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ت�سحيح خطاأ في م�ستحقات الرعاية االجتماعية
 بغداد/ المدى

�صححت وزارة العمل، اأم�س الثالثاء، خلال فنيا يف رواتب االعانة االجتماعية.
"النظام االلكرتوين اخلا�س بدفع مبالغ االعانة  اأن  وذكرت الوزارة يف بيان، 

االجتماعية عرب البطاقة االلكرتوين قد تعر�س اإىل خلل فني".
الرعاية  رواتب  اإطالق  تزامن  ب�صبب  ح�صل  "اخللل  اأن  البيان،  واأ�صاف 

االجتماعية مع رواتب موؤ�ص�صات اأخرى".
بطاقات  اىل  امل�صرف  قبل  من  خطاأ  امل�صتقطع  املبلغ  "اإعادة  اإىل  واأ�صار، 
امل�صتفيدين"، داعيًا اإىل ""ا�صتالم مبالغ االعانة من الفروع الرئي�صية مل�صارف 

الرافدين جتنبا لدفع اية مبالغ ا�صافية عند ا�صتالم االعانة".

 بغداد/ تميم الح�صن

حت���ى الن ل ميلك الإطار التن�س���يقي خطة بديلة يف 
حال ا�ستم���ر "ال�سدري���ون" بالعت�س���ام يف جمل�س 
الن���واب، با�ستثن���اء حم���اولت لإبعاد زعي���م ائتالف 

دولة القانون نوري املالكي.
واما فيما يتعلق با�س���تخدام ال�سارع كرد على التيار، 
فانه امر غري حم�س���وم لدى "التن�س���يقي"، وقد يجد 
�س���عوبة يف تنظيم تظاهرة جديدة كالتي جرت يوم 

الثنني املا�سي.
باملقاب���ل ف���ان ت�سريب���ات تفي���د ب���ان مقت���دى ال�سدر 
زعي���م التيار ال�سدري، لن يرتاجع عن موقفه ال بعد 
ح�سوله عل���ى "�سمانات" للتغيري ولي�س "احلوار"، 
فيما ق���د ت�سدر عن الخ���ري خط���وات ت�سعيدية بعد 

يوم "عا�سوراء".
وب���داأ املحتج���ون داخ���ل الربمل���ان يف الي���وم الرابع 
لالعت�س���ام بتنفي���ذ حملة تنظي���ف لأروق���ة املجل�س، 
فيم���ا الختناق���ات املرورية وتكد����س ال�سيارات على 

ا�سوار اخل�سراء.
وازاء تل���ك املواق���ف يك�س���ف مق���رب م���ن "الإط���ار" 
ب���ان التكت���ل ال�سيع���ي "لي�س���ت لديه خط���ة بديلة يف 
ح���ال ا�ستم���ر اعت�سام ال�سدريني �س���وى الدعوة اىل 

احلوار".
والالف���ت انه بعد �ساعات قليلة م���ن ف�س التظاهرات 
ق���ادة  ال�سرعي���ة" انخ���رط  "دع���م  ب����  �سمي���ت  الت���ي 
"التن�سيق���ي" �سم���ن �سل�سل���ة من البيان���ات املوؤيدة 
ل����  ال���وزراء  رئي����س  الكاظم���ي  م�سطف���ى  لدع���وة 

"احلوار".
وقال عمار احلكيم والذي �سارك ان�ساره بالتظاهرات 
عل���ى بواب���ات اخل�س���راء ي���وم الثنني:" نعل���ن عن 

تاأييدنا ملا جاء يف بيان رئي�س جمل�س الوزراء". 
 التفا�صيل �س3

المالكي" "اإزاحة  ويحاول  البرلمان  باعت�صام  "التن�صيقي" محتار 

ر لخطوات ت�سعيدية بعد "يوم عا�سوراء" ال�سدر يح�سّ
 ترجمة: حامد احمد   

ا�ستبعد تقري����ر بريطاين اأن ت�سل 
اخلالف����ات ب����ني التي����ار ال�س����دري 
والإط����ار التن�سيق����ي اإىل املواجهة 
املبا�سرة، موؤك����دًا اأن العراق منهك 

من العنف.
وذك����ر تقرير ملوق����ع )م����دل اي�ست 
اآي( الربيط����اين ترجمته )املدى(، 
اأن "العا�سم����ة بغ����داد تنج����ر مرة 
اأخرى اىل حافة ا�سطرابات امنية 

جديدة".
"�س����كان  اأن  التقري����ر،  واأ�س����اف 
العا�سمة الذين متتعوا على مدار 
مبرحل����ة  ما�سي����ة  ع����دة  �سن����وات 
خفت فيها الإج����راءات الأمنية مع 
ع����دم وج����ود ملواجه����ات م�سلح����ة 
وتفج����ريات، فانه����م يقومون الن 
بحماية اأنف�سهم �سد اأي ا�سطراب 
حمتم����ل ق����د يندل����ع ب����ني جهت����ني 

�سيا�سيتني متخا�سمتني".
التي����ار  "اتب����اع  اأن  اإىل  واأ�س����ار، 
القي����ام باعت�سام  ال�سدري قرروا 

داخل مبنى الربملان ردا على خيار 
مناف�سه����م ل�سغ����ل من�س����ب رئي�س 

الوزراء".
"عملي����ة  اأن  التقري����ر،  واأو�س����ح 
ت�سكي����ل حكومة ظل����ت جارية منذ 
ت�سري����ن  يف  النتخاب����ات  انته����اء 
الأول املا�س����ي ولك����ن مل يتحق����ق 

منها �سيء حلد الن".
وزاد، "ويف رد عل����ى ه����ذا الو�سع 
ان�سحب ال�سدري����ون من ع�سوية 
الربمل����ان تارك����ني عملي����ة ت�سكي����ل 
الإط����ار  اأح����زاب  بي����د  احلكوم����ة 
التن�سيق����ي ال�سيع����ي املق����رب م����ن 

اإيران".
ولف����ت التقرير، اإىل اأن "التوترات 
واتب����اع  الإط����ار  ب����ني  ازدادت 
ال�س����در، ويف ي����وم الثن����ني ق����ام 
يف  مقابل����ة  بتظاه����رات  الإط����ار 
العا�سم����ة وكان����ت هن����اك خماوف 
لدى كثري من العراقيني ان تف�سي 
الأمور لعواقب ل ميكن ال�سيطرة 

عليها".
 التفا�صيل �س3

تقرير بريطاني ي�ستبعد 
و�سول االأزمة العراقية 

لل�سدام المبا�سر

 بغداد/ المدى

امل�سلح���ة  للق���وات  الع���ام  القائ���د  مكت���ب  دع���ا 
املتظاهرين اإىل الن�سحاب من موؤ�س�سات الدولة، 
معرب���ًا عن اأمل���ه بانته���اء الحتجاج���ات ال�سلمية 

ب�سكل طبيعي.
وق���ال املتح���دث با�سم املكت���ب يحيى ر�س���ول، اإن 
"التظاه���ر ح���ق م�س���روع جلمي���ع اأبن���اء ال�سعب 
العراق���ي وهو ما اأكد عليه رئي�س جمل�س الوزراء 

م�سطفى الكاظمي وكفله الد�ستور العراقي".
ال�سلمي���ني  "املتظاهري���ن  اأن  ر�س���ول،  واأ�س���اف 
متواجدين �سمن مبنى جمل�س النواب العراقي"، 
م�سددًا على "اخالء املوؤ�س�سات الر�سمية وهم على 

درج���ة عالية من الوع���ي وهناك اح���رتام للقوات 
امل�سلحة العراقية التي توفر احلماية لهم".

واأ�س���ار، اإىل اأن "القوات الأمنية خ�س�ست بوابة 
الت�سري���ع باجت���اه املنطق���ة اخل�س���راء م���ن اأج���ل 
دخ���ول املتظاهري���ن بالتن�سيق"، معرب���ًا عن اأمله 
طبيعي  ب�س���كل  ال�سلمي���ة  التظاه���رات  "بانته���اء 

وتعود الأمور اإىل طبيعتها".
واأو�س���ح ر�سول، اأن "الو�س���ع الأمني ب�سكل عام 
جي���د يف بغ���داد، وكذلك احل���ال بالن�سب���ة للطرق 
واجل�س���ور واملح���ال التجاري���ة، وه���ذا م���ا يوؤكد 
وجود تن�سيق للقوات امل�سلحة العراقية يف اإدامة 

ال�ستقرار".
من جانب���ه، اأكد مدير مكتب ال�سيد ال�سهيد ال�سدر 

يف بغ���داد ال�سي���د اإبراهيم اجلاب���ري، اأن توجيه 
وزي���ر زعيم التيار ال�سدري ال�سيد مقتدى ال�سدر 
يركز على ان�سح���اب املعت�سمني من قاعة جل�سات 

الربملان فقط.
تابعت���ه  فيدي���و  ت�سجي���ل  يف  اجلاب���ري  وق���ال   
)امل���دى(، اإن "توجي���ه وزير ال�سي���د ال�سدر يركز 
عل���ى ان�سح���اب املعت�سم���ني م���ن قاع���ة جل�س���ات 

الربملان فقط".
ال�ستم���رار  اإىل  املتظاهري���ن  اجلاب���ري  ودع���ا 

بالعت�سام داخل اأروقة مبنى الربملان وخارجه.
التوا�س���ل  و�سائ���ل  تناقلته���ا  �س���ور  واأظه���رت 
الجتماع���ي اخ���الء املتظاهري���ن قاع���ات جل�سات 

الربملان بالكامل.

مكتب القائد العام يطالب المتظاهرين باإخالء موؤ�س�سات الدولة
بغداد/ نباأ م�صرق

ال�سته���الك  برت�سي���د  الكهرب���اء  وزارة  طالب���ت 
بالتزام���ن م���ع ارتف���اع درجات احل���رارة، وفيما 
اأك���دت جلنة الطاق���ة النيابي���ة اأن حج���م الإنتاج 
راأى  ميغ���اواط،  األ���ف   20 اإىل  و�س���ل  احل���ايل 
خرباء اأن احلل الأمثل يكون بالهتمام باجلباية 
وخ�س�ستها. وذكر بيان لوزارة الكهرباء، تلقته 
)امل���دى(، اأن "تقري���ر الطق�س ال���دويل اأ�سار اإىل 
دخول مناط���ق جنوبي العراق وو�سطه اجلدول 
الدويل لأعلى درج���ات حرارة م�سجلة يف العامل 
اإيذانا ببدء الرتفاع احلراري التدريجي لع�سرة 
اأي���ام حرارية قادمة وبدرج���ات تفوق اخلم�سني 

درجة مئوي���ة". واأ�س���اف البي���ان، اأن "الوزارة 
درج���ات  ارتف���اع  ملراع���اة  باملواطن���ني  تهي���ب 
احل���رارة غ���ري امل�سب���وق، والرت�سي���د با�ستهالك 
الطاق���ة واإطفاء الإن���ارة، والأجه���زة الكهربائية 
غ���ري ال�سروري���ة، وتخفيف الأحم���ال". واأ�سار، 
ا�ستقراري���ة  عل���ى  حفاظ���ًا  ياأت���ي  "ذل���ك  اأن  اإىل 
املنظومة ولتتمك���ن املنظومة من مواكبة الطلب 
وع���دم التاأث���ري �سلب���ًا عل���ى �ساع���ات التجهيز". 
وق���ال ع�سو جلنة الطاق���ة النيابية داخل را�سي 
يف ت�سري���ح اإىل )امل���دى(، اإن "الإنت���اج احلايل 

للكهرباء قد و�سل اإىل 20 األف ميغاواط".
واأ�س���اف را�س���ي، اأن "الع���راق يواج���ه م�سكل���ة 
تتعل���ق بزي���ادة ال�سته���الك وع���دم الرت�سيد مع 

الرتف���اع يف درجات احل���رارة التي و�سلت اإىل 
اأكرث من 51 يف بع�س املناطق".

واأ�س���ار، اإىل "م�سكالت فنية يف الوزارة، التي ل 
تقت�سر عل���ى الإنتاج، اإمن���ا يف قطاعي التوزيع 
والنق���ل اإ�ساف���ة اإىل ح�س���ول جت���اوزات عل���ى 

ال�سبكة الكهربائية".
ال�سي���ف  يف  "الو�س���ع  اأن  را�س���ي،  واأو�س���ح 
احل���ايل ب�سكل عام اأف�سل م���ن الأعوام ال�سابقة، 
خ�سو�س���ًا واأن وزارة الكهرب���اء كان���ت م�ستعدة 
مبك���رًا يف �سيان���ة املحط���ات واإ�ساف���ة خط���وط 
نق���ل جدي���دة وحم���ولت بق���درات جدي���دة وفك 

الختناق".
 التفا�صيل �س2

اإنت��اج الكهرب��اء ل��م يتخ��ط 20 األ��ف ميغ��اواط

 بغداد/ المدى

اأفادت جلنة يف جمل����س النواب بحاجة 
ق�س���اء �سنج���ار التابع لنين���وى اإىل 10 
ملي���ارات دولر لإعم���اره ج���راء الدم���ار 
ال���ذي تعر�س اإلي���ه ب�سب���ب احتالله من 
قبل تنظيم داع�س الإرهابي، فيما اأعلنت 
هيئة احل�س���د ال�سعبي عن القيام بعملية 
اأمني���ة ب���ني ح���دود املحافظ���ة و�س���الح 

الدين.
وق���ال رئي�س جلن���ة اخلدم���ات النيابية 
"احلكوم���ة  اإن  خلي���ل،  حمم���ا  النائ���ب 
العراقي���ة تتل���كاأ وتتن�سل ع���ن المتهان 

اإزاء ق�س���اء �سنج���ار، كم���ا اأن احلكومة 
املحلي���ة تتجاوز على حق���وق الق�ساء"، 
م�س���ريًا اإىل "�سرقة الأم���وال املخ�س�سة 

للمنطقة".
واأ�س���اف خلي���ل، اأن "الأم���وال املجمدة 
كانت تبلغ 28 مليار دينار، �سرفت منها 
13 ملي���ار دينار، فيما لت���زال 15 مليار 

دينار مفقودة".
ولف���ت، اىل اأن "ا�ستحق���اق �سنج���ار يف 
قان���ون الدع���م الط���ارئ لالأم���ن الغذائي 
يبل���غ اأكرث من 300 ملي���ار دينار، مل يتم 

تخ�سي�سه حتى الآن".
 التفا�صيل �س2

تاأهيل �سنجار يكّلف  10 مليارات دوالر

 كربالء/ فرا�س عدنان

اأكد حماف���ظ كربالء ن�سي���ف اخلطابي، 
اأم����س ال�سبت، اإنهاء كاف���ة ال�ستعدادات 
اإىل  لفت���ًا  حم���رم،  بزي���ارة  اخلا�س���ة 
واخلدمي���ة  الأمني���ة  اخلط���ط  حتدي���ث 
ال�سحي���ة  املف���ارز  م���ن  املزي���د  ون�س���ر 
واإج���راء تو�سعة للط���رق، وفيما حتدث 
عن ح�سول املحافظة عل���ى ا�ستثناء من 
القطع املربمج، اأ�سار قائد العمليات علي 
الها�سم���ي اإىل تعزي���ز القطع���ات الأمنية 
بوح���دات جدي���دة م���ن وزارت���ي الدفاع 

والداخلية.
وقال حماف���ظ كربالء ن�سيف اخلطابي، 
خ���الل موؤمت���ر �سحفي ح�س���ره مرا�سل 
)امل���دى(، اإن "املوؤمت���ر ال�سنوي لعر�س 

يف  الدوائ���ر  ل���كل  ال�سنوي���ة  اخلط���ط 
حمافظة كربالء مت عقده، بح�سور قائد 
العمليات وقائ���د ال�سرطة وقائد عمليات 
احل�سد ال�سعبي للفرات الأو�سط ونواب 
املحاف���ظ واملعاونني وممثل���ي العتبتني 

املقد�ستني".
واأ�ساف، اأن "املحافظة توؤكد ال�ستعداد 
لزيارة حم���رم �سواء على �سعيد الإدارة 
اخلدمي���ة اأو الق���وات الأمني���ة"، م�سددًا 
ل�ستقب���ال  م�ستع���د  "اجلمي���ع  اأن  عل���ى 

الزائرين من كل ارجاء العامل".
"الزائري���ن  اأن  اإىل  اخلطاب���ي،  ولف���ت 
�س���وف ي�سل���ون اإىل كرب���الء وي���وؤدون 
مرا�سي���م الزيارة ويجدون كل الرتحيب 

وال�سيافة كما احلال يف كل �سنة".
 التفا�صيل �س4

كربالء تنهي ا�ستعدادات الزيارة 

 بغداد/ المدى

اأم�����س  التخطي����ط،  وزارة  حتدث����ت 
اأعم����ال من�س����ة  الثالث����اء، ع����ن اإجن����از 
الرق����م الوظيف����ي، وفيم����ا ح����ددت اآلي����ة 
ال�ستقطاع ومدتها من الراتب ال�سمي 
اأك����دت اأن ال�س����روع باإط����الق امل�س����روع 

يتوقف على اإجراء واحد. 
وق����ال املتحدث با�س����م وزارة التخطيط 
عب����د الزه����رة الهن����داوي يف ت�سري����ح 
اإن  )واع(،  العراقي����ة  الأنب����اء  لوكال����ة 
"الرق����م الوظيف����ي من�س����ة الكرتوني����ة 
تت�سم����ن بيان����ات تف�سيلية عن موظفي 
اأن  مبين����ا  كاف����ة"،  العراقي����ة  الدول����ة 
بان�س����اء  با�س����رت  التخطي����ط  "وزارة 
املن�سة م����ن خالل قرار جمل�س الوزراء 
ال�س����ادر ع����ام 2017 ومل ي�ستكم����ل يف 
تلك الف����رتة، ومت ا�ستكمال����ه بداية عام 

."2021
واأ�س����ار، اإىل "ادخال بيانات اأكرث من 3 
ماليني و250 األف موظف حتى الآن"، 
مو�سح����ا اأن����ه "�ستك����ون هن����اك ن�سب����ة 
ا�ستقطاع 1 باملئة م����ن الراتب ال�سمي 
للموظ����ف ومل����رة واحدة عن����د ح�سوله 
على الرق����م الوظيفي، ويتم ال�ستقطاع 
م����رة اأخرى بن�سب����ة 1 باملئ����ة، يف حال 

ح�سول املوظف على درجة ترقية".
واأ�س����اف، اأن "وزارة التخطيط اأكملت 
عملها مب�س����روع الرق����م الوظيفي وهو 
الآن مبراحل����ه النهائي����ة واإطالق العمل 
باملن�س����ة وربطه����ا بالروات����ب يتوق����ف 
على �سدور قرار من جمل�س الوزراء".

ا�ستقطاع جديد 
ينتظر الموظفين

 بغداد/ ح�صين حاتم

وجه���ت قي���ادة عملي���ات بغ���داد بفتح بع����س الطرق 
بع���د اإغالقها اإث���ر التظاهرات الت���ي ت�سهدها املنطقة 

اخل�سراء و�سط العا�سمة بغداد.
اأم���ام املنطق���ة  اأن�س���ار التي���ار ال�س���دري  وتظاه���ر 
اخل�س���راء، قبل اأن يتم اقتحامه���ا والعت�سام داخل 
مبن���ى الربمل���ان، اإذ امت���دت التظاه���رات م���ن �ساحة 
التحري���ر و�سط بغداد وحتى مبن���ى جمل�س النواب 

مرورا بج�سر اجلمهورية.
وقام���ت الق���وات الأمنية بقط���ع الط���رق املوؤدية اإىل 
املنطقة اخل�سراء و�ساح���ة التحرير وطرقات الباب 
ال�سرقي و�سط العا�سمة م���ن اأجل احلفاظ على اأمن 

املتظاهرين.
ويقول املتحدث با�س���م مديرية املرور العامة العميد 
زي���اد القي�س���ي يف حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن���ه "خ���الل 
اليوم���ني املقبلني �سيتم فتح جميع الطرق املغلقة يف 

العا�سمة بغداد".
واأ�س���اف، اأن "الو�سع الأمني م���ا يزال غري م�ستقر، 
وقطع الطرق جاء لتاأم���ني �سالمة املواطنني"، داعيا 

الق���وات المني���ة". م���ع  "التع���اون  اإىل  املواطن���ني 
وا�س���ار القي�س���ي، اىل اأن "مف���ارز امل���رور منت�س���رة 
لتنظي���م حرك���ة ال�سري وامل���رور وامت�سا����س الزخم 
من���ذ ال�سباح الباكر وحتى منت�سف الليل"، م�سريًا، 
اىل اأن "هن���اك ان�سيابي���ة بحرك���ة ال�س���ري يف بع�س 
املناطق". من جهته يقول قائد عمليات بغداد الفريق 
الرك���ن احم���د �سلي���م بهج���ت يف حدي���ث ل�)امل���دى(، 
"وبح�س���ب توجيه���ات القائ���د الع���ام للق���وات  اإن���ه 
امل�سلح���ة م�سطفى الكاظمي، وجه���ت قيادة عمليات 
بغ���داد بالفت���ح الكام���ل جل�س���ر اجلمهوري���ة والباب 
ال�سرق���ي واملنطقة اخل�سراء من جه���ة بوابة وزارة 
التخطي���ط". واأعلن���ت مديرية امل���رور العامة، اأم�س 
الثالثاء، املوقف امل���روري يف العا�سمة بغداد، فيما 

حددت اأبرز الطرق املقطوعة اأمام حركة ال�سري.
وذكرت املديرية يف بيان تلقته )املدى(، اأنه "با�سرت 
دوري���ات ومفارز مديري���ة املرور العام���ة وباإ�سراف 
مبا�س���ر من قب���ل مدي���ر املرور الع���ام املح���رتم، منذ 
ال�سب���اح الباك���ر يف ال�ساع���ة 630 بتنظي���م حرك���ة 
ال�س���ري وامل���رور يف كاف���ة ال�ساح���ات والتقاطع���ات 

وال�سوارع الرئي�سية".

واأ�ساف���ت، اأن "مداخ���ل بغ���داد ال�س���ري فيه���ا �سالك، 
لكن يوجد زخم م���روري اأثناء الدخول جراء تدقيق 
املركبات، ويف جانب الر�سافة حركة ال�سري واملرور 
�سه���دت بع����س الكثاف���ة ال�سباحي���ة امل�سيط���ر عليها 
م���ن قب���ل مفارزن���ا املنت�س���رة يف كاف���ة التقاطع���ات 
وال�ساح���ات واملوق���ف بتح�س���ن تدريج���ي"، مبين���ة 
اأن "القطوع���ات يف جان���ب الر�ساف���ة �سمل���ت ج�سر 

اجلمهورية فقط ذهابًا واإيابًا".
وتابعت مديرية املرور، "اما حركة ال�سري يف جانب 
الكرخ فكانت جي���دة يف كافة التقاطعات وال�ساحات 
وال�س���وارع الرئي�سية مع بع����س الكثافات امل�سيطر 
عليها م���ن قبل مفارزنا وخ�سو�س���ًا املناطق القريبة 
م���ن القطوع���ات"، مو�سح���ة، اأن "قطوع���ات الكرخ 

جاءت على التايل:
1 -  قطع من تقاطع اخلارجية باجتاه اخلرطوم.

2 -  قط���ع تقاط���ع ال�سن���ك باجت���اه تقاط���ع ال�سواف 
ذهابًا واإيابًا.

3 -  قطع اأ�سفل ج�سر الكندي باجتاه اخلرطوم.
4 - نف���ق الزيت���ون باجت���اه تقاطع اخلرط���وم مغلق 

ذهابًا واإيابًا".

المرور العامة: فتح طرق العا�سمة كافة خالل اليومين المقبلين

 ذي قار/ ح�صين العامل 

ك�سف����ت دائ����رة �سح����ة ذي قار ع����ن ت�سجل 27 
باحلم����ى  ا�ساب����ة  حال����ة  و117  وف����اة  حال����ة 
النزفية، وفيما ا�س����ارت اىل ت�سجيل 50 حالة 
ا�ساب����ة موؤكدة بالكولريا، اإ�سافة اإىل ع�سرات 
الإ�سابات اجلدي����دة بفايرو�س كورونا خالل 

اليومني املا�سيني.
وكان����ت املوؤ�س�س����ات ال�سحي����ة يف ذي ق����ار قد 
حتدثت يف )30 حزيران 2022( عن ت�سجيل 

6 حالت ا�سابة موؤك����دة بالكولريا وعدد اآخر 
م����ن ح����الت ال�ستباه، فيم����ا ا�س����ارت اىل 87 
ا�ساب����ة و20 حال����ة وف����اة باحلم����ى النزفي����ة، 
حم����ذرة يف الوق����ت نف�س����ه من تفاق����م خماطر 
ال�ساب����ة بالأمرا�����س النتقالي����ة ب�سب����ب �سح 

وتلوث املياه. 
وق����ال مدي����ر ق�س����م ال�سح����ة العام����ة يف دائرة 
ق����ار ح�س����ني ريا�����س يف حدي����ث  �سح����ة ذي 
 117 �سجل����ت  "املحافظ����ة  اإن  )امل����دى(،  م����ع 
حال����ة ا�ساب����ة باحلم����ى النزفي����ة و27 حال����ة 

وف����اة"، وحتدث، عن "6 ح����الت م�ستبه بها".
 واأ�سار، اإىل "ت�سجيل 50 حالة ا�سابة موؤكدة 
بالكولريا من����ذ بداية متوز 2022 ومل ن�سجل 

اية حالة وفاة بالوباء لغاية الوقت احلايل".
الوبائي����ة  باملوج����ة  ال�ساب����ات  حج����م  وع����ن 
اجلديدة ملر�س كورونا قال مدير ق�سم ال�سحة 
العام����ة ان "املوؤ�س�سات ال�سحية �سجلت خالل 
اليوم����ني املن�سرم����ني نحو 114 حال����ة ا�سابة 

باملوجة الوبائية اجلديدة من كورونا".
 التفا�صيل �س2

ذي قار: 
ت�ساعد 
االإ�سابات 
بالفايرو�سات 

متظاهرو التيار ال�صدري يخلون قاعات جل�صات البرلمان.. عد�صة: محمود روؤوف
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 بغداد/ نباأ م�سرق

وذك���ر بي���ان ل���وز�رة �لكهرب���اء, تلقته 
)�لم���دى(, �أن "تقرير �لطق����س �لدولي 
جنوب���ي  مناط���ق  دخ���ول  �إل���ى  �أ�ش���ار 
�لعر�ق وو�شطه �لجدول �لدولي الأعلى 
درجات حر�رة م�شجلة في �لعالم �إيذ�نا 
بب���دء �الرتف���اع �لح���ر�ري �لتدريج���ي 
لع�ش���رة �أيام حر�ري���ة قادمة وبدرجات 

تفوق �لخم�شين درجة مئوية".
و�أ�ش���اف �لبي���ان, �أن "�ل���وز�رة تهيب 
بالمو�طني���ن لمر�عاة �رتف���اع درجات 
�لح���ر�رة غي���ر �لم�شب���وق, و�لتر�شي���د 
�الإن���ارة,  و�إطف���اء  �لطاق���ة  با�شته���الك 
و�الأجه���زة �لكهربائية غير �ل�شرورية, 

وتخفيف �الأحمال".
و�أ�ش���ار, �إل���ى �أن "ذل���ك ياأت���ي حفاظ���ًا 
عل���ى ��شتقر�ري���ة �لمنظوم���ة ولتتمكن 
�لمنظوم���ة م���ن مو�كبة �لطل���ب وعدم 

�لتاأثير �شلبًا على �شاعات �لتجهيز".
وقال ع�شو لجنة �لطاقة �لنيابية د�خل 
ر��شي ف���ي ت�شريح �إلى )�لم���دى(, �إن 
"�الإنتاج �لحالي للكهرباء قد و�شل �إلى 

20 �ألف ميغاو�ط".
و�أ�ش���اف ر��ش���ي, �أن "�لع���ر�ق يو�جه 
م�شكلة تتعلق بزيادة �ال�شتهالك وعدم 
ف���ي درج���ات  م���ع �الرتف���اع  �لتر�شي���د 
�لح���ر�رة �لتي و�شلت �إلى �أكثر من 51 

في بع�س �لمناطق".
ف���ي  فني���ة  "م�ش���كالت  �إل���ى  و�أ�ش���ار, 
�لوز�رة, �لت���ي ال تقت�شر على �الإنتاج, 

�إنما في قطاعي �لتوزيع و�لنقل �إ�شافة 
�إلى ح�ش���ول تج���اوز�ت عل���ى �ل�شبكة 

�لكهربائية".
ف���ي  "�لو�ش���ع  �أن  ر��ش���ي,  و�أو�ش���ح 
�ل�شي���ف �لحال���ي ب�ش���كل ع���ام �أف�ش���ل 
من �الأع���و�م �ل�شابق���ة, خ�شو�شًا و�أن 
وز�رة �لكهرب���اء كان���ت م�شتعدة مبكرً� 
في �شيان���ة �لمحطات و�إ�شافة خطوط 
نقل جدي���دة ومحوالت بقدر�ت جديدة 

وفك �الختناق".
وفيم���ا �أك���د ر��ش���ي, �أن "�الإج���ر�ء�ت 
ال تخل���و م���ن بع����س �لم�ش���كالت �لتي 
عل���ى �لوز�رة معالجته���ا", م�شدد� على 
�أن "�الإنت���اج �لحال���ي ي�ش���ل �إلى جميع 
�لمناطق لكن بن�شب متفاوتة, فالب�شرة 

مقتطعة من �لقطع �لمبرمج". 
م���ن جانب���ه, ذك���ر خبي���ر �لطاق���ة بالل 
خليف���ة ف���ي حدي���ث �إل���ى )�لم���دى(, �أن 
"مع���دل �لطلب على �لطاقة �لكهربائية 
يتنا�ش���ب طردي���ًا م���ع �رتف���اع درج���ات 
�لح���ر�رة �لتي و�شلت ه���ذه �الأيام �إلى 

�لخم�شين �و ما يقارب ذلك".
وتابع خليف���ة, �أن "�لزيادة في درجات 
�لح���ر�رة ر�فقها �رتفاع ف���ي �لرطوبة, 
وبالتال���ي يتج���ه �لنا����س �إل���ى مكيفات 

�لهو�ء ذ�ت �الحمال �لعالية".
ولفت, �إل���ى �أن "طل���ب وز�رة �لكهرباء 
م���ن �لمو�طني���ن بالتر�شي���د يتكرر في 
جمي���ع �الأعو�م وف���ي �أوق���ات �لذروة, 
باأم���ل �أن يك���ون هن���اك تخفي���ف عل���ى 
�الأحمال وبالتالي فاأنه طلب روتيني".

وتح���دث خليف���ة, ع���ن "زي���ادة �لطلب 
�لكهربائي���ة  �لطاق���ة  عل���ى  �ل�شن���وي 
بمع���دل 1000 �إل���ى 1500 ميغ���او�ط, 
�إ�شاف���ة �إل���ى وج���ود فرق بي���ن �لتوليد 

و�ال�شتهالك".
لمو�جه���ة  �الأمث���ل  "�لح���ل  �أن  ور�أى, 
�الهتم���ام  ه���و  �لكهربائي���ة  �الزم���ة 
)�ل�شم���ارت  و��شتخ���د�م  بالجباي���ة 

ميتر(".

و��شت���درك خليفة بالق���ول, �إن �لوز�رة 
ق���د تبنت ه���ذه �لخط���وة ع���ن طريقين 
�الأول �إقامة حم���الت لو�شع �لمقايي�س 
لكنها ما ز�لت دون �لم�شتوى �لمطلوب 

ب�شبب عدم تعاون �لمو�طنين.
يتمث���ل  �لثان���ي  "�لطري���ق  �أن  وز�د, 
�أن  مبين���ًا  �لجباي���ة",  بخ�ش�ش���ة 
"�لمناطق �لتي خ�شعت لهذه �لتجربة 

قد قلت فيها �الحمال �إلى �لثلث".

و�نته���ى خليفة, �إلى �أن "هذ� �لم�شروع 
ل���و �أنه طبق على جمي���ع �نحاء �لعر�ق 
م���ن  �لكامل���ة  �لكفاي���ة  عل���ى  لح�شلن���ا 
�لتولي���د في �ال�شته���الك, وهذه �لنقطة 
ق���د ف�شلت �ي�شًا ب�شبب رف�س �لمو�طن 
�لتعامل مع �لجهات �لمكلفة بالجباية".

وكان �لمتحدث با�ش���م وز�رة �لكهرباء 
�أحمد مو�شى قد ذكر في ت�شريح �شابق 
ل���� )�لم���دى(, �أن ""�الإنت���اج �لكهربائي 

�لقادم���ة  �الأي���ام  خ���الل  ي�ش���ل  �ش���وف 
�إل���ى 25 �أل���ف ميغاو�ط, هن���اك طاقات 
توليدية جديدة �شتدخل �إلى �لعمل, مع 
��شتم���ر�ر �ل�شيان���ة �لدورية للمحطات 
ون�ش���ب �لمغذي���ات وم�شاري���ع �أخرى 
م�شتقبلي���ة تخ����س �لطاق���ة �ل�شم�شي���ة 

ف�شاًل عن �لربط مع دول �لجو�ر".
وتاب���ع مو�ش���ى, �أن "�لطاقات �لجديدة 
ت�شم���ل �لوح���دة �لثاني���ة ف���ي محافظة 

�ش���الح �لدين وذلك في منت�شف �ل�شهر 
�لحالي بطاق���ة 650 ميغاو�ط ومحطة 

عكاز ووحد�ت �أخرى".
و�أ�شار, �إلى �أن "�لوز�رة معنية بزيادة 
�لطاقة وحج���م �الإنتاج وخطوط �لنقل 
وقط���اع �لتاأهيل وتعم���ل حاليًا من غير 

مو�زنات تمامًا".
"�لخط���ة  �ن  �إل���ى  مو�ش���ى,  ولف���ت 
�لخم�شية �لمعنية بمل���ف �لكهرباء هي 
ف���ي �أدر�ج مجل����س �ل���وزر�ء وقد نالت 
��شتح�شان���ه, و�ش���د م�شين���ا بالخط���ة 
�لق�شي���رة �لمت�شمن���ة �إ�شاف���ة 7 �آالف 
ميغ���ا و�ط خالل ع���ام, وق���د تمكنا من 

�إ�شافة 3 �آالف ميغا و�ط".
وعل���ى �لعك�س مما �أدلى به ع�شو لجنة 
�لطاقة �لنيابية, قال مو�شى �إن "�الإنتاج 
�لحال���ي و�ش���ل �إل���ى قر�بة �ل���� 23 �ألف 
ميغ���او�ط, وهن���اك ��شتق���ر�ر كبير في 
�الأحمال و�لمنظوم���ة و�شاعات تجهيز 
�لكهرب���اء وهن���اك ��شتح�ش���ان و��ش���ح 
ل���دى �لمو�طن من �لخدم���ة �لمقدمة له 

مقارنة بال�شنو�ت �لما�شية".
"�لقطوع���ات  �أن  مو�ش���ى,  و�أو�ش���ح 
�لت���ي تح�ش���ل ه���ي نتيج���ة  �لطويل���ة 
عو�ر�س فنية تج���ري معالجتها ب�شكل 
مبا�ش���ر من مالكاتن���ا �لفنية �لتي تعمل 
عل���ى م���د�ر �ل�شاع���ة م���ن �أج���ل توفي���ر 

�أف�شل خدمة للمو�طن �لعر�قي".
وتعّد �آفة �لف�شاد �لتي تنخر موؤ�ش�شات 
�لدول���ة �أح���د �أ�شب���اب ��شتم���ر�ر �أزم���ة 
�لطاق���ة, �إل���ى جانب تعر����س �ل�شبكات 
لم�ش���كالت فعلي���ة خارجة ع���ن �شيطرة 
�لدول���ة, م���ن بينها �نخفا����س منا�شيب 
وتوق���ف  و�لف���ر�ت  دجل���ة  نه���ري 
بع����س محط���ات �لطاق���ة ف���ي �ل�شدود, 
و�لعملي���ات �الإرهابي���ة �لت���ي تتعر�س 
له���ا �أب���ر�ج نق���ل �لكهرباء بي���ن �لحين 
و�الآخ���ر, �إل���ى جانب ��شتم���ر�ر �لطلب 
�لمتز�ي���د عل���ى �لتي���ار بمع���دل �شنوي 

يبلغ نحو �ألفي ميغاو�ط.

خبراء: حل االأزمة مرتبط بتطبيق الجباية وخ�سخ�ستها

اإنتاج الكهرباء مل يتخط 20 األف ميغاواط.. والوزارة تطالب بالرت�شيد

 ذي قار/ ح�سين العامل 

ك�شف���ت د�ئ���رة �شح���ة ذي ق���ار ع���ن 
ت�شج���ل 27 حالة وف���اة و117 حالة 
وفيم���ا  �لنزفي���ة,  بالحم���ى  ��شاب���ة 
حال���ة   50 ت�شجي���ل  �ل���ى  ��ش���ارت 
��شاب���ة موؤك���دة بالكولي���ر�, �إ�شاف���ة 
�إل���ى ع�ش���ر�ت �الإ�شاب���ات �لجدي���دة 
بفايرو����س كورون���ا خ���الل �ليومين 

�لما�شيين.
وكان���ت �لموؤ�ش�ش���ات �ل�شحي���ة ف���ي 
ذي قار ق���د تحدثت في )30 حزير�ن 
ح���االت   6 ت�شجي���ل  ع���ن   )2022
��شابة موؤك���دة بالكولير� وعدد �آخر 
م���ن ح���االت �ال�شتباه, فيم���ا ��شارت 
��شاب���ة و20 حال���ة وف���اة  �ل���ى 87 
بالحمى �لنزفي���ة, محذرة في �لوقت 
نف�ش���ه م���ن تفاق���م مخاط���ر �ال�شابة 
باالأمر�����س �النتقالي���ة ب�شب���ب �ش���ح 
وتل���وث �لمي���اه.  وق���ال مدي���ر ق�شم 
�ل�شح���ة �لعامة ف���ي د�ئرة �شحة ذي 
ق���ار ح�شي���ن ريا����س ف���ي حديث مع 
�شجل���ت  "�لمحافظ���ة  �إن  )�لم���دى(, 
117 حال���ة ��شابة بالحم���ى �لنزفية 
و27 حال���ة وفاة", وتح���دث, عن "6 

حاالت م�شتبه بها".
 و�أ�ش���ار, �إل���ى "ت�شجي���ل 50 حال���ة 
��شاب���ة موؤكدة بالكولي���ر� منذ بد�ية 
تم���وز 2022 ول���م ن�شجل �ي���ة حالة 
وفاة بالوباء لغاية �لوقت �لحالي".

بالموج���ة  �ال�شاب���ات  حج���م  وع���ن 
�لوبائي���ة �لجدي���دة لمر����س كورونا 
ق���ال مدي���ر ق�ش���م �ل�شح���ة �لعامة �ن 
�شجل���ت  �ل�شحي���ة  "�لموؤ�ش�ش���ات 
خ���الل �ليومي���ن �لمن�شرمي���ن نح���و 
114 حالة ��شابة بالموجة �لوبائية 
موؤك���د�  كورون���ا",  م���ن  �لجدي���دة 
�لجديدة  �لوبائية  �لموج���ة  "دخول 
ذي  �ل���ى محافظ���ة  ��شبوعي���ن  من���ذ 

قار". 
�ل�شح���ة  "د�ئ���رة  �ن  و�ك���د ريا����س 

�لح�شي���ن  م�شت�شف���ى  خ�ش�ش���ت 
�لتعليم���ي ليكون م�شت�شف���ى وبائي 
�لم�شابي���ن  �لمر�ش���ى  ي�شتقب���ل 
و�لكولي���ر�  �لنزفي���ة  بالحم���ى 
"�إط���الق  �ل���ى  منوه���ا  وكورون���ا", 
حم���الت توعوي���ة للوقاية م���ن هذه 

�لفايرو�شات".
�لتباع���د  "�ش���رورة  عل���ى  و�ش���دد, 
ف���ي  �لجلو����س  وع���دم  �الجتماع���ي 
�الماكن �لمكتظ���ة و�لمغلقة و�لتقيد 
بارتد�ء �لكمامات و�لكفوف للوقاية 

من كورونا".
"تظه���ر  �لذي���ن  �لمر�ش���ى  د�عي���ا 
عليه���م ح���االت �ال�شه���ال و�لغثي���ان 
�لى مر�جع���ة �لم�شت�شف���ى بال�شرعة 
�لممكنة كون تلك �العر��س من �أبرز 

عالمات �ال�شابة بالكولير�".
�الإ�شاب���ة  م���ن  �لتاأك���د  حال���ة  وف���ي 
بالكولير�, يق���ول ريا�س, �إن "فريقًا 
�شحي���ًا يتوج���ه لفح�س بقي���ة �فر�د 
عائل���ة �لم�ش���اب و�ال�شخا�س �لذين 

ي�شتخدمون نف�س م�شدر �لمياه".
و�أردف ريا����س, �أن "�أبرز �ل�شر�ئح 
�لمعر�ش���ة لالإ�شابة بالحمى �لنزفية 
هم���ا �شريحت���ي �لق�شابي���ن ورب���ات 
�لبيوت �للو�تي يتعاملن مع �للحوم 
"�تخ���اذ  ب����  ون�ش���ح  �لطازج���ة", 
�الحتياط���ات �لمطلوبة عند �لتعامل 
مع �للحوم من خ���الل لب�س �لكفوف 
وتجنب و�ش���ول �لمياه �لم�شتخدمة 
�و  �لف���م  �ل���ى  �للح���وم  غ�ش���ل  ف���ي 

�لعين".
و�ش���دد �أي�ش���ًا, على �أهمي���ة "تجميد 
قب���ل  �شاع���ات   6 لم���دة  �للح���وم 
��شتخد�مها لتجنب �لعدوى بالحمى 
�لنزفي���ة". وكان مدي���ر ق�شم �ل�شحة 
�لعام���ة ق���د ك�ش���ف ف���ي وق���ت �شابق 
�رتف���اع مع���دالت �لتل���وث ف���ي مياه 
�ل�ش���رب, مبين���ا �ن 98 بالمئ���ة م���ن 
مجمع���ات �الإ�شالة ت�ش���خ مياها غير 
�شالح���ة لل�ش���رب وتتطل���ب �إد�مته���ا 
مجمع���ات  و��شتح���د�ث  وتبديله���ا 

جديدة لتغطية �لتو�شع �ل�شكاني.
�شعب���ة  مدي���ر  ح���ذر  جانب���ه,  م���ن 
�ل�شيطرة على �الأمر�����س �النتقالية 
ق���ار حي���در  د�ئ���رة �شح���ة ذي  ف���ي 
عل���ي حنتو�س م���ن "مخاط���ر �لمياه 

�لملوثة في �شبكة مياه �ل�شرب".
و�أكد حنتو�س ف���ي حديث �شابق مع 
)�لم���دى(, �أن " �أكثر م���ن 90 بالمئة 
م���ن �لفحو�ش���ات �لمختبري���ة �لت���ي 
�جري���ت عل���ى مي���اه �ل�شبك���ة �ثبتت 
ف�شله���ا وهذ� ما يفاقم مخاطر �نتقال 
�لمر����س". ون�ش���ح �لمو�طني���ن ب���� 

للمياه". �آمن  م�شدر  عن  "�لبحث 
و�أورد حنتو����س, �أن "�شح���ة �لمياه 
و�ح���د م���ن �ال�شب���اب �لرئي�ش���ة ف���ي 
�نت�ش���ار �المر��س و�الوبئة", مبينا 
�ن "مي���اه �النه���ار ملوث���ة ب�ش���ورة 
كبي���رة نتيجة رم���ي �لمي���اه �لثقيلة 
ومخلف���ات �ل�ش���رف �ل�شحي ومياه 
�لمج���اري فيه���ا م���ن دون معالجة", 
موؤك���د� �ن "�شحة �لمي���اه في �النهار 

فاقمت من مخاط���ر �لتلوث و�رتفاع 
معدالت �لملوحة".

حماي����ة  �شرط����ة  مرك����ز  مدي����ر  وكان 
�لبيئ����ة ف����ي محافظ����ة ذي ق����ار �لعميد 
ر�شي����د عبي����د, قد ك�ش����ف مطل����ع �لعام 
�لجاري عن تهدي����د ي�شتهدف �لتنويع 
�الحيائ����ي ف����ي نه����ر �لف����ر�ت ناجم عن 
رم����ي مياه محطات �ل�ش����رف �ل�شحي 
دون معالج����ة ف����ي �لنه����ر �لمذك����ور ما 
يه����دد �لتنوي����ع �الحيائ����ي, موؤكد� في 
ت�شريح����ات �شحفي����ة رف����ع �أكث����ر م����ن 
�لدو�ئ����ر  لمقا�ش����اة  ق�شائي����ة  دع����وى 
�لمعنية.وكان���ت �لحكوم���ة �لمحلي���ة 
ف���ي ذي قار قد �علنت في وقت �شابق 
عن ت�شكيل لجنة عليا لمتابعة مر�س 
مع���اون  برئا�ش���ة  �لنزفي���ة  �لحم���ى 
�لمحاف���ظ عبا�س �لخز�ع���ي ودو�ئر 
و�لبلدي���ات  و�لزر�ع���ة  �لبيط���رة 
و�ل�شح���ة و�لبيئ���ة وقي���ادة �ل�شرطة 
متكامل���ة  ع���زل  رده���ة  وتخ�شي����س 
للمر�ش���ى �لم�شابي���ن ف���ي م�شت�شفى 
�لح�شي���ن �لتعليم���ي, ودع���ت وز�رة 
�لمحافظ���ة  جه���ود  لدع���م  �لزر�ع���ة 
ف���ي مكافح���ة ح�ش���رة �لق���ر�د وذل���ك 
عب���ر توفي���ر كمي���ات كافية م���ن مادة 
)�لدلت���ا مثرين( �لد�خل���ة في مكافحة 
و��شتي���ر�د  توفي���ر  ك���ون  �لح�ش���رة, 
�لم���و�د �لد�خل���ة ف���ي مكافح���ة ه���ذه 
�ل�شالحي���ات  م���ن  ه���و  �لح�ش���رة 
�لح�شري���ة بوز�رة �لزر�عة وال يحق 

للحكومات �لمحلية ��شتير�دها.
وكان���ت �د�رة �لم�شت�شف���ى �لبيطري 
ف���ي ذي ق���ار �أعلنت منت�ش���ف �ل�شهر 
�لحال���ي ع���ن �نط���الق حمل���ة وقائية 
�لق���ر�د  ح�ش���رة  لمكافح���ة  كب���رى 
�لحم���ى  لمر����س  �لناق���ل  �لطفيل���ي 
�لنزفي���ة في 20 وح���دة �د�رية تابعة 
للمحافظ���ة, فيم���ا بين���ت �ن �لحمل���ة 
�ل�شلي���ب  منظم���ة  م���ن  �لمدعوم���ة 
�الحمر �لدولي ت�شارك فيها 42 فرقة 

بيطرية وفرق �خرى �شاندة.

ذي قار: ت�شاعد حدة االإ�شابات بالفايرو�شات رغم االإجراءات االحرتازية

طالبت وزارة الكهرباء برت�سيد اال�ستهالك بالتزامن 
مع ارتفاع درجات احلرارة، وفيما اأكدت جلنة 

الطاقة النيابية اأن حجم االإنتاج احلايل و�سل اإىل 
20 األف ميغاواط، راأى خرباء اأن احلل االأمثل يك�ن 

باالهتمام باجلباية وخ�س�ستها.

 بغداد/ المدى

اأفادت لجنة في مجل�س الن�اب 
بحاجة ق�ساء �سنجار التابع 

لنين�ى اإلى 10 مليارات دوالر 
الإعماره جراء الدمار الذي 

تعر�س اإليه ب�سبب احتالله من 
قبل تنظيم داع�س االإرهابي، 

فيما اأعلنت هيئة الح�سد ال�سعبي 
عن القيام بعملية اأمنية بين 

حدود المحافظة و�سالح الدين.

وقال رئي�س لجنة �لخدم���ات �لنيابية �لنائب محما 
خلي���ل, �إن "�لحكومة �لعر�قية تتل���كاأ وتتن�شل عن 
�المته���ان �إز�ء ق�ش���اء �شنج���ار, كم���ا �أن �لحكوم���ة 
�لمحلية تتج���اوز على حقوق �لق�شاء", م�شيرً� �إلى 

للمنطقة". �لمخ�ش�شة  �الأمو�ل  "�شرقة 
و�أ�شاف خلي���ل, �أن "�الأمو�ل �لمجم���دة كانت تبلغ 
28 ملي���ار دينار, �شرفت منها 13 مليار دينار, فيما 
الت���ز�ل 15 ملي���ار دينار مفق���ودة". ولف���ت, �لى �أن 
"��شتحقاق �شنجار في قانون �لدعم �لطارئ لالأمن 
�لغذ�ئ���ي يبل���غ �أكثر م���ن 300 مليار دين���ار, لم يتم 
تخ�شي�شه حتى �الآن". وتحدث خليل, عن �إمكانية 
"مقا�شاة �لحكومة �لمحلية و�لحكومة �التحادية, 
في حال وجود �أية �شبهات للف�شاد بهذ� �لملف".  �أما 
بخ�شو����س حاجة ق�شاء �شنجار من �لتخ�شي�شات 
الإعم���اره ب�ش���كل كامل, �أج���اب خلي���ل, �أن "�شنجار 
يحت���اج �إلى نحو 10 ملي���ار�ت دوالر, الإعادة �إعمار 
جميع قطاعاته وتعوي�س �لمت�شررين من �أهاليه".

وكان���ت مجلة )نيوزوي���ك �الأميركية( ق���د �أكدت في 

وق���ت �شاب���ق �أن ق�ش���اء �شنج���ار �لتاب���ع لمحافظة 
نين���وى م���ا ز�ل مدم���رً� م���ن �لح���رب برغ���م م���رور 
�شنو�ت على تحريره م���ن تنظيم د�ع�س �الإرهابي, 
الفت���ا �إلى �أن �بناءه م���ن �اليزيديين ال ي�شتطيعون 
�لع���ودة ويعان���ون م���ن �إهم���ال عل���ى �لم�شتويي���ن 
�لد�خلي و�لخارجي. وح�شب �ح�شائيات �لمديرية 
�لعام���ة ل�ش���وؤون �الإزيديي���ن, ��شت�شه���د �أو �ختطف 
�شتة �آالف و417 مو�طنا �إزيديا �أثناء حرب د�ع�س 
عام 2014, فيما هاجر نح���و 120 �ألف �آخرين �إلى 
خ���ارج �لب���الد. وكان مجل����س �لن���و�ب �لعر�قي قد 
�ش���ّوت في �لثامن من �شه���ر حزير�ن �لما�شي, على 
قان���ون �لدعم �لط���ارئ لالأم���ن �لغذ�ئ���ي و�لتنمية. 
يذك���ر �أن ع���دد �لنازحين م���ن ق�شاء �شنج���ار �لذين 
يعي�شون في �إقليم كرد�شت���ان يبلغ 330 �ألف نازح, 
40 �لف���ًا منهم يعي�شون خ���ارج �لمخيمات, وح�شب 
�إح�شائي���ات قائممقامي���ة �شنج���ار, ف���اإن �لنازحين 
ي�شكلون ن�شبة 75% من �شكان �لق�شاء. وقال �إعالم 
�لح�شد �ل�شعبي في بيان تلقت )�لمدى(, ن�شخة منه 
�إن "قوة م���ن �للو�ء 51 بالح�ش���د و�لقو�ت �المنية 
نفذت عملي���ة �أمنية لتاأمين �لح���دود بين محافظتي 
�شالح �لدين ونين���وى". و�أ�شاف �لبيان, �أن "قوة 
م���ن قي���ادة عمليات �ش���الح �لدين للح�ش���د �لمتمثلة 
بالل���و�ء 51, بم�شارك���ة ق���وة م���ن جه���از مكافح���ة 
�الإره���اب فوج �ش���الح �لدين و�لل���و�ء 91 بالجي�س 
�لح���دودي  �ل�شري���ط  وتاأمي���ن  بتفتي����س  �شرع���ت 
�لفا�ش���ل بين �شالح �لدين ونين���وى". و�أ�شار, �إلى 
�أن "�لعملي���ة �شه���دت م�ش���ح وتفتي����س �لمناطق من 
�ل�شكور�ت �ل���ى منطقة مجبا����س �لغنيمة وتطهير 
جميع �النفاق و�لوديان". وتابع �لبيان, �أن "قيادة 
عمليات �شالح �لدين للح�ش���د تو��شل عملياتها في 
مختل���ف �لمناط���ق �شم���ن قاط���ع �لم�شوؤولي���ة وفق 

�لخطط �الأمنية �لمر�شومة".
وتع���د �لمناط���ق ما بي���ن محافظ���ات �ش���الح �لدين 
ونين���وى وكرك���وك وديال���ى رخ���وة �أمني���ا وت�شهد 
تو�ج���دً� لبع����س مف���ارز تنظي���م د�ع����س �الإرهابي 
�لت���ي بد�أت تن�شط خ���الل �الأيام �لما�شي���ة م�شتغلة 
حالة �ل�شر�ع �ل�شيا�شي �ل���ذي يعي�شه �لبلد وتاأخر 

ت�شكيل �لحكومة.

جلنة نيابية: تاأهيل �شنجار يكّلف 
دوالر مليارات   10

الكهرباء جتري عمليات �صيانة دورية للمحوالت واملغذيات

ذي قار تعد من اأكرث املحافظات ت�صجيًل للأمرا�ض الوبائية

عملية اأمنية لمطاردة داع�س بين نين�ى و�سالح الدينتخ�سي�س م�ست�سفى لالأمرا�س ال�بائية ودخ�ل م�جة جديدة من ك�رونا
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ال �أ�سماء كثرية 
للهزمية.. لها �أ�سكال

ال ينط���وي عل���ى �ش���فاء �لغليل �لق���ول )رمبا �ال�ش���تباقي 
قلي���ا( ب���ان �الط���ار �لتن�شيقي خ�ش���ر فر�شت���ه �ىل �البد 
يف ت�شكي���ل �حلكوم���ة �لتي �ر�د لها �ن تْع���ر به من فوق 
�حل�ش���اب و�مل�شاءلة و�ملر�جعة عم���ا حل ويحل بالعر�ق، 
�و �ال�شتفر�د يف قر�ر )حلم( �د�رة لعبة �حلكم يف �لباد، 
�أو ع���ودة عق���ارب �لزمن �ىل ما قبل �جتي���اح �لرملان من 
�ل�شدريني، وهذه �خل�شار�ت �لتي مني بها �الطار جاءت 

بعد خ�شارته �ل�شنيعة يف معركة �نتخابات 2021.
�ن �لت�شفي، يف �لو�قع )مثلما هو وهم �النت�شار( ال يقدم 
وال يوؤخ���ر يف �لنتائج على �الر����ض، عد� عن �نه م�شيعة 
لاأقد�ر �لت���ي “قد تنقلب” مرة �خرى، كما يقول �شاحب 
كتاب “�شفاء �لغليل” �بو �حمد �لغز�يل، و�مل�شكلة تكمن 
يف �لعقي���دة “�لبايخ���ة” �لت���ي ت�شرب �لعق���ل �ل�شيا�شي 
للطبقة �ل�شيا�شية، و�مل�شتوردة عن �شاحب “�م �ملعارك” 
من �ن �العرت�ف بالهزمية لي�ض من �شيم �ل�شجعان، �بناء 
�لقبيلة، �لذين عليه���م حتويل �لهز�ئم �ىل �نت�شار�ت، �أو 
)على وجه �لدق���ة( �عتبار �لهز�ئم، حتى باهظة �لتكاليف 

منها، مبثابة �نت�شار�ت، ولو مبع�شول �لكام.
�لهزمي���ة ميك���ن معاينتها يف ما ال ح�شر ل���ه من �ل�شو�هد 
و�ملعاين���ات، �آخرها قب���ول �الطاريني �ل�شري���ع باملبادرة 
�لت���ي �طلقته���ا �ربيل لتك���ون مكان���ا للحو�ر ب���ني �الطار 
�لتن�شيق���ي ومعار�ش���ه، �ملنتف�ض، �لتي���ار �ل�شدري، وقد 
كت���ب مر��ش���ل عرب���ي جلريدت���ه ما يل���ي عن لغ���ز وهو�ن 
ه���ذ� �لقب���ول.. “�الطار يل���وذ باربي���ل �لت���ي كان يتوعد 
بها” وينبغ���ي ��شافة �َشحب ��شم مر�ش���ح �الطار لرئا�شة 
�حلكومة حممد �شياع �ل�شود�ين من �لتد�ول، ود�شه طّي 
�لطاول���ة، رمبا �أبدً�، ث���م، ه�شا�شة �لتظاه���رة �لتي جرت 
�ملر�هنة �لباذخة على زخمها ومليونيتها لوقف ��شتطر�د 
ت���و�زن �لق���وى �ملت�ش���ارع ل�شال���ح �ل�شدري���ني، و�خري� 
�نت�ش���ار �ملعلومات عن �ختاف���ات عميقة بني قادة �ل�شف 
)�الول و�لث���اين و�لثالث( لاطار وتبادل �ملامات �ملعلنة 
و�ملبطة بينهم حول ما كان ينبغي �ن تكون عليه �ملو�قف 

حيال �شكاوى و�عرت��شات ومتبنيات مقتدى �ل�شدر.  
هزمية �الطار �لتن�شيقي ه���ي هزمية مل�شروعه �ل�شيا�شي 
و�لطائف���ي )�ملحا�ش�شي( �لذي يتمرك���ز يف �ملُف�شح عنه 
باك���ر من لغة ودور�ن )ول���فٍّ ودور�ن( بالقول �ن �د�رة 
�شلط���ة �لقر�ر )ومرجعية حكم �لدولة( تبقي رهن قياد�ت 
�لكت���ل �ل�شيعية، ح�شر�، ت�شل�شًا بح�ش���ب نفوذها وعدد 
مقاعدها حتت قبة �لرملان، حم�شوبا عدد �ال�شو�ت �لتي 
نالتها يف �شناديق �الق���رت�ع، �المر �لذي عار�شه مقتدى 
�ل�ش���در باالع���ان ع���ن “�لف�ش���اء �لوطني” ممث���ا بكتل 
فائزة م���ن جميع �ل�شر�ئ���ح و�ملكون���ات كمرجعية للحكم 

وللقر�ر�ت �ل�شرت�تيجية للدولة.
و�حلال، ال ��شماء كث���ري للهزمية، لكن لها ماآالت ال ح�شر 
له���ا.. فمنه���ا هزمية �ل�شجع���ان �لذي���ن ي�ْشَم���ون وترتفع 
جباههم حني يعرتفون بها، ومنها هزمية �لقرويني �لذين 
جاءته���م �لقيادة و�لنعمة �شدف���ة، فينكرونها نائمني على 
و�ش���ادة �لوه���م، قبل �ن تد�همهم، تل���ك �لهزمية، وهم يف 

ماب�ض �لنوم.

ا�ستدراك:
العال���م وهم عاجزون عن فتح  اأن يفتحوا  “اإنه���م يريدون 

كتاب”.
نزار قباني

الهزيمة يمكن معاينتها في ما ال 
ح�شر له من ال�شواهد والمعاينات، 

اآخرها قبول االطاريين ال�شريع 
بالمبادرة التي اطلقتها اربيل 

لتكون مكانا للحوار بين االطار 
التن�شيقي ومعار�شه، المنتف�ض، 

التيار ال�شدري،

 عبد املنعم االأع�شم 
جملة مفيدة

بغداد/ تميم الح�شن

حتى االن ال يملك االإطار التن�شيقي 
خطة بديلة في حال ا�شتمر 

مجل�ض  في  “ال�شدريون” باالعت�شام 
النواب، با�شتثناء محاوالت الإبعاد 
زعيم ائتالف دولة القانون نوري 

المالكي.

و�م����ا فيم����ا يتعل����ق با�شتخد�م �ل�ش����ارع كرد 
عل����ى �لتي����ار، فان����ه �م����ر غري حم�ش����وم لدى 
“�لتن�شيق����ي”، وقد يجد �شعوبة يف تنظيم 
تظاه����رة جدي����دة كالتي جرت ي����وم �الثنني 

�ملا�شي.
باملقاب����ل ف����ان ت�شريب����ات تفي����د ب����ان مقتدى 
�ل�شدر زعي����م �لتيار �ل�ش����دري، لن يرت�جع 
عن موقفه �ال بعد ح�شوله على “�شمانات” 
للتغي����ري ولي�ض “�حلو�ر”، فيم����ا قد ت�شدر 
ع����ن �الخ����ري خط����و�ت ت�شعيدية بع����د يوم 

“عا�شور�ء”.
وب����د�أ �ملحتجون د�خ����ل �لرمل����ان يف �ليوم 
�لر�ب����ع لاعت�ش����ام بتنفي����ذ حمل����ة تنظي����ف 
الأروقة �ملجل�ض، فيم����ا �الختناقات �ملرورية 

وتكد�ض �ل�شيار�ت على ��شو�ر �خل�شر�ء.
ويف تطور الحق، ق����ال وزير �ل�شدر �شالح 
حمم����د �لعر�قي يف تغريدة ل����ه: بعد حترير 
جمل�ض �لنو�ب وحتّوله �ىل جمل�ض لل�شعب 
بف�شل �لله تع����اىل وجهود �لث�����و�ر �الأبطال 

تقرر ما يلي:
وحت����ّول  �لرمل����ان  مبن����ى  �إخ����اء  �أواًل: 
�العت�ش����ام �أمام وح����ول �لرملان ومقرتباته 
خ����ال مدة �أق�شاها 72 �شاعة من تاريخ هذ� 

�ملن�شور.
ثاني����ًا: �إن كانت هناك �أماك����ن �أخرى ينبغي 
�العت�شام �أمامها ف�شتاأتيكم �لتعليمات تبعًا.

ثالثًا: دميومة �العت�شام مهمة جدً� لتتحقق 
مطالبك����م �لت����ي �شنو�فيك����م به����ا الحق����ًا، لذ� 
يجب تنظي����م �العت�شام عل����ى �شكل وجبات 

مع بقاء زخم �الأعد�د يف �أوقات حمّددة.
�ملوح����دة  �جلمع����ة  �ش����اة  �إقام����ة  ر�بع����ًا: 
و�لك����وت  وباب����ل  بغ����د�د  جم����ع  ل�شل����و�ت 
وكرب����اء �ملقد�ش����ة و�لنج����ف �الأ�ش����رف يف 

�شاحة �الحتفاالت يف نهاية هذ� �الأ�شبوع.
خام�شًا: نحن يف طور ت�شكيل جلنة من قبل 
�ملحتج����ني الإد�رة �الحتجاج����ات وتنظيمها 

و�الهتمام بكل ما يلزم”.
وم����ا ز�ل����ت �لق����و�ت �المني����ة تفر�����ض طوقا 
على �ج����ز�ء و��شعة من �ملنطق����ة �حلكومية 
رغ����م �ن�شح����اب “�ن�ش����ار �لتن�شيق����ي” بعد 
وق����ت ق�شري من تظاهر�ت دع����ا �ليها ل�”دعم 

�ل�شرعية”.
“دع����م  عل����ى  ردو�  ق����د  �ل�شدري����ون  وكان 
حمافظ����ات  بع����دة  بتظاه����ر�ت  �ل�شرعي����ة” 
)��شتثنيت منها �لنج����ف حل�شا�شية �لو�شع 
�لدين����ي يف �ملدين����ة( خرج����ت متز�من����ة مع 

�حتجاجات “�الطاريني”.
ومع غروب �شم�ض يوم �الثنني، طالب وزير 
�ل�شدر، �ملتظاهرين يف �ملحافظات بالعودة 

�ىل منازلهم.
م����ن  مق����رب  يك�ش����ف  �ملو�ق����ف  تل����ك  و�ز�ء 
“لي�شت  �ل�شيع����ي  �لتكت����ل  “�الإط����ار” ب����ان 
لدي����ه خطة بديلة فيما ح����ال ��شتمر �عت�شام 

�ل�شدريني �شوى �لدعوة �ىل �حلو�ر”.
و�لاف����ت �ن����ه بع����د �شاع����ات قليلة م����ن ف�ض 
�لتظاه����ر�ت �لتي �شميت ب� “دعم �ل�شرعية” 
�نخرط قادة “�لتن�شيقي” �شمن �شل�شلة من 
�لبيانات �ملوؤيدة لدع����وة م�شطفى �لكاظمي 

رئي�ض �لوزر�ء ل� “�حلو�ر”.
وق����ال عمار �حلكي����م و�لذي �ش����ارك �ن�شاره 

بالتظاه����ر�ت عل����ى بو�بات �خل�ش����ر�ء يوم 
�الثنني:” نعل����ن عن تاأييدنا ملا جاء يف بيان 

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء”.
و�ك����د �حلكيم بان����ه يدعم مب����ادرة �لكاظمي 
“ال�شيم����ا ما يتعلق برك����ون وجلو�ض فرقاء 
و�شركاء �مل�شهد �لعر�ق����ي على طاولة حو�ر 
تتبن����ى مبادرة وطنية �شامل����ة تف�شي الإنهاء 

�الن�شد�د �ل�شيا�شي يف �لباد”.
كذل����ك ق����ال رئي�����ض �ئت����اف �لن�ش����ر، حيدر 
�لعب����ادي، كام����ا م�شابها ل����كام �حلكيم يف 
�أن توجيه����ات رئي�����ض �ل����وزر�ء، م�شطف����ى 
�لكاظمي، تتفق مع دعو�ت �حلو�ر وخارطة 

�لطريق حلل �الأزمة.
وذك����ر �لعب����ادي يف تغريدة عل����ى “تويرت” 
رئي�ض  �الخ  بي����ان  م�شامني  تاأيي����د  “�أعل����ن 
�حلالي����ة..”،  باالأزم����ة  �خلا�����ض  �ل����وزر�ء 
و�أ�شاف، “�أدع����و �الأطر�ف كافة لا�شتجابة 
لها، و�لب����دء بحو�ر�ت جادة و�شادقة خدمة 

لل�شعب و�لدولة”.
ويف �شباح �أم�ض، �أعل����ن حممد �حللبو�شي 
رئي�����ض �لرملان تاأييده للرملان، و�ميانويل 
ماك����رون �لرئي�ض �لفرن�ش����ي يف �ول تعليق 

دويل على �ملبادرة �علن عن دعمها �ي�شا.
تظاه����ر�ت  �نته����اء  بع����د  �لكاظم����ي  وق����دم 
و”�لتن�شيقي”  باملحافظ����ات  “�ل�شدريني” 
ق����رب �ملنطق����ة �خل�ش����ر�ء، دع����وة �إىل �لكتل 
�ل�شيا�شية وجماهريها، ب�شرورة �جللو�ض 
عل����ى طاولة و�ح����دة للحو�ر، وح����ل �الأزمة 

�لر�هنة.
وت�شمن����ت مب����ادرة رئي�����ض �ل����وزر�ء ث����اث 

نقاط هي:
-1عل����ى �الإخ����وة �ملتظاهري����ن �لتع����اون مع 
موؤ�ش�ش����ات  و�ح����رت�م  �الأمني����ة،  �لق����و�ت 
�لدولة، و�إخائها، و�اللتز�م بالنظام �لعام.

-2على �لقو�ت �الأمنية �لدفاع عن �ملمتلكات 
�لعام����ة و�خلا�شة، و�ملوؤ�ش�ش����ات �لر�شمية، 
�لط����رق  ب����كّل  عليه����ا  �عت����د�ء  �أي  ومن����ع 

�لقانونية.
-3�لدع����وة �إىل ح����و�ر وطن����ي ع����ر ت�شكيل 
جلنة ت�شّم ممثلني ع����ن كّل �الأطر�ف لو�شع 

خارطة طريق للحّل.
وج����اءت مبادرة �لكاظمي بعد عدة مطالبات 
حملي����ة ودولي����ة �ىل �حل����و�ر، لك����ن كل هذه 
�ملب����ادر�ت مل تقدم خارطة طريق للحل وهو 
رمبا مايبحث عنه “�ل�شدر” بح�شب بع�ض 

�لت�شريبات.
�ملقرب من “�الإط����ار” ي�شيف يف حديثه مع 
)�مل����دى(: “لي�شت هناك و�شفة جاهزة حتى 
�الن ليتق����دم به����ا �أحد �ىل زعي����م �لتيار، يف 

�لبد�ية نريد �جللو�ض و�حلو�ر”.
�و  �لتظاه����ر�ت  ��شتم����ر�ر  ع����ن  �م����ا 
�العت�شامات، فيق����ول �ل�شيا�شي �لقريب من 
“�خرجنا متظاهرين ولي�ض  “�لتن�شيقي”: 
هن����اك فكرة �ىل �خر�جهم م����رة �خرى حتى 

�الن”.
وكانت من�شات تابعة ل� “�الإطار �لتن�شيقي” 
قدرت عدد متظاهري “دع����م �ل�شرعية” بني 

200 �ىل 300 �ألف.
وطلب قي�ض �خلزعلي زعيم �لع�شائب م�شاء 
�الثنني من �ملتظاهرين �لعودة �ىل منازلهم، 
“�ل�ش����و�رع  �شوت����ي:  ت�شجي����ل  يف  وق����ال 

�متاأت باالأعد�د �لهائلة للمتظاهرين”.
“�طاري����ون”  �ش����رب  ق����د  ذل����ك  قب����ل  وكان 
�حلكوم����ة،  مق����ر  �قتح����ام  ع����ن  معلوم����ات 

وماحقة “�لكاظمي” و�لفريق �حلكومي.
ويك�ش����ف �ملقرب من “�لتن�شيقي” عن عودة 
الإحي����اء فكرة كانت قد تد�ول����ت يف نقا�شات 
�ملجموع����ة �ل�شيعية، ح����ول ��شتبعاد نوري 

�ملالك����ي زعيم دول����ة �لقانون م����ن “�الإطار” 
رغم �شعوبتها.

ويعتق����د �ل�شيا�ش����ي �ملطل����ع عل����ى ح����و�ر�ت 
�ش����وف  �ملالك����ي  “�بع����اد  “�لتن�شيق����ي” �ن 
يقل����ل م����ن �ملوق����ف �ملت�شل����ب لزعي����م �لتيار 

�ل�شدري”.
�الخ����رية  “�ل�ش����در”  �ش����روط  �ح����د  وكان 
للقب����ول بدعوة هادي �لعام����ري زعيم �لفتح 
للحو�ر، تتعلق با�شتنكار علني لت�شريحات 
“�شبايكرمان” يف ��شارة �ىل �ملالكي و�زمة 

�ل�شوتية”. “�لت�شريبات 
و�شب����ق �ن حاول “�لتن�شيق����ي” خال فرتة 
“�ز�ح����ة  �حلكوم����ة  لت�شكي����ل  �ملفاو�ش����ات 
�ملالكي” لكن����ه باملقابل نفذ �الخري �نقابات 
وفر�����ض  �الإط����ار”  “ق����ادة  �تفاق����ات  عل����ى 

�شيطرته على �ملجموعة.
باملقاب����ل طل����ب �ل�ش����در �أك����ر م����ن م����رة من 
“�لعامري” مغادرة �الإطار �و �لتخل�ض من 

�شطوة �ملالكي على �ملجموعة.
وعلى هذ� �ال�شا�ض ت�شري معلومات ح�شلت 
عليها )�مل����دى( من �و�ش����اط �ل�شدريني، �ىل 
�ن زعي����م �لتيار: “ل����ن يف�����ض �العت�شامات 
قبل �حل�شول على تطمينات ب�شبب �شيطرة 

�ملالكي على �الإطار �لتن�شيقي”.
وتوؤك����د ه����ذه �الو�شاط �ن����ه “يف حال �بعاد 
�ملالكي وحماكمته مع كل �لفا�شدين قد يبدي 
�ل�ش����در مرونة يف موقفه عر وثيقة موقعة 
على تغي����ري�ت د�شتورية وقانون �نتخابات 

جديد”.
وملح����ت تل����ك �الو�ش����اط �ىل �ن����ه يف ح����ال 
بق����اء �الزمة حتى يوم عا�ش����ور�ء )منت�شف 
�لتي����ار  زعي����م  �شيتخ����ذ  �ملقب����ل(  �ال�شب����وع 
رف�ش����و�  مفاج����اأة”  ت�شعيدي����ة  “مو�ق����ف 

�الف�شاح عنها �الن.

 ترجمة: حامد احمد   

ت�ش���ل  �أن  بريط���اين  تقري���ر  ��شتبع���د 
�خلافات ب���ني �لتيار �ل�ش���دري و�الإطار 
�لتن�شيقي �إىل �ملو�جهة �ملبا�شرة، موؤكدً� 

�أن �لعر�ق منهك من �لعنف. 
وذك���ر تقري���ر ملوق���ع )م���دل �ي�ش���ت �آي( 
�أن  )�مل���دى(،  ترجمت���ه  �لريط���اين 
�أخرى �ىل  “�لعا�شم���ة بغد�د تنجر مرة 

حافة ��شطر�بات �منية جديدة”.
و�أ�ش���اف �لتقرير، �أن “�ش���كان �لعا�شمة 
�لذي���ن متتع���و� على م���د�ر �شن���و�ت عدة 
ما�شي���ة مبرحلة خف���ت فيه���ا �الإجر�ء�ت 
ملو�جه���ات  وج���ود  ع���دم  م���ع  �الأمني���ة 
يقوم���ون  فانه���م  وتفج���ري�ت،  م�شلح���ة 
�الن بحماي���ة �أنف�شهم �ش���د �أي ��شطر�ب 
حمتم���ل قد يندلع بني جهت���ني �شيا�شيتني 

متخا�شمتني”.
و�أ�ش���ار، �إىل �أن “�تباع �لتي���ار �ل�شدري 
�لقي���ام باعت�ش���ام د�خ���ل مبن���ى  ق���ررو� 
�لرمل���ان رد� عل���ى خي���ار مناف�شهم ل�شغل 

من�شب رئي�ض �لوزر�ء”.
و�أو�ش���ح �لتقري���ر، �أن “عملي���ة ت�شكي���ل 
�نته���اء  من���ذ  جاري���ة  ظل���ت  حكوم���ة 
�النتخاب���ات يف ت�شري���ن �الأول �ملا�ش���ي 

ولكن مل يتحقق منها �شيء حلد �الن”.
وز�د، “ويف رد على هذ� �لو�شع �ن�شحب 
�ل�شدريون من ع�شوي���ة �لرملان تاركني 
عملي���ة ت�شكي���ل �حلكوم���ة بي���د �أح���ز�ب 
�الإط���ار �لتن�شيق���ي �ل�شيع���ي �ملق���رب من 

�إير�ن”.

“�لتوت���ر�ت  �أن  �إىل  �لتقري���ر،  ولف���ت 
�زد�دت بني �الإط���ار و�تباع �ل�شدر، ويف 
يوم �الثنني قام �الإطار بتظاهر�ت مقابلة 
يف �لعا�شمة وكان���ت هناك خماوف لدى 
كث���ري م���ن �لعر�قي���ني �ن تف�ش���ي �الأمور 

لعو�قب ال ميكن �ل�شيطرة عليها”.
ح���دوث  “�حتمالي���ة  �ن  ع���ن  وحت���دث، 
�ش���ر�ع بني �لطرفني �من���ا ي�شلط �ل�شوء 
عل���ى ه�شا�ش���ة �لنظام �ل�شيا�ش���ي للعر�ق 
�ل���ذي تاأ�ش����ض من���ذ �الجتي���اح �الأمريكي 

للبلد و��شقاط �لنظام �ل�شابق”.
غالب���ا  “�لع���ر�ق  �أن  �لتقري���ر،  و�أ�ش���اف 
ما يت���م ت�شنيف���ه على �ن���ه �أك���ر �لبلد�ن 
ف�شاد� يف �لعامل، حيث �ن �لبطالة و�لفقر 
و�لرعاي���ة �ل�شحي���ة �لبائ�ش���ة و�نقط���اع 
�لتي���ار �لكهربائ���ي و�خلدم���ات �ملتع���رة 
و�الفتق���ار �ىل �الم���ن ه���ي م���ن م�شلمات 
�حلي���اة �ليومي���ة ملاي���ني �لعر�قيني منذ 

�لعام 2003”.
وفيم���ا �أك���د �أن “�ملخ���اوف م���ن ح���دوث 
هجمات �إرهابي���ة يقوم بها تنظيم د�ع�ض 
�الرهاب���ي وجمامي���ع �أخرى ق���د حجمت 
من ق���درة �لعر�قيني عل���ى �الحتجاج �شد 
ه���ذه �الأم���ور على م���دى �شن���و�ت”، ذكر 
�ن “�لن�شاط���ات �الجتماعي���ة �عتبار� من 
ع���ام 2015 بد�أت ب�ش���ن تظاهر�ت تدعو 
الإ�شاح �لنظام �ل�شيا�شي باأكمله وو�شع 

حد للف�شاد”.
�لتي���ار  “زعي���م  �أن  �لتقري���ر،  و�أو�ش���ح 
�ل�ش���دري مقت���دى �ل�ش���در �ب���دى دعم���ه 
لاحتجاج���ات �مل�شادة للف�ش���اد و�لتحق 

ع����ام  يف  �لتظاه����ر�ت،  به����ذه  �تباع����ه 
2016 وخ����ال �حد �الحتجاجات �قتحم 
�ملحتج����ون مبنى �لرملان ومكتب رئي�ض 
�ل����وزر�ء، وهي حرك����ة قد مت����ت �عادتها 

خال �الأيام �الأخرية”.
وز�د، �أن “تل����ك �الحتجاج����ات ��شتمرت 
وخ�شو�ش����ا  تل����ت  ع����دة  ل�شن����و�ت 

ق����ار  ذي  �جلنوبي����ة  �ملحافظ����ات  يف 
و�لب�شرة”. 

ويو��ش����ل �لتقري����ر، “يف �لع����ام 2019 
تو�شع����ت تل����ك �الحتجاج����ات حجما مبا 
ي�شم����ى باحتجاجات ت�شرين �لتي �شمت 
ع�شر�ت �الآالف من �لنا�ض �حتلو� منطقة 
�شاح����ة �لتحري����ر و�شط بغ����د�د ومناطق 

�أخ����رى ع����ر �لب����اد. مطالب����ني بتغي����ري 
�لنظام �ل�شيا�شي”.

ولف����ت، �إىل �أن “�نتخابات ت�شرين �الأول 
�دخ����ال  بع����د  حدث����ت  �لرملاني����ة   2021
قان����ون �نتخاب����ات جدي����د م�شم����م لتلبية 
دعو�ت �ملحتجني بف�شح �ملجال ملر�شحني 
خ����ارج  م����ن  �نتخابه����م  يت����م  م�شتقل����ني 

�الأح����ز�ب �ل�شيا�شي����ة �لتي حكم����ت �لبلد 
من بعد عام 2003”.

و�ش����دد �لتقري����ر، عل����ى �أن “�النتخاب����ات 
�شه����دت �أدنى مع����دل م�شاركة بالت�شويت 
بن�شب����ة  وكان����ت  �لع����ر�ق  تاري����خ  يف 

.”45%
ون����وه، �إىل �أن “�لتي����ار �ل�ش����دري خرج 
فائ����ز� باالنتخاب����ات تبع����ه ح����زب تق����دم 
�لتابع لرئي�ض �لرملان حممد �حللبو�شي 
ومن ث����م �ئت����اف دول����ة �لقان����ون �لتابع 
لرئي�ض �لوزر�ء �الأ�شبق نوري �ملالكي”.
و�أكد �لتقري����ر، �أن “ت�شكيل حكومات يف 
�لع����ر�ق مل يكن �شهًا، من����ذ �لعام 2003 
و�لبلد يد�ر وفقا لنظام �ملحا�ش�شة �لذي 
ت�شعى �الأح����ز�ب من خال����ه �ىل �لهيمنة 
بينه����م  تق�ش����م  رئي�شي����ة  منا�ش����ب  عل����ى 
وفق����ا للطائفة و�لع����رق و�لدين و�لتبعية 
�لع�شائري����ة”. وب����ني، �أن “�ل�شدر �شعى 
بعد �النتخاب����ات لت�شكيل حكومة �غلبية 
مغايرة لنظ����ام �ملحا�ش�شة �لتي �عتادت 
علي����ه �حلكومات �ل�شابق����ة وحتالف معه 
�ل�شنة و�لك����رد ولكن مناف�شيه من �الإطار 

عملو� على عرقلة هذ� �لرنامج”.
و�أ�شار �لتقرير، �إىل �أن “مقاطعة �لرملان 
�لن�ش����اب  حتقي����ق  دون  حال����ت  الأ�شه����ر 
�ملطل����وب النتخ����اب رئي�����ض �جلمهورية 
�ل����ذي يع����د �ملرحل����ة �الأوىل قب����ل ت�شكيل 

�حلكومة”.
م�شع����ى  ويف  “�ل�ش����در،  �أن  و�أردف، 
من����ه لك�شر ه����ذ� �جلمود، وج����ه تعليمات 
م����ن  لان�شح����اب  حزي����ر�ن  يف  التباع����ه 

�لرمل����ان ت����اركا �ملج����ال الأط����ر�ف �الإطار 
�لتن�شيقي”.

و��شت���درك �لتقرير، �أن “�الأمور تدهورت 
�أكر بع���د تر�شيحه���م ل�شخ�شي���ة يدعمها 

�ملالكي ل�شغل من�شب رئي�ض �لوزر�ء”.
 وي�شرت�ش���ل، �أن “ذلك دف���ع �تباع �ل�شدر 
القتح���ام �لرمل���ان يف 27 مت���وز �ملا�شي 

�حتجاجا على هذ� �لرت�شيح”.
وذه���ب �لتقري���ر، �إىل �أن “�لع���ر�ق وبعد 
�نتهاء �شهر متوز، ق���د بقي بدون حكومة 
الأطول فرتة يف تاريخه منذ عام 2003”.

كان���ت  “هن���اك خم���اوف  �أن  �إىل  ون���وه، 
من���ذ فرتة طويل���ة، خ�شو�شا عقب �حلاق 
�لهزمي���ة بتنظيم د�ع�ض ع���ام 2017، من 
�ن تك���ون هن���اك نز�ع���ات ب���ني �الأح���ز�ب 

�لرئي�شية �ملتناف�شة �حلاكمة”. 
ويجد �لتقرير، �أن من “غري �ملمكن �لقول 
�ن �الزم���ة �حلالية قد ت���وؤدي لهذ� �لنز�ع، 
حيث �ن �لب���اد منهكة مبا فيه �لكفاية من 
عن���ف ع�شف به���ا عل���ى م���دى عقدين من 

�لزمن تقريبًا”.
وعلى �لرغ���م من ذلك، فاأن �لتقرير ال يرى 
�أن “�لن���ز�ع �حلايل �شيف�ش���ي الأي تغيري 

كبري يف �لنظام”.
“غالبي���ة  �أن  �إىل  �لتقري���ر،  وم�ش���ى 
�لعر�قي���ني ق���د �شع���رو� منذ ف���رتة طويلة 
باأنه���م مهمل���ون وال ح���ول له���م وال ق���وة، 
ومع عدم قدرة كل تلك �الأحز�ب �مل�شرتكة 
على قيادة ودعم �شريحة �شغرية فقط من 

�لذين �نتخبوهم”.
عن: مدل اي�ست اآي

البالد منهكة من العنف على مدار عقدين من الزمن 

تقرير بريطاني ي�شتبعد تطور الأزمة العراقية اإلى ال�شدام المبا�شر

المالكي" "اإزاحة  ويحاول  البرلمان  باعت�شام  "التن�شيقي" محتار 

ر لخطوات ت�شعيدية بعد "يوم عا�شوراء" ال�شدر يح�شّ

توا�سل االعت�سامات في البرلمان

جانب من تظاهرة االطار التن�سيقي اأم�س االول



 بغداد/ املدى

واأ�ساف عزيز، اأن "ال�سركة �سلمت ما يقارب 
70 باملئ����ة م����ن امل�س����تحقات املالي����ة للفالحني 
والبالغ����ة اأك����ر م����ن 103 ملي����ارات دين����ار"، 
مبين����ًا اأن����ه "�س����يتم اإط����الق دفع����ة جديدة من 

امل�ستحقات املالية خالل الأ�سبوع املقبل". 
وتابع، اأن "الكمية امل�س����وقة لهذا العام �سمن 
اخلطة التي حددتها وزارة الزراعة بلغت 50 
باملئة ب�سبب �سح املياه"، معربًا عن اأمله باأن 

اأف�سل". املقبل  املو�سم  خطة  "تكون 
فيم����ا اأكد مدير اإدارة ف����رع ال�سركة يف �سالح 
الدي����ن جا�سم حممد اجلميل����ي، اأنه "بتوجيه 
م����ن قب����ل الإدارة العام����ة يف مق����ر ال�سرك����ة 
العام����ة لتج����ارة احلبوب، مت اإط����الق جتهيز 
ال�سلف����ة الأوىل ملطاح����ن املحافظ����ة وح�س����ب 
ن�سب����ة اخللطة املعدة من قب����ل ق�سم ال�سيطرة 
النوعي����ة"، لفت����ًا اإىل اأن "ال�سرك����ة م�ستمرة 
�سم����ن  املزارع����ني  م����ن  احلب����وب  با�ست����الم 

الن�ساط اليومي".
الكمي����ات  "اجم����ايل  اأن  اجلميل����ي،  وتاب����ع 
بلغ����ت  الف����رع  مواق����ع  لعم����وم  امل�ستلم����ة 

)295،455( األف طن".
واأ�س����ار، اإىل "ا�ستمرار مناقل����ة احلبوب من 
�سومع����ة تكري����ت وجمم����ع حب����وب �سام����راء 
اىل حم����اور كل من التاجي وال����دورة وخان 
بل����غ اجم����ايل الكمي����ة املنقول����ة  اإذ  �س����اري، 

)26،186( األف طن".
اإىل ذل����ك، ذك����رت وزارة التج����ارة يف بي����ان 
له����ا اأن "ال�سرك����ة العام����ة لتج����ارة احلب����وب 
اعلن����ت جتهيز املطاح����ن احلكومية والأهلية 
باحل�س�ص املقررة من احلنطة للدفعة الأوىل 

)�سلفة 25%( من احل�سة اخلام�سة 2022".
ال�سرك����ة  "�سايل����وات  ان  البي����ان،  وا�س����اف 
با�س����رت يف املثن����ى ودي����اىل والب�سرة وذي 
ق����ار ومن����ذ �سب����اح الي����وم بتجهي����ز املطاحن 
باحل�س�����ص املقررة من م����ادة احلنطة للدفعة 

الأوىل من احل�سة اخلام�سة".
وكان����ت وزارة التجارة قد اعلنت تاأمني مادة 
الطح����ني لغاي����ة بداي����ة املو�س����م الت�سويق����ي 
املقب����ل، وحتدث����ت عن خط����ة لإن�س����اء معامل 

خبز مدعم للمواطنني.
وقال معاون مدير عام �سركة �سناعة احلبوب 
عالء حممد �سالح، اإن "وزارة التجارة اأمنت 
م����ادة الطح����ني له����ذا الع����ام نتيج����ة ا�ست����الم 
حنطة حملية خالل املو�سم الت�سويقي بنحو 

مليونني و150 األف طن".
واأ�س����اف �سال����ح، ان "ه����ذه الكمي����ة �ستكون 

كافي����ة لتجهي����ز املواطن لغاية نهاي����ة العام"، 
مبينًا اأن "تخ�سي�سات قانون الدعم الطارئ 
لالأم����ن الغذائ����ي والتنمي����ة �ستوفر لن����ا مادة 

احلنطة عن طريق ال�سترياد".
واأ�س����ار، اإىل اأن "هذه الكمي����ات تكفي لبداية 
ت�سويق عام 2023"، م�سددًا على اأن الوزارة 
لديه����ا خطة مدرو�سة لتاأمني الحتياجات من 

احلنطة لغاية بداية املو�سم القادم".
وب����ني �سال����ح، اأن "وزارة التج����ارة واجهت 
خ����الل امل����دة الأخ����رية الكثري م����ن التحديات 
نتيجة احل����رب بني رو�سي����ا واأوكرانيا ومن 

قبلها جائحة كورونا".
واأ�س����ار، اإىل اأن "ه����ذه التط����ورات جعلتن����ا 
نع����د خط����ة حمكم����ة للو�س����ول اإىل ت�سوي����ق 
ع����ام 2023"، مبين����ًا اأن "اللج����وء اإىل زيادة 
التخ�سي�����ص امل����ايل يتيح لل����وزارة ا�سترياد 

كميات كبرية من القمح".
وب����ني �سال����ح، اأن "واردات احلنط����ة املحلية 
له����ذا الع����ام كان����ت قليل����ة مقارن����ة بالأع����وام 
ال�سابق����ة، ولهذا ل بد من توفري تخ�سي�سات 
مالية لكي تتمك����ن وزارة التجارة من جتهيز 
الأم����ن  "قان����ون  ان  وا�ستط����رد،  الطح����ني". 
الغذائ����ي وف����ر لغاي����ة الوقت احل����ايل نحو 5 
تريليون����ات دين����ار ملف����ردات ال�سل����ة الغذائية 
من �سمنها القمح". و�سدد، على اأن "ال�سركة 

خطواته����ا  يف  احلب����وب  لت�سني����ع  العام����ة 
النهائية من تاأهي����ل افرانها احلكومية، وهي 
كب����رية من م�سان����ع عاملية ر�سين����ة تنتج 15 

األف رغيف يف اخلط الإنتاجي الواحد".
ويوا�سل �سال����ح، اأن "ال����وزارة �سوف تلجاأ 
اإىل خطة ت�سويقية حمكمة عن طريق اعتماد 
اك�س����اك اأو مناف����ذ ت�سويقي����ة م����ن املوؤم����ل ان 
ت�سه����م اإىل حد كب����ري يف تخفي����ف العبء عن 

املواطن العراقي".
ولف����ت �سال����ح، اإىل اأن "ا�سع����ار الرغي����ف مل 
يت����م حتديده����ا لغاي����ة الوق����ت احل����ايل، لكن 
ال�سع����ر �سيك����ون مدعومًا، وه����ذه واحدة من 
احلل����ول التي تق����وم به����ا وزارة التجارة من 
اأج����ل مواجه����ة الرتفاع يف اأ�سع����ار الطحني 

بالأ�سواق املحلية".
واأك����د، ان "الأيام القادمة �س����وف ت�سهد هذه 
الف����ران، وق����د اأهلن����ا اأكرب موق����ع يف منطقة 
الكاظمية �سم����ايل بغداد، وتباع����ًا يتم تاأهيل 

بقية الأفران".
وزارة  "م�س����كالت  اأن  اإىل  �سال����ح،  وم�س����ى 
التج����ارة �ستعال����ج وبتوف����ري التخ�سي�سات 
البطاق����ة  مف����ردات  جتهي����ز  يف  �سن�ستم����ر 
ان�سياب����ي  ب�س����كل  للمواط����ن  التمويني����ة 
ووا�س����ح". وكان املتح����دث با�س����م ال����وزارة 
حمم����د حن����ون ق����د ذك����ر يف ت�سري����ح اإذاعي 

تابعت����ه )امل����دى(، اأن "قانون الدع����م الطارئ 
لالأم����ن الغذائ����ي والتنمي����ة ا�ستقطع����ت من����ه 
ن�سف املبال����غ التي كان يجري احلديث عنها 
لوزارة التج����ارة اثناء املناق�سات مع جمل�ص 
الن����واب". واأ�س����اف حن����ون، اأن "القانون ل 
يوف����ر مل����ادة احلنط����ة �س����وى ث����الث ح�س�ص 
للعام احلايل، و4 ح�س�ص لل�سلة الغذائية".

واأ�س����ار، اإىل ان "و�سع م�ستحقات الفالحني 
ال����ذي مت  املبل����غ  م����ن  بالرغ����م  واملزارع����ني، 
و�سع����ه يف القانون، جيد جدًا"، م�سددًا على 
اأن "ال����وزارة مل تتل����ق اأي مبلغ م����ن القانون 

لغاية الوقت احلايل".
وبني حن����ون، اأن "جمل�ص الوزراء كان يريد 
للتجارة 9 تريليونات دينار عراقي وال�سبب 
الزم����ة العاملي����ة بع����د قل����ة الإنت����اج وزي����ادة 
ال�ستهالك، لكن التجاذبات ال�سيا�سية جعلت 

من القانون ي�سع لنا 5 تريليونات دينار".
و�س����وت جمل�����ص النواب العراق����ي يف وقت 
�ساب����ق عل����ى مق����رح قان����ون الدع����م الطارئ 
لالأم����ن الغذائي الذي خ�س�����ص اجلزء الأكرب 
م����ن املبال����غ اإىل وزارة التج����ارة م����ن اأج����ل 
�سراء مف����ردات البطاقة التموينية وا�سترياد 
املحا�سي����ل الزراعية ف�ساًل عن دعم الفالحني 
توف����ري م�ستحقاته����م وديونه����م  خ����الل  م����ن 

ال�سابقة.
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اأكد حمافظ كربالء ن�صيف 
اخلطابي، اأم�س ال�صبت، اإنهاء 

كافة اال�صتعدادات اخلا�صة 
بزيارة حمرم، الفتًا اإىل 
حتديث اخلطط االأمنية 

واخلدمية ون�صر املزيد من 
املفارز ال�صحية واإجراء 

تو�صعة للطرق، وفيما حتدث 
عن ح�صول املحافظة على 

ا�صتثناء من القطع املربمج، 
اأ�صار قائد العمليات علي 

الها�صمي اإىل تعزيز القطعات 
االأمنية بوحدات جديدة من 

وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال حمافظ كرب����الء ن�سيف اخلطابي، 
خ����الل موؤمت����ر �سحف����ي ح�س����ره مرا�سل 
)امل����دى(، اإن "املوؤمت����ر ال�سن����وي لعر�ص 
يف  الدوائ����ر  ل����كل  ال�سنوي����ة  اخلط����ط 
حمافظة كرب����الء مت عقده، بح�سور قائد 
العمليات وقائد ال�سرط����ة وقائد عمليات 
احل�سد ال�سعبي للفرات الأو�سط ونواب 
املحاف����ظ واملعاون����ني وممثل����ي العتبتني 

املقد�ستني".
واأ�س����اف، اأن "املحافظة توؤكد ال�ستعداد 
لزيارة حمرم �سواء عل����ى �سعيد الإدارة 

اخلدمي����ة اأو الق����وات الأمني����ة"، م�سددًا 
ل�ستقب����ال  م�ستع����د  "اجلمي����ع  اأن  عل����ى 

الزائرين من كل ارجاء العامل".
"الزائري����ن  اأن  اإىل  اخلطاب����ي،  ولف����ت 
�س����وف ي�سل����ون اإىل كرب����الء وي����وؤدون 
مرا�سيم الزي����ارة ويجدون كل الرحيب 

وال�سيافة كما احلال يف كل �سنة".
واأورد، اأن "الق����وات الأمني����ة والدوائ����ر 
اخلدمية واأهايل كربالء لهم خربة كبرية 
اإدارة الزي����ارات املليوني����ة وتق����دمي  يف 
اخلدم����ات الأمنية واخلدمي����ة وال�سحية 

وكذلك النقل".
ونّوه اخلطابي، اإىل اأن "الإدارة املحلية 
تق����وم كل �سن����ة بتحدي����ث ه����ذه اخلطط، 
لكي تتنا�سب مع الظ����روف التي متر بها 
الزي����ارة وه����ذا املو�سم ي�س����ادف حرارة 

عالية يف اجلو".
في����ه  ال����ذي جت����ري  "امل�س����ار  اأن  وذك����ر، 
مرا�سي����م الرك�سة اخلا�س����ة بالزيارة يف 
�سارع اجلمهورية ي�سهد تطويرًا، اإ�سافة 
اإىل تو�سي����ع الط����رق الأخ����رى وتكثي����ف 

املفارز الطبية".

ويوا�سل اخلطابي، اأن "اخلطط الأمنية 
ت�سه����د هي الأخ����رى تطوي����رًا يف الأداء، 
واخل����ربة تعطينا اآلية م����ن اأجل حتديث 

التعامل مع الزيارات يف كل �سنة".
واأردف، اأن "الإدارة املحلية تتوقع قدوم 
اع����داد كبرية وغف����رية �س����واء يف زيارة 
العا�س����ر من حمرم اأو الزيارة الربعينية 

من داخل العراق وخارجه".
واأكد اخلطابي، اأن "الزيادة املتوقعة لها 
اأ�سباب تتعل����ق بانح�سار جائحة كورونا 
والنفتاح العراقي عل����ى الدول ال�سقيقة 

وال�سديق����ة وزيادة اخلدم����ات املوجودة 
يف املحافظة".

املخت�س����ة  "اجله����ات  اأن  اإىل  ون����وه، 
ومهما بذل����ت جهودًا فاأنه����ا ترى وجوب 
تقدمي خدمات اأك����رب اإىل الزائرين، لكننا 

م�ستعدون لهذه الزيارة".
وي�سر�سل اخلطابي اأن "قطاع ال�سياحة 
تعر�����ص اإىل خ�سارة كب����رية بفقدان اأكر 
م����ن 60 األ����ف فر�سة عمل خ����الل العامني 
ال�سابق����ني ب�سب����ب كورون����ا والظ����روف 

الأخرى".

واأ�س����اف، اأن "احلي����اة ب����داأت تعود مرة 
اأخ����رى اإىل ه����ذا القط����اع احلي����وي، وقد 
وجهن����ا دعوة يف اجتماعن����ا اإىل �سركات 

ال�سياحة ورابطة الفنادق بهذا ال�ساأن".
و�س����دد اخلطابي، على "�س����رورة تقدمي 
ت�سهي����الت اأكرب للزوار من خارج العراق 
واآلي����ات ت�سهيل يف ه����ذا القطاع، ولدينا 
خطة واعدة يف تن�سي����ط قطاع ال�سياحة 
من خالل التعاون مع اجلهات الحتادية 

بهذا ال�ساأن".
وب����ني، اأن "كرب����الء جنح����ت يف اجن����از 
دور  له����ا  كان  جدي����دة  ط����رق  وتو�سع����ة 
كبري يف فك الختناق����ات وت�سهيل مرور 
خط����ة  وج����ود  اإىل  اإ�ساف����ة  الزائري����ن، 

لتاأهيل �سكك احلديد".
وحت����دث اخلطابي، عن "خط �سكك قدمي 
يرب����ط كربالء ببغ����داد وامل����دن الأخرى، 
لك����ن لدين����ا خطة وه����ي امل����رو الداخلي 

ملحافظة كربالء".
املحلي����ة  "الإدارة  اإن  اي�س����ًا،  وق����ال 
لديه����ا خمطط����ات ودرا�سة واقعي����ة لهذا 
املو�س����وع وقد حتدثنا م����ع وزارة النقل 
ال����وزراء  وم����ع مكت����ب رئي�����ص جمل�����ص 

للح�سول على التمويل".
ولفت اخلطاب����ي، اإىل اأن "ه����ذا التمويل 
اأو  الدولي����ة  القرو�����ص  ع����رب  �سيك����ون 
ال�ستثم����ار ال����ذي يعي�ص حال����ة انتعا�ص 
اأو  الأمن����ي،  ال�ستق����رار  نتيج����ة  كب����رية 
العم����ل امل�س����رك ب����ني القطاع����ني الع����ام 

واخلا�ص".
واأك����د، اأن "املحافظ����ة لديه����ا تن�سي����ق مع 
اجله����ات الحتادي����ة وبقي����ة املحافظ����ات 
ب�س����اأن الزي����ارة الربعيني����ة، لأنها ت�سهد 

زخمًا كبريًا".
وتاب����ع اخلطاب����ي، اأن "اللجن����ة الأمني����ة 
الأم����ن  لتوف����ري  خط����ة  و�سع����ت  العلي����ا 
للزائري����ن واجلمي����ع يع����رف الإجراءات 
الفعال����ة للق����وات الأمني����ة يف املحافظ����ة، 

ولدينا ثقة كب����رية بجمهورنا هو الداعم 
الأ�سا�ص لالأمن وو�سع احتياطات كبرية 
ل�سيم����ا يف مواجه����ة الأخب����ار الكاذب����ة 

وال�سائعات".
وك�س����ف ع����ن، "خط����ة عم����ل م����ع وزارة 
الكهرباء وهناك كت����اب ر�سمي با�ستثناء 
كربالء من القط����ع املربمج خالل الزيارة 
وهو احل����ل الأمثل، اأما ب�س����اأن مو�سوع 
املي����اه فقد حلت امل�س����اكل ال�سابقة ولدينا 

م�ساريع مهمة".
وج����دد اخلطاب����ي تاأكي����ده، ب����ان "جميع 
الدوائ����ر م�ستعدة لكل اأع����داد الزائرين"، 
مبينًا اأن "اجلميع حري�ص على ال�سعائر 

احل�سينية وامتامها يف اأجواء اآمنة".
ونب����ه، اإىل اأن "كرب����الء �ست�سه����د قريب����ًا 
و�سراتيجي����ة  مهم����ة  م�ساري����ع  افتت����اح 
منها م�سفى املحافظة الذي هو يف عهدة 
وزارة النف����ط وال�سركة املنفذة الكورية، 
وخ����الل اأ�سهر قريب����ة �سيتم افتت����اح هذا 
املن�س����اأ امله����م ال����ذي �سيك����ون ل����ه اأثر يف 

القت�ساد الوطني".
وم�س����ى اخلطاب����ي، اإىل اأن "التوقع����ات 
ت�س����ري اإىل اأن����ه خ����الل 18 �سه����رًا �سيت����م 
افتت����اح مطار كربالء الدويل واقالع اأول 
رحل����ة، بح�سب اجلهة املنف����ذة للم�سروع 

ونحن داعمون لها".
م����ن جانب����ه، ذك����ر قائ����د العملي����ات عل����ي 
الها�سم����ي خ����الل املوؤمت����ر، اأن "القطعات 
املن�سوي����ة لقي����ادة عملي����ات كرب����الء من 
اجلي�����ص وال�سرط����ة واحل�س����د ال�سعب����ي 
وال�ستخباري����ة  الأمني����ة  والدوائ����ر 
وط����ريان اجلي�����ص خلطة زي����ارة العا�سر 

من حمرم".
وتابع الها�سمي، اأن "هذه اخلطة �سبقتها 
عمليات ا�ستباقية واأتت بنتائج اإيجابية، 
وهن����اك تن�سيق جي����د مع حمافظ����ة بابل 
والنج����ف وطلبن����ا قطع����ات اإ�سافي����ة من 

الدفاع والداخلية واحل�سد".

واخلدمي��ة الأمني��ة  اخلط��ط  ��ّدث  وتحُ الزي��ارة  ا�س��تعدادات  تنه��ي  كرب��اء 
قيادة العمليات ت�صتعني بقوات اإ�صافية من وزارتي الدفاع والداخلية

فر�ش �سحن مرقد االمام احل�سني عليه ال�سالم ا�ستعدادا للزيارة

الوزارة ا�ستلمت اأكرث من مليوين طن من احلنطة خالل املو�سم احلايل

دعوات للتخل�ش من ا�ساليب الري القدمية
 بغداد/ املدى

اأعل���ن وزير امل���وارد املائي���ة مهدي ر�سي���د احلمداين، 
اأم����ص الثالث���اء، التحول من الري املفت���وح اىل املغلق 

يف جميع م�ساريع الوزارة الإروائية.
وذك���ر بيان تلقته )امل���دى(، اأن "ان احلمداين ا�ستقبل 
مبكتب���ه يف مركز ال���وزارة ال�سيخ احم���د اجلربا اأحد 

وجهاء و�سيوخ حمافظة نينوى".
واأ�س���اف البي���ان، اأن "الجتم���اع ا�ستعر����ص اأعم���ال 
اأج���ل  ال���وزارة يف عم���وم املحافظ���ات م���ن  م���الكات 
تاأم���ني اإي�سال احل�س�ص املائي���ة اإىل اجلميع وبعدالة 
من خ���الل ا�ستم���رار تطبي���ق نظ���ام املرا�سن���ة واإزالة 
التج���اوزات مبختل���ف اأنواعها وا�سكالها ع���ن النظام 
املائي يف الب���الد". ونقل البيان عن احلمداين التاأكيد 
تع���اون اجلمي���ع وكل ح�سب موقعه  "عل���ى �سرورة 
مع م���الكات الوزارة لغر�ص مواجه���ة التحديات التي 

تواجه عمل الوزارة وجتاوز اأزمة �سح املياه".
لي�س���ت  ف���رة  من���ذ  "ال���وزارة  ان  احلم���داين  واأك���د 
بالق�س���رية بداأت بالتحول من الري املفتوح اإىل الري 
املغلق يف جميع م�ساريعها احلالية قيد التنفيذ لتقليل 
ال�سائع���ات املائي���ة و�سم���ان ال�ستخ���دام الأمثل لهذا 

الروة املائية والوطنية املهمة".
وكان املتح���دث با�سم ال���وزارة علي را�سي قد ذكر، ان 
"الع���راق لديه خطت���ان الأوىل ا�ستخ���دام الطالقات 
املائي���ة م���ن ال�س���دود واخلزان���ات لتلبي���ة املتطلب���ات 
وه���ي  الزراعي���ة  الأرا�س���ي  ه���ي  والت���ي  الرئي�سي���ة 
امل�ستهلك الأكرب ومياه ال�سرب وح�سة الهوار اإ�سافة 

اإىل دفع الل�سان امللحي عن مياه �سط العرب".

واأ�س���اف را�سي، اأن "ه���ذه اخلطة تتزام���ن مع خطة 
ثانية لتوزيعات املي���اه التي تتعلق باإدارة التوزيعات 
وتطبي���ق نظ���ام املرا�سن���ة ورف���ع التج���اوزات لأج���ل 
اإجن���اح اخلط���ة الزراعية وتاأم���ني املياه له���ا و�سمان 
و�س���ول املياه اإىل املناطق الت���ي تقع يف ذنائب الأنهر 

التي تعاين من اأزمة يف و�سول املياه اإليها".
وحت���دث، ع���ن "اإجراءات اأخ���رى تتعلق باإع���ادة حفر 
الآبار واإع���ادة تاأهيل جزء كبري منها يف املناطق التي 
ت�سهد �سعوبة يف و�سول املياه ال�سحية اإليها". واأكد 
را�س���ي، اأن "احل���ل الوحيد ال���ذي تعمل علي���ه وزارة 
امل���وارد املائي���ة يف ظ���روف ال�س���ح، يتعل���ق بخف����ص 

اخلطة الزراعية اإىل %50".
ون���وه، اإىل اأن "اله���وار عان���ت من ال�س���ح املائي لكن 
�سمن خطة ال���وزارة هناك كميات �ست�سل اإليها، لكننا 

نعاين من بع�ص التجاوزات على املمرات املائية".
وم�سى را�سي، اإىل اأن "م�سادر تغذية الأهوار لي�ست 
فق���ط من نه���ري دجل���ة والفرات، لذل���ك م���ا يتعلق بنا 
ك���وزارة م���وارد مائية نعمل على توف���ري حد معني من 

هذه املياه لإنعا�ص الهوار".
ي�س���ار اإىل اأن خ���رباء ح���ذروا يف اأك���ر م���ن منا�سب���ة 
من الأزم���ة املائية وذكروا اأن اجلف���اف �سوف ي�سرب 
الع���راق، موؤكدين اأن امل�سكلة تتفاق���م اليوم، من خالل 
ن���زوح العديد من �س���كان مناطق الأه���وار اإ�سافة اإىل 
هالك احليوانات، وغريها من الأمور التي حذرنا منها 
�سابق���ًا ودعوا اإىل اإعادة النظر باخلطط الزراعية، مع 
التح���ول اإىل منظومات ال���ري احلديث، م�سددين على 
ان تل���ك احللول ميكن اأن ت�سد لن���ا الزمة يف الهوار 

واملحافظات اجلنوبية.

جهود الإزالة التجاوزات وتاأمني ح�ص�س املياه

وزير املوارد املائية يعلن التحول 
اإىل الري املغلق

جتهيز املطاحن احلكومية واالأهلية باحل�ص�س املقررة يف الدفعة االأوىل  

التجارة تت�سلم نحو 485 األف طن من احلنطة يف كركوك و�ساح الدين
اأعلنت وزارة التج��ارة، اأم�س الثالثاء، عن كميات احلنطة امل�صتلمة وامل�صوقة يف حمافظتي كركوك و�صالح 
الدي��ن، موؤك��دة اأنهما بنح��و 485 األف طن، فيم��ا ك�صفت عن املبا�ص��رة بتجهيز املطاحن بالدفع��ة االأوىل من 
احل�ص��ة اخلام�ص��ة. وقال مدير �صرك��ة جتارة احلب��وب يف كركوك ح�صني قن��رب عزيز، يف ت�صري��ح لوكالة 
االنباء الر�صمية تابعته )املدى(، اإن "منافذ ال�صركة ا�صتلمت لغاية اليوم 189 األف طن من حم�صول احلنطة".



 بغداد / اإياد ال�صاحلي

)2-2(
اأك����د ظاف����ر �صاح����ب، املدير الفن����ي ملنتخب 
النا�ص����ئني بكرة اليد، اأنه لي�����س مهّمًا قيادة 
املنتخب الوطني الأّول اأو النا�ص����ئني، فذلك 
تقديره لدى احتاد كرة اليد كونه م�ص����وؤول 
ع����ن اأي ق����رار فن����ي من ه����ذا الن����وع، كما ل 
يرتّدد من حتّم����ل اأية نتيجة تعقب ت�ص����ّلمه 
املهمة، فحاله مثل تاجر ميتلك ر�ص����يد عاٍل 
م����ن الإجن����ازات ل توؤّثر خ�ص����ارته �ص����فقة 
واحدة على ر�ص����يده ول تهّز ا�صمه، ح�صب 

و�صفه.
وقال �ص����احب يف حديث �ص����ريح خ�ّس به 
)امل����دى( "بع����د اأن ت����وّل حمم����د الأعرجي 
ون�ص����ف،  �ص����نة  من����ذ  الحت����اد  رئا�ص����ة 
�صارحن����ي مع بع�س اأع�ص����اء الإدارة اأثناء 
ت�صمي����ة  يف  برغبته����م  ر�صم����ي،  اجتم����اع 
م����درب اأجنبي للمنتخ����ب الوطني، ووقتها 
كان املنتخ����ب بعهدت����ي ملدة ت�ص����ع �صنوات، 
واأك����ر م����ن ثماني����ة لعب����ني تدّرب����وا معي 
يف اأندي����ة خمتلفة، فاأبدي����ُت موافقتي على 
ت�صمية م����درب اأجنبي حُم����رتف، وذّكرتهم 
باأن جمي����ع املنج����زات التي حتّقق����ت للعبة 
كان����ت م����ن �صنيعة املدرب املحّل����ي منذ عقد 
ال�صبعينّي����ات، با�صتثناء عق����د الت�صعينّيات 

مل يكن هناك اأي اإجناز فيها".
واأ�ص����اف "بع����د عودت����ي م����ن الح����رتاف، 
حّققن����ا املرك����ز الثال����ث يف دورة الت�صام����ن 
الإ�صالم����ي، وم����ع ن����ادي ال�صرط����ة اأحرزنا 
املرك����ز نف�ص����ه يف بطول����ة الأندي����ة العربية 
بتون�س والتي اأبتعدنا عنها منذ اأيام نادي 

الر�صيد يف ثمانينيات القرن املا�صي".

اإق�صاء الوطني
كان  اإذا  الحت����اد  لإدارة  "اأّك����دُت  وتاب����ع 
امل����درب الأجنبي اأف�صل م����ن املدرب املحلي 
فاأن����ه ي�ص����ّكل اإ�صافة كب����رة للعبة، اأم����ا اإذا 
كان اأقّل فهذا يعني اإق�صاء للمدرب املحلي، 
واأن����ا كمدرب وطني يل تاريخي �صاأعرت�س 
عل����ى الت�صمية حفاظًا عل����ى م�صلحة كرتنا، 
وبالفع����ل بعد م�ص����اورات م�صتم����ّرة معهم، 
جرى التعاق����د مع املدرب امل�ص����ري �صريف 
موؤم����ن ال����ذي و�ص����ل العا�صمة بغ����داد يوم 
الثال����ث والع�صرين من كانون الأول 2021 
يف وق����ت كان املنتخ����ب يت����درب بُعهدت����ي 
يف مع�صك����ر العا�صم����ة الإيراني����ة طه����ران، 
وظّن رئي�����س الحتاد اأنن����ي �صاتوا�صل مع 
املنتخ����ب بوجود امل����درب اجلدي����د فقلُت له 

�صاأ�صّلم له املهّمة حال مبا�صرته العمل".

مباراة قطر
واأو�ص����ح �صاح����ب "عندم����ا و�ص����ل الكابنت 
و�صّلمت����ه  ب����ه  اإلتقي����ُت  طه����ران،  �صري����ف 
املنتخب مع موجز فن����ي عن موا�صفات كّل 
لع����ب، وبع����د ثالثة اأي����ام ُعدن����ا ال بغداد، 
وكان يفرت�س اأن يتوّجه املنتخب ال قطر 

للدخول يف مع�صكر تدريبي اآخر ا�صتعدادًا 
لبطول����ة اآ�صيا بن�صخته����ا الع�صرين مبدينة 
الدم����ام ال�صعودية، فرف�����س �صريف ال�صفر 
ال قط����ر بذريع����ة اأن لديه م�صكل����ة مع اأحد 
الأندي����ة هناك تعاقد معه����م �صنتني وتركهم 
ليت����وّل مهمة منتخبنا! فاأرتاأى الحتاد اأن 
اأ�صرَف على املنتخب يف الدوحة، ووافقت 
كونه����ا مهّم����ة وطني����ة برغ����م ع����دم رغبت����ي 
يف التواج����د ثاني����ة مع����ه، وُخ�صن����ا هن����اك 
مباراتني مع منتخب قطر، وقّدم الالعبون 
ة يف املباراة الثانية  م�صتويات رائعة خا�صّ
الت����ي �صّيفته����ا �صال����ة ن����ادي الدحيل حيث 
منحتهم الأم����ل بالظهور القوي يف الدمام، 
واأب����دى رئي�����س الحتاد �صعادت����ه باإمكانية 
املناف�ص����ة يف البطول����ة، وبعده����ا ُعدنا ال 
بغداد وت����درب املنتخب ملدة ثالث����ة اأيام ثم 

�صافر ب�صحبة مدربه ال ال�صعودية".

ُعقدة املجتمع!
وبنّي "من حّق الحت����اد اأن ي�صتعني مبالك 
تدريب����ي عرب����ي اأو اأجنب����ي ليج����ّرب مدى 
جّي����دًا  كان  اإن  الفني����ة  الإ�صاف����ة  امكاني����ة 
ي�صتم����ّر مع����ه، واإن كان �صعيف����ًا علي����ه اأن 
يع����ِرف القيمة الفنّي����ة للمدربني العراقيني، 
ولالأ�ص����ف مل ت����زل الُعق����دة م�صتم����ّرة داخل 
جُمتمعن����ا يف كل جم����الت احلي����اة ولي�����س 
لعق����ود  انغالق����ه  نتيج����ة  فق����ط  الريا�ص����ة 
طويل����ة، ب����اأن كّل �ص����يء ق����ادم م����ن خ����ارج 
الع����راق ه����و اأح�صن واأجود م����ن ابن البلد، 

وهذا ما ُيبخ�س حّقه"!

فر�صة ثمينة
وع����ن الدر�س الأب����رز يف م�صاركة املنتخب 
يف اآ�صي����ا 20، ق����ال "كان باإمكان����ه العب����ور 
اإل املونديال ل����و وّظف �صريف الفريق من 
الناحية الدفاعية، كانت فر�صتنا كبرة يف 
ظ����ّل غي����اب اليابان ال����ذي ُيعد رقم����ًا �صعبًا 
يف اللعبة كب����ارًا و�صغ����ارًا، وكذلك ارتباك 
حت�ص����ر الكوي����ت بعد زع����ل لعب����ني قّررا 
مغادرة البعثة عائدين ال بلدهم، واآخرها 
ظروف مباراتن����ا مع كوريا اجلنوبية التي 
انتهت مل�صلح����ة الأول بفارق هدفني وكيف 
تعامل����ت بعثت����ه نف�صي����ًا قب����ل املب����اراة، مع 
ذل����ك كان فريقًا موؤه����اّلً حل�صم اأم����وره لأّنه 
متمّر�����س عل����ى هك����ذا م�صاع����ب، ومل يك����ن 
بحاجة �صوى برجم����ة و�صع اخلططي، اإل 

اأنه ا�صاع فر�صة ثمينة ل تعّو�س".

تقييم �صخ�صي
واأ�ص����ار ال اأن "املدرب امل�ص����ري ا�صتدعى 
نف�����س ال�صماء التي خا�ص����ت بطولة اآ�صيا، 
وبع�صه����م مل يكن يثق بقدراته واأخرجه ثم 
ما لبث اأن اأعاده اليوم، ول اأعرف الأ�صباب 
وتقييم����ي  املنتخ����ب،  ع����ن  بعي����د  ك����وين 
ال�صخ�ص����ي اأن امل����الك التدريبي لن ي�صيف 
للمنتخب قيمة يف املرحلة املقبلة، وماليني 
الدنان����ر اأنفق����ت على عقده م����ن راتب )6( 
جن����وم،   5 وفن����دق  �صهري����ًا،  دولر  اآلف 
وتذاكر طران )الدرجة الأول( بال مردود 
فن����ي، بينم����ا ميك����ن توف����ر املبال����غ لدع����م 

منتخب النا�صئني و�صناعة جيل جديد".

مدرب خبري
"اإن عملن���ا الي���وم لي����س  وي���رى �صاح���ب 
منوذجي���ًا مقارن���ة م���ع املحيط���ني بن���ا يف 
احت���ادات عربي���ة �صبقتنا بخط���وات كبرة 
لتطوير اللعبة، ومب���ا اأن اأموالنا حمدودة، 
ميك���ن التوّجه لدعم الالعب���ني ال�صغار عرب 
اأن�صط���ة متنّوع���ة، نتعاق���د م���ع م���درب من 
امل�صت���وى الع���ايل جدًا، يت���م ا�صتقدامه قبل 
�صهرين م���ن مواعيد البط���ولت املهمة مثل 
ت�صفي���ات كاأ����س الع���امل والآ�صيوية، يكون 
خالله���ا الالعب قد و�ص���ل مرحلة التح�صر 
اجلّي���د م���ع نادي���ه بع���د خو�ص���ه مناف�صات 
الدوري، وي�صتطي���ع التفاعل مع اأي مدرب 
مهما كانت اإمكانات���ه حيث ي�صتفيد الحتاد 
من املدرب خالل فرتة التح�صر ومناف�صات 
البطولة فقط، واإذا منحنا املدرب 100 الف 
دولر خ���الل ال�صنة، فهناك م���درب �صاحب 

خب���رة كب���رة ميك���ن اأن يقب���ل ب���� 60 الف 
دولر خ���الل �صهري���ن ويحقق لن���ا الجناز، 
وهو م���ا يعمل عليه الحت���اد امل�صري مثاًل، 
�صريطة اأن يكون م�صت���وى الدوري املحّلي 
قوي���ًا جدًا، وم���ا بقي من مبال���غ ُتنح لدعم 
الأندي���ة يف بطولتي الع���رب واآ�صيا لزيادة 

احلافز وحت�صني النتائج".

موهبة التدريب
ق���ال  الي���د،  ك���رة  ملدّرب���ي  روؤيت���ه  وب�ص���اأن 
"التدري���ب موهب���ة ونعمل عل���ى تطويرها 
باخلربة والعلم، ولي�س كل اأكادميي ولعب 
�صاب���ق ي�صتطي���ع اأن يدرب م���ا مل تتوفر فيه 
�صف���ة املوهبة، ويل الفخ���ر اأن اأغلب لعبي 
اجليل الذي دّربته يف الثمانينيات يعملون 
الي���وم يف التدري���ب، وبع�صه���م ب���داأ ُمقّلدًا 
ويفرت����س بعد ذلك اأن ُيبدع وي�صنع لنف�صه 
�صخ�صّي���ة فنّي���ة قوّي���ة، عملنا مع���ًا بالأم�س 
واأتذّك���ر رعد خنج���ر وخالد عدن���ان وكاظم 
نا�صر وكذلك عمل حممد كاظم وعلي حنون 

و�صربي يا�صر وغرهم الع�صرات".

توقيت الدوري
واأكد اأنه "مل ت���زل بطولتنا املحلية اإ�صقاط 
اأه���داف حم���ّددة،  له���ا  فر����س، ول توج���د 
وحت���ى توقيتاته���ا تخل���و م���ن اأي���ة روؤي���ة، 
وعل���ى الحت���اد اأن ينّظ���م ن�صاط���ه الداخلي 
م���ن اأجل خدمة هدفه اخلارجي، اإذ �صبق اأن 
اأك���دُت على الإخوة يف الحت���اد قبل بطولة 
اآ�صي���ا يف ال�صعودي���ة عل���ى �ص���رورة البدء 
مبناف�صات الدوري بوقت مبّكر كي ت�صتفيد 
منتخباتن���ا من جاهزية لعبيها من الناحية 
الذهني���ة والنف�صي���ة والبدني���ة، بينم���ا م���ا 
يح�صل يف احتادنا يت���ّم جمع املنتخب قبل 
اطالق الدوريات، وهذا خطاأ ل ميكن قبول 

ا�صتمراره".

النادي الفقري
ولف���ت اإل اأن "م���ن �صلبي���ات املو�صوع، اأن 
الحت���اد يدّل���ع الأندية الفق���رة وي�صتجيب 
لطروحاته���ا، كونها ل تل���ك الأموال، برغم 
اأن الن���ادي الغن���ّي ميتل���ك �صوت���ًا واح���دًا 
مثلم���ا الن���ادي الفق���ر ل���ه �صوت���ه وكالهما 
ي�صاركان يف انتخ���اب الحتاد، لكن الأخر 
ميي���ل للفقر من ناحية اخت���زال ن�صاطه يف 
املو�صم مب���دة ق�صرة ل تتج���اوز ال�صهرين 
ثم ي�صدل ال�صتار ع���ن بقية الأ�صهر، وعندما 
عة فّعالياته يرّد عليك )الأندية  تطالبه بتو�صِ
ل تتل���ك الأموال املُ�صاِع���دة على امل�صاركة( 
وم���ن دون �صك اأن مدرب���ي الأندية لي�س لهم 

راأيًا بذلك".   
واختت���م �صاح���ب حديثه "اأفّك���ر بعد انتهاء 
مهم���ة النا�صئني الجت���اه ال الإدارة الفنية 
لتحلي���ل املباري���ات برفق���ة م���الك متكام���ل 
���ف خربتن���ا فيه���ا مل�صلح���ة املنتخبات  نوظِّ
والإدارة املعني���ة بتطويره���ا والرتقاء بها 
حملي���ًا ودوليًا بع���د اأن ظّلت ت���راوح حمّلها 

بال تقّدم ملمو�س".
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د ُكرات �صريحة خالل �صوطي النا�صئين والوطني   �َصدَّ

ظافر �ضاحب: امل�ضري مل ي�ضف قيمة فنية للمنتخب.. 
ور�ضيدي كالتاجر ال تهّزين خ�ضارة �ضفقة!

 االتحاد ُيدّلع االأندية الفقيرة .. والبطوالت المحلية اإ�صقاط فر�ض   

 بغداد / املدى

اأكد احتاد كرة القدم اأنه ي�صع ثقته الكبرة باملدرب 
الوطني  منتخبنا  لقيادة  اختر  ال��ذي  كاظم  اأحمد 
والقارية  العربية  للمهمات  ا���ص��ت��ع��دادًا  للنا�صئني 
املقبلة. ج��اء ذل��ك خ��الل ت��ق��دمي احت���اد ك��رة ال��ق��دم، 
موؤتر  يف  كاظم  اأحمد  امل��درب  الثالثاء،  اأم�س  ظهر 
الحت��اد  اأع�����ص��اء  وح�صره  مب��ق��ّره،  اأق��ام��ه  �صحفي 
واأمينه  جالل  وخلف  لفتة  ورحيم  املو�صوي  اأحمد 
اأحمد املو�صوي ع�صو  العام حممد فرحان. وافتتح 
ب�صرح  املوؤتر  با�صمه،  الر�صمّي  الناطق  الحت��اد، 
اأن  اآم��اًل  للنا�صئني،  مدربًا  كاظم  اأحمد  اختيار  اآلّية 
ينجح يف �صناعة جيل حقيقي للكرة العراقية يكون 

نواة م�صتقبلّية للمنتخبات الوطنّية.
واأع�����رب امل����درب اأح��م��د ك��اظ��م ع��ن ���ص��ك��ره لحت��اد 

الكرة الذي و�صع ثقته الكاملة به، وهو �صرف لكل 
الوطنّية، و�صنبذل  املنتخبات  لالإ�صراف على  مدرب 
العراقّية  الكرة  ميثل  جيل  لإخ��راج  جهدنا  ق�صارى 
ال�صباب  ال��ت��ق��ي��ت وزي����ر  خ��ر ت��ث��ي��ل. واأو����ص���ح: 
درجال  عدنان  القدم  كرة  احت��اد  رئي�س  والِريا�صة 
الذي قّدم الدعم الالزم لختيار املالك الفني امل�صاعد 
حمّطة  لتكون  ال��ع��رب  ك��اأ���س  بطولة  يف  واملُ�����ص��ي 
ثم  الالعبني، ومن  للوقوف على م�صتويات  حقيقّية 
اآ�صيا،  كاأ�س  اإل  ل  التاأهُّ على  قادر  جّيد  فريق  اإعداد 

وهو هدفنا احلقيقي يف الفرتة املقبلة.
الفني  ب��امل��الك  قائمة  ت��ق��دمي  "مت  اإن���ه  اإل  واأ���ص��ار 
امل�صاعد لالحتاد، واأنتظر امل�صادقة عليها واملبا�صرة 
الالعبني  التقيت  ق��د  وكنت  اليومّية،  بالتدريبات 
والإدارّي������ة  التنظيمّية  اجل���وان���ب  ع��ن  وحت��ّدث��ن��ا 
اأي  جناح  اأ�صا�س  هي  التي  وال�صلوكّية  والرتبوّية 

اأّول  باإقامة  اليوم  منتخب بهذه الأعمار، و�صنبا�صر 
�صي  وحدة تدريبّية يف ملعب مركز املوهبة التخ�صّ

يف ملعب ال�صعب الدويل".
ل�صيما  اجلميع،  دع��م  اإل  بحاجة  نحن  واأ���ص��اف: 
لأن  ال��ك��رة،  احت���اد  قبل  والأن���دّي���ة  الإع���الم  و�صائل 
العرب  بطولة  لنطالق  جدًا  �صّيقة  الزمنّية  الفرتة 
التي اأ�صفرت قرعتها عن مواجهة منتخبات اأفريقّية 
منتخبات  مثل  العمرّية  بالفئات  نتائج ممّيزة  لديها 
طلبنا  وبالتايل  القمر،  وج��زر  وموريتانيا  املغرب 
اإقامة مع�صكر تدريبي يف اأربيل ليكون فر�صة لإعداد 
لنطالق  فقط  يومًا   20 :"اأمامنا  وب��نّي  الفريق". 
من  الفريق  لإع��داد  الزمن  و�صن�صابق  العرب،  كاأ�س 
اإل  ي�صار  البطولة.    يف  لئق  ب�صكل  الظهور  اأجل 
اأن املدرب اأحمد كاظم قد اأو�صح، يف املوؤتر، الآلّية 

التي اختار من خاللها املالك الفني امل�صاعد.

اتح��اد الك��رة : ناأم��ل اأن ينج��ح اأحمد كاظم م��ع جيل الُم�ض��تقبل  

 بغداد/ املدى

تلق���ت )امل���دى( تعقيب���ًا م���ن الدكت���ور قا�ص���م الكن���اين، خب���ر لعب���ة اجلمب���از 
والتدري�ص���ي يف جامعة الب�صرة ق�صم الن�صاطات الطالبية، على احلديث الذي 
اأجرت���ه م���ع اأمني �صراحت���اد اجلمباز حممد حمم���ود �صال���ح يف 1 اآب 2022، 
ونظ���رًا لأهمية ما جاء يف التعقي���ب نن�صره عماًل بحرية الراأي والراأي الآخر. 

وجاء فيه:
اأطلع���ُت عل���ى ما جاء يف حدي���ث �صيف املدى، واأقول اجلمي���ع م�صرتك بتديّن 
م�صت���وى لعبة اجلمب���از يف الع���راق، والآن بداأ احلدي���ث يف ال�صحافة عن ما 
ج���رى للعبة! اأين ُكنتم �صابق���ًا؟ وكما يقول املثل )بعد خ���راب الب�صرة( هل ما 

بعد خراب اجلمباز يف العراق من حل؟  
كلك���م تعلمون اأن منظومة اجلمباز يف العراق انهارت ورجعت ال ال�صفر اأو 
حت���ت ال�صفر، وال�صب���ب اأن الأع�صاء يف الحتاد �صاكت���ني ل يحّركون �صاكنًا، 
اأي���ن كنت���م خالل الف���رتة املا�صية قبل ع�ص���ر �صنوات اأو اأك���ر؟ اإن اجلمباز يف 
العراق ل���ن ينه�س حتى ما بعد 20 عامًا ب�صبب تهمي�س القاعدة الأ�صا�صية يف 

املحافظات.
لحظ���ُت دولة مث���ل اإيران يوج���د فيها عدال���ة بتوزيع الدع���م ول يفّرقون بني 
حمافظ���ة واأخ���رى، بينما هنا يركزون فق���ط على العا�صمة بغ���داد ما اأّدى ال 

انهيار قاعدة اجلمباز ب�صكٍل كّلي.
اإن اإبع���اد خرباء اجلمباز الذين لديهم تاري���خ يف اللعبة و�صيطرة البع�س من 
قليل���ي اخل���ربة على الحت���اد ل يفقهون �صيئ���ًا يف اجلمباز، وم���ن بينهم �صتة 
اأع�ص���اء يف الحت���اد، والبقية ميتلكون خ���ربات حمدودة يف ح���ني اأن اللعبة 
اجلمب���از حتت���اج ال خبر يف علوم النف����س واحلرك���ة والإدارة والتخطيط 

وهذا غر موجود يف احتادها.
يف الع���راق يتم الهتمام باجلمباز الفني للرج���ال فقط بينما لحظت يف دول 
اأخ���رى م�صت���وى اقت�صاده���ا اأقّل من الع���راق تهتّم يف اجلمب���از الفني للرجال 
وللن�ص���اء، وكذل���ك باجلمباز اليقاع���ي واجلمباز اليروبي���ك والكروباتيكي 
واجلمباز للجمي���ع والباركور، وهذا يدّل على مدى الثقافة العالية لهذا البلد، 
واهتمام���ه يف اأن���واع اجلمباز، بينما يف العراق ن���وع واحد انهار ورجع ال 

الوراء.
ر�صالت���ي ال احتاد اجلمب���از العراقي، اهتّموا بجمب���از املحافظات، واأعملوا 
عل���ى توزيع الدع���م، امل�صكلة يف اإيجاد احللول وطريق���ة اي�صالها ال �صاحب 
القرار، واقناعه باتخاذ الق���رار املنا�صب لتطوير اجلمباز العربي اإذا ما علمنا 
ب���اأن ريا�ص���ة اجلمباز دخل���ت الوطن العربي من���ذ 110 اأع���وام ومل نحّقق اأي 
ميدالي���ة عاملية اأو اأوملبية ومل ن�صل لأف�ص���ل ثمانية لعبني يف نهائي الأجهزة 
يف اأي بطولة دولية اأو دورة اأوملبية منذ 1903 ببطولت العامل، ومنذ 1896 

بالدورات الأوملبية واأ�صبابها كثرة ل داعي للولوج فيها!
امله���م اأن جن���د اآليات تفعي���ل تطوير اجلمب���از العربي باأق���ل اخل�صائر، وعلينا 
اأن ن�صتخ���دم اآلي���ات جديدة يف التدريب وا�صتخدام ا�صل���وب التدريب الفردي 
م�صتثمري���ن املواه���ب الفردية املتوف���رة يف الوطن العرب���ي، واأن نعّزز العمل 
العرب���ي امل�صرتك، وذلك بتوف���ر المكان���ات املادية والفنية والبن���ى التحتية 
وا�صتثم���ار الكفاءات الأكادميية مّمن كان���وا لعبني ومدّربني واإداريني والتي 
ت�صه���م يف عملية التطوي���ر بحيث ت�صاعد ال���دول العربية الغنّي���ة اقت�صاديًا - 
ال���دول العربية الأقل امكانيات من نظرتها ال���دول العربية الأخرى - وكذلك 

تهيئة و�صائل تطوير املدّرب اأينما كان ويف اأي بلد عربي.
هل لدينا نظام مناف�صات منتظم كما هي موجوده يف الحتاد الدويل للجمباز؟ 
وه���ل لدينا اأر�صيف للجمب���از العراقي والعربي نتعّرف م���ن خالله على تقييم 
اأبطالن���ا وخربائنا ال�صابق���ني والإداريني املمّيزين ونعّزز م���ن مكانتهم ونقّدر 

جهودهم ال�صابقة؟
ه���ل لدينا الهتم���ام والرتكيز على الالعب���ني املوهوبني والذي���ن و�صلوا ال 
م�صتوي���ات عالي���ة وم�صاعدته���م على توف���ر متطّلباته���م؟ عندم���ا يهمل احتاد 
اللعب���ة الأندية ول ي�صاعدهم ويهّم�صهم هذا يعني كل �صخ�س يعمل يف طريق 
خمتل���ف، فلن يهتّم النادي باللعب���ة، و�صوف يرّكز على الألعاب الأخرى والتي 

تدّر عليه عائدًا ماديًا كبرًا.
اإن قّل���ة الدع���م املادي وما يرتّت���ب عليها من ن���درة قاعات اجلمب���از والأجهزة 
واملدّرب���ني واملع�صك���رات ي���وؤّدي اإل التاأّخر بع���دم اللحاق باجلمب���از العربي 
وال���دويل وعندم���ا ُيعنّي ا�صخا�س غ���ر منا�صبني ملن�صب م���ا اأو وظيفة ما يف 

الحتاد نتخّلف عن جمباز اقرب احتاد عربي الينا.
وعندم���ا ُيحاَرب اأبناء اللعبة وُيهّم�صون اأو ُيبعدون ق�صرًا مل�صلحة معّينة اأكيد 
�صنتخّل���ف عن الركب، وعندما ُت�صرف الأم���وال على ال�صفريات والجتماعات 
مل�صوؤويل الحتادات ويغي���ب حّق الالعبني ومتطّلبات اللعبة ل �صّك �صنتخّلف 

عن جمباز الآخرين.
عندما تك���ون امل�صلحة ال�صخ�صية طاغية على امل�صلح���ة العامة يتخّلف احتاد 
اجلمب���از ع���ن اأداء ر�صالت���ه اجلمعي���ة، وعندما تدخ���ل امل�صاحن���ات والأهداف 
ال�صخ�صي���ة ب���ني اأع�ص���اء الحت���اد تتخّلف اللعب���ة وي�صيع الالعب���ون ويكون 

الحتاد يف خرب كان!

الكناني ُيعّقب على حديث �صالح:

ُكّلكم م�ض�ؤول .. واحتاد 
اجلمباز يف خرب كان!

 الدوحة / خا�ض باملدى

اأعلن����ت اللجن����ة العلي����ا للم�صاري����ع والإرث 
القطري����ة، اأن ملع����ب لو�صي����ل، �صيحت�ص����ن 
مب����اراة كاأ�����س �صوب����ر لو�صي����ل، ب����ني بط����ل 
الدوري ال�صعودي وبطل الدوري امل�صري، 
يعقبه����ا حفل غنائ����ي، يف التا�صع من ال�صهر 

املُقبل.
وقال ح�ص����ن الذوادي، الأم����ني العام للجنة 
الُعلي����ا للم�صاري����ع والإرث القطري����ة "ُتّثُل 
هذه املنا�صبة املحّطة الأخرة يف م�صرتنا 
نح����و انط����الق مناف�ص����ات البطول����ة يف 21 

ت�صري����ن الثاين القادم، ويعترب هذا ال�صرح 
الريا�صي الرائع درة مالعب املونديال.

ومن جانب����ه ق����ال املهند�س يا�ص����ر اجلمال، 
املدير العام للجنة العليا للم�صاريع والإرث 
"يعترب ملعب لو�صيل عماًل هند�صيًا رائعًا، 
ف����رق  جمي����ع  جه����ود  بف�ص����ل  اإجن����ازه  مت 
امل�ص����روع وتفانيهم والتزامه����م، اإل جانب 
التع����اون الكب����ر م����ن جان����ب �صركائن����ا يف 

جميع اأنحاء الدولة.
م����ن جهت����ه ق����ال نا�ص����ر اخلاط����ر، الرئي�س 
التنفيذي لبطولة كاأ�س العامل FIFA قطر 
ة رائعة  2022 "�صُيمّثُل ملعب لو�صيل من�صّ

لأهم مب����اراة يف عامل كرة الق����دم نهاية هذا 
الع����ام، عندما ُي�صّيف نهائ����ي مونديال قطر 
2022 يف 18 كان����ون الأول، وُت�صّكل اإقامة 
مباراة �صوبر لو�صيل عل����ى اأر�صيته فر�صة 

مثالية لختبار جاهزيته.
وا�صتوح����ى ت�صمي����م ملع����ب لو�صي����ل م����ن 
تداخ����ل ال�صوء والظ����ّل الذي مُيّي����ز الفنار 
العرب����ي التقلي����دي اأو الفانو�����س، وتعك�س 
واجهت����ه النقو�����س الدقيق����ة الت����ي حتمله����ا 
م����ن  وغره����ا  والأواين،  الطع����ام  اأوعي����ة 
القط����ع الفنّي����ة الت����ي انت�ص����رت يف اأرج����اء 

املنطقة.

قمة كروية عربية في "كاأ�س �ض�بر ل��ضيل"

 بغداد/ املدى

حّق���ق منتخبنا الوطن���ي للقو�س وال�صه���م، منجزًا جدي���دًا يف بطولة 
قرب�س الدولية، وذلك باإنتزاعه خم�س ميداليات ذهبية بجدارة، كّللت 
جه���ود العاملني يف الحتاد والالعب���ني اأنف�صهم برغم ما ُيحيط اللعبة 

من حتّديات مالية وفنية.
واأع���رب �صعد امل�صهداين، رئي�س احتاد القو����س وال�صهم، عن �صروره 
باإ�صاف���ة ُمنجز جديد اإل م�صرة اللعب���ة، و�صط �صعوبة التناف�س يف 

بطولة قرب�س التي �صهدت م�صاركة لعبني اأقوياء فيها.
وذك���ر �صع���د يف ت�صري���ح ل���� )امل���دى( "اأن خم�صة من لعب���ي منتخبنا 
الوطني ع���ّززوا �صدارة العراق بني الفرق امل�صارك���ة، بعد اأن تفّوقوا 
يف م�صاركته���م، وجمع���وا نقاط���ًا حا�صم���ة، اأّهلته���م للف���وز بخم����س 

ميداليات ذهبية".
واأ�ص���اف "نال الالعب البطل علي حمد كاظم امليدالية الذهبية للقو�س 
املح���دب رج���ال )ركرف( جامع���ًا 632 نقطة، ث���م تقّل���دت البطلة رند 
�صعد حمم���ود امليدالية الذهبية للقو�س املح���دب ن�صاء مبجموع 59٤ 
نقطة، و�صارت البطلة فاطمة �صعد حممود على خطاهما وقب�صت على 

امليدالية الذهبية لفّعالية القو�س املركب ن�صاء جامعة 6٧9 نقطة.
وذك���ر رئي����س احت���اد القو����س وال�صه���م "اأن الالع���ب البط���ل ا�صحاق 
اإبراهي���م ح�ص���ل على امليدالي���ة الذهبية للقو�س املرك���ب رجال وجمع 
683 نقط���ة، وخام����س الأبط���ال الالعب عب���د الله �صع���د حممود الذي 

خطف امليدالية الذهبية قو�س حمدب نا�صئني مبجموع 652 نقطة".
واختت���م امل�صهداين قوله "مي�ص���ي احتادنا ب�صيا�ص���ة رعاية املُبدعني 
والواعدي���ن م���ن �صب���اب ونا�صئ���ني نتو�ّص���م فيه���م اأن يحافظ���وا على 
منجزاته���م م���ن خ���الل موا�صلة التدري���ب، وامل�صارك���ة الفاعلة يف اأي 
بطول���ة ندر����س ج���دوى التناف�س فيه���ا، وتاأثر ذلك عل���ى عملية جمع 
النق���اط ل���كل لع���ب، تاأهي���اًل ملناف�ص���ات دولي���ة تتطّل���ب اأن يك���ون يف 

الت�صنيف وامل�صتوى الفني اجلّيدين".

قبر�س تتّ�ج اأبطال الق��س 
وال�ضهم ب� 5 ذهبيات
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عقب مرحلة ع�شيبة جاوزت الثمانية ا�شهر 
م���ن االن�ش���داد ال�شيا�ش���ي من���ذ االنتخابات 
الربملانية يف العا�ش���ر م���ن اوكتوبر 2022 
التي �ش���هد املجتمع الدويل بح�ش���ن اإدارتها 
العراقي���ن  جلمي���ع  الب���د  كان  وبنجاحه���ا 
اآماله���م  اأن يرتجم���وا  املخل�ش���ن لبالده���م 
بتحقي���ق وحدته���م الوطني���ة ال�ش���املة لكل 
الطي���ف العراق���ي اجلميل من خ���الل اإعالء 
وتاأكي���د اأولوي���ة الهوية الوطني���ة اجلامعة 
واملحا�ش�ش���ة  املكون���ات  لغ���ة  ع���ن  بعي���دا 
ال�شيا�ش���ية التي اإطرت د�ش���توريا من خالل 
تعميق اأنتم���اءات ووالءات فرعي���ة ثانوية 
)رغ���م احرتامنا لها( ولكنها الترقى باملطلق 
للهوي���ة العراقي���ة الوطني���ة اجلامع���ة ل���كل 
العراقين.. وهذا ما اأكده التيار “ال�شدري” 
من خالل �ش���عيه ال�شيا�شي امل�شتمر لتطبيق 
مب���داأ االغلبي���ة الوطنية داخ���ل قبة الربملان 
والتي عرقل الو�ش���ول اإليه���ا الثلث املعطل 
لكتل���ة االطار التن�شيق���ي. اأما وق���د اأ�شحى 
خارج العملية ال�شيا�شي���ة الربملانية ولي�س 
ال�شعبية فاإن التيار ال�شدري كما هو متوقع 
�شع���ى الإجن���اح خطت���ه ال�شيا�شي���ة م�شتندا 
اأوال عل���ى جمه���وره الوا�شع بعي���دا عن كل 
ان���واع ال���والءات الثانوي���ة واملحا�ش�شات 
ال�شيا�شية – االقت�شادية املقيتة التي جلبت 
للب���الد والعب���اد الف�ش���اد والدماروالتبعي���ة 
للغ���ر بعي���دا ع���ن ح���ب العراق���ي لوطن���ه 
لهويته اال�شيلة. من هنا، فاإن هدف الثورة 
اال�شالحية للنظ���ام ال�شيا�شي الدميقراطي 
العراق���ي للمرحلة امل�شتقبلية تطلبت كخيار 
ال�شلمي���ة  امل�ش���رة  اأنط���الق  وطن���ي فري���د 
االحتجاجي���ة ال�شدري���ة - الوطني���ة �شعي���ا 
الأح���داث تغي���ر ث���وري �شام���ل وجوه���ري 
د�شت���وري”.   – دميقراط���ي  “اإ�شالح���ي 
حراك جماهري اأنطل���ق نحو بيت ال�شعب 
“الربمل���ان” �شرافق���ه اإن اأج���ال اأم عاج���ال 
ح���راك ق���وى �شيا�شية اأخ���رى عل���ى راأ�شها 
قوى ثوار ت�شرين الذين �شطروا بن عامي 
2019 و2020 ملحم���ة وطنية دامية هدفها 
اأي  مماث���ل للح���راك اجلماه���ري الراه���ن 

اإعمال تغير ثوري حقيقي يف بنية النظام 
االقت�ش���ادي   - الد�شت���وري   – ال�شيا�ش���ي 
املحا�ش�ش���ة  ع���ن  بعي���دا  واملجتمع���ي 
ال�شيا�شي���ة املقيتة التي اأذك���ت االنق�شامات 
الطائفي���ة – املذهبية والقومي���ة – العرقية 

واجلهوية.
م���ا حدث خ���الل االي���ام االخ���رة م���ن �شهر 
متوز/يوليو تط���ورات �شيا�شية “�شعبية” 
مهم���ة جدا �شمنت يف �ش���كل برنامج ثوري 
مرحل���ة  ب���دء  يعك����س  اأ�شالح���ي  وطن���ي 
جدي���دة تتمح���ور ح���ول اإجن���از متطلب���ات 
التنمي���ة االن�شاني���ة امل�شتدام���ة بعي���دا ع���ن 
حوارات عقيمة هدفها احلفاظ على م�شالح 
�شخ�شي���ات، اأحزاب وتكت���الت �شيقة االفق 
التهتم حقيقة بامل�شلح���ة الوطنية العراقية 
ق���در اأهتمامها مب�شالح فئوي���ة و�شخ�شية. 
اإن اإ�شتم���رار و�شع كهذا يعد و�شفة الأزمات 
مركب���ة معقدة معها �شترتاج���ع بل �شتنحدر 
الثق���ة ال�شعبي���ة بالنظ���ام ال�شيا�ش���ي برمته 
وه���و ما ح���دث و�شيح���دث مبدي���ات كربى 
اإذا ما مت اإعتم���اد التوافقية ال�شيا�شية التي 
اأهدرت املال الع���ام مبليارات الدوالرات بل 
وبددت ع���ن عمد الطاقة الب�شري���ة العراقية 
خا�شة تلك التي حتمل تخ�ش�شات وكفاءات 
حيوية ا�شتقطبتها، رعتها ،احتفت بها دول 
العامل املتقدم بينم���ا العراق بام�س احلاجة 

اإليها.
اإن دول���ة املوؤ�ش�ش���ات الدميقراطي���ة املدنية 
وال�ش���ك تلي���ق بالع���راق منب���ع احل�شارات 
العاملي���ة حي���ث يج���ب اأن ت�شتن���د ال�شلطات 
الرئي�شة االربع على مبادئ و�شياق الف�شل 
املتوازن املو�شوعي ب�شورة تنجح العملية 
م���ن خ���الل  ال�شيا�شي���ة وال تتقاط���ع معه���ا 
توفرجماالت حيوية لتكامل وتنمية جهود 
ال�شلط���ات االرب���ع )الت�شريعي���ة، التنفيذية 
والق�شائي���ة واالعالمي���ة(. علما ب���اإن ثورة 
االت�ش���االت التقني���ة اأذكت ال���روح املعنوية 
لل�شع���وب �شجعته���ا عل���ى االنتفا����س عل���ى 
ال�شلبيات التي ارجعت تقدم البالد والعباد 
طويال. نحن باأم����س احلاجة حاليا الإحداث 

هيكيلي���ة  اأو  بنيوي���ة  اأيجابي���ة  تغي���رات 
للنظ���ام ال�شيا�ش���ي ب�ش���ورة �شتو�شلنا يف 
نهاية املط���اف لرب االمن واالمان واالزدهار 
وال�شيا�ش���ي  االقت�ش���ادي   – االجتماع���ي 
والثق���ايف يف ظ���ل دول���ة مدني���ة �شرائعه���ا 
الديني���ة حمرتمة ل���كل االدي���ان والطوائف 
واالطياف العراقية املتنوعة. بنف�س الوقت 
�شتق���دم لن���ا �ش���ورة رائعة مل�شتقب���ل جميل 
للتفاع���ل االن�ش���اين الذي ي�ش���وده االندماج 
الوطن���ي و االن�شج���ام االجتماع���ي بعي���دا 
ع���ن اللجوءالآلي���ات الق���وة امل�شلح���ة الت���ي 
يج���ب اأن ت�شتخ���دم فقط حلماي���ة البالد من 
االره���اب الداع�شي ومن كل انواع االرهاب 
واجلرمي���ة املنظمة التي جت���د يف كل فرقة 
جم���اال  جمتمع���ي   – �شيا�ش���ي  واأنق�ش���ام 
وك���وة منا�شبة ي�شهل معها اإخرتاق الن�شيج 
املجتمعي. ت�شور يوؤكد لنا ت�شرر م�شتقبل 
فئ���ات عدة معر�شة ملخاط���ر وجودية وعلى 
را�شه���ا ال�شباب الذي���ن يعان���ون الكثر من 
االحب���اط بالنظر للبطال���ة املرتفعة من جهة 
واأنت�ش���ار وتغلغل و�شائل عدة غر قانونية 
من �شمنها انت�شار اآفة املخدرات التي يجب 
ت�شن عليها حرب الهوادة فيها الأقتالعها من 
جذوره���ا كلما اأمك���ن ذلك متام���ا كاحلروب 

االخرى �شد الف�شاد واالرهاب.
العراق���ي يرن���و الإتخ���اذ خط���وات  �شعبن���ا 
�شام���ل  خمط���ط  منه���ج  �شم���ن  ملمو�ش���ة 
ي�شتقط���ب قي���ادة حكيمة تت�شق م���ع “حكم 
واإجنازات  اأدوارا  وتر�شخ  ر�شيد” توؤ�شل 
ابداعي���ة تلي���ق مبكان���ة الع���راق ال�شامي���ة 
تط���ورات  واحل�شاري���ة.  اجليو�شيا�شي���ة 
اأيجابية لطاملا حلم بها �شعبنا االبي اال�شيل 
و�شع���ى لتج�شيده���ا م���ن خ���الل ا�شتع���ادة 
اإعتمادا  ل���دوره اجليو�شرتاتيج���ي  ناجحة 
على ق���درات العراق املادي���ة والب�شرية على 
م�ش���ار  وتخ�ش�شاته���ا.  م�شتوياته���ا  كاف���ة 
ميك���ن �شعبن���ا م���ن اأ�شتعادة ثقت���ه بحكومة 
وطني���ة م�شتقلة كف���وءة دميقراطيا وتتمتع 
 The Legitimacy االجن���از  ب�شرعي���ة 
نظ���ام  اإىل  of Achievementم�شتن���دة 

�شيا�ش���ي وطن���ي باإمتي���از يح���رتم حري���ة، 
حق���وق وكرام���ة االن�ش���ان دون التخلي عن 
الواجب���ات وامل�شوؤولي���ات الت���ي تق���ع على 
موطن���ي الدولة. تطورات تبت���داأ بخطوات 
�شليم���ة اي مبقدمات جي���دة �شتو�شل بلدنا 
ل���رب االم���ن واالم���ان م���ن خ���الل تا�شي����س 
طبق���ة جديدة جليل جديد حتك���م البالد مبا 
ير�ش���ي الل���ه عزوجل ومب���ا يلب���ي ل�شعبنا 
حقوق���ه اال�شا�شية يف احلي���اة خا�شة فئاته 
الفق���رة، املحرومة والطبقة الو�شطى التي 
عان���ت االمرين من االهم���ال وعدم االهتمام 
الذاتي���ة. جي���ل  اأنهك���ت قدراته���ا  ب�ش���ورة 
ال�شب���اب العراقي وجي���ل الطفولة العراقية 
االع���م  الغال���ب  يف  امل�شتقب���ل”  “اجي���ال 
تعت���رب اأجي���اال حمروم���ة بح���ق م���ن اب�شط 
م�شتلزم���ات احلي���اة وبالت���ايل ه���م بحاجة 
للحماي���ة وللرعاي���ة متام���ا كم���ا ه���و االم���ر 
بالن�شب���ة جليل الكبار الذي���ن قدموا الغايل 
والنفي����س ل�شعبن���ا عرب تاأريخ���ه ال�شيا�شي 
واليتلق���ون م���ا ين�ش���ف اأو ي�شتح���ق ماديا 
ومعنوي���ا. حق���ا اأن ال���دور الوطني اجلديد 
املتوق���ع للعراق���ي م�شاأل���ة الميك���ن نكرانها 
اأو جتاه���ل حيثياته���ا خا�ش���ة وق���د عززتها 
اإحتجاج���ات وطني���ة �شامل���ة لق���وى عديدة 
اأخرى على راأ�شها ق���وى الثورة الت�شرينية 
– املدني���ة التي و�شع���ت اللبنات املهمة يف 
بناء عراق مدين وطني جديد. قوى وطنية 
متعددة �شتنتدرج م�شتقبال بتعزيزما قامت 
ب���ه كتلة التي���ار ال�شدري م���ن جهود مميزة 
وطني���ة اأ�شتثنائي���ة يف مرحل���ة حرجة جدا 
بل واأ�شتثنائية من تاأريخ العراق ال�شيا�شي 

اجلديد.
اإن مرحلة اإ�شتعادة ثقة العراقين بنظامهم 
ال�شيا�ش���ي اأ�شحت ا�شا�شية وحيوية لبناء 
ع���راق حدي���ث جدي���د م���ادة وروح���ا االمر 
ال���ذي ي�شتوج���ب ا�شتقط���اب كل اجله���ود 
اخلري���ة التي ترحب بع���راق واحد موحد 
يتمت���ع ب�شي���ادة، كرام���ة، هيب���ة و�شي���ادة 
وطني���ة حقيقي���ة عل���ى ار�ش���ه بعي���دا ع���ن 
الي���وم  كل التدخ���الت اخلارجي���ة. ع���راق 

االجن���از  لدميقراطي���ة  احلاج���ة  باأم����س 
الت���ي   democratic achievement
تتج�ش���د م���ن خ���الل مايتحق���ق م���ن نتائج 
عملية يف ظ���ل دولة املوؤ�ش�ش���ات احلقيقية 
وال�شخ�شي���ات  املكون���ات  دول���ة  ولي����س 
التي تدع���و لوالءات فردي���ة تعك�شها روؤى 
وجه���ود اأح���زاب وتكت���الت اثبت���ت ف�شلها 
يف اإدارة الب���الد والعب���اد منذ 2003. علما 
ب���اأن املرجعية الر�شيدة الدينية لل�شيد علي 
ال�شي�شت���اين برغ���م ا�شتيائه���ا ال�شديد من 
دورالطبق���ة ال�شيا�شية احلاكمة منذ 2003 
الزالت تع���د �شمام االمان لل�شلم املجتمعي 
خا�ش���ة واأن امل�شهد الراهن القلق واملتوتر 
�شيرتت���ب علي���ه تدخلها بح���دود معينة يف 
مرحل���ة قادم���ة. دوره���ا املتوق���ع اأن يكون 
فاع���ال وقيمي���ا ي�شه���م يف تهدئ���ة النفو�س 
وتثبيت اال�شتق���رار واالمن حت�شبا الزالق 
حمتم���ل للم�شهد ال�شيا�ش���ي غر املح�شوب 
العواق���ب. االمر ال���ذي ي�شتدع���ي باملقابل 
�ش���رورة تداعي وا�شتقط���اب كافة اجلهود 
اخل���رة من ف�شالء وحكماء القوم و�شوال 

لرب االمن واالمان.
م���ن منظ���ور مكم���ل الب���د م���ن تفعي���ل دور 
احلكومي���ة  وغ���ر  احلكومي���ة  ال�شلط���ات 

بدوره���ا  املعني���ة  تل���ك  خا�ش���ة  الرئي�ش���ة 
اال�شتثنائ���ي يف التلبي���ة العاجلة للمطالب 
واخلدم���ات اال�شا�شي���ة للمواطنن توفرا 
لكل م�شتلزم���ات النمو والتنمية االن�شانية 
امل�شتدامة ب�ش���ورة تنقل البالد من واقعها 
امل���رتدي اإىل واق���ع جديد يتكي���ف مع روح 
الع�ش���ر. م�شتقبل يحم���ل ب�شائ���ر النه�شة 
والتنمية االن�شاني���ة امل�شتدامة التي ترتك 
الأجيالنا القادمة ما يعمق حبهم واعزازهم 
بوطن طاملا طالب���وا ويطالبون باإ�شتعادته 
�شريع���ا. لع���ل ال���دور ال�شام���ن مل���ا تطلب���ه 
الكتل���ة ال�شدري���ة الإجن���اح م�ش���رة االلف 
ميل تتطل���ب اأتخ���اذ ال�شلط���ات احلكومية 
عملي���ة  وخط���وات  اإج���راءات  ب�شل�شل���ة 
وواقعية. م�شاألة تنتظرمزيدا من التعاون 
والتن�شي���ق املثمر وطني���ا، اأقليميا ودوليا 
يف  الوطني���ة  موؤ�ش�شاتن���ا  ل���دور  تفعي���ال 
القطاع���ن العام واخلا����س يف ظل اإهتمام 
ورعاية دولية فاعلة من قبل االمم املتحدة 

ووكاالتها املتخ�ش�شة.
لع���ل من اأب���رز ما تدع���و اإليه ه���ذه الثورة 
ال�شلمي���ة اال�شالحي���ة التخل�س م���ن اآتون 
الف�ش���اد امل�شت�ش���ري يف كل مفا�شل الدولة 
بع����س  جنح���ت  واإن  وال���ذي  العراقي���ة 

ب�ش���كل  جتاوزات���ه  تقي���د  يف  احلكوم���ات 
حم���دود اإال ان���ه مل ي���زل اليرق���ى بع���د اإىل 
حدود معقول���ة اأو مقبولة - تعطي اأمال اأو 
ب�شي�س من���ه ل�شعبنا الطي���ب. اإن االقوال 
املحبط���ة التي تق���ول باإ�شتحال���ة ا�شتعادة 
مبئ���ات  تق���در  والت���ي  املنهوب���ة  االم���وال 
امللي���ارات م���ن الدوالرات الميك���ن الركون 
اإليها كليا او بالقطع اإذ اأن اجلهود الوطنية 
املخل�ش���ة التي ت�شتد اإىل جتارب وخربات 
دول اخ���رى )ماليزيا، �شنغاف���ورة، الدول 
االوروب���ي  االحت���اد  دول  اال�شكندنافي���ة، 
والوالي���ات املتح���دة االمريكي���ة( �شتحقق 
نتائ���ج اإيجابي���ة باأ�شتعادة ج���زءا ولو كان 
حم���دودا منه���ا. دور اإن تعاظ���م م�شتقب���ال 
�شرهب حيتان الف�شاد ويجعلها ت�شتوعب 
در�شا الميكن ن�شيانه اوجتاوزه بكل ي�شر. 
اأتوق���ع واإن الغد قريب لناظ���ره ان العراق 
ملكافح���ة  مهم���ة  جم���ددة  جه���ودا  �شيفع���ل 
موؤ�ش�ش���ات  تاأ�شي����س  خ���الل  م���ن  الف�ش���اد 
ق�شائي���ة تت�ش���ق اإجراءاته���ا قانوني���ا م���ع 
متطلب���ات ومعاي���ر دولي���ة تعتم���د اف�شل 
النظم واملوؤ�ش�ش���ات الق�شائية - القانونية 
العاملي���ة. �شمن هذا ال�شياق البد من تفعيل 
دور احلكوم���ة االلكرتونية من خالل نظام 
“�شبكة االت�شاالت االلكرتونية احلديثة” 
به���دف اإ�شتق�ش���اء مواقع وحج���م االموال 
املنهوبة من العراق بغية ا�شتعادتها م�شاألة 
وال�شك لي�شت هينة. هذا ومن االمور التي 
البد من اإلتفكر بها م�شتقبال بل وتطبيقها 
جدي���ا تل���ك الت���ي تتعل���ق برتجم���ة الن�س 
ال�شع���ب  ث���روات  ان  القائ���ل  الد�شت���وري 
العراق���ي م���ن النف���ط وغره���ا م���ن موارد 
معدني���ة تع���د مل���كا للعراقي���ن. مبعنى اأن 
لكل عراقي ح�شة منا�شبة من عوائد النفط 
بعي���دا ع���ن اأي متايز او متيي���ز جمتمعي. 
اأخ���را، الميك���ن للعراقي���ن بعد الي���وم اأن 
يقبل���وا واقع���ا او�ش���ل العديد م���ن قئاتهم 
و�شرائحهم املجتمعي���ة ملرحلة الفقر املدقع 
وانت�ش���ار  واجله���ل  والبطال���ة  ووللع���وز 

االوبئة واالمرا�س امل�شتوطنة.

الع���راق  يف  ي�شم���ى  كم���ا  او  الربوف�ش���ور 
�شنوات  لدي���ه  كبر  اأكادميي  “االأ�شت���اذ” ه���و 
طويلة م���ن اخلربة يف التدري����س والبحث. ما 
يجعله خمتلفا لي�س فقط باأقدميته ولكن حقيقة 
اأن���ه اأجرى بحوثا قيمة يف جم���ال اخت�شا�شه، 
وبالطب���ع يك���ون يف معظ���م احل���االت حا�ش���ال 
على درجة الدكت���وراه وله خربة بحثية ملا بعد 
الدكت���وراه Post-Doctoral بالرغ���م م���ن ان 

ذلك لي�س بال�شرورة الق�شوى.
الربوف�ش���ور هو اأعلى تقدي���ر من اجلامعة بناًء 
العلمي���ة واالجتماعي���ة. يف  م�شاهمات���ه  عل���ى 
املهن���ة االأكادميية، الربوف�شور ه���و اأعلى رتبة 
جامعي���ة. يفرت����س اأن���ه يتمت���ع باأكرب ق���در من 

املهارات املتقدمة يف جمال تخ�ش�شه.
الربوف�ش���ور يك���ون بالع���ادة ق���د دّر����س لوقت 
طوي���ل او باحث���ا ذا ب���اع كبر. رمب���ا يكون قد 
تراأ�س جلانا مهمة، ورمبا عمل كرئي�س لق�شمه، 
وبخ���الف ذل���ك لدي���ه بع����س اجلاذبي���ة للعم���ل 
االداري والقي���ادة. نظرا الأن���ه عمل عادة ملدة ال 
تق���ل عن ع�ش���رة �شن���وات اأو اأكرث، فاإن���ه يتمتع 
باأقدمي���ة، ولتمي���زه يف جم���ال البح���ث يح�شل 

عل���ى اف�ش���ل امل�شاعدين الباحث���ن ويقدم اكرث 
الدورات التدريبية املرغوبة.

ويتمي���ز الربوف�ش���ور بح�شوله عل���ى اعرتاف 
ك�شلط���ة ب���ارزة يف تخ�ش�ش���ه، و�شيك���ون ق���د 
حق���ق التميز على امل�شتوى الوطني وامل�شتوى 
العلم���ي  البح���ث  يف  خ�شو�ش���ا  ال���دويل 
واالبتكار. يقدم الربوف�شور م�شاهمات اأ�شلية 
والتدري����س  البح���ث  يف  ومتمي���زة  ومبتك���رة 

وخدمة املجتمع.
تعتمد الدرج���ات االكادميية على البلد والنظام 

االكادميي فهي عموما يف بريطانيا:

Lecturer، Senior Lecturer، Reader، 
Professor

اما يف امريكا فهي:
 Assistant Professor، Associate
Professor، Professor
وه����ذا الفرق ه����و ما نالحظ����ه م����ن ت�شمية كل 
ع�شو هيئة تدري�شية يف امريكا “بروف�شور” 
بينم����ا ال يطل����ق اللق����ب يف بريطاني����ا اال على 
الربوف�ش����ور او الربوف�ش����ور املتمر�س. ميكن 
اأن يك����ون ه����ذا م�ش����درا ل�ش����وء الفه����م - فف����ي 
املوؤمت����رات الدولي����ة، عل����ى �شبي����ل املث����ال، قد 

يفرت�س من اأكادمي����ي اأمريكي �شاب اأنه يجب 
التعام����ل مع اأكادميي بريطاين متميز على اأنه 
“بروف�ش����ور”، اأو ق����د يفرت�����س م����ن اأكادميي 
بريطاين �شاب اأن االأمريكي الذي يتم التعامل 
مع����ه على اأنه “بروف�ش����ور” يجب اأن يكون له 

باع كبر ومتميز جدا.
يف جامعت����ي، عل����ى �شبي����ل املثال، يت����م تقييم 
جميع املر�شحن للرتقي����ة اىل بروف�شور وفقا 

للمعاير الثالثة التالية:
- البح����ث واملن����ح الدرا�شية واالبت����كار املهني 

والتميز االبداعي
- التعليم والتعلم

العلم����ي  االنت����اج  يف  وامل�شاهم����ة  القي����ادة   -
العاملي

ت�شمل واجبات الربوف�شور:
والبحثي����ة  االكادميي����ة  العملي����ات  قي����ادة   ������
 University اجلامع����ة  جمل�����س  وع�شوي����ة 

.Senate
������ قوم بتوجي����ه نط����اق الكور�شات ل����كل ف�شل 

درا�شي حمدد يف جماله العلمي.
 Learning التعل����م  خم����ارج  ي�ش����ع   ������

Outcomes ومف����ردات الكور�����س ومراجعة 
وتدقيق ادوار املدر�شن.

اجلامعي����ن  الط����الب  بتوجي����ه  يق����وم   ������
واخلريجن.

������ ي�شاهم يف املهام االداري����ة والتنظيمية على 
م�شتوى الق�شم والكلية واجلامعة.

العلي����ا  الدرا�ش����ات  يق����وم بتدري�����س طلب����ة   ������
باال�شافة للدرا�شات االولية.

�� يحافظ على القيم واالخالق االكادميية.
������ ي�شاه����م يف تدري����ب وار�ش����اد التدري�شي����ن 

ال�شباب ومتكينهم لقيادة امل�شاريع.
املوؤمت����رات  يف  فعال����ة  ب�ش����ورة  ي�شاه����م   �

واالجتماعات والور�شات الوطنية والعاملية.
اخ����را، لرمبا من املفيد عق����د مقارنة بن مهام 
الربوف�شور يف اجلامع����ات املتميزة وتلك يف 
اجلامع����ات النا�شئ����ة والتي تع����اين من �شعف 
يف هيكله����ا التنظيم����ي واالداري واالكادميي 
كما هي عليه يف الدول العربية، ولرمبا اي�شا 
واهتمامات����ه  الربوف�ش����ور  توقع����ات  مقارن����ة 
وممار�شات����ه يف نوع����ي اجلامع����ات، وهذا ما 

�شنرتكه ملقالة اخرى قادمة.
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او�شلنا الكالم ال�شابق اىل حقيقة ان ال�شعر 
لك���ي ين�شر مطبوعًا ي�شتوجب دعمًا، ا�شنادًا 
اأو عون���ًا. وه���ذا اال�شن���اد او الع���ون ا�شناد 
م���ايل وع���ون م���ايل ال كلم���ات ت�شجي���ع وال 

تو�شطات وال لغة اإقناع.
قبل اخلم�شينيات وبعدها ب�شنوات �شدرت 
»مب�شاع���دة  غالفه���ا:  عل���ى  مطب���وع  كت���ب 
وزارة املع���ارف« الكلم���ة ه���ي: »مب�شاعدة«، 
اأي ان���ه ال ي�ش���در م���ن دون م�شاع���دة. وهي 
بداي���ة اح�شا�س موؤ�ش���ف وافتق���ار. �شدرت 
كت���ب »مب�شاع���دة« نقاب���ة املعلم���ن، ولتك���ن 
اأي موؤ�ش�ش���ة اأو منظم���ة اأخرى. ه���ذا يعني 
نح���ن ام���ام طري���ق �شي���ق الي�ش���ال او ملنح 

امل�شاعدات.
يف بريطاني���ا هن���اك املجل����س الربيط���اين 
 Art Council of Great Britain
ال���ذي تاأ�ش�س بع���د احلرب الثاني���ة. والذي 
اهت���م بدع���م الر�ش���م والنح���ت واملو�شيق���ى 
“واالوبرا والبالية �شمنا..”، مل يكن االدب 
بينه���ا. ح�شل من بعد ت�شاوؤل ان كان لالدب 
ان يك���ون �شمن رعاية املجل����س اي�شًا. بعد 
ب�ش���ع �شن���ن، وج���د املجل�س �شبب���ًا الدخال 
االدب وهك���ذا دخ���ل، كم���ا يقال، م���ن الباب 

اخللفي.
ال ا�شتطيع ح�شم اال�شباب. فالكتابة االدبية 
فن وفن الكتابة ال�شعرية اأكرث و�شوحًا فنيًا 

بن ما ُيكتب. مع ذلك ال منلك االآن جوابًا.
بق���ي ان نقول ان ال�شع���ر اذا مل ُيطبع ميكن 

ُيق���ال. لع���ل ه���ذا �شب���ب عنده���م، غ���ر  ان 
منتبه���ن بعد لعبور مراح���ل ال�شفاهية وان 

الفن مقروءا �شرورة معا�شرة.
الربيطاني���ة  احلكوم���ة  دع���ت   1949 يف 
يهي���ئ  ب���اأن  للفن���ون  الربيط���اين  املجل����س 
برناجم���ًا الحتف���االت يوم بريطاني���ا. وهذا 
ا�شتوج���ب منه���م ع���ددا م���ن الن�شاط���ات او 
االعم���ال اجلدي���دة. واذ وج���د الر�شام���ون 
والنحات���ون واملو�شيقي���ون فر�شتهم، �شار 
من غر العدل ان ال�شيء لل�شعراء. باقرتاح 
من عدٍد من االع�شاء تقرر ان تكون م�شابقة 
لل�شع���ر املكت���وب باالنكليزية عل���ى م�شتوى 
الع���امل. ويف ه���ذا املق���رتح ق�شم���ان االول 
للق�شائ���د املتف���ردة، عل���ى اال تق���ل عن 300 
�شط���رًا واأخ���رى للمجامي���ع ال�شعرية، �شت 
اأو اثنت���ي ع�ش���رة ق�شيدة ق�ش���رة “ال تزيد 
الواحدة عن 50 �شط���را” املح�شلة اأن اكرث 
من 2000 �شاعرًا دخل امل�شابقة ومن جميع 

انحاء العامل.
طرحت ه���ذا املث���ال وبهذا التف�شي���ل الأقول 
هذا العمل الت�شجيع���ي كان عماًل خدميًا يف 
جوه���ره. كان لالحتفال بي���وم اململكة. فهو 
اذًا ذو م�شح���ة اعالمي���ة. وان دعم ال�شعر ما 
كان ا�شا�ش���ا احتف���اًء بالفن ال�شع���ري ولكن 
بح�شور ال�شعر واحدًا من الفنون امل�شاهمة 
يف االحتف���ال. وم���ن طرائف ه���ذه امل�شابقة 
ان ق�شائ���د طريف���ة جاءت من ج���زر بعيدة، 
واح���دة معطرة، اخ���رى كتبت بع���دة األوان 
وواح���دة ج���اءت م���ن جزي���رة يف املحي���ط 
اله���ادئ بخط الي���د مرفقًة بها ورق���ة ذات 5 

باوند، كت���ب ال�شاع���ر يرج���و طباعتها على 
االآلة الكاتبة يف لندن وهذا ثمن ذلك...

م���ا يعنين���ا ان الق�شائد الفائ���زة طبعت �شنة 
1951 ون�ش���رت �شمن من�ش���ورات بنجوين 

وحتت عنوان “ق�شائد 1951”.
مرت حماوالت او ن�شاطات ال تخلو من روح 
اللهو. ذلك باأن يق���راأ، �شحبة املو�شيقى، يف 
اي�ش���ا  �شاع���ران..  احلان���ات،  او  الن���وادي 
جرب���وا رح���الت ق�ش���رة وق���راءات. اأي�شًا 
مار�شوا ذلك يف حمط���ات االنفاق... كلها مل 
تك���ن حلواًل وال ترتق���ي لل�شعر املهم واجلاد، 
اال فلت���ات ق���د تثر نا����س ال�ش���ارع. وُتقاَبل، 
ب���دل النقد االدبي، بال�شف���ر ورفع االنخاب 
او رم���ي علب البرة اأو �شرب على املوائد.. 
ث���م ينته���ي كل �ش���يء. مل تكن حل���واًل، رمبا 
كان���ت تعب���رًا عن هو����س وحما�ش���ات. ثمة 
م�شاكل تواجه احللول. اواًل كل �شاعر �شاب 
او نا�ش���ئ اأو جدي���د يرى اذا رف����س النا�شر 
كتاب���ه ان �شعره جيد وان النا�شر على خطاأ. 
اأي�ش���ًا هذا ال�شاعر اليفك���ر بالكلفة التي على 

النا�شر ان يتحملها. ثالثا ان كانت املجموعة 
جيدة فغالب معدل الطبعة االوىل هو 1000 
ن�شخ���ة، بينم���ا غال���ب الطبع���ة االوىل م���ن 
الرواي���ة، اجلديدة، هو ثالث���ة اآالف ن�شخة. 
ه���ذا يزي���د م���ن كلف���ة الن�شخة الواح���دة من 
ال�شعر. يجب ان ال نن�شى ان علينا ف�شال عن 
الطبع هن���اك ثمن الورق والتغليف واخلزن 
والنق���ل وه���ذه كله���ا ت�شتوجب م���ااًل. ولهذا 
هن���اك دائم���ًا الكثر م���ن رف�س كت���ب ال�شعر 

بالن�شبة للقليل جدًا مما ين�شر.
ذل���ك ال يخ���رج ع���ن فح���وى م���ا كتب���ه يوم���ًا 
جارل�شمونتي���ت، ع���ن في���رب اآن���د في���رب، يف 

اجلارديان بعنوان “ثمن ن�شر ال�شعر”.
بنجوي���ن قام���ت بتجرب���ة اخ���رى: ان تن�شر 
�شل�شل���ة �شعري���ة يف كل كتاب ثالث���ة �شعراء 
احده���م �شاع���ر جدي���د مل ُين�ش���ر له م���ن قبل 
وبطبعات ورقية �شعبية... لكن ثبت من بعد 
ان ذل���ك لي�س حاًل. بقي ق���رار ُمعلقًا، النا�شر 
معلق���ة انتهى اىل ال لربح م���ن ال�شعر ولكن 
لي�شتعي���د كلفته. وهذه ح���ال ال تتحملها دار 

الن�ش���ر مل���دة طويل���ة وب�شهول���ة. بع�س دور 
الن�شر تن�ش���ر كتابا �شعريًا ب���ن حن واآخر، 
“تهت���م ب���كل االداب  م���ن ب���اب التكام���ل او 

والفنون”..، امتياز!.
بع����س دور الن�ش���ر تق���ول: انه���ا ت���ود ن�ش���ر 
ال�شعر لكن النقاد ومراجعي الكتب ال يعنون 
بال�شاعر اجلديد فال احد يلتفت لكتابه. حتى 
االن احلج���ج غر مقنعة متام���ًا. ثمة حقيقة 
الن�ش���ر  يلق���ى يف  ال�شع���ر ال  ان  اأك���رب ه���ي 
قب���واًل وا�شع���ًا. و�ش���راء ق�ش���ة بولي�شية اأو 
مغامرة او جن�س، هو ا�شعاف �شراء اأف�شل 
جمموعة �شعرية. حديث االرقام غر حديث 

العواطف.
و�ش���واء اق�ش���ى ال�شع���ر نف�شه ع���ن ال�شوق 
الثقاف���ة  ع���ن  او غرابت���ه  ب�شب���ب م�شت���واه 
العام���ة، اأم ان الثقافة العام���ة ثقافة ال�شوق 
و�ش���اأن يوم���ي، يف احلال���ن ال�شع���ر يتعذر 
ن�ش���ره اعتم���ادا عل���ى مبيعه. اك���رث من هذا، 
“ ال انتظار الربح ولكن يف االقل ا�شتعادة 
الكلف���ة.” وهذا م���ا قاله يل رئي����س موؤ�ش�شة 

املدى وانا يف حديث معه يف هذا ال�شاأن.
يبقى لنا �شوؤال، بحثًا عن املنطقي والعملي، 
ه���ل ميكن لنا�ش���ر ان ي�شتمر عل���ى اخل�شارة 
وعل���ى ان ين�ش���ر م���ا ال يرب���ح؟ �شتغل���ق دار 
الن�شر اأبوابها خالل �شنة اأو �شنتن وال اأحد 

بعد ي�شرع الجنادها...
حل اأي م�شكلة يجب ان يكون عقليًا. فلننتقل 
ال�شباب اخ���رى، ان مل يكن اليجاد حل فعلى 

االقل ليكون كل �شيء وا�شحا!.
يتبع

ب�شبب  للعي�س،  م�شتحياًل  مكانًا  �شيكون  العراق  ب��اأنَّ  الطق�س  اخبار  تقول 
االرتفاع املتوقع لدرجات احلرارة، خالل الثالثن �شنة القادمة، واأنَّ الب�شرة 
�شتغمرها مياه البحر، فال نا�س وال نفط وال نخيل وال �شوارع، و�شيم�شي كلُّ 

�شيء اأثرًا بعد عن.
يف  وانت�شارهم  ال�شحراء،  اىل  ال�شكان  ه��روب  م�شهد  تخيل  ميكننا  االآن، 
خميمات على الرمل، قرب حقول النفط، مثلما ميكننا تخيل م�شهد احليتان 
قد  منه.  املتفرعة  واالأنهار  العرب  �شط  يف  الغريبة  واالأ�شماك  والكوا�شج 
ت�شمد ا�شجار املانغروف التي غر�شتها هيئة البيئة والت�شجرعلى ال�شواحل 
يف الفاو وخور الزبر واأم ق�شر التي �شتت�شكل على هيئة حممية للطيور، 
ورمبا تزحزحت الرمال يف اطراف الرميلة والربج�شية فكانت غابة لالأثل 
وااليكينوكارب�س، ت�شتوطنها الوحو�س، فال�شورة ترت�شم يف الذهن �شيئًا 
، اإال اأنها �شتظل خارج العقلية احلاكمة ..  ف�شيئًا، وتكمل يف الوجدان احليِّ
لكننا، نعتقد باأنَّ اأخبارًا كهذه البدَّ اأْن تثر فزع احلكومات، قبل ال�شكان، الأنَّ 

ما يقال لي�س كهانة، اإمنا من العلم واليقن.
يتغافل القادة ال�شيا�شيون عن كل �شيء يحدث يف البالد، ما مل مي�شهم يف 
ال�شميم، فهم يقيمون الدنيا اإذا ما تعر�شت �شفًة من �شفاتهم للنقد، ولي�س 
اأجدى واأنفع و�شيلة يف الدفاع عن ال�شفات تلك اأجنع من ا�شفاء القدا�شة 
يعلفها  القدا�شة،  يربي  وجمهورهم  بالفطرة،  مقد�شون  انهم  فرنى  عليهم، 
من حلم ج�شده، حتى اإذا امتلكته �شار احلار�س واملدافع املطلق عنها، غر 
عابئ مبا يدور حلوه، وما يخطط له، الأنه خرج من حياته اىل حياة �شيده، 
وارت�شى من كل ما يف الكون من املال والطعام وال�شراب مبا يرمى له، هذا 
اإال بتجنب  الرتوي�س الذي هيكل العقل وانتهى به اىل خرقة ال ت�شتح�شر 

النار.
االأحزاب ال�شيا�شية الدينية التي حكمت العراق بعد ربيع 2003 غر معنية 
باأمر ما �شيكون عليه الوطن، املفردة التي تنعدم يف ادبيات االأحزاب تلك، 
احلكم،  يف  اال�شتمرار  من  لتمكينها  اليها،  جماهرها  بجذب  م�شغولة  فهي 
واجلماهر هذه منقادة بقوة الغيب، املتحكم الفعلي يف العقول. كل طرف 
اأخذ ح�شته منها، فهو يجّي�س ويحرتب ثم ميتلك بها، واأج�شاد العقول هذه 
مكتفية بفتات ما يلقى فيها، بن احلن واالخر، يغذونها بحروب الطوائف 
البدع واالخيلة، حتى  اأخرى، ومبا �شاءوا من  مرة، بالغزو اخلارجي مرة 
بعد  تامر،  زكريا  منور  كحال  حالها  واأ�شبح  وتروي�شها،  ا�شتمالتها،  متت 
والقف���ٌس  مواطنًا،  النمر  �شار  وقد  القف�س.  يف  وجودها  من  اأي��ام  ع�شرة 

مدينة.
املذكرات  وكاتب  املفكر  مبقولة  يذّكرنا  ال�شيا�شيون  ه��وؤالء  عليه  يعمل  ما 
الفرن�شي الرو�شفوكو)1613-1680(:”لن يعي�س الب�شر طوياًل يف جمتمع 
االآخر” هذه اخلديعة، وهذه اخلديعة  لبع�شهم  هم خديعًة  بع�شُ يكن  اإذا مل 
بدت  التي  العراقية هذه،  االر�س  االن�شاين على  الوجود  �شتنهي  والتعمية 
يف  االن�شان  يعي�شه  ما  خ��الل  من  امل�شتحيلة،  احلياة  معامل  عليها  تت�شح 
الب�شرة، ففي درجة تتجاوز ال� 50 مئوي، ون�شبة رطوبة تقرتب من ال� 90، 
تكون  وجحيما  لهبا  اأ�شعتها  تر�شل  �شم�س  مع  نهرها،  يف  امللح  وا�شتقرار 
�شعارًا  �شيختفي”  املجتمع  ف��اأن  وا�شحن  اأ�شبحنا  اإذا  ت���ودروف:  عبارة 

ومنهجًا وا�شحًا عند هوؤالء احلكام.

قناطر 

في تروي�ض النمر
في ا�ستالب العقول

 طالب عبد العزيز 

ين�سر اال�ستاذ يا�سين طه حافظ..هذه الحلقات عن الن�سر الثقافي.. و�ستفتح 
المدى باب الحوار كما �ستقيم جل�سة نقا�سية عن هذا المو�سوع

المحرر

ال���������س����ع����ر وال���ن�������س���ر

 يا�سين طه حافظ

 د.محمد الربيعي

 د. اأحمد عبد الرزاق �سكارة

من هو البروف�سور؟

ثورة اإ�سالحية وطنية ال�ستعادة �سيادة وهيبة الدولةالعراقية
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يخت�ّص �أحد ف���روع �لّريا�شيات بتحليل �حل���و�دث �لع�شو�ئّية، �أي 
دف���ة �أو عدمها،  تل���ك �لت���ي تقوم على مفه���وم �الحتمال وتوف���ر �ل�شّ
وو�ش���ع �لعلم���اُء -�أ�شهرهم هو ع���امل �لريا�شي���ات كوملوغوروف- 
قو�ع���َد يجري فيها ح�شاُب �إمكانّية وقوع �حلدث. ويوجد لدينا يف 
�لو�ق���ع �لكثري من �لّتطبيق���ات �لتي تتّم فيها �ختب���ار�ت ع�شو�ئية، 
منه���ا لعب���ة �لقم���ار و�لروليت ورم���ي �لزهر، وغريه���ا، و�لفوز هنا 
يع���ود ال �إىل جهد عقل���ّي �أو ع�شلّي �أو قلبّي يقوم به �لالعب، ويفعل 

�حلّظ �لدور �الأكرب.
ه���ل ميكن قر�ءة �لو�قع �ل�شيا�شي �لر�ه���ن يف �لعر�ق وفقا لنظرية 
�الحتم���االت؟ كل �شيء جائ���ز يف عاملنا، كم���ا �أين ل�شت خمت�شا يف 
�شوؤون �ل�شيا�شة، ولهذ� �خرتُت �لكالم عن �ملو�شوع من وجهة نظر 

�الأدب، لعّلي �أفلح يف تقدمي �شورة قريبة عن �مل�شهد.
للقا����صّ و�لّرو�ئي لوؤي عبد �الإله ق�شة �ش���ار ��شمها عنو�نا للمقال، 
من�شورة �شم���ن جمموعته �لق�ش�شية �لثاني���ة “رمية زهر”، وفيها 
ي�ش���ع �لقا����صّ بطل���ه �أمام خي���ار�ت يف مر�ح���ل عديدة م���ن حياته، 
ب�ش���ورة ت�شب���ه �متحاًنا علي���ه �جتي���اُزه بنجاح. فعندم���ا كان طفال 
ُكِت���َب علي���ه �أن يختار بني بيت �أبيه مع زوجت���ه �لثانية، �أو �أن يبقى 
م���ع جّدت���ه و�أخو�له، بعد وفاة �أّمه. لق���د �أ�شكنه �لقدر يف نوعني من 
�ملعي�ش���ة؛ �لفو�ش���ى و�لفق���ر يف بيت �جل���ّدة، يقابلها ت���رف �لعي�ص 
يف بي���ت �الأب، وعلى �لّطف���ل تف�شيل �أّيهما على �الآخ���ر. بعد �إكماله 
در��شَت���ه �لّثانويَة، يحرّيه قدره بني �لفيزي���اء �أو �لّتاريخ �لب�شرّي: 
»�شاأظ���ّل طيل���ة �شنو�ت در��شت���ي �جلامعّية م�ش���دود� �إىل �ملو�شوع 
�ل���ذي تخّليُت عنه”. ي�شري �لّطبيب �لّنف�ش���ّي “باري �شفارترز” �إىل 
ه���ذ� �ل�ّشل���وك �خلا����صّ ويدع���وه “مفارق���ة �الختيار”: نح���ن نقّدر 
�الختيار ونريده ب�شّدة رغم حقيقة �أن كثري� من �الختيار�ت ميكنها 
�أن تقّو����ص �شعورن���ا بال�شعادة. مل يتعّرف ل���وؤي عبد �الإله على هذه 

�لنظرية وقت كتابته �لق�شة، الأن كتاب �شفارترز
)The Paradox of Choice( �ش���در ع���اَم 2004، بينم���ا يع���ود 
تاريخ »رمي���ة زهر« �إىل �لت�شعينات، وهذ� يوؤك���د �أننا نبلغ �حلقيقة 
بو��شط���ة �الأدب ونح���ن ن�شري عل���ى �لطريق �الأق�ش���ر و�الأ�شهل. ثم 
يتزّوج �لرج���ل، بطل �لق�شة، وحتمل �مر�أته ذك���ر� و�أنثى، وت�شوء 
حالته���ا �ل�شحّية، وتقّرر �لطبيب���ة �إ�شقاط �أح���د �جلنينني، و�لقر�ر 
�ل���ذي علي���ه �تخاذه �شوف ي���رتك ندب���ة يف قلبه تعي����ص معه طو�ل 
�لوقت. تتكّرر لعبة �لورقتني �حلم���ر�ء و�ل�شود�ء �لقدرية معه عند 
�حل�شول عل���ى �لعمل، وعند �ختيار �ل�شك���ن، وكذلك يف �ختيار�ت 
�حل���ب. يت�شاءل �لكاتب: “هل ميكن تق�شيم �لنا�ص �إىل جمموعتني، 
�أولئك �لذين ال ت�شع �حلياة يف طريقهم �شوى خيار و�حد، و�أولئك 
�لذي���ن ترمي �إليه���م يف كّل منعطف بورقتْي لعب �ش���ود�ء وحمر�ء، 
وعليهم �ختيار و�حدة منهما”. ي�شاب �أع�شاء �لفريق �لثاين بعقدة 
يدعوها �لقا�ّص بالرتّدد، وي�شفها لنا باأنها كانت مثل “الزمة معذبة 
ت�شك���ن يف ثنايا يقظته ونومه”، وهي نف�شها �لتي يدعوها �لطبيب 
�لنف�ش���ي �شفارت���رز “مفارقة �الختيار”. لي�ص هن���اك �ختيار ق�شرّي 
و�آخ���ر طوع���ّي، ذل���ك �أننا -و�لعب���ارة للفيل�ش���وف �لفنلن���دي فر�نك 
مارتي���ال- »�إذ� كان ميكننا �الختيار، فمن �ملرّج���ح �أننا �شنقوم به”. 
ويخت���م لوؤي عب���د �الإله ق�شته مب�شهد ُترمى في���ه �لورقتان �حلمر�ء 
و�ل�ش���ود�ء �أمامه، ب���كل ق�شوة، مثلما ُرميت �أمامن���ا نحن �لعر�قيني 
يف �ملا�شي �لقريب و�لبعيد، ومثلما جندها �أمامنا على �لّطاولة يف 
ه���ذه �الأيام. كان يقود �شيارته يف طري���ق مرتفع يقع بني هاويتني: 
»�إىل ي�ش���اري ي�شكن �لبح���ر، و�إىل مييني قرى تتناثر يف �لو�دي”. 
وعندم���ا يتج���اوز �شاحنة حمل، تظه���ر له �شيارة قادم���ة. �أّي ق�شوة 
يقوم بها �لقدر معنا يف بع�ص �الأحيان؟!: »مل تكن يف �ليد �أية حلظة 
التخ���اذ قر�ر. هذه �ملرة، ُترمى �أمامي ثالث ورقات بدال من و�حدة، 
وهذه �مل���رة �شاألعب بطريق���ة خمتلفة كليا«. ه���ي طريقة جديدة يف 
�الختيار، وُتدعي بال�شي بند، �أو �لثالث ورقات، يحّرك فيها �لالعب 
�خل�شم يديه ب�شرعة حماوال �إخفاء �لورقة �لتي ت�شّم �شورة �مللكة، 
فهل يفوز بها بطل �لق�شة، كي ننجو معه نحن �لعر�قيني، و�جلو�ب 
يق���ّرره �ل�ّشط���ر �الأخري م���ن �لن�ّص: »ها �أن���ذ� �أغم�ص عين���ّي و�أترك 

�ملقود طليقا، ليختار بالنيابة عني ورقتي �الأخرية”.

رمية زهر

للقا�ّص والّروائي ل�ؤي عبد الإله ق�سة 
�سار ا�سمها عن�انا للمقال، من�س�رة 
�سمن مجم�عته الق�س�سية الثانية 

القا�ّص بطله  ي�سع  وفيها  زهر”،  “رمية 
اأمام خيارات في مراحل عديدة من 
حياته، ب�س�رة ت�سبه امتحاًنا عليه 

اجتياُزه بنجاح.

رواية » ن�ساء ماهر الخيالي » للروائي 
يا�سين �سامل، المن�س�رة عام 2018، 

تنه�ص بدءاً من العن�ان وال�ستهالل، 
وانتهاءاً بالخاتمة، على خلق بنية 

�سردية اإيهامية وافترا�سية، ركيزتها 
الأ�سا�سية بناء عالم افترا�سي تخييلي 
يخلقه الروائي من �سخ�سيات ورقية، 
واأحداث ل �سلة لها بال�اقع الملم��ص.

فعنو�ن �لرو�ية نف�شه » ن�شاء ماهر �خليايل« 
بو�شف����ه عتبة ن�شية �أوىل يك�شف عن طبيعة 
�شخ�شي����ة �لبط����ل ماه����ر �لذي يحم����ل �شفة » 
�خليايل«، بو�شف����ه �شخ�شية فنطازية غارقة 
يف خيال جامح، كما �أن �لرو�ية تنطوي على 
ق�شدي����ة يف �لكتاب����ة و�لتاأليف، مم����ا يجعلها 
تن�شوي حتت باب �لرو�ي����ة �مليتا�شردية، �إْذ 
يتمنى بطل �لرو�ي����ة ور�ويها ماهر �خليايل 
ل����و �أن مب�شتطاعته �لعودة �ىل نقطة �ل�شفر، 
و�ل�ش����روع بالكتاب����ة ثاني����ة بخي����ال �شفي����ف 
لي�شنع حكاية و�قعي����ة جديدة، و�شخ�شيات 

مغايرة وو�قعية:
» ه����ل ميك����ن �أن �بد�أ ثانية م����ن نقطة �ل�شفر، 
بخيال �شارح �شفيف، فتاأتي �حلكاية خمتلفة 
يف زم����ان وم����كان خمتلف����ني، ويخ����ط تاريخ 
جدي����د يف قي����د �الأيام �ل�ش����اردة.« )�ص 131( 
كما �أن �شخ�شيات �لرو�ي����ة �لن�شائية طالبت 
باأعادة ر�شم بع�ص مالحمها ب�شورة جديدة، 

كاأننا �أمام جتربة �لكاتب �مل�شرحي �اليطايل 
)لويج����ي بري�نديلل����و( يف م�شرحيت����ه، �شت 
�شخ�شيات تبحث عن موؤلف« وهذ� كله يدعم 
�جلوه����ر �مليتا�شردي للرو�ي����ة، وخا�شة يف 
�لتاأكيد على �أن �شخ�شيات �لرو�ية �لن�شائية 
ه����ي �شخ�شي����ات ورقي����ة ال وج����ود له����ا يف 

�لو�قع.
تق����وم رو�ي����ة »ن�ش����اء ماه����ر �خلي����ايل« على 
لعب����ة �شردي����ة جتريبية ذكية تخ����رق �ملاألوف 
�لتقلي����دي، وتوؤ�ش�����ص ل�شرديته����ا �خلا�ش����ة، 
�إْذ يبن����ي �لرو�ئ����ي هي����كاًل متما�ش����كًا لعامل����ه 
و�شخو�شه، لكنه �شرع����ان ما يهم�شه ب�شربة 
و�ح����دة بو�شفه عاملًا ورقيًا ه�شًا وقائمًا على 

�خليال �جلامح.
وم����ع �أن �ش����وت بط����ل �لرو�ية �ل�ش����ردي هو 
�ملهيم����ن يف �لرو�ي����ة، �ال �أن �لرو�ي����ة حتفل 
باالأ�شو�ت �لغريية، وخا�شة �لن�شوية منها، 
مم����ا يجعلها تنتمي �ىل �ل�ش����رد �لبوليفوين، 
متع����دد �الأ�ش����و�ت، فهي متن����ح �حلرية لعدد 
م����ن �ل����رو�ة، وخا�ش����ًة م����ن �لن�ش����اء للتعبري 
ع����ن وجه����ات نظرهن جت����اه �شخ�شية �لبطل 
ماهر �خليايل. �إْذ تبدو �لرو�ية منذ �لبد�ية، 
وكاأنها رو�ية �شرية ذ�تية، �أوتوبيوغر�فية، 
يك�ش����ف يها �ل����ر�وي �ملرك����زي متهر �خليايل 
ع����ن نق����اط �شعفه، و�ش����رية حيات����ه وخا�شة 
يف �لر�شال����ة �لتي وجهها �ىل د. ح�شون بدر، 
�لذي عر�ص عليه قبول من�شب حكومي كبري 
يف �لت�شكيل����ة �لوز�ري����ة �جلديدة،و�عتذ�ره 
عن قب����ول مثل ه����ذه �ملهم����ة �ل�شيا�شي����ة الأنه 
ال ي�شتطي����ع �لت����الوؤم م����ع ع����امل �ل�شيا�شيني، 
وه����و م����ا يجع����ل �لرو�ي����ة ذ�ت بني����ة د�ئرية 
الأنه����ا تنته����ي، تقريبًا من �لنقط����ة �لتي بد�أت 

ماه����ر   « �ملو�ش����وم  �الأول  �جل����زء  يف  فيه����ا، 
يف �خليال«،حي����ث تختت����م �لرو�ي����ة بر�شالة 
جو�بي����ة م����ن )د. ح�ش����ون ب����در( يبلغ����ه فيها 
باقتناع����ه باأن����ه غري موؤه����ل فعاًل للقي����ام باأي 

عمل �شيا�شي الأنه رجل خيايل.
وميك����ن �لق����ول �أن ن�شي����ج �لرو�ي����ة �ل�شردية 
�شرديت����ني:  �شفريت����ني  م����ن  يت�ش����كل 
�أوتوبيوغر�في����ة وبيوغر�فية معًا. فمن جهة 
ي�شه����م بط����ل �لرو�ية ماه����ر �خلي����ايل بر�شم 
�ش����ورة تخطيطي����ة ل�شخ�شيت����ه م����ن خ����الل 
�ش����رده �لذ�ت����ي، وهو مظه����ر لل�ش����رد �لذ�تي 
�الوتوبيوغر�يف. ومن �جلهة �الأخرى ت�شهم 
�شخ�شيات �لرو�ي����ة، وخا�شة �لن�شوية منها 
يف ��شتكم����ال مالم����ح �شخ�شي����ة �لبطل ماهر 
�خلي����ايل، وهو �ملظه����ر �لث����اين �لبيوغر�يف 

لل�شفرية �ل�شردية يف �لرو�ية.

وميكن مالحظة �أن �لاليقني و�ل�شك ي�شكالن 
ثنائي����ة تهيم����ن عل����ى �لع����امل �لرو�ئ����ي. فكل 
بخيالي����ة  ت�ش����رخ  و�لوقائ����ع  �ل�شخ�شي����ات 
ماه����ر �خليايل، وحت����ى �لعنو�ن����ات �لفرعية 
للف�ش����ول و�الأج����ز�ء ت�ش����ي بذل����ك. فاجل����زء 
�لر�ب����ع و�الأخري م����ن �لرو�ية يحم����ل عنو�ن 
» ال ت�شدق����و� م����ا قال����ه ماهر �خلي����ايل« )�ص 
119( كم����ا جن����د عنو�نات فرعي����ة �أكرث دالله 
منها: مل����ف �خليال، ماه����ر يف �خليال، بيت 

�خليال، �شركة �خليال، وغري ذلك.
ويب����دو يل �أن �شخ�شي����ة ماهر �خليايل كانت 
ق����د ت�شبعت من����ذ �لبد�ي����ة باأوه����ام وخياالت 
�لع����و�مل �لرو�ئي����ة �لتي قر�أه����ا وتاأثر ب�شكل 
خا�����ص ب�شخ�شياته����ا �لن�شوية، ب����دءً� مبد�م 
بوفاري. وكان يعتقد، عندما دخل �جلامعة، 
باأنه قد ترك ور�ءه عامل �خليال يف �لرو�يات 

�لت����ي قر�أها، و�لن�ش����اء �ملن�شوج����ات باأخيلة 
�لرو�ئي����ني، حي����ث ب����د�أ بالتعرف عل����ى ن�شاء 
حقيقيات، جت����ري يف عروقهن �لطرية، دماء 
متدفق����ة. » )�ص 12( و�كت�شف عن����د ذ�ك �أن. 
ن�شاء �لرو�يات م�شامل����ات وطوع خياله، بيد 
�أن �لطالبات م�شاك�شات،ع�شيات.« )�ص 12( 
ولك����ن كما يت�شح من �شري �الأحد�ث �لرو�ئية 
�أن، بط����ل �لرو�ية ماهر �خلي����ايل مل ي�شتطع 
�لتح����رر م����ن �أوه����ام ن�ش����اء �لرو�ي����ات �لتي 
قر�أه����ا، فاأ�شقطه����ا عل����ى �لن�ش����اء �حلقيقيات 
�لالئ����ي تع����رف عليه����ن يف �جلامع����ة، وم����ن 
هن����ا تغ����ذت عق����دة �لوه����م �الفرت��ش����ي لديه 
جتاه �لن�شاء �لالئ����ي �لتقى بهن �أو �شنعهن، 
كتابي����ًا و�شردي����ًا، فيم����ا بعد. وب����ذ� ميكن �أن 
�خلي����ايل  ماه����ر  خيالي����ة  جوه����ر  �أن  نق����ول 
وفنطازيته نابع من عملية �ال�شقاط �لنف�شي 
�ل����ر�وي  فيه����ا  ��شق����ط  �لت����ي   projection
خياالت����ه عل����ى خملوقات����ه، فج����اءت ورقي����ة، 
�فرت��شي����ة، وال عالق����ة لها بالو�ق����ع �ليومي 

�مللمو�ص.
ماه����ر  �شخ�شي����ة  نع����ّد  �أن  ميك����ن  كم����ا 
�خلي����ايل �شحي����ة مل����ا ي�شميه ع����امل �الجتماع 
�لفرن�ش����ي )ج����ان بودري����ارد(  و�لفيل�ش����وف 
�أو   virtual reality �الفرت��ش����ي  بالو�ق����ع 
و�ل����ذي   ،hyper reality �لفائ����ق  �لو�ق����ع 
يك�شف عن تاأثري جمتمع �الت�شاالت و�مليديا 
و�العالن �لتجاري، ف�شاًل عن تاأثري �ملجتمع 
�ال�شتهالكي عل����ى �شلوك �الن�شان يف �لع�شر 
�ىل  بودري����ارد(  )ج����ان  ويذه����ب  �لر�ه����ن. 
�لقول �أن ع����امل �مليديا و�ملو�ق����ع �الجتماعية 
تخلق لدى �ملتلقي عامل����ًا �فرت��شيًا وخياليًا، 
يح����ل حمل �لع����امل �حلقيقي، �ل����ذي يتعر�ص 

�ىل �الإختف����اء و�مل����وت، بحي����ث يتع�شر على 
�لوعي �لتمييز بني �لو�قع و�شورة �ملحاكاة 
�ملتخيلة للو�ق����ع �الفرت��شي �لتي ي�شطنعها 
�أو » يفربكه����ا« هذ� �الع����الم، �إْذ يختلط �لعامل 
�الفرت��ش����ي بالو�قع �لطبيع����ي، كما يختلط 
�ال�شطناع����ي  بال����ذكاء  �الن�ش����اين،  �ل����ذكاء 
ويخل�����ص )بودريارد( ذلك بالق����ول �أن �لعامل 
�الفرت��ش����ي ه����و و�قع����ي دون �أن يك����ون ل����ه 

وجود يف �لو�قع.
ومث����ل هذ� �لو�قع ينطب����ق �ىل حد كبري على 
�شخ�شي����ات رو�ي����ة » ن�ش����اء ماه����ر �خليايل« 
للوهل����ة  تب����دو  و�ن  �ل�شخ�شي����ات،  ٠فه����ذه 
لكنه����ا ال متتل����ك ح�ش����ورً�  �الوىل و�قعي����ة، 
ح�شيًا يف �لو�قع �ليومي. وهذ� هو �الأ�شا�ص 
�لوج����ودي و�لفل�شفي ل�شخ�شي����ات �لرو�ية، 
و�لن�شوي����ة منه����ا ب�ش����كل �أخ�����ص. ولذ� جند 
�أن �لدكت����ور ح�ش����ون ب����در يع����رب ع����ن خيبته 
بحقيق����ة ماه����ر �خلي����ايل �لفنطازي����ة: » �ن����ك 
حق����ًا رجل خيايل ال ت�شل����ح ل�شيءعلى �أر�ص 
�لو�قع �لبتة.« )�ص 132( و�أتهمه باأنه جامد 
ومتقوق����ع يف د�ئ����رة خياله �ل�شيق����ة، و�أنه » 
�أف�ش����د �لكثري�ت من �لن�ش����اء �إن كن من ورق 
�أو م����ن حل����م ودم.« )�����ص 133( ول����ذ� يج����د 
بط����ل �لرو�ية ماهر �خلي����ايل نف�شه يف نهاية 
�لرو�ي����ة ميزقه �لال يق����ني و�لعماء ويت�شاءل 
فيم����ا �ذ� كانت حمنته م����ع �حلياة، ولي�ص مع 

�خليال.
» ه����ل �حلي����اة �أ�شبحت حمنت����ي �مل�شتدمية، 
ولي�ص �خليال. ماذ� دهاك يا ماهر �خليايل؟. 

�أما �نتهيت؟« )�ص 134(
وبه����ذه �لنزع����ة �ل�شود�وية تنته����ي �لرو�ية 
له����ذ� �لع����امل �لكابو�شي �لذي يج����د فيه بطل 

�لرو�ية نف�ش����ه، ممزقًا و�شائع����ًا ويفتقد �ىل 
�أي يقني. و�حلقيقة �أن �لرو�ية ظلت حمكومة 
من����ذ �لبد�ية وحت����ى نهايتها بثنائي����ة )�ل�شك 
و�لاليق����ني( �لت����ي هيمنت على وع����ي �لبطل 
وعل����ى عامل �لرو�ي����ة ب�شكل عام. ف����كل �شيء 
ي�ش����ري �ىل خيالي����ة �لبط����ل و�ىل فنطازيت����ه، 
و�ىل خيالية �الأحد�ث للوقائع �ملرو�ة ب�شكل 
ع����ام. وحت����ى �لعنو�ن����ات �لفرعي����ة للف�شول 
�لر�ب����ع  فاجل����زء  بذل����ك.  ت�ش����ي  و�الج����ز�ء 
و�الأخري مثاًل يحم����ل عنو�نًا �شارخًا هو » ال 
ت�شدق����و� ما قاله ماهر �خليايل.« )�ص 119( 
كم����ا جند عنو�نات �خ����رى �أكرث داللة منها: » 
ملف �خليال« ماهر يف �خليال، بيت �خليال، 

�شركة �خليال، وغري ذلك.
تته����م  �أن  ميك����ن  �ملعن����ى،  به����ذ�  و�لرو�ي����ة، 
بال����ال تاريخية، الأنها تفتق����د �ىل زمن رو�ئي 
حم����دد، و�ىل بني����ة مكانية و��شح����ة. ويبدو 
�أن �لرو�ئ����ي ق����د �إنتب����ه لذل����ك وو�ش����ع بع�ص 
�ال�شار�ت �لتي توؤكد و�قعية �الحد�ث مكانيًا 
وزمانيًا،حي����ث نكت�ش����ف �أن معظ����م �الحد�ث 
ت����دور يف مدين����ة �لب�شرة. �أ�شا�ش����ًا، و�لقليل 
منها ت����دور يف �لعا�شمة بغ����د�د. �أما زمانيًا، 
فاالح����د�ث تغطي ف����رتة �الحت����الل �المريكي 
للع����ر�ق ع����ام 2003، حي����ث �نيط����ت للقو�ت 
�لربيطاني����ة �مل�شوؤولي����ة �لع�شكرية و�الأمنية 
الأد�رة �شوؤون �ملدينة، ولكن مع ذلك فاأن هذه 
» �الرخن����ة« �ذ� ج����از �لتعب����ري – ال تغري من 
�الأم����ر �شيئ����ًا، ذل����ك �أن �لرو�ي����ة تظ����ل ت�شبح 
يف ف�ش����اء خيايل �فرت��ش����ي والتاريخي، ال 
�شلة ل����ه بالو�قع �لفيزياوي، ورمبا هو جزء 
من �لعامل �الفرت��ش����ي و�لو�قع �لفائق �لذي 

حتدث عنه �لفيل�شوف جان بودريارد.

ن�شرُت �لعام �ملا�شي مو�شوعنْي متالزمني: 
�الأول بعن���و�ن )�لناقد �الدبي: من مرجعية 
�لتقيي���م �إىل �لدر��ش���ات �لثقافية(، و�لثاين 
بعن���و�ن )ماأ�ش�شة �لنقد �الأدب���ي(. ت�شاءلُت 
يف مو�شوعي �الأول: هل ميكن �أن نلمح يف 
ع�شرنا �لر�ه���ن مالمح �شخ�شية ناقد �أدبي 
تت�شاب���ه - يف قلي���ل �أو كثري - مع �شخ�شية 
ريني���ه ويلي���ك René Wellek �أو هارولد 
بلوم Harold Bloom �أو كلينث بروك�ص 
Cleanth Brooks �أو ويلي���ام ومي�ش���ات 
�آر.  فر�ن�شي����ص  �أو   William Wimsatt
ليف���ز Francis R. Leavis �أو نورث���روب 
فر�ي Northrop Fry �أو ويليام �إمب�شون 
William Empson؟ ه���ذ� �شوؤ�ل يقودنا 
يال�ش���رورة �إىل �ش���وؤ�ل �آخ���ر: ه���ل ميك���ن 
�أن ن�شه���د يف ع�شرن���ا ه���ذ� �أعم���ااًل مكتوبة 
ب���روح تناغ���م تل���ك �لتي كِتب���ت به���ا �أعمال 
 Verbal عل���ى �شاكل���ة: �الأيقون���ة �للفظي���ة
 Anatomy of أو ت�شري���ح �لنق���د� ،Icon
Criticism، �أو �شبعة �أمناط يف �لغمو�ص 
Seven Types of Ambiguities؟ وهل 
ميكن �أن نق���ر�أ تاأريخًا حديث���ًا خمت�شرً� �أو 
مو�شوعي���ًا للنقد �الأدبي على �شاكلة )تاأريخ 
�لنقد �الأدبي �حلديث( – ذلك �لعمل �ل�شخم 
�لذي عمل عليه �ملنّظر �الأدبي �لر�حل رينيه 
ويلي���ك ون�شرت���ه جامع���ة يي���ل عل���ى م���دى 
يق���ارب �لع�شرين �شنة؟ كان���ت �إجابتي على 
كل ه���ذه �الأ�شئلة هي باخت�ش���ار: ال�أظنُّ �أّن 
�شيئ���ًا مثل ه���ذ� �شيح�ش���ل يف �أيامنا هذه، 
و�الأ�شب���اب ور�ء هذ� كث���رية ميكن �إجمالها 
يف عب���ارة خمت�ش���رة: تغ���رّي روح �لع�ش���ر 
و�يقاعه و��شتغاالت���ه و�أولوياته �ل�شاغطة 

على طبيعة �لنتاج �الأدبي �ل�شائد.
�ملو�شوع���ة �الأ�شا�شية �لت���ي �أردُت تاأكيدها 
يف ذينك �ملو�شوعني هي �لعالقة �لتد�خلية 
�لت���ي باتت ترى يف �لنق���د �الأدبي تيارً� من 
�لتي���ار�ت �مل�شطخب���ة يف حقل �أع���ّم و�أكرث 
�شم���واًل �ش���ار يو�ش���ف بحق���ل �لدر��ش���ات 

.Cultural Studies لثقافية�
ل���و �أجرين���ا م�شح���ًا �شريعًا خلريط���ة �لنقد 
�الأدب���ي �لعامل���ي لر�أين���ا �أن���ه ب���ات مدفوع���ًا 
�ش���ارت  وبر�غماتي���ة(  )فكري���ة  بعو�م���ل 
تعم���ل على �إعادة ت�شكي���ل خريطته �لفكرية 
وح���ّث عو�مل �ندغام���ه يف حقل �لدر��شات 

�لثقافية:

�أواًل: تتمظه���ر �لعو�مل �لفكرية يف تنامي 
مفه���وم �لدر��ش���ات �لن�شقي���ة �لعام���ة )�أو 
 Generalized Systems �ل�شامل���ة( 
�الن�شاني���ة  �ملعرف���ة  عم���وم  يف   Studies
�ش���و�ٌء كانت علمية �أو �أدبية. ثمة توجهات 
فكرية و�أكادميي���ة متعاظمة ترى �أّن �الأدب 
ينبغ���ي �أن ُيدّر����ص مثل �لعل���م، و�أّن �الأدب 
�آلٌة ترتقي بدينامية تطّور �لدماغ �لب�شري 
متام���ًا مث���ل �شائ���ر �الن�شغ���االت �ملعرفي���ة 
�الأخ���رى. عندم���ا �أكتُب مث���ل هذ� �أن���ا �أقر�أ 
ت�شاري����ص �خلريط���ة �الأدبية، وجتتاحني 
جم���رٌة م���ن ذ�ك���رة نو�شتاجلي���ة �أحت�ّش�ُص 
فيه���ا طعم �لل���ذة �لك���ربى �لت���ي �إجتنيتها 
من ق���ر�ءة كال�شيكيات �الأدب، ول�شُت مّمن 
مييل���ون كثريً� �إىل )تذوي���ب( �حلدود بني 
�لعل���م و�الأدب ؛ لك���ّن هذ� ه���و و�قع �حلال 
�ل�شائ���د يف �لع���امل، ولي����ص مب�شتطاعن���ا 
غ����صّ �لطرف عّما يح�ش���ل فيه ؛ فنحن يف 
نهاي���ة �الأمر جزء من هذ� �لعامل حتى لو مل 
نكن طرف���ًا م�شهودً� ل���ه بالفاعلية و�لتاأثري 

يف ت�شكيله.
ثانيًا: �أم���ا �لعو�مل �لرب�غماتية فيمكن �أن 
ن�شهده���ا يف طبيع���ة �لدر��ش���ة �الأكادميية 
لالأدب. لي�ص �شّرً� �أّن �لدر��شات �الأكادميية 
�إنح�ش���ارً� عاملي���ًا  يف �الأدب بات���ت ت�شه���ُد 
مقابل �شعود وتنام���ي �لدر��شات �مل�شّماة 
STEM )وه���ي �خت�ش���ار عامل���ي معتم���د 
للعلم و�لتقني���ة و�لهند�شة و�لريا�شيات(، 
وق���د ت�شّب���ب ه���ذ� �النزي���اح �ملتز�يد نحو 
ه���ذه �حلقول يف غلق �لكث���ري من �الأق�شام 
�الأكادميي���ة �خلا�ش���ة ب���االأدب و�لدر��شات 
�ل�شرت�تيجي���ات  �إح���دى  كان���ت  �الأدبي���ة. 
دم���ج  ه���ي حماول���ة  �ملعتم���دة  �اللتفافي���ة 
�لكثري من �الأق�ش���ام �خلا�شة باالن�شانيات 
يف ق�ش���م و�ح���د حت���ت الفت���ة )�لدر��شات 
�لثقافي���ة( �شغط���ًا للنفقات. م���ن �ملعروف 
�أّن �ملوؤ�ش�ش���ات �لغربية - �الأكادميية وغري 
�الأكادميي���ة - تعتمد معايري �إجر�ئية تقوم 
عل���ى ح�ش���اب �لعو�ئد ؛ لذ� فه���ي لن ترتّدد 
مل�شتج���د�ت  تبع���ًا  بر�جمه���ا  تعدي���ل  يف 
�لو�ق���ع، ول���ن ترك���ن �أب���دً� �إىل �شيا�ش���ات 
قدمية بدعوى �حلف���اظ على �أمناط ثقافية 

حمّددة.
لي����ص ه���ذ� �الأم���ر غريب���ًا عل���ى �حللق���ات 
�لثقافي���ة خارج �لنط���اق �الأكادميي. ميكن 

يف ه���ذ� �ل�ش���اأن مر�جعة حلق���ات م�شل�شل 
 ،)CHAIR( عنو�ن���ه  �ش���ت  حلق���ات  ذي 
���ة نتفلك����ص، و�شنتعّلم منه  عر�شت���ه من�شّ
�لعالق���ات  طبيع���ة  يخ����صُّ  فيم���ا  �لكث���ري 
�لتناف�شية �ل�شائدة بني �لقدماء و�ملحّدثني 
يف نط���اق �لدر��شات �الأدبي���ة يف جامعات 
�لع���امل، و�أظ���نُّ �أّن متابع���ة ه���ذ� �مل�شل�شل 
�شتك�شف لنا �لكث���ري عن �ملخفي و�مل�شتور 
حتت �شتار ب���ر�ق من �لنز�ه���ة �الأكادميية 

�ملفرت�شة.

* * * 
ل���و �شئنا �إختي���ار �إ�شم عاملي ليك���ون مثااًل 
عل���ى ه���ذه �النتقال���ة �مل�شه���ودة م���ن حقل 
�لنقد �الأدبي �إىل حق���ل �لدر��شات �لثقافية 
ف���ال �أح�شُب �أنن���ا �شنختل���ُف يف �أّن )تريي 
�إيغلت���ون Terry Eagleton( ه���و �ملثال 
�الأعلى يف ه���ذ� �ل�شاأن. لي�ص هذ� �الختيار 
م�شاأل���ة ذ�ئق���ة �شخ�شي���ة �أو �إعج���اب عابر 
؛ ب���ل ثم���ة �شو�ه���د تدع���م ه���ذ� �الختيار، 
وهي �شو�ه���د ن�شتقيها من طبيعة موؤلفات 
�لرج���ل، و�لت�شاري�ص �لفكري���ة �لتي عمل 

على تناولها.
ال�أظ���نُّ �أّن �لناق���د �الأدب���ي و�ملنّظر �لثقايف 
�لربيطاين )تريي �إيغلتون( ميكُن �أن يهد�أ 
يوم���ًا �أو يرك���ن لر�حة موهوم���ة بالن�شبة 
للم�شتغل يف حق���ل �لدر��شات �لثقافية. مل 
متّر �شنة خالل �لعقد �ملا�شي وحتى يومنا 

هذ� �إال وكان له كتاٌب من�شوٌر يف مو�شوعة 
ثقافية د�شمة، ويبدو �أّن م�شروعه �مل�شرتك 
مع جامعة يي���ل �المريكي���ة �ملرموقة �شار 
عالمة مميزة يف حق���ل �لدر��شات �لثقافية 

�لر�هنة.
�إيغلت���ون ماكنة عمٍل التهد�أ، يقودها �شغٌف 
الحدود ملدياته. �أتخيُل �أحيانًا �أن �يغلتون 
ميك���ُن �أن يع���رب �شارع���ًا وي���رى قط���ة على 
�لر�شي���ف، وحينه���ا �شيعمُل عقل���ه حلظيًا 
عل���ى حتويل هذ� �مل�شه���د �ل�شاكن �لذي قد 
اليث���رُي �شيئًا ل���دى �آخري���ن �إىل مو�شوعة 
ثقافي���ة كاملة. دعونا نتاأّمْل بع�ص عناوين 
كت���ب �إيغلت���ون �لتي ن�شرها خ���الل �لع�شر 
�شن���و�ت �ملا�شي���ة �أو نح���و ذل���ك و�شرنى 
�ملديات �ل�شا�شعة ملنطقة ��شتغال �يغلتون 

يف ت�شاري�ص �لفكر �الن�شاين:
- ع���ن �ل�ش���ر On Evil، 2011 )ترجم �إىل 

�لعربية(
 The Event of �الأدب���ي  �حل���دث   -
Literature، 2012 )ترجم �إىل �لعربية(

 Across the Pond، ك���ة  �لرِبْ َع���رْبَ   -
2013

 How to Read �الأدب  نق���ر�أ  كي���ف   -
Literature، 2013 )ترجم �إىل �لعربية(

 Hope without أم���ٌل م���ن غري تف���اوؤل� -
Optimism، 2015

Culture، 2016 )ترج���م �إىل  - �لثقاف���ة 
�لعربية(

- �ملادي���ة Materialism، 2017 )ترج���م 
�إىل �لعربية(

 Radical ر�ديكالي���ة  ت�شحي���ة   -
Sacrifice، 2018( ترجم �إىل �لعربية(

- �لفكاه���ة Humour، 2019 )ترجم �إىل 
�لعربية(

Tragedy، 2020 )ملاأ�شاة )�لرت�جيديا� -
�أح���دث كت���ب �إيغلت���ون يف ه���ذه �ل�شل�شلة 
�ملبه���رة م���ن �لكتب �لتي تتج���اوز �لثيمات 
�الأدبي���ة �إىل فل�شفات �الأف���كار و�لدر��شات 
�لثقافي���ة �لعام���ة ه���و كتاب���ه �ل���ذي �إختار 
 Critical ُنّق���اد  )ثوري���ون  عب���ارة  ل���ه 
عنو�ن���ًا  لتك���ون   )Revolutionaries
رئي�شيًا طافحًا بروح �لثورة �لفكرية �لتي 
ت�شتع���ل جذوته���ا يف عقل���ه ومل ته���د�أ منذ 
بو�كريه �الأوىل، ثّم جاء �لعنو�ن �لثانوي 
)خم�ش���ة نّق���اٍد غ���رّيو� �لطريقة �لت���ي نقر�أ 
بها( ليك�ش���ف عن جوهر م�شع���ى �إيغلتون 
يف ه���ذ� �لكتاب. �لكت���اب من�شور يف �شهر 
ني�شان )�أبري���ل( 2022 عن مطبعة جامعة 

ييل �الأمريكية.
�إعتم���د �يغلت���ون يف ه���ذ� �لكت���اب مقاربة 
غاي���ة يف �لب�شاط���ة: مقّدم���ة م���ع خم�ش���ة 
ف�شول، كّل ف�شل معنوٌن باأ�شم �لناقد مد�ر 
�لبح���ث. رمبا تكون مقّدم���ة �إيغلتون �لتي 
�إمتّدت عل���ى ثماين �شفحات ه���ي �لعالمة 
�لفارق���ة يف هذ� �لكتاب ع���ن �شابقيه ؛ فقد 
ُع���ِرف ع���ن �إيغلت���ون مقدماُت���ُه �ملقت�شبة. 
�لنّق���اد �خلم�شة �لذي���ن تناوله���م �يغلتون 
�لنو�شتاجل���ي  )�أو با�شت���ذكاره  بدر��شت���ه 
�إذ� �شئن���ا �لدق���ة( هم: ت���ي. �إ����ص. �إليوت، 
�إمب�ش���ون،  ويلي���ام  ريت�ش���اردز،  �أي.  �آي. 
�إف. �آر. ليف���ز، ر�ميون���د ويليام���ز. �إختتم 
�إيغلتون كتابه بح�شٍد مكّثف من �لهو�م�ص 
�لتو�شيحي���ة �لت���ي تلق���ي �أ�ش���و�ء كا�شفة 

على حيثيات خم�شو�شة.
ن�شخت���ه  يف  �لكت���اب  ه���ذ�  �أق���ر�أ  و�أن���ا 
مو�ش���ع  غ���ري  يف  حت�ّش�ش���ُت  �النكليزي���ة 

�لن���ربة �لنو�شتاجلية �لتي تعتمل يف روح 
�إيغلت���ون، ب���ل وحت���ى – رمب���ا – بع����ص 
�ل�شع���ور بالذن���ب مل���ا �آل �إليه و�ش���ع �لنقد 
�الأدبي �ملعا�شر، ونكاُد نلمُح هذه �حلقيقة 

من �ل�شطور �الأوىل للتقدمي:
» �لقناع���ة �لتي ينطوي عليه���ا هذ� �لكتاُب 
ه���ي �أّن تقليدً� حيويًا يف �لنقد �الأدبي بات 
يتهّدده خطُر �الهم���ال. ي�شحُّ هذ� �الأمر – 
و�إن كان �إىل ح���دود معّين���ة – يف �حلق���ل 
�الأكادميي مثلما ي�ش���حُّ يف نطاقات �أو�شع 
بكثري يف �لع���امل �الأدبي. ل�شُت �أرى �شوى 
قل���ة من طلب���ة �الأدب �لي���وم يتوّفرون على 
معرف���ة ر�شينة بعم���ل �آي. �أي. ريت�شاردز 
على �شبيل �ملث���ال، ورمبا ي�شحُّ �الأمر ذ�ته 
عل���ى �أ�شاتذته���م !! ؛ لك���ن برغ���م ذل���ك فاإّن 
�لنّق���اد �خلم�شة �لذي���ن �أتناولهم بالدر��شة 
يف ه���ذ� �لكتاب ُيعّدون بني �لنّقاد �الأدبيني 
�الكرث �أ�شالة وتاأثريً� يف �لع�شر �حلديث، 
وه���ذ� �شب���ب �أر�ه كافي���ًا لك���ي يكونو� هم 
ولي����ص �شو�ه���م ب���ني خيار�ت���ي �ملف�شل���ة 

للدر��شة..... ».
يوؤّكد �إيغلتون يف مو�شع �آخر من �لتقدمي 
�أّن ه���وؤالء �لنّق���اد �خلم�شة ميثل���ون هيكاًل 
فكريًا ذ� خ�شو�شية مميزة ُتعدُّ �أحد معامل 
�لق���رن �لع�شري���ن �الأدبي���ة �ملتف���ّردة ؛ فق���د 
كان���و� جميعًا - با�شتثناء �إليوت - �أ�شاتذة 
�لر��شخ���ة،  �الأدبي���ة  كام���ربدج  قلع���ة  يف 
نقل���ت  نقدي���ة  ث���ورة  م���ن  ج���زًء  وكان���و� 
�لدر��ش���ة �الأكادميي���ة ل���الأدب �إىل م�شتوى 

جديد غري م�شبوق.
ل�ش���ُت �أعتزُم هن���ا �حلديث ع���ن تف�شيالت 
�إيغلت���ون يف ه���ذ�  حم���ّددة يف �أطروح���ة 
�لكت���اب، بل �أنن���ا �إذ� ��شتثنين���ا �الأطروحة 
�لنو�شتاجلي���ة فالجدي���د يف ه���ذ� �لكت���اب 
�الن�ش���د�د  م���ن  من���ٌط  دوم���ًا  ثّم���ة  لك���ن  ؛ 
�لفك���ري مل���ا يكت���ب �إيغلتون حت���ى لو كان 
يف مو�شوع���ات تبدو بديهي���ة ومكرورة. 
يلم���ُح �لق���ارئ يف ه���ذ� �لكت���اب �إ�شتكمااًل 
لروؤي���ة �إيغلتون يف نق���د �أطروحات مابعد 
�حلد�ث���ة، وهو ماب���د�أه يف كتاب���ه )�أوهام 
مابعد �حلد�ثة( و��شتكمله الحقًا يف كتاب 
)مابعد �لنظرية(، و�لكتابان مرتجمان �إىل 

�لعربية.

* * *
نزوع���ًا  �أحدن���ا  يب���دي  �أن  يف  ال�ش���ري 
نو�شتاجلي���ًا بني �لفين���ة و�الأخرى ؛ فلي�ص 
يف ه���ذ� عي���ب �أو منق�شة. ث���ّم �أّن �إيغلتون 
كات���ٌب ذو �أف���ٍق �إن�ش���اين ممت���د م���ن غ���ري 
تقيي���د�ت �آيديولوجي���ة �أو �شيا�شية، وهو 
قادٌر عل���ى �متاعك حتى ل���و �إختلفَت معه ؛ 
وهنا ت�شبح �ملعادل���ة و��شحة: �إذ� �أ�شفنا 
�ملتعة لل�شحنة �لنو�شتاجلية �لتي يفجرها 
�إيغلت���ون يف عقولن���ا عندم���ا يعيدن���ا �إىل 
�أي���اٍم قر�أن���ا فيه���ا     كت���اب )فائ���دة �ل�شع���ر 
وفائدة �لنق���د( الإلي���وت، �أو )�شبعة �أمناط 
�أو  �إمب�ش���ون،  لويلي���ام  �لغمو����ص(  م���ن 
)�لتقليد �لعظيم( الإف. �آر. ليفز، �أو )�الأدب 
و�ملجتمع( لر�ميون���د ويليامز، �أو )مبادئ 
�لنقد �الدبي( لريت�شاردز،،، فاإّن هذ� �شبٌب 
كاٍف يدفعن���ا لق���ر�ءة �إيغلت���ون مبزي���د من 

�ل�شغف و�حلما�شة �لفكرية.
عبارة  وّظف  المادة  عنوان  اأّن  وا�ضٌح   *
 )The Sacred Wood المقّد�ضة  )الغابة 
فيه، وهو عنوان مجموعة من مقاالت في ال�ضعر 

والنقد كتبها اإليوت ون�ضرها عام 1920

البحث عن "الغابة المقّد�سة"*
تيري اإيغلتون يعوُد اإلى مملكة النقد الأدبي

فا�سل ثامر

لطفية الدليمي

ال������رواي������ة ب���ي���ن ال����خ����ي����ال وال����ع����ال����م الف���ت���را����ض���ي



 متابعة املدى

خ���ر �صغري من���زٍو يف جريدة )امل���دى(، مّر 
م���رور الك���رام على الق���راء، حي���ث مل يالق 
ال�صدى الذي ي�صتحق رغم اأهميته، واخلر 
بب�ص���اطة يقول: اأكدت �ص���ركات متخ�ص�صة 
بن�ص���ب منظوم���ات الطاق���ة ال�صم�ص���ية يف 
دي���اىل، اأم����س الثالثاء، ب���اأن ن�ص���بة الإقبال 
�ص���جلت اأعل���ى مع���دل بع���د 2003، م�ص���ريًا 
اىل اأن ممث���ل �ص���ركة متخ�ص�ص���ة بن�ص���ب 
ال�صم�ص���ية يف حدي���ث  الطاق���ة  منظوم���ات 
خا����س مع )امل���دى(، ان "الطاقة ال�صم�ص���ية 
وبقي���ة  دي���اىل  يف   2003 قب���ل  معروف���ة 
وخ���الل  ج���دا  حم���دودة  لكنه���ا  املناط���ق، 
ال�صنوات الأخرية بداأ معدل الإقبال يرتفع، 
و�ص���جل �ص���يف 2022 الن�ص���بة الأعلى منذ 

19 �صنة".

اخلر من بني اأخبار كثرية بينها ال�صيا�صي 
والقت�ص���ادي وحت���ى الجتماع���ي، يب�ص���ر 
باأم���ل ان ي�ص���تخدم العراق م�ص���ادر الطاقة 
الكارب���ون  انبع���اث  خلف����س  املتج���ددة 
وحت�ص���ني البيئ���ة، نع���م فالع���راق ورغم كل 
م���ا مير به، لن يكون يف مناأى عن امل�صاهمة 
يف ه���ذا امل�صعى.. فال���ذي ل يعرفه املواطن 
الع���ادي اأن ا�صتخدام الطاق���ة ال�صم�صية، قد 
ج���رى العمل فيه منذ فرتة طويلة، درجة اأن 
تن���ال حمافظ���ة مثل دياىل ه���ذه املرة ق�صب 

ال�صبق يف ا�صتخدام هذه الطاقة.
فالطاقة املتج���ددة املنتجة من خالل املوارد 
الطبيعي���ة الت���ي ل تنف���د كالري���اح واملي���اه 
واأ�صعة ال�صم�س من اهم الأمور التي ي�صعى 
الع���راق للدخول يف جمالها بقوة والتو�صع 
يف عملية ا�صتخدامها م�صتغاًل بذلك الن�صاط 

ال�صم�صي على اأر�صه.

يف حمافظ���ة املثنى مثال، قام احد الفالحني 
يف ال�صماوة )مركز حمافظة املثنى جنوبي 
الع���راق(، با�صتخ���دام الطاق���ة املتجددة من 

اخلالي���ا ال�صم�صية، كبادرة ه���ي الأوىل يف 
تاريخ املحافظة للتخل���ي عن النفط ال�صود 
وال���ذي يع���د "مدم���رًا للمكائ���ن الزراعية"، 

ح�صب قوله���م. الفالح هو �صاجت ال�صاعدي 
ال���ذي ق���ال اأن فك���رة العتماد عل���ى اللواح 
الكهربائي���ة  الطاق���ة  م���ن  ب���دًل  ال�صم�صي���ة 
املتول���دة م���ن النف���ط ال�ص���ود، انطلقت يف 
بادئ المر بالعتماد على 20 ح�صانًا منها، 
ثم ما لبثت اأن طورتها لغاية 60 ح�صانًا كي 

تكون بالهيئة احلالية التي عليها.
وق���د ل يع���رف الكث���ري اأن البن���ك املرك���زي 
العراق���ي اأطلق بالتعاون م���ع اللجنة العليا 
مب���ادرة  ال���وزراء  جمل����س  يف  لالإقرا����س 
الطاق���ة  م�ص���ادر  ا�صتخ���دام  اإىل  للتح���ول 
الكارب���ون  انبع���اث  خلف����س  املتج���ددة 
وحت�ص���ني البيئة ومب�صاركة خ���راء البيئة 
والطاق���ة املتولدة م���ن امل�ص���ادر  املتجددة، 
م���ن اأج���ل و�صع الإط���ار التنفي���ذي لتمويل 
مثل ه���ذه امل�صاري���ع التنموية، �ص���واء على 
م�صت���وى الأف���راد او امل�صتثمرين يف جمال 

الطاقة النظيفة.
املهند����س م�صطفى اأحمد يق���ول: ان مراقبة 
التطور بهذ الق�صي���ة يلم�س القبال الفردي 
عليها، حيث تخزن الألواح ال�صم�صية الطاقة 
يف بطارياتها خالل النهار ليتم ا�صتخدامها 
يف الليل، وهذا ما يجعل ا�صتخدام الأنظمة 
ال�صم�صي���ة ممكنا حتى عندما يكون الطق�س 
مغ���رًا اأوغائم���ًا ولكن يف بلد مث���ل العراق 
يتمتع بنحو 300 ي���وم م�صم�س يف ال�صنة، 

ل تعد الغيوم اأو الأمطار م�صكلة اأ�صا�صية.
جعفر الأنب���اري، اأراد وه���و اأ�صتاذ جامعي 
ومهند�س، اإنتاج طاقة خا�صة به يف منزله. 
فبنى نظام���ًا كهرو�صوئيًا يعم���ل على مدار 
ال�صاع���ة، تبل���غ كلفت���ه 10.000 دولر على 
م���دى 9 �صن���وات. ويق���ول اإن اإنت���اج امل���رء 
لطاقة خا�صة به هو اأكرث كفاءة من العتماد 

على املولدات.

 عامر م�ؤيد 

العي���د  ه���ذا  "امت���داد  ان  داود  وا�ص���اف 
يع���ود اىل احل�ص���ارة العراقي���ة القدمي���ة 
الأوائ���ل  ال�صومري���ني  اإىل  وبالتحدي���د 

تعبريا عن احتفالهم بال�صيف".
وع���ر داود ع���ن "فرح���ه بع���ودة ال���روح 
والحتف���ال  اليزيدي���ني  اىل  واحلي���اة 
بطقو�صه���م ال�صنوي���ة بع���د �صن���وات م���ن 
املعاناة ب�صبب الذى الذي حلق بهم جراء 
�صيطرة تنظيم داع�س على بع�س املناطق 

يف العراق".
وب���ني داود ان "العي���د �ص���ارك ب���ه العديد 
م���ن ابناء الطائف���ة اليزيدية ون�صرت لهم 
�ص���ور يف معبد لل�س وهم يحتفلون بهذا 
العيد الذي يك���ون يف الثاين من �صهر اب 

لكل عام".
وي�صب���ه عي���د "اأربعينية ال�صي���ف" ب�صكل 
م���ا، عي���د الفطر عن���د امل�صلمني، فه���و يبداأ 
بع���د �صيام رج���ال الدي���ن واملريدين ومن 
ي�صتطي���ع م���ن عام���ة النا�س م���دة اأربعني 

م���ن   11 ال����  يف  ال�صي���ام  ويب���داأ  يوم���ًا. 
ع���ام وينته���ي  م���ن كل  يونيو/حزي���ران 
التق���ومي  يف 20 يوليو/مت���وز )ح�ص���ب 
ال�صرقي(، ويتق���دم التقومي ال�صرقي على 
الغرب���ي ب� 13 يومًا، اأي اأن العيد ي�صادف 

يف  وينته���ي  احل���ايل  متوز/يولي���و   31
الثاين من اأغ�صط�س/اآب.

ويكون ال�صدنة )القائم���ون بخدمة املعبد 
العي���د  ي���وم  قب���ل  املعب���د  يف  وزواره( 
ل�صتقب���ال املريدين وال���زوار الإيزيديني 

الديني���ة  م���كان لأداء واجباته���م  م���ن كل 
واإقامة طقو�س العيد.

امل�ص���اركات  اح���دى  وه���ي  رن���ا  وتق���ول 
ل�)امل���دى(،  بحديثه���ا  الطق����س  ه���ذا  يف 
"الحتف���ال به���ذا العي���د م���ع عائلت���ك  ان 
واقربائك وال�صدق���اء وابناء اليزيديني 
له���م طع���م خمتل���ف وجميل خا����س واننا 

ُحرمنا لبع�س ال�صنوات من ذلك".
وتتح���دث رن���ا ع���ن الطقو����س الت���ي تت���م 
يف معب���د لل����س، اذ تق���ول ان "املريدي���ن 
وزائ���ري املعب���د يف �صب���اح ي���وم العي���د 
يوق���دون ال�صم���وع والقنادي���ل يف جميع 
كم���ا  لل����س،  يف  املوج���ودة  امل���زارات 
يق���وم اجلميع بعب���ور "ج�ص���ر ال�صراط" 
ويغ�صلون وجوههم واأيديهم مباء "النبع 
الأبي����س" ال���ذي ي�صم���ى "كاني���ا �صبي"، 

ليتباركوا به ويتطهروا من ذنوبهم".
تعمي���د الأ�صخا����س مب���اء النب���ع الأبي�س 
البي�صاء "املقد�س" للذين مل يتم تعميدهم 
م���ن قب���ل، ا�صافة زي���ارة مرق���د �صيخادي 

واملزارات املقد�صة املوجودة يف املعبد. 

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�ص���درت عن دار املدى رواية "الرج���ل الالمرئي" تاأليف رالف 
اإيل�صون، ترجمة اأ�صامة منزجلي، الرواية تتحدث عن ق�صايا 
العن�صرية، كتبها الروائ���ي الأمريكي من اأ�صل اأفريقي رالف 
اإيل�ص���ون، وفازت باجلائزة الوطنية للكت���اب عن فئة اخليال 
يف ع���ام 1953. وقد �صنفت باملرتب���ة 19 يف قائمتها لأف�صل 

مئة رواية يف القرن الع�صرين. 
�صّمن���ت جمل���ة ت���امي رواي���ة الرج���ل الالمرئ���ي يف قائمتها 
لأف�صل 100 رواية باللغة الإنكليزية منذ عام 1923 وحتى 
ع���ام 2005، اإذ اأطلقت عليها "الرواية الأمريكية اجلوهرية 

للقرن الع�صرين".

احلمد لله ا�صتطاعت الأمم 
املتحدة اأن تنقذ العراق من 
انقالب كان يرتب له ال�صيخ 

حميد الهاي�س، ونقلت لنا 
حمطات التلفزة الأمريكية 

اأخبار املكاملة التي اأجراها اأمني 
عام الأمم املتحدة اأنطونيو 
غوتريي�س مع الأمني العام 

لتنظيم اجلوبي يف بالد 
الرافدين "حميد الهاي�س"، فيما 

�صهر بايدن حتى الفجر ليقنع 
حميد الهاي�س ب�صحب دباباته 

من اأمام الق�صر اجلمهوري.
لي�صت يف نيتي ال�صخرية من 

ال�صيد الهاي�س ، فالرجل معذور 
فبعد منت�صف الليل وب�صبب " 

املغ�صو�س " ترتاءى له �صور 
واأحالم وخيالت، حتى اأنه ذات 
يوم ن�صب نف�صه وزيرًا للثقافة.

منذ اأيام ونحن نعي�س حالة 
من الفو�صى ال�صيا�صية، لكنها 

مل ت�صل اإىل حد اأن يخرج 
�صخ�س يعتقد نف�صه �صيا�صيًا 

ليقول باحلرف الواحد: 
باجر  مني  اأخذوها  "اأخوان 

ال�صاعة باخلم�صة تقطع جميع 
الطرق، واإغالق طريق مطار 

بغداد، واعتقال الكاظمي.. 
باجر ال�صاعة باخلم�صة ينتهي 
كل �صي، وهذه الخبار جتني 
من م�صادر م�صبوطة، وجهاز 
املخابرات حاير �صلون يطلع 

الكاظمي خارج العراق.. لكن 
اجلماعة م�صرين على اعتقاله 

ومن معاه.. حاليا منطقة 
ال�صاحلية �صيطر عليها احل�صد 

ال�صعبي، ومنطقة الكرادة 
�صيطروا عليها اجلماعة". ومل 

يخرنا الهاي�س ماذا نفعل نحن 
املواطنني الذين ل منلك اأ�صلحة 
نووية مثل التي ميلكها ال�صيخ 

حميد الهاي�س؟ .
كنت يف طريقي اإىل الكرادة 

عندما اأر�صل يل �صديق املكاملة 
ال�صوتية التي يعلن فيها الهاي�س 

عن النقالب، وتوقعت اأنني 
�صاأجد الكرادة حما�صرة، واأن 

املقاهي مغلقة وال�صوارع مقفرة، 
فاإذا باملواطنني اجلاحدين الذين 

ينكرون ف�صل ال�صيخ حميد 
الهاي�س عليهم، يتجولون بحرية 

وي�صحكون، ويت�صامرون يف 
املقاهي. فاأيقنت اأن حماولت 
بايدن جنحت يف اقناع حميد 

الهاي�س بان ي�صحب مدرعاته . 
هل هناك كوميديا اأكرث من 
هذه؟، ويف اأي بالد ي�صمح 

�صيا�صي بان يتالعب مب�صاعر 
النا�س ويثري الفو�صى وويحدد 

مكان وزمان اعتقال افراد 
احلكومة واحتالل مناطق كاملة، 
ثم يرت�صف اآخر "كاأ�س" ويذهب 
اإىل فرا�صه مطمئنًا ليحلم بحفلة 
جوبي وباللوان ؟، بالتاأكيد ما 

يجري يف العراق ل ميكن اأن 
يحدث يف بلد يحرتم مواطنيه، 
ويعتر العمل ال�صيا�صي و�صيلة 
خلدمة النا�س ل لل�صخرية منهم.

يف كل مرة يخرج فيها حميد 
الهاي�س يتحّدث بثقة، يف 

موا�صيع كثرية، وكاأنه على 
يقني من اأن ما يقوله حقائق ل 

تتزعزع، ويف كل مرة ي�صخر من 
العراقيني وهو متاأكد من اأن ما 
يقوله �صوف مير دون ح�صاب، 
اأو كما قال حرفيًا، يف واحدة 

من طالته ال�صهرية، "اأنا اأعرف 
كل �صيء.. و�صاأمنح بقرتي ملن 

ي�صتطيع ت�صكيل احلكومة".
ميكن فهم هذه اللوثة التي 

اأ�صابت ال�صيد حميد الهاي�س، 
لكن لال�صف ل ميكن فهم 

ا�صراره على تناول ا�صناف 
"مغ�صو�صة".

انقالب الهاي�س

الرجل الالمرئي 

 علي ح�سني

اأنه  براد بيت  ك�صف جنم هوليوود 
وعلم  ب��ال��روح��ان��ي��ات  يهتم  اأ���ص��ب��ح 

النف�س مع تقدمه يف العمر.
وقال بيت )58 عاما( يف ت�صريحات 
يف  الأملانية"،  الأن���ب���اء  ل�"وكالة 
ال�صن،  يف  ت��ق��دم��ت  "كلما  ب��رل��ني: 
مثل  مب��و���ص��وع��ات  اه��ت��م��ام��ي  زاد 
ال��روح��ان��ي��ات وع��ل��م ال��ن��ف�����س. ه��ذا 
الكوميدي  فيلمه  ويف  ي�صاعد". 
�صريع"  "قطار  اجل��دي��د  احل��رك��ي 

يج�صد بيت دور قاتل ماأجور يبحث 
عن معنى للحياة ويحاول اأن ي�صبح 
ال�صخ�صية  وع��ن  اأف�����ص��ل.  �صخ�صا 
اأو�صح  الفيلم،  يف  يج�صدها  التي 
قراءة  بعد  العمل  اإىل  عاد  اأن��ه  بيت 
الذاتية وخ�صع  امل�صاعدة  كتاب عن 
للعالج ملدة �صهرين، واعتقد اأنه فهم 
�صلميا  الأم��ور  �صيحل  واأن��ه  احلياة 

يف امل�صتقبل.
ويظهر لبطل الفيلم بعد ذلك العديد 

قيامه  خالل  اجتماعيا  املعتلني  من 
قطار  م��ن  ع��ل��ى  اجل��دي��دة  مبهمته 
ياباين �صريع، وبح�صب بيت "وبعد 
ذلك ل ت�صري الأمور ح�صب اخلطة".

للمخرج  ه���و  ال��ك��وم��ي��دي  ال��ف��ي��ل��م 
الأمريكي ديفيد ليت�س، وي�صارك يف 
الفيلم املمثلة الأمريكية جوي كينغ 
جون�صن  اآرون  الريطاين  واملمثل 
وامل��م��ث��ل الأم���ريك���ي ب��ري��ان ت��ريي 

هرني.

�صت�صطر النجمة الأمريكية بيون�صيه اإىل اإعادة ت�صجيل اأغنية 
ال�صبكات  عر  حادة  لنتقادات  تعر�صت  اجلديد  األبومها  من 
الجتماعية ل�صتخدامها كلمة عامية راأى فيها اأ�صخا�س ذوو 

اإعاقة اإهانة لهم.
فقد اأثارت عبارة "�صباز يف اأغنية "هيتيد يف األبوم 
"ريني�صن�س" الذي �صدر اجلمعة حفيظة الأ�صخا�س 

ذوي الإعاقات احلركية.
 spaz م�صطلح  كون  اإىل  النتقادات  هذه  وتعود 
"�صبا�صتيك"  �صفة  من  وامل�صتق  الإنكليزية  باللغة 
من  لل�صخرية  اأح��ي��ان��ًا  ُي�صتخدم   spastic
وميكن  دم��اغ��ي،  ب�صلل  امل�صابني  الأ�صخا�س 
اأن يكون معناه "معتوها" اأو "م�صطربا" اأو 

حتى "اأخرق".
وقّلما ُت�صتخدم كلمة spaz يف الوليات 
"غري  ال�صخ�س  اأن  منها  وُيفهم  املتحدة 
بطريقة  يت�صرف  اأو  لل�صبط"  قابل 

الأطوار". "غريبة 
م��وج��ة  ت��ه��دئ��ة  اإىل  م��ن��ه��ا  و���ص��ع��ي��ًا 
الغ�صب التي ا�صتعلت عر �صبكات 
�صتعيد  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ص��ل 
امل�صيئة،  الأغنية  ت�صجيل  بيون�صيه 
يف  "�صباز"  م�صطلح  "ا�صتبدال"  م��ع 
الن�صخة اجلديدة، وفق ما اأفادت ناطقة با�صم 
الفنانة، موؤكدة يف ر�صالة بالريد الإلكرتوين اأن 
الإيذاء  ت�صتخدم بق�صد  "مل  للجدل  املثرية  الكلمة 

املتعمد".

بيت  لرباد  جديدة  اهتمامات  النف�س"..  وعلم  "الروحانيات 
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الأف���������راد ي��ع��م��ل��ون م�������س���اري���ع ل��ل��ط��اق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة
بعد ياأ�سهم من اهتمام الدولة

بي�ن�سيه تعيد ت�سجيل اأغنية 
الحت�ائها كلمة مهينة لذوي 
االحتياجات اخلا�سة

الإيزيدي��ون يحتلف��ون بعيد "مربعاني��ة ال�سيف" ف���ي معبد لل�س 

الطقس

لالأن����واء  العام����ة  الهيئ����ة  اأعلن����ت 
اجلوي����ة العراقي����ة حال����ة الطق�س 
لهذا الي����وم )الأربعاء( اأن درجات 
احلرارة  ترتفع عن معدلتها ليوم 
اأم�س، واأن اجلو �صيكون م�صم�صًا 

يف العديد من مناطق البالد. 

C°  31 -C°  49  / النجف     C°  29 -    C° 46   /اأربيل

C°  33 -C°  48  / الب�سرة      C°  32 -    C° 50 /بغداد
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احتفل االيزيدي�ن ي�م ام�س بعيد  
مربعانية ال�سيف بح�س�ر عدد 
كبري منهم يف معبد الل�س الذي 

يبعد عن حمافظة ده�ك بـ 40 كيل� 
مرتا..

ويق�ل ال�سحفي �سامان داود وه� 
من الطائفة االيزيدية يف ت�سريح 

لـ)املدى(، ان "هذا العيد من كل 
عام وتقت�سر الطق��س على معبد 

الل�س وعلى رجال الدين ب�سكل 
خا�س الأنهم ي�س�م�ن 40 ي�ما 

ومن ي�ستطيع من العامة ويقدم 
عامة النا�س يف منازلهم اال�سحية 

وال�الئم تعبريا عن االحتفال 
بهذا العيد". 

ط��ل��ب م��ه��ن��د���س ك��م��ب��ي��وت��ر م���ن جم��ل�����س م��دي��ن��ة 
موقع  بحفر  الإذن  املتحدة،  اململكة   - نيوبورت 
حمرك  على  للعثور  حماولة  يف  النفايات  لطمر 
اأق���را����س ث��اب��ت األ��ق��ى ب��ه ع��ن ط��ري��ق اخل��ط��اأ يف 
 7500 على  يحتوي   ،2013 ع��ام  املهمالت  �صلة 

جنيه  مليون   140 حاليا  ي���وازي  م��ا  بيتكوين 
اأن  اإ�صرتليني )171 مليون دولر( . ومن املقرر 
املدينة  جمل�س  عامًا،   36 هويلز،  جيم�س  ي�صاأل 
جنيه  م��الي��ني   10 اإن��ف��اق  باإمكانه  ك��ان  اإذا  عما 
اإىل  اآلية، بالإ�صافة  اإ�صرتليني وا�صتخدام كالب 
ملحاولة  ال�صناعي،  بالذكاء  تعمل  معقدة  اآل��ة 

حت��دي��د م��وق��ع حم���رك اأق���را����س ث��اب��ت يتم 
ح�صبما  عليه.  البيتكوين  عملة  تخزين 

ويقول  "التلغراف".  �صحيفة  اأف���ادت 
هاولز اإنه ح�صل على 7500 بيتكوين 
عام 2009 مقابل ل �صيء تقريبًا، لكنه 

األقى باأجهزة الكمبيوتر يف �صلة املهمالت 
واإنه  القدمي.  مكتبه  باإخالء  قيامه  اأثناء 
املا�صية،  الت�صع  ال�����ص��ن��وات  م��دى  على 
املحلي  املجل�س  اإىل  متكررة  طلبات  قدم 

لل�صماح له بالبحث يف مكب النفايات، 
ولكن مت رف�س كل هذه الطلبات.

ال�صيف،  الإطالق هذا  لها على  اأق�صر يوم  الأر�س  �صهدت 
وذلك ب�صبب التذبذب )عدم انتظام احلركة( يف حمورها، 
 24 م��ن  اأق��ل  بوقت  واح���دة  دورة  اأكملت  اأن��ه��ا  يعني  مم��ا 
�صاعة، ويقدر  بجزء من الثانية فقط، وفقا ملوقع "�صين�س 
األريت". وحدث ذلك بتاريخ 29 حزيران/يونيو املا�صي، 
عن  ثانية،  مللي   1.59 مب��ق��دار  اأق�صر  ك��ان  ال��ي��وم  وه��ذا 
86400 ثانية، التي تعادل 24 �صاعة بال�صبط، وفقا ملوقع 

ديت".  اآند  "تامي 
تتباطاأ  ب��اأن  توقعات  هناك  كانت  الأخ���رية،  العقود  ويف 
اأط��ول. لكن يف ال�صنوات  اأياما  حركة الأر���س، مما يعني 
الأيام  واأ�صبحت  الجت��اه،  هذا  انعك�س  املا�صية،  القليلة 
فقد  الت�صارع،  يف  الأر����س  حركة  ا�صتمرت  واإذا  اأق�صر. 
من  ثانية  طرح  اإىل  الإط��الق  على  مرة  ولأول  ذلك  ي��وؤدي 

ال�صاعات الذرية.

مهند�س كمبي�تر األقى 170 ملي�ن دوالر يف القمامة   االأر�س مرت بـ"اأق�سر ي�م 
لها على االإطالق"
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