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كرمي �أحمد.. �إىل حيث ي�سود 
�سالم �لأبدية!

 فخري كريم

كن���ا نحتم���ي مب���ا نواجه م���ن م�ساع���ب وحتدي���ات وحمن 
وعذابات ما ترمينا ب���ه الأنظمة امل�ستبدة، بالأمل والرجاء 
يف اأن ت�سحياتن���ا �سرت�سي اأ�س�س عامل اآخر؛ حياة تتو�سح 
باأبهى القيم والعالقات، وتفت���ح للمعدمني واملتوكلني على 
قوة وعط���اء �سواعدهم واأدمغتهم ب���اب التغيري والنفتاح 
حي���ث الإن�س���ان ه���و القيم���ة الأ�سم���ى وم�س���در ال���روات 
واخلريات وامل�ستقبل. ومل يكن يخطر يف بال كرمي اأحمد، 
املعل���م ال���كادح والآف جمايلي���ه م���ن املنا�سل���ني الوطنيني 
وال�سيوعي���ني، اأن عهدًا �سيحل علينا، حي���ث ي�سبح اأ�سباه 
الرج���ال، املنحدرون من حثالة قيعان���ه، اأ�سياد بلد، بعد اأن 

حولوه اإىل خرابة تليق بهم وتعك�س �سويتهم.
مل يك���ن يخط���ر يف بالن���ا نحن جي���ل الوجع واخليب���ة، اأن 
ه���وؤلء القادمني م���ن اأعت���اب اجلاهلية املتعفن���ة ب�سعارات 
الإمي���ان والتق���وى الزائف���ة، املنقلب���ني على كل م���ا يّدعون 
متثيله بهتاًنا، على الأنبي���اء واملتقني، ل يحملون منه على 
�سحناته���م �سوى و�سٍم �س���ار دللة على كل م���ا يعنيه العار 
والنجا�سة والل�سو�سي���ة والتبعية والتعديات على النا�س 
وك�س���ر ما تبقى من هيبة الوط���ن. كرمي اأحمد فارق حياتنا 
ه���ذه، دون اأن يتخل���ى عن���ه الأم���ل يف انبثاق ع���امل احللم 
بوط���ن ح���ر و�سع���ب �سعي���د. رمبا خف���ف عنه ط���ول العمر 
وتقلب���ات الزمن الأغرب روؤية الأ�سباح التي ت�سد باب الأمل 

اأمام العراقيني اأينما اجتهوا باأنظارهم.
مل ي�سع���ف اإميان اأب���ي �سليم امل�سه���د ال�سيا�سي الذي بلغت 
عفونته وترديه حد عودة رموز اخلراب والف�ساد والتبعية 
دون حي���اء اأو تهي���ب اإىل الت�س���دي م���ن جدي���د ملحاول���ة 
الإجه���از على ما تبق���ى من حلم العراقي���ني يف ال�سرب على 
امل���كاره واملظ���امل والف�سوق ال���ذي ارتكبوه ط���وال عقدين 
م���ن ا�ستيالئهم عل���ى اإرادة النا�س خداع���ًا وتدني�سًا. وبلغ 
النحدار حًدا و�ساحبهم الذي رّدد ن�سيد عاره "ما ننطيها" 
اأنه يري���د اأن ي�سعل نريان الفتنة من جديد، وميتطي فر�س 
يزي���د متوهًما اأنه ي���وايل ح�سيًنا، واحل�س���ني منه واإطاره 
املت�سدع املت�س���دئ براء، ي�سكو ج���ده املهانة التي تعر�س 
له���ا الدين وقيم الت�سامح على اأيدي الل�سو�س الذين باتوا 
يتحكم���ون باإرادة م���ن اآمنوا بت�سحي���ة احل�سني ويعيثون 

ف�ساًدا اأينما حلوا وارحتلوا.
يرحل كرمي اأحمد اليوم دون اأن ين�سى تذكرينا باأن اعتماد 
ال�سالح وكرة اجلموع لي�ست دائًما م�سدًرا للقوة، ومناًرا 

للهداية واأداة لبلوغ الهدف.
يذكرن���ا كرمي اأحمد اأن املبادئ والقيم ال�سامية وال�ستعداد 
للعط���اء والأث���رة واإ�ساع���ة م���ا يعّب���د دروب النا����س الذين 
يحمل���ون راي���ة العدال���ة وامل�س���اواة والتاآخي ب���ني الب�سر، 
تل���ك الراية التي تلّف���ع بها كفًنا يف �سح���راء الربذة اأبو ذر 
الغف���اري، و�سالم ع���ادل ورفاُقه يف ق�س���ر النهاية وقوافل 
ال�سه���داء على مر التاريخ، حي���ث ت�سهد لهم �ساحة التحرير 
حتت جدارية جواد �سلي���م وج�سر الأحرار بطولت راهنة 
�ستظ���ل تق�س م�ساج���ع �ساحب م���ا ننطيه���ا واأقرانه ممن 
يتظاه���رون بالن�سيان. ويتنا�سون اأن دم���اء ال�سهداء التي 
اأراقوها يف انتفا�سة ت�سرين "فٌم"، فٌم ل كاملدعي قولة...!

ك���رمي اأحم���د تاأك���د، اأن رفاقك م���ن الأجيال اجلدي���دة، جيل 
النتفا�س���ة واأ�سياعهم الذين حت�سن���وا بالقيم واملاآثر التي 
خلفتموه���ا عرب �سنوات عطاءاتك���م لن يتخلوا عن الدروب 
الت���ي تعب���دت بالبطولت واملاآث���ر، و�سياأخ���ذون بالعتبار 
الأ�سب���اب التي اأتت بف�سالت قيع���ان جمتمعنا الذي اأف�سده 
تعاقب الدكتاتوريات وال�ستبداد.. من كرمي اأحمد مو�سًحا 
بعب���اءة القيم الكربى التي اأمّدت���ك ب�سجاعة املوا�سلة على 

حمل راية عامل احلرية والعدالة.

ل تاأجيل لمتحانات ال�ساد�س الإعدادي
 بغداد/ المدى

اأكدت جلنة الرتبية يف جمل�س النواب عدم وجود تغيري يف مواعيد امتحانات ال�صف 
ال�صاد�س االعدادي.

جميع  اأجنزت  الرتبية  "وزارة  اإن  الغزايل،  جواد  اللجنة  لرئي�س  االأول  النائب  وقال 
متطلبات امتحانات مرحلة ال�صاد�س االعدادي بجميع الفرو�س".

يتعار�س مع مواعيد  اأن  اآخر لالمتحان من �صاأنه  "و�صع موعد  اأن  الغزايل،  واأ�صاف 
التقدمي اجلامعي وظهور نتائج هذا التقدمي".

واأ�صار، اإىل اأن "اجلهة الوحيدة التي ميكن لها اأن تو�صي بتاأجيل االمتحانات هي وزارة 
ال�صحة ب�صاأن املوقف الوبائي، وقد مت اتخاذ جميع االإجراءات الوقائية".

 بغداد/ تميم الح�صن

يح���اول "الإط���ار التن�سيق���ي" اله���روب اىل المام بطلب عق���د جل�سة 
لختي���ار رئي����س اجلمهوري���ة، فيما لت���زال اخلالف���ات �ساربة بعمق 

التكتل ال�سيعي.
وجاءت م���ا اعتربت �سروط زعيم التيار ال�س���دري مقتدى ال�سدر يف 
ال�سالة الت���ي اقامها اأن�سار التيار يف بغداد، لتزيد من خماوف فريق 

التن�سيقي". "الإطار  "املعار�سة" داخل 
ويدف���ع ذلك الفريق – وهو ميثل تقريب���ا كل اجنحة الإطار التن�سيقي 
با�ستثناء فري���ق املالكي- اىل عدم "ا�ستفزاز ال�سدر" واختيار رئي�س 

وزراء "غري جديل".
وطال���ب زعي���م التي���ار ال�س���دري يف بيان األق���اه ممثل عن���ه يف �سالة 
و�سفه���ا جمهوره بانها "مليونية"، ب� "حما�سب���ة الفا�سدين" و"اعادة 

هيكلة احل�سد".
ويواج���ه "التن�سيق���ي" �سغط���ا �سدي���دا ب�سب���ب ا�ستم���رار اخلالف���ات 
داخ���ل التحالف، ور�سائل "ال�سدر" املبطن���ة، ا�سافة اىل �سعود جنم 

م�سطفى الكاظمي رئي�س الوزراء.
وام�س، خ���رج الكاظمي ورئي����س الوليات املتح���دة المريكية ببيان 
م�سرتك يف قم���ة جدة )ال�سعودية( على �سرورة ت�سكيل حكومة متثل 

العراقي". ال�سعب  "ارادة 
واأك���د الزعيم���ان عقب لقاء ثنائي جمعهما عل���ى هام�س املوؤمتر، "على 
التزامهم���ا املتب���ادل بال�سراكة الثنائية القوية ب���ني العراق والوليات 
املتح���دة، وفق���ًا لتفاق الإط���ار ال�سرتاتيج���ي، وعزمهما عل���ى امل�سي 

بالتن�سيق الأمني؛ ل�سمان عدم عودة داع�س من جديد". 
 التفا�صيل �س3

البرلمان يقترب من عقد جل�صة انتخاب رئي�س الجمهورية

"التن�سيقي" يلتقط الأنفا�س بعد "�سالة ال�سدر" 
وم�سير المالكي ُيحّدُد بعد �ساعات

 ترجمة: حامد احمد      

اأف���اد تقري���ر ملوق���ع ذي نا�سن���ال ب���اأن م�ساركة 
رئي����س الوزراء م�سطف���ى الكاظمي يف موؤمتر 
قم���ة جدة لالأم���ن والتنمي���ة اأظهر الع���راق باأنه 

لعب رئي�س يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
 ونق���ل التقري���ر ال���ذي ترجمت���ه )امل���دى(، ع���ن 
خرباء تاأكيدهم اأهمية هذه امل�ساركة، واي�ساح 
ال�سعودي���ة  ب���ني  املوازن���ة  يف  الع���راق  دور 

واإيران. 

وق���ال ماي���كل نايت����س زمي���ل معه���د وا�سنط���ن 
للدرا�س���ات واخلب���ري، ب�س���اأن الع���راق، الأمني 
وال�سيا�س���ي، اإن "القم���ة مهم���ة ج���دا بالن�سب���ة 
للكاظمي والعراق ليظهر من خاللها انه باإمكان 
الع���راق ان يك���ون ل���ه دور اإقليم���ي فاع���ل يف 

املنطقة."
وكان رئي�س الوزراء الكاظمي قد كتب يف مقال 
له ن�سرته جمل���ة فورين بولي�سي هذا الأ�سبوع 
باأن���ه �سي�سع���ى اىل اظهار عراق م���رن للمنطقة 

والوليات املتحدة.

وراأى التقرير، اأن "م�ساركة الكاظمي يف القمة 
�ستع���زز م���ن فر�س بقائ���ه يف املن�س���ب متعديا 
حال���ة وظيفت���ه احلالي���ة كم�س���وؤول ت�سري���ف 

اعمال".
واأ�س���اف، اأن "ذل���ك ياأتي يف وق���ت تواجه فيه 
الأط���راف ال�سيا�سية العراقي���ة طريقا م�سدودا 
ام���ام ت�سكي���ل حكوم���ة جدي���دة بع���د اأك���ر من 
ثمانية اأ�سهر على اجراء النتخابات العامة يف 

ت�سرين الأول من العام املا�سي".
 التفا�صيل �س2

الكاظمي ينهي م�ساركة ناجحة في قمة جدة

 ذي قار/ ح�صين العامل  

ذكرت م�سادر حكومي���ة ومنظمات جمتمعية 
ان ح���الت النتح���ار الث���الث الت���ي �سجلته���ا 
حمافظة ذي قار يف راب���ع يوم عيد ال�سحى 
خ���الل  امل�سجل���ة  احل���الت  جمم���وع  رفع���ت 
الن�سف الول من العام احلايل اىل 42 حالة.

والخ���اء  التوا�س���ل  منظم���ة  رئي����س  وق���ال 

الإن�ساني���ة عل���ي عب���د احل�س���ن النا�س���ي اإىل 
)امل���دى( اإن "حالت النتح���ار ارتفعت خالل 
 42 الع���ام احل���ايل اىل  م���ن  الن�س���ف الول 

حالة".
واأ�ساف النا�سي، اأن "حالت النتحار اخذت 
تت�ساع���د ب���ني ال�سب���اب والفتي���ات م���ن دون 
اي���ة مبادرة حكومي���ة حقيقية للح���د من هذه 

الظاهرة". 

ولفت، اإىل اأن "خاليا الزمة التي كانت م�سكلة 
يف ال�ساب���ق ملعاجلة الدمان عل���ى املخدرات 
ومظاهر النتحار وحماي���ة الطفولة متوقف 
عملها حاليا لأ�سباب غري معروفة"، داعيا اىل 
"تفعي���ل هذه اخلاليا لغر����س الوقوف على 
ا�سب���اب النتحار وادم���ان املخدرات والعنف 

ال�سري والعمل على معاجلتها".
 التفا�صيل �س4

النتحار ُيف�سد اأجواء العيد في ذي قار

 بغداد/ فرا�س عدنان

تعت���زم تركي���ا قط���ع 56 % م���ن اإم���دادات نه���ر دجل���ة، باإ�سرارها على 
اإن�س���اء �سد اجلزرة قرب احلدود العراقي���ة، ل�ستخدام املياه باأغرا�س 
اإروائي���ة، يف وق���ت يتحدث خرباء ع���ن اأزمة خانق���ة �ستعي�سها البالد 
ب�سبب ه���ذا الإج���راء، داعني للتحرك عل���ى اأعلى امل�ستوي���ات وا�سناد 
مل���ف املفاو�سات اإىل رئي�س جمل�س ال���وزراء، وك�سفوا عن انخفا�س 

اخلزين املائي اإىل اأقل من 17 مليار مرت مكعب.
وق���ال اخلب���ري املائي ع���ادل املخت���ار، اإن "هناك خلال يف عم���ل وزارة 

املوارد املائية ل�سيما على �سعيد ال�سدود".
وتاب���ع املخت���ار، اأن "امل�سكلة تتعلق باإدارة املي���اه وهدرها"، مبينًا اأن 
85 % من الطالقات املائية، وهذا ما معناه  الزراع���ة ت�سرف  "وزارة 

48 مليار مرت مكعب �سنويًا".
ولف���ت، اإىل اأن "اخلزين املائي بح�سب ما اأدىل به وزير املوارد املائية 

ال�سابق ح�سن اجلنابي قد و�سل اإىل اأقل من 17 مليار مرت مكعب".
واأو�س���ح املختار، اأن "الأزم���ة تتفاقم مع ا�ستم���رار ا�ستخدام و�سائل 
قدمي���ة يف ال���ري اأمام زراعة مب�ساح���ات كبرية، ويواج���ه ذلك انتاجا 
�سعيفا".وب���ني، اأن "اجلانب���ني الإي���راين والرتك���ي يتذرع���ان بع���دم 

امتالكهما املياه الكافية لطالقها نحو العراق وهو كالم غري دقيق" .
 التفا�صيل �س3

تركيا ت�ستعد لقطع 56 % 
من اإمدادات دجلة

 بغداد/ المدى

كّثف���ت وزارة الداخلي���ة م���ن جهدها 
يف مالحقة مافي���ات تهريب الأدوية، 
موؤكدة اأن هذه الأفعال لها تاأثري كبري 
عل���ى �سحة املواطن���ني، م�سددة على 
اأن عملي���ات ا�سترياد املواد واملعدات 

الطبية تخ�سع اإىل �سروط �سارمة.
ال���وزارة  با�س���م  املتح���دث  وق���ال 
خال���د املحن���ا، اإن "اإدخ���ال املخدرات 
والأدوي���ة غ���ري املطابق���ة اأو الأغذية 

الفا�س���دة يخ�س���ع ملب���داأ واح���د ه���و 
التجارة غري امل�سروعة والرتبح على 
ح�س���اب املجتم���ع العراق���ي و�سح���ة 
املواطن".وتابع املحنا، اأن "البع�س 
يحاول اأن يدخل الأدوية اإىل العراق 
يف  وبيعه���ا  التهري���ب  طري���ق  ع���ن 
ال�سيدليات املحلية".واأ�سار، اإىل اأن 
املنظمة  اجلرمية  مكافح���ة  "مديرية 
املتخ�س�س���ة مبكافحة هذا النوع من 
اجلرائ���م متكن���ت موؤخرًا م���ن �سبط 

كمية كبرية من هذه الأدوية".

و�سدد املحنا، على اأن "العمل م�ستمر 
وهن���اك ح���الت �سب���ط ب���ني احل���ني 
والآخ���ر لأدوي���ة مهرب���ة وتاأت���ي من 

مناطق اإقليم كرد�ستان".
الدوي���ة  ه���ذه  "دخ���ول  اأن  واأورد، 
يكون من خ���الل منافذ غري ر�سمية"، 
مو�سحًا اأن "القوات الأمنية ن�سطت 
م���ن جهده���ا يف �سب���ط العدي���د م���ن 
احل���الت �س���واء امل���واد الغذائية اأو 

الأدوية".
 التفا�صيل �س2

 بغداد/ المدى

ك�سف���ت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 43 حالة وفاة بالكولريا 
واحلم���ى النزفي���ة منذ بداية العام احل���ايل، فيما حذرت من 
موج���ة �سدي���دة لفايرو����س كورون���ا. وق���ال املتح���دث با�سم 
ال���وزارة �سي���ف الب���در، اإن "جمي���ع املوؤ�سرات ت���دل على اأن 
الع���راق يواج���ه موجة وبائية ق���د تكون ا�سد م���ن �سابقاتها 
من فايرو����س كورونا". وتاب���ع البدر، اأن "ال���وزارة توؤ�سر 
ا�ستم���رار �سع���ف تلق���ي اللقاح���ات حت���ى خ���الل اأي���ام عي���د 
الأ�سح���ى"، م�س���ددًا عل���ى اأن "املوقف الوبائي لي���وم اأم�س 

�سه���د ت�سجي���ل 2516 اإ�ساب���ة جديدة بكورون���ا و4 حالت 
وفاة".واأ�س���ار، اإىل اأن "اللقاح���ات متوفرة يف جميع املنافذ 
وعل���ى وجبتي دوام �سباحية وم�سائي���ة لكن القبال ما زال 
دون امل�ست���وى". وبني الب���در، اأن "العراق �سجل حالة وفاة 
جدي���دة بالكول���ريا يف كرك���وك و52 حال���ة جدي���دة، ليكون 
املجموع 309 حالت موؤكدة، معها ثالث حالت وفاة اثنتان 

منها يف كركوك وواحدة يف بغداد".
واأكد، اأن "املختربات �سجل���ت اإ�سابة 246 باحلمى النزفية 
منه���ا 40 حال���ة بالوفاة منذ بداية العام احل���ايل، اأغلبها يف 

ذي قار بواقع 101 اإ�سابة". 

والكوليرا النزفية  بالحمى  وفاة  حالة   43

مالحقة مافيات لتهريب الأدوية

 بغداد/ ح�صين حاتم

بعد �سن���وات م���ن العتماد عل���ى اجلانب 
الإي���راين يف تولي���د الطاق���ة الكهربائية، 
وقع العراق مع اجلانب ال�سعودي اتفاقي 
الرب���ط اخلليج���ي والتزوي���د الكهربائي 

على هام�س قّمة جّدة لالأمن والتنمية.
وبح�سب بيان �سادر من املكتب الإعالمي 
لرئي�س الوزراء م�سطف���ى الكاظمي، فاإن 
م���ن �س���اأن ه���ذا التف���اق اأن يهّي���ئ املزيد 
الطاق���ة  تزوي���د  ا�ستق���رار  اأ�سب���اب  م���ن 
الكهربائية، واإم���دادات ال�سبكة الوطنية، 
ول�سيم���ا يف املوا�سم الت���ي ت�سهد ارتفاع 

الطلب.
فيم���ا، ج���رى اأي�س���ًا توقي���ع اتف���اق ثاٍن؛ 
بالطاق���ة  الع���راق  جتهي���ز  اإىل  يه���دف 
الكهربائي���ة م���ن ال�سعودي���ة، واأن ت�سبح 
ال�سبك���ة الوطني���ة العراقية حم���ورًا لنقل 
الطاقة بني قارتي اآ�سي���ا واأوروبا، ووقع 
التفاق وزير النفط عن اجلانب العراقي، 
ووزي���ر الطاقة ع���ن اجلان���ب ال�سعودي، 

وفق البيان.
ويق���ول املتح���دث با�س���م وزارة الكهرباء 
اأحم���د مو�س���ى اإن���ه "مت امل�س���ي باجت���اه 

رب���ط م�س���رتك م���ع تركي���ا وم���ع الأردن 
م�ستفي����س  ب�س���كل  املو�س���وع  وبحثن���ا 
م���ع هيئة الرب���ط اخلليجي وم���ع اململكة 

ال�سعودية".
اتفاقي���ة  توقي���ع  "مت  مو�س���ى،  وتاب���ع 
الرب���ط امل�سرتك م���ع ال�سعودية واخلليج 
عل���ى اإثر زيارة رئي�س ال���وزراء م�سطفى 
الكاظمي على راأ����س الوفد احلكومي اإىل 
ال�سعودي���ة، بع���د مفاو�س���ات ا�ستغرق���ت 
"التفاقي���ة  اأن  اىل  م�س���ريا  �سنت���ني"، 
وقعت م���ن قبل وزي���ر الكهرب���اء ورئي�س 
هيئ���ة الرب���ط اخلليج���ي ووزي���ر الطاقة 

ال�سعودي".
وب���ني، اأن "التفاقي���ة تن�س عل���ى اإن�ساء 
رب���ط م�سرتك ما بني العراق وال�سعودية 
وما ب���ني العراق واخللي���ج"، منوها اإىل 
ودرا�سة  اخلط���وط  م�س���ارات  "حتدي���د 
نق���اط الرب���ط واأي�س���ًا حتدي���د الآلي���ات 
وبالتايل �سي�سار اإىل ربط م�سرتك تن�ساأ 

مبوجبه خطوط نقل الطاقة".
واأ�سار مو�س���ى، اىل اأن "املرحلة الأوىل 
تت�سم���ن 1000 ميغ���ا واط �ستك���ون مع 
اململك���ة العربية ال�سعودي���ة"، م�سيفا اأن 
"م�ساري���ع الربط الكهربائ���ي من �ساأنها 

لل�سبك���ة  عالي���ة  ا�ستقراري���ة  حتق���ق  اأن 
م�س���در  م���ن  اأك���ر  وتوف���ر  الكهربائي���ة 

للطاقة".
واأفاد ب���اأن "امل�ساري���ع ت�ساعد يف دخول 
الع���راق بو�سف���ه ع�سوا مهم���ا يف �سوق 
العرب���ي  اأو  اخلليج���ي  �س���واء  الطاق���ة 
وحت���ى القليم���ي ومن ثم يك���ون، بحكم 
موقع���ه، الع���راق بل���دا مم���ررًا وحافظ���ا 
ا�ستق���رار  بع���د  ورمب���ا  الطاق���ة،  لأم���ن 
املنظوم���ة وحتقيق �ساعات جتهيز كاملة 
�سيع���ود بفوائد اقت�سادي���ة واأن يح�سل 
العراق عل���ى منفعة كبرية نتيجة مروره 

ومتريره للطاقة".
وم�س���ى مو�س���ى بالق���ول، اإن "م�ساريع 
الربط الكهربائي م�س���ت وبقوة لتنويع 
م�س���ادر الطاق���ة وع���دم العتم���اد عل���ى 

م�سدر اأحادي وهو الغاز".
ويعتم���د الع���راق عل���ى الغ���از الإي���راين 
الطاق���ة  تولي���د  حمط���ات  لت�سغي���ل 
الكهرب���اء  وزي���ر  وكان  الكهربائي���ة، 
العراقي عادل كرمي قد اأكد احلاجة للغاز 
الإيراين لفرتة ما بني 5 – 10 �سنوات.

جم���ال  يف  اخلب���ري  يق���ول  ب���دوره، 
الطاق���ة، بالل خليف���ة، اإن "م�ساألة الربط 

الكهربائ���ي والت�ساري���ح املب�س���رة بحل 
الأزم���ة بني ف���رتة واأخ���رى لي�ست وليدة 
اليوم ول تختلف عن �سابقاتها بالفتقار 

اىل اجلدية".
واأ�ساف خليفة، اأن "الإمكانيات متوفرة 
لك���ن الإرادة غائب���ة يف م�ساأل���ة معاجل���ة 
م�س���كالت الكهرب���اء امل�ستم���رة"، م�سددا 
على "�س���رورة ا�ستثمار الغاز امل�ساحب 
وع���دم  كب���رية،  بكمي���ات  يح���رق  ال���ذي 

العتماد على الغاز امل�ستورد".
ولف���ت، اإىل اأن "اغل���ب املواطنني جلاأوا 
للمول���دة ال�سخ�سي���ة اأو مول���دة ال�سارع 
ب�سبب النق�س الكبري يف جتهيز املواطن 
بالكهرب���اء واأن املبال���غ الت���ي يت���م دفعها 
للمول���دة كب���رية جدًا"، مبين���ا، انه "ليتم 
حتوي���ل هذه الأموال اإىل اجلباية، وحل 
م�سكلة اجلباية متامًا يتطلب خ�سخ�سة 
�سرك���ة التوزي���ع الكهربائي���ة اأو جعله���ا 
�سرك���ة م�ساهم���ة عل���ى اأن تك���ون ن�سب���ة 
ال�سري���ك احلكومي،  ن�سب���ة  ه���ي   51%
وكم���ا ح�س���ل ببع�س املناط���ق يف بغداد 
حي���ث لوح���ظ اأن تل���ك املناط���ق التي مت 
تخ�سي�س جبايتها، قلت اأحمالها بن�سب 

كبرية".

م�ساريع كهربائية جديدة مع الخليج تمّهد لال�ستغناء عن الغاز الإيراني

مرا�صيم االحتفال بالعيد الكبير لل�صابئة المندائيين في بغداد.. عد�صة: محمود روؤوف



 بغداد/ المدى

كّثف���ت وزارة الداخلي���ة م���ن جهده���ا ف���ي 
مالحق���ة مافي���ات تهريب الأدوي���ة، م�ؤكدة 
اأن هذه الأفعال له���ا تاأثير كبير على �صحة 
عملي���ات  اأن  عل���ى  م�ص���ددة  الم�اطني���ن، 
ا�صتي���راد الم�اد والمعدات الطبية تخ�صع 

اإلى �صروط �صارمة.
خال���د  ال����زارة  با�ص���م  المتح���دث  وق���ال 
المحن���ا، اإن "اإدخال المخ���درات والأدوية 
غير المطابق���ة اأو الأغذية الفا�صدة تخ�صع 
لمبداأ واح���د ه� التجارة غي���ر الم�صروعة 
والترب���ح عل���ى ح�صاب المجتم���ع العراقي 

و�صحة الم�اطن".
وتاب���ع المحن���ا، اأن "البع����ض يح���اول اأن 
يدخ���ل الأدوي���ة اإل���ى الع���راق ع���ن طري���ق 
التهريب وبيعها في ال�صيدليات المحلية".
واأ�ص���ار، اإلى اأن "مديرية مكافحة الجريمة 
المنظمة المتخ�ص�صة بمكافحة هذا الن�ع 
من الجرائم تمكنت م�ؤخرًا من �صبط كمية 

كبيرة من هذه الأدوية".
و�ص���دد المحن���ا، عل���ى اأن "العم���ل م�صتمر 
وهناك ح���الت �صبط بي���ن الحين والآخر 
لأدوي���ة مهرب���ة وتاأت���ي م���ن مناط���ق اإقليم 

كرد�صتان".
واأورد، اأن "دخ����ل هذه الدوية يك�ن من 
خ���الل منافذ غي���ر ر�صمي���ة"، م��صح���ًا اأن 
م���ن جهدها في  ن�صطت  الأمنية  "الق����ات 
�صب���ط العديد م���ن الحالت �ص����اء الم�اد 

الغذائية اأو الأدوية".
واأو�ص���ح المحن���ا، اأن "ه���ذه الأدوي���ة ل���� 
كانت وف���ق الم�ا�صف���ات المطل�بة لكانت 
اأتت عب���ر المنافذ الر�صمي���ة"، لفتًا اإلى اأن 
تعد  اآلية  التعامل معها وفق  يتم  "الأدوية 
من قبل الم�ؤ�ص�صات ال�صحية ل�صتيرادها، 
واللج����ء للح�ص����ل عليه���ا بط���رق غي���ر 
م�صروع���ة ي�ص���كل خرق���ًا لالأم���ن ال�صح���ي 
للم�اط���ن". ون����ه، اإل���ى "وج����د تن�صيق 
بي���ن مديري���ة مكافح���ة الجريم���ة المنظمة 
ووزارة ال�صح���ة ونقاب���ة الأطب���اء ونقابة 
ال�صيادل���ة لمراقب���ة المخ���ازن والمذاخ���ر 
التي تحت�ي على الأدوية من اأجل متابعة 
�صالحية هذه الأدوية ومطابقتها لل�صروط 

المطل�بة".
وتح���دث المحن���ا، ع���ن "وج����د �ص���روط 
ف���ي  وو�صعه���ا  الأدوي���ة  لخ���زن  خا�ص���ة 
درجات حرارة معينة يعرفها المخت�ص�ن 
في ال�ص���اأن ال�صحي، والأجهزة الأمنية كل 
ح�ص���ب اخت�صا�صها ت�ا�ص���ل جه�دها في 

مالحقة من يخالف هذه ال�صروط".
واأك���د، اأن "عمليات التهريب واكت�صافها ل 
تحت���اج اإلى التعاون مع الأجهزة ال�صحية 
عل���ى اعتب���ار اأن اأ�ص���ل الم��ص����ع منافي 
للقان�ن وم���ن واجب ق�ى الأمن الداخلي 

متابعة هذه الأفعال".
ال�صب���ط  "عملي���ات  اأن  المحن���ا،  واأردف 
للمهربي���ن تك�ن م���ن خالل الجه����د التي 

تمار����ض في الميدان وت�ظيف المعل�مات 
ال�صتخباري���ة عل���ى النح���� ال�صحيح من 

م�صادرها".
تت�ل���ى  التحقيقي���ة  "الجه���ات  اأن  وزاد، 
التحقي���ق مع الحائزي���ن لالأدوية المهربة، 
وف���ي �ص�ء النتائ���ج يتم اتخ���اذ القرارات 

المنا�صبة ومالحقة الم�صاعدين لهم".
"اإج���راءات  ان  اإل���ى  المحن���ا،  وانته���ى 
ال�صتيراد تخ�صع اإلى �ص�ابط وتعليمات 
من���ع  عملي���ات  عل���ى  وت�صدي���د  �صارم���ة 
التراخي����ض ل�صم���ان دخ����ل ال���دواء اإلى 

العراق تحت �صيطرة وزارة ال�صحة".
م���ن جانبه، اأفاد ع�ص� نقابة الأطباء اأحمد 
الفالح���ي ف���ي ت�صريح���ات �صحافي���ة، اأّن 

المتاجرة وتهريب  "خطة مالحقة مافيات 
الأدوي���ة يج���ب اأن تك�ن �صارم���ة وط�يلة 
الأم���د، الملف خطي���ر، فف�صاًل ع���ن ت�صببه 
برف���ع اأ�صع���ار الأدوي���ة فاإن���ه يه���دد حي���اة 

النا�ض".
واأ�ص���اف الفالحي، اأن "عملي���ات التهريب 
اأدخلت كمي���ات كبيرة م���ن الأدوية منتهية 
ال�صالحي���ة اأو عل���ى و�ص���ك النته���اء، م���ا 
يحت���م تكثيف الجهد الرقابي على المذاخر 
وال�صيدلي���ات لل�صيط���رة عليه���ا"، م�ص���ددًا 
عل���ى "�ص���رورة اأن تك����ن هن���اك محا�صبة 
قان�ني���ة �صديدة لكل م���ن يثبت ت�رطه في 

هذا الملف".
وكان���ت خلي���ة الإع���الم الأمني، ق���د اأعلنت 
ي����م الخمي����ض الما�صي �صب���ط )20( طنا 

من الدوية المهربة في العا�صمة بغداد.
وقال���ت الخلية في بيان تلقته )المدى(، اإن 
والتحقيقات  ال�صتخبارات  وكالة  "مفارز 
التحادية ف���ي وزارة الداخلية تمكنت من 

�صبط اأدوية مهربة في العا�صمة بغداد".
واأ�صاف البيان، اأن "عملية ال�صبط جاءت 
بع���د ورود معل�م���ات ا�صتخباري���ة دقيق���ة 
تفي���د ب�ج�د عجالت تحم���ل ادوية مهربة 

في بغداد قادمة من �صمالي البالد".
واأ�ص���ار، اإلى "ت�صكيل فري���ق عمل مخت�ض 
ف���ي وكال���ة ال�صتخب���ارات وتنفي���ذ عملية 
ن�عي���ة نت���ج عنه���ا �صب���ط عجل���ة محمل���ة 
بالأدوي���ة المهربة في اأح���د الب�صاتين قرب 
�صيط���رة الغالبية وبداخله���ا )20( طنا من 

الأدوية".
وم�ص���ى البيان، اإل���ى "الق���اء القب�ض على 
متهمي���ن اثنين كان���ا ي�صتق���الن العجلة، اذ 
تم اتخ���اذ الج���راءات القان�ني���ة بحقهما 
الجه���ات  ال���ى  الم�صب�ط���ات  واحال���ة 
المعنية". وتع���د م�صكلة الأدوية وتهريبها 
اأ�صعاره���ا م���ن الم�ص���اكل الت���ي  وارتف���اع 
يعان���ي منه���ا اأغل���ب العراقيي���ن، الذي���ن ل 
ت�صعفهم اإمكاناته���م المادية بت�فير الدواء 
الم�صم�ن والم�صتلزمات الطبية الأخرى، 
في وقت تعاني الم�صت�صفيات العراقية من 
نق�ض حاد بالأدوية، ويتحمل المراجع�ن 
كلف���ة �صرائها م���ن ال�صيدلي���ات الخارجية، 

بمبالغ باهظة.
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اأفاد تقرير لم�قع ذي 
نا�سنال باأن م�ساركة رئي�س 
ال�زراء م�سطفى الكاظمي 

في م�ؤتمر قمة جدة لالأمن 
والتنمية اأظهر العراق باأنه 

العب رئي�س في منطقة 
ال�سرق االأو�سط.

ونقل التقرير الذي 
ترجمته )المدى(، عن 
خبراء تاأكيدهم اأهمية 

هذه الم�ساركة، واي�ساح دور 
العراق في الم�ازنة بين 

ال�سع�دية واإيران.

وق���ال مايكل نايت�ض زمي���ل معهد وا�صنطن 
للدرا�صات والخبير، ب�صاأن العراق، الأمني 
وال�صيا�ص���ي، اإن "القمة مهمة جدا بالن�صبة 
للكاظم���ي والع���راق ليظهر م���ن خاللها انه 
باإم���كان الع���راق ان يك�ن ل���ه دور اإقليمي 

فاعل في المنطقة."
وكان رئي����ض ال����زراء الكاظم���ي ق���د كتب 
في مقال له ن�صرت���ه مجلة ف�رين ب�لي�صي 
ه���ذا الأ�صب����ع باأن���ه �صي�صعى ال���ى اظهار 
ع���راق مرن للمنطقة وال�لي���ات المتحدة. 
وراأى التقري���ر، اأن "م�صاركة الكاظمي في 
القمة �صتعزز من فر�ض بقائه في المن�صب 
متعدي���ا حالة وظيفت���ه الحالي���ة كم�ص�ؤول 

ت�صريف اعمال".

واأ�ص���اف، اأن "ذل���ك ياأتي ف���ي وقت ت�اجه 
في���ه الأط���راف ال�صيا�صي���ة العراقية طريقا 
م�ص���دودا ام���ام ت�صكي���ل حك�م���ة جدي���دة 
بع���د اأكث���ر م���ن ثماني���ة اأ�صهر عل���ى اجراء 
النتخاب���ات العامة في ت�صري���ن الأول من 

العام الما�صي".
واأ�ص���ار التقرير، اإلى اأن "القمة تعّد بمثابة 
ا�صتم���رار م�صاهم���ة بغ���داد ف���ي النقا�صات 
الإقليمي���ة التي تعتبر ذات اأهمية ج�هرية 

للعراق".
م���ن جانبه، ذكر ح�صين ابي����ض، الأكاديمي 
لدى معهد درا�ص���ات الخليج في وا�صنطن، 
اأن "ه���ذه القم���ة �صتك�ن حاف���زًا اأي�صا لأي 
مر�ص���ح اآخ���ر يراأ����ض الحك�م���ة العراقي���ة 
لن ي�صتم���ر بنف����ض نه���ج �صيا�ص���ة العراق 
الخارجي���ة ف���ي الم�ازنة ما بي���ن القطبين 
الإيراني والأميرك���ي واإيجاد طرق لإعادة 

تفعيل دور العراق في العالم العربي."

و�ص���دد اأبي�ض على "�ص���رورة اإعادة تعزيز 
رواب���ط الع���راق بمحيط���ه الإقليمي وذلك 
لتمكي���ن بغ���داد م���ن احي���اء واإع���ادة بن���اء 
عالقات العراق القت�صادية والدبل�ما�صية 
وال�صيا�صي���ة م���ع الأردن، وبالتال���ي احياء 
الأردن���ي  العراق���ي  الثالث���ي  التحال���ف 
الم�ص���ري ف���ي منطق���ة ال�ص���رق الأو�ص���ط 
والعال���م العرب���ي، و�صيك����ن م���ردود ذلك 
بالمنفع���ة ل���كل الأط���راف." وعل���ى �صعيد 

مت�ص���ل، اأف���اد �صجاد جي���اد، م���ن م�ؤ�ص�صة 
ف���ي  للدرا�ص���ات  فاوندي�ص���ن  �صينج���ري 
ني�ي����رك، بان "م�صاهم���ة بغداد في القمة 
ت�ف���ر له���ا الق����ل وال���راأي الم�صم����ع في 
بع����ض المفاو�صات والمناق�ص���ات التي ما 

تزال م�صتمرة بخ�ص��ض المنطقة".
وتاب���ع جي���اد، اأن "العراق دول���ة مهمة في 
المنطق���ة، ولهذا فان م�صاهمة البلد في قمم 
اإقليمي���ة مثل هذه القم���ة �صتعطيه الفر�صة 

ويب���رز  ي��ص���ح  وان  م�صتقبل���ه  ليح���دد 
التحديات التي ت�اجهه."

ولف���ت جي���اد، اإل���ى اأن "بغداد له���ا عالقات 
جيدة مع اإي���ران واأنها تري���د الحفاظ على 
ه���ذه العالق���ات وان ل ت�ؤثر ه���ذه العالقة 
�صلب���ا م���ع عالقاته���ا ببل���دان اأخ���رى مث���ل 
العربي���ة ال�صع�دية وال�لي���ات المتحدة، 
واأنه���ا ل تري���د ان تتزع���زع ه���ذه العالق���ة 
بتاأثي���ر تده����ر العالق���ات م���ا بي���ن اإيران 
والعربي���ة ال�صع�دي���ة اأو م���ا بي���ن اإي���ران 

وال�ليات المتحدة".
"الكاظم���ي كان م�ؤخ���رًا  واأك���د جي���اد، اأن 
ف���ي العربي���ة ال�صع�دية واإي���ران ولهذا انا 
متاأك���د ب���ان هناك بع����ض الر�صائ���ل يرغب 
باإر�صاله���ا للمنطقة". وم�صى جياد، اإلى اأن 
�صتك�ن  القت�صادي  التع���اون  "م��ص�عة 
في مقدمة ورقة اعمال الكاظمي في القمة، 
حي���ث ان كثيرا م���ن الم�صاري���ع قد طرحت 
بي���ن بغ���داد وبل���دان الخليج ولك���ن ن�صب 

التقدم فيها قليلة لحد الن".
وكان���ت العالقات بين العربي���ة ال�صع�دية 
والعراق ق���د تح�صنت على نح� �صريع منذ 
ت�ل���ي الكاظمي مهام رئا�ص���ة الحك�مة في 

اأيار عام 2019.
اإل���ى ذلك، يق����ل الباحث بال�ص���اأن العراقي 
مايكل نايت�ض، اإن "القادة ال�صع�ديين على 
معرفة بالكاظمي منذ ان كان يتراأ�ض جهاز 
العراقي".وتاب���ع  ال�طن���ي  المخاب���رات 
نايت����ض، اأن "�صرك���ة اأرامك���� ال�صع�دي���ة 
كان���ت تتطل���ع بجدي���ة للم���رة الأول���ى بان 
ت�صتثمر في العراق"، مبينًا اأن "ال�صع�دية 
م�صتع���دة لإعطاء بغداد تجهيزات اقل كلفة 
م���ن الطاق���ة الكهربائية مع فر����ض تجارية 
جدي���دة معه���ا." مع ذل���ك يجد نايت����ض، اأن 
"هذه العالقات ه�صة وقد ل ت�صمد امام اأي 
تغيير كبير في القيادة ال�صيا�صية للعراق".
وكان���ت العالقات بين العربي���ة ال�صع�دية 
والع���راق ق���د انقطع���ت بع���د غ���زو النظام 

ال�صابق للك�يت ع���ام 1990 ولم ت�صترجع 
اأع���ادت  عندم���ا   2015 ع���ام  بحل����ل  ال 
المملك���ة فت���ح �صفارته���ا في بغ���داد. ولكن 
م���ا ت���زال المخ���اوف م�صتم���رة بع���د بروز 
الف�صائ���ل الم�صلح���ة المدع�مة م���ن اإيران 

في البلد عام 2003.
واأو�ص���ح الأكاديم���ي ابي����ض، اأن "روابط 
بغ���داد الن م���ع العربي���ة ال�صع�دية تعتبر 
روابط ج�هرية وعلى الكاظمي ان ينجح 
في ابراز العراق كدولة م�صتقلة بعيدة عن 

اأية هيمنة خارجية ل �صيما الإيرانية".
وانته���ى ابي�ض، اإل���ى اأن "التح���دي الأكبر 
بالن�صبة للعالق���ات العراقية ال�صع�دية من 
منظ����ر بغ���داد �صيك�ن ف���ي كيفي���ة اقناع 
العربي���ة ال�صع�دية وبل���دان عربية اأخرى 
ب���ان الع���راق بل���د م�صتق���ل ذو اأهمي���ة ول 
ينبغ���ي ل���ه ان يك����ن اأداة او �صيئا من هذا 

القبيل بيد طهران او اأي بلد اآخر."
وت���م الإعالن اأم����ض عن انته���اء اأعمال قمة 
ج���دة لالأمن والتنمية ف���ي المملكة العربية 
المل����ك والروؤ�ص���اء  ال�صع�دي���ة. و�صل���ط 
خالل القم���ة على ق�صاي���ا المنطقة واأهمية 
ا�صتقراره���ا والتاأكيد عل���ى �صرورة اإيجاد 

حل للق�صية الفل�صطينية.
و�صهدت القمة طرح مجم�عة مبادرات في 
مج���ال ال�ص���الم والتنمية ف���ي المنطقة من 
بينها مب���ادرة العراق الت���ي اأطلقها رئي�ض 
ال����زراء م�صطف���ى الكاظم���ي والمتعلق���ة 
باإن�ص���اء بن���ك ال�ص���رق الأو�ص���ط للتكام���ل 
دول  بي���ن  �صراك���ة  خ���الل  م���ن  والتنمي���ة 
المنطق���ة وا�صتثمار الأم�ال م���ن الفائ�ض 

النفطي.
ال���ى  بالإ�صاف���ة  ج���دة  قم���ة  ف���ي  و�ص���ارك 
الم�صيف���ة،  الدول���ة  ال�صع�دي���ة  المملك���ة 
مجل����ض  ودول  وم�ص���ر  والأردن  الع���راق 
التعاون الخليجي، بالإ�صافة الى الرئي�ض 

الأميركي ج� بايدن.
 عن م�قع ذي نا�سنال االإخباري

قمة جدة: العراق يعزز موقفه في ت�سوية الخالف بين ال�سعودية واإيران
الكاظمي ينجح في اإعادة ثقة دول المنطقة با�ستقالل قرار بغداد

القوات الأمنية تكثف جهدها في مالحقة مافيات تهريب الأدوية

 نين�ى/ ليث ح�سين

تكف���ي ج�ل���ة واح���دة ف���ي الم��صل لكت�ص���اف حجم 
التق�صي���ر في مل���ف الإعمار والخدم���ات، ففي ال�قت 
ال���ذي داأب اأبناء المدينة على اإعم���ار منازلهم واإعادة 
م�صالحه���م اإل���ى الحياة، ل ت���زال الم�صاري���ع الكبرى 
والبنى التحتية الأ�صا�صية مدمرة، ومنها الطرق التي 
ترب���ط بالمناطق الغربي���ة لمحافظة نين����ى، والتي 
ت���كاد تعطل الحي���اة ف���ي المدينة ك�صرايي���ن مقطعة. 
المطب���ات و�ص����ء الطريق الرابط بي���ن مركز نين�ى 
والمناطق الغربية ف���ي المحافظة ي�صعب الأمر اأمام 
الم�اطني���ن ب�صبب ت�صرر طريق الم��صل اإلى تلعفر 
و�ص����ل اإلى ق�ص���اء �صنجار بط�ل اأكث���ر من 120 كم 
بع���د �صيطرة تنظيم داع�ض الإرهابي عام 2014 على 
المحافظ���ة وعدم �صيان���ة ذلك الطري���ق لفترة ط�يلة 
جدا، الأم���ر الذي ت�صب���ب بعرقلة الحرك���ة المرورية 
في���ه. يق�ل الم�اطن نزار ناظ���م، اإن "الطريق لم تتم 
�صيانت���ه قبل هج�م داع�ض باأع�ام لذلك، فاإنه لم يكن 
�صالحا منذ البداية، واإن الم�اطن ي�صير فيه م�صطرا 

ب�صبب غياب الطرق البديلة".
وي�صيف الم�اطن الم��صلي، انه "ب�صبب الت�صدعات 
الم�ج����دة ف���ي الطري���ق المذك����ر، ف���ان اأ�صح���اب 
�صيارات الأجرة ل يعمل�ن عليه اإل باأ�صعار باهظة". 
ب���دوره، يرى م�صطفى محم�د وه� �صاحب )�صيارة 
اأجرة( ينقل الركاب م���ن واإلى الم��صل في المناطق 
الغربية بنين�ى، "نمر من هذا الطريق ي�ميًا وراأينا 

ح�ادث مرورية كثيرة �صببها �ص�ء الطريق".
وطالب الأهال���ي في المناطق الغربية مديرية الطرق 
والج�ص�ر م���رات عدة بالعمل عل���ى �صيانة الطريق، 
لكن، بح�صب كالمهم، لم تلب المديرية طلبهم وبقيت 

الأم�ر على ما هي عليه منذ اأع�ام.
م���ن جانبه، قال المهند�ض ر�ص����ان اأحمد مدير طرق 
وج�ص�ر محافظة نين����ى في ت�صريح اإلى )المدى(، 
ان "العم���ل ف���ي المناطق الغربية م���ن اأول�ياتنا لهذا 
الع���ام، ونعمل الآن على طري���ق الم��صل- ك�صك كما 
با�صرن���ا بال�صاي���د الثاني م���ن ك�صك اإل���ى ق�صاء تلعفر 

لتخفيف الزخم عن هذا الطريق".
واأ�ص���ار، اإل���ى اأن���ه "بعد النته���اء من ه���ذا الم�صروع 
�صيك����ن هناك مقت���رح للعم���ل على تط�ي���ر الطريق 

وال�صايد الثاني الم�ؤدي من تلعفر اإلى �صنجار".
كم���ا اأو�ص���ح اأحم���د، "كذل���ك �صيك����ن هن���اك تط�ير 
ل�ص���ارع من ك�ص���ك اإلى حكن���ة والج�ص����ر المت�صررة 
ف���ي المنطق���ة، و�صن�صتمر اإل���ى اأن نغط���ي كل الطرق 
الم�ؤدي���ة اإل���ى مناطق غرب���ي نين����ى". وكان تنظيم 
داع����ض الإرهاب���ي ق���د �صيطر عل���ى مدين���ة الم��صل 
وباق���ي اأق�صي���ة محافظ���ة نين����ى في حزي���ران عام 
2014 قب���ل اأن يتم تحريره���ا بالكامل في عام 2017 
ف���ي عملية �صارك���ت بها مختلف القطع���ات الع�صكرية 
التابعة للقي���ادة العامة للق�ات الم�صلحة، لكن الدمار 
م���ا زال م�ج����دًا ل�صيم���ا ف���ي الجان���ب الأيم���ن من 
الم��ص���ل ال���ذي يعي�ض لغاي���ة ال�ق���ت الحالي تحت 

الخراب.

خدمات المو�سل في اأ�سواأ حالتها: 
طرق مقطعة وحياة معّطلة

الكاظمي يقف اإىل جانب الزعماء امل�شاركني يف م�ؤمتر قمة جدة للأمن والتنمية

�شحنة كبرية من االأدوية املهربة �شبطتها وكالة اال�شتخبارات قبل اأيام

لجان م�ستركة تتابع عمليات الخزن في المذاخر

جانب من اأعمال ال�شيانة يف �ش�ارع امل��شل
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م�صرحية من ف�صل واحد..

معارك ال�شيا�ش���ة و�شراعاتها تتبادل وخ�شبة امل�شرح 
الكثري من فنون يّل القدار. كالهما ي�ش���عى اىل نهاية 

�شعيدة، واىل �شحية تدفع الثمن.
معرك���ة ت�شكي���ل احلكوم���ة تب���دو م�شرحي���ة هابط���ة 
الخ���راج، واملخرج���ات، )واأي�شًا( ف�شيح���ة اىل اأبعد 
احل���دود، فه���ي معروف���ة النتائ���ج بالن�شب���ة للجمهور 
واملراقب���ن، من���ذ الي���وم الول لالع���الن ع���ن »الكتلة 
الفائ���زة« واجلدل ح���ول الكرب والك���ر، والث�ِقل يف 
املقاع���د اأم يف الطائفة، والكالم ب�شاأن مرجعية رئي�س 
احلكوم���ة بن البي���ت ال�شيع���ي اأم الف�ش���اء الوطني، 
وما ح�ش���ل يف انتخاب رئي�س جمل����س النواب، ثم..

)انتباه(.. دخول املحكمة الحتادية »املح�شوب بدقة« 
لإجها�س فر�س ت�شكيل حكومة الغلبية ال�شيا�شية.

ب���ن مع���ارك ال�شيا�ش���ة  واحل���ال، ل م�شاف���ة كب���رية 
وخ�شب���ة امل�ش���رح يف ما تابعناه من تط���ورات.. فثمة 
اح���داث تتح���رك به���دوء يف بدايته���ا، قب���ل ان تدخل 
�شل�شل���ة تاأزمي���ات، وجتاذب���ات وتهدي���دات ودخ���ان 
معارك وتدخالت خارجية ت���زداد فظاظة.. ثم.. يتهياأ 
كل �ش���يء )يف ال�شارع وعلى خ�شبة امل�شرح( للمعركة 
الفا�شل���ة.. والبقية على ردود افعال اجلمهور التي ل 
ير�شده���ا )يف الغال���ب( ال�شيا�شي���ون واملمثلون على 

حد �شواء.  
ج���اك اأت���ايل اخلب���ري الفرن�ش���ي ال�شه���ر يف ق�شاي���ا 
�شراع���ات احلك���م يح���ذر دائما م���ن »�ش���اأم اجلمهور« 
حي���ال »تكرار الت�شلط« ويف حديث���ه عن ازمة العراق 
)ويكيبيدي���ا( يوؤكد ان النف���راج م�شتبعد والو�شاع 

»اىل تاأزم«.
وعندم���ا ان�شحب ال�شدريون من قب���ة الربملان ظهرت 
على خ�شبة امل�شرح جوقة الدعاة، احتفاًل بالنت�شار، 
والف���وز باحلكومة، و�شرعان ما هرع بع�س املهرجن 
)ي�شبقهم ابو مازن( من كتلة اىل اخرى اكر حظوة.. 
ونّط بع����س املمثلن اىل واجهة امل�ش���رح ليرتاجعوا 
عن جت���رمي التطبيعي���ن واملتاآمري���ن والنف�شالين، 
ودعوته���م اىل حكوم���ة التوافق وكاأن �شيئ���ا مل يكن، 
وكان���ت املعرك���ة )امل�شرحي���ة( �شتم�ش���ي �شهل���ة اىل 
نهايته���ا ال�شعي���دة ل���ول خ���روج »فتن���ة املنا�شب« عن 

�شمتها، كخروج براق�س من خمبئها وهي تنبح..
وبراق�س ه���ذه يف »كتاب الغاين«  كلب���ة، تنبهت اىل 
ق���وٍم يهّم���ون بالغارة عل���ى قومه���ا، فنبح���ت، فتنّبه 
قوُمه���ا، فقام���وا، وذهب���وا اإىل مغارة ليختب���وا فيها، 
وعندم���ا ج���اء الل�شو����س اأخ���ذوا يبحثون ع���ن اأهل 
القرية، ومل يجدوا اأح���دًا، وعندما هّموا بالن�شراف 
نبح���ت براق����س، فانتب���ه الل�شو����س، فقتل���وا ع���ددا 
م���ن قومه���ا، وقتلوها اأي�ش���ا، فقيل: جنت عل���ى اأهلها 
رب ذل���ك مثٌل للحماق���ة، اإْذ نورده هنا،  براق����س.. و�شُ
يف ال�ش���ارة اىل احتف���الت النت�ش���ار بال�شط���و على 
ت�شكي���ل احلكوم���ة، ال���ذي انته���ى اىل فتن���ة، وقْل اىل 

م�شرحية فا�شلة.. ومملة.
اق���ول.. ل ف�ش���اًل ثاني���ًا.. ف���اإن جنح���وا يف ت�شكي���ل 
الري���ح، واإن اخفق���وا  احلكوم���ة �شتك���ون يف مه���ّب 

�شيكونون يف مهّب الريح..
�� �شتارة

�� ت�شفيق
ا�ستدراك:

ال�سلطة  �سرق  فا�سي�ستي،  عدواني،  ديٌك  ثمة  حارتنا  في 
�سعبًا..  األغى  وطنًا.  األغى  الحرية.  على  القب�ض  واألقى 

واألغى اأ�سماء الأزهار.
نزار قباني

جاك اأتالي الخبير الفرن�سي 
اال�سهر في ق�سايا �سراعات 
الحكم يحذر دائما من »�ساأم 

الجمهور« حيال »تكرار 
الت�سلط« وفي حديثه عن 
ازمة العراق )ويكيبيديا( 

يوؤكد ان االنفراج م�ستبعد 
واالو�ساع »الى تاأزم«.

 عبد املنعم االأع�سم 
جملة مفيدة

 بغداد/ تميم الح�سن

اىل  اله����روب  التن�شيق����ي«  »الإط����ار  يح����اول 
الم����ام بطل����ب عق����د جل�ش����ة لختي����ار رئي�س 
اجلمهوري����ة، فيما لتزال اخلالف����ات �شاربة 

بعمق التكتل ال�شيعي.
وج����اءت م����ا اعت����ربت �ش����روط زعي����م التيار 
ال�ش����دري مقت����دى ال�ش����در يف ال�ش����الة التي 
اقامه����ا اأن�ش����ار التي����ار ال�ش����دري يف بغداد، 
لتزيد من خم����اوف فري����ق »املعار�شة« داخل 

»الإطار التن�شيقي«.
ويدف����ع ذلك الفريق – وهو ميث����ل تقريبا كل 
اجنح����ة الإط����ار التن�شيق����ي با�شتثن����اء فريق 
املالكي- اىل عدم »ا�شتفزاز ال�شدر« واختيار 

رئي�س وزراء »غري جديل«.
وطالب زعيم التي����ار ال�شدري يف بيان األقاه 
ممث����ل عنه يف �شالة و�شفه����ا جمهوره بانها 
»مليونية«، ب� »حما�شب����ة الفا�شدين« و«اعادة 

هيكلة احل�شد«.
ويواج����ه »التن�شيقي« �شغط����ا �شديدا ب�شبب 
ا�شتمرار اخلالفات داخل التحالف، ور�شائل 
»ال�ش����در« املبطن����ة، ا�شاف����ة اىل �شعود جنم 

م�شطفى الكاظمي رئي�س الوزراء.
وام�س، خ����رج الكاظم����ي ورئي�����س الوليات 
يف  م�ش����رتك  بي����ان  يف  المريكي����ة  املتح����دة 
قم����ة جدة )ال�شعودية( عل����ى �شرورة ت�شكيل 

حكومة متثل »ارادة ال�شعب العراقي«.
واأك����د الزعيم����ان عقب لق����اء ثنائ����ي جمعهما 
التزامهم����ا  »عل����ى  املوؤمت����ر،  هام�����س  عل����ى 
ب����ن  القوي����ة  الثنائي����ة  بال�شراك����ة  املتب����ادل 
الع����راق والولي����ات املتح����دة، وفق����ًا لتف����اق 
الإط����ار ال�شرتاتيج����ي، وعزمهما على امل�شي 
بالتن�شيق الأمني؛ ل�شمان عدم عودة داع�س 

من جديد«. 
وا�شاف البيان بح�شب ما نقله مكتب رئي�س 
الوزراء: »و�شدد الطرفان على اأهمية ت�شكيل 
حكوم����ة عراقي����ة جدي����دة ت�شتجي����ب لإرادة 
دميقراطي����ة  واح����رتام  العراق����ي،  ال�شع����ب 
الرئي�����س  اأك����د  حي����ث  وا�شتقالل����ه؛  الع����راق 
جوزي����ف باي����دن عل����ى الأهمية الت����ي توليها 
الولي����ات املتح����دة؛ لوج����ود ع����راق م�شتق����ر 
وموح����د ومزدهر وذي �شي����ادة، وي�شمل ذلك 

اإقليم كرد�شتان«. 
وكانت اأط����راف يف »الإطار التن�شيقي« وهي 
ع�شائ����ب اهل احلق بزعام����ة قي�س اخلزعلي 
عل����ى وج����ه اخل�شو�����س، قد اعرت�ش����ت على 
ذه����اب »الكاظمي« اىل ال�شعودية، بذريعة ان 

املوؤمتر يهدف للتطبيع مع ا�شرائيل.
وبح�ش����ب م�شادر مطلعة داخ����ل »التن�شيقي« 
ان »بع�����س الجنح����ة داخل التكت����ل ال�شيعي 
تخ�شى من ارتفاع ر�شيد الكاظمي مما يعزز 

فر�شه يف احل�شول على ولية ثانية«.
وكان����ت )املدى( ق����د ك�شفت يف وق����ت �شابق، 
ع����ن ر�شائ����ل و�شل����ت اىل »التن�شيق����ي« م����ن 
ال�شعودي����ة ودول اخ����رى مفاده����ا بانه����ا »لن 

تتعامل مع رئي�س وزراء مقبل من الإطار«.
ي����وم  ق����د و�ش����ل اىل ج����دة  وكان الكاظم����ي 
اجلمعة املا�شي، واأعلن بعدها توقيع الربط 
الكهربائ����ي م����ع دول اخللي����ج ال����ذي �شيوفر 

طاقة للعراق باأ�شعار رخي�شة.
ووف����ق مذك����رة التفاهم ب����ن الطرف����ن، فانه 

�شيت����م الرب����ط ب����ن عرع����ر على احل����دود مع 
واليو�شفي����ة  ال�شعودي����ة،  العربي����ة  اململك����ة 
جنوب����ي بغ����داد، ب�شع����ة »1000 ميغ����اوات« 
وجه����د »400 كيل����و فولت« بط����ول ي�شل اإىل 

حوايل 435 كم.
وحتى اللحظ����ة ما يزال »الإط����ار التن�شيقي« 
منق�شما حول �ش����كل احلكومة وهوية رئي�س 
ال����وزراء املقب����ل، عل����ى الرغ����م م����ن دعوت����ه 
الخ����رية للربمل����ان اىل عق����د جل�ش����ة اختي����ار 

رئي�س اجلمهورية.
وبح�ش����ب الد�شتور، ف����ان رئي�س اجلمهورية 
املنتخ����ب يق����وم يف غ�ش����ون 15 يوم����ا م����ن 
تاريخ انتخاب����ه بتكليف مر�شح الكتلة الكرب 

بت�شكيل احلكومة خالل �شهر واحد.
»يرج����ح  فان����ه  )امل����دى(  م�ش����ادر  وبح�ش����ب 
ان حت����دد اجلل�ش����ة املقبل����ة يف منت�ش����ف او 
بع����د منت�ش����ف ال�شب����وع احل����ايل«، واأك����ر 
التقدي����رات ت�شري اىل انه����ا »�شتكون يوم 20 

متوز )الربعاء املقبل(«.
للمحكم����ة  تف�ش����ري  اخ����ر  بح�ش����ب  ويتطل����ب 
الحتادي����ة، ن�ش����اب ثلث����ي اع�ش����اء الربمل����ان 
عل����ى الق����ل )220 نائب����ا( لختي����ار رئي�����س 

اجلمهورية.
وميتل����ك الإط����ار التن�شيق����ي م����ع حلفائه من 
الق����وى ال�شني����ة )حتال����ف ع����زم( والكردي����ة 
امل�شيحي����ن  والن����واب  الوطن����ي(  )الحت����اد 
اعل����ى  يف   180 اىل   170 ب����ن  )بابلي����ون( 

تقدير.
وك�شف اخر بيان �شدر عن »التن�شيقي« حول 
طلب عقد جل�شة »اختيار الرئي�س«، ا�شتمرار 

اخلالفات على املنا�شب.
واكد البيان بانه »اقر انعقاده الدائم )الطار 
التن�شيق����ي( يف جل�ش����ة مفتوح����ة وم�شتمرة 

لختيار رئي�س الوزراء خ����الل اليام القليلة 
القادم����ة وف����ق الآلي����ات التي و�شعه����ا الطار 

لذلك« .
وتعقيبا على ذلك قال نعيم العبودي القيادي 
يف »الع�شائ����ب« –اح����د ت�شكي����الت الط����ار- 
يف تغريدة ي����وم اجلمع����ة املا�شي����ة: »الأمور 
ما�شية باجتاه احل�شم خالل 48 �شاعة حول 

�شخ�شية رئي�س الوزراء«.
وا�شاف العبودي عقب الجتماع الخري ان: 
الإط����ار  اجتم����اع  رافق����ت  الت����ي  »الأج����واء 

التن�شيقي اليوم جاءت اإيجابية«.  
وتاب����ع، اأن����ه » املطلوب اأن ل تك����ون احلكومة 
كل  متث����ل  واأن  جدلي����ة،  حكوم����ة  القادم����ة 

تطلعات العراقين«. 
»الط����ار  ان  املطلع����ة  امل�ش����ادر  وبح�ش����ب 
التن�شيق����ي التق����ط انفا�شه بع����د انتهاء �شالة 
اجلمع����ة التي دعا اليها زعيم التيار ال�شدري 
مقتدى ال�ش����در، حيث كان )الط����ار( يخ�شى 
من حت����رك ان�ش����اره اىل ال�ش����ارع والتظاهر 

�شده«.
وتابع امل�ش����در ان: »اغلب اأطراف التن�شيقي 
با�شتثن����اء ائت����الف دول����ة القان����ون وبع�����س 
املوؤيدي����ن له داخ����ل التكتل ال�شيع����ي، تطالب 
ب����ان تك����ون �شخ�شية رئي�س ال����وزراء املقبلة 

غري جدلية«.
ووفق امل�شادر ان »ا�شتخدام م�شلح حكومة 
غ����ري جدلي����ة يعني ب����ان يقرر ن����وري املالكي 
زعي����م ائت����الف دول����ة القان����ون التخل����ي ع����ن 
طموح����ه لولي����ة ثالث����ة جتنبا لث����ارة غ�شب 

ال�شدرين«.
ويعتق����د، بح�ش����ب امل�ش����ادر، ان اعالن هادي 
العام����ري زعيم حتالف الفت����ح، ان�شحابه من 

ت�شكيل احلكومة، هو ب�شبب تلك اخلالفات.

موق����ف  يف  الن  حت����ى  غمو�����س  وهن����اك 
»العامري«، حيث ت�ش����ري او�شاط الخري اىل 
ان التحال����ف �شيبق����ى م�ش����اركا يف احلكومة 

با�شتثناء زعيم التحالف.

الت�سويب �سد »المالكي«
وكان زعيم التيار ال�ش����دري مقتدى ال�شدر، 
ق����د اعط����ى تلميح����ات يف ال�ش����الة املوح����دة 
مدين����ة  يف  املا�شي����ة  اجلمع����ة  ج����رت  الت����ي 
ال�شدر �شرقي بغداد، برف�س املالكي لرئا�شة 
احلكومة، ع����رب كالمه عن »املجرب« واحداث 

رافقت ظهور »داع�س« يف 2014.
وق����ال »ال�ش����در« يف كلم����ة القاه����ا ب����دل عن����ه 
�شرط����ًا   11 ت�شمن����ت  اجليا�ش����ي،  حمم����ود 
و�شعها زعيم التيار اأمام خ�شومه اإذا اأرادوا 
ت�شكي����ل احلكومة: »كلنا �شمعنا اأن املجرب ل 
يجرب واأردفناها ب� )ال�شلع قلع(، فال تعيدوا 
املج����رب، فاإنه ي�شتمر بغيه. فال نريد اأن تعاد 
املاأ�ش����اة القدمي����ة، وي�ش����اع الوط����ن وتتكرر 
جرمية �شبايكر وال�شقالوية وغريها الكثري 
م����ن ال�شفق����ات امل�شبوهة وا�شتم����رار معاناة 

ال�شعب«.
كما دعا ال�شدر الكتل ال�شيا�شية ال�شيعية اإىل 
التوبة اإىل الله وحماكمة الفا�شدين التابعن 
لهم اأم����ام الق�ش����اء. واأ�ش����اف اأن: »املرجعية 
الديني����ة العلي����ا يف النج����ف اأغلق����ت اأبوابها 
اأم����ام جميع ال�شيا�شين ب����ال ا�شتثناء، وهذه 
بحد ذاته����ا �شبة بالن�شب����ة ل�شيا�شيي ال�شيعة 
خ�شو�شًا. لذا اأطالبه����م بطلب العفو من الله 

اأوًل، واأمام املرجعية ثانيًا«.
واأو�شح ال�شدر اأن »اأغلب املت�شدين لت�شكيل 
احلكوم����ة غ����ري مقتنع ب����اأن ح����ب الوطن من 
خارجي����ة  توجهاته����م  و�ش����ارت  الإمي����ان، 

واأطل����ب منه����م تق����دمي ح����ب الوطن عل����ى اأي 
�ش����ي اآخ����ر ومعامل����ة ال����دول الأخ����رى باملثل 

دبلوما�شيًا واجتماعيًا واقت�شاديًا«.
قا�����سٍ  ب�ش����كٍل  باملقاب����ل  ال�ش����در  وهاج����م 
بح�ش����ب   – املن�شبط����ة«  غ����ري  »العنا�ش����ر 
و�شفه- داخل احل�شد ال�شعبي، وا�شاف :«ل 
ميكن ت�شكيل حكومة عراقية قوية مع وجود 
�ش����الح منفلت وميلي�شيات منفلت����ة لذا عليهم 
حل جمي����ع الف�شائل«، م�شددا على اأنه »يجب 
اإع����ادة تنظي����م احل�ش����د وترتيب����ه وت�شفي����ة 

ج�شده من العنا�شر غري املن�شبطة«.
وج����اءت تل����ك ال�شرتاط����ات عق����ب ي����وم من 
دع����وة زعيم التيار ال�ش����دري، اأن�شاره بعدم 
الك����رتاث ح����ول م����ا قي����ل بانه����ا ت�شريب����ات 
في����ه  هاج����م  »املالك����ي«  ل�����  �شاب����ق  لجتم����اع 

»ال�شدر« والقوى ال�شنية والكردية.
وق����ال »ال�ش����در« يف تغريدة جلمه����وره: “ل 
ل����ه  نقي����م  ل  فنح����ن  بالت�شريب����ات  تكرتث����وا 

وزنًا”.
ع����ن  عب����ارة  وه����ي  الت�شريب����ات  وكان����ت 
ت�شجيالت �شوتية من�شوبة ل�لمالكي، ن�شرت 
حتى الن على 3 اجزاء، فيما يقول من �شرب 
تلك الت�شجيالت بان����ه لديه اجزاء اخرى من 
اجتم����اع طوله �شاع����ة، �شيتم ن�شره����ا ب�شكل 

تدريجي.
ويعتق����د ان علي فا�شل وه����و نا�شط يف ايام 
احتجاجات ت�شري����ن، وراء تلك الت�شريبات، 
التي يتحدث فيها زعيم ائتالف دولة القانون 

باأو�شاف قا�شية �شد “ال�شدر” وان�شاره.
تل����ك الت�شريب����ات ع����ن عالق����ة  ويك�ش����ف يف 
املالكي بطهران، وعن �شعية لتحويل احل�شد 
ال�شعب����ي اىل ا�شب����ه ب����� “احلر�����س الثوري” 

اليراين.

البرلمان يقترب من عقد جل�سة انتخاب رئي�س الجمهورية

»التن�صيقي« يلتقط الأنفا�س بعد »�صالة ال�صدر« 
وم�صير المالكي ُيحّدُد بعد �صاعات

 بغداد/ فرا�س عدنان

تعت���زم تركي���ا قطع 56 % م���ن اإم���دادات نهر 
دجلة، باإ�شرارها على اإن�شاء �شد اجلزرة قرب 
احلدود العراقي���ة، ل�شتخدام املياه باأغرا�س 
اإروائي���ة، يف وق���ت يتحدث خ���رباء عن اأزمة 
خانقة �شتعي�شها الب���الد ب�شبب هذا الإجراء، 
داع���ن للتحرك على اأعلى امل�شتويات وا�شناد 
ملف املفاو�شات اإىل رئي�س جمل�س الوزراء، 

وك�شفوا عن انخفا�س اخلزين املائي اإىل اأقل 
من 17 مليار مرت مكعب.

وق���ال اخلبري املائي ع���ادل املختار، اإن »هناك 
خل���ال يف عم���ل وزارة املوارد املائي���ة ل�شيما 

على �شعيد ال�شدود«.
وتاب���ع املخت���ار، اأن »امل�شكل���ة تتعل���ق باإدارة 
املي���اه وهدره���ا«، مبين���ًا اأن »وزارة الزراع���ة 
ت�شرف 85 % من الطالقات املائية، وهذا ما 

معناه 48 مليار مرت مكعب �شنويًا«.

ولف���ت، اإىل اأن »اخلزي���ن املائ���ي بح�ش���ب م���ا 
اأدىل ب���ه وزي���ر املوارد املائي���ة ال�شابق ح�شن 
اجلنابي ق���د و�شل اإىل اأقل من 17 مليار مرت 

مكعب«.
واأو�ش���ح املخت���ار، اأن »الأزم���ة تتفاق���م م���ع 
ا�شتم���رار ا�شتخدام و�شائ���ل قدمية يف الري 
اأمام زراع���ة مب�شاحات كب���رية، ويواجه ذلك 

انتاج �شعيف«.
والرتك���ي  الإي���راين  »اجلانب���ن  اأن  وب���ن، 

الكافي���ة  املي���اه  امتالكهم���ا  بع���دم  يتذرع���ان 
لطالقها نحو الع���راق وهو كالم غري دقيق«، 
موؤك���دًا اأن »ع���ام 2019 �شه���د �شن���ة مطري���ة 
في�شاني���ة دفع���ت هات���ان الدولت���ان اإىل فت���ح 
جميع املناف���ذ املائية واإط���الق ال�شيول وهذا 

يعني اأن لديهما اخلزين الكامل«.
واأف���اد املخت���ار، ب���اأن »الع���راق ونتيجة هذه 
الفي�شان���ات جن���ح يف خ���زن 60 ملي���ار مرت 
مكعب يف تلك ال�شنة«، منوهًا اإىل اأن »2020 
كان���ت اي�ش���ًا �شن���ة مطري���ة يف دول حو�شي 

دجلة والفرات ومل حت�شل هناك م�شكلة«.
ويوا�شل، اأن »امل�شكلة ظهرت فعليًا يف عامي 
2021 و2022، حي���ث ظه���رت ت�شريح���ات 
ل���دول اجلوار تدع���م عدم امتالكه���ا اخلزين، 
وه���ذه الت�شريح���ات دلي���ل بال�ش���د م���ن تلك 
ال���دول يف اأنه���ا هدرت املي���اه خ���الل اأقل من 

عامن«.
وحت���دث املختار، عن »قرب تركي���ا من اإن�شاء 
�ش���د اجلزرة و�ش���وف يق�شي عل���ى نهر دجلة 
ومين���ع املي���اه عن���ه«، مو�شح���ًا ان »اجل���زرة 
هو �شد اروائي ب���ن �شد الي�شو واحلدود مع 

العراق«.
واأردف، اأن »اجل���زرة �ش���وف ي�شتح���وذ على 
اإىل  بتحويله���ا  ويق���وم  الي�ش���و  �ش���د  مي���اه 
الزراعة«، موؤك���دًا ان »56 % من اإيرادات نهر 

دجلة �شوف تنتهي بالكامل«.
وب���ن املختار، اأن »الع���راق يحتاج اإىل الدعم 
ال���دويل لل�شغ���ط على اإي���ران وتركي���ا ب�شاأن 
املي���اه لك���ن هات���ن الدولت���ن مل توقع���ا على 

اتفاقي���ة هل�شنكي يف ع���ام 1992 اأو اتفاقية 
جم���اري  با�شتخ���دام  اخلا�ش���ة   1997 ع���ام 

الأنهر غري املالحية«.
واأ�ش���ر، »وج���ود تف���اوت ب���ن عم���ل وزارتي 
املوارد املائية والزراعة ولذلك يجب تاأ�شي�س 
جمل�س اعل���ى يتوىل اإدارة اخلط���ط املائية«، 
داعيًا اإىل »تفوي����س رئي�س احلكومة لإجراء 
مباحثات يف ال�شاأن املائي مع دول اجلوار«.

وزاد املخت���ار، اأن »مل���ف املي���اه بي���د رئي����س 
اجلمهوري���ة يف كل من تركيا واإيران، اأما يف 
العراق فاأنه حتت �شيطرة الوزير املخت�س«.

ويج���د، اأن »من���ح املل���ف اإىل رئي����س الوزراء 
�شيجعل���ه ي�شاف���ر اإىل كل م���ن اإي���ران وتركيا 
ويتفاو����س معهم���ا بجمي���ع اأوراق ال�شغ���ط 

التي حتت يده، مثل القت�شاد اأو النفط«.
وم�ش���ى املخت���ار، اإىل اأن »القب���ول بوج���ود 
ط���رف حمكم ثال���ث ل يكون م���ن دون موافقة 
اأط���راف الن���زاع ول نتوق���ع اأن تقب���ل كل من 
اإي���ران اأو تركي���ا اللج���وء اإىل التحكيم ب�شاأن 
املياه، ولي�ش���ت اأمامنا �شوى املبادرة باإجراء 
زي���ارة عل���ى اأعل���ى امل�شتوي���ات ميك���ن لها اأن 
تخل���ق �شغط���ًا ونح�ش���ل م���ن خالله���ا عل���ى 

حقوقنا املائية«.
من جانبه ذكر اخلبري الآخر خطاب ال�شامن، 
اأن »تركي���ا تخط���ط فعاًل لإن�ش���اء �شد اجلزرة 
داخ���ل اأرا�شيه���ا ق���رب احل���دود م���ع العراق 
ويه���دف اإىل خ���زن املي���اه لأغرا����س اروائية 
وه���و م�ش���ر للع���راق بنح���و اأك���رب م���ن �ش���د 

الي�شو«.

وتاب���ع ال�شام���ن، اأن »اإكم���ال ال�ش���د اجلدي���د 
�ش���وف يفاق���م معان���اة الع���راق عل���ى �شعي���د 
�شح���ة املي���اه وع���دم و�ش���ول كمي���ات كافي���ة 
لال�شتخدام���ات الب�شري���ة وال���ري ف�ش���اًل عن 

ارتفاع معدلت امللوحة«.
و�شدد، على اأن »القان���ون الدويل كفل حقوق 
ال���دول الت���ي متر فيه���ا املياه، فكل م���ن تركيا 
واإيران هي دول منبع بالن�شبة للعراق وعلى 
هاتن الدولتن اأن تعمالن على حفظ حقوقنا 

املائية«.
وذه���ب ال�شام���ن، اإىل اأن »قواع���د القان���ون 
الدويل ت�شمنت اأن جميع الدول �شواء املنبع 
اأو امل�ش���ب عليها اأن تت�ش���ارك يف اأية اأ�شرار 

حت�شل نتيجة اجلفاف«.
ون���وه، اإىل اأن »الع���راق يتح���رك دبلوما�شيًا 
لتدوي���ل ق�شي���ة املي���اه«، متابع���ًا اأن »وزارة 
املوارد املائية قامت باإر�شال ر�شائل احتجاج 
اإىل اإي���ران وتركي���ا ولك���ن مل نح�ش���ل عل���ى 

اإجابات لغاية الوقت احلايل«.
وراأى ال�شامن، اأن »لدى العراق اأوراق �شغط 
كب���رية ت�شاع���ده يف احل�ش���ول عل���ى حقوقه 
املائية م���ن اجلانبن الإي���راين والرتكي، يف 
مقدمتها مو�شوع التبادل التجاري والنفط«.

وذك���ر، اأن »و�شائ���ل ال�شغ���ط تتمث���ل بفر�س 
قي���ود كمركي���ة اأو �شرائ���ب عل���ى الب�شائ���ع 
الرتكي���ة والإيرانية التي له���ا �شوق واعد يف 
العراق، اأو اأن يتم حتويل ال�شترياد اإىل دول 

اأخرى«.
احلل���ول  »ه���ذه  اأن  اإىل  ال�شام���ن،  وانته���ى 

ميكن اأن تك���ون النهائي���ة واحلا�شمة لكننا ل 
نتمنى اأن ن�شل اإىل هذه املرحلة، وما يدفعنا 
للتفك���ري بها ه���و اأن العراق يعي����س يف اأزمة 
مائي���ة خانقة ويبح���ث عن احلل���ول املنا�شبة 

حللها«.
وذك���ر بيان ر�شمي لوزارة امل���وارد املائية اأن 
الوزي���ر مه���دي ر�شي���د احلمداين عق���د برفقة 
املبع���وث اخلا����س لرئي�س ال���وزراء العراقي 
اأم����س اجتماع���ًا افرتا�شي���ًا  املي���اه  ل�ش���وؤون 
م���ع مبعوث الرئي����س الرتكي ل�ش���وؤون املياه 
في�شي���ل اأوروغل���و ب�ش���اأن و�ش���ع ال���واردات 
املائية لنهري دجلة والفرات الداخلة للعراق.

اأن  )امل���دى(،  تلقت���ه  ال���ذي  البي���ان،  وتاب���ع 
»الجتماع �شهد طل���ب احلمداين من اجلانب 
الرتكي اإع���ادة النظر بخطة الإطالقات املائية 
ومب���ا يوؤمن حاج���ة العراق لتج���اوز ظروف 

ال�شحة املائية احلالية«.
واأ�ش���ار، اإىل اأن »املبع���وث اخلا����س للرئي�س 
ا�شتع���داده  اأب���دى  املي���اه  ل�ش���وؤون  الرتك���ي 
للتعاون م���ع العراق بالإيع���از ملوؤ�ش�شة املياه 
وال�ش���دود الرتكي���ة لزيادة الإطالق���ات املائية 
خالل الأيام القليل���ة القادمة وح�شب اخلزين 

املتوفر لديهم«.
وم�ش���ى البي���ان، اإىل »والتفاق عل���ى اإر�شال 
وفد فن���ي عراقي لالطالع موقعي���ًا على واقع 
اخلزي���ن املائي يف ال�شدود الرتكية ومناق�شة 
اخلطط الت�شغيلية لتلك ال�شدود وفقا للخزين 
املت���اح لتجاوز اأزمة �شح املي���اه احلالية التي 

مير بها العراق«.

اإنخفا�س الخزين المائي اإلى 17 مليار متر مكعب
خبراء: تركيا ت�صتعد لقطع 56 % من اإمدادات دجلة باإن�صاء �صد الجزرة

م�شاريع تركية تهدد الأمن المائي في العراق

�شالة الجمعة الموحدة التي دعا اإليها زعيم التيار ال�شدري مقتدى ال�شدر.. عد�شة محمود روؤوف
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ك�سفت م�سادر حكومية 
ومنظمات جمتمعية ان 

حاالت االنتحار الثالث التي 
�سجلتها حمافظة ذي قار يف 

رابع يوم عيد اال�سحى رفعت 
جمموع احلاالت امل�سجلة 
خالل الن�سف االول من 

العام احلايل اىل 42 حالة، 
واأكدوا اأن عوامل اقت�سادية 

وم�ساكل ا�سرية تقف وراء 
هذه الزيادة، اإ�سافة اإىل �سوء 

ا�ستخدام مواقع التوا�سل 
االجتماعي الذي عر�ض 

عددا غري قليل من الفتيات 
اىل االبتزاز ودفعهن اىل 

االنتحار.

 وكان االع���الن عن ت�ش���جيل ثالث حاالت 
انتح���ار يف ي���وم واح���د ق���د اث���ار قل���ق 
املواطنني من تفاقم م�ش���كلة االنتحار يف 
حمافظ���ة ذي ق���ار الت���ي تعد واح���دة من 
اأكرث املحافظات العراقية التي تعاين من 

ارتفاع معدالت االنتحار.  
وقال رئي����س منظمة التوا�ش���ل واالخاء 
االإن�شانية علي عب���د احل�شن النا�شي اإىل 
)امل���دى( اإن "ح���االت االنتح���ار ارتفع���ت 
خالل الن�شف االول من العام احلايل اىل 
42 حالة". واأ�شاف النا�شي، اأن "حاالت 
االنتح���ار اخ���ذت تت�شاع���د ب���ني ال�شباب 
والفتيات م���ن دون اية مب���ادرة حكومية 

حقيقية للحد من هذه الظاهرة". 
ولف���ت، اإىل اأن "خالي���ا االزمة التي كانت 
م�شكلة يف ال�شاب���ق ملعاجلة االدمان على 
املخ���درات ومظاه���ر االنتح���ار وحماي���ة 
الطفولة متوقف عملها حاليا الأ�شباب غري 
معروفة"، داعيا اىل "تفعيل هذه اخلاليا 
لغر����س الوقوف عل���ى ا�شب���اب االنتحار 

اال�ش���ري  والعن���ف  املخ���درات  وادم���ان 
والعمل على معاجلتها".

وع���زا النا�شي "ت�شجيل 3 حاالت انتحار 
خالل ي���وم واحد من اي���ام عيد اال�شحى 
وارتفاعها خالل اال�شهر ال�شتة املن�شرمة 
اىل انت�ش���ار ظاه���رة تعاط���ي املخ���درات 
واالبت���زاز االلكرتوين وانع���دام االماكن 

الرتفيهية يف املحافظة".
واأو�شح، اأن "عددًا غري قليل من الفتيات 
اللوات���ي يخ�شع���ن لالبتزاز يلج���اأن اىل 
جه���ات  وج���ود  ع���دم  ب�شب���ب  االنتح���ار 
فاعل���ة مل�شاعدته���ن يف ح���ل امل�شكلة التي 

تواجههن يف هذا املجال".
وي���رى النا�شي ال���ذي كان ي�شغ���ل �شابقا 

يف  االنتح���ار  خلي���ة  �شكرت���ري  من�ش���ب 
ذي ق���ار، ان "الفت���اة الت���ي تتعر����س اىل 
االبت���زاز تكون امام خيارين اما مواجهة 
الف�شيحة ومن ث���م القتل من قبل ا�شرتها 

او اللجوء اىل االنتحار".
واأف���اد، ب���اأن "ع���دم وج���ود خي���ار ثال���ث 
غالبا م���ا يدفع الفت���اة اىل خيار االنتحار 

لواأد الف�شيحة والإنق���اذ �شمعتها و�شمعة 
اأخط���اء  يغف���ر  ال  جمتم���ع  يف  ا�شرته���ا 

املراأة". 
مواق���ع  "م�ش���اكل  اأن  النا�ش���ي،  ويج���د 
تت�ش���در  اخ���ذت  االجتماع���ي  التوا�ش���ل 
قائم���ة اال�شب���اب الت���ي تدف���ع الن�شاء اىل 
االنتح���ار"، ويج���د ان "الطام���ة الكربى 
الطالب���ات  بع����س  بتعر����س  تتمث���ل 
اجلامعي���ات اىل حاالت ابتزاز الكرتوين 
م���ن قب���ل بع����س االأ�شات���ذة"، ع���ادًا ذل���ك 
القيم املجتمعية".     "موؤ�شرا خطريا يهدد 
وك�شف���ت بيانات املوؤمت���ر االمني التا�شع 
لقيادة �شرطة ذي قار الذي عقد مطلع عام 
2022 عل���ى قاعة مركز تدري���ب ال�شرطة 
وح�ش���ره عدد من امل�شوؤولني احلكوميني 
والق���ادة االمني���ني وممثلني ع���ن حمكمة 
ا�شتئن���اف ذي قار عن ارتف���اع يف جرائم 
االنتحار واملخدرات وال�شرقة بواقع 17 
باملئ���ة خالل عام 2021، فيما ا�شارت اىل 
انخفا����س يف جرائم القت���ل العمد بنف�س 
الن�شب���ة. وقال النا�شي، اإن "اغلب حاالت 
االنتح���ار ناجم���ة ع���ن التف���كك اال�ش���ري 
�ش���وء  اإىل  اإ�شاف���ة  املخ���درات  وتعاط���ي 
ا�شتخدام مواق���ع التوا�ش���ل االجتماعي 
والبطالة بني ال�شب���اب والف�شل العاطفي 
والف�ش���ل الدرا�شي واالمرا����س النف�شية 

ودوافع اقت�شادية اأخرى".
و�ش���دد، عل���ى اأن "الفق���ر والبطالة يعدان 
م���ن اأب���رز امل�شبب���ات للم�ش���اكل اال�شرية 
واالنتحار والعنف وتعاطي املخدرات".

وت�شري م�شادر مطلعة اىل ان )35%( من 
ح���االت االنتحار ت�شتخ���دم فيها ال�شحية 
االأ�ش���الك،  اأو  باحلب���ل  ال�شن���ق  طريق���ة 
و)30%( ت�شتخ���دم اإط���الق الن���ار، فيم���ا 
ي�شكل االنتح���ار حرقًا نح���و )22%(، يف 
حني تتوزع بقي���ة احلاالت بني ا�شتخدام 
االآالت اجلارحة والغرق وتناول ال�شموم 
والعقاقري الطبية. وبدوره عزا م�شت�شار 
حمافظ ذي ق���ار ل�شوؤون املواطنني حيدر 

اي���ام  خ���الل  االنتح���ار  ا�شب���اب  �شع���دي 
العي���د واالعوام املن�شرم���ة اىل جملة من 

االأ�شباب.
وقال �شعدي يف ت�شريح اإىل )املدى(، اإن 
"احلي���اة باتت خانق���ة وال�شيما لل�شباب 

العاطلني عن العمل".
وتاب���ع، اأن "البع����س م���ن ال�شب���اب اأخذ 
يعاق���ب نف�ش���ه باالنتح���ار او اللجوء اىل 
املخدرات لن�شيان الواق���ع املوؤمل"، مبينا 
ان "متعاط���ي املخ���درات لي����س فقط لديه 
اال�شتع���داد لقت���ل نف�شه وامن���ا قتل حتى 

افراد ا�شرته".
 وا�ش���ار �شع���دي اىل ان "ما فاق���م م�شكلة 
ال�شباب وال�شكان املحليني ب�شورة عامة 
هو افتق���ار املحافظة لالماك���ن الرتفيهية 
الت���ي ميك���ن ان ت�شاعده���م يف التنفي����س 
عن حالة ال�شيق التي يواجهونها نتيجة 
امل�شاكل اال�شري���ة واملجتمعية"، وحتدث 
عن "عدم وج���ود �شينما وال اماكن ترفيه 
وال فر�ش���ة عم���ل ناهي���ك ع���ن امل�شتقب���ل 
الغام�س". و�ش���دد، على اأن "ذلك انعك�س 
�شلب���ا عل���ى نف�شي���ة املواطن���ني وا�شه���م 
ب�ش���ورة كبرية يف تفاق���م م�شاكل العنف 
واملي���ول العدوانية وع�شك���رة املجتمع"، 
م�شيف���ًا اأن "املجتم���ع اخ���ذ يفق���د ثقاف���ة 
ال���رتف يوما بعد يوم وح���ل بدال عن ذلك 

�شلوك �شحراوي متطرف".
حق���وق  مفو�شي���ة  مكت���ب  مدي���ر  وكان 
االن�ش���ان يف ذي قار داخ���ل عبد احل�شني 
�شن���اوة امل�شرف���اوي قد طال���ب يف حديث 
�شاب���ق اإىل )امل���دى(، ب���� "ت�شكي���ل جل���ان 
عل���ى  الوق���وف  عل���ى  تعم���ل  خمت�ش���ة 
يف  االنتح���ار  ظاه���رة  تنام���ي  ا�شب���اب 
عل���ى  م�ش���ددا  منه���ا"،  واحل���د  املجتم���ع 
النف�س  بعلم  م�شارك���ة خمت�شني  "اهمية 
منهجي���ة  درا�ش���ات  الإع���داد  واالجتم���اع 
يف ه���ذا املج���ال"، الفت���ا اىل ان "م�شكلة 
االنتحار وتعاطي املخدرات باتت ت�شكل 

خماطر كبرية على املجتمع".

منظمة: فتيات يتخل�سن من ف�سيحة االبتزاز االإلكرتوين بقتل اأنف�سهن

ف�����ي ذي ق��ار الأ���ض��ح��ى  ع��ي��د  اأج�����واء  ُت��ف�����ض��د  ان��ت��ح��ار  ح����الت   3

شباب يخضعون للتفتيش قبل دخولهم إىل مرفق ترفيهي يف ذي قار

 دياىل/ علي الالمي

يوا�ش����ل اجلفاف هجوم����ه على حمافظة 
دي����اىل، وت�شب����ب باإطف����اء حمط����ة مي����اه 
تغذي 200 األف ن�شمة يف بعقوبة، ف�شاًل 
ع����ن نف����وق 50 راأ�ش����ًا م����ن غ����زالن الرمي 

العراقي.
ناحي����ة  ق����ال مدي����ر  ذل����ك،  ويف غ�ش����ون 
العظي����م عبد اجلب����ار العبيدي يف حديث 
ل�)امل����دى( اإن "عددا م����ن العوائل اأ�شيبت 
بح����االت اختن����اق ب�شيطة ج����راء ت�شرب 

العظي����م  م����اء  م����ن جمم����ع  الكل����ور  غ����از 
)60 ك����م �شمال بعقوب����ة(". واأ�ش����اف اأن 
"ف����رق الدفاع املدين متكنت من احتواء 
الت�شرب ومنع متدده اإىل القرى املحيطة 
مبجمع املاء"، م�شريا اإىل اأن "االإ�شابات 
طفيف����ة". وعل����ى �شعي����د مت�ش����ل، ذكرت 
مديري����ة اإعالم دائرة م����اء دياىل يف بيان 
تلقته )امل����دى(، اأن "الدائرة ا�شطرت اىل 
اإطفاء ت����ام مل�شاريع ماء به����رز والتحرير 
األ����ف   200 قراب����ة  حاج����ة  تغ����ذي  الت����ي 
ن�شم����ة يف بعقوب����ة ب�شبب انقط����اع مياه 

نهر خري�شان املغ����ذي االأ�شا�شي ملحطات 
االإ�شال����ة ما اأدى اىل ح����دوث �شحة كبرية 
يف مي����اه ال�ش����رب ملناط����ق مرتامي����ة م����ع 

ارتفاع درجات احلرارة".
واأ�ش����اف البي����ان، اأن "دائرة م����اء دياىل 
رف����ع  اإىل  املخت�ش����ة  اجله����ات  تدع����و 
التج����اوزات عل����ى نهر خري�ش����ان وزيادة 
االإطالق����ات املائية من اأجل اإع����ادة العمل 
طاقته����ا  بكام����ل  االإ�شال����ة  حمط����ات  يف 

االإنتاجية ملعاجلة �شحة مياه ال�شرب".
ولي�����س بعيدًا عن ذلك، اأعلن ع�شو رابطة 

معام����ل اإنت����اج مل����ح الطع����ام يف دي����اىل 
�شه����اب ال�شاع����دي، يوم اجلمع����ة، توقف 
اإنت����اج ملح الطع����ام الأول م����رة منذ 100 

�شنة.
وق����ال ال�شاع����دي، يف حديث ل����� )املدى(، 
اإن "دي����اىل كانت ت�شم قب����ل 2003 قرابة 
14 معم����اًل متوا�شعًا الإنت����اج ملح الطعام 
بع�شه����ا ينتج من����ذ 100 �شنة قرب ناحية 
بن����ي �شعد )22 كم جن����وب غرب بعقوبة( 
باالعتم����اد عل����ى اأحوا�����س مائي����ة لتاأمني 

االأمالح اخلام".

واأ�ش����اف ال�شاع����دي، اأن "جمي����ع املعامل 
توقف����ت حالي����ًا ب�شب����ب اإغ����راق االأ�شواق 
باملل����ح امل�شت����ورد باالإ�شاف����ة اإىل فق����دان 
عام����ل الدع����م احلكومي ب�ش����كل مبا�شر"، 
موؤك����دًا اأن "90% م����ن املل����ح يف االأ�شواق 
م�شتورد رغم اأن الع����راق ميتلك القدرات 
عل����ى حتقيق االكتف����اء الذاتي خ����الل اأقل 

من �شنة".
"قل����ة الدع����م احلكوم����ي  اأن  اإىل  واأ�ش����ار 
اأ�شفر عن اإغ����الق املعامل خالل ال�شنوات 

املا�شية يف عموم دياىل".
ذل����ك، ك�ش����ف اخلب����ري يف  ويف غ�ش����ون 
جم����ال الرثوة احليوانية ع����الء القي�شي، 
ي����وم االأربع����اء، ع����ن نف����وق 50 راأ�شًا من 
اأن����در غزالن الع����راق يف حممية حكومية 

قرب احلدود مع اإيران.
وق����ال القي�ش����ي يف حديث ل� )امل����دى(، اإن 
"العراق فقد اأكرث من 50 راأ�شًا من غزالن 
الرمي العراقية النادرة يف حممية منديل 
ق����رب احل����دود م����ع اإي����ران �شرق����ي دياىل 
خ����الل االأ�شه����ر ال�����9 املا�شية ب�شب����ب قلة 

االأعالف واجلفاف احلاد".
واأ�ش����اف القي�ش����ي، اأن "نفوق هذا النوع 
م����ن الغزالن والذي يعترب ن����ادرا خ�شارة 
كب����رية وتدخ����ل �شم����ن جان����ب االإهم����ال 
م����ن قب����ل اجله����ات ذات العالق����ة يف دعم 
حممي����ة طبيعة تعن����ى بف�شيل يقرتب من 
االنقرا�����س". واأ�ش����ار، اإىل اأن "الع�شرات 
م����ن غ����زالن ال����رمي مت نقله����ا م����ن حممية 
منديل احلكومي����ة اإىل حممية الدب�س يف 
كركوك من اأجل اإنقاذها من اجلفاف وقلة 
االأعالف". وم�شى القي�شي، اإىل اأن "عدد 
الغزالن يف حممية منديل والتي اأن�شئت 
قب����ل اأكرث م����ن 15 عامًا يق����رتب من 200 

راأ�س".
وتعي�����س حمافظة دي����اىل يف جفاف حاد 
وكب����ري ب�شب����ب قط����ع اجلان����ب االإيراين 
وحتويل عدد م����ن االأنهر داخ����ل اأرا�شيه 
يف  االأنه����ر  تل����ك  ت�ش����ب  كان����ت  اأن  بع����د 

العراق.

دياىل: اجلفاف يت�ضبب بقطع املياه عن 200 �ضخ�ص ونفوق 50 غزاًل
توقف معامل امللح يف املحافظة الأول مرة منذ 100 عام

جفاف غري مسبوق تعيشه دياىل

 بابل/ جليل الغزي

ا�شط���ر الكثري من االأطف���ال يف بع�س املناطق مبحافظة باب���ل لق�شاء اأوقات 
العيد يف األعاب �شعبية �شنعها بع�س ال�شباب لك�شب االأموال م�شتثمرين قلة 
االأماك���ن الرتفيهي���ة وعدم وجود م���دن األعاب حكومية �ش���وى بع�س االألعاب 

االأهلية التي غالبًا ما تكلف اأمواال لي�شت بالقليلة.
يق���ول ال�ش���اب حممد حم���ي )35 عاما( ل�)امل���دى( اإنه بداأ "قب���ل اأ�شبوعني من 
حلول عي���د االأ�شحى بتهيئة ه���ذه االألعاب لتوفري اأوقات م���ن املتعة لالأطفال 
الذين يتجمعون بالقرب منها للعب وفق اأوقات حمددة ح�شب ما يدفعون من 

اأموال تبداأ من ال� 500 _ 1000 دينار".
ويوؤكد حمي ان "االألعاب التي ي�شنعها، رغم ب�شاطتها لكنها توفر اأجواء من 
املتع���ة لالأطفال ب�شبب عدم وج���ود مدينة األعاب حكومي���ة متكاملة يف عموم 
مناط���ق املحافظة ف�شال عن كون هذه االألعاب رخي�شة الثمن قيا�شًا باالألعاب 

االأهلية".
وي�شك���و االأه���ايل يف املحافظ���ة م���ن عدم وج���ود متنزه���ات ومدين���ة األعاب 
حكومي���ة متكاملة ميكن اأن ترتادها العوائل ب�ش���كل جماين دون اأية تكاليف 
مالي���ة خا�شة العوائل الفقرية التي ال متلك دخال ماليا ل�شد نفقاتها على طول 

ال�شهر.
ويق���ول املواط���ن اأم���ري املعم���وري 55 عام���ا ل�)امل���دى( اإن "االأماك���ن العام���ة 
واملفتوح���ة يف املحافظة قليلة جدًا ف�ش���ال عن تلف غالبية االألعاب واالأ�شجار 
مع���ًا ب�شبب عدم تاأهيلها  ف�شال عن م�شاحتها ال�شيق���ة قيا�شًا باأعداد العوائل 
الت���ي ترتاده���ا". واأ�شار اإىل اأن "احلكومة املحلي���ة يف بابل اأهملت امل�شاريع 
الرتفيهي���ة خا�شة املتلكئة منه���ا، ومل تدرج اأية م�شاريع جدي���دة لهذا القطاع 
�شم���ن خططها ال�شنوية ما جع���ل املتنزهات االأهلية تزدح���م بالعوائل خالل 

اأيام االأعياد".
واأ�ش���اف املواط���ن اأن "االألع���اب ال�شعبي���ة، رغ���م ب�شاطتها، لكنه���ا �شدت اإىل 
ح���د ما الف���راغ لدى االأطفال خالل اأي���ام العيد، و�شاهمت بر�ش���م الفرحة على 

وجوههم".
م���ن جهتها اأكدت مديرة اإعالم بلدية احلل���ة وداد العبادي ل�)املدى( اأن "بلدية 
احلل���ة ومع اأنها هي اجلهة امل�شتفيدة من ه���ذه املنتزهات اال اأنها مل تت�شلمها 
ب�ش���كل ر�شم���ي م���ن ال�ش���ركات املنفذة لع���دم اكتم���ال متطلبات العم���ل ب�شكل 
نهائ���ي". واأ�شافت اأن "القانون ال ي�شمح باإدامته���ا اأو �شيانتها اإطالقا كونها 

غري مكتملة التنفيذ ما جعلها تتحول اىل اأماكن مهجورة".
ي�ش���ار اىل ان احلكوم���ة املحلي���ة اأ�ش���درت ق���رارا يق�ش���ي با�شت���الم جمي���ع 
املنتزه���ات من قب���ل بلدية احللة واإكمالها من امل���وارد الذاتية للبلدية ل�شمان 

اال�شتفادة منها من قبل االأهايل.

قلة اأماكن الرتفيه العامة 
تدفع الأطفال اإىل الألعاب 

ال�ضعبية يف بابل

اأحد جرحى انتفا�ضة ت�ضرين يبيع بيته و�ضيارته من اأجل العالج
خا�ض/ مي�سان

اأق���دم ح�ش���ن نعي���م، اأح���د جرح���ى تظاه���رات 
ت�شرين وال���ذي اأ�شيب بر�شا�شات جمهولني، 
عل���ى بيع منزل���ه وكل ممتلكاته من اأجل قيامه 

برحلة عالجية خارج العراق.
وق���ال ح�ش���ن نعي���م، يف حدي���ث ل���� )امل���دى(، 
"ات�شل بي العديد من امل�شوؤولني ومل يقدموا 
اأح���د  به���م ال  ات�ش���ايل  الوع���ود وعن���د  غ���ري 
يجيب"، م�شتطردًا بالق���ول اإن "املر�س عا�س 

مع���ي وجع���ل مني غري قادر عل���ى احلركة منذ 
�شنوات".

وا�شتطرد نعيم، بالق���ول اإنه "االأ�شبوع املقبل 
�شتج���رى الفحو�ش���ات اخلا�ش���ة يل، وعل���ى 
الرغم من حتذير املخت�ش���ني من تاأخر العالج 
اإال اأن بيع ال�شيارة والبيت لي�س مهمًا بقدر ما 

قدمته اإىل الوطن".
واأ�شاف، "مل اأتنازل عن حقي ومن املعيب اأن 
ادع���ي املطالب���ة بحقوق االآخري���ن واخجل اأو 
اأت���ردد بان اأطالب بحقوق���ي ب�شاأن املنزل كون 

اأغلب العراقيني ال ميلكونه".
من جانب���ه، قال النا�شط �شائ���ب ال�شامخ، يف 
حدي���ث ل� )املدى(، اإن "ح�ش���ن نعيم، قدم اأغلى 
م���ا ميلك من اأجل بل���ده وكرامة �شعبه باملقابل 
البل���د وم���ن يحكم���ه مل يق���دم له غ���ري الوعود 

الكاذبة".
وتاب���ع ال�شام���خ، اأن "ح�ش���ن اأج���رب على بيع 
منزل���ه لكي يتعال���ج خارج البل���د الن ال�شمور 
بداأ ياأكل ج�شده"، م�شريًا اإىل اأن "ن�شبة جناح 

العملية قلت بعد مرور �شنوات دون عالج".



ال�سليمانية / املدى

تتوا�س���ل يف حمافظة ال�س���ليمانية 
باإقليم كرد�س���تان، ال���دورة الدولّية 

حلكام كرة ال�ساالت وال�ساطئّية.
وقال ح�س���نني عبد االإله، امل�س���وؤول 
عن حكام ال�ساالت وال�ساطئّية "اإن 
الدورة الدولّي���ة تعد االأوىل حلكام 
ال�ساالت وال�س���اطئية يف حمافظة 
ال�س���ليمانية مب�س���اركة 40 حكم���ًا، 
وباإ�س���راف املُحا�س���ر الدويل �سدر 

الدين مو�سوي من اإيران".
حتكي���م  دورة  "تختت���م  واأ�س���اف 
االإثن���ني  غ���دًا  الدولي���ة  ال�س���االت 
الثام���ن ع�س���ر م���ن مت���وز اجلاري، 
ح���ّكام  دورة  بعده���ا  وتنطل���ق 
ال�ساطئية وت�ستم���ر من 19 ولغاية 

22 ال�سهر ذاته". 
وبنّي "اإن الدورة على م�ستوى عاٍل 
ج���دًا وه���ي االأوىل م���ن نوعه���ا يف 
العراق من���ذ دخول لعب���ة ال�ساالت 
للبل���د عام 1999 حل���د االآن ونتقّدم 

بال�سكر الحتاد كرة القدم الهتمامه 
الكبري بحكام ال�ساالت وال�ساطئية 
تطوي���ر  يف  الدائم���ة  وم�ساعيه���م 

اللعبة بكامل مفا�سلها".
الع���راق  �س���االت  "تع���د  واأو�س���ح 
بعد التط���ور الكبري عل���ى م�ستوى 
منتخباتن���ا من بني الدول املتطّورة 

يف القارة االآ�سيوية، وبات حّكامنا 
مطالبني مبواكب���ة التعديالت التي 
طراأت على قانون اللعبة وموا�سلة 
التطّور، وبالت���ايل فالدورة فر�سة 
جّيدة حلّكامنا لال�ستفادة من خربة 
املحا�س���ر ال���دويل االإي���راين �سدر 
الدي���ن مو�س���وي الذي يع���د واحدًا 

من اأهم الكفاءات التحكيمّية.
 40 زجَّ  "االحت���اد  اأن  اإىل  واأ�س���ار 
حكم���ًا م���ا بني حك���م نخب���ة وحكام 
دولي���ني، وكذل���ك ح���ّكام متقاعدين 
ُم�سرف���ني  ليكون���وا  الإعداده���م 
ومقّيمني للحكام يف الفرتة املقبلة. 
:اإن  حديث���ه  االإل���ه  عب���د  واختت���م 
ال�سليماني���ة  يف  الفرع���ي  االحت���اد 
اأب���دى تعاونًا كب���ريًا يف توفري كل 
امل�ستلزم���ات ال�سروري���ة م���ن اأجل 

جناح الدورة. 
ي�س���ار اإىل اأن افتتاح ال���دورة �سهد 
ح�سور ع�سو احتاد الكرة امل�سرف 
عل���ى جلن���ة احل���كام رحي���م لفت���ة، 
وع�س���و احت���اد الك���رة كوفن���د عبد 
اخلالق وممث���ل رئي�س اجلمهورية 
وع�س���و  �سوي���كاين  كورد�ست���ان 
املكت���ب التنفي���ذي للجن���ة االأوملبية 
االحت���اد  ورئي����س  روؤوف  ه���ردة 
كاروان  ال�سليماني���ة  يف  الفرع���ي 
حمه اأمني ورئي�س االحتاد الفرعي 

يف اأربيل بي�ستون اأكرم.

بغداد / كرمي قحطان

لن���ادي  االإداري���ة  الهيئ���ة  و�سع���ت 
احل�س���د ال�سعب���ي الريا�س���ي ثقتها 
جم���ّددًا بامل���الك التدريب���ي لفري���ق 
النادي بكرة اليد، املكّون من املدّرب 
خال���د عدنان وم�ساعده نعمان منذر 
وم���درب حرا����س املرم���ى م�سطفى 
يا�س���ني لقي���ادة الفري���ق يف مو�س���م 

اللعبة اجلديد 2023-2022.
وق���ال خالد عدن���ان ل� "امل���دى" :اإن 
الريا�س���ي  احل�س���د  ن���ادي  فري���ق 
�سيك���ون ممّي���زًا يف ه���ذا املو�س���م، 
مثلم���ا قّدم م�ست���وى جّيدًا، وح�سل 
عل���ى الرتتي���ب الثال���ث يف الدوري 
وكان  املا�س���ي2022-2021، 
مبثاب���ة ملح البطولة فع���اًل بالعبيه 
ال�سب���اب، واأك���د ح�س���وره الالف���ت 
اللعب���ة  م�س���وؤويل  ثن���اء  و�س���ط 
وخا�سة اللجن���ة الفنية يف االحتاد 
اأن  "اأطم���ح  واأ�س���اف  املرك���زي. 
تك���ون املناف�سة يف ال���دوري املُقبل 
اأك���ر ق���ّوة، واأن تظهر في���ه طاقات 
�سبابي���ة ودم���اء جدي���دة ميك���ن اأن 
ت�ستفي���د منهم منتخباتن���ا الوطنية 
يف املناف�س���ات العربي���ة واالإقليمية 
والقاري���ة، فاملواه���ب الت���ي ت�سّمها 
�سف���وف الفري���ق جديرة ب���اأن تنال 
االهتمام وال�سقل والدعم �سواء من 
اإدارة الن���ادي اأم م�سريف املنتخبات 

ومدربيها".

جتربة غنّية بالدرو�س
واأو�سح خالد "لوال مواكبة رئي�س 
احل�س���د  لن���ادي  االإداري���ة  الهيئ���ة 
واأع�س���اء  كبي���ان  خال���د  ال�سعب���ي 
جمل����س االإدارة للفريق ملا متّكن من 
النج���اح يف جترب���ة فني���ة واإدارية 
فر�س���ة  وه���ذه  بالدرو����س،  غنّي���ة 
لتق���دمي ال�سك���ر له���م عل���ى جتدي���د 
ثقته���م بامل���الك التدريب���ي والدع���م 
الالحمدود املُقّدم لالعبني واملدّربني 
حي���ث مت توف���ري كاف���ة م�ستلزم���ات 

الظه���ور بال�س���ورة اجلّي���دة الت���ي 
اأغبط���ت املتابعني، وهي من عوامل 
اال�ستقرار الفن���ي ملن ين�سد التطّور 

وحتقيق االإجناز".

العبو احل�سد ال�سعبي
وبخ�سو����س الالعبني اجُل���دد ذكر 
امل���دّرب "اإن اأّح���د ع�س���ر العب���ًا ُه���م 
ممّي���زون م���ن وجه���ة نظرن���ا، ومت 
اختياره���م والتعاق���د معه���م اإميانًا 
مّنا بقدراتهم على ترجمة تعليماتنا 
داخ���ل املب���اراة اإىل اأ�سل���وب لع���ب 
ُمن�سبط ومت���وازن وفّع���ال، ف�ساًل 
عن الالعب���ني املتواجدين حاليًا مع 
املنتخب الوطن���ي الذين يوا�سلون 
التمثيل امل�س���ّرف للبلد واحتاد كرة 

اليد ونادي احل�سد ال�سعبي".

وك�س���ف اأن "َمْن وقع عليه االختيار 
ال�سعب���ي  احل�س���د  ن���ادي  لتمثي���ل 
ُه���م كرار اأ�سع���د وح�س���ني ال�سيني 
حلرا�س���ه املرم���ى والالعب���ني عل���ي 
ج���ودي و�سج���اد حم���ودي ورام���ي 
عل���ي واالأم���ري عل���ي وق�س���ي جبار 
ومرت�س���ى ح�سني وم�سطفى بكري 
و�سجاد طالب واأحم���د خالد عدنان 
ومرت�س���ى عزيز وعلي كبيان العب 
نادي اخلليج الب�س���ري اإ�سافة اىل 

املحرتف التون�سي."

م�ساركة قيد الدرا�سة
ولف���ت اإىل اأن���ه "�ستت���ّم اال�ستعان���ة 
بالعب���ني اأجان���ب يف ح���ال موافقة 
يف  امل�سارك���ة  عل���ى  الن���ادي  اإدارة 
بطولة االأندية العربية التي �ستقام 

يف تون����س للفرتة من 25 اآب اإىل 4 
اأيلول املقبلني، بوجود اأندية ممّثلة 
لتون�س وم�سر واجلزائر واملغرب، 
اإ�ساف���ة اىل اأب���رز اأندي���ة اخللي���ج، 
حالي���ًا  تدر����س  االإدارة  اأن  حي���ث 
مو�سوع امل�ساركة من عدمها ح�سب 
واالإمكان���ات  الراهن���ة  الظ���روف 
بط���ل  اأن  علم���ًا  املتوف���رة،  املادي���ة 
العرب �سيكون موؤّهاًل للم�ساركة يف 
موندي���ال االأندي���ة )�سوب���ر جلوب( 

لن�سختي 2022 و2023".

عودة الكرخ
وتاب���ع "ناأم���ل موافق���ة اإدارة نادي 
احل�سد ال�سعب���ي الريا�سي برئا�سة 
خال���د كبيان عل���ى امل�ساركة العربية 
الق���وي  املعن���وي  الداف���ع  الإعط���اء 

لفريقنا خالل فرتة االإعداد االأّولية، 
ولتك���ن بطولة تون����س حمّطة مهّمة 
جدًا قبل انطالق مناف�سات الدوري 
املمتاز املو�سم اجلدي���د، والذي من 
املتوق���ع اأن ي�سه���د مناف�س���ة مث���رية 
من الف���رق امل�ساركة وخا�سة ناديي 
ال�سرط���ة واجلي����س ي�س���اف اليهما 
فريق الكرخ ال���ذي عاد اإىل ال�ساحة 
بع���د غيابه مو�سم���ني، ومن املرّجح 
اأن  باعتب���ار  مهم���ًا  دورًا  يلع���ب  اأن 
الك���رخ مدر�سة يف ك���رة اليد، برغم 
الفائت���ة  ال�سن���ني  ط���وال  انقطاع���ه 
لظروف مادي���ة قاهرة، لكننا نتوّقع 
باأن���ه �سي�س���رتك بفري���ق ال ُي�ستهان 
ب���ه، ويف كل االح���وال وبعي���دًا عن 
ال���والءات الناديوي���ة وطم���وح كل 
مدرب الف���وز باللقب، فاإن امل�ستوى 

اجلّي���د لل���دوري ينعك����س اإيجابي���ًا 
على م�ست���وى املنتخب���ات الوطنية 
وال�سب���اب  واالأوملب���ي  ل���الأول 

والنا�سئني."

ال�سيا�سة الفنية  
وخت���م خالد عدنان حديث���ه "ن�سعر 
بالفخر للقفزة الكبرية التي حّققتها 
بطول���ة  يف  العراقي���ة  الي���د  ك���رة 
اأغل���ب  اأداء  تط���ّور  اآ�سي���ا، وكذل���ك 
العبي املنتخ���ب ومعه���م املتمّيزين 
م���ن االأندي���ة يف ال���دوري املمت���از، 
بف�س���ل قّوة املناف�س���ة املحّلية حيث 
اإر�س���اء  عل���ى  اللعب���ة  احت���اد  داأب 
اأف���كار جدي���دة ت�سته���دف االرتق���اء 
بالالعب���ني ال�سغ���ار كونه���م كن���وز 
رعايته���م  ومواكب���ة  املنتخب���ات، 
�ستزي���د  املتنّوع���ة  البط���والت  يف 
م���ن خربته���م تدريجي���ًا  للوق���وف 
ال�سيا�س���ة  وه���ذه  للكب���ار،  بنّدي���ة 
الفنية حتت���اج اىل ال�سرب ونوعية 
���ة م���ن املدرب���ني، ودعم مايل،  خا�سّ
وتقييم �سهري اأثناء املو�سم لتمييز 
واكت�ساف املوهوبني بوقت مبّكر".

 متابعة / اإياد ال�ساحلي

مل يتعّر����س اأي من االأندية الريا�سية الرائدة يف 
العراق اإىل اإهم���ال املوؤ�ّس�سة الر�سمية الريا�سية 
ممثل���ة ب���وزارة ال�سباب والريا�س���ة، مثلما عانى 
نادي احللة الريا�سي املوؤ�ّس�س عام 1964 والذي 
ُيعد مفخ���رة من مفاخ���ر االإرادة العراقية يف قهر 
���ات التف���ّوق، هاِزمًا  ال�سعوب���ات واإعت���الء من�سّ
ع�س���رات االأندية الغنية باملوارد املالية واملن�ساآت 
احلديث���ة وم�ستلزمات التدري���ب املتطّورة. نادي 
احلل���ة الريا�س���ي كان ومل يزل من اأه���م �سرايني 
الريا�س���ة العراقي���ة ع���رب �س���ّخ مواه���ب �سليمة 
ُعم���رًا وُق���درة و�سناع���ة ملعج���زات التناف����س يف 
قاعات كرة ال�سل���ة وم�سامري األعاب القوى، وفقًا 
لالألق���اب املُتحّققة على �سعيد املُتقّدمني وال�سباب 

والنا�سئني.
يف ك���رة ال�سل���ة اأحرز ن���ادي احللة لق���ب الدوري 
املمت���از ثالث م���ّرات، ون���ال بطولة الكاأ����س اأربع 
م���ّرات، وعل���ى م�ست���وى ال�سباب ال�سل���وي تزّعم 
بطول���ة االأندي���ة اإحدى ع�سرة م���ّرة، بينما خطف 
لقب بطول���ة االأندية للنا�سئني ت�س���ع مّرات. ويف 
ريا�سة األع���اب الق���وى، ُملِهَمة فر�س���ان الت�سابق 
َعْدوًا ورميًا وقف���زًا يف حرب الثواين، ُيعد نادي 

احلل���ة الريا�سي بطاًل لفئ���ة النا�سئني �ستة ع�سر 
مّرة على التوايل، ونال لقب بطولة ال�سباب ع�سر 
ة العبو نادي احللة �سمن  مّرات. الالفت اأن ح�سّ
منتخب ال�سب���اب الألعاب القوى ال���ذي �سارك يف 
بطول���ة غرب اآ�سيا ببريوت مطلع متوز اجلاري، 
كان���ت اأربع ميدالي���ات من جمموع���ة خم�س. من 

ينّظر اىل واقع نادي احللة الريا�سي كمقرٍّ بائ�س 
وموارد مالية �سئيل���ة ال يتوّقع منه امل�ساركة يف 
اأية بطولة، بل يكاد يجزم اأن هذا النادي ال ميتلك 
اأي فري���ق ميّثله، وه���و موؤ�ّسر خط���ري ينبغي اأن 
تتوقف عنده وزارة ال�سب���اب والريا�سة لدرا�سة 
واقع���ه وم���ن مياثل���ه يف احل�س���اد املُمّي���ز لبيان 

كيفي���ة متّك���ن اإدارته م���ن حتقيق التف���ّوق و�سط 
الَعَدْم؟!

وزي���ر الريا�سة عدن���ان درجال، الذي ق���ّدم نف�سه 
 2018 ع���ام  ُمنق���ذ  كاإداري  الريا�س���ي  للو�س���ط 
بع���د رحلة طويلة يف مالعب ك���رة القدم واإبتعاد 
ق�س���ري عن حمي���ط العمل الداخلي، ج���اء ب�سعار 
"القاعدة الريا�سية اأ�سا�س جناحي" لكّنه لالأ�سف 
مل يلتف���ت اىل قاع���دة النج���اح يف ن���ادي احلل���ة 
الريا�س���ي، رمّبا لعدم وج���ود ممّثل له يف الهيئة 
العامة الحتاد كرة القدم ي�ستفيد من �سوته مثلما 
ُيجاهر خ�سومه بذلك بني احلني واالآخر، اإال اأننا 
ال ن�ساي���ر تل���ك االأ�سوات، ون�س���ع حقيقة النادي 
اأمام عناية درجال واأي وزير يخِلفه يف احلكومة 
املُرتقب���ة لُيقّدم له املنحة الكافية اخلا�سة بتميّزه 
يف ك���رة ال�سل���ة واألع���اب الق���وى وُينه���ي حجب 
املنحة امل�ستمر منذ عام 2014! اجلدير بالذكر اأن 
نادي احلل���ة الريا�سي يعتا�س على مورد امل�سبح 
املوؤّج���ر له م���ن قب���ل اللجن���ة االأوملبي���ة الوطنية 
والذي يغّطي بع�س نفقاته، ح�سبما اأّكد م�سوؤول 
يف اإدارت���ه اأم����س ال�سب���ت، مل���دة خم�س���ة اأ�سه���ر، 
ني�سان واأيار وحزيران ومتوز واآب كّل عام، من 
دون اأن تتوف���ر له منحة �سنوية كافيه تعينه على 

رعاية املواهب باإطمئنان تام!
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بالمرصاد

مدّرب ليد نادي الح�سد ال�سعبي مو�سمًا ثانيًا 

خالد عدنان : مواهب الدوري كنوز املنتخبات .. وبطولة تون�س 
لة للمونديال     موؤهِّ

اأب����ط����ال ال���ح���ّل���ة اأم������ام ع��ن��اي��ة درج����ال

 �سامر اليا�س �سعيد
محطة للتأمل

مّثل���ْت عطل���ة عيد االأ�سح���ى املب���ارك بالن�سبة يل �سخ�سي���ًا فر�سة 
للرك���ون اىل �سدى �سفحات الكتب ال�سيم���ا مع اجنازي يف عطلة 
عي���د الع���ام املا�س���ي ملخطوط���ة تعّلق���ت باإب���راز تاري���خ ال�سحافة 
الريا�سي���ة يف مدينة املو�سل على اأم���ل اإيجاد داعم يتكّلف بتحّمل 
نفقات طبع���ه من اأجل اأن يجد الكتاب املذكور النور واتاحته تاليًا 

بني اأيدي القراء.
وكذلك، كانت فر�سة عطلة العيد، ُمنا�سبة مل�ساحبة الناقد والكاتب 
الريا�س���ي امل�سري املعروف طارق اجلوين���ي عرب كتابه املو�سوم 
)ليفرب���ول املدين���ة والفري���ق( وال�س���ادر ع���ن دار  العرب���ي للن�سر 
ب�287 �سفحة من القطع ال�سغري يف اأيار عام 2021، وللم�سادفة 
فق���د عر جنلي )اليا����س( ذو الع�سرة اأعوام وال���ذي ميتلك هواية 
تتّب���ع اأخبار االأندي���ة وا�سماء العبيه���ا على ن�سخ���ة الكتاب حينما 
كّن���ا نتجّول يف اإحدى مكتب���ات مدينة املو�س���ل، فعر�س علّي تلك 
الن�سخ���ة الأقتنيها يف احل���ال واأعود اىل �سفحاته���ا واأنهيها خالل 

الفر�سة املتاحة.
�سراح���ة، اإن مكتبتن���ا الريا�سي���ة ب�سكل عام تفتق���ر اىل مثل هكذا 
موؤّلفات ت�سع���ى للتعريف بالقاعدة العري�س���ة الأنديتنا وم�ساحات 
بروزه���ا اجلماهريي واالأكتفاء م���ن الُنخب االإعالمي���ة الريا�سية 
باأ�س���داء ال�سخ�سي���ات الريا�سي���ة اأو التعري���ف ب�س���كل ُمت�س���ر 
وحم���دود بتل���ك االأندية ال�سيم���ا مع االإ�س���ارة اىل ك���ّم االلتبا�سات 
الت���ي جنمت يف معرفة اأعداد االألقاب التي حظي بها بطل م�سابقة 
ال���دوري العراق���ي يف املو�سم احل���ايل فريق ن���ادي ال�سرطة نظرًا 
الفتق���ار و�سطنا الريا�سي لالأر�سفة والتوثي���ق املطلوب املوؤيَّد من 

ة مثل احتاد اللعبة.  املوؤ�ّس�سات املخت�سّ
اإن احلقائ���ق املُعلن���ة ال تبخ����س جه���ود الكثري من جن���وم اإعالمنا 
الريا�س���ي مّمن عملوا واأبرزوا الكثري م���ن املعلومات التي تتعّلق 
بالتواريخ واملحّطات التي مّرت بها اأنديتنا الريا�سية ال�سيما تلك 
الت���ي حتمل �سف���ة اجلماهريية مثل فرق الطلب���ة  والقوة اجلوية 
والزوراء وال�سرطة وغريها من اأندية املحافظات مّمن توارت يف 
غ�س���ون �سنواتها القليلة املن�سرم���ة يف مكابدات الدعم وامل�ساندة 
املطلوب���ة، ال�سيم���ا م���ن قب���ل احلكوم���ات املحلي���ة التي تدي���ر تلك 
املحافظ���ات، فاأهمل���ت ب�سكل وباآخ���ر اجلانب الريا�س���ي واأبرزْت 
اأ�سّعته هذه االأندية التي عانت �سراعات مريرة من خالل املناف�سة 
م���ع االأندية البغدادي���ة املذك���ورة املُرتكزة على قاع���دة جماهريية 
وا�سع���ة اأو  مب���ا يتعّل���ق ب�سراعه���ا ال�س���ّري والعلني �س���د اأنظمة 
احلكوم���ات التي اأهملت متطّلباتها واأغفل���ت جانبًا مهّمًا بال�سروع 
يف دعمه���ا وفت���ح بّواب���ات متويله���ا املطل���وب للخروج م���ن ُعنق 

اأزماتها!
اأع���ود لكت���اب اجلوين���ي ال�ستعر�س بع����س �سفحات���ه املهّمة التي 
تعّلقت باإ�ساءة مدينة ليفربول تلك املدينة االإنكليزية التي  اأعادت 
الأذه���اين حوا�س���ر مدينت���ي املو�سل من خ���الل الُظلم ال���ذي وقع 
عليهم���ا م���ن جانب احلكوم���ات املتعاقب���ة دون حتقي���ق االن�ساف 
والعدال���ة، فاأ�سه���م اجلوين���ي باإب���راز �سفح���ات كتاب���ه وبق�س�ٍس 
�سحفي���ة حُمزن���ة يف ت�سلي���ط ال�سوء حول املاآ�س���ي التي نالت من 
الفري���ق واالتهام���ات الت���ي حظ���ي بها م�سّجع���و ذلك الن���ادي مّمن 
رفع���وا �سع���ار )اأبدًا ل���ن ت�سري وح���دك( وكان���ت اجلماعية وروح 
الفريق الواحد من اأهم موؤ�ّسرات ق�س�س النجاح التي حتّققت له .

اإن �سجون الفريق الت���ي �سهدها �سواء يف ملعب هي�سل البلجيكي  
التي جرت على هام�س نهائي دوري اأوروبا �سد فريق يوفنتو�س 
يف 29 اأيار عام 1985، وما تعّر�س له الفريق  من اإبعاد واتهامات 
���ة مب�سّجعيه، اإ�سافة لالتهامات الت���ي تعّلقت مبا ح�سل بعد  خا�سّ
تل���ك احلادث���ة بنحو اأربع���ة اأع���وام وبالتحديد يف مب���اراة ما قبل 
نهائ���ي كاأ�س االحتاد االإنكليزي والذي جم���ع فريق نادي ليفربول 
مبناف�س���ه فري���ق نوتينغهام فور�س���ت يف ملعب  �سيفلي���د، وعديد 
ال�سحاي���ا الذي���ن �سقط���وا يف ذل���ك امللع���ب ب�سب���ب التداف���ع حيث 
ا�ستعر����س موؤلف الكتاب تل���ك املاآ�ساة باأ�سل���وب �سحفي اأبرز من 
ة اأّح���د امل�سّجعني مّمن ا�ستهواهم ح�س���ور املباراة تلك  خالل���ه ق�سّ
والهواج�س التي ح�سلت له  وم�ساعر ذوي ال�سحايا والتحقيقات 
التي تعّلقت مبعرفة امل�سوؤولية الكاملة وراء تلك احلادثة االأليمة .

ومل يغي���ب ع���ن اأف���ق الكاتب ك���ّم االجن���ازات التي حّققه���ا الفريق 
وجنوم���ه مّمن تعاقب���وا على متثيل���ه واإبراز خلفّياته���م الكروية، 
حيث توّق���ف مطّواًل عند النجم امل�سري حمم���د �سالح ُم�ستعِر�سًا 

حمّطاته الكروية قبل االنتقال لتمثيل فريق نادي ليفربول.

ُفقر املكتبة الريا�ضية

اأعود لكتاب الجويني ال�ستعر�س 
بع�س �سفحاته المهّمة التي تعّلقت 

باإ�ساءة مدينة ليفربول تلك المدينة 
االإنكليزية التي  اأعادت الأذهاني 

حوا�سر مدينتي المو�سل من خالل 
الُظلم الذي وقع عليهما من جانب 
الحكومات المتعاقبة دون تحقيق 

االن�ساف والعدالة

متابعة / املدى
يتوا�سل احلديث عن م�ستقبل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، 
جن���م مان�س�س���رت يونايتد االإنكلي���زي، الذي اأعلن قب���ل اأ�سابيع 
قليل���ة عن رغبت���ه يف الرحي���ل عن الفري���ق. ويبح���ث رونالدو 
حالي���ًا عن ن���اٍد ي�س���ارك يف دوري اأبطال اأوروب���ا، بينما رف�س 
كل من باري�س �سان جريم���ان الفرن�سي، وت�سيل�سي االإنكليزي 
�س���ّم الالعب. واأك���د ح�سن �سالح حامديت����س، املدير الريا�سي 
لبايرن ميونخ االأمل���اين، اأن رونالدو لي�س �سمن ُخطط الفريق 

يف املو�سم املقبل.
وق���ال ح�س���ن �سال���ح: "رونالدو الع���ب كب���ري ويتمّت���ع بعقلّية 
ممّي���زة، كما اأنه ميتلك ق���درات فنّية رائعة، ولك���ن انتقاله لي�س 
حمّل نقا�س حاليًا". وكانت تقارير �سحفية، اأكدت اأن الربتغايل 
كري�ستيان���و رونالدو تلق���ى عر�سًا خياليًا من ن���اٍد �سعودي، مل 
تذك���ر ا�سمه، ب�300 مليون ي���ورو يف 3 �سنوات، ت�سمل الراتب 
ال�سن���وي اإىل جان���ب مكاف���اأة التوقي���ع عل���ى العق���د املُمت���د اإىل 
�سي���ف 2025. ويف �ساأن النادي ذاته، يوا�سل البايرن مت�ّسكه 
باالحتفاظ بنجمه البولندي روبرت ليفاندوف�سكي الذي يرغب 
ن���ادي بر�سلون���ة االإ�سباين التوقي���ع معه �سمن خط���ط النادي 
الإع���ادة فريق ك���رة القدم اإىل واجهة البط���والت واالألقاب خالل 
املو�س���م اجلديد، 2022-2023. وقط���ع الالعب وعدًا بالرحيل 
ع���ن �سفوف فريق���ه، بعد اإهم���ال االإدارة له يف االأ�سه���ر القليلة 
املا�سي���ة، وحماولتهم للتوقيع مع الرنويج���ي اإيرلينج هاالند. 
وجنح النادي الكتالوين، ح�سب �سحيفة "�سبورت" االإ�سبانية  
���ل اإىل اتفاق مع اإدارة بايرن ميونخ من خالل تقدمي  يف التو�سّ
عر����س ر�سم���ي مّتت املوافق���ة عليه. وح�س���ب �سحيفة "موندو 
ديبورتيف���و" االإ�سباني���ة، حت���ّدث ليفاندوف�سك���ي، م���ع امل���درب 
االأمل���اين يولي���ان ناجلي�سم���ان، املدير الفن���ي للفري���ق، واأقتنع 
االأخ���ري برغب���ة البولن���دي يف الرحي���ل، ووعده بالتح���ّدث مع 

االإدارة �سريعًا لت�سريع العملية. 
وانتق���د االإع���الم االإ�سب���اين ت�سّرف���ات خ���وان البورت���ا رئي�س 
بر�سلونة، الذي اأنفق الكث���ري من االأموال خالل الفرتة املا�سية 
يف ظّل م���رور النادي باأزم���ات مالية طاحن���ة. و�ستكلف �سفقة 
البولن���دي، قراب���ة ال� 170 ملي���ون يورو، خ���الل 4 �سنوات من 

الرواتب اإ�سافة اإىل قيمة االنتقال.

البافاري ال يفّكر برونالدو ويتم�ّضك بليفاندوف�ضكي

توا�ضل دورة ُحّكام كرة ال�ضاالت وال�ضاطئية

 متابعة / املدى

حق���ق ال�سباح الدويل لقمان ن���ادر ب�سطاملي، اإجنازًا جدي���دًا لل�سباحة العراقية يف 
بطول���ة العامل للعبة يف املي���اه املفتوحة. وذكر احتاد ال�سباح���ة والريا�سات املائية 
يف بي���ان تلقته )امل���دى( "اأن ب�سطاملي دخ���ل املناف�سة القارية امل�سرتك���ة االآ�سيوية 
واالأوروبي���ة مب�سافة �سبع���ة كيلومرتات يف م�سيق البو�سف���ور، ومب�ساركة 1000 
�سب���اح م���ن كل دول الع���امل". واأو�سح "اأن ب�سطامل���ي اجتاز املرحل���ة النهائية بكل 
�سهول���ة، واأ�سب���ح يف املراكز املتقّدم���ة، ما يوؤكد تف���ّوق اأبطال ال�سباح���ة العراقية، 
و�سعيه���م اىل رف���ع ا�س���م بلدهم عالي���ًا يف حمفل دويل مه���ّم كالذي �سهدت���ه البطولة 
امل�سرتك���ة". من جان���ب اآخر، يوا�س���ل منتخبن���ا بال�سباحة مع�سك���ره التدريبي يف 
مدين���ة اأنق���رة الرتكية، حت�س���ريًا لبطولة الع���رب اخلام�سة التي �ستق���ام يف مدينة 
وهران اجلزائرية للفرتة من 20 اإىل 24 �سهر متوز اجلاري. وا�ستقبل نائب رئي�س 
احتاد ال�سباحة واالألعاب املائية ها�سم اخلزرجي، نائب القن�سل العراقي يف اأنقرة 
جا�س���م العطار، يف مقّر اإقام���ة املنتخب الوطني.  وق���ّدم اخلزرجي �سكره وتقديره 
للقن�سلّي���ة العراقي���ة يف اأنقرة لل���دور املُثمر يف ت�سهيل العقبات اأم���ام وفد املنتخب 
الوطن���ي. وق���ّدم العط���ار �سك���ره وتقديره عل���ى حف���اوة اال�ستقبال م���ن جانب وفد 
املنتخ���ب الوطني، واأبدى ت�سجيعه لل�سباحني لتحقي���ق اأف�سل النتائج يف البطولة 
العربية، واعدًا بتقدمي جميع الت�سهيالت الالزمة للمنتخب الجناح املع�سكر وتقدمي 
م�ستوي���ات طّيبة يف اال�ستحقاق املُقبل. هذا وي�ستعد املركز املائي للمركب االأوملبي 
)ميل���ود ه���ديف( مبدينة وه���ران اجلزائرية ال�ستقب���ال مناف�سات البطول���ة العربية 
اخلام�س���ة لل�سباح���ة ي���وم االأربعاء املقبل. وتاأتي ه���ذه امل�سابقة بعد اأي���ام قليلة من 

انتهاء فّعاليات دورة ال�سباحة لالألعاب املتو�سطية التي جنحت تنظيمّيًا وفنّيًا.

ال�ضّباح ب�ضطاملي يقهر البو�ضفور.. 
والوطني ي�ضتعدُّ لوهران

خالد عدنان
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 �سمير عطا اهلل 

يزور باي���دن اإ�شرائي���ل وال�شفة الغربية 
واململك���ة العربية ال�شعودي���ة يف الفرتة 
م���ن 13 اإىل 16 يولي���و / مت���وز كج���زء 
الأو�ش���ط  ال�ش���رق  يف  جول���ة  اأول  م���ن 
خ���ال رئا�ش���ته. وقب���ل زيارت���ه تفاخ���ر 
باأن���ه �ش���يكون اأول زعي���م اأمريكي يطري 
مبا�ش���رة م���ن اإ�ش���رائيل اإىل مدين���ة جدة 
جمل����س  �ش���يجتمع  حي���ث  ال�ش���عودية، 
التعاون اخلليجي. للتذكري، كان �ش���لفه، 
دونالد ترامب، فخوًرا بكونه اأول رئي�س 
العربي���ة  اململك���ة  م���ن  ي�ش���افر  اأمريك���ي 

ال�شعودية اإىل اإ�شرائيل.
قبل رحلته التي تعر�ش���ت للنقد ال�ش���ديد 
من العدي���د من املراقبني، كتب جو بايدن 
مق���اًل يف �شحيف���ة وا�شنط���ن بو�ش���ت، 
ج���اء في���ه، م���ن ب���ني اأم���ور اأخ���رى، اأن 
ال�شلط���ات ال�شعودي���ة تعمل م���ع الإدارة 
الأمريكي���ة عل���ى زي���ادة اإم���دادات النفط 
اإىل ال�ش���وق العاملي���ة وخف����س اأ�شعاره. 
م�شيفا: “وظيفت���ي كرئي�س هي احلفاظ 
عل���ى بلدن���ا قوًي���ا واآمًن���ا. نح���ن بحاجة 
ملواجهة الع���دوان الرو�ش���ي، واأن نكون 
يف اأف�ش���ل و�ش���ع لك�ش���ب التناف����س م���ع 
ال�ش���ني، والعمل من اأج���ل ا�شتقرار اأكرب 
يف منطق���ة مهم���ة م���ن الع���امل”. داعي���ا، 
الولي���ات  اأ�شدق���اء  الوق���ت،  نف����س  يف 
املتح���دة يف املنطق���ة اإىل تعزيز وتطوير 
“�شراكة ا�شرتاتيجية تقوم على امل�شالح 
وامل�شوؤولي���ات امل�شرتكة مع احلفاظ على 

اللتزام بالقيم الأمريكية الأ�شا�شية«.
ال اأن حتقي���ق ه���ذه الأه���داف، ل يب���دو 
هينا، فع�شي���ة زيارة الرئي����س الأمريكي 
جو بايدن اإىل ال�ش���رق الأو�شط، ل تزال 
ع���ن  عاج���زة  الأمريكي���ة  الدبلوما�شي���ة 
و�ش���ع “خارطة طري���ق” مقبولة من قبل 
وزارة  اأن  رغ���م  املنطق���ة.  يف  �شركائه���ا 
اخلارجي���ة تب���ذل جه���ودًا غ���ري م�شبوقة 
لتنظي���م قمة ثنائية اأو متع���ددة الأطراف 
مب�شارك���ة دول املنطق���ة، ال اأن امل�شكل���ة 
ل تكم���ن يف جم���ع الق���ادة املدعوي���ن يف 
مكان واحد، كما ت�شري ال�شحيفة الرتكية 

ايفرين�شي���ل، ولك���ن يف “و�ش���ع اأجن���دة 
مقبول���ة للجمي���ع، والتفاق عل���ى بع�س 
الق���رارات حت���ى ل تب���دو زي���ارة باي���دن 
فا�شل���ة”. لكن حتى الآن تتطور الأحداث 

وفق �شيناريو �شلبي لوا�شنطن.
يف الع���راق، ف�شل���ت اخلط���ة الأمريكي���ة 
لل�شيط���رة عل���ى الو�ش���ع ال�شيا�ش���ي يف 
الب���اد. وخ���رج زعي���م التي���ار ال�ش���دري 
مقتدى ال�شدر من الربملان بعد اأن ف�شلت 
كل حماولت القوى ال�شيا�شية الفائزة يف 
النتخابات لت�شكيل احلكومة، والو�شع 
يف الب���اد اأ�شب���ح عل���ى كف عف���رت، كما 
يق���ال. ت���رى بلوم���ربج اأن “الأحداث يف 
الع���راق لي�س له���ا اأهمي���ة اإقليمية حملية 
فح�شب”، حي���ث اإن “الولي���ات املتحدة 
تواج���ه خط���ر فق���دان اإمكاني���ة التحك���م 
باإم���دادات النفط العراق���ي”، الأمر الذي 
يف  الأمريكي���ة،  اجله���ود  “�شيقو����س 
الف���رتة الت���ي ت�شبق انتخاب���ات التجديد 
الن�شفي يف اخلريف، من اأجل خف�س اأو 
جتميد اأ�شع���ار النفط اخل���ام حتى نهاية 
العام اجلاري”. اإ�شافة اىل زيادة اأهمية 
دور العراق الإقليم���ي يف املرحلة املقبلة 
خا�شة بع���د تعطل املحادثات يف الدوحة 
بني وا�شنط���ن وطهران ب�ش���اأن الربنامج 

النووي الإيراين.
اإدراكًا منه���ا لهتم���ام الولي���ات املتحدة 
لي����س فقط بنفط العراق ب���ل وبتوجهاته 
ال�شيا�شية، األقت اإيران ثقا كبريا للتاأثري 
يف  ال�شيا�شي���ة  العملي���ة  جم���رى  عل���ى 
الع���راق م���ن اأجل بلورة موق���ف �شيا�شي 
متجان�س مع مواقف اجلارة اإيران. على 
هذه اخللفية، تكت�ش���ب املحادثات املقبلة 
ب���ني بايدن وويل العهد ال�شعودي الأمري 

حممد بن �شلمان اأهمية حا�شمة.
يف ه���ذا ال�شدد، قام الأمريكيون، متهيدا 
ال�شع���ودي.  ملفه���م  بتحدي���ث  للزي���ارة، 
باأنه���م  اإ�ش���ارات  ير�شل���ون  واأ�شبح���وا 
�شلم���ان  �ش���د  التهام���ات  ي�شقط���ون 
جم���ال  ال�شحف���ي  مقت���ل  يف  بالتواط���وؤ 
خا�شقج���ي، ولي����س ه���ذا فقط. ب���ل ويتم 

التعب���ري عن دعم الأمري م���ن قبل الكويت 
والبحرين والإم���ارات العربية املتحدة، 
ملمال���ك  حتالًف���ا  فق���ط  ت�ش���كل  مل  الت���ي 
ب���داأت  ولكنه���ا  اخللي���ج،  “النف���ط” يف 
ا يف اإبراز نفوذها يف العامل العربي  اأي�شً

باأكمله.
وم���ع ذلك، لي�س �شها اأن تنجح الوليات 
املتح���دة يف حتقي���ق انعطاف���ه كبرية يف 
مواقف اململكة العربية ال�شعودية. �شبق 
اأن اأعرب���ت وا�شنط���ن عن دعمه���ا املطلق 
لل�شعودية يف رغبتها يف مواجهة النفوذ 
الإيراين يف املنطقة. لكن الآن ال�شعودية 
الع���راق  تتفاو�ش���ان بو�شاط���ة  واإي���ران 
لتطبيع العاق���ات. يف امل�شتقبل القريب، 
ل يتوق���ع ح�ش���ول ت�شعيد ع���دواين بني 
طهران والريا�س، نظرا حلاجة الطرفني 
ع���دم  ثب���ت  م�شتع�شي���ة،  م�ش���اكل  حل���ل 
القدرة على حلها مب�شاعدة اأطراف دولية 

ت�شتثمر يف اخلافات بينهما.
وجت���در الإ�ش���ارة اىل اأن اململكة العربية 
ت�شتع���د  وحده���ا  لي�ش���ت  ال�شعودي���ة، 
لو�ش���ول جون بايدن اإىل املنطقة. ع�شية 
و�ش���ول حممد ب���ن �شلم���ان اإىل القاهرة، 
عق���د الرئي�س عب���د الفت���اح ال�شي�شي قمة 
منف�شل���ة يف �شرم ال�شيخ مب�شر مع قادة 
الأردن والبحري���ن. ومل يت�شم���ن البيان 
اخلتامي لاجتم���اع اأي تفا�شيل، عدا ما 
اأعلن عن اأن امل�شاركني ناق�شوا املحادثات 

املرتقب���ة يف الريا�س. ومما له دللته يف 
هذا ال�شدد الت�شري���ح الذي ن�شرته البي 
ب���ي �شي عربي عن رئي����س وزراء الأردن 
ب�شر اخل�شاونة والذي جاء فيه “ الأردن 
مل يعامل اإيران اأبدا على اأنها تهديد لأمنه 
القوم���ي”. تبع���ا لذل���ك فالأم���ور ما�شية 

نحو تهدئة اإقليمية.
من املوؤكد اأن دول املنطقة حتتاج اليوم، 
اأكرث من اأي وقت م�شى، اإىل ال�شتقرار 
لإع���ادة توجيه املوارد ملكافحة الت�شحر 
وندرة املياه والدفع بعجلة النتاج. من 
ال�ش���روري �شم���ان النم���و القت�شادي 
من اأجل تخفي���ف التوترات الجتماعية 
الناجمة عن الفقر والبطالة واحلروب. 
ولي�س من �شك يف اأن املواجهة الإقليمية 

مع اإيران ت�شتت املوارد.
يف الوقت نف�ش���ه، تدرك اململكة العربية 
ال�شعودية واإي���ران مًعا انح�شار النفوذ 
الأمريك���ي يف ال�ش���رق الأو�ش���ط. كم���ا 
ل���ن ين�شي���ا متازم���ة ان�شح���اب  انهم���ا 
اأفغان�شت���ان  م���ن  املتح���دة  الولي���ات 
وحتوي���ل اهتمامها الرئي�شي اإىل اآ�شيا، 
ويف مقدمته���ا ال�ش���ني. ونتيج���ة لذلك، 
اأ�شبح���ت  اأخ���رى،  اإ�شاف���ة اىل قرائ���ن 
دول ال�شرق الأو�شط اأقرب اإىل رو�شيا، 
الت���ي تعم���ل عل���ى تنوي���ع �شيا�شتها يف 
املنطق���ة. بالت���ايل، اأ�شبح م���ن ال�شعب 
عل���ى وا�شنطن ب�ش���كل متزايد اأن تطرق 

اأب���واب الدول الغنية بالنفط يف ال�شرق 
تع���د  مل  بعه���ود  لتذكره���ا  الأو�ش���ط، 
الوليات املتحدة نف�شها مهتمة، اأو رمبا 

قادرة، على اللتزام بها.
كم���ا مل يعد م���ن �ش���ك يف اأن كل تاأمات 
الوليات املتحدة ح���ول اإن�شاء “الناتو 
العرب���ي” يف املنطقة لي�شت �شوى ثمار 
لا�شرتاتيجيني  ال�شيا�شي���ة  التخي���ات 
الأمريكي���ني. ل���ذا �شتهت���م الزي���ارة قبل 
كل �ش���يء باحل�ش���ول عل���ى مكا�شب يف 
جم���ال الطاق���ة. عل���ى اأن���ه مهم���ا كان���ت 
اأه���داف وا�شنطن فمن غ���ري املتوقع اأن 
يج���ري التخلي عن قرار جمموعة اأوبك 
+ ب�شاأن النفط، ال���ذي مت اعتماده يف 2 
يونيو مب�شاركة رو�شيا، وكذلك �شراكة 

مو�شكو مع اململكة العربية ال�شعودية.
وهن���ا لبد من التذكري باأن وزير الطاقة 
ال�شع���ودي عب���د العزي���ز ب���ن �شلم���ان، 
الذي زار املنت���دى القت�شادي الرو�شي 
يف �شان���ت بطر�ش���ربغ، كان ق���د و�شف 
العاق���ات الرو�شي���ة ال�شعودي���ة باأنه���ا 
جي���دة “مث���ل الطق����س يف الريا����س”. 
ال�شعودي���ة  ف���ان  املراقب���ني  وبح�ش���ب 
ل تفك���ر يف اأي ان�شح���اب م���ن التف���اق 
م���ع رو�شي���ا واأن التق���ارب م���ع رو�شي���ا 
وال�ش���ني �شيا�شة ا�شرتاتيجي���ة للقيادة 
ال�شعودية �شرعت يف و�شع ا�ش�شها يف 

وقت مبكر من العقد ال�شابق.
واأخ���ريا، �شتوا�ش���ل مو�شك���و التعاون 
داخ���ل اأوب���ك + اإىل ما بعد ع���ام 2022. 
ه���ذا اأول. ثاني���ا. لن يتغري عم���ل اأوبك 
+ حت���ى انتخاب���ات التجدي���د الن�شف���ي 
يف الولي���ات املتح���دة، الت���ي �شتجرى 
يف ت�شري���ن الث���اين )نوفم���رب( املقب���ل. 
اجلميع ينتظ���ر التغيريات، مع احلفاظ 
عل���ى اآف���اق املزي���د م���ن ال�شراك���ة. علما 
باأن الأمريكيني ق���د يحاولون ا�شتخدام 
األقى  اأن  ف�شب���ق  العقابية”،  “اأدواته���م 
باي���دن بالل���وم عل���ى النف���ط الرو�ش���ي 
لرف���ع  “التواط���وؤ”  يف  وال�شع���ودي 

اأ�شعار النفط.

اأح���دى  ت�ش���كل  العراقي���ة  الهوي���ة  ك���ون 
اإىل نف�ش���ك  الذاتي���ة، ونظرت���ك  �ش���ورك 
وجماعت���ك؟، كيف تنظ���ر اإىل ال�شخ�شية 
العراقي���ة؟، ه���ل ت���رى اأن العراق���ي وفق 
�شياقنا ال���دارج )ما ي�شرل���ه جارة- هيج 
حال���ه من نول���د اإىل هذا يوم���ه- العراقي 
م���ا ي�شيطر عل���ى طبع���ه اإل حاك���م قوي( 
مبعن���ى اأن ال�شخ�شي���ة العراقي���ة �شتبقى 
ثابت���ة م���ن دون اأن تغري م���ن خ�شائ�شها 
النف�شي���ة والجتماعية ومزاجه���ا العام، 
اأم���ا اأنك ت���رى اأن ه���ذه ال�شخ�شية ميكن 
اأن تتط���ور وتغري من �شياقها الجتماعي 
حت�ش���ن  اأن  وت�شتطي���ع  وال�شيا�ش���ي، 
م���ن �شورته���ا ال�شلبي���ة ح���ول ذاته���ا يف 
امل�شتقبل؟. ه���ذه الأ�شئلة تتعلق باأفكارنا 
ح���ول طبيعتنا النف�شي���ة، وهي معتقدات 
ل تظه���ر ل���دى ع���دد قلي���ل م���ن الأف���راد، 
واإمن���ا تعد معتقدات م�شرتك���ة لدى اأبناء 
اجلماع���ة، وت�ش���كل الطاب���ع الثق���ايف يف 
�شخ�شيتهم، وت�شيغ منظومتهم املعرفية 
)اأفكاره���م ومعتقداته���م واأوهامهم( التي 
�شيقوم���ون يف �شوئها التنب���وؤ بو�شعهم 
الق���ادم، وكيف �شيت�شرفون عند مواجهة 
الأزمات؟ وم���دى تاأثري ذلك على �شحتهم 
النف�شي���ة، وتقييم اأنف�شه���م اأمام الهويات 

اجلمعية الأخرى )العربية والغربية(.
النظرية ال�شمنية

بالنظري���ة  املعتق���دات  ه���ذه  اإىل  ي�ش���ار 
ال�شمني���ة يف ال�شخ�شي���ة، وتع���د اأحدى 
النف����س  عل���م  الأ�شا�شي���ة يف  النظري���ات 
الجتماع���ي، التي قدمه���ا دويك وزماوؤه 
ع���ام 1986 وتط���ورت تدريجي���ا مبرور 
الوق���ت م���ن اأج���ل اأن تف�ش���ر اأك���رب ع���دد 
م���ن ال�شياق���ات الجتماعي���ة والرتبوي���ة 
وال�شحي���ة. تفرت����س ه���ذه النظري���ة اأن 
النا����س مثل العلم���اء يط���ورون نظريات 
خا�ش���ة عن اأنف�شه���م وجماعتهم وعاملهم، 
وي�شرح���وا  يف�ش���روا  اأن  اأج���ل  م���ن 

الظواه���ر يف الع���امل، لذل���ك جن���د اأن اأي 
ف���رد ميتل���ك نظري���ات ومعتق���دات ح���ول 
مث���ل  املختلف���ة،  النف�شي���ة  اخل�شائ����س 
ال�شح���ة.  اأو  ال�شخ�شي���ة  اأو  ال���ذكاء 
النظري���ة  ويعرف)دوي���ك،1999( 
ال�شمني���ة باأنه���ا معتقدات الأف���راد حول 
طبيع���ة و�شم���ات النا����س، وخ�شائ�شه���م 
الب�شري���ة التي يت�شم���ون بها، مبا يف ذلك 
ذكائه���م ومزاجهم و�شفاته���م ال�شخ�شية 
مثل التفك���ري والعدوان والجناز والقيم 
املعتق���دات  ه���ذه  الأخاقية..وغريه���ا. 
ح���ول  اخلا�ش���ة  الأف���راد  اأف���كار  ت�ش���كل 
اإمكاناتهم وقدرته���م على التغيري والنمو 
وتبن���ي  املع���ريف،  طابعه���م  وتطوي���ر 
فر�شيات حتدد فهمهم للمبادئ الأ�شا�شية 
التي حتكم عامله���م الجتماعي، ونظرتهم 
اجلماع���ات  يف  الأف���راد  خ�شائ����س  اإىل 
الأخ���رى. لذل���ك ي�شوغ الأف���راد نظريات 
�شمني���ة خا�شة )حول عامله���م ال�شخ�شي 
والجتماع���ي( م���ن اأج���ل الو�ش���ول اإىل 
اإجاب���ات خمتلف���ة عن ع���دة اأ�شئل���ة مثل، 
ال�شخ����س؟«،  »ه���ل ميك���ن تغي���ري من���ط 
تغ���ري  اأن  للمجموع���ات  ميك���ن  »ه���ل 
�شخ�شيتها؟«، »ه���ل ميكن حت�شني اإجناز 
اجلماعة وم�شتواه���ا القت�شادي؟«، »هل 
ميكن تغيري اأوهامه���ا وخرافاتها وتبني 
اأ�شاليب علمية ونقدية يف التفكري؟. وفقا 
لهذه الأ�شئلة يتبنى الأفراد حول طابعهم 
ال�شخ�شي-اجلمعي نظريتني خمتلفتني، 
هم���ا نظري���ة الكي���ان الثاب���ت، والنظرية 
التزايدية، اللتان �شنحاول توظيفهما يف 

تف�شري العقلية العراقية.

نظرية الكيان الثابت
يتبنى الأفراد وفق هذه النظرية معتقدات 
ثابتة ح���ول ال�شخ�شي���ة، اإذ يعتقدون اأن 
خ�شائ�س ال�شخ�شية تبقى ثابتة، واأن ما 
تت�شم به �شخ�شياتهم من قدرات و�شمات 

وخ�شائ�س م�شرتكة غ���ري قابلة للتعديل 
بغ����س النظ���ر ع���ن الظ���روف واخلربات 
والأزم���ات الت���ي تعرت�شه���م، ه���ذا يعني 
اأن الأف���راد وفق هذه النظري���ة يعتقدون 
اأن الطاب���ع الجتماعي الع���ام لل�شخ�شية 
العراقية لها �شمات واإمكانيات ثابتة غري 
قاب���ل للتعديل والتط���ور، واأنها ت�شتعمل 
نف����س الأ�شالي���ب والطرائ���ق وال�شم���ات 
يف تقيي���م الأح���داث مواجه���ة امل�شكات. 
وفق���ا لذل���ك يعتقد الأف���راد اأنه���م يولدون 
ب�شمات م�شتق���رة، ويوؤمن���ون باأنهم غري 
قادري���ن على تعدي���ل طباعه���م ومزاجهم 
واأ�شاليبه���م اليومي���ة وطرائقه���م يف حل 
�شخ�شياته���م  اأن  وي���رون  نزاعاته���م، 
حمددة م�شبقا بفع���ل جيناتهم واأحداثهم 
ال�شابق���ة، وهذا م���ا يجعله���م ما�شويني، 
م���ن  معتقداته���م  ي�شتم���دون  كونه���م 
اأحداثه���م التاريخية املا�شية التي تتحكم 
وجتعله���م  وم�شتقبله���م،  بحا�شره���م 
يت�شرف���ون بطريق���ة اإ�شتاتيكية متكررة. 
ف�ش���ا عن ذلك ت�ش���ري الدرا�شات النف�شية 
اأن ب�شب���ب اعتقاد الأف���راد بثبات �شماتهم 
ال�شخ�شي���ة، جن���د اأن ا�شح���اب نظري���ة 
تغي���ري  يف  بالعج���ز  ي�شع���رون  الكي���ان 
اأنف�شه���م، ويتمركزون على ق�شورهم ول 
يتجاوزون���ه، ومييل���ون اإىل ال�شتجاب���ة 
ب�شكل اأكرث �شلبية يف مواجهة التحديات 
الجتماعي���ة وال�شيا�شية، ويلقون الف�شل 
ب�شرع���ة  وي�شت�شلم���ون  اأنف�شه���م،  عل���ى 
للمحن���ة وال�شدائ���د، وبفع���ل ذل���ك جن���د 
اأن العراقي���ني الذي���ن تغل���ب عليه���م هذه 
النظرة يجدون اأنف�شهم غري قادرين على 
التغيري، وعاجزين عن الختيار، اأو بناء 

جمتمع متطور.

النظرية التزايدية
يعتق���د الأف���راد وف���ق ه���ذه النظري���ة اأن 
الب�شري���ة ميك���ن تغيريه���ا  اخل�شائ����س 

وتطويره���ا، اإذ اأن الإن�ش���ان لي�س رهينة 
جينات���ه واأحداث���ه املا�شي���ة، واإمن���ا لديه 
وحت���دي  نف�ش���ه،  تغي���ري  عل���ى  الق���درة 
العوائ���ق والأزمات الت���ي تواجهه، لذلك 
ف���اأن النا����س قادري���ن عل���ى التحك���م يف 
ال�شم���ات اأو تغيريها عند وج���ود الدافع 
والفر�شة والتعليم. وفقا لهذه املعتقدات 
ي���رى الأف���راد اأن �شخ�شياتهم مرنة )مثل 
الطني(، ميكن ت�شكيلها بوا�شطة اخلربات 
والجتماعي���ة،  الرتبوي���ة  والتج���ارب 
ويوؤمن���ون اأنه���م ق���ادرون عل���ى مواجهة 
وي�شتعمل���ون  الجتماعي���ة،  التحدي���ات 
اأ�شاليب متنوعة يف ح���ل م�شكاتهم، ول 
ي�شت�شلمون ب�شرعة لاأزمات، ويثابرون 
نحو جتاوزه���ا، والتعلم منه���ا، وبهذا ل 
يتمركز ه���وؤلء الأفراد ح���ول ق�شورهم، 
تطوي���ره،  ويحاول���ون  يتحدون���ه،  ب���ل 
وه���ذا م���ا يجعله���م يفك���رون بامل�شتقبل، 
ويخططون له، ويتوجهون نحو حتقيق 
اأهدافهم وم�شاريعهم القادمة؛ اإذن يعتقد 
العراقيون الذي���ن يحملون هذه النظرية 
اأن ال�شخ�شي���ة العراقية ميكن اأن تتطور 
اإذا م���ا تهياأت له���ا الظ���روف الجتماعية 
والقت�شادي���ة وال�شيا�شية املنا�شبة، واأن 
م���ا يح���دث له���ا الآن من نكبات ه���و بفعل 

الف�ش���اد املنت�ش���ر يف موؤ�ش�ش���ات الدولة، 
وا�شتي���اء الأحزاب عل���ى مقدراتها، واأن 
الف���رد العراقي ميكن اأن ينه�س من جديد 
لأن لدي���ه الق���درة عل���ى التعل���م والإنتاج 

والأبداع.

القيادة في النظرية ال�سمنية
تعد معتق���دات النظري���ة ال�شمنية اأحدى 
املتغ���ريات الفاعل���ة يف �شخ�شي���ة القادة 
وامل�شوؤولني يف اإدارة موؤ�ش�شات الدولة، 
اإذ يت�ش���رف القادة ويتخ���ذون القرارات 
امل�شريي���ة ح���ول حي���اة �شعوبه���م وف���ق 
م���ا يوؤمنون ب���ه من اأف���كار ح���ول طبيعة 
اأتباعه���م ومروؤو�شيهم واأبن���اء �شعبهم،، 
ب���ني  كب���ري  ف���رق  هن���اك  اأن  لذل���ك جن���د 
اجلماعات التي يتوىل اإدارتها قائد يوؤمن 
بنظرية الكي���ان مقاي�شة بقائد اأخر يوؤمن 
بالنظري���ة التزايدي���ة. ف���رى اأن القائ���د 
الذي يتبنى فر�شيات نظرية الكيان حول 
خ�شائ�ش���ه وجماعت���ه يك���ون جامدا يف 
قيادته، ول يتعامل معهم مبرونة، ويتبع 
حكما واح���دا )ا�شتبداديا عل���ى الأغلب(، 
اأ�شاليب���ه وخطط���ه، ول  م���ن  ين���وع  ول 
يعم���ل عل���ى تطوير رعيت���ه، لكونه يعتقد 
باحلتمي���ة اجلينية للجماع���ة واأن طبيعة 

جماعت���ه غري قابل���ة للتعدي���ل، وتو�شلت 
الأدبي���ات اأن القادة اأ�شحاب هذه العقلية 
يت�شمون باجلمود وعدم الت�شامح وامليل 
اإىل ال�ش���راع، وتطبيق �شيا�شات �شارمة 
يف الدول���ة اأو املوؤ�ش�ش���ة. يف حني يحمل 
القائ���د الذين يتبن���ى النظري���ة التزايدية 
ذهني���ة خمتلف���ة متام���ا، لكون���ه يوؤمن اأن 
اأتباعه ميكن تغيري خ�شائ�شهم وتطوير 
الزم���ن،  مب���رور  ومهاراته���م  قدراته���م 
لذل���ك يعمل عل���ى اأتباع اأ�شالي���ب خمتلفة 
حتقي���ق  عل���ى  ويحر����س  القي���ادة،  يف 
وبه���ذا  اأه���داف اجلماع���ة وم�شاريعه���ا، 
ال�ش���دد تذكر النتائج اأن الق���ادة اأ�شحاب 
النظري���ة املتزاي���دة ي�شح���ون م���ن اأج���ل 
اأ�شع���اد وترقية جماعته���م، ومييلون اإىل 
الت�شام���ح والتفاو����س والعف���و والرغبة 

يف التطوير.

العراقي بين م�سفوفة الجماعة 
مقابل القيادة

ن�شتنت���ج يف �ش���وء م���ا �شب���ق اأن هذي���ن 
النوع���ني من اجلماع���ات والقي���ادات يف 
النظرية ال�شمني���ة، قد ي�شكان م�شفوفة 
م���ن اأربعة حق���ول حتدد منطق���ة التفاعل 
ب���ني نوع اجلماع���ة والقائد ال���ذي يتوىل 
اإدارته���ا، وبن���اء على ه���ذا التفاعل تظهر 
جمموع���ة م���ن النتائ���ج املح���ددة، احلالة 
والقائ���د  اجلماع���ة  كان���ت  اإذا  الأوىل. 
يتبني���ان نظري���ة الكي���ان، ف���اأن النتائ���ج 
�شتتمث���ل  التفاع���ل  ه���ذا  م���ن  املتحقق���ة 
بالرك���ود، وعدم الر�ش���ا، وظهور �شورة 
�شلبية حول اجلماعة، وال�شعور بالعجز 
يف حتقيق نتائج متقدمة. احلالة الثانية 
عندم���ا متتل���ك اجلماعة نظري���ة متزايدة 
الكي���ان  بنظري���ة  قائده���ا  يوؤم���ن  بينم���ا 
الثاب���ت فاأنه���ا �شتدخ���ل يف حال���ة �شراع 
م���ع القي���ادة، و�شتت�ش���م النتائ���ج بع���دم 
يف  كب���رية  رغب���ة  وظه���ور  ال�شتق���رار، 

التغي���ري، وق���د تع�شي اجلماع���ة قائدها، 
وترف����س المتث���ال لأوام���ره، وتتوج���ه 
نح���و تغيريه. احلال���ة الثالث���ة. اإذا كانت 
اجلماع���ة تتبن���ى نظرية كي���ان ثابتة يف 
ح���ني اأن القي���ادة متتل���ك عقلي���ة متزايدة 
ف���اأن القائ���د �شيواجه �شعوب���ة يف اإدارة 
اجلماع���ة، اإل اأنه من املمك���ن اأن يغري من 
هذه اجلماعة عرب تطبيق برامج تربوية 
واجتماعي���ة متنوع���ة ميك���ن بوا�شطته���ا 
تغي���ري معتق���دات اأبن���اء اجلماع���ة ورفع 
م�شتوى طموحه���م واإجنازهم اجلمعي. 
احلال���ة الرابع���ة. عندما حتم���ل اجلماعة 
وقائده���ا نظري���ة متزاي���دة ف���اأن كاهم���ا 
�شي�شع���ران بالتواف���ق، وتك���ون لديهم���ا 
مكان���ة  ورف���ع  الإجن���از،  عل���ى  الق���درة 
اجلماعة وتطويرها، وحتقيق م�شتويات 
متقدمة من الرفاهية والرقي وال�شتقرار 

الجتماعي وال�شيا�شي.
وف���ق  امل�شفوف���ة،  ه���ذه  يف  نح���ن  اأي���ن 
م���ا ت�ش���ري اإلي���ه الدرا�ش���ات والتقاري���ر، 
ف�ش���ا ع���ن م���ا نخ���ربه ح���ول الواقع من 
احلال���ة  عن���د  مازلن���ا  فاأنن���ا  معطي���ات، 
الأوىل، اإذ ل يوج���د لدى اأبن���اء جماعتنا 
معتق���دات ت�شاعده���م يف اخل���روج ع���ن 
عجزه���م، وتطوير اأنف�شهم، والتخلي عن 
م�شاحله���م الأنانية، وتبني هوية وطنية 
عابرة للع�شرية واملذه���ب والقومية، ول 
تت�شم قيادتنا بالعزم والقدرة على تطوير 
هذه الدولة عرب حماربة الف�شاد وجتاوز 
الرغب���ات  م���ن  والتقلي���ل  ال�شراع���ات، 
الدول���ة  مق���درات  عل���ى  ال�شتحواذي���ة 
وموارده���ا م���ن قب���ل بع����س اجلماع���ات 
املتنفذة، لهذا ال�شبب فاأننا �شنبقى نعاين 
من تدين امل�شتوى املعي�شي والجتماعي 
والتعليمي، وعدم ال�شتقرار الأمني على 
مدى ال�شنوات القادم���ة، مامل يتغري اأحد 
ط���ريف املعادل���ة )اجلماعة - القي���ادة( اأو 

كاهما.

ذهب���ت اإىل بوخار�شت، عا�شم���ة رومانيا، 
م���رة ومل اأحبه���ا، وكتب���ت ع���ن ديكتات���ور 
الباد، نيك���ولي ت�شاو�شي�شكو، قبل وبعد 
�شقوطه، من دون اأي تعاطف. كانت �شمعة 
احلاكم الفظ اأ�شبه ب�شمعة �شتالني. وكانت 
�ش���ورة زوجت���ه اإيلين���ا كاريكاتريي���ة م���ن 
دون اإ�شح���اك، �شورة امراأة منحت نف�شها 
�شه���ادة الدكتوراه يف الكيمي���اء بال�شهولة 
التي تتب�شع بها قبعات الفراء يف باري�س.
قب���ل �شق���وط ت�شاو�شي�شكو بقلي���ل التقيت 
طبي���ب اأ�شن���ان لبناني���ًا تلق���ى درو�ش���ه يف 
روماني���ا، و�شاألته ع���ن انطباعه عن حقيقة 
احلي���اة هن���اك. قال ل وج���ود للحرية، لكن 
الرج���ل كان حمبوب���ًا والباد كان���ت اآمنة، 
والعم���ل موؤم���ن، والبطال���ة ل وج���ود لها، 
واأ�شع���ار  موؤمن���ًا  املج���اين  التعلي���م  وكان 

ال�شلع م�شبوطة... اإلخ.
انهي���ارات  ت�شاو�شي�شك���و يف  �شق���ط،  ث���م 
جدار برل���ني واأقيمت له حماكم���ة �شورية 
حمزن���ة اأع���دم يف نهايته���ا ه���و وزوجته. 

وكتب���ت يف متابعة الأحداث يومها مقالت 
ع���دة، خلت كله���ا من حماولة اإع���ادة النظر 

يف اإرث الديكتاتور.
التقي���ت خ���ال تل���ك الف���رتة �شي���دة اأعمال 
روماني���ة يف حف���ل عرب���ي يف اأح���د فنادق 
لن���دن. و�شاألتها اإن كان���ت الأو�شاع اأف�شل 
مما كانت عليه اأي���ام ت�شاو�شي�شكو. قالت، 
رديء،  القت�ش���اد  الآن.  �شي���ئ  �ش���يء  كل 
والف�ش���اد مزده���ر، والفقر كث���ري، والبطالة 

عديدة، وال�شمانات جميعها �شيئة.
قب���ل اأي���ام تعرف���ت عن���د �شدي���ق يل عل���ى 
طبي���ب روماين �شاب. وقل���ت له، اأعرف اأن 
هذا ال�ش���وؤال يطرحه علي���ك جميع النا�س: 
م���ا ه���و راأي���ك يف مرحل���ة ت�شاو�شي�شك���و؟ 
كان���ت �شرعت���ه احلما�شي���ة يف الإجاب���ة ل 
حتت���اج اإىل املزي���د. ق���ال اإنه الرج���ل الذي 
املوؤ�ش�ش���ات واجلامع���ات و�شب���كات  بن���ى 
الطرق واأ�ش����س روماني���ا احلديثة، واأكرث 
م���ن حاف���ظ عل���ى ال�شتقالي���ة ب���ني زعماء 
اأوروب���ا ال�شرقية، ومن بعده ب���داأ النهيار 

القت�شادي، وانهارت احلياة الجتماعية. 
وبعدما كنا دول���ة متميزة بني بلدان الكتلة 
ال�شيوعي���ة، اأ�شبحنا يف اأ�شف���ل ال�شلم. اأو 

ال�شامل.
م���اذا اأريد اأن اأقول؟ ل �ش���يء. ول حتى اأن 
اأعت���ذر. لكن يف كل ما كتب���ت عن رومانيا، 
اأو م���ن بوخار�شت، مل يكن مو�شوعيًا. ول 
مهني���ًا. لقد ذهبت اإىل روماني���ا واأنا اأحمل 
مع���ي جمموع���ة مواق���ف م�شبق���ة م�شتندة 
اإىل م�ش���ادر غربية غ���ري حمايدة. وب�شبب 
�شغف���ي مب�شاأل���ة احلرية، مل اأح���اول - كما 
تفرت�س املهن���ة - اأن اأفتح اأذين اأو �شدري 
اإىل م���ا يقول���ه املحاي���دون، اأو حمبو رجل 

لعب دورًا تاريخيًا يف حياة باده.
طبعًا مل يكن هن���اك كذب، اأو مغالة يف اأي 
كلمة كتبته���ا، لكنني تغافل���ت عن احلقائق 
الأخ���رى، وتغافلت عما فع���ل الذين جاءوا 
بعده من �شوء. كان قد بنى اأ�ش�س رومانيا، 

لكنهم مل يبنوا �شيئًا يذكر.
عن ال�سرق االو�سط

 ل تقل���ْق، لأن���ك مل تبل���غ وجهت���ك بعد، فم���ا اأنت م���ن اخل�شران ب�شي���ئ، هناك 
الكث���ري مما لو جتاوزته لأكل قلب���ك الندم، ولطالتك �شيح���ات اأّمك، يف اآمادك 
العاليات، واأنت تتحلق من غ�شن لغ�شن يف اأ�شجار متاهاتك. كلُّ كمال مقلٌق، 
وكل و�ش���ول حريٌة، لكْن، كل نق�شان �ش���رور، وكل عوٍز مذلة وتو�شل، اأراأيت 
اأجم���ل م���ن مذلة بني يدي احلبيب؟ وهل ي�ش���ريك عوزاليه؟ ويف كل رهبة من 
لقائ���ه تدف���ق للدم فيك. هْب اأن���ك بلغت اأعلى غ�شن يف �شج���رة اليوكالبتو�س، 
الت���ي ت�شلقته���ا طفًا، ما اأنت �شانع بال�شماء؟ ما اأن���ت تارك يف الر�س؟ راأيت 
منارة جامع املُقام، وخ���زان املاء العتيق يف باورهوز، والقباب اخل�شر التي 
حتي���ط م�شجد املو�شوي.. ثم م���اذا؟ هل �شتقف على بغيتك عن���د حدٍّ ما؟ اأبدًا، 
فهذا الف�شاء يت�شع، كلما اأعملت بب�شرك فيه، فهو حمدود عندك، واأنت مت�شٌع 

موقوف لديه، فقْف حيث اأنت، قْف.
 قبل اأن تكمل ال�شم�س ن�شيجها على مدخل الفندق، دخلُت مدينًة ما، لن ا�شّمها، 
اإذ، كل ا�شم ل�شيٍء ُيذهب ببع�س معانيه، وكل تعريف اف�شاد ل�شورة مر�شومة 
ل���ه. وم���ن احلافل���ة الكب���رية التي ج���اءت بنا، م���ن املدين���ة التي كن���ا فيها قبل 
ا�شبوع���ني، اأخذين �شائق �شيارة الجرة ال�شغرية اىل ال�شوق، مل يكن �شوقًا، 
اإمن���ا دكانة لبقال وحيد، اأْجَمَل ب�شاعته يف كي����س، كان جال�شًا بانتظاري، اأنا 
زبون���ه الوحيد، وهو بائعي الخري، يف ال�شوق الك���ذب، ل ُيح�شن لغتي، ول 
اأح�شن لغته، لكنه مدَّ يدًا ياب�شًة ف�شافحته، واأطلُت ابت�شامة بوجهه، فانفرجت 
ا�شاري���ره، اأثنى على ال�شائق، قبل اأن ي�شّلمني ما ابتعت منه. يف املدينة التي 
مل ُتقفْل اأبواُبها بعد، كان ال�شور عاليًا، لي�س ذاك الذي �شّيده كالفينو يف مدن 
مارك���و بولو، اأب���دًا، هو �شوٌر ظل يرتفع، �شيئًا ف�شيئ���ًا، يف ظام املدينة الذي 

ران، ومن جوفها اخَلِرب رحت اأ�شمع وقع املطارق.
اجو  ���ر من اخلو����س يف مدن النخ���ل ومثلهم يفع���ل ن�شَّ  يعم���ُد �شّفاف���و احُل�شُ
الب�ش���ط وال�شجاد يف م���دن الغنام واملاع���ز، وكلُّ ذي �شنع���ة وحرفة قوامها 
احلج���ر واخل�ش���ب واحلدي���د واجلريد اىل جع���ل عيب ظاهر، يف م���ا ي�شّفون 
احل�شريجمي���ًا،  ف���رتى  ويبن���ون،  وينج���رون  وي�شح���ذون  وين�شج���ون 
وال�شج���ادة باهرًة، والب�شاط غاية يف الأناق���ة، والباب بدعًة يف ال�شنع لكنك 
�شتق���ع على غرزة ناق�شة فيه، اأو ثقف �شغري ت���رك، اأو م�شار و�شيعة متعرج، 
�ش���َذ عن جادته، هو اختبار املتاأمل العجل، واإذكاء يف اخليال، و�شقط متعمد، 
تق�شدت���ه ال�شابع والعي���ون، فاأنزلته العقول منزلته احل���ق. قبائل ال�شفافني 
والن�شاجني والنجارين والبنائني توات���روا على ذلك، توارثوه عن اأ�شافهم، 
وظل���وا يوهمون النا�س بكمال �شنعتهم، التي ل���ن تكمل اأبدًا. اإْذ، كل ما يفعله 
، وخمروم، فالكمال �شنع���ة الآلهة الت���ي يف ال�شماء. بالرتك  الن�ش���ان ناق����سٌ
والن�شي���ان والغفل���ة العمد حافظ ه���وؤلء على اأ�شابعهم، لتظ���ل ت�شفُّ وتن�شُج 

وتنجر وتبني.
 ويف معن���ى احل���بَّ يقول �شاح���ٌب ل�شاحب���ه:” ل اأخطُب اليه م���ودًة، لكنني، 
ط���رُي ال�شم���اء، على األفه م���ن الر�س يقُع. ي���ا الله، اأيف اللغة ق���ول اأ�شدق من 
ه���ذا؟ اأ�شاأُل، اأحيانًا: ترى، هل القبلة والعن���اق واللثم وال�شم و�شواها حدود 
مثلى ونهائية للحب والود؟ اأما كان اأجدر بالطبيعة اأن متدَّ باحلدود تلك، اإىل 
م���ا ل نعلمه وندركه، اأب�شتب���اك ال�شابع ي�شتنفُد هذا احل���ب، اأبنطواء اجليد 
عل���ى اجليد نبلغ املراد؟ اأبغرز الأنف يف غاب���ة ال�شعر اجلعد ن�شرتد الرواح؟ 
وم���اذا عن ا�شطكاك اأ�شاعنا باأ�شاع من نحبهم؟ هل وفيناهم حقهم يف الودِّ 
واحل���بِّ وال�شوق.. م���ا لهذه الروح ل ُت���روى ب�شيء؟ ما له���ذا اجل�شد ل يكف 
متلهف���ًا حمرتقًا، تتدفق اأنهار وجده، وتنبثق عيون �شوقه، وهو ظامئ اأبدي، 

وتتاطم بحار مراده من حوله وهو غريب؟

قناطر

 ما �سانٌع �أنت بال�سماء، ما تارك 
�أنت في �لأر�ض؟

�لنظرية �ل�سمنية في �ل�سخ�سية �لعر�قية

 علي عبد الرحيم �سالح 

�آفاق زيارة بايدن لل�سعودية

 د. جا�سم ال�سفار 

لكنه بنى �لبالد
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ايرنبورغ وال�سلطة - هوعنوان 
لكتاب �سدر في رو�سيا عام 2018 

�سمن �سل�سلة )ا�سدارات علمية(,  
ويقع هذا الكتاب في 215 �سفحة 
من القطع المتو�سط وعدد الن�سخ 

المطبوعة منه هو مئة ن�سخة 
فقط.

عنوان هذا الكتاب اأثار انتباهي راأ�شا ,  اذ 
اين اأع���رف ,  ان ايليا ايرنبورغ ولد عام 
1891 ,  اي ان���ه عا�ش يف المرباطورية 
الرو�شية 26 �ش���نة باكملها ,  وبعد ثورة 
اكتوبر 1917 ال�شرتاكية عا�ش يف دولة 
الحت���اد ال�ش���وفيتي 50 �ش���نة باكمله���ا ,  
وكان ايرنب���ورغ ط���وال حيات���ه مراقب���ا 

دقيق���ا مل���ا كان يح���دث يف المرباطورية 
  , ال�ش���وفيتي  الحت���اد  ويف  الرو�ش���ية 
فع���ن اي �ش���لطة ي���دور احلدي���ث يف هذا 
الكت���اب ,  ال�شلطة القي�شري���ة ام ال�شلطة 
الول  ال�ش���وؤال  ه���و  ه���ذا  ال�شوفيتي���ة؟  
ال���ذي طرح���ه عن���وان الكت���اب ,  وثاني���ا 
,  اأن���ا اأع���رف اي�ش���ا ,  ان ايرنب���ورغ كان 
يف �شب���اه و�شبابه م�ش���اركا – وبفّعالية 
ون�ش���اط - يف معرتك احلي���اة ال�شيا�شية 
العا�شفة قبل ثورة اكتوبر 1917,  وكان 
مرتبطا باحلياة احلزبية املعار�شة اآنذاك 
,  ومت احلك���م علي���ه نتيج���ة م�شاهمات���ه 
ال�شيا�شي���ة تل���ك ,  ولكن���ه ابتع���د عن هذا 
املع���رتك ال�شيا�شي بع���د هجرته و حياته 
يف باري����ش بالع�شرينيات ,  , وانا اأعرف 
اي�شا ,  ان ايرنبورغ بقي )قريبا وبعيدا 
يف اآن واحد ! ! !(  من ال�شلطة ال�شوفيتية 
رو�شي���ا  اىل  عودت���ه  بع���د  رجالته���ا  و 
ال�شوفيتية ,  وانه حافظ على هذا املوقع 
املتمّيز ط���وال حياته رغم كل ال�شعوبات 
املرتبط���ة به���ذا املوقف غ���ر احلزبي يف 
دولة عقائدي���ة وا�شحة و�شريحة املعامل 

ال�شوفيت���ي  ايديولوجّي���ا مث���ل الحت���اد 
,  و اأث���ار انتباه���ي ح���ول ه���ذا الكت���اب 
,  ثالث���ا ,  )ع���دد الن�ش���خ املطبوعة !(  من 
ه���ذا ال�ش���دار ,  اذ ان هذا العدد )اي مئة 
ن�شخة مطبوعة فقط(  يعني ان هذا كتاب 
حم���دود الت���داول ج���دا ,  ولي����ش للقراء 
عام���ة ,  فلماذا هذا التحدي���د يف التداول 
بالن�شب���ة لهذا ال�شدار؟ ,  ولهذا ,  وبحثا 
عن الجابات لكل تلك الت�شاوؤلت ,  قررت 
,  ان���ه يجب علّي الط���اع حتما على هذا 
الكت���اب غر العتي���اي واملث���ر بعنوانه 
وخ�شو�شيت���ه ,  وعندها بداأت بالطاع 
الفهر����ش  وبع���د    , اول  الفهر����ش  عل���ى 
قل���ت بين���ي وب���ن نف�ش���ي ,  ان���ه كت���اب 
ي�شتح���ق القراءة حتم���ا,  وهكذا بداأت ب 
)التهام���ه !(  ,  واريد يف اطار هذه املقالة 
اأدرد����ش قلي���ا  التعريفي���ة الوجي���زة ان 
م���ع القراء الع���رب ع���ن انطباعاتي حول 
ه���ذا الكتاب غر العتي���ادي فعا ,  الذي 
�ش���در �شمن )ا�شدارات علمي���ة(  ,  اذ ان 
ايليا ايرنبورغ مع���روف للقارئ العربي 
النقدي���ة  واآرائ���ه  البداعي���ة  بنتاجات���ه 

ومواقفه الفكرية.
يحت���وي هذا الكت���اب – بال�شا�ش - على 
وثائق حول العاق���ات املتبادلة بن ايليا 
ايرنبورغ ورج���الت ال�شلطة ال�شوفيتية 
احلاكم���ة يف زمان���ه ,  )اي ان���ه يتن���اول 
عاق���ة ايرنب���ورغ بال�شلط���ة ال�شوفيتية 
فق���ط(  ,  وه���م من ال�شم���اء الكبرة جدا 
واملوؤّث���رة ج���دا يف م�ش���رة الحداث يف 
الحت���اد ال�شوفيتي واحلرك���ة ال�شيوعية 
يف الع���امل اي�شا ,  وه���ذه ال�شماء هم كل 
م���ن - بوخاري���ن و�شتال���ن وخرو�شوف 
)الوثائ���ق(   ه���ذه  ويف    , و�شو�شل���وف 
الدقيقة حول عاق���ة ايرنبورغ برجالت 
ال�شلطة هوؤلء تكم���ن - با �شك – اهمية 
ه���ذا الكت���اب وقيمت���ه العلمي���ة وطرافته 
اي�ش���ا ,  اذ ان العثور عل���ى هذه الوثائق 
مهم���ة  ا�شبح���ت  املت�شاب���ك  ع�شرن���ا  يف 

لي�شت ب�شيطة ابدا.
ال�شم���اء الربع���ة ه���ذه جت�ّش���د واقعي���ا 
التاري���خ  يف  خمتلف���ة  مراح���ل  اربع���ة 
ميّث���ل  فبوخاري���ن    , فع���ا  ال�شوفيت���ي 
املرحل���ة ال�شوفيتي���ة الوىل بعد انت�شار 

ثورة اكتوب���ر ال�شرتاكية 1917 ,  وهي 
املرحلة التي انته���ت باعدامه عام 1938 
م���ن قبل �شتال���ن ,  واملرحل���ة ال�شوفيتية 
ال�شتاليني���ة  املرحل���ة  ت�شم���ى  الثاني���ة 
ب���كل م���ا فيه���ا م���ن اعتق���الت واعدامات 
ومع�شك���رات و�شج���ون ,  والت���ي انتهت 
ابت���داأت  حي���ث    ,  1953 ع���ام  بوفات���ه 
املرحلة ال�شوفيتية الثالثة ,  عندما ف�شح 
خرو�ش���وف يف املوؤمتر الع�شرين للحزب 

ال�شيوع���ي ال�شوفيت���ي اجل���زء الكرب ملا 
حدث اآنذاك زم���ن �شتالن ,  وت�شمى هذه 
املرحل���ة ح�شب عنوان رواي���ة ايرنبورغ 
الق�شرة – ذوب���ان اجلليد ,  اأما املرحلة 
الرابع���ة )ما بع���د خرو�ش���وف(  ,  عندما 
ال�شلط���ة  راأ����ش  عل���ى  بريجني���ف  كان 
ال�شوفيتي���ة,  فان �شو�شل���وف كان املنّظر 
وهك���ذا  املرحل���ة.   لت���ك  اليديولوج���ي 
�شيع���رف ق���ارئ الكت���اب ,  ان بوخاري���ن 
  , املدر�ش���ة  يف  ليرنب���ورغ  رفيق���ا  كان 
وكي���ف �شاع���ده للتخل����ش م���ن ال�شجن ,  
وكيف بقي ايرنب���ورغ وفّيا لذكراه حتى 
بع���د اعدامه ,  و�شيع���رف القارئ مواقف 
�شتالن ب�شاأن الدب يف العامل وكيف اراد 
قيادته ل�شالح اليديولوجية ال�شوفيتية 
,  و�شيع���رف حماولة �شتالن قبيل وفاته 
وه���ي    , ال�شوفيي���ت  اليه���ود  بتجمي���ع 
حماول���ة مهم���ة ج���دا بالن�شب���ة مل�شرهم 
,  ومل�ش���ر ا�شرائيل ,  الت���ي قامت لتّوها 
اآن���ذاك ,  وتع���ّد ه���ذه الق�شي���ة يف غاي���ة 
الهمية لبلداننا العربية ,  والتي تتطلب 
درا�شتها م���ن قبل املتخ�ش�ش���ن عندنا و 

مبو�شوعية تامة ,  وبعيدا عن )الهتافات 
والكلم���ات الطنان���ة !(  ,  التي )غرقنا بها 
!(  مع ال�ش���ف ,  و�شيعرف القارئ اي�شا 
,  ان خرو�ش���وف لي����ش ذل���ك ال�شخ����ش 
,  ال���ذي كان ميك���ن ان ي�ش���ر اىل النهاية 
يف تنفي���ذ كل الوع���ود ,  الت���ي اطلقها يف 
,  اذ ان البن���اء  بداي���ة جميئ���ه لل�شلط���ة 
اليديولوج���ي حلك���م احل���زب الواحد مل 
يتغ���ّر يف الحت���اد ال�شوفيت���ي عنده���ا ,  
و�شيفهم الق���ارئ اي�شا ,  حمدودية افكار 

�شو�شلوف...
كت���اب – ايرنبورغ وال�شلط���ة ,  حماولة 
مهمة يف جتميع املواد ال�شرورية للبحث 
العلم���ي الاح���ق يف تاري���خ العاقة بن 
ال�شلط���ة والبداع الفن���ي ,  بغ�ش النظر 
ع���ن الدولة واملبدع ,  وم���ا اأحوجنا نحن 
اىل ه���ذه ال�ش���دارات العلمي���ة ,  نح���ن ,  
ابن���اء هذه البل���دان ,  الت���ي ابتلت بوباء 
حك���م هوؤلء ,  الذي���ن )يد�ّشون!(  انوفهم 
يف تفا�شي���ل حياتن���ا ,  او,  ح�شب تعبر 
ال�شاع���ر ناظم حكم���ت – )..... �شواربهم 

يف ح�شائنا....(.

�سهد التنظير ال�سردي تطورات مختلفة 
في م�ساألة بناء ال�سارد من ناحية بيان 

اأنواعه وتحديد وظائفه وطبيعة الدور 
الذي يوؤديه كعن�سر ت�سند اإليه مهمة 
ال�سرد/ الكالم.  وقد حقق المنظرون 

البنيويون في هذا المجال تقدمًا كبيراً 
ثم اأ�ساف المنظرون ما بعد البنيويين 

اإليهم مزيداً من التقدم حين و�سعوا 
مجال االهتمام من بنية ال�سارد اإلى 

بنيتي الم�سرود والم�سرود له وطبيعة 
العالقات التي تربط بينهم, فاهتموا 

بالغاية اأو الفائدة التي يقت�سيها وجود 
ال�سارد اأو عدم وجوده داخل الخطاب 

ال�سردي, منتقلين بمو�سوعة ال�سارد من 
ُبعدها الداخلي المحايث الى ُبعد ثقافي, 
فتحدثوا عن �سارد غير موثوق به و�سارد 

غير كفء واآخر واهم ومجنون تماًما.. 
الخ.

ومن���ذ اأن ن�شر املنظ���ر المل���اين وولفغانغ اآيزر 
طروحات���ه حول الق���راءة الظاهراتية وحتديدًا 
ظاهراتي���ًا(   مقرتب���ًا  بو�شفه���ا  مقاله)الق���راءة 
1954, حتى تغرت كثر من التنظرات ما بعد 
البنيوي���ة فلم يعد ال�شارد بني���ة مركزية, و�شار 
بالإمكان انته���اك اأحاديته واخرتاق موا�شعات 
هيمنته وبال�شكل الذي يحيل اخلطاب ال�شردي 
اىل بن���اء جمزاأ اأو �شبه متما�شك اأو غر �شفاف.  
والأ�شا����ش يف ه���ذا النته���اك اأو اخل���رق ه���و 
اأن ال�ش���ارد مو�شوعي���ًا كان اأم ذاتي���ًا لي����ش هو 
ال�شخ����ش الذي يتكل���م حامًا ا�شم���ًا وله جن�ش 
وهوي���ة, وميار�ش م���ا ميار�شه الإن�ش���ان وبكل 
اإمكانيات���ه وقيوده, بل هو جمرد كيان لفظي قد 
يك���ون له �شكل وقد ل يكون, ومن املمكن اإماتته 

واإماتة ال�شخ�شية معه اأي�شا.
ال�شخ�شي���ة  القائل���ن مب���وت  املنظري���ن  وم���ن 
يف  راأت  الت���ي  كنع���ان  رمي���ون  �شلومي���ت 

ال�شعري���ة  الق�ش�ش���ي:   كتابها)التخيي���ل 
املعا�ش���رة(  اأن ال�شخ�شية منط وظاهرة لفظية 
اأو كي���ان م���ن كلم���ات, وه���ي ميت���ة ح���ن نقوم 
بتجريدها من بع�ش املفاهيم الكا�شيكية, وهو 
م���ا يقت�ش���ي تبئر م���ن يراها ولي�ش م���ن يتكلم 
عنه���ا.  واأف���ادت مما �شرح به كّت���اب ومنظرون 
معا�ش���رون يف هذا ال�ش���دد, داقن م�شامر يف 
نع����ش ال�شخ�شية, منه���م رولن ب���ارت القائل: 
)اإن ما هو اآيل اىل الزوال يف رواية اليوم لي�ش 
الروائي���ة واإمنا ال�شخ�شي���ة فما ل ميكن كتابته 
بعد الآن هو ا�شم العلم( 1970 وا�شتندت اأي�شا 
اإىل م���ا حتفل به الرواية الفرن�شية اجلديدة من 
اإن���كار لل�شخ�شي���ة التقليدي���ة؛  فالروائ���ي اآلن 
روب غريي���ه رف����ش من���ذ ع���ام 1963 العتماد 
عل���ى العمق ال�شايكولوجي لل�شخ�شية يف حن 
رك���زت الروائية ناتايل �شاروت على املرحلة ما 

قبل �� الإن�شانية يف ال�شخ�شية.
و�شحي���ح اأن �شلومي���ت مل تق���ل مب���وت ال�شارد 
لكنه���ا قال���ت باختفائ���ه يف �شورت���ن:  �شورة 
ال�ش���ارد  و�ش���ورة  احلكاي���ة  داخ���ل  ال�ش���ارد 
خارجه���ا.  وتك���ون درج���ة الختف���اء اأعل���ى مع 
ال�ش���ارد كلي العلم لكنه���ا اأك���دت اأن الختفاء ل 
يعني الغي���اب اإىل حد الت���واري اأو الزوال مما 
ي�شمي���ه ت�شامتان)ق�شة ل مروية(  ومثالها على 
ذلك ق�ش���ة القتل���ة)The Killers(  لهمنغواي, 
وق���د اأثنى النقاد عليها بفع���ل خفاء �شاردها يف 
احل���وار ولي����ش غياب���ه, مدلل���ة عل���ى الختفاء 
مب���ا �شمته)عام���ات �شغرى(  به���ا ن�شتدل على 
وج���ود ال�ش���ارد املختف���ي منه���ا قيام���ه ب����:  1( 
حتدي���د هوي���ة املتكلمن 2( و�ش���ف املكان و3(  
املظه���ر اخلارج���ي لل�شخ�شي���ات 4( التلخي�ش 
الزمن���ي 5( نق���ل ما تفك���ر فيه اأو م���ا مل تقله 6( 
دوره يف التعليق واإطاق الأحكام..  وت�شاءلت 
با�شتفهام ا�شتنكاري:  اإذا مل يكن هذا ال�شخ�ش 
ه���و ال�ش���ارد فم���ن يك���ون اإذن؟ !  ث���م اأن غي���اب 
ال�شارد يف فيلم او عر�ش م�شرحي ممكن, لكنه 
يف التخييل الق�ش�شي غر ممكن, لن العر�ش 
يت���م بوا�شط���ة اللغة وه���ذه اللغة ه���ي لل�شارد. 

)كتابها, �ش143 و144(
ومل تك���ن �شلومي���ت وحده���ا قد فكك���ت مركزية 
ال�ش���ارد باإمات���ة ال�شخ�شي���ة, ب���ل جوناثان كلر 
�شاركه���ا التفكي���ك اأي�ش���ا ح���ن ق���ال بفك���رة اأن 
ال�شارد كل���ي العلم غر جدي���ر بالثقة, وال�شبب 
الأح���داث,  فه���م  يف  نظ���ره  وجه���ة  حمدودي���ة 
فال�ش���رد يك���ون من خ���ال وعيه لك���ن اإذا 
كان ال�شارد ذاتيًا فاإن الأمر خمتلف, لأن 

ال�شرد يكون من خ���ال وعي ال�شخ�شية فتكون 
هي بوؤرة ال�شرد.

وباعتب���ار ال�شارد خمتفيا ثم غ���ر جدير بالثقة 
تكون الطريق ممَهدة ملنظري ال�شرديات ما بعد 
الكا�شيكية لأن تاأخذ روؤاهم املنتهكة واخلارقة 
جماله���ا نحو الت�شاع م���ن قبيل الق���ول باإحياء 
املوؤلف ومرك���زة القارئ داخل ال�شرد والتي بها 
تبطل دع���اوى موت الرواية كم���ا تتقل�ش فكرة 
اجتاهه���ا �شوب الارواية ومنه���ا القول مبوت 
الت���ي    )death of the narrator(ال�ش���ارد
طرحه���ا اأحد منظري ال�شرد م���ا بعد الكا�شيكي 
brian richard�  ههو براي���ن ريت�شارد�ش���ون
son يف درا�شت���ه املو�شومة)مقدم���ة:  جت���اوز 
ال���ذات وال�شوت يف الرواي���ة املعا�شرة وموت 
 introduction:  trangressing self ال�شارد
 and voice contemporary fiction and
the death of the narrator,(  2006 �شم���ن 
كتاب���ه )اأ�شوات غر طبيعي���ة:  ال�شرد املتطرف 
nar�    املتخيل الق�ش�شي احلديث واملعا�شر
 ration in modren and contemparary
 unnatural voices , extreme fiction
 , the ohiostate university press,

2006.(  �ش1�17.
وفي���ه تتب���ع بنظ���رة ورائي���ة م���ا يف الرواي���ات 
الكا�شيكي���ة من���ذ دانيي���ل ديف���و م���ن ط���رق يف 
ا�شتعم���ال ال�شارد, فوجده���ا يف �شكلن:  الأول 
ج���ن  طورت���ه  الذات وال���ذي  ا�شتك�ش���اف  ه���و 
او�ش���ن با�شتعمالها للخطاب احلر غر املبا�شر, 
والآخ���ر ه���و �شع���ود ال�ش���ارد ال���ذي ل يع���ول 
علي���ه اأو غ���ر املوثوق به والذي ب���داأ مع ال�شرد 
الر�شائل���ي واكت�ش���ب �شهرة م���ع رواية)ر�شائل 
Notes from Under� ال�شفل���ي الع���امل   ����ن 

ground (  1864 لد�شتويفي�شك���ي ����� وكان���ت 
اأول ترجم���ة له���ا اىل الجنليزي���ة ع���ام 1913 
����� وما كان ق���د ب���داأه اأي�شا لورن����ش �شترن يف 
وفيه���ا   1767 �شان���دي(   روايته) تري�ش���رتام 
ابتع���د عن ا�شتعم���ال ال�ش���ارد الرومان�شي الذي 
ع���رف عن���د باي���رون يف روايت���ه دون ج���وان 
1842 وهايرني����ش هاين���ه يف روايته ب���وخ لو 
جراند 1827وبو�شك���ن يف اإيفجيني اأوجنن 
1833.  ومع بزوغ تيار الوعي الذي �شاع على 
ي���د جوي����ش وفرجينيا وول���ف وفولك���ر �شار 
لل�ش���ارد ب�شم���ر املتكل���م ا�شم وهوي���ة جندرية 
ث���م م���رَّ ����� بح�ش���ب ري�شارد�ش���ون ����� مبرحلتن:  
تفتت���ح  به���ا  الت���ي  اجلمل���ة  متثله���ا  الأوىل 
رواية)موب���ي ديك(  لهرم���ان ملفل وفيها يقول 

ال�ش���ارد ا�شماعي���ل)call me Ishmeal نادين 
ا�شماعيل(  واملرحل���ة الثانية ميثلها ال�شارد يف 
رواي���ة )يولي�شي�ش(  جليم����ش جوي�ش.. وبعد 
ذل���ك اأخ���ذت مركزي���ة ال�ش���ارد ب�شم���ر املتكل���م 
بالت�شع�شع مع بيكيت الذي جعله جمرد �شوت 
ب���ا ج�ش���د وبا ا�ش���م ثم بل���غ الأمر ال���ذروة مع 
تع���دد ال�شراد امل�شك���وك فيهم وتن���وع ال�شمائر 

التي ي�شتعلمونها.
ومما اأكده ريت�شارد�شون هو اأن تراجع �شورة 
ال�شارد الواقعي الذكوري وال�شارد الذاتي الذي 
هو اأما مذك���ر اأو موؤنث كانت م���ع رواية)حواء 
اجلديدة(  لأجنيا كارتر 1977 ورواية)ببغاء 
فلوب���ر(  جلولي���ان بارن���ز ع���ام 1984 اللت���ن 
انتهكت���ا ا�شرتاتيجي���ة حتديد جنو�ش���ة ال�شارد 
وجعلت���اه تركيب���ا لفظي���ا ولي�ش �شخ�ش���ا فعليا 
ميك���ن ت�شميت���ه اأو حتدي���د ال�شمر ه���و اأو هي 
ال���ذي به يظه���ر �شوت���ه..  فكيف ميك���ن للكّتاب 
التجريبي���ن اأن مي�شوا قدًم���ا من �شمر املتكلم 
والغائ���ب اىل �شمر “نحن” الذي يجمعهم, اأو 
�شمر “اأنت” اأو �شمر اجلماعة “هم”؟  وهل 
ياأتي �شوت با �شمر ب�شيغة املبني للمجهول 
مبعنى اأن هن���اك �شمائر جديدة ومبتكرة ميكن 

التعليق على وظائفها؟
ومما بّين���ه ريت�شارد�شون و�ش���دد عليه قوله اإن 
ال�ش���ارد مل يع���د كيانا ي�شبه الن�ش���ان يف اأفعاله 
وت�شرفات���ه واإمن���ا هن���اك اأن���واع جدي���دة م���ن 
ال�شاردي���ن لي�ش���ت من الب�شر, وت�شب���ه تلك التي 
عرفها ال�ش���رد يف املا�شي حي���ث ال�شارد معتوه 
او طف���ل او جثث او حيوانات او ا�شباح.  وهذا 

الذي يطرحه هذا الناقد هو مبثابة حتد لنظرية 
تتغ���ر  وال���ذي مبوجب���ه  الكا�شيكي���ة  ال�ش���رد 
العاق���ات ب���ن املوؤلف وال�ش���ارد ت���ارة بوجود 
املوؤل���ف ال�شمن���ي والق���ارئ ال�شمن���ي, وت���ارة 
ثاني���ة بتغ���ر مفهوم “وجهة نظ���ر” عما كان قد 
طرح���ه ه���ري جيم����ش وفيكت���ور �شكلوف�شكي 
وج���رار جيني���ت حيث الق�ش���ة ُت���روى اأما من 
قب���ل اإح���دى �شخ�شياته���ا اأو اأن يرويه���ا �ش���ارد 
مو�شوع���ي خارج الق�ش���ة, وت���ارة ثالثة بتغر 
امل�شافة ب���ن ال�شارد املو�شوع���ي وامل�شرود فلم 
تعد هي امل�شافة بن املوؤلف والقارئ الفعلي كما 
اأن الام�شاف���ة بن ال�شارد الذات���ي وال�شخ�شية 
مما جن���ده يف �ش���رد املذكرات وال�ش���ر الذاتية 

هي الأخرى �شارت متغرة وعائمة.
ح به فيليب  واأح���ال ريت�شارد�شون على ما �ش���رَّ
لوج���ون م���ن اأن الأعم���ال اخليالية م���ن منظور 
ال�شخ�ش الأول هي غرها من منظور ال�شخ�ش 
الثال���ث الغائ���ب اإذ ل ي�شتطيع ال�ش���ارد ب�شمر 
املتكل���م اأن يعرف م���ا يدور يف اأذه���ان الآخرين 
بينم���ا ميك���ن لل�ش���ارد ب�شمر الغائ���ب ذلك فهو 

وحده الذي يعرف حل اللغز.
وحم�شل���ة ما يقدم���ه ريت�شارد�ش���ون اأن ال�شارد 
مي���ت, وه���و كاأي �شخ�شي���ة اأخ���رى يف الن����ش 
�ش���كل م���ن كارت���وين ميث���ل ب�ش���كل غ���ر كام���ل 
اإن�شاًن���ا, �ش���رده مل���يء بالتناق�ش���ات والتكرار 
والختاف���ات يف ت�شوي���ر ال�شخ�شي���ات, وهو 
ب���ا هوية حقيقية كما يف ق�ش���ة »�شكل ال�شيف« 
لبورخ����ش1944 بينم���ا مثَّل بق�شت���ه )الأطال 
الدائري���ة(  على اخلل���ط الذي وقع في���ه مي�شيل 
بوت���ور يف التميي���ز ب���ن ال�شمائ���ر النحوي���ة 
الثاث���ة واجدا فيه �شرامة لي����ش لها ما مياثلها 
يف احلياة اليومية, مت�شائا:  ماذا عن ال�شوت 
ح���ن تكون ال�شخ�شية �شامتة من الذي يخربنا 
اأنه���ا حتلم؟  وهل هناك وعي قائم يف وعي اآخر 
يدّون نف�شه يف عقل���ه؟  اأ لي�شت هذه التداخات 

مت�شادة مع املحاكاة؟
الت���ي  وال�شت�شه���ادات  الت�ش���اوؤلت  ه���ذه  كل 
عر�شها براين ري�شارد�شون جاءت لتوؤكد موت 
ال�ش���ارد يف الرواي���ة م���ا بع���د احلداثي���ة ليكون 
التاأرج���ح قائما بن ال�شمائر ال�شردية وحتديدا 
�شم���ري ال�شخ����ش الأول والثال���ث.  وه���و ما 
يجعل النتاج النظري ال���ذي حققته ال�شرديات 
الكا�شيكي���ة عل���ى مدى ن�شف ق���رن واأكرث على 
اأعتاب مرحل���ة جديدة تو�شف باأنه���ا انفجارية 
يف درا�ش���ة ال�شرد وحم���اكاة النم���اذج الب�شرية 

وغر الب�شرية.

اأود الي���وم اأن اأنق���ل اإليك���م م���ا كتب���ه يل الفنان 
الراح���ل اإح�ش���ان اأده���م )1934 - 2019(  عن 
دور املو�شيق���ي الأمل���اين الكب���ر هان�ش غونرت 
موم���ر يف قي���ادة فرقتنا ال�شيمفوني���ة الوطنية 
العراقي���ة ل�شن���وات ويف ع���دة مراح���ل �شعبة.  
وكن���ت قد كتبت ع���ن مومر يف امل���دى قبل �شت 
�شن���وات عرفانًا بدوره الب���ارز.  يقول املرحوم 

الأ�شتاذ اإح�شان اأدهم:
اإع���ادة  يف  الرغب���ة  كان���ت   1964 ع���ام  “يف 
ت�شكي���ل الفرق���ة ال�شمفونية الوطني���ة العراقية 
بع���د توقفه���ا ع���ن العم���ل يف ع���ام 1963, مت 
التعاق���د والتفاق مع مومر فب���داأ ات�شالته مع 
املو�شيقي���ن من اأ�شات���ذة املو�شيق���ى يف املعهد 
والطلب���ة املتقدم���ن يف ق�ش���م املو�شيقى وكذلك 
البداي���ة مت ت�شكيله���ا  م���ن خ���ارج املعه���د, يف 
م���ن الآلت الوتري���ة لكتمال ع���دد العازفن ثم 
تدريجي���ًا اكتملت الفرقة بالعازف���ن من الآلت 
الهوائية واآلت الإيقاع بعد ال�شتعانة بعدد من 
املو�شيقي���ن العازفن عل���ى الآلت الهوائية من 
مديرية املو�شيقى الع�شكرية وكانت التدريبات 
جتري ع���ادة يف امل�ش���اء وا�شتمر العم���ل لغاية 
اأواخ���ر ع���ام 1966 ح�شب ما اأتذك���ر, وتوقفت 

الفرقة عن العمل ب�شبب �شعوبات مالية.
يف ع���ام 1969 اجتهت النية م���ن جديد لإعادة 
ت�شكي���ل الفرقة برغب���ة وبت�شجيع م���ن اأع�شاء 

الفرق���ة تبن���ت وزارة الثقاف���ة والإع���ام م���رة 
ال�شمفوني���ة  الفرق���ة  ت�شكي���ل  اإع���ادة  اأخ���رى 
الوطني���ة العراقية عل���ى اأ�ش�ش اداري���ة ومالية 
جدي���دة ومت التعاق���د مع الراح���ل مومر لتويل 
قي���ادة الفرق���ة ثانية )عل���ى اأ�ش�ش الفرق���ة �شبه 
وه���واة(.   حمرتف���ون  مو�شيقي���ون  حمرتف���ة, 
وا�شتم���ر موم���ر يف عمل���ه مل���دة �شن���ة واح���دة 
وبجه���د ا�شتثنائ���ي يف بن���اء وقي���ادة الفرق���ة 
ب�شكل يفوق الإعجاب والتقدير.  الأعمال التي 
وزعها اأورك�شرتالي���ًا هي خمتارات من الرتاث 

املو�شيقي والغنائي العراقي:
-1 �شماع���ي من مقام الام���ي تاأليف املو�شيقار 
والناق���د املو�شيق���ي الراحل عب���د الوهاب بال 

)اأورك�شرتا كاملة(
-2 اأغني���ة عراقي���ة م���روا بين���ا م���ن مت�ش���ون 

)اأورك�شرتا كاملة(
-3 �شوي���ت من ع���دة حركات عل���ى حلن - فوق 
النخل ف���وق - يف البداية وزعه���ا لاأورك�شرتا 
توزيعه���ا  اأكم���ل  ف���رتة  بع���د  ث���م  الوتري���ة 
لاأورك�ش���رتا بكامل الآلت املو�شيقية.  وقدمت 
للجمه���ور العراق���ي من خ���ال مناهج احلفات 
املو�شيقي���ة يف فرتة موم���ر ومن بع���ده اأي�شًا.  
والآلت  الأورك�ش���رتايل  ال�شك���ور  نوت���ات 
الفرق���ة  اأر�شي���ف  يف  موج���ودة  املو�شيقي���ة 
ال�شمفوني���ة العراقي���ة, اأم���ا ت�شجي���ل الأحل���ان 
املوزع���ة من قبل مومر وقيادت���ه فهي حمفوظة 
يف ت�شجي���ات الفرق���ة ال�شمفوني���ة العراقي���ة 
وعند �شديق���ي العزيز الفن���ان املو�شيقار منذر 

جميل حافظ ببغداد وكنا ن�شجل حفات الفرقة 
مبا�شرة من القاعة على جهاز كروندك - �شريط 

من نوع البكرة.
يج���در الإ�ش���ارة هن���ا اأن رغبة مومر ق���د حققها 
بالتع���اون مع الفنان املو�شيق���ار الراحل جميل 
�شليم )منوط وموثق جيد لاأحلان واملو�شيقى 
ال�شرقي���ة والعربي���ة(  فرتكن���ا الأم���ر للمرحوم 
جمي���ل �شلي���م اأن يخت���ار م���ا ي���راه منا�شب���ًا من 
للتاأري���خ  اأورك�شرتالي���ًا.   لتوزيعه���ا  الأحل���ان 
ا�شج���ل ه���ذا ال���دور املتمي���ز للفن���ان املو�شيقار 
املرح���وم جمي���ل �شلي���م.  فقد هياأ لن���ا جمموعة 
م���ن الأحلان الرتاثي���ة العراقي���ة واختار مومر 
الأحلان الثاث���ة التي ذكرتها, واأتذكر اأن مومر 
عندما ا�شتقر يف اأ�شرتاليا كان يرا�شل �شديقي 
العزي���ز الفن���ان املو�شيقار با�ش���م بطر�ش, وقد 
اأخ���رب مومر با�ش���م باأنه �شجل ه���ذه املجموعة 

م���ن الأحل���ان العراقي���ة وبتوزيع���ه الكرتوني���ًا 
واحتفظ بها اإعتزازًا بذلك.

اأم���ا انطباعات���ي ع���ن القائ���د الراح���ل موم���ر, 
فه���و مو�شيقار قدي���ر وكان ميت���از بخلق واأدب 
رفي���ع وا�شتاذ ومعلم متمكن م���ن اأدواته الفنية 
واأ�شل���وب عمل���ه يف القيادة ول���ه اأذن مو�شيقية 
الأداء  يف  يح�ش���ل  خط���اأ  لأي  ج���دًا  ح�شا�ش���ة 
كان���ت,  اآل���ة مو�شيقي���ة  اأي���ة  املو�شيق���ي وم���ن 
اأعطان���ا درو�ش���ًا ل ميك���ن ن�شيانه���ا يف اأ�شلوب 
يف  وكذل���ك  الأورك�ش���رتا  يف  اجلي���د  الع���زف 
الثقاف���ة املو�شيقي���ة العاملي���ة الوا�شع���ة.  واأن���ا 
اأعتربه �شخ�شيًا الأب الروحي املعا�شر للفرقة 

ال�شمفونية الوطنية العراقية.
بجان���ب عمله كقائد للفرقة ال�شمفونية الوطنية 
العراقي���ة يف فرتة اأوا�شط ال�شتينات من القرن 
املا�شي, �شكل موم���ر اأورك�شرتا وترية خا�شة 
�شماه���ا فرقة بغ���داد الوترية ملو�شيق���ى ال�شالة 
Baghdad Chamber Orchestra واتذك���ر 
قدم���ت اأول حفاتها عل���ى قاعة ال�شع���ب واأعاد 

احلفلة يف مدينة الب�شرة.  واملنهاج كان: -
كوريلل���ي - الكون�شرت���و الكب���ر للوتري���ات.  
ج���ن مي�ش���ون - مغني���ة �شوبران���و اإنكليزي���ة 
- هاوي���ة غن���اء - )اأ�شت���اذة الأدب الإنكلي���زي 
يف كلي���ة البن���ات �شابقًا ببغ���داد(  قدمت بع�ش 
الآري���ات الغنائية املختارة م���ع الأ�شف ل اأتذكر 
اأ�شماء املوؤلفن.  برام�ش - �شراند للوتريات.

وق���د توقف���ت الفرق���ة الوتري���ة عن العم���ل بعد 
انتهاء عقد مومر”.

 لطفية الدليمي
قناديل

كلن���ا نعرف عب���ارة »عري�شة با طاب���ع«.  رمبا مل يتعامل معه���ا اأبناء جيل 
مابع���د 2003؛  لك���ّن الأجيال ال�شابقة تعاملت م���ع العرائ�ش كثرًا.  كانت 
معظ���م مو�شوعات العرائ����ش تظّلماِت و�شكاوى يكتبه���ا للمتظلمن كّتاب 
عرائ����ش »عر�شحاجلية » متّر�شوا بفنون خماطبة املواقع الوظيفية العليا 
بعبارات التفخيم واللعب على وتر التعاطف الن�شاين.  كانت فل�شفة كتابة 
العري�ش���ة م�شابهة متامًا ملبداأ املقامرة البا�شكالية:  اأكتب عري�شتك لأنك لن 
تخ�ش���ر �شيئًا.  رمبا كانت هذه الفل�شف���ة �شببًا دفع امل�شوؤولن لحقا لفر�ش 
»ر�ش���م الطابع« على العرائ�ش للح���د من حمى كتابة العرائ�ش التي ليحق 

لأغلب اأ�شحابها - قانونيا - ما يعر�شونه من ق�شايا.
يب���دو املخيال ال�شعبي مث���ل عر�ِش فلكلوري جماين و�ش���ع �شيناريوهاته 
جمموع���ٌة من )العر�شحاجلية(, ت�شمع يف ه���ذا العر�ش وترى كّل ماميكن 
خليال���ك اأن يقبله اأو يرف�شه, والغري���ب اأّن احلكاية التي ت�شمعها اليوم قد 
ت�شمعه���ا غدًا بعد اأن ي�شيف له���ا جمهولون بع�شًا م���ن املنّكهات التي تزيد 
اجلرع���ة الدرامية للحكاي���ة ال�شعبية.  القان���ون احلاكم للحكاي���ة ال�شعبية 
وا�شح:  كّلما زادت اجلرعة الدرامية – بل وحتى امليلودرامية – فيها كان 

تاأثرها اأكرث ح�شورًا يف العقل ال�شعبي.
اأظ���نُّ اأّن اأغلبن���ا �شمع بالدكت���ور الفيزيائي الراحل )عبد اجلب���ار عبد الله(  
رئي�ش جامعة بغداد بعد ثورة 14 متوز 1958.  لو �شاألَت معظم من �شمع 
بالدكت���ور عب���د الله:  ماالذي تعرف���ه عنه؟  �شيجيبك على الأغل���ب باأّنه اأحد 
الط���اب الأربعة لآين�شتاين, واأنه الوحيد الذي اأهداه اآين�شتاين قلمه الذي 
خ�ش�ش���ه عبد الل���ه يف التوقي���ع على اأطاري���ح الدكت���وراه العراقية.  رمبا 
�شي�شي���ُف بع�شه���م حكاي���ة خروج الدكت���ور عبد الله حام���ا مظلة يف يوم 
م�شم����ش, وعندما �شاأل���ه البع�ش:  مل���اذا املظلة وال�شم�ش م�شرق���ة؟  اأجاب:  
اإنتظ���روا قلي���ًا و�شرتون هط���ول املط���ر.  بالطب���ع �شيهطُل املط���ر مدرارًا 
يف احلكاي���ة املتداول���ة؛  فاحلكاي���ات ال�شعبية ت�شتع�شي عل���ى التكذيب اأو 

الت�شكيك اأو التدقيق يف حيثياتها التاريخية.
ليع���رف اأغلب َمْن �شم���ع بالدكتور عبد الله اأنه كان اأح���د موؤ�ش�شي جمعية 
)الرابطة(  التي تر�ّشمت خطى اجلمعية الفابية يف بريطانيا وكانت ت�شعى 
لبلوغ جمتمع ي�شود فيه منٌط من ال�شرتاكية الهادئة بطريقة معقلنة بعيدًا 
ع���ن و�شائل العنف, واأنه كان يتق���ن النكليزية والملانية, واإىل حد معقول 
الفرن�شية, واأنه در����ش يف معهد ما�شات�شو�شت�ش التقني MIT ال�شهر يف 
 ,P. D التي تتفوق على �شهادة ال  .D. Sc اأمريكا وح�شل منه على درجة
واأن���ه اأّلف كتبًا منهجي���ة يف الفيزياء للمراحل املتو�شط���ة والثانوية كانت 
معتمدة منذ بدايات خم�شينات القرن املا�شي وحتى �شنوات عديدة لحقة, 
واأن���ه ترجم اأح���د الكتب املنهجية يف الفيزياء الذري���ة والنووية, واأنه كان 

فيل�شوفًا ذا ميول فكرية واهتمامات معرفية مت�شعبة ومتداخلة.
ملاذا ليوؤكد ال�شامعون باإ�شم الدكتور عبد الله واملحبون ل�شرته على هذه 
التفا�شي���ل املهمة ويلّح���ون على مو�شوعة قلم اآين�شتاي���ن واملظلة يف يوم 
م�شم����ش..  اإل���خ؟  لأّن احلقائق املج���ّردة لتنطوي على الإث���ارة املطلوبة؛  
وبالت���ايل لت�شل���ح اأن تكون م���ادة موؤثرة لبناء م�شهدي���ة ناطقة يف حكاية 

�شعبية.
ف�ش���ًا ع���ن حج���م التلفيق���ات – ورمب���ا حت���ى الأكاذي���ب املق�ش���ودة – يف 

احلكايات ال�شعبية فهي تنطوي على اإ�شاءة كربى.
لنتن���اول اأوًل بع�ش���ًا م���ن التلفيق���ات يف حكاي���ة الدكت���ور عب���د الل���ه م���ع 
اآين�شتاي���ن.  مل ُيع���َرْف عن اآين�شتاين اأن���ه كان اأ�شتاذًا جامعي���ًا نظاميًا بعد 
قدومه اإىل الوليات املتحدة الأمريكية عام 1933.  ظّل طوال حياته هناك 
وحت���ى وفاته ع���ام 1955 اأ�شت���اذًا منت�شبًا ملعه���د الدرا�شات العلي���ا التابع 
جلامعة برين�شت���ون.  اأما حكاية قلم اآين�شتاين التي كان يوقع بها الدكتور 
عبد الله اأطاريح الدكتوراه فتلك اأخدوعة ليقِدُم عليها �شوى الغ�شماء؛  اإذ 
بال���كاد كانت جامعة بغ���داد املوؤ�ش�شة حديثًا ع���ام 1956 جتاهد ل�شتكمال 
موؤ�ش�شاتها اجلامعية واأق�شامها الأكادميية الأولية.  ت�شوروا مثًا اأّن اأول 
�شه���ادة ماج�شت���ر يف كلية الهند�ش���ة ُمِنحت يف ق�شم الهند�ش���ة املدنية عام 
1964؛  اأي بع���د ع���ام من اإنقاب 8 �شب���اط 1963 ومغ���ادرة الدكتور عبد 
الل���ه موقعه يف رئا�ش���ة جامعة بغداد.  مت���ى وّقع �شه���ادات الدكتوراه اإذن 

ودرا�شات املاج�شتر كانت يف بداياتها؟
َرِ ال�شخا�ش  يكم���ن اخللل يف بع�ش احلكاي���ات ال�شعبية التي تتعل���ق ب�شِ
ذوي الب�شم���ات الفكرية املهمة يف بلدنا اأنها توؤ�شطُر الأ�شخا�ش وجتعلهم 
اأق���رب اإىل �َشَح���رة ذوي قدرات خارقة, ويف هذه الأ�شط���رة اإ�شاءة للتفكر 
العلم���ي القائم على العقلنة وم�شاءل���ة الوقائع دون انحيازات مق�شودة اأو 
ت�شخيم���ات فلكلوري���ة.  ثّم األي�شل���ح اأن يكون الدكتور عب���د الله منوذجًا 
رائ���دًا بذاته من غر اإحلاقه باآين�شتاي���ن؟  هوؤلء املوؤ�شطرون الفلكلوريون 

ي�شيئون من حيث ي�شعون لإعاء �شاأن الدكتور عبد الله.
كثرٌة هي التلفيقات املخب���وءة يف ثنايا حكاياتنا ال�شعبية, واإذا ما�شمعنا 
حكاي���ة �شعبي���ة غر موثق���ة يف مراجع معتم���دة, وفيها جرع���ات عالية من 
الدرام���ا وكانت ُتروى باأ�شكال متباينة وله���ا �شيناريوهات متعددة؛  فابد 
لهذه احلكاية اأن تو�شع مو�شع امل�شاءلة الدقيقة بدًل من قبولها التلقائي.

رمب���ا تكون حكاي���ة قلم اآين�شتاي���ن اأقّل احلكاي���ات �شررًا حت���ى لو جانبت 
ال�شدق, فماذا عن حكايات ال�شيا�شة وال�شيا�شين يف بلدنا؟ ؟  ! !

 �لفلكلور �ل�شعبي وقلم �آين�شتاين

لماذا اليوؤكد ال�سامعون باإ�سم الدكتور 
عبد اهلل والمحبون ل�سيرته على هذه 

التفا�سيل المهمة ويلّحون على مو�سوعة 
قلم اآين�ستاين والمظلة في يوم م�سم�س..  
اإلخ؟ الأّن الحقائق المجّردة التنطوي على 

االإثارة المطلوبة؛  وبالتالي الت�سلح اأن 
تكون مادة موؤثرة لبناء م�سهدية ناطقة 

في حكاية �سعبية.

في ا�سمحالل دور ال�سّارد داخل الرواية
د.  نادية هناوي

ثائر �سالح

اأ. د.  �سياء نافع

اي���������رن���������ب���������ورغ وال���������س����ل����ط����ة

مومر والفرقة ال�سيمفونية العراقية موسيقى االحد
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تنقل لنا الأخبار، بني احلني 
والآخر، عددًا من الب�شارات اأبرزها 
واأهمها بالن�شبة لهذا ال�شعب الذي 

يخو�س معارك داح�س والغرباء 
كلما حلت ذكرى 14 متوز، اأن 

اختيار رئي�س وزراء جديد �شيتم 
خالل الأيام القليلة القادمة. واأن 

على هذا ال�شعب اأن ي�شرب، فاخلري 
قادم و�شتتحول بغداد اإىل طوكيو 
جديدة. ويف الوقت نف�شه ي�شخر 

�شا�شتنا من الإمربيالية وي�شحكون 
على �شاحب ال�شعر "املنكو�س" 

جون�شون لأنه قدم ا�شتقالته. قبل 
اأيام قرر رئي�س وزراء يريطانيا ان 
ي�شتقيل من احلزب احلاكم، وبداأت 

اإجراءات اختيار رئي�س وزراء 
جديد لبالد امللكة اإليزابيث. وخرج 

علينا جون�شون ليخربنا اأن م�شلحة 
بريطانيا تقت�شي وجود رئي�س 
جديد للحزب. لكن رغم اإعالنه 

ل�شتقالته اإل اأن ال�شحافة مل تكن 
مرتاحة للقرار وطالبت بطرده ، 

وخرجت ال�شحف بعنوان واحد "ل 
للجون�شونية"، فلي�س املهم ا�شتقالة 

جون�شون واإمنا الق�شاء على 
الظروف  وعلى  "اجلون�شونية"، 

التي مكنت جون�شون من اجللو�س 
على كر�شي رئا�شة الوزراء.

تخيلوا رئي�س وزراء يقدم ا�شتقالته 
ويعتذر، ويرف�س اأن مي�شك الكر�شي 

بيديه وقدميه.. ماذا ن�شمي هذا يف 
بالد الرافدين؟ اإنها يا�شادة  "ِقّلة" 
خربة، و�شعف يف "الإميان" باأن 

ال�شعب لُيطاع له اأمُر، وغياب ملبداأ 
ننطيها". "ما 

خا�س زعماوؤنا  "امللهمون" حروبهم 
الطائفية من كّل نوع ولون، ويف 

كّل اجتاه، احتلوا املوؤ�ش�شات 
احلكومّية، اأبادوا مدنّية الدولة، 
طاردوا الكفاءات، و�شعونا على 
�شّلم البوؤ�س، اأدخلونا مو�شوعة 

غيني�س يف عدد ال�شهداء واملهّجرين. 
وبعد كل موجة خراب جندهم 

يجل�شون ويت�شاحكون ويقررون 
التقاط �شور فوتوغرافية، لكي 

يطمئن ال�شعب اأْن ل �شبيل اأمامه 
�شوى الإذعان ل�شوت �شا�شته ، ويف 
كّل مرة كانت النا�س تبت�شم ب�شعادة 

وتذهب اإىل �شناديق القرتاع 
لتنتخب "جماعتها."

يف بريطانيا هبت العا�شفة، اإذ 
كيف ميكن الوثوق برئي�س وزراء 

ل يحرتم قوانني احلجر ال�شحي؟، 
وكيف جتراأ واقام حفلة لع�شرة 

اأ�شخا�س ، بينما املواطنني ينفذون 
قرار احلجر الذي اأعلنته احلكومة؟، 

مل يخرج جون�شون على النا�س 
ويقول لهم اإن ا�شتقالته ُتعد انقالبًا 
على الدميقراطية، ومل يهدد النا�س 
بتظاهرات ترفع �شعار "ما ننطيها 

من  باأنهم  به  املنددين  يتهم  ومل   ،"
اأذناب رو�شيا، ومل تخرج نائبة 
تطالب با�شتمراره باحلكم لأنه 

الرجل  اكتفى  فقط  اخلبزة"،  "اأبو 
باأن و�شع ا�شتقالته حتت ت�شرف 

احلزب. 
 ولأن هذه البالد ل تزال تنتظر 
الفرج من دول اجلوار، تعلمنا 

جتارب ال�شعوب اأن املواطن هو 
امللك املتّوج يف الدميقراطيات 

احلقيقية، وهاهي بريطانيا بجميع 
اأحزابها ما تزال تطالب بطرد 

جون�شون لأنه اأ�شاء  ل�شعبه . اأمتنى 
عليكم اأن تتذكروا ال�شباب الذين 
ُقِتلوا يف تظاهرات ت�شرين لأنهم 
تظاهروا، واأن ت�شدقوا مثلي اأن 

رئي�س وزراء بريطانيا م�شاب 
باجلنون لأنه َقدم ا�شتقالته. 

توقفوا عن 
مطالبتهم باالعتزال

بلدي حتت جلدي

 علي ح�سني

الطقس
لالأن���واء  العام���ة  الهيئ���ة  اأعلن���ت 
اجلوية العراقية حالة الطق�س لهذا 
اليوم )الأحد( اأن درجات احلرارة  
ترتف���ع قلي���ال ع���ن معدلته���ا ليوم 
اأم�س، واأن اجل���و �شيكون م�شم�شا 

يف العديد من مناطق البالد. 
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ا�شتغ���ل رج���ل اأمريكي حال���ة طبية 
غريب���ة لب�شرت���ه، لي�شتعي���د مكانته 
يف مو�شوع���ة "غيني����س" لالأرق���ام 
عل���ب   10 ل�ش���ق  ع���رب  القيا�شي���ة 
احللي���ق  راأ�ش���ه  عل���ى  م�ش���روب 

با�شتخدام "�شفط الهواء".
وحّول جيمي كيتون ب�شرته التي 
باإمكانها امت�شا�س الهواء، اإىل 
م�شدر ل�شهرته ب���ل وملعي�شته، 
حي���ث اأن باإمكان���ه ا�شتخ���دام 
هذه اخلا�شية لل�شق الأ�شياء 

على جلده.
دخ���ل   ،2016 ع���ام  ويف 
كيت���ون مو�شوعة "غيني�س" 
عندم���ا ل�شق براأ�ش���ه 8 علب 
م�ش���روب وجعله���ا تبقى يف 

مكانها ملدة 5 ثوان.
لك���ن رج���ال ياباني���ا جنح يف 
ك�ش���ر هذا الرق���م عندما ثبت 9 
علب على راأ�شه عام 2019، قبل 
اأن ي�شتعيد كيتون اللقب ب�10 

علب.

وع���زا كيتون مهارته غ���ري العادية 
وق���ال  ن���ادرة،  طبي���ة  حال���ة  اإىل 
"اأع���اين  "غيني����س":  ملو�شوع���ة 
حال���ة جلدية مل يت���م ت�شميتها بعد، 
حيث متت�س م�شام ب�شرتي الهواء 

حرفيا".

ومنحته ه���ذه احلالة الق���درة على 
من���ذ كان  الأ�شي���اء بجل���ده  ل�ش���ق 
طفال، لكن كيت���ون قال اإنه مل يدرك 
قوة مهارته حت���ى حلق راأ�شه لأول 
مرة، حيث بات باإمكانه تثبيت عدة 

اأ�شياء عليه.

ت�شتعد كامريون دياز للعودة اإىل الأ�شواء مرة 
اأخ���رى، حيث مت الإع���الن ع���ن م�شاركتها مع 

جيمي فوك�س يف فيلم جديد على نتفليك�س، 
و�شيك���ون ه���ذا اأول دور لها من���ذ ما يقرب 
م���ن عقد م���ن الزمان، وتعن���ي عودتها اإىل 
العمل اأنه���ا �شت�شطر لب���ذل جهد م�شاعف 
يف التوفيق بني حياتها املهنية والعائلية.
وقالت كامريون دياز عن حتقيق التوازن 

"كل  العائلي���ة:  واحلي���اة  العم���ل  ب���ني 
�شخ����س لدي���ه 100% فق���ط، وعل���ى 

امل���رء دائًم���ا معرف���ة كي���ف يق�شم 
ه���ذه الن�شب���ة بالت�ش���اوي يف 

كل تل���ك الأج���زاء املهمة يف 
حيات���ه"، ول���دى �شوؤالها 

كان���ت  اإذا  عم���ا 
ق���د  الأموم���ة 
غريته���ا، قالت 
"نعم  املمثل���ة 

بالتاأكيد".

رقم قيا�سي غريب فـي "غيني�س" كامريون دياز 
تك�سف �سبب عودتها 

مرة اأخرى

ـــامل  ـــع ـــة ال ـــاي ـــه ـــــة حتــــــذر مــــن اقــــــــراب ن ـــــس درا�

 ب�سام عبد الرزاق

وق���ال عب���د ال���رزاق ان "ح�ش���ريي 
الفنان العراق���ي الكبري معروف يف 
الو�ش���اط العراقي���ة وال�شعبية وقد 
كتب عن���ه الكثري وحل�شن احلظ انه 
قد �شجلت له الكثري من الت�شجيالت 
التي خلدته اىل البد وهو ح�شريي 
ح�ش���ن رهيف العبودي م���ن مواليد 

منطقة ال�شطرة يف ل���واء النا�شرية 
�شن���ة 1909 بح�شب امل�شادر، تويف 
اب���وه مبك���را فكانت تربيت���ه على يد 
عمته ث���م امه التي �شانته يف الكثري 
من نكبات الده���ر، وعمل خياطا يف 
�ش���وق ال�شط���رة وع���ني �شرطي���ا ثم 
انتقل اىل بغ���داد بعد ان �شجل عددا 
من الت�شجيالت وا�شتهر ا�شمه وكان 
من اوائ���ل الفنانني العراقيني الذين 

قدمته���م اذاع���ة بغ���داد م���ع الرعي���ل 
الول من املطربني الريفيني".

وا�ش���اف ان���ه "ا�شتط���اع بنجاح ان 
ينق���ل الغني���ة الريفي���ة اىل املدين���ة 
وا�شت�شاغها اه���ل املدن وقدم اغاين 

اخرى تعترب اغاين مدينية".
وق���ال ال�شتاذ حي���در �شاك���ر حيدر، 
انه "نتحدث اليوم عن هوية عراقية 
حاله���ا ح���ال املق���ام وه���ي الط���وار 

الريفي���ة والتي ل ُيع���رف متى بداأت 
هذه الطوار ومن ه���م موؤ�ش�شوها، 
ال ان التوثيق الذي ذكر يف امل�شادر 
ان هنال���ك ا�شماء يعلم به���ا املجتمع 
ح�ش���ريي  ثالث���ة،  وه���م  العراق���ي 
اب���و عزي���ز ونا�ش���ر حكي���م وداخل 
ح�شن، قدمو جم���ال الغنية الريفية 
والغن���اء  وابوذيته���ا  باطواره���ا 
اجلمي���ل ال���ذي م���ا زال���ت الجي���ال 

تتذك���ره، وه���ذا الن���وع م���ن الغن���اء 
ن�شميه غناء الر�س كما نعلم هموم 
الفالح والن�شان الب�شيط يعرب عنها 
بالغن���اء فات���ت الط���وار كحال���ة من 

هذه احلالت".
يف  الريفي���ة  "الط���وار  ان  وذك���ر 
العراق ممكن تق�شيمها اىل مناطقها، 
النا�شري���ة والك���وت والعم���ارة ث���م 
الفرات الو�ش���ط، وال�شيء اجلميل 
ان الغن���اء العراق���ي كل���ه عب���ارة عن 
غن���اء ريف���ي، فالري���ف موج���ود يف 
قل���ب املواط���ن يف بغ���داد وحتى يف 

ال�شمال ويف كل مكان".
واو�ش���ح ان "ما مي���ز ح�شريي عن 
بقي���ة اقران���ه ان���ه كان يلح���ن الغناء 
ف�ش���ال عن كونه �شاع���ر وحني يغني 
املنا�ش���ب  اللح���ن  البوذي���ة يخت���ار 
ال���ذي ينطل���ق من���ه نح���و الغني���ة، 
عربي���ة  �شخ�شي���ة  ا�شب���ح  وه���و 
امللحن���ني  كب���ار  اعج���اب  وحم���ط 
الع���رب م���ن بينه���م امللح���ن امل�شري 
الكبري حمم���د عبد الوه���اب"، مبينا 
ان���ه "وث���ق الكثري م���ن اعمال���ه على 
ال�شطوانات وبقيت تراثا للباحثني 
ق���ال  جانب���ه  م���ن  وامل�شتمع���ني". 
الدكت���ور عب���د الل���ه امل�شه���داين، ان 
اب���و عزيز من���ذ �شغره  "ح�ش���ريي 
تول���ع ب�شماع واداء اط���وار والوان 
البوذي���ة الريفي���ة العراقية، بفطرة 
�شادق���ة وباح�شا�س مره���ف وتتلمذ 
عل���ى ي���د امل���ال ج���ادر �شاح���ب طور 
�شن���ني  امل���ال  ي���د  وعل���ى  اجل���ادري 
�شاح���ب ط���ور ال�شط���راوي وال���ذي 
املن�ش���وري  نغ���م  م���ن  يوؤدي���ه  كان 
ولي����س ال�شب���ا، ولذل���ك ال�شطوانة 

الت���ي �شجله���ا ع���ام 1926 تو�ش���ح 
ه���ذه املحط���ات عل���ى نغ���م البي���ات 
ا�شاف���ة اىل نغ���م ال�شب���ا باعتبار ان 
مق���ام املن�شوري يرتك���ب من هذين 
املقام���ني، واي�ش���ا تتلم���ذ عل���ى ي���د 
ح�شريي ح�شن نا�شرية هذا الطائر 
اجلمي���ل واملغرد الذي ت���رك مدينته 
النا�شري���ة  �ش���وب  ليتج���ه  ب���درة 
وليخل���ط من تراث هات���ني املدينتني 
وهذي���ن ال�شل���ني بط���وره اجلميل 

طور ال�شطيت".
امل�ش���ادر  له���ذه  "كان���ت  ان���ه  وب���ني 
الكب���ري  الر�شين���ة دوره���ا  العلمي���ة 
ح�ش���ريي  �شخ�شي���ة  توظي���ف  يف 
ابو عزي���ز لالطوار الريفي���ة"، لفتا 
ح�ش���ريي  انتق���ل  "ح���ني  ان���ه  اىل 
اب���و عزي���ز اىل بغداد احي���ا حفالت 
كث���رية مبنا�شبات متع���ددة، الزواج 
م���ن  والع���ودة  وال�شف���ر  واخلت���ان 
ال�شف���ر مم���ا �شاه���م ب�شي���وع �شيته 
يف بغ���داد واطلقت علي���ه العديد من 
اللق���اب ومن اهمه���ا وا�شهرها بلبل 
الريف واب���و عزيز، عزيز ابنه الذي 

تويف ُبَعْيَد ولدت���ه وكان يعتز بهذا 
اللقب".

واكم���ل امل�شه���داين ان���ه "دخ���ل دار 
الذاع���ة عام 1937 و�شغ���ف النا�س 
به���ذا ال�ش���وت الغري���د وزاد اي�ش���ا 
م���ن �شيت���ه ويف اربعيني���ات القرن 
املا�ش���ي �شج���ل ا�شطوان���ات عديدة 
ل�ش���ركات اجنبية وحملية وكان عدد 
كبري من اغانيه من كلماته واحلانه، 
عربي���ا  كان���ت  ال�شه���ر  والغني���ة 

وعراقيا )عمي يا بياع الورد(".
ال�شت���اذ ف���الح اخلي���اط حت���دث عن 
ا�ش���رتاك ح�ش���ريي اب���و عزي���ز يف 
فيلمني وكذلك عن حلن له قام باأخذه 
الفن���ان فريد الطر����س، كما ا�شتذكر 
ق�ش���ة جم���يء ح�ش���ريي الول اىل 
بغ���داد حيث جاء لع���الج واحدة من 

بناته يف العا�شمة.
واختتم���ت اجلل�ش���ة فرق���ة جمعي���ة 
املو�شيقيني العراقيني بقيادة الفنان 
الدكتور ك���رمي الر�شام، بتقدمي باقة 
جميل���ة م���ن اعم���ال الفن���ان الراحل 

ح�شريي ابو عزيز.

بيت  ومعهد غوته ي�ضتذكران "بلبل العراق" ح�ضريي اأبو عزيز
"جاي تك" امل�سرك، جل�سة  اقام بيت املدى يف �سارع املتنبي بال�سراكة مع معهد غوته االملاين، �سمن برنامج 
الراحل  الفنان  �سرية  فيها  قدمت  الفائتة،  اجلمعة  عزيز،  ابو  ح�سريي  الكبري  الريفي  للفنان  ا�ستذكار 
واغنياته. وذكر مقدم اجلل�سة الباحث رفعت عبد الرزاق انه "اختيارنا للفنان القدير ح�سريي ابو عزيز ا�سوة 

باختياراتنا االخرى مع الفنانني العراقيني و�ستتلوها جل�سات اخرى عن فنانني اآخرين".

�ش���در موؤخرا عن دار املدى كتاب "بل���دي حتت جلدي" ي�شم 
ال�ش���رية الكامل���ة للموؤلف���ة "جيوكوندا بيلل���ي" احلائزة على 
العديد من اجلوائز املرموق���ة يف اإ�شبانيا واأمريكا الالتينية، 
منه���ا: "جائ���زة امللك���ة �شوفيا" و"ل����س مريكا����س". ينطلق 
الكتاب من ميالدها ون�شاأتها يف كنف عائلة ثرية ت�شكن اأرقى 
اأحي���اء ماناغ���وا، ومرورا بتجنيده���ا الي�ش���اري وان�شمامها 
للحركة الثورية ال�شاندينية التي اأ�شقطت الدكتاتور �شوموزا 
ع���ام 1979م، وانتهاًء ب�شالل الثورة وعدم وفائها بوعودها 
ث���م هجرتها اإىل الوليات املتحدة. حتكي ع���ن حياتها امراأًة 
و�شاعرًة،  �شدر للكاتب���ة باللغة العربية العديد من الأعمال، 

من بينها رواية "الكون يف راحة اليد"، و"بلد الن�شاء". 

حذر رئي�س وكال���ة البيئة يف اململكة املتحدة، من 
اأن ال�شرر ال���ذي ل رجعة فيه للتنوع البيولوجي 
لالأر�س ميك���ن اأن يوؤدي اإىل انقرا����س الب�شرية، 

ونحن نقرتب اأكرث منه.
واأ�شدرت وكالة البيئ���ة التي تعمل حتت اإ�شراف 
وزارة البيئة والغذاء وال�ش���وؤون الريفية درا�شة 
جدي���دة تظهر اأنه منذ ع���ام 1970، انخف�س %41 

م���ن اأن���واع النبات���ات واحليوان���ات الأ�شلية يف 
اإجنل���رتا ب�شكل كب���ري، م���ع 15% يواجهون خطر 
النقرا����س. وح���ذرت الدرا�شة م���ن اأن الإن�شانية 
اأق���رب م���ن اأي وق���ت م�ش���ى اإىل ال�ش���رر الذي ل 
ميك���ن اإ�شالح���ه يف التن���وع البيولوج���ي والذي 
ميك���ن اأن يقت���ل الب�شري���ة - لي�س فق���ط النباتات 

واحليوانات.

ويف خط���اب ي�شلط ال�شوء على التقرير اجلديد، 
�شدد الرئي����س التنفيذي للوكال���ة، ال�شري جيم�س 
بيف���ان، على ال�شلة بني البيئة الطبيعية املزدهرة 
وتوافر املياه النظيف���ة والرتبة اجليدة وتخزين 

الكربون الالزم للبقاء على قيد احلياة.
اأجرته���ا وكالة ووفق���ا لأح���دث درا�ش���ة 

بعنوان:  البيئة، 

العلماء  الطبيعة - تقري���ر جمموعة  "العم���ل مع 
اإجنل���رتا  الثديي���ات يف  ف���اإن رب���ع  الرئي�ش���ني"، 

تواجه خطر النقرا�س.
ويف الوقت نف�ش���ه، انخف�شت اأعداد الأنواع ذات 
الأولوي���ة م���ن الثديي���ات والطي���ور والفرا�ش���ات 
والعث���ة، والت���ي مت ت�شنيفه���ا بالفع���ل عل���ى اأنها 
الأكرث عر�ش���ة للتهديد، والتي تتطل���ب اإجراءات 

حماية، بن�شبة %61.
ويف خطاب���ه، ي�ش���ري ال�شري بيف���ان اإىل كتاب عام 
1962، "الربي���ع ال�شام���ت" للكاتب���ة الأمريكي���ة 
را�شي���ل كار�شون، والذي ُين�ش���ب اإليه الف�شل يف 
بدء احلركة البيئي���ة احلديثة، ما اأدى يف النهاية 
اإىل حظ���ر عل���ى نط���اق الولي���ات املتح���دة ملبي���د 
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