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نتجات الصينية. اليزي وا بالفوالذ ا
وبــحــلــول نـهــايــة عـام  ?2018ســيــتم
االنـــتــهــاء مـن بــنــاء ثالثـــة مالعب من
ثـمــانـيـة مـخـصـصـة السـتـضـافـة كـأس
ــــتـــوقع الــــكـــشف عن الــــعـــالم. ومن ا
تــــصــــمــــيـم اســــتــــاد لــــوســــيل الــــذي
ـبــاراة الـنـهــائـيـة في ســيـسـتــضـيف ا

نهاية العام اجلاري.
…b¹bł ‚dÞ

وتـقــوم قـطـر حتـضـيـرا لـكـأس الـعـالم
بـورشة ضخـمة تنـفق عليـها أسبـوعيا
500 مـليون دوالر بحـسب تصريحات
. ويـتم إنفاق ـسؤول قـطري سـابقة 
هــذه االمـوال عــلى بــنـاء طــرق جـديـدة

وفنادق وأحياء وحتى بلدات.
ـنظـمة لـكأس وقـال امـ عام الـلجـنة ا
الـعـالم 2022 فـي قـطر حـسـن الذوادي
"مـشاريعنا تمضي قدما كما هو مقرر"
مــضــيــفــا "ال يـوجــد أي خــطــر يــحـيط

باستضافة كأس العالم".
ومـع ان بــامــكــان االمـــارة الــصــغــيــرة
الـغـنــيـة بـالـغـاز تـكـبـد تـكـالـيف االزمـة
الـدبـلـومـاسـيـة اقتـصـاديـا يـبـدو االمر

أصعب بكثير سياسيا.
وشــــكـك مــــســــؤولـــــون ســــعــــوديــــون

وإمــاراتــيــون عــلــنــا في حق قــطــر في
اسـتضافـة بطولـة كأس العـالم. وهناك
حتــقــيق ســويــسـري جــارٍ في كــيــفــيـة
حــصـــول قــطــر عــلى حـــقــوق تــنــظــيم

البطولة.
وشــــكـك مــــســــؤولـــــون ســــعــــوديــــون
وإمــاراتــيــون عــلــنــا في حق قــطــر في
اسـتضافـة بطولـة كأس العـالم. وهناك
حتــقــيق ســويــسـري جــارٍ في كــيــفــيـة
حــصـــول قــطــر عــلى حـــقــوق تــنــظــيم

البطولة.
وســــعت قــــطـــر الـى الـــتــــخـــفــــيف من
االنـتقادات الدولـية بعد موافـقتها على

إصالحات واسعة في قضية العمال.
وفي حـال وافـقت الـفـيـفـا عـلى تـوسيع
شـارك في بطـولة كـأس العالم عـدد ا
في موسكو في  13مـن حزيران/يونيو
ـقـبل سـتجـد قـطر نـفـسهـا أمـام حتد ا
جـديد وتضـطر الى حتمل عبء الـكثير

من العمل في إطار زمني ضيق.
ـشاركة وقـد تخـلق إقامـة النـهائـيات 
ـشـكالت لــقـطـر  48مــنـتـخــبـا بـعـض ا
الـتي قـلـصت فتـرة الـنهـائـيات الى 28
يــومــا لــلــتــأقـلـم مع إقــامـة الــدورة في
شـهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون

ان مـقـتـرحـات فيـفـا تـمثـل أكبـر تـهـديد
لــلـبــطـولــة ألنـهــا سـتــجـبــر قـطــر عـلى

مشاركة البطولة مع دول أخرى".
وبــحـسب شــادويك فـإن هـذا ســيـمـثل

ة للدوحة". "نوعا من الهز
وحــصـلت قــطـر فـي الـعـام 2010 عــلى
حـقـوق استـضافـة كأس الـعالم .2022
ـرة األولى التـي تقـام فيـها وسـتـكون ا
ــيـا في الــبـطــولــة الـكــرويـة األبــرز عـا
مـــنـــطــــقـــة الـــشـــرق األوسط وشـــمـــال
ـــلف افـــريــــقـــيـــا عـــلى رغـم ان فـــوز ا
القطري شابته اتهامات بالفساد ودفع

الرشى.
فـي اخلـــامس من حــــزيـــران/يـــونـــيـــو
 ?2017قـطـعـت الـسـعـوديـة واالمارات
والــــبـــــحــــرين ومـــــصــــر عـالقــــاتــــهــــا
الـدبلوماسية مع الدوحة متهمة إياها
بـدعـم "االرهـاب" ال سـيـمـا عـبـر تـمـويل
جـمـاعـات إسالمـيـة متـطـرفـة والـتـقرب
من إيـران خـصم السـعوديـة الرئـيسي

نطقة. في ا
وأغـلقت السعودية واالمارات حدودها
مـع قــطـــر وبــالـــتـــالي تـــوقف دخــول
الـــســلع وبـــيــنــهـــا مــواد الـــبــنــاء من
الـسعـودية واالمـارات و استـبدالـها
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اسمح بذلك) ,واضاف ( فمـا خلـقنا
نحن ال الصـدر اال قراب لـلشعوب
ضـطهدة  وفـي خدمة ظـلومـة وا ا
الــفــقــراء واحملــتــاجــ ولن اســمح
بـــاذاهم او االضـــرار بـــهم ).وتـــابع
الـصــدر ( انــا عـلى يــقــ  ان قـطع
ــاء والـــكـــهــربـــاء عن الــشـــعب لن ا
يــركــعـــهم  شــعب الـــعــراق ابي لن
يــنـثــني وســيــبــقى مــرفــوع الـرأس
) ,واوضح ( لـــذا نــعـــطي شــامـــخــاً
احلكـومة فرصـة بضـعة ايـام للـنظر
ـاء والــكـهــربـاء  واال في مــسـألــة ا
فافسحوا اجملال لنا للعمل من اجل
ارجاع حقوقنا وهيهات منا الذلة).
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 فـيـمـا بـحث وزيــر الـكـهـربـاء قـاسم
الـفـهــداوي مع  الـسـفــيـر االسـبـاني
خـوان خـوسـيه سـكـوبار فـتـح افاق
ـشتـرك ب اجلانـب في التـعاون ا
ــديــريــة ابــرمت ا مــجــال الــطـــاقــة 
ـــشـــاريع نـــقـل الـــطـــاقــة الـــعـــامـــة 
الكهربائيـة عقدين مع شركة اي بي
بي الــســويــديــة لــتــنــفــيــذ عــدد من
مشاريع محطات الـتحويل باسلوب
فـتاح اجلـاهـز.وقال بـيان لـلوزارة ا
تلقته (الزمـان) ان (الفهداوي ناقش
مع ســـكـــوبـــار ضـــرورة فــتـح افــاق
ـشـترك بـ الـبـلـدين في الـتـعـاون ا
ـا مــجــال الـطــاقــة الــكــهـربــائــيــة 
ســيــســهم بــتــطــويــر واقع الــطــاقـة

دهوك
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االول/ديـسمـبر فـيمـا تقـام النـهائـيات
ـــقـــبـــلـــة في روســـيـــا في  32يـــومـــا ا

شاركة  32منتخبا. و
وتـــشـــعب الـــنـــزاع لـــيـــشــمـل قـــنــوات

تلفزيونية.
فــقـد أعـلــنت شـبــكـة "بي إن" الـقــطـريـة
مـؤخرا ان قـنواتهـا تتعـرض للقـرصنة
ـنطقـة وان قناة اسـمها "بي اوت في ا

 ö Qð

من اجمل الـلحظـات هي التي اخلو بـها مع نفسي ويـبدأ احلديث معـها واتذكر
الـكــثـيـرون يــقـولــون ان احلـيـاة لــيـست اال مــجـمـوعــة من االربـاح واخلــسـائـر
والنـتيجة النـهائية فيـها هي التي تصنـفك في خانة الرابح او –السمح الله-
في خـانة اخلـاسـرين اال ان االخـتيـار االول هـو مـسؤولـيـتك انت وحـظك فاذا
ـهـنـة واذا احتـرقت ذات يـوم وانت عـمـلت اطـفـائـيـا فـأنت الـذي اخـتـرت هـذه ا
ـلـوم. فــهل انت هـنــا رابح ام خـاسـر?.. ــقـدس فـأنت وحــدك ا تــؤدي واجـبك ا
الشك بـان االنسان اذا اصيب وهـو يؤدي واجبـا وطنيا فـان الوطن هو الرابح
ولـو خـسـر الـفـرد حـيـاته أو صـحتـه وهنـا حـسـاب الـربح واخلـسـارة يـخـتلف
ـلوم فيما تختاره ـلوم في االصابة ولست ملومـا في التضحية.. وانت ا فأنت ا

او التختاره ولكنك لست ملوما فيما يخرج عن ارادتك.
ـقيدة فـبيـنهـما فـرق كبـير فأنت وتعـالوا نـتحـدث عن االرادة احلرة واالرادة ا
ظـلـة اليـنـازعك احد حـر في حدود االخـالق والعـرف والـقـانـون وحتت هـذه ا
ـجرد ان جتتـاز خط خصوصـيتك لتدخل في خـصوصيـات االخر هنا ولكن 
يـجب ان تتوقف حتى عند احلديث عن االخالق النك كفرد مسؤول عن نفسك
وعــائـلــتك فــقط واليــحق لك بــأسم االخـالق الـتــدخل في شــؤون الــغــيــر وتـلك
مسـؤوليـة الدوليـة التي هـد وحدها صـاحبة احلق فـي فرض النـظام ولوال ذلك

لعمت الفوضى بأسم القانون الذي يطبقه االفراد.
وما قـضية الـثأر مـثال التي تعـاني اجملتـمعات الـعربيـة اال احد مـظاهر تـطبيق
القـانون باليد دون السماح للدولة في الـقيام بواجبها.. وتدخل في ذلك قضايا
نع ـكيـال فهـو يبـيح للـذكور كل شيء و الشـرف التي يـكيل فـيها اجملـتمع 
االناث من اي شيء وقـد تـعمـدت اسـتخـدام تـعبـيـر ذكور وانـاث لـلتـدلـيل على
الفـرق فما دام القانون اليفرق ب اجلنس فـلماذا يفرق اجملتمع بينهما? ولم
ظـلمـة? ومتى يـتحـرر الشرق من كـيالـ وكأنـنا النزال في الـعصـور ا الكـيل 
ظـلـمة. ـظلم بـاحلـفـرة ا عـقـدة وأد البـنـات الـتي تطـورت فـاسـتبـدل لـها الـبـيت ا

فالقبر هو القبر.. 
ــؤدة هي ذاتـهـا مـع اخـتالف االسـمـاء وتــشـابه االفـعــال فـمن الـرابح ومن وا
اخلاسـر عند حساب مبدأ الربح واخلسارة? ان اخلاسر هنا الوطن ذلك االب
الكـبـير الـذي اليـفرق بـ جـنس ابنـائه والجـود لرابح يـعـتد به سـوى الـتقـالـيد
البـالـية والـتي يـنـسب بعـضـهـا لالسف الى الـدين وهو مـنـهـا براء فـقـد كانت
ـرأة تشـارك الرجـل منـذ اليـوم االول لالسالم في حتـمل جـميع االعـباء ومع ا
رأة ا نتصور ففي ح ورد اسم ا هذا فقد ذهب الشطط بالناس الى ابعد 
ـؤمـنـ ـا عـرفـنـا اسـمـاء امـهـات ا صـريـحـا فـي الـقـرآن واحلـديث ولـوال ذلك 
والصـحابيات اجلليالت فان هناك من الناس من يتحرج من ذكر اسم قريبته
ويكـنى عنهـا بأسمـاء وكنايـات لم نعرفهـا من قبل النحـن وال اباؤنا الذين ازعم
ـرأة انــهم كــانــوا احـرص مــنــا عــلى الــدين واالخالق ومع هــذا فــقــد كــانت ا
تشـاركهم العمـل وتساعدهم في فـترة من اشد الفـترات قسوة وصـعوبة ولوال
ا اسـتـطاع اهل ذلـك الوقت ان يـسـتمـروا في بـيئـة مـحدودة مشـاركـة جداتـنـا 
ـوارد.. فــكم سـتــكـون اخلـســارة لـو طـبق مــجـتـمـع االجـداد اعـراف مــجـتـمع ا
االحــفـاد?.. الشـك ان الـوضـع سـوف يــكــون مــأسـاويــا. ومن هــنــا يـجـب عـلى
اجملتـمع وهو يعاني من اخللل في الكبير في التركيبة السكانية ان يبادر الى
ـواطنة كقـوة عمل منتجـة بدال من جلوسـها في البيت وتلك رأة ا االستـعانة با

قضية وطن ووجود. 
س وجودنـا ويهـدد كيـاننـا ان يقف ويوازن وضـوع  وعلـى اجملتمع مـا دام ا
رأة دورا بـ اهـدافه ومـصـاحله فـقـد يـجـد احلل في اعـطـاء ا
ـنـحــهـا حـقـوقــهـا عن اقـتـنــاع ولـيس من بـاب اكــبـر وان 

الوجاهة.. 
ـرأة فأن الرابح سـيكون واكـاد اجزم اننـا لو انصـفنا ا
الـوطن الـذي هــو احـوج مـايــكـون الى جـهــود اجلـمـيع.

ولكن من اخلاسر في هذه احلالة?

UHł·∫  ماشية تسبح وسط نهر دجلة بعد نزول مناسيبه بشكل كبير
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تــوقع خـبــيـر اقــتـصــادي حـدوث ازمـة
مـائـيـة تـهـدد الـثـروة االقـتـصـاديـة  في
الــعــراق بـســبب جـفــاف نــهـري دجــلـة
ـقـبـلـة وحتـمل ـرحـلـة ا والـفــرات في ا
االجـيال وزر اجلفـاف والعطش نـتيجة
تـهاون احلـكومـة في معـاجلة مـوضوع
تشـاطئة  ,فـيمـا دعا ـياه مع الـدول ا ا
رئـيس اجلـمـهوريـة الى الـعمل بـجـدية
مـع اجلوار للـوصول الـى نتائـج عادلة
ـائـية  ,فـي وقت اكدت فـي السـيـاسـة ا
ـــائــيـــة ان ضـــرر ســد ـــوارد ا وزارة ا
الــيـسـو الــتـركي عــلى الـبالد ســيـكـون

قبل.  وسم ا ا
وقــال اخلـبـيــر مالذ االمـ لـ (الـزمـان)
اضية من خطورة دة ا امـس (حذرنا ا
دخــــول ســــد الــــيــــســـو الـى اخلــــدمـــة
والسـيمـا ان تركيـا انذرت العـراق  منذ
عام 2008 بـأتخاذ اجراءات كـفيلة قبل
ـوضوع انـشـاء الـسد لـكن الـتـهاون بـا
دون ايـــجــاد حـــلــول جـــذريــة ادى الى
ـنــعــطف اخلـطــيـر وقــوعـنــا في هــذا ا
الـــذي يــحــمـل االجــيــال الـــقــادمــة وزر
اجلـــــفــــاف والــــعــــطش) ,واضــــاف ان
(الـعـراق مقـبل على كـارثـة مائـية تـهدد
امـنه الغذائي واحليواني واالقتصادي
ـياه بـاالضـافـة الى انـه سيـؤدي شـح ا
الى تـوقف بعض احملطـات الكهـربائية
نظومة), ياه في تبريد ا التي تعتمد ا
واوضـح االمــ ان (لــلــمــوضــوع اثـرا
بـيئيا كـبيرا وعلى احلـكومة العمل من
ناطق الـصحراوية اجل حـفر االبار بـا
وانــشـاء الـسـدود لــلـحـفــاظ عـلى مـيـاه
االمـــطـــار واالســتـــفــادة مـن الــســـيــول

القادمة من الدول اجملاورة). 
واكـد معـصوم أهـميـة العـمل مع تـركيا
وإيـران وسـوريا من أجل الـتوصل إلى

ائية.  نتائج في السياسة ا
وقــال بـيـان امس ان (مـعــصـوم الـتـقى
ـائــيـة حــسن اجلـنـابي ـوارد ا وزيــر ا
ـناقـشة التـطورات األخيـرة في أعقاب

مع اجلــانب الـتـركي لـتـزويـده بـحـصـة
مـائـية كـافـية) ,مـشـيرا الى ان (الـعراق
نبع وبـالتالي ال يوجد لـيس من دول ا
لـــــديـه ســـــوى احلـــــوار والـــــتـــــفـــــاهم
ياه). والتفاوض مع تركيا حلل أزمة ا
واوضـح اجلــنــابـي ان (تــركـــيــا بــدات
ـلء ســــــــدودهـــــــــا فـي االول من آذار
ـاضي على الـرغم من وجود اتـفاقات ا
بـــ الـــبـــلــدين) ,مــــؤكــــدا ان (نـــصف
ـياه لـدجلـة والـفرات تـعتـمد ايـرادات ا

على تركيا). 
وكــشف مــديــر عــام الــهــيــئــة الــعــامــة
لــتــشــكـيل مــشــاريع الــري والــبـزل في
الــــوزارة عـــلي راضـي عن زيـــارة وفـــد
نـاقشـة ازمة تـركي الى الـعراق قـريبـا 
ــيــاه.وقــال راضي في تــصــريح شـح ا
امس ان (هـنـاك عوامل كـثيـرة تسـببت
ـيـاه أولـهـا االسـتـهالك الـعـالي بـشـح ا
لـلميـاه بسبب النـمو السـكاني وانشاء
ــنـشــآت الـكـبــيـرة في دول الــسـدود وا
ـــنــبع لــلــنــهــر) ,وأضــاف ان (هــنــاك ا
لــقـاءات مــســتـمــرة بـ الــعـراق ودول
ـنـبع لـلـمـيـاه وخاصـة تـركـيـا وهـناك ا
ناقشة هذه وفـد تركي سيزور العـراق 
االزمـــة). واكــد الــســـفــيــر الـــتــركي في
الـعـراق فـاحت يلـدز أن بالده سـتسـتـمر
بــالــوقــوف الى جـانـب الـعــراق بــشـأن
ياه مـياه دجـلة والـفرات وإدارة هـذه ا

بشكل صحيح.
وقـال يـلـدز في تـغريـدة عـلى تـويـتر أن
(أنـقـرة تعـد مـياه دجـلـة والفـرات مـياه
مــشــتــركــة وانــهــا لن تــخــطــو خــطـوة
شاروة ـياه دون ا واحـدة بخصوص ا
مـع الـعـراق).  وطــالـبت كـتــلـة االحـرار
الـنيابـية احلكـومة بوضع خـطة طارئة
لــتــدارك االضــرار الــتي ســتــســفــر عن

قرارات تلك الدول. 
ي في وقـال الـنـائب عـبـد الـعـزيـز الظـا
مـؤتمر مشترك إن (البالد تواجه كارثة
انــســانــيــة وبــيــئــيــة كــبــرى نــتــيــجــة
سـياسات الـبلدان اجملـاورة للعراق وال

اعـمــال الــفــحص لــكل من مــشـاريع
محطات حتويل التراث و العدالة و
الربـيع  اضـافة الى جتـهـيز مـعدات
عـلـومات ومواد االتـصـاالت ونـقل ا
وبــكــلــفــة تـصـل نــحـو 53 مــلــيـون
ـدة تـنـفـيـذ تـصل الى 450 دوالرو
يوماً لكال العقدين من تاريخ توقيع

العقد).
ــشـاريع تـعـد  الفـتـا الى ان ( هـذه ا
ـشـاربع االسـتــراتـيـجـيـة الـتي من ا
لـهــا اثــر واهـمــيـة بــالــغـ في دعم
وتعـزيز مـنظـومة الـشبـكة الـوطنـية
وتـقـلـيل حـدة مـشـكـلـة االخـتـنـاقـات
اخلاصـة فـيـهـا وزيـادة االحـمال من
جـــراء الــتـــوســعـــات الــعـــمــرانـــيــة
الــــســـكــــانــــيـــة الــــتي تــــشـــهــــدهـــا
الكــات الــفــنــيـة الــبالد)وتــواصل ا
والــهــنــدســيــة في مــديــريــة تــوزيع
كـهـربـاء واسط الـتــابـعـة لـلـمـديـريـة
الــعــامــة لــتـوزيـع كــهـربــاء الــوسط
اعمال الصيانة ومعاجلة العوارض
الـفنـيـة الـتي تـعـرضت لهـا الـشـبـكة
الــــكــــهـــربــــائــــيـــة فـي مـــحــــافــــظـــة
واسط.واضاف الـبـيـان ان (االعـمال
تـضـمـنت مـعـاجلـة الـعـارض الـفـني
ــــغـــذي عـــلـى قـــابــــلـــو 11 كي في 
الـعــروبـة مـن احملـطــة الـكــوريـة من
خالل عمل جـوين مسـتقـيم واعادته
لـــلـــعــمـل الى جـــانب اصالح قـــاطع
غـذي احلرية في دورة  11كي في) 

محـطة الـرحـمانـية 33/11 كي في ,
اضافـة الى عطل حملـولة سـعة 250
كي . فـي .عــــلى مــــغــــذي شــــظــــيف
واخـــرى عـــلى مـــغــذي اجلـــمـــعـــيــة
االولى ,فـضالً عـن رفع الـتــجـاوزات
وجبـاية اجـور الكهـرباء في مـناطق
الــعـــزيــزيــة واحلـي والــكــوت االول
والـبـشــائـر واحلي الــعـصـري وحي
ـعــلـمــ االولى ومـحــلـة الــسـراي ا
والـعـرب وحي الـزهـراء واجلـوادين
وحي اجلـــهـــاد وتـــوجـــيه انـــذارات
للـمـتـجاوزين بـعـدم تـكرار الـتـجاوز
وتسـديـد مابـذمـتهم من مـسـتحـقات
الكـات الهنـدسية ماليـة) واجنزت ا
والفـنيـة في مـديريـة تـوزيع كهـرباء
ديـالى الـتــابـعـة لـلـمــديـريـة الـعـامـة
ذكورة اعـمال نـصب محولـة سعة ا
ــعـطـوبـة في 250 كي في بـدالً من ا
مـنـطـقــة بـخـتـيــاري وكـذلك صـيـانـة
انارة الـشـارع الرئـيـسي في منـطـقة
اجلـــديــدة اضـــافـــة الى اســـتـــبــدال
محـولـة سـعة 400 كي في  بدالً من
ــــعــــطــــوبـــــة في احلي احملــــولـــــة ا
ـقـدادية الـعصـري الـتـابع لـقـضـاء ا
على مـغـذي احملـطة الـفـرنـسيـة كـما
 رفع الـتـجـاوزات احلـاصـلة عـلى
الــشـبــكـة الــكـهــربـائــيــة وتـضــمـنت
التجاوزات تبادل التغذية ب مركز
عـلمـ على ديـنة ومـنطـقـة حي ا ا
ــديــنـــة لــلــحــد من الــهــدر مــغــذي ا

الكـهربـائيـة في العـراق). مبـينا ان(
الــوزارة تـــواجه حتــديــات كـــبــيــرة
وخـــاصــة مع بـــدء فـــصل الـــصــيف
وارتـفــاع درجـات احلــرارة وازديـاد

الطلب على الطاقة الكهربائية).
الفـتـا الـى ان ( الـوزارة تـمــكـنت من
اضــافــة طـاقــات اضــافــيــة تــمـثــلت
بادخال الـوحدات التـوليديـة حملطة
ـؤمل ان بـسـمـايــة احلـراريـة ومن ا
تضيف  1000ميكاواط الى الشبكة
الـوطـنـيـة) من جـانـبه اكـد سـكـوبـار
اســـــتـــــعـــــداد بالده والـــــشـــــركــــات
االسبـانـية عـلى فـتح افاق الـتـعاون
ــــشــــتــــرك في مــــجــــال الــــطــــاقـــة ا
الكهربـائية في العـراق) على صعيد
ــديــريــة الــعــامــة مــتــصل ابــرمت ا
ـشـاريع نــقل الـطـاقـة الـكــهـربـائـيـة
عــــــقــــــدين مـع شــــــركـــــة اي بـي بي
السـويديـة لتـنفيـذ عدد من مـشاريع
ـفتاح محطـات التـحويل باسـلوب ا

اجلاهز.
 واضـاف الــبــيـان ان (الــعــقـد االول
ـواد و تـضــمن تـنـفــيـذ و جتـهــيـز ا
ـــعـــدات والـــتـــصـــامــيـم واعـــمــال ا
الـفـحص لـكل من مـشـروعي مـحـطة
احلي و كــربالء اجلـــديــدة من نــوع
شبـكـة خارجـيـة  وبـكلـفـة تصل الى
مـايــقـارب 36 مــلـيــون دوالر فــيــمـا
تضمن العقد الثـاني تنفيذ وجتهيز
ــعـــدات والــتـــصـــامــيم و ـــواد وا ا
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مالذ االم

{ الـدوحـة (أ ف ب) - جتاوز مـنظـمو
كـأس الـعـالم في قطـر الـصدمـة االولـية
الــتـي جنــمت عن أزمــة اخلــلــيج الــتي
بـدأت قبل عام وال تزال مستمرة ولكن
مــــحــــلـــلــــ يــــحـــذرون مـن أنـــهـم قـــد
يــواجـهـون أزمـات أخـرى وعـقـبـات في

طريقهم.
ويــسـعى االحتــاد الـدولي لـكــرة الـقـدم
ــنــتــخــبــات (فــيــفــا) الى زيــادة عــدد ا
ــشــاركــة فـي مــونــديـال  2022لــكــرة ا
الــــقــــدم من  32الى  ?48مــــا يــــشــــكل
تـهـديدا خلـطـة الدوحـة اسـتضـافة أول
بطولة كأس العالم في العالم العربي.
وتــعــرضت قــطــر بـالــفــعل النــتــقـادات
واسـعة بسبب مزاعم فساد وانتهاكات
حلـقوق االنسان ال سيما بالنسبة الى
مــعــامــلــة الــعــمــال االجــانب في ورش
ـنـشـآت الــتي يـتم إعـدادهـا ـالعب وا ا
لــكـــأس الــعــالم. ولــكـن الــتــرقب ســيــد
ــكن أن يـكـون ـا  ــوقف بـالــنـسـبــة  ا
أسـوأ وخصوصا بعد كأس العالم في

روسيا هذا الصيف.
تـخصص في شؤون ويـقول االسـتاذ ا
الـــريـــاضــــة في جـــامـــعـــة ســـالـــفـــورد
ون شـادويك "أعتـقد الـبـريطـانيـة سـا
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والــــضـــائــــعـــات عــــلى الــــشـــبــــكـــة
الـــــكــــهــــربـــــائــــيــــة وكـــــذلك  رفع
التـجاوزات في مـنـطقـة حي العـمال
و مصادرة االسالك مختلفة االنواع
واالحـــجــــام مع مــــتـــابـــعــــة نـــصب
قايـيس للـحد من ظـاهرة التالعب ا
الكات والتجـاوز عليـها) وتمـكنت ا
الــهـنــدسـيــة والــفـنــيـة فـي مـديــريـة
ـــعــــلــــومـــات االتــــصــــاالت ونـــقـل ا
الوسـطى التـابـعة لـدائرة الـتشـغيل
والـــــتــــحـــــكم مـن اصالح قــــابـــــلــــو
ــسـاعـد بـ مــحـطـتي االتـصـاالت ا
اجلزائر واسـكان اخلر  132كي في
. واوضح الـــبـــيـــان ان (الـــقـــابـــلـــو
تعرض لـلقطع بـسبب اعمـال احلفر
التي قـامت بهـا امانـة بغـداد  دائرة
بــلــديـــة الــرشــيــد  واجـــرت كــشــفــاً
مـوقـعــيـاً لـلــقـابـلــو وحـددت مـوقــع
القـطع احلاصــــل فيه والـبالغ  7كم
من جهة محطـة اجلزائر التـحويلية
الى جــانب ربط حــمــايــات خــطــوط
الـــــنــــــقل  132كي فـي  عن طــــــريق

ذكور). القابلو ا
ـالكـــات الـــهـــنـــدســـيـــة وتـــواصل ا
والفـنيـة في مـديريـة تـوزيع كهـرباء
الكـرخ اجلنـوبي الـتابـعـة للـمديـرية
الـعــامـة لــتـوزيع كــهـربــاء اجلـنـوب
اعمال حتـس وتطـوير الشـبكة من
أجل اسـتــقـرار الــتـيــار الـكـهــربـائي

ضمن الرقعة اجلغرافية لها.

ـــيــاه في انـــطالق الــعـــمل بــتـــخــزين ا
ألـيسـو التركي) ,مـشيرا الـى ان (اللقاء
بـحث ايـضـا جـهـود الـوزارة فـي مـسار
الــــتـــنــــســـيـق واحلـــوار مع اجلــــهـــات
اخملــتــصـة لــتــفــادي وتـقــلــيل األضـرار
ـكن أن يـحـصـل لـنـهر الـنـاجـمـة عـمـا 
ــيــاه في دجــلــة أثـــنــاء مــدة تــخــزين ا
السد) ,وتـابع البيان أنه (جرى التأكيد
عـلى أهـمـيـة العـمل احلـكـومي احلـثيث
مع تــركـيـا لـلـتـوصل إلى نـتـائج عـادلـة
ائـية تـضمن ومـنصـفـة في السـياسـة ا
ــشـتـركـة ــصـالح ا احلــقـوق وتـراعي ا
صالح وحـفظ احلياة والبيئة وتؤمّن ا

شتركة للجميع).   ا
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مـن جــهـــة اخــرى كـــشف اجلـــنــابي ان
ضـــرر الــســـد عــلى الـــعــراق ســـيــكــون
ـقــبل.وقــال اجلــنـابي خالل ــوسم ا بــا
ان ان جـلـسة تـشاوريـة عقـدت في البـر
(الــعــراق لـديه 17 مــلــيـار مــتـر مــكـعب
خـــــزين مـــــائي وبـــــالـــــتــــالـي ســــيـــــتم
اسـتــخـدامـهـا لـتـمـريـر مـوسم الـصـيف
والـزراعـة). مـؤكدا ان (الـيـسو سـيـكون
ـــقـــبل) ,وتـــابع ان ـــوسم ا ضـــرره بـــا
(الـعـراق سـيـعـمل عـلى اجـراء أتـفـاقـية
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أزمـة الـروايـة في ثـقـافـتـنــا تـخـتـلف عـنـهـا في ثـقـافـة الـغـرب! وهـذا اإلسـفـاف
الـروائي لم يـأتِ من فـراغ بل هـو انـعـكـاس النـحـطـاط الـذوق الـعـام! وإنَّ أزمة
نشـورة أخطر من أنْ تُـترك دون ربطـها بانـحطاط دور ازدياد عـدد الروايـات ا
ـتـوفى 470  . وآهٍ لـو عَـلِمَ الـقـاضي اجلـرجـاني ا الـنشـر وفـسـاد ذوق الـقـار
مـتنع- سـيُبتـذل إلى هذه الـدرجة لَمَـا عنونَ للـهجرة أنَّ مـصطـلحه- السـهل ا
ـتـنبي مـتـنع من شـعر الـبـحتـري) من كـتـابه (الوسـاطـة ب ا فصالً (الـسـهل ا

متنع! وخصومه)! لم تبقَ رواية لم توصف لغتها بالسهل ا
اكتب رواية وإنْ كانت تافهة وإْن لم تخلُ صفحة من األخطاء األدبية والنحوية
الفـاضحة فاألدب الـرفيع ال يعتـرف باإلمالء وال النحـو! هذه فصاحـة العاميَّة!
! اكتب روايـة تنفتحُ أو العـاميَّة الفـصيحـة! إنَّهُ خطأ مـقصود للـتهكم بـالنحـوي
ـغـلقـة. ادفع بسـخاء إلى دار نـشـر مشـهورة اسـتأجـر نويـقداً أو لك األبواب ا
. قــد يـكــون االســتـئــجــار بــاجملـان الخــتالف اجلــنس وشــيـوع مــراهــقـة اثـنــ

الشيخوخة.
اً من ــاذا ال تـكـتــبـ روايــة? هـا أنتِ تــرينَ كلُّ مَنْ تــكـتب روايــة تـصـيـب حـظـَّ
الشـهرة وتـتصـدَّر قوائم الـدعوة إلى مهـرجانـات الثـقافـة واألدب. ادفعي ألحد
السـفراء أو ملحق ثقـافي من مرشحي الكـيانات السـياسية احلاكـمة ليقيم لكِ
ـغـرب أو الـسودان ودرع مـهـرجـانـاً ثقـافـيـاً بـاسمكِ الـكـبـيـر في إحـدى قرى ا
ية صنع في الص لن يُكـلفَ أكثر من عشرين دوالر! وبقفزة أفضل روايـة عا
صغـيرة تسرق من قوت الشـعب مقعداً في مجلس النـواب العراقي أو حقيبة
! عجب وزارية! تـساهلي مع بعض مراهقي الشيخوخة ليكون لكِ جيش من ا
ستؤرَّخ بكِ الرواية العراقية فيقولون أدب فالنة وما قبلَ أدب فالنة الروائية! 
نحنُ بـحاجةٍ إلى ثربـانتس ليتـهكَّم بهذا الـكم من أدب الفروسيـة احلديث! نعلمُ
أنَّ روايـةً عـظـيـمة مـثل يـولـيـسيـس أو قصـر كـافـكـا أو محـاكـمـته أو حـتى مدام
ها لم تُـكتب بشـرط أعضاء جلـنة التـحكيم بوفـاري ما كانت لـتفوز بـجائزة ألنـَّ
يـة الـذين بالـتـأكيـد ال يـجدون وقـتاً كـافـياً لـقـراءة النـصوص الـتـقلـيـدية األكـاد
اخلالـدة وال حـتى نـصفـهـا ولم تُكـتب بـشـرط السـوق وال كـان هـدفهـا حتـقيق
ـبـيـعـات فـور صـدورهـا عـنـدنـا. ونـعـلمُ أيـضـاً أنَّ روائـيـة مـثل غـيـرترود أعـلى ا

شتاين لم تنل حظَّها من الشهرة واالنتشار
حيث أنـني أقـصـد روايةً عـظـيـمة وال أقـصـد التـمـاثل حـدَّ التـطـابق بل أقـصد

اختراع عالمٍ موازٍ بأسلوب لم يُسبق إليه.
الحم في الـتاريخ القـد قد أسهمت في تـكوين العقل إذا كانـت األساطير وا
البـشري القد فإنَّ الرواية احلديثة باعتبارها درساً حضارياً ثقافياً لها دور
كبـير في تغـذية العـقل البـشري احلديث بـفك الشفـرات ومنحه خـبرات معـرفية
كن لروائي مُقلد متـراكمة. فضالً عن أنَّ الفن الروائي يتطوَّر بـاستمرار وال 
ترويج خـدعه الرخيصـة الزائفة فـترةً طويـلة. الروائي التـقليدي يـبحث عن ناقد
تدحُ نـصوصه ويُعلي من شأنها وسيكون من تقـليدي ألنَّهُ يُحِبُّ النقد الذي 
بـهج مقـارنتـها بـنصوص خـالدة كـما يُـحِبُّ أنْ يفـعلَ أحد أصـدقائي بروائي ا
محـلي يذكر اسمه في الـعنوان مع ماركيـز وبورخس. الروائي العـاقل يسيطر
على الـغريزة التي تدفعه إلى االنتـهاء من الكتابة ويعـقلن رغبته اجلامحة التي
تـدفــعه إلى اإلسـراع في نـشــر الـتـفـاهــات الـتي جتـعــله مـحال لـلــسـخـريـة ألنَّ
ـتـخـمـة بـكل شيء إال األدب فـضالً عن غـفالت الـروائي ـتـعـجـلـة ا الـروايات ا
التي تـؤذي القـار ومهـما كـانت في الروايـة نقـاط مضـيئـة فإنَّ األخـطاء فقط
هي الـتي تـعـلق في الـذهن! ولـكل روائي جـانبُ يـتـمـيـز به غـوغـول الـسـاخر ال
كن أنْ يـكون تولستوي الواقعي. وواقعيـة ستاندال التحليلية
لـة وقدرتـهـما ـتـخيـَّ تخـتـلف عن واقـعيـة فـيكـتـور هوغـو ا
على اخـتراع الشخصيـات وحتريكها بقـوة عفوية تُعطل
ارتـياب القار وتشركه في الـوقائع واألحداث لتكشف

جانباً من الذاكرة اجلمعية جملتمعٍ ما.

ــكن ان نـفــسـر قــرارات قـطـع مـجـرى
االنــهـار الــتي تـصـب في الـعــراق عـبـر
بـناء السدود او النـواظم بأنها احادية

من طرف واحد). 
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وعـلقت أمـانة بـغدادعـلى موضوع شح
ـيــاه الـتي تـشـهـدهـا الـعـاصـمـة بـعـد ا
ــيــاه في نــهــر انــخــفــاض مــنــســوب ا
دجـلة.وأكـدت أالميـنة ذكـرى علوش في
بـيـان امس ان (جمـيع مـشاريع االمـانة
اء الـصافي تعمل بـشكل جيد إلنـتاج ا
وهــنــاك تــعـاونــا مع وزارة الــكــهــربـاء
ــبــرمج), الســتــثــنـــائــهــا من الــقــطع ا

ياه الذي حدث في وأضـافت ان (شح ا
ـنـاطـق سـببـهـا الـتـجـاوز عـلى بـعض ا
اخلـــطـــوط والـــشـــبـــكــات وان مـالكــات
االمـانـة تنـفذ حـمالت مكـثفـة الزالتـها).
وتــظــاهــر نــاشــطــون ومــواطــنــون في
الـسليـمانية إحـتجاجـا على قطع ايران
تـــدفق مـــيـــاه نـــهـــر الــزاب الـى اقــلـــيم
كــردســتــان  ,مــطــالـبــ طــهـران بــعـدم
يـاه كسالح سـياسي إسـتـخدام ورقـة ا
ضـد العـراق واالقليم. وحـذر خبراء من
خــطـورة الــسـد الــتــركي عـلى الــزراعـة
والـواقع البـيئي فـي العراق.وقـالوا انه
لء السد (فـور بدء احلكـومة التركـية 

الــواقع عــلى نـهــر دجــلـة وقــطع إيـران
لـتدفق ميـاه نهر الـزاب األسفل باجتاه
أطــــراف قـــضـــاء قــــلـــعــــة دزة شـــمـــال
الـسـليـمانـية انـخـفضت حـصة الـعراق
احلــالـــيــة من مــيــاه دجــلــة من 20.95
مـلـيـار مـتـر مـكـعب في الـسـنة إلى 9.5
مـلـيـارات متـر مـكعـب أي ما يـزيـد على
الـــــــنـــــــصف) ,الفـــــتــــ الـى ان (هــــذا
الـــتـــخـــفــــيض ســـيـــؤدي إلى جـــفـــاف
وتــصــحـر أكــثـر من 7 مالي دو من
األراضـي الــــزراعــــيــــة في مــــخــــتــــلف
ر بها نهر احملـافظات العراقيـة التي 

دجلة). 

كـيـو" تـبث مـحـتـوى قنـواتـهـا بـطـريـقة
غير مشروعة.

وتـــمـــلـك شـــبـــكـــة "بي إن ســـبـــورتس"
الـقـطريـة حقـوق بث كأس الـعالم بـكرة
الـقدم  2018الـتي تـنطـلق مـنافـساتـها
بعد أسبوع وستبث كافة مبارياتها
الـ 64فـي الـــشــرق االوسـط واالمــارات

ضمنا.

مقتدى الصدر
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منـح زعيم الـتـيـار الصـدري مـقـتدى
الصدر احلكومة بضعة ايام  إلنهاء
ــاء والـكــهـربـاء  مــتـوعـدا أزمـتي ا
بــارجـــاع احلق  فـــيــمـــا اشــار الى
وجود جـهد لالنـتقـام من العـراقي
بــــــعــــــد انــــــتــــــصــــــار االصـالح في
االنـــتـــخـــابـــات. وقـــال الـــصـــدر في
تغـريـدة عـلى موقع تـويـتـرامس (ما
انــا ومـــا قـــدري ومــا خـــطــري  كي
يدفع العـراق والعـراقيون ضـريبتي
? انـــا من يـــذود عـــنـــهم ويـــضـــحي
بالغـالي والنـفيس من اجـلهم  فاذا
كـــان انـــتــصـــارنـــا (ال الـــصــدر) او
انتصار االصالح بداية لالنتقام من
العراق والعراقـي فأنني سوف لن


