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بعد الهجوم �إغالق منافذ في "�أبو غريب" خارج �سيطرة الحكومة ت�ؤدي �إلى المطار

مطار بغداد ق�صف من منطقة خا�ضعة ل�سيطرة

"ف�صيل م�سلح" وال�صواريخ دخلت بـ"باجات ر�سمية"
 بغداد /تميم الح�سن
تبحث القوات االمنية منذ يومني عن �سائقي
العجلت�ي�ن اللت�ي�ن كانتا حتم�ل�ان ال�صواريخ
الت ��ي ق�صف ��ت مط ��ار بغ ��داد ي ��وم اجلمع ��ة
املا�ضي ��ة ،وت�سبب ��ت با�ض ��رار يف اك�ث�ر م ��ن
طائرة.
وت�ش�ي�ر ا�صاب ��ع االته ��ام اىل ت ��ورط اح ��د

الف�صائ ��ل الت ��ي ت�سيطر عل ��ى منطقة حماذية
للمط ��ار تابع ��ة لق�ض ��اء "ابو غري ��ب" ،غربي
العا�صم ��ة ،من ��ذ اك�ث�ر م ��ن  7اع ��وام ،والتي
انطلقت منها "الكاتيو�شا".
ويرج ��ح ان ال�صواريخ الت ��ي ا�ستخدمت يف
احل ��ادث ،دخل ��ت بـ"�شكل ر�سم ��ي" اىل "ابو
غريب" م�ستخدمة "باجات" احل�شد ال�شعبي.
و�شه ��د الهج ��وم ادان ��ات اقليمي ��ة ودولي ��ة

وا�سع ��ة ،فيما وعد رئي�س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظم ��ي بـ"رد حا�سم" ،قب ��ل ان تعلق احدى
ال�شركات العربية الطريان اىل بغداد.
وي�ؤكد م�صدر امني يف بغداد ،انه مت التعرف
على اجلهة التي "نف ��ذت الهجوم" على مطار
بغ ��داد بعد ان قامت الق ��وات االمنية بـ"حملة
مداهمات" يف "ابو غريب".
امل�صدر ،وال ��ذي حتدث لـ(امل ��دى) ،ك�شف عن

ان "القوات االمنية بعد الهجوم بعدة �ساعات
ع�ث�رت على عجلت�ي�ن كانتا حتم�ل�ان من�صات
ال�صواريخ".
وبني امل�ص ��در ،الذي طلب ع ��دم ن�شر هويته،
ان "ال�سي ��ارة االوىل ه ��ي كيا حم ��ل والثانية
�سيارة �صالون ،فيم ��ا ا�صحابهما خرجوا من
"ابو غريب" بعد احلادث".
 التفا�صيل �ص3

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

توقعات بان�ضمام قوى جديدة مع تحالف الأغلبية قريب ًا

زيارة ال�صدر �إلى بغداد ك ّر�ست �إبعاد
الإطار التن�سيقي عن الحكومة
 بغداد /فرا�س عدنان
من املتوقع �أن يك ّلف رئي�س اجلمهورية بعد انتخابه
يف جمل�س النواب مبا�شرة ،الكتلة ال�صدرية لتقدمي
مر�شحها ملن�صب رئي�س الوزراء.
ه ��ذه املعطيات �أظهرتها زيارة زعيم التيار ال�صدري
مقت ��دى ال�صدر �إىل بغ ��داد نهاية اال�سب ��وع املا�ضي
وعدم تو�صل ��ه �إىل اتفاق مع االطار التن�سيقي الذي
ي�صر على دخول جميع قواه يف احلكومة.
وق ��د تن�ضم كت ��ل �أخ ��رى �إىل التحالف ال ��ذي يقوده
ال�ص ��در يف ت�شكي ��ل حكوم ��ة الأغلبي ��ة� ،إ�ضاف ��ة
�إىل كتلت ��ي تق ��دم وع ��زم واحل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ستاين.
�أما ع ��ن املوقف يف االط ��ار التن�سيق ��ي ،ف�أنه ا�صبح
وا�ضح ًا �أما بالذهاب �إىل املعار�ضة �أو املقاطعة ،لكن
نائب ًا م ��ن كتلة �صادقون املمث ��ل ال�سيا�سي لع�صائب

�أهل احلق ما زال يتح ��دث عن ا�ستمرار احلوارات،
ويف حال ف�شلها ف�أن خيار املعار�ضة هو الأقرب.
ويقول املحلل ال�سيا�سي زياد العرار ،يف حديث �إىل
(امل ��دى)� ،إن "زي ��ارة زعيم التيار ال�ص ��دري مقتدى
ال�ص ��در �إىل بغ ��داد نهاي ��ة الأ�سب ��وع املا�ض ��ي كان
الغر� ��ض منها و�ض ��ع اللم�سات املبا�ش ��رة بني تياره
والإطار التن�سيقي فيما يتعلق بت�شكيل احلكومة".
وتاب ��ع العرار� ،أن "املعطي ��ات �أظهرت �أن الزيارة مل
ت�أت بنتائج مثمرة لكل من الإطار التن�سيقي من جهة
والتي ��ار ال�صدري من جهة �أخرى ،واقت�صر الرتكيز
االعالمي على بع�ض اجلوالت الدينية لل�صدر".
و�أ�شار� ،إىل �أن "املعلومات التي ر�شحت عن الزيارة
�أن لق ��اءات ق ��د ح�صلت مع بع�ض الق ��وى ال�سيا�سية
�س ��واء من االطراف اخلا�سرة يف االنتخابات �أو من
املكونات الأخرى ،ال�سنية والكردية".
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د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة يكتب:

�أين �أطفال العراق من اليوم العالمي للتعليم؟
لطفية الدليمي تكتب:

تواري��خ مخت�ص��رة لمو�ض��وعات كبي��رة
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موقع �إخباري :عودة العنف والترهيب لحياة
العراق ال�سيا�سية يهدد ال�سلم المجتمعي
 ترجمة  /حامد احمد

بدء امتحانات ن�صف ال�سنة للمدار�س كافة ..عد�سة  :حممود ر�ؤوف

ارتفاع �أ�سعار النفط ..هل يعزز اال�ستثمار ويُحيي الم�شاريع المتلكئة؟
 بغداد /ح�سين حاتم
اعترب م�ست�ش ��ار حكومي ارتفاع �أ�سعار النفط "فر�صة"
لتنفي ��ذ امل�شاري ��ع املتلكئ ��ة وتعزي ��ز اال�ستثم ��ار ،فيم ��ا
دع ��ا خمت�ص ��ون بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي اىل اال�ستف ��ادة
م ��ن الإي ��رادات املتحققة من زي ��ادة الأ�سع ��ار مب�شاريع
اقت�صادية وتقليل االعتماد على م�صدر واحد .وتخطت
�أ�سع ��ار النف ��ط� ،أم� ��س الأول ،وذل ��ك للم ��رة الأوىل منذ
 2014حاجز الـ 91دوالر ًا للربميل .ويقول امل�ست�شار
امل ��ايل لرئي�س الوزراء مظهر حمم ��د �صالح ،يف حديث
لـ(امل ��دى)� ،إن "ارتف ��اع �أ�سع ��ار النف ��ط ،فر�ص ��ة لتنفيذ
امل�شاري ��ع املتلكئ ��ة وا�ستثم ��ارات الدول ��ة" ،مبين ��ا ان

"هن ��اك �أك�ث�ر م ��ن � 6آالف م�شروع متع�ث�ر" .و�أ�ضاف
�صال ��ح� ،أن "االرتف ��اع يع ��زز اال�ستثم ��ار ويعطي ر�ؤية
اىل امل�ستقب ��ل" ،الفت ��ا اىل ان "احلكوم ��ة ب�ص ��دد خل ��ق
�شراكة متويلي ��ة مع القطاع اخلا�ص".وا�شار امل�ست�شار
احلكومي اىل �أن "ارتف ��اع �أ�سعار النفط يتطلب انفتاح
املوازن ��ة عل ��ى امل�شروع ��ات امل�شغل ��ة للعمال ��ة وامل ��د ّرة
للدخل� ،سواء م ��ن جانب املوازن ��ة اال�ستثمارية للدولة
�أو دعم ن�شاطات القطاع اخلا�ص اال�ستثمارية واملنتجة
بقرو�ض مي�سرة م ��ن عوائد املوازنة" ،مقرتحا "�إطالق
ج ��والت الرتاخي� ��ص الزراعية ،لتكون م ��وردا �آخر اىل
جانب النفط".
 التفا�صيل �ص2

ج ��اء يف تقري ��ر ملوق ��ع ذي نا�شن ��ال الإخب ��اري ان احداث
عنف واغتي ��االت �سيا�سية بت�صاع ��د يف العراق وذلك بعد
انتخاب ��ات برملانية جرت يف البل ��د �شهر ت�شرين الأول من
العام املا�ضي ،لك ��ن م�س�ؤولني يقولون ان خطورة حدوث
حرب �أهلية تبقى بعيدة عن التوقعات حاليا.
رئي�س الربملان العراقي ،حممد احللبو�سي ،الذي حتالفت
كتلت ��ه م ��ع التي ��ار ال�ص ��دري ،تعر� ��ض منزل ��ه يف الكرم ��ة
الأربع ��اء املا�ضي لهجوم بثالثة �صواري ��خ كاتيو�شا .هذا
الهجوم جاء عقب �سل�سلة من هجمات برمانات يدوية �ضد
�أع�ض ��اء برمل ��ان خالل ه ��ذا العام فقط ،ف�ض�ل�ا عن حماولة

اغتيال جرت يف �شه ��ر ت�شرين الثاين �ضد رئي�س الوزراء
م�صطفى الكاظمي التي ت�سببت بجرح �ستة �أ�شخا�ص.
حتالف احللبو�س ��ي مع ال�صدر �سيمكن الأخري من حتقيق
الكتل ��ة الأكرب يف الربمل ��ان القادرة عل ��ى ت�شكيل احلكومة
واختيار رئي�س الوزراء القادم.
ق�سم م ��ن الأح ��زاب ال�سيا�سية املناف�سة الأخ ��رى كانت قد
رف�ض ��ت نتائ ��ج االنتخابات الت ��ي �صادقت عليه ��ا املحكمة
العلي ��ا يف ت�شري ��ن الث ��اين ،وبع ��د ف�ش ��ل حماوالته ��م يف
تق ��دمي الطعون بح�صول تزوي ��ر وتالعب و�سط غياب �أي
دليل يدعم تلك االدعاءات ،فانهم يهددون مبقاطعة العملية
ال�سيا�سية برمتها.
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�سهى النجار 70 :م�شروع ًا عادت للدولة ونعمل على تغيير قانون اال�ستثمار
 بغداد  /المدى
�أك ��دت رئي�س ��ة هيئ ��ة اال�ستثم ��ار الوطني ��ة
�سه ��ى النج ��ار� ،أم� ��س ال�سب ��ت ،العم ��ل عل ��ى
تغي�ي�ر قان ��ون اال�ستثم ��ار للخال� ��ص م ��ن
الف�س ��اد والبريوقراطي ��ة مب ��ا ي ��وازي البيئة
اال�ستثماري ��ة يف الب�ل�اد ،وفيما �أ�ش ��ارت �إىل
�إرج ��اع  70م�شروع� � ًا للدول ��ة� ،أوج ��زت �أبرز
عام وربع العام.
الأهداف املتحققة طوال ٍ
وقال ��ت النج ��ار يف ت�صري ��ح لوكال ��ة الأنباء
العراقي ��ة ،وتابعت ��ه (امل ��دى) �إن ��ه "ال يخف ��ى

عل ��ى اجلمي ��ع ب� ��أن العملي ��ة اال�ستثمارية مل
تكن ناجح ��ة يف العراق حيث كانت امل�شاريع
اال�ستثماري ��ة حم ��دودة ولي�س ��ت بالكمي ��ة
الت ��ي نطمح به ��ا" ،مبين ��ة �أن "اخللل يف هذا
الأم ��ر يتعلق بقان ��ون اال�ستثم ��ار والف�ساد".
و�أ�ضاف ��ت" :منذ ا�ستالمنا املن�صب وبفرتة ال
تتج ��اوز العام وربع العام من ال�صعب تغيري
الو�ضع اال�ستثماري يف هذه الفرتة الق�صرية
لكن و�ضعنا �أ�سا�س ًا قوي ًا وعملنا على حماربة
الف�س ��اد" ،الفت ��ة �إىل �أن "حمارب ��ة الف�س ��اد
مت ��ت من خ�ل�ال حتقيق �أه ��داف مهم ��ة �أولها

�إيق ��اف منح الأرا�ضي و�سح ��ب الإجازات من
امل�شاري ��ع املتلكئة وه ��ذا الأم ��ر مل يكن �سه ًال
ب�سب ��ب الإج ��راءات القانوني ��ة � اّإل �أن الهيئ ��ة
متكنت من �إرجاع  70م�شروع ًا للدولة".
وتابعت �أن "الهيئة متكنت كذلك من تخفي�ض
الإعفاءات اجلمركي ��ة بن�سبة  %80يف العام
 2021وكذلك بالن�سبة لل�سمات فقد قامت عام
 2020ب�إ�صدار � 12ألف �سمة ،ويف عام 2021
�أ�ص ��درت نحو  %10من ال�سم ��ات فقط كي ال
ت�ؤثر على عمل ال�شب ��اب العراقي" ،مو�ضحة
�أن "الهيئة قد تتهم ببطء الإجراءات لكن هذا

الأم ��ر در� ��س ،ومت الت�أكد ب�أن �أغل ��ب ال�سمات
تذه ��ب للتج ��ار وال�سما�س ��رة لذل ��ك حاربن ��ا
الف�ساد وخططنا للم�شاريع ب�شكل ممتاز".
و�أ�ش ��ارت اىل �أن "خط ��ط الهيئ ��ة ت�ص ��ب يف
�صال ��ح االقت�ص ��اد العراق ��ي وع ��دم االعتم ��اد
عل ��ى النفط فق ��ط و�ستك ��ون املرحل ��ة املقبلة
مرحلة جني للثمار" ،م�ؤكدة �أن "هنالك عم ًال
على تغيري قان ��ون اال�ستثمار للمرحلة املقبلة
ي ��وازي البيئة اال�ستثماري ��ة يف العراق كون
القانون احلايل يحتوي على خلل يف الهيكل
بالإ�ضافة اىل الف�ساد والبريوقراطية".

م��ع��ان��اة ذوي ال��ب�����ش��رة ال�������س���وداء ف���ي ال����ع����راق« ..ع��ن�����ص��ري��ة وت��م��ي��ي��ز»!
 متابعة  /المدى
يواج ��ه �أ�صح ��اب الب�ش ��رة ال�س ��وداء يف الع ��راق
متييزا ب�سب ��ب لونهم .ويتوزعون يف عموم مناطق
العراق ،خ�صو�صا يف املدن اجلنوبية ،وبالذات يف
الب�ص ��رة .ويب ��دو �أن �صعوبة احل�ص ��ول على فر�ص
عم ��ل ،هي �أبرز ما يواجهون ��ه� ،سواء كان العمل يف
القطاع العام �أو اخلا�ص .هذا ما واجهته على �سبيل
املث ��ال ال�شاب ��ة زه ��راء حمي ��د ( 25عاما) م ��ن مدينة
الب�ص ��رة ،فه ��ي تكافح من ��ذ �سن ��وات للح�صول على
وظيف ��ة ت�ساعدها على حتم ��ل الأو�ضاع االقت�صادية
ال�صعبة وت�أمني حياتها وحياة �أ�سرتها.
«ن�شعر وك�أننا �أقل �أهمية»

تقول زهراء حمي ��د« :حقا فر�ص العمل غري متكافئة
للجمي ��ع ،نح ��ن �آخر م ��ن يُفك ��ر بتوظيفن ��ا وال�سبب
وا�ضح ،هو لون ب�شرتنا الأ�سمر .ي�ؤدي هذا التمييز
اىل �شع ��وري �أنن ��ا مواطن ��ون م ��ن الدرج ��ة الثانية
ول�سن ��ا عراقي�ي�ن ،و�أننا �أق ��ل �أهمية من بقي ��ة �أفراد

املجتمع .ا�شعر بذلك من خالل جتويل بني ال�شركات
واملح ��ال التجاري ��ة بحثا ع ��ن فر�صة العم ��ل� ،أقل ما
�أفعل ��ه ه ��و االن�سحاب وت ��رك التقدمي عل ��ى العمل».
رغ ��م معاناة زهراء امل�ستم ��رة خالل بحثها عن عمل،
مل تته ��اون �أم ��ام طموحها ،فه ��ي م�ستم ��رة بالبحث
ع ��ن بيئ ��ة عمل مالئم ��ة تخلو م ��ن مظاه ��ر التمييز،
وان ينظر �إىل مهاراته ��ا و»لي�س على �أ�سا�س ال�شكل
واملظه ��ر اخلارج ��ي» .رغ ��م ال�صعوب ��ات مل تي�أ� ��س
زهراء وبقي ��ت تبحث عن فر�ص ��ة لتحقيق طموحها
يف احل�ص ��ول على وظيفة ،فه ��ي ت�أمل �أن جتد مكان
عم ��ل يقدرها على �أ�سا�س اخل�ب�رة واملهارات« :نحن
عراقي ��ون ،نحم ��ل اجلن�سي ��ة العراقية ،فلم ��اذا هذا
التمييز �ضدنا؟ ال �أعرف» ،تقول زهراء.
«ق�صة نجاح» ا�ستثنائية
الإعالمي ��ة رندا عبد العزيز ( 27عاما) حققت جناحا

يف جم ��ال عمله ��ا كمذيعة �أخب ��ار يف قن ��اة العراقية
الر�سمي ��ة ،فه ��ي �أول مذيع ��ة يف الع ��راق م ��ن ه ��ذه
ال�شريحة من املجتمع ،بع ��د �أن دخلت جمال الإعالم

عن طريق «ال�صدفة» ،على حد قولها.
ناجحة بعثت فيها الأمل من جديد.وبعد عام ،2003
مل جت ��د رن ��دا �أن ل ��ون ب�شرتها ق ��د وقف عائق ��ا �أمام �أ�صبح متاح� � ًا جلميع املواطن�ي�ن ،ت�أ�سي�س منظمات
ح�صوله ��ا على عم ��ل يف جمال الإع�ل�ام ،وهو جمال �أو جمعي ��ات �إن�ساني ��ة تتبن ��ى ق�ضاي ��ا جمتمعي ��ة
ي�صع ��ب على ن�س ��اء �أُخري ��ات خو�ضه .تق ��ول رندا :خمتلف ��ة .يف الب�ص ��رة ،يعمل «جتمع �أبن ��اء الب�شرة
«�أمتن ��ى �أن ي�صبح الدخول �إىل جمال الإعالم ،عامال ال�سم ��راء» م ��ن �أج ��ل احل�ص ��ول عل ��ى حق ��وق �أبناء
م�شجع ��ا لن�ساء �آخريات من ذوات الب�شرة ال�سمراء ،الب�شرة ال�سوداء التي حرموا منها على مدى عقود.
يدفعه ��ن لدخ ��ول جم ��االت عم ��ل �أخرى� ،س ��واء يف م�ؤ�س�س ��و و�أع�ض ��اء التجم ��ع جميعهم م ��ن �أ�صحاب
الإع�ل�ام �أو غ�ي�ره ،و�أن ال ي�ش ��كل ل ��ون ب�شرتهن �أي الب�شرة ال�سوداء التي وجدت فكرة ت�أ�سي�س التجمع
ّ
أهدافهن» .و�أ�ضافت رندا بالقول�« :إن بابا للمطالبة باحلقوق.
مانع لتحقيق �
التميي ��ز الذي يواجه ��ه �أ�صحاب الب�ش ��رة ال�سمراء،
«احتقار عن�صري ولي�س تمييزا»
ي�صادفه ��م م ��ع فئة من املجتم ��ع ولي�س كل ��ه ،كما �أن
التمييز �صف ��ة موجودة يف كل الديانات والقوميات يق ��ول ماج ��د اخلال ��دي ( 32عام ��ا) وه ��و م�س� ��ؤول
والطوائ ��ف ،وال يقت�ص ��ر عل ��ى جماع ��ة معين ��ة م ��ن الإع�ل�ام يف «جتمع �أبن ��اء الب�شرة ال�سم ��راء»�« :أتت
فك ��رة ت�أ�سي� ��س ه ��ذا التجم ��ع م ��ن احلاج ��ة املا�س ��ة
املجتمع».
ظه ��ور رن ��دا يف ن�ش ��رات الأخب ��ار بعث الأم ��ل مرة لإن�شاء جتمع يعم ��ل ل�صالح �أفراد الب�شرة ال�سمراء،
�أخ ��رى يف ن�س ��اء الب�شرة ال�س ��وداء باحل�صول على املحروم ��ة م ��ن �أب�س ��ط حقوقها وهي فر� ��ص العمل،
وظائ ��ف كان ��ت حك ��را عل ��ى غريه ��م ،وت ��كاد تخل ��و �إ�ضافة �إىل خلو م�ؤ�س�سات الدولة من منا�صب لأبناء
�أي م�ؤ�س�س ��ة �إعالمي ��ة يف الع ��راق منه ��م� ،سواء من الب�ش ��رة ال�سم ��راء� ،سواء على امل�ست ��وى احلكومي
الذك ��ور �أو الإن ��اث .وه ��ذا م ��ا تعتربه رن ��دا خطوة كمن�ص ��ب وزي ��ر �أو ع�ض ��و برمل ��ان �أو مدير ع ��ام� ،أو

حت ��ى ع�ضو يف جل ��ان حكومية».ويق ��ول اخلالدي:
«هذا التميي ��ز الذي نعانيه ،ي�ص ��در من كل اجلهات،
بدءا من الدولة و�صوال �إىل �أب�سط مواطن ،ا�ستطيع
ت�سميت ��ه احتق ��ارا عن�صريا ولي�س متيي ��زا» بح�سب
و�صف ��ه .وي�ضي ��ف بالق ��ول« :تتعم ��د فئة م ��ن �أفراد
املجتمع �إطالق لفظة (العَبد) ،ويتكرر م�شهد التمييز
عل ��ى م�ستوى الف ��ن ،ففي امل�سل�س�ل�ات وعلى خ�شبة
امل�سرح العراقي ،دائما ما يُ�ساء �إىل الأ�سمر على �أنه
فقري وبال حقوق».
وي�ش�ي�ر اخلال ��دي اىل �أن «التعيين ��ات والوظائ ��ف
حم�ص ��ورة ب�ي�ن �أ�شخا� ��ص متنفذي ��ن يف الدول ��ة،
يتقا�سمونه ��ا فيم ��ا بينه ��م .كما نحن نرف� ��ض رف�ضا
قاطعا امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية ،ال يف ال�سابق
وال الوق ��ت احلايل ،فال داعي لالنتماء �إىل حزب من
�أجل احل�صول على عمل».
�سعد �سلوم ،خبري يف �ش�ؤون التنوع وم�ؤ�س�س معهد
درا�سات التنوع يف بغداد يقول�« :إن الأفرو-عراقي
هم مكون عراقي ال يختلف عن �أي مكون �آخر ،عانى
التمييز الإجتماعي على �أ�سا�س اللون ،ولي�س هناك

�أي اهتم ��ام بثقافتهم وهويته ��م ذات اخل�صو�صية».
وي�ضي ��ف �سل ��وم« :ال ي�ض ��م الد�ست ��ور العراق ��ي �أي
قان ��ون �أو ت�شريع ي�ضمن حقوق املكونات العراقية،
وما لدينا هي م ��واد د�ستورية تذكر الأقليات �أو كما
ت�سم ��ى يف الد�ستور املكون ��ات الدينية املعرتف بها
ر�سميا ،وه ��م :امل�سلمون ،امل�سيحيون ،الأيزيديون،
وال�صابئ ��ة املندائي ��ون ،كم ��ا �أن الأف ��رو  -عراقيني
ه ��م فئ ��ة غري مع�ت�رف بها م ��ن الناحي ��ة الد�ستورية
والت�شريع ��ات .ولهذا ،هناك �ضرورة لت�شريع قانون
ل�ضم ��ان حقوقه ��م �أ�س ��وة ببقي ��ة الأقلي ��ات املذكورة
يف الد�ستور».وبح�س ��ب الدرا�س ��ات املتع ��ددة التي
�أقامها �سلوم عن املكون ��ات العراقية ،وجد �أن �أعداد
ا�صح ��اب الب�شرة ال�س ��وداء ال يتجاوز ال� �ـ� 400ألف
�شخ�ص .ويقول�« :أن التقارير الدولية التي تذكر �أن
اعداده ��م باملاليني هذا غري �صحيح وهو ي�ستند �إىل
معلوم ��ات خاطئة من �أج ��ل ت�ضخيم �أعدادهم ب�سبب
الثقافة ال�سائ ��دة يف املجتمع ،وهي ثقافة الكم ،كلما
كان الع ��دد �أكرب ،كلم ��ا حت�سب لك اجله ��ات الأخرى
ح�سابًا»  .عن موقع ()DW
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توقعات بان�ضمام قوى جديدة مع تحالف الأغلبية قريب ًا

زيارة ال�ص��در �إلى بغداد ك ّر�س��ت �إبعاد الإطار التن�س��يقي عن الحكومة

 بغداد /فرا�س عدنان

من المتوقع �أن يك ّلف رئي�س
الجمهورية بعد انتخابه في
مجل�س النواب مبا�شرة ،الكتلة
ال�صدرية لتقديم مر�شحها
لمن�صب رئي�س الوزراء.
هذه المعطيات �أظهرتها زيارة
زعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�صدر �إلى بغداد نهاية اال�سبوع
الما�ضي وعدم تو�صله �إلى اتفاق
مع االطار التن�سيقي الذي ي�صر
على دخول جميع قواه في
الحكومة.
وقد تن�ضم كتل �أخرى �إلى التحالف الذي يقوده
ال�ص ��در ف ��ي ت�شكيل حكوم ��ة الأغلبي ��ة� ،إ�ضافة
�إل ��ى كتلتي تق ��دم وعزم والح ��زب الديمقراطي
الكرد�ستان ��ي� .أم ��ا ع ��ن الموق ��ف ف ��ي االط ��ار
التن�سيق ��ي ،فانه ا�صب ��ح وا�ضح ًا �أم ��ا بالذهاب
�إل ��ى المعار�ضة �أو المقاطعة ،لكن نائب ًا من كتلة
�صادقون الممثل ال�سيا�سي لع�صائب �أهل الحق
ما زال يتح ��دث عن ا�ستمرار الح ��وارات ،وفي
حال ف�شلها ف�أن خيار المعار�ضة هو الأقرب.
ويق ��ول المحل ��ل ال�سيا�س ��ي زي ��اد الع ��رار ،في
حدي ��ث �إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "زيارة زعي ��م التيار
ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در �إل ��ى بغ ��داد نهاي ��ة
الأ�سب ��وع الما�ض ��ي كان الغر� ��ض منه ��ا و�ض ��ع
اللم�س ��ات المبا�ش ��رة بي ��ن تي ��اره والإط ��ار
التن�سيقي فيما يتعلق بت�شكيل الحكومة".
وتاب ��ع الع ��رار� ،أن "المعطي ��ات �أظه ��رت �أن
الزي ��ارة لم ت� ��أت بنتائج مثمرة ل ��كل من الإطار

التن�سيق ��ي من جهة والتي ��ار ال�صدري من جهة
�أخرى ،واقت�ص ��ر التركيز االعالمي على بع�ض
الجوالت الدينية لل�صدر".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "المعلوم ��ات التي ر�شحت عن
الزي ��ارة �أن لقاءات قد ح�صلت مع بع�ض القوى
ال�سيا�سي ��ة �س ��واء م ��ن االط ��راف الخا�سرة في
االنتخابات �أو م ��ن المكونات الأخرى ،ال�سنية
والكردي ��ة" .وتحدث العرار ،ع ��ن "تباين كبير
ف ��ي المواقف بي ��ن طرف ��ي العملي ��ة ال�سيا�سية
داخ ��ل المك ��ون ال�شيع ��ي ،م ��ع �إ�ص ��رار التي ��ار
ال�صدري عل ��ى عدم م�شاركة �أطراف محددة في
الحكوم ��ة المقبلة ،وفي مقاب ��ل ذلك جاء موقف

الإطار التن�سيقي ب�أنه لن ي�شترك في حكومة �إال
بوجود جميع القوى الممثلة فيه".
و�أو�ضح� ،أن "ال�صدر ما�ض في ت�شكيل حكومة
�أغلبي ��ة وطنية �سيا�سية م ��ع �شركائه اال�صليين
وه ��م تحال ��ف تق ��دم والح ��زب الديمقراط ��ي
الكرد�ستاني ،ف�ض ًال عن تحالف عزم".
وتوقع الع ��رار" ،ان�ضمام قوى �سيا�سية �أخرى
�إل ��ى ه ��ذا التحال ��ف ال ��ذي يو�صف ب�أن ��ه الأكبر
حالي� � ًا ف ��ي البرلم ��ان لكي يت ��م انتخ ��اب رئي�س
الجمهوري ��ة ال ��ذي �سيتول ��ى تكلي ��ف الكتل ��ة
ال�صدرية بتقدي ��م مر�شحها لت�شكيل الحكومة"،
ورج ��ح �أن "يك ��ون تكليف رئي�س ال ��وزراء في

توقعات بتخطي البرميل حاجز الـ  100دوالر

ارتفاع �أ�سعار النفط ..هل يعزز اال�ستثمار
و ُيحيي الم�شاريع المتلكئة؟
 بغداد /ح�سين حاتم
اعتب ��ر م�ست�ش ��ار حكوم ��ي ارتف ��اع �أ�سع ��ار النف ��ط "فر�صة"
لتنفي ��ذ الم�شاري ��ع المتلكئ ��ة وتعزي ��ز اال�ستثم ��ار ،فيما دعا
مخت�صون بال�ش� ��أن االقت�صادي الى اال�ستفادة من الإيرادات
المتحقق ��ة من زي ��ادة الأ�سع ��ار بم�شاري ��ع اقت�صادية وتقليل
االعتم ��اد على م�صدر واح ��د .وتخطت �أ�سع ��ار النفط� ،أم�س
الأول ،وذل ��ك للمرة الأول ��ى منذ  2014حاجز ال� �ـ 91دوالر ًا
للبرمي ��ل .ويقول الم�ست�شار المال ��ي لرئي�س الوزراء مظهر
محم ��د �صال ��ح ،ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى)� ،إن "ارتف ��اع �أ�سعار
النف ��ط ،فر�ص ��ة لتنفي ��ذ الم�شاري ��ع المتلكئ ��ة وا�ستثم ��ارات
الدولة" ،مبينا ان "هناك �أكثر من � 6آالف م�شروع متعثر".
و�أ�ضاف �صالح� ،أن "االرتفاع يعزز اال�ستثمار ويعطي ر�ؤية
الى الم�ستقبل" ،الفتا ال ��ى ان "الحكومة ب�صدد خلق �شراكة
تمويلية مع القطاع الخا�ص".
وا�شار الم�ست�ش ��ار الحكومي الى �أن "ارتف ��اع �أ�سعار النفط
يتطل ��ب انفتاح الموازنة عل ��ى الم�شروعات الم�شغلة للعمالة
والم ��د ّرة للدخل� ،س ��واء من جان ��ب الموازن ��ة اال�ستثمارية
للدول ��ة �أو دع ��م ن�شاط ��ات القط ��اع الخا� ��ص اال�ستثماري ��ة
والمنتج ��ة بقرو� ��ض مي�سرة من عوائ ��د الموازنة" ،مقترحا
"�إط�ل�اق جوالت التراخي�ص الزراعي ��ة ،لتكون موردا �آخر
ال ��ى جان ��ب النفط" .ولف ��ت ال ��ى "�أهمية التح ��وط لمخاطر
تقل ��ب الأ�سعار من خالل �صندوق �أو ح�ساب يعنى با�ستقرار
الموازن ��ة ويغ ��ذى �سنوي� � ًا بن�سب ��ة م ��ن فائ�ض ��ات الري ��وع
النفطية ،لمواجهة خط ��ر انخفا�ض �أ�سعار النفط في ظروف
م�ستقبلي ��ة غي ��ر متوقعة عل ��ى ن�شاط المالي ��ة العامة و�ضمن
دورة الأ�ص ��ول النفطي ��ة" .ب ��دوره ،يق ��ول م�ست�ش ��ار رابطة
الم�ص ��ارف العراقية �سمير الن�صيري ف ��ي حديث لـ(المدى)،
�إن "تخط ��ي �أ�سعار النف ��ط حاجز ال� �ـ 90دوالرا� ،سيعزز من
المرك ��ز المال ��ي للحكوم ��ة" ،متوقعا "بلوغ الأ�سع ��ار الى ما
فوق الـ 100دوالر للبرميل الواحد".
و�أ�ض ��اف الن�صي ��ري� ،أن الـ"ارتف ��اع �سي� ��ؤدي ب ��دوره ال ��ى
�إلغ ��اء العج ��ز في موازن ��ة  2022او قد تك ��ون بعجز ب�سيط
ج ��دا" .وطال ��ب م�ست�ش ��ار رابط ��ة الم�ص ��ارف العراقي ��ة
بـ"�ض ��رورة الإ�س ��راع ب�إن�ش ��ار �صن ��دوق �سي ��ادي (�صندوق
الأجي ��ال) لحماي ��ة االقت�ص ��اد الوطني في وق ��ت الأزمات او
عن ��د انخفا�ض الأ�سع ��ار" .و�صن ��دوق الث ��روة ال�سيادية �أو
ال�صنادي ��ق ال�سيادي ��ة ه ��و �صن ��دوق مملوك من قب ��ل الدولة
يتك ��ون من �أ�صول مث ��ل الأرا�ضي� ،أو الأ�سه ��م� ،أو ال�سندات

�أو �أجه ��زة �إ�ستثماري ��ة �أخ ��رى ،وم ��ن الممك ��ن و�ص ��ف هذه
ال�صنادي ��ق ككيانات تدير فوائ�ض دول ��ة من �أجل اال�ستثمار
وتع ��د بملي ��ارات ال ��دوالرات ت�ستثمره ��ا الدول ف ��ي الأ�سهم
وال�سن ��دات .ودع ��ا الن�صي ��ري ال ��ى" ،تفعي ��ل القطاع ��ات
الإنتاجي ��ة من زراع ��ة و�صناعة وع ��دم االعتم ��اد الكلي على
النف ��ط" .من جهته ،رجح الخبير النفطي حمزة الجواهري،
"ا�ستم ��رار ارتف ��اع �أ�سعار النف ��ط في الأ�س ��واق العالمية،
نتيج ��ة ،وب�سبب ع ��ودة النمو االقت�صادي لل ��دول ال�صناعية
الكب ��رى وال ��دول النامي ��ة بع ��د �إعالنه ��ا التعاي�ش م ��ع وباء
كورون ��ا" .و�أ�ض ��اف الجواه ��ري لـ(المدى)" ،اع�ل�ان الدول
ال�صناعي ��ة الكب ��رى والنامية بالتعاي�ش م ��ع الوباء �أدى الى
ع ��ودة النم ��و االقت�صادي في تل ��ك الدول وبالتال ��ي �أدى الى
ارتفاع �أ�سعار النفط".
وتاب ��ع ان "منظم ��ة �أوبك ترى ان ا�ستم ��رار االرتفاع الى ما
فوق الـ 100دوالر �سوف ي�سمح ب�إنتاج النفوط عالية الكلفة
ف ��ي الإنت ��اج كالنف ��ط ال�صخ ��ري والنف ��ط تح ��ت المحيطات
والبح ��ار بالإنتاج مما ي�ؤدي ال ��ى انخفا�ض �سريع بالأ�سعار
وبالتالي فان المنظم ��ة �سوف تحافظ على التوازن بالإنتاج
النفط ��ي الذي يحافظ على م�ست ��وى اقل من مئة دوالر" .من
جانبها ،ترى الخبيرة االقت�صادية �سالم �سمي�سم ،في حديث
لـ(الم ��دى)� ،أن "ارتف ��اع �أ�سع ��ار النف ��ط يج ��ب �أن يوجه �إلى
مج ��االت يعاني منه ��ا االقت�صاد العراقي م ��ن نق�ص التمويل
و�أهمه ��ا �سد فجوة العجز ف ��ي الموازنة العام ��ة ،و�أن تكون
موجه ��ة للأغرا� ��ض التنموي ��ة وتح�سين و�ضعي ��ة المواطن
ال �سيم ��ا مل ��ف ال�صح ��ة وخ�صو�ص� � ًا م ��ع تف�ش ��ي الجائح ��ة
ووج ��ود ظواهر اختن ��اق الم�ست�شفيات كذل ��ك توفير نفقات
ل�س ��د احتياج ��ات البطاقة التمويني ��ة وتح�سي ��ن نوعيتها".
و�أ�ضاف ��ت �سمي�سم� ،أن "وزارة المالية �أك ��دت �أن م�س�ألة رفع
�سعر الدوالر �ست�ستمر � 5سنوات ،ومن الممكن معالجة �آثار
ذلك ،وبالتالي تقليل المديونية الداخلية المتمثلة باقترا�ض
الدول ��ة م ��ن بع� ��ض الم�ؤ�س�س ��ات مث ��ل م�ص ��رف الرافدي ��ن
والم�ص ��رف العراق ��ي للتج ��ارة وم�ص ��ارف �أخ ��رى� ،إ�ضافة
�إلى حج ��م ال�سندات المقدمة ،وهذا يبق ��ى على �أ�سا�س حجم
ال�سيا�سة المالية للدولة" .ولفتت �إلى �أن "هناك م�س�ألة مهمة
تتمث ��ل في الر�ؤية االقت�صادي ��ة واال�ستفادة من هذه الأموال
والح ��ذر من �ضياعها و�ضي ��اع الرقابة وال�شفافي ��ة حيث �أنه
لي�س ��ت هنالك �أية تقاري ��ر فيما يخ�ص الح�ساب ��ات الختامية
الت ��ي يزودها ديوان الرقابة المالي ��ة ف�ض ًال عن انتظار �إقرار
البرلمان موازنة ."2022
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نف�س يوم انتخاب رئي�س الجمهورية".
وف ��ي ح ��ال ا�ستمرار رف� ��ض االط ��ار التن�سيقي
دخ ��ول ج ��زء من ��ه �إل ��ى الحكوم ��ة م ��ع بق ��اء
الآخ ��ر ،يعلق الع ��رار ،ان "االط ��ار �سيكون في
ه ��ذه الحال ��ة �أم ��ام خياري ��ن �أما اتخ ��اذ موقف
المعار�ض ��ة� ،أو المقاطع ��ة ،وف ��ي كال الموقفين
�سن�شهد مراقبة قوية ل�ل��أداء التنفيذي بالن�سبة
للحكومة المقبلة".
وانته ��ى العرار� ،إلى �أن "التيار ال�صدري بغ�ض
النظ ��ر ع ��ن موق ��ف االط ��ار التن�سيق ��ي �س ��واء
بالمقاطع ��ة �أو المعار�ض ��ة ف�أن ��ه يم�ض ��ي ف ��ي
تحقي ��ق م�شروعه بت�شكيل الحكومة على �أ�س�س

وطني ��ة وقانوني ��ة �صحيح ��ة ،بو�صفه ��ا مطلب ًا
�شعبي� � ًا ن ��ادى ب ��ه المتظاه ��رون وعل ��ى �إثرها
ت ��م تغيي ��ر حكومة ع ��ادل عبد المه ��دي واجراء
االنتخابات المبكرة".
وكان رئي�س الكتلة ال�صدرية ح�سن العذاري قد
�أكد م ��رة �أخرى موقف التي ��ار بت�شكيل حكومة
االغلبي ��ة الوطنية ،وق ��ال �إنها ال�سبي ��ل الأمثل
للق�ضاء على االرهاب وال�سالح المنفلت.
م ��ن جانبه ،ذكر النائب ع ��ن كتلة �صادقون علي
تركي ،في حديث �إلى (المدى)� ،أن "االجتماعات
بين قوى االطار التن�سيقي والتيار ال�صدري لم
تنقطع خالل المدة الما�ضية".

و�أ�ض ��اف ترك ��ي� ،أن "وعي� � ًا جدي ��د ًا ب ��د�أ يظهر
ب�سب ��ب التحدي ��ات الت ��ي واجهت الب�ل�اد خالل
اال�سبوعين المن�صرمي ��ن ،يمكن �أن يعول عليه
في ر�أب ال�صدع الحا�صل حالي ًا".
و�أ�شار� ،إلى �أن "مطل ��ب الأغلبية ال�سيا�سية هو
�شرع ��ي وقانون ��ي وال يمكن االعترا� ��ض عليه،
لك ��ن ف ��ي �ض ��وء المتغي ��رات والمخاط ��ر الت ��ي
ب ��د�أت تنعك�س على و�ضع المكون ��ات ،ال�شيعي
والك ��ردي وال�سن ��ي ،ينبغي م ��ن الجميع و�ضع
الم�صلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
ولف ��ت تركي� ،إل ��ى �أن "ا�ستم ��رار الخالفات بد�أ
يعط ��ي �شعور ًا ل ��دى المواط ��ن الب�سي ��ط ب�أنها
�س ��وف تنعك�س عل ��ى الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي او
الخدمي وكذلك االمني".
و�أورد� ،أن "�أمر ًا ايجابي ًا يمكن مالحظته بنحو
وا�ضح هو ا�ست�شعار القادة ب�أن خالفاتهم كانت
ال�سب ��ب في م ��ا يح�صل حالي� � ًا ،كما انه ��م بد�أوا
يدرك ��ون �أنه ��م �سيكون ��ون ال�سب ��ب �أي�ض� � ًا بما
يح�ص ��ل في الم�ستقبل �إذا ل ��م ي�ضعوا خالفاتهم
جانب ًا".
و�ش ��دد تركي ،عل ��ى �أن "اللق ��اءات والحوارات
بي ��ن الجانبي ��ن ،االط ��ار التن�سيق ��ي والتي ��ار
ال�ص ��دري ،بد�أت ت�أخذ جانب� � ًا ايجابي ًا يمكن �أن
ن�صل من خالله �إلى حل للأزمة".
و�أردف� ،أن "التي ��ار ال�ص ��دري ب ��دا الي ��وم
منفتح� � ًا �أكثر مما كان عليه ف ��ي ال�سابق ،عندما
قب ��ل بدخول م ��ع االطار التن�سيق ��ي في حكومة
با�ستثن ��اء �شخ�ص معين ،وه ��و �شرط يمكن �أن
يزول با�ستمرار الحوار في المدة المقبلة".
وم�ضى تركي� ،إلى �أن "االطار التن�سيقي �سوف
ي�ستم ��ر ف ��ي م�ساع ��ي الح ��وار حت ��ى اللحظات
الأخي ��رة ،و�إذا لم ي�صل �إلى اتفاق ف�أنه �سيذهب
�إل ��ى المعار�ض ��ة� ،أم ��ا مو�ض ��وع المقاطعة فهذا
اجده خيار ًا م�ستبعد ًا".
وخ�ص� ��ص مجل� ��س الن ��واب ي ��وم ال�ساب ��ع
م ��ن ال�شه ��ر المقب ��ل موع ��د ًا النتخ ��اب رئي� ��س
الجمهوري ��ة الذي عليه �أن يكل ��ف مر�شح الكتلة
الأكثر ع ��دد ًا بت�شكيل الحكوم ��ة خالل  15يوم ًا
من انتخابه.

ديالى :حلم الإرهابيين وخا�صرة العراق الرخوة
 متابعة  /المدى

لعل يا�سر الجوراني لم يفكر في
�أي �شكوك �أمنية وهو يتعقب
ال�صيد الثمين في منطقة حو�ض
حمرين ،فال�شاب ،في بداية
الأربعينيات ،عقيد في ال�شرطة
العراقية ،وكان ي�شغل من�صب
مدير �إحدى دوائر الجوازات
العراقية في بغداد.
وقد �أر�سله ولعه ب�صيد طيور
الدراج �إلى �أماكن مختلفة ،ومنها
حو�ض حمرين ،الذي اعتاد
الذهاب �إليه في الآونة الأخيرة.
هذه المرة ،وفي  14كانون الأول
 2021كان الو�ضع مختلفا� ،إغراء
ال�صيد ،لم يدعه ي�أبه بال�شروط
التي فر�ضها في المنطقة
م�سلحو تنظيم ما يعرف بالدولة
الإ�سالمية� ،أو من تبقى منهم منذ
هزيمة التنظيم في المو�صل عام
.2017

يقول م�ص ��در محلي ،ال يريد الك�ش ��ف عن ا�سمه:
"ي�ش ��ترط االرهابي ��ون ال�ص ��يد �أي ��ام الخمي�س
والجمعة فقط .فه� ��ؤالء بد�ؤوا بفر�ض �سطوتهم
ف ��ي مناطق مختلفة م ��ن محافظة ديال ��ى� ،شمال
غ ��رب العا�صم ��ة بغ ��داد ،وال �سيما ف ��ي المناطق
الوع ��رة ذات الت�ضاري�س ال�صعب ��ة ،التي تحول
دون الو�صول �إليهم".
يا�س ��ر ،غير المعت ��اد عل ��ى �أخذ االج ��ازات وفقا
لعائلت ��ه ،خ ��رج لل�صي ��د ي ��وم ال�سب ��ت ،وبينم ��ا
كان العال ��م يحتف ��ل بال�سنة الميالدي ��ة الجديدة،
كان ذوو يا�س ��ر ي�شاهدون �ص ��ورا بثها التنظيم
الم�سل ��ح لم ��ا و�صف ��وه بعملي ��ة "نح ��ر مدي ��ر
جوازات الأعظمية العقيد يا�سر الجوراني".
عائل ��ة يا�س ��ر مكث ��ت  16يوم ��ا من ��ذ اختطاف ��ه
بانتظ ��ار ات�صال يطالبهم ول ��و بفدية ،لكن يبدو
�أن االرهابيي ��ن كانوا عازمين عل ��ى �إعدامه ،وال
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�سيما �أنه �ضابط في الداخلية العراقية.
اختط ��اف وقت ��ل العقي ��د يا�س ��ر الجوران ��ي ت ��م
ف ��ي محيط ه ��ذه المنطقة ،ويفر� ��ض م�سلحو ما
يعرف بتنظي ��م الدولة الإ�سالمي ��ة �أوقاتا معينة
لل�صيد للمحليين ،وف ��ي المحيط �أ�س�س التنظيم
مع�سك ��ر عائ�ش ��ة .حكاي ��ة الجوران ��ي تختزل ما
مرت به المجتمعات ال�سنية في تلك المناطق من
الع ��راق ،من تحوالت منذ انهيار النظام ال�سابق
ع ��ام  ،2003وتـظه ��ر ،في الوقت ذات ��ه ،الأهمية
المتعاظمة لمنطقة ديالى لدى االرهابيين.
وحتى قات ��ل الجوران ��ي وفقا ،لم�ص ��ادر �أمنية،
ينتم ��ي �إل ��ى ع�شي ��رة الك ��روي الت ��ي ت�سكن في
ناحية جلوالء �شمال ق�ضاء المقدادية.
وقالت م�ص ��ادر مقربة من عائل ��ة الجوراني� ،إن
"الم�شتركين في عملية القتل هم ع�شرة� ،سبعة
منه ��م ينتمون لع�شي ��رة الكروي ��ة ،واثنان منهم
لع�شيرة اللهيب ،وواحد من بني زيد".
وه ��ذه الع�شائ ��ر تمتد ف ��ي المناط ��ق ال�سنية في
محافظ ��ة ديال ��ى ،وانق�سم ��ت ف ��ي داخله ��ا ف ��ي
الموقف من االرهابيين ،وخا�صة �أنهم عانوا من
تطرف االرهابيين ،فمنهم من �شارك في حربهم،
ومنهم من �أيدهم اقتناعا �أو خوفا.
الجوران ��ي وعائلت ��ه مم ��ن �شارك ��وا ف ��ي قت ��ال
القاع ��دة �إب ��ان الح ��رب الطائفي ��ة ف ��ي الع ��راق،
فبع ��د �أن هجرت العائلة من قب ��ل تنظيم القاعدة
لق ��ي حتفه على يدي وري ��ث المجاهدين الجديد
تنظيم ما يعرف بالدولة الإ�سالمية.
يقول �أحد �أ�صدقائه ،الذي ال يرغب بالك�شف عن
هويته�" ،إن االرهابيين ا�ستهدفوا يا�سر و�أفرادا
من عائلته من الع�سكريين �أكثر من مرة".
لطالما رك ��ز االرهابيون في �أديباتهم في العراق
عل ��ى �ض ��رورة �إخ�ض ��اع الع�شائ ��ر ال�سني ��ة �أو
اختراقها ويبدو �أن هذا ما زال م�ستمرا مع تنظيم
الدولة في ديالى ،وهو �آخر ما تبقى لهم من �إرث
الزرق ��اوي .ويذكر ان ��ه في الع ��ام � 2010أ�صدر
التنظي ��م كتيبا �إر�شادي ��ا ل�ستراتيجي ��ة التنظيم
في التمكي ��ن وت�أ�سي�س الدول ��ة الإ�سالمية ،وفق
تف�سيراته ��م ،و�أح ��د العناوي ��ن الرئي�سية فيه ما
عن ��ون بـ"ر�صا�ص ��ة للمحت ��ل وت�س ��ع ر�صا�صات
للمرتد" ،قا�صدين بذلك المجتمعات ال�سنية ممن
�شاركوا في الحرب �ضد الجهاديين.

"�إرث الزرقاوي"
�أب ��و م�صعب الزرقاوي ،وا�سم ��ه الحقيقي �أحمد
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ف�ضي ��ل ن ��زال الخاليل ��ة� ،أردن ��ي تزع ��م تنظي ��م
القاعدة في الع ��راق وكان م�س�ؤوال عن قتل كثير
من المدنيين والقوات الأمريكية والعراقية على
حد �س ��واء� ،أبدى �أولوية لديال ��ى ،حتى �أنه قتل
في غ ��ارة �أمريكية عام  2006ف ��ي هبهب ،داخل
محافظ ��ة ديالى ،المدين ��ة المن�سية الت ��ي بالكاد
�سمع بها �أحد قبل مقتل القيادي الجهادي.
وكان ��ت مخاب ��رات دول حليف ��ة ت�ؤك ��د ،عل ��ى �أن
االرهاب ��ي الأردني يوجد في المحافظة ،ح�سبما
ك�ش ��ف ال�صحاف ��ي الأمريك ��ي جوب ��ي وراك،
ال ��ذي �ألف كتاب ��ا عن تنظي ��م ما يع ��رف بالدولة
الإ�سالمية ،م�ستندا عل ��ى وثائق وت�سريبات من
المخابرات الأردنية.
ق ��ال م�ص ��در �أمن ��ي محل ��ي �إن "الف ��راغ الأمن ��ي
الممت ��د م ��ا بي ��ن ح ��دود �سيط ��رة الحكوم ��ة
االتحادي ��ة في بغ ��داد وحكومة �إقلي ��م كرد�ستان
الع ��راق يع ��د جاذب ��ا لن�شاط ��ات الم�سلحين ،مما
يتي ��ح له ��م التح ��رك ب�سهول ��ة ف ��ي مجموع ��ات
�صغي ��رة في تالل حمرين ،وي�ساعدهم في فر�ض
�أجنداتهم على ال�س ��كان المحليين ،ومنها فر�ض
�ساعات ال�صي ��د" .وي�ضيف الم�ص ��در الأمني �أن
"م�سلحي ما يعرف بالدولة الإ�سالمية يفر�ضون
�إتاوات عل ��ى المزارع المحيطة به ��م� ،إذا لم يتم
الدف ��ع يقومون� ،أم ��ا بحرق المحا�صي ��ل �أو قتل
�أ�صحاب تلك المزارع".
وبحك ��م انت�ش ��ار الب�ساتي ��ن والمي ��اه ف ��ي تل ��ك
المنطقة ،ف�أن ذلك �أي�ضا يزيد من �أهمية المنطقة
�ستراتيجي ��ا ل ��دى الجهاديي ��ن ،لتوفي ��ر الغذاء،
والماء ،والمخب�أ.

"مع�سكر عائ�شة"
وفق ��ا للم�صدر الأمن ��ي الذي رف� ��ض الك�شف عن
ا�سمه� ،أن الفراغ الأمني� ،ساعد االرهابيين على
"ت�أ�سي� ��س مع�سكر تدريبي يطلق ��ون عليه ا�سم
مع�سك ��ر عائ�شة" .ويذكر �أن مع�سكرات التدريب
�ساهم ��ت في تجني ��د الكثير م ��ن االرهابيين في
�أفغان�ست ��ان والع ��راق و�سوري ��ا ،واليم ��ن من ��ذ
ثمانينيات القرن الما�ض ��ي .وكان الناطق با�سم
تنظيم الدول ��ة الإ�سالمية� ،أبو محم ��د العدناني
وقبل تحرير المو�صل بع ��ام ،وقبل مقتله بغارة
�أميركي ��ة بثالثة �أ�شهر في �أغ�سط�س� /آب ،2016
ق ��ال �إن هزيم ��ة التنظيم ف ��ي المو�ص ��ل ال تعني
نهايته ،م�شيرا �إلى �أنهم �سينحازون �إلى الجبال
والكه ��وف ،حتى ول ��و كانت اعداده ��م �صغيرة،

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

كم ��ا حدث م ��ع تنظي ��م القاع ��دة حين ه ��زم على
ي ��د مجال� ��س ال�صح ��وات ال�سني ��ة المتحالفة مع
االميركيين بعد عام .2008
يق ��ع مع�سك ��ر عائ�ش ��ة ح�س ��ب الم�ص ��در الأمن ��ي
ف ��ي المنطق ��ة المح�صورة ما بي ��ن �شمال بحيرة
حمرين غ ��رب ناحية ال�سعدي ��ة وجلوالء� ،شمال
�شرق ��ي المقدادي ��ة ،ويبع ��د ع ��ن بعقوب ��ة مرك ��ز
محافظة ديالى نحو  80كم".
ويعلل الم�ص ��در �سبب اختيار ه ��ذا المكان� ،إلى
"ع ��دم وجود مراك ��ز للقرى قريب ��ة منه ،ويقع
�ضم ��ن مناط ��ق الف ��راغ الأمن ��ي ،بالإ�ضاف ��ة �إلى
حري ��ة الحرك ��ة �شم ��اال ،ك ��ون المع�سك ��ر يرب ��ط
�شم ��ال المقدادية وبعقوب ��ة والخال�ص ،و�صوال
�إلى ناحية العـظيم  60كم �شمال غربي ديالى".
�إع ��ادة المفارز الأمنية �إل ��ى الواجهة مرة �أخرى
مكنه ��ا م ��ن ا�سته ��داف عدد م ��ن النق ��اط الأمنية
الموج ��ودة في ناحية العظي ��م� ،أو على الطريق
الرابط ما بين محافظتي ديالى وكركوك.
وتنوعت تلك الهجمات ما بين ا�ستهداف مبا�شر
لنق ��اط �أمني ��ة �س ��واء تابع ��ة للجي� ��ش العراق ��ي
وال�شرط ��ة وكذل ��ك الح�ش ��د ال�شعب ��ي والح�ش ��د
الع�شائ ��ري .لع ��ل �آخره ��ا كان ا�سته ��داف �سرية
تابعة للجي� ��ش العراقي في ناحية العظيم �شمال
غرب ��ي ديالى ،والت ��ي راح �ضحيتها  11ع�سكريا
بينهم �ضابط.
ويقول ع�ل�اء الن�ش ��وع ،المحل ��ل ال�ستراتيجي،
�إن ع ��دد الهجم ��ات و�ص ��ل �إل ��ى " 2000عملي ��ة
من ��ذ العام  2019ولغاية ع ��ام � ،2020أغلب تلك
العملي ��ات تركزت في محافظت ��ي ديالى و�صالح
الدين القريبة منها".
ويتاب ��ع� ،أن "الفك ��ر ال�سيا�سي العراق ��ي ما بعد
ع ��ام  2003بن ��ي ما في داخله عل ��ى فكر �إرهابي
لأنه رف� ��ض وجود الر�أي الآخر ،ومن يتحكم في
ديال ��ى هم �أ�شخا� ��ص مح�سوبين عل ��ى التيارات
ال�سيا�سي ��ة ،وه� ��ؤالء يحاول ��ون تغي ��ر المنطقة
ديموغرافي ��ا ،ويحاول ��ون �أثب ��ات �أن ه ��ذه
المحافظة تختلف في مكونها عن المكون الآخر،
�أق�صد ال�سني ع ��ن ال�شيعي ،رغم علمهم جيدا �أن
الغالبية العظمى فيها من ال�سنة".
وي ��رى الن�ش ��وع� ،أن "�سبب التط ��رف هو غياب
الخط ��اب الوطن ��ي و�سيط ��رة الخط ��اب الديني
في الع ��راق ،لأن الخطاب الديني متطرف �سواء
ال�سني او ال�شيعي".
• عن ""BBC
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بعد الهجوم �إغالق منافذ في "�أبو غريب" خارج �سيطرة الحكومة ت�ؤدي �إلى المطار

مطار بغداد ق�صف من منطقة خا�ضعة ل�سيطرة «ف�صيل م�سلح»
وال�صواريخ دخلت بـ«باجات ر�سمية»
 الق��وات طلب��ت م��ن المجموعة ت�سليم �سائق��ي عجلتي الـ"كي��ا" وال�صالون المتورطي��ن في الحادث
 بغداد /متيم احل�سن

وذك ��ر الكاظم ��ي يف بيان يوم اجلمع ��ة املا�ضي،
ان «مط ��ار بغداد الدويل تعر� ��ض فجر اليوم �إىل
عم ��ل �إرهابي جبان ك�شف ع ��ن �إ�صرار املجرمني
عل ��ى �ض ��رب �أم ��ن �شع ��ب الع ��راق ،والتزامات ��ه،
و�إمكاناته ،وتعري�ض م�صاحله للخطر».
وا�ضاف �أن «القوى الأمنية العراقية التي �أخذت
دورها كام ًال يف توفري الأمن ومواجهة الإرهاب
ّ
بكل �أ�شكاله �سيكون لها رد حا�سم على هذا النوع
من العمليات اخلطرية التي تقف خلفها �أجندات
ال تريد للعراق خري ًا».
المطار من الداخل

تبحث القوات االمنية منذ يومين
عن �سائقي العجلتين اللتين كانتا
تحمالن ال�صواريخ التي ق�صفت مطار
بغداد يوم الجمعة الما�ضية ،وت�سببت
با�ضرار في اكثر من طائرة.
وت�شير ا�صابع االتهام الى تورط احد
الف�صائل التي ت�سيطر على منطقة
محاذية للمطار تابعة لق�ضاء «ابو
غريب» ،غربي العا�صمة ،منذ اكثر
من  7اعوام ،والتي انطلقت منها
«الكاتيو�شا».

ويرج ��ح ان ال�صواري ��خ الت ��ي ا�ستخدم ��ت يف
احل ��ادث ،دخلت بـ»�شكل ر�سمي» اىل «ابو غريب»
م�ستخدمة «باجات» احل�شد ال�شعبي.
و�شه ��د الهجوم ادان ��ات اقليمية ودولي ��ة وا�سعة،
فيما وعد رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي بـ»رد
حا�س ��م» ،قبل ان تعل ��ق احدى ال�ش ��ركات العربية
الطريان اىل بغداد.
وي�ؤك ��د م�ص ��در امن ��ي يف بغداد ،ان ��ه مت التعرف
على اجلهة التي «نفذت الهجوم» على مطار بغداد
بع ��د ان قامت القوات االمني ��ة بـ»حملة مداهمات»
يف «ابو غريب».
هروب المنفذين

امل�ص ��در ،وال ��ذي حت ��دث لـ(املدى) ،ك�ش ��ف عن ان
«القوات االمنية بعد الهجوم بعدة �ساعات عرثت
على عجلتني كانتا حتمالن من�صات ال�صواريخ».
وب�ي�ن امل�ص ��در ،الذي طل ��ب عدم ن�ش ��ر هويت ،ان
«ال�سي ��ارة االوىل هي كي ��ا حمل والثاني ��ة �سيارة
�صالون ،فيما ا�صحابهما خرجوا من «ابو غريب»

بعد احلادث».
وتابع امل�صدر ان «الهجوم جرى من منطقة حميد
�شعبان� ،شرقي «ابو غريب» ،وهي منطقة ي�سيطر
عليه ��ا اح ��د الف�صائل من ��ذ ع ��ام  – 2014مل يذكر
ا�سم ��ه -كما طلبت ال�سلطات منهم ت�سليم �أ�صحاب
العجلتني الهاربني».
وا�ضاف امل�ص ��در ان «العجلتني وم�صادر النريان
التي انطلقت باجت ��اه مطار بغداد �سمعت من تلك
املنطقة».
وقام ��ت الق ��وات االمني ��ة خ�ل�ال �سل�سل ��ة م ��ن
املداهم ��ات يف املنطقة واال�ستجواب ��ات لل�سكان،
بـ»اغالق منافذ» كانت ت�ؤدي اىل املطار.
ومي�ض ��ي امل�صدر قائ�ل�ا »:هذه املناف ��ذ كانت غري
خا�ضع ��ة لل�سيط ��رة او املراقب ��ة ،وا�ستخدم ��ت
للت�سلل اىل مناطق ح�سا�سة وقريبة من املطار».

خيوط مهمة

واعلن ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام االمن ��ي ،التو�ص ��ل اىل
«خي ��وط مهمة» ب�ش�أن ق�صف مط ��ار بغداد الدويل
الذي ح�صل فجر يوم اجلمعة املا�ضي.
وت�شه ��د مداخ ��ل «اب ��و غري ��ب»� ،إج ��راءات امنية
�شديدة حيث يتطل ��ب عبور العجالت املدنية نحو
�ساعتني.
ويق ��ول امل�صدر االمني ان «ال�صواريخ دخلت اىل
«اب ��و غري ��ب» بوا�سطة �سي ��ارات ع�سكري ��ة تابعة
الحد الف�صائل – مل يذكرها بالتحديد».
وذكرت خلية االعالم االمني التابعة للحكومة يف
البيان الذي �صدر اجلمع ��ة املا�ضية ان «ع�صابات
الالدول ��ة الإرهابية� ،أقدمت عل ��ى ا�ستهداف مطار
بغ ��داد ال ��دويل فجر الي ��وم ب�ست ��ة �صواريخ نوع
كاتيو�ش ��ا ( )...مم ��ا ادى اىل �أ�ض ��رار بطائرت�ي�ن
كانتا جاثمتني على املدرج».

وا�ض ��اف البي ��ان« :ف ��ور ح�ص ��ول ه ��ذا العم ��ل
االرهابي �شرعت الأجهزة الأمنية واال�ستخبارية
باجراءاتها وعرثت على � 3صواريخ داخل من�صة
لالط�ل�اق يف ق�ضاء «ابو غريب» قرب �أحد املبازل،
ومتكنت مفارز املعاجلة م ��ن ابطال مفعولها ،كما
مت التو�ص ��ل اىل خيوط مهم ��ة عن اجلناة للقب�ض
عليه ��م واتخ ��اذ الإج ��راءات القانوني ��ة الالزم ��ة
بحقهم وتقدميهم للعدالة».
اعترا�ض �صواريخ

اىل ان ��ه «مت تفعي ��ل نظام من ��ع ال�صواريخ للدفاع
اجل ��وي العراق ��ي يف املطار وا�ستط ��اع ان يوقف
عدد ًا من ال�صواريخ».
ويع ��د الهج ��وم االخري رق ��م  12منذ بداي ��ة العام
احلايل� ،ضد املطار والقواعد الع�سكرية ومقرات
حزبية ومنازل ل�سيا�سيني.
وا�ستخ ��دم يف ه ��ذه الهجم ��ات � 20صاروخا ،من
بينها � 3صواريخ �سقطت نهاية اال�سبوع املا�ضي،
عل ��ى مقرب ��ة م ��ن من ��زل رئي� ��س الربمل ��ان حمم ��د
احللبو�سي ،يف �شمال �شرقي الفلوجة.

وكان التحالف الدويل قد ا�شار اىل ان «امللي�شيات
«رد حا�سم»!
اخلارجة عن القانون للمرة الثانية يف هذا ال�شهر
تهدد وتق�صف مطار بغ ��داد الدويل» ،مو�ضحا ان باملقابل اعترب رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي
«ال�صواريخ جميعها وقعت يف منطقة املدرج و  /يف بي ��ان عق ��ب الهج ��وم ا�سته ��داف املط ��ار بانه
«مي ّثل حماول ��ة جديدة لتقوي� ��ض �سمعة العراق
�أو مناطق قريبة من اجلانب املدين».
التحالف الدويل ،لف ��ت يف بيانه اجلمعة املا�ضية التي جهدنا يف ا�ستعادتها �إقليمي ًا ودوليا»ً.

موقع �إخباري :عودة العنف والترهيب لحياة العراق ال�سيا�سية يهدد ال�سلم المجتمعي
م�س�ؤول �أمني :االعتداءات ذات الطابع ال�سيا�سي �ستنتهي حال التو�صل التفاق بني الكتل
 ترجمة  /حامد احمد
ج ��اء يف تقري ��ر ملوق ��ع ذي نا�شن ��ال
الإخب ��اري ان اح ��داث عن ��ف واغتي ��االت
�سيا�سي ��ة بت�صاعد يف الع ��راق وذلك بعد
انتخاب ��ات برملاني ��ة ج ��رت يف البلد �شهر
ت�شري ��ن الأول م ��ن الع ��ام املا�ض ��ي ،لك ��ن
م�س�ؤول�ي�ن يقول ��ون ان خط ��ورة حدوث
ح ��رب �أهلية تبق ��ى بعيدة ع ��ن التوقعات
حاليا.
رئي� ��س الربمل ��ان العراق ��ي ،حمم ��د
احللبو�س ��ي ،ال ��ذي حتالف ��ت كتلت ��ه م ��ع
التيار ال�صدري ،تعر�ض منزله يف الكرمة
الأربعاء املا�ضي لهجوم بثالثة �صواريخ
كاتيو�شا .ه ��ذا الهجوم جاء عقب �سل�سلة
من هجمات برمان ��ات يدوية �ضد �أع�ضاء
برمل ��ان خالل ه ��ذا العام فق ��ط ،ف�ضال عن
حماول ��ة اغتيال ج ��رت يف �شه ��ر ت�شرين
الث ��اين �ض ��د رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي الت ��ي ت�سبب ��ت بج ��رح �ست ��ة
�أ�شخا�ص.
حتال ��ف احللبو�س ��ي مع ال�ص ��در �سيمكن
الأخ�ي�ر م ��ن حتقي ��ق الكتل ��ة الأك�ب�ر يف
الربمل ��ان الق ��ادرة على ت�شكي ��ل احلكومة
واختيار رئي�س الوزراء القادم.
ق�س ��م م ��ن الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة املناف�سة
الأخ ��رى كان ��ت ق ��د رف�ض ��ت نتائ ��ج
االنتخاب ��ات التي �صادق ��ت عليها املحكمة
العلي ��ا يف ت�شري ��ن الث ��اين ،وبع ��د ف�ش ��ل
حماوالته ��م يف تق ��دمي الطعون بح�صول
تزوي ��ر وتالع ��ب و�س ��ط غي ��اب �أي دليل
يدع ��م تل ��ك االدع ��اءات ،فانه ��م يه ��ددون
مبقاطعة العملية ال�سيا�سية برمتها.
الكث�ي�ر يخ�ش ��ى م ��ن ان ذل ��ك ق ��د يت�سبب
بح ��دوث عن ��ف او تناحر داخل ��ي �شيعي

�شيعي يرج ��ع بالعراق حل�ل�ات الفو�ضى
الت ��ي �شهده ��ا البل ��د يف مرحل ��ة العن ��ف
الطائفي ما ب�ي�ن  2006و  2009ومرحلة
ظه ��ور واف ��ول داع� ��ش م ��ا ب�ي�ن  2012و
. 2018
ولك ��ن رغ ��م ه ��ذا الت�صاع ��د بالهجم ��ات،
فان عراقي�ي�ن حتدثوا ملوق ��ع ذي نا�شنال
االخب ��اري قللوا م ��ن خم ��اوف احتمالية
تفاقم العنف او الو�صول ملرحلة االقتتال
الأهلي.
جابر اجلابري ،ع�ضو برملان عن حمافظة
االنبار ،قال «من املحتمل ان حت�صل هناك
بع� ��ض �أن�شطة العنف ولك ��ن ال ت�صل اىل
مرحل ��ة ما ح�صل ع ��ام  ،2008لأنه ال احد
يرغب بعودة تلك الأيام ال�صعبة».
وم�ضى اجلابري بقوله «ولكن من املمكن
ان حتدث هناك حاالت عنف والتي تتخللها
ر�سائل تهديد ما بني الأحزاب املتناف�سة».

ولك ��ن مالحظاته تتناق�ض مع ت�صريحات
�سيا�سي�ي�ن �آخري ��ن مرتبط�ي�ن بكت ��ل
معار�ض ��ة لنتائ ��ج االنتخاب ��ات .عالي ��ة
ن�صي ��ف ،ع�ضوة برملان ع ��ن ائتالف دولة
القانون ،حذرت من ان�شقاقات قد حت�صل
يف ال�صف ال�شيعي.
وقال ��ت ن�صي ��ف يف ت�صري ��ح له ��ا «احمل
ال�سن ��ة واالكراد م�س�ؤولي ��ة خلق ان�شقاق
بني �صف ��وف الأح ��زاب ال�شيعي ��ة ،وانهم
�سوف لن يكون ��وا مبن�أى عن هذا ال�ضرر
اذا ما تو�سع االن�شقاق».
من جان ��ب �آخ ��ر تعر�ضت مق ��ار ومكاتب
�أح ��زاب �سني ��ة وكردي ��ة يف بغ ��داد خالل
الأ�سابي ��ع الأخ�ي�رة اىل هجمات بعبوات
وقنابل يدوية .وبتاريخ  7ت�شرين الثاين
تعر� ��ض رئي�س الوزراء الكاظمي ملحاولة
اغتيال با�ستخدام طائرات م�سرية حتمل
قناب ��ل حي ��ث ج ��رح �ست ��ة ا�شخا� ��ص من

ماذا بعد ا�ستهداف منزيل رئي�سي الوزراء والربملان؟

حمايته.
وكان حتال ��ف �سائ ��رون بقي ��ادة ال�ص ��در
ق ��د جمع �صفوفه مع �أك�ب�ر حزبني �سنيني
وهم ��ا حتال ��ف تق ��دم وع ��زم وكذل ��ك م ��ع
حتالف احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين
ال ��ذي �سيمه ��د الطري ��ق لت�شكي ��ل الكتل ��ة
الأك�ب�ر يف الربمل ��ان .ويعط ��ي ذلك احلق
لل�ص ��در ،وفق ��ا للد�ستور ،بتعي�ي�ن رئي�س
ال ��وزراء وت�شكيل حكوم ��ة و�سيزيد ذلك
م ��ن نف ��وذه يف الدول ��ة ال ��ذي ه ��و �أ�صال
يتميز بالقوة.
ت�صريح ��ات ال�ص ��در كان ��ت دائم ��ا ت�ؤك ��د
على رف�ضه للتدخ�ل�ات الأجنبية ب�ش�ؤون
الع ��راق الداخلي ��ة وعل ��ى نح ��و متك ��رر
ب�إ�شارته لعبارة «ال �شرقية وال غربية» يف
�إ�ش ��ارة للتدخالت الإيرانية او الأمريكية
بدعمها ملجاميع �سيا�سية خمتلفة.
وق ��ال ع�ض ��و الربمل ��ان اجلاب ��ري «اعتقد
ان فك ��رة ح ��دوث ح ��رب �أهلية ه ��ي فكرة
غ�ي�ر واردة ب�ي�ن الأح ��زاب ال�سيا�سية يف
الوق ��ت احل ��ايل وغ�ي�ر موج ��ودة .ولكن
ال�ص ��راع االن ه ��و ب�ي�ن طرف�ي�ن .الطرف
الأول يدع ��و حلكومة اغلبية ت�شمل الكتل
الفائ ��زة باالنتخابات وبع� ��ض امل�ستقلني
وو�ضع حد لنظام املحا�ص�صة يف ت�شكيل
احلكومة».
احلكومات العراقية ال�سابقة كانت متهمة
بتق�سي ��م الدول ��ة ع�ب�ر نظ ��ام املحا�ص�صة
طائفي ��ة يف توزيع املنا�ص ��ب والوزارات
بني الأحزاب والكت ��ل ال�سيا�سية املختلفة
لإر�ضاء كل طرف بدال من �صب اهتمامهم
مل�صلحة ال�شعب ب�شكل عام.
وق ��ال اجلابري «ام ��ا الط ��رف الآخر فهو
الط ��رف ال ��ذي يدع ��و حلكوم ��ة توافقي ��ة
كم ��ا هو احل ��ال م ��ع احلكوم ��ات ال�سابقة

امل�ستندة على مبد�أ املحا�ص�صة».
م�س� ��ؤول ك ��ردي ،مل يذكر ا�سم ��ه ،قال انه
م ��ن املفرت�ض ان تتو�صل جميع الأطراف
لتفاهمات فيما يتعل ��ق بت�شكيل احلكومة
القادمة وان ي�ضعوا ن�صب �أعينهم م�س�ألة
تنمية البلد ك�أولوية.
و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا «اعتق ��د ان ��ه بتحالفاتن ��ا
�سن�ساع ��د بالدخ ��ول ملرحلة جدي ��دة .منذ
العام  2003والع ��راق تقوده حكومة من
حتال ��ف ي�ضم جميع الأط ��راف على �شكل
توافق ��ي وهذا مل يج ��د نفعا للع ��راق ومل
يحقق اال�ستقرار والتنمية يف البلد».
وق ��ال ان ��ه يخ�ش ��ى م ��ن ان الهجم ��ات قد
ت�ستم ��ر ولك ��ن على نطاق �ضي ��ق ،م�شريا
اىل ان ��ه ق ��د يت ��م التو�ص ��ل التف ��اق ب�ي�ن
الأط ��راف ال�شيعي ��ة الأخ ��رى وال�ص ��در،
ولك ��ن اذا مل يح�صل ذلك فان احلكومة قد
تواجه كثريا من التحديات.
من جانب �آخر قال قائد ع�سكري ملوقع ذي
نا�شن ��ال االخباري ،طالبا عدم ذكر ا�سمه،
ان ه ��ذه الهجمات هي ذات طابع �سيا�سي
وانها �ستنتهي حال التو�صل لت�سوية بني
الأحزاب املتناف�سة.
و�أ�ضاف قائال «نحن كقوة امنية ع�سكرية
ال نن ��وي التدخ ��ل يف هك ��ذا نزاع ��ات
�سيا�سي ��ة فه ��ذا �ش ��يء خط ��ر بالن�سب ��ة
لل�سل ��م املجتمعي� .سيا�س ��ة احلكومة هي
ابع ��اد القوى الأمنية بعي ��دا عن �أي نزاع
�سيا�سي».
يذك ��ر ان مباحث ��ات ت�شكي ��ل احلكوم ��ة
�ست�ستم ��ر خالل ه ��ذا الأ�سب ��وع ومتوقع
ح ��دوث لق ��اءات �أخرى بني زعم ��اء الكتل
ال�سيا�سية الرئي�سية.
عن موقع ذي نا�شنال الإخباري

وعق ��ب �ساع ��ات م ��ن الهج ��وم �أعلن ��ت �شرك ��ة
اخلطوط اجلوية الكويتية �أنها �ستعلق رحالتها
�إىل العراق م�ؤقتا ،ب�سبب «الأو�ضاع الراهنة».
ووفق تغري ��دة لل�شركة عرب تويرت ،ف�إن «تعليق
الرحالت جاء بناء على التعليمات ال�صادرة من
الإدارة العام ��ة للط�ي�ران امل ��دين الكويتي نظرا
للأو�ضاع يف اجلمهورية العراقية».
وبح�س ��ب الت�سريب ��ات ان الطائ ��رات الت ��ي
ت�ض ��ررت يف احل ��ادث ،االوىل ه ��ي طائ ��رة
تابع ��ة ل�شركة «�أور ايرالين ��ز» العراقية ،و�سيتم
ا�صالحه ��ا بعد ابالغ �شرك ��ة «بوينغ» االمريكية
لهذا الغر�ض.
ام ��ا الثانية فه ��ي الطائ ��رة الرئا�سي ��ة العراقية
ال�سابقة التابعة لرئي�س الوزراء ال�سابق نوري
كام ��ل املالك ��ي وه ��ي يف الوقت احل ��ايل خارج
اخلدمة «�سك ��راب» ومركونة يف اجلانب املدين
من املطار.
ال�صواري ��خ التي �سقطت على املط ��ار كانت على
بعد �أمتار من الطائرة اجلديدة التابعة للخطوط
اجلوي ��ة العراقي ��ة م ��ن ط ��راز «اير با� ��ص» ،و5
طائ ��رات اخ ��رى ن ��وع «بوينغ» تابع ��ة للخطوط
العراقية.
بدوره اعترب مازن الفيلي ،وهو نائب �سابق ،ان
تل ��ك الهجمات ت�ضر بـ»اقت�ص ��اد العراق» ،حمذرا
م ��ن ت�صاعد عملي ��ات تعليق ال�ش ��ركات لرحالتها
اىل مطار بغداد.
الفيل ��ي وهو ع�ضو �سابق يف جلنة االقت�صاد يف
الربملان اكد لـ(امل ��دى) ان «االقت�صاد واال�ستثمار
يبحث ع ��ن اال�ستق ��رار واالمن» ،م�ش�ي�را اىل ان
«ا�سته ��داف واجه ��ة الب�ل�اد وهو املط ��ار �سي�ضر
ب�شكل مبا�شر باالقت�صاد».
واعت�ب�ر النائ ��ب ال�سابق ان تعلي ��ق الرحالت او
حت ��ى م ��رور الطائرات ف ��وق االج ��واء العراقية
«�سيح ��دد يف االي ��ام املقبل ��ة اذا ج ��رت تداعيات
اخرى او مت تطوير عمليات الهجوم وا�ساليبها».

ق�صة عائلة ق�ضت بانفجار
مخلف حربي �شمالي بابل
خا�ص /املدى
�أقدم ��ت عائلة يف ناحية جبلة �شمايل بابل على التكفل برتبية
الطفل ��ة فاطمة ابن ��ة � 10أيام الت ��ي بقيت وحيدة بع ��د ان قتل
والدها واخوتها االثنان نتيجة انفجار قنبلة عنقودية �شمايل
بابل.
وتقول ام احمد( ،جارة) ال�ضحية لـ(املدى)� ،إن "والدة الطفلة
تعر�ضت �إىل �إنهيار ع�صبي ادخلها يف غيبوبة ب�سبب احلادثة
الت ��ي اودت بحي ��اة زوجها وابنيها ما دفعه ��ا �إىل تويل رعاية
الطفلة".
وت�ؤكد �أنها "�ستعتن ��ي بها ب�شكل خا�ص كونها حديثة الوالدة
�إ�ضاف ��ة �إىل الو�ضع امل�أ�ساوي الذي تعر�ض ��ت له عائلة الطفلة
والذي يتطلب رعايتها ب�شكل خا�ص".
وتعر� ��ض والد الطفل ��ة فاطم ��ة و�شقيقاها �إىل الوف ��اة ب�سبب
انفج ��ار قنبلة عنقودي ��ة من بقايا خملف ��ات الق�صف االمريكي
يف منطقة الغابات بينم ��ا كانوا يتواجدون يف املنطقة جلمع
املواد اخلردة التي متثل �سبيل العي�ش الوحيد لهم.
وطالب عم الطفلة غامن اجلبوري ،من خالل حديث لـ(املدى)،
بـ"�ض ��رورة ان تعم ��ل احلكوم ��ة عل ��ى تعوي�ض عائل ��ة �شقيقه
ب�سب ��ب ما تعر�ضت له من م�أ�ساة �أنهت حياة العائلة بالكامل"،
م�ؤكدا �أن "التعوي�ض هو ل�ضم ��ان توفري �سبل العي�ش للطفلة
و�أمها التي ترقد يف وحدة العناية املركزية".
يف غ�ضون ،ذلك �أكد مدير ناحية جبلة علي ال�سعدي لـ(املدى)،
�أن "الإدارة املحلي ��ة يف الناحي ��ة ب ��د�أت ب�ش ��كل حثيث متابعة
�إج ��راءات احل ��ادث الذي تعر�ضت ل ��ه العائل ��ة و�سيتم ت�سيري
معامل ��ة خا�ص ��ة بالعائل ��ة لت�شم ��ل �ضم ��ن م�ؤ�س�س ��ة ال�شه ��داء
ك�ضحايا املخلفات الأمريكية".
ولفت �إىل �أن "ذوي ال�ضحايا �سيح�صلون على تعوي�ض مايل
وم�ستحقات كاملة وفق قانون م�ؤ�س�سة ال�شهداء وما يت�ضمنه
من �شمول �ضحايا املخلفات احلربية الأمريكية".
ويذك ��ر �أن منطق ��ة الغاب ��ات الت ��ي قت ��ل بداخله ��ا الرج ��ل م ��ع
�أبنائ ��ه كانت قد تعر�ضت �أثن ��اء احلرب الأمريكية على العراق
ع ��ام  2003اىل ق�ص ��ف بال�صواريخ العنقودي ��ة بعد �أن ادخل
ا�ستخدامه ��ا النظ ��ام ال�ساب ��ق الخفاء ا�سلح ��ة وذخائر خا�صة
باجلي�ش ال�سابق.
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BASHNEFT INTERNATIONAL B.V. announces a public Re-Tender (2nd
announcement) closing date for provision of Independent Evaluation and
Economic Appraisal of Hydrocarbon Reserves, Contingent Resources
and Perspective Resources at Block 12 in the Republic of Iraq
Bashneft International B.V. is inviting Iraqi and foreign companies including national
and private, having similar experience by nature to the subject of the Tender, which are
allowed by the legislation of Iraq and/or by their country of certification to provide their
services in Iraq, to submit their bids and participate in this public tender, which based
on bidders qualification by technical and commercial analysis. The winning Bidder
shall bear the costs of publishing the announcements in (3) daily Iraqi newspapers.
Tender documentation and the guidelines of the tendering procedure (Annex 7.1 and
other Annexes) can be found on the website http://zakupki.rosneft.ru/node/675678
This tender is organized by Bashneft International B.V.
Bashneft Address: Iraq, Baghdad, Al Jadriya, Coral Palace Hotel, District 915 – Street
10 – House 15.
E-mail & Tel.: 007 -916 -3510261, zaytsevav2@bashneft.ru, vasilevds@bashneft.ru,
shashkovsn@bashneft.ru.
Customer's Name: Bashneft International B.V.; Tendering Manager: Aleksander
Zaytsev.
Bids acceptance deadline & place: Bashneft Office in Baghdad, 14th March 2022, from
09:00 am to 12:00 pm (Baghdad time, GMT+3).
Bids opening date and place: Iraq, Baghdad 14th March 2022, 12:30 pm (Baghdad
time, GMT+3).
Notification on the Tender results will be published on the above-mentioned website
and will be e-mailed to the participants. Expected period for reviewing participants'
bids is 34- weeks after bids opening date.

 عن موعد �إغالق �إعادة. يف.تعلن �شركة با�شنيفت الدولية بي
املناق�صة العامة (الإعالن الثاين) لتقدمي خدمات التقييم الإقت�صادي
امل�ستقل للموارد الهيدروكربونية وتقدير االحتياطي الهيدروكربوين
املحتمل واالحتياطي الهيدروكربوين الواعد يف الرقعة اال�ستك�شافية
 يف جمهورية العراق١٢
شركة باشنيفت الدولية تدعو كافة الشركات واملؤسسات احمللية واالجنبية مبا في
ذلك الوطنية واخلاصة ذات اخلبرة في تنفيذ اعمال مماثلة ملوضوع املناقصة واملرخصة
 او مرخصة في بلدها ولديها شهادة اداء أعمال/ للعمل حسب القوانني العراقية و
مماثلة في العراق للمشاركة في هذه املناقصة العامة بطريقة التحليل الفني والتجاري
وسيتحمل الفائز باملناقصة تكاليف نشر جميع االعالنات في ثالث صحف يومية
7.1  لالطالع على وثائق املناقصة واملبادئ التوجيهية إلجراءات املناقصة (امللحق.عراقية
واملالحق األخرى) على املوقع اإللكتروني التالي
http://zakupki.rosneft.ru/node/675678
. في.يتم تنظيم املناقصة من قبل شركة باشنيفت الدولية بي
 منطقة،  حي اجلامعة،  بغداد – اجلادرية،  العراق: عنوان مكتب شركة باشنيفت الدولية
١٥  دار، ١٠  زقاق، ٩١٥  محلة،  فندق قصر كورال، البنك املركزي اجلديد
zaytsevav2@bashneft.ru , 007 -916 -3510261 :الهاتف والبريد االلكتروني
; shashkovsn@bashneft.ru ; vasilevds@bashneft.ru
 شركة:  الكسندر زايتسيف ; اسم الزبون: اسم مسؤول املناقصات واملشتريات
. في.باشـنيفت الدولية بي
٢٠٢٢  آذار١٤ ،  مكتب شركة باشنيفت الدولية في بغداد: مكان وتاريخ تقدمي العطاءات
.من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الـثانية عشر ظهرا بتوقيت بغداد
 مكتب شركة باشنيفت الدولية في بغداد،  بغداد،  العراق: مكان وتاريخ فتح العطاءات
. الساعة الـثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت بغداد٢٠٢٢  آذار١٤
سيتم نشر نتائج املناقصة على نفس املوقع املذكور اعاله وسيتم كذلك ارسالها
. بالبريد االلكتروني جلميع املشاركني
.) اسابيع من تاريخ فتح العطاءات٤ - ٣( فترة دراسة العطاءات
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ُحزمة �ضوء على الحدث الريا�ضي

والتع�سف!
م�سحات الأ�سود يف طهران تن ّبه الفيفا عن التالعب
ّ
ُ ي�����س��ل��ط��ه��ا /ع��ل��ي
املعموري
مل يكن � ّأحد ًا من املتابعني وحتى
ال �� �ش��ارع ال��ري��ا��ض��ي ب�شكل ع��ام
يتو ّقع �أن يُح ّقق منتخبنا الوطني
ن�ت�ي�ج��ة خم�ت�ل�ف��ة ع��ن ت �ل��ك ال�ت��ي
حت ّققت يف ملعب �آزادي عطف ًا
ع�ل��ى م��ا ق � ّدم��ه ال �ف��ري��ق يف �آخ��ر
 10مباريات ر�سم ّية خا�ضها يف
الت�صفيات امل�ؤهّ لة اىل مونديال
قطر �أو يف بطولة ك�أ�س العرب
التي �أقيمت نهاية العام املا�ضي،
وب��ال �ت��ايل ف � ��إن م���س�ت��وى ردود
الأفعال على ما جرى كان ب�سيط ًا
ومتنا�سب ًا مع ال�صورة ال�سلب ّية
ال�ت��ي ر�سمها اجلميع ع��ن �شكل
وطريقة �إدارة الفريق بعد �أن مت
حت��دي��د اال��س�ب��اب ال�ت��ي �أدّت اىل
هذا التدهور امل�ستم ّر وخ�صو�ص ًا
خالل هذه الت�صفيات مع الت�أكيد
ع �ل��ى �أن ت �ق��ارب م���س�ت��وى ف��رق
املجموعة و ّف��ر لها فر�صة ذهب ّية
ل��ل��م��رور خ�ل�اف� � ًا مل ��ا ح �� �ص��ل يف
املجموعة الثانية ال�ت��ي �شهدت
م�سل�سل امل�سحات
تناف�س ًا �شديد ًا نتيجة قوّ ة الفرق امل �ت �ع � ّل �ق��ة ب �ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا
مل ي �� �ص��ل ج �م �ي��ع ال�لاع �ب�ين اىل
التم�سك
واملبالغة ال�شديدة يف
فيها.
�شكوك عراقية!
ّ
ال�صحي ب �ع��د ظ��ه��ور ن �ت��ائ��ج امل �� �س �ح��ات ط�ه��ران دفعة واح ��دة� ،إذ تخ ّلف
بتطبيق ال�بروت��وك��ول
ّ
املُعتمد ُم�ستغ ّلني ال�صالحيات ال �ط �ب � ّي��ة ال �ت��ي �أث �ب �ت��ت �إ� �ص��اب��ة امل� �ح�ت�رف���ون يف اخل � � ��ارج ع��ن
ا�ستغالل ال�صالح ّيات
نعرف ح��دود امكان ّياتنا ونعلم التي منحها الفيفا للدول باتخاذ العبني ومد ّرب و�إداريني� ،سارع ال�سفر مع البعثة ،وق��د توافدوا
�أ� �س �ب��اب ت� ��ردّي م���س�ت��وان��ا ،وال الإج� � � ��راءات ال�ك�ف�ي�ل��ة بحماية الوفد العراقي لالعرتا�ض على تباع ًا ومنهم العبي املنتخب يف
نريد �أن نلقي ب�أ�سباب اخل�سارة الالعبني من العدوى �إذ مبوجب تلك النتائج ُم�ش ِّكك ًا يف دِ ّقتِها� ،أوروبا الذين واجهوا م�شكلة يف
�أمام املنتخب الإيراين يف خانة هذا الربوتوكول مت �أخذ م�سحات و ُم��ط��ا ِل��ب�� ًا ب���إع��ادت��ه��ا ،لكونها الو�صول اىل طهران عرب تركيا
اال��س�ت�ف��زازات التي تع ّر�ض لها كورونا لبعثة املنتخب بالكامل تتناق�ض م��ع �آخ��ر الفحو�صات ب�سبب ��س��وء الأح� ��وال اجل��و ّي��ة
�أف ��راد البعثة العراقية منذ �أن قبل �أن تت�س ّلم �إدارة الوفد نتائج التي �أج��ري��ت للفريق يف بغداد واغ�لاق املطارات لي�ضط ّر املدير
وط�� ��أت �أق��دام��ه��م �أر�� ��ض م�ط��ار تلك امل�سحات التي ب ّينت �إيجابية قبل ال�سفر والتي �أثبتت �سالمة الإداري اىل معاجلة هذه امل�شكلة
ط� �ه ��ران وح �ت��ى خ��روج �ه��م من ك��ل م��ن ال�لاع �ب�ين ي��ا� �س��ر قا�سم البعثة بالكامل� ،إذ مت��ت �إع��ادة ب�ت�ح��وي��ل وج�ه�ت�ه��م اىل اخلليج
�أر���ض امل �ب��اراة ،فتلك اال�ساليب وم �ن��اف يون�س و�أح �م��د جا�سم ت�ل��ك امل���س�ح��ات يف خم�ت�بر �آخ��ر وم�ن�ه��ا اىل ط��ه��ران ،فالتحقوا
ت�ع� ّ�ودن��ا على مواجهتها عندما م� ��د ّرب ح��را���س امل��رم��ى �إ��ض��اف��ة وتبينّ �أنها �سلب ّية �أي خالف ما بوقت مت� ّأخر جد ًا.
ن �ت �ن��اف ����س م ��ع امل �ن �ت �خ �ب��ات يف اىل امل��دي��ر الإداري وامل �ع��ال��ج مت ت�شخي�صه قبل �ساعات ما زاد
�ضحايا ُجدد
املنطقة ،ولي�ست ج��دي��دة ،لكن وحما�سب املنتخب الأم��ر الذي من �شكوك وفدنا حول �إمكان ّية
اجل��دي��د الآن ه��و
حجر مناف يون�س،
احلجر
التع�سف يف �أوجب ادخالهم
ال�صحي �أن تكون تلك الأمور مق�صودة!
ّ
ّ
على خلف ّية ْ
ْ
ق � � ّرر م� ��د ّرب ال �ف��ري��ق ا��س�ت��دع��اء
ات� �خ ��اذ االج� � � ��راءات ال���ص�ح� ّي��ة وفق ًا للربوتوكول املُعتمد.

منتخب اليد يعد بدخول التاريخ من ب ّوابة كوريا

الدمام /خا�ص باملدى
ك����رمي ق��ح��ط��ان – الإع�ل�ام���ي
املرافق للمنتخب
يدخل منتخبنا الوطني لكرة اليد ،عند ال�ساعة
ال�ساد�سة م�ساء اليوم التاريخ من �أو�سع �أبوابه
يف ح��ال اجتيازه املنتخب ال�ك��وري اجلنوبي
يف مباراة ربمّ ��ا �ستكون نهائي مب ّكر للبطولة
الآ�سيوية املقامة حالي ًا يف ال�سعودية ،من �أجل
خطف البطاقة اخلام�سة امل� ّؤهلة لنهائيّات ك�أ�س
العامل يف بولندا وال�سويد  2023بالرغم من
�صعوبة م �ب��اراة "ال�شم�شون" ال�ت��ي �ستكون
قويّة وم�صرييّة ويرغب املنتخبان بالفوز فيها

بعيد ًا عن كل احل�سابات الآخ��رى .وقال مد ّرب
منتخبنا امل�صري �شريف م��ؤم��ن ،يف ت�صريح
للمرافق الإعالمي �أن املباراة �ستكون يف غاية
الأهميّة ،ولدينا معلومات كافية عن املنتخب
الكوري و�سي�ؤدي مباراة كبرية فيما لو �أكتملت
�صفوفه" م�ضيف ًا �إن "منتخبنا يعاين من ا�صابة
وائل حافظ وماجد عبد الر�ضا ،و ُهما من �أعمدة
املنتخب املهمّة ،وعلينا التم�سّ ك بالفر�صة التي
ح�صلنا عليها م��ن �أج��ل اخل ��روج ب�ـ  60دقيقة
م�ستح ّقة ت�صلنا بنا �إىل ك�أ�س العامل .وو�صف
كابنت املنتخب ح�سني علي حمزه مباراتنا مع
الفريق الكوري ب�أنها "م�س�ألة حياة �أو موت"
وقال "الفوز وال�صعود اىل ك�أ�س العامل هدفنا

وغايتنا ال�ت��ي ن�سعى اليها بكل م��ا منلك من
ق��وّ ة ،و�سنقاتل داخ��ل �ساحة امللعب م��ن �أج��ل
حتقيق ذل��ك وا�سعاد اجلماهري وعائلة اللعبة
وطن ّي ًا وعرب ّي ًا .وذكر ح�سني "�سنلعب ونكافح
كمجموعة واح ��دة ،ب ��دء ًا م��ن ح��را��س��ة املرمى
وم � ��رور ًا ب��ال��دف��اع وم��ن ث��م ال �ه �ج��وم ،لتنفيذ
تعليمات امل�لاك التدريبي ،يف حماولة اليقاف
اندفاع العبي الفريق الكوري الذي ال ي�ستهان به
خا�صة �إذ التحق به بع�ض الالعبني الأ�سا�سيني
الذين غابوا عن مباراة ال�سعودية وقطر ،ومع
ذلك ف�إننا جاهزون لهذه املوقعة التاريخية.
ومل�ح��ت (امل ��دى) ت��واج��د �أح�م��د ري��ا���ض ،وزي��ر
ال�شباب والريا�ضة ال�سابق ،والع��ب ك��رة اليد
الأ��س�ب��ق ،يف مقر بعثة املنتخب وا�ستطلعت
ر�أي���ه ح��ول امل �ب��اراة ف�ق��ال "البد م��ن الإ� �ش��ادة
باجلهود الكبرية التي بذلها ال�ك��ادر الإداري
والفني والالعبني الذين مت ّكنوا من الو�صول
اىل هذا امل�ستوى با�أب�سط الأدوات ،مبيّن ًا ب�أن
"النتائج التي حت ّققت جاءت ج� ّراء احلما�سة
ّ
مو�ضح ًا
العراقيّة والطموح العايل ل�شبابنا"
�أن "مباراتنا �أم��ام كوريا لي�ست بال�سهلة ،مع
�إن املنتخب ال �ك��وري لي�س يف �أف�ضل حاالته
وم �� �س �ت��واه ي� ��وازي ب�ق�ي��ة ال �ف��رق ال �ت��ي مت ّكن
منتخبنا م��ن جت��اوزه��ا ،لذلك م��ن خ�لال الأداء
ال �ف �ن��ي وال ��رج ��ويل امل� �ع ��روف ع��ن ال�ع��راق�ي�ين
�سيتجاوز املنتخب مناف�سه ال�ك��وري ويحقق
حلم ًا طال انتظاره لع�شرات ال�سنني.

جتارة احلبوب :فرع وا�سط يبد�أ اال�ستعدادات لت�أهيل مواقعها
قبل بدء مو�سم ت�سويق احلنطة املقبل..
بغداد  /عامر عبدالعزيز
اك��دت وزارة التج��ارة بدء مواقع الش��ركة العام��ة لتجارة
احلبوب اس��تعداداتها الفني��ة واملتمثلة باعم��ال الصيانة
واالدامة والتأهيل ملواقعها قبل بدء موسم تسويق احلنطة
املقب��ل .وقالت الوزارة في بيان نقال عن مدير عام الش��ركة
العامة لتجارة احلبوب املهندس باس��م نعيم العكيلي انه
ومع اقتراب بدء موس��م تس��ويق احلنطة باش��رت املالكات
الفنية والهندس��ية في فرع واس��ط اعمال التأهيل ملواقع
الف��رع (اكب��ر منتح للحنطة) ف��ي العراق خالل الس��نوات
العش��ر املاضي��ة والتي ضم��ت كذلك محافظ��ات صالح
الدين ونين��وى" .العكيلي" اضاف ان مالكاتنا الهندس��ية
في واسط كانت السباقة في اعمال التأهيل.
وبني ان الوحدة الهندسية في سايلو الكوت باشرت أعمال
الكشف والصيانة لرمبات السحب جهة القطار ،كمرحلة
اول��ى ،وتضمن العمل فتح الكوبل��ن الهيدروليكي ومحرك
العني والكيربوكس وأخذ القياسات الالزمة لتصنيع كوبلن
جديد وصيانة الكوبلن الهيدروليكي مع قياس��ات الكيربي
املتضرر للس��قيفة .وكشف عن ان االعمال شملت كذلك
معاجلة الش��ورت احلاصل في الكيب��ل املغذي لكرفان وحدة

اخملتب��ر في مركز تس��ويق الدبوني والكش��ف على الكيبل
(ظفي��رة) الواصل الى امليزان وذلك لتض��رره ولغرض تبديله
بكيب��ل فلكس .كما س��يتم إعداد الكش��ف الفني الالزم
لزيادة اإلنارة اخللفية للموقع اس��تعدادا ملوس��م التسويق
وبايع��از من إدارة الفرع املتمثلة مبدير الفرع محمد عيس��ى
مي��اح ،وتأت��ي هذه األعم��ال بجهود ذاتية م��ن قبل الوحدة
الفنية في فرع واسط.

وم�صطفى ناظم وح�سني جبار
لي�صبح ع ��دد املُ�ب �ع��دي��ن ثمانية
وليجد م��درب املنتخب الوطني
زيليكو بيرتوفيت�ش نف�سه يف
ورطة كبرية!

�سعد ن��اط��ق م��ن ب �غ��داد ملعاجلة
ال�ن�ق����ص يف م��راك��ز ال�ل�ع��ب غري
�أن ذلك الإج��راء مل يكن ذي قيمة
ب�سبب لعنة امل�سحات االيرانية
التي �أ ّك��دت �إيجاب ّية فح�ص �سعد
ناطق وقبله املحرتف يف الدوري
القطري �أجم��د عطوان �إذ انظ ّما
اىل قائمة املُبعدين الأول ّية.
ورطة كبرية
املح�صلة النهائية �أم�سى الوفد
يف
ّ
ليلته الأخ�يرة قبل املباراة وهو
ينتظر الإذن الأخري لالعبني الذين
ّ
مت فح�صهم قبل يومني ،وكانت
النتيجة �سلبية ح�ت��ى فوجئوا
ب��ا� �ض��اف��ة �أرب� �ع���ة الع��ب�ي�ن ُج ��دد
لقائمة املُبعدين ب�سبب كورونا
وهم �شريكو كرمي وح�سني علي

دور الفيفا
م �ت��ى ي�ن�ت�ب��ه ال�ف�ي�ف��ا اىل ق�ضية
ال �ت�لاع��ب ب��امل �� �س �ح��ات ال �ط �ب � ّي��ة،
ويعيد النظر بربنامج "الفقاعة
بتع�سف
الطبية" ال ��ذي ُي�ط� ّب��ق
ُّ
من قبل ال��دول امل�ض ّيفة ،وي�ضع
ب��دائ��ل ُم�ن���ص�ف��ة �أو ع �ل��ى الأق ��ل
جل��ان محُ ��اي��دة ُت�ب�ع��د ُ
ال�شبهات
والت�شكيك خ�صو�ص ًا نحن يف
ّ
ظل �أو�ضاع بد�أ فيها العامل مرحلة
ّ
التعاي�ش م��ع ال��وب��اء والتخلي
ع��ن الكثري م��ن االج���راءات التي
ط� ّب�ق��ت يف ال �ع��ام�ين امل��ا��ض�ي�ين؟
� �س ��ؤال تبلور بعد الت�شكيك يف
م�صداق ّية امل�سوحات الإيرانية
وربمّ ا ح�صل ويح�صل هذا الأمر
يف ب�ل��دان وب �ط��والت �أخ ��رى لذا
جن��د م��ن ال �� �ض��روري �أن ي�ق��وم
ال�ف�ي�ف��ا ب��ان �ت��داب خم�ت��ّ��ص�ين يف
ال�صحة من بلدان حمايدة
جمال
ّ
على غ��رار ما يفعله مع الطواقم
التحكيم ّية ت�شرف على معامل
ت�شخي�ص االم��را���ض يف ال��دول
امل�ض ّيفة وهو �إجراء قليل التكلفة
وب�سيط التنفيذ ل��درء الت�شكيك
واللغط هنا وهناك.
ب���ص��ري��ح ال �ع �ب��ارة :ب��ال��رغ��م من
ال�صحي ال��ذي
�أن ال�بروت��وك��ول
ّ
�أوجبته جائحة ك��ورون��ا ،يُط ّبق
على جميع الفعّاليات الكروية� ،إال
�أن بلدنا من �أكرث البلدان ت�ض ّرر ًا
من تطبيقاته ،لأننا نلعب دائم ًا
خارج الأر�ض فنكون هدف ًا مل�آرب
املناف�سني ،وعليه ف���إن االحت��اد
الدويل لكرة القدم ُمطالب ب�إيجاد
ح �ل��ول ح�ق�ي�ق� ّي��ة ت �ق � ّل��ل ال �� �ض��رر
وتق ّرب العدالة من اجلميع.

رياضة
بالمرصاد

مبادرات
احتاد
زينل بذور
�أمل
� إياد ال�صاحلي
لي�س فخر ًا ل َك �أن متلأ الدنيا جعجعة و�صراخ ًا ل ُتثبت ب�أ ّن َك تعمل من �أجل �شباب
العراق و�أهله ،ويف النتيجة ال يوجد عمل على الأر�ض يف اال�سا�س ،بل جم ّرد
هتافات ل�شعارات حما�سيّة ُتل ِفت �أنظار الإع�لام مل�صالح �شخ�صيّة مقيتةُ ،ك ّل
الفخر �أن تبادر ب�صمت و ُت ِّ
ن�شط فعّاليات ملمو�سة ُتنقذ �شرائح مهمّة يف املجتمع
تواجه الي�أ�س القاتل ،وتقطف ثمار ا�صطفافك معها من ب��ذرة �أم��ل ،وترتك
للآخرين تثمني ذلك لتنال دفعات معنويّة جديدة على توايل زرع بذور �أخرى!
عطف ًا على ما ذكرنا ،ف�إن جهود املكتب التنفيذي الحتاد ال ُنخب والأكادمييني
العراقيني برئا�سة اخلبري الريا�ضي الدكتور عبدالقادر زينل ،وخلفهم الهيئة
العامة امل��و ّزع��ة يف الوطن وجميع دول العامل ،متوا�صلة ب�إ�صرار وتفا�ؤل
منذ �أن تعاهدوا على خدمة العراق بُعيد يوم ت�أ�سي�س االحتاد ،للعمل ب�صمت
على تنفيذ م�شاريع ومبادرات �شملت ّ
قطاعات �شبابيّة واقت�صادية و�إن�سانية
من خالل م�ؤمترات (�أون الين) وفعّاليات تطوّ عيّة للتربّع بالأموال من �أجل
�إغاثة النازحني مثل حملة "همّة عراقية" يف خميّمات املحافظات ال�شماليّة،
يف �أ�سو�أ ظروف املعي�شة التي مي ُّر بها تاريخ العراق يف العقدين املريرين من
الألفية الثالثة نتيجة احلروب والفقر والديون الكبرية والت�صارع ال�سيا�سي
الذي جتاهل ن�سبة كبرية من املواطنني وهم يلفظون �أنفا�س �آمال �أخرية ذرفوا
خاللها دموع ًا غزيرة على �ضفاف نهري اخلري والعطاء بال مُنقذ مينحهم احلياة
الطبيعيّة مثل بقية الب�شر.
احتاد ال ُنخب ،ال ت�سنده حكومة وال يدعمه حزب وال ي�ستجدي ما ًال من احتادات
دوليّة حتت ذريعة تنفيذ م�شاريع دولية ح�سب بياناته� ،إمن��ا تدفعه الغرية
العراقيّة والروحيّة املتماهية مع هموم النا�س ،فتح َّر َك للتن�سيق بجهود فرديّة
ال�ستقطاب الدعم الدويل جتاه ق�ضايا العراق وما �أكرثها ،وخا�صة ال�شبابيّة
ال��ذي مي� ّر مبرحلة خطرية نتيجة وق��وع �أع��داد كبرية منه يف ف� ِّ�خ املُ�خ�دّرات
وع�صاباته التي ت�ستهدف تدمري م�ستقبل الوطن من خالل ا�ضعاف جيله لين�ش�أ
علي ًال يعاين االكتئاب واال�ضطراب العقلي وميار�س ال�سلوك القهري الذي
ي�ؤدي اىل جرائم خمتلفة تكون �ضحاياها ث ّلة من املراهقني! وبالتايل ي�سود
العنف والكراهيّة والأميّة والأمرا�ض وامل�شاكل التي ت�شغل املجتمع وت� ّؤخر
تقدّمه وهو ما يتمّناه �أعداء هذه البالد ما مل تنتبه احلكومة ووزارة ال�شباب
والريا�ضة ّ
لتع�ضد مبادرات احتاد زينل وغريه من ا�صحاب امل�شروع الوطني
ال�ص ْرف.
ِّ
يف �أوج الأزم��ات ،يفرز الوطن رجاله الأوفياء عن �أدعياء االنتماء ،و�سيوثق
التاريخ �أفعال اجلميع ب�صدقيّة عالية و�سين�صف بحُ ِكمه ولو بعد حني.

آراء وافكار
قناطر
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�أين �أطفال العراق من اليوم العالمي للتعليم؟

نكتب والحكومة ال تقر�أ
�أقرت الجمعية العامة لالمم المتحدة في  2018 /24/1يوما عالميا للتعليم مع التركيز
ب�شكل خا�ص على االمن والتنمية ب�إعتبارهما الركائز اال�سا�سية لتحقيق االهداف
اال�ستراتيجية للتنمية االن�سانية الم�ستدامة .اختير للدورة الرابعة لليوم العالمي
للتعليم عنوان منا�سب« :تغيير الم�سار وتحوالت التعليم” .يوم ت�أريخي بحق كونه
�أ�س�س من�صة للتحوالت ال�ستراتيجية للتعليم التي تنحو نحو ت�أكيد حق كل �أن�سان في
التعليم و�صوال لبناء م�ستقبل م�شرق �آمن ومزدهر� ،ضمن هذا الت�صور “ �أطلقت وزارة
التخطيط بالتعاون مع االمم المتحدة م�شروع (منتدى العراق للتنمية الم�ستدامة)
عبر و�ضع مجموعة من ال�سيا�سات لتحقيق ما يمكن من �أهداف ال�سيما في محاربة
الفقر وتح�سين م�ؤ�شرات ال�صحة والتعليم”.

 طالب عبد العزيز
طالب عبد العزيزعلى الرغم من كرهنا اخلو�ض يف م�شاريع احلكومة
العراقية ،لعدم جدوى اخلو�ض ذاك ،حيث ال �أحد ي�صغي ،وال �أحد
يقر�أ ،فقد ذهبت اىل غري رجعة ،ما د�أبت عليه �سنن املكاتب االعالمية،
التابعة للمحافظني وامل�س�ؤولني العراقيني ،يف متابعة ما ين�شر يف
ال�صحافة ،وت�أ�شري ما يحدث �إيجابا ،او �سلب ًا لأعمالهم ،ولو �أخذوا
ببع�ض ما كتب ن�صح ًا وار�شاد ًا لكانت مدننا هي االجمل اليوم ،ولكان
ان�ساننا هو اال�سعد ،ا�ستناد ًا اىل ما �أنفق من املال واجلهد ،خالل عقود
من الزمن.
ولعل الو�صف بـ (حكومة املوالت) هو االقرب حلقيقتها ،فهذه مدينة
الب�صرة ،وعلى تعاقب املحافظني فيها ،فقد ا�شتغلت على ق�ضم
امل�ساحات اخل�ضر ،وحتويلها اىل موالت ،وما فعلته ببهو االدارة
املحلية ،وحديقة االمة ،ومتنزة اخلورة ،وغريها خري دليل على ذلك،
وقد يكون ما قامت به حكومة املهند�س (ا�سعد العيداين) من حت�سني
يف اجلهود اخلدمية ما ن�ؤ�شره �إيجاب ًا على علمه ،لكننا ،نود اال�شارة
كاف ما مل يقرن بعمل جاد يف �شبكات
اىل �أن تبليط ال�شوارع غري ٍ
ال�صرف ال�صحي ،و�سيكون �إجنازا ال قيمة له ،والتو�سعة يف بناء
ال�ضواحي واملدن ال�سكنية �سرتتد بال�سوء على ما تقوم به� ،إذا مل تكن
هناك �شبكة وا�سعة وحديثة للمجاري� ،إذا مل تكن هناك م�صانع لتدوير
النفايات ،ولعل جتربة مدينة القبلة خري دليل على جميل ما قمتم به،
مع ت�أ�شري جمهور الب�صرة اىل �أنَّ �إلقاء املياه القذرة يف �شط الب�صرة
لهو من �أعمال اجلهل بخطورة ما �سينتج عنه.
�أيّ �صورة من اجلو �ستك�شف حجم التو�سعة العمرانية يف املدينة،
ونحن �شهود على ذلك ،و�أي مقارنة ب�صورة لها قبل ع�شرين �سنة
�ستكون ظاملة ،ونحن ن�شهد مع احلكومة �أي�ض ًا ب�أنَّ �سكان الب�صرة
ت�ضاعف كثري ًا ،فهي اليوم ب�أكرث من �أربعة ماليني ان�سان ،وبحركة
عمرانية ملفتة ،يقوم بها القطاع اخلا�ص .ترى كيف �سينظر املهند�س
اىل ق�ضية التوازن ،بني حق املواطن يف ال�سكن ،وحقه يف امل�ساحة
اخل�ضراء ،مع حقه بوجود بيئة �صحية و�آمنة ،مع حقه يف التعليم
وال�صحة والنقل ومتابعة �ش�ؤونه داخل الدوائر الر�سمية وغريها؟
�أيعقل �أن تكون ثاين �أكرب مدينة عراقية بهذه الع�شوائية يف االدارة؟
�أيكون التخطيط للمدن ب�إزالة الأرا�ضي الزراعية وجتريف الب�ساتني
وردم االنهار؟
يف زاويتنا هذه كتبنا لأكرث من مرة عن امل�شاكل ال�صحية والبيئية
التي �ستنتج عن حتويل ب�ساتني ابي اخل�صيب و�شط العرب اىل بيوت
وحمال جتارية .وقلنا ب�أنَّ احلكومة �إذا كانت قد تخل�صت من �ضغط
ال�سكان يف توفري امل�ساكن لهم ،عرب ال�سماح لأ�صحاب الب�ساتني ببيعها
وحتويلها بيوت ًا ع�شوائيات(وهو االجراء اال�سو�أ يف عملها) ف�سريتد
ذلك عليها عاج ًال �أم �آج ًال ،ذلك لأنَّ االنهار املتفرعة من ال�شط الكبري
واجلداول الفرعية كلها �ستتحول اىل �شبكات ل�صرف املياه القذرة،
التي تنتهي ب�شط العرب،امل�صدر املائي الوحيد ،الذي تعتمد عليه
حمطات اال�سالة ومعامل الت�صفية ،وبذلك �سيكون املواطن قد �إغت�سل
و�شرب من ماء ف�ضالته ،مبعنى �أنه �سيكون �ضحية قبوله بال�سكن هنا،
و�أنَّ ما تف�ضلت احلكومة به �سي�صبح وبا ًال عليه ،حيث ال مو�س�سات
�صحية ر�سمية ،قادرة على احت�ضانه� ،إذا ما علمنا بان احلكومة مل
تن�شئ م�ست�شفى حكومي ًا واحد ًا منذ �أكرث من � 40سنة.

علما ب�إن هذا املنتدى ترفده وتنميه لي�ست
فقط وزارة التخطيط ولكن “امل�ؤ�س�س����ات
االخرى كاجلامعات ومديريات التخطيط
يف املحافظ����ات واملنظم����ات املدني����ة
و�أي����ة جهة �أخ����رى مهتم����ة به����ذا املجال»،
لع����ل م����ن �أبرزه����ا منظم����ة اليوني�س����يف
�(UNICEFص����ندوق االمم املتح����دة
لالطفال (التي تدعم ماليا ومعنويا اطفال
العامل ومن �ضمنهم �أطفال بلدنا مع �أهمية
م����ا تقدم����ه م����ن ن�ش����رات وتقاري����ر دورية
ملراجع����ة وتقيي����م �أو�ض����اعهم الت����ي تزداد
�س����وءا كنتيج����ة متوقع����ة لإزم����ات داخلية
وعاملي����ة (التغي��ي�ر املناخ����ي وكوفيد -19
وحتوراتها “دلتا و�أميكرون”.
ال�ش����ك �أن م�س����تقبل تعلي����م االطف����ال يف
الع����راق بل وبقائهم على قيد احلياة الزال
يثري ت�س����ا�ؤالت م�ش����روعة :هل �سرنى �أو
ن�ؤمل واقعا وم�ستقبال لإطفالنا �أف�ضل من
ما�ضي حمل �ص����راعات �سيا�سية م�ستمرة
وعنف مزمن مزق �أن�سجة الكيان العراقي
يف �أ�ض����عف حلقات����ه .كل االم����ل �أن يحمل
امل�س����تقبل �ص����ور �أجم����ل و�أذكى مل�س����ارات
التعلي����م وتكيفه����ا ما بع����د ع�ص����ر التغيري
املناخ����ي وكوفي����د  -19وحتوراتها ،واقع
بيئ����ي �أ�س��ت�راتيجي جدي����د يح�س����ن فهمه
واال�س����تفادة م����ن نتائج����ه لبن����اء ع����راق
املواطنة احلديث.
م����ن املرام����ي اال�سا�س����ية الت����ي ينح����و لها
الي����وم العامل����ي للتعلي����م خل����ق م�س����احات
وا�س����عة للنقا�ش املو�ض����وعي ح����ول �إثراء
وتنمية العملية التعليمية بجميع مراحلها
الدرا�س����ية ب�إعتباره����ا ت�ش����كل م�س����ارا
جوهريا يرفد ال�ص����الح العام بفوائد جمة
ترثي حماور متنوعة للتنمية االن�س����انية
امل�ستدامة منها :كيفية توجيه دفة القيادة
االدارية – ال�سيا�سية بنجاح نحو التعليم
الرقم����ي الناب����ع م����ن االهتم����ام املت�ص����اعد
باالقت�ص����اد واملعرفة الرقمية منعا للف�ساد
و توفر الدعم االن�س����اين امل�ستدام للعملية
التعليمي����ة والثقافية ب�ص����ورة تتوافق مع
�إط��ل�اق وتفعيل ل����كل الطاقات االن�س����انية
الكامنة و�ص����وال حلالة الرفاهية والعي�ش
امل�ش��ت�رك� .إن تعلي����م االطف����ال يف مرحل����ة
ريا�����ض االطف����ال واالبتدائي تع����د حيوية

كونه����ا ت�ؤ�س�����س لبن����اء االن�س����ان ال�س����ليم
املتمتع بنموعقلي  -فكري و�سلوكي مبدع
تليه����ا مراح����ل مت�سل�س����لة متجان�س����ة م����ن
التعليم املتو�س����ط – الثانوي – اجلامعي
واخريا للدرا�س����ات العليا .هذا باال�ض����افة
ل�ضرورة االعالء من �أهمية التعليم املهني
والتقني بكل �صوره التقليدية واحلديثة.
م����ن هن����ا� ،إذا م����ا �أردن����ا مناق�ش����ة حمطات
التعلي����م املتنوع����ة نح����ن بحاج����ة ما�س����ة
لالجاب����ة الوافي����ة ع����ن بع�ض الت�س����ا�ؤالت
ومنها بخا�صة :هل �سي�شهد �أطفال العراق
حت�س����نا حقيقي����ا يف م�س����توى ونوعي����ة
احلي����اة الت����ي �أفتق����دت ب�ص����ورة الفتة يف
مراحل �سابقة او معا�شة ب�صورة ت�ضاعف
املعاناة االن�س����انية نتيجة لإ�ستمرار الفقر
والبطال����ة م����ع تراج����ع تراكم����ي نوع����ي
للعملي����ة التعليمية؟ وهل �س����يمكن جليلي
االطف����ال وال�ش����باب وم����ن ث����م الكب����ار من
اال�س����تفادة احلقيقي����ة م����ن نت����اج عملية –
تعليمية – تقنية حديثة تواكب مقت�ضيات
ع�صر ال�سرعة مع تع�شيق ملظاهر ولعوامل
خمتلفة حيوية من العوملة التقنية املبهرة
للعقل وللروح ب�ص����ورة ت�ؤكد �إحداث نقلة
نوعي����ة للتق����دم االن�س����اين ي�ش����تى �ص����ور
وان����واع املعرفة م����ع �إذكاء للوعي؟ .جزءا
مهم����ا م����ن االجاب����ة املو�ض����وعية مرتب����ط
بطبيع����ة ال����دور الفاع����ل ال����ذي تق����وم ب����ه
منظمة اليون�س����ييف بهدف �أنت�شال �أطفال
الع����راق من واقعهم امل�آ�س����اوي االن�س����اين
والعم����ل الوطن����ي والعامل����ي عل����ى دعمهم
ب����كل ال�س����بل واالمكانات املتاحة و�ص����وال
لإنتقال العراق و�شعبه مل�ستقبل واعد يفي
مبطالبهم و�إحتياجاتهم يف العي�ش الكرمي
املكرم يف حميط �آمن وم�ستقر �سيا�سيا –
�آمنيا واقت�ص����اديا من هنا �أهمية االنطالق
باحلديث والتحليل عن مايلي:
اوال� :إن االهتم����ام ببي����ان اليوني�س����يف
ملرحلة االعتناء مب�س����تقبل االطفال ينطلق
من واقع م�آ�ساوي �أن�ساين جليل الطفولة
الربيئ����ة يف الع����راق م����ع م����ا يحمل����ه م����ن
تداعي����ات �إن�س����انية خط��ي�رة م����ن نتائجها
ال�س����لبية ت�س����جيل ما يق����ارب  3.2مليون
طف����ل عراق����ي مبع����د ب�ص����ورة �أو ب�أخ����رى
ع����ن مقاع����د الدرا�س����ة .ترتيب����ا عل����ى ذلك،

بلد غير ّ
عادي
�أمو ٌر "عادي ٌّة" في ٍ

 عماد عبد اللطيف �سامل
�أم ٌر عاديّ � ..أن يتم �إطالق ال�صواريخ
ع��ل��ى م��ط��ار ب��غ��داد “الدو ّ
يل” ،و�أن
ت�صيب �شظاياها طائرة مدنيّة جاثمة
َ
ع��ل��ى املُ�����د ّرج ،و�أن ي��خ��رج م�����س���ؤو ٌل
يف �سلطة الطريان امل��دين العراقية،
ليُطم ِئنَ العراقيني(وغري العراقيني)،
ب���أن ه��ذه الطائرة”خارج اخلدمة”،
و�أن ال خوف عليهم من ال�سفر ج��وّ ًا،
��ار ي��ت��م ر���ش��ق�� ُه بالكاتيو�شا
ع�بر م��ط ٍ
م ّرتني على ال ّ
أقل يف ال�شهر الواحد.
�أم����� ٌر ع������اديّ � ..أن ت��ك��ون م��دار���س��ن��ا
“طينيّة” ،و”�آيلة لل�سقوط” ،و
يف �أف�ضل الأحوال” َك َرفانيّة” ،و�أن
يزحف التالميذ على �أر� ٍ��ض مفتوح ٍة
َ
جرداء لأداء امتحانات ن�صف ال�سنة،
يف ع���ام  ..2022و�أن ي��ق��وم وزي��ر
الرتبية ب�إحالة املُع ّلم ومدير املدر�سة
�إىل التحقيق ،لأنهما هما امل�س�ؤوالن
عن ذل��ك ..ولي�س ه��و ..وال “دولت ُه”
التي كانت �أوّ ل من ع ّلم النا�س الكتابة
قبل  5000عام.
�أم������ ٌر ع�������اديّ  ،ب���ل ه���و “اخرتاعٌ”
غ�ير ع�����اديّ � ،أن ت��ك��ون م� ّؤ�س�ساتنا
التعليمية رائ��د ًة يف تطبيق “التعليم
ال����ب���ريّ » wild education

يف ك ّ���ل حم��اف��ظ��ات ال��ع��راق البائ�سة الأقليمي.
ال��ف��ق�يرة(مب��ا يف ذلك”العا�صمة” �أم��� ٌر ع����اديّ � ..أن ت��ك��ون ه��ن��اك منافذ
بغداد) ..و�أن يتم ّرغ التالمي ُذ
بالطني ،حدوديّة ت�ستويف ر�سوم وتعريفات
ِ
وي��زح��ف��ون ع��ل��ى ُر َك��بَ��هُ��م يف ال��رم��لَ ،كمر َكية �أوط���أ من تلك امل�ستوفاة من
ويُردّدون �أبجدية القهر يف
“�صفوف” منافذ �أخرى ..و�أن تكون هناك منافذ
ٍ
تلتح ُف ال�سماواتَ واملُ�ستنقعاتَ  ،مثل “�أخرى” ال ت�ستويف �أيّة تعريفات �أو
ِ
ال�ضفادع.
ر�سوم ،وال تعمل وفق �أ ّي��ة �ضوابط،
�أم��� ٌر ع���اديّ �أن ي��ق��وم “م�س�ؤولون” ل ّأن احلكومة “الأحتادية” ال ت�سيطر
و “�سيا�سيّون” و “خرباء” عليها ..و� ّأن هناك منافذ “�أخرى”
و”�أكادمييّون” ع����راق����يّ����ون ،ب��ـ ت��ق��وم ب���ادارت���ه���ا ك�����وادر ق���ادم���ة من
“تخدير” املواطنني العراقيني
بطريق كواكب �أخرى ،وتنتمي �إىل “عوامل”
ٍ
“للحرير” ال يمَ ُ ُّر
بالعراق �أ�ص ًال ،لأنَ �أخ�����رى ..و� ّأن امل��ن��اف��ذ “ الأخرى”
ِ
ً
ً
ُ
العراق ال
ميتلك غري”فتحة” �ضيّقة املتبقيّة ،التي ت�سيطر عليها “الدولة”
ً
على البحر ،ومينا ًء “�صغريا” قيد ينخرها الف�ساد ..و�أن قانون التعريفة
الإن�شاء ،و�صحراء �شا�سعة ،وتخ ّلف ًا ال َكمر َكية “الأتحّ ادي”النافذ املفعول
ري ،يف ّ
كل منذ �سنوات ،اليخ�ضع لأحكامهِ �أحد،
غري م�سبوق ،ولي�س ل ُه نظ ٌ
مرافق البنية التحتيّة الأ�سا�سية.
��ع�ترف ب��ه �أح����د ،وال ي�ستطيع
وال ي ِ
ٌ
�أم ٌر عاديّ � ..أن ال تكون هناك
خطوط تطبيق ُه �أحد ،مبا يف ذلك ال�سيد وزير
“ بدائيّة “ لل�سكك احلديد ،تربط املدن املالية”الإتحّ ادي».
العراقيّة مع بع�ضها ،وت�سمح بانتقال �أم ٌر ع��اديّ � ..أن ال جتد “اخل�ضروات
ال��ن��ا���س وال��ب�����ض��ائ��ع ب�ين املحافظات والفواكه” العراقية من ي�شرتيها ،يف
ال��ع��راق��ي��ة “املتحدة” ،ب���اق ّ���ل كلفة العراق ذات��ه ،ل ّأن �أ���س��واق العراق(بـ
ممكنة ،يف ال��وق��ت ال��ذي ت�سعى فيه “علواته” ك ّلها) غ��ارق�� ٌة �إىل �أذنيها
جميع املحافظات �إىل ان�شاء مطارات باخل�ضروات والفواكه غري العراقيّة،
“دوليّة” ،يف جمالها “احليوي” وذل��ك بالرغم م��ن �أن امل�س�ؤولني عن

ف�����إن مو�ض����وع ع����ودة االطف����ال للمدار�س
يج����ب �أن ت�س��ت�رعي وت�س����تدعي االنتب����اه
والوقوف مليا عندها خا�ص����ة وقد تناقلت
االنباء االخرية �أنه« :بالتن�سيق مع وزارة
الرتبي����ة االحتادي����ة ووزارة الرتبي����ة يف
اقلي����م كرد�س����تان ،مت دع����م  14000طف����ل
ويافع لأجل الت�سجيل �أو �إعادة الت�سجيل
يف املدار�����س” .م�ض����يفا �إىل انه يف اليوم
العاملي للتعليم خم�س����ون �ألف طفل ويافع
مت حتديده����م للع����ودة ملقاع����د الدرا�س����ة
�إ�س����تجابة حلملة دولية حتت قيادة املانيا
وكن����دا اللت����ان مت����والن امل�ش����روع .حمل����ة
وال�شك حتمل �ص����ور �إيجابية من التفا�ؤل
الن�س����بي كونها «حظيت بقبول وا�سع من
قبل ال�س����كان ،وال�سيما بني �أو�ساط الأ�سر
ذات الدخ����ل املنخف�����ض ،و�أولئ����ك الذي����ن
فقدوا فر�ص����هم ب�س����بب النزاعات وحاالت
النزوح يف نينوى”� .ض����من هذا ال�س����ياق
لعبت اليوني�س����يف دورا حيويا «بتدريب
 330معلم����ا وباحث����ا �إجتماعي����ا ،وكوادر
تدري�س����ية يف ده����وك� ،أربي����ل ،كرك����وك
ونينوى ،و�ش����مايل دياىل وال�سليمانية».
علم����ا ب�����إن االزمة هي اعقد م����ن ذلك بكثري
كونه����ا تتمتد على م�س����احة جيو�سيا�س����ية
للع����راق �أك��ب�ر وت�ش����مل ق�ض����ايا نحت����اج
ملقاالت عدة لتو�ضيحها.
ثاني����ا� :أهمي����ة االق����رار الع����ام با�س����تمرار
�س����لبيات وتراكم����ات االزم����ات االمنية –
ال�سيا�س����ية  -الإقت�ص����ادية واالجتماعي����ة
حيث تت�ص����اعد حدة اال�شكاالت ال�سيا�سية
– االيدولوجي����ة  -املجتمعي����ة –
االقت�ص����ادية – املالية الت����ي تنتظر حلوال
ناجع����ة عملي����ة م�س����تنرية� .إن املناخ����ات
ال�س����لبية لل�ص����راع ال�سيا�س����ي الداخل����ي
ح����ول الهيمن����ة ال�سيا�س����ية واالقت�ص����ادية
عل����ى مق����درات الرئا�س����ات الث��ل�اث وعل����ى
كاف����ة م�ؤ�س�س����ات الدول����ة ت�ش����كل تي����ارات
معاك�س����ة مل�س����ار �آالمال العري�ض����ة ل�شعبنا
ما يدفع لو�ض����ع �أجن����دة الولويات وطنية
على را�س����ها �أ�س����تثنائية االهتمام ال�شديد
باالطف����ال وال�ش����باب و�إدماجه����م يف ظ����ل
احلي����اة االجتماعي����ة – االقت�ص����ادية –
التعليمي����ة من خ��ل�ال خلق مناخ منا�س����ب
للعملية التعليمية الت����ي يراد لها �أن تكون

 د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة

مبدعة م�س����تدامة� .أعوام م�ض����ت واخرى
عقب  2003ومل يجني العراق منها �سوى
مزي����دا م����ن الآث����ار والرتاكمات ال�س����لبية
الناجم����ة ع����ن تداعي����ات ح����روب �س����ابقة
�أ�ض����افة حل�ص����ار �إقت�ص����ادي ظامل ومن ثم
مرحل����ة مزمنة م����ن �ص����راعات داخلية بني
فرقاء �أو حتى �ش����ركاء العملية ال�سيا�س����ية
عق����ب  2003ع����ام تنذر برتدي م�س����تقبلي
لأو�ض����اع العراق االن�س����انية ت�صيب فئات
املجتمع املعر�ض����ة �أكرث م����ن غريها ملكامن
اخلط����ورة (االطف����ال ،ال�ش����باب ،الن�س����اء
والكبار).
ال�ش����ك �أن جيل االطفال تعر�ض����وا وب�شكل
الفت ملخاطر وجودية ميكننا و�صفهم على
�أنهم جيل �ض����ائع مغيب ويف الغالب بعيد
ن�سبيا عن االهتمام احلكومي اللهم �إال يف
مراحل متقطعة ق�ص��ي�رة ن�سبيا من ت�أريخ
العراق ال�سيا�سي احلديث.
�أطف����ال الع����راق وبرغم بع�����ض املحاوالت
اال�ص��ل�احية االيجابية الزال����وا ينتظرون
ويتوقع����ون وي�أملون ب�إن تتح�س����ن نوعيا
�أو�ض����اعهم يف بل����د لدي����ه الكث��ي�ر والكثري
م����ن عوائ����د النف����ط وغريه����ا مم����ا ميك����ن
�أعتباره����ا ث����روات خمتزن����ة يف ج����وف
االر�����ض بحاج����ة لال�س����تثمار الوطن����ي
وفق����ا خلط����ط �أ�س��ت�راتيجية �س����ليمة� .إذن
الر�س����الة الثقافية واالعالمية وال�سيا�سية
الت����ي نحن ب�ص����ددها الب����د �أن ترك����ز على
وج����وب �أن يعم����د �ص����ناع الق����رار لو�ض����ع
�إ�س��ت�راتيجية تنموية �إن�س����انية م�ستدامة
�ش����املة لال�س����تفادة م����ن ث����روات الع����راق
وحتوي����ل ج����زءا مهم����ا منه����ا �إىل قط����اع
التعلي����م والبح����ث العلم����ي .حالي����ا ينف����ق
الع����راق عل����ى التعليم اقل م����ن  %1باملائة
من ناجته الوطني االجمايل وجزء ي�سري
منه يخ�ص�ص لالطفال فقط.
من احلقائق امل�ؤملة ما ا�ش����ار �إليها الدكتور
فران����ك كن��ت�ر يف م�ؤلف����ه امله����م االقت�ص����اد
ال�سيا�س����ي للع����راق� :إع����ادة الت����وازن يف
جمتمع مرحلة مابعد ال�صراع:
•ن�س����بة االمي����ة لالطف����ال يف
عم����ر العا�ش����رة مايني����ف عل����ى  %19يف
ع����ام ( )2012وق����د ترتف����ع �إىل اك��ث�ر م����ا
بع����د ا�س����تفحال �أزمات كورون����ا والتغيري

املناخ����ي .ت�أث��ي�رات �س����لبية كه����ذه تنتق����ل
وب�ش����كل �س����ريع لقطاعات حياتية متنوعة
م�س����ببة تخفي�ض����ا وا�ض����حا يف ن�س����ب
امل�ش����اركة االيجابية الفاعلة يف االن�ش����طة
التجاري����ة –االقت�ص����ادية وال�سيا�س����ية
وغريه����ا لفئ����ات متنوع����ة م����ن ال�ش����عب
العراقي م�ستقبال.
• %15م����ن املدار�����س يف ع����ام
 “ 2010يف حال����ة يرث����ى له����ا �أو �آيل����ة
لل�سقوط”.
علما ب�إن العراق ويف مراحل اخلم�سينات
– ال�س����تينات ب����ل وال�س����بعينات قب����ل
الثمانينيات كان م�س����تعدا ملرحلة �إنطالق
جي����دة ج����دا على م����درج طائ����رات التنمية
االقت�صادية – االن�س����انية التي كان ميكن
�أن تع����زز م�س��ي�رته العلمي����ة – البحثي����ة
والتنموي����ة ب�ش����كل الف����ت ل����وال خو�����ض
النظ����ام ال�س����ابق حلروب مدم����رة ولعنف
دم����وي داخل����ي ومن ث����م تعر�ض ال�ش����عب
العراقي ملرحلة ح�ص����ار ظ����امل اثر كل ذلك
ب�ش����كل خط��ي�ر عل����ى جمتم����ع الطفولة بل
وبدرج����ات خمتلف����ة عل����ى كاف����ة �ش����رائح
املجتم����ع العراق����ي� .إن جمي����ئ نظ����ام
املحا�ص�ص����ة احلزبي����ة – “امل�ؤدجل����ة
مذهبي����ا وفئويا” عقب م����ا يعرف مبرحلة
التحري����ر م����ن النظام ال�س����ابق مل ت�����ؤد �إال
�إىل املزيد من ال�ص����ور القامتة ال�سوداوية
الو�ض����اع الع����راق باملجم����ل ومنه����ا ح����ال
�أجي����ال الطفول����ة ،علما ب�إن جي����ل االطفال
مقارن����ة بغريه����م الزال����وا يعانون �ش����غف
العي�ش الكرمي الذي �أفتقده جيل ال�ش����باب
وكب����ار ال�س����ن م����ن ناحية ونظ����را حلاالت
الت�س����رب امل�س����تمرة والغي����اب املتعمد عن
مقاع����د الدرا�س����ة ل�ض����رورات �أ�س����تثنائية
«اقت�ص����ادية» جعل����ت االطف����ال ينح����ون
ب�إجتاه االعمال الثقيلة املدمرة ل�ص����حتهم
والتي ت�سلب منهم بهجة الطفولة الربيئة
م����ن منظور اخ����ر ك����ي اليكون اب����دا جيال
مغيبا او �ضائعا بل جيل ميهد لعراق منتج
مثم����ر ابداع����ات تقني����ة جميلة م�س����تدامة
�إن�س����انيا ما ي�س����تدعي مزيدا م����ن االنفاق
عل����ى العملي����ة التعليمي����ة بكاف����ة جوانبها
الطف����ال العراق «م�س�����ؤولية وطنية كربى
بحق».

متى يت�صارعون من اجل العراق
ّ
“ملف” ال���زراع���ة يف “ احل��ك��وم��ة
ً
ّ
الأتحّ���اديّ���ة “ ي����ؤك���دونَ دائ���م���ا ،ب ّ
��ان
ا����س���ت�ي�راد اخل�������ض���روات وال��ف��واك��ه
ممنو ٌع �أ�ص ًال ،و�أ ّنهم لن(ومل) مينحوا
�أحد ًا ت�صريح ًا �أو �إجاز ًة با�ستريادها
من اخل��ارج� ،إ ّال يف حالة �شحّ تها يف
ال�����س��وق ،وع��ج��ز امل��ن�� َت��ج امل��ح��ل��ي عن
التعوي�ض ،ويف �أ�ضيق احلدود.
�أم�� ٌر ع��اديّ � ،أن يتنب�أ اخل�براء مبوت
�سنوات
غ�ضون
الزراعة يف العراق يف
ٍ
ِ
قليلة ،لأ ّننا ال ُ
منلك مياه ًا كافي ًة للريّ ..
وال مياه ًا �صاحل ًة ُ
لل�شرب.
�أم����� ٌر ع�������اديّ � ..أن ي��ت��ن�� ّب���أ ال�����وزراء
واخل���ب���راء ب������زوال ع�����ص��ر ال��ن��ف��ط،
و”موت” ال��ع��ائ��دات النفطية خالل
ال�سنوات اخلم�س القادمة ،بينما ُ
تقف
ّ
كل جهود”تنويع” الإقت�صاد العراقي
عند “عتبة” م�شاريع جمل�س الإعمار،
التي �أُق ّرت ،ومت تنفيذ بع�ضها منذ عام
ُنجز بع�ضها ح ّتى الآن.
 ،1953ومل ي َ
�أم���� ٌر ع�����اديّ  ..ان ي�سعى “ اخل�ب�راء
“ وامل���������س�����ؤول����ون ال���ت���ن���ف���ي���ذيّ���ون
والأك������ادمي������ ّي������ونَ و “ ال���ت���جّ ���ار “
وال�����س��ي��ا���س��يّ��ون ،يف ه���ذه ال���دول���ة،
�إىل “ تطوير” و “�إطالق” ك�� ّم
هائل من اخلطط والأ�سرتاتيجيات
ٍ
وال�سيا�سات والأج���راءات والتقارير
ذات ال�����ص��ل��ة ب���الأق���ت�������ص���اد ..بينما
اليوجد هناك “ اقت�صاد”� ،أو “بيئة
اقت�صادية” مُالئِمة ،و�سليمة ،تعمل
يف �إطارها هذه “املع ّلقاتُ ” اجلميل ُة..
�أ�ص ًال.
ٌ
�أم ٌر ع��اديّ  ..ان تكون هناك “ دولة “
بهذه املوا�صفات و “ ال�سلوكيات “،
ل ّأن هناك من يعتقد �أ ّن�� ُه “ �أم�� ٌر عاديّ
“ �أن تكون الدولة كذلك ،و�أن تبقى
كذلك� ..إىل الأبد

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

لم ي�شهد العراق طبقة حزبية تحاول
ممار�سة ال�سيا�سة مثل الطبقة التي
�سلمتها الواليات المتحدة مقاليد حكم
العراق منذ العام  2003ولغاية اليوم،
فمنذ هذا التاريخ والعراق ومواطنيه
يت�أرجحون بين �أزمات ومع�ضالت
وم�شاكل معقدة وخ�سارات وخيبات
ب�سبب التناف�س وال�صراع الذي ال
ينتهي بين هذه الكتل والأحزاب ،فما
من قرار او قانون �إال وقد و�ضع على
مقا�سات وحجوم الطبقة الحزبية
الحاكمة التي بدورها �أ�صبحت �أ�سيرة
لتجاذبات ومحاور جرت العراق �إلى ما
هو عليه اليوم،

فب�ي�ن انتظ���ار املواط���ن ال���ذي كان يحل���م
بعراق خ���ال من اال�ض���طهاد والظل���م عراق
مل����ؤه ام���ن وحتقي���ق للحري���ات والعدال���ة
االجتماعية ،ا�ص���بح بفعل الأحزاب م�ص���در
عدم اال�س���تقرار الداخلي وخ�شية الدول من
ت�ص���ديره لهم مما جعل من الأخرية �شريكة

يف ابقائ���ه �ض���عيف غ�ي�ر ق���ادر عل���ى اتخاذ
اب�س���ط القرارات التي قد ت�س���اهم يف جعل
بيئته امنه م�ستقرة.
�ص���راعات م�س���تمرة يف خمتل���ف اجلوانب
ت�س�ي�ر وف���ق مفه���وم ال�س���ذاجة ال�سيا�س���ية
والتبعية العمياء فنخبة ح�س���ب ت�ص���ورهم
هم ال ي�س���تطيعون ان ي�ش���كلوا او ير�سموا
خارطة طريق تو�ص���ل العراق و�ش���عبه لرب
الأم���ان ،وهذا وا�ض���ح من خ�ل�ال القرارات
التي تتخذ �سواء يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
او حتى تل���ك املتخذة من قمة ه���رم الدولة،
وه���ذا يع���ود للف���راغ الفك���ري وال�سيا�س���ي
الذي متتاز به هذه الأحزاب و�شخ�ص���ياتها
الت���ي لطاملا ف�ض���لت م�ص���احلها ال�شخ�ص���ية
على امل�ص���لحة العامة ،واحلديث يطول اذا
م���ا اردن���ا ان ن�ض���ع ك�ش���ف ح�س���اب على ما
مت انتاج���ه من �إجن���ازات فالقائم���ة ال بد ان
تعاين م���ن نق�ص ح���اد يف االدراك ملا حدث
طيلة هذه ال�س���نوات ،باملقابل بقي املواطن
العراقي ينتظر على امل ان ت�ص���بح ار�ض���ه
كقرينته���ا املج���اورة والبعي���دة والقريبة ملا
متتلكه من موارد ت�س���اعد يف ح�صوله على
اب�س���ط درجات العي�ش الكرمي ،بالتايل بقي
ال�س����ؤال ال���ذي قد يدور يف ذه���ن الكثريين
ما ج���دوى العمل احلزبي طيلة �س���نوات مل

يجني منها اجلميع غري تخبط وا�ضح انتج
فو�ض���ى كب�ي�رة؟ ،واملح�ص���لة انها �س���تبقى
فو�ض���ى جلهل ه���ذه الطبقة بال���دور الكبري
الذي كان من املفرت�ض ان تلعبه لبلد بحجم
العراق.
ه�س���ترييا عالي���ة تنتاب الأح���زاب العراقية
وه���ي حت���اول ان حت�ص���ل عل���ى مكا�س���بها
واعل���ى عن���د الإح�س���ا�س ب�ض���ياع ه���ذه
املكا�سب ،وتزداد وتريتها بعد كل انتخابات
منذ ت�أ�سي�س هذه العملية ال�سيا�سية ولغاية
اللحظة الناجتة عن �إح�سا�س ان القادم قد ال
يتالءم مع ما تعمل من اجله ،اليوم �ص���راع
عني���ف على حتديد من الأكرب ومن تقع على
عاتقه مهمة ت�شكيل احلكومة بالرغم من انها
ت�شكلت على �أيديهم من قبل وما اجلدوى؟،
فل���و عك�س���نا املواق���ف وكان ه���ذا ال�ص���راع
من اج���ل حتقيق امل�ص���لحة العام���ة للعراق
وحتقي���ق اال�س���تقرار والأم���ان واخلدمات
ماذا كان احلال اليوم ،وكيف �سيكون �شكل
الدولة فيما لو مت ا�س���تغالل مواردها �ضمن
خط���ط حمكم���ة وعلمي���ة وم�س���تقرة ،لك���ن
احلقيق���ة تنذر بوجود �ص���راع حزبي كتلي
ال يتوان���ى عن خلق فو�ض���ى عارم���ة وهدم
م�ش���روع بن���اء الدول���ة يف �س���بيل حتقي���ق
م�صاحلها.
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م�صطفى �صفوان..الموت الالمرئي
ناجح املعموري

ع ��رف االن�سان منذ فج ��ر البدئيات ظاهرة
امل ��وت واثارته كثري ًا وعطلت ��ه قلي ًال ،لأنه
يف البداي ��ة خائ ��ف ان ي�ت�رك ما ابت ��د�أ به
ناق�ص� � ًا لكن ��ه بالت ��ايل تعرف عل ��ى عوامل
مقاومت ��ه بامل�ت�روك لالتي م ��ن موجودات
ظل ��ت يف االمكن ��ة متن ��ح الذاك ��رة طاق ��ة
االحتف ��اظ بتاري ��خ طوي ��ل ،في ��ه اث ��ار
وو�ش ��وم الرج ��ل ال ��ذي غ ��ال وت�ضاءل ��ت
�صورته .غياب القتيل وبقاء الدم ولوثاته
ومطاردت ��ه للقات ��ل بالإث ��م الباق ��ي حت ��ى
حلظة التمظهر من الدوم ولونه وحتوالته
امل�ستمرة ،جتعل من ��ه بحاجة مهمة لطرح
االرواح ال�سحري ��ة ،املالحق ��ة للقاتل حتى
يت�ب�ر�أ م ��ن ال ��دم وم�شه ��ده .ل ��ذا دائم� � ًا ما
ي�ضطر للجوء اىل �شعائر �سحرية ،هي يف
االنرثبولوجيا االجتماعية والدينية متثل
نوع ًا من طقو�س التهزمي التي ت�ساعد على
التطه ��ر والتخل� ��ص م ��ن روح املي ��ت او
املقتول.
ق ��ال الع ��امل م�صطف ��ى �صف ��وان م�ستعين ًا
بال ��ر�أي الفروي ��دي ومق ��والت ليف ��ي
�شرتاو� ��س ان فل�سفة التاري ��خ هي عن�صر
امليثولوجي ��ا الت ��ي ال تنع ��زل ع ��ن مالزمة
التاريخ وك�أن مقولة �صفوان اعادة ملقولة
�شهرية ل�شرتاو�س عن العالقة بني التاريخ
واال�سط ��ورة ،وكيفية االهت ��داء عليه ،لذا
هو الذي اختار بروز التاريخ بو�صفه دا ًال
على نهاية الن� ��ص اال�سطوري الذي تبدّى
عرب التاريخ� ،أم ��ا الأ�سطورة فهي اللحظة
البدئي ��ة التي ميكن االهت ��داء للتاريخ من

خالل الطقو�س والعقائ ��د وال�شعائر .لهذا
كرر م�صطفى �صفوان ا�ستفادته الوا�ضحة
للعامل فروي ��د :لي�ست روح هابيل بل دمه،
ال يح ��اول فريزر حل هذه امل�شكلة ويكتفي
باال�ش ��ارة اىل االعتق ��اد ال ��ذي ال يزال حيا
عن ��د بدو مو�آب وفحواه “ �أن الدم ي�صرخ
م ��ن الأر�ض ،وي�ستمر يف ال�صراع طاملا مل
يهرق دو �أحد الأعداء  /ن.م � /ص.91
فامل ��وت  /ال ��كالم كما قال املفك ��ر م�صطفى
�صف ��وان مبعنى ال�صمت ه ��و غياب التكلم
ال ��ذي يعن ��ي الكالم كم ��ا ق ��ال هايدجر يف
فح�ص لن�صو�ص ال�شاعر تراكل .حيث قال
ان ال ��كالم تكلم .وال�صمت تعطل لل�صوت،
الن املح ��رم قد وق ��ع ومل يب ��ق للكائن غري
مرتوكات يف املكان الذي عا�ش فيه طوي ًال
واالق�ت�ران ب�ي�ن ال�صم ��ت وتعط ��ل الكالم
 /او امل ��وت يتب� �دّى عن جم ��از اي�ضا ،الن
ال�صم ��ت ال يعن ��ي بال�ض ��رورة ح�ص ��ول
امل ��وت ،بل اخلر�س يف احي ��ان عديدة لكن
غي ��اب ال ��كالم � /سي ��ادة ال�صم ��ت تعط ��ل
متظه ��رات الكائ ��ن م ��ن اج ��ل كينوته ،الن
العي� ��ش و�سط ال�صمت غي ��اب للخ�صائ�ص
االجتماعية ،وتوق ��ف التوا�صل بني الفرد
واالخ ��ر .ومث ��ل ه ��ذا التوا�ص ��ل ه ��و حلم
الكائ ��ن لت�أكيد ح�ض ��وره الفاعل من خالل
ال ��كالم .الذي هو نظ ��ام اجتماعي كما قال
املفك ��ر م�صطفى �صفوان “ لأن اللغة تعمل
كونه ��ا مركز معنى رم ��زي اجتماعي �أكرث
م ��ن كونها تعبري ًا ل ��ذات فردية .ان البحث
ع ��ن حقيقة تعبري الذات الفردية ي�ؤدي بنا
ال حم ��ال اىل �أن ن�ض ��ل الطريق ،متام ًا كما
ت�ض ��ل الأن ��ا طريقها يف وه ��م تعرفها على
وحدتها ومتا�سته ��ا  /م�صطفى �صفوان /
الكالم �أو امل ��وت  /ت ك م�صطفى حجازي
 /املنظم ��ة العربي ��ة للرتجم ��ة / 2008 /

�ص.16
يوفر الكالم امل�ستمر مع الآخر فر�صة قوية
للت�أكيد عل ��ى حيوية التبادل .لكن اخلر�س
يعطل الكالم ،لكن اللغة حا�ضرة فاالعتماد
عل ��ى الرم ��وز و�سيلة للخط ��اب واالت�صال
يجعل من الرموز طاق ��ة فوق اللغة ،متنح
الآخ ��ر ال ��ذي تعاي�ش طوي ًال م ��ع الأخر�س
فه ��م ما تعنيه الإ�شارات واحلركات ويدنو
منه ��ا ومينحها نوع ًا م ��ن الت�أويل وحتدي
الب ��اب املغلق وفت ��ح املج ��ال الت�شاوري /
التحاوري بني االثنني .ومثل هذا الت�شاور
يف�ضي لتكري�س الرموز والعالمات ب�سبب
تكرره ��ا و�أي�ض ًا يتبلور مفه ��وم التوا�صل
التب ��اديل ويجع ��ل م ��ا دار ب�ي�ن الطرف�ي�ن،
املوت �أو الكالم نوع ًا من االختيار املقبول
لآلية الفهم الرا�شح با�ستمرارية التوا�صل
والتقاط الت�أويالت .تكر�س الفهم للرمزي

قناديل

 لطفية الدليمي

تواريخ مخت�صرة
لمو�ضوعات كبيرة

وح�ض ��وره والتعام ��ل م ��ع تفا�صيل ��ه
ومفردات ��ه الرمزي ��ة ،تف�ض ��ي يف الت�أويل
العمي ��ق اىل اعت ��زاز الأخر� ��س وتباهي ��ه
وتفاخ ��ره بال ��ذات واعت ��داده بالأن ��ا ،لأن
الت�أوي ��ل اع�ت�راف بق ��درات ال ��ذي خ�س ��ر
فر�صته يف تداول الكالم وحاز على ما هو
�أكرث �أهمية ب�سب ��ب التعاي�ش مع ال�صمت،
ومثلم ��ا ق ��ال املفك ��ر م�صطفى �صف ��وان ال
يوج ��د بني �شخ�صني �أم ��ا الكالم �أو املوت،
�أي احلوار والتفاه ��م �أو اخلر�س و�صمت
الرم ��وز كلي� � ًا .لأن يف احلي ��اة البدئي ��ة
لتعرف �أم ��ر مهم وحيوي للغاية �أن تقرتن
العالق ��ة ب�ي�ن طرف�ي�ن ،ل ��كل منهم ��ا قب ��ول
وتوافقات عل ��ى ال�صوت �أو بديله الرمزي
والإ�شاري.
الكالم ح�ضور قوي دال على الأنا  /الذات
وميتلك ال�صوت طاقة مماثلة ،قوية مهيبة

وتنطوي عل ��ى جاللة معرفة باملتكلم الذي
يتكلم.
اكد الع ��امل االنرثبولوجي “ بيار كال�سرت
“ على قبول م�شهد الذم الذي يتناهى به
االن�سان البدئي لأن ��ه يتعامل معه بو�صفه
نوع ًا من التغرمي اخلا� ��ص بطرد االرواح
ال�شري ��رة وال�شياط�ي�ن املالحق ��ة للإن�سان
ال ��ذي دائم� � ًا ما ي�ؤك ��د على التغ ��رمي بقتل
اال�ضحي ��ة متباهي� � ًا بر�ؤية االل ��ه املتعايل،
لك ��ن ه ��ذا املوق ��ف البدئ ��ي ينط ��وي على
�ش ��كل م ��ن تدمري احلي ��اة وال يحق ��ق حلم
االن�س ��ان القات ��ل يف التخل� ��ص م ��ن االثم.
املتكون م ��ن ت�صورات الكائ ��ن البدئي من
�أن ال�صرخة املت�ص ��ورة تف�ضي الحتجاج،
يعلن عن ��ه عرب االحتج ��اج وال�صراخ �ضد
التابو ،املحرم ،لأنه يعني ح�سب م�صطلح
م�صطفى �صفوان “ الرعب املقد�س «.

هيكتور ماتي�س يفتتح المو�سم االدبي للعام الجديد برواية (لغة ميتة):

عندما تعرب الكلمات احلية عن عامل حمبط
ترجمة :عدوية الهاليل

يعود الروائي ال�شاب (هيكتور
ماتي�س)البالغ من العمر  28عا ًما
ليفتتح المو�سم الأدبي للعام
الجديد بروايته الثالثة ،وهي
ق�صة تلقائية يناق�ض عنوانها
�أ�سلوب كتابتها ،فهي تحمل
عنوان (لغة ميتة) بينما كتبها
الروائي بكلمات تنب�ض بالقوة
والحياة..

فبعد روايت ��ه االوىل ( ،)KOوهي رواية
�أث ��ارت اهتمام اجلمه ��ور والنقاد يف عام
 ،2018وتلته ��ا بع ��د ذلك بعام�ي�ن روايته
(الكرنفال) ،جن ��د حتول الأ�سلوب الأدبي
لهيكت ��ور ماتي�س اىل اجل ��ر�أة مع روايته
الثالثة (لغة ميتة
) ،والتي �صدرت يف بداية املو�سم الأدبي
اجلدي ��د يف ال�ساد� ��س م ��ن �شه ��ر كان ��ون
الث ��اين اجل ��اري ع ��ن دار ن�ش ��ر (بو�شي ��ه

موسيقى االحد
ثائر �صالح
كت ��ب املو�سيق ��ي الربيط ��اين روالن ��د
�ستيفن�س ��ون ( )2015 – 1928عم�ل ً�ا
للبيان ��و من حركة واح ��دة ي�ستغرق �إدا�ؤه
ح ��وايل  80دقيق ��ة ،بذل ��ك ميك ��ن اعتباره
�أط ��ول عمل للبيانو املنف ��رد .عنوان العمل
ه ��و با�ساكالي ��ا عل ��ى دي �أ� ��س �س ��ي �أت� ��ش
( Passacaglia on DSCHعم ��ل رق ��م
� )70ألفه ب�ي�ن نهاي ��ة  1960وربيع 1962
وق ��دم يف مهرج ��ان �أدن�ب�ره �سن ��ة 1962
للمرة الأوىل.
نب ��د�أ بامل�ؤل ��ف� ،ستيفن�س ��ون ،وه ��و
مو�سيق ��ي �أ�سكتلن ��دي م ��ن ام ويلزي ��ة ولد
قرب مان�ش�س�ت�ر ،ا�شتهر ب�أعمال ��ه للبيانو،
�أحده ��ا هذا العمل ال�ضخ ��م ،وا�شتهر كذلك
مبارك�سيت ��ه وع�صاميت ��ه ونب ��ذه للح ��رب
والعن ��ف بحي ��ث رف� ��ض �إداء اخلدم ��ة
الع�سكرية بعد رف�ض طلب ��ه بالإعفاء منها،
وحوك ��م ب�سب ��ب ذل ��ك .تخ ��رج م ��ن الكلية
امللكي ��ة للمو�سيق ��ى يف مان�ش�س�ت�ر بتفوق
�سنة  ،1948وعمل يف الت�أليف والتدري�س

�شا�ستيل).
تتن ��اول الرواي ��ة ق�ص ��ة �ش ��اب يع ��ود اىل
ال�ضاحية التي ن�ش�أ فيها ..انه اليحلم ومع
ذل ��ك ،يبدو ان ه ��ذا االجن ��ذاب اىل �أماكن
طفولته ي�شبه بالن�سبة له رحلة عرب الزمن
فهو يعود اىل �أ�صوله ويعيد التوا�صل مع
رف ��اق طفولت ��ه و�أه ��م ال�شخ�صي ��ات فيها
وه ��م والدي ��ه واخوه وجدت ��ه مي جو�س
وعمه هورا� ��س وا�صدقائه،كم ��ا انه يعيد
اكت�ش ��اف ال�صوروالأح ��داث الت ��ي كانت
�سائ ��دة يف �سنوات ��ه الأوىل يف �ضاحيته
وحج ��رة طفولته ومن ��زل جدته ورحالت
التخيي ��م اثن ��اء الأجازات م ��ع اال�صدقاء،
ويعي ��د اي�ضا يف الرواي ��ة عر�ض امل�شاهد
الرئي�سي ��ة يف حيات ��ه املبك ��رة :امرا� ��ض
طفولت ��ه ،العرو�ض امل�سرحي ��ة ،م�شاعره
اجلن�سي ��ة الأوىل ،رحالت ��ه الأوىل وحبه
الأول وا�شمئ ��زازه م ��ن املدر�س ��ة و�شغفه
ال�شدي ��د باملاجن ��ا ،وكذل ��ك ال�صفح ��ات
الأوىل التي كتبها يف حياته..

ت�س�ي�ر الرواي ��ة يف االجت ��اه املعاك� ��س
للزمن ،ويتم غربل ��ة احداثها عربلغة حية
عل ��ى الرغ ��م م ��ن ان عنوانها (لغ ��ة ميتة)
يتح ��دث عن مرور الوقت والعامل املتغري،
فهي ق�ص ��ة رمزية لطفولة مرت .لكن لي�س
فق ��ط ،يف نظ ��ر ال ��راوي ال ��ذي ي�ستيق ��ظ
م ��ن حلمه ،ليج ��د �إن العامل ق ��د تغري ح ًقا.
فالع ��امل اجلديد عامل حمب ��ط“ ،بال �ألغاز،
وب ��دون مفاج�آت”،وي�صع ��ب فيه التعزية
مبوت اجلدة.
يق ��ول ال ��راوي “ كان كل �ش ��يء ينه ��ار
به ��دوء ،وب ��دون مقاومة..ظنن ��ت �إنن ��ي
تعرفت عل ��ى مدينتي لكنه ��ا انقلبت متاما
وحتول اغلب مافيها اىل فراغ !!”..
م�ؤلف الرواي ��ة هيكتور ماتي�س هو كاتب
فرن�س ��ي ول ��د يف � 22آيار ع ��ام  1993يف
باري�س.ون�ش� ��أ يف ال�ضواحي الباري�سية.
ومت ت�شخي� ��ص حالت ��ه عل ��ى �أن ��ه مبك ��ر
الن�ض ��وج يف �سن ال�ساد�س ��ة حيث تخرج
م ��ن البكالوريا قب ��ل �سن الثامن ��ة ع�شر..

ثقافة

ب ��د�أ بكتابة كلمات الأغ ��اين قبل �أن يتفرغ
لكتابة الروايات،وبعد مر�ضه ،بد�أ بكتابة
روايت ��ه الأوىل ( ،)KOوالتي �أنهاها يف
�شهر واحد فقط.
يو�ص ��ف �أ�سلوبه يف الكتاب ��ة على النحو
الت ��ايل “جم ��ل ق�ص�ي�رة ،اخت�ص ��ارات
جريئ ��ة� ،ص ��ور غ�ي�ر متوقع ��ة� ،إح�سا�س
ق ��وي” اذ يق ��ول النق ��اد ان لغته هي لغة
طازج ��ة و�صاخبة ،و�أ�سلوب ��ه احلر ي�شبه
مو�سيقى اجلاز املتحررة من القيود ،انها
لغ ��ة يع ��اد ابتكاره ��ا با�ستم ��رار ،كرتياق
للأدب اال�صطناعي املجمد .بف�ضل كلماته
ال�صادمة ،والتي تنب�ض باحلياة..
وكم ��ا هو احلال م ��ع �أول روايتني له ،ف�إن
الكتابة التي يقدمها هكتور ماتي�س لقارئه
قب ��ل كل �ش ��يء ه ��ي لغ ��ة كثيف ��ة ،ب�سيطة

ظاهري ��ا ،لكنها يف الواق ��ع معقدة للغاية،
فه ��ي جتمع معًا مف ��ردات م�ستمدة من لغة
عامية قدمية متناغمة مع لهجات معا�صرة
م�ستعارة من مو�سيقى الراب..
فبع ��د �ص ��دور روايت ��ه االوىل (،)KO
قال ��ت الناق ��دة والنا�ش ��رة م ��اري هيل�ي�ن
الف ��ون انه ��ا ق ��ر�أت ن�ص ��ا ي�ص ��ف ال�ب�رد
والوح ��دة وامل ��وت الباري�س ��ي وتعرف ��ت
اىل لغة وايق ��اع غريبني يتميزان بالطابع
املو�سيقي كم ��ا ان ا�سلوب الكتابة متطور
وحي ��وي للغاية.اما الناقد ايريك دو�سرت
ف�ي�رى ان هكت ��ور ماتي� ��س ق ��ادر عل ��ى
ال�سيط ��رة عل ��ى اللغ ��ة مث ��ل ع ��ازف بارع
ملو�سيق ��ى اجل ��از ،وق ��د �أك ��د موهبت ��ه يف
روايت ��ه الثانية (الكرنف ��ال) التي تناولت
تفا�صي ��ل و�أج ��واء �آخ ��ر حفلة قب ��ل نهاية
الع ��امل،ومل تفق ��د �شخ�صيات ��ه �شيئ ��ا م ��ن
حيويته ��ا ون�ضارتها..الكتاب ��ة الفري ��دة
لهيكت ��ور ماتي�س جتذبن ��ا يف كل �صفحة.
ف ��وراء ه ��ذا االنفج ��ار اللفظ ��ي الوا�ضح،
مل يتب ��ق �ش ��يء لل�صدفة .وكم ��ا هو احلال
يف مو�سيق ��ى اجلاز ،تع ��ود املو�ضوعات،
وت�ت�رك جمالاً لالرجتال بينه ��ا ،رمبا لأنه
بد�أ م ��ع مو�سيقى الراب قب ��ل الكتابة فهو
يكت ��ب ب�صوت ع ��ال وك�أن االنغام تن�ساب
م ��ن الن�ص..ون�شعر � ً
أي�ض ��ا ب�أن وراء هذه
احليوي ��ة ي�ب�رز �أول ح ��ب �أدب ��ي لهيكتور
ماتي�س� :سيلني  -الت ��ي امتد منها الكتابة
املنطوق ��ة وال�شاعري ��ة والعامي ��ة  -ولكن
� ً
أي�ض ��ا �سي ��وران وكاف ��كا ودو�ستوف�سكي
وكاالفريتي الذين يحبهم امل�ؤلف.

التفجر املعلومات ��ي وطوفان املن�ش ��ورات الورقية
ك ّلن ��ا ن�ش ��ه ُد ّ
والألكرتوني ��ة الت ��ي �أ�ص ��بحت مث ��ل ت�س ��ونامي اليه ��د�أ .يرى
ُ
البع�ض م ّنا العناوين اجلديدة ويغ�ص باحل�سرات ؛ فيت�ساءل:
ري من هذه املوجة العاتية
ملاذا مل يك ��ن متاحا لنا ولو �شيء ي�س ٌ
م ��ن املطبوعات قب ��ل �أربعة �أو ثالث ��ة عقود؟ لكنّ ه ��ذا هو حا ُل
وبع�ض �أفاعي ��ل التقنية فيها ،وقد يك ��ون ُ
ُ
بع�ض عزائنا
الدني ��ا
�أننا ل�سن ��ا وحيدين فيما ن�شعر .معظم بن ��ي الأر�ض مياثلوننا
يف ه ��ذا حت ��ى ه� ��ؤالء الذي ��ن يعي�ش ��ون يف مواط ��ن �صناع ��ة
ي�س ��رت �صناع ��ة الن�ش ��ر عل ��ى ّ
كل
التقني ��ات امل�ستج ��دة الت ��ي ّ
الو�سائط املتاحة.
ي�صاب بع�ضنا بالعجز واخل ��ذالن �إذ يرى هذه املن�شورات
ق ��د
ُ
ً
ّ
َ
عل ��ى موق ��ع الأمازون مث�ل�ا ؛ فيتخذها تعِ لة لك ��ي ين�صرف عن
الق ��راءة ول�سانُ حال ��ه يحدّثه :ماع�ساي �أن �أق ��ر�أ �أو �أترك ! لقد
فاتن ��ي القط ��ار ،وب ��د ًال من �سعي ��ي ملعاجلة الع ��وز القرائي يف
علي .هذه من ��اورة العاجزين
املا�ض ��ي� ،أ�صب ��ح احلا�ضر عبئ� � ًا ّ
الذي ��ن �سيجدون �ألف �سبب و�سبب لك ��ي ميكثوا يف الالمباالة
ويعي�شوا كل يوم بيوم ��ه جري ًا على الأمثولة املحبطة (�إنْ هي
�إال �أيا ٌم �ستنق�ضي بعد حني).
لي�سوا قليلني ه�ؤالء الذين يتف ّكرون يف تنويع قراءاتهم خارج
نط ��اق درا�ستهم الأكادميية .ي�سع ��ون للإطالع اجلاد على �شتى
�ض ��روب املعرف ��ة ؛ لك ��نّ مايخذله ��م ه ��و الإفتقاد لر�ؤي ��ة عملية
منتج ��ة يف �آلية اختيار مايُقر�أ .تراهم ي�ؤ ّكدون على نوع واحد
(الرواي ��ة مث�ل� ًا) ويهمل ��ون �سواه� ،أو ق ��د ت�ستهويه ��م مالحقة
الإعالنات ال�صاخبة عن كتب ح ّققت ماليني املبيعات .قر�أتُ م ّرة
ن�سخة �ألكرتونية من كت ��اب عنوانه (� َ
إبق قوي ًا) ميكن ت�صنيفه
حتت عن ��وان كتب التنمية الذاتية فوجدت ��ه كتاب ًا رقيع ًا يعتم ُد
يتوجه
الفج واللعب عل ��ى ق ّلة خربة اليافع�ي�ن الذين ّ
الرتوي ��ج ّ
�إليه ��م بخطابه امل�صمّم ب�أ�سالي ��ب نف�سية مدرو�سة تنطوي على
الكثري من التخابث واخلداع.
لي�س ��ت هذه مع�ضلتن ��ا وحدنا يف منطقتن ��ا العربية .نحنُ يف
النهاية جزء من هذا العامل ،ومايح�ص ُل لنا من متاعب وم�شاغل
فكري ��ة البدّ �أن يح�ص ��ل لأمثالنا يف كل م ��كان� .إنتبهت كربيات
املتفجرة ؛ فراحت
اجلامعات العاملية العريقة �إىل هذه املع�ضلة
ّ
تتف� نّ ُ
ّن� يف �إنت ��اج �سال�س ��ل م ��ن كت ��ب خمت�ص ��رة ع ��ن ّ
كل حقل
مع ��ريف ،وق ��د �سبق يل �أن ذكرتُ العديد م ��ن هذه ال�سال�سل يف
مقاالت ومن�شورات �سابقة.
واح ��د ٌة من تلك ال�سال�سل التي �إ�ستهوتني كثري ًا هي ال�سل�سلة
امل�سمّاة (تواريخ خمت�صرة  )Little Historiesالتي تن�شرها
جامع ��ة يي ��ل  Yaleالأمريكية املرموقة ،وه ��ي �إحدى جامعات
النخب ��ة الأمريكي ��ة .د�أبت ه ��ذه اجلامعة على ن�ش ��ر تواريخها
املخت�ص ��رة يف مو�ضوع ��ات رئي�سي ��ة منه ��ا :خمت�ص ��ر ت�أري ��خ
ّ
كل م ��ن :الع� �المَ والعل ��م وال�شع ��ر والأدب والوالي ��ات املتحدة
واالقت�ص ��اد ،والفل�سف ��ة والدي ��ن والأركيولوجيا (عل ��م الآثار)
واللغ ��ة .تعتم� � ُد ه ��ذه التواريخ مقارب ��ة وا�ضح ��ة :جتزئة ّ
كل
مو�ض ��وع �إىل �أربع�ي�ن ف�ص�ل� ًا ق�ص�ي�ر ًا اليتجاوز الواح� � ُد منها
الع�ش ��ر �صفحات ،ث ّم كتاب ��ة ّ
كل ف�صل ليكون �أق ��رب �إىل �سردية
�شيق ��ة مكتمل ��ة ذاتي ًا رغ ��م �أنه ��ا متث� � ُل �إ�ستمراري ��ة يف طبيعة
املو�ضوع العام ،من غري �إثقال الكتاب ب�إحاالت مرجعية كثرية
متث ُل �ألغام ًا تن ّف ُر عامة القراء وت�صدّهم عن موا�صلة القراءة.
ال�أع ��رف ال�سبب الذي جعل القيّمني على هذه ال�سل�سلة الرائعة
يكتف ��ون بهذه العناوين ؛ لكن حتى ل ��و تو ّقفوا عن ن�شر املزيد
فق ��د فعلوا خ�ي�ر ًا كثري ًا بن�شر ه ��ذه التواري ��خ املخت�صرة التي
رج� � َم معظمها �إىل العربية ،و�أرى �أنه ��ا متث ُل �إ�ضافة مهمّة يف
ُت ِ
ّ
احل�صيل ��ة الفكرية لكل قارئ �أعياه التفكري بنوعية الكتب التي
ينبغي �أن يقر�أها وهو يواجه هذا الدفق الهادر من الكتب.
ه ��ذه التواريخ املخت�صرة منجاة من الغرق يف ّ
جلة عميقة من
الي�أ� ��س ملن ي�سعى  -م ��ن اليافعني وال�شب ��اب بخا�صة  -لقراءة
مثم ��رة خارج نط ��اق درا�سته الأكادميية واليع ��رف ب�أي الكتب
يبد�أ رحلته يف عامل القراءة.
واحد ٌة من تلك ال�سال�سل التي
الم�سماة
�إ�ستهوتني كثيراً هي ال�سل�سلة
ّ
(تواريخ مخت�صرة )Little Histories
التي تن�شرها جامعة ييل Yale
الأمريكية المرموقة ،وهي �إحدى
جامعات النخبة الأمريكية.

�أط��������ول ق���ط���ع���ة ب��ي��ان��و
(مان�ش�س�ت�ر ،كي ��ب ت ��اون ،نيوي ��ورك،
�شنغه ��اي وملب ��ورن) والإع�ل�ام حيث �أعد
وق ��دم العديد من الأف�ل�ام الوثائقية الهامة
ع ��ن مثال ��ه الأعل ��ى املو�سيق ��ي الإيط ��ايل
فروت�شي ��و ب ��وزوين ()1924 – 1866
وع ��ن املو�سيق ��ى والأدوات املو�سيقي ��ة
الأ�سكتلندي ��ة .كتب ب�ضعة كتب ثمينة مثل
„ املو�سيق ��ى الغربية :مدخ ��ل” و”رفاق
الف ��ن :مرا�س�ل�ات م ��ع بر�س ��ي غرينجر”،
وكان ��ت له مرا�سالت وا�سعة مع الكثري من
معا�صري ��ه املو�سيقي�ي�ن .كت ��ب الكثري من
امل�ؤلفات ،منه ��ا كون�شرتات للكمان (قدمها
يهودي مينوه�ي�ن) وللت�شيل ��و (يف ذكرى
عازفة الت�شيلو الربيطانية الراحلة جاكلني
دو بري ��ه زوج ��ة املاي�س�ت�رو بارنب ��ومي)
وكون�شرتني للبيان ��و ،وقطع للأورك�سرتا
و�أغ ��اين كورالي ��ة وجمموع ��ات �أغ ��اين
ومو�سيق ��ى حجرة متنوع ��ة بالإ�ضافة �إىل
مئ ��ات من �أعم ��ال البيان ��و� .إىل جانب ذلك
ق ��ام ب�إعادة ت ��وزع �أعم ��ال كث�ي�رة مل�ؤلفني
�آخري ��ن .يتمي ��ز �أ�سلوب ��ه بالرومانتيكي ��ة
املت�أخ ��رة لكن ��ه ت�أث ��ر ب�أ�سالي ��ب ومدار�س
عديدة متت ��د من باخ حتى القرن الع�شرين

يف �إ�ش ��ارة �إىل تنوع ��ه الفك ��ري الثق ��ايف
ومو�سوعيته الوا�ضحة.
�أم ��ا البا�ساكاليا فهو �شكل مو�سيقي ا�شتهر
يف ع�صر الب ��اروك� ،أ�صله مو�سيقى ترافق
الرق� ��ص �أو الغن ��اء ب�إيق ��اع ثالث ��ي عل ��ى
الأغل ��ب ،يعتم ��د عل ��ى تك ��رار حل ��ن معني

يف الق ��رار ُتبن ��ى علي ��ه تنويع ��ات خمتلفة
ومتوا�صلة.
اللح ��ن املذك ��ور  DSCHه ��و توقي ��ع
الأح ��رف الأوىل للمو�سيق ��ي الرو�س ��ي
العظي ��م دم�ت�ري �شو�ستاكوفيت�ش (د� .ش.
وح�س ��ب النط ��ق باللغ ��ة الأملاني ��ة D, Es,

 )C, Hويقاب ��ل نغمات ره  -مي بيمول –
دو – �س ��ي .وقد ا�ستعمل �شو�ستاكوفيت�ش
توقيع ��ه ه ��ذا يف بع� ��ض �أعمال ��ه ،مث ��ل
الرباعي ��ة الوتري ��ة الثامن ��ة .وت�ستعم ��ل
الدول الناطق ��ة بالأملانية الأح ��رف للداللة
على �أ�سماء النغمات ،مثل الإنكليز مع �شي
م ��ن التغيري ،بينم ��ا ي�ستعم ��ل الفرن�سيون
والطلي ��ان �أ�سماء دو ره م ��ي الخ .في�سمي
الإنكلي ��ز نغم ��ة م ��ي بيم ��ول  E flatبينما
ي�سميها الأملان � ،Esأما نغمة مي فهي حرف
 Eعند الأملان والإنكليز �سواء.
مل ُتق ��دم با�ساكالي ��ا �ستيفن�س ��ون كث�ي�ر ًا
لطوله ��ا وتعقيده ��ا البنائ ��ي ،وم�ؤخ ��ر ًا
�سجله ��ا عازف البيان ��و الرو�سي  -الأملاين
الب ��ارع �إيغور لفي ��ت ( ،)1987ال ��ذي ُعينّ
�سنة  2020بروف�سور ًا يف جامعة هانوفر
للمو�سيقى والدراما وامليديا .ي�صفها ب�أنها
عم ��ل معق ��د ،يتكرر في ��ه اللح ��ن الأ�سا�سي
املذك ��ور حوايل � 340أو  350مرة يف بناء
حمك ��م .يق ��ول كذل ��ك �أن ��ه يكت�ش ��ف �أحيان ًا
حدوث � 25شيئ ًا يف �آن واحد لكنه ال ميتلك
�سوى ع�ش ��رة �أ�صاب ��ع ،يف ت�شبيه لتداخل
وت�شابك البناء املو�سيقي يف هذا العمل.
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اقــــرأ

تاريخ العامل كما ترويه الن�ساء
�ص ��در ع ��ن دار املدى كت ��اب بعن ��وان "تاريخ الع ��امل كما
تروي ��ه الن�س ��اء" وه ��و مذك ��رات الكاتب ��ة الربيطاني ��ة
روزاليندا مايلز وبرتجمة د.ر�شا �صادق .تقول الكاتبة:
�ص ��در ه ��ذا الكتاب بثق ��ة �أكرب مما �ش ��عرت ب ��ه ،لأين مل
�أع ��رف كي ��ف �سي�س ��تقبله الق ��راء ،لكن كما ات�ض ��ح يل،
مل �أك ��ن الوحي ��دة الت ��ي ي�ؤرقها غياب الن�س ��اء عن كتب
التاريخ.احتفاء اجلمهور بكتابي ،فاق �أحالمي! ي�شار
�إىل �أن روزاليندا مايلز هي كاتبة �إجنليز ّية ،كتبت 23
عم ًال ،وح�صلت على الكثري من اجلوائز.

بيت

ي�ستذكر �أحد بناة الدولة العراقية ..ناجي ال�سويدي
اق��ام بي��ت املدى يف �ش��ارع املتنب��ي ،ام���س االول اجلمعة ،جل�س��ة ا�س��تذكار لل�شخ�ص��ية القانونية
وفقيه الد�س��تور ناجي ال�سويدي ،والذي �شغل العديد من املنا�صب ابان العهد امللكي ابرزها رئا�سة
الوزراء عام  .1929يف البدء حتدث مقدم اجلل�سة الباحث رفعت عبد الرزاق عن ناجي ال�سويدي،
ال�شخ�ص��ية العراقية الكبرية التي كان لها دور يف ت�أ�س��ي�س الدولة العراقي��ة احلديثة ،من خالل
�سريته القانونية وال�سيا�سية واالجتماعية الكبرية.

 ب�سام عبد الرزاق
وذك ��ر عبد ال ��رزاق ان ��ه "اذكر
ان للمرح ��وم روفائي ��ل بط ��ي
كت ��اب عنوان ��ه اعم ��دة العراق
ال�س ��بعة ويق�ص ��د ال�شخ�صيات
ال�س ��بع الت ��ي لعب ��ت ال ��دور
الكب�ي�ر يف ت�أ�س ��ي�س الدول ��ة
العراقي ��ة وكان منه ��م املرحوم
ناجي ال�س ��ويدي" ،م�شريا اىل
ان ��ه "عل ��ى الرغ ��م م ��ن جهوده
الكب�ي�رة يف ت�أ�س ��ي�س الدول ��ة
العراقية اال ان اال�ضواء خافتة
على �س�ي�رته وجهوده وابداعه
القانوين يف العراق".
الدكت ��ور عب ��د الل ��ه حمي ��د
العتابي ،قال انه "يعود الف�ضل
يف بن ��اء الدول ��ة العراقية اىل
نخب ��ة ممي ��زة م ��ن العراقي�ي�ن
والع ��رب ،الذين ار�س ��وا دعائم
ه ��ذه الدول ��ة ،وان ��ا اعتق ��د
ان ناج ��ي ال�س ��ويدي ه ��و
ال�شخ�ص ��ية االب ��رز يف ه ��ذه
النخب ��ة ،وتكم ��ن اهميت ��ه يف
ان ��ه فقي ��ه الد�س ��تور العراق ��ي
ال ��ذي عل ��م املل ��ك في�ص ��ل عل ��ى
الد�س ��تور والقانون يف وقتها،
وه ��ذه ق�ض ��ية مهم ��ة ،حي ��ث ال
ميكن ان ت�ص ��بح دولة من دون
قانون ود�س ��تور ،وحني نتتبع
دوره ن ��رى ان الدولة يف العهد
امللكي كانت دول ��ة قوية مقابل
حكومة �ض ��عيفة الن د�ستورها
كان قوي ��ا ،ويف االنظم ��ة
اجلمهوري ��ة كان ��ت الدول ��ة

�ض ��عيفة واحلكومة قوية النها
ابتع ��دت ع ��ن الد�س ��تور ،وبعد
 2003ال احلكوم ��ة وال الدول ��ة
قويتان".
وا�ض ��اف ان "ه ��ذا الرجل القى
بفك ��ره القان ��وين الكب�ي�ر م ��ن
خالل املنا�ص ��ب التي �شغلها يف
جمل�س النواب واالعيان ،ف�ضال
ع ��ن دور والده ال ��ذي كان احد
زعم ��اء ثورة الع�ش ��رين" ،الفتا
اىل ان "ناج ��ي ال�س ��ويدي كان
يحم ��ل فكرا مبدئي ��ا وبطبيعته
كان ال يه ��ادن عل ��ى العك�س من
�ش ��قيقه ،توفي ��ق ال�س ��ويدي،
وانخ ��رط يف ح ��زب التق ��دم
واخت�ي�ر رئي�س ��ا لل ��وزراء يف
او�ضاع �صعبة بعد انتحار عبد
املح�س ��ن ال�س ��عدون ،وا�صطدم
م ��ع ال�س ��فارة الربيطاني ��ة
ب�س ��بب املرتبات الكب�ي�رة التي
كانت خم�ص�ص ��ة للم�ست�شارين
وكان ه ��ذا �س ��بب ازاحت ��ه م ��ن
الرئا�سة".
ب ��دوره حت ��دث اخلب�ي�ر
القان ��وين طارق ح ��رب عن اثر

عائل ��ة ال�س ��ويدي عل ��ى مدينة
بغ ��داد واملع ��امل الت ��ي تركته ��ا
وا�شتهرت بها.
مبين ��ا ان "هذه العائلة امتازت
بكونه ��ا العائل ��ة البغدادي ��ة
الوحيدة التي اثنني من ابنائها
كتب ��ا د�س ��تورين اثن�ي�ن ،وهي
عائلة اخت�ص ��ت مبا مل تخت�ص
به عائلة عراقية اخرى".
واو�ض ��ح ان "ناجي ال�سويدي
كان رئي� ��س اللجن ��ة الت ��ي
عينه ��ا املل ��ك في�ص ��ل �س ��نة
 1922ملراجع ��ة امل�س ��ودة التي
اعدته ��ا وزارة امل�س ��تعمرات
الربيطانية وكانت ت�ضم ناجي
ال�س ��ويدي و�سا�س ��ون ح�سقيل
ور�س ��تم حي ��در ،وكان م ��ن
ارق ��ى الد�س ��اتري ،واراه يفوق
الد�س ��تور االمريك ��ي" ،مبين ��ا
ان "توفي ��ق
ال�سويدي
كذ ل ��ك ،
كت ��ب

د�س ��تور ع ��ام  1958وال ��ذي
اهمل ��ه اه ��ل التاري ��خ واه ��ل
الد�س ��تور ،وكان د�س ��تور
االحت ��اد العرب ��ي ب�ي�ن العراق
واالردن".
ب ��دوره ق ��ال الدكت ��ور حمي ��د
ح�س ��ون العكيل ��ي ،ان "ناج ��ي
ال�س ��ويدي ينتم ��ي اىل ا�س ��رة
علمية عرفت باالدب وال�سيا�سة
واالفتاء والتدري�س ،وال �سيما
ال�سيا�س ��ة ،والده علم من اعالم
العه ��د امللك ��ي وتر�أ� ��س جمل�س

 منذر عبد الحر
ال�ش ��اعر ح ��ل �ض ��يفا عل ��ى اتح ��اد �أدب ��اء

ن�����اج�����ي ال�����������س�����وي�����دي ف����ـ����ي ����س���ط���ور
• ول ��د �إبراهيم ناجي بن يو�س ��ف ال�س ��ويدي
يف بغ ��داد �س ��نة 1882م� ،أي ��ام حك ��م الدول ��ة
العثمانية.
• تلقى ال�سويدي تعليمه يف مدار�س الدولة
العثماني ��ة وم ��ن ث ��م يف املدار� ��س الديني ��ة
الفقهية ،وبعد ح�ص ��وله على الإج ��ازة العلمية
�س ��افر �إىل مدين ��ة �إ�س ��طنبول ليدر�س احلقوق
هناك حيث �أمت درا�سته فيها �سنة 1905م.
• �ش ��غل ال�س ��ويدي من�ص ��ب الق�ض ��اء يف ظل
الإدارة العثماني ��ة يف كل م ��ن ل ��واء الب�ص ��رة
وبغداد وكذلك يف اليمن.
• ت ��وىل من�ص ��ب الإدارة املركزي ��ة يف بل ��دة
الكاظمي ��ة ع ��ام 1911م ،ويف النج ��ف ع ��ام
1913م.
• عم ��ل يف الداخلي ��ة العثماني ��ة ،لك ��ن
العثماني�ي�ن حاول ��وا ايقاف ��ه ع ��ن الإ�ص�ل�اح
فا�س ��تقال م ��ن وظائف ��ه ع ��ام 1918م .والتحق
بحكومة دم�ش ��ق والي ��ا على حلب وم�ست�ش ��ارا

للملك في�صل �إبان حكمه ل�سوريا.
• يف عام 1921م ،ر�أ�س الوفد العراقي الذي
ا�ستقبل امللك في�صل الأول يف لواء الب�صرة.
• �ش ��غل ال�س ��ويدي منا�ص ��ب عدي ��دة بع ��د
ت�أ�س ��ي�س اململكة العراقية حيث �ش ��غل من�ص ��ب
ع�ض ��وية الربمل ��ان ث�ل�اث م ��رات ماب�ي�ن عامي
.1932 - 1925
• �ش ��غل من�ص ��ب رئي� ��س ال ��وزراء يف الفرتة
املمت ��دة مابني  18ت�ش ��رين الث ��اين � 1929إىل
� 23آذار .1930
• و�ص ��فه الدليل الر�س ��مي للمملك ��ة العراقية
ل�س ��نة  1936ب�أنه من �سا�س ��ة العراق البارزين
و�أعاظ ��م رجال ��ه القانوني�ي�ن ،و�ش ��غل كذل ��ك
من�ص ��ب وزي ��ر العدل مرت�ي�ن الأوىل يف �س ��نة
 1923والثاني ��ة يف �س ��نة � .1925أول نقي ��ب
للمحامني العراقيني عام .1933
• ت ��ويف ناجي ال�س ��ويدي يف جنوب افريقيا
ثم نقل �إىل بغداد عام 1942م.

�إلي�سا :لن �أتزوج

 رجاء حميد ر�شيد
االعالمية �شاركت في ندوة بعنوان "دور
الإع�ل�ام في تمكي ��ن الم ��ر�أة" حيث اكدت
ان للإعالم دور ًا في تمكين المر�أة ،وهو
العامل الأهم في �إبراز ق�ض ��اياها م�شير ًة
�إل ��ى �أ َّن م ��ن �أ�س ��باب محدودي ��ة التركيز
على ق�ض ��ايا المر�أة عبر و�س ��ائط الإعالم
�ض ��عف الوعي ف ��ي م ��ا يتعل ��ق بحقوقها
وم�شكالتها ومكانتها المجتمعية المهمة.
 عبد الإله عبد الرزاق
القا� ��ص والروائ ��ي نع ��اه االتح ��اد العام
للأدباء والك ّتاب ف ��ي العراق ،حيث فارق
الحي ��اة يوم الجمع ��ة  ٢٨كان ��ون الثاني
 ٢٠٢٢في بغداد ..والراحل يعد من جيل
ال�س ��بعينيات ن�شر العديد من ق�ص�صه في
المجالت العراقية والعربية و�ص ��درت له
عام  1971رواية بعنوان "رجل الأ�سوار
ال�ستة".

االعيان ،وهي ا�س ��رة عريقة لها
�ش�أن لدى العراقيني جميعا".
وحت ��دث ع ��ن �س�ي�رة ناج ��ي
ال�س ��ويدي ورحلته مع القانون
وتفوقه يف الدرا�سة.
وذكر ان ��ه "يف حكومات العهد
امللك ��ي كان ��ت متنح ال ��وزارات
اىل �شخ�ص ��يات ال تع ��رف
القراءة والكتابة ،وحني منحت
اىل ناج ��ي ال�س ��ويدي كان ��ت
ال�س ��تحقاقه العلم ��ي ولعب ��ت

وكت ��اب ديال ��ى ف ��ي ام�س ��ية
�ش ��عرية قدم م ��ن خاللها بع�ض
ن�صو�ص ��ه ن�صو�ص ��ه ال�ش ��عرية،
وتداخ ��ل الحا�ض ��رون ب�ش ��هاداتهم بحق
المحتف ��ى به ،وبعدها ت ��م توقيع ديوانه
ال�ش ��عري (�ش ��ط الع ��رب) وتوزيعه على
الحا�ض ��رين .وق ��د قدم الفعالية ال�ش ��اعر
عل ��ي فرحان ذاكرا اهم المحطات الأدبية
لل�شاعر المحتفى به.

قالت املطربة اللبنانية الي�س ��ا انها حتب الرجل ،وكانت
تتمن ��ى ان تكمل ن�صفه ��ا الثاين ،لكن فك ��رة الزواج
ا�صبح ��ت خ ��ارج تفكريه ��ا ،وا�ضاف ��ت يف ح ��وار
تلفزي ��وين معه ��ا" :كان ��ت �أم ��ي والأق ��ارب عندم ��ا
يتمنون يل ال ��زواج كان والدي �ضد هذا ،فكان دائما
م ��ا يرد ب�أنه يري ��د �أن يفرح ب�ش ��هاداتي وعملي ،وكان
هذا �أف�ض ��ل .لي�س خط� ��أ �أن �أتزوج لك ��ن مل �أكن �أعتقد
�أن ��ه يج ��ب �أن يكون هن ��اك رجل يف حيات ��ي كزوج".
و�ش ��رحت" :عندم ��ا ب ��د�أت العم ��ل والك�س ��ب املادي
ا�ستقللت ماديا ،ع�شت �أكرث من ق�صة حب ،و�شعرت
ع ��ن جترب ��ة �شخ�ص ��ية بغ�ي�رة الرج ��ل م ��ن جناح
�ش ��ريكته ،كثري م ��ن الذين وقع ��ت بحبهم حاولوا
التقلي ��ل م ��ن �ش� ��أين ،امل ��ر�أة ال تغ ��ار م ��ن جناح
زوجها ،ولكن الرجل يغار".

الطقس

امل�ص ��اهرات دورا كب�ي�را يف
و�صوله اىل ال�سلطة اي�ضا".
من جهته ق ��ال نبيل عبد الكرمي
ان "الراح ��ل ال�س ��ويدي كان له
ب ��اع كبري يف مت�ش ��ية او�ض ��اع
الدول ��ة العراقي ��ة ع ��ن طري ��ق
وزارة العدلي ��ة وا�ص ��دار
القوان�ي�ن ،وكان ��ت له ب�ص ��مات
عل ��ى العدي ��د م ��ن القوان�ي�ن
ب�ض ��منها قان ��ون العقوب ��ات
الع�س ��كري ،وه ��و �شخ�ص ��ية

حموري ��ة ل ��ه دور يف كي ��ان
العراق احلديث".
يف اخلت ��ام حتدث اح ��د احفاد
عائلة ال�س ��ويدي املحامي نافع
ال�س ��ويدي ،وا�س ��تعر�ض حياة
عميد العائلة يو�سف ال�سويدي
وعالقته باالو�ض ��اع ال�سيا�سية
يف العه ��د امللك ��ي ومواقفه يف
العه ��د العثماين ،كما عرج على
حي ��اة اوالده ناج ��ي وتوفي ��ق
و�شاكر ال�سويدي.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

النا�س ت�س�أل..
وال�صواريخ جتيب
ال ت�صلح خطابات التنديد
واال�ستنكار وبيانات اجلهات
الأمنية التي تب�شرنا ب�أن الو�ضع
حتت ال�سيطرة ،لل�سكوت على
ما حدث يف مطار بغداد ،فمن
الوا�ضح متام ًا �أن هناك من يدفع
بنا ،بقوة ودهاء� ،إىل �أتون
جحيم طائفي لن ي�سلم منه �أحد،
وعليه يجب �أن ننتبه جميع ًا
�إىل �أننا الآن نواجه قوى تعتمد
تكتيك ًا ي�شعل حوادث �إرهابية
هنا وهناك يف �إطار �سرتاتيجية
منظمة ال تريد لالحتقان
الطائفي �أن يخمد.
�صواريخ املطار بالأم�س ر�سالة
تقول بو�ضوح �إن كل الأمور
ميكن �أن يفلت زمامها يف �أية
حلظة ،فالوا�ضح �أن من يهمه
�إ�شعال الفتيل يوجه �ضرباته
مبنتهى الدقة من حيث اختيار
التوقيت واملكان ،وك�أنه يريد �أن
يقطع الطريق على �أية حماولة
للبحث عن حلول حقيقية جلذور
امل�شكلة ،ب�إغراق البالد يف
دوامات ودوائر عنف لن تنتهي.
يف كل يوم يت�سلل اخلوف �إىل
نفو�س النا�س ،وهم يعي�شون
يف ظل �صواريخ تطل عليهم
بني يوم و�آخر ،فاخلوف يبد�أ
تدريجي ًا ويت�صاعد حتى يت�سع
بات�ساع مدن الوطن و�ساكنيها،
�أح�سا�س النا�س ب�أن ال�سالح
املنفلت ي�سكن بالقرب منهم،
ويهدد �أمنهم وم�ستقبلهم..
للأ�سف ال�شديد البع�ض يريد
�أن ننزلق ب�سرعة �شديدة �إىل
منحدر يبدو بال قرار ،لأنهم
يعتقدون �أن معركة ال�صواريخ
هي الطريق ال�سهل ملمار�سة
ال�ضغوط وحتقيق املطالب،
ليغيب �صوت العقل واملنطق،
لأن البع�ض �أغلق �آذانه عن
�سماع الأ�صوات التي ال تعجبه.
علينا من الآن �أن نرفع �شعار
المكان :ل�سيا�سي ال يقبل
االختالف مع ر�أيه وفكره،
المكان مل�س�ؤول يعتقد ب�أنه دائم ًا
على �صواب وغريه على خط�أ..
المكان ل�سيا�سي يرف�ض التنوع
الديني والفكري وال�سيا�سي..
ل�سيا�سي يقوم بتمييز غريه
وا�ستبعاده وتهمي�شه� ..إحذروا
�شرارة الفتنة لأنها لو اندلعت
فلن تبقي ولن تذر ،ووقتها
�سنندم يف وقت ال يفيد الندم.
�سيقولون لك �إن هذه ال�صواريخ
لطرد الأمريكان ،فاعلم �أنهم
يكذبون� ،أمل يخربوننا من قبل
�أن الأمريكان رحلوا؟ �أمل يطلبوا
منا كل عام �أن نحتفل بيوم
ال�سيادة؟ ..ال�صواريخ تطلق
لأن البع�ض مل ي�شبع بعد من
دماء العراقيني .الأمريكان هنا
هم ال�شجرة التي تخفي وراءها
الغاية الأهم ،وهي الإجهاز على
�أي حلم ببناء دولة املواطنة
واال�ستقرار والرفاهية ،لأن املرء
يحتاج ليكون �ساذج ًا متام ًا،
ورمبا غبي ًا لأق�صى درجة،
لي�صدق "الأ�سطوانة امل�شروخة"
التي يرددها البع�ض عن طرد
الأمريكان من العراق ،فالنا�س
تدرك جيد ًا �أن معظم �سا�ستنا ال
ينامون قبل �أن يطمئنوا على
ر�ضا ال�سفري الأمريكي.
ال�سادة امل�س�ؤولون ..النا�س
تنتظر �إجابات حقيقية
وم�س�ؤولة عن اجلهات التي
تقف وراء لعبة ال�صواريخ ،ال
�إجابات على طريقة ال�سيد قا�سم
عطا ،خالد الذكر� ،صاحب نظرية
"الو�ضع حتت ال�سيطرة".

قطة جديدة يف البيت الأبي�ض
�أ�ض ��اف الرئي�س الأمريكي جو بايدن وال�س ��يدة الأوىل
جي ��ل بايدن �أخ�ي�را قط ��ة ملجموعتهما م ��ن احليوانات
الأليف ��ة بالبيت الأبي�ض .القطة ا�س ��مها ويلو ،وعمرها
عام ��ان وعيناه ��ا خ�ض ��راوان ولونه ��ا يت ��درج م ��ا بني
الأبي� ��ض والرم ��ادي ،وق ��د قدم ��ت �إىل البي ��ت الأبي�ض
م ��ن بن�س ��لفانيا .وقال مايكل الرو�س ��ا ،املتحدث با�س ��م
ال�سيدة الأوىل" :ويلو �ست�ستقر يف البيت الأبي�ض مع
�ألعابها املف�ض ��لة ،وطعامها املف�ض ��ل ،ولديها مت�سع من
املكان ال�ستك�ش ��افه" .كانت جيل بايدن قد �ص ��رحت بعد
انتخاب جو بايدن يف ت�ش ��رين الثاين /نوفمرب 2020
�إنهما �سي�ضيفان قطا للبيت الأبي�ض ،لكن و�صول القط
ت�أخر .وال�ش ��هر املا�ض ��ي� ،أعل ��ن البي ��ت الأبي�ض قدوم
الق ��ط يف كان ��ون الث ��اين� ،أطلقت جيل ا�س ��م ويلو على
القطة تيمنا با�سم بلدتها ويلو غروف يف بن�سلفانيا.

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأحد) �أن درجات احلرارة ترتفع قليال عن معدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو
�سيكون غائم ًا وممطر ًا يف بع�ض مناطق البالد.
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