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جريدة �سيا�سية يومية

العدد ( )4990ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االربعاء ( )28متوز 2021

�أكثر من  600مر�شح بالمحافظتين وعودة  10نواب لل�سباق

ف�صائل م�سلحة ت�ستغل المنابر الدينية للترويج
المبكر عن مر�شحيها في النجف وكربالء

 بغداد /تميم الح�سن
يف �أكرب مركزي ��ن دينيني يف البالد حيث
العتب ��ات ال�شيعي ��ة يف النج ��ف وكربالء
يتناف�س �أكرث م ��ن  600مر�شح ل�شغل 23
مقعدا 6 ،منها خم�ص�صة للن�ساء.
وق ��رر  10ن ��واب فق ��ط م ��ن املحافظت�ي�ن
اعادة تر�شحه ��م باالنتخابات الت�شريعية
املقبل ��ة ،يف اق ��ل ع ��دد للن ��واب احلاليني

الذي ��ن �سيدخل ��ون املناف�س ��ة ب�ي�ن
املحافظات.
ويغيب باملقابل املحافظون احلاليون عن
ال�سباق يف النجف وكربالء ،بينما يعود
املحافظون ال�سابقون اىل الرت�شح.
وتظه ��ر يف قوائ ��م املر�شح�ي�ن ا�سم ��اء
اثارت الر�أي العام ب�سبب ق�ضية "رواتب
رفحاء" ،حي ��ث يرت�شح احد تلك اال�سماء
مع ابنته يف قائمة واحدة.

النجف التي ت�ضم اك�ب�ر املراجع الدينية
يف الع ��راق ،ق�سم ��ت اىل ث�ل�اث دوائ ��ر
يتناف�س فيها  103مر�شحني.
ويتحدث ال�سكان ع ��ن "تلميحات" بد�أت
تظهر من على املناب ��ر الدينية لـ"تلميع "
�صور بع�ض املر�شحني.
وخ�ص� ��ص للدائ ��رة االوىل والت ��ي ت�ضم
مناطق مركز النج ��ف 5 ،مقاعد وتناف�س
فيه ��ا  512مر�شح ًا ،فيم ��ا الدائرة الثانية

فيرت�شح عنها  31مر�شح ًا �ضمن  4مقاعد.
والدائ ��رة الثالث ��ة واالخرية الت ��ي ت�ضم
مناطق املن ��اذرة وامل�شخ ��اب ،فخ�ص�صت
لها  3مقاعد ،ويتناف�س فيها  21مر�شحا.
هن ��اك  3مقاع ��د للن�س ��اء يف الربمل ��ان
خم�ص�ص ��ة للفائزي ��ن م ��ن النج ��ف،
ويتناف�س حولها  30مر�شحا ،مبعدل 10
ن�ساء لكل مقعد.
 التفا�صيل �ص3

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

مخت�صون قالوا �إننا مقبلون على مرحلة جديدة من التهدئة

بعد انتهاء جولة الحوار ال�ستراتيجي..
�أو�ساط �سيا�سية ترحب بقرار خروج القوات
الأمريكية من العراق
 بغداد /ح�سين حاتم
رحب ��ت �أو�س ��اط �سيا�سي ��ة خمتلفة مبا
حقق ��ه الوف ��د العراق ��ي املفاو�ض خالل
جولة احل ��وار ال�سرتاتيج ��ي الأخرية،
من اتفاق على خروج القوات االمريكية
من البالد.
وو�ص ��ف ن ��واب ومراقب ��ون �أداء
احلكوم ��ة العراقي ��ة خ�ل�ال املفاو�ضات
بـ"املذه ��ل" ،م�شيدي ��ن بجه ��ود الوف ��د
املفاو�ض.
و�أك ��د الرئي� ��س الأمريك ��ي ج ��و بايدن،
�أم� ��س الأول ،ل ��دى ا�ستقبال ��ه رئي� ��س
ال ��وزراء العراق ��ي م�صطف ��ى الكاظمي

يف البي ��ت الأبي�ض � ّأن الواليات امل ّتحدة
�ستنه ��ي بحل ��ول نهاي ��ة الع ��ام "مهمّتها
القتال ّي ��ة" يف الع ��راق لتبا�ش ��ر "مرحلة
جديدة" م ��ن التعاون الع�سكري مع هذا
البلد.
وقال بايدن" :لن نك ��ون مع نهاية العام
يف مه ّم ��ة قتال ّي ��ة يف الع ��راق" ،لك � ّ�ن
"تعاوننا �ض ّد الإرهاب �سيتوا�صل ح ّتى
يف هذه املرحلة اجلديدة التي نبحثها".
و�أو�ض ��ح الرئي�س الأمريك ��يّ � ،أن "دور
الع�سكر ّي�ي�ن الأمريك ّي�ي�ن يف الع ��راق
�سيقت�صر على تدريب القوّ ات العراقيّة
وم�ساعدته ��ا يف الت�ص� �دّي لتنظي ��م
داع� ��ش ،م ��ن دون �إعط ��اء �أيّ ج ��دول

زمني �أو عنا�صر ملمو�سة يف ما يتع ّلق
بالعديد".
باملقاب ��ل� ،أك ��د رئي� ��س اجلمهوري ��ة
بره ��م �صال ��ح� ،أهمي ��ة نتائ ��ج احل ��وار
ال�سرتاتيج ��ي م ��ع �أم�ي�ركا لتحقي ��ق
اال�ستق ��رار وتعزيز ال�سي ��ادة العراقية،
م�شدد ًا عل ��ى �ضرورة "حماي ��ة ال�سيادة
والق ��رار الوطن ��ي امل�ستق ��ل" لتحقي ��ق
�سيادة البالد.
وق ��ال �صالح يف تغري ��دة على تويرت �إن
ال�سرتاتيجي العراقي
"نتائج احل ��وار
ّ
 الأمريك ��ي مهم ��ة لتحقي ��ق اال�ستقراروتعزيز ال�سيادة العراقية".
 التفا�صيل �ص2

لطفية الدليمي:

�أبي و�آين�ش��تاين وفاينم��ان ..ا�س��تذكارات من حياة
الفيزيائي موراي غيلمان

الإقليم ي�شترط على ال�سائحين "التلقيح" لدخولهم �أرا�ضيه
 بغداد /المدى

حريق يلتهم منز ًال �أثري ًا يف منطقة ال�سعدون و�سط بغداد

عد�سة :حممود ر�ؤوف

اتخ ��ذ اقليم كرد�ست ��ان� ،أم�س ،اج ��راءات جديدة ملواجهة
اجلائح ��ة ،عقب ارتفاع م�ؤ�ش ��ر اال�صابات ب�شكل ملحوظ
م�ؤخر ًا.
وقال املتحدث با�سم حكوم ��ة كرد�ستان جوتيار عادل يف
م�ؤمت ��ر �صحفي �إن ��ه "للأ�سف يف الف�ت�رة الأخرية ،ورغم
ن ��داءات حكومة �إقلي ��م كرد�ست ��ان لاللت ��زام بالإجراءات
الوقائية ،مل يلتزم املواطنون كما يجب بتلك الإجراءات".
و�أ�ض ��اف" ،نحن الآن يف املنطق ��ة الربتقالية من ا�شتداد
تف�ش ��ي كورون ��ا ومن املحتمل ج ��د ًا �أن ندخل يف املنطقة
احلم ��راء وعندها �سن�ضطر التخاذ �إجراءات �أ�شد بكثري،
ومنها حظر التجوال الكلي".
وت�ضمن ��ت الق ��رارات الت ��ي �صوت ��ت عليه ��ا اللجنة وفق
عادل� ،أن ��ه "على العاملني يف الأماكن الدينية والأ�سواق
ومراكز الت�سوق واملحالت واملرافق ال�سياحية واملطاعم
والفنادق واملوتيالت تلقي اللقاح �أو �إبراز نتيجة فح�ص
�سلبي ��ة ال تتج ��اوز � 72ساع ��ة وكل �شخ� ��ص �أو م ��كان ال
يلتزم بهذا الإجراء يغلق حمله على الفور".
وعل ��ى جمي ��ع موظف ��ي حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان تلق ��ي

اللق ��اح وال ��دوام مرتدي ��ن الكمام ��ات ويت ��م التعام ��ل مع
املوظ ��ف املخالف مبوجب قان ��ون ان�ضباط املوظفني� ،إىل
جان ��ب فر�ض ارتداء الكمام ��ات يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
واملواقع العامة وال�سياحية حتى ملتلقي اللقاح.
وبني عادل" ،وقررت حكومة �إقليم كرد�ستان عدم ال�سماح
لأي �سائ ��ح بدخول �إقليم كرد�ستان ب ��دون تلقي اللقاح �أو
�إبراز نتيجة فح�ص �سلبية فح�ص ال تتجاوز � 48ساعة"،
م�ؤك ��د ًة �أن ��ه "�إذا تب�ي�ن �أن �شرك ��ة �سياحي ��ة زورت نتائج
فح� ��ص لزبائنه ��ا� ،ستمنع ال�شركة م ��ن تنظيم رحالت �إىل
�إقليم كرد�ستان ويتم �إدراجها يف القائمة ال�سوداء".
ولف ��ت ع ��ادل �إىل "املن ��ع الت ��ام ل ��كل �أن ��واع التجمع ��ات
وامل�ؤمت ��رات والن ��دوات والزي ��ارات اجلماعي ��ة للمقابر
ويتعر�ض الطرف املخالف للعقوبة والتغرمي".
�أم ��ا دور العبادة تبقى مفتوحة م ��ع االلتزام بالإجراءات
الوقائي ��ة ويواجه املوقع املخالف العقوبة والغلق ،وفق
املتحدث با�سم حكومة كرد�ستان.
و�أو�ض ��ح املتح ��دث با�س ��م حكوم ��ة �إقليم كرد�ست ��ان� ،أن
"ه ��ذه الإج ��راءات يعم ��ل بها مل ��دة �أ�سب ��وع و�ستجتمع
اللجن ��ة العلي ��ا ملواجه ��ة كورون ��ا يف � 3آب املقبل لتقييم
الأو�ضاع".

ال�ص��حة :ق��ادرون عل��ى ا�س��تيعاب الم�ص��ابين
وكاالت ا�ستخبارية :داع�ش ما يزال ي�شكل تهديد ًا
رغـم اكتظــاظ الم�ستـ�شـفـيـات
ً
م�ستغال الفراغ الأمني في مناطق نائية
قالت �إن التنظيم انتقل �إلى �أ�سلوب التخندق

 خا�ص /المدى
ك�شف ��ت وزارة ال�صح ��ة� ،أم� ��س الثالثاء ،عن
اكتظ ��اظ امل�ست�شفي ��ات مب�صاب ��ي فايرو� ��س
كورون ��ا ،فيم ��ا �أ�ش ��ارت �إىل ق ��درة ه ��ذه
امل�ست�شفي ��ات عل ��ى ا�ستيع ��اب املزي ��د م ��ن
امل�صابني.
وقال ��ت ربى فالح ،ع�ض ��وة الفريق الإعالمي
يف وزارة ال�صح ��ة ،لـ(امل ��دى)� ،إن "اغل ��ب

امل�ست�شفي ��ات يف بغ ��داد واملحافظ ��ات
مكتظ ��ة وبع�ضها ممتل ��ئ مب�صابي فايرو�س
كورون ��ا" ،م�ش�ي�رة �إىل �أن "اع ��دادا كب�ي�رة
من امل�صابني هم من فئ ��ات ال�شباب والفئات
الأ�صغر".
و�أ�ضاف ��ت فالح� ،أن "جميع منظومات العامل
ال�صحي ��ة له ��ا ق ��درة عل ��ى ا�ستيع ��اب اع ��داد
حمددة من امل�صابني ،لك ��ن امل�ست�شفيات �إىل
االن ق ��ادرة على ا�ستيعاب املزيد من م�صابي

كورونا".
و�أ�ش ��ارت ف�ل�اح� ،إىل �أن "املواط ��ن غ�ي�ر
م ��درك حلجم الكارث ��ة الوبائية التي مير بها
الع ��راق الآن" ،حمذرة يف الوق ��ت نف�سه من
"ا�ستمرار ارتفاع الإ�صابات".
وكان مدي ��ر ع ��ام �صح ��ة الك ��رخ جا�س ��م
احلجام ��ي ،ك�شف ،ي ��وم �أم� ��س االثنني ،عن
اكتظ ��اظ امل�ست�شفي ��ات بالراقدي ��ن فيه ��ا من
م�صابي كورونا.

فار�س كمال نظمي يكتب:

«ال��دي��م��ق��راط��ي��ة» ب��ي��ن االن��ت��ق��ال النمطي واال���س��ت��ث��ن��اء ال��رادي��ك��ال��ي

ال��ن��ف��ط ال��ع��راق��ي �إل���ى ل��ب��ن��ان ..م��ق��اب��ل م���اذا؟
 متابعة  /المدى
يف ظ � ّ�ل �أزم ��ة الوق ��ود والطاق ��ة الكهربائي ��ة الت ��ي تع�صف
بلبنان ،وق ��ع الطرفان العراقي واللبناين اتفاق ًا جديد ًا لبيع
لبنان مليون ط ��ن نفط �سنوي ًا .ي ��رى اقت�صاديون عراقيون
�أن االتفاق هو "واجب �أخالقي" من العراق جتاه لبنان فيما
يح ��اذر �آخرون من ا�ستخدام لغ ��ة اخلطابات العامة ليعلنوا
ع ��ن ارتيابهم مم ��ا وراء هذا االتفاق كون ��ه بح�سب متابعني
للمل ��ف" ،اتف ��اق غام�ض يخ ��دم �أطرا ًفا على ح�س ��اب �أطراف
�أخ ��رى تعاين من �س ��وء الإدارة يف لبن ��ان و�سي�ضع الأخري
يف دوامة الديون التي ال ميكن �سدادها".
املن�س ��ق الع ��ام ل�شبك ��ة االقت�صادي�ي�ن العراقيني ب ��ارق �شرب

يب�س ��ط هذا االتف ��اق ب�أن "له طابعا جتاري ��ا ي�ضمن امل�صالح
االقت�صادي ��ة للبلدي ��ن حيث تت ��م مقاي�ضة نف ��ط �أ�سود مقابل
�سل ��ع وخدمات" .فاالقت�صاد اللبناين ،بح�سب �شرب" ،ميتلك
م ��وارد ب�شري ��ة عالي ��ة الت�أهيل وطاق ��ات �إنتاجي ��ة وخدمية
يف خمتل ��ف القطاع ��ات ميك ��ن حتفيزه ��ا م ��ن خ�ل�ال تعزيز
التج ��ارة اخلارجية م ��ع العراق مم ��ا �سيع ��ود باملنفعة على
اقت�ص ��اد البلدين" .وي�ضيف" :على امل ��دى البعيد كان لبنان
وال ي ��زال ميتلك �أهمية اقت�صادي ��ة وجيو�-سيا�سية بالن�سبة
�إىل العراق ،تكاد ت�ضاه ��ي �أهمية دول التحالف االقت�صادي
اجلدي ��د ب�ي�ن الع ��راق والأردن وم�ص ��ر بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن
الظروف ال�سيا�سية احلالية".
 التفا�صيل �ص3

فـي الـعـراق و�ســوريـا
 ترجمة  /حامد �أحمد

تخ�ش ��ى وكاالت ا�ستخبارية تق ��وم بدرا�سة م�صري
تنظي ��م داع� ��ش يف العراق م ��ن ان تهدي ��د التنظيم
الإرهاب ��ي مل ينت ��ه بع ��د يف البل ��د ،حت ��ى م ��ع قرب
ا�ستع ��داد الق ��وات القتالي ��ة الأمريكي ��ة لالن�سحاب
تارك ��ة عبء مهم ��ة مواجه ��ة م�سلح ��ي داع�ش على
القوات العراقية.
ه ��ذا التخم�ي�ن ه ��و �أح ��د اال�ستنتاج ��ات الرئي�س ��ة
ت�ضمن ��ه تقرير �أطلق ��ه فريق الأمم املتح ��دة ملتابعة

العقوبات ،حذر فيه بانه على الرغم من االنتكا�سات
الت ��ي تعر�ض لها التنظيم ،فان داع�ش �سيبقى ي�شكل
مع�ضل ��ة لفرتة زمني ��ة قادمة يف الع ��راق وكذلك يف
البلد املجاور �سوريا.
وج ��اء يف التقرير الذي طرح اجلمعة والذي ا�ستند
على معلوم ��ات ا�ستخبارية لل ��دول الأع�ضاء "طور
التنظيم قدراته ليكون على �شكل جمموعات م�سلحة
حم�صن ��ة متخندق ��ة ،م�ستغ�ل�ا �ضع ��ف الإج ��راءات
الأمني ��ة املحلية ليجد له م�ل�اذات �آمنة ي�ستهدف من
خاللها قوات م�شاركة يف عمليات �ضد التنظيم".

و�أ�ض ��اف التقري ��ر �أي�ض ��ا "هجم ��ات بغ ��داد الت ��ي
ح�صل ��ت يف كان ��ون الثاين وني�س ��ان  2021ت�ؤكد
عل ��ى املرونة التي يتمتع به ��ا التنظيم رغم ال�ضغط
الكبري امل�سل ��ط عليه من عملي ��ات مكافحة الإرهاب
الت ��ي تنفذها ال�سلط ��ات العراقية .م ��ن املحتمل ان
ي�ستم ��ر تنظيم داع� ��ش مبهاجمة مدني�ي�ن واهداف
�سهلة �أخرى يف العا�صمة كلما كان ذلك ممكنا وذلك
جل ��ذب اهتم ��ام و�سائل االع�ل�ام واح ��راج حكومة
العراق".

 التفا�صيل �ص2

كرد�ستان يك�شف تفا�صيل اعتقال قاتل ابن فاطمة البهادلي
 بغداد/المدى
ك�شف جه ��از مكافحة االرهاب يف اقليم كرد�ستان،
تفا�صي ��ل الق ��اء القب� ��ض عل ��ى قاتل اب ��ن النا�شطة
فاطمة البهاديل.
وق ��ال اجلهاز يف بي ��ان اطلعت عليه (امل ��دى)� ،إنه
"يف ي ��وم اجلمعة من ال�شهر اجل ��اري امل�صادف
 23مت ��وز  2021يف مدين ��ة الب�ص ��رة مت اغتي ��ال
املواطن علي ك ��رمي البهاديل ،ابن النا�شطة فاطمة
البهاديل".
و�أ�ض ��اف البيان �أنه "ولغر� ��ض �إلقاء القب�ض على

امل�شارك�ي�ن يف ه ��ذه اجلرمي ��ة ،طلب ��ت الأجه ��زة
الأمني ��ة يف احلكوم ��ة االحتادي ��ة امل�ساع ��دة م ��ن
حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان ،وزودتن ��ا احلكوم ��ة
االحتادي ��ة با�س ��م امل�شتب ��ه ب ��ه الرئي�س ��ي له ��ذه
اجلرمية".
البيان �أو�ض ��ح �أنه "وبعد متابعة ف ��رق مديريتنا،
املديري ��ة العامة جلهاز مكافح ��ة الإرهاب يف �إقليم
كورد�ستان ،وبت�أريخ ( 2021-7 )27/26متكنت
�أجهزتن ��ا من �إلق ��اء القب�ض عليه ،وبع ��د التحقيق
مع ��ه تب�ي�ن �أن ا�سم ��ه (م ط ع ع) وه ��و م ��ن �أهايل
مدين ��ة الب�ص ��رة واع�ت�رف املته ��م (م) بارتكاب ��ه

اجلرمي ��ة بقت ��ل املواط ��ن علي ك ��رمي البه ��اديل"،
م�شريا �إىل �أنه "وبن ��ا ًء على قرار قا�ضي التحقيق
�سيت ��م ت�سليم املته ��م (م) �إىل الأجه ��زة الأمنية يف
احلكومة االحتادية".
ي�شار �إىل �أن الق ��وّ ات الأمنية العراقية عرثت على
ج ّثة النا�ش ��ط احلقوقي ال�شاب علي كرمي ،وعليها
�آث ��ار الر�صا�ص وملق ��اة على قارع ��ة الطريق ،يف
ق�ض ��اء الزبري مبحافظ ��ة الب�صرة ،عق ��ب اختفائه
منذ م�ساء يوم ال�سبت.
والنا�ش ��ط علي كرمي هو جن ��ل النا�شطة العراقية
فاطمة البهاديل التي فقدت ابنها الأول يف .2019

سياسة
مخت�صون قالوا �إننا
مقبلون على مرحلة
جديدة من التهدئة

العدد ( )4990ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االربعاء ( )28متوز 2021
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

بعد انتهاء جولة احلوار ال�سرتاتيجي� ..أو�ساط �سيا�سية
ترحب بقرار خروج القوات الأمريكية من العراق

رحبت �أو�ساط �سيا�سية خمتلفة مبا حققه الوفد العراقي املفاو�ض خالل
جولة احلوار ال�سرتاتيجي الأخرية ،من اتفاق على خروج القوات
االمريكية من البالد .وو�صف نواب ومراقبون �أداء احلكومة العراقية
خالل املفاو�ضات بـ"املذهل" ،م�شيدين بجهود الوفد املفاو�ض.
 بغداد /ح�سين حاتم
و�أك ��د الرئي�س الأميركي جو بايدن� ،أم�س
الأول ،ل ��دى ا�س ��تقباله رئي� ��س ال ��وزراء
العراق ��ي م�صطف ��ى الكاظم ��ي ف ��ي البيت
الأبي� ��ض � ّأن الوالي ��ات الم ّتح ��دة �ستنهي
بحل ��ول نهاي ��ة الع ��ام "مهمّته ��ا القتاليّة"
في العراق لتبا�ش ��ر "مرحل ��ة جديدة" من
التعاون الع�سكري مع هذا البلد.
وق ��ال بايدن" :ل ��ن نكون مع نهاي ��ة العام
في مهمّة قتاليّة في العراقّ ،
لكن "تعاوننا
�ض� � ّد الإرهاب �سيتوا�ص ��ل ح ّت ��ى في هذه
المرحلة الجديدة التي نبحثها".
و�أو�ض ��ح الرئي� ��س الأمريك ��يّ � ،أن "دور
الع�س ��كريّين الأميرك ّيي ��ن ف ��ي الع ��راق
�سيقت�ص ��ر عل ��ى تدريب الق ��وّ ات العراقيّة
وم�ساعدتها في الت�ص� �دّي لتنظيم داع�ش،
م ��ن دون �إعط ��اء �أيّ ج ��دول زمن ��ي �أو
عنا�صر ملمو�سة في ما يتع ّلق بالعديد".
بالمقاب ��ل� ،أك ��د رئي� ��س الجمهورية برهم
�صالح� ،أهمية نتائج الحوار ال�ستراتيجي
مع �أمي ��ركا لتحقي ��ق اال�س ��تقرار وتعزيز
ال�س ��يادة العراقية ،م�ش ��دد ًا على �ضرورة
"حماي ��ة ال�س ��يادة والق ��رار الوطن ��ي
الم�ستقل" لتحقيق �سيادة البالد.
وقال �ص ��الح ف ��ي تغريدة عل ��ى تويتر �إن
�تراتيجي العراقي
"نتائ ��ج الح ��وار ال�س �
ّ
 الأميرك ��ي مهم ��ة لتحقي ��ق اال�س ��تقراروتعزيز ال�سيادة العراقية".
و�أ�ض ��اف �أنها "ت�أتي ثمرة عمل حثيث من
الحكوم ��ة برئا�س ��ة الأخ الكاظمي ،وبدعم
الق ��وى الوطنية ،وت�س ��تند ال ��ى مرجعية
الدولة".
و�أ�ش ��ار رئي� ��س الجمهوري ��ة �إل ��ى �أن
"م�ص ��لحة الع ��راق ت�س ��توجب تعزي ��ز
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة وحماي ��ة ال�س ��يادة
والقرار الوطني الم�ستقل".
ب ��دوره� ،أ�ش ��اد رئي� ��س مجل� ��س الن ��واب،
محم ��د الحلبو�س ��ي ،بنتائ ��ج الجول ��ة
الرابع ��ة م ��ن الح ��وار ال�س ��تراتيجي بين
العراق و�أميركا ،مبين ًا �أن "العراق يخطو
واثق ًا نحو تحقيق كامل قدراته".
وقال الحلبو�س ��ي في تغري ��دة على تويتر
�إن "الع ��راق يخط ��و واثق� � ًا نح ��و تحقيق
كامل قدرات ��ه ،واليوم ينجح دبلوما�س ��ي ًا
و�سيا�س ��ي ًا ب�إنجاز االتفاق ال�س ��تراتيجي
العراق ��ي – الأميرك ��ي �ض ��من متطلب ��ات
المرحلة الجديدة ،ومقت�ضيات الم�صلحة
الوطني ��ة ،وتحقي ��ق ال�س ��يادة الناج ��زة،
وبناء عراق مقتدر �سيد".

و�أ�ض ��اف" :نب ��ارك �إنج ��از رئي�س مجل�س
ال ��وزراء وفريقه المفاو� ��ض وكل الجهود
التي بُذلت لتحقيق هذا النجاح".
ع�ضوة لجنة العالقات الخارجية النيابية
علية االمارة تقول ف ��ي حديث لـ(المدى)،
�إن "الق ��وات االمريكي ��ة دخل ��ت برغب ��ة
عراقية وخرجت بتفاو�ض ورغبة عراقية
�أي�ضا" ،م�ستدركة بالقول "ال يمكن اعتبار
القوات االمريكي ��ة المتواجدة في العراق
بالوقت الحالية محتلة".
وت ��رى االم ��ارة� ،أن "وج ��ود الق ��وات
االمريكية �ضروري ،لكنه لي�س بال�ضرورة
الملحة في الجانب الع�س ��كري" ،مبينة ان
"وجودهم قد يكون �ضرورة لتعاون وفق
�أفق �ستراتيجي �آخر".
وت�ش ��ير ع�ض ��وة الخارجية النيابية ،الى
�أن "رئي� ��س ال ��وزراء والوف ��د المرافق له
بذل ��وا جه ��ودا كبيرة ب�ش� ��أن مفاو�ض ��ات
جولة الحوار ال�ستراتيجي".
وت�ض ��يف االم ��ارة ،ان "خ ��روج الق ��وات
االمريكي ��ة ال يعن ��ي قط ��ع العالق ��ات م ��ع
الجان ��ب الأمريك ��ي ،ب ��ل هن ��اك �ش ��راكة
وطيدة في مجاالت متعددة بين البلدين".
وم�ض ��ت ع�ض ��وة مجل� ��س الن ��واب علي ��ة
االم ��ارة الى� ،أن "الع ��راق ما يزال يحتاج
بين الحي ��ن والآخر الى م�س ��اندة من قبل
ق ��وات التحال ��ف الدول ��ي للق�ض ��اء عل ��ى
داع� ��ش ب ��كل انواع ��ه �س ��واء �أكان فكري ��ا
او خالي ��ا نائم ��ة او هجوم ��ات وتدخالت
( .")..وزارة الخارج ّي ��ة االمريكية ذكرت
ف ��ي بي ��ان الح ��ق � ّأن "العالق ��ة �س ��تتطوّ ر
بالكام ��ل نح ��و دور لل ّتدري ��ب وتقدي ��م
الم�شورة والم�ساعدة وتبادل المعلومات
اال�س ��تخباريّة" م ��ع الق ��وّ ات العراق ّي ��ة
المنخرطة �ض ّد تنظيم داع�ش.
و�أ�ضافت الوزارة ،انه "بحلول  31كانون
الأول ،ل ��ن يك ��ون هناك مزيد م ��ن القوّ ات
في مهمّة قتالية".
وبح�س ��ب البي ��ان ،اك ��دت "الوالي ��ات
المتح ��دة احترامه ��ا �س ��يادة الع ��راق
وقوانين ��ه ،وتتعهّد توفير الم ��وارد التي
يحتاجه ��ا الع ��راق للحف ��اظ عل ��ى وح ��دة
�أرا�ضيه".
م ��ن جهته� ،أك ��د رئي�س الوزراء م�ص ��طفى
الكاظم ��ي � ّأن العالق ��ة بي ��ن البلدين باتت
"�أقوى من �أيّ وقت م�ضى".
وكان وزي ��ر الخارجي ��ة ف� ��ؤاد ح�س ��ين،
ق ��د �أك ��د �أن جولة الح ��وار ال�س ��تراتيجي
الرابعة بين بغداد ووا�ش ��نطن تقدم ر�ؤية
وا�ض ��حة تتميز به ��ا عالقة ال�ش ��راكة بين

البلدين ،م�ش ��ير ًا �إل ��ى �أن "القوات الأمنيّة
ما تزال بحاج ��ة �إلى البرامج التي تقدمها
الوالي ��ات المتح ��دة الأميركي ��ة المتعلق ��ة
بالتدري ��ب والت�س ��ليح والتجهي ��ز وبن ��اء
القدرات".
المخت� ��ص بال�ش� ��أن الأمن ��ي وال�سيا�س ��ي
فا�ض ��ل �أب ��و رغي ��ف يق ��ول ف ��ي حدي ��ث
لـ(الم ��دى)� ،إن "الحكوم ��ة العراقي ��ة
�أذهل ��ت المراقبين والقيادات الع�س ��كرية
االمريكي ��ة خ�ل�ال جولته ��ا الأخي ��رة م ��ن
الحوار ال�ستراتيجي".
وي�ض ��يف �أبو رغي ��ف �أن "الجولة �أظهرت
جنب ��ة ع�س ��كرية تقني ��ة حرفي ��ة م ��ن قب ��ل
المفاو�ض العراقي".
وي ��رى المخت� ��ص بال�ش� ��أن الأمن ��ي� ،أن
"الع ��راق مقب ��ل على مرحل ��ة جديدة من
التهدئ ��ة وال�س ��كينة" ،م�س ��تدركا بالقول،
�إن "خ ��روج القوات �س ��ي�ؤدي الى انعدام
ا�س ��تهداف القواعد الع�سكرية وانخفا�ض
الت�صعيد الع�سكري والق�صف المتبادل".
ويبين �أبو رغيف� ،أن "الجانب الأمريكي
القتال ��ي �سين�س ��حب ،ويقت�ص ��ر البق ��اء
عل ��ى الم�ست�ش ��ارين والمدربي ��ن" ،م�ؤكدا
ان "الق ��وات الجوي ��ة االمريكية �س ��تبقى
بالقرب من قواعده ��ا عند قيادة العمليات
الم�ش ��تركة" .من جانبها� ،أكدت المتحدثة
با�س ��م البي ��ت الأبي� ��ض ،جين �س ��اكي� ،أن
مهم ��ة الق ��وات الأميركي ��ة ف ��ي الع ��راق
تغيرت ،لكن هذا ال يعني انتهاء ال�ش ��راكة
بين وا�شنطن وبغداد.
�س ��اكي ا�ض ��افت خالل الم�ؤتمر ال�صحفي
ال ��ذي �أعقب اجتماع ��ات الجول ��ة الرابعة
م ��ن الح ��وار ال�س ��تراتيجي بي ��ن العراق
و�أمي ��ركا ،وقال ��ت" :و�ص ��لنا الآن ال ��ى
مرحل ��ة انتقل ��ت خالله ��ا مهم ��ة الق ��وات
الأميركي ��ة ف ��ي الع ��راق ،م ��ن القت ��ال �إلى
التدريب واال�ست�شارة ،والم�ساعدة".
�س ��اكي ذ َّكرت الجميع ،بال�شراكة الوطيدة
بي ��ن العراق و�أمي ��ركا الموجودة م�س ��بق ًا

م�ؤكدة ا�ستمرارها.
وبعد انتهاء المفاو�ض ��ات بي ��ن الجانبين
العراق ��ي واالمريك ��ي� ،أعلن زعي ��م التيار
ال�ص ��دري مقتدى ال�صدر �أنه ينتظر �إتمام
ان�س ��حاب قوات "االحتالل" مقدم ًا �شكره
لـ"المقاومة العراقية الوطنية".
وقال ال�ص ��در في تغريدة ل ��ه على تويتر،
"ها هو االحتالل يعلن عن بدء ان�سحاب
قوات ��ه القتالي ��ة �أجم ��ع ،لننتظ ��ر و�أياك ��م
�إتمام االن�سحاب".
و�ش ��كر ال�ص ��در رئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظم ��ي ،على جه ��وده المبذولة لبلورة
االتفاقية مع الجانب الأميركي.
و�أ�ض ��اف ال�ص ��در" ،م ��ع العل ��م �أنن ��ا بينا
�ش ��روط ًا فيم ��ا �س ��بق ومع تحققه ��ا يجب
وقف العمل الع�سكري للمقاومة مطلق ًا".
ال�ص ��در �أبدى ا�س ��تعداده "لدع ��م القوات
الأمني ��ة العراقي ��ة من الجي�ش وال�ش ��رطة
ال�س ��تعادة الأمن وب�س ��طه على الأرا�ضي
العراقية ،و�إبعاد �ش ��بح الإرهاب والعنف
والمتطفلين و�أدعياء المقاومة".
الى ذلك� ،أ�ش ��اد رئي�س تي ��ار الحكمة عمار

الحكيم ،بموقف رئي� ��س مجل�س الوزراء
و الوفد العراقي المفاو�ض في وا�شنطن،
وا�صف ًا �إياه بالإنجاز الدبلوما�سي.
وق ��ال الحكي ��م في تغري ��دة عل ��ى تويتر:
"موق ��ف موفق لرئي� ��س مجل�س الوزراء
والوفد العراقي المفاو�ض في وا�ش ��نطن
وال ��ذي نجح و بدع ��م القوى ال�سيا�س ��ية
ف ��ي �إح ��راز �إنج ��از دبلوما�س ��ي للوط ��ن
تمثل ب�إب ��رام �إتفاق مع الجانب الأمريكي
يق�ض ��ي ب�س ��حب كام ��ل الق ��وات القتالية
بنهاي ��ة ه ��ذا الع ��ام و�إبق ��اء التع ��اون
التدريبي واال�ست�ش ��اري واال�س ��تخباري
قائما بين البلدين".
و�أ�ضاف الحكيم� ،أن "تحقيق هذا الإنجاز
نابع من وحدة الموقف العراقي الراف�ض
للوجود الع�سكري الأجنبي واال�ستعا�ضة
عن ��ه بعالق ��ات متبادلة تحفظ الم�ص ��لحة
وال�س ��يادة العراقي ��ة ومكان ��ة العراق في
محيطه الإقليمي ،نكرر اعتزازنا و�شكرنا
ل ��كل الجهود التي بُذلت ونب ��ارك للجميع
�إنجاز العراق الدبلوما�سي".
بالتزام ��ن مع ذل ��ك ،رحب تحال ��ف الفتح،

بم ��ا حقق ��ه المفاو�ض العراقي م ��ن اتفاق
على خروج القوات القتالية من العراق.
وقال التحال ��ف في بيان تلقت ��ه (المدى)،
"نرح ��ب بما حقق ��ه المفاو� ��ض العراقي
م ��ن انج ��از باالتفاق على خ ��روج القوات
القتالية ب�ش ��كل كامل في نهاي ��ة هذا العام
وه ��و خط ��وة ايجابي ��ة متقدم ��ة باتج ��اه
تحقيق ال�سيادة الوطنية الكاملة".
و�أع ��رب التحال ��ف ع ��ن �أمل ��ه "م ��ن
الم�س�ؤولين المعنيين في الدولة العراقية
متابع ��ة تنفيذ م ��ا تم االتفاق عليه ب�ش ��كل
عمل ��ي وكل ال�ش ��كر والتقدي ��ر للمفاو� ��ض
العراقي على هذا االنجاز الوطني".
وفي �سياق مت�صل ،ذكر تحالف �سائرون،
ف ��ي بي ��ان "تابعن ��ا باهتم ��ام كبي ��ر �س ��ير
المفاو�ض ��ات العراقي ��ة م ��ع الجان ��ب
االمريك ��ي من ��ذ خطواتها االول ��ى وحتى
ه ��ذه اللحظ ��ة ونح ��ن اذ نثم ��ن الجه ��ود
الكبي ��رة الت ��ي بذلتها الحكوم ��ة العراقية
ل�ص ��ياغة ر�ؤية وطنية ت�ساهم في تحقيق
ال�سيادة الكاملة للعراق".
و�أ�ض ��اف التحال ��ف" ،نج ��دد موقفن ��ا

قيادة القوات الم�سلحة :عالقتنا مع التحالف مح�صورة بـ 3مجاالت فقط
 بغداد /المدى
حدد الناطق با�س ��م القائد العام للقوات الم�سلحة اللواء
يحي ��ى ر�س ��ول� ،أم� ��س الثالث ��اء ،ان عالق ��ة الع ��راق مع
التحالف الدولي �ستكون مبنية على ثالثة ملفات.
وقال اللواء ر�س ��ول ،في ت�ص ��ريحات تابعتها (المدى)،
�إن "كل م ��ا يحتاجه العراق م ��ن التحالف الدولي هو ان

تك ��ون عالقة جديدة مبنية على ال�ش ��راكة في مو�ض ��وع
مقاتل ��ة االره ��اب ،ودع ��م الق ��وات الم�س ��لحة العراقي ��ة
بالتدري ��ب والتجهي ��ز والت�س ��ليح ،ا�ض ��افة ال ��ى الجه ��د
اال�س ��تخباراتي" .و�أ�شار الى �أن "االرهاب ال يزال يمثل
خط ��را ،وال ت ��زال هناك مناطق �ش ��مال �ش ��رقي �س ��وريا
يتواجد فيها ب�ش ��كل كبير" .ولفت الى �أن "عالقة العراق
م ��ع التحال ��ف الدول ��ي �س ��تكون مبني ��ة عل ��ى مو�ض ��وع

زي ��ادة الخب ��رات والتدري ��ب واال�ست�ش ��ارة والت�س ��ليح
ودعم للقوات االمني ��ة في هذه المجاالت" ،م�ؤكدا "عدم
الحاجة الى اي قوات قتالية اجنبية على االر�ض".
ي�ش ��ار �إلى ان لقاء رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي في
البي ��ت الأبي�ض م ��ع الرئي�س الأميركي جو بايدن �ش ��هد
الت�أكيد على عدم وجود القوات القتالية بحلول يوم 31
من كانون الأول المقبل.

الراف� ��ض لتواجد اية ق ��وات اجنبية على
االرا�ض ��ي العراقي ��ة ون�ؤكد �ض ��رورة ان
يك ��ون هن ��اك توجه ��ا وطني ��ا م ��ن جميع
الق ��وى ال�سيا�س ��ية والفعالي ��ات الديني ��ة
والثقافية والنخب االكاديمية واالعالمية
وجميع ال�شرائح االجتماعية بدعم �سيادة
القان ��ون وهيب ��ة الدول ��ة وب�س ��ط االم ��ن
وبم ��ا يخ ��دم تطلع ��ات ال�ش ��عب العراق ��ي
نحو غد اف�ض ��ل وعراق م�س ��تقل ينعم فيه
جميع العراقيين بمختلف الوانهم باالمن
واالمان والعدالة واال�ستقرار".
والقى قرار �س ��حب القوات االمريكية من
الع ��راق ترحيبا م ��ن قبل ائتالف الن�ص ��ر
ال ��ذي يتزعم ��ه الرئي� ��س الأ�س ��بق حي ��در
العبادي.
ودع ��ا االئت�ل�اف� ،إل ��ى "�إدام ��ة الزخ ��م
الوطن ��ي  -حكومي� � ًا و�ش ��عبي ًا -لتعزي ��ز
ال�س ��يادة ومقت�ض ��ياتها تج ��اه جمي ��ع
�أ�ش ��كال االنتهاك ،وفي طليعتها االحتالل
الع�س ��كري الترك ��ي ،و�أ�ش ��كال التدخ ��ل
الأخرى بال�ش� ��أن العراقي �سيا�سي ًا و�أمني ًا
واقت�صادي ًا ،و�أن تتظافر الجهود الوطنية
لجعل العراق وم�ص ��الحه و�س ��يادته قيمة
عليا في الوجدان والعمل الوطني".
و�أ�ضافّ � ،أن "عراق ًا �سيد ًا وقوي ًا �سيحقق
الت ��وازن ال�س ��تراتيجي ف ��ي المنطق ��ة
والعال ��م ،و�أي �ض ��عف للع ��راق� ،أو جعله
�س ��احة �ص ��راع� ،س ��يجر المنطقة والعالم
النهيارات كبرى ،عندها لن يكون العراق
هو الخا�س ��ر الوحيد بل المنطقة والعالم،
وعل ��ى �س ��تراتيجيات ق ��وى المنطق ��ة
والعال ��م �إدراك � ّأن الع ��راق مرك ��ز ات ��زان
وتوازن المنطقة".

قالت �إن التنظيم انتقل �إلى �أ�سلوب التخندق م�ستغ ً
ال الفراغ الأمني في مناطق نائية

وكاالت ا�س��تخبارية :داع���ش م��ا ي��زال ي�ش��كل تهدي��د ًا فـ��ي الع��راق و�س��وريا
 ترجمة  /حامد �أحمد
لمتابع ��ة العقوب ��ات ،ح ��ذر في ��ه بانه عل ��ى الرغم
من االنتكا�س ��ات الت ��ي تعر�ض له ��ا التنظيم ،فان
داع�ش �س ��يبقى ي�شكل مع�ضلة لفترة زمنية قادمة
في العراق وكذلك في البلد المجاور �سوريا.
وج ��اء ف ��ي التقري ��ر الذي ط ��رح الجمع ��ة والذي
ا�س ��تند عل ��ى معلوم ��ات ا�س ��تخبارية لل ��دول
تخ�شى وكاالت ا�ستخبارية
الأع�ضاء "طور التنظيم قدراته ليكون على �شكل
تقوم بدرا�سة م�صير تنظيم
مجموعات م�س ��لحة مح�ص ��نة متخندقة ،م�ستغال
�ض ��عف الإج ��راءات الأمني ��ة المحلي ��ة ليج ��د له
داع�ش في العراق من ان
مالذات �آمنة ي�س ��تهدف من خاللها قوات م�شاركة
تهديد التنظيم الإرهابي لم
في عمليات �ضد التنظيم".
ينته بعد في البلد ،حتى مع
و�أ�ض ��اف التقري ��ر �أي�ض ��ا "هجمات بغ ��داد التي
قرب ا�ستعداد القوات القتالية ح�ص ��لت في كانون الثاني وني�سان  2021ت�ؤكد
عل ��ى المرون ��ة الت ��ي يتمت ��ع به ��ا التنظي ��م رغم
الأميركية لالن�سحاب تاركة
ال�ضغط الكبير الم�سلط عليه من عمليات مكافحة
عبء مهمة مواجهة م�سلحي
الإره ��اب التي تنفذه ��ا ال�س ��لطات العراقية .من
داع�ش على القوات العراقية .المحتم ��ل ان ي�س ��تمر تنظي ��م داع� ��ش بمهاجم ��ة
مدنيي ��ن واه ��داف �س ��هلة �أخ ��رى في العا�ص ��مة
كلم ��ا كان ذلك ممكنا وذلك لجذب اهتمام و�س ��ائل
ه ��ذا التخمي ��ن هو �أحد اال�س ��تنتاجات الرئي�س ��ة االعالم واحراج حكومة العراق".
ت�ض ��منه تقري ��ر �أطلق ��ه فري ��ق الأم ��م المتح ��دة بالإ�ض ��افة عل ��ى ق ��درة داع�ش على �ش ��ن هجمات

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

في بغ ��داد ،فقد وجد فريق وكاالت ا�س ��تخبارات
الدول الأع�ض ��اء ف ��ي الأمم المتحدة ب ��ان تنظيم
داع� ��ش يعم ��ل عل ��ى �إع ��ادة ت�أكي ��د وج ��وده ف ��ي
محافظات ديالى و�ص�ل�اح الدين وكركوك ،حيث
نفذ م�سلحوه �سل�سلة هجمات على طرق خارجية
تربط منطقة ب�أخرى.
و�أعرب ��ت ال ��وكاالت اال�س ��تخبارية �أي�ض ��ا ع ��ن
قلقه ��ا م ��ن ان م�س ��لحي داع� ��ش تمكن ��وا بنجاح
من ا�س ��تغالل �ض ��عف التوا�ص ��ل والتن�سيق بين
المحافظات العراقية المختلفة.
وج ��اء ف ��ي التقري ��ر ان تنظي ��م داع� ��ش م�س ��تمر
بتهديده في الطرق الرابطة بين محافظات ديالى
و�ص�ل�اح الدي ��ن وكرك ��وك وذلك بتك ��رر حوادث
انفج ��ار عب ��وات نا�س ��فة ف ��ي ط ��رق م�ؤدي ��ة الى
كرك ��وك .ونوه التقرير بان "مث ��ل هكذا هجمات
ت�ش ��ير الى انه ما يزال ق�س ��م من م�سلحي داع�ش
مختبئي ��ن في محي ��ط جبل حمرين وم�س ��تمرين
با�س ��تغالل الفج ��وات الأمنية وغياب التن�س ��يق
الأمني في بع�ض مناطق هذه المحافظات".
ق�س ��م م ��ن وكاالت اال�س ��تخبار حذر �أكث ��ر من ان
الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي غي ��ر الم�س ��تقر ف ��ي العراق

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

و�س ��وريا� ،س ��يعطي داع� ��ش مزيدا م ��ن الفر�ص
لتعزي ��ز موقف ��ه .مع ذل ��ك ،وعلى نح ��و مناق�ض،
كانت بع� ��ض التخمينات الأميركية الأخيرة �أكثر
تفا�ؤال.
وو�صف م�س� ��ؤولون �أميركان داع�ش في العراق
عل ��ى انه "تال�ش ��ى" م�ش ��يرين الى انه ق ��د يكون
االن تح ��ت قيادته  8,000م�س ��لح ما بين العراق
و�س ��وريا ،وهو عدد قليل مقارن ��ة بما كان يملكه
من قرابة � 34,000ألف م�سلح خالل ذروة قوته.
و�أ�ش ��ارت وكاالت ا�س ��تخبار ال ��دول الأع�ض ��اء
�أي�ض ��ا ،ا�س ��تنادا ال ��ى تخمي ��ن الأم ��م المتح ��دة،
ال ��ى ان زعي ��م التنظيم� ،أب ��و �إبراهيم الها�ش ��مي
القر�شي (المعروف �أي�ضا با�سم �أمير محمد �سعد
عب ��د الرحمن الم ��وال)" ،ما ي ��زال يرف�ض اجراء
ات�صاالت مبا�شرة مع منا�صريه".
في الوقت نف�س ��ه يعاني التنظيم من ت�ضا�ؤل في
واردات ��ه المالية .وي�ش ��ير فريق الأم ��م المتحدة
ف ��ي تقريره ال ��ى ان التنظيم يمتل ��ك الآن ما بين
 25ال ��ى  50مليون دوالر بعد ان كان يملك مئات
الماليين من الدوالرات قبل �سنوات قليلة فقط.
بالن�س ��بة للو�ض ��ع الراه ��ن ،ف ��ان ق�س ��ما م ��ن

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

الم�س� ��ؤولين بق ��وا غي ��ر مقتنعي ��ن ب ��ان ق ��رار
الوالي ��ات المتح ��دة �إنه ��اء مهامها القتالية �ض ��د
داع�ش في العراق �سيحقق �أي تغير ملحوظ.
بيان �س ��امي عبد الرحمن ،ممث ��ل حكومة الإقليم
لدى الوالي ��ات المتحدة ،قال متحدثا عن القوات
الأميركي ��ة "�س ��وف ل ��ن يك ��ون له ��م دور قتال ��ي
يقومون ب ��ه ،ربما بالطريقة التي كانوا يقومون
به ��ا قب ��ل �س ��نوات قليلة م�ض ��ت .ف ��ي الواقع ان
الم�س ��اعدة التي يقومون بتوفيرها تقت�صر على
التدري ��ب والمعلوم ��ات اال�س ��تخبارية وتوجيه
ال�ض ��ربات الجوية" .م ��ع ذلك هن ��اك احجام عن
تجاهل التهديد الذي ي�شكله داع�ش.
وح ��ذر �آخ ��ر تقيي ��م �أجرت ��ه الوالي ��ات المتحدة
ع ��ن داع�ش في العراق و�س ��وريا م ��ن ان التنظيم
الإرهاب ��ي "م ��ا ي ��زال ق ��ادرا عل ��ى �ش ��ن عمليات
�إرهابي ��ة على م ��دى طوي ��ل" .مح ��ذرا بانه على
الرغ ��م مم ��ا يح�ص ��ل عل ��ى الأر� ��ض ،ف ��ان داع�ش
�سيبقى ي�شكل تهديدا.
بع� ��ض الخب ��راء يعتق ��دون ان ن�ش ��اطا ق ��د يظهر
لداع� ��ش عل ��ى الأر� ��ض ف ��ي العراق ف ��ي �أي وقت
قري ��ب .دافي ��د غارتن�س ��تن رو� ��س ،محل ��ل ف ��ي

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

مج ��ال مكافح ��ة الإره ��اب ل ��دى م�ؤ�س�س ��ة فالينز
غلوبال ،ق ��ال لموقع  VOAاالخب ��اري "هناك
بع� ��ض المناطق ت�ش ��كل تهدي ��دا كبيرا ،ق ��د ينفذ
فيها م�س ��لحو داع�ش عمليات اغتي ��االت او حتى
هجوم ��ا لال�س ��تحواذ عل ��ى منطق ��ة .بالت�أكي ��د
�س ��يكون ذلك في بلدات �صغيرة متاخمة لمناطق
يتمرك ��ز فيه ��ا التنظي ��م� .س ��يكون تهدي ��د داع�ش
كبيرا هناك".
ويح ��ذر �آخرون م ��ن انه مهما يح�ص ��ل من نتائج
انه ��اء الوالي ��ات المتح ��دة لمهامه ��ا القتالية في
الع ��راق ،فان ماكن ��ة داع� ��ش الدعائية �ست�س ��عى
لتبي ��ان ذل ��ك على انه لي� ��س اقل من مجرد ن�ص ��ر
بالن�سبة لهم.
كاثري ��ن زيمرم ��ان ،زميل ��ة معه ��د �أمي ��ركان
انتربراي� ��س ،للبح ��وث قال ��ت "تنظي ��م داع� ��ش
�س ��يعتبر هذا القرار بمثابة نجاح ل�ستراتيجيته،
خ�صو�ص ��ا ف ��ي �ض ��وء ق ��رار االن�س ��حاب م ��ن
�أفغان�س ��تان ،في ان االميركان لي�ست لديهم رغبة
التقيد ب�إنفاق الموارد للبقاء في القتال على مدى
طويل".
• عن موقع  VOAالإخباري
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�أكثر من  600مر�شح
بالمحافظتين وعودة 10
نواب لل�سباق

ف�صائل م�سلحة ت�ستغل المنابر الدينية للترويج المبكر
عن مر�شحيها في النجف وكربالء

 بغداد /متيم احل�سن

املرتبط ��ة بالف�صائ ��ل امل�سلح ��ة واملعروف
قربه ��ا اىل طه ��ران" .وكان ��ت توت ��رات
�شدي ��دة ج ��رت يف النجف اواخ ��ر ،2019
بعدم ��ا اح ��رق متظاه ��رون غا�ضب ��ون
القن�صلية االيرانية يف املحافظة ،ردا على
تدخالت طهران �ضد االحتجاجات بح�سب
�آراء نا�شطني حينها.
ام ��ا يف كرب�ل�اء فاالم ��ر اليختل ��ف كث�ي�را
نظ ��را اىل ت�شابه االو�ضاع االجتماعية يف
املدينتني ،وتعر�ض ��ت القن�صلية االيرانية
هناك اىل احل ��رق وحماولة اقتحام مرتني
يف اعقاب االحتجاجات.

يف �أكرب مركزين دينيني
يف البالد حيث العتبات
ال�شيعية يف النجف وكربالء
يتناف�س �أكثـر من  600مر�شح
ل�شغل  23مقعدا 6 ،منها
خم�ص�صة للن�ساء .وقرر 10
نواب فقط من املحافظتني
اعادة تر�شحهم باالنتخابات
الت�شريعية املقبلة ،يف اقل
عدد للنواب احلاليني الذين
�سيدخلون املناف�سة بني
املحافظات.

ويغيب باملقاب ��ل املحافظون احلاليون عن
ال�س ��باق يف النجف وكرب�ل�اء ،بينما يعود
املحافظون ال�سابقون اىل الرت�شح.
وتظه ��ر يف قوائ ��م املر�ش ��حني ا�س ��ماء
اثارت الر�أي الع ��ام ب�سبب ق�ضية "رواتب
رفح ��اء" ،حيث يرت�شح احد تل ��ك اال�سماء
مع ابنته يف قائمة واحدة.
النج ��ف التي ت�ض ��م اكرب املراج ��ع الدينية
يف الع ��راق ،ق�سم ��ت اىل ث�ل�اث دوائ ��ر
يتناف�س فيها  103مر�شحني.
ويتح ��دث ال�س ��كان عن "تلميح ��ات" بد�أت
تظه ��ر من عل ��ى املنابر الديني ��ة لـ"تلميع "
�صور بع�ض املر�شحني.
دوائر النجف
وخ�ص� ��ص للدائ ��رة االوىل والت ��ي ت�ض ��م
مناط ��ق مرك ��ز النجف 5 ،مقاع ��د وتناف�س
فيه ��ا  512مر�شح� � ًا ،فيما الدائ ��رة الثانية
فيرت�شح عنها  31مر�شح ًا �ضمن  4مقاعد.
والدائ ��رة الثالث ��ة واالخ�ي�رة الت ��ي ت�ضم
مناطق املناذرة وامل�شخاب ،فخ�ص�صت لها
 3مقاعد ،ويتناف�س فيها  21مر�شحا.
هن ��اك  3مقاع ��د للن�س ��اء يف الربمل ��ان
خم�ص�صة للفائزين من النجف ،ويتناف�س
حوله ��ا  30مر�شحا ،مبع ��دل  10ن�ساء لكل
مقعد.
م ��ن ب�ي�ن املتناف�س ��ات �سع ��اد جب ��ار ،وهي
نائب ��ة كانت قد ف ��ازت عن حتال ��ف الن�صر
ال ��ذي يتزعم ��ه رئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق

حيدر العبادي ،قب ��ل ان ين�شق عنه رئي�س
هيئ ��ة احل�شد فال ��ح الفيا� ��ض وين�ضم اىل
حتالف الفتح.
جب ��ار التي ح�صل ��ت على اقل م ��ن � 4آالف
�صوت� �ـ ح�صل ��ت عل ��ى املقع ��د ع ��ن طري ��ق
"كوتا الن�ساء" ،ترت�شح اليوم عن ائتالف
الفيا� ��ض ال ��ذي اطل ��ق عليه ا�س ��م "العمق
الوطني".
كما تع ��ود اىل التناف� ��س النائب ��ة ال�سابقة
لق ��اء �آل يا�س�ي�ن ،وهي ترت�شح ع ��ن الكتلة
ال�صدري ��ة التابعة لزعيم التي ��ار ال�صدري
مقتدى ال�صدر رغم مقاطعته االنتخابات.
وكان ��ت "�سائ ��رون" التابع ��ة لل�ص ��در ،قد
ح�صل ��ت على املرك ��ز االول يف النجف يف
ال ��دورة الربملاني ��ة ال�سابق ��ة ،و�شغل ��ت 4
مقاعد ،فيما يغيب كل نوابها عن التناف�س.

واب ��رز ن ��واب الكتل ��ة الذي ��ن مل تظه ��ر
ا�سما�ؤه ��م يف قوائ ��م الرت�شح ه ��و ح�سن
العاق ��ويل ،رئي� ��س ح ��زب اال�ستقامة الذي
كان الن ��واة االوىل لتحال ��ف �سائ ��رون
الذي �ضم حينها احل ��زب ال�شيوعي (اعلن
م�ؤخ ��را مقاطعت ��ه االنتخاب ��ات) ،وق ��وى
مدنية اخرى.
وح�ص ��ل العاقويل وقتها على املركز االول
بني مر�شحي �سائرون ،بعدما جمع لوحده
اكرث من  16الف �صوت.
وقرر  5نواب من ا�صل  12نائب ًا الرت�شيح
يف االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة املقبل ��ة ،م ��ن
بينه ��م النائ ��ب واملحافظ ال�ساب ��ق للنجف
عدنان الزريف .الزريف كان قد ح�صل على
املرك ��ز االول يف اعل ��ى ا�ص ��وات النج ��ف
�ضمن ائت�ل�اف الن�ص ��ر بزعام ��ة العبادي،

حي ��ث جم ��ع اك�ث�ر م ��ن  17ال ��ف �ص ��وت.
وير�أ�س الزريف وهو مكلف �سابق برئا�سة
احلكومة عقب ا�ستقال ��ة عادل عبد املهدي،
حركة الوفاء ويرت�شح عنها يف النجف.
باملقاب ��ل يغي ��ب ا�س ��م حماف ��ظ النج ��ف
ل� ��ؤي اليا�س ��ري ،بع ��د ان تعر� ��ض و�ضعه
ال�سيا�س ��ي اىل ع ��دة هزات ب�سب ��ب حب�س
ابنه بتهمة املتاج ��رة باملخدرات ،وا�صدار
مذك ��رة اعتقال اب ��ان احتجاج ��ات ت�شرين
يف  2019بتهم ��ة ا�ستخ ��دام العن ��ف �ض ��د
املتظاهرين.
واىل جانب الزريف و�سعاد جبار ،يرت�شح
النائب فا�ض ��ل الفتالوي عن حتالف الفتح
ال ��ذي ح�ص ��ل يف انتخاب ��ات  2018عل ��ى
ثالثة مقاعد.
وكذلك يناف�س النائ ��ب اح�سان ثعبان على

مقاعد النجف �ضم ��ن كتلة "قوى الدولة"،
وه ��و اال�سم البديل لتي ��ار احلكمة بزعامة
عمار احلكيم.
الرتويج للمر�شحني
والنج ��ف يف االنتخاب ��ات املا�ضي ��ة كانت
واحدة م ��ن اكرث املحافظ ��ات التي �سجلت
اعل ��ى ن�سب ��ة م�شاركة يف االق�ت�راع ،حيث
و�صل ��ت ن�سب ��ة امل�صوت�ي�ن فيه ��ا اىل نحو
 %43وعددهم كان  895الف م�صوت.
ويعتق ��د عل ��ي النجفي ،طال ��ب جامعي يف
املدين ��ة ،ان الن�سب ��ة العالية كان ��ت ب�سبب
ح ��ث رج ��ال الدي ��ن اجلمه ��ور للذهاب اىل
�صناديق االقرتاع.
النجف ��ي ،يقول يف ات�ص ��ال مع (املدى) ان
"بع� ��ض رجال الدي ��ن يف النجف يلعبون

دورا ب ��ارزا يف االنتخاب ��ات ،فه ��م الآن
يقومون خالل اخلط ��ب الدينية بالرتويج
لبع�ض ال�شخ�صيات".
ويف االنتخابات املا�ضية ،ن�شر مر�شحون
�ص ��ورا قدمي ��ة كان ��ت جتمعهم م ��ع بع�ض
ال�شخ�صي ��ات الدينية ،فيم ��ا اعلنت حينها
مرجعية النجف بانها التدعم اي جهة.
وا�ستخ ��دم بع� ��ض املر�شح�ي�ن يف
االنتخابات ال�سابق ��ة �صور املرجع االعلى
عل ��ي ال�سي�ستاين يف احلم�ل�ات الدعائية،
كم ��ا ح ��ذروا الناخب�ي�ن من اختي ��ار قوائم
اخ ��رى واال يكون ��وا ق ��د خالف ��وا اوام ��ر
املرجعية.
وي�ضي ��ف النجف ��ي ،وهو اح ��د النا�شطني
يف حرك ��ة االحتجاج ��ات يف املحافظة ،ان
هناك "تلميعا يج ��ري لبع�ض ال�شخ�صيات

ال��ن��ف��ط ال��ع��راق��ي �إل���ى ل��ب��ن��ان ..م��ق��اب��ل م���اذا؟
 متابعة  /املدى
يف ظ � ّ�ل �أزم ��ة الوق ��ود والطاق ��ة
الكهربائي ��ة التي تع�ص ��ف بلبنان،
وق ��ع الطرفان العراق ��ي واللبناين
اتفاق� � ًا جدي ��د ًا لبيع لبن ��ان مليون
طن نفط �سنوي ًا .يرى اقت�صاديون
عراقي ��ون �أن االتف ��اق هو "واجب
�أخالقي" م ��ن العراق جت ��اه لبنان
فيم ��ا يحاذر �آخرون م ��ن ا�ستخدام
لغة اخلطاب ��ات العامة ليعلنوا عن
ارتيابه ��م مم ��ا وراء ه ��ذا االتف ��اق
كون ��ه بح�س ��ب متابع�ي�ن للمل ��ف،
"اتف ��اق غام�ض يخدم �أطرا ًفا على
ح�س ��اب �أطراف �أخ ��رى تعاين من
�س ��وء الإدارة يف لبن ��ان و�سي�ض ��ع
الأخ�ي�ر يف دوامة الدي ��ون التي ال
ميكن �سدادها".
املن�سق الع ��ام ل�شبكة االقت�صاديني
العراقيني ب ��ارق �ش�ب�ر يب�سط هذا
االتف ��اق ب� ��أن "ل ��ه طابع ��ا جتاري ��ا
ي�ضم ��ن امل�صال ��ح االقت�صادي ��ة
للبلدي ��ن حيث تت ��م مقاي�ض ��ة نفط
�أ�س ��ود مقاب ��ل �سل ��ع وخدم ��ات".
فاالقت�ص ��اد اللبن ��اين ،بح�س ��ب
�ش�ب�ر" ،ميتل ��ك م ��وارد ب�شري ��ة
عالي ��ة الت�أهي ��ل وطاق ��ات �إنتاجية
وخدمي ��ة يف خمتل ��ف القطاع ��ات
ميك ��ن حتفيزه ��ا من خ�ل�ال تعزيز
التج ��ارة اخلارجي ��ة م ��ع الع ��راق
مم ��ا �سيعود باملنفع ��ة على اقت�صاد
البلدي ��ن" .وي�ضي ��ف" :على املدى
البعي ��د كان لبن ��ان وال يزال ميتلك
�أهمية اقت�صادي ��ة وجيو�-سيا�سية
بالن�سبة �إىل العراق ،تكاد ت�ضاهي
�أهمي ��ة دول التحال ��ف االقت�صادي
اجلدي ��د ب�ي�ن الع ��راق والأردن
وم�صر بغ� ��ض النظر عن الظروف
ال�سيا�سية احلالية".
تفا�صيل االتفاق
يت�ضم ��ن االتف ��اق بيع ملي ��ون طن
م ��ن زي ��ت الوق ��ود الثقي ��ل للبن ��ان

�سنوي ًا ،وف ��ق ال�سعر الذي تعتمده
�شرك ��ة ت�سوي ��ق النف ��ط العراقي ��ة
 SOMOيف �شه ��ر حتمي ��ل
ال�شحن ��ة .لك ��ن هن ��اك نقا�شا حول
كيفي ��ة ا�ستف ��ادة لبن ��ان م ��ن ه ��ذا
الن ��وع من النف ��ط ،خ�صو�ص� � ًا �أنه
ال يالئ ��م حمط ��ات تولي ��د الكهرباء
يف لبنان ،م ��ا ي�ستدعي تكريره �أو
ا�ستبدال ��ه م ��ع ط ��رف ثال ��ث بهدف
تغيري املوا�صف ��ات لت�صبح مالئمة
لال�ستخ ��دام اللبن ��اين .ومبوج ��ب
االتف ��اق تخ ��ول وزارة املالي ��ة
العراقي ��ة البنك املرك ��زي العراقي
فت ��ح ح�ساب م�صريف و�إدارته لدى
م�صرف لبنان بال ��دوالر الأمريكي
لأغرا�ض االتفاق ح�صرا.
و�سيت ��م �أي�ض� � ًا توري ��د م ��ادة زيت
الوق ��ود الثقي ��ل بع ��د فت ��ح اعتماد
م�ستن ��دي ،با�س ��م �إح ��دى اجلهات
احلكومي ��ة اللبناني ��ة �أو �شرك ��ة
كهرب ��اء لبن ��ان من خ�ل�ال م�صرف
لبن ��ان ل�صال ��ح البن ��ك املرك ��زي
العراق ��ي نيابة ع ��ن �شركة ت�سويق
النف ��ط العراقي ��ة ،لتوري ��د مليون
ط ��ن من تلك املادة وف ��ق �آلية الدفع
امل�ؤج ��ل بع ��د م ��رور �سن ��ة واحدة
م ��ن تاري ��خ قب ��ول م�ستن ��دات
ال�شح ��ن بحي ��ث يتم ت�سدي ��د كامل
قيمة امل�ستن ��دات يف ح�ساب البنك
املرك ��زي العراق ��ي املفت ��وح ل ��دى
م�صرف لبنان.
كم ��ا "�سيت ��م حتويل ر�صي ��د البنك
املرك ��زي العراق ��ي ل ��دى م�ص ��رف
لبن ��ان �إىل وديع ��ة م�صرفي ��ة مل ��دة
�سن ��ة واحدة تجُ ��دد تلقائيا باتفاق
الطرف�ي�ن ،وت�ستح ��ق الفائدة على
الر�صيد وفقا ملا هو معمول به لدى
م�صرف لبنان" ،كما ت�شري م�صادر
ّ
مطلعة على االتفاق املوقع.
اجلان ��ب العراق ��ي �سي�ستخ ��دم
ح�ص ��ر ًا ر�صي ��د احل�س ��اب كلي ��ا �أو
جزئي� � ًا وفق� � ًا للآلي ��ة الت ��ي �سيت ��م
االتفاق عليها مع اجلانب اللبناين

لغر� ��ض �ش ��راء ال�سل ��ع واخلدمات
ل�صال ��ح ال ��وزارات وامل�ؤ�س�س ��ات
العراقية ،عل ��ى ان ي�ضمن م�صرف
لبن ��ان ا�ست�ل�ام اجله ��ات اللبنانية
الت ��ي تق ��دم اخلدم ��ات للجان ��ب
العراق ��ي م�ستحقاته ��م با�ستخدام
�أوام ��ر الدف ��ع �أو نق ��دا بالعمل ��ة
املحلي ��ة (الل�ي�رة اللبناني ��ة) عن ��د
الطلب ،وم ��ن الر�صيد املتجمع يف
ح�س ��اب البن ��ك املرك ��زي العراق ��ي
املفتوح لغر� ��ض تنفيذ هذا االتفاق
لدى م�صرف لبن ��ان ،وح�سب �سعر
من�صة "�صريف ��ة" او �سعر ال�سوق
امل ��وازي املعتم ��د ل ��دى م�ص ��رف
لبنان.
يحت ��اج العراق �إىل خربة اخلرباء
واالقت�صادي�ي�ن
التجاري�ي�ن
اللبنانيني يف بناء مناطق جتارية
واقت�صادي ��ة متط ��ورة وت�شجي ��ع
ال�شركات امل�شرتكة بني البلدين مع
االهتم ��ام بتعزيز الأم ��ن الزراعي
والغذائي للبلدين.

وت�ش�ي�ر امل�ص ��ادر �إىل نقطة �أخرى
وهي �إعفاء ح�س ��اب البنك املركزي
العراقي من �أية �ضرائب مفرو�ضة
�أو ق ��د تفر� ��ض عل ��ى احل�ساب ��ات
امل�صرفي ��ة يف اجلمهوري ��ة
اللبنانية.
ويحدد الباحث يف ال�ش�ؤون املالية
والتنموي ��ة عقي ��ل املحم ��داوي
بالأرق ��ام الر�سمي ��ة حج ��م التبادل
التج ��اري ب�ي�ن الع ��راق و لبن ��ان
و ازده ��اره يف بع� ��ض ال�سن ��وات
وانخفا�ض ��ه يف �سن ��وات �أخ ��رى.
اذ "ارتق ��ى التب ��ادل التج ��اري بني
الع ��راق و لبن ��ان م ��ن املرتب ��ة 11
على الئحة �أهم �أ�سواق ال�صادرات
اللبناني ��ة ع ��ام � 1999إىل املرتب ��ة
الأوىل ع ��ام  2004وا�ست�أثر بنحو
 14.6باملئة من �إجمايل ال�صادرات
اللبنانية" ،بح�سب املحمداوي.
وي�ضي ��ف الباحث �إن ذل ��ك التبادل
التج ��اري "تراج ��ع �إىل املرتب ��ة
اخلام�س ��ة ع ��ام  2019وا�ست�أث ��ر

بن�سب ��ة  4باملئ ��ة م ��ن �إجم ��ايل
ال�صادرات اللبنانية".
ويك�ش ��ف املحمداوي عن انخفا�ض
قيم ��ة ال�ص ��ادرات اللبناني ��ة �إىل
الع ��راق م ��ن مبل ��غ قيا�س ��ي ه ��و
 272.3ملي ��ون دوالر حتق ��ق ع ��ام
� 2013إىل  146.2ملي ��ون دوالر
ع ��ام  ، 2019بانخفا� ��ض ن�سبت ��ه
 46.3باملئ ��ة؛ كم ��ا انخف�ضت قيمة
امل�ستوردات اللبناني ��ة من العراق
م ��ن مبلغ قيا�سي حتقق عام 2008
وه ��و  14.3مليون دوالر �إىل 4.1
مليون دوالر عام  2019بانخفا�ض
ن�سبته  71.3باملئة.
يحت ��اج الع ��راق ،بح�س ��ب
املحم ��داوي� ،إىل خ�ب�رة اخل�ب�راء
واالقت�صادي�ي�ن
التجاري�ي�ن
اللبنانيني يف بناء مناطق جتارية
واقت�صادي ��ة متط ��ورة وت�شجي ��ع
ال�شركات امل�شرتكة بني البلدين مع
االهتم ��ام بتعزيز الأم ��ن الزراعي
والغذائي للبلدين.

عودة "الهر" والهنداوي
وتناف� ��س يف كرب�ل�اء  113مر�شح ًا ،بينهم
 32ام ��ر�أة ل�شغ ��ل  11مقع ��دا يف جمل� ��س
النواب املقبل.
وخ�ص�صت لكربالء  3دوائر ،ت�ضم االوىل
 4مقاع ��د وفيه ��ا  28مر�شح� � ًا ،والثاني ��ة
 3مقاع ��د ويتناف� ��س فيه ��ا  38مر�شح ��ا،
واالخ�ي�رة  4مقاع ��د وتر�ش ��ح عنه ��ا 47
مر�شح� �اُ .وق ��رر  5نواب فق ��ط العودة اىل
الرت�ش ��ح ،وه ��م ح�س ��ن اليا�س ��ري وحامد
املو�س ��وي ع ��ن حتال ��ف الفت ��ح ،ويا�س ��ر
�صخي ��ل عن دول ��ة القان ��ون ،وليل ��ى فالح
"تر�شيح فردي" ،ومنال حميد عن الن�صر.
كم ��ا تظهر قوائم املر�شح�ي�ن عودة ابت�سام
اله�ل�ايل النائب ��ة ال�سابق ��ة للتناف�س �ضمن
قائمة جديدة حتمل ا�سم "املنتج الوطني"،
وحمم ��د الهن ��داوي اك�ب�ر املدافع�ي�ن عل ��ى
ح�ص ��ول الجئ ��ي رفحاء عل ��ى خم�ص�صات
ا�ستثنائية.
الهن ��داوي كان قد اثار الر�أي العام بدفاعه
عن ماو�صف بـ"الرواتب اخليالية" ل�سكان
خمي ��م رفحاء ،بعد قي ��ام حكومة م�صطفى
الكاظم ��ي بتقلي ��ل م�ست ��وى الدع ��م لتل ��ك
ال�شريحة وتقلي�ص رواتبهم.
ويرت�ش ��ح الهنداوي ه ��ذه املرة م ��ع ابنته
زهراء �ضم ��ن كتلة يتزعمه ��ا االب وحتمل
ا�سم "حركة النور".
اي�ضا يع ��ود حمافظ كرب�ل�اء ال�سابق امال
الدي ��ن اله ��ر اىل التناف� ��س مر�شح ��ا ع ��ن
دول ��ة القان ��ون ،وهو مع ��روف مبهاجمته
لكرد�ست ��ان والدول اخلليجي ��ة ،واتهامهم
بالت�آمر على العراق.
كذلك تظهر قوائم املتناف�سني ا�سم القيادي
يف التي ��ار ال�صدري طارق اخليكاين وهو
وزير االعمار ال�ساب ��ق ،فيما مل ي�صدر عن
االخري اي تعليق بعد قرار ال�صدر مقاطعة
االنتخابات.

مجل�س الخدمة :تعيين 54
�ألف �شخ�ص خالل 2021
ما املقابل؟
الأكادميي االقت�ص ��ادي يف جامعة
الب�صرة الدكتور نبي ��ل املر�سومي
ت�س ��اءل يف من�ش ��ور ع�ب�ر ح�سابه
عل ��ى موق ��ع فاي�سب ��وك ،ع ��ن قدرة
لبنان عل ��ى �سداد املبال ��غ ال�ضخمة
املرتتب ��ة عل ��ى �صفق ��ة النف ��ط.
م�ستعر�ض� � ًا الأ�سع ��ار الت ��ي باعت
به ��ا �شرك ��ة �سوم ��و زي ��ت الوق ��ود
الثقي ��ل (النف ��ط الأ�س ��ود) يف �شهر
�أيار  2021حيث و�صل �سعر الطن
الواح ��د م ��ن زي ��ت الوق ��ود الثقيل
�إىل  395دوالر تقريبا �إي �أن �سعر
مليون طن التي �سي�صدرها العراق
�سنوي ��ا ي�ساوي  395مليون دوالر
�أمريك ��ي .فه ��ل ي�ستطي ��ع لبن ��ان
ت�سدي ��د ه ��ذه املبال ��غ ال�ضخمة يف
ظل �أزمته االقت�صادية؟
الباح ��ث االقت�ص ��ادي �إيف ��ان �شاكر
الدوب ��رداين يق ��ول يف حماول ��ة
للإجاب ��ة ع ��ن ت�س ��ا�ؤل املر�سومي،
�إن "لبن ��ان ال ميلك �صناعة ومعادن
وم ��وارد �أولي ��ة كال ��دول الأخ ��رى
يف املنطق ��ة ويعتم ��د فق ��ط عل ��ى
ح ��واالت املغرتب�ي�ن وال�سياح ��ة
لإدخال العملة ال�صعبة"؛ لهذا يجد
الباحث االقت�صادي �صعوبة كبرية
يف تنفيذ هذا االتفاق من قبل لبنان
و�أن كف ��ة الفائ ��دة متي ��ل �إىل لبنان
�أكرث من العراق.
وي ��رى الدوب ��رداين ان االتف ��اق
"يحم ��ل طابعا �سيا�سي ��ا �أكرث من
طابع ��ه االقت�ص ��ادي �إذ �أن االتف ��اق
ي�شب ��ه �إىل ح ��د كب�ي�ر اتف ��اق كن ��دا
م ��ع دول �أوروبي ��ة لت�صدير النفط
مقاب ��ل خدم ��ات تكنولوجي ��ة ،لكن
كن ��دا تتعام ��ل م ��ع دول منتج ��ة
و متقدم ��ة والع ��راق يتعام ��ل م ��ع
دول ��ة منهارة من ناحي ��ة االقت�صاد
والعملة وال متلك �أي �شيء ت�صنعه
وت�صدره مقابل املليون طن �سنوي ًا
من النفط الأ�سود".

بغداد /املدى
ك�ش ��ف جمل� ��س اخلدمة االحت ��ادي� ،أم�س الثالثاء ،ع ��ن تعيني � 54ألف
�شخ� ��ص خ�ل�ال الع ��ام اجلاري كم ��ا او�ض ��ح خطت ��ه لتعي�ي�ن �أ�صحاب
ال�شهادات العليا واخلريجني الأوائل.
وق ��ال رئي� ��س املجل� ��س حمم ��ود التميم ��ي عل ��ى �صفحت ��ه الر�سمية �إن
"املجل�س ملتزم بالتعيني وفق ما جاء �ضمن قانون املوازنة ،الذي كان
وا�ضح ��ا حول تعي�ي�ن ال�شهادات العليا واخلريج�ي�ن الثالثة الأوائل"،
الفت ��ا �إىل �أن "ه ��ذه اخلط ��ة يعم ��ل على تنفيذه ��ا املجل�س خ�ل�ال العام
احل ��ايل" .و�أ�ض ��اف� ،أن ��ه "مت تعيني � 54أل ��ف �شخ�ص م ��ن امل�شمولني
بقانون رقم  6ل�سنة  2000وهم املجموعة الطبية والكليات ال�ساندة"،
مبينا �أن "هنالك اجراءات متت املبا�شرة بها لتعيني املتبقي منهم خالل
هذه الفرتة".

التعليم 82 :جامعة عراقية
�ضمن الت�صنيف العالمي
بغداد /املدى
�أعلن ��ت وزارة التعليم العايل والبحث العلم ��ي� ،أم�س الثالثاء� ،أن 82
جامعة وكلية عراقي ��ة يف الت�صنيف العاملي .وذكر بيان للوزارة تلقت
(امل ��دى) ،ن�سخ ��ة من ��ه� ،أن "نتائج ت�صني ��ف الويب ماتريك� ��س العاملي
�سجل ��ت ح�ض ��ور وتناف�س اثنت�ي�ن وثمان�ي�ن جامعة عراقي ��ة حكومية
و�أهلية �ضمن ن�سخة الن�صف الثاين من العام ."2021
و�أ�ض ��اف البي ��ان" ،بح�سب املوقع ف�إن نتائ ��ج ن�سخة متوز لعام 2021
ق ��د �أظهرت زيادة يف عدد اجلامع ��ات والكليات العراقية يف الت�صنيف
العامل ��ي حي ��ث بلغت اثنت�ي�ن وثمانني جامع ��ة وكلية حكومي ��ة و�أهلية
بالقيا� ��س اىل ن�سخة كانون الثاين ع ��ام  2021التي �ضمت  79جامعة
وكلية".
و�أ�ش ��ار البي ��ان� ،إىل �أن "جامع ��ة بغ ��داد ح�ص ��دت املرتب ��ة الأوىل بني
اجلامع ��ات العراقي ��ة احلكومي ��ة والأهلي ��ة بت�سل�س ��ل ( )1838عاملي� � ًا
واجلامع ��ة امل�ستن�صري ��ة يف املرتبة الثانية حملي� � ًا بت�سل�سل ()2656
عاملي� � ًا وجاءت جامعة الكوفة باملرتبة الثالثة حملي ًا بت�سل�سل ()2814
عامليا".
وتاب ��ع البي ��ان� ،أن "ت�صنيف الوي ��ب ماتريك�س التاب ��ع للمركز الأعلى
للبح ��ث العلم ��ي يف ا�سباني ��ا ي�ص ��در يف كل ن�صف �سن ��ة ويعتمد على
امل�ؤ�ش ��رات الت ��ي تقي� ��س احل�ض ��ور االفرتا�ضي للجامع ��ات عن طريق
مواقعه ��ا وت�أ�ش�ي�ر ن�سب ��ة الو�ض ��وح ( )%50وال�شفافي ��ة ( )%10وقوة
ومتيز البحوث (.")%40
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م�شاركون فـي ور�شة قانونية :ما هي �أ�سباب عدم
حما�سبة قتلة املتظاهرين؟
 ذي قار  /ح�سني العامل
اثار امل�ش ��اركون يف ور�ش ��ة ا�ش ��اعة الثقافة
القانوني ��ة الت ��ي نظمته ��ا رئا�س ��ة حمكم ��ة
ا�س ��تئناف ذي ق ��ار االحتادي ��ة جمل ��ة م ��ن
الت�س ��ا�ؤالت ح ��ول ا�سب ��اب تلك� ��ؤ الق�ض ��اء
يف حما�سب ��ة املتورط�ي�ن بقم ��ع التظاهرات
وال�سيم ��ا املنت�سب�ي�ن للق ��وات واالجه ��زة
االمنية ،فيم ��ا عزا الق�ض ��اء التلك�ؤ احلا�صل
بتنفي ��ذ ق ��رارات املحاكم ومذك ��رات القب�ض
ال�صادرة بحق املتهم�ي�ن اىل اخفاق ال�سلطة
التنفيذية.
وي�ش�ي�ر نا�شطون يف تظاهرات حمافظة ذي
ق ��ار اىل ان �أكثـ ��ر م ��ن  700دع ��وى ق�ضائية
�أقامته ��ا �أ�سر �شه ��داء التظاه ��رات و�ضحايا
قم ��ع املتظاهري ��ن ام ��ام حماك ��م ذي قار ومل
يُح�س ��م معظمها رغ ��م مرور نح ��و � 20شهرا
عل ��ى ان ��دالع التظاه ��رات وارت ��كاب �أعمال
العن ��ف �ض ��د املتظاهري ��ن .اذ �سق ��ط 131
�شهيد ًا و�أك�ث�ر من خم�سة �آالف م�صاب جراء
ا�ستخدام العنف املف ��رط والقنابل الدخانية
والر�صا� ��ص احل ��ي ناهي ��ك ع ��ن الهجم ��ات
امل�سلحة التي تقوم بها امللي�شيات والف�صائل
امل�سلح ��ة التي ت�ستهدف جتمع ��ات وميادين
اعت�ص ��ام املتظاهري ��ن يف �ساح ��ة احلبوبي
وغريها.
وق ��ال احد االعالمي�ي�ن امل�شارك�ي�ن بالور�شة
لـ(امل ��دى) ان "ع ��ددا م ��ن منظم ��ات املجتمع
امل ��دين اث ��ارت خ�ل�ال الور�شة الت ��ي عقدتها
رئا�س ��ة حمكمة ا�ستئن ��اف ذي قار االحتادية
الق�ضاي ��ا املتعلق ��ة بقم ��ع املتظاهري ��ن وال
�سيم ��ا مالحقة الفريق جميل ال�شمري وبقية
ال�ضب ��اط املتهمني بتلك الق�ضاي ��ا) ،وا�ضاف
ان ��ه "مت طرح ت�س ��ا�ؤالت ع ��ن اال�سباب التي
حتول دون حما�سبتهم وفق القانون".

وا�ض ��اف االعالمي ان "اله ��دف من الور�شة
كان لتبي ��ان دور الق�ض ��اء وال ��رد عل ��ى
االتهام ��ات الت ��ي ت�ش�ي�ر اىل تلك� ��ؤ ال�سلط ��ة
الق�ضائي ��ة يف ح�س ��م مل ��ف املتهم�ي�ن بقم ��ع
التظاه ��رات" ،واردف ان "رئا�س ��ة حمكم ��ة
ا�ستئن ��اف ذي ق ��ار بينت انه ��ا اتخذت كامل
االج ��راءات القانوني ��ة به ��ذا ال�ص ��دد وان
االجراءات التنفيذية تبقى �ضمن �صالحيات
ال�سلطات التنفيذية".
وكان بيان للق�ضاء العراقي �صدر مطلع ايار
 2021عقب لقاء ممثلة الأمم املتحدة حلقوق
الإن�س ��ان يف العراق دانيي�ل�ا بيل مع رئي�س
حمكم ��ة ا�ستئن ��اف ذي ق ��ار القا�ضي حممد
حي ��در ا�شار اىل �أن "الإج ��راءات التحقيقية
مقي ��دة مب ��ا ن�ص ��ت علي ��ه امل ��ادة ( )111من
قان ��ون �أ�ص ��ول املحاكم ��ات اجلزائية لقوى
الأم ��ن الداخل ��ي رق ��م ( )17ل�سن ��ة 2008
والقا�ضية بعدم ج ��واز تبليغ رجل ال�شرطة
�أو تكليف ��ه باحل�ضور �أو �إلق ��اء القب�ض عليه

�إال مبوافق ��ة الوزي ��ر �أو م ��ن يخول ��ه �إذا كان
الفعل قد ارتكب �أثناء �أداء واجبه".
وع ��ن الغاي ��ة م ��ن الور�ش ��ة والت�س ��ا�ؤالت
املطروح ��ة ح ��ول عم ��ل الق�ضاء ق ��ال رئي�س
حمكمة ا�ستئناف ذي قار االحتادية القا�ضي
حمم ��د حي ��در ح�س�ي�ن خ�ل�ال الور�ش ��ة ان ��ه
"برعاي ��ة رئي� ��س جمل� ��س الق�ض ��اء الأعلى
القا�ضي الدكتور فائ ��ق زيدان عقدت رئا�سة
حمكم ��ة ا�ستئناف ذي قار االحتادية لقاء مع
نخب من املثقف�ي�ن واالعالميني ووجهاء ذي
قار لتبي ��ان املعلومات ع ��ن دور الق�ضاء وما
يق ��وم به يف مكافحة اجلرمي ��ة وكذلك لن�شر
الوع ��ي الثق ��ايف والقان ��وين وم ��ا ي�ستمده
الق�ض ��اء م ��ن �سلط ��ة د�ستوري ��ة" ،وا�ض ��اف
"يج ��ب ع ��دم القاء الل ��وم عل ��ى الق�ضاء او
ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة فيما يتعل ��ق من اخفاق
ناج ��م عن تلك�ؤ ال�سلط ��ات االخرى يف تنفيذ
قرارات املحاكم".
واو�ض ��ح ح�س�ي�ن ان "ال�ش ��ارع ال ��ذي قاري
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�إعــــــالن

قدم املدعي (حس�ين حاشوش
عبد اهلل) طلبا ً يروم فيه تبديل
(اللق��ب) م��ن (الدلف��ي) إل��ى
(الدليمي) فم��ن لديه اعتراض
عل��ى الدع��وى مراجع��ة ه��ذه
املديري��ة خ�لال م��دة أقصاه��ا
(خمسة عش��ر يوم) وبعكسه
س��وف ينظ��ر بالدع��وى وف��ق
أح��كام امل��ادة ( )22م��ن قانون
البطاق��ة الوطني��ة رق��م ()3
لسنة .2016
اللواء ريا�ض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

�إعــــــالن

ق��دم املدع��ي (علي حاش��وش
عبد اهلل) طلبا ً يروم فيه تبديل
(اللق��ب) م��ن (الدلف��ي) إل��ى
(الدليمي) فم��ن لديه اعتراض
عل��ى الدع��وى مراجع��ة ه��ذه
املديري��ة خ�لال م��دة أقصاه��ا
(خمسة عش��ر يوم) وبعكسه
س��وف ينظ��ر بالدع��وى وف��ق
أح��كام امل��ادة ( )22م��ن قانون
البطاق��ة الوطني��ة رق��م ()3
لسنة .2016
اللواء ريا�ض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

CNOOC Iraq LTD

�شركة �سينوك العراق املحدودة

وعم ��وم الع ��راق يلق ��ي بالل ��وم عل ��ى عم ��ل
املحكم ��ة غ�ي�ر ان احلقيق ��ة عند تتب ��ع االمر
جن ��د ان ع ��دم تنفي ��ذ القوانني وع ��دم تنفيذ
القرارات وعدم تطبيق احكام املحاكم يعود
لل�سلط ��ة التنفيذية" ،م�ش�ي�را اىل ان "اخللل
الناج ��م ع ��ن ع ��دم تنفي ��ذ مذك ��رات القب� ��ض
واالوام ��ر الق�ضائي ��ة هي ام ��ور خارجة عن
ارادة الق�ضاء".
وا�ش ��ار رئي� ��س حمكم ��ة ا�ستئن ��اف ذي
ق ��ار االحتادي ��ة اىل ان ��ه "مت خ�ل�ال الن ��دوة
اي�ض ��اح ال ��دور ال ��ذي تق ��وم ب ��ه ىاملحاك ��م
وجرت مداخالت م ��ن قبل بع�ض االعالميني
والنا�شط�ي�ن اك ��دوا فيها على �ض ��رورة ن�شر
جميع املعلومات القانونية وا�ستق�صائها من
م�صدرها الرئي�سي يف ال�سلطة الق�ضائية".
وكان نا�شط ��ون يف جم ��ال التظاه ��رات
وحق ��وق االن�س ��ان دعوا ي ��وم ( 14حزيران
 )2021اىل ت�شكي ��ل جلن ��ة اممي ��ة لتق�ص ��ي
احلقائق يف جرائم قتل املتظاهرين .

�إعــــــالن

ق��دم املدعي (عباس حاش��وش
عبد اهلل) طلبا ً يروم فيه تبديل
(اللق��ب) م��ن (الدلف��ي) إل��ى
(الدليمي) فم��ن لديه اعتراض
عل��ى الدع��وى مراجع��ة ه��ذه
املديري��ة خ�لال م��دة أقصاه��ا
(خمسة عش��ر يوم) وبعكسه
س��وف ينظ��ر بالدع��وى وف��ق
أح��كام امل��ادة ( )22م��ن قانون
البطاق��ة الوطني��ة رق��م ()3
لسنة .2016
اللواء ريا�ض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

ورد س��هوا ً في تاريخ
غل��ق اإلع�لان املرقم
 2021/50اعمـــ��ال
تطويـ��ر احملل��ة 685
االثن�ين ()2021/8/8
والصحيح هو االثنني
(.)2021/8/9

وزارة الكهرباء
ال�شركة العامة لإنتاج الطاقة
الكهربائية املنطقة الو�سطى
نش��ر ف��ي صحيفتن��ا بالع��دد  4978ف��ي
 2021/6/30إع�لان املناقص��ة العامة احمللية
املرقم��ة ( )L1S-066اخلاص��ة بتجهي��ز (مواد
تشغيلية ملعاجلة املياه) حملطة كهرباء واسط
احلرارية وتق��رر متديد موعد الغلق ليكون يوم
األربعاء بتاريخ  2021/8/4بدال ً من يوم الثالثاء
املوافق .2021/7/27
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رياضة

�أعلن عن تنظيم بغداد �أولمبياد الرواد العرب ..ال�شطري:

ال ن��ت�����س � ّول ح��ق الأر������ض م��ن ق��ان��ون �أق����� ّره رئ��ي�����س الجمهورية
�����رر ث����������ورة ال�����ري�����ا������ض�����ة ل�����ط�����رد ال�����ك� ّ
����ذاب�����ي�����ن وال����ف����ا�����س����دي����ن!
 ط����وك����ي����و ت������ب� ّ
 بغداد � /إياد ال�صالحي
�أك ��د غال ��ب ال�ش ��طري ،ع�ض ��و املكت ��ب
التنفيذي لرابطة رواد الريا�ضة العربية،
واحلكم الدويل للعبة امل�ص ��ارعة �س ��ابق ًا،
�أن م�س� ��ؤويل الريا�ض ��ة العراقية �أهملوا
حق ��وق الرواد الذي ��ن �أفن ��وا حياتهم من
�أج ��ل الع ��راق ،داعي� � ًا اىل ث ��ورة عارم ��ة
يقوده ��ا �أبناء الريا�ض ��ة احلقيقيني لطرد
الكذاب�ي�ن والفا�س ��دين من �أجل م�س ��تقبل
زاخ ��ر بالبط ��والت والألق ��اب الفاخ ��رة
للأندي ��ة واملنتخب ��ات يحققه ��ا �أالبط ��ال
ال�شباب يف خمتلف الألعاب.
وق ��ال ال�ش ��طري يف حدي ��ث خ� �ّ�ص ب ��ه
(املدى) عن ن�ش ��اط رابطة رواد الريا�ضة
العربي ��ة ،وم ��ا يعاني ��ه الرائد الريا�ض ��ي
العراقي من تهمي�ش للحقوق ":عملنا منذ
عام  2015على تفعيل دورنا يف الرابطة
لتمثي ��ل بلدن ��ا بال�ص ��ورة الت ��ي تلي ��ق
بعمق ��ه التاريخ ��ي يف جم ��ال الريا�ض ��ة،
و�ش ��هدت الرابطة ن�ش ��اطات خمتلفة مثل
اقام ��ة امل�ؤمترات وال�س ��باقات ،وا�ص ��بح
لديه ��ا قواعد ر�س ��مية يف خمتلف البلدان
العربي ��ة بع ��د ارتباطه ��ا باحت ��اد اللجان
العربي ��ة الأوملبي ��ة ،ونعمل على تن�س ��يق
اجله ��ود بينه ��ا وب�ي�ن اللجن ��ة الأوملبي ��ة
الوطني ��ة العراقي ��ة ووزارة ال�ش ��باب
والريا�ض ��ة لتق ��دمي امل�س ��اعدات املُمكن ��ة
معنوي� � ًا ومادي ًا من �أجل م�ص ��لحة الرواد
يف العراق".
و�أ�ض ��اف ":ي�ؤ�س ��فني الق ��ول �أن اللجن ��ة
الأوملبي ��ة الوطني ��ة مل تتما َه م ��ع فعّاليات
رابطتن ��ا بذريعة عدم امتالكه ��ا الأموال،
وله ��ذا ف� ��إن ايفاداتن ��ا اىل امل�ؤمت ��رات
والأن�ش ��طة اخلارجية ُت ّ
غطى من جيوبنا،
برغ ��م اجله ��ود واملب ��ادرات الطيب ��ة التي
يق ��وم بها رئي�س الرابط ��ة الدكتور حممد
ب ��ن �س ��ليمان الروي�ش ��د وكي ��ل وزارة
التعلي ��م يف ال�س ��عودية ،وه ��و م ��ن �أ�ش ��د
املعجب�ي�ن برموز ورواد احلركة الأوملبية
يف العراق ،ويدعم �أي ن�ش ��اط حتت�ض ��نه

العا�صمة بغداد".

قدّموا العطاء للعراق".

�أولمبياد بغداد

وب�ّي�نّ ال�ش ��طري �":أن املكت ��ب التنفي ��ذي
لرابطة رواد الريا�ض ��ة العربية ،قد وافق
يف اجتماع ��ه بالعا�ص ��مة الأردني ��ة عمّان
ع ��ام  2019عل ��ى �إناط ��ة بغ ��داد تنظي ��م
�أوملبياد الرواد العرب للعام  2020ب�ألعاب
ك ��رة الق ��دم وك ��رة الي ��د والك ��رة الطائرة
و�ألعاب القوى وكرة ال�س ��لة ،لكن ّ
تف�ش ��ي
جائحة كورونا مطلع العام املا�ض ��ي حال
دون تنظيم الأوملبياد ،م ��ع احتفاظ بلدنا
بحقه عندما ت�س ��مح الظروف ،و�شخ�صي ًا
�أرت�أي ��ت م�ش ��اركة مدينت ��ي "الب�ص ��رة
وكرب�ل�اء" العا�ص ��مة بغ ��داد باحت�ض ��ان
بع� ��ض الألعاب نظر ًا النت�ش ��ار الرواد يف
عموم املحافظات".
و�أو�ض ��ح ":بالن�س ��بة ل ��دوري احل ��ايل
عل ��ى ال�ص ��عيد املحل ��ي� ،أوا�ص ��ل عمل ��ي
ب� ��إدارة رابط ��ة الريا�ض ��يني ال ��رواد يف
عموم العراق منذ عام  2005حيث ت�ض ��م
�شخ�صيات ريا�ضية كبرية يف البلد ،وهي
مهمة كب�ي�رة �أحتمّله ��ا مب�س� ��ؤولية عالية
بعدما �أنهيت عملي مدير ًا لق�سم املنتخبات
والأندي ��ة الريا�ض ��ية يف وزارة ال�ش ��باب
والريا�ض ��ة من ��ذ �س ��نني طويل ��ة ،ومدير ًا
ملمثلية اللجنة الأوملبية يف كربالء ونائب
رئي�س احتاد الك ��رة الفرعي حال �أحالتي
عل ��ى التقاعد ،لأوظ ��ف خربت ��ي الإدارية
وكذلك الريا�ض ��ية مل�ص ��لحة الرواد كوين
حك ��م دويل يف لعب ��ة امل�ص ��ارعة منذ عام
 1972حتى عام ."1989
خبرات الرواد

و�أ�ش ��ار اىل �أن ":الرابط ��ة عم ��دت من ��ذ
ت�أ�سي�س ��ها يف العراق ،اىل ن�شر وتر�سيخ
مب ��ادىء حق ��وق االن�س ��ان ال�ص ��ادرة عن
الأمم املتح ��دة ،بهدف الدفاع عن احلقوق
املعنوية واملادية للريا�ض ��يني الأبطال من
الرواد ،وزيادة �أوا�صر املحبّة بني �شرائح
املجتم ��ع العراق ��ي كاف ��ة ،وتذلي ��ل جميع

بالمرصاد

�أحذروا فو�ضى ال�شعب
في ختام دوري الكرة!

 متابعة /المدى
يف �ض ��وء ق ��رار جلن ��ة م�س ��ابقات الهيئ ��ة التطبيعي ��ة الحت ��اد ك ��رة الق ��دم
ب�إقام ��ة مب ��اراة فريقي احل ��دود والقوة اجلوية ،حل�س ��اب اجلول ��ة الثامنة
والثالثني ،بال�س ��اعة الثامنة من م�س ��اء الي ��وم الأربعاء الثامن والع�ش ��رين
م ��ن متوز اجلاري ،يف ملعب ال�ش ��عب الدويل ،يتوجّ ب عل ��ى اللجنة املكلفة
بتنظي ��م املب ��اراة مُراعاة عدم تكرار ما ح�ص ��ل من فو�ض ��ى يف ختام بطولة
الكا�س 2021الذي جرى يوم االثنني التا�سع ع�شر من ال�شهر احلايل وحُ �سم
ل�صالح القوة اجلوية عرب ركالت الرتجيح (.)2-4
ما ح�ص ��ل يف ملعب ال�ش ��عب �أثناء تتوي ��ج اجلوية بلق ��ب الكا�س من دخول
ا�شخا�ص مرافقني مل�س�ؤولني حكوميني و ُرعاة للبطولة وغريهم من �أ�صدقاء
من�ص ��ة تقليد العب ��ي ومدربي الفريقني بامليداليات،
و�أقرباء جتمهروا حول ّ
ث ��م االحتفاء بلحظة رفع الكا�س والتزاحم اللتقاط ال�ص ��ور والتدافع لإخالء
الطريق ملغادرة امل�س� ��ؤولني وحماياتهم ،ترك �ص ��ورة قامتة عن �أهم م�شاهد
عملية تنظيم النهائي!
ومب ��ا �أن ��ه يتو ّقع �أن تتك� � ّرر الفو�ض ��ى اليوم عند ت�س ��ليم فري ��ق القوة
اجلوية درع املو�س ��م ،فمر�صاد (املدى) ينبّه من يهمه الأمر ب�أن جميع
االحتادات الوطنية يف العامل ،وك�س ��ياق متع ��ارف عليه ،د�أبت على
مَن يُ�س� � ّلم الدرع �أو الكا�س للفريق الفائز يف البطوالت املحلية �إما
رئي� ��س اللجنة الأوملبية الوطنية �أو رئي� ��س احتاد كرة القدم ،وال
عالقة لأي م�س� ��ؤول حكومي يف كرنفال حفل التتويج لئال ّ
يوظف
ح�ضوره لغري الهدف الريا�ضي!
ّ
ن�أمل �أن ن�س ��تدرك التنبيه كون بلدنا �س ��ينظم بطولة ك�أ�س اخلليج
� 25أواخ ��ر العام 2021وتنتظره فعّاليات كثرية جتعله حتت انظار
املُراقبني خليجي ًا ودولي ًا� ،س ��يما �أن النقل التلفازي املبا�ش ��ر لهكذا منا�سبات
يوثق جميع احلاالت ال�س ��لبية التي ينبغي �أن نحر�ص على تفاديها مل�صلحة
�سمعة اللعبة ونظامها.

كتب مزورة!

وزير ال�ش ��باب والريا�ض ��ة الأ�سبق طالب
عزي ��ز زين ��ي ع ��ام  ،2005ومت انتخاب ��ي
رئي�س� � ًا للرابطة ،و�شارك يف امل�ؤمتر �أكرث
من  150ممثل ملختلف الألعاب الريا�ضية
ومن جميع املحافظات".
و�شدّد ال�شطري �":أن ما يثار حول انق�سام
الرواد فيما بينهم لت�أ�سي�س روابط للرواد
ت�ستهدف احل�ص ��ول على الدعم املايل هو
�إدع ��اء غ�ي�ر �ص ��حيح بالن�س ��بة لرابطتن ��ا
يف الأق ��ل ،مل ن�س ��تلم دين ��ار ًا واح ��د ًا من
الأمان ��ة العام ��ة ملجل�س ال ��وزراء ،وال من
وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة ،وال اللجن ��ة
الأوملبي ��ة الوطنية وال من �أي جهة حزبية
�أو غريه ��ا ،و�س�ّينرّ نا �أعمالن ��ا م ��ن نفقتنا
املعوّ قات وامل�ش ��اكل الت ��ي تواجه احلركة اخلا�صة ،لأجل رفع ا�سم العراق عالي ًا يف
الريا�ض ��ية وال�ش ��بابية يف العراق ،ورفع جميع املحافل الريا�ضية الدولية".
امل�س ��توى الريا�ض ��ي من خالل اال�ستفادة
م�س�ؤولية البرلمانية
م ��ن خ�ب�رات ال ��رواد الطويل ��ة يف العمل
من ��ذ امل�ؤمت ��ر االنتخاب ��ي ال ��ذي �ض� �يّفته وب�ّي�نّ ":م ��ن تتح ّم ��ل م�س� ��ؤولية ع ��دم
حمافظ ��ة كربالء املقد�س ��ة و�أ�ش ��رف عليه االهتم ��ام بال ��رواد ه ��ي جلن ��ة ال�ش ��باب

والريا�ض ��ة الربملاني ��ة برغ ��م ت�ش ��ريعها
قان ��ون رق ��م  6ل�س ��نة � ،2013إال �أنه ��ا مل
تتابع تطبيق وزارة ال�ش ��باب والريا�ضة
واجله ��ات ذات العالقة مف ��ردات القانون
بحذاف�ي�ره م ��ن عدم ��ه ،خا�ص ��ة وزارة
الريا�ضة التي عليها الوقوف على حقيقة
زيادة ع ��دد ال ��رواد اىل ما يق ��ارب �أربعة
�آالف ،ول ��و كان هذا الرقم �ص ��حيح يعني
لدين ��ا �أبطال �أوملبيني ُك�ث�ر بينما اجلميع
يعلم ال غري الرباع عبدالواحد عزيز بط ًال
من�صة االجناز الأوملبي".
متف ّرد ًا على ّ
وقال ":نوجه عتب ًا �شديد ًا لوزير الريا�ضة
عدن ��ان درجال ومن �س ��بقه يف املن�ص ��ب،
لعدم الإيفاء بالعهود التي �أطلقت ملتابعة
حقوق ال ��رواد وفق ًا ملا جاء ب ��ه قانونهم،
وكانت كتبهم وبياناتهم حرب ًا على ورق!
فل ��م تع ��د للرائ ��د هيبت ��ه وقيمته ب�س ��بب
جتاه ��ل ر�أ�س الهرم الريا�ض ��ي له ،وعدم
ف ��رز الرواد احلقيقيني عمّن �ألت�ص ��قت به
هذه ال�ص ��فة من غ�ي�ر الريا�ض ��يني الذين

وك�شف ال�شطري ":دُعيت من قبل وزراء
الريا�ض ��ة يف حُ ق ��ب جا�س ��م حممد جعفر
وعبداحل�سني عبطان ود�.أحمد ريا�ض مع
�أخوتي من الرواد الأبطال والأكادمييني
من خمتلف الألعاب الريا�ض ��ية لت�ش ��كيل
جلنة تدقيق حتدد اال�س ��ماء جيد ًا وتفرز
املزوّ رين ممّن خرقوا القانون  ،6لكن مل
ت�أخذ الوزارة بكالمنا وتو�صياتنا ،حيث
اقرتحنا على د.ح�سن علي كرمي م�ست�شار
الوزارة ل�ش� ��ؤون الريا�ض ��ة الذي اجتمع
بنا مو�ض ��وع تنقية قوائ ��م الرواد وبيان
احلقيقيني منهم �ض ��من خطة مدرو�سة مل
يتم تنفيذها ،وللأ�س ��ف بع�ض االحتادات
الريا�ض ��ية متن ��ح بع� ��ض اال�ش ��خا�ص ال
عالق ��ة له ��م بالريا�ض ��ة كتب ًا م ��زوّ رة تفيد
ب�أنهم من رواد احلركة الريا�ضية"!
وتاب ��ع :كل رائ ��د يع ��رف الرائ ��د الآخر،
ويفرت�ض بوزير الريا�ضة عدنان درجال
االيع ��از بت�ش ��كيل كل احت ��اد ريا�ض ��ي
جلنة م ��ن ثالث ��ة ا�ش ��خا�ص تف ��رز قوائم
ال ��رواد للعبته م ��ن �أزمنة اخلم�س ��ينيات
وال�س ��تينيات وال�س ��بعينيات ،وبذل ��ك
�س ��نعرف اال�س ��ماء احلقيقي ��ة الت ��ي ال
يتج ��اوز عدده ��م ع ��ن  1000رائ ��د ب�ي�ن
العب ومدرب وحك ��م ،فما يجري الآن �أن
موظفي ال ��وزارة املعنيني مبل ��ف الرواد
هم لي�سوا ا�صحاب اخت�صا�ص!
�أمر معيب!

وت�س ��اءل ال�ش ��طري ":كي ��ف ل ��وزارة
ريا�ض ��ة معنية بتنفيذ قانون الرواد رقم
أرا�ض لهم ح�سب
 6مل تتابع تخ�ص ��ي�ص � ٍ
م ��ا جاء يف امل ��ادة ( )4من ��ه والتي تن�ص
عل ��ى (للم�ش ��مولني به ��ذا القان ��ون قطعة
�أر� ��ض �س ��كنية مب�س ��احة ( )200م�ت�ر
مرب ��ع يف م�س ��قط ر�أ�س ��هم م ��امل يكونوا
م�س ��تفيدين �س ��ابق ًا وح�س ��ب ال�ض ��وابط
املعم ��ول به ��ا) وكذلك ما يخ� ��ص الت�أمني

ال�ص � ّ�حي للرواد كما يف امل ��ادة ( )5التي
ت�ش�ي�ر اىل (معاجلة امل�ص ��ابني واملر�ضى
امل�ش ��مولون ب�أح ��كام ه ��ذا القان ��ون على
نفق ��ة الدول ��ة داخ ��ل الع ��راق �أو خارجه
خمت�ص ��ة)
وبن ��ا ًء على تقرير جلنة طبية
ّ
�إال �أن تعام ��ل امل�س� ��ؤولني م ��ع هات�ي�ن
الفقرت�ي�ن ا�ض ��افة اىل فقرة املُن ��ح املالية
يب ��دو وك�أنن ��ا نت�س ��وّ ل منه ��م حقوقن ��ا
الت ��ي �ش� � ّرعها جمل� ��س الن ��واب وواف ��ق
عليه ��ا رئي� ��س اجلمهورية ،ه ��ذا مُعيب!
وعليهم �أن ي�س ��تذكروا ت�ضحيات الرواد
الأ�صالء".
وذك ��ر :الب ��د �أن ي�أخ ��ذ الرائد الريا�ض ��ي
دوره يف خدم ��ة الريا�ض ��يني م ��ن خ�ل�ال
عدم ركن ��ه يف بيته واح�سا�س ��ه بالعجز،
ب ��ل ميك ��ن اال�س ��تفادة من ��ه يف تق ��دمي
امل�ش ��ورة للم�ؤ�س�س ��ات العامل ��ة يف
الريا�ض ��ة ،وعليه ف� ��إين �أطال ��ب �أخوتي
الرواد بالتن�س ��يق مع منظم ��ات املجتمع
املدين لت�ش ��كيل فريق يدافع عن حقوقنا
ويُ�شعر �ص ّناع القرار يف الدولة ب�صواب
مطالبن ��ا ،وكذلك التح ّرك �ص ��وب الأندية
توجه الفريق".
واالحتادات لتع�ضيد ّ
ثورة عارمة

وخت ��م غالب ال�ش ��طري ":بعد امل�ش ��اركة
اخلجول ��ة يف �أوملبي ��اد طوكي ��و 2020
اجلاري ��ة حالي� � ًا ،وم ��ا راف ��ق انتخاب ��ات
اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة يف �آذار
املا�ض ��ي م ��ن انق�س ��ام الهيئ ��ة العام ��ة
وتراج ��ع الألع ��اب يف �أكرث م ��ن بطولة،
نحت ��اج اىل ثورة عارمة لط ��رد الك ّذابني
والفا�س ��دين ،ومن ه َد َر �أموال الريا�ض ��ة
دون �أن يح ّق ��ق �أي �إجن ��از ،وت�ش ��مل
الث ��ورة كل الأندي ��ة واالحت ��ادات ،وان ��ا
متفائل نحو م�س ��تقبل زاخر باالجنازات
�إذا ما تخ ّل�ص ��نا من الفا�شلني والطارئني
واملتح ّكمني بالقرار وهم �أ�ض ��عف بكثري
من اتخ ��اذ قرار يتالعب مب�ص�ي�ر الرواد
والأبطال وريا�ض ��تنا اجلميلة بتاريخها
ورموزها".

�أكد �أن عقود مو�سمه الجديد بال "�سوبر"!

الكناني  :الطلبة نجا من الحطام ب�سالم ..وخطة االعمار تعيد الهيبة لملعبه
 بغداد � /إياد ال�صالحي
�أكد و�ص ��في الكناين� ،أمني �سر الهيئة الإدارية
امل�ؤقت ��ة لن ��ادي الطلب ��ة الريا�ض ��ي� ،أن ف ��وز
الفري ��ق عل ��ى الكهرباء بهدف واحد �ض ��من له
البق ��اء يف دوري الأ�ض ��واء باملرك ��ز  17بع ��د
رحل ��ة �ش ��اقة ومحُ رج ��ة تع ّر�ض لها مل�ش ��كالت
�إدارية وفنية مت ّكنت الهيئة من تذليلها و�إنقاذ
الأنيق من الهبوط اىل الدرجة الأدنى.
وق ��ال الكناين للمدى ":ع�ش ��نا �أ�ص ��عب الأيام
قبل املباراة احلا�سمة �أمام الكهرباء با�سبوع،
وعملنا على التهيئة النف�سية اجليدة لالعبني،
و�إ�ش ��عارهم ب�أنه ��م خدم ��وا النادي يف �أ�س ��و�أ
مو�س ��م م ّر به يف تاريخه ،وعليهم �أن يُفرحوا
اجلمهور الذي �س ��اندهم ومل يتخ ّل عنهم ،و�أ ّال
يف ّك ��روا يف مباراة ال�ص ��ناعات الكهربائية مع
ال�شرطة ،ف�ض�ل� ًا عن منحهم حقوقهم املت�أخرة
منذ �أكرث من �س ��نة مل يتقا�ض ��وا خاللها دينار ًا
واحد ًا ،وهي مكاف�أة بحد ذاتها نظري �صربهم
وت�ضحياتهم ووقوفهم امل�ش ّرف معن ��ا
برغ ��م املحن ��ة املالي ��ة
احلرجة".
و�أو�ض ��ح ":م ��ا
�ض ��اعف م ��ن
�صعوبة املواجهة
الأخ�ي�رة �أن
فر يقن ��ا
لع ��ب

لق ��اء اجلوي ��ة ي ��وم  9مت ��وز اجل ��اري وكان
يعاين من ا�صابة  14العب ًا بفايرو�س كورونا،
 8منه ��م �ش ��اركوا يف املب ��اراة بعدما رف�ض ��ت
الهيئ ��ة التطبيعية الحتاد ك ��رة القدم ت�أجيلها،
وب ّلغناه ��ا والأخ ��وة يف �إدارة ن ��ادي الق ��وة
اجلوي ��ة بالو�ض ��ع ال�ص ��حّ ي لالعبين ��ا لإخالء
م�س� ��ؤوليتنا ،ال�س ��يما �أن بع�ض ��هم تع ّر� ��ض
لالعي ��اء نتيجة مر�ض ��ه ،و�ص ��راحة الأمر فيه
جمازف ��ة خطرية على حي ��اة الالعبني ولو علم
االحت ��اد الدويل للعبة بهذا املو�ض ��وع ملا تردّد
باتخ ��اذ �إج ��راء قا� � ٍ�س بح ��ق كرتن ��ا ،لكننا ال
منتلك �أي خيار غري م�ش ��اركة امل�صابني �أزاء
�شبح الهبوط الذي �أربك ح�ساباتنا".
الكن ��اين �:أن امل�س� ��ؤولني
و ب�ّي�نّ
يف وزارة ال�شباب
و ا لر يا �ض ��ة
تعاون ��وا معن ��ا،

وي ��وم غد �س � ّ
�تطلع جلنة هند�س ��ية م ��ن وزارة
ال�شباب والريا�ضة مبتابعة من الوزير عدنان
درج ��ال ،عل ��ى ملع ��ب الن ��ادي به ��دف �إعماره
وتغي�ي�ر �أر�ض ��ية امللع ��ب ،والرجل ا�س ��هم يف
ت�س ��ديد  10ماليني دينار كا�س ��تحقاق للراحل
الكاب�ت�ن علي هادي عن بقية عقده �إ�ض ��افة اىل
دعم النادي مادي ًا".
وك�ش ��ف �":أن الهيئة الإداري ��ة امل�ؤقتة جازفت
بت�س� � ّلم النادي حطام ًا �إداري� � ًا وفني ًا وجنحت
بانقاذه ب�س�ل�ام يف النهاية ،فال يوجد فيه ماء
وال كهرب ��اء ،مع دي ��ون مرتاكم ��ة بقيمة ثالثة
ملي ��ارات ،ومتك ّنا من ح�س ��م حق ��وق الالعبني
املحرتف�ي�ن جت ّنب� � ًا لرتحي ��ل ق�ض ��اياهم اىل
االحتادي ��ن الآ�س ��يوي والدويل� ،أما بالن�س ��بة
لالعب�ي�ن املح ّليني �س ��نجتمع مع جلنة �ش� ��ؤون
الالعب�ي�ن يوم الراب ��ع من �آب املقبل ،لدرا�س ��ة
ا�س ��تحقاق كل العب كم ت�س� � ّلم وم ��اذا بقي له،

ونحاول ح ّلها ودي ًا".
ولف ��ت اىل �أن "الهيئ ��ة �س ��تعقد اجتماع� � ًا
ت�شاوري ًا لو�ض ��ع خطة النادي للمو�سم املقبل،
وترت ّكز يف حمورين ،الأول �إعادة ت�أهيله لكي
يعاود الفري ��ق التدريب عل ��ى ملعبه وخو�ض
مبارياته الر�س ��مية فيه ،والث ��اين �إعداد فريق
يلي ��ق مب�س ��توى الطلبة وتاريخه ،وبالن�س ��بة
خ�ص�ص ��ت مبلغ� � ًا
ل ��وزارة التعلي ��م الع ��ايل ّ
يتجاوز ن�ص ��ف ملي ��ار دينار يكف ��ي لالحتفاظ
بالالعب�ي�ن احلالي�ي�ن الذي ��ن يُعتم ��د عليهم يف
املو�سم املقبل مع �سعينا ال�ضافة عنا�صر جيّدة
ولي�س ��ت "�س ��وبر" لتع ّذر ا�س ��تقطابهم ب�سبب
الظرف املايل".
و�أ�ض ��اف :ال نع ��د ب�س ��قف طم ��وح �أعل ��ى م ��ن
االمكاني ��ات املتو ّف ��رة لن ��ا ،وميكن الق ��ول �أن
الطلبة �س� �يُحافظ على تواجده يف و�سط فرق
ال ��دوري �س ��ابع ًا �أو ثامن� � ًا للمو�س ��م -2021

 ،2022و�إذا ما �س ��ارت الأمور طبيعي ًا ،فهناك
م�ش ��روع ا�ستثماري تتم درا�س ��ته كمورد داعم
للفريق م�ستقب ًال".
وع ��ن م�ص�ي�ر ترك ��ة الإدارة ال�س ��ابقة ،ق ��ال
":رحل ��ت وظ ّلت لدينا م�ش ��كالت كبرية نتيجة
الفو�ض ��ى يف الأم ��ور املالي ��ة واالداري ��ة يف
عهده ��ا ،وكل ذل ��ك معرو� ��ض �أم ��ام اجله ��ات
املخت�ص ��ة للف�ص ��ل فيه ��ا ،وخا�ص ��ة الدي ��ون
البالغ ��ة ثالثة مليارات دينار� ،إذ مت ت�ص ��نيفها
اىل نوع�ي�ن ،مليار و 86ملي ��ون دينار يخ�ص
فوات�ي�ر مطاع ��م وفن ��ادق و�سُ ��لف لالعب�ي�ن
والإداري�ي�ن ،وملي ��ار و 300ملي ��ون دين ��ار
ي�ش ��مل حق ��وق الالعب�ي�ن امل�س ��تمرين معن ��ا،
وبالن�س ��بة للمبلغ الأول تب ّن ��ت وزارة التعليم
العايل تدقيق تفا�ص ��يله وت�س ��ديده من قبلها،
�أم ��ا املبل ��غ الث ��اين �س ��يتم التعام ��ل مع ��ه م ��ن
قبلن ��ا وفق ًا لوثائق العق ��ود املُربمة واحلافظة
للحقوق".
وخت ��م الكناين قول ��ه ":ال نف ّكر ببق ��اء هيئتنا
امل�ؤقتة ملُ ��دد طويلة �أو ق�ص�ي�رة ،فالأمر محُ دّد
ب�ص�ل�احية الهيئ ��ة العام ��ة �ص ��احبة ال�س ��لطة
العلي ��ا للن ��ادي ،وال دخ ��ل لوزارت ��ي التعلي ��م
العايل والريا�ضة يف ذلك ،وقبل فرتة اجتمعت
العمومية ومنحتنا التمديد لثالثة �أ�ش ��هر بغية
العمل عل ��ى �إعمار الن ��ادي وا�س ��تعادة الأنيق
هيبت ��ه وتوازن ��ه ب�ي�ن الف ��رق الكب�ي�رة ،وهو
هدف رئي�سي لنا وال ت�شغلنا االنتخابات ومن
يرت�أ� ��س الإدارة الحق ًا ،املهم �أن ن�ض ��ع احلجر
الأ�سا�س القوي ومن�ضي اىل مهامنا الوظيفية
وال مطامع لدينا يف نادي الطلبة".

النح�س يالزم رامو�س ولوكاكو يتعهّد باللقب
 متابعة/
المدى
تبا ين ��ت
ا�س ��تعدادات
جن ��وم الكرة
ا لأ و ر و بي ��ة
م ��ع �أنديته ��م
ب ��دء ال ��دوري
قبي ��ل
اجلدي ��د  ،2022-2021فف ��ي الوق ��ت
الذي باغتت اال�ص ��ابة النجم �سريجيو
رامو� ��س قبل بدء م�س�ي�رته م ��ع فريقه

اجلديد باري�س �س ��ان جريمان والتي �أثرت
عليه ب�شدّة يف املو�س ��م املا�ضي ،زاد مهاجم
�إن�ت�ر مي�ل�ان روميل ��و لوكاكو من من�س ��وب
التفا�ؤل لدى �أن�ص ��اره ووعدهم بال�سعي مع
زمالئه خلطف اللقب.
ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرن�سية ،ف�إن
رامو�س يعاين من �إ�ص ��ابة يف ربلة ال�س ��اق
الي�س ��رى ،و�س ��يغيب ع ��ن التدريب ��ات حتى
الأ�سبوع املقبل.
و�أ�ش ��ارت الإذاعة الفرن�س ��ية �إىل ت�أكد غياب
رامو� ��س ع ��ن مب ��اراة لي ��ل ،املق ��رر �إقامتها
الأحد املقبل ،يف ك�أ�س ال�سوبر الفرن�سي.
يذك ��ر �أن رامو�س مل ي�ش ��ارك حت ��ى الآن مع

باري� ��س يف املباري ��ات الودي ��ة ،وال يري ��د
املدير الفني لباري�س ماوري�س ��يو بوكيتينو
املخاط ��رة بالالع ��ب الإ�س ��باين البال ��غ 35
عام ًا.
والزم نح� ��س الإ�ص ��ابات رامو� ��س خ�ل�ال
املو�س ��م املا�ض ��ي مع ري ��ال مدري ��د� ،إذ غاب
الالعب املخ�ضرم عن مباريات عدة ،كما فقد
فر�صته يف متثيل املنتخب الإ�سباين بيورو
.2020
من جهت ��ه جدّد البلجيك ��ي روميلو لوكاكو،
مهاج ��م �إن�ت�ر مي�ل�ان ،العه ��د يف موا�ص ��لة
حتقيق االنت�ص ��ارات بقمي� ��ص نرياتزوري
يف املو�س ��م اجلدي ��د م ��ن �أج ��ل الف ��وز

بالبطوالت.
وارتب ��ط لوكاك ��و بالرحيل ع ��ن �إنرت خالل
ال�صيف اجلاري ،يف ظل الأزمة االقت�صادية
الت ��ي يع ��اين منه ��ا الن ��ادي ،حي ��ث ربطت ��ه
تقاري ��ر ع ��دة بالع ��ودة لل ��دوري الإنكليزي
املمتاز من بوابة ناديه ال�سابق ت�شيل�سي �أو
مان�ش�سرت �سيتي.
وق ��ال لوكاكو يف ت�ص ��ريحات لقن ��اة �إنرت:
"مرحب� � ًا ب ��كل اجلماه�ي�ر� ،أنا �س ��عيد جد ًا
بالعودة �إىل هنا".
و�أ�ض ��اف" :ن�أم ��ل �أن نوا�ص ��ل الرحلة التي
بد�أناه ��ا ملوا�ص ��لة الف ��وز ،نح ��ن الالعبون
�سنعمل بجد لتحقيق �أحالمكم� ،شكر ًا لكم".
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كــورونـا ذات الــزمــــان..
الق�سم الثالث
كتابة

الكت ��ب حل ��ت حم ��ل احلديق ��ة .لك ��ن الق ��راءة
اختلف ��ت� .أق ��ر�أ دون متعة�،أقلب ال�صفح ��ات التالية
برنفزة»الرواي ��ة طويل ��ة ،م ��ن يقر�أ كتاب� � ًا من ٤٠٠
�صفحة تدور �أحداثه يف �شارع واحد»!؟
لك ��ن مع ذل ��ك تعطيني الكت ��ب ال�شرارة ح�ي�ن ت�شحّ
الأف ��كار ،جمل ��ة �أو كلمة تفت ��ح يف ذهن ��ي �أبواب ًا ال
عالق ��ة له ��ا مب ��ا قر�أت ��ه .املا�ض ��ي ح�ي�ن ا�ستدعيه ال
ي�أتين ��ي كخي ��ط الم�سك طرفه و�أخي ��ط به حكايتي.
ي�أتين ��ي كدفق ف�أ ّنقي ��ه كما �أتلقط حب ��ات الدخن من
الرز.
الكتابة اختلفت �أي�ض ًا� .ص ��رت �أ�سقط الكلمات على
ال�شا�ش ��ة غري موقن م ��ن حيويتها� .أميل للكتابة عن
�أماك ��ن و�أ�شياء �ساكنة .مل يخطر بب ��ايل و�أنا اكتب
�أن االنتق ��ال يتطلب ركوب �سيارة� .صورة ال�سيارة
و�أنا فيها ذاب ��ت يف رع�شة ال�سرعة� .أكتب عن حياة
عادي ��ة بال مغامرات وال توت ��رات� ،أكتب و�أدرك يف
الوقت نف�سه �أن �أحدًا لن يقر�أ هذا الإيقاع اململ.
كن ��ت �أراق ��ب ذبابة حمبو�س ��ة وراء الزج ��اج .ترى
الف�ض ��اء �أمامه ��ا فتف ��رد جناحيه ��ا لته ��م �إليه ،ويف
كل مرة ت�صط ��دم بالزجاج ،ال تفه ��م الأمر .الف�ضاء
املفت ��وح وا�ضح متاما حتت �ضوء ين�ضح من غيوم
بي�ضاء .ثمة خط�أ؟ مل ال ا�ستطيع الو�صول ملا �أراه ؟
تك ��رر ،تك ��رر ،وال ت�ص ��ل للنتيجة:هن ��اك عائ ��ق
�صلب….ه ��و امل�ستقبل لنا نح ��ن الب�شر .اكت�شفت
و�أنا �أراقبها �إنني مل �أكتب يوما عن ذبابة.
�أقف طوي ًال ام ��ام رفوف مكتبتي لأخت ��ار الكتب التي
مل �أقر�أه ��ا بعد� ،أو التي قر�أته ��ا و �أريد �أن �أ�ستعيدها.
كم من التجارب واخل�ب�ر تراكمت يف ثناياها؟ الكتب
تدع ��وين اليها�.أن ��ا الق ��ارئ الذي ��ن �سيعط ��ى كلماتها
احلي ��اة .الزم ��ن ي�ص ��دين عنها :ل ��ن ي�سعف ��ك الوقت!
�أ�صع ��د رف ��وف ذاكرتي و�أقول مطمئن ��ا نف�سي ب�أنني
ع�شت كثري ًا م ��ن التجارب الباهرة التي تعطيني زاد ًا
وفري ًا للكتابة.
العزلة الطويلة والخوف من نوبات الك�آبة دافع
للكتابة

ع�ش ��ت ه ��ذه الأيام يف عزل ��ة دون تطرف ��ات ،قليل من

الأفع ��ال  ،حرك ��ة حم ��دودة ومق ّي ��دة� .أخرج ��ت دفاتر
يوميات ��ي ورح ��ت �أقلبه ��ا كم ��ا تاجر مفل� ��س ،ورحت
ا�سرتج ��ع �أح ��داث ن�سيته ��ا لأحياه ��ا من جدي ��د� .أقر�أ
اليومي ��ات و �أت�سائ ��ل� ،أين حدث ذل ��ك ،متى؟ومن هو
املعني؟ هناك �ضباب قامت هو الن�سيان� .أوجه ال�ضوء
م ��ن ذاك ��رة معطوب ��ة اىل بقع ��ة دائري ��ة م ��ن حيات ��ي
 زهري اجلزائري
لإحي ��اء اللحظ ��ة م ��ن جديد ،ولك ��ن بوع ��ي احلا�ضر.
الفن ��ان ال�شاعر يحيى ال�شي ��خ ن�صحني»خ ّلها كما هي
وبوع ��ي حلظتها!»لك ��ن ،يب ��دو يل ذاك الوعي �سخيف ًا
و�ساذج� � ًا� .ساج ��رب الإثنني ،الت�ضم�ي�ن يعطيني حلاً حيات ��ي كف ��رد .ال�سلط ��ة الت ��ي ال �أراه ��ا ،حا�ض ��رة يت ��درب النا� ��س يف اجليو� ��ش عل ��ى الوق ��وف يف
ويتي ��ح للقارئ �أن يعي�ش الزمنني مع� � ًا �إ�ضافة لزمنه ،برموزه ��ا الثقيل ��ة .الع ��زل ه ��و �أف�ض ��ل م ��ا جتيده الطاب ��ور .وتذه ��ب اجليو� ��ش للح ��رب يف طوابري
ويع ��ود القتلى يف طواب�ي�ر .الطابور ه ��و هند�سة
ال�سلطة ،ففي التجمعات يكمن التمرد.
زمن القراءة.
ال�سلط ��ة نف�سها واقعة حت ��ت �ضغطني .بني احلجر الطاع ��ة لل�سلط ��ة .وتف�ض ��ل ال�سلط ��ة التعام ��ل مع
�أكت ��ب ب�سرع ��ة كم ��ا قبي ��ل االمتح ��ان لأن الزم ��ن ال�صحي كواج ��ب �أخالقي وقانوين حلماية احلياة الأفراد عمودي ��ا ،كما الله� :أنت وربك .فكرة احلجر
يحا�ص ��رين� .أمد حيات ��ي �إىل املا�ض ��ي و�أ�ستعري منه وب�ي�ن منط ��ق احل�ساب ��ات النفعي ��ة للطبق ��ة الت ��ي ترتب ��ط بال�سلطة،ال�سلطة ظامل ��ة حتى لو كانت على
الزم ��ن ال ��ذي ف ��ات ،واعترب نف�س ��ي ال�شاه ��د الوحيد رفعته ��ا .ه ��ذه الطبقة تنظر للحياة عل ��ى انها دورة حق ،والنا� ��س بالغريزة يقاوم ��ون �أوامر ال�سلطة،
جنوني ��ة م ��ن اال�سته�ل�اك .ل ��ن تقب ��ل ه ��ذه الطبقة خا�ص ��ة احلجز .ن ��ادرا م ��ا ي�ؤمن االن�س ��ان بح�سن
الباقي على ذاك الزمن.
�أكت ��ب ،اكت ��ب� ،أكتب.خ�ل�ال الكتاب ��ة تات ��ي التجارب بتوق ��ف الأعم ��ال من �أجل �شئ (ثان ��وي) هو �صحة نواي ��ا ال�سلط ��ة ح�ي�ن حتج ��ز النا� ��س يف بيوتهم.
احلج ��ز يعن ��ي تعطي ��ل احلي ��اة االجتماعي ��ة ،يف
م ��ن املا�ضي بو�ضوح يف ��وق احلا�ضر .كلم ��ا تباطات الإن�سان.
احلركة حويل وقلت امل�شاهد تزداد حوا�سي حدة .ما عزلتني ال�سلطة عن بناتي وحددت يل �شكل اللقاء :املدار� ��س ،يف املعام ��ل ،املقاهي� ،إغ�ل�اق الأ�سواق،
ي�سميه با�شالر الت�أمل املو�ضوعي للأ�شياء وملن �أراه ،من بعي ��د! حددت عدد زواري و�أي ��ن وكيف نلتقي .لذلك تقاومه ��ا ال�شعوب ،باع ��ة وم�شرتين .الأماكن
ب ��ل وحت ��ى لنف�س ��ي� ،ص ��ار هاج�س ��ي� .أرى بو�ضوح حب�ستن ��ي يف البي ��ت ور�سم ��ت خط ��وط حترك ��ي العامة تفرغ لرجال ال�سلطة.
�شدي ��د �ألوان الأ�شياء وانحناءاته ��ا� .أرى و�أحاول �أن خارج ��ه .ه ��ي التي تت�س ��وق نيابة عن ��ي ،وما تراه يف ركن �ضيق ر�أيت جتمع ًا للنا�س ي�شربون البرية
�صاحل� � ًا ل�صحت ��ي .تخليت لها ع ��ن �إرادتي و�صرت يف ال�شارع� :أين ال�سلط ��ة؟ ت�ساءلت و�أنا �أ�ستدعيها
�أعطي ما �أراه معنى يفوقه.
تتعبني الكتابة وينقطع الذه ��ن مع انقطاع الكلمات� .إياه ��ا� .أنتمي لها مبقدار ما انتمي لنف�سي .هي الأم يف خيايل لتفرقهم.
�آن ��ذاك �أم � ّ�ط ع�ضالت ي ��دي و �أه ��ئ نف�س ��ي للأفعال .الر�ؤوم التي تعتني بولدها وهي الأب الذي يعرف قطع ��ت ت ��رددي وقف ��زت اىل البا�ص و�أغل ��ق الباب
�أكت�ش ��ف ق ّل ��ة م ��ا مت ��اح منه ��ا� .أث ��رم الب�ص ��ل والثوم ال�صال ��ح ويق ��ودين �إلي ��ه ،بالغ�ص ��ب �إذا ع�صي ��ت .خلف ��ي � .صبي ��ان يف العرب ��ة ب�ل�ا �أقنع ��ة كان ��وا
والطماط ��م �إىل �شرائ ��ح غاي ��ة يف الرق ��ة .ث ��م �أعي ��د حددت كيفية الدفن وعدد امل�شيعني� .صديقي �صالح ي�ضحكون ثم توقفوا فج� ��أة عن ال�ضحك فقد م�سهم
�سرتاتيجي ��ة التقطي ��ع �إىل العر�ض بدال م ��ن الطول .جي ��اد مات يف هذه الأي ��ام ،مل ت�شيعه غري حفنة من هلع ��ي ح�ي�ن قف ��زت داخ ��ل العربة�.أفزعتن ��ي كثافة
الوج ��ود الإن�س ��اين ،احلري ��ة الت ��ي يت�ص ��رف به ��ا
�أه ��ئ القه ��وة ث ��م ان�س ��ى �أن �أ�شربها�.أعق ��م املقاب� ��ض الأهل والأ�صدقاء .العدد حددته ال�سلطة.
واحل ��واف املن�س ّي ��ة واكت�ش ��ف �أن يف ه ��ذه ال�شق ��ة ال�سلط ��ة الت ��ي قاومنا تدخله ��ا يف حياتن ��ا �صارت ال�صبي ��ان وق ��د ك�س ��روا م�سافات التباع ��د وقوانني
مطلوب ��ة كم ��ا الله.الي ��وم �شه ��دت جتمع� � ًا لنا� ��س ال�سلط ��ة .وافزعن ��ي كثاف ��ة اله ��واء يف العربة .هل
ال�صغرية زوايا مل �أنلها بعد.
�أدور و�أدور و�أدور ،ث ��م �أكت�ش ��ف فج� ��أة �أن هناك عامل ي�شرب ��ون الب�ي�رة .منظ ��ر مرع ��ب ،م ��ازال النا� ��س انزع القناع؟
يتجمعون!؟ �أين ال�سلط ��ة؟ ت�ساءلت و�أنا �أ�ستدعيها �أقب ��ل تدخ ��ل ال�سلط ��ة ارتباط ��ا بحال ��ة الط ��وارئ
مت�سع ينتظرين ف�أنهر نف�سي بغ�ضب :مل �أنا هنا!؟
�أ�ستدع ��ي مع املا�ضي امل�ستع ��ار اجلبال التي �صعدتها يف خي ��ايل لتفرقه ��م .توزع ��ت ال�سلط ��ة يف �سلوك و�أخ ��اف يف نف�س الوقت م ��ن �أن تتحول الطوارئ
والأنه ��ار الت ��ي عربته ��ا واحل ��روب الت ��ي ع�شتها… النا� ��س ،يلتفت ��ون بغ�ضب حني يك ��ون بينهم واحد اىل قاعدة:.فال�سلط ��ة بحكم �آليته ��ا ميالة للتمركز.
�أج ّرها جر ًا �إىل احلا�ضر اململ ويف داخلي �شيخ ممدد مل يرت ��دي قناع ��ه �أو مل يحافظ عل ��ى م�سافة الأمان تري ��د �أن ت�أمر دون �أن ت�س� ��أل �أو حتاور .والإن�سان
الت ��ي حددتها ال�سلطة .اق ��دام النا�س مطبوعة على اخلائف ميال لأن يطيع.
يف الفرا�ش ،قا�س ولئيم يقول يل  :مل يحدث ذلك!
الأر� ��ض :هن ��ا قف ��وا .مت ��ددت الطواب�ي�ر وتقطعت
المقاهي
الوباء وال�سلطة
مب�ساف ��ات حم ��دودة .الطاب ��ور هو ال�ش ��كل املثايل
الوب ��اء من ��ح ال�سلط ��ة �شرعية التدخ ��ل الكثيف يف النتظ ��ام النا� ��س يف خ ��ط واح ��د .عر�ض� � ًا �أو طوال املقاه ��ي موح�ش ��ة وق ��د تراكم ��ت الكرا�س ��ي ف ��وق
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بع�ضه ��ا� .أخذت قهوت ��ي وجل�ست على دك ��ة قبالتها
لأوه ��م نف�سي بانن ��ي فيها�.أح ��ب املقهى كم ��ا �أحب
البي ��ت .تاريخ ��ي ال�شخ�ص ��ي ه ��و تاري ��خ مقاهي.
املقهى لي�س فق ��ط مكان ًا لتن ��اول املرطبات وال�شاي
ولع ��ب الدومينو� .إنه مكان لتنظي ��م النا�س جماعة
�أو ف ��رادى داخل جماع ��ة ال تربطنا به ��ا عالقة� .إنه
مكان الأحاديث.
قب ��ل �أن �أدخ ��ل الع�شرين �ص ��ار املقه ��ى بالن�سبة يل
م ��كان ج ��دل عل ��ى عك� ��س اجلامع ال ��ذي ه ��و مكان
�إ�صغاء وطاع ��ة �.أجمّع احلكايات والأفكار بانتظار
�ساع ��ات الغ ��روب الذه ��ب اىل (مقه ��ى عب ��د ناجي)
� ��ش يف مدخل النج ��ف .كل مغام ��رات هيمنجواي،
و�أ�سئل ��ة دي�ستويف�سكي نوق�ش ��ت يف املقهى بعد �أن
قر�أتها يف البيت .يف بغداد دلني املقهى على الكتب
الت ��ي �س�أ�شرتيه ��ا و �أقر�أه ��ا ث ��م �أع ��ود لأناقت�شه ��ا.
الأحادي ��ث تعطيني م ��ا تعجز عنه الكت ��ب .تاتيني
ال�صور واجلمل و�أنا �أحتدث.
يف لندن �أ�ضيفت للمقهى خا�صية �أخرى غري اجلدل،
�أن ارتاده وحدي لأكتب� .أذهب ملقهى ال يعرفني فيه
�أحد� ،أذه ��ب لأكتب ال لأحتدث� .أغ ��ادر امل�شهد وراء
الزج ��اج حيث ين ��ث املطر ومير العاب ��رون ب�سرعة
حاملني مظالتهم .حركات العجوز وهي تقفز لتعرب
بركة املاء تبد يل م�ضحكة.ال ا�ضحك .بايل م�شغول
بامل�شه ��د ال ��ذي �أ�ص ّفه على احلا�س ��وب� .أجرد زمني
احلايل لأذهب لزمن الرواية ومكانها الآخر و �أدفع
ثمن ��ا باه�ض� � ًا ملا�ض غري ناف ��ع ،مع ذل ��ك فهو ما�ض
زلق يفل ��ت مني .هذه الذاك ��رة الرتاجعية تعاك�سها
يف نف� ��س املقه ��ى ذاكرة �أخرى اك�ث�ر تلقائية ،تتجه
يف حركتها �إىل الأمام ،ذاكرة جتربين على �أن ادبر
حياتي الراهنة بدال من نب�ش قبور املا�ضي.
�أغلقت املقاهي ف�صار البيت مكان ًا وحيد ًا� ،أدور فيه
واحت ��دث م ��ع نف�سي و غ ��اب الآخر ال ��ذي يجربين
عل ��ى حتوي ��ل االف ��كار اىل كلم ��ات .نحن ح ��كاءون
بالفط ��رة .وعلى حد ماركيز(ع�ش ��ت لأروي)،ولكي
�أروي هن ��اك بال�ض ��رورة م�ستمع .بغي ��اب امل�ستمع
تع ��ود احلكاية وتدف ��ن يف م�صدرها .ه ��ذه العالقة
ب�ي�ن متح ��دث وم�ستم ��ع انقطع ��ت .ال �أرى امل�ستمع
وال �أرى انفعاالته وتعابري وجهه حني احتدث معه
بالتلفون.
املقهى �ألغ ��ي ب�أمر من ال�سلطة ب�صفته مكان لتجمع
النا� ��س� .أنظر للمقهى م ��ن وراء الزج ��اج ،كرا�سيه

مقلوبة عل ��ى الطاوالت ك�أنها تن ��دب جثة قتيل .من
خ ��ارج املقهى كنت اندب تاريخ ��ا بكامله ،فتاريخي
هو تاريخ املقاهي التي غادرتها دون عودة.
اجل�سد
�صديق ��ي يو�س ��ف يحدثن ��ي بالتلف ��ون ح�ي�ن يخرج
للتج ��وال اليوم ��ي .خوف ��ه ين�سي ��ه وج ��ود �آخرين
مثل ��ه .لذل ��ك تتج ��ه املخاط ��ر ل ��ه وح ��ده .يفرت� ��ض
يو�س ��ف �أن تخل ��و ال�شوارع له وح ��ده حني مي�شي،
ولذل ��ك يتذمر لأن راكب دراجة قط ��ع طريقه �أو لأن
هناك من مي�شي على نف�س الر�صيف .مل ال يذهبون
للر�صي ��ف الآخر؟ي�س� ��أل ومركز االهتم ��ام هو ذاته،
وبالأحرى هذا اجل�سد العالق به.
الوب ��اء امتحان لنا جميع ًا .ه ��ل �سيعزز الت�ضامن
بينن ��ا كب�ش ��ر يف مواجه ��ة اجلائح ��ة؟ �أم نت�ص ��رف
كالعميان يف رواي ��ة �ساراماغوا؟كل يريد �أن ينجو
بنف�سه؟ املر�ض يزيد ارتباط الإن�سان بج�سده.الأمل
يذكره بهذا اجل�سد الذي هو فيه� .أقول ليو�سف:
كف عن الهلع  .لديك فر�شا ًة وقما�شة ،ت�ستطيع �أنتفعل ما فعله فان كوخ .قاوم الك�آبة بالر�سم.
يجيبني على الفور:
ال ا�ستطي ��ع �أنا مقيد بهذا اجل�سد الذي ي�أكلني منداخلي.
اجل�س ��د �صار قيدي .ان ��ا مكبل في ��ه ،ال ا�ستطيع �أن
�أفل ��ت نحو فك ��رة تفوقه .ان ��ا م�شدود الي ��ه� ،أحمله
عبئ ًا،
ب ��دال من تع�ضيد الت�ضامن ب�ي�ن النا�س وبني الدول
�أثبت ��ت اجلائح ��ة �أن التع ��اون بني النا� ��س والدول
ه� ��ش� .إيطالي ��ا وه ��ي ع�ض ��و �أ�سا�س ��ي يف االحتاد
الأورب ��ي ترك ��ت وحي ��دة ح�ي�ن �أ�صابته ��ا اجلائحة
بالعم ��ق� .ساعدته ��ا ال�ص�ي�ن .وهن ��اك الآن ح ��رب
�سيا�سي ��ة عل ��ى م�ست ��وى فاعلي ��ة التلقيح ب ��دال من
تع ��اون دويل.الأزمة العاملية �ستعط ��ي دفع ًا للقوى
ال�شعبوي ��ة اليميني ��ة الت ��ي تهدد �أوروب ��ا باالنكفاء
داخل احلدود:فليذهب الآخرون �إىل اجلحيم!
�أنكف ��ئ و�أغل ��ق املح ��ارة عل ��ى نف�س ��ي ث ��م �أفتحه ��ا
و�أخ ��رج للع ��امل ،و�أنه ��ر نف�سي”لن تنج ��و لوحدك
�أيه ��ا الأحم ��ق ،ل ��ن تنج ��و �إذا مل ينج ��و الآخ ��رون
معك!” و�صرت �أرب ��ط وجودي مع وجود الآخرين
ي�شارك ��وين امل�ص�ي�ر� .أتاب ��ع �أخبارنا،واحتم ��االت
الع�ل�اج الذي وعدونا به.الوب ��اء ربط م�صري الفرد
باجلماعة.

بعني عراقية!..
الدر�س التون�سي
ُ
ٍ

«الدميقراطية» بني االنتقال النمطي واال�ستثناء الراديكايل

 هادي عزيز علي
ا�صدر احتاد الكتاب التون�سيني بيانا بينّ فيه ان اخلطوة
الت ��ي اتخذها رئي� ��س اجلمهوري ��ة طال انتظاره ��ا مثمنا
جر�أة الرئي�س على حتمله م�س�ؤولية حماية �شعبه وانقاذ
وطن ��ه ويف اللحظ ��ة التاريخية امللحة واعت�ب�ر البيان ان
خطوت ��ه تق ��ع يف �صميم �صالحيات ��ه وهو ي�سان ��د ب�شكل
مطل ��ق القرارات اجلريئة لرئي� ��س اجلمهورية باعتبارها
اجراء قانونيا ود�ستوري ��ا والبيان يرف�ض كل التدخالت
اخلارجي ��ة ايل م ��ن �شانها التاث�ي�ر على ال�ش ��ان الداخلي
املفرت� ��ض ان يك ��ون تون�سي ��ا خال�ص ��ا  ،ويدع ��و البي ��ان
كاف ��ة املثقفني واملمواطن�ي�ن وال�شبابخا�صة اىل االلتفاف
حول م�ؤ�س�سة الرئا�س ��ة وامل�ؤ�س�سات الع�سكرية واالمنية
حلماية احلري ��ة والكرامة التي تلي ��ق بال�شعب التون�سي
وقد وقع البيان املذكور من قبل رئي�سه مع العلم ان العديد
من قطاعات ال�شعب التون�سي كانت مع هذا االجراء .
اذا اعتربن ��ا بي ��ان احت ��اد الكت ��اب التون�سي�ي�ن و�شرائ ��ح
عدي ��دة م ��ن ال�شع ��ب التون�س ��ي املت�ضمن ��ة االح�سا� ��س
باخلط ��ر الذي يحي ��ط ببلدهم ج ��راء ال�سيا�س ��ات املتبعة
م ��ن قبل ال�سلطة الت�شريعي ��ة وال�سلطة التنفيذية على حد
ال�س ��واء واالخطار التي او�صلت تون� ��س مل�ستوى العجز
تقريب ��ا امام جائحة كورونا ف�ضال ع ��ن االقت�صاد املتهالك
وم�ستوياته املدنية وتعطيل العديد من م�ؤ�س�سات الدولة
واحليلول ��ة دون القيام بواجباته ��ا  ،وامام هذه االزمات
وامل�شاكل ه ��ل ميكن القول بان االج ��راءات التي اتخذها
رئي� ��س اجلمهوري ��ة تتف ��ق واح ��كام الد�ست ��ور التون�سي
ال�ص ��ادر  2014و�ضمن ال�صالحيات املخولة فيه لرئي�س
اجلمهوي ��ة ال ��وارد احكامه ��ا يف الف�ص ��ول م ��ن  76اىل
نهاي ��ة الف�ص ��ل  88ام ان ��ه خالف تلك الف�ص ��ول واحكامها
الد�ستوري ��ة  .خا�صة االكادميي الب ��ارزيف جمال القانون
الد�ست ��وري والقان ��ون ال ��دويل ف�ض�ل�ا ع ��ن اهتمامات ��ه
بحقوق االن�سان .
املتتب ��ع لل�شان التون�سي والو�ضع ال ��ذي و�صل اليه البلد
ال يعت�ب�ر ما قام به الرئي�س مفاج� ��أة او انعطافة �سيا�سية
�سريع ��ة ب ��ل ان املب ��ادرة ج ��اء �ضم ��ن ا�ستحق ��اق وطن ��ي
ود�ست ��وري ملح جدا فر�ض على الرجل هذا االجراء وهو
املهن ��ي واالكادميي ويع ��ي �ضمن حرفيته م ��ا يقوم به اذ
و�ض ��ع امام ��ه اح ��كام الف�صل  80م ��ن الد�ست ��ور وام�سكه
بح ��زم ومتثل ن�صو�ص ��ه التي متنح ��ه �سلط ��ات تقديرية
وا�سع ��ة عندم ��ا يتعر�ض الوطن اىل االخط ��ار التي مت�س
ا�ستق ��راره وامنه و�سيادت ��ه وحرية مواطني ��ه مع فقدان
امكاني ��ة النظ ��ام ال�سيا�سي القائم على ايج ��اد احللول او
الو�صول اليها .
يف الف�ص ��ل  80م ��ن الد�ست ��ور خ ��ول الرئي� ��س التون�سي
ال�صالحي ��ات الد�ستوري ��ة الالزمة التخ ��اذ التدابري التي

حتتمه ��ا احل ��االت اال�ستثنائي ��ة عندم ��ا يتعر� ��ض كي ��ان
الوطن اىل خطر داهم  ،وملا كانت مفردة ( اخلطر الداهم)
ف�ضفا�ض ��ة ورمبا تخ�ض ��ع لتف�سريات خمتلف ��ة ت�ؤدي اىل
اختالف ال ��ر�ؤى �أحيانا واختالف االحكام احيانا اخرى
فقد عمد امل�شرع الد�ستوري التون�سي اىل ح�صرها باربع
حاالت اوردها يف ن�ص الف�صل املذكور وهي :
اوال – خط ��ر داهم مه ��دد لكيان الوط ��ن  .ثانيا – اخلطر
الداه ��م لأمن البالد  – 3 .اخلط ��ر الداهم ال�ستقالل البالد
 .رابعا – عجز النظ ��ام ال�سيا�سي القائم عن معاجلة هذه
االخطار .
وج ��د الرئي�س ان االخطار تلك قائم ��ة ومهددة للوطن يف
كيان ��ه و�أمنه وا�ستقالله وان ال�سلطة الت�شريعية جمتمعة
م ��ع ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة عاج ��زة عنايج ��اد احلل ��ول  ،فال
منا�ص واحلالة ه ��ذه �سوى اعمال احلكام الف�صل  80من
الد�ست ��ور وتطبيق ��ه بحرفية فاعلة وهذا م ��ا دفع الرئي�س
قي� ��س �سعي ��د اىل ه ��ذه القناع ��ة واتخ ��ذ التداب�ي�ر الت ��ي
فر�ضتها احلاالت اال�ستثنائية .
ان ه ��ذه التداب�ي�ر تل ��زم الرئي� ��س بالع ��ودة اىل احلي ��اة
ال�سيا�سي ��ة العادي ��ة  ،وان ما مت اتخاذه ج ��اء على �سبيل
اال�ستثن ��اء واال�سب ��اب ال ��واردة التخ ��اذه  ،اذ ان الن� ��ص
الد�ست ��وري يعت�ب�ر جمل� ��س ن ��واب ال�شع ��ب – املجم ��دة
اعماله من قبل الرئي�س  -يف حالة انعقاد دائم طيلة هذه
الفرتة ولي� ��س لرئي�س اجلمهوري ��ة �صالحية حل جمل�س
نواب ال�شعب كما ال حق له توجيه اللوم اىل احلكومة .
هذه التدابري التي اتخذها رئي�س اجلمهورية م�ستندا اىل
االو�ض ��اع الذي و�صل اليها الوط ��ن وهو يوظف حرفيته
ومهنيت ��ه الد�ستورية لذلك  ،فان خ�صومه – من دون �شك
– �سوف يطعنون بعدم د�ستورية التدابري التي اتخذها
الرئي� ��س وهم يقولون ان تلك احلرفية واملهنية �سوف لن
ت�شفع له امام املخالفة الد�ستورية املعطلة العمال جمل�س
الن ��واب املفرت� ��ض ان يكون يف حالة انعق ��اد ح�سب ن�ص
الف�ص ��ل  80ذاته  .وان التداب�ي�ر ال تتخذ من قبل الرئي�س
اال بعد ا�ست�ش ��ارة رئي�س احلكومة ورئي�س جمل�س نواب
ال�شع ��ب واع�ل�ام املحكم ��ة الد�ستوري ��ة  ،واالم ��ر الف�صل
يف ه ��ذا املو�ض ��وع اي بني الرئي� ��س وخ�صومه يعود اىل
املحكم ��ة الد�ستوري ��ة للف�صل فيه بع ��د م�ضي ثالثني يوما
م ��ن تاري ��خ اتخ ��اذ التدابري وبطل ��ب من رئي� ��س جمل�س
ن ��واب ال�شع ��ب او ثالث�ي�ن من اع�ضائ ��ه  ،عل ��ى ان ت�صدر
املحكم ��ة الد�ستوري ��ة حكمه ��ا عالني ��ة يف اج ��ل اق�ص ��اه
خم�سةع�شر يوما .
وعندم ��ا تزول اال�سباب التي وقف ��ت وراء اتخاذ التدابري
فلرئي�س اجلمهورية ان ي�صدر توجيها بانهاء العمل بتلك
التدابري ببيان موجه اىل ال�شعب .

لن �أناق�ش هنا مدى د�ستورية
الحدث التون�سي الراديكالي الذي
وقع ليلة  25تموز /يوليو 2021
�أو مدى انقالبيته .ما يهمني في
هذا الن�ص هو �أن هذا الحدث (�أي
قيام رئي�س الجمهورية التون�سية
قي�س �سع ّيد ،بعد تفاقم الأزمة
االقت�صادية وحدوث طفرة
كبيرة في جائحة كورونا وغ�ضب
�شعبي مت�صاعد ،بتجميد مجل�س
النواب ورفع الح�صانة عن نوابه
و�إعفاء رئي�س الوزراء ،وقيامه
�شخ�صي ًا بتولي ال�سلطة التنفيذية
ومن�صب النائب العام للك�شف
عن ملفات الف�ساد) ،قد طرح
بال�ضرورة ا�ستفهامات �أ�سا�سية
عدة ،دون �إمكانية الإجابة
اليقينية عليها حالي ًا ،هي:

 �إىل �أي م ��دى ميك ��ن احلدي ��ث ع ��ن فاعلي ��ة �أو ج ��دوىاالنتق ��ال االنتخابي الربملاين املتدرج نحو الدميقراطية
(الأمنوذج الليربايل حتديد ًا) ،يف دول ينخرها الف�س ��اد
وتغوّ ل الدين ال�سيا�سي (حزب حركة النه�ضة التون�سية
مث ��ا ًال) ح ��د اال�ستيطان الزبائن ��ي يف �أغل ��ب امل�ؤ�س�سات
الر�سمي ��ة وحتويله ��ا �إىل �إقطاعي ��ات �سيا�سي ��ة ومالية؟
وه ��ذا ا�ستفهام واقعي قد يحف ��ز لتقدمي مقاربات نظرية
جتديدي ��ة لإ�شكالي ��ة املفا�ضل ��ة (�أو مل ��ن الأولوي ��ة) ب�ي�ن
مفهوم ��ي احلري ��ة والعدال ��ة ،م ��ع حل ��اظ �أن التجرب ��ة
التون�سية ه ��ي الأكرث ن�ضج ًا بني جتارب الربيع العربي
منذ  2011وحتى اليوم.
 و�إىل �أي مدى ميكن احلديث عن تطور حقيقي يف الثقافةال�سيا�سي ��ة وما يت�صل به ��ا من احرتام ثاب ��ت لل�سياقات
�دان ي�ش ��كل العام ��ل االقت�ص ��ادي
الد�ستوري ��ة ،يف بل � ٍ
– القائ ��م عل ��ى نه ��ب الأقلي ��ة املالك ��ة حلق ��وق الأكرثي ��ة
الفاق ��دة -العم ��و َد الفق ��ري املتحك ��م ببناه ��ا ال�سيا�سي ��ة
والثقافي ��ة؟ فم ��ا يح ��دث الي ��وم يف تون� ��س ي�ضعن ��ا من
جدي ��د �أم ��ام املفا�ضل ��ة اجلدالي ��ة التقليدية ب�ي�ن اختيار
�أمنوذج الت ��درج الدميقراطي امل�ؤ�س�ساتي املرتيث وبني

 فار�س كمال نظمي
اال�ستعانة العاطفية ب�أمنوذج الزعيم (�أي اخليار الفردي
“ال�سحري”) املدعوم �شعبوي ًا.
 و�إذا اتفقن ��ا عل ��ى �أن تغ ��ول الدي ��ن ال�سيا�س ��ي يف تون�س(وه ��و بلد ال يع ��اين من التمذه ��ب الطائف ��ي) ،وحتوله
�إىل �إداة �شافط ��ة للم ��ال الع ��ام وهادم ��ة لقي ��م النزاه ��ة
وال�ضم�ي�ر املهني ،قد �أدى بال�ضرورة �إىل عرقلة التحول
الدميقراط ��ي التقليدي البعيد امل ��دى من دولة اال�ستبداد
�إىل دول ��ة املواطن ��ة ،فلي� ��س م ��ن الوا�ض ��ح م ��ا �إذا كان
احلدث اال�ستثنائي الذي ا�ضطل ��ع به الرئي�س التون�سي
يعك�س �إج ��را ًء �سلطوي ًا اختارته الدول ��ة العميقة لت�أمني
ُ
م�صاحله ��ا� ،أم يعك� � ُ�س �ص ��دى �شعبي� � ًا لإرادة �أغلبي ��ة
جمتمعي ��ة تون�سي ��ة تري ��د تطوي ��ق الف�س ��اد وت�صحي ��ح
االخت�ل�ال العمي ��ق يف املمار�س ��ة الدميقراطي ��ة ببعده ��ا
العدالوي االجتماعي!
 وبع ��د كل ه ��ذا �أت�س ��اء ُل :بعد ع�ش ��ر �سنوات م ��ن التجربة“الدميقراطي ��ة” يف تون�س ،هل نح ��ن �أمام خ�صو�صية
تون�سية لإ�صالح امل�سار ب�إجراءات ا�ستثنائية م�ؤقتة دون
التفري ��ط بخيار التحول الدميقراط ��ي؟ �أم �إننا يف بداية
هب ��ة �شعبوية ،تقفز يف الفراغ رغبوي ًا للتعبري عن خيبة
الأم ��ل من التم�س ��ك ب�آليات د�ستورية مل حتق ��ق �إال الفقر
والب�ؤ� ��س وجتيري ثروات البالد ل�صالح �أقلية متوح�شة؟
وبعبارة ،هل هي عودة ل ��دور الفرد الكارزماتي امل�ستبد
“الفائ ��ق الق ��درة” لـ”ا�ستعادة” الع ��دل واحلقوق بعد
الي�أ�س من الأداء امل�ؤ�س�سات ��ي اجلماعي؟ �أم هي مناورة
يتفرد به ��ا الو�ضع التون�سي للجمع ب�ي�ن العامل الفردي
“اخلال�ص ��ي” والعامل امل�ؤ�س�ساتي اجلماعي ،لتطويق
الأزمة ومنع االنهيار املتوقع لوظيفة الدولة؟
* * *
�أرجّ ��حُ �أن الدر� ��س التون�س ��ي – �أي ًا كان ��ت م�ساراته وم�آالته
القادم ��ة� -سيج ��د �ص ��داه الحق� � ًا يف كاف ��ة البل ��دان العربية
الت ��ي عا�ش ��ت ح ��راك ًا �شعبي� � ًا “�إ�صالحي ًا” من ��ذ  ،2011مبا
فيه ��ا التجربة العراقي ��ة التي توجتها ث ��ورة ت�شرين 2019
غ�ي�ر املكتملة؛ مع الت�سليم بوج ��ود اختالف مهم يف عدد من
الظروف التاريخية واملرحلية بني تون�س وبقية البلدان.
وه ��ذا ال�ص ��دى ل ��ن ي�ستم ��د �صوت ��ه م ��ن الت�أث ��ر والت�أث�ي�ر
ال�سيكو�سيا�س ��ي االرت ��دادي املتوق ��ع فح�سب ،ب ��ل ي�ستمده
بالأ�سا� ��س من الف�شل امل�ستم ��ر للأنظمة احلاكم ��ة يف �إيجاد
تفاع ��ل متزامن �-إىل حد ما -بني �آليات التحول الدميقراطي
ال�شكل ��ي (د�سات�ي�ر وبرملان ��ات وانتخاب ��ات وحري ��ة تعبري)

وب�ي�ن الإ�صالح االقت�صادي الداعم حلقوق الفئات املحرومة
واملت�ضررة (توفري العمل املج ��زي وال�ضمانات االجتماعية
واخلدمات ،وتطويق الف�ساد).
و�إذا كان التط ��ور ال�سيا�سي والد�ستوري للدولة التون�سية،
ومتا�س ��ك م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،وعمق الن�ش ��اط النقابي ،ف� ً
ضال
عن الن�ضج احلداثوي املرتاكم يف القيم املجتمعية ،ميكن �أن
يتيح الفر�صة لإجراءات ا�ستثنائية فوقية غري عنفية لإيجاد
خم ��رج �آين �أو م�ؤق ��ت للأزم ��ة العميقة التي مت ��ر بها البالد
حالي� � ًا ،ف�إن هذه الإمكانية “الناعم ��ة” ال يبدو �أنها متوافرة
يف بلدان �أخرى.
ً
ّ
فف ��ي العراق مث�ل�ا ،ف� ��إن ت�سيي�س الهوي ��ات الإثني ��ة املغلفة
بتوافق ��ات “دميقراطي ��ة” ه�ش ��ة ،مر�ش � ٌ�ح لأن ميار�س دور ًا
�أ�سا�سي� � ًا ت�ضامني� � ًا م ��ع عوامل الف�س ��اد واالقت�ص ��اد الريعي
الطفيلي ،لإنتاج ت�صدع ��ات دولتية ج�سيمة تتجاوز الو�ضع
التون�س ��ي مبراحل ،ال �سيما يف ظ ��ل َم ْلي�شةِ الدولة لتوظيف
العن ��ف ال�سيا�سي املنظم �ضد اخل�ص ��وم مقرتن ًا بالإفالت من
العقاب ،ويف ظ ��ل حتول احلكوم ��ة “االفرتا�ضية” احلالية
�ال ال يهت ��م �إال ب�إظه ��ار
�إىل �شاه ��د زور �أو ط ��رف غ�ي�ر مب � ٍ
نرج�سيته الوقائية �إعالمي ًا يف �أح�سن الأحوال.
وبذلك يتلخ�ص الدر� ��س التون�سي عراقي ًا بالآتي� :إن الإطار
“الدميقراط ��ي” االنتخاب ��ي ال ��ذي ت�ستع�ي�ن ب ��ه املنظومة
ال�سيا�سي ��ة الفا�س ��دة احلالي ��ة يف الع ��راق ،ال يع� � ّد �ضامن� � ًا
لبقائه ��ا �أو ا�ستمراريته ��ا ،خ�صو�ص� � ًا م ��ع �أف ��ول هيمنته ��ا
الثقافية وتفكك �سيطرتها امل�ؤ�س�ساتية وا�ضمحالل �شرعيتها
ال�سيا�سي ��ة املُد َرك ��ة .فاال�ستثن ��اء الراديكايل يبق ��ى احتما ًال
بدي�ل ً�ا ع ��ن “�شرعي ��ة” القاع ��دة الربملانية املنخ ��ورة .وهذا
اال�ستثن ��اء ب ��ات ي�شتد م ��ع ا�شت ��داد اال�ستقط ��اب ال�سيا�سي
احل ��ايل احل ��اد� ،إذ ت�ستغ ��رق املنظوم ��ة يف قطبي ��ة �أوه ��ام
“املناع ��ة” و”املع�صومية” دون �أي �إ�شارة منها الحتمالية
تق ��دمي تنازالت جزئي ��ة حتفظ كينونة الدول ��ة والوطن ،يف
مقابل قطبية �شعبية احتجاجية م�ستميتة لإجناز التغيري.
�إال �أن ه ��ذا اال�ستثن ��اء العراق ��ي ال يتوق ��ع من ��ه �أن يك ��ون
بـ”نعوم ��ة” اال�ستثن ��اء التون�س ��ي� ،إذ تت ��وزع ال�سلط ��ة يف
الع ��راق �أفقي� � ًا ب�ي�ن مراك ��ز اوليغار�شي ��ة متع ��ددة متوافق ��ة
ومتناح ��رة مع ًا دومنا هرمية مركزية حمددة .وهذا قد يدفع
احلدث نحو هزات عنفية مريرة لنقل “ال�شرعية” ال�سيا�سية
راديكالي� � ًا م ��ن قط ��ب �إىل قط � ٍ�ب �آخر مغاي ��ر ،يرافق ��ه ٌ
حرق
لأمنوذج التحول الدميقراط ��ي الإ�صالحي النمطي ،و�إعال ٌء
متجدد لنظرية “الثورة” �أو رمبا نظرية “الفو�ضى”.
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كالمٌ عاديٌّ جد ًا

�أبي و�آين�شتاين وفاينمان ..ا�ستذكارات من حياة الفيزيائي موراي غيلمان
موراي غيلمان(  )Murray Gell-Mann 1929 – 2019عالم
فيزياء �أمريكي ح�صل على جائزة نوبل في الفيزياء عام
 1969لعمله في نظرية الج�سيمات الأ�سا�سية .عمل ل�سنوات
طويلة �أ�ستاذاً للفيزياء في معهد كاليفورنيا التقني ،Caltech
ٌ
زميل مميز و�أحد الم�ساهمين في ت�أ�سي�س معهد �سانتا
كما �أنه
في  Santa Fe Instituteالذي ي�سعى لدرا�سة ظاهرة التعقيد
ّ
المعقدة والم�شتبكة.
 Complexityوالنظم الدينامية
الآتي هو �أغلب المادة المترجمة المن�شورة على موقع
 Edge.Orgالذي يديره جون بروكمان John Brockman

ال�شاعر العراقي ماجد موجد يفوز بجائزة
ال�شعر في �إيرلندا للعام 2021

ُ
هنا � ُ
در�ست برناجم ًا
أ�شرت لأبي �أنني �سبق يل �أن
يخ�ص الفيزياء يف الدرا�سة الثانوية ،وثبت
درا�سي ًا
ُّ
يل الحق ًا �أ ّنه مل يكن الربنامج الدرا�سي الأكرث �إثارة
للملل يل فح�سبُ بل كان الربنامج الذي ُ
حققت فيه �أ�سو�أ
النتائج الأكادميية �أي�ض ًا .كان علينا يف ذلك الربنامج
الدرا�سي ال�سيئ �أن ن�ستظهر الأنواع ال�سبعة من الآالت
الب�سيطة ،ومن ث ّم نتع ّلم بع�ض ًا من النتف الب�سيطة
عن احلرارة ،وال�ضوء ،والكهربائية ،واملغناطي�سية،
واحلركة املوجية ،وامليكانيك ،،،لكنما من غري �إ�شارة
�إىل � ّأن هذه املو�ضوعات ميكن �أن تكون لها عالقة مع
بع�ضها .مل يكن لديّ ول ٌع ب�أي �شكل من الأ�شكال بدرا�سة
مو�ضوعات على هذه ال�شاكلة.
قال �أبي:
ً
تدر�س برامج
عندما
للغاية
ا
خمتلف
أمر
ل
ا
 �سيكونُ
ّ
درا�سية متقدّمة يف الفيزياء� .ستتعل ُم يف اجلامعة
درو�س ًا يف الن�سبية العامة وميكانيك الكم ،وهذه
الدرو�س جميلة ،جميلة للغاية.
ف ّك ُ
أ�سع ُد يف الأق ّل هذا الرجل كبري
رت حينها �أنني قد � ِ
ال�سن� ،أبي ،ولن يعني الأمر يل كبري فرق لو �سجّ ُ
لت
كنت � ّ
على الفيزياء يف طلبي للقبول يف جامعة ييلُ .
أظن
� ّأن معجزة ما لو جعلتني �أحظى بالقبول يف اجلامعة
و�أح�صل على منحة درا�سية كاملة فيها ف�سيكون يف
م�ستطاعي دوم ًا تغيري مو�ضوع درا�ستي الرئي�سي
والإنتقال �إىل مو�ضوع جديد �أرغبه .يف نهاية الأمر
ُ
كنت ذا حظ طيب عندما ح�صلت املوافقة على قبويل يف
جامعة ييل مع منحة درا�سية كاملة.
عندما ُ
حللت يف مدينة نيوهافن ( New Havenيف
والية كونكتكت حيث جامعة ييل  ،املرتجمة) ُ
كنت �أكرث
ك�س ًال من �أن �أعمد �إىل التن ّقل بني املو�ضوعات الدرا�سية
املتاحة يل ؛ لذا وجّ ُ
هت ك ّل قدراتي لدرا�سة املقررات
الدرا�سية اخلا�صة بالفيزياء ،ووجد ُتني م�أ�سوراً
مبو�ضوعات ميكانيك الكم والن�سبية متام ًا بالكيفية
التي تن ّب�أ بها �أبي ،كما وجد ُتني منذ تلك ال�سنوات �أعمل
بك ّل طاقتي املتاحة من �أجل الفيزياء ويف نطاق الفيزياء

�أعلن م�ساء اخلمي�س ف ��وز ال�شاعر العراقي ماجد موجد
املقي ��م يف �إيرلن ��دا بجائزة ال�شع ��ر التي اطلقه ��ا برنامج
الزم ��االت الثقافي ��ة املتمث ��ل مبجل�س الفن ��ون االيرلندي
وجمموع ��ة م�ؤ�س�سات ثقافية و�إعالمي ��ة منها منها احتاد
االدب ��اء ومركز الفنون الع ��ام واحتاد �شع ��راء ايرلندا و
م�ؤ�س�سات ثقافية اخرى
امل�سابق ��ة يف �أول دورة له ��ا ،فتحت ب ��اب الرت�شح للفوز
بجوائزه ��ا يف  2021\4\1ومت غل ��ق التق ��دمي يف
 2021\5\30ت�ضم خم�سة حقول ،وهي :ال�شعرـ الق�صة،
الرواي ��ة ،والكتاب ��ة االجتماعية وثمة جائ ��زة خام�سة مت
تخ�صي�صها يف هذه ال ��دورة للتدوين الأعالمي والكتابة
يف ق�ضايا الأ�شخا�ص من ذوي احلاجات اخلا�صة.
امل�سابق ��ة اتيحت للأدب ��اء والكت ��اب الإيرلنديني �أو ممن
يقيمون يف �إيرلندا ب�ش ��كل دائم ،على �أن ال يكون املتقدم
ق ��د ا�ص ��در اكرث م ��ن كتابني م ��ن تخ�ص�صه داخ ��ل حدود
�إيرلندا.
ته ��دف اجلائ ��زة ح�سب  -ما ج ��اء يف �سي ��اق مربراتها -
اىل من ��ح الفائزين كل �أنواع الدع ��م وتوفري فر�ص عديد
من اجل ت�ضخي ��م �أ�سمائهم و�صناعة �أث ��ر وا�ضح لهم يف
الثقاف ��ة االيرلندي ��ة اجلدي ��دة ،لذلك هي متن ��ح للمبدعني

ل�سنوات كثرية الحقة ،واليوم �إذ �أنتمي ملعهد �سانتا يف
ٍ
� Santa Fe Instituteأجدُين مت�شجع ًا على العمل يف
حقول بحثية متعددة وم�شتبكة ؛ الأمر الذي �أحيا ّ
يف
ولعي القدمي يف علم الآثار ،واللغويات ،ومو�ضوعات
بحثية �أخرى بالإ�ضافة �إىل الفيزياء.
*****
� ُ
أبديت يف جامعة ييل ولع ًا عظيم ًا بدرو�س الت�أريخ،
ُ
ووجدت درو�س الربوف�سور (دنهام) يف الت�أريخ
ُ
الد�ستوري االنكليزي مثرية للغاية ،و�شعرت باالثارة
ذاتها مع حما�ضرات الربوف�سور (هاغو هلبورن) يف
اللغة الأملانية والأدب الأملاين وكذلك يف الت�أريخ
القرو�سطي.
�أما يف الفيزياء فقد ُ
كنت حمظوظ ًا �إىل �أبعد احلدود
ُ
ح�ضرت برناجم ًا درا�سي ًا �أداره الربوف�سور هرني
�إذ
مارغيناو  Henry Margenauالذي �أكمل درا�سته
لنيل �شهادة الدكتوراه  PH.Dيف جامعة ييل عام 1929
؛ ومع �أنه مل يحقق الكثري من العمل البحثي يف الفيزياء
لك ّنه كان �أ�ستاذ ًا جامعي ًا على درجة عالية من التميّز
والفرادة� .إعتاد الربوف�سور مارغيناو تدري�س مقرر
درا�سي عن (فل�سفة الفيزياء) �أيام الثالثاء واخلمي�س
وال�سبت من كل �أ�سبوع ،ويف ال�ساعة العا�شرة من
كل �صباح ،والزال يف م�ستطاعي ر�ؤية ذلك العدد من
زمالئي الطلبة يف در�س فل�سفة الفيزياء ،ومنهم:
�صديقي هارولد موروفيتز Harold Morowitz
الذي �أم�ضى ردح ًا غري قليل من الزمن يف معهد �سانتا
يف حيث �أعمل ،كما عمل لعدة �سنوات بروف�سور ًا
للفيزياء احليوية يف جامعة ييل ،وهناك �أي�ض ًا بول
ماكريدي � Paul MacCreadyصديقي القريب �إىل
قلبي ،و جورج راثجين�س  George Rathjensالذي
�أ�صبح فيما بع ُد بروف�سور ًا للعلوم ال�سيا�سية يف معهد
ما�سات�شو�ست�س للتقنية  MITمتخ�ص�ص ًا يف مو�ضوعة
ال�سيطرة على الت�س ّلح.
مل يكن املنهاج الدرا�سي يف فل�سفة الفيزياء الذي
�أداره الربوف�سور مارغيناو يق�ص ُر حدوده على الفل�سفة
فح�سب بل كان يتناول مو�ضوعات فيزيائية خال�صة مع
بع�ض الإ�شارة �إىل مرتتباتها الفل�سفية ،ومن جانبي
ُ
كنت �سعيد ًا لأبعد احلدود مع هذه الأريحية الفل�سفية
التي �أبداها الربوف�سور مارغيناو يف در�سه ذاك ل ّأن
طريقة عر�ضه للفيزياء كانت �ساحرة يل� .إ�ستطاع
مارغيناو مبقدرته املميزة جتاوز املخاوف املت�أ�صلة
لدى الكثريين  -بفعل تراكم �سنوات  -ب�ش�أن الإنغمار
ُ
وكنت يف ذلك
يف تع ّلم مو�ضوعات فيزيائية متقدّمة،
احلني يف �سنتي الدرا�سية الثانية يف حني كان معظم
الطلبة الآخرين من ال�سنة الدرا�سية الأوىل ،ومل نكن
جميع ًا حا�صلني على ت�أهيل درا�سي جيد يف الفيزياء
النظرية ؛ �إذ كانت مو�ضوعات فيزيائية متقدّمة على
عقبات �صعبة
�شاكلة ميكانيك الكم والن�سبية العامة ُتع ُّد
ٍ
�أمامنا من الع�سري علينا �إجتيازها يف امل�ستقبل .امل�أثرة
الكربى للربوف�سور مارغيناو �أنه جعل ك ّل �شيء يبدو
مي�سّ ر ًا �أمامنا ،وهو بعمله هذا فتح مغاليق امل�ستقبل
�أمامنا.

صدر عن "

من �شعر كافافي�س غير المن�شور ق�صيدة عنوانها
“متفرج غا�ضب” مكتوبة ب�إ�سلوب حوار يدور بين
اثنين يح�ضران م�سرحية هزلية م�ؤلفها �شاعر
روماني (هو تيرين�س 195ق .م –  159ق.م) كان
يقتب�س �أعماله من ال�شاعر اليوناني ميناندر،
وي�شوهها ،و ُتعر�ض بالتالي على الجمهور بطريقة
ّ
ن�صها اليوناني .يطلب �أحد
تختلف كثيرا عن ّ
المتفرجين من الآخر البقاء حتى نهاية العر�ض،
َ
فيجيبه الآخر غا�ضبا:

"

(يوتوبيا) ..عندما كتب توما�س مور عن مدينة االحالم
عالء المفرجي

الذي ��ن مل حت�ص ��ل كتاباتهم الإبداعية عل ��ى التمثيل الذي
ت�ستحق ��ه يف و�سائ ��ل الإع�ل�ام وامل�ؤ�س�س ��ات الثقافي ��ة
االيرلندية.
يح�ص ��ل الفائزي ��ن اخلم�س ��ة على زمال ��ة ثقافية مل ��دة عام
ون�ص ��ف بدع ��م مايل وتعي�ي�ن م�ست�ش ��ار ثقايف ل ��كل فائز
ملتابع ��ة منج ��زه وفتح قن ��وات ات�صال مع جمي ��ع و�سائل
الإع�ل�ام ودور الن�ش ��ر وو�ض ��ع برنام ��ج القام ��ة ن ��دوات
وم�ش ��اركات ثقافي ��ة يف عم ��وم م ��دن �إيرلن ��دا ،ف�ضال عن
طباعة �أعمال الفائزين وترجمة من غري اللغة االجنليزية.
بع ��د عر�ض االعم ��ال امل�شاركة الكثرية عل ��ى جلنتني كما
�أو�ضح امل�شرفون كانت النتائج كما يلي:
يف حق ��ل ال�شعر  ( :ماجد موجد) م ��ن العراق ويف حقل
الق�ص ��ة الق�صرية ،من ايرلن ��دا �سارة جودزيك ويف حقل
الرواية \ :من جنوب افريقيا نيو كيل�سون
وماج ��د موجد �شاع ��ر عراقي من موالي ��د  .1971كتابته
بالعربي ��ة  ،يرك ��ز �شع ��ره عل ��ى احل ��ب والغ ��رب يف بالد
غريب ��ة .م ��ن م�ؤ�س�سي بي ��ت ال�شع ��ر العراق ��ي  ،عمل يف
ال�صحاف ��ة الثقافي ��ة العراقي ��ة ملدة ع�شري ��ن عاما .ح�صل
عل ��ى جوائز من م�ؤ�س�س ��ة املدى الثقافي ��ة وبيت احلكمة
العراقي وم�ؤمتر املثقفني العراقيني.

عندما ن�ش ��رت جملة �سوي�س ��رية �أنتولوجيا ال�شعر العاملي عام  1945جاءت
ق�صيدة «يف انتظار الربابرة» يف ال�صدارة ،وحظيت بهذا التعليق :الق�صيدة
ال ت ��د ّل عل ��ى �ش ��يء ما ح ��دث وقت كتابته ��ا� ،أو قبل ��ه ،فح�سب ،ب ��ل �إنها تظ ّل
و�ستظل -تومئ �إىل حقيقة �إن�سانية متجددة» .لكن �أف�ضل و�صف للق�صيدةه ��و الذي رواه يل �صديقي ال�شاعر ع�صام احل ّلي ،وما جرى معه مع ال�سيدة
تنظ ��ف حجرات البيت ،وتع ّ
والدته .كانت ّ
رثت بكتيّب �صغري ال يتما�شى يف
الهيئة ويف احلجم مع ما يف مكتبات ابنها ال�ضخمة من كتب فاخرة التجليد،
ف�س�ألت ��ه �إن كان هذا زائ ��دا عن احلاجة ،وهمّت �أن ترمي ��ه يف �سلة النفايات.
هتف ال�شاعر متو�سّ ًال �أمه ،و�شارح ًا:
 ولكن هل تدرين يا �أمي هذا الكتاب يعادل جميع ما لديّ يف املكتبة!الأم تنظ ��ر �إىل الرفوف العديدة املثقلة ،وتعود تنظر �إىل الكتيّب ،وتتعجّ ب.
ماه ��و ال ��كالم املنقو�ش يف �صفحات ��ه؟ ومتيل الك ّف ��ة يف املي ��زان �إليه ،وكان
الكت ��اب ال�صغري يحم ��ل عنوان “خمتارات م ��ن ال�شعر اليون ��اين” برتجمة
جليل عطيّة ،وفيه �أول ذكر لق�صيدة كافافي�س “يف انتظار الربابرة”.
م ��ن �شعر كافافي�س غري املن�شور ق�صيدة عنوانه ��ا “متفرج غا�ضب” مكتوبة
ب�إ�سل ��وب ح ��وار يدور بني اثن�ي�ن يح�ض ��ران م�سرحية هزلي ��ة م�ؤلفها �شاعر
روم ��اين (ه ��و تريين� ��س 195ق .م –  159ق.م) كان يقتب� ��س �أعمال ��ه م ��ن
ال�شاع ��ر اليون ��اين مينان ��در ،وي�شوّهه ��ا ،و ُتعر� ��ض بالتايل عل ��ى اجلمهور
ن�صها اليوناين .يطل ��ب �أحد املتفرجَ ني من الآخر
بطريق ��ة تختلف كثريا عن ّ
البقاء حتى نهاية العر�ض ،فيجيبه الآخر غا�ضبا:
«وغ ��د� ،أن ��ت تهينن ��ي � /أهذه الكلم ��ات التافه ��ة | والأبيات الفجّ ��ة الطفولية
تنتم ��ي مليناندر؟  ،لق ��د �أف�سدك مناخ روما متاما | فب ��دال من توجيه االنتقاد،
تُطري وتهلّل | يف جُنبٍ للرببري – ما ا�سمه؟ | جافرانتيو�س تريني�س؟”.
الن�ص هو � ،1893أي قبل خم�س �سنوات من العام الذي اكتمل
تاريخ كتابة ّ
في ��ه ت�أليف الق�صي ��دة ال�شهرية ،ونق ��ر�أ هنا تعريفا للرببريّ ج ��اء من �صميم
�شع ��ر ال�شاعر ،فهو لي�س و�صفا جم ��ردا ،وكان وجوده �ضمن ق�صيدة درامية
�أعطاه رنين ��ا �صادقا .فالرببريّ هو ال�شخ�ص الروم ��اين �إذن ،والذي يعي�ش
عال ��ة على �إب ��داع اليون ��ان ،موط ��ن ال�شاعر ،ويق ��وم بتزييف ��ه وطرحه على
ثالثي الأبعاد� ،إذا �صحّ التعبري ،فهو نعت �شامل �إذن.
العامة .الو�صف هنا ّ
�أول ذك ��ر للربابرة يف كتب التاريخ كان عندما هاجم الكوتيون القادمون من
جبال زاكرو� ��س �إمرباطورية �أكد وقاموا باحتالله ��ا عام  2150قبل امليالد.
يوج ��د �ش ��يء غام�ض يف ه ��ذا ،فكيف كان ��ت �أخالق ه� ��ؤالء ،ومل ��اذا و�صفوا
بالرباب ��رة؟ ال �ش ��يء نعرف ��ه عل ��ى وج ��ه التحديد؛ لك ��ن ال�صفة الت ��ي �أطلقها
امل�ؤرخون تقوم وحدها بتف�سري كل �شيء.
يف اليون ��ان القدمية ا�ستخدموا كلمة (بار..بار) للداللة على �أمم الأنا�ضول،
ويف ع�ص ��ر روم ��ا كانت املفردة ت ��د ّل على غ�ي�ر الرومان مث ��ل اجلرمانيون،
الكل ��ت ،الأيبرييون ،الأمازيغ ،البارثي�ي�ن ...ويف الع�صر احلديث ا�ستعملها
الإغريق لو�ص ��ف الأتراك بداللة ازدرائية وا�ضح ��ة .وعندما ق�صف �أ�سطول
الإنكليز مدينة الإ�سكندرية بطريقة وح�شية عام  1882كان النا�س يعتقدون
�أن الإنكلي ��ز جا�ؤوا با�سم �إع ��ادة النظام �إىل املدينة ،ثم �شاع و�صف الربابرة
له�ؤالء الغزاة اجلدد ،وكتبت �صحيفة الت�أخيذ رومو�س اليونانية ال�سكندرية
بعدده ��ا ال�صادر يف مايو � 1891أن يوناني ��ي الإ�سكندرية يدينون االحتالل
الربيطاين وي�صفونه بعدم التمدّن والرببرية.
بالن�سب ��ة �إىل كافافي�س ف�إن تاري ��خ مدينة الإ�سكندرية ال�سعيد يعود �إىل زمن
احلكم الإغريقي الوثني  200-300ق.م تقريبا .ثم جاء الرومان و�سيطروا
عل ��ى املدين ��ة ،وكتم ��وا �أنفا�س ال ��روح الإغريقية اخللاّ قة ،وج ��اءت بعد ذلك
امل�سيحي ��ة ،وح ّل الفتح الإ�سالمي �أخ�ي�را ،وال�صراعات التي �أعقبته �أدت �إىل
�أن ت�س ��ود املدين ��ة فرتة ظالم ق ��امت كان ال�شاعر يعي�شها ب ��كل تفا�صيلها يوما
بيوم.

المترجمة

الق�سم الثاين

ُ
ناق�شت �أمر قبويل يف جامعة ييل مع �أبي الذي �س�ألني:
 ماالذي تنوي الت�سجيل على درا�سته يف هذه اجلامعة؟�أجبته:
 ك ّل ماميتُّ ب�صلة �إىل علم الآثار �أو اللغويات� ،أوالإثنني مع ًا �إن كان هذا ممكن ًا ؛ لأنني �أراين متحمّ�س ًا
لدرا�ستهما ،كما �أراين مولع ًا بالت�أريخ الطبيعي
والإ�ستك�شافات الطبيعية.
�أجابني �أبي:
ُني� ،ستعاين ال�شظف يف حياتك !
ب ّمل يكن �صعب ًا معرفة ال�سبب الكامن وراء �إجابة �أبي
املح ِبطة يل ؛ فقد ح�صل هذا الأمر عام  1944بعد
التجارب امل�ؤملة لأبي حينما كانت �آثار الك�ساد الكبري مل
تزل تفعل مفاعيلها القا�سية يف عقله :ك ّنا حينذاك مل نزل
ُ
نعي�ش عي�شة هي �إىل الفقر �أقرب منها �إىل اليُ�سر بعدما
ً
ً
�أ�ضط ّر �أبي مرغما على القبول بالعمل �أمينا ل�صندوق
املال يف م�ؤ�س�سة مالية بد ًال من العمل يف وظيفة �أقرب
�إىل ولعه ومهاراته  -يف الريا�ضيات مث ًال – لأنه ما�أراد
ركوب مركب املخاطرة بتغيري وظائفه ّ
وف�ضل الإبقاء
على مورده املايل مهما كان �ضئي ًال .كان قرار �أبي يعني
�أن المال �إحتياطي ًا بحوزتنا يف �أي وقت ،وبالكاد كان
يفي مبتطلبات معي�شتنا اليومية.
�س� ُ
ألت �أبي:
علي �إذن؟
 ماالذي تقرتحه ّ�أ�شار �إ ّ
يل بالهند�سة ؛ فما كان م ّني �سوى �أن �أجبته:
� ّأف�ض ُل �شظف العي�ش على درا�سة الهند�سة .لو �أنني
�صم ُ
ّمت �أي �شيء ف�سيكون م�آله التداعي الحمالة.
وجاءت الوقائع الالحقة م�صداق ًا لقناعتي ؛ �إذ عندما
ُ
خ�ضت �إمتحان املناف�سة يف �سنة الحقة ن�صحني
امل�شرفون على الإمتحان ب�أن �أدر�س �أي �شيء با�ستثناء
الهند�سة !!
علي الإقرتاح التايل :ملاذا النحاو ُل
وهنا �إقرتح �أبي ّ
التوفيق بني الأمور املتقاطعة؟ �أالترى � ّأن الفيزياء
�ستكون خيار ًا منا�سب ًا؟

من هم البرابرة

المعروف عنه مناداته بالثقافة الثالثة ،وقد كتب غيلمان
هذه المادة ون�شرها في الموقع المذكور بت�أريخ  30يونيو
(حزيران)  2003تحت عنوان:
ُ
�صناعة فيزيائي The Making of a Physicist
ويمكن للراغب في الرجوع �إلى �أ�صل المقالة في الموقع
المذكور اال�ستعانة بالرابط الألكتروني التالي:
_https://www.edge.org/conversation/murray_gell
mann-the-making-of-a-physicist

ترجمة وتقدمي  :لطفية الدليمي

ُ
دخلت مدر�سة كولومبيا الثانوية بعدما ُعدْنا �إىل
مانهاتن عام  ،1937ومدر�سة كولومبيا الثانوية هذه لها
ت�أريخ طويل م�شهود له بالتميز والفرادة ؛ فقد ت�أ�س�ست
عام  1764كجزء من كلية كينغز  Kings Collegeالتي
�أ�صبحت فيما بع ُد جامعة كولومبيا ذات ال�شهرة املدوّ ية.
ُ
دخلت مدر�سة كولومبيا الثانوية مبنحة درا�سية كاملة
و�أنا بعمر الثامنة ؛ ّ
لكن القائمني على �إدارة املدر�سة
و�ضعوين يف املرحلة ال�ساد�سة (التي تقرتن يف
التعليم ال�سائد مع عمر الثانية ع�شرة ،املرتجمة) .كان
ذلك �آخر عهدي بتجاوز ال�سنوات املدر�سية (مايُع َر ُف
بنظام الت�سريع املدر�سي ،املرتجمة) الذي كان �شائع ًا
ُ
بقيت طالب ًا
يف ثالثينيات القرن الع�شرين ومابعده.
يف مدر�سة كولومبيا الثانوية ل�سبع �سنوات الحقات،
وكانت جتربتي يف الإلتحاق مبدر�سة ثانوية خا�صة
عون يل يف االلتحاق بكلية جيّدة.
خري ٍ
*****
كان حميطنا العائلي بيئة �صديقة للعلم ؛ فقد �أبدى
�أخي تكري�س ًا كام ًال نحو الريا�ضيات والفيزياء وعلم
الفلك ،وحاول ماا�ستطاع تعليم نف�سه الفيزياء املتقدّمة
وبخا�صة الن�سبية العامة ل ّأن ع�شق ًا خال�ص ًا جتاه �ألربت
�آين�شتاين �إمتلك عقله وقلبه ؛ ومع � ّأن �أخي مل يبلغ
مرتبة الفهم الكامل للن�سبية العامة لك ّنه يف �أق ّل تقدير
قر�أ كتب ًا عديدة عن هذا املبحث الفيزيائي وعمل جهده
لفهم ماقر�أ منها .باملقارنة مع �أخي ِب ْن مل يكن لديّ ول ٌع
مماث ٌل لولعه يف العلوم الفيزيائية على الرغم من ولعي
بالفلك ؛ فقد كنت مولع ًا �أعظم الولع بالت�أريخ الطبيعي:
الأطيار ،الفرا�شات ،النباتات املزهِ رة ،الأ�شجار� ،،،إلخ،
هذا �إىل جانب ولعي الالحمدود بالآثار واللغويات.
� ّإن ك ّل هذه االهتمامات املعرفية تنطوي على التعقيد
 ،Complexityوالتنوّ ع  ،Diversityوالتطوّ ر
 ،Evolutionوكلها تعتم ُد على وقائع ت�أريخية حمدّدة
مبثل ماتعتم ُد على مبادئ �أ�سا�سية.
عندما حان الوقت �أمامي للت�سجيل على القبول يف
علي الإجابة على
جامعة ييل  Yale Universityكان ّ
�أ�سئلة وردت يف �إ�ستمارة القبول ،وكان من تلك الأ�سئلة
– بني �أ�سئلة عديدة �أخرى – �س�ؤا ٌل عن املو�ضوع
الرئي�سي  Major Subjectالذي �أرغب فيه فيما لو
ّ
مت قبويل يف اجلامعة .مل �أكن �أتو ّق ُع يف ذلك الوقت
�أن يت ّم قبويل يف اجلامعة ل�سببني :الأوّ ل �صعوبة
متطلبات القبول يف جامعة ييل ،والثاين � ّأن والديّ مل
يكن مب�ستطاعهما امل�ساهمة ب�أي قدر ممكن يف املتطلبات
املالية للجامعة يف ال�سنة الأوىل حتى لو كان يف قدرتي
احل�صول على منحة جامعية كاملة يف �سنوات الحقة ؛
لكن برغم ذلك مل ُأت طلب التقدمي للجامعة ووجد ُتني
�أمام هذا ال�س�ؤال اجلوهري :مااملو�ضوع الرئي�سي الذي
ترغبه يف درا�ستك لو ُق ِبل َط َلبُك يف الإلتحاق باجلامعة؟

 حيدر املح�سن

�صدر عن دار املدى كتاب (يوتوبيا)
برتجمة د� .أجنيل بطر�س �سمعان ..
وهي ق�صة خيالية فل�سفية و�سيا�سية
كتبها الفيل�سوف واملفكر الربيطاين
توما�س مور ون�شرت باللغة الالتينية
عام  ، 1516وتروي الق�صة التقاليد
ال�سيا�سية والأعراف الدينية
واالجتماعية جلزيرة معزولة وغري
معروفة.

ابتك ��ر توما� ��س م ��ور توما� ��س م ��ور ه ��ذه
الت�سمي ��ة� ،إذ �أطلقه ��ا عل ��ى م ��كان الوج ��ود له
يف �أي م ��كان ،وعل ��ى ح�ضور غائ ��ب ،وحقيقة
غ�ي�ر حقيقية .وق ��د تخيلها على �ش ��كل جزيرة
«م ��ن �أف�ض ��ل اجلمهوري ��ات» عا�صمته ��ا مدينة
�شبحي ��ة ت�سم ��ى �آم ��وروت ،Amurote
ونهره ��ا �آنهيدري� ��س  Anhydrisهو نهر بال
ماء ،ورئي�سه ��ا �آدميو�س  Ademusهو �أمري
بال �شع ��ب ،و�سكانها م ��ن �شع ��ب الآالوبوليت
 Alaopolitesوه ��م مواطن ��ون ب�ل�ا مدينة،

وجريانه ��م الأكوري ��ون  ،Achoréensوهم
�س ��كان بال بل ��د� ،أي �إن العامل كم ��ا طرحه مور
م ��ن هذا املنظور ع ��امل معكو� ��س �أراد به �إدانة
�شرعي ��ة العامل ال�صحيح الواقع ��ي .وكان لهذا
امل�ؤ َّلف �أ�صدا�ؤه املمتدة بني املثقفني الأوربيني
يف ع�ص ��ره حت ��ى القرن التا�س ��ع ع�شر ،وحتى
�ص ��ارت كلم ��ة يوتوبي ��ا ت�سمي ��ة لن ��وع �أدب ��ي
يراوح ب�ي�ن اخلراف ��ة وق�ص�ص الرح�ل�ات ،ثم
�ص ��ارت ت�سمية لنم ��اذج وت�صنيف ��ات للأمكنة
املثالية للعي�ش الب�شري.
يف ع ��ام  1516ط ��رح م ��ور بالالتيني ��ة ،كم ��ا
ل ��و كان يقوم بدعاي ��ة ،كتاب ًا م ��ن �أ�شهر الكتب
ب�أ�سرها ،مبدع ًا كلم ��ة ،ووا�ضع ًا �سابقة مقدم ًا
عل ��ى خط ��وة للمُدن الفا�ضل ��ة احلديثة
ومتوقع ًا ن�ص ��ف اال�شرتاكية ،ومعرب ًا
عن نقد لالقت�صاد واملجتمع واحلكومة
يف �إجنلرتا �إىل حد �أنه ت�سلح من جديد
بالإقدام بعد الرتوي ون�شر املجلد يف
اخل ��ارج يف �ست طبع ��ات التينية قبل
�أن ي�سم ��ح بطبع ��ه بالالتينية كذلك يف
�إجنل�ت�را .واعرتف ب�أنه كتبه للت�سلية
دون �أن يق�ص ��د ن�شره عل ��ى اجلمهور
بي ��د �أن ��ه �شك ��ر �أرازمو� ��س لإطالع ��ه
علي ��ه يف املطبع ��ة بلوف ��ان وترج ��م
�إىل الأملان ّي ��ة والإيطالي ��ة والفرن�سية
قب ��ل �أن تظه ��ر الن�سخ ��ة الإجنليزي ��ة
( )1551بع ��د وف ��اة امل�ؤل ��ف ب�ست ��ة
ع�ش ��ر عام ًا .وم ��ا �أن حل ع ��ام 1520
حت ��ى كان حدي ��ث الق ��ارة .و�أطل ��ق
علي ��ه م ��ور ا�سم “لي� ��س يف مو�ضع”
وال نع ��رف م ��ن خطر له ذل ��ك اخلاطر
ال�سعي ��د بتغيري هذا العن ��وان و�سط

الطباع ��ة �إىل امل ��رادف اليون ��اين يوتوبي ��ا �أو
املدينة الفا�ضلة ،وثم �إخراج احلكاية ب�صورة
بارعة جد ًا دفعت كثري ًا من القراء �إىل االعتقاد
ب�أنه ��ا ق�صة حقيقي ��ة ويق ��ال �إن مب�ش ��ر ًا ديني ًا
ق ��د فك ��ر يف ال�سف ��ر وحتوي ��ل �س ��كان املدين ��ة
الفا�ضل ��ة �إىل امل�سيحي ��ة .وكان ه�ن�ري الثامن
قد �أر�س ��ل مور �سف�ي�ر ًا �إىل بروج�س ()1515
ومن هن ��اك انتق ��ل �إىل �أنت ��ورب بر�سالة قدمه
فيها �أرازمو�س �إىل بيرت جيل�س كاتب املدينة.
وادع ��ت املقدم ��ة �أن جيل� ��س ق ��د قدم م ��ور �إىل
م�ل�اح برتغايل له حلية ،لوحت ب�شرته تقلبات
الطق� ��س ،يدع ��ى رافاييل هيثلوداي،

وت ��رادف باليوناني ��ة “ماه ��ر يف الهذر” كان
ق ��د �سافر بح ��ر ًا م ��ع �أمريج ��و ف�سبوت�شي عام
 ،1504ودار ح ��ول الك ��رة الأر�ض ّي ��ة (�س ��ت
�سن ��وات قبل رحلة ماج�ل�ان) ،وزار يف العامل
اجلدي ��د ،جزي ��رة �سعيدة ح ��ل �سكانه ��ا معظم
امل�شكالت التي كانت تعاين منها �أوربا يف ذلك
العه ��د .وجعلت طبع ��ة لوف ��ان لل�سخرية �أكرث
تقب ًال ب�أن بد�أت بحفر اخل�شب للجزيرة وعينة
من لغة املدينة الفا�ضل ��ة .ومل يك�شف امل�ؤامرة
�إال هف ��وة واح ��دة“ :فهيتل ��د واي ميي ��ل �إىل
الثن ��اء على رئي�س الأ�ساقف ��ة مورتون بكلمات
�أقرب �إىل فطرة مور التي تعرتف باجلميل من
جتربة املالح.
ولد توما�س مور يف مدينة لندن يف  7ت�شرين
الث ��اين  .1478وتلق ��ى تعليم ��ه يف مدر�س ��ة
القدي� ��س �أنت ��وين� .أ�صبح حمامي� � ًا ناجح ًا يف
عام  .1501عني كنائ ��ب عمدة ملدينة لندن من
� 1510إىل � .1518أل ��ف كت ��اب “الإبجرامات
�أو املقطوع ��ة الالذع ��ة” (“ )1505تاري ��خ
املل ��ك ريت�ش ��ارد الثال ��ث” ()1518 - 1513
و”اليوتوبي ��ا” ( )1516و”ح ��وار متعل ��ق
بالب ��دع” ( .)1529يف ع ��ام � 1517أ�صب ��ح
�سكرت�ي�ر وم�ست�ش ��ار امللك ه�ن�ري الثامن .يف
ع ��ام  1523انتخ ��ب كناط ��ق با�س ��م جمل� ��س
العم ��وم .يف عام � 1529أ�صب ��ح وزير ًا للعدل،
ولكن ��ه ا�ستق ��ال م ��ن من�صب ��ه يف ع ��ام 1532
حينم ��ا مل يقبل ط�ل�اق امللك ه�ن�ري الثامن من
كاثرين ،كما رف�ض قب ��ول قانون ال�سيادة .يف
ع ��ام  1534اته ��م باخليان ��ة العظم ��ى ف�سجن
يف برج لندن ،حي ��ث كتب “حوار الراحة �ضد
املحن ��ة” .يف  6يولي ��و  1535مت �إعدام ��ه عن
طريق قطع الر�أ�س.
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اقــــرأ
ثورة النمل

�صدرت عن دار املدى رواية "ثورة النمل" للكاتب الفرن�سي
برن ��ار فريب�ي�ر ال ��ذي �أ�ص ��در �سن ��ة  1991روايت ��ه الأوىل
(النم ��ل) الت ��ي حظي ��ت بنج ��اح منقط ��ع النظ�ي�ر ،وه ��و مل
يتج ��اوز بع ��د الثالثني من عمره .يق�ت�رح برنار فريبري يف
�أعمال ��ه نوع ًا جديد ًا م ��ن الكتابة الأدب ّي ��ة يدعوها "اخليال
الفل�سف � ّ�ي" .ي�صب ��و فريب�ي�ر م ��ن خ�ل�ال روايات ��ه �إىل فهم
مكانة الإن�سان داخل هذا الكون عرب وجهات نظر ،متعدّدة
وغريب ��ة ،ت�ستقبل �أعمال برنار فريب�ي�ر بحفاوة لي�س يف
فرن�س ��ا فح�س ��ب ،و� مّإنا يف الع ��امل .غري �أنّ ثالثي� � ّة النمل
 ي ��وم النم ��ل  ،1992وث ��ورة النم ��ل - 1996تبق ��ى هياجلوهرة يف تاجه الإبداعي.

فنانون عراقيون ي�ستذكرون املخرج امل�صري يو�سف �شاهني
من ��ع عر�ض ��ه �أول م ��رة يف م�ص ��ر وبع�ض
الدول العربية ،لكن العراق ا�شرتاه مببلغ
كبري.
ويقول املمثل وامل�سرحي العراقي الدكتور
ميمون اخلالدي للجزي ��رة نت� ،إن �شاهني
ج ��اء للعراق على ر�أ�س وفد �شعبي م�صري
ع ��ام  1998للت�ضام ��ن معه �أي ��ام احل�صار
ال ��ذي فر� ��ض علي ��ه يف ت�سعيني ��ات القرن
املا�ض ��ي ورافقت ��ه كممثل لنقاب ��ة الفنانني
العراقي�ي�ن .وق ��ال �شاه�ي�ن حينه ��ا "جئن ��ا
لن�صرة ال�شعب العراق ��ي ولي�س حكومته،
لأننا نرف�ض جتويع ال�شعوب".
م ��ن جهت ��ه ،ي�س ��رد املخ ��رج ع ��زام �صال ��ح
ذكريات ��ه ع ��ن زي ��ارة �شاه�ي�ن لأكادميي ��ة
الفن ��ون اجلميل ��ة يف بغ ��داد ،م�ش�ي�را �إىل
�أن الفن ��ان الراح ��ل رف� ��ض �إخ ��راج فيل ��م
ع ��ن العراق ،وق ��ال �إن "�أهل بغ ��داد �أعرف

قحطان جا�سم جواد
م ��رت قب ��ل اي ��ام الذك ��رى ال� �ـ 13لرحي ��ل
املخ ��رج امل�ص ��ري يو�س ��ف �ش ��اهني ،وهو
�ص ��احب مدر�س ��ة �س ��ينمائية و�أ�س ��لوب
�إخراجي يت�سم بالرتكيز على الذات و�سرب
�أغوار اجلانب النف�سي لل�شخ�صيات.
وزار �ش ��اهني  -الع ��راق �أك�ث�ر م ��ن م ��رة
وقدم �أفالمه هدية �إىل م�ؤ�س�س ��ة ال�س ��ينما
العراقي ��ة ،لك ��ي تبقى �ص ��لة العالقة الفنية
قائمة بينه وب�ي�ن الفنانني العراقيني .وقد
جلب فيلم ��ه "الع�ص ��فور" �إىل بغ ��داد بعد
ح

ول العا

لم

ب�شعابها ،و�سينمائيو العراق �أحق مني".
و�أ�ش ��ار �صال ��ح �إىل ان �شاه�ي�ن زار كلي ��ة
الفن ��ون اجلميل ��ة ،وكان يجل� ��س يف

�سمريامي� ��س ب�ش ��ارع ال�سع ��دون و�س ��ط
بغداد.
�أم ��ا خريية املن�ص ��ور �أول خمرجة عراقية
يف ال�سينم ��ا العراقي ��ة وعمل ��ت م�ساع ��دة
ل�شاه�ي�ن يف ع ��دد م ��ن �أفالم ��ه ،فت�ص ��ف
املخرج الراحل بالأ�ست ��اذ املربي ،حتى �أن
�أعماله ��ا متحورت وبقيت ت ��دور يف فلكه،
وهي الوحيدة التي كتبت جتربتها املثرية
م ��ع ع ��امل �شاه�ي�ن يف  4جت ��ارب مهمة يف
ال�سينما العربي ��ة .وقالت خريية املن�صور
�إن معرفته ��ا ب�شاه�ي�ن تع ��ود لثمانيني ��ات
القرن الـ ،20و�أ�ص ��درت كتابا عنه بعنوان
(�شرنقة يو�س ��ف �شاهني الفكرية) .وعملت
مع ��ه كم�ساع ��دة خمرج يف �أف�ل�ام "حدوتة
م�صري ��ة" و"�إ�سكندري ��ة كم ��ان وكم ��ان"
و"امل�صري" و"كلها خطوة".
�أم ��ا املخ ��رج الدكت ��ور ط ��ارق اجلب ��وري

الن ��ادي عل ��ى خ�شب ��ة امل�س ��رح ،ويتح ��دث
وك�أن ��ه مب�ؤمتر �صحف ��ي ،كم ��ا �شاهد فيلم
"الر�ؤية الآن" للمخرج كوبوال يف �سينما

في�س ��رد ذكريات ��ه م ��ع �شاهني عن ��د زيارته
لأكادميية الفنون اجلميلة و�إجرائه حوارا
مفتوحا مع طلبة ال�سينم ��ا ،م�شريا �إىل �أن
"�شاهني جاء لت�سويق فيلمه "الع�صفور"،
وكن ��ت تعرف ��ت عل ��ى فيلم ��ه "جميل ��ة ب ��و
ح�ي�رد" بعمر� 13سن ��ة ،وا�سته ��واين فيلم
"�صراع يف الوادي" ،و�أعجبت جدا بفيلم
"باب احلديد" املخالف لأفالمه النمطية".
و�أ�ضاف اجلب ��وري" :ظ ��ل �شاهني يعي�ش
هاج� ��س التجري ��ب ،م ��ا �أ�ضع ��ف �أ�سلوب ��ه
ومي ��ع هويته وهجن ب�صمت ��ه ،كما �أثريت
مع ��ه خ�ل�ال احل ��وار رداءة ال�ص ��وت يف
�أفالم ��ه ،فن�س ��ب ذل ��ك للخلل التقن ��ي وعدم
جودة الت�سجيل وق ��دم التقنية امل�ستعملة،
وردا عل ��ى تقلي ��د املمثل�ي�ن لن�ب�رة �ص ��وت
�شاه�ي�ن ،ق ��ال �إن ذلك يع ��ود �إىل �أنه يلقنهم
يف الأداء".

درا�سة تك�شف �أثر الرفاهية والثـراء على العي�ش مطو ً
ال!
ك�شفت درا�سة �أن ر�صيدك من الأموال يف
البنك بحلول منت�صف العمر ميكن �أن
ي�ضيف �سنوات �إىل حياتك ،ووجدت �أن
كل مبلغ �إ�ضايف يخف�ض خماطر الوفاة
بن�سبة  ٪5على م ��دار  24ع��ام��ا .ويف
الدرا�سة ،ج��رى تعقب �أك�ثر من 5400
�شخ�ص يف ال��والي��ات املتحدة مل��دة 25
عاما ،وحلل باحثون من جامعة نورث

و�سرتن يف �إيفان�ستون بوالية �إلينوي
البيانات املتعلقة برثواتهم وحياتهم.
وجمعت املعلومات عن امل�شاركني ،الذين
ُ
يبلغ متو�سط �أع�م��اره��م  46ع��ام��ا ،من
عام � 1994إىل عام  ،1996وتوبعت
يف ع��ام  2018عندما ت��ويف 1000
�شخ�ص� ،أي ح��وايل اخلم�س.
وقال املعد املرا�سل الدكتور

�إلي�سا تطالب ب�أن تتوىل
امر�أة رئا�سة احلكومة
اللبنانية
يف ظل اال�ست�شارات النيابية امللزمة التي حت�صل يف
البل ��دّ ،
ر�شح ��ت الفنانة اللبنانية �إلي�س ��ا �إ�سما لت�شكيل
احلكوم ��ة يف �صفحته ��ا اخلا�صة على موق ��ع التوا�صل
الإجتماع ��ي� ،إذ كتب ��ت مبن�شور" :انا بر�ش ��ح �سارة اليايف
لرئا�س ��ة جمل�س ال ��وزراء!" وتابع ��ت�" :شبعن ��ا فا�سدين
!" و�أث ��ار ر�أي �إلي�س ��ا ج ��دل املتابع�ي�ن ب�ي�ن مواف ��ق
ومعار�ض.
وه ��ذه لي�ست امل ��رة الأوىل التي تعبرّ فيها
�إلي�سا ع ��ن ر�أيها حتى لو عار�ضها بع�ض
املتابعني ،فدائما ما تعرب عن ا�ستيائها
من الو�ضع املعي�شي والإقت�صادي يف
لبن ��ان ،وتفج ��ر غ�ضبه ��ا م ��ن الطبق ��ة
ال�سيا�سي ��ة .وكانت توجهت �إلي�سا �إىل
م ��ن ينزعج م ��ن �آرائها ،قائل ��ة" :تويرت
من�ب�ر لل ��ر�أي ،و�أن ��ا كمواطن ��ة بيحقل ��ي
�أعطي ر�أيي بكل املوا�ضيع اللي بتعنيني
وبتعن ��ي وطني .اللي م ��ا بيوافق على
ر�أي ��ي �أو �أ�سلوب ��ي بيقدر ب ��كل ب�ساطة
يلغي املتابعة".

 عبد الرزاق العزاوي
المو�س ��يقي ورئي� ��س الفرق ��ة
ال�سيمفوني ��ة العراقي ��ة �سابقا ا�صيب
وعائلت ��ه بفايرو� ��س كورون ��ا ،وق ��د
اك ��دت وزارة الثقاف ��ة انه ��ا توا�صل ��ت
م ��ع وزارة ال�صح ��ة م ��ن اج ��ل متابعة
الحال ��ة ال�صحي ��ة للفن ��ان الع ��زاوي
ال ��ذي يعد قام ��ة فنية مهم ��ة ،كما دعت
لنقل ��ه الى الم�ست�ش ��فى وتقديم العالج
والعناي ��ة الالزم ��ة ،وق ��د ت ��م االتف ��اق
م ��ن خ�ل�ال لجنة رعاي ��ة المبدعين مع
وزارة ال�ص ��حة على تنظي ��م �آلية عمل
م�ش ��تركة لرعاي ��ة الرواد في الو�س ��ط
الثقافي وفي مختلف الحقول الفكرية
والفنية.
 عماد جا�سم
مدي ��ر ع ��ام دار االزي ��اء العراقية اعلن
عن م�ش ��روع فني م�ش ��ترك بي ��ن الدار
وم�س ��رح ي ��االدا ال�س ��ويدي حيث زار
وف ��د م ��ن ممثل ��ي م�س ��رح ي ��االدا ف ��ي
ال�س ��ويد المك ��ون م ��ن الممثلين عالء

�إريك فينيغود� ،إن النتائج تدل على �أن
�أحد مفاتيح احلياة املديدة قد يكمن يف
��ص��ايف ث��روت��ك والفوائد
ال�صحية املرتبطة
ب��ه م �ث��ل ال �ق��درة
ع� � �ل � ��ى ت� ��وف �ي�ر
رع ��اي ��ة �أف �� �ض��ل
وط� � �ع � ��ام ج �ي��د

ووق� ��ت �أط � ��ول ل �ل��راح��ة .ويف العينة
ال�ك��ام�ل��ة� ،أدى وج ��ود امل��زي��د م��ن امل��ال
وحدد اجتاه
�إىل تقليل خماطر الوفاةُ ،
مم��اث��ل ب�ي�ن � �ش��ري �ح��ة الأ���ش��ق��اء داخ��ل
املجموعة.
واكت�شفوا �أن ال�شخ�ص الذي لديه �أ�صول
مالية �أكرث مييل �إىل العي�ش لفرتة �أطول
من �أخ �أو �أخت �أو تو�أم ب�أ�صول �أقل.

بريتني �سبريز تتو�سل باكية للخال�ص من و�صاية والدها
طلب ��ت النجمة العاملي ��ة بريتني �سب�ي�رز ر�سمي ًا
ا�ستب ��دال والده ��ا كو�صي لها ،بع ��د  13عاما من
توليه ال�سيطرة على حياتها و�أموالها ،وتو�سلت
�سب�ي�رز باكي� � ًة �إىل املحكم ��ة �أن ت�ضع ح ��د ًا لهذه
الو�صاي ��ة التع�سفي ��ة ،وطالب ��ت بـ"حتقيق" �ضد
والدها .وقدم حمامي النجمة التما�سا للمحكمة
�أم�س االثنني ،بعد �شهر من ك�سر �سبريز �صمتها

العلن ��ي ب�ش� ��أن الو�صاي ��ة ،وا�صف ��ة �إياه ��ا ب�أنها وال ��د املغني ��ة الأمريكي ��ة ،بعدم ��ا �أدل ��ت النجمة
"م�سيئ ��ة" ،وتتي ��ح الو�صاية لوالده ��ا التحكم ب�شه ��ادة �أم ��ام حمكمة يف لو� ��س �أجنلو�س بدت
الكامل مبمتلكاته ��ا ،و�إ�سناد املهمة �إىل حما�سب فيه ��ا �شديدة الت�أث ��ر .و�أعلن ��ت القا�ضية بريندا
م�ستق ��ل ب ��د ًال من ��ه ،ح�سب م ��ا ج ��اء يف الطلب .بيني خالل جل�سة حماكمة ق�صرية� ،أنها �ست�صدر
وكان املحام ��ي ماثي ��و روزنغارت ،ال ��ذي توكل حكم ًا يف نهاية ايل ��ول املقبل يف �ش�أن االلتما�س
ع ��ن �سبريز �أخريا ،ك�شف قب ��ل �أ�سبوع �أنه يتخذ لتجريد جيمي �سب�ي�رز من �إدارة ممتلكات ابنته
�إجراءات قا�سية و�سريعة لتنحية جيمي �سبريز التي تقدر قيمتها بنحو  60مليون دوالر.

ملاذا يع�ض الرابحون يف الأوملبياد ميدالياتهم الذهبية؟
�أ�صب ��ح م ��ن امل�أل ��وف عل ��ى من�ص ��ة التتوي ��ج
الأوملبي ��ة �أن يق ��وم الريا�ضي الفائ ��ز ،بعد �أن
�سمع ن�شي ��ده الوطني ور�ؤية علم ��ه مرفوع ًا
عالي ًا� ،أن يقوم بق�ضم ميداليته الذهبية.
ودف ��ع تكرار ه ��ذا ال�سلوك اللجن ��ة املنظمة
لأوملبي ��اد طوكي ��و  2020للتعلي ��ق عليه ��ا،
وتنبيه الفائزين بامليداليات ب�أنها "لي�ست
للأكل".
وذك ��ر ح�س ��اب �أوملبي ��اد طوكي ��و 2020
الر�سمي يف تغريدة عرب ح�سابه على "تويرت"
الأحد" :نريد ت�أكيد �أن ميداليات طوكيو 2020
لي�ست �صاحلة للأكل".

ويط ��رح ه ��ذا ال�سل ��وك ت�س ��ا�ؤالت ح ��ول �سب ��ب
�شع ��ور الريا�ض ��ي باحلاجة �إىل ع� ��ض ميداليته،
وت�ش�ي�ر �صحيف ��ة "�إندبندن ��ت" الربيطانية� ،إىل
�أن ع ��ادة ع� ��ض امليدالي ��ات كانت ته ��دف للتحقق
م ��ن نقاء الذه ��ب ،حيث ترتك الأ�سن ��ان �أثرا على
املعدن امل ��رن القابل للطرق .وبح�سب ال�صحيفة،
يعتق ��د �أن امليدالي ��ات الأوملبي ��ة الذهبية حتتوي
على ما يزيد قليال عن واحد يف املائة من الذهب،
والباقي يتكون من الف�ضة والنحا�س.
لك ��ن يب ��دو �أن هن ��اك �سبب ��ا �آخ ��ر لظاه ��رة ع�ض
امليدالي ��ات وهي اللحظة املمي ��زة للفوز والتقاط
ال�صور ،ح�سب ال�صحيفة.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

�أوهام املذكرات
كان ت�شر�شل قد ح ّقق الن�صر
لربيطانيا وهزم هتلر يف عقر
داره ،لكن ال�شعب ر�أى �أن الرجل
الذي قاد احلرب ال ميكنه �أن يقودَ
ال�سالم ،فقرر ال�سيا�سي "البدين"
�أن يذهب بعيد ًا لي�سطر مذكراته
التي ح�صد بها جائزة نوبل
للآداب ،وعندما ت�سلمها قال �إنها
�سخرية القدر �أن �أناف�س املرحوم
برناد�شو! .
متنيت �أن يقر�أ جميع ال�سا�سة
العراقيني ،من الذين قرروا �أن
يكتبوا مذكراتهم  ،والتي ابتد�أت
بتجربتي للعالمة �إبراهيم
اجلعفري ومل تنته طبع ًا مبو�سوعة
"�سليم ..ال�سرية وامل�سرية" التي
�أحتفنا بها �سليم اجلبوري ..وما
بينهما من عنرتيات الزبيدي
ومنجزات ال�شهر�ستاين وعلوم
عادل عبد املهدي ..واملواطن
امل�شاغب من �أمثايل بانتظار
مذكرات "عالية ن�صيف"  ،متنيت
على �أ�صحاب هذه املذكرات �أن
يقر�أوا مذكرات عدد من ال�سا�سة
الذين �صنعوا تاريخ بالدهم،
ون�ستون ت�شر�شل و�شارل ديغول
و�صانع �سنغافورة يل كوان،
ف�سوف يتبني لهم بو�ضوح معنى
احلكم ،فقد كان لدى ه�ؤالء ال�سا�سة
الفهم احلقيقي ملعنى ال�شعور
الوطني .،ديغول فرن�سا يكتب من
مت� ً
أمال الآفاق الوا�سعة لفرن�سا ،
فيما ت�شر�شل يعيد كتابة التاريخ
 ،لي�سطر هذه الكلمات" :املتع�صب
هو �شخ�ص ال يريد �أن يغري ر�أيه
وال يريد �أن يغري املو�ضوع،
�أما الوفاقي فهو �شخ�ص يغذي
مت�ساح ًا � ً
آمال �أن يكون �آخر من
ي�أكله" ،وللرجلني منذ والدتهما
موهبة الت�أليف ومل ي�شك �أي منهما
بامل�صري الذي �آل �إليه ،لقد متيز
ت�شر�شل ب�أ�سلوب ماهر يف العبور
من �سجل �إىل �آخر.
ُتكتب املذكرات عادة من �أجل البوح
باحلقيقة ،وقد و�ضع كبري فال�سفة
فرن�سا جان جاك رو�سو مذكراته
حتت عنوان "اعرتافات" فيما �أ�صر
باقر جرب الزبيدي على �أن ي�سري
على خطى اجلعفري في�ضع عنوان
"جتربتي" ملذكراته ..تارك ًا لنا �أن
نتذكر ماذا كانت هذه التجربة؟
مات يل كوان بعد �أن ترك لنا
مذكرات بعنوان "من العامل الثالث
�إىل العامل الأول" وبها نقر�أ عن
حتول �سنغافورة من جزيرة مهملة
�إىل بالد تناف�س كربى الدول على
املراكز الأوىل يف �سعادة الإن�سان،
جاء الرجل النحيف من جزيرة
غارقة يف الأمرا�ض والتخلف
والعوز ،طلب من النا�س �أن تعمل ال
�أن تهتف له  ،وطبّق حكم القانون ال
حكم دولة القانون ،مل يف�ضل طائفة
على �أخرى رغم �أن �سنغافورة
متعددة الطوائف والأعراق.
كان يل كوان يقول �إن ال�صراحة
وك�شف احلقائق �أمام النا�س هي
التي تبني بالدا قوية ..يحزننا
يا�سيدي ال�سنغافوري العظيم �أن
نقول �إن احلقيقة لدينا هي جمرد
كذكرات كاذبة ،ين�شرونها بني
الب�سطاء ليل نهار ،نحن يا�سيدي
نعي�ش يف ظل �سا�سة يفعلون
�أي �شيء من �أجل الفوز بقطعة
من "كعكة" هذه البالد ..ورحم
الله املال عبود الذي قال ذات يوم
�ساخر ًا:
حطوا علينا نوبجي " فنجان" ما
يفهم حجي
�أحمق ملعب �سختجي �أمعف�ص
امقعمر قمعري

م�صطفى زاير يقدم معزوفات توثق العراق يف املهرجان الدويل للعود

ر�ش ��يد وري ��ام الجزائ ��ري برفقة كادر
ت�ص ��وير تلفزي ��ون ال�س ��ويد ال ��دار
العراقي ��ة للأزي ��اء ،وبح ��ث فكرة عمل
م�س ��رحي يحاكي ق�ص ��ة االنتم ��اء الى
الم ��كان والج ��ذور لتجعل م ��ن المكان
عالما يتخطى الزمن واللغة والعادات
كونه ممزوج باال�س ��اليب الم�س ��رحية
والموروثات بلغات عدة.

 عزيز خيون
الممثل والمخرج الم�سرحي �شارك في
الم�سل�س ��ل االذاعي "الخيرات" ت�أليف
�س ��عد داود وه ��و م�سل�س ��ل اجتماعي،
يتناول احوال المواطن.

متابعة املدى
�ش ��ارك ع ��ازف الع ��ود م�صطفى زاي ��ر وفرقته
يف ب � ّ�ث م�سج ��ل يف املهرجان ال ��دويل للعود
مبدينة تط ��وان يف املغ ��رب ،و�سيقدم خاللها
مو�سيق ��ى توث ��ق امل ��دن العراقي ��ة وال�شوارع
والأح ��داث يف ب�ل�اده حي ��ث ق�سّ م ��ت بغ ��داد
و�شوارعه ��ا و�أزقته ��ا و�أحياءه ��ا القدمية �إىل
معزوف ��ات مو�سيقية حتم ��ل �أ�سماءها ..وقال
زاي ��ر ان م�شاركة الع ��راق يف مهرجان العود
تع ��د مهم ��ة يف ه ��ذا الوق ��ت الذي الغي ��ت فيه
معظ ��م الفعاليات واملهرجان ��ات ب�سبب تف�شي
فايرو� ��س كورون ��ا وا�ض ��اف ان فرقت ��ه تقدم
مقطوع ��ات م�ستوحاة من اجواء مدن العراق
كافة.
فعالي ��ات ال ��دورة الثاني ��ة والع�شري ��ن م ��ن

الطقس

املهرج ��ان انطلق ��ت م�س ��اء ام� ��س الثالث ��اء
وت�ستم ��ر حتى يوم غد اخلمي� ��س ،حيث اقيم
حفل االفتت ��اح مب�سرح "املرك ��ز الثقايف" يف
املدين ��ة� ،ضم ��ن �ش ��روط التباع ��د اجل�س ��دي

والتدابري االحرتازية املعمول بها.
تك� � ّرم الدورة احلالية ك ًال من امللحن واملطرب
م�صطف ��ى م ��زواق ،ال ��ذي التح ��ق باملعه ��د
املو�سيق ��ي �سن ��ة  ،1958حي ��ث تعل ��م العزف

عل ��ى �آلة الع ��ود ،وب ��د�أ يكتب ويلح ��ن �أغانيه
بنف�س ��ه ،ث ��م حلن العدي ��د من ق�صائ ��د �شعراء
من �أمث ��ال ابن زيدون وعب ��د الواحد �أخريف
وح�سن ��ي ال ��وزاين ،والفن ��ان والأكادمي ��ي
حممد الأ�شه ��ب الذي و�ضع ع ��دة م�ؤلفات يف
جم ��ال تعليم املقام ��ات العربي ��ة على خمتلف
الآالت املو�سيقية.
ّ
و�أ�ش ��ار بيان املنظم�ي�ن �إىل م�شارك ��ة عازفني
مغارب ��ة من مدن ع� �دّة� ،إىل جانب مو�سيقيني
من الع ��راق وتون�س وتركي ��ا والأردن ،حيث
ّ
تبث عرو�ضهم عرب من�ص ��ة املهرجان الرقمية
و�صفح ��ات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي اخلا�ص ��ة
بالوزارة ،ويبدو ع ��دد امل�شاركني قليال قيا�سا
بالدورات ال�سابقة.
ت�ش ��ارك يف حف ��ل االفتت ��اح "فرق ��ة يون� ��س

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االربع ��اء) �أن درجات احل ��رارة �ستنخف�ض قليال عن معدالته ��ا ليوم �أم�س،
و�أن اجلو �سيكون م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

الفخ ��ار" من طنجة و"فرق ��ة خالد اجلديدي"
من الدار البي�ضاء.
وخ�ل�ال منهاج ام� ��س االربعاء ،بث ��ت فقرات
م�سجل ��ة عرب من�ص ��ات التوا�ص ��ل االجتماعي
لـ"فرق ��ة ط ��ارق اجلن ��دي" م ��ن الأردن ،الت ��ي
�ست� ��ؤدي مقطوع ��ات مو�سيقي ��ة مث ��ل �صور،
عم ��ان �أدن�ب�را� ،سماعي عرب ،ع�ش ��ق ،م�شاهد
م ��ن ت�شري ��ن  ،2012رق�صة ال�صب ��اح ،و�سط
البل ��د ،للب�ت�راء ،فال�س �آخر اللي ��ل� ،إىل عامر،
بالإ�ضاف ��ة �إىل عرو� ��ض "فرق ��ة عب ��د املجي ��د
خلي ��كان" من الرباط ،و"فرقة فهد بن كريان"
م ��ن تط ��وان ،بينم ��ا تق� �دّم يف الي ��وم الأخري
فق ��رات م�سجل ��ة لـ"فرق ��ة حممد �ش ��روق" من
ال ��دار البي�ضاء ،و"فرق ��ة حممود مو�سى" من
تون�س ،و"فرقة حممد الأ�شرقي" من �سال.
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