ويق���ول غويوم ان���ه ليتنازل ع���ن هدفه يف 
تق���دمي الأف�ش���ل وليقبل اي���ة ت�شهيالت يف 
الكتاب���ة م�شتذكرا ف���وزه يف م�شابقة الق�شة 
الق�ش���رة خ���الل درا�شت���ه الثانوي���ة وكيف 
�شجعه ذلك على جتربة حظه كروائي موؤكدا 
على وجود ن�شبة كبرة من احلظ اىل جانب 
العم���ل، ف�ش���ال عن حر�ش���ه على فع���ل �شيء 
خمتل���ف ع���ن الآخري���ن، مايعني ان���ه يعتمد 
عل���ى ثالثة عنا�شر لتحقيق النجاح يف عمله 

هي )العمل واحلظ وتفرد املوهبة (.

غويوم مي�صو الموؤلف االكثر قراءة في فرن�صا ي�صدر رواية جديدة 



متابعة املدى 

اإمي���ان فار����س خمرجة وممثل���ة عراقية. نالت 
الع���راق،  يف  الفني���ة  الرتبي���ة  بكالوريو����س 
واملاج�صتري من جامعة الإ�صكندرية يف م�صر. 
فنانة ت�ص���كيلية، بداأت التمثيل يف "نيغاتف"، 
الق�ص���رية،  الأف���ام  م���ن  ع���ددًا  اأخرج���ت  ث���م 
���تي" و"بالي���ت  و"قدا�س"،  منه���ا: "ه���ذه ق�صّ

و"كاتالوغ"، وغريها.
هذا احلوار الق�ص���ري تتحدث فيه عن حمطاٍت 
فنية لها، وعن م�صاريعها امل�صتقبلية، وروؤيتها 
لو�ص���ع امل���راأة العراقي���ة يف جم���ال الإخ���راج 

ال�صينمائي.
• اأكملِت درا�صة ال�صينما يف م�صر. هل �صاهم 

ذلك يف تطوير اأدواتك؟
- يل �صغ���ٌف بال�صينم���ا، لك���ّن درا�صت���ي كان���ت 

يف الف���ّن الت�صكيل���ي. لذل���ك، اأرى اأّن درا�صتي 
وا�صتخدام���ي  ال�صينمائي���ة،  روؤيت���ي  ط���ّورت 
الل���ون واأهميت���ه، وتوزي���ع الإ�ص���اءة، وبناء 
���وري. ر�صال���ة املاج�صتري كانت  الف�ص���اء ال�صُ
ع���ن العاقة املتبادلة ب���ن الت�صكيل وال�صينما، 
وكيفي���ة ا�صتف���ادة كّل ف���ّن م���ن الآخ���ر، وكيف 
وّظ���ف الفن���ان الت�صكيل���ي لوحت���ه �صينمائي���ًا، 
وال�صينمائي لقطت���ه ت�صكيليًا، وكيف اأّن هناك 
تعاون���ًا بن خمرج���ن وت�صكيلي���ن يف تنفيذ 
الأف���ام، مّتخذًة من املخرج �صادي عبد ال�صام 

منوذجًا تطبيقيًا ملو�صوع الر�صالة.
اأّن جيلكم ح�صل على فر�صة  • ه���ل تعتقدين 

للعمل اأكرث من الأجيال التي �صبقتكم؟
- نوع���ًا م���ا. نح���ن الآن نعم���ل بحري���ة اأك���ر. 
م�صاح���ة احلري���ة ه���ذه مل تك���ن عن���د اجلي���ل 
ال�صاب���ق، ف���كّل الأعمال كانت يف فل���ك الدولة، 

وتدور حولها. �صحيٌح اأّن هذه احلرية لي�صت 
وا�صعة، لكّنها على الأقّل جيدة للعمل.

خ���روج  اأم���ام  عائق���ًا  تعترين���ه  ال���ذي  • م���ا 
ال�صينما العراقية من عنق الزجاجة؟

- ال�صينمائي���ون ال�صباب يحتاجون اإىل ور�س 
عم���ل عديدة لتعّل���م �صناعة الأف���ام، اإْذ ل فرق 
بن فيلم �صينمائي و�صه���رة تلفزيونية، غالبًا، 
وب���ن فيلم وثائق���ي وتقري���ر تلفزيوين. نحن 
بحاج���ة اإىل منتج موؤم���ن بال�صينما واأهميتها، 
ياأخذ عل���ى عاتقه اإي�صال الأ�ص���وات ال�صبابية 
وعاملي���ة  عربي���ة  م�صاح���ات  اإىل  ال�صينمائي���ة 
اأو�ص���ع. وبحاجة اإىل اأْن يفتح التلفزيون اآفاقًا 
اأكر ل�صّناع ال�صينما، بدعمهم ماديًا ومعنويًا. 

هذه املهمة تقع على عاتق الإعام اأي�صًا.
اأنِت  اإلي���ه؟ ه���ل  • ه���ل حّقق���ت م���ا تطمح���ن 
را�صي���ة عّم���ا قّدمِت���ه؟ م���ا ال�صعوب���ات الت���ي 

واجهتها؟ 
- م���ا اأزال اأطم���ح اإىل حتقي���ق الكث���ري، لكّن���ي 

را�صي���ة ع���ن نف�ص���ي وعّم���ا قّدمت���ه، رغ���م اأيّن 
واجه���ت ظروف���ًا �صعبة وحي���اة اأ�صع���ب. مع 
عل���ى توا�ص���ل، وتواج���دُت يف  بقي���ت  ه���ذا، 
ال�صاح���ة الفني���ة، رغ���م اخل���وف ال���ذي يحيط 
ب���ي وبعائلت���ي. اأن���َت تع���رف نظ���رة املجتمع 
الت���ي حتا�صر الفت���اة، خ�صو�صًا مبناطقنا يف 
جنوبي العراق. اأنا الفتاة الوحيدة يف مدينة 
الديواني���ة الت���ي اقتحم���ت ال�صينم���ا، وحّققت 
اإجن���ازًا ُم�صّرفًا فيها. ه���ذه املعوقات والأحام 
تي" الذي  تناولته���ا يف فيلمي الوثائق���ي "ق�صّ
مل ُيعر�س بعد. فيه، قّدمت روؤية حلياتي، وما 
واجهت���ه م���ن م�صاعب، وما حلم���ت به، وكيف 
و�صل���ت اإىل م���ا و�صل���ت اإلي���ه وحّققت���ه. هذه 
لي�ص���ت �ص���رية يل، ب���ل ر�صال���ة اأردُت توجيهها 
اإىل كّل فت���اة: عليها الإمي���ان مبا تريد وحتلم، 

والإ�صرار على حتقيق ما حتلم به.
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�ص���درت ع���ن دار امل���دى الرتجم���ة العربي���ة لرواي���ة "النقمة" 
للكات���ب الأمريكي فيليب روث، ترجمة  اأ�صامة منزجلي، الذي 
نقل جميع اأعمال فيليب روث.  يتمحور العمل حول �صخ�صية 
���ة وبطلها ماركو�س مي�صرن، الذي يتزامن انتقاله  راوي الق�صّ
مطلع اخلم�صينيات من منزل اأهله يف نيوجر�صي اإىل اأوهايو 
لالتح���اق بجامع���ة هناك مع ان���دلع احل���رب الكورية، ومع 
تزاي���د املخاوف الاعقاني���ة لوالده اللّحام ح���ول م�صتقبله. 
ويف اأوهاي���و، �صيتع���ّرف ال�صاب اإىل اأوليفي���ا هوّتون، التي 
�صتجمع���ه به���ا عاقة تتح���ّول لت�صب���ح مركز الرواي���ة، قبل 

التحاق مي�صرن باحلرب الكورية كمجّند اأمريكي.

ل اأفهم كيف لرئي�س اأعلى �صلطة 
ت�صريعية، اأن يخرج اإىل النا�س 

ويقول: "الذي يتهمنا اأزّين 
�صاربه"، ول اأعلم كيف يرى 

هوؤلء العراق وكاأنه بلد �صجل 
طابو باأ�صمائهم،  واأن الباد 

كانت تنتظر اأن يت�صكل جمل�س 
نواب مهمته اإ�صاعة اخلراب 
والنتهازية واملح�صوبية.. 

بينما النا�س ل ت�صكو من غياب 
الدميقراطية، واإمنا تعاين من 

مظاهر الل�صو�صية وغياب 
العدالة الجتماعية والر�صوة 

و�صرقة املال العام والنتهازية، 
وهي قيم وتقاليد ي�صعى البع�س 

لرت�صيخها بقوة.
اإن امل�صهد يبدو مثريًا للده�صة 

حن يقف رئي�س الرملان حممد 
احللبو�صي وهو ي�صرخ "اأنعل 

اأبوه" ، لعل هذا ال�صتغراق يف 
ال�صتائم واملناو�صات النتخابية 

وكاأن العراق �صي�صيع من 
اخلارطة لو اأن حممد احللبو�صي 

اأو ح�صن الكعبي، ومعهما 
325 نائمًا، لن يعودوا اإىل قبة 

الرملان، واأن ال�صادة النواب كان 
لهم الف�صل باكت�صاف هذه الرقعة 

اجلغرافية التي وجدوا على 
�صطحها اأقوامًا وقبائل " متخلفة 

" ، كانوا ينتظرون اأن ياأتي اإليهم 
الفاحتون اجلدد بكل اأ�صباب 

الرفاهية.
طريقة �صاذجة للغاية للرتويج، 

وكاأن حياة النا�س وم�صتقبل 
ابنائهم  ق�صية تتعلق مبن " 

�صيزين " ال�صارب اول ، ومن 
يرفع ال�صوت عاليا متوعدا 

ومهددا .
يريدون اأن ي�صغلوا النا�س 
بالق�صور دون الغو�س يف 

جوهر امل�صكلة، بحيث ين�صرف 
املجتمع كله اإىل مناق�صة معركة 

احللبو�صي مع اخلنجر، واإ�صرار 
الفيا�س على اأن دولته ل عاقة 

لها بجمهورية العراق.
ولو دققت فيما يدور الآن 

من اأحاديث وخطب و�صراع 
�صيا�صي، �صتجد ظاًل من عامل 

الطائفة والقبيلة، ولناأخذ مثًا ما 
ي�صرح به املر�صحون كل يوم عن 

�صيقهم من  ال�صعب وخياراته، 
حمذرين بلغة اأهل القبائل من اأن 
القرتاب من كر�صي الرملان  خط 

اأحمر.  
يحّذرنا ال�صيد حممد احللبو�صي، 

رئي�س "القلعة احل�صينة" التي 
ت�صمى جمل�س النواب، باأن نكّف 

عن احلديث يف �صوؤونه  ، لأنه 
�صمام اأمان العراق، وكان قد 

اخرنا من قبل  بان القرتاب 
من الرملان  مرفو�صًا وممنوعًا، 

وهو بذلك يعطي م�صروعية لنكتة 
اأطلقت قبل ا�صهر متنع ا�صتهداف 

الرموز الوطنية.
من �صوء حظ العراقي اأنه يعي�س 

يف باد يعتقد �صا�صتها اأّن 
القرتاب من احلقيقة، مبنزلة 
الكفر والزندقة، واأّن املواطن 

عراقي مهمته الأوىل الدعاء 
ليل نهار باأن يوفق الله النائب 

العراقي، لأنه ارت�صى اأن يدخل 
جمل�س النواب رغم �صوء احلال 

والأحوال، فماذا يعني راتب 
يتجاوز الع�صرة ماين دينار مع 
خم�ص�صات حماية  و�صفر ونزهة 

وحاقة �صعر .
يا �صيدي احللبو�صي ، اأرجو 

من معاليك األ تخرج كثريًا على 
�صا�صات الف�صائيات، واأن ترتكنا 

يف حالنا، واإذا كان هذا هو 
مفهوم الدميقراطية لدى معاليك 
، فالله امل�صتعان، ل نريده، واإذا 

كان الأمن والأمان م�صتمّد من 
فاأرجوك   ، " ال�صوارب  " زيان 
اإعفينا من اأن نعي�س يف نعيم " 

�صواربك " !

 احللبو�سي 
ومعركة "ال�سوارب" 

قمة النِّ

 علي ح�سني

اإميان فار�س: نحن بحاجة اإىل منتج م�ؤمن بال�سينما واأهميتها 

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الثن���ن( اأن درجات احلرارة تنخف����س عن معدلتها ليوم اأم�س، واأن اجلو 

�صيكون م�صم�صًا يف جميع مناطق الباد.
C°  21 -C°  36  / النجف      C°  19 -    C° 33   /اأربيل

C°  23 -C°  38  / الب�سرة      C°  21 -    C° 36  /بغداد

C°   21 -C°  35  / الرمادي      C°  21 -    C° 34   /امل��سل

حول العالم

عامر م�ؤيد 

الع���اين  يو�ص���ف  مهرج���ان  انطل���ق 
يف  الثاني���ة  بدورت���ه  للمونودرام���ا 
العا�صم���ة بغ���داد برعاية وزي���ر الثقافة 
وال�صياحة والآث���ار ح�صن ناظم وبدعم 

وا�صناد من دائرة ال�صينما وامل�صرح.
الع���اين  يو�ص���ف  مهرج���ان  وج���اء  
للمونودراما بدورته الثانية املو�صومة 
عل���ى  م���ن  العبي���دي(  �صع���دون  )دورة 
خ�صبة م�صرح الرافدين يف بغداد والتي 

ت�صتمر اىل يوم 5 / 10 / . 2021
ويف بداي���ة احلف���ل نق���ل ممث���ل وزي���ر 
جب���ار  والآث���ار   وال�صياح���ة  الثقاف���ة 
ال�صويل���ي حتي���ات الوزي���ر ومتنيات���ه 

بالتوفي���ق والنج���اح للمهرج���ان وق���دم 
�صك���ره وتقدي���ره اىل دائ���رة ال�صينم���ا 
ال�صان���دة  واملوؤ�ص�ص���ات  وامل�ص���رح 
وامل�صارك���ة. بعدها حتدث رئي�س جتمع 
�صبح���ي  الهلي���ة  امل�صرحي���ة  الف���رق 
الك���رام  بال�صي���وف  اخلزعل���ي مرحب���ا 
املنه���اج  الوق���ت  وم�صتعر�ص���ا يف ذات 
امل�صرح���ي ال���ذي �صيت���م عر�ص���ه خ���ال 
الي���ام املقبلة موؤكدا ان امل�صرح  �صيعود 
باأعم���ال  و�صريتق���ي  احلقيق���ي  بتاألق���ه 

هادفة حتاكي واقعنا امل�صرحي.
و�صل���ط اخلزعل���ي ال�صوء عل���ى الواقع 
احلقيقي للفرق امل�صرحية الهلية ودعم 

وزارة الثقافة لن�صاطاتها .
حف���ل الفتت���اح قدمت���ه فرق���ة "امت���داد 
ك���روب" مب�صرحية عنوانه���ا )احليف( 
تاأليف واخ���راج عقيل العبيدي ومتثيل 
مرت�صى با�صم ونهى احلمداين وفي�صل 
العرب���ي.  وم�ص���رح الرافدي���ن �صي�صه���د 

عر�ص���ن يوميا العر����س الول ال�صاعة 
ال�صاع���ة  الث���اين  والعر����س  اخلام�ص���ة 
ال�صابعة م�صاء وت�صتم���ر العرو�س اىل 

اخلام�س من ال�صهر املقبل.
وخ���ال املهرج���ان �صيتم تق���دمي ع�صرة 
عرو�س ملختلف العمال امل�صاركة حيث 

مت و�صع جدول لهذه العرو�س.
عل���ي ك���رمي- احد احلا�صري���ن يف حفل 
ل�)امل���دى(  حديث���ه  يف  ق���ال  الفتت���اح 
ان "املمي���ز ه���و ع���ودة ال���روح للحي���اة 

امل�صرحية ب�صكل عام".
وا�صار اىل ان "املهرجان �صي�صتمر ويف 
حفل الفتتاح كان ح�صور لفت من قبل 
امل�صجع���ن للحرك���ة امل�صرحي���ة والفنية 

ب�صورة عامة.
وب���ن ان اجلميع ينتظر بف���ارغ ال�صر 
وتواج���د  للم�ص���رح  بغ���داد  مهرج���ان 
عرو����س م�صرحي���ة م���ن خمتل���ف دول 

العامل.

الثانية  ب��دورت��ه  ل��ل��م��ون��ودرام��ا  ال��ع��اين  يو�سف  م��ه��رج��ان  اف��ت��ت��اح 

بوري����س  الريط���اين  ال���وزراء  رئي����س  اأدىل 
جون�صون بدلوه يف اجل���دل الكبري حول من قد 
يح���ل حمل دانيي���ل كري���غ يف دور جيم�س بوند 
خ���ال الفيلم الق���ادم. ومل يقدم رئي����س الوزراء 
اأي اقرتاح���ات ح���ول اأي جنم يج���ب اأن يح�صل 
عل���ى الدور، لكن���ه اأ�صر على اأن���ه "يجب اأن 
يك���ون" رجًا. وقال ل�صحيف���ة "التاميز" 
الريطانية "اأعتقد اأن الأمر مرتوك ملن 

�صيكون خليفة جيم�س بوند يف حتديد هويته"، 
قب���ل اأن ي�صيف "اأعتقد اأنه يجب اأن يكون رجًا، 
ب�صراح���ة... هذا هو راأيي". ب���دوره، قال وزير 
�ص���وؤون جمل�س الوزراء الريطاين مايكل غوف 
اأي�ص���ًا اإن جيم����س بون���د القادم يج���ب اأن يكون 
رجًا، م�صتهزئًا باق���رتاح ال�صري كري �صتارمر اأن 
توؤدي امراأة دور "العميل 007". وقال ل�صحيفة 
ن�صائي".  بوند  اإىل  "ل�صنا بحاج���ة  "ذا �ص���ن": 

وق���ال �صتارم���ر زعي���م ح���زب العم���ال الأ�صب���وع 
املا�ص���ي "لي�س لدي جيم�س بون���د مف�صل، لكني 
اأعتق���د اأن الوقت قد حان لي�صب���ح بوند امراأة". 
ورف�ص���ت منتج���ة �صل�صلة جيم�س بون���د، باربرا 
بروكل���ي، مرارًا فك���رة منح الدور لم���راأة، قائلة 
اإنه���ا تعتق���د اأن���ه يج���ب اأن ُتعر�س عل���ى الن�صاء 
اأدوار مث���رية لاهتم���ام ومتنوع���ة خا�صة بهن، 

واإن بوند "�صيظل دائمًا ذكرًا".

اإكم���ال  م���ن  العلم���اء  م���ن  ع���دد  متك���ن 
بع���د  العا�ص���رة  بيتهوف���ن  �صيمفوني���ة 
194 �صن���ة م���ن وفات���ه بوا�صط���ة الذكاء 

ال�صناعي.
مي���ل"  "ديل���ي  ل�صحيف���ة  ووفق���ًا 
الريطانية، فقد مت اإطاق هذا امل�صروع 
بال�صتعان���ة باأحم���د اجلم���ال، اأ�صتاذ 
جامع���ة  يف  احلا�ص���وب  عل���وم 

كان  وال���ذي  بنيوجري�ص���ي،  روجت���رز 
م�ص���وؤوًل ع���ن ت�صمي���م برنام���ج ال���ذكاء 
ال�صناع���ي ال���ذي مت ا�صتخدام���ه لإكمال 
عل���ى  العلم���اء  واعتم���د  ال�صيمفوني���ة. 
250 قطع���ة يف نوت���ات مو�صيقية تركها 
بيتهوف���ن، ليكمل���وا العم���ل ال���ذي تويف 

املو�صيقار ال�صهري قبل اإمتامه.
واأعادت اخلوارزمي���ة التي اعتمد عليها 

برنامج الذكاء ال�صناع���ي اإن�صاء جزاأين 
ي�صل طولهما اإىل 40 دقيقة.

الذي���ن  املو�صيقي���ن  م���ن  ع���دد  واأ�ص���ار 
اأن  اإىل  ال�صيمفوني���ة  اإىل  ا�صتمع���وا 
النتيج���ة النهائي���ة جاءت مبه���رة للغاية 
م���ن معرف���ة  يتمكن���وا  اأنه���م مل  لدرج���ة 
اأي���ن ب���داأ  اأي���ن انته���ى بيتهوف���ن وم���ن 

الكومبيوتر.

رئي�س وزراء بريطانيا يرف�س اأن يتح�ل جيم�س ب�ند اإىل امراأة 

الذكاء ال�سناعي يكمل �سيمف�نية بيته�فن العا�سرة   

4 October 2021

 ترامب: اأعيدوا ح�سابي 
على "ت�يرت"

طل���ب الرئي����س الأمريكي دونال���د ترامب من قا����س فيدرايل يف 
ولية فلوريدا الأمريكي���ة، اأم�س اجلمعة، اإجبار من�صة "تويرت" 
عل���ى اإع���ادة ح�صاب���ه، بعدم���ا حذفت���ه يف يناير/كان���ون الث���اين 

املا�صي، يف اأعقاب اأحداث العنف يف مبنى الكابيتول.
ق���دم ترام���ب طلبًا لإ�ص���دار اأم���ر ق�صائي اأويل �ص���د "تويرت" يف 
املحكمة اجلزائية الأمريكية للمنطقة اجلنوبية لفلوريدا، بحجة 
اأن اأع�ص���اء يف الكونغر����س الأمريك���ي "اأج���روا" ال�صرك���ة على 

تعليق ح�صابه.
ق���ال حمام���و ترام���ب يف مل���ف الدع���وى اإن "توي���رت" متار����س 
"م�صتوى من النفوذ وال�صيطرة على اخلطاب ال�صيا�صي يف هذا 
البل���د ل ميك���ن قيا�صه، وغري م�صبوق، وخط���ري للغاية، اإذ تعرقل 

فتح نقا�س دميقراطي"، وفق ما نقلت وكالة "بلومبريغ".
وجادل ترامب يف الدعوى باأن "تويرت" �صمحت حلركة "طالبان" 
بالتغري���د عن انت�صاراتها الع�صكرية يف اأنحاء اأفغان�صتان، لكنها 
فر�ص���ت عليه الرقابة خال فرتة رئا�صته، عر ت�صنيف تغريداته 
على اأنها "معلومات م�صللة"، اأو الإ�صارة اإىل اأنها انتهكت قواعد 

ال�صركة �صد "متجيد العنف".

و�ص���ط ت�صوق اجلمه���ور ل�صم���اع مو�صيقاه���ا اجلديدة، 
تكه���ن ع�ص���اق النجم���ة العاملي���ة Adele اأدي���ل، بقرب 
ط���رح الألب���وم اجلدي���د له���ا بع���د ظه���ور �صل�صل���ة م���ن 
اللوح���ات الإعانية حتمل رق���م "30" يف جميع اأنحاء 
و�صائ���ل  عل���ى  املعجب���ن  ح�صاب���ات  ر�ص���دت  الع���امل. 
يف  اإعاني���ة  لوح���ات  �ص���ور  الجتماع���ي،  التوا�ص���ل 
ال�ص���وارع مكتوب عليه���ا "30"، ما ي�ص���ري اإىل اأن الألبوم 
الراب���ع للنجم���ة البالغة من العمر 33 عام���ا، �صيتبع منطها 
يف ت�صمي���ة الألبومات ب�صني عمرها، لي�ص���ري ا�صم الألبوم 

اجلديد للعقد الثالث ال���ذي جتاوزته من عمرها، حيث كان 
اآخ���ر األب���وم لأديل، وال���ذي حقق الرق���م القيا�ص���ي بفوزها 
بجوائ���ز جرام���ي، يحم���ل رق���م 25، واأطل���ق يف 2015. 
وو�ص���ط هذه التكهنات، ياأتي هذا فيم���ا اأ�صدر األبوم اأديل، 
الأول رق���م 19، ع���ام 2008، تبع���ه األب���وم 21، عام2011، 
واألبوم 25، ع���ام 2015. واإذا اتبعت اأديل، النمط ال�صابق 
يف ت�صمية األبوماتها الغنائية، فاإن الألبوم الثاثن �صيوفر 
الكثري من الإلهام، حي���ث كان هذا هو العمر الذي انف�صلت 

فيه عن زوجها ال�صابق �صيمون كونيكي.

 ح�سين العامل 
)الم���دى(  جري���دة  ف���ي  ال�صحف���ي 
ومرا�صله���ا في محافظة ذي قار �صدر 
ل���ه ع���ن دار الم���دى كت���اب بعن���وان 
العراقية"  انتفا�صة ت�صرين  "احداث 
الحتجاج���ات  لي���ام  توثي���ق  وه���و 
�ص���ورة  خال���ه  م���ن  يق���دم  واي�ص���ا 
بانورامي���ة للتظاه���رات ف���ي معظ���م 
مدن العراق، ويتناول الهازيج التي 
ان�صدته���ا حناجر المتظاهرين والتي 

الهبت حما�س ال�صارع العراقي.

 نادية هناوي 
م���ن  انته���ت  والباحث���ة  الكاديمي���ة 
تاألي���ف كتاب جديد بعن���وان )الطائر 
اليقي���ن  ع���ن  البح���ث  ف���ي  المك���دود 
نقدي���ة  درا�ص���ة  والكت���اب  المفق���ود( 
خ�صائ����س  ف���ي  فكري���ة  و�صياح���ة 
العبور الأجنا�ص���ي و�صماته البنائية 
والتنا�صية ف���ي ق�صيدة )تمرين على 
اليقين( لل�صاعر ال�صتاذ عبد الرحمن 
طهمازي. ولعله اأول كتاب ي�صدر عن 

ق�صيدة واحدة في اأدبنا العراقي.

 محم�د اأب� العبا�س 
ف���ي  ي�ص���ارك  والمخ���رج  الممث���ل 
مهرجان المو�صل ال�صينمائي، الذي 
تقيمه نقاب���ة الفنانين ف���ي المو�صل 
بال�صتراك مع معهد الفنون الجميلة، 
اب���و العبا����س ان المهرج���ان  واك���د 
يع���د ردا عل���ى الره���اب ال���ذي ط���ال 
المو�ص���ل، م�صيف���ا ان ع���ددا كبي���را 
م���ن الفنانين من جمي���ع المحافظات 

ي�صاركون في المهرجان. 

اأديل تثري حرية اجلمه�ر بدعاية غام�سة 
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