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العدد )4966( ال�سنة الثامنة ع�سرة - الربعاء )16( حزيران 2021

 في كتابة "الم�سرات والأوجاع" 
النهو�ض بالقت�ساد العراقي .. اأداة 

لنهو�ض وبناء حقيقي

عبا�س العلي يكتب:طالب عبد العزيز يكتب:

66

 بغداد/ تميم الح�صن

داخ���ل حف���ات "اخلت���ان" وعل���ى 
الرتوي���ج  الرثي���د" يت���م  "موائ���د 
ملر�س���حي النتخابات قبل 3 اأ�سهر 
م���ن املوع���د املتوق���ع  عل���ى الق���ل 
لنطاق احلملة النتخابية ب�س���كل 

ر�سمي.
يف الع���ادة يخ�س����ص �سه���ر واحد 

قبل موع���د الق���رتاع للدعاية، لكن 
ب�سب���ب وج���ود اغل���ب املر�سح���ن 
يف ال�سلط���ة واحزابه���ا فان مو�سم 
النتخاب���ات يبداأ بوق���ت اأقرب من 

ذلك.
بور�سة ح�سابات مواقع التوا�سل 
الجتماع���ي، ت�ساع���دت اي�س���ا يف 
اأكرث  ال�سابيع املا�سي���ة، و�سجلت 
من 3000 �سفحة ومواقع جديدة 

خال �سهر.
كم���ا حتولت بع�ص ال�سفحات على 
تل���ك املواقع م���ن �سفح���ات خا�سة 
اىل  "الرناكي���ل"  وبي���ع  مبطاع���م 

�سفحات با�سماء مر�سحن.
ويوظف مر�سحون كل المكانيات 
ومنه���ا  النتخاب���ات،  خلدم���ة 
التعي���ن"  ك�"وع���ود  احلكومي���ة 

واخلدمات البلدية.

يف اح���د املقاط���ع امل�س���ورة الت���ي 
انت�سرت عل���ى من�س���ات التوا�سل 
م�سع���ان  يظه���ر  الجتماع���ي، 
اجلبوري، ال�سيا�سي املثري للجدل، 
يقوم بتوزي���ع "الرثيد" داخل احد 

امل�سايف يف �ساح الدين.
املقط���ع  نا�س���ر  مزاع���م  وبح�س���ب 
امل�سور ان اجلبوري، وهو رئي�ص 
حزب وط���ن، جمع ه���وؤلء ال�سباب 

من اجل الرتويج لانتخابات.
واجلب���وري كان ق���د اأ�س�ص حتالف 
با�سم "ال�سقور"، وقال يف من�سور 
عل���ى �سفحته يف "في�سبوك" حول 
ذل���ك التجم���ع، ان اآلف الرجال من 
اىل  ح�س���روا  وبيج���ي  ال�سرق���اط 
"م�سيف الوطن مل�ساندة م�سروعنا 

ال�سيا�سي".
 التفا�صيل �س3

 بغداد/ محمد �صباح

ال�سيا�سي���ن  م���ن  العدي���د  احال���ة 
دون  م���ن  التقاع���د  اإىل  وغريه���م 
ال�ستقطاع���ات  بدف���ع  التزامه���م 
التقاعدي���ة ال�سهري���ة، ادى اإىل حالة 
م���ن الرب���اك بعدم���ا ت�سبب���ت ه���ذه 
ال�ساف���ات بنق�ص كب���ري يف متويل 
�سن���دوق التقاع���د وع���دم متكنه من 
ت�سدي���د مكاف���اأة نهاية اخلدم���ة لفئة 

الع�سكرين وغريهم.
وهيئ���ة  املالي���ة  وزارة  وحت���اول 
التقاع���د العام���ة ايجاد خم���رج لهذه 
ته����دد  بات���ت  الت���ي  املالي���ة  امل�سكل���ة 

�سندوق التقاعد اخلا�ص بالع�سكرين 
ج����راء تل����ك ال�سافات الت����ي مل تلتزم 

بال�ستقطاعات ال�سهرية.
ويقول النائب ناج����ي ال�سعدي ع�سو 
اللجن����ة املالي����ة يف جمل�����ص الن����واب 
يف ت�سري����ح ل�)امل����دى( ان �سبب تاأخر 
من����ح مكاف����اأة نهاية اخلدم����ة بالن�سبة 
للمتقاعدين الع�سكرين تعود اىل قلة 
ونق�����ص التموي����ل ومعان����اة �سندوق 
التقاعد، م�سيف����ا انه من املفرو�ص ان 
يك����ون �سندوق التقاعد داعما ملوازنة 
الدول����ة باعتبار ان لدي����ه امواله التي 
يجبيه����ا م����ن ال�ستقطاع����ات ال�سهرية 

من قبل املوظفن.   

حزي���ران  �سه���ر  م���ن  ال�ساب���ع  ويف 
اجل���اري ا�ست�ساف���ت اللجن���ة املالية 
النيابي���ة، وكيل رئي�ص هيئة التقاعد 
العام���ة وع���ددا م���ن املتقاعدي���ن من 
العراق���ي  اجلي����ص  يف  املرات���ب 
�س���رف  تاأخ���ر  مو�س���وع  ملناق�س���ة 
املكافاآت لنهاي���ة اخلدمة والجازات 

املرتاكمة، وايجاد املعاجلات.
اثن���اء  املالي���ة  اللجن���ة  واك���دت 
ال�ست�سافة على اإنهاء هذا املو�سوع 
الذي مي�ص حي���اة منت�سبي ومراتب 
اجلي����ص العراق���ي، مل���ا قدم���وه لهذا 

البلد.
 التفا�صيل �س2

الناخب ي�صمع البرامج النتخابية في "حفالت الختان" وعلى "موائد الثريد"

الهيئات القت�سادية للأحزاب تمول النتخابات 
و"الت�سرينيون" يعتمدون على التبرعات

الرواتب التقاعدية لل�سيا�سيين تولد اأزمة 
في �سندوق التقاعد وتهدد باإفل�سه

 ترجمة/ المدى

النتخاب���ات  اإقام���ة  موع���د  اق���رتاب  ا�ستم���رار  م���ع 
الربملاني���ة يف العراق اأك���رث، اأك���د الكاردينال لوي�ص 
�ساك���و �س���رورة م�ساع���دة البل���د يف تركي���زه عل���ى 
تبن���ي مبداأ التعاي����ص ال�سلمي بن الأطي���اف الدينية 
والعرقي���ة املختلفة التي عا�س���ت جنبا اىل جنب على 

مدى قرون.
وقال بطريرك الكني�سة الكلدانية يف العراق والعامل 
يف لق���اء م���ع موق���ع CRUX الخب���اري الإيط���ايل 
ان���ه بف�سل العلماني���ة وازدياد التوا�س���ل مع اأطياف 
خمتلف���ة م���ن الثقاف���ات ح���ول الع���امل ف���ان "ق�سي���ة 
التعاي����ص متثل الهتم���ام ال�سائ���ع واملركزي جلميع 

ال�سعوب".

واأ�س���اف �ساك���و قائ���ا "انه���ا �سمان لوح���دة وتعدد 
الوطن���ي  والن�سج���ام  وتنوع���ه  املجتم���ع  اأطي���اف 
والعي����ص �سوية ب�سكل متناغم. هن���اك حاجة للبحث 
ع���ن م�س���رتكات ت�ساع���د يف فه���م وتقيي���م واح���رتام 
الآخر، والبتعاد يف البحث عن اختافات توؤدي اىل 

تو�سيع فجوة النق�سام والختاف".
وق���ال �ساك���و اإن حتقي���ق التعاي����ص والرتق���اء بقيم 
احلداث���ة والت�سام���ح والح���رتام ل تت���م ع���ن طريق 
ال�سع���ارات بل ع���ن طريق املطاولة ومتك���ن ال�سعب 
م���ن بن���اء موؤ�س�س���ات، م�س���ريا اىل ان هن���اك الكثري 
بحاج���ة اىل تنفيذ فيما يتعلق بدولة املواطنة املدنية 

والعدالة الجتماعية وامل�ساحلة.

 التفا�صيل �س2

الكاردينال �ساكو: التعاي�ض ال�سلمي يعتمد 
على اإ�سلح النظام الق�سائي والتربوي

 بغداد/ رامي ال�صالحي

النتخاب���ات  موع���د  م���ن  اقرتابن���ا  م���ع 
املبك���رة يف العا�س���ر م���ن ت�سري���ن الأول 
املقب���ل، ب���داأت تظه���ر بع����ص الأ�س���وات 
الت���ي تطال���ب بتاأجيلها اإىل الع���ام املقبل 
وهو العام الد�ستوري الر�سمي لإقامتها. 
وتعددت الأ�سباب املطالبة بالتاأجيل لكن 
بقي �سببا الأو�س���اع الأمنية وامل�سكات 

املالية هما الأبرز.
احلكومة اأمام التحدي 

اإىل ذل���ك، قال حمم���د البل���داوي، النائب 
ع���ن حتالف الفتح يف حدي���ث ل� )املدى(، 
اإن "امله���ام املناط���ة بحكوم���ة م�سطف���ى 
الكاظم���ي هي تهيئة الإج���راءات الازمة 

لإجراء النتخابات املبكرة".
واأ�س���اف البل���داوي، اأن "اغل���ب اأع�ساء 
جمل����ص الن���واب الي���وم، هم م���ع اجراء 
املبك���رة، ودع���م مفو�سي���ة  النتخاب���ات 
"هن���اك  اأن  اإىل  م�س���ريًا  النتخاب���ات"، 
العدي���د م���ن ال�سلبي���ات يف ح���ال تاأجيل 

النتخاب���ات اأبرزه���ا هي رغب���ة ال�سارع 
املوع���د  يف  اجرائه���ا  جت���اه  العراق���ي 

املحدد".
واأ�س���ار النائب عن حتالف الفتح، اإىل اأن 
"عدم ايفاء احلكومة باللتزام بتوقيتات 
اج���راء النتخاب���ات �سي�سعها مب�سكات 
اخل�سو����ص"،  اأوج���ه  عل���ى  �سيا�سي���ة، 
الكت���ل  م���ن  العدي���د  "هن���اك  اأن  مبين���ًا 
ال�سيا�سية تدعو وب�سكل م�ستمر لتاأجيل 

النتخابات".
واأو�س���ح اأن "الكتل التي تطالب بتاأجيل 
النتخاب���ات يع���ود موقفه���ا اإىل فقدانها 
ثقته���ا  وع���دم  اجلماهري���ة  لقاعدته���ا 
باحل�سول على مقاعد نيابية يف الربملان 
املطالب���ة  "الكت���ل  اأن  م�سيف���ًا  املقب���ل"، 
بالتاأجي���ل هي حت���ى ل متلك وقتا حمددا 

لإجراء النتخابات".
وبح�س���ب ع�س���و هيئ���ة الرئا�س���ة ب�سري 
احل���داد فاإن اأي نائ���ب مل يقدم لغاية الآن 
طلبا ر�سمي���ا اىل جمل�ص النواب بتعديل 
قان���ون النتخاب���ات، رغ���م الت�سريحات 

الأف���راد  بع����ص  قب���ل  م���ن  العامي���ة 
والأطراف للمطالبة بذلك.

ا�صتعداد ر�صمي ليوم القتراع
الغ���اي،  جمان���ة  قال���ت  املقاب���ل،  يف 
املتحدث���ة با�س���م مفو�سي���ة النتخابات، 
حزب���ًا   276 �سجل���ت  "املفو�سي���ة  اإن 
للم�سارك���ة يف النتخاب���ات املبك���رة، كما 
�سادقت على 44 حتالف���ًا جديدًا من قبل 

جمل�ص املفو�سن اجلديد".
واأ�ساف���ت الغاي يف حديث ل���� )املدى(، 
اأن "هن���اك 3523 مر�سح���ًا �سجل���وا يف 
املفو�سي���ة، وان ه���ذا العدد لي����ص نهائيًا 
املقبل���ة"،  الأي���ام  يف  للزي���ادة  وقاب���ل 
املفو�سي���ة  "ك���ون  بالق���ول  م�ستدرك���ة 
وزارة  م���ن  الإجاب���ات  تنتظ���ر  مازال���ت 
الرتبي���ة والتعلي���م الع���ايل، ف�س���ا ع���ن 
وزارة الع���دل وهيئة امل�ساءل���ة والعدالة 
بخ�سو����ص مر�سحن اآخري���ن للتاأكد من 

اأهلية تر�سيحهم".
"املفو�سي���ة م�ستع���دة  واأ�س���ارت اإىل اأن 

لجراء النتخاب���ات مبوعدها املحدد يف 
ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر املقب���ل"، لفت���ة 
اإىل اأن "املفو�سي���ة ت�ستع���د الآن لإجراء 
بح�س���ور  لانتخاب���ات  فعلي���ة  حم���اكاة 
ممثلن دولين خ���ال �سهر متوز املقبل، 
يف حمط���ة انتخابي���ة واحدة ل���كل مركز 
ت�سجيل البال���غ عددها 1079 يف عموم 

حمافظات العراق". 
وم���ن املق���رر اإج���راء النتخاب���ات املقبلة 
الأول  ت�سري���ن  �سه���ر  م���ن  العا�س���ر  يف 
املقب���ل، بح�سب ما �سوت جمل�ص النواب 
بجل�س���ة عق���دت يف 19 كان���ون الث���اين 
2021، و�سط تعهدات حكومية باإجراء 
�سط���وة  ع���ن  بعي���دًا  نزيه���ة  انتخاب���ات 

ال�ساح.

م�صاع حقيقية للتاأجيل
وعل���ى �سعي���د مت�س���ل، ك�سف���ت النائب���ة 
عن حتالف الفت���ح، ميثاق احلامدي، عن 
"وجود م�ساع نيابية حقيقية تدفع نحو 
تاأجي���ل النتخاب���ات املبك���رة"، مبينة اأن 

"حتالف الفتح مع اجراء النتخابات يف 
موعدها الر�سمي املحدد".

يف  تزوي���ر  وج���ود  اإمكاني���ة  وب�س���اأن 
النتخاب���ات، اأ�سارت احلام���دي، اإىل اأن 
"جمي���ع النتخاب���ات ال�سابق���ة كانت قد 
�سجل���ت ن�س���ب تزوي���ر كب���رية، بالت���ايل 
عموم���ًا  ال�سيا�سي���ة  والكت���ل  الربمل���ان 
ترف�ص رف�سًا قاطعًا ت�سجيل اأي خرق او 

تزوير لاأ�سوات يف هذه النتخابات".
واأ�سافت احلام���دي، اأن "احلكومة لي�ص 
لديه���ا �سع���ي حثي���ث ملن���ع التزوي���ر يف 
النتخاب���ات املقبلة"، معت���ربة اأن "هناك 
العدي���د من الأم���ور الواجب توفرها ملنع 
التزوي���ر من خال وج���ود مراقبة دولية 
والعتم���اد على الت�سوي���ت البايومرتي 

وغريها من الطرق".
امل�ستقل���ة  العلي���ا  املفو�سي���ة  واأعلن���ت 
لانتخاب���ات، ال�سه���ر املا�س���ي، ا�ستبعاد 
20 مر�سح���ًا من الرت�سي���ح لانتخابات 
قان���ون  ملخالفته���م  املقبل���ة،  الربملاني���ة 

انتخابات جمل�ص النواب العراقي.

جداً" وارد  "التاأجيل 
ب���دوره، ي���رى اخلب���ري ال�سيا�س���ي �سعد 
الزبي���دي، اأن "م�ساألة تاأجيل النتخابات 
يف العراق امر وارد جدًا، خ�سو�سا وان 
الأ�سوات الت���ي تطال���ب بالتاأجيل بداأت 

بالتزايد يف الآونة الأخرية".
واأ�سار الزبيدي، خال حديثه ل� )املدى(، 
اإىل اأن "هن���اك تخوفًا من قب���ل الأحزاب 
احلاكم���ة من خ�س���ارة النتخاب���ات عقب 
التظاه���رات  رافق���ت  الت���ي  الح���داث 
ال�سعبية يف العراق"، م�سيفًا اأن "تاأجيل 
النتخابات ي�س���ب يف �سالح العديد من 
اجله���ات ال�سيا�سية الت���ي تاقي م�ساندة 

كبرية من قبل بع�ص الدول".
واأو�س���ح اخلب���ري ال�سيا�س���ي، اأن "ع���دم 
ا�ستق���رار العراق يعد م�ساعدا للعديد من 
ال���دول التي تعم���ل على ت�سدي���ر العديد 
م���ن الب�سائع واملواد وحت���ى الأ�سلحة"، 
مبين���ًا اأن "تاأجي���ل النتخاب���ات �سيكون 
م���ربرًا لع���ودة الحتجاج���ات ال�سعبي���ة 

بعموم املحافظات يف العراق".

واأ�ساف الزبي���دي، اأن "هناك العديد من 
الأحزاب والكت���ل ال�سيا�سية التي ترغب 
ا�س���رتت  كونه���ا  النتخاب���ات  بتاأجي���ل 
منا�سبها مباين ال���دولرات، وبالتايل 
ترف����ص التخلي عنها ب�سهول���ة"، م�سريًا 
اإىل اأن "الظ���روف واملعطي���ات احلالي���ة 
ت�س���ري اإىل ا�ستع���داد املفو�سي���ة العلي���ا 
لانتخابات لإجراء النتخابات النيابية 

يف موعدها املحدد". 
واأب���دى الرئي�ص العراقي بره���م �سالح، 
مت�سكه باإج���راء النتخابات يف موعدها 
والحت���كام لل�سع���ب، فيم���ا دع���ا ملحاربة 
املال ال�سيا�سي والف�ساد، معتربًا يف ذات 
الوقت اأن اإجراء النتخابات يف موعدها 
املح���دد ا�ستحق���اق وطن���ي وه���و مطلب 

�سعبي.
وواف���ق جمل�ص الأمن ال���دويل، يف وقت 
عل���ى طل���ب عراق���ي  بالإجم���اع  �ساب���ق، 
بت�سكيل فريق تابع لاأمم املتحدة ملراقبة 
النتخابات الربملانية يف ت�سرين الأول/

اأكتوبر املقبل.

تاأجيل النتخابات النيابية.. اأكذوبة اأم واقع يفر�سه ال�سراع ال�سيا�سي؟

 بغداد/ ح�صين حاتم

ي���رى ن���واب يف الربمل���ان ان مب���ادرة رئي����ص ال���وزراء 
عل���ى  اأرا�س���ي  قط���ع  بتوزي���ع  الكاظم���ي  م�سطف���ى 
املواطن���ن، لن ت�سهم يف حل ازم���ة ال�سكن اإن مل تتوفر 
معها مقومات اأخرى تتمثل باخلدمات، وف�سلوا ان�ساء 

وحدات �سكنية متكاملة وخمدومة. 
ويف مب���ادرة جدي���دة لإنه���اء اأزمة ال�سك���ن يف العراق، 
اأطل���ق رئي����ص ال���وزراء م�سطف���ى الكاظم���ي، الأ�سبوع 
املا�س���ي، حمل���ة وا�سع���ة لتوزي���ع قط���ع الأرا�سي على 
املواطنن م���ن الفئات امل�ستحقة، يف خطوة على طريق 

حل اأزمة ال�سكن التي تعانيها الباد.
ويقول ع�سو جلن���ة اخلدمات والعمار النيابية عبا�ص 
العط���ايف يف حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن "هن���اك حمافظ���ات 
م�ستم���رة يف توزي���ع قط���ع الأرا�س���ي لفئ���ة املوظف���ن 
مب�ساح���ات هائل���ة"، م�ست���دركا بالق���ول "لك���ن عندم���ا 

يك���ون التوزيع بدعم وتوجيه من قب���ل رئي�ص الوزراء 
م�سطف���ى الكاظم���ي ولفئ���ات عديدة �سيك���ون ذو نتائج 
اأف�س���ل لن الع���راق يعي����ص ازم���ة �سكن اإذ ت�س���ل ن�سبة 

الع�سوائيات فيه اىل 27 %  من �سكان العراق".
واأفادت وزارة التخطيط يف وقت �سابق بوجود اربعة 
اآلف ع�سوائي���ة يف عم���وم املحافظ���ات يقطنه���ا نحو 3 
ماي���ن و400 األ���ف �سخ����ص ميثل���ون 12 باملئ���ة من 
ن�سب���ة ال�سكان الكلية يف عم���وم البلد، يرتكز اغلبها يف 
بغ���داد والب�س���رة ونينوى، بينما تت���وزع البقية ب�سكل 

متباين بن املحافظات الأخرى.
 وي�سي���ف العطايف، ان "خط���وة الكاظمي تاأتي لتكملة 
ما طرحته احلكومة ال�سابقة برئا�سة عادل عبداملهدي"، 
"احلكوم���ة ال�سابق���ة كان���ت لديه���ا فكرت���ان  اأن  مبين���ا 
تتمثان بتوزي���ع الأرا�سي املتخلخل���ة �سمن الت�سميم 

ال�سكاين، وان�ساء مدن ح�سرية موازية ملراكز املدن".
 التفا�صيل �س2

ف�صلوا اإن�صاء مجمعات �صكنية متكاملة ومخدومة

نواب: توزيع قطع الأرا�سي لن يحل اأزمة 
ال�سكن دون توفير الخدمات

خ�س���ر منتخبن���ا الوطن���ي لك���رة القدم ام���ام نظريه 
الي���راين به���دف دون رد يف الت�سفي���ات الآ�سيوي���ة 
املنتخ���ب  ه���دف  الق���دم. و�سج���ل  لك���رة  املزدوج���ة 
الي���راين الاعب �س���ردار ازم���ون يف الدقيقة ال�35 

من زم���ن املباراة. وبه���ذه النتيجة ت�س���در املنتخب 
الي���راين املجموع���ة بر�سي���د 18 نقط���ة بينما جاء 
منتخبن���ا الوطن���ي يف املرك���ز الث���اين بر�سي���د 17 

نقطة.

وبه���ذه النتيج���ة ي�سمن منتخبن���ا الوطني �سعوده 
اىل ال���دور الث���اين كاأف�س���ل منتخ���ب يحت���ل املرك���ز 
قط���ر  ملوندي���ال  املزدوج���ة  الت�سفي���ات  الث���اين يف 

ال�سن.  يف   2023 اآ�سيا  وكاأ�ص   2022

منتخبنا الوطني يتاأهل اإلى الدور الثاني من الت�سفيات المزدوجة

نرتقب امل�سادقة الدولية 
على النظام الأ�سا�سي لواأد 

ان�سقاق الحتاد
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احالة العديد من ال�سيا�سيين 
وغيرهم اإلى التقاعد من دون 
التزامهم بدفع اال�ستقطاعات 
التقاعدية ال�سهرية، ادى اإلى 

حالة من االرباك بعدما ت�سببت 
هذه اال�سافات بنق�س كبير 
في تم�يل �سندوق التقاعد 

وعدم تمكنه من ت�سديد مكافاأة 
نهاية الخدمة لفئة الع�سكريين 

وغيرهم.

التقاع����د  وهيئ����ة  المالي����ة  وزارة  وتح����اول 
العام����ة ايج����اد مخ����رج له����ذه الم�شكل����ة المالية 
الت����ي بات����ت ته����دد �شن����دوق التقاع����د الخا�����س 
بالع�شكريين جراء تلك اال�شافات التي لم تلتزم 

باال�شتقطاعات ال�شهرية.
ويق����ول النائ����ب ناج����ي ال�شعدي ع�ش����و اللجنة 
ت�شري����ح  ف����ي  الن����واب  مجل�����س  ف����ي  المالي����ة 
ل�)الم����دى( ان �شب����ب تاأخ����ر من����ح مكاف����اأة نهاية 
الخدمة بالن�شب����ة للمتقاعدين الع�شكريين تعود 
ال����ى قل����ة ونق�����س التموي����ل ومعان����اة �شندوق 
التقاع����د, م�شيف����ا انه م����ن المفرو�����س ان يكون 
�شن����دوق التقاعد داعما لموازنة الدولة باعتبار 
ان لدي����ه امواله التي يجبيه����ا من اال�شتقطاعات 

ال�شهرية من قبل الموظفين.   
الج����اري  حزي����ران  �شه����ر  م����ن  ال�شاب����ع  وف����ي 
ا�شت�شافت اللجنة المالية النيابية, وكيل رئي�س 
هيئ����ة التقاع����د العام����ة وع����ددا م����ن المتقاعدين 
م����ن المرات����ب ف����ي الجي�����س العراق����ي لمناق�شة 

مو�شوع تاأخر �ش����رف المكافاآت لنهاية الخدمة 
واالجازات المتراكمة, وايجاد المعالجات.

واك����دت اللجن����ة المالية اثن����اء اال�شت�شافة على 
اإنهاء هذا المو�شوع الذي يم�س حياة منت�شبي 
ومرات����ب الجي�����س العراق����ي, لم����ا قدم����وه لهذا 
البل����د م����ن ت�شحي����ات, م�شي����رة ال����ى ان اللجنة 
على ا�شتع����داد كامل لحل جميع الم�شكالت التي 

تواجه عمل هيئة التقاعد ووزارة المالية.
ويطال����ب ال�شع����دي هيئ����ة التقاع����د با�شتثم����ار 

ام����وال ال�شن����دوق م����ن اج����ل توفي����ر االم����وال 
الالزمة وعدم االعتماد على دعم موازنة الدولة 
حت����ى تتمك����ن م����ن االيف����اء بالتزاماته����ا حي����ال 
متقاعديه����ا, معلال �شبب ع����دم تمكنه من ت�شديد 
مكافاأة نهاية الخدمة الى اإ�شافة �شرائح متعددة 
ل����م يتم ا�شتقط����اع حقوق تقاعدي����ة منها م�شبقا, 

وبالتالي اثرت على اموال ال�شندوق.
ب����دوره اأو�شح وكي����ل رئي�س هيئ����ة التقاعد في 
اجتماعه م����ع اللجنة المالية النيابية ان االعداد 

م����ن  اكث����ر  التراكمي����ة  باالإج����ازات  الم�شمول����ة 
حجم مبال����غ المكاف����اآت, في حين اك����دت وزارة 
المالي����ة انها تعتم����د على الج����داول المقدمة من 
قبل ال����وزارات لمالكاتها في عملي����ة تخ�شي�س 
الرواتب والمكاف����اآت, منوهة الى اأهمية معرفة 
اآلي����ة ال�ش����رف المعتمدة في هيئ����ة التقاعد وان 
تكون �شمن االأموال المخ�ش�شة للمكافاآت ال ان 

تتم مناقلة من اأبواب �شرف اأخرى.
اأن  ق����ار,  ع����ن محافظ����ة ذي  النائ����ب  وي�شي����ف 

"هناك �شرائح من المتقاعدين مثل ال�شيا�شيين 
وغيره����م ل����م يت����م اال�شتقط����اع م����ن رواتبه����م, 
وبالتال����ي تحمل ال�شن����دوق عبئا كبي����را خارج 
ارادت����ه اأدى اإلى نق�س ف����ي التمويل", مقلال من 
�ش����اأن اإمكاني����ة اع����الن افال�س �شن����دوق التقاعد 

ب�شبب تلك اال�شافات. 
وتاب����ع ان لجنت����ه حري�ش����ة عل����ى اإيج����اد حلول 
المكاف����اآت  مل����ف  لح�ش����م  و�شريع����ة  ناجع����ة 
حي����اة  تم�����س  كونه����ا  المتراكم����ة  واالج����ازات 

�شريح����ة مهمة ف����ي المجتمع العراق����ي, على اأن 
يتم انهاء هذا الملف في االأيام القادمة.

ويوؤك����د ان "�شن����دوق تقاع����د موظف����ي الدول����ة 
وتق����وم  م�شتم����رة  ال�شهري����ة  ا�شتقطاعات����ه 
وكبي����رة  �شخم����ة  مبال����غ  بتحوي����ل  ال����وزارات 
ال����ى ه����ذا ال�شن����دوق", موؤك����دا عل����ى ان هن����اك 
ا�شتثم����ارات له����ذا ال�شن����دوق ف����ي الم�ش����ارف 

الحكومية وبن�شب معينة من الفائدة.
ان  �شائ����رون  تحال����ف  ع����ن  النائ����ب  وي�ش����دد 
اإل����ى ادارة مالي����ة  "�شن����دوق التقاع����د يحت����اج 
ر�شين����ة تتمكن من تجاوز ه����ذه االزمة", مبينا 
باالإم����كان  خط����ط  لديه����ا  الحالي����ة  االدارة  ان 

تنفيذها لتجاوز هذه الم�شكلة.
الخبي����ر  الزبي����دي  فال����ح  يو�ش����ح  جانب����ه  م����ن 
بال�ش����اأن االقت�شادي في ت�شري����ح ل�)المدى( ان 
اقت�ش����اد الع����راق ريعي كما هو مع����روف يعتمد 
عل����ى ت�شدي����ر النف����ط من اج����ل ت�شدي����د رواتب 
الموظفي����ن والمتقاعدي����ن", م�شيف����ا ان هن����اك 
"ما يقارب �شبعة ماليين ون�شف المليون بين 

موظف ومتقاعد".
ويبي����ن ان "تلك االعداد ت�ش����كل عبئا ثقيال على 
موازن����ة الدول����ة العراقية, الت����ي يخ�ش�س منها 
اأكث����ر م����ن 40% للروات����ب", معتب����را ان "ه����ذا 
نتيجة خل����ل كبير في هيكل االقت�ش����اد العراقي 
ي�شاف الى ذلك وجود عدد كبير من المتقاعدين 

الوهميين له تاأثير على ال�شندوق".
ويتاب����ع ان "احال����ة بع�����س ال�شيا�شيي����ن عل����ى 
التقاع����د اي�ش����ا اأث����ر عل����ى ال�شن����دوق ك����ون ان 
مخ�ش�شاته����م كبي����رة ج����دا مقارن����ة بال�شرائ����ح 
االخرى", منوها اإل����ى اأن "الموازنة الت�شغيلية 
الكبيرة اخذت من ح�شة الموازنة اال�شتثمارية 

مما انعك�س على الم�شاريع اال�شتثمارية".
ويو�ش����ح ان����ه "كلم����ا زاد حج����م الروات����ب ف����ي 
الموازن����ة, كلم����ا ادى الى قلة حج����م اال�شتثمار 
ف����ي البل����د, اي اأن فر�����س العمل �شتك����ون قليلة 
ومحدودة لفئ����ة العاطلين عن العم����ل", م�شيفا 
انه م����ن ال�شروري معالج����ة مزدوجي الرواتب 
م����ن اجل تحقيق التكاف����ل االجتماعي بين فئات 

المجتمع العراقي.

ال يتم اال�ستقطاع 
من رواتبهم 

�لرو�تب �لتقاعدية لل�صيا�صيني تولد �أزمة يف �صندوق 
�لتقاعد وتهدد باإفال�صه

 ترجمة/ المدى

م���ع ا�شتمرار اقتراب موعد اإقامة االنتخابات البرلمانية في 
العراق اأكثر, اأكد الكاردينال لوي�س �شاكو �شرورة م�شاعدة 
البل���د ف���ي تركيزه على تبن���ي مب���داأ التعاي����س ال�شلمي بين 
االأطياف الدينية والعرقي���ة المختلفة التي عا�شت جنبا الى 
جنب على م���دى قرون. وق���ال بطريرك الكني�ش���ة الكلدانية 
ف���ي العراق والعالم في لق���اء مع موقع CRUX االخباري 
االإيطالي انه بف�شل العلمانية وازدياد التوا�شل مع اأطياف 
مختلفة من الثقافات حول العالم فان "ق�شية التعاي�س تمثل 

االهتمام ال�شائع والمركزي لجميع ال�شعوب".
واأ�ش���اف �شاكو قائ���ال "انها �شم���ان لوحدة وتع���دد اأطياف 
المجتم���ع وتنوع���ه واالن�شج���ام الوطن���ي والعي����س �شوية 
ب�ش���كل متناغم. هناك حاج���ة للبحث عن م�شت���ركات ت�شاعد 
ف���ي فهم وتقييم واحت���رام االآخر, واالبتع���اد في البحث عن 
اختالف���ات توؤدي الى تو�شيع فجوة االنق�شام واالختالف". 
وق���ال �شاك���و اإن تحقي���ق التعاي�س واالرتقاء بقي���م الحداثة 
والت�شام���ح واالحت���رام ال تتم عن طريق ال�شع���ارات بل عن 

طريق المطاولة وتمكين ال�شعب من بناء موؤ�ش�شات, م�شيرا 
ال���ى ان هن���اك الكثير بحاجة ال���ى تنفيذ فيم���ا يتعلق بدولة 
المواطنية المدنية والعدالة االجتماعية والم�شالحة. وفي 
ا�شارت���ه لتاري���خ العراق الغن���ي بالتباين العرق���ي والديني 
لمجتمع���ات ديني���ة عا�شت ب�شالم جنبا ال���ى جنب على مدى 
قرون, ق���ال �شاكو اإن البيئة االجتماعي���ة الحالية, الم�شوبة 
بتوت���رات طائفي���ة, هي بعيدة عم���ا يفتر����س ان تكون فيه, 
ويج���ب ان تكاف���ح ال�شت���رداد التعاي����س ال�شلم���ي الذي كان 
البل���د متمي���زا وم�شه���ورا ب���ه. واأ�ش���اف الكاردين���ال �شاكو 
بقول���ه "اليوم العراقي���ون يتح�شرون على االأي���ام القديمة, 
الأنه���م ي�شعرون بان عقلي���ة المحا�ش�ش���ة والتناحر العرقي 
والطائف���ي والمذهبي والفو�شى ال�شيا�شية قد دمرت بلدهم 
وفكك���ت مجتمعهم و�شو�ش���ت م�شتقبله���م وم�شتقبل بلدهم. 
يرغب���ون بان تك���ون له���م االإرادة والق���درة عل���ى ا�شترجاع 

التعاي�س الذي فقدوه".
وبق���در ما يتعلق االمر في كيفي���ة العودة الى حالة التعددية 
الحقيقي���ة, ف���ان الكاردين���ال �شاك���و يق���ول اإن هن���اك حاجة 
الق�شائ���ي والترب���وي وب�ش���كل  النظ���ام  م���ن  الإ�ش���الح كل 

عمي���ق. وم�شى بقوله "هناك حاج���ة لتفعيل قوانين جديدة 
خ�شو�ش���ا ما يتعلق بالمكان���ة ال�شخ�شية وحري���ة االعتقاد 
وتكون متوافقة مع الحقيقة الدينية والثقافية واالجتماعية 
واالقت�شادي���ة الت���ي يمار�شه���ا المجتمع المعا�ش���ر". وقال 
يج���ب ان تخل���ق هناك بيئ���ة لالأطف���ال من اج���ل ان يعي�شوا 
اأ�شحاء مع وجود اأنا�س يعلمونهم كيف يحترمون االآخرين 
من ادي���ان واطياف مختلفة على اأ�ش����س المواطنة واالخوة 
والتعاي����س الح�ش���ن. وحث �شاك���و قادة ومواطن���ي العراق 
عل���ى ان ي�شتثمروا زيارة الباب���ا فران�شي�س للبلد والتي دعا 

فيها لالأخوة وال�شلم والوحدة والتنوع.
وق���ال �شاك���و اإن ج���زءا م���ن معن���ى تبن���ي ق�شي���ة االخ���وة 
والتعاي����س ال�شلمي هو ان يناأى الم���رء بنف�شه عن التطرف 
واالأف���كار المتع�شب���ة, م�ش���را عل���ى ان التع�شب ه���و �شيء 
مرفو����س مع �ش���رورة الع���ودة للج���ذور الطيب���ة. وقال ان 
التع�شب ه���و االعتقاد بلون واحد راف����س للتعددية ويميل 
ال���ى نكران ورف�س االآخر . واأ�شار �شاكو الى ان هذه ال�شفة 
�ش���اذة وغريب���ة عن طبيع���ة المجتم���ع العراق���ي وح�شارته 
المعروف���ة بتعدديته���ا وقبوله���ا لالآخر. وح���ث �شاكو خالل 

حديث���ه رج���ال الدين ورج���ال ال�شلط���ة من خ���الل توعيتهم 
لالآخري���ن عل���ى ان يتحدث���وا علنا بدعمه���م لمب���داأ التعددية 
الم�شتن���دة ال���ى االحت���رام المتب���ادل والتعاي����س ال�شلم���ي. 
وق���ال �شاكو اإن���ه في ظل المجتم���ع العراقي الي���وم الذي ما 
ي���زال يعي�س انق�شامات طائفية وعرقي���ة فانه من م�شوؤولية 
رجال الدين ان ي�شلطوا ال�شوء على غنى المجتمع المتعدد 
االطي���اف واالع���راق م���ن الناحي���ة االجتماعي���ة والثقافية, 
م�شيرا الى ان هن���اك ن�شو�شا متعددة في القراآن واالنجيل 

تدعم هذا االمر. 
وق���ال �شاك���و اإنه يج���ب ان تدّر�س هذه االأمور ف���ي المناهج 
الدرا�شي���ة للطلبة ف���ي مادة الدي���ن المتعلقة باالإيم���ان بالله 
والمعامل���ة الح�شنة. واأ�شاف قائال "ه���ذه العالقة الروحية 
ال�شحي���ة �شت�شه���ل عملي���ة التعاي�س في بلد يعي����س تعددية 
ديني���ة وعرقية م�شتندة ال���ى مبداأ ان الجمي���ع اخوان ربهم 
واح���د وخلقهم عل���ى اأطياف مختلف���ة. هذا االم���ر �شي�شاعد 
المواطني���ن اأي�شا على ان يعي�شوا �شوية بت�شامح وت�شامن 

فيما بينهم وبهذا نعزز قوة المجتمع ب�شكل كلي".
عن م�قع CRUX االإخباري

 بغداد/ ح�سين حاتم

ي���رى نواب في البرلم���ان ان مبادرة رئي�س 
ال���وزراء م�شطفى الكاظم���ي بتوزيع قطع 
اأرا�شي عل���ى المواطنين, لن ت�شهم في حل 
ازم���ة ال�شك���ن اإن ل���م تتوفر معه���ا مقومات 
اأخرى تتمث���ل بالخدم���ات, وف�شلوا ان�شاء 

وحدات �شكنية متكاملة ومخدومة. 
وف���ي مبادرة جديدة الإنهاء اأزمة ال�شكن في 
الع���راق, اأطل���ق رئي����س ال���وزراء م�شطفى 
الكاظمي, االأ�شبوع الما�شي, حملة وا�شعة 
لتوزيع قطع االأرا�شي على المواطنين من 
الفئ���ات الم�شتحقة, في خط���وة على طريق 

حل اأزمة ال�شكن التي تعانيها البالد.
ويق���ول ع�ش���و لجن���ة الخدم���ات واالعمار 
حدي���ث  ف���ي  العطاف���ي  عبا����س  النيابي���ة 
ل�)الم���دى(, اإن "هناك محافظ���ات م�شتمرة 
في توزي���ع قطع االأرا�شي لفئ���ة الموظفين 
بم�شاحات هائلة", م�شت���دركا بالقول "لكن 

عندم���ا يك���ون التوزيع بدع���م وتوجيه من 
قب���ل رئي����س ال���وزراء م�شطف���ى الكاظمي 
ولفئ���ات عدي���دة �شيك���ون ذو نتائ���ج اأف�شل 
الن الع���راق يعي����س ازم���ة �شك���ن اإذ ت�ش���ل 
ن�شب���ة الع�شوائيات فيه الى 27% من �شكان 

العراق". 
واأف���ادت وزارة التخطيط ف���ي وقت �شابق 
بوج���ود اربع���ة اآالف ع�شوائية ف���ي عموم 
المحافظات يقطنها نح���و 3 ماليين و400 
األ���ف �شخ�س يمثل���ون 12 بالمئة من ن�شبة 
ال�ش���كان الكلي���ة ف���ي عم���وم البل���د, يترك���ز 
ونين���وى,  والب�ش���رة  بغ���داد  ف���ي  اغلبه���ا 
بينم���ا تت���وزع البقي���ة ب�ش���كل متباي���ن بين 

المحافظات االأخرى.
 وي�شي���ف العطافي, ان "خط���وة الكاظمي 
تاأت���ي لتكملة ما طرحت���ه الحكومة ال�شابقة 
اأن  مبين���ا  عبدالمه���دي",  ع���ادل  برئا�ش���ة 
لديه���ا فكرتين  كانت  ال�شابق���ة  "الحكوم���ة 
المتخلخل���ة  االأرا�ش���ي  بتوزي���ع  تتمث���الن 

�شم���ن الت�شمي���م ال�شكان���ي, وان�ش���اء مدن 
ح�شرية موازية لمراكز المدن".

وكانت حكومة عادل عب���د المهدي ال�شابقة 
وبع���د ان �شهدت عدة محافظ���ات في البالد 
ع���ن  اأعلن���ت  مطلبي���ة  �شعبي���ة  تظاه���رات 
فت���ح باب التقدي���م على االأرا�ش���ي ال�شكنية 
المح���دود  الدخ���ل  ل���ذوي  المخ�ش�ش���ة 
والفئ���ات االأخرى ف���ي المحافظات كافة في 
محاولة الحتواء االزمة الراهنة في البالد.

ويلف���ت ع�ش���و الخدم���ات النيابي���ة الى اأن 
"حكوم���ة عب���د المهدي اأكمل���ت ت�شاميمها 
قبي���ل اال�شتقال���ة ب�شهور ونجح���ت بتوفير 
قط���ع اأرا�ش���ي ف���ي محافظ���ات )الب�ش���رة, 
وا�شط, النجف, �شالح الدين(", م�شتدركا 
بالقول "لكن قطع االرا�شي ال تكون مجدية 

اإذا اأن�شئت دون خدمات".
اأن  ال���ى  الن���واب  وي�شي���ر ع�ش���و مجل����س 
"مبادرة رئي�س الوزراء م�شطفى الكاظمي 
�شت�شاه���م ب�شكل كبير ف���ي حل ازمة ال�شكن 

ون�ش���اط الحرك���ة االقت�شادي���ة ف���ي مج���ال 
البناء واالعمار".

بدوره���ا, تق���ول ع�ش���وة لجن���ة االقت�ش���اد 
واال�شتثم���ار النيابي���ة ن���دى �شاك���ر جودت 
في حديث ل�)المدى(, اإن "مبادرة الكاظمي 
�شتك���ون لها اآثار اإيجابية ف���ي حال توفرت 
الو�شائ���ل الت���ي ت�شاهم في ال�شك���ن ولي�س 
توزي���ع االأر����س فق���ط", مت�شائل���ة "كي���ف 
ه���ذه  اإدارة  الفقي���رة  الطبق���ات  ت�شتطي���ع 

القطع وبنائها؟".
االأف�ش���ل  "المب���ادرة  اأن  ج���ودت,  وت���رى   
تكون في بن���اء وحدات �شكني���ة وتوزيعها 
ال�شك���ن  ازم���ة  لح���ل  اأق�ش���اط  هيئ���ة  عل���ى 

والع�شوائيات".
النيابي���ة  االقت�ش���اد  ع�ش���و  وا�شتبع���دت 
برنامج���ا  الكاظم���ي  مب���ادرة  "تك���ون  اأن 
انتخابي���ا", موؤكدة على عدم تر�شح االأخير 

في االنتخابات المقبلة.
وبح�ش���ب الدرا�ش���ات الت���ي اأعّدته���ا االأم���م 

المتح���دة ف���اإن الع���راق بحاج���ة اإل���ى 3.5 
ماليي���ن وح���دة �شكنية, وهذا الع���دد يزداد 
�شنوي���ا نتيجة االرتف���اع الم�شتم���ر ل�شكان 
الع���راق الذي يزداد نحو قرابة المليون في 

ال�شنة الواحدة.
من جهته, يق���ول المواطن علي احمد الذي 
ي�شكن الع�شوائيات, اإن "جميع من حكموا 
الع���راق بعد 2003 مت�شابه���ون في النوايا 
والوع���ود", الفت���ا اإلى انه "ال���ى االن لم نر 
وعودا حقيقية يمكن ان نعول عليها ونقول 

انها فعال حكومة جادة".
وي�شي���ف احم���د ل�)الم���دى( مت�شائ���ال "هل 
نجح الكاظم���ي في ك�شف قتلة المتظاهرين 
او القب����س على منف���ذي االغتيال او فر�س 
ارادت���ه و�شلطت���ه لك���ي ينج���ح بح���ل ازمة 

ال�شكن؟".
و�ش���وارع  بي���ت  ف���ي  "ي�شك���ن  اأن  وياأم���ل 
ترتق���ي الى الم�شت���وى المطلوب بعيدا عن 

الع�شوائيات واالفتقار الى الخدمات".

�لكاردينال �صاكو: �لتعاي�ش �ل�صلمي يعتمد على �إ�صالح �لنظام �لق�صائي و�لرتبوي
 ال�سحة: ننتظر 5 ماليين جرعة جديدة من 

لقاح فايزر
ك�شف���ت وزارة ال�شح���ة, اأم����س الثالثاء, عن ترق���ب العراق لو�ش���ول 5 ماليين 
جرع���ة من لق���اح فاي���زر الم�شاد لكورون���ا, مبين���ة اأن الهدف ه���و الو�شول اإلى 
المناع���ة المجتمعي���ة لرفع القيود. وقال���ت ع�شوة الفريق الطب���ي االإعالمي في 
ال���وزارة رب���ى فالح, في حديث ل���� )المدى(, اإن "رفع القي���ود المفرو�شة ب�شبب 
جائح���ة كورون���ا يتطلب الو�ش���ول اإلى ن�شبة تلقي���ح 60%, وهذا يعن���ي اأعدادًا 

كبيرة من المواطنين؛ بهدف تحقيق المناعة المجتمعية". 
واأ�شاف���ت ف���الح, اأن "اللقاح���ات متوف���رة بن�شبة جي���دة, واالإقبال ف���ي ت�شاعد, 
وهناك �شحنات �شت�شلنا خالل ما تبقى من هذه ال�شنة", م�شيرة اإلى اأن "العراق 
ينتظ���ر و�ش���ول 5 ماليين جرعة من لقاح فاي���زر من اأجل تاأمي���ن تح�شين اأكبر 
ن�شب���ة م���ن المواطنين". ونوه���ت فالح, اإل���ى اأن "الموقف الوبائ���ي ما زال في 
دائ���رة الخطر, والعراق اعتم���د لقاحات من منا�شئ عالمي���ة معروفة, وجميعها 
ت���م اإقراره من منظمة ال�شحة الدولية, ولم ن�شجل لغاية االآن م�شاعفات �شديدة 

اأو متو�شطة".

 ذي قار ب�ساأن الم�ساريع: بغداد تطالب باأم�ر 
عمرها 50 عامًا

ك�شف مدير بلديات ذي قار عبد العزيز �شاهين, اأم�س الثالثاء, عن وجود تاأخير 
من بغداد في الم�شادقة على الم�شاريع. وقال �شاهين, في حديث ل� )المدى(, اإن 
"هناك تاأخيرًا من قبل وزارة التخطيط في اكمال م�شاريع ذي قار والم�شادقة 
عليه���ا", م�شي���رًا اإلى اأن "مهند�ش���ي دائرته ذهبوا عدة مرات موؤخ���رًا الى بغداد 
يحمل���ون ك�شوفات الم�شاريع, ولكن يتوق���ف عملهم على جوانب ب�شيطة, فمثال 
يطلب���ون موافقات بيئي���ة ل�شارع عمره 50 �شنة في النا�شري���ة". ودعا �شاهين, 
محافظ ذي ق���ار, اإلى "التدخل �شخ�شيا والحديث مع رئي�س الوزراء, م�شطفى 
الكاظم���ي, ووزير التخطيط خالد البت���ال, لحل هذه الم�شكل���ة". واأ�شار اإلى اأن 
"الموازنة لم ت�شل حتى االآن للمحافظة ب�شبب عدم اقرار الم�شاريع والم�شادقة 

عليها, وهو ما اثر �شلبا على البدء بها في كافة مناطق ذي قار".

 �سائرون ي��سح اأ�سباب عدم انعقاد جل�سات 
البرلمان

ا�شتبع���د النائب عن تحال���ف �شائرون ق�ش���ي اليا�شري, اليوم الثالث���اء, انعقاد 
جل�ش���ات البرلمان ف���ي الفترة المقبل���ة لمناق�شة القواني���ن المدرجة على جدول 
االعم���ال. وق���ال اليا�شري, في ت�شري���ح ل�)المدى(, اإن "انعق���اد جل�شات مجل�س 
الن���واب خالل الفت���رة القريبة المقبلة ام���ر م�شتبعد", متوقعًا ف���ي الوقت نف�شه 
"وج���ود جل�شات ا�شتثنائية محدودة لمناق�شة واقرار بع�س القوانين المهمة 
اأو لط���رح م���ا م�شتجد على ال�شاح���ة العراقية". واأ�شاف اليا�ش���ري, اأن "اأ�شباب 
تعطي���ل جل�ش���ات مجل����س النواب ترج���ع الى عدم وج���ود اإرادة م���ن قبل بع�س 
الكت���ل ال�شيا�شية, باالإ�شافة الى قل���ة القوانين الموجودة وعدم ن�شوج البع�س 
منه���ا لدى هيئة الرئا�شة". واأ�ش���ار النائب عن �شائرون, اإلى "ا�شتبعاد اأن يكون 
فايرو����س كورون���ا ل���ه دور ف���ي تعطيل عم���ل البرلمان, ك���ون المجل����س قد عقد 

جل�شات �شابقة في و�شع �شحي �شعب للغاية".

خـاص

ف�سل�ا اإن�ساء مجمعات �سكنية متكاملة ومخدومة
نو�ب: توزيع قطع �لأر��صي لن يحل �أزمة �ل�صكن دون توفير �لخدمات



 بغداد/ متيم احل�سن

بور�ص���ة ح�ص���ابات مواق���ع التوا�ص���ل االجتماعي، 
ت�صاع���دت اي�ص���ا يف اال�صابي���ع املا�صي���ة، و�صج���ل 
اأكرث من 3000 �ص���فحة وموقع جديدة خالل �صهر. 
كم���ا حتولت بع�ض ال�ص���فحات على تلك املواقع من 
�ص���فحات خا�ص���ة مبطاع���م وبي���ع "الرناكيل" اىل 

�صفحات با�صماء مر�صحني.
خلدم���ة  االمكاني���ات  كل  مر�ص���حون  ويوظ���ف 
االنتخاب���ات، ومنها احلكومية ك�"وع���ود التعيني" 
واخلدمات البلدية. يف احد املقاطع امل�ص���ورة التي 
انت�صرت على من�صات التوا�صل االجتماعي، يظهر 
م�ص���عان اجلبوري، ال�صيا�ص���ي املثري للجدل، يقوم 
بتوزي���ع "الرثيد" داخل احد امل�ص���ايف يف �ص���الح 
الدين. وبح�ص���ب مزاعم نا�ص���ر املقطع امل�ص���ور ان 
اجلب���وري، وهو رئي����ض حزب وط���ن، جمع هوؤالء 

ال�صباب من اجل الرتويج لالنتخابات.
واجلبوري كان قد اأ�ص�ض حتالف با�صم "ال�صقور"، 
وقال يف من�صور على �صفحته يف "في�صبوك" حول 
ذلك التجمع، ان اآالف الرجال من ال�صرقاط وبيجي 
ح�ص���روا اىل "م�ص���يف الوطن مل�ص���اندة م�صروعنا 
ال�صيا�ص���ي". اما عبا����ض العطايف، وه���و نائب يف 
الربملان، فقد ن�صرت �ص���ور عن اقامة االخري "حفل 

ختان" جماين لالطفال يف وا�صط.
و�ص���وهد يف و�ص���ط بغ���داد �ص���يارة نق���ل "با����ض" 
برتقالية حتمل �ص���عار حتالف تق���دم بزعامة حممد 
احللبو�ص���ي رئي�ض الربمل���ان، وكتب عليه���ا "النقل 
جمان���ًا". واخذ ن���واب يف العا�ص���مة ومدن اخرى، 
املحتفل���ني  االحي���اء  �ص���كان  م���ع  �ص���ورا جماعي���ة 
كهرب���اء"  حمول���ة  "ن�ص���ب  �ص���ارع" او  ب�"تبلي���ط 
مب�صاعدة النائب الذي ي�صتعد خلو�ض االنتخابات 
املقبلة. ويبلغ عدد املر�ص���حني الذين ينوون خو�ض 
االنتخاب���ات املفرت�ض اإجراوؤها يف ت�ص���رين االول 
املقب���ل، اأك���رث من 3500، ا�ص���تبعد منه���م حتى االن 
نح���و 160. وه���وؤالء اغلبهم من الن���واب والوزراء 
ال�ص���ابقني واحلاليني، واع�ص���اء وروؤ�صاء جمال�ض 
املحافظ���ات، حي���ث ي�ص���تخدمون بح�ص���ب بع����ض 
الت�ص���ريبات "نفوذهم لبيع وعود التعيني و�صندات 

االرا�صي مقابل اال�صوات".

متويل الأحزاب
املفو�ص���ية العلي���ا لالنتخابات بدوره���ا، اكدت بان 
لديه���ا خط���وات ملراقبة متوي���ل االأح���زاب، لكن يف 
االنتخابات املا�ص���ية انفقت االحزاب ر�ص���ميا اأكرث 
م���ن 5 ملي���ارات دوالر. وه���ذا املبلغ يعت���رب خياليا 
بالن�ص���بة الأحزاب �صغرية، بداأت م�صوار م�صاركتها 
يف ال�ص���باق االنتخاب���ي باالعتم���اد عل���ى متربعني، 
وخا�صة االحزاب املنبثقة من احتجاجات ت�صرين.

م�ص���رق الفريج���ي وه���و ام���ني ع���ام ح���زب ن���ازل 

اآخ���ذ حق���ي – اح���د تي���ارات ت�ص���رين- ي�ص���ري اىل 
ان حزب���ه "ير�ص���ى بان�ص���اف او ارب���اع احلل���ول" 
التناف����ض  الع���راق ال توج���د م�ص���اواة يف  الن يف 
االنتخاب���ي. الفريجي يقول ل�)امل���دى( اإنه وزمالءه 
"يعت���ربون هذه االنتخاب���ات حماولة قد ال تنجح 
ب�ص���كل كبري ب�ص���بب مناف�ص���ة �صر�ص���ة من االحزاب 
املتنفذة واالخرى التي متلك ال�ص���الح". وي�ص���يف 
الفريجي انهم ي�ص���عون اىل "ا�ص���راك االمم املتحدة 
والدول االأوروبية يف مراقبة االنتخابات و�ص���لوك 
االح���زاب". وي�ص���تخدم ح���زب الفريج���ي وتيارات 
اخ���رى ت�ص���كلت بع���د تظاهرات ت�ص���رين، ا�ص���لوب 

"اللقاء املبا�صر مع اجلمهور" ويعتمد اغلبهم على 
التربعات يف التمويل.

�سراء �سفحات "في�سبوك"
ويالقي �ص���وق مواقع التوا�صل االجتماعي رواجا 
هائال يف مو�ص���م االنتخابات، حيث يد�ص���ن يوميا، 
بح�ص���ب نا�صطني على تلك املواقع، نحو 100 موقع 
عل���ى "في�ص���بوك" و"توي���رت" و"تليغ���رام"، تروج 

ل�صخ�صيات وتهاجم اآخرين.
وب�صكل مفاجئ حتولت �ص���فحات على "في�صبوك" 
تطوعي���ة واخرى تروج للت�ص���لية او لب�ص���ائع اىل 

دعم املر�ص���حني.  مثل تغيري ا�ص���م �ص���فحة "اللجنة 
التطوعي���ة الداعم���ة حلقوق ال�ص���هداء وامل�ص���ابني 
الداعم���ة  "اجلماه���ري  نين���وى" اىل  حمافظ���ة  يف 
للمر�صح امل�صتقل االأ�صتاذ حممد ال�صاقويل/الدائرة 
اىل  )ل���وز و�ص���كر(  �ص���فحة  الثامن���ة". وحتول���ت 
�صفحة )املر�صحة املهند�ص���ة مروه الكبي�صي( وهي 

احدى املر�صحات عن حزب تقدم.
وتغري ا�صم �صفحة )مقهى االفندي( على "في�صبوك" 
اىل )جمهور املر�ص���ح مرت�صى العبادي(. وبح�صب 
نا�ص���طني ان هذه ال�ص���فحات يتم �ص���راوؤها من قبل 
لل�ص���فحة  املتابع���ني  حج���م  م�ص���تغلني  املر�ص���حني 

للرتويج لالنتخابات.
يف 2018 )االنتخاب���ات االخرية( كانت مفو�ص���ية 
االنتخاب���ات ق���د حددت للمر�ص���ح الواح���د ان ينفق 

مليون دوالر، و144 مليون دوالر للقائمة.
االقت�ص���ادي،  ال�ص���اأن  يف  متخ�ص�ص���ني  وبح�ص���ب 
ف���ان اجمايل ما اأنفقه املر�ص���حون، وكانت اعدادهم 

حينها تفوق ال�6 اآالف، نحو 7 مليارات دوالر.
ودخل���ت "الطائ���رات" يف تل���ك االنتخاب���ات، حيث 
كان رئي�ض الوزراء ال�ص���ابق حيدر العبادي، يجري 
جوالت���ه االنتخابي���ة م�ص���تخدما الطائرة اخلا�ص���ة 

باحلكومة.

�سرعية النتخابات
االجتماع���ي  التي���ار  ع���ام  ام���ني  ابراهي���م،  احم���د 
الدميقراطي، دعا يف ات�ص���ال م���ع )املدى( اىل دور 
اأك���رب ملفو�ص���ية االنتخاب���ات يف "ر�ص���د االم���وال 
وطريق���ة انفاقه���ا يف االنتخابات"، م�ص���ريا اىل انه 
يف 2018 "مل تلتزم القوى ال�صيا�ص���ية بامل�ص���توى 

املحدد لالإنفاق".
وكان���ت املفو�ص���ية ق���د اك���دت يف بيان���ات �ص���ابقة، 
ان احل���زب ي�ص���ع يف بداي���ة تاأ�صي�ص���ه "اأمواله يف 
منتظم���ة  �ص���جالت  وهن���اك  العراقي���ة،  امل�ص���ارف 
للح�ص���ابات تت�ص���من اإيرادات ونفق���ات، حيث يقدم 
تقريرًا �ص���نوّيًا ب�صاأن ذلك ويرفع اىل ديوان الرقابة 
"الدي���وان  اأن  اىل  املفو�ص���ية  وا�ص���ارت  املالي���ة". 
يق���وم ب���دوره يف رفع تقرير ختامي عن االأو�ص���اع 
املالي���ة لالأح���زاب اإىل جمل�ص���ي الن���واب والوزراء 
ودائرة �ص���وؤون االأحزاب". و�صددت املفو�صية على 
ان م�ص���ادر التموي���ل ممك���ن اأن تكون "ا�ص���رتاكات 
االأع�صاء والتربعات واملنح واال�صتثمار واالإعانات 
املالي���ة من املوازن���ة العامة"، مبين���ة اأن "التربعات 
التربع���ات  ومتن���ع  فق���ط  داخلي���ة  تك���ون  واملن���ح 
اخلارجي���ة". ويوؤكد ابراهيم ان القوى ال�صيا�ص���ية 
الوزارات  االنتخابات من خالله���ا  عل���ى  "مهيمن���ة 
الت���ي متلكها والهيئات االقت�ص���ادية واالموال التي 
تاأت���ي م���ن اخل���ارج". ويتاب���ع ان "ا�ص���تخدام املال 
ال�صيا�ص���ي ام���ر خط���ري ج���دا الأن���ه يح���دد بع���د ذلك 

�صرعية نتائج االنتخابات من عدمها".

العدد )4966( ال�صنة الثامنة ع�صرة - االربعاء )16( حزيران 2021

http://www.almadapaper.net  Email: info@almadapaper.net

 ترجمة/ حامد اأحمد

بعد ما يقارب من �ص���بعة اأعوام على اجتياح 
تنظيم داع�ض االإرهابي يف اآب 2014 الأحياء 
وقرى اأيزيديني داخل وحول منطقة �صنجار 
�ص���مايل الع���راق، م���ا ي���زال هن���اك اأك���رث من 
200،000 ايزي���دي يعي�ص���ون يف جممع���ات 
خي���م وكرفان���ات للنازحني موزع���ة يف اإقليم 

كرد�صتان.
يف الراب���ع من �ص���هر حزي���ران احل���ايل دمر 
حري���ق اندل���ع يف خميم �ص���اريا يف حمافظة 
ده���وك ما يق���ارب م���ن 400 خيم���ة لنازحني 
ايزيدي���ني. منذ ت�ص���رين االأول 2014 وخيم 
مبعدل حجم غرفة جلو�ض ايرلندية �ص���غرية 
هي ماأوى الكرث من 13،000 األف �ص���خ�ض. 
ه���ذا املخيم ه���و واحد من 15 خميم م�ص���ابه 
ي�صم ما يقارب من 200،000 نازح ايزيدي. 
درج���ات حرارة ف�ص���ل ال�ص���يف ق���د تتجاوز 
معدل 50 درجة مئوية، ولكن يف اأيام ف�ص���ل 
ال�ص���تاء القار����ض قد تهبط درج���ات احلرارة 

اىل ما دون ع�صرة حتت ال�صفر.
اندلع احلريق خالل �ص���اعات ال�صباح ولهذا 
ولك���ن  ب���االأرواح،  خ�ص���ائر  هن���اك  تك���ن  مل 
حل���روق  تعر�ص���وا  االأ�ص���خا�ض  ع�ص���رات 
وج���روح. عوائ���ل فق���دت م���ا بق���ي له���ا م���ن 
مقتنياته���ا اثناء اندفاعهم امل�ص���تميت للنجاة 

باأنف�صهم قد تركوا وهم بحالة عوز وفاقة.
بالن�ص���بة للنزالء املتبقني، فان هناك خ�ص���ية 
من ان خيمهم املتهالكة، التي فقدت كثريا من 
خ�صائ�ض م�ص���ادات احلريق، قد ت�صبح فخ 

موت حمتمل.
االيزيدي���ات  اح���دى  عام���ا(،   25( ب���اريف 
الن�ص���اء  ان  تق���ول  املخي���م،  يف  الناجي���ات 
ب�ص���كل خا�ض يعانني من اأزمات نف�صية عقب 

الهج���وم ال���ذي قام ب���ه م�ص���لحو داع�ض على 
مناطقهم. وم�ص���ت بقولها "كثري من ال�صباب 
االيزيديني هاجروا وح�صلوا على موافقات 
جلوء يف اوروبا اأو ا�ص���رتاليا. اأما الن�ص���اء 
فيج���دن كث���ريا م���ن التح���دي يف نه���ج ه���ذا 
الطريق للهروب من الواقع. وقبل كل �ص���يء 
هناك �ص���عور بخ���وف حقيقي م���ن احتمالية 
عودة القتل واالغت�صاب واالأعمال الوح�صية 

مرة اأخرى ما مل يتحرك املجتمع الدويل".
وت�صيف باريف قائلة "نحن نخ�صى الرجوع 
اىل بيوتنا يف مدينة �صنجار وما حولها من 
مناطق وذلك ال�صتمرار امل�صاكل االأمنية فيها. 
تنظيم داع�ض عمل على تدمري بيوتنا ب�صكل 
ممنهج". وت�ص���ري ال�صحيفة الربيطانية اىل 
انه رغم هذه امل�صاعب فهناك امل بامل�صتقبل 
لدى املجتمعات االيزيدية، وعرب م�ص���اعدات 

مقدمة من منظمات اإن�ص���انية دولية مل�صاعدة 
نازح���ني عل���ى جت���اوز امل�ص���اعب النف�ص���ية 
وممار�ص���ة حي���اة اعتيادي���ة طبيعي���ة  قامت 
جمعي���ة ليدي جيل���ك االيرلندية لك���رة القدم 
الن�ص���ائية بالت���ربع باأطق���م فان���الت كرة قدم 
م���ع ك���رات لدعم فري���ق ن�ص���ائي لك���رة القدم 
املخي���م مب�ص���اركة  ت�ص���كيله موؤخ���را يف  مت 

االيزيدية باريف.
تق���ول مدربة الفري���ق "يف الواقع ه���ذا اأول 
تربع نتلقاه من منظمة اجنبية. هذا يجعلنا 
ن�ص���عر بال�ص���عادة الأنه هناك من يهتم بدعمنا 

وم�صاعدتنا ويتطلع الحتياجاتنا".
هذا ال�صعور من اال�صرتخاء والتعايف ميكن 
جمتمع���ات مت�ص���ررة ومتعب���ة من ال�ص���عور 
باأمل امل�ص���تقبل. وكانت احلكوم���ة العراقية 
ق���د �ص���ادقت موؤخرا عل���ى قان���ون الناجيات 

االيزيدي���ات  الن�ص���اء  لدع���م  االيزيدي���ات 
وحتقي���ق مطالبه���ن ف�ص���ال ع���ن ال�ص���عي يف 
برمل���ان اإقليم كرد�ص���تان لت�ص���ريع قانون يتم 
مبوجب���ه تاأ�ص���ي�ض حمكم���ة للنظ���ر بق�ص���ايا 
جرائم ارتكبها م�ص���لحو داع����ض وفقا حلكام 

اجلرائم الدولية.
ي�ص���عون  االيزيدي���ني  م���ن  ناج���ني  هن���اك 
اخل���ارج  يف  العدال���ة  عل���ى  للح�ص���ول 
وخ�صو�صا يف بلدان اأوروبية. وحاليا كثري 
م���ن الق�ص���ايا تولته���ا املحامي���ة الدولية اأمل 
كل���وين، التي ترافعت عن ق�ص���ايا اليزيديني 
وم���ا ت���زال تل���ك الق�ص���ايا قي���د املتابع���ة يف 

حماكم يف اأملانيا وفرن�صا.
هناك حاج���ة لرتكيز م�ص���تمر واأكرب من قبل 
املجتم���ع الدويل على امل�ص���تويات القانونية 
وبل���دان  اأيرلن���دا  واملالي���ة.  وال�صيا�ص���ية 

اوروبي���ة كاأع�ص���اء يف جمل����ض االمن ميكن 
ان يلعبوا دورا مهما جدا يف ت�صليط ال�صوء 
عل���ى معان���اة املجتمع االيزي���دي والعمل مع 
حكومة اإقليم كرد�ص���تان واحلكومة املركزية 

لنقل وتوفري مزيد من الدعم الدويل لهم.
يف العا�ص���ر م���ن �ص���هر اأي���ار املا�ص���ي اأ�ص���ار 
املدع���ي الع���ام للمحكم���ة اجلنائي���ة الدولي���ة 
ورئي�ض فريق حتقيق االأمم املتحدة بجرائم 
داع�ض، كرمي خان، بان هناك اأدلة مقنعة على 
ان اجلرائ���م التي ارتكبت بح���ق االيزيديني 

ت�صكل جرمية اإبادة جماعية.
املخت���ربات واملهمة امل�ص���تمرة بجم���ع االأدلة 
للتحقي���ق جميعها متمركزة يف دهوك باإقليم 
كرد�ص���تان. موؤ�ص�صة يازدا Yazda الدولية 
الت���ي تعم���ل بال�ص���راكة م���ع حمامي���ة حقوق 
االن�ص���ان، امل كلوين، تق���وم بتقييم واكمال 
اإف���ادات مروع���ة الآالف م���ن ن�ص���اء وفتي���ات 
مت اختطافه���ن يف الع���ام 2014 وتعذيبه���ن 
واغت�ص���ابهن كا�ص���تعباد جن�ص���ي م���ن قب���ل 

تنظيم داع�ض.
اك���رث م���ن 2000 ايزيدية م���ن تلك الن�ص���وة 
م���ا زل���ن مفق���ودات مل يع���رف عنهن �ص���يء . 
وباالإ�صافة اىل املعاناة النف�صية فان اكرث من 
5000 اآالف �ص���خ�ض م���ن اآبائهن واخوانهن 
وازواجه���ن ق���د مت قتله���م ودفنه���م يف مقابر 

جماعية. 
وبينما ي�ص���تمر فريق حتقي���ق االمم املتحدة 
املتورط���ني  جلل���ب  القانوني���ة  باإجراءات���ه 
من م�ص���لحي داع����ض للمحاك���م الدولية، فان 
احلياة بالن�ص���بة الآالف من العوائل النازحة 
االيزيدي���ة ما ت���زال خ���ارج اهتم���ام وانظار 
امل�صوؤولني وتبقى احد م�صادر االأمل النف�صي 

لهم.
 عن �سحيفة اآير�ش تاميز

الناخب ي�سمع البرامج 
النتخابية في "حفالت 
الختان" وعلى "موائد الثريد"

الهيئات االقت�شادية للأحزاب تمول االنتخابات و"الت�شرينيون" 
يعتمدون على التبرعات

بعد �شبعة اأعوام على وقوع الكارثة.. ناجون اأيزيديون بحاجة لم�شاعدات دولية اأكثر

سياسة

داخل حفالت "اخلتان" وعلى "موائد الرثيد" يتم الرتويج ملر�سحي النتخابات قبل 3 اأ�سهر على القل من املوعد 
املتوقع لنطللالق احلملة النتخابية ب�سكل ر�سمي. يف العادة يخ�س�ش �سهر واحد قبل موعد القرتاع للدعاية، 

لكن ب�سبب وجود اغلب املر�سحني يف ال�سلطة واحزابها فان مو�سم النتخابات يبداأ بوقت اأقرب من ذلك.

 بغداد/ املدى

اأك���د رئي����ض جمل�ض ال���وزراء م�ص���طفى الكاظم���ي، اأم����ض الثالثاء، رف�ص���ه 
ال�ص���تغالل ال���وزارات لالنتخابات، فيما ب���ني اأن هذه احلكوم���ة مهنية ومن 

�صي�صتخدم الوزارات الأغرا�ض انتخابية �صيتعر�ض للتحقيق.
وقال الكاظمي خالل جل�ص���ة جمل�ض ال���وزراء يف كلمة نقلها مكتبه االإعالمي 
وتلقتها )املدى(: "مرت خالل هذا اال�ص���بوع ذكرى الفتوى املباركة ل�صماحة 
ال�ص���يد عل���ي ال�صي�ص���تاين التي اأعط���ت الدعم الكب���ري لتحقيق الن�ص���ر على 
ع�ص���ابات داع�ض االرهابية"، الفتا اىل اأننا "نهنئ اال�صرة ال�صحفية بذكرى 
تاأ�صي�ض ال�صحافة العراقية التي متر ذكراها اليوم ون�صيد بدور ال�صحفيني 

الكبري يف تقومي االو�صاع".
واأ�ص���اف الكاظمي: "متر علينا ذكرى تاأ�ص���ي�ض احل�صد ال�صعبي الذي كان له 
الدور البارز والكبري مع بقية قواتنا امل�ص���لحة يف حتقيق الن�ص���ر واحلفاظ 
عل���ى وح���دة البل���د"، م�ص���ريا اىل اأننا "قمن���ا بزي���ارة اىل حمافظ���ة ذي قار 
وافتتحنا العديد من امل�ص���اريع املتلكئ���ة التي كان من املفرت�ض اأن تنجز قبل 

�صنوات لكن �صوء االدارة والف�صاد ت�صببا بتلكوؤها".
وتاب���ع: "افتتحن���ا م�صت�ص���فى النا�ص���رية التعليم���ي واجل�ص���ر الكونكريتي 
وحمط���ة الكهرب���اء وو�ص���عنا حج���ر اال�ص���ا�ض ملط���ار النا�ص���رية وع���دد من 
امل�ص���اريع االخرى من اجل خدمة ابناء املحافظة و�صن�صتمر يف ذلك مع بقية 
املحافظ���ات، واأثبتن���ا اأنن���ا حكومة افعال ولي�ص���ت حكومة اق���وال"، موجها 
"ال���وزارات ب���اأن يكونوا قريبني م���ن املواطنني ليقدم���وا اخلدمات البناء 
�ص���عبنا والعمل بكل جدية وباأق�ص���ى الطاقات الإعادة ثقة املواطنني بالعملية 

ال�صيا�صية واالنتخابات".
واأك���د اأنن���ا "نرف�ض رف�ص���ا قاطع���ا ا�ص���تغالل ال���وزارات لالنتخاب���ات فهذه 
احلكوم���ة مهنية ومن �صي�ص���تخدم الوزارات الغرا�ض انتخابية �ص���يتعر�ض 
للتحقيق"، مو�ص���حا اأن "هناك �صكاوى على اجراءات بع�ض مفا�صل وزارة 
العمل وال�ص���وؤون االجتماعية و�ص���بهات با�ص���تغالل الغرا�ض انتخابية على 
ح�ص���اب ق���وت الفق���راء من خ���الل دعم بع�ض املر�ص���حني مبا يخ����ض رواتب 

الرعاية االجتماعية و�صنتحقق من هذه ال�صكاوى".
واأ�ص���ار اإىل اأنن���ا "ال نقب���ل باأن تتحول �ص���ريحة الفقراء وقوته���م ورواتبهم 
ملادة د�ص���مة وا�صتغالل لالنتخابات"، م�ص���تدركا "لدينا اهتمام كبري بتوفري 
ال�ص���لة الغذائية التي �صتوزع ل�ص���ريحة الفقراء و�صتكون فيها مواد اأكرث من 
املواد التي توزع حاليا، كما ونوعا وهذه احدى اولويات احلكومة احلالية 

لتخفيف معاناة ال�صرائح الفقرية وتوفري م�صتلزمات العي�ض الكرمي لهم".
وبني اأنه "يجب توجيه الدعم احلكومي، كال�صلة الغذائية وغريها من انواع 
الدع���م، اىل طبق���ة الفقراء وامل�ص���تحقني، حيث اأن ما يجري حاليا من ت�ص���لم 
رجال اأعمال وموظفني كبار واأ�صماء وهمية لدعم مبواد متوينية ميثل ف�صال 

وف�صادا اإداريني".

الكاظمي: لن ن�شمح با�شتغلل 
الفقراء من اأجل االنتخابات

دعاية انتخابية لدورة برملانية �سابقة

رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي

خميم نازحون ايزيديون

 بغداد/ املدى

الع���راق،  ح���ول  ال�ص���بع  ال���دول  جمموع���ة  اأعلن���ت 
اأم����ض الثالث���اء، اأن بلدانها تدعم �ص���يادة وا�ص���تقالل 
الع���راق، فيما اعربت ع���ن تاأييده���ا للمراقبة االأممية 

لالنتخابات.
وقال���ت جمموع���ة ال���دول ال�ص���بع حول الع���راق، يف 
بيان ن�ص���رته ال�ص���فارة الربيطانية يف بغداد، "ن�صيد 
بقوات االأمن العراقية، ب�صمنها قوات البي�صمركة يف 
كرد�صتان، وكذلك احلكومة العراقية يف جناحها �صد 
داع�ض، ونوؤكد ا�ص���تمرار الدع���م لتلك اجلهود مبا يف 

ذلك حتقيق اال�صتقرار يف املناطق املحررة".
وا�ص���افت انه���ا "تدع���م �ص���يادة الع���راق وا�ص���تقالله 
"لق���رار  تاييده���ا  ع���ن  معرب���ة  اأرا�ص���يه"،  ووح���دة 
جمل�ض االأم���ن رقم 2576 ودعوته ال�ص���راك مراقبني 
لالنتخابات للم�ص���اعدة يف �ص���مان اجراء انتخابات 

حرة ونزيهة يف ت�صرين االول".
وتابعت اأنها "ت�ص���جع جميع العراقيني على امل�صاركة 

يف تلك االنتخابات".
وت�ص���م جمموعة الدول ال�ص���ناعية ال�ص���بع املعروفة 
با�صم )الدول ال�صبع( فرن�صا، اأملانيا، اإيطاليا، اليابان، 
اململكة املتحدة، الواليات املتحدة االأمريكية، وكندا.

 بغداد/ املدى

ك�ص���ف املتح���دث با�ص���م وزارة 
الزه���رة  عب���د  التخطي���ط، 
الهن���داوي، اأم����ض، ع���ن املوعد 
مرتق���ب الإج���راء التع���داد العام 
الت���ي  واالأم���وال  لل�ص���كان 
تنفي���ذ  اأج���ل  م���ن  حتتاجه���ا 

امل�صروع.
"التع���داد  اإن  الهن���داوي  وق���ال 
الع���ام لل�ص���كان كان م���ن املق���رر 
لك���ن  ع���ام 2020  ينف���ذ يف  اأن 
ب�صبب جائحة كورونا واالأزمة 

الت���ي ع�ص���فت بالب���الد  املالي���ة 
نتيج���ة هب���وط اأ�ص���عار النف���ط 
تنفي���ذه  ن�ص���تطع  مل  العاملي���ة، 
لعدم توفر التخ�صي�صات املالية 
 2020 ع���ام  اأن  اعتب���ار  عل���ى 
كان ب���دون موازن���ة احتادية". 
واأ�ص���اف اأن "الق���رار يف وقتها 
اأ�ص���در برتحيل تنفيذ امل�صروع 
للع���ام احل���ايل 2021 وطلبن���ا 
ميزاني���ة لتنفيذه بح���دود 130 
ملي���ار دينار لتغطي���ة متطلبات 
التنفي���ذ، لك���ن لالأ�ص���ف موازنة 
البالد ل�ص���نة 2021 مل تت�ص���من 

اأي تخ�صي�ص���ات مالي���ة لتنفيذ 
"التع���داد  اأن  التع���داد". وب���ني 
 150 حرك���ة  اأي�ص���ا  يتطل���ب 
األ���ف ع���داد يزورون االأ�ص���ر يف 
جميع املحافظ���ات بالتايل هذه 
اأي�ص���ا  تاأجيله���ا  مت  اخلط���وة 
فايرو����ض  حماذي���ر  ب�ص���بب 
اأن  اإىل  ولف���ت  كورون���ا".  
تنفيذ  يف  م�ص���تمرة  "ال���وزارة 
بع�ض املتطلبات وفق االإمكانات 
املتاحة على اأمل اأن يكون هناك 
تخ�صي�ض مايل الإجراء التعداد 

يف عام 2022".

الدول ال�شبع: ندعم �شيادة العراق ونوؤيد 
المراقبة االأممية للنتخابات

موعد مرتقب جديد الإجراء التعداد ال�شكاني



ولم تكن الريا�سة الن�سوية وليدة اللحظة، 
اإنم���ا ا�س���تقطبت الكثي���ر م���ن الن�س���اء بعد 
ازدي���اد الوع���ي باأهمي���ة الريا�س���ة للمراأة، 
الحرك���ة  رائ���دات  م���ن  الكثي���ر  وهنال���ك 
الريا�سية اثبتن جدارتهن في خو�ض غمار 
المناف�س���ة وتكونت من خاللهن اأندية فرق 

ومنتخبات.
ولك���ن من المالحظ في ال�س���نوات الأخيرة 
اأن ح�س���ور الم���راأة في الريا�س���ة انح�س���ر 
بنح���و كبي���ر، ويواج���ه م�س���كالت مختلفة 

التي كانت �سببًا في تدني الم�ستويات.
وتعّد الريا�س���ة الن�س���وية من الموا�س���يع 
ال�س���ائكة واأكثره���ا ح�سا�س���ية بي���ن فئ���ات 
المجتمع عل���ى اختالف م�س���اربها، بالنظر 
لم���ا يثي���ره م���ن نقا�س���ات وج���دل، يتراوح 
بي���ن رف�ض مطلق ب�س���بب القيود والتقاليد 
والأعراف التي يفر�سها المجتمع ال�سرقي 
بنح���و ع���ام والعراق���ي خ�سو�س���ًا، ودع���م 

الر�سمية. الموؤ�س�سات  قبل  "�سئيل" من 
م���ن جان���ب اآخر ي���رى مراقب���ون اأن و�سع 
الريا�س���ة الن�سوي���ة ف���ي الع���راق ماأ�ساويا 
نتيج���ة الإهم���ال ف�س���اًل ع���ن ع���دم توف���ر 
ه���ذه  لتطوي���ر  الرئي�س���ة  الم�ستلزم���ات 
الريا�س���ة م���ن حي���ث تكثي���ف الم�س���اركات 

الدولية ور�سد مبالغ لها.
وم���ن ث���م ياأت���ي ال�س���وؤال "م���ا ه���و واق���ع 
وم�ستقب���ل الريا�س���ة الن�سوية في العراق؟ 
وم���ا ه���ي اأه���م التحدي���ات الت���ي تواجهها 

المراأة في مجال الريا�سة؟".

تدني الم�ستوى وقلة الدعم
ف���ي رد على �سوؤال )الم���دى( حول العقبات 
الت���ي �ساهمت في تدن���ي م�ستوى الريا�سة 
الن�سوي���ة قالت اأنوار ط���ارق جهاد، مديرة 
ق�سم الريا�سة الن�سوية في وزارة ال�سباب 
والريا�س���ة، اإن "الريا�س���ة الن�سوي���ة ف���ي 
الع���راق تعاني من قلة الن�س���اء، وبهذا تقل 

المناف�سة على الإنجاز".
و�سك���ت جه���اد، "�سع���ف ال���كادر التدريبي 
الموؤ�س�س���ات  قب���ل  م���ن  الهتم���ام  وقل���ة 

الم�سوؤولة عن الريا�سة الن�سوية".
وطالبت، ب���� "توفير م�ستلزمات نجاح هذه 
الريا�سة من قاعات ومدربين وو�سائل نقل 

وتجهيزات ريا�سية ورواتب �سهرية".
واأ�س���ارت جهاد، اإل���ى اأن "اأه���م الم�سكالت 
الت���ي تق���ف حائ���ال اأم���ام تط���ور الريا�س���ة 
الن�سوي���ة، ه���و الف�س���اد المال���ي والإداري 
لالأندي���ة". وتحدث���ت، ع���ن "ع���دم تطوي���ر 
لعب���ة  ب���كل  الخا�س���ة  التدريبي���ة  الط���رق 
المناف�س���ات  قل���ة  اإل���ى  اإ�ساف���ة  ريا�سي���ة 
الريا�سي���ة �س���واء المحلي���ة اأو العربية اأو 
الدولي���ة". و�سددت، على "افتقار المجتمع 
للبنى التحتي���ة الخا�سة بممار�س���ة المراأة 
لالألعاب الريا�سي���ة"، واأعربت عن اأ�سفها؛ 
ل���� "عدم توفر قاع���ات اأو مالعب اأو م�سابح 
خا�س���ة بالن�س���اء، فيما تمتل���ك دول اأخرى 

مدنا ريا�سية خا�سة للن�ساء".
واأو�سح���ت جه���اد، اأن "واقعن���ا يعاني من 
قل���ة الإمكاني���ات المالية التي ت�س���كل عائقًا 
اأم���ام تط���ور الريا�س���ة الن�سوي���ة؛ لأن ذلك 
يوؤثر ب�سكل مبا�سر على م�ستوى الالعبة".

ب���اأن  الريا�سي���ة،  الم�سوؤول���ة  واأف���ادت 
ريا�سية  تجهي���زات  اإلى  تحتاج  "الالعب���ة 
من اجل تح�سين م�ست���وى الأداء وتحقيق 
النج���از العال���ي وللح�سول عل���ى المراكز 

الأولى".
وتجد، "فرقًا كبي���رًا بين اأعداد الريا�سيين 
ب�سب���ب  وذل���ك  بالإن���اث  مقارن���ة  الذك���ور 
خ���وف اغلب العائالت م���ن ممار�سة بناتهم 
للريا�س���ة". وبين���ت جه���اد، اأن "الت�سدي���د 
يزداد ف���ي المجتمعات المحافظ���ة المغلقة 
الت���ي تحكمه���ا الع���ادات الع�سائري���ة، ف���ي 
حي���ن  ي�سمح للذكور بممار�سة اأي نوع من 

الألعاب الريا�سية".
وت�ستر�سل، اأن "المجتم���ع ال�سرقي ب�سكل 
عام يعتبر الريا�سة الن�سوية ل تن�سجم مع 
عاداته وتقاليده، فهو يقّيد حرّية المراأة".

حلول ممكنة
 "ل���كل داء دواء"، تق���ول جه���اد، وتتطلع؛ 

باأهمي���ة  والتوعي���ة  "التثقي���ف  لإمكاني���ة 
ممار�س���ة الم���راأة الريا�سة م���ن الناحيتين 

ال�سحية والنف�سية".
واأعرب���ت ع���ن تطلعه���ا، باأن "تتغي���ر نظرة 
تمار����ض  الت���ي  الم���راأة  تج���اه  المجتم���ع 
الأن�سط���ة الريا�سي���ة واختياره���ا المجال 

الذي ترغب بمزاولته".
ويعد توفي���ر القاعات الريا�سي���ة الخا�سة 
بالن�س���اء اأح���د مقوم���ات ت�سجي���ع الم���راأة 
الريا�سية لتحقيق النجاز وتمثيل بلدها، 
كما يعتبر ت�سلي���ط ال�سوء من قبل الإعالم 
المرئ���ي اأو المقروء عل���ى النجازات التي 
تحقهه���ا الن�س���اء الريا�سي���ات عام���اًل مهما 

لتقبل المجتمع للمراأة الريا�سية.

االرتقاء ممكن
وتوؤكد مديرة ق�س���م الريا�سة الن�سوية في 
وزارة ال�سب���اب، اإمكاني���ة الرتق���اء بواقع 
الريا�س���ة للم���راأة "م���ن خ���الل زي���ادة عدد 
الفتي���ات  لت�سجي���ع  الأن�سط���ة  ممار�س���ات 
والن�س���اء لالإقب���ال عل���ى اللعب���ة الريا�سية 

التي يرغبن بممار�ستها".
"اإع���داد برام���ج  اإمكاني���ة  وتحدث���ت، ع���ن 
وخط���ط ناجح���ة لتحقي���ق ه���ذا اله���دف"، 
كا�سف���ة عن تقدي���م م�سروع يحم���ل عنوان 
)نحو �ستراتيجية وطنية لالرتقاء بريا�سة 
الم�س���روع  اأن  جه���اد،  واأوردت  الم���راأة(. 
ت�سمن مح���اور منها "ريا�سة الموهوبات، 
ريا�س���ة ذوي الإعاقة، الريا�سة المدر�سية، 
الريا�سة الجامعية، والتثقيف الإعالمي".

وحّددت، اله���دف من الم�س���روع ب� "تفعيل 
الريا�س���ة المجتمعية ب�س���كل عام من خالل 
تحدي���د  م���ع  �ستراتيجي���ة  برام���ج  اإع���داد 
كل  وتقيي���م  العم���ل  وخط���وات  الأه���داف 

خطوات الم�سروع".
ودع���ت، اإل���ى "اإقام���ة بطولت ع���دة؛ لأنها 
�ستزي���د من روح المناف�س���ة لتحقيق اأف�سل 
واأعل���ى انج���از". وحذرت جه���اد، من "قلة 
البط���ولت بالنظ���ر لتاأثيرها عل���ى تطوير 
���م عل���ى  َثّ م�ست���وى اأداء الالعب���ات، وم���ن 

تطوير الريا�سة الن�سوية ب�سكل عام".

تمكين المراأة ريا�سيًا
وم���ن جهته���ا، ذك���رت مدي���رة ق�س���م تمكين 
الم���راأة ف���ي ال���وزارة ماج���دة حي���در، ف���ي 
ه���و  "دورن���ا  اأن  )الم���دى(،  اإل���ى  حدي���ث 
تعزيز فعالية الن�ساء ف���ي اتخاذ القرار من 
النواحي الأمنية والقت�سادية وال�سيا�سية 
ف�س���اًل عن الريا�سي���ة". وتابعت حيدر، اأن 
"الريا�س���ة تع���د م���ن العنا�س���ر التمكينية 

المهمة للتنمية الم�ستدامة".
واأك���دت، "للريا�س���ة م�ساهم���ة كبي���رة ف���ي 
تحقيق التنمية وال�سالم كونها ت�سجع على 
الت�سام���ح والحت���رام ودورها ف���ي تمكين 
الم���راأة". ولفت���ت حي���در، اإل���ى "محاولت 
ب�ست���ى الط���رق والو�سائ���ل لتطبي���ق قرار 
الأم���م المتح���دة بالرق���م )١٣٢٥( المتعلق 

باأجندة المراأة وال�سالم والأمن".
ونوهت، اإلى اأن "ممار�سة الريا�سة تعد من 
حقوق الم���راأة، وقد اأقمنا عددًا من الور�ض 
للتوعي���ة، اإ�سافة اإلى م�سابقات )ماراثون( 
الت���ي ت�سجع المراأة عل���ى ممار�سة الألعاب 

الريا�سية".

الريا�سة واالحت�سام
واأف���ادت حي���در، ب���اأن "منح الم���راأة فر�سة 
الم�سارك���ة ف���ي العديد م���ن الجوانب كانت 

معادلة �سعبة للغاية".
واأوردت، اأن "قي���ودًا وعقب���ات كان���ت تقف 
في طريق الن�ساء اللواتي يرغبن بممار�سة 

الألعاب الريا�سية".
ال�سلب���ة  "الإرادة  اأن  عل���ى  ت�س���دد،  لكنه���ا 
ل���دى الم���راأة اأدت اإل���ى النج���اح ف���ي تذليل 
ه���ذه العقب���ات وفق روؤي���ة تمكي���ن الن�ساء 
في ممار�سة هواياتهن م���ع المحافظة على 

الخ�سو�سية في الوقت ذاته".
الم���راأة  "مالب����ض  اأن  واأو�سح���ت حي���در، 
المخ�س�س���ة للريا�سة اأ�سبح���ت ف�سفا�سة 

اأكثر، وم�سممة لتوفير �سعور بالراحة".
ونوهت، اإل���ى اأن "الأطقم التي كانت تبدو 

وكاأنها تقليدي���ة يجري تح�سينها بوا�سطة 
التكنولوجي���ا الحديثة ل�سناع���ة المالب�ض 
الريا�سي���ة". وعن الأقم�س���ة الم�ستخدمة، 
بنح���و  تكييفه���ا  "يج���ري  اأجاب���ت حي���در 
مطور لإنتاج مالب����ض تتنا�سب مع الن�ساء 

المحجبات والمحت�سمات".

قاعة مهملة
وت���رى مدي���رة تمكي���ن الم���راأة ف���ي وزارة 
الريا�س���ة  ح���ول  "الحدي���ث  اأن  ال�سب���اب، 
الن�سائي���ة يب���داأ م���ن التماري���ن الريا�سي���ة 
التي توؤديها الفتيات في مدار�سهن، وحتى 
اإن�س���اء اأندي���ة ريا�سي���ة خا�س���ة بالن�ساء، 
تت���م فيه���ا ممار�سة �ست���ى اأن���واع الأن�سطة 

والم�سابقات".
واأردف���ت حيدر، اأن "الوزارة كان لديها في 
ال�سنوات ال�سابقة يوما ريا�سيا مخ�س�سا 
للموظف���ات لغر����ض تدريبه���ن م���ع ارتداء 
الزي الريا�سي وتتم مزاولة هذه الأن�سطة 

في قاعات مخ�س�سة للن�ساء".
واأعرب���ت ع���ن اأ�سفه���ا ك���ون "ه���ذه القاعة 
اأ�سبح���ت اليوم مهملة ولم يتم ا�ستخدامها 
اإل���ى الآن، اأدى ذل���ك اإل���ى زيادة ف���ي اأوزان 

معظم الموظفات".

معاناة العبة
تن�س���ب،  ل  كبي���رة  الم���راأة  ق���درات  اإن 
وه���ي جديرة بانت���زاع ح�سوره���ا الواثق 
الت���ي  الريا�سي���ة  المناف�س���ات  �ست���ى  ف���ي 
تخو�سه���ا"، توؤك���د ن�سري���ن اإبراهيم مفتن 
لعبة المنتخب العراقي ال�سابقة لكرة اليد 

الن�سائية.
وتح���دد مفتن في حديث اإلى )المدى(، اأهم 
العقب���ات التي اعتر�س���ت طريقها بو�سفها 
لعب���ة ف���ي المنتخ���ب العراقي باأن���ه "عدم 

ال�ستمرار في التدريب".
وتابع���ت، اأن " ذل���ك ل���ه الأث���ر الكبي���ر ف���ي 
تطوير م�ستوى الالعبة التي تواظب دائمًا 

على الح�سور ولديها اأمنية اأن تكون لعبة 
جيدة وت�ستمر".

ولفت���ت مفتن، اإل���ى اأن "الم���درب دائمًا في 
حيرة من اأمره بي���ن مطرقة ال�ستمرار في 
التدري���ب و�سن���دان قل���ة اإمكاني���ات النادي 
"التدري���ب  اأن  وا�ستط���ردت،  المادي���ة". 
يتوقف بمجرد انتهاء الدوري ما يوؤدي الى 
توقف م�ست���وى الالعبات عند نقطة معينة 
ولمدة مو�سم كامل وهذا ي�سبب هبوطا في 

م�ستوى مهارة ولياقة الالعبات".
و�سددت مفتن، على اأن ذلك "�سجع الالعبة 
عل���ى اأن تلج���اأ اإل���ى تثقي���ف نف�سه���ا بدنيًا، 
والمحافظة على لياقتها �سخ�سيًا من خالل 
تن���اول الطعام ال�سح���ي وال�ستم���رار في 

التدريب الفردي ح�سب وقتها".
واأ�ساف���ت، اأن "عقب���ات اأخ���رى واجهته���ا 
خ���الل م�سيرتي الريا�سية ه���ي قلة الوعي 
الريا�س���ي وكن���ت اعم���ل دائم���ا للمحافظة 

على لياقتي".
واأ�سارت مفت���ن، اإلى "ع���دم وجود دورات 
تثقيفية لالعبة لتتطل���ع على احدث الأمور 
اللعب���ة م���ن ناحي���ة  الت���ي ط���رأت عل���ى 
التدري���ب اأو م�ساه���دة اح���دث المباري���ات 
نظ���رة  لديه���ا  تك���ون  لك���ي  ومتابعته���ا 
النهو����ض  اج���ل  م���ن  �سريع���ة  م�ستقبلي���ة 

باللعبة ونتائجها".
وانتقدت الالعبة الدولية ال�سابقة "الأندية 
التي ل تهتم با�ستمرار الالعبة في التدريب 

لن ذلك مكلف ماديًا".
وتجد، اأن "اأغلب الأندية لدينا تقت�سر على 
الهتمام بالالعبة لفت���رة ل تتعدى ال�سهر، 

ومع انتهاء الدوري ينتهي كل �سئ".
ونفت مفتن، "مواجهة اأي���ة مواقف �سلبية 
من حي���ث نظرة المجتمع للمراأة الريا�سية 

وحتى داخل عائلتي".
ونوه���ت، اإلى تلقيها دعما كبي���را من اأفراد 
الأ�س���رة، وقالت "كانت الفرحة تعم المنزل 
عند م�ساهدتهم لعب���ة للمنتخب الن�سوي"، 
وف���ي مقابل ذل���ك اأفادت ب���اأن "هناك بع�ض 
العائ���الت اأو فئة ن���ادرة ل ت�سجع الريا�سة 

الن�سوية اأو تمنع بناتها من ممار�ستها".

بطوالت كبيرة وقلة متابعة
وحول م�ساركتها في اأهم بطولت كرة اليد 
الن�سائية اأجابت مفتن، "�ساركت في العديد 
من البطولت وحققت فيها انجازات، منها 
بطول���ة اليوبيل الف�س���ي لجامعة اليرموك 
ف���ي الأردن و�س���ارك ف���ي ه���ذه البطولة كل 
م���ن البلد الم�سّي���ف و�سوري���ا، اإ�سافة اإلى 

العراق".
وتحدثت مفتن ع���ن م�ساركتها في "بطولة 
العال���م الإ�سالمي التي اأقيم���ت في اإيران"، 
وعدتها "من اأف�سل البطولت التي �ساركت 

به���ا مع كل من اأذربيجان، واأرمينيا وقطر، 
و�سلطنة عمان، واإيران والأردن".

وم���ن الأندي���ة الت���ي مثلتها، ذك���رت مفتن، 
ال���دوري  لق���ب  معه���ا  ح�س���دت  "اأغلبه���ا 
العراق���ي مث���ل ن���وادي ال�س���الم والجي����ض 
واربي���ل والح�سي���ن، اإ�ساف���ة اإل���ى تمثيلي 

لناديين اأي �سي ودا خزيال في هولندا".
م���ن  بع���دد  بالقي���ام  مفت���ن،  ون�سح���ت 
الإجراءات للنهو����ض بالريا�سة الن�سوية، 
م�س���ددة عل���ى اأهمي���ة "تع���دد الالعبات في 

المحافظات بالتعاون مع الأندية".
ودع���ت، اإل���ى "ت�سكيل لج���ان لمتابعة عمل 
المدربي���ن لأن الن�س���اء الريا�سي���ات ثروة 
وطني���ة، ب�س���رط اأن تح�سل هن���اك متابعة 
حقيقي���ة م���ن ناحي���ة اكت�س���اف المواه���ب 

الن�سوية".
واألقت مفتن، بالم�سوؤولية على التحادات 
عم���ل  "متابع���ة  اإل���ى  ودعته���ا  الن�سائي���ة، 
الأندي���ة واللج���ان، م���ن اأجل تكثي���ف مهام 
اكت�س���اف الالعب���ات بنح���و يخت�سر الزمن 

والجهد".
واأك���دت، �سرورة "الم�س���اركات الخارجية 
للمدار����ض لالحتكاك وم�ساهدة مدى تطور 
الريا�س���ة المدر�سي���ة الت���ي ه���ي قاعدة من 
قواعد رفد الأندي���ة والمنتخبات بالطاقات 
"لق���اء  اأن  والمواه���ب". وتابع���ت مفت���ن، 
�سابقًا كان لي م���ع رئي�ض مجل�ض الريا�سة 
وال�سب���اب والنيابي���ة ووجدت���ه متعاونًا"، 
ونا�سدت���ه ب���� "محاول���ة العمل عل���ى تنفيذ 

طلبات الن�ساء الريا�سيات".
واقترح���ت، على اللجن���ة النيابية "ت�سكيل 
ف���ي  الن�سوي���ة  الريا�س���ة  لمتابع���ة  لجن���ة 
التح���ادات والأندي���ة، واأن تق���وم اللجن���ة 
الولمبي���ة باإر�س���ال مدربي���ن اإل���ى خ���ارج 
تطويري���ة   دورات  عم���ل   اأو  الع���راق، 
لالعب���ات". كم���ا طالب���ت، الالعب���ة الدولية 
ب����  والريا�س���ة  ال�سب���اب  ال�سابق���ة، وزارة 
"اإن�س���اء قاعات لالأندية للتخفيف من حدة 
اأن  �س���رورة  عل���ى  و�س���ددت،  المعان���اة". 
"يك���ون لدى الوزارة تع���اون مع وزارتي 
التربية والتعليم العالي لمتابعة المواهب 

من خالل المدر�سين الريا�سيين".
وانتهت مفتن، اإلى المطالبة اأي�سًا ب� "اإقامة 
بطولت التربي���ة التي ل تخلو من مواهب 
كبيرة، ولدعم القيادة الن�سوية الريا�سية، 
عل���ى الجه���ات الحكومية اأن تمن���ح المراأة 
ح���ق الح�س���ول عل���ى فر�سته���ا الحقيقي���ة 

لإثب���ات وجوده���ا ف���ي مختل���ف القطاعات 
ومنها الريا�سة".

اإنجازات رغم ال�سعوبات
اإلى ذلك، يقول الم�سرف العام على ريا�سة 
المالكم���ة ف���ي الع���راق ط���ه البي�ساني، في 
حديث اإلى )المدى(، اإن "مو�سوع الجهود 
ال�ساعي���ة لتعزيز واق���ع الريا�سة الن�سوية 

في العراق اأمر �سروري".
وتابع البي�ساني، اأن "م�ساعي نعمل عليها 
من اأج���ل التوا�سل مع جمي���ع الريا�سيات 
اأمامه���ن  الطري���ق  وفت���ح  والموهوب���ات 
للو�سول اإلى غايتهن وتحقيق اأحالمهن".

ولف���ت، اإلى اأن "من ذل���ك تكوين اأول فريق 
ن�سائي لريا�سة المالكمة، الأمر الذي اأ�سهم 
في اإظهار �سورة م�سرقة عن هذا النوع من 
الريا�س���ة وق���درة الم���راأة عل���ى المناف�س���ة 

وتحقيق الإنجاز".
واأ�سار البي�ساني، اإلى اأن "العمل والجهود 
هي فردية م���ن دون دعم وزارة ال�سباب اأو 
اأي جهة اأخرى، والهدف هو تح�سين واقع 
الريا�س���ة الن�سوي���ة في الع���راق من خالل 
تاأ�سي����ض اأول منتخ���ب ن�سائ���ي للمالكم���ة 

العراقية".
ون���وه، اإلى اأن "العمل عل���ى هذا الم�سروع 
ب���داأ منذ ثالث���ة اأ�سهر، من خ���الل جولة في 
كاف���ة محافظات الع���راق لختيار الالعبات 

والمدربين".
واأك���د البي�ساني، اأن "الختي���ار وقع على 
اإل���ى  ويطمح���ن  متمكن���ات  لعب���ات  ع���دة 
الإنج���از، يت���م تدريبه���ن من قب���ل مدربين 
يتمتع���ون ب�سمعة طيبة وروح ريا�سية في 

التعامل مع الفتيات".
الت���ي  العقب���ات  اأه���م  البي�سان���ي،  وح���دد 
واجهه���ا م�سروعه في تكوين فريق ن�سائي 
الجتماعي���ة  والتقالي���د  "الع���ادات  باأنه���ا 
والأحكام الم�سبقة وال�سور النمطية التي 
م���ن بينها ان لعبة المالكم���ة ل تتنا�سب مع 

تكوين المراأة البيولوجي".
واأفاد، باأن "تلك الأفكار جاءت بتحفيز من 
رغبة الفتي���ات بممار�سة اللعب���ة وقدرتهن 
البدني���ة وم���ن ك���ون اإرادته���ن ف���ي تغيي���ر 

الواقع قوية".
واأو�س���ح، اأن "النج���اح قد ح�س���ل في نقل 
تجربتي من اليمن اإل���ى العراق في تكوين 
فريق مالكمة ن�سائي برغم التحديات التي 
ح�سل���ت هنا وهن���اك من ناحي���ة المجتمع 

والأعراف والتقاليد".
ويراهن البي�ساني، على الوقت في اإخراج 
مالكمة عراقية بطلة ق���ادرة على المناف�سة 
ف���ي المحاف���ل، "ول���ن يك���ون هن���اك عائق 
اأمامنا و�سنتجاوز م�ساألة الدعم الحكومي 

نحو النجاح".
وبي���ن، اأن "المبا�س���رة ح�سل���ت بتدري���ب 
تدريب���ي  مع�سك���ر  اأول  ف���ي  الالعب���ات 
ا�ستع���دادًا للم�سارك���ة ف���ي بطول���ة الع���رب 
وبطول���ة النا�سئات والنا�سئي���ن وال�سباب 
وال�سابات و�ستقام جميعها في البحرين".

"لتح���اد  اأن  اإل���ى  البي�سان���ي،  وم�س���ى 
المالكم���ة العراق���ي دورًا كبي���رًا ف���ي دع���م 
الم�س���روع وم�ساندت���ه بح���دود ا�ستطاعته 
من حيث توفير و�سائل النقل والتجهيزات 
الريا�سية والدعم النف�سي لتقبل مجتمعنا 
لعبة المالكمة الن�سوية، كما تقبل في وقت 
�ساب���ق األعاب ك���رة الي���د والكاراتيه وكرة 

القدم الن�سائية".
ي�سار اإلى اأن اآخر انجاز للريا�سة الن�سوية 
العراقي���ة كان الأ�سب���وع الما�سي، للعداءة 
دان���ة ح�سي���ن الت���ي �سجل���ت رقم���ًا قيا�سيًا 
محلي���ًا جدي���دًا ف���ي بطول���ة تركي���ا لألعاب 
الق���وى المفتوح���ة، واأنهت �سب���اق ٢00 م 
بواق���ع ٢٢،97 ثاني���ة وه���ي اأول عراقي���ة 
تك�س���ر حاجز ال����٢٣ ثانية، وربم���ا يوؤهلها 

رقمها هذا اإلى اأولمبياد طوكيو.

 جهود ذاتية لالإعالن عن اأول مالكمة بطلة يف البالد قريبًا
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م�سوؤولة حكومية ت�سكو ال�سعف المالي وا�ستئثار الرجال

الريا�سة الن�سوية العراقية: مواهب مهملة 
ت�سطدم بقيود اجتماعية

ما زالت الريا�سة الن�سوية يف العراق تعاين تدهوراً وا�سحًا جتلى ذلك من خالل ات�ساع الهوة بينها 
وبني نظريتها يف الدول العربية. ورغم بع�ض املحاوالت من اجل االرتقاء بالريا�سة الن�سوية، اإال 
اأنها جميعها كانت جمرد حلول ترقيعية مل ت�سهم يف معاجلة التدهور. واأثبتت املحاوالت ال�سابقة 

فقدان الريا�سيات العراقيات القدرة على التناف�ض وجماراة نظرياتهن من البلدان االأخرى يف خمتلف 
االألعاب، وهذا ما ت�سبب بعدم بروز جنمات، كما كان يح�سل يف عقود �سابقة.

 بغداد/ عديلة �ساهين
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���ش��رع��ي!  غ��ي��ر  ال��م��م��ث��ل��ي��ات  وم����ؤت���م���ر  ُم���ري���ب���ة..  الأول���م���ب���ي���ة  وم���ل���ي���ارات  م���ي���ت���ًا..  ول����د  اآذار  ت��ن��ف��ي��ذي   
 بغداد / اإياد ال�شالحي

اأك���د �ش���مري املو�ش���وي رئي����س احت���اد اجل���ودو 
عل���ى  املُ�ش���رفة  اجله���ات  اأن  دولي���ًا”  “املعتم���د 
وا�ش���حًا  ق���رارًا  متتل���ك  ال  العراقي���ة  الريا�ش���ة 
وحا�شمًا بخ�ش���و�س اأحقية رئا�شة االحتاد بيني 
وب���ن ع���دي الربيع���ي، مبين���ًا اأن الهيئ���ة العام���ة 
ترتق���ب م�ش���ادقة االحت���اد ال���دويل عل���ى النظام 
اال�شا�ش���ي لتحدي���د موعد قري���ب لالنتخابات تئد 
اأزمة االن�ش���قاق، ُمرّجح���ًا عدم ا�ش���تمرار تنفيذي 
االأوملبية احلايل كونه وِلد مّيتًا - ح�شب و�شفه -!
للم���دى  �ش���ريح  حدي���ث  يف  املو�ش���وي  وق���ال 
:”و�ش���عتنا االأوملبي���ة يف ح���رية م���ن اأمرن���ا م���ن 
ق�ش���ية وج���ود رئا�ش���تن الحتاد اجل���ودو بعد اأن 
ا�ش���درت كتبًا ُمتناق�شة ب�ش���كل كبري، وكاأن لي�س 
لديها معرفة يف اإدارة الريا�شة! والطامة الكربى 
اإن قلت اأنك ل�ش���َت مع الكابنت رعد حمودي تنقلب 
قوانن االأوملبية كّلها �شدك، واإن اأعلنَت تاأييدك له 
توّظف ل�ش���احلك«. وي�ش���يف :”اأحّمل امل�شوؤولية 
كامل���ة اىل الدائرة القانونية يف اللجنة االوملبية، 
بي���د اأن اآخر كتاب و�ش���لني منه���ا ُيفيد:)االأوملبية 
تعتم���د االحت���اد ال���ذي يرّتاأ�ش���ه ع���دي الربيع���ي، 
وذلك الكت�ش���ابه قرارًا ق�ش���ائيًا، ون���ودُّ اأن نعلمكم 
اأن االأوملبي���ة قد فّكت ارتب���اط االحتادات املركزية 
عنه���ا ح�ش���ب قانون االحت���ادات املرقم 24 ل�ش���نة 
2021، واإن ارتباطن���ا قائ���م باالحت���ادات املنتمية 
دوليًا فقط( فمن ي�ش���تطيع فّك ُطل�شم هذا الكتاب؟ 
ث���م اأن الف�ش���ل يف هذا املو�ش���وع ُمن���اط بقانون 
االحت���ادات ولي����س الق���رار الق�ش���ائي؟! ويف هذا 
املحور اأ�شارت املادة ٣٢ من قانون االحتادات اإىل 
اأنه )عند التعار�س م���ع اأحكام هذا القانون تكون 

االأولوية اىل القوانن واالأنظمة الدولية(.

م�شادقة النظام 
واأو�ش���ح :”ال خال�س لهذا املو�ش���وع اإال باإجراء 
لقانونه���ا  وفق���ًا  لالحت���ادات  جدي���دة  انتخاب���ات 
والريا�ش���ة  ال�ش���باب  جلن���ة  اأن  �ش���يما  اجلدي���د، 
الربملاني���ة ت���رى �ش���رورة اأن تكم���ل االحت���ادات 
دورتها احلالية التي تنتهي يف ت�شرين الثاين عام 
2022 وبعدها ميكن اأن تكّيف او�شاعها يف �شوء 
القانون 24، وبالن�ش���بة الحتادنا مت دعوة الهيئة 
العامة الجتماع يوم االأثنن املا�ش���ي ح�ش���ره 31 
ع�شوًا من اأ�شل 40، ومّتت امل�شادقة على النظام 
االأ�شا�شي الحتاد اجلودو لعام 2021 بعد ترجمته 
ومتاهيه مع متطلبات القانون اجلديد الذي ُيلزم 
كل احتاد بنظام جديد يعمل به، واأر�ش���لنا نظامنا 
اىل االحت���اد ال���دويل للجودو بانتظار م�ش���ادقته 
اأي�ش���ًا، وح���ال و�ش���وله �ش���ندعو الهيئ���ة العام���ة 
الجتم���اع ثاٍن الإج���راء موؤمتر االنتخابات �ش���من 
املدة القانونية، وبا�ش���راف االحت���اد الدويل، وال 
دخل للجنة االأوملبية ووزارة الريا�ش���ة يف �ش���اأن 
اأي احتاد ح�ش���ب القان���ون، و�ش���تتم دعوتهما مع 
ممثل���ي االحتادين الدويل واالآ�ش���يوي ك�ش���يوف 
للموؤمتر، وليفز من يفز بثقة العمومية و�ش���نعزز 

جناحه«.
وا�ش���تدرك :”اأعرب عن الفخر بنزاهة قرار الهيئة 
العام���ة باإج���راء انتخابات قريبة قب���ل انتهاء مدة 
ال���دورة احلالي���ة نهاي���ة ع���ام 2022 بالرغ���م م���ن 
اأنه���ا اأجمع���ت يف اجتماعه���ا االأخ���ري با�ش���تمرار 
�ش���رعية �شمري املو�شوي رئي�ش���ًا لالحتاد، وبرغم 
اأي�ش���ًا لق���اء رئي�س االحت���اد ال���دويل للعبة بوزير 
الريا�ش���ة عدنان درجال ورئي�س اللجنة االأوملبية 
رعد حمودي يف م�ش���قط وتبليغهما باأن احتاده ال 

يعرتف اإال ب�شرعية املو�شوي يف العراق«.

ل ال�زارة! تن�شّ
وك�شف عن ا�ش���باب انزواء االحتاد بعيدًا عن اأية 
م�ش���اركة خارجي���ة منذ �ش���نتن، بقوله :”م�ش���األة 
غياب املال اأّثرت كثريًا على م�ش���اركات ريا�ش���تنا 
ال�ش���عيفة جلمي���ع االحت���ادات، ولي����س اجل���ودو 
وح���ده، ونح���ن عانين���ا م���ن ذلك، وم���ا يوؤملن���ا اأن 
االأوملبي���ة وال���وزارة مل تتعام���ال معن���ا بطريق���ة 
�ش���حيحة لو�ش���ع برنام���ج خا�س للم�ش���اركة يف 
اأوملبي���اد طوكي���و، فمن���ذ نهاي���ة ع���ام 2018 حتى 

االآن مل ي�ش���تلم احت���اد اجل���ودو دين���ارًا واح���دًا 
منهما، و�ش���بق يل اأن �ش���اركت يف اجتماع املكتب 
التنفي���ذي لالحت���اد االآ�ش���يوي للج���ودو ب�ش���فتي 
نائ���ب الرئي����س، وكذل���ك دعوت���ي مع حك���م دويل 
للم�شاركة يف اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد 
االآ�ش���يوي يف قريغيز�ش���تان باإيف���اد ر�ش���مي م���ن 
���ل من �ش���رف قيمة  ال���وزارة، لكنها مازالت تتن�شّ
اأن  واملوؤ�ش���ف  االأخ���رى،  وامل�ش���اريف  التذاك���ر 
الوزي���ر درجال ُيقّر ب�ش���رعيتنا يف اأك���ر من لقاء 
معه، لك���ن لي�س لديه قرار ملن���ح احتادنا االموال، 
اىل  بحاج���ة  ال���وزارة  اأن  ه���ذا  مبوقف���ه  موؤك���دًا 
ريا�ش���ي ميتل���ك خ���ربة اإداري���ة ولي�س �ش���رطًا اأن 
يك���ون جنم���ًا كب���ريًا مع تقدي���ري ملهمة اال�ش���الح 
التي دفعت درجال لت�شحيح العمل يف كرة القدم، 
فحقيبة الوزارة ثقيلة مبلفاتها وموؤثرة بقرارتها 

وال حتتمل االنتظار اأو الرتدد!

م�شير اعترا�ض
وعن مدى �ش���ّحة �شحب اعرتا�شه �شد انتخابات 
االأوملبي���ة ي���وم 26 اآذار 2021، ق���ال :”مل يح���دث 
ذل���ك، بل العك����س اجلميع اأكد باأن اعرتا�ش���ي هو 
االأقوى تاأث���ريًا يف اإلغاء نتائ���ج االنتخابات كون 
الهيئ���ة املوؤقتة الإدارة �ش���وؤون العم���ل االأوملبي قد 
ا�شتف�ش���رُت حينه من االحتاد الدويل بخ�ش���و�س 
اأّي االحتادي���ن ُمعتم���د لديه���ا، فاأجابه���ا )االحتاد 
املروؤو�س من �ش���مري املو�شوي( وبعد قرار منعي 
االحت���اد  اأر�ش���ل  االنتخاب���ات  امل�ش���اركة يف  م���ن 
ال���دويل ر�ش���الة بعزمه تقدمي �ش���كوى اىل اللجنة 
االأوملبي���ة الدولي���ة واملحكم���ة الريا�ش���ية حل�ش���م 
���لُت اىل قناعة  هذه الق�ش���ية، وم���ن ناحيتي تو�شّ
�شخ�ش���ية باأن الو�ش���ع االأوملب���ي البد اأن ي�ش���تقّر 
بعد اإلغاء انتخابات عامي 2019و2020 فتوقفت 
ع���ن متابع���ة اعرتا�ش���ي دولي���ًا، ُمقّدم���ًا م�ش���لحة 
الريا�ش���ة اأواًل، ومل اتعّر�س الأية م�ش���اومة ُمقابل 
ذل���ك، فمنذ االإعداد لالنتخاب���ات وحتى اللحظة مل 
األتِق بالكابنت حم���ودي ومل جتِر اأية مكاملة بيننا، 

وعالقتنا مقطوعة متامًا«.

ت�شاوؤم!
و�ش���ّدد املو�ش���وي على اأنه :”اأكر ت�شاوؤمًا ملا بعد 
انتخاب���ات اللجن���ة االأوملبي���ة الوطني���ة، ومكتبها 
التنفي���ذي ول���د مّيت���ًا ولن ي�ش���تمر ف���رتة طويلة، 
لكون���ه انبثق م���ن عدة كت���ل فّرقْت الهيئ���ة العامة 
وفق���ًا مل�ش���لحة رئي����س ُكل كتلة، فاأم���ر طبيعي اأن 
ي�ش���هد املكت���ب انق�ش���امًا يف املواق���ف وال���روؤى، 
الأن���ه مل ُينتخ���ْب بقناعات هيئة عام���ة واحدة، بل 
و�ش���ل ح���ال الريا�ش���ة اىل اأن ل���كّل مر�ش���ح هيئة 
عامة م�ش���تقّلة به يجري ترتيب و�شعه معها ُقبيل 

موؤمتر الت�شويت«!

تفّرد الكابتن
واأ�ش���ار اىل اأن :”هن���اك �ش���بعة ا�ش���خا�س ف���ازوا 
بع�شوية املكتب التننفيذي من جهة واحدة، ولهم 
كّل احلق باإعالنهم االن�شحاب من العمل اعرتا�شًا 
على تف���ّرد الكابنت رعد حم���ودي بقراراته، مثلما 
 2009 لدورت���ي  التنفيذي���ن  املكتب���ن  يف  عم���ل 
و2014، فمثاًل يف ق�ش���ية اجلودو فاحتت وزارة 
الريا�ش���ة اللجن���ة االأوملبي���ة ب�ش���اأن موقفه���ا م���ن 
االحت���اد، ويفرت�س بحمودي اأن يناق�س االأمر مع 
اع�شاء التنفيذي لال�شتئنا�س باآرائهم، لكنه اأجاب 
على كت���اب ال���وزارة براأي���ه ال�شخ�ش���ي، وعندما 
اعرت�ش���ُت على جوابِه بكتاب ر�ش���مي معنون اىل 
رئي����س واأع�ش���اء املكت���ب حجب���ُه عنهم ومت�ّش���ك 

باجلواب نف�شه«!

م�ؤتمر الممثليات
وبخ�ش���و�س موؤمتر روؤ�ش���اء املُمثليات االأوملبية 
ال���ذي ُعق���د موؤخ���رًا ذك���ر اأن :”كل االجتماع���ات 
واملوؤمت���رات الت���ي تعقده���ا اللجن���ة االأوملبية اأو 
ممثلياته���ا يج���ب اأن تتم مبوافق���ة ورعاية املكتب 
التنفي���ذي ح�ش���ب النظام االأ�شا�ش���ي، لكن الكابنت 
حمودي ح�ش���ر اأم�س االأول االأثنن الرابع ع�ش���ر 
م���ن حزي���ران اجل���اري املوؤمت���ر الع���ام لروؤ�ش���اء 
ممثلي���ات االأوملبي���ة يف الب���الد مبحافظ���ة كربالء 

املقد�ش���ة مبف���رده دون اأن يرافق���ه اأي ع�ش���و م���ن 
املكت���ب التنفي���ذي، وه���و موؤمتر غري �ش���رعي الأن 
حمودي ح�ش���ر ب�ش���فته رئي�ش���ًا للجن���ة االأوملبية 
ولي�ش���ت ال�شخ�ش���ية، ومل يحظ املوؤمتر مبوافقة 
م���ن املكت���ب قب���ل تنظيم���ه«! وعن ج���دوى وجود 
املمثلي���ات م���ن عدم���ه يف ظ���ّل ا�ش���تمرار حمن���ة 
االحتادات الفرعية ماليًا وفنيًا، ك�ش���ف املو�شوي 
:”م�ش���ت اإحدى ع�ش���رة �ش���نة على بقاء ممثليات 
اأن  دون  م���ن  املحافظ���ات  يف  االأوملبي���ة  اللجن���ة 
يج���ري انتخ���اب ملجال����س اإدارتها، م���ا ُيدلل على 
غي���اب العم���ل االإداري املح���رتف داخ���ل منظومة 

االأوملبي���ة العراقية، ويتحّمل كل اع�ش���اء املكاتب 
التنفيذية ال�ش���ابقة مبن فيهم املتحّدث، م�شوؤولية 
مرور ث���الث دورات انتخابية على املمثليات دون 
اأن ُتنّظ���م موؤمت���رًا تنتخ���ب منه جمال����س جديدة، 
ثم األي�س من االأجدر اأن ن�ش���يف ت�ش���اوؤاًل اآخر: ما 
ج���دوى بقاء االأوملبية نف�ش���ها وم���ا عملها اجلديد 
بعد قرارها بفك ارتباط االحتادات منها؟ كيف بها 
اأن تطال���ب بزي���ادة ميزانيتها لعام 2021 يف حن 
مل تقم برت�ش���يق مالك موؤ�ّش�شة كان عدد موظفيها 
350 قب���ل فّك ارتباط االحت���ادات، وهي ال حتتاج 
�شوى 25 موظفًا للمرحلة املقبلة ح�شب قانونها؟!

ميزانية الأولمبية
امليزاني���ة  اأن  ا�ش���تغرابنا  زاد  “م���ا  وي�ش���يف 
�ش���ة لالأوملبية تقارب 11 مليار دينار، واإذا  املخ�شّ
ما افرت�ش���نا اأن جمموع رواتب موظيفها يتجاوز 
امللي���ار دين���ار م���ع عدم تقا�ش���ي رئي�س واع�ش���اء 
�ش���ات  خم�شّ ع���دا  مبال���غ  اأي  التنفي���ذي  املكت���ب 
االيفاد، فماذا تفعل االأوملبية باملتبقي 10 مليارات 
دينار؟ االأمر يدعونا لل�ش���عور بالريبة حيال اأوجه 
���ح االأوملبية ذلك ببيان �شفاف،  االنفاق ما مل تو�شّ
علمًا اأن مهّمتها ترتّكز بواجبن هما ن�ش���ر الوعي 
االأوملب���ي وامل�ش���اركة يف االأوملبي���اد، وحتى لو مت 
ت�ش���كيل وف���د ل���دورة طوكيو ه���ذا العام برئا�ش���ة 
الكابنت حمودي فُكلفة دعوته الر�شمية ُمغطاة من 
منظم���ي الدورة ورمب���ا ال يحتاج وفده الر�ش���مي 

ومتطلب���ات جن���اح بعثة الريا�ش���ين اأكر من 30 
����س  مليون دين���ار! وتابع :”اأمر عجيب اأن ُتخ�شّ
ميزانية كب���رية لالأوملبية دون بيان طبيعة عملها، 
بينما مت تخ�ش���ي�س 17 ملي���ار دينار ل� 43 احتادًا 
)منه���ا 7 ملي���ارات الحت���اد ك���رة الق���دم( اأي 232 
مليون دينار لكل احتاد، وهو رقم ال ي�شد احلاجة 
وتنظي���م  املنتخب���ات  اإع���داد  متطلب���ات  ظ���ّل  يف 
البطوالت وتغطية االيفادات حال تفعيل االن�شطة 

الراكدة ب�شبب غياب املال«.

مالية الكرخ
وختم �ش���مري املو�شوي حديثه بالتعليق عن هدف 
وج���وده يف اإدارة نادي الكرخ الريا�ش���ي بالرغم 
من املهام املوكل���ة اليه حمليًا وقاريًا :”مت تكليفي 
م���ن قب���ل وزي���ر الريا�ش���ة االأ�ش���بق عبداحل�ش���ن 
عبطان باالأمانة املالية يف نادي الكرخ بعد اإطالعه 
على ال�شرية الذاتية لعدد من املر�ّشحن، وبا�شرُت 
املهم���ة عام 2015 بعد عام من مغادرتي العمل يف 
تنفي���ذي االأوملبية، ثم َر�ش���حُت النتخاب���ات اإدارة 
الن���ادي اجلدي���دة ح�ش���ب القان���ون 18، وال هدف 
يل �ش���وى خدم���ة احلرك���ة الريا�ش���ية، بدلي���ل لو 
مت تطبي���ق ع���دم ج���واز اأزدواجية املنا�ش���ب على 
اجلميع �ش���اأغادر النادي فورًا، واحتفظ مبن�شبي 
يف احتاد اجلودو، ومع ذلك يبقى طموحي االأكرب 
قائمًا وم�ش���روعًا بتويّل رئا�ش���ة اللجن���ة االأوملبية 
عندما تتوف���ر االأجواء ال�ش���احلة النتخاب مكتب 

تنفيذي ُكفء بقائمة واحدة تنال ثقة االأغلبية«.

�شمير الم��ش�ي يفتح ملف الج�دو بحقائق جديدة:

نترقب الم�شادقة الدولية على النظام االأ�شا�شي لواأد ان�شقاق االتحاد

فقدان م�شتم�شكات
املستمس��كات  من��ي  فق��دت 
التالي��ة باس��م )س��جاد س��عد 

فاضل فيروز( 
- هوي��ة األحوال املدني��ة / أحوال 

الرصافة.
- بطاقة الناخب.

- بطاقة كي كارد.
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فه���ي  امل���دى  البعي���دة  اخلط���ط  بينم���ا 
جمموع���ة م���ن ال���روؤى والأف���كار الت���ي 
ل تعتم���د فقط مراع���اة حال���ة الأقت�صاد 
والظروف املرحلية، بل هي يف جمملها 
ت���وؤدي اإىل خلق عامل اأقت�صادي حمكوم 
بتحقي���ق روؤي���ة �ص���املة ومتكاملة تعيد 
جلوه���ر العملي���ة الأقت�ص���ادية حركي���ة 
واأ�ص����س وقواعد تنتهي دوم���ا باأهداف 
وا�صح���ة  فل�صف���ة  عل���ى  تبن���ى  ك���رى 

وحمددة املعامل.
اإذن عامل الأقت�صاد اليوم ميثل بجوهره 
الع���ام ع���امل التخطي���ط والرجمة على 
اأ�ص����س علمية ووفق درا�ص���ات واأبحاث 
م�صبق���ة وحمدثة تنظ���ر للأقت�صاد لي�س 
كون���ه عملية تب���ادل وحركة �ص���وق، بل 
كون���ه �ص���لح للتناف����س واملزاحمة على 
كل �صيء و�صول حتى للقرار ال�صيا�صي 
رب���ط  دوم���ا  يت���م  هن���ا  م���ن  احلاك���م، 
الأ�ص�س ال�صيا�صي���ة للمجتمع بالأهداف 
الأقت�صادي���ة يف وح���دة عم���ل برغماتية 
هدفه���ا ال�صيط���رة والتو�صع ع���ر اليات 
التخطي���ط والر�ص���م الفك���ري املدرو�س 
القت�ص���ادي  التخطي���ط  اإذا  واملمنه���ج، 
القوم���ي  القت�ص���اد  لإدارة  اأداة  ه���و 
التنمي���ة  جه���ود  لإدارة  بالتحدي���د  اأو 
القت�صادي���ة والجتماعية عل���ي اأ�صا�س 
علم���ي، حيث ي�صاعد الإدارات التنفيذية 
عل���ي اإتخاذ الق���رارات ال�صليمة لتوجيه 
املجتمع وفقا لأهداف���ه واإمكانياته ويف 
ح���دود القي���م اخلا�ص���ة باملجتمع، ويف 
تنفيذ هذه الرام���ج ال�صتثمارية جرى 
العتم���اد عل���ى دور املوازن���ة ال�صنوي���ة 
يف التخطي���ط، وحاولت بع����س الدول 
مرحل���ة  اإىل  بالتخطي���ط  النتق���ال 
التخطي���ط ال�صام���ل ال���ذي ي�ص���م ن�صاط 
القطاعني الع���ام واخلا�س، ويجمع بني 
الن�ص���اط القت�ص���ادي الكل���ي وم�صتوى 
للمتغ���رات  التف�صيلي���ة  املكون���ات 
الإجمالية، كما ميثل نوعًا من عدم الثقة 
يف دور اآلي���ة ال�صوق لتحقي���ق التنمية، 
ويع���ر ع���ن رغب���ة الدول���ة يف حتقي���ق 
وال�صيط���رة  القت�ص���ادي  ال�صتق���لل 
عل���ى الن�ص���اط ال�صتثم���اري والتجارة 
اخلارجي���ة اإ�صاف���ة اإىل قيامه���ا بعملي���ة 
الدفعة القوية التي ت�صتطيع من خللها 
اإقامة جمموعة من امل�صروعات املتكاملة 

اقت�صاديًا وتقنيًا.
اإذا ترتك���ز اخلط���ة الأقت�صادي���ة يف كل 
احل���الت عل���ى اأهمية اأن تك���ون الإدارة 
قط���اع  ع���ن  امل�صئول���ة  الأقت�صادي���ة 

والعم���ل  وامل���ال  والتج���ارة  الأقت�ص���اد 
عل���ى اأول حتدي���د اأولياته���ا العملية يف 
اإدارة ال�ص���اأن الأقت�ص���ادي وف���ق روؤي���ة 
متكامل���ة ومرتابط���ة اجلوان���ب، وثانيا 
القدرة على التحك���م يف �صكلية وفاعلية 
الأقت�ص���ادي   _ ال�صيا�ص���ي  النظ���ام 
جمتمع���ا م���ن خ���لل فل�صف���ة توؤم���ن بها 
وتخط���ط له���ا يف �ص���وء م���ا ميك���ن اأن 
يحق���ق اأهداف���ا حم���ددة ومعلوم���ة لها، 
ل���ذا قيل اأن اخلط���ة الأقت�صادية دوما ما 
هي اإل اإنعكا�س لواقع ال�صيا�صة والفكر 
الإداري املهيمن من جهة، وواقع وقدرة 
النظام الأقت�ص���ادي اأن يطور اإمكانياته 
واأدوات���ه يف عامل متزاح���م مت�صابك يف 
امل�صال���ح ومتناف����س عل���ى الهيمنة التي 
توؤم���ن م�صالح اأف�ص���ل واأكر يف خدمة 

املجتمع.
اخلط���ة  عرف���ت  احلدي���ث  الع���راق  يف 
الأقت�صادي���ة اأبان ف���رتة الأربعينات من 
الق���رن املا�ص���ي ح���ني تاأ�ص����س جمل����س 
لإع���ادة  روؤي���ة  بو�ص���ع  وب���داأ  الأعم���ار 
بن���اء اأقت�صاد وطني ق���ادر على حتديث 
مفا�صل املجتمع العراقي والبدء بتنمية 
ما يع���رف بالبن���ى التحتي���ة اللزمة له، 
واأ�ص���وة بالتج���ارب العملي���ة ونتائجها 
يف ال���دول النامي���ة الفتي���ة تب���داأ عملها 
التخطيط���ي برام���ج وخط���ط مب�صطة 
تت�صم���ن قائم���ة مب�صروع���ات مطروحة 
م���ن الإدارات احلكومي���ة املختلف���ة م���ن 
فيم���ا  التكام���ل  ل�ص���روط  مراع���اة  دون 
بينه���ا، ومع ذلك فق���د كان بالإمكان لهذا 
امل�صتوى من التخطي���ط اأن يحقق كثر 

م���ن الفوائ���د، ويقل�س م���ن الختناقات 
مت  ِمّ فيم���ا لو انُتقي���ت امل�صروع���ات و�صُ
ملءم���ة،  واأك���ر  �صحيح���ة  ب�ص���ورة 
وكان���ت امل�صكل���ة الدائم���ة يف اأن اإدراج 

ه���ذه امل�صروعات كان يت���م يف كثر من 
الأحيان من دون درا�صة وافية ومن دون 
تق���ومي مو�صوعي لتكاليفه���ا ومنافعها، 
اإىل جان���ب اأن �صع���ف التن�صي���ق فيم���ا 
بينها يزيد م���ن ن�صبة الهدر ويقل�س من 

دور الأولويات.
وم���ع النجاحات امللحوظ���ة التي رافقت 
الع���راق  يف  الأعم���ار  جمل����س  جترب���ة 
والإخفاق���ات الت���ي كان له���ا ن�صيب يف 
الواق���ع، لكنه���ا اأتت بالكثر م���ن املنافع 
املالي���ة  امل���وارد  قل���ة  م���ع  الأقت�صادي���ة 
و�صع���ف الأداء ال���ذي كان ملزما ل�صوء 
الإدارة حتى ج���اءت مرحلة اجلمهورية 
التخطي���ط  لي�صه���د  ع���ام 1958  الأوىل 
الأقت�صادي دفع���ة كبرة باأجتاه برجمة 
وتخطي���ط وبن���اء اأقت�ص���اد وطني اأكر 
ق���درة عل���ى البن���اء والتط���ور، فول���دت 
ال�صناعي���ة  امل�صاري���ع  م���ن  الع�ص���رات 
الت���ي �صاهمت ب�صكل ج���دي يف حتريك 
يف  وم�صاهمت���ه  العراق���ي  الأقت�ص���اد 
اإح���داث التغي���ر والتط���ور الأجتماعي 
للبل���د، وبرغم ق�صر الفرتة التي �صهدتها 
ولدة اجلمهوري���ة وال�صراع ال�صيا�صي 
واحلزب���ي فق���د �صه���د الثل���ث الأول م���ن 
ال�صتيني���ات تراجع اخلطط الأقت�صادية 
والتنموي���ة على وقع اأ�صت���داد التناف�س 
ال�صيا�ص���ي وعدم وج���ود فل�صفة تنموية 
واأقت�صادية توجه الإدارات املعنية نحو 

اأهداف وغايات حمددة.
يف اأوائل ال�صبعينات من القرن املا�صي 
وكما هو مع���روف عندما تبن���ى النظام 
ال�صيا�ص���ي احلاكم النهج ال�صرتاكي يف 

اإدارة الدولة اأقت�صاديا واأجتماعيا، برز 
التخطيط وو�صع اخلط���ط الأقت�صادية 
الأقت�ص���ادي  للبن���اء  اأ�صا�ص���ي  كعن�ص���ر 
فكانت اخلط���ة اخلم�صية الأوىل 70 _ 
75 الأ�صا����س ال���ذي بني���ت علي���ه ملمح 
املرحل���ة لغاي���ة منت�ص���ف الثمانين���ات، 
النفجاري���ة  اخلط���ة  ج���اءت  بعده���ا 
يف  الع���راق  لت�ص���ع   80_76 الثاني���ة 
مراح���ل متقدم���ة م���ن التط���ور والنم���و 
الأقت�ص���ادي الذي جعل من���ه واحدا من 
البل���دان الأ�ص���رع منوا والأك���ر حداثة 
�صم���ن ما يع���رف بالعامل الثال���ث، حتى 
حت���ول الع���راق اإىل ور�صة عم���ل كبرة 
الألف  ع�ص���رات  ل�صت���راد  ا�صطرت���ه 
م���ن الأي���دي العاملي���ة الأجنبي���ة لتاأمني 
متطلب���ات اخلطة، لكن ما ح���دث اأواخر 
ع���ام 1980 وان���دلع احل���رب العراقية 
الإيراني���ة وم���ا �صببت���ه م���ن ه���دم ل���كل 
الرام���ج واخلطط الأقت�صادي���ة اأعادت 
العراق اإىل املربع الأول، وهكذا تراجع 
الن�ص���اط التخطيطي والبن���اء التنموي 
لغر�س تلبي���ة متطلبات احلرب وكلفتها 

املالية.
ما اأن اأنتهت احل���رب العراقية الإيرانية 
حت���ى اأكت�ص���ف القت�صادي���ون ورج���ال 
واإع���ادة  الو�ص���ع  اإ�ص���لح  اأن  الإدارة 
تن�صي���ط الأقت�صاد الوطن���ي يحتاج اإىل 
ف���رتة 7 اىل 10 �صن���وات واأ�صتثم���ارات 
كب���رة حتى يتمكن العراق من موا�صلة 
التط���ور والتحدي���ث الأقت�صادي، خرج 
الع���راق من احلرب وه���و حممل بديون 
�صاحبه���ا  كب���رة  مالي���ة  واألتزام���ات 
اأنخفا����س كب���ر باأ�صع���ار النفط وحرب 
خفي���ة م���ن ع���دة جه���ات و�صعت���ه م���رة 
اأخرى يف م���دار حرب طويل���ة ومدمرة 
اأكلت الأخ�صر والياب�س لينتهي العراق 
اإىل دول���ة حتت الأحت���لل الأجنبي عام 
2003، بعد عام 2003 وكان من املوؤمل 
اأن يخ���رج الع���راق من دائ���رة الأقت�صاد 
ال�ص���وق  اأقت�ص���اد  دائ���رة  اإىل  املوج���ه 
احل���ر خا�صة م���ع غي���اب الأيديولوجية 
م���ا ترك���ه  اأن  اإل  ال�صيا�صي���ة احلاكم���ة، 
الأحتلل م���ن اأثر �صيا�ص���ي واأقت�صادي 
وفت���ح  الأقت�صادي���ة  املركزي���ة  وغي���اب 
التج���اري  التناف����س  اأم���ام  احل���دود 
والأقت�ص���ادي، جعل م���ن الأقت�صاد هذه 
املرة يرتنح ويغل���ق اأبوابه الباقية بابا 
بع���د ب���اب ليتح���ول الع���راق اإىل �ص���وق 
مفت���وح ب���ل �صواب���ط ول قوان���ني ول 

خطط.

حتتل مو�سوعة ال�سلطة 
ال�سيا�سية موقعًا ا�سرتاتيجيا 
يف الكفاح ال�سيا�سي لأحزاب 

الي�سار ال�سرتاكي حيث 
ي�سكل ا�ستالمها والحتفاظ 

بها خطوة تاريخية 
لإنهاء ال�ستغالل الطبقي 

وال�سطهاد ال�سيا�سي 
�سد القوى الي�سارية 

والدمقراطية.

- ا�صتن���ادًا اىل تلك املو�صوع���ة الفكرية– 
ال�صيا�صي���ة الهام���ة تث���ار اأ�صئل���ة جوهرية 

اأهمها–
- هل ل زال الي�صار ال�صرتاكي ي�صعى اىل 
ا�صت���لم ال�صلط���ة ال�صيا�صي���ة والحتفاظ 
به���ا؟ ماه���ي الأ�صالي���ب الكفاحي���ة القادرة 
على ا�صتلم �صلطة الب���لد ال�صيا�صية؟ هل 
هواأ�صل���وب العن���ف الث���وري؟اأم ال�صرعية 
تك���ون  ه���ل  الدميقراطي���ة؟  النتخابي���ة 
قي���ادة ال�صلطة ال�صيا�صي���ة ممثلة باحلزب 

ال�صرتاك���ي الواح���د؟ ام يقوده���ا حتالف 
ي�صاري ا�صرتاكي؟

فكري���ة  واجته���ادات  كث���رة  اأ�صئل���ة   --
متع���ددة ت�صرتطه���ا عوام���ل كث���رة منه���ا 
الجتماعي���ة،  تطورالت�صكيل���ة  م�صت���وى 
الطبقية،ومنه���ا  النزاع���ات  ح���دة  ومنه���ا 
م�صم���ون ال�صرعي���ة الدميقراطي���ة ل�صلطة 

البلد الوطنية. 
انطلق���ا م���ن تع���دد ال���روؤى الفكري���ة على 
الأ�صئل���ة املث���ارة نتوق���ف عن���د مو�صوعة 
ال�صلط���ة ال�صيا�صي���ة يف وحدانية التطور 

الراأ�صمايل ا�صتنادًا اىل املحاور التالية -
الراأ�صم���ايل  التط���ور  وحداني���ة   – اأول 

والدولة الوطنية. 
والي�ص���ار  الوطني���ة  الدول���ة   – ثاني���ا 

ال�صرتاكي. 
ثالثاً - التحالف���ات الوطنية ودور الي�صار 

ال�صرتاكي.
اعتمادا على الع���دة املنهجية املثارة نعمد 
اىل بحثه���ا ب���روح �صجالي���ة ت�صتن���د على 

تعاقب املراحل التاريخية.
التطورالراأ�صم���ايل  –وحداني���ة  اأول 

والدولة الوطنية. 
انتجت ال�صي���ادة الدولية لأ�صلوب النتاج 
الراأ�صم���ايل ك���رة م���ن امله���ام الهادفة اىل 
تعزي���ز مكان���ة الدول���ة الوطني���ة ودورها 
يف التح���ولت الجتماعي���ة موؤك���دًا عل���ى 
ان الكف���اح الوطن���ي- الدميقراطي اأ�صبح 
الدول���ة  بن���اء  لإع���ادة  رئي�صي���ا  ا�صلوب���ًا 

الوطنية لكرة من الأ�صباب اأهمها-
الإنت���اج  لنم���ط  العاملي���ة  ال�صي���ادة   --
ال�صرعي���ة  واعتم���اده  الراأ�صم���ايل 

الدميقراطية.
- م�صام���ني الكفاح الوطني- الدميقراطي 

املناه�صة للتبعية والتهمي�س.
- غي���اب احلليف ال���دويل ال�صان���د للكفاح 

الوطني - الدميقراطي. 
�صي���ادة وحداني���ة التط���ور الراأ�صمايل يف 
ال�صيا�صي���ة الدولية واعتماده���ا ال�صرعية 
الدميقراطي���ة تتطلب مراجع���ة الأ�صاليب 
ال�صرتاك���ي  الي�ص���ار  لق���وى  الكفاحي���ة 
الط���ور  قوان���ني  مناه�ص���ة  اىل  الهادف���ة 
اجلديد م���ن التو�صع الراأ�صم���ايل املت�صمة 

بالتبعية والتهمي�س.
انطلق���ًا م���ن مناه�ص���ة قوان���ني التبعي���ة 
التو�ص���ع  لتط���ور  الناظم���ة  والتهمي����س 
الي�ص���ار  ق���وى  ان  اأرى  الراأ�صم���ايل 
ال�صرتاك���ي معني���ة ببن���اء روؤي���ة منهجية 

ترتابط ومو�صوعات فكرية اأراها يف-
اأ- م�صامني الدولة الوطنية الدميقراطية.

ب � �صكل بناء الدولة الوطنية.
ج - قي���ادة ال�صلطة الوطني���ة والتحالفات 

الوطنية. 
بن���اء  ودوره���ايف  الوطني���ة  د– الدول���ة 

العلقات الدولية اجلديدة.
اعتم���ادا عل���ى تلك الع���دة املنهجية اأحاول 
ملم�ص���ة م�صامينه���ا ال�صيا�صي���ة بتكثيف 
العلق���ات  حرك���ة  ان  اىل  م�ص���رًا  بال���غ 
الدولي���ة الراأ�صمالية وتغي���ر الت�صكيلت 
الجتماعية و�صراع طبقاتها الوطنية يف 

تطور وتغير دائمني.
والي�ص���ار  الوطني���ة  –الدول���ة  ثاني���ا 

ال�صرتاكي..
الي�صارال�صرتاك���ي  تبن���ي  معروف���ا  ب���ات 
لروؤيتني فكريتني من الدولة الوطنية التي 
اأنتجتها م�صامني العلق���ات الدولية التي 

افرزتها التجربة التاريخية املن�صرمة.
1– ازدواجية خيار التطور الجتماعي.

مو�صوع���ة  ال�صرتاك���ي  الي�ص���ار  تبن���ى 
ال�صيطرةال�صيا�صي���ة عل���ى �صلط���ة الب���لد 

ال�صرتاكي���ة  الدول���ة  وبن���اء  الوطني���ة 
حل���زب  ال�صيا�صي���ة  القي���ادة  بوحداني���ة 

الطبقة العاملة.
- متي���زت املرحل���ة امل�ص���ار اليه���ا ب�صمات 
عدة اأولهم���ا ملكية الدولة لو�صائل الإنتاج 
 ، وثانيهم���ا  اخلا�ص���ة  امللكي���ة  وحت���رمي 
للح���زب  ال�صيا�صي���ة  القي���ادة  وحداني���ة 
ال�صرتاك���ي، وثالثهم���ا حت���رمي الن�ص���اط 

ال�صيا�صي للأحزاب ال�صيا�صية الأخرى.
- رغ���م تنام���ي ازدواجي���ة خي���ار التطور 
الجتماع���ي يف العلق���ات الدولي���ة ال ان 
دوًل  بن���اء  ت�صه���د  مل  الدولي���ة  املنظوم���ة 
ا�صرتاكي���ة جديدة ، بل ظهرت دوًل وطنية 

�صلكت طريقًا ل راأ�صماليًا.
2-وحدانية التطور الراأ�صمايل.

تت�صم العلقات الدولية الراهنة بوحدانية 
التطور الراأ�صمايل وما حتمله من خماطر 
التبعي���ة والتهمي����س الم���ر ال���ذي يتطلب 

من ق���وى الي�صار ال�صرتاك���ي بناء برامج 
الدولي���ة  والتغ���رات  تتج���اوب  كفاحي���ة 

اجلديدة يتقدمها كما اأرى:
النتخابي���ة  ال�صرعي���ة  ا�صتغ���لل   -  
به���دف الو�ص���ول اىل ال�صلط���ة ال�صيا�صية 
ال�صرعي���ة  رغم���ان  فيه���ا  امل�صارك���ة  او 
الدميقراطي���ة ا�صلوب���ًا �صيا�صي���ًا تعتم���ده 
م�صال���ح  ل�صيان���ة  احلاكم���ة  الطبق���ات 

�صرائحها الطبقية املتعددة.
يف  املعتم���دة  النتخابي���ة  ال�صرعي���ة   -
اأ�صل���وب الإنتاج الراأ�صمايل تتيح الفر�صة 
كفاح���ه  بتطوي���ر  ال�صرتاك���ي  للي�ص���ار 
ال�صعبي اله���ادف اىل اعتماد الدميقراطية 
يف  الطبقي���ة  والتوازن���ات  ال�صيا�صي���ة 

ت�صكيلة البلد ال�صيا�صية.
ثالثًا - التحالف���ات الوطنية ودور الي�صار 

ال�صرتاكي. 
والحل���اق  التبعي���ة  قوان���ني  مواجه���ة 
بحرك���ة را����س امل���ال الدولي���ة يتطل���ب من 
الي�ص���ار ال�صرتاك���ي بناء روؤيت���ه الفكرية 
وت�صكي���ل كتلة ي�صارية ق���ادرة على فر�س 
�صيا�ص���ة اقت�صادية– �صيا�صية على الدولة 

الوطنية.
ا�صرتاكي���ة  ي�صاري���ة  كتل���ة  ت�صكي���ل  ان   -
م���ن  التاريخي���ة  اأهميته���ا  ت�صتم���د 

املو�صوعات التالية–
1- تفكيك الدولة الوطنية.

– تفتي���ت الدول���ة الوطني���ة ينبث���ق م���ن 
الراأ�صم���ايل  الإنت���اج  اأ�صل���وب  قوان���ني 
الدولي���ة وم���ا حتمله من خماط���ر ج�صيمة 
تتمث���ل بتفكك الدول���ة الوطنية وحتويلها 
امل���ال  را����س  حلرك���ة  تابع���ة  ف���روع  اىل 

الدولية.
2-- تفتيت الت�صكيلت الجتماعية.

الهادف���ة  الفرعي���ة  الطبق���ات  م�صاع���ي   -
اىل حتوي���ل الب���لد اىل م�صت���ودع للقوى 
الأجنبي���ة وم���ا ي�صف���ر ع���ن ذلك م���ن تفكك 
وحدة الطبقة العاملة ال�صيا�صية وحتويل 
بنيته���ا الطبقي���ة اىل جتمع���ات متعار�صة 

فاقدة لروحها الطبقية.
3- اإ�صاع���ة الأنظمة الإرهابي���ة يف الدول 

الوطنية.
-- ت�صع���ى الطبق���ات الفرعي���ة مب�صاع���دة 
الدول���ة  حتوي���ل  اىل  الدولي���ة  الق���وى 
للم�صال���ح  حار����س  وكي���ل  اىل  الوطني���ة 
الأجنبي���ة وما ي�صرتط���ه ذلك م���ن ا�صتداد 
اىل  وانتقاله���ا  الجتماعي���ة  التناق�ص���ات 

حروب اأهلية.
ان املخاطر امل�ص���ار اليها  تتطلب من قوى 
الي�ص���ار ال�صرتاكي روؤية �صيا�صية جديدة 

اأجدها تتمثل ب� :
اأوًل- وح���دة ف�صائل الي�ص���ار ال�صرتاكي 

ال�صيا�صية.
ترتك���ز وح���دة الي�ص���ار ال�صيا�صي���ة عل���ى 
اعتم���اد برامج �صيا�صية – فكرية تتجاوب 
و�صي���ادة وحداني���ة التط���ور الراأ�صم���ايل 

العاملية.
ثانيًا- اعتماد ال�صرعية النتخابية ا�صلوبًا 
كفاحي���ًا للو�صول اىل ال�صلط���ة ال�صيا�صية 

يف الظروف التاريخية املعا�صة.
ثالثًا- تطوير الدول���ة الوطنية و�صيانتها 

من التبعية والتهمي�س.
ت�صرتطه���ا  امل�ص���ار  الف���كاروالأراء  ان 
وحدانية التطور الراأ�صمايل والتي اراها 
الراهن���ة  الدولي���ة  والعلق���ات  تتج���اوب 
وتعم���ل عل���ى ابع���اد الدول���ة الوطنية عن 
قوان���ني التبعية والتهمي����س التي حتملها 

الراأ�صمالية املعوملة.
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قناطر

 في كتابة "الم�سرات والأوجاع" 

   طالب عبد العزيز

  مبنا�صب���ة و�صعن���ا امل�صطرب يف المن وال�صيا�ص���ة، والرتاجع الذي 
نع���اين منه يف احلياة، ج���راء ذلك، مبنا�صبة خماوفن���ا ورعبنا من اأن 
نك���ون ال�صحي���ة القادم���ة، ومبنا�صبة يئ�صن���ا من اأي �صكل م���ن اأ�صكال 
التغير، بع���د اأن اأحكمت القوى امل�صلح���ة، باأ�صكالها املتعددة قب�صتها 
عل���ى رقابنا، نح���ن الذين نعتقد باأننا قادرين عل���ى �صنع م�صتقبل اآمن 
لبلدن���ا، ومبنا�صب���ة مث���ل ه���ذه اأو دون منا�صبة اأدعو اجلمي���ع، كتابَا 
وروائي���ني و�صع���راء ومثقف���ني ومواطنني بعامة اىل كتاب���ة توثيقية، 
ح���رة ويومي���ة، واىل تدوين ما يج���ري ويحدث ويعتم���ل من حولنا، 
�صريط���ة ت�صمي���ة الوقائ���ع مب���ا اأنزل���ت، وكي���ف كانت، دومن���ا حترير 
وتزوي���ق، فم���ا تتناوله ال�صحاف���ة وو�صائل العلم الخ���رى ل يعني 
احلقيق���ة كلها، هن���اك تاري���خ اأ�صود علين���ا تدوينه كما يج���ب وبلونه 

القبيح.
   ح���ني كتب �صع���دي يو�صف ق�صيدته )القرط( قال مبا معناه اإنَّ قومي 
العراقي���ني ب���ل ذاكرة ثقافي���ة، وحقًا، نح���ن اأمة بل ذاك���رة. ترى ماذا 
ع���ن اليام ال�صود التي بدد �صبابنا به���ا نظاُم �صدام ح�صني؟ وماذا عن 
اي���ام احل���رب، كم من ال�صب���اط واجلنود فينا م���ن دون يومياته عنها، 
وم���اذا عن اأيام احل�صار، الت���ي اأكلت حلمنا واأبقتن���ا عظاما؟ اأي عمل 
ثق���ايف ل يرقى اىل وثيق���ة مكتوبة بيد جندي جريح، يتحدث فيها عن 
عم���ق جرحه واإ�صابته، واأي ق�صي���دة اأو رواية ل ميكن اأن حتل بديًل 
عن ورق���ة دّون فيها اأح���د الآباء حرته با�صتح�ص���ال احلليب واخلبز 

وال�صمن والطبيب.
     لنبداأ باأ�صيائنا اجلميلة- اإن وجدت- لدينا حلظات ممتعة وجميلة، 
ف���ل نبخ����س حقه���ا يف التدوين، لنكتب ع���ن جل�صات اخلم���ر والن�صاء 
ولنكت���ب عن احلب كم���ا نت�صوره وع�صن���اه، مثلما يكت���ب بني الب�صر 
يف ق���ارات اأخرى، نكتبها خارج ق�صدية التحدي واملنابزة واملفاخرة، 
لنكت���ب ما نعتقده جمي���ًل ويدخل يف جملة املباه���ج واقتنا�س المل، 
ه���ي حياتن���ا ونح���ن وحدن���ا من ميل���ك احل���ق يف حتقيقه���ا، �صتذهب 
الن�صارة، وت�صيل املق���ل وينكم�س اجللد وتذبل العناق، ولنا يعيدها 
الزم���ن ثانية، لذا، علينا اتيانه���ا حقها، بعيدًا عن كل ما نعتقده �صائنًا. 
كل وثيق���ة م���ن مثل هذه �صتك���ون ذات قيمة عليا، كل �ص���ورة �صتدخل 
التاري���خ لت�صب���ح ايقون���ة. اأبعدوا ع���ن اأذهانك���م توقف الزم���ن، فهو 

املتحرك الوحيد فينا.   
    علين���ا اأن ن���رتك �صيئ���ًا لأجيالن���ا، ول اأق�ص���د الح���داث ال�صيا�صي���ة 
والخب���ار العام���ة ح�صب، اإمن���ا اأق�صد كل ما هو �صخ�ص���ي، لنكتب عن 
اأمزجيتن���ا و�صجرنا وقبولن���ا ور�صانا ورف�صنا وذلن���ا، وعن حرتنا 
وع���ن اللحظات التي ع�صناها امام �صاب���ط ال�صرطة، وزعيم الع�صابة، 
وبائ���ع ال�صمر، وحام���ل امل�صد�س ال���كامت، ولندون كلم���ات اخلطيب 
ال���ذي يحر�صن���ا عل���ى ب���ذل دمن���ا يف حلظ���ة اعتزازن���ا ب���ه ، ولنكتب 
كل م���ا ي�صط���رب ومي���ور يف حياتن���ا التقليدي���ة، لنكتب ع���ن ما نحب 
ونك���ره ولن�صم ال�صي���اء با�صمائه���ا، واإن كانت تعر�صن���ا اىل اخلطر، 
فلنحتف���ظ به���ا يف اوراقنا ال�صخ�صي���ة، ول نطلع عليه���ا اأحدًا، ولتكن 
خا�صتن���ا، ويف العمي���ق م���ن اأ�صرارن���ا، واإذا كنا حمت�صم���ني ونخ�صى 
الف�صائح فلندعه���ا بعد موتنا، لتطلع عليها الجي���ال القادمة، نريدهم 
اأن يكت�صوفنن���ا ع���راة، كما خلقنا، وكما اأرادنا الل���ه �صحايا اىل البد. 
�صتتغ���ر املوازين، وتتبدل القي���م، و�صيكون متاحا  للجميع كل ما هو 
حمرم اليوم. لنتعلم �صناعة احلياة. فالعار لي�س يف ما نكتبه اإمنا يف 

ما نهمله ونرتكه.

 لطفي حامت

الي�سار ال�سرتاكي وبناء عدته الفكرية

النهو�ض بالقت�ساد العراقي .. اأداة لنهو�ض وبناء حقيقي

لعل اهم ما اأنتجه العقل الأقت�سادي في العالم  هو التخطيط العلمي والعملي لروؤية اأقت�سادية محكومة 
بال�ستراتيجيات الأقت�سادية كاأداة عملية لتوجيه وبناء اأقت�ساد فاعل ومثمر، ومن �سمن مفردات هذا النهج 

ما يعرف بالخطة الأقت�سادية الموؤطرة بزمن ومحددة باأهداف مرحلية توؤ�س�س لمراحل لحقة وترتبط ببعد 
غائي طويل الأمد، والخطط الأقت�سادية تبنى على اأ�سكال واأليات واأهداف ترتبط بعامل الوقت ومحكومة 

بمعالجة مو�سوعية لجوانب محددة، فهناك خطط ق�سيرة الأمد تمتد لمدة ما بين �سنة وثالثة �سنوات 
وت�سمى الخطط المرحلية ومنها خطط متو�سطة المدة ت�ستغرق مدة من خم�س اإلى ع�سر �سنوات تكون عماد 

و�سعها بناء يعتمد الخلط بين ما هو مرحلي �سمن اأ�ستراتيجية وبين تكتيكات المرونة في تنفيذ اأهداف 
تخ�س�سية اأما اأن تكون ت�سحيحية ت�سويبية اأو بنائية ت�ستهدف جانب محدد في عملية البناء الأقت�سادي 

الوطني اأو الموؤ�س�ساتي،

  عبا�س العلي

يف اأوائل ال�ضبعينات من القرن املا�ضي 
وكما هو معروف عندما تبنى النظام 

ال�ضيا�ضي احلاكم النهج اال�ضرتاكي يف 
اإدارة الدولة اأقت�ضاديا واأجتماعيا، برز 
التخطيط وو�ضع اخلطط االأقت�ضادية 
كعن�ضر اأ�ضا�ضي للبناء االأقت�ضادي 

فكانت اخلطة اخلم�ضية االأوىل 70 - 75 
االأ�ضا�س الذي بنيت عليه مالمح املرحلة 
لغاية منت�ضف الثمانينات، بعدها جاءت 
اخلطة االنفجارية الثانية 76-80 لت�ضع 
العراق يف مراحل متقدمة من التطور 

والنمو االأقت�ضادي الذي جعل منه واحدا 
من البلدان االأ�ضرع منوا واالأكرث حداثة 

�ضمن ما يعرف بالعامل الثالث،
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ترجمة احمد الزبيدي 

لطفية الدليمي

 حيدر املح�سن
كالمٌ عاديٌّ جدًا

الطبعة الخام�سة 

في كل حقبة من ال�سنين تكون 
الحظوة لكاتب واحد اأو اثنين، 

ونادرا ما يتجاوز الرقم هذا 
العدد، وترمى اأعمال الع�سرات اأو 

المئات الذين ال يعرفون ماهّية 
الم�ستقبل في البحر. 

تنّدر اأحدنا على م�ؤلف و�شع على غالف كتابه عبارة »الطبعة 
االأوىل  ال�شحي���ح ه�«الطبع���ة  التعب���ر  اإن  بالق����ل  االأوىل« 
- 1000« الذي  واالأخ���رة«. عدا ع���ن الرق���م املت�ا�ش���ع »500 
تنت�ش���ر ب���ه امل�ؤلف���ات االأدبية يف الع���امل العرب���ي، ال يبلغ عدد 
م���ّرات طب���ع الكتاب الرقم خم�ش���ة اإال فيما ن���در؛ م�ؤلفات علي 
ال����ردي، جمم�ع���ة ال�شّي���اب الكامل���ة، وبع����ض اأعم���ال ف�ؤاد 
التكريل، وال �شيء غر ذلك. ومن املعروف وال�شائع يف العامل 
اأن ه���ذا الرقم ميّثل جناحا فا�شال للكاتب، ي�شتطيع عن طريقه 
الدخ����ل يف النقا����ض مع اأ�شح���اب دور الن�شر غ���ر ال�شهرة 
لغر�ض ترجمة اأعماله، واحلديث ح�ل اإمكانية اإ�شدار م�ؤلف 
جدي���د له. اأما امل�ؤ�ش�ش���ات العتيدة يف عامل الكت���اب فهي التي 
ت�ش���ع عق�دها م���ع امل�ؤلفني الذي���ن جتاوزت اأعماله���م الطبعة 

اخلام�شة، ح�شرًا... 
يح�ش���ب البع����ض تاألي���ف الكت���ب حتري���را ذاتيا م���ن ال مباالة 
املجتم���ع له���م، فه���م م�شتع���ّدون ل�ش���راء ال�شه���رة بالنفي�ض اأو 
بالنزي���ر م���ن ممتلكاته���م، بل اإن هن���اك من يرت�ش���ي اأن يرمي 
حيات���ه وعائلت���ه يف املرحا�ض يف �شبيل حتقي���ق ذلك. تنتهي 
املراهق���ة الفكرية ع���ادة يف االأربعني، وتدوم لدى البع�ض اإىل 

ما بعد �شّن اخلم�شني، وقد ال تنقطع اإال يف الدار االأخرة. 
كل �ش���يء مقدر له اأن ي�شبح م���ا ه� يف ال�اقع، لكن هذا االأمر 
ال ي�ش���ّح يف زمانن���ا. فب���دال من ت�شجي���ع االإبداع ترب���ك اأغلب 
اجل�ائز االأدبية املمن�حة يف عاملنا العربي كّل �شيء، وجتعل 
مناخن���ا الفكري مثل م�شتنق���ع ال يعي�ض فيه غ���ر العفن الذي 
يخت�ّض بت�شميم اله�اء. تخّيل�ا معي ل� اأن اأحد املراهقني يف 
فك���ره ح�شل على جائزة يعّدها اجلمي���ع مرم�قة، كيف تك�ن 

النتيجة؟ 
يف كل حقبة من ال�شنني تك�ن احلظ�ة لكاتب واحد اأو اثنني، 
ون���ادرا ما يتجاوز الرقم هذا الع���دد، وترمى اأعمال الع�شرات 
اأو املئ���ات الذي���ن ال يعرف�ن ماهّية امل�شتقب���ل يف البحر. �ُشئل 
تاج���ر �شّجاد �شه���ر عن �شّر تفّ�ق���ه، فاأجاب باأن���ه ي�شع نف�شه 
عندما يبيع يف مكان ال�شخ�ض الذي ي�شرتي، اأي اإنه يفّكر مبا 
يري���د هذا، وكيف ينظ���ر، ويح�شب. والأن الكت���اب �شلعة ُتباع 
وت�ش���رتى يف ال�ش�ق، فاإن ن�شيحة التاج���ر ت�شّح حتما بيننا 
نحن جّتار احل���ر وال�رق. يف خم�شينات القرن املا�شي عّر 
اأح���د املفكرين املارك�شيني علي ال����ردي الأنه يتعامل مع اأم�ر 
املجتمع يف تاأليفه الكتب مثل تاجر، واأجابه ال�ردي بعبارته 

ال�شهرة: 
»نعم اأنا تاجر، وتاجر بّطيخ!«. 

هنالك مدر�شة اأمريكية يف النقد تهتّم بالكتب االأدبية التي ُيعاد 
اإ�شداره���ا بعد مرور خم�شني عام من تاري���خ طبعتها االأوىل. 
يلزمنا ن�شف قرن حل���رق هاالت ال�شهرة الكاذبة وامل�شن�عة، 

وي�شر الكتاب بعدها �شلعة ثمينة، ونادرة، مثل كنز. 
كن���ت اأحّل �شيفا على �شاحب مكتب���ة يف �شارع املتنبي عندما 
دخل رجل �شّتينّي ين�ء بحمل رزمة من الكتب. و�شعها مبهل 
عل���ى االأر�ض، والتق���ط اأنفا�شه، ثم �شاأل �شاح���ب املكتبة وه� 
يجّف���ف عرق���ه اإن كان يعرفه، واأجابه ه���ذا بالنفي. قال الرجل 
متعجب���ا: “كيف تبيع الكتب وال تعرف الروائي فالن بن فالن 
ب���ن عالن_وق���ال الرج���ل ا�شمه. اعت���ذر الكتبي من���ه برود، 
وكان ال�شي���خ يفتح يف االأثناء رزمت���ه وي�شتخرج منها رواية 
بع���د رواي���ة... اإىل اأن بلغ الرق���م ع�شرة، قّدمه���ا للبائع هدّية، 
وهن���ا حدثت املفاجاأة عندما رف�ض هذا قب�ل اأّي منها، وكانت 
حّجت���ه اأن الق���ارئ ال يطلب يف ه���ذه االأيام كت���ب االأدب! اأعاد 
الروائ���ّي ت��شي���ب الرزمة، وغ���ادر املكان وه���� يحملها مثل 

�شخرة بني ذراعيه. 
اإن م�ش���ر ح����اىل 99 %  من الروايات وكت���ب ال�شعر والنقد 
ه���� اأن تك�ن اأوراقها وق����دا، اأو ُيعاد ت�شنيعها ورقا، اأو اأنها 

تقّدم وظيفة يذكرها الفيل�ش�ف االأديب مدين �شالح:
»ُيهديك اأحدهم كتابه، وتاأخ���ذه اإىل البيت، تقراأ منه �شفحات 

قليلة، ثم تعّدل به ميل ميز املّردة!«.  

�سدر موؤخرا كتاب يتناول �سرية حياة 
الكاتب الرو�سي ليو تول�ستوي. الكتاب 

 Leo Tolstoy  Critical بعنوان
، ومن تاأليف اندريه زورين    ))Lives

وهو ا�ستاذ يف جامعة اوك�سفورد 
متخ�س�ص بالتاريخ واالأدب الرو�سي 

.ورغم �سغر حجم الكتاب ن�سبيا 
)224 �سفحة( قيا�سا باحلياة الطويلة 

التي عا�سها )رحل تول�ستوي عن 
احلياة  وهو يبلغ  من العمر 82 عاما( 

وموؤلفاته الكثرية التي فاقت الت�سعني 
جملدا.

 اال ان����ه ا�شتط����اع ت�شليط ال�ش�����ء على ج�انب 
ع����دة يف رحلة حياته الزاخرة باالحداث . امتاز 
ت�ل�شت�����ي بتخليه عن ا�شي����اء كثرة يف حياته 
،فقد ترك اجلامع����ة دون ان يح�شل على �شهادة 
،و ترك اجلي�ض ، وتخل����ى عن امتيازات الطبقة 
االأر�شتقراطية. ورف�ض التقيد مببادئ  الكني�شة 

االأرث�ذك�شية..
هذه الرغبة يف التخل�ض من القي�د وااللتزامات 
هي اإحدى امل�شارات التي يتتبعها م�ؤلف الكتاب 
، وه� يروي لن����ا با�شل�به العذب ، حمطات من 
حياة ت�ل�شت�����ي الط�يلة واملذهل����ة. الذي ولد 
عام 1828 يف يا�شنايا ب�ليانا ، وهي مقاطعة 
عائلي����ة ، ودر�����ض يف جامع����ة  ق����ازان ، وحارب 
يف الق�ق����از ، واأ�شب����ح اأ�شهر م�ؤل����ف يف العامل 
واأ�ش�����ض م����ا يرق����ى اإىل ديان����ة جدي����دة. لقد كان 
مزارًع����ا ن�شيط����ا ، وم�شلًح����ا تعليمًي����ا ، وبط����ل 
اإغاث����ة وقت ح����دوث جماع����ة يف رو�شيا. حاول 
ق����در ا�شتطاعته التن�شل م����ن ال�شهرة ، ويف عام 
1910 حا�شرت و�شائل االإعالم العاملية منزله 

بينما كان يحت�شر يف الداخل.
كان����ت فكرة امل�����ت ت�شغله منذ اي����ام خدمته يف 
اجلي�ض  يف �شبه جزي����رة القرم )اأدى ت�ش�يره 
لتفاه����ة �ش����ن احل����روب اإىل ان ي�شط����دم ب�شكل 
مبكر  مب�ش�ؤويل الرقابة يف احلكم القي�شري(. 
ويف نه����ج مبتكر و�شل�ض مييز �شرة حياته  عن 

االآخرين ، يتعامل م�ؤلف الكتاب مع 
اأحداث حياة ت�ل�شت�����ي وكتاباته 
ك�حدة واحدة غر قابلة للتجزئة. 
وه����� يق�����ل ، تكم����ن عبقري����ة فن 
ت�ل�شت�ي يف اجلمع بني احلقيقة 
والعمق: » فه����� م�شتعد من خالل 
اأي����ة منا�شب����ة ، مهما ب����دت تافهة ، 
ال�شتخال�ض ا�شتنتاجات رئي�شية 
ح�ل الب�شري����ة”. يتناول امل�ؤلف 
عالق����ات ت�ل�شت�����ي  مع غ�ركي 
وت�شيخ�����ف  وت�رغيني����ف 
بك����ى  )ال����ذي  ودو�شت�يف�شك����ي 
ي�����م وفات����ه  علي����ه ت�ل�شت�����ي 
، رغ����م اأنهم����ا مل يلتقي����ا اأب����ًدا(. 
اال�شطراب����ات  يف  ويخ������ض 
ال�شيا�شي����ة ، وخا�ش����ة ق�شي����ة 
حت����رر االأقن����ان ، والتي �شكلت 

ال�شياق االأو�شع لرواياته.
اأ�ش����كال  في����ه  فق����دت  بل����د  يف 
ال�شلط����ة  م����ن  اأخ����رى 
الكّت����اب  كان   ، م�شداقيته����ا 
خا�ش����ة  مكان����ة  يح�����زون 
كان   ، ذل����ك  م����ع  وخط����رة. 
يب����دو اأن ت�ل�شت�ي ، يعتر 
م����ا ح�ش����ل علي����ه م����ن مديح 

�شيئ����ا ال معنى له. مل تكن كتابة 
الرواي����ات براأي����ه ه����ي ال�شبيل 
لتح�شني الع����امل. كما ه� احلال 
م����ع مل����ذات اجل�ش����د ، التي وبخ 
نف�ش����ه كث����را حني انغم�����ض فيها 
يف اح����دى فرتات حيات����ه. )وقد 
ق����ال ذات م����رة ان اأع����ادة ق����راءة 
وال�ش����الم” ،  “احل����رب  روايت����ه 
جعلت����ه ي�شعر ب����� “الن����دم  والعار 
...وه����� �شع�����ر ال يختل����ف عم����ا 
يخت����ره الرج����ل عندم����ا يتلم�����ض 
بقاي����ا م����ن العرب����دة الت����ي �ش����ارك 
فيها.”(اأندجم����ت  اآرائه ال�شيا�شية 
الف��ش�ي����ة،   - واالأخالقي����ة 
والراديكالية ،و املناه�شة للحداثة 
الهرطقة  م����ن   �ش����كل جدي����د  – يف 
امل�شيحي����ة ون�ش����اط معار�ض لالراء 
ال�شائ����دة، غريب االأط�����ار وبط�يل 
يف اآن واح����د ، مم����ا جعل����ه جنمًا من 
رف�ش����ت  واملجتم����ع.  االأدب  جن�����م 
عقيدته جميع اأن�����اع العنف والقمع 
، والت����ي كان����ت ت�شم����ل ، بالن�شبة له ، 
االنقي����اد ل�شه�����ات اجل�ش����د ول�شلطة 

الدولة كذلك
ظ����ل ت�ل�شت�����ي حت����ى ع�شي����ة وفات����ه 

ينتق����د عق�ب����ة االإع����دام. ومت دفن����ه يف �شيع����ة 
يا�شناي����ا ب�ليان����ا - والتي ، كم����ا يالحظ م�ؤلف 
الكت����اب ، ق����د غادره����ا عدة م����رات ، ولك����ن على 
عك�����ض العديد من االماك����ن  االأخرى ، مل يتخلى 
عنه����ا اأبًدا - فعندما كان طف����اًل ، كان يبحث فيها  
ع����ن ع�شا �شحري����ة ميكن اأن تخل�����ض العامل من 
ال�ش����ر .وال زالت حتيط بق����ره املغطى بالع�شب  

هالة من الهدوء الغريب
ق�ش����ة حي����اة  ي����روي  ال  الرائ����ع  الكت����اب   ه����ذا 
ت�ل�شت�����ي ب�ش����كل وا�ش����ح ودقي����ق يف �شي����اق 
التاري����خ الرو�ش����ي فح�شب ، ب����ل ي�شلط ال�ش�ء 
وقيم����ه  ت�ل�شت�����ي  �شخ�شي����ة  عل����ى  بعم����ق 
وم�شاعره ، و يق����دم روؤى جديدة للطريقة التي 
�شكل����ت بها ق�ش����ة حيات����ه ال�شخ�شي����ة اإبداعاته 

اخليالية.” »
»وق����ال عنه دونال����د رايفيلد ، اأ�شت����اذ الدرا�شات 
لن����دن  جامع����ة   ، يف  واجل�رجي����ة  الرو�شي����ة 
ال اأع����رف اأي �ش����رة حي����اة اأخ����رى كتب����ت ع����ن 
ت�ل�شت�ي كانت مقت�شبة وم��ش�عية وممتعة 

ومثرة للتفكر كمثل هذا الكتاب.« 
. يف اأربع����ة ف�ش�����ل م�ثق����ة بكثاف����ة ومكت�ب����ة 
ب�شكل جمي����ل ، اأنتج لنا امل�ؤل����ف اندريه زورين 
حتف����ة فني����ة حي����ث تتالق����ى �شع����ة االط����الع مع 

االأناقة الفكرية.« 
عن االيكونوم�ست

الحّب في حقيقة االأمر مو�سوٌع 
عادي للغاية ، وهو اأدنى من اأن 

يكون اأمراً  كونيًا ، كما اأّنه لي�ص 
جوابًا لكل مع�سالت الحياة ؛ 

ولكنه قد يكون اأحيانًا اأمراً فاجعًا 
وكارثّيًا .

الفيل�سوف روبرت �سي. �سولومون
 

   ل�شُت كائنًا �شعريًا برغم لغتي ال�شعرية يف 
معظ���م ن�ش��شي ورواياتي وق�ش�شي ،ومل 
يك���ن ال�شعر مطمح���ًا يل يف ي�م م���ن االأيام 
؛ لكّن���ي اأعَج���ُب مبقاط���ع خمت���ارة تاأ�شرين 
اإعجاب���ي  والاأكت���ُم  وت�هجه���ا،  ببالغته���ا 
بن�ش�����ض  بع����ض ُكّت���اب ال�شع���ر ال�شعب���ي 
الذين يجيدون التعامل مع اللغة كما يتعامل 

نّحاٌت بارع مع الطني احُلّري ! 
 قراأت قب���ل اأيام  مقطعام���ن ال�شعر ال�شعبي 
وج���دُت فيه ُمقاربة جميل���ة مل��ش�عة احلب 
) الاأح�ش���ُب الق���ارئ �شيعج���ز ع���ن قراءته���ا  

بطريقة �شحيحة (  :
            جمن�ن كلمْن مايحب 

            واملاحتب جمن�نه
ْك              ابنادم ْبال ِع�شِ

            جّثه بَكُرْ مدف�نه
   اإخت�شر ال�شاعر م��ش�عة احلب يف اإطار 
م�ا�شع���ة قيا�شي���ة تق����ل اأّن كّل من اليحب 
فه���� جمن����ن �ش����اٌء كان اإم���راأة اأم رج���اًل . 
تفّك���رُت كث���رًا يف ال�ش�ؤال الت���ايل : اإذا كان 
االأمر كما ي���راه هذا ال�شاع���ر ال�شعبي ؛ فهل 

اأّن كّل من يحبُّ عاقٌل بال�شرورة ؟
   راأى االإغري���ق يف احلب �ش���كاًل من اأ�شكال 
اجلن�ن ؛ فقد ح�شب�ا احلّب تعطياًل لقدرات 
 ، املعقل���ن  والت�شبي���ب  املنطقي���ة  امل�شاءل���ة 
وانغم���ارًا غر م�شّبب م���ن جانب املحّب يف 
حمب�ب���ه ، وتتعاظ���م مفاعيل ه���ذا االنغمار 
متى م���اكان احل���ب خفيًا ومن ط���رف واحد 
) وبخا�ش���ة الن�ش���اء  ( ، وحينه���ا يتفاجاأ كّل 
م���ن يعرف املحّب عندم���ا يندفُع اندفاعًا غر 
م�ش���ّ�غ يف اإ�شف���اء �شف���ات تب���دو م�شّخمة 
على م���ن يح���ّب ؛  فيك����ن املحب����ب حينها 
اأذك���ى النا����ض واأجمله���م واأكرثه���م معرف���ة 
وقدرة على امل�شت�ي���ني اجل�شدي والعقلي ، 
و�شيك�ن مزيجًا من اأفالط�ن وفرويد واإبن 
�شين���ا واآين�شتاي���ن وبيته�ف���ن وت�ل�شت�ي 
وكركيغ���ارد وحت���ى كي�شنغ���ر !  . يتفاج���اأ 
وامل�شاءل���ة  العقلن���ة  بغي���اب روح  اجلمي���ع 
املنطقية ) حتى ل���� جاءت يف اأدنى اأ�شكالها 
املمكنة ( ل���دى من يح���ّب ، وتتفاقم حرتهم 
عندم���ا يك����ن املح���ّب �شخ�ش���ًا ذا خ�ا����ض 
معرفي���ة معق�ل���ة . فيت�شاءل�ن : ماذا ح�شل 
لفالن اأو لفالن���ة ؟ اأين ذهب العقل التحليلي 
ذو املزاي���ا املتف�قة الت���ي عرفناها من قبُل ؟ 

ملاذا ت�شاغر لهذه احلدود املهينة ؟  
   �شيق�ل البع����ض : احلبُّ اليحتمُل العقلنة 
؛ واإذا كان متاح���ًا لنا اأن نفا�شل بني عقلنته 
جن�ن���ًا  يك����ن  اأن  فاالف�ش���ُل  جن�ن���ه  اأو 
خال�ش���ًا ، اإنه جن�ن لذي���ذ ي�شبه لّذة االأر�ض 
العط�ش���ى وهي ترت����ي باأّول دفق���ات املطر 
لتحي���ا بع���د م����ات . ه���ذا �شحي���ح . جن�ن 

احلب لذي���ذ ؛ لكن هل �شيدوم اإىل االأبد ؟ بل 
االأ�ش���حُّ اأن نق����ل : هل من املمك���ن اأن يدوم 
اإىل االأب���د ؟ اأظنُّ اأّن متطلب���ات اإدامة احلياة 
وم�جب���ات الكرامة ال�شخ�شي���ة الت�شمحان 
دّوام���ة  يف  والذوب���ان  باالإن�شح���اق  للم���رء 
حّب جمن����ن مي�شي ب���ال نهاي���ة . ن�شتطيع 
الق����ل  اأّن جن����ن احلب لذيذ مقب����ل طاملا 
اإنح�ش���ر يف زمن حمدود ل���ه بداية ونهاية ؛ 
اأم���ا اأن ي�شتمر جن�ن���ًا منفلتًا مق�ش�دا وه� 
ي�شتمريء التلذذ يف منطقة اخلّفة الروحية 
وغياب املقّي���دات املنطقي���ة الكابحة ملفاعيل 
اخلّف���ة ) هكذا يراها املح���ّب (  فتلك  مع�شلة 
كرى لن ُيجتن���ى منها �ش�ى اخل�شران بعد 

زمن طال اأم ق�شر . 
   ميك���ُن اأن نتفّه���م طغيان ن����ٍع من التعطيل 
امل�ؤق���ت جلهاز املحاكم���ة املنطقي���ة لدى من 
يح���ب ، ويح�ش���ُل االأم���ر يف الع���ادة عندم���ا 
يج���رُف ت�ش�نام���ي احل���ب املح���ّب ويجعله 
معّلق���ًا يف قّم���ة م�جت���ه الطاغي���ة فيح�ش���ل 
والق�ان���ني  اجلاذبي���ة  ق�ان���ني  م���ن  تفّل���ت 

املنطقية معًا .
   لك���ن االأم����ر الجت���ري عل���ى النح���� الذي 
ي�شتهي���ه املحّب امل�ه����م ، وتتعّق���د االأم�ر 
اإذا  خط���ر  نف�ش���ي  اأذى  مبع���ث  وت�شب���ُح 
ماتك�ّشفت االأم����ر الحقًا عن اأخدوعة كرى 
اإرتكبها املحّب بحّق نف�شه . قد يعي�ُض املحّب 
م�شتقطرًا عذب امل�شاعر من خل�ته ) املتخّيلة 
( م���ع حمب�به ؛ لكنه �شينتهي بعد زمان اإىل 
اكت�ش���اف حج���م ال�هم املخادع ال���ذي عا�شه 
واأوه���م عقل���ه ب���ه – االأم���ر ال���ذي �شيجعله 
ينقل���ُب على نف�ش���ه ويعاقبه���ا بق�ش�ة بعدما 
يكت�ش���ُف اأّن احلي���اة تعم���ُل وف���ق ق�انينه���ا 

اخلا�شة ولي�ض تبعًا لرغبته ال�شخ�شية . 
   �شتذه���ُب ال�شكرة وتاأتي الفكرة عّما قريب 
، و�شيكت�ش���ُف املح���ّب اأّن ت�ش���ّ�رات الف�رة 
اأوه���اٍم  �ش����ى  ماكان���ت  االأوىل يف احل���ب 
الت���ي  مقايي�شه���ا  اإىل  تت�شاغ���ر  اأن  ينبغ���ي 
ت�شتحقها بعد اأن ت�شّخمت بفعل جن�ن كان 
لذي���ذًا يف بداياته ثم �شار عقابًا م�جعا بعد 
اأن فق���د كّل م�شّ�غاته و�ش���ار لعبة يتلذذ بها 

بع�ُض من مل يتعّلم�ا ق�انني احلياة .      
  *  *  *

   رمبا �شيظنُّ القارئ اأّن » اجلن�ن » املق�ش�د 
منه و�ش���ف احلب ه� كناي���ة ا�شتعارية عن 
حال���ة الع�ش���ق التي لطامل���ا اأج���ادت و�شفها 
كّل اآداب الع���امل باعتباره���ا جترب���ة جمعية 
يت�ش���ارك به���ا كّل الب�ش���ر ، ن�ش���اًء ورج���ااًل ، 
يف ب�اك���ر حياتهم . لي�ش���ت جتربة الع�شق 
املعروف���ة ه���ي املق�ش�دة . ُينَظ���ُر اإىل احلّب 
يف اأدبي���ات علم النف�ض ال�شري���ري املعا�شر 
باأن���ه جتربة خملخل���ة لالإت���زان الديناميكي 
الب�ش���ري  اجل�ش���د   . املحب���ني  اأج�ش���اد  يف 
هن���ا مياث���ُل اأي منظ�مة حي�ي���ة معّقدة يف 
الطبيع���ة ، وعندم���ا تتخلخل حال���ة االإتزان 
يف ه���ذه املنظ�م���ة بفع���ل م�ؤث���ر خارج���ي 
فاإنه���ا تلجاأ ل�شل����ك ي�شعى لكب���ح تاأثر ذلك 
امل�ؤث���ر اخلارج���ي ومعاك�شت���ه  ليع����د اإىل 
حالة االإتزان الطبيع���ي . قد يبدو احلب يف 
اأط����اره االوىل جتربة باعث���ة على ال�شغف 
واالإفتت���ان ؛ لكّن م�شدر ال�شغ���ف واالإفتتان 
ناب���ٌع من ك�ن احل���ب جتربة اإيهامي���ة تعيُد 
ت�شكي���ل ت�شّ�راتن���ا ع���ن ال�اق���ع بطريق���ة 
خماتل���ة ومت�شخم���ة . احل���ب الرومان�ش���ي 
خدعة جميل���ة نلعبها ، وهي مفي���دة لنا رغم 
طبيعتها االإيهامية طاملا اأنها ظّلت حم�ش�رة 
يف م���دى زمني حمّدد . كث���رٌة هي االأوهام 
التي ت�شاعدنا على امل�شي يف حياتنا وتبقى 
اأوهام���ًا مقب�ل���ة طامل���ا اأنها ت����ؤدي وظائفها 

التي تخدم ن�عية حياتنا والت�ؤذي اأحدًا . 
   يتاأ�ّش�ُض ال�هم الرومان�شي املرتبط بحالة 
احلب يف االإعتق���اد الرا�شخ ب�ج�د �شخ�ض 

م���ا ، ذي مّي���زات حمّبب���ة لن���ا ، ينتظرن���ا يف 
م���كان م���ا ، واأّن االأق���دار �شتدفع���ه دفعًا لكي 
يعرت����ض طريقن���ا وميتلك قل�بن���ا ! تعّززت 
ه���ذه اخلديع���ة الرومان�شي���ة ب��شيلت���ني : 
االوىل ه���ي ب�اك���ر املح���اوالت الروائي���ة 
���َرت حكاياِتها عل���ى ق�ش�ض احلب  التي َق�شَ
الرومان�شي التي تنتهي بالبطلة يف اأح�شان 
مع�ش�قها ؛ اأما ال��شيلة الثانية فهي ب�اكر 
ال�شينم���ا وماعّززت���ه م���ن حكاي���ات ترت�ّش���م 
خطى ) رومي� وج�ليت ( . ل� نظرنا نظرة 
ب�شيطة اإىل واقع حالنا يف كّل العامل لعرفنا 
اأّن معرفة ) �ض ( ِب� ) �ض ( ووق�عهما اأ�شرى 
ح���ّب عا�ش���ف مل يك���ن يف التحلي���ل العلمي 
�ش����ى حالة م�شادف���ة ع�ش�ائي���ة ن�شاأت من 
تقاط���ع �شل�شلت���ني حدثّيت���نْي ناجمت���ني ع���ن 
اأفعال كل من ) �ض ( و ) �ض ( : اإلتقى ) �ض ( 
ِب���� ) �ض ( يف مطع���م او حفلة اأو ناٍد ريا�شي 
اأو جامع���ة اأو مكتب���ة اأوووو ...... ، وكان 
ميك���ن بب�شاط���ة اأن اليلتقيا عل���ى االإطالق . 
هنا ميكُن حت�ّش�ُض مدى غباوة الق�ل عندما 
يق����ل ) �ض ( ِل���� ) �ض ( مثاًل : حياتي مل تكن 
تعن���ي �شيئًا قب���ل اأن األتقيك . كم هي خماتلة 
ه���ذه العب���ارة التي ت�ش���ّرُح ب�شط���ب مقطع 
زمن���ي يف حي���اة قائله���ا اإكرامًا مل���ن يحب  ! 
هي خماتلة حتى ل� جاءت يف �شياق حم�لة 
اإ�شتعاري���ة غر مق�ش����دة  :  هل تريُد الق�ل 

اأّن كّل جه����دك يف ر�ش���م م�ش���ار حياتك قبل 
معرفت���ك باالآخ���ر كانت جهدًا عبثي���ًا مدف�عًا 
بق�ة عمياء ؟ ثّم ماذا كنت �شتفعُل مثاًل ل� مل 
تعرفه ؟ اأكنت �شتنتح���ُر ؟ كال . كانت حياتك 
�شتم�ش���ي يف م�شارات اأخ���رى �شمن �شبكة 
معّق���دة من ع���امٍل مرتاكب الح���دود ملمكناته 

الالحقة . 
حال���ة  يف  الب�ش���ري  اجل�ش���د  ي�شب���ُح     
 ( دماغي���ة  ع�شبي���ة  ن�اق���ل  َمْلَعَب���َة  احل���ب 
االأوك�شيت�ك�ش���ني بالتحدي���د ( ، وي�شتحيُل 
ببع����ض  �شبيه���ة  مقلق���ة  لع�ار����ض  نهب���ًا 
االإختالالت النف�شية ) الع�شاب القهري مثاًل 
( ، وحت���ى هذه اخلّفة الروحي���ة التي تك�شُر 
ق�ان���ني اجلاذبي���ة واملنطق املعق����ل متاثُل 
حال���ة االإختالل العقلي الناج���م عن م�ؤثرات 
مادي���ة معروف���ة ) تن���اول املكيف���ات العقلية 
مث���اًل ( ؛ لكنها كلها مقب�لة اإذا ماتال�شت بعد 
اأن ته���داأ م�جة ت�ش�نامي احل���ب ال�شاخبة 
ويع����د اجل�ش���د والعق���ل اإىل حال���ة االإتزان 
الديناميك���ي املت�افق مع اإدام���ة �شروريات 

احلياة البي�ل�جية والعقلية . 
   تخ���رج االأم����ر ع���ن نطاقاته���ا الطبيعي���ة 
املعق�لة متى ماحتّ�ل احلب حالة م�شتدمية 
م���ن املظاهر اله��شي���ة املرتافقة م���ع اأمناط 
�شل�كي���ة مر�شي���ة : الَ�َله ، الغ���رة املفرطة 
، اإنك�ش���ار القل���ب ) �شارت ت�شم���ى متالزمة 

 ، الالحم���دود  التعّل���ق   ،  ) الك�ش���ر  القل���ب 
االإدم���ان . التعّل���ق االإدم���اين باملحب����ب ه� 
، ويح�ش���ل عندم���ا  الن����اجت  ه���ذه  اأخط���ر 
اليع����د املح���بُّ قادرًا عل���ى ت�ش���ّ�ر اإمكانية 
تفك���ره ب�ش���يء يتج���اوز نط���اق املحب�ب : 
ت���راه مثل الطفيل���ي الذي الي�شتطي���ع فكاكًا 
عن حمب�ب���ه ، يطارده يف االأماكن ال�اقعية 
ويف الفي�شب����ك وت�ي���رت ويعم���ُل حمامي���ًا 
يتح���ّدُث با�شم���ه ، ول� �ش���اء ومّكنته قدراته 

التقنية لقفز له من �شا�شة حا�ش�به ! 
 *  *  *  

   يتعام���ل الغربي����ن ) وبخا�ش���ة الن�ش���اء ( 
مع احلب يف اأغلب احلاالت مبزيج مت�ازن 
م���ن العقالني���ة والراغماتية ، ه���م يعرف�ن 
ح���دود االأ�شي���اء واليخلع�ن عليه���ا اأوهامًا 
، ورمب���ا  م�ؤذي���ة  �شخ�شاني���ات  اأو  حمّلق���ة 
تك����ن جتاربهم االأوىل يف حياتهم ع�نًا لهم 
يف مغ���ادرة منطقة اجلن�ن يف احلب ؛ لكّن 
احلال خمتلف لدين���ا ، ول�شُت هنا يف �شياق 
احلدي���ث ع���ن اأ�شب���اب كامن���ة وراء �شي����ع 
ظاهرة التعّلق املر�شي املالزم للحب ؛ لكني 
مع هذا �شاأتناول ظاهرة واحدة ت�شّببت كما 
ارى يف اإ�شاع���ة ه���ذا اخلل���ل وال�شيم���ا لدى 

بع�ض الن�شاء . 
من���ذ  قا�شي���ًا  العرب���ي  واقعن���ا  يب���دو       
بداي���ات ن�شاأت���ه التاأريخي���ة ، ورمب���ا لعبت  
االآيدي�ل�جي���ات احلزبي���ة  دورًا مر�شي���ًا ) 
باث�ل�جي���ًا ( يف روح االأف���راد اإىل حّد جعل 
منه���م ثق�ب���ًا �ش����داء تلته���م كّل مامينحه���ا 
فعاًل تع�ي�شي���ًا عن غياب احلب عند الن�شاأة 
االأوىل . تعمل االآيدي�ل�جيات احلزبية على 
ا�شتب���دال فكرة احلب الطبيع���ي بحّب �شيء 
م���ا له االأول�ية على اأمن���اط احلب املاأل�فة : 
فك���رة اأو هدف اأو غاي���ة اأو �شيا�شة اأو حزب 
،،، ال���خ ، ونحن نع���رف اأّن بيئتن���ا مل تعمل 
على تر�شيخ ق�اعد واأخالقيات عمل ر�شينة 
- ب�شبب االإ�شطراب���ات ال�شيا�شية يف املقام 
االأول - تعني املرء على تلّم�ض خط�اته بثقة 
؛ ل���ذا �شتك�ن النتيج���ة املت�قع���ة اأن يندفع 
ال�ش���اب يف االإنتماء احلزب���ي املتعّجل الذي 
َيِعُدُه مبكان���ة وم�شتقبل الي�شتطيع بل�غهما 
ع���ن طري���ق الرتاتبي���ة الهادئ���ة القائمة على 
العمل اجل���اد واملنّظم ، وال�شب���اب يف اأغلبه 
ب���كّل  اأهداف���ه  االأع���م متعّج���ل يري���د بل����غ 

ال��شائل الراديكالية املُتاحة . 
   االآيدي�ل�جي���ا به���ذا املفه����م تعم���ل يف 
ال�شباب مبث���ل مايفعله احلب فيهم ؛ فرناهم 
يندفع����ن يف �ش���رب اأنخ���اب االآيدي�ل�جيا 
حت���ى الثمالة ، ث���ّم ت�شتحي���ل االآيدي�ل�جيا 
�ن الطرف عن العي�ب  لديهم مع�ش�قًا يغ�شّ
املحتمل���ة في���ه واليرون���ه اإال كمث���ال الكائن 
املكتم���ل يف ذات���ه ، واإذا ماح�شل وانك�شرت 
�ش�رته ل�شبب من االأ�شباب ف�شيجعلهم هذا 

االأمر كائنات معط�بة ع�شية على العالج .
   هذا ماح�شل مع كرثة من الن�شاء والرجال 
: اإنك�شرت اأحالمهم الي�ت�بية اإىل حّد بات�ا 
مع���ه يتطّلع�ن لتجرب���ة تع�ي�شية تعيُد لهم 
بع����ض بري���ق اآماله���م ال�شائع���ة ؛ فراح����ا 
يندفع����ن يف جتارب حّب �شارت اأقرب اإىل 

اإختالالت نف�شية قا�شية . 
    ل���� دققنا يف تاأريخن���ا الفكري وقراأنا عن 
ظاهرة احلّب ل���دى االإغريق وكي���ف عّدوها 
�شربًا من اجلن�ن ال�شامل امل�ؤقت ، ثّم تابعنا 
املباحث املعا�شرة يف علم النف�ض ال�شريري 
لكان ب��شعن���ا معرفة بع����ض االأ�شباب التي 
دفنت الكث���ر من العراقيني حتت الرتاب اأو 
جعلت منهم كائنات معط�بة الروح التق�ى 
عل���ى م�اجه���ة ال�اق���ع بج���راأة وعقالني���ة ، 
وت�شتم���رئ ب���داًل من ذل���ك  مط���اردة ) خيط 
دخ���ان ( حّب اإفرتا�شي م�ه�م يف �شندوق 

مظلم  .  

جنون الحب.. مطاردة الدخان في �سندوق مظلم 

تول�ستوي.. �سيرة حياة زاخرة بالأحداث



 عامر م�ؤيد 

م����ا تزال الفعاليات الثقافية م�س����تمرة 
العراقي����ة  املحافظ����ات  خمتل����ف  يف 
حي����ث عادت من جدي����د بعد فتح حظر 
التج����وال وقلة اال�ساب����ات بفايرو�س 

كورونا .
ه����ذه امل����رة، مدين����ة الفلوج����ة كان����ت 
خا�����س  معر�����س  م����ع  موع����د  عل����ى 
بالكت����اب مب�س����اركة ب�س����يطة من دور 
ن�س����ر واي�س����ا �سخ�س����يات عام����ة يف 
املحافظ����ة. ويف اك����ر م����ن منا�س����بة 
ج����رت فعالي����ات ثقافي����ة مبدينة هيت 
لكنها انقطعت يف االآونة االخرية بعد 
انت�س����ار جائحة كورون����ا يف خمتلف 

املحافظات العراقية.

معر�����س الكتاب كان برعاية قائممقام 
الفلوج����ة ونظمته مكتبة هيت للكتاب 

ومنظمة �ساقوفيان. 
�س����اقوفيان  ويق����ول رئي�����س منظم����ة 
حمم����ود الهيتي يف حديث����ه ل�)املدى( 
اإن "اله����دف هو اإقامة معار�س حملية 
داخل مدن حمافظة االنبار يف �س����بيل 

تعزيز القراءة و�سيوعها".
م����ا  مرحل����ة  اأن  "نعتق����د  وا�س����اف 
بع����د داع�����س اه����م بكثري من م����ا قبلها 
ملناه�سة ثقافة العنف عرب �سل�سلة من 

االأن�سطةالتي قمنا بها".
وب����ن ان  "املعار�����س ج����زء م����ن هذه 
االن�س����طة  حي����ث توفر الكتب ب�س����عر 
مدعوم ونوعية الكتاب ا�سا�سا تعالج 

ق�سايا جمتمعية خمتلفة".
وتاب����ع الهيتي ان "املعر�����س هذا هو 

املحط����ة الرابعة من ال�سل�س����لة وهذه 
امل����رة دعمتن����ا ال����رواد وامل����دى بعدد 
من الكتب الهادفة يف �س����بيل تو�س����يع 

مديات الفعاليات خا�سة الثقافية" .
املعر�����س مل يقت�س����ر ح�س����وره عل����ى 

ابن����اء الفلوجة فقط بل هناك من جاء 
من بقي����ة حمافظ����ات االنبار واي�س����ا 
من تعنى طريق ال�س����فر من العا�سمة 

بغداد.
ويذكر حممد احمد - احد املتواجدين 

يف املعر�����س اثن����اء حديث����ه ل�)املدى( 
ان "افتت����اح مث����ل ه����ذه املعار�س بعد 
حتري����ر املحافظة من �س����يطرة داع�س 
ه����و دلي����ل عل����ى ع����ودة احلي����اة اىل 
املحافظة ومواجهة الفكر املتطرف".

ويتاب����ع "باإعتق����ادي اأن اك����ر امل����دن 
الت����ي تاأث����رت باحلظ����ر بع����د كورونا 
هي املدن املتحررة الن����ه قبل كورونا 
كان����ت امل����دن يف بداي����ة الع����ودة اىل 
احلي����اة الطبيعية لك����ن احلظر اأوقف 
كل �سي". وي�سيف ان "عودة احلياة 
اىل هذه املدن مهم جدا ويجب دعمها 
قب����ل احلكوم����ة اوال واملجتم����ع  م����ن 
املدين ا�س����افة اىل وق����وف املواطنن 

مع مدنهم".
وا�سار اىل طموحه الن "ت�سهد جميع 
م����دن االنب����ار وبقي����ة امل����دن املتحررة 

معار�����س للكت����اب ون�س����اطات ثقافية 
ت�سهم بعودة الوعي واحلركة الثقافية 
اليها". فيما اكد القائمون على مكتبة 
هيت للكتاب يف من�س����وراتهم �سكرهم 
وتقديره����م لكل "اجله����ود التي بذلت 
من اجل جن����اح معار�س����نا يف جميع 
امل����دن داخل املحافظ����ة ومنها معر�س 
الفلوج����ة للكت����اب، فق����د كان����ت هن����اك 
جه����ود جب����ارة وعظيم����ة وت�س����تحق 
كل ال�س����كر والتقدي����ر خا�س����ة اأولئ����ك 
ال�س����بان املتطوع����ن ال����ذي وا�س����لوا 
الليل بالنهار من اج����ل هدفنا بتوفري 
كت����ب التنوير على خمتلف مدار�س����ها 
بع����د  االنب����اري  للق����ارئ  ومذاهبه����ا 
�س����نوات عج����اف وط����وال ق�س����يناها 
دون هذا اجلم����ال وهذا الغذاء اللذيذ 

للعقل".

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�س���درت حديث���ًا ع���ن دار امل���دى الرتجم���ة العربي���ة لكت���اب 
زياد  ديني وي�س���تهوف وترجمة  "�س���اغان وابنها" تاأليف 
خا�س���وق  حتت عنوان "�س���اغان واالبن"، وير�سم دوني�س 
دي�ستوف، �س���ورة لتلك املراأة ال�سهرية البارعة، يف تبذير 
االأموال الكثرية التي ح�س���لت عليها، واأظهرت با�ستمرار، 
حبها ال�س���ديد للحي���اة التي اأقبلت عليها ب�:"�س���رعة تفوق 

مئة كيلومرت يف ال�ساعة"، كما نقراأ يف الكتاب.
وبعد اأن يوؤكد االبن اأن اأّمه اأحبت دائما العي�س على حافة 
اخلطر، ي�سدد بالقوة نف�سها، على اأنها قامت برتبيته كاأم 
زاخ���رة باحلنان، وحر�س���ت على حمايته من "�س���ظايا" 

اأ�سطورتها ككاتبة و�سلت اإىل مرتبة النجومية.

تنقل لنا االأخبار، بن احلن 
واالآخر، عددًا من الب�سارات 

اأبرزها واأهمها بالن�سبة لهذا 
ال�سعب، اأّن االأحزاب التي 

تقدمت لالنتخابات اأ�سبحت 
250 حزبًا بداًل من 300 حزب 

وحزب، واأن هذه االأحزاب 
طماأنتنا اإذا فازت فاأنها �ستق�سم 

الكعكة العراقية بالت�ساوي فيما 
بينها.. يف الوقت الذي يعلن 

فيه "اأبو مازن" اأحمد اجلبوري 
اأن اجلماهري لن تنام اأو تهداأ 
قبل اأن تراه جال�سًا حتت قبة 

الربملان. 
كنت اأمتنى اأن اأكتب عن عيد 

ال�سحافة العراقية، والذي 
�سربت فيه بالد الرافدين  مثاًل 

ال يتكرر، بدليل اأن العديد من 
ال�سحفين اختطفوا وقتلوا، 

و�سردوا من اأماكن عملهم، 
الأنهم ال يوؤمنون بالدميقراطية 

العراقية اجلديدة، التي ترفع 
�سعار "ال اأرى.. ال اأ�سمع.. 

لكنني اأثرثر".
ي�سعر ال�سيا�سي العراقي بحالة 

من التعايل جتاه ال�سحافة 
العراقية، وال يهمه اأبدًا اأن 
تذهب ال�سحافة اأو تبقى، 

ولهذا جند معظم امل�سوؤولن 
اأبوابهم  يفتحون  "االأ�ساو�س"، 

وخزائن ذاكرتهم ل�سحفي من 
جريدة عربية اأو قناة ف�سائية 

اأجنبية، لكنهم ي�ستنكفون 
اأن يجل�سوا اأمام �سحفي 

عراقي، اإاّل ب�سروطهم، التي 
هي اأن ي�سع املكتب االإعالمي 

لفخامتهم االأ�سئلة ويجيب 
عليها، ي�سعون بينهم وبن 

ال�سحافة العراقية اأ�سوارًا من 
احلديد، الكّل يدفع من اأجل 
ون  ن�سر �سورهم وهم يق�سّ

�سرائط مل�ساريع وهمّية، هوؤالء 
اأنف�سهم ي�ستنفرون قّواتهم، حن 

ُيديل موظف �سغري بت�سريح 
الإحدى ال�سحف العراقية، حتى 

اأّن معظم الوزارات اأ�سدرت، 
بغلق  توجيهات  "م�سكورة"، 

االأبواب والنوافذ اأمام و�سائل 
االإعالم املحلّية، وعلى ال�سحفي 

حن ي�ستخدم املعلومات اأن 
يخفي ن�سفها حتى ال يتعر�س 

اإىل م�ساءلة القانون، اأو تخطفه 
�سيارة م�سللة حتت �سمع وب�سر 

االأجهزة االأمنية. تكفي هذه 
االأمثلة لكي ن�ساأل: اإذا كانت 

ال�سحافة حقًا جهاز مراقبة كما 
اأراد لها الد�ستور، فكيف متنع 

من الدخول اإىل قبة الربملان 
الذي هو ممثل ال�سعب الذي تعّد 

ال�سحافة جزءًا من �سلطته؟!، 
كيف باإمكان االإعالمي العراقي 
اأن يقّدم املعلومة وهو ال يرى 

الوزير حتى يف االأحالم؟!
لو �ساألنا اليوم اأي مواطن 

عراقي عن راأيه وهو ي�سمع اأن 
ال�سحافة ا�ستطاعت اأن تزيح 

م�سوؤول عراقي من من�سبه، 
واأنها متكنت من و�سع ح�سن 

ال�سهر�ستاين واأيهم ال�سامرائي 
واحلاج فالح ال�سوداين 

خلف الق�سبان ، وان الدولة 
ا�ستطاعت ان تعيد مئات 

املليارات دخلت جيوب حيتان 
ال�سيا�سة ، فقد ميوت قهرًا اأو 

�سحكًا، الأن هذه ال�سحافة 
�سدعت روؤو�س القراء باأحاديث 
�سا�ستنا عن النزاهة واال�سالح  

، دون اأن يقول لهم اأحد ملاذا 
تكذبون ؟ 

ما ذنب ال�سحافة اإن خرجت 
مان�سيتات �سحف اليوم تقول 

اإن قادة الكتل ال�سيا�سية  قررت  
ان ال مكان للمحا�س�سة يف 

احلكومة املقبلة .. �سيبت�سم 
املواطن ويقول يف �سره  "حجي 

جرايد". 

جرايد"  "حجي 

�ساغان وابنها 

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)االأربع���اء( اأن درجات احلرارة تنخف�س قليال عن معدالتها ليوم اأم�س، واأن 
اجلو �س���يكون م�سم�س���ًا يف عدد من مناطق البالد، فيما �ستظهر �سحب غيوم 

يف مناطق اخرى.
C°  24 -C°  41  / النجف      C°  23 -    C° 37   /اأربيل

C°  26 -C°  43  / الب�سرة      C°  24 -    C° 41  /بغداد

C°   24 -C°  41  / الرمادي     C°  24 -    C° 39   /امل��سل

16 June 2021

حول العالم

متابعة املدى 
االإلكرتوني���ة  "اإي���الف"  �س���حيفة  وّقع���ت 
امل�س���تقلة اتفاًق���ا م���ع "فاينن�س���ال تامي���ز" 
ك���ي تت���وىّل، مبوج���ب ترخي�س، اإ�س���دار 
 How الطبعة العربية م���ن جملة الرفاهية
To Spend It. مبوج���ب االتفاق، �س���وف 
ت�س���بح HTSI التي تن�س���رها "فاينن�س���ال 
تامي���ز" متاح���ًة الأول مرة باللغ���ة العربية، 
يف  ج���دد  ق���ّراء  متن���اول  يف  يجعله���ا  م���ا 
خمتل���ف اأنحاء ال�س���رق االأو�س���ط و�س���مال 
ع الطبعة العربية يف  اأفريقيا. �س���وف ُت���وزَّ
االإمارات العربية املتحدة واململكة العربية 
ال�س���عودية وقطر والبحرين والكويت اإىل 
���ا يف  جانب م�س���ر واملغرب، وتتوافر اأي�سً

 How  ن�س���خة اإلكرتونية. ت�س���در جمل���ة
To Spend It )HTSI(  املتخ�س�س���ة يف 
الرفاهي���ة وال���رتف واحلائزة عل���ى جوائز 
ع���ّدة، يف اإط���ار العدد االأ�س���بوعي اخلا�س 
 ،FT Weekend "من "فاينن�س���ال تامي���ز
وتت�س���من موا�س���يع منّوع���ة يف ميادي���ن 
وال�س���فر  والف���ن  والديك���ور  املو�س���ة 
ب���اإدارة  املجل���ة،  م  وُتق���دِّ والاليف�س���تايل. 
رئي�س���ة حتريره���ا ج���و اإلي�س���ون، للق���ّراء 
مق���االت ع���ن االجتاه���ات االأك���ر ح�س���رية 
ال�س���فر  ويف  املو�س���ة،  ع���امل  يف  وف���رادة 
والت�سميم الداخلي واملاأكوالت وغريها من 
املجاالت والتجارب املمّيزة. وُتعَرف املجلة 
االأ�س���بوعية باالإبهار الب�س���ري وت�سميمها 
االآ�س���ر. تتطلع "�س���ركة اإي���الف االإعالمية 
للن�سر" يف لندن اإىل اإطالق الطبعة العربية 
م���ن جمل���ة How To Spend It يف 
اأيلول/�س���بتمرب 2021. تت�س���من الن�سخة 

العربي���ة، اإىل جان���ب املوا�س���يع واملقاالت 
املرتَجمة من االإنكليزية، حمتوى ح�س���رًيا 
من اإعداد �س���بكة مرا�سلي اإيالف يف ال�سرق 
االأو�س���ط. وقد عّل���ق الرئي����س التنفي���ذي 
ل�سركة "فاينن�س���ال تاميز"، جون ريدينغ، 

بالق���ول: "بو�س���فنا عالمة جتاري���ة عاملية 
ذات انت�س���ار دويل، نحن متحّم�سون دائًما 
الت���ي تقّدمه���ا  لن�س���ر ال�س���حافة النوعي���ة 
فاينن�س���ال تاميز يف مناط���ق جديدة حول 
الع���امل. هذه ال�س���راكة مع اإي���الف تتيح لنا 

اإي�س���ال املجل���ة، وتع���د اإحدى من�س���وراتنا 
االأ�سا�س���ية، اإىل قطاع عري����س من جمهور 
القراء". واعتربت رئي�س���ة حترير املجلة 
ج���و اإلي�س���ون اأن اإط���الق الطبع���ة العربية 
"ين�سجم مع ال�سرتاتيجية االأ�سا�سية التي 
تعتمدها فاينن�س���ال تاميز وقوامها تو�سيع 
انت�س���ار عالمتها التجارية من خالل تعزيز 
قاع���دة الق���ّراء وتفاعله���م مع من�س���وراتها. 
يهّم املجلة اأن تن�سم البلدان الناطقة باللغة 
العربي���ة اإىل جمه���ور قّرائه���ا، وم���ن �س���اأن 
اجلم���ع ب���ن املحت���وى التحري���ري للمجلة 
وامل�سمون الذي ُتقّدمه اإيالف اأن ي�سع بن 
اأي���دي القّراء الذين يبحثون عن موا�س���يع 
الاليف�س���تايل،  ع���امل  فري���دة يف  ومق���االت 
اهتماماته���م  يلّب���ي  متمي���ًزا  اإ�س���داًرا 
"اإي���الف"  موؤ�س����س  وتطلعاتهم". ولف���ت 
ورئي����س حتريرها عثم���ان العم���ري اإىل اأن 
"اإيالف �سرتّكز، من خالل عملها على اإعداد 

حمتوى خا�س بالطبع���ة العربية من جملة 
والورقي���ة،  الرقمي���ة  بالن�س���خَتن   HTSI
على ن�س���ر اأخبار ومقاالت حتتفي باأف�س���ل 
م���ا تتمّي���ز به الثقاف���ة واملواهب واملو�س���ة 
�س���وف  العرب���ي.  العربي���ة والاليف�س���تايل 
جنم���ع ب���ن معرفتن���ا بال�س���ياق املحلي من 
جه���ة واملحت���وى التحري���ري النوع���ي من 
جهة ثانية لنقطع خطوة اإ�س���افية ان�سجاًما 
تقّدم���ه جمل���ة   ال���ذي  امل�س���مون  ق���وة  م���ع 
كالك�س���تون،  نيكوال����س  وق���ال   "HTSI
ومدي���ر  "اإي���الف"  يف  العملي���ات  رئي����س 
"ُيغرّي  للن�س���ر":  االإعالمية  اإيالف  "�س���ركة 
هذا امل�س���روع قواعد اللعبة على امل�ستوَين 
التحريري والتجاري، ال �س���يما اأن ال�س���رق 
االأو�س���ط ُي�س���ّجل حالًيا اأحد اأ�سرع معدالت 
النم���و يف اأع���داد اأ�س���حاب ال���روات ويف 
ا�س���تثمارنا  يعك����س  الرقم���ي.  احل�س���ور 
م���ن جمل���ة  العربي���ة  الطبع���ة  اإ�س���دار  يف 

اإي���الف  الت���زام    How To Spend IT
جت���اه ه���ذه املنطقة، حيث ت�س���هد اأ�س���واق 
الرفاهي���ة والاليف�س���تايل النا�س���ئة زخًم���ا 
حقيقًي���ا، وحي���ث ميكنن���ا اأن نع���ّزز القي���م 
 "HTSI واجلاذبي���ة التي جت�ّس���دها عالمة
�س���وف ت�س���در الطبع���ة العربي���ة من جملة 
HTSI يف لن���دن. و�س���وف تت���وىل مطابع 
يف   Les Imprimeries du Matin
  Maroc Soir املغ���رب، وتتبع جمموع���ة
ال�س���حافية، طباع���ة الن�س���خة الورقية من 
املجل���ة. اأم���ا خدم���ات الت�س���ويق االإعالين 
اخلا�س���ة بالطبع���ة العربية ف�س���وف يكون 
مقره���ا يف دب���ي، وتت���وىل متثيله���ا روزي 
ق�س���وع من �س���ركة I-REP. وم���ن املنتظر 
اأن تبادر بع�س العالمات التجارية العاملية 
واالإقليمي���ة الك���ربى اإىل حج���ز اإعالناته���ا 
يف الن�س���خَتن الرقمية والورقي���ة للطبعة 

العربية قبيل اإطالقها.

اإيالف تطلق How To Spend It Arabic بالتعاون مع فاينن�سال تاميز

من�سات  �سكنت  احل��زن  م��ن  حالة 
رحيل  بعد  االجتماعي،  التوا�سل 
"�سكارفي�س"،  ال�����س��ه��ري  االأ����س���د 
حول  املتابعون  ت��داول  اإذ  االأح��د، 
ال���ع���امل ����س���ورا وم��ق��اط��ع ف��ي��دي��و 
"�سكارفي�س"،  الندبة  ذي  لالأ�سد 
�سجن  اأث��ارت  وداع  بكلمات  مذيلة 

املتابعن.
وال�����رتج�����م�����ة احل����رف����ي����ة ال����س���م 
"�سكارفي�س" من االإجنليزية تعني 
�سكار  ومتيز  الندبة"،  ذو  "الوجه 

حافلة  حياة  بعد  �سهرته  وذاع��ت  اليمنى،  عينه  اأعلى  ندبة  بوجود 
اإخوته  جانب  اإىل  خاللها  �سيطر  منها  �سنوات   8 عاما،   14 ل�  دامت 
اإىل  و�سلت  الكينية،  مارا  ما�ساي  حممية  من  وا�سعة  م�ساحة  على 
احلياة  خدمة  وبح�سب  الغابة.  مبلك  ليلقب  مربع،  كيلومرت   400
الربية يف كينيا، فاإن "�سكارفي�س" لفظ اأنفا�سه االأخرية، يف ال�ساعة 
الواحدة من ظهر اجلمعة، لريحل بهدوء بعد اأن وقع املوت الأ�سباب 
انت�سار خرب رحيل �سكار، غرد  طبيعية ويف مكان معي�سته. وعقب 
العديد من م�ستخدمي موقع تويرت حول العامل، ح�سابا يحمل ا�سم 
�سيموين فنرت من جنوب اإفريقيا، يقول "ارقد يف �سالم يا اأو�سكار، 

نراك على اجلانب االآخر من النجوم".
ن�سر فريق االإح�ساءات قائمة باأبرز امل�ساهري املوؤثرين يف العامل، 
ا�ستنادًا اإىل عدد املتابعن لهم يف خمتلف ال�سبكات االجتماعية.

رون��ال��دو،  كري�ستيانو  م��ن  ك��ل  ال��ت��وايل  على  القائمة  وت�سدر 
جا�سنت بيرب، اأريانا غراندي، �سيلينا غوميز، وتايلور �سويفت. 

كري�ستيانو  القدم  ك��رة  جنم  ب��ات   ،2021 ني�سان  من  واعتبارًا 
ال��ت��وا���س��ل  ع��ل��ى و���س��ائ��ل  م��ت��اب��ع��ة  االأك����ر  ال�سخ�س  رون���ال���دو 

االجتماعي باأكر من 500 مليون متاِبع.
الفنانون  ميثل  واملتنوعة،  الكبرية  املعجبن  قواعد  وبف�سل 

ن�سف قائمة امل�ساهري اخلم�سن االأكر متابعة.
"اإن�ستغرام"،  قوة  اإىل  القائمة  ا�ستعر�س  الذي  التقرير  وي�سري 
التي تعترب اأكرب من�سة ل�67 يف املائة من قائمة اأف�سل 50 موؤثرًا.
عائلة  مثل  ت�سنيفهم،  ي�سعب  بات  م�ساهري  القائمة  وت�سمنت 
"تويرت"  اأرق��ام  من  كانت  الفريق  م�سادر  ان  كما  كاردا�سيان، 
و"تيك  و"تويرت"  و"يوتيوب"  و"في�سبوك"  و"اإن�ستغرام" 

توك".

خرباء نف�سي�ن: لقاحات ك�رونا تثري م�ساعر الغرية 

جينيفر  العاملية  للنجمة  ال�سباح"،  "عر�س  م�سل�سل  على  القائمون  ك�سف 
يف  له  واملقرر  امل�سل�سل  من  الثاين  املو�سم  عر�س  توقيت  عن  اأني�ستون، 
الثاين  املو�سم  فاإن  فاريتي،  �سحيفة  ن�سرته  لتقرير  ووفًقا  املقبل.   ايلول 
من امل�سل�سل، �سيعود بالتحديد يوم 17 ايلول املقبل، بعد تغيري ب�سيط يف 

مذيعة االأخبار ال�سباحية الرئي�سة. وكانت اأني�ستون عادت موؤخرا لت�سوير 
لها  �سورة  موؤخرا  ن�سرت  حيث  ال�سباح"،  "عر�س  م�سل�سل  كوالي�س 

ميل  ديلي  موقع  ن�سره  ملا  وفقا  نف�سها،  حلماية  ما�سك  فيها  ارت��دت 
اأف�سل فرتاتها،  اأني�ستون تعي�س حاليا  اأن  اأكد  موؤخرًا، والذي 

ب�سورة  العمل  على  الرتكيز  يف  كبرية  رغبة  متتلك  حيث 
اأني�ستون  حريت  بعدما  ال�سورة  تلك  وتاأتي  كبرية.  

�سورة  يف  ظهرت  بعدما  وذل��ك  م��وؤخ��را،  متابعيها 
موقع  على  الر�سمي  ح�سابها  عرب  ن�سرتها 

دون  كلبها،  ب�سحبة  اإن�ستغرام 
اإال  بالكامل،  وجهها  ظهور 

اأن املحري يف ال�سورة كان 
االأر����س  على  نائما  رج��ال 
اأني�ستون،  جينيفر  خلف 
والتي جاءت يف كوالي�س 
م�سل�سل " عر�س ال�سباح"  

ف���ق���ًا مل���وق���ع ال���دي���ل���ي م��ي��ل، 
والذي تقوم ببطولته.

داراملدى ت�ساهم مبعر�ض للكتاب يف الفل�جة ملناه�سة ثقافة العنف 

م�اقع الت�ا�سل 
ت�دع  "ملك الغابة"  ه�ؤلء امل�ساهري هم الأكثـر 

متابعة يف العامل

جينيفر اني�ست�ن تعي�ض 
اأف�سل فرتات حياتها 

كورونا  فايرو�س  ان  نف�سيون  اطباء  يوؤكد 
االإن�سانية:  امل�ساعر  اأ�سواأ  من  بع�سا  اخ��رج 
امللل والغ�سب والك�سل. ولكن في�س ال�سور 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  املن�سورة 
اللقاح،  يتلقون  اأ�سخا�س  فيها  يظهر  والتي 
وهو  اأال  ال�سدارة،  اإىل  جديد  ب�سعور  دفعت 
مديرة  ه��وي��زر،  اإي��زاب��ي��ال  وتو�سح  ال��غ��رية. 
ق�سم علم النف�س والعالج النف�سي مب�ست�سفى 
�ساريته يف برلن، اأن ح�سد االآخر على تلقي 

اللقاح لي�س �سعور ح�سد تقليدي، اإمنا يتعلق 
اأكر يف ال�سعور بانتكا�سة.

وت�سيف: "وراء ذلك ال�سعور خوف من عدم 
اأو االإ�سابة بكوفيد-19. يزداد هذا  التطعيم 
املقننة  ال��ل��ق��اح  اخل���وف يف ���س��وء ج��رع��ات 

والطفرات اجلديدة للفايرو�س".
وهو  بيوخ،  اإي��ك��ارد  النف�سي  املحلل  ويقول 
�ساحب كتاب عن الغرية، عرب حمطة اإذاعية: 
"اأحتاج ل�سيء ما ب�سدة وال ميكنني احل�سول 

عليه، ولكنني اأراه لدى غريي بالفعل، فين�ساأ 
ه���ذا ال�����س��ع��ور م��ن احل�����س��د وه���و م��زي��ج من 

اخلوف والغ�سب واحلزن".
�سديدة  ع��اط��ف��ة  اإىل  ال��و���س��ع  وي��ت��ح��ول 

يف  نق�س  هناك  يكون  عندما  �سريعا 
���س��يء م��ا ح��ي��وي، م��ث��ل ال��ل��ق��اح��ات، 

مبن  املتعلقة  ال��ق��واع��د  اأن  وي��ب��دو 
يتلقى اللقاح اأوال، لي�ست منطقية 

يف بع�س احلاالت.

 حامد فا�سل   
االحت���اد  نع���اه  والكات���ب  الروائ���ي 
الع���ام لالأدب���اء والكّت���اب يف العراق. 
ال�س���ارد واملرتج���م والكات���ب، ال���ذي 
ف���ارق احلياة يوم ام����س الثالثاء يف 
مدين���ة ال�س���ماوة بعد معان���اة مريرة 
م���ن  يع���د  والراح���ل  املر����س..  م���ع 
اب���رز الكتاب الذي���ن ا�س���تلهموا بيئة 
ال�س���حراء يف كتاباته���م، �س���درت له 
العدي���د م���ن املوؤلفات منه���ا: بلدة يف 
علب���ة،  حكاي���ات بيدب���ا، و م���ا ترويه 
ال�س���م�س.. م���ا يروي���ه القم���ر وكتاب  
ثقاف���ة االأمكن���ة/ مرائ���ي ال�س���حراء 

امل�سفوحة.

 عبد ال�احد حداد 
املط���رب الريف���ي اقام حف���ال يف نادي 
العلوية ق���دم فيه عددا م���ن االغنيات 
م���ن ال���رتاث ال�س���عبي، وق���د قدم���ت 
اجلل�س���ة الفنانة الت�س���كيلية ب�س���رى 
�سمي�سم  قالت "�سوت عراقي خال�س 

م�س���فى بوجع �س���ادق وبتمكن كبري 
وال�س���ويحلي  العتاب���ة  ي���وؤدي  كم���ا 
والناي���ل"، ويذك���ر ان املط���رب حداد 
تاأث���ر بالفنان���ن الراحلن ح�س���ريي 
اأب���و عزي���ز وداخ���ل ح�س���ن وريا�س 

اأحمد و يا�س خ�سر. 

 �سعد احل�سني 
املرتجم ت�سيفه دار املوؤمون للرتجمة 
والن�س���ر يف جل�س���ة حوارية بعنوان 
�سمن  حوارية  جل�سة  يف  "احل�سني 
فعاليات معر�س بغداد الن�س االأدبي 
وا�س���كاليات"  حتدي���ات   .. املرتج���م 

وذلك اليوم االأربعاء. 
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