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ا�ستهداف النا�شطين وق�ضية المختطف �سجاد العراقي يفجران االحتجاجات

ً
� 7شهداء و 150جريحا في النا�صرية ..واحتجاجات في بغداد والمحافظات

بغداد /ح�سني العامل

ا�سته ��داف النا�شط�ي�ن وعوائله ��م
ومالحقته ��م �أمني� � ًا ،والته ��اون يف
ق�ضي ��ة املختط ��ف �سج ��اد العراقي ،مل
ت�ت�رك خي ��ار ًا �أم ��ام املتظاهري ��ن يف
ذي قار �سوى ت�صعي ��د االحتجاجات،
للمطالب ��ة ب�إقالة املحافظ وقائد �شرطة
املحافظة.
ورغ ��م التحذي ��رات م ��ن �أن املعاجلات
الأمنية لإنهاء االحتجاجات ،لن ت�ؤدي
�إال �إىل تعميق االزمة ،وا�صلت القوات
الأمنية ،ب�صمت من احلكومة املحلية،
مواجهة التظاهرات بالر�صا�ص احلي
م ��ا ت�سب ��ب با�ست�شه ��اد � 7شه ��داء على
مدى الأي ��ام الأربعة املا�ضية ،بينهم 4
ي ��وم �أم�س� ،إ�ضاف ��ة �إىل اكرث من 140
جريح ��ا بع�ضهم يعان ��ون من �إ�صابات
بليغة قد تودي بحياتهم.
و�أف ��ادت �أنب ��اء مل يت�س ��ن ل� �ـ (امل ��دى)
الت�أك ��د منه ��ا ب�إقال ��ة حماف ��ظ ذي ق ��ار
ناظم الوائلي.
ووث ��ق نا�شط ��ون بال�ص ��ور قي ��ام
م�سلح�ي�ن يرت ��دون ال ��زي العرب ��ي
(الد�شدا�شة) بفتح النار على املحتجني

والقوات الأمنية ع�صر يوم ام�س.
وق ��ال م�ص ��در طب ��ي ومتظاه ��رون
ملرا�سل (املدى) الذي ح�ضر التظاهرة
ان "م ��ا ال يقل ع ��ن � 4شهداء واكرث من
 100جريح �سقط ��وا خالل م�صادمات
يوم اجلمعة بني املتظاهرين والقوات
االمني ��ة" ،م�شريين اىل ان "م�ست�شفى
احلبوبي غ�ص باجلرحى والعديد من
ال�ضحايا ممددون يف املمرات".
وحاولت (امل ��دى) االت�ص ��ال بالناطق
الر�سم ��ي با�س ��م دائ ��رة �صح ��ة ذي
ق ��ار عم ��ار الزامل ��ي ،ومدي ��ر ال�صحة
اجلديد الدكتور �صدام الطويل ملعرفة
االرقام الر�سمية اال انهما مل يردا على
االت�صاالت املتكررة.
وق ��ال النا�ش ��ط امل ��دين ه�ش ��ام
ال�سوم ��ري لـ(امل ��دى) ان "امل�صادمات
ب�ي�ن املتظاهري ��ن والق ��وات االمني ��ة
دارت بالق ��رب م ��ن ج�س ��ري الن�ص ��ر
والزيتون و�سط النا�صرية" .وا�ضاف
ان "االف ��راط ب�إط�ل�اق الر�صا� ��ص
وا�ستخ ��دام العن ��ف �ض ��د املتظاهرين
ادي ��ا اىل �سق ��وط ع�ش ��رات اجلرح ��ى
وعدد من ال�شهداء".
و�شهدت حمافظات وا�سط ،والب�صرة،

وباب ��ل ،والديواني ��ة ،والنج ��ف،
تظاه ��رات م�سان ��دة للنا�صري ��ة ،فيما
نقل ��ت مواق ��ع اعالمي ��ة ع ��ن انط�ل�اق
احتجاجات مبنطقة الدورة يف بغداد.

ويف وق ��ت �سابق من ي ��وم �أم�س ،قال
نا�شط ��ون لـ(امل ��دى) ان اللق ��اءات
التي عقده ��ا وزير الداخلي ��ة ورئي�س
جه ��از االم ��ن الوطني م ��ع ممثلني من

املتظاهري ��ن وا�سر �شهداء التظاهرات
و�شيوخ الع�شائر مل ت�سفر عن نتائج.
وار�سلت احلكوم ��ة االحتادية م�ؤخرا
وفدا امنيا رفيع امل�ستوى ي�ضم وزير

الداخلي ��ة عثم ��ان الغامن ��ي ورئي� ��س
جه ��از االم ��ن الوطن ��ي عب ��د الغن ��ي
اال�سدي الحتواء العنف املت�صاعد يف
تظاهرات النا�صرية.

جمل�س النواب يرحل اال�ستجوابات
�إىل الف�صل الت�شريعي اجلديد
 بغداد /املدى
�أرج� ��أ جمل�س الن ��واب مل ��ف ا�ستجواب
اكرث من اربع ��ة م�س�ؤولني حكوميني �إىل
بداية الف�صل الت�شريعي اجلديد.
كم ��ا �ستح ��دد هيئ ��ة رئا�س ��ة املجل� ��س
موعدا ال�ستجواب رئي� ��س هيئة االعالم
واالت�صاالت علي اخلويلدي بعدما طلب
ت�أجيل ا�ستجوابه اثر ا�صابته بفايرو�س
كورونا .
وكانت اللجنة اخلا�ص ��ة باال�ستجوابات
الت ��ي �شكله ��ا جمل� ��س الن ��واب وامل�ؤلفة
من ثالث ��ة م ��ن امل�ست�شاري ��ن القانونيني
ق ��د انته ��ت م ��ن تدقي ��ق ثالث ��ة طلب ��ات
ا�ستجوابات من ا�ص ��ل �ستة فيما ماتزال
اللجن ��ة توا�ص ��ل عملية تدقي ��ق ودرا�سة
امللفات املتبقية.
ويف �شه ��ر كان ��ون الث ��اين املا�ض ��ي
ك�ش ��ف تقري ��ر لـ(امل ��دى) ع ��ن �أن "هن ��اك
اربع ��ة طلب ��ات ا�ستجواب جدي ��دة باتت
م�ستوفية لل�شروط ال�شكلية والقانونية،
بع ��د االنتهاء م ��ن تدقيق ملفاته ��ا (الأدلة
والأ�سئلة ولوائح االتهام) من قبل اللجنة

املكلفة بالنظر يف اال�ستجوابات".
ويتحدث عل ��ي �سعدون الالم ��ي ،النائب
ع ��ن كتلة حتال ��ف �سائ ��رون يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) ان "جمل�س النواب �سي�ست�أنف
ا�ستج ��واب امل�س�ؤول�ي�ن احلكومي�ي�ن
يف بداي ��ة ف�صل ��ه الت�شريع ��ي املقب ��ل"،
م�ضيف ��ا ان ��ه يف "الفرتة املقبل ��ة �ستكون
اال�ستجوابات املقدمة مهي�أة".
وقب ��ل �أ�شهر قليلة �أحال ��ت رئا�سة جمل�س
النواب ملف ��ات ا�ستجواب وزراء املالية،
والتعلي ��م الع ��ايل ،وال�صناعة ،وحمافظ
البن ��ك املرك ��زي ،ورئي�س هيئ ��ة الإعالم
واالت�ص ��االت �إىل جلن ��ة خا�ص ��ة م�ؤلف ��ة
م ��ن ثالث ��ة م�ست�شارين قانوني�ي�ن للنظر
يف �إجراءاته ��ا ال�شكلي ��ة والقانونية قبل
حتديد مواعيد جل�سات اال�ستجواب.
وي�ضي ��ف الالم ��ي �أن ��ه "م ��ن اب ��رز
اال�ستجواب ��ات التي اجن ��زت اجراءاتها
القانوني ��ة وا�صبح ��ت جاه ��زة ه ��ي
ا�ستج ��واب رئي� ��س هيئ ��ة االع�ل�ام
واالت�ص ��االت وحماف ��ظ البن ��ك املركزي
ووزيري املالية وال�صناعة".
 التفا�صيل �ص2

ذكرى تظاهرات
�شباط� ..أ�ساليب
قمع املحتجني
من الهراوات �إىل
الر�صا�ص احلي
جانب من تظاهرات النا�صرية �أم�س

�سيق ��وم الباب ��ا فران�سي� ��س يف � 5آذار القادم
بزي ��ارة ي�سجله ��ا التاري ��خ �ضم ��ن زيارات ��ه
لعدد من البلدان وهذه املرة �ستكون حمطته
العراق وهي االوىل لبابا فاتيكان كاثوليكي،
وت�أت ��ي يف وقت يكون في ��ه ال�شعب العراقي
ب�أم�س احلاج ��ة اىل �أمل واهتم ��ام خارجي،
انه ��ا زي ��ارة كان قد حل ��م باب ��اوات قبله ب�أن
تط� ��أ قدمه ��م االر�ض وامل ��كان ال ��ذي ولد فيه

وا�شنطن تعود �إىل "تكتيك" قدمي وتعاقب ف�صائل م�سلحة رد ًا على هجماتها

 بغداد /متيم احل�سن
مازال ��ت اغل ��ب الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة يف الع ��راق
حت ��ت االن ��ذار (ج) -كم ��ا ت�ش�ي�ر يف امل�صطلح ��ات
الع�سكري ��ة -من ��ذ ق�ص ��ف ال�سف ��ارة الأمريكي ��ة يف
بغداد منت�صف اال�سبوع احلايل ،على الرغم من ان
وا�شنطن اختارت ان تواجههم يف �سوريا.
وا�ستهدف ��ت طائ ��رات م�س�ي�رة امريكي ��ة ،فج ��ر
اجلمعة ،مباين قرب احلدود العراقية –ال�سورية،

قال ��ت وا�شنط ��ن انه ��ا تابع ��ة لـ"ملي�شي ��ات" منه ��ا احلدود الغربية ،فان "ا�ص ��وات انفجارات �سمعت
"كتائب حزب الله".
بع ��د �ساعت�ي�ن م ��ن منت�ص ��ف ليل ��ة اخلمي� ��س على
وع ��ادت الواليات املتح ��دة اىل ا�سل ��وب "معاقبة" اجلمعة على اجلانب ال�سوري يف وقت كانت اغلب
بع� ��ض الف�صائ ��ل املقربة من ايران ،ال ��ذي كانت قد الف�صائل يف االنبار قد غريت موقعها من ايام".
جل� ��أت اليه بني عام ��ي  2017اىل منت�صف  ،2018وزادت ف�صائ ��ل م�سلحة م ��ن ا�ستعداداتها بعد 24
قبل ان يت�سرب خرب نق ��ل �صواريخ "بال�ستية" من �ساع ��ة من ا�ستهداف ال�سف ��ارة االمريكية يف بغداد
طه ��ران اىل بغ ��داد ،لتتحول عملي ��ات الق�صف اىل ي ��وم االثنني املا�ض ��ي ،خوفا من رد فع ��ل وا�شنطن
الداخل.
عل ��ى تلك الهجم ��ات وق�ص ��ف مع�سكره ��ا قبل نحو
وبح�س ��ب م�ص ��ادر (امل ��دى) يف القائ ��م القريبة من ا�سبوع يف اربيل بعدة �صواريخ.

نبي الله ابراهيم �أب ��و االنبياء ومهد الديانة
امل�سيحية.
كان للباب ��ا فران�سي� ��س توا�صال م ��ع العراق
لف�ت�رة م ��ن الزم ��ن ،فق ��د ق ��ام ع ��ام 2018
بتزكي ��ة بطري ��ارك الكني�س ��ة الكلداني ��ة يف
الع ��راق والع ��امل لوي� ��س �ساك ��و مبن�ص ��ب
كاردين ��ال .ويف كان ��ون الثاين ع ��ام 2020
ا�ستقبل رئي� ��س اجلمهورية برهم �صالح يف
مكتب ��ه بالفاتي ��كان ،وكان ذل ��ك اللقاء ممهدا
بدع ��وة البابا لزيارة الع ��راق و�إبداء الرغبة

بتحقيقها.
ويف خطاب ��ه خالل جتمع �ضخم لقدا�س اقيم
يف �ساح ��ة كاتدرائي ��ة القدي� ��س بطر� ��س يف
الفاتي ��كان يف �شب ��اط ،حت ��دث الباب ��ا ب�شكل
مبا�ش ��ر للعراقي�ي�ن و�صل ��ى م ��ن اجلهم ومن
اجل الع ��راق ،حيث ق ��ال "�أخاطبك ��م يا �أهل
العراق ،انا قريب منكم .بلدكم �ساحة معركة
وحروب من كل جانب .انا �أ�صلي من اجلكم،
و�س�أدعو من اجل ال�سالم يف بلدكم ".
 التفا�صيل �ص3

الدفاع والداخلية تنفيان تبادل معلومات مع البنتاغون �سبق غارات �سوريا
 بغداد /املدى
�أ�ص ��درت وزارة الدف ��اع العراقي ��ة،
�أم� ��س ،بيان� � ًا ردت في ��ه عل ��ى
الت�صريح ��ات الأمريكية حول وجود
تن�سي ��ق �سب ��ق الق�ص ��ف الأخري على
احلدود امل�شرتكة مع �سوريا.
وذكر بي ��ان ال ��وزارة "تع�ب�ر وزارة
الدف ��اع العراقي ��ة ع ��ن ا�ستغرابها ملا
ورد يف ت�صريح ��ات وزي ��ر الدف ��اع

الأمريك ��ي واملتعلق ��ة بح�ص ��ول
تب ��ادل للمعلوم ��ات اال�ستخباراتي ��ة
م ��ع العراق �سب ��ق ا�سته ��داف بع�ض
املواقع يف الأرا�ضي ال�سورية".
و�أ�ض ��اف البيان�" ،إنن ��ا ويف الوقت
الذي ننفي فيه ح�صول ذلك ،ن�ؤكد �أن
تعاونن ��ا مع ق ��وات التحالف الدويل
منح�صر بالهدف املحدد لت�شكيل هذا
التحالف ،واخلا�ص مبحاربة تنظيم
داع� ��ش ،وتهدي ��ده للع ��راق ،بال�شكل

2

كتائب حزب اهلل تتعر�ض لثالث هجوم بعد  2014اثنني منها قرب احلدود ال�سورية

البابا فران�سي�س في العراق ..الحدث الذي يترقبه العالم عن كثب
 ترجمة /حامد احمد

اىل ذل ��ك دان ��ت مفو�ضي ��ة حق ��وق
الإن�سان ،حالة االنف�ل�ات الأمني التي
تعي�شها حمافظة ذي قار.
وقال ��ت املفو�ضي ��ة يف بي ��ان تلقت ��ه
(املدى) ان ��ه "�أدى تفاق ��م الت�صادمات
ب�ي�ن املتظاهري ��ن والق ��وات الأمني ��ة
وب�أ�س ��ف بال ��غ �إىل ا�ست�شه ��اد
(متظاهري ��ن) و�إ�صاب ��ة ( )147م ��ن
املتظاهري ��ن والق ��وات الأمنية نتيجة
ا�ستخدام الر�صا� ��ص احلي والغازات
امل�سيل ��ة للدم ��وع واحلج ��ارة والآالت
احل ��ادة �إ�ضاف ��ة �إىل ح ��رق مبن ��ى
املحافظ ��ة وغل ��ق ج�س ��ري الزيت ��ون
والكرامة بالإطارات املحروقة".
وح ��ذرت م ��ن �أن "ا�ستم ��رار االنفالت
الأمن ��ي وع ��دم معاجل ��ة امل�ش ��اكل
املتفاقم ��ة وع ��دم قي ��ام احلكوم ��ة
وامل�ؤ�س�س ��ة الأمني ��ة بدورها يف حفظ
الأمن والأمان �سي� ��ؤدي بالنتيجة �إىل
الفو�ض ��ى وا�ستمرار �سق ��وط كم كبري
م ��ن ال�ضحاي ��ا" .ودع ��ت املفو�ضي ��ة
"احلكوم ��ة املحلي ��ة �إىل اال�ستجاب ��ة
ملطال ��ب املتظاهري ��ن ال�سلمي ��ة وحقن
الدم ��اء واحلف ��اظ عل ��ى امل ��ال الع ��ام
واخلا�ص".

الذي يحفظ �سي ��ادة العراق و�سالمة
�أرا�ضي ��ه" .وكان وزي ��ر الدف ��اع
الأمريك ��ي ،لويد �أو�س�ت�ن ،قد �أكد يف
ت�صريح ��ات �أعقب ��ت الغ ��ارات الت ��ي
�شنها اجلي� ��ش الأمريكي يف �سوريا،
�أم� ��س اخلمي�س ،ثقت ��ه يف �أنه قد مت
�ضرب الهدف ال�صحيح.
و�أو�ض ��ح �أو�س�ت�ن �أن الق ��وات
الأمريكي ��ة نف ��ذت ال�ضرب ��ة ا�ستنادا
�إىل معلوم ��ات ا�ستخباراتي ��ة وفرها

اجلان ��ب العراق ��ي ،وق ��ال�" :سمحنا
للعراقيني و�شجعناهم على التحقيق
وجم ��ع املعلوم ��ات اال�ستخباراتي ��ة
وكان ذل ��ك مفيدا ج ��دا لنا يف حتديد
الهدف" .و�أك ��د البنتاغون ،يف وقت
�ساب ��ق من اليوم اجلمعة� ،أن "�سالح
اجلو الأمريكي وجّ ه �ضربة مبا�شرة
�ضد مواقع تابع ��ة جلماعات م�سلحة
تدعمه ��ا �إي ��ران �شرق ��ي �سوري ��ا،
ردا عل ��ى الهجم ��ات الأخ�ي�رة عل ��ى

ع�سكريني �أمريكيني يف العراق".
وق ��ال وزير الدف ��اع الأمريك ��ي لويد
�أو�س�ت�ن �إن "اجلي� ��ش الأمريك ��ي
اعتمد على معلومات ا�ستخبارية من
اجلانب العراقي م�ؤكدا ثقته من دقة
ال�ضربة".
يف �سي ��اق �آخر قالت وزارة الداخلية
يف بيان ان ��ه مل يتم تبادل املعلومات
اال�ستخباراتي ��ة مع ق ��وات التحالف
الدويل.

ويق ��ول امل�ص ��در يف االنب ��ار ان "اق�ص ��ى ح ��االت
االن ��ذار دخلت فيه ��ا بع� ��ض الف�صائ ��ل القريبة من
احل ��دود مع �سوري ��ا" ،بينما توقع امل�ص ��در ان تتم
مهاجمة قاعدة ع�ي�ن اال�سد ،غربي االنبار ،ردا على
هجمات �سوريا.
وكان ��ت بع� ��ض الف�صائ ��ل �ضم ��ن اجراءاته ��ا
االحرتازية ق ��د ن�شرت �صواريخ قريبة من القاعدة
التي ت�ضم قوات امريكية.
 التفا�صيل �ص3

رونالدو ومي�سي يغيبان عن قائمة �أغلى
الالعبين في العالم
 بغداد /املدى
غ ��اب الربتغ ��ايل كري�س ��تيانو رونال ��دو مهاجم
فري ��ق يوفنتو�س االيطايل لك ��رة القدم وغرميه
الل ��دود االرجنتين ��ي ليونيل مي�س ��ي قائد فريق
بر�ش ��لونة اال�س ��باين لك ��رة الق ��دم ع ��ن قائم ��ة
�أغل ��ى الالعبني ال�س ��بعة يف العامل لع ��ام 2021
يف �س ��وق االنتق ��االت التي ت�صدره ��ا الفرن�سي
كيلي ��ان مبابي بقيمة �سوقي ��ة بلغت  255مليون
دوالر بح�سب املوق ��ع الر�سمي ملنظمة املحا�سبة
.kpmg
وح ��ل هاري كني قائد فري ��ق توتنهام هوت�سبري
االنكلي ��زي يف املرك ��ز الث ��اين برتتي ��ب القائمة
بقيم ��ة �سوقية ت�صل اىل  152مليون دوالر يليه
مواطن ��ه رحي ��م �سرتلينغ قائد فري ��ق مان�ش�سرت
�سيت ��ي لكرة القدم مببلغ يقرتب من  152مليون
دوالر وح ��ل يف املرك ��ز الرابع ج ��ادون �سان�شو
جن ��م فري ��ق بورو�سيا دورمتون ��د االملاين لكرة
الق ��دم بقيم ��ة تع ��ادل  142ملي ��ون دوالر فيم ��ا
تقا�س ��م املرك ��ز اخلام� ��س يف القائم ��ة كل م ��ن
الربازيلي نيمار دي �سيلفا مهاجم فريق باري�س
�س ��ان جريم ��ان الفرن�سي لكرة الق ��دم وامل�صري

حمم ��د �ص�ل�اح جنم فري ��ق ليفرب ��ول االنكليزي
لك ��رة الق ��دم وماركو�س را�شف ��ورد هداف فريق
مان�ش�س�ت�ر يونايتد االنكليزي لكرة القدم بقيمة
�سوقية تبلغ  140مليون دوالر.
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جمل�س النواب يرحل اال�ستجوابات �إىل الف�صل
الت�شريعي اجلديد

�أرج�أ مجل�س النواب ملف ا�ستجواب اكثر من اربعة م�س�ؤولين حكوميين �إلى بداية الف�صل الت�شريعي الجديد.
كما �ستحدد هيئة رئا�سة المجل�س موعدا ال�ستجواب رئي�س هيئة االعالم واالت�صاالت علي الخويلدي بعدما
طلب ت�أجيل ا�ستجوابه اثر ا�صابته بفايرو�س كورونا .
 بغداد /المدى
وكان ��ت اللجن ��ة الخا�ص ��ة باال�ستجوابات التي
�شكلها مجل� ��س النواب والم�ؤلف ��ة من ثالثة من
الم�ست�شاري ��ن القانونيين ق ��د انتهت من تدقيق
ثالث ��ة طلب ��ات ا�ستجوابات من ا�ص ��ل �ستة فيما
مات ��زال اللجنة توا�صل عملي ��ة تدقيق ودرا�سة
الملفات المتبقية.
وف ��ي �شه ��ر كان ��ون الثان ��ي الما�ض ��ي ك�ش ��ف
تقري ��ر لـ(المدى) ع ��ن �أن "هناك اربع ��ة طلبات
ا�ستج ��واب جدي ��دة بات ��ت م�ستوفي ��ة لل�شروط
ال�شكلي ��ة والقانوني ��ة ،بعد االنته ��اء من تدقيق
ملفاته ��ا (الأدلة والأ�سئلة ولوائ ��ح االتهام) من
قبل اللجنة المكلفة بالنظر في اال�ستجوابات".
ويتح ��دث عل ��ي �سع ��دون الالم ��ي ،النائ ��ب عن
كتل ��ة تحال ��ف �سائرون ف ��ي ت�صري ��ح لـ(المدى)
ان "مجل� ��س الن ��واب �سي�ست�أن ��ف ا�ستج ��واب
الم�س�ؤولي ��ن الحكوميي ��ن ف ��ي بداي ��ة ف�صل ��ه
الت�شريع ��ي المقب ��ل" ،م�ضيف ��ا انه ف ��ي "الفترة
المقبلة �ستكون اال�ستجوابات المقدمة مهي�أة".
وقب ��ل �أ�شهر قليلة �أحالت رئا�سة مجل�س النواب
ملف ��ات ا�ستج ��واب وزراء المالي ��ة ،والتعلي ��م
العال ��ي ،وال�صناعة ،ومحاف ��ظ البنك المركزي،
ورئي� ��س هيئة الإع�ل�ام واالت�ص ��االت �إلى لجنة
خا�ص ��ة م�ؤلفة من ثالث ��ة م�ست�شارين قانونيين
للنظر ف ��ي �إجراءاتها ال�شكلي ��ة والقانونية قبل
تحديد مواعيد جل�سات اال�ستجواب.
وي�ضي ��ف الالمي �أنه "من اب ��رز اال�ستجوابات
الت ��ي انج ��زت اجراءاتها القانوني ��ة وا�صبحت
جاه ��زة ه ��ي ا�ستج ��واب رئي�س هيئ ��ة االعالم
واالت�صاالت ومحافظ البنك المركزي ووزيري
المالية وال�صناعة" ،منوها �إلى �أنه "بعد تمديد
الف�ص ��ل الت�شريع ��ي الحال ��ي ا�صب ��ح مجل� ��س
الن ��واب ملزما فق ��ط بمناق�شة قان ��ون الموازنة
وارج�أ كل الموا�ضيع الأخرى".
و�أدرج ��ت هيئ ��ة رئا�س ��ة مجل� ��س الن ��واب
ا�ستج ��واب رئي� ��س هيئة الإع�ل�ام واالت�صاالت
على ج ��دول �أعم ��ال اح ��دى جل�ساتها ف ��ي �شهر

كان ��ون الثان ��ي الما�ض ��ي بعدم ��ا وافق ��ت عل ��ى
الطل ��ب الذي تقدم به النائب ع�ل�اء الربيعي من
كتلة تحالف �سائرون .
اال �أن رئي� ��س هيئ ��ة االعالم واالت�ص ��االت علي
الخويلدي قدم طلبا للت�أجيل ،بعدما قدم اوراقا
مر�ضية تفيد با�صابته بفايرو�س كورونا.
وي�ؤك ��د ع�ض ��و لجن ��ة االقت�ص ��اد واال�ستثم ��ار

البرلماني ��ة �أن "مجل�س الن ��واب �سيحدد جل�سة
جديدة ال�ستجواب الخويلدي في بداية الف�صل
الت�شريعي المقبل".
ويل ��زم قان ��ون مجل�س النواب رق ��م ( )13ل�سنة
 2018الناف ��ذ في مادته ال� �ـ( )22بت�شكيل لجنة
خا�ص ��ة لتقدي ��م ال ��ر�أي والم�شورة ب�ش� ��أن مدى
توافر ال�شروط الواجب ��ة في طلب اال�ستجواب

الفرق الجوالة حدثت بيانات � 13ألف نازح

حقوق الإن�سان :تعامل قوات الأمن ينطوي على انتهاكات خطرية

املفو�ضية 393 :حزب ًا يعتزم امل�شاركة
يف االنتخابات املقبلة
 متابعة /المدى
�أك ��دت المتحدث ��ة با�س ��م مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ،جمانة
الغ�ل�اي� ،أن المفو�ضي ��ة وجه ��ت  75دع ��وة ل�سف ��ارات
عربي ��ة و�أجنبي ��ة ومنظم ��ات دولي ��ة لمراقب ��ة العملي ��ة
االنتخابية ،م�شيرة �إلى �أن  249حزب ًا م�سج ًال للم�شاركة
ف ��ي االنتخابات المقبلة ،و 58حزب ًا ه ��ي قيد الت�أ�سي�س،
�أم ��ا الذين راجعوا دائرة �ش� ��ؤون الأحزاب والتنظيمات
ال�سيا�سي ��ة ،وقدم ��وا طل ��ب �إب ��داء رغب ��ة للم�شارك ��ة في
االنتخاب ��ات فه ��م  86حزب ًا .وقالت الغ�ل�اي �إن مفو�ضية
االنتخاب ��ات م�ستم ��رة بعملية لتحديث �سج ��ل الناخبين
من ��ذ انطالقه ��ا ف ��ي  ،2021/1/2حيث و�صل ��ت عمليات
التحديث لما يقارب "المليون محدث لبياناته".
�أما بالن�سبة للنازحين �أ�شارت �إلى �أن المفو�ضية "�سيرت
الف ��رق الجوال ��ة لتحدي ��ث وتجدي ��د بيان ��ات الناخبي ��ن
النازحي ��ن ،وجرى تحديث م ��ا يقارب من � 13ألف ناخب
ن ��ازح" .وحول ع ��دد هذه الف ��رق الجوال ��ة �أو�ضحت �أن
 1168فرق ��ة جوالة خا�صة �سُ ي ��رت لمخيمات النازحين،
ولم�ؤ�س�سات الدولة ،ولذوي االحتياجات الخا�صة.
وفي ال�سياق تحدثت الغالي عن ت�أمينات المر�شح حيث
لفت ��ت �إل ��ى �أن المفو�ضي ��ة خف�ضتها من  5ملي ��ون �إلى 2
مليون� ،ضم ��ن الت�سهيالت وتخفيف الأعباء المالية على
المر�شحي ��ن ك ��ون المر�شح يكون � 28سن ��ة فما فوق� ،أما
�أجور التر�شح فقد خف�ضتها المفو�ضية �إلى � 167ألف ًا.
وفيم ��ا يخ�ص الأح ��زاب التي �ست�شارك ف ��ي االنتخابات
قال ��ت �إن " 249حزب� � ًا منه ��ا م�سج ��ل ،و 58ه ��ي قي ��د
الت�أ�سي� ��س� ،أم ��ا الذين راجع ��وا دائرة �ش� ��ؤون الأحزاب
والتنظيم ��ات ال�سيا�سي ��ة وقدم ��وا طل ��ب �إب ��داء رغب ��ة
للم�شارك ��ة ف ��ي االنتخاب ��ات  86حزب� � ًا" .وفيم ��ا يخ�ص
الإنف ��اق المال ��ي بين ��ت �أن العملي ��ة االنتخابي ��ة تحت ��اج
�إل ��ى �أموال طائل ��ة ومجل�س المفو�ضي ��ن �ضغط النفقات
للعملية االنتخابية وهذا �أثر على الحملة االنتخابية في
مرحل ��ة �سجل الناخبين لذلك جرى االعتماد على و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،وو�سائل الإعالم المختلفة لتوعية

ذكرى تظاهرات �شباط� ..أ�ساليب قمع املحتجني من الهراوات �إىل الر�صا�ص احلي
 بغداد /فرا�س عدنان

وتثقيف الناخبين .وب�ش�أن طل ��ب مفو�ضية االنتخابات
مراقب ��ة العملية االنتخابية �أو�ضحت الغالي �أنها وجهت
 75دع ��وة ل�سف ��ارات عربي ��ة و�أجنبية ومنظم ��ات دولية
وهن ��اك تلبية لطلبها لمراقبة العملي ��ة االنتخابية .ي�شار
�إل ��ى �أن المفو�ضي ��ة العلي ��ا الم�ستقلة ق ��ررت تمديد فترة
ت�سجي ��ل التحالفات ال�سيا�سية حتى مطل ��ع �أيار المقبل.
وج ��اء ذل ��ك خالل اجتم ��اع المفو�ضية ،ال ��ذي انعقد يوم
الخمي� ��س (� 25شب ��اط  ،)2021بم�شارك ��ة رئي� ��س فريق
الم�ساع ��دة االنتخابي ��ة ( )UNAMIامي ��ر اراي ��ن،
عبر الدائ ��رة االلكتروني ��ة .وتقرر تمديد فت ��رة ت�سجيل
التحالف ��ات ال�سيا�سي ��ة لغاي ��ة � 1أي ��ار المقب ��ل ،وفت ��رة
ا�ستقب ��ال قوائ ��م المر�شحي ��ن لغاية  17ني�س ��ان المقبل،
وتعد هذه المواعي ��د مواعيد نهائية لت�سجيل التحالفات
وا�ستقب ��ال قوائ ��م المر�شحي ��ن ويتع ��ذر معه ��ا التمدي ��د
مطلق� � ًا ال�سب ��اب فني ��ة .وكان ��ت المفو�ضية ق ��د اقترحت
ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات و�إجراءها في  16م ��ن �شهر ت�شرين
الأول المقبل ،بح�س ��ب وثيقة �صادرة عن رئي�س مجل�س
المفو�ضي ��ن جلي ��ل خلف ،يوم الأح ��د ( 17كانون الثاني
 ،)2021حي ��ث ق ��رر المجل� ��س بموجب ق ��راره رقم ()1
للمح�ضر اال�ستثنائي ( )5الم�ؤرخ في .2021/1/17
وب ��ررت المفو�ضي ��ة �سب ��ب اقت ��راح الموع ��د الجدي ��د
لإج ��راء االنتخاب ��ات� ،إل ��ى �أن ذل ��ك ج ��اء نظ ��ر ًا النته ��اء
المدة المح ��ددة لت�سجي ��ل التحالف ��ات ال�سيا�سية ،ولقلة
ع ��دد التحالف ��ات الم�سجل ��ة في دائ ��رة �ش� ��ؤون الأحزاب
والتنظيم ��ات ال�سيا�سي ��ة للفت ��رة المح ��ددة ف ��ي ج ��دول
العمليات ،مم ��ا يتطلب تمديد فت ��رة ت�سجيل التحالفات،
وم ��ا يترتب على ذلك من تمديد فترة ت�سجيل المر�شحين
ولإف�ساح المجال �أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين
الدوليي ��ن ،ليك ��ون لهم دور ف ��ي تحقيق �أكب ��ر قدر ممكن
من الرقاب ��ة وال�شفافية في العملي ��ة االنتخابية المقبلة،
ول�ضمان نزاهته ��ا وان�سجام ًا مع ق ��رار مجل�س الوزراء
ب�ش� ��أن تو�سي ��ع الت�سجي ��ل البايومتري و�إعط ��اء الوقت
الكاف ��ي للم�شمولي ��ن ب ��ه ،و�إكم ��ال كاف ��ة اال�ستع ��دادات
الفنية.

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

وفق النظام الداخلي لمجل�س النواب.
كم ��ا ي�شترط النظ ��ام الداخل ��ي لمجل�س النواب
ف ��ي مادت ��ه الثامن ��ة والخم�س ��ون توجي ��ه طلب
اال�ستج ��واب كتابة �إلى رئي� ��س المجل�س موقعا
م ��ن مق ��دم اال�ستج ��واب وبموافق ��ة خم�س ��ة
وع�شرين ع�ضوا على الأقل.
م ��ن جانب ��ه ي�ؤك ��د مخت ��ار المو�س ��وي ،النائب

جل�سة �سابقة ملجل�س النواب ..ار�شيف
ع ��ن كتلة الفت ��ح البرلماني ��ة �أن "م ��ن �أخر ملف
اال�ستجواب ��ات وارجائها �إلى جل�سات برلمانية
مقبل ��ة ،هي المناق�شات الجارية ب�ش�أن الموازنة
العام ��ة" ،م�ضيف ��ا �أن "هن ��اك خالف ��ات داخ ��ل
مجل� ��س الن ��واب عل ��ى ا�ستج ��واب رئي�س هيئة
االعالم واالت�صاالت علي الخويلدي".
وي�شترط في طلب اال�ستجواب ان يكون موقعا

من  25نائبا ومرفق ��ا بالأ�سئلة والنقاط والأدلة
والوثائ ��ق ،ثم تق ��وم رئا�سة المجل� ��س بتدقيق
هذه الوثائق قب ��ل تحديد مواعيد اال�ستجواب،
ث ��م �إر�سالها للحكومة ومن بعد �إلى الم�ستجوب
قبل تحديد موعد اال�ستجواب.
وي�ضيف المو�سوي �أنه "في الف�صل الت�شريعي
الجديد �ستقوم رئا�س ��ة مجل�س النواب بتحديد
موع ��د جديد ال�ستج ��واب رئي�س هيئ ��ة االعالم
ال ��ذي ادعى في وقت �ساب ��ق ا�صابته بفايرو�س
كورون ��ا" ،مو�ضحا ان "هناك انق�ساما بين كتل
مجل�س النواب ب�ش�أن ا�ستجواب الخويلدي".
ال ��ى ذلك� ،أك ��د النائب ع ��ن تيار الحكم ��ة جا�سم
البخاتي ،ا�صرار كتلته على ا�ستجواب محافظ
البن ��ك المرك ��زي العراق ��ي م�صطف ��ى غالب في
مجل� ��س الن ��واب ب�سب ��ب ته ��م وملف ��ات ف�س ��اد
�أبرزها مزاد العملة للبنك.
وق ��ال البخات ��ي" :ف ��ي ح ��ال اق ��رار الموازن ��ة
المالي ��ة لع ��ام � 2021سيذه ��ب البرلم ��ان ف ��ي
عطل ��ة ت�شريعي ��ة الت ��ي �ست ��ذوب معه ��ا جمي ��ع
اال�ستجوابات".
وبي ��ن ان "الظاه ��رة المعيب ��ة الت ��ي ت�سج ��ل
عل ��ى مجل�س الن ��واب هي عدم ح�س ��م مو�ضوع
اال�ستج ��واب ال ��ذي ال ي�شم ��ل كتل ��ة بعينه ��ا".
و�أ�ش ��ار الى ان "عملي ��ة ا�ستبدال العملة من قبل
البن ��ك المركزي تت�سبب بخ�س ��ارة تقدر بـ 600
مليون دوالر �شهري� � ًا" ،م�شدد ًا "يجب ان نذهب
باتجاه اال�ستجوابات".
و�أك ��د البخات ��ي "م�ص ��رون عل ��ى ا�ستج ��واب
محاف ��ظ البن ��ك المركزي وا�ستجوابن ��ا له لي�س
ا�ستهداف� � ًا �سيا�سي ًا" .كما قال ان "هناك ع�شرات
الجهات الت ��ي تتكبر على القان ��ون وال تحترمه
وللأ�سف و�صلن ��ا اليوم الى قناعات بان الف�ساد
�آف ��ة تمتلك المال وال�س�ل�اح و�أقوى من �إمكانات
الدول ��ة ب�ضغوطه ��ا والدول ��ة تتغا�ض ��ى لع ��دم
اال�صطدام مع الر�ؤو�س الكبيرة".
ونوه ال ��ى ان "جمي ��ع الم�ؤ�س�س ��ات الحكومية
فيها خل ��ل وف�ساد بالعق ��ود والمهيمن على قرار
الوزارات محمي من كتل كبيرة".

�أكدت المفو�ضية العليا لحقوق الإن�سان� ،أم�س
الجمعة� ،أن تعامل ال�س ��لطات م ��ع التظاهرات
منذ انطالق �أول موجة احتجاجية في �ش ��باط
 2011م ��ا زال ينط ��وي عل ��ى خ ��روق كبيرة،
م�ش ��ددة على �أن المتظاهرين قد عززوا طوال
تلك ال�سنوات من ثقافتهم الد�ستورية المتعلقة
بالحق في التعبير.
ويقول ع�ض ��و المفو�ضية فا�ضل الغراوي ،في
حدي ��ث �إلى (المدى) �إن "العديد من التحديات
م ��ا زال ��ت تواج ��ه الح ��ق ف ��ي حري ��ة ال ��ر�أي
والتعبير ،وا�س ��تمرت منذ انطالق �أول موجة
احتجاجية في عام  2011ولغاية الآن".
و�أ�ض ��اف الغراوي� ،أن "مو�ض ��وعات �ش ��ائكة
ل ��م تح ��ل طيل ��ة ال�س ��نوات الما�ض ��ية ،ي�أت ��ي
ذل ��ك بالتزام ��ن م ��ع ع ��دم وج ��ود مجموع ��ة
ت�ش ��ريعات كافلة للحق ��وق منها قان ��ون حرية
ال ��ر�أي والتعبير وقانون ح ��ق الح�صول على
المعلومة".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "ج ��زءا م ��ن الإج ��راءات
الحكومي ��ة بات ��ت ت�ش ّكل قيود ًا ت�ض ��اف �إلى ما
موجود �سابق ًا وبمجملها يعرقل حرية التعبير
عن الر�أي".
وبي ��ن الغراوي� ،أن "التعام ��ل القا�سي ما زال
م�ستم ��ر ًا ،والعن ��ف ق ��د و�صل �إل ��ى م�ستويات
خطي ��رة خ�صو�ص ًا ف ��ي التظاه ��رات الأخيرة،
حيث ح�ص ��ل ا�ستهداف كبي ��ر للنا�شطين ،وقد
تفاقم الو�ضع خالل العامين الأخيرين".
و�أك ��د� ،أن "�أكث ��ر م ��ن � 582شهي ��د ًا و� 25أل ��ف
جريح ه ��م �ضحايا تداعيات التعامل مع حرية
ال ��ر�أي والتعبي ��ر والتظاه ��ر ال�سلم ��ي ،وهذه
الأرقام كبيرة ج ��د ًا وتعك�س خطورة الموقف
على الأر�ض".
وي�ستر�س ��ل الغ ��راوي� ،أن "المفو�ضي ��ة قامت
ببرام ��ج و�إر�ش ��ادات وور� ��ش عدي ��دة للقوات
الأمني ��ة �إال �أن م�ست ��وى الأداء الأمن ��ي ف ��ي

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
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رئي�س التحرير التنفيذي
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كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

التعامل مع التظاهرات ينطوي على انتهاكات
خطيرة لحقوق الإن�سان".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "الإجراءات المتعلق ��ة بكفالة
الح ��ق ع ��ن التعبي ��ر م ��ا زال ��ت تبتع ��د ع ��ن
الن�صو�ص التي و�ضعت في المواثيق الدولية
التي �أن�ضم �إليه ��ا العراق في وقت �سابق ،كما
�أنها تتعار�ض مع �أحكام الد�ستور".
ويجد ع�ض ��و المفو�ضي ��ة� ،أن "م�ؤ�شرات عدم
تطبي ��ق المعايي ��ر الخا�ص ��ة بتعزي ��ز و�ضمان
حقوق الإن�سان وا�ضحة جد ًا للعيان ،ون�أ�سف
ال�ستمرار ذلك".
وف ��ي مقاب ��ل ذل ��كّ ،
يو�ض ��ح �أن "المتظاه ��ر
العراق ��ي من ��ذ ع ��ام  2011ولغاي ��ة الآن تمتع
بن�ض ��وج وا�ضح في ما يتعل ��ق بممار�سة حقه
في االحتجاج ،و�أ�صبحت لديه ر�ؤية للأهداف
الأ�سا�سية التي تنطلق منها التظاهرات".

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

حمتجون يف �ساحة التحرير  ..ار�شيف
وتح ��دث الغ ��راوي ع ��ن "ثغ ��رات ق ��د تك ��ون
موجودة بي ��ن وقت و�آخر داخل االحتجاجات
من �أفراد يميل ��ون �إلى ال�شغب" ،لكنه ا�ستدرك
بالق ��ول� ،إن "ال�شكل العام للتظاهرات ينطوي
على مطالب و�أهداف ور�ؤية كاملة".
و�ش ��دد الغ ��راوي ،عل ��ى �أن "ال�سم ��ة ال�سلمية
ه ��ي الوا�ضحة عل ��ى التظاه ��رات ،واالرتكاز
على الم�ضامين الد�ستوري ��ة والقانونية ،وقد
الحظنا مطال ��ب بالتغيير يك ��ون تنفيذها عبر
الطرق الديمقراطية مثل االنتخابات".
و�أو�ض ��ح� ،أن "م ��ن �أه ��م مطال ��ب التظاهرات
كانت توفير فر�ص العمل والخدمات وجميعها
تقع �ضمن المنظومة الد�ستورية التي يتطلب
على الدولة توفيرها للمواطن".
وم�ض ��ى الغ ��راوي� ،إلى �أن "الجه ��ات المعنية
بالتظاه ��رات ب ��د�أت ت�أخ ��ذ طاب ��ع الم�أ�س�س ��ة،

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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والتركيز عل ��ى الأهداف وال�سلمية ،وهذا يدل
عل ��ى قدرات كبيرة تمتع به ��ا المتظاهرون في
تعزيز ثقافتهم الد�ستوري ��ة والقانونية طوال
ال�سنوات التي تلت ."2011
من جانبه ،ذكر النا�شط المدني �أحمد ال�سهيل
في حديث �إلى (الم ��دى)� ،أن "التظاهرات منذ
عام  2011في تدهور م�ستمر".
وتاب ��ع ال�سهي ��ل� ،أن "�أي تط ��ور ل ��م ي�شه ��ده
التعامل مع المحتجين منذ ذلك الوقت ،كما �أن
القمع كان �أخف مما هو عليه الو�ضع حالي ًا".
وزاد� ،أن "تزاي ��د العن ��ف م ��ع المتظاهرين قد
ا�ستمر م ��ع مرور ال�سنوات ،حت ��ى بلغ ذروته
في احتجاجات عام  ،2019التي �شهدت تدخل
جماعات م�سلحة وقوى �إقليمية".
و�ش ��دد ال�سهيل ،على �أن "دوال �إقليمية و�صفت
المتظاهرين بالفو�ضويين ودعت �إلى �إنهائهم
ف ��ور ًا" ،و�أف ��اد ب�أن "ه ��ذه المواق ��ف انعك�ست
ب�شكل وا�ضح على �ساحات االحتجاجات".
و�أردف� ،أن "ت�صاع ��د وتي ��رة قم ��ع النا�شطين
ا�ستم ��ر برغ ��م التوق ��ف الن�سب ��ي النتفا�ض ��ة
ت�شرين وذلك في عام ."2020
وي ��رى ال�سهي ��ل� ،أن "االعت ��داءات ق ��د �أخذت
م�ؤخ ��ر ًا �صورا عديدة منها الت�صفية الج�سدية
والمالحق ��ة وت�شوي ��ه ال�ص ��ورة عب ��ر ماكنات
�إعالمية تابعة لمجاميع م�سلحة".
وانتهى ال�سهي ��ل� ،إلى �أن "هذه الجهود جاءت
لإبعاد المتظاهرين ب�أي �شكل من الأ�شكال عن
الدخول في المعترك ال�سيا�سي".
ي�ش ��ار �إل ��ى �أن �أول موج ��ة احتجاجي ��ة ق ��د
�شهدته ��ا الب�ل�اد بعد التغيير ،كان ��ت في �شباط
من  ،2011وق ��د تعاملت معها الحكومة ب�شدة
من خ�ل�ال القم ��ع بوا�سط ��ة القناب ��ل الم�سيلة
واله ��راوات واالعتق ��االت ،وم ��ن ث ��م تلته ��ا
تظاه ��رات �أخرى في ع ��ام  2015و�صو ًال �إلى
انتفا�ضة ت�شرين الت ��ي �أطاحت بحكومة عادل
عب ��د المهدي والت ��ي ا�ستخدم فيه ��ا الر�صا�ص
الحي والقنا�صين.
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كتائب حزب اهلل تتعر�ض
لثالث هجوم بعد  2014اثنني
منها قرب احلدود ال�سورية

وا�شنطن تعود �إىل "تكتيك" قدمي
وتعاقب ف�صائل م�سلحة رد ًا على هجماتها

مازال��ت اغل��ب الف�صائ��ل الم�سلحة في العراق تح��ت االنذار (ج) -كم��ا ت�شير ف��ي الم�صطلحات الع�سكري��ة -منذ ق�صف
ال�سفارة الأميركية في بغداد منت�صف اال�سبوع الحالي ،على الرغم من ان وا�شنطن اختارت ان تواجههم في �سوريا.
وا�ستهدفت طائرات م�سيرة اميركية ،فجر الجمعة ،مباني قرب الحدود العراقية –ال�سورية ،قالت وا�شنطن انها تابعة
لـ"ملي�شيات" منها "كتائب حزب اهلل".
 بغداد /تميم الح�سن
وعادت الواليات المتحدة الى ا�س ��لوب
"معاقبة" بع�ض الف�ص ��ائل المقربة من
اي ��ران ،الذي كان ��ت قد لج� ��أت اليه بين
عام ��ي  2017ال ��ى منت�ص ��ف ،2018
قب ��ل ان يت�س ��رب خب ��ر نق ��ل �ص ��واريخ
"بال�س ��تية" م ��ن طه ��ران ال ��ى بغ ��داد،
لتتحول عمليات الق�صف الى الداخل.
وبح�س ��ب م�ص ��ادر (المدى) ف ��ي القائم
القريب ��ة م ��ن الح ��دود الغربي ��ة ،ف ��ان
"ا�ص ��وات انفج ��ارات �س ��معت بع ��د
�س ��اعتين م ��ن منت�ص ��ف ليل ��ة الخمي�س
على الجمعة على الجانب ال�س ��وري في
وقت كانت اغلب الف�صائل في االنبار قد
غيرت موقعها من ايام".
وزادت ف�صائل م�سلحة من ا�ستعداداتها
بعد � 24س ��اعة من ا�س ��تهداف ال�س ��فارة
االميركي ��ة ف ��ي بغ ��داد ي ��وم االثني ��ن
الما�ض ��ي ،خوف ��ا من رد فعل وا�ش ��نطن
على تلك الهجمات وق�ص ��ف مع�س ��كرها
قب ��ل نح ��و ا�س ��بوع ف ��ي اربي ��ل بع ��دة
�صواريخ.
ويق ��ول الم�ص ��در ف ��ي االنب ��ار ان
"اق�ص ��ى ح ��االت االن ��ذار دخل ��ت فيها
بع� ��ض الف�ص ��ائل القريب ��ة م ��ن الحدود
م ��ع �س ��وريا" ،بينما توقع الم�ص ��در ان
تتم مهاجم ��ة قاعدة عين اال�س ��د ،غربي
االنبار ،ردا على هجمات �سوريا.
وكانت بع�ض الف�صائل �ضمن اجراءاتها
االحترازية قد ن�ش ��رت �ص ��واريخ قريبة
من القاعدة التي ت�ضم قوات اميركية.
ووج ��ه الرئي� ��س الأمريكي ج ��و بايدن
الخمي�س الما�ضي ،ب�شن �ضربات جوية
في �ش ��رقي �س ��وريا ا�س ��تهدفت من�ش�آت
تابع ��ة لجماع ��ات مدعوم ��ة م ��ن �إي ��ران
ح�سبما ذكرت وزارة الدفاع االميركية،
في رد محكوم على هجمات �ص ��اروخية
على �أهداف �أميركية بالعراق.
وجاء الهج ��وم بعد يومين من ات�ص ��ال
ه ��و االول م ��ن نوعه مع رئي� ��س وزراء
عربي يجريه بايدن منذ ت�سلمه ال�سلطة
في كانون الثاني الما�ضي ،حيث ناق�ش
مع رئي� ��س الوزراء م�ص ��طفى الكاظمي
الهجمات ال�ص ��اروخية التي ا�س ��تهدفت
خ�ل�ال الأ�س ��بوع الج ��اري �س ��فارة
الوالي ��ات المتح ��دة ف ��ي بغ ��داد ،و�أكدا
�ضرورة "محا�سبة الم�س�ؤولين" عنها.

و�أ�ش ��ار البي ��ت الأبي� ��ض في بي ��ان يوم
الثالث ��اء� ،إل ��ى �أن "الرئي� ��س (باي ��دن)
�أك ��د دع ��م الوالي ��ات المتح ��دة ل�س ��يادة
العراق وا�ستقالله و�أ�شاد بقيادة رئي�س
الوزراء".
و�أو�ض ��ح البي ��ت الأبي� ��ض �أن باي ��دن
والكاظم ��ي "ناق�ش ��ا الهجم ��ات
ال�صاروخية الأخيرة �ضد �أفراد القوات
العراقي ��ة وقوات التحال ��ف واتفقا على
�ضرورة محا�س ��بة الم�س�ؤولين عن مثل
هذه الهجمات بالكامل".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أنهما "ناق�ش ��ا �أي�ض ��ا
�أهمية دف ��ع الحوار ال�س ��تراتيجي قدما
وتو�س ��يع التع ��اون الثنائي في ق�ض ��ايا
كب ��رى �أخ ��رى" .وتعه ��د الكاظم ��ي في
اكثر من مرة بمحا�س ��بة الفاعلين .وقال
الثالثاء في جل�س ��ة لمجل�س الوزراء ان
"�أر�ض العراق لن تكون �ساحة لت�صفية
الح�س ��ابات� ...أجهزتنا الأمنية �ست�صل
�إلى الجناة و�س ��يتم عر�ضهم �أمام الر�أي

وتنفي بغداد وجود "ح�شد �شعبي" خارج احلدود العراقية ،فيما تطلق بع�ض
الف�صائل على تلك اجلماعات بـ"املقاومة".

وقال مدير املر�صد رامي عبد الرحمن لوكالة (فران�س بر�س)" :هناك عدد كبري من
القتلى .قُتل ما ال يقل عن  17مقات ًال وفق ًا لتقدير �أويل جميعهم من �أع�ضاء احل�شد
ال�شعبي".
العام".
ول ��م تعل ��ن �أي جه ��ة م�س� ��ؤوليتها حتى
الآن ع ��ن هجوم ال�س ��فارة االخير ،فيما
ح� � ّذرت الوالي ��ات المتحدة� ،إي ��ران من
�أ ّنها �س ��تح ّملها "الم�س�ؤولية" عن �أفعال
�أتباعه ��ا ف ��ي الع ��راق ،لك ّنه ��ا �أك ��دت في
الوقت نف�س ��ه �أ ّنها لن ت�س ��عى لت�ص ��عيد
الن ��زاع حت ��ى "ال ي�ص � ّ�ب ف ��ي م�ص ��لحة

�إيران".
وقالت ح�سابات تابعة لف�صائل م�سلحة
ف ��ي الع ��راق ،ان خ�س ��ائر الق�ص ��ف
االمريكي على بلدة البو كمال الحدودية
م ��ع الع ��راق ،بلغ ��ت قتيال واح ��دا وهو
راهي �س�ل�ام ،الذي يعتقد بانه تابع الى
كتائب حزب الله.
وكان المر�ص ��د ال�س ��وري لحق ��وق

الإن�س ��ان ،ق ��د ق ��ال ام�س ،ب ��ان الهجوم
االمريك ��ي دمر ث�ل�اث �ش ��احنات ذخيرة
قادم ��ة م ��ن الع ��راق �إلى نقط ��ة حدودية
غي ��ر �ش ��رعية جنوبي مدين ��ة البوكمال
ال�سورية.
وا�ض ��اف المر�ص ��د ال�س ��وري ف ��ي
ت�ص ��ريحات �ص ��حفية� ،إن ��ه "ر�ص ��د
بع ��د منت�ص ��ف لي ��ل الخمي� ��س الجمعة

دمار خلفه الق�صف
ا�ستهداف ًا جوي ًا جديد ًا طال الميلي�شيات
الموالي ��ة لإي ��ران ف ��ي منطق ��ة غرب ��ي
الف ��رات ،حي ��ث قام طي ��ران حربي تابع
للق ��وات الأمريكية با�س ��تهداف �ش ��حنة
�أ�سلحة للميل�ش ��يات الموالية لإيران من
الجن�س ��ية العراقية لحظ ��ة دخولها �إلى
�س ��وريا قادمة من العراق عبر معبر غير
�ش ��رعي جنوب مدين ��ة البوكمال بريف
دير الزور ال�شرقي".
وقال مدير المر�ص ��د رامي عبد الرحمن
لوكال ��ة (فران� ��س بر� ��س)" :هن ��اك عدد
كبي ��ر من القتلىُ .قتل م ��ا ال يقل عن 17
مقات�ل ً�ا وفق� � ًا لتقدير �أول ��ي جميعهم من
�أع�ضاء الح�شد ال�شعبي".
وتنف ��ي بغ ��داد وجود "ح�ش ��د �ش ��عبي"
خ ��ارج الح ��دود العراقي ��ة ،فيم ��ا تطلق
بع� ��ض الف�ص ��ائل عل ��ى تل ��ك الجماعات
بـ"المقاومة".
وف ��ي  ،2015كانت الق ��وات التي نقلت
عب ��ر الخط ��وط الجوي ��ة العراقي ��ة الى

�سوريا –بح�سب ت�سريبات -قد و�صلت
الى نحو � 4آالف مقاتل ،اغلبهم تابعون
لكتائ ��ب ح ��زب الل ��ه� ،س ��يد ال�ش ��هداء،
والنجب ��اء ،وه ��م اكبر الف�ص ��ائل داخل
الح�شد ال�شعبي في العراق.
وو�ص ��ف المتحدث با�سم وزارة الدفاع
الأميركية جون كيربي في بيان ،ام�س،
عملي ��ة الق�ص ��ف ه ��ذه بـ"الدفاعي ��ة"،
مو�ض ��ح ًا �أن ال�ض ��ربات دم ��رت "بن ��ى
تحتي ��ة عديدة تق ��ع في نقط ��ة حدودية
ت�س ��تخدمها ميلي�ش ��يات مدعوم ��ة م ��ن
�إيران وخ�صو�ص ًا كتائب حزب الله".
وقال كيربي �إن "ال�ض ��ربات ُ�س ��مح بها
رد ًا على الهجم ��ات الأخيرة على الطاقم
الأمريك ��ي وقوات التحال ��ف في العراق
والتهديدات الم�ستمرة �ضد ه�ؤالء".
وهذه الم ��رة الثانية الت ��ي تعترف فيها
وا�شنطن بق�ص ��ف الف�صائل في العراق،
بعد �ض ��رب كتائب حزب الل ��ه في القائم
نهاي ��ة  ،2019والت ��ي ت�س ��ببت بع ��د
ذل ��ك بتظاه ��رات كبي ��رة لموالي ��ن لتلك
الجماع ��ات وانته ��ت باقتحام ال�س ��فارة
االمريكية في بغداد.
وكان متوقع ��ا –بح�س ��ب �سيا�س ��يين-
ان ي�ؤج ��ل الرئي� ��س االمريك ��ي الجديد
مواجهة تلك الف�صائل في داخل العراق،
حي ��ث تع ��د وا�ش ��نطن لخريط ��ة طريق
لمعاقبة الجماعات الم�س ��لحة بالتعاون
مع قوات "الناتو" التي ت�س ��تعد لزيادة
قواتها الى  8ا�ضعاف في العراق.
وكان ��ت طائرات ،يتوقع انه ��ا امريكية،
ق ��د ق�ص ��فت ف ��ي  2017ومنت�ص ��ف
 2018مواقع لف�ص ��يل �س ��يد ال�ش ��هداء،
وكتائ ��ب ح ��زب الله ق ��رب منف ��ذي البو
كم ��ال والولي ��د الرابطي ��ن بي ��ن العراق
و�سوريا.
لكن في الن�صف الثاني من  ،2018ت�أكد
 بح�سب تقارير غربية -خزن الف�صائلل�ص ��واريخ بال�س ��تية ايراني ��ة داخ ��ل
مع�س ��كرات في بغ ��داد و�ص�ل�اح الدين،
وب ��د�أت حينها هجمات م�س ��تمرة داخل
العراق �ض ��د تلك المع�س ��كرات ،وو�صل
عدد الهجمات الى نحو  20هجوما.
وتوقعت م�ص ��ادر �سيا�س ��ية ان الق�صف
االمريك ��ي االخير ،هو "تحذيري" ،قبل
ان تتح ��ول المواجهة الى الداخل ،فيما
جنبت وا�ش ��نطن بتل ��ك الهجمة ،العراق
�أي ت�صعيد لتلك الف�صائل في الداخل.

�سيزور بغداد والنجف و�أور و�سهل نينوى و�أربيل

البابا فران�سي�س يف العراق ..احلدث الذي يرتقبه العامل عن كثب
 ترجمة /حامد احمد

�سيقوم البابا فران�سي�س في
� 5آذار القادم بزيارة ي�سجلها
التاريخ �ضمن زياراته لعدد
من البلدان وهذه المرة
�ستكون محطته العراق
وهي االولى لبابا فاتيكان
كاثوليكي ،وت�أتي في وقت
يكون فيه ال�شعب العراقي
ب�أم�س الحاجة الى �أمل
واهتمام خارجي ،انها زيارة
كان قد حلم باباوات قبله ب�أن
تط�أ قدمهم االر�ض والمكان
الذي ولد فيه نبي اهلل
ابراهيم �أبو االنبياء ومهد
الديانة الم�سيحية .

كان للباب ��ا فران�سي� ��س توا�ص�ل�ا م ��ع العراق
لفت ��رة م ��ن الزم ��ن ،فق ��د ق ��ام ع ��ام 2018
بتزكي ��ة بطري ��ارك الكني�س ��ة الكلدانية في
الع ��راق والعال ��م لوي� ��س �ساك ��و بمن�صب
كاردينال .وفي كان ��ون الثاني عام 2020
ا�ستقبل رئي� ��س الجمهوري ��ة برهم �صالح
ف ��ي مكتب ��ه بالفاتي ��كان ،وكان ذل ��ك اللقاء

ممهدا بدعوة البابا لزيارة العراق و�إبداء
الرغبة بتحقيقها .
وف ��ي خطابه خ�ل�ال تجمع �ضخ ��م لقدا�س
اقي ��م في �ساحة كاتدرائية القدي�س بطر�س
ف ��ي الفاتي ��كان ف ��ي �ش ��باط ،تح ��دث البابا
ب�شكل مبا�شر للعراقيين و�صلى من اجلهم
وم ��ن اجل العراق ،حيث قال "�أخاطبكم يا
�أهل العراق ،انا قريب منكم .بلدكم �س ��احة
معرك ��ة وحروب من كل جانب .انا �أ�ص ��لي
من اجلكم ،و�س� ��أدعو من اجل ال�س�ل�ام في
بلدكم ".
العراق اليوم يعتبر �ساحة معركة الرهاب
وف�س ��اد وتف�ش ��ي وباء كورونا وملي�شيات
وتدخالت خارجية ت�س ��عى ال�ض ��عافه بكل
الم�س ��تويات .رغم هذه التحديات فقد قرر
الباب ��ا القيام برحل ��ة لأربعة اي ��ام للعراق
يزور فيه ��ا عدة مناطق مختلف ��ة وذلك من
اج ��ل تعزي ��ز مب ��د�أ الت�س ��امح والتعاي� ��ش
ال�س ��لمي ف ��ي البل ��د وتعزي ��ز المكان ��ة
والطبيع ��ة التاريخي ��ة للم�س ��يحيين ف ��ي
العراق والعالم العربي .
الباب ��ا فران�س ��ي�س ال ��ذي يدعو ال ��ى ثقافة
التق ��ارب �سي�ص ��ل الع ��راق كحاج لل�س�ل�ام
ال ��ذي �س ��يعمل على تعزيز �ص ��لة التعاي�ش
م ��ا بي ��ن االقلي ��ة الم�س ��يحية ف ��ي البلد مع
الغالبية الم�سلمة.
"الكل ه ��م اخوة" هو العنوان الر�س ��مي
للرحل ��ة ،وان ال�ش ��عار الر�س ��مي لزي ��ارة
البابا �سيت�ض ��من بو�سترا للبابا مع حمامة
تطي ��ر ف ��وق نه ��ري دجل ��ة والف ��رات م ��ع
�صورتين لعلم الفاتيكان والعلم العراقي .
تقول الفورن بول�س ��ي ان الباب ��ا ي�أمل من
زيارت ��ه ان يكون راعيا لكل من ال�ش ��عبين
الم�س ��يحي والم�س ��لم ف ��ي الع ��راق الذي ��ن
عا�ش ��ا مراح ��ل ح ��روب متوالي ��ة وتجاهل
وعدم ا�ستقرار .الزيارة البابوية قد تكون

بمثابة م�ؤ�ش ��ر ن ��ادر على الوح ��دة في بلد
عرف دائما باالنق�سامات والتناحر .
جولة االربعة ايام من � 8 -5آذار �س ��تكون
اول رحل ��ة خارجي ��ة للباب ��ا من ��ذ مالزمته
منزله ف ��ي ت�ش ��رين الثاني  2019ب�س ��بب
اجراءات الوقاية من تف�شي وباء كورونا.
�سي�صل البابا اوال الى بغداد حيث �سيلتقي
برئي� ��س الجمهورية برهم �ص ��الح ومن ثم
يلتق ��ي بالمرجع الديني علي ال�سي�س ��تاني
ف ��ي النجف وبعده ��ا يذهب لزي ��ارة مكان
موق ��ع مولد النبي ابراهيم في مدينة �أور،
ثم يقوم بزيارة �س ��هل نين ��وى ليطلع على
مناط ��ق تواجد الم�س ��يحيين ومنه ��ا بلدة
قرة قو�ش التي تعر�ض ��ت وبل ��دات اخرى
مجاورة لاليزيديين الى هجمات م�سلحي
داع� ��ش وجرائم بحقهم ،ومن ثم في اربيل
.
كان الباب ��ا الراح ��ل ج ��ون ب ��ول الثاني قد
خط ��ط لزيارة مدين ��ة �أور في ع ��ام 2000
لتك ��ون منطلق ��ا لزي ��ارات اخ ��رى لالر�ض
المقد�س ��ة في ذلك العام ،ولكن تلك الزيارة
كان ��ت قد الغيت بعد تدهور المباحثات مع
رئي� ��س النظام ال�س ��ابق في حينها �ص ��دام
ح�س ��ين .خليفته البابا بيندكت ال�س ��اد�س
ع�ش ��ر تم ��ت دعوت ��ه فيم ��ا بع ��د م ��ن قب ��ل
الحكوم ��ة العراقية لزي ��ارة العراق ،ولكن
الظروف االمنية حالت دون الموافقة على
الدعوة .
االن وعلى الرغم من الهجمات ال�صاروخية
االخي ��رة ف ��ي اربي ��ل والتفجي ��رات
االنتحارية ف ��ي بغداد ،م ��ع تعر�ض البالد
لموجة تف�ش ��ي جدي ��دة لفايرو�س كورونا
وارتف ��اع ح ��االت اال�ص ��ابة بالمر�ض ،فان
البابا فران�س ��ي�س �س ��يحاول القي ��ام بما لم
يقم به �أي زعيم للكني�س ��ة الكاثوليكية من
قبله .

م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ق ��ال رئي� ��س الكني�س ��ة
الكاثوليكية الكلداني ��ة الكاردينال ،لوي�س
رافائيل �ساكو ،في حديث ل�صحيفة كورير
دي�ل�ا �س ��يرا االيطالي ��ة ب ��ان زي ��ارة البابا
فران�س ��ي�س للعراق من � 8 -5آذار �ستكون
بمثاب ��ة "ح ��دث ا�س ��تثنائي" بالن�س ��بة لما
يقارب من ن�صف مليون م�سيحي يعي�شون
في البلد.
وقال �ساكو ،الذي ن�صبه البابا فران�سي�س
ع ��ام  2018برتبة كاردينال" :كنا بانتظار
زي ��ارة يقوم بها بابا الفاتيكان للعراق منذ
عقود .نحن مت�شوقون كثيرا لهذه الزيارة
بعد كل �س ��نوات الظالم تل ��ك .زيارة البابا
للع ��راق تبعث بم�ؤ�ش ��ر للأم ��ل لي�س لبلدنا
فق ��ط ولي�س للطائف ��ة الم�س ��يحية فقط بل
لجميع منطقة ال�شرق االو�سط ".
وق ��ال �س ��اكو "انه �س ��ي�أتي ليق ��ول لنا بان
الدي ��ن اليفرقن ��ا ب ��ل عل ��ى العك� ��س ان ��ه
يوحدن ��ا� .ست�س ��اعد الزي ��ارة ف ��ي ايج ��اد
لغة ح ��وار ديني م�ش ��تركة ،البابا �س ��ي�أتي
ليخبرنا باننا جميعا اخوة ".
وقال �ساكو انه ال يعتقد بان البابا �سيكون
في خطر خالل تواجده في العراق ،م�ؤكدا
بقول ��ه "االج ��راءات االمني ��ة المتخ ��ذة
رائعة .وان داع�ش قد فقد قوته ".
وكان الكاردينال �ساكو اول من حفز البابا
فران�سي�س للقيام بزيارة للعراق وذلك عند
�أول لق ��اء به بعد يومين من تن�ص ��يبه بابا
للفاتيكان في عام  .2013وقال �ساكو "قال
الباب ��ا انه يتطلع لزي ��ارة بلدنا وهو مكان
انطالق النبي ابراهيم في رحلته .وعندما
قلت له بان في بلدنا تعر�ض ��ت  57كني�س ��ة
لهجوم و�س ��قط � 950ش ��هيدا ،ق ��ال لي انه
ي�شعر ب�ألم تجاهنا ".
عن� :صحيفة هيرالد ومجلة
فورن بول�سي

تعـزيـــ��ة
تتقدم م�ؤ�س�سة املدى

للإعالم والثقافة والفنون
أحر التعازي لعائلة الراحل ال�شخ�صية
ب� ِّ
الوطنية والتقدمية

جنيب حميي الدين

الذي تويف يف العا�صمة االردنية عمان بعد
م�سرية حافلة بالن�ضال واملواقف الوطنية
وخدمة العراق
الذكر الطيب للفقيد وال�صرب وال�سلوان
لعائلته وحمبيه
فخري كرمي

رئي�س م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون

محليات
منــــــــــــــــــــــــ
خارج بغداد

 مي�سان تدق ناقو�س خطر
الجائحة
ح ّذر مدير عام �صح ��ة مي�سان علي حممود العالق ،من
خ ��روج جائح ��ة كورونا ع ��ن ال�سيط ��رة يف املحافظة،
داعي� � ًا املواطن�ي�ن �إىل الت ��زام منازله ��م واخلروج فقط
عند ال�ضرورة.
وقال بيان للدائرة �إن «العالق وجه املواطنني ب�ضرورة
التزام ال�شروط الوقائية هذه الفرتة لغر�ض ال�سيطرة
عل ��ى تف�شي مر� ��ض فايرو�س كورون ��ا لتجنب ما حدث
ويحدث الآن يف املحافظات املجاورة من زيادة خميفة
ب�إع ��داد الإ�صابات وارتفاع احل ��االت احلرجة الراقدة
يف امل�ست�شفيات».
وح ّذر العالق« ،من انت�شار الفايرو�س وعدم ال�سيطرة
علي ��ه يف الأيام املقبلة م ��ا مل يلتزم املواطنون ،رغم كل
اال�ستع ��دادات للموجة الثانية من الوب ��اء التي بد�أتها
دائ ��رة �صحة مي�سان منذ وقت مبكر لتهيئة م�ؤ�س�ساتها
ال�صحي ��ة ال�ستقب ��ال وفح� ��ص ومعاجل ��ة امل�صاب�ي�ن
ومالم�سيهم».
ً
ودعا مدير الدائرة ،وفق� �ا للبيان« ،القوات االمنية اىل
اتخ ��اذ جمي ��ع الإج ��راءات ال�صارم ��ة لتطبي ��ق احلظر
واحلفاظ على �سالمة املواطنني».

 كربالء ت�شدّ د الرقابة على
المنتجات

�أعلن دائ ��رة �صحة كربالء� ،أم�س اجلمع ��ة ،عن ت�شديد
�إجراءاته ��ا الرقابي ��ة يف ال�سيط ��رات اخلارجي ��ة
والأ�سواق واملحال التجارية.
وقال مدي ��ر �شعبة الرقاب ��ة ال�صحية يف ق�س ��م ال�صحة
العام ��ة لدائ ��رة �صحة كرب�ل�اء ،كرار ج ��واد العبا�سي،
يف بي ��ان� ،إن «الفرق الرقابية ال�صحي ��ة بقطاع املركز،
وم ��ن خ�ل�ال جوالته ��ا الرقابي ��ة ،الت ��ي �شمل ��ت معظم
�أحياء املدينة ،متكنت من �ضبط و�إتالف كميات كبرية
م ��ن امل ��واد الغذائية ال�صلب ��ة وال�سائلة غ�ي�ر ال�صاحلة
للإ�ستهالك الب�شري».
ولف ��ت �إىل �إن ��ه «مت ت�شديد الإج ��راءات يف ال�سيطرات
اخلارجي ��ة ،ومنع دخول املواد الغذائي ��ة الفا�سدة � ،أو
املخالف ��ة للموا�صف ��ات القيا�سي ��ة العراقي ��ة ،مب ��وازاة
تكثي ��ف احلم�ل�ات الرقابي ��ة والتوعوي ��ة يف الأ�سواق
واملحال التجارية».
و�أ�ض ��اف العبا�س ��ي� ،إن «الكميات املُ�ص ��ادرة واملُتلفة،
بلغ ��ت (  )3850كغ ��م م ��ن امل ��واد الغذائي ��ة ال�صلب ��ة،
و( ) 2343ل�ت�ر ًا م ��ن امل ��واد ال�سائل ��ة غ�ي�ر �صاحل ��ة
لال�ستهالك الب�ش ��ري ،عازي ًا �سبب �إتالفه ��ا لإنتهاء مدة
�صالحيتها و�سوء خزنها».

 وزيرة الهجرة تطلق توجيه ًا
من الأنبار

�أكدت وزي ��رة الهجرة واملهجرين �إيف ��ان فائق جابرو،
�أم� ��س� ،ضرورة العمل على توفري م� ��أوى جديد للأ�سر
النازحة التي هدمت دورها �إبان �سيطرة «داع�ش» على
مناطقهم.
وذكرت الوزارة يف بيان �أن وزيرة الهجرة واملهجرين
�إيف ��ان فائق جابرو زارت «جممع ال ��دور واطئة الكلفة
يف املدينة ال�سياحية �شمايل ق�ضاء الفلوجة ،والتي مت
توزيعه ��ا من قبل احلكومة املحلية ب�ي�ن �شرائح الأ�سر
اله�شة والفقراء والأرامل م ��ن النازحني ،ان�سجام ًا مع
خط ��ة ال ��وزارة يف م�ساعدة وا�سته ��داف الأ�سر الأكرث
ه�شا�ش ��ة يف توف�ي�ر ال�سك ��ن له ��م وم�ساعدته ��م نتيجة
الظروف املادية ال�صعبة التي يعي�شونها».
و�أك ��دت جابرو�« ،ض ��رورة العم ��ل على توف�ي�ر م�أوى
جديد للأ�سر النازح ��ة التي هدمت دورها �إبان �سيطرة
ع�صاب ��ات الظالم الداع�شية عل ��ى مناطقهم �سنة ٢٠١٤
كم ��ا يح�ص ��ل الي ��وم م ��ن خ�ل�ال بن ��اء جممع ��ات له ��م
وبالتع ��اون والتن�سيق م ��ع �إحدى املنظم ��ات الدولية،
�إ�ضافة اىل العمل عل ��ى دجمهم مع املجتمعات الأ�صلية
وحماول ��ة خلق جمتمع واحد وتذلي ��ل العقبات �أمامهم
اىل جانب توزيع امل�شاريع ال�صغرية للأ�سر التي فقدت
م�صادر قوتها �إبان �أزمة النزوح الكبرية التي حدثت».

 حمل��ة تفتي���ش وا�س��عة ف��ي
�صالح الدين

�أعلن ��ت قيادة �شرطة �صالح الدي ��ن� ،أم�س اجلمعة ،عن
تنفيذ حملة تفتي�ش وا�سعة ملالحقة املتهمني املطلوبني
للق�ضاء يف املحافظة.
القي ��ادة قال ��ت يف بي ��ان� ،إن «مف ��ارز مديري ��ة �شرط ��ة
حمافظ ��ة �صالح الدي ��ن واملن�ش�آت نف ��ذت حملة تفتي�ش
وا�سعة ملالحقة املتهمني املطلوبني للق�ضاء».
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن « املفارز متكنت م ��ن �إلقاء القب�ض
عل ��ى ( )٦متهم�ي�ن مب ��واد قانونية خمتلف ��ة و�أُودعتهم
التوقيف توزع ��وا على �أق�ضية اال�سحاقي وال�ضلوعية
وبلد و�سامراء والدجيل متهيد ًا لإحالتهم اىل الق�ضاء».
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المهربة
م�صادرة مئات الأطنان من المحا�صيل الزراعية والمواد الغذائية ُ

الزراعة تخاطب الإقليم وتطلب الم�ساندة:
الخ�سائر كبيرة ..والتهريب م�ستمر!
 بغداد  /املدى
دع ��ت وزارة الزراع ��ة يف احلكوم ��ة
االحتادي ��ة� ،أم� ��س� ،إقلي ��م كرد�ست ��ان اىل
ع ��دم ال�سماح بدخ ��ول املنتج ��ات الزراعية
املتوفرة حملي ًا و املمنوعة من اال�سترياد.
و�أك ��د الناط ��ق الر�سم ��ي لل ��وزارة حمي ��د
النايف يف بيان ،تلق ��ت (املدى) ن�سخة منه
�أن «دخ ��ول املنتج ��ات الزراعي ��ة النباتي ��ة
واحليواني ��ة ب�ش ��كل تهريب �أث ��ر �سلب ًا على
حماي ��ة املنت ��ج الزراع ��ي املحل ��ي» ،م�شري ًا
�إىل �أن «دخ ��ول حم�ص ��ويل الطماط ��م
والبطاط ��ا يف ه ��ذا الوق ��ت حتدي ��د ًا وهما
يف ذروة �إنتاجهم ��ا �أثر �سلب ًا على الفالحني
واملزارعني و�س ّب ��ب خ�سائر كبرية وخا�صة
ملزارعي الطماطم يف الب�صرة».
و�أو�ضح �أن «ذل ��ك له انعكا�سات �سلبية على
تطوير القط ��اع الزراعي» ،داعي� � َا «حكومة
�إقلي ��م كرد�ست ��ان اىل منع دخ ��ول املنتجات
الزراعي ��ة املمنوع ��ة م ��ن اال�ست�ي�راد ع�ب�ر
املنافذ الواقعة �ضمن م�س�ؤوليتها».
و�أك ��د عل ��ى «�ض ��رورة تطبي ��ق الروزنام ��ة
الزراعي ��ة م ��ن �أجل حماية املنت ��ج املحلي»،
مبين ًا �أن «العراق وح ��دة اقت�صادية واحدة
مما يتطلب تطبيق الروزنامة الزراعية يف
جمي ��ع حمافظات ��ه» ،مثمن� � ًا «دور الأجه ��زة
الأمني ��ة ملا تقوم ب ��ه من جه ��ود يف متابعة
املنتج ��ات الزراعي ��ة املهرب ��ة يف الأ�س ��واق
وع�ل�اوي اخل�ضر ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ال�سيطرات
املحاذية حلدود �إقليم كرد�ستان».
ودعا «الأجه ��زة الأمنية مبوا�صلة اجلهود
بغي ��ة متابعة امل ��واد املُهربة من �أجل حماية

املنتج املحلي».
وعل ��ى �صعي ��د ذي �صل ��ة� ،أعلن ��ت وزارة
الزراع ��ة� ،أم� ��س ،عن �ضبط مئ ��ات الأطنان
م ��ن املحا�صي ��ل الزراعية وامل ��واد الغذائية
املُهرب ��ة �إىل داخ ��ل الع ��راق ،م ��ن امل ��واد
املمنوع ��ة م ��ن اال�ست�ي�راد يف خمتل ��ف
املحافظات.
وذك ��رت ال ��وزارة يف بي ��ان ورد لـ(املدى)،
�أن اجله ��ات الأمني ��ة داهم ��ت ع�ل�اوي
اخل�ض ��ار واملراك ��ز الت�سويقي ��ة يف ع ��دة
حمافظ ��ات �ضم ��ن خط ��ة حماي ��ة املنت ��ج
الوطن ��ي ،و�ضبط ��ت يف عل ��وة خ�ض ��ار
خ ��ان التمر مبحافظ ��ة كرك ��وك� ،أطنان ًا من
امل ��واد املمنوع ��ة ومنها اخلي ��ار والطماطم
امل�ستوردة واتخذت الإج ��راءات القانونية
بحق �أ�صحابها.
و�أ�ضاف ��ت �أنها حج ��زت مئ ��ات الأطنان من
البي� ��ض والدج ��اج املُه ��رب يف ال�سيطرات
واملناف ��ذ احلدودية ملختل ��ف املحافظات من
خ�ل�ال �إج ��راءات ا�ستباقية وخط ��ط دقيقة
وفعال ��ة للحد م ��ن دخ ��ول امل ��واد الزراعية
املمنوعة من اال�سترياد.
و�أ�ش ��ارت ال ��وزارة �إىل �أن اجلهات الأمنية
يف حمافظ ��ة نينوى ،قام ��ت بحجز �شاحنة
حتم ��ل  2000كارتون من الدجاج املهرب
واملمنوع من اال�سترياد برازيلي املن�ش�أً.
و�أكدت �أن ه ��ذه احلمالت ت�أتي لدعم املنتج
املحل ��ي ،وت�شجي ��ع �أ�صح ��اب امل�شاري ��ع
الزراعية لال�ستمرار بعملهم الزراعي وذلك
بعد اخل�سارات الكب�ي�رة التي تعر�ضوا لها
ج ��راء �إغ ��راق ال�س ��وق املحل ��ي باملنتجات
املُهربة وغري ال�صاحلة لال�ستهالك الب�شري.

ب�ساتين ديالى تخو�ض  4معارك وتفقد ِخيرة نخيلها
 متابعة  /املدى

خا�ضت الب�ساتين التي كانت
ت�ؤمن رزق نحو � 10آالف عائلة
قبل � ،2003أربع معارك منذ
ذلك التاريخ حتى اليوم،
انتهت بتدمير مئات الدونمات
من ب�ساتين النخيل ،في
محافظة ديالى.

وب�ّي�نّ « ،فقدت الب�ساتني خ�ل�ال هذه احلقبة
خ�ي�رة �أ�شجاره ��ا يف مناطق جن ��وب بهرز
والوق ��ف و�شم ��ال املقدادي ��ة بالإ�ضافة �إىل
مناطق �أخرى».
وتعد مناطق جنوب بهرز ،والوقف و�شمال
املقدادي ��ة بالإ�ضاف ��ة �إىل مناط ��ق حو� ��ض
دي ��اىل م ��ن �أك�ب�ر املناط ��ق عل ��ى م�ست ��وى
املحافظ ��ة يف زراعة النخي ��ل بل هي عبارة
ع ��ن غاب ��ات مرتامي ��ة وكب�ي�رة ج ��د ًا تنتج
�سنوي� � ًا �آالف الأطن ��ان م ��ن خمتل ��ف �أنواع
التمور العراقية.
و�أ�شار �إىل �أن «م�ساحة ب�ستانه تقدر ب12
دومن� � ًا التهم ��ت احلرائ ��ق ن�صفه ��ا تقريب� � ًا
خا�ص ��ة و�أن بع�ض الأ�شج ��ار عمرها ي�صل
اىل � 80-70سن ��ة وكل واحدة منها حتمل
ذك ��رى خا�ص ��ة يف قلبه» ،م�ؤك ��د ًا ب�أنه عازم

«على �إعادة �إحياء ما التهمته النريان».
�أم ��ا رئي� ��س احت ��اد اجلمعي ��ات الفالحي ��ة
يف دي ��اىل رعد التميم ��ي فقد �أ�ش ��ار اىل �أن
«املحافظة فقدت بالفع ��ل م�ساحات �شا�سعة
من ب�ساتني النخيل بعد  ،»2003الفت ًا اىل
�أن «عام�ل ً�ا �آخر ب ��رز يف ال�سنوات الأخرية
وت�سب ��ب يف الق�ضاء عل ��ى م�ساحات لي�ست
�صغ�ي�رة م ��ن الب�سات�ي�ن ،وه ��و عملي ��ات
التجري ��ف ال�ستثم ��ار الأرا�ض ��ي يف قط ��اع
الإ�س ��كان والتج ��ارة كما ح ��دث يف بعقوبة
ومناطق �أخرى».
و�أ�ض ��اف التميم ��ي� ،أن «�إغ ��راق الأ�س ��واق
بالتم ��ور امل�ست ��وردة وع ��دم وج ��ود دع ��م
حكوم ��ي ملل ��ف النخي ��ل بالإ�ضاف ��ة اىل
العوام ��ل الأخ�ي�رة ه ��ي م ��ن �ساهم ��ت يف
تقلي� ��ص م�ساح ��ة الب�سات�ي�ن يف دي ��اىل

مبع ��دالت عالي ��ة بعد  2003لك ��ن ال يوجد
لدين ��ا خارطة حت� �دّد حج ��م اخل�سائر ولكن
يف كل الأحوال كبرية جد ًا».
و�شكل �إغراق الأ�سواق بالتمور امل�ستوردة
�ضرب ��ة قا�سي ��ة للمنتج املحلي ال ��ذي ميتاز
بجودت ��ه العالي ��ة �إال �أن �ضع ��ف الت�سوي ��ق
�أ�سه ��م يف �ض ��رر بال ��غ ل ��ه يف ال�سن ��وات
املا�ضية.
فيم ��ا �أ�ش ��ار رئي� ��س اللجن ��ة الزراعي ��ة يف
جمل�س دي ��اىل ال�ساب ��ق ،حق ��ي اجلبوري،
اىل �أن «املحافظة فقدت من  30%-25من
م�ساح ��ة الب�ساتني بع ��د  ،»2003الفت ًا اىل
�أن «اال�ضطراب ��ات الأمني ��ة ه ��ي تقف وراء
جمزرة النخي ��ل يف املحافظة كونه ��ا �سبب ًا
يف ه�ل�اك اجل ��زء الأك�ب�ر من النخي ��ل لأنها
دفعت اىل هجرة ون ��زوح املزارعني رافقها

يق ��ف الفالح عل ��وان الزيدي ،ق ��رب ب�ستان
توارثت ��ه عائلت ��ه من ��ذ  100ع ��ام تقريب� � ًا،
وق ��د التهمته ن�ي�ران حريق كب�ي�ر قبل �أكرث
من �أربع ��ة �أ�شهر يف �أط ��راف بعقوبة مركز
حمافظ ��ة دي ��اىل ،ويقول �إن «دي ��اىل ب�شكل
عام تتميز باحتوائها على م�ساحات �شا�سعة
م ��ن ب�سات�ي�ن النخي ��ل والت ��ي ت�ص ��ل �إىل
�أكرث م ��ن � 80ألف دومن ورمب ��ا �أكرب لكنها
بع ��د  2003تعر�ض ��ت اىل انتكا�س ��ة م�ؤملة
ب�سب ��ب اال�ضطرابات الأمني ��ة الدامية التي
�سببت هجرة �آالف املزارعني بالإ�ضافة �إىل
اجلفاف احل ��اد والآفات الزراعية ثم جاءت
احلرائق الكبرية لتلتهم �أجزا ًء لي�ست قليلة
من الب�ساتني».
و�شه ��دت دي ��اىل خ�ل�ال �أع ��وام -2018
 2020ن�سب� � ًا عالية ج ��د ًا للحرائق و�صلت
اىل املئ ��ات �أغلبه ��ا يف املناط ��ق الزراعي ��ة
والتهم ��ت ع�ش ��رات الدومنات م ��ن ب�ساتني
النخيل بع�ضها �أقدم ب�ساتني دياىل.
و�أ�ض ��اف الزيدي� ،أن «نخي ��ل دياىل خا�ض
 4مع ��ارك �شر�سة بعد  ،»2003يف �إ�شارة
منه اىل الآف ��ات واال�ضطراب ��ات واجلفاف
واحلرائق.

بروز الآفات».
و�أ�ض ��اف اجلبوري� ،أن «متور دياىل تتميز
بتنوعه ��ا وهناك �أكرث م ��ن � 35صنف ًا نادر ًا
عل ��ى م�ست ��وى الع ��راق �أبرزه ��ا القرنف ��ل
الأ�س ��ود ال ��ذي ه ��و الأغل ��ى عل ��ى م�ستوى
الب�ل�اد وي�ص ��ل �سع ��ره اىل �25أل ��ف دينار
للكغم الواحد بالإ�ضافة اىل وجود �أ�صناف
�أخرى».
اىل ذلك بني النائب م�ضر الكروي �أن «قطاع
النخيل يف دي ��اىل يُ�شكل م�صدر رزق لأكرث
م ��ن � 10آالف �أ�س ��رة قب ��ل  ،2003لكنه ��ا
تقل�صت بن�سب ح ��ادة ب�سبب اال�ضطرابات
واجلف ��اف والتجري ��ف والآف ��ات الزراعية
بالإ�ضاف ��ة اىل تداعي ��ات �إغ ��راق الأ�س ��وق
بالتم ��ور امل�ست ��وردة م ��ا �أدى اىل هج ��رة
للمزارع�ي�ن ملهن ��ة الآب ��اء والأج ��داد وت ��رك
م�ساح ��ات كب�ي�رة م ��ن النخي ��ل مل�صريه ��ا
املجهول».
و�أ�ضاف الكروي� ،أن «املو�سم احلايل �شكل
ب ��ادرة مهمة يف �إحي ��اء ب�ساتني النخيل يف
دي ��اىل عندم ��ا فت ��ح الت�صدي ��ر م ��ا �أدى اىل
حت�سن مل ��ف الإيرادات املالي ��ة للكثريين»،
م�ؤك ��د ًا ب� ��أن «التمور ميك ��ن �أن تتحول اىل
قط ��اع اقت�ص ��ادي كب�ي�رة يدف ��ع اىل �إحياء
مناط ��ق وا�سع ��ة بع ��د ه�ل�اك ب�ساتينه ��ا يف
ال�سنوات املا�ضية».
و�أ�ش ��ار حي ��در املن ��دالوي ع�ض ��و جمل� ��س
ناحي ��ة منديل ال�سابق (�ش ��رق بعقوبة) اىل
�أن «هن ��اك حق ��و ًال وم ��زارع خا�ص ��ة ب ��د�أت
ب�إنت ��اج ف�سائل النخيل ع ��ن طريق الزراعة
الن�سيجي ��ة وه ��ي جترب ��ة رائ ��دة �أ�سهم ��ت
يف توف�ي�ر مئ ��ات الف�سائ ��ل م ��ن الأ�صناف
النادرة».
و�أ�ضاف املندالوي �أن «بروز الت�صدير دفع
اىل خل ��ق م ��ا ن�سمي ��ه امل ��زارع النموذجية
للنخي ��ل باالعتم ��اد عل ��ى �أ�صن ��اف ن ��ادرة
ج ��د ًا وهذا يعط ��ي بارقة ام ��ل يف �أن تكون
بداي ��ة لتعوي�ض جم ��زرة النخيل يف دياىل
التي د ّم ��رت �آالف الدومن ��ات يف ال�سنوات
املا�ضية».

�أكثر من � 100ألف طالب لج�أوا �إلى الجامعات الأهلية
 بغداد  /املدى
�أك ��د وزي ��ر التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث
العلم ��ي نبي ��ل كاظ ��م عب ��د ال�صاح ��ب �أن
اجلامع ��ات والكليات الأهلي ��ة ا�ستوعبت
�أك�ث�ر من مئة و�أثني ع�شر �ألف طالب لهذا
الع ��ام الدرا�س ��ي من خمرج ��ات الدرا�سة
الإعدادي ��ة وقدم ��ت ث�ل�اث �آالف ومئت�ي�ن
وثالث ��ة و�أربع�ي�ن مقع ��د ًا درا�سي� � ًا �ضمن
املنح ��ة املجاني ��ة يف كلي ��ات املجموع ��ة
الطبية.
وث ّم ��ن عب ��د ال�صاح ��ب عن ��د ح�ض ��وره

اجتم ��اع الهي� ��أة العام ��ة للجامع ��ات
والكلي ��ات الأهلي ��ة دور ه ��ذه امل�ؤ�س�سات
يف دعم حرك ��ة التعليم العايل يف العراق
عرب احت�ض ��ان ( )112507من خمرجات
الإعدادية له ��ذا العام املل ��يء بالتحديات
وتوف�ي�ر ( )3243مقع ��د ًا درا�سي ًا مدفوع
الثم ��ن �ضمن املنحة املجاني ��ة للقبول يف
كليات املجموعة الطبية.
ووج ��ه وزير التعليم بع ��دد من امل�سارات
املهم ��ة التي منها ت�شجيع البحث والن�شر
العلم ��ي يف املج�ل�ات العاملي ��ة الر�صين ��ة
وتعزيز مكانة اجلامعات يف الت�صنيفات

العاملي ��ة ورف ��د املخت�ب�رات بامل�ستلزمات
العلمي ��ة والتوجه نح ��و مذكرات التفاهم
والتو�أم ��ة م ��ع امل�ؤ�س�س ��ات الر�صينة يف
الع ��امل وا�ستكم ��ال الرتقي ��ات العلمي ��ة
للمالكات التدري�سية.
وح ��ث عل ��ى التك ّي ��ف م ��ع متغ�ي�رات
الظ ��رف الراه ��ن وتوف�ي�ر م�ستلزم ��ات
التح � ّ�ول الرقم ��ي للمعرف ��ة وا�ستح ��داث
التخ�ص�ص ��ات الن ��ادرة على وف ��ق حاجة
ال�س ��وق ومراع ��اة خ�صو�صي ��ة احل ��رم
اجلامع ��ي و�ضم ��ان حق ��وق التدري�سيني
�ضم ��ن عق ��ود قانونية معتم ��دة وتطوير

العم ��ل الإداري والتع ��اون م ��ع مفو�ضية
االنتخاب ��ات يف �إجن ��از �صح ��ة ال�صدور
للوثائق الدرا�سية.
ويف ه ��ذا ال�سي ��اق �أكد وزي ��ر التعليم �أن
الوزارة ودوائره ��ا املخت�صة عاكفة على
تقيي ��م �أداء اجلامع ��ات والكليات الأهلية
�ضم ��ن مهمته ��ا الت ��ي ر�سمها قان ��ون رقم
 25ل�سن ��ة  2016فيم ��ا ك�ش ��ف رئي� ��س
جهاز الإ�شراف والتقييم العلمي الأ�ستاذ
الدكت ��ور �ص�ل�اح الفت�ل�اوي ع ��ن ت�شكيل
جلان متع ّددة لتقييم �أداء تلك امل�ؤ�س�سات
على وفق متطلبات الر�صانة العلمية.

رياضة

العدد ( )4883ال�سنة الثامنة ع�شرة  -ال�سبت (� )27شباط 2021
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

الهن��د ترف���ض طل��ب م��درب الوطن��ي بلق��اء الأ�سود ف��ي دبي
��� س��وري��ا والأردن و�أوك���ران���ي���ا ت��ج� ّه��ز ال��ب��ح��ري��ن لت�صفيات ال��م��ون��دي��ال
 بغداد  /حيدر مدلول  
رف� ��ض االحت ��اد الهن ��دي لك ��رة الق ��دم
طلب ال�س ��لوفيني �سريت�شكو كاتانيت�ش
بلق ��اء منتخب ��ه الأول ملنتخبنا الوطني
يف مب ��اراة دولي ��ة ودي ��ة يوم التا�س ��ع
والع�ش ��رين من �شهر �آذار املقبل مبدينة
دب ��ي الإماراتي ��ة �ض ��من ا�س ��تعداداته
خلو� ��ض اجل ��والت الث�ل�اث الأخ�ي�رة
بالت�ص ��فيات الآ�س ��يوية امل�ش�ت�ركة
امل�ؤهّ ل ��ة اىل ك�أ� ��س الع ��امل  2022يف
قط ��ر وك�أ� ��س �آ�س ��يا  2023يف ال�ص�ي�ن
الت ��ي م ��ن امل�ؤ ّمل �أن جتري خالل �ش ��هر
حزي ��ران املقب ��ل بطريق ��ة التج ّمع وفق
اج ��راءات احرتازية ووقائية �ص ��ارمة
للحف ��اظ عل ��ى �س�ل�امة اجلمي ��ع م ��ن
ال�س�ل�الة اجلدي ��دة بفايرو� ��س كورونا
امل�س ��تجد (كوفيد )-19الت ��ي اجتاحت
عدد كبري من الدول يف القارة ال�صفراء
منذ منت�صف �شهر كانون الأول . 2020
وجاء الرف�ض الهندي بنا ًء على م�شورة
م ��ن امل ��درب الكرواتي ايغور �ش ��تيمال
ال ��ذي ّ
ف�ض ��ل مواجهة منتخب ��ه لنظريه
الإمارات ��ي لك ��رة القدم يف الي ��وم ذاته
�ض ��من مع�س ��كره التدريب ��ي اخلارج ��ي
الذي �س ��ينطلق يف مدينة دب ��ي اعتبار ًا
من ي ��وم اخلام�س ع�ش ��ر من �ش ��هر �آذار
املقب ��ل يف بروف ��ة جتريبي ��ة ثاني ��ة ل ��ه
بعد الأوىل التي �س ��تكون م ��ع املنتخب
ال ُعم ��اين لك ��رة الق ��دم ي ��وم اخلام� ��س
والع�ش ��رين من ال�ش ��هر نف�س ��ه حيث �أن
�أ�س ��لوب لعبهم ��ا يت�ش ��ابه م ��ع �أ�س ��لوب
لع ��ب املنتخ ��ب القط ��ري لك ��رة الق ��دم
مت�ص� �دّر املجموع ��ة اخلام�س ��ة ال ��ذي
�س ��يلعب معه خالل التجمع الذي �سيقام
بالعا�ص ��مة القطري ��ة الدوح ��ة خ�ل�ال
الف�ت�رة من احلادي والثالثني من �ش ��هر
�أي ��ار ولغاي ��ة اخلام�س ع�ش ��ر من �ش ��هر
حزي ��ران  2021اىل جان ��ب مباراتي ��ه
م ��ع باك�س ��تان وبنغالدي� ��ش �أم�ل ً�ا يف
الت�أهّ ��ل كثال ��ث باملجموع ��ة اخلام�س ��ة
ليك ��ون �ض ��من �أف�ض ��ل �أ�ص ��حاب املركز

منتخبي طاجيك�ستان يف العا�صمة
دو�شنبه وجيبوتي بالعا�صمة القطرية
الدوحة لعدم اال�ستفادة الفنية منهما
وك��ذل��ك ط�ل��ب االحت ��اد ال�ك��وي�ت��ي لكرة
القدم ب�إمكانية اللعب مع ال�ع��راق يف
مدينة دبي الإماراتية بد ًال من الكويت
خالل �أيام الفيفا دي ب�شهر �آذار املقبل
وال�سيما بعد نقل مع�سكره التدريبي
اىل مدينة دب��ي الإم��ارات �ي��ة باالتفاق
م��ع االحت � ��اد ال�ل�ب�ن��اين
لكرة القدم لإجراء
ب��روف��ة جتريبية
ي � � ��وم ال� �ت ��ا�� �س ��ع
وال �ع �� �ش��ري��ن من
ال�شهر نف�سه .

الثال ��ث باملجموع ��ات الثماني ��ة بالدور عل ��ى رغب ��ة كاتانيت� ��ش خالل املع�س ��كر
الث ��اين الت ��ي �ست�ش ��ارك �ض ��من جتم ��ع التدريبي الثاين مبدينة دبي الإماراتية
ال ��دور الإق�ص ��ائي الأخ�ي�ر امل�ؤهّ ��ل اىل خالل الفرتة من التا�س ��ع ع�ش ��ر ولغاية
الن�سخة الثامنة ع�شرة من بطولة ك�أ�س الثالث�ي�ن م ��ن �ش ��هر �آذار املقب ��ل يف
�آ�س ��يا لك ��رة الق ��دم الت ��ي �س ��تجري يف �إط ��ار التح�ض�ي�رات النهائي ��ة خلو� ��ض
ال�ص�ي�ن خالل املدة من ال�س ��اد�س ع�ش ��ر املواجهات الثالث �أمام منتخبات هونغ
م ��ن حزي ��ران ولغاي ��ة ال�س ��اد�س ع�ش ��ر كون ��غ وكمبودي ��ا و�إيران �ض ��من الدور
م ��ن متوز  2023مب�ش ��اركة  24منتخب ًا الثاين حل�س ��اب املجموعة الثالثة الذي
فقط .
�سيقام بطريقة التج ّمع للمدة من الثالث
ولغاية اخلام�س ع�شر من �شهر حزيران
ات�صاالت مك ّثفة
املقبل يف بلد �سيتم الك�شف عنه من قبل
وك ّثف ��ت الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احت ��اد جلن ��ة امل�س ��ابقات باالحت ��اد الآ�س ��يوي
كرة القدم ات�ص ��االتها مع �ش ��ركة اي�ست لكرة القدم منت�ص ��ف ال�ش ��هر املقبل بعد
�سبورت�س الريا�ضية ال�سويدية العاملية �أن يتم ت�س ��لم طلبات ال�ضيافة حتى يوم
املتخ�ص�صة ب�ش�ؤون كرة القدم من �أجل اخلام�س من ال�شهر نف�سه وفق ًا ل�شروط
ّ
ت�أمني �إقامة مبارات�ي�ن دوليتني ودّيتني وتعليم ��ات مت �إر�س ��الها اىل احت ��ادات
للمنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم بن ��ا ًء الع ��راق والبحرين و�إي ��ران وكمبوديا

برازيلي يدخل مو�سوعة غيني�س بتدريب
الأحمر الديواين !

وهونغ كونغ .
و�ساهم فر�ض املزيد من قيود ال�سفر
من قبل ال�سلطات الفيتنامية يف ظل
تزايد ّ
تف�شي جائحة كورونا امل�ستجد
ال�صحي
ال�سريع وزيادة مدّة احلجر
ّ
املفرو�ض على مواطنيها يف تقدمي
احت���اد ب�لاده��ا ع��ن ع ��دم خو�ض
م� �ب ��اراة دول� �ي ��ة م ��ع امل�ن�ت�خ��ب
ال��وط�ن��ي ل �ك��رة ال �ق��دم ي��وم
الثالثني م��ن �شهر
�آذار امل �ق �ب��ل
ع� �ل ��ى م �ل �ع��ب
ج��ذع النخلة
ب � ��امل � ��دي� � �ن � ��ة
ال��ري��ا� �ض �ي��ة يف حم��اف �ظ��ة ال �ب �� �ص��رة
وع���دم ح���ص��ول م��واف �ق��ة ر��س�م�ي��ة من
قبل �سريت�شكو كاتانيت�ش على لقاء

 بغداد  /املدى
دخ ��ل الربازيل ��ي لو�س ��يانو �س ��وري�س مو�س ��وعة غيني� ��س
للأرق ��ام القيا�س ��ية ب ��دوري الكرة املمت ��از للمو�س ��م -2020
 2021بع ��د �أن �أ�ص ��بح خام� ��س مدرب يتوىل الأ�ش ��راف على
رئا�س ��ة امل�ل�اك التدريب ��ي للفري ��ق الأول لك ��رة الق ��دم بنادي
الديوانية الريا�ضي �إثر �أتفاقه مع الرئي�س ح�سني علي كرمي
العنكو�شي ملدة مو�سم ون�صف خلالفة املدرب ال�سابق �سمري
كاظم الذي ّ
مت فك االرتباط معه بعد اخل�سارة من جاره فريق
النج ��ف لك ��رة القدم بنتيج ��ة ( )2-0يف املب ��اراة التي جرت
عل ��ى ملعب النجف الدويل �ض ��من مناف�س ��ات اجلولة الأوىل
م ��ن مرحلة الإي ��اب تراجع بعده ��ا اىل املركز احلادي ع�ش ��ر
بالرتتيب بر�صيد  23نقطة خلف فرق القوة اجلوية املت�صدر
وال ��زوراء الو�ص ��يف وال�ش ��رطة والنج ��ف ونف ��ط الو�س ��ط
وزاخو والنفط ونفط مي�سان و�أمانة بغداد والكرخ .
و�س ��يت�ألف امل�ل�اك التدريبي امل�س ��اعد للمدرب لو�س ��يانو كال
من مواطنه كلودا ماتيو�س و�س ��عيد حم�س ��ن ومالك فيوري
وعبا� ��س لعيبي م ��درب اللياق ��ة البدنية ونبيل ع ��واد مدرب
حرا� ��س املرم ��ى والربازيلي مارل ��ون روبريت حمل�ل ً�ا فني ًا
حي ��ث م ��ن امل�ؤم ��ل �أن ي�ص ��لوا اىل حمافظ ��ة الديوانية يوم
الأربعاء املقبل للمبا�ش ��رة بقيادة الوح ��دات التدريبية التي
�ستكون على ملعب الإدارة املحلية باملحافظة طموح ًا بقيادة
الفري ��ق من عل ��ى املدرجات يف اجلول ��ة الثالثة م ��ن مرحلة
الإياب �أمام �ض ��يفه فريق الكرخ يف نهاية الأ�سبوع اجلاري،
فيما �سيكون م�ساعده �س ��عيد حم�سن على دكة االحتياط يف
امللعب وبذلك �أ�ص ��بح لو�س ��يانو خام�س مدرب يقود الأحمر
الدي ��واين بع ��د ح ��ازم �ص ��الح و�س ��عد حافظ وق�ص ��ي منري
و�س ��مري كاظ ��م وثاين م ��درب �أجنب ��ي يتواج ��د يف الدوري

تح�ضيرات البحرين

ومن جهته �أكد االحت ��اد البحريني
لك ��رة الق ��دم �أن منتخب ��ه �س ��يواجه
�ش ��قيقيه ال�س ��وري والأردين يومي
الع�ش ��رين واخلام� ��س والع�ش ��رين
م ��ن �ش ��هر �آذار املقب ��ل يف العا�ص ��مة
البحريني ��ة املنام ��ة بن ��ا ًء عل ��ى رغب ��ة

ال�شباب تدعم جهود الهيئة الم�ؤقتة للجنة الأولمبية
 بغداد  /املدى
�أك ��د وزي ��ر ال�ش ��باب والريا�ض ��ة عدن ��ان
درجال دعم ��ه لعمل اللجن ��ة امل�ؤقتة لإدارة
العم ��ل الأوملب ��ي يف الع ��راق و�ص ��و ًال اىل
انتخاب ��ات �ش ��فافة ينبث ��ق عنه ��ا مكت ��ب
تنفيذي جديد يقود اللجنة الأوملبية خالل
ال�س ��نوات الأربع املقبلة .ج ��اء ذلك خالل
زيارة الوزير ملقر اللجنة الأوملبية �ص ��باح
الي ��وم اخلمي�س حي ��ث كان يف ا�س ��تقباله
رئي�س اللجنة امل�ؤقتة د�.أكرم نعيم عطوان
احلمي ��داوي والدكت ��ور �آزاد ق ��ادر ومدير
الأمانة املالية �أحمد �صربي.
وق ��ال درجال يف ت�ص ��ريح نقله احل�س ��اب
الر�س ��مي للجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة
العراقية على موقع التوا�ص ��ل االجتماعي
(الفي�س ��بوك �إن احلكوم ��ة تق ��ف مب�س ��افة
واحدة من جميع املر�شحني ،و�إنها ال تدعم
طرف ًا على ح�س ��اب �س ��واه ،م�ؤك ��د ًا تعاونه

املحل ��ي حت ��ى الآن بع ��د ال�ص ��ربي الك�س ��ندر اليتي�ش مدرب
فريق ال�شرطة لكرة القدم .
و�س ��يقود فريق الديوانية لكرة القدم �س ��عيد حم�سن كمدرب
م�ؤق ��ت يف اللق ��اء الذي �س ��يلتقي فيه مع فريق نفط مي�س ��ان
الثامن بر�ص ��يد  28نقطة يف ال�س ��اعة الثاني ��ة ظهر غد الأحد
يف افتت ��اح اجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن مرحل ��ة الإياب عل ��ى ملعب
الإدارة املحلي ��ة يف املحافظ ��ة م ��ن دون تواج ��د اجلماه�ي�ر
على املدرجات وب�ش ��روط �ص ��حّ ية احرتازية �ص ��ارمة تنفيذ ًا
للربوتوك ��ول الطب ��ي ال�ش ��امل ال ��ذي قام ��ت بتوزيع ��ه جلنة
امل�سابقات املركزية يف الهيئة التطبيعية يف احتاد كرة القدم
بع ��د ا�س ��تثناء م�س ��ابقة دوري الكرة املمتاز من ق ��رار تعليق
الأن�ش ��طة الريا�ضية ملدة �أ�س ��بوعني الذي مت اتخاذه من قبل
اللجنة العليا لل�ص ��حة وال�س�ل�امة الوطنية مبجل�س الوزراء
ملكافح ��ة فايرو� ��س كورون ��ا امل�س ��تجد بع ��د ظه ��ور ال�س�ل�الة
اجلديدة منت�ص ��ف �ش ��هر �ش ��باط اجلاري يف العا�صمة بغداد
واملحافظ ��ات التي جت ��اوز �أكرث من �أربعة �آالف �إ�ص ��ابة يف
اليوم الواحد ح�س ��ب �آخر �إح�صائية �ص ��ادرة من قبل وزارة
ال�صحة باالتفاق مع منظمة ال�صحة العاملية .
وتعاقدت �إدارة ن ��ادي الديوانية مع مدافع املنتخب الأوملبي
لك ��رة الق ��دم �ص ��فاء جبار خ�ل�ال ف�ت�رة االنتقاالت ال�ش ��توية
باملو�س ��م احل ��ايل قب ��ل يوم�ي�ن فق ��ط من موع ��د غلقه ��ا الذي
�سيكون غد ًا الأحد املوافق الثامن والع�شرين من �شهر �شباط
اجل ��اري قادم� � ًا م ��ن فري ��ق الطلبة بعد ح�ص ��وله عل ��ى كتاب
اال�س ��تغناء الر�س ��مي مع رئي�س النادي عالء كاظم �إثر تنازله
ع ��ن م�س ��تحقاته املالية بذمة النادي �س ��بقه ان�ض ��مام املهاجم
البو�س ��ني نادو تركوفيت�ش اىل �ص ��فوف الفريق واحلار�س
ح�س�ي�ن رحي ��م م ��ن �ص ��فوف فري ��ق امل�ص ��ايف �أح ��د الأندي ��ة
امل�شاركة يف دوري الدرجة الأوىل �ضمن منطقة بغداد .

�شمل المحترفين

ويعق ��د امل�ل�اك التدريب ��ي للمنتخ ��ب
الوطن ��ي لكرة القدم الآم ��ال كثري ًا على
تلبية رغباته بتوفري مباراتني دوليتني
فقط خالل مع�س ��كر دب ��ي الإماراتي من
�أج ��ل ّ
مل �ش ��مل الالعب�ي�ن املحرتفني يف
الدوري ��ات اخلارجي ��ة م ��ع زمالئهم من
املحلي�ي�ن للم ��رة الأوىل خ�ل�ال الع ��ام
احل ��ايل بع ��د �أن خا� ��ض بنجوم ��ه م ��ن
الفرق امل�ش ��اركة بدوري الك ��رة املمتاز
خ�ل�ال �ش ��هر كان ��ون الث ��اين املا�ض ��ي
مبارات�ي�ن الأوىل كان ��ت م ��ع املنتخ ��ب
الإمارات ��ي لك ��رة الق ��دم ي ��وم الث ��اين
ع�ش ��ر على ملعب زعبيل بنادي الو�صل
الريا�ض ��ي ،و�أ�س ��فرت ع ��ن التع ��ادل
ال�سلبي ،والثانية مع املنتخب الكويتي
لكرة �أقدم يوم ال�س ��ابع والع�ش ��رين من
ال�ش ��هر نف�س ��ه على ملعب ج ��ذع النخلة
باملدينة الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة
�س ��عي ًا يف جترب ��ة �أكرب ع ��دد ممكن من
القائم ��ة النهائية املكوّ نة م ��ن  23العب ًا
الت ��ي �س ��يتم اختياره ��ا م ��ن كاتانيت�ش
للوق ��وف عل ��ى م�س ��توياتهم احلقيقية
واكت�ش ��اف نق ��اط اخلل ��ل وال�ض ��عف
من �أجل معاجلتها ب�ص ��ورة �سريعة
وزي ��ادة درجة اجلاهزي ��ة الكاملة
قبل خو�ض املناف�س ��ات الر�سمية
�أي ��ام  7و 11و 15حزيران املقبل
�أم ��ام منتخب ��ات هون ��غ كون ��ع
وكمبوديا و�إيران �ضمن اجلوالت
الثامن ��ة والتا�س ��عة والعا�ش ��رة
والأخرية من الت�ص ��فيات امل�شرتكة
للموندي ��ال حل�س ��اب املجموع ��ة
 .الثالثة

الربتغ ��ايل هيلي ��و �س ��وزا تهمي ��د ًا
ال�س ��تئناف املناف�س ��ة يف الت�ص ��فيات
الآ�س ��يوية للمونديال وك�أ�س �آ�سيا لكرة
القدم خالل �شهر حزيران املقبل .
وذك ��ر االحت ��اد البحرين ��ي لك ��رة القدم
على ح�س ��ابه الر�سمي مبوقع التوا�صل
االجتماع ��ي (في�س ��بوك )� :إن مبارات ��ي
�س ��وريا والأردن �س ��تكونان م ��ن �أب ��رز
املباري ��ات ملنتخ ��ب ب�ل�اده خ�ل�ال ع ��ام
 2021حيث �س ��بق ل ��ه و�أن خا�ض ثالث
بروف ��ات خ�ل�ال مع�س ��كر مدين ��ة دب ��ي
الإماراتي ��ة خالل �ش ��هر ت�ش ��رين الثاين
 2020ح ّقق فيها ثالثة انت�ص ��ارات على
منتخب ��ات طاجيك�س ��تان بنتيج ��ة (-1
 )0وعل ��ى لبنان بنتيج ��ة ( )1-3وعلى
الإمارات بنتيجة (.)1-4
و�أ�ضاف �أنه �أتفق مع نظريه الأوكراين
لك ��رة الق ��دم على �إج ��راء مب ��اراة ودية
ب�ي�ن منتخبيهم ��ا الأوليني ي ��وم الثالث
والع�ش ��رين م ��ن �ش ��هر �أي ��ار املقب ��ل يف
العا�ص ��مة كيي ��ف قب ��ل امل�ش ��اركة يف
اجلوالت املتبقية �أمام كمبوديا و�إيران
وهونغ كونغ باملجموعة اخلام�سة التي
يحت ��ل فيه ��ا املركز الث ��اين يف الرتتيب
بر�ص ��يد  9نق ��اط من  5لقاءات خا�ض ��ها
�ض ��من اجلوالت ال�س ��ت املا�ض ��ية خلف
الع ��راق �ص ��احب املركز الأول بر�ص ��يد
 11نقط ��ة ومتفوّ ق بف ��ارق  3نقاط على
�إيران �صاحب املركز الثالث .
وم ��ن جهت ��ه �س ��يكون ملع ��ب �آزادي
بالعا�ص ��مة الإيراني ��ة طه ��ران م�س ��رح ًا
للقم ��ة الآ�س ��يوية بطاب ��ع جتريبي بني
منتخب �س ��وريا لك ��رة القدم وم�ض ��يفه
منتخ ��ب �إيران ي ��وم الثالثني من �ش ��هر
�آذار املقب ��ل مبوج ��ب اتف ��اق �إب ��رم بني
االحت ��اد الإي ��راين ونظ�ي�ره االحت ��اد
ال�سوري �ض ��من حت�ضريات منتخبيهما
للج ��والت املتبقي ��ة م ��ن عمر مناف�س ��ات
ال ��دور الث ��اين بالت�ص ��فيات الآ�س ��يوية
املزدوج ��ة لنهائي ��ات ك�أ�س الع ��امل لكرة
القدم  2022بقطر والن�سخة املقبلة من
ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم  2023بال�صني.

الكامل مع املكتب التنفيذي الذي �سينتخب
نهاية ال�شهر املقبل.
م ��ن جانبه �أع ��رب رئي� ��س اللجن ��ة امل�ؤقتة
الدكت ��ور �أك ��رم نعيم عط ��وان احلميداوي
عن �ش ��كره وتقديره لزيارة وزير ال�ش ��باب
والريا�ض ��ة عدن ��ان درج ��ال ،مبين� � ًا �أن ��ه
وزم�ل�اءه يف اللجنة امل�ؤقت ��ة يثمّنون دور
الوزير يف دعم و�إ�س ��ناد العمل الذي تقوم
به اللجنة امل�ؤقتة.
وم�ض ��ى عطوان للقول ب�أن اللجنة امل�ؤقتة
تع ��ي حج ��م م�س� ��ؤوليتها الوطني ��ة الت ��ي
�أوكلت لها و�أنها قادرة على ت�صويب م�سار
امل�ش ��هد الأوملب ��ي العراق ��ي مب ��ا ال يتقاطع
م ��ع القوان�ي�ن العراقية الناف ��ذة �أو امليثاق
الأوملبي.
مم ��ا يد ّلل عل ��ى �أن امل�ؤقت ��ة �أروقة البيت الأوملب ��ي حيث وعد
وقدم رئي� ��س اللجنة امل�ؤقتة �ش ��رح ًا وافي ًا م ��ع جمي ��ع املر�ش ��حني ّ
ع ��ن عمل اللجنة امل�ؤقت ��ة ،موكد ًا �أن العمل العملية ت�سري بنجاح و�صو ًال اىل املواعيد درج ��ال بتق ��دمي الدع ��م ل�ص ��يانة وتغي�ي�ر
ي�س�ي�ر ب�ش ��فافية ومهني ��ة م ��ن دون �أي املحدّدة النتخابات املكتب التنفيذي.
بع�ض مالم ��ح اللجنة الأوملبي ��ة يف بع�ض
عوائ ��ق ،و�أن اللجن ��ة تعمل وف ��ق القانون بعده ��ا تف ّقد الوزير يرافق ��ه رئي�س اللجنة الأمور التي ت�ستحق الرتميم.

تطبيعية الكرة ت�شارك في ور�شة
عمل التراخي�ص الآ�سيوية
 بغداد  /املدى
�ش ��اركت الهيئ ��ة التطبيعي ��ة باحت ��اد كرة القدم يف ور�ش ��ة
عمل الرتاخي�ص الآ�سيوية التي �أقامتها دائرة الرتاخي�ص
يف االحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم عرب النافذة االلكرتونية
(زوم) وح�ض ��رها مدي ��ر تراخي� ��ص الأندي ��ة ماج ��د ثام ��ر
ممث�ل ً�ا عنها الت ��ي تناولت التحديات التي م ��رت بها الكرة
الآ�س ��يوية لل�س ��نة املا�ض ��ية ب�س ��بب جائح ��ة كورون ��ا وما
رافقه ��ا من �إيق ��اف للن�ش ��اطات الكروية التي �أثرت ب�ش ��كل
مبا�شر على عمل الرتاخي�ص يف االحتادات الأع�ضاء .
و�ش ��ارك ماج ��د ثام ��ر مدي ��ر دائ ��رة تراخي� ��ص الأندية يف
الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف االحت ��اد بالور�ش ��ة الت ��ي متت فيها
مناق�ش ��ة اللوائ ��ح اجلدي ��دة ل ��دوري �أبط ��ال �آ�س ��يا وك�أ�س
االحت ��اد الآ�س ��يوي الت ��ي مت توحيده ��ا لتك ��ون متناغم ��ة
لتطوير كرة القدم يف القارة ال�ص ��فراء ،كذلك ّ
متت مناق�شة
العوائ ��ق التي تعرت� ��ض االحتادات يف تطبي ��ق �إجراءات
الرتاخي� ��ص ،ال�س ��يما اجلوانب املالية وق�ض ��ايا املديونية
التي �أ�ضحت متثل العائق الأهم �أمام االحتادات الأع�ضاء .
ومت الت�ش ��ديد خ�ل�ال ور�ش ��ة العم ��ل على �ض ��رورة تطبيق
لوائ ��ح الرتاخي� ��ص وع ��دم الته ��اون يف من ��ح الرتخي�ص
للأندي ��ة� ،إال ملن ي�س ��تويف ال�ش ��روط الالزمة ،ال�س ��يما تلك
التعليم ��ات اجلدي ��دة الت ��ي ط ��ر�أت يف اللوائح الآ�س ��يوية
بوج ��ود نظ ��ام تطوي ��ري للفئ ��ات العمرية عل ��ى �أن يكون
م�ص ��ادق ًا عليه من االحتاد املعني ،ناهيك عن فر�ض تواجد
�أربع ��ة ف ��رق للفئ ��ات العمرية وفري ��ق ن�س ��وي و�أكادميية
الطفل.

مان�ش�ستر �سيتي ي�أمل بزيادة ر�صيده بلقاء و�ست هام يونايتد
 بغداد  /املدى
يلتق ��ي فري ��ق مان�ش�س�ت�ر �س ��يتي مت�ص ��در الرتتي ��ب
بر�صيد  59نقطة مع �ض ��يفه فريق و�ست هام يونايتد
الرابع بر�ص ��يد  45نقطة يف ال�ساعة الثالثة والن�صف
ظهر اليوم ال�س ��بت بتوقي ��ت بغداد على ملعب االحتاد
مبدينة مان�ش�س�ت�ر �ضمن مناف�س ��ات اجلولة ال�ساد�سة
والع�ش ��رين م ��ن ال ��دوري االنكلي ��زي املمت ��از بغياب
اجلماه�ي�ر م ��ن احل�ض ��ور عل ��ى املدرج ��ات �إث ��ر قرار
الإغ�ل�اق الت ��ام ال ��ذي قامت ب ��ه ال�س ��لطات احلكومية
االنكليزي ��ة بع ��د تزاي ��د مع ��دل الإ�ص ��ابات بال�س�ل�الة
اجلدي ��دة م ��ن فايرو� ��س كورون ��ا (كوفي ��د ) -19يف
العا�ص ��مة لندن وع ��دد كبري من املدن منذ بداية �ش ��هر
كانون االول . 2020
وي�س ��عى الإ�س ��باين بي ��ب غواردي ��وال والعب ��وه اىل
احل�صول على انت�صار جديد يزيد من غ ّلة نقاط فريق

مان�ش�س�ت�ر �س ��يتي وزيادة ف ��ارق النق ��اط اىل  13عن
مطارديه فريق مان�ش�س�ت�ر يونايتد �ص ��احب الو�صافة
ولي�س�ت�ر �س ��يتي الثالث الذين ميتل ��كان  49نقطة يف
جعبتهم ��ا يف ختام اجلولة اخلام�س ��ة والع�ش ��رين من
الربميرلي ��غ حيث يتطلع اجلمي ��ع اىل االقرتاب كثري ًا
م ��ن ا�س ��تعادة لق ��ب ال ��دوري ال ��ذي فقده يف املو�س ��م
املا�ض ��ي ل�ص ��الح فري ��ق ليفرب ��ول �س ��اد�س الرتتي ��ب
بر�ص ��يد  40نقط ��ة الذي فقد �آماله بالع ��ودة اىل دائرة
املثلث الذهبي يف ظل النتائج ال�سلبية التي عانى منها
خالل الأ�سابيع الأخرية على �صعيد امل�سابقات املحلية
نتيجة لكرثة اال�ص ��ابات بني �صفوف �أعمدته الرئي�سة
الت ��ي مل ي�س ��تطع تعوي�ض ��ها خ�ل�ال ف�ت�رة املريكات ��و
ال�ش ��توي الذي انتهى يوم احلادي والثالثي من �ش ��هر
كانون الثاين املا�ضي.
ويعي�ش جنوم ال�سيتي يف �أحلى �أيامهم الذهبية خالل
املو�س ��م احل ��ايل بعد حتقيقه ��م الف ��وز يف  18مباراة
من �أ�ص ��ل  25لعبوها وتعادلوا يف  5وتع ّر�ض ��وا اىل
الهزمية يف  2حيث �سجلوا  50هدف ًا مقابل  15دخلت
�ش ��باك مرماهم ف�ض�ل ً�ا ع ��ن اقرتابهم من بل ��وغ الدور
رب ��ع النهائ ��ي م ��ن دوري �أبط ��ال �أوروبا لك ��رة القدم
 2021بع ��د تغلبه ��م يف جولة الذهاب م ��ن الدور ثمن
النهائي على فريق بورو�س ��يا مون�ش ��غالدباخ الأملاين
بهدف�ي�ن مقاب ��ل ال �ش ��يء يف املباراة الت ��ي �أقيمت يوم
الراب ��ع والع�ش ��رين م ��ن �ش ��هر �ش ��باط اجل ��اري يف
ملعب بو�ش ��كا�ش �أرينا بالعا�ص ��مة املجرية بوداب�ست
وتنتظره ��م جولة الإي ��اب من الدور ذاته يف ال�س ��اعة
احلادية ع�شرة م�ساء يوم ال�ساد�س ع�شر من �شهر �آذار
املقبل على ملعب االحتاد مبدينة مان�ش�سرت. 

آراء وأفكار
الأ�ستاذ جنيب حميي
الدين  ..وداع ًا
 رفعة عبد الرزاق حممد
كن ��ت ا�س ��مع با�س ��مه يف العدي ��د م ��ن املنا�س ��بات  ،كاح ��د الوطني�ي�ن
الدميقراطي�ي�ن اللذي ��ن �آث ��روا البق ��اء عل ��ى منه ��ج الأ�س ��تاذ كام ��ل
اجلادرج ��ي الفك ��ري  ،ولكني مل احظ بلقائه عل ��ى الرغم من معرفتي
�أغل ��ب قياديي احل ��زب الوطن ��ي الدميقراطي التاريخي�ي�ن وات�صايل
به ��م و�إج ��راء اللق ��اءات معه ��م  ..غ�ي�ر �أن يف جمل�س الفاحت ��ة لوفاة
وال ��دي يف ت�ش ��رين الأول  1997تقدم الأ�س ��تاذ خال�ص حميي الدين
وقدم �ش ��قيقه جنيب حميي الدين يل  ،وكانت تلك املنا�س ��بة احلزينة
فاحتة �صلتي بالأ�ستاذ حميي الدين التي ا�ستمرت اىل ا�ستقراره يف
العا�صم ��ة الأردني ��ة قبل نحو �سنت�ي�ن  ،ولكنه ا�ستم ��ر بار�سال بع�ض
الكت ��ب التي يراها مفيدة يل  ،ومنها جملدات ( حديث الثالثاء ) التي
ت�ض ��م املحا�ض ��رات التي ُتلق ��ى يف جمل�س الأ�ستاذ عط ��ا عبد الوهاب
التي �آلت بعد وفاة الأخري اىل �إدارة الأ�ستاذ �شوقي ناجي ال�ساعاتي
 ،وق ��د بلغ م ��ا �أر�سله الأ�ستاذ حميي الدي ��ن ع�شرة جملدات كبرية من
تلك الأحاديث .
�أق ��ول بقي الأ�ست ��اذ جنيب حميي الدين ممث ًال ملدر�س ��ة الأ�ستاذ كامل
اجلادرج ��ي اىل النهاي ��ة  ،وبقي قريب ًا من اجلادرج ��ي اىل وفاته يف
الأول من �شباط  ( 1968ذكر يل �أنه التقى اجلادرجي قبل ثالثة �أيام
م ��ن وفات ��ه ) ،ومل ��ا حدثت اخلالف ��ات داخل �صفوف احل ��زب الوطني
الدميقراطي بعد ثورة متوز � ، 1958أو بني الثالثة الكبار يف احلزب
 :اجلادرجي وحديد وجميل ،كان حميي الدين من �أن�صار الأول و�إنْ
كان موقف ��ه �إيجابي� � ًا م ��ن حكومة عب ��د الكرمي قا�س ��م !  ،وب�سبب هذا
املوق ��ف ولغ�ي�ره تعر�ض اىل �إنتق ��ادات البع�ض  ،ث ��م كان اعتقاله يف
انقالب �شباط  1963وتعر�ضه اىل انتهاكات االنقالبيني املعروفة .
ع ��رف الأ�ستاذ جني ��ب حميي الدي ��ن بدماثة اخللق وطي ��ب املع�شر ،
وتفق ��ده لأ�صدقائ ��ه  ،وكان مت�شبع ًا بالفك ��ر الدميقراطي  ،وقد جتلى
ذلك يف اللق ��اءات التي �أجراها طالبو الدرا�سات العليا يف اجلامعات
املختلف ��ة  ،فق ��د كان ��ت احلقيق ��ة منهجه الأث�ي�ر يف تق ��دمي املعلومات
لطالبيه ��ا  ،و�ص ��دق الرواية و�إنْ كانت م�ؤمل ��ة  ،وقد �س ّرين يف العديد
م ��ن الأحادي ��ث �أن الأح ��داث التي لها �صل ��ة بتاريخ احل ��زب الوطني
الدميقراطي � ،أو ما تعر�ض له من �صنوف اال�ضطهاد � ،أو �صلته بعبد
الك ��رمي قا�سم عندما توىل نقابة املعلم�ي�ن يف عهد قا�سم  ،هي �أحداث
جتردت من ح�سا�سياتها ال�شخ�صية �أو ال�سيا�سية  ،و�أ�صبحت يف ذمة
التاري ��خ  ،وال حاج ��ة اال لذكر الوقائ ��ع كما هي  .وقد �أب ��دى الأ�ستاذ
توفيق التميمي يف لقائه معه ا�ستغرابه من ذكر بع�ض الأحداث التي
وجده ��ا مو�ضع نقد لعبد الكرمي قا�سم  ،فكانت �إجابته � :إنها احلقيقة
�أقولها وعليك م�ضاهاتها �أو حتليلها اذا انتحلت دور امل�ؤرخ الر�صني
!!
كان ��ت والدة الأ�ست ��اذ جنيب حمي ��ي الدين يف اخلال� ��ص �سنة 1925
 ،ث ��م انتق ��ل وال ��ده املوظف احلكوم ��ي ب�أ�سرته اىل بعقوب ��ة  ،ولي�س
�صحيح� � ًا م ��ا ذكره عدد م ��ن الك ّتاب �أن والدت ��ه يف بعقوبة التي اكمل
فيه ��ا الدرا�س ��ة املتو�سط ��ة والثانوية  ،حت ��ى التحاقه ب ��دار املعلمني
العالي ��ة التي �أ�صب ��ح معاون ًا ملديرها �سنة  1950بع ��د �أن توىل �إدارة
عدد من املدار�س املتو�سطة والإعدادية .
متت ��ع الأ�ستاذ حمي ��ي الدين بروح وطنية وثاب ��ة  ،ولعل تلك الروح
ورثه ��ا من �أبيه الذي كان من قراء املجالت العربية الر�صينة والكتب
احلديث ��ة  ،ومن الطري ��ف ذكره اين القي ��ت كلمة يف تك ��رمي الأ�ستاذ
حمي ��ي الدين يف جمل�س من جمال�س بغداد الأدبية وحتدثت عن ابيه
 ،وعندم ��ا اب ��دى حميي الدين املحتف ��ى به اعجاب ��ه باملعلومات التي
ذكرتها عن ابيه � ،سال عن م�صدر تلك املعلومات ؟ فقلت له ان الأ�ستاذ
كاظ ��م �سعد الدين ــ متع ��ه الله بال�صحة ــ حدثني ع ��ن ذلك عند حديثه
عن ن�ش�أته يف بعقوبة  ،فاجابني حميي الدين  :لقد �صدقت القول !!
اعتقل جني ��ب حميي الدين للمرة الأوىل يف انتفا�ضة ت�شرين الثاين
 1953وه ��و معاون مدير دار املعلمني مل�سانتدته املظاهرات الطالبية
يف مدين ��ة بعقوب ��ة وه ��و موظف حكوم ��ي  ،وتقرر بعده ��ا عزله عن
االوظيف ��ة  ،فالتحق مدر�س ًا يف الثانوي ��ة اجلعفرية وا�ستقر ببغداد ،
ف�أ�صبح قريب ًا من الأ�ستاذ اجلادرجي واحلركة الوطنية املت�أججة يف
بغ ��داد اخلم�سينيات  .وهنا �أود الت�أكيد عل ��ى �أن تويل جنيب حميي
الدي ��ن من�صب نقي ��ب املعامني لدورتني من ع ��ام  ، 1959لي�س ب�سبب
انتمائ ��ه اىل احلزب الوطني الدميقراطي الذي كان زعيم الثورة عبد
الك ��رمي قا�س ��م يبدي �إعجابه ( �أو انتمائه ) ب ��ه  ،و�إمنا ب�سبب �سمعته
الرتبوية الفائق ��ة  ،وكان توليه هذا املن�صب قد �أفاد �شريحة املعلمني
كثري ًا للمنجزات الكبرية لنقابة املعلمني على عهده .
احلديث عن جنيب حميي الدين وعن �سريته الفكرية واملهنية حديث
طوي ��ل  ،ومن حما�س ��ن الأيام �أن نحتفي به �سن ��ة  2014يف م�ؤ�س�سة
املدى التي كانت قريبة �إليه  ،وان ن�صدر ملحق ًا خا�ص ًا به  ،وكان ذلك
مبعث �سعادته التي ال ين�ساها
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رحيل نجيب محيي الدين �أحد رموز الحركة
الديمقراطية في العراق

 متابعة املدى

ب ��ه من قبل �أهايل املدين ��ة  ..وبعد وفاته �أ�صبح
ول ��ده مكانه نظ ��ر ًا ملا كان يتمتع ب ��ه من �صفات
ح�سن ��ة مثل والده  ..ذل ��ك كان مطلع ثالثينيات
الق ��رن املا�ض ��ي ،ويف تلك دالالت كث�ي�رة ..منها
داللة انعدام التع�ص ��ب الطائفي متام ًا يف هذه
الفرتة الذي مل�سناه يف �أيامنا هذه .
عندم ��ا جئنا اىل بعقوبة م ��ن ((دلتاوة ))(وهو
ا�س ��م اخلال� ��ص الق ��دمي) ر�أيته ��ا مدين ��ة كبرية
دروبها وبيوتها منوّرة بالكهرباء وفيها بنايات
كبرية وحتت ��وي على مدر�س ��ة متو�سطة للبنني
و�أخرى للبن ��ات اكتمل بنا�ؤها يف  ،1935كان
الف ��ارق ب�ي�ن دلت ��اوة (اخلال� ��ص) و”بعقوبة”
كب�ي�ر ًا كم ��ا كن ��ت �أراه ،فبعقوب ��ة باال�ضافة اىل
ذلك كان يخرتقها نهر خري�سان ويحيط به �صف ًا
م ��ن ا�شجار خ�ضراء يُق�س ��م املدينة اىل �شطرين
ي�ؤلفان حملتني متجان�ستني ومن�سجمتني ديني ًا
ومذهبي� � ًا ،فق ��د كان حتى ذلك الوق ��ت هناك عدد
غري قليل من العوائل اليهودية وامل�سيحية فيها
 .يرب ��ط بني �شطريها قناط ��ر �صغرية وحتيطها
الب�سات�ي�ن فكان ��ت �أ�شب ��ه ببيت كب�ي�ر حماط من
�أربع جهات بالب�ساتني.

فق ��دت الأو�س ��اط الدميقراطي ��ة والوطني ��ة يف
الع ��راق � ،أح ��د �أب ��رز رموزه ��ا الأ�ست ��اذ جنيب
حمي ��ي الدين الذي تويف ع�ص ��ر يوم � 25شباط
يف عم ��ان  ،والراح ��ل م ��ن موالي ��د دي ��اىل ع ��ام
 .. 1925ت ��وىل رئا�س ��ة �أول نقاب ��ة للمعلم�ي�ن
بع ��د ثورة  14متوز ع ��ام  ، 1958مار�س العمل
ال�سيا�س ��ي والنقاب ��ي من ��ذ الأربعيني ��ات حيث
انتم ��ى اىل احل ��زب الوطن ��ي الدميقراط ��ي ،
دخ ��ل املعتق ��ل يف العه ��د امللكي  ،وبع ��د انقالب
 .. 1963وكان ��ت امل ��دى �سجل ��ت م ��ع الراح ��ل
بع� ��ض ذكريات ��ه والت ��ي ج ��اء فيه ��ا  :طفولت ��ي
كان ��ت يف مدين ��ة اخلال� ��ص ف�أن ��ا م ��ن موالي ��د
 1925مل �أق� ِ��ض فيه ��ا م ��ن �سن ��وات الدرا�س ��ة
�إال �سن ��ة ال�ص ��ف الأول االبتدائ ��ي ..ولذل ��ك
ذكريات ��ي عن طفولت ��ي يف اخلال�ص حمدودة..
فاملدين ��ة كانت يف تلك الفرتة جم ��رد قرية� ..إال
�أنه ��ا قري ��ة زراعية ومل تك ��ن فيها غ�ي�ر مدر�سة
ابتدائي ��ة واحدة للبنني فقط ،كم ��ا اذكر يف تلك
الفرتة �أن وال ��دي ا�صطحبني لبغداد وا�شرتى
عائلتي
يل بدل ��ة �أ�شبال وه ��ي جزء من نظ ��ام الك�شافة
املدر�سي ��ة ال ��ذي كان يه ��دف اىل غر� ��س ح ��ب توف ��ى والدي فج� ��أة خالل عطلة ال�صيف و�أنا
العم ��ل والتعاون والنظ ��ام يف نفو�س النا�شئة ناج ��ح من ال�صف الرابع اىل اخلام�س ابتدائي.
(والأ�شبال هم تالميذ ال�صفوف الأربعة الأوىل) وكان �أبي �شاب� � ًا يف الأربعينيات� ..آخر وظيفة
 ..وقد ارتديت البدلة وا�ستعر�ضت بها مع بقية �شغله ��ا كان ��ت مدي ��ر اخلزينة يف ل ��واء دياىل..
زمالئ ��ي التالمي ��ذ يف موكب خمرتق� � ًا ال�شارع
الرئي� ��س و�سط ت�صفيق وتهلي ��ل اجلمهور و�أنا
فرح وفخور بها.
انتق ��ل والدي اىل بعقوب ��ة لأنه موظف يف ذلك
الوق ��ت يعمل يف ق�ض ��اء اخلال�ص ..وما �أتذكره
باملنا�سب ��ة �أن �أم ��ي ن ��ذرت عن ��د والدت ��ي ،التي
حدث ��ت يف ي ��وم عا�ش ��وراء ب� ��أن ت�أخ ��ذ قطع ��ة
م ��ن القما� ��ش الأبي�ض الذي يتكف ��ن به �ضاربو
القام ��ات ع ��ادة يف مواكب التطب�ي�ر وتلفه على
ر�أ�سي و�أ�سري يف مواكبهم كل مو�سم عا�شوراء،
وا�ستم ��ر ذلك حتى �صدر �أمر حكومي مبنع هذه
ال�شع�ي�رة ومن ��ع �س�ي�ر املواك ��ب احل�سينية يف
ال�شوارع.
عرف ��ت يف �سنوات عم ��ري الالحقة �أن اخلال�ص
مدين ��ة ب�أكرثية �شيعية لك ��ن خمتارها كان �سني ًا
وكان املخت ��ار وقت ��ذاك يُنتخب من قبل الأهايل
يف عملي ��ة انتخاب حقيق ��ي ..و اليكون خمتار ًا
�إال �إذا اتفقت االكرثية على حُ �سن �سمعته والثقة

وكان يقر�أ املج�ل�ات واجلرائد وبع�ض الكتب ..وكان يتوا�ص ��ل م ��ع املعلم�ي�ن ال ��ذي يعلمونني
ال اذكر �أنه خالل حياتي الق�صرية معه ا�سمعني ويزورهم يف املدر�سة ويدعوهم للبيت وي�س�أل
كلمة خ�شن ��ة �أو �ضربني بل كان ي�شجعني على عن �أحوايل وم�ستواي الدرا�سي
بدايات ومقدمات
الدرا�س ��ة وق ��راءة املج�ل�ات وي�صطحبن ��ي يف
�سفرات ��ه لبغداد على قلته ��ا وحتى كان يحر�ص يف تل ��ك الأي ��ام كن ��ا نلم� ��س ج ّدي ��ة املعلم�ي�ن
عل ��ى ا�صطحاب ��ي مع ��ه اىل املقه ��ى يف بع� ��ض وحر�صهم على تعليمنا وتربيتنا وك�أنهم �آبا�ؤنا
الأم�سيات و�أ�شارك �أ�صدقاءه اجللو�س ..وك�أنه ومازال ��ت اتذكر منظر اال�صطفاف املدر�سي يف
يري ��د بذلك اع ��دادي للحياة وتعريف ��ي بها رغم �ساح ��ة املدر�سة �صباح كل يوم قبل التوجه اىل
�صف ��وف الدرا�س ��ة عندم ��ا يتقدم �أح ��د التالميذ
عمر الطفولة املبكر.
والدت ��ي برغم �أنها مل تكن جتاوزت يف تعليمها لقراءة ق�صي ��دة �أمام املعلم�ي�ن والتالميذ وكان
مرحل ��ة الراب ��ع االبتدائ ��ي يف العه ��د العثماين معظم الطالب يرتددون ويخجلون،بالن�سبة يل
لكنه ��ا �أدرك ��ت قيم ��ة ه ��ذه الكت ��ب واملج�ل�ات كان يل قد ٌر من اجلر�أة والرغبة اللقاء الق�صيدة
فحافظ ��ت عليه ��ا ومل ت�سم ��ح يل االط�ل�اع عليها �أمام زمالئي التالميذ.
�إال بعد دخويل الدرا�س ��ة املتو�سطة ..فاكت�شفت يف ال�ساد� ��س ابتدائ ��ي ا�شرتك ��ت يف حفل ��ة
م ��ن بينه ��ا جم�ل�ات اله�ل�ال ،املقتط ��ف ،كت ��ب للخطاب ��ة والتمثيل �ألقيت فيها كلمة ح�صلت من
نق ��وال ح ��داد� ،شبل ��ي �شمي ��ل وم�ؤلف ��ات رواد خالله ��ا عل ��ى اجلائ ��زة الثانية وه ��ي عبارة عن
الفك ��ر التقدم ��ي واالجت ��اه الوطن ��ي  ..ق ��درت ميدالية ف�ضية ..اجلائزة الأوىل� ..أعطيت البن
الحق� � ًا �أن وال ��دي كان ي�ؤمن بالأف ��كار التقدمية رئي�س املحاكم يف بعقوبة �آنذاك.
برغ ��م حر�صه عل ��ى �أداء ال�صالة� ..أم ��ا والدتي يف الثانوي ��ة كن ��ت غالب� � ًا م ��ا �أُكل ��ف �أن �أك ��ون
فكان ��ت ال متار� ��س الطقو� ��س الديني ��ة �إال يف “مراقب� � ًا لل�ص ��ف” كما كان يق ��ع علي االختيار
�شه ��ر رم�ض ��ان ولكن ��ي مل �أتذك ��ر �أن والدي كان من قبل زمالئي الطالب للتفاو�ض مع املدر�سني
يجربها على �أداء الطقو�س وكان يحب والدتي �أو �إدارة املدر�س ��ة ح ��ول بع� ��ض امل�ش ��اكل �أو
ويحرتمها ..فلم �أ�سمع �أنه وجّ ه لها كلمة جارحة املطال ��ب املدر�سي ��ة ،ويف اخلام� ��س الثان ��وي
�أو غ�ي�ر الئقة،ترك ذلك ت�أثري ًا كبري ًا يف تربيتي �أ�صبح ��ت املراقب الع ��ام للمدر�س ��ة ..مل �أعرف
ومنهج ��ي ول ��ذا اعت�ب�ر وال ��دي معلم ��ي الأول عل ��ى �أي �أ�سا� ��س كان يت ��م تكليف ��ي به ��ذه املهام
رغ ��م قلة �سن ��وات العمر ال ��ذي ا�صطحبته فيها ولع ��ل مبادرت ��ي للقب ��ول بالقيام به ��ذه املهمات

وحر�ص ��ي عل ��ى النجاح كانا وراء ذل ��ك � ،شملنا
يف تلك الفرتة بنظام التدريب الع�سكري الفتوة
(يف عام ��ي  )41/40وح�صلت على رتبة عريف
بالفتوة وعند ح�صول حركة ماي�س  1941كلفت
برئا�سة جمموعة من الطلبة بحرا�سة متو�سطة
البن ��ات الوحيدة يف بعقوبة �أثن ��اء الليل ..لأن
اكرثية ال�شرط ��ة مت �سحبهم للجبهة يف مع�سكر
الذب ��ان باحلبانية حيث كانت تدور املعركة بني
اجلي�ش�ي�ن الربيطاين والعراق ��ي  ..و�أي�ضا كنا
نقوم بدور حرا�سة اجل�سور والطرق.
�أ�صبح ��ت مرافق بعقوبة املهم ��ة بحرا�سة �أفراد
الفت ��وة� ..أن ��ا مث�ل ً�ا كلف ��ت بحرا�س ��ة متو�سطة
البن ��ات وكان مبن ��ى مهم� � ًا ،اعتق ��د �أن ه ��ذه
التكليف ��ات رمب ��ا توح ��ي بتلم�س مي ��ول معينة
لالهتم ��ام بال�ش� ��أن الع ��ام ال�سيما �أن ��ه كان لدي
منذ ذل ��ك الوقت مي� � ٌل لالهتمام مبتابع ��ة �أخبار
الق�ضاي ��ا الوطني ��ة والقومي ��ة و�أخب ��ار احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة ،بالن�سب ��ة يل مل �أف�س ��ر ه ��ذه
املواقف بهذا ال�شكل يف حينها.
كان نهر خري�سان عامر ًا باملاء عك�س هذه الأيام
وعل ��ى �شاطئ ��ه تعلمت ال�سباح ��ة وعندما كربت
كن ��ت �أذهب مع �أ�صدقائي لنه ��ر دياىل ..وميكن
الق ��ول �إن ال�سباحة هي الريا�ضة الوحيدة التي
مار�سته ��ا خ�ل�ال حيات ��ي� ..أم ��ا يف جم ��ال كرة
الق ��دم ف�أق�ص ��ى م ��ا مار�سته دور احلك ��م فيها �إذ
كنت �أعرف قواعد وقوانني اللعبة املتبعة �آنذاك
 بدرج ��ة ال ب�أ� ��س به ��ا  -حتم ��ل الفريقني علىاختياري حكم ًا بينهما.
اكمل ��ت يف بعقوب ��ة الدرا�س ��ة االبتدائي ��ة
والثانوية حتى �إلتحاقي ب ��دار املعلمني العالية
وكان �أهلي ي�سكنون بعقوبة.
عند تخرجي من دار املعلمني العالية مت تعييني
مدر�س� � ًا يف متو�سط ��ة اخلال� ��ص وبع ��د ثالث ��ة
�أ�شه ��ر فقط ُنقلت مدر�س� � ًا يف �إعدادية بعقوبة..
ث ��م �أ�صبحت مدي ��ر ًا لها الحق� � ًا ثم معاون� � ًا لدار
املعلم�ي�ن ،1950وط ��وال تل ��ك املدة م ��ن الزمن
وحت ��ى �إجراء انتخابات نقابة املعلمني وغريها
من املنظمات والنقابات خالل العهد اجلمهوري
الأول ( )1963-1958مل �أك ��ن �أحل ��ظ �أو �أ�شعر
ب�أية ا�صطفاف ��ات �أو تع�صب طائف ��ي بني �سكان
املدين ��ة �أو اللواء او املحافظة الذي كان معروف ًا
بتنوع �سكانه قومي ًا وديني ًا ومذهبي ًا
وه ��م يتجل ��ون يف ذاكرت ��ي حت ��ى يومن ��ا ه ��ذا
بان�سجامهم التام وتعاونهم وعالقاتهم الطيبة.

ذكريات مع الراحل الكبري جنيب حميي الدين
الفارغ ��ة بخا�ص ��ة يف الطاب ��ق العلوي ،ويف
�أمكنة منزوية ت�صلح للغرام اليوم!
يا�س�ي�ن ط ��ه حاف ��ظ �شاع ��ر وا�ض ��ح ال�صوت
هناك .حت ��ى �إذا �أو�شكت ال�سنة على االنتهاء
رحل عن عاملنا قبل �أيام قليلة
ويف حفلٍ �شعري� ،أعلن مقدم احلفل املرحوم
جنيب
ال�شخ�صية الوطنية والفكرية
حممود اجلادر ،وه ��و �شاعر الكلية ،يقدمني
من
حميي الذين الذي يعد علم ًا
يف احلفل:
�أعالم احلركة الوطنية يف العراق
اقدّم لكم �شاعر الكلية
 ،ويف هذا املقال �أ�سجل بع�ض ًا من
يا�سني طه حافظ !
ذكرياتي مع الراحل :
وعجب ��ت وعج ��ب املحتفل ��ون له ��ذا التنازل،
كما �أك�ب�رت �أنا روحه و�شجاعته على الإقرار
ب�أهمية غريهِ !
يف � ،1960أن ��ا طال ��ب يف ال�سن ��ة الثالث ��ة ق�سم كان الحتاد الطلب ��ة غرف ٌة �صغرية ال تتجاوز
اللغ ��ات الأجنبية  ،ال�شعب ��ة ب  ،دار املعلمني الأربع ��ة ع�شر م�ت�ر ًا مربع ًا  ،مزدحم� � ٌة دائم ًا،
العالية� ،أو كلية الرتبية.
ع�شرة يدخل ��ون وع�شرة يخرجون والأ�ستاذ
اجل ��و ال�سيا�س ��ي �صاخ ��ب ،فو�ض ��وي قلي ًال .الي ��وم د .مه ��دي احلاف ��ظ ،رئي� ��س احت ��اد
ويوج ��ه املختلف�ي�ن
حما�س ��ات حقيقي ��ة خمل�ص ��ة م ��ن اجلمي ��ع .الطلب ��ة ،يح ��ل امل�ش ��اكل
ّ
ب�سب ��ب �أعداده ��م الهائل ��ة م ��ن املارك�سي�ي�ن واملت�سائل�ي�ن بهدوء وح�صاف ��ة وحكمة رجل
بالذات.،
يرى الأمور وحلولها بو�ضوح .
ً
ً
�أم ��واج م ��ن الب�شر املتوث ��ب الن ��اري ،كالما يوم� �ا  ،و�صلني “تكليف” ب� ��أن اتوجه اىل
وفع ًال وحراك ًا �سيا�سي ًا ون�شاطات اجتماعية نقاب ��ة املعلم�ي�ن ،فه ��م بحاج ��ة �إيل! النقاب ��ة
مرتبط ��ة بال�سيا�سة �أي�ض ًا! اجتماعات حزبية كان ��ت يف منطق ��ة البتاوي�ي�ن خل ��ف �سينم ��ا
يف غ ��رف الأق�س ��ام الداخلي ��ة ويف ال�صفوف الن�صر �أو �سينما بابل.

ح�ي�ن دخل ��ت النقاب ��ة ،كان ��ت عل ��ى اليم�ي�ن
غرف ��ة نقي ��ب املعلمني ،هناك ر�أي ��ت �شخ�صية
ُم َط ْم ِئ َن ��ة ،محُ ِ ّب ��ة ،مهذب ��ة الكلم ��ات ُيك ّل ��م من
حول ��ه مثل حكيم .وبني جمل ��ة وجملة ي�شري
به ��دوء حم ��او ًال تهدئ ��ة م ��ن �أمام� �هُ ،اقناع ��ه
بال�صرب قلي ًال .كان ذلك هو
جنيب حمي الدين
التوج ��ه اىل املنا�ض ��ل
وكان عل � َّ�ي م ��ن بع ��د
ّ
الكبري� ،سكرتري النقابة د� .صفاء احلافظ .مل
�أ َر �صف ��اء من قبل� .سمع ��ت �صوت ًا ويد ًا على
كتفي:
�أين يا�سني ؟
التف ��تّ �إلي ��ه واجتهن ��ا اىل غرف ��ة يف الطابق
العلوي ،قال يل :هذه غرفتك!
كان �صف ��اء م�ؤدب� � ًا حازم� � ًا جمل ُت� � ُه حم�سوبة
الكلم ��ات وال تقب ��ل امل�ساوم ��ة .يعم ��ل مث ��ل
خمل ��وق للن�ض ��ال والجن ��از مهم ��ة وا�ضح ��ة
تفا�صيله ��ا لعيني ��ه ولفك ��ره ولروح ��ه .مل �أ َر
حزبي� � ًا ُمتْقن� � ًا ودقيق ًا مثل ��ه .ومل �أ َر �أكرث منه
يوج ��ه مبحب ��ة
توا�ضع� � ًا ولطف� � ًا �إن�ساني� � ًاّ .
وي�صوّ ب اخلط�أ مبحبة! قال يل:
�أنت م�س�ؤول عن جلنة الن�شر وما �سمعته من
�صفاتك جعلني اختارك�.إعلم �أنك طالب ويف

الق�س ��م الداخل ��ي وهو بعيد من هن ��ا ،ولكننا
نحتاج لك لت�ساعدنا .عملنا كبري!
كان ذكي� � ًا وله ذاكرة ال ميكن �أن تن�سى �شيئ ًا.
�إذا كلفن ��ي يوم اخلمي�س باعادة كتابة �سطر،
فهو يوم ال�سبت ي�س�ألني عنه!
ويف النقابة كانت �شخ�صيات حمببة �أمثال:
متي ال�شيخ
والظاملي
ويتع ��اون م ��ع اللجن ��ة الثقافي ��ة  :الأ�ساتذة
علي ال�شوك وجمي ��ل ن�صيف وغامن حمدون
و�أجمد ح�سني و�آخرون.
يف زح ��ام العم ��ل النقاب ��ي  -ال�سيا�سي �أ�صالً
وف�ص ًال -وتعقي ��دات وا�ضطراب وال و�ضوح
يف الو�ض ��ع ال�سيا�سي واختالف الأمزجة �أو
تقاط ��ع املنافع الفردي ��ة مع الأه ��داف العامة
واختالف الأمزج ��ة يف التعامل مع الظاهرة
– �أو امل�شكلة الواحدة – مل يكن اتخاذ القرار
�سه ًال .
ومع بدء اخلوف ،ب ��د�أ يتغيب “الالحقيقي”
و�صار يقل الزحام والنقا�ش يف النقابة وقل
املرتددون عليها.
يف ه ��ذا اجلو حي ��ث الر�ؤي ��ة �صعب ��ة ،كان :
ا�ستاذي و�أخي

جنيب حمي الدين
كان يدير النقابة مبحب ��ة الوطني املت�سامي.
كان حكيم ًا هادئ ًا ال يرتاح للتط ّرف والتجاوز
 .كان وطني ًا متما�سك ًا ال تفارقه احل�صافة يف
الر�أي وال�سلوك.
�شخ�صي ��ة “جني ��ب” علمتن ��ي التوا�ض ��ع
والنظ ��ر اىل الأم ��ور بت� �� ٍأن .علمتن ��ي الإمل ��ام
باملو�ض ��وع قب ��ل احلما�س ��ة ل ��ه  ..علمني �أن
الأخ�ل�اق قبل العمل .و�أن نكون وطنيني �أو ًال
.
�أن ��ا وجني ��ب حم ��ي الدي ��ن ،ومنذ �أك�ث�ر من
خم�س�ي�ن �سنة ،مل نفرتق طوي ًال .ت�س�ألني عنه
اليوم� ،أقول :
جنيب حم ��ي الدين كت ��اب ح � ُّ�ي يف الأخالق
والوطنية
من ��ذ بداي ��ات احلرك ��ة الوطني ��ة يف الع ��راق
كان ��ت هذه حاجة لتحقي ��ق �أي �إجماع وطني
باجت ��اه اله ��دف .كان الع ��راق قبل ��ة اجلميع
والر�ؤى واالجتهادات لكن م�صادر الت�شجيع
او الدعم -خمتلفة !ومن ��ذ البداي ��ة كان ��ت احلاجة ل ��ر�أي عراقي،
عراق ��ي نظي ��ف .وكان �ص ��وت التنوي ��ر بني
الدينيني ،ال�سيد جعفر ابو التمن ،احلبوبي،

ال�شيخ مهدي اخلال�صي يتحدث بهذا االجتاه
وحتت راية متطلبات اجلهاد.
كان املدني ��ون ب ��دء ًا بالعراق ��ي الكب�ي�ر كامل
اجلادرج ��ي ،يحاول حتقيق منج ��ز �سيا�سي
باالجت ��اه العراقي ،نحو الوطن ��ي امل�شرتك.
وكان “فهد” والرعيل االول من قادة احلركة
ال�شيوعي ��ة يف العراق يعملون بهذا االجتاه.
�إجم ��اع وطني عل ��ى “العراقي ��ة” امل�شرتكة.
ال �أح ��د يدع ��ي غريه ��ا وال �أح ��د ينكرها وهو
يتجاوز للأبعد منها.
ف ��كان هناك تواف ��ق .ومل يك ��ن االختالف مع
القومي�ي�ن و�سواه ��م اختالف� � ًا وطني� � ًا .كان
اختالف ًا على الأولويات.
جني ��ب حم ��ي الدي ��ن يف �سريت ��ه كله ��ا ،ظل
يحم ��ل تلك ال ��روح .ظ ��ل وطني� � ًا �صافي ًا غري
م�ش ��وب مبنفع ��ةٍ �أو بت�أث ��ر جانب ��ي .كما ظل
واعي� � ًا ي�أ�سف للأخطاء الت ��ي ُترتكب ،وحتى
اليوم !
ما انقطعت عالقت ��ي بنجيب منذ �أيام النقابة
 1960وحتى اليوم.
جنل�س مع ًا
نتحدث يف ال�ش�أن الوطني
ويف كالنا �شعور بالأ�سف ملا يجري..
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�إ�ضاءات �شاعر العزلة
قراءة فـي تجربة ع ّمار علي كا�صد
عادل مردان

في ف�ضاء الب�صرة المت ّبل  ،برائحة
الما�ضي ،حيث حداثة ال�شعر،
مازالت طر ّية  ،ال�سياب  -البريكان
 ح�سين عبداللطيف  -عبد الكريمكا�صد �أ�سماء ح ّية تتواتر  ،و�صو ً
ال
الى الم�شهد الحالي  .في عزلة عمار
علي كا�صد � .أقر�أ بحذر ،و�أتنهد ،في
خم�سة ن�صو�ص لها طعمها الخا�ص
حيث ال�شعر ي�ؤ�س�س عالمه بعيداً عن
تقاليد الذائقة ن�ص (�إ�شراق البرزخ
الم ّ
�ستل  ،من ( عزلة من زمرد
) ُ
 . )2005تنويع في ف�ضاء الرثاء بعد
�إرتفاع البرزخ بكثافة غير معهودة ،
تتوقف عين الرائي  ،ذاهلة لت�س�أل :

مل �أع� � ْد �أراكِ � ،أيّته ��ا الأم الأر� ��ض ،ل ّأن امل�س ��اء
ي�ست ��دمي  ،يف �شواغلك امل�ضيئ ��ة  ،يتمر�أ م�شهد
اجللو� ��س ،عن ��د فن ��اء ال ��دار الكب�ي�رة  ،بر�أ� ��س
يط ��رزه ال�شيب  .البيا� ��ض يتمدّد  ،يف جتاويف
املنزل ،وميلأ الغ ��رف القانطة ،حيث الأ�صوات
تغ ��ادر منده�ش ��ة م ��ن ه ��ول البيا� ��ض املمت ��د .
ياللنزه ��ة الطويل ��ة  ،يف �إح ��دى مقاب ��ر العائلة
�س� ��ؤال الرث ��اء يتمو�ض ��ع  (،يف زحم ��ة ال�سنني
خيال
�أ�ضعتهم �،أين نراكِ �ستبحثني عنهم ؟) �أيّ
ٍ
ي ��زور الأم  ،يف ّ
كل حلظة  ،للوراثة عِ ْرق َكليم .
من تلك البئر البعيدة  ،متت �سقاية ذلك الن�سغ ،
الأ�سئلة التكف عن التجاور  ....حماورة الذات
املفجوع ��ة ،يف فن ��اء الدار الكب�ي�رة ،ال ينتهي .
حت ��ت ظ � ّ�ل ال�صخ ��رة امل�شرفة  ،يك ��ون التفيء ،
ل ّأن الرم ��ل كان �شاه ��د ًا  .ال يحت ��اج ال�شع ��ر اىل
مف�س ��ر ب ��ل اىل م�شاركة ذهني ��ة  ،اذ ي�أتي الرثاء
 ،يف خت ��ام امل�شهد بينما ت�شارك الأم ،العزاء مع
�أحجار الأر�ض .
يف البي ��ت الأخ�ي�ر ل�ض ��رورة �إيقاع ّي ��ة  ،حذف
ال�شاع ��ر -اىل -الت ��ي ُتع� �دّي الفع ��ل  ،وا�ضع� � ًا
أ�ضعت ال�شاهد وانعك�ستْ
النقاط حملها( .كيف � ِ
الأمداء يف عينيكِ املرمدتني وملا تهتدي) .
الن� ��ص الث ��اين ،يف حق ��ل الرث ��اء � ،إذ ير�س ��م
ال�شاعر بورتري ��ت للراحل حممود عبد الوهاب
وه ��و مبط ��ن بال�سخري ��ة  .املرث ��ي جنازت ��ه ،
مرفوعة ب�أيدي امل�ش ّيع�ي�ن  .فج�أة مي�شي خلفهم
 ،وق ��د ع ��اد اىل احلي ��اة  ،بكامل عافيت ��ه ( �شاب ًا
و�سيم� � ًا ،منت�ص ��ب القام ��ة ) الراح ��ل يداع ��ب
امل�ش ّيع�ي�ن  ،بنكاته املعروف ��ة  ----انحراف يف
جري ��ان الن�ص  ،ل ّأن �أحده ��م ،مل يبت�س ْم  ،ت�أكيد ًا
ال�ستم ��رار  ،غي ��اب املرث ��ي  .دون جدوى حتى
ع ��اد حزين� � ًا �صامت ًا يجرج ��ر قدميه مث ��ل جواد
جريح لق ��د �أيقن � ّأن الأي ��دي املرفوعة �ستحمله
اىل مقربة احل�سن الب�صري
ثالث الن�صو�ص يناور  ،حتت ظالل  ،لغة �شفافة
 ،حماي ��دة ،يف ف�ض ��اء الرث ��اء  .مزح ��ة �أخ ��رى
حلي ��اة قادمة  ،ثري ��ا الن�ص  ،تظهر يف اخلامتة

 ،البورتري ��ت ل�شاع ��ر خمب ��ول ،اخذت ��ه �أوه ��ام
ال�شهرة ،اذ ي�ستع�ي�ر حكاية بحار يع�شق عوامل
البح ��ر ،املراكب  ,البح ��ارة  ,احليتان  ،ثم يبد�أ
يركب البحر يوم ًا
ب�إلقائه ��ا ،اىل �سامعيه �إ ّن ��ه مل ْ
مل يرف ْع �صاري ًا بوج ��ه الريح يُلحق امل�ستمعون
باملوه ��وم ،ال ��ذي �سرق كيان البح ��ار  ،و�أل�صقه
لنف�س ��ه  ،لُق � َ�ب ( �شيخ البحر) .م ��ا �أن تذكر لقبه
اجلديد ،حتى ت�ساقط ��ت �أوراقه  ،حيث اخلواء
ي� �دّب بطيئ� � ًا اىل ج�سده .الن�ص هج ��اء مبطن ،
اليخل ��و من رثاء  ،هذا ماتراوغ به  ،ثريا الن�ص
 ،بالعبارة التي يرددها ،ال�شاعر .
يف ن� ��ص (احلر� ��س القدمي )  ،ت�ب�رز مالمح فن
الهج ��اء وا�ضح ��ة ،لكنْ مبعطي ��ات �أخرى  ،منها
اللغ ��ة العالي ��ة لر�س ��م بورتري ��ت املهج ��و يف
ثريا الن� ��ص اال�ض ��اءة الأوىل (احلر�س القدمي
)  ،وه ��ي دال ��ة ُت�ش�ي�ر  ،اىل� 63شب ��اط الأ�سود ،
والثاني ��ة اه ��داء ( ،اىل م.م )  .مثق ��ف عا�ص ��ر
الثقافة ،منذ ذلك احلني  ،فكان فعا ًال  ،يف �أحداث
تل ��ك الذك ��رى (.م م ) ت�سيّد امل�شه ��د ،بعد ثالثني
عام ًا  ،اذ خلع بدلت ��ه الزيتونيّة ومار�س كعراب
�أملع � ّ�ي التب�شري بثقافة التحديث � ،أيّام احل�صار
املرع ��ب  .عندما يبحث  ،ع ��ن البدلة ال ّلعينة تلك
،ح�ي�ن �أخرجته ��ا الذك ��رى  ،م ��ن قمق ��م الوعيه ،
يراه ��ا زاهي ��ة �،إال ماتبقى من �أث ��ر � .إال من �أثر
قدمي بقعة دم على فخذه الأمين الن�ص االخري ،
ن� ��ص الر�ؤيا  .الرائي كيان ه�ش ،يتمنى حتطيم
املن�ص ��ة .ام ��ا ال ��ر�ؤاة يف الف�ض ��اء احل ��ر  ،فه ��م
ي�سخ ��رون  ،من العاب البهلوان الكبري  .املهجو
ل�سان ��ه َذرب خم�ض ��رم قب ��ل ال�سق ��وط وبعده .
ثالث ��ة �أبيات هج ��اء  ،ثم تتم املقارن ��ة  ،بالكيان
الرائ ��ي ،حيث يجوب رامبو ال�شرق ،راح ًال اىل
الرمال املتوهج ��ة  ،ك� ّأن ( احلياة الأخرى هناك
)  ،عن ��د زجني ��ات ه ��رر  ،او عن ��د ال�ساح ��ل  ،اذ
لق ��ب ب�إ�سم ��ه  ،يف عدن ،حتى اكت�ش ��ف  ،بعد ان
امتلك الذه ��ب  :مااحلياة اال رحلة خا�سرة  .يف
نهاي ��ة املنت  ،ت�شرق حقيقة  ،م ��ا اكت�شفه الرائي
� :أيّ منه ��اج لر�ؤي ��ة القمامة  ،كيف ميكن ل�شاعر
املن�ص ��ة اكت�ش ��اف ذل ��ك؟ الأب ��ديّ كان يرو� ��ض

(�سرديات) ..كتارا تن�شر �آخر مقاالت
الراحل جنم عبداهلل كاظم

اخليال ك ��ي ي�ضع القم ��ر بني راحتي ��ه ويغ�سله
عن كث�ي�ر من الأمل من ف�سح ��ة �ضيقة كان يرقب
الوه ��ن وه ��و يرتقي ��ه حج ��ر ًا حج ��ر ًا المنه ��اج
لر�ؤية القمامة والتلذذ بعفونتها .
يُ�ش ّي ��د عم ��ار كا�ص ��د  ،عم ��ارة ن�صو�ص ��ه  ،على
بناء الفكرة  ،بلغ ��ة موحية ،بعيد ًا عن تقعريات
البالغة � .أما �أغرا�ضه ،فهي تراوح  ،مابني رثاء
وهج ��اء  ،منحاز ًا بح�سه املره ��ف اىل ف�ضاءات
الوجع الإن�ساين .

ن�صو�ص خمتارة عمار علي كا�صد
�إ�شراق الربزخ
ارتفع بيننا
بع َد ما َ
برزخٌ
كثيف..
مل �أع ْد اراكِ ..
لقد �أ�ضحى م�ستدمي ًا م�سا�ؤكِ

واقماركِ لن تظهر
ذات م�ساء
َ
توهمتكِ جال�س ًة
يف فناءِ الدار الكبرية
ب�سنيكِ العجاف
وبيا�ض �شعركِ الفاقع
وقد غمر ذلك البيا�ض
جتاويف املنزل
َ
وانف�ضت
ْ
من حولكِ الأ�صوات
ماذا
هل غادروا جميعهم؟
يف نزهةٍ تطول
�أم �أنّكِ يف زحمةِ ال�سنني
�أ�ضعتهم
و�أين تُراكِ �ستبحثني عنهم؟
ومل يبقَ يف اخليال
مدى
ً
مل تزوريه ..
� ّأي ٍدم اورثتهم؟
بئر بعيدةٍ
ومن � ّأي ٍ
أتيت بذلك الن�سغ؟
� ِ
اقتعدت
ِ
و� ّأي �صخرةٍ
تتفيئني ظلّها ؟
هل كان ُ
الرمل �شاهدكِ
حفرت باحجاركِ الأر�ض
حني ِ
ال�سر يف املكان البعيد؟
و� ِ
أودعت ّ
ا�ضعت ال�شاهد؟
كيف ِ
وانعك�ست االمداء مرايا
ْ
يف عينيك املُرمدتني
وملا تهتدي  ...الطريق.
مرثية
كان حممود عبد الوهاب
مي�شي مع امل�ش ّيعني
خلف جنازتِ ه
َ
وقد تعافى متاماً
وبر�أ من علتِ ه
حتى �أنّه عا َد
�شاب ًا و�سيم ًا
منت�صب القامة
َ
كعادته..
يداعب امل�ش ّيعني
راح ُ
زحهِ
ُمب ِ
ونكاتِ ه الرائعة
لكن �أحد ًا من امل�ش ّيعني
َّ
مل يبت�س ْم هذه املرة
وك�أنّهم مل ي�سمعوا
كرر ذلك مرار ًا
دون جدوى
حتى عاد حزين ًا
�صامت ًا
يجرجر قدم َيه
مثل جوادٍ جريح
متيقن ًا
�أنّه مل يع ْد
بينهم
�سوى جثةٍ
يحملها امل�ش ّيعون
�إىل مقربةِ احل�سن الب�صري.

متابعة\ عالء المفرجي
�صدر يف الدوحة العـدد الأول مـن (�سـرديات)
وهي جملة كتـ ��ارا الدوليـة للرواية ،التي ُتعَـ ُّد
جملـ ��ة رائـ ��دة فـي جمـ ��ال الن�شـ ��ر العلمـي فـي
حقـل نقـد الروايـة العربيـة .وال تقت�صـر املجلـة
علـ ��ى ن�شـر البحـوث املقدمـ ��ة باللغـة العربيـة،
ب ��ل ُتع َنـ ��ى كذلـك بـ ��كل مـا يكتـب عـ ��ن الروايـة
العربية باللغتيـن العربي ��ة واالجنليزية .لقـد
�أَ ْو َلتْ دار كت ��ارا للن�شـر اهتمامًا بال ًغـا للرواية
وق�ضاياهـ ��ا ،فل ��م تق ��ف عنـ ��د حـ ��دود ن�شـر مـا
يفـ ��وز بجائـ ��زة كتـ ��ارا للروايـ ��ة العربيـة مـن
�أعمـ ��ال روائيـ ��ة ونقديـة فح�سـ ��ب ،بـل �أخـذت
علـ ��ى عاتقهـا تخ�صيـ�ص هـ ��ذه املجلـة العلميـة
الدوليـ ��ة املح ّكم ��ة لن�شـ ��ر البحـ ��وث العلمي ��ة
املح ّكمـة حـول الروايـة العربيـة وق�ضاياهـا.
وت�ضم ��ن العدد جمل ��ة من املو�ضوع ��ات التي
تهتم بال�سرد الروائي ،منها مو�ضوع �إبراهيم
ال�سعيف ��ان (م�ستقب ��ل ال�س ��رد ب�ي�ن احلتميات
وفو�ضى املعايري).
يتن ��اول ه ��ذا البح ��ث ق�ض ًي ��ة ّ مهم ��ة  ،تت�صل
مب�ستقب ��ل ال�س ��ر د العربي ،من حي ��ث االتكاء
عىل مقوالت جاهزة ،تنبع من حتميات ثابتة،
م ��ن �أهمها� :إغف ��ال حقيقة �أن ّ ال�س ��رد ب�أ�شكاله
املختلف ��ة ،له ج ��ذور عميقة ّ يف ال�ت�راث ،و�أن ّ
ه ��ذا ال�سرد له �أث ��ر ُ ال ينكر ،يف ال�سرد العربي
والعاملي .ومن ه ��ذه احلتميات اال�ستناد اىل
بع� ��ض النظري ��ات ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة
�أو الفني ��ة التي توجه الكاتب مث ��ل املارك�سية
والوجودي ��ة والبنيوي ��ة والن�سوي ��ة والنق ��د
الثق ��ايف� ،أو تقدمي ت�ص ��ورات معينة مل�ستقبل
ال�سرد مثل احلرية اجلن�سية �أو ال�سرد الرقمي
بديال عن الرواية الورقية.
وكت ��ب م�صطف ��ى ال�ضب ��ع مو�ضوع� � ًا بعنوان
(الرواي ��ة واملعرف ��ة)  :ح ��ول املعرف ��ة يف

الرواي ��ة ،م�صدرها و�أنواعه ��ا وم�ســتوياتها،
والوح ��دة املعرفية ،وكي ��ف حتقق ح�ضورها،
وبالغته ��ا ،وت�ستهدف ه ��ذه الدرا�سة �أن تقف
عل ��ى املعرف ��ة يف الرواي ��ة بو�صفه ��ا ن�سيج� � ًا
�سردي� � ًا ال تخلو من ��ه رواية فني ��ة واحدة مما
يجع ��ل منه معي ��ار ًا فني� � ًا �صاحل� � ًا للحكم على
الن�صو� ��ص وقدرته ��ا عل ��ى حتقي ��ق بالغتها،
وبو�صفه ��ا معيار ًا جمالي� � ًا ال يقوم على تقدمي
املعرف ��ة اجلاف ��ة املج ��ردة م ��ن املتع ��ة ،و�إمن ��ا
يحر� ��ص ال�ســارد عل ��ى حتقيق الت ��وازن بني
العنا�صر ال�سردي ًة حتقيق ًا ملنتجه.
فيم ��ا كتب ��ت �سم ��ر روح ��ي الفي�ص ��ل درا�س ��ة
بعن ��وان (�أدبي ��ة احل ��وار الروائ ��ي) ،ت�سـعى
هـ ��ذه الدرا�سـ ��ة اىل معاجلـ ��ة ق�ضي ��ة (�أدبي ��ة
احل ��وار الروائ ��ي) ،،انطالقا مـ ��ن �أن احلوار
و�سـيل ��ة فني ��ة مهم ��ة يف الروايـ ��ة ،و�أن هنـاك
�إ�شـكالي ��ة واحـ ��دة �شـائع ��ة يف فهم ��ه ،هـ ��ي
الظـ ��ن ّ �أن م�شـكلت ��ه تتعلق ب�صوغـ ��ه العربيـة
الف�صيحـ ��ة� ،أو ب�إحـدى اللهجـ ��ات العربية� ،أو
باجلم ��ع بـن الف�صيحـة والعامّية .وهـذا الظـن
�أ َبعـ ��د ّ عـ ��ن النقـ ��د االدب ��ي العـرب � ّ�ي �إ�شـكالية
�أخـ ��رى مرتبطـ ��ة باحلـ ��وار الـروائ ��ي ّ  ،هـ ��ي
�أدبيتـ ��ه .وقـ ��د �أ�شـار عـدد مـن النق ��اد �إىل هـذه
اال�شـكالي ��ة ،ولكننـ ��ي مل ا ّر ّ معاجلـة تف�صيلية
لهـا؛ لذلـك ندبـت نف�سي لهـذه املهمة.
وكت ��ب الناق ��د والأكادمي ��ي العراق ��ي الراحل
جنم عبدالله كاظم والذي كان ي�شغل �سكرتري
حتري ��ر ه ��ذه املجل ��ة ،مو�ضوع ��ا بعن ��وان:
(املتخي ��ل يف رواي ��ة اخليال العلم ��ي للفتيان
 ..الطبيع ��ة واحل ��دود) حمــ ��ور درا�سته هذه
هــ ��و املتخي ��ل طبيعــ ��ة ً وماهيــ ��ة ً وحــ ��دود ًا،
يف روايــ ��ات اخليــ ��ال العلمــ ��ي للفتيـ ��ان.
وم�سـوغاته ��ا �أو ًال �ضعـ ��ف االهتم ��ام عربيـ� � ًا
بروايـ ��ة الفتيـان ،وثانيـ� � ًا الأهمية التـي �صـار
عليهـا خليـ ��ال العلمـي عاملي ��ا ،ممـا ي�سـتوجب
الإلف ��ات �إليـ ��ه عربيـ ��ا �أكثـ ��ر ،وثالثـ� � ًا العالقة
الإ�شكالية  ،يف رواية اخليـال العلمـي للفتيـان
و�أدب اخليـ ��ال العلمـي عمومـ� � ًا ،بيـن املتخيـل
املتوقع حتققـه م�سـتقب�ل ً�ا مـن جهـة والواقعـي
املرتبـ ��ط باحلقيقـ ��ي مـ ��ن جهـ ��ة �أخـ ��رى.
وانطالق ��ا مـ ��ن ر�ؤيـة اخليـ ��ال عام�ل ً�ا رئي�سـا،
وراء �أن تكـ ��ون روايـة مـا مـن اخليـال العلمـي
حتديـ ��دا �أو مـن غريه ،تـ�أت ��ي فر�ضيـة البحـث
وهـ ��ي� :إن حتديـ ��د مـ ��ا �إذا كانـ ��ت �أي روايـ ��ة
فتيـ ��ان روايـة خيـال علمـ ��ي �أو مل تكـن يعتمـد
علـى ّ اخليـ ��ال واملتخيـل طبيعـة وحـدود ًا مـن
جهـة ،والواقـع والواقعـي املرتبـط باحلقيقـي
عـ ��ادة مـ ��ن جهـة �أخـ ��رى .وقـد انبنـ ��ى البحـث
على مقدمـة وثالثة مباحـث وخامتة ونتيجـة،
فـكان املبحـ ��ث الأول (اخليـال العلمـي ومنهـج
درا�سـ ��ة روايـ ��ة اخليـ ��ال العلمـ ��ي للفتيـ ��ان)،
والثـاين (املتخيـ ��ل يف رواية اخليـال العلمـي
للفتي ��ان) ،والثالـ ��ث (روايـة اخليـ ��ال العلمـي
للفتيـان بـن اخليـايل والواقعـي).

جريترود تيتانت ..تكتب ذكرياتها عن هوغو وفلوبري
ترجمة  :عدوية الهاللي

كانت ال�سيدة غيرترود باربرا
ريت�ش تينانت المولودة في
غالواي (� )1918 - 1819سيدة
مجتمع و�صاحبة �صالون في لندن
 ،و�صديقة وراعية للفنانين
والكتاب.تلقت تعليمها في فرن�سا
حيث انتقلت �إلى الأو�ساط الأدبية.
وفي عام  1842قابلت جو�ستاف
فلوبير وانجذبت �إليه.

يف ع ��ام  1846ع ��ادت جريت ��رود �إىل
بريطاني ��ا  ،وتزوجت م ��ن ت�شارلز تينانت ،
وه ��و �سيا�سي ث ��ري ومالك �أر� ��ض .و�أجنبا
�ست ��ة �أطف ��ال � -أربع ��ة منه ��م بق ��وا على قيد
احلي ��اة حت ��ى �س ��ن الر�ش ��د ،وبع ��د وف ��اة
زوجه ��ا ع ��ام � ، 1873أ�صبح ��ت جريترود
�سي ��دة جمتم ��ع وم�ضيف ��ة  ،و�أع ��ادت �إن�شاء

ال�ص ��الونات الأدبية التي عرفت يف باري�س
يف منزلها يف لندن ،ويف عام  1878قابلت
فلوب�ي�ر م ��رة �أخ ��رى  ،وعمل ��ت الحق� � ًا على
حتري ��ر مرا�س�ل�اته .كانت قد �س ��افرت وهي
طفل ��ة اىل جميع �أنحاء العامل ،ويف �ش ��بابها
 ،عا�ش ��ت جزئي� � ًا يف فرن�س ��ا حي ��ث توطدت
عالقتها بكاتبني كان �إحدهما م�ش ��هور ًا وهو
فيكت ��ور هيجو والآخ ��ر كان اليزال جمهو ًال
وه ��و غو�س ��تاف فلوبري  ،وق ��د حتدثت عن
ذل ��ك يف مذكراته ��ا الت ��ي �س�ت�رويها الحق� � ًا
يف خمطوطت�ي�ن ترك ��ت �إحداهم ��ا لأحفادها
والأخ ��رى البن ��ة �أخ ��ت فلوب�ي�ر .م�ؤخ ��ر ًا
،ظه ��رت ه ��ذه الن�ص ��و�ص لأول م ��رة يف

كت ��اب يحمل عن ��وان “ ذكريات ��ي عن هوغو
وفلوب�ي�ر “ بقل ��م جريترود تيتان ��ت بعد �أن
ق ��ام بتحريره ��ا �إيف ��ان لوكل�ي�ر وفلورن� ��س
ناوجري ��ت  ،وترجمته ��ا اىل الفرن�سي ��ة
“دانيي ��ل وارجني”.يق ��ع الكتاب يف 389
�صفحة وقد �صدر عن دار دي فالوا للن�شر ..
تتمي ��ز امل�شاهد ال ��واردة يف ه ��ذه املذكرات
ب�سح ��ر الطراز الق ��دمي اىل حد م ��ا  ،والذي
يت ��م تعزيزه �أحيان ��ا بلم�سة م ��ن الفكاهة �أو
الفظاظ ��ة  ،وق ��د كتب ��ت املخطوطت ��ان بع ��د
فرتة طويلة م ��ن وقوع الأح ��داث و�أ�ضيفت
�إليه ��ا تعليق ��ات يف حوا�شيها م ��ع مقتطفات
من مرا�س�ل�ات الكاتبة ومقدم ��ة عن ال�سرية

الذاتي ��ة تلخ� ��ص حي ��اة ال�سي ��دة تيتان ��ت ،
بالإ�ضاف ��ة اىل ذل ��ك  ،كتب ��ت تيتانت م�سودة
روائي ��ة بعن ��وان ( كت ��ب ح�س ��ب الطل ��ب )
تعر� ��ض فيه ��ا ق�ص ��ة عالقته ��ا بفلوب�ي�ر وقد
اقرت� ��ض املح ��رران بع�ض ��ا م ��ن تفا�صيله ��ا
لي�ضمها كتاب مذك ��رات تيتانت الغام�ضة �أو
غ�ي�ر الدقيق ��ة يف كثري من الأحي ��ان  ،والتي
ي�ض ��اف �إليه ��ا “ميله ��ا �إىل �إ�ضف ��اء املثالي ��ة
والتجميل”  ،واملبالغة  ،والتب�سيط  ،وحتى
“�إعادة كتابة التاريخ” ب�شكل �صريح..كما
تك�ش ��ف املالحظ ��ات �أنه يف بع� ��ض الأحيان
يت ��م ا�ستع ��ارة ذكري ��ات هوغ ��و م ��ن �أعمال
من�شورة �أخرى  ،مبا يف ذلك ال�سرية الذاتية
الت ��ي كتبها زوجته حت ��ت �إ�شراف ��ه  ،والتي
تذك ��ر فيها �أن ��ه وجد ال�سي ��دة تيتانت لطيفة
مب ��ا يكفي لدعوتها بانتظ ��ام �إىل حفالت يف
غرين�س ��ي والت�ش ��اور م ��ع زوجه ��ا املحامي
ب�ش�أن فر�ص ا�سرتداد حقوق الطبع والن�شر
غ�ي�ر املدفوع ��ة يف �إجنلرتا� .أم ��ا املخطوطة
الثاني ��ة فت�ض ��اف �إليه ��ا �سبع�ي�ن �صفحة من
الر�سائ ��ل املتبادلةغ�ي�ر املن�ش ��ورة جزئي� � ًا
ب�ي�ن فلوب�ي�ر و�شقيقت ��ه كارول�ي�ن وال�سيدة
تينان ��ت  ،والذين يتحدث ��ون فيهاعن طبيعة
م�شاعرهم.
دخ ��ل فيكتور هوغ ��و حياة ال�سي ��دة تيتانت
عندما م� � ّرت وهي �سن العا�ش ��رة يف �سيارة
مك�شوفة مع والده ��ا امام م�سرح الكوميدي

فران�سيز حيث ا�صطف العديد من اجلمهور
مل�شاه ��دة م�سرحي ��ة ( هرن ��اين ) لهوغ ��و
..وقت ��ذاك � ،س�ألت والدها عن ال�سيد فيكتور
هوغ ��و  ،ف�أجاب ب ��ازدراء“ :مل �أ�سمع به من
قب ��ل � ،إن ��ه عازف فرن�س ��ي  ،على م ��ا �أعتقد.
“..كان ��ت تتلق ��ى تعليمه ��ا يف باري� ��س ،
وب ��د�أت تتع ��رف عل ��ى الكت ��اب والأدباء يف
ال�صالون ��ات الباري�سية  ،وم ��ن خالل قراءة
الأعم ��ال التي يتحدثون عنه ��ا  ،مثل (�أحدب
نوت ��ردام ) التي ق ��ام �أهله ��ا بتحذيرها منها
لأن ال�سي ��د هوغ ��و قد ي�ضللها به ��ا ..يف ذلك
الوق ��ت  ،كان ��ت والدتهاغا�ضب ��ة م ��ن ق ��وة
هوج ��و ال�ساحق ��ة  ،وكان ��ت منده�شة من �أن
النا�س ميك ��ن �أن يعجب ��وا بـجر�أت ��ه ،و�أنهم
ثان”.لكن
جتر�أوا على ت�سميت ��ه “�شك�سبري ٍ
ال�شاب ��ة جريترود باتت تعب ��ده وكانت تبلغ
م ��ن العمر ثماني ��ة ع�شر عام� � ًا عندما وافقت
وال ��دة �أح ��د الأ�صدقاء عل ��ى ا�صطحابها يف
زي ��ارة �إىل رويال بال�س .وبعد هذه الزيارة
 ،وا�صل ��ت لقاءاته ��ا مع فلوب�ي�ريف تروفيل
“يف ال�سن ��وات الت ��ي تل ��ت ذل ��ك” �أي بع ��د
خم� ��س �سن ��وات .وكان غو�ست ��اف يتقا�س ��م
م ��ع �صديقه فيكتور هوغو نف�س عدم الرغبة
يف تعلم لغتها االنكليزية .وعند عودتها من
تروفيل  ،التقت بهوغو وكان رج ًال حمبوب ًا
وم ��درك ًا متام� � ًا لتفوق ��ه  ،مه ��ذب ولكنه غري
مب ��ال متام� � ًا بامل ��ر�أة الإجنليزي ��ة ال�صغرية

التي ت�شعر ب�أنها غري مهمة �أمامه.
و ُتظه ��ر جريت ��رود موهبته ��ا ب�ش ��كل �أف�ضل
عندما ت�ص ��ف الديكوراخلانق ملنازل هوجو
� ،أوتتح ��دث ع ��ن مر� ��ض �أدي ��ل ال�صغ�ي�رة ،
وحزن والدتها فهي ال تخلو من الرباعة،مع
حتيزاته ��ا الرا�سخ ��ة  ،كم ��ا تب ��دو تينان ��ت
ك�شبكة من التناق�ضات  ،ممزقة منذ الطفولة
ب�ي�ن فرن�سا الت ��ي حتبه ��ا ووالديه ��ا اللذين
ال ميل ��كان �شيئ ًا �س ��وى االزدراء له ��ذا البلد
ال ��ذي عا�ش ��وا فيه ملدة ع�شري ��ن عام ًا  ،وبني
االجن ��ذاب ل�ل��أدب � ،أو االعج ��اب بالكات ��ب.
وينعك�س الإعجاب الدائم الذي تدعيه بعمل
هوج ��و يف الأ�سماء الت ��ي اطلقتها على دمى
ابنتيها  ،فانتني وكوزيت  .وتتخلل �شهادتها
مل�سات من ال�سخرية وانتقاد �أ�سلوب احلياة
ال ��ذي يفر�ض ��ه هوغ ��و عل ��ى ا�سرت ��ه� .إنه ��ا
ت�ستنك ��ر عالقته ��ا مع ��ه لأنه ��ا تتعار� ��ض مع
قيمه ��ا االخالقي ��ة فق ��د كان ي� ��ؤذي زوجت ��ه
و�أطفال ��ه ويق�ص ��ر يف منحهم لقم ��ة العي�ش
بينما يحا�ضر عن حقوق الإن�سان !
كان الأم ��ر خمتلف� � ًا متام� � ًا مع فلوب�ي�ر .ففي
تروفي ��ل  ،حيث ت�أت ��ي عائلة كول�ي�ر لق�ضاء
�إج ��ازة  ،ت�صب ��ح جريت ��رود و�شقيقته ��ا
هرنيي ��ت �صديق ��ات لكارولني  ،ث ��م ل�شقيقها
غو�ست ��اف .وتت�ش ��كل روابط ودي ��ة وحمبّة
ب�ي�ن ال�شب ��اب الأربع ��ة  ،الذي ��ن �ست�ستم ��ر
عالقاتهم حت ��ى يعود كولي�ي�ر �إىل باري�س ،

ثم يتم تبادل الر�سائل بالتناوب مع هرنييت
وجريت ��رود  ،يحاف ��ظ فلوبريعل ��ى عالقات
عاطفية مع كليهما  ،لكنه يهرب عندما ي�شعر
بالتهديد بالزواج.
د�أب ��ت تيتان ��ت عل ��ى ق ��راءة كت ��ب فلوب�ي�ر
و�إعطائ ��ه ر�أيه ��ا ،لكنه ��ا  ،وعندم ��ا ق ��ر�أت
رواي ��ة ( م ��دام بوف ��اري ) � ،أقدم ��ت عل ��ى
�إ�صدار حكم نقدي مف�ص ��ل وكان البع�ض قد
حذرها من ترجم ��ة الرواية اىل االجنليزية
لأن الأع ��راف االجنليزي ��ة �شديدة فقالت عن
فلوب�ي�ر  ”:كيف ميكن لكاتب يجيد احلديث
ع ��ن كل ماه ��و جمي ��ل �أن يكتب �شيئ� � ًا ب�شع ًا
كهذه الرواية ..لقد و�ضع فيها موهبة كبرية
لدرج ��ة جتعله مكروه ��ا ب�ش ��كل م�ضاعف “
لقد ذك ��ر وقته ��ا يف الئحة املدع ��ي العام يف
املحكم ��ة الت ��ي هوجم ��ت فيه ��ا الرواي ��ة ”:
مافائدة الك�شف ع ��ن كل ماهو تافه وبائ�س؟
ال �أح ��د ي�ستطيع قراءة ه ��ذا الكتاب دون �أن
ي�شعر بب�ؤ�س �أك�ب�ر و�أ�سو�أ ..”..لي�س هناك
م ��ن �ش ��ك يف ان فلوب�ي�ر �سيفه ��م يوم ��ا انها
كان ��ت عل ��ى ح ��ق لأنها ت ��رى �أن م ��ن واجب
العقول العظيمة �أن تتعامل مع املو�ضوعات
النبيلة لرفع م�ستوى عقول النا�س والتخلي
عن كل ماهو و�ضيع وحمتقر كالرذيلة ..مع
ذل ��ك  ،مل يعت�ب�ر فلوب�ي�ر موقفها من ��ه موقف ًا
م�ض ��اد ًا ووا�صل �إر�س ��ال كتب ��ه �إليها لتطلق
عليها �أحكامها التي كان يحرتمها جد ًا ..
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درو�س ال�سلطة
�ص ��در ع ��ن دار املدى كت ��اب "درو�س ال�س ��لطة" ت�ألي ��ف الرئي�س
الفرن�س ��ي ال�سابق فران�سوا هوالند ،وترجمة ح�سني عمر ،وهو
عبارة ع ��ن مذكرات فيها يتحدث الرئي�س ال�س ��ابق لفرن�س ��ا عن
جتربت ��ه كرئي�س ،وي�س ��تخل�ص الدرو�س والع�ب�ر منها ،منوها
بجميع العقبات وامل�ش ��اكل التي واجهته �س ��واء يف فرن�س ��ا �أو
خارجها ومتطرقا �إىل حياته اليومية واخلا�صة كذلك .و�أجاب
هوالند عرب كتابه عن عدة �أ�س ��ئلة كان الفرن�سيون يطرحونها
�آنذاك ،من بينها �أ�س ��باب عدم تر�شحه لعهدة رئا�سية ثانية فى
 ،2017وتط ��رق �إىل �أه ��م الأخطاء الت ��ى ارتكبها خالل حكمه
لفرن�سا.

الكرمي��ات ...تط��ل عل��ى دجل��ة لتحاكي م��ا تبقى من ت��راث بغداد
ما�س القي�سي
تقع حملة الكرميات يف اجلانب الغربي من بغداد،
وحدوده ��ا ،كما ورد يف اطل�س بغداد ،1952هي:
م ��ن ال�شم ��ال نهر دجلة وم ��ن ال�شرق ك ��رادة مرمي
وم ��ن الغ ��رب ال�شواك ��ة وع�ل�اوي احلل ��ة وحملة
الدوريني ،والرتقيم احلديث لها هو (حملة ،)218
يجاوره ��ا ج�سر االحرار ال ��ذي كان ي�سمى (مود)
�سابق ��ا ،ن�سب ��ة اىل اجل�ن�رال الربيط ��اين �ستانلي
مود ،وعند النظر اليها تلفت االنتباه جلمال النهر
والزوارق وحرك ��ة الأر�ض هناك ،اذ ت�ضفي عليها
بهج ��ة ،على الرغم م ��ن ان بع�ض بيوته ��ا القدمية
ا�صبحت عاجزة عن مقاومة الطبيعة ويظهر عليها
اخل ��راب� ،أما البيوت امل�شيدة حديثا فك�أنها ت�سلب
ح

ول العا

لم

الكرميات �صورتها البغدادية القدمية الزاهية.
وان ��ت توا�ص ��ل �س�ي�رك يف (الدراب�ي�ن) ال�ضيق ��ة
له ��ذا احل ��ي الق ��دمي �سرتى ،كم ��ا ت�سم ��ى باللهجة
العراقية( ،ال�شنان�شيل) التي تزين �شرفات املنازل
وك�أنها متدلية من �سقوفها تظلل االزقة من �سطوع
ال�شم�س نهارا وت�ضفي م�شهدا �ساحرا علي لياليها،
وق ��د ت�شم رائح ��ة ال�سمك من على بع ��د امتار وهو
يق ��اوم ال�صيادين املهرة الذين احرتفوا هذه املهنة
ابا عن جد ،ويف حديث مع العم ابو بالل امل�شهور
بكونه االكرب واالق ��دم بينهم ،وهو يقوم بتنظيف
�شبكة ال�صي ��د من االوراق واالو�س ��اخ العالقة بها
م ��ن مياه دجل ��ة ،يق ��ول " :منذ �شباب ��ي وانا اعمل
يف ال�صي ��د بالتزام ��ن م ��ع عمل ��ي يف مق ��ر االذاعة
والتلفزي ��ون يف بغ ��داد يف الف�ت�رة الت ��ي �سبق ��ت
�سق ��وط نظ ��ام احلك ��م ال�ساب ��ق ع ��ام  ،2003حال
انته ��اء وقت ال ��دوام اعود ملن ��زيل وا�سرع باجتاه
النه ��ر الم�س ��ك �شباك ال�صي ��د وا�ستمت ��ع باحاديث
النهر و�صيد ال�سمكات".

وبع ��د االنته ��اء من احلدي ��ث ال�شيق م ��ع العم ابو
بالل اخذنا �سجاد وهو �صياد �شاب ماهر يف جولة
نهري ��ة عل ��ى �أحد ق ��وارب دجل ��ة وتبادلن ��ا �أطراف
احلدي ��ث �سوي ��ا فق ��ال" :م ��ن طفولتي وان ��ا اتعلم
ال�صي ��د عل ��ى يد الع ��م ابو ب�ل�ال وان ��ا اع�شق هذه
املهن ��ة وكل يوم انتظر ال ��زوار لأخذهم بجولة يف
الق ��ارب مقابل بع�ض املال ال�سرتزق وا�سد تكاليف
الوقود" ،م�ؤكدا انه حتى يف اوقات احلظر ب�سبب
تف�ش ��ي كورونا مل ميتن ��ع النا�س ع ��ن التوافد اىل
�شاطئ دجلة واال�ستمتاع ب�أجوائه� ،أراد �سجاد ان
يقلن ��ا اىل موقع �أثري يط ��ل على دجلة خلف ج�سر
االح ��رار ،ا�سماه بيت اخلليف ��ة الر�شيد! لكنه تردد
�أخريا و�أبدى تخوفا من ال�شرطة النهرية!.
وبع ��د اخل ��روج م ��ن دجلة عدن ��ا لل�س�ي�ر يف ازقة
الكرمي ��ات حت ��ى و�صلن ��ا نهايته ��ا �أ�سف ��ل ج�س ��ر
االح ��رار فوجدن ��ا رجال كب�ي�را يف ال�س ��ن يجل�س
مبف ��رده عل ��ى مقع ��د خ�شب ��ي م ��ن مقاع ��د املقاهي
البغدادية ال�شهرية ،رف�ض احلديث يف بادئ االمر

كوخ خ�شبي يف قرية ب�سعر  380دوالراً يف اليوم
�شيد مهند�سون فنلنديون �أكواخا
م�ع�ل�ق��ة يف ال �غ��اب��ة خ��ا� �ص��ة ل�ع�لاج
ال �ه �م��وم وال �ق �ل��ق ،وم �ن��ح ال� ��زوار
�شعورا فريدا بالراحة.
ووف� �ق ��ا ل���ص�ح�ي�ف��ة "ديلي ميل"
الربيطانية ،يحتوي ك��ل ك��وخ من
الأك��واخ املعلقة بالقرب من حديقة
�سالماغار ،يف فنلندا على �سرير
يت�سع ل�شخ�صني ،وحمام ومطبخ
�صغري ودي�ك��ور يليق بفندق عايل
امل�ستوى.
ك� � � � �م � � � ��ا
ي �ت �م �ي��ز
ال��ك��وخ
ب��وح��دة
ت �ه��وي��ة

وم���دف� ��أة و� �س �خ��ان م �ي��اه ول��وح��ة
مفاتيح كهربائية ،وتنقل �أنابيب
ال �� �س �ب��اك��ة ك ��ل م �ي��اه ال �� �ص��رف
ال�صحي �إىل مكان مغلق �أ�سفل

ي �ن��اي��ر/ك��ان��ون ال �ث��اين و�أب ��ري ��ل/
ني�سان ونوفمرب/ت�شرين الثاين
ودي���س�م�بر/ك��ان��ون الأول ،و450
دوالرا يف مو�سم الذروة.
وقالت �شركة "�ستوديو بوي�ستو"
الفنلندية� ،إن ��ه يتم ب�ن��اء ال��وح��دة
"ب�شكل �سرتاتيجي بحيث ال تلزم
�إزال��ة �سوى عدد قليل من الأ�شجار
�أثناء البناء".
و�أ�� �ض ��اف ��ت" :املناظر الطبيعية
التي تفتح من ه��ذه النافذة تهيمن
ع��ن ق�صد ع�ل��ى ال �ب��اق��ي ،ح�ي��ث يتم
ال���س�ل��م ح �ت��ى ي �ظ��ل حم �ي��ط ال �ك��وخ الت�صميم الداخلي ب�شكل مق�صود
نظيفا.
بحيث يكون مبثابة قما�ش حمايد
وي�تراوح �إيجار الكوخ املبتكر بني وف � ��ارغ يف امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة بعد
 380دوالرا يف اليوم خالل �أ�شهر الطبيعة اخلارجية".

ن�صف مليون دوالر ..مكاف�أة ليدي غاغا ملن يعرث على كلبيها
عر�ضت جنمة ال�ب��وب ل�ي��دي غ��اغ��ا ،اخلمي�س ،الربيطانية� ،أن ال�شخ�ص املكلف برعاية الكالب،
مبلغ � 500أل ��ف دوالر م�ك��اف��أة مل��ن يعرث على ك��ان مي�شي بها م�ساء الأرب �ع��اء ،عندما �أ�صيب
كلبيها امل�سروقني .وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" بالر�صا�ص ،م�شرية �إىل �أن كلبة ثالثة ا�سمها
"مي�س �آ�سيا" هربت ومت العثور عليها فيما بعد.
وك��ان كلبا ليدي غ��اغ��ا" ،كوغي وغو�ستاف"،
وهما من ف�صيلة "البولدوغ" الفرن�سي� ،سرقا
يف هوليوود ،بعد �إط�لاق النار على ال�شخ�ص
الذي يرعى الكلبني ،الأربعاء .وقالت ال�شرطة
�إن �أح��د امل�شتبه بهم رجل يرتدي قبعة �سوداء
و�سرتة �سوداء بغطاء للر�أ�س ،فيما مل تتمكن
من حتديد جن�س امل�شتبه به الثاين ،لكنهما كانا
يرتديان مالب�س �سوداء بالكامل.

�إلي�سا تهاجم وزير
ال�صحة اللبناين
هاجمت املطربة اللبنانية �إلي�سا ،ال�ي��وم اجلمعة ،وزي��ر
ال�صحة اللبناين ،وعددا من امل�س�ؤولني.
وجاء هجوم �إلي�سا على امل�س�ؤولني اللبنانيني ،عرب تغريدة
بح�سابها الر�سمي مب��وق��ع "تويرت" ،بعد ت��زاي��د �أع ��داد
الإ�صابة بفايرو�س كورونا امل�ستجد يف لبنان .وكتبت
�إلي�سا" :حقيقة انا بعد ما �شفت كذب وزير
ال�صحة وبع�ض ال�ن��واب وامل�س�ؤولني
�صار عندي �شك حتى ب�صحة الأرقام
الكبرية لأعداد امل�صابني بكورونا
وح� �ت ��ى ب��ال �ل��ي م ��ات ��وا وك �ي��ف
م��ات��وا ..ال ثقة" .وك��ان وزير
ال�صحة اللبناين �أ�شعل غ�ضب
امل��واط�ن�ين جم ��ددا ،بتعليقه
ع�ل��ى م��وج��ة ال�غ���ض��ب ال�ت��ي
�أثارها تخطي نواب الربملان
لرتتيب تلقى ال�ل�ق��اح امل�ضاد
لفايرو�س كورونا امل�ستجد يف
ب�ل�اده .وق��ال وزي��ر ال�صحة يف
ح�ك��وم��ة ت�صريف الأع �م��ال حمد
ح�سن للتلفزيون ال��ر��س�م��ي� ،إن
خطوة ال�سماح للنواب باحل�صول
على ج��رع��ات م��ن اللقاح ج��اءت
بناء على "قرار �سيادي" منه.
و�أو�ضح �أنها تعبري عن ال�شكر
ل�ل�ن��واب على �إق� ��رار القانون
ال � ��ذي � �س��اع��د يف ت��وق�ي��ع
االت� � �ف � ��اق م� ��ع ف ��اي ��زر/
بيونتيك للح�صول على
اللقاح.

وف������اة امل���م���ث���ل ال���ك���وي���ت���ي م�������ش���اري ال����ب��ل�ام م����ت�����أث����راً ب���ك���ورون���ا

نادي املدى للقراءة
يف �أربيل مينح
جائزة القارئ
النموذجي
منح نادي امل ��دى للقراءة يف اربيل
جائ ��زة القارئ النموذج ��ي لدورته
الأوىل لع ��ام  2020اىل القارئ ��ة
ج ��ودي زكري ��ا احل�ص ��ري� ،أ�صغ ��ر
ع�ضو ر�سمي يف الن ��ادي � 16سنة،
ق ��ر�أت  79كتاب ��ا منوع ��ا يف ع ��ام
كورونا ..وكان نادي املدى قد اعلن
عن منحه جائزة القارئ النموذجي
يف نهاي ��ة كل عام لأح ��د امل�شاركني
فيها بن ��اء على معاي�ي�ر حمددة من
قبل �أع�ضاء جلنة يختارها النادي،
واجلائزة عبارة عن جمموعة كتب
هدية من دار امل ��دى ،باال�ضافة اىل
درع خا� ��ص .و�ستختار ادارة نادي
امل ��دى للق ��راءة �سنوي ��ا الفائ ��ز بها
وتكرمه وفق املعايري املعلنة ،متنح

وبع ��د االقن ��اع ق ��ال" :لن اق ��ول عن ه ��ذه املنطقة
�س ��وى انها م� ��أوى النا� ��س الطيب�ي�ن والب�سطاء"،
وك�أنه ي ��ود اخبارن ��ا ان حركة احلداث ��ة ال�سريعة
مل تط ��ل قلوبهم بعد! ويف طري ��ق العودة �صادفنا
ام ��ر�أة تت�أمل النهر مع طفلها ،خجلت عند اقرتابنا
وعربت ع ��ن حبها للكرمي ��ات قائل ��ة" :تركت هذه
املنطقة �سنوات ومل �أ�ستطع اال�ستمرار يف العي�ش
حتى عدت لها".

مل �أكن من املقربني من
ال�شخ�صية الوطنية جنيب
حميي الدين ،وكانت معرفتي
به متوا�ضعة ،لكنني عندما �أفكر
يف تاريخ العراق املعا�صر،
�أتذكر رجا ًال مثل ح�سني جميل،
وم�صطفى علي وح�سني الرحال
و�صفاء احلافظ ورجل علم
ومعرفة ووطنية مثل �إبراهيم
كبة  ،مثلما �أتذكر جنيب حميي
الدين �صاحب ال�صوت الهادئ
والعميق يف نف�س الوقت،
واالبت�سامة التي ال تفارق
مالمح وجه الرجل الت�سعيني،
تعرفت على جنيب حميي
الدين قبل �أكرث من خم�سة
ع�شر عام ًا وتوطدت عالقتي
به وهو يثابر على ح�ضور
فعاليات بيت املدى لي�سمع
منه احل�ضور حديث ًا رائق ًا عن
الوطنية و�شخ�صياتها ..قال يل
ذات يوم بب�ساطة حمببة� :أجد
فيما تكتبه ملحات من �شبابي
عندما كنت عنيد ًا يف مواجهة
اال�ستبداد والظلم ،و�أنظر �إىل
وجهه و�أرى �أن هذه املقارنة
جمحفة مع �شخ�صية نا�ضلت
و�سجنت وتغربت من �أجل
عراق دميقراطي حقيقي ،فيما
العبد الفقري لله ال يجد من
�سالح �سوى هذه الزاوية التي
�صدع ر�ؤو�س قرائها بحديث
عن الوطنية ونبذ الطائفية
والتفتي�ش بني �أوراق الكتب.
ّ
ظل جنيب حميي الدين ،على
مدى ت�سعني عام ًا� ،صورة عن
العراق الذي �أحبّه وع�شقه ،ال
الطائفية �أغرته ،وال املحا�ص�صة
اقرتبت من بابه ،كان مثل
العراق الذي حلم به� ،أنيق ًا،
طافح ًا بالأمل .ومل يكن يدري
�أنّ العراق �سيدير له ظهره
يف �أواخر حياته ،ليعي�ش ما
تبقى له من العمر غريب ًا  ،يف
الوقت الذي جند خيل ال�سيا�سة
يرتاف�سون فيما بينهم من �أجل
الكرا�سي.
ودع جنيب حمي الدين عراقه
الذي كان ي�أمل �أن يراه يذهب
باجتاه امل�ستقبل ،ف�إذا به يثري
معارك املا�ضي ،وي�صر �سا�سته
على �أن ال حل مل�شاكل العراق �إال
املحا�ص�صة الطائفية.
ما هذه البالد التي تدير
ظهرها للجواهري وال�سياب
والر�صايف وال�شبيبي؟
وت�ستكرث على جنيب حمي
الدين برقية تعزية؟.
يف هذه البالد فقط ،تقر�أ �أخبار
معارك هيثم اجلبوري الذي
يريد �أن يف�صل ميزانية العراق
على مقا�سه ،وت�شاهد فيديوهات
جمال الكربويل الثورية،
وتنتظر ما يقوله الإ�صالحي
عزت ال�شابندر ،وكلها �أخبار
ت�صلح عنوان ًا للمرحلة التي
ع�شنا فيها �أحداث م�سرحية
ال�ضحك على القانون.
عا�ش جنيب حميي الدين
�سنواته الت�سعني م�ؤمن ًا ب�أن هذا
الوطن املثري للده�شة لن يكف
عن �صوغ نف�سه كل يوم ،يختلف
�أبنا�ؤه على �أ�شياء كثرية ،لكنهم
يتفقون جميع ًا على �شغف حب
هذه البالد والدفاع عن حريات
النا�س و�آمالهم وم�ستقبلهم..
والأهم �أن يتعلموا اجلر�أة التي
ميلكونها ،وال�شجاعة التي
يجب �أن ترافقهم ،والإقدام
والت�ضحية التي يجب �أن تكون
�شعار ًا لهم.
اليه ّم ،يف كل الأحوال احلمد
ّ
ونظل
لله على نعمته �أن نكون
عراقيني على طريقة جنيب
حميي الدين ،ال على طريقة
برملان . 2021

با�س ��م النادي وا�سم م�ؤ�س�سة املدى
لالع�ل�ام والثقاف ��ة والفنون .وجاء
يف تعريف اجلائزة بانها متنح من
قب ��ل النادي للم�شارك�ي�ن يف "اقليم
كرد�ستان العراق" ،وذلك ل�ضرورة
االلت ��زام مبعيار ح�ض ��ور ما ال يقل
عن ث�ل�اث مناق�ش ��ات للن ��ادي كون
الن ��ادي يق ��دم مناق�ش ��ات ميداني ��ة
للكت ��ب يف �أربي ��ل ،وبالت ��ايل ه ��ذا
يعن ��ي قب ��ول امل�شارك�ي�ن �أي�ضا من
املحافظات االخرى �شريطة حتقيق
معيار احل�ضور..

تويف الفن ��ان الكويت ��ي ال�شه�ي�ر ،م�شاري
الب�ل�ام ،ع ��ن عمر يناه ��ز � 48سن ��ة ،مت�أثرا
ب�إ�صابت ��ه بفايرو� ��س كورون ��ا امل�ستج ��د،
بع ��د م�س�ي�رة حافل ��ة يف التمثي ��ل توج ��ت
بع�ش ��رات الأعم ��ال .وق ��ام ح�س ��ن الب�ل�ام،
وه ��و من �أق ��ارب املمثل الكويت ��ي الراحل،
بن�ش ��ر �ص ��ورة م�ش ��اري البالم عل ��ى موقع
"�إن�ستغ ��رام" ،مرفق ��ا �إياها بـ"�إنا لله و�إنا
�إلي ��ه راجع ��ون" .وتخ ��رج م�ش ��اري البالم
م ��ن كلي ��ة الدرا�س ��ات التجاري ��ة يف الهيئة
العام ��ة للتعلي ��م التطبيق ��ي والتدريب ،ثم
انطلق ��ت م�سريته يف التمثي ��ل �سنة 1991
عرب م�سرحية "فري كويت".
وعق ��ب ذلك ،ق ��ام م�شاري الع�ل�ام بتج�سيد
عدد من الأدوار املتو�سطة ،حتى بلغ ذروة

الطقس

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(ال�سبت) �أن درجات احلرارة �ستنخف�ض عن معدالتها ليوم ام�س ،وان اجلو
�سيكون غائما وممطرا يف بع�ض املناطق.

جناح ��ه يف م�سل�سل "دارت الأي ��ام"� ،سنة
 ،1998ثم توىل البطولة يف عدة �أعمال.
وكان املمث ��ل الكويت ��ي ق ��د ن�ش ��ر ،م�ؤخرا،
�ص ��ورة وه ��و يتلق ��ى اجلرع ��ة الأوىل من
اللقاح امل�ضاد لفايرو�س كورونا امل�ستجد.
لكن الب�ل�ام عاد يف وقت الح ��ق ليطلب من
جمهوره �أن يدعو له ،لأنه �أ�صيب بالعدوى
امل�سبب ��ة ملر� ��ض "كوفيد  "19وج ��رى نقله
�إىل امل�ست�شفى لتلقي العالج.
وكان ��ت �إ�صاب ��ة الب�ل�ام ق ��د جعل ��ت بع�ض
مروج ��ي نظري ��ة امل�ؤام ��رة ي�شكك ��ون يف
ج ��دوى اللق ��اح ،لك ��ن اخل�ب�راء �أو�ضحوا
�أن الب�ل�ام �أخ ��ذ اجلرع ��ة الأوىل فق ��ط م ��ن
اللقاح ،بينما يحت ��اج حت�صني املناعة �ضد
الفايرو�س �إىل جرعتني.
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