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 بغداد / المدى

دع���ا زعيم التي���ار ال�سدري، مقتدى ال�س���در، الع�سائر 
والقوات المنية واحل�سد ال�سعبي ملنا�سرة "الثائرين 

لالإ�سالح".
 وق���ال ال�س���در، يف تغريدة له، اأم����س، "اأدعو اجلميع 
ملنا�س���رة الثائرين لالإ�سالح مبا فيه���م ع�سائرنا الأبية 
وقواتن���ا الأمني���ة البطل���ة واأف���راد احل�س���د ال�سعب���ي 
املجاه���د الذي���ن يرف�س���ون اخل�سوع واخلن���وع وكل 
فئات ال�سعب ملنا�سرة الإ�سالح، رجاًل ون�ساء و�سيبًا 
و�سبابًا واأطفاًل"، مردفًا "ل حتت لوائي اأو قيادتي بل 
حتت لواء العراق وق���رار ال�سعب، واإن ادعى البع�س 

اأن الثورة احلالية �سدرية". 
 وو�سف ال�سدر هذه التظاهرات باأنها "فر�سة اأخرى 

لتبدي���د الظالم والظالم���ة والف�ساد والتف���رد بال�سلطة 
والولء للخ���ارج واملحا�س�سة والطائفية التي جثمت 
عل���ى �س���در العراق من���ذ احتالل���ه واإىل يومن���ا هذا"، 
معرب���ًا عن اأمل���ه اأن "ل تتكرر ماأ�س���اة تفويت الفر�سة 

الذهبية الأوىل عام 2016". 
 واعت���ر التظاهرات احلالي���ة "ثورة عفوي���ة �سلمية، 
ح���ررت املنطق���ة )اخل�س���راء( كمرحل���ة اوىل"، مبينًا 
اأنها "الفر�سة الذهبية لكل من اكتوى من ال�سعب بنار 

الظلم والإرهاب والف�ساد والحتالل والتبعية". 
 وكت���ب اأي�س���ًا، "نع���م، فر�س���ة عظيمة لتغي���ر جذري 
الت���ي  والنتخاب���ات  والد�ست���ور  ال�سيا�س���ي  للنظ���ام 
اأف�س���ل  بات���ت  العميق���ة  الدول���ة  ل�سال���ح  زّورت  اإن 
انتخاب���ات ح���رة نزيه���ة، واإن كان���ت نزيه���ة واأزاحت 
الفا�سدي���ن، بات���ت م���زورة تنه�سه���ا اأي���ادي الفا�سدين 

اأخ���رى".  م���ن جه���ة والدع���اوى الكيدي���ة م���ن جه���ة 
 بي���ان ال�س���در، وّجه ن���داًء لل�سعب العراق���ي، بالقول: 
"فيا اأيها ال�سعب العراقي الأبي احلر املحب لالإ�سالح 
وال�ستق���الل  والقان���ون  واملواطن���ة  والدميقراطي���ة 
وال�سي���ادة والهيب���ة وح�س���ر ال�سالح بي���د دولة قوية 
اأبوي���ة تفر����س القانون عل���ى نف�سها قب���ل الفقراء ول 

ت�ستثني املتنفذين وامليلي�سيات وما �ساكل ذلك". 
 "اأيه���ا الحب���ة، اإنك���م جميع���ًا م�سوؤول���ون وكلكم على 
املح���ك.. اإما ع���راق �سامخ ب���ني المم اأو ع���راق تبعي 
يتحك���م في���ه الفا�س���دون والتبعي���ون وذوو الطم���اع 
الدينوي���ة ب���ل وحتركه اأي���ادي اخلارج �سرق���ًا وغربًا، 
وحينئ���د لي����س اأمامي اإل الدع���اء والبكاء عل���ى نهاية 

العراق التي باتت قريبة."، بح�سب بيان ال�سدر. 
 وا�س���اف: "اأيها الحرار اإنها �سرخة الإمام احل�سني: 

هيه���ات من الذل���ة.. و�سرخته: من �سم���ع واعيتنا ومل 
ين�سرنا".   وتاب���ع "فاأقول: من �سمع واعية الإ�سالح 
ومل ين�سره���ا ف�سيك���ون اأ�س���ر العن���ف وامليلي�سي���ات 
واخلط���ف والتطميع والرتهي���ب والتهمي����س والفقر 
والذلة وحمو الكرامة، ويا اأيها ال�سعب احلبيب: هبوا 
لطلب الإ�س���الح يف وطنكم كما خ���رج الإمام احل�سني 
لطل���ب الإ�سالح يف اأمته وامة ج���ده ر�سول الله �سلى 
الل���ه علي���ه واآل���ه، فعراقك���م ع���راق املقد�س���ات وعراق 
احل�سارة وع���راق اجلهاد وع���راق الربيع الإ�سالحي 

فال تفوتوا الفر�سة واإل فالت حني منا�س".
 ال�س���در، حذر من تفويت الفر�سة احلالية، قائاًل: "اإذا 
فومت الفر�سة، فال تكيلوا اللوم علّي فاإين اأدعوكم اإىل 
م���ا فيه �سالحكم واإ�سالحكم واإنقاذ وطنكم وكرامتكم 

ولقمتكم وخراتكم وهيبتكم.. ولت حني منا�س".

 ترجمة / حامد اأحمد

�سمن حمل���ة اإعادة اعمار حمافظة نينوى بع���د حتريرها من قب�سة تنظيم 
داع����س الإرهاب���ي تتجه الأنظ���ار نحو تنفيذ م�س���روع اإع���ادة اعمار مطار 
مدين���ة املو�س���ل ال���دويل الذي ط���ال انتظ���اره، وا�س���در رئي�س ال���وزراء، 
م�سطف���ى الكاظمي، بتاريخ 26 متوز توجيه���ات اكد خاللها على التعجيل 

باإجناز جميع املتطلبات ال�سرورية للبدء بهذا امل�سروع.
وي�س���ر تقري���ر للموني���رت اىل ان الهتم���ام احلكوم���ي به���ذا امل�سروع يف 
املو�س���ل ج���اء ا�ستجاب���ة ملطالب رفعه���ا مواطن���و املحافظة لإع���ادة اعمار 
البن���ى التحتية يف مدينتهم واإع���ادة اعمار املطار كونه ي�سكل مرفقا خدميا 
وجتاري���ا مهما لأهايل املدينة وكذلك اإعادة اإعمار امل�سانع وتنفيذ م�ساريع 

من �ساأنها ان توفر فر�س عمل لهم.
و�سم���ن ه���ذا ال�سياق ق���ال املتحدث با�س���م وزار ة التخطي���ط، عبد الزهرة 
الهن���داوي، ملوق���ع املوني���رت اإن املو�س���ل "تلقت اجل���زء الأكر م���ن املبالغ 
املخ�س�س���ة يف امليزاني���ة لأغرا����س اإع���ادة العم���ار وذل���ك لتعر����س بناها 

التحتية للدمار وان ع�سرات الآلف من املنازل فيها قد حتطمت".
وكان���ت منظم���ة اليون�سك���و للرتبي���ة والثقاف���ة والعلوم قد دعم���ت مبادرة 
احي���اء روح املو�س���ل الت���ي مت اطالقها ع���ام 2018، مما اعط���ى ذلك زخما 
وب�سي����س اأم���ل يف ان يتم احي���اء واإعادة بن���اء �سروح ومع���امل تاريخية 

متيزت بها املدينة.
 التفا�صيل �س3

اأعتبر اأن "تحرير المنطقة الخ�صراء خطوة اأولى"

دعا اإلى "منا�صرة الثائرين".. ال�صدر: فر�صة عظيمة 
لتغيير جذري للنظام ال�صيا�صي والد�صتور واالنتخابات

المونيتر: المو�صل تتجه نحو 
اإعادة اإعمار مطارها المدمر

 بغداد / المدى

كرد�ست���ان،  اإقلي���م  رئي����س  دع���ا 
نيجرف���ان ب���ارزاين، الط���راف 
ال�سيا�سي���ة اإىل الق���دوم لأربي���ل 
به���دف  مفت���وح  بح���وار  للب���دء 
واتف���اق  تفاه���م  اإىل  التو�س���ل 
العلي���ا  امل�سال���ح  عل���ى  قائم���ني 

للبالد.
بي���ان  يف  نيجرف���ان  وق���ال 
تلقت���ه )امل���دى( اإن���ه "نتابع بقلق 
ال�سيا�سي���ة  الأو�س���اع  عمي���ق 
ي�سهده���ا  الت���ي  وامل�ستج���دات 
الأط���راف  داعي���ا  الع���راق"، 
ال�سيا�سي���ة املختلف���ة اإىل الت���زام 
منته���ى �سب���ط النف����س وخو�س 
ح���ل  اأج���ل  م���ن  مبا�س���ر  ح���وار 

امل�سكالت.
واأردف بالق���ول اإن زي���ادة تعقيد 

الأم���ور يف ظ���ل ه���ذه الظ���روف 
ال�سل���م  يعر����س  احل�سا�س���ة 
وال�ستقرار  والأم���ن  املجتمع���ي 

يف البلد للخطر.
كم���ا ق���ال رئي����س الإقلي���م: اإنن���ا 
يف الوق���ت ال���ذي نح���رتم اإرادة 
للجماه���ر،  ال�سلم���ي  التظاه���ر 
فاإنن���ا نوؤكد عل���ى اأهمي���ة حماية 
موؤ�س�س���ات الدول���ة واأمن وحياة 
وممتل���كات املواطن���ني وموظفي 

الدولة.
الع���راق  �سع���ب  اإن  قائ���ال:  وزاد 
وحا�س���رًا  حي���اة  ي�ستح���ق 
والواج���ب  اأف�س���ل،  وم�ستقب���اًل 
ل���كل  امل�سرتك���ة  وامل�سوؤولي���ة 
القوى والأطراف هي العمل معًا 
لإخ���راج العراق م���ن هذا الظرف 

احل�سا�س واخلطر.
 التفا�صيل �س2

نيجيرفان بارزاني يدعو اإلى 
حوار وطني تحت�صنه اأربيل

 متابعة / المدى

وا�سنط���ن"  يف  العرب���ي  "املرك���ز  ح���ذر 
لالأبح���اث م���ن اأن منطق���ة ال�س���رق الأو�سط 
و�سمال اأفريقي���ا تواجه "تهديدات وا�سحة 
وفورية م���ن اأزمة التغ���ر املناخي، معترا 
ان الع���راق يلع���ب دورا مركزي���ا يف ظاهرة 
العوا�س���ف الرملي���ة القليمية، وان من بني 
عنا�س���ر املواجه���ة املمكن���ة، اإع���ادة اإحي���اء 

ب�ساتني النخيل العراقية. 

واعت���ر التقري���ر الأمريكي ان م���دن القرن 
ال�21 التي تتالألأ يف منطقة اخلليج، والتي 
تقدم كنم���وذج للبيئ���ة احل�سرية بناطحات 
ال�سح���اب امل�سيدة م���ن ال�سمن���ت وال�سلب 
والزج���اج يف �سم�س ال�سح���راء، واملحمية 
للوقاي���ة من ازعاج احلرارة يف اخلارج، قد 
ت�س���ررت �سورتها ب�س���كل كبر، واأ�سبحت 
ا�ستدامته���ا حم���ل �سك���وك، ب�سب���ب ظاهرة 

العوا�سف الرملية والرتابية. 
ولف���ت التقرير اإىل اأن مث���ل هذه العوا�سف 

حتّول امل���دن اىل اللون البني الداكن وتقلل 
ح���ني  كب���ر، يف  ب�س���كل  الروؤي���ة  امكاني���ة 
تتجمع جزيئ���ات الرمل يف اجه���زة تكييف 
وت���وؤدي  ال�سي���ارات،  وحم���ركات  اله���واء 
احيانا كثرة اىل تعطل الرحالت التجارية 
ورح���الت ال�سحن، مما يعرق���ل �سر احلياة 

اليومية.
وتاب���ع التقري���ر؛ اأن���ه عل���ى الرغ���م م���ن كل 
ال�سطراب���ات الت���ي ت�سببها ه���ذه الظاهرة 
القاه���رة، ف���اإن الكث���ر ل يزال غ���ر مفهوم 

ذل���ك  الرملي���ة، مب���ا يف  ح���ول العوا�س���ف 
كيفية التخفيف م���ن اآثارها، ومل يتم منحها 
الهتم���ام الكايف علمي���ا اأو �سيا�سيا، ولهذا، 
يحذر التقرير من ان���ه بالنظر اىل النت�سار 
انح���اء  يف  الرملي���ة  للعوا�س���ف  املتزاي���د 
ف���ان  افريقي���ا،  الو�س���ط و�سم���ال  ال�س���رق 
املطلوب هو معاجلة تاأثراتها على ال�سحة 
واملجتمع والقت�س���اد، ويجب ان يتم طرح 

�سيا�سات للتخفيف من اآثارها.
 التفا�صيل �س4

العراق ي�صدر "العوا�صف الرملية" اإلى المنطقة.. واإنقاذه يكون 
باإحياء ب�صاتين النخيل

 متابعة / المدى

ت�ساءل موقع )موؤ�س�سة بورز اآند بازار( الريطاين؛ 
عما اإذا كان بالإمكان خلق قوة دبلوما�سية بني دول 
خالل  من  العراق،  وبني  وبينها  نف�سها،  اخلليج 
النفط والغاز والتعاون فيما  توحيد م�سادر حقول 
البحثية؛  الريطانية  املوؤ�س�سة  تقرير  بينها.وذكر 
القت�سادية  والدبلوما�سية  بالتنمية  املتخ�س�سة 
يف ال�سرق الأو�سط واآ�سيا الو�سطى، يف تقرير لها؛ 
الرئي�سيني  الإقليميني  الالعبني  حترك  ظل  يف  اأنه 

الت�سعيد  وتخفي�س  احلوار  نحو  املنطقة،  يف 
ال�سراعات  انتهاء  من  مثاًل  ات�سح  مثلما  واحلوار، 
فيما  وكذلك  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  داخل 
اإيران،  مع  والإماراتية  ال�سعودية  بالعالقات  يتعلق 
فاإنه يجب النظر يف اإمكانيات حتقيق: "دبلوما�سية 
الطاقة الإقليمية".واعتر التقرير؛ اأن حقول النفط 
ُعمان؛  العربي وخليج  والغاز امل�سرتكة يف اخلليج 
التعاون  جمال  يف  كبر  ب�سكٍل  ُت�ستغل  مل  مناطق 

الثنائي واملتعدد الأطراف.
 التفا�صيل �س2

ثروات ُتعطلها االأزمات.. "دبلوما�صية 
الطاقة" دور اإقليمي ينتظر العراق!

اأعلن���ت هيئ���ة الأن���واء اجلوي���ة ان موجة 
حرارة عالية ت�سرب 13 حمافظة عراقية، 
عدة اأيام ب���دءًا من الي���وم الثنني، تتعدى 

ال�50 درجة مئوية يف بع�س املحافظات.
التقري���ر  اجلوي���ة  الن���واء  واأ�س���درت 
اخلا����س بارتف���اع درجات احل���رارة التي 
ت�سهده���ا البالد لالأيام املقبل���ة ال�سبت )30 
مت���وز 2022( جاء في���ه انه "م���ن املتوقع 
ان تتاأث���ر البالد بارتف���اع درجات احلرارة  
للمنطقت���ني الو�سط���ى واجلنوبي���ة نتيجة 
تعمق تاأث���ر املنخف�س اجل���وي احلراري 
املو�سم���ي والذي ي�سب���ب ارتفاعا تدريجيا 
الب���الد  عم���وم  يف  احل���رارة  درج���ات  يف 
اإبت���داًء من ي���وم الثنني الق���ادم املوافق 1 

اآب 2022".
وح�سب النواء اجلوية ان ارتفاع درجات 
احلرارة ي�ستمر لعدة ايام للمحافظات كافة 

ويكون اقل �سدة يف املنطقة ال�سمالية.
ودع���ت الهيئ���ة احلكومية التابع���ة لوزارة 
النقل املواطن���ني الذين يتاأثرون بالرتفاع 

"ع���دم  اىل  احل���رارة  لدرج���ات  الع���ايل 
التعر�س لأ�سعة ال�سم�س ب�سورة مبا�سرة 
ح���الت  لتجن���ب  ارتف���اع  هك���ذا  مث���ل  يف 

العياء والأ�سرار ال�سحية".
يف  احل���رارة  درج���ات  لرتف���اع  ونظ���را 
العراق، يج���ذب الثلج اهتماما كبرا كاأداة 
تريد بديل���ة، حيث ت�سل درج���ة احلرارة 
قوال���ب  ا�ستخ���دام  يت���م  درج���ة،   50 اإىل 
الثل���ج يف العديد من اأماكن العمل واملنازل 

لتريد امل�سروبات عند انقطاع الكهرباء.
ويف مدين���ة اأربي���ل، حيث ترتف���ع درجات 
احل���رارة اإىل 45 درج���ة، يف�سل ا�ستخدام 
قوال���ب الثلج لتري���د املي���اه وامل�سروبات 
خا�س���ة يف املن���ازل واأماك���ن العم���ل �س���د 

انقطاع التيار الكهربائي.
ويوجد العديد من بائعي الثلج يف �سوارع 
املدينة املزدحمة، قطعة ثلج طولها حوايل 

مرت تباع باألف دينار.
وتعتر قوالب الثل���ج، التي يتم الحتفاظ 
به���ا يف العديد من اأماك���ن العمل واملنازل، 

خا�س���ة يف املقاهي والأ�س���واق واملطاعم، 
من ب���ني الأ�سياء التي ل غن���ى عنها للباعة 

املتجولني الذين يبيعون امل�سروبات.
وقال بائع الثلج احلاج �سرزاد نوهراين، 
اإن مبيعات الثلج تزداد كل عام يف ال�سيف، 
واأنهم تلق���وا العديد م���ن الطلبات، خا�سة 
م���ن ال�س���ركات، يف ال�سهري���ن املا�سي���ني، 
مذك���رًا اأن هناك طلبا خط���را على اجلليد 
الط���ايف يف جمي���ع اأنح���اء الب���الد ب�سب���ب 
النخفا�س يف املي���اه العذبة يف ال�سنوات 
املا�سي���ة وقال نوهراين اإنه���م يواجهون 
الآن طلب���ا متزايدا ب�سبب درجات احلرارة 

الق�سوى.
م���ن جهته قال ب���الل عادل، بائ���ع ثلج اآخر، 
اإن���ه ي�سرتي "الثلج كل ي���وم ويوزعه على 

اأماكن العمل".
واأ�س���اف "يف ي���وم ع���ادي ميكنن���ا بيع ما 
ي�سل اإىل 500 قالب، ولكن يف الأيام التي 
ترتفع فيها درج���ة احلرارة ميكن اأن ت�سل 

اإىل 1000 اأو 1200 قالب".

موجة حرارة تفوق 
الـ50 درجة ت�صرب عدة 
محافظات بدءًا من اليوم

انتعا�س مبيعات الثلج في العراق

 بغداد / المدى

ما هي االآثار ال�صلبية لعدم اإقرار الموازنة؟
 بغداد / المدى

اأو�ص���ح امل�صت�ص���ار املايل لرئي����س الوزراء مظهر حمم���د �صالح، اأم�س الأح���د، القوانني 
البديل���ة للموازن���ة يف معاجلات احلد الأدنى، فيما حذر من خم�صة اآثار �صلبية عند تاأخر 

اإقرار املوازنة.
وق���ال �صال���ح، اإن "القوان���ني البديلة ع���ن قانون املوازن���ة العامة الحتادي���ة ال�صنوية هي 
عاج���ات للح���د الأدنى يف ت�صيري احلياة القت�صادية يف الب���اد، كقانون الإدارة املالية 

وتطبيقاته الراهنة او القانون الطارئ لامن الغذائي الذي اعتمد موؤخرًا" . 
واأو�صح، اأن "اأكرث النقاط �صلبية يف عدم اإقرار قانون للموازنة العامة، هو تعطل اقرار 
امل�صاري���ع ال�صتثمارية احلكومية اجلديدة، ول�صيم���ا امل�صاريع الكبرية وال�صرتاتيجية، 

ما يوؤدي اىل تاأخر او تق�صري يف معدلت النمو القت�صادي".

المتظاهرون يكثفون ح�صورهم في المنطقة الخ�صراء.. عد�صة: محمود روؤوف



 بغداد / المدى

دعا رئي����س �إقلي���م كرد�س���تان، نيجيرفان 
بارز�ني، �الطر�ف �ل�سيا�سية �إلى �لقدوم 
به���دف  مفت���وح  بح���و�ر  للب���دء  الأربي���ل 
�لتو�س���ل �إلى تفاهم و�تف���اق قائمين على 

�لم�سالح �لعليا للبالد.
وق���ال نيجيرفان في بي���ان تلقته )�لمدى( 
�الأو�س���اع  عمي���ق  بقل���ق  "نتاب���ع  �إن���ه 
�ل�سيا�س���ية و�لم�س���تجد�ت �لتي ي�سهدها 
�ل�سيا�س���ية  �الأط���ر�ف  د�عي���ا  �لع���ر�ق"، 
�س���بط  منته���ى  �لت���ز�م  �إل���ى  �لمختلف���ة 
�لنف����س وخو����س حو�ر مبا�س���ر من �أجل 
حل �لم�س���كالت. و�أردف بالقول �إن زيادة 
تعقي���د �الأم���ور ف���ي ظ���ل ه���ذه �لظ���روف 
�لمجتمع���ي  �ل�س���لم  يعر����س  �لح�سا�س���ة 
و�الأمن و�ال�ستقر�ر في �لبلد للخطر. كما 
ق���ال رئي�س �الإقليم: �إنن���ا في �لوقت �لذي 
نحترم �إر�دة �لتظاهر �ل�سلمي للجماهير، 
فاإننا نوؤكد على �أهمية حماية موؤ�س�س���ات 
وممتل���كات  وحي���اة  و�أم���ن  �لدول���ة 

�لمو�طنين وموظفي �لدولة.
وز�د قائ���ال: �إن �س���عب �لع���ر�ق ي�س���تحق 
�أف�س���ل،  وم�س���تقباًل  وحا�س���رً�  حي���اة 
�لم�س���تركة  و�لم�س���وؤولية  و�لو�ج���ب 
ل���كل �لق���وى و�الأطر�ف ه���ي �لعم���ل معًا 
الإخر�ج �لعر�ق من هذ� �لظرف �لح�سا�س 
بارز�ن���ي  نيجيرف���ان  وتاب���ع  و�لخط���ر. 
بالقول �إن �إقليم كرد�س���تان �س���يكون، كما 
ه���و د�ئم���ًا، ج���زءً� من �لح���ل، ل���ذ� ندعو 
�الأطر�ف �ل�سيا�س���ية �لمعني���ة في �لعر�ق 
�إلى �لقدوم �إلى �أربيل، عا�سمتهم �لثانية، 
و�لب���دء بح���و�ر مفت���وح جامع للتو�س���ل 
�إلى تفاهم و�تفاق قائمين على �لم�س���الح 

�لعلي���ا للبل���د. ف���ال توجد هناك م�س���كلة ال 
يمكن حلها بالحو�ر.

ويعي�س �لم�سهد �ل�سيا�سي و�سعًا متاأزمًا 
وطريقًا م�س���دودً� لم ي�س���بق ل���ه مثيل في 
تاري���خ �لعر�ق حيث م���رت �أكثر من 300 
ي���وم على �النتخاب���ات �لمبك���رة من دون 
�لتمك���ن م���ن ت�س���كيل حكوم���ة جديدة في 
�لبالد، وبق���اء حكومة ت�س���ريف �الأعمال 

برئا�سة م�سطفى �لكاظمي.
و�نهال���ت ي���وم �أم����س، بيان���ات �لتهدئ���ة 
و�لدعوة �لى �لحو�ر، بعدما �سعد �الطار 
�لتن�س���يقي و�لتيار �ل�سدري من موقفهما 
منت�سف �لنهار. وقال �الأمين �لعام لالأمم 
�لمتحدة، �أنطونيو غوتيري�س، �إنه يتابع 
بقلق �الحتجاجات �لم�ستمرة في �لعر�ق، 
و�لتي �أ�سيب خاللها عدد من �الأ�سخا�س.

و�أ�س���ار �الأمي���ن �لع���ام �إل���ى، �أن �حت���ر�م 
حري���ة �لتعبي���ر و�لتجم���ع �ل�س���لمي م���ن 
�لحقوق �الأ�سا�سية �لتي ينبغي �حتر�مها 

في جميع �الأوقات.
ذ�ت  �لفاعل���ة  �لجه���ات  جمي���ع  ونا�س���د 
�ل�س���لة �لى �تخاذ خطو�ت فورية لتهدئة 
�لموق���ف، وتجن���ب �لمزي���د م���ن �لعنف، 
و�س���مان حماية �لمتظاهرين �ل�س���لميين 

وموؤ�س�سات �لدولة.
�الأط���ر�ف  �لع���ام جمي���ع  �الأمي���ن  وح���ث 
و�لجه���ات �لفاعلة على تج���اوز خالفاتها 
وت�سكيل حكومة وطنية فعالة- من خالل 
�لحو�ر �ل�س���لمي و�ل�س���امل- ق���ادرة على 
تلبي���ة مطالب �الإ�س���الح �لقائمة منذ فترة 

طويلة، دون مزيد من �لتاأخير.
وعبرت �ل�س���فارة �المريكي���ة في �لعر�ق، 
عن قلقها من �ال�س���طر�بات في �لعا�س���مة 
بغ���د�د، د�عية في ذ�ت �لوقت �إلى �س���بط 

�لنف�س.
وقالت �ل�س���فارة في بي���ان، "نحن نر�قب 
عن كثب �ال�س���طر�بات �لتي ح�س���لت في 
بغد�د ون�سعر بالقلق حول �لتقارير �لتي 

تتحدث عن �لعنف".
و�أ�سافت �ن "�لحق في �لتظاهر �ل�سلمي 
وحري���ة �لتعبي���ر مكفوالن في �لد�س���تور 
�لعر�ق���ي. �إننا ن�س���م �س���وتنا �إل���ى دعوة 
�الأطر�ف �ل�سيا�سية �لعر�قية من مختلف 
�الأطي���اف �إل���ى �اللت���ز�م ب�س���بط �لنف����س 
و�البتع���اد ع���ن �لعن���ف وح���ل خالفاته���م 
�ل�سيا�س���ية من خالل عملية �س���لمية وفقًا 

للد�ستور �لعر�قي".
كما �عرب �التحاد �الوروبي، يوم �أم�س، 
ع���ن قلق���ه �إز�ء �الحتجاجات �لم�س���تمرة 
�لعا�س���مة  ف���ي  �لمحتم���ل  و�لت�س���عيد 
�لعر�قي���ة بغ���د�د. ودعا �التح���اد في بيان 
جمي���ع �الأط���ر�ف �إل���ى "ممار�س���ة �س���بط 
�لنف����س لمنع �لمزيد م���ن �لعنف"، مطالبًا 
�لق���وى �ل�سيا�س���ية ب�"ح���ل �لق�س���ايا من 
خ���الل ح���و�ر �سيا�س���ي بن���اء ف���ي �الإطار 

�لد�ستوري".
و�أك���د �أن "�لح���ق في �الحتجاج �ل�س���لمي 
�س���روري للديمقر�طي���ة، يج���ب �حت���ر�م 

�لقو�نين وموؤ�س�سات �لدولة".
ي�س���ار �إل���ى �أن �أن�س���ار �لتي���ار �ل�س���دري 
�لب���ارز  �ل�س���يعي  �لدي���ن  رج���ل  بزعام���ة 
مقتدى �ل�س���در قد �قتحمو� للمرة �لثانية 
وخ���الل 72 �س���اعة �لمنطق���ة �لخ�س���ر�ء 
�لعر�ق���ي  �لبرلم���ان  ومبن���ى  �لمح�س���نة 
�حتجاجا على تر�س���يح �الإطار �لتن�سيقي 
محمد �س���ياع �ل�س���ود�ني لمن�سب رئي�س 
�التحادي���ة  للحكوم���ة  �ل���وزر�ء  مجل����س 

�لمقبلة.
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 بغداد/ تميم الح�سن

�لتابعي���ن  �لمحتج���ون  ب���ات  بالمقاب���ل 
للتيار �ل�سدري ليلتهم �الولى في �روقة 
تنغي�س���ات"  "ب���دون  �لن���و�ب  مجل����س 
من �ن�س���ار "�الطاريين" �ل���ذي توعدو� 
بار�سالهم الحتالل مكتب رئي�س �لوزر�ء 

على مبد�أ "�لعين بالعين".
ق���ر�ر  بع���د  �لمتظاه���رون  ومار����س 
حياته���م  �لبرلم���ان  د�خ���ل  �العت�س���ام 
"ع���ز�ء  مجال����س  و�قام���و�  �العتيادي���ة 
�ل���ى  �خ���رون  ذه���ب  فيم���ا  ح�س���ينية"، 
تقم����س دور �لوزر�ء ورئي����س �لبرلمان 
و�لتوقي���ع على �أور�ق فارغ���ة، بالمقابل 
�ن�س���غل ق�سم �خر من �لمحتجين بتاأمين 

مد�خل �لمبنى ب�"�لبلوك".
و�س���اد �لهدوء �جو�ء �لعا�س���مة، �م�س، 
بع���د ليلة جرت فيها �ح���د�ث در�ماتيكية 
�لم�س���د�ت  �لمحتجي���ن  ��س���قاط  م���ن 
�لجمهوري���ة  ج�س���ر  عل���ى  �لخر�س���انية 
�لر�بط بين �س���احة �لتحري���ر و�لمنطقة 
�لخ�س���ر�ء، ث���م فت���ح ثغ���رة بالج���در�ن 

و�لو�سول �لى �لبرلمان.
و�علن���ت �لحكوم���ة في وق���ت متاأخر من 
م�س���اء �ل�س���بت تعطيل �لدو�م �لر�س���مي 
لي���وم �م�س �الح���د، لجميع �لموؤ�س�س���ات 
با�س���تثناء �المني���ة، فيم���ا لم تقدم �س���ببا 
اليقاف �لدو�م، بينما �س���هدت �ل�س���اعات 
�لالحق���ة فتح �س���و�رع وج�س���ور �غلقت 

يوم �القتحام.
وكان���ت �النفا����س قد حب�س���ت عل���ى وقع 
ت�س���اعد �لتهديد�ت من قبل "�لتن�سيقي" 
�ل���ذي تر�ج���ع بع���د ذل���ك �ل���ى �لطلب من 

زعي���م �لتي���ار �ل�س���دري مقتدى �ل�س���در 
�لحو�ر �ل�سامل، فيما قد يطلب بالمقابل 
"�العت���ر�ف  خ�س���ومه  م���ن  "�ل�س���در" 
بالخط���اأ" �ل���ذي ج���رى بع���د �النتخابات 
�الخيرة قبل �ن يخلي �ن�ساره �لبرلمان.

وقرر رئي�س �لبرلمان محمد �لحلبو�سي 
م�ساء �ل�س���بت، تعليق جل�سات �لمجل�س 
�لى ��سعار �آخر، فيما طالب �لمتظاهرين 
عل���ى  بالمحافظ���ة  �المني���ة  و�لق���و�ت 
�لموؤ�س�س���ات �لعامة وحمايتها، بالمقابل 
دعا رئي����س �لوزر�ء م�س���طفى �لكاظمي 

�لجميع �لى تبني �لحو�ر.
مقرب���ون م���ن �لتي���ار �ل�س���دري ك�س���فو� 
ل�)�لمدى( عن ماو�س���فوه "عر�س مغر" 
�لتن�س���يقي" خ���الل  "�الط���ار  ب���ه  تق���دم 
�ل�48 �س���اعة �لما�س���ية، مقابل �ن�سحاب 
�لمتظاهرين من �لبرلم���ان، لكنهم �كدو� 

بان "�لعر�س مرفو�س".
 وبد� "�لتن�س���يقي" متخبطا بعد �س���دمة 
دخ���ول �لمحتجي���ن �لى �لبرلم���ان بعد 3 
�ي���ام م���ن �القتح���ام �الول، حي���ث كانت 
�لقو�ت �المنية قد ن�س���رت �لع�سر�ت من 
�لج���در�ن �لكونكريتي���ة عل���ى �لج�س���ور 
ومد�خل �لمنطقة �لخ�س���ر�ء، و��س���يب 
�كث���ر م���ن 100 �س���خ�س م���ن �لطرفي���ن 

باالحد�ث �الخيرة.
ول���م يع���د م���ع تل���ك �الج���ر�ء�ت �المنية 
�المني���ة  �لق���و�ت  ومحاول���ة  �لمكثف���ة 
دف���ع �لمتظاهري���ن بعي���د� ع���ن ��س���و�ر 
�لخ�س���ر�ء، فر�س���ة �م���ام "�الطاريي���ن" 
باته���ام �لحكوم���ة �و �لتلوي���ح بانه���ا قد 
�س���هلت دخ���ول �لمحتجين �ل���ى �لمنطقة 
�لح�س���ينة كما جرى في �القتحام �الول 

�لذي حدث م�ساء �الربعاء.
وع���ن �لتر�جع �لذي �بد�ه "�لتن�س���يقي" 
ف���ي مو�قف���ه، يق���ول مقربون م���ن �لتيار 
عل���ى  �س���فقة  عر����س  "�لتن�س���يقي  �ن 
�ل�س���دريين النه���اء �العت�س���ام تت�س���من 
�ع���ادة �لن���و�ب �لم�س���تقيلين )73 نائبا( 
و�لم�س���اركة بالحكومة مع �عطاء �لتيار 
�لح���ق ف���ي ت�س���مية رئي����س �ل���وزر�ء"، 
وج���زء م���ن �ل�س���فقة منه كان ق���د عر�س 
على "�ل�سدر" خالل �الزمة �الخيرة قبل 

�ن�سحابه �ل�سهر �لما�سي، وتم رف�سه.
وي�س���ير �لمقرب���ون من �لتيار �ل�س���دري 
�لى �ن "�لعر����س مرفو�س بالتاأكيد النه 
اليحق���ق �هد�ف زعيم �لتي���ار �لذي يريد 

�ن يبن���ي ديمقر�طي���ة حقيقية وت�س���كيل 
حكومة �غلبية تتحمل م�سوؤولية �لنجاح 

و�لف�سل في �د�ئها".
وعلى ه���ذ� �ال�س���ا�س يك�س���ف �لمقربون 
م���ن �لتي���ار �ن "مقتدى �ل�س���در يريد �ن 
يعترف خ�س���ومه )�لتن�سيقي( باالخطاء 
�لت���ي حدث���ت بع���د 10/10 )�النتخابات 
�لت�س���ريعية �الخيرة( من ق�سيتي �لكتلة 

�الكبر و�لثلث �لمعطل".
وت�س���يف تلك �الطر�ف :"يج���ب �ن يتم 
�لثل���ث �لمعط���ل  �لتر�ج���ع ع���ن تف�س���ير 
وه���و بدع���ة ظهرت بع���د خم����س دور�ت 
�نتخابية، و�لعودة �لى محا�س���ر 2005 
وم���ا تاله���ا م���ن ت�س���كيل حكوم���ة حول 

تف�سير �لكتلة �الكبر وهي �لكتلة �لفائزة 
بع���د �النتخاب���ات بع���دد �لمقاع���د ولي�س 

�لنا�سئة عن �لتحالفات".
وبين �لمقرب���ون من �لتيار �ن "�ل�س���در 
غي���ر مهت���م بع���ودة �لن���و�ب �و ت�س���كيل 
ه���ذه  تثبي���ت  يري���د  و�نم���ا  �لحكوم���ة 
وت�س���يي�س  �لتزيي���ف  ومن���ع  �لحقائ���ق 
�ن  �ل���ى  �ي�س���ا  م�س���يرين  �لق�س���اء"، 
�الن  مطروحة  غير  �النتخاب���ات  "�عادة 
النه���ا ل���و ج���رت )�النتخابات( �س���تكلف 
�لب���الد �مو�ال جديدة فيما �س���تنتج نف�س 
�لم�س���كلة". وكان �لمحتج���ون قد قررو� 
بع���د وقت ق�س���ير م���ن دخ���ول �لبرلمان 
�لتوجه �لى مجل�س �لق�س���اء �لذي ح�سد 

�ل�سدريين �س���ده خالل �اليام �لما�سية، 
قبل �ن ين�س���ر "وزير �لقائد" �لمقرب من 
�ل�س���در تغريدة يدعو فيها �ن�سار �لتيار 
�لى "�لرج���وع �لى مجل����س �لنو�ب النه 

رمز �ل�سعب".

من الت�سعيد اإلى الح�ار 
وف���ي لحظ���ة مر�جع���ة للمو�ق���ف عق���ب 
�حد�ث �ل�سبت، دعا جميع قادة "�الطار" 
�لتن�س���يقي بما فيه���م "�لمالك���ي"، زعيم 
�لتيار �ل�سدري �لى �لحو�ر، بعد �ساعات 
من "بيان ت�س���عيدي" تبين بعد ذلك بانه 
كت���ب م���ن "�النقالبيي���ن" د�خ���ل �لتكتل 
�ل�س���يعي. �سيا�س���ي مطلع �كد ل�)�لمدى( 

�ن "ن���وري �لمالك���ي وبع����س �لموؤيدين 
�س���اغو�  �لتن�س���يقي  �الط���ار  د�خ���ل  ل���ه 
بيان �لت�س���عيد �لذي ن�س���ر عقب �قتحام 
�لبرلمان و�ل���ذي لم ير�س بقية �لقياد�ت 
�ل�سيعية وتم ��ستبد�له بعد ذلك بالدعوة 
�لى �لحو�ر". وكان �لبيان قد �سيغ �ثناء 
�جتم���اع "�لمالك���ي" ف���ي قاع���ة �البر�ر، 
وهي قاعة فخمة كل���ف بناوؤها 20 مليار 
دين���ار بح�س���ب ت�س���ريحات �الخي���ر في 
2018، تابعة لح���زب �لدعوة في منطقة 
�لجادري���ة، حي���ث كان م���ن �لمفتر�س �ن 
يتم فيها جمع �ن�س���ار "�لتن�س���يقي" للرد 

على �ل�سدريين.
و�س���رب "�طاري���ون" ف���ي تل���ك �للحظ���ة 
�الط���ار  "�ن�س���ار  �ن  ع���ن  معلوم���ات 
و�لح�س���د و�لمقاوم���ة �س���وف يدخل���ون 
�لمنطق���ة �لخ�س���ر�ء ويحتل���ون مكت���ب 
رئي����س �ل���وزر�ء رد� على �ل�س���دريين"، 
د�خ���ل  "�الن�س���قاق"  ت�س���بب  فيم���ا 
�لمجموع���ة �ل�س���يعية ب�س���بب �النق���الب 
�ل���ذي نفذه زعيم دول���ة �لقانون �كثر من 
مرة على تو�فقات "قادة �لتن�س���يقي" في 

عدم و�سول تلك �لتعزيز�ت.
�ن  �لمطل���ع  �ل�سيا�س���ي  وي�س���يف 
للمالكي  �لموؤيدين  من  فقط  "�لع�س���ر�ت 
و�س���لو� �ل���ى قاعة �الب���ر�ر، فيم���ا كانت 
هن���اك �آر�ء من بع����س �الطاريين بتهديد 
عنا�س���ر من �لح�سد بقطع رو�تبهم �ذ� لم 

يلتحقو� بالمتظاهرين في بغد�د".
ق���د  كان���ت  �لمعلوم���ات  تل���ك  ومث���ل 
ت�س���ربت �ثن���اء �لتظاهر�ت �لت���ي نظمها 
�لما�س���ي،  �لع���ام  نهاي���ة  "�لتن�س���يقي" 
حي���ن كان )�الطار( معتر�س���ا على نتائج 
�النتخاب���ات، وحا�س���ر �ن�س���اره خاللها 
�س���هرين،  لم���دة  �لخ�س���ر�ء  �لمنطق���ة 
م�س���تعينا بعنا�سر من �لح�س���د �ل�سعبي 

بعد �ن هددهم بقطع رو�تبهم.
و�س���ف  �ل���ذي  �لتن�س���يقي  بي���ان  وكان 
"�لدول���ة  �ن  �ك���د  ب�"�لت�س���عيدي" 
�لد�س���تورية  وموؤ�س�س���اتها  و�س���رعيتها 
د�عي���ا  �حم���ر"،  خ���ط  �الأهل���ي  و�ل�س���لم 
"جميع �لعر�قيين �لى �ال�ستعد�د للدفاع 

عنه بكل �ل�سور �ل�سلمية �لممكنة".

ك�الي�س قاعة االأبرار 
في الجادرية: خذالن 
المالكي وا�ستبدال الخطاب 
الت�سعيدي بالح�ار

بـ"خط�أ" تف�سريات  خ�سومه  اعرتاف  عن  "ال�سدر" يبحث 
االعت�س�م�ت ف�ض  االأكرب" قبل  والكتلة  املعطل  "الثلث 

نيجريف�ن ب�رزاين يدعو اإىل حوار وطني حتت�سنه اأربيل

�سغط ن�ري املالكي زعيم دولة القان�ن على "جرح 
االن�سقاقات" داخل "االطار التن�سيقي" مرة اخرى 

اثناء ماكان ينتظر و�س�ل تعزيزات ب�سرية اىل 
مركز تابع حلزب الدع�ة يف احد احياء بغداد 

الراقية، حيث كان ي�ستعد للرد على اقتحام 
ال�سدريني الربملان للمرة الثانية.

 متابعة / المدى

ت�س����اءل موقع )موؤ�س�س����ة بورز �آن����د باز�ر( 
�لبريطاني؛ عما �إذ� كان باالإمكان خلق قوة 
دبلوما�سية بين دول �لخليج نف�سها، وبينها 
وبي����ن �لع����ر�ق، من خ����الل توحيد م�س����ادر 

حقول �لنفط و�لغاز و�لتعاون فيما بينها.
وذكر تقرير �لموؤ�س�سة �لبريطانية �لبحثية؛ 
و�لدبلوما�س����ية  بالتنمي����ة  �لمتخ�س�س����ة 
�القت�س����ادية في �ل�س����رق �الأو�س����ط و�آ�س����يا 
�لو�س����طى، ف����ي تقري����ر له����ا؛ �أن����ه ف����ي ظ����ل 
تحرك �لالعبين �الإقليميين �لرئي�س����يين في 
�لمنطقة، نحو �لحو�ر وتخفي�س �لت�سعيد 
و�لح����و�ر، مثلم����ا �ت�س����ح مث����اًل م����ن �نتهاء 
�ل�س����ر�عات د�خ����ل دول مجل�����س �لتع����اون 
�لخليج����ي، وكذلك فيم����ا يتعل����ق بالعالقات 
�ل�سعودية و�الإمار�تية مع �إير�ن، فاإنه يجب 
�لنظر ف����ي �إمكانيات تحقيق: "دبلوما�س����ية 

�لطاقة �الإقليمية".

ثروات م�ستركة من النفط 
والغاز..

و�عتب����ر �لتقري����ر؛ �أن حقول �لنف����ط و�لغاز 
ف����ي �لخلي����ج �لعرب����ي وخلي����ج  �لم�س����تركة 
ُعم����ان؛ مناطق لم ُت�س����تغل ب�س����كٍل كبير في 
مجال �لتعاون �لثنائي و�لمتعدد �الأطر�ف، 
م�س����ير� �إل����ى �أن �إير�ن وقطر ت�س����تركان في 
�أكب����ر �حتياطي غاز في �لعالم، كما ُت�س����ارك 
�إي����ر�ن ف����ي �أكث����ر من ع�س����رين حق����اًل للنفط 
و�لغاز في �لخليج مع دول مجل�س �لتعاون 
�لخليجي و�لعر�ق، باالإ�س����افة �إلى �أن هناك 
�لكثي����ر م����ن �لحق����ول �لم�س����تركة بي����ن دول 

مجل�س �لتعاون �لخليجي وبين �لعر�ق.
وعل����ى �س����بيل �لمث����ال، لف����ت �لتقري����ر �إل����ى 
لق����اء؛ في �آذ�ر/مار�س �لما�س����ي، بين وزير 
�لطاقة �ل�س����عودي مع نظي����ره �لكويتي من 

�أج����ل �لتوقي����ع عل����ى �تفاقي����ة تطوي����ر حقل 
غ����از )�لُدرة( �لم�س����ترك؛ عل����ى ُبعد حو�لي: 
80 كيلومت����ر� م����ن �ل�س����احل عل����ى �لح����دود 
بي����ن �ل�س����عودية و�لكوي����ت؛ وعلى م�س����افة 
تجاور �س����و�طئ جنوب غ����رب �إير�ن، وهو 
حق����ل باإمكان����ه �إنت����اج مليار ق����دم مكعب من 
م����ن  برمي����ل  �أل����ف  و84  �لطبيع����ي؛  �لغ����از 
�لمكثف����ات يومي����ا.  وتابع �لتقري����ر �أنه بعد 
�الإعالن �ل�سعودي-�لكويتي، �أعربت وز�رة 
ع����ن  �س����ريع  ب�س����كٍل  �الإير�ني����ة  �لخارجي����ة 
��ستيائها معتبرة �أن �أية خطوة نحو تطوير 
�ل����ذي  �س����عودي-كويتي م�س����ترك للحق����ل؛ 
ُت�س����ميه �إير�ن با�س����م: حقل )�أر��س(، يجب 
�أن تج����ري م����ن خ����الل �لتعاون بي����ن �لدول 
�لث����الث. و�أ�س����اف �لتقري����ر �أنه ف����ي موقف 
مفاجئ، وجهت �ل�س����عودية و�لكويت دعوة 
الإير�ن من �أجل �إجر�ء مفاو�س����ات �إ�س����افية 
للمنطق����ة  �ل�س����رقي  �لح����د  تر�س����يم  به����دف 

�لبحرية �لم�ستركة �لغنية بالطاقة.
ورغ����م �أن �لتقري����ر �لبريطاني لف����ت �إلى �أن 
�لمحادثات �لمقترحة لم تجر حتى �الآن، �إال 
�أن حق����ل )�لُدرة-�أر��س(؛ ه����و بمثابة مثال 
و��س����ح على كيفي����ة تحوي����ل منطقة خالف 
�إل����ى منطقة للتع����اون، عندما ت�س����مح �لبيئة 

�ل�سيا�سية و�الأمنية في �لمنطقة بذلك.
و�أ�س����ار �لتقرير �إلى �أنه من �أجل نقل مو�رد 
�لطاق����ة �لت����ي ُتنتجها حق����ول �لمنطقة، فاإن 
�ل����دول في �لمنطقة فكرت من����ذ فترة طويلة 
ف����ي �إقامة م�س����اريع خط����وط �الأنابيب، مثل 
م�س����روع بين �إير�ن و�سلطنة ُعمان، وكذلك 
مث����اًل �لمحادث����ات من �أج����ل �إعادة ت�س����دير 
�لغاز �الإير�ني؛ كغاز طبيعي ُم�سال من قبل 

قطر ومن �سلطنة ُعمان.

ت�ترات تعطل المكا�سب..
�إال �أن �لتقرير �أ�سار �إلى �أن غالبية �لحقول 

�لم�س���تركة بين دول �لخليج، �إما �أنها غير 
ُم�ّستغلة، �أو �أنها ٌمّتنازع عليها، م�سيفا في 
ظل غي���اب �تفاقيات للتع���اون حولها، فقد 
�ختارت ه���ذه �لدول تطوير و��س���تخر�ج 
�الحتياطي���ات بمفرده���ا، م�س���ير� �إلى �أنه 
ف���ي كثير من �الأحيان، ت�س���ببت �لخالفات 
�ال�س���تخر�ج  وحق���وق  �لخط���وط  ح���ول 
ظه���ور  ف���ي  �لمختلف���ة،  و�المتي���از�ت 
توت���ر�ت بي���ن �ل���دول �الإقليمي���ة. وعل���ى 
�س���بيل �لمث���ال؛ ذك���ر �لتقرير ب���اأن �إير�ن، 
عار�س���ت مطالب���ات �لكويت و�ل�س���عودية 
ب�س���اأن حق���ل )�لُدرة-�أر��س(؛ من���ذ �أن تم 
�كت�س���افه خ���الل �ل�س���تينيات م���ن �لق���رن 
�لما�س���ي، وذلك في وقٍت ل���م تكن �لحدود 
�لبحري���ة ف���ي �لخليج محددة ب�س���كل جيد 
ولم تكن �لدول �لمج���اورة لها تهتم كثير� 

بذلك.
وتاب���ع �أن و�س���عا م�س���ابها كان مرتبط���ا 
�أي�س���ا بحقل )جنوب بار�س-�سمال دوم(، 
وه���و حقل �لغ���از �لم�س���ترك بي���ن: �إير�ن 
وقطر، حيث جرت مفاو�سات حول �لخط 
�لو�س���طي بين �لبلدين قبل �كت�ساف حقل 
�لغ���از؛ في �لع���ام 1971، م�س���ير� �إلى �أنه 
عندم���ا ح���ددت �إي���ر�ن وقط���ر حدودهم���ا 
قب���ل عامي���ن، كان �لعام���ل �لمعتم���د خلف 

�لتر�سيم هو ت�ساوي �لم�سافة.
�أ�س���ار  )�لُدرة-�أر�����س(،  حق���ل  وح���ول 
�لتقري���ر �إل���ى �أن���ه؛ ف���ي ظ���ل ع���دم وجود 
تر�س���يم و��سح، فقد �أكدت كل من �لكويت 
و�ل�سعودية و�إير�ن �سيادتها على �لحقل؛ 
م���ن خ���الل قي���ام كل منه���ا بمن���ح حق���وق 
�متياز�ت متد�خلة طو�ل �لعقود �لخم�سة 
�لما�س���ية، م�سيًفا �أنه بحلول عام 2000، 
تو�س���لت �ل�س���عودية و�لكويت �إلى �تفاق 
حول �لمناطق �لبحرية ما ُيتيح لكل منهما 

منح �إمتياز�ت �لتنقيب �لخا�سة بها.

م���ن  ��س���تبعادها  عل���ى  وك���رد  ولك���ن؛ 
�لمفاو�س���ات، قامت �إير�ن بن�س���ر معد�ت 
�لتال���ي،  �لع���ام  ف���ي  �لحق���ل  ف���ي  حف���ر 
وتو��سلت �سل�سلة من �لخطو�ت و�لردود 
حت���ى �الآن، مم���ا عرق���ل ��س���تغالل �لحقل 
و�لكويتي���ة  �ل�س���عودية  �لجو�ن���ب  عل���ى 
و�الإير�نية ب�سكل كامل. ونقل �لتقرير عن 
�لخبي���ر في قطاع �لطاق���ة؛ و�ين �أكرمان، 
قوله �إن �الإنتاج من حق���ل )�لُدرة-�أر��س( 
ل���ن يكون ل���ه تاأثي���ر مه���م على �الأ�س���و�ق 
�لعالمي���ة ل�الغ���از �لطبيع���ي؛ ف���ي �عق���اب 
�لعملية �لرو�س���ية �لع�سكرية في �أوكر�نيا 
و�لطل���ب �لمتز�ي���د عل���ى م���و�رد �لطاقة، 
مو�س���حا �أن �ل�س���بب �الأول لذل���ك؛ هو �أن 
�ل���دول �لثالث، �أي: �ل�س���عودية و�لكويت 
و�إي���ر�ن، �س���تكون بحاجة �إلى ��س���تخد�م 
�حتياجاته���ا  لتلبي���ة  �لُم�ّس���تخرج  �لغ���از 

�لمحلية من �لطاقة.
وبغ�س �لنظر ع���ن ذلك، �عتبر �لتقرير �أن 
�إنت���اج �لحقل �س���يكون مهم���ا لجهة تعزيز 
�حتياطيات �لغاز �لعالمية، باالإ�سافة �إلى 
خلق منطقة لتعاون �أكثر �س���مواًل ومتعدد 

�الأطر�ف في �لمنطقة.
باإم���كان:  �أن  بالق���ول  �لتقري���ر  وخت���م 
"�لدبلوما�س���ية �القت�س���ادية، في حال تم 
تنفيذها من خالل م�س���اريع م�ستركة؛ مثل 
تطوير حقل غاز )�لُدرة-�أر��س(، باإمكانها 
�أن ٌتعط���ي دفع���ة جدي���دة للعالق���ات بي���ن 
�إير�ن ودول مجل�س �لتعاون �لخليجي".

وتاب���ع �أن �إقام���ة م�س���روع تع���اون طويل 
�لم���دى من �أج���ل تطوير م�س���ترك للحقل، 
ُيمث���ل و�س���يلة يمكن م���ن خالله���ا قيا�س: 
حالة �لدبلوما�س���ية �القت�سادية �الإقليمية 
في �لمنطق���ة ويوفر ل�اإير�ن وجير�نها في 
�لمجل����س �لخليج���ي و�س���يلة للتعبير عن 

ح�سن �لنية.

قلق دويل من تط�رات ال�سراع.. ودع�ات للتهدئةثروات ُتعطله� االأزم�ت.. "دبلوم��سية الط�قة" دور اإقليمي ينتظر العراق!

  التيار يرف�س �سفقة االإطار "المغرية" باختيار ال�سدريين رئي�س وزراء وع�دة الن�اب الم�ستقيلين 
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 متابعة / المدى

خيٌم ومواكب عا�شورائية وطعام 
في البرلمان، هكذا اأطلق منا�شرو 

التيار ال�شدري مرا�شيم اليوم الأول 
من عا�شوراء في اأروقة المجل�س 
الواقع داخل المنطقة الخ�شراء 
المح�شنة في بغداد، غداة بدء 

اعت�شامهم المفتوح فيه.

وللم���رة �لثاني���ة خ���ال �أقّل من �أ�ش���بوع، 
مقت���دى  منا�ش���ري  م���ن  �الآالف  �قتح���م 
�ل�ش���در �لربملان، تعبري� ع���ن �عرت��شهم 
عل���ى مر�ّش���ح �الط���ار �لتن�شيق���ي لرئا�شة 

�لوزر�ء.
وم���ن �شاأن هذ� �لت�شعي���د �أن يزيد �مل�شهد 
�ل�شيا�ش���ي تعقيدً� يف �لب���اد �لتي تعي�ش 

�شلًا كام���ًا منذ �النتخاب���ات �لت�شريعية 
�ملبكرة يف ت�شرين �الأول/�أكتوبر 2021، 
م���ع مفاو�شات ومناو�ش���ات ال تنتهي بني 
�الأحز�ب �لك���ربى �لعاجزة حتى �الآن عن 
�التفاق على �نتخ���اب رئي�ش للجمهورية 

وتكليف رئي�ش جديد للحكومة.
و�شب���اح �أم����ش �الأح���د، كان متطوع���ون 
و�لبي����ش  �حل�ش���اء  بتوزي���ع  يقوم���ون 
�مل�شلوق و�خلبز و�ملياه على �ملعت�شمني 
�لذين ق�شو� ليلته���م �الأوىل يف �لربملان، 

كما �شاهد �شحايف من فر�ن�ش بر�ش.
يف حديق���ة �لربملان، جل����ش �لبع�ش على 
ح�شائ���ر حتت �شج���ر �لنخي���ل بينما نام 
�آخرون عل���ى فر�ش و�أغطية و�شعت على 

�أر�ش �ملجل�ش.

وبّث����ت �أنا�شي����د عا�شور�ئي����ة ديني����ة عرب 
مك����رّب�ت �ش����وت، تز�من����ًا مع ب����دء �شهر 
حمّرم �الأحد يف �لعر�ق، �لذي يحيي فيه 

�ل�شيعة ذكرى �الإمام �حل�شني.
و�نت�ش����ر �لباع����ة �ملتجول����ون يف �ملكان، 

وه����م يقّدم����ون للمعت�شم����ني �مل�شروبات 
�لب����اردة مثل �لتمر �لهن����دي، و�ملثّلجات، 

و�ل�شجائر.
يق����ول �ملتظاه����ر عبد �لوه����اب �جلعفري 
�الأب لت�شع����ة �أطف����ال و�لبال����غ م����ن �لعمر 
�ملوجودي����ن  »�ل�شيا�شي����ني  �إن  عام����ًا   45
حالي����ًا يف �لربمل����ان مل يقدم����و� �شيئ����ًا«. 
وي�شيف �لرجل �لذي يعمل عامًا يوميًا 
»�أن����ا موج����ود هنا منذ �الأم�����ش، للمطالبة 

بحقوق �لفقر�ء«.
وي�شّن مقتدى �ل�ش����در حملة �شغط على 
خ�شوم����ه �ل�شيا�شيني ر�ف�ش����ًا مر�شحهم 

لرئا�شة �حلكومة.
ويرف�����ش �ملتظاهرون ��ش����م حممد �شياع 
�خل�ش����وم  ر�ّشح����ه  �ل����ذي  �ل�ش����ود�ين 
رئي�����ش  ملن�ش����ب  لل�ش����در  �ل�شيا�شي����ون 
�لوزر�ء يف �الإطار �لتن�شيقي �لذي ي�شّم 
كتًا �شيعية �أبرزها دولة �لقانون بزعامة 
رئي�����ش �ل����وزر�ء �الأ�شبق ن����وري �ملالكي 
وكتل����ة �لفت����ح �ملمثل����ة لف�شائ����ل �حل�ش����د 

�ل�شعبي.
وتقول �أم ح�ش����ني )42 عامًا( �إن »مطالب 
�ل�شي����د �ل�شدر هي حكوم����ة نزيهة بعيد� 
عن �الإطار. �الإطار ير�شحون �شخ�شيات 
معروف����ة بالف�شاد مل تق����ّدم �شيئًا للوطن، 

�شو�ء �ل�شود�ين �أو غري �ل�شود�ين«.

»قوة ال�شارع«
�إثر تظاه����ر�ت �لتيار �ل�ش����دري �ل�شبت، 
تو�ل����ت �لدع����و�ت �إىل �لتهدئ����ة و�حلو�ر 
�ل�شيا�شي����ة  �الأط����ر�ف  خمتل����ف  م����ن 

�لعر�قية.
يف ه����ذ� �ل�شي����اق �ملتوتر، ج����رى تعطيل 
�لدو�م �لر�شمي �الأحد يف كافة �ملحافظات 
مبنا�شب����ة بد�ية �شهر حم����رم، وفق بيان 
�ش����ادر عن رئا�ش����ة �ل����وزر�ء، »با�شتثناء 
يف  �ملوؤ�ش�شات �الأمني����ة« وبن�شبة 50% 

»�لدو�ئر �خلدمّية و�ل�شحّية«.
م����ن جهته، �أطلق رئي�����ش �إقليم كرد�شتان 
نيجريف����ان بارز�ين مب����ادرًة للحو�ر بني 
�الأط����ر�ف �ل�شيا�شي����ة، د�عي����ًا �إياه����م يف 
بي����ان �الأح����د »�إىل �لق����دوم �إىل �أربيل... 
و�لب����دء بح����و�ر مفتوح جام����ع للتو�شل 
�إىل تفاه����م و�تفاق قائم����ني على �مل�شالح 

�لعليا للبلد«.
�ل�شعب����ي  �ل�شغ����ط  ميار�����ش  ح����ني  ويف 
عل����ى خ�شوم����ه، ت����رك �ل�شدر له����م مهمة 
تاألي����ف �حلكومة، بع����د �أن ��شتقال نو�ب 
�ل�����73 يف حزي����ر�ن/ �ل�ش����دري  �لتي����ار 

يونيو �ملا�شي من �لربملان، بعدما كانو� 
ي�شغلون ككتلة، �أكرب عدد من �ملقاعد فيه.

وكان �لتي����ار �ل�ش����دري �ل����ذي ميلك �أكرب 
ع����دد م����ن �لن����و�ب �لبال����غ عدده����م 329 
�ل����وزر�ء  نائب����ًا، يري����د �ختي����ار رئي�����ش 
وت�شكي����ل حكوم����ة �أغلبي����ة بالتحالف مع 
�أح����ز�ب �شنية وكردي����ة، لكن����ه مل يتمّكن 
م����ن ذلك الأن����ه مل يحقق �لغالبي����ة �لازمة 

يف �لربملان.
م����ع ذل����ك، ف����اإّن �لر�شال����ة �لت����ي »ير�شله����ا 
�ل�شدر مل����ن هم ب�شدد ت�شكي����ل �حلكومة 
�أن����ه ال ي����ز�ل ميل����ك ق����وة �ل�ش����ارع«، كم����ا 
�أو�شح �لباحث يف معه����د �شاتام هاو�ش 

ريناد من�شور لفر�ن�ش بر�ش.
و�أ�ش����اف �أن �ل�شدر يريد »��شتخد�م قوة 
�ل�شارع الإ�شقاط حم����اوالت خ�شومه يف 

ت�شكيل �حلكومة«.
يف �الأثن����اء، �أع����رب �الحت����اد �الأوروب����ي 
عن »قلق����ه« �إز�ء »�لتظاه����ر�ت �ملتو��شلة 
و�حتمال ت�شاعدها يف بغد�د«، د�عيًا يف 
بيان »كاف����ة �الأطر�ف �إىل ممار�شة �شبط 

�لنف�ش ملنع وقوع مزيد من �لعنف«.
ودع����ا �الحت����اد �الأوروبي »كاف����ة �لقوى 
�ل�شيا�شية �إىل معاجلة �مل�شاكل من خال 

حو�ر �شيا�شي بناء«.

طقو�س دينية وطعام مجاني خالل اعت�صام ال�صدريين في البرلمان

 ترجمة / حامد اأحمد

�شمن حملة اإعادة اعمار محافظة 
نينوى بعد تحريرها من قب�شة 
تنظيم داع�س الإرهابي تتجه 

الأنظار نحو تنفيذ م�شروع اإعادة 
اعمار مطار مدينة المو�شل الدولي 
الذي طال انتظاره، وا�شدر رئي�س 

الوزراء، م�شطفى الكاظمي، بتاريخ 
26 تموز توجيهات اكد خاللها على 
التعجيل باإنجاز جميع المتطلبات 

ال�شرورية للبدء بهذا الم�شروع.

وي�شري تقري���ر للمونيرت �ىل �ن �الهتمام 
�حلكومي بهذ� �مل�شروع يف �ملو�شل جاء 
��شتجابة ملطالب رفعها مو�طنو �ملحافظة 
الإعادة �عم���ار �لبنى �لتحتية يف مدينتهم 
و�إع���ادة �عمار �ملطار كون���ه ي�شكل مرفقا 
خدمي���ا وجتاري���ا مهم���ا الأه���ايل �ملدين���ة 
وكذل���ك �إع���ادة �إعم���ار �مل�شان���ع وتنفي���ذ 
م�شاري���ع من �شاأنها �ن توف���ر فر�ش عمل 

لهم.
و�شمن ه���ذ� �ل�شياق ق���ال �ملتحدث با�شم 
وز�ر ة �لتخطيط، عبد �لزهرة �لهند�وي، 
ملوقع �ملوني���رت �إن �ملو�شل »تلقت �جلزء 
�الأكرب من �ملبالغ �ملخ�ش�شة يف �مليز�نية 
الأغر�����ش �إع���ادة �العمار وذل���ك لتعر�ش 
بناها �لتحتية للدمار و�ن ع�شر�ت �الآالف 

من �ملنازل فيها قد حتطمت«.
للرتبي���ة  �ليون�شك���و  منظم���ة  وكان���ت 
ق���د دعم���ت مب���ادرة  و�لثقاف���ة و�لعل���وم 
�حي���اء روح �ملو�شل �لتي مت �طاقها عام 
2018، مم���ا �عطى ذل���ك زخما وب�شي�ش 
�أمل يف �ن يتم �حياء و�إعادة بناء �شروح 

ومعامل تاريخية متيزت بها �ملدينة.
م�ش���در من حمافظة نينوى �أكد للمونيرت 
�ن �مل�شروع قد �أ�شبح �الن بعد توجيهات 
�الأولوي���ات  م���ن  �الأخ���رية  �لكاظم���ي 
�ل�شرت�تيجي���ة يف �ملحافظ���ة، و�أ�شار من 
جانب �آخ���ر �ىل وجود بع����ش �خلافات 
ح���ول حجم كلف���ة �مل�ش���روع و�ن���ه قد مت 
تكلي���ف �شرك���ة ح�شاب���ات وتقيي���م دولية 

لتخمني كلفة �إعادة �عمار �ملطار.

 وق���ال، جه���اد �لدر�جي، �ملتح���دث با�شم 
مباحث���ات  �ن  �مل���دين  �لط���ري�ن  �شلط���ة 
جارية �الن م���ع �شركة �ئتافي���ة فرن�شية 
ح���ول �لت�شاميم �ملنا�شبة له���ذ� �مل�شروع 
�ملحافظ���ة  �قت�ش���اد  �شيحي���ي  �ل���ذي 
وحركته���ا �لتجاري���ة ويع���زز  ��شتيعابية 
�لنقل �جل���وي ما بني حمافظ���ات �لعر�ق 

و�خلارج.
�مل�شت�ش���ار �ملايل لرئي����ش �لوزر�ء، مظهر 
حمم���د �شال���ح، ق���ال للموني���رت »رجوعا 
مدين���ة  كان���ت  �خلم�شيني���ات،  حلقب���ة 
�ملو�ش���ل مبثاب���ة مرك���ز �قت�ش���ادي كبري 
لتج���ارة �حلب���وب وث���اين �ك���رب مدين���ة 
ذل���ك  �لبل���د. يف  بال�ش���كان يف  مزدحم���ة 
�لوقت كان مطاره���ا يعد �ملركز �لرئي�شي 

لل�شياحة و�لتجارة يف �شمال �لعر�ق«.
و�أ�ش���اف �شال���ح بقوله »�ملو�ش���ل ب�شكل 
خا����ش وحمافظ���ة نين���وى ب�ش���كل ع���ام 
بحاجة ما�شة ملطار مدين حديث ومتطور 

�ل���ذي بامكان���ه تعزيز �لنق���ل �جلوي يف 
�شمال �لعر�ق ويرتبط حمليا مع مطار�ت 
�إقليم كرد�شتان وبقية مطار�ت حمافظات 
�لع���ر�ق. �شيثب���ت ه���ذ� �ملطار بان���ه منفذ 
حي���وي مهم جد� لل�شياح���ة و�لتجارة يف 

�ملحافظة«.
�أعطيت  وبخ�شو�ش �ال�شتثن���اء�ت �لتي 
مل�شروع مطار �ملو�شل، قال �شالح »جهود 
تنفيذ م�شروع �إعادة �عمار مطار �ملو�شل 
�ل���ذي كان جزء� م���ن حملة �إع���ادة �عمار 
نينوى بع���د حتررها م���ن �الإرهاب كانت 
ق���د ف�شل���ت ب�شب���ب �الإج���ر�ء�ت �الإد�رية 
�لروتيني���ة و�لبريوقر�طية �ملفرطة. هذ� 
�الم���ر �أدى �ىل �لتاأخ���ر باتخ���اذ ق���ر�ر�ت 
و�حل�شول عل���ى مو�فقات و�لتي ترتتب 
عليها كلف �إ�شافية باهظة. من �ل�شروري 
�الإ�شر�ع بعملية �إعادة �عمار �ملطار وذلك 
لتايف خ�شارة �لفو�ئد و�لكلف �الإ�شافية 

غري �ملربرة على �مليز�نية«.

وقال �شالح �ن �حلكومة �تخذت قر�ر�ت 
��شتثنائي���ة باملو�فق���ة على تنفي���ذ �عمال 
م�شروع مطار �ملو�شل من خال �النتهاء 
م���ن �التف���اق عل���ى عق���ود خ���ارج �الآليات 
�لبريوقر�طي���ة �ملعروف���ة وبالتو�فق مع 

�لقوى �ملتحاورة يف جمل�ش �لوزر�ء.
مرك���ز  ل���دى  باح���ث  �لها�شم���ي،  حمم���د 
�الحتاد للبحوث يف بغد�د، قال للمونيرت 
»�إع���ادة �عمار مط���ار �ملو�شل �لدويل هي 
خط���وة يف �الجت���اه �ل�شحي���ح. �ملو�شل 
تاأتي باملرتبة �لثانية بعد بغد�د من حيث 
�ملنطق���ة �ل�شطحي���ة و�لتع���د�د �ل�شكاين. 
�لرت�ثي���ة  مكانته���ا  كذل���ك  له���ا   �ملدين���ة 
و�حل�شاري���ة، و�ن مطاره���ا يعد من بني 
�أقدم �ملطار�ت يف �لبلد منذ �ن مت ت�شييده 
ع���ام 1920 حت���ت �لو�شاي���ة �لربيطانية 
كمط���ار ع�شك���ري. ومن ثم تط���ور ليكون 

مطار� مدنيا يف �لعام 1922«.
جوزي���ف �شلي���و�، ع�ش���و برمل���ان �شابق 
م���دين  ونا�ش���ط  نين���وى  حمافظ���ة  ع���ن 
و�شيا�ش���ي، قال للمونيرت »�كمال م�شروع 
مط���ار نينوى ه���و موؤ�شر جي���د وي�شيف 
خدم���ات �شروري���ة ج���د� ملنطق���ة ي�شكنها 
�كرث م���ن 3 مايني ن�شمة، حيث �ن كثري� 
من �أهايل �ملو�ش���ل �لذين يريدون �ل�شفر 
ج���و� يذهب���ون ملط���ار �أربيل �ل���دويل يف 

�إقليم كرد�شتان«.
ويعتق���د �شليو� بان �ملطار �شيكون نافذة 
ثقافي���ة للمحافظة جتاه �لع���امل و�شيعزز 
م���ن �نفتاح �أهايل �ملو�ش���ل بعد حتررهم 
�لطائف���ة  �أبن���اء  خ�شو�ش���ا  د�ع����ش  م���ن 

�مل�شيحية �لذين عانو� كثري�.
ونوه �شليو�  ل�ش���رورة حماية �مل�شروع 
م���ن �أية حماوالت ف�ش���اد و�بتز�ز، موؤكد� 
بالق���ول »�لكثري م���ن �مل�شاري���ع �لتجارية 
يف �ملو�شل متعرثة �و فا�شلة رغم �ملبالغ 
�ملالية �ل�شخمة �لتي خ�ش�شت لها. ولهذ� 
فانه م���ن �ل�ش���روري جد� تطبي���ق رقابة 
مالية دقيقة و�شم���ان تنفيذ �شريع وجيد 

لهذه �مل�شاريع«.
عن المونيتر

المونيتر: المو�صل تتجه نحو اإعادة اإعمار مطارها المدمر

 بغداد/ خا�س

�أك���د �خلبري �لقانوين رم�ش���ان بدر�ن، 
�م�ش �الأحد، �ش���رورة �أن يكون تف�شري 
�لد�شت���ور �لعر�قي، بعي���دً� عن �ملحاباة 

و�الن�شياع لرغبات �لقوى �ملتنفذة.
وقال ب���در�ن يف ت�شريح ل���� )�ملدى( �إن 
»�لد�شت���ور �لعر�قي، يحتاج �إىل تف�شري 
وف���ق منط���ق )�لد�شت���ور و�لعقانية(، 
بعيدً� ع���ن �ملز�ج �ل�شيا�ش���ي و�ملحاباة 
�لق�شائي���ة للقوى �ملتنفذة، مع �حلر�ش 
عل���ى ع���دم ��شت�شه���ال تغي���ري �لد�شتور 

و�لتاعب به«.
و�أ�ش���اف �أن »�جلمي���ع يع���رف �لف���رق 
ب���ني �لد�شت���ور و�لعملي���ة �ل�شيا�شي���ة، 
فالد�شت���ور ه���و عقد �ل�شع���ب وتو�فقه، 
�ل�شيا�شية حتالفات �الأحز�ب  و�لعملية 
»تعدي���ل  م���ن  حم���ذرً�  و�ختافاته���ا«، 
الأه���و�ء  وفق���ًا  وتعريفات���ه  �لد�شت���ور 

�لعملية �ل�شيا�شية ومز�جها«.
وتاب���ع ب���در�ن، قائ���ًا »ال �ن�ش���د�د يف 
�لد�شت���ور، كل �ش���يء و��ش���ح ومف�شل 

بدق���ة رغ���م �لتحوي���ر�ت و�لتزوير غري 
�ملحرتف���ة، �لت���ي ج���رت علي���ه يف �لعام 
2005، فنظ���ام �لدولة �حت���ادي �لبناء 
ب�شكل���ني �حت���ادي م���ن �أقالي���م، و�إد�رة 
ال مركزي���ة، �أم���ا نظ���ام �حلك���م فيه فهو 
جمه���وري ولي����ش ملكي���ًا �أو �شلطانيًا، 

حيث �أن �لربملان �أعلى �شلطة«.
و��شتط���رد �خلب���ري �لقان���وين، بالقول 
»تك���ون �ل�شلط���ة �لت�شريعية م���ن غرفة 
للممثل���ني وغرفة للن���و�ب، �ملمثلون هم 
عن �الأقاليم و�ملحافظات و�ملكونات من 
�أديان وقومي���ات و�لبقية من �ملمكن �أن 
يكون���و� رجلني و�مر�أة عن كل حمافظة 
�أو �إقلي���م، وتك���ون خدمته���م �أطول مدة 
م���ن جمل����ش �لن���و�ب، وهم م���ن يكتب 
�لت�شريعات، ويطور م�شاريع �لقو�نني 
وه���م  نهائي���ة  و�ش���ور  م�ش���ود�ت  �إىل 
م���ن يحاك���م �ملق�شري���ن ويعزله���م على 
�مل�شتوى �الحت���ادي، ودو�ئر �نتخابهم 
ه���ي حمافظة �أو �إقلي���م ولي�ش دونها �أو 

فوقها«.
و�أ�شاف ب���در�ن، »�أما �لنو�ب فهم نائب 

و�حد يجل�ش عل���ى مقعد خم�ش�ش عن 
مئ���ة �ألف ناخ���ب، وال يجوز له �أن ميثل 
�أك���رث �أو �أقل من 100 �أل���ف، ويجب �أن 

ينتخب من د�ئرة خ�ش�شت ملئة �ألف«.
»رئي�ش���ي  �أن  ب���در�ن،  و�أو�ش���ح 
ال  �ل���وزر�ء،  وجمل����ش  �جلمهوري���ة 
�ختيارهم���ا  يف  �لد�شت���ور  ي�ش���رتط 
�الأغلبي���ة  �أو  و�ح���د  ز�ئ���د  �لن�ش���ف 
�لنيابي���ة، الأن دورهم���ا نوع���ي، بينم���ا 
ي�ش���رتط يف �ختيار �ل���وزر�ء فما دون 
ذل���ك، كونهم على م�شا����ش و�شاحيات 
�لع���ام  �مل���ال  م���ع  للتعاط���ي  مبا�ش���رة 

و�مل�شالح �لعامة«.
وختم �خلبري �لقانوين، حديثه بالقول 
»مل يت���م �تباع �أي من �شياقات �لد�شتور 
وف�ش���ل �لعملي���ة �ل�شيا�شي���ة يجب �أن ال 
يربط بالد�شتور مطلق���ا؛ الأن �لد�شتور 
مل يطب���ق، وال خل���ل فيه �أ�ش���ا، �خللل 
يف جتاه���ل قو�عد و�شياق���ات �لد�شتور 
�ملاألوف���ة و�ملعروف���ة عاملي���ا«، موؤكدً� �أن 
»�خلل���ل يف عقلية ومن���ط تفكري �لقوى 

�ل�شيا�شية ولي�ش يف �لد�شتور«.

خبير قانوني: ف�صل العملية ال�صيا�صية
 ال يرتبط بالد�صتور

 بغداد / المدى

لل�شمن���ت  �لعام���ة  �ل�شرك���ة  �شك���ت 
وز�رة  �ش���ركات  �إح���دى  �لعر�قي���ة 
�ل�شناع���ة و�ملع���ادن، ي���وم �أم�ش، من 
تعر����ش �شناع���ة م���ادة �ل�شمن���ت يف 
�لع���ر�ق �إىل م�ش���اكل ب�شب���ب �رتف���اع 

�لكلف �ملالية لانتاج.
وق�ال ُمدير ع���ام �ل�شركة با�ش�م حمم�د 
�أمي����ن يف ت�شريح للمكت���ب �الإعامي 

يف �ل���وز�رة، �إنَّ �ل�شركة حققت ِخال 
�حل���ايل  �لع���ام  م���ن  �الأول  �لن�ش���ف 
�إنتاج���ا بل���غ )3،893،313( طنًا رُغم 
ُكّل �ملُعوق���ات �لت���ي و�جه���ت �لعملية 
�الإنتاجي���ة، موؤك���ًد� �أنَّ �ل�شرك���ة تعمل 
وف���ق توجيه���ات �ل���وز�رة وُخططه���ا 
�لتي تق�ش���ي بزيادة �الإنت���اج وتقليل 
�أعم���ال �ل�شيان���ة  ِخ���ال  �لُكل���ف م���ن 
و�ملُ�شارك���ة  و�لتاأهي���ل  �لدوري���ة 
�ل�ش���ركات  م���ع  �ملعام���ل  ت�شغي���ل  يف 

�ال�شتثمارية.
و�أ�ش����ار يف �لوق����ت ذ�ت����ه �إىل �أنُه على 
�لرُغم من ُكّل �مل�شاعي و�خُلطط �إالَّ �أنَّ 
�شناعة �ل�شمن����ت تتعر�ش �إىل م�شاكل 
حقيقية ب�شب����ب �لُكل����ف �لباهظة �لتي 
�أ�شيف����ت �إىل ُكل����ف �الإنت����اج بعد زيادة 
 )350( �إىل  �الأ�ش����ود  �لنف����ط  �أ�شع����ار 

دينارً� للرت �لو�حد.
ذ�ت  �جله����ات  �لع����ام  �ملُدي����ر  ونا�ش����د 
�شناع����ة  دع����م  ب�ش����رورة  �لعاق����ة 
�ل�شمنت �لتي ُتعترب ثاين �أهم �شناعة 
يف �لع����ر�ق بعد �لنفط نتيج����ًة لتو�فر 
مو�رده����ا �الأولية وخ����رب�ت كو�درها 
�ملرُت�كمة والأنها حققت �الكتفاء �لذ�تي 
للبل����د وللع����ام �لثام����ن عل����ى �لت����و�يل 
م����ن مادة �ل�شمن����ت وباأ�شع����اٍر ُمنا�شبة 
وج����ودة عالي����ة ح�ش����ب �لفحو�ش����ات 

�ملُختربية و�لتجارب �مليد�نية.
وكان وزي����ر �ل�شناع����ة و�ملعادن منه�ل 
عزي�����ز �خلباز قد �أعل����ن يف �شهر �آذ�ر/

مار�����ش م����ن �لع����ام 2022، �أن �ل�شركة 
�لعام����ة لل�شمنت �لعر�قية �أنتجت �أكرث 
من 7 ماي����ني طن من هذه �ملادة خال 

�لعام 2021.
الأوكر�ني���ا  �لرو�ش���ي  �لغ���زو  ومن���ذ 
�لغذ�ئي���ة  �مل���و�د  �أ�شع���ار  �رتفع���ت 
و�ل�شل���ع و�مل���و�د �ال�شتهاكية ومو�د 
�لبن���اء و�الدوي���ة وغريها م���ن �ملو�د 
�شم���ن  تدخ���ل  �لت���ي  �مل�شت���وردة 
يف  لل�ش���كان  �ليومي���ة  �الحتياج���ات 

�لعر�ق.

»ثاني اأهم �صناعة« في العراق تتعر�س لـ»م�صاكل 
حقيقية« ب�صبب الُكلف الباهظة
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 متابعة / املدى

و��ش���نطن"  يف  �لعرب���ي  "�ملرك���ز  ح���ذر 
للأبحاث من �أن منطقة �ل�ش���رق �الأو�ش���ط 
"تهدي���د�ت  تو�ج���ه  �أفريقي���ا  و�ش���مال 
�لتغ���ر  �أزم���ة  م���ن  وفوري���ة  و��ش���حة 
�ملناخ���ي، معترب� �ن �لع���ر�ق يلعب دور� 
مركزي���ا يف ظاه���رة �لعو��ش���ف �لرملية 
�القليمية، و�ن من بني عنا�ش���ر �ملو�جهة 
�ملمكن���ة، �إع���ادة �إحي���اء ب�ش���اتني �لنخيل 

�لعر�قية. 
و�عترب �لتقري���ر �الأمريكي �ن مدن �لقرن 
�ل����21 �لت���ي تت���لأالأ يف منطق���ة �خلليج، 
و�لت���ي تقدم كنم���وذج للبيئة �حل�ش���رية 
بناطحات �ل�شحاب �مل�شيدة من �ال�شمنت 
و�ل�شلب و�لزجاج يف �شم�س �ل�شحر�ء، 
و�ملحمي���ة للوقاي���ة م���ن �زع���اج �حلر�رة 
�ش���ورتها  ت�ش���ررت  ق���د  �خل���ارج،  يف 
ب�شكل كبر، و�أ�ش���بحت ��شتد�متها حمل 
�شكوك، ب�شبب ظاهرة �لعو��شف �لرملية 

و�لرت�بية. 
ولفت �لتقرير �إىل �أن مثل هذه �لعو��شف 
حت���ّول �مل���دن �ىل �لل���ون �لبن���ي �لد�ك���ن 
وتقل���ل �مكاني���ة �لروؤية ب�ش���كل كبر، يف 
حني تتجم���ع جزيئات �لرم���ل يف �جهزة 
تكيي���ف �له���و�ء وحم���ركات �ل�ش���يار�ت، 
وتوؤدي �حيانا كثرة �ىل تعطل �لرحلت 
�لتجاري���ة ورحلت �ل�ش���حن، مما يعرقل 

�شر �حلياة �ليومية.
وتاب���ع �لتقري���ر؛ �أن���ه على �لرغ���م من كل 
�ال�ش���طر�بات �لتي ت�شببها هذه �لظاهرة 
�لقاه���رة، فاإن �لكثر ال ي���ز�ل غر مفهوم 
ح���ول �لعو��ش���ف �لرملي���ة، مب���ا يف ذلك 
كيفي���ة �لتخفي���ف م���ن �آثاره���ا، ومل يت���م 
منحها �الهتمام �لكايف علميا �أو �شيا�شيا، 
ولهذ�، يح���ذر �لتقرير من �نه بالنظر �ىل 
�النت�ش���ار �ملتز�يد للعو��شف �لرملية يف 
�نحاء �ل�شرق �الو�ش���ط و�شمال �فريقيا، 
ف���ان �ملطلوب هو معاجل���ة تاأثر�تها على 
�ل�شحة و�ملجتمع و�القت�شاد، ويجب �ن 

يتم طرح �شيا�شات للتخفيف من �آثارها.
و�و�ش���ح �لتقرير؛ �ن �لعو��شف �لرملية 
حتدث ب�ش���كل عام ��شا�ش���ا خلل ف�ش���لي 
�لربيع و�ل�شيف يف بلد �ل�شام و�خلليج 
يف  للعو��ش���ف  م�ش���ار�ت  �ش���تة  وتتب���ع 
�أكرثه���ا  �أن  �إال  �ملنطق���ة،  �أنح���اء  جمي���ع 

�ش���هرة هي رياح �ل�ش���مال �لتي تهب عرب 
�ش���وريا و�لع���ر�ق ودول �خلليج، ورياح 
�خلما�ش���ني يف �ش���مال �أفريقي���ا، و�لت���ي 
ته���ب من �جلن���وب �أو �جلنوب �ل�ش���رقي 
خلل �ل�ش���تاء و�و�ئل �لربيع، حيث تنقل 
ذر�ت �لرمال من �ل�شحر�ء باجتاه �لبحر 

�ملتو�شط.
وبعدم���ا �أ�ش���ار �لتقرير �إىل �أن �الأ�ش���باب 
�لدقيقة للعو��ش���ف �لرملية ما ز�لت غر 
موؤك���دة، �إال �أن���ه لف���ت �إىل �أن���ه م���ن �ش���به 
�ملوؤك���د �أن �أ�ش���بابها تع���ود �إىل جمموع���ة 
�لطبيعي���ة  �لعو�م���ل  م���ن  مت�ش���ابكة 
�أن���ه يف  �ملتد�خل���ة، م�ش���يفا  و�لب�ش���رية 
ظل �أ�ش���بابها غر �ملعروف���ة، فان كثرين 
رفع���و� �يديه���م ��شت�ش���لما معتربي���ن �ن 
هذه �لعو��شف ظاهرة طبيعية ومن غر 
�ملمكن �ل�شيطرة عليها من جانب �شيا�شة 

�حلكومة �أو تدخلها. 
وينق���ل �لتقرير ع���ن "�لهيئ���ة �حلكومية 

�لدولية �ملعنية بتغر �ملناخ" )�ي بي �شي 
�شي( قولها �ن تكر�ر �لعو��شف �لرت�بية 
وحدتها، قد �زد�دت خلل �لعقود �ملا�شية 
ب�ش���بب ��ش���تنز�ف ��ش���تخد�م �الأر��ش���ي 

و�لتغر�ت يف �لغطاء �الأر�شي. 
كم���ا نق���ل �لتقرير ع���ن "�ملنظم���ة �لعاملية 
للأر�ش���اد �جلوية" قولها �إن �لعو��ش���ف 
�لرملي���ة تث���ر خماط���ر �ش���حية كب���رة، 
خا�ش���ة على �ل�ش���باب وكبار �ل�شن، وهي 
ت�ش���بب تهيج �جللد و�لعني و��شطر�بات 
يف �جلهاز �لتنف�ش���ي مثل �لربو و�لتهاب 
�لق�ش���بات �لهو�ئية و�اللته���اب �لرئوي. 
كما �أنه من �ملحتمل �أن �جلزيئات �لدقيقة 
ت�ش���ل �إىل جماري �لدم وتكون م�شوؤولة 
�أحيان���ا عن ��ش���طر�بات �لقلب و�الأوعية 

�لدموية. 
و�ىل جان���ب ذلك، فاإنه ميكن للج�ش���يمات 
تنق���ل  �أن  بالعو��ش���ف  �ملحمول���ة 
�لكائن���ات �حلي���ة �لدقيقة مث���ل �لبكتريا 

و�لفايرو�شات، مما يجعل من �لعو��شف 
�لرملية، عامل م�شاهما يف ظهور �الأوبئة 

يف منطقة �ل�شاحل �الفريقي. 
�ل�ش���حية،  �ملخاط���ر  �ىل  وباال�ش���افة 
بوق���وع  �لرملي���ة  �لعو��ش���ف  تت�ش���بب 
تكالي���ف �قت�ش���ادية كب���رة، حي���ث يقدر 
�لبن���ك �لدويل �أن ه���ذه �لعو��ش���ف تكبد 
منطقة �ل�ش���رق �الو�شط و�ش���مال �فريقيا 
�ك���رث م���ن 150 مليار دوالر �ش���نويا، مبا 
يف ذل���ك �الأ�ش���ر�ر �لت���ي تلح���ق باملباين 
يف  و�خل�ش���ائر  و�لتجاري���ة  �ل�ش���كنية 
�ملحا�ش���يل �لزر�عي���ة، وتقط���ع �لكهرباء 
وتعط���ل  �ل�ش���حي،  و�ل�ش���رف  و�ملي���اه 

�لبنية �لتحتية لو�شائل �لنقل. 

التكيف يف العراق واخلليج
وحذر �لتقرير من �أن "�لعر�ق يلعب دور� 
مركزي���ا يف �لنظام �الإقليمي للعو��ش���ف 
ونقل �جل�ش���يمات"، مو�شحا �أن �ل�شهول 

�لفي�ش���ية لدجلة و�لفر�ت متثل م�ش���در� 
�أ�شا�ش���يا للرو��ش���ب. وتاب���ع �أن���ه خ���لل 
ه�شا�ش���ة  تفاقم���ت  �ملا�ش���ية،  �ل�ش���نو�ت 
�لرتب���ة ب�ش���بب تر�ج���ع مع���دل ت�ش���اقط 
�الأمط���ار بن�ش���بة 50% وزي���ادة مع���دالت 

�لتبخر. 
ولهذ�، �أو�ش���ح �لتقري���ر �أن برنامج �الأمم 
�ملتح���دة للبيئة، �ش���نف �لع���ر�ق على �نه 
من �لدول �الأكرث تعر�شا للتغير �ملناخي 
و�لت�ش���حر. كما ذّك���ر ب���اأن وز�رة �لبيئة 
�لعر�قية، �و�ش���حت �ن �لعر�ق على مدى 
�لعقدي���ن �ملا�ش���يني �ش���هد زي���ادة يف عدد 
�الأيام من �لعو��ش���ف �لرملي���ة، من 243 

�إىل 272 يوما يف �ل�شنة. 
كان���ت  فيم���ا  فاإن���ه  ذل���ك،  جان���ب  و�ىل 
�لعو��ش���ف �لرملي���ة يف �لع���ر�ق، حتدث 
خ���لل مو��ش���م معينة، فانه���ا �الن حتدث 

ب�شكل متز�يد خلل �ل�شنة. 
ونق���ل �لتقري���ر ع���ن �لباح���ث فاروج���ان 

�شي�ش���اكيان قوله �إن �لعو��ش���ف �لرملية 
يف �لع���ر�ق تتفاقم ب�ش���بب "�ملمار�ش���ات 
�لزر�عية غر �ملنا�ش���بة، وب�ش���بب �ش���وء 
�د�رة �ملو�رد �ملائية، و�لتغير �ملناخي". 
و��ش���ار �ي�ش���ا �ىل �ن هناك عمليات بناء 
و�ي���ر�ن و�ش���وريا،  تركي���ا  �ل�ش���دود يف 
و�لت���ي تت�ش���بب بدوره���ا يف �نخفا����س 
تدف���ق �ملي���اه يف نه���ري دجل���ة و�لفر�ت، 
بينم���ا �أدى جف���اف م�ش���تنقعات ب���لد م���ا 
بني �لنهرين يف �خلم�ش���ينيات من �لقرن 
�ملا�ش���ي، �ىل ��ش���عاف �لغط���اء �لنبات���ي 

و�دى �ىل �لت�شحر. 
وكان للح���رب �الإير�نية �لعر�قية، وحرب 
�خللي���ج، و�لغ���زو �الأمرك���ي، و�ش���عود 
تنظي���م د�ع����س، تاأثر�تها �ي�ش���ا، �ذ �نها 
جعل���ت �لع���ر�ق، حكومي���ا و�قت�ش���اديا، 
عر�شة لل�ش���دمات �خلارجية ويفتقر �ىل 
�ل�ش���بكات �ملدني���ة و�ل�شيا�ش���ية �للزم���ة 
للتعامل مع �لتحديات �ملعقدة للعو��شف 

�لرملية و�لتغير �ملناخي. 
ومن �ج���ل مو�جهة ذلك، يق���رتح �لتقرير 
بناء �الحزمة �خل�شر�ء حول �لتجمعات 
�حل�شرية، و�لتي من �شاأنها �مل�شاعدة يف 
حتقيق ��شتقر�ر �لرتبة وهو ما �شيخفف 

بالتايل من حتركات �لرمال و�لغبار. 
بالن�شبة �ىل �لعر�ق حتديد�، قال �لتقرير 
�ن "ه���ذ� �جلهد ميكن �ن يت�ش���من �إعادة 
�لتاريخي���ة،  �لنخي���ل  ب�ش���اتني  تاأهي���ل 
و�لتي تر�جع حجمها و�ش���يانتها ب�ش���كل 
كبر ب�ش���بب �شيا�ش���ات ح���زب �لبعث يف 

�لت�شعينيات، وغزو �لعام 2003".
ولف���ت �لتقري���ر �الأمريك���ي �إىل �أنه خلل 
�ق���رت�ح  ج���رى  ق���د  كان   ،2006 �لع���ام 
تطبي���ق خط���ة ت�ش���تهدف زر�عة �أ�ش���جار 
�الوكالبتو����س و�لزيت���ون ونخي���ل �لتمر 
لتكون مبثابة هلل �أخ�ش���ر وقائي حول 
مدينة كربلء، �إال �أنه بعد مرور 16 �شنة، 
مل يتم زرع �شوى جانب �شئيل من �لهلل 
�ملق���رتح، يف ح���ني �أن هذ� �جل���زء يعاين 

من �شوء �لري و�ل�شيانة. 
وبح�ش���ب �لتقري���ر، ف���ان ه���ذه �ملب���ادرة، 
وقعت �شحية ل�ش���عف �الر�دة �ل�شيا�شية 
�ش���و�ء يف �ل�ش���لطات �ملحلية �أو �شلطات 

�لدولة باال�شافة �ىل �لف�شاد �ملتف�شي. 
بع����س  هن���اك  �أن  �لتقري���ر؛  و�عت���رب 
�ملوؤ�ش���ر�ت عل���ى �أن �حلكوم���ة �لعر�قي���ة 

تتطل���ع من �أجل و�ش���ع تد�بر �ل�ش���مود 
م�ش���يفا  �لرملي���ة،  �لعو��ش���ف  ملكافح���ة 
�نه �ش���يكون من �ملثر حتدي���د ما �ذ� كان 
بامكان �لعر�ق �ن يربهن بنجاح على �أنه 
ميكن �لقيام بالتحوالت �ملناخية للتكيف 
مع و�مل�ش���اعدة يف تعزيز �إع���ادة �الإعمار 

بعد �ل�شر�ع. 
وحث �لتقرير �حلكومة �لعر�قية على �ن 
ت�ش���ع �لتخفيف و�لتكيف مع �لعو��شف 
�لبيئي���ة،  �لرملي���ة يف �ش���لب �شيا�ش���تها 
ه���ذه  تاأث���ر  كيفي���ة  باالعتب���ار  و�الأخ���ذ 
�ل�شيا�ش���ة عل���ى كل �الأم���ور م���ن �لتنمية 
�ملي���اه و�لتخطي���ط  �لزر�عي���ة �ىل �د�رة 

�حل�شري.
ولفت �لتقرير �إىل �أنه بينما �أن �ل�شعودية 
م���ن  ملي���ار�ت  ع���دة  با�ش���تثمار  قام���ت 
�لدوالر�ت من �جل �قامة �أحزمة خ�شر�ء 
للحماي���ة م���ن �لظو�ه���ر �ملناخي���ة، ف���اإن 
�لع���ر�ق ال تتوف���ر ل���ه مثل ه���ذه �الأمو�ل، 
ويعاين �ي�ش���ا من �لنز�عات، م�ش���يفا �أن 
�لنز�عات و�ل�شر�عات ب�شبب ندرة �ملياه 
�آخ���ذة يف �الزدياد، وله���ذ� فاإن �لتحديات 

تبدو م�شتع�شية على �حلل. 
وذّك���ر �لتقرير مببادرة �لعام 2021 �لتي 
�أعلنها ويل �لعهد �ل�شعودي �الأمر حممد 
بن �ش���لمان من �جل �ل�شعودية �خل�شر�ء 
�خل�ش���ر�ء  �الأو�ش���ط  �ل�ش���رق  ومب���ادرة 
لزر�عة 50 مليار �شجرة يف جميع �أنحاء 
�ملنطق���ة، وه���و ما ي�ش���كل �أكرب م�ش���روع 

ت�شجر يف �لعامل. 
وخل����س �لتقري���ر �إىل �أن كل ه���ذ� يظه���ر 
�لفجوة �لكبرة بني قدر�ت �لعر�ق ودول 
�خللي���ج �لغنية بالنفط عل���ى �لتعامل مع 

هذه �لق�شية. 
وبرغم ذلك، يخل����س �لتقرير �ىل �لتاأكيد 
عل���ى �أن �لعو��ش���ف �لرملية ه���ي ظاهرة 
عاب���رة للوط���ان، وله���ذ� فان �شيا�ش���ات 
�لتكي���ف و�لتخفي���ف يج���ب �أن تت�ش���من 

�لتعاون �الإقليمي. 
وختم �لتقرير باالإ�ش���ارة �إىل �أن موؤمتري 
�الأمم �ملتح���دة لتغ���ر �ملن���اخ يف عام���ي 
2022 و 2023، هم���ا مبثابة فر�ش���ة من 
�جل �دخال ق�شية تغر �ملناخ على جدول 
�الو�ش���ط  �ل�ش���رق  منطق���ة  يف  �الأعم���ال 
و�شمال �فريقيا، و�لتي "تو�جه تهديد�ت 

و��شحة وفورية لتغر �ملناخ". 

العراق ي�سدر "العوا�سف الرملية" اإىل املنطقة.. واإنقاذه يكون باإحياء ب�ساتني النخيل

 متابعة / املدى

ج���اءت قف���زة �أ�ش���عار �لنف���ط لتنق���ذ 
�قت�شادي���ة  �أزم���ات  م���ن  �لع���ر�ق 
ومالي���ة خانقة، وتخرج���ه من ورطة 
�الجتاه نحو �القرت��س و��شتنز�ف 
�الحتياط���ي �لنق���دي وتفاق���م عج���ز 

�ملو�زنة.
وبلغ���ت �إي���ر�د�ت �ش���ادر�ت �لنف���ط 
يوني���و/  �ش���هر  خ���لل  �لعر�ق���ي، 
 11.505 نح���و  �ملا�ش���ي،  حزي���ر�ن 
ملي���ار دوالر، وفق���ًا الأرق���ام ر�ش���مية 
�ش���درت عن وز�رة �لنفط يف بغد�د. 
وقالت �لوز�رة يف بيان، �إّن �إجمايل 
كمي���ة �ل�ش���ادر�ت من �لنف���ط �خلام 
لل�ش���هر ذ�ت���ه بلغ���ت �أك���رث م���ن 101 

مليون برميل.
وقال �لباحث يف �ل�ش���اأن �القت�شادي 
�لعر�قي، حمزة �حلرد�ن، �إن فر�ش���ة 
�رتف���اع �أ�ش���عار �لنفط تاأت���ي للعر�ق 
�لع���امل  �ش���هد  بعدم���ا  �أخ���رى  م���رة 
�رتفاع���ًا الأ�ش���عار �لنف���ط قبل ع�ش���ر 
�شنو�ت تقريبًا، ومل ي�شتفد �لبلد منه 
ب�شكل حقيقي، معتمدً� على �قت�شاده 
�ش���د  يف  �لنف���ط(  )�أم���و�ل  �لريع���ي 

نفقاته �لت�شغيلية و�ال�شتثمارية.
وق���ال �حل���رد�ن �إن عل���ى �حلكوم���ة 

�لعر�قي���ة ��ش���تثمار فر�ش���ة �رتف���اع 
�أ�ش���عار �لنف���ط ه���ذه �مل���رة بال�ش���كل 
�ل�ش���حيح، الأّن من �ملتوقع �أن ت�ش���ل 
�إي���ر�د�ت �لنفط لهذ� �لع���ام �إىل �أكرث 

من 120 مليار دوالر.
و�أ�ش���اف �أن هذه �لزيادة يف �أ�ش���عار 
�لنفط ميكن �أن ت�شتمر، ما قد ينعك�س 
ب�ش���كل �إيجاب���ي لتكون هن���اك نقطة 
حت���ول يف �القت�ش���اد �لعر�ق���ي، من 
خلل عمليات �ال�ش���تثمار �ل�ش���حيح 
و�ل�ش���ليم، و�إقامة م�ش���اريع م�شاندة 
للمو�زن���ة �لعر�قي���ة وع���دم �العتماد 

�لكامل على �لقطاع �لنفطي.
و�أو�ش���ح �أن على �حلكومة �لعر�قية 
��ش���تثمار �لفر�س لتطوير �لقطاعات 
�ل�ش���ناعية  و�ملن�ش���اآت  �القت�ش���ادية 
م�ش���اريع  و��ش���تحد�ث  و�لزر�عي���ة، 
�أ�شا�ش���يا  ر�ف���دً�  تك���ون  �أن  ميك���ن 
لتحويل �القت�شاد �لوطني من ريعي 

�إىل متنوع.
ولف���ت �إىل �أن ه���ذه �لزي���ادة فر�ش���ة 
موؤقتة ب�ش���بب �لعو�م���ل و�ملتغر�ت 
�لدولي���ة، و�حتمالي���ة �نته���اء �الأزمة 
�لرو�ش���ية �الأوكر�نية �لتي �شتعقبها 
�أ�ش���عار  لتخفي����س  دولي���ة  �تفاق���ات 

�لنفط عاملياُ.

احتياطي نقدي قيا�سي
ك�ش���ف رئي����س �حلكوم���ة �لعر�قي���ة 
م�ش���طفى �لكاظمي، �أنه خلل عامني 
م���ن عم���ر �حلكوم���ة كان �حتياط���ي 
�لبن���ك �ملرك���زي �أق���ل م���ن 50 ملي���ار 
دوالر، و�الآن و�ش���ل �إىل 76 ملي���ار 
دوالر، و�شي�شل �إىل 90 مليار دوالر 

نهاية �لعام �حلايل.
موؤمت���ر  خ���لل  �لكاظم���ي  و�أ�ش���ار 
�ش���حايف، �إىل �أّن رو�ت���ب �ملوظفني 
و�ملتقاعدي���ن و�ملناف���ع وغرها تبلغ 
�ش���هريًا، وهن���اك  ملي���ار�ت دوالر   5
ملي���ار� دوالر م�ش���اريف ت�ش���غيلية، 
لي�شبح �ملبلغ �الإجمايل للم�شروفات 
�ل�ش���هرية 7 ملي���ار�ت دوالر، مببل���غ 

84 مليار دوالر �شنويًا.
و�أو�شح �لكاظمي �أّنه ال توجد �لنية 
ل���دى �حلكوم���ة �لعر�قي���ة بالتوج���ه 

نحو تغير �شعر �شرف �لدينار.
ومن جهته بني �خلبر �القت�ش���ادي، 
من���ار �لعبي���دي، �أن �لبن���ك �ملرك���زي 
م���ن  متع���ددة  �أنو�ع���ًا  ميتل���ك 
�الحتياطيات، تبل���غ قيمتها �أكرث من 
160 تريليون دينار، منها �حتياطي 
��ش���تثماري تبلغ قيمته 60 تريليون 
دين���ار م�ش���تثمر يف بن���وك خارجية 

مقابل عائد�ت وفو�ئد.

هن���اك  �أّن  �لعبي���دي  و�أ�ش���اف 
ر ب� 140  �حتياط���ات من �لذهب تق���دَّ
ط���ن بقيمة تريليوين دين���ار تقريبًا، 
ف�ش���ًل عن وجود ديون د�خلية لدى 
وز�رة �ملالي���ة للبن���ك �ملركزي ت�ش���ل 
و�أ�ش���هم  دين���ار،  تريلي���ون   40 �إىل 
�رتف���اع �أ�ش���عار �لنف���ط يف �ل�ش���وق 
�لعاملية بقفزة يف �حتياطات �لعر�ق 

�لنقدية.

اإمكانية مواجهة 
التحديات

يف  �ملالي���ة  �للجن���ة  ع�ش���و  �أو�ش���ح 
�لعر�ق���ي، جم���ال كوج���ر،  �لربمل���ان 
�أّن م���ن �ل�ش���ابق الأو�ن���ه �أن نقول �إن 
�لعر�ق قادر على مو�جهة �لتحديات 
�لع���ر�ق  الأن  �لعاملي���ة،  �القت�ش���ادية 
�إي���ر�د�ت  عل���ى  يعتم���د  ريع���ي  بل���د 
يف  حت���دث  تقلب���ات  و�أي  �لنف���ط، 
بل���د�ن �لعامل ت�ش���اهم باإحد�ث �ش���لل 
كب���ر يف �القت�ش���اد �ملحل���ي، �ل���ذي 
يعترب من �القت�شاد�ت �له�شة. وبنّي 
كوج���ر �أن �لدولة �لعر�قي���ة �ليوم ال 
متتلك در��شات �قت�ش���ادية متكاملة، 
وتاأثر�ت �لت�ش���خم �لعاملي �شتكون 
�نعكا�ش���اتها كب���رة على �القت�ش���اد 
�لعر�قي، الأن �لبلد يعتمد باالأ�ش���ا�س 

على ��شتر�د �ل�ش���لع و�خلدمات من 
�خل���ارج وال يوج���د �نت���اج حمل���ي، 
ما يعن���ي �أن �ل�ش���وق �لعر�قية تتاأثر 
�ش���لبًا بكل حالة ت�شخم ت�شهدها دول 
�ملنطقة و�لعامل. وقال ع�ش���و �للجنة 
�ملالية �إن قفز�ت �أ�شعار �لنفط �أنقذت 
�النهي���ار،  م���ن  �لعر�ق���ي  �القت�ش���اد 
�لنف���ط  �أ�ش���عار  وعندم���ا �نخف�ش���ت 
وو�شل �شعر �لربميل �إىل 20 دوالرً� 
تقريب���ًا �جته���ت �حلكوم���ة �إىل �أخ���ذ 
مبالغ كبرة من �الحتياطي �لنقدي، 
و�عتم���دت على �القرت�����س �لد�خلي 
و�خلارجي، ف�ش���ًل عن تغير �ش���عر 

�ل�شرف وتقدمي مو�زنة تق�شفية.
و�أ�شاف �أن �الرتفاع �حلا�شل �ليوم 
مّكن �القت�ش���اد �لعر�قي من ��شتعادة 
مع���دالت  ورف���ع  �لنق���دي  ن�ش���اطه 
كب���رة  مبال���غ  و�ش���د�د  �الحتياط���ي 
م���ن �لديون �ملرتتب���ة بذمت���ه د�خليًا 
وخارجي���ًا. و�أ�ش���ار �إىل �أن �حلكومة 
عليها �ال�ش���تفادة من �رتفاع �أ�ش���عار 
�لنفط، وتخ�ش�س �لفائ�س �حلا�شل 
الأن  �ال�ش���تثماري،  �جلان���ب  لدع���م 
�لدول���ة م���ا ز�لت ت�ش���رف 75 باملائة 
م���ن مو�زنته���ا للجان���ب �لت�ش���غيلي 
ه���ذه  وجمي���ع  ورو�ت���ب،  ونفق���ات 

�لنفقات ال يوجد فيها مردود مايل.
عل���ى  بالعم���ل  �حلكوم���ة  وطال���ب 
�إق���ر�ر مو�زنة ��ش���تثمارية ولي�ش���ت 
متوي���ل  م�ش���ادر  خلل���ق  ت�ش���غيلية، 
جدي���دة، وحتوي���ل �لدول���ة �لعر�قية 
م���ن دول���ة ريعي���ة �إىل دول���ة متعددة 
�مل���و�رد. ويف ظ���ل �لتقاطعات د�خل 
�لربمل���ان مل ُتقّر �ملو�زن���ة حتى �الآن، 
�لتي حتدد بنود م�ش���روفات �لدولة 
�ملخ�ش�ش���ة  وخا�ش���ة  ع���ام،  خ���لل 
�أعب���اء  و�ش���د�د  و�لدع���م  للرو�ت���ب 
�لدي���ون، كذلك حتدد �مل�ش���تهدف من 

�إير�د�ت �لدولة.
وعلى �لرغ���م من جناح �حلكومة يف 
�حل�ش���ول على نحو 18 مليار دوالر 
�ش���من قان���ون �الأم���ن �لط���ارئ �لذي 
�أقره �لربملان �أخرً� لتاأمني ��ش���تر�د 
�لطاق���ة ومتويل �مل�ش���اريع �خلدمية 
�ملهم���ة، ومتوي���ل �ش���ندوق �لرعاية 
م�ش���وؤولني  �أّن  �إاّل  �الجتماعي���ة، 
�لب���لد  حاج���ة  ��ش���تمر�ر  يوؤك���دون 
للمو�زنة �لتي �أعدت م�شودتها بوقت 

�شابق عند قر�بة 90 مليار دوالر.

قفزة اإيرادات النفط تنقذ اقت�ساد العراق من االنهيار.. 
وال�سراعات تقّل�ص املكا�سب

 بغداد / املدى

ك�سفت دائرة الطرق واجل�سور يف 
حمافظة بغداد، اأم�س الأحد، اأ�سباب 

التلكوؤ بعمل مداخل بغداد فيما 
اف�سحت عن املبالغ املخ�س�سة لها، 

وا�سارت اىل ت�سكيل جلنة ب�ساأن اعداد 
ت�سميم جديد لل�سيطرات.

وقالت مديرة الدائرة هدى عبد 
المري، اإن "ن�سب اجناز مداخل بغداد 
الأربعة هي من �سمن اأعمال حمافظة 
بغداد، وتت�سمن مدخل بغداد املو�سل 

33 كيلومرتاً ومدخل بغداد احللة 
ومدخل بغداد ابو غريب القدمي 24 
كيلومرتاً ومدخل بغداد بعقوبة 10 

كيلومرتات".

و��ش����ارت �ىل �أن "�أعم����ال �لتو�ش����عة باملد�خل بد�أت، 
�إال �ن وج����ود تعار�ش����ات كث����رة مثل �عم����ال �لكيبل 
�ل�شوئي و�لكهرباء وهذ� يتطلب �عد�د ك�شوفات من 
قبل �جلهة �ش����احبة �لتنفيذ"، مبينة �نه "بالتن�ش����يق 
مع ممثلني عن وز�رة �لكهرباء �لر�شافة و�لكرخ متت 

�ملبا�شرة باخذ �لنقاط وحتديد م�شار�ت �لكيبل".
وتابع����ت، �أن "�ملبال����غ كبرة و�ش����لت �ىل 6 مليار�ت 

دين����ار �ال �نه����ا غ����ر مدرج����ة بالك�ش����ف، مما ��ش����طر 
�لد�ئ����رة �ىل �ن تكون �عماله����ا بالوقت �حلايل عبارة 
�الوز�ن،  وتثبي����ت  خ����ط  وحتدي����د  م�ش����وحات  ع����ن 
حلني �عد�د �لك�ش����وفات �لتي م����ن �ملفرت�س �ن تكون 
فيه����ا زي����ادة باملبالغ �ملخ�ش�ش����ة، خا�ش����ة و�ن هناك 
تعار�شات كثرة من بينها �ملاء و�ملجاري و�لكهرباء 
و�لكيبل �ل�شوئي". و��شافت، �ن "قانون �لطرق رقم 
35 ل�ش����نة 2002 حدد �مل�ش����افة �لتي يجب �ن تو�شع 
فيه����ا �خلدم����ات وبح�ش����ب ن����وع �لطريق )رئي�ش����ي � 
فرع����ي(، �ال �ن �لدو�ئر مل تلت����زم بتنفيذ �لقانون ومل 
يتم ��شتح�ش����ال مو�فقة د�ئرة �لطرق و�جل�شور عند 
مد خدماتهم"، م�شرة �ىل �ن "�مل�شكلة �شتبقى قائمة 

ما مل يتم �لعمل بالتعاون مع �جلهات �ملعنية".
وتابعت، �ن "و�قع �حلال يلزم باإدر�ج مبالغ لفقر�ت 
تخ�س وز�رة �لكهرباء، ما �شيت�ش����بب بتاأخر �لعمل 
و��ش����تكمال �مل�ش����روع"، موؤكدة "وجود تن�ش����يق مع 
�جله����ات �ملعني����ة، ال�ش����يما مع وج����ود خط����ة جديدة 
للتو�ش����عة يف �لط����رق و�جل�ش����ور". ولفت����ت، �ىل �ن 
"�ملبالغ �ملخ�ش�شة ملد�خل بغد�د �الربعة بلغت 195 
ملي����ار دينار وهي غ����ر كافية، �إذ مت عق����د �جتماعات 
ة مع م�شت�شار رئي�س �لوزر�ء، كون مد�خل بغد�د  عدَّ
�لعا�ش����مة و�عماله����ا ومو��ش����فاتها  تعت����رب و�جه����ة 
يج����ب �ن توؤخ����ذ بعني �العتب����ار �ن تكون منا�ش����بة ل� 
20 عام����ًا مقبلة"، موؤكدة "خلل �اليام �ملقبلة �ش����يتم 
رفع روؤية ب�ش����اأن �ملد�خ����ل".  و�عربت عبد �المر عن 
�ملها "بر�شد �ملبالغ من دون تاأخر ل�شمان ��شتمر�ر 
مو�ش����وع  �در�ج  "�ش����يتم  �ن����ه  مو�ش����حة  �لعم����ل"، 
كامر�ت �ملر�قبة للمد�خل �شمن �لك�شوفات، وهناك 
تن�ش����يق مع وز�رة �لد�خلية ب�شاأن �ل�شيطر�ت، �إذ مت 
ت�شكيل جلنة م�شرتكة بني مديرية �لطرق و�جل�شور 

و�الأمن �لوطني لل�شت�شارة �لهند�شية".

بغداد تعلن ت�سكيل جلنة الإعداد 
ت�ساميم مداخل العا�سمة 

 بغداد / املدى

�الأح����د، ملكاته����ا  �أم�����س  �لكهرب����اء،  وجه����ت وز�رة 
باال�شتنفار �لتام ملو�جهة موجة �حلر �ملقبلة.

وذك����ر بيان للوز�رة �أن "وزي����ر �لكهرباء عادل كرمي، 
�لت����ام للجه����د  �ل����وز�رة باال�ش����تنفار  وّج����ه م����لكات 
�لهند�ش����ي و�لفني و�حل����ريف و�الآيل ملو�جهة موجة 

�حلر  خلل �اليام �ملقبلة".
و�أوعز وزير �لكهرباء، "بالدو�م على مد�ر 24 �شاعة 
كاملة و�لتو�جد مبقر�ت �لدو�ئر و�لفروع وقطاعات 

�ل�شيانة لل�شتجابة �ل�ش����ريعة الأي طارئ ومعاجلته 
ب�ش����كل ف����وري". و�ش����دد على "فت����ح جمي����ع �ملخازن 
لتجهيز �ملو�د �حلاكمة لل�شيانات، ومر�عاة �لت�شديد 
على مر�كز �ل�ش����يطرة مبر�قبة �الأحم����ال ومو�زنتها، 
مع �حلر�س على ��ش����تمر�ر ��ش����تثناء �مل�شت�ش����فيات، 
�ملي����اه،  وم�ش����اريع  و�لطبي����ة،  �ل�ش����حية  و�ملر�ك����ز 

وحمطات ت�شريف �ملياه �لثقيلة".
و�أو�ش����ح، �أن "�ل����وز�رة عمل����ت بجهد بال����غ �الأهمية 
وحقق����ت تط����ورً� كب����ر� ب����اأد�ء �ملنظوم����ة و�ش����اعات 

جتهيز �لكهرباء للمو�طنني".

الكهرباء توجه مالكاتها باال�ستنفار التام 
ملواجهة موجة احلر املقبلة
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 بغداد / اإياد ال�صاحلي

�أمني �شر �حتاد  �أعرب حممد حممود �شالح، 
�ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  ت��ف��ا�ؤل��ه يف  ع��ن  �جل��م��ب��از، 
�ل���ق���ر�ر �حلا�شم  م��ن م�����ش��رة �الحت����اد ب��ع��د 
��ملدر��س �فقًا مل�شلحة �الأخر �لذي �أتخذته 
�إياد  رئي�شه  من  �لثقة  ب�شحب  �لعامة  �لهيئة 
�تر�جعها  �للعبة  ���ش��وؤ�ن  الإه��م��ال��ه  جن��ف 
ح�شب  �خلارجية  �ملناف�شات  عن  ��بتعادها 

قوله.
�قال �شالح يف حديث ل� )�ملدى( "عدُت للعمل 
يف �الحتاد بطلٍب من جنف نف�شه بعد ع�شر 
مل  بقر�ر  �إعفائي  عقب  �البتعاد،  من  �شنو�ت 
ي�شتغرق ع�شر دقائق هي مّدة �جتماع عاجل 
عقده رئي�س �الحتاد مع �الأع�شاء �شباح �أّحد 
يل  حديثًا  )�مل���دى(  فيه  ن�شرت  �لتي  �الأي���ام 
�أجر�ه �ل�شحفي �إكر�م زين �لعابدين، نا�شدُت 
رعد  �لوطنية  �الأ�مل��ب��ي��ة  �للجنة  رئي�س  فيه 
حمودي للك�شف عن م�شر�ع �لبطل �الأ�ملبي 
يف �جلمباز �إن كان ميتلك مقّوماته ��أد��ته 
باأنه  �للقاء  �أثناء  جنف  �إي��اد  ���شفُت  فعاًل، 
كنُت  ��قتها  ق��ر�ر�ت��ه،  يف  متفّرد  ديكتاتور 

�أ�شغل �ل�شفة ذ�تها )�أمني �ل�شّر(".
��أ�شاف "ما جرى الحتاد �جلمباز مل ي�شهدُه 
�أي �حتاد ريا�شي طو�ل �الأع��و�م �مل��اّرة منذ 
عام 2003 �إىل يومنا هذ�، حيث ��شت�شعرْت 
�لهيئة �لعامة باإميان ُمطلق �أن تغير �شيا�شة 
عمل �الحتاد ُيكِمن يف تغير رئي�شه ��إبعاده 
�لد�خلي  �لنظام  �ىل  ����ش��ت��ن��ادً�  �مل��وق��ع،  ع��ن 

�لعامة  �لهيئة  لثلثي  �ل�شالحية  مينح  �ل��ذي 
�إج��ر�ء�ت  فيه  تتخذ  ط��ارئ  �جتماع  عقد  يف 
 28 �جتمع  ذل��ك  على  �بناء  �للعبة،  مت�شية 
�أ�شل 30، �من  �لعامة من  �لهيئة  ع�شوً� يف 
�الحت��اد  �أع�شاء  م��ن  خم�شة  �ملجتمعني  ب��ني 
بهم  �إلتحق  كرد�شتان  �إقليم  ممثل  ��ل�شاد�س 
متو�جد  ��ل�شابع  ��ة،  خ��ا���شّ ل��ظ��ر�ف  الح��ق��ًا 
�الحت��اد �حده  رئي�س  �ل��ع��ر�ق �بقي  خ��ارج 

حمتفظًا ب�شرعيته كما يّدعي".

اأ�صباب �صحب الثقة
�ك�شف �شالح عن "�أن �لدالئل �لتي �أّدت �إىل 
�لعامة  �لهيئة  �دع��ت  �جلمباز  �حت��اد  �نهيار 
هي  جن��ف،  �إي���اد  رئي�شه  م��ن  �لثقة  ل�شحب 
�لعودة  د�ن  من  �ل��ق��ر�ر�ت  �إتخاذ  يف  تفّرده 
يحتفظون  �ل���ذي���ن  �الأع�������ش���اء  زم���الئ���ه  �ىل 
تغير  على  تاأثر  لديهم  �لي�س  مبنا�شبهم 
�أم كبرً�، �عدم �جود  �أي قر�ر �شغرً� كان 
�أمور  �شر  ملعرفة  لالحتاد  د�رّية  �جتماعات 
�ل��ل��ع��ب��ة، �غ��ي��اب �مل��ن��ه��ج �ل�����ش��ن��وي، ك��م��ا ال 
للم�شرتيات،  جلنة  �ال  �شرف  جلنة  توجد 
ب�شوؤ�ن  تهتّم  فنية  جلنة  �الحت���اد  �يفتقد 
�حتاد  �أي  ��لبطوالت،  ��لالعبني  �مل��درب��ني 
�شبيه بقطار ي�شر ببطء �عرباته فارغة من 

�لركاب".

منحة .. واإيفاد
ل��الحت��اد  ن�����ش��اط  �أي  ي���وج���د  "ال  �ذك�����ر 
�لب�شرة  يف  ت��دري��ب��ي��ة  د�رة  با�شتثناء 

للمر�كز  �ل��ع��م��ارة  يف  �ل��ع��ر�ق  �ب��ط��ول��ة 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة ل��ي�����ش��ت ب��امل�����ش��ت��وى �ل��ف��ن��ي 
�أن منحة  �ملفرت�س باالحتاد تطويره، مع 
خم�شة  �شهريًا،  دينار  مليون   32 �الحت��اد 
��لالعبني  �ملدربني  لبع�س  كر��تب  منها 
ب  �ع���ّم���ال �خل���دم���ة، �ب��ق��ي��ة �مل��ب��ل��غ ت��ب��وَّ
�لتدريبّية  �ل����د�ر�ت  تخ�ّس  كت�شغيلية 
�م�شاركات  �مع�شكر�ت  ��لتحكيمّية 
د�خلّية �خارجّية، ��أتذّكرهنا باأمٍل �أنه مت 
يف  للم�شاركة  منتخبنا  �إيفاد  �أمر  �إ�شد�ر 
منا�شبة  يف  �إي��ر�ن  نّظمتها  د�لية  بطولة 
بعد،  مهمتي  ت�شّلمُت  قد  �أكن  �مل  �شابقة، 
�أية  لهم  قالو�  هناك  �لوفد  ��شل  �عندما 
م�شاركة تق�شد�ن؟ فقد �أنتهت منذ �أّيام، ما 
نتيجة  حنني  بخفي  للعودة  �لوفد  �أ�شطرَّ 

غياب �لتن�شيق مع �جلانب �ملُنّظم"!

�صمت الأوملبية
م��ت��اب��ع��ة  ت���ع���م���ّدُت  "�قتها  ������ش���ت���درك 
�مل��و���ش��وع م��ن خ��الل بع�س �ل��زم��الء يف 
قر�ر  �أتخاذ  لبيان هل مت  �الأ�ملبية  �للجنة 
ما ب�شاأن ذلك �لوفد �أ� مّت ُم�شاءلة �الحتاد؟ 
تعلم  ال  �الأ�ملبية  �للجنة  �أن  �جلو�ب  جاء 
مبا جرى للوفد، �حتى لو علمْت �شتلتزم 
د�خ��ل��ي  ���ش��اأن  ب��اأن��ه  ذل���ك  ُم��ع��ّل��ل��ة  �ل�شمت 
�إي��اد  �الحت���اد  رئي�س  ُت���رَك  لهذ�  ل��الحت��اد، 
�أ�  رقابة  بال  بتفّرد  عمله  مُي��ار���س  جنف 
مالحظات  ت�شتبني  �الأ�ملبية  من  متابعة 

كثرة خالل فرتة �إد�رته"!

دعم الت�صويت
�شماح  لعدم  "نظرً�  �أن��ه  �إىل  �شالح  ��أ���ش��ار 
�لنظام �لد�خلي يل بامل�شاركة يف �أي موؤمتر 
با�شتثناء  �لت�شويت  لغر�س  يخ�س �الحتاد 
�إد�رة �شوؤ�ن �ملُر��شالت بينه �بني �جلهات 
�الأخ�����رى، ��ل��ت�����ش��ا�ر م��ع رئ��ي�����س �الحت���اد 
�الجتماع  ح�شرُت  فقد  خمتلفة،  ق�شايا  يف 
�شحب  قّرر  �لذي  �لعامة  للهيئة  �ال�شتثنائي 
�ل��ث��ق��ة م��ن رئ��ي�����س �الحت����اد ك��د�ع��م معنوي 
�أ�ر�ق  جمع  �مت  �لت�شويت،  لهم  يحّق  ملن 
��أر�شلت  �ملُ�شرفة  �للجنة  قبل  من  �الجتماع 
درجال  عدنان  �لريا�شة  �زي��ر  �ىل  مبا�شرة 

الإتخاذ �لقر�ر �لالزم �فقًا للقانون �لنافذ".

قاعة التدريب
�ىل  �ل��ع��ائ��دة  �ل��ت��دري��ب  ق��اع��ة  �بخ�شو�س 
قبل  من  ترميمها  "مت  قال  �لريا�شة،  �ز�رة 
تقريبًا،  �شنة  منذ  جّيدة  ب�شورة  �ل���وز�رة 
ما  �ُينِجز  بعد  عمله  ينِه  مل  �مل��ق��اِ�ل  �لكن 
�ىل  ُي�شلِّمها  كي  متكاملة  ب�شورة  به  ُكلِّف 
�إياد جنف قام بطرد  �ل��وز�رة، ��ملفاجاأة �أن 
�أنه تاأّخر عن �إجناز �لرتميم،  �ملقا�ل مّدعيًا 
�أجهزة  �ن�شب  منه،  �لقاعة  مفتاح  ��أخ���ذ 
ترميمها  ب�����ش��وؤ�ن  �ت�����ش��ّرف  فيها،  �للعبة 
مّدة  توجد  هل  ن��دري  �ال  �شخ�شي،  بقر�ر 
حُمّددة للمقا�ل ُينجز خاللها مهّمته �ملُتعاِقد 
ك��ان �جل��و�ب ال  �إن  �ل���وز�رة؟  مبوجبها مع 
ى  �تتق�شّ �شاكنًا  �الأخ����رة  ك  حُت���رِّ مل  مل���اذ� 
مفتاح  ببقاء  ت�شمح  �كيف  �الأم���ر؟  حقيقة 

�لعمومية  �شحبت  �ل���ذي  �إي���اد  ل��دى  �لقاعة 
�لثقة منه؟ �أين يتّدرب �لالعبون �هي مقفلة 

با�شتمر�ر"؟

اجتماع تداويل
�حت��ادن��ا  "موقف  �الحت���اد  �شر  �أم���ني  ��أك���د 
م�شتقّر حاليًا، �مت عقد �جتماع برئا�شة �ليد 
بح�شور  �الحت���اد  رئي�س  نائب  لفتة  كاظم 
نعيم  ��أح��م��د  ناه�س  با�شم  ر�ئ��د  �الأع�شاء 
عطية �ناظر دنيف حمد �ثائر جبار حافظ 
��شعد �لله عبا�س، ��أنا ب�شفتي �أمني �ل�شر، 
�بع�س  �مل��ايل،  �الأم��ني  مهدي  �شالح  �كذلك 
��ملُناق�شة،  لال�شت�شارة  ��حل��ّك��ام  �مل��دّرب��ني 
م�شتقبل  منهاج  فقر�ت  يف  �ل��ر�أي  �تد��لنا 

�للعبة".

رّد العتبار
�ختم حممد حممود حديثه "�إذ� كانت نّيات 
تبّنو�  مّمن  �لعامة  ��لهيئة  �الحت��اد  �أع�شاء 
�ت�شهد  �شتتطّور  فاللعبة  �شليمة،  �لتغير، 
م�شاركات فاعلة عربيًا ��آ�شيويًا على �شعيد 
�حليوي  �لد�ر  ��شتعادة  �كذلك  �ملنتخبات، 
حكمًا  منتلك  ال  لكوننا  �ل��ع��ر�ق��ي  للتحكيم 
د�ليًا ��حدً� منذ �شنني طويلة! يف حني كان 
عددنا 15 حكمًا مبن فيهم �ملتحّدث �إذ ُمنحْت 
دفعنا  �ما   ،1979 عام  �لد�لية  �ل�شهادة  يل 
لقبول خدمة �للعبة ثانية خوفنا على �جليل 
�جلديد من هجرها �حما�لة رّد �العتبار لها 

بني �لعرب �أ�اًل".

ك�صف عن دلئل انهيار اتحاد الجمباز .. 

حممد حممود �ضالح: ال راأي للأع�ضاء فيه ويفتقد اللجان الفاعلة.. 
ورئي�ضه طرد مقاول القاعة والوزارة �ضامتة!

 اأُوِفد منتخبنا لبطولة منتهية والأولمبية ل تعلم .. ونترقب قرار درجال حول �صحب الثقة!   

 بغداد / املدى

�أك���د خالد جن���م، ع�ش���و �حتاد 
كرة �ل�شلة، �أن �حتالل منتخبنا 
�لوطني لل�ش���باب �ملركز �لر�بع 
يف بطولة غرب �آ�شيا لل�شباب - 
حتت 18 عامًا، ��لتي �ختتمت 
يف �لعا�ش���مة �ل�ش���ورية دم�شق 
�أم�س �الأ�ل �ل�شبت، ال يتنا�شب 
م���ع �جله���ود �ملبذ�لة م���ن قبل 
�ُش���بل  كل  تهيئ���ة  يف  �الحت���اد 

جناح مهمته �لوطنية.
�ق���ال جن���م يف ت�ش���ريح خ�ّس 
"خ���رج منتخبن���ا  )�مل���دى(  ب���ه 
م���ن نظ���ره  لل�ش���باب خا�ش���رً� 
�لفل�شطيني )55-75( نقطة يف 
مب���ار�ة حتدي���د �ملرك���ز �لر�بع، 
فيم���ا ن���ال منتخ���ب لبن���ان لقب 
�لبطولة بعد فوزه على �شوريا 
)85-59( نقط���ة، �ه���ي نتيجة 
مل تر����سِ �الحت���اد، ��ش���يكون 

ملناق�ش���ة  فن���ي  �جتم���اع  هن���اك 
�مل�ش���اركة، �تقييم �ملالك �لفني 
"نظ���ام  ��أ�ش���اف  للمنتخ���ب". 
�لتناف����س يف ه���ذه �لبطول���ة مل 
يك���ن من�ش���فًا، �يت���ّم �لعمل به 
الأّ�ل مّرة يف �حتاد غرب �آ�شيا، 
�كان يفرت����س بن���ا �العرت��س 
عليه، فعدد �ملنتخبات �مل�شاركة 
�أربع���ة �ه���ي �لع���ر�ق �لبن���ان 
�فل�ش���طني، ف�ش���اًل عن �ش���وريا 
�أن  ��ل�ش���حيح  ���م،  �ملُنظِّ �لبل���د 
يج���ري �لتناف����س م���ن مرحل���ة 
�يت���م  مرحلت���ني،  �أ�  ��ح���دة 
ح�ش���م �للقب لالأّ�ل ��لو�شيف 
ملن يجمع �أف�ش���ل �لنق���اط، لكن 
�لزم���الء يف �حت���اد غرب �آ�ش���يا 
مرحل���ة  م���ن  �إقامته���ا  �أرت���اأ�� 
�ه���ذه  �لتقاط���ع،  ث���م  ��ح���دة 
طريق���ة غريب���ة الأن �لبطول���ة ال 
ت�ش���ّم 12 فريق���ًا ك���ي تلجاأ �ىل 
�ملرّبع �لذهبي الحقًا، ف�ش���اعت 

جتّم���ع  لهك���ذ�  �لفني���ة  �لقيم���ة 
�شبابي".

��أ��ش���ح "ال ي�شتحقُّ منتخبنا 
�معه �لفل�ش���طيني ��ل�ش���وري 

�آ�ش���يا  بطول���ة  يف  �مل�ش���اركة 
منتخ���ب  ��ح���ده  �ملقبل���ة، 
لبن���ان �لفريق �الأمي���ز كالعبني 
تاأّه���ل  حي���ث  لع���ب  ��أ�ش���لوب 
ب�ش���حبة �ش���وريا �إىل نهائي���ات 
يف  �ش���تقام  �لت���ي  �لبطول���ة 
�إير�ن". �ك�ش���ف جن���م "بر�ؤية 
�شخ�ش���ية، كانت ق���ر�ءة مدرب 
�جلورج���ي  �ل�ش���باب  منتخ���ب 
جورج كازني���ان لطريقة �للعب 
�لدفاعي���ة ��لهجومي���ة خاِطئة، 
�أعتم���د عل���ى ت�ش���جيل �لنق���اط 
�لث���الث �ه���و ال ميتل���ك العبني 
مبو��ش���فات عالي���ة الأد�ء ه���ذه 
�أط���و�ل  ل  ي�ش���تغِّ �مل  �ملهّم���ة، 
العبين���ا حت���ت �ل�ش���لة، كم���ا مل 
ُيعاِلج م�شاألة ت�شويبات �لفريق 
�ملناف�س الإحر�ز �لنقاط �لثالث، 
��ش���ر�حة �إن هذ� �مل���درب �أخذ 
فر�شة �أكرب من قدر�ته، ��أعطى 

�أقّل ما نطمح �ليه".

لق���اء  هن���اك  "�ش���يكون  �ب���نّي 
ح���ال  �الحت���اد  �أع�ش���اء  ب���ني 
ت�ش���ّلم �لتقري���ر �لفن���ي �خلا�س 
م�ش���ّببات  لك�ش���ف  بالبطول���ة، 
�خل�شارة من �شوريا )71-59( 
نقطة، يف �لد�ر ن�شف �لنهائي، 
فالبد من حتديد م�ش���ر �ملدرب 
�إن���ه  �أرى  يل  �بالن�ش���بة  �أّ�اًل، 
ال ي�ش���لح للمهّمة �ال ي�ش���تحقُّ 
فر�ش���ة ثانية �شو�ء مع �ل�شباب 
�أم �لنا�ش���ئني يف �ش���وء ما �آلت 
�ليه م�شاركة �شبابنا يف بطولة 
غ���رب �آ�ش���يا". �ِ�ختت���م ع�ش���و 
�الحتاد قائاًل "نتمّنى ت�ش���حيح 
منتخ���ب  م���ع  �لعم���ل  م�ش���ار 
�ل�ش���باب، كونه �أ�ش���ا�س تطوير 
�أن  �ش���يما  م�ش���تقباًل،  �للعب���ة 
�حتادن���ا يعد �الهتمام بالقاعدة 
من ��جباته �ملهّمة �لتي ُير�عي 
فيه���ا تطوير �ملو�ه���ب �تعيني 

�أف�شل �ملدربني لهم".

خالد نجم : كازنيان ال ي�ضلح للمهمة.. وتنظيم غرب اآ�ضيا لي�س ُمن�ضفًا!  

 رعد العراقي
باختصار ديمقراطي

���ل لُعبة كرة �لقدم �لت���ي ذهبت بها  كث���رً� م���ا حتّدثنا عن معا�شِ
نح���و �لرت�ج���ع بالنتائج ��نح�ش���ار كب���ر باكت�ش���اف �ملو�هب 
كانت �أغلبها تد�ر �ش���من فلك �لق�شور �الإد�ري ��لفني، �غياب 
�لر�ؤي���ة �ل�ش���حيحة يف كيفي���ة معاجل���ة �خللل باأ�ش���لوب علمي 

بعيدً� عن �لتاأثر�ت ��لعو�طف ��ملُجامالت �لفارغة!
كّل من �ش���اهد �أد�ء منتخب �لنا�ش���ئني خالل بطولتي غرب �آ�شيا 
�لت���ي �أقيمت���ا يف �ل�ش���عودية �بعده���ا يف �الأردن حت���ت قي���ادة 
نف�س �لكادر �لتدريبي �ش���يجد �أننا خ�ش���رنا �ش���نو�ت من �لبناء 
��لتح�ش���ر، ��أنفقن���ا �أمو�اًل ملع�ش���كر�ت �إعد�دية م���ن د�ن �أن 
نلم�س تطّور �أ� �إ�ش���افة فنية �أ� حتى �كت�ش���اف عنا�شر جديدة 
ميك���ن �أن متنحنا �أماًل للم�ش���تقبل يكونو� في���ه ِعماد �ملنتخبات 

�لوطنية ح�شب �ملر�حل �لُعمرية.
�ملُطالب���ة بالتغي���ر كان �أم���رً� البّد منه لت���د�رك �النهي���ار �لفّني 
��لنف�ش���ي �ل���ذي بد�أ ُي�ش���ّكل نهج���ًا يطغي على تفك���ر �لالعبني 
��جلماهر باأن منتخباتنا باتت متّثل �حللقة �الأ�ش���عف يف كّل 
م�شاركة قيا�شًا لد�ل �جلو�ر عربيًا ��أي�شًا �آ�شيويًا �هو ما دفع 
�حتاد �لك���رة �ىل �إقالة �لكادر �لتدريبي �ل�ش���ابق ��إناطة �ملهّمة 

بالكابنت �خللوق �أحمد كاظم .
عملي���ة �الختي���ار ر�فقته���ا �لكث���ر م���ن �العرت��ش���ات بع���د �أن 
عّده���ا �لبع�س �إج���ر�ًء ر�تينّيًا ال يخرج ع���ن حد�د �لهر�ب من 
�ل�شغط �جلماهري بعد �لف�شل �لكبر ليكون �لكادر �لتدريبي 
�ل�ش���ابق هو �ل�شحية يف م�شهد �أ�شبح يتكّرر النقاذ �الحتاد من 
�مل�شوؤ�لية �لكاملة �خيار�ته �لتي �أثبتت مبا ال يقبل �ل�شّك عدم 

��شتنادها �ىل �لدقة ��ملو�شوعية!
�ل�ش���وؤ�ل �مله���م ..ه���ل كان �ختيار �لكاب���نت �أحمد كاظم ي�ش���تند 
�ىل �أ�ش����س فني���ة �تربوية ميكن له���ا �أن تتعامل م���ع هذه �لفئة 
�ل�ش���غرة �أم كان مفا�ش���لة ر�تينّية مع ��ش���ماء �أخرى �عتمدت 
�لت�ش���ويت الأع�شاء �ملكتب �لتنفيذي ��للجنة �لفنية؟ هنا �الأمر 
يب���د� يف غاية �خلطورة حني َي�ش���رُّ �الحتاد عل���ى �للجوء �إىل 
�لبحث عن �ال�ش���ماء ��لتجريب من د�ن �أن مي�شك باأهم م�شكلة 

ينبغي معاجلتها هي من حتّدد �الختيار بعدها.
�مل�شاألة ال تتعّلق بكفاءة �أحمد كاظم �لذي رمّبا يقلُب �لتوّقعات، 
�يتمّكن من �لنجاح يف مهّمته، �إال �أن �ملنطق يفر�س نف�شه حني 
ُنقلِّب �ل�ش���رة �لذ�تية مل�ش���رته �لتدريبية بعد �أن �عتزل �للعب 
عام 2013 �توىّل �أ�ل مهّمة تدريبية له مع فريق �لديو�نية عام 
2018 يف �ق���ت �أن فئة �لنا�ش���ئني تعت���رب )�أخطر ميد�ن( ميكن 
�أن يخو����س به �أي مدّرب من د�ن �أن ميتلك �ش���جاًل ثرّيًا يجمع 
ب���ني �حرت�في���ة �لتعام���ل ��لتعاطي م���ع تلك �لفئات �ل�ش���غرة 
تربويًا �فنيًا مع خزين من �أ�ش���اليب �للعب �حلديثة ��ملتطّورة 
ميكن �أن يغر�ش���ها يف نفو�س �لالعب���ني الإحد�ث �لتغير باالأد�ء 

�مو�كبة د�ل �لعامل.
�أظّن �أن �للجنة �لفنية مل تقف عند �أ�شباب ف�شل �ملالك �لتدريبي 
�ل�ش���ابق برغ���م عمله ملدة ثالث �ش���نو�ت �جت���ا�زت �ختبار�ته 
الأك���ر م���ن 90 العبًا، �برغم ذل���ك �نتج منتخب���ًا هزياًل ال يقوى 
عل���ى مو�جهة �أ�ش���ف �ملنتخب���ات، �ال ميتل���ك �أد�ًء ���ش���حًا �أ� 
ميكن �أن ير�ش���م جملة تكتيكية، بل �أنه ظّل �أ�شر �للعب �لطويل 
�ملُمّل، ��العتماد على بع�س �ملهار�ت �لفنية، لذلك فاإن �ال�شر�ر 
على �ختيار �ملدرب من ذ�ت �ملدر�شة ��الأ�شلوب مع عدم �متالكه 
�خل���ربة �لطويلة ما هي �إال جر�س �إنذ�ر با�ش���تمر خطر �النهيار 

��لرت�جع �خ�شارة �الأمو�ل ��لوقت د�ن فائدة.
باخت�شار.. ال ميكن �أن تتطّور �لكرة �لعر�قية �إال بالرتكيز على 
�لفئ���ات �لعمرية �تغير فل�ش���فة �أد�ءها، ��لتعامل معها تربويًا 
�أ�اًل �فقًا لنظرة �حرت�فية تعتمد ��شتقطاب �أكر �ملدربني خربة 
�ق���درة على تر�ي�س �تهذي���ب �لالعب���ني �زرع مفاهيم �للعب 
�ملتطّورة يف نفو�ش���هم ��إخر�جهم من �أجو�ء �لف�شل ��الرتباك 
�ل���ذي بات �ش���مة ب���ارزة تنعك�س عل���ى ت�ش���ّرفاتهم يف �مليد�ن، 
����س دقي���ق بتل���ك �لفئ���ة، �ال باأ�س  فالعملي���ة حتت���اج �ىل تخ�شّ
�أن تعمل �ال�ش���ماء �ل�ش���اّبة كمدربني م�ش���اعدين لك�شب �خلربة 
�مليد�نية ليكونو� جاهزين يف �مل�ش���تقبل ال�شتالم �ملهمة. �أحمد 
عبد �جلبار �حيدر عبد �الأمر رف�ش���ا مهّمة �لعمل كم�ش���اعدين 
مل���درب �لنا�ش���ئني ��الأخ���ر قالها ب�ش���ر�حة ملُقّربني من���ه �أنه مل 
يخ�س �لتجربة �ش���ابقًا �مل يتعامل مع تلك �لفئة يف موقف ينمُّ 
عن �عي ��إدر�ك �تف�ش���يل مل�ش���لحة �ملنتخب، �ر�شالة الحتاد 
����س ��خلربة هم���ا �ملعيار  �لك���رة �جلنت���ه �لفنية ب���اأن �لتخ�شّ

�حلقيقي الإنقاذ ما ميكن �إنقاذه!

خطر فئات اللعبة

ال�صوؤال المهم ..هل كان اختيار 
الكابتن اأحمد كاظم ي�صتند الى اأ�ص�س 

فنية وتربوية يمكن لها اأن تتعامل 
مع هذه الفئة ال�صغيرة اأم كان 

مفا�صلة روتينّية مع ا�صماء اأخرى 
اعتمدت الت�صويت لأع�صاء المكتب 

التنفيذي واللجنة الفنية؟

 متابعة / املدى

تّوج فريق نا�ش���ئة �لز�ر�ء بلق���ب بطولة �لد�ري لفرق �لد�ري �ملمتاز للمو�ش���م 
2022-2021، �ح���ّل فري���ق �ل�ش���رطة باملركز �لث���اين، ثم �لنج���ف ثالثًا �نور�ز 
ر�بع���ًا ��ملين���اء يف �ملركز �خلام�س. �جرت �ملناف�ش���ات يف حمافظة �ل�ش���ليمانّية 
باإقلي���م كرد�ش���تان بح�ش���وِر �لنائ���ب �الأ�ل لرئي�س �حت���اد كرة �لق���دم علي جبار، 
�ع�ش���و �الحت���اد كوفن���د عبد �خلال���ق، �رئي�س �الحت���اد �لفرعي لك���رة �لقدم يف 

�ل�شليمانّية كار��ن حممد فرج، ��أع�شاء جلنة �مل�شابقات.
�خا����س كل فري���ق �أربع مباريات، فاز �لبطل بثالث منها �خ�ش���ر مبار�ة ��حدة، 

م�شّجاًل �شتة �أهد�ف، �دخلت مرماه �أربع كر�ت، جامعًا ت�شع نقاط.
�فاز نا�ش���ة �لز�ر�ء على فرق نور�ز ��لنج���ف ��مليناء ��لنجف بنتيجة )1-2( 
فيما خ�ش���ر من فريق �ل�ش���رطة بهدف ��حد. �قال عبد�لرحمن ر�شيد ع�شو �إد�رة 
ن���ادي �ل���ز�ر�ء، �أن فوز نا�ش���ئة �لنادي ه���و ترجمة ��قعية للجه���ود �ملبذ�لة من 
قبل �لهيئة �الإد�رية برئا�ش���ة �لكابنت فالح ح�ش���ن ��ملالك �لتدريبي بقيادة �ملدرب 
�لكفء عامر قا�ش���م �لذي ي�ش���تحق �أن ُيبدي �حتاد كرة �لقدم �إهتمامه بقدر�ته يف 
�لعم���ل م���ع �لفئات �لعمرية فّنيًا �تربوّيًا. ��أ�ش���اف :ي�ش���مُّ �لفريق �أربعة العبني 
مّثلو� منتخب �لنا�ش���ئني مع �ملدرب ح�ش���ن كمال، ��إد�رة �لنادي ��ش���عت منهجًا 
فنّي���ًا ُمنتظمًا يف ترحيل �ملُمّيزين منهم �ىل فريق �ل�ش���باب برغم �ش���المة متثيلهم 
لفئتهم مو�ش���مًا ثانيًا. �ب���نّي "جنح �حتاد �لكرة يف �إقامة حف���ل �لتتويج بتنظيم 
ر�ئ���ع ي�ش���عر �لالع���ب �ملوهوب بتقدي���ر �الحتاد لقيمت���ه �لفنّية م�ش���تقباًل، كما �إن 
حمافظة �ل�ش���ليمانية ��الحتاد �لفرعي قّدما ت�ش���هيالت كبرة �أ�شهمت يف �إجناح 
�ملناف�ش���ة بني �لفرق �خلم�شة". �متّنى ر�شيد يف ختام ت�شريحه "�أن ينقل �حتاد 
�لك���رة تنظي���م نهائي���ات �لبطول���ة �إىل �أكر من حمافظة يف كل مو�ش���م لت�ش���جيع 
���ات  �لالعب���ني �ل�ش���غار على متثيل فرقهم، ��ملناف�ش���ة بهدف �لو�ش���ول �ىل من�شّ

�لتتويج، ��اللتز�م مببادئ �للعب �لنظيف".

ُج بلقب  نا�ضئة الزوراء ُيتوَّ
 بغداد / املدىالدوري املمتاز

�أكدت �ز�رة �ل�ش���باب ��لريا�ش���ة، ��شتئناف 
�لعم���ل يف ملع���ب �لر�ش���افة �الأ�ملب���ي )عمو 
باب���ا( �ش���عة 30 �أل���ف متف���ّرج يف �لعا�ش���مة 
بغ���د�د، بعه���دة �ل�ش���ركة �ملنّف���ذة �ال�ش���بانية 

�رينا". "تري 
�لهند�ش���ية  �لد�ئ���رة  مدي���ر  مع���ا�ن  �ق���ال 
��لفني���ة يف �لوز�رة �ملهند�س �أياد طارق، �أن 
ملع���ب �لر�ش���افة �الأ�ملبي ُيعد من �مل�ش���اريع 
�ل�شرت�تيجية �لريا�شية �لتي عملت �لوز�رة 
على �إجنازها يف عام 2012، �توّقف �لعمل 
فيه ب�ش���بب �لعدي���د من �الأزمات منه���ا �ملالية 
��حلظ���ر �ل�ش���حي �إز�ء �نت�ش���ار فاير�����س 

كور�نا.
��أ�ش���اف "مت ��ش���تئناف �لعم���ل يف �مللع���ب 
م���ن قبل �ل���وز�رة بعد �لتن�ش���يق م���ع �ز�رة 
�مل���ايل  �لدع���م  لتوف���ر  ��ملالي���ة  �لتخطي���ط 
الإجناز �مل�شر�ع �دخوله للخدمة �لريا�شية، 
بعد تذليل جميع �ملعّوق���ات �الإد�رية ��ملالية 
م���ن قب���ل �زي���ر �ل�ش���باب ��لريا�ش���ة عدنان 

درجال".
�أل���ف   )30( �ىل  يّت�ش���ع  �مللع���ب  "�أن  �ب���نّي 
متفّرج، ف�ش���اًل عن ملعبني ثانويني للتدريب، 
�الأّ�ل �ش���عته )2000( متفّرج، ��الآخر يّت�شع 
�ىل )500( متف���ّرج، �بناية فندقية مت �إجناز 
لل�ش���ّيار�ت  له���ا، �موق���ف خا����س  �الأ�ش����س 
���ح���ات خ�ش���ر�ء �مر�فق �أخرى، م�ش���رً� 

�ىل �أن ُكلفة �مل�شر�ع هي )114( مليار دينار 
عر�ق���ي، �ن�ش���بة �الإجن���از �لفن���ي ه���ي %62 

�ن�شبة �الإجناز �ملايل هي %60".   
م���ن جانب �آخ���ر، ذك���ر مدير د�ئ���رة �ملهند�س 
�ملُقي���م يف �مل�ش���ر�ع �ملهند����س �أ�ش���عد ز�هد، 
���مات دخ���ول للك���و�در  �إن �ل�ش���ركة �ّف���رت �شِ
�لهي���كل  يف  بالعم���ل  ���ة  �خلا�شّ �الإ�ش���بانية 
�حلدي���دي �خلارج���ي للملع���ب، ف�ش���اًل ع���ن 
�لعمل على �ش���ب "بريكا�شت" جاهز جلميع 

�ملدّرجات �مللعب.
مهّم���ة  �إ�ش���افة  باب���ا  عم���و  ملع���ب  �ي�ش���ّكل 
ملالعب �لعا�ش���مة بغ���د�د �ىل جان���ب مالعب 
�ل�ش���عب �لد�يل �ن���ادي �لز�ر�ء �لريا�ش���ي 

��حلبيبية.

الر�ضافة  يف  بابا  عمو  ملعب  من  اإجناز 62 % 
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حتل بعد غد الذكرى ال�سابعة وال�سبعني 
لإرتكاب الإدارة الأمريكية برئا�سة 

هاري ترومان اأب�سع جرمية حرب 
دولية- اإلقاء اأول قنبلة ذرية على مدينة 
هريو�سيما، يوم 8/6/ 1945، واأخرى بعد 

3 اأيام على مدينة ناغازاكي، فاأحدثتا 
اأف�سع الكوارث الإن�سانية واأ�سد الأ�سرار 
ال�سحيةو البيئية والإجتماعية، حيث 
دمرتا املدينتني تدمرياً كاملآ، واأهلكتا 

اأكرث من 146 األف �سخ�سًا يف هريو�سيما، 
اأي نحو 30 باملئة من عدد �سكانها،و80 
األفًا يف ناغازاكي. وبلغ عدد امل�سابني 

ثلثة اأ�سعاف عدد القتلى، ومات منهم 
فيما بعد نحو 20 % متاأثرين باجلروح 

وال�سدمات واحلروق والت�سمم الإ�سعاعي 
واإنت�سار الأمرا�ض والوفيات ال�سرطانية، 
خا�سة �سرطان الدم، والأورام اخلبيثة. 

وروى مئات الناجني، ويعرفون با�سم 
لها  تق�سعر  معاناة  ق�س�ض   ،“ “هيباكو�سا 

الأبدان. وكان معظم ال�سحايا من املدنيني 
الأبرياء.

�ملفارق���ة �لوقح���ة �ن يج���ري جتاهل م���ا �أحدثه 
�أول �ش���اح ذري ع�ش���و�ئي من �إبادة، وما �أحلقه 
باملدني���ن �لأبري���اء من حمن وفو�ج���ع ومعاناة 
ف�شيع���ة، وما تركه من ن���دوب عميقة ل ترب�أ يف 
نفو�س �لناجن، �لذين ما فتئو� يعانون منها هم 

و�أبناوؤهم و�أحفادهم.

ويب���دو �ن كل تل���ك �لف�شاع���ات مل تك���ن د�فع���ا 
كافي���ا للق�شاء على �لأ�شلح���ة �لذرية / �لنووية، 
وجعله���ا جزء� م���ن �لتاري���خ. �إذ ل ت���ز�ل �لدول 
�لعظمى تعمل على تطوير هذه �لأ�شلحة �لفتاكة 
ون�شره���ا. فبعد �ن كان���ت َ�بان �حل���رب �لعاملية 
�لثانية هي نوع و�حد - قنابل كبرية، تزن نحو 
4.5 �أطنان، وكانت معباأة باليور�نيوم، و�ألقيت 
م���ن �لطائرة على �رتف���اع 1980 قدما، �أ�شبحت 
�لي���وم �أكرث تنوعًا )قنابل و�شو�ريخ وقذ�ئف(، 
و�أك���رث تطورً�، و�أ�شد تدمريً� وفتكًا مبا حتتوية 
من م���و�د متفجرة و�شدي���دة �لإ�شع���اع، و�أ�شهل 

حماآ و�إطاقًا.
ويج���ري ذلك رغم عل���م م�شنعيه���ا ومالكيها بان 
�أح���دً� ل���ن يك���ون ر�بحًا م���ن �إ�شتخد�مه���ا، ل بل 
�شيه���دد �لب�شري���ة وكاف���ة �لأحي���اء عل���ى كوكب 
�لأر����س بالفن���اء �لتام.فلي����س �إعتباط���ًا �ن ُتعد 
�لأ�شلح���ة �لنووي���ة م���ن �أخط���ر �أن���و�ع �أ�شلح���ة 
�ش���اروخ  باإم���كان  �إذ  قاطب���ة.  �ل�شام���ل  �لدم���ار 
و�ح���د �أو قنبلة نووي���ة و�ح���دة �ن تدمر مدينة 
كب���رية باأكمله���ا وحتوله���ا �ىل �أنقا����س، وُتهلك 
مئات �لآلف من �لب�ش���ر وبقية �لكائنات �حلية، 
وتدم���ر �لبيئة وجتعلها غري قابل���ة للعي�س.ولن 
تقت�ش���ر �أ�شر�ره���ا على �ملنطق���ة �مل�شتهدفة، ول 
عل���ى �جليل �حل���ايل، و�إمن���ا �شتط���ول �ملناطق 
�ملج���اورة، و�لأجيال �لقادمة، م���ن خال َ�ثارها 
�لوخيم���ة طويل���ة �لأم���د، �لناجم���ة ع���ن �لتلوث 
�لإ�شعاع���ي. فم���ن مل يقتل �شاع���ة �لنفجار مات 
بعد ذلك، �أو عانى كث���ريً�. وحتى �ليوم تاأثريها 
م�شتم���ر، م�شببًا �ل�شرطان���ات و�لعيوب �خللقية 
�لأبح���اث  بينت���ه  م���ا  ه���ذ�  �لولدية،وغريه���ا. 
�لعلمية �لتي در�شت �أ�شر�ر �أول قنبلة ذرية.ول 
ي�شتطي���ع �أح���د �أن يقرر �إىل �أي ح���د من �لأجيال 

�شي�شتمر تو�رث �آثار �لإ�شعاع..
�ن م�شوؤولية خف����س عدد �لروؤو�س �لنووية يف 
�لعامل تق���ع بالدرج���ة �لأوىل- ب���ر�أي �خلرب�ء- 
عل���ى عاتقي رو�شيا و�مري���كا، لكونهما متتلكان 
م���ن �لروؤو����س �لنووي���ة م���ا ي���و�زي 90 % م���ن 

�لرت�شانة �لنووية يف �لعامل باأ�شره.
و�أك���د معهد �شتوكهومل �ل���دويل لأبحاث �ل�شام 
عملي���ًا  �لنووي���ة  �ل���دول  مو��شل���ة   ))SIPRI
حتديث تر�شانته���ا، بدلآ من نزعها، خافًا لرغبة 
ومو�شك���و  و��شنط���ن  �ل���دويل،و�ن  �ملجتم���ع 
منخرطت���ان يف بر�مج حتدي���ث �شخمة ومكلفة 
ت�شتهدف �لأنظم���ة �لناقل���ة و�لروؤو�س �لنووية 
و�إنتاجها. وهو ما �شجع بقية �لدول �لتي متتلك 

�أ�شلحة نووية على تو�شيع تر�شاناتها.
ول يقت�ش���ر �إنت�شار �ل�شاح �لنووي على �لدول 
�ل���� 9 �ملالك���ة ل���ه، �إذ توج���د 5 دول �أوروبي���ة، ل 
متل���ك برناجم���ا نووي���ًا، لكنه���ا تن�ش���ر �أ�شلح���ة 
نووي���ة �أمريكية على �أر��شيه���ا يف �إطار �تفاقية 
�أعط���ت  �أخ���رى  دول���ة   23 وثم���ة  “�لنات���و”. 
مو�فقته���ا بن�ش���ر �لأ�شلح���ة �لنووي���ة �لأمريكية 
على �أر��شيها “كو�شيلة لتعزيز �أمنها �لقومي”. 
وهناك فئة ثالثة من �لدول �لتي متتلك مفاعات 
نووية لاأغر��س �ل�شلمية قابلة للتطوير لت�شنع 

قنابل ذرية فتاكة.
�أم���ا رو�شيا، فقد �أعلنت ب���ان �شاحها �لنووي “ 
ل يوج���د خ���ارج �أر��شيها – كما ه���ي �أمريكا “، 
لكنها “ م�شطرة �أن توجه���ه نحو �أتباع �أمريكا، 
�لتي �إن�شمت �ىل حل���ف �لناتو، و�أ�شبحت �أد�ة 
�لأمريكية”.و�إعت���ربت  �خلارجي���ة  لل�شيا�ش���ة 
ون�ش���ره  �ىل حدوده���ا،  �لنات���و  حل���ف  “مت���دد 
ل�شو�ريخ “باتري���وت” يف بولونيا ورومانيا: 
�لأمريكية  م���ن �خلط���ة �ل�شرت�تيجي���ة  “ج���زء 
لتطوي���ق رو�شيا باألقو�ع���د �لع�شكرية وباأنظمة 

�لدفاع �ل�شاروخي«.
حيال ما خلقه ذلك، نيه قائد �جلي�س �لربيطاين، 
�جل���ر�ل نيكول����س كارتر، يف ت�شري���ن �لثاين 
2021، م���ن” �أن خط���ر �ن���دلع ح���رب بال�شدفة 
ب���ن رو�شيا و�لغرب هو حاليًا �أكرب من �أي وقت 
م�شى”.وحذر �ل�شيا�شين من “ �إثارة �لتوتر�ت 
غري �ل�شرورية �لتي ت���وؤدي �ىل ت�شعيد يف�شي 

�إىل تقدير�ت خاطئة ».
وفع���اآ، ي�شهد �لعامل حالي���ًا ت�شاعد حدة �لتوتر 

ب���ن دول حلف �لناتو ورو�شيا، وذلك عقب غزو 
�لأخ���رية لأوكر�ني���ا، وتدخ���ل �لنات���و و�لأحتاد 
�لأورب���ي لدع���م �أوكر�ني���ا، وبالت���ايل �إطالة �أمد 
�حل���رب، وتز�ي���د �إحتم���ال ن�شوب ح���رب عاملية 
ثالث���ة ت�شتخ���دم خالها �شت���ى �أن���و�ع �لأ�شلحة 
�لفتاك���ة. وبلغ �لت�شعيد ح���د و�شع قو�ت �لردع 
�لنووي �لرو�شية يف حالة تاأهب ق�شوى. وهو 
م���ا �أث���ار �ملخ���اوف �أكرث م���ن مو�جه���ة ع�شكرية 
حمفوف���ة بت�شعي���د ن���ووي، تتجاه���ل خماط���ر 

تد�عياتها.
فق���د نبه���ت �للجن���ة �لدولي���ة لل�شلي���ب �لأحم���ر

�أدل���ة  �ل���دويل  �إمت���اك �ملجتم���ع  ICRC(( �ىل 
د�مغ���ة عل���ى ما ينج���م ع���ن �إ�شتخ���د�م �لأ�شلحة 
�لنووية من �آثار مروعة وممتدة ول رجعة فيها 
على �ل�شحة و�لبيئة و�ملناخ و�لإنتاج �لغذ�ئي- 

�أي على كل ما تعتمد عليه حياة �لب�شر.
وُعِر�ش���ت يف ثاث���ة موؤمت���ر�ت دولي���ة معني���ة 
بالآث���ار �لإن�شانية له���ذه �لأ�شلحة �أدل���ة �إ�شافية 
جديدة على �لآث���ار �لع�شو�ئية و�ملعاناة �ملريرة 

�لتي ت�شببها �لأ�شلحة �لنووية.
م�شرتك���ة  دولي���ة  در��ش���ات  و�لأخطر،خ���روج 
با�شتنت���اج رئي�شي يفيد باأن���ه ل توجد �أي قدرة 

�أو خط���ة منا�شب���ة لا�شتجاب���ة �لإن�شاني���ة م���ن 
�شاأنها �إنقاذ �شحايا �لأ�شلحة �لنووية.

وق���د ح���ذر �لعامل �لب���ارز يف منظم���ة »�أطباء من 
�أج���ل �مل�شوؤولية �لجتماعية« �شتيف���ن �شتار �أنه 
مبج���رد بدء عملي���ة تبادل نووي ب���ن و��شنطن 
ومو�شك���و، فاإن عدد �لقتلى خال �ل�شاعة �لأوىل 
�شيك���ون ع�شر�ت �ملاين،و�شتك���ون هذه جمرد 
بد�ية مروع���ة. وهناك “�ل�شت���اء �لنووي” �أحد 
�لعو�ق���ب �لبيئية �لطويل���ة �لأجل للحرب، حيث 
�ل�شرت�تو�شفريي���ة  �لدخ���ان  طبق���ة  �شتحج���ب 
)َ�خ���ر طبق���ات �لغاف �جل���وي(، �لت���ي تولدها 
�لعو��ش���ف �لنووية، معظم �أ�شع���ة �ل�شم�س من 
�لو�ش���ول �إىل �شط���ح �لأر�س، و�شتح���دث حالة 
ملدة  �شت�شتمر  �لتي  �جلليدي”،  �لع�شر  “طق�س 
10 �شن���و�ت عل���ى �لأق���ل. وم���ن �ش���اأن “�ل�شتاء 
�لن���ووي” �أن يهدد معظم �لب�ش���ر باملوت ب�شبب 

�ملجاعة و�إنت�شار �لأمر��س و�لأوبئة.
ل���كل ه���ذ�، �ملطل���وب �لي���وم �ن تت�ش���ع �جله���ود 
�لدولي���ة �ملدرك���ة و�ملق���ّدرة خلط���ورة �لرت�شانة 
�لنووي���ة وتو��ش���ل �شعيه���ا �حلثي���ث م���ن �أجل 
ع���امٍل خاٍل م���ن �ل�ش���اح �لن���ووي، �ل���ذي تتوج 
باعتم���اد �لأمم �ملتحدة يوم �ل�شاد�س و�لع�شرين 

م���ن �أيل���ول )�شبتمرب( من كل ع���ام “ يومًا عامليًا 
لاإز�ل���ة �لكامل���ة لاأ�شلح���ة �لنووي���ة”، وتبنيها 
متوز  �لنووية” يف  �لأ�شلحة  حظ���ر  “ معاهدة 
)يولي���و( 2017، و�لت���ي دخل���ت حي���ز �لتنفي���ذ 
يف كان���ون �لث���اين 2021 عقب م�شادق���ة �لعدد 

�ملطلوب من �لدول عليها.
بي���د �ن �ملعاهدة م���ا ز�لت منقو�ش���ة وذلك لعدم 
ت�شويت جميع �ل���دول �ملالكة لاأ�شلحة �لنووية 
وجمي���ع �أع�ش���اء حل���ف �لناتو عليه���ا. ومع ذلك 
�إعتربه���ا �لأمن �لع���ام لاأمم �ملتح���دة �أنطونيو 
�لطم���وح  نح���و  مهم���ة  غوتريي�س:”خط���وة 
�مل�ش���رتك لع���امل خ���اٍل م���ن �لأ�شلح���ة �لنووي���ة.
فاملعاه���دة حتظ���ر جمموعة كاملة م���ن �لأن�شطة 
�ملتعلقة بالأ�شلح���ة �لنووية، مبا يف ذلك تطوير 
و�ختب���ار و�إنت���اج وت�شني���ع و�قتن���اء وتخزين 
�لأ�شلح���ة �لنووي���ة �أو �أجه���زة متفج���رة نووية 

�أخرى«.
لل���دول  �لأول  �لجتم���اع  �ىل  ر�شالت���ه  ويف 
�لأط���ر�ف يف �ملعاه���دة، �ملنعق���د يف فيين���ا، يف 
20/ 2022/6، نبه غوتريي�س باأن: “ �لأ�شلحة 
�لنووية هي تذكري قات���ل، ُيعرقل �لدول عن حل 
�مل�ش���اكل باحل���و�ر و�لتعاون”. وح���ث �ملجتمع 
�لدويل عل���ى �لتخلي عن ه���ذه �لأ�شلحة �لفتاكة 
ب�ش���كل نهائ���ي. وقال: “دعون���ا نق�شي على هذه 
�ىل  علينا.”ولف���ت  تق�ش���ي  �أن  قب���ل  �لأ�شلح���ة 
�ن:” �لدرو����س �ملرعب���ة لهريو�شيما وناغاز�كي 
تتا�ش���ى م���ن �لذ�ك���رة “. وح���ذر م���ن �أن���ه ومع 
وج���ود �أك���رث م���ن 13 �أل���ف �شاح ن���ووي حول 
�لع���امل، فاإن “�حتمال ن�ش���وب �شر�ع نووي- مل 
يك���ن من �ملمك���ن ت�ش���وره يف �ل�شاب���ق- قد عاد 
يف  �لحتمالت.”و�أ�ش���اف:”  ع���امل  �إىل  �لآن 
عامل ت�شوده �لتوت���ر�ت �جليو�شيا�شية و�نعد�م 

�لثقة، هذه و�شفة لاإبادة.«
و�إختتم �ل�شيد غوتريي�س: “ ل ميكننا �أن ن�شمح 
لاأ�شلح���ة �لنووية �لتي متتلكها حفنة من �لدول 
بتعري�س �حلياة عل���ى كوكبنا للخطر. يجب �أن 

نتوقف عن طرق باب ’ يوم �لقيامة ’ !

مل يكن �لعت���د�ء �ل�شاروخ���ي �لرتكي 
يف �لثاين و�لع�شري���ن من �شهر متوز، 
ه���و �لأول، ولي����س �لأخري م���ن نوعه، 
ومل يكن طرح ��ش���م �ملعتدي من ناحية 
�لفع���ل و�لتوقي���ت هو �ل���د�رج �لوحيد 
�إن�شاني���ا  �جلرمي���ة،  حلج���م  بالن�شب���ة 
و�أخاقي���ا و�شيا�شي���ا ودولي���ا. فاإير�ن 
�جل���و�ر  ودول  �ملتح���دة  و�لولي���ات 
كم���ا هو ح���ال تركي���ا ت�ش���ول وجتول 
يف �أر����س �ل�ش���و�د، ولي����س هناك على 
�مل�شت���وى �لوطني و�لدويل من يو�جه 
ه���ذه �لعت���د�ء�ت وي�ش���ع ح���د� له���ا. 
�لعر�ق و�شعبه لي�س م�شتباحا فح�شب 
�إمنا م�شتهدف بال�شميم. تنهب ثرو�ته 
وتقط���ع عن���ه �ملي���اه وجتف���ف �أنه���اره 
ويقت���ل مو�طن���وه ول م���ن ح�شيب ول 
رقي���ب. و�لأنكى من ه���ذ�، دون جتميل 
�لو�قع �ل�شيا�شي “للعملية �ل�شيا�شية” 
�أ�شح���اب  بقد�شيته���ا  يتبج���ح  �لت���ي 
�ل�شلطة وم���ن خارجها. لي�س لدى هذه 
�لق���وى �لت���ي ت�ش���ع م�شال���ح �أحز�بها 
ف���وق م�شال���ح �لوط���ن و�ل�شع���ب، �أي 
�شلطة �أو موقف، من �أي نوع، لردع �أية 
�عت���د�ء ينتهك �شيادة �لوطن ومقدر�ته 
ب�شب���ب ولئه���ا، كلها، ل���دول خارجية. 

كما وكانت قد رحب���ت باحتال �لعر�ق 
بالعملي���ة  �لقب���ول  ث���م  وم���ن  وغ���زوه 
و�ش���ع  �لت���ي  �مل�شروخ���ة  �ل�شيا�شي���ة 
�أ�ش�شها وحماها �ملحتل لغاية �ليوم يف 
�ل�ش���ر و�لعلن. لذ� مل تع���د مو�قفها يف 
�ملر�حل �ل�شابقة ويف �مل�شتقبل، �شوى 
�لت�ش���رت عل���ى �مل�شه���د �لدر�م���ي برمته 
للف�شل ب���ن �شاعة �حل���دث، �أي حدث، 

للحد من غ�شب �جلماهري.
�ل�شاع���ة، م���ا يتوج���ب قوله وف���ق مبد�أ 
�مل�شارحة بن �حلقيقة و�لذ�ت: �إن من 
يتحم���ل م�شوؤولي���ة هج���وم �شاروخي 
مدم���ر يف �شم���ال �لع���ر�ق ر�ح �شحيته 
�أنق���رة.  حكوم���ة  �لأبري���اء،  ع�ش���ر�ت 
لكن بغ���د�د و�حلكوم���ات �ملتعاقبة منذ 
2003 تق���ع عليه���ا �مل�شوؤولي���ة �لأكرب، 
بالتمو�ش���ع  لرتكي���ا  �شمح���ت  لأنه���ا 
ب�ش���كل و��ش���ع يف �لأر��ش���ي �لعر�قية 
ومل تطال���ب بان�شحاب �جلي�س �لرتكي 
منها منذ ذلك �حلن. وبح�شب �لتقارير 
�لإعامي���ة، �شقط���ت �أربع���ة �شو�ري���خ 
تركي���ة يف بار�خ���ا، بالق���رب م���ن بلدة 
ُيزع���م  ع�شكري���ة  عملي���ة  يف  ز�خ���و، 
�أنه���ا ��شتهدف���ت منظم���ة ح���زب �لعمال 
�لكرد�شت���اين �ل�شري���ة. لكنه���ا �شقط���ت 

د�خ���ل “�ملنتج���ع”، غ���ري �لبعي���د ع���ن 
معروف���ة  ووجه���ة  �لرتكي���ة،  �حل���دود 
لل�شي���اح �لعر�قي���ن �لذي���ن يتطلع���ون 
�إىل �له���روب من حر�رة �ل�شيف. وكان 
هجوم ع�شو�ئي تعر�س له �شحايا من 
�ملدني���ن �أغلبهم من “�شباب و�أطفال”. 
�إنه م�شهد مروع ومفجع حينما ت�شاهد 
�أم ت�شرخ يف حال���ة �شدمة وهي ت�شلم 
طفلتها �ملتوفي���ة �لبالغة من �لعمر �شنة 
ينقله���ا  �شرط���ة  �شاب���ط  �إىل  و�ح���دة، 
بعي���د�. �لطفل���ة هي و�ح���دة من ثماين 
قتلى و 23 جريحا ب�شبب ذلك �لهجوم 
�لوح�ش���ي عل���ى منتج���ع �شياح���ي يف 

�حلك���م  منطق���ة  يف  ده���وك  حمافظ���ة 
�لذ�تي �شمال �لعر�ق. �إنه م�شهد يتكرر 
�لعدي���د  يف  �أي�ش���ا،  وتك���ر�ر�،  م���ر�ر� 
م���ن �ملحافظ���ات �لعر�قية عل���ى يد قتلة 
�أو باأ�ش���كال �إجر�مي���ة �أخ���رى. ق�ش���ف 
�إرهاب���ي، �عتد�ء  �شاروخ���ي، هج���وم 
�إجر�م���ي ميلي�شياوي بد�ف���ع �شيا�شي، 
تتخ���ذ  �أن  دون  ع�شائري���ة،  �شر�ع���ات 
�إج���ر�ء�ت حازمة لردعه���ا. فيما �شر�ع 
�لق���وى �ل�شيا�شي���ة د�خ���ل �لربمل���ان، ل 
يبدو درد�شة بن �لأ�شدقاء “لرتطيب” 
�لعاق���ات، بق���در م���ا ي�ش���كل �حلا�ش���ر 
�ل�شيا�ش���ي �لأق���وى عنفا لتدم���ري �لبلد 

ومو�جه���ة �ل�شعب وم�ش���ادرة حقوقه 
للبق���اء يف �ل�شلط���ة وتقا�ش���م �لغنائ���م 

بقوة �ل�شاح.
�إنه من غري �ملوؤكد �أن �حلكومة �لعر�قية 
وه���ي حكومة ت�شري���ف �لأعمال قادرة 
�لآن عل���ى �تخاذ �إجر�ء�ت جريئة للحد 
م���ن �لتو�ج���د �لرتك���ي، �أو �أنه���ا عل���ى 
�لرغ���م م���ن �لغ�ش���ب يف جمي���ع �أنحاء 
�لع���ر�ق ت�شتطي���ع ب�ش���كل ل لب����س فيه 
�إجبار تركي���ا �إىل �لن�شح���اب ع�شكريا 
�شلوكه���ا  عك����س  عل���ى  �لع���ر�ق،  م���ن 
�ل�شاب���ق �ملتناق�س � لكن ب���اأي طريقة؟. 
وعلى ما يبدو، �أنه �شيكون من �ل�شعب 
�لذ�ت���ي  عل���ى حكوم���ة �حلك���م  �أي�ش���ا 
بقي���ادة  �لع���ر�ق،  �شم���ال  �لكردي���ة يف 
مو��شل���ة  وق���ف  �ل���ربز�ين،  ع�ش���رية 
�لتع���اون م���ع تركيا �شد ح���زب �لعمال 
�شيتع���ن  م���ا  كل  و�أن  �لكرد�شت���اين. 
عل���ى تركيا يف �لوقت �حل���ايل، �إيقاف 
عملياتها يف �شمال �لعر�ق لفرتة، لكنها 
لن تدوم طويا. حيث، لي�س هناك �إىل 
جان���ب �إي���ر�ن، يف حالة خ���روج تركيا 
“�فرت��شيا”، من �شيماأ �لفر�غ لتاأمن 
م�شال���ح �لأحز�ب �لطائفية وبقائها يف 

�ل�شلطة رغم �أنف �لعر�قين!.

�لعدد )5233( �ل�شنة �لتا�شعة ع�شرة - �لثنن )1( �أب 2022

 محمد حميد ر�سيد

 ع�سام اليا�سري

 اإنعام كجه جي

 د. كاظم المقدادي

يف كتاب���ه »م���ا ت���رك �ل�شاع���ر للري���ح«، ياأخ���ذك �لدكت���ور ف���اح �جلو�هري 
يف جول���ة طويل���ة ح���ّرة م���ن �خلو�ط���ر و�لذكري���ات و�لتاأم���ات و�مل�شائر 
�مل�شطرب���ة. حال �أبناء �ل�شخ�شيات �ل�شتثنائي���ة �لتي ل ت�شتقر على حال. 

فكيف و�ملوؤلف جنل من لُّقب ب�شاعر �لعرب �لأكرب؟
ي�شتعي���د �لعر�قيون، هذه �لأيام، ذكرى حمم���د مهدي �جلو�هري مبنا�شبة 
م���رور ربع قرن على رحيله يف دم�شق. يطلقون ��شمه على �شارع يف بغد�د 
ويحيلون منزله متحفًا له. �شرية طويلة عري�شة بتوهجها ومطباتها لرجل 
عا����س 98 عامًا، رو�ها �شاحبها يف مذكر�ته و�لكثري من مقاباته. فهل من 
مزي���د؟ ي�شيء ه���ذ� �لكتاب �ل�شادر عن من�شور�ت »�أل���كا« زو�يا حميمة عن 
عاق���ة �ل�شاعر باملر�أة، زوج���ة �أو �شديقة عابرة، ولقاء�ت���ه بغريه من كبار 

�لأدباء �لعرب. لكن متعة هذه �ملذكر�ت ل تخ�ّس �جلو�هري بل �بنه.
�أكم���ل �لبن در��شة �لطب يف �لحتاد �ل�شوفياتي وقرر �لعودة �إىل �لوطن. 
كان ذل���ك �أو��ش���ط �ل�شتين���ات، يف عهد عبد �ل�ش���ام ع���ارف، �لرئي�س �لذي 
هج���اه و�ل���ده �ل�شاعر بق�شي���دة �شّماه فيه���ا »عبد حرب ع���دو �ل�شام«. هل 
�شُي�شم���ح ل���ه بالعمل �أم يدفع ثم���ن �لهجائية؟ عاد �إىل بغ���د�د و�أكمل معادلة 
�شهادت���ه. كان علي���ه �أن يقابل فانًا �لف���اين، مدير �خلدم���ات �لطبية، حلل 
م�شكل���ة تتعلق ب�شرط �خلدمة �لع�شكري���ة. قيل له �إن �ملدير من �ملقربن �إىل 
�لرئي�س عارف. خفتت ن�شوته وتوّج�س �لعر�قيل. ��شتقبله �ملدير برتحاب 
ودعاه للجلو�س وطلب له �لقهوة. »كيف حال �لو�لد؟ �أنا من ع�شاق �شعره«. 
يخ���ربه �أن���ه ل ي�شتطيع تعيين���ه يف �مل�شت�شفى �جلمه���وري يف بغد�د لأنها 
لاأطباء �لع�ش���رة �لأو�ئل. يعر�س عليه �أن يختار ما بن م�شت�شفى �ملو�شل 

�لتعليمي �أو م�شت�شفى �لب�شرة.
يق���ول: »ر�جعت يف ذهني ما جرى يف �ملو�شل. �نقاب �ل�شو�ف و�ملجازر 
�لت���ي تلت���ه، و�أنا خريج مو�شكو و�ب���ن �جلو�هري«. يح�ش���م �أمره ويختار 
�لب�شرة. وخال يومن كان �أمر �لتعين جاهزً� وموّقعًا من وزير �ل�شحة. 
ياأخ���ذ �لقط���ار �إىل �ملدينة �لت���ي كانت ثغر �لع���ر�ق �لب�ّش���ام. يكتب: قوبلت 
باأه���ًا و�شه���ًا عن���د و�ش���ويل. مل يطرق خمت���ار �ملحل���ة �لباب عن���د �لفجر 
ومعاون �ل�شرطة يقف بجانبه. مل يتعقبني �أحد يف �ملنطقة ول يف جتو�يل 
يف �أرج���اء بغد�د. مل �أتر�شد ظًا له ب���ن �حلا�شرين يف �ملقاهي و�لبار�ت. 

�أين مظاهر »عبد حرب« �ملخيفة وبعبع »عدو �ل�شام«؟
بع���د �أ�شه���ر قائل، ي�شاء �لق���در �لعجي���ب �أن تنقل �شيارة �إ�شع���اف �لدكتور 
ف���اح، ذ�ت فجر، مع زميل له �إىل منطقة �لن�شوة، قرب �لقرنة، لرفع جثمان 
�لرئي����س عبد �ل�شام بعد �كت�ش���اف موقع مروحيت���ه �ملحطمة. ول تتوقف 
�لعجائب عن���د هذ� �حلد. فقد كان من م�شوؤولياته، يف وقت ما، عاج نزلء 

�شجن �لب�شرة.
��شتدع���َي، ذ�ت ليلة، ملعاينة حالة طارئة. ق���اده �حلار�س �إىل مكان جانبي. 
فت���ح بابًا وقرع �لأر����س بالتحية �لع�شكرية. وجد نف�ش���ه يف �شالة و�شيعة 
مفرو�ش���ة بالو�شائ���د �لوثرية، يتكئ عليه���ا مدير �ل�شجن ورج���ال مهيبون 
ت���دور عليه���م فناجن �لقه���وة. يكت�شف �لطبي���ب �أنهم �شجن���اء �شيا�شيون. 
بعثي���ون و�شيوعي���ون. �ل�شج���ن و�ل�شج���ان جنب���ًا �إىل جن���ب يف م�شارب 

�لب�شرة �مل�شاملة �ل�شمحاء.
من هو �ملري�س؟ يقف رجل �شخم يرتدي �شاية وعباءة ثمينتن، ي�شافحه 
ويدعوه للجلو�س بجانبه على �لفر��س �لوثري. قام �لطبيب بو�جبه. قا�س 
�ل�شغ���ط و�حلر�رة ومل يجد عّلة. �جلمي���ع يبت�شمون و�ملري�س يعتذر لأنه 
تاآم���ر مع مدير �ل�شجن ك���ي يتعرفو� عليه. يقول ل���ه: »�أنت �بن �جلو�هري 
�حلبي���ب. �بن م���ن قال فينا: »�شاٌم عل���ى ُمثَقل باحلدي���د - وي�شمخ كالقائد 

�لظافِر - كاأن �لقيوَد على مع�شميه - مفاتيح م�شتقبٍل باهِر”.
�ألق���ى �ل�شجن �لق�شيدة �لطويلة كاملة، يحفظها على ظهر قلب، و�حل�شور 

ي�شتزيدون ويهزون �لروؤو�س.
عن الشرق االوسط

بعد ف�سل العملية ال�سيا�سية بكل 
مكوناتها واأحزابها وبعد و�سول 

ت�سكيل الحكومة اإلى طريق م�سدود 
ينذر بالخطر الكبير على الأمة 
بمجملها )وقد يوؤدي اإلى اإندلع 

حرب �سعبية ل طائل منها( وبعد 
خروج الأمر عن نطاق ال�سيطرة 
الحزبية )لوجود اإحتمال توافق 

حكومي �سد الف�سل ال�سيا�سي 
)الإنغلق(الذي قارب ان ي�سل 

الدولة( وبعد اأن عجزت الأحزاب 
والبرلمان والق�ساء عن اإيجاد 

حل لكل هذه الأزمات ال�سيا�سية 
وللحفاظ على اأدنى �سكل من اأ�سكال 

الدولة الوطنية الديمقراطية 
المنتخبة )البرلمان( ؛ ومع مراعاة 

للظروف ال�سيا�سية والإقت�سادية 
العالمية الخطرة والتي توؤثر على 

كل دول العالم و�سعوبها.

�أق���رتح فك���رة ت�شكيل حكوم���ة مبعزل عن 
�لتاث���ري�ت �حلزبية �ل�شيا�شي���ة )حكومة 
كف���اء�ت “موؤه���ات” وطني���ة م�شتقل���ة( 
عل���ى �أعلى م�شتويات )�خل���ربة و�لكفاءة 
و�لنز�ه���ة و�لق���وة و�حليادي���ة �مل�شتقلة( 
ت�شتم���ر بعمله���ا مل���دة �شبع���ة �شن���ن تهتم 
�لربمل���ان  )يحدده���ا  حم���ددة  بو�جب���ات 

و�ل�شعب( منها
A.�أمن �لدول���ة و�ل�شعب وح�شر �ل�شاح 
بي���د �لدول���ة وف���ق �لقو�ن���ن و�لأنظم���ة 
ويف �أماكن حم���ددة ومعلومة للمو�طنن 
ومبوجب زي حم���دد ومعلوم و و�جبات 
و�لقو�ن���ن  �لد�شت���ور  منظم���ة مبوج���ب 
�لق���و�ت  و�جب���ات  و  بحرك���ة  �خلا�ش���ة 

�مل�شلحة و�إن�شباطها.
B. توف���ري كام���ل )�خلدمات(�لت���ي ته���م 
�ملو�طن���ن ووتوفر)�لرفاهي���ة( و�حلياة 
و�إ�شتكم���ال  �لعر�ق���ي  لل�شع���ب  �لكرمي���ة 
بن���اء �لبني���ة �لتحتي���ة �ملدم���رة وجت���اوز 
�ملرحلة �لقلقة وغري �مل�شتقرة �إىل مرحلة 
�لإ�شتقر�ر �لأمني و�لإقت�شادي و�لإد�ري 
و�ل�شيا�ش���ي. وعزل �لأح���ز�ب �ل�شيا�شية 

عن �إد�رة �حلكومة.
C. بن���اء �أ�ش����س )دولة موؤ�ش�ش���ات( قوية 
ور�شين���ة وقانوني���ة ملتزم���ة وحمرتم���ة 
و�إع���ادة بناء �حلكومة عل���ى �أ�ش�س �ل�شلم 
�لوظيفي دون �أي �إعتبارللتو�زن �حلزبي 
د�خل �حلكومة. و�لغ���اء كافة �ملوؤ�ش�شات 

غري �لر�شمية وغري �لقانونية.
D. بن���اء �إقت�ش���اد ق���وي م�شتق���ر يعتم���د 
عل���ى ح�ش���ر ث���رو�ت �لبل���د و�إمكانيات���ه 
�لذ�تي���ة و�ل�شيطرة عليه���ا ومنع تهريبها 
وتوف���ري بيئ���ة �إ�شتثمارية جاذب���ة و�آمنة 
تتج���اوز �لإقت�ش���اد �لريع���ي �لنفطي �إىل 

�لإ�شتثم���اري �لنفطي �أكرث م���ن �لت�شدير 
�لنفطي لوحده. وتعديل �مليز�ن �لتجاري 
ل�شال���ح �لإقت�ش���اد �لعر�ق���ي وت�شديد كل 
�لدي���ون �حلقيقية �ملرتتبة عل���ى �لعر�ق. 
وت�شجيع �لإ�شتثم���ار �لعر�قي و�لأجنبي 

�إىل �ق�شى �ملديات �ملمكنة.
E. �لق�شاء عل���ى �لف�شاد مبختلف �أ�شكاله 
�لعر�قي���ة  �لدول���ة  زو�ي���ا  خمتل���ف  ويف 
وحما�شب���ة �ملف�شدي���ن بغ����س �لنظ���ر عن 
مكانته���م �أو منا�شبه���م وجت���اوز �لف�ش���ل 
�إىل �لنج���اح و�لنز�هة و�لقدوة �حل�شنة. 
م�ش���ددة  وبرقاب���ة  ع���ايل  وباأن�شب���اط 

برملانية و�إعامية و�شعبية.
F. ت�شكيل مفو�شية عامة م�شتقلة )متاما( 
لاإنتخابات من ق�شاة معتمدين معروفن 
بنز�هتم و�إ�شتقالهم وخريتهم وتقدميها 
�لوظيفي���ة  �شريته���م  م���ع  �لربمل���ان  �إىل 
ل���كل منه���م لإقر�ره���ا ؛ ومر�جع���ة قانون 

�إع���ادة  و  وتفعيل���ه  وماحُق���ُه  �لأح���ز�ب 
�إق���ر�ره بع���د �لتعدي���ل م���ن قب���ل �لربملان 
�لإنتخاب���ات  قان���ون  مر�جع���ة  وكذل���ك  ؛ 
وماحُقه و�أخريً� �لدع���وة �إىل �إنتخابات 
برملاني���ة عامة و�إنتخاب رئي�س جمهورية 
�إ�شاف���ة  ورئي����س وزر�ء ب�ش���كل مبا�ش���ر 
�إىل �إنتخ���اب نو�ب �ل�شع���ب �لعر�قي بكل 

�شفافية ونز�هة.
G. �لو�جب���ات و�ملهام �لتي تكلف بها من 
قبل �لربمل���ان ورئا�ش���ة �جلمهورية مبا ل 
يتعار�س مع �أح���كام �لد�شتور وتعدياته 

و�لقو�نن �ل�شارية.
H. تعدي���ل �لد�شت���ور )م���ن قب���ل �لربملان 
�حل���ايل( مب���ا يتي���ح �إد�رة �لدول���ة لفرتة 
�إنتقالي���ة �إ�شتثنائي���ة ل تتج���اوز �ل�شب���ع 

�شنن.
وتعف���ى جميع �لأحز�ب م���ن مهام ت�شكيل 
�حلكوم���ة مل���دة �شب���ع �شن���ن ومنعهم من 

�لتدخ���ل يف عم���ل �حلكوم���ة �إل من خال 
�جلمهوري���ة.  ورئا�ش���ة  فق���ط  �لربمل���ان 
وحل���ن �إج���ر�ء �إنتخاب���ات جدي���دة عل���ى 
�أ�ش�س جديدة وتعطى �لفر�شة )مدعومة( 
للكف���اء�ت و�خل���رب�ت �مل�شتقل���ة لت�شكيل 
ه���ذه �حلكوم���ة لبن���اء �لبل���د ب���ا ف�ش���اد 
وب���ا ف�شل منف���ردة حتت رقاب���ة برملانية 
برمل���اين ودع���م  دقيق���ة ودع���م  و�شعبي���ة 
ورقابة �شعبيتان ت�شارك به جميع �لقوى 
�ل�شعبية و�لوطنية و�لإجتماعية من �أجل 

بناء عر�ق قوي وم�شتقل وموحد.
)حكوم���ة  فيه���ا  ت���رتك  �شن���و�ت  �شب���ع 
�لكف���اء�ت و�خلرب�ت �مل�شتقل���ة( لتمار�س 
و�ل�شو�ب���ط  �لقو�ن���ن  مبوج���ب  عمله���ا 
وع���رب موؤ�ش�شات ر�شين���ة م�شتقلة متتلك 
�خل���ربة و�لكف���اءة و�لنز�ه���ة ومبوج���ب 
عق���د بن تل���ك �لأح���ز�ب و�ل�شع���ب ينظم 
بعده���ا  �شنو�ت)تع���ود  �شب���ع  مل���دة  ذل���ك 
�لأحز�ب لإ�شرتجاع �ل�شلطة و�لدولة عرب 
�إنتخابات نزيه���ة( لبد �ن تعطى �لفر�شة 
�لكامل���ة لل�شع���ب ك���ي ينج���ح يف �لق�شاء 
على �لف�ش���اد �ملع�ش����س يف �روقة وزو�يا 
�لدولة وموؤ�ش�شاتها �لقت�شادية و�ملغطى 

باللجان �لإقت�شادية �حلزبية �لفا�شدة.
وجناح ه���ذه �لفك���رة �شيمن���ح �لعر�قين 
�لفر�ش���ة �حلقيقي���ة للمقارنة بع���د �إيجاد 
بديل علمي حقيقي ولي�س مقارنة �ل�شيء 
بالأ�ش���وء ومتن���ح �لعر�قي���ن �لأم���ل م���ن 
جدي���د بع���ر�ق جديد لب���د م���ن �أن يعرف 
�لعر�قي���ن طع���م �لرفاهية �لت���ي يوفرها 
لهم �إقت�شاده���م �لعظيم �لذي �أُُهلك و�أُنهك 
لبد من حتريره من ربقة �لف�شاد و�جلهل 
و�لإره���اب لبد من �إ�شر�ق���ة جميلة ودفق 
�أمل وحياة جديدة ر�ئعة لل�شعب �ملظلوم.

اأزيلوا الأ�شلحة النووية كليًا قبل اأن ُتفني الب�شرية !

اإبن الجواهري

قتل الأبرياء في العراق.. من يتحمل الم�شوؤولية؟

مقترح حل الأزمة الراهنة
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يعد االكاديمي والممثل احمد 
�شرجي، اأحد الفنانين الذين 

يولون الثقافة الم�شرحية، اهتماما 
كبيرا منذ درا�شته االكاديمية في 

هذا المجال، خا�شة فيما يتعلق 
بالممثل الم�شرحي.

اإخت����ار �صرج����ي مف�ص����ا مهم����ا ومعقدا 
اخت����ار  فق����د  امل�ص����رح،  ميادي����ن  م����ن 
ال�ص����يميولوجيا، اأو علم العامات، وقد 
اخت����اره بوعي ل�ص����عوره باجلهل التام 
اإزاء م����ا برز يف الدرا�ص����ات امل�ص����رحية 
منذ )مدر�صة براغ(. واحمد �صرجي يف 
الوقت الذي كر�س نف�ص����ه ممثا دراميا 
يف امل�ص����رح والتلفزيون وال�صينما، اإال 
اأن ذلك مل يثنيه عن الدرا�ص����ة النظرية، 
لُت�ص����ره منوذجا ل� )املمث����ل الباحث(، 
وهو االمر الذي جعل احلدود بني عمله 
كممثل، وتنظ����ره للم�ص����رح، تتماهى، 

ومتنحه طاقة كبرة يف االأثنني.
احمد �ص����رجي اأجنز عددا من الكتب يف 
)ال�ص����يميولوجيا( يف  العام����ة  جم����ال 
امل�ص����رح.. هي: )�ص����ميولوجيا املمثل(، 
)ثقاف����ة العر�����س امل�صرح����ي(، )متاه����ة 

العامات يف العر�س امل�صرحي(.
والكت����اب االخر )متاه����ة العامات يف 
العر�س امل�صرحي( ال�صادر يف املغرب، 
بتق����دمي للدكت����ور خالد اأم����ني، يثر كما 
ي����رى اأمني يف مقدمت����ه جملة من اأ�صئلة 
كي����ف  قبي����ل:  م����ن  وم�صتف����زة  �صائك����ة 

يخلق العر�����س امل�صرحي �صردا خمتلفا 
وموؤقت����ا يف اأثناء رحلت����ه من ثقافة اإىل 
اأخرى؟ وكي����ف تبني العام����ات املعنى 
متتل����ك  اأن  ميك����ن  اأال  اخل�صب����ة؟  عل����ى 
العنا�ص����ر امل�صرحية املدل����ول نف�صه اإذا 

انتقلت اإىل ثقافة اأخرى؟.
الكت����اب ت�صم����ن ف�صل����ني، اإ�صاف����ة اىل 
الف�ص����ل  ت�صم����ن  وملح����ق،  خامت����ة 
وحمدداته����ا،  الثقاف����ة،  مفه����وم  االول 
وعاق����ة  جه����ة،  م����ن  وخ�صائ�صه����ا 
الثقاف����ة بالبنيوية اا�صتن����ادا اىل روؤى 
�صرتاو�����س، م����ع اإف����راد م�صاح����ة لزم����ن 
العام����ة وثقافته����ا وبيئته����ا م����ن جه����ة 

ثانية.
خمتلف����ة  م�ص����ادر  اىل  املوؤل����ف  يلج����اأ 
يف تعري����ف الثقاف����ة، ابت����داء م����ن )اإبن 
منظور(، ليخل�����س اىل نتيجة مفادها: 
اأن اخل�صو�صية الثقافية تختلف داخل 
املجتم����ع م����ن جي����ل اىل ىخ����ر، الأنه����ا 
حمكوم����ة بالزم����ن والتط����ور. وه����و ما 
ميكن ان ت�صطلح عليه بالقافة اجليلية، 
والت����ي متثل ج����زءا من الثقاف����ة العامة 
للمجتم����ع.. ويتحول اىل معنى الثقافة 

يف اللغ����ات ااالوربي����ة، والت����ي تتقاطع 
مبفهوم هو جمموع����ة االأعراف والقيم 
واأ�صالي����ب التعامل االجتماعي وقد تدل 
عل����ى جماع����ة م����ا. لي�صتم����ر املوؤلف يف 
�ص����رح حمددات الثقاف����ة، وخ�صائ�صها، 
ب�ص����ل اىل  ان  قب����ل  الثقاف����ة،  وزمني����ة 
)الن�����س الثق����ايف( ليطرح عل����ى القارئ 
ا�صئل����ة م����ن ن����وع: كي����ف ينت����ج الن�س 
ثقافته اخلا�صة؟ وهل ي�صتغني العر�س 
امل�صرح����ي ع����ن عام����ات ثقاف����ة الن�س؟ 
وهل ميك����ن قراءة الظاهرة االجتماعية 
ق����راءة ن�صية؟ وه����ل ميك����ن للثقافة اأن 
تنت����ج ن�ص����ا خا�ص����ًا.. ليخل�����س اىل اأن 
الن�س الثقايف يحتاج اىل قارئ خا�س، 
الأن عامات����ه غ����ر حم����ددة وتوجد يف 
هام�����س الن�س كما يق����ول روالن بارت. 
وتنق����ل بع����د املوؤل����ف يف درا�صت����ه اىل 
البعد الثق����ايف للعامة، وزمن العامة، 

وثقافة العامة وبيئتها.
ويف الف�صل الثاين املعنون: )م�صرحية 
العامة  احلب” ا�صتغ����ال  اع����ايل  “يف 
بني ثقافتني “ العراقي����ة والهولندية”( 
تطبيق����ي  طاب����ع  اىل  املوؤل����ف  نح����ى 

م����ن خ����ال ن�س ق����دم داخ����ل الثقافتني: 
العراقي����ة والهولندي����ة. وفيه ك�صف عن 
ثقاف����ة العر�����س امل�صرح����ي العراقي من 
ن�س )يف اع����ايل احلب( وم����ا ت�صمنته 
عامات����ه م����ن دالالت، وم����ا حلق����ه م����ن 
تغ����ر ا�صتوجبت����ه عملي����ة انتقال����ه اىل 
�صي����اق ثق����ايف مغاي����ر، وه����و ال�صي����اق 
الغرب����ي الهولندي حتديدا مم����ا ي�صكل 
متاهة حقيقية لعام����ات الن�س، والتي 
�صكل����ت بق�صدية تركيبية داخل جمتمها 

وثقافته.
يقول  ويعم����د املوؤلف يف كتاب����ه – كما 
العام����ات يف  »ا�صتغ����ال  تبي����ان  - اىل 
العر�ص����ني من خال اأنظم����ة العامات: 
الديكور، ال�صوء، االأزي����اء، املو�صيقى، 
املمثل.. حيث مييل العر�س يف امل�صرح 
احلدي����ث اىل ق����راءة الن�����س الدرام����ي 
ق����راءة جديدة، اذ يخ�صع لعملية اإزاحة 
واإ�صارات����ه  عامات����ه  ملجم����ل  ق�صدي����ة 
والبئي����ة،  واالجتماعي����ة  الثقافي����ة 
ليحم����ل عام����ة �صن����اع العر�����س بن����اء 
عل����ى مقرتح����ات الن�س اجلن����ني ون�س 

العر�س اجلنني”.

العدد )5233( ال�صنة التا�صعة ع�صرة - االثنني )1( اأب 2022

�شهدت ال�شعرية في الثلث االأخير 
من القرن الع�شرين في العراق 
تحوال نقديا في عالقة ال�شعر 

بالواقع، ات�شحت اآثاره على �شعراء 
العقد ال�شتيني �شواء على م�شتوى 

ن�شو�شهم اأو في مواقفهم المقاطعة 
والنابذة والعدائية تجاه ال�شعراء 
الذين ال يوافقونهم الهوى �شيا�شيا 

اأو من الذين جايلوهم اأو الذين 
�شبقوهم بما فيهم جيل الرواد 

والجيل الكال�شيكي االإحيائي اأي�شا.

وظ���ل هذا التحول النق���دي يرت�صخ كنزعة 
ي�ص���ر  ال�صع���ر  جع���ل  اإىل  ت�صع���ى  عام���ة 
وااللت���زام  عموم���ا  الواقعي���ة  رك���ب  يف 
ظ���روف  خ�صو�ص���ا و�صاع���دت جمموع���ة 
حياتي���ة يف اأن يكون ه���ذا ال�صر حمتدما، 
ف���كان اأ�صبه باأتون قاب���ل لانفجار اأوا�صط 
العق���د ال�صبعين���ي. وكان طبيعي���ا جدا اأال 
يكرتث النق���اد وال�صعراء مبا يف التجارب 
ال�صعري���ة م���ن م�صائ���ل تقني���ة كالق�ص�صية 
واالأ�صط���ورة والقناع وتداخ���ل االأ�صوات 
واالأزمن���ة والدرامية والرم���ز واإمنا غلبوا 
املوق���ف ال�صيا�ص���ي لل�صاع���ر اأي م���ع م���ن 
يتكت���ل واىل م���ن ينتم���ي وم���ع اأي���ة جه���ة 
مييل. اأما ال�صعراء غر املتكتلني البعيدين 
اإغف���ال  فت���م  ال�صيا�صي���ة  التناح���رات  ع���ن 

اجنازاتهم بوعي وق�صدية.
واإذا كان جتييل �صعراء ال�صتينيات ناجما 
يف االأ�صا�س م���ن عاقة ال�صع���ر بال�صيا�صة 
العق���د  �صع���راء  جتيي���ل  ف���ان  واملجتم���ع، 
ال�صبعين���ي كان م���ن تبع���ات ه���ذه العاقة 
اأي�صا وعليه���ا راهن الناق���د امللتزم. وكان 
للتطورات اجلوهرية عل���ى �صعيد الواقع 
العق���د  اأب���ان  واالجتماع���ي  ال�صيا�ص���ي 
ال�صبعين���ي دورا يف تروي���ج مقولة)�صع���ر 
العراق���ي  النق���د  م���رة يف  ال�صب���اب( الأول 
لتك���ون و�صف���ا قارا عل���ى ال�صع���راء الذين 
ظل���وا �صباب���ا حتى وه���م يتخط���ون القرن 
الع�صري���ن ويدخل���ون يف الق���رن الواح���د 

والع�صرين.
وال م���راء يف اأن اعتماد مفردات )ال�صبابية 
/ الطفولية /ال�صيخوخة( يدلل على اإقرار 
باملعيار الزمني واقتن���اع بان عدد ال�صنني 
الع�صر كاف للتعبر عن عمر التجربة، وان 
لي����س يف ح�صرها داخ���ل العقد ما ي�صرها 
م���ا دامت مف�صول���ة عما قبلها وم���ا بعدها. 
ومن ث���م يظ���ل ال�صاعر � الذي ه���و يف هذا 
العقد �صاب � منظورا اإليه ذا جتربة �صبابية 

مهما كرب وتقدم به العمر !!.
وجن���م ع���ن ه���ذا املعي���ار خط���ل يف روؤية 
التج���ارب ال�صعرية وتقييمه���ا، واالهم اأنه 
�صار ُعرفا من اأعراف النقد العراقي يداوم 
عليها دار�صو ال�صعر وظهرت من جراء هذا 
العرف مقوالت)ال�صعراء ال�صباب، منتدى 
ال�صع���راء  مهرج���ان  ال�صب���اب،  ال�صع���راء 
ال�صباب، م�صابقة ال�صع���راء ال�صباب، جيل 

ال�صعراء ال�صباب، اأدب ال�صباب(
ولع���ل من اأوائ���ل النق���اد العراقي���ني الذي 
ال�صع���راء  مقول���ة  اإط���اق  يف  �صاهم���وا 
ال�صب���اب عل���ى �صع���راء العق���د ال�صبعين���ي 
حامت ال�صكر الذي حمله نظره العقدي اإىل 
جتاربهم على اأن ي�صنفه���م ت�صنيفا عمريا 
فيه )منو طفويل ثم ن�صج �صبابي ثم حنني 
وخف���وت( اما الوالدة ففجائية، )فلقد ظهر 
ال�صبعيني���ون بيننا فج���اأة يف وقت مل تكن 
في���ه اأ�صداء البي���ان ال�صع���ري ال�صتيني قد 
خفت���ت بعد وما يوجب النظ���ر اإىل جتربة 
هذا اجليل بجدي���ة ظهور اأ�صواتهم بح�س 
فقاع���ات حم���ددة  تول���د  يعك����س  جماع���ي 
ج�صدته���ا حماوالته���م الاحق���ة( )كتاب���ه: 
مواجه���ات ال�صوت القادم، ����س178( اأما 
م���ا قبل ال�صب���اب ف�صياع وما بع���د ال�صباب 
فن���دب. واإذا كن���ا ال ن�ص���ك يف ان ال عاق���ة 
لعم���ر ال�صاعر بق���وة ميكانيزم���ا االإلهام اأو 
خفوته���ا فاإنن���ا اأي�صا ال ن�ص���ك يف ان هناك 
عاقة بني العم���ر وال�صيا�صة لكون النزوع 
ال�صيا�ص���ي ال تت�صح اآثاره وال تبني اأبعاده 
اإال اإذا كان امل���رء قد جتاوز الطفولة ودخل 

يف مرحلة ال�صباب.
واإذا كان���ت ال�صن���وات الع�صر ه���ي املعيار 
الزمن���ي، ف���ان ال�صبابية ه���ي الرهان الذي 
جع���ل هذا اجلي���ل � بح�ص���ب الناقد � حمما 
بهاج�س م�صوب باخل���وف والرتدد �صيطر 
عل���ى ج���زء كب���ر م���ن جمه���ود ال�صع���راء 
ال�صباب، فعربرّ عنه بع�صهم ككابو�س قا�س 
وعرب البع�س االآخ���ر عنه كمنازلة غالبا ما 

تنتهي باإعدام الق�صيدة.
وعل���ى �صاكل���ة �صع���راء التجيي���ل العق���دي 
يف ال�صتيني���ات ال���ذي نف���وا االعتماد على 
)ال�صنوات الع�ص���ر( كذلك نفى الناقد حامت 
ال�صك���ر ذلك نظريا لكنه عملي���ا اعتمد على 
معي���ار ال�صن���وات الع�ص���ر ح���ني دخ���ل يف 
تفا�صيل التجيي���ل مقيما ال�صعراء وحملا 
ال�صع���ر، منطلقا من فر�صي���ة تعالق ال�صعر 
بالواقع وموؤمنا مببداأ االلتزام يف االأدب، 

متح�صا على ما ياأتي:
اأوال / القطيع���ة الت���ي تعني دم���اء جديدة 
بها يبني ال�صاعر ال�صاب م�صتقبله، مقطوع 
ال�صل���ة عم���ا قبل���ه وال امت���داد ل���ه م���ع من 
ياأتي بع���ده، منطلقا م���ن الدرجة �صفر يف 

البناء!!.
ولقد برر الناقد هذه القطيعة بالقول:)لي�س 
يف ه���ذا دعوة له���م كي يقع���وا يف فو�صى 
املغامرات االأ�صلوبية..ب���ل هي اإ�صارة اإىل 
ان التج���دد الذي ي�صب���ق التجديد ال�صادق 
يفرت�س ان يتهياأ جل�صد �صعرنا دم جديد ال 
تعرف دورت���ه االأبعاد واحلدود( وال نقول 
اإن يف ه���ذه الدعوة اإىل القطيع���ة اإ�صقاطا 
نف�صي���ا لرغب���ة يف الق�صا����س م���ن �صعراء 
العقد ال�صتين���ي باعتباره ناقدا ينتمي اىل 

ال�صبعيني���ات ولكنن���ا نق���ول اإن���ه التب�صر 
بجيلية يراه���ا الناق���د مبثابة)نقلة �صكلية 
تتطلب وعي���ا بجوهرها وفهم���ا لقوانينها 
ومو�صيقاها اما التقليد والعفوية واجلهل 
ف���ا جتعل من هذه النقلة اإال تراكما جديدا 

يف جتارب ناق�صة �صكلية وعار�صة(
م���ن  مواجه���ة  اأه���م  ال�صبابي���ة  ثاني���ا/ 
املواجه���ات الت���ي تعط���ي ل�صع���راء العق���د 
وجتع���ل  جدي���دا  �صوت���ا  ال�صبعين���ي 
منه���م جي���ا وبخ���اف ذل���ك يظ���ل ال�صاعر 
)ال�صبعين���ي( يراوح يف مواق���ع الق�صيدة 
احل���رة وهو م�صاب ب�)فقر دم متح�صل من 
�صع���ف اجلانب الثقايف فيه���ا(. فاملواجهة 
بال�صبابي���ة � بح�ص���ب الناقد ح���امت ال�صكر 
� معنوي���ة، والق�ص���د م���ن ال�صبابي���ة توكيد 
ا�صم���اء �صع���راء ال يعنيه���م �صعره���م بق���در 
م���ا يعنيهم موق���ع ا�صمائهم ال�صيم���ا الذين 

تلب�صهم االإح�صا�س بالتفوق والتفرد.
ثالثا/ بااللتزام يكون للمواكبة واملعاي�صة 
�صوت م�صتقبلي ي�صع �صعراء ال�صبعينيات 
عل���ى خارط���ة ال�صاح���ة االأدبي���ة ومن دون 
ال�صبعيني���ات  ل�صع���راء  موق���ف  وج���ود 

�صيوا�صل �صعراء ال�صتينيات ح�صورهم.
رابع���ا/ االأبوة تعن���ي ال�صط���وة والبط�س 
وال بد لل�صاعر )ال�صبعيني( من مواجهتها، 
ال�صتين���ي  ال�صع���ر  الناقد:)اأب���وة  يق���ول 
رغ���م حنانه���ا ومي���زات الوراث���ة ال�صخية 
الوا�صح���ة يف ال�صع���ر الت���ايل لل�صتينيات 

لن تكون �صوى اأبوة �صارمة يف راأينا كما 
كانت اأبوة الرواد واخلم�صينيني(

الواق���ع  دقائ���ق  االنغما����س يف  خام�ص���ا/ 
ي�صن���ع لل�صاعر)ال�صبعين���ي( خط���ًا خا�صًا 
يتمث���ل يف)الق�صي���دة اليومي���ة( الت���ي بها 
يلغ���ى )احلل���م الف���ردي( ال���ذي ن���ادى ب���ه 
�صعراء العقد ال�صتيني ويحل حمله)احللم 

اجلماعي(
كان  اإن  خط���رة  بعدي���ة  امل���ا  �صاد�ص���ا/ 
ال�صابق���ني  م���ع  التوا�ص���ل  منه���ا  الق�ص���د 
منت�ص���ف  ب���داأ  ال���ذي  وا�صتئناف)اخل���ط 
ال�صتينات م�صتلهم���ا االأفكار ال�صوفية..اإال 
ان �صوفي���ة ما بعد ال�صتينات رمبا اتخذت 
مث���ا اأكرث غيبية وقدري���ة.. واخلطر الذي 
يخ�صى هنا هو اقت�صاد احل�س الواقعي اأو 
اليوم���ي واإعطاء املربرات ثاني���ة لل�صعور 
م���ن  املفتع���ل  والذع���ر  املجتم���ع  ب�صدي���ة 

احلياة(
ال�صاع���ر  ا�صطف���اف  ع���دم   / �صابع���ا 
)ال�صبعين���ي( م���ع ال�صاعر)ال�صتين���ي( الن 
االخ���ر انهزام���ي وخائ���ف وكافكوي غر 
لل�صبعين���ي  ينظ���ر  ال  للحي���اة  انحي���ازي 
اإال)كاالب���ن االأ�صغ���ر يف العائل���ة حمك���وم 
باللعن���ة واملروق ومته���م بت�صييع املراث 
وتبدي���د املمتل���كات التي �صانته���ا االجيال 

ال�صابقة(
ثامنا/ باجليلي���ة تكون املواجهة ال�صعرية 
يك���ون  دونه���ا  وم���ن  جدي���دا  حقق���ت  ق���د 
االرتي���اح والك�ص���ل والرك���ون اإىل اأمن���اط 
معت���ادة حققه���ا ال�صابق���ون. وال يخفى ما 
يف ه���ذا الت�ص���ور م���ن انتقا����س ل�صع���راء 
ال�صتيني���ات. واإذ نف���ى الناق���د ال�صك���ر اأن 
يك���ون وراء راأيه هذا موق���ف م�صبق، فانه 
باملقابل ينح���از ل�صعراء العق���د ال�صبعيني 
����� الأن���ه منه���م ����� والذي���ن راآهم خ���ال هذه 
ال�صن���وات القائل)كربوا و�ص���ار حق لهم 
علين���ا ان نتاأم���ل نتاجه���م( وحدده���م ب����: 
خزع���ل املاجدي وزاه���ر اجليزاين و�صام 
كاظ���م ورع���د عب���د الق���ادر وه���ادي يا�صني 
وعل���ي الطائ���ي وج���واد احلط���اب وخليل 
اال�ص���دي وفي�ص���ل جا�ص���م وكم���ال �صبت���ي 
وعب���د املطل���ب حمم���ود و�صاح���ب �صاهر. 
وتغاف���ل ع���ن اآخرين م���ن اأقرانه���م كها�صم 
�صفي���ق و�صاكر لعيبي وخلي���ل املعا�صيدي 
وناه����س اخلياط وح�صن اخلياط وموفق 

حممد وكاظم احلجاج واآخرين.
اإىل  النظ���ر  ب���ني  التناق����س  تا�صع���ا/ 

الن�صو����س م���ن خ���ال ال�صع���راء والنظر 
اإليه���ا مبعزل عنهم، مم���ا اأو�صل الناقد اإىل 
ال�صع���ور بخيب���ة االأم���ل )مب���ا كان معقودا 
عل���ى هذا اجليل من اآمال وما كان يب�صر به 
م���ن م�صتقبل وفق اأطروحات���ه ومناذجه..
ولعل ه���ذه املراجعات والتطبيقات تعك�س 
ج���زءا من خيبة االأمل مب���ا انعقد من رهان 

عند ظهور هذا اجليل مطلع ال�صبعينات(
والغري���ب اأن ما ح���دده الناقد م���ن مظاهر 
خيب���ة االأم���ل: كاختاط املفاهي���م والرغبة 
جدي���د  بنم���وذج  االقت���داء  يف  اجلاحم���ة 
ي�صب���ح هو ذات���ه تقلي���دا بع���د ان تتداوله 
االأيدي وعدم ا�صتيع���اب ال�صعراء لقوانني 
النرث املو�صيقي���ة وتخليهم عن الوزن دون 
تكري����س االإيقاع هي نف�صه���ا اتبعها فكانت 
م���ن مظاه���ر تناق�صه وق���د انتب���ه اإىل هذا 
االأم���ر اأحيان���ا، فمث���ا وجد نف�ص���ه يوؤاخذ 

�صاعرا كان قد اأ�صاد به �صابقا فاعتذر.
عا�ص���را/ اال�صتعائي���ة لي�ص���ت يف النظ���ر 
اإىل ال�صع���راء العق���د ال�صبعين���ي ب���ل ه���ي 
اأي�ص���ا يف النظ���ر اإىل م���ن نقده���م، فوقف 
عن���د كتاب)املوج���ة اجلديدة( م���ن دون ان 
ي�صم���ي موؤلف���ه ال�صاع���ر زاه���ر اجليزاين، 
ال�صع���راء  ه���وؤالء  و�صف���ه  اأوال  راف�ص���ا 
باملوجة ال�صبعيني���ة اجلديدة وغر واجد 
في���ه ثاني���ا عم���ا نقدي���ا يعط���ي ت�صورات 
نظرية اأو خطوطا فكرية واآخذا عليه ثالثا 
اإغفال���ه مناذج كث���رة من ال�صع���ر العراقي 
وهذه املاحظ���ة االأخرة توؤخذ اأي�صا على 
الناق���د ال�صكر الذي اعت���ذر اأن كتابه لي�س 
ببيلوغرافي���ا كي ت�ص���م كل �صعراء املرحلة 

التي هو ب�صدد نقدها.
وعل���ى الرغ���م م���ن ه���ذه اال�صتعائي���ة يف 
تن���اول عم���ل نق���دي كتب���ه �صاعر م���ن جيل 
عق���دي انت�ص���ر ل���ه الناق���د ح���امت ال�صكر، 
ف���ان نق���ده لتجرب���ة ال�صاع���ر كان اقل حدة 
فاعرتف له بالتحديث على م�صتوى البنية 

ال�صكلية.
عاق���ة  يف  االلتزامي���ة  الروؤي���ة  وب�صب���ب 
ال�صع���ر بالواق���ع، ظ���ل االهتم���ام بال�صاعر 
مقدم���ا على االهتمام بال�صع���ر، وهذا لي�س 
باالأم���ر اجلديد فلق���د �صهدت عق���ود �صابقة 
اإغف���اال نقدي���ا لذك���ر �صع���راء �صاهم���وا يف 
ه���وؤالء  اأمث���ال  وم���ن  الق�صي���دة  حتدي���ث 
ال�صع���راء �ص���اذل طاقة وحمم���ود املحروق 
وح�صني مردان وحممود الربيكان ور�صيد 

يا�صني.

كّلما �سمعُت عوَدَك ال�ّساحر
تذّكرُت �سبابي الذي طار

مثَل ر�سا�سٍة تائهة
اأو مثَل كاأ�ٍس م�سمومٍة �سرَبها عا�سٌق

طعَن الّدهُر قلَبه كّل يوم.
تذّكرُت �سبابي الذي ي�سبُه

حكايًة من حكاياِت األِف ليلٍة وليلة
لكّنها حكاية يغرُق فيها ال�ّسندباد

وهو يجّرُب العوَم اأو الّنوم،
وتن�سى �سهرزاد

ما تبّقى من الكالِم الُمباح
فت�سقُط عنَد قدمّي �سهريار

مثَل طائٍر قتيل.

بينم���ا كنُت اأقطع اأحد �صوارع مدين���ة اإنتفربن، اإنتبهُت اىل منحوتة مُتثل 
ي���د اأو ك���ف اإن�ص���ان، فاأمعنُت النظر فيه���ا، و�صعرُت باأين قد راأي���ُت مثَل هذا 
امل�صه���د بوقت �صابق يف املدينة، نعم لقد َم���ِررُت ببع�س اأ�صكال االأيدي هنا 

و�صط املدينة وعلى مر�صى مينائها، كذلك داخل حمطة القطار.
 تركُت املنحوتة خلفي و�صرُت بني طرقات هذه املدينة البلجيكية التاريخية 
واأن���ا اأفكر بتلك اليد الغريبة. وبينما اأنا عل���ى هذا احلال، اإنبقت ُقبالتي يٌد 
اأخ���رى، كاإنه���ا ت�وؤك���د ت�صاوؤالتي وحرتي م���ع هذه اليد الغام�ص���ة التي ما 
فتئ���ت تظهر يل هنا وهناك. فما هي حكاية هذه الكف اأو اليد التي ت�صرئب 
اأمام���ي وتظهر باأ�صكال وحجوم خمتلف���ة؟ م�صيُت يف طريقي بغية الذهاب 
اىل القلع���ة احلجري���ة الت���ي تقع على �صفة نه���ر �صخيلده، وقب���ل اأن اأ�صلها 
بقلي���ل توقفُت و�صط �صاحة ال�ص���وق الكبر )خروت ماركت(، وهناك فكرت 

باجللو�س على اأريكة خ�صبية من تلك التي متاأ ال�صاحات واحلدائق.
 كان���ت كل اأماكن اجللو�س م�صغولة، لكني ملحُت ام���راأة م�صنة ت�صغل جانبًا 
واح���دًا من اإحدى االأرائك وت�صع قربها حقيبته���ا القدمية ن�صف املفتوحة، 
من�صرح���ة باأ�صعة ال�صم�س التي اإحتج���ب ن�صفها خلَف بع�س الغيوم. كانت 
امل���راأة من�صغلة مبراقبة بع�س الطيور التي تتخا�صم على قطع اخلبز التي 
ترميه���ا اليها. اإ�صتاأذنتها باجللو�س قربها، فرحبت بذلك. كان يف مواجهتنا 
متث���ال كبر يتو�صط ال�صاحة، هو عبارة ع���ن نافورة �صخمة تعمل باأوقات 
معين���ة، نظ���رُت اىل هذا الن�صب وتابع���ُت حركته واإلت���واءات اأ�صكاله التي 
توح���ي ب�صيء م���ن الدراما، رفع���ُت راأ�صي اأك���رث حيث اأعلى الن�ص���ب، فاإذا 
بتل���ك اليد الغام�ص���ة تظهر يل من جديد، وب�صكل مل اأتوقع���ه اأبدًا، فقد بَدْت 
مقطوعة ويل���وح بها ال�صخ�س الرئي�صي للن�ص���ب وكاإنه ب�صدد رميها نحو 
م���كان بعي���د. ت�صمرُت يف مكاين ب�صبب ظهور اليد م���ن جديد وبهذه الهيئة 
الغريب���ة. والأين اأدمن���ُت عل���ى حكاي���ات امل���دن القدمية، وخا�ص���ة تلك التي 
اأ�صمعه���ا م���ن االأهايل ذاته���م، حيث يروونه���ا دون تزوي���ق اأو حذلقات، بل 
بب�صاطة ال تخلو من الفخر، لذا اإلتفتُّ نحو جارتي و�صاألتها واأنا اأ�صر اىل 
اأعلى التمثال )غريُب اأمر هذه اليد التي تفاجئني يف كل الطرقات واالأماكن 
هنا( ث���م اأكملُت كي اأ�صحبها للحديث )هل تعني هذه اليد �صيئًا يف بلجيكا؟ 
هل هي رمز مقد�س اأم اإ�صارة اىل �صيء معني يخ�س املدينة؟( هنا اإ�صتدارت 
امل���راأة امل�صنة نحوي بكل جدية واإهتم���ام، وقالت بلطف �صديد كعادة اأغلب 
البلجيكي���ني )ه���ذه ي���د مدينتن���ا اأنتفرب���ن، الت���ي كان اإ�صمها الق���دمي هاند 
فرب���ن، ن�صبة له���ذه اليد. واإن كان لديك بع�س الدقائ���ق ف�صاأخربك بحكاية 
ي���د املدين���ة، حتى يحني وقت جم���يء اإبني الذي اأنتظره لنع���رب النهر نحو 
اجله���ة االأخرى من املدينة( فاأجبتها )لي�س هناَك اأحبَّ يل من معرفة حكاية 
هذه اليد(، فبداأت املراأة باحلديث بعد اأن َرَمْت اآخر قطعة خبز يف حقيبتها 
نح���و حمامتني بداأتا باالإقرتاب، وقالت )رمبا تع���رف ان هذه املدينة كانت 
قدميًا اأهم ميناء يف اأوروبا. ويف ع�صور بعيدة، بداية جميء الرومان اىل 
هن���ا، كان ي�صيطر على املدينة �صخ�س �صخم يبدو كعماق اإ�صمه اأنتيغون، 
كان يعي�س يف اأحد االأبراج ويراقب كل من ير�صو على ال�صاحل، وال ي�صمح 
الأح���د بدخ���ول املدينة اإال بع���د دفع مبلغ من املال ومن ميتن���ع عن ذلك يقوم 
بقطع يده. وقد ب�صَط جربوته حتى على ال�صيادين، وكان يقطع اأيديهم اإذا 
تخلف���وا عن دفع االأموال له، حيث ي�صع �صخ���رة منب�صطة مبحاذاة �صاحل 
املدين���ة، يقط���ع فوقها اأيدي الذي���ن ال يدفعون له ما يري���د. وهنا ت�صدى له 
�ص���اب روماين اإ�صمه براب���و ووقف ملحاربته وتخلي����س املدينة منه، وبعد 
نزاع �صعب اإ�صتطاع هذا ال�صاب قتل العماق، ثم قام بقطع يده ورميها يف 
البح���ر. وبداأ النا�س يف بناء املدينة التي اإزدهرت بعدها ب�صرعة، و�صارت 
تل���ك الي���د رمزًا حلرية املدين���ة وتطورها، وهذا التمثال ال���ذي اأمامنا ميثل 
تل���ك الواقعة كم���ا ترى(. �صكرته���ا كثرًا، وقب���ل اأن اأودعه���ا اأخربتها باأين 
�صاأكت���ب حكاية ه���ذه اليد اخلال���دة، وم�صيُت ت���اركًا اإياه���ا من�صغلة بفتات 
اخلبز والطيور، وعدُت م�صرعًا اأبحث يف كتاب -يتعلق بتاريخ اأنتفربن- 
ع���ن اإ�ص���م برابو، ه���ذا املحارب الذي اأنت�ص���ر على العماق وح���رر املدينة، 
ووج���دُت عنه بع�س املعلومات والتفا�صيل التي ت�صر للحدث. خرجُت من 
جدي���د نحو طرقات مدينة اأنتفرب���ن واأنا اأفكر باملدن التي ُبنيت واأزدهرت 
ب�صجاع���ة اأبنائها، واإ�صتح�صرت الكثر من العفاريت الذين يجب التخل�س 
م���ن ف�صادها وطغيانه���ا، كي يزدهر الع���امل الذي نعي�س في���ه وتنمو املحبة 
وي�ص���ود العدل. م�صيُت يف �ص���وارع املدينة، لكن هذه اليد ال تريد اأن تغادر 
ذهني كرمز للعدال���ة وال�صجاعة وحب البلد. وما اأن عطفُت نحو �صارع دي 
ماي���ر، حت���ى ظهرت الي���د اأمامي من جدي���د، وكانت هذه امل���رة بهيئة اأريكة 
حجري���ة، فلم اأتوانى من اجللو�س قليًا عل���ى راحة هذه اليد، واأنا اأُح�صي 
م���ع نف�صي اأ�صكاله���ا املختلفة الت���ي راأيتها و�صط �صاح���ات ومنعطفات هذه 
املدين���ة املده�صة، مثل تل���ك التي كانت تتو�صط حمطة القط���ار بهيئة طائر، 
وتل���ك التي اإفرت�صت اجل���دران اخلارجية ملتح���ف اآن دي �صرتوم وتوزعت 
عليه بطريقة مذهلة، اأو حتى تلك التي ظهرت يل على حافة مر�صى ال�صفن، 
وَب���َدْت كاإنه���ا قد خرج���ت من عمق البح���ر واأم�صكت بالوتد ال���ذي ُترَبُط به 
ال�صف���ن. اأي���دي كث���رة ُنِحَتْت على اأب���واب قدمي���ة اأو ُر�صَمت عل���ى جدران 
البناي���ات العالية، وو�صَل االأمر حتى اىل علبة ال�صوكوالتة التي اإ�صرتيتها 

هدية اىل جارتي يف هولندا، حيث اأَخَذْت قطع ال�صوكوالتة �صكل االأيدي.

يد المدينة

 كانت كل اأماكن الجلو�س م�شغولة، 
لكني لمحُت امراأة م�شنة ت�شغل 

جانبًا واحداً من اإحدى االأرائك 
وت�شع قربها حقيبتها القديمة 

ن�شف المفتوحة، من�شرحة باأ�شعة 
ال�شم�س التي اإحتجب ن�شفها خلَف 

بع�س الغيوم.

 �شتار كاوو�س
باليت التجييل ال�صبعيني بو�صفه مواجهة ما هو قادم

د. نادية هناوي

�شعر: اأديب كمال الدين

عالء املفرجي

عود فريد الأطر�ش

متاهة العالمات في عر�ش م�صرحي بروؤيتين عراقية واأوربية



 علي لفتة �سعيد

بعد ح�سولها على املركز الأول 
يف م�سابقة حتدي القراءة التي 

اأقامتها وزارة الرتبية وتر�سيحها 
لتمثيل العراق يف امل�سابقة 

العربية لتحدي القراءة التي 
�ستقام يف الإمارات العربية، اأقام 

احتاد الأدباء يف كربالء ام�سية 
احتفائية للتلميذة زينب ح�سان 

عبا�س البالغة من العمر ت�سع 
�سنوات تثمينا لقدرتها وموهبتها 

واتقانها للحديث بلغة عربية 
�سليمة ومتكنها من قراءة 

50 كتابا خالل فرتة وجيزة 
وكتابة تقرير عنها.

وقال رئي�س فرع االحتاد ال�ساعر �سالم 
البن���اء ل�)امل���دى( اإن االحفتائي���ة الت���ي 
اأداره���ا الدكت���ور علي ح�س���ن يو�س���ف 
وح�سره���ا جمه���ور كب���ر م���ن االأدب���اء 
الرتبي���ة  مديري���ة  يف  وامل�سوؤول���ن 
وعائل���ة املحتف���ى به���ا كان���ت منا�سب���ة 
رائعة للتذكر باأهمي���ة القراءة واأهمية 
هك���ذا م�سابق���ات تق���ام يف الع���راق اأو 
الوطن العرب���ي واأ�ساف اأن االحتفائية 
جاءت لتاأكي���د ر�سالة االحتاد يف رعاية 
خمتل���ف  م���ن  واملبدع���ن  املوهوب���ن 
اأن  اىل  واأ�س���ار  والثقاف���ات  االعم���ار 
التلمي���ذة زين���ب ابن���ة االبتدائية كانت 
خ���ر دليل على اأن القراءة متثل احللقة 
االأكرب يف الوع���ي والبناء فهي تتحّدث 
بلغة �سليم���ة وجميلة رغم �سغر عمرها 
ولف���ت اىل ان زينب ح�سلت على املركز 
االول م���ن ب���ن 650 طالب���ا وطالبة من 
كرب���الء �سارك���وا يف امل�سابق���ة لتت���وج 

عل���ى الع���راق يف منا�سب���ة قوي���ة ب���ن 
مر�سح���ي املحافظ���ات االأخ���رى.. واأكد 
اأن زين���ب حتدث���ت اأم���ام احل�سور وقد 
جتاوزت عمره���ا وكاأنها ابنة الع�سرين 
وه���ي تع���رف م���اذا ق���راأت وم���ا فهم���ت 
وماذا اخت�سرت يف كتابة تقاريرها عن 
الكت���ب اخلم�س���ن التي قراأته���ا وكانت 
جتي���ب عل���ى اأ�سئل���ة مدي���ر اجلل�سة مع 
ابت�سامة رائع���ة  تعلو وجهها، وذكر اأن 
الكثر م���ن املداخالت �سواء من االأدباء 
اأو م�س���وؤويل تربي���ة املحافظ���ة اأ�سادوا 
به���ا داع���ن اىل البح���ث ع���ن املواه���ب 
االبداعي���ة التي تزخر به���ا املدار�س من 
االبتدائية اىل االعدادية ولي�س انتظار 
م���ن يك�سف عنه���ا واأك���د اأن االحتاد قّدم 
له���ا درع التمي���ز م���ع �سه���ادة تقديرّية، 
ف�س���ال ع���ن عدد م���ن اإ�س���دارات االدباء 
التي �سدرت �سم���ن من�سورات االحتاد 
العام لالأدب���اء والكتاب ف�سال عن هدايا 

اأخرى من بع�س امل�ساركن. 
الق���راءة  حت���دي  م�سابق���ة  اأن  ويذك���ر 
عربّي���ة  �سنوّي���ة  م�سابق���ة  العرب���ي 
تقيمه���ا موؤ�س�س���ة حمم���د بن را�س���د اآل 
مكت���وم نائ���ب رئي����س دول���ة االإم���ارات 
العربي���ة املتح���دة وهذه ال�سن���ة 2022 
ه���ي الن�سخ���ة ال�ساد�س���ة له���ا واالأوىل 
الت���ي ي�س���ارك بها الع���راق وتقوم فكرة 
امل�سابقة عل���ى اأ�سا�س م�سارك���ة الفئات 
العمرّي���ة من املرحل���ة االبتدائية وحتى 
الدرا�س���ة االإعدادية وتق�سم هذه الفئات 
عل���ى ث���الث: االبتدائي���ة ومطل���وب من 
امل�س���ارك قراءة )خم�س���ن كتابا( ال يقل 
عدد �سفح���ات الكتاب ع���ن 21 �سفحة، 
واملتو�سطة ومطلوب من الطالب قراءة 
)خم�سن كتابا( ال يقل عدد �سفحاته عن 
51 �سفح���ة، واملرحل���ة االإعدادية اأي�سا 
خم�سن كتابا ال يق���ل عدد �سفحاته عن 

100 �سفحة.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�س���در عن دار املدى كت���اب بعنوان "تقدي���را للرجل الرهيف" 
للكاتب���ة االمريكي���ة انايي�س ن���ن، ترجمة حما�سن عب���د القادر 
والكت���اب ي�سم عددا من املقاالت ت���روي فيها الكاتبة ال�سهرة 
جتربته���ا م���ع الق���راءة وال�سف���ر وال�سينم���ا.. حي���ث تت���وزع 
الكتاب���ات ح���ول ق�ساي���ا تتعل���ق بالن�سوي���ة وعالق���ة امل���راأة 
والرج���ل وحدي���ث النايي�س عن كونه���ا ام���راأة، ومالحظات 
ح���ول نظرية امل�س���اواة ب���ن اجلن�سن، ويف الق�س���م الثاين 
تتن���اول مو�سوع���ات الكتاب���ة واملو�سيق���ى وال�سينما حيث 
نق���راأ عن يومياتها وع���ن املخرج ال�سوي���دي ال�سهر انغمار 
برغم���ان وعن �ساح���ر ال�سينما هرني جاج���وم ويف الق�سم 
الثال���ت تتحدث عن رحالتها اىل اماكن اطلقت عليها و�سف 

�ساحرة. 

اأحالتني �سورة البقرة التي تتجول 
يف حدائق جمل�س النواب العراقي 
، ويبدو عليها االطمئنان والراحة، 

اإىل رواية الكولومبي غابريل 
غار�سيا ماركيز "خريف البطريرك" 

وم�سهد البقرة التي تعلو �سدة 
الرئا�سة. ومع اأخبار بقرة الربملان، 

يعي�س املواطن العراقي �سنوات 
عجاف مع برملان انقر�ست داخل 

قبته ال�سيا�سة والعمل الوطني 
وحلت حملهما عمليات الن�سب 

واالحتيال وبيع املنا�سب.
مل يعرف تاريخ الرواية، روائيًا 

�سغل القراء والنقاد، مثل 
الكولومبي غابريل غار�سيا 

ماركيز، حيث ال يزال حا�سرًا بقوة 
يف ذاكرة النا�س، بعد اأن ابتدع 

لنا عامل الواقعية ال�سحرّية. ولكن 
املرحوم ماركيز لو كان حيًا، ل�ساهد 

و�سمع عن واقع نعي�س فيه اليوم 
اأغرب من ال�سحر واخليال معًا، 

وما هو اأغرب هو اأن تعجز الكتل 
ال�سيا�سية عن بناء نظام دميقراطي 
يحرتم اإرادة املواطن، ويحوله اإىل 

�سريك ولي�س تابع.
مل يخطر يف بال املرحوم 

ماركيز اأّن الرواية التي كتبها 
عن الدكتاتور الذي وجد نف�سه 

بعد �سنوات طويلة يف احلكم 
وال�سيطرة على مقدرات البالد 
لينتهي ممددًا على وجهه فوق 

االأر�س، اأن هناك من ي�سر على 
تقليد اجلرنال دون اأن يقراأ ماركيز 

ورمبا مل ي�سمع با�سمه يومًا.
اأ�ست�سهد بالكولومبي ماركيز 

واأدرك جيدًا اأن ال اأحد من قراء 
هذه الزاوية م�ستعد هذه االأيام 

الأن يقراأ تنظرًا عن جتارب 
ال�سعوب و�سحوات االأمم، 

وعبارات وا�ست�سهادات باأر�سطو 
و�سارتر، فال �سيء يعلو على 

�سوت املزايدات ال�سيا�سية التي 
ك�سفت لنا، ولو "متاأخرًا"، عن 

اأن هذا ال�سعب عليه اأن يدفع 
الثمن �سامتًا، ومن ال ي�سدق 

اأحيله اإىل بيان معظم ال�سيا�سين 
الذين يريدون حتويلنا اإىل 

اآالت حا�سبة ي�ستخدمونها خالل 
اأيام االنتخابات فقط.. اأمتنى 
اأن ال يعتقد البع�س اأنني �سد 

الدميقراطية، ولكن، يا�سادة، هل 
اأ�سبحت الدميقراطية يف هذه 

البالد الغريبة والعجيبة نوعًا من 
اأنواع املنافع اأوعنوانًا لوظيفة 

يجب اأن يح�سل عليها كل من 
ح�سل على لقب �سيا�سي؟

كلما يطل علينا �سيا�سي ي�سخر منا، 
اأتذكر ال�سنغافوري "يل كوان" 

وكيف ا�ستطاع اأن ي�سع بالده يف 
مقدمة البلدان املزدهرة، بالعمل 

واالجتهاد وحب الوطن بعيدًا عن 
ال�سعارات و"هو�سات الع�سائر" 

واأهازيج "االأحزاب التي تريد 
منا اأن ال نغادر �سنوات خريف 

البطريرك " .
منذ �سنن ونحن نعي�س م�سرحية 

بن  ترتاوح  " التي  " الدميقراطية 
حكومة االغلبية او حكومة الثلث 

املعطل ، ووجدنا الكثر من من 
اأع�ساء هذا الربملان " القرقو�سي 

النا�س  يعي�س  اأن  على  "  م�سّرون 
على حافة الهاوية، واأن تظّل البالد 
فوق بركان يتطاير منه ال�سرر يف 

كل ثانية. 
تتجول البقرة يف �سرك الربملان 
العراقي بعد اأن حولته ال�سيا�سة 

اإىل �سرك يومي يعر�س على 
امل�ساهد العراقي العاب بهلوانية 

وفوا�سل " م�سخرة " .

بقرة الربملان!!

تقديراً للرجل الرهيف 

 علي ح�سني

الطقس

اأعلنت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����س له���ذا اليوم 
احل���رارة   درج���ات  اأن  )االثن���ن( 
مقارب���ة ملعدالته���ا لي���وم اأم����س، واأن 
اجلو �سيكون م�سم�سًا يف العديد من 

مناطق البالد.

C°  28 -C°  48 °C       النجف /   27 -    C° 45   /اأربيل

C°  30 -C°  45  / الب�سرة      C°  28 -    C° 48 /بغداد

C°  28 -C°  47 °C      الرمادي/   26 -    C° 46   /املو�سل

اليان�سي���ب  جائ���زة  منظم���و  ق���ال   
التذك���رة  اإن  املتح���دة،  بالوالي���ات 
يف  الك���ربى  باجلائ���زة  الفائ���زة 
يان�سيب "ميغا ميليونز" التي تبلغ 
قيمته���ا 1.337 ملي���ار دوالر بيع���ت 
يف والية اإلين���وي. وتعد ثاين اأكرب 
جائزة يان�سيب يف تاريخ الواليات 

املتحدة.

مدي���رة  ماكدونال���د  ب���ات  وقال���ت 
اليان�سي���ب باأوهايو، يف بي���ان نقلته 
"اأهن���ئ  "روي���رتز" لالأنب���اء:  وكال���ة 
يان�سي���ب اإلين���وي على بي���ع التذكرة 
البالغ���ة  الك���ربى  الفائ���زة باجلائ���زة 
1.28 ملي���ار دوالر... نت���وق ملعرف���ة 

الفائز ونتطلع اإىل تهنئته قريبًا".
ويبل���غ ثمن التذك���رة دوالري���ن فقط. 

وعن���د دخ���ول ال�سحب، ي���وم اجلمعة 
املا�سي، ق���درت قيم���ة اجلائزة مببلغ 
1.28 ملي���ار دوالر، لكنه���ا ت�سخم���ت 
مع دخول مزيد من امل�ساركن لتجربة 
حظهم حتى و�سلت اإىل 1.337 مليار 

دوالر.
ومل يتم بعد الك�س���ف عن هوية الفائز 
موق���ع  وق���ال  الك���ربى.  باجلائ���زة 

اإن���ه  "ميغ���ا ميليوني���ز" االإلك���رتوين 
�سيك���ون اأمام الفائز خياران وهما اإما 
احل�سول على املبلغ دفعة واحدة واإما 
ح�سول���ه عل���ى اجلائ���زة عل���ى دفعات 
�سنوي���ة على مدار 30 عام���ًا. ويختار 
معظم الفائزين احل�س���ول على املبلغ 
دفع���ة واحدة ويف هذه احلالة تخ�سم 

منه فاتورة �سريبية.

�سبرز،  بريتني  العاملية  النجمة  انتهت 
الكتاب  وهو  مذكراتها،  كتابة  من  اأخ��را 
وع�ساق  جمهور  من  انتظاره  طال  ال��ذي 
ك��ون��ه يتعمق يف  ال��ب��وب، وذل���ك  جن��م��ة 

ح��ي��ات��ه��ا وع��الق��ت��ه��ا ب��ع��ائ��ل��ت��ه��ا و���س��ن��وات 
االنتهاء  عن  االإعالن  اأ�سبح  لذلك  ترعرعها، 

م���ن م���ذك���رات���ه���ا ���س��ب��ب��ا ل��الح��ت��ف��ال بن 
النق�س  ت�سبب  ذل��ك،  وم��ع  املعجبن، 

ال��ه��ائ��ل ب��ال��ورق يف ت��اأخ��ر كبر 
ملوعد ن�سر الكتاب.

وق��������ال��������ت امل�����������س�����ادر 
ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة، اإن�����ه "ال 

متوقع  وق���ت  ي��وج��د 
مل����ع����اجل����ة م�����س��ك��ل��ة 
ال���ورق،  يف  النق�س 

مم���ا ت�����س��ب��ب ب��ت��وق��ف 
االإ�سدار"،  طرح  تاريخ  يف  مفاجئ 

بريتني  اأرادت  ال��ت��ق��ري��ر  وح�����س��ب 
يف  املذكرات  اإتاحة  ياالأ�سل  وفريقها 

كانون الثاين/يناير من العام املقبل.
بريتني  مذكرات  اأن  امل�سادر  واأك��دت 
حياتها  يف  ف��ارق��ة  الأح����داث  الكا�سفة 
�ستن�سر حتت اإدارة اأحد اأكرب النا�سرين 
�سفقة  املغنية،  ووقعت  االأمريكين، 
هذا  من  �سابق  وقت  يف  الكتاب،  ن�سر 
وح�سلت  �سباط،  يف  وحتديدا  العام، 

باملقابل على 15 مليون دوالر مقدما.

اأكرب جائزة يان�سيب باأمريكا تذهب ملجهول

طبيب رو�سي: هذا م�سري موؤثرون على �سبكات التوا�سل لي�سوا من الب�سر
كورونا بعد عام !

بريتني �سبريز تنتهي 
من كتابة مذكراتها  

 1 August 2022

الق��راءة حت��دي  م�س��ابقة  يف  الأوىل  بالفائ��زة  يحتف��ي  كرب��اء  اأدب��اء 

قالت اأخ�سائية التغذية 
لورا ليغو�س "اننا خالل 

اأ�سهر ال�سيف نتعرق من 
املاء والعنا�سر الغذائية 

الأ�سا�سية التي ميكن 
اأن جتعلنا ن�سعر بالتعب 

والركود". فيما قال موقع 
طبي اإن هناك اأطعمة 
ميكن اأن ناأكلها ترطب 

اأج�سامنا وجتعلنا ن�سعر 
بالربودة يف نف�س الوقت، 

وذلك ح�سبما ن�سر موقع 
اإن�سايدر" العلمي  "بزن�س 

املتخ�س�س.

تب���ن اخلب���رة اأن���ه باالإ�سافة اإىل 
�س���رب الكثر من امل���اء، فاإن تناول 
الغني���ة  واخل�س���روات  الفواك���ه 
باالإلكرتوليت���ات ميك���ن اأن ي�ساعد 
يف تربي���د اجل�س���م وتن�سيط���ه يف 
اأن ت�ساع���دك  اإذ ميك���ن  احل���رارة. 
االأطعمة الغنية باملياه يف احلفاظ 

على رطوبتك.
ووفقا لليغو����س، فاإن املاء هو اأهم 
طريق���ة للبق���اء ب���اردا عندما يكون 
اجلو ح���ارا. واإن تن���اول االأطعمة 
الت���ي حتت���وي على كمي���ات كبرة 
من املاء ب�سكل طبيعي مثل البطيخ 

واخليار، ميكن اأن جتدد اجل�سم.

وتو�س���ي مراك���ز ال�سيط���رة عل���ى 
االأمرا�س  ب�س���رب كوب واحد من 
امل���اء كل 15-20 دقيقة عند القيام 
بن�س���اط بدين يف ي���وم حار؛ وهو 

ما يعادل حوايل 1 لرت كل �ساعة.
ت�سرح ليغو����س اأن االإلكرتوليتات 
ي���وم ح���ار  مهم���ة لال�سته���الك يف 

عل���ى  احلف���اظ  يف  ت�ساع���د  الأنه���ا 
وظائ���ف اجل�س���م االأ�سا�سي���ة مث���ل 
الع�س���الت  وحرك���ة  التنف����س 
واله�س���م. م�سيفة اأن "ال�سوديوم 
والبوتا�سي���وم واملغني�سي���وم هي 
ثالثة م���ن اأهم االإلكرتوليتات التي 

يجب تناولها يوميا".
ميكن اأن ت�ساع���دك توابل االأطعمة 
اخلفيفة مبلح البحر يف احل�سول 
عل���ى م���ا يكف���ي م���ن ال�سودي���وم 
اليوم���ي.  الغذائ���ي  نظام���ك  يف 
يعت���رب مل���ح البح���ر اأق���ل معاجل���ة 
م���ن مل���ح الطع���ام ويحت���وي على 
جلمعي���ة  وفًق���ا  اأثري���ة،  مع���ادن 
القل���ب االأمركي���ة؛ الت���ي تو�س���ي 
االأ�سخا����س بع���دم جت���اوز 2300 
ملغم )اأو حوايل 1 ملعقة �سغرة( 
ُين�س���ح  كم���ا  يومي���ا.  املل���ح  م���ن 
ملعق���ة   3/1 ح���وايل  با�ستخ���دام 
لتن���اول  ملغ���م(   1500( �سغ���رة 

ال�سوديوم يوميا. 
وتب���ن ليغو����س اأن امل���وز م�س���در 
كبر للبوتا�سي���وم، واخل�سروات 
غني���ة  الداكن���ة  االأوراق  ذات 

باملغني�سي���وم. واأن معظم الفواكه 
عل���ى  حتت���وي  واخل�س���روات 
الحتياجاتك  كافي���ة  اإلكرتوليت���ات 
اليومي���ة. قائل���ة "اإنها كلم���ا كانت 
عنا�سره���ا  كمي���ة  زادت  طازج���ة 

الغذائية".
ال�سلط���ات  اأن  ليغو����س  تو�س���ح 
والع�سائ���ر تعم���ل كبدائ���ل للخبز 
اأو للقلي يف الداخ���ل، ما قد يوؤدي 
اإىل ت�سخ���ن مطبخ���ك. ف���اإذا كنت 
ترغ���ب يف احل�س���ول عل���ى املزيد 
م���ن الربوت���ن يف �سلطت���ك، فاإنها 
تو�س���ي با�ستخدام مق���الة هوائية 
اأو �س���واء باخل���ارج حي���ث ميك���ن 

ت�ستيت احلرارة.
وبالن�سب���ة لع�سائره���ا، تقول اإنها 
ت�ستخ���دم جمموع���ة متنوع���ة م���ن 
الفواك���ه والزب���ادي اليون���اين اأو 
واالأطعم���ة  الربوت���ن  م�سح���وق 
الغني���ة بالدهون مث���ل زبدة الفول 
ال�س���وداين اأو االأف���وكادو. تعت���رب 
الع�سائ���ر طريقة رائع���ة للح�سول 
عل���ى املاء والكهارل يف اليوم دون 
احلاجة اإىل الطهي، ح�سب قولها.

احل��ر اأث���ن���اء  ل��ل��ج�����س��م  م��رط��ب��ة  اأط��ع��م��ة   3

"جميل���ة و�ساب���ة لالأب���د وال مت�سه���ا الف�سائ���ح".. هذه 
ه���ي �سف���ات موؤث���رات عل���ى �سب���كات التوا�س���ل يف 
كوري���ا اجلنوبي���ة. لكن مهال، ما ال���ذي جعل هوؤالء 
اخلارق���ة  ال�سف���ات  به���ذه  يتمتع���ن  املوؤث���رات 
للطبيع���ة؟ يقول تقري���ر ل�سبكة "�س���ي اإن اإن" 
املوؤث���رات  ه���وؤالء  ب���ن  م���ن  اإن  االأمركي���ة 
واح���دة تدع���ى "روزي"، ولديه���ا اأكرث من 
130 األف متابع على من�س���ة "اإن�ستغرام"، 

حيث تن�سر �سورا ملغامراتها حول العامل.
الوق���ت،  ط���وال  �سائب���ة  زينته���ا  ت�س���وب  وال 
ومالب�سه���ا جدي���دة تنتم���ي اإىل اأح���دث �سيح���ات 
املو�س���ة، ولي����س ذل���ك فح�سب، فه���ي تغن���ي وترق�س 
وت�سر مث���ل العار�سات.لكن كل ه���ذا لي�س حقيقي. نعم 
لي����س حقيقي���ا، فه���ذه املوؤث���رة اأو "االإنفلون�س���ر" لي�ست 
من بن���ي الب�سر، اإمنا هي جمرد "موؤث���رة افرتا�سية" مت 
تقدميه���ا على اأنها اإن�سان من حلم ودم و�سّدق الكثرون 

ذلك.
�سنع���ت  الت���ي  اجلنوبي���ة،  الكوري���ة  ال�سرك���ة  وتق���ول 

"روزي"، اإنها مزيج من االأمور الثالثة، ويو�سح موقع 
�سرك���ة "اإ�ستديو اإك�س" اإن "هذه املوؤثرة قادرة على فعل 
كل م���ا ال ي�ستطيع الب�س���ر القيام به، ب�س���كل ي�سبه كثرا 
م���ا يفعل���ه الب�س���ر". وت�سه���د عملي���ة �سناع���ة "االإن�سان 
االفرتا�سي���ة" ازدهارا يف كوريا اجلنوبية، حيث انبثق 
اقت�س���اد جديد يكون في���ه املوؤثرون �سباب���ا ال ي�سيخون 

اأبدا، وال يتورطون يف الف�سائح.

ق���ال اخت�سا�س���ي االأمرا����س املعدي���ة �سدي���دة اخلط���ورة 
الدكت���ور الرو�سي فالدي�سالف جيم�سوغ���وف، اإنه بعد عام 
فق���ط �سيكون م���ن املمكن القول ب�س���كل قاط���ع اإن فايرو�س 
كورون���ا اأ�سب���ح مر�س���ا مو�سمي���ا مث���ل االإنفلون���زا، وذلك 
ح�سبم���ا ن�س���رت وكال���ة اأنب���اء "تا����س" الرو�سي���ة. وك�سف 
الطبيب اأن هناك �سيناريوه���ن النتهاء هذا الوباء اأحدهما 
انتقال عدوى الفايرو�س التاجي حلالة مر�س مو�سمي مثل 

االإنفلونزا.
SARS- واأو�سح اخلب���ر الرو�سي "�سينت�س���ر فايرو�س
ب���ن النا����س طوال الوقت؛ حي���ث �سينتقل من   2-CoV
الن�س���ف اجلنوبي للك���رة االأر�سي���ة اإىل ال�سم���ال. وعندما 
يك���ون لدين���ا يف ال�سيف يك���ون ال�ست���اء يف ذروته بن�سف 
الك���رة اجلنوب���ي. و�س���رنى الربي���ع الق���ادم اإذا كان���ت هذه 
املوج���ة �ستنتهي مثل االإنفلونزا اأو لن تنتهي، وهل �ستبقى 
خ���الل ف�س���ل ال�سي���ف. يج���ب اأن متر ف���رتة م���ن الزمن، ثم 

�سرنى ما اإذا كان الفايرو�س التاجي قد اأ�سبح مو�سميا".
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