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توقعت هيئة االنواء اجلوية عودة العوا�صف الرتابية يوم الأربعاء املقبل يف عدد من مناطق
البالد .وذكر بيان للهيئة تلقته (املدى)� ،أن "الطق�س �سكون يوم االربعاء �صحو ًا مغرب ًا مع
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�أمامه �شهر لح�سم �أمره قبل ا�ستئناف عقد جل�سات البرلمان

الخالفات الداخلية تنذر بف�شل مهمة
"التن�سيقي" في ت�شكيل الحكومة
 بغداد /تميم الح�سن
تن ��ذر االي ��ام املقبل ��ة ب� �ـ "عالق ��ات
متوت ��رة" ب�ي�ن رئي� ��س احلكوم ��ة
م�صطف ��ى الكاظم ��ي وفري ��ق الإطار
التن�سيق ��ي ،يف اول اختب ��ار ب�ي�ن
الطرفني عقب "اعتزال ال�صدر".
وظهرت اال�شارات املبكرة للخالفات
يف اجتم ��اع عق ��د قب ��ل اي ��ام ب�ي�ن
احلكوم ��ة والتكت ��ل ال�شيع ��ي عل ��ى
خلفي ��ة الق�صف الرتك ��ي يف �شمايل
البالد.
و ُتظه ��ر مواق ��ف "التن�سيق ��ي" بعد
ا�ستقال ��ة ال�صدري�ي�ن م ��ن الربملان،
مزيج ��ا من التخب ��ط وحماولة ملء
الفراغ الذي تركه التيار.
وحت ��ى االن مل يتمكن "االطاريون"
م ��ن االتف ��اق عل ��ى موق ��ف موح ��د
بخ�صو� ��ص اخلط ��وة املقبل ��ة (بعد
غياب ال�صدر عن امل�شهد ال�سيا�سي)،
�سوى عقد املزيد من االجتماعات.

وبح�س ��ب م�ص ��ادر م ��ن داخ ��ل
"التن�سيق ��ي" حتدثت لـ(املدى) ان:
"كل هذه االجتماعات خرج منها امر
واح ��د ،ه ��و ت�شكيل جل ��ان تفاو�ض
لعقد املزيد من االجتماعات".
وام ��ام الإط ��ار التن�سيق ��ي اق ��ل من
�شهر حل�س ��م امره ،حيث �سي�ست�أنف
الربمل ��ان جل�سات ��ه نح ��و منت�ص ��ف
مت ��وز املقب ��ل ،بع ��د انته ��اء عطلت ��ه
الت�شريعية.
ويفرت� ��ض يف ذلك الوق ��ت �سي�ؤدي
الن ��واب الب ��دالء ع ��ن ال�صدري�ي�ن
امل�ستقيل�ي�ن ،اليم�ي�ن الد�ستوري ��ة،
وامل�ض ��ي بانتخ ��اب رئي�س ��ي
اجلمهورية والوزراء.
وحت ��ى االن وبح�سب امل�صادر التي
طلبت عدم ن�شر ا�سمها" :هناك تردد
داخ ��ل الإط ��ار التن�سيقي يف امل�ضي
بتل ��ك اخلطوات او انتظ ��ار مفاج�أة
اخرى من ال�صدر".

�أ�ص ��در رئي� ��س جمل�س الن ��واب حممد
احللبو�س ��ي� ،أوام ��ر ب�إنه ��اء ع�ضوي ��ة
ن ��واب الكتل ��ة ال�صدري ��ة بع ��د قب ��ول
ا�ستقاالتهم بنا ًء على قرار اتخذه زعيم
التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر.
و�أظه ��رت وثائ ��ق� ،إ�ص ��دار �أم ��ر نيابي
ب�إنه ��اء ع�ضوي ��ة نائب رئي� ��س جمل�س
الن ��واب حاك ��م الزاملي ون ��واب الكتلة
ال�صدرية وف ��ق امل ��ادة (/13ثاني ًا) من
قانون جمل�س النواب وت�شكيالته.
وكان ن ��واب الكتلة ال�صدرية قد �أعلنوا
يف وق ��ت �سابق ع ��ن ا�ستقاالته ��م بناء

مربو النحل في بغداد ..عد�سة محمود ر�ؤوف

تنفيذ م�شروع الـ ()1000

مدر�سة خالل �سنتين

�أل ��ف مدر�سة يف بغ ��داد واملحافظ ��ات ،مبتابعة
م�ستم ��رة م ��ن قب ��ل رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظمي".ولف ��ت جمي ��د� ،إىل "تهيئ ��ة قط ��ع
االرا�ض ��ي وم�ستلزم ��ات امل�ش ��روع بالكام ��ل"،
م�ؤك ��د ًا �أن "هذا امل�شروع يت ��م بتوجيه كامل من
قب ��ل رئي�س ال ��وزراء ل�سد النق� ��ص احلا�صل يف
املدار�س".
و�أ�ض ��اف� ،أن "�شركت ��ي ()power china
و( )sinotecال�صينيت�ي�ن با�شرت ��ا بالعم ��ل يف
بناء ( )1000مدر�سة".
 التفا�صيل �ص3

الربط الكهربائي مع الجوار ّ
يوفر � 3آالف
ميغا واط فقط
 بغداد /فرا�س عدنان
ذك ��ر خ�ب�راء يف جم ��ال الطاق ��ة �أن الرب ��ط
الكهربائ ��ي م ��ع دول اجلوار ال يوف ��ر �إال � 3آالف
ميغ ��ا واط ،مو�ضح�ي�ن �أن ه ��ذا الرق ��م ال ي�شكل
�شيئ� � ًا �أمام احلاجة الفعلية للعراق ،وذهبوا �إىل
�أن الرب ��ط له اهداف �أخرى ذات طابع اقت�صادي
و�سيا�س ��ي ،وا�ستغربوا ت�صريحات وزير املالية
عل ��ي عب ��د الأمري ع�ل�اوي بوجود ني ��ة لت�صدير
الطاق ��ة الكهربائية ،داع�ي�ن �إىل حتقيق االكتفاء
الداخلي �أو ًال.
وقال اخلبري يف جم ��ال الطاقة فرات املو�سوي،
�إن "العراق يعاين م ��ن م�شكلة كبرية يف الطاقة

ك�ش ��ف تقري ��ر دويل ع ��ن تناق� ��ص مبال ��غ
امل�ساع ��دات الإن�ساني ��ة �إىل الع ��راق خ�ل�ال
ال�سن ��وات الأخ�ي�رة ،م�ؤك ��د ًا �أن اجله ��ات
املعني ��ة ت�سعى للح�صول عل ��ى  400مليون
دوالر ل�سد نفقات � 990ألف نازح وعائد يف
املحافظات املح ��ررة ،الفت ًا �إىل ت�أمني %15
من هذا املبلغ لغاية الوقت احلايل.
ذك ��رت بعث ��ة الأمم املتح ��دة لل�ش� ��ؤون
االن�ساني ��ة يف الع ��راق يف تقري ��ر جدي ��د
ب�ش�أن متطلبات االحتياجات الإن�سانية لعام
 2022وخط ��ة اال�ستجاب ��ة الإن�سانية لدعم
النازح�ي�ن والعائدي ��ن� ،أن "العامل�ي�ن عل ��ى
امل�ساع ��دات الإن�سانية يف الع ��راق ي�سعون
للح�صول عل ��ى  400ملي ��ون دوالر لتغطية

� أربيل /علي الحياني

عل ��ى توجي ��ه �ص ��در م ��ن زعي ��م التيار
ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در بع ��د ف�ش ��ل
الكتل ��ة يف ت�شكي ��ل حكوم ��ة الأغلبي ��ة
الوطنية.
و�شدد ال�ص ��در على �أن ه ��ذه اال�ستقالة
ه ��ي نهائي ��ة وال ع ��ودة فيه ��ا ،راف�ض� � ًا
اال�ش�ت�راك يف �أية انتخاب ��ات مقبلة مع
من و�صفهم بالفا�سدين.
يذكر �أن احللبو�سي ق ��د �أكد يف م�ؤمتر
�صحف ��ي �ساب ��ق عق ��ده م ��ن العا�صم ��ة
الأردني ��ة عم ��ان �أن ا�ستق ��االت النواب
ال�صدري�ي�ن ال حتت ��اج �إىل ت�صوي ��ت
داخل جمل�س الن ��واب ،وهناك م�ساعي
للم�ضي يف ت�شكيل احلكومة.

�أك ��دت الأمانة العامة ملجل� ��س الوزراء �أن اجناز
م�شروع الـ ( )1000مدر�سة �سيتم خالل �سنتني،
الفت ��ة �إىل ان ال�شركت�ي�ن ال�صينيت�ي�ن املكلفت�ي�ن
�أبديتا ا�ستعدادهما لتنفيذ االلتزام �ضمن الوقت
املحدد.وق ��ال املتح ��دث الر�سم ��ي للأمانة العامة
حي ��در جميد� ،إن "اللجن ��ة العليا با�شرت بالعمل
مل ��دة �ست ��ة �أ�شهر م ��ن اجل اع ��داد م�ش ��روع بناء
( )8000مدر�سة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل "املبا�ش ��رة باملرحل ��ة االوىل بن ��اء

 ترجمة :حامد احمد

نفق ��ات م�ساعدة � 991ألف ن ��ازح وعائد يف
ع ��دة حمافظ ��ات مت�ض ��ررة م ��ن احلرب يف
البالد".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر ،الذي ترجمت ��ه (املدى)،
�أن "مبال ��غ امل�ساعدات االن�سانية يف العراق
ت�شه ��د تناق�ص ًا �سريع ًا على م ��دى ال�سنوات
الأخرية".
و�أ�شار� ،إىل �أن "تل ��ك املبالغ بعد �أن و�صلت
اىل ذروتها يف العام  2016لت�صل اىل 1.8
ملي ��ار دوالر خالل مرحل ��ة حترير املو�صل،
وتلت ه ��ذه املرحل ��ة �أربع �سن ��وات متتالية
م ��ن االنف ��اق العامل ��ي املتزاي ��د ،ف ��ان حمل ��ة
اال�ستجاب ��ة الإن�سانية لعام  2021مل جتمع
�س ��وى  %63من املبل ��غ املر�صود ومت تلقي
 381مليون دوالر فقط".
 التفا�صيل �ص2

6

ت�صاعد خطير في الحاالت
الم�شتبه ب�إ�صاباتها بالكوليرا

 التفا�صيل �ص3

 بغداد /المدى

انح�سار مبالغ الم�ساعدات
الدولية للنازحين

خطايا �أكثر منها اخطاء ب�إنتظار "معالجات �إ�ستثنائية"

�صدور �أوامر با�ستقالة
النواب ال�صدريين
 بغداد  /المدى

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

الكهربائية متتد �إىل �سن ��وات طويلة".و�أ�ضاف
املو�س ��وي� ،أن "احلاج ��ة الفعلي ��ة للع ��راق تبلغ
� 35ألف ميغا واط ،بينما �أن جميع ما �أنفق على
وزارة الكهرب ��اء من ��ذ ع ��ام  2003لغاي ��ة الوقت
احل ��ايل مل يت ��م ا�ستثم ��اره ب�إنتاج �أك�ث�ر من 15
�أل ��ف ميغ ��ا واط".و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "احلكوم ��ة
حاولت �إيجاد م�ص ��ادر خمتلفة لتزويد منظومة
الطاق ��ة الكهربائي ��ة غ�ي�ر الغ ��از الإي ��راين الذي
نعاين من م�شكالته ب�سبب االنح�سار".
وبني املو�سوي� ،أن "جملة مقرتحات طرحت من
�ضمنها الربط الكهربائي م ��ع دول املنطقة ،مثل
الكويت والأردن وتركيا وال�سعودية".
 التفا�صيل �ص2

�شهدت مناطق يف �إقلي ��م كرد�ستان ت�صاعد ًا
كب�ي�ر ًا يف احل ��االت امل�شتب ��ه ب�إ�صابته ��ا
بالكول�ي�را ،يف وقت يتوق ��ع م�س�ؤولون �أن
هذه الأعداد قابلة للزيادة.
وق ��ال نائب مدي ��ر �صح ��ة ال�سليمانية �سليم
عب ��د الل ��ه� ،إن "املحافظ ��ة �سجل ��ت � 4آالف
حالة �إ�صابة بالإ�سهال ال�شديد ،بينها حاالت
عديدة يعتقد �أنها ملر�ض الكولريا".
و�أ�ضاف عبد الل ��ه� ،أن "الإ�صابات تراوحت
م ��ا ب�ي�ن ح ��االت �صعب ��ة و�أخ ��رى ح ��االت
متو�سطة مت ��ت معاجلته ��م يف م�ست�شفيات
املدينة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "� 4آالف حال ��ة مت ت�سجيلها
خالل � 6أيام ،والع ��دد قابل للزيادة ،ويجب
على املواطنني اتباع �أق�صى درجات الرقابة
وااللت ��زام بالإج ��راءات الوقائي ��ة ،ملن ��ع
انت�شار الكولريا".
م ��ن جانب ��ه ،ق ��ال املتح ��دث با�س ��م وزارة

ال�صح ��ة يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان �آ�سو حويزي
يف حدي ��ث لـ (امل ��دى) �إن "ال ��وزارة �أر�سلت
جمموع ��ة من الف ��رق الطبي ��ة والأدوية �إىل
ال�سليماني ��ة ،و�شكلت جلنة علي ��ا بالتعاون
م ��ع احلكوم ��ة هن ��اك ،ملن ��ع انت�ش ��ار مر�ض
الكولريا".
و�أ�ضاف حويزي� ،أن ""مدن الإقليم الأخرى
مل ت�سجل حتى اللحظ ��ة �أية �إ�صابات �سوا ًء
بالإ�سه ��ال ال�شدي ��د �أو الكول�ي�را ،وم ��ع ذلك
اتخذنا �إجراءات م�شددة فيها".
يف وق ��ت ب�ي�ن الطبي ��ب االخ�صائ ��ي يف
ال�سليماني ��ة هي ��وا كمال لـ (امل ��دى)� ،أن �أهم
الأ�سب ��اب الت ��ي ت� ��ؤدي للإ�صاب ��ة بالكولريا
والإ�سه ��ال ،هي املاء وتن ��اول الأطعمة غري
النظيف ��ة ،لذل ��ك يج ��ب االهتم ��ام بنظاف ��ة
اخل�ضروات والفواكه وغ�سلها باملاء احلار،
ف�ض�ل ً�ا عن تن ��اول املياه ال�صاحل ��ة لل�شرب،
وتقليل ن�سب االختالط وعدم زيارة الأماكن
واملطاعم ال�شعبية يف الوقت احلايل".
 تفا�صيل �أخرى �ص2

�إدارة ذي قـار تتـعـهـد بعـدم االعـتـداء عـلى الـمـتظـاهـريـن
 ذي قار /ح�سين العامل
�ش ��دد حماف ��ظ ذي ق ��ار حمم ��د هادي
الغ ��زي عل ��ى ع ��دم اللج ��وء للعن ��ف
واراق ��ة الدم ��اء يف التعام ��ل م ��ع
التظاه ��رات املطلبي ��ة ،م�ؤك ��دا العمل
عل ��ى احت ��واء التظاه ��رات ع�ب�ر
التفاو� ��ض والتحل ��ي باملزي ��د م ��ن
احلكم ��ة ،فيما بادرت قي ��ادة ال�شرطة

لعق ��د م�ؤمت ��ر ع�شائ ��ري لتعزي ��ز
اال�ستق ��رار االمني وللحد من فو�ضى
ال�سالح والنزاعات الع�شائرية.
ي�أت ��ي ذل ��ك و�س ��ط ت�صعي ��د وا�س ��ع
يف وت�ي�رة التظاه ��رات والفعالي ��ات
املطلبي ��ة ،اذ ي�ش ��ارك االالف م ��ن
الك�سب ��ة واخلريج�ي�ن املطالب�ي�ن
بالتعي�ي�ن يف تظاه ��رة حا�ش ��دة
انطلق ��ت �صب ��اح ي ��وم �أم� ��س االح ��د

يف مرك ��ز مدينة النا�صري ��ة وتخللها
قطع اربع ��ة ج�سور حيوي ��ة واغالق
دي ��وان املحافظ ��ة وعدد م ��ن الدوائر
احلكومية غري اخلدمية.
وق ��ال حماف ��ظ ذي قار حمم ��د هادي
الغ ��زي خ�ل�ال م�شاركت ��ه يف م�ؤمت ��ر
ع�شائ ��ري عقدت ��ه قي ��ادة �شرط ��ة
املحافظ ��ة عل ��ى قاع ��ة امل�ؤمترات يف
مرك ��ز تدري ��ب �شرط ��ة ان "الق ��وات

االمني ��ة يف املحافظ ��ة ل ��ن ت�ستخ ��دم
العن ��ف مطلق ��ا �ض ��د املتظاهرين ولن
ت�ضح ��ي بقط ��رة دم واح ��دة من اجل
ف�ض تظاهرة او انهاء اعت�صام".
و�أ�ض ��اف الغ ��زي� ،أن "املحافظ ��ة
مت ��ر بظ ��روف غ�ي�ر طبيعي ��ة ناجمة
ع ��ن ت�صاع ��د وت�ي�رة التظاه ��رات
واالحتجاج ��ات يف مرك ��ز مدين ��ة
النا�صرية وهو ما ي�شكل حتديا امنيا

كب�ي�را ام ��ام الق ��وات االمني ��ة املكلفة
بحفظ االمن".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "االجه ��زة االمني ��ة
بات ��ت يف موق ��ف ال حت�س ��د علي ��ه"،
مبين ��ا ان "املتظاهري ��ن يخرج ��ون
ب ��الآالف وان اعداد املعت�صمني الذين
اغلق ��وا امل�ص ��ايف قب ��ل ب�ضع ��ة اي ��ام
بلغت نحو الفي معت�صم".

 التفا�صيل �ص4

�شاب هجم على �أفراد �أ�سرته بطريقة وح�شية وانتحر

مجزرة عائلية بـ "الرمانات اليدوية" توقع قتلى و�إ�صابات في بغداد
 بغداد /المدى
�شه ��دت منطق ��ة ناحي ��ة النهروان
جن ��وب �شرق ��ي بغ ��داد ،جم ��زرة
مروعة بقي ��ام �شاب بالهجوم على
عائل ��ة م�ستخدم� � ًا رمان ��ات يدوية
�أدت �إىل مقت ��ل و�إ�صاب ��ة ع ��دد من
الأ�شخا� ��ص ،وم ��ن ث ��م �أق ��دم على
االنتحار.
وقال �أح ��د ال�ساكن�ي�ن بالقرب من
مكان احلادث� ،إن "اجلاين قد زار
بي ��ت عائلته يف ال�ساع ��ة الواحدة
لي�ل ً�ا وكان اجلمي ��ع يتوق ��ع �أن
الهدف من ه ��ذه الزيارة الت�صالح
معهم بعد خالفات �سابقة".
و�أ�ضاف� ،أن "احلديث فيما بينهم
تط ��ور وو�ص ��ل اىل ال�شجار ،وقد

ح ��اول �أن يطع ��ن �إح ��دى ن�س ��اء
املنزل بال�سكني مع ابنتها".
و�أ�ش ��ار� ،إىل ان "وال ��د اجل ��اين
ح ��اول �أن مينع االعت ��داء ،وخرج
البع� ��ض م ��ن �أف ��راد املن ��زل �إىل
ال�شارع وبد�أت ال�صيحات".
و�أو�ض ��ح ،ان "�سكن ��ة البي ��وت
املج ��اورة حاول ��وا التدخ ��ل
واقرتب ��وا من املنزل ،لكن اجلاين
رم ��ى عليهم قنبل ��ة �أدت �إىل وقوع
�إ�صابات بينهم قتيلني".
وم�ضى� ،إىل �أن "اجلاين وبعد �أن
الق ��ى القنبلة على الذي ��ن �أحاطوا
باملنزل قام بتفج�ي�ر نف�سه ما �أدى
�إىل مقتله يف احلال".
�إىل ذل ��ك ،ذك ��رت م�ص ��ادر يف
ال�شرطة املحلية� ،أن "اجلاين كان

يحم ��ل ثالث رمان ��ات يدوية القى
بها على من حول ��ه و�أدى احلادث
�إىل وق ��وع  9جرح ��ى م ��ع قتيلني
�إ�ضافة �إىل مقتله هو".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر �أح ��د �أق ��ارب
ال�ضحاي ��ا ،ان "اجل ��اين ال ��ذي
يبل ��غ م ��ن العم ��ر  27عام� � ًا كان
عل ��ى خ�صومة مع وال ��ده لأ�سباب
عائلي ��ة ،لك ��ن �أعمام ��ه تدخل ��وا
وحلوا اخلالف".
و�أ�ض ��اف قري ��ب ال�ضحاي ��ا ال ��ذي
ف�ضل عدم ذكر ا�سمه� ،أن "اجلاين
كان يعي� ��ش ل ��دى �أخوال ��ه ،وزار
عائلت ��ه منت�صف ليلة �أم�س الأول،
ودخل عليهم يف املطبخ حيث كان
يتواجد الأب مع البنات".
ولف ��ت� ،إىل �أن "العائلة لي�س فيها

رج ��ل �آخ ��ر �س ��وى الأب واجلاين
ال ��ذي كان يحم ��ل بي ��ده ث�ل�اث
رمان ��ات يدوي ��ة ،وهج ��م عل ��ى
اخت ��ه وابنته ��ا م ��ن �أج ��ل �ضربهم
بال�سكني".
ون ��وه� ،إىل �أن "باق ��ي �أف ��راد
العائل ��ة دخل ��وا يف م�شاج ��رة مع
اجل ��اين ،يف حني خرج ��ت �إحدى
الن�س ��اء �إىل ال�شارع من �أجل طلب
م�ساعدة املواطنني".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "�أبن ��اء املنطق ��ة
عندم ��ا دخل ��وا �إىل املطبخ لغر�ض
جندة م ��ن يف الدار ،ق ��ام اجلاين
بالقاء رمانة يدوية عليهم".
و�أف ��اد ،ب�أن "جمموع ��ة �أخرى من
�سكن ��ة املنطق ��ة حاول ��وا الدخول
م ��رة ثاني ��ة �إىل املطب ��خ ،لك ��ن

اجل ��اين الق ��ى برمان ��ة �أخ ��رى"،
مو�ضح� � ًا ان "اجل ��اين جل�س على
الأر� ��ض وحتت ��ه رمان ��ة وفجرها
على نف�س ��ه مما �أدى �إىل مقتله يف
احلال".
وانته ��ى� ،إىل �أن "جث ��ة اجل ��اين
ق ��د تقطع ��ت �إىل �أ�ش�ل�اء ب�سب ��ب
�ش ��دة التفج�ي�ر ،يف حني تعر�ضت
�شقيقته �إىل ب�ت�ر يف ال�ساق جراء
تفجري �إح ��دى الرمان ��ات ومن ثم
توفيت يف وقت الحق".
و�أك ��دت م�ص ��ادر �أن الق ��وات
الأمني ��ة طوق ��ت م ��كان احل ��ادث
ونقل ��ت اجلث ��ث �إىل الطب العديل
واجلرح ��ى �إىل امل�ست�شف ��ى
لتلق ��ي الع�ل�اج ،وب ��د�أت باج ��راء
التحقيقات الالزمة.

سياسة
العاملون في الإغاثة نجحوا
في الح�صول على  % 15من
الأموال المطلوبة
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تقرير دويل :تراجع كبري يف مبالغ امل�ساعدات
الإن�سانية الدولية للنازحني

ك�شف تقرير دويل عن تناق�ص مبالغ امل�ساعدات
الإن�سانية �إىل العراق خالل ال�سنوات الأخرية،
م�ؤكداً �أن اجلهات املعنية ت�سعى للح�صول على
 400مليون دوالر ل�سد نفقات � 990ألف نازح
وعائد يف املحافظات املحررة ،الفت ًا �إىل ت�أمني
 %15من هذا املبلغ لغاية الوقت احلايل.
 ترجمة :حامد احمد
ذك ��رت بعثة الأم ��م المتحدة لل�ش� ��ؤون
االن�س ��انية في العراق في تقرير جديد
ب�ش�أن متطلبات االحتياجات الإن�سانية
لع ��ام  2022وخط ��ة اال�س ��تجابة
الإن�س ��انية لدعم النازحين والعائدين،
�أن "العاملي ��ن عل ��ى الم�س ��اعدات
الإن�س ��انية ف ��ي الع ��راق ي�س ��عون
للح�ص ��ول عل ��ى  400ملي ��ون دوالر
لتغطية نفقات م�ساعدة � 991ألف نازح
وعائد في عدة محافظات مت�ض ��ررة من
الحرب في البالد".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر ،ال ��ذي ترجمت ��ه
(الم ��دى)� ،أن "مبال ��غ الم�س ��اعدات
االن�س ��انية في العراق ت�ش ��هد تناق�ص� � ًا
�سريع ًا على مدى ال�سنوات الأخيرة".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "تلك المبال ��غ بعد �أن
و�ص ��لت ال ��ى ذروتها في الع ��ام 2016
لت�ص ��ل ال ��ى  1.8ملي ��ار دوالر خ�ل�ال
مرحل ��ة تحري ��ر المو�ص ��ل ،وتلت هذه
المرحل ��ة �أرب ��ع �س ��نوات متتالي ��ة م ��ن
االنف ��اق العالم ��ي المتزاي ��د ،فان حملة
اال�س ��تجابة الإن�س ��انية لع ��ام  2021لم
تجمع �سوى  %63من المبلغ المر�صود
وتم تلقي  381مليون دوالر فقط".
و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن "مع ��دل نفق ��ات
االحتياج ��ات الإن�س ��انية لع ��ام 2022
فان ��ه متوقع ان يك ��ون اقل من �س ��ابقه
بكثير".
و�ش ��دد ،على �أن "االنف ��اق الحالي غير

كاف لموا�ص ��لة تقدي ��م الخدم ��ات ف ��ي
مخيم ��ات النازحين" ،مبين� � ًا �أن "خطة
اال�س ��تجابة الإن�س ��انية ،واعتب ��ارا من
� 31أي ��ار  2022تلق ��ت  61.5ملي ��ون
دوالر فق ��ط م ��ن مجم ��وع  400مليون
دوالر مطلوب ��ة ل�س ��د االحتياج ��ات
الإن�س ��انية لع ��ام  2022وه ��ذا ي�ش ��كل
ن�سبة  %15فقط من المبلغ المطلوب".
ويوا�ص ��ل التقري ��ر� ،أن "العاملين على
الإغاثة لعام  2022ي�س ��عون لتح�س ��ين
ظ ��روف المعي�ش ��ة غير المالئم ��ة التي
يعان ��ي منها ن ��زالء المخيم ��ات وكذلك
مواقع النزوح غير الر�س ��مية ومناطق
تجمع نازحين �أخرى ف�ض�ل�ا عن توفير
م�س ��اعدات �إغاثة للمت�ض ��ررين والذين
ه ��م بحاجة لم�س ��اعدات عاجلة وتقديم
خدمات الحماية من المخاطر ب�ض ��منها
�أولئ ��ك الذي ��ن يفتق ��رون ال ��ى وثائ ��ق
هويات الأحوال المدنية ال�ضرورية".
و�أك ��د التقري ��ر� ،أن "خطة اال�س ��تجابة
الإن�س ��انية يت ��م تنفيذه ��ا عب ��ر 141
�ش ��ريك ًا م ��ن منظم ��ات غي ��ر حكومي ��ة
ومنظمات �إن�سانية بم�شاركة  93عامل
�إغاثة عبر ثمانية مراكز".
و�أردف� ،أن "الأمم المتحدة و�شركاءها
�س ��يعملون م ��ع الحكوم ��ة العراقي ��ة
وحكوم ��ة �إقلي ��م كرد�س ��تان لتنفي ��ذ
عمليات االحتياجات الإن�سانية وكذلك
دع ��م الحكومة ف ��ي تولي مه ��ام توفير
خدمات الم�ساعدات الإن�سانية المنقذة
للحي ��اة للتجمع ��ات ال�س ��كانية ف ��ي

حتديات كبرية �أمام املنظمات الدولية لغلق ملف النازحني نهائي ًا
المحافظات والمناطق المت�ض ��ررة من
الحرب في العراق".
و�أفاد التقرير ،ب�أن "الو�ض ��ع الإن�ساني
ف ��ي الع ��راق ق ��د تح�س ��ن عل ��ى نح ��و
ملحوظ بعد خم�س �س ��نوات من انتهاء
العمليات الع�سكرية �ضد تنظيم داع�ش
االرهابي".
ون ��وه� ،إل ��ى �أن "�أع ��داد العراقيي ��ن
الذين يتطلبون م�س ��اعدات �إن�سانية قد
تناق�ص من  11مليون �ش ��خ�ص ،ك�أعلى

ال�سليمانية تتحدث عن  56حالة م�شتبه بها

تردي البنى التحتية يت�سبب بهدر  % 40من �إنتاج املحطات

خرباء :الربط الكهربائي مع دول اجلوار ّ
يوفر � 3آالف ميغا واط فقط

ت�سجل �إ�صابات بالكولريا
ال�صحة ّ
وخماوف من حتولها �إىل موجة وبائية

 بغداد /نب�أ م�شرق
�أعلن ��ت وزارة ال�ص ��حة� ،أم�س الأحد ،عن ت�س ��جيل 13
�إ�ص ��ابة بالكوليرا �أغلبه ��ا في ال�س ��ليمانية ،فيما يحذر
مخت�ص ��ون من تحول هذه الحاالت �إلى موجة وبائية،
داعي ��ن �إلى تحديد م�ص ��در المي ��اه الملوث ��ة ومعالجة
الإ�صابات واالهتمام بالنظافة ال�شخ�صية.
وق ��ال المتحدث با�س ��م وزارة ال�ص ��حة� ،س ��يف البدر،
في بي ��ان تلقته (الم ��دى)� ،إن "مختبر ال�ص ��حة العامة
المركزي في وزارة ال�ص ��حة االتحادية �أكد ت�ش ��خي�ص
� 13إ�صابة بالكوليرا في العراق".
و�أ�ضاف البدر� ،أن "موقف المر�ض �أظهر ت�سجيل ع�شر
�إ�صابات في محافظة ال�سليمانية واثنتين في محافظة
المثنى ،وواحدة في محافظة كركوك".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الكوليرا مر�ض متوطن في ال�ش ��رق
الأو�س ��ط ،وتع ��ود �آخر موجة وبائية ف ��ي العراق لعام
 ،2015و�س ��جل �أغلبها في محافظتي بغداد وبابل �إلى
الجنوب من بغداد".
من جانبه ،ذكر المدير العام ل�صحة ال�سليمانية الطبيب
�ص ��باح هورامي ف ��ي م�ؤتمر �ص ��حفي في ال�س ��ليمانية
تابعت ��ه (الم ��دى)� ،أن "المختبرات �س ��جلت  10حاالت
�إ�صابة بالكوليرا في المحافظة ،ت�أكدت نتائج تحاليلها
في مختبر بغداد المركزي".
و�أ�ش ��ار هورامي� ،إلى "وجود � 56إ�صابة م�شتبه ًا فيها
تنتظ ��ر الت�ش ��خي�ص النهائ ��ي بالمختب ��ر المركزي في
بغداد".
ولفت� ،إلى ت�س ��جيل نح ��و � 4آالف حالة �إ�س ��هال وقيء
ف ��ي م�ست�ش ��فيات ال�س ��ليمانية ،خ�ل�ال الأيام الع�ش ��رة
الما�ضية.
و�أك ��د هورامي� ،أن "الكوليرا مر�ض رهيب ،لكن يمكن
عالجه ب�س ��هولة بالغة ،ويمكننا �إنقاذ حياة �أي �شخ�ص
في غ�ض ��ون �س ��اعات قليلة .ولم تتحدث الم�ص ��ادر عن
ت�سجيل �أية وفاة جراء المر�ض".
�إلى ذلك ،ذكر ا�ست�ش ��اري ال�صحة العامة ح�سن القزاز،
ف ��ي ت�ص ��ريح �إل ��ى (الم ��دى)� ،أن "الكولي ��را مر� ��ض
م�س ��توطن في الع ��راق والحاالت م�ؤ�ش ��رة عل ��ى مدار

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

 بغداد /فرا�س عدنان

ال�س ��نة" .وتاب ��ع الق ��زاز� ،أن "تلك الح ��االت قليلة جد ًا
وغير ظاه ��رة للعيان" ،الفت ًا �إل ��ى �أن "انتقال الكوليرا
يكون بوا�س ��طة المياه التي يمكن له ��ا �أن تلوث المياه
والخ�ضروات".
و�أو�ض ��ح� ،أن "المر�ض ينتقل من ه ��ذه المياه الملوثة
�إلى االن�س ��ان وي�س ��تقر في الأمعاء ويت�س ��بب با�س ��هال
�ش ��ديد وتقي�ؤ �ش ��ديد ،وينتج عن ذلك جفاف ووفاة �إذا
لم تعالج الحالة ب�سرعة".
و�ش ��دد الق ��زاز ،عل ��ى �أن "الموجات تظهر ف ��ي كل مدة
ب�أن تكون لدينا ب�ؤرة في مكان معين ،ومعظم الأحيان
تكون في المياه الم�أخوذة من �سد دوكان ومياه االبار
ف ��ي كركوك وح ��االت ظه ��رت في ال�س ��نوات ال�س ��ابقة
ف ��ي الحلة" .ويوا�ص ��ل� ،أن "هذه الإ�ص ��ابات يمكن ان
تتح ��ول �إل ��ى وباء �إذا ا�س ��تمر عدم االهتمام بال�ص ��حة
العام ��ة وعدم االهتم ��ام بالنظافة وع ��دم عزل الحاالت
لكي يتم التقليل من اال�ضرار وتنقية المياه".
ودع ��ا الق ��زاز� ،إلى "ا�س ��تخدام مادتي ال�ش ��ب والكلور
ف ��ي المناط ��ق الت ��ي ال توج ��د فيها مي ��اه للإ�س ��الة من
�أج ��ل التعقيم" ،مبين ًا ان "المر� ��ض يمكن �أن ينتقل من
�شخ�ص �إلى �آخر عن طريق لم�س الأغذية".
و�أردف� ،أن "الإ�ص ��ابات في العراق عادة تبد�أ من �إقليم
كرد�س ��تان وتنتقل �إلى الو�س ��ط والجنوب ،وكلما كان
من�سوب المياه قلي ًال يزداد المر�ض".
وم�ض ��ى القزاز� ،إلى "�ض ��رورة اتخاذ خطوات عاجلة
لتحديد م�ص ��در المي ��اه الملوثة والح ��د منها ومعالجة
الم�ص ��ابين وفتح رده ��ات لهم والتوعية ال�ص ��حية من
قبل المواطن ب�ضرورة الحفاظ على ال�سالمة من خالل
االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية".
وي� ��ؤدي الكولي ��را ال ��ذي غالب ًا م ��ا يكون �س ��ببه تناول
�أطعم ��ة �أو مياه ملوثة� ،إلى الإ�ص ��ابة ب�إ�س ��هال وتقي�ؤ.
ويظه ��ر عادة في المناطق ال�س ��كنية التي تعاني �ش ��ح ًا
ف ��ي مي ��اه ال�ش ��رب �أو تنع ��دم فيه ��ا �ش ��بكات ال�ص ��رف
ال�صحي.
ً
وي�ص ��يب المر�ض �س ��نويا بين  1,3مليون و 4ماليين
�ش ��خ�ص ف ��ي العال ��م ،وي� ��ؤدي �إلى وف ��اة بي ��ن � 21ألف ًا
و� 143ألف �شخ�ص.
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ع ��دد ،خالل الع ��ام  2017ال ��ى حوالي
 2.5مليون �شخ�ص في العام ." 2022
وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن "الأم ��م المتح ��دة
والمنظم ��ات ال�ش ��ريكة معه ��ا ،وخ�ل�ال
الفت ��رة الممت ��دة م ��ن كان ��ون الثان ��ي
 2014الى كانون الأول  ،2021وفرت
م�س ��اعدات �إن�س ��انية لم ��ا يق ��ارب م ��ن
 7ماليي ��ن مواط ��ن عراق ��ي عبر ت�س ��ع
محافظ ��ات وعب ��ر ع�ش ��رات المخيمات
و�آالف المواقع الأخرى عبر البالد".

وبي ��ن� ،أن "المانحين الدوليين وفروا
م ��ا يقارب م ��ن  8ملي ��ار دوالر في هذه
الجه ��ود الطارئة" ،وتح ��دث عن تقديم
"مليارات �أخرى �ضمن هذا ال�سياق ،من
نفقات التنمي ��ة و�إعادة اعمار وتحقيق
ا�س ��تقرار� ،س ��اعدت الحكومة العراقية
ف ��ي ا�س ��ترجاع الطاق ��ة الكهربائي ��ة
ومنظوم ��ات تحلي ��ة المي ��اه العام ��ة
و�إع ��ادة ت�ش ��ييد الط ��رق و�إع ��ادة بناء
مدار�س ومن�ش� ��آت �ص ��حية و�سكنية".

و�أ�شار التقرير� ،إلى "تحديات ما زالت
موج ��ودة" ،م�ض ��يف ًا �أن "�إع ��ادة اعمار
وترميمات غير مكتملة ما تزال �س ��ائدة
ف ��ي مناط ��ق مختلفة م ��ن الع ��راق ،مع
انعدام فر�ص للعمل وعدم توفير �سكن
وغياب للأمن".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "الخدم ��ات العام ��ة
الأخ ��رى مث ��ل الجان ��ب الترب ��وي
والرعاي ��ة ال�ص ��حية فهي غي ��ر متوفرة
ب�ش ��كل كامل ،اما حيثما توجد خدمات

عامة ،فان فق ��دان وثائق هويات مدنية
تحرم ما يقارب من مليون �ش ��خ�ص من
هذه الخدمات".
و�أو�ض ��ح التقرير� ،أن "وكاالت الإغاثة
ب ��د�أت عب ��ر الن�ص ��ف الثان ��ي م ��ن عام
 2021وبداي ��ة ع ��ام  2022بالإخب ��ار
ع ��ن فج ��وات كبي ��رة ف ��ي الخدم ��ات
والتموي�ل�ات لكثي ��ر م ��ن مخيم ��ات
النازحين".
وذك ��ر التقري ��ر ،ان "هن ��اك م ��ا يقارب
م ��ن � 180أل ��ف �ش ��خ�ص يعي�ش ��ون في
 26مخيم� � ًا ف ��ي الع ��راق ( 25منه ��ا في
�إقلي ��م كرد�س ��تان ومخيم واحد �ض ��من
الحكوم ��ة االتحادية) اعتب ��ارا من �أيار
."2022
ويوا�ص ��ل� ،أن "المنظمات الإن�س ��انية
�س ��جلت وج ��ود تده ��ور بم�س ��تويات
المعي�شة في مخيمات معينة للنازحين
مع فجوات ف ��ي تقديم الخدمات ناجمة
ع ��ن قل ��ة التخ�صي�ص ��ات المالي ��ة لعدة
مخيم ��ات ،ف�ض�ل�ا ع ��ن نواق� ��ص ف ��ي
المواد الغذائية وم�ستلزمات التنظيف
والتعقي ��م وتوفي ��ر النف ��ط والتي تعد
مواد �ضرورية".
وي�ستر�س ��ل التقري ��ر� ،أن "الأم ��م
المتح ��دة ،و�ش ��ركاءها م ��ن المنظمات
االن�س ��انية ،اج ��رت خ�ل�ال الأ�ش ��هر
الأخي ��رة مباحث ��ات م ��ع نظرائه ��ا
الرئي�س ��ين للوقوف على حالة النق�ص
ف ��ي التموي ��ل التي ت�ؤدي ال ��ى فجوات
ف ��ي الخدم ��ات لعدي ��د م ��ن مخيم ��ات
النازحي ��ن" .ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "جه ��ات
الإغاثة الإن�س ��انية في العراق �سارعت
ال ��ى ت�أمين تمويالت ل�س ��د الفجوات".
ف ��ي الخدم ��ات .وم�ض ��ى التقري ��ر� ،إلى
�أن "تحدي ��ات م ��ا ت ��زال �إزاء الخط ��ط
المتو�س ��طة وطويل ��ة االج ��ل للإغاث ��ة
الإن�س ��انية ،حي ��ث ان االزم ��ات الت ��ي
تعي�ش ��ها دول العال ��م �أدت ال ��ى تناق�ص
م�ساعدات الدول المانحة".
عن :ريليف ويب

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

ذك ��ر خب ��راء ف ��ي مج ��ال الطاق ��ة �أن الربط
الكهربائ ��ي م ��ع دول الج ��وار ال يوف ��ر �إال 3
�آالف ميغ ��ا واط ،مو�ضحي ��ن �أن ه ��ذا الرقم
ال ي�شكل �شيئ ًا �أمام الحاجة الفعلية للعراق،
وذهبوا �إلى �أن الربط له اهداف �أخرى ذات
طاب ��ع اقت�ص ��ادي و�سيا�س ��ي ،وا�س ��تغربوا
ت�ص ��ريحات وزي ��ر المالية علي عب ��د الأمير
ع�ل�اوي بوج ��ود ني ��ة لت�ص ��دير الطاق ��ة
الكهربائي ��ة ،داعي ��ن �إل ��ى تحقي ��ق االكتفاء
الداخلي �أو ًال.
وق ��ال الخبي ��ر ف ��ي مج ��ال الطاق ��ة ف ��رات
المو�س ��وي� ،إن "العراق يعاني من م�ش ��كلة
كبي ��رة ف ��ي الطاق ��ة الكهربائي ��ة تمت ��د �إل ��ى
�سنوات طويلة".
و�أ�ض ��اف المو�س ��وي� ،أن "الحاجة الفعلية
للع ��راق تبل ��غ � 35ألف ميغ ��ا واط ،بينما �أن
جمي ��ع ما �أنف ��ق عل ��ى وزارة الكهرب ��اء منذ
ع ��ام  2003لغاي ��ة الوق ��ت الحال ��ي ل ��م يتم
ا�س ��تثماره ب�إنت ��اج �أكث ��ر م ��ن � 15ألف ميغا
واط".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الحكومة حاول ��ت �إيجاد
م�ص ��ادر مختلف ��ة لتزوي ��د منظوم ��ة الطاقة
الكهربائية غي ��ر الغاز الإيراني الذي نعاني
من م�شكالته ب�سبب االنح�سار".
وبي ��ن المو�س ��وي� ،أن "جمل ��ة مقترح ��ات
طرح ��ت م ��ن �ض ��منها الرب ��ط الكهربائي مع
دول المنطقة ،مثل الكويت والأردن وتركيا
وال�سعودية".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "حج ��م الرب ��ط مع تل ��ك الدول
يتف ��اوت بي ��ن  500ميغ ��ا واط �إل ��ى 1000
ميغ ��ا واط" ،مو�ض ��ح ًا ان "الربط �س ��يوفر
للمنظومة ب�شكل عام  3االف ميغا واط".
و�أو�ض ��ح المو�س ��وي ،ان "ه ��ذه الأرق ��ام ال
ت�ش ��كل �ش ��يئ ًا يذك ��ر لح ��ل الم�ش ��كالت التي
تعاني منها المنظوم ��ة" ،مبين ًا ان "العراق
ينظ ��ر �إل ��ى الرب ��ط الكهربائ ��ي ب�أبع ��اد
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اقت�ص ��ادية و�سيا�س ��ية �أكب ��ر م ��ن ح ��ل �أزمة
الكهرباء".
ويرى� ،أن "هذا الربط يمكن اعتباره واحدا
م ��ن الم�ص ��ادر البديلة عن الغاز الم�س ��تورد
م ��ن �إي ��ران" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن "االحتي ��اج
الأول والكبير �سوف يبقى للغاز الإيراني".
و�أردف ،ان "مجم ��وع م ��ا ن�س ��تورده م ��ن
�إي ��ران ه ��و  50ملي ��ون مت ��ر مكع ��ب يوم� � ًا
لتغطي ��ة ثل ��ث انت ��اج الطاق ��ة الكهربائي ��ة
البالغ ��ة � 8آالف ميغ ��ا واط" ،مو�ض ��ح ًا ان
"الحاج ��ة الكلية للعراق من الغاز تبلغ 70
مليون متر مكعب".
و�أكد المو�س ��وي� ،أن " %70م ��ن المنظومة
الطاقة الكهربائية تعمل على الغاز الجاف"،
مو�ضح ًا �أن ما "ينتجه العراق من هذا الغاز
ال يمث ��ل �س ��وى الثلث ،وبالتال ��ي ينبغي �أن
ن�ستورد المتبقي".
و�أو�ض ��ح� ،أن "م�ش ��كلة الع ��راق ال تكمن في
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الإنت ��اج فح�س ��ب� ،إنما الم�ش ��كلة الأبرز في
التوزي ��ع م ��ع وجود بن ��ى تحتي ��ة متهالكة،
وال�ض ��ائعات تقدر بحدود  %40من الإنتاج
ب�سبب تهالك البنى التحتية".
وم�ض ��ى المو�س ��وي� ،إل ��ى �أن "الحكوم ��ات
ال�س ��ابقة لم ت�ض ��ع معالجات لهذه الم�شاكل
وظه ��رت انعكا�س ��اتها الي ��وم ،وكان م ��ن
المفتر� ��ض �أن يح�ص ��ل هن ��اك تنوي ��ع ف ��ي
م�ص ��ادر الطاق ��ة وعدم االعتم ��اد على الغاز
الإيران ��ي والتح ��ول �إلى الطاق ��ة المتجددة
واال�ستثمار في الغاز حيث تبلغ ال�ضائعات
منه بحدود  17مليار متر مكعب".
من جانبه ،ذك ��ر الخبير االقت�ص ��ادي �أحمد
من ��اف� ،أن "الأردن با�ش ��ر بالطاقة النظيفة
رغم �أنه ي�أخذ النفط من العراق".
و�أ�ض ��اف من ��اف� ،أن "العراق لدي ��ه العديد
من العوامل التي ت�ساعد على انتاج الطاقة
النظيف ��ة بحكم المنطقة ال�ص ��حراوية التي

تبد�أ من مدينة الرمادي �إلى الب�صرة مرور ًا
بال�سماوة".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الف�س ��اد يح ��ول دون
اال�س ��تغناء عن الطاق ��ة التقليدية والتحول
�إل ��ى الطاق ��ة النظيف ��ة المتج ��ددة" ،مبين� � ًا
�أن "ه ��ذا التح ��ول يتطل ��ب اب ��رام عق ��ود
و�إجراءات قانونية".
وي�ستغرب مناف ما �أثاره وزير المالية علي
عبد الأمير عالوي عن عزم العراق ت�ص ��دير
الكهرباء ،متابع ًا ان "الحكومة عليها توفير
حاج ��ات البلد م ��ن الطاق ��ة الكهربائية �أو ًال
ومن ثم التفكير بالت�صدير".
وكان وزي ��ر المالي ��ة قد �أدلى بت�ص ��ريحات
اث ��ارت اال�س ��تغراب ب� ��أن الع ��راق يفك ��ر
بت�ص ��دير الكهرب ��اء ف ��ي الم�س ��تقبل ،وهذه
الت�ص ��ريحات �أع ��ادت �إل ��ى الذاك ��رة حديثا
م�ش ��ابها �أدل ��ى ب ��ه نائ ��ب رئي� ��س ال ��وزراء
الأ�سبق ح�سين ال�شهر�ستاني.
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العالقات تتوتر بين «التن�سيقي» و«الكاظمي»
في �أول اختبار بعد «اعتزال ال�صدر»

 بغداد /تميم الحسن
تنذر االي ��ام املقبلة بـ «عالق ��ات متوترة»
بني رئي�س احلكوم ��ة م�صطفى الكاظمي
وفري ��ق الإط ��ار التن�سيق ��ي ،يف اول
اختب ��ار ب�ي�ن الطرف�ي�ن عق ��ب «اعت ��زال
ال�صدر».
وظه ��رت اال�ش ��ارات املبك ��رة للخالف ��ات
يف اجتم ��اع عقد قبل اي ��ام بني احلكومة
والتكت ��ل ال�شيع ��ي على خلفي ��ة الق�صف
الرتكي يف �شمايل البالد.
وتظهر مواقف «التن�سيقي» بعد ا�ستقالة
ال�صدري�ي�ن م ��ن الربمل ��ان ،مزيج ��ا م ��ن
التخبط وحماولة ملء الفراغ الذي تركه
التيار.
وحت ��ى االن مل يتمك ��ن «االطاريون» من
االتف ��اق عل ��ى موقف موح ��د بخ�صو�ص
اخلطوة املقبل ��ة (بعد غي ��اب ال�صدر عن
امل�شه ��د ال�سيا�سي)� ،سوى عقد املزيد من
االجتماعات.
وبح�سب م�صادر م ��ن داخل «التن�سيقي»
حتدث ��ت لـ(امل ��دى) ان« :كل ه ��ذه
االجتماع ��ات خ ��رج منها ام ��ر واحد ،هو
ت�شكي ��ل جل ��ان تفاو� ��ض لعق ��د املزيد من
االجتماعات».
وام ��ام الإط ��ار التن�سيق ��ي اقل م ��ن �شهر
حل�سم ام ��ره ،حيث �سي�ست�أن ��ف الربملان
جل�سات ��ه نحو منت�صف متوز املقبل ،بعد
انتهاء عطلته الت�شريعية.
ويفرت�ض يف ذلك الوقت �سي�ؤدي النواب
البدالء عن ال�صدريني امل�ستقيلني ،اليمني
الد�ستوري ��ة ،وامل�ض ��ي بانتخاب رئي�سي
اجلمهورية والوزراء.
وحت ��ى االن وبح�س ��ب امل�ص ��ادر الت ��ي
طلب ��ت ع ��دم ن�ش ��ر ا�سمه ��ا« :هن ��اك تردد
داخل الإط ��ار التن�سيقي يف امل�ضي بتلك
اخلطوات او انتظ ��ار مفاج�أة اخرى من
ال�صدر».
وكان زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري ،ق ��د طلب
اال�سب ��وع املا�ض ��ي م ��ن نواب ��ه تق ��دمي
ا�ستقاالته ��م اىل رئي� ��س الكتل ��ة ح�س ��ن
الع ��ذاري الذي ب ��دوره قدمها اىل رئي�س
الربملان حممد احللبو�سي.
ث ��م اجتمع قب ��ل ايام م ��ع «امل�ستقلني» يف
احلنان ��ة حيث مق ��ر اقام ��ة «ال�صدر» يف
النج ��ف ،واك ��د ب ��ان ق ��رار اال�ستقالة «ال
عودة فيه».
باملقاب ��ل ان هن ��اك تيارين داخ ��ل الإطار
التن�سيق ��ي ،االول يدف ��ع اىل عدم انتظار
«ال�ص ��در» وميثله جناح ن ��وري املالكي،
زعي ��م ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون ،والثاين

انق�سام وا�ضح بين قوى االطار التن�سيقي ب�ش�أن الم�ضي في ت�شكيل الحكومة بغياب ال�صدريين
يف�ض ��ل االنتظ ��ار ويقوده زعي ��م منظمة
بدر هادي العامري.
وبح�سب معلوم ��ات و�صلت اىل (املدى)
ان التخبط يف �سلوك الإطار التن�سيقي،
ظه ��ر يف اخر اجتماع جمعه ��م يف بغداد
مع رئي�س احلكومة.
ووف ��ق تلك املعلومات ان «الكاظمي غادر
غا�ضب ��ا االجتماع بعد اتهامات وجهت له
ب�سب ��ب �سيا�سة احلكومة جت ��اه الق�صف
الرتكي».
وكان ��ت تركي ��ا الت ��ي تنف ��ذ من ��ذ الع ��ام
املا�ضي� ،سل�سلة عمليات ع�سكرية �شمايل
البالد ،قد ت�سببت مبقتل مدين يف �أحدث
ق�صف يف �سنجار� ،شمال املو�صل ،حتت
ذريعة مالحقة حزب العمال الكرد�ستاين
املناه�ض النقرة.
وبح�سب الت�سريبات عن االجتماع ،الذي

مل تدل احلكومة عنه اية ت�صريحات ،فان
الإط ��ار التن�سيق ��ي« :طلب م ��ن الكاظمي
قطع ام ��دادات النفط وال�سل ��ع عن تركيا
ردا على الق�صف».
وترتب ��ط بع� ��ض �أط ��راف «التن�سيق ��ي»
بعالق ��ات م ��ع جماع ��ات تدرب ��ت على يد
حزب العمال يف �سنج ��ار ،وهم جزء من
احل�شد ال�شعبي االن.
ووف ��ق م�ص ��ادر يف �سنج ��ار حتدث ��ت
لـ(املدى) ف ��ان «هناك اعتقادا ب ��ان �إيران
تدع ��م جزءا م ��ن امل�سلح�ي�ن يف �سنجار،
وحول ��ت املدين ��ة اىل ورق ��ة �ضغ ��ط �ضد
بغداد ووا�شنطن».
وكان ��ت احلكومة العراقية قد اعلنت قبل
�أكرث من عام خطة «تطبيع» لإعادة البناء
و�سح ��ب امل�سلحني من املدين ��ة ،لكنها مل
تنف ��ذ حت ��ى االن ب�سبب رف� ��ض الف�صائل

هناك اخلروج من املدينة.
ورغ ��م ان احلكوم ��ة ،يف جت ��دد الق�صف
الرتك ��ي عل ��ى بل ��دات �شم ��ايل الب�ل�اد،
ق ��د ادان ��ت ب� �ـ «ا�ش ��د العب ��ارات» بح�سب
بيانات ل ��وزارة اخلارجية ،اال ان الإطار
التن�سيقي اعتربها «مواقف خجولة».
ووف ��ق تقدي ��رات امل�ص ��ادر الت ��ي كان ��ت
قريب ��ة م ��ن �أج ��واء اللق ��اء ب�ي�ن رئي� ��س
احلكومة و»الإطار» ،فان االخري» يحاول
تقليم اظافر الكاظمي يف اول اختبار من
نوعه بني الطرفني بعد غياب ال�صدر».
ويوج ��د داخل «الإط ��ار» جناح ميثله يف
الغال ��ب قي� ��س اخلزعلي زعي ��م ع�صائب
اهل احلق ،وكتائ ��ب حزب الله ،وهم من
ا�شد املعار�ضني ل�سيا�سة الكاظمي.
باملقاب ��ل ان «التن�سيق ��ي» يعتقد ان زعيم
التي ��ار ال�ص ��دري ،كان راغب ��ا يف ابق ��اء

«الكاظمي» لفرتة اطول يف من�صبه.
وكان الإط ��ار التن�سيق ��ي ق ��د ن�ش ��ر بيانا
ي ��وم اخلمي� ��س املا�ض ��ي ،ع ��ن االجتماع
م ��ع «الكاظم ��ي» ،وق ��ال ب ��ان االجتم ��اع
ت�ضمن حمورين :االول اللقاء مع رئي�س
ال ��وزراء ح ��ول «االنته ��اكات الرتكي ��ة»،
والثاين عن احلوارات من اجل «ت�شكيل
حكومة خدمة وطنية».
«التنسيقي» متردداً!

ام ��ا بخ�صو� ��ص خط ��وات «التن�سيق ��ي»
جت ��اه ت�شكي ��ل احلكومة ،فيعتق ��د ع�ضو
احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين عبد
ال�س�ل�ام ب ��رواري ،ان «االط ��ار م ��ازال
م�ت�رددا ومل يب ��د�أ حوارات ��ه م ��ع بقي ��ة
االطراف».
ب ��رواري وه ��و نائ ��ب �ساب ��ق يف برملان

كرد�ست ��ان ق ��ال لـ(امل ��دى) �إن «الإط ��ار
التن�سيق ��ي م ��ازال واقع ��ا حت ��ت �صدم ��ة
اعتزال زعيم التيار ال�صدري».
النائ ��ب ال�ساب ��ق ي�ؤكد بان حزب ��ه «يريد
امل�شارك ��ة باحلكوم ��ة النن ��ا نخ�ش ��ى من
�ضياع حقوق كرد�ستان» ،م�شريا باملقابل
اىل انه لديهم تخ ��وف من بع�ض �أطراف
«الإطار» ب�سبب «مواقف �سابقة».
وا�ض ��اف ب ��رواري« :بع� ��ض اط ��راف
االط ��ار التن�سيق ��ي ق ��د نق�ض ��ت وع ��ودا
�سابقة» ،مبينا« :لدينا  3مبادئ حتكم اي
تفاهم معه ��م وهي :ال�شراك ��ة احلقيقية،
التوازن ،والتوافق يف القرارات».
وختم ب ��رواري كالمه بالق ��ول ان «هناك
لق ��اء قم ��ة مرتق ��ب ب�ي�ن الدميقراط ��ي
وحتالف ال�سيادة ق ��د يحدد بعده عالقته
مع الإطار التن�سيقي».

وكان زعي ��م احلزب م�سعود بارزاين قال
اول �أم�س� ،إن ��ه م ��ع «�إج ��راء االنتخابات
ف�إنه مع الأ�س ��ف النتائج مل تتمخ�ض عن
ت�شكيل احلكوم ��ة ...ال �أخف ��ي عليكم �أن
الأزمة عميقة بالن�سبة للإقليم ولبغداد».
وا�ض ��اف خ�ل�ال حف ��ل افتت ��اح معر� ��ض
يوثق �سل�سلة كت ��ب عن م�شروع وثائقية
«ث ��ورات ب ��ارزان»« :كن ��ا نعتق ��د �أنه بعد
امل�صادقة على الد�ست ��ور العراقي �سوف
حُت ��دد حقوق اجلمي ��ع ،ووقته ��ا قلنا �إن
ه ��ذا الد�ست ��ور ال يخل ��و م ��ن النواق�ص،
ولك ��ن مقارن ًة م ��ع دول اجلوار هو �شيء
جيد ،ولكن للأ�سف مل يطبق».
و�أو�ض ��ح ب ��ارزاين« :حالي� � ًا� ،إذا كان
الد�ست ��ور حكم� � ًا فرنح ��ب به ،ولك ��ن �إذا
كان ��وا يري ��دون اال�ستي�ل�اء م ��رة �أخرى
عل ��ى �صالحي ��ات الإقليم ،فه ��ذا �أمر غري
مقبول».
وخ�ل�ال ازمة ت�شكي ��ل احلكومة احلالية،
�س ��اق �أط ��راف يف «التن�سيق ��ي» اتهامات
�ض ��د كرد�ستان بانها تهدف اىل «التطبيع
مع ا�سرائيل».
كم ��ا ب ��ررت بع� ��ض ال�شخ�صي ��ات داخ ��ل
«التن�سيق ��ي» الق�ص ��ف االي ��راين االخري
على اربي ��ل يف اذار املا�ضي ،بذريعة انه
�ضد مقرات «املو�ساد اال�سرائيلي» ،وهو
امر مل يثبت.
باملقاب ��ل ف ��ان حرك ��ة «التن�سيق ��ي» م ��ع
الط ��رف االخر فيم ��ا تبقى م ��ن التحالف
الثالث ��ي وه ��و حتال ��ف «�سي ��ادة» ،ف ��ان
املعلوم ��ات ت�ش�ي�ر اىل ان االول يري ��د
«تفكيك التحالف قبل التفاو�ض معه».
و�سب ��ق اع�ل�ان اندم ��اج حتالف ��ي تق ��دم
بزعام ��ة حمم ��د احللبو�س ��ي رئي� ��س
الربمل ��ان ،و»ع ��زم» برئا�س ��ة خمي� ��س
اخلنج ��ر �ضم ��ن «ال�سي ��ادة» ،تاري ��خ من
التوت ��رات واالتهام ��ات املتبادل ��ة ،دف ��ع
بالنهاي ��ة اىل عزل «اخلنج ��ر» من «عزم»
ومنحه اىل مثنى ال�سامرائي الذي ف�ضل
التقارب مع «التن�سيقي».
ويلعب الإط ��ار التن�سيق ��ي يف تفاهماته
املقبل ��ة م ��ع «الق ��وى ال�سنية» عل ��ى وتر
تل ��ك اخلالف ��ات مما ي�سه ��ل علي ��ه عملية
التفاو� ��ض ،خ�صو�ص ��ا وان «ال�سي ��ادة»
كان ق ��د ابعد عن ��ه النائب لي ��ث الدليمي،
وم�ؤخ ��را م�شعان اجلب ��وري ،بح�سب ما
يقوله النائب املقال ،والذي بد�أ بف�ضح ما
و�صف ��ه بالدور ال�سلب ��ي لرئي�س الربملان
حممد احللبو�سي خالل االزمة االخرية،
ما دفع االخ�ي�ر اىل رفع دع ��وى ق�ضائية
�ضد اجلبوري.

حملة من �أجل هند نظيفة :رئي�س
وزراء الهند ي�شارك برفع النفايات

العراق يفكر بإحالة المزيد من التعاقدات إلى الشركات الصينية

�أمانة مجل�س الوزراء :تنفيذ م�شروع الـ ( )1000مدر�سة خالل �سنتين

 ترجمة حامد احمد

 بغداد /المدى

يف موق ��ف م�ؤيد حلملة ،م ��ن اجل هند نظيفة،
�أق ��دم رئي�س ال ��وزراء ،ناريندرا م ��ودي ،يوم
االح ��د عل ��ى رف ��ع نفاي ��ات ق ��رب نف ��ق ITPO
ال ��ذي مت افتتاح ��ه حديثا يف مي ��دان براجاتي
للمعار� ��ض لتعزي ��ز التج ��ارة يف العا�صم ��ة
الوطنية.
و�شوه ��د رئي� ��س وزراء الهن ��د ،م ��ودي ،يف
�شري ��ط فيديو وه ��و يتفح�ص النف ��ق الذي مت
افتتاح ��ه حديث ��ا ويق ��وم بينما ه ��و مي�شي يف
الطري ��ق برف ��ع قنينة مي ��اه فارغ ��ة ملقية على
الأر�ض وقطع �أخرى من النفايات.
وافتت ��ح رئي� ��س ال ��وزراء النف ��ق الرئي�س ��ي
وخم�سة ط ��رق �سفلي ��ة �أخرى �ضم ��ن م�شروع
ميدان براجات ��ي للمعار�ض وتعزي ��ز التجارة
يف نيو دلهي.
ودائم ��ا م ��ا كان رئي� ��س ال ��وزراء ي�ؤك ��د عل ��ى
�ضرورة احلفاظ على نظافة الأماكن واملناطق
وبقائها نظيفة.
وكان �شري ��ط فيدي ��و ق ��د مت بث ��ه يف ت�شري ��ن
الأول  2019عل ��ى موق ��ع توي�ت�ر يظه ��ر في ��ه
رئي�س الوزراء م ��ودي وهو يقوم برفع قناين
بال�ستيكية وقطع قمامة �أخرى من على �شاطئ
منطقة ،مامالبورام ،بينما كان يتجول هناك.
وكان رئي� ��س ال ��وزراء م ��ودي غالب ��ا ما يويل
اهتمام ��ا واولوي ��ة للنظاف ��ة يف حملة من اجل
هن ��د نظيفة .وكانت بداية انطالق هذه احلملة
يف  2ت�شري ��ن الث ��اين  2014وه ��ي الذك ��رى
ال�سنوي ��ة ل ��والدة املهامت ��ا غان ��دي .وت�شتمل
املكونات الرئي�سية لهذه املبادرة ان�شاء مرافق
�صحية يف كل بيت وكل جتمع �سكاين ومرافق
�صحي ��ة عام ��ة م ��ع توف�ي�ر خدم ��ات ت�صري ��ف
النفايات الثقيلة.
وا�ستن ��ادا اىل مكت ��ب رئي� ��س ال ��وزراء ف ��ان
م�ش ��روع تعزي ��ز التج ��ارة وار� ��ض املعار� ��ض
يف العا�صم ��ة ،هو جزء ال يتج ��ز�أ من م�شروع
التنمي ��ة .وقد بلغت تكلفة ه ��ذا امل�شروع 920
ملي ��ون روبي ��ة مت متويلها من قب ��ل احلكومة

املركزية.
وج ��اء يف بيان مكتب رئي� ��س الوزراء الهندي
ان ه ��ذا امل�شروع يهدف اىل دخول �سل�س لعامل
املعار� ��ض اجلدي ��دة وتنمي ��ة مراك ��ز االبداع،
وبالت ��ايل ت�سهي ��ل م�شارك ��ة �سهل ��ة لأ�صح ��اب
املعار�ض والزائرين.
النفق الرئي�سي يربط طريق احللقة ،رنغ رود،
مع بوابة الهند عرب طريق ،بورانا جيال ،الذي
مير خ�ل�ال ميدان براجات ��ي للمعار�ض .النفق
املق�س ��م اىل �ست ��ة م�سال ��ك ول ��ه ع ��دة �أغرا�ض،
ب�ضمنه ��ا �سهولة الو�صول اىل الطابق ال�سفلي
لوقوف ال�سيارات للميدان .وهناك مكون فريد
للنف ��ق هو االرتباط مع نفقني متقاطعني ا�سفل
طري ��ق النف ��ق الرئي�س ��ي ال ��ذي مت ت�شييدهما
لغر�ض ت�سهي ��ل عملية ال�س�ي�ر والتنقل يف �أي
جانب من جوانب مر�آب وقوف ال�سيارات.
وهناك و�سائل خدمات متطورة لت�سهيل حركة
املرور ومنظومة �إطفاء حرائق و�أجهزة تهوية
مع �شا�ش ��ات عر� ��ض تلفزيونية داخ ��ل النفق.
وان ه ��ذا النف ��ق �سي�ساع ��د يف تخفي ��ف زخ ��م
املرور يف العا�صمة.
بالإ�ضاف ��ة اىل هذا النفق� ،ستك ��ون هناك �ستة
انف ��اق �أخرى� ،أربع ��ة منها يف طري ��ق ماثورا
ونفق �آخ ��ر يف منطق ��ة بهايرون م ��ارج ونفق
�آخر عند تقاطع رنغ رود وبهايرون مارج.

أكدت األمانة العامة لمجلس
الوزراء أن انجاز مشروع
الـ ( )1000مدرسة سيتم
خالل سنتين ،الفتة إلى
ان الشركتين الصينيتين
المكلفتين أبديتا استعدادهما
لتنفيذ االلتزام ضمن الوقت
المحدد.

وق ��ال املتح ��دث الر�سم ��ي للأمانة
العامة حي ��در جمي ��د� ،إن «اللجنة
العلي ��ا با�ش ��رت بالعمل مل ��دة �ستة
�أ�شهر من اجل اعداد م�شروع بناء
( )8000مدر�سة».
و�أ�ش ��ار� ،إىل «املبا�ش ��رة باملرحلة
االوىل بناء �ألف مدر�سة يف بغداد
واملحافظ ��ات ،مبتابع ��ة م�ستمرة
من قبل رئي� ��س الوزراء م�صطفى
الكاظمي».
ولف ��ت جمي ��د� ،إىل «تهيئ ��ة قط ��ع
االرا�ض ��ي وم�ستلزم ��ات امل�شروع
بالكامل» ،م�ؤكد ًا �أن «هذا امل�شروع
يتم بتوجي ��ه كامل من قبل رئي�س
الوزراء ل�سد النق�ص احلا�صل يف
املدار�س».
و�أ�ض ��اف� ،أن «�شركت ��ي (power
 )chinaو( )sinotecال�صينيتني
با�شرت ��ا بالعمل يف بناء ()1000
مدر�س ��ة” ،متابع� � ًا ان “ال�سق ��ف
الزمن ��ي املح ��دد الجن ��از ه ��ذا

رقابة م�شددة على االلتزام بتوقيتات انجاز م�شاريع المدار�س
امل�شروع هو �سنت�ي�ن مع الت�شديد
عل ��ى االلت ��زام بالتوقيت ��ات
الزمنية” ،منوه ًا �إىل �أن “اجلانب
العراقي و ّفر جميع و�سائل الدعم
اللوج�ست ��ي لل�شركت�ي�ن يف بغداد
واملحافظات”.
ونب ��ه جمي ��د� ،إىل �أن “الإدارة
التنفيذي ��ة يف االمان ��ة العام ��ة
ملجل� ��س ال ��وزراء تتاب ��ع م�شروع
بناء املدار�س مع املتابعة اليومية
اىل ن�س ��ب االجن ��از ملراح ��ل
العمل”.
و�شدد ،عل ��ى �أن “جميع امل�شاريع
التي ت�ش ��رف عليها االمانة العامة
ملجل�س الوزراء مل ت�شهد اي تلك�ؤ
لغاية الوق ��ت احلا�ضر” ،وحتدث
عن “وج ��ود كادر خا� ��ص ملتابعة
فرق العمل”.
و�أف ��اد جمي ��د ،ب ��ان “كل مدر�س ��ة

يتابعها مديران الأول من اجلانب
ال�صين ��ي والثاين ميث ��ل العراق،
مع وجود مهند�س مقيم”.
وي�سرت�س ��ل �أن “العمل يتم حالي ًا
على تهيئة قطع االرا�ضي من اجل
اع ��داد املراح ��ل املتبقي ��ة” ،مبين ًا
�أن “اجله ��ات الر�سمي ��ة مل تواجه
اي ��ة م�ش ��اكل يف املرحل ��ة الأوىل،
فقط م�س�أل ��ة تهيئة قطع االرا�ضي
وم�ساحاته ��ا بح�س ��ب الت�صامي ��م
الت ��ي و�ضعه ��ا املرك ��ز الوطن ��ي
لال�ستثمار الهند�سي”.
و�أك ��د� ،أن “االختي ��ار وق ��ع عل ��ى
�أربعة ت�صاميم من �أ�صل احد ع�شر
ت�صميم� � ًا قدم ��ه املرك ��ز الوطن ��ي
لال�ستثم ��ار الهند�س ��ي” ،م�ضيف� � ًا
�أن “ه ��ذه الت�صاميم حتتوي على
كاف ��ة امل�ستلزمات الت ��ي يحتاجها
الطالب”.

ون ��وه جمي ��د� ،إىل �أن “تنفي ��ذ
املرحل ��ة الثاني ��ة م ��ن امل�ش ��روع
�سيك ��ون م ��ن �ش ��ركات تختاره ��ا
اجله ��ات املخت�ص ��ة يف احلكوم ��ة
العراقي ��ة �س ��واء كان ��ت م ��ن
اجلن�سية ال�صينية �أو غريها وفق ًا
لل�سياقات القانونية”.
و�أ�ش ��اد بـ “الت�صامي ��م املو�ضوعة
للمدار�س” م�ؤك ��دا �أن “اختيارها
كان وف ��ق امل�ؤ�ش ��رات العاملي ��ة”،
منبه� � ًا �إىل �أن “عملن ��ا ال يقت�ص ��ر
عل ��ى تهيئ ��ة املدار�س �إمن ��ا �إعداد
جي ��ل كام ��ل وتغي�ي�ر املناه ��ج
بح�سب التطورات”.
و�شدد جميد ،عل ��ى �أن “احلكومة
العراقي ��ة تتو�س ��ع بالعم ��ل م ��ع
ال�ش ��ركات ال�صيني ��ة م�ستقب�ل� ًا”،
ولف ��ت اىل ان “وزارة التخطي ��ط
تعمل على اع ��داد جمموعة كبرية

من امل�شاريع ال�سرتاتيجية املهمة
وتقدمه ��ا اىل احلكوم ��ة العراقية
من اجل املوافق ��ة عليها واقرارها
واحالتها �إىل ال�ش ��ركات ال�صينية
لتنفيذها”.
وي�سرت�س ��ل� ،أن “قائمة امل�شاريع
الت ��ي مت االتف ��اق عل ��ى تطويرها
ب�إحالته ��ا �إىل ال�ش ��ركات ال�صينية
�ضم ��ت مط ��ار النا�صري ��ة وه ��و
م�ش ��روع حي ��وي و�سرتاتيج ��ي
وله �أهمية للمحافظات ب�شكل عام
ولذي قار ب�شكل خا�ص خ�صو�ص ًا
بع ��د زي ��ارة باب ��ا الفاتي ��كان وما
رافقه ��ا م ��ن تركي ��ز عل ��ى املع ��امل
ال�سياحية واالثرية”.
وم�ض ��ى جمي ��د� ،إىل �أن “ه ��ذا
امل�ش ��روع �س ��وف ي�سه ��ل عملي ��ة
التبادل التج ��اري داخل املحافظة
مع وج ��ود ق�سم خا� ��ص بال�شحن
اجلوي م ��ن امل�ؤمل �أن يكون مقر ًا
رئي�س ًا لنقل الب�ضائع التجارية ما
بني العراق وال�شرق الأو�سط”.
وكان رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ق ��د و�ض ��ع
ال�سب ��ت املا�ضي احلج ��ر الأ�سا�س
مل�ش ��روع بن ��اء  1000مدر�س ��ة
عل ��ى امتداد الع ��راق ،م�شدد ًا على
�أن احلكوم ��ة ج ��ادة يف تنفي ��ذ
االتفاقي ��ة م ��ع ال�ص�ي�ن .وق ��ال
الكاظم ��ي يف تغري ��دة تابعته ��ا
(املدى)“ ،و�ضعن ��ا بعون من الله
الي ��وم (ال�سبت) ،احلجر الأ�سا�س
مل�ش ��روع بن ��اء ( )1000مدر�س ��ة
على امتداد العراق”.
و�أ�ضاف ،ان ذلك جاء “بعد تذليل
كل العقب ��ات والإج ��راءات لو�ضع
امل�ش ��روع مو�ض ��ع التنفي ��ذ؛ م ��ن
�أجل دعم البن ��ى التحتية للتعليم،
والعم ��ل عل ��ى النهو� ��ض ال�شامل
لعراقنا احلبيب”.
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عقد م�ؤمتر ع�شائري بالتزامن مع ت�صاعد وترية االحتجاجات

�إدارة ذي قار تتعهد بعدم االعتداء على املتظاهرين وتنفيذ مطالبهم
ذي قار /ح�سني العامل
�ش ��دد حمافظ ذي ق ��ار حممد ه ��ادي الغزي
عل ��ى ع ��دم اللج ��وء للعن ��ف واراق ��ة الدماء
يف التعام ��ل م ��ع التظاه ��رات املطلبي ��ة،
م�ؤكدا العم ��ل على احتواء التظاهرات عرب
التفاو� ��ض والتحل ��ي باملزيد م ��ن احلكمة،
فيم ��ا ب ��ادرت قي ��ادة ال�شرطة لعق ��د م�ؤمتر
ع�شائري لتعزي ��ز اال�ستقرار االمني وللحد
من فو�ضى ال�سالح والنزاعات الع�شائرية.
ي�أت ��ي ذلك و�سط ت�صعي ��د وا�سع يف وترية
التظاهرات والفعاليات املطلبية ،اذ ي�شارك
االالف م ��ن الك�سبة واخلريج�ي�ن املطالبني
بالتعي�ي�ن يف تظاه ��رة حا�ش ��دة انطلق ��ت
�صب ��اح ي ��وم �أم�س االح ��د يف مرك ��ز مدينة
النا�صري ��ة وتخلله ��ا قط ��ع اربع ��ة ج�س ��ور
حيوي ��ة واغالق دي ��وان املحافظة وعدد من
الدوائر احلكومية غري اخلدمية.
وق ��ال حماف ��ظ ذي قار حممد ه ��ادي الغزي
خالل م�شاركت ��ه يف م�ؤمتر ع�شائري عقدته
قيادة �شرطة املحافظة على قاعة امل�ؤمترات
يف مركز تدريب �شرطة ان "القوات االمنية
يف املحافظة لن ت�ستخدم العنف مطلقا �ضد
املتظاهري ��ن ولن ت�ضحي بقطرة دم واحدة
من اجل ف�ض تظاهرة او انهاء اعت�صام".
و�أ�ضاف الغزي� ،أن "املحافظة متر بظروف
غ�ي�ر طبيعي ��ة ناجم ��ة ع ��ن ت�صاع ��د وترية

التظاهرات واالحتجاجات يف مركز مدينة
النا�صرية وهو ما ي�شكل حتديا امنيا كبريا
امام القوات االمنية املكلفة بحفظ االمن".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "االجه ��زة االمني ��ة بات ��ت
يف موق ��ف ال حت�س ��د علي ��ه" ،مبين ��ا ان
"املتظاهرين يخرجون بالآالف وان اعداد
املعت�صم�ي�ن الذي ��ن اغلق ��وا امل�ص ��ايف قب ��ل
ب�ضعة ايام بلغت نحو الفي معت�صم".
وي ��رى الغ ��زي ،ان "اي ��ة حماول ��ة لف� ��ض
االعت�ص ��ام وفتح الدوائر قد تت�سبب ب�إراقة
الدماء" ،م�ؤكد ًا �أن "هذا ما نعده خطا احمر
ولن نقبل به مطلقا".
و�أف ��اد ،ب�أن "الإدارة املحلية تتعامل بحكمة
يف ه ��ذا املل ��ف وتعال ��ج االم ��ور باحل ��وار
وحتاول ان تلبي معظم مطالب املتظاهرين
ع�ب�ر التفاو� ��ض م ��ع امل�س�ؤول�ي�ن يف بغداد
ون ��واب املحافظ ��ة" .وزاد الغ ��زي� ،أنه منذ
توىل مهامه حمافظ ��ا لذي قار "وحتى االن
مل ت�سف ��ك الدم ��اء ومل ي�سق ��ط اي �شهي ��د"،
م�ؤك ��د ًا "�شرعي ��ة املطال ��ب الت ��ي يخرج من النا�صري ��ة وعدد م ��ن املحافظ ��ات العراقية
اجلها ال�شباب وال�سيما املتعلقة بالتعيينات �إثر جتاهل مطالب املتظاهرين عند ت�شريع
وحت�سني اخلدمات".
قان ��ون الدع ��م الط ��ارئ للأم ��ن الغذائ ��ي
وت�شه ��د مدين ��ة النا�صري ��ة ومنذ ع ��دة ايام والتنمي ��ة الذي اقره جمل� ��س النواب مطلع
ت�صعي ��د ًا وا�سع� � ًا يف الفعالي ��ات املطلبي ��ة حزيران اجلاري.
الداعي ��ة لتوف�ي�ر فر� ��ص عم ��ل للك�سب ��ة ويف ذات ال�سياق قال النا�شط يف تظاهرات
واخلريج�ي�ن وتثبي ��ت موظف ��ي العق ��ود النا�صرية مرت�ضى البدري يف ت�صريح �إىل
وحت�سني اخلدم ��ات ،وي�أت ��ي الت�صعيد يف (املدى)� ،إن "�أكرث من خم�سة االف متظاهر

جانب من التظاهرات التي �شهدتها النا�صرية خالل الأيام املا�ضية
�شارك ��وا يف تظاه ��رة �شعبي ��ة انطلقت من �ض ��رورة اع ��ادة النظ ��ر يف قان ��ون االم ��ن
�ساحة احلبوب ��ي باجتاه دي ��وان املحافظة الغذائ ��ي وت�ضمين ��ه درج ��ات وظيفي ��ة
للمطالب ��ة بالتعيين ��ات وحق ��وق �شه ��داء للخريج�ي�ن وتثبي ��ت العق ��ود ف�ض�ل�ا ع ��ن
وجرحى التظاهرات".
توف�ي�ر املزيد م ��ن الوظائف �ضم ��ن موازنة
وتاب ��ع الب ��دري� ،أن "عددا م ��ن املتظاهرين ع ��ام  ."2022ولفت البدري� ،إىل �أن "مئات
�أقدموا على غلق ديوان املحافظة وعدد من االالف م ��ن ال�شب ��اب العاطل�ي�ن ع ��ن العمل
الدوائر احلكومية وعدد من اجل�سور".
يعي�ش ��ون حالة م ��ن العوز والفق ��ر ال�شديد
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "املتظاهري ��ن �ش ��ددوا على حت ��ى ان البع� ��ض منه ��م ال ميلك حت ��ى �أية

ارتفاع �أ�سعار مواد البناء يعرقل حركة ت�شييد املنازل يف دياىل
 دياىل /علي الالمي
�أك ��د رئي� ��س احت ��اد مق ��اويل دياىل
�إ�سماعيل الربيعي �أن حمى الأ�سعار
�ألغ ��ت  %60من طلبات بن ��اء املنازل
يف املحافظة.
وقال الربيعي يف حديث لـ (املدى)،
�إن "م ��ن  %70-60م ��ن امل ��واد
الأ�سا�سي ��ة يف مل ��ف بن ��اء املن ��ازل
م�ست ��وردة وخا�صة حدي ��د الت�سليح
الذي ارتفعت �أ�سع ��اره بن�سبة %40
يف الأ�شهر الأخرية لأ�سباب متعددة
�أبرزها رفع �سعر �صرف الدوالر من
قبل احلكومة".
و�أق ��ر ب� ��أن "كل ��ف بن ��اء املن ��ازل
ت�صاع ��دت بن�سبة ت�ت�راوح من -35
 %40م ��ا �أدى اىل �ضغ ��ط ق ��وي على
املواطن�ي�ن ودفعه ��م اىل �إلغ ��اء �أو
ت�أجي ��ل طلب ��ات بناء املن ��ازل بن�سب
ت�صل اىل ."%60
فيم ��ا �أ�ش ��ار ح�س�ي�ن العبي ��دي وهو
مق ��اول اىل �أن "�ضغ ��ط الدوالر رفع

�أ�سع ��ار امل ��واد وخا�ص ��ة الت�سلي ��ح
بن�سبة عالية بلغ ��ت  %60يف بع�ض
الأحي ��ان ناهي ��ك ع ��ن ارتف ��اع نق ��ل

يف الوقت الراهن من قبل �أ�صحابها
ب�سبب ع ��دم توف ��ر ال�سيولة وتراكم
الديون".
و�أ�ض ��اف العبي ��دي� ،أن "خ�سائ ��ر
فادحة تكبدها املقاولون ب�سبب عدم
ا�ستقرار �أ�سعار البناء بالإ�ضافة اىل
ت�أخر دف ��ع الأق�ساط من قبل الزبائن
نتيجة تردي الأو�ض ��اع االقت�صادية
ب�شكل الفت يف الأ�شهر املا�ضية".
�أم ��ا �ص�ب�ري الزبيدي وه ��و موظف
حت ��دث لـ (املدى) قائال �إنه "خ�ص�ص
 60مليون ًا لبناء م�شتمل لأ�سرته يف
�أط ��راف بعقوبة لك ��ن ارتفاع �أ�سعار
م ��واد البن ��اء وحت ��ى �أج ��ور العمال
وبقي ��ة امل�صروف ��ات الأخ ��رى زادت
من كلف بن ��اء امل�شتمل بن�سبة ت�صل
اىل ."%30
و�أ�ضاف الزبي ��دي� ،أنه" ا�ضطر اىل
�إيق ��اف العم ��ل يف بن ��اء منزل ��ه اىل
تل ��ك امل ��واد ب�سب ��ب �أزم ��ة الوق ��ود �إ�شع ��ار �آخ ��ر ب�سبب تراك ��م الديون
املتك ��ررة" ،الفت ��ا اىل �أن " %50م ��ن وع ��دم قدرت ��ه يف دف ��ع املزي ��د م ��ن
طلبات بن ��اء املن ��ازل مت الرتيث بها الأق�ساط للمقاول لإمتامه".

(تنويه)
احلاقا بإعالن ش��ركة غاز الشمال واملنشور في صحيفة
املدى بالعدد ٥٢٠٣/في  ،٢٠٢٢ /٦/١٣حيث ورد س��هوا ً في
نص االعالن الطلبية املرقم��ة  ٢٠٢٠/٢٣٢١اخلطأ املثبت
 ٢٠٢٢والصحيح  ...٢٠٢٠لذى اقتضى التنويه....

�إعـــالن

قدم املدعي (س��فيان نصيف جاسم) دعوى واملتضمن
تبديل اس��مه وجعله (س��يف) بدال ً من (سفيان) فمن
لديه ح��ق االعتراض مراجعة مقر ه��ذه املديرية خالل
خمس��ة عشر يوم وبعكسه س��يتم النظر في طلبه
وف��ق أحكام املادة  22من قان��ون البطاقة املوحدة رقم
 3لسنة .2016
ء /اللواء ريا�ض جندي عبد الكاظم
مدير اجلن�سية العام

CNOOC Iraq LTD
�شركة �سينوك العراق املحدودة

مبال ��غ مالية" .وبدوره قال قائد عمليات
�سوم ��ر الفري ��ق �سع ��د علي عات ��ي احلربية
يف بيان �صحفي �ص ��در عقب اختتام اعمال
امل�ؤمت ��ر الع�شائ ��ري وتابعت ��ه (امل ��دى) ان
عال
"القوات الأمني ��ة تعمل على م�ستوى ٍ
م ��ن املعاي�ي�ر الع�سكرية واخلط ��ط الأمنية
ولديها القدرة والكفاءة لردع كل من يحاول
زعزعة اال�ستقرار".
وتاب ��ع احلربي ��ة� ،أن "قواتن ��ا تراعي عددا
م ��ن اجلوان ��ب االجتماعي ��ة والإن�ساني ��ة
والظروف االقت�صادي ��ة يف بع�ض احلاالت
الت ��ي توج ��د فيه ��ا مرون ��ة قانوني ��ة والتي
ميكن غ� ��ض النظ ��ر فيه ��ا دون الت�أثري على
املجتمع" .ولف ��ت �إىل �أن "الق ��وات الأمنية
عازم ��ة عل ��ى خل ��ق �أج ��واء �آمن ��ة م�ستقرة
للمواط ��ن يف ذي ق ��ار" ،وا�ستطرد �أن "هذا
ال ينج ��ح �إال بتع ��اون املواطن�ي�ن وال�سيم ��ا
�أبناء الع�شائر والإر�شاد الديني مع القوات
الأمني ��ة خدم ��ة لل�صال ��ح الع ��امل وحفاظ ��ا
على ال�سل ��م االجتماع ��ي" .وت�ضمن جدول
اعم ��ال امل�ؤمتر الع�شائ ��ري مناق�شة عدد من
امللف ��ات االمنية واملجتمعية التي من �ش�أنها
�أن ت�سه ��م يف اال�ستق ��رار الأمن ��ي وال�سل ��م
املجتمعي وبح ��ث جملة م ��ن احللول للحد
من ظاه ��رة النزاع ��ات الع�شائري ��ة وح�صر
ال�سالح بيد الدولة.
وعق ��د امل�ؤمت ��ر بح�ض ��ور حماف ��ظ ذي قار

وع ��دد م ��ن م�س� ��ؤويل الدوائ ��ر الأمني ��ة
واال�ستخباري ��ة واملعلوماتي ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن
ممثلي الإر�ش ��اد الديني و�شي ��وخ ووجهاء
الع�شائ ��ر .و�شه ��دت تظاه ��رات اال�سب ��وع
املن�ص ��رم يف مرك ��ز حمافظ ��ة ذي ق ��ار
ونواحيه ��ا اغ�ل�اق �أك�ث�ر م ��ن  20دائ ��رة
حكومية يف النا�صرية واغالق قائممقامية
ق�ضاء �سيد دخي ��ل ومديرية ناحية العكيكة
وتنظي ��م اعت�صام ��ات مفتوحة ام ��ام دوائر
ال�صح ��ة والبلدي ��ة و�شرك ��ة اور العام ��ة
وقطع ج�س ��ري الزيتون والن�صر ،اذ �شارك
الآالف م ��ن اخلريجني والك�سبة واملوظفني
واملواطنني يف الفعاليات املطلبية.
وتواج ��ه حمافظة ذي ق ��ار الت ��ي يبلغ عدد
نفو�سه ��ا �أك�ث�ر من ملي ��وين ن�سم ��ة وت�ضم
 22وح ��دة �إدارية  10منه ��ا متاخمة ملناطق
الأه ��وار م�شكل ��ة متنامي ��ة يف ارتف ��اع
مع ��دالت البطالة وال�سيم ��ا بني اخلريجني،
اذ تق ��در ن�سب البطالة ب�أك�ث�ر من  40باملئة
ب�ي�ن او�س ��اط ه ��ذه ال�شريح ��ة وغريها من
الق ��وى العامل ��ة ،ويع ��اين مثلهم م ��ن الفقر
بح�سب التقدي ��رات احلكومية ،فيما تعاين
املناط ��ق واالحياء ال�سكنية م ��ن نق�ص حاد
يف اخلدم ��ات الأ�سا�سي ��ة وتده ��ور وتقادم
البن ��ى التحتي ��ة يف املحافظة الت ��ي �صنفها
الربمل ��ان العراق ��ي اواخر ع ��ام  2019على
انها حمافظة منكوبة.
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منتخب ال�سيدات يطمح بالبطاقة الثانية في ّ
جدة

وطن��ي ال�ص��االت يواج��ه امل�صري فـ��ي قمة ك�أ���س العرب

 متابعة  /املدى
يق� �ّ�ص منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة
ال�ص ��االت الي ��وم الإثن�ي�ن بتم ��ام
ال�س ��اعة ال�س ��ابعة م�س ��اء بتوقيت
بغ ��داد� ،ش ��ريط مبارات ��ه االوىل
يف املجموع ��ة الثاني ��ة مع نظريه
امل�ص ��ري يف �ص ��الة الهيئة العامة
للريا�ضة مبدينة الدمام ال�سعودية
�ض ��من مناف�س ��ات بطول ��ة ك�أ� ��س
الع ��رب بالن�س ��خة ال�ساد�س ��ة التي
ت�س ��تمر حت ��ى الثامن والع�ش ��رين
من �شهر حزيران اجلاري.
و�أقي ��م امل�ؤمتر ال�ص ��حفي ملدربي
املنتخبات امل�ش ��اركة� ،أم�س الأحد
عن ��د ال�س ��اعة الرابع ��ة ع�ص ��ر ًا،
و�س ��بقه يف الثانية ظه ��ر ًا امل�ؤمتر
الفني اخلا�ص بالبطولة.
و�أوقعت قرعة بطولة ك�أ�س العرب
بكرة ال�ص ��االت ،منتخبنا الوطني
يف املجموع ��ة الثاني ��ة اىل ج ��وار
م�ص ��ر واجلزائ ��ر ،وين� �ّ�ص نظام
البطول ��ة عل ��ى ت�أهّ ��ل املنتخب�ي�ن
�ص ��احبي املركزين الأول والثاين
م ��ن كل جمموع ��ة �إىل جانب ت�أهّ ل
�أف�ض ��ل ثال ��ث م ��ن املجموعت�ي�ن
الثاني ��ة والثالث ��ة لل ��دور الث ��اين
(ربع النهائي).
ويتمت ��ع منتخ ��ب اجلزائ ��ر
باال�س�ت�راحة الي ��وم ،و�س ��يواجه
منتخبن ��ا غ ��د ًا الثالث ��اء بالتوقيت
ذات ��ه يف اجلولة الثاني ��ة ،قبل ان
يواجه م�ص ��ر يف اليوم التايل يف
ختام دور املجاميع.
هذا وو�ص ��ل وف ��د منتخبن ��ا لكرة
ال�صاالت مدينة الدمام ال�سعودية
�أم� ��س الأول ال�س ��بت ،للم�ش ��اركة
يف بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��رب ،وكان
يف ا�ستقبال الوفد حممد �إبراهيم
املن�س ��ق الع ��ام الحتاد ك ��رة القدم
وتوج ��ه املنتخب
يف ال�س ��عودية،
ّ
ف ��ور االنتهاء من �إج ��راءات مطار
الدم ��ام �إىل مق ��ر �س ��كنه يف فندق
(.)Mercure
وير�أ� ��س الوفد ع�ض ��و احتاد كرة
القدم ،مُ�شرف جلنة كرة ال�صاالت
وال�ش ��اطئيّة يحي ��ى زغ�ي�ر ،الذي
ذكر ب�أن امل�شاركة يف هذه البطولة
تع ُّد فر�ص ��ة مفي ��دة وجتربة جيدة
جلمي ��ع الالعب�ي�ن ،خ�صو�ص� � ًا
�أنه ��ا �س ��تمنحهم مزي ��د ًا م ��ن الثقة

واخلربة باالحتكاك مع منتخبات
قوي ��ة تنتمي للمدر�س ��ة الأفريقيّة
كمنتخبي م�صر واجلزائر.
و�أ�ش ��ار زغ�ي�ر �إىل �أن "جمي ��ع
الالعب�ي�ن عاق ��دون الع ��زم عل ��ى
حتقي ��ق نتيج ��ة �إيجابي ��ة يف
البطول ��ة" ،مب ّين� � ًا �أن "مباري ��ات
املنتخ ��ب يف البطول ��ة �ستك�ش ��ف
ال�شخ�ص ��ية احلقيقي ��ة ملنتخبن ��ا
الوطني ،خ�صو�ص� � ًا �أن املباراتني
�أمام م�ص ��ر واجلزائر تع� �دّان من
املباري ��ات املهمة التي ن�س ��عى من
خاللها لإثبات اجل ��دارة" ،منوّ ه ًا
�إىل "قدرة العبينا على الو�ص ��ول
�إىل مراحل متقدّمة يف املناف�سات
العربية".
وي�أم ��ل ال�ش ��ارع الك ��روي �أن
ي�صحح منتخبنا الوطني م�سريه
ّ
املتع�ّث�رّ برفق ��ة امل ��درب الإيراين
ناظم ال�شريعة ،وعطف ًا على خربة
العبيه الأ�سا�س ��يني ،وا�ستفادتهم
م ��ن كب ��وة بطول ��ة غ ��رب �آ�س ��يا
الرابع ��ة التي �أختتمت الأ�س ��بوع
املا�ضي يف الكويت.

بالمرصاد

�سر اللقب املمتاز
جمهور ال�شرطة ّ

 متابعة  /املدى
مل يكن ح�صول فريق ال�شرطة لكرة القدم على لقب الدوري املمتاز -20221
� 2022أمر ًا �سه ًال برغم تو ّفر جميع م�ستلزمات تفوّ قه على الفرق الـ  19خالل
رحلة الدوري للعامني 2021و 2022وما �شهدته من من ّغ�صات فنية و�إدارية
كادت �أن تعرق ��ل م�س�ي�رته نحو الزعام ��ة ،ووقف باملركز الأول بر�ص ��يد 89
نقطة بعد انتهاء اجلولة  .36فاجلمهور الأخ�ض ��ر كان �س� � ّر اللقب املُ�س � ّ
�تحق
بعدما �س ��اند فريقه يف احرج الظروف ،وم� � َّد العبيه بعوامل الدعم املعنوي
املهمة �س� �يّما من خالل مرافقته له يف جميع املُدن التي خا�ض فيها التحدّيات
وواج ��ه م�ص ��اعب جمّة خا�ص ��ة �أثن ��اء حما�ص ��رته يف بع�ض املالع ��ب دافع ًا
�ض ��ريبة تهوّ ر �أنفار من املح�س ��وبني عليه ،و�أكد التزامه بالت�شجيع النظيف
و�س ��ط ت�صاعد حاالت ال�شغب عند بع�ض روابط الأندية والتي ا�صدر احتاد
اللعب ��ة ق ��رارات رادعة ب�ش� ��أن �س ��لوكها و�أعماله ��ا وهتافاتها امل�س ��يئة لروح
الريا�ض ��ة! ومت تثمني موقف اجلمهور من خالل كلمة وزير الداخلية عثمان
الغامني مبنا�س ��بة ح�ص ��ول الفرق على الدرع التاريخية ،حيث قال "�ش ��كر ًا
للجمه ��ور الويف الذي نا�ص ��ر و�ش� � َّد م ��ن �أزر الفريق الذي ي�س � ّ
�تحق ال�ش ��كر
والتقدي ��ر" مبين� � ًا �أن "الإبداع �س ��مة ترافق ال�ش ��جعان الذي ��ن ال يعرفون �إال
لغة الفوز ،وهذا ما ح ّققه املثابرون يف نادي ال�ش ��رطة ،بعد �أن توّ جوا بدرع
الدوري العراقي لكرة القدم لهذا املو�سم وهو اجناز �أثبت �أن هذه امل� ّؤ�س�سة
جميع املجاالت الأمنية واخلدمية والريا�ض ��ية" .ومل يغفل رئي�س
مهنيّة يف ِ
االحتاد الدويل لكرة القدم جياين انفانتينو هذا الأمر حيث �ض ّمنَ يف ر�سالة
املُبارك ��ة "�أن هذا االجناز ما كان ليتح ّقق لوال اجلهد اجلماعي واحلما�س ��ي
والإخال� ��ص للفري ��ق ك ّله ،ومن ّ
حق كل ع�ض ��و يف النادي �أن ي�ش ��عر بالفخر،
راجي ًا تبليغ التهنئة �إىل كل �شخ�ص �شارك يف هذا االجناز العظيم" .و�شكلّ
تواجد املدرب امل�ص ��ري م�ؤمن �س ��ليمان نقطة مف�صلية يف ان�سجام الالعبني
واجلمهور معه ،وهو من �أهم ِ�س ��مات اال�س ��تقرار للف ��رق الكبرية حيث �أدّى
املدرب دوره الفني بتفوّ ق وا�ض ��ح على �أغلب املد ّربني املميّزين هذا املو�سم،
وحظي بت�ش ��جيع كبري من ان�ص ��ار الأخ�ض ��ر ،وا�س � ّ
�تحق جتديد ثقة جمل�س
�إدارة نادي ال�شرطة.

�أجل تقدمي م�س ��تويات مميّزة يف
هذه البطولة.
م ��ن جانب �آخ ��ر� ،أ�س ��ندت اللجنة
املنظم ��ة للبطول ��ة واجب ��ات
حتكيمي ��ة للحكمني ح�س ��ن حممد
وه ��اوكار �س ��االر ،وج ��اء ه ��ذا
الإختي ��ار بن ��اء عل ��ى امل�س ��توى
املتم ّي ��ز ال ��ذي يق ّدم ��ه احلك ��م
العراق ��ي يف البط ��والت العربي ��ة
والآ�سيوية.
وبال�سياق نف�سه ان�ض� � ّم املحا�ضر
الآ�سيوي م�س ��اعد مدرب منتخبنا
الوطني ال�س ��ابق د.ومي�ض �شامل
�إىل اللجنة املنظم ��ة لبطولة ك�أ�س
العرب.

وحر� ��ص امل�ل�اك الفن ��ي بقي ��ادة
امل ��درب الإيراين عل ��ى �أداء بع�ض
التدريب ��ات خلل ��ق حال ��ة م ��ن
التجان�س بني الالعبني والو�صول

�إىل �أف�ض ��ل اجلاهزية قبل خو�ض
املباراة الأوىل.
و�ش ��هدت التدريب ��ات �إ�ص ��رار ًا
وجدي ��ة م ��ن جمي ��ع الالعبني من

�سيدات غرب �آ�سيا
من جان ��ب �آخر ،يواج ��ه منتخبنا
الوطني لل�س ��يدات بكرة ال�صاالت
نظريه الفل�س ��طيني اليوم الإثنني
بال�س ��اعة ال�ساد�سة يف �صالة امللك
عبدالل ��ه الريا�ض ��ية �أم�ل ً�ا بانتزاع
البطاق ��ة الثاني ��ة يف املجموع ��ة
الأوىل لبطولة غرب �آ�س ��يا الثالثة

� إياد ال�صالحي

اجلارية يف مدينة جدة ال�سعودية
حتى الرابع والع�ش ��رين من �ش ��هر
حزيران اجلاري.
وكان منتخبنا الوطني لل�س ��يدات
بكرة ال�ص ��االت قد خ�س ��ر مباراته
م ��ع منتخ ��ب البحري ��ن به ��دف
واح ��د �أم�س الأول ال�س ��بت بهدف
واح ��د �أهَّ ��ل الأخ�ي�ر �إىل ال ��دور
ن�ص ��ف نهائي البطولة برغم فارق
امل�س ��توى الفني ل�ص ��الح منتخبنا
بعدما �ض ��غط يف منطقة البحرين
ط ��وال زمن املب ��اراة ،وهد ّد مرمى
زه ��رة ن ��زار حمي ��د احلار�س ��ة
ال�ش ��جاعة التي ا�س ��همت يف �إنقاذ
�ش ��باكها م ��ن ت�س ��ديدات خط�ي�رة
لالعباتن ��ا اللوات ��ي مت ّي ��زت منهن
تب ��ارك الرحم ��ن م�ؤي ��د بتح ّركه ��ا
املُتق ��ن وتعاونه ��ا م ��ع زميالته ��ا،
ويف املقابل لفتت البحرينية منار
�إبراهي ��م االنظ ��ار اىل حكمتها يف
فر�ض طوق دفاعي �أجه�ض الكثري
من حماوالت تهديد العبات مرمى
البحرين خالل وقت املباراة.
ومت ّكنت الالعبة روان نبيل العلي
من ت�سجيل هدف املباراة الوحيد
يف ال�ش ��وط الث ��اين بعد ت�س ��ديدة
�أر�ض ��ية قوي ��ة م ��ن خ ��ارج منطقة
اجل ��زاء ه� � ّزت �ش ��باك احلار�س ��ة
�ش ��جوان م�صطفى التي مل حت�سن
تغطي ��ة زاويته ��ا ،وبعدها حاولت
العباتنا ت�س ��جيل ه ��دف التعادل،
لك ��ن دف ��اع البحري ��ن كان له ��نّ
باملر�صاد!
ويت�ص� �دّر املنتخ ��ب البحرين ��ي
املجموعة الأوىل بر�صيد  6نقاط،
بعد هزميته منتخب فل�سطني (-6
 )0يف اجلول ��ة الأوىل التي جرت
يوم اخلمي�س املا�ضي.
و�س ��تحدّد مالمح مباريات ن�ص ��ف
النهائ ��ي مع ختام اجلول ��ة الثالثة
ل ��دور املجموع ��ات الي ��وم الإثنني
بلقاء ال�س ��عودية مع عُمان �أي�ض� � ًا
�ض ��من مباريات املجموعة الثانية
التي يت�ص� �دّرها املنتخب الكويتي
ب�س ��ت نق ��اط بع ��د ف ��وزه عل ��ى
ال�س ��عودية ( )1-3وعل ��ى ُعم ��ان
( )1-6فيم ��ا يخ�ض ��ع املنتخ ��ب
البحريني للراحة الإجبارية.
وتق ��ام مباري ��ات ال ��دور ن�ص ��ف
النهائ ��ي بع ��د غ ��د الأربع ��اء 22
حزيران اجلاري.

مغر لفيني�سيو�س
زيدان يُنهي ّ
ق�صة جريمان وعر�ض ٍ
 متابعة  /املدى
ف�ش ��لت �إدارة باري� ��س �س ��ان جريم ��ان ،يف �إقن ��اع
الفرن�سي زين الدين زيدان ،املدرب ال�سابق لريال
مدريد ،ب�أن يقود الفريق الباري�س ��ي خالل املو�سم
اجلديد.
ووفق ��ا لإذاع ��ة "مون ��ت كارل ��و" الفرن�س ��ية ،ف�إن
زيدان ح�س ��م موقفه ،ولن يد ّرب �سان جريمان يف
املو�سم اجلديد ،لك ّنه مل يغلق الباب م�ستقب ًال �أمام
العمل يف "حديقة الأمراء".
وقال ��ت الإذاع ��ة الفرن�س ��ية "و�ص ��لنا �إىل نهاي ��ة
الق�ص ��ة الت ��ي �أمت� �دّت لأ�س ��ابيع ،و�ش ��هدت ّ
تدخل
ّ
العديد من امل�س�ؤولني القطريني".
و�أو�ض ��حت �أن �سان جريمان �سي�ص ��در قرار �إقالة
ماوري�س ��يو بوكيتين ��و ،م ��درب الفري ��ق ،خ�ل�ال
ال�ساعات املقبلة.
وذكرت "مونت كارلو" �أن زيدان ال يزال يتم�سّ ��ك
بحلم ��ه يف تدري ��ب املنتخ ��ب الفرن�س ��ي ،وينتظر
فر�ص ��ته يف حال ��ة رحي ��ل ديديي ��ه دي�ش ��امب عقب
ك�أ�س العامل .2022

ويف �إط ��ار النادي الباري�س ��ي ذات ��ه ،حاول خالل
الأ�شهر املا�ضية ،احل�صول على خدمات الربازيلي
فيني�سيو�س جونيور ،جناح ريال مدريد.
وقالت �صحيفة "ماركا" الإ�سبانية� ،إن فلورنتينو
بريي ��ز ،رئي� ��س املرينغ ��ي� ،ص� � ّرح م� ّؤخ ��ر ًا ب� ��أن

فيني�س ��يو�س ح�ص ��ل على عرو�ض بالفعل ،لك ّنه مل
يفكر �إال يف البقاء.
و�أ�ش ��ارت ال�ص ��حيفة �إىل �أن �أب ��رز العرو�ض التي
و�ض ��عت على طاولة فيني�سيو�س ،جاءت من �سان
جريم ��ان ،حي ��ث ب ��د�أت االت�ص ��االت يف ت�ش ��رين
الثاين املا�ضي.
و�أو�ض ��حت �أن م�س� ��ؤويل باري� ��س� ،أبلغ ��وا
فيني�س ��يو�س بر�س ��الة مك� � ّررة دائما ب� �ـ "�أال يجدّد
عق ��ده مع ري ��ال مدري ��د" ،م ��ع وعده باحل�ص ��ول
عل ��ى راتب يبلغ  40مليون يورو ،ومكاف�أة توقيع
كب�ي�رة .وذك ��رت �أن عر�ض �س ��ان جريم ��ان يُعد 4
�أ�ض ��عاف تقريب� � ًا م ��ا يق ّدم ��ه ري ��ال مدري ��د لالعب
الربازيلي من �أجل التوقيع على عقد جديد.
وقال ��ت "م ��اركا" �إن �س ��ان جريم ��ان ح ��اول ب ��كل
الو�سائل �إجراء لقاء وجه ًا لوجه مع فيني�سيو�س،
ال�ص ��دام بني الفريقني
لكن ه ��ذا مل يحدث ،كما �أن ِ
يف دوري �أبطال �أوروبا جعل الأمر �أكرث �صعوبة.
و�أ�ض ��افت �أن ريال مدريد عر�ض على فيني�سيو�س
 10مالي�ي�ن ي ��ورو �س ��نوي ًا� ،إذا جدّد حتى �ص ��يف
 ،2026و 12مليون ًا �إذا و ّقع حتى .2027

نهاية منتخبات املزاج!
منح ��ت بطول ��ة ك�أ�س �آ�س ��يا حتت  23عام� � ًا التي اختتم ��ت �أم�س
الأح ��د بف ��وز منتخ ��ب ال�س ��عودية على �أوزبك�س ��تان (امل�ض ��يف)
وح�صوله على اللقب ،منحت احتاد كرة القدم ُفر�صة ثمينة للبدء
بتثبيت ركيزة �أول عمل ا�صالحي يف �أ�سا�س املنتخبات الوطنية
وخ�ص�صتْ بع�ض اجتماعاتها لدرا�سة
لو فطنت جلنتها �إىل ذلكَّ ،
الأمر بد ًال من ا�ستحواذ م�صري املنتخب الأول على جُممل االفكار
واملقرتح ��ات من ��ذ خروجنا امل� ِؤ�س ��ف من مناف�س ��ات الت�أهيل اىل
مونديال قطر .2022
الأعم ��ار الواج ��ب م�ش ��اركتها يف الن�س ��خة ال�ساد�س ��ة من بطولة
ك�أ�س �آ�س ��يا حتت  23عام ًا يُفرت�ض �أن ت�ستويف �شروط االعتماد
املُب ّلغ ��ة م ��ن قبل االحت ��اد الآ�س ��يوي لكرة الق ��دم ،ونظر ًا لف�ش ��ل
م�ش ��روع منتخبن ��ا الأوملب ��ي م ��ع مدربه الت�ش ��يكي مريو�س�ل�اف
�س ��وكوب وثنائي مالكه امل�س ��اعد عبا�س عبيد و�س ��عد حافظ ،مع
تقديرن ��ا جلهودهم و�س ��عيهم لتحقيق منجز جدي ��د ،نعر�ض على
جلن ��ة املنتخب ��ات مقرتح ت�ش ��كيل منتخ ��ب حتت  23عام� � ًا يـ�أخذ
على عاتقه م�س� ��ؤولية نقل الأوملبي اىل م�س ��ابقة اللعبة يف دورة
باري�س الأوملبية عام  2024الأمتحان الأكرث �أهمية لكرتنا ،لي�س
لتحقي ��ق الت�أهل الكروي ال�س ��اد�س اىل الأوملبياد مع م�ش ��روعية
ذلك ،لكن لك�ش ��ف هوي ��ة منتخب الأمل املوندي ��ايل والتد ّرج معه
خالل الأعوام اخلم�سة (2022و2023و2024و2025و)2026
فح�س ��ب ،بل لي�ش ��ت َّد عود املنتخ ��ب بالعبني مُتم ِّر�س�ي�ن بروحية
�ش ��بابيّة ّ
متع�ش ��قة م ��ع مُتع ��ة �أداء الالعبني املحرتف�ي�ن ،ومُدعمة
بالعبي اخلربة مع ثالثة من �أبرز الالعبني النا�شئني.
ال�س ��نوات اخلم� ��س املُقبل ��ة ترت ّقب ق ��رار ًا جريئ ًا م ��ن احتاد كرة
الق ��دم يُرتج ��م تط ّلعات ��ه لتواجد كرتن ��ا ثانية يف نهائي ��ات ك�أ�س
العامل بعد ن�س ��خة املك�سيك عام  ،1986متا�شي ًا مع ت�صريح نائب
رئي� ��س االحت ��اد يون� ��س حمم ��ود بتحدي ��ده هدف ال�ص ��عود اىل
�أحّ د املونديالني � 2026أو � 2030س ��واء بتواجد �أع�ض ��اء اللجنة
التنفيذية احلالية �أم مغادرتهم!
ال�ص ��حيح و�ض ��ع نقاط احرتافية يف �آلية حتقيق الهدف ال ميكن
التالعب بها طاملا �أنها تلتزم بفئة عمرية مت ّثل عنوان ًا مهم ًا جليل
خال من ُ�ش ��بهات التزوير مبدة �ص�ل�احية � 10سنوات كاملة تعيد
ٍ
ذاكرتنا �إىل جيل بنغالدي�ش الذي �شارك يف بطولة �آ�سيا لل�شباب
( 28-5ت�ش ��رين الأول  )1978وتنا�ص � َ�ف باللق ��ب الع�ش ��رين مع
كوريا اجلنوبية حتت قيادة املدرب اليوغ�ساليف كاكا م ّثله وقتها
عدن ��ان درج ��ال وناظم �ش ��اكر وحار� ��س حمم ��د والأخوين كرمي
وخليل ع�ل�اوي واحلار�س �سمريعبدالر�ض ��ا الذين مت اعتمادهم
يف املنتخب ��ات الوطني ��ة الالحق ��ة حت ��ى ع ��ام  1988ومنه ��م من
ا�ستم َّر لثالث �أو �أربع �سنوات �إ�ضافية ،وهي التجربة الأمثل يف
تاريخ كرتنا ك�سيا�س ��ة راعية لعنا�صر املنتخب ال�شاب ونتائجهم
الباهرة بانتزاع بطاقة املونديال لأول م ّرة.
احتاد كرة القدم �أمام جتربة مهمّة �إذا ما �أعتمد منتخب ال�ش ��باب
بقيادة عماد حممد ليكون نواة �أوملبياد باري�س الثالث والثالثني
وك�أ� ��س العامل الثالثة والع�ش ��رين والأخرية ُت ّ
نظ ��م لأول م ّرة يف
ث�ل�اث دولة ب�ض ��يافة �إحدى ع�ش ��رة مدينة �أمريكي ��ة وثالث مُدن
مك�س ��يكية ومدينت�ي�ن كند ّيت�ي�ن ،وهن ��ا نتحدّث ع ��ن منتخب يت ُّم
حت�ض�ي�ره مب ّكر ًا بعنا�ص ��ر تزداد خ�ب�رة بتقادم الأ�ش ��هر ،ولي�س
بال�ض ��رورة �أن يكون املدرب نف�س ��ه من ي�س ��تمر معهم ،وقد يبقى
برفق ��ة مدرب �أجنبي ُكفء يعرف خبايا املحافظة على الت�ش ��كيلة
من ن�ض ��وب العط ��اء ،ويَ�س ��تبدل الالعبني ح�س ��ب حاجته ومدى
قدرة الالعب نف�سه على العطاء من عدمه.
ه ��ذا املق�ت�رح �إن ّ
مت تنفي ��ذه �سيُخ ّل�ص ��نا م ��ن �إج ��راءات ترقيعيّة
�ش ��هدها االحت ��اد يف غ�ي�ر منا�س ��بة منذ ع ��ام  2003حت ��ى الآن،
و ُك ّلن ��ا يتذ ّكر ماذا ّ
حل بت�ش ��كيالت منتخبات ال�ش ��باب والأوملبي
الت ��ي مل يُكتب لعنا�ص ��رها دميومة الرحلة عل ��ى يد مدرب واحد،
مثلم ��ا تفتخر دول ��ة قطر بتجربة منتخبها الرائعة مع الإ�س ��باين
فليك� ��س �سان�ش ��يز با� ��س ( 47عام� � ًا) الذي ا�س ��تعان ب ��ه االحتاد
القط ��ري لكرة القدم يف ع ��ام  2013لقيادة فري ��ق العنابي حتت
 19عام ًا ،وا�ص ��طحب ذات اال�سماء بعد �ست �سنوات حلمل ك�أ�س
�آ�سيا للكبار.
دع ��وة للتف ��ا�ؤل باملق�ت�رح ال ��ذي ّ
ع�ض ��ده امل ��درب املح�ت�رف يف
الرنوي ��ج يون�س القط ��ان ،الداعي وملّا يزل من ��ذ �أول زيارة عمل
لبغداد عام  2007اىل حملة حماربة التزوير يف الفئات العمرية
وال�ص�ب�ر على نتائجها والتد ّرج بعلمية يف مع�س ��كرات �أوروبية
متوالية َتع َهّد القطان بت�أمني برامج معاي�ش ��تها يف مالعب وطنه
الث ��اين خدمة لأبناء العراق �ش ��ريطة �إبداء االحتاد حُ �س ��ن النيّة
يف التعاون معه بعيد ًا عن �سيا�س ��ة التهمي�ش ونزع الثقة املُ�سبق
وحفر اخلندق �ضده و�ضد كل من تدفعه امل�صلحة الوطنية لإبداء
ر�أي نزي ٍه بغية �إنت�شال اللعبة من حُ قبة العبث ب�أجيال املنتخبات
االنتقائي ��ة وف ًا مل ��زاج رئي�س االحتاد �أو نائب ��ه �أو وكيل �أعمال ..
�أو �إعالمي!
ال�صحيح و�ضع نقاط احترافية في �آلية
تحقيق الهدف ال يمكن التالعب بها طالما
�أنها تلتزم بفئة عمرية ّ
ً
ً
مهما
عنوانا
تمثل
خال من ُ�شبهات التزوير بمدة �صالحية
لجيل ٍ
� 10سنوات كاملة تعيد ذاكرتنا �إلى جيل
بنغالدي�ش الذي �شارك في بطولة �آ�سيا
لل�شباب

�أمي��ن ع��ام الأولمبي��ة  :دوراتن��ا ُت�ش��يع الفك��ر والثقاف��ة المجتمعية
 بغداد /املدى
�أكد الأمني العام للجنة الأوملبية الوطنية،
هيثم عبداحلميد ،على موا�صلة الدورات
الأوملبية التطويرية التي جتريها الأمانة
العامة للمالكات الإداري��ة يف مقر اللجنة
واالحت � � ��ادات ال��وط �ن �ي��ة وامل ��ؤ��ّ�س �� �س��ات
الريا�ضية وغري الريا�ضية.
و�أو��ض��ح عبداحلميد يف ت�صريح تلقته
(امل� ��دى) �أن ه��ذه ال� ��دورات تن�سجم مع
ت�أكيدات اللجنة الأوملبية الدولية على
ن�شر ال�ف�ك��ر وال�ث�ق��اف��ة الأومل �ب �ي�ين داخ��ل
الأو� �س��اط الريا�ضية وال �ع��ا ّم��ة ،ال�شاعة
الثقافة الريا�ضية يف عموم املجتمعات.
وب�ّي�نّ �أي�ض ًا �أن "املناهج النظرية لهذه
ال ��دورات مُ�ستقاة من جت��ارب تطويرية
وحما�ضرات �إدارية يف العمل التنظيمي
لالحتادات وامل� ّؤ�س�سات الريا�ضية ،كما
مت �إن �ت �ق��اء امل�ح��ا��ض��ري��ن ف�ي�ه��ا م��ن ذوي
التجربة امليدانية واالخت�صا�ص الدقيق،

فيما مت ت��رت�ي��ب �إق��ام��ة ه��ذه ال� ��دورات،
زمني ًا ،ب�شكل ت�صاعدي يتالئم مع طبيعة
الأداء الإداري ،وامل��ايل ،يف امل� ّؤ�س�سات

الريا�ضية الوطنية".
و�أ��ض��اف الأم�ين العام قائ ًال "�أن ال��دورة
ال �ت��ي �أخ�ت�ت�م��ت م� �� ّؤخ ��ر ًا مب��دي�ن��ة �أرب �ي��ل

ب�إقليم ك��رد��س�ت��ان ال �ع��راق ه��ي الرابعة
م��ن ن��وع�ه��ا و�ستلحقها دورات �أخ ��رى
ح�ي��ث ت�سعى الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة جل��دول��ة

تكرار ه��ذه ال��دورات ب�شكل �سنوي �أم� ً
لا
بتغطية �إنخراط جميع املالكات الإدارية
الريا�ضية العراقية فيها تعميم ًا للفائدة
املتوّ خاة منها.
وب�ّي�نّ عبداحلميد �أن "رئي�س و�أع�ضاء
املكتب التنفيذي للجنة الأوملبية يدعمون
موا�صلة ال��دورات التطويرية بعد جناح
جتاربها الأربع ،فيما ت�أمل الأمانة العامة
�إقامة املقبل منها يف املحافظات الو�سطى
واجل�ن��وب�ي��ة وال �غ��رب �ي��ة� ،سعي ًا لتعميم
ال�ف��ائ��دة وال�ت�ج��رب��ة امل�ي��دان�ي��ة يف عموم
حمافظات البالد" .واختتم عبداحلميد
حديثه مثمّن ًا دور جميع املالكات الأوملبية
ال �ت��ي ت�سهم يف ال�ت�ه�ي�ئ��ة وال�ت�ح���ض�ير،
ورف��د �إق��ام��ة ال ��دورات التطويرية مالي ًا
ولوج�ستي ًا ،ودور الأم�ي�ن امل��ايل للجنة
الأومل�ب�ي��ة �أح�م��د �صربي يف متابعة نقل
و�إقامة و�إطعام املنخرطني فيها واملالكات
املُحا�ضرة ،الأمر الذي �أحاط تلك الدورات
بجدية ور�صانة الأداء.

آراء وافكار
قناطر
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خطايا �أكثر منها اخطاء ب�إنتظار "معالجات �إ�ستثنائية"

عن ّ
الخ�شابة والحروب الدينية

 د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة
 طالب عبد العزيز
بيق�ي�ن الباحث�ي�ن ف� ��أنَّ احل ��روب الت ��ي حدث ��ت ب�ي�ن الكاثولي ��ك
والربوت�ستانت باوربا ،يف القرنني ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر هي
ح ��روب دينية ،ولعل ح ��رب الثالثني �سنة باملانيا ه ��ي اال�شهر ،والتي
انته ��ت باالوبئة والتدمري ال�شامل ،حيث �شن ��ت الكني�سة الكاثوليكية
حرب� � ًا وا�سعة �ضد الكني�س ��ة الربوت�ستانتية ،و�أب ��ادت نحو  %40من
�شع ��وب اوربا ،ممن يدين ��ون بالربوت�ستانتية ،ب�سب ��ب رف�ض مارتن
لوث ��ر تعالي ��م الكاثوليكي ��ة ،والغريب هن ��ا� ،أنَّ احلروب ه ��ذه �سميت
باحلروب املقد�سة ،وهل كانت حروب االديان �إال مقد�سة عندنا؟
كان الف ��رن الواح ��د يف عملية قتل اليهود التي قام ��ت بها النازية �ضد
اليهود ي�سع لـ � 2000شخ�ص ،عملية الهولوكو�ست التي تعني(احلرق
م ��ن �أجل الل ��ه) .وحتت �شعار دين ��ي اي�ض ًا مت قتل �أك�ث�ر من  %70من
العوائ ��ل االرمنية التي هُ ّجرت عن البالد على ي ��د الأتراك العثمانيني
�سن ��ة  1915ومت �سل ��ب ممتلكاته ��م .وحت ��ت م�سمى الدول ��ة اليهودية
قام ��ت مذابح الفل�سطينني على يد اليه ��ود ،الذين ابتد�أوا حربهم بقتل
 600فل�سطين ��ي ،يف مذبح ��ة بل ��دة ال�شيخ(تل غنان) احل ��رب التي ما
ت ��زال قائم ��ة اىل اليوم ،وبامل�سم ��ى الديني ذاته ،وما ح ��رب البو�سنة
والهار�س ��ك �إال ال�صورة قبل االخ�ي�رة للحروب الدينية هذه ،هل نقول
ب�أنَّ احلرب العراقية االيرانية كانت غري ذلك ،يف بع�ض ا�سبابها؟
ولعل تاريخنا العربي امل�سل ��م من �أزخر التواريخ يف رواية احلروب
الدينية ،ب ��ل ومبا يفوق ما حدث يف اوربا وغريها من بالد الله ،هذه
احل ��روب الت ��ي مل تهد�أ منذ ق ��رون� ،أو انها تهد�أ لتن�ش ��ب ثانية ،وكلها
ت ّدع ��ي احلف ��اظ على حقيق ��ة الله ودين ��ه ،منذ معركة ب ��در اىل حروب
الربيع العربي الداخلية يف العراق و�سوريا واليمن وم�صر وغريها،
م ��ا معل ��ن منها �أو ما مل يعلن عنه ،فكل عرب ��ي م�سلم ينطوي على ر�أيٍّ
دين � ٍّ�ي ،يدف ��ع ب ��ه اىل كراهي ��ة الآخر املختل ��ف ،داخل طائفت ��ه نف�سها،
وب�سبب �أدق التفا�صيل �أحيانا.
يف القري ��ة ال�صغرية حيث �أ�سكن ،ب�أب ��ي اخل�صيب ،فتحت عيني على
ثالث طوائ ��ف امامية ،وواحدة لأهل ال�سنة واجلماعة ،كلهم من عرب
�ضفتي ال�ش ��ط ،الذين جا�ؤوا من احلجاز والبحري ��ن واالح�ساء ،قبل
مئ ��ات ال�سنني ،ملاّ ك ��ون وفالحون و�سمر وفق ��راء ،جتمعهم كلمة الله
يف الظاه ��ر وتف ّرقهم تفا�صيل دينه يف الباط ��ن ،لكنني ،وا�شهدُه هنا،
انهم مل يحرتبوا على م�س�ألة ب�سيف قط ،غري �أنَّ بواطنهم و�سرائرهم
كان ��ت تقول غري ذل ��ك ،وهناك كراه ��ة و�شماتة م�ضم ��رة ،يتداولونها
بينه ��م ،يتلم� ��س �أطرافه ��ا ك ُّل قاع ��د يف جمال�سهم ،و�أحمد الل� �هَ� ،أنه مل
يخل ��ق بينهم خبيث ًا مغر�ض� � ًا ،فقد ظل فتيل الفتنة خامد ًا اىل اليوم .مل
يجمعه ��م م�سج� � ٌد واحد� ،إال يف �صالتهم عل ��ى املوتى منهم ،ومل يولوا
�أمره ��م �إال لأئمتهم ،خا�صتهم ،فهم خمتلفون يف العبادات واملعامالت،
لكنن ��ي ر�أيتهم يجتمعون يف والئم الطع ��ام وعلى الطبل يف اخل�شابة
والله.
ولعل �أغرب حكايات قوم ��ي ه�ؤالء ما �سمعته من �أحدهم ،عن �أحدهم،
املختل ��ف ،وال ��ذي ت ��ويف ،قبل ق ��رن من الزم ��ان ،يقول ب�أن ��ه ملّا تويف
ف�ل�ان� ،أ َّم ��نّ �أهل ��ه جنازته يف مق�ب�رة للأطف ��ال ،قرابة اربع�ي�ن يوما،
ومل يذهب ��وا بها اىل املق�ب�رة البعيدة ،ب�سبب الفي�ض ��ان ،وهي طريقة
معتم ��دة يف الب�صرة واجلنوب رمبا ،يف �أيام احلروب والفي�ضانات،
لكنه ��م ح�ي�ن �أخرجوا اجلثة ،بغية نقلها اىل املق�ب�رة والقول ما زال له
وجدوه ��ا �سامل ��ة �إال يف فمه ،فقد �أتى الدود عل ��ى �شفتيه و�أكلها .يقول
هذا املختلف �شامت ًا ” :هذا لأنه كان ُ
يلعن وي�شت ُم علماءَنا وفقهاءَنا».
لكنن ��ي ،فخ ��ور ،فف ��ي القري ��ة ذاته ��ا� ،ش� � ّد ٌة ّ
للخ�شابة ،جتم� � ُع خمتلف
مل ��ل وطوائ ��ف القري ��ة ،فتج ��د الكا�س ��ور من مل ��ة ،ومغن ��ي املقام من
ثاني ��ة ،ومط ��رب الب�ستات من ثالث ��ة ،واجلاوو�ش ال ��ذي يرفع الغرتة
ع ��ن الراق� ��ص اجلميل من رابع ��ة ،وجماعة اللوازمي م ��ن الفرق كلها،
ي�شربون الع ��رق بطا�سة واحدة ،ويغنون �أغني ��ة واحدة ،ويرق�صون
الرق�ص ��ة ذاته ��ا ،وي�ضحكون من كل قلوبه ��م على ُ
الط ْرفة ،م ��ن �أيِّ فم
مت�صل وعميم.
جاءت ...فهم يف و ٍّد ووداد ،حتى ال�صباح،
ٍ

ابتداءا علينا التمييز والت�شخي�ص
الدقيق بين اخطاء او خطايا
ترتكب في بلدنا الذي ي�ستمرابنائه
وفئاته اله�شة المحرومة والفقيرة
جدا بل وحتى مايعتبر طبقة
و�سطى في العي�ش في ظل �أ�شكال
و�صور من المعاناة االن�سانية
تج�سدها تحديات وجودية (�أمنية
– �إقت�صادية – �أجتماعية – خدمية
تعليمية� ،صحية – بيئية وغيرها)
تحتاج لمعالجات �أ�ستثنائية.

�إذ دونه ��ا �سندور يف حلق ��ة مفرغة متاما
عماده ��ا ح�سن النوايا وع ��دم تقبل �أن ما
ح ��دث �أو يحدث هو بالفع ��ل خطايا �أكرث
منه ��ا �أخط ��اء لإن االخ�ي�رة م ��ن الي�س ��ر
معاجلته ��ا �أم ��ا اخلطاي ��ا االك�ث�ر �شيوعا
م ��ن االخط ��اء فتحت ��اج لنظ ��رة ور�ؤي ��ة
�إ�سرتاتيجي ��ة ت�شخي�صي ��ة معمق ��ة قب ��ل
معاجلته ��ا ب�ص ��ورة �شامل ��ة وجذري ��ة.
م�س�أل ��ة يج ��ب �أن تعد �أولوية ل ��كل نظام
�سيا�س ��ي يف عاملن ��ا والع ��راق لي� ��س
�أ�ستثن ��اءا عن �أنظم ��ة الع ��امل ال�سيا�سية
التي مرت ،مترو�ستمر مبراحل ت�أريخية
حرج ��ة ت�ستوجب لي�س فق ��ط اال�ستفادة
م ��ن الدرو� ��س الت�أريخي ��ة �إن �سلب ��ا �أم
�أيجابا بل البد من ا�ستقطاب كل اجلهود
الوطني ��ة اخل�ي�رة لتج ��اوز التحدي ��ات
امل�ستقبلي ��ة و�ص ��وال لرب االم ��ن واالمان
واالزده ��ار االقت�ص ��ادي - .االجتماع ��ي
والتنموي”االن�ساين».
يب ��دو �أن �أول اخلي ��ط يف التح ��دث ع ��ن
مو�ض ��وع حي ��وي كه ��ذا يرجعن ��ا �إىل
التميي ��ز اوال ب�ي�ن االخط ��اء واخلطاي ��ا
يف �سي ��اق الفه ��م واملعرف ��ة احلقيقي ��ة
للمفهوم�ي�ن .لغويا ي�ؤك ��د ال�شيخ متويل
ال�شع ��راوي رحمه الل ��ه�“ :إن اخلط�أ هو
ماي�صدر من فعل من املرء من دون ق�صد،
مع �إمكانية ت�صويبه” .اي يعد “ما �صدر
من �آدم يف اجلنة عندما �أكل من ال�شجرة
هو حم�ض خط�أ ال �أكرث ،لأن الله عزوجل
�ص ��وب لأدم فعل ��ه وعلم ��ه التوب ��ة فتاب
�آدم م ��ن فعله ،بينم ��ا مع�صية �أبلي�س هي
خطيئ ��ة �أدت به �إىل الكف ��ر ،لأنه رد االمر
على االم ��ر ،وهذا يعني �أنه �أ�ستكرب امام
الل ��ه تع ��اىل ال ��ذي خلقه ..والل ��ه اليحب
امل�ستكربي ��ن” .كي ��ف لن ��ا �أن نعت�ب�ر م ��ا
ج ��رى �أو يجري حالي ��ا جمرد �أخطاء يف
املجمل ميك ��ن ت�صويبه ��ا بي�سر يف حني

�أن املعاناة االن�سانية ل�شعبنا بكل �أطيافه
وطبقات ��ه ومبختل ��ف مناط ��ق �سكن ��اه
يعاين من م�شكالت �سيا�سية – جمتمعية
 �إقت�صادي ��ة – ثقافية حادة حتولت �إىل�أزم ��ات حياتي ��ة – �إن�ساني ��ة مزمنة لي�س
م ��ن ال�سهولة مب ��كان حله ��ا الله ��م �إال �إذا
توف ��رت مقرتحات للحل عاجل ��ة وعملية
مقرتنة باالرادة ال�سيا�سي ��ة امل�ستقلة من
�أعل ��ى �سلم اله ��رم ال�سي ��ادي الوطني يف
البالد مرورا باحللقات الو�سطى والدنيا
ل�ل�ادارة العراقي ��ة� .إن حال ��ة االن�س ��داد
ال�سيا�س ��ي املفتع ��ل �أو غ�ي�ر املفتعل التي
يعي�شها بلدنا منذ �أنته ��اء �آخر انتخابات
برملاني ��ة مبكرة يف العا�ش ��ر من �أوكتوبر
 2021الميك ��ن وال ب�أي حال من االحوال
�أعتربها �أمر طبيعي او تقليد ميكن تقبله
�سيا�سي ��ا كعرف نظ ��را لبق ��اء العراق يف
مراحل معينة (عقب  )2003دون حكومة
منتخب ��ة ملدة جتاوزت ما يق ��ارب � 8أو 9
�أ�شهر�أي خارج املدد الد�ستورية املقرة.
�إن �صراع ��ات التكت�ل�ات واالح ��زاب
وال�شخ�صي ��ات الناف ��ذة عل ��ى املغ ��امن
ال�سيا�سية – االقت�صادية – املالية مل تعد
ق�ضية الميك ��ن فهمها خارج �سياق عملية
�سيا�سية يف مظهره ��ا العام �أخذت �شكال
دميقراطيا – برملاني ��ا تتداوله دول عدة
يف العامل ولكنه ��ا يف الواقع وامل�ضمون
احلقيق ��ي بعي ��دة كل البع ��د ع ��ن مظاهر
الدميقراطي ��ة ال�سيا�سي ��ة التمثيلي ��ة
احلقيقي ��ة .مم ��ا كتبت ��ه يف مق ��االت عدة
�أك ��دت مبا اليقطع جم ��اال او مكانا لل�شك
�أن معان ��اة �شعبن ��ا العراق ��ي حقيقي ��ة
وم�ستدام ��ة ب ��كل معن ��ى الكلم ��ة نظ ��را
لكونها ذات �أبعاد ومظاهر جيو�سيا�سية
– جيو �إقت�صادية – جمتمعية –ثقافية
وغريها يف جمملها ت�ؤكد على ال�ضرورة
اال�ستثنائي ��ة لاللت ��زام بتوفري اخلدمات
العام ��ة اال�سا�سي ��ة ه ��ذا م ��ن جه ��ة ومن
جه ��ة مكمل ��ة �ض ��رورة االلت ��زام بطاب ��ع
وم�ضم ��ون الهوية العراقي ��ة – الوطنية
بعي ��دا ع ��ن كل ال ��والءات ،االنتم ��اءات
والهوي ��ات الثانوي ��ة الفرعي ��ة .م�س�أل ��ة
تطرقه ��ا االل�س ��ن والعب ��ارات الرنان ��ة
وبع�ض ما يعرف بالتحليالت االكادميية
يف املقاب�ل�ات االعالمي ��ة الف�ضائي ��ة
لل�سا�س ��ة �أو مل ��ا يع ��رف بالنخ ��ب املعنية
“من اخلرباء وامل�ست�شارين؟ ” بال�ش�أن
العراق ��ي يف حني �أن واقع احل ��ال ي�ؤكد
ا�ستم ��رار �أتب ��اع نه ��ج املحا�ص�ص ��ة بكل
م�سمياته ��ا (الطائفي ��ة – العرقي ��ة –
القومي ��ة – القبلي ��ة – واجلهوية) دون
مراع ��اة �أي رادع ا�سرتاتيجي � -سيا�سي
�أو قيمي – �أخالق ��ي �أو ديني نظرا لإنها
الزال ��ت توف ��ر م�ساح ��ات مهم ��ة لتلبي ��ة
م�صاحله ��ا الفئوي ��ة امل�صلحي ��ة اخلا�صة

على ح�ساب امل�صلحة الوطنية احلقيقية
طامل ��ا فوائ� ��ض عوائ ��د النف ��ط بنتيج ��ة
ارتفاع ا�سعاره التوجد خريطة وا�ضحة
للعي ��ان يف كيفي ��ة اال�ستف ��ادة احلقيقية
منها� .إن االلتزام مببد�أ االغلبية الوطنية
يف حك ��م الب�ل�اد م�س�ألة ت�ستطي ��ع الكتلة
احلرجة من نخبن ��ا ال�سيا�سية والثقافية
ب ��ل ومن عم ��وم �شعبن ��ا تقبله ��ا ب�إرتياح
كونه ��ا عل ��ى �أق ��ل تقدي ��ر ت�ش ��كل جتربة
دميقراطي ��ة جدي ��دة ي ��راد لن ��ا  -بغ� ��ض
النظ ��ر ع ��ن ال�شك ��وك التي حت ��وم حول
جدواه ��ا – ترجمتها �إىل واقع ملمو�س.
علم ��ا ب�إن ��ه ويف ظل االنظم ��ة ال�سيا�سية
الدميقراطي ��ة يف الع ��امل املتق ��دم ذا
التج ��ارب الناجح ��ة “دميقراطي ��ا” يعد
وج ��ود حكوم ��ة وطني ��ة م�ستقل ��ة تتمتع
بالكف ��اءة وتلت ��زم بامل�س�ؤولي ��ة الوطنية
يف �إيج ��اد حل ��ول ناجعة لأزم ��ات دولها
–ب�ضمنه ��ا الع ��راق� -ص ��ورة حيوي ��ة
مهم ��ة ولكنها تبقى جمت ��ز�أة عن العملية
ال�سيا�سي ��ة الدميقراطي ��ة احلقيقي ��ة
ال�شامل ��ة الت ��ي تتطل ��ب باملقاب ��ل وجود
معار�ضة �سيا�سي ��ة “مو�ضوعية” هدفها
مراقب ��ة وتقيي ��د �صالحي ��ات ال�سلط ��ة
التنفيذي ��ة كلم ��ا تتطل ��ب االم ��ر ،م�س�أل ��ة
الزال ��ت ترف�ضها ق ��وى �سيا�سي ��ة �أخرى
ترن ��و لت�شكيل مل ��ا يع ��رف بالكتلة االكرب
“طائفي ��ا”� .إن قب ��ول رئا�س ��ة الربمل ��ان
ا�ستقال ��ة  73ع�ضوا م ��ن التيار ال�صدري
و�إن كان ��ت �أم ��را م�ؤ�سف ��ا فه ��ي م�س�أل ��ة
متوقعة لها تداعي ��ات تعقد ورمبا ت�سهل
�أخ ��راج امل�شهد ال�سيا�س ��ي �إىل بر االمان
ولكنه ��ا حاليا حتم ��ل تداعي ��ات التعرف
عقباها ق ��د تعيدنا �إىل نقط ��ة البداية �أي
لإنتخاب ��ات �سيا�سية جدي ��دة ب�صورة او
�شكل �أخ ��ر الزالت م�سارات ��ه وم�ضمونه
غري جلي .علم ��ا ب�أنه ويف غياب حكومة
�سيا�سي ��ة متثيلية وطنية م ��ع غياب �أخر
مكاف ��ئ ن�سبيا ملعار�ض ��ة �سيا�سية ناجعة
�ستتجم ��د العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة بل ورمبا
�ستتنه ��ي للف�ش ��ل الذري ��ع وبالت ��ايل ل ��ن
تتو�صل بالدن ��ا �إىل م�سارات وتطبيقات
�إيجابي ��ة م�ستن�ي�رة تت�س ��ق يف ظ ��ل م ��ا
نعتربه النه ��ج امل�ؤ�س�ساتي الدميقراطي
احلقيق ��ي ال ��ذي يفرت� ��ض �أن يك�ش ��ف
ب�ش ��كل �شف ��اف ووا�ض ��ح ع ��ن �أي �إخالل
بالعملي ��ة ال�سيا�سي ��ة – االداري ��ة –
املجتمعي ��ة  -االقت�صادي ��ة مث ��ل �أنت�ش ��ار
وجت ��ذر الف�س ��اد يف مفا�ص ��ل الدولة يف
ظ ��ل �شب ��كات تدي ��ره ،ترع ��اه و متول ��ه
وبالت ��ايل البد م ��ن حما�سبته  -جترميه،
حتجيم ��ه او التخفيف م ��ن ت�أثرياته �إىل
�أدن ��ى حد ممكن من خ�ل�ال جهود وطنية
ودولي ��ة �إ�ستثنائي ��ة تتطل ��ب مواجه ��ة
�صارم ��ة حقيقي ��ة م ��ن �أعلى �سل ��م و�صله

الف�س ��اد (�إداريا – �سيا�سي ��ا – �أقت�صاديا
و�أجتماعيا) �إىل �أدنى املراتب والدرجات
االداري ��ة احلكومي ��ة وغ�ي�ر احلكومي ��ة
“منظمات املجتمع املدين».
ه ��ذا وم ��ن املنظ ��ور اجليو�سيا�س ��ي –
االمني يجب ا�ستمرار احلكومة العراقية
املقبل ��ة بتفعيل كل اجله ��ود اال�ستثنائية
– التقني ��ة – املبتكرة احلازمة واملبكرة
جلماع ��ات االره ��اب �س ��واءا م ��ن فل ��ول
داع� ��ش املنه ��زم يف مناطق رخ ��وة �أمنيا
�أو تل ��ك التابع ��ة جلماع ��ات اجلرمي ��ة
املنظم ��ة للمخ ��درات �أولالجت ��ار الغ�ي�ر
م�ش ��روع ع�ب�ر احل ��دود الوطني ��ة م ��ع
دول اجل ��وار �أوغريه ��ا م ��ن اجلماع ��ات
اجلرمية االرهابي ��ة التي تعتمد ا�ساليب
االغتياالت والتخريب مثال.
علما ب� ��إن هيبة الدول ��ة العراقية �ستبقى
على املحك طاملا ت�ستمر جماعات خارجة
على القان ��ون ب�ضرب بع� ��ض م�ؤ�س�سات
الدول ��ة املركزي ��ة او يف االقالي ��م �سواءا
يف �شم ��ال الع ��راق او يف مناطق اخرى
من بالدن ��ا هذا من جهة ومن جهة �أخرى
البد لل�سط ��ات املعنية �أمنيا وع�سكريا �أن
تخل ��ق حال ��ة ردع �أ�سرتاتيج ��ي يحتوي
عل ��ى عنا�صر ق ��وة لي�س ��ت ع�سكرية فقط
و�إمن ��ا جيو�سرتاتيجي ��ة – اقت�صادي ��ة
مين ��ع القوى االقليمية م ��ن ا�ستغالل �أي
غي ��اب لل�سلط ��ة املركزي ��ة مباي�سمح مبد
�سيادته ��ا الوطنية عن �أي جزء من �أر�ض
الوط ��ن� .إن ا�ست ��ذكار الذك ��رى الثامن ��ة
الحتالل داع�ش ملا يقارب من ثلث م�ساحة
الب�ل�اد لن يتك ��رر لي�س ك�أخط ��اء فقط بل
وخطاي ��ا ك�ب�رى له ��ا مل ��ف خا� ��ص الب ��د
من فتح ��ه وتنقيحه جم ��ددا ملحا�سبة كل
املق�صرين بح ��ق العراق .ملف ��ات �أخرى
ت�ش ��كل خطايا ولي�ست �أخطاء منها امللف
التعليم ��ي ال ��ذي ك�ش ��ف يف جانب حمدد
منه مثال عن ت�س ��رب ال�سئلة االمتحانات
العامة م�س�ألة غاي ��ة يف اخلطورة كونها
خطايا ولي�ست �أخط ��اء الميكن تكرارها
وه ��ي بحاج ��ة لتحقي ��ق �أك�ث�ر عمق ��ا من
النتائج “الغري مقنع ��ة” املتو�صل �إليها.
لن ا�ستط ��رد طويال ولكن االمل يع�صرين
و�أن ��ا ا�شاه ��د امللف البيئي م ��ع ا�ستمرار
العوا�ص ��ف الرتابي ��ة امل�ض ��رة ب�صح ��ة
االن�س ��ان ت�ستم ��ر يف كل ع ��ام بل يف كل
يوم تقريبا دون القيام بحمالت مليونية
لت�شج�ي�ر مناطق العراق م ��ن �شماله �إىل
و�سط ��ه وجنوبه ومن �شرق ��ه �أىل غربه.
علم ��ا ب�إن افتق ��اد العراق لعمتن ��ا النخلة
(لدين ��ا فقط  17مليون او �أقلمن جمموع
 30ملي ��ون تقريب ��ا*) الي�س ��ر ب ��ل يحزن
كل مواط ��ن عراق ��ي حري�ص عل ��ى بالده
حممال �أياه وال�سلطات البيئية ،ال�صحية
واملالية املعني ��ة م�س�ؤولية وطنية كربى

للمزي ��د من اال�ستثم ��ار يف زراعة النخل
واال�شج ��ار لت�ص ��ل لرقم ملي ��وين ولي�س
ب ��االالف اوباملئ ��ات .علما ب� ��إن التعاون
والتن�سي ��ق االقليم ��ي وال ��دويل مل يع ��د
ترفا بل �ضرورة حيوية.
ملف ��ات �أخ ��رى تعت�ب�ر خطاي ��ا ولي�س ��ت
اخط ��اء الميك ��ن تكراره ��ا مل ��ف النق ��ل
واملوا�ص�ل�ات واملرور ب ��را ،بحرا وجوا
و�ص ��ل �إىل مناط ��ق حرج ��ة خا�ص ��ة
بالن�سب ��ة مث�ل�ا لع ��دد متزايد مم ��ا يعترب
ط ��رق امل ��وت يف و�س ��ط وجن ��وب البالد
ويف غريه ��ا م ��ن اقالي ��م الع ��راق والتي
حت�صد املزي ��د من حي ��اة املواطنني دون
اي تربي ��ر مقن ��ع للرتاخ ��ي يف حله ��ا.
ملف �أخر يخت� ��ص بال�صحة والبيئة معا
بحاجة �إىل اال�ستط�ل�اع واىل الدرا�سات
اال�ستق�صائي ��ة العلمية املبكرة لالمرا�ض
ال�صحي ��ة ولالوبئة املعدي ��ة منها احلمى
النزفي ��ة وغريه ��ا نحن ب�أم� ��س ااحلاجة
�إليه ��ا متاما تعالج كملفات �سيادية تعترب
ج ��زءا من االم ��ن الوطن ��ي للدولة تهدف
ملعاجل ��ة ق�ضاي ��ا حيوية خط�ي�رة تغطي
م�ساحات االمن املائي والغذائي والبيئي
كون �أزماتها تعد متداخلة مع بع�ضها ولها
تداعي ��ات خطرية على اجلن�س الب�شري.
�أخ�ي�را الزال بلدن ��ا يع ��اين م ��ن �أزم ��ات
�أن�ساني ��ة مرتاكم ��ة خط�ي�رة الب ��د معه ��ا
من ا�ستقط ��اب كل الكف ��اءات واخلربات
والتخ�ص�صات العلمي ��ة والتقنية (داخل
وخ ��ارج الب�ل�اد) ملواجهته ��ا وب�ضمنه ��ا
ملف ��ات تلبي ��ة االحتياج ��ات االن�ساني ��ة
اجلوهري ��ة والت ��ي حتت ��اج فعلي ��ا �إىل
حمط ��ات �أنذار مبك ��ر ت�شخ� ��ص وتعالج
جم�س ��ات تب�ي�ن حيوي ��ة االعتم ��اد عل ��ى
معلومات ذات م�صداقية وتنب�ؤات علمية
م�ستن�ي�رة للتخفي ��ف م ��ن ح ��دة ك ��وارث
�أن�ساني ��ة اوطبيعي ��ة .لع ��ل مل ��ف الطاقة
اخل�ض ��راء املتج ��ددة اقت�صادي ��ا وبيئيا
بحاج ��ة للتعم ��ق ب ��ه وط ��رح مقرتح ��ات
عملي ��ة وم�ستقبلي ��ة ل ��ه �سريعا ك ��ي يقلل
م ��ن االعتم ��اد عل ��ى م�صدرريع ��ي وحيد
للطاق ��ة وللدخل”النف ��ط” م�ستقطب ��ا
كف ��اءات وتخ�ص�ص ��ات جدي ��دة حت ��دث
الب�ل�اد وت�ضعه ��ا عل ��ى ال�سك ��ة التنموية
ال�صحيحة للقرن احلايل.
النطل ��ب امل�ستحي ��ل �أو الندع ��و كما يقال
لإخ�ت�راع العجل ��ة او ل�صن ��ع �ص ��اروخ
ف�ضائ ��ي �أوحل ��ول �سحري ��ة ب ��ل ندعو ملا
ه ��و ممكن مع �أعط ��اء اولوي ��ة للخدمات
االن�ساني ��ة للفئ ��ات والطبق ��ات اال�ضعف
جمتمعي ��ا و�أقت�صادي ��ا .علما ب� ��إن تنمية
القطاع ��ات االقت�صادي ��ة اال�سا�سي ��ة م ��ن
زراع ��ة و�صناع ��ة الزال ��ت مل ت�ص ��ل بعد
ملراح ��ل متقدم ��ة او مقبول ��ة اي الزال ��ت
خطواته ��ا �سلحفاتي ��ة بحاج ��ة جله ��ود
�أ�ستثنائي ��ة و�سريع ��ة ملن ��ع اخلطاي ��ا
ولي�س االخط ��اء املتك ��ررة بحق املاليني
م ��ن �شعبنا ال ��ذي يرنو لأرتف ��اع حقيقي
يف م�ست ��واه االجتماع ��ي – االقت�صادي
والثق ��ايف ي�ستحقه ��ا ب ��كل ت�أكي ��د .وهي
ملف ��ات حيوية الب ��د م ��ن مواجهتها بكل
ارادة �صلب ��ة لي� ��س ك�أخط ��اء ب ��ل خطايا
خطرية.

القواعد الميتة في مدونة ال�سلوك البرلماني العراقي
مم ��ا ب ��ات يع ��رف
وتت�ضم ��ن جمموع ��ة ّ
باملعاي�ي�ر الأخالقي ��ة .ويدخ ��ل �ضم ��ن
مفهوم الأخالق كذلك الأ�ساليب الت�أديبية
ك�إج ��راء عقاب ��ي ع ��ن ال�سل ��وك املخال ��ف
للقيم والآداب العامة والتقاليد املتعارف
�إنّ من الم�سلمات المح�سومة في
عليه ��ا اجتماعيا .واذا م ��ا جرى احلديث
مجال ت�شكيل برلمان الدولة
القانونية هو �ضرورة و�ضع مدونة ع ��ن الإج ��راءات العقابي ��ة ملخالفة قواعد
لقواعد ال�سلوك البرلماني .فيما ال�سل ��وك االجتماع ��ي فالبد م ��ن اال�شارة
يتطلب انجاز الم�س�ؤوليات المهمة اىل انها (الإجراءات) تختلف من جمتمع
اىل �آخ ��ر ،ارتباطا مبا ت�أ�ص ��ل من طبائع
الملقاة على عاتق نواب ال�شعب،
وع ��ادات وتقاليد لف�ت�رة زمني ��ة طويلة،
على �شاكلة ت�شريع القوانين
النوعية ورقابة تنفيذها ،ف�ضال وه ��ي به ��ذا املعن ��ى �أق ��رب �إىل القواع ��د
عن مراقبة اداء ال�سلطة التنفيذية الدينية من ��ه اىل قواعد القانون .فالكثري
والتوا�صل مع جمهور الناخبين … م ��ن املمار�س ��ات الت ��ي تب ��دو طبيعية يف
وغيرها ،يتطلب من نواب ال�شعب البلدان الأوربية ،عل ��ى �سبيل املثال ،وال
يرتت ��ب عل ��ى ممار�سته ��ا �س ��وى الرف�ض
االلتزام ال�صارم بالموا�صفات
واالحتج ��اج �أو االزدراء االجتماع ��ي،
الأخالقية المدرجة في الئحة
ال�سلوك البرلماني .ف�ضال عن ذلك يف ح�ي�ن ت ��درج ذات املمار�س ��ات �ضم ��ن
املخالفات ،ورمبا اجلرائ ��م ،التي يعاقب
ف�إنّ من ال�ضروري �صياغة و�سن
عليه ��ا القانون يف املجتمع ��ات التقليدية
الت�شريعات واللوائح القانونية
الأخرى بال�شكل الذي يتنا�سب مع والدول الديني ��ة .وكثريا ما ت�صادفنا يف
المزاج المجتمعي العام وال�ضوابط د�ساتري وت�شريع ��ات هذه الأخرية عبارة
ف�ضفا�ض ��ة (حمّال ��ة �أوج ��ه) ت�شرتط عدم
القيمية واالخالقية ال�سائدة،
ف�ضال عن تلبيتها لم�صالح النا�س خمالفة احلق املمنوح ملمار�سة هذا الفعل
ومتطلبات ت�سيير �ش�ؤون الدولة� .أو ذاك لقواع ��د ال�سلوك االجتماعي ،فيما
ي�ت�رك حتدي ��د خمالف ��ة الفع ��ل م ��ن عدمه
�إم ��ا ل�سلط ��ة الدول ��ة ذاتها (�شرط ��ة الأمر
باملع ��روف والنهي ع ��ن املنكر مث ��اال) �أو
� ّإن م�صطلحethicsالأخ�ل�اق م�أخ ��وذ من مل� ّؤ�س�س ��ات وت�شكي�ل�ات رديف ��ة ،يف حال
الكلم ��ة اليوناني ��ة ( )ethikaوجذره ��ا عجز الدولة عن ب�سط �سيطرتها الكاملة.
( )ethosالتي تعن ��ي الطباع �أو العادات ومن هنا حُتدّد بع�ض احلقوق واحلريات

 د .فالح ا�سماعيل حاجم

مثل ممار�سة بع�ض الفعاليات على �شاكلة
املو�سيقى والغناء والعرو�ض امل�سرحية
وال�سينما……ال ��خ ،بذريعة خمالفتها
للآداب العامة.
وم ��ع تط ��ور املجتمع ��ات �أ�صب ��ح النظ ��ر
�إىل مفه ��وم الأخ�ل�اق م ��ن زاوي ��ة �أو�سع
ليت�ضم ��ن مفاهي ��م مث ��ل ال�ضمري واخلري
وال�شر والتعاطف وال�صداقة والت�ضحية
وااليث ��ار… .الخ .وهنا جت ��در الإ�شارة
اىل �أن ه ��ذه ال�صف ��ات مكت�سب ��ة ويتطلب
جت ّذره ��ا ومنوه ��ا مرحل ��ة طويل ��ة تب ��د�أ
منذ �سن ��وات الطفولة الأوىل ،فيما يلعب
املحي ��ط االجتماع ��ي ال ��دور احلا�سم يف
تنميته ��ا وتطويره ��ا .عل ��ى �أن ��ه الب ّد من
الأ�ش ��ارة هن ��ا اىل � ّإن احلديث ال ينح�صر
هنا ح ��ول ال�سلوك الربملاين فقط ،بل �أنه
ي�شم ��ل جمي ��ع م ��ن يتب ��و�أ امل�س�ؤولية يف

مفا�صل الدولة املختلف ��ة .وينبغي القول
كذلك ان �سريان مدونة ال�سلوك املعنية ال
ينح�صر حتت قبة الربملان� ،أو يف �أروقة
امل�ؤ�س�س ��ات فح�س ��ب� ،إنمّ ��ا ه ��ي مالزمة
للم�س� ��ؤول ابت ��دا ًء م ��ن املن ��زل ،ولي� ��س
انتها ًء با�ستوديوهات القنوات االعالمية
و�ساحات جتمهر املواطنني.
� ّإن حماول ��ة ب�سيط ��ة جلم ��ع املفاهي ��م
مارة الذك ��ر �ستو�صلن ��ا �إىل الإجابة على
�س� ��ؤال :م ��ا ال ��ذي ينط ��وي علي ��ه مفهوم
ال�سل ��وك الربمل ��اين؟ .و�س�ن�رى ،خ�ل�ال
البحث ع ��ن الأجاب ��ة عليه �أي�ض ��ا �أن هذا
ال�سل ��وك يعن ��ي حت ّل ��ي النائ ��ب بجمي ��ع
تل ��ك ال�صف ��ات (الأخ�ل�اق و�آداب التعامل
واملجاملة وال�صدق والأمانة والتوا�ضع
وع ّفة النف� ��س والكرام ��ة… .الخ) .على
�أن ��ه لي� ��س م ��ن ال�صع ��ب اكت�شاف م ��ا �إذا

كان �سل ��وك امل�س� ��ؤول م�صطنع ��ا� ،أم �أن ��ه
ناب ��ع من طباع ��ه املكت�سبة ،الت ��ي رافقته
من ��ذ الطفولة ،كما �أ�شرنا �آنفا .وهنا يربز
اىل الذهن ما اخرتعت ��ه املخيلة العراقية
�إذ �أطلق ��ت ت�سمي ��ة (م�س� ��ؤويل ال�صدفة)
ك�صف ��ة ملوج ��ة م ��ن الربملاني�ي�ن وغريهم
م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن الذي ��ن يفتق ��رون اىل
�أب�سط �ش ��روط لي�س فقط مدونة ال�سلوك
الربملاين وموا�صفات ��ه ،بل واالجتماعي
ب�ش ��كل ع ��ام .ورمب ��ا كان ذل ��ك �أح ��د �أهم
�أ�سباب رّ
تعث الأداء الوظيفي� ،سواء حتت
قب ��ة الربملان� ،أو خالل حم�ل�ات الرتويج
االنتخابي ��ة واللق ��اءات واملناظ ��رات
التلفزيوني ��ة .وبالع ��ودة �إىل الأخ�ل�اق
بو�صفه ��ا �أحد اه ��م �أركان الئحة ال�سلوك
االجتماع ��ي ب�ش ��كل ع ��ام والربملاين على
وج ��ه اخل�صو� ��ص ،الب� � ّد م ��ن الإ�ش ��ارة

�إىل �إنه ��ا احتلت حيزا كب�ي�را من اهتمام
املتخ�ص�صني من فال�سفة وعلماء اجتماع
وفقهاء قان ��ون وتربويني … .وغريهم،
�إذ ذهب بع�ضهم اىل تعريف الأخالق على
�إنها �ش ��كل من �أ�شكال الوعي االجتماعي،
أفكار حول اخلري
وما تقبل ��ه املجتمع من � ٍ
وال�ش ��ر ،وال�ص ��واب واخلط� ��أ ،واخل�ي�ر
وال�ش ��ر ،ف�ضال ع ��ن جمموعة م ��ن قواعد
ال�سلوك النا�شئة عن هذه الأفكار .وكثريا
ما ي�ستعمل م�صطلح الأخالق للداللة على
�أخالق فئة اجتماعية حمددّة ،على �سبيل
املث ��ال :الأخ�ل�اق امل�سيحي ��ة والأخ�ل�اق
الربجوازي ��ة والأخ�ل�اق ال�شيوعي ��ة…
وم ��ا �إىل ذلك .عل ��ى �إنه الب ّد م ��ن التنويه
�إىل �إن ق�ضية ال�سلوك النيابي والأخالق
الربملانية مل تكن وليدة الع�صر احلديث،
�إمن ��ا تع ��ود جذوره ��ا اىل بواك�ي�ر
الدميوقراطي ��ات الأوىل يف الت�أري ��خ.
ورمب ��ا يكون من املمت ��ع هنا اال�شارة اىل
واحدة م ��ن �أ�ساليب الدعاي ��ة االنتخابية
ملر�شحي جمل� ��س �شيوخ روما واملجال�س
املماثل ��ة يف اثينا ،حي ��ث كان املر�شحون
ي�ستعر�ض ��ون �أنف�سه ��م �أم ��ام جمه ��ور
الناخب�ي�ن بال�صع ��ود اىل خ�شب ��ة م�سرح
مق ��ام يف ال�ساح ��ات املركزي ��ة (للم ��دن-
احلكومات) * مبالب� ��س نا�صعة البيا�ض
وبال جيوب ،للداللة على �أنهم �سيدخلون
املجل�س ويغادرونه ب�ضمائر بي�ضاء.
ويرتب ��ط مفه ��وم الأخالق ب�ش ��كل وثيق
مبفه ��وم الآداب ،بحيث ي�صع ��ب التمييز
بينهم ��ا يف ح ��االت كث�ي�رة� ،أذ يب ��دوان

كمرتادف�ي�ن .وهن ��ا البد م ��ن الإ�شارة اىل
�أن م�صطل ��ح �آداب املعا�ش ��رة �أو املجاملة
(االيتيكي ��ت) امل�أخ ��وذة ع ��ن الفرن�سي ��ة
( )etiquetteيعت�ب�ر ه ��و الآخ ��ر عل ��ى
عالقة وثيقة مب�صطلح االخالق .ويعرف
االتيكي ��ت على �إنه جمموع ��ة من القواعد
التي حت� �دّد �سلوك الأف ��راد وموقفهم من
الآخري ��ن وكيفية ومعاملتهم .واالتيكيت
�أق ��رب �أىل املجامل ��ة من ��ه �إىل الأفع ��ال
االجرائي ��ة الأخرى ،وعادة م ��ا تتميز به
العالقات الدبلوما�سية.
ت�أ�سي�س� � ًا عل ��ى م ��ا تق� �دّم يذه ��ب بع� ��ض
فقه ��اء القان ��ون الد�ست ��وري اىل تعريف
الأخ�ل�اق الربملاني ��ة عل ��ى انه ��ا ن ��وع من
الأخالقي ��ات املهنية الت ��ي تنظم العالقات
النا�شئة عن ممار�س ��ة الن�شاط الربملاين،
وكذلك العالقات غ�ي�ر الربملانية املرتبطة
مبهمة التمثي ��ل ال�شعب ��ي .وبذلك ميكننا
ف ��رز اخل�صو�صي ��ة الت ��ي متي ��ز الأخالق
الربملاني ��ة بو�صفه ��ا تخ� �ّ�ص العالق ��ة
ب�ي�ن الربملاني�ي�ن وب�ي�ن عم ��وم املجتمع،
وبالأخ� ��ص جمه ��ور الناخب�ي�ن الذي ��ن
يهمهم ،بالدرج ��ة االوىل ،جناح ممثليهم
يف اداء وظيفتهم الت�شريعية.
* .كان ��ت كل واحدة من الم ��دن اليونانية
القديم ��ة تمث ��ل دول ��ة بح ��د ذاتها ،قب ��ل توحدها
طوع� � ًا (للج ��دوى االقت�صادي ��ة او ل�صد غزوات
الآخري ��ن) �أو بالإك ��راه (ج ��راء الغزو وتو�س ��يع
رقعة الدولة).
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الفنان �ضياء مهدي ..مدونات لوجه بلغة االح�سا�س

باليت

� ستار كاوو�ش

في بيت روبنز
توطئة
�أثار الر�سام ماجريت ا�سئلة قامت على مفارقة غريبة وعميقة في التحول
بين ال�شئ الحقيقي الملمو�س مقابل �صورة ت�شاكله في الملمح وتخلفه
في الر�ؤية ،الثارة نوع مغاير لفعل التلقي يحقق زخما ح�سيا يمنح االثر
الفني ابعادا تغاير واقع اال�صل ..وما فعله ماجريت لي�س �أكثر من ان ير�سم
(غليونا) با�سلوب يطابق الواقع ..وعلق على الر�سم قائال:

عبدالوهاب عبدالرحمن
« ه ��ذا لي�س غليون ��ا ،انه ر�س ��م “ م�ؤكدا ان
الغلي ��ون املر�سوم “ لي�س غليونا بالفعل ان
هو �أال �صورة غليون ..وتلك هي (اخليانة)
لأنن ��ا ل ��ن نق ��در يف النهاي ��ة �أن من ��د ايدينا
ونح�شو الغليون تبغا ،وندخنه «
وهنا حدد فكرة التماثل ال�شكلي لل�شئ الذي
�أثار ا�شكالية “ العالقة بني ال�صورة والكلمة
“ ..لتبق ��ى هذه اال�شكالية م�ؤثرة مغرية يف
عملي ��ة التلق ��ي والتفاع ��ل مع االث ��ر املنقول
من ا�صل ل ��ه وجود واقعي حم ��دد ال�شكل..
وبه ��ذا اجرتح ماجري ��ت فل�سفة تلق حتتاج
لفهمه ��ا ان ن�ستعر� ��ض اهم مراح ��ل التطور
ب�ي�ن فنون الت�شكيل ب�ي�ن �أ�صل منقول �شكال
دون ماهي ��ة تتج�س ��د عل ��ى مث ��ال خمتلف..
بكل ما يثريه من تف�صيل فني يعاك�س ا�صل
موجود على غري م ��ا نراه وندركه واقعيا..
وفن ��ون الت�شكي ��ل بكل انواعها ب�ي�ن التقليد
والتحديث تهت ��م باملرئي املق ��روء ب�أبجدية
تتكون من ابتكار الفنان ..ك�شفا لغويا يعيد
قراءة املخطوطات بتعدد م�ستويات الداللة
احل�سية ترجمة ملبهم ��ات ي�ضعها الفنان يف
ت�ضاعي ��ف تفا�صي ��ل اخل ��ط غ�ي�ر املرئي ��ة..
ليوحي بتجلياتها املتفجرة من اعماق عامله
وهو يفي�ض بكل حمموالت الدواخل ..هذا
ما ا�ستوحيته م ��ن جتربة الفنان �ضياء بكل
تقلباته ��ا اال�سلوبي ��ة املقلق ��ة ..الت ��ي يب ��دو
فيه ��ا انه يف حال ��ة جتاوز �سري ��ع حقق فيه

حت ��والت ر�ؤى التلق ��ي التي غالب ��ا ما تولد
م ��ن اخلط مع ��ان حتت ��اج اىل عم ��ق الت�أمل
اجلم ��ايل يف تداعي ��ات ل�صور اخ ��رى ت�أتي
ب�أن�ساق يتنوع فيها م�ستوى القراءة..
مت ��ت �إع ��ادة توجب ��ه ر�سال ��ة بوا�سط ��ة

ابتكارا الفت ��ا عابرا مهارات ��ه احلرفية التي
تلقاه ��ا بفعل التقليد واملح ��اكاة ليتجاوزها
بعي ��دا اىل ما وراء ال�صنع ��ة وتقنية املهارة
اخلطي ��ة ..ليتعم ��ق يف م ��ا وراء اخل ��ط
الظاه ��ري ال�ش ��كل اىل م ��ا ميثل ��ه م ��ن عمق
ر�ؤي ��وي يتق�ص ��ى ك�شوف ��ات الدالل ��ة بروح Istenad
تكويني ��ة تعتمد عفوية اخل ��ط وهو يجول Istenad Haddad
يف ف�ضاء اللوحة منطلقا من اعماق همومه وتدل خطوطه عل ��ى جتربة ذاتية م�شحونة
ون ��وازع ت�أت ��ي بتلقائية الق�ص ��د ..با�سلوب بطاق ��ة تخييلي ��ة مل ��ا ي ��دور يف دواخل ��ه من
التع ��ومي الت�شخي�صي الوا�ض ��ح املعامل اىل هواج� ��س قلقة تبحث له ��ا عن �شكل يحتوي
ا�سل ��وب التجري ��د وه ��و يخت ��زل خطوط ��ه امتداداته ��ا لتت�شكل بب�ساط ��ة وثراء وعمق
م�شبعا اياه ��ا بدينامية التحول امل�ستمر مع داليل ي�ش ��ي بتعبري خطي ل ��ه مالمح مميزة
ت�ص ��در غالبا م ��ن موروث ��ات جتربت ��ه بكل
موحياته ��ا وت�شكالتها امل�ستم ��رة وتفاعلها
التلقائي ع�ب�ر جتليات تتماهى مع ما يثريه
فع ��ل التلق ��ي م ��ن انعكا�س ��ات تفت ��ح حوارا
دائم ��ا م ��ع املتلق ��ي بكثاف ��ة ح�سي ��ة تك�ش ��ف
ع ��ن م�ضامني ت�صدر عن وع ��ي التلقي وهو
يرتا�س ��ل ا�شاري ��ا م ��ع قي ��م املعن ��ى وجمال
جت�سيده..
وارى ان عل ��ى النق ��د الت�شكيل ��ي ان يراهن
عل ��ى ه ��ذا اجلي ��ل وم ��ا قدم ��ه ويقدم ��ه من
جتارب �صادقة وهي تر�صد وتك�شف هموم
االب ��داع وما يعت ��وره من حت ��والت �سريعة
تفت ��ح ابواب ��ا لآف ��اق جمالية تدف ��ع باجتاه
تنوي ��ع مناذج ��ه وفتح ف�ض ��اءات للت�أمل من
زواي ��ا خمتلف ��ة ت�ؤكد ان فن ��ون الت�شكيل ما

ماء "النباعي"

املجرات ِ عطْ َره..؟؟ !
وت�ستاف َ قرب َ ّ
ري�سان اخلزعلي
تلك َ �أيام ُ �صحو ٍ وحلم ٍ،..
و�صفويل ع ّنك بالنباعي اتفي�ض
ك�س َرة ً ك�سره.
على اللوح ِ خمطوطة ٌ ْ
واتعنيت ليله �إويه ال َكمر......
.
* مظفر النواب * .
كلّما
.
ن�شرب ُ القهوة َ امل ُّره
با ُبك َ ال ّأول ُ الآن َ،..
ن�ستلذ ُّ ب�صوت ِ القطار ِ،..
�ساو َره ُ قمر ٌ
وحني َ ي�صيح ُ القطار ُ،..
قبل َ طيف ِ (ال�شريعة ِ) ،..
نذوق ُ ال�صوت َ قه َوه! ..
والنا�س ُ الهية ٌ بالذي �سا َور َ (ال�س ْم َره)
كان َ عمر ٌ من ا ُ
،.....
حلب ِّ والدمع ِ واحل�س َره
كيف َ جاء َ اختالط ُ احلوا�س ِ،..
وغناء ٌ عن املاء ِ ،-
ومن �أين َ ي�أتيك َ:
(روحي �إو ال َتكلها ا�شبيچ وانت ِ املاي)
�أن ت�سمع َ الورد َ قبل َ الن�سيم ِ،..
يا مياه َالفرات ِ ودجلة

عادت متث ��ل حماكاة جام ��دة حلركة الواقع
بل م�ساهم ��ة يف خلقه عرب حتلي ��ل ملركباته
وتركي ��ب يث�ي�ر الده�ش ��ة وح� ��س التغي�ي�ر
لتحقي ��ق ا�سالي ��ب تعب�ي�ر يتع ��ذر تو�صيفها
بفه ��م تقلي ��دي ..فالوج ��ه ميث ��ل عامل ��ا ل ��ه
امت ��دادات تخ�ت�رق ف�ضاء يغ ��ري بالدخول
لع ��وامل جمهول ��ة حتت ��اج ر�ص ��دا وك�شف ��ا
ال�سراره وخفاياه ..وهذه لغة تتوق لقراءة
م ��ا وراء املرئيات وما تختزنه من فيو�ضات
روحي ��ة تعمق م ��ن اثر البحث ع ��ن جتليات
تتمث ��ل يف ذوات ��ا متنوع ��ة يف �صوره ��ا
وه ��ي تعك� ��س �ص ��ورا تتن ��وع فيه ��ا زواي ��ا
الر�ؤي ��ة والفه ��م لوجه ي�ش ��كل عالمة وفكرة
تتج�سد بانفع ��ال ب�صري له وقع مغاير على
اح�سا�سات الر�ؤى وهي جتابه نوعا جديدا
م ��ن فع ��ل االغ�ت�راب ع ��ن الواق ��ع والنف�س
ب�سبب ما يحيط االن�سان من مرارة الوجود
الت ��ي �شوه ��ت دواخل ��ه لتتمظه ��ر با�ش ��كال
فاق ��دة جلمال التكوي ��ن ..وقدرة البحث عن
ا�صال ��ة وحقيقة مالمح ب ��دات تفقدها بحكم
م ��ا تعاني ��ه م ��ن انك�س ��ارات ب ��دت وا�ضحة
بقوة يف ما يقدمه الفنان �ضياء وهو يعاين
قب ��ل �شخو� ��ص لوحات ��ه م ��ن م ��رارة الفق ��د
واالح�سا� ��س بالغرب ��ة الت ��ي تدف ��ع باجتاه
منايف تبعده عن واقعه الذي يتمنى..
ارى �ض ��رورة اليراد امثل ��ة من تاريخ غربة
الفنان وهو يع ��اين البحث البتكار ا�ساليب

تفيد يف التعبري عن مكنونات اعماقه ..ولنا
يف بيكا�س ��و مث ��ال �صارخ عل ��ى ما اجرتحه
م ��ن ا�سل ��وب �شديد الغرابة وه ��و يج�سد ما
ي�سمى “ الوجوه املزدوجة “ التي ا�صبحت
عنوان ��ا الحدى مراحله التي تعاقبت معربة
ع ��ن ا�ساليبه الغريبة ليعرب عن ما هو اغرب
 ..وم ��ن ا�شهر ما قدم ��ه تخطيطه الفذ لوجه
“ امل ��ر�أة الباكية “ الذي نقل بخطوط حادة
حائ ��رة حلالة ام ��راة مفجوع ��ة ب�أوجاعها..
حت ��ى قيل عنه ��ا ان بيكا�س ��و مل يكن ي�صور
وجه ��ا ب ��ل حال ��ة نف�سي ��ة ..وك�أن ��ه ينب ��ئ
بع�ص ��ر ا�ش ��د و�أم ��ر و�أق�س ��ى عل ��ى االن�سان
وه ��ذا م ��ا حدث وت ��رك �آث ��اره املدم ��رة على
االن�سان حتى جعله فاقدا لتكوينه الطبيعي
وبالتايل �سلوكه امل�ضط ��رب بت�أثري من هذا
التكوين الغام� ��ض ليجعله يف بحث مم�ض
عن وجود �آخر..
والفن ��ان �ضياء ميث ��ل مع جمايلي ��ه مواقف
تدع ��و ال�ستيع ��اب منعطف ��ات ح ��ادة حتتاج
اىل ا�سالي ��ب خمتلف ��ة لفهمه ��ا والتعب�ي�ر
عنه ��ا وجمابهة كل ما ي�ش ��وه االن�سان قيمة
ووج ��ودا ..وفع�ل�ا كان واح ��دا م ��ن �أه ��م
امل�ساهم�ي�ن بجه ��د حقيق ��ي لتجرب ��ة بالغ ��ة
اخل�صوب ��ة معتم ��دا م�ص ��ادر متنوعة عاملية
وتراثي ��ة ال تخف ��ي مزاجه ��ا العراق ��ي ..م ��ا
قدم ��ه ي�ستح ��ق بح ��ق املتابع ��ة واالحتف ��اء
ونزاهة التقييم....

يا (عرو�س َ ال�سفائن ِ) ،..
هل من �شراع ٍ تعاىل ،وموج ٍ عال ْبح َره..؟
.
.
.
عط�ش ٌ
يف الأعايل،..
و�ص ّبرية ُ العمر ِ ج ْم َره
�إن َّ ماء َ (النباعي) ،..
و�إن مل َيف�ض
�أنت َ
ع�شب ٌ
منا
بني َ �صخر ٍ و�آخر ِ قطْ َره...

�أزح ��تُ �ست ��ارة النافذة قلي ًال ونظ ��رتُ نحو ال�ش ��ارع ،فت�أكدتُ من �إن
املط ��ر قد توقف فع ًال .تناولتُ �سرتتي الزرق ��اء من ال�شماعة ب�سرعة
وخرجتُ نحو ممر البيت ولب�ستها و�أنا �أخطو نحو الباب الرئي�سي.
يف اخل ��ارج �إلتمعتْ الأحجار املل�ساء الداكنه ل�شارع دام بروخ الذي
�إ�ست�أجرتُ فيه بيت ًا مل ��دة �أ�سبوع .جتاوزتُ بع�ض املارة الذين بد�أوا
يغلق ��ون مظالتهم وينف�ضون عنها املاء ،وبع ��د دقيقتني عطفتُ نحو
الي�س ��ار حي ��ث �ش ��ارع كارن ��وت الرئي�س ��ي و�س ��ط مدين ��ة �أنتفريبن
البلجيكية التي بدت مغ�سولة ونظيفة وهي ت�ستقبل يوم ًا جديد ًا.
م�ضي ��تُ يف طريق ��ي لأقطع ج ��ادة حماذي ��ة ملحطة القط ��ار ،متطلع ًا
اىل املقاه ��ي واملطاع ��م واحلان ��ات التي ب ��د�أت تفتح �أبوابه ��ا مبكر ًا
لل�سائح�ي�ن ال ��ذي ي�أتون من كل الع ��امل لزيارة هذه املدين ��ة الثقافية
والتاريخي ��ة .ترك ��ت ورائ ��ي رائح ��ة اجلعة الت ��ي �إختلط ��ت بنكهة
إمتزج كل ذلك ب�أ�صوات النا�س
املعجن ��ات التي ت�شتهر بها بلجيكا ،و� َ
الذين بد�أوا ميل�ؤون الطرقات بعد ت�أكدهم من توقف املطر.
وبع ��د ع�شرين دقيق ��ة من امل�ش ��ي بني الـ�ساح ��ات والأزق ��ة ال�ضيقة،
ظه ��ر بيت الفنان العظي ��م روبنز يف �شارع فاب ��ر ،والذي حتول اىل
متح ��ف ي�ضم �أعماله ومقتنياته ال�شخ�صي ��ة ،بيت من طراز الباروك
مبدخل ��ه املقو� ��س وواجهته الت ��ي �شيدت باحلجر الأحم ��ر ونوافذه
اخل�شبي ��ة ذوات الفتحت�ي�ن ،هو ق�ص ��ر �أكرث مما هو بيت� � ًا ،بطوابقه
الثالث ��ة التي يعلوها برج ًا وجمموعة م ��ن املداخن ،وكان قد �صممه
و�أ�ش � َ
�رف على بناءه روبنز ذاته قبل �أكرث من �أربع قرون .وقد بُنيت
حديث ًا يف ال�ساحة املواجهة للبيت �صالة زجاجية كبرية ،لبيع الكتب
وملطبوعات املختلفة التي تتعلق بهذا الفنان ،كذلك مكتب لبيع تذاكر
الدخول اىل البيت املتحف.
قطع ��ت التذك ��رة و�أنا �أتطلع من خلف الزج ��اج اىل البيت الذي بقي
منت�صب� � ًا كما تركه الفنان العظي ��م ،وتناولتُ كتيب ًا �صغري ًا ظهر على
غالف ��ه بورتريت �شخ�صي لروبنز بلحيته ال�شقراء و�شاربه املفتول،
ووجه ��ه امل�أل ��وف ال ��ذي �إنبثقت منه عين ��ان واثقت ��ان وطيبتان .يف
املدخ ��ل �إ�ستقبلني رج ��ل ،مرحب ًا وم�ش�ي�ر ًا اىل بع� ��ض الأ�سهم التي
توجه الزائرين نحو ال�صاالت العديدة.
َ�ش َّي� � َد روبن ��ز هذا البيت �سن ��ة  ١٦١٠وعا�ش فيه م ��ع زوجته �إيزابيال
الت ��ي �أجنب ��ت له ثالثة �أطف ��ال ،وقد و�سعه مع الوق ��ت لي�ضم مر�سم ًا
كب�ي�ر ًا له و�صاالت لعر�ض لوحاته واللوح ��ات الأخرى التي �إقتناها
م ��ن الفنانني الآخرين ،كذلك �أروقة و�ص ��االت ت�ضم املنحوتات التي
جمعه ��ا من �إيطاليا وبل ��دان �أخرى ،يُ�ضاف اىل ذل ��ك حديقة وا�سعة
للنزه ��ة والراحة يف خلفي ��ة البيت .وقد ر�س َم روبن ��ز �أعظم لوحاته
يف ه ��ذا املكان الذي عا�ش فيه حتى وفاته  ،١٦٤٠وقد ظل البيت على
حالت ��ه الت ��ي نراها الي ��وم ،حيث حت ��ول اىل واحد من �أه ��م و�أجمل
متاحف بلجيكا.
يف �إحدى القاعات ،ينبثق كال�ضوء بورتريت زوجته الثانية هيلينا،
تلك ال�شابة التي تزوجها روبنز وهي يف ال�ساد�سة ع�شر من عمرها،
بع ��د وفاة زوجت ��ه الأوىل .وقد منحته هيلينا �سع ��ادة زوجية نادرة
وحي ��اة ممتعة مع خم�سة �أطفال� ،إ�ضافة اىل �إلهامها له بر�سم العديد
من اللوح ��ات ،وهذا البورتريت ه ��و �أول بورتريت ر�سمه لها وهي
حامل بطفلهما الأول.
�أتنق ��ل بني �أرج ��اء هذا البيت املتح ��ف بطوابقه الثالث ��ة وم�ساحته
الرحب ��ة� ،أق ��ف يف هذا الركن عن ��د لوحة �آدم وح ��واء ،و�أت�أمل ن�سا ًء
مرتف ��ات يف ركن �آخ ��ر ،فيما تطالعن ��ي لوحة الف�ل�اح املخمور وهو
يرف ��ع قدحه و�سط �ضجي ��ج واحدة من حانات الق ��رن ال�سابع ع�شر.
و�س ��ط هذا امل ��كان عرفت كيف عا� � َ�ش روبنز وكي ��ف كان ير�سم ،هذا
العبقري ال ��ذي َ
ب�سط ت�أثريه الكبري وقتها ب�سب ��ب موهبته العظيمة
وعالقات ��ه الدبلوما�سي ��ة الوا�سع ��ة يف هولن ��دا� ،إيطالي ��ا� ،إجنلرتا،
فرن�سا وبلدان عديدة �أخرى.
�أط � ُ
�وف بب�ص ��ري يف ه ��ذا امل ��كان الذي ق�ض ��ى فيه روبن ��ز ع�شرات
ال�سن�ي�ن ،و�أن ��ا �أفك ��ر �أن التاري ��خ ي�صنعه ب�ش ��ر مثلنا ،ب�ش ��ر �أحبوا
بلدانه ��م وه ��ي �أحبتهم ،منحوه ��ا كل �شيء ،ومنحته ��م �سر اخللود،
ترك ��وا اجلم ��ال يف مقامه ��م ،ليك�ب�ر مقامه ��م ب�ي�ن النا� ��س� ،أودعوا
لوحاتهم ب�أيدي بلدان تعرف قيمتها ،ل ُتحافظ البلدان بكل �أمانة على
هذه الوديعة اجلميلة.
يتبع
قطعت التذكرة و�أنا �أتطلع من خلف
الزجاج الى البيت الذي بقي منت�صب ًا
ُ
وتناولت
كما تركه الفنان العظيم،
كتيب ًا �صغيراً ظهر على غالفه بورتريت
�شخ�صي لروبنز بلحيته ال�شقراء
و�شاربه المفتول ،ووجهه الم�ألوف الذي
�إنبثقت منه عينان واثقتان وطيبتان.

التفل�سف ال ُم�ضاد في رواية "متجر المنتحرين»
كه يالن حممد

الم�شكلة الفل�سفية الوحيدة التي
ً
ُ
ت�ستحق �أن تناق�ش بر�أي �ألبير كامو
هي مُ�شكلة االنتحار والإجابة عليها
منوطة بالحكم �إذا كانت الحياة
جدير ًة � ْأن تعا�ش �أو ال وبالطبع � َّأن
م�صدر الإ�شكالية هو بحث الإن�سان
ُ
يتطلب
عالم
عن المعنى لواقعه في
ُ
ٍ
اال�ستمرار في تياره الجارف وجود
ً
ُ
مات�ضج به
إ�ضافة �إلى
عزاء� .
ٍ
ُ
الحياة من الإثارة والإغراء،ولكن
ُ
مايلفت االنتباه بغمو�ضه هو
�أكثر
النهاية التي تقعُ خارج منطقة
ُ
بب�ساطة،ربما
ال�شك،واليمكن ت َع ُقلها
ٍ
ً
يم ُ
لقطع الم�سافة
رغبة
االنتحار
ثل
ُ
ُ
ِ
الفا�صلة بين العدمين �أو هروب ًا من
التوتر القائم بين تطلعات الفرد
وبيئة مخيبة للآمال.

وي�ض� � ُع “با�س ��كال” خي ��ار اال�ستعج ��ال
بالنهاي ��ة �ضمن م�ساعي االن�سان الالواعية
لإدراك ال�سع ��ادة .ومن املعلوم � َّأن عدد َا من
الفنان�ي�ن والأدباء ورج ��ال الفكر قد انتهت
حياتهم باالنتح ��ار ك� َّأن هذا القرار بتحديد
اخلامت ��ة اليخلو من م�ؤث ��رات مغرية بقدر
ماه ��و قا� � ٍ�س و�ص ��اد ُم وم ��ن املتوق ��ع ب� �� َّأن
َ
ي�شحن الكال ُم عن مو�ضوع االنتحار مزاج
امل ��رء بال�سوداوي ��ة واالكتئ ��اب والعج � َ�ب
يف ذل ��ك ل َّأن الفك ��ر َة ق ��د تك � ُ
�ون معدي� � ًة
وتكم � ُ�ن العبقري ��ة الفني ��ة يف اخلروج عن
املتوا�ض ��ع علي ��ه كما ت ��رى ذل ��ك يف رواية
“متج ��ر املنتحري ��ن “ للكات ��ب الفرن�س ��ي
“ج ��ان تويل” �إذ يتناو ُل ظاهرة االنتحار
منطلق� � ًا من خط مغاي � ٍ�ر عن الأعم ��ال التي
التن ��زاحُ ع ��ن املنح ��ى النمط ��ي يف �سردنة
الظواهر والأزم ��ات الوجودية .من اخلط�أ
القو ُل ب� َّأن الكتاب َة عن املوا�ضيع الإ�شكالية
تتطل ��بُ تعدين �صياغ ��ات مُعق ��دة وحياكة
�أغلفة من الغمو�ض املو�ش ��وم بالكابو�سية
ل َّأن الب�ساط ��ة يف مناق�ش � ِ�ة مفه ��وم �شائ ��ك
داخ� � َل �إط ��ار العم ��ل الإبداع ��ي تع� � ُد قم ��ة
الإبداع .يق ��و ُل مونتاين “ما يُقر�أُ ب�سهولة
ن ��ادر ًا مايُكتبُ ب�سهولة” تعت�ب�رُ ال�سخرية
�آلي ًة نوعي� � ًة الخرتاق الأر�ضي ��ة املغرو�سة
بالأحاج ��ي والالمعقول املت�س�ت�ر بالألفاظ
املُتفخم ��ة ه ��ذا ناهيك عن فعالي ��ة اللمحات
ال�ساخ ��رة يف حتوي ��ل م�ؤ�ش ��ر امل ��زاج من
الإرهاق نحو املرح ومن الثقالة �إىل اخلفة.
�إذن ف� �� َّإن ال�سخري ��ة ه ��ي اخ�ت�راعُ عظي ��م

لل ��روح على حد تعبري ال�ش ��اعر املك�س ��يكي
“�أوكتافيوباث”بنا ًء على هذا املبد�أ ي�سب ُك
“ت ��ويل” حبك ��ة روايته متوالي� � ًة �أحداثها
بايقاع ُم َت َ�ش ِو ٍق.
حكمة االبت�سامة

يت� � ُم التوا�ص ��ل م ��ع املنج ��ز الإبداع ��ي من
�وان وماتث�ي�ر ُه ل ��دى
خ�ل�ال ُمف ��ردة العن � ِ
املتلق ��ي م ��ن االحتم ��االت ب�ش� �� ِأن املحتوى
وايحاءات ��ه املرتا�سلة م ��ع العتبة الأوىل.
والأه ��م يف اللف ��ظ املرك ��ب “متج ��ر
املنتحري ��ن” الوظيفة الإ�شهارية املحايثة
م ��ع املن ��زع التج ��اري ال�سائ ��د م ��ن جانب
والغراب ��ة ال�صافع ��ة لذائق ��ة املتاب ��ع م ��ن
جان ��ب �آخ ��ر .واليغ ��اد ُر الذه � ُ�ن م�ساح ��ة
الغالف حتى تبد�أُ حرك ��ة ال�سرد يف ف�ضاء
املتج ��ر .اليُف�ص� � ُل ال ��راوي يف و�ص � ِ�ف
امل ��كان بل يهم� � ُه تق ��دمي ملح ٍة ع ��ن �أجوائه
الغارق ��ة يف عتم ٍة اليخففه ��ا �سوى �أ�ضواء
واهن ٍة .ث� � َّم ينتق ُل �إىل مراقبة ال�شخ�صيات
املتحركة يف املتجر �إذ تقرتبُ �سيد ُة م�سنة
م ��ن عرب ٍة يرق� � ُد فيه ��ا ر�ضي� � ُع ُتعل � ُ�ق على
ماترا ُه قائل� � ًة “�أوه �إ َّن ��ه يبت�سم” والالفتُ
�أنَّ الأ َم وه ��ي �صاحب ��ة املتج ��ر تعرت� � ُ�ض
عل ��ى كالم الزبون ��ة مو�ضح� � ًة ب� ��أنَّ �إبنه ��ا
اليبت�س� � ُم ب ��ل يعاين من تقل� ��ص يف زاوية
الف ��م وي�ستم ُر احل ��وا ُر امل�سك ��ون بالتوتر
ب�ي�ن �شخ�صيت�ي�ن فيم ��ا ت�ؤك� � ُد امل ��ر�أ ُة على
ُ
ترف�ض �صاحب� � ُة املتجر
�صحة م ��ا بدا له ��ا
ت�صدي � َ�ق ما�سمعت ُه معرب ًة ع ��ن ا�ستغرابها

القاريء املحدد خيال ُه مبوجهات ح�سا�سية
�اخ �إبداعي �آخ ��ر .التغيبُ
تابع� � ٍة لهوية من � ٍ
الرواية
مفا�صل
من
ر�شقاتُ �ساخرة
تفتتحُ
ِ
الوح ��دة الثاني ��ة بت�أني ��ب ال ِأم لإبنه ��ا لأنَّ
الأخري يودعُ احلرفاء ب�صيغة غري منا�سب ٍة
مع طبيعة املتج ��ر فاليجو ُز القول للزبون
�إىل اللقاء لأنَّ من مي ُر على املكان لن يعودَ.
وت�سرت�س� � ُل �صاحب� � ُة املتج ��ر يف تر�شي ��ح
العبارات البديلة�” .إ َّنه يوم �سيء �سيدتي
“ �أو “�أمتن ��ى �أن تنتق ��ل �إىل ع ��امل �أف�ض ��ل
يا�سي ��دي” يت� � ُم تداوله ��ا م � َ
�كان “�صب ��اح
اخلري” كما الي�صحُ ب ��ث االبت�سامة بوجه
رواد املتجر .وبذلك يتك � ُ
�ون مُعج ُم خا�ص
يع�ب�رُ عن نف�سي� � ٍة م�ستع ��دةٍ لالنف�صال عن
توظيف تقنية
احلي ��اة .ينجحُ الكات ��بُ يف
ِ
احل ��ذف ينتق� � ُل يف الوح ��دة الثاني ��ة �إىل
متابع ��ة �آالن ال ��ذي �أث ��ار اخل�ل�اف وه ��و
ر�ضيع بني والديه والزبونة بحركة وجهه
ُ
يتحرك يف املتجر غ�ي�ر �أ َّنه �إبن
لأنَّ االبت�سام َة يف عائل ��ة “توفا�ش” حال ُة �إذ �أ�صب ��ح
ُ
غ�ي�ر م�ألوف ��ة .وم ��ا يلب � ُ�ث حت ��ى يتدخ� � َل ع � ُ
والتفارق
�اق اليتقي ُد مبب ��اديء العم ��ل.
مي�شيم ��ا معاين� � ًا وجه الطفل ب ��دوره ينك ُر الإبت�سام ��ة وجه ��ه لذل ��ك ر�أت ال�سي ��دة
�أن يك ��ون ابن ��ه مبت�سم� � ًا ومايظه� � ُر عل ��ى توفا�ش ب� ��أنَّ ارت ��داء الكمامة رمب ��ا ُ
يكون
وجهه لي�س �إال تقل�صات نتيجة عن مغ�ص .ح ًال له ��ذه امل�شكل ��ة .والتواف � ُ�ق اختيارات
ُ
يك�شف احل ��وا ُر �أنَّ الزبونة تري ُد �إنهاء الإب ��ن يف الر�س ��م م ��ذاق الأم والتفه ُم ميله
ُث� � َّم
حياته منتحر ًة لذلك ارتادت املتجر ل�شراء لر�ؤية ال�صف ��اء واللون الأزرق يف ال�سماء
احلب ��ل .وما من مي�شيما جت ��ى ي�س�ألها عن ويتجاه ��ل الغي ��وم الداكن ��ة والتل ��وث يف
عال كفاي� � ًة مقرتح ًا عليها البيئ ��ة .ك�أنَّ املناع ��ة النف�سي ��ة حتمي ��ه من
ال�سق ��ف هل ه ��و ٍ
مرتي ��ن من احلب ��ل وهو من حل ��اء القنب .ا�صط ��دام باملروي ��ات وامل�شاه ��د القامت ��ة
أخبار اليلف ��تُ انتباهه
طبع� � ًا ه ��ذا امل�شه ��د يع�ي ُ�ن منح ��ى الن� ��ص وه ��و ي�سم� � ُع �إىل ال ِ
بوقع ��ه ال�صادم وك�سره لأف ��ق التوقع عند �سوى عدد الناجيني م ��ن �سقوط الطائرة.

�أو ظه ��ور املذيع ��ة بت�سريحته ��ا اجلدي ��دة
وهك ��ذا يخال � ُ�ف �آالن بروحيت ��ه الإيجابية
و�إ�ستماع ��ه �إىل الأغ ��اين املرح ��ة ماي�سو ُد
ُ
تعرتف
يف الأ�س ��رة م ��ن �أنفا� ��س مُكتئب� � ٍة.
لوكري�ش ��ا ب� ��أنَّ �إجن ��اب الأب ��ن ال�صغري مل
يك ��ن �ضم ��ن الربنامج،لك ��ن �أب�ص ��ر النور
نتيجة �سوء الإجراءات الطبية.
منتحرين

أعالم حتي ُل �إىل
حتف ُل هذه الرواية ب�أ�سماء � ٍ
االنتحار فبدء ًا من الأب مي�شيما الذي يذك ُر
بالأدي ��ب الياي ��اين يوك ��و مي�شيم ��ا مرور ًا
با�سم ��اء الأبن ��اء مارل�ي�ن تيمن� � ًا مبارل�ي�ن
مون ��رو ومن ثم االبن البك ��ر فان�سان الذي
يعيد بفان ك ��وخ �إىل م�سرح الأحداث كذلك
�آالن الينقط� � ُع عن ال�سل�سل ��ة ُ
ينف�ض الغبار
ع ��ن الع ��امل الربيط ��اين �آالن تورن ��غ الذي
انتحر بالتفاح ��ة امل�سمومة .ومن الوا�ضح
� َّأن ه� ��ؤالء من ن ��ادي املنتحري ��ن واختلفت
لديهم الأدوات لطي �سجل �أيامهم وتتوايل
م ��ع م�ض ��ي ال�س ��رد عناوي ��ن ال�ش ��وارع
واملدار� ��س واملطاع ��م الت ��ي تتقاط� � ُع م ��ع
�سيا�س ��ة املتجر الرامية �إىل تقدمي و�صفات
االنتحار يُ�شار �إىل �أن �أثري الرواية ُ
يفي�ض
باحلدي ��ث ع ��ن �آلي ��ات االنتح ��ار بال�س � ِ�م
وال�سيف واحلب ��ل والر�صا� ��ص والقوالب
اال�سمنتية املزودة بحلق ٍة ُت ُ
غلق عند الكاحل
جت� � ُر املنتحر الواقف عل ��ى حافة النهر �إىل
الأعماق .وير�ص ُد ال�سر ُد الفرق بني الرجل
وامل ��ر�أة يف بع� ��ض تفا�صي ��ل االنتح ��ار قد

يكون الهراكريي ينا�س ��بُ املزاج الذكوري
فيما تخت ��ا ُر الأنث ��ى االنتح ��ار با�ستن�شاق
ال�س ��م �أو مل�س ��ه .والطري ��ف يف الأم ��ر � َّأن
اللح� � َم املطب ��وخ يف الأ�س ��رة اليك ��ون �إال
ل�ض� ��أن منتحر كما يطوعُ امل�شاعر العاطفية
واللحظات النا�ضحة بالرومان�سية لتوفري
مزي ��د من فر�صة االنتح ��ار� .إذ ميت ُد طابور
الزبائ ��ن �أم ��ام مارل�ي�ن لتمهره ��م بقبل ��ة
م�سمومة .با�ستثناء حبيبها حار�س املقربة
�إرن�س ��ت التبادل ُه القبلة رف�ض� � ًا لتواط�ؤ مع
مالك املوت� .إذن فيما ت�ض ��ربُ ال�سوداوية
ح�صار ًا على ق�صة املتجر ف� َّإن �إرادة احلياة
التغي ��بُ ف� �� َّإن ابت�سام ��ة �آالن ونظرت ��ه �إىل
الن�صف املمتليء من الك�أ�س تطع ُم الرواية
بخف ��ة وتت�س ��ربُ م ��ن خ�ل�ال �شخ�صيت ��ه
�كان رمب ��ا كان معب ��د ًا ومن
الدعاب ��ة �إىل م � ٍ
حتوالت قب ��ل �أن ي�ستقب َل مرتاديه
ث� � َّم �شهد
ٍ
حت ��ت يافط ��ة جدي ��دة “متج ��ر مفت ��وح
مل�ساعدت ��ك عل ��ى امل ��وت” حق � َ�ق الكات ��بُ
توازن� � ًا يف تغطي ��ة املزاج�ي�ن املتنافري ��ن
دون �أن يق� � َع يف مط ��ب تدبي ��ج العب ��ارات
الإن�شائية عن التفا�ؤل وماي�ش ُد املتلقي �إىل
طينة الن�ص ه ��و مفاج�أته باالن�شقاق الذي
خمتلف يف
ي�شه� �دُه منحى ال�س ��رد وتغريد
ٍ
معزوف ��ة ال�شخ�صي ��ات والأماكن املطبوعة
بدمغ ��ة االنتح ��ار .التخل ُو وقائ ��ع الرواية
من نفح ��ات فانتازي ��ة وه ��ذا مايجنبها من
الرتاب ��ة .الينز ُل منجز جان تويل يف �صف
�أعمال كابو�سية �أو المعقول بل هو تفل�سف
مُ�ضاد لإ�شكالية االنتحار.
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اقــــرأ
�صبية من مرتوبول

ع ��ن دار املدى �ص ��درت رواية "�صبية من مرتوب ��ول" للكاتبة
الرو�سي ��ة ليودمي�ل�ا �ستيفانوفن ��ا بيرتو�شيف�سكاي ��ا ترجم ��ة
حت�س�ي�ن رزاق عزي ��ز ،والكاتب ��ة نال ��ت الكث�ي�ر م ��ن اجلوائز
الرو�سي ��ة والعاملي ��ة عل ��ى �أعماله ��ا االدبيةُ .ترجم ��ت �أعمالها
�إىل الكث�ي�ر م ��ن اللغ ��ات الأجنبي ��ة�" .صبية م ��ن مرتوبول"
ه ��ي حكاي ��ات حقيقية عن حياة م�ؤلفة ه ��ذا الكتاب .بدء ًا من
اال�ستعرا�ض ��ات الأدبي ��ة الأوىل له ��ا يف الأفنية ب�ي�ن املنازل
مقاب ��ل قطع ��ة خبز وهي يف �س ��ن ال�سابعة م ��ن العمر ،ومن
كتاب ��ة الق�ص� ��ص اخليالي ��ة حول الي ��د ال�س ��وداء التي متتد
نحوها يف غرفة الن ��وم يف دار رعاية الأطفال ،واملغامرات
يف املدر�س ��ة واجلامعة �إىل �أول عم ��ل �إذاعي ،وامل�سرحيات
الأوىل.

تت�ضمن عرو�ض �أفالم وندوات

ال�������س���ي���ن���م���ائ���ي���ون ال����ع����راق����ي����ون ي���ح���ت���ف���ون ب��ع��ي��ده��م
 متابعة املدى
تنطل ��ق يف  22من �ش ��هر حزي ��ران احلايل
فعالي ��ات عي ��د ال�س ��ينما العراقي ��ة ،عل ��ى
م ��دى ثالث ��ة ايام ،حي ��ث ت�س ��تمر لغاية 14
من ��ه ،وتت�ضمن االحتفالي ��ة عر�ض عدد من
االفالم العراقية ،و�إقامة ندوات �سينمائية،
وتكرمي عدد من ال�سينمائيني العراقيني.
واملع ��روف ان ��ه تقام يف كل ع ��ام وحتديدا
بتاري ��خ  22حزي ��ران احتفالي ��ة ا�ست ��ذكار
له ��ذه املنا�سبة ،حيث عر� ��ض يف هذا اليوم
(�أم� ��س) �أول فيل ��م عراق ��ي بعن ��وان "فتنة
وح�س ��ن" ع ��ن ق�ص ��ة وح ��وار عب ��د الهادي
مب ��ارك و�إخ ��راج حي ��در العم ��ر ،وت ��دور
ح

ول العا

لم

�أحداث ��ه ح ��ول ق�صة حب وقع ��ت يف الريف
العراق ��ي .و�أ�صب ��ح ه ��ذا التاري ��خ يوم ��ا
لل�سينم ��ا العراقي ��ة ،حيث �شه ��د عر�ض هذا
الفيل ��م ال ��ذي يعترب االنت ��اج االول لل�سينما
العراقي ��ة انتاج ��ا و�إخراج ��ا ،وه ��و الي ��وم
ال ��ذي ي�شري اليه امل�ؤرخون ،وتلته فيما بعد
افالم عراقية عديدة انتجت من قبل �شركات
و�ستوديوه ��ات �سينمائي ��ة عراقي ��ة ،مث ��ل
�شركة الر�شيد ،و�ستوديو بغداد ،وغريهما.
وقد �شه ��دت �سن ��وات اخلم�سيني ��ات حركة
�سينمائي ��ة وا�ضح ��ة ،وعر� ��ض العدي ��د من
االف�ل�ام منها �سعي ��د افندي ،واف�ل�ام �أخرى
و�شهدت �سنوات ال�ستينيات وال�سبعينيات
نه�ض ��ة �سينمائي ��ة كب�ي�رة وعق ��د خ�ل�ال
هذه ال�سن ��وات مهرج ��ان فل�سط�ي�ن للأفالم
الوثائقية ..و�شهدت �سن ��وات الت�سعينيات
توقف ��ا يف االنتاج ال�سينمائ ��ي ب�إنتاج فيلم
امللك غازي للمخرج حممد �شكري جميل.
وق ��ال د .احم ��د ح�س ��ن مو�سى مدي ��ر دائرة

ال�سينم ��ا وامل�س ��رح� :إنن ��ا �آثرن ��ا �أن يك ��ون
االحتف ��ال بال�سينم ��ا العراقي ��ة لأك�ث�ر م ��ن
ي ��وم واحد ،حيث �سيكون عل ��ى مدى ثالثة

�أي ��ام بغي ��ة من ��ح فر�ص ��ة للأف�ل�ام العراقية
للعر�ض ،و�أ�ض ��اف ان نهج الدائرة يف هذه
االحتفالي ��ة هو لت�أكي ��د احلر�ص على تطور

ال�سينم ��ا العراقي ��ة ودفع عجلته ��ا ،ا�ضافة
اىل ح ��ث ال�سينمائي�ي�ن العراقي�ي�ن عل ��ى
موا�صل ��ة �سعيه ��م به ��ذا االجت ��اه .و�أ�شار:
�ستت�ضمن ه ��ذه االحتفالي ��ة برناجما كبريا
ومتنوع ��ا ،يخ� ��ص جمال ال�سينم ��ا عرو�ضا
تت�ض ّم ��ن عر� ��ض �أف�ل�ام ق�ص�ي�رة حديثة من
�إنتاج الدائرة ،وكذلك �أفالم عراقية حا�صلة
عل ��ى جوائ ��ز (حملية وعربي ��ة وعاملية) من
�إنت ��اج القط ��اع اخلا� ��ص ،و�أي�ض� � ًا م�شاركة
خم�س ��ة �أفالم م ��ن �إنت ��اج "�أكادميية الفنون
اجلميلة".
ون ��دوات وتفا�صي ��ل �أخ ��رى ..منه ��ا اعالن
بي ��ان جلن ��ة التحكي ��م و�إع�ل�ان ا�سم ��اء
الفائزي ��ن ،وتوزي ��ع �شه ��ادات تقديري ��ة
ودروع للفائزين.
ومن �ضم ��ن منهاج الي ��وم االول �سيعر�ض
فيل ��م (�آخ ��ر حل ��م) اخ ��راج مالك عب ��د علي،
وفيل ��م حج ��ل �إخراج ل� ��ؤي فا�ض ��ل ،وكالب
املدينة اخ ��راج ح�سن �شاوي ..ونوم طويل

اكت�شاف  150ر�سالة ملاركيز يف �صندوق "غام�ض"

جون �سنو يعود يف تتمة
مل�سل�سل "�صراع العرو�ش"

مبنا�سب ��ة الذك ��رى ال�سنوي ��ة الأربع�ي�ن حل�ص ��ول
الكات ��ب الكولومب ��ي الراح ��ل غابريي ��ل غار�سي ��ا
ماركي ��ز عل ��ى جائ ��زة نوب ��ل ل�ل��آداب ع ��ن روايته
ال�ص ��ادرة ع ��ام  1967حت ��ت عن ��وان "مئ ��ة عام
م ��ن العزلة"� ،أخرج ��ت حفيدته �إميلي ��ا غار�سيا
�إليزون ��دو  150ر�سال ��ة م ��ن عزلته ��ا داخ ��ل
�صن ��دوق بال�ستيك ��ي غام� ��ض ،لتفتت ��ح به ��ا
مو�س ��م االحتف ��االت التكرميي ��ة للكات ��ب

ال�شه�ي�ر� .صن ��دوق الر�سائ ��ل البال�ستيك ��ي ال ��ذي
اكت�شفت ��ه احلفي ��دة �إميلي ��ا غار�سي ��ا �إليزون ��درو،
مبح�ض ال�صدف ��ة� ،أثناء مراجعتها �أر�شيف ال�صور
الت ��ي تركه ��ا جدها ،فق ��د ُكتبت عل ��ى مل�صقه عبارة
"�أحفاد" .وبح�سب وكالة "�أ�سو�شيتد بر�س" ،ف�إن
�إميلي ��ا" ،وبعدما ترددت يف فت ��ح ال�صندوق غلبها
ف�ضوله ��ا ،فوج ��دت يف داخل ��ه  150ر�سال ��ة غ�ي�ر
من�شورة تل ّقاها غابرييل م ��ن �شخ�صيات معروفة،

جنيفري �أني�ستون تتهم عدداً من امل�شاهري
ً
"جمانا"
بالو�صول �إىل عامل النجومية
�أث ��ارت النجم ��ة العاملي ��ة جينيف ��ر �أني�ست ��ون رد فع ��ل عني ��ف ب�سبب
التعليق ��ات الت ��ي �أدل ��ت بها ح ��ول ثقاف ��ة امل�ؤثرين والطريق ��ة التي
يكت�س ��ب به ��ا ال�شب ��اب ال�شه ��رة .حتدث ��ت �أني�ستون خ�ل�ال مقابلة
ل�صال ��ح جمموعة متنوعة حول ال�شه ��رة يف عام  2022و�أ�شارت
�إىل �صع ��ود �شخ�صي ��ات مث ��ل باري� ��س هيلت ��ون وموني ��كا
لوين�سك ��ي �إىل ال�شهرة م ��ع �صعود ثقاف ��ة الإنرتنت ،ومواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي .وقال ��ت �أني�ست ��ون" :يف الوق ��ت الذي
�ش ��كل فيه الإنرتن ��ت حقا ثقاف ��ة جديدة ح ��ول �أن ي�صب ��ح النا�س
م�شهورين� ،أ�صبح عدد من الأ�شخا�ص م�شاهري لكنهم يف الأ�سا�س
ال يفعل ��ون �شيئا� ،أعن ��ي باري�س هيلتون وموني ��كا لوين�سكي،
وغريه ��م الكثري" .و�أ�ش ��ارت �أني�ست ��ون �إىل �أنها كانت من
النا� ��س املحظوظني لأنها عملت عل ��ى �صناعة ا�سمها بجد،
وذل ��ك عك� ��س م ��ا يح ��دث الآن حي ��ث يكت�س ��ب الأ�شخا� ��ص
�شهرته ��م ب�سبب خدمات الإنرتنت بح�سب قولها .و�أ�ضافت:
"�أن ��ت م�شه ��ور من "تيك توك"� ،أنت م�شهور من "يوتيوب"،
�أنت م�شهورة ب�سب ��ب" �إن�ستغرام"،الأمر ي�شبه �إىل حد ما �إ�ضعاف
وظيفة املمثلني".

تعمل من�صة "�إت�ش ب��ي �أو" على تتمة مل�سل�سل (�صراع
العرو�ش) ،الذي حقق جناح ًا كبري ًا ،تتمحور حول جون
�سنو ،وهو ال�شخ�صية املف�ضلة لدى ق�سم كبري من حمبي
امل�سل�سل ،على ما �أفادت اجلمعة و�سائل �إعالم متخ�ص�صة
يف �أخبار هوليوود .ويتوقع �أن يُ�سند دور ج��ون �سنو،
يف حال ر�أى امل�شروع النور� ،إىل املمثل الربيطاين كيت
هارينغتون الذي كان ي��ؤدي هذه ال�شخ�صية لدى مغادرته
مملكة وي�ستريو�س يف نهاية امل�سل�سل ،على ما ذكر موقعا
"ذا هوليوود ريبورتر" و"فرايتي" نق ًال عن م�صادر مل
يك�شفا هويتها .و�سبق �أن حُ دد تاريخ توفري املن�صة عدد ًا
من امل�سل�سالت الأخ��رى املنبثقة من "�صراع العرو�ش"،
وهو عمل من ت�أليف الروائي جورج ر.ر .مارتن .ومن
بني ه��ذه الأع�م��ال م�سل�سل "هاو�س �أوف ذي دراغون"
املقرر بدء عر�ضه يف �أغ�سط�س�/آب املقبل ،بالإ�ضافة �إىل
ثالثة �أعمال حتريكية �أخرى مرتقبة.

فار�س كمال نظمي ي�ؤرخ لثورة ت�شرين العراقية

عن دار �سطور ف ��ي بغداد �صدر كتاب
"ثورة ت�شري ��ن العراقية :االحتجاج
الم�ستمي ��ت والمنظوم ��ة المغلق ��ة
والثورة الم�ض ��ادة" للباحث الدكتور
فار�س كمال نظمي.
الكتاب يحاججُ �أن ما حدث في العراق
في ت�شري ��ن  2019هو ثورة ،منطلق ًا
م ��ن مقارب ��ة نف�سي ��ة لمفه ��وم الثورة
بو�صفه ��ا انتق ��ا ًال راديكالي� � ًا جوهري ًا
ف ��ي الوع ��ي االجتماع ��ي والثقاف ��ة
ال�سيا�سي ��ة م ��ن الت�سلي ��م الخ�ضوعي
�إل ��ى المواجهة التمردي ��ة ،وما ينجم
ع ��ن ذل ��ك م ��ن مخرج ��ات احتجاجية
جمعي ��ة م�ستميت ��ة ،قب ��ل �أن تك ��ون
تقوي�ض� � ًا لم�ؤ�س�سات النظ ��ام القديم.

وق ��د م ّثل ��ت لحظ ��ة ت�شري ��ن تج�سيد ًا
لمفهوم الثورة به ��ذا المعنى ،لكونها
حققت �أق�ص ��ى لحظة وع ��ي �صراعية
�رن من تاري ��خ الدولة
فارق ��ة ،خالل ق � ٍ
العراقي ��ة المعا�ص ��رة ..ه ��ذا الكت ��اب
لحدث
محاول ��ة توثيقي ��ة وتحليلي ��ة ٍ
تاريخي �شهد �أكب ��ر م�شاركة �سيا�سية
مار�سه ��ا المجتمع العراق ��ي لمغادرة
اغتراب ��ه ال�سيا�س ��ي ومحاول ��ة �صنع
م�صي ��ره بال�ض ��د م ��ن �أبوي ��ة ال�سلطة
وقهره ��ا .ي�ضم الكت ��اب مجموعة من
الن�صو�ص التي تحاول �أن توثق �أو ًال
الديناميات ال�سيكو�سيا�سية المحركة
للثورة الت�شرينية في عنفوانها �سعي ًا
لر�صد خ�صائ�صها.

وممل اخراج حي ��در مو�سى ،وفلور اخراج
يا�س ��ر مو�سى ..فيما يت�ضم ��ن اليوم الثاين
فيل ��م هن ��اك اجمل اخ ��راج ح�سن�ي�ن هاين،
دارك ��و م ��ن كرد�ست ��ان ،فيلم ك ��راج اخراج
علي الب�صام ،فيل ��م �أم �سرحان اخراج عمر
ف�ل�اح ،فيل ��م �إجازة اخ ��راج حي ��در مو�سى،
فيل ��م �سنة يف حياتي اخراج �صائب حداد..
فيل ��م نافذة حمراء اخ ��راج ح�سني العكيلي،
فيلم قطيع اخراج �سردار زنكنة ،يوم ال ظل
اخراج �سرمد يا�سني ،فيلم كرة اخراج عدي
عبد الكاظ ��م� ،أماين اخ ��راج فا�ضل ماهود،
كلكام�ش العظيم اخراج �أن�س املو�سوي� ،أما
اليوم الثال ��ث ف�ستعر�ض افالم ظالم دام�س
اخ ��راج ماه ��ر ق�ص ��ي ،فيل ��م ج ��ذور اخراج
كارل ��و �سنحاري ��ب ،فيلم تاء اخ ��راج حيدر
ريا�ض .كما �ستقام عل ��ى هام�ش االحتفالية
ن ��دوة ع ��ن ال�سينم ��ا العراقية ي�ش ��ارك فيها
النق ��اد� :صال ��ح ال�صح ��ن ،ع�ل�اء املفرج ��ي،
مهدي عبا�س.

من بينها ال�شاعر الت�شيلي بابلو نريودا ،والرئي�س
الكوب ��ي فيدي ��ل كا�س�ت�رو ،والرئي� ��س الأمريك ��ي
ال�ساب ��ق بيل كلينتون واملمث ��ل واملخرج الأمريكي
روبرت ريدفورد".
وحتدث ��ت �إميلي ��ا ،وهي مدي ��رة م�ؤ�س�س ��ة غار�سيا
ماركي ��ز ،للوكال ��ة ع ��ن �صدمتها ل ��دى عثورها على
ال�صن ��دوق يف خزان ��ة بالطاب ��ق الث ��اين م ��ن بيت
جديها.

�سيارة رجل
�أعمال عراقي
تثري النقمة
على حممد
رم�ضان
�أث ��ارت طريق ��ة دخ ��ول الفن ��ان
امل�ص ��ري حممد رم�ضان �إىل م�سرح
احلفل ،الذي �أحي ��اه م�ساء اجلمعة
يف مدينة العقب ��ة ال�ساحلية ،ردود
فع ��ل عنيف ��ة على مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي� .إذ انتق ��د الأردني ��ون
الب ��ذخ الكبري ال ��ذي �أنفق ��ه منظمو
احلف ��ل يف الوقت ال ��ذي يعي�ش فيه
معظ ��م �س ��كان الأردن يف �ضائق ��ة
مالي ��ة كب�ي�رة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ارتف ��اع

�أ�سع ��ار امل ��واد التمويني ��ة وزي ��ادة
�أ�سعار الكهرب ��اء وتلويح احلكومة
الأردني ��ة بعج ��ز مائ ��ي ينتظ ��ر
املواطنني ال�صيف املقبل.
وكان رم�ض ��ان ق ��د دخ ��ل امل�س ��رح
ب�سيارة المبورغين ��ي حتمل لوحة
�أردني ��ة ،يق ��در ثمنه ��ا ب� �ـ� 370ألف
دينار �أردين "ن�ص ��ف مليون دوالر
تقريب� � ًا" ،وتعود ملكيته ��ا مل�ستثمر
عراقي مقيم يف الأردن.

كلما يدور حديث عن م�ستقبل
هذه البالد التي حتولت يف الآونة
الأخرية �إىل مزاد افتتحته النائبة
عالية ن�صيف بالدعوة �إىل �إعادة
"�أبو اخلبزة" �إىل كر�سي رئا�سة
الوزراء� ،أتذكر الراحل نيل�سون
مانديال ،و�أخ�شى �أن �أ�سال :ملاذا ال
عراقي؟ لأنني يف كل
يوجد مانديال
ّ
مرة �أ�شاهد و�أ�سمع عدد ًا من ال�سا�سة
يتحدثون عن م�آثرهم يف امل�صاحلة،
حتى � ّأن خطيب العراق �إبراهيم
اجلعفري خرج ذات يوم �صارخ ًا،
العراقي موجود،
نادب ًا" :مانديال
ّ
ً
التفتوا حولكم و�سرتونه جيدا"،
الغريب � ّأن الباحثني من �أمثايل
�ضعاف الب�صر والب�صرية ،عن
مانديال عراقي ،مل يجدوا غري ظالل
"فخامته" التي تريد �أن تعيد لنا
�أالعيب ال�سنوات املا�ضية ،و�سندات
حممود احل�سن ،وانتهازية جمال
الكربويل ،وق�صائد ح�سن ال�سنيد
وعبقرية حنان الفتالوي ،وقفزات
"�أبو مازن" �أحمد اجلبوري ،وت�أتاة
�صالح املطلك.
يبدو احلديث عن مانديال يف هذه
الزاوية ال�صغرية � ،أ�شبه باحلديث
عن حلم عا�شه رجل يف زنزانة
�ضيقة وحني �أطلق �سراحه عمل
جاهد ًا على املحافظة على بلد
متما�سك بكل �ألوانه ،كان الأمر يف
البداية �أ�شبه بامل�ستحيل ،فالكل
ي�شحذ �سكاكينه ،والكل يتهي�أ حلرب
االنتقام ،وكان �أمام العجوز الذي
خرج منهك ًا من املعتقل خياران،
الأول �أن يبد�أ حرب االنتقام �ضد
البي�ض الذين حكموا مواطنيه
الأفارقة بقوانني ت�ساويهم
باحليوانات ،واخليار الثاين �أن
يحافظ على �أمن و�سالمة البالد
وروحها ،فاختار الطريق الثاين،
وهو �أ ّال يلغي �أحد ،ليفاجئ العامل
ب�سيا�سة اليد املمدودة ،م�ؤكد ًا �أن
الإن�سان احلق هو ذاك الذي ال يك ّرر
خط�أ الظلم الذي نا�ضل كي يرفعه.
امل�س�ؤولية وخدمة النا�س تتطلبان
�إميان ًا ب�أن الأفكار مثلها مثل الأ�شياء
تتحول وتتغري ،لكنها تتغري
داخل بلدانها ،التتطلب �شعارات
وهتافات  ،وال الظهور على �شا�شات
الف�ضائيات لتحذير النا�س .
للأ�سف يت�شاطر البع�ض من نوابنا
على ت�صوير الأزمة العراقية على
�أنها خالف بني طوائف ال�شعب،
و�أنها معركة بني مع�سكر ال�شيعة
من جانب و�أعدائهم ال�سنة من
جانب �آخر ،وهي �شطارة ا�ستطاع
مروجوها واملخططون لها من
احل�صول على املنافع واملنا�صب
واالمتيازات ،و�أن تنتج لنا يف
النهاية برملان ًا طائفي ًا وحكومة
حما�ص�صة مقيتة .من هذا املنطلق
ت�أتي ت�صريحات العديد من النواب
الذين يعتقدون �أن الفر�صة �سانحة
لالنق�ضا�ض على كرا�سي ال�سلطة.
ماليني من العراقيني يخو�ضون
كل يوم حرب احلياة مع البطالة،
وانعدام اخلدمات وع�صابات
اجلرمية املنظمة ،مل يجدوا حتى
اللحظة �أي �سيا�سي يقف منتظر ًا
ع�سى �أن يطمئنهم على امل�ستقبل،
لكن ال�سا�سة وامل�س�ؤولني يخرجون
على الف�ضائيات ي�صرخون
وينوحون.
ال�سيدة النائبة عالية ن�صيف النا�س
تريد �أن تعرف هل �ست�شملهم "
اخلبزة " ام انها �ستكون حكر ًا على
ال�سيا�سيني وامل�س�ؤولني واملقربني ،
ونواب الثالث ورقات ؟ .

(ع����ك����د) ال���ي���ه���ودي يف ك����رب��ل�اء ت��ع��اي�����ش وب���ق���اي���ا �أث���ري���ة
 علي لفتة �سعيد
(العك ��د) يف اللهج ��ة العراقي ��ة يعن ��ي
الزق ��اق �أو ال�ش ��ارع ال�ضي ��ق امللت ��وي..
وه ��و يف كرب�ل�اء �ش ��ارع ب�ي�ن �ش ��وارع
وزق ��اق ب�ي�ن ازق ��ة لي� ��س فيه بي ��وت بل
ا�سواق عامرة ..ويف كل زقاق �أو (عكد)
ثمة حكاية وتاريخ ..وعكد اليهودي �أو
�س ��وق اليهودي �أو زقاق اليهودي واحد
م ��ن تل ��ك الأماكن الت ��ي ترتب ��ط بتاريخ
املدينة الق ��دمي ..وال�س�ؤال :مل ��اذا �س ّمي
به ��ذا اال�س ��م؟ ومن ه ��و اليه ��ودي الذي
ارتبط ال�سوق با�سم ��ه؟ و�أي الت�سميات
الأخرى له ��ذا ال�سوق؟ وهل هناك �أثر له
يف الوقت احلا�ضر؟
يق ��ول الباح ��ث ح�س ��ن ال ��وزين �إن هذا
العك ��د �أو الزق ��اق مل ي ��زل تطل ��ق علي ��ه
الت�سمي ��ة لأه ��ايل كرب�ل�اء القدم ��اء فهو

الطقس

وحتى احلمام املجاور ملحله اطلق عليه
حم ��ام اليهودي ..ولفت اىل ان الروائي
ال�شهي ��د ع�ل�اء م�شذوب كت ��ب رواية عن
هذه املنطقة وا�سماها (حمام اليهودي)
�إذ تناول تاري ��خ الزقاق ..وذكر الوزين
انه يرتبط ب�س ��وق العالوي القريب من
�ساحة املي ��دان ..وهو كما ي�ضيف يكون
جم ��اورا ل�س ��وق الع�ل�اوي يف ال�ش ��ارع
امل ��وازي ل�شارع اجلمهورية الذي يربط
العتبتني املقد�ستني.
وي ��رى ال ��وزين ان ه ��ذا ال�س ��وق بد�أت
معامل ��ه تندث ��ر من ��ذ ت�سعيني ��ات الق ��رن
املا�ض ��ي خا�ص ��ة بع ��د االنتفا�ض ��ة
ال�شعباني ��ة حي ��ث تغ�ي�رت مع ��امل اغلب
املناط ��ق املحيط ��ة باحلرم�ي�ن وتغريت
يقع يف قلب املدينة .وي�ضيف ان ت�سمية عن طري ��ق ملتوي �ضي ��ق وان الت�سمية اال�سماء اي�ضا لكن اغلبها بقيت متداولة
العكد جاءت لأنها تعد �أزقة �ضيقة فال هي ج ��اءت من �شخ�صية (داني ��ال) اليهودي عل ��ى �أل�س ��ن النا�س ..و(عك ��د) اليهودي
بالزق ��اق وال ه ��ي بال�شارع وه ��و عبارة ال ��ذي كان يبي ��ع االقم�ش ��ة يف الزق ��اق ال ��ذي كان في ��ه ب�ضع ��ة حم ��ال جتاري ��ة

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درج ��ات احل ��رارة مقارب ��ة ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.

حت ��ول اىل �س ��وق ملختل ��ف االعم ��ال
وخا�ص ��ة االلكرتونيات وبع�ض الفنادق
وا�صح ��اب الع ��دد اليدوي ��ة والأدوات
الزراعي ��ة والكهربائي ��ة ،وحتى احلمام
ا�صبح بناية من ثالث طبقات .ومي�ضي
ال ��وزين بقول ��ه ان املعلوم ��ات الت ��ي
ح�صلن ��ا عليه ��ا ان اه ��ايل كرب�ل�اء ،كما
هم العراقيون ،كان ��وا متحابني خا�صة
وان اليه ��ودي كان عراقي ��ا م ��ن الديانة
اليهودي ��ة ،وكان ل ��ه زبائ ��ن حت ��ى م ��ن
خ ��ارج املدينة ي�شرتون من ��ه االقم�شة..
وكان اجلميع متحاب�ي�ن وال �شيء يعكر
�صفو النا�س ..وذك ��ر ان االمور تغريت
فعل ��ى الرغ ��م م ��ن ان الت�سمي ��ة �سابق ��ا
لل�شخ�ص الغريب عن املدينة كان ي�سمى
( الرباوي) لكن احلياة كانت هادئة على
عك� ��س الي ��وم حيث التط ��ور يف احلياة
�صاحبها التع�صب والت�شدد يف احلياة.
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