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 بغداد/ فرا�س عدنان

اأك���دت وزارة ال�سح���ة، اأم����س ال�سب���ت، ع���دم 
ت�سجي���ل م�ساعفات خطرية ومتو�سطة نتيجة 
ا�ستخدام لقاح ا�سرتازين���كا امل�ساد لفايرو�س 
كورون���ا، م�س���رية اإىل اأن جرعاته فّعالة واآمنة 
جتاه كبار ال�سن، مبينة اأن جميع ما اأثري حول 

هذا اللقاح غري �سحيح.
ياأت���ي ذل���ك يف وق���ت، اأف���ادت جلن���ة ال�س���حة 
الع���راق  ب���اأن  الن���واب  جمل����س  يف  والبيئ���ة 
يحت���ل املرتبة 28 عل���ى ال�س���عيد العاملي لعدد 
الإ�سابات بكورونا، وراأت اأن ا�ستمرار توزيع 
اللق���اح من �س���اأنه اأن يقلل انت�س���ار الفايرو�س 

ويك�سر �سدته.
ويق���ول املتحدث با�س���م الوزارة �س���يف البدر، 
يف حدي���ث اإىل )امل���دى(، اإن "القاع���دة العامة 
لأي عالج اأو لقاح هو ح�سول اأعرا�س جانبية 
لكل ن�سبة قد ت�س���ل اإىل واحد بالألف اأو املائة 

األف اأو املليون".

واأ�س���اف البدر، اأن "الوقائع يف العراق وبعد 
اأي���ام م���ن تلق���ي العدي���د م���ن املواطن���ن لقاح 
ا�س���رتازنيكا امل�س���اد لكورونا، فاأنه مل ت�سجل 
م�س���اعفات  اأو  جانبي���ة  اأعرا����س  اأي  لدين���ا 

خطرية اأو حتى متو�سطة".
واأ�سار املتحدث با�س���م وزارة ال�سحة، اإىل اأن 
"جمي���ع ما اأثري حول اللقاح مت نفيه من قبل 
الوزارة، وهو ذات املوقف ال�سادر عن منظمة 

ال�سحة العاملية".
و�س���دد البدر، على اأن "و�سائل الإعالم املحلية 
والعاملي���ة لديها توا�س���ل مبا�س���ر م���ع املنظمة 
الدولي���ة، وكذل���ك اخلرباء يف وزارة ال�س���حة 
لالطالع على كامل تفا�س���يل تطعيم املواطنن 

باللقاح".
واأورد، اأن "الأولوي���ة لتوزي���ع اللقاح���ات هي 
ذاتها التي مت حتديدها من قبل، باأن ت�س���تهدف 
الق���وات الأمني���ة وامل���الكات الطبي���ة وفئ���ات 
الإعالمي���ن  اإىل  اإ�س���افة  الع���ايل،  الختط���ار 

والعاملن يف املنافذ احلدودية".
يوا�سل، اأن "كل �سخ�س اأجتاز عمره 18 عامًا 
ميكن اأن يتوجه اإىل املراكز ال�سحية الر�سمية 
لأخذ اللقاح"، م�س���تدركًا بالق���ول اإن "الرتكيز 
كما هو مع���روف على الفئ���ات التي تعاين من 
اأمرا����س مزمن���ة ك���ون اإ�س���ابتهم بالفايرو�س 
تكون اأكرث �س���دة من غريهم، وهم معر�س���ون 
للم�س���اعفات جراء الفايرو�س وبالتايل يجب 

حت�سينهم باللقاح".

ودعا البدر، "املواطنن اإىل تكثيف الت�س���جيل 
ع���رب الو�س���ائل اللكرتوني���ة الت���ي مت الإعالن 

عنها، لغر�س احل�سول على اللقاح".
للجمي���ع  وفّع���ال  اآم���ن  "اللق���اح  اأن  واأردف، 
خ�سو�س���ًا كبار ال�سن، الذين لهم الأولوية كما 
اأكدنا يف ت�سريحات �سحفية عديدة، بو�سفهم 

يندرجون �سمن فئات الأختطار العايل".
وم�س���ى البدر، اإىل اأن "مو�س���وع اتخاذ قرار 
تخفيف���ه  اأو  اجلزئ���ي  اأو  ال�س���امل  باحلظ���ر 
حم�سور بيد اللجنة العليا لل�سحة وال�سالمة، 
يف �س���وء امل�س���تجدات الت���ي يرفعه���ا وزي���ر 
ال�س���حة، ويتم الإعالن عن اأي قرارات جديدة 
ب�س���كل ر�س���مي م���ن خ���الل املكت���ب الإعالم���ي 

لرئي�س احلكومة".
م���ن جانبه، ذكر ع�س���و جلنة ال�س���حة والبيئة 
يف جمل�س النواب ح�س���ن خالطي يف ت�سريح 
اإىل )امل���دى(، اأن "الع���راق يحت���ل املرتب���ة 28 

عامليًا يف عدد الإ�سابات بفايرو�س كورونا".
واأ�س���اف خالط���ي، اأن "ت�س���جيل مع���دلت من 

 6000 اإىل   5000 ب���ن  ي���رتاوح  الإ�س���ابات 
يومي���ًا ه���ي نتيجة طبيعي���ة، كون الع���راق قد 
دخ���ل املوج���ة الثاني���ة، م���ع انت�س���ار ال�س���اللة 
اجلدي���دة بعدواه���ا ال�س���ديدة و�س���رعتها على 
النتق���ال". ولف���ت، اإىل اأن "دخ���ول اللقاحات 
عل���ى خ���ط الوقاي���ة �س���يكون عامال كب���ريا من 
�ساأنه اأن ي�س���هم بنحو وا�سح يف ك�سر �سل�سلة 
النتق���ال وتقلي���ل الع���دوى، وهو م���ا ناأمل به 

خالل امل�ستقبل القريب".
وي���رى خالط���ي، اأن "اإقب���ال املواطن���ن عل���ى 
لقاح ا�س���رتازنيكا ما زال ن�سبيًا، بعد اأن دخلت 
الدفع���ات الأوىل من���ه، ونتمنى اأن يت�س���اعف 

عدد الذين يتم تطعيمهم يف الأيام املقبلة".
وانته���ى خالط���ي، اإىل اأن "جمي���ع املوؤ�س���رات 
ت���دل عل���ى اأن ه���ذه اللقاح���ات اآمن���ة وفّعال���ة، 
وينبغ���ي عل���ى املواطن���ن تلقيه���ا باعتباره���ا 
جزءا من و�سائل احلماية والوقاية اإ�سافة اإىل 
ا�س���تمرارهم على ارتداء الكمامات وا�ستخدام 

اأدوات التعقيم وبنحو م�ستمر".
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 بغداد/ املدى

تتوقع اطراف �سيا�س���ية وقانونية اإرجاء 
النتخابات الربملانية املقررة يف العا�س���ر 
من �س���هر ت�س���رين الول املقبل اإىل موعد 

جديد.
وتلف���ت اإىل ان الد�س���تور خ���ول رئي����س 
جمل����س  م���ع  وبالت�س���اور  اجلمهوري���ة 
موع���د  حتدي���د  النتخاب���ات  مفو�س���ية 

القرتاع بعد حل ال�سلطة الت�سريعية.

وتن����س املادة 64/ ثانيًا من الد�س���تور:-  
ح���ل  عن���د  اجلمهوري���ة،  رئي����س  يدع���و 
جمل����س الن���واب، اإىل انتخاباٍت عامة يف 
البالد خالل مدٍة اأق�س���اها �ستون يومًا من 
تاريخ احل���ل، ويعد جمل����س الوزراء يف 
هذه احلالة ُم�س���تقياًل، ويوا�سل ت�سريف 

الأمور اليومية.
ويق���ول يونادم كنا، رئي�س كتلة الرافدين 
ان  ل�)امل���دى(  ت�س���ريح  يف  الربملاني���ة 
الن���واب ربط قرار حل نف�س���ه  "جمل����س 

باإ�س���دار  اجلمهوري���ة  رئي����س  باإل���زام 
مر�س���وم جمه���وري لإج���راء النتخابات 
املبك���رة يف العا�س���ر م���ن �س���هر ت�س���رين 
الول املقب���ل"، لفت���ا اإىل اأن "هذا اللزام 
ياأت���ي لتجنب ح���دوث اي ف���راغ او غياب 

لل�سلطتن التنفيذية والرقابية".
وبن���اًء عل���ى طل���ب مق���دم م���ن 172 نائبا 
�س���ّوت جمل�س النواب يف جل�س���ته التي 
عقدت الربعاء املا�س���ي على حّل املجل�س 
يف تاري���خ 7 ت�س���رين الأول 2021 عل���ى 

اأن جت���رى النتخاب���ات يف موعده���ا 10 
ت�سرين الأول 2021.

وتن�س امل���ادة )64/اأوًل( من الد�س���تور: 
ُيحل جمل�س الن���واب، بالأغلبي���ة املطلقة 
لع���دد اأع�س���ائه، بن���اًء على طل���ٍب من ثلث 
اأع�س���ائه، اأو طل���ٍب م���ن رئي����س جمل����س 
ال���وزراء ومبوافقة رئي����س اجلمهورية، 
ول يج���وز ح���ل املجل����س يف اأثن���اء م���دة 

ا�ستجواب رئي�س جمل�س الوزراء.
 التفا�صيل �س2

الد�صتور اأتاح ال�صالحية لرئي�س الجمهورية والمفو�صية ح�صراً

 بغداد/ متيم احل�صن

مع ت�ساعد حماولت ال�سلطات املحلية يف الب�سرة 
لل�س���يطرة على النزاعات الع�سائرية تتدخل بع�س 

الف�سائل حلماية جناة وتهريب اآخرين.
وقالت القيادة الع�س���كرية يف الب�س���رة، ام�س، ان 
ه���روب بع�س "القتل���ة واملجرمن" م���ن املدينة ل 

يعني اأن يفلتوا من "العقاب واملطاردة".
النزاع���ات  �س���حايا  ع���دد  بالتحدي���د  يع���رف  ول 
الع�سائرية التي بداأت تتزايد بعد عام 2003، لكن 
يف املتو�سط هناك قتيلن على القل يف كل نزاع.

حت���دث  الب�س���رة  يف  حمل���ي  م�س���وؤول  ويق���در 

كل  واح���د  ع�س���ائري  ن���زاع  "ح���دوث  ل�)امل���دى(: 
ا�س���بوع، وقتيالن على القل ي�سقطان يف كل نزاع 

اىل جانب ع�سرات ال�سابات".
واآخ���ر اح�س���ائيات ظهرت من جهات غري ر�س���مية 
يف الب�س���رة، كان���ت يف 2019، واظهرت �س���قوط 
نح���و 500 �س���خ�س بن قتيل وجريح ب�س���بب تلك 

النزاعات.
وه���وؤلء توزعوا بنحو 113 قتيال واأكرث من 440 
م�س���ابا، بينهم اط���راف النزاع واآخرين ت�س���ادف 

مرورهم اأثناء املواجهات.
واحيانا متتد النزاعات لعدة ايام وتغلق �س���وارع 

رئي�سة، حيث ت�ستخدم ا�سلحة ثقيلة وهاونات.
وكان جمل�س الق�س���اء الأعل���ى قد اعترب يف 2018 

الإرهابية. اجلرائم  الع�سائرية" من  "الدَكات 
ولأب�س���ط ال�س���باب ت�س���هر ع�س���ائر يف الب�س���رة 
ا�س���لحتها، منها املتو�س���طة، لف����س النزاعات التي 
حتدث احيانا ب�س���بب خالف على نتيجة لعبة كرة 

القدم او �سرقة ما�سية.
لكن امل�س���وؤول املحلي الذي طلب عدم ن�س���ر ا�س���مه 
قال ان "هذه ال�س���باب هي غالف لل�سبب احلقيقي 
وراء ال�س���راع وه���و جت���ارة املخ���درات وتهريب 

النفط".
 التفا�صيل �س3 

"ملي�صيات الب�صرة" تعقد �صفقات 
للتجارة بالمخدرات وتهريب المجرمين

 خا�س/ املدى

ك�س���فت اللجن���ة القانوني���ة يف جمل�س 
الن���واب، اأم����س ال�س���بت، ع���ن حقيق���ة 
املرك���زي  البن���ك  ا�س���تجواب حماف���ظ 
م�س���طفى الكّت���اب ووزي���ر املالية علي 
اإىل  م�س���رية  ع���الوي،  الأم���ري  عب���د 
وف���ق  امل�س���اءلة  تك���ون  اأن  �س���رورة 
ع���ن  وبعي���دة  الد�س���تورية  املعاي���ري 

ال�ستهداف ال�سيا�سي.
وقال ع�سو اللجنة، النائب يونادم كنا 

يف ت�س���ريح اإىل )املدى(، اإن "جمل�س 
النواب م�س���تمر يف اأداء مهامه بجميع 
لغاي���ة  الد�س���تورية  الخت�سا�س���ات 
ال�س���ابع من �سهر ت�سرين الأول املقبل، 
وه���و املوعد املحدد حل���ل املجل�س قبل 

ثالثة اأيام من النتخابات املبكرة".
واأ�س���اف كنا، اأن "ملفًا كاماًل موجودًا 
ا�س���تجواب  يخ����س  الربمل���ان  داخ���ل 
م�س���طفى  املرك���زي  البن���ك  حماف���ظ 
الكّت���اب، وق���د يط���رح ب�س���كل ر�س���مي 

خالل الأيام اأو الأ�سابيع املقبلة".

ا�س���تجواب  "مل���ف  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
وزي���ر املالي���ة علي عب���د الأمري عالوي 
خ�سو�س���ًا  الآن،  لغاي���ة  ين�س���ج  مل 
يتحم���ل  ل  ال�س���ابق  الإخف���اق  واأن 

م�سوؤوليته".
وا�س���تبعد كن���ا، اأن "يت���م اللج���وء اإىل 
ا�ستجواب عالوي، كونه غري م�سوؤول 
عن تغيري �س���عر �سرف الدولر مقارنة 
م���ن  ه���و  اأمن���ا  العراق���ي،  بالدين���ار 

اخت�سا�س البنك املركزي العراقي".
و�س���دد كن���ا، عل���ى "وج���وب اأن تكون 

عملي���ات ال�س���تجواب وامل�س���اءلة يف 
جمل�س النواب للم�سوؤولن التنفيذين 
عل���ى النح���و الد�س���توري والقان���وين 
ال�س���حيح، م���ع �س���رورة البتعاد عن 

ال�ستهداف ال�سيا�سي".
وكان حتال���ف عراقي���ون بزعامة عمار 
احلكيم قد طال���ب بتحديد موعد جديد 
ل�س���تجواب حماف���ظ البن���ك املركزي، 
بعد ف�س���ل عقد جل�سة �سابقة خ�س�ست 
اكتم���ال  ع���دم  ب�س���بب  الغر����س  له���ذا 

الن�ساب يف جمل�س النواب.

الأمانة ت�ستغل اأيام احلظر يف �سيانة الطرق ... عد�سة : حممود روؤوف

قيادة العمليات تتوعد مبالحقة مثريي النزاعات الع�صائرية 

 خا�س/ املدى

اتهم���ت نائب���ة ع���ن �س���نجار، اأم�س ال�س���بت، "قوات غ���ري ر�س���مية" باإحداث 
ا�س���طرابات اأمني���ة يف الق�س���اء، وحتدث���ت ع���ن ع���ودة عك�س���ية للنازح���ن 
ح�س���لت موؤخرًا باجت���اه املخيمات. وقالت النائبة خال���دة خليل، يف حديث 
اإىل )امل���دى(، اإن "اجلمي���ع يع���ول على اتفاق �س���نجار املوق���ع بن احلكومة 

الحتادية واإقليم كرد�ستان، باأنه �سيحافظ على ال�ستقرار داخل الق�ساء".
واأ�سافت خليل، اأن "اخراج القوات غري الر�سمية من الق�ساء يعد واحدًا من 
البنود املهمة اأي�س���ًا، لكن لالأ�سف ل توجد خطوات فعلية حقيقية على اأر�س 
الواق���ع بهذا ال�س���اأن". ولفت���ت، اإىل اأن "تلك القوات، التي هي غري م�س���جلة 
يف وزارت���ي الدفاع اأو الداخلية اأو تابعة بنحو ر�س���مي للحكومة الحتادية 
اأو اإقليم كرد�س���تان، ما زالت موجودة وه���ي التي تعيق عودة النازحن اإىل 
الق�س���اء".  واأوردت خليل، اأن "عودة عك�س���ية للنازح���ن اإىل املخيمات مرة 

اأخرى قد ح�سلت؛ ب�سبب تلك القوات وما تتحمله من خروق اأمنية".
و�س���ددت خلي���ل، عل���ى اأن "اأه���ايل �س���نجار يطالب���ون بتطبي���ق اأول بند من 
التف���اق املتعل���ق باجلان���ب الأمن���ي، ومن ث���م البن���ود الأخرى تاأت���ي لحقًا 
املت�س���منة الإدارة وتوفري اخلدمات". وكانت قيادة العمليات امل�س���رتكة قد 
اأك���دت يف 25 م���ن اآذار 2021، اأن اتفاقية �س���نجار ب���ن احلكومة الحتادية 

وحكومة اإقليم كرد�ستان دخلت حيز التنفيذ بتطبيق كافة بنودها.

نائبة عن �صنجار: قوات غير 
ر�صمية تعيق عودة النازحين 

اإلى الق�صاء

 تاأجيل متوقع لالنتخابات املبكرة بعيدًا 
عن �صغوط جمل�س النواب

العراق يحتل املرتبة 28 بعدد الإ�صابات عامليًا

5
الك�صف عن حقيقة ا�صتجواب حمافظ البنك ووزير املالية ب�صبب "الدوالر"

اآ�صيا�صيل تبادر ببناء 
حلول رقمية تخدم 

احلوكمة الإلكرتونية

اأو متو�صتتطة للقتتاح ا�صتترازنيكا ال�صتتحة: مل ن�صتتجل م�صتتاعفات خطتترة 

 بغداد/ ح�صني حامت

�س���جلت موازنة 2021 ارقام���ا متفاوتة يف 
ملف تخ�سي�سات املحافظات مثال موازنات 
نينوى و�س���الح الدين والنبار بلغت 287 
مليار دينار مقابل موازنة دياىل التي بلغت 
867 مليار دينار. ورغم ان القانون �س���جل 
زيادة ن�س���بة ال�س���تثمار، اإل ان���ه يفتقر اىل 
ما و�س���فه املخت�س���ون ب�"برامج القت�س���اد 

الحتجاج���ات  ع���ودة  ورجح���وا  والداء" 
اىل ال�س���وارع ب�س���بب التق�س���يمات املالي���ة 
التي اقرت يف الت�سريع. ويقول النائب عن 
كتلة الحتاد ال�س���المي الكرد�ستاين جمال 
كوج���ر يف حديث ل�)امل���دى( اإن "املوازنة مل 
تخ�سع لية معايري اقت�س���ادية ت�ستند على 
�س���وء ن�س���بة ال�س���كان وحج���م التدم���ري او 
ن�سبة الفقر يف املحافظات". وي�سري كوجر 
وهو ع�س���و يف اللجنة املالي���ة النيابية اىل 

اأن "موازن���ة حمافظ���ات املو�س���ل و�س���الح 
الدي���ن والنب���ار بلغ���ت نح���و رب���ع موازنة 
دي���اىل، ف�س���ال ع���ن ان موازن���ة باب���ل تزيد 
ع���ن تلك املحافظ���ات". وبلغت ح�س���ة اقليم 
كرد�س���تان 10.9 تريلي���ون دين���ار، وبغداد 
3.2 تريلي���ون دينار، ام���ا ذي قار فقد بلغت 
1.3 تريلي���ون دين���ار، بينم���ا بلغت ح�س���ة 

بابل 1.1 تريليون دينار.
 التفا�صيل �س3 

موازنات املحافظات متفاوتة: نينوى و�صالح الدين واالأنبار 
ت�صلمت ربع اأموال دياىل!



 متابعة/ املدى

اأك���د املتح���دث با�س���م وزارة الكهرب���اء 
اأن  ال�س���بت،  ام����س  مو�س���ى،  اأحم���د 
الربط الكهربائي م���ع اخلليج والأردن 
مبراحل���ه الأوىل ولن يغني العراق عن 
ال�س���تمرار ب�س���راء الطاقة الكهربائية 
من اإيران ل�سد حاجة البالد من الطاقة.
لوكال���ة  ت�سري���ح  يف  مو�س���ى،  وق���ال 
)�سبوتني���ك( ح���ول م���ا اإذا كان الرب���ط 
الكهربائ���ي م���ع اخللي���ج وم���ع الأردن 
�سيو�س���ل العراق اإىل اكتف���اء ذاتي من 
الطاق���ة الكهربائي���ة: "ل بالتاأكي���د ل���ن 
تنتفي احلاج���ة لأن الكالم عن ا�سترياد 
500 ميغاوات كمرحلة اأوىل من الربط 
اخلليجي و150 ميغ���اوات من اململكة 
الأردنية ل ي�سد حاجة العراق للطاقة".

واأ�ساف املتحدث با�سم وزارة الكهرباء 
العراقية: "لكن وزارة الكهرباء ما�سية 
وباإن�س���اء  التحتي���ة  بناه���ا  بتدعي���م 
حمط���ات اإنتاجي���ة وتدعي���م ال�سيان���ة 
اأن:  اإىل  مو�س���ى  ولف���ت  الدوري���ة". 
"العراق اأجنز 81 % من اجلزء املتعلق 
ب���ه فيما يخ����س الرب���ط الكهربائي مع 
دول اخللي���ج، اأم���ا م�س���روع الربط مع 
الأردن حالي���ا يف طور م�س���ح م�سارات 
اخلط���وط وفح����س الرتب���ة للتاأكد من 

خلوها من املخلفات الع�سكرية".
ويخطط العراق ل�سترياد الكهرباء من 
جمل����س التعاون اخلليج���ي املكون من 
�ست���ة اأع�ساء، ويفك���ر اأي�سا يف تطوير 
ال�سم�سي���ة للم�ساعدة  م�ساريع للطاق���ة 

يف �سد نق�س الطاقة.
وح�سبما اأورد موقع "اإ�س بي غلوبل"، 
يح���اول الع���راق تقلي���ل اعتم���اده على 

الإيراني���ة  والكهرب���اء  الغ���از  واردات 
اأمريكي���ة  ل�سغ���وط  يتعر����س  حي���ث 
متزاي���دة. فمن���ذ اأن فر�س���ت الولي���ات 
املتح���دة عقوب���ات عل���ى قط���اع الطاقة 
يف طه���ران يف 2018، يتلق���ى العراق 
ملوا�سل���ة  وا�سنط���ن  م���ن  اإعف���اءات 

ا�سترياد الطاقة من اإيران.
الربع���اء  حكوم���ي،  م�س���در  وك�س���ف 
املا�س���ي، عن متديد اأم���ريكا ا�ستثنائها 
ب�س���اأن ا�ست���رياد الكهرب���اء اإىل العراق 
م���ن  اإي���ران وتاأم���ن احتياجات���ه  م���ن 

الطاقة الكهربائية، ملدة 4 اأ�سهر.
واأ�س���ار امل�س���در، اإىل اأن "ه���ذا الوقت 
امل�سم���وح بال�ستثن���اء غ���ري كاف ب���كل 
تاأكيد، وناأم���ل اأن ت�ستمر وا�سنطن يف 

جتدي���د ال�ستثناء حلن متك���ن العراق 
من العتماد على اإنتاجه".

ه امل�س���در اإىل اأن "ب���الده تعم���ل  ون���َوّ
ج���ادة على حتقيق الكتف���اء الذاتي من 
الكهرب���اء" الأمر الذي ي���راه املراقبون 

بعيد املنال يف الفرتة القريبة.
ُيذك���ر اأن الع���راق ي�ستورد م���ن اإيران، 
ثلث احتياجات���ه ال�ستهالكية من الغاز 
والكهرب���اء، ويع���ود ال�سب���ب يف ذل���ك 
اإىل تهال���ك البن���ى التحتي���ة يف العراق 
بفعل احل���رب والقدم، الأمر الذي جعل 
الع���راق غري قادر عل���ى الكتف���اء ذاتيًا 
وتوف���ري احتياجات 40 ملي���ون ن�سمة 

ي�سكنون يف العراق.
القت�س���اد  ه�سا�س���ة  اأم���ريكا  ت�ستغ���ل 

الع���راق  عل���ى  ت�سغ���ط  ك���ي  العراق���ي 
الإ�سالمي���ة  اجلمهوري���ة  ع���ن  ليبتع���د 
الإيرانية، لوق���ف التقارب امل�ستمر بن 

البلدين.
معه���د  يف  العراق���ي  الباح���ث  ويق���ول 
يف  والدولي���ة  الإقليمي���ة  الدرا�س���ات 
لوكال���ة  طبقجل���ي  اأحم���د  ال�سليماني���ة 
)فران����س بر����س(: كلم���ا تقل�س���ت مدة 
ال�ستثناء، كلما اأ�سبحنا اأقل قدرة على 

حتمل نتيجة اأي خطاأ نرتكبه.
اجلمهوري���ة  اأن  للعي���ان  ويت�س���ح 
�سيا�س���ي  نف���وذ  لديه���ا  الإ�سالمي���ة 
وع�سك���ري يف الع���راق، بينم���ا مت�س���ك 
اأم���ريكا بورق���ة القت�س���اد لقط���ع هذه 

العالقة.
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 بغداد/ المدى

تت�قع اطراف �سيا�سية 
وقان�نية ارجاء 

االنتخابات البرلمانية 
المقررة في العا�سر من 

�سهر ت�سرين االول المقبل 
اإلى م�عد جديد.

وتلفت اإلى ان الد�ست�ر 
خ�ل رئي�س الجمه�رية 

وبالت�ساور مع مجل�س 
مف��سية االنتخابات 

تحديد م�عد االقتراع 
بعد حل ال�سلطة 

الت�سريعية.

وتن�س المادة 64/ ثانيًا من الد�ستور:-  
ح���ل  عن���د  الجمهوري���ة،  رئي����س  يدع���و 
مجل�س الن���واب، اإلى انتخاباٍت عامة في 
البالد خالل مدٍة اأق�ساها �ستون يومًا من 
تاريخ الحل، ويع���د مجل�س الوزراء في 
هذه الحالة ُم�ستقياًل، ويوا�سل ت�سريف 

الأمور اليومية.
ويقول يونادم كنا، رئي�س كتلة الرافدين 
البرلماني���ة ف���ي ت�سري���ح ل�)الم���دى( ان 
ق���رار حل نف�سه  النواب ربط  "مجل����س 
باإ�س���دار  الجمهوري���ة  رئي����س  باإل���زام 
مر�سوم جمه���وري لإج���راء النتخابات 
المبك���رة ف���ي العا�س���ر من �سه���ر ت�سرين 
الول المقبل"، لفتا اإلى اأن "هذا اللزام 
ياأت���ي لتجنب حدوث اي ف���راغ او غياب 

لل�سلطتين التنفيذية والرقابية".
وبن���اًء عل���ى طلب مق���دم م���ن 172 نائبا 
جل�ست���ه  ف���ي  الن���واب  مجل����س  �س���ّوت 
التي عق���دت الربعاء الما�س���ي على حّل 
المجل����س ف���ي تاري���خ 7 ت�سري���ن الأول 

2021 عل���ى اأن تج���رى النتخاب���ات في 
موعدها 10 ت�سرين الأول 2021.

وي�سيف كن���ا اأن "مفو�سية النتخابات 
م�ستمرة بتنفيذ �سل�سل���ة من الجراءات 
اللوج�ستي���ة والفني���ة لاللت���زام بموع���د 
النتخاب���ات المبك���رة الت���ي اعل���ن عنها 
في وقت �ساب���ق"، م�سيفا "اإننا نتخوف 
من الظ���روف المنية التي قد توؤدي اإلى 

تاأجيل النتخابات".
وتن�س المادة )64/اأوًل( من الد�ستور: 
ُيحل مجل�س النواب، بالأغلبية المطلقة 
لع���دد اأع�سائ���ه، بناًء على طل���ٍب من ثلث 
اأع�سائ���ه، اأو طل���ٍب م���ن رئي����س مجل�س 
الوزراء وبموافقة رئي����س الجمهورية، 

ول يج���وز ح���ل المجل�س ف���ي اأثناء مدة 
ا�ستجواب رئي�س مجل�س الوزراء.

ويح���ذر النائ���ب الم�سيح���ي م���ن خطوة 
اإل���ى  البرلماني���ة  النتخاب���ات  ارج���اء 
مواعي���د غير الت���ي حددت �سابق���ا كونها 
�ست���وؤدي اإل���ى ح���دوث ف���راغ د�ستوري، 
وبالتال���ي مجل����س الن���واب ا�سترط حل 
نف�سه باجراء النتخابات البرلمانية في 
العا�سر من �سهر ت�سرين الول المقبل".

ك�سف���ت  الما�س���ي  �سب���اط  �سه���ر  وف���ي 
)المدى( في تقري���ر لها عن جمع تواقيع 
لع���دد من النواب يطالب���ون بحل مجل�س 
النتخاب���ات  لإج���راء  تمهي���دا  الن���واب 
البرلماني���ة المبك���رة المق���ررة ف���ي �سهر 

ت�سرين الأول المقبل.
وحدد مجل�س ال���وزراء العا�سر من �سهر 
ت�سري���ن الأول المقب���ل، موع���دًا جدي���دًا 
لإجراء النتخاب���ات المبكرة بعد درا�سة 
مقترح قدمته مفو�سي���ة النتخابات اإلى 
مجل����س ال���وزراء، ينطوي عل���ى اأ�سباب 
فني���ة مهمة، من �ساأنه���ا اأن ت�سمن نزاهة 
اأم���ام  الفر����س  وت�س���اوي  النتخاب���ات 
الجمي���ع لخو����س النتخاب���ات بحري���ة 

وعدالة.
ويعتقد رئي�س كتلة الرافدين ان "احدى 
معوق���ات اج���راء النتخاب���ات المبكرة 
ف���ي مواعيده���ا المقترح���ة والمح���ددة 
والجماع���ات  المنفل���ت  ال�س���الح  ه���و 

"الحكوم���ة  اأن  م�سيف���ا  الم�سلح���ة"، 
�ستحاول ح�سر ال�سالح من اجل تفادي 

اي تاأجيل لالنتخابات المبكرة".
قان���ون  تعدي���ل  امكاني���ة  وب�س���اأن 
النتخاب���ات البرلمانية، يو�سح النائب 
يونادم كنا "ل توجد حتى هذه اللحظة 
موؤ�سرات على تعديل قانون النتخابات 
ب�سب���ب تخ���وف الكتل من ع���دم اتفاقها 
عل���ى انجاز التعديل في الوقت المتبقي 
مما قد يوؤثر على مواعيد النتخابات".
ويوؤكد كنا ان "هناك توجها لدى الكثير 
من الكتل من بينه���م المكون الم�سيحي 
للطع���ن بقانون النتخاب���ات البرلمانية 
التحادي���ة.  المحكم���ة  ت�سكي���ل  بع���د 

جدي���د  تاأجي���ل  "ح�س���ول  ويتوق���ع 
لالنتخاب���ات بالتفاه���م بي���ن الحكوم���ة 

ومفو�سية النتخابات ولعدة ايام".
من جهته، يبين عادل الالمي، المخت�س 
ف���ي ت�سري���ح  النتخاب���ي  ال�س���اأن  ف���ي 
ل�)الم���دى( اأن "الد�ستور حدد طريقتين 
لح���ل البرلم���ان الول���ى طل���ب مقدم من 
وبموافق���ة  ال���وزراء  مجل����س  رئي����س 
البرلم���ان  لح���ل  الجمهوري���ة  رئي����س 
ويعر�س ه���ذا الطل���ب للت�سويت داخل 
ال�سطل���ة الت�سريعي���ة، الطريق���ة الثانية 
ان يق���دم ثل���ث اع�س���اء المجل����س طلبا 
بح���ل البرلمان، وبالتالي يحل البرلمان 

بموافقة الغلبية الب�سيطة".

وي�سيف اأن "القرار الذي اتخذه مجل�س 
النواب ف���ي 3/31، جاء بناء على طلب 
من ثلث اع�ساء مجل�س النواب، وجرى 
الت�سوي���ت على ح���ل البرلم���ان بتاريخ 
موؤج���ل )معلوم( وه���و ال�سابع من �سهر 
ت�سرين الول المقبل"، معتبرا ان "هذا 
القرار ل توجد فيه اية ا�سكالية كون ان 
مجل�س النواب �سيك���ون منحال في هذا 

التاريخ".
ويتاب���ع اأن���ه "ف���ي الثام���ن م���ن ال�سه���ر 
م���ع  الجمهوري���ة  رئي����س  يتف���ق  ذات���ه 
مفو�سي���ة النتخاب���ات لتحدي���د موع���د 
اج���راء النتخاب���ات البرلماني���ة خ���الل 
�ستي���ن يوم���ا تبداأ م���ن ي���وم الثامن من 
�سه���ر ت�سرين الول المقب���ل"، مبينا انه 
الجمهورية  رئي����س  اقتنع���ا  ح���ال  "في 
باج���راء  النتخاب���ات  ومفو�سي���ة 
النتخاب���ات في 10/10 �سيت���م ا�سدار 
مر�سوم جمهوري باج���راء النتخابات 

المبكرة".
ح���ال  ف���ي  "لك���ن  بالق���ول  وي�ست���درك 
احتاج���ت  النتخاب���ات  مفو�سي���ة  ان 
رئي����س  �سيق���وم  الوق���ت،  بع����س  اإل���ى 
الجمهورية با�س���دار مر�سوم جمهوري 
باج���راء النتخاب���ات ف���ي موع���د جديد 
عل���ى ان ل يزي���د ع���ن �ستي���ن يوم���ا من 

تاريخ حل البرلمان".
وي���رى المخت�س في ال�س���اأن النتخابي 
اأن "قرار الح���ل فيه فقرة غير د�ستورية 
وه���ي ان مجل�س الن���واب ال���زم رئي�س 
الجمهورية با�س���دار المر�سوم بتعيين 
موعد النتخاب���ات في العا�سر من  �سهر 
ت�سري���ن الول المقبل، وبالتالي ان هذا 
القرار غير د�ستوري وغير ملزم لرئي�س 
الجمهورية"، م�سيفا ان "تحديد موعد 
النتخاب���ات المبكرة بعد ح���ل البرلمان 
�سيك���ون �سالحية ح�سري���ة بين رئي�س 
النتخاب���ات  ومفو�سي���ة  الجمهوري���ة 

)بالت�ساور(".
وي�سير الالمي اإلى ان "اأي تاأجيل جديد 
مره���ون بطل���ب مفو�سي���ة النتخابات، 
بالتال���ي ان اي تاأجيل �س���وف لن يكون 
�س���وى اي���ام مع���دودة اي �سم���ن فت���رة 

ال�ستين يوما".

 تاأجيل متوقع لالنتخابات املبكرة بعيدًا 
عن �ضغوط جمل�س النواب

الع��راق ينج��ز 81 % م��ن الرب��ط الكهربائ��ي م��ع اخلليج

احد مراكز االقرتاع يف بغداد .. ار�شيف

خطوط نقل الطاقة.. ار�شيف

الد�ست�ر منح ال�سالحية 
لرئي�س الجمه�رية 
والمف��سية ح�سراً

 متابعة/ املدى

اأثار ق���رار مفو�سي���ة النتخابات، بعدم 
اإجراء القرتاع خ���ارج العراق، ا�ستياء 
اجلاليات العراقية، وبالأخ�س الأقليات 
الت���ي ت���رى في���ه حرم���ان له���ا م���ن ح���ق 

د�ستوري.
وقال ال�سحفي عثمان املختار، اإن "اإلغاء 
ت�سويت العراقين يف اخلارج، خمالفة 
د�ستوري���ة، ول يح���ق للمفو�سي���ة اإلغاء 
اأ�س���وات اآلف العراقين املقيمن خارج 
البالد، كما اأنه يت�سبب بال�سرر ل�سرائح 

ومكونات خمتلفة من املجتمع".
واأ�ساف اأن "العراق ما بعد 2003، �سهد 
هج���رة اغل���ب امل�سيحي���ن اإىل اخلارج، 
وحرمانه���م م���ن الت�سوي���ت �سي�سر بهم 
لختيار م���ن ميثلهم يف جمل�س النواب، 
خ�سو�سا يف املحافظات املختلطة التي 
ل ي�سكل فيها امل�سيحيون ثقاًل �سكانيًا". 
اإج���راء  "ع���دم  اأن  اإىل  واأ�س���ار املخت���ار 
انتخابات اخلارج جاء برغبة من بع�س 
القوى ال�سيا�سية، وه���ذا القرار �سي�سر 
بالكت���ل املدني���ة اجلدي���دة، ك���ون غالبية 
العراقين يف اخل���ارج، كانوا م�سممن 

على الت�سويت لها دون الإ�سالمية".
وم���ن اأ�سرتالي���ا، يق���ول ال�سحفي ميالد 
باإلغ���اء  املفو�سي���ة  "ق���رار  ان  �سام���ي، 
اأ�سواتن���ا ق���رار جمح���ف، وبحاجة اإىل 
اإع���ادة النظر به، ك���ون اإلغ���اء اأ�سواتنا 
يعن���ي ع���دم الع���رتاف بن���ا كعراقي���ن 

حتى".
واأ�س���اف �سامي، وهو اأح���د امل�سيحين 
املقيم���ن خ���ارج الب���الد، اأن "م���ا عانت���ه 
غالبيته���م  دف���ع   2003 بع���د  الأقلي���ات 
ملغ���ادرة البالد، وهذه امل���رة مل ترتك لهم 

احلكوم���ة فر�سة اأن يك���ون لهم ممثلون 
حتت قبة الربملان، وهذا اأمر معيب على 
املفو�سية واحلكوم���ة، وعليهم الرجوع 
عن هذا القرار الذي يعد انتهاكا حلقوق 

الأقليات".
ويف تغري���دة عل���ى من�س���ة توي���رت، قال 
رئي�س جلن���ة حقوق الإن�س���ان النيابية، 
اإلغ���اء  "ق���رار  اإن  ال�ساحل���ي،  اأر�س���د 
انتخاب���ات اخل���ارج اأثب���ت اأن املفو�سية 
غري ق���ادرة على الوق���وف اأمام حتديات 
بع�س الكتل ال�سيا�سي���ة املتنفذة، وعدم 

القدرة على تاأمن انتخابات �سفافة".
با�س���م  املتحدث���ة  قال���ت  جانبه���ا،  م���ن 
مفو�سية النتخابات جمانة الغالي، يف 
ت�سريحات �سحفية، اإن "عدد العراقين 
ي�ستطيع���وا  ل���ن  مم���ن  اخل���ارج،  يف 
امل�سارك���ة يف النتخابات رغ���م اأهليتهم 
للت�سوي���ت، يبل���غ نحو ملي���ون �سخ�س 

ب�سكل تقديري".
فيما يرى اخلبري القانوين طارق حرب، 
اأن لدى املفو�سية "اأ�سباب مقنعة لإلغاء 
اأ�س���وات عراقي���ّي اخلارج، ومنه���ا؛ اأن 
ال�سفارات العراقي���ة اعتذرت عن اإجراء 
النتخاب���ات، واأن الدول تت�سدد باإجراء 
و�سول الأجانب وحركة املقيمن ب�سبب 
وب���اء كورون���ا، واأن الأم���وال التي كان 
يج���ب اأن تخ�س����س لإج���راء انتخابات 

اخلارج طائلة".
واأ�س���ار اإىل اأن���ه "م���ن خ���الل التج���ارب 
ال�سابق���ة، ف���اإن غالبية عملي���ات التزوير 
تك���ون يف انتخابات اخل���ارج، وال�سبب 
باإ�س���راف  اأن النتخاب���ات جت���ري  ه���و 
مدي���ر املحط���ة النتخابي���ة، ول يوج���د 
اأي اإ�س���راف عليه���ا، �س���واء كان دولي���ا 
او حكومي���ا اأو حتى منظم���ات املجتمع 

املدين". واأو�سح حرب، اأن "انتخابات 
عام 2015، اثبتت ان انتخابات اخلارج 
معر�سة التزوي���ر ل حمالة، وذلك بعدما 
ذك���رت اإح���دى املحط���ات النتخابية اأن 
هن���اك 30 األ���ف بطاقة ناخ���ب، يف حن 
اأن العدد احلقيقي كان ل يتجاوز 2000 
بطاق���ة، كم���ا اأن العراقي���ن يف اخلارج 
يبل���غ عدده���م قراب���ة املليون���ن ن�سم���ة، 
النتخاب���ات ل  ي�سارك���ون يف  والذي���ن 
يتجاوز عدده���ا 136 األف �سخ�س فقط، 
لذا اإلغاوؤها اأمر معق���ول". وكان النائب 
امل�سيح���ي �سائ���ب خ���در، وه���و ع�س���و 
يف اللجن���ة القانوني���ة يف الربمل���ان قال 
ل�)املدى( موؤخ���رًا، انه "بالتاأكيد �ستقوم 
جه���ات �سيا�سية بالطع���ن يف القرار لنه 
يخال���ف القانون" الذي �سرع���ه الربملان 

يف ت�سرين الول املا�سي.
وتن����س امل���ادة 39/ رابع���ا يف قان���ون 
النتخاب���ات عل���ى اأن "ي�س���وت عراقيو 
اخل���ارج ل�سال���ح دوائره���م النتخابية 
البايومرتي���ة  البطاق���ة  با�ستخ���دام 
ح�س���رًا". واعتق���د خ���در ان���ه يف ح���ال 
الطع���ن بالق���رار: "�ستك���ون املفو�سي���ة 
ملزمة باجراء النتخابات باخلارج باي 
طريقة"، معتربا الغ���اء تلك النتخابات 
ه���و "�سل���ب حل���ق عراق���ي مكف���ول يف 

الد�ستور بامل�ساركة ال�سيا�سية".
وكان من املتوقع، بح�سب قول خدر، ان 
تعت���ذر املفو�سية عن اج���راء انتخابات 
اخلارج. وا�س���اف: "قبل حتديد املوعد 
يف  كان  وال���ذي  لالنتخاب���ات  ال�ساب���ق 
حزيران، قالت املفو�سية خالل نقا�ساتها 
مع اللجنة القانونية بانها �ستحتاج اىل 
�سن���ة لكمال البطاق���ات البايومرتية يف 

اخلارج".

الأقليات تنتقد قرار اإلغاء اقرتاع اخلارج: 
خ�ضرنا حقنا يف الت�ضويت

اإيران" عن  يغني  ال  الغرب  من  الطاقة  "ا�سترياد 



 بغداد/ ح�سين حاتم

ارقام���ا   2021 موازن���ة  �س���جلت 
متفاوت���ة ف���ي مل���ف تخ�سي�س���ات 
المحافظات مثال موازنات نينوى 
و�س���الح الدي���ن واالنب���ار بلغ���ت 
287 ملي���ار دينار مقاب���ل موازنة 
ملي���ار   867 بلغ���ت  الت���ي  ديال���ى 

دينار.
ورغ���م ان القان���ون �سج���ل زي���ادة 
ن�سبة اال�ستثمار، اإال انه يفتقر الى 
ما و�سف���ه المخت�س���ون ب�"برامج 
ورجح���وا  واالداء"  االقت�س���اد 
عودة االحتجاجات الى ال�س���وارع 
ب�س���بب التق�س���يمات المالي���ة التي 

اقرت في الت�سريع.
ويق���ول النائ���ب عن كتل���ة االتحاد 
جم���ال  الكرد�س���تاني  اال�س���المي 
كوج���ر ف���ي حدي���ث ل�)الم���دى( اإن 
لم تخ�سع الية معايير  "الموازنة 
اقت�سادية ت�ستند على �سوء ن�سبة 
ال�سكان وحج���م التدمير او ن�سبة 

الفقر في المحافظات".
وي�سي���ر كوج���ر وه���و ع�س���و في 
اللجن���ة المالي���ة النيابي���ة ال���ى اأن 
المو�س���ل  محافظ���ات  "موازن���ة 
و�س���الح الدي���ن واالنب���ار بلغ���ت 
نح���و ربع موازن���ة ديال���ى، ف�سال 
عن ان موازن���ة بابل تزيد عن تلك 

المحافظات".
وبلغ���ت ح�س���ة اقلي���م كرد�ست���ان 
دين���ار، وبغ���داد  تريلي���ون   10.9
3.2 تريلي���ون دينار، ام���ا ذي قار 
فق���د بلغ���ت 1.3 تريلي���ون دينار، 
 1.1 باب���ل  ح�س���ة  بلغ���ت  بينم���ا 

تريليون دينار.
ام���ا ح�س���ة ديالى فق���د بلغت 867 
مليار دين���ار، والنجف 757 مليار 
دين���ار، ام���ا الديوانية فق���د بلغت 
732 مليار دينار، ف�سال عن بلوغ 

ح�سة كربالء 704 مليار دينار.
بينم���ا بلغ���ت ح�سة وا�س���ط 653 
مليار دين���ار، ومي�سان 478 مليار 
دينار، والمثنى 376 مليار دينار، 

ام���ا نينوى فقد بلغ���ت 124 مليار 
دين���ار، واالنبار 95 ملي���ار دينار، 
بينم���ا بلغ���ت ح�سة �س���الح الدين 

68 مليار دينار.
وي�سي���ف كوج���ر اأنه "م���ن �سمن 
ه���ي  الموازن���ة  ف���ي  االيجابي���ات 
زيادة ن�سب���ة اال�ستثم���ار، وتقليل 
العج���ز باالإ�ساف���ة ال���ى ا�سع���اف 
وتخ�سي����ص  االقالي���م،  تنمي���ة 
االجتماعي���ة  الرعاي���ة  مبال���غ 
وزي���ادة عددهم، وتحديد م�ساريع 
كثيرة ف���ي المحافظات، ف�سال عن 

اجراءات تثبيت العقود )..(".
ويتابع ع�سو المالية النيابية، اأن 
الى  تفتقر  االتحادي���ة  "الموازن���ة 
واالداء"،  االقت�سادي���ة  البرام���ج 
م�سي���را ال���ى ان "موازنة 2021 ال 

تختلف عن الموازنات ال�سابقة".
و�س���وت مجل����ص الن���واب، م�ساء 
االأربع���اء الما�س���ي، عل���ى تمري���ر 

موازنة العام الحالي 2021.

لل�س���اأن  المتاب���ع  يق���ول  ب���دوره، 
الرحم���ن  عب���د  االقت�س���ادي 
الم�سهداني في حدي���ث ل�)المدى( 
ت�سمنته���ا  الت���ي  "االرق���ام  اإن 
واالنف���اق  �سخم���ة  الموازن���ة 
الجان���ب  ف���ي  ج���دا  كبي���ر  الع���ام 
عل���ى  مبن���ي  وغي���ر  الت�سغيل���ي 
اأ�س�ص اقت�سادية �سليمة"، م�سيرا 
للكت���ل  "تم���ت مراع���اة  ان���ه  ال���ى 
ال�سيا�سي���ة ورغباته���ا". وي�سيف 
الممك���ن  م���ن  "كان  الم�سهدان���ي: 
الن���واب  مجل����ص  يو�س���ي  اأن 
حت���ى  ال�س���رف  �سع���ر  بمراع���اة 
ل���م يك���ن م���ن �سالحيات���ه"،  واإن 
ال�س���رف  "�سع���ر  ان  موؤك���دا 
انعك����ص �سلبي���ا عل���ى المواطن"، 
متوقع���ا "ت�ساعف هذه التاأثيرات 
ال  المقبل���ة  االي���ام  ف���ي  ال�سلبي���ة 
�سيم���ا في �سهر رم�سان".  وي�سير 
االقت�س���ادي  بال�س���اأن  المخت����ص 
ال���ى اأن "اكث���ر م���ن 50% من دخل 

المواطن �سيخ�س�ص فقط لتمويل 
االحتياجات المعي�سية اال�سا�سية، 
بع���د تثبي���ت �سع���ر ال�س���رف على 
ال���دوالر  مقاب���ل  دين���ارا   1450
ف���ي موازن���ة 2021"، م�ست���دركا: 
"�سابقا الموظف الذي راتبه 500 
الف دينار فما دون يقع �سمن خط 
الفقر ام���ا اليوم و�س���ل الرقم الى 
اعلى م���ن ال�ساب���ق، ول���و فر�ست 

�سرائب لكانت الكوارث اكبر".
"تج���دد  الم�سهدان���ي  ويتوق���ع 
واالعت�سام���ات".  االحتجاج���ات 
بال�س���اأن  المخت����ص  ويبي���ن 
توزي���ع  "معي���ار  اأن  االقت�س���ادي 
ح�س�ص المحافظات في الموازنة 
غي���ر اقت�س���ادي كونه غي���ر مبني 
عل���ى ا�سا����ص توزيع ال�س���كان وال 
على ا�سا����ص المحرومي���ة ون�سبة 
الفق���ر ف�س���ال ع���ن حج���م الدم���ار 
في بع����ص المحافظ���ات"، م�سيرا 
ال���ى ان "هناك تماي���زا في توزيع 

التخ�سي�سات وعدم ان�ساف". 
وي���رى الم�سهدان���ي اأن "الموازنة 
ل���روح  تخ�س���ع  ال  االتحادي���ة 
واهدافه���ا  االقت�سادي���ة  البرام���ج 
غي���ر وا�سحة، فق���ط تخ�سي�سات 

وبنود".
ال�س���اأن  ف���ي  المخت����ص  وم�س���ى 
االقت�سادي بالق���ول: "لوال تزامن 
الموازنة م���ع االنتخابات في هذا 
الع���ام لم���ا ت���م الت�سوي���ت عليها، 
ك���ون اع�ساء البرلمان بحاجة الى 
الم�سهدان���ي  ويتاب���ع  االم���وال". 
قائال، اإن "اللجن���ة المالية م�سكت 
الع�س���ا من المنت�س���ف برفع �سعر 
برمي���ل النف���ط م���ن ال����42 دوالرا 
اأن  ال���ى  الفت���ا  دوالرا"،   45 ال���ى 
"اللجن���ة و�سع���ت فق���رة تق�س���ي 
بو�سع الفوائ���د المالية المتحققة 
من النفط والكميات المنتجة ل�سد 
العج���ز ف���ي القان���ون". ويو�س���ح 
الم�سهداني اأن���ه "تم تحديد �سقف 
�سادرات النف���ط بمعدل 3 ماليين 
و250 األف برمي���ل يوميا"، مبينا 
اأن "الع���راق وفق اوب���ك ي�سدر 3 
مالي���ن و60 ال���ف برمي���ل يوميا، 
فمن غي���ر الممك���ن ان ي�سل الى 3 
ماليين و250 األ���ف، اال في الربع 
االخي���ر م���ن الع���ام الج���اري اإذ ال 
الكمي���ة  ه���ذه  تحقي���ق  ي�ستطي���ع 
فيك���ون ال�سع���ر يع���ادل الكمي���ات 
الم�سدرة". ون�س���ت المادة )11( 
م���ن قانون الموازن���ة، على ت�سليم 
م���ن  برمي���ل  األ���ف   460 االإقلي���م 
النفط يومي���ًا اإلى �سركة الت�سويق 
ث���م  وم���ن  )�سوم���و(،  الوطني���ة 
ا�سترج���اع 30 األف برميل لتغطية 
واإنت���اج  المحل���ي  اال�سته���الك 
األ���ف   180 وكذل���ك  الكهرب���اء، 
برمي���ل لت�سدي���د تكالي���ف االإنتاج 
والت�سدي���ر اإل���ى جان���ب 20 األ���ف 
برمي���ل كم�ستحق���ات البترودوالر 
ل�سال���ح االقلي���م، عل���ى ان ال تق���ل 
ن�سب���ة الم�سل���م ال���ى �سوم���و 250 

الف برميل يوميًا.

 بغداد/ تميم الح�سن

مع ت�ساعد مح���اوالت ال�سلطات المحلية 
ف���ي الب�س���رة لل�سيط���رة عل���ى النزاع���ات 
الف�سائ���ل  بع����ص  تتدخ���ل  الع�سائري���ة 

لحماية جناة وتهريب اآخرين.
وقال���ت القي���ادة الع�سكرية ف���ي الب�سرة، 
"القتل���ة  بع����ص  ه���روب  ان  ام����ص، 
والمجرمي���ن" م���ن المدين���ة ال يعن���ي اأن 

يفلتوا من "العقاب والمطاردة".
�سحاي���ا  ع���دد  بالتحدي���د  يع���رف  وال 
النزاع���ات الع�سائرية التي ب���داأت تتزايد 
بعد ع���ام 2003، لكن في المتو�سط هناك 

قتيلين على االقل في كل نزاع.
ويقدر م�سوؤول محلي في الب�سرة تحدث 
ع�سائ���ري  ن���زاع  "ح���دوث  ل�)الم���دى(: 
واح���د كل ا�سب���وع، وقتيلي���ن عل���ى االقل 
ي�سقطان ف���ي كل نزاع الى جانب ع�سرات 

اال�سابات".
واآخ���ر اح�سائيات ظه���رت من جهات غير 
ر�سمية ف���ي الب�س���رة، كانت ف���ي 2019، 
واظهرت �سقوط نح���و 500 �سخ�ص بين 

قتيل وجريح ب�سبب تلك النزاعات.
قتي���ال   113 بنح���و  توزع���وا  وه���وؤالء 
واأكث���ر م���ن 440 م�سابا، بينه���م اطراف 
الن���زاع واآخرين ت�س���ادف مرورهم اأثناء 

المواجهات.
واحيانا تمتد النزاعات لعدة ايام وتغلق 
�س���وارع رئي�سة، حيث ت�ستخ���دم ا�سلحة 

ثقيلة وهاونات.
وكان مجل�ص الق�ساء االأعلى قد اعتبر في 
2018 "ال���دَكات الع�سائرية" من الجرائم 

االإرهابية.
والأب�س���ط اال�سب���اب ت�سه���ر ع�سائ���ر ف���ي 
المتو�سط���ة،  منه���ا  ا�سلحته���ا،  الب�س���رة 
احيان���ا  تح���دث  الت���ي  النزاع���ات  لف����ص 
ب�سب���ب خالف على نتيجة لعبة كرة القدم 

او �سرقة ما�سية.

غالف المخدرات
لك���ن الم�س���وؤول المحلي ال���ذي طلب عدم 
ن�س���ر ا�سم���ه ق���ال ان "ه���ذه اال�سباب هي 
غ���الف لل�سب���ب الحقيق���ي وراء ال�س���راع 

وهو تجارة المخدرات وتهريب النفط".
وي�سيط���ر تحالف بي���ن الف�سائل وبع�ص 
الع�سائ���ر على التجارة غي���ر ال�سرعية في 
الب�س���رة، وي�سع���ب ف���ي الغال���ب اعتقال 

الفاعلين الرئي�سين.
وي�سيف الم�سوؤول المحلي ان "الف�سائل 
التي لها نفوذ وا�س���ع تهرب اغلب الجناة 

والتجار الكبار الى ايران".
وقال قائ���د عمليات الب�س���رة اأكرم �سدام 
ف���ي بيان ام�ص، ان ه���روب بع�ص "القتلة 

والمجرمين من الب�سرة وتركهم لمناطق 
�سكناه���م ال يعن���ي اأن يفلتوا م���ن العقاب 
والمط���اردة القانونية مهم���ا طالت المدة 

اأو ق�سرت".
االأمني���ة  "الق���وات  اأن  �س���دام  وا�س���اف 
تمكنت م���ن مطاردة المطلوبي���ن للق�ساء 
خارج قاط���ع الم�سوؤولية واإلق���اء القب�ص 
بالعم���ل  للق�س���اء  واحالته���م  عليه���م 
والتن�سي���ق مع القيادات ف���ي المحافظات 

المجاورة".

وتتي���ح االم���وال الكبي���رة الت���ي تدره���ا 
الح�س���ول  للتج���ار  المخ���درات،  تج���ارة 
عل���ى عدد كبير م���ن الموالين في االجهزة 

االمنية، بح�سب بع�ص الم�سوؤولين.
وكان قائ���د عملي���ات الب�س���رة ق���د ك�س���ف 
اواخر العام الما�سي، عن تلقي توجيهات 
من الحكومة االتحادية ب�"اغالق" ممرات 
اي���ران،  م���ع  الع���رب  �س���ط  عل���ى  مائي���ة 
ت�ستخ���دم ل�"تج���ارة المخ���درات"، فيم���ا 
يق���در اجمال���ي م�ساح���ة المم���رات الت���ي 

ت�ستخدم في تلك التجارة بنحو 100 كم.
وتحول���ت الب�س���رة ف���ي االع���وام ال����10 
االخيرة، الى ممر رئي�ص لنقل المخدرات 
ال���ى باق���ي المحافظ���ات، كما ارتف���ع فيها 
ع���دد المدمنين الى اكثر م���ن 3 اآالف فرد، 

واكثر من 1000 تاجر بالمعتقالت.
ف���ي  ع�س���و  وه���و  وه���ب،  امي���ن  وق���ال 
مجل�ص محافظ���ة الب�سرة في وقت �سابق 
ل�)الم���دى(، ان "50 ممرا مائيا تربط بين 
اب���ي الخ�سيب، جنوب���ي الب�سرة، و�سط 

العرب باتجاه ايران، ت�ستخدم في تجارة 
المخدرات".

واأغلب طرق تجارة المخدرات تمر تحت 
غطاء "�سيد اال�سماك"، وهي غير مراقبة 
وال توجد فيها ق���وات اأمنية اأو المعروفة 

با�سم ال�سرطة النهرية.
وج���اءت ت�سريح���ات قائ���د العملي���ات ����� 
ال���ذي ت���م تعيين���ه ف���ي تم���وز 2020 في 
حمل���ة تغيي���رات امنية ف���ي الب�سرة على 
خلفية احتجاج���ات ت�سرين �� خالل جولة 

ا�ستطالعية للحدود المائية في مياه �سط 
الع���رب الفا�سل���ة بي���ن الح���دود العراقية 

االإيرانية.
ويعد ت�سريح االخير، هو االول من نوعه 
على م�ستوى ر�سمي يتهم ايران بانها من 
تمول تجارة المخدرات في العراق، فيما 
كان رئي����ص ال���وزراء ال�سابق ع���ادل عبد 
المه���دي رد على مثل تل���ك االتهامات بان 
االرجنتي���ن )الدول���ة الواقعة ف���ي اأميركا 
الجنوبي���ة( "هي م���ن تدف���ع بالمخدرات 

الى العراق".
كذل���ك كان قائ���د �سرطة الب�س���رة ال�سابق 
ر�سي���د فليح )اقيل ف���ي اآب الما�سي(، قال 
ف���ور ت�سلم���ه المن�سب ف���ي المدين���ة عام 
2018، اإن "80% م���ن المخدرات الداخلة 
للمدينة قادمة من اإيران"، قبل اأن يتراجع 

عن ت�سريحه الأ�سباب غير معروفة.

عمليات التهريب
ويق���ول الم�س���در المحل���ي ان "عملي���ات 
تهريب للم�سلحين ولل�سالح م�ستمرة بين 
الع���راق وايران وهي م���ن تغذي ال�سراع 

في الب�سرة".
الوع���د  عملي���ات  ان  الم�س���در  ووف���ق 
ال�سادق التي انطلقت منذ العام الما�سي، 
مطل���وب  ال���ف   15 م���ن  اكث���ر  "اعتقل���ت 
بق�ساي���ا مختلف���ة، وانه���ت اكث���ر من 40 

نزاعا".
وكان���ت عملي���ات الب�س���رة ق���د تعر�س���ت 
لنقد �سدي���د ب�سبب "تدخلها المبا�سر" في 

جل�سات ال�سلح الع�سائرية.
وق���ال احد �سي���وخ الع�سائر ف���ي الب�سرة 
ان  ا�سم���ه  ذك���ر  ع���دم  طالب���ا  ل�)الم���دى( 
"القي���ادات االمني���ة والع�سكري���ة تك���ون 
حا�سرة في جل�سات ال�سلح التي ت�سترط 
مالحق���ة  ايق���اف  مقاب���ل  الن���زاع  انه���اء 

الجناة!".
وقال اك���رم �سدام قائد عملي���ات الب�سرة 
في بيانه ام����ص، اإن "التدخل والم�ساهمة 
ف���ي ح���ل النزاع���ات الع�سائري���ة ال يعني 
فر����ص ال�سن���ن الع�سائري���ة ب���دون �سلطة 
القانون الأن القانون يفر�ص على الجميع 

دون ا�ستثناء".
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قيادة العمليات تتوعد 
مبالحقة مثريي النزاعات 
الع�سائرية 

 موازنات املحافظات متفاوتة: نينوى و�صالح الدين والأنبار
ت�صلمت ربع اأموال دياىل!

متهمون يف احد مراكز الب�شرة.. ار�شيف

قوة ع�شكرية منت�شرة يف بغداد .. ار�شيف

للتجارة  �صفقات  الب�صرة" تعقد  "ملي�صيات 
باملخدرات وتهريب املجرمني

ترجيحات بانفجار ال�سارع ب�سبب التق�سيمات غير العادلة

 بغداد/ المدى

نج���ا مع���اون مدي���ر اال�ستخب���ارات الع�سكري���ة، م���ن 
محاولة اغتيال ف���ي العا�سمة بغداد نفذتها مجموعة 

م�سلحة ت�ستقل مركبات نوع �سلفادور.
حو�س���ي  زي���د  الرك���ن  "العمي���د  اإن  م�س���در  وق���ال 
المك�سو�سي معاون مدي���ر اال�ستخبارات الع�سكرية 
نجا م���ن محاولة اغتي���ال في �ساعة متاأخ���رة من ليل 
الجمعة قرب ج�سر ديالى نفذته مجموعة م�سلحة".  

واأ�س���اف الم�سدر الذي طلب عدم ك�س���ف هويته، اأّن 
ق���وة اأمنية تمكنت م���ن "اعتقال ثالث���ة اأ�سخا�ص من 

المجموعة االإرهابية التي قامت بتنفيذ العملية".  
واأ�سار ال���ى اأن المهاجمين كانوا ي�ستقلون 3 عربات 
نوع "�سلفادور" هاجم���وا مركبة العميد الركن اأثناء 

عودته من محافظة وا�سط.
وف���ي �سي���اق مت�س���ل، ق���ال م�س���در اأمن���ي اآخ���ر، اإن 
"مع���اون مدير اال�ستخبارات الع�سكرية لم يكن هو 

الم�ستهدف في الهجوم".
واأ�س���اف الم�س���در اأن "مجموعة من اأبن���اء الع�سائر 
كانوا يتح�سرون للهجوم عل���ى �سيخ ع�سيرة اأخرى 
لديهم خ���الف �سابق معه، وا�ستبه���وا ب�سيارة القائد 

الع�سكري فاأطلقوا النار عليها".
وقال���ت مواق���ع اخباري���ة اإن "المك�سو�س���ي واج���ه 

المجموعة وتبادل معهم اإطالق النار".
ويمث���ل "ال�س���الح المنفل���ت" اأخط���ر الق�ساي���ا، التي 
تواجه حكومات الع���راق منذ 2003، نظرا ل�سخامة 
وتن���وع ه���ذا المل���ف م���ا بي���ن االأح���زاب والع�سائ���ر 
والميلي�سي���ات، حيث ما زالت هذه االأزمة قائمة حتى 

االآن.
ال���وزراء م�سطف���ى  اأ�سه���ر، ح���ذر رئي����ص  وقب���ل 6 
الكاظم���ي، م���ن خطر ال�س���الح المنفل���ت واالغتياالت 
والخطف، موؤك���دا اأنه على العراقيي���ن االختيار بين 

الدولة اأو غيابها. 
كم���ا قال م�سوؤول���ون امنيون ل�)الم���دى( في حزيران 
2020، اإن �سط���وة الع�سائ���ر في بع����ص المحافظات 
على وجه التحديد، تغل اأيديهم عن مالحقة المتهمين 
والمجرمي���ن، اإذ يتخوف المنت�سبون للقطاع االأمني 
م���ن انتق���ام القبيل���ة ف���ي ح���ال قت���ل اأو اإ�ساب���ة اأحد 

المطلوبين. 
وا�ساف���وا اأن االنخ���راط ف���ي العم���ل االأمن���ي ي�سكل 
خط���را عل���ى �سب���اط االأم���ن والجن���ود واأهليهم، في 

المجتمع العراقي، خا�سة مع التطرف الع�سائري. 

مدير  ملعاون  "�صلفادورات" تعر�صت 
ال�صتخبارات وامل�صلحون اعتقدوه 

�صيخ ع�صرية 

مبان مدمرة يف املو�شل منذ �شنوات

تبادل اإطالق النار مع المهاجمين واعتقال 3 منهم 



 بغداد/ املدى

ك�شفت وزارة الداخلية، اأم�س، 
نتائج التحقيقات التي اأجرتها 

بخ�شو�س الحرائق الكبيرة التي 
�شربت اأ�شواقا ومخازن تجارية، 

في العا�شمة بغداد موؤخرا.

وق����ال الناط����ق با�س����م وزارة الداخلي����ة، 
اللواء خالد املحنا، يف ت�سريح �سحفي، 
اإن »التحقيق����ات الت����ي اأجرته����ا اجله����ات 
الت����ي  احلرائ����ق  يف  املخت�س����ة  الأمني����ة 
اندلع����ت يف اأ�سواق وخمازن جتارية يف 
العا�سم����ة بغ����داد، مل تثب����ت باأنه����ا جاءت 
بفع����ل مدب����ر اأو انه����ا ناجت����ة ع����ن ح����رب 

اقت�سادية«.
اأن  اأ�س����ارت اإىل  واأ�س����اف: »التحقيق����ات 
ع����دم اعتم����اد الأط����ر العام����ة يف تطبي����ق 

�س����روط ال�سالمة العامة، اأدى اإىل حدوث 
تلك احلرائق«، قائ����ال اإن »اأغلب احلرائق 
ن�سبت بفعل متا�س كهربائي، وفقا لنتائج 

التحقيقات«.
وتاب���ع الل���واء املحن���ا، اأن »تقاري���ر ف���رق 
الدفاع امل���دين خالل جولتها التفتي�س���ية 
واملخ���ازن،  والأ�س���واق  املن�س���اآت  يف 
ت�س���ر اإىل اأن 90% منه���ا، يعتم���د امل�س���ار 
الع�سوائي يف مترير الأ�سالك الكهربائية، 
واخل���زن غ���ر النظام���ي، بالإ�س���افة اإىل 

انها ل تطبق �س���روط ال�س���المة، ما يجعل 
ن�سوب احلرائق واردا بن�سبة كبرة«.

املخ���ازن  »اأ�س���حاب  ان  اىل  وا�س���ار 
والأ�سواق، ل يلتزمون ب�سروط ال�سالمة 
يف الع���راق، ول ياأمنون على ب�س���ائعهم، 
عك�س بقي���ة بلدان العامل، ل���ذا فقد الكثر 
من التجار ممتلكاتهم بني ليلة و�س���حاها 

ب�سبب احلرائق الكبرة«.
���ة الدفاع املدين، ال�س���بت  واأعلن���ت مديريَّ
)27 اآذار 2021(، ا�س���تنفار جمي���ع فرقها 

واآلياته���ا حت�س���با لزي���ادة احلرائق خالل 
ف�س���ل ال�س���يف املقبل، منوهة ب���اأنَّ اأغلب 
تل���ك احلرائ���ق ناج���م ع���ن تذب���ذب التيار 

الكهربائي.
وق���ال مدير الدف���اع املدين، الل���واء كاظم 
�س���لمان بوهان يف ت�سريح �س���حفي، اإنَّ 
»هن���اك زيادة متوقعة يف اأعداد احلرائق، 
مع ارتف���اع درجات احل���رارة«، موؤكدا اأنَّ 
»مديريت���ه ا�س���تنفرت اجلهود ا�س���تعدادا 

ملواجهتها خالل ال�سيف املقبل«.
واأ�س���اف اأنَّ »حتدي���د احلرائ���ق لي�س من 
���ا ت�س���ارك مع  م�س���وؤوليَّة مديريت���ه، واإنَّ
���ة  جل���ان حتقي���ق خ���راء الأدل���ة اجلنائيَّ
���ة التي جتريها مراكز  والتحقيقات الأوليَّ
ال�سرطة امل�س���وؤولة عن الرقعة اجلغرافيَّة 

ملحل احلادث«.
واأو�س����ح، اأنَّ »التما�س الكهربائي ب�سبب 
����ة  تذب����ذب التي����ار وال�س����بكات العنكبوتيَّ
لالأ�س����الك كان ال�س����بب الرئي�س وراء تلك 

احلرائق خالل العامني املا�سيني«.
تل����ك  »اأغل����ب  اأن  اإىل  بوه����ان،  واأ�س����ار 
احلرائ����ق حتدث يف الأ�س����واق واملخازن 
ة امل�س����يَّدة من األواح ال�س����ندويج  التجاريَّ
�س����ريعة  امل����واد  م����ن  تع����د  والت����ي  بن����ل 
ال�س����تعال واملخالفة لتعليمات ال�س����المة 
����ة الدفاع  والأم����ان ال�س����ادرة ع����ن مديريَّ

املدين«.
����ة  ولف����ت اإىل اأنَّ »تقاري����ر الأدلَّ����ة اجلنائيَّ
اأ�س����ارت اإىل اأنَّ احلرائق املتعمدة ت�س����كل 
الن�س����بة القليلة، ح�سب اإح�سائيات العام 

املا�سي، اإذ بلغت 5 باملئة«.
وخ����الل الأيام املا�س����ية، تعر�س عدد من 
الأ�س����واق واملحال واملخ����ازن التجارية، 
عنه����ا  نتج����ت  حرائ����ق،  اإىل  بغ����داد  يف 

خ�سائر مادية كبرة.
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 متابعة/ املدى

ت�س���ابق ف���رق اإزال���ة التج���اوزات عل���ى 
الأنهر واجلداول املائية يف دياىل الزمن 
من اأجل اإكمال خططها ال�س���تثنائية قبل 
حلول ف�س���ل ال�س���يف، و�س���ط توقعات 
باأزم���ة جفاف هي »الأك���ر والأخطر يف 
اأم الرتق���ال« ب�س���بب انح�س���ار  تاأري���خ 
اإي���رادات املي���اه بن�س���بة عالي���ة وفقدان 
م���ن  بح���رة حمري���ن اأك���ر م���ن 60% 

خزينها املائي.
ويق���ول قائممق���ام ق�س���اء بعقوب���ة عبد 
الل���ه احليايل يف ت�س���ريح �س���حفي، اإن 
»فرق اإزال���ة التجاوزات تواجه حتديات 
م���ن  كب���رة وخط���رة يف ذات الوق���ت 
اإزال���ة  من���ع  يحاول���ون  متنفذي���ن  قب���ل 
التجاوزات«، م�سيفا اأن »هولء ميثلون 
مافي���ات الأنه���ر الذي���ن حولوا �س���فافها 
اإىل حم���ال اأو جتاوزوا على احل�س����س 
اك���راث  اأي  املائي���ة ب�س���كل كب���ر دون 
القانوني���ة  الإج���راءات  ب�س���بب �س���عف 
وا�س���تغالل لالأو�س���اع ال�س���تثائية التي 

مرت بها دياىل يف ال�سنوات املا�سية«.
وي�س���يف احلي���ايل، اأن���ه يف ح���ال »عدم 
احل�س���م م���ع مافي���ات الأنه���ر واإزالة كل 
التج���اوزات �س���نكون يف موقف �س���عب 
يف ال�س���يف املقب���ل«، موؤك���دا اأن »عل���ى 
اجلهات الأمني���ة التنفيذية التعامل وفق 
القانون مع اأي جت���اوز على الأنهر لأننا 
نتعامل مع ملف ح�سا�س جدا، ويجب اأن 
تكون هناك عدال���ة يف توزيع املياه واأن 

ل تخ�س���ع �س���فاف الأنهر لأي ا�ستغالل 
ي���وؤدي اإىل تل���وث املياه اأو مين���ع تنفيذ 

م�ساريع تخدم النا�س«.

ويلف���ت اإىل اأن »حمل���ة اإزالة التجاوزات 
اأهمي���ة  تكت�س���ب  دي���اىل  يف  املبك���رة 
الأزم���ة  ابع���اد  تقلي���ل  يف  �س���راتيجية 

املقبل���ة يف املي���اه خا�س���ة م���ع انح�س���ار 
اخلزين املائي يف بحرة حمرين يرافقه 
انخفا����س كب���ر يف اإم���دادات املياه من 

الأنهر لأ�سباب متعددة«.
من جانب���ه، يذكر النائب م�س���ر الكروي 
من  اأن »دي���اىل فق���دت اأك���ر م���ن 65% 

خ���ارج  م���ن  القادم���ة  الأنه���ر  اإي���رادات 
حدودها، بالإ�سافة اإىل انخفا�س خزين 
بح���رة حمري���ن ال�س���راتيجي بن�س���بة 
%60 ما يعني باأن موقف دياىل املائي 

�سعب جدا خالل ال�سيف املقبل«.
»اإزال���ة  اأن  عل���ى  الك���روي  وي�س���دد 
�س���رورة  الأنه���ر  عل���ى  التج���اوزات 
�س���راتيجية ويج���ب اأن ل يك���ون فيه���ا 
اأي جم���ال للت�س���اهل، خا�س���ة واأن الهدر 
يف املي���اه ب�س���بب اعتم���اد اأط���ر ال�س���قي 
التقليدي���ة املرتفع���ة ج���دا، وق���د ت���وؤدي 
اإىل ك���وارث اإذا مل تكن هن���اك معاجلات 

ا�ستثنائية للهدر خالل الأ�سهر املقبلة«.
ب���دوره، يق���ول رئي����س جلن���ة الزراع���ة 
واملياه النيابية ال�سابق والنائب احلايل 
ف���رات التميم���ي اإن »دي���اىل عل���ى اأعتاب 
مرحل���ة خطرة من اجلفاف يف الأ�س���هر 
�س���عب  »الو�س���ع  اأن  م�س���يفا  املقبل���ة«، 
ومعقد جدا يف ظل انخفا�س ي�س���ل اإىل 
%70 م���ن اإي���رادات الأنهر القادمة من 
اي���ران ومنها �س���روان الت���ي تتدفق يف 
بحرة دربندخان ومنها ت�سب املياه يف 

نهر دياىل و�سول اإىل بحرة حمرين«.
امل���وارد  »وزارة  اأن  التميم���ي  ويتاب���ع 
املائية تعهدت باإج���راءات ملفاحتة اإيران 
من خالل وزارة اخلارجية«، لفتا اإىل اأن 
»رف���ع التجاوزات على الأنهر واجلداول 
املائية �سرورة لتفادي كارثة يف دياىل«.
اأم���ا امل���زارع عبد الل���ه �س���الح، فيتحدث 
قائ���ال اإن »هن���اك م���ن يلت���زم باملرا�س���نة 
اأن  اإىل  م���ن ليلت���زم«، م�س���را  وهن���اك 

من  »اخلط���اأ الأك���ر ه���و وج���ود 90% 
ال�س���قي  اأط���ر  يعتم���دون  املزارع���ني 

التقليدية«.
مل  »الدول���ة  اإن  الق���ول  اإىل  ومي�س���ى 
ت���رع الزراع���ة ومل تدع���م تطوي���ر نظ���م 
ال�س���قي احلديث���ة واليوم تظه���ر نتائجه 
اخلطرة«، منبها اإىل �سرورة اأن »يكون 
مب���داأ تطبيق العقوبات على املتجاوزين 
على الأنه���ر واجلداول عادل ومن�س���فا، 
اأي اأن ل ي�س���مل فئة دون اأخرى ب�س���بب 

قربها من اأ�سحاب القرار«.
رئي����س اجلمعي���ات  يلف���ت  م���ن جهت���ه، 
مغام����س  رع���د  دي���اىل  يف  الفالحي���ة 
التميم���ي، اإىل اأن »هناك اأوامر مبا�س���رة 
اخلط���ة  بتاأجي���ل  الزراع���ة  وزارة  م���ن 
الزراعية للمو�س���م ال�س���يفي لأن و�س���ع 
املي���اه يف دياىل معقد جدا واأمامنا فرة 

قا�سية مقبلة«.
ويكم���ل التميم���ي اأن »اأي جت���اوز عل���ى 
الأنه���ر واجل���داول ي�س���كل خط���را عل���ى 
خط���ط وزارة امل���وارد املائي���ة يف تاأمني 
الإ�س���الة  ملحط���ات  مائي���ة  ح�س����س 
ال�س���يف،  خ���الل  ح�س���را  والب�س���اتني 
الج���راءات  اتخ���اذ  �س���يتم  وبخالف���ه 

العقابية بحق املخالفني«.
ويح���ذر التميمي م���ن اأن »التجاوز على 
الأنه���ر واجلداول يف ظ���ل الأزمة املقبلة 
جمي���ع  داعي���ا  كارث���ة«،  اإىل  يق���ود  ق���د 
املزارعني اإىل »�س���رورة اللتزام بالأطر 
املائي���ة  امل���وارد  ل���وزارة  والتعليم���ات 

وفرقها لتفادي الكوارث«.

»مدينة الربتقال« مهددة باأزمة جفاف.. ومتنفذون يعيقون رفع التجاوزات

 بغداد/ املدى

اأ�س���درت الهيئة العام���ة لالأنواء اجلوية والر�س���د الزلزايل، اأم�س، 
التقرير ال�س���هري اخلا�س بخارطة الن�س���اط الزلزايل داخل العراق 

واملناطق املجاورة.  
وقال مدير ق�سم الر�س���د الزلزايل ح�سنني جا�سم حممد يف بيان اإن 
»العدد الكلي للهزات الأر�س���ية امل�سجلة يف �س���بكة الر�سد الزلزايل 
العراقية لهذا ال�سهر هو )19( زلزال منها ع�سر هزات داخل العراق 
وهزتان اأخريان يف �سوريا قرب احلدود العراقية-ال�سورية و�سبع 

هزات داخل اإيران وبالقرب من املناطق احلدودية للعراق«.  
واأ�س���اف اأن »الن�س���اط الزل���زايل ترك���ز ب�س���كل وا�س���ح يف ق�س���اء 
ال�س���ليمانية  حمافظ���ة  كالر،  وق�س���اء  دي���اىل  حمافظ���ة  خانق���ني، 
وحمافظ���ة مي�س���ان/ العم���ارة، ف�س���ال عن ت�س���جيل هزات اأر�س���ية 

اخرى يف مناطق قريبة وجماورة للعراق«.  
واأ�س���ار بي���ان النق���ل اإىل اأنه »متت مالحظ���ة خلو املناط���ق الغربية 
والغربي���ة اجلنوبي���ة م���ن العراق م���ن اأي ن�س���اط زل���زايل وهذا ما 
يو�س���ح طبيع���ة حركة ال�س���فيحة العربية وموقع الع���راق منها يف 
اجلزء ال�س���مايل ال�س���رقي وازدياد الن�ساط الزلزايل باجتاه مناطق 
الت�س���ادم الق���اري وحتدي���دا باجت���اه ال�س���مال وال�س���مال ال�س���رقي 

للعراق«.  
وذك���ر البي���ان اأن »جمم���وع التقارير ال�س���ادرة واخلا�س���ة بالهزات 
الآني���ة و�س���ل اىل )6( تقاري���ر وكان���ت معظ���م هذه ال���زلزل قد مت 
ال�س���عور بها من قبل املواطنني ال�ساكنني بالقرب من مواقع حدوث 
تل���ك اله���زات ومل يت���م ت�س���جيل اي���ة خ�س���ائر ب�س���رية او مادية يف 

املنطقة«.

 بغداد/ املدى

اأعلن���ت وزارة الربية، اأم�س، توجه نح���و 400 األف طالب وطالبة 
م���ن خمتل���ف حمافظ���ات الب���الد، خلو����س المتح���ان التمهي���دي/ 

اخلارجي، للمراحل الدرا�سية املنتهية.   
وقالت الوزارة يف بيان اإن »هناك اأكر من )75( األف طالب �س���من 
مرحلة البتدائية، و)250( األف طالب متو�س���طة وكذلك )15( األف 
طالب علمي/ اأحيائي مع )10( اآلف طالب للفرع التطبيقي، ف�س���ال 
عن م�ساركة )45( الف طالب ادبي، �سيوؤدون المتحانات التمهيدية 
�س���من املديريات العامة للربية يف بغ���داد واملحافظات كافة، حيث 

مت توزيعهم على املراكز المتحانية«. 
واأ�سار البيان اىل، ان »الوزارة ا�ستكملت التجهيزات وامل�ستلزمات 
اللوج�س���تية والفني���ة الالزم���ة، بغية اجن���اح العملي���ة الإمتحانية، 
موؤك���دا يف الوقت ذاته ان »التحديات التي يواجهها وطننا احلبيب 
�ستكون حافزا للجميع، لتحقيق املنجز والطموح املطلوب، ا�سهاما 

ببناء الوطن ورفعته وتقدمه«.  
وبح�س���ب البي���ان، قدمت الربية »�س���كرها اىل الوزارات ال�س���اندة 
متمثلة بوزارة ال�س���حة )اجلي�س البي�س( ووزارة التعليم العايل 
والجهزة المنية بكافة �س���نوفها بال�س���افة اىل وزارة الت�سالت  
لتعاونه���ا الكب���ر يف توف���ر الج���واء المتحاني���ة املنا�س���بة، هذا 
ومتن���ى وزير الربية لأبنائنا التالمي���ذ والطلبة النجاح والتوفيق 

وحتقيق طموحاتهم امل�ستقبلية«.   
وعلى �س���عيد مت�سل، ك�س���فت وزارة الربية عن »م�ساركة اأكر من 
29 األ���ف طالب وطالبة �س���من فروع واخت�سا�س���ات التعليم املهني 

يف المتحانات التمهيدية )اخلارجية( لهذا العام«.   
و�س���دد على »الطلبة املمتحنني تطبيق الإج���راءات الوقائية حفاظا 

على �سالمتهم من وباء )كورونا(«.

العراق  �ضربت  زلزااًل   19
في �ضهر واحد!

�ضاركوا  طالب  األف   400
في االمتحانات التمهيدية 

للخارجيين

الداخلية تك�ضف: حرائق المجمعات التجارية لي�ضت بفعل فاعل

 مي�شان/ مهدي ال�شاعدي 

رف�س����ه من قبل ال�سركات العاملة يف القطاع النفطي 
يف حمافظ����ة مي�س����ان ولث����الث م����رات متتالي����ة على 
الرغم من اجتيازه لختبار الكفاءة اللكروين الذي 
فر�س����ته ظروف اجلائحة بدعوى عدم حتمله م�ساق 
العم����ل لبنيت����ه اجل�س����مانية ال�س����عيفة اأ�س����بح حجر 

عرة يف طريقه.
اثارت ق�س����ته �س����جة جمتمعية كبرة وتعاطف معه 
اجلميع ب�س����بب التنم����ر وال�س����غوط النف�س����ية التي 
تعر�س لها ورف�س����ه من العمل بدعوى اعاقته وعدم 
اللتفات لقدرات����ه العلمية وول الخذ بنظر العتبار 

اجتيازه الختبارات املتكررة. 
املهند�س املي�س����اين ال�س����اب حمزة اليا�س����ري اأ�سبح 
وهو يف عقده الثاين من العمر احدى حالت الياأ�س 

واحلرمان يف مدينة تطفو على بحر من النفط. 
 يقول حمزة »مت رف�سي ثالث مرات من قبل ال�سركات 
ال�س����ينية العامل����ة يف حق����ول نفط مي�س����ان ب�س����بب 
عوق����ي عل����ى الرغ����م م����ن اجتي����ازي اختب����ار الكفاءة 
واملقابل����ة بنج����اح وعند ح�س����وري للعم����ل ابلغوين 

برف�سهم يل لأ�سباب تتعلق بالبنية اجل�سمانية«. 

حم����زة يع����اين م����ن ق�س����ر يف القام����ة وتقو�����س يف 
ال�ساقني مل يعيقاه يف درا�سته الكادميية التي ق�سى 
منه����ا ما يق����ارب ال�16 عاما كانت ح�س����يلتها �س����هادة 

البكالوريو�س من كلية الهند�سة. 
»�س����نتان م�س����ت بعد امتام الدرا�س����ة اجلامعية وانا 
ابح����ث عن عم����ل« يق����ول املهند�����س حمزة وي�س����يف 
»رف�س����ت م����ن قب����ل ال�س����ركات ال�س����ينية العاملة يف 
حق����ول مي�س����ان النفطي����ة بعد ان ا�س����بحت �س����احبة 

القرار وا�سبح الكثر حتت رحمتهم«. 
�س����هادات رف����اق حمزة كان����ت كلها ت�س����يد بكفاحه من 
اجل امتام درا�س����ته وموا�سلة م�س����وار جناحه رغم 

حتمله العديد من حالت التنمر. 
»حم����زة من الرج����ال الذين قاوموا الظ����روف املادية 
ال�س����عبة وحالت التنمر و ح�س����ل على معدل ممتاز 
يف عام 2014 اأهله لدخول كلية الهند�س����ة بق�س����مها 
بالدرا�س����ة  تف����وق  و  مي�س����ان  جامع����ة  يف  امل����دين 
اجلامعي����ة وهو مثال ل����كل طالب يف الع����امل«. يقول 
مناف احد رفاق حمزة وي�س����يف »مل يتم قبول حمزة 
يف ال�س����ركات النفطية الأجنبية العاملة يف حمافظة 
مي�سان ب�سبب بنيته اجل�سدية وهي من خلق اخلالق 

عز وجل«.

املنا�س���دات التي اطلقها نا�س���طو املحافظة عن اغاثة 
حمزة م���ن حالت التنمر وال�ست�س���عاف التي مرت 
به طرقت امل�س���امع وت�س���در موقف ا�سرع الجابات 

رج���ل العم���ال العراقي عمار احلم���داين الذي وجه 
دعوة حلمزة للعمل يف احد م�س���اريعه يف العا�سمة 

بغداد. 
ه���ي  ا�س���تجابت  مي�س���ان  يف  املحلي���ة  احلكوم���ة 
الخرى للمنا�س���دات ونظمت لقاء بينها وبني حمزة 
»ووجهت مبخاطبة وزارة النفط لالإيعاز بت�س���غيله 
والت�س���ال بوزير النف���ط ومتابعة املو�س���وع« كما 

ورد على ل�سانها. 
�س���ركة نفط مي�س���ان اكر اجله���ات املعنية بق�س���ية 
املهند����س حم���زة كون���ه تق���دم اىل احدى ال�س���ركات 
النفطي���ة الجنبية وعدت هي الخرى بتوفر درجة 

عمل تتالءم مع �سهادته وامكانياته.
كرت ال�س���تجابات وتعددت اللق���اءات التي ذهبت 
بدوره���ا توؤرج���ح باملهند�س حم���زة ميينا و�س���مال 
وتعق���د له خي���وط المل ولكن���ه باملح�س���لة النهائية 
مازال بدون عمل راكنا �سهادته اجلامعية وكل الذي 

جناه وعودا فقط. 
يق���ول املهند����س حم���زة طال���ب اليا�س���ري »وعدتني 
احلكومة املحلية خرا و�س���ركة نفط مي�س���ان تقول 
ل وج���ود لتعيين���ات جدي���دة ول اخب���ار ع���ن عقود 

وزارية«.

اأثارت ق�شته �شجة جمتمعية وتعاطف معه اجلميع 

مهند�س ُي�ضتبعد عن التعيني ب�ضبب ق�ضر قامته!



 متابعة/ املدى

الب�صرة تلك المدينة 
المزدهرة باأ�صواقها وتجارتها 

منذ اأن تاأ�ص�صت العام 14 
للهجرة عند الفتح الإ�صالمي 

واإلى وقتنا الحا�صر باتت 
عنوانًا لالزدهار والنمو 

القت�صادي والتجاري 
وال�صياحي بوجود المحطة 

القت�صادية )الع�صار( مركز 
الب�صرة التجاري الذي كان 
عنوانًا ل�صكن اأرقى واأغنى 

الأ�صر العريقة، التي طالما 
حافظت على ن�صيجها 

الأخالقي والجتماعي حيث 
كانت ت�صكن منطقة الع�صار 

ل�صنين طويلة. 

التجاوزات 
لل�ش����ؤون  الب�ش���رة  حماف���ظ  مع���اون 
الإدارية معني �ش���الح احل�ش���ن قال يف 
»التج���اوزات  اإن  �ش���حفي:  ت�ش���ريح 
اأخف���ت  الع�ش���ار  منطق���ة  يف  الكث���رة 
حمل���ة  هن���اك  واإن  املدين���ة،  مع���امل 
كب���رة لرف���ع التج���اوزات يف منطق���ة 
حتدي���دًا  احلمل���ة  وترتك���ز  الع�ش���ار، 
عل���ى الب�ش���طيات )اجلنابر( املنت�ش���رة 
ب�ش���كل كبر وع�ش����ائي على الأر�شفة 
والأ�ش����اق  املح���ال  واأم���ام  واملب���اين 
ت�ؤث���ر  الت���ي  الع�ش���ار،  يف  التجاري���ة 
املح���ال  جمي���ع  يف  مبا�ش���ر  ب�ش���كل 
قيمت���ه  فللع�ش���ار  التب�ش���ع،  واأماك���ن 
اجلمالية والتجارية، علما اأن الأر�شفة 
خم�ش�ش���ة مل���رور امل�اطن���ني ودائم���ا 
نحاول اأن تك�ن هن���اك اأماكن منتظمة 
للب�شط���ات واحلمالت م�شتم���رة لإزالة 
كاف���ة التج���اوزات يف �ش����ق الع�ش���ار 
ليبق���ى حمافظًا عل���ى عن�انه اجلمايل 
والتج���اري الذي يق�ش���ده املتب�شع�ن 

ب�ش�رة م�شتمرة«.

معامل املدينة
وم���ن اأه���م مع���امل مدين���ة الع�ش���ار ه� 

مقام اأمر امل�ؤمنني )علي���ه ال�شالم( الذي 
يق�ش���ده ع���دد كب���ر ج���دًا م���ن الزائري���ن 
وامل�شل���ني حي���ث ميكث����ن في���ه لف���رتات 
ط�يل���ة ويعت���ر كنقط���ة رئي�ش���ة دالة يف 

الع�شار. 
كم���ا تتمي���ز املدينة بك���رة املقاه���ي التي 
يرتادها املثقف�ن والأدباء، ويق�ل ع�ش� 
احت���اد الأدب���اء العراقي���ني ال�شاع���ر كرمي 
جخي�ر: اإن »مقهى الأدباء تاأ�ش�س تقريبًا 
الع���ام 2003 حي���ث كان ي�ش���م الأدب���اء 
والكت���اب واملثقف���ني، ويعد ملتق���ى ثقافيًا 
وح�شاري���ًا له���م اأمث���ال ) كاظ���م احلجاج، 
طال���ب عب���د العزيز، املرح����م ح�شني عبد 
اللطيف، خالد ال�شلطان، وغرهم( ورغم 
اأن���ه يف الع���ام 2008 مت احل�ش����ل على 
)مق���ر لحت���اد الأدب���اء( من قب���ل حمافظة 
الب�ش���رة يف م�ق���ع قري���ب م���ن الع�ش���ار 
واأجاره يدف���ع من قب���ل وزارة الثقافة اإل 
اأن )املقه���ى( بق���ي اىل الآن ملتقى الثقافة 
والآداب، وملتقى لالأدباء واملثقفني حيث 
تق���ام فيه جل�ش���ات �شباح كل ي����م جمعة 
وه���ي )جل�ش���ات اأدبية وثقافي���ة متن�عة( 
وكنا دومًا ل�شيما يف اأيام مهرجان املربد 
ن�شع���ى لنعرف الأدباء الع���رب على مقهى 
الأدباء يف الع�شار وم�شاركتهم اجلل�شات 

وتبادل احل�ار«.

�صوق الغزل 
يق����ل عل���ي املياح���ي �شاحب حمل يف 
�ش����ق الغ���زل: اإن »ه���ذا ال�ش����ق كان 
يف ال�شاب���ق �ش�ق���ًا واح���دًا ومنف���ردًا 
ي�شمى �ش�ق )هرج( وه� اأكر اأ�ش�اق 
الع�ش���ار واأقدمه���ا تقريب���ًا، ومن ثم مت 
ف�شل���ه لتك����ن بدايت���ه )�ش����ق الغزل، 
وم���ن ثم يبداأ بعده �ش����ق هرج(، ويف 
ال�شاب���ق كان���ت الب�شاع���ة الت���ي ت�شل 
اىل ه���ذا ال�ش����ق حملي���ة حي���ث ي�ؤتى 
بالقما�س من اأف�ش���ل املعامل واأ�شهرها 
مثل )معمل الكاظمي���ة ومعمل الك�ت( 
القما����س  �شناع���ة  اآن���ذاك  كان���ت  فق���د 
حملي���ة، اإل اإنها ت�قفت بعد ذلك ب�شبب 
الظروف التي اأملت بالب�شرة كاحلروب 
وغرها، م���ا اأثر ب�ش����رة مبا�شرة يف 
ال�ش����ق واأ�شبحت احلرك���ة التجارية 
هنا معتمدة ب�شكل مبا�شر على القما�س 
امل�شت����رد، وذلك لطبيع���ة �ش�ق الغزل 
الذي يخت����س ب�شناعة وبي���ع )اأدوات 
ال�شيد، احلبال، �شب���اك ال�شيد، قما�س 
املظ���الت، ج����ادر ال�شي���ارات، اخلي���م 

وال�شرادق(«.
واأ�شار املياحي اىل اأن »جائحة ك�رونا 
اأث���رت ب�ش�رة كب���رة ج���دًا يف حركة 

البيع والتب�ش���ع يف �ش�ق الغزل حيث 
و�شل تاأثرها بن�شبة 60 % تقريبًا«، 
مبين���ًا اأن »الب�شاع���ة مرتاكم���ة وتب���اع 
ب�ش�رة بطيئ���ة جدًا ب�شب���ب اجلائحة 
وب�شبب احلظر وارتفاع الدولر، لذلك 
ن���رى اأن ال�ش�ق يب���دو خاليًا متامًا من 
املتب�شع���ني، وه���ذا م���ا �شب���ب خ�شارة 

كبرة للتجار«.

�صوق اخل�صار وال�صمك
ا�شطحبن���ا  )اخل�ش���ارة(  �ش����ق  ويف 
احلاج اأب� علي يف ج�لة، وه� ي�شتذكر 
�شن����ات ق�شاها يف ه���ذا ال�ش�ق الذي 
بات اأكر اكتظاظًا بالباعة واملتب�شعني 
وال���ذي ل ته���داأ في���ه اأ�ش����ات الباع���ة 
والتج���ار، وه���م يروج����ن لب�شاعتهم 
من���ذ �شاع���ات الفج���ر وحت���ى �شاع���ات 

متاأخرة من الليل يف كل ي�م.
واأ�ش���ار اأب� عل���ي اىل اأن »ال�ش�ق ي�شم 
جمي���ع اأن����اع الفاكه���ة واخل�شراوات 
�ش�اء امل�شت����ردة اأو املحلية منها، كما 
اأن هن���اك فرق���ًا ب���ني الأ�شعار م���ن بائع 
لآخ���ر ك���ي ل ترتاك���م ب�شاعت���ه، وه���ذا 
ال�ش�ق له فائدة اقت�شادية كبرة جدًا«.

وتاب���ع: اإن »هن���اك �ش����ق ال�شمك الذي 
ي�شم اأن�اع الأ�شم���اك احلية واأكر من 

يق����م ببيع ه���ذه الأ�شماك ه���ن الن�شاء 
كم���ا ت�جد هن���ا اأماك���ن خم�ش�شة لبيع 
الأ�شم���اك املجمدة، وكذل���ك هناك مكان 
خم�ش����س لبي���ع الروبيان ال���ذي ي�شهد 
اإقب���اًل كب���رًا ل�شرائ���ه، وي�شه���د �ش�ق 
ال�شم���ك يف الع�ش���ار هذه الأي���ام حركة 
كبرة لبيع ال�شمك فهذا م��شم ال�شب�ر 
الذي ينتظره النا�س بفارغ ال�شر رغم 
غ���الء ثمن���ه فكل ع���ام ويف ه���ذا ال�قت 
نالح���ظ حركة كب���رة يف ه���ذا ال�ش�ق 
الب�ش���رة(  )اأه���ايل  ي�شمي���ه  كم���ا  لأن���ه 
الباق���الء  ومت���ن  ال�شب����ر  )م��ش���م 
اخل�شراء( )وهذه الأكل���ة املف�شلة عند 

اأهل الب�شرة خالل هذا امل��شم(« .

�صوق ال�صيادلة 
قدمي���ًا  كان  ال�ش����ق  »ه���ذا  اأن  وب���ني 
ي�شمى )�ش����ق الهن�د و�ش�ق املغايز( 
و�شم���ي �شابق���ًا ب�ش����ق الهن����د، لأنه 
كان مق���رًا للجالي���ة الهندية التي كانت 
يف  الت�اب���ل  بي���ع  حم���ال  يف  تعم���ل 
ال�ش����ق املذك�ر، وي�شم ه���ذا ال�ش�ق 
امل�شت����ردة  املالب����س  بي���ع  حم���ال 
والقما�شة والتي اأغلبها تباع باجلملة 
يف خم���ازن كب���رة وحم���ال ال�شاغ���ة 
)حم���ال بي���ع الذه���ب جمل���ة ومف���رد( 

القرطا�شي���ة  لبي���ع  اجلمل���ة  وحم���ال 
باأن�اعها، وي�شه���د هذا ال�ش�ق وج�د 
اأعداد كب���رة جدًا م���ن املتب�شعني يف 
م�ا�ش���م معين���ة م���ن ال�شنة مث���ل )بدء 
العام الدرا�شي اجلديد، الأعياد، �شهر 
حمرم( حي���ث تت�اجد النا����س بكثافة 
للت�ش����ق و�ش���راء املالب����س اخلا�ش���ة 
ب���كل م��شم، وبذلك تكم���ن اأهمية هذه 
ال�ش����ق التجاري���ة، فهن���اك الكثر من 
املتب�شع���ني ومن خمتل���ف املحافظات 
وال�شائحني يت�اجدون للتب�شع ومن 
اأ�ش����اق وخم���ازن اجلملة كم���ا يتفرع 
ه���ذا ال�ش����ق لي�ش���م عي���ادات الطباء 

وال�شيدليات.

�صوق الداكري 
اأ�ش����اق الع�ش���ار القدمي���ة  وه���� م���ن 
ببي���ع  م�شه����رًا  كان  حي���ث  واملهم���ة 
امل�شات���ل واأدوات الزراع���ة، وفيما بعد 
حت�ل اىل اأ�ش�اق كبرة جدًا وخمازن 
لبي���ع )اجل�ت وال�شج���اد واملفرو�شات 
واجلل���د  والكارب���ت  وال�شرا�ش���ف 
والنايل����ن كغط���اء لأر�شي���ة املن���ازل( 
حي���ث يتم بيعها جملة ومف���رد كما يقع 
يف نهايته �ش�ق امل�اد الإن�شائية الذي 

له فائدة اقت�شادية كبرة جدًا.

 �شرك����ة اآ�شيا�شي����ل م����ن ال�شركات الرائ����دة يف قطاع 
الت�ش����الت، حي����ث حقق����ت وخ����الل ف����رتة قيا�شي����ة 
طفرات ن�عي����ة يف جذب امل�شرتك����ني �شمن مناف�شة 
مهنية وحقيقية مع �ش����ركات الهاتف النقال الخرى 
ويف  متع����ددة.  ن�اح����ي  يف  الع����راق  يف  العامل����ة 
ح�����ار اجرت����ه م�ؤ�ش�ش����ة املدى م����ع ال�شيد عب����د الله 
ح�ش����ن، املتحدث الر�شم����ي با�ش����م اآ�شيا�شيل ومدير 
الت�شالت الت�ش�يقية املتكاملة فيها، للحديث اأكر 
عن م�ش����رة اآ�شيا�شي����ل وفل�شفتها ودوره����ا الرقمي 
الري����ادي وماهي����ة امل�ش�ؤولي����ة الجتماعي����ة �شم����ن 

هيكلية اآ�شيا�شيل.
هل من املمكن اأن ت�شف لنا م�شرة �شركة اآ�شيا�شيل 
عل����ى  حتاف����ظ  ان  ا�شتطاع����ت  وكي����ف  الع����راق  يف 

ال�شدارة طيلة هذه ال�شن�ات؟
اآ�شيا�شي����ل ه����ي اأول �شرك����ة هات����ف نق����ال تعمل يف 
الع����راق حيث تاأ�ش�شت �شرك����ة اآ�شيا�شيل عام ١٩٩٩ 
م����ن قب����ل رجل العم����ال العراق����ي ف����اروق م�شطفى 
ر�ش�����ل، اإل ان الطالق����ني الفني والتج����اري بداآ يف 
�شهر �شباط عام ٢٠٠١، وهي بذلك فعلًيا اأول �شركة 
ات�شالت متنقلة يف العراق وكانت �شركة اآ�شيا�شيل 
�شركة الت�شالت ال�حيدة يف العراق قبل ان تدخل 
�ش����ركات اخرى يف مدن ال�شليماني����ة واربيل، وبعد 
ع����ام ٢٠٠٣ ت�لت �شلطة الئتالف امل�ؤقتة منح ثالث 
رخ�����س للهاتف النقال كما ه� مع����روف الي�م ليبداأ 
التناف�����س خلدم����ة امل�شرتك����ني بني املزودي����ن فكانت 
اآ�شيا�شي����ل ه����ي امل����زود الأول خلدم����ات الت�شالت 
املتنقلة والرقمنة يف العراق، حيث جتاوزت قاعدة 
م�شرتك����ي اآ�شيا�شي����ل حاج����ز ١٤.٧ ملي�����ن م�شرتك 
بكاف����ة املحافظ����ات العراقي����ة اعتباًرا م����ن الأول من 

كان�ن الثاين/يناير ٢٠٢١.
كما تع����د اأول �شركة ات�شالت حتق����ق تغطية �شاملة 
عل����ى م�شت�����ى الب����الد، حي����ث تق����دم الي�����م خدمات 
اجليل الراب����ع عالية اجل�دة يف جمي����ع املحافظات 
العراقي����ة. تغط����ي �شبك����ة اآ�شيا�شي����ل ٩٩.٠٦٪ م����ن 
�شكان الع����راق، مما يجعل �شبكته����ا ال�طنية الأكر 
ات�شاًع����ا ب����ني م�شغل����ي الهات����ف النق����ال الآخرين يف 
الع����راق، ومنذ كان�����ن الثاين/يناي����ر ٢٠١٥، تفخر 
اآ�شيا�شي����ل بك�نه����ا اأف�شل مزود خلدم����ات الإنرتنت 
عالي����ة اجل�����دة يف الع����راق وكان����ت اآ�شيا�شيل اأول 
�شرك����ة تطل����ق خدم����ات اجلي����ل الراب����ع يف الع����راق 
ترخي�����س  بع����د  ال�شاب����ق  الث����اين  كان�����ن  اأواخ����ر 
احلك�مة العراقية ممثلة بهيئة الإعالم والت�شالت 
لإط����الق خدم����ات 4G LTE يف عم�����م حمافظات 

العراق.
بذل����ت اآ�شيا�شي����ل جه�ًدا جب����ارة يف �شبي����ل تغطية 
احتياجات الت�ا�شل للم�اطن العراقي واحتياجات 
�ش�����ق الت�شالت للبيان����ات والإنرتنت يف العراق، 
م����ن خ����الل اإط����الق خدم����ات جتم����ع ما ب����ني اجل�دة 

العالي����ة والأ�شع����ار الأكر تناف�شي����ة فعلقت يف ذهن 
امل�اط����ن العراق����ي اآ�شيا�شي����ل من����ذ بدئه����ا بك�نه����ا 
الأوف����ر والأج�����د، كم����ا اأن ارتف����اع ع����دد امل�شرتكني 
وتنام����ي اخلدمات ب�شكل تدريج����ي له� اأكر برهان 
عل����ى م�شت�����ى اخلدم����ات املرم�ق����ة الت����ي لزم����ت 
اآ�شيا�شي����ل والتزمت ك�ادره����ا بتقدميها �شمن كافة 
الإمكانات املت�ف����رة يف الع����راق، وجناحها ك�شركة 
عراقية كب����رة دافع عميق لدع����م القت�شاد ال�طني 
حي����ث ان اآ�شيا�شي����ل لالت�ش����الت مدرج����ة يف �ش�ق 
الع����راق لالأوراق املالية باأ�شه����م ر�شينة وميكن لأي 
م�اط����ن �ش����راء هذه الأ�شه����م وامل�شاهم����ة يف تعزيز 
هذه امل�ش����رة وال�شتفادة من الع�ائ����د. كان اندفاع 
اآ�شيا�شي����ل دائًم����ا وابًدا يف ت�ف����ر اأف�شل اخلدمات 
ب����ني مناف�شيه����ا يهي����ئ الع����راق ليك�����ن بل����ًدا جاذًبا 
لال�شتثمار الأجنبي وروؤو�س الأم�ال التي تنعك�س 
ايجاًب����ا على كافة ج�انب القت�ش����اد العراقي وهذه 
امل�شرة احلافلة ملا زاد عن ع�شرون عاًما من العطاء 
م����ا هي ال دليل قاطع عل����ى اأن اآ�شيا�شيل هي اخليار 
الأمث����ل بني مزودي خدمات الت�ش����الت يف العراق 
وم����ا نتج عنه����ا من ثق����ة امل�شتهلك العراق����ي الكبرة 
يف اآ�شيا�شي����ل دون غره����ا من ال�ش����ركات طيلة هذه 

ال�شن�ات.

دع��م  ف��ي  اآ�صيا�ص��يل  فل�ص��فة  ه��ي  م��ا   
ت�ص��فون  وكي��ف  العراق��ي  المجتم��ع 

عالقتكم مع المجتمع العراقي؟
- ت�ؤم����ن اآ�شيا�شيل بفل�شفة واقعي����ة يف مفه�م بناء 
ال�ش����ركات وه����ي بب�شاط����ة بن����اء اأوا�ش����ر اإيجابي����ة 

ب����ني كافة �شرائ����ح املجتمع مم����ا ينم ع����ن م�ش�ؤولية 
اجتماعية كب����رة. اآ�شيا�شيل �شركة عراقية تاأ�ش�شت 
ب����روؤى وطنية. ومن����ذ تاأ�شي�شها عمل����ت على تطبيق 
مفه�����م امل�ش�ؤولي����ة الجتماعي����ة باأعم����ق مفاهيمها 
واو�شعه����ا وب����داأ يتط�����ر ه����ذا املفه�����م �شن�ًي����ا يف 
ال�شرك����ة م����ن اج����ل دع����م املجتم����ع العراق����ي بكاف����ة 
بامل�شاهم����ة  الجن����ازات  ه����ذه  وتكلل����ت  �شرائح����ه 
والجتماعي����ة  القت�شادي����ة  البع����اد  تط�ي����ر  يف 
والخالقية للمجتمع وتبني امل�ش�ؤولية الجتماعية 
لتاأهي����ل مفاهيم علمية وتعليمي����ة لبناء جيل م�شتقل 
الق����رار معتم����دا على ذات����ه لالرتق����اء باملجتمع نح� 

التح�شر والتقدم.
تكلل����ت ه����ذه الجن����ازات وال�شرتاتيجي����ات املتبعة 
م����ن قبل اآ�شيا�شي����ل بف�زها بج�ائ����ز عاملية متعددة 
لرمبا اأهمها يف جم����ال املجتمع جائزة اف�شل �شركة 
عاملة يف العراق تخدم املجتمع العراقي عام ٢٠١٩ 
الجتماعي����ة  للم�ش�ؤولي����ة  حمل����ة  اأف�ش����ل  وجائ����زة 
لإطالقها م�ش����روع “ت�ا�شل لتتعل����م” بال�شراكة مع 
كل م����ن �شرك����ة اأريك�ش�����ن وجلن����ة الإنق����اذ الدولية  
)IRC(خ����الل حفل ت�زيع ج�ائ����ز تيليك�م ريفي� 
يف دبي  جرى  “Telecom Review” ال����ذي 
كان�����ن الأول ٢٠١٦ ه����ذا اىل جان����ب ع����دد كبر من 
اجل�ائ����ز العاملي����ة والعربية وال�طني����ة التي نالتها 
اآ�شيا�شي����ل ب����كل ا�شتحق����اق وج����دارة مل����ا قدمته من 
دع����م اىل املجتمع العراق����ي والذي ات�ش����م باحلداثة 
والب����داع طيل����ة الع�����ام املا�شي����ة. وكان اآخر تلك 
اجل�ائ����ز “اأف�ش����ل �شرك����ة ات�ش����الت يف الع����راق” 
م����ن خ����الل م�ؤ�ش�ش����ة �شتيف����ي Stevie العاملية يف 
حف����ل اأقي����م يف فيين����ا، عا�شم����ة النم�ش����ا وم�ؤ�ش�شة 
International Finance العاملية من خالل 

حفل تكرمي كبر اقيم يف دبي.
اإن م�ش����رة اآ�شيا�شيل احلافلة بالإجنازات يف �ش�ق 
الت�شالت العراقي على مدار ع�شرون عاًما جتعلنا 
ملتزم����ني ب�شكل كبر جتاه املجتمع الذي نعمل فيه، 
اأك����ر م����ن اأي �شركة اأخرى، من اج����ل تقدمي تقنيات 
حديثة وعاملي����ة من اأجل حياة اأف�ش����ل لتذليل جميع 
ال�شع�ب����ات التي ت�اجه املجتمع او حتاول ان حتد 
من النم� والتط�ر يف الع����راق، باإمكان اي م�اطن 
الي�م مراجعة م�ش����رة اآ�شيا�شيل من خالل الدخ�ل 
اىل م�ق����ع ال�شرك����ة الر�شمي والط����الع بالتفا�شيل 
والرق����ام عل����ى اه����م تل����ك الجن����ازات وم����ا اعطت����ه 
اآ�شيا�شي����ل -وم����ا ت����زال- اىل كافة �شرائ����ح املجتمع 
العراقي وم����ن ابرز ه����ذه العطاءات والت����ي تزيدنا 
ال�طني����ة: برام����ج امل�ش�ؤولي����ة  فخ����ًرا يف املحاف����ل 
الجتماعي����ة امل�شتدام����ة والتي ا�شيد به����ا على كافة 

امل�شت�ي����ات ونال����ت ج�ائ����ز متع����ددة مل����ا فيه����ا م����ن 
ابت����كارات جدي����دة ت�ش����ب يف تق����دمي التكن�ل�جيا 
احلديث����ة خلدم����ة الإن�شاني����ة كم����ا يف تعاوننا لدعم 
معظ����م القطاع����ات احلي�ي����ة والقت�شادي����ة ودع����م 
ت�جه����ات املجتمع العراق����ي يف التط�ر القت�شادي 

واملعريف والتكن�ل�جي.

 ما هو دور اآ�صيا�صيل في التطور الرقمي 
الحا�صل في العراق اليوم؟

- ب����ادرت اآ�شيا�شي����ل يف اإط����الق منظ�م����ة �شامل����ة 
حلل�����ل الأعم����ال، تت�شم����ن اإدارة اأم����ن املعل�م����ات 
وحماي����ة البيانات وال�شبكات، كحل�����ل ن�عية لأول 
مرة يف العراق �شمن م�شاعي اآ�شيا�شيل احلثيثة يف 
اإط����ار تط�ير منظ�مة الأعم����ال ال�شليمة يف العراق 
وحماي����ة بيان����ات امل�ؤ�ش�شات وال�ش����ركات التجارية 
�ش�����اء ودعًم����ا لالقت�ش����اد  عل����ى ح����ِد  واحلك�مي����ة 
ال�طن����ي ولت�ف����ر فر�س عم����ل اأك����ر للعاطلني عن 
العمل، وه����ذه الفر�س من �شاأنه����ا تط�ير القطاعني 
الع����ام واخلا�س واأمتتة العم����ال لت�شهيل وحت�شني 
ال�اق����ع التج����اري والقت�ش����ادي يف الع����راق خالل 
ف����رتات قيا�شي����ة، به����دف حتفيز جاهزي����ة احلك�مة 
الإلكرتوني����ة وتط�ي����ر بيئ����ة العمل الرقمي����ة، ملا لها 
من دور فع����ال يف ت�شريع النم� القت�شادي الرقمي 

وربط العراق بالعامل.
نعد م�شرتكينا بتجرب���ة رائعة و�شرعة نقل بيانات 
عالي���ة عل���ى م�شت����ى ال�ش���رق الأو�ش���ط بالتعاون 
م���ع �شركائن���ا م���ن جمه���زي التكن�ل�جي���ا العاملية 
املعتمدة لأحدث التقنيات واحلل�ل مثل اأريك�ش�ن 

ال�ش�يدي���ة ه����اوي ال�شيني���ة ون�كي���ا الفنلندية. 
وم���ع ازدي���اد احلاج���ة اإىل تقدمي حل����ل وخدمات 
�شهل���ة ال�شتخ���دام تلب���ي احتياج���ات م�شرتكين���ا، 
ط�رن���ا م���ن عملياتنا ومل تع���د كما كان���ت عليه بل 
اأف�ش���ل م���ن ال�شاب���ق ويف تناف����س م�شتم���ر لتلبية 

احتياجات م�شرتكينا الكرام يف العراق.

 ما هي اأبرز التحديات التي يواجهها 
الم�صتثمر في قطاع الت�صالت 

العراقي؟
- رغ���م ك���رة الإيجابيات يف ه���ذا القطاع ملا له من 
اأهمي���ة اقت�شادي���ة كب���رة للبل���د وكذل���ك اخلدمات 
املتن�عة التي يقدمها لالأفراد لكن قطاع الت�شالت 
يع���اين  الأخ���رى  القطاع���ات  باق���ي  كح���ال  حال���ه 
الكث���ر م���ن التحدي���ات ولكننا نعمل ب�ش���كل وثيق 
وم�شتم���ر مع احلك�مة العراقية م���ن اأجل م�اجهة 
ه���ذه التحدي���ات وتذلي���ل العقبات وم���ن اأبرز هذه 
التحديات هي اأن قط���اع الت�شالت حال غره من 
القطاع���ات ل ي�شتخ���دم منهجي���ة ع�شري���ة حمددة 
للتخطي���ط وبالت���ايل ف���اإن م�ؤ�ش���رات الأداء غ���ر 
م�ج����دة اإل ب�ش���كل ب�شي���ط يع���ر فقط ع���ن ما مت 
�شرف���ه من اأم�ال وا�شتثم���ار ولي�س ما مت حتقيقه 
عل���ى اأر�س ال�اقع م���ن ف�ائد ومن امله���م اأن يك�ن 
هناك فه���م حقيقي لحتياج���ات املجتمع والتفاوت 
ال�شخم يف الإمكانات املادية والثقافية والأو�شاع 
الجتماعي���ة ال�شائدة، لذلك فاإن تط�ير هذا القطاع 
اأ�شا�ش���ي لتقلي���ل الفج����ات ال�ا�شع���ة امل�ج����دة 
حالًي���ا والتف���اوت الرهي���ب يف املعرف���ة والدخ���ل. 
ه���ذا القط���اع مث���ل غ���ره م���ن القطاع���ات يعتم���د 
كث���ًرا على ت�افر املعل�مة، غ���ر املتاحة يف اأغلب 
الأحي���ان - مع الأ�شف، نتيج���ة عدم تطبيق ق�انني 
حري���ة املعل�مات ب�شكل �شحيح وه���ذا اأدى ب�شكل 
مبا�ش���ر اإىل عدم ت�افر الكثر م���ن البيانات والتي 
بدونها ل ت�جد حاجة حقيقية لبناء ق�اعد بيانات 
ر�شينة تفي���د امل�شتخدم اوًل والقطاعني احلك�مي 
واخلا����س وبالتايل ل ي�جد داف���ع حقيقي لنه�شة 
تكن�ل�جي���ا املعل�مات م���ن اأ�شا�شه دومنا التعاون 
لتنمي���ة املعل�ماتي���ة يف املجتم���ع. حي���ث تعت���ر 
البيان���ات يف ه���ذا القطاع مث���ل ال�ق����د للكهرباء، 
مم���ا يعني اأن ت�فر املعل�م���ات لدى احلك�مة ه� 
اأ�شا����س بن���اء املجتمع���ات احلديث���ة وه���ي اأ�شا�س 
اأخ���ذ اأي قرار اقت�ش���ادي اأو تنم�ي، عليه يجب اأن 
يتم ه���ذا الأمر يف ظل ت�شري���ع متكامل للمعل�مات 
ي�شم���ن ناحية ت�فر املعل�مات العامة ويحافظ من 
ناحية اأخرى على اخل�ش��شية و�شرية املعل�مات 

ال�شخ�شية.
الع���ام، يتطل���ب  قط���اع الت�ش���الت، يف مفه�م���ه 
التع���اون مع العديد من ال����زارات لتحقيق اأهدافه 
فه���� يف الأ�ش���ل قط���اع خدمي للقطاع���ات الأخرى 
�ش�اء ال�شحة والتعليم والثقافة والنقل والكهرباء 
وغره���ا وي�ؤ�شفنا الق�ل ب���اأن العمل اجلماعي يف 
العراق ثقاف���ة غر متج���ذرة يف م�ؤ�ش�شاتنا ب�شكل 
ع���ام، وم���ن اأه���م اأ�شب���اب ذل���ك �شع���ف التخطي���ط 
بع����س  يف  انعدام���ه  ولرمب���ا  ب���ل  ال�شرتاتيج���ي 
الأحي���ان وعدم اتباع منهجي���ات العمل الحرتايف 
مما ي����ؤدي اإىل ال�شخ�شنة يف الكث���ر من الأحيان 
ب���دل البن���اء بالعم���ل اجلماع���ي والتع���اون، كذل���ك 
الت�شاب���ك مع اأكر م���ن وزارة يف كثر من الق�شايا 
كالبن���ى التحتي���ة الالزم���ة لالت�ش���الت، فتداخ���ل 
الكثر من م�ؤ�ش�شات الدولة وال�زارات يجعلنا اأن 
نفكر جلًيا يف �شرتاتيجية العمل اجلماعي لتحقيق 
اأه���داف �شامية يف اإطار كي���ان م�حد وهي اأهداف 
احلك�م���ة للتنمي���ة والتط�ر. لذلك م���ن ال�شروري 
الآن اأن نعمل على حت�شني ج�دة خدمات الإنرتنت 
يف الع���راق لتك����ن بج����دة اأعلى وبتكلف���ة اأن�شب 
لكافة �شرائح املجتم���ع والعمل على حت�شني البنية 
التحتي���ة املطل�ب���ة لتحقي���ق تل���ك الغاي���ات والتي 

�شتنعك�س اإيجابًيا على امل�اطن وكافة القطاعات.
اإن ال�شتثمار يف �شبكة األياف �ش�ئية حديثة يعتر 
الآن فر�شة منا�شبة ج���ًدا وتعتر املكمل الأ�شا�شي 
لتحقي���ق خدم���ات نق���ل بيان���ات النط���اق العري�س 
املتخ�ش�ش���ني  ل���دى  ال�شائ���دة  للتحلي���الت  طبًق���ا 
عاملًي���ا فيعت���ر هذا العق���د ب���ني ٢٠٢٠ و٢٠٣٠ ه� 
عق���د النطاق العري����س لالت�شالت كم���ا كان العقد 
املا�ش���ي ه���� عق���د املحم����ل وال�شب���ب ت�شاع���ف 
حج���م البيانات املتبادلة �شن�ًي���ا، واأخًرا اأق�ل اإن 
�شع���ف منظ�مة التج���ارة الإلكرتونية نتيجة عدم 
ت�ف���ر و�شائل الدفع الإلك���رتوين املنا�شبة هي اأحد 
امل�شبب���ات الرئي�شة الأخرى يف تعطيل نه�شة البلد 
على امل�شت����ى القت�شادي ولرمب���ا اأمتتة الأنظمة 
املالية �شي�شاهم كث���ًرا يف حتريك عجلة القت�شاد 
بتفعيل امل�شاريع ال�شناعي���ة والزراعية والريادية 
وقطاع الأعمال وال���ذي اأ�شبحنا متاأخرين فيه عن 
باق���ي دول املعم����رة ول بد من م�شان���دة ق�ية من 
كافة القطاعات اخلا�شة واحلك�مية لتط�ير قطاع 

الت�شالت واملعل�مات يف العراق.

ميكنك����م زيارة امل�ق����ع الر�شم����ي ل�شرك����ة اآ�شيا�شيل 
لالت�شالت )م�شاهمة خمتلطة(: 

www.asiacell.com
للت�ا�ش����ل عر م�اقع الت�ا�ش����ل الجتماعي يرجى 

الت�ا�شل عر ال��شلة:
 @AsiacellConnect
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اإع��������ان��������ات

ح�ص��دت موؤخ��ًرا اآ�صيا�ص��يل لالت�ص��الت، ال�ص��ركة الرائ��دة ف��ي مجال 
الت�ص��الت وخي��ار العراقيين الأمثل للتوا�ص��ل، ع��دة جوائز عالمية 
��ا في ال�ص��نوات  تجعله��ا الأج��ود بي��ن مناف�ص��يها بفارق كبي��ر خ�صو�صً
الأخي��رة. ف��ال يخف��ى عل��ى اأح��د ك��ون قط��اع الت�ص��الت اأح��د اأهم 

القطاعات الخدمية في العالم اإذ �صار ظاهرة التقدم العلمي في كل بلد 
فاأ�صبح من ال�صهل التوا�صل بين النا�س وح�صل تطور هائل في مجالت 
الحياة المختلفة فتقا�س اأحيانا درجة تطور البلد ورقيه بمدى تطور 

هذا القطاع وما يمكن اأن يقدمه من خدمات اإلى المجتمع.

عبد الله ح�سن املتحدث الر�سمي با�سم اآ�سيا�سيل ومدير االت�ساالت الت�سويقية

اآ���ص��ي��ا���ص��ي��ل ت���ق���ود ال��ت��ط��ل��ع��ات ال��م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ت��ح��ول ال��رق��م��ي

اإن م�صرية اآ�صيا�صيل احلافلة 
بالإجنازات يف �صوق 

الت�صالت العراقي على 
مدار ع�صرون عاًما جتعلنا 
ملتزمني ب�صكل كبري جتاه 
املجتمع الذي نعمل فيه، 

اأكرث من اأي �صركة اأخرى، من 
اجل تقدمي تقنيات حديثة 

وعاملية

بادرت اآ�صيا�صيل يف اإطالق 
منظومة �صاملة حللول 

الأعمال، تت�صمن اإدارة اأمن 
املعلومات وحماية البيانات 
وال�صبكات، كحلول نوعية 
لأول مرة يف العراق �صمن 
م�صاعي اآ�صيا�صيل احلثيثة 
يف اإطار تطوير منظومة 

الأعمال ال�صليمة يف العراق
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 حممد �أل عمر

�لمر�أة �شنو �لرجل و�شريكته 
في بناء �لم�شتقبل و�لحياة، 

ولهذ� فاإن دورها في �لحياة 
و�لعمل ال يقل �أهميًة عن دور 

�لرجل، بل �إَنّ �لمجتمع بحاجة 
�إلى عمل �لمر�أة، وال �شك �أن 

�الإ�شالم جاء باإكر�م �لمر�أة 
و�لحفاظ عليها و�شيانتها عن 

ذئاب بني �الإن�شان.

وتواجه املراأة يف جنوبي العراق حتديات 
مبجال عملها فهي تتحدى املجتمع وتنزل 
للمي���دان رغم الظروف البيئي���ة والعائلية 
املحيط���ة، حيث اإن البع�س م���ن النا�س ما 
ي���زال يعترب املراأة الت���ي تعمل يف ال�سوق 
)ام���راأة ذات �سمعة غري جي���دة( فاملجتمع 
ال يتقبل عمل امل���راأة، رغم اإن هناك الكثري 
م���ن الن�ساء مل ت�ستط���ع اأن تكمل م�سريتها 
وتوقفن عن العم���ل ب�سبب هذا االأمر، كما 
تروي اإميان اإح���دى العامالت يف اأ�سواق 

حمافظة ذي قار. 
وتق���ول اإمي���ان وه���ي �ساحب���ة �سال���ون 
ن�سائ���ي )كواف���ري(، ل�«امل���دى«: اإن » االأهل 
لديه���م ثق���ة بالتاأكي���د عل���ى ابنته���م لكنهم 
يخافون م���ن كالم النا�س ، بع�س العوائل 
كان���ت �سن���دًا لبناتها يف العم���ل، فمثاًل اأنا 

�سخ�سيًا مل اهتم بكالم النا�س وجعلت من 
دعم عائلت���ي يل �سببًا للنجاح حيث عملت 
يف البداية كعامل���ة يف اإحدى ال�سالونات 
الن�سائية وتعلمت مهنة العمل الذي يرتكز 
عل���ى تزيني الن�س���اء و العرائ����س واأعمال 
جتمي���ل خمتلف���ة وحت���ى تاأج���ري ب���دالت 
العرائ����س بعده���ا قمت بفت���ح �سالون يف 
املن���زل كان���ت حماول���ة من���ي لال�ستق���الل 
بالعم���ل وتطوي���ره اأك���ر، ومتكن���ت م���ن 
�سب���ط املهن���ة ثم اجته���ت بع���د عامني من 
العم���ل املنزيل اىل افتت���اح �سالون خا�س 
االإج���ازة  اأمتم���ت  بعدم���ا  �سخ�سي���ًا  ب���ي 
ال�سحي���ة املطلوب���ة، واالآن اأمل���ك عامالت 
اثن���ني يف ال�سالون، واأعمل على تطويره 
م�ستقب���اًل ليك���ون مرك���ز جتمي���ل، اإال اأن���ه 
يحتاج اإىل خمت�سات يف املجال الطبي«. 

وتتاب���ع اإميان حديثها، » اأعرف الكثري من 

الن�ساء التي تعمل يف االأ�سواق فهناك من 
متار�س بيع اخل�سار وال�سمك، وبع�سهن 
يعملن يف مكات���ب ا�ستن�ساخ اأو كوزمتك، 
كذل���ك اأع���رف ن�س���اء يعمل���ن يف منازله���ن 
مبهن���ة خياط���ة املالب�س وبي���ع احللويات 

واملعجنات«.
وتب���ني ال�سابة علياء م���ن حمافظة مي�سان 
2010 حينم���ا  اأن���ه » يف ع���ام  ل�«امل���دى«، 
دخلنا نحن كفتيات اإىل املجال االجتماعي 
ق���د  املحافظ���ة  يف  بالرج���ال  واالحت���كاك 
تعر�سنا ل�ستى امل�سايقات من قبل الرجال 
ومبختل���ف االأعمار وبع�سه���م �سخ�سيات 
كب���رية يف املجتم���ع حينه���ا، االأم���ر ال���ذي 
اأنه���ى حي���اة الكثري من الفتي���ات املبدعات 
بعد اأ�سهر م���ن دخولهن العامل االجتماعي 
الثقايف يف املحافظ���ة، خوفًا مما �ساهدنه 
خالل تل���ك الفرتة حيث رجع���ن م�سرعات 

اإىل بيوته���ن ومل نعد ن�سم���ع لهن اأي كلمة 
يف املجتمع«.

وتتاب���ع، اأن » القلي���ل ج���دًا م���ن الن�س���اء 
يف املحافظ���ة مم���ن دخلن باالحت���كاك مع 
بق���ني   2010 ع���ام  مي�س���ان  يف  الرج���ال 
م�ستمرات حت���ى االآن، رغم اأن ح�سورهن 
اقت�سر عل���ى املهرجانات فقط«، موؤكدة اأن 
» اأ�سب���اب وج���ود امل�سايق���ات والتحر����س 
بالن�س���اء كان يع���ود اإىل اأن مي�سان منطقة 
ع�سائري���ة وذات طاب���ع قبل���ي، واإن تدّخل 
خ���الل  املحافظ���ة  يف  الواعي���ة  الطبق���ات 
ال�سن���وات املا�سية �ساهم بتوعية املجتمع 
املجتم���ع  يف  امل���راأة  تواج���د  و�س���رورة 

وكذلك احلد من م�سايقتها«.  
يف ه���ذا االإط���ار، تقول م�ست�س���ار حمافظ 
ذي قار ل�سوؤون املراأة والطفل، اإن “ واقع 
املراأة يف اجلنوب هو جزء من واقع البلد 

ونتيجة حتمية مل���ا مر به البلد من ظروف 
وامل���راأة  االأ�س���رة  عل���ى  �سلب���ًا  انعك�س���ت 
حتديدًا وقد وج���دت نف�سها اأمام حتديات 
كب���رية منها كونها متعلمة وترغب باإثبات 
ذاته���ا وم�ساركة الرجل يف بن���اء املجتمع  
والبلد، ومنه���ا غري املتعلمة التي اأجربتها 
واالجتماعي���ة  االقت�سادي���ة  الظ���روف 
على البح���ث عن فر�سة عم���ل ت�ساعد فيها 
وت�ساه���م يف اإعال���ة اأ�سرته���ا وانت�ساله���م 
م���ن الفق���ر والع���وز م���ن هن���ا كان للن�ساء 
جت���ارب كث���رية يف اجلنوب حتدي���دًا يف 

هذا املجال”. 
وت�سي���ف ال�سمري يف حدي���ث ل�”املدى”، 
“ لق���د جلاأن الكثري م���ن الن�ساء اإىل فتح 
م�ساري���ع متع���ددة وتعلم امله���ارات الإتقان 
العم���ل واكت�س���اب اخل���ربة الأن العمل يف 
املجال احلر وال�سوق بحاجة اإىل مهارات 

خا�سة م���ن هذه امل�ساريع الت���ي قامت بها 
بع����س الفتيات والن�س���اء يف اجلنوب هو 
م�سروع اإعداد املاأكوالت املنزلية وحمالت 
له���ن خط���وة  الزه���ور، وهن���اك م���ن كان 
متقدمة  باملدار�س االأهلية التي حتتاج اإىل 
روؤو����س اأموال، كذلك فتح مكتب لل�سياحة 
وال�سفر، حيث الحظنا اأن بع�س ال�سابات 
لديهن مث���ل هذا التوجه، ف�ساًل عن عملهن 
كمندوبات ل�سركات بي���ع وترويج وهناك 
الكثري م���ن امل�ساريع مثل االأعمال اليدوية 

وامل�ساركة يف البازارات”.
وتتابع “ لكن تبقى هذه امل�ساريع ب�سيطة 
وال تتواف���ق مع طم���وح امل���راأة اجلنوبية 
خا�س���ة والعراقية ب�سكل عام، وال تتوافق 
اأي�س���ًا م���ع حاج���ة �س���وق العم���ل لوج���ود 
معرق���الت كث���رية من ه���ذه املعرق���الت اإن 
�س���وق العمل يف املحافظة ل���ه خ�سو�سية 
يف االحتياج قد ال تتنا�سب مع نوع املنتج 
ومن االأ�سباب االأخرى اإن الدولة ال متتلك 
روؤي���ة وال نية حقيقي���ة لتمكني امل���راأة من 
خالل و�سع احللول وتنفيذ برامج خا�سة 
واإن�س���اء برام���ج خا�س���ة لتاأهي���ل ومتكني 
املراأة بالرغ���م من كل االتفاقي���ات الدولية 
الع���راق مب���ا يخ����س  الت���ي وق���ع عليه���ا 
امل�س���اواة ومتك���ني امل���راأة ومنه���ا الق���رار 

االأممي 1325 “.
يف  امل���راأة  زج   “ اأن  ال�سم���ري  وتوؤك���د 
�س���وق العم���ل من خ���الل قرو����س مي�سرة 
ذات فائ���دة رمزية هذه ه���ي بع�س االأمور 
الب�سيطة التي م���ن املمكن اأن جتعل املراأة 
تقب���ل على العمل وتن���زل اإىل �سوق العمل 
ب�س���كل قوي وبطموح كبري”، مبينة اأنه “ 
توجد الكثري م���ن املعرقالت منها الروتني 
والتعقي���دات التي متر به���ا املراأة يف حال 
احل�س���ول عل���ى اأي موافقة عل���ى م�سروع 
معني خ���الل مراجعته���ا للدوائ���ر، اإ�سافة 
اإىل ُندرة فر�س العمل يف القطاع اخلا�س 
وع���دم ثقة االأه���ايل اأي�س���ًا ب���ه ل�سعوبته 

جمتمعيًا”. 
وتته���م ال�سم���ري احلكوم���ات ب��”انع���دام 
الروؤي���ة اجل���ادة لتاأهيل امل���راأة ومتكينها 

ل���ذا ن���رى اأن رغب���ة االأغل���ب يف التعي���ني 
وه���ذا  حكومي���ة  تك���ون  العم���ل  وفر����س 
التكال���ب يف املطالبات بالتعيني احلكومي 
ياأت���ي لالأ�سب���اب التي ذكرناه���ا، ف�ساًل عن 
قل���ة اال�ستثم���ار حت���ى اأ�سب���ح تره���اًل يف 
موؤ�س�سات الدول���ة ب�سبب كرة التعيينات 
�سيا�سي���ة  توافق���ات  نتيج���ة  ه���ي  الت���ي 
ُير�س���ي  ح���زب  وكل  وحما�س�ساتي���ة 
جمه���وره بفر�س العمل قد تكون هي عبئ 
على الدولة ولك���ن االأ�سباب ال�سيا�سية لها 

اأثر كبري جدًا”. 
وتلف���ت ال�سم���ري اإىل اأن���ه “ال يوجد بعد 
نظ���ر ل���دى احلكوم���ات املتعاقب���ة �س���واء 
كان���ت حملي���ة اأو مركزي���ة الأهمي���ة نزول 
امل���راأة ل�سوق العم���ل”، م�سيف���ة اأنه “يف 
ال���دول املج���اورة يالحظ اأن امل���راأة خطت 
خط���وات كثرية يف هذا املج���ال.. املراأة ال 
تعمل الأجل التم���رد اأو احلاجة اإمنا املراأة 
االآن يف الدول االأخ���رى لها ب�سمة خا�سة 
ولديه���ا طاقات معين���ة فاملراأة له���ا قدرات 
معين���ة كم���ا اأن الرج���ل ل���ه ق���درات معينة 
فكل منهم���ا ي�ساهم ببن���اء جمتمعه وبلده 

بطريقته وفكره اخلا�س”. 
وتب���ني م�ست�س���ارة حماف���ظ ذي ق���ار، اأن 
“ اال�ستثم���ار االأك���رب يف كل دول الع���امل 
اليوم ه���و ا�ستثمار امل���وارد الب�سرية عرب 
بن���اء االإن�س���ان قبل االأوط���ان الأن االإن�سان 
هو ال���ذي يبني الوطن، وعلين���ا ا�ستثمار 
طاق���ات الن�س���اء، امل���راأة العراقي���ة كان���ت 
الري���ادة بالعم���ل وم�سه���ود  �سباق���ة ويف 
له���ا كاأول وزي���رة واأول قا�سي���ة وطبيب���ة 
وكانت �سباقة بالعم���ل يف الوطن العربي 
فيما �سبق من العقود “، مقرتحة “ اإن�ساء 
مرك���ز حكوم���ي خا����س يف كل حمافظ���ة، 
لتاأهي���ل  م���دين  ولي����س منظم���ة جمتم���ع 
ومتك���ني امل���راأة واإعدادها ب�س���كل �سحيح 
وه���ذا املرك���ز ميك���ن اأن يك���ون ل���ه منت���ج 
مهن���ي وفكري كبري يق���وم بتاأهيل الن�ساء 
ويح���ل الكثري من م�ساكله���ن وهو معمول 
فيه بالعديد من البلدان كم�سر واالإمارات 

وغريها “.

الن�ساء العامالت في الجنوب: 
ما يزال املجتمع ينظر اإلينا بـ »نظرة دونية«

 �إخال�ص د�ود

هّز ر�أ�شه وهو يقول في تح�شر: 
»�شنتان و�أنا �تحا�شى مطبًا 

�شناعيًا من �لطابوق و�ال�شمنت، 
و�شعه �أحد �بناء منطقتنا 

في �ل�شارع �لموؤدي ل�شكني، 
و�ل�شبب بب�شاطة �أنه يخاف 

على �أطفاله، �لذين يلعبون في 
�ل�شارع وال ي�شتطيع �ل�شيطرة 

عليهم«، وي�شيف قائاًل: ��شطر 
لقطع م�شافة �أبعد للو�شول �لى 
بيتي، خوفًا على �شيارتي �لتي 

تهتز كـ)خرخا�شة طفل( حين 
عبوري على �لمطب.

تك�س���ي  �سائ���ق  فره���ود  جا�س���م  ويتاب���ع 
»�سايبا« خم�سيني العمر، قائاًل: مل ن�ستِك، 
الأنن���ا ن���رى اأن���ه ال ج���دوى م���ن ال�سكوى، 
وكذل���ك مل ن�سم���ع �سخ�س ا�ستك���ى وُحلت 
م�سكلت���ه من قبل اجلهات امل�سوؤولة، ولكن 
اأه���ايل املنطقة ذهب���وا اليه اأك���ر من مرة 

واأقنعوه بخف�س ارتفاع املطب«.
ظاه���رة املطبات ال�سناعي���ة، التي ي�سعها 
االأه���ايل يف االأف���رع جم���اور منازلهم، من 
اأغل���ب  املنت�س���رة يف  ال�سلبي���ة  الظواه���ر 
اآخ���ر  �سبب���ًا  وتع���د  الع���راق،  حمافظ���ات 
للح���وادث، كم���ا تعرقل �س���ري املركبات اأو 
تلح���ق ال�س���رر به���ا، ملخالفته���ا ل�س���روط 
ال�سالمة املروري���ة واملوا�سفات القيا�سية 

لو�سع املطبات يف ال�سوارع.  
يف حمافظ���ة كرب���الء ا�ستك���ى ع���دد كب���ري 
من املواطنني م���ن الذين التقته���م »املدى« 
م���ن ظاه���رة املطب���ات ال�سناعي���ة، الت���ي 
ي�سعها �سكان املناط���ق واملحال التجارية 
واحلرفي���ة �س���واء يف ال�س���وارع الرئي�سة 

اأو الفرعية. 

لفت �النتباه!
كان منهم »فرا�س حم���ود« �ساب من اأهايل 
منطقة الغدير، الذي حت���دث عن االأ�سباب 
لو�س���ع  املواطن���ني  بع����س  تدف���ع  الت���ي 
املطب���ات قائ���اًل: ي�س���ع اأ�سح���اب املحالت 
الإجب���ار  ال�سناعي���ة  املطب���ات  واحل���رف 
�سائقي املركبات على اإبطاء ال�سرعة بهدف 
لفت انتباههم، وهو نوع من الرتويج على 

ح�ساب املمتلكات العامة واملواطن.
واأ�س���اف، وي�سعه���ا اأ�سح���اب االأ�س���واق 
الطري���ق  تاأم���ني  اأج���ل  م���ن  التجاري���ة 
لالأطف���ال الذي���ن يت�سوقون منه���م، ومنها 
م���ن ق���ام باإن�سائه���ا االأهايل اأم���ام منازلهم 
بطريق���ة ع�سوائي���ة خوف���ًا عل���ى اأوالدهم 
م���ن ال�سيارات امل���ارة، وي�ستخدم���ون اإما 
االإ�سمنت والطابوق اأو و�سع كتلة طينية 
اأو حفر ال�س���ارع املعّبد، فتوؤدي اىل ت�سكر 
وت�سدع التبليط وهذا يوؤدي مل�ساكل للذي 
ي�سري راجاًل اأو �سائقًا لتجمع املياه االآ�سنة 

وحتفر الطريق فتجعل ال�سيارة ترجت.  

�شعف تطبيق �لقانون
املحام���ي  ذك���ر  القانوني���ة  اجله���ة  م���ن 
اأحم���د حم�سن ل�«امل���دى« عقوب���ة املت�سبب 
بالفو�س���ى والتخري���ب قائ���اًل: اإن امل���ادة 
197 من قانون العقوب���ات العراقي ل�سنة 
1969، عاقبت باالإعدام اأو ال�سجن املوؤبد 
اأو املوؤق���ت كل من خرب اأو ه���دم اأو اأتلف 
اأو اأ�س���ر �س���ررًا بليغ���ًا وعم���دًا املمتلكات 
واملن�س���اآت  واملب���اين  العام���ة  واملراف���ق 

احلكومية.
وتاب���ع حم�س���ن، وُيحك���م عل���ى اجل���اين 
بدف���ع قيمة ال�س���يء الذي خرب���ه اأو هدمه 
اأو اأتلف���ه اأو اأ�س���ر ب���ه، ولك���ن وكم���ا يقال 
»م���ن اأمن العق���اب اأ�س���اء االأدب« فقد اأ�سهم 
�سعف تطبيق القان���ون والتهاون من قبل 
امل�سوؤول���ني املحلي���ني يف حمافظة كربالء 
العام���ة  املمتل���كات  عل���ى  التج���اوز  يف   ،
والتمادي على حق���وق املواطنني وت�سبب 
يف اإت���الف �سياراتهم، فل���م ن�سمع يوما اأن 
بلدي���ة كربالء فر�س���ت غرامة على مواطن 
الأنه قام بحف���ر �سارع تبلي���ط!، وهذا يدل 
على التكا�س���ل الوا�سح للواجبات املناطة 

بهم.
وبنّي املحام���ي حم�سن، كذل���ك هناك فقرة 
القان���ون وه���ي »اأن االإ�س���رار التي تلحق 
باالأماك���ن العام���ة يك���ون تقدي���ر ذل���ك اأمر 
م���رتوك لتقدي���ر حمكم���ة املو�س���وع« تعد 

�سبب اأخر يف عدم تطبيق القانون ب�سكله 
ال�سحيح.

م���ن جانبه، ق���ال م�س���وؤول اإع���الم مديرية 
م���رور كربالء ريا�س احلمداين ل�«املدى«: 
لي����س لدين���ا معلوم���ات عن الغرام���ة التي 
م���ن  الأنه���ا  املتجاوزي���ن  عل���ى  تفر����س 
والط���رق  البلدي���ة  مديري���ة  اخت�سا����س 

واجل�سور يف الطرق اخلارجية.
وحت���ى املطبات ال�سناعية كثري منها متت 
اإزالتها من قبل البلدية يف الوقت احلا�سر 
الأنها غ���ري جمدية وفيها تاأث���ري اقت�سادي 

على املجتمع ما عدا ال�سروري منها.
وي�سيف، احلمداين، تقوم مديرية املرور 
�سعبة �سوؤون ال�سري بالتن�سيق مع مديرية 
البلدي���ة �سعبة هند�سة امل���رور التابعة لهم 
ليتم اختي���ار املطب من قبلهم للمكان الذي 
يحت���اج اإىل مطب اأو من خ���الل خمتار اأو 
وجهاء املنطقة يقدم���ون طلب اىل البلدية 
اأو امل���رور ويت���م بعد ذل���ك توج���ه اللجنة 
املعني���ة اأع���اله من قب���ل املديريت���ني اأعاله 
لغر����س مالحظ���ة الطلب هل يحت���اج اأم ال 
وبعده���ا يتم اتخ���اذ القرار وينف���ذ ح�سرًا 

من قبل البلدية.
واأو�سح م�سوؤول �سعبة البيئة يف مديرية 
بلدية كربالء حازم حممد ح�سني: قانونيًا 
و�س���ع املطب���ات م���ن اخت�سا����س �سعب���ة 
هند�سة امل���رور، ويتم و�س���ع املطبات من 

قب���ل جلن���ة م���ن هند�س���ة امل���رور التابع���ة 
ملديريتن���ا بالتن�سي���ق م���ع مديري���ة مرور 
كربالء واإج���راء ك�سف م�س���رتك للموافقة 
على ن�س���ب املطب، وخالفًا له���ذا االإجراء 
فجمي���ع املطبات التي تو�سع غري قانونية 

وتعد جتاوزات على املمتلكات العامة. 
املطبات ال�سناعية منافع واأخطار

و�سعت املطب���ات ال�سناعية ل�سبط حركة 

ال�س���ري ل�سالم���ة االأف���راد واإجب���ار �سائقي 
املركبات عل���ى تخفيف �سرعته���م، لذا تعد 
اإح���دى طرق االأم���ن وال�سالم���ة الناجحة، 
اأم���ا يف ح���ال افتقاره���ا لالأ�س����س العلمية 
املدرو�س���ة واملوا�سف���ات ال�سحيحة، مثل 
امل���كان، االرتف���اع، ودرجة مي���ل وانحدار 
املط���ب، واللوح���ات االإر�سادي���ة، ت�سب���ح 
م�ساره���ا اأك���ر م���ن نفعه���ا و�سبب���ًا اآخ���ر 

للحوادث واإحلاق ال�سرر باملركبات.
وع���ن منافع وم�س���ار املطب���ات ال�سناعية 
يقول علي فا�سل �سائ���ق مركبة من اأهايل 
احل�سينية:  املط���ب ال�سناعي نافع عندما 
تدريج���ي،  وانخفا�س���ه  كب���ريًا  يك���ون  ال 
وكذل���ك اإال يك���ون �سكلها عمودي���ًا فتوؤدي 
اىل ك�س���ر اإط���ارات ال�سي���ارة، خ�سو�س���ًا 
الت���ي ُنفاجاأ به���ا يف ال�سوارع لعدم وجود 
اإ�سارات تنبيهية اأو ع���دم تلوين املطبات، 
ف���ال ي�ستطيع ال�سائق تقليل �سرعته ب�سكل  
تدريجي ، اأو ت�سغيل اأ�سواء االنتظار يف 
ال�سيارة  فرتتطم ب���ه ال�سيارة التي خلفه، 
ولك���ن ال ننك���ر فوائده���ا خ�سو�س���ًا  اأمام 
املدار����س واملجمع���ات التجاري���ة ونح���ن 
ن�سم���ع بارتف���اع اأع���داد ح���وادث الده�س 
ب�سب���ب ال�سرع���ة اجلنونية عن���د املرهقني 

وال�سباب. 
ويقول �سع���د ال�سريفي �سائ���ق تك�سي من 
اأه���ايل حي العام���ل: املطب���ات التي تكون 
م�سافاته���ا متقاربة ، اإح���دى امل�ساكل التي 
نع���اين منها واعتق���د اأنها و�سع���ت ب�سكل 
ع�سوائ���ي كم���ا الحظن���ا اأن هن���اك مطبات 
تو�سع ثم يتم رفعها، لكرة �سكوى النا�س 
الأنه���ا �سارة اأك���ر ماهي نافع���ة وتت�سبب 
بح���وادث وهذا ي���دل على ع���دم التخطيط 

ال�سحيح . 
واأ�س���اف، وكذل���ك هن���اك م�سكل���ة اأخ���رى 
وهي ن���زول م�ستوى بع�س املنهوالت عن 
املطلوب والت���ي ت�سكل خط���رًا كبريًا على 

االأهايل واملركبات

 قو�عد ومعايير عامة 
ط���رق  اإع���الم  م�س���وؤول  بين���ت،  بدوره���ا 
وج�سور كرب���الء املقد�س���ة خريّية حممد: 
ال�س���وارع  بع����س  املطب���ات مطلوب���ة يف 
الت���ي تتطل���ب تخفي���ف ال�سرع���ة وتك���ون 
ماأهولة بال�سكان، وح�س���ب قانون الطرق 
رق���م )35( �سن���ة) 2002( الي�سمح بو�سع 
املطب���ات على الط���رق اخلارجية التي هي 
�سمن م�سوؤوليتنا ك���ون ال�سرع عالية مما 

ي�سبب حوادث مروريه مميته.
واأو�سح���ت حمم���د، فال ُيعقل مث���اًل و�سع 
املط���ب عل���ى �س���ارع دويل وذل���ك الأن مثل 
هذا ال�س���ارع اأ�س���اًل خم�س����س لل�سرعات 
العالي���ة، اإم���ا و�سع املطب���ات داخل حدود 
البلدية فهي من م�سوؤولية البلدية ح�سرًا.
اىل ذل���ك قال ريا�س احلمداين: هناك عدة 
تدابري وقائية و�سوابط مرورية يجب اأن 

تالزم جميع املطبات منها منبهات اأر�سية 
وه���ذا ما معمول ب���ه يف دول العامل ومنها 
و�سع �ساخ�سة ار�سادية يف مكان وا�سح 
ومك�س���وف عل���ى املط���ب نف�س���ه، وو�س���ع 
عاك�س���ات اأر�سي���ة عل���ى املط���ب، وو�س���ع 
وو�س���ع  اخلا�س���ة،  االأر�سي���ة  العالم���ات 
م�سابيح اإن���ارة متتابعة، ومن ال�سروري 

اأن تكون تدريجية خفيفة.
خ�س���ارة  بع���د  ولك���ن  احلم���داين،  وب���ني 
ح���ول  االأم���وال  م���ن  لكث���ري  البلدي���ة 
اال�سطناعي���ة اجلاه���زة  املطب���ات  �س���راء 
وا�ستهالكها ب�س���كل �سريع ارتاأت املديرية 
عنه���ا  ب���داًل  اال�سفل���ت  ا�ستخ���دام  اأع���اله 
ويك���ون �سكله���ا ان�سياب���ي ب�س���كل ي�سه���ل 

االجتياز ويقلل اخل�سائر.

عيوب في بد�ية �لعمل
ويق���ول عبا����س ريا����س م���ن اأه���ايل ح���ي 
احل���ر: بع����س ال�س���وارع يتخلله���ا عيوب 
من���ذ بداية العم���ل بها ت���وؤدي اىل حوادث 
مروري���ة وتكب���د املواطن خ�سائ���ر مادية، 
فم���ن البديهي���ات مث���ال ان يك���ون م�ستوى 
ال�س���ارع  مل�ست���وى  م���وزاي  »املنه���والت« 
ولكن جند الكثري من »منهوالت« املجاري 
او  ال�س���ارع  م�ست���وى  ع���ن  مرتفع���ة  اأم���ا 
منخف�س���ة، فكيف ميكن تطبيق البديهيات 

يف حياتنا الع�سوائية تلك؟.
»منه���والت«  وانخفا����س  اأرتف���اع  وع���ن 
املجاري اأو�سح لنا احلم���داين، اإن و�سع 
اخت�سا����س اجله���ة  م���ن  ه���و  املنه���والت 
املنف���ذة للم�س���روع وال�سبب ه���و تلكوؤ اأو 
ت�سلي���م العمل قب���ل اإكماله الأنه���ا يجب اأن 
تكون بنف����س م�ست���وى االإ�سفلت اخلا�س 

بالطريق.
اإن ال�سب���ب الرئي�س عند اإن�س���اء اأي مطب 
لتخفي���ف  ال�سناع���ي  اأو  الكيف���ي  �س���واء 
وملن���ع  للمركب���ات  العالي���ة  ال�سرع���ات 
احل���وادث املختلفة كالده�س واال�سطدام، 
وعليه فامل�سكل���ة ال تتعلق بحاجة املواطن 
للمطبات بقدر تعلقها بالتزام ذات العالقة 
بو�سع مطبات مبوا�سفات عاملية حلماية 
اأه���ايل املناطق وامل�س���اة وتنظي���م املرور 
اإبط���اء  واإجب���ار �سائق���ي املركب���ات عل���ى 
يف  اخل�سائ���ر  اأق���ل  ل�سم���ان  �سرعته���م، 
االأرواح واملمتل���كات، وحل���ني اإنف���اذ هذه 
اخلط���ط املدرج���ة عل���ى اأوراق القوان���ني 
العراقية منذ �سن���ني وتطبيقها على اأر�س 

الواقع يبقى الو�سع على ما هو عليه!

ي�شعها �الأهايل من دون �أي مو�فقات �أو معايري

ــل الــ�ــســلــطــات ــس ــكــا� ــى يــعــززهــا ت ــس ــو� ــة.. ف ــي ــاع ــن ــس ــ� ــات ال ــب ــط ــم ال



    اإياد ال�صاحلي
مصارحة حرة

مان�ش النواب ومعا�ش ال�سباحة

اأمر يثير عالمات اال�صتغراب ب�صاأن قّلة 
المواهب في اللعبة، وان�صغال اتحادها 

الريا�صي في ن�صاطات روتينية لت�صطيب 
اأجندته كل عام، وت�صوية ميزانيته 

َلْم  الُم�صتلمة من الحكومة، والتي لم َت�صْ
هي االأخرى من الت�صكيك بعدم انجازها 

خالل ال�صنين الما�صية اأو �صوء اإدارة 
الم�صابح ووجود �ُصبهات ف�صاد...
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باإم���كان اأي ريا�س���ي اأن يحّق���ق بطولة م���ا، اإذا ما اأ�س���رَّ باإرادة 
حتّفزه���ا معانات���ه ال�سديدة للث���اأر من ُظلم اأو اإهم���ال اأو هزمية، 
لك���ّن لي����س ُكل ريا�سي ي�ستطي���ع اأن يجعل م���ن بطولته يومًا ال 
ُين�سى يف تقومي بالده بالي���وم وال�سهر وال�سنة، ُيعاود ال�سعب 
ا�ستذكارها ع�سرات ال�سنني، منا�سب���ًة للتباهي ببطله، والتمّني 

بتحقيق ُمنجٍز جديٍد .. واإن طال الزمن!
ما ُكتب عن الراحل بطل ال�سباحة عالء الدين النواب الذي وّدع 
احلياة بتاريخ ث�ّر اأم�س االأول اجلمعة الثاين من ني�سان 2021، 
يعود بي اىل ال�سطور اأعاله، فكّل م�سرية الرجل تزخر باجنازه 
الفري���د يوم ت�سّلح باجلراأة عام 1958 كاأول عراقي يكتب ا�سمه 
ب���ني اأبطال العامل املُحرتفني ليعرب بحر املان�س “اجلزء الفا�سل 
ب���ني بريطاني���ا وفرن�س���ا والراب���ط بني بح���ر ال�سم���ال باملحيط 
االطل�س���ي، وال���ذي يبل���غ طول���ه 563 ك���م” بق���ي يف البحر 15 
�ساع���ة و10 دقائق قاطع���ًا م�سافة 32 كم، وعدا ذل���ك مل يفز باأّي 
لقٍب حملي بني 14 بطول���ة اأوا�سط عقد اخلم�سينيات من القرن 

املا�سي!
ظ���ّل النواب هاويًا حتى تفّرغ للعم���ل الق�سائي، وُعرَف عنه من 
خالل �سهادات زمالئه بخ�ساله احلميدة وحالته املي�سورة التي 
دعت���ه لرف�س ت�سّلم مبلغ 200 دينار مطلع عام 1960 كتعوي�س 
من احلكوم���ة عن بدل �سفره للم�سارك���ة يف عبور املان�س، وهو 
مبلغ كبري يف وقت���ه! واأي�سًا اأعتذر اأواخر عام 1989 عن قبول 
هدي���ة رئي�س اللجن���ة االأوملبية اأ�س���وة برّواد حركته���ا املُكّرمني 
مب���ا يقارب خم�س���ة اآالف دينار لكل منه���م، اإال اأّن اأحد م�سوؤويل 
اأمانتها العامة قال له وعالمات احلرج بدت على وجهِه )اأرجوك 

ال ت�سّبب لنا م�سكلة.. ُخذه ومُيكنك اأن توزعه على الفقراء( !
نزاه���ة وبطولة النواب بزهو الفر�سان، قّلما �سابهه البع�س من 
رّواد الريا�س���ة االأوملبية التي خدمها م���ن دون اأن ينتظر مكافاأة 
اأو راتب���ًا مثلما مل ُيب���اِل ملوقف وزارة ال�سب���اب والريا�سة بعدم 
اعتم���اده رائدًا �سم���ن قانون ُمنح الريا�سي���ني االأبطال والرّواد 
ع���ام 2013، فماذا تغرّي يف نفو�س الريا�سيني؟ ملاذا مل تعد لعبة 
ال�سباحة تنج���ب هكذا اأبطال برغم عطاء نه���ري دجلة والفرات 

املاّرين على طول البالد ليل نهار؟!
اأمر يث���ري عالم���ات اال�ستغراب ب�س���اأن قّلة املواه���ب يف اللعبة، 
وان�سغ���ال احتادها الريا�س���ي يف ن�ساطات روتيني���ة لت�سطيب 
اأجندت���ه كل ع���ام، وت�سوي���ة ميزانيت���ه املُ�ستلمة م���ن احلكومة، 
والت���ي مل َت�ْسَلْم هي االأخرى من الت�سكي���ك بعدم اجنازها خالل 
ال�سنني املا�سي���ة اأو �سوء اإدارة امل�سابح ووج���ود �ُسبهات ف�ساد 

كما ك�سفتُه حلقات ال�سراع االنتخابي منذ �سباط عام 2019!
خم�س���ة ع�سر عام���ًا )2003-2018( مل يقف �سّباح���ًا اأو �سّباحة 
ات التتويج االآ�سيوي وال نقول االأوملبي برغم اإنفاق  ف���وق من�سّ
ما يقارب اأحد ع�سر مليار دينار قبيل �سدور القرار 140 ني�سان 
2019، وظّل���ت اللعب���ة تعي����س على املا�س���ي ُم�ستذك���رة اإجناز 
النواب وخليفته البطل عبدالر�سا حميب�س احلائز على امليدالية 
الف�سي���ة يف فّعالية 100مرت ظهر م�سجاًل )1.03.47( دقيقة يف 
دورة االألع���اب العربي���ة ال�ساد�سة يف املغرب ع���ام 1985، بينما 
هناك ع�سرات امل�ساب���ح يف العا�سمة بغداد واملحافظات ان�سغل 
اأ�سحابه���ا بتاأم���ني معا�ساتهم م���ن مردود اال�س���رتاك اليومي اأو 
ال�سه���ري الآالف ال�سّباح���ني ال�سباب وجمامي���ع العوائل، وكذلك 
ح���ال موظف���ي االحت���اد واملدرب���ني ال ه���ّم له���م �س���وى تقا�س���ي 
مرّتباته���م ومل يفّكروا بتن�سيط برام���ج تناف�سية يف االحوا�س 

اأو االأنهر ت�ستقطب املوهوبني وما اأكرثهم!
ناأ�س���ف ل�سياع اأموال طائلة على لعبة تتي�ّسر لها ظروف �سناعة 
االأبطال دون اأية تكاليف باهظة كالتي تتطّلبها غريها، ومع ذلك 
مل تك���ن هن���اك عدالة بني ثراء موارد االحتاد م���ن عقود امل�سابح 
امل�سروع���ة وفقًا الآلي���ات اال�ستثمار، وب���ني فقر القاع���دة املُهملة 
م���ن النا�سئني وال�سباب و�سوء نتائ���ج املنتخبات يف االحوا�س 
املحا�س���ب  وع���دم  املحرتف���ة،  االإدارة  غي���اب  ب�سب���ب  العربي���ة 
والتغي���ري وفقًا لنظام مراقبة ي�سمل جمي���ع االحتادات، تخ�سع 
للتقيي���م املرحلي وجم���ع نقاط املفا�سلة الت���ي يف �سوئها ُتغِرق 
االحت���اد حتت م�ست���وى التق�س���ري والتكا�ُسل اأو مت���ّدُه بنّجادة 

الثقة لدورة تقييم اآخرى. 

2021  م��وؤت��م��ر ب��اب��ل ي��ر���ص��م خ��ارط��ة ط��ري��ق ان��ت��خ��اب��ات ات��ح��اد ال��ك��رة 
 بغداد / حيدر مدلول  

يحت�سن فن���دق روتانا باب���ل يف العا�سمة 
بغ���داد، يف ال�ساعة العا�س���رة �سباح اليوم 
االأح���د املواف���ق الراب���ع م���ن �سه���ر ني�سان 
اجل���اري، املوؤمت���ر اال�ستثنائ���ي بح�س���ور 
جميع اأع�س���اء اجلمعية العمومية لالحتاد 
العراق���ي لك���رة الق���دم البال���غ عدده���ا 56 
ميثلون اأندية الدرج���ة املمتازة لكرة القدم 
واأندية الدرجة االوىل لكرة القدم للمو�سم 
يف  الفرعي���ة  واالحت���ادات   2019-2018
املحافظ���ات الف���رات االأو�س���ط واجلنوبية 
ورواب���ط  كرد�ست���ان  واإقلي���م  والغربي���ة 
الالعب���ني واملدرب���ني واحل���ّكام بح�س���ور 
اللبن���اين ك���رمي عبد الل���ه حي���در والكندي 
روب���رت �سباح ممثل���ي االحتادين الدويل 

واالآ�سيوي لكرة القدم. 

اعتماد نظام 2011
الق���دم  لك���رة  ال���دويل  االحت���اد  واعتم���د 
النظ���ام االأ�سا�سي لع���ام 2011 بخ�سو�س 
جدول اأعم���ال املوؤمتر اال�ستثنائي لالحتاد 
العراق���ي لكرة الق���دم ال���ذي �سيتواجد فيه 
ممثلو اأندي���ة الدرجة املمت���ازة لكرة القدم 
ملو�س���م 2018-2019 البالغ���ة عدده���ا 20 
فريق���ًا م���ن العا�سم���ة بغ���داد واملحافظات 
وال���زوراء  اجلوي���ة  والق���وة  )ال�سرط���ة 
والنف���ط ونف���ط مي�س���ان والك���رخ ونف���ط 
الو�سط واأمانة بغداد واحلدود والكهرباء 
واأربي���ل والنج���ف والطلب���ة والديواني���ة 
ونف���ط الب�س���رة وال�سناع���ات الكهربائية 
وامليناء وال�سم���اوة والبحري واحل�سني( 
لك���رة  االأوىل  الدرج���ة  فري���ق  وممثل���و 
الق���دم البالغ���ة عدده���ا 15 فريق���ًا )زاخ���و 
والرم���ادي وال�سناع���ة والكوف���ة و�س���وق 
ال�سي���وخ واجلن�سي���ة ومي�س���ان و�سامراء 
والك���وت  والقا�س���م  وامل�س���ايف  وكرب���الء 
واالنبار وبرايتي وغ���از ال�سمال( وممثلو 
 18 البالغ���ة عدده���ا  الفرعي���ة  االحت���ادات 
والقاد�سي���ة  والنج���ف  وكرب���الء  )باب���ل 
والب�س���رة  ووا�س���ط  ومي�س���ان  واملثن���ى 
و�س���الح الدين واالأنبار ودي���اىل ونينوى 
وكرك���وك وال�سليماني���ة وده���وك واأربي���ل 
رواب���ط  وممثل���ي  وحلبج���ة(  ق���ار  وذي 
ملناق�س���ة  واحل���كام  والالعب���ني  املدرب���ني 
العدي���د من املوا�سيع الت���ي �ستطرح خالل 

املوؤمتر اال�ستثنائ���ي اىل جانب الت�سويت 
�سيمه���د  ال���ذي  االأ�سا�س���ي  النظ���ام  عل���ى 
الطري���ق نح���و اإج���راء انتخاب���ات مكت���ب 
تنفيذي يف نهاية �سهر حزيران املقبل يقود 
الكرة العراقية ملدة اأربع �سنوات مقبلة يف 
اال�ستحقاق���ات املحلي���ة واخلارجي���ة التي 

تنتظره خالل الفرتة املقبلة.

اإلغاء التثنية
وق���ال غالب الزاملي، ممث���ل نادي ال�سرطة 
اأن  اال�ستثنائ���ي،  املوؤمت���ر  يف  الريا�س���ي 
غالبي���ة اجلمعي���ة العمومي���ة يف االحت���اد 
العراق���ي لكرة القدم تتج���ه اىل الت�سويت 
ليكون النظام اال�سا�سي لعام 2017 النظام 
املعتمد الجراء انتخابات املكتب التنفيذي 
اجلديد الذي يتكون من 13 ع�سوًا مبا فيه 
من�س���ب الرئي����س ونائبي���ه االأول والثاين 
واملمثل���ة الن�سوي���ة ال���ذي مت اإق���راره م���ن 
قب���ل حمكم���ة التحكي���م الريا�س���ي الدولية 
)كا����س( مع اإجراء عدد م���ن التغيريات فيه 
ويق���ف يف مقدمتها اإلغاء �سرط التثنية يف 
جمي���ع املنا�سب، واإج���راء االنتخابات يف 
غ�س���ون �سهرين فقط بداًل م���ن �ستة اأ�سهر، 
���ح يف اإحدى فقرات���ه ، علما  كم���ا هو مو�سّ

اأن���ه مت ح�س���ول املوافق���ة الر�سمي���ة عل���ى 
التقريرين االإداري واملايل يف حني النظام 
االأ�سا�س���ي لع���ام 2021 و�س���ل ع���ن طريق 
الربي���د االلك���رتوين اىل اأع�س���اء اجلمعية 
العمومي���ة ومل تتم مناق�سته يف اأي موؤمتر 
خ���الل الف���رتة ال�سابق���ة ومل يت���م تعدي���ل 
فقراته الذي تريد الهيئة التطبيعية باحتاد 
ك���رة الق���دم متريره م���ن خ���الل الت�سويت 
ال���ذي �سيح�سل فيه تاأخ���ري يف عدم اإجراء 
االنتخاب���ات يف الوق���ت املحدد ل���ه من قبل 

االحتاد الدويل لكرة القدم.
واأ�س���اف الزامل���ي يف ت�سري���ح خ����س به 
)املدى( : اإنن���ا طلبنا من ممثلي االحتادين 
خ���الل  الق���دم  لك���رة  واالآ�سي���وي  ال���دويل 
االجتماع الذي عقد ظهر اأول اأم�س اجلمعة 
يف فن���دق روتان���ا بابل م���ع ممثل���ي اأندية 
الدرج���ة املمت���ازة لك���رة الق���دم الع�سري���ن 
ت�سكيل جلن���ة انتخابية وجلن���ة ا�ستئناف 
حمايدت���ني و�سفافت���ني يف العم���ل ت�سّمان 
ع���ددًا من الق�س���اة واخلرباء الذي���ن �سيتم 
قب���ل  م���ن  عليه���ا  والت�سوي���ت  ت�سكيله���ا 
اجلمعي���ة العمومي���ة خ���الل ذل���ك املوؤمت���ر 
ك���ي ت�سرف���ان ب�س���كل مبا�سر عل���ى العملية 
االنتخابي���ة بداًل من الهيئ���ة التطبيعية يف 

احت���اد ك���رة الق���دم الذي عه���د اإليه���ا الفيفا 
امل�سوؤولية الكاملة الإجراء تلك االنتخابات 
يف موع���د يوم الثالثني م���ن �سهر حزيران 
وه���و املوعد النهائي الذي ال ميكن التخّلي 

عنه ب�سورة مطلقة.
وتاب���ع غالب يف كالم���ه :اإن عمل اللجنتني 
املذكورتني اأعاله يف فرتة زمنية �ست�ستمر 
مل���دة �ستة اأ�سه���ر عل���ى االأقل بع���د انتخاب 
مكت���ب تنفي���ذي جدي���د لالحت���اد العراق���ي 
لكرة القدم من اأجل النظر يف االعرتا�سات 
الت���ي �ستقدم اليهما، م�س���ريًا اىل اأن رابطة 
احلكام �ستج���ري انتخاباتها بعد امل�سادقة 
عل���ى نظامه���ا الداخل���ي م���ن اأج���ل اختيار 
�سخ�سية جدي���دة بداًل م���ن املرحوم طارق 
اأحم���د ورابط���ة الالعب���ني م���ازال يرتاأ�سها 
يف  ال�سرع���ي  ممثله���ا  حمم���ود  يون����س 
االنتخاب���ات ورابطة املدرب���ني ممثل عنها 
مدرب منتخ���ب ال�سباب لكرة القدم قحطان 

جثري.
واأ�سار ممثل نادي ال�سرطة لكرة القدم اىل 
اأن راأي االغلبي���ة يف اجلمعي���ة العمومي���ة 
والتعدي���ل  املناق�س���ة  تاأجي���ل  اىل  تتج���ه 
االأ�سا�س���ي  النظ���ام  عل���ى  وامل�سادق���ة 
حمافظ���ات  يف  الفرعي���ة  لالحت���ادات 

الف���رات االأو�س���ط والغربي���ة واجلنوبي���ة 
انتخاباته���ا  واإج���راء  كرد�ست���ان  واإقلي���م 
بع���د انتخاب���ات املكتب التنفي���ذي لالحتاد 
وال�سيم���ا اإنها ح�سلت على متديد يف فرتة 
عملها ملدة ع���ام واحد فقط من قبل االحتاد 

الدويل لكرة القدم.

اجتماعات بابل
الل���ه حي���در  ك���رمي عب���د  اللبن���اين  وعق���د 
والكندي روبرت �سباح ممثلي االحتادين 
خ���الل  الق���دم  لك���رة  واالآ�سي���وي  ال���دويل 
يوم���ي اجلمعة وال�سبت ثالث���ة اجتماعات 
ت�ساوري���ة بح�سور املهند�س حممد فرحان 
اأم���ني �سر الهيئ���ة التطبيعية يف احتاد كرة 
الق���دم بفن���دق روتان���ا باب���ل يف العا�سمة 
بغداد م���ع ممثلي اأندي���ة الدرج���ة املمتازة 
للمو�س���م 2018-2019  وكذلك مع ممثلي 
اأندية الدرجة االوىل لكرة القدم يف املو�سم 
الفرعي���ة  ذات���ه وم���ع ممثل���ي االحت���ادات 
مبحافظ���ات الف���رات االأو�س���ط والغربي���ة 
واجلنوبي���ة واأقلي���م كرد�ست���ان بن���اًء على 
ماج���اء يف ر�سالة االحت���اد اال�سيوي لكرة 
وجه���ات  اىل  اال�ستم���اع  مت  حي���ث  الق���دم 
اخلا�س���ة  واملقرتح���ات  املختلف���ة  النظ���ر 
الت���ي مت طرحه���ا من قبل ممثل���ي اجلمعية 
العمومي���ة لالحت���اد العراق���ي لك���رة القدم 
يف خمتلف الق�ساي���ا والفقرات يف النظام 
اال�سا�س���ي قبل موعد املوؤمت���ر اال�ستثنائي 
املزمع انعق���اده اليوم االأح���د ب�سكل يوؤّدي 
اىل اإقرار نظام ي�سهم يف اإجراء انتخابات 
جدي���دة ي���وم الثالثني م���ن �سه���ر حزيران 
املقب���ل ينت���ج عنه���ا ت�سكيل مكت���ب تنفيذي 

لوالية متتد لفرتة اأربع �سنوات مقبلة.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن االحت���اد ال���دويل لكرة 
الق���دم �س���ّكل ي���وم الثالث من �سه���ر ني�سان 
2020 هيئ���ة تطبيعي���ة باحتاد ك���رة القدم 
برئا�سة اإياد بني���ان والنائب د.�سامل كامل 
وع�سوي���ة د.اأحم���د كوج���ر ود.راف���د عبد 
االأمري ود.اأ�سع���د الزم، ووافق على تعيني 
حمم���د فرح���ان اأمين���ًا لل�س���ر الع���ام ينتهي 
عمله���ا نهاي���ة �سه���ر حزي���ران املقب���ل ب���داًل 
م���ن االحت���اد ال�سابق ال���ذي ق���ّدم ا�ستقالته 
برئا�س���ة عبد اخلالق م�سعود بعد فوزه يف 
انتخاب���ات يوم احلادي والثالثني من �سهر 
اأي���ار 2018 الت���ي جرت يف فن���دق الر�سيد 

بالعا�سمة بغداد.

العمومية تتجه للت�سويت على نظام 2017 واإلغاء �سرط التثنية

 بغداد / اإياد ال�صالحي 

ع���ّد الكاب���ن ح�س���ني �سعي���د ع�س���و املكتب 
التنفي���ذي الحت���اد غ���رب اآ�سي���ا لك���رة القدم 
يف  امل�سابق���ات  جلن���ة  لرئا�س���ة  ت�سميت���ه 
االحت���اد مبثاب���ة م�سوؤولية وثق���ة كبريتني 
تدفع���ُه لب���ذل مزي���ٍد م���ن اجلهد م���ع اأع�ساء 
اللجن���ة لالرتقاء بكرة املنطقة عرب بطوالت 

روزنامة العام احلايل.
واأ�ساف �سعيد يف ت�سريح خ�ّس به )املدى( 
:”خل����س اجتماع املكت���ب التنفيذي الحتاد 
غرب اآ�سيا برئا�سة االأمري علي بن احل�سني، 
اخلمي����س  املرئ���ي  االت�س���ال  تقني���ة  ع���رب 
املا�سي، اىل ُجملة من القرارات املهّمة التي 
تن�سد تطوير العمل االإداري والفني، ور�سم 
م�ستقب���ل رعاي���ة املواه���ب جلمي���ع الفئات، 
وحتديد االلتزامات املُتبادلة مع اإثني ع�سر 
احت���ادا اأهلي���ًا من�سوي���ًا م���ن دول )العراق 
وال�سعودي���ة والكوي���ت واالإم���ارات وقط���ر 
والبحري���ن و�سوريا واليمن ولبنان وُعمان 

وفل�سط���ني( ف�ساًل ع���ن االأردن امل�سّيف ملقر 
االحتاد«.

واأو�س���ح :”اأثن���ى احتاد غ���رب اآ�سيا خالل 
االجتم���اع عل���ى تنظي���م الع���راق اأول م���ّرة 
الن�سخ���ة التا�سع���ة م���ن بطول���ة ك���رة القدم 
يف مدينت���ي كربالء واأربي���ل للفرتة من 30 
مت���وز لغاي���ة 14 اآب ع���ام 2019 والتي فاز 
بلقبه���ا املنتخ���ب البحرين���ي، واأدارها اأحد 
ع�سر حكمًا متمّيزًا، وما حّققته البطولة من 
موارد مالية جّيدة، وهي اإ�سادة كبرية ُتدّلل 
على ق���درة بلدنا احلبيب على قهر امل�ساِعب 
من اأج���ل اإظه���ار اإمكانات���ه الالفت���ة لتنظيم 
البطوالت الكب���رية بف�سل تواجد اخلربات 
االإداري���ة، اىل جان���ب الفني���ة، واجلمه���ور 
الريا�س���ي الواعي والويف والتّواق لتجّمع 

املنتخبات العربية على اأر�س الرافدين«.
وك�س���ف عن اإ�سن���اد احتاد غ���رب اآ�سيا دولة 
االإم���ارات العربي���ة املتح���دة تنظي���م بطولة 
غرب اآ�سيا العا�سرة بكرة القدم التي كان من 
املفرت����س اأن تقام العام املا�سي2020، لكن 

ب�سبب تف�ّسي جائحة كورونا )كوفيد- 19( 
تاأّجلت اىل العام احلايل كموعد مقرتح من 
كان���ون   12 اىل   2021 االأول  كان���ون   29
الث���اين 2022، و�سخ�سيًا طلبت من املكتب 
التنفي���ذي من���ح جلن���ة امل�سابق���ات فر�س���ة 
للت�س���اور مع االحت���اد االإماراتي لكرة القدم 
بخ�سو����س املوعد املث���ايل الإقامة البطولة، 

وكذل���ك التن�سيق مع االحت���اد القطري لكرة 
القدم ب�س���اأن عدم ت�سارب املوعد مع بطولة 
كاأ�س الع���رب 2021 املُ�سادق عليها من قبل 
جمل����س الفيف���ا للف���رتة م���ن االأول ولغاي���ة 
الثام���ن ع�سر م���ن �سهر كان���ون االأول املقبل 
مب�ساركة 16 منتخبًا عربيًا من قارتي اآ�سيا 
واأفريقيًا، وكذل���ك �سيكون هناك ت�ساور مع 
االحت���اد اخلليج���ي لكرة الق���دم بخ�سو�س 
اخلام�س���ة  اخللي���ج  كاأ����س  بطول���ة  موع���د 
مدين���ة  يف  ت�سييفه���ا  املوؤّم���ل  والع�سري���ن 

الب�سرة مبدئيًا ال�سهر ذاته.
واأ�س���ار �سعي���د، اىل اأن “احتاد غ���رب اآ�سيا 
يعتزم اإقامة بط���والت )النا�سئني وال�سباب 
وال�س���االت( بك���رة الق���دم للمحافظ���ة عل���ى 
االأجي���ال من االإهم���ال، بعدما ق���ّرر االحتاد 
االآ�سي���وي للعبة يوم اخلام����س والع�سرين 
م���ن كان���ون الث���اين املا�س���ي اإلغ���اء بطولة 
اآ�سي���ا للنا�سئ���ني حت���ت 16عام���ًا 2020 يف 
البحرين، وبطولة اآ�سي���ا لل�سباب حتت 19 
عام���ًا 2020 يف اأوزبك�ستان، وبطولة اآ�سيا 

لك���رة ال�س���االت 2020 يف الكويت، وكاأ�س 
اآ�سي���ا للك���رة ال�ساطئي���ة 2021 يف تايالند، 
حفاظًا على �سّحة الالعبني ال�سباب يف قارة 
اآ�سي���ا، وه���ذه فر�سة الإحي���اء روح املناف�سة 
بني الالعبني ال�سغار وكذلك اإثبات املدربني 

الوطنيني قدراتهم للنجاح معهم«.
:”اآم���ل  ت�سريح���ه  �سعي���د  ح�س���ني  وخت���م 
النج���اح للجن���ة امل�سابق���ات يف احتاد غرب 
اآ�سي���ا الت���ي ت�س���م جه���اد ال�سح���ف )لبنان( 
نائب���ًا للرئي�س، وع�سوي���ة د.خالد بن مقرن 
)ال�سعودي���ة( و�س���الح القناع���ي )الكويت( 
وحم���د  )االإم���ارات(  املن�س���وري  و�سي���ف 
البوعين���ني  واإبراهي���م  )قط���ر(  املناع���ي 
)البحري���ن( ود.اإبراهي���م اأبا زي���د )�سوريا( 
و�سنوا�سل حتّدي ظ���روف جائحة كورونا 
باإج���راءات احرتازية حتر����س على �سالمة 
جميع املتفاعلني مع اأن�سطتنا بهدف حتقيق 
التط���ّور وتنفي���ذ الربام���ج املُتف���ق عليه���ا، 
وتو�سي���ع القاع���دة االأ�سا����س لبن���اء اأف�سل 

م�ستقبل لكرة املنطقة«.

(: م�سابقات غرب اآ�سيا تنفذ برناجمًا تطويريًا لكرة املنطقة �سعيد لـ )

 بغداد / املدى

يتطّلع فريق نفط الب�سرة لكرة ال�سلة 
�ساد�س الرتتيب بر�سيد 15 نقطة يف 
ال�ساعة الثالثة ع�سر اليوم االأحد على 
قاع���ة االأوملبي���ة يف حمافظ���ة الب�سرة 
اخلط���وط  فري���ق  �سيف���ه  عب���ور  اىل 
اخلام����س  املرك���ز  �ساح���ب  اجلوي���ة 
بر�سيد 16 نقطة يف اأفتتاح مناف�سات 
اجلولة اخلام�سة م���ن املرحلة الثانية 
لدوري ال�سلة املمتاز باملو�سم 2020-

للحف���اظ  اجلمه���ور  بغي���اب   2021
عل���ى �سّحة و�سالم���ة اجلميع من اآثار 
تف�ّسي فايرو�س كورونا )كوفيد- 19( 
ال�سيما بع���د ظهور ال�سالل���ة اجلديدة 
منه منت�سف �سه���ر �سباط املا�سي يف 

العا�سمة بغداد واملحافظات.
ال���ذي  الثم���ني  االنت�س���ار  و�سيعط���ي 
عل���ى  الب�س���رة  نف���ط  لفري���ق  حتّق���ق 
�سيف���ه فري���ق ال�سرط���ة بف���ارق ثالث 
نقاط يف افتت���اح اجلولة الثانية دفعة 
معنوي���ة كب���رية جلمي���ع الالعبني يف 
موا�سل���ة تق���دمي عرو�سه���م املتميزة 

وك�سب نقطتي مباراة فريق اخلطوط 
اجلوي���ة الق���ادم م���ن العا�سم���ة بغداد 
م���ن اأجل التق���ّدم اىل املرك���ز اخلام�س 
بانتظ���ار الدخ���ول يف قائم���ة املرب���ع 
الذهب���ي يف اجلوالت املقبل���ة اأماًل يف 
التاأه���ل عن���د ختام زم���ن امل�سابقة اىل 
امل�سد�س الذهبي ال���ذي �سيحّدد موعد 
انطالقه يف وقت الحق من قبل احتاد 

كرة ال�سلة.
ويلع���ب فري���ق االعظمية لك���رة ال�سلة 

احل���ادي ع�س���ر بر�سي���د 13 نقطة يف 
التوقي���ت ذاته مع م�سيف���ه فريق نفط 
ال�سم���ال الثامن الذي ميل���ك 15 نقطة 
يف جعبت���ه على قاع���ة كركوك يف لقاء 
يطمح فيه االخري اىل تعوي�س النقاط 
الت���ي فقدها بعد تعر�س���ه اىل الهزمية 
اأمام فريقي الت�سامن النجفي بنتيجة 
)79-86( نقط���ة واأم���ام فري���ق النفط 
املت�سدر بنتيج���ة )66-99( نقطة يف 

اجلولتني الثالثة والرابعة.

ويت�س���ّدر فري���ق النف���ط حام���ل لق���ب 
دوري  م���ن   2019-2018 ن�سخ���ة 
ال�سل���ة املمت���از الرتتي���ب بر�سي���د 28 
يف ختام اجلول���ة الرابعة من املرحلة 
الثاني���ة من ف���وزه يف 14 يلي���ه فريق 
ال�سرط���ة باملرك���ز الث���اين بر�سيد26 
نقط���ة م���ن 14 مباراة وفري���ق احل�سد 
بر�سي���د  الثال���ث  باملرك���ز  ال�سعب���ي 
وفري���ق  مب���اراة   12 م���ن  24نقط���ة 
الكهرب���اء رابعًا بر�سي���د 21 نقطة من 
12مب���اراة وفريق اخلط���وط اجلوية 
 12 م���ن  نقط���ة   16 بر�سي���د  خام�س���ًا 
مب���اراة وفريق نفط الب�س���رة �ساد�سًا 
بر�سيد 15 نقطة من 10مباريات فقط 
والت�سامن النجفي �سابعًا بر�سيد 15 
نقطة وغاز ال�سم���ال ثامنًا بر�سيد 15 
نقط���ة من 12 مب���اراة وزاخ���و تا�سعًا 
بر�سي���د 14 نقط���ة م���ن 10 مباري���ات 
وغاز ال�سمال عا�سرًا بر�سيد 14 نقطة 
ح���ادي  مب���اراة واالعظمي���ة   12 م���ن 
ع�س���ر بر�سيد 13 نقطة من 12 مباراة 
واحللة باملرك���ز الثاين ع�سر واالأخري 

بر�سيد 11 نقطة من 10 مباريات.

�سلة نفط الب�سرة تتطلع الى عبور الخطوط في الممتاز 
 الدوحة / خا�ص باملدى

ج����ّددت اللجن����ة العلي����ا للم�ساري����ع واالإرث 
القطري����ة التزامه����ا بتهيئ����ة مالع����ب بطولة 
ال�ستقب����ال   2022 قط����ر  الع����امل  كاأ�����س 
امل�سجع����ني م����ن ذوي التوح����د الراغبني يف 
ح�سور مناف�سات البطولة يف اأجواء تالئم 

احتياجاتهم ومتطلباتهم.
ومبنا�سب����ة احتف����ال العامل بالي����وم العاملي 
للتوعي����ة بالتوّح����د، اأك����دت اللجن����ة العلي����ا 
عزمه����ا ا�ست�ساف����ة الن�سخ����ة االأك����رث اإتاحة 

و�سمولية يف تاريخ املونديال.
ويف ه����ذا ال�سي����اق، تعاون����ت اللجنة العليا 
يف مرحلة بن����اء مالعب املوندي����ال مع عدد 
م����ن ال�س����ركاء واخل����رباء لتخ�سي�س غرف 
ُتع����رف با�سم “غ����رف امل�ساع����دة احل�سّية” 
التوح����د  ذوي  م����ن  امل�سجع����ني  ال�ستقب����ال 
اأمامه����م  الفر�س����ة  واإتاح����ة  وعائالته����م، 
لال�ستمت����اع مبباري����ات ك����رة الق����دم داخ����ل 
اال�ستادات يف اأجواء اآمن����ة تزخر بالراحة 

والهدوء.
وتعد غ����رف امل�ساعدة احل�سي����ة يف مالعب 
مونديال قطر 2022 جترب����ة غري م�سبوقة 

يف تاري����خ كاأ�س العامل، وبرغم اأنها ال تاأتي 
�سمن متطّلبات االحتاد الدويل لكرة القدم 
)الفيف����ا( اإاّل اأن اللجن����ة العليا حر�ست على 
ت�سمني مالع����ب البطولة بهذه الغرف التي 
مم����ت خ�سي�س����ًا ال�ستقب����ال االأفراد ذوي  �سُ
التوحد واال�سطرابات الع�سبية ال�سلوكية 
ومنحه����م فر�س����ة م�ساه����دة مباري����ات ك����رة 

القدم مبا�سرة من امللعب.
وبع����د النجاح املبه����ر الذي حققت����ه جتربة 
غرف امل�ساع����دة احل�سي����ة يف كلٍّ من ملعب 
خليف����ة الدويل، خ����الل نهائي كاأ�����س االأمري 
2017، وملعب اجلن����وب يف نهائي ن�سخة 
2019 م����ن البطول����ة ذاتها، حظ����ي عدد من 
االأطف����ال ذوي التوح����د بفر�س����ة م�ساه����دة 
الع����امل  كاأ�����س  لبطول����ة  النهائي����ة  املب����اراة 
لالأندي����ة قط����ر 2020 يف �سب����اط املا�س����ي، 
والت����ي جمعت ب����ني فريقي باي����رن ميونيخ 

االأملاين وتيجري�س اأونال املك�سيكي.
وقال����ت �سامانثا �سيف����ا، م�سوؤول����ة التفاعل 
م����ع امل�سجعني يف اللجن����ة العليا للم�ساريع 
امل�ساع����دة  غ����رف  اإن  القطري����ة،  واالإرث 
احل�سي����ة الق����ت ا�ستح�س����ان امل�سجع����ني من 
ذوي التوحد واالإعاقة الذهنية وعائالتهم، 

واأتاحت اأمامهم الفر�سة حل�سور مباريات 
ك����رة الق����دم، اآخذين بع����ني االعتب����ار تلبية 

احتياجاتهم.
واأ�ساف����ت: “نتطلع من خ����الل اإتاحة غرف 
امل�ساع����دة احل�سي����ة يف مالع����ب املوندي����ال 
املرتقب اإىل متك����ني ذوي التوحد واالإعاقة 
الذهني����ة، ومنحه����م فر�س����ًا عادل����ة كغريهم 
لال�ستمت����اع مبتابع����ة املباري����ات وت�سجيع 
فرقه����م املف�سل����ة داخ����ل املالع����ب. ونه����دف 
باالأ�سا�س من وراء اإطالق هذه املبادرة اإىل 
اإتاحة كرة القدم للجميع يف كافة البطوالت 
عل����ى الطري����ق نح����و ا�ست�ساف����ة املونديال، 

وبعد اإ�سدال ال�ستار على مناف�ساته.«
ول�سم����ان ا�ستمت����اع امل�سجع����ني م����ن ذوي 
التوح����د بتجرب����ة هادئ����ة واآمن����ة ومريحة، 
ج����رى جتهي����ز غ����رف امل�ساع����دة احل�سي����ة 
بكاف����ة االأدوات واالأجه����زة الالزم����ة، وم����ن 
بينها �سّماع����ات الراأ�س العازلة لل�سو�ساء، 
والفر�����س الناعمة، واالإ�س����اءة واملو�سيقى 
الهادئة، والر�سوم التفاعلية عرب ا�ستخدام 
تقني����ات اإ�سق����اط ال�س����وء عل����ى اجل����دران 
واالأر�سي����ات، واالألعاب امللون����ة، وتقنيات 

منع ال�سو�ساء، والكرا�سي املح�سّوة.

�ش غرفًا للم�ساعدة الح�سية  مونديال 2022 يخ�سّ



اأخم���د العثماني���ون االنتفا�ض���ات التي قام 
به���ا اليونانيون حتى يف ا�ض���طنبول بكل 
وح�ضية، وقام االألبان مب�ضاعدة االأتراك يف 
�ضعيهم الإخم���اد الثورة. يف البداية ح�ضل 
اليوناني���ون على بع�ض املكا�ضب وحرروا 

بع����ض امل���دن، فطل���ب ال�ضلط���ان م�ضاعدة 
حاك���م م�ض���ر حمم���د عل���ي فاأر�ض���ل جي�ضًا 
بقيادة ابنه اإبراهيم لقمع اليونانيني، وقد 
جنح اإبراهي���م يف ا�ضتعادة ال�ضيطرة على 
غالبي���ة املناطق املنتف�ض���ة يف البلوبونيز 
)اليون���ان احلالية(. عنده���ا تدخلت الدول 
)بريطاني���ا ورو�ضي���ا وفرن�ض���ا(  الك���رى 
فانقلبت الغلب���ة للثوار اليونانيني، واأعلن 
ا�ضتقالل اليون���ان يف 1832 وفق معاهدة 
الق�ضطنطيني���ة. ومتي���زت ه���ذه ال�ضنوات 
امل�ضطربة باملذابح املتبادلة بني الطرفني.

حفزت ه���ذه االأحداث وخلفيتها التاريخية 
املو�ضيقي اليوناين نيكو�ض اآ�ضرتينيذي�ض 
)1921 – 2010( عل���ى تاأليف عمل اأطلق 
علي���ه ا�ض���م "�ضيمفوني���ة 1821". تتاأل���ف 
ال�ضيمفوني���ة م���ن اأرب���ع ح���ركات كالعادة، 
الق�ضطنطيني���ة"  "�ضق���وط  االأوىل  ا�ض���م 
ملدين���ة  العثماني���ني  احت���الل  ع���ن  كناي���ة 
ونهاي���ة   1453 �ضن���ة  الق�ضطنطيني���ة 
الدول���ة اليوناني���ة القدمي���ة )البيزنطية(. 
احلركة الثاني���ة اأ�ضماه���ا العبودية، حيث 
ا�ضتعب���د العثماني���ون ال�ضع���وب املغلوب���ة 
وباخل�ضو�ض اليونانيني، احلركة الثالثة 
كلفتوري���ا )كلمة تعني الث���وار اليونانيني 

كلم���ة  وه���ي  التحرري���ة  احل���رب  يف 
انعك�ض���ت الحقًا عل���ى امل�ضاع���ر الوطنية(، 
احلرك���ة الرابع���ة: الث���ورة. ا�ضتعم���ل يف 
احلرك���ة االأخ���رة الكور�ض، حي���ث ن�ضمع 
بع����ض االأحل���ان املعروف���ة، منه���ا الن�ضي���د 
اآ�ضرتينيذي����ض  ول���د  اليون���اين  الوطن���ي 
يف منطق���ة با�ضارابي���ا، التي كان���ت تابعة 
اىل روماني���ا يف ذل���ك الوق���ت. ونعرف اأن 
تاري���خ با�ضارابي���ا العا�ض���ف يتلخ�ض يف 
ت���وايل ال���دول الت���ي حكمت ه���ذه املنطقة 
الت���ي �ضكنها الروم���ان واالأوكران وبع�ض 
املجريني واليوناني���ني واليهود اال�ضكناز 
وغره���م. فق���د تبع���ت الدول���ة العثماني���ة 
ورو�ضيا ورومانيا ث���م االحتاد ال�ضوفيتي 

واأخرًا تقا�ضمتها مولدافيا واوكراينا.
در����ض اآ�ضرتينيذي����ض يف كون�ضرفات���وار 
بوخار�ض���ت ودر����ض الكيمي���اء يف نف����ض 
الوق���ت لكن���ه ا�ضط���ر للن���زوح م���ع عائلته 
عند اندالع احلرب الثانية لي�ضكن القاهرة 
حي���ث تطوع يف القوة اجلوي���ة اليونانية 
و�ض���ارك يف مع���ارك ليبيا لعام���ني قبل اأن 
ي�ض���اب فيع���ود اىل القاه���رة �ضن���ة 1943 
حي���ث ق���دم 80 حفل���ة مو�ضيقي���ة لق���وات 
الراب�ضودي���ا  م�ض���ر  يف  األ���ف  احللف���اء. 

القر�ضي���ة وق���دم اأول عم���ل �ضيمفوين له 
اوديب" عل���ى م�ض���رح دار االأوبرا  "املل���ك 
امل�ضري���ة �ضن���ة 1945. انتق���ل بعد �ضنتني 
اىل باري����ض ليكم���ل درا�ضت���ه يف البيان���و 
�ضك���وال  كون�ضرفات���وار  يف  والتاألي���ف 
كانت���وروم ويبداأ بعدها جوالت مو�ضيقية 
عاملية ناجحة. �ضك���ن املارتينيك الفرن�ضية 
يف الكاريب���ي لث���الث �ضن���وات وعم���ل يف 
التدري����ض وقي���ادة الفرق���ة الت���ي اأ�ض�ضه���ا 
هن���اك. ا�ضتقر بعدها يف مدينة �ضالونيكي 
اليوناني���ة اإث���ر تعيين���ه مديرًا فني���ًا لفرقة 
 1965 �ضن���ة  الفيلهارموني���ة  �ضالونيك���ي 
الت���ي قاده���ا لع�ضري���ن �ضن���ة. األ���ف ع���ددًا 
م���ن اأعم���ال البيان���و واالأغ���اين واالأعمال 
االورك�ضرتالية الكب���رة، منها �ضيمفونية 
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قناديل
 لطفية الدليمي

�ضاع����ت يف جمتمعاتنا العربي����ة ولعقود عّدة فك����رة اأّن العمارة 
ن�ض����اط مق����رتن باالأر�ضتقراطي����ة املالي����ة ح�ض����را، واأن زبائ����ن 
املعم����اري هم عادًة م����ن االأغنياء املقتدري����ن  املتطلبني لتفا�ضيل 
معماري����ة معين����ة  تف�ضح ع����ن قدراتهم املالية ح�ض����ب،  والتعني 
يف الغال����ب روؤية فنية ممي����زة اأو �ضغفًا بالفن والطبيعة ينّم عن 

فهم ودراية . 
ميث����ل ) احلّكاء ( املعماري مع����اذ االآلو�ضي منوذجًا مغايرًا لهذه 
الفك����رة ؛ فهو اأق����رب اإىل �ضخ�ضية املثق����ف - املعماري املتخّفف 
م����ن اأعباء االإمتيازات املفرت�ض����ة يف ممار�ضي املهنة املعمارية ، 
ف�ضاًل ع����ن �ضخ�ضيته املت�ضمة باأر�ضتقراطي����ة ثقافية تتجلى يف 
اإبداع����ه الت�ضكيلي واأ�ضلوب حياته ، وقد ترك الرجل تاأثره يف 
جيل كامل م����ن املثقفني – معماريني و�ضواهم  - مّمن اأ�ضبحوا  
يرون يف العمارة و�ضيلة لالإرتقاء بحياة غالبية النا�ض ولي�ضت 

جمرد اإجناز متطلبات معمارية لبع�ض االأغنياء املتبّطرين .
تب����دو املقاربة املعمارية التي يعتمدها معاذ االآلو�ضي يف اأعماله 
وموؤلفات����ه �ضكاًل م����ن اأ�ضكال العم����ارة الع�ضوية الت����ي ب�ّضر بها 
املعم����اري االأمركي ) فرانك لويد راي����ت ( ؛ غر اأّن عمارة معاذ 
االآلو�ضي وروؤيته ال�ضاملة لنمط احلياة التي يتوجب اأن يعي�ضها 
االإن�ضان لي�ضت تب�ضرًا مبقاربة فل�ضفية معمارية حمّددة ، بقدر 
ماه����ي رغبة �ضغوف����ة باالإندم����اج بالطبيعة وتوظيفه����ا لتحقيق 
الرغب����ات الب�ضيط����ة واملوؤجل����ة لغالبي����ة العراقي����ني، رغباته����م 
بالعي�����ض و�ضط ت�ضّكالت معمارية م�ضّممة وفق����ًا لروؤية جمالية 
وفل�ضفية تتناغم مع البيئة والروح املرتفعة عن قوانني ال�ضوق 

واملرابحة الرخي�ضة .
ث����الُث مزاي����ا تطب����ُع �ضخ�ضي����ة املعمار مع����اذ االآلو�ض����ي بطريقة 
وا�ضح����ة وجذاب����ة لكّل من التق����اه اأو قراأ موؤلفات����ه : االأوىل هي 
لطاف����ة مع�ض����ره وطاقة اجلاذبي����ة املخب����وءة يف حديثه ورفعته 
االأخالقي����ة ومزاج����ه اجلم����ايل  وحفاظ����ه على ال����روح العراقية 
يف �ضلوك����ه وعمل����ه ومواقفه واجنازات����ه املعماري����ة ، والثانية 
ه����ي كونه ممث����اًل معياريًا حلالة الت�ضابك املع����ريف بني االأن�ضاق 
الثقافي����ة ؛ فالفك����ر املعم����اري واملمار�ض����ة املعمارية عن����ده لي�ضا 
م�ضارين معزولني  بل هم����ا ا�ضتغاالن متع�ّضقان مع االإ�ضتغاالت 
االإن�ضاني����ة االأخ����رى ؛ اأم����ا املزية الثالثة فهي �ضف����ة ) احلّكاء ( ، 
وكّل من التقى االآلو�ضي واأ�ضغى اإىل حكاياته املكتنزة باخلرة 
والرثاء املعريف واالإن�ضاين �ضيكت�ضُف هذه اخلا�ضية احلكائية 

الطبيعية فيه .
داأب االآلو�ض����ي عل����ى تدوين �ضرته الذاتي����ة الفكرية - احلياتية 
- املهني����ة يف كتب ثالث����ة اأخرجها حتت عناوي����ن مثرة الفتة - 
ال يغف����ل عن �ضرحها للق����ارئ - ،  جاءت ح�ض����ب الرتتيب التايل 
: »نو�ضتو�����ض : حكاية �ض����ارع يف بغ����داد«، و»توبو�ض : حكاية 
زمان وم����كان«، و»ذرومو�ض : حكاية مهن����ة« . ي�ضّرُح االآلو�ضي 
يف كتاب����ه االأخر ) ذرومو�ض : حكاية مهن����ة ( بالعبارة البليغة 
التالي����ة : " اأن����ا غ����ر �ضلي����ع بلغة احلك����ي ، وكث����رًا مااأُتاأتىء ، 
وقلي����اًل ما اأحتدث بلغتي املهنية ، مبعن����ى الكالم وال�ضرح ، الأن 
�ّضُد  هذه اللغة - ح�ضب عاداتي وتكيفاتي-  ال ُيَتَحّدُث بها بل ُتَ
بعم����ارة ذات انت�ض����اب وا�ض����ح ؛ فهي بنت بيئته����ا املحلية ..... 
" ، وه����ي عب����ارٌة الاأراين متفقة معه ب�ضاأنها ؛ فهو تيار متدّفق 
م����ن القدرة احلكائية التي توّظ����ُف اأعقد املو�ضوعات املهنية يف 
�ضيغ����ة اإطارية حمببة تدف����ع القارئ وال�ضامع مع����ًا الأن يتفاعل 

باأق�ضى دوافع ال�ضغف مع مايقراأ اأو ي�ضمع . 
ك����م كن����ُت اأمتن����ى اأن تو�ض����ع بغدادن����ا احلبيب����ة يف عه����دة معاذ 
االآلو�ضي ، اجلّني البغدادي االأنيق ، الذي يعرُف قدرها ويعرف 
كيف يتعامل معها ب�ضرف ونزاهة ووعي عميق باإرثها اجلمايل 
وعراقته����ا ، وقب����ل ه����ذا بع�ض����ق يرتق����ي اإىل م�ض����اف الع�ض����ق 
ال�ض����ويف الذي يليق ببغداد ؛ لكن ، ويالالأ�ضف ، ماكل مايتمناه 
الع����راق يدركه يف ع�ضر ت�ضّيدت فيه الرثاثة كّل جوانب احلياة 

العراقية. 

معاذ الآلو�سي: احلّكاء املعماري

تبدو المقاربة المعمارية التي يعتمدها معاذ 
الآل��شي في اأعماله وم�ؤلفاته �شكاًل من اأ�شكال 

العمارة الع�ش�ية التي ب�ّشر بها المعماري الأميركي 
) فرانك ل�يد رايت ( ؛ غير اأّن عمارة معاذ الآل��شي 

وروؤيته ال�شاملة لنمط الحياة التي يت�جب اأن 
يعي�شها الإن�شان لي�شت تب�شيراً بمقاربة فل�شفية 

معمارية محّددة ، بقدر ماهي رغبة �شغ�فة 
بالإندماج بالطبيعة وت�ظيفها لتحقيق الرغبات 

الب�شيطة والم�ؤجلة لغالبية العراقيين

ثائر �شالح

م��ئ��ت��ا ع���ام ع��ل��ى ال���ث���ورة ال��ي��ون��ان��ي��ةموسيقى االحد

اأنني امل�سافر،
مل ميهله الليل حتى ي�سرب اخلوف 

تاأتاأ الكلمات باأن�ساف احلروف
يا بعد التقرتب ..،

بعدها الروح مل ينك�سر عودها
الركب اخلذالن مهرتها

امل�ساءات فيها حديقة
خمرها جنمة ،

ق�سب الع�سق فيها يجول
قبل اأن تتو�ّسد العاريات الرياح

اأوتلد احل�سى ،
 تفاحة االأم�س يف يده

ال�سم�س يف �سهوته اختباأت
م�سح الكاأ�س بكّف ذبلت دمعتها

ال�سمك النع�سان على املراآة
�ساأل امللتّف باأعناق اخلجل

هل مّرت قافلة ؟
اأم ....؟

اأّن الريح ، 
اأباريق النار بها خمر

واالأ�سجار مرايا ..،
اأ�سابع امللح ت�ستّل رائحة ال�سّبري
من مطر يف غيمة مل ت�سب حجرا

وال احتفت بها نخلة
نامت على الرمل قبل احرتاق االأهّلة

فتح الكّف ..،
احل�سى غابة 

العابرون جذوعا غادرت روؤو�سها
حقيبته التي اأ�سفل الراأ�س

خّباأت الكالب ال�سائعني بها
ا�ستكى وجعا �سّل عينيه 

كّفيه ..،

ب�ستانه اأجرد
م�سح القادمون من الثلج

عن االأ�سجار اأ�سماءها
احت�سى اأنينه،

         ثّم حاكى قب�سة الرمل
احفظي ا�سماءنا

اكتبيها واحدا تلو اآخر
على جبهة لن ت�سافح الليل .    
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هو موؤرخ ينتمي اإىل املدر�ضة الواقعية التي 
توؤمن بالتحلي���ل التاريخي ، ويوؤكد الدكتور 
مظه���ر با�ضتم���رار عل���ى مبداأ ثاب���ت عر عنه 
اأك���رث من مّرة وملخ�ض���ه : ) اإذا مل اأكن كرديًا 
اأ�ضياًل فلن اأكون عراقيًا اأ�ضياًل( .. والق�ضية 
املهمة الت���ي كان يوؤكد عليها دائمًا هي اأهمية 
االأخوة العربية الكوردية لي�ض على م�ضتوى 
الوط���ن فح�ضب واإمنا على امل�ضتوى القومي 
ومم���ا كان ي�ضّرح به با�ضتمرار: ) اإن الكورد 
ك�ضبوا بعد دخولهم الدين االإ�ضالمي ال�ضيء 
الكث���ر فق���د حتول���وا اإىل عن�ض���ر مه���م م���ن 
عنا�ض���ر بن���اء احل�ضارة العربي���ة االإ�ضالمية 
( .. ويلح���ظ القارئ لكتابات���ه ومقابالته اأنه 
يوؤك���د عل���ى : )اأن امل�ضال���ح امل�ضرتك���ة تمع 
عادة جمموعة م���ن القوميات يف اإطار �ضعب 
واح���د وم���ا يجمعنا نح���ن الع���رب والكورد 
اأك���رث بكثر مم���ا يفرقنا وان ب�ضط���اء النا�ض 

يدركون هذه احلقيقة ب�ضورة جيدة ( .. 
ي���رى الدكتور كمال مظهر اأّن درا�ضة التاريخ 
ح���ّد  اإىل  التحلي���ل  اإىل  تفتق���ر  الع���راق  يف 
م���ا وتغل���ب عليه���ا العواط���ف والهواج����ض 
ال�ضخ�ضي���ة ثم يقول )ما اأري���ده هو التحليل 
وه���ذا هو اجلانب ال���ذي ينق����ض العديد من 
الدرا�ض���ات التاريخي���ة(، ويوؤك���د كثرًا على 
الت���ي  الواقعي���ة  املدر�ض���ة  اإىل  ينتم���ي  اأن���ه 
توؤم���ن بالتحليل التاريخي ،علمًا اّن الطريقة 
التحليلي���ة تعتم���د مب���داأ التحلي���ل للن�ض يف 
العم���ل الكتابي وه���ي ت�ضمن للم���وؤرخ مادة 
بح���ث تاريخي���ة غزي���رة ال توفره���ا طرائ���ق 
البحث االأخرى باأ�ضالي���ب االأ�ضئلة واملقارنة 
امل�ضتم���رة وو�ضائل التحلي���ل االأخرى بحيث 
ت�ضم���ن للق���ارئ يف نهايتها ق���راءة م�ضوقة ، 

ويع���ود ال�ضبب مليل منهجي���ة الدكتور مظهر 
اإىل التحلي���ل يف كتاب���ة التاري���خ العتق���اِدِه  
اأّن مهم���ة امل���وؤرخ لي����ض �ضرد االأح���داث بقدر 
حتليله���ا ب�ض���ورة مو�ضوعي���ة ويدع���و اإىل 
ذل���ك  الأن  امل���وؤرخ  ع�ض���ر  درا�ض���ة  �ض���رورة 
يو�ضل���ك اإىل مقدار ما يتعر�ض له املوؤرخ من 
�ضغوط خ���الل كتابة االأح���داث ، ويتبني من 
ذل���ك اأن الدكتور مظهر مييل اإىل اإعادة كتابة 
التاري���خ وفق���ًا للحقائ���ق التاريخي���ة ال وفقًا 
لالأهواء واملي���ول ، ولعل املنهجي���ة وامل�ضلك 
ال�ضري���ح وال�ضحي���ح يف النق���د والتحلي���ل 
ه���ي التي جعلت منه كم���ال مظهر، واحلقيقة 
اأّن ال�ضراح���ة واجل���راأة ه���ي اأه���م م���ا مييز 
هذا امل���وؤرخ الذي يق���ف يف طليعة املوؤرخني 

الكورد بل على راأ�ض املوؤرخني العراقيني .
كان الدكت���ور كم���ال مظهر مي�ض���ك باملع�ضلة 
التاريخي���ة من زواياها كافة من دون انحياز 
التاريخي���ة  للمع�ض���الت  ت�ض���دى  اأن���ه  اأي 
بعي���دًا عن مزاجه الذات���ي اخلا�ض ،هذه هي 
ر�ضالته يف تدوين عنا�ضر التاريخ وي�ضميها 
االأكادميي���ون ) مدر�ضة كمال مظهر يف كتابة 

وتوريخ التاريخ( ..
ن�ض���اأ ال�ض���اب كمال مظهر اأحم���د وترعرع يف 
ربوع كرد�ضت���ان العراق بني مدينتي كركوك 
ع���ن  البح���ث  ق���اده  وال���ذي   ، وال�ضليماني���ة 
م�ضتقبل���ه اإىل اإكم���ال درا�ضت���ه اجلامعية يف 
بغداد �ضن���ة 1955-1959، انتمى يف مطلع 
�ضبابه اإىل التيار الي�ضاري الوطني التقدمي 
العراق���ي )ال�ضيوع���ي( ، ويق���ر ه���و بذلك يف 
مقابلة له م���ع اأحد ال�ضحافيني العراقيني يف 
هذا ال�ضاأن قائاًل  (كنت يف �ضبابي اأميل للفكر 
اال�ضرتاك���ي العتقادي باأن ه���ذا الفكر ي�ضمن 
�ضعادة االإن�ض���ان وي�ضاعد على حل امل�ضكالت 
القومي���ة حالَّ ع���اداًل جذري���ًا ، ه���ذه العاطفة 
دفعتني واأنا طالب يف املدر�ضة الثانوية اإىل 
ان انتمي اإىل احتاد الطلبة الذي كان منظمة 

�ضيوعي���ة تعم���ل وتتم���ع يف اخلف���اء �ضنة 
1952... وي�ضي���ف الدكت���ور قائ���اًل: )وكان 
معظم اأ�ضدقائ���ي من الوطني���ني املارك�ضيني 
وعندم���ا دخلت اجلامع���ة اأ�ضبح���ت مر�ضحًا 
يف احل���زب ال�ضيوعي ونل���ت الع�ضوية عام 
1958، ولك���ن ابتعدت عن احلي���اة احلزبية 
نهائيًا ع���ام  1961 وكنت طالب���ًا يف االحتاد 
ال�ضوفيت���ي ، وم���ع ذل���ك ف���اين مل اأزل موؤمنًا 
بالفكر اال�ضرتاكي ومدار�ضه الواقعية ح�ضب 

قناعتي ( .
�ض���ارك الدكت���ور كم���ال �ضعب���ه العراق���ي يف 
العدي���د م���ن املنا�ضب���ات الوطني���ة العراقي���ة 
مبنتهى ال�ضدق واحلما�ض ، ومع عدم تخليه 
عن اعت���زازه بقوميته الكردي���ة وعدم تخليه 
اي�ض���ًا ع���ن وطنيت���ه العراقية،وه���ذا الوالء 
الوطن���ي والقومي مثار اعت���زازه الدائم يف 
غ���ر منا�ضب���ة اذ غالب���ًا م���ا كان يك���رر القول 
: )كي���ف يل اأن اأعت���ز بعراقيت���ي ومل اأعت���ز 
بكرديت���ي( ، ورمبا وج���د الدكتور مظهر يف 
تل���ك العالقة بني الوطنية العراقية والقومية 
الكردي���ة ، عالق���ة جدلية ، ولذلك ن���راه يكرر 
الق���ول دائم���ًا يف املرحل���ة احلالية:)بقدر ما 
اأعت���ز مب�ضاع���ري الكردي���ة اأعت���ز مب�ضاعري 

الوطنية العراقية(.
  �ضاأل���ه اأحد ال�ضحافيني ع���ن �ضبب بقائه يف 
بغداد يف عه���د النظام ال�ضابق ، اأجاب بروح 
الوطن���ي العراقي ال�ضادق قائ���اًل: )اّن بقائي 
ببغ���داد ا�ضتم���ر �ضم���ن ال�ضع���ور باالنتم���اء 
العراق���ي م���ن جهة ، ومن جه���ة اخرى عندي 
اأجي���ال م���ن الطلب���ة ، ه���م بالن�ضب���ة يل مث���ل 
االأبناء واالأحفاد ،ي�ضع���ب علّي تغير املكان 

بعد هذه التجربة (.
  وعل���ى الرغم من اعت���زازه بكرديته ، اإال اأنه 
ظل يعتز بعراقيته كذلك وقوله امل�ضهور خر 
دلي���ل عل���ى ذل���ك :) اإن مل اأك���ن كردي���ا �ضادقًا 
ل���ن اأكون عراقي���ًا �ضادقًا(، وه���ذا الربط بني 

كرديت���ه وعراقيته، ربط جديل عراقي اأ�ضيل 
، وه���و ال يقول ذلك جمامل���ة الأحد ، امنا كان 
يعنيه���ا بحق ، بل وعمل بج���د واإخال�ض من 
اج���ل ذلك، ب���ل واأكرث م���ن ذلك ف���ان الدكتور 
كم���ال كان موؤمنًا بقوة ، ب���اأن العراقيني بكل 
فئاتهم ، ويف خمتلف فروع احلياة والثقافة 
، كان���وا دائمًا م���ن املبدع���ني ، واإبداعهم كان 

متوا�ضاًل ،
العه���د  ومنه���ا   ، الظ���الم  عه���ود  با�ضتثن���اء 
االأخر ، فاالأطباء واملعماريون واملهند�ضون 
جم���االت  يف  عمالق���ة  كله���م  واملوؤرخ���ون 
ه���ذا  يف  خا����ض  راأي  ول���ه   ، اخت�ضا�ضه���م 
املو�ض���وع مفاده: ) ان امل���وروث احل�ضاري 
العراق���ي مل يتحق���ق اعتباط���ًا، فم���ن ي�ضك���ن 
مث���ل هذه البالد ، بالد ما ب���ني النهرين ، البد 
اْن يك���وَن متمي���زًا، ويطرح ال�ض���وؤال ملاذا؟.. 
ث���م يجي���ب بالق���ول : اأرى ان الواق���ع الغني 
جغرافي���ًا وح�ضاريًا يفرز مثل ه���ذا التميز ، 
وال اق���ول اّن العراقي���ني اأف�ضل م���ن الب�ضر ، 
لكن للبيئة دورها ، فلي�ض اعتباطًا ان يخرتع 
العراقيون الكتابة قب���ل امل�ضريني بقرون(.. 
ويوؤك���د الق���ول عل���ى راأيه هذا ح���ني يقول :) 
دائم���ًا اأق���ول اّن  اأي���ة جماعة ب�ضري���ة من اأي 
االأقوام كانت ت�ضكن هذه البقعة من االأر�ض، 
وتعي����ض الظروف نف�ضه���ا ، الب���د اأن ت�ضبح 

جماعة متميزة ( .
  ومم���ا يوؤكد اعت���زازه بعراقيت���ه ال�ضميمية 
، واميان���ه الرا�ض���خ بامل�ضال���ح امل�ضرتكة بني 
مكون���ات ال�ضع���ب العراق���ي ، ان بيته وكذلك 
مكتبه يف ق�ضم التاريخ ، كلية االآداب غالبًا ما 
عج بوجود العراقيني م���ن خمتلف االأ�ضقاع 
واملكون���ات العراقية ، من اجلنوب والو�ضط 
وال�ضم���ال، م���ن الك���رد والع���رب والرتكمان، 
م���ن امل�ضلمني وامل�ضيحي���ني، جند يف مكتبته 
والعم���اري  التكريت���ي  العام���ر  بيت���ه  ويف 
والنجف���ي  واملو�ضل���ي   والكركوكل���ي 

واالأربيل���ي واالأنب���اري وتلك حقيق���ة اأدركها 
كل من زاره. 

وبعد: اّن كمال مظهر اأحمد �ضاحب التجربة 
ميه���د  اأن  ا�ضتط���اع   ، الطويل���ة  االأكادميي���ة 
ملدر�ض���ة تاريخية ت�ضم كل االأ�ضوات الداعية 
العتم���اد احلقيق���ة املو�ضوعي���ة يف الكتاب���ة 
التاريخية ، بل اأراد اأن يكون واجهة �ضد اأي 
تيار يبغي ت�ضوي���ه التاريخ ، لدوافع طائفية 
اأو اثنية اأو غرها ، وما طرحه من موا�ضيع 
مل يرتكها �ضائبة بق���در ما عمد اإىل حماربتها 
احلقائ���ق  عل���ى  معتم���دًا  علم���ي  بتحلي���ل 
التاريخية يف ذلك احلوار ، وهو بالتايل يعد 
من دعاة تعديل االنحرافات غر املو�ضوعية 
الت���ي تكتن���ف درا�ضاتن���ا التاريخي���ة ومدى 
�ض���رورة اإعادة النظر يف ع���دد غر قليل من 
االأحكام التاريخية ال�ضائعة غر املن�ضفة ، و 
اأخ���را نقول اأن االأ�ضتاذ الدكتور كمال مظهر 
اأحم���د ، ن�ضخ���ة قّلم���ا �ضتحظ���ى موؤ�ض�ضاتن���ا 

االأكادميية العربية مبثلها .
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مقالة لالأ�ضتاذ الباحث زهر كاظم عبود
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، 1985 – مقابل���ة مطولة م���ع الدكتور كمال 
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تحتفل الي�نان هذا العام 
بالذكرى المئ�ية الثانية 

لندلع الحرب التحررية 
التي انتهت با�شتعادة الجزء 

الأوروبي من الي�نان ا�شتقالله 
بعد طرد المحتلين العثمانيين 

واإعالن الدولة الي�نانية 
الحديثة بعد ع�شر �شن�ات 

من بداية الث�رة التي دعمتها 
بع�ض الدول الأوروبية، 
والكثير من ال�شخ�شيات 
المعروفة مثل ال�شاعر 

الإنكليزي الكبير ل�رد بايرون 
الذي �شاهم فيها �شخ�شيًا. وهي 

من النقاط الم�شيئة في التاريخ 
الق�مي للي�نان الحديثة، 

يحتفل بها الي�ناني�ن بمختلف 
م�شاربهم.

كمال مظهر اأحمد واأثره في تعميق الثقافة الم�ستركة

ق�����س��ب ال��ع�����س��ق ���س��ه��ي��ل

على مدى اأربعة عق�د كتب الأ�شتاذ الدكت�ر كمال مظهر اأحمد ودّون التاريخ 
بروحية الم�ؤرخ النزيه مدف�عًا بم��ش�عية علم التاريخ ، كَتَبه باللغتين 

العربية والكردية وعندما كتب تاريخ ال�شعب الكردي ) وه� الكردي العراقي 
العريق في اأ�شالِتِه ( ، كتبه في �ش�ء المعادلة ال�شحيحة وهي ك�شف النقاب 

عن الأخطاء التي األ�شقت بحي�ية التاريخ الكردي ، كان الدكت�ر مظهر يكتب 
التاريخ ويحرك العق�ل ول ي�شجنها في قمقم مغلق ، فه� م�ؤرخ كبير ومفكر 

كبير اأي�شًا وله نظرة اإلى التاريخ باأنه لي�ض مجرد تراكم جميع المعطيات بقدر 
ما ه� ا�شت�شراف للما�شي باإيجابياته و�شلبياته ومقاربة للحقائق في ثناياه

د. باقر الكربا�شي 

عادل اليا�شري
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يبقى الت�س����اوؤل مطروحًا ف����ي الطريق عن عزلته 
االأدبي����ة بع����د روايت����ه اليتيم����ة )حار�����س القلوب 
،اأو الحار�����س ف����ي حقل ال�سوف����ان( ، حاول كاتب 
ال�سي����رة ديمونبي����ون اأن ير�س����د محط����ات حياة 
�سالينج����ر باأ�سراره����ا الغام�س����ة ، فه����ل ا�ستطاع 
ه����ذا المغامر اأن يرفع ال�ستار ع����ن االإله الغام�س 
ال����ذي عا�س متنائي����ًا ال معاديًا للب�س����ر، امتنع عن 
كّل النا�����س �س����وى ) فران�سي�س ثابي����روف( التي 
نم����ت بينهما �سداقة وات�س����ال م�ستمر على مدى 
اأربعي����ن عام����ًا ، فقط����ع كلَّ عالق����ة معه����ا بع����د اأن 
اكت�سف اأنها قدمت م�ساعدتها لل�ساعر وال�سحفي 
االإنكليزي )ي����ان هاملتون( الذي طلَب م�ساعدتها 
من اأجل كتابة �سيرة الحياة)بحثًا عن �سالينجر( 
ف�����) اغ�سب����ه ع����دم حفظها عل����ى ال�س����ر فكانت هذ 
القطعية(�����س54 . فتب����دو محاول����ة التعّرف على 
االإل����ه الحبي�س �سعبة والذي التفت نحو البوذية 
، ف����ال غرابة اأن قلنا عنه االإله فهذا معتقد البوذية 
الت����ي ن�سرها ف����ي روياته ، وهذا م����ا اأكدته ابنته 
كلي����ر فقد ) �سع����ى الكاتب الحبي�����س اإلى التوازن 
ع����ن طريق البوذية ، وهو ال����ذي فكر في وقت ما 
اأن ي�سب����ح راهبًا(�����س229 . ا�ستمر زمن روايته 
فه����ل توقف زم����ن الروائي؟ ال نخف����ي عن القارئ 
اأن ه����ذه الرواية قد مّرت بمراح����ل من المخا�س 
، وه����ذه المراح����ل تك�سف ع����ن �سيرت����ه وتف�سح 
اأ�س����راره ، لكن كي����ف ؟ �سالينجر كات����ب اأو قا�س 
كت����ب العدي����د م����ن الق�س�����س قب����ل الحار�����س في 
حق����ل ال�سوفان فنجده يناث����ر �سيرته في ق�س�سه 
، فق�س����ة ) فتاة عرفتها( اأن����ه ا�ستلهمها من اإقامته 
ف����ي فينيا ، اقتب�سْت المالحظة ال�سيروّية اأن هذه 
الق�س����ة �سيء م����ن �سيرته ) اأف�س����ل راق�سة فال�س 
في فيينا كانت اإنكليزي����ة �سخمة يزيد طولها ..(
�س43 ويذك����ر ال�سالينجر في ر�سالة اأر�سلها اإلى 
�سديقه القدي����م )دون( ويحدثة عن ال�سابة وهي 
ترج����وه اأن يمنحها رق�سة. وفي ق�سة ق�سيرة له 
بعنوان)م����ن اأج����ل اأزمي بحب ومذل����ة( كتبها في 
ذكري����ات عا�سها في بولندا �سيم����ا م�سهد الذي مر 
به )حيث نح����رت الخنازير قبل نقله����ا بال�ساحنة 
ف����ي الثلج)�����س44 .وغيره����ا من الق�س�����س التي 
ذك����ر فيه����ا �سيرت����ه . ظ����ل �سالينجر ي����زاول قلمه 

عل����ى الق�س�����س الق�سي����رة ومعظمه����ا ل����م تن�سر ، 
اإال اأن وكيل����ه االأدب����ي )وي����ت بورتيت( ق����د دفعه 
اإل����ى كتاب����ة الرواي����ة واأال يقت�سر عل����ى الق�س�س 
الق�سي����رة فحث����ه بقوله)اآم����ل اأن تك����ون الرواية 
ف����ي الطريق(77 . وج����اءت ق����رارة �سالينجر اأنه 
�سيعط����ي �سكاًل جدي����دًا للرواية وق����د اأف�سح عنه 
باأنه �سينتمي ب�س����كل وا�سح اإلى ال�سّيرة الذاتية 
الكّت����اب  اأولئ����ك  اإل����ى  ينتم����ي  �سالينج����ر  ، والأنَّ 
غي����ر القادري����ن على ال�س����روع في عم����ل جديد اإن 
ل����م ي�سع����روا باأنف�سهم باأنه����م بحالة م����ن التجرد 
المطلق تجاه �سخ�سياته����م فلم ي�ستطع ال�سروع 
بكتاب����ة الرواي����ة ، فحي����اة الع�سكري����ة والحروب 
كان����ت منجمًا للق�س�س ف�ساًل ع����ن الحّب الخائب 
م����ن )اأون����ا( التي تزوج����ت �سارلي �سابل����ن ، لكّن 
ظ����ل ف����ي راأ�سه فك����رة كتابة رواي����ة حول)هولدن 
كولفي����د( �سبي بعم����ر �سبعة ع�سر عام����ًا ، م�ست 
ع�س����ر �سن����وات وم����ا زال����ت روايت����ه حبي�سته في 
ذات����ه فبطله ن�سخة عنه ،فكتب ر�سالة  اإلى وكيله) 
لق����د اهمل����ت هولندن منذ بع�س الوق����ت حيث اأنا 
ي  موجود �سيكون عملي فا�س����اًل، اأنني اكتب ن�سّ
ب�سمي����ر المتكلم وي�ستحيل عل����ّي ال�سعور الأمور 
حي����ث اأنا موجود لو كان الن�����سّ ب�سمير الغائب 
لما ت�سب����ب باأّي����ة م�سكلة(واأ�ساف) ه����ذا ال�سبي 
مثل الديناميت ، لم اأالم�س في حياتي اأبدًا ما هو 
اأكث����ر ح�سا�سية منه(�����س214 ، غير اأن �سالينجر 
قد اأدرج بطله في ق�س�س عديدة ك�سخ�سية بطلة 
اأو ك����راٍو اأو كطيٍف فقط في اأحدى المعارك ، كان 
ينتقل �سمن اأمتعته بن�سو�س مخ�س�سة لهولدن 
، فيق����ول عنها اأنه قد احّبها كلها حّبًا جّمًا ، اثنتان 
من تل����ك الق�س�س )ع�سيان من جانب مادي�سون، 
اأنا مجنون ، كتب بع����د ذلك باأربع �سنوات انتهى 
االأمر بهما اأن تدرجا في حار�س القلوب(�س214 
، وعن����وان الرواية مقتب�س م����ن ق�سيدة لروبرت 
بونز القادم عب����ر ال�سوفان ، وبعد والدة الرواية 
يعلن �ساحبها دخوله حبي�سًا في ال�سمت ، فحتى 
عند خروجه  من كوخ يلب�س ا�سمًا م�ستعارًا وكّل 
محاوالت ال�سحافين والكّتاب للدخول اإلى كهف 
عزلت����ه رمت �سهام����ًا غير �سائب����ة الختراق �سجن 
الكاه����ن اأو االإله . ويمكن الخروج بروؤية مفادها 
اأن �سالينج����ر لم يك����ن يمتلك الموهب����ة ف�ساًل عن 
عذابه وتم����رده ونزاعه م����ع الديان����ات المتعددة 
ف����كّل ه����ذه جعلت من����ه �سخ�س����ًا يعتن����ق العزلة ، 

فزمنه توقف عند بطله هولدن .

د. عقيل مهدي في كتابه )االأدب الدرامي.. في ال�سيرة 
االفترا�سي���ة( ال�سادر ع���ن من�س���ورات االتحاد العام 
لالأدباء والكّتاب.. يقول: "تراهن ال�سيرة االفترا�سية 
على اأ�سول وم�سادر ومرجعيات تخ�س ) �ساحبها ( ، 
وت�سبح ) بوؤرة( لبناء �سل�سلة من ) تاأويالت ( متدفقة 
باأبعادها المتخيلة المحفزة وتقنياتها الفنية لتحقيق 
هدفه���ا الم�سرح���ي جمالي���ًا ف���ي كيفية بن���اء العر�س 
بن�س���ق روؤي���وي خا����س لتج�سي���د ه���ذه ال�سخ�سي���ة 
وتاأطيره���ا االإفترا�س���ي بذرائ���ع اقترحه���ا م���ن خالل 
منظور الحا�سر لتلك االأبعاد التاريخية لكبار االأعالم 
والرم���وز ) العراقي���ة ( الملهم���ة وتاأت���ي معه���ا رموز 
عربية واأخ���رى اأجنبية بمواقفه���م المتقاطعة ، حيث 
ُيع���اد تركيبهم بروؤي���ة فنية خا�س���ة ، وبالتالي اأ�سعى 
لتحقيق ) اإنزياح ( عّم���ا ي�سمى ) بالوقائع التاريخية 
( الخارجي���ة ، �سواء كانت بواقع بيولوجي اأو يومي 
واأبت���داع ف�س���اء فن���ي جدي���د تتج�ّس���د في���ه �سخ�سية 
البط���ل ، مثاًل في م�سرحية ) علي ال���وردي وغريمه ( 
حّولت اأف���كاره الى كينونة ب�سرية ) فنية ( وهذا حّتم 
علّي توظيف ) التوليف( الذي يرتفع بال�سخ�سية الى 
اأف���ق اآني ُمعا�س االآن والي���وم في زمن ما بعد التغيير 
ف���ي العراق ، حيث يظه���ر ) ال���وردي ( وهو يخو�س 
ن�سااًل �س���د التع�سب واالإره���اب والعن�سرية ، ولكن 
ف���ي ) زم���ن قادم ( يخ�س قي���ام اأفع���ال اإرهابية ، زمن 
االحت���الل االميرك���ي – الدول���ي ، ال���ذي يمّث���ل ك�سفًا 
جدي���دًا باإ�سافة معن���ى معا�سر عل���ى ) القديم ( الذي 

كان يعي�سه الوردي فعاًل ."
فف���ي كتابه ه���ذا تن���اول ف���ي الف�س���ل االأول المعنون 
)الن�س الجدرامي في ال�سيرة االفترا�سية(، عددًا من 
الم�سرحيات منها )وهج الحرية، وحرائق ال�سبح(، و 
)�سركة المافيا المحدودة للمقاوالت(، و )رحلتي الى 
مدائن الن���ور(، و )�ساأمثل واقف���ًا لوحدي(، و)قبالت 

الم�سخ(.
والأن الموؤل���ف اأخت���ار  ال�سي���رة االفترا�سي���ة عنوان���ا 
لكتاب���ه، وه���و ال���ذي ع���رف في���ه، م���ن خ���الل اأعماله 

الم�سرحي���ة المتنوعة ، التي �س���دت اإنتباه المتلقي 
والناقد في اآن واحد ، ولعل من بين اأبرز اإبداعاته 
المتف���ردة ، ما قدمه م���ن نماذج ريادي���ة ، في اإطار 
)م�سرح ال�سيرة( ، الذي تميز به ، محليًا وعربيًا ، 
لنخبة من كبار مبدعي العراق ، اإبتداأها بم�سرحية 
)يو�سف يغني( ، وكان العمل يعد تاأ�سي�س )م�سرح 
ال�سيرة( ، خا�سها مع طالب كلية الفنون الجميلة 
اآنذاك، وتوال���ت م�سرحياته ومنها : )جواد �سليم 
يرتق���ي ب���رج باب���ل( ، و)ال�سي���اب( ، و)ال�سب���ي 
كلكام����س( ، و)ظرف���اء بغ���داد مع قا�س���م محمد( ، 
 ، وغيره���ا  االآن(  و)الح�سي���ن   ، و)الجواه���ري( 

و�سواًل الى )علي الوردي وغريم�ه(.
جوانب���ه  بع����س  ف���ي  انط���وى  اأي�س���ًا  فالكت���اب 
على �سي���رة الفن���ان والكاتب والمخ���رج والناقد 
الجمال���ي ا.د.عقيل مهدي ، الذي كان ومازال من 
العالمات الفارقة في الذاكرة الم�سرحية العراقية 
، بل والثقافة العراقية.. حيث ت�سمن كتابه هذا: 
�سهادات اأدباء واأكاديميين وفناني م�سرح، منهم 
�سام����ي عب����د الحمي����د، وفا�س����ل ثام����ر، و�سالح 

الق�س����ب، وط����ارق ح�س����ون فري����د، وريا�����س مو�سى 
�سك����ران، ود. ح�سي����ن علي ه����ارف وعل����ي الربيعي، 
وكاف����ي الزم.. الذين تحدثوا ع����ن الح�سور النوعي 
للفن����ان عقيل مه����دي، في الم�س����رح العراق����ي واالأثر 
الذي تركه على جيل من الم�سرحيين.. وكذلك دوره 
االأكاديمي المتميز بو�سف����ه متخ�س�سًا في جماليات 

الم�سرح.
وف����ي مجال ال�سيرة، واأعني �سي����رة الم�سرحي عقيل 
مهدي، تناول الكتاب تجربة هذا الفنان واالأكاديمي.. 
م����ن خ����الل اأطاري����ح الدكت����وراه والماج�ستي����ر التي 
و�سع����ت عن تجربت����ه الم�سرحي����ة.. وكذلك المقاالت 
والدرا�س����ات الت����ي ن�س����رت عن����ه.. وت�سم����ن اأي�س����ًا 
ثبت����ًا في موؤلفاته ف����ي مجال الم�س����رح والتي ناهزت 
ال�سبعين موؤلفًا..وقائمة بالم�سرحيات التي اأخرجها 
لموؤلفي����ن اأجان����ب والت����ي و�س����ل عدده����ا ال����ى ثالثة 
ع�س����ر عم����اًل، وم����ن ه����وؤالء الموؤلفين: ب����ول فاليري، 
وبوما�سي����ه، وبو�سكين، ويوجي����ن اأونيل، و�سيلر.. 

وغيرهم.
كذل����ك �س����م الكت����اب ثبت����ًا بالم�سرحي����ات الت����ي األفها 
واأخرجه����ا طيلة م�سيرته في الم�س����رح التي جاوزت 
االأربعة عقود..والت����ي قدم الكثير منها على خ�سبات 
الم�سارح من بينها )ال�سياب( و )المقامة الوا�سطية(، 

وغيرها.
اإ�ساف����ة ال����ى الجوائ����ز والتكريم����ات.. والالف����ت اأن 
الكت����اب ت�سمن محا�س����رة الدكتور عقي����ل مهدي في 
�ساح����ة التحرير، خ����الل االنتفا�س����ة الت�سرينية بين 
عامي 2019 و2020، والتي تحدث فيها عن �سعي 
المثقف الى التعامل مع الجديد والم�ستحدث باإعادة 
تركيب����ه ف����ي نتاجات����ه الثقافي����ة ومن خ����الل درا�سته 
للنظري����ات الجدي����دة.. م�سي����رًا ال����ى م����ا وج����ده ف����ي 
االنتفا�سة من اأنماط من التوا�سل، واالت�سال، على 
اأر�����س �ساح����ة التحرير، اإذ تنوع����ت االأ�ساليب الفنية 
الت�سكيلي����ة، ومعار�����س الر�سم، وخيم����ات العرو�س 
ال�سينمائية، والمو�سيقية، والرق�سات الفولكلورية.

الكت����اب ي�سّه����ل للباح����ث والق����ارئ الع����ادي فر�س����ة 
الوق����وف عند تجربة هذا الفنان و�سيرته الم�سرحية 

الثّرة.

كتب جديدة

في كتابه عن الأدب الدرامي ���س��ال��ي��ن��ج��ر ره���ي���ُن ال��زم��ن 

عقيل مهدي يحكي �سيرته الم�سرحية

تقوم تجربة ) ال�سيرة الفترا�سية ( على ا�ستعارة درامية جمالية بعر�ض م�سرحي 
جديد تتجاوز فيه المنطق الحرفي للواقع وتقوم بتغريبه باإقتراح بديل ) 

م�سرحي ( عن �ساحب ال�سيرة الذي جعلته في تجربتي محوراً رئي�سًا في العر�ض 
مع تقديم ) البطل – ال�سد ( الذي ي�سعى لإف�سال م�سروع ال�سخ�سية الإيجابية 

المن�سجمة في اإبداعها المتفّرد ومجالها الجتماعي الخا�ض في منطقها الإن�ساني 
�سد عبثية النحراف الم�سّوهة للقيم الم�ستقبلية الحّرة ، فهو ينا�سل من اأجل 

تر�سيخ الإيجابيات في وجدان المتفرجين من خالل الدراما والعر�ض . 

عالء املفرجي

موج يو�سف 

" الوح�سي���ة: فق���دان الهوي���ة االإن�ساني���ة" كت���اٌب للمفّكر 
الكاميرون���ي اآ�سي���ل مبيمب���ي �س���درت ن�سخت���ه العربية 
حديث���ًا بترجم���ة وتحقي���ق ن���ادرة ال�سنو�س���ي ع���ن "ابن 
النديم للن�سر والتوزيع" و"ال�سبكة المغاربية للدرا�سات 
العم���ل، يقف مبيمبي  الفل�سفي���ة واالإن�ساني���ة". في هذا 
عن���د الهّوة القائمة بين م���ا كان ياأمل االإن�سان في تحقيقه 
ِم���ن حق���وق وتكري�س لح���ّق المواطنة وتج���اُوز للتمييز 
العن�س���ري بف�س���ل التط���ّور التكنولوج���ي، وم���ا يعي�سه 
الي���وم من عن�سرية وحروب ووح�سي���ة وتدمير للبيئة ، 
ي�سف الموؤّلف الب�سر المعا�سرين ب�"دينا�سورات القرن 
"  ، ويتجلى  الحدي���ث، التي ت�سير نح���و فنائها دون وعي
مفه���وم التوح����س -كم���ا يق���ول الكات���ب- عل���ى م�ستوى 
اأفريقي���ا بتوا�سل اال�ستغالل ولك���ن بطرائق مختلفة ، اإذ 
لم نعرف حت���ى االآن �سوى االآالم الج�سدي���ة والمعنوية، 
تحت عناوين مثل �سيا�سات تق�سفية برعاية الموؤ�س�سات 
المالي���ة الدولي���ة، وتخزي���ن النفاي���ات ال�سام���ة، وت�سمم 

البيئات الحية.

 مايزال كتاب قاطع الكود" تاليف والتر ايزاك�سون يت�سدر 
قائمة الكتب غير االأدبية االأكث���ر مبيعًا في اأميركا لال�سبوع 
الثال���ث  وت�س���م القائم���ة العدي���د م���ن كت���ب ال�سي���ر الذاتية 
وال�سيا�سي���ة، ، وي���دور الكتاب حول كي���ف ابتكرت جينيفر 
دودنا الحائزة على جائزة نوبل وزمالوؤها تقنية كري�سبر، 
وه���ى اأداة يمكنه���ا تعدي���ل الحم����س الن���ووى. وج���اء فى 
المرتب���ة الثانية، كتاب االأ�سواء الخ�سراء، بوا�سطة ماثيو 

ماكونهى، على مدار 23 اأ�سبوعًا فى القائمة، ي�سارك الممثل 
الحائز على جائ���زة االأو�سكار مقتطفات من اليوميات التي 
احتفظ بها على مدار ال� 35 عامًا الما�سية.جاء فى المرتبة 
الثالثة كتاب طبقة اجتماعية بوا�سطة اإيزابيل ويلكر�سون، 
لالأ�سب���وع ال�33، وتفح�س ال�سحفي���ة الحائزة على جائزة 
بوليتزر جوان���ب اأنظمة الطبقات عبر الح�سارات ويك�سف 
ع���ن ت�سل�س���ل هرمى �س���ارم في اأمي���ركا الي���وم.  جاءت في 

المرتب���ة الرابعة كت���اب المرو�س بوا�سط���ة جلينون دويل 
لالأ�سب���وع ال�55، ويدور ح���ول النا�سطة والمتحدثة العامة 
ت�س���ف رحلتها ف���ي اال�ستماع اإل���ى �سوته���ا الداخلى ، جاء 
ف���ى المرتبة الخام�س���ة واالأخيرة كتاب "فك���ر مرة اأخرى"، 
بوا�سط���ة اآدم جران���ت، لالأ�سب���وع الثام���ن، وي���دور ح���ول 
اختبار للمه���ارات المعرفية الإع���ادة التفكي���ر واإلغاء التعلم 

التى يمكن ا�ستخدامها للتكيف مع عالم �سريع التغير.

�س����در حديثًا، ل����دى من�سورات "ف�س����اءات" ، كت����اب "اآدمواء" للم����وؤّرخ وال�ساعر 
����ف العمل نف�س����ه، بح�سب ما يظه����ر على غالفه،  العراق����ي خزع����ل الماجدي. ُي�سنِّ
عري����ة"، وبهذا يرب����ط الموؤّلف بي����ن مجالين اإبداعيين ق����ّدم فيهما  ك�"اأ�سط����ورة �سِ
العدي����د م����ن االأعمال. م����ن موؤلفات الماج����دي ف����ي الميثولوجيا: "بخ����ور االآلهة" 
قب����ل  م����ا  الن����ار"، و"اأدي����ان ومعتق����دات  اأدب  ال����كاال،  �سوم����ر" و"اأدب  و"�سف����ر 
التاريخ". ومن اأعماله ال�سعرية: "يقظة دلمون"، و"عكازة رامبو"، و"حزينًا عند 
عم����ود ال�سم����اء"، و"ال�سومرية، اأح����الم في ات�ساح حجمه����ا وفرادي�سها العالية"، 

و"مو�سيقا لهدم البحر".

�س���درت حديث���ا ترجم���ة عربي���ة لرواية انط���وان ت�سيخ���وف " جريمة في حفل���ة �سيد" 
للكات���ب الرو�سي اأنط���ون ت�سيخوف، قام به���ا المترجم نبيل يو�سف وه���ي اأّول ترجمة 
عربي���ة له���ا من عن الرو�سية مبا�سرة ، من خ�سائ�س ه���ذه الرواية اأّنها االأطول �سمن ما 
كت���ب ت�سيخوف، ال���ذي ُعرف بنزعته اإل���ى االخت�سار والتق�ّسف التعبي���ري ، على عك�س 
معا�سرين له في القرن التا�سع ع�سر، مثل فيودور دو�ستويف�سكي وليو تول�ستوي ، تعّد 
ه���ذه الرواية من �سمن كتابات ال�سب���اب، حيث و�سعها ت�سيخوف وهو في عمر الرابعة 
والع�سري���ن، وتنتمي اإلى اأدب الجريمة، مقّدمًة قراءة نف�سية لرو�سيا في الن�سف الثاني 

من القرن التا�سع ع�سر.

ديني ديمونبيون كاتُب �سيرة ) �سالينجر في حياته الحميمية( 
ال�سادر عن دار المدى ، بترجمة زياد خا�سوق ، فمن منا ل يعرُف 

�سالينجر اّلذي اعتزل الأدب في الرابعة والثالثين من عمره غير 
اآبه للمجد الأدبي ، بل ترك الحياة المدنّية محت�سنًا الريف . 

تتفوق فلورن�س ديالي في ال�سيغ الق�سيرة 
المخت�س���رة في كتابة المق���االت والق�س�س 
، ولك���ن يعتمد الت���وازن الدقي���ق لديها بين 
الخف���ة والعم���ق على م���دى التو�س���ع لبلوغ 
هي���كل الرواية ، كم���ا تاأتي غ���زارة كتاباتها 
الحي���اة  تغي���رات  تناوله���ا  م���ن  الحقيقي���ة 
وانفتاحه���ا على المفاجاآت ..م���ن هنا تمنح 
ف���ي  �سي���ف   ( روايته���ا  دي���الي  فلورن����س 
مي���رادور( ال�سادرة حديث���ًا عن دار غاليمار 
للن�سر الكثير من الحرية في زمن القيود...

تقودن���ا دي���الي ال���ى خو����س مغام���رة من���ذ 
جملته���ا االأولى :" و�سلنا الى ميرادور عبر 
طري���ق وعر وملت���وي " وتخبرن���ا ال�سطور 
التالي���ة اأن �سي���ارة مادلي���ن – بطلة الرواية 
م���ن م���رة ال�سع���ود ال���ى  اأكث���ر  – رف�س���ت 
اأعل���ى التل ، ث���م ا�سطرت ماري���ان –االبنة 
ال�سغ���رى التي رافقت والدته���ا الى باري�س 
ال���ى الذه���اب واح�س���ار م�ساع���دة الأكم���ال 
الرحلة والو�سول ال���ى الهدف ، وهو منزل 
كبير مخ�س�س لق�س���اء العطالت مبني بين 

اأ�سجار ال�سنوبر على قمة تل ..
تتاألق مادلين في منزله���ا بالحب الذي تكنه 
الأبنتيه���ا ال�سابتي���ن ، وتدي���ن بتمتعها بهذا 
المن���زل ال���ى زوجه���ا ب���ول ال���ذي ورثه عن 
وال���ده ، وهو جراح ث���ري من بيارتيز ، لكن 

�سيوف منزلها يطلقون عليها ا�سم ) ماديلو( 
عندم���ا ت�ستقبله���م في م�سكنه���ا ال�سيفي في 
�سي���ف اأوائ���ل ال�سبعيني���ات حي���ث �ستدور 
اأح���داث الق�سة وحي���ث �ست�ستقب���ل مادلين 
وابنته���ا ماري���ان خم�س���ة رج���ال �سيتعي���ن 
عليه���م العي�س معه���ن لمج���رد اأن تجعل من 
م�سكنها مكانًا منا�سبًا للعي�س مع النا�س مع 
توفير الم�ساحة المنا�سبة للجميع ليعي�سوا 

بحرية ودون تقييد ..
اأحد هوؤالء الرج���ال هو زوجها )بول( وهو 
�سدي���ق قديم لمادلين ورئي����س �سابق لق�سم 
الط���ب النف�س���ي ف���ي اإح���دى الم�ست�سفي���ات 
واأح���د اع���الم المجتم���ع الطب���ي الباري�سي 
، وال���ذي دفعته اأح���داث ع���ام 1968 الذي 
تقاع���د في���ه الى االحتف���اظ بغرفت���ه ومكتبه 
واالنتقال م���ن باري�س ليكر�س وقته للكتابة 
لك���ن بع���د العا�سم���ة ومافيه���ا م���ن مراج���ع 
تاريخي���ة يحتاج اليه���ا في تطوي���ر روايته 
كان يثق���ل كاهل���ه ..وت�سغ���ل مادلين حجرة 
نوم بجوار حجرة ن���وم زوجها في الطابق 
االأول – على �سبي���ل التعامل بديبلوما�سية 
في زواجهما – اأما ابنتها ماريان ف�ستح�سل 
م���ع �سديقها اأوكت���اف على حج���رة نوم في 
الطاب���ق الثاني ، وهو طال���ب اإيطالي ثري ، 
وخ���ادم اأوكتاف الذي ج���اء برفقة �سريك له 
يقدم���ه على اأنه ) غود�سون( ويبدو وا�سحًا 
اأن هنال���ك عالق���ة مثلية تجمع بي���ن االثنين 
لذا ي�سغالن حج���رة م�ستركة وتقوم مادلين 

بتلبية طلبات الجميع ..
وعبقريته���ا  مادل���و  مه���ارة  �ستب���رز  هن���ا 
الحقيقية في الحد م���ن ال�سراعات الحتمية 
الت���ي ق���د تن�ساأ بي���ن �سيوفها ..ب���ول -على 
ا�ستراكي���ة  �سالل���ة  م���ن   – المث���ال  �سبي���ل 
راديكالي���ة واأكاديم���ي اليخلو م���ن الت�سّلب 
اليهودي���ة  اأوكت���اف  ديان���ة  يتقب���ل  ..اإن���ه 
اأن���ه �سيدخ���ل ال���ى  م���ن دون التفكي���ر ف���ي 
العائلة عل���ى االطالق ، اأم���ا مادلين فالتزال 
ليبراليتها ت�سمح بوجود خادم اأوكتاف بين 
�سيوفها ، ب�سرط اأال تحّيد مثليته الجن�سية 

عن حدوده���ا الطبيعية ف���ي المنزل ..ولكي 
ت���ردم الفج���وة بين ال�سيوف تق���وم بتنمية 
المبادرات والنزهات كما ترعى حب الفنون 
الت���ي ت�سود في مي���رادور ،فابنته���ا ماريان 
تعم���ل عل���ى كتابة روايته���ا الثاني���ة ، بينما 
يعم���ل اأوكت���اف ف���ي اإنت���اج االأف���الم وتقوم 
مادلي���ن نف�سه���ا بترجمة اأعم���ال هولدر لين 
ي�ساعده���ا ف���ي ه���ذه المهمة �سدي���ق األماني 
ف�س���اًل ع���ن المرا�س���الت الت���ي تتبادله���ا مع 
ريني���ه �س���ار ، وت�ستفي���د مادل���و اأحيانًا من 
م�ساعدة ماريان لها الأنها تمتلك لغة جيدة ..
وم���ن ال�سيوف االآخرين اب���ن عم بول الذي 
وه���و  بحما����س  بزيارت���ه  مادل���و  احتفل���ت 
ق�سي����س دومينيكاني في �سج���ون مر�سيليا 
، وق���د اأظه���ر تفاني���ًا �سجاعًا لخدم���ة اليهود 
تحت حك���م في�سي ، ولهذا يعت���رف اأوكتاف 
الق�سي�س���ي  ه���ذا  يف�س���ل  باأن���ه  ل�سديق���ه 
الدومينيكان���ي عل���ى جمي���ع اأف���راد ) عائلته 

الرائعة ( الجديدة..
وياأت���ي �سح���ر رواي���ة فلورن�س دي���الي من 
العم���ل  عل���ى  بالكتاب���ة واعتماده���ا  ولعه���ا 
الإعادة تنظيم حياتها كما يحلو لها وتدعمها 
تل���ك الطاق���ة الت���ي ت�ستمده���ا م���ن والده���ا 
وال���ذي اأهدت ل���ه كتابها ) نيرف���ال ( في عام 
دي���الي في ه���ذه الرواية  1999..وتع���ود 
ال���ى ال�سيغة ال�سردي���ة التي ابتع���دت عنها 
في كتبه���ا االأخيرة جزئي���ًا ل�سالح المقاالت 

الق�سيرة ..

�سحر الحرية والفن ..في رواية ) �سيف في ميرادور(
ترجمة : عدوية الهاليل 



ال توج���د دولة من دون �س���لطة , و لك���ن ماذا تعني 
ال�س���لطة غي���ر اإدارة ال�س���اأن الع���ام ؟ و م���اذا تكون 
اإدارة ال�س���اأن الع���ام غير التدبير حي���اة المجتمع ؟ 
ث���م كي���ف يمكن اأن ت�س���تقيم هذه ال�س���لطة من دون 
قواني���ن �سريح���ة ملزمة يحتكم اإليه���ا المجتمع  و 
يلجاأ اليها ل�سبط ال�سلطة من اأن تتغول؟  فال�سلطة 

�سٌر مطلق , و ال يوقف ال�سلطة اإال ال�سلطة. 
م���ن هنا يجب اأن يكون البناء القانوني التي ينظم 
عم���ل ال�سلط���ة ب���كل اأ�سنافه���ا لمن���ع �سره���ا تجاه 
المواط���ن ال���ذي تن���ازل عنه���ا للحكام و ل���م يبَق له 
�س���وى الكلم���ة , حرية التعبير ع���ن الكلمة . الكلمة 
الت���ي ي�ستعمله���ا المواط���ن �س���د ال�سلط���ة اإذا م���ا 
اأخلت ف���ي اأداء واجباته���ا الد�ستورية و القانونية 
اأو ق�س���رت ف���ي ت�سخير اإمكاني���ات ال�سلطة لخدمة 
حي���اة المواطن و تاأمين م�ستقبله , اإال اأن القائمين 
على اإدارة هذه ال�سلط���ة ال يرغبون اأبدًا في �سماع 
ه���ذه الكلم���ة عل���ى �سغره���ا و �ساآلته���ا مقارنة بما 
يتمتعون به من القوة , فالذي ال يقبل �سماع الحق 
فاإن���ه اأعجز عن تطبيق الحق كما في م�سمون قول 
اأمير الموؤمنين علي بن ابي طالب )عليه ال�سالم( , 
فيح�س���ل ا�ستباك بين الكلم���ة و ال�سلطة ,  ا�ستباك 
بي���ن اتهام المواطن باإهان���ة ال�سلطات و بين دفاع 
المواط���ن عن نف�س���ه باأنه انتقد ال�سلط���ات , فكيف 
يمكن اأن يفك اال�ستباك بين اأعمال اإهانة ال�سلطات 

واأعمال نقد ال�سلطات؟ 
م���ن اجل تحقيق ذلك يقت�س���ي منا فك اال�ستباك في 
العالقة بين المواطن و ال�سلطة , فك اال�ستباك بين 
مفهوم���ي "النق���د" و "االإهان���ة" , و تحلي���ل االآثار 
االجتماعية الناجمة من خطورة كبح المواطن من 

مراقبة ال�سلطة. 
اإن ف���ك اال�ستب���اك ف���ي العالق���ة بي���ن المواط���ن و 
ال�سلطة �س���روري لبيان المراكز القانونية و مدى 
تمتعه���ا بالم�ساواة بين اأطرافه���ا من اأجل بناء فهم 
اأخالق���ي قانون���ي ر�سي���ن له���ذه العالق���ة ,  فالفرد 
"االهانة" ال يملك  ال���ذي يقوم باأعمال "النق���د" اأو 
اأجهزة تنفيذية اأو اأجه���زة قهر و اإرغام كالبولي�س 
و الجي����س و اال�ستخبارات و ال يملك الهيمنة على 
الجه���از االإداري للدول���ة و ال يمتل���ك �سبكة عالقات 
�سيا�سية �سخمة متداخلة في الدولة, فهذه االأجهزة 
كله���ا تحت قي���ادة ال�سلط���ة و امكان���ات القاب�سين 
عليه���ا, و م���ن ثم فان الف���رد هو الط���رف ال�سعيف 
ف���ي ه���ذه العالق���ة و ال�سلطة ه���ي الط���رف القوي 

لتفوقه���ا ف���ي امتالك قدرات الق���وة و التفوق , و ال 
يمك���ن و�سف المعادل���ة اإال اأنها "ال�سلطة في مقابل 
الال�سلط���ة"  و بذل���ك تكون المعادل���ة غير متوازنة 
و غي���ر عادل���ة , فالف���رد ط���رف �سعي���ف و ال�سلطة 
ه���ي الطرف القوي , و م���ن هنا فاإن حماية الطرف 
ال�سعي���ف اأولى بالرعاية من حماية الطرف القوي 
م���ن خالل تعزيز المركز القانون���ي للفرد ال�سعيف 
و منح���ه غطاًء قانونيًا ي�ستطيع من خالله التحرك 
لكبح جماح ال�سلطة و �س���وء الت�سرف بها من قبل 

القاب�سين عليها .   
اأم���ا من ناحي���ة الف�س���ل بي���ن مفهوم���ي "النقد" و 
"االهانة" فاإن هذا اال�ستباك بين التعبيرين قائمًا 

و موجودًا من الناحية القانونية في حالتين : 
االأول���ى :  عندم���ا يك���ون النق���د جارح���ًا و قا�سي���ًا 
بعباراته من اأج���ل خلق قوة التاأثير في تقييم اأداء 
ال�سخ�سي���ة العامة , فربما النق���د الهادئ و الرقيق 
ال يحق���ق الغر����س من انتق���اد ال�سلط���ة اإال اإذا كان 
االنتقاد جارحًا و قا�سيًا , فالمواطن اإن كان جارحًا 
و قا�سي���ًا في انتقاده للقاب�سي���ن على �سلطة العامة 
لتقيي���م اأدائه���ا اإزاء واقع���ة ذات اأهمي���ة اجتماعية 
كب���رى ال يك���ون متع�سفًا ف���ي ا�ستعمال حق���ه اأو ال 
يترت���ب علي���ه م�سوؤولية جزائي���ة اأو مدني���ة . كاأن 
تكون ق�سية ف�ساد كب���رى تتعلق بم�سالح االأجيال 
فهن���ا ال يمك���ن ممار�س���ة االنتق���اد اله���ادئ و اإنم���ا 
العب���ارات المالئمة لتقيي���م ال�سلطة يجب اأن تكون 
عب���ارات قا�سية و جارحة , اإذا ما انحرفت ال�سلطة 

عن الم�سالح العامة . 
الثاني���ة :   عندم���ا ُيطع���ن باأعم���ال القاب�سين على 
ال�سلط���ة و قذفه���م بعب���ارات , اإذا م���ا ت���م اإثباته���ا 
فانه���م يتعر�س���ون الى العق���اب, و القذف نوع من 
الم�سا����س بال�س���رف و الكرام���ة و يعط���ي مفه���وم 
االإهان���ة ب�سكل وا�سح و هي جريمة بحد ذاتها اإال 
اأنها تتحول الى عمل مباح عندما توجه للقاب�سين 
عل���ى ال�سلطة اإذا م���ا توفر دليل االثب���ات بموجب 

الم���ادة )433( م���ن قان���ون العقوب���ات العراق���ي , 
فالطع���ن بنزاه���ة ال�سخ�سي���ة الت���ي تتول���ى اإدارة 
م�سال���ح الجماهي���ر اإنما ه���و م�سا����س بكرامته و 
�سرف���ه , ف�س���رف الم���رء نزاهته و الطع���ن بها يعد 
طعن���ًا ب�سرفه و كرامته و ه���ذا الطعن و القذف اأو 
ق���ل "االإهان���ة" يعد مباحًا ب���ل واجب���ًا اإذا ما توفر 
دلي���ل االثب���ات , ف���اإن الق�س���اء بهذه الحال���ة يقوم 
بموازنة بين م�سلحة ال�سخ�سية العامة في طم�س 
انحرافاتها و اإخفاء اأدلتها توقيًا لخد�س �سرفها اأو 
التعري�س ب�سمعتها و بين م�سلحة اأولى بالرعاية 
و اأح���ق بالحماي���ة و هي حق الجمه���ور اأن يعرف 
ف به���ا القاب�س عل���ى ال�سلطة  الكيفي���ة التي ُت�سرِّ
به���ذا  الق�سائي���ة  فالق���رارات   , العام���ة  ال�س���وؤون 
ال�س���اأن ح�سرت عن القائ���م بالعمل الع���ام الرعاية 
الت���ي يتطلبها �س���ون اعتباره طالم���ا كان اال�سناد 

االنتقادي العلني واقعًا في حدود النقد المباح .
ف���ي هذه الحالتين يكون النق���د يقترب من االإهانة 
كثي���رًا و يختلط به ب�سكل ي�سع���ب الف�سل بينهما 
و فك ا�ستباكهما عندم���ا يكون جارحًا و قا�سيًا , و 
ياأخ���ذ �سورة االإهانة ب�سكل �سري���ح عندما ُيطعن 
بعم���ل القائ���م بال�سلط���ة و قذف���ه بعب���ارات تعطي 
مفه���وم االهان���ة عندم���ا يتوف���ر دلي���ل االإثبات في 
انحراف���ه ع���ن م�سال���ح ال�سع���ب العلي���ا و ق�ساياه 

اال�سا�سية و المتاجرة بها  . 
اأم���ا م���ن ناحي���ة االث���ار االجتماعي���ة ال�سلبية على 
اأريحي���ة ا�ستعم���ال مف���ردة "اإهان���ة ال�سلطة" �سد 
كل م���ن يقت���رب من ال�سلط���ة  فا�سح���ًا انحرافاتها 
و كا�سف���ًا ف�ساده���ا لل���راأي الع���ام ف���اإن القاب�سي���ن 
عليها و م���ن اأجل اال�ستمرار ف���ي اال�ستحواذ على 
ال�سلط���ة على الرغم من انحرافه���م فانهم ي�ستعمل 
القواني���ن التي تكبح اندف���اع المواطن و و�سوله 
الى خطوطهم الدفاعي���ة االأولى الأجل اإرجاعه الى 
ال�سواتر  التي يرغبون بها القاب�سين على ال�سلطة 
و اإعادة تمو�سعه في منطقة " النقد الم�سموح به"  

و من ثم الدفع به نحو عزل المواطن عن االهتمام 
بال�س���اأن الع���ام و االنع���زال عنه مما يوف���ر للنظام 
القائم اأ�سباب التحكم الت�سلطي , اأن تكون �سالحًا 
في نظر هذا النظام عندما تنغلق عميقًا على نف�سك 
بعي���دًا عن ال�ساأن العام الذي يح���دد م�سار ال�سعب 
الم�ستقبل���ي و ت���رك هذه المهم���ة للحاكم , بالوقت 
الذي يج���ب اأن توجد قوانين ت�سج���ع المواطن و 
تربي���ه عل���ى الخ���روج من �سرنق���ة �ساأن���ه الخا�س 
ال���ى العناي���ة بال�ساأن الع���ام و بذل���ك تمار�س هذه 
النوعية م���ن القواني���ن ب�سكل مبا�سر ف���ي تربيته 
عل���ى الخروج م���ن االهتم���ام بم�سالح���ه الخا�سة 
نحو االهتم���ام بالم�سالح العامة ليكون فردًا عامًا 
واعي���ًا يراقب حكامه من العبث بال�سلطة التي هو 

خولها للحكام ليكون كابحًا النحرافهم.  
اإذن , و م���اذا ع���ن هيب���ة الدول���ة ؟ ان الك�س���ف عن 
مكام���ن انحراف ال�سلط���ة داخل الدول���ة ب�سجاعة 
اإنما هو عمل يرف���ع �ساأن الدولة في نظر المجتمع 
الأنه محاولة لكمال الدولة, و ال�سكوت عن انحراف 
ال�سلطة هو �سياع لهيبة الدولة . لكن ذلك ال يعني 
اأن يك���ون هناك ت�سامح اأم���ام كل من يحاول اإهانة 
ال�سلطة ب�سكل فا�سح ال لب�س فيه تحت �ستار النقد 
و ال يج���ب اأن يخل���و النظ���ام العقابي م���ن جريمة 
"اإهان���ة ال�سلط���ة" و العقاب عليه���ا اإال اأن اختالل 
التوازن بالعالق���ة بين المواطن و ال�سلطة بتفوق 
ال�سلطة عل���ى المواطن و متطلب���ات الديمقراطية 
يتحت���م اإعادة �سياغة الم���واد )227-226-225( 
من قان���ون العقوب���ات العراق���ي م���ن دون الغائها 
, و اإع���ادة �سياغ���ة ه���ذه تك���ون من خ���الل اعتماد 
طريقة ال�سياغة القانونية الجامدة التي ال ت�سمح 
بوج���ود م�س���ارات اجتهادي���ة بم�سطل���ح "اإهان���ة 
ال�سلط���ات" من خ���الل تعريفه���ا و تحديد �سورها 
و مظاهره���ا و ب�سكل وا�س���ح و �سريح , الأن ترك 
ه���ذا الم�سطلح القانوني ب�س���كل ف�سفا�س و مرن 
يق���ود الى نتائج خطيرة في غي���ر �سالح المجتمع 
و الدول���ة و بذلك يتم فك اال�ستباك الحا�سل بين " 
اإهانة ال�سلطات" و "نقد ال�سلطات" باعتبار النقد 
ه���و االأ�سل و هو الح���ق الطبيعي و الد�ستوري و 
القانوني للمواطن و اآدابه مفتر�سة من خالل حقه 
ف���ي الكالم بفح�س و تدقيق اأعمال القاب�سين على 
ال�سلطة و اختالط ال�سلطة بهم و هو حق ال يقيده 
اجته���اد ق�سائي و اإنما القان���ون يقيده بن�سو�س 

�سريحة وا�سحة . 
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تق���ع فترة م���ا يعرف ب���� »ع�سر التنوي���ر« في حدود 
الق���رن الثام���ن ع�س���ر المي���الدي, وب�س���كل اأدق في 
الفت���رة ما بين وف���اة الفيل�س���وف الفرن�س���ي رينيه 
م���ن  اأول  يع���د  ال���ذي  دي���كارت )1596 - 1650(, 
وّظف مفردة "التنوير" للداللة على قدرة العقل في 
اإداء دور الن���ور الطبيعي ف���ي الك�سف عن الحقائق 
الفل�سفي���ة, وبي���ن قي���ام "الث���ورة الفرن�سي���ة" ف���ي 
1789, والتي ي�سطلح على اعتبارها »بنت« فل�سفة 

ع�سر التنوير. 
وتع���د فرن�سا والمانيا وب�س���كل اأقل انكلترا, بمثابة 
الوط���ن الم�ست���رك ل���والدة وازده���ار تل���ك الحرك���ة 
الفل�سفي���ة ونطاقه���ا االأكث���ر خ�سب���ًا وحيوي���ة على 
�سعي���د ث���راء العط���اء النظ���ري كم���ا عل���ى �سعي���د 
التاأثي���رات الفعلية. لكن افكارها وتاأثيراتها وجدت 
ا�س���داء له���ا ف���ي كل الق���ارة االأوروبية م���ن الجزر 
البريطانية الى رو�سيا القي�سرية, بل امتدت الحقًا 
ال���ى العال���م كله بما في���ه ال�س���رق وخا�س���ة ال�سرق 

االأو�سط. 
وتمثل���ت »فل�سف���ة التنوي���ر« جوهريًا بتي���ار فكري 
جديد ذي نزعة عقلية ونقدية كونية اإن�سانية, قادته 
ال���ى تبّنيه الجريء لمو�سوع���ة اأن الفكر ينبغي اأن 
يك���ون ح���رًا مهم���ًا كان���ت النتائ���ج. من هن���ا ولدت 
حتمية ت�سادمه العني���ف اأحيانًا مع �سلطة الكني�سة 
ف���ي مجال المعرف���ة واالأخالق, وم���ع اأنظمة الحكم 
المطلق في مجال ال�سيا�سة والحقوق. فلقد �ُسغفت 
حرك���ة التنوي���ر بمغام���رة ال�سعي العقل���ي لدح�س 
اأو رف����س اأي منظوم���ة دوغمائي���ة واأّي نظ���ام ِقَيم 
موروث مهما كان���ت ال�سرعي���ة اأو الم�سداقية التي 
يدعيه���ا وال�سكل التاريخي ال���ذي يعتمده, واعتبار 
ال�سبي���ل الوحي���د لتحري���ر  الرف����س بمثاب���ة  ه���ذا 
االإن�س���ان م���ن االأح���كام الجاه���زة والقي���م الخاطئة 

والعبودية الفكرية وال�سيا�سية ب�سكل عام.
لك���ن حركة التنوي���ر لم تطمح اأب���دًا اأن تكون مجرد 
حركة هّدام���ة اأو متمردة اأو م�ساك�س���ة, اإنما اأرادت 
اأي�س���ًا, ب���ل خ�سو�س���ًا, اأن تقي���م عل���ى اأنقا����س ما 
تهدمه, �سرحًا جديدًا من المفاهيم والقيم الواقعية 
وال�سامي���ة, معتق���دة اأن االإن�س���ان بانعتاقه من اأ�سر 
ومحدودية االأف���كار الجامدة الموروث���ة, �سينطلق 

نحو امتالك وعي اإن�ساني وكوني حقًا.
فعب���ر اإحالله���ا العق���ل مح���ل النق���ل, والفه���م محل 
العبودي���ة  مح���ل  والت�سام���ح  والحري���ة  الفر����س, 
والتع�س���ب, مّثل���ت »فل�سف���ة التنوير« ث���ورة كبرى 
�سد مزاع���م الحق المقد����س, االإله���ي اأو الو�سعي, 
ف���ي تجاوز �سيادة العقل اأو ف���ي تكبيل نزوعه نحو 
الحرية والكوني���ة والحقيقة. ثورة لوال انت�سارها 
لم���ا اأمك���ن الأوروب���ا اأن تنتق���ل م���ن عه���د م�سلم���ات 

الع�س���ور الو�سط���ى الراك���دة ال���ى عهدها ك���� »عالم 
حديث«.

فبف�س����ل الروحية الجدي����دة التي اأ�ساعته����ا »فل�سفة 
التنوير«, بداأ المفك����ر االأوروبي ي�سعر بالتحرر من 
الموروث الالهوتي- ال�سيا�سي- المعرفي المتعلق 
بالح�س����ارات االأخ����رى ال�سيما ال�سرقي����ة منها. ففي 
القرن الثامن ع�سر, �سار االهتمام بال�سرق والدفاع 
ع����ن حق����ه بني����ل مكان����ة مركزية الئق����ة ف����ي التاريخ 
الكون����ي, يقترنان دائم����ًا ب�سجال نق����دي عنيف �سد 
وانعكا�ساته����ا  وتبعياته����ا  الم�سيحي����ة  المعتق����دات 
على القي����م االأخالقية والمفاهيم ال�سيا�سية واالآداب 
والفنون والعلوم, الى الحد الذي اأعلن فيه مفكرون 
غربي����ون عدي����دون اأ�سراره����م ال�سديد عل����ى رف�س 
م�سداقي����ة مجم����ل االأح����داث التاريخي����ة الموؤ�س�سة 
عل����ى ن�سو�����س “الكت����اب المقد�����س”, وا�ستبداله����ا 
اأو  العربي����ة  الموؤلف����ات  عل����ى  موؤ�س�س����ة  باأخ����رى 
اأو  ال�سيني����ة  الحولي����ات  اأو  الم�سري����ة  المدون����ات 
جميعها معًا. كما عمل اآخرون على اإثبات اإيجابيات 
ا�ستق����الل االأخالق ع����ن العقيدة الديني����ة الم�سيحية 
واليهودي����ة عب����ر التذكي����ر بب�ساطة ونق����اء االأخالق 
الكونفو�سيو�سي����ة اأو بطبيع����ة وبراءة قي����م البادية 

العربية مثاًل.
كما غ����دت اال�ستعانة بال�سرق والعودة الى عطاءاته 
الح�ساري����ة المختلف����ة, و�سيل����ة مثلى ل����دى مفكري 
التنوي����ر لدح�����س المفه����وم االكليرو�س����ي الذي كان 
يب����دو مطلق ال�س����دق والقائ����ل ب����اأن الم�سيحية هي 
الدي����ن الحقيق����ي الوحي����د. وكذل����ك لتفني����د مزاع����م 
االأنظمة الملكية االأوروبية اال�ستبدادية, بوربونية 

اأو غيرها, باأنها اأنظمة الحكم االأ�سمى. 
م����ن جه����ة اأخ����رى كان����ت فك����رة الم�س����اواة المطلقة 
بين الب�س����ر من االأفكار االأ�سا�سي����ة التي قامت عليها 
وب�سرت بها »فل�سف����ة التنوير«, داعمة اإياها بمذهب 
ما �سّم����ي ب�»الدي����ن الطبيعي« الذي اعتق����د اأن هناك 
دين����ًا اأ�سلي����ًا انبثقت من����ه كافة الديان����ات المعروفة 
ف����ي تاري����خ االإن�س����ان بم����ا فيه����ا الديان����ات الكب����رى 
كاليهودي����ة والم�سيحية واال�س����الم. وعليه فاليهود 
والم�سيحي����ون والم�سلم����ون وكل اأتب����اع الديان����ات 
االأخرى.. هم جميعًا لي�سوا اإال اتباع ديانات تفرعت 

اأو ان�سقت عن ذلك الدين الطبيعي االأول.
هذه ه����ي بكلمة االأ�س�����س والظروف الت����ي ا�ستندت 
لها »فل�سفة التنوير« ف����ي معركتها لالإطاحة بواحدة 
م����ن اأه����م الم�سّلم����ات المقد�سة في الفك����ر الم�سيحي 
التقلي����دي, ونق�س����د موقف����ه م����ن االأدي����ان االأخرى. 
لك����ن االإ�س����الم خا�سة كان وبامتي����اٍز الدين االأجنبي 
ال����ذي تمحورت حوله تلك المعرك����ة اأكثر من غيره. 
واال�سالم ل����م يكن دينًا مجه����واًل اأو غريب����ًا بالن�سبة 

لمفك����ري التنوير, اإنم����ا كان, الى جان����ب اليهودية, 
معروف����ًا ب�س����كل جيد ن�سبي����ًا على �سعي����دي عقائده 

االأ�سا�سية وتاريخه العام.
 وهن����اك �سبب اآخر لعب دورًا مهم����ًا في دفع مفكري 
التنوي����ر ال����ى اختي����ار االإ�س����الم اأداة ف����ي �سراعه����م 
وعراق����ة  متان����ة  وه����و  االكليرو�����س,  طبق����ة  �س����د 
الت����راث الفك����ري- الالهوتي ال����ذي داأب����ت االأخيرة 
عل����ى ترويج����ه �س����د ال�س����رق وال�س����رق االإ�سالم����ي 
خا�س����ة, ويجد جذوره����ا دائمًا, وب�س����كل مثير, في 
اإرث الهوت����ي عتيق وقات����م, قائم ف����ي الجوهر على 
افترا�سات ذاتية موؤ�س�سة عن �سبق اإ�سرار بدورها 
عل����ى بع�س المعلومات االنتقائي����ة دائمًا وال�سوهاء 
غالب����ًا. وخال�سة ذل����ك االإرث, اإن الذاتية الم�سيحية 
الغربية ت�سورت ال�سرق وخا�سة ال�سرق االإ�سالمي 
مميزات����ه  كل  وف����ي  مقلوب����ًا",  "الغ����رب  باعتب����اره 

وخ�سائ�سه ونواق�سه.
ولق����د ا�ستقرت هذه ال�سورة ف����ي الوعي الم�سيحي 
كاأم����ر واقع منذ اأن اكت�س����ف اأم����راء الكني�سة ف�سلهم 
ف����ي موا�سل����ة الحم����الت ال�سليبي����ة وتيقنه����م م����ن 
عج����ز الكني�سة االأب����دي عن تحقيق �سيط����رًة عالميًة 
م�ستديم����ة اأو نف����وذًا اأحادي����ًا مطلق����ًا عل����ى ال�سعيد 

الجغرافي اأو التاريخي اأو الثقافي. 
لق����د كان العر�س ال����ذي تقدم �سروريًا ج����دًا براأينا, 
ف����ي التمهي����د لفه����م ماهية ال����دور اال�ستثنائ����ي الذي 
لعب����ه فال�سف����ة التنوير ف����ي اإغناء المنظ����ور الغربي 
ح����ول االإ�سالم. فه����ذه الحركة الت����ي ا�ستحوذ عليها 
هاج�����س ت�سفي����ة الح�س����اب بالكام����ل م����ع مفاهي����م 
القرون الو�سط����ى, كان ال مفر اأمامها من اال�سطدام 
بالتركة الفكرية الثقيل����ة المتج�سدة في الت�سورات 
الم�سيحية ح����ول االإ�سالم والت����ي امتلكت, لوحدها 
ربم����ا, تاريخ����ًا معق����دًا م����ن التطور ي����وازي الى حد 
مثي����ر تاريخ الح�س����ارة الم�سيحي����ة الو�سيطة ذاتها 

من����ذ مطلعه حت����ى لحظت����ه الختامية. ويب����دو اأ�سبه 
بتر�سان����ة من الحجج والمواق����ف, الدينية والعقلية 
وحت����ى الالعقلي����ة, جاه����ز للتوظي����ف عل����ى الف����ور 
لي�����س �س����د االإ�س����الم وحده, ب����ل و�سد غي����ره اي�سًا 
م����ن االأدي����ان االأجنبي����ة اأو م����ن التي����ارات والف����رق 
والنخ����ب »المنحرفة« اأو »المتم����ردة« اأو »المخالفة« 
لك����ن الم�سيحي����ة دائم����ًا. فاأثن����اء الح����روب الديني����ة 
االأوروبي����ة, كان����ت الكاثوليكي����ة والبروت�ستانتي����ة 
تترا�سق����ان االإدانة في ما بينهم����ا وكل ي�ستخدم ذات 
الحج����ج الت����ي كان الفكر الم�سيحي ق����د بلورها �سد 
االإ�س����الم في م����ا م�سى. واالأكثر من ذل����ك كان هناك, 
بي����ن زعم����اء واأ�ساقفة االكليرو�����س الكاثوليكي, من 
ذه����ب ال����ى ح����د اته����ام البروت�ستانتي����ة الم�سيحي����ة 
باأنها مج����رد فرقة اإ�سالمية, ولعل النموذج ال�سارخ 
ف����ي ه����ذا المجال قي����ام البندكت����ي االنجلي����زي وليم 
رينولدز, ا�ستاذ الالهوت في جامعة ران�س, بتاأليف 
كت����اب في الع����ام 1600 تاأل����ف م����ن 1106 �سفحات 
“الديان����ة  ال����ى  البروت�ستانتي����ة  انت�س����اب  الإثب����ات 

المحمدية”!
 حتى بع�س فال�سفة التنوير وقادة الثورة الفرن�سية 
لم ي�سلم����وا من االتهام بالتاأث����ر باالإ�سالم. حيث بدا 
منطقي����ًا ت�سّدده����م ف����ي رف�����س تل����ك الترك����ة الفكرية 
ال�سخم����ة الت����ي وج����دوا اأنف�سه����م ي�سطدم����ون بها 
ف����ي خ�سم �سراعهم م����ع االكليرو�����س ال �سيما واأنها 

تت�سارب مع معرفتهم المتنامية حول االإ�سالم. 
ومهما يكن االأمر, لقد احدثت حركة التنوير ومثلت 
انقالبًا كبيرًا على عالم من االفكار حول اال�سالم كان 
�سلب����ًا ومهم����ًا في كل الغرب قبلئ����ذ. وجاءت ترجمة 
الموؤلف����ات الفل�سفية البن �سينا وابن ر�سد والغزالي 
ال����ى الالتيني����ة في هذه الفترة لتعم����ق من هذا الفهم 
الجدي����د لالإ�س����الم ال����ذي يج����د اأ�سوله ل����دى روجيه 
بيكون الذي كان ربما اأول من طرح �سرورة الحوار 

والتعام����ل الفكري مع الم�سلمين اإذا اأرادت الكني�سة 
لنف�سه����ا اأن تجذبهم الى اإيمانها. كم����ا اأنه اأول مفكر 
م�سيح����ي اقترح اعتبار اال�سالم �سمن نف�س الدائرة 
التوحيدي����ة مع اليهودي����ة والم�سيحية رغ����م اإيمانه 
العمي����ق والمعلن بان الم�سيحية هي الديانة االإلهية 

الحقيقية الوحيدة.
ف����ي  ل����ول )1316-1232( تج����اوزه  لك����ن رام����ون 
ذل����ك لت�سريحه باعتق����اده اأن اال�سالم اأكث����ر االأديان 
جميع����ًا قربًا الى الم�سيحية. وهذا ما يف�سر اندفاعه 
ال�سدي����د والمبكر لتعلم اللغة العربي����ة التي, اإ�سافة 
الى تدري�س����ه اإياها في االأدي����رة والمعاهد, كتب بها 

العديد من موؤلفاته الفل�سفية والالهوتية. 
وبالق����در ال����ذي راح����ت اأوروب����ا الم�سيحي����ة تت����رك 
مكانه����ا تدريجي����ًا الأوروبا الحديثة ل����م يعد االإ�سالم 
يب����دو كع����دو اأ�سا�س����ي ال �سيم����ا من����ذ مطل����ع الق����رن 
ال�ساب����ع ع�سر. هذا االتجاه الذي اأ�س�سه رامون لول 
وتبعه عليه غي����وم بو�ستل واآخرون في ما بعد, هو 
البداية االأولى لع�سر التنوير في ما يتعلق بالنزعة 
االإن�ساني����ة ال�سامل����ة لديه����ا واأي�س����ًا بالموق����ف م����ن 
االإ�س����الم. فقد ن�س����ر الفرن�سي بوالنفيي����ه كتابًا مهمًا 
بعنوان »حي����اة محمد« ت�سمن اأف����كارًا جديدة تمامًا 
في هذا االتجاه, اإذ اعتبر ان نبي االإ�سالم هو »رجل 
دولة ال مثيل له وم�سرع اأرقى من كل ما انتجته بالد 
االإغريق القديمة«. وقبله كان المفكر الفرن�سي بيير 
بيل قد دافع بجراأة في »القامو�س الفل�سفي النقدي« 
عن نقاء االخالق اال�سالمية وكذلك عن نبي اال�سالم 
الذي و�سف����ه بالمب�سر المخل�����س الحما�س ال�ساعي 

الى انقاذ االن�سانية.
ومن جانبه �سّدد الفيل�سوف االألماني الكبير اليبنتز. 
في مقدمة كتابه »العدالة الربانية« (1710) على اأن 
نب����ي االإ�سالم ل����م يحد اأب����دًا عن المب����ادئ اال�سا�سية 
ل�»الدي����ن الطبيع����ي«, واإن للم�سلمين الف�سل العظيم 
في جذب عدد كبير من ال�سعوب الوثنية الى االإيمان 
بوحدانية الله التي كانت الكني�سة قد ف�سلت في ذلك 
م����ن قبل, اأما ل�سنغ, فقد اأدان بقوة الت�سويهات التي 
األحقتها الكني�سة الرومانية باالإ�سالم ونبيه معتبرًا 

اياها »ن�سيجًا من االأباطيل«.
تلك كان����ت باخت�سار العنا�س����ر اال�سا�سية لالأر�سية 
العامة التي انطلق منها فال�سفة التنوير في تناولهم 
لمو�س����وع االإ�سالم, اأما جوه����ر اإ�سافة كل منهم في 

هذا ال�ساأن فيمكن اخت�ساره كما يلي:
• مونت�سكي����و نقل الموقف الالهوت����ي من االإ�سالم 	

الى موق����ف ايديولوجي كا�س����رًا بذلك قد�سية كل 
التراث الم�سيحي حوله.

•  فولتي����ر دع����ا الى اعتب����ار اال�س����الم دين����ًا مماثاًل 	
وم�ساويًا للم�سيحية ف����ي كل المجاالت وبالتالي 

ال يقل اأهمية عنها في �سناعة الح�سارة الب�سرية 
ون����ادى  العقالني����ة  االإلهي����ة  الوحداني����ة  ون�س����ر 
بالبح����ث ع����ن الحقيق����ة التاريخي����ة لذاته����ا ف����ي 
تقيي����م االإ�سالم ورف�س الحك����م الم�سبق وخا�سة 
الالهوت����ي عل����ى االإ�س����الم وهو حك����م ينطلق من 
اعتب����ار كل الديان����ات االأخ����رى غي����ر الم�سيحي����ة 

مجرد ديانات زائفة وهرطقة.
•  رو�س����و وج����د اأن جوهر االإ�س����الم العميق يتمثل 	

ف����ي كونه دينًا هدفه اإ�ساع����ة العدالة االأ�سمى بين 
الب�س����ر راف�س����ًا هك����ذا اق�س����ار ذل����ك اله����دف على 
الم�سيحي����ة الت����ي ي����رى اأن قيادته����ا ابتع����دت عن 
ه����ذا اله����دف وتحولت الى �سري����ك الأنظمة الحكم 

المطلق في ا�ستعباد النا�س.
•  دوارد جيب����ون, الم����وؤرخ البريطان����ي وموؤ�س�س 	

عل����م التاري����خ الحديث ف����ي الغرب, طال����ب بدفن 
واأحكام����ه  الم�سيح����ي  الالهوت����ي  الم����وروث 
االعتباطي����ة ح����ول االإ�س����الم الذي اعتب����ره حامل 
ثقاف����ة جدي����دة وعقلي����ة منفتحة ب�س����كل اأرقى من 

عقلية الكني�سة الجامدة وثقافتها.
• هيردر دعا الى اعتراف علني بدين كبير لال�سالم 	

ف����ي اإيق����اظ اأوروبا واإخراجها م����ن قرون الظالم 
م�سيدًا بالف�س����ل الكبير للمفكرين الم�سلمين على 

الح�سارة الغربية الحديثة. 
• غوته لم يجد فرقًا يذكر بين االإيمانين الم�سيحي 	

واالإ�سالم����ي ب����ل ذهب ال����ى حد القول ف����ي اإحدى 
ر�سائل����ه ال����ى اأن االإ�س����الم “اأقرب االأدي����ان" اإليه, 
وكتب م�سرحية في تمجيد �سخ�سية نبي االإ�سالم 
كما اأ�سدر موؤلفًا كبيرًا بعنوان "الديوان ال�سرقي 
الغربي" كر�س����ه للك�سف عن الجماليات الروحية 

في ن�سو�س عدد من ال�سعراء الم�سلمين.
•  هيغل جع����ل االإ�سالم في فل�سفت����ه للتاريخ جزءًا 	

م����ن العالم الجرمان����ي اأي الم�سيحي اإال اأن موقع 
اال�سالم ف����ي المعادلة الديالكتيكية الخا�سة التي 
و�سعها لذلك العالم يكون كنق�س للكاثوليكية اأي 
اأرق����ى منه����ا روحيًا فيم����ا جعل اللوثري����ة كنق�س 
النقي�س اأي كنق�����س لال�سالم وبالتالي اأعلى منه 
ف����ي �سيرورة التطور الكون����ي للوعي معبرًا عبر 
ذلك التق�سيم عن نزعة ذاتية لوثرية تتلب�س ثياب 
الفل�سف����ة ل����دى ه����ذا الفيل�سوف, نزع����ة وجدناها 
حا�س����رة لدي����ه ب�س����كل اأو اآخر حي����ال كل االأديان 
االأخ����رى, وال يغي����ر من االأمر اأن����ه و�سع االإ�سالم 
اأعلى من الكاثوليكية بل اإنها فكرة لوثرية اأ�ساًل.
لقد ركزنا على ع����دد محّدد من هوؤالء المفكرين دون 
غيره����م وذل����ك الأهميته����م الخا�سة كممثلي����ن لحركة 
التنوير من جهة والمتالكهم منظورًا متميزًا خا�سًا 

بهم الى هذا الحد اأو ذاك عن االإ�سالم؟

عن هذا "التنوير" الذي ننتظره بفارغ ال�صرب..
لما لم تعرف بلداننا ع�شر تنوير لحد الآن؟ وهل �شتعرفه في القريب المنظور؟ وكيف يمكن تحقيق �شروط نجاحه كما حققها الأوروبيون خالل القرنين 

الأخيرين وكذلك فعل اإثرهم الميركيون واليابانيون وال�شينيون وحتى الأتراك ونجحوا هم اأي�شًا لو ن�شبيًا هنا اأو هناك.. هذه الأ�شئلة توؤرقني اأكثر 
فاأكثر كلما تال�شت اإمكانية الجواب ومن قبل الجميع في الواقع. والحال ل نه�شة ول تحرر بل ل تح�شر بدون حركة تنوير جريئة وحرة ل تقلد اأحداً ول 
تن�شغل ب�شفا�شف الأمور بل تتجه مبا�شرة الى تاأ�شيل نف�شها لأبعد ما ت�شتطيع في تاريخنا وتراثنا وفكرنا التنويري الأ�شيل الذي يجد خال�شته في كتاب 

ريعة من الت�شال” للفيل�شوف الخالد ابن ر�شد. فيما بين الِحكمة وال�َشّ المقال  “َف�شُل 

   د. ح�شني الهنداوي

الثاب���ت  الأن  ثواب���ت  توج���د  ال  ال�سيا�س���ة  ف���ي 
الوحي���د فيها هو المتغي���ر الذي تتحدد من خالله 
الم�سلح���ة واالأه���داف بع���د اأن ت�ساه���م االأدوات 
والو�سائ���ل في ر�سمهم���ا, واإذا دققنا في متبنيات 
المدار�س الفكرية التي تناولت العالقات الدولية 
وال�سيا�س���ة الدولية نج���د اأن كل بنائها كائن على 
مجموع���ة م���ن المتغي���رات الت���ي ح���ددت ما����س 
وحا�س���ر وم�ستقب���ل النظ���ام الدول���ي, من خالل 
درا�س���ة �سلوك الدول وكيفية تفاعلها مع محيطها 
وتعاطيه���ا مع االأح���داث, وق���د تتح���ّدد الثوابت 
م���ن قب���ل الباحثي���ن والدار�سي���ن بمجموع���ة من 
العوام���ل اأولها القوة التي لي�س���ت بال�سرورة ما 
تمتلكه الدولة من جي����س وتر�سانة ع�سكرية, بل 
اأن عوام���ل اأخرى اليوم هي اأكث���ر فاعلية تتحدد 
م���ن خالله���ا ق���وة الدول���ة �س���واء تكنولوجية اأو 
اقت�سادي���ة اأو ثقافي���ة اأو �سيا�سي���ة )دبلوما�سي���ة 
بمختل���ف اأنواعه���ا(, االأهم اأن الدول���ة تعمل على 
تحديد ثوابتها ال اأ�سا����س ال�سورة التي تر�سمها 
نتائج البيئتي���ن االإقليمية والدولية بل من خالل 
متغي���رات المراحل التي يمر به���ا النظام الدولي 

اأو االإقليمي.
ف���ي ه���ذا الجان���ب بالتحدي���د هن���اك جمل���ة م���ن 
القواع���د الت���ي ت�ستن���د عليه���ا ال���دول ف���ي ر�س���م 
خارطة طريقها وتحديد اأولوياتها, قواعد حّددت 
االأ�سدق���اء واالأعداء وكيفي���ة التعامل فيما بينهم 
وم�ستويات العالقة وفق معطيات المراحل التي 
تم���ر بها ال���دول, فعلى �سبي���ل المثال م���ع انتهاء 
الحرب الباردة وترتيب اأوراق ال�سيا�سة الدولية 
والنظ���ام الجديد كانت المرحلة تتطلب اأن تكون 
لبع����س ال���دول توجهات جدي���دة تتما�س���ى معها 
ومع المتغيرات الجدي���دة �سمن اأجندات ترتيب 
االأولوي���ات, اأي�س���ًا اأغل���ب ال���دول الت���ي تع���ادي 
الوالي���ات المتحدة االأميركي���ة تعاطفت معها في 
اأح���داث 11 �سبتمبر 2001 ال للحال���ة االإن�سانية 
وال�سحاي���ا الت���ي راحوا ف���ي ه���ذه الهجمات بل 

اإن الم�سلح���ة هن���ا اقت�ست اأن تك���ون هذه الدول 
اإل���ى جانب الواليات المتح���دة الأمرين االأول هو 
و�س���ع حد للتمادي االأميركي في و�سع مجموعة 
دول على قائمة االأعداء الخطرين والثانية كانت 
م���ن �س���رورات المرحل���ة اأن يت���م تخفي���ف ح���دة 
الع���داء لتفادي الدخ���ول في االأم���ر االأول, فنجد 
ال�سين ورو�سيا وكوريا ال�سمالية واإيران ودواًل 
اأخرى لم تكتف بالتعاط���ف بل �ساعدت الواليات 
المتح���دة ف���ي حربها �س���د طالب���ان والقاعدة في 
اأفغان�ستان, وحت���ى الدول التي عار�ست احتالل 
الع���راق عام 2003 رتبت اأولوياتها مع متغيرات 
ه���ذا االحتالل وعملت عل���ى اأن يكون لها دور في 
هذا الحدث الذي غير خارطة المنطقة, فقد تكون 
هذه الدول حليفة مبا�س���رة وقد تعمل وفق فكرة 
التخادم غير المبا�سر بالنتيجة هي تعمل ل�سالح 

تحقيق اأهدافها.
وعندما يكون الحديث عن حروب عادلة واأخرى 
�سر�س���ة بال�س���رورة يحتك���م الجمي���ع فيه���ا اإل���ى 
اأن تك���ون متنا�سق���ة م���ع القواني���ن الدولية حتى 
واإن كان فح���وى ه���ذه الحروب غير ع���ادل, لكن 
منطق الق���وة وال�سيطرة والهيمن���ة والتغييرات 
الحا�سل���ة هي من تح���دد اإذا ما كان���ت الم�سلحة 
�ستتح���دد من خالل هذه الح���رب اأو تلك, فكم من 
ح���رب قامت عل���ى مفاهي���م اإن�ساني���ة بالعلن لكن 
الباط���ن غير ذل���ك تمامًا وكم من م�س���روع عالمي 
�سيغت نقاطه االأ�سا�سي���ة وفق نظريات �سيا�سية 
وفكري���ة وهو باالأ�سا�س �سي���غ وفق منطق القوة 
والنف���وذ, وكم من م�س���روع اأخذ �سف���ة دينية اأو 
مذهبي���ة واأيديولوجي���ة وهو خالف ذل���ك تمامًا, 
بالمح�سل���ة ف���اإن كل التج���ارب تحدثن���ا ع���ن اأن 
المتغيرات الحا�سلة هي بالحقيقة ثوابت تعامل 
معها الدول وفق االن�ساق والمعتقات والمتبنيات 
التي تراها تعمل وف���ق م�سالحها واأهدافها التي 
تن���وي تحقيقها ال�سيما واأنها تعمل �سمن اأجواء 

بات التغيير هو ال�سمة االأ�سا�س فيها.  

ال ثواب��ت ف��ي ال�صيا�ص��ة

 د. اأثري ناظم اجلا�شور 
   د. ا�شامة �شهاب حمد اجلعفري

فك اال�صتباك بين نقد ال�صلطات و اإهانة ال�صلطات
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و�سيعت اأ�سترازيني���كا اأرباحًا بقيمة 20 مليار 
دوالر، ف���ي الوق���ت ال���ذي اأ�سبح���ت في���ه اأ�سمًا 
معروف���ًا ف���ي االتح���اد االأوروب���ي والوالي���ات 

المتحدة لكن لدواٍع �سلبية.
وتحول���ت اأ�سترازيني���كا اإل���ى ك���رة ف���ي لعب���ة 
ال�سيا�س���ة االأوروبي���ة. فت���ارة ي�س���ف الرئي�س 
الفرن�س���ي اإيمانوي���ل ماك���رون اللق���اح باأنه "ال 
فاعلي���ة ل���ه تقريبًا"، ثم يتط���وع الأخذ جرعة من 

اللقاح ويطالب بمنع ت�سديره خارج اأوروبا.
ويقول ال�سير جون بيل، من جامعة اأوك�سفورد، 
اإن االأ�سل���وب الفرن�سي اأره���ق �سوريوت، "فقد 
كان التعامل مع الفرن�سيين من اأ�سعب االأ�سياء 

التي مر بها، الأنهم غير عقالنيين بالمرة".
كم���ا انت�س���رت حال���ة الغ�سب �س���د ال�سركة بعد 
مداهمة م�سن���ع اأدوية اإيطالي اكُت�سفت فيه 30 
مليون جرعة، قالت ال�سركة اإن 16 مليون منها 
فقط مخ�س�سة الأوروبا، في حين توجه البقية 
لل���دول الفقي���رة �سمن مب���ادرة كوفاك����س التي 

يدعمها االتحاد االأوروبي.
وف���ي الواليات المتحدة، وجه الدكتور اأنتوني 
فاوت�س���ي، رئي����س المعهد الوطن���ي للح�سا�سية 
الأ�سترازيني���كا  اتهام���ا  المعدي���ة،  واالأمرا����س 
بارت���كاب "اأخط���اء �سخيف���ة" الأنه���ا ل���م ت�سمن 
ف���ي  اللق���اح  تج���ارب  ف���ي  االأح���دث  البيان���ات 

الم�ستندات التي قدمتها لل�سلطات االأميركية.
اإن���ه  يقول���ون  ال�سرك���ة  ف���ي  العامل���ون  حت���ى 
و�سعهم  ظ���ل  ف���ي  الراح���ة  بع���دم  "ي�سع���رون 

الحالي".
وق���ال اأح���د الم�ستثمري���ن ل���� ب���ي ب���ي �س���ي اإن 
با�س���كال �سوري���وت "يكت�س���ف االآن م���ا يحدث 
عندم���ا ينخ���رط ف���ي ال�سيا�س���ة ب���داًل م���ن عالم 

االأعمال".
وم���ن الم�ستحيل ف�س���ل مغام���رة اأ�سترازينيكا 
االأخي���رة م���ع اللق���اح وال�سيا�س���ات ع���ن خلفية 

الم�سوؤول عن ال�سركة.
ويق���ول اأح���د المناف�سين اإن "با�س���كال هو مالك 
ال�سرك���ة، وم���ن ال�سع���ب اأن تعرف اأي���ن تنتهي 

حدوده ال�سخ�سية وتبداأ حدود ال�سركة".
وزير الخارجية الفرن�سي، جان-اإيفز لودريان، 
طالب بفر�س المزي���د من ال�سوابط على اإر�سال 

جرعات لقاح خارج االتحاد االأوروبي
وه���ذا االأمر غي���ر معت���اد بالن�سبة ل�سرك���ة عامة 
يملكه���ا عدد �سخ���م من ال�س���ركات والموؤ�س�سات 

التي تملك اأ�سهمًا فيها حول العالم.
ورغ���م اأن رئا�س���ة �سوريوت لل�سركة ب���داأت عام 
2012، اإال اأن���ه ي�ستمد �سطوته عليها من نجاحه 
في حمايتها من ا�ستحواذ فايزر عليها في �سفقة 

بلغت قيمتها مئة مليار دوالر عام 2014.
وق���ال اأحد العاملين في ال�سرك���ة اإنه "عند تولي 
�سوري���وت رئا�س���ة ال�سرك���ة، كان���ت ف���ي حال���ة 
فو�س���ى، وخا����س مجازف���ة ب�س���خ المزي���د من 
اال�ستثم���ارات في عملي���ات البح���ث والتطوير. 
وعندم���ا برزت �سفقة فايزر، �سعر اأنه في موقف 

الدفاع".

اأرادت فايزر �سراء ال�سركة،  طالما  اأنه  في  "فكر 
فذلك يعني اأنه على الطريق ال�سحيح".

وا�ستخ���دم �سوريوت كل خدع���ة دفاعية ممكنة، 
بم���ا في ذل���ك اإبراز عن�س���ر الت���راث البريطاني، 
واأن بريطاني���ا �ستخ�سر تاريخها الذي امتد على 

مدار عقود من الريادة العلمية في الم�ستقبل.
وق���دم �سوريوت نف�سه على اأن���ه مبتكر الحلول، 
بداًل من تخفي�س النفقات المعتاد في ال�سركات.

واأحب���ه �سا�سة ذل���ك الوقت له���ذا ال�سبب، فيقول 
�سي���ر فين�س كاب���ل، وزي���ر االأعمال ف���ي حكومة 
ديفي���د كامي���رون االئتالفي���ة م���ع الديمقراطيين 
االأح���رار، اإنه "رغم اأن �سفق���ة اال�ستحواذ كانت 
�ستجل���ب المزيد من المال الأ�سحاب االأ�سهم على 
الم���دى القري���ب، اإال اأن���ه )�سوري���وت( ومديرو 

ال�سركة تم�سكوا بموقفهم".
"تبنوا وجهة النظر التي تراها م�سروعًا طويل 
االأمد، وتاأهب���وا لموقف الدف���اع، واأ�سبح االأمر 

م�سروعًا قوميًا كبيرًا".
وكان���ت تل���ك التجرب���ة كفيل���ة بتوطي���د اإعجاب 
موظف���ي ال�سرك���ة، واحت���رام وامتن���ان ال�سا�سة 
البريطانيي���ن، وثقة ال تهت���ز بالنف�س. وهي ثقة 
تك���ون �سالح���ًا ذو حدي���ن بالن�سب���ة للكثي���ر من 

المدراء.

كيف ظهر اللقاح ؟
ل���م يك���ن ل�سرك���ة اأ�سترازين���كا خبرة كبي���رة مع 
اللقاح���ات، فموق���ع قوتها هو ع���الج ال�سرطان. 
وعن���د ظهور كوفيد، لم تكن اأ�سترازينكا من بين 

ال�سركات التي ُعلقت عليها االآمال.
وكان���ت التكهن���ات ت�سير اإلى اأتف���اق بين جامعة 
اأوك�سفورد و�سرك���ة االأدوية االأميركية العمالقة 
ميرك. لك���ن الحكومة البريطانية كانت حري�سة 
على اأن تت�سارك اأوك�سفورد مع �سركة بريطانية 
ليكون للمملكة المتحدة ح�سور قوي في م�ساألة 

اللقاحات.
وب���دا االأم���ر منطقي���ًا بالن�سب���ة الأ�سترازينيكا، 
فجامع���ة اأوك�سف���ورد قام���ت باأبح���اث مكثف���ة، 

اأغلبها بتمويل من الحكومة البريطانية.
وعن���د ظهور النتائج االأولية، �سادت اأجواء من 
الن�سوة. اأوك�سفورد واأ�سترازينيكا �سي�ساعدان 
ف���ي اإنقاذ العال���م بلقاح اآمن وفع���ال ورخي�س، 

تقدمانه ب�سعر التكلفة.
ويمكن القول اإن ه���ذه ذروة النجاح، فال يمكن 

اأن تكون االأمور اأف�سل من ذلك.
ومن���ذ ذل���ك الحي���ن، دخل���ت اأ�سترازيني���كا ف���ي 
التنظيمي���ة  والجه���ات  ال�سا�س���ة  م���ع  �سج���ال 
لحم���الت  جانبي���ة  �سحي���ة  وكان���ت  لالأدوي���ة، 

االأوروب���ي،  االتح���اد  ف���ي  البطيئ���ة  التطعي���م 
وانخف����س �سع���ر اأ�سهمها بن�سب���ة 20 في المئة 
عن ال�سيف الما�س���ي عندما كانت االأخبار كلها 

اإيجابية.
ويقول اأح���د العاملين في ال�سرك���ة اإن الم�سكلة 
تكم���ن في �سعوبة اإنتاج اللق���اح، "فاالأمر اأ�سبه 

ب�سناعة الجعة".
اأف�سل من  تاأثيره���ا  يك���ون  الدفع���ات  "بع����س 
االأخرى، وقد تتعقد االأمور واأحيانًا تتعطل عند 

اإ�سافة تعقيدات �سل�سلة االإمدادات المحلي���ة".
ف���اإذا كان���ت هذه ه���ي حقيق���ة االأم���ر، األي�س من 
ال�سذاجة التعهد بت�سليم كميات محددة من هذا 

المنتج المتعلق بالحياة والموت؟
ال�سرك���ة:  ف���ي  العام���ل  الم�س���در  " واأ�س���اف 
االأق�س���ى  الح���د  عل���ى  بن���اء  عق���ودًا  "وقعن���ا 

لجهودنا، وفعلنا كل ما في و�سعنا".
وهنا يبرز عن�سر عدم خبرة ال�سركة في ت�سنيع 
اللقاح���ات، خا�سة ف���ي ما يتعل���ق بالتعامل مع 
توقع���ات االآخري���ن من خالل التوا�س���ل الفعال 

والب�سيط.
ومن���ذ البداي���ة، كان م���ن ال�سع���ب التعام���ل مع 
االأرق���ام الخا�س���ة بفعالي���ة اللق���اح، اإذ تباينت 

االأرقام بالن�سبة لكل فئة عمرية.

لم���ن  العين���ة  حج���م  ع���ن  ت�س���اوؤالت  وب���رزت 
تج���اوزت اأعماره���م 65 عامًا، كم���ا تعين تقليل 
�ُسلم���ت  الت���ي  بالفعالي���ة  المتعلق���ة  االأرق���ام 

لل�سلطات االأميركية بعد ظهور نتائج اأحدث.
وال تغي���ر كثي���رًا هذه االختالفات م���ن ال�سورة 
االأكب���ر، وه���ي وجود لق���اح اآمن وفع���ال، لكنها 
اأعط���ت انطباعا باأنها لي�ست اأمينة اأو ال تتعامل 

باحترافية.
وق���ال اأحد الم�سادر ل� ب���ي بي �سي: "اإذا نظرت 
الج���زء  �ستج���د  لل�سرك���ة،  التنظيم���ي  للهي���كل 

الخا�س باإدارة اللقاح �سبه خاٍو".
وكان���ت ال�سرك���ة قد قال���ت اإنه���ا �ستراجع فكرة 
الوفاء  عند  باللق���اح  التكلفة" الخا�سة  "�سع���ر 

بتعاقداتها الحالية.
لكن ال�سير جون يقول اإنه ال يمكن لوم ال�سركة 

"بالنظر للمعاملة التي لقيتها".
ويرجح اأحد كب���ار الم�ستثمرين اإنه عند الوفاء 
بالتعاقدات، ربم���ا تراج���ع اإدارة ال�سركة فكرة 

عملها في اإنتاج اللقاحات باالأ�سا�س.
ال�سرط���ة االإيطالي���ة داهمت م�سنع���ًا حيث كان 
ي�سن���ع 29 مليون جرعة من لقاح اأ�سترازينيكا 

باأمر من م�سوؤول في االتحاد االأوروبي
واأ�س���اف: "ربم���ا ح���ان الوق���ت لعر����س براءة 
االخت���راع للبي���ع وتج���اوز ه���ذا االأم���ر"، لك���ن 
ال�سرك���ة قال���ت اإنه ال تفك���ر في ذلك ف���ي الوقت 

الحالي.
الكثي���ر  العال���م  اإنق���اذ  مح���اوالت  وا�ستهلك���ت 
م���ن وق���ت وطاق���ة اإدارة ال�سرك���ة، ف���ي الوقت 
ال���ذي كانت ت�ستع���د فيه ل�سراء �سرك���ة اأميركية 
ب���� 40 ملي���ار دوالر، واأخ���رى ياباني���ة ب�سبع���ة 
مليارات اأخرى. وهذه ال�سفقات وحدها كافية 
ال�ستهالك كل اأجندة عم���ل اأي رئي�س �سركة في 

الظروف العادية.
واأ�سار اأحد كبار الم�ستثمرين اإلى اأن �سوريوت 
�سيجن���ي الكثي���ر م���ن مج���رد اأخذ ه���ذه الخطة 

الطموحة على عاتقه وتوفير لقاح فّعال.
كم���ا يجني الكثير على جبه���ة الحوكمة البيئية 
واالجتماعي���ة، فهو م���ا زال الرج���ل الذي "غير 
م�سار ال�سرك���ة التي كانت غارق���ة في الفو�سى 

حي���ن تول���ى رئا�سته���ا".
وق���د ينته���ي االأمر ب���اأن يك���ون االإنج���از االأكبر 
جع���ل  ه���و  ه���ذا  الفرن�س���ي  االأعم���ال  لرج���ل 
اأ�سترازيني���كا اأ�سم���ًا كبي���رًا تفخ���ر ب���ه المملكة 

المتحدة عن جدارة.
bbc   / عن

 حملة �صيا�صية ومخاوف �صحية 
لقاح اأ�صترازينيكا في مواجهة الأزمات

يتلق���ى الماليي���ن ح���ول العال���م لقاح���ات 
ذل���ك،  وم���ع  المختلف���ة،  “كوفي���د-19” 
يبدو البع�س حذري���ن من التطعيم ب�سبب 
وق���ع  الت���ي  الجانبي���ة  االآث���ار  مخ���اوف 
ت�سجيله���ا. واأبل���غ الكثي���رون ع���ن حاالت 
مث���ل التهاب الذراعي���ن والحمى والغثيان 
والطفح الجلدي وال�سداع، كاآثار جانبية 

للقاح، ما جعل االأمر مدعاة للقلق.
واأ�سب���ح الح�سول على اإجابة عن �سوؤال: 
ه���ذه  اأحيان���ا  اللقاح���ات  ت�سب���ب  لم���اذا 
االأعرا����س غي���ر ال�سارة، وه���ل هي مدعاة 
للقل���ق؟، اأمرا ملحًا، من اأجل طماأنة النا�س 

حول العالم ب�ساأن ردود الفعل هذه.
وق���د يبدو االأم���ر غير منطقي، لك���ن االآثار 
الجانبية هي عالم���ة على اأن اللقاح يوؤدي 
وظيفت���ه، كما قال الخب���راء لموقع “اليف 

�ساين�س”.
بيل���ي،  اآر  �س���وزان  الدكت���ورة  وقال���ت 
اأخ�سائية الح�سا�سية واأخ�سائية المناعة 
االأميركي���ة،  الطبي���ة  الجمعي���ة  ورئي�س���ة 
اإن االآث���ار الجانبي���ة تتط���ور الأن الجه���از 

المناعي يتفاعل مع اللقاح.
وق���د يبداأ االأ�سخا�س في االإ�سابة بالحمى 
والتع���ب وال�س���داع واالأل���م ح���ول منطقة 

الحقن بعد 12 اإلى 24 �ساعة من التطعيم.
وال�سب���ب ف���ي ذل���ك اأن لقاح���ات الحم����س 
المر�س���ال  الريب���وزي  الن���ووي 
ل�”كوفي���د-19"، تطال���ب الج�س���م ب�سن���ع 
بروتي���ن “�سباي���ك” لفايرو����س كورون���ا، 
لدخ���ول  الفايرو����س  ي�ستخدم���ه  وال���ذي 
الخاليا واإ�سابتها. )يقدم لقاحا جون�سون 
بروتي���ن  واأ�سترازين���كا  جون�س���ون  اآن���د 
�سبايك عن طريق فايرو�س الزكام ال�سائع 

ال�سعيف(.
واأو�سح الدكتور نيتين دي�ساي، الرئي�س 
ل����  الت�سوي���ق  ق�س���م  ورئي����س  التنفي���ذي 
cOVID Precheck، وه���و ج���واز �سفر 
�سح���ي رقم���ي الختب���ارات “كوفيد-19” 
والتطعي���م االأخي���رة، اأن وج���ود بروتي���ن 
مناعية  ا�ستجاب���ة  يب���داأ  “�سباي���ك” هذا، 
م���ن ثالث���ة اأن���واع م���ن الخالي���ا: ال�سامة 

والخاليا التائية والخاليا البائية.
وتع���د البالع���م اأول ه���ذه الخالي���ا الت���ي 
تكت�سف الكائنات ال�سارة والق�ساء عليها، 
بينما ت�ساعد الخالي���ا التائية التي تهاجر 
اإل���ى المنطق���ة التي ت���م فيها حق���ن اللقاح 

على تذك���ر بروتين “�سباي���ك” للفايرو�س 
التاجي في اللقاءات الم�ستقبلية.

وبمج���رد التع���ّرف عل���ى اللق���اح عل���ى اأنه 
اأجنب���ي، تب���داأ الخاليا البائي���ة في تكوين 

جي�س من االأج�سام الم�سادة.
وتنتج كل هذه الخاليا المناعية بروتينات 
ال�سيتوكين���ات.  با�س���م  تع���رف  التهابي���ة 
وال�سيتوكينات عب���ارة عن ر�سل كيميائي 
ي�ساع���د في تن�سي���ق اال�ستجاب���ة المناعية 
واأي�س���ا اإط���الق الحمى، وهي اأح���د االآثار 
الجانبية ال�سائعة للقاحات “كوفيد-19”.

فارتفاع درجة الحرارة يجعل الج�سم غير 
م�سي���اف للفايرو�س، كما اأن ارتفاع درجة 
الحرارة يحفز الج�سم على تكوين المزيد 
م���ن الخالي���ا المناعية. ويمك���ن اأن ت�سبب 
ه���ذه الم���واد الكيميائية االلتهابي���ة اأي�سا 
اآالم���ًا ف���ي الع�س���الت واإرهاق���ا و�سداع���ا 

واأعرا�سًا اأخرى.
اإنت���اج  ارتف���اع  اإن  ق���ال  دي�س���اي  ولك���ن 
ال�سيتوكي���ن يح���دث ف���ي غ�س���ون 24 اإلى 
48 �ساع���ة، وهذا ه���و ال�سبب في اأن معظم 
االآث���ار الجانبي���ة تختفي من تلق���اء نف�سها 

خالل هذا االإطار الزمني.
وتق���دم لقاح���ات “كوفي���د-19” م���ا يكفي 
م���ن بروتي���ن “�سباي���ك” لجه���از المناع���ة 
لتحفيز اال�ستجابة. وعلى عك�س الحاالت 
ال  اللقاحات  فاإن  ال�سديدة ل�”كوفيد-19"، 
توؤدي اإلى ا�ستجابة خارجة عن ال�سيطرة 
ُتع���رف با�س���م عا�سف���ة ال�سيتوكين، حيث 

يت���م اإغ���راق الج�س���م بالم���واد الكيميائية 
االلتهابي���ة، والت���ي تت�سب���ب بع���د ذلك في 

تلف االأع�ساء.
ونظرًا الأن االآثار الجانبية يمكن اأن تكون 
عالم���ة على تدريب ق���وي لجه���از المناعة 
علي���ه،  والق�س���اء  الفايرو����س  الكت�س���اف 
فقد يك���ون االأ�سخا�س االأ�سغ���ر �سنا اأكثر 
عر�سة لالإ�ساب���ة باآثار جانبي���ة اأقوى من 

كبار ال�سن.
وف���ي اللقاحات التي تتطلب حقنتين، مثل 
لق���اح فاي���زر وموديرن���ا، قد تك���ون االآثار 
الجانبية اأي�س���ا اأ�سواأ بعد الجرعة الثانية 
م���ن الجرعة االأول���ى، الأن الخالي���ا التائية 
تتذك���ر المواجه���ة ال�سابق���ة م���ع بروتي���ن 
“�سباي���ك” دون ت���ردد، ويطل���ق الج�س���م 
ب�سرع���ة ا�ستجابة مناعية قوية لتدميرها، 
بم���ا في ذلك الكثير من ال�سيتوكينات التي 

تحفز االآثار الجانبية.
وقال دي�ساي: “على الدوام، ُتظهر الحقنة 
الثاني���ة المزيد من االآث���ار الجانبية ولكن 

ا�ستجابة مناعية اأف�سل”.
واأ�سار اإلى اأن الجرعة االأولى تعلم الجهاز 
المناع���ي التعرف عل���ى الفايرو�س والبدء 
ف���ي اإنت���اج االأج�س���ام الم�س���ادة والخاليا 
التائية �سده، اأما الجرعة الثانية فت�ساعد 
اللق���اح عل���ى الو�س���ول اإلى فعالي���ة كاملة 

ت�سل اإلى 94% و%95.
اإذن، لم���اذا يمي���ل النا�س اإل���ى االإبالغ عن 
اآثار جانبي���ة اأقوى من لقاح���ات "كوفيد-

االأخرى،  اللقاح���ات  ببع����س  19"مقارن���ة 
مثل تلك الخا�سة باالإنفلونزا؟

قال دي�ساي اإن لقاح���ات الحم�س النووي 
الريب���وزي المر�س���ال ل�"كوفي���د-19" ق���د 
ت�سب���ب اآث���ارًا جانبي���ة اأق���وى م���ن لق���اح 
االإنفلونزا جزئيًا الأن هذه اللقاحات تحفز 

ا�ستجابة مناعية اأقوى.
�سابق���ا  تعاف���وا  الذي���ن  واالأ�سخا����س 
اأي�س���ا اأكث���ر عر�س���ة  من"كوفيد-19"ه���م 
لالإ�ساب���ة باآث���ار جانبية قوي���ة، حتى بعد 
الجرع���ة االأول���ى. وقالت الدكت���ورة بيلي 
اإن ذل���ك يحدث الأن اأجهزتهم المناعية وقع 

تجهيزها بالفعل للرد على الفايرو�س.
ويو�سح دي�ساي اأن الفروق الفردية، مثل 
م�ست���وى التوتر والنظ���ام الغذائي، يمكن 

اأن توؤثر اأي�سًا على االآثار الجانبية.
وم���ع ذلك، ال تقلق اإذا ح�سلت على الحقنة 
ول���م يكن لديك اأي اآثار جانبية، فاللقاح ما 

يزال يعمل.
“كل  ل�”الي���ف �ساين����س”:  وقال���ت بيل���ي 
معالج���ة  طريق���ة  ف���ي  مختل���ف  �سخ����س 
ال�سريري���ة  الدرا�س���ات  لك���ن  اللقاح���ات. 
تظه���ر اأن 90% اإل���ى 95% م���ن النا�س لديهم 
ا�ستجاب���ة كبيرة للقاح �س���واء كانت لديهم 

اآثار جانبية اأم ال”.
ي�س���اب  ق���د  ج���دًا،  ن���ادرة  ح���االت  وف���ي 
االأ�سخا����س بالح�سا�سي���ة المفرط���ة جراء 
لقاح "كوفيد-19"، وهو رد فعل تح�س�سي 
مهّدد للحي���اة ولكن يمكن عالجه ب�سهولة. 

عل���ى �سبي���ل المث���ال، تح���دث الح�سا�سية 
المفرط���ة ف���ي 2.5 فقط ل���كل مليون جرعة 
للق���اح موديرنا، وفق���ًا لدرا�سة اأجريت في 
 Morbidity and سه���ر يناي���ر ف���ي مجل���ة�
ال�س���ادرة   Mortality Weekly Report
االأمرا����س  عل���ى  ال�سيط���رة  مراك���ز  ف���ي 

والوقاية منها.
وتحفز حقنة فايزر اأي�سا حاالت نادرة من 
الح�سا�سي���ة المفرط���ة. ويح���دث رد الفعل 
ه���ذا ف���ي غ�س���ون 15 دقيق���ة م���ن ح�سول 
�سخ����س ما عل���ى اللقاح، ما يعن���ي اأنه من 
ال�سهل جدا عل���ى مقدمي الرعاية ال�سحية 
معالجت���ه اإذا ظه���ر )وله���ذا ال�سبب، ُيطلب 
م���ن الذين يتلقون اللق���اح البقاء في موقع 
التطعيم لمدة 15 دقيقة بعد الح�سول على 

اللقاح( .
االآث���ار الجانبي���ة الخطي���رة  وق���د تك���ون 
االأخ���رى مرتبطة اأو غي���ر مرتبطة ببع�س 
اللقاح���ات. واأوقف���ت العدي���د م���ن ال���دول 
االأوروبي���ة لفت���رة وجي���زة اإعط���اء لق���اح 
اأ�سترازين���كا ب�سب���ب تقاري���ر ع���ن حدوث 
جلط���ات دموي���ة ف���ي ح���االت ن���ادرة جدًا. 
التاج���ي  الفايرو����س  الأن  بيل���ي،  وقال���ت 
نف�سه يوؤثر عل���ى التخثر، ي�سك العديد من 
الخب���راء ف���ي اأن االآثار الجانبي���ة مرتبطة 

به.
ومع ذل���ك، خل�س تحقيق اأج���راه االتحاد 
االأوروبي اإلى اأن اللقاح اآمن لعامة النا�س 
ولم يج���د اأي �سلة نهائية بالجلطات، على 
الرغ���م من اأن الجهة المنظم���ة في االتحاد 

االأوروبي لم ت�ستبعد وجود �سلة.
وف���ي الوقت نف�سه، هناك الكثير من االآثار 
الجانبي���ة – تتراوح من ح���روق ال�سم�س 
اإلى الهرب�س التنا�سلي، تم اإبالغ ال�سلطات 
عل���ى  اأي �سل���ة  له���ا  لي����س  عنه���ا، ولك���ن 
االإطالق باللقاح، وفقا لبيانات من المملكة 
المتح���دة. وبعبارة اأخرى، لمجرد حدوث 
�سيء ما بعد وقت ق�سير من ح�سولك على 
اللق���اح، ه���ذا ال يعني اأن اللق���اح هو الذي 

ت�سبب في ذلك.
واأكد دي�ساي اأنه نظ���رًا النت�سار متغيرات 
فايرو�س كورونا الجديد في جميع اأنحاء 
العال���م، م���ن المه���م ج���دًا اأن يت���م التطعيم 
واأن تك���ون عل���ى ا�ستع���داد للح�سول على 
جرع���ات معززة ف���ي الم�ستقب���ل، وفقًا لما 

جاء في موقع رو�سيا اليوم

 لم تتوقع ال�سركة ورئي�سها، با�سكال �سوريوت المعاملة المجحفة التي لقيتها 
بعد نجاحها في تطوير لقاح اآمن في �سرعة قيا�سية، وتوقيع عقود لتوفير 

ملياري جرعة، وكل ذلك بدون تحقيق ربح.
يمكن اأن نتفهم توقع �سوريوت الح�سول على جائزة لقاء جهوده. لكنه بداًل 
من ذلك يتعر�ض للهجوم من �سا�سة اأوروبيين مثل ع�سو البرلمان االأوروبي، 
البلجيكي فيليب المبرت�ض، الذي اتهم ال�سركة بالتعالي وخيانة االأمانة، اإذ 

يراها "بالغت في وعودها، وق�سرت في الوفاء باتفاقاتها".

ما الذي ُي�صبب الآثار الجانبية للقاحات "كورونا"؟

بع���د تلقي اأكثر من 18 ملي���ون �سخ�س لقاح »اأ�سترازيني���كا«، قالت وكالة 
مراقب���ة االأدوي���ة ومنتج���ات الرعاي���ة ال�سحي���ة البريطاني���ة اأن �سبع���ة 
اأ�سخا�س توفوا ب�سبب جلطات دموية نادرة، على الرغم من اأنه لم يت�سح 

ما اإذا كانت هذه م�سادفة.
وق���ال جون راي���ن، المدي���ر التنفيذي لوكال���ة مراقبة االأدوي���ة ومنتجات 
الرعاي���ة ال�سحي���ة البريطانية ال ت���زال الفوائد في من���ع االإ�سابة بمر�س 
)كوفي���د - 19( وم�ساعفاته���ا تف���وق اأي مخاط���ر ويج���ب عل���ى الجمهور 

اال�ستمرار في تلقي لقاحاتهم، عندما تتم دعوتهم للقيام بذلك.
واأعلن���ت الوكال���ة ف���ي وق���ت �ساب���ق، اأن �سبع���ة اأ�سخا����س تلق���وا لق���اح 
»اأ�سترازينيكا« الم�ساد لفايرو�س »كورونا« ُتوفوا ب�سبب جلطات دموية، 
ال�سحافة  م���ن اإجمالي ثالثين حالة تم ت�سجيلها حتى االآن، وفقًا ل�"وكالة 

الفرن�سية" .
وقال���ت الوكال���ة اإنها تلق���ت حتى 24 مار����س )اآذار( تقارير ع���ن 22 حالة 
تخث���ر دموي وري���دي دماغ���ي وثماني ح���االت اأخرى لجلط���ات مرتبطة 
بنق�س ال�سفائ���ح الدموية من اإجمالي 18.1 مليون جرعة، تم اإعطاوؤها. 
واأك���د جون راين مدير الوكالة في بي���ان: "فح�سنا المعمق لهذه التقارير 

م�ستمر" .
وكانت وكال���ة تنظيم االأدوي���ة ومنتجات الرعاية ال�سحي���ة في بريطانيا 
قال���ت اإنه���ا ح���ددت 30 حالة م���ن حاالت ح���دوث تجّلط دموي ن���ادر، بعد 
ا�ستخ���دام لق���اح »اأ�سترازينيكا« الم�ساد ل�»كوفي���د - 19« بزيادة 25 حالة 

عما اأفادت به الوكالة �سابقًا، وفقًا ل�"رويترز" .
واأ�سافت الوكالة اأنها لم تتلق اأي تقارير عن حدوث تجلط بعد ا�ستخدام 

اللقاح الذي ت�سنعه �سركتا "بيونتيك" و"فايزر" .
واأك���دت وكال���ة تنظيم االأدوي���ة ومنتج���ات الرعاية ال�سحي���ة البريطانية 
والوكالة االأوروبية لالأدوية ومنظمة ال�سحة العالمية اأن فوائد اللقاح في 
الوقاية من »كوفيد - 19« تفوق بكثير اأي خطر محتمل لالإ�سابة بجلطات 
ال���دم. وتفر�س بع�س ال���دول قيودًا على ا�ستخدام لق���اح »اأ�سترازينيكا«، 
بينما ا�ستاأنفت دول اأخ���رى التطعيم مع ا�ستمرار التحقيقات، في تقارير 

عن حدوث جلطات دموية نادرة واأحيانًا �سديدة.
واأوقف���ت كندا على �سبي���ل المثال ا�ستخدام اللقاح لمن هم تحت 55 عامًا، 

بينما اأوقفت األمانيا ب�سكل كبير اللقاح لمن هم تحت 60 عامًا .
وذك���رت بريطاني���ا اأن اللقاح اآم���ن لجميع الفئات العمري���ة، وذكرت هيئة 
االأدوي���ة االأوروبية اأن اللقاح اآمن، على الرغم من اأنها تعتزم اإجراء مزيد 
م���ن الم�ساورات ف���ي اأعقاب ق���رارات م�سوؤول���ي ال�سح���ة الوطنية، وفي 
الوق���ت نف�سه، تلقى اأكثر من 31 ملي���ون �سخ�س في بريطانيا اأول جرعة 

من اللقاح، اأكثر من 18 مليون منهم بلقاح "اأ�سترازينيكا" .

 ال عالقة موؤكدة بعد بني التطعيم 
ووفاة 7 اأ�سخا�ض ب�سبب جلطات دموية

وكالة اأدوية بريطانية: فوائد 
 لقاح »اأ�صترازينيكا« تفوق 

اأي مخاطر
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�ص���درت ع���ن دار امل���دى حديث���ا الرتجم���ة العربي���ة ملذكرات 
ال�ص���اعر الأملاين يوهان غوته بعنوان "من حياتي: ال�ص���عر 
واحلقيق���ة"، يتح���دث غوت���ه يف ه���ذه املذك���رات ع���ن حياته 
من���ذ طفولته حتى عام 1775 عندما كان على و�ص���ك مغادرة 
فاميار. الرتجمة الذاتية تتكون من جزاأين، تغطي �صنوات 
طويلة من حياة املوؤلف. كتب غوته الرتجمة الذاتية تزامنًا 
مع تاأليفه لروايته "�ص���نوات جت���وال فلهلم اأو الزاهدون"، 
ويذكر ان دار املدى ا�صدرت من قبل �صمن �صل�صلة العمال 

اخلالدة م�صرحية غوته ال�صهرية "فاو�صت".

واأنا اأ�صتمع اإىل عدنان ال�صراج 
وهو يقول اأن ال�صني طلبت 

من عادل عبد املهدي اأن يرتك 
كر�صي رئا�صة الوزراء ويعمل 
م�صت�صارًا اقت�صاديًا لدولة ماو 

، تذكرت م�صل�صل "حمام الهنا" 
حيث يظهر غّوار الطو�صي وهو 

يخرب اأحد زبائن احلّمام اأّن 
جناب املختار طلب منه اأن يدير 

�صوؤون احلارة .. وبعيدًا عن 
ال�صني وم�صت�صارها فاأنا منذ 
�صنوات اأ�صاهد ال�صيد عدنان 

ال�صراج وهو �صيف دائم على 
الف�صائيات، مرة يكتب ق�صائد 

غزل يف مديح نوري املالكي، 
ثم يكت�صف اأن حيدر العبادي 
راعي الإ�صالح الذي مل ياأت 

بعده ول قبله اأحد، بعدها يقفز 
يف عربة عادل عبد املهدي متهمًا 
�صباب الحتجاجات باأنهم عمالء 
لأمريكا، وقبل اأن ت�صاأل عزيزي 

القارئ ملاذا ل تفرح وت�صفق لأن 
ال�صني اختارت كفاءة عراقية 

لإدارة اقت�صادها "الرتيليوين"، 
اأطمئنك اإىل اأّن ال�صني اأر�صلت 

يف طلب عبا�س البياتي 
لإدارة �صوؤون الكوميديا يف 

جمهوريتها الوا�صعة الأطراف.
بداأت ال�صني قبل اأكرث من ثالثني 

عامًا عملية الإ�صالح الكربى 
والتي قادتها اإىل م�صاف الدول 
الكربى بعد اأن كانت تعاين من 
م�صاكل يف ال�صيا�صة والتنمية، 

فال�صني بعدد �صكانها الذي 
يقرتب من املليار ل تعاين من 
م�صاكل او ازمات اقت�صادية ، 
لعل هذا التطور الذي ح�صل 
خالل العقود املا�صية اأ�صبح 

لغزًا يحري العامل، كيف 
ا�صتطاعت ال�صني اأن حتقق 

كل هذا التطور، وتلك مع�صلة 
يناق�صها العديد من الكتاب 

وال�صيا�صيني واملفكرين، قبل 
فرتة قراأت كتابًا بعنوان )اأفكار 

من ال�صني( يتناول الأ�ص�س التي 
قامت عليها الثقافة ال�صينية 

حيث يبداأ املوؤلف ب�صرح اأفكار 
كبار فال�صفة ال�صني بدءًا 

من كونفو�صيو�س ومرورا 
مبنثيو�س وزي�س وانتهاء 
بت�صو�صي وهراجن هينج، 

هذه الأفكار والفل�صفات التي 
يقوم عليها التطور احلديث 

يف ال�صني ، تتلخ�س يف: قدرة 
حقائق الواقع علي اأن ت�صكل 

التغيري ومربراته، وبحيث 
تكون اأقوى من اأي �صعار تلبية 

احتياجات النا�س  ، تطبيق 
معايري الأداء على النخبة 

ال�صيا�صية، اأعتقد ان عادل عبد 
املهدي كان اف�صل له ان يتعلم 

الدر�س من ال�صني ، بدل من ان 
يذهب اليه م�صت�صارا يف قن�س 

املتظاهرين 
. كانت اأوىل خطوات ال�صني 
يف ال�صنوات الخرية ، حملة 

ملحاربة الف�صاد التي اأطلق 
عليها ا�صم "النمور والذباب" 
و�صملت حماكمة و�صجن اأكرث 

من مليون �صخ�س من كبار 
و�صغار م�صوؤويل احلزب.. فيما 

نحن نعي�س مع حملة احلفاظ 
على الف�صاد وتنميته وت�صمينه، 

تريليون دولر اأهدرت يف 
م�صاريع وهمية، ول ي�صتطيع 
الربملان اأن ي�صتجوب روؤو�س 

الف�صاد الكبرية، لأنها خط اأحمر 
ممنوع جتاوزه. 

يقول الرئي�س ال�صيني جني 
بينغ لل�صحفيني: "يف �صبابي 
كنت اأقراأ كونفو�صيو�س كثريًا 

وظلت يف ذاكرتي عبارته التي 
يقول فيها "اإن ال�صيا�صة هي 
الإ�صالح، فاإذا جعل احلاكم 

نف�صه اأ�صوة ح�صنة لرعيته، فلن 
يجروؤ اأحد على الف�صاد".

م�صت�صار بال�صيني 

من حياتي

 علي ح�سني

 جعفر ح�سن 
املو�صيقي وامللحن الكبري وال�صخ�صية 
الوطني���ة ا�صيب بوب���اء كورونا، وقد 
متنى ل���ه حمبوه ال�صح���ة وال�صالمة، 
حيث كتب رائد فهمي �صكرتري احلزب 
ال�صيوع���ي العراقي عل���ى �صفحته يف 
الفي�س ب���وك: "نتمن���ى لرفيقنا جعفر 
جتاوز هذه الزم���ة ال�صحية وال�صفاء 
العاج���ل واأن ي�صتاأن���ف عط���اءه الفني 

والثقايف".

  حمي خليفة   
اأح���د  اأه���دى  الت�صكيل���ي  الفن���ان   
اأعمال���ه الفني���ة اإىل دائ���رة الفن���ون 
)املتح���ف الوطن���ي للف���ن احلديث( 
املدي���ر  جله���ود  وتثمين���ًا  تقدي���رًا 
الع���ام وت�صجيع���ه ل���ه عل���ى اإقام���ة 
معر�ص���ه على اأروقة معار�س دائرة 
الفن���ون يف مبن���ى وزارة الثقاف���ة. 
كما ع���رب خليفة ع���ن �ص���روره، باأن 
تك���ون اأعماله الفنية م���ع رواد الفن 
الت�صكيلي يف املتحف العراقي للفن 

احلديث.

 ح�سن ناظم 
احلال���ة  يتاب���ع  الثقاف���ة  وزي���ر 
ال�صحي���ة للفن���ان الت�صكيلي الكبري 
ماه���ود اأحمد، واكد ناظ���م  حر�س 
الفنان���ني،  متابع���ة  عل���ى  ال���وزارة 
التوا�ص���ل  وطل���ب  كان���وا،  اأينم���ا 
في���ه  يرق���د  ال���ذي  امل�صت�صف���ى  م���ع 
الفن���ان الكبري، وتلبي���ة احتياجاته 
اأوًل ب���اأول، متعه���دًا بب���ذل اأق�ص���ى 
اجلهود لعالجه. ويذك���ر ان الفنان 
الت�صكيل���ي املعروف ماه���ود احمد 
تعر�س اىل ازمة �صحية اثر نزيف 

يف الدماغ. 

...
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اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الح���د( اأن درج���ات احل���رارة �صرتتفع عن ي���وم ام�س، وان اجل���و �صيكون 
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حول العالم

 عامر موؤيد 

ي�صارك الفنان العراقي امري اح�صان يف 
الفيلم العربي )القدر( كاأول دور له يف 

ال�صينما امل�صرية.
انتهى من ت�صوير دوره  اح�صان  امري   
يف الفيلم العربي )القدر( للمخرج احمد 
له  م�صاركة  اول  يف  ال�صهاوي  بيرب�س 

يف ال�صينما امل�صرية.

الفيلم تدور احداثه بني القاهرة وبغداد 
امري  العراقي  الفنان  ببطولته  ويقوم 

غفوري وامل�صرية ليديا.
من  كبرية  جمموعة  الفيلم  على  ويحل 
���ص��رف م��ن بينهم  ك�����ص��ي��وف  ال��ن��ج��وم 
�صربي عبد املنعم، عايدة ريا�س، �صامي 
عبد  ح�صن  حم��م��ود،  خ��ال��د  م���غ���اوري، 
مر�صي،  عالء  ال�صاوي،  حممد  الفتاح، 
عزه لبيب، ا�صرف طلبه، ر�صا ادري�س، 
ا�صامة عبد الله، حممد ال�صربيني، حامت 
دروي�����س،  هيثم  ال��ع��رب،  حممد  جميل، 
بتول  الفنانة  العراق  ومن  ممتاز  داليا 

تفا�صيل  ع��ن  اح�صان  ك�صف  و  ك��اظ��م. 
الفيلم يف حديث ل�)املدى( حيث اكد ان 
احداث الفيلم   تكمن عن ابن يبحث عن 
والده بعد غيابه لفرتة طويلة ليجده يف 

م�صر.
وا���ص��ار اىل ان ه��ذا الب��ن يقع فى حب 
فى  ويقع  املهمة  تلك  يف  ت�صاعده  فتاة 

حبها وتدور احداث الفيلم. 
اقدم  يقول:  الفيلم  يف  دوره  عن  اما 

���ص��خ�����ص��ي��ة ����ص���امل ال�����ص��اب ال���ذي 
بال�صهامة وا�صفًا دوره  يتحلى 

م�صار  يحرك  ال��ذي  باملحرك 

الأحداث يف الفيلم.
و����ص���ورت اح����داث ال��ف��ي��ل��م يف م��واق��ع 
عديدة بني القاهرة وبغداد ومن املوؤمل 

عر�س الفيلم يف مو�صم عيد الفطر.

اأم�������������ر ح�����������ص�����ان ف�����������ي ال���������ص����ي����ن����م����ا امل���������ص����ري����ة 

ال�صباح  والريا�صة،  ال�صباب  وزارة  نعت 
ال�����دويل ال�����ص��اب��ق ع���الء ال���دي���ن ال��ن��واب 
عبد  ثائر  الريا�صي  اأك���اد  ن��ادي  ورئي�س 
تداعيات  ب�صبب  املنية  الذين وافته  الأحد 

فايرو�س كورونا.  
)امل��دى(  تلقت  بيان  يف  ال����وزارة  وق��ال��ت 
"وزير ال�صباب والريا�صة  ن�صخة منه  اإن 
الأو�صاط  اإىل  تعازيه  قدم  درجال،  عدنان 
ال�صابق  الدويل  ال�صباح  بوفاِة  الريا�صية 
اأك��اد  ن��ادي  ال��ن��واب، ورئي�س  الدين  ع��الء 
اللذين  الأحد،  ثائر عبد  الريا�صي  عنكاوا 
وافتهما املنية ب�صبب م�صاعفات فايرو�س 
كورونا، �صائاًل الباري عز وجل اأن يتغمد 
اأهلهما  ويلهم  رحمتِه  بوا�صِع  الفقيدين 

رب وال�َصلوان". وذويهما ال�صَ
ويعد النواب اأحد اأ�صهر ال�صباحني العرب 
يف جمال ال�صباحة يف املياه املفتوحة، اإذ 
ع�صق هذا النوع من الريا�صة منذ �صغره 
ال�صيخ  منطقة  يف  تقع  التي  داره  لقرب 

العا�صمة  م��ن  ال��ك��رخ  ج��ان��ب  يف  ب�����ص��ار 
بغداد، من النهر حتى عرف بلقب "�صمكة 

دجلة".
بحر  عبور  م�صابقة  يف  م�صاركته  وكانت 
املان�س لفئة الهواة بني فرن�صا وبريطانيا 

يف  الأب��رز  املحطة  كلم،   50 م�صافة  لقطع 
الأول  امل��رك��ز  ن��ال  حيث  ال��ن��واب  م�صوار 
من بني 43 �صباحًا مل يكمل ال�صباق �صوى 
 23 يف  امل�صافة  قطع  بعدما  منهم،  �صتة 

�صاعة من ال�صباحة املتوا�صلة.

عبا�س احلربي: الف�ساد �سحب الب�ساط من ذائقة العراقيني 

جي�سيكا �سيمب�سون 
تو�سع اإمرباطوريتها 

 عمار عبد اخلالق 

عبا�س احلربي كاتب م�صرحي وتلفزيوين 
ا�صتهر مب�صرحيته النه�صة، وفازت اعماله 
التي  املهرجانات  يف  باجلوائز  امل�صرحية 
كما   ،2003 ع��ام  قبل  للو�صع  ادان��ة  كانت 
التلفزيونية،  امل�صل�صالت  من  العديد  كتب 
للحديث  )امل���دى(  به  التقت  ال��ذي  احلربي 

عن الدراما قال: 
التغطية  خارج  العراقيه  الدراما  ا�صبحت 
للمهام التي اأنيطت بها منذ بدء العمل بهذا 
املجال، اإنها تفتقد للمهمات النبيلة اخلالقة 
للده�صة وال�صوؤال واحلكمة، اأظن بالدرجة 
الأ�صا�س غياب الرقيب الواعي على الن�س 
الكاتب  ا�صت�صهل  فقد  ال��ع��ر���س  و���ص��ري��ط 

ال��ورق  على  كلماته  يتقياأ  و���ص��ار  ال���ورق 
منفردا بانه الواعي الأول والأخري يف هذا 
امل�صمار اإنه خ�صارة زمن وفرتة حرجة يف 

كل جمالت احلياة.
- م���ا ال��ر���ص��ال��ة ال��ت��ي اأح��ب��ب��ت و���ص��ول��ه��ا 
م�صرحية  ي�صاهدون  وهم  العراقية  للعائلة 

"النه�صة"؟
للفرد  الباطن  ال�صوت  كانت  النه�صة   •
مايطلق  كل  مع  ي�صرخون  فكانوا  يومها 
امل�صرح  الكلمة،  اأو  ال�صكل  يف  تعبري  من 
لالرتزاق  لي�س  اإن��ه  يا�صيدي،  حرب  اأي�صا 
�صبقنا  الف�صفا�صة،  ال�صهرة  اأو  الرخي�س 
ال��ك��ث��ري م���ن حم��ب��ي احل���ري���ة يف ال��ع��امل 
بر�صت  ه��ذا  الكلمة،  تقال  كيف  وعلمونا 
ومايرخولد  واآرت���و  امل�صرح  يف  وث��ورت��ه 

بل حتى �صك�صبري كان املحر�س الأول يف 
رواياته، اإن الواعز الأخالقي واملعريف هو 
الذي جعل النه�صة خالدة يف ذاكرة املتلقي 

ونحن ن�صبوا لالأجيال اأّن يقولوا نه�صتهم 
فالعملية  قادرون"  هم  "نعم  امل�صرح  على 
الذهاب بها  اأجل  لي�صت �صلق م�صرحية من 
جائع  و�صعبي  للمتعة  م��ه��رج��ان  ك��ذا  اإىل 
اأهداف  بل  لي�س غايات  امل�صرح  اإن  للكلمة، 

يا�صادة.
ما  للدراما،  �صناعة  ت�صاهد  ال��ع��راق  يف   -
لدى  التفكري وال��ط��رح  ت��اأث��ري ح��ري��ة  م��دى 

الكاتب يف ك�صف ا�صقاطات جمتمعية؟ 
من  هائل  خزين  العراقي  ال�صارع  يف    •
حتدد  الف�صائيات  ج��اءت  لكن  احل��ك��اي��ات 
احل���ري���ة، ال���درام���ا ���ص��ن��اع��ة ول��ي�����س هناك 
املواطن  خلدمة  بالثقافة  ي��وؤم��ن  م��ا  راأ����س 
ال��درام��ا  اأن  بيانا  ت�صدر  تكاد  واحلكومة 
كما  الف�صيف�صائي  ال��ت��داخ��ل  ل���ول  ح���رام 

التح�صر  عن  مايكونوا  ابعد  اأنهم  ي�صفون 
لبناء اإن�صان فال امل يف الدراما وهي تعتمد 
على توجيه الع�صا اكتب هذا ول تكتب ذاك 
فالكاتب اذا ما امتلك حريته خباأ اأوراقه يف 

درجه اإىل قرن قادم ل نعرف توجهه.
 -  هل جربت كتابة  م�صل�صل رومان�صي؟

 •  ع�صرات الأفكار من احلب حتت اخلوف 
بابي  يطرق  مل  ولكن  درج��ي  يف  واجل��وع 
العراقي  الكاتب  نعم  لل�صوؤال  حتى  اأح��د، 
غ��ري ع��اج��ز ع��ن اأن ي����دون ت��اري��خ احل��ب 
مب�صائبها  امل��ت��وات��رة  لل�صنني  وال���رع���ب 
فاأفراد  نعم  هذا،  تريد  اأعطني جهة واحدة 
عامة  ك�صيا�صة  ولكن  طيبة  نوايا  يحملون 
مع  ال��ت��وا���ص��ل  ع��ن  نغيب  اأن  فيها  يق�صد 

جمهورنا.

ا�صتغل �صاب ظاهرة البث املبا�صر 
ع���رب ���ص��ب��ك��ة الإن����رتن����ت وال��ت��ي 
عدد  الإغالقات يف  اأثناء  ازدهرت 
تف�صي  ب�����ص��ب��ب  ال���ع���امل  دول  م���ن 
ف���اي���رو����س ك����ورون����ا امل�����ص��ت��ج��د، 

لتحقيق اأرباح خيالية.
 ،"24 "فران�س  مل���وق���ع  ووف���ق���ا 
كيم  الع�صريني  ال�����ص��اب  مي�صي 
�صاعة   15 اإىل  ي�صل  ما  مني-كيو 
ي��وم��ي��ا يف ل��ع��ب ال��ف��ي��دي��و داخ��ل 
كوريا  عا�صمة  يف  وال��دت��ه  �صقة 
ثروة  حمققا  �صيئول،  اجلنوبية 
ال��ذي��ن  امل��ع��ج��ب��ني  اآلف  ب��ف�����ص��ل 
عرب  مبا�صرة  اإجن��ازات��ه  يتابعون 

الإنرتنت.
اأن كيم  اأن��ه رغ��م  واأ���ص��اف املوقع 
بف�صل  ي��ج��ن��ي  ع��ام��ا   24 ال��ب��ال��غ 
الفيديو  األ��ع��اب  يف  "بطولته" 
وتعليقاته الطريفة عليها ما يقرب 
لكن  �صهريا،  دولر  األ��ف   50 م��ن 

منط حياته مل يتغري.
يق�صي  كيم  اأن  اإىل  املوقع  واأ�صار 
معظم وقته يف غرفته حيث ياأكل 

وينام وي�صتحم ويعمل.
"ل  اإنه  ونقل املوقع عن كيم قوله 
اإنفاق الكثري  يحب ال�صيارات ول 
م��ن امل����ال، واأم����ه ه��ي ال��ت��ي تدير 

اأمواله".

كبري  عدد  اإ�صابة  املا�صي  الأ�صبوع  �صهد 
كورونا  بفايرو�س  الأت���راك  املمثلني  من 
متالحق،  وب�صكل  الت�صوير،  مواقع  يف 
الأمر الذي �صبب ذعرًا لدى البع�س منهم، 
واأعلنوا ان�صحابهم من امل�صل�صالت خوفًا 

من خطر الإ�صابة.
املمثل  ان�صحابه  اأع��ل��ن  م��ن  اأول  وك���ان 
امل�صل�صل  بطولة  م��ن  تيكندور  �صيتني 
تيكندور  العظيم".  "ال�صلطان  التاريخي 
لن  اأن��ه  اأع��ل��ن  ع��ام��ًا  العمر 75  م��ن  البالغ 
يعود للتمثيل اإىل اأن تنتهي اأزمة كورونا.

ب��ع��د اإع�����الن امل��م��ث��ل ���ص��ي��ت��ني ان�����ص��ح��اب��ه 
ف��رات  ال�صاب  املمثل  ح��ذوه  ح��ذا  ب��اأي��ام، 
يف  دم��ري  ب��دور  يقوم  ال��ذي  التومني�صه 

طلب  حيث  املعجزة"  "الطبيب  م�صل�صل 
اأن ينف�صل عن امل�صل�صل، ب�صبب اخلوف 
ارت��ف��اع ح��الت الإ���ص��اب��ة بفايرو�س  م��ن 
ك��وري��ل،  ب���ريج���وزار  املمثلة  ك���ورون���ا.. 
من  ان�صحابها  اأع��ل��ن��ت  مفاجئ  وب�صكل 
الذي  دموي"،  "عر�س  اجلديد  م�صل�صلها 
من�صة  ل�صالح  لت�صويره  ت�صتعد  كانت 
املمثلة  اإ���ص��اب��ة  ع��ن  واأع��ل��ن  "اك�صان". 
م�صل�صل  ت�صوير  ب��دء  بعد  ك��اي��ا  ه���ازال 
وت��وق��ف  ب��ط��ول��ت��ه��ا،  م��ن  بريا"  "ق�صر 
حاليًا  ه���ازال  تخ�صع  حيث  الت�صوير، 
يومان  مي��ر  يكد  ومل  ال�صحي،  للحجر 
على اإ�صابة هوؤلء املمثلني حتى اأعلن عن 
م�صل�صل  بطل  دينز  بوراك  املمثل  اإ�صابة 

عن  واأع���ل���ن  "مرع�صلي" 
اأ�صبوع،  ملدة  الت�صوير  توقف 

بريك  اإ�صابة  اأعلنت  ب�صاعات  وب��ع��ده 
اأتان بطل "جبل جونول".

تزايد الإ�سابات بفايرو�س كورونا يرعب املمثلني الأتراكيك�سب 50 األف دولر �سهريًا من الإنرتنت 

�صيمب�صون خالل هذه  العاملية جي�صيكا  النجمة  تعمل 
عامل  بعيدا عن  اإمرباطوريتها  تو�صيع  على  الفرتة 

ف��اج��اأت  حيث  والتمثيل،  وال��غ��ن��اء  املو�صيقى 
النجمة ال�صهرية البالغة من العمر )40 عاما( 

اجلديد  عطرها  ب��ط��رح  وع�صاقها  حمبيها 
وهو   ، "  Fiend " ا���ص��م  يحمل  ال���ذى 

امل��واق��ع  م��ن  ال���ذى تناقله ع��دد  اخل��رب 
"بيلبورد"  واأبرزها  ال�صهرية  الفنية 

 . وغ���ريه���م  مغازين"  و"هالو 
اإىل  "بيلبورد"،  موقع  واأ���ص��ار 

�صيمب�صون  جي�صيكا  عطر  اأن 
اأيقونات  التي تعد واحدة من 
اجل���م���ال و����ص���ل ���ص��ع��ره اىل 
اأن  ي��ذك��ر   . دولرا   49.50
جي�صيكا  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ن��ج��م��ة 

م�صريتها  ب�����داأت  �صيمب�صون 
الفنية عام 1993 وا�صتطاعت اأن 

تبهر العامل باعمالها الناجحة. 

كورونا تنهي حياة "�سمكة دجلة"
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