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العراق رابع م�صدر نفط اإلى الواليات المتحدة
 بغداد/ المدى

املتحدة  الواليات  اىل  للنفط  ت�صديرا  الدول  كاأكرث  الرابع  الرتتيب  العراق  احتل 
اال�صبوع املا�صي.

اىل  النفطية  العراق  �صادرات  اأن  االأمريكية،  الطاقة  معلومات  اإدارة  وذكرت 
الواليات املتحدة خالل اال�صبوع املا�صي بلغت اأكرث من 300 األف برميل يوميا، 

ليكون رابع اأكرب م�صدر للنفط اإليها.
اال�صبوع  خالل  اخلام  النفط  من  االمريكية  اال�صتريادات  متو�صط  ان  واأ�صافت، 
املا�صي من ثماين دول بلغت 5.957 ماليني برميل يوميا مرتفعة مبقدار 55 األف 

برميل باليوم عن االأ�صبوع الذي �صبقه والذي بلغ 5.902 ماليني برميل يوميًا.

 بغداد/ تميم الح�صن

اخريا  تلقف  التن�سيقي  الإطار  ان  يبدو 
العامل  دول  م��ن  ج���اءت  ال��ت��ي  الر�سائل 
للحكومة  مر�سح  اي  مع  التعامل  بعدم 
الخري  ليعود  "الطاريني"  من  القادمة 
وي����ط����رح رئ���ي�������س ال���������وزراء احل����ايل 

املن�سب. اىل  بقوة  الكاظمي  م�سطفى 
اللحظة  حتى  مازال  الطرح  هذا  لكن 
اجنحة  بع�س  من  اعرتا�سات  يواجه 
نوري  طموح  وا�ستمرار  "التن�سيقي" 
بولية  القانون  دولة  زعيم  املالكي 
ثالثة، ا�سافة اىل عودة مفاجئة لإحدى 
القيادات ال�سيعية البارزة اىل التناف�س 

بعد ايام من اعالن ان�سحابه.
ت�سريحات  وبح�سب  املتوقع  من  وكان 
اأم�������س  ي��ن��ت��ه��ي  ان  "اطاريني"  م����ن 
الح��������د، ح�������س���م ���س��خ�����س��ي��ة رئ��ي�����س 
احل���ك���وم���ة امل���ق���ب���ل���ة، ل���ك���ن ا���س��ت��م��رار 
اخل��الف��ات وامل��ف��اج��اآت التي ط���راأت يف 
ال�����س��اع��ات الخ�����رية ع��ل��ى ال��ن��ق��ا���س��ات 

ق���د مت���دد ف���رتة اع����الن ا���س��م امل��ر���س��ح.
و�سبق ان طالب الإطار التن�سيقي القوى 
ال�سيا�سية بعقد جل�سة للربملان لختيار 
رئا�سة  دعت  فيما  اجلمهورية،  رئي�س 
الربملان روؤ�ساء الكتل اىل اجتماع اليوم 
اجلل�سة  بعقد  توقعات  و�سط  الثنني، 

اجلديدة يوم الربعاء املقبل.

وبح�سب ع�سو داخل الإطار التن�سيقي 
"احتمالية  فان  اأم�س  ل�)املدى(  حتدث 
الوزراء  رئي�س  ا�سم  على  الإطار  اتفاق 
املقبل مازالت ممكنة م�ساء اليوم )اأم�س 
مل  اإذا  الثنني(  )اليوم  غدا  او  الحد( 

حتدث مفاجاآت جديدة".
 التفا�صيل �س3

يناف�صه الغبان وال�صوداني وا�صتبعاد تر�صيح م�صت�صار الأمن القومي ووزير �صابق 

اأجنحة في "التن�صيقي" تدعم الكاظمي لرئا�صة 
الحكومة الجديدة والعامري يعود لمنع "المالكي"

 بغداد/ المدى

حت���دث وزي���ر الكهرباء عادل كرمي عن اإمكاني���ة الو�سول اإىل الكتفاء 
الذات���ي خالل ث���الث �سنوات ب�س���رط توف���ري الأموال والغ���از امل�سغل 
للمحط���ات، موؤك���دًا اأن الربط م���ع اخلليج �سيكون ع���رب منفذين الأول 
الكويت بخط ي�س���ل اإىل املحافظات اجلنوبية والثاين مع ال�سعودية 

بخط ي�سل اإىل املحافظات الو�سطى.
وق���ال ك���رمي، اإن "الرب���ط اخلليجي للكهرب���اء متت املوافق���ة عليه يف 
الآونة الأخرية لكن املفاو�سات ا�ستغرقت اأكرث من �سنتني وتعود اإىل 

احلكومة ال�سابقة".
واأ�س���اف، اأن "احلكوم���ة احلالي���ة برئا�س���ة م�سطف���ى الكاظمي فّعلت 
التفاو����س، وق���د تو�سلنا اإىل اتفاقية لربط الع���راق عن طريق اململكة 

العربية ال�سعودية، وعن طريق الكويت".
واأ�س���ار، اإىل اأن "العقدي���ن مت توقيعهم���ا ب�س���كل ر�سم���ي وتنفيذهم���ا 
يحت���اج اإىل بع����س الوقت ب�سقف اأعل���ى �سنتني، ليت���م جتهيز العراق 
يف املرحل���ة الأوىل ب� 500 ميغ���ا واط عن طريق الكويت ليكون هناك 

ت�ساعد اإىل األف ميغا واط ومن ثم 1500 ميغاواط".
و�س���ّدد كرمي، على اأن "اخلط ال�سعودي �سيكون باجتاه و�سط العراق 
وه���و اي�س���ًا �سوف يت���م تفعيل���ه ب�س���كل ت�ساع���دي وبنف����س ال�سقف 

الزمني". 
 التفا�صيل �س3

الكهرباء: وعود جديدة 
باالكتفاء الذاتي

 بغداد/ نباأ م�صرق

"جمرة  با�سم  العراق يف موجة حرارية لهبة مو�سمية تعرف  دخل 
القي�س"، ومن املتوقع اأن ت�سل معدلت احلرارة يف بع�س املحافظات 
52 درجة مئوية، لكن هيئة الأنواء اجلوية  ل�سيما اجلنوبية لنحو 
ا�ستبعدت ح�سول عوا�سف ترابية خالل الأيام املقبلة وحتدثت عن 

جمرد ارتفاع يف الغبار ل يوؤثر يف احلياة الطبيعية.
اإن  )املدى(،  اإىل  ت�سريح  يف  عطية،  �سادق  اجلوي  املتنبئ  وقال 
و�سبه  الرافدين  وادي  �سكان  ي�ستخدمه  م�سطلح  القي�س  "جمرة 

اجلزيرة العربية، ويدل على ذروة احلرارة خالل موا�سم ال�سيف".
واأ�ساف عطية، اأن "هذه احلالة تبداأ مع منت�سف �سهر متوز وتنتهي 
"انتهاء موجة جمرة  ان  اآب"، مبينًا  الأول من �سهر  الثلث  نهاية  يف 

القي�س ل تعني انتهاء مو�سم ال�سيف".
 التفا�صيل �س2

الطق�ض يدخل في "جمرة القي�ض"
 ترجمة: حامد احمد

اأفاد تقرير باأن ال�سريط احلدودي مع �سوريا ما زال ي�سهد هجمات، لفتًا 
8 اآلف امراأة من  اأن العائالت يف خميمات الهول التي تتواجد فيها  اإىل 
حقيقيًا  تهديدًا  ت�سكلن  الإرهابي  داع�س  تنظيم  عنا�سر  واأرامل  زوجات 

على العراق.
"جانبي  اأن  )املدى(،  ترجمته  الخباري  )املونيرت(  ملوقع  تقرير  وذكر 
هجمات  ت�سهد  تزال  ما  و�سوريا  العراق  بني  احلدودي  ال�سريط  منطقة 

لتنظيم داع�س الإرهابي".
ع�سرات  اإزاء  املخاوف  تتزايد  وقت  يف  ياأتي  "ذلك  ان  التقرير،  واأ�ساف 
الآلف من ن�ساء واأطفال ما زالوا من�سيني يف خميم الهول الذين غ�سلت 

اأدمغتهم بفكر داع�س وان فقدانهم للعمل يزيد من حالة الياأ�س لديهم".
حزيران  �سهر  اأواخر  يف  اأدعى  الإرهابي  داع�س  "تنظيم  اأن  اإىل  واأ�سار، 
حمافظة  من  اجلغايفة  ع�سرية  افراد  لحد  واعدامه  اختطافه  املا�سي 
من  ال�سوري  اجلانب  يف  الع�سائرية  القوى  افراد  اأحد  وكذلك  نينوى، 

احلدود".
"هيئة احل�سد ال�سعبي اأ�سدرت بيانًا الأ�سبوع املا�سي  وبني التقرير، اأن 
منطقة  يف  فجرا  ع�سكرية  عملية  تنفيذ  عن  فيه  ذكرت  متوز   13 بتاريخ 
العثور  خاللها  مت  تلعفر  �سرق  جنوب  واملحالبية  اجلبلية  اإبراهيم  �سيخ 

على خمابئ لتنظيم داع�س الإرهابي يف حمافظة نينوى".
 التفا�صيل �س2

داع�ض يكّثف هجماته 
قرب الحدود ال�صورية ثاأرًا 

لمقتل قادته

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأكدت جلن���ة الأمن والدف���اع النيابية قطع �سوط 
مه���م يف اإق���رار قان���ون خدم���ة العل���م )التجني���د 
اللزامي(، م�س���رية اإىل وجود �سب���ه اإجماع بني 

الكتل ال�سيا�سية على اأهمية متريره.
وقال ع�س���و اللجنة النائب ج���واد البولين، اإن 
النيابية قطع���ت �سوطًا  الأمن والدف���اع  "جلن���ة 
مهمًا يف طري���ق اإقرار قان���ون التجنيد اللزامي 

من خالل �سل�سلة املناق�سات التي جرت عليه".
واأ�س���اف الب���ولين، اأن "واح���دا م���ن القوان���ني 
املهمة التي نوؤكد عليها، يتعلق بالتجنيد وخدمة 
العلم"، لفتًا اإىل "وج���ود �سبه اإجماع بني الكتل 

ال�سيا�سية على متريره وتنظيمه".
واأ�س���ار، اإىل اأن "امل�س���روع يحت���اج اإىل اختي���ار 
توقي���ت منا�سب لطرح���ه واإظه���ار ن�سو�سه مبا 

يلبي جميع الق�سايا التي اأوجبت ت�سريعه".
وبني الب���ولين، اأن "�سرتاتيجية الإ�سالح التي 

مت عر�سها طيل���ة ال�سنوات املا�سية ل �سيما على 
�سعي���د الأجهزة الأمنية وانف���اذ القانون بحاجة 
مب���ا  وو�سعه���ا  وتقيي���م  ومراجع���ة  اإع���ادة  اإىل 
يواكب التط���ورات املوج���ودة والتحديات التي 

تواجه البالد يف املرحلة احلالية".
وانتهى الب���ولين، اإىل اأن "جلنة الأمن والدفاع 
�س���وف تت���وىل تق���دمي ورق���ة متكامل���ة تخ����س 

الإ�سالح الأمني".
 التفا�صيل �س3

تقدم كبير في اإعادة "التجنيد االإلزامي"
 بغداد/ �صيف عبد اهلل

بعد اأن ح���ّل فايرو�س كورونا �سيف���ًا ثقياًل على 
العراقي���ني منذ العام 2020، بداأت الفايرو�سات 
الوبائية القدمي���ة )الكولريا واحلم���ى النزفية( 
تظه���ر من جدي���د لت�سّج���ل مئ���ات الإ�سابات يف 
اأغلب حمافظات البالد، و�سط تخوف من ظهور 

اأمرا�س اأخرى.
به���ذه  الإ�ساب���ات  ع�س���رات  ال�سح���ة  وت�سج���ل 
الفايرو�س���ات يوميًا، ف�ساًل ع���ن ت�سجيل حالت 

وفاة ب�سبب التاأخر يف عالج امل�سابني، مما اأثار 
خماوف العراقيني من هذه الأمرا�س التي باتت 

ت�سكل حتديًا جديدًا لقطاع ال�سحة يف البالد.
الفري���ق  ع�س���و  اأ�س���ارت  ال�س���دد،  ه���ذا  ويف 
الإعالم���ي ل���وزارة ال�سح���ة ربى ف���الح، اإىل اأن 
"الرتفاع احلايل ب� )احلمى النزفية والكولريا 
وكورونا(، يع���ود اإىل عدم اللتزام بالإجراءات 

الوقائية".
وقال���ت ف���الح يف حديث ل���� )امل���دى(، اإن "اأغلب 
ه���ذه الفايرو�س���ات ه���ي متوطنة بالع���راق منذ 

�سن���وات لك���ن الذي يلف���ت النتباه ه���و ت�ساعد 
ع���ن  احلالي���ة  ال�سن���ة  يف  الإ�ساب���ات  ن�س���ب 
ال�ساب���ق"، م�ستطردة بالق���ول "بالن�سبة للحمى 
النزفي���ة والكولريا فهما ل ميك���ن مقارنتهما مع 
كورون���ا لكن ب���ذات الوقت ل ميك���ن التقليل من 
خماط���ر ه���ذه الأمرا�س كونها معدي���ة ووا�سعة 

النت�سار".
ودع���ت ف���الح، اإىل "�س���رورة مراجع���ة املراك���ز 

ال�سحية يف حال ظهور اأية اأعرا�س".
 التفا�صيل �س2

تجاهل االإجراءات الوقائية يفاقم انت�صار االأوبئة

 نينوى/ المدى

ذك���ر نائ���ب ع���ن نين���وى اأن قان���ون الدعم 
الطارئ لالأمن الغذائي وفر للمحافظة اأكرب 
مبلغ حت�سل علي���ه يف تاريخها عرب تنمية 
الأقاليم، موؤكدًا ان املبلغ يتجاوز تريليون 

دينار.
�س���ريوان  املحافظ���ة  ع���ن  النائ���ب  وق���ال 
الدوبرداين، اإن "املبلغ املخ�س�س ملحافظة 
نين���وى م���ن قانون الدع���م الط���ارئ لالأمن 

الغذائي هو تريليون و150 مليار دينار".
املبل���غ  "ه���ذا  اأن  الدوب���رداين،  وتاب���ع 
يوؤخذ م���ن تنمي���ة الأقاليم لدع���م امل�ساريع 
ال�سرتاتيجي���ة واملتلكئ���ة والت���ي ه���ي يف 
حي���ز التنفيذ اإ�ساف���ة اإىل م�ساري���ع اأخرى 
�سيتم و�سعها يف امل�ستقبل من قبل الإدارة 

املحلية".
واأ�س���ار، اإىل اأن "ما خ�س�سه القانون لي�س 
كافيًا لكنه مبلغ جي���د، لأول مرة يف تاريخ 
املحافظ���ة يخ�س�س هذا الكم م���ن الأموال 

الأقالي���م". تنمي���ة  م���ن   2003 ع���ام  بع���د 
ودع���ا الدوب���رداين، "الإدارة املحلي���ة اإىل 
ا�ستغالل هذه املبالغ مب�ساريع �سرتاتيجية 
يف نين���وى التي تعاين م���ن تاأخر املوازنة 

وعدم اإطالق الأموال ال�سابقة".
وم�سى الدوبرداين، اإىل اأن "عوائد النفط 
جي���دة ولك���ن احلكومة احلالي���ة لت�سريف 
امله���ام ومقيدة ول ت�ستطي���ع دعم امل�ساريع 
ع���دم  ب�سب���ب  واحليوي���ة  ال�سرتاتيجي���ة 

وجود موازنة".

تخ�صي�ض تريليون و150 مليار دينار لنينوى

 بغداد/ ح�صين حاتم

تعت���زم جلن���ة العم���ل النيابي���ة خ���الل 
ملجل����س  الث���اين  الت�سريع���ي  الف�س���ل 
النواب اإقرار قانون التقاعد وال�سمان 
اأن  للعم���ال، م�س���رية اىل  الجتماع���ي 
املرحل���ة  الأه���م خ���الل  يع���د  القان���ون 

املقبلة.
واأجريت تعديالت عديدة على القانون 
خ���الل القراءت���ني الأوىل والثانية يف 
ال���دورة الربملاني���ة ال�سابقة، فيما لقى 
القان���ون ترحيب���ا م���ن قب���ل ال�سرائ���ح 
امل�سمول���ة ب���ه، كونه �سين�س���ط القطاع 
اخلا����س ويخف���ف العبء ع���ن القطاع 
احلكومي اأو يت�س���اوى معه يف بع�س 

الأحيان.
ويق���ول ع�س���و جلن���ة العم���ل النيابية 
ل�)امل���دى(،  حدي���ث  يف  ع���رب  ح�س���ني 
ال���دورة  يف  املق���روءة  "القوان���ني  اإن 
ال�سابق���ة حتت���اج اىل حكوم���ة جديدة 

للموافقة عليها".
واأ�ساف عرب، اأن "جلنة العمل ت�سعى 

ب���كل جهوده���ا لإق���رار قان���ون التقاعد 
وال�سم���ان الجتماع���ي للعمال، ونحن 
بانتظ���ار ت�سكي���ل احلكوم���ة اجلدي���دة 

لتمرير م�سروع القانون".
"التعدي���الت  ان  اإىل،  واأ�س���ار 
جمل����س  ام���ام  متاح���ة  والتغي���ريات 
الن���واب للقانون ول توج���د ا�سكاليات 

يف ذلك، �سوى الت�سويت".
وت�سري���ع قان���ون التقاع���د وال�سم���ان 
الجتماعي للعم���ال، �سي�سمن حت�سني 
اأو�س���اع العاملني يف جمي���ع امل�ساريع 
والرتفيهي���ة  وال�سناعي���ة  التجاري���ة 
عق���ود،  من���ذ  الأوىل  للم���رة  اخلا�س���ة 
ويجعله���م يح�سل���ون عل���ى تقاع���د يف 
نهاية خدمتهم، م�سابه���ًا ملا هو معمول 
ب���ه يف القطاع العام، الذي ي�سهد اإقباًل 
كبريًا من جانب ال�سباب العراقي لهذه 

امليزة.
يف  الخ���ر  الع�س���و  يق���ول  ب���دوره، 
حدي���ث  يف  العل���وي  جا�س���م  اللجن���ة 
العم���ل  جلن���ة  "اأج���رت  ل�)امل���دى(، 
الت�سريع���ي  الف�س���ل  خ���الل  النيابي���ة 

الأول ع���دة اجتماعات ب�س���اأن م�سروع 
قان���ون التقاعد وال�سم���ان الجتماعي 

للعمال".
واأ�س���اف العل���وي، اأن "اللجن���ة قامت 
ملناق�س���ة  خمتلف���ة  ور�س���ات  باإع���داد 
"م���ن  اأن  مبين���ا  القان���ون"،  تفا�سي���ل 
اأولويات جمل�س النواب هو الت�سويت 
على القانون خالل اجلل�سات املقبلة".

واأ�س���ار، اىل اأن "امل�سروع يعد من اهم 
القوان���ني يف املرحلة املقبل���ة، لأهميته 
باإن�س���اف ال�سرائ���ح الفق���رية و�سمول 

عدد كبري من العاطلني فيه".
هن���اك  "�ستك���ون  العل���وي،  وتاب���ع 
تعديالت ب�سيطة يف الف�سل الت�سريعي 
الث���اين من الربملان قبل تقدمي القانون 

للت�سويت".
العم���ل  وزارة  راأت  جانبه���ا،  م���ن 
ت�سري���ع  اأن  الجتماعي���ة،  وال�س���وؤون 
قان���ون التقاعد وال�سم���ان الجتماعي 

كفيل بامت�سا�س البطالة يف البلد.
وقال���ت وكيل ال���وزارة عب���ري اجللبي 
)امل���دى(،  تابعت���ه  متلف���ز  حدي���ث  يف 

جمي���ع  يف  موج���ودة  "البطال���ة  ان 
دول الع���امل ال انه���ا تختل���ف بني دولة 
واخرى"، لفتة اىل ان "ن�سبة البطالة 
يف الع���راق كبرية ب�سبب ع���دم وجود 
تفعي���ل حقيق���ي للقطاع���ات ال�سناعية 

والزراعية وغريها".
واأ�ساف���ت اجللب���ي، اأن "هن���اك ن�سب���ة 
كب���رية من ال�سب���اب العاطلني ياأخذون 
اأن  موؤك���دة  ال���وزارة"،  م���ن  اإعان���ات 
كان  اعان���ات  الت���ي تعط���ى  "الأم���وال 
م�سان���ع  خالله���ا  تفت���ح  اأن  يفرت����س 

ل�ستيعاب ال�سباب العاطلني".
ولفت���ت اىل ان "هناك قانون���ًا للتقاعد 
يف  موج���ود  الجتماع���ي  وال�سم���ان 
اروق���ة جمل�س النواب وعن���د ت�سريعه 
�سيحل جزءًا كب���ريًا من م�سكلة العامل 
يف القطاع اخلا�س بل �سي�سجع العمل 

يف القطاع اخلا�س".
وبح�س���ب الن�سو����س القانوني���ة ف���اأن 
جمل����س الن���واب ينبغ���ي من���ه اإع���ادة 
قراءة اأي قانون مل يتم الت�سويت عليه 

يف الدورة النتخابية ال�سابقة.

 الب�صرة/ المدى

اأعلنت قيادة عمليات الب�سرة عن البدء 
بتطبي����ق خط����ة حماية بطول����ة اخلليج 
بن�سخته����ا ال����� )25( املق����رر اإقامتها يف 

املحافظة بداية العام املقبل.
عل����ي  الل����واء  العملي����ات  قائ����د  وق����ال 
املاج����دي، اإن "الق����وات الأمني����ة ب����داأت 
بتنفي����ذ  احل����ايل  ال�سه����ر  مطل����ع  من����ذ 

اخلطة الأمنية اخلا�سة بحماية بطولة 
اخلليج".

واأ�ساف املاج����دي، اأن "اخلطة ت�سمنت 
القي����ام با�ستط����الع ج����وي عل����ى ملعب����ي 
امليناء والنخلة"، موؤك����دًا "و�سع جميع 
اخلط����ط الأمني����ة وحتديد النق����اط التي 
�ستتواجد فيها القوات الأمنية اثناء مدة 

تواجد الوفود امل�ساركة يف البطولة".
اأ�سبح����ت  "القطع����ات  اأن  اإىل  واأ�س����ار، 

"قي����ادة  مهي����اأة وجاه����زة"، موؤك����دًا ان 
باإر�س����ال  امل�سرتك����ة وع����دت  العلمي����ات 
باجت����اه  بغ����داد  م����ن  جدي����دة  قطع����ات 
حمافظة الب�سرة قب����ل بدء البطولة من 

اأجل تعزيز الو�سع الأمني".
"حماف����ظ  اأن  اإىل  املاج����دي،  وم�س����ى 
الب�س����رة ا�سع����د العي����داين وف����ر لقيادة 
ال�سرطة ومديرية امل����رور يف املحافظة 

عجالت ودراجات حديثة".

حراك ي�صّرع اإقرار قانون تقاعد العمال الإن�صاف ال�صرائح الفقيرةالبدء بتطبيق خطة حماية خليجي "25"

تاأ�صي�صان للدولة العراقية 
الحديثة :1921 و 2003 مد �صبكات مياه جديدة في منطقة الزعفرانية في بغداد ..عد�صة: محمود روؤوف



 بغداد/ نب�أ م�شرق

دخ���ل الع���راق ف���ي موج���ة حراري���ة الهبة 
مو�سمي���ة تع���رف با�سم "جم���رة القي�ض"، 
وم���ن المتوق���ع اأن ت�سل مع���دالت الحرارة 
ف���ي بع����ض المحافظات ال�سيم���ا الجنوبية 
لنحو 52 درجة مئوي���ة، لكن هيئة االأنواء 
عوا�س���ف  ح�س���ول  ا�ستبع���دت  الجوي���ة 
ترابية خ���ال االأيام المقبل���ة وتحدثت عن 
مجرد ارتفاع في الغبار ال يوؤثر في الحياة 

الطبيعية.
وق���ال المتنب���ئ الجوي �س���ادق عطية، في 
ت�سري���ح اإلى )الم���دى(، اإن "جمرة القي�ض 
م�سطلح ي�ستخدم���ه �سكان وادي الرافدين 
و�س���به الجزيرة العربية، ويدل على ذروة 

الحرارة خال موا�سم ال�سيف".
واأ�س���اف عطي���ة، اأن "هذه الحال���ة تبداأ مع 
منت�س���ف �س���هر تم���وز وتنته���ي ف���ي نهاية 
ان  مبين���ًا  اآب"،  �س���هر  م���ن  االأول  الثل���ث 
تعني  القي����ض ال  "انته���اء موج���ة جم���رة 

انتهاء مو�سم ال�سيف".
واأ�سار، اإلى اأن "المدة التي ت�سهدها جمرة 
القي�ض ت�سهد ت�سجيل اأعلى حرارة �سيفية 

في هذه المناطق الم�سمولة بها".
و�س���دد عطية، عل���ى اأن "درج���ات الحرارة 
بح�س���ب التوقع���ات ف���ي مناط���ق جنوب���ي 
الع���راق تتجاوز ال� 50 درج���ة مئوية، رغم 
اأن هذه الحالة لي�س���ت بالغريبة ال�سيما في 
الموا�س���م االأخيرة"، موؤك���دًا اأن "الدرجات 
الخم�سينية اأ�س���بحت معتادة في مثل هذه 

االأوقات من كل �سنة".
ويوا�س���ل، اأن "درجات الح���رارة في باقي 
م���دن الباد �س���تكون ف���وق المعتاد اي�س���ًا، 
خ���ال االأ�س���بوع الحال���ي على اق���ل تقدير 
مع ارتف���اع معدالت الرطوبة في الب�س���رة 

ومي�سان".
ق���رار  "اتخ���اذ  اأن  اإل���ى  وم�س���ى العطي���ة، 
بالن�س���بة  الر�س���مي  ال���دوام  بتعطي���ل 
للمحافظ���ات الت���ي ت�س���هد درج���ات حرارة 
فوق الخم�سين هو من �ساحيات االإدارات 

المحلية فهي التي تحدد ذلك".
من جانبه، ذك���ر مدير اإعام هيئ���ة االأنواء 
ت�س���ريح  ف���ي  الجاب���ري،  عام���ر  الجوي���ة 
اإل���ى )الم���دى( اأن "الحال���ة الجوي���ة لي���وم 

اأم����ض اأظهرت اأن الطق�ض �س���حو بدرجات 
حرارة م�س���ابهة لم���ا كانت عليه ف���ي االأيام 

الما�سية".
كان���ت  "الري���اح  اأن  الجاب���ري،  واأ�س���اف 
�س���مالية غربية خفيفة اإلى معتدلة ال�سرعة 
من 10 اإلى 20 كم في ال�س���اعة لكنها تن�سط 
احيان���ًا لت�س���ل اإل���ى اأكث���ر م���ن 30 ك���م في 
ال�س���اعة". واأ�س���ار، اإلى اأن "ه���ذه الزيادة 
ت���وؤدي اإلى ت�س���اعد الغبار ف���ي المنطقتين 
الو�س���طى والجنوبي���ة"، م�س���ددًا عل���ى اأن 
"الغب���ار م�س���تمر خ���ال مدة ال�س���يف في 

العراق نتيجة المنخف�سات الجوية".
وبي���ن الجابري، اأن "درج���ات الحرارة في 
المناط���ق ال�س���مالية �س���وف تبق���ى مقاربة 
لم���ا تم ت�س���جيله ف���ي اليومين الما�س���يين 
وبنف����ض �س���رعة الرياح التي تم ت�س���جيلها 

في المنطقتين الجنوبية والو�سطى".
اأم����ض  �س���هدت  "العا�س���مة  اأن  واأورد، 
ت�س���جيل درج���ة ح���رارة بنح���و 45 درجة 

وكذا الحال بالن�س���بة لمحافظات الو�س���ط 
االأخ���رى التي �س���جلت م���ا ال يزيد على 46 
درجة، اما المناطق ال�س���مالية فاأنها بنحو 
42 درجة، اأما المنطقة الجنوبية و�س���لت 
اإلى نح���و 50 درجة وخ�سو�س���ًا محافظة 
الب�س���رة، اأما ذي قار ومي�س���ان فهي بنحو 

49 درجة". 
واأفاد الجابري، باأن "الباد �س���وف ت�س���هد 
زي���ادة ف���ي درج���ات الح���رارة بداي���ة م���ن 
الي���وم االثني���ن نتيجة تاأثر الب���اد بتعمق 
المنخف����ض الح���راري الجوي المو�س���مي 
ال���ذي كن���ا نن���وه ع���ن تاأثيراته من���ذ نهاية 
�س���هر اأي���ار". وبي���ن، اأن "جم���رة القي����ض 
ت�س���تغرق مدة زمنية من مو�س���م ال�سيف، 
وتك���ون  الهب���ة  فيه���ا  االأج���واء  وتك���ون 
بالع���ادة بداية من منت�س���ف تم���وز والتي 
تتمي���ز اي�س���ًا بالرطوبة وظهور ال�س���حب 
خ�سو�س���ًا ف���ي الو�س���ط والجن���وب وهي 
لي�س���ت ظاهرة غريبة".  واأ�سار الجابري، 

اإل���ى اأن "الطق����ض لباق���ي اأي���ام االأ�س���بوع 
�س���يبقى �س���حوًا م���ع ارتف���اع ب�س���يط ف���ي 
درج���ات الح���رارة الت���ي تبقى ف���ي تذبذب 
بي���ن االرتفاع واالنخفا�ض، مع اإمكانية اأن 
ت�س���ل الحرارة اإلى 52 درجة في المناطق 
الجنوبية". وم�س���ى الجابري، اإلى "عدم 
وج���ود موؤ�س���رات عل���ى عوا�س���ف ترابية 
قد تح�س���ل فقط ت�س���اعد الغب���ار في اأغلب 

مناطق الو�سط والجنوب".
وكان���ت المنظم���ات الدولي���ة ق���د �س���ّنفت 
الع���راق بانه واحد م���ن اأكثر ال���دول تاأثرًا 
بالت�س���حر والمتغيرات المناخي���ة، داعية 
اإل���ى و�س���ع حل���ول له���ذه الحالة م���ن قبل 
عل���ى  ال�س���يما  المنطق���ة،  دول  حكوم���ات 
زاد  الت���ي  الترابي���ة  العوا�س���ف  �س���عيد 
قل���ة االمط���ار وتراج���ع  ب�س���بب  تاأثيره���ا 
الغط���اء النبات���ي وكثرة التج���اوزات على 
الم�س���احات الخ�سراء والب�س���اتين ب�سكل 

مخالف للقانون.
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واأ�س���اف التقرير، ان "ذلك ياأتي في وقت 
تتزايد المخاوف اإزاء ع�سرات االآالف من 
ن�ساء واأطفال ما زالوا من�سيين في مخيم 
الهول الذين غ�س���لت اأدمغتهم بفكر داع�ض 
وان فقدانه���م للعمل يزيد من حالة الياأ�ض 
لديه���م". واأ�س���ار، اإل���ى اأن "تنظيم داع�ض 
االإرهابي اأدعى في اأواخر �س���هر حزيران 
الما�س���ي اختطاف���ه واعدامه الح���د افراد 
ع�س���يرة الجغايف���ة من محافظ���ة نينوى، 
وكذلك اأح���د افراد القوى الع�س���ائرية في 

الجانب ال�سوري من الحدود".
وبين التقرير، اأن "هيئة الح�سد ال�سعبي 
اأ�س���درت بيانًا االأ�سبوع الما�سي بتاريخ 
13 تم���وز ذك���رت في���ه ع���ن تنفي���ذ عملية 
ع�س���كرية فجرا في منطقة �س���يخ اإبراهيم 
الجبلية والمحالبية جنوب �س���رق تلعفر 
ت���م خاله���ا العث���ور على مخاب���ئ لتنظيم 

داع�ض االإرهابي في محافظة نينوى".
واأو�س���ح، اأن "بيان���ًا للبنتاغ���ون في 12 
تموز �س���ادر عن قيادة الق���وات المركزية 
اأك���د اأن تل���ك الق���وات نف���ذت  االأميركي���ة 

هجوما بطائرة م�سيرة اأ�سفرت عن مقتل 
زعي���م تنظي���م داع�ض ف���ي �س���وريا، ماهر 

العقال".
ويوا�س���ل التقرير، اأن "العق���ال يعّد اأحد 
الق���ادة الخم�ض االأبرز ف���ي تنظيم داع�ض 
وُقتل بينما كان يقود دراجة نارية �س���مال 
غرب���ي حلب في هج���وم اأدى اإلى اإ�س���ابة 

اأحد م�ساعديه بجروح خطيرة".
ون���وه، اإلى اأن "العقال كان م�س���وؤواًل عن 
تطوي���ر �س���بكات تنظي���م داع����ض خ���ارج 
"مقت���ل  اأن  موؤك���دًا  و�س���وريا"،  الع���راق 
العقال يوجه �سربة لمحاوالت داع�ض في 
اإعادة تنظيم نف�س���ه بع���د هزيمته وطرده 
الع���راق  ف���ي  يحتله���ا  كان  اأرا�س���ي  م���ن 
ان  عل���ى  التقري���ر،  و�س���دد  و�س���وريا". 
"تنظيم داع�ض تبنى في اليوم نف�سه وفي 
منطق���ة الجزي���رة الممتدة م���ا بين حدود 
البلدين بين حو�س���ي دجلة والفرات قتل 
رج���ل ف���ي منطق���ة الحواي���ج �س���رقي دير 
ال���زور على ان���ه اأحد افراد ح���زب العمال 

الكرد�ستاني".
وتاب���ع، اأن "اأ�س���وات انفجارات �س���معت 
ال���ى الجنوب اأكثر عن���د الجانب العراقي 

من الحدود في �س���اعات ال�س���باح االأولى 
من ي���وم الخمي�ض الما�س���ي عن���د منطقة 

الح�سيبة في القائم".
واأف���اد التقرير، ب���اأن "ذلك اث���ار في بادئ 
االم���ر القل���ق ف���ي الجان���ب الغرب���ي م���ن 
محافظ���ة االنبار، وات�س���ح بان���ه انفجار 

لكد����ض عت���اد تاب���ع الحد ق���وات الح�س���د 
الع�سائري في المنطقة والتي قاتلت �سد 

تنظيم داع�ض االإرهابي".
وي�ستر�س���ل، اأن "تقريرًا اأميركيًا حذر من 
المخاط���ر التي قد ي�س���كلها المقيمون في 
مخيم اله���ول للنازحين من عوائل داع�ض 

في منطقة الح�س���كة والتي ي�سكل الن�ساء 
واالأطفال الغالبية العظمى منهم وما لذلك 
م���ن مخاطر على كل من العراق و�س���وريا 

والمنطقة عمومًا".
واأو�س���ح التقرير، اأن "هن���اك اأكثر من 8 
اآالف امراأة من زوجات وارامل م�س���لحي 

داع�ض يع�سن في المخيم الذي ي�سم اأكثر 
من 65 األف �سخ�ض".

ون���وه، اإل���ى اأن "المخي���م اأ�س���بح يمث���ل 
تهديدًا امنيا للعراق و�س���وريا وللمنطقة 
عموم���ًا؛ الأنه ي�ست�س���يف ع���ددا كبيرا من 
وتنتم���ي  بداع����ض  المرتبط���ات  الن�س���اء 

جن�سياتهن الأكثر من 60 دولة".
وتح���دث التقري���ر، ع���ن "م�س���اكل اأخرى 
تب���رز عند منطق���ة جانب���ي الح���دود بين 
العراق و�س���وريا تتمث���ل دوافعها بغياب 
فر����ض العم���ل والبطالة وتزاي���د تعاطي 

المخدرات والمتاجرة بها".
وينق���ل ع���ن "تقري���ر �س���ادر ع���ن منظمة 
الحكومي���ة  غي���ر  العالمي���ة   CIVIC
المعني���ة بمتابع���ة اأح���وال المدنيي���ن في 
مناط���ق القتال وال�س���ادر بتاريخ 6 تموز 
الحالي، ووفقا لمقابات اأجرتها المنظمة 
مع �س���كان محليين من منطقة البعاج في 
محافظ���ة نين���وى"، فان "ن�س���ف �س���باب 
المنطق���ة يعملون بتج���ارة المخدرات او 

تعاطيها وتعاطي الكحول".
واأك���د التقري���ر، اأن "غي���اب فر����ض العمل 
تعاط���ي  تنام���ي  ع���ن  ف�س���ا  والبطال���ة 
الياأ����ض،  ح���االت  وازدي���اد  المخ���درات 
خ�سو�س���ا في المناطق القروي���ة النائية 
عن���د الح���دود العراقي���ة ال�س���ورية الت���ي 
ي�س���عر اهاليها باالإهم���ال والتخلي عنهم، 
من �س���اأنها ان ت�س���هل عملية تجنيد هوؤالء 
ال�سحايا وان�س���مامهم ل�سفوف مجاميع 
م�س���لحة اإرهابية خارجة عن القانون من 

بينها داع�ض".
وكان بيان عراقي اأميركي م�س���ترك �سدر 
خ���ال اجتماع عق���ده الرئي����ض االأميركي 
ج���و باي���دن م���ع رئي����ض وزراء الع���راق 
م�س���طفى الكاظمي على هام�ض قمة جدة 
ف���ي العربي���ة ال�س���عودية، دعي���ا في���ه الى 
�س���رورة زي���ادة التن�س���يق االأمن���ي بي���ن 
البلدي���ن ل�س���مان ع���دم ع���ودة داع�ض الى 
االأمني���ة  الموؤ�س�س���ات  وتقوي���ة  الع���راق 

والع�سكرية في العراق.
 عن: الم�نيتر

مخيم  في  امراأة  اآالف   8
اله�ل ي�شّكلن تهديداً 
كبيراً على العراق

داع�ش يكّثف هجم�ته قرب احلدود مع �سوري� ث�أرًا 
ملقتل اأبرز ق�دته

الطق�ش يدخل يف "جمرة القي�ش": درج�ت خم�سينية يف الو�سط واجلنوب

اأف�د تقرير ب�أن ال�شريط احلدودي مع �ش�ري� م� زال 
ي�شهد هجم�ت، الفتً� اإىل اأن الع�ئالت يف خميم�ت اله�ل 

التي تت�اجد فيه� 8 اآالف امراأة من زوج�ت واأرامل 
عن��شر تنظيم داع�س االإره�بي ت�شكلن تهديداً حقيقيً� 

على العراق. وذكر تقرير مل�قع )امل�نيرت( االخب�ري 
ترجمته )املدى(، اأن "ج�نبي منطقة ال�شريط 

احلدودي بني العراق و�ش�ري� م� تزال ت�شهد هجم�ت 
لتنظيم داع�س االإره�بي".

 بغداد/ �شيف عبد اهلل

اأن ح����ّل فايرو�����ض كورون����ا �س����يفًا  بع����د 
ثقي����ًا عل����ى العراقيين منذ الع����ام 2020، 
القديم����ة  الوبائي����ة  الفايرو�س����ات  ب����داأت 
)الكولي����را والحم����ى النزفي����ة( تظه����ر من 
جديد لت�س����ّجل مئات االإ�سابات في اأغلب 
محافظات الباد، و�سط تخوف من ظهور 
اأمرا�ض اأخرى. وت�سجل ال�سحة ع�سرات 
يومي����ًا،  الفايرو�س����ات  به����ذه  االإ�س����ابات 
ف�س����ًا عن ت�س����جيل ح����االت وفاة ب�س����بب 
التاأخ����ر في ع����اج الم�س����ابين، مم����ا اأثار 
مخ����اوف العراقيين م����ن ه����ذه االأمرا�ض 
التي بات����ت ت�س����كل تحديًا جدي����دًا لقطاع 

ال�سحة في الباد.

االنت�ش�ر ال�شريع
وفي هذا ال�س����دد، اأ�س����ارت ع�سو الفريق 
االإعامي لوزارة ال�س����حة ربى فاح، اإلى 
اأن "االرتف����اع الحالي ب����� )الحمى النزفية 
والكولي����را وكورون����ا(، يع����ود اإل����ى عدم 
االلت����زام باالإجراءات الوقائي����ة". وقالت 
ف����اح ف����ي حديث ل����� )الم����دى(، اإن "اأغلب 
هذه الفايرو�س����ات هي متوطن����ة بالعراق 
من����ذ �س����نوات لك����ن ال����ذي يلف����ت االنتباه 
هو ت�س����اعد ن�س����ب االإ�س����ابات في ال�سنة 
الحالية عن ال�س����ابق"، م�ستطردة بالقول 

والكولي����را  النزفي����ة  للحم����ى  "بالن�س����بة 
فهم����ا ال يمكن مقارنتهما م����ع كورونا لكن 
بذات الوقت ال يمك����ن التقليل من مخاطر 
ه����ذه االأمرا�����ض كونه����ا معدية ووا�س����عة 
االنت�س����ار". ودع����ت فاح، اإلى "�س����رورة 
مراجعة المراكز ال�س����حية في حال ظهور 
اأي����ة اأعرا�����ض م����ن االأمرا�����ض المذك����ورة 
اأع����اه وع����دم تركه����ا لتتفاق����م فخط����ورة 
المر�ض تزداد مع انت�س����اره في الج�س����م، 
كم����ا اأن الت�س����خي�ض المبك����ر يمن����ع تفاقم 

االإ�سابة".

تطمين�ت
من جانب���ه، قلل الطبيب االخت�س���ا�ض في 
م�ست�س���فى ال�سدر بالعا�س���مة بغداد زهير 
العب���ودي م���ن مخاط���ر تح���ول الكولي���را 
اإل���ى وب���اء. وق���ال العبودي، ف���ي حديث ل� 
)الم���دى(، "بع���د تط���ور العل���م واالط���اع 
والمعرف���ة فيم���ا يتعل���ق بط���رق عاجه���ا 
والوقاي���ة منه���ا فاإن مو�س���وع ال�س���يطرة 
على الفايرو�س���ات المنت�سرة حاليًا اأ�سبح 
ممكنًا و�س���هًا". واأ�س���ار اإلى اأن "الكوليرا 
من االأمرا�ض المتوطنة بالعراق وموجود 
وكل �سنة ت�سجل الوزارة اإ�سابات به وهو 
لي�ض �س���يئا غريب���ًا على الب���اد"، مبينًا اأن 
المعدل  تجاوزت  قد  الحالية  "االإ�س���ابات 

ال�سنوي الذي اعتاد العراق عليه".

اأمرا�س مقلقة
اإل���ى ذلك، ي���رى مدي���ر ال�س���حة العامة 
ف���ي �س���حة ذي ق���ار ريا����ض ح�س���ين، 
اأن االنت�س���ار الحا�س���ل �س���واء للحم���ى 
النزفي���ة اأو الكولي���را ف���ي بع����ض مدن 
وف���ي  ح�س���ين  القل���ق.  يثي���ر  الع���راق 
ل���� )الم���دى(، ق���ال اإن "دائ���رة  حدي���ث 
االإج���راءات  اتخ���ذت  ق���ار  ذي  �س���حة 
احت���واء  لمحاول���ة  والجي���دة  الكافي���ة 
االنت�س���ار، اإذ يت���م ا�س���تقبال الم�س���تبه 
باإ�س���ابتهم، واإجراء الفحو�ض الازمة 
لهم مبا�س���رة، حيث قدم���ت دائرته طلبًا 
لزيادة العاج���ات الكافي���ة والمطلوبة 
وخت���م  الم�س���ابين".  ع���دد  لتغطي���ة 
ريا����ض، حديث���ه بالق���ول "ل���و �س���جلنا 
اإ�س���ابة واح���دة بالحمى النزفي���ة فهذا 
يعن���ي اأنها وباء ولكن ب�س���كل عام فهي 
لي�ست وا�سعة االنت�سار، كما هو الحال 
بفايرو����ض كورون���ا ال���ذي ينتق���ل عبر 
الهواء". وت�س���تنفر الكوادر ال�س���حية 
في مختلف م�ست�س���فيات الب���اد، فرقها 
الكولي���را  ات�س���اع  مخاط���ر  لمواجه���ة 
والحم���ى النزفي���ة الت���ي تترك���ز غالب���ًا 
ف���ي مناط���ق ريفي���ة جنوبي و�س���مالي 
الباد، مع تكثيف حمات التوعية عبر 
و�سائل االإعام المحلية للتقليل من عدد 

االإ�سابات بهذه الفايرو�سات.

ال�سحة: جت�هل الإجراءات الوق�ئية يف�قم 
انت�س�ر الأوبئة

اأج�اء الهبة ت�شتمر حتى ال�شهر املقبلك�رون� والك�لريا واحلمى النزفية ت�ا�شل هج�مه� يف وقت واحد

درجات احلرارة تبلغ ذروتها خالل الأيام املقبلة

تواجد اأمني يف ال�سياج احلدودي بني العراق و�سوريا ملالحقة املت�سللني
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 بغداد/ تميم الح�سن

يب���دو ان االإطار التن�شيق���ي تلقف اخريا 
الر�شائ���ل الت���ي ج���اءت م���ن دول الع���امل 
بع���دم التعامل م���ع اي مر�ش���ح للحكومة 
القادم���ة م���ن »االطاريني« ليع���ود االخري 
ويطرح رئي�س الوزراء احلايل م�شطفى 

الكاظمي بقوة اىل املن�شب.
لك���ن ه���ذا الط���رح م���ازال حت���ى اللحظة 
يواج���ه اعرتا�ش���ات من بع����س اجنحة 
»التن�شيق���ي« وا�شتم���رار طم���وح نوري 
بوالي���ة  القان���ون  دول���ة  زعي���م  املالك���ي 
ثالثة، ا�شافة اىل ع���ودة مفاجئة الإحدى 
القيادات ال�شيعي���ة البارزة اىل التناف�س 

بعد ايام من اعالن ان�شحابه.
وكان م���ن املتوقع وبح�ش���ب ت�شريحات 
م���ن »اطاري���ني« ان ينتهي اأم����س االحد، 
ح�ش���م �شخ�شية رئي�س احلكومة املقبلة، 
واملفاج���اآت  اخلالف���ات  ا�شتم���رار  لك���ن 
التي ط���راأت يف ال�شاع���ات االخرية على 
النقا�ش���ات ق���د مت���دد ف���رتة اع���الن ا�شم 

املر�شح.
و�شبق ان طالب االإطار التن�شيقي القوى 
ال�شيا�شية بعق���د جل�شة للربملان الختيار 
رئي����س اجلمهوري���ة، فيما دع���ت رئا�شة 
الربملان روؤ�شاء الكتل اىل اجتماع اليوم 
االثن���ني، و�ش���ط توقعات بعق���د اجلل�شة 

اجلديدة يوم االربعاء املقبل.
وبح�شب ع�شو داخ���ل االإطار التن�شيقي 
حت���دث ل�)امل���دى( اأم����س ف���ان »احتمالية 
اتفاق االإط���ار على ا�شم رئي����س الوزراء 
املقبل مازالت ممكنة م�شاء اليوم )اأم�س 
االح���د( او غ���دا )الي���وم االثن���ني( اإذا مل 

حتدث مفاجاآت جديدة«.
وخالل ال� 24 �شاعة املا�شية يوؤكد ع�شو 
»االإط���ار« ال���ذي طلب ع���دم ن�ش���ر ا�شمه، 
جت���دد حدث���ني مفاجئ���ني عل���ى م�شتوى 
النقا�شات داخل التكتل ال�شيعي: »االول 
هو و�شول ا�ش���م م�شطفى الكاظمي اىل 

املراحل النهائية من الرت�شحيات«.
كل  »تقريب���ا  »االإط���ار«:  ويتاب���ع ع�ش���و 
اجنح���ة االإط���ار التن�شيق���ي متفق���ة على 
ح�شول���ه  واحتمالي���ة  الكاظم���ي،  دع���م 

على املن�ش���ب ارتفعت ب�شكل كبري خالل 
ال�شاع���ات املا�شية«، مبين���ا ان »ع�شائب 
اه���ل احلق ه���ي اجله���ة الوحي���دة التي 

اعرت�شت على اال�شم«.
وجنح الكاظمي اول اأم�س، يف التو�شل 
اىل االع���الن النهائي عن رب���ط منظومة 
الطاق���ة م���ع دول اخلليج والت���ي �شتوفر 
للع���راق نحو 1000 ميغاواط، كما ا�شاد 
مراقبون بنجاح االخري بتقريب وجهات 

النظر بني ال�شعودية واإيران.
وق���ت  يف  ك�شف���ت  )املدى( ق���د  وكان���ت 
اىل  و�شل���ت  ر�شائ���ل  ع���ن  �شاب���ق، 
»التن�شيقي« من ال�شعودية ودول اخرى 

مفاده���ا بانه���ا »ل���ن تتعام���ل م���ع رئي�س 
وزراء مقبل من االإطار«، فيما بداأ التكتل 
ال�شيع���ي حينه���ا باحلديث ع���ن �شرورة 
ان يك���ون مر�شح رئي�س الوزراء اجلديد 

»مقبول دوليا«.
وعل���ى ه���ذا اال�شا����س ومعاي���ري اخرى، 
بح�ش���ب م���ا ك�شفته���ا الت�شريب���ات الت���ي 
و�شل���ت اىل )امل���دى( م���ن داخ���ل االإطار 
التن�شيقي بانه »قد مت ا�شتبعاد اثنني من 
املر�شح���ني اىل رئا�شة الوزراء من �شمن 
5 مر�شحني و�شوال اىل املرحلة الن�شف 

نهائية«.
»قا�ش���م  ان  الت�شريب���ات  تل���ك  وتوؤك���د 

القوم���ي  االم���ن  م�شت�ش���ار  االعرج���ي 
والوزير والنائب ال�شابق علي �شكري قد 
مت ابعادهما عن املن�شب، حيث مل تنطبق 
عليهما �ش���روط الت�شريح والتي ت�شمنت 
ع���دة نق���اط اأبرزه���ا املقبولي���ة الدولي���ة 

والقدرة على االدارة الناجحة«.
ووف���ق تل���ك الت�شريب���ات والت���ي اكده���ا 
ع�ش���و االإط���ار التن�شيق���ي ان »املر�شحني 
املتبق���ني للمن�ش���ب يف مرحل���ة م���ا قب���ل 
النهائ���ي ه���م ثالث���ة: الكاظم���ي، ووزي���ر 
حق���وق االن�ش���ان والنائب حمم���د �شياع 
ال�ش���وداين، ووزي���ر الداخلي���ة ال�شاب���ق 

حممد الغبان«.

ويتوق���ع ع�شو »االإط���ار« ان »اأكرث االآراء 
منق�شم���ة االن ب���ني الغب���ان والكاظم���ي، 
م���ع ت�شاعد ر�شيد االخ���ري ب�شكل كبري«، 
موؤكدا يف الوقت نف�شه ان »نوري املالكي 
مل يياأ�س حتى اللحظة من احل�شول على 

املن�شب«.
ودفع ا�شرار املالكي على الوالية الثالثة 
اىل ان حت���دث مفاج���اأة جدي���دة، يك�شف 
عنها ع�ش���و »االإطار« حيث يقول: »هادي 
العامري رئي�س حتالف الفتح تراجع عن 
موقف���ه ال�شابق باالن�شحاب م���ن ت�شكيل 
جم���ددا  نف�ش���ه  ط���رح  وق���رر  احلكوم���ة 

للمن�شب«.

ويرجح ع�شو »االإطار« ان »العامري غري 
ج���اد يف طرح ا�شم���ه لرئا�ش���ة احلكومة، 
م���ن  املالك���ي  مين���ع  ان  يح���اول  لكن���ه 

احل�شول على والية ثالثة«.
اال�شب���وع  اأعل���ن  ق���د  العام���ري  وكان 
ملن�ش���ب  مر�شح���ًا  »لي����س  املا�شي اأن���ه: 
رئا�ش���ة ال���وزراء«. واأكد يف بي���ان له اأنه 
�شيدع���م رئي����س ال���وزراء املقب���ل ال���ذي 
�شيت���م تر�شيحه م���ن قبل حتال���ف االإطار 
التن�شيق���ي، فيم���ا تناق�ش���ت ت�شريحات 
»الفت���ح« يف بق���اء التحال���ف دون زعيمه 
يف عملي���ة ت�شكيل احلكوم���ة، او خروج 

االثنني معا.

وت�شري تلك االحداث بح�شب الت�شريبات 
ان  اىل  ال�شيع���ي،  التكت���ل  داخ���ل  م���ن 
اخلالف���ات عميق���ة يف االإط���ار التن�شيقي 
ولي�ش���ت هن���اك جه���ة يف التحالف ميكن 
ان حت�شم ا�شم مر�ش���ح رئي�س احلكومة، 
ع���ن  معلوم���ات  وج���ود  م���ع  خ�شو�ش���ا 
�شيطرة »املالكي واقاربه« على املجموعة 

ال�شيعية.

»ويكليك�س المالكي«
ويواج���ه زعي���م ائت���الف دول���ة القان���ون 
انتق���ادات �شديدة ب�شبب ما بات يعرف ب� 
»ويكليك�س املالك���ي«، حيث ن�شر النا�شط 
عل���ي فا�ش���ل ج���زءا رابع���ا م���ن �شل�شل���ة 
الت�شريب���ات الت���ي يتح���دث فيه���ا املالكي 

�شد خ�شومه وحلفائه هذه املرة.
يتوع���د  االخ���ري  امل�ش���رب  اجل���زء  ويف 
رئي�س الوزراء اال�شبق بقتل زعيم التيار 
ومهاجم���ة  ال�ش���در،  مقت���دى  ال�ش���دري 
النجف م���ن خالل 14 جمموع���ة م�شلحة 

يتم ت�شليحها االن.
ويك�ش���ف الت�شجي���ل املن�ش���وب للمالكي، 
ع���ن ان االخ���ري ال يع���ول عل���ى احل�ش���د 
ال�شعبي يف الت�شدي ملخططات »ال�شدر، 
واحللبو�شي، وم�شع���ود« يف ا�شارة اىل 
زعي���م التي���ار، ورئي�س الربمل���ان، وزعيم 

احلزب الدميقراطي.
الت�شري���ب ان  املالك���ي بح�ش���ب  ويق���ول 
»ام���ة اجلبن���اء م�شيط���رة عل���ى احل�ش���د 
االن«، متحدث���ا ع���ن عدم ثقت���ه »باجلي�س 
او ال�شرط���ة« وبانه معتم���د على ع�شريته 

وع�شائر اخرى.
وبع���د وق���ت ق�ش���ري م���ن ب���ث الت�شجيل 
االخ���ري، انت�شرت �ش���ور ومقاطع فيديو 
تظه���ر م���ا قي���ل بانه هج���وم ج���رى على 
مقرات تابعة حل���زب الدعوة التي ي�شغل 

املالكي فيها من�شب االمني العام.
واظهرت ال�شور اغالق مقر حزب الدعوة 
يف الزعفراني���ة، جنوب���ي بغ���داد، وكتب 
عل���ى يافطة احل���زب عب���ارة »مغلق با�شم 
احل�ش���د«، ا�شافة اىل �ش���ور وت�شجيالت 
عن هجمات م�شلحة طالت مقرات احلزب 

يف الب�شرة وكربالء والنجف.

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأك���دت جلن���ة االأم���ن والدف���اع النيابية قطع 
�ش���وط مه���م يف اإق���رار قان���ون خدم���ة العلم 
)التجني���د االلزام���ي(، م�ش���رية اإىل وج���ود 
�شبه اإجماع بني الكتل ال�شيا�شية على اأهمية 
متريره، لكنها حتدثت عن ان بع�س النقاط 
بحاج���ة اإىل مراجعة م���ع احلكومة من اأجل 

االتفاق عليها يف وقت قريب.
وقال ع�ش���و اللجنة النائب جواد البوالين، 
اإن »جلن���ة االأم���ن والدف���اع النيابي���ة قطعت 
�شوطًا مهمًا يف طريق اإقرار قانون التجنيد 
االلزام���ي من خالل �شل�شل���ة املناق�شات التي 

جرت عليه«.
واأ�ش���اف البوالين، اأن »واحدا من القوانني 
املهم���ة التي نوؤك���د عليها، يتعل���ق بالتجنيد 
�شب���ه  اإىل »وج���ود  العل���م«، الفت���ًا  وخدم���ة 
اإجم���اع بني الكت���ل ال�شيا�شي���ة على متريره 

وتنظيمه«.
واأ�شار، اإىل اأن »امل�شروع يحتاج اإىل اختيار 
توقي���ت منا�ش���ب لطرحه واإظه���ار ن�شو�شه 
مب���ا يلب���ي جمي���ع الق�شاي���ا الت���ي اأوجب���ت 

ت�شريعه«.
وب���ني الب���والين، اأن »�شرتاتيجية االإ�شالح 
الت���ي مت عر�شه���ا طيل���ة ال�شن���وات املا�شية 
االأمني���ة  االأجه���زة  �شعي���د  عل���ى  �شيم���ا  ال 
اإع���ادة  اإىل  بحاج���ة  القان���ون  وانف���اذ 
ومراجع���ة وتقيي���م وو�شعه���ا مب���ا يواك���ب 
الت���ي  والتحدي���ات  املوج���ودة  التط���ورات 

احلالي���ة«. املرحل���ة  يف  الب���الد  تواج���ه 
االأم���ن  اأن »جلن���ة  اإىل  الب���والين،  وانته���ى 
والدفاع �ش���وف تتوىل تقدمي ورقة متكاملة 
تخ����س االإ�ش���الح االأمني ولع���ل واحدة من 
اأب���رز مقوم���ات ه���ذا االإ�شالح تك���ون ب�شن 
قان���ون التجني���د االلزام���ي لرف���د املنظومة 
الع�شكري���ة بدم���اء �شابة واإع���داد جيل قادر 

على حتمل اأعباء احلياة«.
م���ن جانبه ق���ال النائب رئي����س اللجنة خالد 
العبي���دي، اإن »امل�ش���ودة االأوىل للقانون مت 
اعداده���ا منذ ع���ام 2015 عندما كنت حينها 

وزيرًا للدفاع و�شاركت يف و�شعها«.
وتاب���ع العبيدي، اأن »فق���رات القانون جيدة 
وميكن له���ا اأن تلبي متطلب���ات ال�شباب وما 
حتتاج���ه املوؤ�ش�شة الع�شكري���ة من دعم على 
ه���ذا ال�شعي���د لكي يت���م تنفي���ذ القانون بعد 

اإقراره«.
و�شدد، على »ت�شم���ني القانون فقرات مهمة 
جدًا، م���ع وجود بع�س املالحظات الب�شيطة 
الت���ي �شتت���م مناق�شته���ا م���ع وزارة الدف���اع 
ون�ش���ل اإىل نتيجة اإيجابي���ة يف اأقرب وقت 

ممكن«.
اإىل ذل���ك، ذك���ر ع�ش���و اللجن���ة النائ���ب علي 
للقان���ون  االأوىل  »امل�ش���ودة  اأن  ال�شاع���دي، 
متت مناق�شتها مع اأع�ش���اء اللجنة، ونعتقد 
اأ�شب���ح �ش���رورة ملح���ة  القان���ون  اأن ه���ذا 

لتغذية ال�شباب بالعقيدة الوطنية«.
واأ�شاف ال�شاعدي، اأن »عددًا من االمتيازات 
�ش���وف يوفره���ا القان���ون، فموظ���ف الدولة 

تعت���رب له خدم���ة بعالواته���ا وترفيعاتها مع 
االحتف���اظ بالدرج���ة الوظيفي���ة بع���د انهاء 

اخلدمة«.
ولف���ت، اإىل اأن »غ���ري املوظف���ني �شتكون لهم 
امتي���ازات ف�شاًل عن الرواتب ال�شهرية التي 
حددها القان���ون، ف�شتكون لهم االأولوية يف 

التعيني لدى موؤ�ش�شات الدولة العراقية«.
وكانت قي���ادة العمليات امل�شرتك���ة قد اأكدت 
يف وقت �شابق بح�ش���ب بيان �شدر عنها ان 
»قانون التجني���د االلزامي مهم ج���دًا الإدامة 
زخم القوات االأمنية وزج دماء �شابة جديدة 
واالأجه���زة  والدف���اع  الداخلي���ة  وزارة  يف 

والوزارات االمنية االأخرى«.
واأ�ش���اف البي���ان، اأن »القان���ون �شريفع من 
قدرات الق���وات االأمنية ويكون دافعًا للعمل 
باإمكانيات وقدرات عالية جدًا وحافزًا قويًا 

لدحر االرهاب«.
واأ�ش���ار، اإىل اأن »القان���ون رف���ع اىل جمل�س 
النواب ويت�شمن ت�شل�شاًل عمريًا ا�شافة اىل 
اختالف اخلدمة من ناحية ال�شهادة بالن�شبة 
اىل خري���ج االعدادي���ة او البكالوريو�س او 
ان  مو�شح���ا  الدكت���وراه«،  او  املاج�شت���ري 
»القيادة يف انتظ���ار موافقة جمل�س النواب 

على هذا القرار، وجاهزون لتطبيقه«.
التجني���د  نظ���ام  األغ���ى  الع���راق  اأن  يذك���ر 
االلزام���ي بع���د تغي���ري النظ���ام ال�شاب���ق يف 
عام 2003، ويتج���ه حاليًا اإىل اإعادته ولكن 
ب�شواب���ط جديدة اقل �شدة عم���ا كانت عليه 

يف ال�شابق.

 بغداد/ المدى

حت����دث وزي����ر الكهرباء ع����ادل كرمي عن 
اإمكاني����ة الو�شول اإىل االكتف����اء الذاتي 
توف����ري  ب�ش����رط  �شن����وات  ث����الث  خ����الل 
للمحط����ات،  امل�شغ����ل  والغ����از  االأم����وال 
موؤك����دًا اأن الرب����ط م����ع اخللي����ج �شيكون 
عرب منفذي����ن االأول الكويت بخط ي�شل 
اإىل املحافظ����ات اجلنوبي����ة والثاين مع 
ال�شعودي����ة بخط ي�ش����ل اإىل املحافظات 

الو�شطى.
اخلليج����ي  »الرب����ط  اإن  ك����رمي،  وق����ال 
للكهرب����اء متت املوافقة علي����ه يف االآونة 
ا�شتغرق����ت  املفاو�ش����ات  لك����ن  االأخ����رية 
اأك����رث من �شنت����ني وتع����ود اإىل احلكومة 

ال�شابقة«.
واأ�شاف، اأن »احلكومة احلالية برئا�شة 
م�شطفى الكاظمي فّعلت التفاو�س، وقد 
تو�شلن����ا اإىل اتفاقية لرب����ط العراق عن 
طريق اململك����ة العربية ال�شعودية، وعن 

طريق الكويت«.
واأ�ش����ار، اإىل اأن »العقدي����ن مت توقيعهما 
ب�ش����كل ر�شم����ي وتنفيذهما يحت����اج اإىل 
بع�����س الوق����ت ب�شق����ف اأعل����ى �شنت����ني، 
ليت����م جتهيز الع����راق يف املرحلة االأوىل 
ب����� 500 ميغ����ا واط ع����ن طري����ق الكويت 
ليك����ون هناك ت�شاعد اإىل األف ميغا واط 

ومن ثم 1500 ميغاواط«.

و�شّدد كرمي، عل����ى اأن »اخلط ال�شعودي 
�شيك����ون باجت����اه و�ش����ط الع����راق وه����و 
اي�شًا �شوف يتم تفعيله ب�شكل ت�شاعدي 

وبنف�س ال�شقف الزمني«. 
ويوا�ش����ل، اأن »الرب����ط يعط����ي الع����راق 
طاقات اإ�شافية ل�شبكته الكهربائية لغاية 
اأن ت�شبح لدين����ا حمطات اإ�شافية وبناء 
حمطات يف املراح����ل القادمة«، مبينًا اأن 
»التكلف����ة كانت جمزية للغاي����ة ومنا�شبة 
ع����ن تزوي����د الكهرب����اء بالربط م����ع دول 

اخلليج«.
واأردف ك����رمي، اأن »الع����راق بنجاحه يف 
اإجناز م�شاريع الربط مع تركيا واالأردن 
والدول اخلليجية واإيران، �شي�شبح من 
ال����دول املهمة مبجال الطاقة يف املنطقة، 
ومن املمك����ن اأن نتح����ول اإىل دولة معرب 
اأو  اأوروب����ا  اإىل  اخللي����ج  م����ن  للطاق����ة 

العك�س«.
يف  احل����ايل  »النق�����س  اأن  اإىل  ولف����ت، 
ال�شبك����ة الكهربائي����ة يق����در ب����� 15 األ����ف 
ميغ����ا واط، اإ�شافة اإىل �ش����رورة وجود 
احتياط����ي اإ�ش����ايف بنح����و 4 اآالف ميغا 
ق����د  اأي����ة حال����ة ط����وارئ  واط ملواجه����ة 

حت�شل«. 
وم�ش����ى ك����رمي، اإىل اأن »االكتفاء الذاتي 
ممكن اأن يح�شل خالل ثالث �شنوات اإذا 
كانت احلكوم����ة القادمة جادة يف توفري 
االأم����وال والوق����ود لت�شغي����ل املحط����ات، 

وخالل ه����ذه امل����دة �شنوا�ش����ل ا�شترياد 
الطاقة وهو اأمر ال �شري فيه«.

وبح�ش����ب بيان حكومي تلقت����ه )املدى(، 
دول  م����ع  االتف����اق  ه����ذا  �ش����اأن  »م����ن  اأن 
اخللي����ج اأن يهّي����ئ املزي����د م����ن اأ�شب����اب 
الكهربائي����ة،  الطاق����ة  تزوي����د  ا�شتق����رار 
واإم����دادات ال�شبك����ة الوطني����ة، وال�شيما 

يف املوا�شم التي ت�شهد ارتفاع الطلب«.
واأ�ش����اف البي����ان، اأن »اتفاق����ًا ثاني����ًا مت 
الع����راق  جتهي����ز  اإىل  يه����دف  توقيع����ه 
ال�شعودي����ة،  م����ن  الكهربائي����ة  بالطاق����ة 
واأن ت�شب����ح ال�شبكة الوطني����ة العراقية 
حم����ورًا لنق����ل الطاقة ب����ني قارت����ي اآ�شيا 
اأن »االتف����اق  واأوروب����ا«، م�ش����ددًا عل����ى 
وقعه وزير النفط عن اجلانب العراقي، 

ووزير الطاقة عن اجلانب ال�شعودي«.
من جانبه، ذكر اخلبري االقت�شادي با�شم 
جميل اأنطون، اأن »الكهرباء تعد املحرك 

االأ�شا�س جلميع قطاعات احلياة«.
واأ�ش����اف اأنط����ون، اأن »توف����ري الطاق����ة 
ي�شغ����ل  اأن  �شاأن����ه  م����ن  الكهربائي����ة 
القط����اع الزراع����ي وال�شناع����ي والنق����ل 

وال�شياحة«.
م�ش����روع  األ����ف   55« اأن  اإىل  ون����وه، 
القط����اع اخلا�����س تع����اين  �شناع����ي يف 
الكهربائي����ة،  الطاق����ة  يف  النق�����س 
وت�شط����ر اإىل اال�ش����رتاك م����ع اأ�شح����اب 
وه����ي  االأهلي����ة،  الكهربائي����ة  املول����دات 

مكلفة كما اأن����ه حل طارئ وغري دائمي«.
ويق����در اأنطون، »الطاق����ة ت�شتنزف نحو 
امل�شاري����ع  ت�شغي����ل  كل����ف  م����ن   30%
»توف����ري  اأن  مو�شح����ًا  اخلا�ش����ة«، 
الكهرب����اء وباأ�شع����ار مدعومة م����ن �شاأنه 
النهو�����س بالقط����اع االإنتاج����ي ويغن����ي 
عن اال�شت����ريادات الزراعية وال�شناعية 
تك����ون  الداخ����ل  يف  االن�ش����ان  وحي����اة 

اأف�شل«.
و�ش����دد، عل����ى اأن »جن����اح م�شاري����ع دعم 
القط����اع الكهربائي، م����ن �شاأنها ان تلقي 
باآث����ار وا�شح����ة عل����ى مع����دالت البطالة 

بتوفري فر�س عمل يف املعامل«.
ويج����د اأنط����ون، ان »الرب����ط الكهربائي 
يع����د م����ن اأه����م ما ت�شع����ى احلكوم����ة اإىل 
اإجن����ازه يف املرحل����ة املقبل����ة«، مبينًا اأن 
»االإنت����اج احلايل م����ن الكهرب����اء هو 22 
األف ميغا واط، يف حني احلاجة الفعلية 
تت�شاعد �شنويًا بنحو 3 اآالف ميغا واط 
بالتزام����ن مع الزي����ادة ال�شكانية وتهالك 

قطاع التوزيع«.
الطاق����ة  م�ش����ادر  »تنوي����ع  اأن  وزاد، 
الكهربائية مع دول اجلوار �شوف يجعل 
العراق يف م�شاحة من احلرية وال يكون 
حمكومًا بدول����ة واحدة«، يف اإ�شارة اإىل 
االعتماد على الغاز االإيراين يف ت�شغيل 

املولدات.
»الرب����ط  اأن  اإىل  اأنط����ون،  وانته����ى 
الكهربائ����ي م����ع اخللي����ج ل����ه اإيجابي����ات 
كب����رية فاأن����ه يوف����ر املزي����د م����ن الطاقات 
وي�شه����م يف تقلي����ل االعتماد عل����ى الغاز 
املورد، كم����ا اأنه بداي����ة لتحقيق االكتفاء 

الذاتي«.
وتعّد اآفة الف�ش���اد التي تنخر موؤ�ش�شات 
اأزم���ة  اأ�شب���اب ا�شتم���رار  اأح���د  الدول���ة 
الطاق���ة، اإىل جان���ب تعر����س ال�شب���كات 
مل�ش���كالت فعلي���ة خارج���ة ع���ن �شيط���رة 
الدول���ة، من بينه���ا انخفا����س منا�شيب 
نه���ري دجل���ة والف���رات وتوق���ف بع�س 
حمطات الطاقة يف ال�شدود، والعمليات 
االإرهابي���ة الت���ي تتعر����س له���ا اأب���راج 
نق���ل الكهرب���اء بني احل���ني واالآخر، اإىل 
جان���ب ا�شتم���رار الطل���ب املتزاي���د على 
التي���ار مبعدل �شن���وي يبلغ نح���و األفي 

ميغاواط.

يناف�سه الغبان وال�سوداني وا�ستبعاد م�ست�سار الأمن القومي ووزير �سابق من �سباق التر�سح

 اأجنحة في »التن�سيقي« تدعم الكاظمي لرئا�سة الحكومة الجديدة
 والعامري يعود لمنع »المالكي«

النق�س الحالي يقدر بـ 15 األف ميغاواط اإ�سافة اإلى الحتياطي

وعود جديدة بتحقيق االكتفاء الذاتي من الكهرباء 
خالل 3 �سنوات

اأكدت وجود �سبه توافق على تمرير القانون

 االأمن النيابية: تقدم كبير في اإعادة
 »التجنيد االإلزامي«

الحكومة توؤكد توفير م�ستلزمات تنفيذ قانون الخدمة االلزامية

جانب من مرا�سيم توقيع اتفاقية الربط الخليجي اأم�س االأول

مجهولون يكتبون على جدار مقر لحزب الدعوة اال�سالمية في بغداد عبارة مغلق با�سم الح�سد
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 ذي قار/ ح�سني العامل 

يحتف���ل ال�شابئ���ة املندائي���ون، بحل���ول 
العي���د الكب���ر )دهف���ة رب���ة(، ال���ذي يعد 
واح���دًا من اأهم االأعي���اد الدينية االربعة 

عند املندائيني وي�شتمر ملدة ثالثة اأيام.
ويتوج���ه معظم ال�شابئ���ة املندائيني يف 
مثل هذا اليوم اإىل املندى مركز عبادتهم 
الته���اين  العي���د وتب���ادل  الأداء طقو����س 
بحلول ال�شنة املندائي���ة اجلديدة، وذلك 
بع���د انق�شاء مدة اعتكاف داخل منازلهم 
ت�شتم���ر 36 �شاعة متوا�شلة يطلق عليها 

ال� )كر�شة(.
الذي���ن  املندائي���ون  ال�شابئ���ة  ويحتف���ل 
يبل���غ تعداده���م نحو 60 األ���ف ن�شمة يف 
جمي���ع اأنح���اء الع���امل، �شنوي���ا باأربع���ة 
اأعي���اد ومنا�شبات دينية هي: الدهفة ربا 
)العي���د الكب���ر(، والدهف���ة حنين���ا )عيد 
االزده���ار(، والبنج���ة )عي���د اخلليق���ة(، 
والدهفة دميانه )يوم التعميد الذهبي(، 
ف�ش���ال عن االحتف���ال مبنا�شب���ات اأخرى 
ال تق���ل اأهمي���ة ع���ن االأعي���اد م���ن اأبرزها 

منا�شبتا اأبو الفل، واأبو الهري�س.
 وق���ال رئي����س جمل����س �ش���وؤون الطائفة 
املندائي���ة يف ذي ق���ار �شام���ر نعي���م يف 
حديث اإىل )امل���دى(، ان "ابناء ال�شابئة 
بحل���ول  الي���وم  يحتفل���ون  املندائي���ني 
العيد الكبر دهف���ة ربا الذي هو احتفال 
ببداية ال�شنة املندائية اجلديدة"، مبينا 
ان "التق���ومي املندائ���ي ي�شب���ق التقومي 

امليالدي مبئة عام تقريبا".
واأ�ش���اف نعي���م، اأن "اأه���م طقو�س العيد 
تتمث���ل بالتعمي���د بامل���اء اجل���اري قب���ل 
�شاعات من حلول العيد ومن ثم اعتكاف 
ال�شابئ���ة داخ���ل منازلهم مل���دة 36 �شاعة 

مبا يعرف بطقو�س الكر�شة".

يقيم���ون  "امل�شارك���ني  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
خ���الل الطقو����س بال�شل���وات اجلماعية 
وطقو�س العبادة والت���ي تبداأ مع حلول 
املندائي���ة  ال�شن���ة  م���ن  االوىل  ال�شاع���ة 
اجلدي���دة اي م�ش���اء ال�شب���ت وتتوا�شل 

حتى �شباح يوم االثنني".
واأو�شح نعيم، اأن "املندائيني وبانق�شاء 

الكر�شة يخرج���ون من منازله���م لتبادل 
الزي���ارات وتلقي التهاين م���ن جرانهم 

امل�شلمني وتهنئة بع�شهم البع�س".
ال�ش���ت  "ال�شاع���ات  اأن  عل���ى  و�ش���دد، 
املندائي���ون  يق�شيه���ا  الت���ي  والثالث���ني 
بكام���ل  وه���م  منازله���م  يف  معتكف���ني 
مالب�شه���م الدينية )الر�شت���ة( تعد فر�شة 

نادرة لتقوي���ة االوا�شر االجتماعية بني 
ابناء الطائفة".

وعادة ما جتتم���ع العائالت املندائية يف 
ه���ذه املنا�شب���ة بواق���ع ارب���ع اىل خم�س 
عائالت يف بيت واح���د الإقامة الطقو�س 
وق���راءة  ال�شل���وات  وتاأدي���ة  الديني���ة 
�شاع���ات  خ���الل  والت�شابي���ح  االدعي���ة 

االعتكاف.
ويب���داأ ا�شتع���داد العائ���الت املندائي���ة ل� 
)الدهف���ة ربا( قبل ي���وم واحد من حلول 
ال�شن���ة اجلديدة اأي يف ي���وم يطلق علية 
)كن�ش���ي وزهل���ي( حي���ث تتم خ���الل هذا 
الي���وم طقو����س التعميد وعم���ل الثواب 
على ارواح املتوفني )اللوفاين( وتوزيع 

ال�شدق���ات وتنظي���ف ال���دور وتهيئته���ا 
ال�شتقبال املنا�شبة.

خ���الل  املندائي���ة  العائ���الت  تق���وم  كم���ا 
ي���وم )كن�ش���ي وزهلي( بتح�ش���ر املواد 
الغذائي���ة الكافية لتغطي���ة حاجة العائلة 

ملدة 36 �شاعة.
ويف مثل هذا الي���وم )الدهفة ربا( وبعد 
انق�ش���اء م���دة )الكر�ش���ة( يتواف���د اأبناء 
ال�شابئة املندائيون منذ �شاعات ال�شباح 
االأوىل على املندى وهم يرتدون )ر�شتهم 
البي����س( التي تتك���ون م���ن خم�س قطع 
هي )الك�شوي���ا – القمي�س( و)ال�شروال 
و)الربزنقا-العمام���ة(  -ال�ش���روال( 
و)الن�شيف���ة -الو�ش���اح( و )الهميان���ة – 
احلزام( وهذه االأخرة عبارة عن حزام 
م���ن ال�شوف يتكون م���ن 61 خيطًا وهو 

اأقد�س جزء يف )الر�شته(.
وتاأت���ي اهمي���ة )الدهفة ربا( م���ن كونها 
متثل بداية خلق وتكوي���ن العامل املادي 

بح�شب االعتقاد املندائي.
حي���ث يعتق���د املندائي���ون ب���ان اخلال���ق 
العظي���م )هي���ي رب قدم���اي( او )ماري( 
ق���د ام���ر املالئك���ة ب���ان يكثف���وا االر����س 
وينج���دوا ال�شماء وان ت���دب احلياة يف 

االر�س عرب خلق الكائنات احلية.
خل���ق  عملي���ة  اأن  املندائي���ون  ويعتق���د 
وتكوي���ن االر�س دامت �شبع���ة ايام وان 
نهاي���ة اخلل���ق والتكوي���ن ق���د مت���ت يف 
الي���وم ال�شاد����س على ال�شاب���ع ويف ليلة 
يطل���ق عليه���ا ليل���ة الق���در )دهف���ة اد�شو 
نزل���ت  الليل���ة  ه���ذه  ويف  رب���ا(  �شي���ان 
ال�شح���ف االوىل )�شي���درا اد ادم( الت���ي 
نظم���ت حي���اة الب�شري���ة وف���ق االعتق���اد 
املندائي وح���ل ال�شالم والربك���ة االلهية 

على االر�س. 
ويع���زو املندائيون �شب���ب اعتكافهم ملدة 

36 �شاع���ة �شم���ن طقو����س الدهف���ة رب���ا 
لكون االر����س ت�شبح مهددة بعبث قوى 
ال�شر بع���د ان تع���رج االرواح النورانية 
ناطري وهي املالئك���ة احلار�شة لالأر�س 
اإىل ال�شم���اء يف مثل ه���ذا الوقت من كل 
عام لتق���دمي ال�شكر وال�شل���وات والثناء 
للخال���ق العظي���م عل���ى خلق���ه وت�شليبه 

االأر�س.
وي���رون اي�ش���ًا اأن ع���روج املالئك���ة اىل 
م���ن  خالي���ة  االر����س  يجع���ل  ال�شم���اء 
حار�شيه���ا وبالت���ايل معر�ش���ة للمخاطر 
وعب���ث الق���وى ال�شري���رة الت���ي يتحرز 
منه���ا الف���رد املندائ���ي يف تل���ك ال�شاعات 
منزل���ه  داخ���ل  )الكر�ش���ة(  باالعت���كاف 
م���ع احلر����س عل���ى الطه���ارة الروحي���ة 
بال�شل���وات  والت�شل���ح  واجل�شدي���ة 
واالدعية وحفظ االنف�س من النجا�شات.

ويق�شم املندائيون ال�شاعات ال� 36 التي 
 12 بواق���ع  املالئك���ة  رحل���ة  ت�شتغرقه���ا 
�شاعة للع���روج اإىل ال�شم���اء و12 �شاعة 
وتق���دمي  ال�شل���وات  واقام���ة  لل�شج���ود 
ال�شكر للخالق العظيم و12 �شاعة لعودة 
املالئك���ة لالأر����س وا�شتئن���اف حرا�شتها 

من القوى ال�شريرة.
اأق���دم  م���ن  املندائي���ة  الديان���ة  وتعت���رب 
الديان���ات احلية يف العراق، واأول ديانة 
موِح���دة يف تاريخ الب�شري���ة، وبح�شب 
م�ش���ادر تاريخي���ة خمتلفة فاإنه���ا ن�شاأت 
يف جنوب���ي الع���راق، وما ي���زال اأتباعها 
يتواج���دون يف املحافظ���ات اجلنوبي���ة، 
باالإ�شافة اإىل اإقلي���م االأحواز يف اإيران، 
كم���ا يوج���د االآالف منه���م يف الوالي���ات 
املتحدة ودول اأوروبية اأبرزها الرنويج 
واأ�شرتالي���ا وال�شوي���د وهولن���دا، حيث 
يف  فيه���ا  وا�شتق���روا  اإليه���ا  هاج���روا 

غ�شون العقدين املا�شيني.

تعميد يف املياه اجلارية ثم اعتكاف لـ 36 �ساعة

ال�س��ابئة املندائي��ون يحتفل��ون باأه��م اأعياده��م بحل��ول �س��نتهم اجلدي��دة

 بابل/ جليل الغزي

اه����ايل  م����ن  الع�ش����رات  تظاه����ر 
مدين����ة  و�ش����ط  الدبل����ة  منطق����ة 
احلل����ة، اأم�����س االح����د، احتجاج����ًا 
عل����ى �شحة املي����اه وجفاف االنهر، 
فيم����ا عمل املتظاه����رون على قطع 
ال�شارع الرابط ب����ني مدينة احللة 

والقا�شم.
وق����ال املتظاه����ر احم����د �شمخ����ي، 
الدبل����ة  "منطق����ة  اإن  )امل����دى(،  ل����� 
واح����دة م����ن اأك����رب مناط����ق مدينة 
احللة وت�شتهر بالزراعة وب�شاتني 
النخي����ل لكنه����ا تتعر�����س لله����الك 

ب�شبب �شح املياه".
واأ�ش����ار اإىل اأن "املنطق����ة تقع على 
م����ن �شف����اف نه����ر ومي����ر  مقرب����ة 

و�شطها جدول فرعي لكنها ت�شكو 
م����ن �ش����ح يف املي����اه ب�ش����كل اأ�شر 

مبزروعاتها اإىل حد الهالك".
واأ�ش����اف املتظاهر، اأن "م�شاحات 
النخي����ل  ب�شات����ني  م����ن  وا�شع����ة 
تتعر�����س للهالك وتلف حم�شولها 

ب�شبب انعدام املياه".
وم����ن جهت����ه، اأك����د املتظاه����رون، 
اأن "املنطق����ة تتعر�����س ل�شح����ة يف 
مي����اه ال�شرب اي�ش����ًا اذ ت�شل مدة 
االنقطاع اإىل اأك����ر من ا�شبوعني 
تقريب����ًا ما يدفعه����م اإىل اال�شتعانة 
لتوف����ر  احلو�شي����ة  بال�شي����ارات 

املياه".
م����ن جانب����ه، انتق����د النائ����ب ع����ن 
حمافظ����ة املثنى حمم����د الزيادي، 
لع����دم  املائي����ة  امل����وارد  وزارة 

حيادها يف توزيع احل�شة املائية 
للمحافظ����ات املت�شاطئ����ة على نهر 

الفرات.
ل�����  حدي����ث  يف  الزي����ادي،  وق����ال 
امل����وارد  "وزارة  اإن  )امل����دى(، 
املائي����ة ت����وزع احل�ش�����س املائي����ة 
بطريقة غر مهني����ة"، موؤكدا اأنها 
و % 45  لبابل   %45 ح�شة  "تعطي 

للديوانية و % 10 للمثنى".
واأ�شاف اأن "املثنى فقدت هويتها 
الزراعي����ة بف�شل قرارات الوزارة 
اأرا�شيه����ا  واأ�شبح����ت  املجحف����ة 
الزراعية خاوي����ة على عرو�شها"، 
مبينًا اأن "املحافظة وعرب ممثليها 
يف الربمل����ان رفع����ت كتب����ا ر�شمية 
للمطالبة بح�ش����ة املثنى الزراعية 
و�شب����ق للوزي����ر اأن وع����د بتوزيع 

خمتل����ف  الواق����ع  اأن  اإال  ع����ادل 
متاما".

ال����وزراء  جمل�����س  رئي�����س  وكان 
م�شطف����ى الكاظمي، ق����د وجه يف 
وقت �شاب����ق حمافظ����ة بابل بعدم 
التدخ����ل يف ال�شيا�ش����ة الت�شغيلية 

وتوزيعات املياه.
وذك����ر املكت����ب االإعالم����ي لرئي�س 
ال����وزراء، يف بيان تلقته )املدى(، 
حمافظ����ة  وّج����ه  "الكاظم����ي،  اأن 
باب����ل، بع����دم التدخ����ل بال�شيا�شة 
الت�شغيلية وتوزيعات املياه التي 
املائي����ة،  امل����وارد  وزارة  اأعدته����ا 
ل�شمان التوزيع العادل للمياه يف 

ظل ال�شحِّ املائي".
واو�ش����ح البي����ان، اأن "التوجي����ه، 
ج����اء بن����اًء على م����ا عر�ش����ه وزير 

ط����ارئ،  ب�ش����كل  املائي����ة  امل����وارد 
ال����وزراء،  خالل اجتم����اع جمل�س 
يف جل�شت����ه االعتيادي����ة اخلام�شة 
بتاأري����خ  املُنعق����دة  والع�شري����ن، 

."2022/7/2
ويف ظ����ل االأزم����ة الت����ي تعي�شه����ا 
املحافظة جراء �شح املياه وتوقف 
العديد م����ن جممعات مياه ال�شرب 
تربر مديري����ة امل����وارد املائية تلك 
امل�شاكل بانخفا�س منا�شيب املياه 

يف عموم البالد.
واأكد مدير املوارد املائية يف بابل 
فال����ح ال�شع����دي يف حدي����ث �شابق 
اإىل )امل����دى( ان “بع�س جممعات 
اأعمدة  االإ�شال����ة املن�شوبة �شم����ن 
اجلداول يف االأق�شية والنواحي 
مل حت�ش����ل عل����ى موافق����ة املوارد 
املائية، ومت ن�شبها من قبل بع�س 
املنظمات الدولية وفريق االإعمار 
االأمريك����ي اأثن����اء ف����رتة تواج����ده 
يف بابل، وهذه خ����ارج م�شوؤولية 
توف����ر  ب�ش����اأن  امل����وارد  مديري����ة 

املياه”.
واأ�ش����ار اىل ان “اجل����داول تعمل 
لعم����وم  املرا�شن����ة  نظ����ام  وف����ق 
املحافظة، اإذ ت�شل مدة القطع اىل 
12 يوم����ًا تقابله����ا 6 اأي����ام ت�شغيل 

وح�شب املوقف املائي”. 
ولف����ت ال�شع����دي، اىل ان “اأغل����ب 
جممع����ات االإ�شالة تق����ع عند نهاية 
اجلداول، وتعم����ل بطاقة اإنتاجية 
ل����رت  ل����رت و200  م����ن 100  تب����داأ 
ولغر�����س تاأم����ني ت�شغي����ل املجمع 
يف  ل����رت   3000 اإط����الق  يتطل����ب 
ومل�شاف����ات  اجل����دول  يف  الثاني����ة 
ت�شل اىل 25 كم لغر�س و�شولها 
للمجم����ع وت�شغيله باإنتاجية 100 
لرت، وهذا اأم����ر يتعذر حتقيقه يف 
اأغلب االأحي����ان ب�شب����ب انخفا�س 

منا�شيب املياه”.

احتجاجات �سعبية يف بابل على �سح املياه وهالك ب�ساتني النخيل
متظاهرون يقطعون طريقًا حيويًا ي�سل اإىل احللة

دياىل/ علي الالمي

يعد ال�شكري من اأ�شهر االأمرا�س يف املجتمع العراقي 
خا�ش����ة داخ����ل حمافظ����ة دي����اىل اإذ ارتفع����ت معدالت 
االإ�شاب����ة بن�شبة ت�ش����ل اىل 50% يف االأعوام الثالثة 
املا�شي����ة خا�شة لفئة ال�شباب م����ا زاد من االإقبال على 
العالج����ات نظرا خلطورة اإهماله، لكن يف م�شار اآخر 
دف����ع ه����ذا املر�����س الإن�ش����اء اأول مزرعة لرتبي����ة طائر 
ال�شم����ان. وق����ال ق�شي ناج����ي وهو �شاح����ب مزرعة 
ال�شم����ان قرب بعقوب����ة يف حديث خا�س ل����� )املدى(، 
ان "ال�شك����ري م����ن االأمرا�����س امل�شه����ورة يف العراق 
وخا�ش����ة دي����اىل، وميك����ن الق����ول باأن����ه كل 10 اأفراد 
�شتج����د اأحده����م م�شابًا ب����ه خا�شة ل����دى ال�شباب يف 
ال�شن����وات االأخ����رة". واأ�ش����اف ناجي وه����و خريج 
جامع����ي �شع����ى الأكر م����ن 6 �شن����وات للح�شول على 
وظيف����ة دون جدوى ما دفعه للعمل يف مزرعة اأ�شرته 
املتوا�شع����ة لتاأم����ني ج����زء م����ن احتياجات����ه، متحدثا 
عن ان "طائ����ر ال�شمان يعرف باأنه اأ�شب����ه بال�شيدلية 
ب�شب����ب الفوائد الطبية الكب����رة لبي�شه وحلومه يف 
عالج الكثر من االأمرا�����س، ومنها ال�شكري لذا قمت 

باإن�شاء اأول مزرعة لرتبيته".
واأ�ش����اف ناج����ي، ان "اإن�ش����اء مزرعة لطائ����ر ال�شمان 
غ����ر ماألوف يف دياىل وهي جترب����ة رمبا االأوىل من 
نوعه����ا، لكنه����ا حققت جناح����ًا من خ����الل االإقبال على 
�ش����راء البي�����س؛ الأن����ه يع����د دواء لل�شك����ري باالإ�شافة 
اىل حل����وم الطائ����ر املفيدة يف خف�����س الدهون لكرة 

األيافه".
واأ�ش����ار اىل ان "تربية ال�شمان رمبا �شت�شهد ازدهارا 
كب����را يف دي����اىل باالأ�شهر القادمة خا�ش����ة واأن هناك 
وعي����ًا مبعرفة فوائده الكثرة وهناك جتارب ناجحة 
يف دول عدة يف هذا االإطار". وكان اخلبر يف جمال 
ال����روة احليوانية عالء القي�شي، قد ك�شف عن نفوق 
50 راأ�ش����ًا من اأندر غزالن العراق يف حممية حكومية 
ق����رب احلدود م����ع اإيران. وق����ال القي�ش����ي يف حديث 
�شاب����ق اأدىل به اإىل مرا�شل )امل����دى(، اإن "العراق فقد 
اأك����ر من 50 راأ�شًا من غ����زالن الرمي العراقية النادرة 
يف حممي����ة من����ديل ق����رب احلدود م����ع اإي����ران �شرقي 

دي����اىل خالل االأ�شهر ال� 9 املا�شية ب�شبب قلة االأعالف 
واجلفاف احلاد". واأ�ش����اف القي�شي، اأن "نفوق هذا 
الن����وع من الغزالن والذي يعترب نادرا خ�شارة كبرة 
ويدخ����ل �شمن جان����ب االإهمال من قب����ل اجلهات ذات 
العالقة يف دعم حممي����ة طبيعة تعنى بف�شيل يقرتب 

من االنقرا�س".
 واأ�ش����ار، اإىل اأن "الع�شرات من غزالن الرمي مت نقلها 
من حممية منديل احلكومي����ة اإىل حممية الدب�س يف 
كركوك من اأجل اإنقاذها من اجلفاف وقلة االأعالف".

وم�ش����ى القي�ش����ي، اإىل اأن "عدد الغ����زالن يف حممية 
منديل والت����ي اأن�شئت قبل اأكر م����ن 15 عامًا يقرتب 
م����ن 200 راأ�س". وتعي�����س حمافظة دياىل يف جفاف 
حاد وكب����ر ب�شبب قطع اجلان����ب االإيراين وحتويل 
ع����دد من االأنه����ر داخ����ل اأرا�شيه بع����د اأن كانت ت�شب 
تل����ك االأنه����ر يف العراق. ون����وه، اإىل اأن "ه����ذا القرار 
�شيمنح الطلبة فر�ش����ة اأكرب ملراجعة املواد الدرا�شية 
و�شيعطي العوائ����ل العراقية الكرمي����ة فر�شة اأخرى 
املب����ارك"، مبين����ًا ان  العي����د  باأي����ام  التمت����ع  لغر�����س 
"ال����وزارة �شتقوم بن�شر اجلدول اجلديد الحقًا بعد 

اكماله من قبل اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة".

اأ�سهر الأمرا�ض يدفع لإن�ساء اأول 
مزرعة ل� "طائر ال�سمان" يف دياىل

بـال�سكري املحافظة  اأبناء  من  توقعات باإ�سابة 10 % 

من طقو�س االحتفال باعياد ال�سابئة املندائيني يف بغداد.. عد�سة حممود روؤوف

 بغداد/ املدى

ح�شمت وزارة الرتبي���ة، اأم�س االأحد، اجلدل 
ب�ش���اأن تاأجي���ل وتغي���ر ج���دول االمتحان���ات 

لطلبة ال�شاد�س االإعدادي.
وق���ال املتحدث با�شم ال���وزارة حيدر فاروق، 
يف ت�شري���ح لوكالة االنب���اء الر�شمية تابعته 
)امل���دى(، اإن "امتحان���ات ال�شاد�س االعدادي 
�شتج���ري يف موعدها املحدد م���ن قبل وزارة 

الرتبية وال توجد نية لتغيرها".
الطلب���ة  اإرب���اك  ميك���ن  "ال  وا�ش���اف، 
اأن  موؤك���دًا،  االمتحان���ات"،  ج���دول  بتغي���ر 

"اال�شتعدادات تامة الإجراء االمتحانات وفق 
اجلدول املعد من قبل الوزارة".

تظاه���ر املئ���ات م���ن طلب���ة ال�ش���ف ال�شاد����س 
االإعدادي، اأم�س االأحد، اأمام مقر بناية وزارة 

الرتبية و�شط بغداد.
"املتظاهري���ن  اإن  )امل���دى(،  مرا�ش���ل  وق���ال 
خرج���وا للمطالبة بتعديل جدول االمتحانات 
�ش���وف  "االمتحان���ات  ان  مبين���ًا  النهائي���ة"، 
تنطل���ق بح�ش���ب موعده���ا اجلدي���د االأربعاء 
ي���وم  لغاي���ة  وت�شتم���ر  مت���وز(   20( املقب���ل 
ال�شب���ت )6 اآب(".  واأكدت جلن���ة الرتبية يف 
جمل�س النواب عدم وجود تغير يف مواعيد 

امتحانات ال�شف ال�شاد�س االعدادي.
وق���ال النائ���ب االأول لرئي����س اللجن���ة ج���واد 
اأجن���زت  الرتبي���ة  "وزارة  اإن  الغ���زايل، 
جميع متطلب���ات امتحانات مرحل���ة ال�شاد�س 

االعدادي بجميع الفرو�س".
واأ�ش���اف الغ���زايل، اأن "و�ش���ع موع���د اآخ���ر 
لالمتح���ان من �شاأن���ه اأن يتعار�س مع مواعيد 
ه���ذا  نتائ���ج  وظه���ور  اجلامع���ي  التق���دمي 
التق���دمي". واأ�ش���ار، اإىل اأن "اجلهة الوحيدة 
التي ميكن لها اأن تو�شي بتاأجيل االمتحانات 
ه���ي وزارة ال�شح���ة ب�شاأن املوق���ف الوبائي، 

وقد مت اتخاذ جميع االإجراءات الوقائية".

وكان���ت وزارة الرتبي���ة ق���د اأعلن���ت يف بيان 
�شابق، عن "تاأجيل موعد بدء امتحانات طلبة 
ال�شاد�س االعدادي بفروعه كافة التي كان من 
املق���رر انطالقها يوم االأح���د )3 متوز 2022( 

اىل ما بعد عيد اال�شحى املبارك".
واأ�ش���اف البي���ان، اأن "وزي���ر الرتبي���ة، عل���ي 
الدائم���ة  اللجن���ة  وج���ه  الدليم���ي،  حمي���د 
لالمتحان���ات بتاأجي���ل موع���د ب���دء امتحانات 
طلب���ة ال�ش���ف ال�شاد����س االع���دادي بفروع���ه 
كافة اىل ما بعد عي���د االأ�شحى املبارك، وذلك 
ملزامنة اي���ام االمتحانات م���ع العطلة املقررة 

لعيد االأ�شحى".

الرتبية تغلق الباب اأمام دعوات تاأجيل المتحانات

جمموعة من طلبة ال�ساد�س االعدادي يطالبون بتعديل جدول امتحاناتهم
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 متابعة / اإياد ال�صاحلي

وح���ده  الك���رخ  فري���ق  يخ���رج  مل 
مبتهجًا بانت�شاره يف موقعة نهائي 
كاأ�س العراق مو�شم 2022-2021 
ال�ش���بت،  االأول  اأم����س  تغّلب���ه  اإث���ر 
ال�ش���اد�س ع�ش���ر م���ن مت���وز 2022 
عل���ى فريق الكهرب���اء بهدفني لهدف 
يف اأم�ش���ية كروي���ة جميلة �ش���ّيفها 
ب���ل كان  ال���دويل،  ال�ش���عب  ملع���ب 
غرميه الطموح )الكهرباء( �ش���عيدًا 
هو االآخر لت�ش���جيله ُمنج���زًا ال يقلُّ 
قيمة عن البطل بح�ش���وره النهائي 
بع���د مرحلة �ش���عبة م���ن التحّديات 
�شمن جوالت امل�ش���ابقة الثانية من 
ناحي���ة االأهمية بعد بطولة الدوري 

املمتاز.
بطول���ة عريق���ة مث���ل كاأ����س العراق 
بت�ش���ميمها اجلديد للنّحات العاملي 
اأحم���د البح���راين، كان���ت ومل ت���زل 
مواجهاته���ا من���ذ انطالقتها مو�ش���م 
ت�ش���ّكل  االآن  حت���ى   1975-1974
حافزًا لالأندية اجلماهريية لتحقيق 
اأو  والكا����س(  )ال���دوري  ثنائّي���ة 
ال���دوري،  درع  فق���دان  تعوي����س 
ن���اٍد فق���ري يف  اأي  وله���ذا مل يفل���ح 
قائم���ة االأندية الرثي���ة باالألقاب من 
الو�شول اىل النهائي طوال ثمانية 

وثالثني مو�ش���مًا األغي���ت اأو مل تقم 
ت�ش���ع ُن�شخ منها الأ�ش���باب خمتلفة، 
با�شتثناء نادي اجلي�س بطل عامي 
ال�ش���ناعة  ون���ادي  1980و1982 
بطل عام 1984 حي���ث ناال االألقاب 
بجدارة، ومل ينجح نادي ال�ش���رطة 
من القب�س على الكاأ�س مّرة واحدة 
برغ���م االأم���وال املتوّف���رة وكتيب���ة 
الالعب���ني الدولي���ني الذي���ن ت�ش���ّلح 
به���م يف جمي���ع املناف�ش���ات املحّلية 

والقارية.

ان�صجام والتزام
ولعّل ما ي�ش���تحق االهتمام يف ليلة 
اخلت���ام، اأن مدرب���ي فريق���ي الكرخ 
اجلب���ار  عب���د  "اأحم���د  والكهرب���اء 
ول���وؤي �ش���الح" ُهم���ا م���ن حديثي 
العهد على مهنة التدريب من موقع 
القي���ادة يف املنطقة الفني���ة، بعدما 
ا�ش���تفادا الأكرث من خم�س �ش���نوات 
لزمالئهم���ا  م�ش���اعدين  كمدرب���ني 

الكبار، وكانا من�شجمني وملتزمني 
يف اكت�ش���اب اخل���رة، و�ش���اعدهما 
اإلتفاف وم�ش���اندة اإدارتي الناديني 
الإعانتهم���ا عل���ى النجاح حت���ى بلغا 
م�ش���توى التفّوق على قّمة املدربني 
الع���ام  ه���ذا  الكاأ����س  ن�ش���خة  يف 
با�ش���تحقاق اأّكدت���ه نتائجهما اإذ قهر 
فري���ق الك���رخ ف���رق املين���اء )0-2( 
ب���ركالت  واأربي���ل   )1-2( ودي���اىل 
الرتجيح وال���زوراء )1-0( واالأمر 
ذات���ه حي���ث تغّل���ب فري���ق الكهرباء 
عل���ى فرق الدجي���ل )1-0( ونوروز 
ب���ركالت  بغ���داد  واأمان���ة   )0-2(

الرتجيح وزاخو )0-2(.

معاي�صة اأوروبية
ومن غري املمك���ن اأن يغمط البع�س 
ح���ّق تباه���ي املدرب���ني باعتبارهما 
من ُنخبة الكباتن اجلّيدين ويذهب 
ملقارن���ة نتائجهما يف بطولة الكاأ�س 
مع م�ش���وار ال���دوري املمت���از الذي 

ح�ش���دا يف نهايت���ه عل���ى املركزي���ن 
التا�ش���ع والراب���ع ع�ش���ر للكهرب���اء 
والكرخ بالتوايل، فلي�س من ال�شهل 
اأن ي�شال اىل يوم التتويج من دون 
وحت�ش���ري  كروي���ة  وثقاف���ة  اإرادة 
وج���راأة و�ش���طوة �شخ�ش���ّية ُمّتِزنة 
مثلم���ا اأّت�ش���َم به���ا املُبدع���ني اأحم���د 
ك���رة  احت���اد  ف���اإن  وعلي���ه  ول���وؤي، 
م���ن  بتكرميهم���ا  ُمطال���ب  الق���دم 
خ���الل اإيفادهم���ا للتعاي����س مع اأحد 
مة وتاأمني  االأندي���ة االأوروبية املتقدِّ
نفقاتهما، وتن�شيق برنامج تدريبي 
لهم���ا م���ع االحت���ادات ذات العالق���ة 
دعمًا منه للُرقّي باإمكاناتهما كتقليد 
مب���ادرات  �ش���من  ����س  ُيكرَّ �ش���نوي 

االحتاد.

�صدمة �صرار
اللق���اء  اأخب���ار  متابع���ة  ظ���ّل  ويف 
اخلتام���ي قب���ل اإقامته مبّدة لي�ش���ت 
مواق���ع  تناقلت���ه  وم���ا  ق�ش���رية، 

اإعالمية ع���ّدة عن تغطية احتاد كرة 
الق���دم زي���ارة رئي�س احت���اد اللعبة 
الأداء منا�ش���ك احلج يف مكة املكرمة 
لالأي���ام الفائتة به���دف ترير تاأجيل 
موع���د نهائ���ي الكاأ����س املُقّرر �ش���لفًا 
ي���وم التا�ش���ع م���ن متوز اجل���اري! 
وكان باالإم���كان لنائب���ه عل���ي جبار 
االإ�ش���راف عل���ى احلف���ل اخلتام���ي 
وت�ش���ليم الكاأ�س للفريق الفائز بداًل 
م���ن التاأجي���ل، يف خ�ش���م كل ذل���ك، 
�ش���دم رئي����س ن���ادي الكرخ �ش���رار 
حي���در العبيه قبل جماه���ري النادي 
وبقي���ة املتابعني عندم���ا اأتخذ قرار 
مقاطع���ة مب���اراة النهائ���ي لتجّن���ب 
اجللو����س اإىل مي���ني رئي����س احتاد 
الك���رة عدنان درجال ب�ش���بب تواتر 
الت���ي  احلقيق���ة  بينهم���ا!  العالق���ة 
التعتي���م  �ش���يناريو  اأي  يحتم���ل  ال 
عليها، غياب غري ُم���ّرر متامًا مهما 

كان حج���م اخل���الف بين���ه وب���ني 
ة  درجال، للقاء مرا�شيم خا�شّ

ذات اأط���ر مهنّي���ة ومب���ادىء ُملِزمة 
ال يج���وز القف���ز عليه���ا وتهمي�ش���ها 
احرتام���ًا للمنا�ش���بة وملوقع رئي�س 
نادي الكرخ ال�ش���ريف ولي�س �شرار 
ب���اإدارة  ُمكّل���ف  ك�ش���خ�س  حي���در 

م�شوؤوليته من قبل عمومية ناديه!

نقطة �صوداء
اأّول  عن  الكرخ  نادي  رئي�س  غياب 
يتكّرر  لن  وُرمّب���ا  عهده  يف  نهائي 
لفريقه م�شتقباًل، ُيعد نقطة �شوداء 
ت�شاف اىل نقاط عّدة تف�شح زيف 
دة  العالقات الريا�شية البحتة املُجرَّ
م����ن اخل�������ش���وم���ات وامل�����زاج�����ات 
كالتي  واالن��ف��ع��االت  واحل�����ش��اب��ات 
بها  التاأّثر  الريا�شة  قيادات  اأدمنْت 
قبيل اّتخاذ اأّية خطوة متماهية مع 
م�شلحة كرة القدم اأو بقية االألعاب، 
العمل  ملُ���ّدع���ي  ���ش��دق��ّي��ة  ال  ول���ه���ذا 
اأ�شاًل(  )الغائبة  ريا�شية  بروحية 
وُم��ن��ت��ه��ج��ي االأ����ش���ل���وب املُ��ح��رتف 
تاريخية  منا�شبة  مع  التعامل  يف 
واحلقد  الكراهية  نبذ  ت�شتوجب 
وال��ت��ف��اع��ل ر���ش��م��ي��ًا م���ع ك��رن��ف��ال 
اإدارة  متثيل  بروتوكوله  يقت�شي 
عنه  ينوب  من  اأو  برئي�شه  النادي 
يف حالة وجود ظرف طارئ، وهو 
ما نّوه عنه �شرار حيدر بخ�شو�س 
على  وت��اأث��ريه  االأنفعال  من  خوفه 
نف�شه  ناق�س  ما  و�شرعان  �شحته 
متابعة  ع��دم  تعّمد  اأن���ه  ب��اإع��رتاف��ه 
كونه  املق�شورة  من  ه��ذه  امل��ب��اراة 

لي�س من ُع�ّشاق الت�شوير!  

كاأ�ش 2022 تروي عط�ش الأندية الفقيرة

مدربان طموحان ي�ضتحّقان تكرمي االحتاد.. والروح الريا�ضية 
غائبة فـي املق�ضورة!  

 بغداد / املدى

ميثلون  العبًا  ع�شر  �شبعة  با�شر 
م��ن��ت��خ��ب ال��ن��ا���ش��ئ��ني ب���ك���رة ال��ي��د 
ال��داخ��ل��ي  ال��ت��دري��ب��ي  مع�شكرهم 
ال�شليمانية،  م��دي��ن��ة  يف  ال��ث��اين 
البطولة  يف  للم�شاركة  ا�شتعدادًا 
االآ�شيوية التا�شعة لكرة اليد التي 
�شتقام يف مملكة البحرين للفرتة 

من 20 اىل 31 اآب 2022.
النا�شئني  منتخب  على  وي�شِرف 
ع�شو احتاد كرة اليد ر�شا عبودي 
عاطف  وي�����ش��اح��ب��ه  اجل���ارو����س، 
بقيادة  للمنتخب،  م��دي��رًا  ج��ب��ار 
وي�شاعده  �شاحب،  ظافر  امل��درب 
حممد كاظم واأوات اأحمد وو�شام 

وح�شني  للحرا�س،  مدربًا  فا�شل 
ع���ي���دان اإداري�������ًا وع��ل��ي م��ذب��وب 

معاجلًا.  

املن�ّشق  عبدالر�شا،  ح�شام  وذك��ر 
االإع���الم���ي الحت����اد ك���رة ال��ي��د يف 
"مع�شكر  اأن  مقت�شب  ت�شريح 

الثاين  هو  التدريبي  ال�شليمانية 
وي�شتمر  اأرب���ي���ل،  مع�شكر  ب��ع��د 
الثامن والع�شرين من �شهر  لغاية 

ي�شافر  وب��ع��ده  اجل�����اري،  مت���وز 
يف  اإي���ران  اإىل  النا�شئني  منتخب 
الثالث من �شهر اآب املقبل للدخول 
ع�شرة  مل��دة  خ��ارج��ي  مع�شكر  يف 
املباريات  م��ن  ع���ددًا  يتخّلله  اأي���ام 

الودية".
لكرة  اآ�شيا  بطولة  قرعة  اأن  يذكر 
النا�شئني  منتخب  اأوقعت  قد  اليد 
جانب  اإىل  الثانية  املجموعة  يف 
وال�شعودية  ال��ي��اب��ان  منتخبات 

وقطر واالإمارات والكويت.
ويف �شاأن منتخبنا الوطني للعبة، 
التدريبية  وح��دات��ه  اأوىل  اأج���رى 
���ش��م��ن م��ع�����ش��ك��ره ال��ت��دري��ب��ي يف 
حم���اف���ظ���ة ك����رب����الء ا����ش���ت���ع���دادًا 
الت�شامن  دورة  يف  للم�شاركة 

مدينة  يف  �شتقام  التي  االإ�شالمي 
قونية الرتكية �شهر اآب املقبل.

مع�شكر  ي�شتمر  اأن  امل��وؤّم��ل  وم��ن 
الوطني لغاية ال�شاد�س والع�شرين 
�شهر متوز اجل��اري، ومبعّدل  من 
�شباحية  ت��دري��ب��ّي��ت��ني  وح���دت���ني 
وم�شائية ي�شافر بعدها اإىل قونية 
قبل  اآخ����ر  مع�شكر  يف  ل��ل��دخ��ول 

انطالق مباريات الدورة.
عاد  ق��د  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  وك���ان 
القاهرة  امل�شرية  العا�شمة  م��ن 
االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي ب��ع��د اأن اأق���ام 
تخّللته  تدريبيًا  مع�شكرًا  ه��ن��اك 
ث����الث م���ب���اري���ات م���ع م��ن��ت��خ��ب��ات 
اأن���غ���وال وال�����ش��ن��غ��ال وال��ك��ون��غ��و 

الدميقراطية.

 محمد حمدي
كلمة صدق

ت���ّوج نادي الكرخ الريا�ش���ي مو�ش���مه احل���ايل باإح���رازه كاأ�س 
العراق 2021 - 2022، با�ش���تحقاق واإ�شارات كبرية لعّل اأّولها 
ح�ش���وله على الكاأ����س اجلديدة الثمين���ة الأّول م���ّرة يف تاريخه 
بت�شكيلة �شبابية قادها بنجاح املدرب اأحمد عبد اجلبار، واإدارة 
ناجح���ة للنادي عرفت كيف تبني الفريق وت�ش���ل به اىل مراحل 

متقّدمة.
االأهم من كّل ذلك، اأن الكرخ ك�ش���ر احت���كار الفرق الكبرية للظفر 
باللق���ب، وفع���ل ما عجز عن���ه الكثري ل�ش���نوات ط���وال، واالأكيد 
اأن مردود هذا االإجناز �ش���يبعث بر�ش���ائل �ش���ريحة اىل االأندية 
االأخ���رى لتكرار ما فعله الكرخ فلي�س ثّم���ة ما مينع هذا االإجناز 
م���ن املع���اودة مّرة اأخ���رى باأل���وان اأخرى فك���رة الق���دم ال تلعب 

باال�شماء والتاريخ، ولكّنها تعطي ملن ُيقّدم ويجتهد.
األف مبارك نقولها لنادي الكرخ واإدارته، واىل مزيٍد من االألقاب 

املفرحة. 
**

منذ �ش���نوات واخلّط البياين للعبة امل�ش���ارعة ب�ش���ّقيها )احُلّرة 
والروماني���ة( يف الع���راق اآخ���ذ بالتناق����س واالنح���دار مع عدد 
كبري من امل�ش���اكل االإدارية والفنية التي تلّم باأ�شرتها الريا�شية، 
واأّدت اىل �ش���حب ب�ش���اط امل�ش���ارعة م���ن عدد كبري م���ن االأندية 
التي طاملا افتخ���رت باجنازاتها بهذه اللعبة التي انتجت اأجيااًل 
كبرية من امل�ش���ارعني ت�ش���ّيدوا البطوالت القاري���ة واالإقليمية، 
ولع���ّل اأكر م���ا ُيثبت تده���ور امل�ش���ارعة العراقي���ة وغيابها عن 
التتوي���ج تلك النتائج الب�ش���يطة يف بطولة اآ�ش���يا لل�ش���باب التي 
اأقيمت يف البحرين قبل نحو ع�ش���رة اأيام وكانت ح�شيلتنا فيها 
ميداليت���ني برونزيتي يف امل�ش���ارعة احُلرة وهي نتائج ال ميكن 
اأن نعت���د بها اأو نعّول عليها اأي �ش���يء يذكر، وعلى احتاد اللعبة 
والهيئة العامة ووزارة ال�ش���باب والريا�شة اإعادة تفعيل العمل 
مبراك���ز موهبة امل�ش���ارعة واإجن���از بطوالت حملي���ة يف بغداد 
واملحافظات على م�شتوى جّيد وال�شماح الأكر عدد من املدّربني 

االأجانب التوا�شل مع العبينا.
**

ع�ش���وائية كبرية تدور حاليًا بعد ختام املو�ش���م الكروي ب�شبب 
الّلهاث خلف عقود االحرتاب، وك�شب االأ�شمن واالأمثل للبطولة 
املُقبلة باأقّل جهد وعناء، واحلقيقة الغائبة عن ذهن اجلميع هي 
احرتاف التعاقد اأّواًل ك�شرط لنجاح العملية االحرتافية برّمتها، 
م الدول يف الريا�ش���ة يعك�س مدى التقّدم يف ا�ش���تخدام  الأنَّ تقدُّ
احلداثة يف كافة ان�ش���طتها الريا�شية  خ�شو�شًا لعبة كرة القدم 
الت���ي حتت���ّل مكانة كبرية يف العراق وتعد من اأكرث الريا�ش���ات 

�شعبّية وفر�شت نف�شها �شّيدة ال�شاحة الريا�شّية بال مناف�س.
كم���ا اإن االحرتاف الريا�ش���ي يف االأن�ش���طة الريا�ش���ية اأ�ش���بح 
مطل���ب حيوّيًا بني متطّلبات الوقت احلا�ش���ر من اأجل النهو�س 
بواق���ع ك���رة الق���دم يف بالدن���ا بطرق علمي���ة وواقعي���ة والعمل 
على حّل م�ش���اكلها، وال ي�ش���تطيع اأي م�ش���وؤوالأاو باحث جتاهل 
االح���رتاف كوننا نع���ر ولو بب���طء مرحلة التنظيم الريا�ش���ي 
الق���دمي اىل اآخ���ر حدي���ث يتواف���ق م���ع الظ���روف ال�شيا�ش���ية 

واالجتماعية واالقت�شادية.
اإن ا�ش���كالية البح���ث ه���ي التزام���ات االأندي���ة الريا�ش���ية جتاه 
حمرتفيه���ا يف ظ���ّل قانون االحرتاف اجلديد بكل تفا�ش���يله من 
دون اإغفال اأّية جزئّية مهما كانت ب�شيطة، ولنتعّلم من االآخرين 

اأ�شلوب العمل االحرتايف فال توجّد م�شكلة يف ذلك!
**

م���ع جه���ود وزارات ال�ش���باب وال�ش���حة والداخلي���ة املت�ش���ّمنة 
ع�ش���رات ال���دورات التوعوّي���ة الت���ي ته���دف احل���ّد م���ن ظاهرة 
املن�ّشطات وتف�ّشيها بني ال�شباب ب�شورة عاّمة وبني الريا�شيني 
���ة اإال اأن النتائج عك�ش���ّية متام���ًا وارتفاع حاالت  ب�ش���ورة خا�شّ
ني، وامل�شكلة االأكر  التعاطي هائل جدًا بح�ش���ب تقارير املخت�شّ
اأن حج���م الدعاية واالإع���الن يفوقان حجم ال���دورات والتثقيف 
كم���ا اإن االجّتار باملن�ّش���طات ي�ش���ري ه���و االآخر ب�ش���ورة علنية 
ومبختل���ف االأن���واع الت���ي تتواج���د يف االأ�ش���واق والقاع���ات 
الريا�ش���ية حت���ى تلك الت���ي تنطوي عل���ى خطورة بالغ���ة جدًا، 
لذلك كّل���ه فاإّن التوعية يجب اأن ت�ش���احبها قرارات اأخرى متنع 

اال�شترياد وتعاقب االإجتار العلني بها!

تتويج الكرخ واالّتار باملن�ّضطات

اإن ا�صكالية البحث هي التزامات 
الأندية الريا�صية تجاه محترفيها 

في ظّل قانون الحتراف الجديد 
بكل تفا�صيله من دون اإغفال 

اأّية جزئّية مهما كانت ب�صيطة، 
ولنتعّلم من الآخرين اأ�صلوب العمل 

الحترافي فال توجّد م�صكلة في 
ذلك!

وقونيــة   للمنامــة  ي�ضــتعّدان  اليــد  لكــرة  والوطنــي  النا�ضــئة 

 بغداد / املدى

غادرنا اأول اأم�س ال�شبت، وفد منتخبنا الوطني لرفع االأثقال �شوب العا�شمة 
االأوزبكية ط�شقند تاأّهبًا للم�شاركة يف بطولة اآ�شيا، والتي من املُقّرر انطالقها 

بعد غد االأربعاء الع�شرين من متوز اجلاري.
وقال قا�ش���م �شالكة، املن�ّشق االإعالمي الحتاد رفع االأثقال ل� "املدى" : "ي�شارك 
الرّباع���ان عل���ي عمار وزن 109كغ���م وعلي عبا�س وزن 89كغم يف مناف�ش���ات 
البطول���ة القارية حيث اأنهيا مع�ش���كرهما التدريبي يف مدين���ة اأربيل موؤّخرًا، 

والذي اأقيم برعاية اللجنة االأوملبية الوطنية".
واأ�ش���اف "برغم ثقتنا العالية يف م�ش���اركة منتخبنا الوطني لرفع االأثقال يف 
بطولة اآ�ش���يا، اإال اأنها ت�ش���مُّ نخبة ممّيزة من رّباعي دول متقّدمة حّققت نتائج 
كب���رية يف بطوالت قاري���ة وعاملية �ش���ابقًا، وناأمل اأن تكون نتائ���ج علي عمار 

وعلي عبا�س اإيجابية واأن يقّدما امل�شتوى املطلوب".
واأو�ش���ح �شالكة "اأكت�ش���ب الرّباعان اخلرة الكافية جّراء اأحتكاكهما امل�شتمّر 
م���ع مناف�ش���ني اأقوياء يف قارة اآ�ش���يا، وبع�س الدول العربي���ة االأمر الذي رفع 
من م�ش���تواهما الفني، مثلما �ش���هدت بطولة العامل حتت 20عامًا التي اأقيمت 
���يتني،  يف جزي���رة كريت اليوناني���ة تفّوقهما حيث حّقق الرّباع علي عمار ف�شّ
بينم���ا اأحرز الرّب���اع علي عبا�س املركز الثامن وهي اأّول م�ش���اركة لهذا الرّباع 

ال�شاب."
وذك���ر "اأن احتاد رفع االأثقال داأب على حت�ش���ري الرّباعني بال�ش���ورة اجلّيدة 
كما تتطّلبه بطولة اآ�ش���يا يف ط�ش���قند وبعدها دورة الت�شامن االإ�شالمي خالل 
�ش���هر اآب القادم، اأماًل اأن ُي�ش���يفا مل�ش���ريتهما حمّطة ممّيزة بانتظار مناف�شات 
اأخ���رى تعّزز متثيلهما للمنتخب الوطني بنجاح وُتبقي تفاوؤل املتابعني للعبة 

مبنجزات جديدة يف حمافل قهر احلديد".

 رّباعان يتاأّهبان للم�ضاركة 
 متابعة / املدىيف بطولة ط�ضقند

ك�ش���ف تقرير �ش���حفي اإيطايل، عن ق���رار باولو 
ديباال، جنم يوفنتو�س ال�ش���ابق، ب�شاأن الفريق 

الذي �شيمّثله املو�شم املقبل.
ورح���ل ديب���اال ع���ن �ش���فوف ال�ش���يدة العجوز 
بنهاي���ة حزيران املا�ش���ي، عق���ب نهاية عقده مع 
الفري���ق، فيم���ا يرتبط االأرجنتين���ي بالعديد من 
االأندي���ة، عل���ى راأ�ش���ها "اإنرت وناب���ويل وميالن 

وروما".
وي���ب"  مريكات���و  "توت���و  موق���ع  وبح�ش���ب 
االإيط���ايل، ف���اإن ديب���اال م�ش���تعّد لقب���ول عر�س 
لن���ادي  االن�ش���مام  عل���ى  واملوافق���ة  روم���ا، 
العا�شمة، واللعب حتت قيادة املدرب الرتغايل 
جوزيه مورينيو. واأ�ش���افت اأن اجليالورو�شي 
قّدم عر�ش���ا لديب���اال مل���دة اأربع �ش���نوات مقبلة، 
فيما �شيح�ش���ل الالعب على �ش���تة ماليني يورو 

كراتب �شنوي. ي�شار اإىل اأن ديباال 
يرتبط ب�شّدة باالن�شمام اإىل اإنرت 
ميالن، لك���ن النرياتزوري بحاجة 

�ش���واء  مهاجمي���ه  اأح���د  بي���ع  اإىل 
برحيل الت�ش���يلي األيك�ش���ي�س �شان�ش���يز 

اأو البو�ش���ني اإيدي���ن دجيك���و، وه���و م���ا يجد 
في���ه اإن���رت �ش���عوبة بالوق���ت احل���ايل. ويع���د 
قرار ديباال مبثابة املفاجاأة، خا�ش���ة اأنه تلقى 

عرو�ش���ًا من اأندي���ة عديدة ت�ش���ارك يف دوري 
اأبطال اأوروبا املو�ش���م املقبل، على عك�س روما 

الذي �شيخو�س مناف�شات الدوري االأوروبي.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن موريني���و، كان ق���د اأدىل 
براأيه ح���ول حتّركات اإدارة اجليالورو�ش���ي 
يف املريكات���و ال�ش���يفي اجل���اري، وقال يف 
ت�ش���ريحات �ش���حفية: "اأن���ا حُمب���ط بع�س 
ال�ش���يء م���ن �ش���وق انتقاالت روم���ا، لكن ال 

داعي للقلق.. ال للقلق".

ديباال م�ضتعّد للعب حتت قيادة مورينيو

بغداد / املدى

اأ�ش���اد رحيم لفتة ع�شو احتاد كرة القدم، امل�شرف على 
جلن���ة احل���ّكام، مب�ش���توى املحا�ش���رات واال�ش���تجابة 
املمي���زة م���ن احل���ّكام امل�ش���اركني يف ال���دورة الدولية 
حل���ّكام ك���رة ال�ش���االت املُقام���ة يف مدينة ال�ش���ليمانّية 
وباإ�ش���راف املحا�ش���ر االآ�ش���يوي والدويل �ش���يد �شدر 

الدين مو�شوي.
وقال لفتة يف ت�ش���ريح �ش���حفي: "اإن ال���دورة الدولية 
حل���ّكام ال�ش���االت اأوفت ب�ش���كل كبري باالأه���داف التي 
ر�ش���مت لها املحا�ش���رات على م�ش���توى عال والوقوف 
عل���ى التعدي���الت احلديثة عل���ى القان���ون ومت الرتكيز 
عليه���ا، والعراق يع���دُّ البلد الثاين اآ�ش���يويًا يف �ش���رح 
التحديث���ات اجلدي���دة الت���ي م���ن املوؤّم���ل اأن تطّبق يف 

املو�شم املقبل.
: اإن م���ا ُيفرحن���ا هو م���دى التفاعل م���ن حّكامنا  وب���نّيَ
وا�ش���تجابتهم جلمي���ع املعلوم���ات الت���ي متَّ ذكرها يف 
املحا�ش���رات والتزامهم العايل مبواعيد املحا�ش���رات 
والتطبيق العملي، ما يوؤّكد حر�ش���هم على اال�ش���تفادة 
الق�ش���وى من هذه الدورة الت���ي تقام للمرة االأوىل يف 

العراق منذ تاأ�شي�س لعبة ال�شاالت.

لفتــة: دورة حــّكام ال�ضــاالت اأوفــت باأهدافهــا
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احلدي����ث،  الع����راق  تاري����خ  يف  االوىل  للم����رة 
تا�ش�ش����ت الدولة العراقية احلديثة عام 1921، 
ويف �ش����هر ني�ش����ان/ابريل ع����ام 2003، وخالل 
عملي����ة االطاحة بالنظ����ام الدكتاتوري ال�ش����ابق 
الت����ي قامت بها ق����وات التحالف ال����دويل بقيادة 
ج����رت عملي����ة  االمريكي����ة،  املتح����دة  الوالي����ات 
الدول����ة به����دم وتعطي����ل معظ����م  لتل����ك  االلغ����اء 
املوؤ�ش�ش����ات والركائ����ز اال�شا�ش����ية الت����ي قام����ت 
عليه����ا من����ذ نح����و ثماني����ة عق����ود وذل����ك بالغ����اء 
وت�شفي����ة اك����ر االإدارات احلكومي����ة، اجلي�����ش 
واملوؤ�ش�شات االمني����ة واالقت�شادية، والثقافية، 
وغريه����ا، ثم اال�شتغن����اء الع�شوائ����ي عن معظم 
االداري����ني واملوظف����ني املوؤهل����ني العامل����ني به����ا 
والذي����ن عملوا وتطوروا من����ذ التاأ�شي�ش االول 
للدول����ة ع����ام 1921، فف����ي ذل����ك الع����ام ، وبع����د 
�شيطرته����ا  الربيطاني����ة  الق����وات  احكم����ت  ان 
واحتالله����ا للع����راق )1914 � 1917(، وب�شطت 
تتوق����ف  مل  وال�شيا�ش����ي  الع�شك����ري  نفوذه����ا 
املقاوم����ة الع�شكري����ة الوطني����ة �شده����ا والت����ي 
بداأت مع بدء دخولها للعراق وبلغت ذروتها يف 
الث����ورة ع����ام 1920 ما بني )حزي����ران وت�شرين 
الث����اين(، حي����ث ج����رت عملي����ة تفاو�����ش خ����الل 
�شراع ع�شك����ري و�شيا�شي مرير ب����ني القيادات 
ال�شيا�شية والدينية والع�شائرية للثورة وقيادة 
االحت����الل، انته����ت باالتفاق على وق����ف االعمال 
الع�شكري����ة باال�شت�ش����الم مقابل الب����دء بت�شكيل 
حكوم����ة وطنية عراقية تلب����ي اهداف وتطلعات 

العراقيني.
ادت الث����ورة امل�شلح����ة ثم التفاو�����ش وال�شراع 
ب����ني قيادته����ا واملن����دوب ال�شام����ي الربيط����اين 
)ال�ش����ري بر�شي كوك�����ش(، الذي ع����اد اىل بغداد 
)يف 11 ت�شري����ن االول1920(، بتحقي����ق ع����دد 
م����ن اهدافها املهمة ومنها جتاوز او الغاء معظم 
امل�شاري����ع اال�شتعماري����ة الت����ي طرح����ت لتقرير 
م�ش����ري الع����راق، ومنه����ا رب����ط واليات����ه بالهند 
)تهنيده(، ومنها كذلك حكمه املبا�شر او تق�شيمه 
اىل والي����ات يرتبط بع�شه����ا ب�شوريه واالخرى 

ادارات حملية م�شتقلة عن بع�شها.
العراق����ي  الوطن����ي  الطرف����ان  اتف����ق  وبذل����ك 
واملن����دوب ال�شام����ي )كوك�����ش(، عل����ى ت�شكي����ل 

ادارة حملي����ة )حكوم����ة وطني����ة( مقاب����ل بق����اء 
العراق مدة حمدودة حتت االنتداب الربيطاين 
)انتهى عام 1932 ودخل العراق بعدها )ع�شبة 
االمم(، ويف �شوء ذلك مت االتفاق بني القيادات 
الوطنية العراقية واملندوب ال�شامي الربيطاين 
لت�شكي����ل حكومة عراقية وه����ي التي راأ�شها عبد 
الرحمن الكي����الين نقيب ا�شراف بغ����داد واأعلن 
عنه����ا يف 11ت�شرين الثاين1920 والتي �شمت 
ع����ددًا م����ن اال�شخا�����ش املن�شوب����ني اىل اال�ش����ر 
املعروف����ة يف الع����راق وق����د اعق����ب ت�شكيل هذه 
احلكوم����ة املبا�ش����رة با�شتكمال بن����اء موؤ�ش�شات 

واجهزة الدولة )املنتدبة(.
 ويف ظروف ربط العراق باالنتداب الربيطاين 
واقت�شادي����ة  و�شيا�شي����ة  اجتماعي����ة  وظ����روف 
متخلف����ة كان����ت نفو�����ش �ش����كان الع����راق ان����ذاك 
التتج����اوز الث����الث مالي����ني منه����م 70 باملئة من 
�شكان االرياف معظمهم من الفالحني ومل يوجد 
يف الع����راق ان����ذاك �شوى نخبة حم����دودة العدد 
من املثقف����ني واملتعلمني باملدار�ش العثمانية يف 
ا�شطنب����ول واوروب����ا ويف املدار�ش واحلوزات 
الديني����ة املنت�ش����رة يف الع����راق، ه����ذا ف�شاًل عن 
ت����دين امكاني����ات الع����راق االقت�شادي����ة وحي����ث 
كان يعتم����د ا�شا�ش����ا عل����ى الزراع����ة والتج����ارة 
واالعم����ال اليدوي����ة الب�شيط����ة )اإذ مل يبداأ انتاج 
النف����ط بعد( ه����ذا ا�شافة اىل تاأ�شي�����ش امل�شانع 
واحل�ش����ول عل����ى امل����وارد م����ن انتاجه����ا، وكان 
الو�ش����ع الثق����ايف والتعليم����ي احلدي����ث �شعيفا 
ف�شال ع����ن االنعدام �شب����ه التام حل�ش����ول املراأة 
عل����ى التعلي����م او م�شاركتها يف العم����ل الثقايف 

واحلياة ال�شيا�شية.
يف مثل هذه الظ����روف ال�شيا�شية واالجتماعية 
بتاأ�شي�����ش  بو�ش����ر  والثقافي����ة  واالقت�شادي����ة 
الدولة العراقية احلديثة التي ا�شتكملت باقامة 
املوؤ�ش�شات االخرى كتاأ�شي�ش اجلي�ش وال�شرطة 

واالجهزة االمنية واالدارات احلكومية.
والواقع ان ه����ذا التا�شي�ش بداأ من ال�شفروكان 
من����ذ الب����دء بحاجة اىل وج����ود نخب����ة �شيا�شية 
واداري����ة موؤهل����ة ونزيه����ة ال�شتكمال بن����اء تلك 
الق�شائي����ة  كاملوؤ�ش�ش����ة  وقيادته����ا  املوؤ�ش�ش����ات 
والت�شريعي����ة )الربمل����ان( واالإداري����ة ف�ش����ال عن 

املوؤ�ش�شات الثقافية واالقت�شادية االخرى .
والأن اجن����از هذه املهمة ت�شتوج����ب وجود مثل 
تل����ك القي����ادات املوؤهل����ة قام����ت قي����ادات ديني����ة 

و�شيا�شي����ة وع�شائري����ة خ����الل ف����رة اال�شتفتاء 
وكتاب����ة امل�شابط الت����ي اأجريت قب����ل التاأ�شي�ش 
، باختي����ار االأم����ري في�ش����ل بن ال�شري����ف ح�شني 
)�شري����ف مك����ة( ليكون مل����كا على الع����راق وهو 
االأم����ر ال����ذي كان ق����د �شب����ق اأق����راح بريطاني����ا 
وحاكمها املدين كوك�����ش باأختيار اأالمري في�شل 
ملكا على العراق، وهو ما ح�شل يف نهاية االمر 
لدعوته من احلجاز وتتويجه يف �شاحة الق�شلة 
يف بغداد ملكا على العراق يف 23 اب اغ�شط�ش 

عام 1921 .
لق����د مك����ن تتوي����ج املل����ك في�ش����ل م����ن ا�شتق����دام 
ع�شرات ال�شب����اط وال�شيا�شيني العراقيني الذي 
عمل����وا مع����ه يف �شوري����ا عندما كان مل����كا عليها 
مل����دة ق�شرية، ف�ش����ال عن ال�شب����اط الذين عملوا 
يف اجلي�����ش العثم����اين وان�شم����وا اىل الث����ورة 
العربية التي اعلنها والده ال�شريف ح�شني �شد 
ال�شيط����رة العثمانية ع����ام 1916، وخالل فرة 
حكم����ه يف الع����راق 1921 1933-  ق����ام املل����ك 
في�شل مع فريقه من الكفاءات العراقية مبختلف 
االخت�شا�شات ب����دور كبري ف�شال ع����ن االعتماد 
عل����ى امل�شت�شاري����ني الربيطانيني الذي����ن قدموا 
اال�شت�ش����ارة واخل����ربة لبن����اء الدول����ة العراقية 

احلديثة خا�شة يف عقدها االول.
وع����ن ه����ذا الدورامله����م والفع����ال للمل����ك في�شل 
وفريق����ه يف بن����اء الدولة العراقي����ة ا�شار الكثري 

من الدرا�شات التاريخي����ة اىل اهمية هذا الدور 
لبن����اء الع����راق ودولت����ه الت����ي قام����ت بتوفري ما 
حتتاج����ه م����ن كف����اءات موؤهلة ونزيه����ة �شاعدته 
يف و�ش����ع الع����راق عل����ى �شك����ة البن����اء والتقدم 
واالزده����ار الن�شب����ي يف العه����د امللكي )1921-

1958( .اما التا�شي�ش الث����اين للدولة العراقية 
فق����د بو�شر به بع����د انتهاء العملي����ات الع�شكرية 
للتحال����ف ال����دويل بقي����ادة الوالي����ات املتح����دة 
االمريكي����ة وذل����ك باع����الن الرئي�����ش االمريك����ي 
ج����ورج بو�����ش وق����ف العملي����ات الع�شكرية يف 

االول من ايار مايو 2003.
وهك����ذا بداأ التاأ�شي�ش الثاين الأعادة بناء الدولة 
العراقية بعد التدخل الع�شكري اخلارجي متاما 
كم����ا بداأ التاأ�شي�����ش االول ع����ام 1921 بالتدخل 
ال����ذي   1917-1914 الربيط����اين  الع�شك����ري 
متكن من اإحلاق الهزمية الع�شكرية وال�شيا�شية 
بالقوات العثمانية يف الواليات العراقية وطرد 
وابع����اد االدارات العثماني����ة يف تل����ك الواليات 
وب�ش����ط القوات الربيطانية �شلطاتها الع�شكرية 
وجه����ت  والت����ي  الع����راق  عل����ى  وال�شيا�شي����ة 
مبقاوم����ة �شدي����دة بلغ����ت ذروتها يف ث����ورة عام 
1920 الت����ي ادت اىل الغاء وا�شق����اط امل�شاريع 
الربيطاني����ة اال�شتعمارية املع����دة لتقرير م�شري 
العراق مما ا�شطره����ا اىل الدخول مبفاو�شات 
ج����ادة ومعقدة م����ع القيادات الوطني����ة العراقية 

للتا�شي�ش االول للدولة العراقية احلديثة.
لقد ت�شابه التاأ�شي�ش الثاين مع التاأ�شي�ش االأول 
بالتدخ����ل الع�شك����ري اخلارجي ال�شق����اط وطرد 
ال�شيطرة العثمانية على العراق )التي ا�شتمرت 
اكر من 400 عاما( اأما التاأ�شي�ش الثاين فقد بداأ 
بعد التدخل الع�شكري اخلارجي لدول التحالف 
وا�شقاطه للنظام الدكتاتوري ال�شابق، ثم البدء 
بع����د ذل����ك بالتاأ�شي�ش الث����اين للدول����ة بالتعاون 
والتن�شيق مع القي����ادات الع�شكرية وال�شيا�شية 
لق����وات التحالف ال����دويل، التي دخل����ت العراق 
كقوات �شديقة وحليفة اأ�شتجابت ملنا�شدة قوى 
املعار�ش����ة العراقية يف اخل����ارج والتي كان لها 
دور مه����م مب�شاع����دة العراقيني الأطاح����ة النظام 
الدكتات����وري، وذلك خالفا للق����وات الربيطانية 
الت����ي دخلت الع����راق قبل تاأ�شي�����ش الدولة كقوة 
احتالل عامي 1914 – 1917،  )اأعتربت قوات 
التحالف الدويل كقوات احتالل بالقرار االممي 
1483 املوؤق����ت عل����ى ان تق����وم �شلط����ة التحالف 
املوؤقت����ة باال�شط����الع بامل�شوؤلي����ات وااللتزامات 
املحددة ريثم����ا يقوم ال�شع����ب العراقي بت�شكيل 
حكوم����ة متثل����ه ومع����رف به����ا ( . غ����ري اأن هذا 
الت�شاب����ه يف البداي����ات االوىل للتاأ�شي�ش �شواء 
بالتدخل الع�شك����ري اخلارجي، او بالدور الذي 
قام����ت ب����ه ق����وات التحال����ف املتدخل����ة وقيادتها 
ال�شيا�شية يف التع����اون والتن�شيق مع القيادات 
ال�شيا�شية والع�شكرية العراقية للبدء بتاأ�شي�ش، 
مل يعد م�شابها لالوجه االخرى للتاأ�شي�ش وفيما 
تل����ى ذل����ك م����ن توجه����ات ال�شتكم����ال التا�شي�ش 
وبناء الدولة ام����ا التاأ�شي�ش الثاين فاأنه مل يبداأ 
م����ن ال�شفر، كما بداأ  التاأ�شي�ش االول، اأذ مل يكن 
هناك بنى حتتية لبناء دولة ومل يكن لديها نخبة 
فكرية و�شيا�شية وا�شعة، ومل تكن هناك ار�شية 
منا�شب����ة الرت����كاب اأخط����اء كب����رية او ار�شي����ة 
مادي����ة للف�شاد االداري وامل����ايل. وهذا يعني ان 
التاأ�شي�����ش الث����اين ب����داأ بوجود اأ�ش�����ش وقواعد 
لبنى حتتية ملوؤ�ش�ش����ات الدولة واجلي�ش وبقية 
املوؤ�ش�ش����ات رغ����م ان الكث����ري منه����ا ق����د حل����ق به 
اخل����راب جراء احلرب والفو�ش����ى، لكن مل يكن 
م����ن ال�شعب اع����ادة ترميمها وتاأهيله����ا وهو ما 
ح�شل عملي����ًا خالل ال�شهور وال�شنوات التالية. 
كذلك مل يكن يف التاأ�شي�ش االول كوادر وكفاءات 
علمية وثقافية من خمتلف االخت�شا�شات ، كما 
وج����دت يف العراق مع ب����دء التاأ�شي�����ش الثاين، 

كانت قد تاأهلت يف ال�شنوات والعقود ال�شابقة، 
واذا كان بع�����ش ق����رارات ال�شلط����ة ال�شيا�شي����ة 
اجلدي����دة التي ت�ش����درت م�شه����د التاأ�شي�ش اأدى 
الأبع����اد وجتميد اعداد كبرية م����ن تلك الكفاءات 
والك����وادر مبختل����ف اال�شب����اب والذرائ����ع )فقد 
مت الحق����ًا اعادة الكثري منها �ش����واء كانت مدنية 
او ع�شكري����ة و�شمان انخراطه����ا يف موؤ�ش�شات 

الدولة النا�شئة واال�شتفادة من خربتها(.
واالجتماعي����ة  ال�شيا�شي����ة  الظ����روف  ام����ا 
واالقت�شادي����ة والثقافي����ة والعلمي����ة التي كانت 
قائم����ة يف الع����راق اآنذاك بع����د ان ب�شطت قوات 
التحال����ف ال����دويل وخا�ش����ة الوالي����ات املتحدة 
�شلطته����ا الع�شكري����ة وال�شيا�شي����ة عل����ى العراق 
بع����د وق����ف العملي����ات الع�شكري����ة يف االول من 
اي����ار/ ماي����و 2003، قد متثل����ت يف : اأن نفو�ش 
�ش����كان العراق انذاك بلغ����ت اأكر من 25 مليون 
ن�شمة، اأي بنم����و ع�شرة ا�شعاف نفو�ش العراق 
خالل فرة التاأ�شي�ش االول للدولة غري ان االمر 
االه����م يف او�شاع الع����راق وجمتمعه اأنهما كانا 
يواجه����ان خالل تلك الف����رة نتائج واثار ق�شوة 
وظل����م النظ����ام الدكتاتوري املطاح ب����ه، ونتائج 
واث����ار حرب الثمان �شنوات بني العراق وايران 
وم����ا تاله����ا، وكذل����ك النتائ����ج واالث����ار املدم����رة 
للعقوب����ات الدولي����ة الت����ي فر�شت عل����ى النظام 
ال�شع����ب  املوؤمل����ة  باأ�شراره����ا  ا�شاب����ت  والت����ي 
العراق����ي اكر مما احلقته م����ن اأ�شرار بالنظام، 
وق����د ا�شفر كل ذلك عن دم����ار وازمات اجتماعية 
واقت�شادي����ة وحت����ى �شحية لل�شع����ب العراقي، 
ف�ش����اًل عم����ا يواجه����ه ال�شع����ب من ظل����م وق�شوة 
النظ����ام وقمعه رغم تلك الظ����روف اال�شد �شوءا 
التي واجهها، لذل����ك انعك�ش كل ذلك على طبيعة 
و�ش����كل التاأ�شي�ش الثاين، وخا�ش����ة على تباين 
مواق����ف ال�شع����ب م����ن تدخ����ل الق����وات الدولية � 
االمريكية الأ�شقاط النظام ، ومن البدء بتاأ�شي�ش 
ثاٍن للدول����ة العراقية بالتع����اون والتن�شيق بني 
�شريح����ة م����ن ال�شيا�شي����ني العراقي����ني والقيادة 
الع�شكري����ة وال�شيا�شية لقوات التحالف الدويل 

وال�شيما االمريكية.
العراقي����ني اىل  اآراء  انق�شم����ت  لذل����ك  ونتيج����ة 
اكري����ة موؤي����دة او قابلة وغ����ري راف�شة للتدخل 
ال����دويل � االمريكي والتاأ�شي�����ش الثاين للدولة، 
وبني اقلية غالبيتها من ان�شار وموؤيدي للنظام 

الديكتاتوري ال�شابق.

 مرت الذكرى الرابعة وال�ستون 
لثورة 14 تموز 1958 هذا العام  

دون االحتفاء بها ر�سميا واعالميا، 
بل ان ف�سائية العراقية و�سفت 

بانها تعمدت اال�ساءة لعبد الكريم 
قا�سم وا�ست�سافت من له العداء معه 

وت�سويه �سورته.

والت�ساوؤل: لماذا؟
قل ما �شئت عن عبد الكرمي قا�شم، ونحن 
نق���ر باأن���ه ارتك���ب اخطاءا كب���رية، ولكن 
ال ميك���ن الح���د ان ينكر حقيق���ة ان حكام 
الع���راق احلالي���ني ه���م اف�ش���د واف�شل من 
حكم الع���راق يف تاريخه ال�شيا�شي، وهم 
مل يحققوا اجن���ازا واحدا ل�شالح الوطن 
والنا����ش ط���وال )19(�شن���ه م���ن حكمهم 
فيم���ا حق���ق قا�ش���م اروع االجن���ازات يف 
ارب���ع �شنوات، يكفيه ان���ه  ا�شرد ثروتنا 
النفطية من ال�شركات االأحتكارية،واألغى 
ل�شال���ح  االأقط���اع  بغداد،واألغ���ى  حل���ف 
ماليني الفالحني، وبنى ل�شكان ال�شرائف 

بيوتا حتفظ كرامتهم.
ويرى املعادون ل���ه انه لوال )انقالب( 14 
مت���وز ل�شار العراق من ال���دول املتقدمة، 
م���ا يعن���ي انه���م  يدافع���ون ع���ن النظ���ام 
امللك���ي وين�شون انه قم���ع ب�شرا�شة وثبة 
كان���ون الث���اين 1948 وانتفا�شة 1952 
وانتفا�شة 1956،وزج االف املتظاهرين 
بال�شجون، واعدم قادة احلزب ال�شيوعي 
عام 1949،ومل ي�شلم من ا�شطهاده حتى 
القومي���ون والدميقراطي���ون مث���ل كامل 
اجلادرجي..ويكفي���ه عارا انه بنى �شجن 
نق���رة ال�شلم���ان يف ال�شح���راء زج  فيه���ا 
اآالف ال�شجناء من قوى اليمني والي�شار.

بني اخالقهم و اخالقه
ال���ذي يعنينا هنا..م���ا امتلكه عبد الكرمي 
قا�شم م���ن اخالق وما كان �شائعا منها يف 
املجتم���ع العراق���ي يف زمانه،وموازنتها 
مب���ا ميتلكه ح���ّكام ه���ذا الزم���ان وما هو 
�شائع منها بني العراقي���ني االآن،منطلقني 
بو�شفه���ا  االخ���الق  ان  حقيق���ة  م���ن 
منظوم���ة قيم،ه���ي التي حت���دد االهداف 
وتوّجه ال�شلوك،وه���ي للمجتمع اهم من 
ال�شيا�شة.ولن���ا ان نتذكر ان ر�شالة النبي 

حممد كانت اخالقي���ة بالدرجة اال�شا�شية 
)اإمن���ا بعث���ت الأمت���م م���كارم االأخ���الق(..
وق���د خ�شه الق���راآن الك���رمي بقوله )وانك 
لعلى خلق عظيم( الغاي���ة منها ان يقتدي 
النا����ش باأمن���وذج نبيهم..قائدهم.ف�ش���ال 
عن ان الفال�شف���ة واملفكّرين يتفقون على 
ان اال�شل يف تقدم املجتمع وتطوره هو 
نوعية اخالق���ه،وكان احم���د �شوقي على 
�ش���واب يف قوله:))واإمنا االأمم االأخالق 
م���ا بقيت...ف����اإن ُهُم���ُو ذهب�����ت اأخ�القهم 

ذه��بوا((.
من هذه االعتبارات..نبداأ بتحديد اهم ما 
كان ميتلكه عبد الك���رمي قا�شم من اخالق 

وموازنتها باخالق امل�شوؤولني االآن.

اوال:
حكومت���ه  ل���وزراء  الرج���ل  اختي���ار  كان 
يق���وم على وفق معايري الكفاءة واخلربة 
و�ش���ع  مب���داأ  والنزاهة،واعتم���اده 
الرج���ل املنا�ش���ب يف امل���كان املنا�شب يف 
ذلك:ابراهي���م  اختياراته..مث���ال  اغل���ب 
)مالي���ة(  حدي���د  )اقت�شاد(،حمم���د  كب���ة 
احل���اج  ال�شامر)ار�شاد(هدي���ب  في�ش���ل 
طالب)�ش���وؤون  ناج���ي  )زراع���ة(  حم���ود 
الدليمي)بلديات(.. اجتماعية(...نزيه���ة 
وه���ي اول وزي���رة يف تاري���خ الع���راق.
واختياره عقال اكادميي���ا عبقريا لرئا�شة 
جامعة بغ���داد التي تا�ش�شت يف زمنه هو 
ال�شابئ���ي املندائي الدكت���ور عبد اجلبار 

عبد الله،برغم معار�شة كثريين.
ام���ا يف زمن الطائفيني فان معيار اختيار 
ال���وزراء ه���و ال���والء للح���زب والطائف���ة 
وان كان ال ميتل���ك خربة.ف���وزارة العدل 
مث���ال ت�شن���د اىل منتم لكتل���ة طائفية وان 
مل يحم���ل موؤهال علمي���ا،وال ت�شند حلامل 
دكتوراه يف القانون الدويل حتى لو كان 

من الطائفة ذاتها..لكونه م�شتقال.
زمانه..دولة،فيم���ا  يف  الع���راق  وكان 
الع���راق بزم���ن الطائفي���ني �ش���ار  واق���ع 
دويالت،ب���ل ان كل وزارة يف احلكوم���ة 

ه���ي دويلة لهذا املكون ال�شيا�شي او ذاك.
وكان عبد الكرمي حمّب���ا للعراق ومنتميا 
ل���ه فقط،وله���ذا كان���ت املواطنة،بو�شفها 
زمن���ه  يف  �شائع���ة  اخالقي���ة،  قيم���ة 
بزم���ن  انه���ارت  العراقيني،فيم���ا  ب���ني 
الطائفيني،و�ش���ار النا�ش يعلون االنتماء 
اىل الطائف���ة والقومي���ة والع�ش���رية على 
االنتم���اء للوطن..وتلك اهم واأخطر قيمة 
اخالقية خ�شرها العراقيون وكان �شببها 

الطائفيون.

ثانيا:
ميثل عب���د الكرمي قا�شم امن���وذج احلاكم 
الق���دوة م���ن حي���ث نزاهت���ه.كان يعي����ش 
براتبه وال ميل���ك ر�شيدا يف البنك.ولهذا 
مل يج���روؤ يف زمان���ه وزي���ر او وكيل���ه او 
مدي���ر عام على اختال����ش او قبول ر�شوة 
او التحاي���ل عل���ى مقاولة.وم���ا كان اهله 
او اقرباوؤه يحظ���ون بامتيازات.ف�شقيقه 
االأ�شغر،لطي���ف قا�ش���م،كان نائب �شابط 
يف اجلي����ش العراقي،وبق���ي بتلك الرتبة 

طيلة مدة حكم اأخيه عبد الكرمي قا�شم.
اما الطائفيون فانهم ي�شكنون يف ق�شور 
مرفه���ة ويتقا�شون رواتب خيالية.فوفقا 
للخب���ري االقت�شادي ابراهي���م امل�شهداين 
فان تخفي����ش رواتب امل�شوؤول���ني الكبار 
حت���ى درج���ة مدي���ر ع���ام بن�شب���ة 50% 
يوف���ر للدول���ة 14 ملي���ار دوالر �شنويا!.

ولقد بلغ���ت بهم ال�شالفة انهم يعار�شون 
الدع���وة اىل تخفي�شه���ا بالرغ���م من انهم 
باع���راف  عراقي���ا  ملي���ون   13 افق���روا 
يع���د  الع���راق  ان  م���ع  التخطي���ط  وزارة 
االأغن���ى يف املنطق���ة وواح���دا م���ن اغنى 

ع�شرة بلدان يف العامل.
واالأقبح،ان الف�شاد الذي كان يعد عارا يف 
زمن عبد الكرمي قا�شم حتول اىل �شطارة 
الع���راق  الطائفيني،وا�شب���ح  زم���ن  يف 
ثال���ث اف�ش���د دولة يف الع���امل واول اف�شد 
املرجعي���ة  ان  املنطقة،لدرج���ة  يف  دول���ة 
املوق���رة و�شفت الف�ش���اد يف العراق بانه 

�ش���ار ال يق���ل خطرا عل���ى االره���اب،وان 
يف احلكوم���ة )حيتان���ا ول�شو�شا(.وبلغ 
املنهوب من ث���روة العراق من قبل وزراء 
وم�شووؤل���ني كب���ار م���ا يع���ادل ميزانيات 
ارب���ع دول عربية،وراح���وا ينعم���ون بها 
يف عوا�ش���م الع���امل دون م�شاءلة.و�شار 
ال���وزراء  ورئي����ش  اجلمهوري���ة  رئي����ش 
وبناته���م  ابناءه���م  يعين���ون  وال���وزراء 
م�شت�شارين لديه���م..ال ليقدموا خربة هم 
ا�ش���ال ال ميتلكوها،ب���ل ليح�ش���ل من هو 
يف الع�شرين م���ن عمره على راتب يعادل 
ا�شع���اف رات���ب ا�شت���اذ جامعي..دكتور 

وبروفي�شور..بلغ ال�شتني!
احلكوم���ة  الف�شاد،و�شك���وت  وب�شي���وع 
ع���ن حما�شب���ة الفا�شدين،برغ���م اعراف 
رئي�شها ال�شابق)نوري املالكي( بان لديه 
)ملف���ات ف�ش���اد ل���و ك�شفها الأنقل���ب عاليها 
�شافله���ا( – ويف ه���ذا ادان���ة الأنه ال ميكن 
حلكومة فا�شدة ان يكون رئي�شها نزيها - 
فان معظم االخ���الق اال�شيلة يف املجتمع 
العراق���ي ق���د انهارت..و�شاع���ت في���ه قيم 
والنفاق،ب���اأرذل  واالنتهازي���ة  االناني���ة 

�شفتيه..الكذب وخيانة االأمانة.

ثالثا:
م���ا كان للرج���ل ق�ش���ر او بي���ت لرئي����ش 
�شري���ر  عل���ى  ين���ام  كان  اجلمهورية.ب���ل 
الدف���اع.وكان  وزارة  يف  بغرف���ة  ع���ادي 
يخال���ط النا����ش ويتج���ول ب�شيارت���ه يف 

�شوارع بغداد.
ام���ا الطائفي���ون ف���ان احده���م اذا خ���رج 
لل�شارع �شبقه وتبعه فوج حماية بطريقة 
انف�شه���م  عزل���وا  للمواطن.وه���م  مهين���ة 
لوج�شتيا مبنطق���ة م�شاحتها 10كم مربع 
حماط���ة بالكونكري���ت وبنق���اط حرا�ش���ة 
هذه)املنطق���ة  ان  ح�ش���ل  م�شددة.وم���ا 
اخل�شراء!(..�شرق���ت احالمه���م وجلب���ت 
له���م الفواج�����ع اليومي��ة،واأو�شلتهم اىل 
اق�شى ح���االت اجلزع واالأ�شى.ومن حالة 
اخلذالن هذه ن�ش���اأت �شيكولوجيا العزلة 

ع���ن النا�ش،ومنه���ا ن�ش���اأت حال���ة اخط���ر 
ه���ي �شيكولوجي���ا القطيع���ة النف�شي���ة..

ب���داأت م���ن ي���وم انف���رد اأهله���ا بتحوي���ل 
واقعه���م اىل حي���اة خرافي���ة وت���رك م���ن 
او�شله���م اليه���ا يعي�ش���ون حال���ة البوؤ�ش 
اليومي.وتط���ورت  والفج���ع  واخل���وف 
القطيع���ة اىل خ�شوم���ة يف الي���وم ال���ذي 
املخذولون)البنف�شجي���ون(  في���ه  خ���رج 
بتظاهرات كانت حتم���ل يف البدء معاين 
العت���ب والتنبيه،ومل���ا تاأك���د له���م انهم ما 
ا�شتجاب���وا وم���ا خجلوا وال حت���ى قالوا 
له���م )حقكم علينا(..عنده���ا غ�شت �شاحة 
التحري���ر يف �شب���اط 2011 باجلماه���ري 
تهتف )ن���واب ال�شع���ب كله���م حرامية(..

ف���ردت املنطقة اخل�شراء بان اوفدت احد 
)منا�شليها(لي�شع���د على �شط���ح العمارة 
املطّل���ة عل���ى ال�شاح���ة ويعط���ي االوام���ر 
ب�شربهم..ورب�ش���ت الدبابات على ج�شر 
اجلمهوري���ة خوف���ا من زح���ف اجلماهري 
للق�ش���اء عل���ى �شب���ب الب���الء واالبتالء..

ال���ذي جت���اوز م�ش���اويء ال�شيا�ش���ة اىل 
اال�ش���اءة للدي���ن واف�شاد القي���م..يف حال 
اف�ش���ى اىل ا�شع���اف ال�شم���ري االخالقي 
ال�شع���ور  نف�شية،ب���اب  ليغلق،باآلي���ة 
بالذن���ب ليفع���ل �شاحب���ه ما ي�ش���اء و�شط 
اآخرين يهون���ون عليه االأم���ر بروؤيته لهم 
يتفنن���ون ويت�شاط���رون يف فع���ل ال�شيء 
نف�شه..واآخري���ن يخّرجونه���ا ديني���ا باأن 
املحظ���ورات!(.  تبي���ح  )ال�ش���رورات 
وته���روء  الدين���ي  ال���وازع  وب�شع���ف 
ال�شمري االخالقي عن���د ال�شيا�شي،يكون 
الرفاهي���ة  حي���ث  اىل  �شّكت���ه  غ���رّي  ق���د 
ال�شخ�شي���ة الت���ي تغريه وتن�شي���ه بوؤ�ش 
النا����ش وحاجتهم الي���ه،اىل الدرجة التي 
اأه���ل  ي�شف���ون  العراقي���ون  فيه���ا  �ش���ار 
املنطق���ة اخل�ش���راء باأنهم )م�شح���وا اآخر 
جباههم(الن�شغاله���م  م���ن  حي���اء  قط���رة 
مب�شاحله���م وعدم اكراثه���م حتى بعراء 
االأطفال يف ثل���ج ال�شتاء!..وقيظ متوز..

بالرغم من انهم هم ال�شبب.

رابعا:
يف الع���ام 1959 من���ح العراقي���ون عب���د 
الك���رمي قا�شم لق���ب )اب���و الفقراء(..الأنه 
بنى مدين���ة الث���ورة ل�شاكن���ي ال�شرائف 
 400 م���ن  ال�شاكرية،واك���ر  منطق���ة  يف 
امل�شاري���ع  وع�ش���رات  جدي���دة  مدين���ة 
االروائية..فاحتل قلوب معظم العراقيني 
عن���ه  ين�شج���ون  النا����ش  ب�شط���اء  وراح 
اال�شاطري..بينه���ا انه���م راأوا �شورته يف 
يرحم���ون  العراقي���ون  القمر،و�شيبق���ى 
عليه ويلعنون معظ���م حكامهم الطائفيني 
الذي���ن كانوا �ش���ده النوع���ي ال�شلبي يف 

االأخالق..الأبعد مدى.

هن���اك واقعة ا�شا�شي���ة ال ميكن ان تكون مو�شع خالف بني اثنني ، هو ان املعطى 
اال�شا�ش���ي الذي به حتدد جوه���ر هذا النظام ال�شيا�شي يف العراق هو ن�شبته اىل 
اخل���ارج ، فاخل���ارج مل يك���ن طرفًا خارجي���ًا و ال من الغري يف عملي���ة التغيري ، و 
امن���ا هو ي�شكل طرفًا داخليًا يف تاأ�شي����ش النظام ال�شيا�شي العراقي و مكن طبقة 
�شيا�شي���ة حمددة تو�شف بانه���ا “تقليدية” من ادارة دفة ه���ذا النظام ، و مل يكن 
طرف���ًا داخليًا ب�شورة غري مبا�شرة من خالل التغلغ���ل و النفوذ و امنا كان راعيًا 

مبا�شرًا وحاميًا باأ�شلحته لكل عملية التغيري املبا�شر التي ح�شلت يف العراق . 
و م���ن هن���ا يك���ون ال�شوؤال ، م���اذا كانت املع���امل الرئي�شة مل�شروع اخل���ارج عندما 
ق���اد عملي���ة التغي���ري يف العراق ؟ مل ي�شع���ى اخلارج اىل غر�ش م�ش���روع ليربايل 
دميقراط���ي حقيقي برعاية ُنخب ع�شرية موؤهل���ة ، لي�شتطيع ان ينمو خالل هذه 
الفرة الطويلة منذ عام 2003 ، و الذي ح�شل عك�ش ذلك متامًا فقد اجته اخلارج 
اىل البح���ث عن مواقع داخل التيارات ال�شيا�شي���ة اال�شالمية ، و ا�شتقبال زعماء 
التي���ارات الراديكالية ، و تدعيم وجودها ال�شيا�شي و االقت�شادي داخل املجتمع 
و الدول���ة،  مل���اذا اقدم اخلارج اىل هذا الفعل؟ اقدم اخل���ارج اىل هذا الفعل بهدف 
�شم���ان م�شاحل���ه اذا ما ا�شتولت ه���ذه التيارات و االحزاب عل���ى ال�شلطة “وفقًا 

للقانون«.
ه���ذا املوق���ف ال�شلب���ي ال���ذي كان وا�شح���ًا ل���كل ال�شع���ب العراقي اح���رج القوى 
الليربالي���ة النا�شئة واخل بالتوازن ال�شيا�ش���ي يف العراق ل�شالح طرف واحد و 
حم���دد ، فهو مل ميكنها من جتذي���ر وجودها داخل املجتمع و متكينها من حتديث 
املجتم���ع و تقدمي احللول لكل م�شاكل املجتمع املطروحة ، غيبها اخلارج متامًا ، 
كان كل ثقل اخلارج اخلارجي و تاأثريه يف العالقات الدبلوما�شية الدولية �شواء 
م���ع الدول او مع املنظم���ات الدولية و كل ثقل اخل���ارج الداخلي – داخل العراق 
– بال�شد من النخب الع�شرية النا�شئة و ل�شالح كربى التيارات اال�شالمية فهو 
مل ي���رى اال ان ي�شمن موطئ ق���دم له يف داخل التي���ارات اال�شالمية يف العراق ، 
و ه���ذه احلقيق���ة تطرح �شوؤال اكر جدية و اكر عمق���ًا : هو مع من يقف اخلارج 
املن���ادي بالتغيري؟ هل مع القوى التي تريد  ان تكوين منوذج دميقراطي ت�شمن 
للمواط���ن العراق���ي حقوقه كان�ش���ان؟ و يوؤمن قي���ام جمتمع م���دين يكبح جتاوز 
ال�شلط���ة وتع�شفه���ا؟ ام ه���و يقف مع م�شاحل���ه بغ�ش النظر عن قيم���ه االخالقية 
حت���ى لو ادى ذل���ك اىل ترتيب �شبكة عالقات مع من���اذج ال يتفق معها يف ا�شلوب 
احلك���م و منوذج التغيري ؟ ثم  بعد هذا كله هل ميكن ان تكون هناك ثقة باخلارج 
ليقدم على حماولة اخرى للتغيري ؟ اقل ما يقال عن اخلارج انه هو الذي عرقل و 
عط���ل منو جمتمع مدين يف العراق ال���ذي كان مر�شحًا الن تقوم اركانه، و ا�ش�ش 
و من ثم يكون قادرًا على انتاج دولة وطنية حديثة يحميها جي�ش وطني قوية .

ه���و االن-اخل���ارج- يعي����ش �ش���راع مع ه���ذه القوى و االح���زاب ال���ذي اتى هو 
به���ا لل�شلط���ة و االن ب���داأت تقلقه و تناه�ش���ه ، و النخب الع�شري���ة الدميقراطية 
ال�شيا�شي���ة و االقت�شادي���ة و االجتماعية و القانونية تعي����ش يف هام�ش التغيري 
للحف���اظ عل���ى نف�شها من الفت���ك . انها لي�شت جمرد حتلي���الت و ال تنبوؤات و امنا 
ه���ي معطيات ، فهذا هو اخل���ارج الذي تطالبون منه التغي���ري، فاقد للثقة من قبل 
نخب املجتمع العراقي و هي تدعو اىل ان يكون ال�شعب هو �شاحب التغيري النه 
االوىل به���ذه املهم���ة االخالقي���ة و التاريخية و تدعو تو�شد االب���واب الي تدخل 

خارجي ثاين   . 

تاأ�سي�سان للدولة العراقية الحديثة :1921 و 2003
)ت�سابه بالتاأ�سي�س وتباين في النتائج( 

 د. قا�سم ح�سين �سالح د. اأ�سامة �سهاب حمد الجعفري 

 عبد الحليم الرهيمي

لهذه الأ�سباب لم يحتفى بثورة 14 تموزهذا هو الخارج الذي تطلبون منه التغيير 
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ربما لن تكفي ع�شرات المقاالت 
لتغطية االعمال ال�شخمة للم�ؤلفة 

الم�ل�دة في م�ري�شي��س اأناندا 
ديفي، والتي ن�شرت م�ؤخرا كتابين 

في وقت واحد، االأول ه� رواية 
تدين النظام االأب�ي الخانق المنت�شر 

في الهند وتحمل عن�ان )�شحكة 
االآلهة( والثاني عبارة عن �شيرة 
ذاتية م�شيئة بعن�ان )حقيبتان 
ووعاء( حيث ت�شتح�شر الكاتبة 

الم�ري�شية طريقتها في الكتابة، اأما 
في الكتاب االأول فتعيد النظر في 

ه�اج�شها كروائية..

يف كت���اب ال�ش���رة الذاتي���ة اأجابت ديفي 
ع���ن �شر الكتاب���ة بعد اأن طلب���ت منها دار 
الن�ش���ر تق���دمي عم���ل مكت���وب باأ�شل���وب 
خط���اب موجه اىل املوؤلف���ني الطموحني، 
ل���ذا اخت���ارت ديف���ي ان تخاط���ب نف�شه���ا 
م���ن  ع�ش���ر  ال�شابع���ة  يف  كان���ت  عندم���ا 
عمره���ا عرب حوار ق���وي وكثيف تتحدث 
فيه ع���ن خريط���ة رحلتها وكيفي���ة ن�شوء 
ميي���زان  الل���ذان  والعم���ق  احل�شا�شي���ة 
اأعماله���ا واملولودان –ح�شب تعبرها – 

من “ وح�ش داخلي “...
اأم���ا يف روايتها )�شحك االآلهة(، فتاأخذنا 
الروائي���ة يف رحل���ة اإىل اإح���دى املناطق 
الت���ي زارتها بالفعل، الهن���د. واملو�شوع 
اأعماله���ا:  يف  متك���رر  تناولت���ه  ال���ذي 
البطريركية. وعالوة على ذلك، فهي تقدم 
نف�شها على اأنها موؤلف���ة الأنها، كما تقول، 
الذكور يف  الت�شكي���ك يف هيمنة  “يجب 
جميع املجاالت وعلى جميع امل�شتويات.

وكم���ا ه���و احل���ال غالًب���ا يف كتبه���ا، فاإن 
املهم�ش���ني ه���م الذي���ن ي�شلط���ون ال�شوء 
عل���ى العي���وب يف النظ���ام: كاملوم�شات، 
جن�شيًا..فف���ي  املتحول���ني  املهاجري���ن، 
الرواي���ة يق���وم �شيفان���ث وهومفرت����ش 
جن�ش���ي باختط���اف �شاينت���ي، وهي فتاة 
تبل���غ م���ن العم���ر 10 �شنوات. لك���ن هذا 
ال�ش���اذ لي�ش �شوى رج���ل دين ا�شتفاد من 

قوت���ه و�شذاج���ة اأتباع���ه، فاأق���ام موا�شم 
ح���ج م�شطنع���ة لرف���ع الفت���اة ال�شغ���رة 
اإىل مرتب���ة االألوهية، وهي حيلة الإ�شباع 
رغباته اجلن�شي���ة. وهنا مت�شك املطاردة 
باخلي���ط الدرام���ي للحبك���ة عل���ى خلفية 
لوح���ة اجتماعي���ة وجمتمعي���ة حقيقي���ة 
ب�ش���كل �ش���ارخ. ميك���ن ت���ذوق العمل���ني 
ب�ش���كل منف�ش���ل، لكنن���ا نتذوقهم���ا مًع���ا 
ب�شع���ادة كبرة. وكل يحمل توقيع كاتب 

هائل على طريقته اخلا�شة..
جمل���ة ج���ون اآفري���ك اأج���رت ح���وارا مع 
الكاتب���ة املوري�شي���ة انان���دا ديف���ي حول 

ا�شداريها اجلديدين جاء فيه:

 لم����اذا اخت����رت الكتاب����ة الآن عن حياتك 
المهنية في كتاب )حقيبتان ووعاء(؟

- بع���د خم�ش���ني عاًما م���ن الكتابة، فكرت 
البداي���ات  اإىل ه���ذه  الع���ودة  كث���ًرا يف 
غر املتوقع���ة يف قري���ة زراعية �شغرة 
وال���داي  كان  حي���ث  موري�شيو����ش،  يف 
عادتهم���ا  م���ن  وكان  بالكت���ب  �شغوف���ني 
اإخبارن���ا بالق�ش����ش الت���ي غ���ذت �شغفي 
اخلا�ش وولدت الرغبة يف الكتابة. كنت 
���ا طفلة خجول���ة وح�شا�ش���ة للغاية.  اأي�شً
كل ه���ذا �شاه���م بال �ش���ك يف الكاتبة التي 
اأ�شبح���ت عليه���ا. لذل���ك مل اأفتق���د الرغبة 
يف كتاب���ة �شرت���ي، لكنن���ي كن���ت دائًم���ا 
اأك���ر رغب���ة بكتاب���ة الرواي���ات وال�شعر 
يف  واالنخ���راط  الق�ش���رة  والق�ش����ش 
ق�ش���ة من ه���ذا النوع بدا يل اأق���ل اإغراًء، 
ل���ذا قررت اأن اأكتب لنف�شي، اأو اأكتب لها، 

هذه الفتاة ال�شامتة..

 كتاب )حقيبتان ووع����اء( هو حوار بينك 
الي����وم وبي����ن الفت����اة الت����ي كان عمرها 17 

عاًما. كيف ن�صاأت هذه الق�صة الأ�صلية؟
- عر�ش علّي دار ن�ش���ر للكاتب وال�شاعر 

ن�ش���وف جي���الين كتاب���ة مق���ال ع���ن �شر 
مث���ل  اإىل...  ر�شال���ة  ب�ش���كل  الكتاب���ة، 
ر�شال���ة ريلك���ه اإىل �شاع���ر �ش���اب. كن���ت 
ق���د انتهي���ت للتو م���ن روايت���ني، )�شحك 
االآله���ة( واأخ���رى تنتظ���ر دوره���ا، وق���د 
اأ�شبع���ت رغبتي يف الرواي���ة. واأعجبني 
هذا االق���رتاح، وبينما كن���ت اأت�شاءل ملن 
اأر�شل ه���ذه الر�شالة، كانت لدي فكرة اأنه 
اإذا كان ل���دي �شخ����ش م���ا ليخربين، يف 
ال�شابعة ع�شر، ولي�شرح يل، ويك�شف يل 
م���ا مل اأك���ن اأعرفه عن رحلة ه���ذا الكاتب، 
كل ما مل اأك���ن اأتوقعه، املزال���ق، امللذات، 
�شن���وات امل�شق���ة، الدم���وع والر�شا غر 
الع���ادي ال���ذي ينتج، رمبا كن���ت �شاأ�شعر 
بوحدة اأقل، اأق���ل رعًبا من فكرة املغامرة 
يف ه���ذا الطريق، وحتى ل���و مل تكن لدي 
�شكوك ح���ول اإخال�شي املطل���ق للكتابة، 
فقد تكون ل���دي �شكوك اأقل ب�شاأن نف�شي، 
وحول قدرت���ي على حتقيق ه���ذا احللم. 

اأو  لنف�ش���ي،  اأكت���ب  اأن  ق���ررت  وهك���ذا 
باالأحرى اأكتب لها، هذه الفتاة ال�شامتة، 
بعد خم�شني عاًما، الأخربها. اأقول لها كل 
�ش���يء. واأكت�شف معها هذا احللم اجلديد 

كفاكهة مل تق�شم بعد.

 لنتح����دث ع����ن )�صح����ك الآله����ة( م����اذا 
تخبرن����ا العالقة بين �صفن����اث، رجل الدين، 

والطفلة �صيانتي،، عن النظام الأبوي؟
قم���ة  �شيفن���اث  �شخ�شي���ة  -تت�ش���در 
الت�شل�ش���ل الهرمي االأبوي: فهو من اأعلى 
الطبقات، وهو رجل الله، ومن ثم يتمتع 
بالق���وة الروحية، فه���و غني، واأقوى من 
امللياردي���رات وال�شيا�شي���ني، وهو رجل 
اآم���ن متاًم���ا.. وبه���ذا يتمت���ع ب�شلطات���ه 
املتعددة، فهو يف ماأمن من اأي تهديد. اإنه 
لي����ش موؤمًنا حًقا، ولكنه باالأحرى مناور 
وا�شح ومنحرف، ماه���ر ومدرك ملكانته 
االجتماعي���ة. تواجهه اله�شا�ش���ة الهائلة 
ل��شيانتي، التي هي نقي�شه املطلق: طفلة 
بال ا�شم وبدون ا�ش���م اأول، بال م�شتقبل، 
يف فق���ر مدقع، ولدت ام���راأة، كيف ميكن 
�ش���يء  اأي  يعط���ي  اأن  اال�شط���دام  له���ذا 
اآخر غر تدمر طفل���ة �شغرة مبواجهة 

العمالق؟

 هل الن�ص����خة الهندية م����ن النظام الأبوي 
المو�ص����وفة في كتاب “�ص����حك الآلهة” هي 
م����راآة مكبرة للنظام الأبوي في جميع اأنحاء 

العالم؟
- ه���ذا ال يحدث فقط يف الهند، اإنه جمرد 
نقطة ارت���كاز للتفكر يف القوة املطلقة.. 
هن���اك اأولئ���ك املهم�ش���ني، يف كل حلظ���ة 
م���ن حياته���م، �ش���واء كان���وا م���ن ال�شود 
اأو االإن���اث اأو خارج االأع���راف اجلن�شية 
ب���ني اجلن�ش���ني اأو خمتلف���ني ج�شدًي���ا اأو 
عقلًي���ا، يتع���ني عليهم اأن ي�شق���وا طريقهم 
وجوده���م،  تربي���ر  وعليه���م  ب�شعوب���ة، 
وعليهم اأن يعتذروا عن جمرد وجودهم. 
فامل�ش���ي يف ال�ش���ارع، بالن�شب���ة لل�ش���ود، 
ه���و اأن تكون يف خط���ر. واأن مت�شي يف 
ال�ش���ارع، بالن�شب���ة للم���راأة وحده���ا، هو 
اأن تك���ون يف خط���ر. و هك���ذا. الهند هي 
واح���دة من البلدان الت���ي لديها اأكرب عدد 
من حاالت االغت�شاب. لذلك، يف مواجهة 
ه���ذا الو�شع ال���ذي ال يتح�شن، ومع هذه 
التفاوت���ات ال�شارخ���ة، حت���ى يف القرن 
اأن  احل���ادي والع�شري���ن، ميكنن���ا فق���ط 
نالحظ اأن القوة مل تتغر، وميكن للمرء 
فق���ط اأن ي�شع���ر بالغ�ش���ب واالإح�شا����ش 

بالعجز.

 يتدخل الدين في كل �ص����يء،في الف�ص����اء 
ال�صيا�ص����ي وفي المجتمع وحت����ى في العالقة 
الحميم����ة. هل الدين نف�ص����ه اأم الم�ص����تغلون 

هم من الخطرين؟
كان���ت  الدي���ن.  ا�شتخ���دام  مت  لطامل���ا   -
هن���اك ح���روب دينية الأط���ول فرتة ميكن 

اأن نتذكره���ا. اأما بالن�شبة حلال���ة املراأة، 
فغالبًا م���ا ال يتم تقديره���ا ب�شكل خا�ش. 
الدي���ن ه���و جم���رد هوي���ة اأخ���رى تعمل 
ا على  عل���ى التوحيد، ولكنها تعم���ل اأي�شً
االنق�ش���ام. عالوة على ذل���ك، يف بلد مثل 
الهن���د، كان���ت م�ش���دًرا لل�ش���راع لف���رتة 
طويلة جًدا، م���ع مذابح دورية، وال تزال 
حت���دث حتى اليوم. هنال���ك نفاق جمتمع 
يدع���ي اأن���ه قائ���م عل���ى دي���ن غ���ر عنيف 
ويطل���ق عل���ى نف�ش���ه ا�ش���م “روحاين”، 
بينم���ا ي�شح���ق اأ�شع���ف نظ���ام طبقي من 
العنف ال�شديد الذي يجب الك�شف عنه..

 ف����ي قائمة المراجع الخا�ص����ة بك، تظهر 
الهن����د عدة مرات. ه����ل يمار�س ه����ذا البلد 

�صكاًل من النبهار اأم النفور عليك؟
يف  �شاخ���ن  مو�ش���وع  الهوي���ة   -
موري�شيو����ش، كم���ا هو احل���ال يف بقية 
الع���امل. لي����ش لدين���ا واح���دة فق���ط ب���ل 
ع���دة، الأنن���ا نغ���ر ب�شرتنا اعتم���اًدا على 
ال�شي���اق الذي جند اأنف�شنا فيه. ميكن اأن 
تك���ون هذه الهوي���ات مت�شابكة اأو جديلة 
معق���ودة جميلة، اعتماًدا عل���ى ما اإذا كنا 
نقب���ل تنوعه���ا اأم ال، �ش���واء كن���ا نحب�ش 
اأنف�شن���ا يف �شدفة متجان�ش���ة اأو نعي�شها 
كمن�شور حي���ث ميكن للعامل تغير لونه. 
اأحمل يف داخلي تراًثا متعدًدا وغنًيا جًدا 
اأح���اول ا�شتك�شافه من كت���اب اإىل كتاب. 
موري�شيو����ش بالطب���ع هي امل���كان الذي 
ا  توج���د فيه كل جذوري، لك���ن الهند اأي�شً
حتتل مكانة مهمة الأنني ن�شاأت يف عائلة 
كانت الثقاف���ة فيه���ا موري�شيو�شية )بكل 
مكوناته���ا( وهندي���ة. عندم���ا اأجد نف�شي 
يف الهن���د، ينتابن���ي �شع���ور باالرتب���اك 
ه���ذا  اأن  املفارق���ات  وم���ن  والن���زوح، 
ال�شعور بالغرابة ي�شاعدين على الكتابة، 
لكنه قبل كل �شيء ي�شمح يل اأن اأنظر اإىل 
هذا املجتمع بعني خارجية وحميمة. يف 
روايتي )تانغو هن���دي(، يقول الراوي، 
وه���و كات���ب اأجنب���ي يعي����ش يف الهن���د: 
“اإنهم �شعداء جًدا بالتفكر يف تخميني. 
هناك ب�شاطة موؤثرة يف ت�شنيفهم الأولئك 
الذين لي�شوا من هنا، بينما اأولئك الذين 
من هنا، على العك����ش من ذلك، مق�شمون 
اإىل هوي���ات �شيقة ب�ش���كل متزايد مل يتم 
حلها اأبًدا. ما الذي يهم؟ اأنا مل اأعد هناك. 
اأن���ا هن���ا. زم���كان اآخ���ر. اليق���ني املخفف 
وامل�شط���رب. الهن���د، ج���زء املجهول يف 
ح���د ذاته، بل���د لي�ش له ا�ش���م حقيقي، الأن 
جمي���ع اأ�شمائ���ه حتمل اأ�شم���اء. لذا، نعم، 
هنالك �شح���ر معني، ولكن قب���ل كل �شيء 
هن���اك غ�ش���ب كبر فيم���ا يتعل���ق بالظلم 
الفظي���ع الذي ُيرتكب هن���اك، يف حني اأن 
ه���ذه الثقاف���ة القدمية حتم���ل يف داخلها 
الكثر من ال���روة. اأرى تفكًكا يتعار�ش 
مع احتماالت هذا البلد - القارة حيث كل 
�شيء مفرط. هناك ق�ش�ش يف كل زاوية، 

لكنها يف الغالب ماأ�شاوية.

ين�شم م�ؤلف كتاب )البقاء للأ�شد مر�شا( 
اإلى قائمة منتهكي االأ�شاطير الحديثة، 
في في هذا الكتاب يقلب فهمنا الحالي 

للمر�س راأ�ًشا على عقب، ويتحدانا لتغيير 
طريقة تفكيرنا في اأج�شادنا، و�شحتنا، 

وعلقتنا تقريًبا بكل كائن حي اآخر على 
وجه االأر�س.، من النباتات والحي�انات 

اإلى الح�شرات والبكتيريا.

فلماذا املر����ش موجود؟ يقرتح �ش���ارون مومل 
موؤل���ف الكتاب: اأن االأمرا�ش االأكر �ش���يوًعا - 
مر�ش ال�شكري، داء تر�شب االأ�شبغة الدموية، 
التلي���ف الكي�شي، فق���ر الدم املنجل���ي - ظهرت 
الأ�شب���اب جيدة ج���ًدا. يف مرحلة م���ا، �شاعدوا 
اأ�شالفن���ا عل���ى النج���اة م���ن بع����ش التحديات 
الك���ربى لوجوده���م. م���ن خالل فح����ش تطور 
االإن�شان، يك�شف املوؤلف عن الدور الذي لعبته 
�شح���ة  يف  والثقافي���ة  اجليني���ة  االختالف���ات 
ورفاهي���ة االأجنا����ش املختلف���ة، مب���ا يف ذل���ك 

قابليتهم لالإ�شابة باالأمرا�ش.
الكتاب عبارة عن جمموعة من درا�شات احلالة، 
والتي ت�شتخ���دم البيانات العلمية والتاريخية 
لدعم الفر�شي���ات الفردي���ة املقرتحة، واحلجة 
الكلي���ة للعالقة ب���ني بع�ش االأمرا����ش وزيادة 
ط���ول العم���ر. اأو، ك���م ع���دد احل���االت الطبي���ة 
���ا كانت نتيج���ة التغرات  التي تعت���رب اأمرا�شً
»دوًرا يف  اأ�شالفن���ا  اأعط���ت  الت���ي  التطوري���ة 

م�شابقات يان�شيب البقاء على قيد احلياة«.

وم���ع نظ���رة ثاقبة �شاح���رة، يق���دم معلم نظرة 
ثاقب���ة رائ���دة يف: كيف ميك���ن اأن يكون مر�ش 
ال�شك���ري نتاًج���ا ثنائًي���ا الآلية �شاع���دت الب�شر 
عل���ى النج���اة من الع�ش���ر اجللي���دي؟ وملاذا قد 
يع���اين االأمريكي���ون االأفارقة الذي���ن يعي�شون 
يف ال�شم���ال م���ن نق����ش فيتام���ني )د(، وملاذا ال 
ي�شتطيع االآ�شيويون �شرب الكثر من الكحول 

مثل االأوروبيني؟.
كت���اب )البقاء لالأ�ش���د مر�شا(، مث���ر لالهتمام 
ح���ول التط���ور وكي���ف يتكي���ف اجل�ش���م م���ع 
حميط���ه. ي�ش���ف الكت���اب بعم���ق العالق���ة بني 
اأج�شادنا وحميطن���ا، وعدد االأمرا�ش ال�شائعة 
الي���وم الت���ي ا�شتخدم���ت مل�شاع���دة الب�ش���ر يف 
مر����ش  كان  املث���ال،  �شبي���ل  عل���ى  املا�ش���ي. 
ال�شك���ري مبثاب���ة ا�شتجابة للع�ش���ر اجلليدي 
االأخر، و�شاع���د داء تر�شب االأ�شبغة الدموية 
اأ�شالفنا على النجاة من املوت االأ�شود. ي�شرح 
العدي���د من مفاهيم علم االأحي���اء مثل احلم�ش 
الن���ووي والتط���ور وامليكروب���ات وغ���ر ذلك 

الكث���ر. ي�شف كل ف�شل ق�شة خمتلفة ومثرة 
م���ع  تكي���ف اجل�ش���م  كيفي���ة  لالهتم���ام ح���ول 
حميط���ه. اإىل جانب عل���م االأحياء الع���ام الذي 
يت���م تدري�ش���ه م���ن خ���الل ه���ذا الكت���اب، هناك 
الكثر م���ن احلقائق التاريخي���ة باالإ�شافة اإىل 
احلقائق من جماالت العلوم االأخرى. من اأكر 
االأ�شي���اء املث���رة لالهتم���ام الت���ي تعلمتها عن 
ال�شف���دع الذي يجمد نف�ش���ه كل �شتاء، ويذوب 
اجللي���د كل ربيع، ويعود للحي���اة مرة اأخرى. 
اأعطاين الكتاب نظرة جديدة للعامل، الأنه يعلم 
اأن كل تكي���ف ب�شي���ط مع الب�ش���ر، اأو كل مر�ش 
من���ر به، م���ن العط����ش اإىل ال�شع���ر االأحمر، له 
���ا، ي�شرح كيف تتطور الفرو�شات  هدف. اأي�شً
والنباتات والكائن���ات احلية االأخرى لتحقيق 
اله���دف امل�شرتك الذي يربط كل كائن حي مًعا: 
البق���اء والتكاث���ر. الزهور، عل���ى �شبيل املثال، 
ميك���ن اأن تتكي���ف لتوؤكله���ا حيوان���ات معين���ة 
بحي���ث تنت�شره���ا احليوانات حوله���ا وتكون 
ق���ادرة عل���ى التكاث���ر. تتكي���ف االأمرا�ش، مثل 

االأنفلون���زا، لتجعلك تعط�ش حت���ى تنت�شر من 
�شحي���ة اإىل اأخ���رى. يخلق الكت���اب فهمًا اأكرب 
لكيفية عمل الكائنات احلية، ورمبا يكون اأحد 
كتب���ي املف�شل���ة. اإنه يب���داأ كما ُيعل���ن، بف�شول 
تتواف���ق م���ع بع����ش االأمرا�ش الت���ي �شاعدتنا 
يف املا�ش���ي وتوؤذينا االآن. لقد فعلت ذلك، رغم 
ذلك، �شخرية من امل�شار قلياًل وركزت الف�شول 
القليلة االأخرة عل���ى علم الوراثة. لقد اأحببت 
ه���ذا حًق���ا الأنه اأو�ش���ح يل الكثر م���ن االأ�شياء 

التي مل اأفهمها.
 الكت���اب مف�ش���ل للغاي���ة، لذلك ي�شتغ���رق وقًتا 
طوي���اًل لقراءت���ه بدقة. ي�شتغ���رق كل ف�شل من 
�شاع���ة اإىل �شاعت���ني للق���راءة، حي���ث متتل���ئ 
ال�شفحات باحلقائق. على الرغم من اأنها كانت 
طويل���ة حًق���ا، اإال اأنك ت�شع���ر ب�ش���رورة قراأته 
الأنها تعطي معرف���ة اأف�شل مبو�شوع التطور. 
والكتاب اي�شا مهم الأي �شخ�ش مهتم بالتطور 
اأو حت���ى بالعلم فقط، الأنه كتاب رائع ي�شتخدم 
اأدلة من جميع جماالت الدرا�شة لدعم التطور.

واحدنا المتعدد
في المراآة..

لو مرة
ننجح

با�ستدراجه
ب�سحبه

بخبرة كلكام�ش
وحكمة
�سقراط

بفتوحات ابن عربي..

هذا الواحد الم�سجون
في حبة ال�سوء ال�سوداء..

كم عليه
اأن ين�سطر
ويت�سظى
ويتبعثر

ويلتم
�ساعدا

نازال
في طوابق هذه الحيرة

المحكومة
بنرد الم�سادفات

ه����ل �شمعت����م مبتح����ف ال�شوكوالت����ه؟ نع����م هذا ه����و اإ�ش����م املتحف 
ال����ذي اأود اأن اأحدثك����م عنه الي����وم، والذي زرته مبدين����ة اأنتفربن 
البلجيكية، متحف فريد من نوعه يف هذا البلد الذي ُيعترب من اأهم 
بلدان العامل يف �شناعة ال�شوكوالته. خطرت يف ذهني زيارة هذا 
املتحف ف����وَر �شعودي القط����ار عابرًا احلدود اجلنوبي����ة لهولندا. 
فق����د اإنتابني الف�ش����ول وقتها للتع����رف على تفا�شيل ه����ذا املتحف 
واالإط����الع على املعرو�شات واالأف����كار وكل املحتويات التي جعلت 
من ه����ذا املكان �شيئ����ًا نادرًا وجمي����اًل تتباهى به الثقاف����ة وال�شارع 
البلجيك����ي على حد �شواء. حلظة خروجي م����ن حمطة القطار باَن 
املتح����ف الذي يف�شله عن املحطة دقيقتني �شرًا على االأقدام. بناية 
َم����ْت من قوال����ب �شوكوالتة مر�شوف����ة مع بع�شها  مِّ تب����دو كاإنها �شُ
بطريقة جذابة، وما اأكد هذا االإح�شا�ش هو لون البناية الذي تدرج 
بني تدرجات اللون البني واالأ�شفر. اأخذُت تذكرتي من املراأة التي 
ذكرت يل بع�ش التعليمات والتفا�شيل ال�شريعة املتعلقة باملتحف، 
بلغتها الهولندية ذات اللكنة التي ت�شبه لكنة �شكان جنوب هولندا، 
ثم مدت يل جه����ازًا �شغرًا ي�شبه التلفون ميكنني من خالله �شماع 
معلوم����ات عن كل جانب وتف�شيل وملمح يف املتحف، حيث توجد 
ق����رب كل واح����د م����ن املعرو�ش����ات كارت اإلك����رتوين �شغ����ر جدًا، 
ومبجرد اأن اأمرر قربه اجلهاز الذي معي، ثم اقربه من اذين، حتى 
اأ�شتمع لكل التفا�شيل. هنا تعرف كل �شيء عن هذه املادة ال�شحرية 
التي دخلت يف �شناعات االأغذية باآالف االأ�شكال واالأنواع والطرق 
غ����ر املتوقع����ة. وم����ا علي����ك �شوى تتب����ع ال�ش����االت بدق����ة وح�شب 
اأرقامها كي تعرف ب�شكل جي����د ق�شة و�شحر ال�شوكوالتة ومت�شي 
م����ع عاملها الفريد، حي����ث متتد الرحل����ة اإبتداًء من اأ�شج����ار الكاكاو 
املليئ����ة بالثم����ار، حتى اآخ����ر نوع وم����ذاق من احللوى. هن����ا راأيُت 
كي����ف ُتنى حما�شيل الكاكاو يف الكونغو اأو �شاحل العاج وكيف 
ُتنق����ل ب�شاحن����ات خا�شة ثم تفف جيدًا وْتر�ش����ل باأكيا�ش اجلوت 
نح����و م�شانع بلجي����كا، كي ُتنَتج منه����ا اأ�شكااًل واأنواع����ًا ال ُتَعد وال 
حُت�ش����ى. وم����ا اأثار اإنتباهي ه����و اإن جمال هذا املتح����ف لي�ش فقط 
مبعرو�شات����ه املليئة باجلاذبي����ة، بل يف الطريقة الت����ي ُرتبْت فيها 
املعرو�ش����ات، ويف تدفق املعلوم����ات واإن�شيابية التفا�شيل التي ال 
تخل����و م����ن روح املرح والدعاب����ة التي تعي����دك اىل ق�ش�ش تان تان 
امل�ش����ورة الت����ي تعك�����ش دعابة ه����ذا البل����د اجلميل. هن����ا عرفُت اإن 
امل����ادة اخلام ال ت�شاوي الكثر اإن مل ن�شغها بطريقة جيدة، فعظمة 
املواه����ب احلقيقية هي االإم�شاِك مب����ادة موجودة ويعرفها اجلميع 
وحتويله����ا اىل �ش����يء نادر وممت����ع وجميل. هكذا حول����ت بلجيكا 
ثمار ال����كاكاو اىل معلم �شياحي واإقت�ش����ادي عظيم وجعلت العامل 
باأ�ش����ره يبحث ع����ن ال�شوكوالت����ه البلجيكية ال�شه����رة. ونحن يف 
هولن����دا نعرف ذلك ونتح�ش�ش����ه بو�شوح، ويف كل مرة يذهب اأحد 
االأ�شدقاء اأو املع����ارف اىل اجلارة بلجيكا، يو�شيه اجلميع بجلب 
َرْت ه����ذه القوالب  �شيئ����ًا م����ن ال�شوكوالت����ة البلجيكية معه. لق����د اأثَّ
البني����ة ال�شغرة على اإقت�شاد البلد كاماًل وجعلْت النا�ش تاأتي اىل 
ه����ذه االأر�����ش كي تاأخذ معه����ا بع�ش القطع من ه����ذه احللوى التي 
مرت �شناعتها يف بلجيكا مبراحل كثرة طوال ب�شعة قرون، لكن 
االإنتقالة الكب����رة التي حدثت لهذه ال�شناعة قبل مائة �شنة تقريبًا 
كان����ت باإبت����كار ح�شو قط����ع ال�شكوالت����ه باجلوز وبع�����ش االأطعمة 
االأخ����رى، و�شاهَم ذلك بزيادة �شعبيتها كث����رًا، ثم جاء اأعظم حدث 
يف ه����ذه ال�شناعة، حي����ث متَّ اإبتكار تذوي����ب ال�شوكوالته وجعلها 
�شائلة كي ُتنق����ل ب�شهاريج كبرة للم�شان����ع، لت�شبح ال�شوكوالته 
طيع����ة و�شهلة النق����ل وميكن التحك����م بنقل كميات كب����رة، اإ�شافة 
اىل �شرع����ة �شبه����ا يف ماليني القوال����ب. قبَل اأن اأنه����ي جولتي يف 
ه����ذا املكان الذي اإمت����الأ برائحة ثمار الكاكاو وعط����ر ال�شوكوالته، 
نزل����ُت من �ُشلَّ����م لولبي نحو ال�شال����ة االأخرة التي ف����اح منها عطر 
ال�شوكوالت����ه اأكر ال�ش����االت االأخرى للمتح����ف، ويف هذه ال�شالة 
باإمكان����ك ت����ذوق كل اأنواع ال�شوكوالت����ه جمانًا، حي����ث اإ�شتقبلتني 
عن����د نهاية ال�شلم فتاة جميلة، وطلبْت مني م����ع اإبت�شامة لطيفة اأن 
اأتن����اول ملعقة من ال�شينية التي ب����ني يديها، ثم اأ�شارْت اىل �شفني 
من املكائن التي تنتج احللوى اإ�شطفت على جانبي ال�شالة، قائلة 
اإن باإم����كاين تذوق كل االأنواع وبالكميات التي اأرغب بها، وطلبْت 
من����ي اأن اأ�ش����ع امللعقة بع����د اإ�شتعماله����ا يف مكان خم�ش�����ش لذلك. 
وهك����ذا و�شعُت امللعقة حتت فتحة اإنب����وب بحجم القلم ثم �شحبُت 
عتل����ة �شغرة على جانب اجلهاز، فخرج اأول نوع من ال�شوكوالتة 
وم����الأ امللعق����ة، وهكذا م����ررُت على كل االأن����واع، وبع�شه����ا كررتها 
اأك����ر من مرة الأن طعمها ال ُيقاَوم، مث����ل تلك التي بطعم الكاراميال 
الت����ي ع����دُت اإليها ب�شع م����رات. يف النهاي����ة مررُت باملتج����ر التابع 
للمتح����ف، وفعلُت م����ا يقوم ب����ه الهولنديون عادة، حي����ث اإ�شرتيت 
علبة �شوكوالته فاخرة، الآخذها معي جلارتي يانكا التي حتب هذا 
النوع من الهدايا، وهكذا اأتخل�ش من نظراتها املُعاتبة الأنها تعرَف 

باأين يف زيارة اىل بلجيكا.

متحف ال�شوكوالتة

َمْت من  مِّ بناية تبدو كاإنها �شُ
ق�الب �ش�ك�التة مر�ش�فة مع 

بع�شها بطريقة جذابة، وما اأكد 
هذا االإح�شا�س ه� ل�ن البناية 

الذي تدرج بين تدرجات الل�ن 
البني واالأ�شفر.

 �شتار كاوو�س
باليت �شدور رواية و�شيرة ذاتية للكاتبة الموري�شية اأناندا ديفي

ال�شامتة الفتاة  لنف�شي..لتلك  اكتب  اأن  قررت   اأحم��ل ف��ي داخل��ي تراث��ا متع��ددا وغنيا جدا 

ترجمة:عدوية الهليل

حممد تركي الن�شار

علء املفرجي

نـــــــرد

)البقاء للأ�شد مر�شًا(.. نظرية تف�شر حاجتنا للمر�ض



 علي لفتة �سعيد

قدم الفنان وال�ضاع���ر فا�ضل �ضامد 
حما�ض���رة حمل���ت عن���وان )كيفي���ة 
قراءة العمل الفني  ت�ضكيليا( �ضمن 
االما�ضي التي يقيمها احتاد االدباء 
يف كرب���اء، والت���ي اأداره���ا الفنان 
والناق���د مه���دي هن���دو ال���ذي ب���داأ 
حديثه بالتعريف ب�ض���رة املحا�ضر 
وهدف املحا�ض���رة يف التقريب بني 
اللوح���ة واملتلقي وماهية العاقات 

ال�ضائدة واملت�ضابكة بني الطرفني 
وحت���دث بعده���ا املحا�ض���ر �ض���امد 
ع���ن العاق���ة العقيم���ة ب���ني املتلقي 
�ض���واء  الفن���ي  والعم���ل  الب�ض���يط 

كان لوح���ة اأو نحت���ا اأو �ض���راميك 
اأو غ���ره، ع���ادا ال�ض���بب يف ذلك اأو 
كما ا�ض���ماها امل�ض���كلة الرئي�ضة هي 
االأعمال التجريدي���ة التي ظهرت ما 
بع���د احلداث���ة. وحت���دث بعدها عن 
ابع���اد وتكوين اللوح���ة من اخليال 
اىل االن�ض���اء واىل العر����ض وق���ال 
انه���ا �ض���رد ق�ض�ضي انتج���ه اخليال 
و�ض���وال اىل اللوح���ة وت�ضكلت بني 
م�ضاح���ة او ف�ضاء اوكت���ل لونية ثم 
اخلط وهي عنا�ض���ر اللوحة املهمة 
الإن�ضائها وعن طري���ق خربة الفنان 
املرتاكمة ا�ضتط���اع توظيفها النتاج 

العمل الفني ..
كم���ا حت���دث ع���ن تقني���ات االأعم���ال 
الفني���ة الظاهرة عل���ى ملم�ض �ضطح 
العمل باعتباره���ا عاما رئي�ضا بني 
مام���ح  ت�ضي���ف  واللوح���ة  الع���ني 
العم���ل عل���ى �ضطحه الإب���راز فوارق 

ع���ن  وحت�ض�ضه���ا  والكتل���ة  الل���ون 
طريق ال�ضوء واللم�ض. 

وذك���ر املحا�ضر ان تاأث���ر املدار�ض 

ث���م املتلق���ي مرتب���ط  الفن���ان  عل���ى 
بثقافته واطاع���ه امل�ضتمر.. ولذلك 
لكن���ه  عدي���دة،  اأ�ضالي���ب  ن�ض���اأت 

ا�ضت���درك ان ل���كل فن���ان ب�ضمة وان 
تعددت املدار�ض.

وع���ن العاقة بني الفن���ان واللوحة 

تاأث���رات  هن���اك  ان  �ضام���د  ذك���ر 
اليومي���ة  بالعاق���ات  تب���داأ  عدي���دة 
احلياتي���ة، مث���ل االح���ام مب���ا فيها 
وتو�ضي���ع  وطموحاتن���ا  احامن���ا 
مداركن���ا ووعينا الذي بدوره يقوم 
ب�ضناع���ة اخليال الإنت���اج عمل فني، 
رابط���ا بني الدم���اغ وعاقته بالعني 
وكيفية و�ضول االألوان اىل الدماغ 
ت���رددات  باعتباره���ا  وتف�ضره���ا 
فيزياوية حولها الدماغ اىل األوان.. 
العم���ل  يف  املنظ���ور  اىل  متطرق���ا 
الفني م���ن وجهة املتلق���ي وقال انه 
من خال ه���ذه النقطة كانت م�ضكلة 
التلّقي عدم معرفة املتلقي مبخا�ض 
اإنتاج اللوحة و�ضوال له معلقة على 
اجل���دار وي���رى اأن املتلقي عادة من 
النوع غ���ر القادر على ف���ك طا�ضم 
اللوح���ة او العمل الفن���ي باعتباره 
وبذل���ك  الف���ن  لع���امل  منت���ٍم  غ���ر 

وبح�ضب ما قال يحتاج اىل مطالعة 
املعار����ض..  ومتابع���ة  وق���راءة 
م�ضت���دركا اأن���ه رمبا يق���ول البع�ض 
انه���ا لي�ض���ت م�ضوؤوليت���ه؟ ويجيب 
يف تداخ���ل مبا�ض���ر اأن عل���ى الدولة 
�ضن���ع الرغب���ة يف املتابع���ة ودجمه 
يف ح���وارات مكثف���ة ع���ن الفن���ون 
وبرام���ج عديدة وت�ضوي���ق االعمال 
عل���ى االق���ل يف الوق���ت احلا�ضر.. 
الفارغ���ة  اجل���دران  حتت���اج  رمب���ا 
بامل�ضت�ضفي���ات والفن���ادق والدوائر 
اىل و�ضع لوحة مقتناة من الفنان. 
وراأى املحا�ض���ر ان م���ا ح�ض���ل من 
نخبوي���ة العرو�ض واللوحات التي 
ي�ضاهده���ا الفنان���ون او النخبة كما 
ا�ضماهم كانت ب�ضبب تدهور الوعي 
الت�ضكيل���ي لدى املتلق���ي، فكلما زاد 
الوع���ي زادت عملية التلقي وقراءة 

اللوحة.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�ض���درت ع���ن دار امل���دى الطبعة الثالث���ة من رواي���ة "امل�ضرات 
واالوج���اع" للروائي العراقي الكبر ف���وؤاد التكريل، الرواية 
الت���ي تعد م���ن الرواي���ات العربي���ة املهمة يق���ول عنه���ا الناقد 
امل�ض���ري �ضربي حاف���ظ: "امل�ضّرات واالأوج���اع رواية عربية 
خال�ض���ة اأو باالأحرى رواي���ة عراقية حتى النخ���اع"، بالرغم 
م���ن اأن املوؤل���ف ق���د تخلى يف حواره���ا عن اللهج���ة العراقية 
الت���ي ا�ضتحالت ب���ني يديه �ضعرًا يف روايت���ه االأوىل )الرجع 
البعيد(. حيث اأن���ه ا�ضتعا�ض عن �ضعر العامية ب�ضعر ال�ضرد 
العرب���ي الرقيق الذي يبلغ يف ه���ذه الرواية درجة من الرقة 
وال�ضفافية التي تكت�ضب جماليتها من ماءمة الكلمة للق�ضد 
وحتمي���ة التعبر دون زيادة اأو ترهل يف اجلملة اأو ت�ضنع 

يف انتقاء مفرداتها. 

ملاذا يريد البع�ض من االإعام اأن يبقى 
اأ�ضرًا للروايات الر�ضمية؟، واأن 

يتحول اإىل جمرد "طنطنات" فارغة 
ومملة؟.. حيث ال مكان للحقائق 

واالأرقام واالأحداث، املطلوب فقط 
تكري�ض االفتقار للمعلومة، وجهل 

مقيم وخديعة م�ضتمرة للنا�ض.. 
بعد عقود اكت�ضف الغرب من ر�ضيد  
احلروب وماآ�ضيها، اأن زمن االبتزاز 

وال�ضقوط  و�ضراء الذمم قد وىل.. 
واأدركت اجلمهوريات احلديثة، اأنه 

مل يعد م�ضموحًا اأن يرفع االإعام 
�ضعار "غوبلز" ال�ضهر: "اإكذب.. ثم 

اإكذب حتى ي�ضدقك النا�ض".
هل املطلوب من االإعام اأن يقدم 

اأن�ضاف احلقائق؟، وي�ضمح لل�ضائعة 
اأن تكون بديًا عن اخلرب اليقني؟.. 

يرد ال�ضحفي االمريكي ال�ضهر 
باإف�ضاء  متهميه  وورد" على  "بوب 

اأ�ضرار تتعلق باالأمن القومي بعد 
ك�ضفه  لف�ضيحة ووترغيت، قائًا: 

لاإعام  واحد  طريق  ثمة  "اإن 
ال�ضحيح وهو ال�ضجاعة ولي�ض 

اال�ضتمرار يف اإغراق النا�ض بوحل 
االأكاذيب".

ملاذا ال �ضا�ضتنا االإميان باأن 
االإعاميني بلغوا �ضن الر�ضد ومل 

يعودوا بحاجة اإىل كتيب يت�ضمن 
يف  فاالإعام  القائد"؟،  "و�ضايا 

العامل تطور واأ�ضبح اليوم �ضاحًا 
فعااًل يف تنمية العقول، ال مكان 

فيه لتحويل االأكاذيب اإىل حقائق، 
ومل تعد حماولة اإعادة "قناة 9" 

باالأبي�ض واالأ�ضود جمدية.. والنا�ض 
مل تعد جمربة على متابعة جوالت 

القائد يف مطابخ العراقيات، فا 
مكان لن�ضرة ال�ضاعة التا�ضعة.. الأن 

ن�ضرات االأخبار احلقيقية �ضارت 
ترافق النا�ض يف مكان عملهم وغرف 

نومهم، ومعها كل ما يدور يف اأبعد 
نقطة من العامل

ف�ضول معارك بع�ض ال�ضيا�ضيني مع  
االعام  ال تزال متوا�ضلة حني يطلب 

من ال االعامي اأن يخفي ن�ضف 
احلقائق حتى ال يتعر�ض اإىل م�ضاءلة 
القانون، وال يتعر�ض امل�ضدر لغ�ضب 

اأ�ضحاب القرار، اليوم ال ي�ضتطيع 
ال�ضحفي، مهما علت درجاته، اأن 

يدخل قاعة اجتماعات جمل�ض النواب 
اأو اإحدى غرف اجتماعات الكتل 

ال�ضيا�ضية . واأق�ضى ما يح�ضل عليه 
ال�ضحفي بيان اأو ت�ضريح مقت�ضب 

يقول "اجتمعت الكتلة الفانية، 
وطرحت امل�ضاألة الفانية، وح�ضرها 
امل�ضوؤول املخت�ض".. وكان الله عاملًا 

باالأ�ضرار. وال�ضبيل الوحيد اإىل اأن 
يت�ضل ال�ضحفي باأحد امل�ضوؤولني 
هو اأن ي�ضرت�ضي مكتبه االإعامي 

ويحلف اأغلظ االإميان باأنه لن يحرج 
ال�ضيد امل�ضوؤول باأ�ضئلة  م�ضاغبة. 

هذه االأمثلة تكفي لكي ن�ضاأل بعدها، 
األي�ضت امل�ضافة وا�ضعة جدًا بني 

االإعام وموؤ�ض�ضات الدولة؟! 
يدرك العراقيون جيدًا اأن احلرب 

الدائرة اليوم هي حرب ال�ضيا�ضيني 
اأنف�ضهم، واأنهم وحدهم يريدون اأن 

يحولوا الباد "م�ضلخًا" ُتعر�ض فيه 
اجلثث، وخمتربًا خلطبهم و�ضرقاتهم 

وحروبهم الطائفية، م�ضلحني 
باملال وبخطاب مقيت يحر�ض على 

حرق الباد، فيما يوا�ضلون اإلقاء 
امل�ضوؤولية على االإعام .

ملاذا يتوهم �ضا�ضتنا اأنهم حرا�ض 
هذا الوطن وال�ضاهرون على اأمنه 
وا�ضتقراره واأنهم اأعمدة اخليمة 

العراقية ومن ثم ت�ضبح مناق�ضتهم 
واالعرتا�ض على اأالعيبهم ونزقهم 

نوعًا من التجديف، ومعار�ضتهم 
نوعًا من اخليانة الوطنية، واملطالبة 

باالإ�ضاح ال�ضيا�ضي وتقدمي 
اخلدمات وحما�ضبة الفا�ضدين 

اأقرب اإىل الزندقة والكفر وتخريب 
االأوطان؟  .

"ت�سريبات"

امل�سرات والأوجاع

 علي ح�سني

الطقس

اأعلنت الهيئة العامة لاأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����ض له���ذا اليوم 
)االثنني( اأن درجات احلرارة  ترتفع 
قليا ع���ن معدالتها لي���وم اأم�ض، واأن 
اجلو �ضيكون م�ضم�ضا يف العديد من 

مناطق الباد. 
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حول العالم

لعب����ت املمثلة اآنا دي اأرما�����ض، البالغة من العمر 
34 عام����ا، جمموع����ة متنوع����ة م����ن االأدوار على 
م�ضل�ض����ل  يف  دوره����ا  ذل����ك  يف  مب����ا  ال�ضا�ض����ة، 
للجرمي����ة، وموؤخرا عميلة يف وكالة املخابرات 
املركزي����ة بفيلم الرجل الرم����ادي، بينما دورها 
االأك����ر اإثارة للجدل حتى االآن هو دور مارلني 

مونرو يف فيلم "�ضقراء". 

وحتدث����ت النجم����ة ح����ول دور البطول����ة كممثلة 
اأيقوني����ة يف فيلم "�ضق����راء"، وذلك خال مقابلة 
مع جمل����ةElle ، حي����ث قالت: "هذا ه����و اأملي، 
اأن اأمتك����ن من اإظه����ار اأنه ميكننا فع����ل اأي �ضيء 
اإذا اأعطين����ا الوقت لا�ضتع����داد، واإذا اأتيحت لنا 
الفر�ض����ة فق����ط، فق����ط الفر�ضة، ميكن����ك عمل اأي 

دور، ميكنك فعل اأي �ضيء."

واأ�ضافت اآنا، اأنها �ضع����رت اأن طموحات الكاتب 
واملخ����رج اأن����درو دومينيك كان����ت وا�ضحة جدا 
من����ذ البداي����ة، وه����ي تق����دمي ن�ضخ����ة م����ن حي����اة 
مارلني مون����رو من خالها، وتابع����ت: "لقد اأراد 
اأن يخت����رب العامل ما �ضعرت ب����ه يف الواقع لي�ض 
فق����ط اأن تك����ون مارل����ني، ولك����ن اأي�ض����ا نورم����ا 

جني".  

و�ضوكة  �ضكني  بيع  الربيطانية،  ووالي�ض  وويل  دار  اأعلنت 
مقابل  بربيطانيا  م���زاد  يف  ب��ون��اب��رت  نابليون  ا�ضتخدمها 
"13.336" األف دوالر.  وبيعت اأدوات املائدة الف�ضية املذهبة 
�ضالزبوري  مبدينة  علني  م���زاد  يف  "ن"  ب��ح��رف  وامل��زي��ن��ة 
مالكوها  اح��ت��ف��ظ  وال��ت��ي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ولت�ضاير  مبقاطعة 

ميلكها  وك��ان  الع�ضرين،  القرن  ع�ضرينيات  منذ  بها  احلاليون 
ويعتقد  عائلتهم.  لدى  وبقيت  وي�ضتون  ويليام  األفريد  االأعمال  رجل 
اأخذتا من عربة اجلرنال بعد هزميته  ال�ضكني وال�ضوكة،  اأن  اخلرباء 
غيوم  مارتن  ال�ضائغ  قبل  من  �ضنعت  والتي   ،1815 عام  واترلو  يف 
بيناي�ض يف باري�ض. وزينت االأدوات باحلرف االأول من ا�ضم نابليون، 
اإ�ضافة اإىل زخارف النحل. وقال روبرت �ضلينج�ضبي، اأخ�ضائي الف�ضة 
يف وويل ووالي�ض: "�ضنعت ال�ضوكة وال�ضكني من قبل �ضائغ الف�ضة 
وال�ضوجلان  التاج  �ضنع  وال��ذي  باري�ض،  يف  بياي�ض،  غيوم  مارتن 
لتتويج نابليون عام 1804، وهو ال�ضانع املعتمد لدى عائلة بونابرت 

بالف�ضة والف�ضة املذهبة طوال فرتة حكمه".

اآنا دي اأرما�س ت�ستعد لتج�سيد �سخ�سية مارلني مونرو  

فنانة من اأ�سول عراقية ت�سنع الأزهار والتحف من نفايات البال�ستيك
ماريا ني�سان حتّول املواد التي كانت مهملة اإىل قطع فنية مفعمة بالألوان 

 �سكني و�سوكة نابليون
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كربللاء احتللاد  يف  الفنيللة   اللوحللة  يقللراأ  �سامللد  فا�سللل  الفنللان 

عامر موؤيد 

مل تك���ن عطل���ة عي���د اال�ضح���ى 
م���ن  الك���ر  ا�ضتم���رت  الت���ي 
ا�ضب���وع، مثلم���ا اراده���ا الكثر 
م���ن املواطن���ني للتخفي���ف م���ن 
القيام  م�ضوؤولي���ات احلي���اة او 
برحات �ضياحية رفقة عوائلهم 

اىل مناطق حمددة.
و�ض���ادت اجواء مناخي���ة �ضيئة 
يف معظ���م اي���ام العيد من خال 
العوا�ضف الرتابية التي جاءت 
الك���ر م���ن م���رة، فيم���ا مل تك���ن 
منخف�ض���ة  احل���رارة  درج���ات 
ال�ضيم���ا ونح���ن االن يف �ضه���ر 
متوز امل�ضهور بدرجات حرارته 

العالية.
ان  اال  ذل���ك  م���ن  وبالرغ���م 
يف  يجل�ض���وا  مل  العراقي���ني 
البي���وت وحاولوا اخلروج اىل 
بع�ض املتنزهات وكذلك املطاعم 
الوحيدي���ن  املكان���ني  كونهم���ا 
اللذي���ن باالم���كان الذه���اب لهما 

من قبل العوائل املختلفة. 

ويقول رحي���م ح�ضن – مواطن 
كا�ض���ب يف حديثه ل�)املدى(، ان 
"اجلمي���ع كان متطل���ع لق�ض���اء 
عطل���ة عي���د �ضعيدة م���ع العائلة 
تتخلله���ا رح���ات �ضياحي���ة اىل 
بع����ض املناط���ق لكن ه���ذا االمر 

مل يح���دث ب�ضبب �ضوء االجواء 
احل���رارة  درج���ات  وكذل���ك 

املرتفعة".
وا�ض���ار ح�ض���ن اىل ان "امل�ضكلة 
االك���رب لي����ض الطق����ض فقط بل 
يف عدم وج���ود اماكن �ضياحية 

وعدم تطوير هذا االمر من قبل 
اجله���ات املعنية، فهل يعقل بان 
البل���د ميل���ك نهري���ن وال يوجد 
مكان �ضياح���ي يخ�ض ال�ضباحة 

على �ضبيل املثال؟".
وب���ني ح�ض���ن ان "املطاع���م هي 

فق���ط الت���ي تبن���ى وت�ضتح���دث 
وهن���اك مديتن���ي الع���اب فق���ط 
يف مدين���ة له���ا ع���دد كب���ر م���ن 
الن�ضمات وه���ذا يوؤثر على ايام 
العطل حت���ى ان البع�ض ا�ضبح 

ال يريدها ان تاأتي".
التمت���ع باج���واء  وبعي���دا ع���ن 
العي���د يف ار����ض الوط���ن، فان 
عوائل عديدة قررت ان ت�ضتمتع 
�ضف���رات  يف  االج���ازة  به���ذه 
�ضياحي���ة �ضواء خارج الباد او 

يف مناطق اقليم كرد�ضتان.
وم���ا منع البع�ض من ال�ضفر هو 
االجراءات ال�ضعبة احلالية يف 
من���ح �ضمة الدخ���ول للمواطنني 
الذه���اب لرتكي���ا  الراغب���ني يف 
كونها البلد االكر رغبة من قبل 

العراقيني يف التواجد بها.
وتقول نربا����ض حممد – طالبة 
ان  ل�)امل���دى(،  حديثه���ا  يف 
تكون  ان  عل���ى  تتفق  "العائل���ة 
ال�ضف���رة ال�ضنوية خ���ال عطلة 
عي���د الفط���ر  او عي���د اال�ضحى 
الب���اد  يف  االج���واء  الن 

ك���رة  ب�ضب���ب  خانق���ة  تك���ون 
درج���ات  االزدحام���ات واي�ض���ا 
احلرارة املرتفعة وقلة االماكن 

ال�ضياحية".
وتذك���ر حمم���د انه���ا من���ذ فرتة 
ورفق���ة عائلتها قدم���ت من اجل 
اخ���ذ �ضمة الدخ���ول لرتكيا لكن 
مت رف�ضهم حيث قرروا اختيار 
م���كان �ضياح���ي اخ���ر وبالفع���ل 
خا�ض���ة  م�ض���ر  �ض���وب  ذهبن���ا 
االعراقي���ة  اخلي���ارات  وان 
لل�ضفر حم���دودة برتكيا وم�ضر 
ولبن���ان، ام���ا دبي فه���ي حتتاج 

اىل دخل مادي كبر.
وم���ن خ���ال مواق���ع التوا�ضل 
ال�ضي���اح  ف���ان  االجتماع���ي 
جمي���ع  يف  كان���وا  العراقي���ني 
له���م  ت�ضم���ح  الت���ي  البل���دان 
الن�ضبة االكرب  بالدخول ولك���ن 
هم مل���ن ا�ضتطاع دخ���ول تركيا، 
فيم���ا كان للبن���ان ن�ضي���ب كبر 
اي�ض���ا من الذاهب���ني بالرغم من 
ال�ضعبة  االقت�ضادي���ة  الظروف 

التي يعي�ضها ابناء البلد.

الغبار ودرجات احلرارة يعكران اإجازة العيد وكثريون قرروا تق�سيتها خارج الباد 

تتج���ول ماري���ا ني�ض���ان يف اأنحاء 
يف  تتع���ر  تظ���ل  لكنه���ا  االأردن، 
النفاي���ات البا�ضتيكية التي �ضلبت 
م���ن الطبيع���ة جمالها. وه���ذا ما دفع 
الفنان���ة املدافعة ع���ن البيئة اإىل بدء 
حمل���ة ابت���كار اأعم���ال فني���ة 
القمام���ة  با�ضتخ���دام 

البا�ضتيكية.
اإىل  وبالن�ضب���ة 
ماري���ا، التي در�ضت 
جورجي���ا  يف  الف���ن 
واإيطاليا، ف���اإن الفن و�ضيلة 

عاملية ال حتتاج اإىل كام.
االأردن،  يف  "هن���ا  وقال���ت 
م���ن  هائل���ة  كمي���ة  توج���د 
النفاي���ات البا�ضتيكي���ة الت���ي 
ي�ضتخدمونه���ا ث���م يرمونها، 
لذل���ك اأ�ضتخ���دم فن���ي لرف���ع 

م�ضتوى الوعي ب�ضاأن هذه الق�ضية. 
الأنن���ي اأ�ضع���ر اأن الف���ن لغ���ة عاملي���ة، 
ال يحت���اج النا����ض اإىل فهم م���ا اأقوله 
�ضفهيا الأنه���م عندما يرون هذه املادة 
ميكنه���م توق���ع اأن ه���ذه عب���ارة ع���ن 
قمام���ة، اإنه �ض���يء اأ�ضتخدمه كل يوم 

وماذا يحدث لها بعد ا�ضتخدامها؟". 
وجتم���ع ماري���ا وخطيبه���ا القمام���ة 
اأو  ال�ض���وارع  م���ن  البا�ضتيكي���ة 
بتنظيفه���ا  يقوم���ان  ث���م  الطبيع���ة 

وجتفيفها وتخزينها.
ذات  االأمركي���ة  املواطن���ة  وحت���ّول 

االأ�ض���ول العراقي���ة االآ�ضورية املواد 
الت���ي كان���ت مهمل���ة اإىل قط���ع فني���ة 
يف  وتعر�ضه���ا  باالأل���وان،  مفعم���ة 

ال�ضاالت واملعار�ض الفنية.
وقال���ت "يج���ب اأن جنم���ع ه���ذا م���ن 
املن���زل،  اإىل  وناأخ���ذه  القمام���ة، 
ونخرج���ه  منزلن���ا،  يف  وننظف���ه 
وجنففه، ونعيده اإىل الداخل ونقوم 
بف���رزه. ثم اأب���داأ يف ت�ضمي���م العمل 
الفني". وتعر����ض ماريا اأعمالها يف 
االأماك���ن العامة للفت انتب���اه النا�ض 
اإىل هذه امل�ضكلة. وقالت اإنه ال يوجد 
ح���وار كاف يتن���اول التاأثر ال�ضلبي 
للنفاي���ات البا�ضتيكي���ة عل���ى البيئة 

والب�ضر.
وتت�ضبب النفاي���ات البا�ضتيكية يف 
اختناق مدافن املخلفات، وتوؤثر على 

املحيطات وتهدد احلياة الربية.
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