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نا�شطة عراقية تفوز بجائزة حقوق ال�سالم
والدميقراطية
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

ف ��ازت النا�شط ��ة املدني ��ة انت�ص ��ار املي ��ايل
بجائ ��زة حق ��وق االن�س ��ان والدميقراطي ��ة
للع ��ام  2020املقدم ��ة م ��ن احلكوم ��ة
ال�سويدي ��ة لدوره ��ا امل�ؤث ��ر يف االن�شط ��ة
املدني ��ة االن�ساني ��ة وماقدمت ��ه م ��ن عط ��اء
كب�ي�ر يف جم ��االت خمتلفة ابرزه ��ا حقوق
االن�س ��ان والدميقراطي ��ة وحري ��ة ال ��ر�أي
والتعب�ي�ر رغ ��م كل التحدي ��ات وامل�صاعب

جريدة سياسية يومية

تن�شر موازنة  ..2020العجز  81تريليون
دينار والربملان ي�شكك بالأرقام

 بغداد  /املدى
ك�شفت اللجنة املالية يف جمل�س
الن ��واب �أن قان ��ون املوازن ��ة
االحتادية لع ��ام � 2020سي�صل �إىل رئا�سة
الربملان خ�ل�ال ال�ساع ��ات القليل ��ة املقبلة،
م�ؤكدة �أن اجتماعاتها �ستنطلق ابتدا ًء من
يوم ال�سبت املقب ��ل ملراجعة مواد وفقرات
م�سودة القانون.
وح�صل ��ت (املدى) على ن�سخة من م�شروع
املوازنة والتي يقدر حجم �إجمايل نفقاتها

بنح ��و( )148تريلي ��ون دين ��ار ،وبعج ��ز
تخيمين ��ي ي�ص ��ل ( )81تريلي ��ون دين ��ار،
فيما بلغ ��ت االيرادات نحو ( )67تريليون
دينار.
واج ��رت حكوم ��ة الكاظم ��ي �سل�سل ��ة م ��ن
االج ��راءات التق�شفي ��ة ركزت عل ��ى تقليل
النفق ��ات بع ��د تراج ��ع االي ��رادات نتيج ��ة
هب ��وط ا�سعار النف ��ط وجائح ��ة كورونا،
حيث اتخذت �إ�صالحات وا�سعة يف �إدارة
الإيرادات املالية �أبرزها املنافذ احلدودية،
يف م�سع ��ى لإنه ��اء الف�س ��اد ورف ��د خزينة
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الت ��ي واجهته ��ا .اجلائ ��زة �سنوي ��ة متن ��ح
لأبرز نا�شط من العامل وهذا العام ح�صدها
العراق وبجدارة.

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

العدد ( )4771ال�سنة ال�سابعة الثامنة  -االربعاء (� )16أيلول 2020

ً
قرو�ضا جديدة لتوفري رواتب املوظفني واملتقاعدين
ت�ضمنت

الدولة بالأموال.
كان جمل� ��س ال ��وزراء ق ��د ق ��رر يف وق ��ت
�ساب ��ق ت�شكي ��ل خلية الط ��وارئ للإ�صالح
امل ��ايل ،تت ��وىل �ضم ��ان توف�ي�ر ال�سيول ��ة
املالي ��ة واتخ ��اذ الق ��رارات اخلا�ص ��ة
بالإ�صالح امل ��ايل من خالل تر�شيد الإنفاق
وتعظي ��م امل ��وارد و�إ�ص�ل�اح امل�ؤ�س�س ��ات
املالي ��ة ،وو�ض ��ع خط ��ط متوي ��ل مل�شاريع
الإعمار والتنمية واال�ستثمار ،مبا يف ذلك
موارد و�آلي ��ات التمويل من خارج الإنفاق
احلكومي.
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وبح�س ��ب م�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة
االحتادي ��ة لع ��ام  2020املر�سل من وزارة
املالية �إىل الأمانة العامة ملجل�س الوزراء،
ف ��ان �إي ��رادات املوازن ��ة تق ��در ب� �ـ ()67
تريلي ��ون دين ��ار ،باحت�ساب �سع ��ر برميل
النف ��ط بـ( )41دوالر ،مبعدل ت�صدير قدره
(ثالث ��ة مالي�ي�ن ،وثالث ��ون �أل ��ف ومئت ��ان
وثالث ��ة و�سبعون برمي ��ل) يوميا ب�ضمنها
(مائتان وخم�سون الف برميل) عن كميات
النفط املنتجة يف �إقليم كرد�ستان.
 التفا�صيل �ص2

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

القوات الأمنية اعتقلت نحو  100مطلوب و"داع�شي" خالل � 4أيام

عملية ع�سكرية م�ستعجلة ملالحقة م�سلحني
ن�شطوا يف جنوب املو�صل
 بغداد /املدى
اعتقلت القوات االمنية نحو
 100مطل ��وب وم�سلح تابع
لتنظيم داع�ش يف ب�ضعة ايام ،يف اكرب
ح�صيلة لالعتقاالت منذ نحو � 3سنوات.
وكان رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي
ورئي� ��س جه ��از مكافحة االره ��اب عبد
الوه ��اب ال�ساع ��دي ،تعه ��دا يف وق ��ت
�ساب ��ق ب�ضب ��ط االم ��ن يف اجلن ��وب
والق�ض ��اء عل ��ى داع� ��ش يف �آن واح ��د.
وت�صاع ��دت يف اال�سبوع�ي�ن االخريين
عملي ��ات "ا�صطي ��اد" امل�سلحني من قبل
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القوات االمنية ،كما تراجعت مع بداية
اال�سبوع احلايل هجمات التنظيم.
ويف اال�سب ��وع املا�ض ��ي ،قت ��ل واعتقل
نحو  15عن�ص� � ًرا تابعًا للتنظيم ،بينهم
قيادي ��ون وم�س�ؤولون ع ��ن قتل �ضباط
رفيعني يف ال�شرطة .
ويف ي ��وم واحد نفذت الق ��وات االمنية
 3حمالت ع�سكرية متزامنة ،يف �شمايل
وغرب ��ي وجنوب ��ي الب�ل�اد ،بحث ��ا ع ��ن
م�سلحي داع�ش ومطلوبني.
كذل ��ك اكدت م�صادر "ب ��دء عملية امنية
م�ستعجلة يف جنوب املو�صل ،لتفتي�ش
بع�ض املناطق بعد معلومات عن وجود

م�سلح�ي�ن" .واعلن ��ت احلكوم ��ة نهاية
�آب  ،2017حتري ��ر نينوى ب�شكل كامل
م ��ن �سيط ��رة تنظي ��م داع�ش بع ��د نحو
 10ا�شه ��ر م ��ن املع ��ارك ال�ضاري ��ة �ضد
امل�سلحني.وقال م�س� ��ؤول حملي �سابق
يف املو�ص ��ل لـ(امل ��دى) ان "عنا�صر من
تنظي ��م داع� ��ش ن�شط ��وا م ��ن جديد يف
مناط ��ق ع ��دة داخ ��ل حمافظ ��ة نين ��وى
ال�سيم ��ا جنوب ��ي نين ��وى مث ��ل مناطق
ال�ش ��ورة الت ��ي حت ��اول يف كل م ��رة
ا�ستهداف الق ��وات االمنية او التعر�ض
على احل�شد ال�شعبي".
 التفا�صيل �ص3

عبوة نا�سفة ت�ستهدف مركبة
دبلوما�سية قرب جامع �أم الطبول

ال�صحة ت�سجل � 4224إ�صابة بكورونا
والعامل يعود لت�شديد القيود
 بغداد  /املدى

ا�سواق بغداد القدمية خالية من املتب�ضعني ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)
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احلكومة تقرر ا�ستكمال العمل بـ  15م�ست�شفى متوقف وحتويل قناة البدعة

رئي�س احلكومة يرد على الأحزاب :كلكم
معرت�ضون ..ف�أين املحا�ص�صة؟

 بغداد  /املدى

االت�صاالت تقر ت�سعرية الإنرتنيت:
زيادة ال�سعات م�شروطة
 بغداد  /املدى
�أعلنت وزارة االت�صاالت،
�أم� ��س الثالث ��اء ،ع ��ن
�إقراره ��ا الت�سع�ي�رة اجلدي ��دة
اخلا�ص ��ة بخدم ��ة الإنرتني ��ت يف
الع ��راق ،وزي ��ادة ال�سع ��ات الدولية
واملحلي ��ة املجهزة ،ابت ��داء من يوم

ام�س.
وذك ��رت ال ��وزارة يف بي ��ان ،تلق ��ت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه� ،إنه ��ا "�أقرت
الت�سع�ي�رة اجلدي ��دة بخ�صو� ��ص
العرو�ض الت�شجيعي ��ة والتنظيمية
لتح�سني م�ستوى جودة االنرتنيت"،
مبين ��ة �أن "قرار الت�سعرية اجلديدة
ت�ضم ��ن زيادة يف ال�سع ��ات الدولية
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واملحلية املجهزة".
و�أ�ضاف ��ت ال ��وزارة �أن "زي ��ادة
ال�سع ��ات الت ��ي وفرته ��ا ال ��وزارة
ناف ��ذة م ��ن (الثالث ��اء)" ،الفت ��ة �إىل
�أن "ال�سع ��ات اجلدي ��دة م�شروط ��ة
بنف�س الأ�سع ��ار ال�سابقة دون زيادة
�أو نق�ص ��ان وبتح�س ��ن �إيجاب ��ي
ملحوظ".

�أك ��د احم ��د م�ل�ا ط�ل�ال ،املتح ��دث
با�س ��م رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء،
�أم� ��س الثالث ��اء ،ان االخ�ي�ر تعه ��د ب� ��أن تنال
حكومته �شرف البدء فعليًا بتنفيذ ميناء الفاو
الكب�ي�ر .وقال مال ط�ل�ال يف م�ؤمتر �صحفي،
تابعت ��ه (املدى) ان "رئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظم ��ي �أك ��د على �س�ي�ر احلكوم ��ة باجتاه
حتقي ��ق مهمتها الأ�سا�سية وه ��ي االنتخابات
املبكرة" ،مبي ًن ��ا ان "الكاظم ��ي �أطلع جمل�س
الوزراء عل ��ى امل�ستجدات ال�سيا�سية وبع�ض
التوجيه ��ات والتو�صي ��ات" .وا�ض ��اف ان
"التغي�ي�رات الأخ�ي�رة جرت �ضم ��ن �سياقها

القانوين والإداري" ،الف ًتا اىل ان "الكاظمي
ق� �دّر عال ًي ��ا ردود �أفع ��ال الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
الراف�ضة للمحا�ص�صة".
وا�ش ��ار م�ل�ا ط�ل�ال اىل ان "الكث�ي�ر م ��ن هذه
التغيريات ج ��اءت ب�سبب م�ضي املدة املقررة
لأ�صحابه ��ا" ،مو�ضحً ��ا ان "اختي ��ار الب ��دالء
ج ��اء من رح ��م امل�ؤ�س�سات نف�سه ��ا �أو بتقدمي
�أ�شخا� ��ص يت�سم ��ون بالكف ��اءة واخل�ب�رة".
وتابع مال ط�ل�ال ان "الكاظمي �أ�شار �إىل حق
الع ��راق ال�سي ��ادي والد�ست ��وري يف املوانئ
العراقي ��ة وحتدي� �دًا مين ��اء الف ��او الكب�ي�ر"،
م�ش ��ددًا عل ��ى ان "الكاظم ��ي تعه ��د ب� ��أن تنال
حكومت ��ه �ش ��رف الب ��دء فعل ًي ��ا بتنفي ��ذ ميناء
الفاو الكبري" .وبني ان "تلك�ؤ تنفيذ م�شروع

الف ��او الكبري جاء لأ�سباب غ�ي�ر معروفة وقد
يك ��ون هنال ��ك تعم� �دًا يف التق�ص�ي�ر" ،م�ؤكدًا
ان "جمل� ��س ال ��وزراء �أق� � ّر حم�ض ��ر وزارة
التخطيط اخلا� ��ص مب�شاريع امل�ست�شفيات".
وك�ش ��ف مال طالل انه "�سيتم ا�ستكمال العمل
ب�أكرث م ��ن  15م�ست�شف ��ى يف مناطق خمتلفة
من الب�ل�اد" ،الف ًت ��ا اىل ان "جمل� ��س الوزراء
�أق� � ّر حتويل قن ��اة البدعة املفتوح ��ة �إىل قناة
�أنبوبية".
وا�ضاف ان "الكلف ��ة الإجمالية لتحويل قناة
البدعة املفتوح ��ة �إىل �أنبوبية بلغت مليارين
وت�سعمائة وخم�سة وع�شرين مليون دوالر"،
مبي ًن ��ا ان "جل�س ��ة جمل� ��س ال ��وزراء ناق�شت
�آلية الت�أكد م ��ن املوظفني احلقيقيني وعددهم

وف��ود ال�س��ائحني ت�ص��ل احلباني��ة بع��د �إخ��راج "عوائ��ل داع�ش"
 بغداد  /املدى

هادي عزيز
علي يكتب :ال
انتخابات مبكرة
مع قانون ملتب�س

�أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم�س الثالثاء،
ت�سجيل � 4224إ�صاب ��ة جديدة و80
حال ��ة وف ��اة بفايرو� ��س كورونا ،خ�ل�ال الـ24
�ساعة.
وقال ��ت الوزارة يف بي ��ان تلقت (املدى) ن�سخة
فح�صا لي�صل جمموع
منه �إنها "�أجرت ً 22141
فح�صا منذ
الفحو�صات الكلية �إىل ً 1948531
ظهور الفايرو�س.
ومازالت بغ ��داد يف املركز الأول من حيث عدد
الإ�صاب ��ات �إذ �سجل ��ت � 1312إ�صاب ��ة جديدة،
فيم ��ا مل ت�سج ��ل حمافظ ��ة املثن ��ى �أي �إ�صاب ��ة
ح�سب بيان الوزارة.
وبلغ ��ت حاالت ال�شفاء اجلدي ��دة  4214حالة،
فيما �سجلت  80حالة وفاة يف عموم العراق.
وبه ��ذا يرتفع عدد الإ�صاب ��ات الكلية لفايرو�س
كورون ��ا يف الع ��راق �إىل  298702منه ��ا

ا�س ��تقبلت مدين ��ة احلباني ��ة
ال�س ��ياحية ،الواقع ��ة يف
حمافظ ��ة الأنب ��ار �أع ��دادا غف�ي�رة م ��ن
ال�س ��واح الذين توافدوا من خمتلف مدن
البالد بعد �إخ ��راج عائالت تنظيم داع�ش
الإرهاب ��ي منه ��ا ،و�إع ��ادة النازح�ي�ن �إىل
بيوتهم.
جمموعات و�ش ��ركات �س ��ياحية ب�أ�س ��عار
رمزية �أخذت تنظم رحالت �س ��ياحية �إىل
مدين ��ة احلباني ��ة الت ��ي �أغلقت ل�س ��نوات
ب�سبب �س ��يطرة تنظيم داع�ش الإرهابي،
ث ��م ا�س ��تخدمت �ش ��اليهاتها الحت ��واء
النازحني الذين من بينهم عائالت �سورية
هربت من بط�ش التنظيمات الإرهابية.

 233346حالة �شفاء و 8166وفاة.
ويف �سي ��اق مت�صل ،ب ��د�أت دول الع ��امل ت�شدد
القيود ال�صحية يف مواجهة التف�شي املت�سارع
لوب ��اء كورون ��ا ،من فرن�س ��ا �إىل كن ��دا ،مرورا
بربيطاني ��ا� ،إذ ت�سعى غالبي ��ة احلكومات ب�أي
ثمن �إىل جتنب �إع ��ادة فر�ض عزل تام �ستكون
له تداعيات اقت�صادية كارثية.
ومل ترتدد ال�سلط ��ات ال�صينية يف اعتماد نهج
مت�ش ��دد ،ب�إغالقه ��ا مدينة رويل ��ي الواقعة عند
احلدود مع بورما ،بعد ت�سجيل ثالث �إ�صابات
فيه ��ا ،م ��ع الطلب م ��ن �سكانه ��ا البال ��غ عددهم
� 210آالف ن�سم ��ة ،مالزمة منازلهم واخل�ضوع
لفح�ص الفايرو�س.
و�أودت اجلائح ��ة بحي ��اة �أك�ث�ر م ��ن � 929ألف
�شخ�ص ح ��ول العامل من ��ذ �أبلغ مكت ��ب منظمة
ال�صحة العاملي ��ة يف ال�صني عن ظهور املر�ض،
نهار االثنني ،ح�سب تعداد �أعدته وكالة فران�س
بر�س ا�ستنادا مل�صادر ر�سمية.

و�أعل ��ن مدي ��ر عالقات املدينة ال�س ��ياحية
يف احلباني ��ة� ،س ��عدون فه ��د الدليم ��ي،
يف ت�صري ��ح لـ(�سبوتني ��ك)� ،أن املدين ��ة
ا�ستقبل ��ت �أع ��دادا كب�ي�رة م ��ن ال�س ��واح
بح ��دود � 5إىل � 6آالف �سائ ��ح خ�ل�ال
الآون ��ة الأخ�ي�رة من خمتل ��ف حمافظات
البالد ال�سيما م ��ن العا�صمة بغداد ومدن
الو�سط واجلنوب.
وعن و�صول وفود �أجنبية �إىل احلبانية
الواقع ��ة ب�ي�ن الفلوجة والرم ��ادي مركز
الأنب ��ار� ،أو�ض ��ح الدليم ��ي� ،أن "ال�سواح
الأجان ��ب بحاج ��ة �إىل كت ��ب ر�سمي ��ة من
وزارة اخلارجي ��ة والأم ��ن الوطن ��ي
تخولها بالدخول".
و�أ�ضاف" ،لدينا جمموعات من ال�شركات
اخلا�صة ت�أتي من بغداد �إىل املدينة التي

ب ��د�أت ت�ستقب ��ل ال�سواح بعدم ��ا �سمحت
خلي ��ة الأزم ��ة ب�إع ��ادة افتت ��اح احلبانية
ه ��ذا ال�شهر ب ��د�أت حركة ال ��زوار بكثافة
عل ��ى الرغم من �أن املدين ��ة لي�ست جاهزة
بالكامل" .وبني الدليم ��ي� ،أن "احلبانية
فيها قاطع�ي�ن الأول حت ��ت �إدارة املدينة،
والثاين �أحي ��ل لال�ستثمار لكن حتى الآن
مل تت ��م مبا�شرة �شركات اال�ستثمار العمل
في ��ه" .وذك ��ر� ،أن "املدين ��ة كان ��ت ملدة 3
�سنوات ت�سكنها العائالت النازحة ب�سبب
�سيطرة داع� ��ش ،فقد دخل ��ت للمدينة 12
�ألف عائلة نازحة من خمتلف مدن العراق
وحتى من اجلارة �سوريا".
و�أكد مدي ��ر عالقات املدينة ال�سياحية يف
احلباني ��ة� ،أن "ع ��ددا من عائ�ل�ات داع�ش
الت ��ي كان ��ت يف املدين ��ة ومل تع ��د �إىل

مناطقها ب�سبب م�ش ��اكل �أمنية ومذكرات
قب�ض بحق �أبنائه ��ا الذين كانوا ينتمون
للتنظي ��م ،مت �إخراجها خ ��ارج املدينة يف
خمي ��م �أن�شئ لها وفق ق ��رار �صدر بحقها
من اجلهات الر�سمية".
وتع ��د مدينة احلبانية املطلة على بحرية
خالب ��ة ،من �أب ��رز مدن ال�سياح ��ة ،والتي
ت�أ�س�س ��ت يف عهد املل ��ك في�صل الثاين عم
 ،1956والت ��ي كان اله ��دف م ��ن �إن�شائها
ه ��و اال�ستفادة من مياه نهر الفرات �أثناء
في�ضانه.
وت�ض ��م احلباني ��ة ال�سياحي ��ة منتجع ��ا
جمي�ل�ا ومنظ ��را �ساح ��را و�شاليه ��ات
وم�ساك ��ن �صغ�ي�رة حيث كان ��ت ت�ستقبل
ال�س ��واح املحلي�ي�ن والع ��رب والأجان ��ب
ب�أعداد كبرية.

الفعلي".
وتاب ��ع ان "اجلل�س ��ة �شه ��دت � ً
أي�ض ��ا مناق�شة
املقرتح ��ات الكفيل ��ة ب�إزال ��ة املعوق ��ات ب�ش�أن
تنظي ��م بيان ��ات موظف ��ي الدول ��ة" ،الف ًتا اىل
ان "الكاظم ��ي وجّ ��ه بت�شكي ��ل فري ��ق لتقدمي
�آلي ��ة ملعاجل ��ة وا�ستكم ��ال بيان ��ات موظف ��ي
الدولة" .واكد مال طالل ان "احلكومة تنوي
الق�ض ��اء على م�صطل ��ح الف�ضائيني من خالل
ه ��ذه الآلي ��ة" ،م�ضي ًف ��ا ان "الكاظم ��ي ج ��دد
الت�أكي ��د عل ��ى �ض ��رورة ا�ستكمال ال ��وزارات
ا�ستعداداته ��ا م ��ن �أج ��ل ربطه ��ا باحلكوم ��ة
الإلكرتوني ��ة" .واعل ��ن مال ط�ل�ال ان "جهاز
مكافح ��ة الإره ��اب �سيق ��وم بتنفي ��ذ �أوام ��ر
اللجنة العليا حول ملفات الف�ساد".
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تن�شر موازنة  ..2020العجز  81تريليون دينار والربملان
ي�شكك بالأرقام

 بغداد  /املدى
ك�شفت اللجنة املالي ��ة يف جمل�س النواب
�أن قان ��ون املوازنة االحتادية لعام 2020
�سي�صل �إىل رئا�سة الربملان خالل ال�ساعات
القليل ��ة املقبل ��ة ،م�ؤك ��دة �أن اجتماعاته ��ا
�ستنطل ��ق ابت ��دا ًء من يوم ال�سب ��ت املقبل
ملراجعة مواد وفق ��رات م�سودة القانون.
وح�صلت (املدى) على ن�سخة من م�شروع
املوازن ��ة والت ��ي يق ��در حج ��م �إجم ��ايل
نفقاته ��ا بنح ��و( )148تريلي ��ون دين ��ار،
وبعج ��ز تخيميني ي�ص ��ل ( )81تريليون
دين ��ار ،فيما بلغت االي ��رادات نحو ()67
تريليون دينار.
واج ��رت حكوم ��ة الكاظم ��ي �سل�سل ��ة من
االج ��راءات التق�شفي ��ة رك ��زت على تقليل
النفق ��ات بع ��د تراج ��ع االي ��رادات نتيجة
هبوط ا�سع ��ار النفط وجائح ��ة كورونا،
حي ��ث اتخ ��ذت �إ�صالح ��ات وا�سع ��ة يف
�إدارة الإي ��رادات املالي ��ة �أبرزه ��ا املناف ��ذ
احلدودية ،يف م�سعى لإنهاء الف�ساد ورفد
خزينة الدولة بالأموال.
كان جمل� ��س ال ��وزراء ق ��د ق ��رر يف وق ��ت
�ساب ��ق ت�شكيل خلية الط ��وارئ للإ�صالح
امل ��ايل ،تت ��وىل �ضم ��ان توف�ي�ر ال�سيولة
املالي ��ة واتخ ��اذ الق ��رارات اخلا�ص ��ة
بالإ�صالح املايل من خالل تر�شيد الإنفاق
وتعظي ��م امل ��وارد و�إ�ص�ل�اح امل�ؤ�س�س ��ات
املالي ��ة ،وو�ضع خط ��ط متوي ��ل مل�شاريع
الإعم ��ار والتنمي ��ة واال�ستثم ��ار ،مبا يف
ذل ��ك م ��وارد و�آلي ��ات التمويل م ��ن خارج
الإنفاق احلكومي.
وبح�س ��ب م�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة
االحتادي ��ة لع ��ام  2020املر�س ��ل م ��ن
وزارة املالي ��ة �إىل الأمان ��ة العامة ملجل�س
ال ��وزراء ،فان �إي ��رادات املوازن ��ة تقدر بـ
( )67تريلي ��ون دين ��ار ،باحت�س ��اب �سعر
برمي ��ل النف ��ط ب� �ـ( )41دوالر ،مبع ��دل
ت�صدي ��ر ق ��دره (ثالثة مالي�ي�ن ،وثالثون
�أل ��ف ومئتان وثالث ��ة و�سبع ��ون برميل)
يومي ��ا ب�ضمنها (مائت ��ان وخم�سون الف
برمي ��ل) ع ��ن كمي ��ات النف ��ط املنتجة يف
�إقليم كرد�ستان.
ويو�ض ��ح امل�ش ��روع ان �إجم ��ايل النفقات
بلغ نح ��و ( )148تريليون دينار ،وبعجز
تخيمين ��ي ي�ص ��ل ( )81تريلي ��ون دين ��ار
عل ��ى �أن تكون تغطية العج ��ز من الوفرة

املتحقق ��ة م ��ن زي ��ادة �أ�سع ��ار بي ��ع النفط
�أو زي ��ادة �ص ��ادرات النف ��ط اخل ��ام �أو
االقرتا� ��ض الداخل ��ي واخلارج ��ي وم ��ن
مبال ��غ النق ��د امل ��دورة من ح�س ��اب وزارة
املالي ��ة" .ويق ��ول احم ��د ال�صف ��ار مق ��رر
اللجنة املالية يف جمل�س النواب لـ(املدى)
�إن "املوازنة االحتادية التي اقرها جمل�س
ال ��وزراء يف جل�ست ��ه اال�ستثنائي ��ة مل
ت�ص ��ل بعد �إىل جمل�س الن ��واب" ،متوقعا
"و�صول م�سودة امل�شروع خالل اليومني
املقبل�ي�ن" .و�ص ��وّ ت جمل�س ال ��وزراء يف
جل�سته اال�ستثنائية ،االثنني ،على قانون
املوازن ��ة العام ��ة االحتادي ��ة جلمهوري ��ة
الع ��راق لل�سن ��ة املالي ��ة ،2020 /و�أحالها
اىل جمل� ��س الن ��واب ا�ستن ��ادًا �إىل �أحكام
املادت�ي�ن (/61البن ��د �أوال و  /80البن ��د
ثانيا) من الد�ستور.
ومل تق ��ر احلكومة قان ��ون املوازنة املالية
للع ��ام اجل ��اري مطل ��ع الع ��ام اجل ��اري،
نتيجة �أزم ��ة االحتجاجات التي اجتاحت
البالد منذ ت�شرين الأول  2019و�أطاحت

باحلكوم ��ة ال�سابق ��ة برئا�س ��ة ع ��ادل عبد
امله ��دي .وواجه ��ت حكوم ��ة الكاظم ��ي
�صعوب ��ات يف �إع ��داد م�ش ��روع املوازن ��ة
يف وق ��ت يع ��اين في ��ه البل ��د �أزم ��ة مالية
خانقة ناجمة عن انهيار �أ�سعار النفط يف
الأ�سواق العاملي ��ة .ويعتمد العراق بنحو
 %95على �إيرادات النفط لتمويل موازنة
البالد ال�سنوية.
ويكم ��ل ال�صفار حديثه قائ�ل�ا ان "اللجنة
املالي ��ة يف جمل� ��س الن ��واب �ستبا�ش ��ر
اجتماعاته ��ا ونقا�شاته ��ا بت ��داء م ��ن يوم
ال�سب ��ت املقبل م ��ن اجل مراجع ��ة قانون
املوازنة العام ��ة" ،الفت ��ا �إىل �أن "الأرقام
املتداول ��ة ع ��ن املوازن ��ة مازال ��ت غ�ي�ر
دقيقة" .ويعتقد النائ ��ب عن كتلة احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين �أن "احلكومة مل
تغري مب�شروع قانون املوازنة االحتادية
املر�سل من قب ��ل وزارة املالية �إىل الأمانة
العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء" ،م�ؤك ��دا ان
"م�ش ��روع القانون في ��ه اقرتا�ض داخلي
وخارج ��ي م ��ع وج ��ود درج ��ات وظيفية

قليلة ناجتة عن حركة املالك".
وكان ��ت وزارة التخطي ��ط ق ��د ذك ��رت يف
وق ��ت �ساب ��ق �أن "موازن ��ة الع ��ام 2020
الت ��ي احيل ��ت �إىل جمل� ��س ال ��وزراء
للم�صادقة عليها تت�ضمن �إطالق العالوات
والرتفيعات جلميع املوظف�ي�ن ،مبينة �أن
الدرج ��ات الوظيفي ��ة املتوف ��رة فيها التي
ج ��اءت نتيجة ع ��ن الإحالة عل ��ى التقاعد
مت ��ت �إ�ضافتها عل ��ى املوازن ��ة االحتادية
للعام ."2021
و�أعل ��ن املتحدث با�س ��م رئي�س احلكومة،
�أحمد مال طالل ،ان ت�صويت املجل�س على
املوازنة ،جاء لأجل تنظيم عملية الإنفاق
وت�أم�ي�ن النفق ��ات ال�ضروري ��ة للأ�شه ��ر
الثالثة الباقية من ال�سنة املالية ،والتزامًا
من احلكومة بقرار جمل�س النواب.
ويف بداية �شهر حزي ��ران املا�ضي �صوت
جمل� ��س الن ��واب عل ��ى �صيغة ق ��رار يلزم
حكوم ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي بتق ��دمي
املوازنة االحتادية للعام  2020قبل نهاية
�شهر حزيران ،ثم ت�أجل املوعد فيما بعد.

م ��ن جانب ��ه ،يو�ض ��ح ماج ��د الوائل ��ي،
ع�ض ��و اللجنة املالي ��ة يف جمل�س النواب
�أن "االقرتا� ��ض املوج ��ود يف املوازن ��ة
ه ��و لتغطية العج ��ز يف النفق ��ات للأ�شهر
الأخ�ي�رة م ��ن ال�سن ��ة املالي ��ة احلالي ��ة"،
الفتا �إىل ان "احلكوم ��ة قبل اقرار قانون
االقرتا� ��ض كان ��ت بحاج ��ة �إىل مبل ��غ 40
تريلي ��ون دين ��ار على اعتب ��ار ان كل �شهر
نحتاج ( )5تريليون دينار".
وي�ضي ��ف الوائل ��ي �أن "الربمل ��ان اق ��ر
قانون االقرتا� ��ض بحدود ( )15تريليون
ع ��دا اخلارج ��ي ( )5تريلي ��ون ،وبالتايل
احلكوم ��ة �ستطل ��ب يف قان ��ون املوازن ��ة
االحتادي ��ة لع ��ام  2020اقرتا� ��ض مبل ��غ
ق ��د ي�ص ��ل �إىل  25تريلي ��ون دين ��ار ل�س ��د
العجز".
وكان ��ت اللجن ��ة املالي ��ة ق ��د ا�ست�ضاف ��ت
اخلمي� ��س املا�ضي وزير املالي ��ة علي عبد
الأمري ع�ل�اوي ووكيل ال ��وزارة ومدراء
عام�ي�ن م�ص ��ارف الرافدي ��ن والر�شي ��د
وهيئتي ال�ضرائب والكمارك لبحث �سبل

اخلروج من الأزمة املالية وتعظيم موارد
الدولة غ�ي�ر النفطي ��ة ،وحتدي ��د مواعيد
لإر�س ��ال النم ��وذج الأويل م ��ن الورق ��ة
الإ�صالحية.
كم ��ا اتف ��ق وزي ��ر املالي ��ة م ��ع اللجن ��ة
املالي ��ة النيابي ��ة يف هذا االجتم ��اع �أي�ضا
عل ��ى تق ��دمي قان ��ون ث ��ان لالقرتا� ��ض
لتج ��اوز م�شكل ��ة �أزمة روات ��ب املوظفني
واملتقاعدي ��ن والرعاية االجتماعية خالل
الأ�شهر املتبقية من ال�سنة املالية.
وي�ضي ��ف الوائل ��ي �أن "جمل� ��س الن ��واب
�سيوافق على االقرتا�ض رغم حتفظه لكن
م ��ن ال�ضروري ت�أمني الرواتب للموظفني
واملتقاعدين والرعاية االجتماعية" ،الفتا
�إىل ان "االقرتا�ض �سيكون من امل�صارف
املحلي ��ة" .كان جمل�س النواب قد ا�شرتط
مقاب ��ل مترير م�شروع قان ��ون االقرتا�ض
املحل ��ي واخلارج ��ي ال ��ذي تقدم ��ت ب ��ه
احلكوم ��ة لت�سدي ��د روات ��ب املوظف�ي�ن
واملتقاعدي ��ن والرعاي ��ة االجتماعي ��ة،
ار�س ��ال وزارة املالي ��ة قان ��ون الإ�ص�ل�اح

االقت�ص ��ادي يف ف�ت�رة �ست�ي�ن يوم ��ا بع ��د
الت�صويت على قان ��ون االقرتا�ض� ،إال ان
احلكوم ��ة مل تر�سله.وي�ضيف الوائلي ان
"احلكوم ��ة مدينة بنح ��و ( )55تريليون
دينار �إىل امل�ص ��ارف املحلية خم�سة ع�شر
تريليون دينار خالل هذه ال�سنة و�أربعني
تريلي ��ون دين ��ار �سابق ��ة" ،الفت ��ا �إىل انه
"يف حال طلب ��ت احلكومة املوافقة على
 25تريلي ��ون كقرو� ��ض جدي ��دة �سرتتفع
الدي ��ون الداخلية للم�ص ��ارف املحلية �إىل
( )80تريليون دينار".
لك ��ن الع�ض ��و الآخ ��ر يف اللجن ��ة حمم ��د
�صاحب الدراجي يقول ان الديون اعلى.
وكت ��ب يف تغريدة على (تويرت) قبل ايام
قليلة ان ديون العراق كالآتي:ـ
1ـ� �ـ الدين اخلارج ��ي  28.5ملي ��ار دوالر
واذا ا�ضفن ��ا ديون ما قب ��ل  1990املعلقة
وقيمته ��ا  40.4مليار دوالر ي�صبح الدين
اخلارجي  68.9مليار دوالر.
 2ـ� �ـ الدين الداخل ��ي (ح ��واالت و�سندات
خزينة)  35.4مليار دوالر.
3ــ �ضمانات خارجية  4.1مليار دوالر.
 4ــ �ضمانات داخلية  11.7مليار دوالر.
 5ــ املت�أخرات (م�ستحقات على الدولة) 4
مليار دوالر �أي ان الدين االجمايل 83.7
مليار دوالر ويف حالة االلتزام بديون ما
قبل عام  1990وهو احتمال �ضعيف جدا
فيكون الدين العام  124.1مليار دوالر.
اىل ذل ��ك ،رجح ��ت النائب ��ة ع ��ن جلن ��ة
االقت�ص ��اد النيابي ��ة ن ��دى �شاك ��ر جودت،
ان تر�سل احلكوم ��ة موازنة  2021مطلع
ال�شه ��ر املقبل عل ��ى ان تت�ضمن برناجمها
الإ�صالحي االقت�صادي.
وقال ��ت ج ��ودت ان "خط ��اب املرجعي ��ة
الدينية �سي�سهم يف زي ��ادة املوارد املالية
للدول ��ة وفر� ��ض القان ��ون يف املناف ��ذ
احلدودية ومن ��ع فر�ض االتاوات من قبل
الفا�سدين و�إعادة املليارات من الدوالرات
يف ح ��ال �إعالن حكوم ��ة الكاظمي احلرب
�ضد الف�ساد".
وا�ضاف ��ت ان "احلكومة �سرت�سل موازنة
 2021مطل ��ع ال�شه ��ر املقب ��ل عل ��ى ان
تت�ضمن برناجمها الإ�صالحي" ،الفتة �إىل
ان "املوازنة يجب ان تتخل�ص من الديون
اخلارجية ب�ش ��كل نهائ ��ي واالعتماد على
االم ��وال الداخلية وامل ��وارد االقت�صادية
التي وفرها بيع النفط".

بغداد وباري�س
ترغبان بتوقيع مذكرة رئي���س احلكومة ي��رد على الأح��زاب :كلك��م معرت�ض��ون ..ف�أي��ن املحا�ص�صة؟
تفاهم ع�سكرية
�أمني بغداد اجلديد :كلفت بعد ات�صال رئي�س الوزراء وال �أنتمي جلهة �سيا�سية
 بغداد  /املدى

 بغداد  /املدى
بح ��ث رئي� ��س �أركان اجلي� ��ش الفري ��ق ق ��وات خا�ص ��ة الركن
عبدالأم�ي�ر ر�شيد يار الله� ،أم�س الثالثاء ،مع نظريه الفرن�سي
اجلرنال فران�سوا لوكوانرت ،العالقات بني البلدين.
وذك ��ر بي ��ان ل ��وزارة الدف ��اع ،تلقت (امل ��دى) ن�سخة من ��ه� ،إن
"رئي�س اركان اجلي�ش الفريق قوات خا�صة الركن عبد الأمري
ر�شيد يار الله ،تلقى ات�صاال هاتفيا من نظريه الفرن�سي بحث
خالل ��ه الطرفان ع ��ددًا من املح ��اور املهم ��ة منه ��ا الت�أكيد على
العالق ��ات املتميزة بني البلدي ��ن و�سبل تعزيزه ��ا ،وموا�صلة
اجلان ��ب الفرن�س ��ي دع ��م وتطوي ��ر ق ��درات اجلي� ��ش العراقي
م ��ن خ�ل�ال بعث ��ة النات ��و يف الع ��راق والتع ��اون الثنائي بني
البلدين".
وتاب ��ع البيان�" :أبدى رئي� ��س اركان اجلي�ش الفرن�سي رغبته
يف زي ��ارة الع ��راق قريبًا وبحث �سبل التع ��اون الع�سكري مع
رئي�س �أركان اجلي�ش يف كافة املجاالت".
و�أ�ضاف �أن "اجلانبني �أكدا على رغبتهما بتوقيع مذكرة تفاهم
ع�سكري لدعم اجلي�ش العراقي ومكافحة االرهاب".

�أدىل رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي،
�أم� ��س الثالث ��اء ،ب� ��أول تعليق بع ��د التغيريات
الإدارية التي �أجراه ��ا االثنني ،وو�صفت ب�أنها
"كبرية".
ور َّد على االتهامات التي وجهتها كتل �سيا�سية
حلكومته ،باعتماد مبد�أ املحا�ص�صة ال�سيا�سية
يف توزيع املنا�صب.
وقال الكاظم ��ي يف بيان تلقت (امل ��دى) ن�سخة
من ��ه" ،وجّ هنا ي ��وم الإثن�ي�ن ،ب�إج ��راء �سل�سلة
م ��ن املتغ�ي�رات ال�ضروري ��ة يف بع� ��ض املواقع
الإداري ��ة الهامة يف م�ؤ�س�س ��ات الدولة" ،مبي ًنا
�أن "هذه اخلطوة واجه ��ت ردود فعل خمتلفة،
بع�ضه ��ا م ��ن الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الت ��ي �أعلن ��ت
رف�ضها املحا�ص�صة ب ��كل �أ�شكالها ،والتي متثل
بال �ش ��ك انعكا�سً ا ملوقف �شعب ��ي ثابت من بناء
الدولة".
و�أ�ض ��اف الكاظم ��ي �أن "ه ��ذه التغي�ي�رات
ال�ضرورية ج ��اءت من�سجمة م ��ع �سياق �إداري
وقان ��وين فر�ضت ��ه نهاي ��ة امل ��دد القانوني ��ة
الر�سمي ��ة لبع� ��ض امل�س�ؤولني ب ��ل وجتاوز تلك
امل ��دد عن �سقوفها لفرتات طويلة" ،الف ًتا �إىل �أن
"الإج ��راء مل ي�أت لإحداث تغيريات كيفية يف
امل�ؤ�س�سات".
و�أردف قائلاً " :وعل ��ى هذا الأ�سا�س مت اختيار
معظم الأ�سماء املطروحة من داخل امل�ؤ�س�سات
نف�سه ��ا� ،أو من املخت�صني يف جم ��االت معيّنة،
مع الأخذ يف احل�سبان عامل النزاهة واخلربة،
و�ضمان التوازن الوطني".
واعرت� ��ض عل ��ى طريقة االختي ��ار كل من زعيم
التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در ،ورئي� ��س
ائت�ل�اف دولة القانون ن ��وري املالكي ،ورئي�س
حتال ��ف الفتح ه ��ادي العام ��ري ،باال�ضافة اىل
ح ��زب الوف ��اق ال ��ذي يتزعم ��ه اي ��اد ع�ل�اوي،

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

وكتل ��ة �صادقون اجلن ��اح ال�سيا�س ��ي لع�صائب
اه ��ل احل ��ق ،ف�ض�ل�ا ع ��ن احل ��زب اال�سالم ��ي
الكرد�ست ��اين ،والنائ ��ب حمم ��د الكرب ��ويل.
واتهموا الكاظمي بـ"تر�سيخ املحا�ص�صة".
لك ��ن الكاظم ��ي ق ��ال يف بي ��ان يوم ام� ��س" :ان
مواق ��ف بع� ��ض الكتل ال�سيا�سي ��ة من مو�ضوع
املحا�ص�صة يجب �أن تقرتن مبعلومات حمددة
ح ��ول ه ��ذه املحا�ص�ص ��ة املزعوم ��ة و�س ��وف
نتعام ��ل م ��ع ه ��ذه املعلومات بجدي ��ة ونتحقق
منها �ضمن ال�سياقات املعمول بها".
وت�ساءل بالقول" :ف�إذا كانت القوى ال�سيا�سية
ق ��د �أعلن ��ت براءتها م ��ن هذه التغي�ي�رات وهي
فع�ًل�اً مل تتدخ ��ل فيه ��ا ومل ت�ؤثر عليه ��ا ،فكيف

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

تتهم ب�أن التغي�ي�رات اعتمدت على املحا�ص�صة
احلزبية؟".
ودع ��ا الكاظم ��ي �إىل "التعاط ��ي م ��ع احلقائ ��ق
و�سياقات الدولة ،و�أهم م�صاديقها �أن املتغريات
امل�ش ��ار اليه ��ا متت من خ�ل�ال امل�س ��ار الطبيعي
وال�ض ��روري لتن�شي ��ط عم ��ل الدول ��ة وتفعي ��ل
دورها خلدمة تطلع ��ات �شعبنا وتنفيذ مطالبه،
ومل تخ�ضع لآليات املحا�ص�صة احلزبية".
ي�ش ��ار �إىل �أن الكاظمي �أج ��رى� ،أم�س االثنني،
�سل�سلة تغيريات �إداري ��ة و�صفت بـ"الكبرية"،
�شمل ��ت ع ��ددًا م ��ن املنا�ص ��ب يف امل�ؤ�س�س ��ات
احلكومية .ووجه الكاظمي بتكليف كل من:
ً
حمافظ ��ا للبن ��ك
• م�صطف ��ى غال ��ب خمي ��ف/

املركزي
• منه ��ل عزي ��ز ر�ؤوف احلبوب ��ي� /أمي ًن ��ا
للعا�صمة
• �سام ��ي امل�سع ��ودي /رئي� ��س هيئ ��ة احل ��ج
والعمرة
• عالء جواد كاظم /رئي�س هيئة النزاهة
• �س ��امل جواد عب ��د الهادي اجللب ��ي /رئي�س
امل�صرف العراقي للتجارة
• في�صل و�سام /رئي�س هيئة االوراق املالية
• �سه ��ى داود اليا� ��س النج ��ار /رئي�سة هيئة
اال�ستثمار
• ن ��زار قحطان ح�س ��ن التميمي /وكيل وزير
الكهرباء ل�ش�ؤون التوزيع والنقل

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

• طال ��ب عب ��د الله /الوكي ��ل الفني يف وزارة
النقل
• ح�س�ي�ن ح�س ��ب عب ��د احل�س�ي�ن /الوكي ��ل
الإداري واملايل يف وزارة الداخلية
• عب�ي�ر مهدي حم�سن اجللب ��ي /وكيل وزير
العمل لل�ش�ؤون االجتماعية
• �أحم ��د حمي ��د �شرقي فرح ��ان /وكيل وزير
العمل ل�ش�ؤون العمل
• عب ��د الرحم ��ن ح�س ��ن خال ��د /وكي ��ل وزير
ال�شباب والريا�ضة
• خال ��د العبي ��دي /وكي ��ل رئي� ��س جه ��از
املخابرات ل�ش�ؤون العمليات
• فال ��ح يون� ��س ح�سن ج ��دوع /وكيل رئي�س
جهاز االمن الوطني لل�ش�ؤون االدارية
• ك ��رمي ح�س�ي�ن عل ��ي النوري /وكي ��ل وزير
الهجرة واملهجرين.
نف ��ى امني بغ ��داد اجلديد املهند� ��س منهل عزيز
ر�ؤوف احلبوب ��ي ،انتماءه لأية جهة �سيا�سية،
فيما �أكد بالقول" :طلبتموين ف�أجبت".
وق ��ال احلبوب ��ي يف ت�صري ��ح متلف ��ز� ،إنه "مت
االت�ص ��ال ب ��ي وتكليف ��ي بت�سنم من�ص ��ب �أمني
بغ ��داد ب�ش ��كل مبا�ش ��ر م ��ن قب ��ل دول ��ة رئي�س
ال ��وزراء ح�ص� � ًرا ،ومل تت�ص ��ل ب ��ي �أي جه ��ة
�سيا�سية �أو حزبية".
و�أ�ضاف" ،كم ��ا �أين �أنفي انتمائي لأي جهة او
تيار �سيا�سي ،وقد قبلت تكليفي بهذه املهمة بعد
ان مت االتفاق على �أهداف �سرتاتيجية �أ�سا�سية
للنهو�ض بالواقع التخطيطي واخلدمي ملدينة
بغداد و�ضمن نطاق زمني حمدد لتحقيقها".
واختت ��م حديث ��ه بالق ��ول�" :أ�س� ��أل الل ��ه العون
والتوفي ��ق ،و�أرجو من �أهلي يف بغداد اعانتي
عل ��ى حم ��ل ه ��ذه الأمان ��ة الغالي ��ة والثقيل ��ة.
واذكره ��م باحلديث :من ُط ِل ��ب اىل �شيء �أُعني
علي ��ه ومن طلب �شيئا وكل �إليه وقد طلبتموين
ف�أجبت".
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سياسة

عملية ع�سكرية م�ستعجلة ملالحقة م�سلحني ن�شطوا
يف جنوب املو�صل

 بغداد /المدى
اعتقل ��ت الق ��وات االمني ��ة نح ��و 100
مطل ��وب وم�سلح تابع لتنظيم داع�ش في
ب�ضعة ايام ،في اكبر ح�صيلة لالعتقاالت
منذ نحو � 3سنوات.
وكان رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي
ورئي� ��س جه ��از مكافح ��ة االره ��اب عبد
الوهاب ال�ساعدي ،تعهدا في وقت �سابق
ب�ضبط االمن في الجنوب والق�ضاء على
داع�ش في �آن واحد.
وت�صاع ��دت ف ��ي اال�سبوعي ��ن االخيرين
عملي ��ات "ا�صطي ��اد" الم�سلحين من قبل
القوات االمنية ،كم ��ا تراجعت مع بداية
اال�سبوع الحالي هجمات التنظيم.
وف ��ي اال�سب ��وع الما�ضي ،قت ��ل واعتقل
نح ��و  15عن�ص ًرا تابع ��ا للتنظيم ،بينهم
قيادي ��ون وم�س�ؤول ��ون عن قت ��ل �ضباط
رفيعين في ال�شرطة .
وف ��ي يوم واح ��د نفذت الق ��وات االمنية
 3حم�ل�ات ع�سكرية متزامن ��ة ،في �شمال
وغرب وجنوب البالد ،بحثا عن م�سلحي
داع�ش ومطلوبين.
كذل ��ك اكدت م�ص ��ادر "بدء عملي ��ة امنية
م�ستعجلة في جنوب المو�صل ،لتفتي�ش
بع�ض المناطق بعد معلومات عن وجود
م�سلحين".
واعلن ��ت الحكوم ��ة نهاي ��ة �آب ،2017
تحري ��ر نينوى ب�شكل كام ��ل من �سيطرة
تنظي ��م داع� ��ش بع ��د نح ��و  10ا�شهر من
المعارك ال�ضارية �ضد الم�سلحين.
وقال م�س�ؤول محلي �سابق في المو�صل
لـ(الم ��دى) ان "عنا�صر من تنظيم داع�ش
ن�شطوا من جديد ف ��ي مناطق عدة داخل
محافظ ��ة نينوى ال�سيم ��ا جنوب نينوى
مث ��ل مناط ��ق ال�ش ��ورة التي تح ��اول في
كل م ��رة ا�سته ��داف الق ��وات االمني ��ة او
التعر�ض على الح�شد ال�شعبي".
ونفذ الجي� ��ش والح�ش ��د ال�شعبي ام�س،
عملي ��ة �أمنية جن ��وب المو�ص ��ل .ووفق
بي ��ان ع�سك ��ري ،ان الحمل ��ة تت�ضم ��ن
"ده ��م وتفتي�ش قري ��ة الر�صيف وغرب
قري ��ة عي ��ن الح ��ارة وناحي ��ة ال�ش ��ورة

وقري ��ة ام المحاحير وال�شورتان جنوب
المو�صل".
وغالبا م ��ا يهرب الم�سلح ��ون قبل تنفيذ
الحم�ل�ات االمني ��ة ،حي ��ث يمتلك ��ون
م�صادر ا�ستخبارية داخل المدن تعطيهم
احداثيات ومعلومات متوا�صلة ،وغالبا
ما تك ��ون الم�صادر هي "عائالت داع�ش"
التي عاد بع�ضها الى نينوى.
وف ًقا لمعلومات ا�ستخبارية دقيقة ،قالت
خلية االع�ل�ام االمني ام� ��س ،ان القوات
االمني ��ة في محافظة نين ��وى تمكنت من
�ضبط "ثالثة احزم ��ة نا�سفة و 8مخازن
 m16تالفة و� 200إطالقة متنوعة".
واك ��دت الخلي ��ة التابع ��ة للحكوم ��ة ف ��ي
بي ��ان ،ان الق ��وات عث ��رت عل ��ى "ع�شرة

�صناديق يحتوي كل واحد منها على 30
قطعة �صفيحة �ضغط الغام �ضد الدبابات
ت�صني ��ع محل ��ي" ف ��ي ح ��ي الور�ش ��ان
بالجان ��ب االيمن م ��ن مدين ��ة المو�صل،
وقد ت ��م التعامل مع الم ��واد الم�ضبوطة
�أ�صوليا.
بالمقاب ��ل اك ��د الم�س� ��ؤول المحلي الذي
طل ��ب ع ��دم ن�ش ��ر ا�سم ��ه ،ان "عنا�ص ��ر
التنظي ��م م ��ا زال ��ت تت�سل ��ل م ��ن �سوريا
باتجاه العراق وتنقل اال�سلحة الخفيفة
والثقيلة لعدم وجود قوات كافية تنت�شر
على طول الحدود".
و�سب ��ق ان اك ��د يحي ��ى ر�س ��ول الناط ��ق
با�سم القائد الع ��ام للقوات الم�سلحة� ،أن
العملي ��ات اال�ستباقي ��ة لحماية الأرا�ضي

الم�شتركة مع �سوريا م�ستمرة.
وق ��ال ر�س ��ول في بيان ��ات �صحفي ��ة ،ان
"الحدود الم�شتركة مع �سوريا بم�سافة
 605كيلومت ��رات مم�سوك ��ة بقطع ��ات
م�شترك ��ة من الجي� ��ش العراقي والح�شد
ال�شعبي وقوات الحدود العراقية".
وبي ��ن ر�س ��ول ان القوات اج ��رت الكثير
م ��ن "التح�صين ��ات عل ��ى الح ��دود،
المتمثلة بالخنادق ،وال�سواتر الترابية،
والأ�سالك ال�شائك ��ة والنفاخية ،ون�صب
�أب ��راج مراقب ��ة ،وتوزي ��ع كامي ��رات
حرارية".
و�ش ��دد الناط ��ق الع�سك ��ري عل ��ى �أن
"العمل م�ستمر للقي ��ام بعمليات نوعية
وا�ستباقي ��ة ،خا�ص ��ة ف ��ي المناط ��ق

الحدودي ��ة القريب ��ة م ��ن مناط ��ق �شمال
�ش ��رق �سوري ��ا ،حي ��ث وج ��ود العنا�صر
الإرهابية".
بالمقاب ��ل ي�ؤك ��د الم�س� ��ؤول المحلي في
نين ��وى ،ان المحافظة "تحتاج الى جهد
ا�ستخب ��اري يف ��وق مق ��درة داع� ��ش لكي
يك ��ون هناك �سب ��ق في خط ��وات التنفيذ
لالطاحة بقيادات التنظيم وعنا�صره".
اعتقاالت و�إنزاالت
ومنذ مطل ��ع اال�سبوع الحال ��ي ،اعتقلت
وقتل ��ت الق ��وات االمني ��ة  5م�سلحي ��ن
تابعين لتنظيم "داع�ش" بينهم قياديون
في المو�صل ،كركوك ،واالنبار.
ام� ��س ،نفذ الح�شد ال�شعبي لليوم الثالث

قوة ع�سكرية يف ال�شورة
عل ��ى التوال ��ي حمل ��ة امنية اطل ��ق عليها
ا�س ��م "عملية الفتح المُبين" في �صحراء
االنبار.
وقال قائد عمليات االنب ��ار للح�شد قا�سم
م�صل ��ح ان ��ه ت ��م "تدمي ��ر ( )3م�ضاف ��ات
لداع�ش والتي كانت تحتوي على كميات
كبيرة م ��ن العبوات واالحزم ��ة النا�سفة
ا�ضاف ��ة ال ��ى العث ��ور عل ��ى م�ستم�سكات
ثبوتي ��ة وارقام عج�ل�ات ت�ستخدم لتنقل
عجالتهم وااليهام".
وا�ض ��اف م�صل ��ح ف ��ي بي ��ان ام� ��س ،ان
العملي ��ة "قطع ��ت خ ��ط ام ��داد الع ��دو
وك�شفت ط ��رق ني�سمي ��ة كان ي�ستخدمها
داع� ��ش للتنقل في ال�صحراء" ،م�ؤكدا ان
"اليوم الثالث �سي�شهد تم�شيط م�ساحات

ً
اختراقا" لمالحقة الخارجين عن القانون
مراقبون :الكاظمي ينوي تكليف "�أقل جهازين

عب��وة نا�سف��ة ت�سته��دف مركب��ة دبلوما�سي��ة ق��رب جام��ع �أم الطب��ول
 متابعة  /المدى
قال ��ت ال�سف ��ارة البريطاني ��ة� ،أم� ��س
الثالث ��اء� ،إن عب ��وة نا�سف ��ة ا�ستهدف ��ت
�سي ��ارات دبلوما�سي ��ة تابع ��ة له ��ا دون
وقوع �إ�صابات ،فيما �أكدت م�صادر �أمنية
تعر�ض رتل دبلوما�س ��ي �أجنبي النفجار
في بغداد.
و�أف ��ادت م�صادر �أمني ��ة عراقية ،بانفجار
عبوة نا�سفة قرب جام ��ع �أم الطبول على
الطري ��ق الم�ؤدي للمنطق ��ة الخ�ضراء في
بغداد.
و�أ�ضاف ��ت �أن العب ��وة ا�ستهدف ��ت رت�ل�ا
ديبلوما�سي ��ا �أجنبي ��ا قادم ��ا م ��ن المطار
باتج ��اه المنطق ��ة الخ�ض ��راء م ��ن دون
وقوع �إ�صابات �أو خ�سائر.
وتتعر�ض البعثات وال�سفارات الأجنبية
لهجم ��ات في العراق ،تنفذه ��ا ميلي�شيات
م�سلحة.
وتعر�ض ��ت المنطقة الخ�ض ��راء في بغداد
والتي ت�ضم �سفارات الدول والم�ؤ�س�سات
الحكمي ��ة المهم ��ة لهجم ��ات ب�صواري ��خ
كاتيو�ش ��ا� ،أدت ف ��ي بع� ��ض الأحي ��ان �إلى
�إلحاق خ�سائر مادة في المباني.
وتدين الحكومة العراقية الهجمات التي
تتعر�ض لها ال�سفارات في بغداد ،وت�ؤكد
على مالحقة الفاعلين ،فيما تن�شر القوات
الأمني ��ة بي ��ن الفينة والأخ ��رى �أنباء عن
العث ��ور عل ��ى من�ص ��ات �صواري ��خ معدة
ال�ستهداف المنطقة الخ�ضراء.
يع ��د �س�ل�اح الميلي�شي ��ات ومكافح ��ة
الإرهاب من �أكثر الملف ��ات ال�شائكة التي
تواجه رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى
الكاظم ��ي ،ولك ��ن هن ��اك من يت�س ��اءل ما
�إذا كان جه ��از مكافح ��ة الإره ��اب يمل ��ك
ال�صالحي ��ات الالزم ��ة للت�ص ��دي لت ��ك
الق�ضايا ال�صعبة؟
معظ ��م الف�صائ ��ل الم�سلح ��ة ف ��ي العراق
تخ�ضع لق ��وات الح�ش ��د ال�شعب ��ي ،وهي
مظلة ت�ض ��م قوات �شب ��ه ع�سكرية .وعلى
الرغ ��م م ��ن اندماجه ��ا ر�سميا ف ��ي قوات
الأم ��ن العراقي ��ة ،تن�ش ��ط عملي ��ا ب�ش ��كل
م�ستق ��ل وتقاوم جمي ��ع المحاوالت لكبح
نفوذها.
كما �أن الغالبية العظمى من هذه الف�صائل
تدين بال ��والء عقائديا للمر�ش ��د الإيراني
علي خامنئ ��ي ،وترفع �أعالمها �إلى جانب
�ص ��وره و�سلف ��ه روح الل ��ه الخمين ��ي في

مقراتها.
وكان العراقي ��ون ق ��د ا�ستب�ش ��روا خي ��را
عندم ��ا ق ��ام الكاظم ��ي ،ب�إع ��ادة تعيي ��ن
الفري ��ق عب ��د الوه ��اب ال�ساع ��دي رئي�سا
لجه ��از مكافح ��ة الإره ��اب ،وال ��ذي �أقاله
رئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق ع ��ادل عب ��د
المهدي ،م ��ن من�صبه في الع ��ام الما�ضي
ليخ ��رج المتظاه ��رون بعده ��ا ،رافعي ��ن
�شعارات تطالب ب�إعادته �إلى من�صبه.
ومع ت�سلم ال�ساعدي قيادة جهاز مكافحة
الإرهاب ،برز الكثير من التفا�ؤل ب�إمكانية
الق�ض ��اء عل ��ى ظاه ��رة ال�س�ل�اح المنفلت
وح�ص ��ره بيد الدولة ،وفق ما ذكر خبراء
ومحللون ،لكن بع�ضهم يرى �أن الكاظمي
لم يمن ��ح ال�ساعدي والجهاز ال�صالحيات
الالزمة لذلك.
وف ��ي هذا الإط ��ار ن�شر الباح ��ث العراقي
رعد ها�ش ��م ا�ستطالعا للر�أي على ح�سابه
الر�سمي في موقع تويت ��ر� ،س�أل فيه "في
حال �أعطى الكاظمي ال�صالحيات الكاملة
لجه ��از مكافح ��ة الإره ��اب ..فه ��ل �سيهد�أ
الو�ضع ويت ��م تحجيم الف�صائل؟" .لت�أتي
معظ ��م الإجابات حت ��ى الآن ب�أنها مت�أكدة

منذ ذلك �أو �شبه مت�أكدة.
وف ��ي حدي ��ث �إلى موق ��ع (الح ��رة) اعتبر
ها�شم �أن جهاز مكافحة الإرهاب ال يدخل
حاليا �ضمن مهامه محاربة الإرهاب الذي
ت�سببه الميلي�شي ��ات والف�صائل الموالية
لإي ��ران ،م�شي ��را �إل ��ى �أن النا�شطين على
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي يطالبون
�صراح ��ة ب�ض ��رورة �أن تك ��ون هن ��اك
�صالحي ��ات �أكبر لهذا الجه ��از الذي �أثبت
فعاليت ��ه ف ��ي محارب ��ة تنظي ��م داع� ��ش
والق�ضاء على خطره.
و�أ�ش ��ار ها�ش ��م �إل ��ى �أن ل ��كل م�ؤ�س�س ��ة
ع�سكري ��ة و�أمني ��ة ف ��ي الع ��راق المه ��ام
الخا�ص ��ة المنوط ��ة به ��ا ،ولك ��ن الحاجة
تقت�ض ��ي الآن تو�سي ��ع مهامه ��ا ليكون لها
ال ��دور الأكبر في محارب ��ة العنا�صر التي
تنتمي �إلى "الف�صائ ��ل الوالئية" ،وجمع
ال�سالح وح�صره بي ��ده الدولة ،وي�ضمن
ذل ��ك �أي�ض ��ا �س�ل�اح الع�شائ ��ر وع�صابات
التهريب.
و�شدد ها�شم على �أن الكاظمي ينوي على
م ��ا يب ��دو �إعطاء مزي ��د م ��ن ال�صالحيات
وال�سيم ��ا لجه ��از المخاب ��رات ال ��ذي كان

ير�أ�س ��ه بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى جه ��از مكافح ��ة
الإرهاب ،مبررا ذلك ب�أنهما "�أقل الأجهزة
الأمني ��ة اختراق ��ا م ��ن قب ��ل الميلي�شيات
والأح ��زاب الموالي ��ة لإي ��ران وذل ��ك لأن
الجهازي ��ن يمل ��كان كف ��اءات مهنية بعيدا
عن التجاذبات وال�صراعات ال�سيا�سية".
واعتب ��ر ها�ش ��م �أن دع ��م جه ��از مكافح ��ة
الإرهاب ال يكون فقط بمنحه ال�صالحيات
المنا�سب ��ة مث ��ل عمليات تفتي� ��ش وبحث
واعتق ��ال وغي ��ر ذلك ،بل يج ��ب �أن تكون
هناك مذكرات ق�ضائية محكمة ومدعومة
بالأدلة بحيث ال يتم �إطالق �سراح عنا�صر
�إرهابي ��ة عق ��ب القب� ��ض عليه ��ا كما حدث
�سابقا ،لأن ذل ��ك �سيجعل من عمل الجهاز
بدون جدوى.
ولف ��ت �إل ��ى �ض ��رورة �أن يت ��م ذل ��ك عب ��ر
خط ��وات تدريجي ��ة ومدرو�س ��ة و�صوال
�إلى تحقيق الأهداف المن�شودة.
بالمقاب ��ل� ،أو�ضح الباحث ف ��ي �سيا�سات
ال�ش ��رق الأدن ��ى بمعهد وا�شنط ��ن وهاب
ب�ل�ال �إن "الكاظم ��ي يعمل بج ��د من �أجل
انهاء نفوذ الجماعات الم�سلحة".
و�أ�ض ��اف :تو�ص ��ل الكاظمي �إل ��ى حقيقة

�أن المواجه ��ة المبا�شرة م ��ع الميلي�شيات
لي�س ��ت الطريق ��ة الأمث ��ل ،وب ��دال عن ذلك
�أخذ يعتمد طريقة تجفيف م�صادر تمويل
هذه الجماعات .فب ��دل �أن يحاربها� ،أعلن
عن حمل ��ة لمحارب ��ة الف�س ��اد وال�سيطرة
على المنافذ الحدودية".
وتاب ��ع" :قط ��ع التمويل ب ��دل المواجهة
الع�سكري ��ة كان خط ��وة ذكي ��ة م ��ن
الكاظمي".
و�أ�شار �إلى �أنه ال يزال من المبكر الحديث
ع ��ن نجاح الخطوات الأخي ��رة من عدمه،
مرجحا �أن "تحاول الميلي�شيات تقوي�ض
هذه الخطوات بطرقها الخا�صة".
ور�أى �أن مب ��ادرات الكاظم ��ي ،جزء منها
"مرتبط بمحاوالت فر�ض نف�سه كرئي�س
وزراء جدي ��د ..وم ��ن جان ��ب �آخ ��ر ه ��و
يحاول �إر�ضاء المحتجين ،الذين لوالهم
لما و�صل للحكم".
وقب ��ل ذل ��ك كان م�ص ��در من جه ��از الأمن
الوطن ��ي ف ��ي محافظ ��ة الب�ص ��رة ق ��د �أكد
لموق ��ع (الح ��رة) �أن هن ��اك "حمل ��ة ن ��زع
ال�س�ل�اح في الب�ص ��رة ،المدينة المعروفة
بتع ��دد الميلي�شيات ،ويقود تل ��ك الحملة
�أبو محمود الب ��دران قائد حر�س الحدود
وقي ��ادي ف ��ي منظم ��ة ب ��در وه ��و �ضابط
دمج".
و�ضباط الدمج هم ال�ضباط الذين انتقلوا
م ��ن الميلي�شي ��ات �إلى الجي� ��ش العراقي،
ومنح ��ت لهم رتب ع�سكرية ب ��دون �إكمال
دورات الكلية الع�سكرية العراقية� ،ضمن
م�سع ��ى ق ��اده رئي� ��س ال ��وزراء الأ�سب ��ق
ن ��وري المالك ��ي لدم ��ج المقاتلي ��ن ف ��ي
الم�ؤ�س�سة الأمنية.
وق ��ال الم�ص ��در �إن "الحمل ��ة نف ��ذت ف ��ي
ق�ض ��اء �أب ��ي الخ�صي ��ب والزبي ��ر التي ��ن
ي�سكنهما ال�سن ��ة ،و�سحب �سالح من عدد
من المنازل ،وهذا �شيء اعتيادي يتحقق
دائم ��ا ب ��دون حم�ل�ات كبي ��رة" ،م�ضيف ��ا
"الأدهى من ذلك �أن هناك ف�صائل م�سلحة
ت�شارك في الحملة".
و�أ�ض ��اف الم�ص ��در �أن الحمل ��ة ل ��م ت�صل
�إلى المناطق التي تعتبر مخازن لأ�سلحة
الميلي�شي ��ات ف ��ي الب�ص ��رة مث ��ل الهارثة
وكرم ��ة عل ��ي وخم�س ��ة مي ��ل والمرفقي ��ة
والحياني ��ة والجمعي ��ات� ،أو الدي ��ر
والقرن ��ة والهوير التي تعتب ��ر م�ضطربة
ع�شائريا وتمتلك ع�شائرها كميات كبيرة
من الأ�سلحة".

كبي ��رة م ��ن ال�صح ��راء وده ��م وتفتي�ش
ع ��دد م ��ن الق ��رى واالودية ل�ضم ��ان �أمن
وا�ستقرار محافظة االنبار".
و�سب ��ق ان نفذ جه ��از مكافح ��ة الإرهاب
عملي ��ة �إن ��زال انته ��ت بمقت ��ل "المم ��ول
الرئي�س لمع�سكرات داع�ش في الرطبة"،
واعتق ��ال "قي ��ادي مه ��م" ف ��ي التنظي ��م،
بالتع ��اون مع طيران التحال ��ف الدولي،
بح�س ��ب بي ��ان لخلي ��ة الإع�ل�ام الأمن ��ي،
ن�شرته االثنين.
وكان ��ت وكالة اال�ستخب ��ارات قد �أعلنت،
الأحد ،اعتقال �أح ��د "�شرعيي" التنظيم،
الم�س�ؤولين عن �إ�ص ��دار الفتاوى ومنح
الغط ��اء الدين ��ي لعملي ��ات داع� ��ش ف ��ي
محافظ ��ة نينوى ،كم ��ا اعتقل ��ت معاونه
�أي�ضا.
وق ��ال بي ��ان �إن المعتقلي ��ن كان ��ا يعمالن
فيم ��ا ي�سمى بـ"المعه ��د ال�شرعي" التابع
للتنظي ��م ،واعتق ��ل �أحدهم ��ا ف ��ي ناحية
حم ��ام العلي ��ل ،والآخ ��ر ف ��ي تلعف ��ر في
نين ��وى .كم ��ا اعتقل ��ت الق ��وات الأمنية،
الأح ��د� ،أح ��د "�إعالمي ��ي" داع� ��ش ف ��ي
محافظة كركوك ،وقالت �إنه اعترف ب�أنه
يق ��وم ب�إجراء عملي ��ات "المونتاج" على
�إ�صدارات التنظيم.
ام ��ا ف ��ي الجن ��وب ،فق ��د �أعلن ��ت قي ��ادة
عمليات الب�ص ��رة ،ام�س ،نتائج ال�صفحة
الخام�سة من عملي ��ات "الوعد ال�صادق"
في المحافظة التي انطلقت منذ اال�سبوع
الما�ضي لـ"�ضبط ال�سالح".
وقال ��ت القي ��ادة في بي ��ان �إنه ت ��م "�إلقاء
القب�ض عل ��ى  50مطلوبًا للق�ضاء ح�سب
مذك ��رات �إلق ��اء القب� ��ض ،وم�ص ��ادرة 9
بن ��ادق كال�شنك ��وف ،و 3حاوي ��ات عتاد
�أحادي ��ة  14مل ��م ،و� 4صواري ��خ قاذف ��ة،
و 10قناب ��ر ه ��اون  60مل ��م ،وقنبرتي ��ن
ه ��اون  120ملم ،و 8رمان ��ات قاذفة �ضد
الدروع".
وكان ��ت القي ��ادة الع�سكري ��ة ق ��د اعلن ��ت
ف ��ي بيان ��ات �سابقة منذ مطل ��ع اال�سبوع
الحال ��ي ،اعتق ��ال  34مطلوبا في مي�سان
والب�ص ��رة �ضم ��ن حم�ل�ات "ح�ص ��ر
ال�سالح".

القب�ض على �إرهابيني
�شاركا يف "جمزرة البو منر"

 بغداد  /المدى
�أعلن جهاز الأمن الوطني� ،أم�س الثالثاء ،القب�ض على عن�صرين في داع�ش
�شاركا في "مجزرة البو نمر" بمحافظة االنبار.
وذك ��ر الجهاز في بيان تلقت (المدى) ن�سخة من ��ه �أنه "بنا ًء على معلومات
ا�ستخباري ��ة ومتابع ��ة ميداني ��ة؛ تمكنت مف ��رزة من جهاز الأم ��ن الوطني
ف ��ي محافظة االنب ��ار من القاء القب�ض وفق مذك ��رة ق�ضائية على اثنين من
عنا�ص ��ر داع�ش االرهابية المنتمي ��ن لوالية الفلوجة ويعم�ل�ان بما ي�سمى
ديوان الجند ب�صفة امنيين".
و�أ�ض ��اف البيان �أن ��ه "جرى تدوين اقوالهما ا�صول ًي ��ا ،واعترفا باال�شراف
على مج ��زرة البو نمر الذي ا�ست�شهد فيها قراب ��ة الخم�سين مواط ًنا عالوة
على االب�ل�اغ عن الكثير م ��ن منت�سبي االجهزة الأمني ��ة لغر�ض ت�صفيتهم؛
وق ��د ت ��م احالتهما ال ��ى الجه ��ات القانوني ��ة المخت�صة التخ ��اذ الإجراءات
الالزمة بحقهما".
وف ��ي كانون االول  2014اعلن عن اكت�ش ��اف مقبرتين جماعيتين ،ت�ضمان
جث ��ث زهاء  300فرد من ع�شيرة البونم ��ر كان تنظيم داع�ش قد احتجزهم
الأ�سبوع الما�ضي.
وقاتل ��ت الع�شي ��رة داع�ش ال�شهر في االنبار اال ان قل ��ة ال�سالح وغياب دعم
الحكوم ��ة حينه ��ا مكن داع�ش م ��ن تنفيذ ه ��ذه الجريمة المروع ��ة .ومثلت
اع ��داد ال�ضحاي ��ا في المقبرتين ع ��ددا اقل مم ��ا يعتقد انهم ذهب ��وا على يد
الم�سلحين.
حينه ��ا ،اتهم �أحد �شيوخ ع�شائر الب ��و نمر ،موالين لداع�ش من �أهالي هيت
بـ"قت ��ل" �أبناء قبيلت ��ه ،متوعدا بـ"الثار" ل ��كل فرد من �أف ��راد قبيلته .وقال
خل ��ف النمراوي� ،شيخ الع�شيرة في حديث �إلى (المدى) ،هناك "معلومات
ل ��م نتحقق منها تفيد ب� ��أن مقاتلين من �أهالي هيت ينتم ��ون لتنظيم داع�ش
قاموا بقتل �أبناء قبيلة البونمر".
وتوع ��د النمراوي بـ"الث� ��أر لكل قتيل م ��ن البو نمر ،م ��ن الموالين لتنظيم
داع� ��ش" ،مبي ًن ��ا �أن "ع�شيرة البو نمر في ناحية الف ��رات تقاتل �ضد داع�ش
من ��ذ ع�شرة �أ�شهر ب ��دون �أي �إمداد م ��ن الحكومة ،في حي ��ن هاجم التنظيم
ناحي ��ة الف ��رات وو�صلت ل ��ه �إمدادات م ��ن الأنبار و�ص�ل�اح الدين ونينوى
وراوة وعانة".
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قناطر

يمكننا القول ب�أن
المقبرة بحاجة ما�سة
الى عناية اليون�سكو،
ذلك ،لأنها واحدة
من �أعرق معالم
المدينة ،ففيها قبور
جمهرة كبيرة من
ال�صحابة والتابعين
والأدباء والمفكرين
وال�سيا�سيين
الب�صريين ،الذين
امتلأت ب�شهرتهم
بطون كتب التواريخ،

 طالب عبد العزيز

دعوة حلماية مقربة احل�سن الب�صري
ظل ��ت املق�ب�رة مكان� � ًا ملحق� � ًا بجغرافي ��ة
املدين ��ة ؟ مع �أنَّ الأحي ��اء -وعرب متوالية
احلي ��اة واملوت -د�أبوا عل ��ى دفن موتاهم
بعي ��د ًا� ،إال �أنَّ �أحي ��اء املدين ��ة ال يفت� ��أوا
يتبعونه ��م ،يالحقونه ��م يف م ��ا ّ�ضيق من
ال�ت�راب والرم ��ل عليه ��م ،ه ��ذه املالحق ��ة
الكريهة راحت تتكرر يف �أماكن كثرية ،ف�أم
الربوم ،ال�ساحة التي تقع و�سط الب�صرة
كان ��ت مق�ب�رة �ضايقها الأحي ��اء فاحلقوها
باملدينة ،وكذلك حال مقربة حممد اجلواد
مبحل ��ة اخلليلي ��ة ،ومثلها مق�ب�رة الأ�سرة
العبا�سي ��ة (الك ��واوزة) املحا�ص ��رة اليوم
داخل جامع الكواز ،و�صار م�آل الع�شرات
من املقابرغريها على احلال الب�شع هذا.
معل ��وم �أنَّ مق�ب�رة احل�س ��ن الب�صري يف
الزبري بالب�صرة ثاين �أقدم مقربة للم�سلمني
بعد مقربة البقيع يف املدينة ،وبذلك تكون
�أكرب مثوى جلي ��ل املهاجري ��ن والأن�صار

م ��ن البدري�ي�ن واالحدي�ي�ن و�سواه ��م،
الذي ��ن دخلوا الب�ص ��رة واتخذوها مقاما
و�سكن ًا بعد �سنة 14للهجرة .اليوم يثار
مو�ض ��وع حتويلها اىل ج ��زء من املدينة
وفت ��ح ب ��اب لال�ستثم ��ار عل ��ى �أر�ضه ��ا،
ومبا يعن ��ي �إزاحته ��ا من الوج ��ود ،هي
الت ��ي ت�ش ��كل عالم ��ة فارق ��ة يف التاريخ
العرب ��ي الإ�سالمي والب�ص ��ري بخا�صة.
و�إذا كان ��ت اجلهات امل�س�ؤولة يف الوقف
ال�س ّن ��ي متهم ��ة ببي ��ع مئ ��ات الأرا�ض ��ي
الزراعي ��ة املوقوف ��ة من ��ذ مئ ��ات ال�سنني
ب�سبب الف�س ��اد والأهمال مرة وب�ضغوط
اجله ��ات احلزبي ��ة والع�شائرية امل�سلحة
م ��رة �أخ ��رى فق ��د بات م ��ن الوا�ض ��ح �أن
احلكوم ��ة املحلي ��ة وعل ��ى تعاقبه ��ا غري
معنية بالق�ضي ��ة �أي�ض ًا ،وهي برتكيبتها،
�أحادي ��ة الطائف ��ة متناغمة م ��ع التخريب
هذا.

ميكنن ��ا القول ب�أن املق�ب�رة بحاجة ما�سة
اىل عناية اليون�سك ��و ،ذلك ،لأنها واحدة
من �أعرق معامل املدينة ،ففيها قبور جمهرة
كبرية من ال�صحاب ��ة والتابعني والأدباء
واملفكري ��ن وال�سيا�سي�ي�ن الب�صري�ي�ن،
الذي ��ن امت�ل��أت ب�شهرته ��م بط ��ون كت ��ب
التواري ��خ� ،إذ لي� ��س بعي ��د ًا عنها يقع قرب
و�ضريح وم�سجد الزبري بن العوام ،ابن
�صفية عم ��ة النبي امللقبة بذات النطاقني،
وعل ��ى مقرب ��ة منه هن ��اك �ضري ��ح طلحة
بن عبي ��د الل ��ه ،اح ��د الع�ش ��رة املب�شرين
باجلنة ،وفيها قرب �سيد التابعني احل�سن
الب�ص ��ري ،واىل ج ��واره �ضري ��ح مف�سر
االحالم حمم ��د بن �سريين ،وب ��كل ت�أكيد
هن ��اك ق�ب�را التميمي�ي�ن ال�شاعرين جرير
والفرزدق.
وال ميك ��ن �إح�صاء عدد العلماء والكتاب
املدفون�ي�ن فيه ��ا يف ورقة �صغ�ي�رة كهذه

�إمن ��ا يكف ��ي �أن ن�ش�ي�ر اىل �أنَّ �شهي ��دة
الع�ش ��ق الإلهي �أم اخل�ي�ر رابعة العدوية
تثوي فيه ��ا .ومعها ال�سي ��دة �أم ال�صهباء
مع ��اذة العدوي ��ة ،و�إم ��ام احلدي ��ث �أب ��و
�سطام �شعبة بن احلجاج بن الورد ،وعلم
العلم ��اء ابن يحيى مالك بن دينار ،وعامل
الت�صوف الإ�سالمي �أب ��و حممد �سهل بن
عبد الله الت�س�ت�ري ،وال�شاعر واخلطيب
العبا�س ��ي خال ��د ب ��ن �صف ��وان ،وم ��ن
املحدثني فيها �أي�ض ��ا ال�سيد حممود با�شا
�آل عب ��د الواح ��د� ،شي ��خ �أب ��ي اخل�صيب،
ويل �أمالك والدة ال�سلطان العثماين عبد
احلميد الث ��اين ،وهو �شخ�صي ��ة ب�صرية
تول ��ت مراك ��ز مهم ��ة بوﻻي ��ة الب�ص ��رة
العثماني ��ة .و�أي�ض� � ًا فيه ��ا ق�ب�را وزيرين
عراقيني يف �أول حكومة عراقية انتقالية
ه ��ي حكومة عبدالرحمن الكيالين ،نقيب
�أ�ش ��راف بغداد وهما ال�سي ��د عبداللطيف

با�ش ��ا املندي ��ل �أول وزي ��ر للتج ��ارة يف
تاريخ العراق احلدي ��ث  ..وال�سيد طالب
با�شا النقي ��ب مر�شح �أهل الب�صرة لعر�ش
الع ��راق ،و�أول وزي ��ر للداخلي ��ة بتاريخ
العراق احلديث..
وكذل ��ك فيه ��ا النائ ��ب ع ��ن الب�ص ��رة يف
املجل�س النيابي العراقي يف العهد امللكي
�سليم ��ان في�ض ��ي �صاحب كت ��اب الب�صرة
العظم ��ى .وم ��ن ال�شع ��راء عبدالغف ��ار
الأخر�س املو�صلي املتوفى عام ١٨٨٤م ،
الذي جدد �ضريحه مطرب املقام العراقي
الأول حممد القباجني عام ١٩٤٥م .وقرب
ال�شاعر الكبري بدر �شاكر ال�سياب املتويف
عام ١٩٦٤م .و�شاعر الزهرييات الفطري
�أب ��و معي�ش ��ي املول ��ود يف جن ��د ١٨٦٦م
والذي عا�ش نح ��و املائة عام وتويف يف
الع ��ام ١٩٧٨م.وال�شاع ��ر الكبري املقتول
حممود الربيكان عام ٢٠٠٢م .

يف مدين ��ة لي� ��س فيه ��ا ر�صي ��ف نظيف
ل�س�ي�ر امل ��ارة �أو لراكب ��ي الدراج ��ات
الهوائية يك ��ون احلديث عن �إزالة مقربة
م ��ادة للتن ��در وانتفا� ��ض ال�ضم�ي�ر ،م ��ا
يحدث يف مدننا ا�ستهتار مبعنى الكلمة.
الذي ��ن زاروا ا�سطنب ��ول عل ��ى �سبي ��ل
املثال �شاه ��دوا املقربة اجلميلة ،الواقعة
بالقرب من �ضريح �أبي �أيوب الأن�صاري،
حيث التلفريك والبحر والغابة واملقهى.
القب ��ور امل�س ��ورة وال�شواه ��د الرخامي ��ة
والأ�شج ��ار وال ��ورود الت ��ي ب�ي�ن القبور
واح ��دة م ��ن �أجم ��ل ما تق ��ع علي ��ه العني
ال�سائحة .رفاة وعظ ��ام وم�آثر املدفونني
يف باط ��ن مقربة احل�س ��ن الب�صري �أكرث
�أهمي ��ة من بي ��وت الأحي ��اء القائمني على
�أم ��ر املدين ��ة ،الذي ��ن �شوه ��وا �صورته ��ا
بالع�شوائي ��ات وال�سك ��ن القبي ��ح ،ه�ؤالء
�أحق بالإزالة من الإثر التاريخي هذا.

خريجون على الر�صيف ..و العمالة الأجنبية ت�ستولي على  %80من ال�سوق !
بغداد /عديلة �شاهني

�إىل ( ، )٪٨٠فيم ��ا دع ��ت وزارة الداخلي ��ة
لتنظي ��م حمل ��ة �ض ��د العمال ��ة الت ��ي تدخل
ب�ش ��كل غ�ي�ر �شرع ��ي للعم ��ل يف الت�سول ،
و قال مدي ��ر عام دائرة العم ��ل و التدريب
املهن ��ي يف الوزارة رائد جبار باه�ض "�إن
ال ��وزارة و من خ�ل�ال متابعته ��ا لأو�ضاع
العمال ��ة الأجنبي ��ة و املحلي ��ة يف الب�ل�اد ،
ق ��د ّ
�شخ�صت تناف�س ًا كبري ًا من ِقبَل العمالة
الأجنبي ��ة عل ��ى ح�س ��اب املحلي ��ة  ،و التي
و�صل ��ت ن�سبته ��ا اىل  ، ٪ ٨٠م�ضيف� � ًا � :أن
وزارت ��ه �إ�شرتطت نقاط ًا عدة على �صاحب
العمل يف حال توظيفه لعامل �أجنبي منها
الع ��ودة لقاعدة بيانات العاطلني و مقارنة
امله ��ارات و ال�شروط املتوف ��رة يف العامل
الأجنب ��ي مع امل�سجل�ي�ن فيها  ،م�ؤك ��د ًا �أن
القان ��ون ن� ��ص عل ��ى �أن ��ه يف ح ��ال وجود
مُناظر ل ��ه حملي ًا مينع من دخول الأجنبي
و يتم ت�شغيل املحلي بد ًال منه ".

�إرتفع ��ت ن�سب ��ة البطال ��ة يف الع ��راق و
�أ�صبح ��ت م�شكلة خطرية ته ��دد االقت�صاد
العراق ��ي  ،و بالرغ ��م م ��ن تخ� � ّرج الآالف
م ��ن اجلامع ��ات � ،إ ّال �أن ��ه من غ�ي�ر املرجّ ح
�أن يع�ث�ر الكثري منه ��م على عمل يف جمال
تخ�ص�صه ��م  ،و بح�سب �إح�صائيات للأمم
املتح ��دة ف� ��أن �أكرث م ��ن � ٤٥أل ��ف �شخ�ص
يتخرج ��ون �سنوي� � ًا م ��ن اجلامع ��ات و
املعاه ��د العراقي ��ة  ،و ي ّت ��م تعي�ي�ن نح ��و
� ٢٠٠٠شخ�ص فقط .
يف ح�ي�ن دعَت مفو�ضية حق ��وق الإن�سان
يف الع ��راق احلكومة العراقي ��ة �إىل �إعادة
النظ ��ر مبعان ��اة اخلريج�ي�ن و �أ�صح ��اب
ال�شهادات العلي ��ا و �إنقاذهم من التهمي�ش
و البطال ��ة و ع ��دم قدرته ��م يف احل�ص ��ول
حت ��ت رحمة �أرباب العم ��ل يف الأ�سواق و
عل ��ى وظائف داخ ��ل امل�ؤ�س�س ��ات و �إيجاد
املح ��ال التجاري ��ة  ،الذين يق ��ع اختيارهم
البديل املنا�سب لهم.
و يخ�ش ��ى اخلريج ��ون عل ��ى م�ستقبله ��م من فرحة
التخرج �إلى �صدمة العمل! دائم� � ًا على العامل الأجنبي و براتب زهيد
ّ
و م ��ا �سيك ��ون �إلي ��ه م�آله ��م خا�ص� � ًة بع ��د و ي ��روي اخلريج ح�س ��ن علي جتربته بعد ال يتع ��دى  ٣٠٠دوالر ل ��ذا و�صل بنا الأمل
تدف ��ق العمال ��ة الأجنبي ��ة اىل الع ��راق و تخرجه م ��ن كلية الهند�سة قائ�ل ً�ا  :تبدّدت ال ��كاذب اىل عتبات الي�أ�س و نحن هنا على
م ��ن جن�سي ��ات خمتلف ��ة �أغلبهم م ��ن دولة مظاه ��ر فرح التخ ّرج و حتول ��ت اىل ي�أ�س الر�صي ��ف نتظاه ��ر و نحت ��ج م ��ن �أجل �أن
بنغالد�ش  ،حيث �إمت�ل��أت بهم الأ�سواق و بع ��د �أن �أُغ ِل َق ��ت �أب ��واب التعيني احلكومي نرف ��ع �أ�صواتن ��ا اىل �أ�صح ��اب ال�ش�أن و ما
املوالت و املطاعم و امل�ست�شفيات مما �أدى �أمامن ��ا و �أب ��واب العم ��ل اخلا� ��ص و �إن زلنا يف �إنتظار الفرج.
اىل تفاقم البطالة و زيادة ن�سبة العاطلني كان ��ت ال تنا�س ��ب تخ�ص�صن ��ا لأن ��ه ال يزال و يب ��دو �أن اخلري ��ج خال ��د حمم ��د �أك�ث�ر
ي�شغ ��ل هذه الوظائف عم ��ال من جن�سيات ت�شا�ؤم ًا حني حتدث للمدى قائ ًال  :تخرجنا
عن العمل.
و يف ت�صري ��ح لوزارة العم ��ل و ال�ش�ؤون خمتلف ��ة مو�ضح� � ًا للم ��دى  :م ��ن املفرت�ض و مل جند م�سان ��د ًا ي�ساندنا  ،و كان �شغفنا
الإجتماعي ��ة تابعت ��ه امل ��دى �أف�صح ��ت من �أن نح�ص ��ل عل ��ى التعي�ي�ن بعد �إكم ��ال مدة بال�صحاف ��ة يح ��د م ��ن ت�شا�ؤمن ��ا  ،و لك ��ن
خالل ��ه ال ��وزارة ع ��ن �أن ن�سب ��ة َتنا ُف� ��س الدرا�س ��ة و لك ��ن واقعي� � ًا ال توجد وظائف الواق ��ع عل ��ى الأر� ��ض �أ�صعب مم ��ا يراود
العمال ��ة الأجنبية لنظريته ��ا العراقية يف �شاغ ��رة خلري ��ج الهند�س ��ة  ،فكيف خلريج الذه ��ن من �أح�ل�ام  ،فح�ي�ن واجهنا �سوق
القطاع�ي�ن اخلا� ��ص و املختل ��ط و�صل ��ت كلي ��ة مرموق ��ة ككلي ��ة الهند�س ��ة �أن يبق ��ى العم ��ل مل ننج ��ح يف �إيج ��اد عم ��ل الب ّت ��ة ،
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قدم املدعي (احم��د درام عبد اهلل) دعوى
واملتضم��ن تبدي��ل اس��م ابنت��ه وجعله
(جنات) بدال ً م��ن (جميلة) فمن لديه حق
االعتراض مراجعة مقر هذه املديرية خالل
خمسة عشر يوم وبعكسه سيتم النظر
ف��ي طلبه وفق احكام املادة  22من قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2016
اللواء ريا�ض جندي عبد الكاظم
مدير اجلن�سية العام

فوج ��دت نف�سي �أنا و زمالئ ��ي بال عمل لذا
ا�شرتكن ��ا يف �ش ��راء �سي ��ارة و �صممناه ��ا
على �شكل مطعم متنقل للوجبات ال�سريعة
لإعال ��ة �أنف�سن ��ا  ،و بالرغم م ��ن �أننا �أف�ضل
م ��ن غرينا من حيث �إيجاد فر�صة عمل � ،إال
�أن هذا العمل ال ينا�سب خريج كلية الإعالم
ال ��ذي يطمح دائم ًا يف ممار�سة مهنته التي
ق�ض ��ى �أرب ��ع �سن ��وات يف درا�سته ��ا ،ل ��ذا
نطال ��ب با�ستبع ��اد العمال ��ة الأجنبي ��ة و
�إعط ��اء فر�صة للخريجني من خالل تعاون
وزارة العم ��ل و ال�ش� ��ؤون الإجتماعية مع
وزارة التعلي ��م الع ��ايل ملعرف ��ة احتياجات
�س ��وق العمل لتقدمي ي ��د العون للخريجني
العاطلني عن العم ��ل و ت�أهيلهم للعمل فور
تخرجهم.

االجنبي مك�سب ًا كب�ي�ر ًا عند حتويل جزء
م ��ن راتبه اىل ب�ل�اده � ،إ�ضاف� � ًة اىل قدرة
العام ��ل االجنبي عل ��ى التحم ��ل و العمل
بج ��د لتمتع ��ه بالعقالني ��ة و اجلدي ��ة و ال
جمال للعواط ��ف و العالقات و الو�ساطة
 ،و بالن�سبة للعمل يف قطاع اخلدمات قد
يحج ��م عن ��ه العامل العراق ��ي و لن يكون
جاذب ًا �إليه كالعم ��ل يف القطاع احلكومي
لأن ��ه ي�ضمن له م�ستوى جي ��د ًا و �إجازات
و ترقي ��ات و مزاي ��ا تقاعدي ��ة ال يح�ص ��ل
عليه ��ا يف العم ��ل اخلا� ��ص  ،و بالن�سب ��ة
يل ك�صاح ��ب عم ��ل � ،أعل ��م م ��ا �أريد و من
لدي ��ه القدرة عل ��ى االلت ��زام و الإخال�ص
يف �إنه ��اء العمل لتحقيق التزاماتي جتاه
الزبائن.
و يرى العامل البنغايل حممد بابو الذي
يتحدث اللهجة العراقية بطالقة �أن عمله
هل العمالة الوافدة هي الأف�ضل؟ يف الع ��راق كان منا�سب ًا ل ��ه �أكرث من دول
يع ��د العام ��ل الأجنب ��ي ه ��و الأف�ضل لدى اخللي ��ج العربي و �إن ��ه م�ستمتع بعمله و
�صاحب العمل و ذلك لطاعته طاعة عمياء يحظى بحقوقه م�شري ًا اىل �سوء معاملته
وتطبيق� � ًا لفكرة الإ�ستِعب ��اد غري املبا�شر يف دول اخللي ��ج قبل دخول ��ه العراق من
�ال و دونية
للعامل ل�ساعات طويل ��ة و ب�أجور زهيدة قب ��ل �أ�شخا�ص يعاملونه بتع � ٍ
و ال�ص�ب�ر عل ��ى ظ ��روف العم ��ل ال�صعبة و ك�أن ��ه جمرد م ��ن الإح�سا� ��س و امل�شاعر
 ،ه ��ذا ما طرح ��ه ال�سيد حي ��در فا�ضل و �إ�ضافة اىل �ضعف الرواتب مقابل �ساعات
ه ��و �صاحب �أحد �أ�سواق امل ��واد الغذائية العمل الطويلة و املرهقة.
يف بغ ��داد موظِ ف� � ًا لدي ��ه �أك�ث�ر م ��ن عامل و �أك ��د للم ��دى  :كنت اتقا�ض ��ى راتب ًا يف
اجنب ��ي و �أ�ضاف للم ��دى  :يعد توظيف �إح ��دى دول اخللي ��ج العرب ��ي ال يتع ��دى
العام ��ل االجنب ��ي غري مكلف م ��ن ناحية ال  ١٠٠دوالر �شهري� � ًا �أم ��ا يف الع ��راق
الروات ��ب مقارن ًة بالعام ��ل العراقي نظر ًا فيتع ��دى راتب ��ي ال  ٣٠٠دوالر يف جمال
لع ��دم تنا�س ��ب الروات ��ب م ��ع احتياجات التنظيف و التنظيم و حمل الب�ضائع يف
الف ��رد العراق ��ي يف ظل ارتف ��اع الأ�سعار الأ�سواق.
بينما ي�شكل ف ��رق العملة بالن�سبة للعامل

العمالة الوافدة و االقت�صاد

من جانبه يرى اخلبري االقت�صادي �سيف
ف�ل�اح ت�أثر االقت�ص ��اد العراق ��ي بالعمالة
االجنبي ��ة مبين� � ًا للم ��دى � :أدى ال�سماح
لدخول العمالة متدني ��ة التكلفة و ب�أعداد
كبرية اىل م�ش ��اكل يف االقت�صاد العراقي
م ��ع ارتف ��اع مع ��دالت البطال ��ة ب�سب ��ب
مزاحمته ��ا للعمال ��ة العراقي ��ة و التباط�ؤ
يف النم ��و االقت�ص ��ادي كل هذه الظروف
�ستزي ��د م ��ن �صعوب ��ة التعامل م ��ع الآف
اخلريجني الباحثني عن العمل يف القطاع
اخلا�ص و ب�أجور جمزية يف الوقت الذي
جند فيه ا�ضطالع العمالة الأجنبية بدور
املُ�ش ّغ ��ل لالقت�ص ��اد  ،ل ��ذا نالح ��ظ ن�شاط
العام ��ل الأجنبي يف املح�ل�ات و امل�صانع
و الفن ��ادق و امل�ست�شفي ��ات و غريه ��ا و
�أ�صب ��ح هو املحرك لل�سوق  ،و من الر�ؤية
االقت�صادية نقول �إن للتحويالت النقدية
العك�سي ��ة دور ًا يف ت�س ��رب ر�ؤو� ��س
الأم ��وال و حتركه ��ا اىل اخل ��ارج فم ��ن
الطبيع ��ي �أن يوفر العامل االجنبي جزء ًا
من راتبه لتحويل ��ه اىل بلده مما قد ينذر
بخطورة �إخراج مبالغ كبرية اىل اخلارج
� ،إ�ضاف ًة اىل ذلك وجود عمالة �سائبة دون
عم ��ل يف �أو�ساط العمال ��ة الوافدة متتهن
الت�س ��ول  ،لذا ف� ��أن �إ�صالح �س ��وق العمل
هو مو�ضوع �أ�سا�س على �أن يكون �ضمن
�إ�ص�ل�اح اقت�ص ��ادي �أ�شم ��ل و �أو�س ��ع و
معاجلة م�شكل ��ة البطالة ب�ي�ن اخلريجني
م ��ن خ�ل�ال �إيج ��اد �س ��وق عم ��ل متط ��ور
و م�ستق ��ر و ه ��ذا يتطل ��ب ا�سرتاتيجي ��ة
�إقت�صادية طويلة الأمد.
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رياضة

جائحة كورونا تعيد �آمال منتخب ال�شباب في نهائيات �أوزبك�ستان

معالي الكلمة

 ك���ات���ان���ي�������ش ي���ط���ال���ب ال���ت���ط���ب���ي���ع���ي���ة ب���ت���وف�ي�ر م����ب����اري����ات ودي��������ة ل�ل��أ����س���ود

نـاظم �شـاكر ..التـاريـخ!

بغداد  /حيدر مدلول
�ساه ��م ق ��رار املكت ��ب التنفي ��ذي يف االحت ��اد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم ال ��ذي اتخ ��ذه ب�ش� ��أن
ت�أجيل موعد �إقامة الن�سخة احلادية والأربعني
م ��ن بطولة ك�أ�س �آ�سي ��ا لل�شباب حتت  19عام ًا
لك ��رة الق ��دم  2020التي حتت�ضنه ��ا العا�صمة
الأوزبكية ط�شقن ��د اىل بداية العام املقبل بد ًال
من املوعد ال�ساب ��ق الذي كان خالل الفرتة من
الراب ��ع ع�ش ��ر ولغاي ��ة احل ��ادي والثالثني من
�شهر ت�شري ��ن الأول املقبل مب�شاركة منتخبات
الع ��راق وال�سعودي ��ة حام ��ل اللق ��ب وكوري ��ا
اجلنوبية الو�صيف وقطر واليابان وكمبوديا
و�إي ��ران و�أندوني�سي ��ا والبحري ��ن والو� ��س
و�أ�سرتالي ��ا وفيتن ��ام واليم ��ن وطاجيك�ست ��ان
وماليزي ��ا و�أوزبك�ست ��ان البلد املنظ ��م ب�سبب
ا�ستم ��رار تداعي ��ات جائح ��ة كورون ��ا الت ��ي
�ستعيد الآمال ملنتخب ال�شباب من �أجل ترتيب
�أوراقه من جديد للمناف�سة بقوة على �أن يكون
�أح ��د الف ��رق الت ��ي �ستمث ��ل الق ��ارة يف بطولة
ك�أ� ��س العامل لكرة الق ��دم  2021التي ت�ضييفها
اندوني�سيا اعتب ��ار ًا من الثاين والع�شرين من
�شهر �آيار املقبل .
وواج ��ه الربنامج الفني ال ��ذي و�ضعه مدرب
منتخ ��ب ال�شب ��اب لك ��رة الق ��دم قحط ��ان جثري
�صعوبات كثرية لتنفيذه من قبل اللجنة الفنية
والتطوير يف الهيئة التطبيعية يف احتاد كرة
الق ��دم برئا�س ��ة د�.شام ��ل كام ��ل وال�سيم ��ا من
ناحية �إقامة مع�سكر تدريبي خارجي وخو�ض
مباري ��ات جتريبي ��ة م ��ع منتخب ��ات م�شارك ��ة
يف ه ��ذه الن�سخة م ��ن البطول ��ة وال�سيما بعد
�أن �أوقعت ��ه القرع ��ة يف املجموع ��ة الثانية اىل
جان ��ب منتخبات الياب ��ان وكوري ��ا اجلنوبية
والبحرين يف ظ ّل الإعداد املت� ّأخر الذي بد�أ به
العبوه مقارنة بالعبي املنتخبات املناف�سة لهم
منت�ص ��ف �شهر متوز املا�ض ��ي نتيجة للموافقة
الر�سمي ��ة الت ��ي ح�ص ��ل عليها من قب ��ل اللجنة
العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالمة الوطني ��ة مبجل�س
ال ��وزراء ملكافحة جائحة كورون ��ا التي ّ
تدخل
فيها ح�سن كرمي الكعبي النائب الأول لرئي�س
جمل� ��س النواب من �أج ��ل املبا�شرة يف خو�ض
التماري ��ن اجلماعية على ملع ��ب املرحوم علي
ح�س�ي�ن �شه ��اب التاب ��ع اىل وزارة ال�شب ��اب
والريا�ضة بغياب تام لالعبي املحافظات.
واحت�ضن ملع ��ب كربالء الثانوي يف حمافظة
كرب�ل�اء املقد�سة مع�سكري ��ن تدريبني داخليني

لليوث الرافدين على فرتتني كانا مبثابة الإنقاذ
من �أجل املحافظة على اللياقة الفنية والبدنية
لالعب�ي�ن  25املحلي�ي�ن ورفع درج ��ة اجلاهزية
له ��م بعد رف�ض اللجن ��ة العليا للأوبئة يف قطر
منح ت�أ�شرية الدخول لوفد منتخب ال�شباب من
�أجل �إقام ��ة مع�سكر تدريب ��ي خارجي �أول يف
العا�صم ��ة الدوحة اعتبار ًا من يوم العا�شر من
�شه ��ر �آب املا�ضي ي�ستمر ملدة خم�سة وع�شرين
يوم� � ًا هن ��اك يف �إط ��ار الإج ��راءات الوقائي ��ة
واالحرتازي ��ة ال�صحي ��ة للح ��د م ��ن انت�ش ��ار
وب ��اء كوفيد  -19وكذلك تع� � ّذر �إجراء مع�سكر
تدريب ��ي يف مدينة ا�سطنب ��ول الرتكية نتيجة
ق ��رار ال�سلطات الرتكية مبن ��ع حركة الطريان �إياد بني ��ان رئي�س الهيئة التطبيعية يف احتاد
م ��ع العراق اىل �إ�شعار �آخر بنا ًء على تعليمات كرة الق ��دم ب�أنه �سيبذل جهود ًا حثيثة من �أجل
م ��ن قب ��ل وزارة ال�صح ��ة وع ��دم امل�شاركة يف توف�ي�ر مع�سكر خارجي ملنتخب ال�شباب خالل
دورة دولي ��ة تقام هناك ف�ض ًال عن �إن ا�ستمرار اال�شه ��ر الثالثة املقبل ��ة و�إقامة مباريات ودية
منع �إقامة التجمّعات الريا�ضية يف حمافظات له لكي ي�صل به اىل اجلاهزية املطلوبة لتقدمي
�إقليم كرد�ستان �ساهمت يف عدم �إقامة مع�سكر امل�ست ��وى الذي ي� ّؤهله للمناف�سة بقوة �أملاً يف
تدريب ��ي داخلي يف حمافظ ��ة �أربيل حتى يوم خطف �إحدى بطاقتي الت�أهل اىل الدور الثاين
الث ��اين ع�شر م ��ن �شه ��ر �أيلول اجل ��اري الذي ع ��ن املجموع ��ة احلديدي ��ة بتواج ��د منتخبات
مت فيه اتخ ��اذ قرار بعودة الن�ش ��اط الريا�ضي كوريا اجلنوبية و�صي ��ف حامل لقب الن�سخة
مم ��ا دف ��ع وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة عدن ��ان الأخ�ي�رة واليابان والبحرين ّ
املر�شحة لتمثيل
ّ
درج ��ال اىل التك ّف ��ل بجميع نفق ��ات مع�سكري الق ��ارة ال�صفراء يف بطولة ك�أ�س العامل املقبلة
كربالء بالتعاون والتن�سيق مع امل�س�ؤولني يف التي حتت�ضنه ��ا �أندوني�سيا العام املقبل ف�ض ًال
املحافظة من ناحية توفري با�صات لنقل الوفد عل ��ى ا�ستكم ��ال الأوراق الر�سمي ��ة لالعب�ي�ن
من الفندق ذهاب ًا و�إياب ًا اىل ملعب التدريب  .املغرتب�ي�ن ال�سبع ��ة الذين ح�ص ��ل اربعة منهم
وم ��ازال املالك التدريبي ملنتخب ال�شباب لكرة على ج ��واز ال�سفر العراقي حتى الآن من �أجل
الق ��دم يعول كث�ي�ر ًا عل ��ى التعهّد ال ��ذي اطلقه �ضمهم اىل القائمة الأولية التي �سيتم �إر�سالها

ح�سب املوع ��د اجلديد الذي �سيتم حتديده من
قبل جلنة امل�سابق ��ات باالحتاد الآ�سيوي لكرة
الق ��دم بعد �أن يتم ثبيت الفرتة اجلديدة لإقامة
مناف�س ��ات البطول ��ة بع ��د االتفاق م ��ع االحتاد
االوزبكي املنظم للبطولة .
و�ش ��ارك  25العب� � ًا من �صفوف الف ��رق املحلية
امل�شاركة يف دوري الكرة املمتاز يف مع�سكري
كربالء وهم حممد ح�سن و�أحمد �شاكر وح�سن
حبي ��ب حلرا�سة املرمى و�أحم ��د ح�سن مكنزي
وزي ��د حت�س�ي�ن وعبد الل ��ه حمم ��د وليث جنم
وح�س�ي�ن جا�س ��م وعب ��د الله خل ��ف وم�صطفى
�سعدون وك ��رار �سعد و�أمري غامن خلط الدفاع
وعبد الرزاق قا�سم وعلي �شوقي وعبا�س علي
ومنتظر عبد الأمري ومنتظر حممد جرب وزين
العابدين قحط ��ان وكرار حممد املختار و�أمري
�أحمد ونهاد حممد خلط الو�سط وح�سني زياد

 عمــار �ســاطع

ور�ض ��ا فا�ضل وح�سني عبد الل ��ه و�سامل �أحمد
خلط الهجوم .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن منتخ ��ب ال�شب ��اب لك ��رة
القدم �سي�سته ��ل م�شواره يف الن�سخة احلادية
والأربع�ي�ن م ��ن بطول ��ة ك�أ�س �آ�سي ��ا حتت 19
عام ًا لكرة القدم  2020بقمة مثرية �أمام نظريه
منتخ ��ب الياب ��ان عل ��ى ملع ��ب لوكوموتي ��ف
بالعا�صم ��ة ط�شقند �ضمن اجلول ��ة الأوىل من
ال ��دور الأول حل�س ��اب املجموع ��ة الثانية قبل
لق ��اء منتخ ��ب كوري ��ا اجلنوبية عل ��ى امللعب
ذاته �ضم ��ن اجلولة الثاني ��ة ويختتم م�شواره
بـ(ديربي) خليجي �ساخ ��ن مع �شقيقه منتخب
البحري ��ن لكرة القدم على ملعب ميتالورغ يف
مدين ��ة �أملاليك االوزبكية �ضمن اجلولة الثالثة
والأخرية .
ومن جهة �أخرى طالب ال�سلوفيني �سريت�شكو
كاتانيت� ��ش مدرب املنتخب الوطني لكرة القدم
م ��ن الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احت ��اد ك ��رة القدم
بتوف�ي�ر مباري ��ات جتريبية خالل �أي ��ام الفيفا
دي ل�شه ��ري ت�شري ��ن الأول وت�شري ��ن الث ��اين
املقبل�ي�ن يف �إط ��ار اال�ستع ��دادات خلو� ��ض
املواجه ��ات الثالثة املتبقية من ال ��دور الثاين
حل�س ��اب املجموع ��ة الثالث ��ة بالت�صفي ��ات
اال�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة لبطول ��ة كا� ��س الع ��امل
املقبل ��ة  2022بقطر والن�سخ ��ة الثامنة ع�شرة
م ��ن بطولة كا� ��س الأمم الآ�سيوي ��ة لكرة القدم
 2023بال�ص�ي�ن امل�ؤمل �إقامته ��ا خال ل �شهري
�آذار وحزيران املقبلني .
و�سيتمكن الالعبون املحرتفون يف الدوريات
العربية والآ�سيوي ��ة والأوروبية واالمريكية
م ��ن امل�شارك ��ة يف تل ��ك املباري ��ات اىل جان ��ب
زمالئه ��م املحلي�ي�ن بع ��د غي ��اب دام لأك�ث�ر من
�أحد ع�شر �شه ��ر ًا �ضمن القائم ��ة النهائية التي
�سيختاره ��ا كاتانيت� ��ش حي ��ث �سيتمك ��ن م ��ن
التع ��رف عل ��ى م�ستوياتهم احلقيقي ��ة من �أجل
اختي ��ار الأف�ض ��ل منه ��م ومعرفة نق ��اط اخللل
والق ��وة املوج ��ودة يف �صفوف ��ه حت ��ى يتمكن
م ��ن معاجلته ��ا ب�ص ��ورة �سريع ��ة وال�سيما �أن
�شه ��ر �أيل ��ول اجل ��اري مت في ��ه �إلغ ��اء وديت ��ي
عم ��ان و�سوريا على �إثر ق ��رار االحتاد الدويل
لكرة القدم بع ��دم خو�ض املنتخبات الآ�سيوية
املباري ��ات الدولية او الر�سمية خالل �أيامه يف
ه ��ذا ال�شهر ب�سبب ا�ستم ��رار تداعيات انت�شار
فايرو� ��س كورون ��ا امل�ستج ��د وفر� ��ض قي ��ود
ال�سف ��ر من قبل ع ��دد كبري م ��ن احلكومات يف
القارة ال�صفراء .

�إدارة ال�شرطة تكرم كتيبة �شهد في دوري الأبطال
 بغداد /املدى
ق ��ررت �إدارة ن ��ادي ال�شرط ��ة الريا�ض ��ي تك ��رمي
الفري ��ق االول لك ��رة الق ��دم يف الن ��ادي برغ ��م
اخل�س ��ارة التي من ��ي بها �أمام فري ��ق �أهلي جدة
ال�سع ��ودي بنتيج ��ة (�صف ��ر)-1يف املوقع ��ة
اخلليجي ��ة املثرية التي ج ��رت على ملعب خليفة
ال ��دويل بالعا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة �ضم ��ن
مناف�س ��ات اجلول ��ة الثالث ��ة والأخ�ي�رة حل�ساب
املجموع ��ة الأوىل بال ��دور االول ملنطق ��ة غرب ��ي
القارة بالن�سخة احلالية م ��ن دوري �أبطال �آ�سيا
لكرة الق ��دم التي تقام بنظ ��ام التجمع حتى يوم
الراب ��ع والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر �أيل ��ول اجل ��اري
مب�شارك ��ة  16فريق� � ًا وف ��ق �إج ��راءات �صحي ��ة
احرتازي ��ة ووقائية تنفي ��ذ ًا للربوتوكول الطبي
ال�شام ��ل الذي �أقره االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم
جلميع م�سابقاته املحلية .
وج ��اء قرار التكرمي لكتيبة عبد الغني �شهد التي
نالت الإ�شادة واال�ستح�سان من قبل جميع النقاد
واملحلل�ي�ن واملتابعني ملناف�سات دور املجموعات
يف منطق ��ة غرب ��ي �آ�سي ��ا ل ��دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا
لك ��رة الق ��دم  2020نظ ��ر ًا للم�ست ��وى املتمي ��ز
ال ��ذي قدم ��وه العبيه ��ا خ�ل�ال ال�شوط�ي�ن االول

والث ��اين م ��ن املب ��اراة الت ��ي كانوا فيه ��ا االقرب
اىل الت�سجي ��ل لو ال احلظ الذي وقف �ضدهم يف
طرق مرمى حار�س فري ��ق �أهلي جدة ال�سعودي
حممد العوي�س رغم �أنهم خا�ضوا دقائق ال�شوط
الث ��اين بع�شرة العبني على �إثر طرد املدافع عالء
عل ��ي مهاوي م ��ن قبل احلك ��م البحرين ��ي نواف
�شك ��ر الل ��ه يف الدقيق ��ة الأوىل م ��ن الوقت بدل
ال�ضائ ��ع م ��ن ال�ش ��وط الأول حي ��ث تف ��وق عدد
منه ��م عل ��ى �أنف�سهم رغم �أنهم يلعب ��ون لأول مرة
وخا�ص ��ة ك ��رار عام ��ر ال ��ذي التح ��ق بالوفد يف

العا�صم ��ة القطرية الدوحة قب ��ل يوم واحد فقط
من موعد �أقامتها .
و�سي�ساهم قرار التكرمي يف �إعطاء فريق ال�شرطة
لكرة القدم دافع ًا معنوي ًا مهم ًا وكبري ًا للتعوي�ض
يف �ض ��رورة حتقيق االنت�صار عل ��ى فريق �أهلي
ج ��دة ال�سع ��ودي املت�ص ��در بر�صي ��د  6نقاط يف
اللق ��اء اخلليجي اجلدي ��د ال ��ذي �سيجمعهما يف
ال�ساع ��ة ال�ساد�سة م�ساء غد اخلمي�س على ملعب
خليفة ال ��دويل بالعا�صمة القطري ��ة الدوحة يف
افتت ��اح جولة الإي ��اب من ال ��دور الأول حل�ساب

املجموع ��ة الأوىل يف ظ ��ل ع ��ودة �صان ��ع �ألعاب
حممد قا�س ��م ماجد اىل القائم ��ة الأ�سا�سية التي
�سيعتم ��د عليه ��ا املدي ��ر الفن ��ي عبد الغن ��ي �شهد
بحك ��م كونه م ��ن �أب ��رز الأ�سلحة الت ��ي �ست�ساهم
يف �أخذ الث� ��أر وتعزيز من فر�صة تواجد الفريق
�ضمن دور ثم ��ن النهائي ملنطقة الغرب من خالل
اقرتاب ��ه م ��ن نيل التذك ��رة الثانية الت ��ي �سي�ؤكد
ا�ستحقاقه لها بنيله ثالث نقاط غالية من نظريه
فري ��ق ا�ستق�ل�ال طه ��ران االي ��راين يف املواجهة
املث�ي�رة الت ��ي �ستجمعهم ��ا يف ال�ساع ��ة التا�سعة
م�ساء ي ��وم االحد املقب ��ل املواف ��ق الع�شرين من
�شهر �أيل ��ول اجلاري �ضمن اجلول ��ة الثانية من
مرحلة االياب .
ويحت ��ل فريق ال�شرطة املرك ��ز الثالث يف ترتيب
املجموع ��ة الأوىل بر�صي ��د نقط ��ة واح ��دة فقط
متخلف ًا بف ��ارق خم�س نقاط عن فريق �أهلي جدة
ال�سع ��ودي املت�صدر وبف ��ارق الأهداف عن فريق
ا�ستق�ل�ال طهران الإي ��راين الو�صيف الذي ميلك
نقط ��ة واحدة فق ��ط بعد قرار االحت ��اد الآ�سيوي
لك ��رة الق ��دم باعتبار فري ��ق الوح ��دة االماراتي
من�سحب ًا ب�ص ��ورة ر�سمية م ��ن البطولة و�شطب
جميع نتائجه ال�سابقة التي لعبها خالل اجلولتني
الأوىل والثاني ��ة م ��ن دور املجموع ��ات على �إثر

عدم �سف ��ره اىل العا�صمة القطري ��ة الدوحة بعد
ت�أكيد �إ�صابة عدد م ��ن العبيه بفايرو�س كورونا
امل�ستج ��د وقي ��ام ال�سلط ��ات الإماراتي ��ة بفر�ض
احلجر ال�صحي على الوفد بكامله .
و�أعت�ب�ر فريق ال�شرطة حام ��ل لقب دوري الكرة
املمت ��از باملو�س ��م  2019-2018الفريق الوحيد
من ب�ي�ن الفرق اخلم�سة ع�شر امل�شاركة حالي ًا يف
جتم ��ع العا�صمة القطري ��ة الدوحة ال ��ذي يلعب
بتواج ��د العبي ��ه املحلي�ي�ن فق ��ط بع ��د �أن �أ�صبح
املحرتف النيجريي كري�ستيان �أو�ساغونا خارج
القائم ��ة الر�سمية املكونة م ��ن  25العب ًا على �إثر
ع ��دم موافق ��ة االحت ��اد اال�سي ��وي لك ��رة الق ��دم
احل�ص ��ول على ا�ستثن ��اء ت�سجيل ��ه ب�سبب ت�أخر
�أدارة ن ��ادي ب�ي�ر �سبولي�س االي ��راين يف منحه
بطاق ��ة اال�ستغن ��اء الدولي ��ة بع ��د انته ��اء الفرتة
الر�سمية التي كانت ي ��وم الثالثاء املا�ضي وهي
املدة املحددة الأخرية لت�سلم الك�شوفات النهائية
لتل ��ك الف ��رق ح�س ��ب التعليم ��ات والق ��رارات
ال�ص ��ادرة من قب ��ل جلنة امل�سابق ��ات يف االحتاد
القاري الت ��ي مت �إر�سلها اىل االحتادات الوطنية
الأع�ضاء التي ت�شارك فرقها �ضمن منطقة الغرب
بالن�سخ ��ة احلالية م ��ن دوري �أبط ��ال �آ�سيا لكرة
القدم .

�إن� � ُه الم ٌر حمزنٌ حق� � ًا� ..أن انعى فقي ��د ًا ،مل يختلف علي ��ه �أحد ،بل
�أكاد �أن �أجزم� ،إنه مل يكن �إن�سان ًا جدلي ًا قط ،بل �إن االختالف عليه
وحت ��ى اجلدلي ��ة جتاهه ،كانت ه ��ي االتفاق على �أن ��ه ناظم �شاكر،
اال�س ��م الذي ت ��ردد وحمل من املع ��اين وال�صف ��ات احل�سنة الكثري
الكث�ي�ر من تلك التي مل �أجده ��ا يف حياتي ابد ًا جتتمع يف �شخ�ص
بعينهِ !
فالراحل ..كان واقعي ًا �أكرث من الواقعية نف�سها ،ومل يكن مراوغ ًا،
حت ��ى حينما كان العب ًا ،ب ��ل كان مواجه ًا يف كل مرة يثبت على �أنه
مبا�ش ��ر يف الط ��رح وال ي�ت�ردد يف �أن يذكر م ��ا يف جعبته ،وحتى
الآراء الت ��ي كان يطرحها ،كان يعمد �أن ميررها ب�أ�سلوبه املختلف
واملُقن ��ع ..هكذا عرفته ..نعم يذكر الواقع وما حوله دون زيادة �أو
لف ودوران!
نق�صان ودون ٍ
�أك�ث�ر م ��ن  25عام ًا و�أنا �أع ��رف ابا فه ��د ،الرجل الف ��ذ ،والإن�سان
قبل الريا�ض ��ي ،واالجتماعي واملُحب للحي ��اة ،و�صاحب املواقف
الثابت ��ة� ..أعرفه العب� � ًا مغامر ًا ومدرب ًا يع�ش ��ق التحديات وارتبط
ا�سم ��ه بالعمل الفني �أكرث من كون ��ه كان جنم ًا يف االدمي االخ�ضر
مدافع� � ًا �صنديد ًا �أوقف �أ�شر�س املهاجمني وكانت �شهرته قد �سبقته
حت ��ى قب ��ل م�سريته الدولية ،ب ��ل �إنه كان متفوق� � ًا متميز ًا يف زمن
تلألأت فيه النجوم ،حب ًا وع�شق ًا بامل�ستديرة!
ي ��ا لها من خ�س ��ارة فادحة� ،أن نخ�سر رج ًال مثل ناظم �شاكر ب�سبب
اجلائح ��ة اللعينة ..الرجل الذي يحفظ مع ��اين املواقف من الألف
اىل الياء ..وي�ألفها الغريب قبل القريب ،ويتفقده العدو� ،إن وجدَ،
قبل ال�صدي ��ق ..فناظم الودود واملبت�س ��م ،كان جدير ًا بالثقة حتى
يف اتخاذه للقرارات ،وعناده ،تلك ال�صفة التي كانت دائم ًا مالزمة
مع ��ه ،ومل تفارقه ،حت ��ى يف قراراته اجلريئة ،وحت ��ى ذلك القرار
الذي غري الكثري ،حينما اختلف مع املدرب االملاين �سيدكا ببطولة
�أمم �آ�سي ��ا يف قطر قب ��ل ت�سعة �أع ��وام ،يوم ان�سحب م ��ن الدوحة
وع ��اد اىل �أربي ��ل وواجهته ب�س� �� ٍؤال ،اعتقدت �إن ��ه �سيغ�ضب منه!
غ�ي�ر �أن املفاج�أة �أن ��ه قالها يل باحلرف الواح ��د "عموري �أنتَ من
�شوك ��ت تعرفني؟" ،ثم م ��ا لبث �أن بادرين بال�س� ��ؤال" ..اين ناظم
�شاك ��ر ..ال �سي ��دكا وال الأكرب من �سيدكا يكدر يغ�ي�ر من املبد�أ ايل
�أم�ش ��ي عليه"؟ قلت له ـ ابا فهد ال تزعل ب�س املنتخب كان حمتاجك
به ��ذا الوقت ،و�أنتَ ان�سحب ��ت لأنك اختلفت مع امل ��درب ـ ..ابت�سم
�أب ��ا فهد وعاد ليق ��ول "ناظم بحياته ميقب ��ل بالغلط ،واملدرب غلط
وم ��ن �صحح ��ت له املعلوم ��ة ،حاول يقل ��ل من �ش� ��أن طرحي عليه"
ث ��م قال" ..ابتعدت حت ��ى ال �أ�ضر مبنتخبن ��ا يف البطولة ..والأمر
كان مبح� ��ض �إرادتي" ..وه ��و العنوان الذي كتب ��ه يومها مبوقع
 MBC.NETالذي كنت يف حينها مرا�س ًال له �أثناء تغطية بطولة
ك�أ�س �أمم �آ�سيا !2011
تخيل ��وا انني م�سحت كل ما عرفته عن الكابنت ،وبد�أت �أركز على
م ��ا �سجلته عنه من ُرقي و�سرعة ق ��رار حكيم ،بعد ذلك احلوار ،بل
�أنن ��ي ركزت عل ��ى الكاريزما الت ��ي كان ميلكها ،وقل ��ت مع ذاتي..
ناظ ��م �شاكر م ��ن ال�صعب �أن يعم ��ل م�ساعد ًا ملدرب م ��ا� ،أي مدرب،
مبا�ض ع�شت ��ه قبلها ب�أع ��وام ،فاحتاد الكرة
وربطت ذل ��ك احلادث ٍ
يف الع ��ام � 2005سمى الراح ��ل �ضمن ال ��كادر التدريبي للمنتخب
الوطني ،لكن ��ه مل يتواجد معه للحظة واحدة ،وقبلها ُ�سمي �ضمن
اجله ��از الفني امل�شرف على املنتخب االوملبي ومل يدخل �أي وحدة
تدريبي ��ة ،اىل حني ت�سلمه املن�صب الأول مدرب ًا للمنتخب الوطني
ع ��ام  2010ي ��وم قيادته لأ�س ��ود الرافدي ��ن يف مواجهتي فل�سطني
يف �أربي ��ل وبغ ��داد ،يوم ك�سر احلظر عن مالعبن ��ا ،ثم ت�سلم مهمة
االوملب ��ي ع ��ام  2011بت�صفي ��ات دورة لندن ،وكان ��ت تلك احلقبة
الت ��ي فع ��ل فيها الراح ��ل ،ما مل يفعل ��ه غريه ،فقد خ�س ��ر يف �أربيل
�أم ��ام نظ�ي�ره الإيراين الق ��وي بهدف ،لكنه ع ��اد وتفوق يف ملعب
�آزادي الكبري و�سط طهران بهدفني وحمل علم العراق عالي ًا و�سط
النجي ��ل االخ�ض ��ر ،ذلك العلم ال ��ذي لف نع�شه وه ��و حممو ًال على
�أكتاف �آالف العراقيني املحبني يف ت�شييعه املهيب!
هكذا عرفت ناظم �شاكر ..الت�أريخ ..ناظم �شاكر ال�شجاع مبواقفه
والرج ��ل الواثق م ��ن خطواته واملخل�ص م ��ع اجلميع وال�شهم يف
قراراته والعزيز ب�أخالقهِ  ..رحمك الله وا�سكنك ف�سيح جناته.
** ** **
الكلمة موقف
ً
القي ��ادة �صفة ..وناظ ��م �شاكر ..قيادي موهوب ف ��كان قائدا للقوة
اجلوية (الطريان �سابق ًا) يحمل �شارة الكابنت وهو العب بعمر 23
عام� � ًا متقدم ًا على �آخرين �سبقوه م ��ع الفريق خربة عمر ًا ..ككاظم
�شبي ��ب وه�شام م�صطفى و�سعدي توما واراهمرب�سم وغريهم من
كتيبة ال�صقور ،فكان بحق �صقر ًا خمتلف ًا!
ً
رجال
يا لها من خ�سارة فادحة� ،أن نخ�سر
مثل ناظم �شاكر ب�سبب الجائحة اللعينة..
الرجل الذي يحفظ معاني المواقف من
الألف الى الياء ..وي�ألفها الغريب قبل
القريب ،ويتفقده العدو� ،إن وجدَ  ،قبل
ال�صديق ..فناظم الودود والمبت�سم،

�أم�����ان�����ة ب�����غ�����داد ي���د����ش���ن ت���ح�������ض���ي���رات���ه ل�����ل�����دوري ال���م���م���ت���از
 بغداد  /املدى
�ش ��هد يوم �أم�س الثالثاء انطالق الوحدات
التدريبي ��ة لفري ��ق �أمانة بغ ��داد لكرة القدم
على ملعبه مبتن ��زه الزوراء بجانب الكرخ
يف العا�صم ��ة بغ ��داد يف �إط ��ار حت�ضرياته
النهائي ��ة للم�شارك ��ة يف املو�س ��م اجلدي ��د
م ��ن دوري الك ��رة املمت ��از امل�ؤم ��ل �إقامت ��ه
اعتبار ًا م ��ن يوم اخلام� ��س والع�شرين من
�شه ��ر ت�شري ��ن الأول املقب ��ل بتواج ��د 20
فريق� � ًا الذي ��ن مت اعتماده ��م م ��ن قبل جلنة
امل�سابق ��ات املركزية يف الهيئ ��ة التطبيعية
باحتاد كرة القدم .
وقال املن�سق الإعالمي لن ��ادي �أمانة بغداد
الريا�ضي عدي �صبار يف ت�صريح خ�ص به
امل ��دى � :إن املالك التدريب ��ي للفريق الأول
لك ��رة القدم املكون من امل ��درب ع�صام حمد
وم�ساعده و�سام طالب ورعد �سلمان مدرب
اللياقة البدنية وهيثم خليل مدرب حرا�سة
املرم ��ى اىل جان ��ب  34العب� � ًا وه ��م كال من

�أحمد خ�ضري عبا� ��س ومنتظر �ستار وعلي
ح�س�ي�ن ومي�ل�اد ف�ل�اح ح�س ��ن وم�صطف ��ى
ناظ ��م وعلي رعد وعلي �سعد وثامر برغ�ش
و�سج ��اد ح�سني عب ��د وجبار ك ��رمي �شنيح
وم�ؤمل عب ��د الر�ضا وم�صطفى فالح مندب
و�أمي ��ن �إرزيج و�سجاد ح�س ��ن حامد وعلي
جا�س ��م �شني�ش ��ل وعلي ر�شي ��د وعلي قا�سم
م�شاري وحمم ��د �سالم عن ��اد و�أحمد جبار
عب ��ود و�سرهن ��ك حم�س ��ن وعل ��ي في�ص ��ل
ومهيمن عدنان وح�سن فليح و�ستار يا�سني
ح�س�ي�ن وحمم ��د �سعي ��د جمب ��ل ومرت�ضى
عب ��د الك ��رمي وح�س�ي�ن عب ��د الل ��ه الون ��دي
وم�صطفى ه ��اين حاج ��م و�صموئيل �إيكو
وب�شري حمم ��د جا�سب ويا�سر كرمي ور�ضا
فا�ض ��ل ورافد م�ؤيد وكذلك امل�ل�اك الإداري الطب ��ي ال�شام ��ل املعتم ��د م ��ن قب ��ل وزارة متارينه اجلماعية جترى و�سط اجراءات بعودة الن�ش ��اط الريا�ضي منذ يوم ال�سبت
والطبي خ�ضع ��وا اىل الفحو�صات الطبية ال�شب ��اب والريا�ضة حيث ظه ��رت عيناتهم �صحي ��ة م�ش ��ددة ال�سيما من ناحي ��ة �إجراء املا�ضي املوافق الثاين ع�شر من �شهر �أيلول
اخلا�صة بفايرو� ��س كورونا امل�ستجد التي �سلبية وخلوهم من الإ�صابة وفتح الطريق عملي ��ات تعفري وتعقيم ا�ستن ��اد ًا للقرارات اجل ��اري م ��ن اج ��ل املحافظة عل ��ى �سالمة
مت اجرا�ؤه ��ا لهم من قبل امل�ل�اكات التابعة له ��م نح ��و املبا�ش ��رة يف �أداء الوح ��دات ال�ص ��ادرة م ��ن قب ��ل اللجنة العلي ��ا لل�صحة اجلميع م�ش�ي�را اىل �أن املدرب ع�صام حمد
ل ��وزارة ال�صح ��ة يف قاعة ال�شع ��ب املغلقة التدريبية .
وال�سالم ��ة الوطني ��ة مبجل� ��س ال ��وزراء اغلق ملف التعاقدات مع الالعبني املحليني
لاللع ��اب الريا�ضي ��ة ح�س ��ب الربوتوك ��ول و�أ�ض ��اف �أن الفري ��ق الك ��روي �ستك ��ون ملكافح ��ة جائح ��ة كورون ��ا الت ��ي �سمح ��ت وينتظ ��ر و�ص ��ول ثالث ��ة حمرتف�ي�ن بداية

الأ�سب ��وع املقب ��ل م ��ن �أج ��ل خ�ضوعهم اىل
االختب ��ارات قب ��ل التعاق ��د الر�سم ��ي معهم
ح�س ��ب اتفاق ��ه م ��ع جمل� ��س �إدارة الن ��ادي
برئا�سة فالح امل�سعودي .
وتابع �صبار �:إنه اليوجد مع�سكر خارجي
للفريق خالل الفرتة املقبلة كما حدث خالل
الأع ��وام ال�سابق ��ة الت ��ي كان ��ت العا�صم ��ة
امل�صرية القاهرة حتت�ضنه حيث �سيوا�صل
�أداء تدريباته عل ��ى ملعبه مبتنزه الزوراء
بواق ��ع م ��رة واح ��دة يف الي ��وم ح�س ��ب
الربنامج الفني الذي و�ضعه املدرب ع�صام
حمد ال ��ذي م ��ن امل�ؤم ��ل �أن يخو�ض خالله
عدد ًا م ��ن املباري ��ات التجريبية م ��ع الفرق
البغدادي ��ة �أو املحافظاتية الت ��ي �ستع�سكر
يف العا�صم ��ة م ��ن �أجل معرف ��ة امل�ستويات
احلقيقي ��ة جلمي ��ع العبيه وكذل ��ك اكت�شاف
نق ��اط اخلل ��ل وال�ضعف التي ق ��د تظهر يف
عدد من اخلطوط حتى يتمكن من معاجلتها
لكي التتكرر يف املناف�سات الر�سمية لدوري
الكرة املمتاز امل�ؤمل انطالقها يوم اخلام�س

والع�شرين من �شهر ت�شرين االول املقبل .
وخت ��م املن�سق الإعالمي لنادي �أمانة بغداد
الريا�ض ��ي كالم ��ه � :إن اجلمي ��ع يف النادي
ي�أم ��ل من فريق ��ه الك ��روي �أن يحقق نتائج
ايجابي ��ة يف املو�س ��م اجلدي ��د يكون �ضمن
دائرة فرق ال�ستة الكب ��ار يف النهاية بحكم
كونه احل�صان اال�سود الذي تخ�شاه جميع
الف ��رق الأخرى وخا�ص ��ة عندما تلعب على
ملعب ��ه وال�سيم ��ا �إنها �ستفتق ��د اىل خدمات
منا�صريه ��ا م ��ن اجلماه�ي�ر على �إث ��ر قرار
اقام ��ة املباري ��ات بدونهم ال ��ذي مت اتخاذه
م ��ن قبل اللجن ��ة العليا لل�صح ��ة وال�سالمة
الوطني ��ة مبجل� ��س ال ��وزراء واملر�سل اىل
جميع االحتادات الريا�ضية املركزية ومنها
الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احتاد الك ��رة للعمل
به م ��ن �أجل املحافظة عل ��ى �صحة و�سالمة
الالعب�ي�ن وامل�ل�اكات التدريبي ��ة والإدارية
والطواق ��م التحكيمي ��ة وامل�شرف�ي�ن يف ظل
توا�صل تف�شي وب ��اء كورونا يف البلد منذ
نهاية �شهر �شباط املا�ضي .
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ال انتخابات مبكرة مع قانون ملتب�س

 هادي عزيز علي

ت�صوي ��ت جمل� ��س الن ��واب عل ��ى قان ��ون
انتخابات ��ه وعلى وف ��ق ال�ش ��كل املر�سوم
يف النظام الداخل ��ي للمجل�س ومنذ �شهر
كان ��ون الأول  2019يعن ��ي �أن يد جمل�س
الن ��واب قد رفعت عن ��ه وال يجوز التدخل
يف �أحكام ��ه �أو احلدي ��ث عن تعديالت يف
ن�صو�ص ��ه �إال بع ��د ن�ش ��ره يف اجلري ��دة
الر�سمية  .حينئ ��ذ يجوز املطالبة بتعديل
الن� ��ص يف هذا البند �أو تل ��ك الفقرة ومن
خالل الآلي ��ات القانونية املطلوبة لتعديل
القوان�ي�ن � ،أي �أن القان ��ون يع ��د ناف ��ذ ًا
بع ��د ن�شره  ،عليه يع ��د حمظور ًا احلديث
ع ��ن تعدي ��ل �أح ��كام امل ��ادة  15من ��ه قب ��ل
ا�ستيفائه عملي ��ة الن�شر املطلوبة قانون ًا .
ورغ ��م حتفظنا على العدي ��د من ن�صو�صه
و�صياغات ��ه ومنها على وجه اخل�صو�ص
اال�شكالي ��ة املوج ��ودة يف حك ��م الفق ��رة
�ساد�س� � ًا م ��ن امل ��ادة املذكورة الت ��ي تن�ص
عل ��ى  ( :تتكون الدوائ ��ر االنتخابية وفق ًا
للج ��دول ال ��ذي ال ��ذي �سيق ��رره جمل� ��س
الن ��واب الحق ًا ويت ��م الت�صوي ��ت عليه ) .
�إذ ا�شع ��ل ه ��ذا الن�ص اجل ��دل امل�صحوب
بال�ضجي ��ج ال ��ذي مي�ل��أ �أروق ��ة جمل� ��س
الن ��واب ومواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
وو�سائ ��ل الإع�ل�ام ح ��ول املوق ��ف م ��ن
القان ��ون  .وميك ��ن توزي ��ع املتنا�ش ��ز من
الأفكار املثارة ب�ش�أن ��ه على وفق الرتتيب
الآتي :
�أو ًال – فئ ��ة تطال ��ب العزوف ع ��ن املراكز
االنتخابية املتعددة يف املحافظة الواحدة
والع ��ودة اىل املحافظة منطق ��ة انتخابية
واح ��دة  ،وغالب� � ًا ه ��ذه الفئ ��ة تت�شكل من
الأح ��زاب ذات اخلطاب ال�سيا�سي الديني
امل�سيط ��رة عل ��ى امل�شه ��د ال�سيا�س ��ي من ��ذ
 3003واىل يومن ��ا ه ��ذا  ،والتي تخ�شى
م ��ن انح�سارنفوذه ��ا ال�سيا�س ��ي يف حالة
املراكز املتعددة  ،والفوبيا من دخول دماء
جديدة اىل ال�سلطة الت�شريعية خا�صة �إذا

كان م�صدرها �س ��وح االحتجاج م�ستعينة
بالن� ��ص اجلدي ��د للمراكز املتع ��ددة الذي
يو�صلها اىل املقاعد التمثيلية وهذا يعني
�أن القادم�ي�ن �س ��وف ينحت ��ون م ��ن جرف
مواقعهم ويهددون مكت�سباتهم وو�ضعهم
الب ��اذخ ل ��ذا �أعلن ��وا رف�ضه ��م للمراك ��ز
املتع ��ددة والع ��ودة اىل املحافظة منطقة
انتخابية .
ثاني� � ًا  -فئ ��ة ثاني ��ة تن ��زع نح ��و الدائرة
ال�صغرية املتمثل ��ة يف مقعد نيابي دائرة
انتخابية واح ��دة �أي لكل مائة �ألف ن�سمة
مقعد انتخاب ��ي  ،عدا كوتا الن�ساء  ،وهذا
املق�ت�رح يعزز من وجود ه ��ذه الفئة التي
متل ��ك اتب ��اع ومريدي ��ن ب�ش ��كل ملف ��ت ،
وتن ��وي زج اتباعه ��ا يف املناطق الواقعة
حت ��ت �سيطرته ��ا ومتكنه ��ا م ��ن الإم�ساك
بذل ��ك املقع ��د التمثلي واال�ستح ��واذ عليه
م�ستغل�ي�ن الدوغمائية كمنه ��ج يف تعزيز
الطاعة الت ��ي يتحلى بها ه�ؤالء االتباع ،
ي�ضاف اىل ذلك التوظيف املتقن للزبائنية
امللت�صقة به ��ا بغية ح�صد �أكرب عدد ممكن
م ��ن املقاع ��د النيابية له ��ذه ال ��دورة  .مع
العل ��م �أن ه ��ذه الفئة تعل ��ن نف�سها خ�صم ًا
ل ��كل م ��ن يخال ��ف م�شاريعه ��ا الت�شريعية
 ،وال تت ��ورع م ��ن الدخ ��ول يف منازع ��ات
لفر�ض �إرادتها .
ثالث� � ًا – الدائ ��رة املتو�سطة – و�أ�صحاب
ه ��ذا املق�ت�رح يذهب ��ون اىل �أن الدائ ��رة
املتو�سط ��ة ل ��كل �أربع ��ة مقاع ��د برملاني ��ة
دائرة انتخابي ��ة  ، ،معتربين هذا التوجه
من�سجم� � ًا وحك ��م امل ��ادة  15م ��ن القانون
وتطبيق� � ًا �سليم ًا لن� ��ص القانون وحتقيق
مل ��ا ان�صرف ��ت �إلي ��ه �إرادة امل�ش ��رع م ��ن
اال�ستحقاق ��ات الت ��ي تتطلبه ��ا العملي ��ة
االنتخابي ��ة  ،ف�ض�ل ً�ا – والق ��ول له ��ا –
�إن ��ه يلب ��ي مطال ��ب وطموح ��ات �ساحات
االحتج ��اج  ،ولك ��ن بع ��د مراجع ��ة ه ��ذا
املق�ت�رح ومقارنته ب�أحكام امل ��ادة  15من
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القانون تبني �أنه ال ين�سجم و�أحكام املادة
املذك ��ورة كون ��ه ي� ��ؤدي اىل �أن املحافظة
دائ ��رة واح ��دة وال يق ��دح تع ��دد املقاع ��د
بوحداني ��ة املحافظ ��ة وبذل ��ك يت ��م هدر
الدوائر االنتخابية املتعددة التي �أوجبها
وا�شرتطه ��ا ن� ��ص امل ��ادة  15فق ��رة �أو ًال
وال ��ذي يعد العمود الفق ��ري لهذا القانون
.
رابع� � ًا – �إ�شكالي ��ات �أخ ��رى منتج ��ة
لالختالف ووالدة للتنازع نورد منها على
�سبي ��ل املثال ( :كوتا الن�ساء ) ون�صو�صه
املت�شابك ��ة واملرتبك ��ة زاده ��ا ارتب ��اك ًا
وجه ��ات النظ ��ر املختلف ��ة للت�شكي�ل�ات
ال�سيا�سي ��ة عند قراءته ��ا للن�صو�ص تلك .
ي�ضاف اىل ذلك �إ�شكالي ��ة �أخرى بالن�سبة
للق�ض ��اء ال ��ذي ال ميتلك املائ ��ة الف ن�سمة
وامكانية دجمه بق�ض ��اء جماور �أو قريب
ال ��ذي ا�شعل اخل�ل�اف ب�ي�ن الأق�ضية ومل
ت�ستكني النزاعات فيه ومثال ذلك املو�صل
والبع ��اج  .ووما يزيد الطني بلة �أن هناك
 41ق�ض ��اء مل ت�ؤ�شرلدى وزارة التخطيط
وه ��ذا الأم ��ر يرب ��ك العملي ��ة االنتخابي ��ة
وق ��د ي� ��ؤدي اىل حرم ��ان املواطنني هناك
من اال�ش�ت�راك يف االنتخاب ��ات  .و�أخري ًا
ولي�س �آخر ًا من الإ�ش ��كاالت الذي يتجلى
يف ك ��ون الرت�شي ��ح الف ��ردي �إذا ج ��رى
التتاف� ��س فيه على مقعد برملاين واحد فال
ب ��د واحلالة هذه �أن يكون الت�صويت على
وفق نظ ��ام الت�صوي ��ت بالأغلبي ��ة ولي�س
الن�سب ��ي  ،وهذا يعني هدر كبري ال�صوات
الناخب�ي�ن وبعب ��ارة �أخ ��رى �إن الأ�صوات
الأخرى غ�ي�ر الفائزة التي ق ��د تزيد على
�ضعف الأ�صوات التي ح�صل عليها الفائز
مل يك ��ن لها متثي�ل ً�ا برملاني ًا وه ��ذا �أمر مل
يعاجله القانون .
اخلال�ص ��ة – و�ضع القان ��ون بهذا ال�شكل
املنتج للخ�ل�اف واملف�ض ��ي اىل املنازعات
وهج�ي�ر اخل�صومة ال يع ��د حالة �صحية
 ،وال ين ��درج حت ��ت �أح ��كام حري ��ة الر�أي
وحرية التعبري  ،فمع االختالف الوا�ضح
وال�صريح يف وجه ��ات النظر بني الفئات
امل�شار �إليها اعاله الذي ي�صل حد املنازعة
يف �أحي ��ان ع ��دة �إال �أنه ��ا تلق ��ي وبتعم ��د
ملمو� ��س عند ه ��دف واحد قي ��د التحقيق
املتمث ��ل يف �إعاق ��ة تطبي ��ق القان ��ون
واحليلول ��ة دون و�ضعه مو�ضع التطبيق
كونه ��م ي�ضع ��ون الع�ص ��ى الغليظ ��ة يف
عجلت ��ه بغي ��ة تعطي ��ل �إج ��راء انتخابات
املبك ��رة والعب ��ور بالت�شكيل ��ة ال�سيا�سية
احلالي ��ة اىل نهاية دورته ��ا النيابية  ،لذا
لي� ��س م ��ن امل�ستغ ��رب �أن ت�سم ��ع العدي ��د
م ��ن ال�سيا�سيني ويف و�سائ ��ل �إعالم عدة
ينطقون وب�صريح العب ��ارة عن ا�ستحالة
�إجراء انتخابات مبكرة .

تداولت و�سائل التوا�صل االجتماعي يوم االربعاء المن�صرم  9/9مو�ضوع ًا
ح�سا�س ًا اليمكن ال�سكوت عنه وهو قبول طالب في الكلية الع�سكرية على
�أ�سا�س طائفي � ،إذ ُخ�ص�ص حقل في قوائم القبول يُدرج فيه �إزاء ا�سم كل
طالب مذهبه الديني (�شيعي � ،سني ) وهو �إجراء يدل على �سياق جديد
تم اتباعه في الكلية الع�سكرية بعد عودتها للعمل ويراد له �أن يتجذر ،
والم�ستغرب كذلك �أن قوائم القبول اقت�صرت على ابناء المذهبين ال�شيعي
وال�س ّني فقط ولم تت�ضمن القوائم ا�سماء طالب يمثلون الديانات الم�سيحية
وال�صابئة المندائين والأيزيديين والديانات الأخرى.

�إن ه ��ذا ال�سي ��اق الطائفي يف القبول
م�ؤ�ش ��ر خطري ي ��دل على جتاه ��ل قادة
ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة واجله ��ة
الت ��ي يرتبطون بها وزارة الدفاع على
جتاه ��ل وعدم احرتام �ص ��وت ال�شعب
العراق ��ي الراف� ��ض لنه ��ج املحا�ص�صة
الطائفي ��ة والأثني ��ة ال ��ذي اعتمدت ��ه
الأح ��زاب والكت ��ل ال�سيا�سي ��ة املا�سكة
بزمام ال�سلطة منذ عام  2003ووجدت
فيه مربر ًا يف اال�ستحواذ على قيادات
اجلي� ��ش العراق ��ي والق ��وى االمني ��ة
واملواقع املهم ��ة يف ال�سلطة التنفيذية
والهيئات امل�ستقلة نزو ًال اىل الدرجات
الأدنى يف الوظائف املدنية بحجة �أنها
– الكت ��ل ال�سيا�سية املتنفذة – متثل
(املك ��ون) ال�شيعي وال�سن ��ي والكردي
 ،ووج ��د ه ��ذا النه ��ج املحا�ص�ص ��ي
طريق ��ة لتوزي ��ع رئا�س ��ات ال�سلط ��ات
الت�شريعي ��ة والتنفيذي ��ة وال ��وزارات
والهيئات امل�ستقل ��ة ووكالء الوزارات
وامل�ست�شاري ��ن وامل ��دراء العام�ي�ن
واملواق ��ع الرئي�سة يف املحافظات على
�أ�س�س املحا�ص�صة النفعية .
ال ن ��روم هن ��ا �أن نع ��ود اىل مناق�ش ��ة
مو�ض ��وع املحا�ص�ص ��ة ال ��ذي �أجم ��ع
العراقي ��ون عل ��ى رف�ض ��ه وج�سدت ��ه
انتفا�ضة ت�شرين مبا قدمته من �شهداء
وجرح ��ى جت ��اوز عدده ��م اخلم�س ��ة
وع�شري ��ن �ألف ًا من �شب ��اب العراق مما
ا�ضط ��ر �أح ��زاب املحا�ص�ص ��ة جماراة
مطالب االنتفا�ضة ودعوتها على �أل�سنة
قادته ��ا اىل �إع ��ادة النظ ��ر يف العملية
ال�سيا�سية ورف�ض نهج املحا�ص�صة .
�إن امل�س�ؤول�ي�ن يف الكلي ��ة الع�سكري ��ة
ووزارة الدف ��اع فاتهم �أن �سلوكهم هذا

يبق ��ى خفي ًا ولن يك�شف ��ه جمهر مراقبة
ابناء ال�شعب وبالأخ�ص الطالب الذين
مت ا�ستبعادهم من القبول .
كلن ��ا يعل ��م �أن هن ��اك معاي�ي�ر للقب ��ول
يف الكلي ��ات وامل�ؤ�س�س ��ات الع�سكري ��ة
 ،يف املقدم ��ة منه ��ا الهوي ��ة الوطني ��ة
وال�شهادة الدرا�سية واللياقة من حيث
العمر وال�صحة البدنية والعقلية .
املفرت� ��ض يف اجلي� ��ش الوطن ��ي �أن
يكون حا�ضنة ل ��كل العراقيني وي�ؤدي
دوره يف �إعداده ��م للدف ��اع عن الوطن
وهذا ه ��و �أ�سا�س العقي ��دة الع�سكرية
التي ن�ش� ��أ عليها قادة ومراتب اجلي�ش
العراقي من ��ذ ت�أ�سي�سه  .كم تكون هذه
امل�ؤ�س�س ��ة مث ��ا ًال يف تعزي ��ز الوح ��دة
الوطني ��ة لو �أن كلياته ��ا الع�سكرية يف
بغداد و�إقلي ��م كرد�ستان ومدن العراق
الأخ ��رى تفتح �أبوابها ل ��كل العراقيني
مبختلف �أديانهم وقومياتهم ومذاهبهم
ومعتقداتهم .
�إن االبتع ��اد ع ��ن املعاي�ي�ر الوطني ��ة
واملهني ��ة واعتم ��اد الطائفي ��ة املذهبية
والأثني ��ة ميث ��ل �ضرب ��ة قاتل ��ة له ��دف
وح ��دة الوط ��ن ومنف ��ذا للف�س ��اد وهو
م ��ا يح�ص ��ل يف واقعنا احل ��ايل �إذ يتم
تعيني املوظف�ي�ن يف م�ؤ�س�سات الدولة
ومنه ��ا امل�ؤ�س�سة الع�سكري ��ة والأمنية
من خالل الر�ش ��ى لأفراد من الفا�سدين
ميتهن ��ون ذلك ولهم عالق ��ات قوية مع
امل�س�ؤول�ي�ن يف مرك ��ز الق ��رار الذي ��ن
لديه ��م �صالحي ��ات القب ��ول والتعي�ي�ن
يف ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات  .م ��ا زال ه ��ذا
الواق ��ع امل�أ�س ��اوي يف احل�ص ��ول على
فر� ��ص العم ��ل يف الدول ��ة �ساريا حتى
يومن ��ا هذا  ،ففي احد االجهزة االمنية

� أ.د علي كاظم الرفيعي

الرفيع ��ة يف الدولة مت قبول �أ�شخا�ص
يف ال ��دورات التي يعده ��ا هذا اجلهاز
برت�شي ��ح من رئي�س �إح ��دى ال�سلطات
الثالث على �أ�سا�س احل�ص�ص و�سميت
ب�ش ��كل غ�ي�ر ر�سم ��ي وعل ��ى �أل�سن ��ة
املقبول�ي�ن والعاملني يف دوائر اجلهاز
باال�س ��م ال�شخ�ص ��ي لذل ��ك امل�س� ��ؤول
الرفيع .
�إن �إ�ص ��رار م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ومنها
امل�ؤ�س�س ��ات الع�سكري ��ة والأمنية على
اتباع نه ��ج املحا�ص�صة بعد كل امل�آ�سي
الت ��ي عا�شه ��ا الع ��راق ما ه ��و �إال دليل
وا�ض ��ح ومتعم ��د على ع ��دم احرتامها
الد�ست ��ور ال ��ذي ق ��رر يف امل ��ادة ()14
منه على �أن العراقيني مت�ساوون �أمام
القان ��ون دون متيي ��ز ب�سب ��ب اجلن�س
�أو الع ��رق �أو القومي ��ة �أو الأ�ص ��ل �أو
الل ��ون �أو الدين �أو املذه ��ب او املعتقد
�أو ال ��ر�أي �أو الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي �أو
االجتماعي  ،وكذلك امل ��ادة ( )16التي
ن�ص ��ت عل ��ى �أن تكاف� ��ؤ الفر� ��ص ح ��ق
مكفول جلمي ��ع العراق�ي�ن و�أن الدولة
تكف ��ل اتخ ��اذ الإج ��راءات الالزم ��ة
لتحقيق ذلك  ،وه ��ذا ما �أكدته املحكمة
االحتادي ��ة العلي ��ا بقراره ��ا ذي العدد
 / 89احتادي ��ة  2019 /يف جل�سته ��ا
املنعق ��دة يف  2019/10/28وال ��ذي
ج ��اء فيه �أن ال�س�ي�ر يف خالف ما ن�ص
علي ��ه الد�ست ��ور ق ��د خل ��ق م ��ا يدعى بـ
(املحا�ص�ص ��ة ال�سيا�سي ��ة) يف توزي ��ع
املنا�ص ��ب الت ��ي ورد ذكره ��ا  ،وم ��ا
جن ��م ع ��ن ذلك م ��ن �سلبي ��ات اثرت يف
م�س ��ارات الدول ��ة ويف غ�ي�ر ال�صال ��ح
الع ��ام  ،ا�ضاف ��ة اىل خمالفته ��ا ملب ��د�أ
امل�س ��اواة ب�ي�ن العراقيني ال ��ذي ن�صت

علي ��ه امل ��ادة ( )14وكذلك امل ��ادة ()16
 ،ويف �ض ��وء ذل ��ك ق ��ررت املحكم ��ة
االحتادي ��ة العليا بقراره ��ا انف الذكر
ع ��دم د�ستوري ��ة الفق ��رة ( )6م ��ن قرار
اتخ ��ذه جمل� ��س النواب بالع ��دد ()44
ل�سن ��ة  2008ال ��ذي ت�ضم ��ن موافق ��ة
املجل� ��س على مطال ��ب القوائم والكتل
ال�سيا�سية على توزيع املنا�صب العليا
يف الدول ��ة (وكالء الوزارات ور�ؤ�ساء
الهيئ ��ات والدرج ��ات اخلا�ص ��ة ) فيما
بينها دون مراعاة تكاف�ؤ الفر�ص لكافة
املواطنني.
�إن التوجي ��ه ال ��ذي �ص ��در ع ��ن مكت ��ب
رئي� ��س ال ��وزراء بالغاء حق ��ل املذهب
يف ا�ستم ��ارة قب ��ول الطالب يف الكلية
الع�سكرية و�إن �أ�شار اىل اعتماد الهوية
الوطني ��ة يف مو�ضوع القب ��ول �إال �أنه
لي�س كافي ًا والب ��د من �إ�صدار تعليمات
او توجيه ��ات يح ��دد فيه ��ا �ش ��روط
القب ��ول يف هذه الكليات عل ��ى �أ�سا�س
الهوية الوطنية وابعاد العنا�صر التي
تتبنى النهج الطائفي عن امل�شاركة يف
جلان قبول الطلبة .
�إن قب ��ول �أو تعي�ي�ن ال ��كادر يف وزارة
الدفاع والط�ل�اب يف الكلية الع�سكرية
على �أ�سا� ��س مذهب ��ي يت�ضمن خمالفة
�صريحة لن�صو� ��ص د�ستور جمهورية
الع ��راق امل�ش ��ار �إليه ��ا �أنف� � ًا ويتطل ��ب
الأم ��ر بالت ��ايل �إعادة النظ ��ر يف قبول
الط�ل�اب عل ��ى اال�سا�س املذك ��ور  ،كما
يح ��ق للطالب الذين حرموا من فر�صة
القب ��ول �أن يطالبوا باع ��ادة النظر يف
قبولهم جمدد ًا �أو التقدم ب�شكوى �أمام
الق�ضاء املخت� ��ص كونه ي�شكل خمالفة
�صريحة لن�صو�ص الد�ستور .

العالقات الدولية وعوملة ال�سيا�سة االمريكية
 لطفي حامت

 تت�سيد في العالقاتالدولية وحدانية التطور
الر�أ�سمالي وهيمنة ال�سيا�سة
الأميركية وما �أنتجه ذلك من
كثرة التدخالت الدولية في
�ش�ؤون الدول الوطنية بهدف
كبح كفاح القوى االجتماعية
المناه�ضة للتبعية ونهوج
ال�سيا�سة االميركية.

 به ��ذا امل�س ��ار نتوق ��ف عن ��د النه ��وجال�سيا�س ��ية الت ��ي متار�س ��ها الوالي ��ات
املتحدة االمريكي ��ة يف عالقاتها الدولية
لغر� ��ض االحتفاظ ب�سيادتها الدولية يف
العامل الر�أ�سمايل.
 تت�س ��م ال�سيا�س ��ة االمريكي ��ة ب�سم ��اتعدي ��دة تعم ��ل الوالي ��ات املتح ��دة عل ��ى

اعتبارها �ش ��رعية عاملية حلل النزاعات
الدولية.
 �س ��مات ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ةاالمريكية.
تتميز ال�سيا�س ��ية اخلارجي ��ة االمريكية
بكرثة من اخل�صائ� ��ص نحاول ر�صدها
يف املح ��ددات الفكري ��ة  -ال�سيا�سي ��ة
التالية --
املحدد الأول -علوية القوانني االمريكية
الوطنية على قوان�ي�ن ال�شرعية الدولية
واعتمادها خارج حدودها الوطنية.
املح ��دد الث ��اين  -فر� ��ض العقوب ��ات
االقت�صادي ��ة على احللف ��اء واملناه�ضني
لل�سيا�س ��ة الأمريكية و�إعاقتهم من �إقامة
عالقات �سيا�سية –اقت�صادية ال تتما�شى
وم�صالح �شركاتها االحتكارية.
املح ��دد الثال ��ث – التدخ ��ل يف �ش� ��ؤون
ال ��دول الوطنية بهدف م�سان ��دة القوى
الطبقي ��ة الفرعي ��ة احلليف ��ة لنهوجه ��ا
الدولية املت�سمة بالتبعية والإحلاق.
املحدد الرابع  -دعوة الدول احلليفة اىل
م�شاركتها بفر� ��ض العقوبات االمريكية
�ضد الدول الوطني ��ة املناه�ضة ل�سيا�سة
الواليات املتحدة التدخلية.
املحدد اخلام�س – التدخالت الع�سكرية
لأ�سق ��اط النظ ��م ال�سيا�سي ��ة املناه�ض ��ة
لل�سيا�سات العدوانية االمريكية.
املح ��دد ال�ساد� ��س -تغذي ��ة ال�صراع ��ات
الأهلي ��ة يف الدول الوطني ��ة والوقوف
اىل جانب الطبقات الفرعية �ضد م�صالح
ال�شعوب وتنميتها الوطنية.
– تناق�ض ��ات الت�شكيل ��ة االجتماعي ��ة

الأمريكية.
 تنب ��ع علوية القوان�ي�ن االمريكية علىقواني�ي�ن ال�شرعية الدولي ��ة من تغريات
اجتماعي ��ة داخلي ��ة للنظ ��ام ال�سيا�س ��ي
الأمريك ��ي وتطور عوملت ��ه يف الظروف
التاريخية املعا�صرة املرتكز على-
� -1سي ��ادة النخ ��ب الر�أ�سمالي ��ة املالكة
لالحت ��كارات العاملي ��ة وتوا�ص ��ل نهجها
الأممي الهادف اىل ال�سيادة الدولية.
 -- 2حي ��ازة مالك ��ي االحت ��كارات
االمريكي ��ة المتي ��ازات طبقي ��ة كث�ي�رة
بال�ضد من مواطن ��ي الأقليات والأعراق
القومية خا�صة امللونة منها.
 --3تع�ث�ر بن ��اء الوطني ��ة االمريكي ��ة
ب�سبب االنق�سام ��ات العرقية – القومية
يف الت�شكيل ��ة االجتماعي ��ة الأمربكي ��ة
الناجت ��ة عن ك�ث�رة الأع ��راق واالقليات
القومي ��ة وع ��دم ان�صهاره ��ا يف الدول ��ة
االحتادية.
 -4التناق�ض ��ات الطبقي ��ة والعرقي ��ة يف
الت�شكيل ��ة االجتماعي ��ة االمريكي ��ة جتد
تعبريه ��ا يف �أفع ��ال مناه�ض ��ة للأعراف
والقوانني الوطنية.
 -5ترتاب ��ط �سي ��ادة الطبق ��ات املتحكمة
وممار�ساته ��ا العن�صرية م ��ع ال�سيا�سية
اخلارجية املت�سمة بالنزعات الع�سكرية
واحت�ضان النظم اال�ستبدادية يف الدول
الأخرى.
� --6إن نه ��وج الهيمن ��ة والتميي ��ز
العن�صري ل ��دى الطبق ��ات املت�س ّيدة يف
الوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة تتداخ ��ل
وال�سيا�سية اخلارجي ��ة املتمثلة بفر�ض

التبعي ��ة وا�ضطه ��اد �شع ��وب ال ��دول
الأخرى.
– العومل ��ة االمريكي ��ة وامل�س�أل ��ة
القومية.
 �أث ��ارت التعار�ض ��ات الدولي ��ة ب�ي�نال ��دول الر�أ�سمالية ك�ث�رة من التداعيات
اجلدي ��دة والت ��ي ميك ��ن ر�ص ��د بع� ��ض
جتلياته بالعناوين التالية-
– ت�ل�ازم �سيا�س ��ة الوالي ��ات املتح ��دة
املت�سم ��ة بالهيمنة واالره ��اب ونهو�ض ًا
دوليا معاديا ً للهيمنة والتبعية.
 -مع ��ادات الهيمن ��ة والت�سل ��ط ترابطونهو� ��ض امل�س�أل ��ة القومي ��ة يف ال ��دول
الر�أ�سمالي ��ة املتط ��ورة ويف مقدمته ��ا
دول االحت ��اد الأوروب ��ي الت ��ي �شه ��دت
ت�صاع ��د ًا يف النه ��ج اليمين ��ي احلا�ضن
لل ��روح القومي ��ة واملناه� ��ض لل�سيا�س ��ة
االمريكية.
 -يعم ��ل الفك ��ر اليمين ��ي يف ال ��دولالر�أ�سمالية على ت�صعيد النربة القومية
االنعزالية املناه�ض ��ة للعوملة االمريكية
والدعوة اىل االنكفاء الذاتي.
� -أف�ض ��ت �سيا�س ��ة الوالي ��ات املتح ��دةالهادف ��ة اىل تهمي� ��ش ال ��دول الوطني ��ة
و�إحلاقه ��ا باالحت ��كارات الدولي ��ة اىل
نهو� ��ض وطن ��ي حماط� � ًا بالدع ��وة اىل
�صيانة اال�ستقالل وال�سيادة الوطنية.
 �أنت ��ج النهو�ض القومي  -الوطني يفم�ستويات الت�شكيلة الر�أ�سمالية العاملية
ح ��ركات �شعبي ��ة فاعلة متثل ��ت بنزعات
ي�ساري ��ة  -دميقراطية مناه�ضة للعوملة
الأمريكية.

 -مبوازاة ذلك رفعت الطبقات الفاعلةيف ال ��دول الوطني ��ة كفاحه ��ا املناه�ض
ل�سيا�سة التبعية والتهمي�ش.
�إن العناوي ��ن ال�سيا�سي ��ة – االجتماعية
امل�ش ��ار �إليه ��ا ت�ش�ي�ر اىل �أن التناق� ��ض
الرئي� ��س يف العالق ��ات الدولي ��ة يكم ��ن
ب�ي�ن دول الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة العابرة
للوطني ��ة وب�ي�ن دول ر�أ�سمالي ��ة قومية
ووطنية مناه�ضة للتبعية والتهمي�ش.
 -به ��ذا املعن ��ى يحم ��ل التناق� ��ضالرئي�سي يف تط ��وره خماطر النزاعات
الدولي ��ة والتدخ�ل�ات الع�سكري ��ة
اخلارجي ��ة ويف�ضي اىل بن ��اء التكتالت
الدولي ��ة املبنية على حتالف ��ات �سيا�سية
 اقت�صادية  -ع�سكرية.رابع� � ًا -التكت�ل�ات الدولي ��ة وتط ��ور
العالقات الدولية.
 تت�شاب ��ك العالق ��ات الدولية الناجتةعن فاعلية دول ر�أ�سمالية معوملة مرتكزة
على تنام ��ي برجوازي ��ة ك�سموبولوتية
متجاهلة ملفاهيم القومية والوطنية.
 ا�ستن ��اد ًا اىل الت�شابكات والعار�ضاتيتجه الع ��امل الر�أ�سمايل املعا�صر ودوله
اىل مرحل ��ة جدي ��دة تت�س ��م بالوقائ ��ع
التالية --
الواقع ��ة الأوىل – �أف ��رزت العومل ��ة
الر�أ�سمالي ��ة فك ��ر ًا �سيا�سي� � ًا مييني� � ًا
يف ال ��دول الر�أ�سمالي ��ة املتط ��ورة
يرتك ��ز على ال ��روح القومي ��ة املناه�ضة
للقوميات الأخرى والهادفة اىل حتجيم
الدميقراطي ��ة ال�سيا�سي ��ة يف الداخ ��ل
الوطني.

الواقع ��ة الثاني ��ة -حتت�ض ��ن العومل ��ة
الر�أ�سمالي ��ة املت�سمة بالتبعية واالحلاق
النظ ��م اال�ستبدادية الإرهابية املناه�ضة
للق ��وى الوطني ��ة – الدميقراطي ��ة
الراف�ضة ل�سيا�سة الإرهاب والتهمي�ش.
الواقع ��ة الثالث ��ة– نه ��وج العومل ��ة
الر�أ�سمالي ��ة تدف ��ع نح ��و بن ��اء تكت�ل�ات
دولي ��ة ب�ي�ن دول امل�ست ��وى الث ��اين من
الت�شكيل ��ة الر�أ�سمالي ��ة العاملية ملواجهة
نزع ��ات الهيمن ��ة والت�سل ��ط ل ��دول
الر�أ�سمالية املعوملة.
�إن التحالفات الدولية وت�شكل التكتالت
االقت�صادية -الع�سكرية املفرت�ضة ميكن
ر�سمها وفق الأ�شكال التالية-
ال�ش ��كل الأول – حتال ��ف الوالي ��ات
املتح ��دة االمريكي ��ة م ��ع دول ر�أ�سمالية
متط ��ورة �أخ ��رى مرتك ��زة عل ��ى تقارب
امل�صالح ال�سيا�سية بني الدول املتحالفة
ا�ستن ��اد ًا اىل هيمن ��ة طبق ��ات اجتماعية
ك�سموبولوتية.
ال�ش ��كل الث ��اين – جن ��اح االحت ��اد
الأوروب ��ي يف ت�شكي ��ل كتل ��ة ع�سكري ��ة
�ضامن ��ة لتحالفات ��ه االقت�صادي ��ة –
ال�سيا�سي ��ة واملناه�ضة لتدخل الواليات
املتحدة يف �ش�ؤونه الداخلية.
ال�ش ��كل الثالث  -ن�ش ��وء حتالف �صيني
– رو�س ��ي يرتكز على تط ��ور ال�شراكة
االقت�صادي ��ة الت ��ي تتح ��ول يف جم ��رى
التط ��ور اىل �شراك ��ة ع�سكري ��ة ،ب ��كالم
�آخ ��ر �إن ال ��روح التحالفية ب�ي�ن رو�سيا
االحتادية وال�ص�ي�ن ال�شعبية ي�شرتطها
تنامي النزعت�ي�ن الوطنية والقومية يف

كال البلدين.
ا�ستن ��اد ًا اىل مالم ��ح تط ��ور العالق ��ات
الدولي ��ة وتعار�ضاته ��ا يف مرحل ��ة
الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة نح ��اول �إيج ��از
ر�ؤيتنا باال�ستنتاجات التالية--
�أو ًال  -تق ��ود �سيا�س ��ة العقوب ��ات
االقت�صادي ��ة واحل�ص ��ارات الدولية اىل
تخريب البن ��ي االقت�صادية وال�سيا�سية
يف ال ��دول الوطنية وتدف ��ع اىل انت�شار
النزعات الإرهابية.
ثاني� � ًا – ب�سب ��ب احل�ص ��ارات الدولي ��ة
والعقوب ��ات االقت�صادي ��ة يرتاجع بناء
نظ ��م �سيا�سي ��ة مبني ��ة عل ��ى ال�شرعي ��ة
الدميقراطية والتداول ال�سلمي لل�سلطة
ال�سيا�سية.
ثالث� � ًا – تدف ��ع العومل ��ة الر�أ�سمالية اىل
ا�ستنها� ��ض فك ��ر اليم�ي�ن القوم ��ي يف
الدول الر�أ�سمالية وما ي�شرتطه ذلك من
احتكاكات ونزاعات وطنية  -دولية.
رابع� � ًا -تتح ��ول يف جم ��رى التط ��ور
التكتالت االقت�صادية الناه�ضة ملواجهة
�سيا�سة التبعية والتهمي�ش اىل حتالفات
ع�سكرية.
خام�س� � ًا – حتمل التحالف ��ات الع�سكرية
خماطر النزاعات احلربية بني التكتالت
الدولية.
�إن الآراء والأف ��كار التي يحملها البحث
املكث ��ف ت�ستن ��د اىل الط ��ور املعا�ص ��ر
م ��ن العومل ��ة الر�أ�سمالي ��ة م�ؤك ��د ًا عل ��ى
�أن املو�ضوع ��ات املث ��ارة قابل ��ة للتحول
والتغي�ي�ر تبع� � ًا لطبيع ��ة التناق�ض ��ات
الدولية و�أ�شكال تطورها.
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ثقافة

م��ك��ب��ث وم���خ���اط���ر ال��ت��رج��م��ة الأدب���ي���ة
�صالح نيازي

منذ فترة و�أنا � ّ
أعد العدة ،لكتابة
مقالة عن مخاطر ترجمة مكبث
ترجمة �أدبية ،وما فرقها عن
الترجمة المعنية بالتقنية .فما �أن
وقعت في يدي ترجمة محمد عناني
لهذه الم�سرحية ،حتى وجدتها
فر�صة� ،أوّ ً
ال ل�سمعته الوا�سعة في
الترجمة وال �س ّيما �شيك�سبير ،وثاني ّا
لمكانته الأدبية والتربوية.

مت ّي ��زت ترجم ��ة عن ��اين بناحيت�ي�ن :الأوىل �إنه ��ا
مف�ص ًال.
مرتجمة �شعر ًا ،والثانية م�شروحة �شرح ًا ّ
يقول عناين�":أمّا مذهبي يف الرتجمة...ف�أنا �أ�ضع
الد ّق ��ة ن�ص ��ب عين ��ي وتق ��دمي ن� �ّ�ص عرب ��ي يطابق
الأ�صل الإنكليزي يف املعنى واملبنى".
�أمّا عن الرتجمة �شعر ًا ،فيقول":و�أعتقد �أن البحور
ن�ص �شيك�سبري ،فنادر ًا ما يلج�أ
ال�صافي ��ة �أقرب �إىل ّ
هو �إىل بحر مر ّكب ومرات جلوئه النادرة حاكيتها
يف الرتجم ��ة وال تخف ��ى عل ��ى اخلب�ي�ر بالعرو�ض
العربي".
نْ
كذا �أل ��زم عناين نف�سه مبطمح�ي�ن جريئي ،ذلك �أن
تركيب اجلمل Syntaxيختلف من لغة �إىل �أخرى.
الن�ص ال�شيك�سبريي،
�أما قرب البحور ال�صافية �إىل ّ
فم�س�ألة فيها نظر.
ُ
عاجلت ترجمة الوزن ال�شعري،
باملنا�سبة �سبق �أن
يف مقالة بعنوان":بع�ض وجوه ا�ستحالة الرتجمة
" ُن�شرتْ يف كتاب :من تقنيات الت�أليف والرتجمة.
جاء يف املقال":تتبع الناقد وال�شاعر الكندي فيليب
ديف� ��س روبرت يف كتابه املعنون How poetry :
": worksالأ�صوات لدى اجلنني ود ّقات قلب الأمّ،
�إىل �أعقد الرتاكيب املو�سيقية ال�شعرية لدى �أف�ضل
ال�شع ��راء ،حتى لي�شع ��ر القارئ ب� ّأن م ��ن امل�ستحيل
ترجمة تلك الإيقاع ��ات �إىل لغة �أخرى بغ�ض النظر
عن قابلية املرتجم".
مكب ��ث من �أخط ��ر م�سرحيّات �شيك�سب�ي�ر لغ ًة .فهي
من ناحي ��ة ،ق�صي ��دة مم�سرحة ،ومن ناحي ��ة ثانية
ق�صيدة
ليلي ��ة �ش ّري ��رة� .إىل ذل ��ك �إنها �أكرب دلت ��ا دموية ،يف
ت�أريخ الأدب .امل�س ��رح بركة دم .املمثلون يتبادلون
الأدوار.هم ال�صوت م ّرة ،وهم ال�صدى م ّرة .احلياة
م�سرحية .الب�ش ��ر يف م�سرحية مكبث دمى حتركها
قوى غيبية.
لغته ��ا جماز ّي ��ة .مرمّزة.،ا�صطالحي ��ة .وتقنياته ��ا
�أ�شب ��ه ما تكون بعمليات خمتربي ��ة  ،ك ّل مبقدار .ما
من اعتباط ،وما من حبل على الغارب.
ترجمة مكبث ،خماط ��رة ،ال�سيّما �إذا كانت غف ًال عن
لغة �شيك�سبري الآ�صطالحي ��ة .يقين ًا ،ما من نظرية
يف
الرتجم ��ة لأنها اجتهاد فردي� ،إذا ق�صدنا بالرتجمة
الإب ��داع .فما ينطبق على "ملت ��ون" ال ينطبق على
ن�ص �أ�صيل ي�أتي بنظرية جديدة،
"ت�شو�سر" .ك ّل ّ
�أيْ ّان نظري� � ًة ترجمي ًة �إن �صح ��ت فبال�صدفة ،فهي
كاملالب�س اجلاهزة ،ت�صلح ،وال ت�صلحْ .
ولكن ربمّ ا
"مع اخلواطئ �سهم �صائب".
م ��ن �أغرب م ��ا قر�أت ما قال ��ه �أح ��د الدار�سني العرب
ب�ش�أن معاي�ي�ر �سبعة يف الرتجم ��ة قررها �أكادميي
ن�ص
عرب ��ي"�إن معاي�ي�ره قابل ��ة للتطبيق عل ��ى ك ّل ّ
�أدب ��ي مرتج ��م" .كي ��ف؟ هذه ال �ش � ّ�ك كب ��وة ،نبوة،
هفوة من نوع نادر.
يكفي ،لغر�ض هذه املقالة� ،أن ننظر الآن يف الف�صل
الأوّ ل ،لأن في ��ه كل الثيم ��ات الكربى يف امل�سرحية،
ح�س ��ب ر�أي نايت� ��س ( L C. Knightsك ّل ثيم ��ة
يف م�سرحي ��ة مكب ��ث ،مب�سوطة يف الف�ص ��ل الأوّ ل،
واملفت ��اح املو�سيق ��ي يف امل�شه ��د الأوّ ل �سيع ��ود
ويتك ��رر يف الأحل ��ان الرئي�س ��ة يف امل�سرحية وك ّل
كلمة فيه ت�شهد بدقة على ذلك".
لنب ��د�أ �إذن م ��ن امل�شه ��د الأوّ ل -الف�ص ��ل الأوّ ل ،ث ��م
نت ��درج خط ��وة خط ��وة ،للتميي ��ز ب�ي�ن الرتجم ��ة
الأدبية ،والرتجمة املعنية بالتقنية.
يب ��د�أ امل�شه ��د� ،أوّ ًال ،برع ��د وبرق .امل�شه ��د �إذن يبد�أ
بالطق� ��س .له ��ذه البديهة �أهمي ��ة ذات داللة ،ك�أهمية
الآ�ست ��دالل عل ��ى عن ��وان بيت م ��ن رقم ��ه يف حارة
مزدحمة .ث ّم تدخل ال�ساحرات الثالث.
تقول ال�ساحرة الأوىل:
"متى نلتقي ثانية نحن الثالث
يف الرعد� ،أم يف الربق� ،أم يف املطر؟
?When shall we three meet again
?In thunder, lightning, or in rain

ه ��ذه لغة جمازية ،ت�شري �إىل مواقيت ثالثة� .أيْ هل
نلتق ��ي يف بداي ��ة املعركة � ،أيْ قعقع ��ة ال�سيوف� ،أم
يف و�سطها حني جت ّرد فتلمع� ،أم يف نهايتها ،حينما
ين�سفح الدم.
تقول ال�ساحرة الثانية:
"حني ت�ضع احلرب �أوزارها
حني ُتخ�سر املعركة و ُتربح"

When the hurlyburly’s done,
When the battle’s lost and won.

وقبل �أن يتف ّر ْق َنَ ،
يقلن ب�صوت واحد:
�صاح"
"ال�صاحي غائم ،والغائم ٍ

يف هذا امل�شه ��د ال�صغري� ،إمنا ا�ستنبت �شيك�سبري
ثالث ��ة ب ��ذور �أ�سا�سي ��ة ،وه ��ي 1-:الرق ��م ثالثة،
2ال�صدى  3-الطق�س.ه ��ذه مفاتي ��ح ناجع ��ة ،لفهم كث�ي�ر م ��ن الأالغيز
واملع�ضالت الغام�ضة يف هذه امل�سرحية.
�سنحر� ��ص عل ��ى متابع ��ة تط ��وّ ر ه ��ذه الثيمات
الث�ل�اث ،لأن ب�إغفاله ��ا ،تع�س ��ر الرتجم ��ة حل� � ّد
الت�شوّ �ش.
جاءت ترجم ��ة الأ�ستاذ عن ��اين ،على ال�صورة
التالية:
ال�ساحرة " :1متى نلتقي بعد نحن الثالث؟
�أيف الرعد والربق �أم يف املطر؟
ال�ساح ��رة �" : 2سننظ ��ر ك ��ي يه ��د�أ ال�صخب
امللتاث
وينهزم اجلي�ش �أو ينت�صر"
تقول ال�ساحرات الثالث يف نهاية امل�شهد:
"�أال �إمنا اخلري �ش ّر �أال �إمنا ال�شر خري
فحلقن و�سط ال�ضباب وجو الهواء العكر"
ال ري ��ب ه ��ذه ترجمة �أدبي ��ة خال�صة ،همّها
تب�ّي�نّ املعن ��ى ،ال كي ��ف قي ��ل ،وه ��ذا ه ��و
الف ��رق الأ�سا�سي بني الرتجم ��ة الأدبية والرتجمة
الت ��ي ُتعنى بالتقنية� .إذا نظرن ��ا �إىل التقنيات التي
تو�سلها �شيك�سبري ،يف هذا احلوار ال�صغري� ،سرنى
كي ��ف فقدت الرتجمة العربية دق ��ة التوريات .مث ًال
ق ��ال عن ��اين يف احلا�شية رقم ":2هامن ��ر ي�صحح"
�أم "  orيف ه ��ذا ال�سط ��ر �إىل "و"  andقائ�ل� ًا �إن
الظواهر اجلوية الثالث متالزمة ويوافقه "كابل"
ّ
ولكن خروج ال�ساحرات عن املنطق مقبول"
ال �أدري مل ��اذا نق ��ل الأ�ستاذ عناين ه ��ذا الكالم غري
العلمي  ،هل هي ح ّق ًا" ،متالزمة" دائم ًا؟ لندع علوم
الأنواء اجلوية ،ونقر�أ ما كتبه تي� .أ�س .اليوت يف
مقطوعت ��ه املهيبة ":ماذا قال الرع ��د" (يف الأر�ض
اليباب):
"ولي�س هناك حتى �صمت يف اجلبال
�سوى رعد ّ
جاف عقيم بال مطر"
تقول ال�ساحرة (:)2
�":سننظ ��ر كي يهد�أ ال�صخب امللتاث" مبعنى �أنهن
ّ
اتفاقهن على
�سيقفن منتظرات ،وهذا يتعار�ض مع
االفرتاق ،ث ّم اللقاء ثانية يف املرجة .وقال "�سيهد�أ"
ولكن ما من هدوء ،هن ��اك ح�سم ال ب ّد منه للمعركة،
وال �أدري من �أين جاءت كلمة ":ملتاث".
يق ��ول املرتج ��م يف احلا�شية " :2ال�صخ ��ب امللتاث
يف الأ�ص ��ل ومعناها احلريف هو ال�ضجيج الأهوج
واملق�صود ه ��و الفتنة الهوجاء �أي فتنة التمرد على
امللك واختيار ال�صفة العربية يف الن�ص هنا تفر�ضه
القافية العربية"� .أين �إذن دقة املعنى واملبنى؟
تق ��ول ترجمة عن ��اين �أي�ض ًا" :وينه ��زم اجلي�ش �أو
ينت�ص ��ر" .هذا هو املعن ��ى الأدبي ،وهو مقبو ًال �إىل
ح ٍّد ما.
املغزى العمي ��ق للم�صطلح هو اخل�س ��ارة والربح،
لأن �صداه ��ا �سن�صادف ��ه على ل�س ��ان امللك دنكن ،يف
�آخ ��ر جمل ��ة يقوله ��ا يف نهاي ��ة امل�شهد الث ��اين ":ما
خ�سره �أمري "كودر" ربحه مكبث النبيل".
�أم ��ا عب ��ارة "وينهزم اجلي� ��ش �أو ينت�ص ��ر" ،فلي�س
يف الن� ��ص الإنكلي ��زي اجلي� ��ش  ،و�إمن ��ا املعرك ��ة .
�أك�ث�ر من ذلك �إن ترجمة واو العطف هنا �إىل "�أو"،
ق�ض ��ى على دقة املعن ��ى ،فاملعركة تخ�سر وتربح يف
�آن واح ��د ،وهي بهذا مته ��د للتناق�ضات التالية مثل
�صاح.
ال�صاحي غائم والغائم ٍ
لو عدنا �إىل ال�سطرين الأخريين يف امل�شهد الأول":
�أال �إنمّ ��ا اخل�ي�ر �ش ��ر� ،أال �إمن ��ا ال�شر خ�ي�ر /فحلقن
و�س ��ط ال�ضب ��اب وج ��و اله ��واء العكر" ،ف�ل�ا �أدري
ما ال ��ذي �أغرى املرتجم على اختي ��ار اخلري وال�ش ّر
م ��ن بني ال�ش ��روح الأخرى؟ فلي� ��س يف امل�شهد خري
�أو ّ�ش ��ر ،خا�ص ��ة بالن�سب ��ة �إىل ال�ساح ��رات الثالث،
و�إمن ��ا ّ
كن يتحدثن ع ��ن الطق�س من ��ذ ال�سطر الأوّ ل
يف امل�شهد .الرتجمة الأقرب كما يبدو هي:
�صاح"
"ال�صاحي غائم والغائم ٍ
جند �صدى له ��ذه اجلملة يف الف�صل الأوّ ل -امل�شهد
الثالث ،حني قال مكبث ":مل �أ َر يوم ًا �صاحي ًا وغائم ًا
كهذا اليوم".
�أم ��ا ال�شطر":فحل ْق � َ�ن و�سط ال�ضب ��اب وجو الهواء
العك ��ر" ،فكن ��ت �أت�صور من قب ��ل �أن العكر �إمنا هي
�صف ��ة للماء  ،ال للهواء .بالإ�ضافة ف�إنها �إمنا �أدرجت
هن ��ا لأنه ��ا متا�ش ��ي قافي ��ة ":ينت�ص ��ر" يف البي ��ت
ال�ساب ��ق"� .أمّا" فحلقن" ،فما من �أح ��د ي�ستطيع �أن
كن جمنحات .ولو ّ
يج ��زم �أن ال�ساحرات الثالث ّ
كن
كذل ��ك ملا �أبحرت ال�ساحرة الأوىل من ا�سكتلندا �إىل
حلب مبنخ ��ل .كان �أ�سهل عليها �أن تطري �إىل هناك.
�أكرث م ��ن ذلك حني تختفي ال�ساح ��رات الثالث �أمام
عيني مكبث .يقول بانكو:
"للرتاب ف ّقاعات ،كما للماء
ّ
نْ َ
اختفي؟"
وهن من تلك الف ّقاعات� -.أين
ويف ر�سال ��ة مكب ��ث �إىل الليدي مكب ��ث ،يف امل�شهد
ّ
أنف�سهن (�أي
اخلام�س ،ترد العبارة التالية":جعلن �
ال�ساحرات)هواء وذب َْن فيه".
م ��اذا لو اخرتن ��ا كلمة يح ْم ��ن من الفعل ح ��ام ،بد ًال
من ح ّل ْقن؟ فاملعن ��ى القامو�سي للفعل حام هو :دار
حول احلم ��ى� .إنها ب�ل�ا �شك تتداع ��ى �إىل احلومة،
وهي �أ�ش ّد مو�ضع يف القتال.
الرق ��م  ،3هو �أحد اجل ��ذور الأ�سا�سية يف م�سرحية
مكبث� .إنه الدوائر التي ال تني تدور ،وال تتوقف �أو
تفرت .الع�سك ��ري مكبث يعاين لدرجة االنهالع ،من
قيامت�ي�ن :ال�سماوية والأر�ضي ��ة .القيامة الأر�ضية
هي التي قاب قو�سني .هي خناقه وقلقه.
ثم ��ة نه ��ر دين ��ي عمي ��ق ،يج ��ري يف ت�ضاري� ��س
امل�سرح ّي ��ة .الرقم  3نهر عميق� .إنه عقيدة الثالوث:
"الأب والآب ��ن والروح القد� ��س" .تلك �أقانيم الإله
الثالث.
املرتج ��م الذي ال يفطن ،ملا لهذا الرقم من �أهمية يقع
يف مط ّب ��ات م�شين ��ة .يقول ل ��زيل �أ .فيدلر":الرقم3

ه ��و التعوي ��ذة
ال�سحرية ،لأن املر�أة ُ�صوِّ رتْ من البداية على
�أنه ��ا ثال ��وث بالن�سبة للرجل� :أوّ ًال حبل ��ت به ،ثاني ًا
احت�ضنته باحلب ،و�أخري ًا كفنته حينما مات".
عل ��ى ه ��ذا ّ
�شط ��ت مث�ل� ًا ترجمة ج�ب�را ،وه ��و كثري
الرب ��ذات وال�سقط ��ات ،حينم ��ا ترج ��م ال�شطري ��ن
الأوّ نْلي ،بال�صورة التالية:
"متى نلتقي ثانية نحن الثالث"
يف رعود وبروق و�أمطار كاللهاث"
ك ��ذا جم ��ع املرتج ��م الرع ��د وال�ب�رق واملط ��ر ،ث� � ّم
ترج ��م "�أو" �إىل الواو العاطف ��ة ،وبذلك ق�ضى على
مواقيتها الثالثة املنف�صلة.
الأك�ث�ر �إي ��ذاء� ،أن املرتج ��م �أ�ض ��اف م ��ن عنديّات ��ه
"كالله ��اث" .وهكذا كما يقول املثل العراقي�":أراد
�أن يكحلها".
لنع ��د �إىل م ��ا قال ��ه الأ�ست ��اذ عن ��اين ثانية":فحل ْق َن
و�سط ال�ضباب وجوّ الهواء العكر"  .يبدو �أن كلمة
" "جو" ح�شو اقت�ضته �ضرورة الوزن ال�شعري.
ّ
كال�سن
خا�صة ،معي ��ب
احل�ش ��و يف ترجمة مكب ��ث ّ
اال�صطناعية ،لي�ست جزء ًا من طقم الأ�سنان ،وثاني ًا
لأن �شخ�صيات مكبث توجز الكالم Laconics
وال وق ��ت له ��ا حت ��ى "ال�ستظهار �أدواره ��ا" .زبدة
القول لغة مكبث� ،سريعة الزفري� ،سريعة ال�شهيق.
لك ��ن لننظ ��ريف عب ��ارة  Foul airالت ��ي ترجمه ��ا
عناين  :الهواء العكر .قد يكون من املفيد ت�أمّل هذه
الكلمة
فهي تعن ��ي  :الفا�س ��د ،العفن ،املل ��وّ ث ،املوبوء .قد
يختار املرتجم �أ ّي� � ًا من تلك املعاين ،ح�سب مقت�ضى
احلال ،ولكن ح�ي�ن تكون الرتجمة ا�صطالحية ،فال
ب ّد ل ��ه من حتديد الكلمة فن ّي� � ًا .ويف هذه احلالة قد
تك ��ون "املوب ��وء" �أقرب �إىل الن�ص ،نظ ��ر ًا الهتمام
امل�سرحية بالط ��ب والأمر�ض النف�سي ��ة واجل�سدية
والعالج
كم ��ا يف احلوار الذي دار بني مكبث والطبيب ،يف
الف�ص ��ل اخلام� ��س -امل�شه ��د الثال ��ث ،بالإ�ضافة �إىل
ت�أثر
�شيك�سب�ي�ر بالطبي ��ب واخليميائ ��ي الأمل ��اين
 Paracelsusال ��ذي �شاع ��ت كتابات ��ه ومعتقدات ��ه
حتى بني العامة يف الع�صر الإليزابيثي.
حينم ��ا تختف ��ي ال�ساح ��رات الث�ل�اث ،يب ��د�أ امل�شهد
الث ��اين .هنا يظهر امللك وابناه ومرافقوه ،وهم يف
�أ�ش ّد قلق وت ّر ّقب .املعركة حا�سمة وم�صرييّة .اللغة
يف هذا امل�شه ��د مت�أزمة ،ق�صرية ،حادّة ،م�ستوفزة.
ما من مطمطة.
ً
ي�ص ��ادف موك ��ب املل ��ك �ضابطا ين ��زف .املل ��ك �أوّ ل
َم � ْ�ن يبادر �إىل ال ��كالم ،ربمّ ا ب�سبب قلق ��ه من نتائج
املعركة:
رجل نازف ذاك؟ ي�ستطيع �أن يخربنا،
"�أيُّ ٍ
كما يبدو من حالته ال�سيّئة ،عن �آخر
ما يدور يف املعركة".
نفه ��م من الأبيات �أع�ل�اه ،وال �سيّما جملة":عن �آخر
قدم و�ساق ،مما
ما ي ��دور"� ،أن القتال ما يزال على ٍ
يزيد من ّ
حترق امللك ومرافقيه� .أمّا جملة� ":أيّ رجل
نازف ذاك؟  ،فتنبئ عن �أنه ترك املعركة للتوّ .
ال ب ّد من القول �إن ال�ضابط وُ�صف يف بداية امل�شهد
ب�أنه نازف Bleeding :ولكنه يف ت�سا�ؤل امللك
�أ�صب ��ح :الدام ��ي �أو املد ّم ��ى  Bloody:يب ��دو �أن
املق�ص ��ود هو النازف ،ل�سبب� نْ�ْي�::أوّ ًال لأن اجلراح ما
زال ��ت طريّة وراعفة ،وثاني ًا لأنه ��ا تت�صادى مع ما
قاله عن مكبث ،يف املعركة:
"ل ّأن مكبث ال�شجاع ( وهو جدير بهذه ال�صفة)
احتقر ربّة احلظ ،ب�سيفه امل�سلول
الذي ما يزال فيه بخار الدم من فرط ما قتل".
جاءت ترجمة عناين على الوجه التايل:
"ما ذاك الرجل امل�ض ّرج بالدماء
يا ليته يحكي لنا ،من فرط ما يبدو عليه من العياء
�أنباء ما �آلت �إليه الفتنة الهوجاء"
�أوّ ًال �س ��وّ غ الأ�ست ��اذ عناين جمع بحر ْي ��ن �شعريني
هم ��ا بح ��ر الكامل املته ��ادي وبحر الرج ��ز ال�سريع
الن�ب�رات .ولك ��ن  ،لأن الأبيات ت�س ��رد وقائع  ،بات
البح ��ران ال�شعريان �أ�شبه ما يكونان بالنرث البارد،
لأنهم ��ا ي�س ��ردان ت�أريخ� � ًا وال ي�ص ��وران توه ��ج
حلظات.
بالإ�ضاف ��ة ف� ّإن عبارة " امل�ض ّرج بالدماء" تفتقر �إىل
جري ��ان النزف ،فقد يكون جا ّف ًا .وحني قال املرتجم
"م ��ا �آلت �إلي ��ه" ،وك� ّأن املعركة انتهت لأن املرتجم
ا�ستعم ��ل الفع ��ل املا�ضي ب ��د ًال من الفع ��ل احلا�ضر.
وه ��ذا ما يتناق�ض مع اجلملة الأوىل التي تفوّ ه بها
ال�ضابط":مل تحُ �س ْم بعد".
قد يكون م ��ن املفيد� ،أن نتع ّرف على �صورة �شعرية
وردتْ يف تقري ��ر ال�ضابط الن ��ازف ،وعلى �ضوئها

نتع� � ّرف عل ��ى
دق ��ة الكلم ��ة وال�صورة ل ��دى �شيك�سبري،
وكي ��ف ُترجمتا �إىل العربي ��ة .كان ال�ضابط يتحدث
عن املتمرد ماكدونلد ،و�أتباعه:
The merciless Macdonald
(Worthy to be rebel, for to that
The multiplying villainies of nature
)Do swarm upon him

"� ّإن مكدونلد العدمي الرحمة
وال يُرجى منه �إ ّال التم ّرد الذي ب�سببه
التمّت عليه ح�شود كثرية
من العنا�صر اخلبيثة"
�تْ
ال يخف ��ى �إن الكلمات � :آلت ّم �  ،وح�شود ،وعنا�صر
خبيثة ،توحي بح�شرات تتكوّ م على �شئ.
يق ��ول برن ��ارد ل ��وت ّ � Bernard Lott
إ"ن كلمتي:
 Multiplyingو  Swarmت�شريان �إىل غيمة من
ح�شرات تكوّ مت مع ًا يف مكان واحد".
ويقول جي .كي .هن�ت�ر" : G.K. Hunterالتمّت
عليه ح�شود من املتمردين مثل ح�شرات م�ؤذية"
�إال � ّأن ترجم ��ة الأ�ست ��اذ عن ��اين ج ��اءت على الوجه
التايل:
"�إ ْذ � ّإن املغ�شم ماكدونلد
ذاك املتمرد من غلبت
كل �شرور الطبع عليه-
�أقبل وهو يقود زبانية من كل الألوان"
م ��ا املق�صود ب�ش ��رور الطب ��ع؟ ما من �أثر ل ��كل من :
الت ّم ��تْ  ،وح�شود ،وعنا�صر خبيث ��ة .بالإ�ضافة ف�إن
الرتجمة ّ
ف�ضلت املغ�شم مكدونلد على عدمي الرحمة.
باملنا�سبة �إن معنى املغ�شم يف املعجم هو":اجلرئ
املا�ضي الذي ال يثنيه �شئ عما يريد" .وهذا املعنى
بعيد عن تعبري �شيك�سبري .Merciless
�أم ��ا ترجمة جربا �إبراهيم ج�ب�را فتحتاج �إىل قارئ
فنجان ّ
ليفك �أالغيزها:
"واجلائر مكدونلد
ما �أجدره بالتمرد� ،إذ لتلك الغاية
راحت نذاالت الطبيعة املتكاثرة
تنغ ّل عليه؟"
الن�ص الإنكليزي ورد م�صطلح  Nature.غاب
يف ّ
عن جربا معنى هذا امل�صطلح فرتجمه ":الطبيعة"،
هن ��ا وحيثم ��ا ورد يف امل�سرحي ��ة .ه ��ذا امل�صطل ��ح
ال يعن ��ي عن ��د �شيك�سب�ي�ر يف م�سرحية مكب ��ث �إال :
احلي �أو احلياة.
اجل�سم ّ
�أ ّم ��ا " تنغ ّل عليه" فتعبري جديد عل � ّ�ي ،واملقطع ك ّله
يدخل يف باب حاطب ليل.
ثم ��ة �صورة فني ��ة طريفة ر�سمه ��ا �شيك�سبري ،ولكنّ
ترجمته ��ا باءت ف�ش ًال كما يب ��دو .تتلخ�ص ال�صورة
يف �أن ال�ساح ��رة الأوىل ر�أت زوج ��ة م�ّلجاّ ح جال�سة
ت�أكل الك�ستناء .طلبت منها بع�ض ًا ممّا ت�أكل فنهرتها
الزوجة .عندئذ قررت ال�ساحرة الذهاب �إىل �سفينة
زوجه ��ا بحل ��ب لتقت� �ّ�ص من ��ه .روت ال�ساحرة هذه
احلادثة كالتايل:
"زوجة بحّ ار ويف ح�ضنها ك�ستناء
ومتطق ّ
ومتطق ّ
ّ
ومتطق� :أعطيني
قلت لها-:
"�أغرب ��ي عني يا �ساح ��رة!" عاطت املر�أة ال�سمينة
القذرة
ذهب زوجها ربّان �سفينة النمر �إىل حلب:
ْ
لكن �س�أبحر �إليه مبنخل
وكف�أرة بال ذ َنب
و�س�أفعل و�س�أفعل و�س�أفعل"
من تقنيات �شيكب�ي�ر يف املقطع �أعاله �أن الك�ستناء
كان يف ح�ض ��ن امل ��ر�أة ي ��د ّل على وفرت ��ه لديها� .أما
طريق ��ة �أكله ��ا فغريب ��ة� ،إذ ا�ستعم ��ل الن� �ّ�ص كلم ��ة
 Munchومعناه ��ا يف قامو� ��س اوك�سف ��ورد �أكل
الطع ��ام مع حركات كث�ي�رة يف الفك�ي�ن مثلما تفعل
املا�شي ��ة يف العل ��ف وع ��ادة يف متع ��ة وا�ضح ��ة".
يب ��دو �أن �أق ��رب فع ��ل له ��ذه الكلم ��ة الإنكليزية ،هو
ّ
ميطق الذي نتداوله بالعراق وهو ف�صيح  ،ومعناه
القامو�س ��ي ":ا�ستطابة طعم ال�شئ ,وتطعّم الطعام
تذوّ ق ��ه" ،وج ��اء يف قامو� ��س ل�سان الع ��رب :مطق
ّ
:التمط ��ق  :الت ��ذوّ ق والت�صوي ��ت بالل�س ��ان والغار
الأعلى...وقي ��ل ه ��و �إل�صاق الل�س ��ان بالغار الأعلى
في�سمع له �صوت ،وذلك عند ا�ستطابة ال�شئ".
م ��ن مزايا املقطع �أع�ل�اه �أن الن� ��ص الإنكليزي �أعاد
الفع ��ل ّ
ميط ��ق ث�ل�اث م� � ّرات� ،أو ًال لإث ��ارة �شهي ��ة
ال�ساح ��رة ،وثانيا للتوكيد على تعويذة الرقم ثالثة
ال ��ذي �أ�شرنا �إليه �أعاله ،وثالث� � ًا يد ّل على االجرتار
الذي تتميّز به املا�شية.
يف املقط ��ع �أع�ل�اه �أي�ض� � ًا �شيئ ��ان م�ستحي�ل�ان هما
الإبح ��ار مبنخل ،وف�أرة بال ذ َن ��ب ،لأنها ال ت�ستطيع
الت ��وازن يف ال�سباحة .مع ذل ��ك فال�ساحرة م�صممة

على االقت�صا�ص من الزوج امل ّالح.
لكن كيف ترجم اال�ستاذ عناين املقطع
�أعاله:
"�أب�ص ��رت بزوجة م�ل�اح قد و�ضعت
بع�ض الق�سطل يف حجر الثوب
وانطلقت ت�أكل وتلوك وتتلمظ
و�س�ألت املر�أة �أن متنحني بع�ض ًا منه
و�إذا بالعجزاء ت�صيح وت�شتم غوري يا
�ساحرة...
لكني �س�أجوز البحر بغربال
و�س�أفعل فيه فعل الفئران بال �أذيال
و�س�أفعل و�أعيد الكرة تلك الأفعال"
قبل �أن ننظ ��ر يف هذه الرتجمة ،ال ب ّد من
االطالع على بع�ض �شروح عناين،املتعلقة
بهذا املقطع.
ق ��ال املرتج ��م يف احلا�شي ��ة رق ��م " 4يف
الأ�ص ��ل تك ��رار لكلم ��ة  Munchedالت ��ي
تعن ��ي يف ا�سكتلن ��دا امل�ضغ عل ��ى اللثة بعد
ت�ساق ��ط الأ�سنان ولكن معجم  OEDيورد
املع ��اين الت ��ي �أتيت به ��ا يف الرتجم ��ة ،وقد
ر�أيتها �أنها � ّ
أدق يف نقل ال�صورة ،و�أقرب �إىل
املذاق العربي"
ويق ��ول يف احلا�شي ��ة " 5العج ��زاء يف الأ�ص ��ل
 Rump-fedوق ��د تعن ��ي العب ��ارة �إم ��ا � ّأن امل ��ر�أة
�ضخم ��ة العجز �أو �سمين ��ة ،و�إما انه ��ا تتغ ّذى على
حلم الفخذ البقري ،وقد �أخذت باملعنى الأوّ ل".
يُ�ست ��د ّل من ال�شرحني �أعاله ومن بقية ال�شروح� ،إن
الأ�ست ��اذ العناين ّاطلع على تفا�س�ي�ر عدّة ،وانتقى
منها ما نا�سب ذوقه الأدبيْ ،
ولكن ما فاتت الرتجمة
هي التقنيات التي تو�سلها �شيك�سبري يف ر�سم هذه
ال�صورة ال�شعرية الدقيقة.
�أوّ ل م ��ا يالح ��ظ يف ترجم ��ة العن ��اين �أن بح ��ر
اخلبب �إمن ��ا ت�سبب يف بطء الإيق ��اع وال �سيّما يف
تعب�ي�ر �":أب�صرت بزوجة م�ل� ّاح" دون الدخول يف
اجل ��واب ر�أ�س� � ًا لتنا�سب العجل ��ة يف امل�شهد .ثم �أن
تعبري":بع�ض" ال يد ّل على الوفرة.
�أم ��ا تعبري " :وانطلقت ت�أكل وتلوك وتتلمظ" ،فقد
�سقطت منه الدالالت البالغية واملجازية وال�سحرية
ومنها الرقم ثالثة
ْ
ولكن ملاذا اختار املرتج ��م تعبري العجزاء ،بد ّال من
ال�سمينة؟
يب ��دو ّان اختيار �صفة العجزاء  ،وهي التي ُ
عظمت
عجيزتها ،غري موف ��ق� ،أوّ ًال فقد تكون خلقة ،وعلى
ه ��ذا ال عالق ��ة لها ب�شراه ��ة الأكل .وثاني ��ا �إن املر�أة
املو�صوف ��ة مل تك ��ن واقفة لتلف ��ت عجيزتها النظر.
�صف ��ة ال�سمينة � ّ
أدق لأنها ذات �صل ��ة بالأكل واملعدة
والك�سل �أي االجرتار .توحي ال�صورة ببقرة باركة
رت وجترت وجت ّ
رت وجت ّ
جت ّ
رت.
وجاءت ترجم ��ة العناين للجزء الث ��اين من املقطع
على ال�صورة التالية:
"لك ّني �س�أجوز البحر �إليه بغربال
و�س�أفعل فيه فعل الفئران بال �أذيال
و�س�أفعل و�أعيد الك ّرة تلك الأفعال"
هكذا ا�صبح ��ت الف�أرة فئران ًا .الأم ��ر خمتلف .ف�أرة
واحدة تنف ��رد مبهمة م�ستحيلة ه ��ي تدمري املركب
و ّربّانه.
لي�س ثمة جن�س من الفئران بال ذيول.
خ�ش ��اة الإطال ��ة� ،سنبح ��ث مفهوم�ي�ن �شائع�ي�ن يف
م�سرحي ��ة ،مكب ��ث هم ��ا  Timeو  Natureونرى
كي ��ف ترجم ��ا .مث�ل� ًا يف الف�ص ��ل الأوّ ل -امل�شه ��د
اخلام� ��س ،يخرب مكب ��ث زوجته اللي ��دي مكبث عن
زي ��ارة املل ��ك لهما.ن�صح ��ت اللي ��دي مكب ��ث زوجها
بالت�سرتوالظهورمبظهر م�ض ّلل:
Your face, my Thane, is a book, where
men
May read strange matters. To beguile
the time
’…Look like the time

"وجهك يا �أمريي ،مثل كتاب ،حيث
ق ��د يق ��ر�أ فيه النا� ��س �أم ��ور ًا غريبة ،وحت ��ى ت�ضلل
النا�س،
فابدوا لهم كما يبدون"
ال ب� � ّد من التوكي ��د �أن �شيك�سبري عن ��ى مب�صطلح الـ
 Timeالنا� ��س �أو الع ��امل ،وال يعن ��ي الزمن ،و�إال
وق ��ع املرتجم بتغاريب وتعاجي ��ب ترجمية مربكة،
كال ��ذي وق ��ع فيه ج�ب�را ،فجل ��ب على نف�س ��ه وعلى
الن� ��ص الأذى( كتب ��ت تفا�صيل �أوف ��ى يف مقدمتي
لرتجمة مكبث �ص 18طبعة املدى).
ولك ��ن لننظ ��ر �إىل ترجم ��ة الأ�ستاذ عن ��اين للأبيات
�أعاله .قال:
"وجه ��ك ي ��ا موالي كتاب مفتوح يق ��ر�أ فيه النا�س
غرائب
�أغلقه �إذن لن تنجح �أن تخدع هذا الزمن بحق �إ ّال
�إذا حاكيت حميّاه"
ال �أدري وال الق ��ارئ ي ��دري م ��ا ه ��و الزم ��ن ال ��ذي
عن ��اه عناين ،و�إذا ك ّنا ال نعرف ��ه فكيف لنا "حماكاة
حميّاه" كذا على منط ترجمة جربا املغلوطة.
يقول مكبث يف نهاية امل�شهد ال�سابع:
ْ
"لنن�صرف ونخدع النا�س ب�أ�سعد الوجوه
على الوجه الكاذب �إخفاء ما يعلمه القلب الكاذب"
يق ��ول برن ��ارد لوت�":إخد ْع الع ��امل ()The Time
بوجه �سعيد (.)Fairest show
�إ ّال �أن ترجم ��ة عناين �أ�ص� � ّرت على تف�سريالـ Time
بالزمن فغم�ض املعنى .يقول:
"هيّا ولنخدع هذا الزمن ب�أبهى مظهر
فالوج ��ه امل�ش ��رق يخف ��ي قل ��ب خ� ��ؤون وخبي ��ث
املخرب".
�أم ��ا بالن�سب ��ة للم�صطلح الث ��اين  Natureوكيف
ترجم ��ه عناين ،فلن�ضرب مث ًال �سريع ًا .ففي الف�صل
الث ��اين – امل�شه ��د الثاين ،تخرب اللي ��دي مكبث عن
تفا�صيل م�ؤامرتها لو�ضع ال�س ّم يف �شراب حار�سي

امللك ،وتقول:

"I have drugged their possets

That death and nature do contend
about them,
’Whether they live or die

"لقد و�ضعت ال�س ّم يف �شرابهما
حتى �أن املوت واحلياة يتناق�شان
هل �سيعي�شان �أم ميوتان"
�إال �أن ترجمة عناين جاءت على الوجه التايل:
�إين �أفرغت مب�شروب الرجلني ال�ساخن قطرا يذهب
بالوعي
حتى ا�صطرع الطبع مع املوت ب�أع�ضائهما
الطبع يريد الدنيا..واملوت يريدهما وحده"
�أوّ ًال لي� ��س يف الن� ��ص الإنكلي ��زي �صف ��ة ال�ساخ ��ن،
وثانيا ح ّل ":الطبع" حم ّل امل�صطلح  ":احلياة".
�أم ��ا ال�شط ��ر الأخري":الطب ��ع يريد الدني ��ا ،واملوت
يريدهما وحده" .هكذا اقرتبت الرتجمة من الرجم
بالظ ��ن ،لأن املرتج ��م مل يهتدِ �إىل املعن ��ى احلقيقي
مل�صطلح .Nature
امل�شكل ��ة �أن ه ��ذه امل�صطلح ��ات :تتك ��رر ع�ش ��رات
املرات يف ت�ضاعيف امل�سرحية ،فال عجب ان وهنت
الرتجمة و�شحبت وغم�ضت.
عل ��ى �أية ح ��ال ،كان من هموم ه ��ذه املقالة التوكيد
عل ��ى �أهمية الرتجمة التي ُتعن ��ى بالتقنيات ،مقابل
الرتجم ��ة الأدبي ��ة ،وعل ��ى الأخ� ��ص يف م�سرحي ��ة
مكب ��ث ،ل ّأن لغته ��ا كم ��ا قلن ��ا �أع�ل�اه م�شحون ��ة
بالتوري ��ات وامل�صطلح ��ات الديني ��ة والقانوني ��ة
وامل�سرحي ��ة ،وهي �إىل ذلك لغ ��ة تلميح ال ت�صريح.
جملها الهثة ق�صرية حادّة.
لوال الإطالة لبحثنا تقنيات �شيك�سبري يف ا�ستعمال
احلوا� ��س ،والألوان ،واملنظوري ��ة ،وكيف �أغفلتها
الرتجم ��ات العربي ��ة .مع ذل ��ك فقد يكون م ��ن املفيد
التوق ��ف ولو قلي ًال ،عن ��د املفاهي ��م املعنوية وكيف
�أ�صبح ��ت جم�س ��دة لدى �شيك�سب�ي�ر والبالغيني يف
ع�صره .لن�أخذ مفهوم الرحمة  ، Pity :فقد �أعطاها
�شيكبري�صفات ب�شرية جم�سمة وحم�سو�سة.
قال مكبث يف مناجاته يف امل�شهد ال�سابع ،حني كان
يغل ��ي بال�شك واليقني من قتل امللك ،ف�إذا به يت�صور
عار:
الرحمة مثل طفل ٍ
And pity, like a naked new- born babe
Striding the blast, or heaven’s
cherubin, horsed
Upon the sightless couriers of the air
Shall flow the horrid deed in every eye
’…That tears shall drown the wind

"والرحمة مثل طفل عارجديد
متتطي زوبعة االحتجاج �أو مثل املَ َلك كروب على
�صهوةخيول الهواء اخلفية
ّ
�ستنفخ الفعلة ال�شنيعة يف كل عني
لذا �س ُتغرق الدمو ُع الريحَ "
ت�صوّ ر مكبث �إن هو �أقدم على قتل امللك ،ف�إن ف�ضائله
�سترتاف ��ع بالنياب ��ة عن ��ه كاملالئك ��ة ،و�إن (الرحمة)
مثل طفل ع � ٍ�ار ولد حديث ًا �ستمتط ��ي الزوبعة ،و�إن
رياح االحتجاج �ستهبّ على ك ّل عني ،وتغرق الريح
بالدموع.
تق ��ول براتف ��ورد �إنه ��ا الرحمة مثل املول ��ود حديث ًا
ي�صاحب مالئكة ال�سماء ،متتطي الزوبعة"...
يقول ج ��ي .كي .هنرت ع ��ن الرحمة �إنه ��ا �ستمتطي
الري ��اح وتنف ��خ الفعل ��ة ال�شنيع ��ة يف ك ّل ع�ي�ن
كالرتاب".
ويق ��ول وولفغان ��غ كليم ��ن ع ��ن ت�صوي ��ر الرحم ��ة
ك�شخ�ص�":إىل �أيّ مدى انتقل �شيك�سبري من النوع
التقليدي لل�شخ�صنة ،وكيف مالت �صوره ال�شعرية
�إىل الغريب والفريد منها"...
ومن الطريف �أن نذكران الرحمة وردت يف القر�آن
الك ��رمي ك�ش ��ئ جم�سم ،وله ��ا �صفات ب�شري ��ة ،ولها
ي ��دان ،كما يف �س ��ورة الأعراف":وهو الذي ير�سل
الرياح ب ُْ�شر ًا بني يديْ رحمته".
مع ذلك فقد ارت�أى عناين ان يكون الطفل العاري ال
الرحمة هو الذي ميتطي الزوبعة:
"و�أكاد �أمل ��ح ر ّب ��ة الإ�شفاق والرحم ��ات من فوقي
كمولود جديد
ميتطي منت الهبوب عاريا
...و�إخالها تذرو ب�شاعة هذه الفعلة يف ك ّل العيون
و�إذا الدم ��وع ت�سي ��ل حت ��ى تغ ��رق الري ��ح ب�أجواز
الف�ضاء
ولي� ��س عن ��دي حاف ��ز يهم ��ز جنب � ّ�ي كمهم ��از
الفر�س"...
املقط ��ع �أعاله  ،وقد اخت�صرته ،يحتاج �إىل وقفة
حتليلية �أطول ،لأنه ميثل الرتجمة الأدبية التي
نح ��ن ب�صددها خ�ي�ر متثيل .فجمل ��ة �":أكاد �أملح
رب ��ة الإ�شفاق والرحمات" ميكن �أن تخت�صر كما
يف الن� ��ص الإنكلي ��زي بـ":الرحم ��ة" .وجملة":
جنبي كمهماز الفر�س"
ولي�س عندي حافز يهمز
ّ
ف�إنه ��ا تختلف ع ��ن الن�ص الإنكلي ��زيI have ":
no spur, to prick the sides of my
خا�صرتي
 intentلأنخ�س به
ْ
جنبي كما يف الرتجمة.
عزميتي ،ال
ّ
�أخ�ي�ر ًا �أو ّد التوكي ��د م� � ّرة ثاني ��ة  ،عل ��ى �أن هذه
املقال ��ة ُكتب ��ت بخلو�ص نيّة وهي تن� ��أى بنف�سها
ع ��ن �أيّ جتريح � ،أو تعري�ض و�إمن ��ا همّها الأوّ ل
والأخ�ي�ر ه ��و املوازن ��ة ب�ي�ن الرتجم ��ة الأدبي ��ة
والرتجمة التي ُتعنى بالتقنية.
و�إكرام ًا للدكتور عناين و�إعجاب ًا مبقدمته الرثية
و�شروحاته الوافية ح ّق ًا ،اقتب�س كخامتة ملقالتي
،الأ�سط ��ر الأخ�ي�رة م ��ن مقدمت ��ه  .ق ��ال الأ�ستاذ
عن ��اين ":وال ب� � ّد ان الق ��ارئ ق ��د ات�ض ��ح ل ��ه �أن
الآراء تختلف باختالف املداخل ووجهات النظر
املذهبي ��ة والفن ّي ��ة �إىل ح ّد ي�صع ��ب معه التوفيق
بينه ��ا �أحيان� � ًا ،وحري ��ة االختي ��ار مل ��ك للق ��ارئ
وحده "(املقدمة �ص .)93
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اقــــرأ
هم�س الدم

�صدر عن دار املدى كتاب "هم�س الدم"ت�أليف �إيريك دزرت�شميد
وترجمة احمد الزبيدي والكتاب يتناول احداث غريت م�سار
التاري ��خ ،ومثل ��ت نقط ��ة حت ��ول مهم ��ة .زالزل ثوري ��ة هزت
الع ��امل .حيث ي�أخذنا يف رحلة م ��ع الثورة الفرن�سية وينتقل
اىل م ��ا جرى يف املك�سي ��ك يف القرن ال�ساد�س ع�شر ،ثم ف�صل
عن ثورة البال�شف ��ة يف رو�سيا وما جرى يف احلرب العاملية
الثاني ��ة واجلمهوري ��ة النازي ��ة التي اعلنها هتل ��ر ،واحلرب
الت ��ي خا�ضته ��ا الياب ��ان �ضد امري ��كا والتي انته ��ت باحتالل
طوكي ��و والثورة الكوبية وينتهي عند الثورة اال�سالمية يف
ايران ع ��ام  ،1979اننا امام كتاب يق ��دم تاريخ ال�شعوب من
خالل الثورات التي �سالت فيها دماء كثرية.

ح

ول العا

لم

الك�شف عن حقائق �صادمة حول وفاة مارلني مونرو
ه � � � ّز خ �ب��ر وف�� � ��اة ال �ن �ج �م��ة
مارلني مونرو ،رم��ز اجلمال
وال �� �س �ي �ن �م��ا يف ه��ول �ي��وود،
العامل يف عام � ،1962إلاّ �أنها
ن�س وما زال يُثار اجلدل
مل ُت َ
وخ�صو�صا لغز
ب�ش�أن حياتها،
ً
وفاتها.
ويف ه� ��ذا ال�����ص��دد ،ك�شفت
ت� �ق ��اري ��ر � �ص �ح �ف �ي��ة ع��امل �ي��ة
تفا�صيل ��ص��ادم��ة ح��ول يوم
وف� ��اة م ��ون ��رو ،م �� �ش�يرة اىل
�أن "مدبرة منزلها يوني�س
موراي كانت نائمة يف بيتها
يف لو�س �أجنلو�س يف هذه
الليلة ،و�أ�صبحت قلقة عندما
ا�ستيقظت يف الثالثة �صباحا
لتجد ال�ضوء ال يزال مفتوحا و�أ��ض��اف��ت" :ات�صلت م��وراي و�أخرب موراي �أنها ماتت".
يف غ��رف��ة م ��ون ��رو ،ب �ع��د دق بطبيب مونرو النف�سي ،فهرع وب �ع��د وف ��اة م��ون��رو مت �أخ��ذ
ال �ب��اب وع ��دم �سماع �أي رد� ،إىل امل�ن��زل ودخ��ل م��ن نافذة ج�ث�ت�ه��ا �إىل م�ك�ت��ب الطبيب
بد�أت ت�صرخ با�سمها ومل جتد غرفتها ،ليجدها عارية حتت ال�شرعي ،حيث جرى ت�شريح
جميبًا".
امل �ل�اءات ومت���س��ك بالهاتف ،اجلثة يف نف�س اليوم ،و�أفاد

العقاقري الكيميائية املنومة
ت�صل �إىل احلد املميت؛ و�أن
م ��ون ��رو م��ات��ت �إث � ��ر ت �ن��اول
ك �م �ي��ة ك �ب�ي�رة م ��ن امل �ه��دئ��ات
وبالتحديد "حبوب منومة"،
�إال �أنه يف الواقع مل يكن هناك
�أي �آثار للحبوب يف معدتها،
وهو الأم��ر الذي �أث��ار �شكوك
الفاح�ص الطبي املبتدئ الذي
�أج��رى ت�شريح اجل�ث��ة ،حتى
�أنه دعا يف ما بعد �إىل �إعادة
فتح الق�ضية.
والحقا� ،إدع��ى نائب الطبيب
ال �� �ش��رع��ي ،ال� ��ذي وق ��ع على
� �ش �ه��ادة وف ��اة م��ون��رو ،ب��أن��ه
فعل ذلك حتت الإكراه ،وبهذا
التقرير بوجود كدمة �صغرية تزايد القلق يف �أن وفاتها مل
غ��ام �� �ض��ة ع �ل��ى ج���س��ده��ا
تكن ان �ت �ح��ا ًرا ،بل
ال���س�ف�ل��ي ،واح �ت��واء
جرمية قتل.
دمها على م�ستوى
ع � � � � � � � � ��ال م � ��ن

ً
مناف�سا لـ"تيك توك"
تطبيقا
"يوتيوب" تطلق
ً
ب ��د�أت "يوتيوب" ،جتربة
تطبي ��ق مناف� ��س لـ"تي ��ك
ت ��وك" يف الهن ��د ،معربة
ع ��ن نيتها حت�س�ي�ن ن�سق
مقاطع الفيديو الق�صرية،
ون�ش ��ره يف مزي ��د م ��ن
البل ��دان يف الأ�شه ��ر
املقبل ��ة .و�أطل ��ق تطبيق
"يوتي ��وب �شورت� ��س"
يف وق ��ت تو�صل ��ت في ��ه
"تيك ت ��وك" �إىل اتفاق
�شراكة مع "�أوراكل" ت�أمل �أن تتج ّنب بف�ضله ي�ستخدمه ��ا نحو ملي ��اري �شخ�ص حول
حظره ��ا يف الواليات املتحدة بناء على طلب الع ��امل� .سرعان ما لقي "تيك توك" ب�أ�شرطته
من الرئي�س دونالد ترمب .وقال كري�س جاف ،املوج ��زة والالفت ��ة �شعبي ��ة كب�ي�رة ب�ي�ن
نائ ��ب رئي�س �إدارة املنتجات يف "يوتيوب" ،م�ستخدمي الهواتف اجلوالة يف العامل .غري
�إن "�شورت�س" هو "جتربة جديدة يف جمال �أن مزاع ��م الرئي�س الأمريكي ب�أن "تيك توك"
مقاطع الفيديو الق�صرية للمبدعني والفنانني قد يكون �أداة يف يد ال�سلطات ال�صينية لتتبّع
الذين يريدون ت�صوي ��ر مقاطع ق�صرية الفتة املوظف�ي�ن الفيدراليني يف الوالي ��ات املتحدة
والتج�س�س
بوا�سطة هواتفهم اجلوالة ال غري" .وتقت�صر وجمع بيان ��ات لغر�ض االبت ��زاز
ّ
ه ��ذه الت�سجي�ل�ات عل ��ى  15ثاني ��ة ،بح�س ��ب على ال�شركات� ،أثارت زوبعة دبلوما�سية بني
من�ص ��ة "يوتيوب" اململوك ��ة لـ"غوغل" التي وا�شنطن وبكني.

ثعبانا حول وجهه ً
ً
عو�ضا عن الكمامة
يف بريطانيا ...راكب حافلة يلف
ُ�صدم ركاب حافل ��ة يف بريطانيا ،عندما وجدوا رجلاً
يل ��ف ثعبا ًنا �ضخمًا حول عنقه ووجهه بدلاً من ارتداء
قناع الوجه الواقي �أثن ��اء ركوب حافلة يف �سالفورد،
وف ًقا ل�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وا�ستخ ��دم الرج ��ل ،املخلوق الكبري ،ال ��ذي كان معلقاً
ح ��ول عنقه ،كغط ��اء للوج ��ه �أثناء �صع ��وده على منت
حافلة �سوينت ��ون �إىل مان�ش�سرت يف منطقة �سالفورد.
وح ��دق ال ��ركاب امل�صدوم ��ون بده�ش ��ة ،حي ��ث ق ��ام
الرج ��ل  -ال ��ذي ي�سخر بو�ض ��وح من قي ��ود فايرو�س
كورونا مب ��ا يف ذلك ارتداء �أغطي ��ة الوجه الإجبارية
يف و�سائ ��ل النقل العام يف �إجنل�ت�را  -ب�إزالة الثعبان
من حول رقبته .ثم ل ��ف الثعبان نف�سه حول الق�ضبان
اليدوية ،بينما و�صف ركاب احلافلة امل�شهد ال�سريايل
ب�أن ��ه "ترفيهي بالت�أكيد" .وحتق ��ق ال�شرطة مع مايكل
�شناي ��در ،البال ��غ م ��ن العم ��ر  57عامًا ،لو�ضع ��ه الفتة
متن ��ع العمالء من ارتداء الأغطي ��ة داخل غرفة ال�شاي

دواين جون�سون ي�سرتد
كامل عافيته بعد �شفائه
من كورونا
معظم امل�شاهري ال��ذي��ن تعافوا �إث��ر �إ�صابتهم بفايرو�س ك��ورون��ا
امل�ستجد ،واقت�صرت �إ�صابتهم على �أعرا�ض خفيفة غري خطرة،
تعافوا ب�سرعة بف�ضل امتالكهم م�ضادات طبيعية قوية يف
�أج�سادهم ،بع�ضهم اكت�سبها من العمل املتوا�صل وممار�سة
الريا�ضة واالنتظام على تناول طعام �صحي ،ومن بني ه�ؤالء
امل�صارع واملمثل الأمريكي دواين جون�سون ال�شهري بلقب
"ذا روك" البالغ من العمر " 48عامًا" الذي �أعلن بنف�سه
قبل �أيام قليلة �إ�صابته وزوجته لورين وابنتيه بفايرو�س
كورونا امل�ستجد ،و�شفا�ؤهم منه خالل �أ�سبوعني فقط.
وبح�سب و�سائل الإعالم ،قال مقرب من النجم االمريكي،
�إن النجم ذا روك "دواين جون�سون" يف حالة جيدة
بعد �إ�صابته بفايرو�س ك��ورون��ا .و�أ��ض��اف� ،أن "ذا
روك" عاد بالفعل �إىل العمل يف فيلمه اجلديد املثري
والكوميدي  Red Notice:وه��و من ت�أليف
و�إخراج :رو�سون مار�شال ثريبر ،وي�شارك فيه
� ً
أي�ضا :ريان رينولدز ،وغال غادوت ،ومفرت�ض
عر�ضه يف نوفمرب  2020املقبل .وك��ان قد
�أعلن دواين جون�سون بنف�سه مبقطع فيديو
ق�صري عرب ح�سابه الر�سمي ال�شخ�صي على
موقع التوا�صل الإجتماعي "�أن�ستغرام"
�إ�صابته وكافة �أف��راد �أ�سرته املكونة من
زوجته ،وابنتيهما :جا�سمني "� 4سنوات"،
وتيانا "عامان" بفايرو�س كورونا.

القدمي ��ة يف ت�شيت�شي�س�ت�ر.
واع�ت�رف �صاح ��ب املتج ��ر � ً
أي�ض ��ا ب�أن ��ه
�سيعاقب مرتدي الأقنعة ب�إجبارهم على دفع
غرام ��ات� ،إذا ارت ��دوا قناعًا للوج ��ه "مبح�ض
�إرادتهم".

�إيفا لونغوريا تدافع عن حقوق املزارعني يف زمن كورونا
النجمة واملمثلة العاملية �إيفا لونغوريا طالبت بعدم
جت��اه��ل ت�ق��دي��ر امل��زارع�ي�ن ال��ذي��ن ي ��ؤم �ن��ون ال �غ��ذاء
للماليني .وحث العديد من املعجبني واملعجبات املمثلة
�إيفا لونغوريا على الرت�شح ملن�صب �سيا�سي ،وردت
�إيفا لونغوريا على هذه املطالبات ،ب�أنها ال تفكر حاليًا
بالعمل بال�سيا�سة ،و�أن العمل ال�سيا�سي لي�س على
ج��دول �أعمالها حاليًا ،و�أنها حاليًا م�شغولة بخطط
�إيجابية خلري املجتمع املحلي ،وف ًقا ملوقع "هوال"

وو�سائل �إعالم �أخرى" .لهذا كان من ال�ضروري �إظهار
تقديرنا ودعمنا لهم خالل هذه الفرتة احلرجة ،وهذا
الوقت املهم ح ًقا يل" .و�أ�ضافت" :عندما يتعلق الأمر
بعمال امل��زارع الذين يعملون من �شروق ال�شم�س
حتى غروبها ،ويزرعون الطعام ويقطفونه �أثناء
تف�شي وباء فايرو�س كورونا ،ويفعلون ذلك غالبًا
ب��دون م�ع��دات وق��اي��ة �شخ�صية وم�ي��اه نظيفة،
ويعي�شون �أحيا ًنا يف �أماكن مغلقة" .

في زمن الكورونا

قا�سم �صبحي..
وداع فنان رائد
غي ��ب الم ��وت الفن ��ان الرائ ��د قا�س ��م
�صبح ��ي ال ��ذي يعد واحدا م ��ن نجوم
الم�سرحي ��ة ال�شعبي ��ة ف ��ي الع ��راق
لتعر�ض ��ه الزم ��ة مر�ضي ��ة ل ��م تمهل ��ه
طوي�ل�ا ..ولد الفنان قا�سم �صبحي في
مدينة الحلة عام  1936اكمل درا�سته
االبتدائي ��ة والمتو�سط ��ة فيها ،تخرج
في معه ��د الفنون الجميل ��ة في بغداد،
ق ��دم العدي ��د م ��ن االعم ��ال الم�سرحية
طيلة م�سيرة فنية تجاوزت الخم�سين
عام ��ا ،فق ��د تتلم ��ذ عل ��ى ي ��دي الفنان
الكبير عمي ��د الم�س ��رح العراقي حقي
ال�شبل ��ي ،وزامل العديد م ��ن الفنانين
الكبار منهم ا�سعد عبد الرزاق وجعفر
ال�سع ��دي ووجي ��ه عبد الغن ��ي وقا�سم
المالك وقائ ��د النعمان ��ي والعديد من
الفنانين الرواد الكبار� ،شارك الراحل
في العديد م ��ن الم�سرحي ��ات ا�شهرها
"الدبخان ��ه" و"ايدك بالدهن"" ،جزة

وخ ��روف" وم�سرحي ��ة "الل ��ي يعوفه
الحرامي ياخذه فت ��اح الفال" ،ا�ضافة
ال ��ى كل ه ��ذا �ش ��ارك ف ��ي العدي ��د م ��ن
الم�سل�س�ل�ات التلفزيوني ��ة وال �سيم ��ا
م�سل�سل "حام�ض حلو" والذي ا�شتهر
ب ��ه م ��ن خ�ل�ال �شخ�صي ��ة اب ��و جوقي
وكان �آخ ��ر اعمال ��ه تقديم ��ه �شخ�صية
مرهون في م�سل�سل النخلة والجيران
المع ��د عن رواية غائب طعمة فرمان..
كم ��ا خا� ��ض الراح ��ل تجرب ��ة كتاب ��ة
الدرام ��ا التلفزيوني ��ة والم�سرحي ��ة..
رحل الفنان قا�سم �صبح ��ي تار ًكا ار ًثا
فنيًا كبي ًرا ومبه ًرا.

فار�س طعمة التميمي :اجتاه خطري �ستجنى ثماره يف ال�سنني القادمة
 ما�س القي�سي
ملت ��زم ج ��دا يف اتب ��اع القوان�ي�ن واالر�شادات
ال�صحية ومن�شغل اثناء فرتة احلظر يف كتابة
م�سل�سل درامي جدي ��د وخطط اخرى ،املخرج
فار�س طعمة التميم ��ي ا�ست�ضفناه يف (املدى)
واجرينا معه احلوار الآتي:
■ ماذا تعلمنا ازمة كورونا؟
ازم ��ة كورونا جعلت العائل ��ة العراقية تتجمع
وتق�ت�رب اك�ث�ر ،وعلمتن ��ا كي ��ف نحاف ��ظ على
انف�سنا من هذا الوباء ،وكيف نتابع �أ�صدقاءنا
بدقة حني ي�صابون.
■ ماهي الربامج التي تتابعها خالل احلظر؟
الربامج الفنية والثقافية ،و�أحيانا ال�سيا�سية،
وكذلك اتابع ماذا تكتب منظمة ال�صحة العاملية
عن هذا الوباء اخلطري.
■ كيف تق�ضي يومك؟
مي�ض ��ي اليوم ب�ش ��كل روتين ��ي ،بينم ��ا م�ساء
اق�ضي ��ه ام ��ا عل ��ى و�سائ ��ل التوا�ص ��ل او يف

الطقس

متابع ��ة فل ��م �آخ ��ر او ق ��راءة م ��ا ي�صلن ��ي م ��ن
�أ�صدقائي كتاب الدراما.
■ ماذا تقر�أ خالل احلظر؟
حقيق ��ة انا من�شغ ��ل يف كتاب ��ة م�سل�سل درامي
جدي ��د مع رفيقي ح�س�ي�ن النجار وهناك خطط
لأعم ��ال تلفزيوني ��ة وم�سل�س ��ل �آخ ��ر يف طور
الكتابة.
■ هل ي�ساعدنا احلظر يف تخطي كورونا؟
انا مع احلظر ونحن حذرون يف عائلتي جتاه
هذا املو�ضوع ،لأنه يقلل من الإ�صابات.
■ الكت ��اب والتلفزي ��ون ومواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي ايهم كان االقرب �إليك؟
مواقع التوا�صل هي الأقل متابعة بالن�سبة يل،
التلفزي ��ون �أتابعه كثريا ،بينم ��ا الكتاب قريب
جدا مني فانا �أقر�أ الروايات.
■ م ��اذا تتمن ��ى عل ��ى احلكوم ��ة ملواجه ��ة
الفايرو�س؟
�أمتنى من احلكومة ان ت�ساعد النا�س �أ�صحاب

الق ��وت اليوم ��ي ،ا�شع ��ر بغ�ص ��ة جت ��اه ه�ؤالء
خا�ص ��ة م ��ن ال ي�ستطي ��ع ان يدفع ايج ��ار بيته
او يجلب ق ��وت لأطفاله ،انها طبقة كادحة على

احلكومة االلتفات اليها.
■ هل متار�س الريا�ضة؟
قبل وبعد احلظ ��ر امار�سها يوميا ويف البيت،
و�أحيان ��ا امار� ��س ريا�ض ��ة امل�ش ��ي مل�ساف ��ات
طويلة.
■ ن�صيحتك ملواجهة الفايرو�س؟
ان�ص ��ح اجلمي ��ع بع ��دم الدخ ��ول اىل الأماكن
املغلقة واتباع االر�ش ��ادات ،وان�صح امل�صابني
بعدم التالم�س مع الآخرين.
■ اخر كتاب قر�أته و�آخر فلم �شاهدته؟
يومي ��ا على موق ��ع �سينمانا ا�شاه ��د ثالثة اىل
�أربع ��ة �أف�ل�ام ،فالوقت ممل يف املن ��زل اق�ضيه
يف امل�شاهدة.
■ اىل متى �سي�ستمر احلظر اجلزئي؟
احلظ ��ر اجلزئ ��ي يعد من احلل ��ول الرتقيعية،
وعلى احلكومة �إيج ��اد و�سائل وطرق ملعاجلة
االم ��ر ،اذ ان ف�ت�رة اللي ��ل حتى ال�صب ��اح وقت
بديه ��ي للبق ��اء يف املن ��زل� ،أي طريق ��ة غ�ي�ر

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االربع ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة �ستحافظ عل ��ى معدالتها لي ��وم ام�س ،وان
م�شم�سا.
اجلو �سيكون
ً

احلمد لله اكت�شفنا ولو مت�أخرًا �أن
جميع �أحزاب ال�سلطة مل ت�شارك
يف ال�سلطة و�أنها �سعت وبجدارة
�إىل ف�سح املجال للكفاءات ،وقر�أنا
خالل الأ�سابيع املا�ضية معلقات
�شعرية عن حكومة امل�ؤ�س�سات،
و�أنا�شيد ترف�ض املحا�ص�صة،
واكت�شفنا �أن م�شكلة البالد هم
املواطنون ،الذين ال يريدون
لهذه البالد �أن تغادر دميقراطية
عواطف النعمة  ،وان هذه
اجلماهري " الناكرة للجميل "
ال ت�ستطيع العي�ش من دون �أن
ت�شاهد طلة حممد الكربويل كل
�صباح.
منذ  17عامًا وامل�س�ؤولون
وال�سيا�سيون يرددون نف�س
اخلطاب " :فلت�سقط املحا�ص�صة"،
لكن ،منذ  17عامًا مل يجر�ؤ
�سيا�سي عراقي على �أن يرف�ض
هذه املحا�ص�صة  ،ب�أن يقول
لزمالئه تعالوا ننتخب رئي�سً ا
للربملان من امل�سيحيني� ،أو دعونا
من خرافة "ما ننطيها" ولنختار
وزراء من خارج الكتل ال�سيا�سية
 ،مل يبق �أحد �إال وخا�ض حربه
من �أجل املنافع ،وبا�سم الدفاع
عن املكوّن انق�سموا �إىل جبهات
و�أحزاب تتقاتل وتتناف�س فيما
بينها ،خالل �سبعة ع�شر عامًا
�أ�ضاعت علينا �أحزاب ال�سلطة �أهم
ثروات هذه البالد ،املال والقانون،
و�أغرقونا ب�شعارات وخطب عن
الدميقراطية واحلرية  .وبدلاً من
"مزاد بيع املنا�صب" الذي ن�صبه
"�أبو مازن" و�سط قبة الربملان،
كان املطلوب �سهلاً جدًا� ،أن ن�ضع
امل�س�ؤول املنا�سب يف املكان
املنا�سب ،وبدلاً من �أن ي�ضحك
علينا ح�سني ال�شهر�ستاين وين�ضم
�إىل قائمة �أغنياء الكرة الأر�ضية،
كان هناك مهند�س عراقي ا�سمه
فاروق القا�سم يعي�ش يف الرنويج
�ساهم يف اكت�شاف النفط يف
�أحد �أكرب حقول النفط يف بحر
ال�شمال ،هذا املهند�س توهم بعد
� 2003أنه ميكن �أن يقدم �شي ًئا
لبالده العراق ،ويخربنا �أنه
فاو�ض حكومة بغداد ب�ش�أن خطة
متكاملة لتطوير �صناعة الطاقة،
امل�س�ؤولون ،قالوا له "نن�صحك
ب�أن تعود �إىل الرنويج" ،اجلهات
ال�سيا�سية التي وقفت �ضد
م�شروع فاروق القا�سم قررت يف
حلظة تاريخية مهمة �أن عبقرية
ح�سني ال�شهر�ستاين �أبقى و�أنفع
للعراقيني ،و�أن ا�سترياد الغاز
لل�صالت التاريخية بني ال�شعوب،
و�أن احل�صول على الكهرباء من
دول اجلوار فر�ض وواجب.
ليها ال�سادة جميل جدًا �أن
يدرك ال�سادة يف دولة القانون
�أن رعاياهم من العراقيني مل
يح�صدوا خالل ثمانية �أعوام
من حكومة دولة القانون� ،سوى
التهجري والإفال�س ،وجميل � ً
أي�ضا
�أن جند نواب يغ�ضبون ويثورون
مثل باقي العراقينيّ ،
لكن غري
اجلميل ،ويجب �أن يقال ب�صراحة،
�أن معظم ال�سيا�سيني تتحدد
خطاباتهم على �ضوء املحا�ص�صة
والتوازن ال�سيا�سي .
وانا اكتب هذه ال�سطور  ،اود
ان اذكر القارئ العزيز بااليام
التي هبّت فيها رياح الإ�صالح
على برملاننا "العتيد" ،وما تبعها
من خطابات و�أهازيج انتهت �إىل
اتفاقات  ،توهم خاللها املواطن
الب�سيط ب�أن الأمور قد ح�سمت
ل�صاحله ،وان املحا�ص�صة حتولت
اىل �أ�شياء من املا�ضى .

جمدية.
■ كيف �سيكون العامل بعد كورونا؟
اعتقد بانه �سيختلف كليا ،حتى دائرة العالقات
االجتماعي ��ة �ستختل ��ف ب�ش ��كل كب�ي�ر وتتج ��ه
اجتاه ��ا خط�ي�را جتن ��ي ثم ��اره يف ال�سن�ي�ن
القادمة على م�ستوى بلدان العامل.
■ هل ي�سبب احلظر تذمرا لك؟
نعم ،ي�سب ��ب التذمر يل ولكنه �أ�صبح جزءا من
حياتي وقد اعتدت على هذا النظام.
■ هل حاولت خرق احلظر؟
بالت�أكيد ال ،فانا ملتزم جدا بالقوانني ال�صادرة
ع ��ن وزارة ال�صح ��ة ف�ل�ا اخ ��رج اال للح ��االت
النادرة امللحة جدا .
■ اك�ث�ر �صديق �أو �صديق ��ة توا�صلت معه او
معها؟
�أ�صدق ��اء كرث ولك ��ن بالأخ�ص ،حكي ��م جا�سم،
�آ�سيا كم ��ال ،متارة حممود ،عل ��ي جنم الدين،
اياد الطائي.
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