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 بغداد/ متيم احل�صن

يتوق���ع م�س���وؤولون يف دي���اىل تزاي���د اع���داد 
الع�س���ائر الت���ي �س���تنخرط يف "حل���ف متي���م" 
الذي ت�سكل قبل ايام ملواجهة داع�ش بعد عجز 

احلكومة عن �سد الهجمات.
و"ال�سيناري���و" ال�س���واأ ال���ذي ق���د يحدث يف 
املحافظة هو ت�سكيل "حلف م�ساد" من ع�سائر 
اخرى وعودة احداث القتت���ال الداخلي التي 

جرت يف عام 2006.
وت�ساعدت خ���ال اليومني املا�سيني الهجمات 
امل�سلحة يف دي���اىل، و�سرقي �س���اح الدين اإذ 
قتل داع����ش يف ال�48 �ساعة املا�سية ع�سكريني 
بينهم �سباط، وخمت���ار يف �سمايل دياىل، كما 

هاجم ثكنات اجلي�ش يف �سرق تكريت.
ويذك���ر م�س���وؤول حمل���ي يف دي���اىل ل�)امل���دى( 
بان "جمموعة م�سلح���ة هاجمت م�ساء الثنني 
من���زل يف اح���دى الق���رى يف ناحي���ة جلولء، 

�سمال �سرقي دياىل، وقتلت املختار".

وت���ويف حممود ثامر الراجح���ي، خمتار قرية 
الغاي���ة يف جل���ولء، بع���د �ساع���ات قليل���ة م���ن 
ا�سابته اثناء ا�ستباك مع م�سلحني يعتقد انهم 

تابعني ل�داع�ش، اثناء مداهمة منزله.
والراجح���ي ه���و املخت���ار الث���اين ال���ذي يقتل 
بظ���روف م�سابه���ة منذ اقل من ع���ام يف �سمال 

بغ���داد. وقتل علي خملف خمت���ار قرية �سموم 
الواقع���ة بني �س���اح الدين ودي���اىل يف متوز 
املا�س���ي، مع جنليه واثن���ني اآخرين من اقاربه 

اثناء مهاجمة م�سلحني ملنزلهم.
وح���ذر امل�سوؤول املحلي يف دياىل والذي طلب 
ع���دم ن�س���ر ا�سم���ه، م���ن ان ت�ساع���د الهجمات 

رفع  ق���ررت  الت���ي  الع�سائ���ر  "�سيزي���د جبه���ة 
ال�س���اح ب���دل ع���ن احلكوم���ة ملواجه���ة بقاي���ا 
تنظي���م داع����ش"، متوقع���ًا ان "تك���ون هن���اك 
ع�سائ���ر اخرى بالط���رف الخر �س���رد ويعود 

القتال الداخلي كما كان يف 2006". 
 التفا�صيل �س3

قتل مختار قرية داخل منزله وهاجم الجي�س و�صيادين في "الزركة"

 هجمات داع�ش ت�ستفز ديالى وتو�سع 
م�سادة تحالفات  من  الع�سائر" ومخاوف   ترجمة/ حامد احمد  "حلف 

ر�س����دت منظمة الغ����ذاء العاملي حالة ن����زوح عك�سي 
ملئ����ات م����ن النازح����ني اليزيدي����ني الذين ع����ادو اىل 
دياره����م يف �سنج����ار موؤخ����رًا، ج����اء ذل����ك يف تقرير 
جدي����د ملنظمة برنامج الغذاء العاملي ومكتب تن�سيق 
 ،OCHA املتح����دة  ل����امم  الن�ساني����ة  ال�س����وؤون 
باخلدم����ات  املعن����ي  وي����ب  ريلي����ف  موق����ف  ن�س����ره 
للنازح����ني  الن�س����اين  الو�س����ع  ح����ول  الإن�ساني����ة، 

والعائدين والربامج املخ�س�سة لتلبية احتياجاتهم 
الإن�سانية.

وذك����رت املنظم����ة انه����ا ت�ستم����ر برباجمه����ا وبتقدمي 
املخيم����ات  يف  املت�س����ررة  للعوائ����ل  م�ساع����دات 
والعائدي����ن اي�س����ا، م�سرية اىل انه����ا ر�سدت ظاهرة 
نازح����ني داخلي����ني م����ن الذي����ن انتقل����وا اىل �سنجار 
با�ستمرار عودتهم العك�سية ملخيمات كانوا ي�سكنون 

فيها يف حمافظة دهوك .
وقال����ت املنظمة انه �ُسجل خال الأ�سبوع الخري من 
�سه����ر اآذار املا�سي رج����وع 273 �سخ�����ش من اهايل 
�سنج����ار اىل خميمات للنازح����ني يف دهوك، م�سرية 
اىل ر�س����د تنق����ات اخرى لهج����رة عك�سية يف خميم 
اجلدع����ة مبحافظة نين����وى، وذكرت ب����ان ال�سلطات 

املحلية وافقت على عودتهم للمخيمات .
وا�سارت املنظمة يف تقريرها اىل ان الو�سع المني 
غ����ري امل�ستق����ر يف العراق ما ي����زال يفاقم من معدلت 
الفق����ر ويهدد م�س����ادر وا�سباب العي�����ش، موؤكدة انه 
بع����د املبا�سرة باج����راءات عودة النازح����ني ملناطقهم 
الت����ي ب����داأت يف 2018، ف����ان اأو�س����اع واحتياجات 

النازحني حمليا واملهجرين ما تزال غري اآمنة .
 التفا�صيل �س2 

واحد اأ�صبوع  خالل  �صنجار  غادر  اإيزيدي   273

 بغداد/ املدى

"دين���ا" ع�سري���ن حب���ة  قب���ل �سهري���ن، ابتلع���ت 
اإجها����ش ا�سرته���ا م���ن اإح���دى ال�سيدلي���ات يف 
حمافظ���ة الأنب���ار، اأم���ًا ب���اأن تنهي تل���ك احلبات 
حياته���ا، لك���ن والدته���ا اكت�سف���ت الأم���ر �سريعًا، 
بع���د اأن بداأت دينا )وهو ا�س���م م�ستعار( بالنزف 

وفقدان الوعي.
اأُنق���ذت دين���ا، لكنه���ا تق���ول اإنه���ا "ل ت���زال تفكر 
بالنتح���ار ب���ني الف���رة والأخرى"، عل���ى الرغم 
م���ن اأنها تع���رف اأن حالتها حت�سن���ت كثريًا بعد 

بغداد. يف  له  تخ�سع  النف�سي" الذي  "العاج 
واأ�سًا  الأنبار،  نف�سي���ون يف  اأطباء  يوج���د  "ل 
الذه���اب اإىل الطبيب النف�س���ي و�سمة عار كبرية 

�ستجعل حياتي اأكرث تعقيدا"، تقول دينا.
الطبي���ب �سّخ����ش اإ�سابة دين���ا بالكتئاب احلاد، 
وهي تتلقى الع���اج ب�سكل م�ستمر مع ح�سورها 

جلل�سات اأ�سبوعية.
اأ�سعر به لي�ش �سخيفًا"،  اإن ما  "الطبيب قال يل 
تق���ول دين���ا واأن "امل�ساعر التي ي�سخ���ر منها كل 
من ي�سمعها ه���ي �سائعة بني الكث���ري من ال�سباب 
التفك���ري  اإىل  منه���م  بالكث���ري  وت���وؤدي  حالي���ًا، 

بالنتحار اأو الإقدام عليه".
م���ن  الكث���ري  دين���ا  متتل���ك  ل  املدر�س���ة،  ويف 
ال�سديق���ات: "يتحدثون باملاكي���اج وامل�سل�سات 
وق�س����ش احل���ب، اأن���ا ل اأح����ش ب���اأي م���ن ه���ذه 
الأم���ور"، م�سيفة "اأح���ب اأن يتكل���م اجلميع عن 

املوت، فهو احلقيقة الأوىل والأهم".
ورف����ش طبيب دينا احلديث، لكنه قال اإن "غطاء 
امل�ساع���ر �سواء كان غ�سبًا عل���ى الأهل اأو جتربة 
عاطفي���ة فا�سل���ة غ���ري مه���م كث���ريًا، لأن الكتئاب 
يح���ول اأي �س���يء مهم���ا كان �سغ���ريًا اإىل �سب���ب 

معقول للتفكري يف النتحار".
 التفا�صيل �س4 

"لكنها ما زالت مرتفعة".. حاالت االنتحار تراجعت اإىل الن�سف يف 2020 

 متابعة/ اإياد ال�صاحلي

ح�سم���ت اجلمعي���ة العمومي���ة لحت���اد كاأ����ش 
اخلليج العربي لكرة القدم اأمر تنظيم خليجي 
25 مبن���ح مدين���ة الب�سرة الثق���ة الكبرية عرب 
بروؤ�س���اء  ممثل���ة  اجلمعي���ة  اأع�س���اء  اإجم���اع 
اىل  اإ�ساف���ة  ال�ست���ة  اخلليجي���ة  الحت���ادات 
الع���راق واليمن، وذلك يف اجتم���اع العا�سمة 
القطرية الدوحة الذي ُعق���د بال�ساعة التا�سعة 
والن�سف م�س���اء اأول اأم�ش الأثن���ني ال�ساد�ش 
والع�سري���ن م���ن ني�س���ان 2021، ع���رب )تقنية 

الفيدي���و( برئا�س���ة القط���ري حم���د ب���ن خليفة 
رئي�ش الحتاد.

كاأ����ش  لحت���اد  العمومي���ة  اجتم���اع  وح�س���ر 
اخللي���ج العربي لك���رة القدم، حم���د بن خليفة 
رئي����ش الحت���اد، واإي���اد بنيان رئي����ش الهيئة 
الق���دم،  لك���رة  التطبيعي���ة لاحت���اد العراق���ي 
واأحم���د اليو�س���ف ال�سب���اح رئي����ش الحت���اد 
الكويتي لكرة الق���دم، ورا�سد النعيمي رئي�ش 
الحت���اد الإمارات���ي لك���رة الق���دم، وعل���ي ب���ن 
خليف���ة رئي�ش الحت���اد البحريني لكرة القدم، 
و�س���امل الوهيب���ي رئي����ش الحت���اد الُعم���اين 

لك���رة القدم، ويا�س���ر امل�سح���ل رئي�ش الحتاد 
ال�سعودي لكرة الق���دم، و�سعود املهندي نائب 
رئي�ش الحت���اد القطري لكرة الق���دم، وح�سن 
با�سنفر النائ���ب الأول لرئي�ش الحتاد اليمني 
لكرة الق���دم وجا�سم الرميحي اأمني عام احتاد 

كاأ�ش اخلليج العربي.
م���ا اأ�سبه الي���وم بالبارح���ة.. لعبت قط���ر دورًا 
اأ�سا�سي���ًا ع���رب جمي���ع مراح���ل ترّق���ب الب�سرة 
املوافقة اخلليجي���ة على تنظيمها البطولة 25، 

عرب تقدميها الدعم املُطلق.
 تفا�صيل �س5

 بغداد/ املدى

اأعل���ن املتح���دث با�س���م وزارة التخطي���ط عبد الزه���رة الهن���داوي، ت�سجي���ل ارتفاع يف 
معدلت الت�سخم يف البلد خال الأ�سهر اخلم�سة الأخرية.

وق���ال الهنداوي يف بيان تلقت )املدى( ن�سخة منه، اإن "ارتفاع معدل الت�سخم ال�سهري 
خ���ال �سه���ر اآذار املا�س���ي كان بن�سبة 0.7% مقارن���ة مع �سهر �سباط ال���ذي �سبقه"، واأن 

ارتفاع الت�سخم ال�سنوي كان "بن�سبة %4.3".
وذك���ر املتحدث با�س���م وزارة التخطيط اأن معدل الت�سخم خال اخلم�سة اأ�سهر الأخرية 

)ت�سرين الثاين 2020- اآذار 2021( كان "بن�سبة  %5.6".
ل الهنداوي ارتفاع الأ�سعار الذي ر�سدته وزارة التخطيط يف عدد من القطاعات،  وف�سّ

خال �سهر اآذار 2021، كالآتي:
- ارتفاع اأ�سعار الأغذية وامل�سروبات غري الكحولية بن�سبة %2.2.

- ارتفاع اأ�سعار املاب�ش والأحذية بن�سبة %2.4.
- ارتفاع اأ�سعار التبوغ بن�سبة %1.6.

 التفا�صيل �س2 

�سباب ب�سريني قرب ملعب جذع النخلة  .. عد�سة: حممود روؤوف

 بغداد/ حممد املحمودي 

اأع���ادت حادث���ة م�ست�سف���ى اب���ن اخلطي���ب يف بغ���داد، 
احلديث ع���ن الواقع ال�سحي يف الب���اد اإىل الواجهة، 
فعل���ى الرغ���م م���ن التخ�سي�س���ات املالية الكب���رية التي 
حتظ���ى بها وزارة ال�سحة �سم���ن املوازنات املالية، اإل 
اأن اخل���وف وعدم الثقة ي�سيط���ر على �سكل العاقة بني 
املواط���ن واملوؤ�س�سات ال�سحية، ويعاظ���م احلاجة اإىل 

القطاع اخلا�ش.
�س���ح الأدوية وم�ست���وى اخلدمات الطبي���ة املنخف�ش، 
يدف���ع املواطن اإىل اللجوء اإىل العيادات وامل�ست�سفيات 
الأهلي���ة، بح�سب �سام جمعة، ال���ذي قال ل�)املدى(: "ل 
اأثق بامل�ست�سفيات احلكومية، ب�سبب م�ستوى اخلدمات 
الت���ي تقدمه���ا، وعدم الثق���ة هذا يب���داأ من���ذ اأول حلظة 
لدخ���ول امل�ست�سف���ى، فم�ست���وى النظاف���ة، واملتطلبات 
الدائم���ة من ال�س���وق التي يحتاجه���ا املري�ش، جتعلني 

اأذه���ب باجت���اه امل�ست�سفي���ات الأهلي���ة، الت���ي كوادرها 
خا�س���ة  احلكوم���ي،  القط���اع  يف  يعمل���ون  معظمه���م 
الأطب���اء"، لفت���ا اىل: "احتاج اإىل �س���راء قائمة طويلة 
من املتطلبات عند الرقود يف م�ست�سفى عام مع والدي، 
مثل ال�سرا�سف، واملنظف���ات واملعقمات، بالإ�سافة اإىل 
العاج���ات اليومية، التي يحدده���ا الطبيب، ول تتوفر 

يف امل�ست�سفى".
واأ�س���اف جمع���ة: "عند ال�س���وؤال عن هوي���ة م�ستثمري 
امل�ست�سفيات الأهلية، التي تق���دم خدمات اأف�سل، دائمًا 
تك���ون الإجابة باأنها تابعة ل�سخ�سية �سيا�سية، اأو قائد 
جمموعة م�سلحة، اأو زعيم �سيا�سي، وبات وا�سحًا يف 
ال�س���ارع اأن امل�ست�سف���ى الف���اين لهذه اجله���ة وهكذا"، 
معتقدا "وجود تخادم بني م�سوؤولني كبار يف احلكومة 
وم�ستثمري���ن، لإف�س���ال القط���اع ال�سح���ي احلكوم���ي 

واإنعا�ش القطاع اخلا�ش".
 التفا�صيل �س3 

عاملون يف القطاع ال�سحي ومراجعون: قناين 
االأوك�سجني قنابل موقوتة يف امل�ست�سفيات

لطفية الدليمي 
تكتب عن الأدب 

اأداة ترتقي 
بالدماغ الب�صري

ح�صني جبار يكتب: 
 مي�صزوي 
 وخليجي 

الب�صرة 

منظمات دولية: عدد النازحني ارتفع اإىل 
عك�سية هجرة  ت�سجيل  بعد  مليون   1.3

 بغداد/ املدى 

اأك���د رئي�ش جمل�ش ال���وزراء م�سطف���ى الكاظمي، 
اأن اأع�س���اء فري���ق التحقيق يف ح���ادث م�ست�سفى 
ال�ساع���ة  م���دار  عل���ى  يعمل���ون  اخلطي���ب  اب���ن 
ومبتابع���ة �سخ�سية من���ه. جاء ذلك خ���ال جل�سة 
جمل�ش الوزراء التي عق���دت اأم�ش الثاثاء، حيث 
ق���ال: "ننتظ���ر تقريره���م باملوع���د ال���ذي حددناه، 
و�سنعتم���د نتائجه بالكام���ل". واأ�ساف الكاظمي: 
اأن ينزل���وا لدوائره���م والعم���ل  ال���وزراء  "عل���ى 
وح���ل  املواطن���ني،  متطلب���ات  ملتابع���ة  املي���داين 
الإ�س���كالت وت�سهيل الإج���راءات، وكذلك الإطاع 
عل���ى اإجراءات ال�سامة يف جميع املباين". ولفت 
رئي����ش جمل����ش ال���وزراء، خ���ال جل�س���ة جمل�ش 
ال���وزراء اأم����ش، اإىل اأنه هنالك تقييم���ات للوزراء 
وللم�سوؤول���ني و�سيت���م اتخ���اذ ق���رارات �سعب���ة"، 
م�ست���دركًا: "هدفنا خدمة اأبن���اء �سعبنا وت�سحيح 
الأو�ساع، للو�سول اىل انتخابات مبكرة نزيهة".
 التفا�صيل �س3 

الكاظمي: احلكومة 
احلالية حكومة 

خدمات وال ت�سعى 
للتناف�ش االنتخابي

التخطيط تعلن ارتفاع الت�سخم 
�سهور   5 خالل   %  5.6

خليجي 25 عراقي باالجماع.. والتفتي�ش يراقب 
التجهيز واالأقناع



 بغداد/ حممد �صباح

ويقول النائب ال�س����ابق ع����ن كتلة االحتاد 
الوطني الكرد�ستاين عبد الباري زيباري 
"الق����وى  اإن  )امل����دى(  م����ع  حدي����ث  يف 
�ستخو�����ض  الكرد�ستاني����ة  واالأح����زاب 
يف  املبك����رة  الربملاني����ة  االنتخاب����ات 
حمافظات االإقليم ح�سرا باأربع اأو خم�ض 
كت����ل"، مبين����ا اأن "االأح����زاب ال�سيا�سي����ة 
الكردي����ة مازالت تتناق�����ض )مل تتفق حتى 
االن( ح����ول كيفية خو�ض االنتخابات يف 

املناطق املتنازع عليها".
ويو�سح زيباري اأن "املفاو�سات مازالت 
م�س����تمرة بني خمتلف الق����وى واالأحزاب 
ال�سيا�س����ية يف اإقلي����م كرد�س����تان لالتف����اق 
على �س����يغة م�سرتكة ب�س����اأن امل�ساركة يف 
االنتخابات الربملانية يف املناطق املتنازع 
عليها"، مو�سحا اأن "احلزب الدميقراطي 
الكرد�س����تاين مل يب����ت مبوقف����ه يف كيفية 
خو�ض املناف�س����ة االنتخابي����ة يف املناطق 

امل�سمولة باملادة )140( حتى االآن".
االحت����اد  ح����زب  يف  القي����ادي  ويعتق����د 
"الق����وى  اأن  الكرد�س����تاين  الوطن����ي 
كتله����ا واأحزابه����ا  الكرد�س����تانية بجمي����ع 
�سرتكز يف االنتخابات داخل االإقليم ويف 

املناطق املتنازع عليها".
الربملاني����ة  االنتخاب����ات  قان����ون  ويق�س����م 
والذي مرر يف 29 ت�سرين االأول الدوائر 
االنتخابي����ة داخ����ل كل حمافظ����ة اإىل عدة 
دوائ����ر انتخابي����ة على اأ�س����ا�ض االأق�س����ية 
وامل����دن، حي����ث احت�س����ب ل����كل 100 األ����ف 
ن�س����مة يف تلك املدن مقع����دا برملانيا، ويف 
ح����ال قل ع����دد �س����كان الق�س����اء ع����ن 100 
األف يدمج مع ق�س����اء جم����اور لتاليف تلك 

امل�سكلة. 
ويو�سح زيباري اأن "االأطراف واجلهات 

واالأحزاب والكتل الكرد�ستانية مبختلف 
م�سمياتها �ستخو�ض املناف�سة االنتخابية 
داخ����ل االإقلي����م ويف حمافظ����ات نين����وى 
وكركوك و�سالح الدين ودياىل وبغداد"، 
مبين����ا اأن "م����ن اب����رز الكت����ل واالأح����زاب 
الكرد�س����تانية التي �ستخو�ض االنتخابية 
هي كتلتي االحتاد الوطني والدميقراطي 
الق����وى  ي�س����م  وحتال����ف  الكرد�س����تانيني 

االإ�سالمية وكوران".
مفو�س����ية  طالب����ت  االأثن����اء  ه����ذه  ويف 
ال�سيا�س����ية  التحالف����ات  االنتخاب����ات، 
باال�س����تفادة  واملر�س����حني،  واالأح����زاب 
مما تبق����ى من الف����رتة املتاحة ال�س����تقبال 
ت�س����جيل التحالف����ات ال�سيا�س����ية وقوائم 

املر�س����حني يف موعدها االأخري )1/ايار/ 
.)2021

و�س����ددت عل����ى بي����ان اأن "موع����د اإج����راء 
انتخ����اب جمل�ض الن����واب العراقي يف 10 
ت�س����رين االأول 2021 حتم����ي ال تراج����ع 
عن����ه"، الفت����ة اإىل اأن "ج����دول العملي����ات 
ال يحتم����ل التغي����ري يف مراحله، و�س����واًل 
بثق����ة  حتظ����ى  انتخاب����ات  حتقي����ق  اإىل 
ال�س����ارع العراقي وق����واه املجتمعية التي 
ننتظر منه����ا اأن تكون متفاعلة مع احلدث 

االنتخابي املرتقب".
وك�سفت )املدى( يف تقرير ن�سرته بعددها 
ال�س����ادر يف 27 اآذار املا�سي عن ا�ستعداد 
كت����ل برملاني����ة خمتلف����ة الج����راء تعديالت 

عل����ى اكرث م����ن ع�س����رين م����ادة يف قانون 
االنتخابات الربملانية.

وم����ن ب����ني ه����ذه الطع����ون الغ����اء الدوائر 
املتعددة، وبطاق����ة البايومرتية، واقرتاع 
اخل����ارج، ورف����ع عقوب����ة القي����د اجلنائي 
ع����ن بع�����ض ال�سخ�س����يات وال�س����ماح له����ا 

بامل�ساركة يف االنتخابات.
م����ن جانب����ه، يوؤك����د �س����اخوان عب����د الل����ه 
الدميقراط����ي  احل����زب  يف  القي����ادي 
يف  �سن�س����ارك  "اإنن����ا  الكرد�س����تاين 
االنتخابات يف اإقليم كرد�س����تان واملناطق 
املتن����ازع عليه����ا ويف بغ����داد وبع�ض مدن 
الو�سط واجلنوب بقائمة واحدة من دون 
الدخ����ول يف حتالف����ات انتخابي����ة مع كتل 

واأطراف اأخرى".
وي�س����يف عبد الل����ه اأنه "مبوج����ب قانون 
�س����يكون  املقب����ل  الربملاني����ة  االنتخاب����ات 
الدور االأكرب للفرد بحيث حت�س����ب املقاعد 
اإىل املر�سح االأعلى ا�سواتا بني املر�سحني 
االآخرين"، مبينا ان "احلزب الدميقراطي 
قرر وفق هذه املعادلة خو�ض االنتخابات 
الربملانية املقبل����ة بقائمة مبفرده من دون 

الدخول يف اي حتالف انتخابي".
ويتاب����ع  النائب ال�س����ابق عن كتلة احلزب 
الدميقراط����ي اأن "التحالف����ات ال�سيا�س����ية 
�ستت�س����كل  بعد اعالن نتائ����ج االنتخابات 
قان����ون  وم����واد  فق����رات  اإىل  ا�س����تنادا 

االنتخابات". 
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 ترجمة/ حامد احمد  

ر�س����دت منظم����ة الغ����ذاء العامل����ي حال����ة نزوح 
عك�س����ي ملئات من النازح����ني االيزيديني الذين 
عادو اىل ديارهم يف �سنجار موؤخرًا، جاء ذلك 
يف تقري����ر جديد ملنظمة برنامج الغذاء العاملي 
ومكت����ب تن�س����يق ال�س����وؤون االن�س����انية ل����المم 
املتحدة OCHA، ن�سره موقف ريليف ويب 
املعن����ي باخلدم����ات االإن�س����انية، حول الو�س����ع 
والربام����ج  والعائدي����ن  للنازح����ني  االن�س����اين 

املخ�س�سة لتلبية احتياجاتهم االإن�سانية.
وذكرت املنظمة انها ت�ستمر برباجمها وبتقدمي 
م�س����اعدات للعوائ����ل املت�س����ررة يف املخيمات 
والعائدي����ن اي�س����ا، م�س����رية اىل انها ر�س����دت 
ظاه����رة نازحني داخليني من الذين انتقلوا اىل 
�سنجار با�س����تمرار عودتهم العك�سية ملخيمات 

كانوا ي�سكنون فيها يف حمافظة دهوك .
وقالت املنظمة انه �ُسجل خالل االأ�سبوع االخري 
من �س����هر اآذار املا�سي رجوع 273 �سخ�ض من 
للنازح����ني يف  �س����نجار اىل خميم����ات  اه����ايل 
دهوك، م�سرية اىل ر�سد تنقالت اخرى لهجرة 
عك�س����ية يف خميم اجلدعة مبحافظ����ة نينوى، 
وذك����رت ب����ان ال�س����لطات املحلي����ة وافق����ت على 

عودتهم للمخيمات .
وا�س����ارت املنظمة يف تقريرها اىل ان الو�س����ع 
االمني غري امل�س����تقر يف العراق ما يزال يفاقم 

م����ن مع����دالت الفق����ر ويهدد م�س����ادر وا�س����باب 
العي�����ض، موؤكدة ان����ه بعد املبا�س����رة باجراءات 
يف  ب����داأت  الت����ي  ملناطقه����م  النازح����ني  ع����ودة 
2018، ف����ان اأو�س����اع واحتياج����ات النازح����ني 

حمليا واملهجرين ما تزال غري اآمنة .
وذك����رت املنظم����ة ان حتدي����ات اع����ادة اعم����ار 

بنى حتتية وتوفري خدمات ا�سا�س����ية وتعزيز 
االن�س����جام املجتمعي وخلق وظائف وتطوير 
حم����اوالت  وقو�س����ت  عرقل����ت  ق����د  مه����ارات، 
البالد لتحقيق تق����دم يف جمال اأهداف التنمية 

امل�ستدامة يف املناطق املت�سررة .
ال�س����وؤون  تن�س����يق  مكت����ب  ذك����ر  جانب����ه  م����ن 

�س����رتاتيجية  ان  املتح����دة  ل����المم  االن�س����انية 
التخ�سي�س����ات املالي����ة ال�س����ادرة عن املن�س����ق 
االن�س����اين بالت�س����اور مع الهيئة اال�ست�س����ارية  
املتعلق����ة  العراق����ي  االن�س����اين  لل�س����ندوق 
باولوي����ات �س����رف ا�س����تحقاقات االحتياجات 
االن�س����انية امللح����ة يف العراق لع����ام 2021 قد 

ر�س����دت مبلغ ق����دره 13.5 ملي����ون دوالر وفقا 
لهذا التخ�سي�ض .

وع����ن الو�س����ع االن�س����اين يف البل����د ذكر مكتب 
ال�س����وؤون االن�س����انية ان����ه بعد م����رور اكرث من 
ثالث �س����نوات على انتهاء العمليات الع�سكرية 
�س����د تنظيم داع�ض، فان الو�س����ع االن�ساين يف 
الع����راق ما يزال ه�س����ا وما مييز ذلك ا�س����تمرار 
حاالت النزوح املزمنة والنازحني الناجتة عن 
خم����اوف امنية وع����دم توفر خدمات اأ�سا�س����ية 
واأ�س����رار حلق����ت ببيوته����م ف�س����ال ع����ن ت����اآكل 

الن�سيج املجتمعي وزيادة خماوف احلماية .
وذك����ر التقرير انه م����ا يزال هن����اك 1.3 مليون 
�س����خ�ض تقريب����ا يف حال����ة ن����زوح داخل����ي يف 
الع����راق. وان 4.1 مليون �س����خ�ض يف العراق 
بحاج����ة لنوع من امل�س����اعدات االن�س����انية ومن 
بينه����م 2.4 مليون �س����خ�ض ه����م بحاجة ملحة 

مل�ساعدات ان�سانية .
وبينما مايزال العدد الكلي للمعوزين هو نف�سه 
تقريبا مقارنة بالعام املا�سي، فان االحتياجات 
امللح����ة ق����د ازدادت هذا الع����ام ويرجع ذلك اىل 
ح����د كب����ري لتاأث����ريات وب����اء كورون����ا واالزم����ة 
االقت�س����ادية وهي يف قم����ة االزمة االن�س����انية 
حالي����ا، مما ادى ذلك اىل فق����دان موارد العي�ض 
على نطاق وا�سع. ونتيجة لذلك ازدادت حاالت 

االمرا�ض النف�سية واالرهاق واجلزع .
وذك����ر مكت����ب االمم املتح����دة ان اك����رث ح����االت 

ر�س����دت  ق����د  ح����دة  االن�س����انية  االحتياج����ات 
يف خم�����ض حمافظ����ات وه����ي االنب����ار ودياىل 
وه����ي  الدي����ن.  و�س����الح  ونين����وى  وكرك����وك 
املحافظ����ات التي تعر�س����ت ال�س����رار مبا�س����رة 
جراء احلرب �سد داع�ض للفرتة من 2014 اىل 
2017 . خطة اال�ستجابة االن�سانية يف العراق 
لع����ام 2021 تهدف ملعاجل����ة وتلبية احتياجات 
ان�س����انية مل����ا يقارب م����ن 1.5 مليون �س����خ�ض، 
بينهم 221000 �س����خ�ض متواجد يف خميمات 
نازحني ر�سمية، و295،000 �سخ�ض متواجد 
يف مناط����ق خارج املخيم����ات، و966،000 من 
النازحني العائدين، ويتطلب ذلك تخ�سي�سات 

مالية بقدر 607.2 مليون دوالر. 
م����ن جانبه����ا ذك����رت منظم����ة برنام����ج الغ����ذاء 
العامل����ي انه من اجل اال�س����تمرار يف برناجمها 
بتقدمي م�س����اعدات بدون انقطاع للمت�س����ررين 
خالل ال�ستة ا�سهر القادمة من اأيار اىل ت�سرين 
االول 2021 فانه����ا بحاج����ة اىل 43.1 ملي����ون 

دوالر ا�سافية لتحقيق ذلك.
وذك����رت املنظم����ة انه����ا ت�س����كر ال����دول املانحة 
املالي����ة  م�س����اهماتهم  يف  اي�س����ا  وال�س����ركاء 
لتحقي����ق ذلك م����ن بينهم بلجي����كا وكندا وجلنة 
االحت����اد االوروبي وفرن�س����ا واملاني����ا وكوريا 
واحلكومة العراقية وايطاليا واليابان والبنك 
ال����دويل وغريه����م م����ن متربع����ني اف����راد وعرب 

تطبيق �سري ذي ميل االإن�ساين.

 بغداد/ املدى

اأعلن املتحدث با�صم وزارة التخطيط عبد الزهرة 
الهنداوي، ت�صجيل ارتفاع يف معدالت الت�صخم يف البلد 

خالل االأ�صهر اخلم�صة االأخرية.
وقال الهنداوي يف بيان تلقت )املدى( ن�صخة منه، اإن 

املا�صي  اآذار  �صهر  خالل  ال�صهري  الت�صخم  معدل  "ارتفاع 
كان بن�صبة 0.7 % مقارنة مع �صهر �صباط الذي �صبقه"، واأن 

ارتفاع الت�صخم ال�صن�ي كان "بن�صبة 4.3 %".

وذكر املتحدث با�س���م وزارة التخطيط اأن معدل الت�سخم خالل اخلم�سة اأ�سهر 
االأخرية )ت�سرين الثاين 2020- اآذار 2021( كان "بن�سبة  %5.6".

���ل الهنداوي ارتفاع االأ�س���عار الذي ر�سدته وزارة التخطيط يف عدد من  وف�سّ
القطاعات، خالل �سهر اآذار 2021، كاالآتي:

- ارتفاع اأ�سعار االأغذية وامل�سروبات غري الكحولية بن�سبة %2.2.
- ارتفاع اأ�سعار املالب�ض واالأحذية بن�سبة %2.4.

- ارتفاع اأ�سعار التبوغ بن�سبة %1.6.
- ارتفاع اأ�سعار التجهيزات واملعدات املنزلية بن�سبة %0.3.

- ارتفاع اأ�سعار ق�سم ال�سحة بن�سبة 0.4%، نتيجة ارتفاع اأ�سعار االأدوية.
- ارتفاع اأ�سعار النقل بن�سبة %0.2.

- ارتفاع اأ�سعار املطاعم والفنادق بن�سبة %0.2.
وذكر املتحدث با�سم وزارة التخطيط االحتادية العراقية اأن القطاعات االآتية 

�سجلت انخفا�سًا يف االأ�سعار، كما هو مبني يف اأدناه:
- ال�سكن بن�سبة %0.2.

- الرتفيه والثقافة بن�سبة 2.1%، نتيجة انخفا�ض اأ�سعار تذاكر ال�سفر.
- ال�سلع واخلدمات املتنوعة بن�سبة 0.6% نتيجة انخفا�ض اأ�سعار الذهب يف 

عموم العراق.
وكان رئي����ض ال���وزراء م�س���طفى الكاظم���ي، اأكد يف منت�س���ف �س���هر ني�س���ان 
اجلاري اأن زيادة اأ�س���عار ال�س���لع يف العراق مرتبط ب�"ج�سع" بع�ض التجار. 
بينما يعزو التجار هذا االرتفاع اإىل زيادة �سعر �سرف الدوالر مقابل الدينار 
العراقي، كون عملية ا�سترياد املواد من اخلارج تتم بالدوالر، وذلك يوؤدي اإىل 
ارتفاع املواد امل�ستوردة. وخالل االأ�سهر املا�سية، كان العراق يعاين من اأزمة 
مالية خانقة كانت تهدد رواتب موظفيه، حتى قررت ال�س���لطات يف 20 كانون 
االأول املا�س���ي، خف�ض قيمة الدينار مقابل الدوالر اإىل 1450 بداًل من 1184، 
الحت���واء االأزم���ة لكن القرار ت�س���بب يف رك���ود احلركة االقت�س���ادية وارتفاع 

اأ�سعار ال�سلع يف االأ�سواق املحلية.
وي���وم )31 اآذار 2021(، �س���وت جمل�ض النواب، عل���ى قانون املوازنة العامة 
االحتادي���ة جلمهوري���ة العراق لل�س���نة 2021 باملجم���ل بعد اأ�س���هر من اجلدل 
املحم���وم حول القانون بني االأطراف ال�سيا�س���ية، بقيم���ة اإجمالية بلغت نحو 
69،9 مليار دوالر، احت�س���بت بناء على ت�سدير النفط اخلام على اأ�سا�ض �سعر 
45 دوالرًا للربميل، ومعدل ت�سدير ثالثة ماليني و250 األف برميل يف اليوم.

ويف 11 ني�سان اجلاري، قال الكاظمي، خالل زيارته اإىل الب�سرة اإن احتياطي 
البن���ك املركزي من العمالت االجنبي���ة ارتفع اىل اأكرث من 60 مليار دوالر بعد 

ان كان 51.9 مليار قبل ال�سروع باالجراءات اال�سالحية لهذه احلكومة.
 واأرج���ع الزي���ادة اإىل "االج���راءات اال�س���الحية التي اتخذته���ا احلكومة بعد 
اأن راه���ن الكثريون على ف�س���لها وعدم ا�س���تمرارها"، م�س���تدركًا: "جنحنا يف 
اإيقاف الهدر والف�س���اد الكبري يف مزاد البنك املركزي �س���يئ ال�سيت وما�سون 

باإجراءاتنا ولن نتوقف".

منظمات دولية: عدد �لنازحين �رتفع �إلى 1.3 مليون بعد ت�سجيل هجرة عك�سية
واحد اأ�صب�ع  خالل  �صنجار  غادر  اإيزيدي   273

�لتخطيط تعلن �رتفاع 
�لت�سخم 5.6 % خالل 

�سهور   5

كتل كردية تدخل �النتخابات بقو�ئم منفردة وتترك 
�لتحالفات لـ"طبيعة �لنتائج"

امراأة اأيزيدية يف �شنجار .. ار�شيف

 خا�س/ املدى

ك�س���فت نائب���ة عن �س���نجار، اأم����ض الثالثاء، عن 
تواجد 26 األف م�س���لح داخل الق�س���اء، م�س���رية 
اإىل اأن ا�س���تمرار االأو�س���اع امل�س���طربة وع���دم 

عودة النازحني �سي�سعب اإجراء االنتخابات.

وقال���ت النائب���ة خال���دة خليل، يف ت�س���ريح اإىل 
�س���نجار  يف  االأمن���ي  "الو�س���ع  اإن  )امل���دى(، 
م�سطرب وغري م�ستقر مع وجود قوات دخيلة".
واأ�سافت خليل، اأن "اأكرث من 26 األف م�سلح يف 
داخل �س���نجار، يف وقت يبلغ عدد �سكان الق�ساء 
360 األف ن�س���مة اأغلبهم نازح���ون يف 16 خميم 

يف اإقليم كرد�ستان
واأ�س���ارت، اإىل اأن "اتفاق �سنجار مل ينفذ بالرغم 
م���ن مرور 6 اأ�س���هر عل���ى اإبرامه، بع���د اأن عولنا 
علي���ه يف اإنه���اء ملف الن���زوح قب���ل االنتخابات 

املبكرة".
واأوردت خليل، اأن "التنظيمات امل�س���لحة تعيق 

ع���ودة النازح���ني اإىل دياره���م، كما اأنه���ا تتحمل 
م�سوؤولية اال�سطراب االأمني امل�ستمر".

العام���ة  "االنتخاب���ات  اأن  اإىل  وم�س���ت خلي���ل، 
ملجل�ض النواب املقررة يف ت�س���رين االأول املقبل 
لن تكون �س���هلة يف �سنجار بالنظر اإىل الظروف 

الراهنة وعدم عودة النازحني".

�ــســنــجــار ــاء  ــس ــ� ق ـــي  ف مــ�ــســلــح  �ألـــــف   26 نــائــبــة: 

تخ��س الق�ى الكرد�صتانية االنتخابات املبكرة يف 4 اأو 5 ق�ائم، فيما اأرجاأت ملف التحالفات 
اىل ما بعد انتهاء االنتخابات. بدورها، �ص��ددت مف��ص��ية االنتخابات عل��ى اأن م�عد اإجراء 
االقرتاع حتمي وال تراجع عن��ه، مبينة اأن جدول العمليات ال يحتمل التغيري يف مراحله، 

و�ص�اًل اإىل حتقيق انتخابات حتظى بثقة ال�صارع العراقي.



 بغداد/محمد المحمودي 

تخادم 
الخدم���ات  الأدوي���ة وم�س���توى  �س���ح 
الطبي���ة المنخف����ض، يدف���ع المواطن 
العي���ادات  اإل���ى  اللج���وء  اإل���ى 
والم�ست�سفيات الأهلية، بح�سب �سالم 
جمع���ة، الذي قال ل�)الم���دى(: "ل اأثق 
ب�سب���ب  الحكومي���ة،  بالم�ست�سفي���ات 
م�ستوى الخدمات التي تقدمها، وعدم 
الثقة هذا يبداأ منذ اأول لحظة لدخول 
النظاف���ة،  فم�ست���وى  الم�ست�سف���ى، 
ال�س���وق  م���ن  الدائم���ة  والمتطلب���ات 
الت���ي يحتاجه���ا المري����ض، تجعلن���ي 
اأذهب باتج���اه الم�ست�سفيات الأهلية، 
التي كوادره���ا معظمه���م يعملون في 
القطاع الحكومي، خا�س���ة الأطباء"، 
لفت���ا الى: "احت���اج اإلى �س���راء قائمة 
طويل���ة م���ن المتطلب���ات عن���د الرقود 
ف���ي م�ست�سف���ى ع���ام مع وال���دي، مثل 
ال�سرا�س���ف، والمنظفات والمعقمات، 
بالإ�ساف���ة اإل���ى العالج���ات اليومي���ة، 
التي يحدده���ا الطبيب، ول تتوفر في 

الم�ست�سفى".
واأ�س���اف جمع���ة: "عند ال�س���وؤال عن 
الم�ست�سفي���ات  م�ستثم���ري  هوي���ة 
الأهلي���ة، الت���ي تقدم خدم���ات اأف�سل، 
دائم���ًا تك���ون الإجاب���ة باأنه���ا تابع���ة 
ل�سخ�سية �سيا�سية، اأو قائد مجموعة 
م�سلح���ة، اأو زعي���م �سيا�س���ي، وب���ات 
وا�سح���ًا ف���ي ال�س���ارع اأن الم�ست�سفى 
الفالني لهذه الجه���ة وهكذا"، معتقدا 
كبار  م�سوؤولين  بي���ن  تخادم  "وجود 
ف���ي الحكوم���ة وم�ستثمري���ن، لإف�سال 
القط���اع ال�سحي الحكوم���ي واإنعا�ض 

القطاع الخا�ض".

قنابل في الم�شت�شفيات
وف���ي ال�سي���اق، �سلط���ت حادث���ة اأب���ن 
الخطي���ب ال�سوء عل���ى جزئية اأخرى 
في الواق���ع ال�سحي، اإذ يدور النقا�ض 
ع���ن الأبني���ة ال�سحي���ة وم�ستلزم���ات 
الحماية فيه���ا، ودور ف���رق ال�سيانة، 
ومن���ذ ع���ام 2009 اأعلن���ت الحكوم���ة 
الم�ست�سفي���ات  باإن�س���اء  الب���دء  ع���ن 
التركي���ة ب�سع���ة 400 �سري���ر في عدد 
م���ن المحافظات، ولكن العمل متوقف 

لغاية الآن ولم ينجز.
ول ي�ستغ���رب ناظ���م ح�س���ن، ما حدث 
في م�ست�سفى ابن الخطيب، واإمكانية 
اأخ���رى،  م�ست�سفي���ات  ف���ي  تك���راره 
ويع���زو ح�سن ذل���ك اإلى "ع���دم كفاءة 
نظ���ام الطف���اء المرك���زي اأو تعطله، 
ف�س���ال عن النق����ض ف���ي الأوك�سجين 
الذي يدف���ع اإدارات الم�ست�سفيات اإلى 
طل���ب الم�ساع���دة م���ن خ���الل حمالت 
اإن�ساني���ة، اأو يتكف���ل مرافق المري�ض 

بتوفيره".
وه���و  ل�)الم���دى(،  ح�س���ن  وي�سي���ف 
اأن  ال�سح���ة،  وزارة  ف���ي  موظ���ف 
قنان���ي  م���ن  الكبي���رة  "الكمي���ات 
الأوك�سجين في الموؤ�س�سات ال�سحية 
عب���ارة ع���ن قناب���ل ب���اأي لحظ���ة م���ن 
الممك���ن اأن تت�سبب بمجزرة، وعملية 
ا�ستبداله���ا ل تت���م بوا�سط���ة ك���وادر 
ال�سيان���ة، والت���ي م���ن المفتر����ض اأن 
تك���ون مدرب���ة عل���ى التعام���ل معه���ا، 
الحيط���ة  درج���ات  اأعل���ى  واتخاذه���ا 
عم���ال  ينقله���ا  واإنم���ا  والح���ذر، 
الخدم���ات، ومعظمه���م يفتق���رون اإلى 
التعلي���م والمعرف���ة بخطورته���ا، م���ا 
يجعلهم ي�سفونها في طوابير طويلة 
م���ا  وكثي���را  الرده���ات،  اأب���واب  ف���ي 

ن�ساهد من يدخن بجوارها".
وتاب���ع ح�س���ن، اأن���ه "ل توج���د لجان 
تتاب���ع �سيان���ة هذه القنان���ي، وكثيرا 
ما يتعط���ل جهاز ال�سيط���رة وال�سبط 

القنين���ة،  اأعل���ى  ف���ي  يو�س���ع  ال���ذي 
م���ا يدفع عام���ل الخدم���ة اإل���ى الطلب 
م���ن مراف���ق المري�ض، اإح�س���اره من 
ال�س���وق، ومعظمه���ا ل تعم���ل ب�س���كل 
اإل���ى  الأوك�سجي���ن  وته���رب  جي���د، 
الخارج، وحين و�سولها الى م�سادر 
النيران، مثل اأجهزة ت�سخين الطعام، 
يح���دث  المداف���ئ  اأو  التدخي���ن،  اأو 
"المتابع���ة  اأن  اإل���ى  انفج���ار"، لفت���ا 
لالأوك�سجي���ن،  مفق���ودة  الدوري���ة 
خا�س���ة خ���الل فت���رة ا�ستخدام���ه من 
قبل المري����ض، والذي ق���د يرميه، اأو 
بالحرك���ة يف�س���ل الأنب���وب، ويبق���ى 

يت�سرب اإلى الخارج". 
وح���ول ك���وادر ال�سيانة ق���ال ح�سن، 
اإن "معظ���م الم�ست�سفي���ات تعاني من 
نق�ض ف���ي اأعداد ك���وادر ال�سيانة، ما 
يجبره���ا على اللجوء اإل���ى كوادر من 
خ���ارج الم�ست�سف���ى اأو العتماد على 

قدرات موظفيها الذاتية".

م���ن جهة اأخرى، ك�سفت هيئة النزاهة 
نتائ���ج  الثالث���اء،  اأم����ض  ���ة،  التحاديَّ
تق�سيها عن ن�سب اإنجاز الم�ست�سفيات 

في بغداد والمحافظات.
وذك���ر بي���ان للهيئ���ة، تلق���ت )المدى( 
ن�سخ���ة من���ه، اأن "فري���ق عم���ل دائرة 
الوقاي���ة في الهيئة، ق���ام بزياراٍت اإلى 
عدٍد م���ن الم�ست�سفيات، واأكد �سرورة 
قيام وزارة التخطيط بتدقيق العقود 
���ة، اإ�سافة اإلى العقود التي  الم�ستقبليَّ
غي���ر  والجه���ات  ال���وزارات  تبرمه���ا 
الُمرتبط���ة ب���وزارٍة والإ�س���راف على 
تنفيذه���ا"، ُمبين���ًا ان "كث���رة مالح���ق 
العقود الُموقعة والتي �سيتمُّ توقيعها 
ت �سلب���ًا عل���ى البن���ود الأ�سلي���ة  اأث���رَّ
م���ا �ساه���م ف���ي زي���ادة مدد  للعق���ود، مَّ
اإنج���از الم�ساري���ع ل�سن���واٍت طويل���ٍة 
وزي���ادة في تكلفته���ا، كما ه���و الحال 
ف���ي م�س���روع م�ست�سفي���ات الديوانيَّة 
وبعقوبة �سعة )400( �سرير، والقائم 

�سعة )200( �سرير".
واأ�س���اف البيان اأن "التقرير الُمر�سلة 
ن�سٌخ منه اإلى رئا�سة الوزراء ومكاتب 
وزيري ال�سحة والبيئ���ة والتخطيط 
���ة  الماليَّ الرقاب���ة  دي���وان  ورئي����ض 
���ة اأ�س���ر تلك���وؤا وا�سح���ا في  التحاديَّ
عمل معظم ال�س���ركات الُمنّفذة، وعدم 
دة لها  اإنهاء اأعمالها �سمن الُمدد الُمحدَّ
في العقود المبرمة بينها وبين وزارة 
ة اأو المحافظات، رغم اأنَّ اأغلب  ال�سحَّ
تلك الم�ساريع كان قبل الأزمة الماليَّة 
لق���رار  تنفي���ذًا  الم�ساري���ع  ���ف  وتوقُّ
ال���وزراء رق���م )347 ل�سن���ة  مجل����ض 
���ا اأدَّى اإل���ى وج���ود ن�سب  2015(، ممَّ
اندث���اٍر عالي���ٍة ف���ي بع����ض الم�ساريع 
التي لم ت�س���ل ن�سبة الإنجاز فيها اإلى 

اأكثر من )%30(". 
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 بغداد/ تميم الح�شن

وت�ساع���دت خ���الل اليومي���ن الما�سيين 
الهجم���ات الم�سلح���ة في ديال���ى، و�سرق 
�س���الح الدي���ن اإذ قت���ل داع�ض ف���ي ال�48 
�ساعة الما�سية ع�سكريين بينهم �سباط، 
ومخت���ار في �سمال���ي ديالى، كم���ا هاجم 

ثكنات الجي�ض في �سرق تكريت.
ديال���ى  ف���ي  محل���ي  م�س���وؤول  ويذك���ر 
م�سلح���ة  "مجموع���ة  ب���ان  ل�)الم���دى( 
هاجم���ت م�ساء الثنين من���زل في احدى 
القرى في ناحية جل���ولء، �سمال �سرقي 

ديالى، وقتلت المختار".
وتوفي محمود ثام���ر الراجحي، مختار 
قري���ة الغاي���ة في جل���ولء، بع���د �ساعات 
قليل���ة م���ن ا�سابت���ه اثن���اء ا�ستب���اك م���ع 

م�سلحي���ن يعتق���د انهم تابعي���ن ل�داع�ض، 
اثناء مداهمة منزله.

والراجح���ي ه���و المخت���ار الثان���ي الذي 
يقت���ل بظروف م�سابهة من���ذ اقل من عام 
ف���ي �سم���ال بغ���داد. وقت���ل عل���ي مخل���ف 
مخت���ار قرية �سم���وم الواقعة بين �سالح 
الدي���ن وديال���ى ف���ي تم���وز الما�سي، مع 
نجلي���ه واثنين اآخرين م���ن اقاربه اثناء 

مهاجمة م�سلحين لمنزلهم.

حلف الع�شائر
وح���ذر الم�س���وؤول المحل���ي ف���ي ديال���ى 
م���ن  ا�سم���ه،  ن�س���ر  ع���دم  طل���ب  وال���ذي 
"�سيزي���د جبه���ة  الهجم���ات  ت�ساع���د  ان 
الع�سائر التي قررت رفع ال�سالح بدل عن 
الحكومة لمواجهة بقايا تنظيم داع�ض"، 

متوقع���ًا ان "تكون هن���اك ع�سائر اخرى 
بالط���رف الخ���ر �ست���رد ويع���ود القتال 

الداخلي كما كان في 2006".
وكان���ت و�ساط���ة حكومية ق���د ف�سلت في 
تهدئ���ة الو�ساع في ديال���ى، عقب اعالن 
ع�سي���رة بن���ي تمي���م حمل ال�س���الح "�سد 
داع����ض وحوا�سن���ه" وهو م���ا ف�سر بانه 
ق���د يوؤدي ال���ى �سن هجم���ات على بع�ض 
القرى بذريعة انها متعاونة مع التنظيم.
ع�سي���رة  ذل���ك  بع���د  اليه���ا  وان�سم���ت 
الم�سالح���ة والت���ي نددت ب�س���ن عمليات 
م�سلحة ف���ي ديالى خالل �سه���ر رم�سان. 
ت�سكي���ال   15 م���ن  اكث���ر  ديال���ى  وت�س���م 
ع�سكري���ا وح�س���د �سعب���ي، ولك���ن هن���اك 
اتهام���ات بوج���ود ف�س���اد وا�س���ع داخ���ل 

المنظومة المنية في المحافظة.

واعل���ن نائب محافظ ديال���ى، كريم علي، 
اأن الأو�ساع �سمن حدود المحافظة غير 
م�ستق���رة اأمني���ًا واأن ع�سائ���ر المحافظة 

حملت ال�سالح لحماية نف�سها.
وق���ال عل���ي، اإن الأو�س���اع الأمني���ة ف���ي 
محافظة ديالى ت�سهد ع���دم ا�ستقرار منذ 
اأي���ام ب�سب���ب ا�ستئن���اف عنا�س���ر داع�ض 
تحركاتهم وعملياته���م، و�سكان المنطقة 
ي���رون اأن الق���وات الأمني���ة عاج���زة عن 
حمايته���م. واأ�س���ار نائب محاف���ظ ديالى 
اإل���ى اأن "ع�سائ���ر ديالى لج���اأت اإلى حمل 
ال�س���الح كرد فعل على تح���ركات داع�ض، 
ولي�ض م�ستبعدًا اأن يوؤدي هذا اإلى حرب 
اأهلي���ة، فالع�سائ���ر تق���ول اإنه���ا �ستتولى 
حماي���ة نف�سه���ا ف���ي ظ���ل غي���اب القوات 
الأمنية الالزمة". واأ�ساف كريم علي اأن 

رئي�ض ال���وزراء م�سطفى الكاظمي اأوفد 
ممث���اًل خا�س���ًا عنه اإل���ى محافظ���ة ديالى 
يطل���ب م���ن الع�سائ���ر اأن تلق���ي �سالحها 
ل���م ي�ستجب لها كما  "لك���ن هذه الدعوة 

يجب حتى الآن".

ف�شل العمليات الع�شكرية
وف���ي محاول���ة لتقلي���ل غ�س���ب الع�سائر 
قررت الحكوم���ة اطالق اكث���ر من عملية 
ع�سكري���ة في �سم���ال �سرق���ي ديالى لمنع 
تح���ركات داع����ض، لك���ن بع���د يومين من 
قت���ل وا�سي���ب 13 ع�سكري���ا  العملي���ات 

بينهم �سابطين اثنين.
وقت���ل الثني���ن، اآم���ر ف���وج برتب���ة مقدم 
ف���ي ق���وات ال���رد ال�سري���ع ف���ي حو����ض 
الوق���ف، �سم���ال �سرقي ديال���ى، واأ�سيب 

5 منت�سبي���ن، بع���د ا�سته���داف دوريته���م 
بعبوة النا�سفة.  وتعتبر "الوقف" وهي 
مناط���ق زراعي���ة وا�سع���ة، اح���د معاق���ل 
تنظي���م داع�ض والتي انطلق���ت منها عدة 
هجمات عل���ى ديالى، يق���در انها ت�سببت 
بمقت���ل وج���رح نح���و 200 �سخ����ض منذ 
نهاية عملي���ات التحرير في 2017. وفي 
اليوم نف�سه، قتل �سابط برتبة مالزم في 
ال�سرطة بهجوم م�سلح على دوريتهم في 
قرية �سيخي، �سم���ال �سرقي ديالى، فيما 
ا�سي���ب منت�سبين اآخرين بجروح، اثناء 

عمليات تفتي�ض في القرية.
كما �سهد يوم الثنين، هجوما على قوات 
الجي�ض في العظيم �سمال �سرقي ديالى، 
فيم���ا لم ي�سفر الح���ادث عن اي ا�سابات، 
ودم���ر م�سلحون اي�س���ا كاميرات مراقبة 

حرارية في جلولء بال�سلحة الر�سا�سة.
وكانت )المدى( قد ك�سفت نهاية ال�سبوع 
الما�س���ي، عن "ان�سحاب تكتيكي" لنحو 
ن�سف اعداد الم�سلحين في �سمال �سرقي 
ديالى، وه���ي المناطق المتن���ازع عليها، 
بع���د تنفيذ عملي���ات ع�سكرية، ثم العودة 

بعد انتهاء الحمالت.
و�س���ن "داع����ض" عقب عودته م���ن رحلة 
الهرب الق�سي���رة، هجوما على قرية بين 
خانقي���ن وجل���ولء، وح���اول ال�سيط���رة 
عليها، لكن���ه ان�سحب بعد قدوم الجي�ض، 

بعد ان اأحرق 5 منازل.

�شريط حمرين
ويقول م�سوؤول���ون ان حركة الم�سلحين 
ف���ي جبال حمرين الممتدة من ايران الى 
ديال���ى و�سمال���ي �سالح الدي���ن وجنوب 
كركوك، م�ستم���رة والعمليات الع�سكرية 

غير قادرة على انهاء ن�ساط التنظيم.
وعل���ى �سري���ط حرك���ة التنظي���م، تعاني 
ق���رى ف���ي طوزخرمات���و، �سرق���ي �سالح 
الدي���ن م���ن هجم���ات ليلية متك���ررة على 

ثكنات الجي�ض.
ويقول محمد ر�سا، وهو م�سوؤول محلي 
في الق�ساء ل�)المدى( ان "هذه الهجمات 
تتك���رر ب�س���كل ا�سبوع���ي لن الجي�ض ل 
ي�س���ن اي عمليات في الم�ساء على خالف 

داع�ض الذي يتحرك في كل وقت".
ون�س���ر تنظي���م داع����ض، ام����ض، �س���ورا 
قال انه���ا ل�ستهداف مواق���ع للجي�ض في 
"الطوز" حيث اظهر اطالق 5 �سواريخ 

في منطقة الزركة القريبة من الق�ساء.
ويوؤكد ر�س���ا ان "الزركة تعتبر من ابرز 
معاق���ل داع����ض، وه���ي منطق���ة زراعي���ة 
ت�س���م م�ستنقع���ات وتعتب���ر مكان���ا ينفذ 
في���ه التنظي���م اعدامات���ه وي�سج���ن في���ه 
الما�س���ي،  اآذار  وف���ي  المختطفي���ن".  
اختط���ف م�سلحون مزارعي���ن اثنين من 
قرية حليوه في طوزخرماتو، فيما رجح 

حينها انه تم نقلهم للزركة.
م���ن �سكن���ة  اثني���ن  ا�سب���وع كان  وقب���ل 
تكري���ت قد قت���ال اثن���اء قيامهم���ا بعملية 
�سي���د ال�سم���اك ق���رب احد بحي���رات في 
منطق���ة الزرك���ة، وه���م �سفي���ان الجربو 

ور�سيد الدوري.

هجمات داع�ش ت�شتفز دياىل وتو�شع "حلف الع�شائر" 
وخماوف من حتالفات م�شادة

قتل خمتار قرية داخل منزله 
وهاجم اجلي�ش و�شيادين يف 
"الزركة"

يتوقع م�شوؤولون في 
ديالى تزايد اعداد 

الع�شائر التي �شتنخرط 
في "حلف تميم" 

الذي ت�شكل قبل ايام 
لمواجهة داع�ش بعد 

عجز الحكومة عن �شد 
الهجمات.

و"ال�شيناريو" اال�شواأ 
الذي قد يحدث في 

المحافظة هو ت�شكيل 
ع�شائر  م�شاد" من  "حلف 

اخرى وعودة احداث 
االقتتال الداخلي التي 

جرت في عام 2006.

عاملون يف القطاع ال�شحي ومراجعون: قناين الأوك�شجني 
قنابل موقوتة يف امل�شت�شفيات

قوة ع�شكرية يف �شرق دياىل.. ار�شيف

قالوا اإنها تملأ الردهات وقريبة من م�شادر النيران

 بغداد/ المدى 

اأكد رئي�ض مجل�ض الوزراء م�سطفى الكاظمي، اأن 
اأع�س����اء فريق التحقيق في ح����ادث م�ست�سفى ابن 
الخطي����ب يعملون على م����دار ال�ساع����ة وبمتابعة 

�سخ�سية منه.
جاء ذلك خالل جل�سة مجل�ض الوزراء التي عقدت 
اأم�����ض الثالث����اء، حي����ث ق����ال: "ننتظ����ر تقريره����م 
نتائج����ه  و�سنعتم����د  حددن����اه،  ال����ذي  بالموع����د 
بالكام����ل". واأ�ساف الكاظم����ي: "على الوزراء اأن 
ينزل����وا لدوائره����م والعم����ل الميدان����ي لمتابع����ة 
متطلبات المواطني����ن، وحل الإ�سكالت وت�سهيل 
اإج����راءات  عل����ى  الإط����الع  وكذل����ك  الإج����راءات، 

ال�سالمة في جميع المباني".
ولف����ت رئي�����ض مجل�����ض ال����وزراء، خ����الل جل�س����ة 
مجل�����ض ال����وزراء اأم�ض، اإلى اأن����ه هنالك تقييمات 
لل����وزراء وللم�سوؤولي����ن و�سيت����م اتخ����اذ قرارات 
�سعب����ة"، م�ست����دركًا: "هدفنا خدم����ة اأبناء �سعبنا 
وت�سحي����ح الأو�س����اع، للو�سول ال����ى انتخابات 
مبكرة نزيهة". ووف����ق المكتب العالمي لرئي�ض 
ال����وزراء، اأنه �سدد خالل جل�س����ة مجل�ض الوزراء 
بح����زم،  تتعام����ل  اأن  الداخلي����ة  وزارة  "عل����ى 
وا�ستن����ادًا للقان����ون م����ع كل م����ن ي�س����يء لالأم����ن 
الداخلي ف����ي العراق ويعّر�ض حي����اة المواطنين 
للخط����ر"، وتاب����ع: "الحكوم����ة الحالي����ة حكوم����ة 
خدم����ات ول ت�سعى للتناف�����ض النتخابي لتحقيق 
اأهداف �سيا�سية، فقد و�سعت ن�سب اأعينها خدمة 

المواطن اأوًل واأخيرًا".
وا�ستدرك الكاظم����ي، قائاًل "على ال�سادة الوزراء 
خدماتي����ة  لأ�سب����اب  ج����اءوا  اأنه����م  يتذك����روا  اأن 
لخدم����ة اأبن����اء �سعبن����ا، ولي�ض لأه����داف �سيا�سية 
قب����ل التفكير بالتر�س����ح لالنتخابات، وعليهم عدم 

ا�ستغالل وزاراتهم لالنتخابات".
وم�س����ى ف����ي الق����ول: "ل����ن اأ�سم����ح ب����اأن تتح����ول 
انتخابي����ة،  ماكين����ات  ال����ى  الوزاري����ة  المواق����ع 
واأرف�����ض رف�س����ا قاطع����ا اأي ا�ستغ����الل لإمكانيات 

الدولة من قبل المر�سحين".
واأعل����ن العراق فجر الأحد الح����داد الوطني لمدة 
ثالثة اأيام عل����ى اأرواح �سهداء �سقطوا في حريق 
�سخ����م اندل����ع لي����ل ال�سب����ت ف����ي وح����دة للعناي����ة 
�س����ت لع����الج مر�س����ى كورونا في  المرّك����زة خ�سّ

م�ست�سفى ببغداد.
وق����رر الكاظم����ي اإج����راء تحقي����ق برئا�س����ة وزير 
الداخلي����ة، وع�سوية وزي����ري التخطيط والعدل 
ورئي�����ض هيئة النزاه����ة ورئي�ض دي����وان الرقابة 

المالي����ة التح����ادي وممثل ع����ن مجل�����ض النواب 
ب�سفة ع�سو مراقب.

كما ت�سمنت القرارات "التحقيق في حادث حريق 
م�ست�سف����ى اب����ن الخطي����ب، وتحدي����د المق�سرين 
ومحا�سبته����م"، و�سحب ي����د كل من وزير ال�سحة 
ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة �سحة الر�سافة 

واإحالتهم الى التحقيق.
م�س����اء  الإن�س����ان،  حق����وق  مفو�سي����ة  ورجح����ت 
الثنين، خالل حديثها مع �سهود عيان، اأن يرتفع 
ع����دد القتلى في الحريق الذي ن�سب في م�ست�سفى 
�سخ�سا،  اإل����ى 130  بغداد،  الخطيب" في  "اب����ن 
ف�س����ال ع����ن اآخرين لم يت����م التعرف عل����ى هويتهم 
بعد. وقال����ت المفو�سية، في بي����ان ر�سدها لآثار 
الحادث، "اإن عدد القتلى التقريبي وفقا ل�سهادات 
ح�سل عليها فري����ق المفو�سية قد ي�سل اإلى 130 
�سهيدًا، من �سمنه����م مرافقون للمر�سى الراقدين 
ف����ي الم�ست�سفى، ف�ساًل عن وجود عدد اآخر لم يتم 
التعرف على هويتهم ب�سب����ب �سدة الحريق الذي 

�سوه اأج�سادهم". 
واأك����د البي����ان وج����ود خل����ل واإهم����ال وتق�سي����ر 
ف����ي  والأم����ان  ال�سالم����ة  �س����روط  تطبي����ق  ف����ي 
الم�ست�سفى "وع����دم وجود منظوم����ة اإنذار مبكر 
ف����ي الم�ست�سف����ى لتحذي����ر واإ�سع����ار المواطني����ن 
بالحري����ق اأو الخط����ر"، م�سي����را اإل����ى اأن الحريق 
داخ����ل  اأوك�سجي����ن  قنين����ة  انفج����ار  ب�سب����ب  كان 
رده����ة اإنعا�ض الرئة، وطالب����ت المفو�سية باإحالة 

المق�سرين اإلى الق�ساء.
واأ�س����ارت اإل����ى اأن "معظ����م عملي����ة الإنق����اذ خالل 
المرافقي����ن  قب����ل  م����ن  تم����ت  للمر�س����ى  الحري����ق 
والأهالي، ول����م يتم ا�ستخ����دام م�ستلزمات اإطفاء 
الحري����ق الموج����ودة لع����دم النتب����اه لوجوده����ا 
من قب����ل المواطنين، وهو ما يوؤ�س����ر تقاع�سًا في 
اأداء الواجب����ات من قبل اإدارة الم�ست�سفى وفريق 
الدفاع المدني الذي و�س����ل بعد �ساعة من اندلع 

الحريق".
وطالب����ت المفو�سي����ة ال�سلط����ات، باإحال����ة كل من 
الإهم����ال  اأو  التق�سي����ر  اأو  التعم����د  علي����ه  يثب����ت 
ب�س����ورة مبا�س����رة اأو غي����ر مبا�سرة ف����ي وزارتي 

ال�سحة والداخلية اإلى الق�ساء.
و�س����ددت المفو�سية على �سرورة "ت�سكيل لجان 
رقابي����ة ذات م�ست����وى عاٍل م����ن المهني����ة لمراقبة 
والمحافظ����ات  بغ����داد  ف����ي  الم�ست�سفي����ات  عم����ل 
لي����اًل ونه����ارًا للحف����اظ عل����ى اأرواح المواطني����ن، 
ومراجع����ة تطبي����ق �سروط ال�سالم����ة والأمان في 

الموؤ�س�سات ال�سحية والطبية وم�ساريعها".

الكاظمي: احلكومة احلالية حكومة 
خدمات ول ت�شعى للتناف�ش النتخابي

اأعللادت حادثللة م�شت�شفللى ابللن الخطيب في بغللداد، الحديللث عن الواقللع ال�شحي في البلللد اإلى 
الواجهللة، فعلللى الرغم مللن التخ�شي�شات الماليللة الكبيرة التي تحظللى بهللا وزارة ال�شحة �شمن 
الموازنات المالية، اإال اأن الخوف وعدم الثقة ي�شيطر على �شكل العلقة بين المواطن والموؤ�ش�شات 

ال�شحية، ويعاظم الحاجة اإلى القطاع الخا�ش.



 ذي قار / ح�سني العامل

يف الوقت الذي حّددت فيه اإدارة حمافظة 
ذي ق���ار م���دة 72 �ش���اعة لإجراء الك�ش���ف 
املبك���ر  الإن���ذار  منظوم���ة  عل���ى  العاج���ل 
للحريق يف الدوائر احلكومية وامل�ش���ايف 
، ح���ّذرت مديرية الدفاع املدين من خماطر 
وحرائ���ق حمتمل���ة ق���د تواجه م�شت�ش���فى 
الرئي����س  امل�ش���فى  التعليم���ي  احل�ش���ن 
والوحي���د يف املحافظ���ة ، وع���زت ذلك اىل 
تق���ادم عم���ر امل�ش���فى املذكور وع�ش���وائية 
الت�ش���ليك الكهربائ���ي  وا�ش���تخدام م���واد 

قابلة لال�شتعال يف اأعمال الديكور.
وذك���ر بي���ان �شادر م���ن املكت���ب العالمي 
ملحاف���ظ ذي ق���ار تابعته امل���دى اأن " اإدارة 
املحافظ���ة وبناًء على توجيه���ات املحافظ 
الدكتور اأحمد اخلفاج���ي األزمت دوائرها 
باجناز الفح�س املبكر ملنظومات احلريق 
ح���وادث  اأي  لتجن���ب  �شاع���ة   72 خ���الل 
حماف���ظ    " اأن  اىل  م�ش���رًا  موؤ�شف���ة"، 
ذي ق���ار، التق���ى مدي���ر الدف���اع املدين يف 
املحافظ���ة وبحث معه البدء بحملة فح�س 

وقائية لإجراءات ال�شالمة املتبعة".
وياأتي هذا الإج���راء اإثر اندلع حريق يف 
م�شت�شفى اب���ن اخلطيب املخ�ش�س لعالج 
مر�ش���ى فايرو����س كورون���ا يف العا�شمة 
بغ���داد ي���وم ) 24 ني�ش���ان 2021 ( والذي 
اأدى اىل مقتل واإ�شابة نحو 200 �شخ�شًا 

من املر�شى وامل�شابن ، وذكرت التقارير 
الأولي���ة اأن احل���ادث ناج���م ع���ن انفج���ار 
اإ�شطوانة اأوك�شجن، مما اأدى اإىل اندلع 

احلريق.
يف  املحتمل���ة  احلري���ق  خماط���ر  وع���ن 
م�شايف حمافظة ذي ق���ار قال مدير الدفاع 
امل���دين يف ذي ق���ار العمي���د �ش���الح جبار 
اأب���و �شَه���ررِّ للم���دى اإن " خماط���ر احلريق 
املحتمل���ة يف م�شف���ى احل�ش���ن التعليم���ي 
بالنا�شري���ة ت�ش���ّكل 60 باملئ���ة وه���ذا م���ا 
ُي�شّكل م�ش���در قلق لنا ول�شيما اأن امل�شفى 
�شهد ثالث���ة حرائق �شابقة خ���الل الأعوام 
الع�ش���رة املن�شرمة "، مبين���ًا اأن " امل�شفى 
الذي يعود اإن�ش���اوؤه اىل ثمانينيات القرن 
املا�ش���ي يع���اين م���ن التق���ادم وع�شوائية 
ت�شلي���ك املنظومة الكهربائي���ة وا�شتخدام 
مواد قابلة لال�شتعال يف اأعمال الديكور".
واأو�ش���ح اأب���و �شَه���ررِّ اأن "امل�شف���ى رغ���م 
م���ا اأنف���ق علي���ه م���ن اأم���وال بع���د تعر�شه 
دون  زال  م���ا  لكن���ه  �شابق���ة  حلرائ���ق 
الأم���ان  حي���ث  م���ن  املطل���وب  امل�شت���وى 
وجتّن���ب خماط���ر احلرائ���ق"، منوهًا اىل 
اأن " الإنف���اق احلا�شل عل���ى امل�شفى اهتم 
باأعمال الديكور اأكرث من معاجلة امل�شاكل 
اجلوهري���ة الت���ي جتّنب امل�شف���ى خماطر 

احلريق". 
ق���د  التعليم���ي  احل�ش���ن  م�شف���ى  وكان 
تعر����س منذ ع���ام 2011 وحت���ى الآن اىل 

3 حرائق كب���رة  ، ت�شبب اأحدها مب�شرع 
واملمر�ش���ن  املر�ش���ى  م���ن  �شخ�ش���ًا   17
واملنت�شب���ن ناهي���ك ع���ن ت�شبب���ه باأ�شرار 

مادية كبرة.
اإخم���اد  منظوم���ة  جاهزي���ة  م���دى  وع���ن 
احلري���ق والنق���اذ يف امل�شف���ى ق���ال مدير 

منظوم���ات   " اإن  ق���ار  ذي  م���دين  دف���اع 
احلري���ق يف امل�شف���ى ق�ش���م منه���ا ل يعمل 
بحاج���ة اىل  املطلوب���ة وه���ي  بال�ش���ورة 
تعزي���ز ببكرات زجاجية وهوز ريل يكون 
جاه���زًا للخدم���ة وميك���ن ا�شتخدامه على 
وج���ه ال�شرع���ة من قب���ل منت�شب���ي امل�شفى 

لت���اليف امتداد احلريق حلن و�شول فرق 
الأطف���اء"، واأ�ش���اف " اأما �شل���م الطوارئ 
ومناف���ذ خ���روج املواطنن اأثن���اء حدوث 
احلري���ق فه���ي متوف���رة وتخ�ش���ع ملتابعة 

فرق الدفاع املدين ب�شورة دورية".
واو�ش���ح اأب���و �شَه���ررِّ اأن " مديرية الدفاع 

امل���دين تق���وم مبتابع���ة امل�شف���ى واإع���داد 
اخلل���ل  وتوؤ�ش���ر  حول���ه  دوري���ة  تقاري���ر 
وتطل���ب من الدائرة املعني���ة معاجلته لكن 
يبق���ى تقادم وتردي واق���ع البنى  التحتية 
يف امل�شفى ه���و اأ�شا�س امل�شكل���ة"، م�شددًا 
على " �شرورة التعجيل بتاليف اخللل من 
قب���ل اإدارة امل�شف���ى حتى ل تق���ع باملحذور 
املخاط���ر  ماآ�ش���ي  املحافظ���ة  ولُتجن���ب 

املحتملة".
امل�شف���ى  بافتت���اح  التعجي���ل  اىل  داعي���ًا 
الرتكي ليك���ون بدياًل ع���ن امل�شفى احلايل 

والوحيد يف املحافظة.     
وع���ن تقييمه لواقع ح���ال امل�شايف الأهلية 
قال مدير دفاع مدين ذي قار اإن " امل�شايف 
الأهلي���ة اأف�شل حاًل كونه���ا م�شاٍف حديثة 
تخ�ش���ع للرقاب���ة وتتوفر فيه���ا منظومات 
امل�شف���ى  خ���الف  عل���ى  ومطاف���ئ  حري���ق 

احلكومي ".  
وع���ن اإج���راءات مديري���ة الدف���اع امل���دين 
للح���د م���ن ظاه���رة ان���دلع احلرائ���ق يف 
الدوائ���ر احلكومي���ة ق���ال اأبو �شَه���ررِّ اإن " 
املديرية و�شم���ن خطتها لتاليف ومعاجلة 
تق���وم  احلكومي���ة  بالدوائ���ر  احلرائ���ق 
بتنظي���م 3 دورات تدريبي���ة �شنوي���ا لفرق 
م���ن املنت�شب���ن يف كل دائ���رة "، مبينا ان 
" ال���دورات ت�شم���ل دورات تدريبية على 
مب���ادئ ال�شالم���ة املهني���ة الت���ي تت�شم���ن 
كيفية ا�شتخدام مطافئ احلريق ومعاجلة 

احلرائ���ق وكيفي���ة تخزي���ن امل���واد وبذلك 
ُن�ش���كل من املتدرب���ن فريق حماي���ة ذاتية 

للدوائر املعنية ".
واأ�شار مدير الدفاع املدين  اىل اأن " دائرته 
ُتلزم الدوائر املعنية باأن يكون املنت�شبون 
املتدرب���ون �شمن م���الكات الدف���اع املدين 
يف الدائ���رة احلكومية وعدم تكليفهم باأي 
واج���ب اآخر يح���ول دون ت���اليف احلريق 
وال�شيط���رة عليه ح���ال وقوع���ه اأو العمل 
على ع���دم انت�ش���اره وحلن ح�ش���ور فرق 

الدفاع املدين املخت�شة".
وع���ن مع���دلت احلرائ���ق الت���ي �شهدته���ا 
حمافظة ذي قار خ���الل الأعوام املن�شرمة 
قال مدير دفاع مدين ذي قار اإن " حمافظة 
ذي قار �شجل���ت 1876 حريقًا عامًا 2016 
ع���ام   1325 اىل  الرق���م  ه���ذا  وانخف����س 
2020 وذلك من خ���الل ا�شتخدام اجلانب 
التوع���وي يف معاجلة خماطر احلرائق"، 
القي���ام  " دائرت���ه ب�ش���دد  اأن  منوه���ًا اىل 
بحمل���ة  لتوزي���ع مطاف���ئ حري���ق �شغرة 
خالل �شهر رم�شان وب�شورة جمانية على 
اأ�شحاب املركبات ل�شتخدامها عند اندلع 

احلريق".
واو�ش���ح اأبو �شَه���ررِّ اأن "متوي���ل احلملة 
جاء عرب التع���اون مع موؤ�ش�ش���ات القطاع 
اخلا�س وال�شركات الأهلية �شمن برنامج 
للتع���اون الجتماعي يف مواجهة املخاطر 

التي تواجه املجتمع".
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وزارة الداخلية 
مديرية اأمن الأفراد 

ق�سم اأمن الأفراد / ال�سرطة الحتادية 

م / اإح�ســار 
اىل املتهم الهارب / ن.ع حيدر وهد داخل دحام البولين 

ال�سكن: بغداد / تولد 1979 
اقتض��ى حضورك الى مديرية أمن األفراد – قس��م أمن 
األفراد – الش��رطة االحتادي��ة خالل )30( ي��وم من تاريخ 
نش��ره إذا كنت داخل الع��راق أو خارج��ه لإلجابة على 
اجلرمية املسندة اليك وفق املادة )5( من ق. ع. د وبعكسه 
س��وف تتخذ اإلجراءات القانونية ضدك وتطبق بحقك 

أحكام املادة )69( من ق.ع.د املتضمنة ما يلي:
1- احلكم عليك بالعقوبة املقررة جلرميتك.

2- إعط��اء املوظفني العموميني ح��ق مالحقتك والقاء 
القبض عليك أين ما وجدت.

3- الزام املواطنني باالخبار عن مكان اختفائك.
4- حجز أموالك املنقولة والغير منقولة. 

ر.م.ت 

اإعـــالن
بالنظ��ر لرفض املدع��و )أمير أبو 
يارا( وكيل السيد )عدي جبار عبد 
املرقمة  ال��دار  احلس��ن( صاحب 
4 زق��اق 44 محلة 611 باس��تالم 
ب��دل االيج��ار من كات��ب العدل 
الكرخ الصباحي.. وعليه توجب 

إشعاره باجلريدة الرسمية.. 
مع التقدير 

 امل�ستاأجر يا�سر خلف ح�سن 
�ساغل الدار حاليًا 

ــــاع الـــمـــدنـــي يـــحـــّذر مـــن تـــــردي واقـــــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة ــــدف ال

ذي قار تمهل �لم�سافي 72 �ساعة لفح�ص منظومة �لإنذ�ر �لمبكر

 بغداد / املدى

قب���ل �شهرين، ابتلع���ت "دينا" ع�شرين حب���ة اإجها�س 
ا�شرتتها من اإحدى ال�شيدلي���ات يف حمافظة الأنبار، 
اأم���اًل ب���اأن تنه���ي تلك احلب���ات حياته���ا، لك���ن والدتها 
اكت�شف���ت الأمر �شريعًا، بع���د اأن بداأت دينا )وهو ا�شم 

م�شتعار( بالنزف وفقدان الوعي.
اأُنق���ذت دينا، لكنها تقول اإنها "ل تزال تفكر بالنتحار 
بن الفرتة والأخرى"، على الرغم من اأنها تعرتف اأن 
حالته���ا حت�شنت كث���رًا بعد "الع���الج النف�شي" الذي 

تخ�شع له يف بغداد.
واأ�ش���اًل  الأنب���ار،  يف  نف�شي���ون  اأطب���اء  يوج���د  "ل 
الذه���اب اإىل الطبي���ب النف�ش���ي و�شم���ة ع���ار كب���رة 

�شتجعل حياتي اأكرث تعقيدا"، تقول دينا،.
الطبي���ب �شّخ�س اإ�شابة دين���ا بالكتئاب احلاد، وهي 
تتلق���ى العالج ب�شكل م�شتمر م���ع ح�شورها جلل�شات 
اأ�شبوعي���ة. "الطبي���ب ق���ال يل اإن ما اأ�شع���ر به لي�س 
�شخيف���ًا"، تقول دينا واأن "امل�شاع���ر التي ي�شخر منها 
كل م���ن ي�شمعه���ا هي �شائع���ة بن الكثر م���ن ال�شباب 
حالي���ًا، وت���وؤدي بالكثر منه���م اإىل التفكر بالنتحار 
اأو الإق���دام عليه". ويف املدر�شة، ل متتلك دينا الكثر 
م���ن ال�شديقات: "يتحدث���ون باملاكي���اج وامل�شل�شالت 
وق�ش����س احل���ب، اأنا ل اأح�س باأي م���ن هذه الأمور"، 
م�شيف���ة "اأح���ب اأن يتكل���م اجلمي���ع ع���ن امل���وت، فهو 

احلقيقة الأوىل والأهم".
ورف����س طبي���ب دين���ا احلديث، لكن���ه ق���ال اإن "غطاء 
امل�شاع���ر �ش���واء كان غ�شب���ًا عل���ى الأه���ل اأو جترب���ة 
عاطفية فا�شلة غر مهم كثرًا، لأن الكتئاب يحول اأي 

�شيء مهما كان �شغ���رًا اإىل �شبب معقول للتفكر يف 
النتحار".

وتق���ول دينا اإنها "غر �شعي���دة، ل ت�شحك، ول تنام، 
ول ت���اأكل جي���دًا، كم���ا اإن وزنه���ا يوؤرقه���ا لأنها تخاف 
ال�شمن���ة". ويف احلقيق���ة يبلغ وزن دين���ا، وهي فتاة 
جميلة للغاية، 55 كيلوغرامًا وطولها 170 �شنتمرتًا، 
اأي اأنه���ا بعيدة متامًا ع���ن ال�شمنة لكنه���ا توؤكد "اأكره 

�شكلي جدًا".
وموؤخ���رًا، ازداد ت�شجيل حالت النتحار يف العراق، 
ومعظم تلك احلالت هم من ال�شباب اأقل من 27 �شنة، 

ومعظمها من الفتيات.
حمم���د  العراق���ي،  الجتماع���ي  الباح���ث  ويق���ول 
600 حال���ة  "الع���راق �شج���ل نح���و  ال�شميدع���ي، اإن 
انتح���ار يف 2019، نح���و ثمان���ن باملئ���ة منه���ا م���ن 

الفتيات.
وبح�ش���ب اأرقام منظمة ال�شح���ة العاملية فاإن "1112 
�شخ�ش���ًا حاول���وا النتح���ار ومت اإنقاذه���م يف الع���ام 
2019. ويق���ول ال�شميدع���ي اإن الع���ام 2020 �شه���د 
تناق�ش���ًا يف ح���الت النتح���ار اإىل 375 حال���ة لك���ن 
"الرق���م مازال مرتفعًا، وهن���اك يف الأقل �شعف هذا 
الع���دد من املحاولت التي مل ُيبل���غ عنها الأهل ب�شبب 

القيود الجتماعية".
وبح�شب ال�شميدعي ف���اإن "الكتئاب ال�شديد هو اأحد 
العالم���ات التي قد تنذر بوجود رغبات انتحارية لدى 

ال�شخ�س، وعلى ذويه النتباه اإليها".
لك���ن ال�شميدعي يقول اإن الكتئاب "لي�س بال�شرورة 
مرتب���ط بالنتح���ار، فالغالبية العظمى م���ن امل�شابن 

بالكتئاب ل ميوتون بالنتحار".

�لنتحار  حالت  مرتفعة"..  ماز�لت  "لكنها 
تر�جعت �إلى �لن�سف في 2020 



 ح�سين جبار 
نظام سبورت

يزخ���ر امل���وروث الإن�ص���اين لل�صع���وب بق�ص����ص املخلوقات 
الأ�صطوري���ة، والت���ي حمل���ت م�صّمي���ات غريبة م���ث���ل )كابا( 
يف امل���وروث الياباين، و)غرفني( الذي ُع���رف يف الأ�صاطري 
اليوناني���ة القدمي���ة، وكذلك حتّدثت عنه كتاب���ات بالد فار�ص 
القدمي���ة وم�ص���ر، وهو ن�ص���ر اأ�صطوري له ج�ص���م اأ�صد ُيعتقد 
ْحر، اأم���ا يف موروثن���ا ال�صعبي  اأن���ه يحمي م���ن ال�ص���ّر وال�صِ
القري���ب فقد كانت )ال�صعلوة اأو ال�صعلو( اأكرث و�صائل الُرعب 
لدى الأّمهات ملنع اأولدُه���ّن من اخلروج اأو حّثهم على النوم 

املبّكر.
ومي�ص���زوي Michezoi لي�ص ا�صم كائ���ن اأ�صطوري اأو بطل 
لرواي���ات وِق�ص����ص اخلي���ال العلمي، ب���ل هو برنام���ج تبّنته 
الأُمم املُتح���دة يخ����صُّ البيئ���ة والريا�صة، حي���ث ُعِقد موؤمتر 
دويل ح���ول البيئ���ة والريا�صة يف مدينة تورين���و الإيطالية 
ع���ام 2003، ثم اأعقبُه موؤمتر بكني ع���ام 2008 وموؤمتر قطر 
عام 2011 الذي ح�صره ممثلو 80 جلنة اأوملبية، اإ�صافة اىل 
البلجيكي جاك روغ رئي�ص الأوملبية الدولية، وحظي باإ�صادة 

من الأمني العام لالأمم املتحدة يف حينها بان كي مون.
وبداي���ات ه���ذا الربنام���ج كان���ت يف دورة ميون���خ الوملبية 
ع���ام 1972 ح���ني و�صلت الف���رق الريا�صي���ة امل�صاركة حاملة 
�صج���ريات من بالدها زرعت يف املتن���ّزه الأوملبي بالقرب من 
املدين���ة الريا�صي���ة،. وبرغ���م اعتبارها جمّرد اإ�ص���ارة رمزية 
ب�صيط���ة اأو مب���ادرة ثقافي���ة، فقد كان���ت بداي���ة التوّجه نحو 
الهتمام بالبيئة ليتحّول مو�صوع البيئة وحمايتها فيما بعد 
اإىل ُبع���د ثالث للفكر الأوملب���ي، وتتبّنى الحتادات الريا�صية 
�صم���ن لوائحها معايري و�صوابط بيئي���ة �صارمة على الدول 
الت���ي تقّدم ملّفاتها لت�صييف اأي بطول���ة اأوملبية اأو مناف�صات 

كروية اأو غريها.
ويف الع���ام 1995 اتخذت اللجن���ة الأوملبية الدولية خطوات 
ج���ادة لتحقي���ق العتب���ارات البيئي���ة يف دوراته���ا فوّقَع���ْت 
اتفاقي���ة تع���اون و�صراكة م���ع برنامج الأمم املتح���دة للبيئة، 
�ص���ة لالهتمام باجلانب  وقام���ت بت�صكيل جلنة دولية متخ�صّ
البيئ���ي يف الريا�صة، وتبداأ اللجن���ة الأوملبية الدولية بتبّني 
معايري و�صروط بيئية دقيقة على الدول الراغبة يف ت�صييف 
الألعاب الأوملبية، ومنها تقدمي معلومات عن الإدارة البيئية 
للم���وارد الطبيعي���ة يف البل���د وتق���دمي تعّه���دات ب���اأن جميع 
اأعم���ال البناء التي �صتقام مبهّمة الإعداد للدورة لن تتعار�ص 
م���ع الت�صريع���ات والأنظمة البيئي���ة عل���ى امل�صتويني املحلي 

والعاملي.
وبعده���ا كان الحت���اد ال���دويل لك���رة الق���دم اأول املبادري���ن 
لو�ص���ع هذه املعايري البيئي���ة �صمن �صروطه على الدول التي 
تق���ّدم ملف���ات الت�صييف حي���ث ي�صرتط اأن ترفق م���ع ملفاتها 
بيان���ات بيئية عن املُ���دن امل�صت�صيفة وت�صل دقة هذه املعايري 
و�صرامته���ا للحّد الذي يطلب فيه تقدمي تقييم مف�صل جلودة 
اله���واء عل���ى م���دار اخلم����ص �صنوات الت���ي ت�صب���ق احلدث، 
اإ�صافة اىل جودة ونق���اوة املياه �صمن �صبكات املياه العامة، 
كذلك �صرتاتيجية حماية البيئ���ة وخّطة الإدارة البيئية للبلد 

امل�صت�صيف ولي�ص املدينة امل�صت�صيفة للحدث فقط.
وم���ع الأخبار املُطمِئنة عن ح�ص���م مو�صوع ت�صييف الب�صرة 
احلبيبة خلليجي 25، نطمح اإىل اأن تكون اللجان العاملة على 
التهيئة والإعداد لت�صييف البطولة �صاملة وُمدِركة لالهتمام 
ال���دويل بق�صاي���ا البيئة والربام���ج الدولية املعتم���دة للبيئة 
والريا�صي���ة، لتكون مبثابة بداية ر�صين���ة ل�صتثمار �صعبية 
الريا�ص���ة �صم���ن برنامج وطني عراق���ي للبيئ���ة والريا�صة، 
ي�صهم يف التوعي���ة والتثقيف مبفاهيم قد جندها غريبة على 
ر اعتمدها وطّبقها، بل  و�صطنا الريا�صي، لكن العامل املتح�صّ
اأن اأغل���ب الهيئات الريا�صية القريبة مّنا يف حميطنا العربي 
و�صعتها �صمن هيكلها التنظيمي اإبتداء من اللجان الأوملبية 
الوطني���ة اخلليجية التي و�صعت �صمن جلانها العاملة جلنة 
للبيئة والريا�صة، وكذلك مرجعيتنا الأوملبية القارية املتمثلة 
باملجل����ص الأوملبي الأ�صيوي ال���ذي يوجد اأي�صًا �صمن جلانه 

العاملة اخلم�صة ع�صر جلنة للبيئة والريا�صة.
 وعلى ذكر ه���ذا املجل�ص، اأمتنى وبعد اأن اأفرزت النتخابات 
بق���اء رع���د حمودي يف من�صب���ه، اأمتنى اأن ينتب���ه اىل متثيل 
الع���راق يف الهيئ���ات الريا�صي���ة الدولي���ة بحجم���ه وعمق���ه 
الإن�ص���اين وموروث���ه التاريخ���ي وم���ا ميلك���ُه م���ن اإمكان���ات 
وخربات، فمن الإجح���اف اأن يتواجد ع�صوان عراقيان فقط 
م���ن جمموع 197 ع�ص���وًا ورئي�صًا ميثل���ون اللجان الأوملبية 

الوطنية للدول الآ�صيوية.

مي�صزوي وخليجي الب�صرة 

وبدايات هذا البرنامج كانت في دورة 
ميونخ االولمبية عام 1972 حين 

و�سلت الفرق الريا�سية الم�ساركة 
حاملة �سجيرات من بالدها زرعت في 

المتنّزه االأولمبي بالقرب من المدينة 
الريا�سية،. وبرغم اعتبارها مجّرد 

اإ�سارة رمزية ب�سيطة اأو مبادرة ثقافية

بالتدبير! يخل  لن  الحكومة  وتغيير  للتاأهيل..  تحفيز  البديل  والكويت  الماأ�ساة..  نافذة  ُيغلق  حمد   
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ح�صم���ت اجلمعي���ة العمومية لحت���اد كاأ�ص 
اخللي���ج العرب���ي لك���رة الق���دم اأم���ر تنظيم 
خليج���ي 25 مبن���ح مدين���ة الب�ص���رة الثقة 
اجلمعي���ة  اأع�ص���اء  اإجم���اع  ع���رب  الكب���رية 
ممثلة بروؤ�صاء الحتادات اخلليجية ال�صتة 
يف  وذل���ك  واليم���ن،  الع���راق  اىل  اإ�صاف���ة 
اجتم���اع العا�صم���ة القطري���ة الدوحة الذي 
ُعق���د بال�صاع���ة التا�صع���ة والن�ص���ف م�ص���اء 
اأول اأم����ص الأثن���ني ال�صاد����ص والع�صري���ن 
م���ن ني�ص���ان 2021، ع���رب )تقني���ة الفيديو( 
برئا�ص���ة القط���ري حمد ب���ن خليف���ة رئي�ص 

الحتاد.
وح�ص���ر اجتم���اع العمومي���ة لحت���اد كاأ�ص 
اخلليج العربي لكرة القدم، حمد بن خليفة 
رئي�ص الحتاد، واإي���اد بنيان رئي�ص الهيئة 
التطبيعي���ة لالحت���اد العراقي لك���رة القدم، 
واأحم���د اليو�ص���ف ال�صب���اح رئي�ص الحتاد 
الكويت���ي لك���رة الق���دم، ورا�ص���د النعيم���ي 
رئي����ص الحت���اد الإمارات���ي لك���رة الق���دم، 
وعلي بن خليفة رئي����ص الحتاد البحريني 
لكرة القدم، و�صامل الوهيبي رئي�ص الحتاد 
الُعماين لكرة القدم، ويا�صر امل�صحل رئي�ص 
الحت���اد ال�صع���ودي لك���رة الق���دم، و�صعود 
املهن���دي نائ���ب رئي����ص الحت���اد القط���ري 
لك���رة القدم، وح�صن با�صنف���ر النائب الأول 
لرئي�ص الحتاد اليمني لكرة القدم وجا�صم 
الرميح���ي اأم���ني عام احت���اد كاأ����ص اخلليج 

العربي.

دعم قطري مطلق
م���ا اأ�صب���ه الي���وم بالبارح���ة.. لعب���ت قط���ر 
دورًا اأ�صا�صي���ًا ع���رب جمي���ع مراح���ل ترّق���ب 
الب�ص���رة املوافقة اخلليجية عل���ى تنظيمها 
البطول���ة 25، ع���رب تقدميها الدع���م املُطلق، 
حيث �صّيفت الدوح���ة اأجتماعًا مماثاًل يوم 
الأربع���اء ال�صاب���ع والع�صرين م���ن ت�صرين 
الث���اين ع���ام 2019 اأجمع���ت في���ه اجلمعية 
عل���ى  اخللي���ج  كاأ����ص  لحت���اد  العمومي���ة 
ت�صيي���ف الب�ص���رة الن�صخ���ة 25 بح�ص���ور 
ممثل الع���راق عبداخلالق م�صع���ود، رئي�ص 
احت���اد الك���رة امل�صتقي���ل - املفرت����ص ع���دم 
تنا�ص���ي دوره يف ان�صاج املوافقة الأوىل - 
ومنذ ذلك الجتم���اع الذي حّدد موعد اإقامة 
البطول���ة يف كان���ون الأول 2021 مل تتخّل 
قطر عن اإبداء امل�صان���دة، بل وقّدمت تنازًل 
ر�صمي���ًا ع���ن ت�صييف الن�صخ���ة ذاتها، وذلك 
بخط���اب �صادر ع���ن احتادها الك���روي يوم 
الأثنني التا�ص���ع والع�صرين من اآذار 2021 
راأت فيه اأن الب�صرة ت�صتحق �صرف التنظيم 

لتنف���رد ب���ه دون مناف�صة مدين���ة اأخرى، ثم 
جاءت كلمة رئي����ص الحتاد حمد بن خليفة 
اأم����ص الأول الأثن���ني لتت���ّوج موق���ف بالده 
امل�ص���ّرف اأزاء ا�صتحق���اق الب�ص���رة، بكلم���ة 
ُمهمة رمبا كانت �صتخفف من �صدمة القرار 
فيم���ا ل���و مل ي���اأِت مل�صلح���ة الع���راق، وجاء 
فيه���ا )كنت اأمتن���ى وجود الأ�صق���اء اأع�صاء 
اجلمعي���ة العمومية يف الدوح���ة لنظهر كم 
نحن متحدون ومتكاتف���ون من اأجل اإتاحة 
يف  والأخ���وة  ال�صقي���ق  للع���راق  الفر�ص���ة 
الحتاد العراق���ي ل�صت�صاف���ة بطولة كاأ�ص 
اخللي���ج القادم���ة يف الب�ص���رة، لعلمن���ا مبا 
متثله ه���ذه ال�صت�صافة للجماهري العراقية 
وللريا�صيني العراقيني م���ن اأهمية، يف بلد 
�صقيق عانى الكث���ري من املاآ�صي واحلروب، 
وقد تكون هذه ال�صت�صافة نافذة من نوافذ 
الأم���ل عندما ي���رى اأ�صقاوؤن���ا العراقيون اأن 
اخلليج يذهب اإليهم، ويحت�صنهم يف عر�ص 

كروي هو الأكرث اأهمية يف منطقتنا(.

لجنة موؤ�س�سات
بع�ص املراقبني لق���راري الحتاد اخلليجي 
 ،2021 وني�ص���ان   2019 الث���اين  ت�صري���ن 
اأع���ادوا التذكري بق���رارات �صابق���ة لالحتاد 
نف�ص���ه ا�صتبعدت فيها الب�ص���رة قبل الأمتار 
الأخرية من املناف�صة ب�صبب ظروف خمتلفة 
عا�صه���ا العراق منذ ع���ام 2013 حتى يومنا 
هذا، وطالب���وا م�صوؤويل تنظيم خليجي25 
ب�ص���رورة ت�صمية جلنة علي���ا تتعّهد بتدبري 

فيه���ا  وت�صّم���ى  البطول���ة،  احتياج���ات  كل 
املوؤ�ص�ص���ات )ل ال�صخو�ص( لتك���ون ُملزمة 
اأم���ام الدول���ة بع���دم الأخ���الل يف تعّهده���ا، 
النتخابي���ة  املتغ���رّيات  �ص���وء  يف  وذل���ك 
املتوقع���ة، خا�صة لحت���اد كرة الق���دم الذي 
�صَينتِخ���ب جمل�صه التنفي���ذي اجلديد نهاية 
�صهر حزيران الق���ادم، كي تتوا�صل اأعمالها 
لياًل ونهارًا وفقًا لربنامج حُمّدد يلقى الدعم 
م���ن احلكوم���ة احلالي���ة اأو م���ن تخلفها يف 
حالة تغيريها ما بعد النتخابات الربملانية 

يف العا�صر من ت�صرين الأول املقبل. 

ت�سطيب النواق�ص
ب���ات على م�صوؤويل ملف تنظيم خليجي25 
الإ�صراع يف خط���وات ت�صطيب ما تبقى من 
نواق����ص يف املدين���ة الريا�صي���ة والفنادق 
واملالعب، وتهيئة خدم���ات النقل وال�صّحة 

وحت�صي���د  الأمني���ة،  الإج���راءات  وتعزي���ز 
مدرو����ص،  بتواف���ق  واجلمه���ور  الإع���الم 
لتف���ادي كل م���ا مت تدوين���ه يف تقرير فريق 
التفتي����ص التاب���ع لالحتاد اخلليج���ي اأثناء 
جتوال���ه يف املدينة مطل���ع ني�صان اجلاري، 
و�ُصلِّ���م اىل املُحافظ اأ�صعد العيداين لغر�ص 
متابعته وجتهيز البطول���ة بكل م�صتلزمات 
اإجناحه���ا، و�صتكون للفريق زيارات اأخرى 
اأكرث اأهمية لتثبيت درج���ة الإقناع النهائية 
اأو التو�صي���ة ب�صح���ب املل���ف م���ن الب�صرة 
ومن���ح الكويت ثق���ة التنظيم كدول���ة بديلة 
بعدما تقّدم رئي�ص احتادها اأحمد اليو�صف 
هام����ص  عل���ى  ال�صياف���ة  بطل���ب  ال�صب���اح 
اجتم���اع العمومي���ة ال�صتثنائ���ي، وهذا ما 
ي���راه البع����ص حتفيزًا بحد ذات���ه للمالكات 
دون  البطول���ة  من�ص���اآت  لتاأهي���ل  املنظم���ة 

تقاع�ص.

تفاوؤل.. وتثمين
الريا�صي���ة  ال�صخ�صي���ات  بع����ص  اأعرب���ت 
املحلي���ة ع���ن تفاوؤله���ا باإمكاني���ة ا�صتثم���ار 
مدين���ة الب�ص���رة الق���رار اخلليج���ي لتوؤك���د 
ا�صتحقاقها الفعلي على الأر�ص، ولي�ص عرب 
اخلطاب���ات والوثائ���ق، وثّمن���ت جهود من 
�صعى ل�صتح�ص���ال الق���رار اليجابي، اآملة 
موا�صل���ة التح���ّدي حتى انط���الق البطولة 
التي �صُيحدد موعدها لحقًا ملنح املنتخبات 
امل�صارك���ة فر�ص���ة ال�صتع���داد الأمث���ل بع���د 

نهاية بطولة كاأ�ص العرب 2021.
جلنة ال�صباب والريا�صة يف جمل�ص النواب 
راأت ع���رب بي���ان "اأن التع���اون امل�صرتك بني 
الأط���راف احلكومي���ة واجله���ات ال�صان���دة 
له���ا �ص���واء و�صائ���ل الإع���الم اأم اجلماه���ري 
الربا�صي���ة وال�صخ�صي���ات الفاعلة، �صي�صع 
اجلميع اأم���ام م�صوؤولي���ة ال�صتع���داد التام 
ال�صروري���ة  امل�صتلزم���ات  كاف���ة  لتوف���ري 

لجناح البطولة".
واأكد رئي����ص اللجنة الأوملبية الوطنية رعد 
حمودي يف ت�صريح ملكتب اإعالم الأوملبية، 
اأن���ه ترّق���ب، من���ذ �صن���ني طويل���ة، اأن ين���ال 
الع���راق �صرف تنظيم بطول���ة كاأ�ص اخلليج 
بعد الن�صخة اخلام�صة يف بغداد عام 1979 
التي ت���ّوج بلقبها منتخبن���ا الوطني بقيادة 
�صي���خ املدرب���ني الراحل عموباب���ا، و�صاءت 
الع���راق  ا�صتحق���اق  يوؤّج���ل  اأن  الظ���روف 
اأربع م���ّرات لع���دم اجناز �ص���روط التنظيم 
املُعتمدة من الحتاد اخلليجي، حتى تكللت 
جهود الكابنت عدنان درجال بح�صم املوقف 

ل�صالح العراق.
فيما ثّمن جا�ص���م الرميحي اأمني عام احتاد 
كاأ�ص اخلليج العربي دع���م ال�صقاء للعراق 
بالجم���اع لتنظي���م خليج���ي 25 م���ا يوؤك���د 
�ص���دق النواي���ا ووح���دة املوق���ف جلمي���ع 
ال�صق���اء اأم���اًل اأن يك���ون ا�صتع���داد الحتاد 
اأج���ل  م���ن  مت�صاع���دة  بوت���رية  العراق���ي 
التجهي���ز للعر����ص اخلليج���ي املرتقب وهو 

يقام يف ربوع الب�صرة العزيزة.
ح���ازم  الك���روي،  التحكي���م  رائ���د  وق���ّدم 
ال�صيخلي، عرب ات�صال هاتفي من ال�صويد، 
�صكره ل���كل من اأ�صهم و�صع���ى لإ�صدار قرار 
ال�صت�صاف���ة لتظهر ب�صرتن���ا باأبهى �صورة 
واأجم���ل لوح���ة، يفتخ���ر به���ا العراقي���ون، 
واليم���ن  اخللي���ج  يف  الأ�صق���اء  وُي�صتقب���ل 
باأجمل عبارات الرتح���اب، وتنظم البطولة 
باأعل���ى الإمكانات لتكون م���ن اأميز بطولت 
اخللي���ج، ل�صيما اأن اأبن���اء الب�صرة م�صهود 
لهم بالطيبة والكرم واملحبة جلميع الإخوة 

العرب، وُهم �صّر جناحها بكل تاأكيد.

خليجي 25 عراقي بالجماع.. والتفتي�ش يراقب التجهيز والأقناع

رحلة ناجحة لعماد عودة مع كرة نفط الب�صرة
 بغداد / حيدر مدلول

وا�ص���ل امل���درب ال�ص���اب عم���اد ع���ودة رحلت���ه 
الناجح���ة مع فريق نف���ط الب�صرة لك���رة القدم 
ع�ص���ر يف  احل���ادي  املرك���ز  اىل  ق���اده  عندم���ا 
الرتتيب مع ختام اجلول���ة الثامنة والع�صرين 
م���ن املو�ص���م احل���ايل بر�صي���د 34 نقط���ة، اإثر 
متّكن���ه من التغّلب بنتيجة )2-1( على م�صيفه 
فري���ق زاخ���و لك���رة الق���دم يف املواجه���ة التي 
اأقيم���ت عل���ى ملعب زاخ���و ال���دويل مبحافظة 

دهوك يف اإقليم كرد�صتان.
وت�صّل���م عماد ع���ودة رئا�ص���ة امل���الك التدريبي 
للفري���ق الأول لك���رة الق���دم اعتب���ارًا م���ن يوم 
احل���ادي والثالث���ني م���ن �صه���ر كان���ون الثاين 
املا�ص���ي، بعد اتفاقه مع جمل����ص اإدارة النادي 
ليك���ون بدي���اًل لزميله عم���ار ح�صني ال���ذي قّدم 
ا�صتقالته وغ���ادر اىل العا�صمة بغ���داد ليتوىّل 

فري���ق  لك���رة قي���ادة  احل���دود 
 ، م لق���د حي���ث ا

يف  ني���ل جن���ح 
النت�صار 

الأول عل���ى م�صيف���ه فري���ق اأربيل لك���رة القدم 
به���دف نظيف �صم���ن اجلولة ال�صابع���ة ع�صرة 
اأح���رزه املهاج���م با�صم علي ح�ص���ن على ملعب 
فران�صو حري���ري يوم الرابع م���ن �صهر �صباط 
املا�ص���ي، قب���ل اأن ي�صق���ط عل���ى اأر�ص���ه اأم���ام 
فري���ق ال�صرطة به���دف �صمن اجلول���ة الثامنة 
ع�ص���رة ج���اء م���ن ركل���ة ج���زاء نفذه���ا اأجم���د 

فر����ص عط���وان كاظم، كما جنح  يف 
الإيجاب���ي  عل���ى التع���ادل 
النف���ط  فري���ق  عل���ى غرمي���ه 
�صم���ن  التاج���ي  ملع���ب 

ع�صرة،  التا�صع���ة  اجلولة 
وخط���ف نقط���ة ثمينة من 

فري���ق الطلبة �صم���ن اجلولة 
الع�صرين، قب���ل اأن يتلقى هزمية 
الق���وة  فري���ق  م���ن  ب�صعوب���ة 

اجلوية املت�ص���ّدر بنتيجة )2-
3( على ملعب ال�صعب الدويل 

احلادي���ة  اجلول���ة  �صم���ن 
والع�صرين.

وع���ادت كتيبة عودة 

اىل �صّك���ة النت�ص���ارات من جدي���د يف اجلولة 
الثاني���ة والع�صرين من خ���الل جتاوزها فريق 
احلدود بنتيج���ة )3-2( وتعادل���ت مّرة اأخرى 
يف ث���الث مباري���ات مع فرق الكهرب���اء وامليناء 
وال�صناعات الكهربائية �صمن اجلولت الثالثة 
والع�صري���ن والرابع���ة والع�صري���ن واخلام�صة 
والع�صري���ن، قب���ل اأن تتمّك���ن م���ن التاأه���ل اىل 
ال���دور رب���ع النهائي م���ن بطولة كاأ����ص العراق 
اإث���ر الف���وز عل���ى فري���ق القا�صم به���دف نظيف 
�صمن ال���دور ثمن النهائي لكنه���ا تعّر�صت اىل 
الهزمي���ة اأمام فريق ال���زوراء بنتيج���ة )2-0( 

�صمن اجلولة ال�صاد�صة والع�صرين.
ووا�ص���ل ع���ودة نتائج���ه اجلي���دة فق���د جن���ح 
الفريق يف اإيقاع اخل�صارة بفريقي اأمانة بغداد 
وزاخ���و �صمن اجلولتني ال�صابع���ة والع�صرين 
والثامنة والع�صرين، واقرتب كثريًا من دخول 
قائم���ة الف���رق الع�ص���رة الكبرية ويحت���اج اىل 
ثالث نقاط م���ن اللقاء الذي �صيجمعه مع فريق 
القا�صم على ملع���ب الفيحاء باملدينة الريا�صية 

يف ال�صاعة العا�صرة م�صاء غد اخلمي�ص.

 بغداد / املدى

يواج���ه فري���ق باري�ص �ص���ان جريمان 
الفرن�ص���ي لك���رة الق���دم و�صيف حامل 
دوري  م���ن  الأخ���رية  الن�صخ���ة  لق���ب 
اأبط���ال اأوروبا لكرة الق���دم يف ال�صاعة 
العا�صرة م�صاء الي���وم الأربعاء �صيفه 
�صيت���ي  مان�ص�ص���رت  فري���ق  الثقي���ل 
الإنكلي���زي لكرة الق���دم يف قمة قوية 
كروي���ة على ملع���ب حديق���ة الأمراء 
بالعا�صم���ة الفرن�صي���ة باري����ص يف 
ختام مناف�صات جول���ة الذهاب من 
الدور ن�ص���ف النهائي لبطولة يف 

املو�صم احلايل.

نافا����ص  كيل���ور  املرم���ى  حار����ص  ويتطّل���ع 
وزم���الوؤه يف فريق باري�ص �صان جريمان اىل 
اخل���روج بانت�ص���ار جدي���د يقّربهم كث���ريًا من 
بلوغ املباراة النهائي���ة لدوري اأبطال اأوروبا 
للع���ام الث���اين عل���ى الت���وايل اأم���اًل يف ني���ل 
لق���ب الأول حتت قي���ادة امل���درب الأرجنتيني 
ماوري�صيو بوكيتين���و، وخا�صة اأنه ا�صتطاع 
الإطاحة بفريق باي���رن ميونيخ الأملاين لكرة 
الق���دم حامل اللق���ب من مناف�ص���ات الدور ربع 
النهائ���ي برغم اأن مناف�ص���ه �صيكون �صر�صًا يف 
ظ���ّل اقرتابه من نيل لقب ال���دوري الإنكليزي 
املمت���از لك���رة الق���دم باملو�ص���م 2021-2020 
حيث �صيلعب جنومه بهدف اخلروج بنتيجة 
اإيجابي���ة تعطيهم الأمل يف جول���ة الإياب من 

ال���دور ن�ص���ف النهائ���ي الت���ي �صتج���ري يوم 
الرابع من �صهر اأيار املقبل على ملعب الحتاد 
ك�صبه���ا  يف  الإنكليزي���ة  مان�ص�ص���رت  مبدين���ة 
ل�صاحلهم باإنتظار و�صع قدم لهم يوم التا�صع 
والع�صري���ن م���ن ال�صه���ر ذات���ه ال���ذي �صيكون 
موعدًا للنهائي يف مدينة ا�صطنبول الرتكية.

و�صيق���ود احلك���م ال���دويل الأمل���اين فيليك����ص 
بريت����ص املب���اراة بع���د تعيينه م���ن قبل جلنة 
احل���كام يف الحت���اد الأوروب���ي لك���رة القدم 
وي�صاع���ده م���ارك بور�ص����ص حكم���ًا م�صاع���دًا 
اأوًل، و�صتيف���ان لوب���ب حكمًا م�صاع���دًا ثانيًا، 
وداني���ل �صايبريت حكمًا رابع���ًا، فيما �صيكون 
ماركو فرايتز حكمًا للفار وبا�صتيان دانكريت 

م�صاعدًا للفار. 

�صان جيرمان يتطلع لقهر مان�ص�صتر 
 بغداد / املدى�صيتي في قمة الأمراء 

قّرر احت���اد كرة ال�صلة تاأجي���ل لقاء فريقي 
مناف�ص���ات  �صم���ن  وال�صرط���ة  الكهرب���اء 
اجلول���ة الثانية م���ن دوري ال�صل���ة املمتاز 
للمو�صم احلايل عل���ى قاعة ال�صعب املغلقة 
لالألعاب الريا�صية يف العا�صمة بغداد اىل 

اإ�صعار اآخ���ر، وذلك ب�صب���ب اإ�صابة مدربي 
اجلدي���دة  بال�صالل���ة  الكهرب���اء  واإداري���ي 
م���ن فايرو����ص كورون���ا )كوفي���د19-( اإثر 
الفحو�ص���ات الطبية الت���ي خ�صعوا اليها، 
واأثبت���ت وج���ود عّينة اإيجابي���ة لديهم مّما 
تطّل���ب خ�صوعه���م اىل احلج���ر ال�صّح���ي 
تنفيذًا للربوتوكول الطّب���ي ال�صامل الذي 

و�صعت���ه وزارة ال�صب���اب والريا�صة حتى 
اكت�صابهم ال�صفاء التام.

وتعترب ه���ذه املب���اراة الثاني���ة التي يقوم 
احت���اد ك���رة ال�صل���ة بتاأجيله���ا اىل اإ�صع���ار 
اآخ���ر بع���د املب���اراة الأوىل الت���ي كان م���ن 
املوؤّم���ل اإجراوؤه���ا ب���ني فريق���ي الأعظمية 
واخلطوط اجلوية ي���وم التا�صع ع�صر من 
�صه���ر ني�ص���ان اجل���اري على قاع���ة ال�صعب 
املغلق���ة لالألع���اب الريا�صية وذل���ك لإ�صابة 
جمموع���ة من لعب���ي الأخ���ري بالفايرو�ص 
الوبائ���ي، فيما �صيلعب فريق نفط الب�صرة 
على قاع���ة الأوملبية يف حمافظ���ة الب�صرة 
بال�صاع���ة الثالثة ع�صر الي���وم الأربعاء مع 
فريق احللة يف تطّلع جديد لالأول لتحقيق 
النت�ص���ار ال�صاد�ص على التوايل، من اأجل 
الظف���ر باملرك���ز الراب���ع يف الرتتيب خلف 

فرق النفط واحل�صد ال�صعبي وال�صرطة.

كورونا املتحّور يوؤّجل لقاء �صلة ال�صرطة والكهرباء



اأف�ضى انهيار دول المنظومة 
اال�ضتراكية الى كثرة من 

الم�ضاعب البرنامجية 
لكفاح الي�ضار اال�ضتراكي 

منها)اأ( غياب المركز الدولي 
الم�ضاند لحركة الكفاح 

الوطني -الديمقراطي )ب(
غياب الروؤية ال�ضيا�ضية - 
الفكرية المعتمدة لبناء 
دولة الطراز اال�ضتراكي 

في مرحلة العولمة 
الراأ�ضمالية)ج( �ضيادة قوانين 

التطور الراأ�ضمالي المت�ضمة 
بالتبعية والتهمي�ش ونموها 

في العالقات الدولية)د( 
تراجع مبداأ الت�ضامن االأممي 

بعد تفكك منظومة الدول 
اال�ضتراكية. 

 -

�أو�ضاعًا  �أنتجت  �ليها  �مل�ضار  �لتغري�ت 
روؤية  تتطلب  جديدة  �ضيا�ضية   - فكرية 
بناء  �ىل  هادفة  دميقر�طية   – وطنية 

دولة �لعد�لة �الجتماعية.
�لي�ضار  قيادة  فان  لذلك  وطبقًا   
�لعد�لة  دولة  لبناء  �لدميقر�طي 
عن  تاريخيًا  بدياًل  ت�ضكل  �الجتماعية 
مرحلة  يف  �ال�ضرت�كية  �لدولة  بناء 
�الإنتاج  الأ�ضلوب  �لدولية  �ل�ضيادة 

�لر�أ�ضمايل. 
�ىل  ن�ضعى  �ملو�ضوعة  تلك  �ىل  ��ضتنادً� 
تربيرها فكريًا مبو�ضوعات عامة تنبثق 

�لر�أ�ضمايل  �لتطور  وحد�نية  �ضيادة  من 
ي�ضرتطه  وما  �لدولية  �لعالقات  يف 
�لعد�لة  دولة  بناء  �ضرورة  من  ذلك 

�الجتماعية �ملرتكزة على- 
1 -بناء �ضلطة �ضيا�ضية دميقر�طية. 

من  �الجتماعية  �لعد�لة  دولة  تت�ضكل 
على  وت�ضتند  �ملنتجة  �لطبقية  �لقوى 
م�ضتبدة  �ل�ضيا�ضي  نظامها  دميقر�طية 
�لدولة  ل�ضلطة  �لو�حد  �حلزب  قيادة 

�لوطنية.
2 -- �لتعددية �لطبقية 

لدولة  �لدميقر�طي  �ل�ضكل  من  �نطالقًا 

م�ضالح  ومتثيلها  �الجتماعية  �لعد�لة 
على  ترتكز  فاإنها  �ملنتجة  �لطبقات 
 - �لعاملة  �لطبقة   - �لطبقية  �لتعددية 
�ل�ضغرية-  �لربجو�زية  �لطبقة  �ضر�ئح 

و�أق�ضام من �لربجو�زية �لوطنية.
3 - �لدميقر�طية �ل�ضيا�ضية.

- ت�ضعى �لدولة �لعد�لة �الجتماعية �ىل 
حماية �لطبقات �ملنتجة وحماية ن�ضاطها 
�ل�ضيا�ضي �لهادف �ىل حماربة �ل�ضوفينية 

�لقومية و�لطائفية �ل�ضيا�ضية.
4 – تعدد �أمناط �مللكية 

على  �الجتماعية  �لعد�لة  دولة  �عتماد   -

عام  �قت�ضادي  لقطاع  �لدولة  ملكية 
خا�ضة  �قت�ضادية  قطاعات  ت�ضانده 

و�أخرى م�ضرتكة.
 �إن تعدد �لقطاعات �القت�ضادية يف دولة 
�لعد�لة �الجتماعية يعني تعدد �لطبقات 
�لتطور  يف  �مل�ضاركة  �الجتماعية 
�القت�ضادي و�لعاملة على �ضيانة �لدولة 

�لوطنية من �لتبعية و�لتهمي�ش. 
5 –بناء عالقات دولية متو�زنة. 

ت�ضتبعد  -�إقليمية  دولية  عالقات  بناء 
�لد�خلية  �ل�ضوؤن  يف  �خلارجي  �لتدخل 
وت�ضتند على مبد�أ �مل�ضاو�ة يف �لعالقات 
�لتنمية  تطوير  يف  و�حلق  �لدولية 

�لوطنية.
ثانيا – قيادة �لي�ضار �ال�ضرت�كي للكفاح 

�لوطني -�لدميقر�طي
للطبقات  �لدميقر�طية  �لدولة  حماية 
�ضيا�ضية  حتالفات  بناء  ت�ضرتط  �ملنتجة 
�لدولة  حماية  على  ت�ضتند  طبقية 
�لتبعية  من  -�لدميقر�طية  �لوطنية 
تطور  تعزيز  يف  وت�ضاهم  و�الإحلاق 
على  ��ضتنادً�  �الجتماعية  �لعد�لة  دولة 

�ملو�ضوعات �لتالية – 
-1 �عتماد �ضكل �لدولة �لفدر�يل وتامني 
م�ضالح �الأقليات �لقومية �الأخرى بهدف 
للدولة  �الجتماعي  �لتما�ضك  تعزيز 

�لوطنية. 
ل�ضلطة  �لدميقر�طي  �ل�ضكل  بناء   –  2
�ل�ضرعية  على  �ملعتمد  �لوطنية  �لدولة 

�النتخابية. 

 - �لوطنية  برنامج  �عتماد   --  3
حتالف  على  �ملرتكز  �لدميقر�طية 
�لطبقات �الجتماعية �لر�مية �ىل �ضيانة 

�لدولة �لوطنية �لدميقر�طية.
على  يرتكز  وطني  �قت�ضاد  بناء   4-
تطوره  �إجتاهات  على  �لدولة  هيمنة 
�خلا�ش  �لقطاعني  حماية  يف  وي�ضاهم 

و�مل�ضرتك من �خلر�ب �القت�ضادي. 
5 – بناء حتالفات �إقليمية - دولية تعمل 
على �ضيانة �القت�ضاد �لوطني �ملناه�ش 
�ملت�ضم  �ملعومل  �ملال  ر�أ�ش  ل�ضيا�ضة 

بالتبعية و�لتهمي�ش. 
و�لتدخالت  �ل�ضغوطات  مناه�ضة   –  6
�أ�ض�ش  بناء  �ىل  �لهادفة  �خلارجية 

�لتبعية للخارج �لر�أ�ضمايل �ملعومل.
�ل�ضيا�ضية  �القت�ضادية  �ملو�ضوعات  �إن 
�لي�ضار  قيادة  ت�ضرتط  �ليها  �مل�ضار 
�ال�ضرت�كي للكفاح �لوطني �لدميقر�طي 

باعتباره -
على  �لقادرة  �ل�ضيا�ضية  �لقوى   - �أ 
�لتبعية  من  �لوطنية  �مل�ضالح  �ضيانة 

و�لتهمي�ش.
ب – قدرته على مكافحة حتالف �لطبقات 
�لر�أ�ضمال  مع  �لفرعية  �الجتماعية 

�الحتكاري.
م�ضالح  وتطوير  حلماية  �ضعيه   – ج   
نظامها  وحماية  �ملنتجة  �لطبقات 

�لدميقر�طي.
للقوى  �ال�ضرت�كي  �لي�ضار  قيادة   -
�ضيادة  ت�ضرتطها  �لوطنية  و�ل�ضر�ئح 

�أ�ضلوب �الإنتاج �لر�أ�ضمايل يف �لت�ضكيلة 
�لر�أ�ضمالية �لعاملية. 

 – -�ل�ضيا�ضي  �لفكري  �لتعليل   -
�لي�ضار  قيادة  الأهمية  �الجتماعي 
�الجتماعية  �لقوى  لكفاح  �ال�ضرت�كي 

يرتكز على -
�أواًل– �نهيار منظومة �لدول �ال�ضرت�كية 
�الإنتاج  الأ�ضلوب  �لدولية  و�لهيمنة 

�لر�أ�ضمايل.
من  �لطبقي  �لت�ضامن  –�نتقال  ثانيًا 
�لوطنية  حدوده  �ىل  �لدولية  �أبعاده 
قو�ه  تعاون  تطوير  من  يتطلبه  وما 

�ل�ضيا�ضية بقيادة �لي�ضار �ال�ضرت�كي.
�ال�ضرت�كي  �لي�ضار  مناه�ضة  ثالثًا- 
�ملت�ضمة  �ملعوملة  �لر�أ�ضمالية  لقو�نني 

بالتبعية و�الإحلاق. 
�لوطنية  �لدولة  �نهيار  ر�بعًا–مكافحة 
وما  �لدولية  باالحتكار�ت  و�إحلاقها 

تنتجه من نظم ��ضتبد�دية – �إرهابية.
�لت�ضكيالت  تفكك  مناه�ضة  خام�ضًا– 
وما  �لوطنية  �لدول  يف  �الجتماعية 
وحروب  �جتماعية  نز�عات  من  ينتجه 

�أهلية.
و�الأفكار  �الآر�ء  �إن  �لقول  خال�ضة 
تخدم  رمبا  فكرية  روؤية  تبقى  �لو�ردة 
�ملرتكز  �لدميقر�طي  �لوطني  �لكفاح 
�الإنتاج  �أ�ضلوب  وحد�نية  �ضيادة  على 
و�لتطوير  لالإغناء  خا�ضعة  �لر�أ�ضمايل 
�لي�ضار  لقوى  �جلماعي  �لعقل  من 

�ال�ضرت�كي. 
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 م���ع �أن �لت�ضريع���ات و�لقو�ن���ني �لعر�قي���ة �لت���ي و�ضعت بعد 
�لع���ام 2003 بحاجة �ىل مر�جع���ات كثرية، وتكمن يف طياتها 
ع�ض���ر�ت �الألغاز و�مل�ض���اكل، �إال �أنَّ �لعر�قيني يجمعون على �أن 
قانون جمال����ش �ملحافظات و�الأق�ضية ه���و �حللقة �لز�ئدة يف 
�لبن���اء �الإد�ري، و�أنَّ �لتجرب���ة �أثبت���ت ف�ضله���ا، و�أنَّ وجوده���ا 
كحلقة ف�ضاد و��ضحة �أنتج���ت تعطيل ع�ضر�ت �لقو�نني، وهي 
�ىل ذلك عبء �إد�ري ثقيل، و�ضبب �ضريٌح يف تر�جع �خلدمات 

وعرقلة �مل�ضاريع.
 ��ضتخل�ش �ملو�طن �لعر�قي من جتربة �الأعو�م 2004 وحتى 
�إيق���اف �لعم���ل باملجال�ش تلك يف �لع���ام 2019 ر�أي���ًا مفاده �أنَّ 
ال حاج���ة له به���وؤالء، و��ضتقرت �الآر�ء عل���ى �أنَّ وجودهم لي�ش 
�أك���ر م���ن حلقة ز�ئ���دة يف �ضل���م �مل�ض���ورة و�لتنفيذ، ذل���ك الأنَّ 
�أع���د�د �ملر�جعني �لذين كانت تغ�شُّ به���م �أروقة وغرف مباين 
�ملجال�ش و�لذين �ختفو� باختفاء �ملجل�ش مل ي�ضتفيدو� �ضيئًا، 
مثلم���ا مل يخ�ض���رو� �ضيئ���ًا. وك�ضاهد �ضخ�ضي كن���ت �أبحث عن 
م�ضري �ملئات من �الأ�ضابري و�ملعامالت تدخل وتخرج، يحملها 
رج���ال ون�ضاء، وتتد�ولها ع�ضر�ت �الأي���دي، وتو�ضع يف �آالف 
�لرف���وف، وكن���ت �أظ���ن �أنها حتم���ل م�ضائ���ر �إن�ضاني���ة كبرية، 
وحاج���ات ال بدَّ م���ن حتققها، لكنها، وبع���د �أن �لتهمتها �لنري�ن 

يف �أحد�ث �لعام 2019 مل �أجد من يتاأ�ضف على فقدها.
 كنتيج���ة حتمي���ة، فق���د حتولت مكات���ب �أع�ض���اء �ملجال�ش �ىل 
دو�وين حزبي���ة وع�ضائرية، ذلك الأن 90 % م���ن �الأع�ضاء �إمنا 
ج���اوؤو� م���ن تر�ضيحات �حل���زب و�لع�ضرية، حتى ب���ات مناد�ة 
�الأع�ض���اء بعب���ار�ت مث���ل )�ل�ضي���د و�ل�ضي���خ و�حلج���ي( عرفًا 
وتقلي���دً�، مبا �أبعد �ل�ضف���ة �لوظيفية عن عمل ه���وؤالء، وحّول 
�ملبنى �حلكوم���ي �ىل م�ضيف وم�ضج���د وح�ضينية، وال نغايل 
�إذ� قلن���ا ب���اأنَّ �لبع����ش منه���م كان ي�ضتقب���ل حت���ى �ملختلف مع 
زوجت���ه يف مكتب���ه، وي�ضعى حلل ق�ضيت���ه فيه. �أّم���ا �إذ� بحثنا 
يف �أ�ضب���اب ف�ض���ل تنفيذ �مل�ضاريع فلن جند خ���ارج �ملكاتب تلك 
�أ�ضباب���ًا �أخرى، فف���ي �الرفف �لكثرية، وب���ني �ال�ضابري �ملغلقة 
و�ملفتوح���ة كان يكم���ن �لتحا�ض�ش، وتدفع �الإت���او�ت، وتباع 
�الأر��ض���ي، ويت���م �ال�ضتي���الء عل���ى �لعق���ار�ت و�لو�ضول �ىل 
�ملناف���ذ و�لكمارك و�ملو�نئ وما �ىل ذلك، فحلقة �الأحز�ب كانت 

وما ز�لت تطّوق �الأمكنة تلك ب�ضلطانها ونفوذها.
 يف �لبل���د�ن �لت���ي ت�ضنعه���ا دباب���ُة �مل�ضتعمر، وم���ع �ل�ضعوب 
�لت���ي م���از�ل �لدي���ن و�لع�ض���رية متحكم���ان يف �إد�رة �ضوؤونها 
ت�ضب���ح �لدميقر�طية ط���الًء باهت���ًا ال معنى له. ذل���ك الأنَّ مئات 
�ل�ضنني من �حلكم �ال�ضتبد�دي �ضترتك �آثارها على بنية �لدولة 
و�ملجتم���ع معًا، فيدخ���ل �جلميع يف دو�م���ة �لفو�ضى، �مل�ضتبد 
�لكام���ن و�ملتحرر �لنافر ال ميكن �أن يجتمعان يف ذ�ت و�حدة، 
لذ�، فاحلل يكمن يف �إيج���اد �ضيغة جديدة، متهد للدميقر�طية 

بو�ضفها طموحًا ال �أكر.
 منذ �أْن �أحرقت �جلماهري جمل�ش حمافظة �لب�ضرة يف خريف 
2018 �ضرن���ا ن�ضه���د حركة بن���اء غري تقليدي���ة يف �ملدينة، فقد 
�أكملت �أحدى �ل�ضركات �ملحلية م�ضروع ماء وجماري و�ضو�رع 
مدينة �لقبلة، ومت �العالن عن بدء �ملرحلة �لثانية من م�ضاريع 
مدين���ة �لزب���ري، وكذل���ك �حل���ال يف مناط���ق يا�ض���ني خريب���ط 
وناحية �ضط �لعرب وو، و�ضار �ملو�طن يقول: �لب�ضرة ت�ضهد 
حرك���ة م�ضاريع غري م�ضبوقة، هل هن���اك حاجة ما �ىل جمل�ش 
حمافظة؟ حمافظ و�حد، ي�ضاع���ده معاونان)�إد�ري وفني( مع 

تفعيل دور د�ئرة �لرقابة �ملالية، هذ� كل ما يف �الأمر. 

خّل�صونا من مجال�س المحافظات

قناطر

آراء وأفكار

لطفي حامت

يظل ا�ضتمرار االإبادة الجماعية 
في العالم الحديث دلياًل على 

الطبيعة المختلة للنظام الدولي 
المحكوم بم�ضالح �ضيقة لدول 
محددة، وقد بداأت منذ �ضعود 

اال�ضتعمار الذي اطلق اأول عمليات 
اإبادة للق�ضاء ج�ضديًا على ال�ضكان 

االأ�ضليين، موؤ�ض�ضًا ل�ضياق ي�ضعب 
التخل�ش منه دون عمل جماعي 

داوؤوب ودائم وتحالف عري�ش 
لل�ضحايا من ال�ضعوب. 

وق���د �ضب���ق للرئي����ش �لت�ضيك���ي “فات�ضالف 
نق���ل  ع���ن �ض���رورة  فك���رة  هافي���ل” ط���رح 
�أعلى  �آخر. )�ىل  “�ل�ضلط���ة” �ىل م�ضت���وى 
و�ىل �أ�ضف���ل(. ويف �ضياق حتذيره من خطر 
من���وذج �لدول���ة �لقومي���ة، �أكد عل���ى �أهمية 
�حلدي���ث ع���ن حكوم���ة عاملي���ة، �أو م�ضتوى 
�أعل���ى من �حلك���م يتجاوز من���وذج �لدولة/

�الأمة.
يف نظ���ر “هافي���ل” نق���ل �ل�ضلط���ة �ل�ضلمي 
كفيل بتوفري فر�ضة جديدة لتجاوز م�ضاوئ 
�لدول���ة �لقومي���ة، نق���ل �ل�ضلطة م���ن �لدولة 
للح���دود  �لعاب���رة  �ملنظم���ات  �إىل  �لقومي���ة 
�لوطنية و�لعاملية و�إىل �ملوؤ�ض�ضات �ملتعددة 
يف �ملجتم���ع �مل���دين، �أي �إنه���ا عملي���ة نق���ل 
لل�ضلطة �ىل �أ�ضف���ل بتفعيل �ملجتمع �ملدين، 
و�ىل �أعل���ى ع���رب �إي���الء �ملنظم���ات عاب���رة 

�حلدود �ضلطة �أكرب.
�أن تكون  �ل���دول يف نظر “هافي���ل” ينبغي 
كيان���ات �أب�ض���ط و�أك���ر حت�ض���رً� ولي�ض���ت 
مو�ضوع���ًا لالرتب���اط �لعاطف���ي، فاملجتم���ع 
�ل���دويل ولي����ش �لدول���ة/ �الأم���ة، ينبغي �أن 
يك���ون مو�ض���ع �ل�ضي���ادة وم�ض���در وحامي 

�حلقوق �الإن�ضانية �الأ�ضا�ضية.
ع���ن  يتح���دث  كان  “هافي���ل”  �أن  وال �ض���ك 
م���ن  جدي���د  م�ضت���وى  لتاأ�ضي����ش  مقاربت���ه 
�ل�ضلطة �الأكر عد�لة وهو ي�ضع يف ذهنه ما 
�أدى �إلي���ه منوذج �لدولة �لقومية من �إباد�ت 
با�ض���م �لتجان����ش �لقوم���ي، من���ذ �لنم���وذج 
�الأول �ملتمثل باالبادة �الأرمنية �لتي �ضتظل 
مث���ااًل على �الإب���ادة �جلماعية �لت���ي تنظمها 
�لدول���ة و�رتباطها بظه���ور �لهوية �لقومية 
و�ل�ض���الت �لوثيق���ة ب���ني �لقت���ل �جلماع���ي 
وت�ضني���ف  وتعري���ف  �ملدني���ني،  لل�ض���كان 

�ملجموعات و�الأفر�د. 
و�إذ� كان���ت �الإب���ادة �الأرمنية ح���ددت �ضياق 
ظه���ور �لدولة/�الأم���ة على �لنم���ط �حلديث 
وم���ا �رتب���ط بها من �إب���اد�ت م���ن �أجل خلق 

ن���وع م���ن �لتجان����ش �لقوم���ي، ف���اإن ظهور 
د�ع����ش �ليوم يح���دد دور �لفاعل���ني من غري 
�ل���دول، �أو بعبارة �أخ���رى دور �لفاعلني يف 

ع�ضر ما بعد �لدولة/�الأمة.
�الأرمن : �الأقلية �الأكر �إندماجًا يف �ملجتمع 

�لعر�قي 
�ضع���ر �الأرم���ن خ���الل �لعق���ود �لت���ي �أعقبت 
�الإب���ادة وت�ضرف���و� عل���ى ه���ذ� �الأ�ضا����ش : 
�إنه���م عر�قي���ون ويجب �أن يندجم���و� متامًا 
�أن  وميك���ن  �الأو�ض���ع.  �لعر�ق���ي  باملجتم���ع 
ن�ض���ري يف هذ� �ل�ضياق �ىل �لت�ضحيات �لتي 
قدمه���ا �الأرم���ن يف �حلروب �لت���ي خا�ضتها 
�لدول���ة �لعر�قي���ة، منها �حل���رب �لعر�قية-
�الإير�ني���ة �لت���ي ��ضتم���رت ثم���اين �ضنو�ت 
مع �إي���ر�ن وحرب �خللي���ج �لثانية 1991. 
و�ملفارق���ة �إنن���ا ميك���ن �أن نت�ض���ور وج���ود 
�ضو�ه���د قب���ور الأحفاد �الأرم���ن �لهاربني من 
�الإب���ادة ب�ضبب �حل���رب �لعر�قي���ة �الإير�نية 
عل���ى كال �جلانب���ني م���ن �حلدود، فق���د قاتل 
�الأرم���ن يف �إي���ر�ن و�الأرم���ن يف �لعر�ق يف 

كال �لبلدين يف هذه �حلرب غري �ملربرة. 
�الإب���ادة  م���ن  �لفاري���ن  �الأرم���ن  ��ضتقب���ل   -
جميع �لعر�قيني، بكافة طو�ئفهم و�أعر�قهم 
و�أديانه���م، لكنن���ا ن�ض���ري ب�ض���كل خا�ش �ىل 
�الإيزيدي���ني  قب���ل  م���ن  �الأرم���ن  ��ضتقب���ال 
)�ضحاي���ا �الإب���ادة �جلماعية عل���ى يد د�ع�ش 
�لت���ي �أرتكبت بع���د قرن من �إب���ادة �الأرمن(. 
وهن���اك ذكري���ات ال ميك���ن حموها ع���ن هذ� 
�لف���ر�ر و�ال�ضتقب���ال �جلماع���ي، وم���ا تز�ل 
مغار�ت يف جبل �ضنجار حتتوي على عظام 
�الإيزيديني خمتلطة بعظام �الأرمن، �إذ هرب 
�جلميع �ىل �جلبال �لعالية حلماية �أنف�ضهم 

و�أطفالهم من ق�ضوة �ألة �لتدمري و�الإبادة.

هل هي، اأي�ضًا، ماأ�ضاتنا جميعًا ؟
�ض���ارة  �أرتفع���ت   2015 ع���ام  ني�ض���ان  يف 
�لذك���رى �ملئوي���ة لالإب���ادة �الأرمني���ة )زهرة 
… ال تن�ض���اين( يف خلفي���ة موؤمت���ر دويل 
�أقام���ه �الأرمن �لعر�قي���ون يف بغد�د �حتفاًء 

بالذكرى. 
ترمز �لزهرة �إىل �الإخال�ش وعدم �لن�ضيان، 
وهم���ا ال يتالزمان م���ع رمز �إحي���اء �لذكرى 
�ملئوي���ة فح�ض���ب ب���ل هم���ا �ضمت���ان متيز�ن 
�ل�ضخ�ضية �الأرمني���ة خالل قرن من )عي�ضها 
بني( )وتعاي�ضها مع( �لعر�قي �مل�ضلم �ضو�ء 
كان عربي���ًا �أم كردي���ًا �أم تركماني���ا �أم �ضبكيًا 
�أو فيلي���ًا، ومع بقية ممثل���ي �لتنوع �لديني 
�مل�ضيحي م���ن كلد�ن و�آ�ضوري���ني و�ضريان، 
كم���ا بقية �الأقلي���ات �لدينية م���ن �الإيزيديني 

و�ملند�ئيني و�لبهائيني و�لكاكائيني. 
كان ه���ذ� م���ا ميي���ز �الأرم���ن عل���ى �ل���دو�م : 
�الإخال����ش لوطنهم �الأم و�أوطانه���م �لبديلة 
يف �ل�ضتات، وعدم ن�ضيان �الإبادة �جلماعية 
وف�ضل �ل�ضعوب �الأخ���رى عليهم يف �لوقت 
عين���ه. يف ه���ذ� �ل�ضياق �الإ�ضتع���ادي لفر�دة 
�لوج���ود �الأرمني يف �ل�ضرق �الأو�ضط علينا 
�أن نتذكر �ملاآ�ضاة �الأرمنية بو�ضفها ماآ�ضاتنا 

جميعًا.

كيف مننع االإبادة املقبلة؟
هذ� �ض���وؤ�ل يتعلق بامل�ضتقبل، لكنه يتمحور 
�أي�ض���ًا ح���ول فهم ق���وى �ملا�ض���ي، ومن هنا 
�أهمي���ة �إحي���اء �لذك���رى لك���ي ال تتك���رر مرة 

ثانية،
من لعنة �ملا�ضي  -�لتحرر   1

�أعتقد �أواًل �أن علينا عدم �لرتكيز كثريً� على 
�ملا�ض���ي؛ و�أن نبقى �أ�ضرى �ىل رماده، بقدر 
م���ا نحلل ق���وى �لو�قع يف �حلا�ض���ر و�لتي 
تعي���د �إنت���اج �أخط���اء �ملا�ض���ي وفظاعات���ه، 
ومن ث���م ننتقل �ىل حتلي���ل كيفية ��ضتخد�م 
هذ� �ملا�ض���ي وكيف يتم ت�ض���وره. مثل هذ� 
�لتحلي���ل كفي���ل بك�ض���ف �لهي���اكل �ملعرفي���ة 
لل�ضلطة وكيفية ��ضتخد�م �لنخب �ل�ضيا�ضية 
خدم���ة  �ملا�ض���ي  �لهوي���ة”  “�ضما�ض���رة 

الإغر��ضهم«.
مقاومة �نفر�ط �لتعددية   -  2

 م���ن خالل ذل���ك ن�ضتطي���ع �إلقاء �ض���وء على 
فهمنا �ملعا�ضر للهوي���ة و�لعد�لة و�لتعاي�ش 
ب���ني �الأع���ر�ق، وه���و م���ا ي�ض���كل بالن�ضب���ة 
للع���ر�ق و�ض���كان �ملنطقة ب�ضكل ع���ام �ضوؤ�اًل 
يف  بلد�نن���ا  مب�ضتقب���ل  يتعل���ق  جوهري���ًا 
�ض���وء �نف���ر�ط �لتعددي���ة وت�ض���دع �لعالقة 
ب���ني �لدولة و�ملجتمع، و�ض���ريور�ت �الإبادة 
�ملرت�ضمة يف �لعر�ق و�ضوريا، وما �ضيتبعها 
من �إب���اد�ت يف جميع دول �ملنطقة �لتعددية 
مبا فيها دول �خلليج نتيجة فقد�ن �لثقة بني 

�جلماعات �الأثنية«.
بالذ�كرة  للتالعب  �لت�ضدي   -  3

ترتبط �مل�ضاع���ر �لبد�ئي���ة �لعد�ئية منطلقة 
�لعن���ان بط���رق �لتالع���ب بالذ�ك���رة، وخلق 
م���ن  م�ضكل���ة  مظلومي���ات،  �و  م�ضتوي���ات 
ذكريات �الآمل �أو �لظلم �حلقيقي �أو �لوهمي 
�لهوي���ة  �ضما�ض���رة  ل�ضيا�ض���ات  ��ضتثم���ارً� 
�ملعا�ضري���ن ونخب �لبزن����ش �الثنوطائفي، 
وعل���ى نح���و يحف���ز �أتباعه���م عل���ى �لقت���ل 
لتحقيق مكا�ضب �ضيا�ضية وم�ضالح �ضيقة«.

خط���اب �ل�ضحايا يكرر يف ل���وم عميق فكرة 
�أن �لق���وى �لدولي���ة �ل�ضائ���دة متو�طئة على 

�ل���دو�م يف �الإب���ادة، �أو م�ضارك���ة فيه���ا م���ن 
خ���الل �ل�ضم���ت و�لن�ضيان. وهن���اك مفهوم 
خيايل �ضائ���د ��ضمه “�ملجتمع �لدويل”، من 
�ل�ضذ�ج���ة �أن نثق بوجوده خ���ارج �مل�ضالح 
�لر�هنة للقوى �ملهيمنة على �لنظام �لدويل.
�أملاين ر�ضمي  �ع���رت�ف  1 - هن���اك بالطبع 
حايل مب�ضوؤولي���ة �أملانيا �جلزئية عما حدث 
لالأرمن يف ع���ام 1915، مع ت�ضليم بوقائع 
�لتاري���خ �لتي تقول باإن �ل�ضفري �الأملاين يف 
تركيا جن���ح يف �أن يقنع حكومته بالوقوف 
�ىل جان���ب حكومة تركيا �لفت���اة لال�ضتفادة 
من دفع �الأرم���ن �ىل �ضحر�ء �لعر�ق لتوؤمن 
�حلكوم���ة �الأملاني���ة �ليد �لعامل���ة جمانًا من 
�أج���ل تنفي���ذ م�ضروع �ضكة حدي���د بني بغد�د 
و��ضطنب���ول )�حللقة�الأثم���ن يف �أ�ضط���ورة 
�ضكة حدي���د بغد�د/برلني(. ب���ل وجد جنود 
�أملان يف �لق���رى �لرتكية �ضارك���و� يف �إبادة 
�الأرم���ن وجتارة �ل�ضباي���ا �الأرمنيات �آنذ�ك! 
با�ضرتق���اق  �ل�ضبيه���ة  �ال�ضرتق���اق  )بني���ة 

�الإيزيديات �ليوم(.
باع���ت  بدوره���ا  �لعظم���ى  بريطاني���ا   -  2
قرب����ش،  يف  م�ضاحله���ا  مقاب���ل  �الأرم���ن 
كم���ا باعت �ليه���ود �مل�ضرقي���ني و�لعرب بعد 
�ال�ضتق���الل ّع���ن �المرب�طوري���ة �لعثماني���ة 
وخان���ت �الآ�ضوري���ني يف �لع���ر�ق يف �أمثلة 

�أخرى مقابل م�ضاحلها. 
�إقلي���ة  كل  مق�ض���د  �الأمريكي���ون،  �أم���ا   -  3
م�ضطهدة، فلم يوقع���و� على �تفاقية �الإبادة 
�جلماعي���ة لعام 1948 �إال يف عام 1988، 
�ثن���اء  �ل���ذي وع���د  و�أوبام���ا �لدميقر�ط���ي 
تر�ضيح���ه ك�ضينات���ور باالع���رت�ف باالإبادة 
جتنب ذكرها يف خطبه حني �أ�ضبح رئي�ضًا، 
تر�م���ب ��ضتثمره���ا بطريقت���ه �ل�ضه���رية يف 
�البتز�ز، �أما بايدن فهو �أول رئي�ش �مريكي 
ي�ضف م���ا �رتكب بحق �الرم���ن باأنه “�إبادة 
جماعي���ة”، لك���ن لي����ش و��ضحًا م���ا �لنتائج 
للعالق���ات  بالن�ضب���ة  ذل���ك  عل���ى  �ملرتتب���ة 

�الأمريكية �لرتكية �و �الأمريكية �الأرمنية.
قبي���ح  مث���ال  ب���رز  �لت�ضعيني���ات  يف   -  4
يف �لق���ارة �الأفريقي���ة، �ضم���ت غرب���ي ع���ن 
فظاع���ات م���ا ح���دث م���ن �الإب���ادة �جلماعية 
يف ر�ون���د�، و�الأمم �ملتح���دة و�ضعت رجال 
عل���ى رجل تتف���رج. و�لفرن�ضي���ون �أ�ضحاب 
مبادىء �الإخ���اء و�مل�ضاو�ة زودو� �الإباديني 
باالأ�ضلح���ة، ونقل���ت �ل�ضحافة ع���ن ميرت�ن 
يف  ولي����ش  يح���دث  م���ا  يهمن���ا  “ال  قول���ه 

م�ضلحتنا«.
 5 - يف �ضياق فظاعات د�ع�ش �ضد �الأقليات 
يف �ضوريا و�لعر�ق و�ضد �الإيزيديني ب�ضكل 
خا�ش يف �ضنجار، جاء �لتدخل �لدويل بعد 
�البادة، وبق���ي م�ضري �ل�ضباي���ا �الإيزيديات 
يخ�ض���ع لتوظي���ف خط���اب د�خل���ي/دويل، 

دومنا حترك فعلي.
ر�قب���و� �لع���ر�ق يتحطم من���ذ 1991، ولن 
يتحرك���و� �لي���وم �ذ� مل تلُ���ح م�ضلح���ة يف 
��ضتثم���ار �لع���ر�ق كفن���اء خلف���ي �أو �ض���وق 
ت�ضري���ف منتج���ات �أو مم���ر جغ���ر�يف لنقل 
�إم���د�د�ت �لطاقة �أو �الأ�ضلحة �أو �ملقاتلني �أو 

قطعة يف م�ضروع �حلز�م و�لطريق �لخ
فكرة حتالف �ل�ضحايا �لعاملي 

1 - ف�ض���ل �ملوؤ�ض�ض���ات �لر�ضمي���ة �لدولي���ة 
وع���دم �لثق���ة بالدبلوما�ضي���ة �لدولي���ة �لتي 

تتجن���ب �ملو�جه���ة �ل�ضريحة ع���د� ما ميثل 
�لدع���وة  �ىل  يدفعن���ا  �ل�ضيق���ة،  م�ضاحله���ا 
لت�ضكي���ل لوب���ي عامل���ي لل�ضغ���ط م���ن �أج���ل 
�العرت�ف �ل���ذي يحمل �ث���ارً� رمزية تتعلق 
ب�ضفاء �لذ�كرة �جلريحة �أكر من مردود�تها 

على �ضعيد �لقانون �لدويل. 
 2 -و�أن يعم���ل هذ� �للوبي لتمكني �ملجتمع 
�ل���دويل من �تخاذ خط���و�ت عملية لتح�ضني 
رد �لفع���ل على �الإبادة �جلماعي���ة �ملقبلة مع 
توفري حماكمات دولية رمزية للجناة �ضو�ء 
كان���و� �أفر�دً� �أو حكومات على غر�ر حمكمة 
�ل�ضع���وب �لد�ئمة، و�لتح���رك لف�ضح طبيعة 
و�آلي���ات ��ضتثمار �ل�ضحاي���ا لتغذية م�ضالح 

�لنخب �ل�ضيا�ضية �لتي تتاجر بالكر�هية.
يك���ون  �ض���وف  �لتحال���ف  �أن  �لفك���رة   -  3  
غ���ري ر�ضمي، ويق���وده مثقف���ون ونا�ضطون 
يف  يتبل���ور  ك���ي  دي���ن،  ورج���ال  مدني���ون 
مو�جه���ة �مل�ضالح �لدولية ونخ���ب �لبزن�ش 
عل���ى  يق���وم  حتال���ف  �إن���ه  �الإثنوطائف���ي، 
خط���و�ت عملية متك���ن �أع�ضاوؤه م���ن �لعمل 

�جلماعي �لعابر للحدود
 -4ينطل���ق حتال���ف �ل�ضحاي���ا م���ن �إحي���اء 
�لذكرى �ملئوية من جهة، ومن �أر�ش �لعر�ق 
بالذ�ت، حي���ث جتري مذ�ب���ح يومية و�ضط 
�ضمت �قليم���ي ودويل من جه���ة، ومتاجرة 
نخ���ب بزن����ش �ثنوطائفي من جه���ة �أخرى، 
بدم���اء �ل�ضحاي���ا وعل���ى نح���و يه���دد �لبالد 
باالنق�ض���ام و�لتف���كك ودور�ت م���ن �لعن���ف 

�ملتكرر«.
***

 �أخ���ذين �ضابٌّ ناٍج يف جول���ة د�خل �ملدر�ضة 
�لت���ي ج���رى جتمي���ع �ض���كان �لقري���ة فيه���ا، 
قب���ل ت�ضنيفه���م و�إبادته���م من ِقب���ل مقاتلي 
كان ي�ض���ري �إىل �ض���ور عائلت���ه  “د�ع����ش”. 
ُقِتلَت���ا،  �للت���ني  �أُخَتي���ه  و�ض���ورة  به���دوء، 
وكاأنهم���ا تنتمي���ان �إىل ع���امل �آخ���ر بعيد عن 
�إىل متح���ف.  �لت���ي حتول���ت  �لقري���ة  ه���ذه 
بعدها، ق���ادين �إىل حقول �لقت���ل �جلماعي، 
و�أطلعني عل���ى �ملقابر �جلماعية �لتي جرى 
جم���ع �لرف���ات �ملكد�ش فيه���ا من ِقب���ل فريق 
�الأمم �ملتح���دة، �لتي �أر�ضل���ت �إىل �لعا�ضمة 
�إىل  و�لتع���ّرف  �لفح����ش  الأغر�����ش  بغ���د�د 
���َزت قبور  هوي���ات �ل�ضحاي���ا، يف ح���ني ُجهِّ

لل�ضحايا، ما تز�ل مفتوحة
�أم���ا �ملحظوظ���ون م���ن �الإيزيدي���ني �لذي���ن 
���ود  �ل�ضُّ د�ع����ش  ر�ي���ات  م  بتق���دُّ َعِلم���و� 
باجتاهه���م، و�أُتيح���ت له���م فر�ض���ة �له���رب، 
فقد �ضلك���و� �لطريق نحو ملج���اأ �الإيزيديني 
ا  �لوحيد )�جلبل(. لقد ر�فقُت �ضديًقا �إيزيديًّ
عرْب طريق �إىل جبل “�ضنجار”، �لذي �ضلكه 
�الإيزيدي���ون هرًب���ا م���ن �آل���ة �لقت���ل، تاركني 
كل م���ا ميلكون���ه ور�ءه���م. كان���ت �ل�ض���ور 
�ملن�ض���ورة ع���ن ه���ذه �مل�ض���رية �ملتجه���ة �إىل 
َور  رنا ب�ضُ �جلب���ال �ملنعزلة و�جل���رد�ء، تذكِّ
ل���ني �الأرمن يف �لدول���ة �لعثمانية قبل  �ملُرحَّ
مائة عام، و�لذي���ن و�جهو� �ملوت و�لعط�ش 
يف �ضحر�ء �ضوريا وب���الد ما بني �لنهرين. 
لق���د ج���رى ترحي���ل �الأرم���ن قب���ل مائ���ة عام 
م���ن ه�ضب���ة �الأنا�ض���ول باجت���اه �جلن���وب 
���ني  �الإيزيديِّ لك���نَّ  �ملنب�ض���ط،  �ل�ضح���ر�وي 
هربو� باجتاه �ل�ضم���ال حيث �ضقُف �ل�ضماء 

�لعالية.

طالب عبد العزيز

وحدانية التطور الراأ�صمايل ومهام الي�صار الوطنية

 اعتراف الرئي�س بايدن باإبادة الأرمن ..
 "العدالة المتاأخرة اأكثر من مئة عام" 

�ضعد �ضلوم 



الق�سم الأّول

نعي�ُش الآن في ع�سٍر اأ�سبحت فيه 
�سة اأقرب  الحقول المعرفية المتخ�سّ

اإلى حفريات تنتمي لما�ٍش مندثر 
؛ وقد تر�ّسخت هذه الخ�سي�سة 

المميزة لع�سرنا بعد تعاظم اأهمية 
درا�سة الظواهر الطبيعية وغير 

الطبيعية في �سيغة ن�سقية �ساملة، 
ولم يكن الأدب )الذي يمثل ال�سرد 

هيكله الجوهري( بعيداً عن هذه 
المقاربة المعرفية ؛ فقد طالته 

تغييرات بنيوية كبيرة في الجوانب 
التالية على الأقّل : ماهي طبيعة 

الفعالية ال�سردية التي يت�سارك بها 
كّل الكائنات الب�سرية ؟ كيف تعمل 

اللغة كو�سيط �سردي في تمرير 
الخبرات الب�سرية بين الب�سر ؟ 

وماالعالقة بين التخييل الب�سري 
والإبداع الأدبي ؟ قد تبدو هذه 

ال�سئلة مثل كثير �سواها من الأ�سئلة 
التقليدية ؛ لكّن الأمر �سيختلف اإذا 

مادر�سنا هذه الأ�سئلة في �سياق ن�سقي 
يجمع بين الإجابات المتوّقعة بعد 

اإخ�ساعها للك�سوفات غير الم�سبوقة 
 Cognitive في علم النف�ش الإدراكي

البيولوجيا  وعلوم   Psychology
 BRAIN الع�سبية الدماغية

من  وكثير   NEUROSCIENCE
الجبهات العلمية المتقّدمة. 

 يقّدم الحوار التالي مقاربة غير م�سبوقة 
البروف�س���ور  فيه���ا  يق���ّدُم  الأدب،  نح���و 
اأنغو�س فليت�س���ر Angus Fletcher روؤية 
جدي���دة فيما يخ����سُّ الفعالي���ة ال�سردية 
وقيمته���ا الموؤث���رة ف���ي اإع���ادة �سياغ���ة 
العق���ل الب�س���ري بم���ا يجعله ق���ادرًا على 
الرتقاء في تناول المو�سوعات العلمية 
ف���ي �سي���اق عملية تخادمي���ة يغتذي فيها 
الأدب م���ن الك�سوف���ات العلمي���ة ويعي���د 
�سّخ الموؤثرات الم�ستج���ّدة في الفعالية 
بالعل���م  الرتق���اء  يع���زز  بم���ا  ال�سردي���ة 
ف���ي نم���ٍط م���ن التغذي���ة ال�سترجاعي���ة 
كذل���ك  الح���وار  ي�س���ّم  اليجابي���ة، 
ب�س���اأن  الأف���كار  م���ن  ثوري���ة  مجموع���ة 
القيم���ة البراغماتي���ة ل����أدب )بالمعن���ى 
المفيد لمف���ردة البراغماتية(، كما ي�سُف 
فليت�سر الفعالية ال�سردية باأنها نمٌط من 
الميكاني���زم العقل���ي النا�سئ ع���ن عملية 

تطور بيولوجي. 
 البروف�س���ور فليت�س���ر مع���روٌف ب���روؤاه 

غي���ر التقليدي���ة ف���ي الأدب والممار�س���ة 
ال�سردي���ة، ولعّل معاين���ة عناوين بع�س 

موؤلفاته تك�سف لنا طبيعة روؤاه هذه : 
- اأعمال مده�س���ة : المكت�سفات الخم�سة 
والع�س���رون الأكث���ر تاأثي���رًا ف���ي تاأريخ 

الأدب، 2021
- Wonderworks : The 25 Most 
Powerful Inventions in the
 History of Literature ، 2021 

- الخيال التوبولوجي : كرات، حافات، 
وُجُزر، 2016

- The Topological Imagination : 
Spheres ، Edges ، and Islands ، 2016

- الزم���ان، الم���كان، والحرك���ة في ع�سر 
�سك�سبير، 2009

- Time ، Space ، and Motion in the Age 
of Shakespeare

- ال�ستعارة : نظرية النمط الرمزي، 
2012

- Allegory : A Theory of Symbolic 
Mode ، 2012

 اأق���ّدُم اأدن���اه ترجم���ة للق�س���م الأّول م���ن 
 Kevin حوار حدي���ث اأجراه كيفن بيرغر
Berger، المح���ّرر في مجّل���ة ناوتيلو�س 
فليت�س���ر.  البروف�س���ور  م���ع   Nautilus
ظه���ر الحوار في ع���دد المجلة المرّقم 97 
والمن�سور يوم 24 �سباط )فبراير( 2021 
تح���ت عن���وان )الأدب يج���ب اأن ُيدّر����س 
 Literature Should Be Taught مثل العلم

 .)Like Science
 المترجمة

 هبطت اأع���داد املقبولني يف اأق�سام اللغة 
واجلامع���ات  الكلي���ات  يف  النكليزي���ة 
)العاملي���ة( نح���و الق���اع خ����ل اخلم����س 
والع�سرين �سن���ة املا�سية بكيفية تذّكُرنا 
يف   Peqoud بيك���ود  �سفين���ة  بغ���رق 
رواية موب���ي ديك ؛ يف ح���ني ت�ساعدت 
اأع���داد املقبول���ني يف الأق�س���ام العلمي���ة 
حت���ى تاخمت ال�سماء. لي����س هذا بالأمر 
امل�ستغرب ب���ل هو مفهوم متام���ًا ؛ فكّلنا 
نع���رف اأّن اإيلون ما�س���ك ولي�س هريمان 
دي���ك،  موب���ي  رواي���ة  )موؤل���ف  ملفي���ل 
املرتجم���ة( هو النم���وذج املعياري الذي 
يق���ود القت�ساد الرقم���ي. » لكّن لينبغي 
ل�أمر اأن يكون على هذه ال�ساكلة » : هذا 
ماي�سّرُح به الربوف�سور اأنغو�س فليت�سر 
44 �سن���ة،  Angus Fletcher، البال���غ 
وهو اأ�ستاذ اللغ���ة النكليزية يف جامعة 
ولي���ة اأوهاي���و OSU. فليت�سر هو اأحد 
)جماع���ة املن�سّقني( الذي���ن يعملون على 
مهّمة اإعادة الأدب ليكون يف قلب احلياة 
والثقافة املعا�سرتني، وقد طّور فليت�سر 
م�سروع خّطة طموحة ت�سعى ِل� » تطبيق 
وتب���دو   ،« الأدب  والهند�س���ة يف  العل���م 
مع���امل ه���ذه اخلط���ة يف كتاب���ه اجلدي���د 
امل�سّم���ى اأعم���ال مده�س���ة : الإكت�ساف���ات 
اخلم�س���ة والع�سرون الأك���ر تاأثريًا يف 
 Wonderworks: The تاأري���خ الأدب
 25 Most Powerful Inventions

.in the History of Literature
 قب���ل اأن يح�س���ل فليت�س���ر )املول���ود يف 
الدكت���وراه يف  �سه���ادة  عل���ى  اإنكل���رتا( 
الأدب من جامعة يي���ل المريكية كان قد 
ل على �سهادة اأولية )بكالوريو�س(  حت�سّ
 ،Neuroscience يف العلوم الع�سبية
اأعقبه���ا مهّم���ة عم���ل بحثية لف���رتة اأربع 
�سن���وات يف خمترب للف�سلج���ة الع�سبية 
فليت�س���ر  تنّق���ل  يف جامع���ة مي�سيغ���ان. 
ب���ني امله���ن عندم���ا اأدرك اأّن البيولوجيا 
الع�سبي���ة اخلا�س���ة بالدماغ ل���ن تقوده 

مب���ا يكفي لك���ي يفهم حاجتن���ا للق�س�س 
)احلكاي���ات(، ويق���ول يف ه���ذا ال�ساأن : 
» اخل�سي�س���ة املميزة والفري���دة للدماغ 
الب�س���ري ه���ي قدرت���ه الفائق���ة يف روي 
ويف  ال�س���رد،  يف  قّوت���ه   : احلكاي���ات 
خلق اأمن���اط من امل�ستقب���ل واحلكي عن 
املا�س���ي ؛ لذا فّكرُت جدي���ًا يف الت�سجيل 
بق�س���م اللغ���ة النكليزي���ة والتعّل���م اأكر 
ب�ساأن ال�سرد ». ي���رى فليت�سر اأّن الدماغ 
لكن���ه  ؛  ميكانيكي���ة  كينون���ة  الب�س���ري 
يوؤّك���د قناعت���ه اأّن العق���ل ليعم���ل مث���ل 
حا�سوب، وق���د اأو�سح روؤيته هذه لقّراء 
)ناوتيلو����س( يف مقال���ة خ�س�سه���ا لهم 
عنوانه���ا )مل���اذا ل���ن تكت���ب احلوا�سي���ب 
اأب���دًا روايات جّيدة ؟(، اأثارت موجة من 

التعليقات احليوية. 
 يتناوُل كت���اب فليت�سر املو�س���وم اأعمال 
مده�سة - امل�سار اإلي���ه اأع�ه - حتلي�ت 
معّمق���ة لأعم���ال اأدبي���ة ت�سغ���ل م�ساح���ة 
زمني���ة وا�سعة متت���د من الإلي���اذة حتى 
اإمّي���ا )اإح���دى رواي���ات ج���ني اأو�س���ن، 
املرتجمة(، والبحث عن الزمن ال�سائع، 
رواي���ات  )اإح���دى  املذهل���ة  و�سديقت���ي 
الرباعي���ة النابوليتية التي كتبتها اإيلينا 
فريانت���ي، املرتجم���ة(. ي���رى فليت�سر اأّن 
كً� م���ن ه���ذه الروايات اإمن���ا هي متثيل 
ِل���� » اإكت�س���اف » ذي خ�سو�سي���ة فري���دة 
م���ن �ساأنه���ا اإلق���اء �س���وء غ���ري م�سبوق 
عل���ى الكيفية الت���ي ي�ستطيع به���ا الأدب 
)الرواي���ة بخا�س���ة( الك�س���ف عن احلزن 
اأو الَكَرب، اأو خلق التعاطف اأو البهجة. 
يكتب فليت�سر يف هذا ال�ساأن : »كّل واحٍد 
م���ن ه���ذه الإكت�سافات ل���ه غر�س ق�سدي 
حم���ّدد ؛ فقد مّتت هند�سته ب���كّل تعقيده 
املمّيز اخلا�س ب���ه لكي ي�م�س اأرواحنا 
بطريق���ة متمايزة عن كّل اإكت�ساف �سواه 

 .«
 كت���اُب )اأعم���ال مده�سة( عم���ٌل اآ�سٌر مثل 
�سخ�سي���ة كاتب���ه فليت�سر ال���ذي يتحّدُث 
بحما�س���ة وو�س���وح لهم���ا الق���درة عل���ى 
�سحي���ة.  بع���دوى  الآخري���ن  اإ�ساب���ة 
�سرع���ُت يف حوارن���ا ه���ذا ع���رب خدم���ة 

ب�س���وؤال  الألكرتوني���ة   )Zoom )زوم 
الب�س���ري  العق���ل  ب���ني  الإخت����ف  ع���ن 
مقالت���ه  مو�س���وع  )وه���و  واحلا�س���وب 
اآنفة الذك���ر يف ناوتيلو�س(، ثّم انعطفُت 
لتن���اول روؤيت���ه املث���رية للتفّك���ر العميق 
والتي من �ساأنها اإع�ء قدر الن�سانيات، 
م���ع التاأكيد عل���ى اأن ُيدّر����س الأدب مثل 

العلم. 

 الحوار
اإلختالف  من  األكبر  اجلزء  أّن   هل 
اجلوهري بني العقول البشرية واحلواسيب 
يكمن في حقيقة أنّ احلواسيب تفتقد إلى 

الوعي ؟ 
- ل. اأن���ا اأمي���ُل �سوب تعزي���ز ال�سواهد 
كتاب���ة  ب�س���اأن  بالكام���ل  امليكانيكي���ة 
بعام���ة.  وال�س���رد  والأدب  الرواي���ات 
الوعي ي�سبه الوجود يف اأبعاد متخّيلة، 
وه���و )اأي الوع���ي( ق���د يوج���د، ولي����س 
الأم���ُر مرهون���ًا بي لك���ي اأق���ول اأنه غري 
موج���ود ؛ لكن���ي اأ�ستطي���ع الق���ول الآن 
يف  �سيك���ون  ب�س���ري  كائ���ن  ماِم���ْن  اأْن 
ا�ستطاعته تق���دمي برهان �سارم وحمّدد 
ب�س���اأن وجود الوع���ي اأو عدم وجوده !. 
مل���اذا ؟ لأّن الوعي مع�سل���ة ميتافيزيقية 
بطبيعتها. يوجد الب�سر يف ف�ساء مادي 

)هنا مادي تعني نقي�سًا مق�سودًا ملفردة 
امليتافيزيقي، املرتجمة(، وال�سبب الذي 
جع���ل العلم والهند�س���ة تبلغان مرتقيات 
بعي���دة ه���و اأنن���ا - الب�س���ر - تعاملنا مع 
مع�سلة الوعي عل���ى اأ�سا�س كونها �سيئًا 
ع�سيًا على الجاب���ة املنا�سبة ؛ لذا اأقول 
: من املمكن اأن تكون احلوا�سيب واعية 
)اأو �ست�سب���ح واعي���ة(، وقد ليكون هذا 
ممكن���ًا. هذا اأم���ٌر اإ�سكايلٌّ لاأظ���نُّ اأّن اأي 

اأحد ي�ستطيع بلوغ اإجابة منا�سبة له.

* كيف تقّدمَ العلُم - كما قلَت في جوابك 
السابق - بسبب كون معضلة الوعي 
االشكالية غير قابلة لتفسير مقبول ؟

- دعني اأ�سع اجلواب يف �سياق املقاربة 
التالي���ة : ن�ستطي���ع احل�س���ول عل���ى اأي 
�س���يء )اأو فه���م اأي �س���يء( ن�سعى له يف 
الع���امل امل���ادي م���ن غ���ري اأن نح���وز فهمًا 
ناج���زًا ملعرف���ة من اأي���ن ياأتين���ا الوعي ؛ 
فماال���ذي ي�س���ّوُغ اإذن كّل ه���ذه الطاق���ة 
الت���ي �سببناه���ا �سب���ًا - ومل ن���زل نفعل 
اأم���ٍر  الي���وم - يف حماول���ة فه���م  حت���ى 
ع�س���ي علين���ا ؟ ال�سبب الأوح���د الكامن 
وراء م�سعانا هذا هو اأّن مع�سلة الوعي 
تث���رُي يف الب�سر حاف���زًا روحيًا ذا جذور 
دينية. الأمر هنا مث���ل البحث عن الرب، 
ذل���ك البح���ث ال���ذي نع���رف جميع���ًا اإىل 
اأين قاد الرهب���ان املكّر�سني يف الع�سور 

الو�سطى. 

؟   وأين أنتهى مسعى الرهبان هؤالء 
يف  الرهب���ان  م�سع���ى  يت�سّب���ب  مل   -
اإكت�س���اف قوان���ني الدينامي���كا احلرارية 
اإخ���رتاع  اأو  )الرموداينامك����س(، 
مفه���وم  اكت�س���اف  اأو  احلوا�سي���ب، 
التط���ّور الناجم ع���ن النتخاب الطبيعي 
؛ ب���ل قادهم اإىل حي���ث املزيد واملزيد من 
الدلئل احلجاجي���ة Arguments )اأي 
مبعنى ك�ٌم فائ�س وح�سب، املرتجمة(. 
اأرى اأّن الب�س���ر ي�ستطيب���ون ال�سراعات 
اجلدالي���ة ح���ول كّل مع�سل���ة مل جتد لها 
ح���ً� منا�سب���ًا لأّن مث���ل ه���ذه اجل���دالت 
يفعلون���ه )مبعن���ى  م���ا  �سيئ���ًا  متنحه���م 
يتلّه���ون ب���ه( : ماه���و اأف�س���ل فريق كرة 
�سّل���ة ؟ ماه���و م�سدر الوع���ي ؟ و�سواها 
م���ن اجل���دالت. اإذا ماا�ستثنينا الت�سلية 
اللطيفة التي ميكن اأن جتيئ مع مناق�سة 
مو�سوعة الوع���ي فاإنني اأرى اأّن الوعي 
لن يكون مو�سوع م�ساءلة بحثية علمية 

جاّدة.

أّن دراسة امليتافيزيقا لم   أتراك تقوُل 
تتسّبب في أية تطويرات ارتقائية في العلم ؟

- هذا �سحيح متام���ًا. هذه هي ال�سردية 
الت���ي اأ�سع���ى لإخب���ار اجلميع به���ا. كان 
النا�س يف الع�سور الو�سطى مهجو�سني 
بط���رح ال�سئلة وح�سب : من هو الرب ؟ 
م���اذا يري���د ال���رب ؟ ؛ لكنن���ا اإكت�سفنا مع 
الوقت - ابتداًء من���ذ ميكيافيللي وحتى 
فران�سي����س بيك���ون والث���ورات العلمية 
التا�س���ع  القرن���ني  يف  ح�سل���ت  الت���ي 
ع�س���ر والع�سري���ن - اأّن العق���ل الب�سري 
لي�ستطي���ع بل���وغ اإجاب���ات منا�سبة ملثل 
ه���ذه ال�سئل���ة ؛ هذا لأّن العق���ل الب�سري 
قد تط���ّور لك���ي ميار����س العل���م )ولي�س 
اخلال�س���ة،  امليتافيزيقي���ة  التفّك���رات 
بو�س���ع  يخت����سُّ  العل���م  املرتجم���ة(. 
الفر�سيات واختبارها يف عاملنا املادي، 
وه���و لي�س م�سعى يبتغ���ي بلوغ اأهداف 
ميتافيزيقي���ة، والأدب - كم���ا اأرى - هو 

اأ�سُل املنهج العلمي احلديث.
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اأ.د. �سياء نافع

ترجمة وتقدمي لطفية الدليمي

 حيدر املح�سن
كالمٌ عاديٌّ جدًا

راغنا روك

ق�سة راغناروك ت�سابه تجربة 
كافافي�ش مع الآلهة التي خذلت 

اأنطونيو، وقتلت اآخيل، بعد اأن 
اأعطت وعداً في الحفاظ على 

حياته. ال�سخرية وا�سحة، واإح�سار 
الما�سي مت�سابه لدى ال�ساعرين، من 
اأجل ا�ستنطاقه وحّل لغته الغريبة 

وترجمتها اإلى كالم مفهوم. 

اأجرى احلوار : كيفن بريغر

- 2 -

“كان امل�سه���د كلي���ة الفل�سف���ة والآداب، وال�ساع���ة هي الغ�س���ق. وكعادة 
الأح����م، كان كل �س���يء خمتلف���ًا، فقد انت���اب الأ�سياء ات�س���اع طفيف. كنا 
ننتخ���ب املوظفني. وكنت اأحتّدث م���ع »بيدرو هرنيكيز اأورينا« الذي مات 
يف ع���امل اليقظة منذ �سنني ع���دة، وفجاأة قاطعتنا جلب���ة، وكاأنها مظاهرة 
اأو ع�سب���ة من مو�سيقّي ال�سوارع، زعي���ق حيواين واإن�ساين معا جاء من 

الأ�سفل. وهتف �سوت ما: »ها قد جاءوا!« ثّم »الآلهة!، الآلهة!«. 
�سّف���ق اجلميع مرّحب���ني، وكانوا يبكون م���ن �سدة الفرح، فه���ا هي الآلهة 
ة،  تع���ود من بعد قرون طويلة من الغياب. ويف دقائق اعتلى هوؤلء املن�سّ

ووقفوا جميعًا يف م�سهد م�سرحّي، وكان النا�س يهتفون لهم...
يف الأ�ساطري ال�سكندنافي���ة جتري معركة بني الآلهة والب�سر يخ�سر فيها 
الآلهة، ثم ينبثق من خراب العامل الذي كان هوؤلء يتحّكمون بكّل �سغرية 
وكب���رية فيه ع���امل جديد ت�س���وده العدالة، م���ن ا�سم هذه املعرك���ة ا�ستعار 
بورخي�س عن���وان ق�سته، راغنا روك، وامل�حظ اأنه مل يعِط الآلهة اأ�سماء 
قدمية، اأو جديدة، ولكنه عّرفهم باأو�ساف غريبة، بل و�سائنة. كان اأحدهم 
يرف���ع ي���ده باإمياءة وا�سع���ة يحّيي بها اجلماهري، لك���ن حتيته �ساعت يف 
خمل���ب كان هو ي���د الإله، وحني هّم اآخ���ر بالك�م تنّبه اجلمي���ع اإىل منقار 
معق���وف يف وجه���ه، وكان �سوت���ه عبارة ع���ن زعيق و�سف���ري. اجلمهور 
ي�سّف���ق، والآلهة يرّدون ب���ك�م ي�سبه الغرغرة. �س���اح اأحد اجلال�سني يف 

القاعة:
الك�م!”. جتيد  ل  “الآلهة 

زعي���ق وغرغرة و�سفري، هذا ه���و منطق الآلهة القدمي���ة، اأفقدتهم احلياة 
الفّظ���ة املتعط�س���ة للدماء كل ما ه���و اإن�ساين، وتعام���ل ال�سليب امل�سيحي 
واله�ل الإ�س�مي ب�سرامة معه���م. دقائق، وانقلب الإعجاب ال�سديد لدى 

اجلمهور يف القاعة اإىل اإعرا�س و�سّد.
ق�سة راغناروك ت�سابه جترب���ة كافافي�س مع الآلهة التي خذلت اأنطونيو، 
وقتل���ت اآخي���ل، بعد اأن اأعط���ت وعدًا يف احلف���اظ على حيات���ه. ال�سخرية 
وا�سح���ة، واإح�سار املا�سي مت�سابه لدى ال�ساعري���ن، من اأجل ا�ستنطاقه 

وحّل لغته الغريبة وترجمتها اإىل ك�م مفهوم. 
يابانية  ديان���ة  لبورخي�س، وهي  اأخ���رى  “�سنت���و” هو عن���وان ق�سيدة 
توؤم���ن باآله���ة ل يعرفه���ا اأح���د مم���ن ترّب���وا عل���ى الديان���ات القدمي���ة، اأو 
اجلديدة. اإنهم لي�سوا اأبول���و وع�ستار وباخو�س، ول يانو�س اأو حتوت، 

وهم كذلك لي�سوا ممن يعبدهم امل�سلمون اأو اليهود والن�سارى: 
احلزن  ي�سرعنا  “ عندما 

للحظٍة ُينقُذنا
طعُم َثَمرٍة، طعُم املاء

اأوُل اليا�سمني يف نوفمرب
كتاٌب ح�سبنا �سياَعُه”

ومي�سي ال�ساعر يف ذكر اآلهة الع�سر اجلديد، والذين هم من طينة اأخرى، 
ودينهم خمتلف:

املفتاح ال�سغري الذي يفتح بيتا لنا،
رائحُة مكتبٍة، اأو رائحة ال�سندل

ال�سُم ال�سابُق ل�سارع ما، 
األواُن خريطٍة، ُنعومُة ُظْفٍر َمرُبود

عندم���ا يكون الإله ل اأحد، يكون الإن�س���ان هو الكّل، له البهاءات الف�سيحة 
وامل�سيئة واملرهفة، بينما حّولت �سهوة 

الآله���ة القدمية للدماء الإميان اإىل متري���ن يف امل�كمة، اأو حفل من القتال 
احلّر مبختلف الأ�سلحة. اآلهة ال�سنتو 

احتفظ���ت برباءته���ا، وبقيت خمل�سة لنا ووفّي���ة يف كل وقت، ول يتطّلب 
الإميان بها منا غري العرتاف بها، لتقّدم لنا 

كّل ما نريد دون مقابل، ومن غري نزاع دموّي بينها، اأو فيما بيننا:
ْنتو ثمانية م�يني من اآلهة ال�سِ

ّرًا على الأر�س: ت�سافُر �سِ
تلك الآلهة املتوا�سعة تلم�ُسنا-

تلم�ُسنا ومت�سي ُقُدمًا.
يف ق�س���ة “راغناروك” يقوم بورخي�س بر�س���م �سورة مرعبة ل�آلهة التي 
ح�س���رت اإىل كلية الفل�سفة: “لها جباه خفي�سة، واأ�سنان �سفر، و�سوارب 
خفيف���ة، و�سفاه وح�سية �سميكة”. اأخذ النا�س يدّققون النظر، ولحت لهم 
بقع���ة ل���ون ت�سبه ال���دم يف عروة اأحد، وحت���ت ال�س���رتة “املحكمة” لآخر 
انتفخ �سكل خنجر. كانوا يتنازعون اإذن اإىل حّد التقاتل. اأّي اآلهة مزيفون 
هم اإذن؟ ويف حلظة عظيمة من حياة الب�سر ي�سحب املتفرجون يف القاعة 

م�سد�ساتهم “الثقيلة!”، ويق�سون على هوؤلء الآلهة “بالتذاذ!”.

الأدب اأداة ترتقي بالدماغ الب�شري
ح��������������واٌر م�������ع ال������روف�������������س������ور اأن������غ������و�������ش ف���ل���ي���ت�������س���ر

تقوم الأمم عادة بالمنا�سبات 
الكبرى في م�سيرة تاريخها بتاأّمل 
تلك الم�سيرة ، وتحاول اأن تتذّكر 

الأحداث التي مّرت بها و تحلّلها 
، كي ت�سل الى اإجابة �سحيحة 

)وخالية من اأخطاء الما�سي !( 
للتخطيط الالحق في الم�سيرة 

هذه ، وكم يحتاج العراقيون في 
مئوية تا�سي�ش الدولة العراقية 

)1921 – 2021( اأن )يتوّقفوا !( و 
)يتذكروا !( و )يتاأّملوا !( م�سيرتهم 

تلك وفي المجالت كافة )اأي لي�ش 
فقط الأحداث ال�سيا�سية يا اأولي 

الألباب !(....

وم�ساهم���ة   ، املفه���وم  ه���ذا  م���ن  وانط�ق���ًا   
متوا�سع���ة ج���دًا يف ه���ذه العملي���ة الفكري���ة 
املهمة للتخطيط ال�حق ، نود هنا ان نتوقف 
قلي���� عند نقطة �سغرية ج���دًا )ولكنها مهمة( 
يف م�س���رية الثقاف���ة يف الع���راق ، واأن نتذكر 
– لي����س اإل - ا�سم���اء رّواد الدب الرو�س���ي 
العراقي���ني الراحل���ني ، ونق���ول ع���دة كلم���ات 
ع���ن كل واح���د منه���م ل اأك���ر ، ك���ي نعل���ن ، 
اإنن���ا بحاج���ة اأن ن�سّج���ل ه���ذه الظاه���رة يف 
م�س���رية الثقاف���ة يف العراق عرب ق���رن باأكمله 
، لأنه���ا تعن���ي بداي���ة تفاعل املثق���ف العراقي 
م���ع الآداب الجنبي���ة وكي���ف تقّبله���ا القارئ 
يف الع���راق احلديث بع���د ق���رون )ال�سبات!( 
العثم���اين ، وك���ي نعل���ن اأي�سًا ، اإنن���ا بحاجة 
اىل عم���ل جماعي ي�سارك في���ه املتخ�س�سون 
يف ب�دن���ا لت�سجي���ل اأعم���ال هوؤلء ال���رّواد ، 
قبل اأن ت�سيع كلّيًا ، وت�سبح )ن�سيًا من�سّيا( ، 
اإذ اأن ه���ذه الأعمال البداعية دليل مادي على 
بداية ن�سوجنا الفك���ري ، وتعني اإننا نتطّلع 
للح���وار والتعاي����س م���ع ثقاف���ات ال�سع���وب 
الأخ���رى ، وك���ي نعل���ن اأي�س���ًا ، اإنن���ا ننتظ���ر 

الآخرين ك���ي )يدلو بدلوهم!( يف هذا املجال 
، ويف كل املج���الت الثقافي���ة الأخرى بدولة 
العراق ونحن نبتداأ الطريق يف و�سع خطط 

م�سريتنا املئوية الثانية... 

ال�سماء
ه���ذه بع�س ا�سماء ال���رواد الراحلني لي�س اإل 
يف جم���ال الأدب الرو�سي يف العراق ، واأكرر 
كلم���ة )بع�س( ، وا�سع حتته���ا خّطا عري�سًا. 
احل���روف  ح�س���ب  طبع���ًا  مرّتب���ة  ال�سم���اء 
الهجائي���ة ، واوؤّك���د م���رة اأخ���رى واأخ���رى ، 
اإن ه���ذه القائم���ة وا�سعة ج���دًا ، ول ميكن يل 
وحدي ومبفردي وح�سب ذاكرتي – واأنا يف 
خري���ف عمري - اأن اقوم بها ، اإذ اأنها بحاجة 
لتطويره���ا  حتم���ا  الآخري���ن  م�سارك���ة  اىل 

واكمالها - 
اأك��رم فا�س��ل )1918 - 1987( – مرتج���م 
رواي���ة تورغيني���ف )الب���اء والبن���ون( ع���ن 

الفرن�سية )بال�سرتاك مع ذنون اأيوب عن
 النكليزي���ة ، والرتجم���ة ع���ن لغت���ني يف اآن 
واح���د – جترب���ة فري���دة ورائ���دة يف تاريخ 

لحق���ًا(  تتك���رر  ومل   ، بالع���راق  الرتجم���ة 
ون�سره���ا ع���ام 1950 يف بغ���داد ، وهي اأول 
ترجم���ة كامل���ة لرواي���ة تورغيني���ف ظه���رت 
يف العامل العرب���ي عمومًا.// اأن���ور �ساوؤول 
)1904 - 1984( – ترج���م ق�س���ة لغورك���ي ، 
ون�سرت جملت���ه )احلا�س���د( يف الث�ثينيات 
نتاج���ات عدي���دة يف الأدب الجنب���ي عموم���ًا 
والرو�س���ي خ�سو�سًا ، وكم نحن بحاجة اىل 
درا�سة تف�سيلية لتل���ك املجلة الدبية الرائدة 
// ب���دري ح�سون فري���د )1927 - 2017( – 
ح���ّول ق�سة )احلرب���اء( الق�سرية لت�سيخوف 
اىل م�سرحي���ة ذات ف�س���ل واح���د ون�سره���ا ، 

وق���ّدم ق�سة )ردهة رق���م 6( لت�سيخوف اأي�سًا 
بع���د اإعدادها م�سرحي���ًا على خ�سب���ة امل�سرح 
العراق���ي // جلي���ل كم���ال الدي���ن )1930 - 
2014( – اأ�س���در كتابًا عن غوركي ، وترجم 
ق�س�س���ًا لغوغ���ول ورواي���ة لآيتمات���وف // 
اإيقون���ة   -)1997  -  1935( �س���رارة  حي���اة 
الأدب الرو�س���ي يف العراق والت���ي اأ�سبحت 
ال�س���م الرم���زي ال�ساط���ع ل���ه بع���د انتحارها 
املاأ�س���اوي // خمي����س حرج ن�سم���ي)1941 
- 2014( – مرتج���م ملحم���ة الأدب الرو�سي 
الق���دمي – كلمة ع���ن فوج اإيغ���ور ، وهو عمل 
اإبداع���ي رائد يف الع���امل العرب���ي عمومًا // 

– ترج���م   )2014  -  1951( املال���ح  �سع���دي 
العديد م���ن الكتب ، منها ، رواي���ة اآيتماتوف 

 // قرن  من  اأكر  اليوم  – ويطول 
�ساك��ر خ�سب��اك )1930 - 2018( – ق���ّدم 
ع���ام 1954 اأول كت���اب عراق���ي )وثاين كتاب 
عرب���ي عموم���ًا( عن ت�سيخوف / ع���ادل كاظم 
)1939 - 2020( – ح���ّول ق�س���ة )املنتق���م( 
ذات  م�سرحي���ة  اىل  لت�سيخ���وف  الق�س���رية 
ف�س���ل واح���د ون�سره���ا ، وهو عم���ل اإبداعي 
كب���ري / عامر عب���د الل���ه )1924 - 2014( – 
يرتب���ط ا�سم هذا ال�سيا�س���ي الكبري برتجمته 
مع عب���د اجلباروهبي ] ال�سح���ايف املعروف 
للعراقي���ني مبقالت���ه ال�ساخرة )اب���و �سعيد([ 
وغورك���ي  لكوبري���ن  الأربعيني���ات  يف 
وغوغول وتول�ست���وي / عبد الوهاب الأمني 
– ق���ّدم ق�ست���ني ق�سريت���ني لت�سيخوف عام 
1934 يف كتابه )جمموعة ق�س�س من الأدب 
احلدي���ث( ، ال���ذي �س���در يف الب�س���رة / علي 
ال�سوك )1930 - 2018( – مقالته وتاأم�ته 
الرو�س���ي مازال���ت  الأدب  وترجمات���ه ح���ول 
طعم���ة  غائ���ب   / وقيمته���ا  اأهميته���ا  متتل���ك 

فرم���ان )1927 - 1990( – �سيخ املرتجمني 
العراقي���ني ل�أدب الرو�سي بكل معنى الكلمة، 
وهو اأي�سًا واحد من اأبرز املبدعني العرب يف 
ه���ذا املجال ، وترتبط با�سمه قائمة باكر من 
ثمانني كتابًا مرتجم���ًا / حممود اأحمد ال�سيد 
)1903 - 1937( – ال�س���م الأول بني الرواد 
العراقيني، فق���د ظه���ر يف الع�سرينيات وقّدم 
ملخ�سات لنتاج���ات تول�ستوي وتورغينيف 
/ حمم���د يون����س )1937 - 2009( – اأ�سدر 
الأدب  ح���ول  الكت���ب  م���ن  العدي���د  وترج���م 
الرو�س���ي، واأبرزه���ا كتاب���ه الرائ���د يف ه���ذا 
و  الرو����س  – الك��سيكي���ون  املج���ال وه���و 
الأدب العرب���ي / موف���ق الدليم���ي – مرتج���م 
ع���دة كتب اأبرزها – التاأرجح على الهاوية – 
العام الأخري من حياة د�ستويف�سكي / جنيب 
املان���ع )1926 - 1991( – مرتج���م كبري، له 
كت���اب مهم ج���دًا ع���ن تول�ست���وي ، واآخر عن 
د�ستويف�سك���ي بنف�س الأهمي���ة / نعيم بدوي 
)1911 - 2002( – يرتب���ط ا�سم���ه بالن�سبة 
ل�أدب الرو�سي يف العراق مع ت�سيخوف قبل 

كل �سيء...

تحية لرّواد الأدب الرو�شي بالعراق في مئوية الدولة العراقية 



ذي قار/ ح�سني العامل

ق���دم ن���ادي ال�س���ينما وامل�س���رح يف احتاد 
ق���ار م�س���رحية  الأدب���اء والكّت���اب يف ذي 
ال�س���اب  للمخ���رج  الأ�س���فل(  اإىل  )رف���ع 
عم���ار احلم���ادي ومتثيل نخب���ة من فناين 
النا�سرية، وتن���اول العمل امل�سرحي الذي 
عر�ض على قاعة الن�ساط املدر�سي الحالم 
للتغي���ر،  ال�ساع���ن  لل�سب���اب  املقموع���ة 
حمام���ات  يف  الح���داث  درام���ا  ت���دور  اذ 
زنزانة ق���ذرة ويف ف�ساء معتم يف�سي اىل 
املجه���ول. ويق���ول موؤلف وخم���رج العمل 

امل�سرحي عمار حمادي ل�)املدى( ان "العمل 
امل�سرح���ي )رف���ع اإىل الأ�سف���ل( ينتمي اىل 
م�سرح العبث ويج�سد ال�سراع الزيل بن 
�سلطة القمع والفكار املتحررة"، وا�ساف 
ان "العمل طرح جانبًا من تطلعات ال�سباب 
امل�سارك���ن يف التظاه���رات العراقي���ة وما 
وتغيي���ب  وتنكي���ل  عن���ف  م���ن  واجه���وه 
العم���ل  واعتق���ال". وم���ن خ���الل م�ساه���د 
ال���ذي ادى ادواره الرئي�س���ة كل من �سفاء 
اجلاب���ري وفا�سل حممد فا�س���ل و�سحاب 
رزاق ورمي اجلاب���ري يتب���ن للم�ساه���د ان 
عف���ن ال�سلطة القمعي���ة ل يختلف كثرا عن 
عفن حمامات الزنزانة القذرة التي ت�سيق 
باأحالم املتطلعن حلي���اة مغايرة. حتى ان 
اح���د ابطال امل�سرحي���ة يتمنى وهو منهمك 
بتنظي���ف مراحي�ض الزنزان���ة لو ان كي�ض 
القمام���ة ق���ادرا عل���ى ا�ستيع���اب الأع���وام 

املتعفنة يف زنزانات ال�سلطة.  فيما حتول 
رائح���ة الدم واملوت وجنا�س���ة املكان دون 
بلوغ دعاء اخلال�ض الذي يطلقه امل�ساجن 
اىل ال�سماء، وهو ما يفاقم من ياأ�ض املحنة 

الت���ي يفقد فيها املظلوم اآخ���ر خيط اأمل قد 
ي�ساع���ده في���ه الرب عل���ى النعت���اق. وعن 
دور احت���اد ادب���اء وكتاب ذي ق���ار يف دعم 
الطاق���ات واملواه���ب ال�سابة يق���ول رئي�ض 

الحت���اد عل���ي ال�سي���ال ل�)امل���دى( ان "هذه 
امل�سرحي���ة ه���ي واح���دة م���ن ثم���ار ن���ادي 
امل�سرح وال�سينم���ا الذي ا�ستحدثه الحتاد 
لتنمية وتطوي���ر ورعاية الطاقات الفنية"، 
لتهذي���ب  منطل���ق  "امل�س���رح  ان  موؤك���دا 
النفو�ض وبناء الن�سان ومن واجبنا اعادة 
الهيبة ملقام امل�س���رح لياأخذ دوره احلقيقي 
يف احلي���اة الثقافية". وك�س���ف ال�سيال عن 
وج���ود حم���اولت حممومة م���ن جهات مل 
ي�سمها لالإطاحة بامل�س���رح  وتغييب دوره. 
وا�سار رئي�ض احتاد ادب���اء وكتاب ذي قار 
اىل ان "العر����ض الول مل�سرحية )رفع اإىل 
الأ�سفل( �سهد اقبال وا�سعا اكتظت به قاعة 
العر����ض وهو ما ا�ستدع���ى متديد العر�ض 
لي���وم اآخ���ر ليت�سن���ى للجمه���ور م�ساه���دة 
العر����ض امل�سرحي". و�س���ارك يف العر�ض 
امل�سرح���ي عدد اآخر م���ن املمثلن من بينهم 

فرا����ض ع���ادل وعل���ي يحيى وولي���د عبا�ض 
ومهيم���ن املياح���ي وعبا����ض الأم���ن وعلي 
ح�س���ن وعلي جو�ستار وامن���ار الع�سكري 
وباق���ر ر�سيد وعلي �سم���ر و�سياء ح�سن 
وح�س���ن حمي���د  فيما ت���وىل ادارة امل�سرح 
م���ن  كل  والديك���ور  وال�س���اءة  واملاك���ر 
مرت�س���ى عبود وغف���ران التميم���ي وعمار 

�سيف وعلي يحيى وعلي �سمر.
وكان احت���اد ادب���اء وكت���اب ذي ق���ار اطلق 
يوم الربع���اء )11 ت�سرين الثاين 2020( 
برام���ج لتنمي���ة املواهب الثقافي���ة والفنية 
تعتم���د عل���ى اقام���ة جمموعة م���ن الور�ض 
الحرتافي���ة يف املجالت املذك���ورة، وذلك 
خ���الل حف���ل افتت���اح مق���ر احت���اد الدب���اء 
اجلدي���د الذي �س���ارك فيه ع�س���رات الدباء 
م���ن حمافظ���ة ذي ق���ار وبغ���داد والب�س���رة 

وال�سماوة.
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�س����در عن دار املدى حديثا كتاب "ن�ساء عراقيات" للدكتورة 
له����اي عب����د احل�سن والكت����اب م�ساهم����ة يف الدرا�سات يف 
جمال علم اجتماع املراأة.  تكتب املوؤلفة يف تقدميها للكتاب: 
"ياأتي هذا الكتاب الذي جمعت فيه ما اأجنزته من درا�سات 
علمي����ة نظري����ة وميداني����ة من وجه����ة نظ����ر �سو�سيولوجية 
لت�سلي����ط ال�سوء على اجلوانب املتعددة م����ن حياة الن�ساء 
يف الع����راق. بداأت����ه مبراجعة نظرية علمي����ة لأهم ما اأ�س�ض 
مليدان درا�سات الن�ساء. تاله تقدمي ت�سور نظري حول ما 
ا�سطلح عليه بالروؤية الدولية والروؤية العربية ملو�سوعة 
اجلندر". وت�سي����ف: "قدمت بعدها نتائ����ج درا�سة علمية 
موثق����ة حول ظاه����رة التميي����ز اجلن�سي يف الع����راق على 

م�ستوى التعليم والعمل والوظيفة". 

دائمًا ما يلومني قّراء اأعّزاء وهم 
يقولون: هل تتوقع اأّن �سا�ستنا 

وم�سوؤولينا يقراأون؟ واأنهم 
�سيطيلون النظر يف �سطورك 

�سيها بتجارب ال�سعوب،  التي حتحُ
وحكايات عن بلدان الرفاهية 

واحرتام اأرواح املواطنن؟ اأنا 
اأيها الأعزاء اأطمح لأمر واحد، 

هو اأن اأجد اأمامي م�سوؤولن 
يعرفون معنى ال�ستقالة، ل اأقبل 

اأن يتح�ّسر العراقي وهو ي�سمع 
اأن مدن العراق تعاين من �سوء 

اخلدمات و�سبابها بال عمل، فيما 
ال�سادة "الأكارم" يف جمل�ض 

النواب م�سرون على اإعادة 
جمال�ض املحافظات اإىل خدمة 

ال�سرقة والنهب. 
اأيها القارئ العزيز، اأنا واأنت 

مواطنان يف بلد ي�ستقوي عليه 
�سا�سته واإخوانهم ورفاقهم، 

ويحق فيه لوزير خارجية 
اإيران اأن يجتمع مع قادة ال�سنة 

وال�سيعة ليدلهم على الطريق 
امل�ستقيم، واأنا كمواطن ل اأملك 

�سوى هذه امل�ساحة ال�سغرة اأبث 
من خاللها �سجوين، اأمّني النف�ض 
مب�سوؤول من املوؤمنن على �ساكلة 
وزير ال�سحة الأردين الذي تقدم 

با�ستقالته بعد وفاة �ستة اأ�سخا�ض 
يف م�ست�سفى ب�سبب انقطاع 

الأوك�سجن ملدة �ساعة. ورمبا 
كنا ن�سحك على بع�سنا حن 

نتوهم اأن الوزير املوؤمن ح�سن 
التميمي �سيقدم ا�ستقالته بعد اأن 

اأكلت النار اأكرث من مئة مواطن 
جرميتهم الوحيدة اأنهم فقراء، ل 

ميلكون ثمن العالج، وتوهموا اأن 
الدولة �ستوفر لهم اأف�سل اخلدمات 

ال�سحية، فاذا بلجنة ال�سحة 
النيابية التي يراأ�سها "العالمة" 

قتيبة اجلبوري تقول لهم اأنتم 
ال�سبب يف هذه املاأ�ساة، فلماذا 

تدخنون وت�ستخدمون الهيرتات 
الكهربائية وتتناولون الطعام 

داخل الردهات؟، ومل تخربنا جلنة 
قتيبة اجلبوري الذي ظل يردد 

اأن "كورونا" فايرو�ض �سيا�سي، 
مهمته تخريب اقت�ساد العراق، 

واأو�سانا باأن ل نقلق فما يعر�ض 
على ف�سائيات العامل من م�ساهد 
للموت، هي جمرد فوتو�سوب!! 

، من ان اخلراب احلقيقي هو 
يف وجود م�ست�سفيات متهالكة ، 
تفتقر اىل الجهزة ، والدوية ، 

والمان .
رمبا ي�سخر البع�ض من وزير 

قدم ا�ستقالته ملجرد موت 7 
اأ�سخا�ض يف الوقت الذي 

خا�ض فيه زعماوؤنا "امللهمون" 
حروبهم الطائفية من كّل نوع 

ولون، ويف كّل اجتاه، ، احتلوا 
املوؤ�س�سات احلكومّية، اأبادوا 

مدنّية الدولة، طاردوا الكفاءات، 
و�سعونا على �سّلم البوؤ�ض، 
اأدخلونا مو�سوعة غيني�ض 

يف عدد ال�سهداء واملهّجرين. 
وبعد كل موجة خراب جندهم 

يجل�سون ويت�ساحكون ويقررون 
التقاط �سورة فوتوغرافية، لكي 
يطمئن ال�سعب اأْن ل�سبيل اأمامه 
�سوى الإذعان ل�سوت "الزعماء 

امللهمن" . 
ايها القارئ العزيز ، فنحن يف 

كّل مرة نتجّرع احلقيقة مبذاقها 
املّر، وهي اأنه ل �سيء مهّم يف 

هذه البالد �سوى �سالمة كرا�سي 
امل�سوؤولن، ومن ثم فال ت�ساألوا 

عن املت�سّبب يف حريق م�ست�سفى 
ابن اخلطيب .

لو �ساألَت اأيَّ مواطن عراقي عن 
موقف الوزيرالأردين ، فقد ميوت 

قهرًا اأو �سحكًا! لأنه ل ي�ستطيع 
اأن يقول ل�سغر مدير دائرة ، 

ي�سرق وينهب ،  قدم ا�ستقالتك.

 اأعداء 
اال�ستقالة واحلياة

ن�ساء عراقيات

 علي ح�سني

...
داً 

 ج
ص

خا

 ر�سيد الخيون 
الباح����ث والكات����ب �سدر ل����ه موؤخرا 
"ل�سو�����ض الموال  كت����اب بعن����وان 
الت����راث العرب����ي  ف����ي  والن�سو�����ض 
ال�سالم����ي"، والكت����اب يتاأل����ف م����ن 
بابين: �سرقة الموال والباب الثاني 
ع����ن ا�سم����اء ا�سته����رت ف����ي الآف����اق، 
ف����ي مقدمة الكت����اب يكت����ب الخيون: 
"تع����د الل�سو�سي����ة اق����دم مهن����ة في 
التاري����خ، امتهنه����ا ا�سح����اب الحيلة 

والمراوغة". 

 رغد ال�سهيل
له����ا  �س����درت  والروائي����ة  القا�س����ة 
الجدي����دة  الق�س�سي����ة   مجموعته����ا 
المجموعة  �سعاد" و�سم����ت  "بان����ت 
ق�س�سا جديدة ان�سغلت فيها ال�سهيل 
العراقيي����ن،  حي����اة  ع����ن  بالبح����ث 
وكان����ت ال�سهي����ل ق����د ا�س����درت عددا 
من الروايات والمجاميع الق�س�سية 
الت����ي �سكل����ت ح�س����ورا ف����ي الو�سط 

الثقافي العراقي.

 
 محمد جواد اأموري 

المو�سيق����ي الراح����ل تق����دم ب�س����وت 
المطربة الهولندية �سوزانا اغنيتين 
م����ن تراثه اللحني  هم����ا "مالي �سغل 
اع����اد  و"جاوبن����ي"،  بال�س����وق" 
توزيعهم����ا الفن����ان �ست����ار ال�ساع����دي 
وال����ذي قال ان تقديم التراث الغنائي 
ال����ى العال����م مهم ج����دا لك����ي يتعرفوا 
الكب����ار،  ملحنين����ا  ابداع����ات  عل����ى 
وا�س����اف ان ه����ذه الغان����ي �ستثي����ر 

الطقسده�سة الم�ستمعين حتما. 
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 

°C)الربعاء( اأن درجات احلرارة مقاربة ملعدلتها ليوم ام�ض.  19 -C°  34  / النجف      C°  18 -    C° 31   /اأربيل

C°  21 -C°  37  / الب�سرة      C°  19 -    C° 34  /بغداد

C°   19 -C°  33  / الرمادي      C°  18 -    C° 32   /املو�سل

حول العالم

مدين���ة  يف  البح���ر  �ساط���ئ  عل���ى 
الب�س���رة مت فت���ح مكتب���ة جماني���ة 
للمارة وع�س���اق الأدب، الأمر الذي 
جعل جمموعة م���ن �سباب الب�سرة 
ي�ستع���دون لالنتقال بالق���راءة من 
�سنك املعي�سة اإىل ف�ساء ال�سوارع. 
وقال يا�سن ثائ���ر، 17 عاما، وهو 
اأحد منظمي املبادرة اإنهم اختاروا 
امل���كان بعناية ق���رب متث���ال �ساعر 
عراق���ي كبر ويف مكان ي�سلح لأن 

يكون ملتقى للعائالت.
م���ن  جمموع���ة  "اإحن���ا  واأو�س���ح 
مكتب���ة  افتت���اح  قررن���ا  ال�سب���اب 
جماني���ة وخا�س���ة يف ه���ذا املكان، 
ق���رب متث���ال )ال�ساعر( ب���در �ساكر 

ال�سي���اب يف الكورني����ض. اخرتن���ا 
هذا امل���كان باعتباره م���كان ملتقى 
للعوائ���ل وال�سب���اب يعن���ي مكان���ا 

جيدا للجلو�ض"، ح�سب رويرتز.
واأ�س���اف "اأي�س���ا املكتب���ة جمانية 
م���ن اأج���ل ح���ث ال�س���ارع الب�سري 
عل���ى القراءة وتقريبه���م من الكتب 
وحتتوي املكتبة على جمموعة من 
الكت���ب الجتماعي���ة والقت�سادية 
قانوني���ة".  وحت���ى  و�سيا�سي���ة 
م���ن جانب���ه اأع���رب حم���زة مهدي، 
من �س���كان الب�س���رة، ع���ن اإعجابه 
باملبادرة مف�سال اإياها على الت�سكع 

يف ال�سوارع اأو تدخن الرنجيلة.
وق���ال مهدي، 35 عاما، "يعني اآين 

اأ�سوفه���ا حل���وة يعن���ي، اأحلى مما 
قاعد اآنه �سراحة وحاطط نارجيلة 
وما اأع���رف اأي�ض وهال�سوالف اإىل 

م���ا له���ا داعي ل���و اف���رت بال�سوارع 
ودراجات )يتجولون يف ال�سوارع 
الناري���ة(. حقيقة  على الدراج���ات 

اأحك���ي لك ياها اأ�سوفها حلوة حتى 
لو ه�س���ه يقعد 5 دقايق ل���و يقراله 
ق�سي���دة". وم���ع ا�ستم���رار جائحة 
بالع���راق،  النت�س���ار  يف  كورون���ا 
يتزايد الإقبال على مت�سية الوقت 
الطل���ق عل���ى ح�س���اب  اله���واء  يف 
الزيارات اأو اجللو�ض يف املطاعم.

ويق���ول ماج���د حمم���ود، 39 عاما، 
الكت���ب  "عر����ض  موؤلف���ا  ويعم���ل 
العام���ة  الأماك���ن  امل���ارة يف  اأم���ام 
يكت�س���ب  الأم���ر  ه���ذا  وال�س���وارع 
اأهمي���ة ثقافي���ة لأن���ه يحف���ز النا�ض 
على القراءة واقتناء الكتب بدل اأن 
يتوجه���وا اإىل املكتب���ات واملكاتب 
يف الب�سرة القليل���ة ن�سبيًا. هوؤلء 

ال�سباب جاءوا بكتبهم اإىل ال�سارع 
ثقافي���ة  مب���ادرة  ه���ي  وبالنتيج���ة 
طيب���ة". من جهته ق���ال ح�سن علي 
حمم���د، 35 عاما، وهو م���ن �سكان 
بحاج���ة  اإحن���ا  "الي���وم  الب�س���رة 
اأزم���ة كورون���ا واأج���واء  ظ���ل  يف 
بحاج���ة  يعن���ي  املب���ارك  رم�س���ان 
وتوعي���ة  والق���راءة  تثقي���ف  اإىل 
ال�سحيح���ة".  بالق���راءة  النا����ض 
وت�س���م "مكتب���ة ال�س���ارع" حوايل 
جمموع���ة  ويديره���ا  كتاب���ا   250
"متطوع���و  ت�سم���ى  ال�سب���اب  م���ن 
الب�س���رة ال�سباب" الذي���ن يقولون 
اإنهم يري���دون ت�سجيع النا�ض على 

القراءة.

ب���ال���ب�������س���رة   ال������ق������راءة  ل���ع�������س���اق  جم�����ان�����ًا  ال���ك���ت���ب  رم���������س����ان  يف 

اعرتفت املمر�سة بعد اأن مت اإخ�ساعها 
للتحقي���ق باأنه���ا حقن���ت ع���ددًا كب���رًا 
م���ن الأ�سخا����ض باملاء املم���زوج بامللح 
وال���ذي لي����ض ل���ه اأي قيم���ة، اأي اأن���ه ل 
ي�س���ر ول ينفع املتلقي. جلاأت ممر�سة 
اإىل  اأملانية 

م���زورة  بلقاح���ات  املراجع���ن  حق���ن 
تب���ن اأنها عب���ارة عن م���اء مملح فقط، 
وذل���ك ب���دًل م���ن لق���اح كورون���ا ال���ذي 
يقيه���م م���ن الفايرو�ض وي�س���خ املناعة 
يف اأج�ساده���م، اأم���ا ال�سب���ب وراء هذا 
التزوي���ر ف���كان تافه���ا للغاي���ة، بح�سب 
م���ا اأظه���ر التحقي���ق ال���ذي اأج���ري مع 
 . �س���ة ملمر ا

وبح�سب تقرير ن�سرته جريدة "مرتو" 
Metro  الربيطاني���ة، فق���د اعرتفت 
املمر�سة بعد اأن مت اإخ�ساعها للتحقيق 
باأنها حقنت عددًا كبرا من الأ�سخا�ض 
بامل���اء املم���زوج باملل���ح وال���ذي لي�ست 
ل���ه اأي قيم���ة، اأي اأنه ل ي�س���ر ول ينفع 
املتلق���ي، اأم���ا ال�سب���ب وراء ذل���ك فق���د 
اأفادت باأنه���ا كانت تريد "التغطية على 
اإ�سق���اط الزجاج���ة التي حتت���وي على 

اللقاح وان�سكابه اأر�سا".

اأ�س���ارت  الفنان���ة نيللي ك���رمي، اإىل انها تعط���ي فر�سا كث���رة لل�سخ�سيات 
التي اأمامه���ا، وبعدها تعمل "بلوك" على طول، وهناك الكثر من النا�ض 

اأخرجتهم من حياتها.
واأك���دت ان عالقته���ا بال�سو�سيال ميديا خفيف���ة، ولكنها تهتم كثرا 

باإن�ستغ���رام وال�س���ور، بينم���ا يدي���ر ح�سابها عل���ى الفي�ض بوك 
جمموع���ة م���ن املعجب���ن، وقالت اإنه���ا ل تتكلم كث���را ول ت�سع 
بو�ست���ات عدي���دة اإل اإذا كانت خا�س���ة بعملها فق���ط، م�سيفة اأن 

م�ساهر وجن���وم ال�سو�سيال ميديا يف الوق���ت احلايل يناف�سون 
جن���وم الفن يف جم���الت خمتلف���ة مثل الطبي���خ والتجمي���ل ولديهم 

متابعات كبرة جدا واأ�سبحت مهنة ولي�ست ظاهرة.
اأو�سح���ت نيللي كرمي اأنه���ا تتفاعل مع الكوميك����ض والتعليقات 

ال�ساخ���رة منه���ا وم���ن اأعماله���ا الفني���ة وت�سح���ك عليها، ول 
تنزع���ج منه���ا عل���ى الإط���الق، م�س���رة اإىل اأنها ل���و قامت 

بعم���ل ح�ساب وهم���ي �سيكون ا�سمه "�س���وء ال�سم�ض" 
وال�س���ورة �ستك���ون للبحر مع و�سع جمل���ة "احلياة 

حل���وة" يف تعري���ف احل�ساب.  اأ�ساف���ت اأن اأكرث ما 
ي�سغل بالها وتريند يف عقلها اأنها حتاول اأن تكون 

اإيجابية ول تياأ�ض، واأقل حاجة تفكر فيها �سغلها.

ممر�سة اأملانية ت�ستخدم املاء بدل لقاح كورونا 
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نيللي كرمي: منحت "البلوك" 
لعدة اأ�سخا�ص يف حياتي

م�سرحية )رفع اإىل االأ�سفل( اإطاللة على عوامل احلرية املفقودة من حمامات زنزانة ت�سيق باأحالم ال�سباب

ك�سفت النجم���ة اأجنلينا ج���ويل اأن طالقها 
م���ن النجم ب���راد بيت، كانت ل���ه اإنعكا�ساته 
عل���ى خياراته���ا املهني���ة، فه���ي كان���ت 
مرغم���ة عل���ى التخلي ع���ن العمل 
يف جمال الإخراج، منذ طالقها 

من براد.
وقال���ت اأجنلين���ا: "اأنا اع�سق 
امن���ا  ال�سينمائ���ي،  الإخ���راج 
ب�سبب ظ���رويف العائلية كنت 
بحاج���ة اىل اأن اأق���وم باأعمال، 
ت�سمح يل بالع���ودة مبكرًا اىل 
املن���زل، لهذا ال�سب���ب عدت اىل 
التمثي���ل". يحُذك���ر اأن اأجنلين���ا 
ما زالت تتاب���ع دعوى طالقها 
م���ن براد، وم���ن املفرت�ض اأن 
يق���رر احلكم ال���ذي �سي�سدر 
الو�ساي���ة  �سيت���وىل  م���ن 
وتقا�س���م  اأطفالهم���ا،  عل���ى 

املمتلكات.

لودفيغ  كري�ستا  ال�سهرة  الأوب���را  مغنية  توفيت 
عن 93 عامًا وفق ما ذكرت و�سائل اإعالم من�ساوية 
يف  عا�ست  لكنها  برلن  يف  ول��دت  لودفيغ  الأح���د. 
�سواحي فيينا، كما اأفادت وكالة الأنباء النم�ساوية 

"اأبا".
و�سام  وح��ازت   ،1994 العام  يف  لودفيغ  تقاعدت 
م�سرتها  عن   2010 عام  الفرن�سية  ال�سرف  جوقة 
دخلت  ت��ق��ري��ب��ًا.  ق��رن  ن�سف  ام��ت��دت  ال��ت��ي  املهنية 
الأوب��را يف فيينا عام 1955 و�ساركت  دار  املغنية 
الأورك�سرتا  قائد  بقيادة  �سالزبورغ  مهرجان  يف 

النم�سوية كارل بوم.
واعتلت  عاملية،  ج���ولت  اأي�����س��ًا  لودفيغ  واأق��ام��ت 
ودار  ميالنو  يف  �سكال  اأوب��را  يف  امل�سرح  خ�سبة 
الأوبرا امللكية يف لندن واأوبرا ميرتوبوليتان يف 
اأخرى. وبعد  اإىل دور عريقة  بالإ�سافة  نيويورك، 
فالرت  النم�ساوي  الأوب��را  مغني  الأول من  زواجها 
الكوميدي  املمثل   1972 العام  يف  تزوجت  بري، 
الفرن�سي واملخرج بول-اإميل ديرب الذي تويف عام 

.2011

وفاة مغنية الأوبرا 
ال�سهرية كري�ستا لودفيغ 

عن 93 عامًا

اأجنلينا جويل تخّلت 
عن طموحها املهني


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

