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�سرايا ال�سالم: جاهزون لأي طارئ
 بغداد/ المدى

تحدث���ت �سراي���ا ال�سالم التابعة للتيار ال�سدري، اأم�س الثالثاء، عن ا�ستعدادها لأي 
طارئ وب�سرعة فائقة.

وقال م�سوؤول �سرايا ال�سالم من محافظة النجف اأبو م�سطفى الحميداوي في بيان 
تلقت���ه )الم���دى( اإن “�سرايا ال�س���الم موؤ�س�س���ة ع�سكرية مجهزة باأعل���ى الم�ستويات 

الع�سكرية والعقائدية، تاأتمر باأمر ال�سدر القائد ولها طاعة ُمب�سرة ل نظير لها”.
واأ�ساف اأن “هذا الكم الهائل من مج��اهديها على اأتم ال�ستعداد للدفاع عن الوطن 

والعقي��دة، وم�ستعدة لح�سم اأي اأمٍر طارئ وب�سرعة فائقة”.

6هادي عزيز علي  يكتب: �سرط الم�سلحة في الدعوى الد�ستورية

المختب��رة و�سيلتن��ا  العل��م  تكت��ب:  الدليم��ي  لطفي��ة 
7في م�ع�رفة اأ�س�ل ال�ك�ون وال�ح��ي�اة وال��وع���ي

 بغداد/ تميم الح�صن

تغيري حمم���د  برف����ض  التن�سيق���ي  الإط���ار  ت���ورط 
ال�س���وداين )مر�سح الإطار لرئا�س���ة احلكومة املقبلة( 
يف وق���ت ل يتمك���ن في���ه م���ن متري���ر رئي�ض ال���وزراء 

اجلديد يف الربملان.
ن�سره���ا  معلوم���ات  بح�س���ب  ال�س���وداين،  وعر����ض 
»اطاري���ون« اأم����ض، برناجم���ه احلكومي عل���ى ب�سعة 

نواب يف كافترييا املجل����ض حيث مل يتمكنوا من عقد 
جل�سة ر�سمية.

وذك���ر ال�س���وداين يف تغري���دة ل���ه، “لبين���ا دعوة من 
خمتل���ف الكت���ل لتب���ادل ال���روؤى واملقرتح���ات ح���ول 
املنه���اج الوزاري الذي ينبغي اأن تك���ون عليه العالقة 

بني جمل�ض النواب واحلكومة املقبلة”.
واأ�س���اف، اأن “الجتم���اع تناول ق�ساي���ا مهمة تتعلق 
باجلوانب اخلدمية واملعي�سية التي تواجه املواطنني 

وتفعيل القت�ساد”.
وتوؤك���د القوى ال�سيا�سي���ة خارج “الإط���ار” بانها لن 
حت�س���ر جل�سات الربملان يف وقت قريب، كما ان زعيم 
التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر ثابت على موقفه بحل 

املجل�ض.
م�س���در رفي���ع يف التي���ار ال�س���دري اأك���د يف حدي���ث 
م���ع )امل���دى( ان “ق���رار زعي���م التي���ار بع���دم ع���ودة 
يف  اخ���رى  ترتيب���ات  و�ستج���ري  نهائ���ي  الن���واب 

ح���ال قبل���ت املحكم���ة الحتادي���ة بطع���ن ال�ستقالة”.
وكان���ت املحكم���ة ق���د اجل���ت دع���وى النظ���ر بالق�سية 
املقدم���ة من اأح���د املحامني بع���دم د�ستوري���ة ا�ستقالة 

نواب التيار ال�سدري اىل نهاية ال�سهر احلايل.
وا�س���اف امل�س���در: “يف ح���ال مت قب���ول الدعوى فان 
التيار ال�سدري حينها �سريى احلل القانوين املنا�سب 

ويقوم بتقدمي ا�ستقالة نوابه مرة اخرى”.
 التفا�صيل �س3

مر�صح الإطار يك�صف عن برنامجه الحكومي في الكافتيريا!

»التن�سيقي« يتورط بال�سوداني وال�سدر يدر�س 
اإجراء قانونيًا لإقالة نوابه للمرة الثانية

 خا�س/ المدى

ك�س����ف ائتالف دولة القان����ون بزعامة نوري املالكي، اأم�����ض الثالثاء، موعد عقد 
جل�س����ة الربمل����ان املقبل����ة، والتي تعترب الأوىل بع����د اندلع وانته����اء اعت�سامات 
التي����ار ال�س����دري واأحداث املنطقة اخل�س����راء. وقال النائب ع����ن الئتالف بهاء 
الن����وري يف ت�سريح خ�����ض به )املدى( ب����اأن “الإطار التن�سيق����ي وبع�ض الكتل 
ال�سني����ة والكردي����ة، ما�س����ون يف ت�سكيل احلكوم����ة، وعقد جل�س����ة الربملان، مع 
ادامة عمل جمل�ض النواب، وح�سم ملف اختيار رئي�سي اجلمهورية والوزراء”. 
ولف����ت الن����وري اىل، اأن “جمل�����ض الن����واب مل يعق����د اأم�����ض جل�س����ة ر�سمي����ة او 
اجتماعا بح�سور الرئا�سات اليوم )اأم�ض(، بل �سهد اجتماعا بني مر�سح الإطار 
التن�سيق����ي لرئا�سة احلكوم����ة املقبلة، حممد �سياع ال�س����وداين وبع�ض النواب، 
بن����اء على طلبهم”. واأفاد النوري باأن “ال�س����وداين عر�ض برناجمه احلكومي، 
على النواب الذين ح�سروا الجتماع يف مبنى الربملان فقط”. واأكد النوري اأن 
“جمل�����ض النواب �سيعقد جل�سته املقبلة ي����وم الثنني او الثالثاء، من ال�سبوع 
املقب����ل”، مبين����ا اأن “اجلل�سة قد تكون خم�س�سة لنتخ����اب رئي�ض اجلمهورية، 

وتكليف رئي�ض للوزراء، اأو اليذان ببدء عمل جمل�ض النواب”.

كتلة المالكي: البرلمان ي�ستاأنف 
جل�ساته الأ�سبوع المقبل

 خا�س/ المدى

اأث���ريت موج���ة م���ن الت�س���اوؤلت وال�سك���وك حول 
طبيع���ة النت�سار الأمني ال���ذي �سهدته بغداد اأم�ض 

الول، يف جانب الر�سافة من العا�سمة.
النت�س���ار  �سب���ب  اأن  ع���ن  مدون���ون  وحت���دث 
الأمن���ي غ���ري امل�سب���وق، يحم���ل يف طيات���ه العديد 
اإىل  الدع���وات  اأبرزه���ا  ال�سيناريوه���ات،  م���ن 
الحتجاجات، بالتزامن مع قرب الذكرى ال�سنوية 
الثالث���ة لتظاه���رات ت�سري���ن، ف�سال ع���ن حتركات 

�سيا�سية ترتبط بالن�سداد ال�سيا�سي يف البلد.
من جانب اآخ���ر، حتدث م�سدر ع�سك���ري ل�)املدى( 
ع���ن حقيق���ة املمار�س���ات المني���ة واله���داف التي 
ت�سعى اليه���ا عمليات بغداد والت���ي جاءت مغايرة 

للتوقعات املطروحة.
وقال امل�سدر الع�سكري الذي ف�سل عدم ذكر ا�سمه، 
ل�)امل���دى(، اإن “ما حدث ليلة الثن���ني هو ممار�سة 
امنية اعتيادية”، م�سريا اىل اأن “تخ�سي�ض وقت 
متاأخر من الليل لإجرائها يعود اىل خلو ال�سوارع 
م���ن ال�سي���ارات واملواطنني؛ حتى ل يت���م الت�سبب 
بالزحامات او اثارة القلق لدى �سكان العا�سمة”.

وا�س���اف امل�سدر، اأن “ال�سج���ة الإعالمية وبع�ض 
ال�سور والفيديوهات التي �سدرت من هنا وهناك 

ه���ي من خلقت اجواء من القلق لدى الكثريين، لذا 
نطمئ���ن �سعبنا و�سكان العا�سمة م���ن اأنه ل يوجد 

قلق او خطر”.
واأ�س���ار، اإىل اأن “اأم���ن بغ���داد م�ستق���ر وم�سيط���ر 
علي���ه بف�س���ل قواتنا المني���ة من �ست���ى ال�سنوف 

واملراتب«.
ولف���ت امل�سدر، اإىل اأن “اعالن عمليات بغداد، كان 
ب�سكل وا�سح ور�سمي ب�ساأن اجراء ممار�سة امنية 
يف جانب الك���رخ بعد ان جنحت يف عملها بجانب 

الر�سافة”.
واأو�س���ح، اأن “ه���ذا الإعالن جاء حت���ى ل ي�ستغل 
ذلك �سعاف النفو�ض وي�سدرون معلومات خاطئة 
عرب مواقع التوا�س���ل الجتماعي من دون العودة 
اىل امل�سادر الر�سمية الع�سكرية ومعرفة حقيقة ما 

يجري”.
واأك���د امل�س���در، اأن “”املمار�س���ات المني���ة خطوة 
عاملي���ًا  الع�سكري���ة  ال�سن���وف  كل  يف  �سحيح���ة 
وحمليًا، ول�سيما بعد التغيريات التي طراأت على 
بع����ض اللوي���ة والف���واج ببع�ض مناط���ق بغداد، 
وخ�سو�سا املنطقة اخل�سراء و�سارع مطار بغداد 
الدويل واملناطق املحيطة بهم���ا”، و�سدد، على ان 
التي  “ذل���ك يعد من المور الع�سكرية ال�سحيحة 

يجب العمل عليها بني فرتة واأخرى”.

م�سدر ع�سكري يف�سح عن اأ�سباب 
النت�سار الأمني في بغداد

 بغداد/ �صيف عبد اهلل

رغ���م التخ�سي�س���ات املالي���ة الكبرية 
للم�ست�سفي���ات احلكومي���ة، األ اأنها ل 
ترتقي اإىل م�ستوى الطموح، فاأ�سبح 
امل�ست�سفي���ات  اإىل  يتوج���ه  املواط���ن 
الأهلية للح�س���ول على خدمة �سحية 
اأف�سل رغ���م ارتف���اع اأ�سعارها والتي 

ت�سل اإىل ماليني عدة.
ويف هذا ال�سدد، ك�س���ف ع�سو نقابة 
اأج���ور  اأن  ماج���د،  را�س���د  الطب���اء 
العمليات وجميع المور الخرى يف 
امل�ست�سفي���ات الهلي���ة حت���دد من قبل 
ادارة امل�ست�سف���ى نف�سه���ا ول تخ�سع 

لت�سعرية معينة.
ماج���د ويف حدي���ث خا����ض ل�)ملدى(، 
يف  العامل���ني  “الطب���اء  اإن  ق���ال 
امل�ست�سفي���ات الهلية تدف���ع اأجورهم 
م���ن قب���ل امل�ست�سفيات نف�سه���ا، حتى 

وان كانوا منتمني للنقابة”.
النقاب���ة  ان”  اىل  ماج���د  واأ�س���ار 
تاأخ���ذ ا�س���رتاكات �سنوية م���ن جميع 

امل�ست�سفيات الأهلية”.
من جانبه، ي�سرح علي عماد، معاناته 
مع امل�ست�سفي���ات الأهلية يف العراق، 
حيث يقول ان زوجت���ه والتي تعاين 

م���ن وجود اأكيا����ض دموية يف رحمها 
وبع���د مراجع���ات عدي���دة ولف���رتات 

طويلة �ساءت حالتها ب�سكل كبري.
وي�سي���ف عماد يف حدي���ث ل�)املدى(، 
طبيب���ة  م���ع  يل  مراجع���ة  “اآخ���ر  اأن 
اخلا�س���ة  عيادته���ا  يف  اخ�سائي���ة 
اخربتن���ي ب���ان زوجتي حتت���اج اىل 
عملي���ة عاجلة ك���ون الكي����ض الدموي 
انفجر داخل رحمه���ا ما قد يوؤدي اىل 
وفاته���ا يف ح���ال مل جت���ِر له���ا عملية 

جراحية عاجلة”.
اأح���د  اىل  “ذهب���ت  عم���اد:  ويكم���ل 
م�ست�سفيات العا�سم���ة بغداد الهلية 
وعن���د و�س���ويل واأن���ا م���رتدد كوين 
ل امل���ك �سوى ملي���وين دين���ار، وانا 
اعلم ان هذه امل�ست�سفيات ذات ا�سعار 
باهظ���ة وبالفع���ل، اأخ���ربين الطبيب 
اجل���راح ان العملية تكلفني 7 ماليني 

ما عدا اجور امل�ست�سفى”.
امل�ست�سف���ى  اىل  “ذهاب���ي  ويتاب���ع: 
الهلي مل يك���ن باإرادتي كون العملية 
احلكومي���ة  وامل�ست�سفي���ات  خط���رة 
بواقع احل���ال ل ترتقي اىل امل�ستوى 
املطل���وب ناهيك ع���ن التاأخري وحجز 
املواعي���د الذي قد يط���ول اىل ا�سابيع 

وايام”.

وي�ست���درك: “بعد ال�س���وؤال واملعاناة 
متكن���ت م���ن ايج���اد م�ست�سف���ى اآخ���ر 
ب�سع���ر اق���ل م���ن ال�سع���ر ال���ذي طلبه 
مني الدكت���ور الول وا�سطررت اىل 

اجراء العملية لزوجتي”.
اإىل ذل���ك، اأ�سار عميد املعهد الأمريكي 
للدرا�س���ات حيدر معت���ز اىل ان تقليل 
اأج���ور الطبي���ب اأي�س���ا م���ن واجبات 

وزارة ال�سحة.
خا����ض  حدي���ث  يف  معت���ز  وق���ال 
ل�)امل���دى(، اإن���ه “يج���ب عل���ى وزارة 
ال�سح���ة و�س���ع �سرتاتيجي���ة للعم���ل 
ومراقب���ة العملي���ات يف امل�ست�سفيات 

الأهلية وكذلك احلكومية”.
وا�س���اف معت���ز ان “توف���ري ال�سمان 
ال�سح���ي ه���و اأف�سل طريق���ة للق�ساء 
على غ���الء الأ�سع���ار يف امل�ست�سفيات 
الأهلي���ة” داعيا اىل “تفعي���ل الرقابة 
والتفتي�ض ال�سحي يف هذا ال�ساأن”.

الأخ���رية  الآون���ة  يف  وازدادت 
امل�ست�سفيات الأهلية يف العراق، حتى 
اأ�سبح���ت جميع املناط���ق ال�سكنية ل 
تخل���و م���ن م�ست�سفى اأهل���ي اأو اأكرث، 
فيم���ا يزداد اكتظ���اظ املواطنني عليها 
الأم���ل  لنقط���اع  كب���رية،  ب�س���ورة 

بامل�ست�سفيات احلكومية.

رغ�م الت�كال�ي�ف.. الم��ست�سفي�ات الأه�لي�ة 
تخطف الأ�سواء من نظيراتها الحكومية

 متابعة المدى 

حّذر الأم���ني العام ل���الأمم املتحدة اأنطوني���و غوتريي�ض، 
ام����ض الثالثاء، اأمام قادة العامل اأجمع من خماطر »�سخط 
عامل���ي يف ال�ستاء« يف ظل الأزم���ات املتعددة التي تواجه 
الب�سرية، من احلرب يف اأوكرانيا اإىل تداعيات الحرتار 

املناخي.
وق���ال غوتريي����ض يف افتت���اح اجلمعية العام���ة ال�سنوية 
ل���الأمم املتحدة اإن »اأزم���ة القدرة ال�سرائي���ة تتفاقم، الثقة 
تتال�س���ى، التفاوت���ات تتزاي���د وكوكبنا يح���رتق«، منددا 
ب�»خل���ل هائل« يعي���ق الت�س���دي للم�ساكل واإيج���اد حلول 
ناجع���ة له���ا. واعت���رب اأن »ه���ذه الأزم���ات ته���دد م�ستقبل 
الب�سري���ة وم�س���ري الكوك���ب«. وق���ال “دعون���ا ل نخ���دع 
اأنف�سنا. نحن يف بحر هائج. يلوح يف الأفق �سخط عاملي 

يف ال�ستاء”.
وعلى الرغم من هذه املخاطر، املجتمع الدويل »م�سلول«، 
وف���ق غوتريي����ض ال���ذي لف���ت اإىل خماط���ر “انق�سام���ات 

خطرية بني الغرب واجلنوب”.
واأ�س���ار اإىل اأن »النق�سامات اجليو�سيا�سية تقّو�ض عمل 
جمل����ض الأم���ن والقان���ون ال���دويل والثق���ة ل �سيم���ا تلك 
التي ت�سعها املجتمع���ات يف املوؤ�س�سات الدميوقراطية«. 
واأ�س���اف »ل ميكنن���ا اأن ن�ستم���ر عل���ى ه���ذا النح���و«، كما 

اأوردت وكالة ال�سحافة الفرن�سية.

غوتيري�س يحّذر 
من »�سخط عالمي 

 ترجمة: حامد اأحمد  في ال�ستاء« 

ذكر تقرير اإخباري ب���اأن الن�سطاء العراقيني يوا�سلون 
التح�س���ري لإحي���اء الذكرى ال�سنوي���ة الثالثة لنتفا�سة 
ت�سري���ن، موؤك���دًا ان ن�سط���اء احلرك���ة ال�سبابي���ة ورغم 
�سعورهم بع���دم تاأثريهم يف م�ستقب���ل البالد، لكنهم قد 
يحولون ه���ذه الذكرى اإىل تظاه���رات اأ�سد واأقوى من 

�سابقاتها.
وذك���ر تقري���ر ملوق���ع )اجلزي���رة ن���ت( الناط���ق باللغ���ة 
الإنكليزي���ة وترجمته )امل���دى(، اأن “نداء، �سابة عمرها 

27 عام���ًا، قالت وهي جتل�ض يف مقهى مبنطقة الكرادة 
و�س���ط بغ���داد تعك����ض م���ا ح���دث م���ن ا�سط���راب خالل 
الأ�سابي���ع القليل���ة املا�سي���ة “احلكوم���ة غ���ري مهتم���ة، 
ال�سلط���ة  م���ن اج���ل  ال�سيا�سي���ة تت�س���ارع  والأح���زاب 

لنف�سها، مل يعد لنا ما نخ�سره”.
واأ�س���اف التقرير، اأن “نداء اأ�س���ارت اإىل الحتجاجات 
الت���ي قاده���ا ال�سب���اب، م�سيف���ة: يتطلب من���ا ان نكون 
�سجعان���ا.. علين���ا ان نفي���ق، مل يع���د هناك م���ن يتحدث 

ب�ساأننا”.
 التفا�صيل �س3

رون لإحياء ذكرى ت�سرين  ن�سطاء يح�سّ
بتظاهرات كبيرة

 بغداد/ ح�صين حاتم

ح���وايل 10 ح���الت يومي���ًا، ه���ذا م���ا �سجلت���ه حمكمة 
ا�ستئن���اف بغ���داد الر�ساف���ة خ���الل الن�س���ف الأول من 
العام 2022 من دعاوى العنف الأ�سري، من غري مئات 

احلالت غري امل�سجلة.
ف���اإن  الر�ساف���ة  بغ���داد  ا�ستئن���اف  حمكم���ة  وبح�س���ب 
»الن�سف الأول من العام احلايل �سهد ت�سجيل )1733( 
حال���ة عن���ف اأ�س���ري تراوحت ما ب���ني عنف �س���د املراأة 

وكبار ال�سن والأطفال«.
واأ�ساف���ت اأن »)257( دع���وى عن���ف �س���د كب���ار ال�سن، 

و)1408( دع���اوى عنف �س���د الن�س���اء، و)68( دعوى 
عنف �سد الأطفال �سجلت يف جميع حماكم الر�سافة«.

ويربك العن���ف الأ�سري العوائ���ل العراقية، اإذ يتخوف 
املهتم���ون مبج���ال حق���وق الن�سان من ات�س���اع م�ساحة 

الظاهرة دون اأية بارقة اأمل باحلد منها.
وتق���ول اأ�ست���اذة القان���ون والنا�سط���ة يف جمال حقوق 
الإن�س���ان ب�س���رى العبي���دي، اإن »الن�س���اء العراقيات ل 
ي�سع���رن بالأم���ان يف ه���ذا البل���د، فه���و ل يعت���رب بيئ���ة 
�ساحل���ة لعي�سه���ن، مرجح���ة اأن يت�سدر الع���راق قائمة 

الدول الأ�سواأ يف معي�سة املراأة«.
 التفا�صيل �س2

العنف الأ�سري يوا�سل اإرباك العوائل

غ�سب ب�ساأن ت�سويه 
)كهرمانة(.. وبلدية 

الكرادة تو�سح !
 بغداد/ المدى

تداول����ت مواقع التوا�س����ل الجتماعي، ام�����ض الثالثاء، 
�س����ورا تظهر ن�س����ب كهرمان����ة يف بغداد، وق����د تعر�ض 
للت�سوي����ه بع����د ثقب اجل����رات وم����د اأنابي����ب بال�ستيكية 
للمي����اه، فيما اأو�سحت بلدية الكرادة اأن الن�سب يخ�سع 

لإعادة التاأهيل.
وق����ال �سمري رحيم مدي����ر عام بلدية الك����رادة يف حديث 
ل�)امل����دى(، اإن "منظوم����ة املي����اه القدمي����ة الت����ي كان����ت 
يف الن�س����ب متهالك����ة ومطلي����ة بطالء نف�ض ل����ون متثال 
كهرمان����ة". واأ�س����ار اإىل اأن "املنظوم����ة اجلديدة ل تزال 
قيد الإجناز ومل تكتمل، و�ستطلى بلون م�سابه لكهرمانة 
وت�سي����ع الت�سوه����ات وت�سبح كما كان����ت"، مو�سحا اأن 
"الثق����وب املوجودة يف ال�سورة املنت�سرة على مواقع 

التوا�سل الجتماعي اأ�سا�سا كانت موجودة �سابقا".
وع����رب مدونون ع����ن غ�سبهم جت����اه الت�سويه الذي حلق 
بالن�س����ب، وكتبت املدونة رغ����دة اأحمد على ح�سابها يف 
توي����رت: "ماك����و هي����ج تخريب وا�س����رار عل����ى الت�سويه 
وخل����ق �سورة منطية جدي����دة عن بغ����داد.. وبكل مكان 
جمي����ل ترتك����ون ب�سمتك����م الفا�س����دة". وكت����ب امل����دون 
اأ�سام����ة فلي����ح، يف تغريدة يقول: "م����ن املخزي واملعيب 
تردي واإهمال الن�س����ب الرتاثية العراقية، حيث تعك�ض 
التماثي����ل والن�سب العراق����ة والأ�سالة للبل����د املوجودة 
للتاأ�سي�س����ات  "كهرمان����ة  �ساخ����رًا:  واأ�س����اف  في����ه". 
ال�سحي����ة". ومت افتت����اح ن�س����ب كهرمان����ة ر�سمي����ًا ع����ام 
1971 وكان م����ن عم����ل النح����ات العراق����ي حمم����د غن����ي 
حكمت، واأ�سبح اأح����د اأكرث الأعمال الفنية العامة �سهرة 
يف بغداد، وهو م�ستوحى من ق�سة علي بابا والأربعني 

حرامي من األف ليلة وليلة.
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بغداد/ فرا�س عدنان

"االجتماع  اأن  واأ�شاف الخفاجي، 
ناق����س اي�ش���ًا اإمكاني���ات وقدرات 
�شب���ط  �شعي���د  عل���ى  الجانبي���ن 
الح���دود ال�شيم���ا بع���د االإجراءات 
المتخ���ذة من قبل قي���ادة العمليات 

الم�شتركة".
واأ�ش���ار، اإلى اأن "الع���راق لجاأ اإلى 
اإقامة �شداد ومانع واأ�شالك �شائكة 
دف���اع  وخط���ي  مراقب���ة  واب���راج 
االأول يعود لقي���ادة قوات الحدود 

والثاني للجي�س العراقي".
وتحدث الخفاج���ي، عن "القدرات 
العالي���ة لقواتنا االأمنية التي دائما 
م���ا تحبط عملي���ات ت�شلل وتهريب 
وقطعت الطري���ق اأمام االإرهابيين 

باتجاه العراق".
واأو�ش���ح، اأن "قواتن���ا كان���ت ف���ي 
ال�شاب���ق ت�شن عملي���ات عن طريق 
االأرا�ش���ي  داخ���ل  الج���و  �ش���الح 
ال�شوري���ة بالنظ���ر لق���رب تنظي���م 

داع�س االإرهابي من حدودنا". 
وي�شتط���رد الخفاجي، اأن "الو�شع 
الحال���ي اختلف وجاء التحول اإلى 
التن�شيق والعمل الم�شترك وتبادل 
المعلوم���ات اال�شتخبارية والعمل 
التنظيم���ات  مالحق���ة  خ���الل  م���ن 
االإرهابي���ة كل ف���ي اتجاه���ه، ه���و 

المهم بالن�شبة للبلدين".
و�ش���دد، عل���ى "ا�شتم���رار الجهود 
لتاأمي���ن ال�شريط الح���دودي الذي 
يجمعن���ا م���ع �شوريا وه���و طويل 

للغاية ويمتد بنحو 610 كم".
وي�شتر�ش���ل الخفاج���ي، اأن "جزءا 
م���ن هذه الح���دود تكون م���ع اإقليم 
كرد�شتان وتحديدًا في في�شخابور 
ولدينا تن�شيق م���ع االإقليم لتاأمين 

هذا الجزء".
ونوه، اإل���ى اأن "العمل على تاأمين 
هذه الحدود بداأ منذ اأكثر من �شنة 
ون�ش���ف ال�شن���ة وا�شتطعنا خالل 
ه���ذه المدة من غلق الحدود ب�شكل 
كام���ل وال�شيط���رة عليه���ا، ف�ش���اًل 
ع���ن التن�شي���ق ال���ذي تحدثن���ا عنه 

�شابق���ًا مع اإقلي���م كرد�شتان وكذلك 
م���ع الجان���ب ال�ش���وري اأو ق���وات 
�شوريا الديمقراطية عبر التحالف 

الدولي".
واأف���اد الخفاج���ي، ب���اأن "جهودن���ا 
الحالية تكفل عدم وجود اأية ثغرة 
نح���و االأرا�ش���ي العراقي���ة ونحن 
م�شتم���رون في مالحق���ة اأي تحرك 
م�شبوه باتج���اه اأرا�شينا من اأجل 

احباطه".
وزاد، اأن "الق���وات العراقية لديها 
ع���ن  واأمن���ي  ا�شتخب���اري  تقدي���ر 
المناط���ق الحدودي���ة ال�شيم���ا م���ع 
اأن  موؤك���دًا  ال�ش���وري"،  الجان���ب 

"االأ�شب���وع الحالي �شه���د ا�شتباكًا 
بي���ن قوات عملي���ات غربي نينوى 
بع����س  �ش���د  ال�شعب���ي  والح�ش���د 
خاليا داع�س". وي���رى الخفاجي، 
اأن "ه���ذه اال�شتب���اكات ت���دل عل���ى 
حاول���وا  الدواع����س  بع����س  اأن 
اأن ياأخ���ذوا م���ن مناط���ق الح�ش���ر 
ف���ي نينوى م���اأوى له���م، لكن هذه 
خ���الل  م���ن  اجه�ش���ت  الجه���ود 
ال�شغ���ط الم�شتم���ر ف���ي ال�شحراء 

والمناطق ال�شعبة جغرافيًا".
توؤك���د  "مج�شاتن���ا  اأن  واأردف، 
واالمكاني���ة  الق���درة  امتالكن���ا 
والمرون���ة على الرد ال�شريع تجاه 

تل���ك المجاميع ال�شيم���ا وكونها ال 
تتمتع بق���درات واإمكاني���ات عالية 
ال م���ن ناحية الت�شلي���ح اأو الحركة 

والعدد".
اأن  اإل���ى  الخفاج���ي،  وم�ش���ى 
متوا�شلة  االإرهاب  م���ع  "المعركة 
ول���م تنت���ه لغاي���ة الوق���ت الحالي، 
لك���ن العدو ف���ي خ�شائ���ر م�شتمرة 
وي�شقط من عنا�ش���ره قتلى بنحو 
م�شتم���ر البع����س منهم ف���ي مواقع 
قيادية متقدمة داخل تنظيم داع�س 
عملياتن���ا  اأن  كم���ا  وانتحاريي���ن، 
اأ�شهم���ت اي�شًا ف���ي الح�شول على 
�شي���ل كبي���ر م���ن المعلوم���ات ع���ن 

مخططات االإرهاب".
الخبي���ر  ذك���ر  جانب���ه،  م���ن 
ال�شتراتيجي اأحم���د ال�شريفي، اأن 
ال�شوري  الجانب  م���ع  "التوا�شل 
ه���و ا�شتكم���ال لمرك���ز العملي���ات 
الم�شت���رك الذي اأن�شئ خالل حقبة 
اال�شتباك م���ع داع�س وي�شم اأي�شًا 

اإيران ورو�شيا".
"اله���دف  اأن  ال�شريف���ي،  وتاب���ع 
م���ن ه���ذا التوا�شل ه���و لمواجهة 
الت���ي  داع����س  تنظي���م  ن�شاط���ات 

تو�شف باأنها عابرة للحدود".
بي���ن  "الح���دود  اأن  واأو�ش���ح، 
البلدين اأ�شبحت موؤمنة وم�شيطر 

عليها من قبل ق���وات البلدين، لكن 
هناك �شعيا لتاأمين الكتف ال�شامن 

الأمن الحدود".
وبين ال�شريف���ي، اأن "هذه العملية 
تحت���اج اإلى تع���اون وتن�شيق بين 
القوات العراقية الما�شكة للحدود 
م���ع نظيرته���ا ف���ي الجان���ب االآخر 

داخل االأرا�شي ال�شورية".
ك�ش���ر  "نظري���ة  اأن  اإل���ى  ولف���ت، 
الح���دود اأو المرور م���ن خاللها لم 
تع���د موج���ودة لك���ن هن���اك بع�س 
اإل���ى  تحت���اج  الت�شل���ل  عملي���ات 
تن�شي���ق م�شت���رك لك���ي ن�ش���ل اإلى 
مرحلة التحذير المتبادل من خالل 

تبادل المعلومات".
"عملي���ة  اأن  ال�شريف���ي،  وي���رى 
الت�شلل ما زالت متاحة ال�شيما في 
المناطق التي ت�شنف باأنها �شعبة 
من الناحية الجغرافية وبالتحديد 
خط التما�س للح���دود بين نينوى 
والجانب ال�شوري، فهذه المنطقة 
ما زالت غير مم�شوكة بنحو يبعث 

على االطمئنان".
وا�شتطرد، اأن "قوات الحدود هي 
الم�شووؤل���ة ع���ن ه���ذا المل���ف، لكن 
يك���ون ذلك من خ���الل التن�شيق مع 
مرك���ز الق���رار ف���ي كل م���ن العراق 
الق���رار  يح�ش���ر  حت���ى  و�شوري���ا 
للن�شاط���ات  الداع���م  ال�شيا�ش���ي 
الع�شكري���ة". وانته���ى ال�شريف���ي، 
اإل���ى اأن "التحال���ف الدول���ي لدي���ه 
دور اي�شًا عبر الق���وات الم�شتركة 
وعلى رئي�شها الوالي���ات المتحدة 
حلي���ف  بو�شفه���ا  االأميركي���ة 
�شتراتيج���ي للع���راق حا�ش���ر على 

الم�شتويين االأمني والع�شكري".
وكان تنظي���م داع����س االإرهابي قد 
�شيط���ر عل���ى عدد م���ن المحافظات 
قبله���ا  وكان   ،2014 ع���ام  ف���ي 
داخ���ل  مناط���ق  عل���ى  �شيط���ر  ق���د 
االأرا�ش���ي ال�شوري���ة وكان يتنق���ل 
اأن  قب���ل  باأريحي���ة  البلدي���ن  بي���ن 
يتعر����س اإل���ى خ�شائ���ر كبي���رة في 
مع���ارك تحم���ل الج���زء االأكب���ر من 

قيادتها العراقيون.

خط�ط دفاعية واأ�سالك و�س�اتر ترابية تعرت�س طريق داع�س

العراق ينجز تاأمين الحدود مع �سوريا وين�ّسق لمواجهة 
حاالت الت�سلل

 بغداد/ نباأ م�سرق

تح���دث خبراء في مج���ال الطاقة عن عجز 
في مل���ف الكهرباء يقدر ب���� 10 اآالف ميغا 
واط، م�شيرين اإلى وجود م�شكالت كبيرة 
يتعلق اأبرزها باالإنتاج والتوزيع والنقل.

وق���ال خبي���ر الطاقة زكي عل���ي في حديث 
اإل���ى )الم���دى(، اإن "م�شكل���ة الكهرباء في 
الع���راق تن�شطر اإلى �شقي���ن: ال�شق االأول 
الكهرب���اء،  وزارة  ي�شتل���م  بم���ن  يتعل���ق 
وال�ش���ق الثان���ي يتعل���ق بالحل���ول الت���ي 

ينبغي و�شعها لهذه الم�شاكل".
واأ�ش���اف عل���ي، اأن عل���ى "ال���ذي يت�شل���م 
وزارة الكهرب���اء �ش���روط رئي�ش���ة، اأوله���ا 
يك���ون م���ن كتل���ة �شيا�شي���ة قوي���ة تدعمه 
ف���ي ممار�ش���ة مهام���ه الوزاري���ة ب�ش���ورة 

مطلقة".
واأ�ش���ار، اإلى اأن "هذه الكتل���ة يفتر�س اأن 
تك���ون لديه���ا اإرادة حقيقية لح���ل م�شكلة 
اأن  �ش���رورة  عل���ى  م�ش���ددًا  الكهرب���اء"، 
"يمتلك الوزير قدرة تفاو�شية جيدة الأن 
مل���ف الطاق���ة اإقليمي ويدخ���ل في ع�شب 
االقت�ش���اد العراقي كما لدي���ه خبرة وباع 

في �شوق الطاقة وم�شاكلها".
وبين علي، اأن "م�شاكل الطاقة في العراق 
تنق�ش���م اإل���ى �شتة اأن���واع، وه���ي االإنتاج 
والنق���ل والتوزي���ع والجباي���ة والهي���كل 

االإداري والمواطن".
واأو�ش���ح، اأن "لكل م�شكل���ة ينبغي اأن يتم 

و�ش���ع ح���ل لها م���ن اأج���ل ت���دارك االزمة 
ومعالجته���ا"، موؤك���دًا اأن "الإنت���اج ما زال 
غي���ر كاف فهو يت���راوح حاليًا من 21 األف 

ميغاواط اإلى 24 األف ميغاواط".
ويرى عل���ي، اأن "العراق يحت���اج اإلى 32 
األ���ف ميغ���اواط اأي اأن هن���اك ن�شبة عجز 
ت�ش���ل لنح���و 10 االف ميغ���اواط، وه���ذا 
يتطل���ب حل���وال اآني���ة وم�شتقبلية بخطط 

تعظم الطاقة المنتجة في العراق".
واأ�شاف، اأن "ال���وزارة تعتمد على �شبكة 
مركزي���ة واح���دة في النق���ل ولذلك نحتاج 
اإل���ى تطويره���ا تبع���ًا لتطوي���ر المنظومة 

الكهربائية".
وتحدث علي، عن "م�شكلة عميقة وكبيرة 
ال���دول تح�ش���ب  التوزي���ع، فجمي���ع  ف���ي 
الكهرب���اء عل���ى اأ�شا����س ع���دد ال�ش���كان"، 
مبين���ًا ان "االإنتاج قد يك���ون كافيًا مقارنة 
بالن�ش���ب المعتم���دة ف���ي بقية ال���دول لكن 

الخلل يكون في التوزيع".
"وزارة الكهرب���اء  اأن  اإل���ى  ولف���ت عل���ي، 
وبح�ش���ب ت�شريحاتها فاأنه���ا ال ت�شتطيع 
م���ن موؤ�ش�ش���ات  م���ن %28  اأكث���ر  جباي���ة 
الدولة والمواطني���ن وهذا يعني اأن %72 
من الجباية معطلة وال ت�شل مواردها اإلى 

الدولة".
لل���وزارة  االإداري  "الهي���كل  اأن  واأردف، 
يتوج���ب علي���ه االنتقال من مب���داأ الخدمة 
ال�شيئ���ة اإلى مب���داأ بيع الخدم���ة الممتازة 
بنف����س الكلف���ة وه���ذا يحت���اج اإل���ى كادر 

ر�شي���ق بالتحول من مب���داأ تقديم الخدمة 
اإلى اال�شراف عليها".

وانته���ى علي، اإل���ى اأن "المواطن ي�شترك 
اي�ش���ًا ف���ي هذه االزم���ة كون���ه موظفا في 
وزارة الكهرب���اء اأو م�شتهل���كا للطاق���ة اأو 

جابيا اأو متهربا للجباية، وعليه اأن يرفع 
من التزامه الوطني ب���اأن يكون جزءا من 

م�شاعدة ملف الكهرباء".
م���ن جانب���ه، ك�ش���ف الخبي���ر االآخ���ر بالل 
عل���ى  ال�شن���وي  الطل���ب  "زي���ادة  خليف���ة 

اإل���ى  الطاق���ة الكهربائي���ة بمع���دل 1000 
1500 ميغ���اواط، اإ�شافة اإلى وجود فرق 

بين التوليد واال�شتهالك".
لمواجه���ة  االأمث���ل  "الح���ل  اأن  وراأى، 
االزمة الكهربائي���ة هو االهتمام بالجباية 

وا�شتخدام )ال�شمارت ميتر(".
وا�شت���درك خليفة بالق���ول، اإن الوزارة قد 
تبنت ه���ذه الخط���وة عن طريقي���ن االأول 
اإقام���ة حمالت لو�ش���ع المقايي�س لكنها ما 
زال���ت دون الم�شت���وى المطل���وب ب�شبب 

عدم تعاون المواطنين.
يتمث���ل  الثان���ي  "الطري���ق  اأن  وزاد، 
بخ�شخ�شة الجباية"، مبينًا اأن "المناطق 
الت���ي خ�شعت لهذه التجرب���ة قد قلت فيها 

االحمال اإلى الثلث".
وم�ش���ى خليفة، اإل���ى اأن "ه���ذا الم�شروع 
ل���و اأنه طب���ق على جمي���ع انح���اء العراق 
لح�شلنا على الكفاي���ة الكاملة من التوليد 
ف���ي اال�شته���الك، وهذه النقطة ق���د ف�شلت 
اي�شًا ب�شب���ب رف�س المواطن التعامل مع 

الجهات المكلفة بالجباية".
وقال ع�شو لجنة النفط والطاقة النيابية 
داخ���ل را�ش���ي، ف���ي ت�شريح���ات للوكالة 
الر�شمي���ة لالأنباء اإن "مو�ش���وع الكهرباء 
لالأ�ش���ف اأ�شب���ح عنوانًا اآخر م���ن عناوين 
بي���ن  والمناكف���ات  الداخل���ي  الخ���الف 
وزارت���ي النفط والكهرب���اء، وكلما اأرادت 
وزارة الكهرباء اأن تنجز ملفًا تقف وزارة 

اأخرى بوجهها".
م���ن  ج���زء  "ه���ذا  ان  را�ش���ي،  واأ�ش���اف 
الم�شكل���ة التي تعرق���ل اإن�ش���اء المحطات 
بالن�شب���ة  المتزاي���د  الع�شوائ���ي  والنم���و 
اال�شتثماري���ة  ال�شكني���ة  للوح���دات 
يخل���ق  وه���ذا  والزراعي���ة،  والر�شمي���ة 

ف���ي النق���ل والتوزي���ع،  ب���دوره م�ش���اكل 
اإ�شاف���ة اإل���ى وج���ود محط���ات ق���د انتهى 

عمرها االفترا�شي".
ل���دى  خطط���ا  "هن���اك  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار، 
ال���وزارة لزيادة االإنت���اج بن�شب محطات 
الوح���دات  و�شيان���ة  جدي���دة  تولي���د 
المتوقفة واالعتماد على الطاقة ال�شم�شية 

ومحاولة اإيجاد و�شائل للتر�شيد".
ولف���ت را�ش���ي، ال���ى اأن "�شت���اء الع���راق 
اأ�شب���ح ال يختل���ف ع���ن �شيف���ه بالن�شب���ة 
وب�ش���كل  المط���ردة  والزي���ادة  لالأحم���ال 

يومي".
وتاب���ع اأن "لجنة الطاقة �شتقوم بال�شغط 
النف���ط  ووزارة  ال���وزراء  رئا�ش���ة  عل���ى 
والتن�شي���ق م���ع وزارة الكهرب���اء الإيج���اد 
الحلول االآنية وع���دم تكرار ما ح�شل من 

زيادة االأحمال والتوقف". 
"اللجن���ة  اإن  بالق���ول،  را�ش���ي  واأكم���ل 
�شتطلب اأي�ش���ًا من رئا�شة مجل�س النواب 
توفير ما تحتاجه الوزارة من دعم يمكنها 
من ا�شتم���رار وديمومة االإنتاج وتح�شين 
�شبكات النقل والتوزي���ع التي تعاني هي 

االأخرى من الم�شاكل".
ك�شف���ت  ق���د  الكهرب���اء،  وزارة  وكان���ت 
مطلع االأ�شبوع الحال���ي عن تحقيق اأعلى 
معدالت لالإنت���اج منذ تاأ�شي�شها، وتحدثت 
عن اأكث���ر من 24 األف ميغاواط، وتوقعت 
اإ�شاف���ة 1000 ميغ���اواط جدي���دة خ���الل 

وقت قريب.

خبراء: منظومة الكهرباء تعاني من عجز بـ 10 اآالف ميغا واط 
ال�زارة تعتمد على �سبكة واحدة يف الت�زيع بحاجة للتط�ير

الكهرباء تعد باإدخال محطات جديدة للخدمة ترفع �ساعات التجهيز

اأك��دت قي��ادة العمليات الم�سترك��ة اإنجاز مهمة تاأمين الح��دود مع �س�ريا، الفت��ة اإلى ا�ستمرار التن�سي��ق للت�سدي الأية 
محاول��ة ت�سل��ل قد تح�سل. ياأت��ي ذلك في وقت، اأفاد خبي��ر �ستراتيجي بانتهاء قدرة تنظيم داع���س في ك�سر الحدود 

والتدفق بكثرة من خاللها، لكنه اأ�سار اإلى بع�س الم�اقع الرخ�ة بين نين�ى والمناطق ال�س�رية المحاذية لها.
وق��ال المتح��دث با�سم قي��ادة العمليات تح�سي��ن الخفاجي، اإن "لقاًء امنيًا ت��م عقده في مقر قيادة الح��دود مع الجانب 
ال�س���ري تط��رق اإلى الم�س�ؤولي��ات وناق�س تب��ادل المعل�مات و�سب��ط الحدود ومن��ع اأي تهريب اأو خ��روق اأمنية عابرة 

للحدود".

 بغداد/ ح�سين حاتم

واأ�شافت اأن ")257( دعوى عنف �شد كبار ال�شن، و)1408( دعاوى عنف �شد 
الن�شاء، و)68( دعوى عنف �شد االأطفال �شجلت في جميع محاكم الر�شافة".

ويرب���ك العنف االأ�شري العوائل العراقية، اإذ يتخوف المهتمون بمجال حقوق 
االن�شان من ات�شاع م�شاحة الظاهرة دون اأية بارقة اأمل بالحد منها.

وتق���ول اأ�شتاذة القانون والنا�شطة في مجال حقوق االإن�شان ب�شرى العبيدي، 
اإن "الن�ش���اء العراقي���ات ال ي�شع���رن باالأمان في ه���ذا البلد، فه���و ال يعتبر بيئة 
�شالح���ة لعي�شهن، مرجحة اأن يت�شدر الع���راق قائمة الدول االأ�شواأ في معي�شة 
الم���راأة". و�ش���ددت العبيدي عل���ى "�شرورة ت�شري���ع قوانين لحماي���ة الن�شاء 
وت�شدي���د العقوبات �شد من ينتهك حقوقه���ن اأو يعتدي عليهن، كقانون العنف 
االأ�ش���ري"، الفت���ة اإل���ى اأن "االأح���زاب االإ�شالمية تمن���ع ت�شريع قان���ون العنف 

االأ�شري وتقف حائاًل اأمامه".
ورغ���م ت�شويت مجل�س الوزراء ف���ي 4 اآب 2020 على م�شودة م�شروع قانون 
الحماي���ة م���ن العنف االأ�ش���ري، اإال اأن القانون ما يزال ينتظ���ر الت�شويت عليه 
ف���ي مجل�س النواب، فيم���ا ال توجد في البالد �شوى 5 "م���الذات اآمنة" للن�شاء 

المعنفات، 3 منها في اإقليم كرد�شتان واآخران في بغداد واالأنبار.
ل���ت رئي�شة منظم���ة اإي�شن لحق���وق االإن�ش���ان اأن�ش���ام �شلمان،  م���ن جهته���ا، حمَّ
"القوى ال�شيا�شية في البرلمان م�شوؤوليَة َعرقلة ت�شريع قانون يحد من تزايد 

معدالت العنف اال�شري في العراق".
واأ�شافت �شلم���ان، اأن "تفاقم َ ظاهرة التعنيف في المجتمع العراقي يعود الى 

غياب الت�شريعات الرادعة وافالت معظم الجناة من العقاب".
واأ�ش���ارت اإلى، اأن "اإقبال الم���راأة على تقديم ال�شكوى �ش���د معنفها، يدلل على 
زي���ادة وعيه���ا، وي�شي���ر اإلى نج���اح منظم���ات المجتم���ع المدن���ي واالإعالم في 

حمالت توعيتها نحو عدم ال�شمت تجاه المعنف".
وحذرت رئي�شة منظمة اإي�شن لحقوق االإن�شان، من "ا�شتمرار العنف االأ�شري؛ 
الأن���ه �شيولد عنف���ا ال اإراديا من قب���ل المتعر�شة للعنف �ش���د االآخر ولي�س �شد 
المعن���ف، فتجد المعلم���ة تعنف الطلبة االأطفال، والموظف���ة تعنف المراجعين 

نف�شيا وال تنجز معامالتهم )...(".
ب���دوره، يق���ول مدي���ر عالق���ات واإع���الم ال�شرط���ة المجتمعي���ة، عب���د الحاف���ظ 
الجب���وري، اإن "ح���االت العن���ف االأ�ش���ري ازدادت نتيجة ا�شب���اب كثيرة منها، 
الفتي���ات  ال���ذي اوق���ع  التوا�ش���ل االجتماع���ي  ال�شي���ئ لمواق���ع  اال�شتخ���دام 

المراهقات بم�شكالت عدة".
واأ�شاف الجب���وري، اأن "من �شمن اال�شباب اي�شا تدهور الو�شع االقت�شادي 
لالأ�ش���ر"، مبين���ا ان "التعني���ف ال يقت�ش���ر على الفتي���ات، فهن���اك ازواج تعنف 

ازواجهن والعك�س اي�شا".
و�ش���دد الجبوري، عل���ى "�شرورة اإقرار قانون الحماية م���ن العنف االأ�شري"، 
داعي���ا الى ح���ل "الم�ش���اكل بالط���رق القانونية والح���وار وال�شل���م، واالمتثال 

للقانون بعيدا عن العنف".

الر�سافة! يف  عام  ن�سف  خالل  دع�ى   1733

العنف االأ�سري يربك 
العوائل.. مطالبات باإقرار 

قانون مناه�سته

ح�ايل 10 حاالت ي�ميًا، هذا ما �سجلته حمكمة 
ا�ستئناف بغداد الر�سافة خالل الن�سف االأول من 

العام 2022 من دعاوى العنف االأ�سري، من غري مئات 
احلاالت غري امل�سجلة. وبح�سب حمكمة ا�ستئناف 

بغداد الر�سافة فاإن "الن�سف االأول من العام احلايل 
�سهد ت�سجيل )1733( حالة عنف اأ�سري تراوحت ما 

بني عنف �سد املراأة وكبار ال�سن واالأطفال".

تح�سينات ع�سكرية م�ستمرة على الحدود مع �سوريا



http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net2022 لعدد )5268( �ل�شنة �لع�شرون - �الربعاء )21( �أيلول�

�شباب يناق�شون عودة التظاهرات في اإحدى مقاهي بغداد

ُحكم الفلول
ل�ش���وء ح���ظ بالدنا �نه���ا دخل���ت يف �عق���د و«�نح�س« 
مرحل���ة لتقري���ر م�شتقبله���ا، حيث �ش���اع ر�أ�س �خليط 
بني كوم���ة �الزم���ات وتناف���ر �الر�د�ت و�شق���وط �آخر 
�ملر�هن���ات على وج���ود حكمة وحكي���م يخرجانها من 
د�ئ���رة �ل�شي���اع و�خلوف، و��شا�س ه���ذ� �حلال يكمن 
يف �ن بي���ت �لقر�ر �لد�شتوري )جماعة �الطار( ��شبح 
بيوت���ًا، فيم���ا، �ش���رب �لت�ش���دع و�الن�شق���اق �لبي���وت 
�الخ���رى، فال �حد يعرف ما �لذي يجري وعلى يد من؟ 
وال �أح���د يعرف من �ين �لِبدء لعب���ور »�الن�شد�د« ومن 
�أي �ملعاب���ر و�ش���وال �ىل �حلكم �لر�شي���د »�ملنقذ« ويف 
�لتفا�شيل، تزدحم �ملقرتحات و�مل�شاريع و�لت�شرعات 
على باب »جمل�س �لق�شاء« �لذي ق�شى مبا فيه �لكفاية 

لتعقيد �المر و�طالة �جلر و�لعر.
يف �لظاهر، لي�س ثمة �تفاق حٍد �دنى نحو عقد جل�شة 
للربملان، وهي مفت���اح �لت�شويات، و�التفاق غائب عن 
مر�شح و�ح���د لرئا�ش���ة �جلمهورية، وهن���اك ما ي�شبه 
�لرف����س �ملتز�ي���د للمر�شح �لوحيد �ملعل���ن �ىل رئا�شة 
�ل���وزر�ء. �م���ا �الجتماع���ات و�لكو�لي����س وخط���وط 
�الت�ش���ال فه���ي �الخ���رى مت�شابكة عند نق���اط �لبحث، 
وتنتق���ل م���ن دو�مة �ىل دو�مة، وم���ن توتر �ىل توتر، 
�لت�شريب���ات  �ملث���رة، وتلحقه���ا  �ل�شائع���ات  ت�شبقه���ا 
�ملخيف���ة، وتق���وم و�شائ���ل �الت�ش���ال و�قني���ة �العالم 
بو�ج���ب تهيئة �جلمهور ملا هو ��ش���و�أ يف قادم �اليام، 
حتى ليت�ش���اءل �ملر�قب �ملو�شوعي عمن يحكم �لبالد، 
وم���ن يدير عجلة �القد�ر، وهل ثمة حاجة �إىل معجزة 
يف زم���ن �لالمعج���ز�ت، �أم �إىل و�شيط م���ن عيار ثقيل 
يعي���د �لعق���ول �إىل مكانها، �أو �إىل ري���اح تلقي بها �إىل 
خ���ارج �ملعادل���ة، وهو �حلل �الك���ر ��شتجاب���ة لو�قع 

�حلال، بديال عن �ل�شياع، وما هو ��شو�أ.
يف كت���اب ��ش���دره �لباح���ث �مل�ش���ري ح�ش���ام �أده���م 
و��شم���اه ب�»كت���اب �لفلول- ق�شة �ملتحول���ني �شيا�شيا« 
يتح���دث ع���ن �شوء حظ بل���د حتكمه �لفل���ول �ملبعرة. 
تن�ش���ق عن بع�شه���ا كلما طالت �ملع���ارك، وتنقلب على 
�هد�فه���ا كلما ��شتع�شى �لو�شول �ليها، �و حيل بينها 

وبني نهاية �آمنة �شعيدة:
ع�شُف �لفو�ر�ِس باجلنود فما ترى......  

�إال فلواًل من ور�ء فلوِل
ح���ال �لكت���ل �لعر�قية �ملتنف���ذة و�حز�به���ا )�الن( حال 
�لفل���ول يف طي���ات ه���ذ� �لكت���اب، و�أي�ش���ا يف تعريف 
»معجم �ملعاين«  وهي م���ا �نف�شل عن �ال�شل و»تناثر 
منه«  �و ما ذكره هذ� �ملعجم عن »تفلل �لقوم مهزومني 
م���ن �ملعرك���ة« و »تفتل �حلب���ل، �أي �ن���ه �لتوى« وحني 

ُيكتب لبالد �ن حتكمها �لفلول فاقر�أ عليها �ل�شالم..
�م���ا �لذي���ن ير�هن���ون عل���ى حل حتقق���ه �لفل���ول �لتي 
هزمته���ا �النتخابات و�ل�ش���و�رع و�لتجارب و�لفر�س 
و�لن�شائ���ح فهم كمن ير�هن على فطائ�س تدخل �شباق 

�خليل.
ا�ستدراك:

» م���ن ياأبى �لي���وم قبول �لن�شيحة �لت���ي التكلفه �شيئا 
ف�ش���وف ي�شط���ر يف �لغ���د �إىل �ش���ر�ء �الأ�ش���ف باأغل���ى 

�شعر«.
اأفالطون

في كتاب ا�سدره الباحث 
الم�سري ح�سام اأدهم 

وا�سماه بـ»كتاب الفلول- 
ق�سة المتحولين �سيا�سيا« 

يتحدث عن �سوء حظ بلد 
تحكمه الفلول المبعثرة.

 عبد املنعم الأع�سم 
جملة مفيدة

 بغداد/ تميم الح�سن

تورط �الإطار �لتن�شيقي برف�س تغير حممد 
�ل�شود�ين )مر�ش���ح �الإطار لرئا�شة �حلكومة 
�ملقبل���ة( يف وق���ت ال يتمك���ن فيه م���ن مترير 

رئي�س �لوزر�ء �جلديد يف �لربملان.
معلوم���ات  بح�ش���ب  �ل�ش���ود�ين،  وعر����س 
ن�شرها »�طاريون« �أم�س، برناجمه �حلكومي 
على ب�شعة نو�ب يف كافتريا �ملجل�س حيث 

مل يتمكنو� من عقد جل�شة ر�شمية.
و�غلق���ت تقريب���ًا كل �الب���و�ب �م���ام �لتكت���ل 
�ل�شيع���ي يف تنفي���ذ خطته بت�شكي���ل حكومة 
�ئتالفي���ة با�شتثن���اء �م���ل �شعي���ف بح���دوث 

�جتماع »�حلنانة«.
وتوؤك���د �لق���وى �ل�شيا�شي���ة خ���ارج »�الإطار« 
بانه���ا لن حت�ش���ر جل�شات �لربمل���ان يف وقت 
قريب، كما �ن زعيم �لتي���ار �ل�شدري مقتدى 

�ل�شدر ثابت على موقفه بحل �ملجل�س.
م�ش���در رفي���ع يف �لتي���ار �ل�ش���دري �أك���د يف 
حديث مع )�ملدى( �ن »قر�ر زعيم �لتيار بعدم 
ع���ودة �لن���و�ب نهائ���ي و�شتج���ري ترتيبات 
�خ���رى يف ح���ال قبل���ت �ملحكم���ة �الحتادي���ة 

بطعن �ال�شتقالة«.
وكان���ت �ملحكم���ة ق���د �جل���ت دع���وى �لنظ���ر 
بالق�شي���ة �ملقدم���ة م���ن �أح���د �ملحام���ني بعدم 
د�شتورية ��شتقالة نو�ب �لتيار �ل�شدري �ىل 

نهاية �ل�شهر �حلايل.
و��شاف �مل�شدر: »يف حال مت قبول �لدعوى 
ف���ان �لتي���ار �ل�ش���دري حينه���ا �ش���رى �حلل 
�لقان���وين �ملنا�ش���ب ويقوم بتق���دمي ��شتقالة 

نو�به مرة �خرى«.
وكان �ل�ش���در ق���د وج���ه با�شتقال���ة نو�به يف 
حزير�ن �ملا�شي، قبل �ن يتفجر �ل�شر�ع بني 
�تباع �لتيار و�الإطار �لتن�شيقي عقب �قتحام 

�ملنطقة �خل�شر�ء.
�م���ا بخ�شو����س �مكانية حل �الزم���ة بزيارة 
وفد ثالثي ي�ش���م حتالف �ل�شي���ادة و�حلزب 
�لدميقر�ط���ي وهادي �لعام���ري زعيم �لفتح، 
ف���ان �ملعلوم���ات حتى �الن توؤك���د �ن »�ل�شدر 

يرف�س ��شتقبال �الطاريني«.
باملقاب���ل �أكد �لنائ���ب �مل�شتق���ل ح�شني عرب، 
�م����س، �أن »بع����س �ل�شيا�شي���ني �شيتوجهون 
�إىل �حلنانة من �أجل �التفاق �لذي من �ملوؤمل 

�أن يرى �لنور قريبًا«.
ولف���ت ع���رب يف ت�شري���ح للوكال���ة �لر�شمية 
�إىل �أن »�أولوي���ات هذ� �التفاق �ل�شيا�شي هي 
�نتخابات مبكرة و�التفاق على تعديل قانون 

�النتخابات ومفو�شية �النتخابات«.

»بروفة« الحتجاجات!
وعل���ى وق���ع �الزم���ة ب���د� فج���ر �أم����س وكاأن 
�ل�ش���د�م �لث���اين �ملتوق���ع، بع���د ��شتب���اكات 
�خل�ش���ر�ء نهاي���ة �ل�شه���ر �ملا�ش���ي، قد حدث 
م���ع �نت�شار �أمني مفاج���ئ تز�من مع مغادرة 
�ىل  �لكاظم���ي  م�شطف���ى  �ل���وزر�ء  رئي����س 

�لواليات �ملتحدة.

و�ش���ادت موجة م���ن �ل�شائع���ات و�لتحليالت 
عل���ى ��شب���اب ن���زول �شن���وف متنوع���ة م���ن 
�لق���و�ت �ىل �ل�ش���ارع و�غالق �غل���ب مناطق 
�لر�شافة يف بغد�د بعد منت�شف ليلة �الثنني.
وتد�ول���ت من�ش���ات �خبارية عل���ى »تلغر�م« 
�شيناريوه���ات ع���ن »�نق���الب« �و »مهاجم���ة 
ف�شائل« قب���ل �ن تعلن �ل�شلط���ات �شبب قطع 
�ل�ش���و�رع لك���ن بع���د نح���و 10 �شاع���ات م���ن 

�حلدث.
وقال���ت خلي���ة �الإع���الم �الأمن���ي يف بيان يف 
منت�ش���ف نه���ار �أم����س �ن »قو�تن���ا �المني���ة 
�لتدريب���ي  منهاجه���ا  تطبي���ق  تو��ش���ل 
�الأمني���ة  �ملمار�ش���ات  يف  و�ال�شتم���ر�ر 
�العتيادية، به���دف تعزيز �الأمن و�ال�شتقر�ر 

ورفع �لقدر�ت للقطعات �الأمنية«.
و��شافت �ن »قيادة عمليات بغد�د �شتنفذ بعد 
منت�شف ليلة �لي���وم )�أم�س(، ممار�شة �أمنية 
هادفة �شمن جانب �لكرخ من �لعا�شمة، بعد 
�أن نفذت ي���وم �أم�س ممار�ش���ة ناجحة �شمن 

قاطع �مل�شوؤولية«.
و�لط���رق  �جل�ش���ور  �غل���ب  قط���ع  وج���رى 
�لرئي�ش���ة يف �لر�شاف���ة بع���د �شاع���ات دعوة 
ل�«�لتحّل���ي  �ل�شيا�شي���ة  �لق���وى  �لكاظم���ي 

بالهدوء و�ل�شرب«.
وق���ال حينه���ا رئي����س �ل���وزر�ء �ل���ذي و�شل 
للم�شارك���ة  نيوي���ورك  �ىل  �أم����س  �شب���اح 
ل���الأمم  �لعام���ة  �جلمعي���ة  �جتماع���ات  يف 
�حلالي���ة  �ل�شيا�شي���ة  »�الأزم���ة  �ملتح���دة �إن: 
�شعب���ة، لكن �أبو�ب �حلل م���ا ز�لت مفتوحة، 

وهذ� يتطل���ب حو�رً� هادئ���ًا و�شريحًا ي�شع 
م�شلحة �لعر�ق و�شعبه فوق �جلميع«.

ودعا �لكاظمي �لق���وى �لوطنية و�ل�شيا�شية 
�إىل »�لتحّل���ي باله���دوء و�ل�ش���رب، و�لركون 
�إىل لغ���ة �حل���و�ر و�لعقل، و�لت�شل���ح باإر�دة 
�شلبة، وروح وطنية عالية؛ لنعرب ببلدنا من 
ه���ذه �ملرحلة �إىل بر �الأم���ان يف هذه �للحظة 
�لتاريخي���ة، عرب حو�رنا �لوطني �لقادر على 

�إنتاج حلول تنهي هذه �الأزمة �لر�هنة«.
وقبل دخ���ول �ملمار�شة �المني���ة حيز �لتنفيذ 
�الثن���ني  م�ش���اء  تر�أ����س  ق���د  �لكاظم���ي  كان 
�جتماعًا للمجل�س �ل���وز�ري لالأمن �لوطني، 
ت�ش���م  م�شغ���رة  حكومي���ة  خلي���ة  وه���ي 

�ملوؤ�ش�شات و�لوز�ر�ت �المنية.
بي���ان حكوم���ي  �الجتم���اع بح�ش���ب  و�شه���د 
»مناق�ش���ة �لو�شع �الأمن���ي، وتعزيز �خلطط 

�الأمنية ملو�جهة خمتلف �لتحديات«.
تل���ك  �ن  �مني���ة،  وُيعتق���د بح�ش���ب م�ش���ادر 
�لتحوط���ات  �شم���ن  ج���اءت  �الإج���ر�ء�ت 
لتظاه���ر�ت ُيتوق���ع �ن تنطل���ق يف �لذك���رى 
�لثالث���ة الحتجاج���ات ت�شري���ن، بع���د �قل من 

10 �يام.

ا�ستفزاز ال�سدر 
وتربك �الحتجاج���ات �ملتوقعة حركة �الإطار 
�لتن�شيق���ي �لذي يزيد م���ن �جر�ء�ته �المنية 
ح���ول �ملق���ر�ت �حلزبي���ة حي���ث ُيتوق���ع �ن 

ي�شارك �ل�شدريون يف تلك �لتظاهر�ت.
كم���ا �ن �رتب���اك »�الإط���ار« ق���د ت�شاع���د م���ع 

متك���ن ن���وري �ملالكي )زعيم دول���ة �لقانون( 
من �شياغة بيان جدي���د للمجموعة �ل�شيعية 

يتحدى فيه �ل�شدر.
�خ���ر  عل���ى  �ل�شيط���رة  �ملالك���ي  و��شتط���اع 
حماوالت حلفائه يف »�الإطار« الز�حة حممد 
�ل�ش���ود�ين ع���ن �لرت�شي���ح و�عالن �لتكت���ل 

�ل�شيعي �لتم�شك باالأخر للمن�شب.
ومنذ حزي���ر�ن �ملا�ش���ي يف �أعق���اب �عتز�ل 
�ل�شدر، فر�س �ملالك���ي �شيطرته على �الإطار 
�لتن�شيقي قبل �ن ين�شم �ليه قي�س �خلزعلي 
)�لع�شائب( وعمار �حلكيم )زعيم �حلكمة(.

و�أعل���ن �الإط���ار �لتن�شيق���ي يف بي���ان م�ش���اء 
�الثن���ني بعد ليلة من �خلالف���ات �ال�شد د�خل 
�لتكت���ل �ل�شيع���ي من���ذ بد�ي���ة �الزم���ة �لعام 
�ملا�ش���ي، »مت�شك���ه مبر�شح���ه �لوحي���د �ىل 
رئا�ش���ة �لوزر�ء حمم���د �شي���اع �ل�شود�ين«، 

نافيًا »كل ما غر ذلك من �إ�شاعات«.
وتابع �أن���ه »ناق�س �ال�شتعد�د�ت �لتي يبذلها 
مع حلفائ���ه من �أجل ��شتئن���اف عمل جمل�س 

�لنو�ب وقيامه بو�جباته �لد�شتورية«.
و�شرب���ت بع����س تل���ك �جله���ات �ملقرب���ة من 
»�الإط���ار« �نب���اء ع���ن عق���د جل�ش���ة ت�شاورية 
مناق�ش���ة  تت�شم���ن  )�أم����س(،  غ���د�  للربمل���ان 

برنامج �ل�شود�ين �حلكومي.
و��شتف���ز هذ� �خل���رب �أن�شار �ل�ش���در، حيث 
بد�أت قنو�ت �خبارية تابعة للتيار بالتح�شيد 

لتظاهر�ت فيما لو مت عقد �جلل�شة.
ويف وق���ت الحق تد�ولت �شور� لل�شود�ين، 
�ل���ذي مت �ختياره من���ذ �أكر من �شهرين، يف 

�جتم���اع �أم����س م���ع ع���دد حمدود م���ن نو�ب 
�الإطار وحتالف ع���زم وم�شتقلني حم�شوبني 

على »�الإطار«.
وبح�ش���ب قن���و�ت �الإط���ار �لتن�شيق���ي، ف���ان 
عل���ى  عر����س  ق���د  كان  �ل�ش���ود�ين  حمم���د 
�لنو�ب �لذي���ن ال يزيد عددهم ع���ن 30 نائبًا، 
يف جل�شة »غر ر�شمية« برناجمه �حلكومي.
وكان �الإط���ار ياأمل بعق���د جل�شة متكاملة لكن 
�شاخ���و�ن عبد �لله نائ���ب رئي�س �لربملان قال 
�م����س لو�شائل �عالم كردية �إن���ه »لي�س هناك 
�أي موعد حمدد لعقد جل�شة جمل�س �لنو�ب«.
�العالمي���ة  �لو�شائ���ل  تل���ك  نقل���ت  باملقاب���ل 
�حل���زب  با�ش���م  �ملتحدث���ة  ت�شريح���ات 
في���ان  �لنائب���ة  �لكرد�شت���اين  �لدميقر�ط���ي 
�شربي �كدت فيه���ا �أن كتلتها »لن ت�شارك يف 
�أي���ة جل�شة يعقدها جمل����س �لنو�ب النتخاب 
رئي����س للجمهورية م���ا مل يت���م �لتو�شل �إىل 

�تفاق«.
ويتو��ش���ل �حلزب���ان �لكردي���ان �لرئي�ش���ان 
�ي���ام  من���ذ  و«�الحت���اد«  »�لدميقر�ط���ي« 
دون  �لقي���اد�ت  م�شت���وى  عل���ى  �جتماع���ات 
�العالن حتى �الن ع���ن مر�شح و�حد لرئا�شة 

�جلمهورية.
�لوف���د  ع�ش���و  ري���كاين  بنك���ني  وو�ش���ف 
�الأج���و�ء  �لدميقر�ط���ي  للح���زب  �ملفاو����س 
ب���ني �حلزبني ب� »جيدة ج���دً�«، وقال بح�شب 
و�شائ���ل �ع���الم كردي���ة �ن: »هن���اك �إمكاني���ة 
للتو�ش���ل �إىل �تف���اق ب�ش���اأن مر�ش���ح و�ح���د 

لرئا�شة �جلمهورية«.

مر�سح الإطار يك�سف عن برنامجه الحكومي في كافتيريا البرلمان!

»التن�صيقي« يتورط بال�صوداني وال�صدر يدر�س اإجراء 
قانونيًا لإقالة نوابه للمرة الثانية

 ترجمة: حامد اأحمد  

�لن�شط���اء  ب���اأن  �إخب���اري  تقري���ر  ذك���ر 
�لعر�قي���ني يو��شل���ون �لتح�شر الإحياء 
النتفا�ش���ة  �لثالث���ة  �ل�شنوي���ة  �لذك���رى 
�حلرك���ة  ن�شط���اء  �ن  موؤك���دً�  ت�شري���ن، 
�ل�شبابية ورغم �شعورهم بعدم تاأثرهم 
يف م�شتقب���ل �لب���الد، لكنهم ق���د يحولون 
هذه �لذك���رى �إىل تظاهر�ت �أ�شد و�أقوى 

من �شابقاتها.
وذكر تقرير ملوقع )�جلزيرة نت( �لناطق 
باللغ���ة �الإنكليزية وترجمته )�ملدى(، �أن 
»ند�ء، �شابة عمرها 27 عامًا، قالت وهي 
جتل����س يف مقهى مبنطقة �لكر�دة و�شط 
بغد�د تعك�س ما حدث من ��شطر�ب خالل 
�الأ�شابيع �لقليلة �ملا�شية »�حلكومة غر 
مهتم���ة، و�الأحز�ب �ل�شيا�شي���ة تت�شارع 
م���ن �ج���ل �ل�شلطة لنف�شه���ا، مل يعد لنا ما 

نخ�شره«.
�أ�ش���ارت  »ن���د�ء  �أن  �لتقري���ر،  و�أ�ش���اف 
�إىل �الحتجاج���ات �لتي قاده���ا �ل�شباب، 
م�شيفة: يتطلب منا �ن نكون �شجعانا.. 
علين���ا �ن نفيق، مل يعد هناك من يتحدث 

ب�شاأننا«.
�شب���اب  »نا�شط���ني  �أن  �لتقري���ر،  وتاب���ع 
�آخري���ن يت�شاركون مع ر�أي ن���د�ء، �لتي 
كمتطوع���ة  وقته���ا  م���ن  ج���زء�  تكر����س 
بالتوح���د،  م�شاب���ني  �أطف���ال  لرعاي���ة 
وكانو� يجل�شون معها حول �لطاولة يف 

�ملقهى«.
ولفت، �إىل �أن »�ل�شباب كانو� يتباحثون 
ح���ول خط���ط �حي���اء �لذك���رى �ل�شنوية 
ت�شري���ن،  �حتجاج���ات  حلرك���ة  �لثالث���ة 
وم���ا ه���ي �أف�ش���ل و�شيل���ة لع���الج �الزمة 

�ل�شيا�شي���ة �لعميق���ة بعد ح���دوث �أعنف 
مل  �آب  نهاي���ة  يف  حدث���ت  ��شتب���اكات 

ي�شهدها �لعر�ق منذ �شنو�ت«.
وب���ني �لتقرير، �أن »ن���د�ء قالت بكل ثقة: 
ت�شرين �شتعود قريبًا وعلى نحو �قوى، 

�نا �عدك بذلك«.
و�أورد، �أن »�شاب���ني يف �لثالثيني���ات من 

عمرهما كانا يجل�شان على �جلانب �الآخر 
م���ن �لطاول���ة، يب���دو �نهم���ا مل يتفق���ا مع 
ر�أي ن���د�ء بخ�شو�س حج���م �لتظاهر�ت 

�ملتوقع حدوثها م�شتقباًل«.
ر�م���ي  »�ل�ش���اب  �أن  �لتقري���ر،  و�أو�ش���ح 
ق���ال: لق���د فقدن���ا كث���ر� م���ن �الأ�شدق���اء 
م���رة  ذل���ك  تك���ر�ر  ميكنن���ا  ال  بحي���ث 

�أخ���رى، رمبا يك���ون ذلك بع���د �شنو�ت«.
و�أ�ش���اف �لتقري���ر، �أن »م�ش���ر، 26 عامًا 
»�أ�شع���ر وكاأنن���ي  قائ���اًل:  �ش���ارك بر�أي���ه 
�شائ���ع، وكم���ا ه���و �حل���ال م���ع كثر من 
�لعر�قي���ني ال نع���رف م���ا �شيك���ون علي���ه 
�الأي���ام  حت���ى  نع���رف  وال  �مل�شتقب���ل، 
�لقادم���ة ما تخبئ���ه لنا، كل �ش���يء و�قف 

على �حلافة، حت���ى �شائق �شيارة �الأجرة 
ي�شتف�ش���ر من���ك ه���ل �شيك���ون هن���اك حل 
�أو ح���رب �أهلي���ة؟.. �لعر�قي���ون قلق���ون 

ومتعبون«.
م���ن  »كث���ر�  �ن  �ىل  �لتقري���ر،  ولف���ت 
�ل�شب���اب �لعر�قيني ي�شعرون بانه لي�شت 
لديهم حيلة �و تاأث���ر يف م�شار م�شتقبل 

بلدهم«.
ونوه، �إىل �أن »�مل�شهد بالن�شبة للن�شطاء 
رمب����ا يك����ون مقلقا �أك����ر �إذ� م����ا تكررت 
�حتجاج����ات ت�شري����ن لع����ام 2019 �لتي 
جوبه����ت بالقمع ونتج عنه����ا مقتل 600 

�شاب على �الأقل«.
و�أو�ش����ح �لتقرير، �أن »ن�شط����اء ت�شرين 
كان����و� ق����د �أح����رزو� ع����دد� م����ن �ملقاع����د 
يف �النتخاب����ات �الأخ����رة م����ا ميثل ذلك 
�لفا�ش����دة  �الأح����ز�ب  �أم����ال يف مو�جه����ة 

�لطائفية«.
وبنّي �أن »تقدم �لعملية �ل�شيا�شية تعرقل 
ب�شب����ب �لتناح����ر م����ا ب����ني حرك����ة �لتيار 
�ل�شدري، �لفائزة باالنتخابات، بزعامة 
�ل�شيعي����ة  و�الأح����ز�ب  �ل�ش����در  مقت����دى 

�ملناف�شة �ملتمثلة باالإطار �لتن�شيقي«.
و�أك����د �لتقري����ر، �أن »�ول خالف �شيا�شي 
ح����ول ت�شكي����ل حكوم����ة عر�قي����ة جديدة 
�آب  يف  مميت����ة  �شد�م����ات  �إىل  �نته����ى 
بع����د �ن �أعلن �ل�ش����در �عتز�ل����ه �لن�شاط 

�ل�شيا�شي«.
وينق����ل، عن »ك����ر�ر، 32 عام����ًا، مهند�س 
مو�رد مائية من كرب����الء �لقول: »م�شت 
�لنظ����ام  تغي����ر  من����ذ  عام����ًا   20 علين����ا 
�ل�شاب����ق وم����ا ن����ز�ل ب����دون كهرب����اء وال 
مياه �شاحل����ة لل�شرب. �لعر�ق ميتلك كل 
�مل����و�رد �ل�شرورية ولكن متت �شرقة كل 
�شيء. مل يعد هن����اك �شيء �شوى �جلهل 

و�لغباء«.
حبوب����ي،  »�أم����ر  �أن  �لتقري����ر،  وتاب����ع 
29 عام����ًا، نا�ش����ط طب����ي مع����روف ر�شح 
قائم����ة  عل����ى  �ل�شابق����ة  �النتخاب����ات  يف 
�شامل����ة،  »�مل�شكل����ة  يق����ول:  �مل�شتقل����ني، 
نريد ح����ل �لربملان و�ج����ر�ء تعديل على 

�لد�شت����ور، ونوؤّي����د دع����و�ت م����ن بع�س 
�لنا�شط����ني بان يك����ون �لتوج����ه علمانيا 

بدال من نظام �ملحا�ش�شة �حلايل«.
وذك����ر �لتقري����ر، �أن »�حلبوب����ي �أ�شاف: 
نظام �ملحا�ش�شة ي�شم����ن ذهاب �ملو�رد 
للكتل و�الأحز�ب �ل�شيا�شية دون مر�عاة 
م�شال����ح �لنا�����س، �ن����ا كن����ت يف �لثالث����ة 
ع�شرة من عم����ري عندما ُكتب �لد�شتور، 
ه����ذ�  علي����ه،  ي�ش����وت  مل  جيلن����ا  و�ن 
�لد�شتور ال يعك�س طموحاتي، �لفو�شى 
تف�شد كل �شيء، قادتنا لي�شو� حري�شون 
عل����ى �لتغي����ر ولكنه����م حري�ش����ون على 

جيوبهم فقط«.
�أن »�لكث����ر يقول����ون  و�أردف �لتقري����ر، 
�الن �نه����م ي�شع����رون ب����ان �النتخاب����ات 
�ملبكرة ه����ي �حلل �لوحي����د للخروج من 
حج����م  يف  ي�شكك����ون  ولكنه����م  �الزم����ة، 
�مل�شاركة �إذ� ما ح�شلت هذه �النتخابات 
متوقعني بان تكون حتى �أدنى من ن�شبة 
م�شاركة �لناخبني يف �لعام �ملا�شي �لتي 

تقريبًا«. كانت بحدود 40% 
و�أ�ش����ار، �إىل �أن »�شريح����ة �ل�شب����اب يف 
�لع����ر�ق ه����ي �الأك����ر ت�ش����ررً�، وي�ش����كل 
�ل�شب����اب �الأقل من 25 عاما ن�شبة 60% 
من تعد�د �ل�شكان، وتقدر �الأمم �ملتحدة 
عاطلون  �ل�شب����اب  �عد�د  م����ن  �ن 35% 

عن �لعمل«.
»�لنا�ش����ط  �أن  �إىل  �لتقري����ر،  وم�ش����ى 
�حلبوب����ي �ل����ذي �أ�ش�����س مرك����ز، �حت����اد 
ط����الب بغ����د�د، يف �أو�خ����ر ع����ام 2019 
يق����ول: �لكثر م����ن ��شدقائ����ي �أ�شبحو� 
غ����ادر  منه����م  وق�ش����م  وقلق����ني  يائ�ش����ني 

�لبالد«.
 عن: )اآالنا ترافرز- موقع الجزيرة نت(

�سباب الحتجاجات يبحثون عن ت�سحيح الأو�ساع الراهنة

ن�صطاء يوا�صلون التح�صير لإحياء ذكرى ت�صرين بتظاهرات كبيرة

اجتماع ال�شوداني مع عدد من النواب داخل مبنى البرلمان اأم�س
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 ذي قار/ ح�سني العامل

اأبدى ذوو املختطف �سجاد 
العراقي ا�ستعدادهم للتنازل عن 
�سكواهم ب�سرط ت�سليم جثته اإذا 

كان قد قتل، جمددين الدعوة 
للك�سف عن م�سريه، الفتني 

اإىل تلقيهم العديد من الوعود 
احلكومية التي مل يتم تنفيذ اأي 

منها لغاية الوقت احلايل.
وكانت قيادة �سرطة حمافظة 

ذي قار ك�سفت يف اأيلول من 
عام 2020 عن اختطاف النا�سط 

يف تظاهرات النا�سرية �سجاد 
العراقي واإ�سابة زميله با�سم 

فليح بجروح على يد م�سلحني 
جمهولني ي�ستقلون �سيارتني 

رباعية الدفع.

وقالت و�لدة �شجاد �لعر�قي يف حديث مع 
)�ملدى(، �إن "�حلكومتني �ملركزية و�ملحلية 
�شكلتا �لعديد من �للجان للك�شف عن م�شري 
من  لكن  �ملن�شرمني  �لعامني  خللال  �شجاد 
عمل  "نتائج  �أن  و�أ�شافت،  جدوى".  دون 
لغاية  �شيء  �ي  عن  ت�شفر  مل  �للجان  هللذه 
"�جر�ء�ت  �ن  مبينة  �حلا�شر"،  �لللوقللت 
ملف  �شجاد  �ختطاف  ق�شية  يف  �لتحقيق 
يت�شخم  بللات  �لر�شمية  �الور�ق  من  كبري 

ت�شتوعبه  عللادت  ما  حتى  دوريللة  ب�شورة 
خز�نات حفظ �الور�ق �حلكومية ل�شخامة 

حجمه".
و�أ�شارت و�لدة �لعر�قي، �إىل "طرق �أبو�ب 
جميع �مل�شوؤولني يف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
و�المنية ف�شًا عن �ل�شخ�شيات �ل�شيا�شية 
�جر�ء  �أي  نلم�س  مل  لكن  �ملوؤثرة  و�لدينية 
�ن  وجتللد  م�شريه"،  عللن  للك�شف  حا�شم 

"هناك ت�شويفا و�شغوطا من جهات حزبية 
نافذة حتول دون ذلك".

رمبا  �حلكومية  "�جلهات  �أن  و�أو�شحت، 
تللكللون قللد تللو�للشلللللت �ىل بللعلل�للس �خللليللوط 
عنها"،  �لك�شف  تخ�شى  �لتي  و�ملعلومات 
نتائج  عللن  "�الإعان  بللل  مطالبها  جملللددة 
ملزمني  و�للشللنللكللون  كللانللت  مهما  �لتحقيق 
بالقبول بها". وم�شت و�لدة �لعر�قي، �ىل 

�أن "ما نريده فقط هو معرفة م�شري �شجاد، 
للتنازل  م�شتعدين  فنحن  قتل  قد  كان  فللاأن 

عن حقوقنا مقابل ت�شليم جثته".
�ل�شاب  �شقيق  وهو  �لعر�قي،  عبا�س  و�أكد 
�ملختطف، �أن "عائلتنا �لتقت خال �لعامني 
�ملللنلل�للشللرمللني بللرئلليلل�للس جمللللل�للس �للللللوزر�ء 
وبللوزيللر  ملللر�ت  �أربلللع  �لكاظمي  م�شطفى 
�لد�خلية و�مل�شوؤولني يف �لوز�رة 3 مر�ت 

وبغريهم من كبار �مل�شوؤولني".
كللان  "�جلميع  الأن  �أ�للشللفلله،  علللن  و�أعلللللرب 
يطلق �لوعود �لتي مل يتم حتقيق �أي منها 
"�جلهات  د�علليللًا  �حلا�شر"،  �لوقت  لغاية 
�شجاد،  م�شري  عن  �لك�شف  �ىل  �حلكومية 
حللتللى و�ن كللللان قلللد قلل�للشللى نللحللبلله خللال 
�عللام  و�شائل  وكللانللت  �الختطاف".  مللدة 
�ىل  �ملن�شرم  متللوز  مطلع  ��للشللارت  حملية 

بالنا�شط  �خلا�س  �لتحقيقي  �مللف  �كتمال 
�الإعللام  ونقل  �لعر�قي،  �شجاد  �ملختطف 
�لتحقيقي  "�مللف  �ن  �أمللنللي  ملل�للشللدر  عللن 
�خلا�س بالنا�شط �ملختطف �شجاد �لعر�قي 
�كللتللمللل �لللتللحللقلليللق بلله ومتلللت �حللالللتلله �ىل 
و�أ�للشللارت،  بغد�د"،  يف  �ملخت�شة  �للجنة 
حول  بتو�شيات  �خللللروج  "�إمكانية  �إىل 
�شخ�شيات،  عدة  مع  �جري  �لذي  �لتحقيق 
غري �ن نتائج �لتحقيق مل ُيك�شف عنها حتى 
هذه �للحظة". من جانبه، قال �لكاتب علي 
)�ملدى(،  مع  �لزيدي يف حديث  �لنبي  عبد 
قبل،  �شاألناها من  قد  كنا  "�أ�شئلة كثرية  �إن 
و�ليوم نعيدها ب�شوٍت عاٍل: ما �ل�شر ور�ء 
�ملللدين  �لنا�شط  م�شري  عللن  �لك�شف  عللدم 
)�شجاد �لعر�قي(؟ و�لذي ال ُيعرف م�شريه 

منذ �شنتني و�ىل هذه �للحظة".
�الأمنية  "�جلهات  �ن  �لللزيللدي،  و�أ�للشللاف 
�ل�شمت  تلتزم  ملاذ�  �ال�شتخبارية  وخا�شة 
�أمام هذ� �ملو�شوع؟ وقد حتّول �ىل مطلب 

�شعبي وق�شية ر�أي عام".
�ملعروفة  �خليوط  من  "�لكثري  �أن  ور�أى، 
يف  متو�فرة  كانت  �الأمنية  �الأجللهللزة  لللدى 
�إ�لللشلللار�ت  مللع  لللاخللتللطللاف  �الأوىل  �الأيلللللام 
�تللهللمللت بعملية  ملللا  ملللع جللهللٍة  للللللتللفللاو�للس 
�الختطاف". وحتدث �لزيدي، عن "جتاهل 
بثورة  �رتبطت  �لتي  �لق�شية  لهذه  و��شح 
�لعر�ق يف كل  قادها �شباب  ت�شرين و�لتي 
منهم  �ملئات  و��شت�شهد  �الحتجاج  �شاحات 
�الغللتلليللاالت  وعلل�للشللر�ت  �جلللرحللى  و�آالف 
�ملطالبات  تلك  كل  "بعد  وز�د،  و�شو�ها". 
و�لللوقللفللات و�لللتللظللاهللر�ت ملللعللرفللة م�شري 
توقف  باملقابل  جند  �لوطني  �ل�شاب  هللذ� 
�لق�شية  قّيدت  ورمبا  �الأمللر  بهذ�  �لتحقيق 
مل  �شيئًا  وكللاأن  �الأمللر  و�نتهى  جمهول  �شد 
يحدث!". ودعا �لزيدي، �إىل "ت�شكيل ورقة 
�ملركزية  �حلكومة  على  متو��شلة  �شغط 
�ملخت�شة  �المللنلليللة  و�الجلللهلللزة  و�ملللحللللليللة 
بعيدً� عن  و�ملهني  للعمل �جلاد  �مللف  بهذ� 

�خلوف من تلك �جلهة وتلك ملعرفة م�شري 
هذ� �ل�شاب".

يذكر �ن حمكمة ��شتئناف ذي قار ��شدرت 
�عتقال  مذكرتي   2020 �يلول  �و�خللر  يف 
�شجاد  باختطاف  �ملتهمني  من  �ثنني  بحق 
�لللعللر�قللي، هللمللا �إدريللل�لللس كللريللدي حللمللد�ن 
�الإبر�هيمي  �له�شاري و�أحمد حممد عبود 
�للللللللذ�ن تلل�للشللري ملل�للشللادر �ملللتللظللاهللريللن �ىل 
�نتمائهما �ىل �حد �لف�شائل �مل�شلحة �ال �ن 

�ملتهمني مل يلق �لقب�س عليهما حتى �الن.
ذي  تللظللاهللر�ت  يف  �لنا�شط  �أفلللاد  بللللدوره، 
"�الر�دة  بلللاأن  �ملللدر�للس،  هلللادي  ح�شن  قللار 
�ل�شيا�شية هي �ملتحكمة يف ملف �ختطاف 

�شجاد �لعر�قي".
�أن  )�ملللدى(،  مع  حديث  يف  �ملدر�س  وتابع 
عجزها  �ثبتت  �حلكومية  "�ملوؤ�ش�شات 
�مللفات  من  وغريه  �مللف  هذ�  مع  بالتعامل 
و�لنا�شطني  �ملغيبني  ع�شر�ت  تخ�س  �لتي 
من  حمللللذر�  �الحتجاجية"،  �حلللركللة  يف 

�ملغيبني".  ملف  جتاهل  "��شتمر�ر 
عن  �الفللر�ج  �جلللر�ء�ت  "تفعيل  بل  وطالب، 
�ملغيبني كونهم متظاهرين �شلميني د�فعو� 
عرب  وطنهم  وم�شالح  �شعبهم  حقوق  عن 
رفع علم �لعر�ق فقط ومن دون �ن يرفعو� 

�ل�شاح".
وكان �مل�شاركون يف موؤمتر �حلرية ل�شجاد 
 )2022 حزير�ن   24( يوم  دعللو�  �لعر�قي 
�ملغيبني  جميع  م�شري  عللن  �لللكلل�للشللف  �ىل 
م�شتقلة  وطللنلليللة  جلللنللة  وت�شكيل  قلل�للشللرً�، 
و�أمهلو�  �لق�شري،  �الختفاء  حاالت  ملتابعة 
�جلهات �ملعنية 30 يوما للك�شف عن م�شري 
�خلتامي  �لبيان  يف  و�و�شحو�  �ملغيبني، 
للموؤمتر �ن جر�ئم �الختفاء �لق�شري �لتي 
�ال  ما هي  �ملدنيون  �لنا�شطون  لها  تعر�س 
�شيا�شية  قللوى  مللن  مفتعل  �شيا�شي  ملف 
�حلاكمة  �النللظللمللة  �أروقللللة  د�خلللل  متنفذة 
جهات  تلل�للشللر  �ىل  مللنللوهللني  �ملتعاقبة"، 

ر�شمية على �لفاعلني.

طالبوا بالك�سف عن م�سريه حتى لو كان قد ُقتل

ذوو املغّيب �سجاد العراقي يبدون ا�ستعدادهم للتنازل ب�سرط "ت�سلم جثته"

ندوة �شابقة لمنظمات �لمجتمع �لمدني ناق�شت ق�شية تغييب �لنا�شط �شجاد �لعر�قي

م / اإعــــالن
)مناق�سة رقم )2022/1( ان�ساء الطمر ال�سحي النموذجي 

في مدينة الرمادي / محافظة االنبار(

تعل��ن مديري��ة البلديات العامة / إحدى تش��كيالت وزارة االعمار واإلس��كان والبلديات واالش��غال 
العام��ة عن اعالن المناقصة رقم )2022/1( الخاصة بمش��روع )انش��اء الطمر الصحي النموذجي 
ف��ي مدين��ة الرم��ادي / محافظ��ة االنبار بموج��ب الوثائ��ق القياس��ية وتعليمات تنفي��ذ العقود 
الحكومية رقم )2( لس��نة 2014 والضوابط الملحقة بها، علماً ان الكلفة التخمينية للمشروع 
ه��ي )22.884.457.750( اثنان وعش��رون مليار وثمانمائة وأربعة وثمانون مليون واربعمائة وس��بعة 
وخمس��ون ألف وس��بعمائة وخمس��ون دينار فعلى الش��ركات الحكومية والش��ركات الخاصة 
والمقاولين )انشائية أولى / كهربائية خامسة( الراغبين االشتراك بالمناقصة المذكورة الحضور 
ال��ى مقر المديرية وتقديم التأمينات األولية على ش��كل خطاب ضم��ان او صك مصدق صادر من 
احد المصارف العراقية المعتمدة بنس��بة 2% من الكلفة التخمينية باسم المشارك وألمر وزارة 
االعمار واإلس��كان والبلديات واالش��غال العامة / مديرية البلديات العامة نافذة لمدة )6 أش��هر / 
س��تة أش��هر( من تاريخ غلق المناقصة على ان ترفق مع العطاء، ومس��تصحبين معهم الوثائق 
الواردة ضمن الوثائق القياس��ية )نسخة اصلية واحدة في غالف منفصل مع نسختين اضافيتين 
مختومة طبق األصل وختم حي من الش��ركة( لغرض ش��راء وثائق المناقصة مقابل مبلغ وقدره 
)2.500.000( مليونان وخمس��مائة أل��ف دينار عراقي غير قابل للرد على ان تدرج المستمس��كات 
الحقاً مع عطاء المناقصة وتوضع في ظرف مغلق ومختوم مع ذكر اسم ورقم المناقصة وتوضع 
في صندوق العطاءات / مقر مديرية البلديات العامة وبعكس��ه يهمل العطاء الذي لم ترفق معه 
المستمس��كات، علم��اً أن آخ��ر موعد لغلق المناقصة هو الس��اعة الثانية عش��ر ظهراً من يوم 
2022/10/19 المص��ادف ي��وم األربعاء، ويتحمل من ترس��و عليه المناقصة أجور نش��ر اإلعالن وان 
المديرية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويكون فتح العطاءات في مقر مديرية البلديات العامة 
الكائن في ش��ارع حيفا / س��احة الملك فيصل / الطابق الثاني الس��اعة الثانية عش��ر ظهر يوم 

2022/10/20 المصادف يوم الخميس.

ومن ضمن البيانات المطلوبة :

- ب��راءة ذمة من الهيئ��ة العامة للضرائب معنونة الى وزارة االعمار واإلس��كان والبلديات العامة / 
مديرية البلديات العامة وتكون بالنسخة االصلية.

- شهادة تأسيس الشركة.

- وصل شراء المناقصة بنسخته االصلية .

- شهادة تسجيل وتصنيف المقاولين .

- قائمة بالخدمات )االعمال المماثلة( المنفذة الخاصة بمقدم العطاء وتكون مؤيدة من الجهات 
ذات العالقة، وتقديم ما يؤيد اكمال العمل.

- ادلة عن توفر الرأسمال التشغيلي المالئم لتنفيذ العقد.

- العن��وان الكامل للش��ركة )المقر الدائم، االحداثي��ات ، رقم الهاتف، البري��د االلكتروني، عنوان 
سكن المدير المفوض(. 

المدير العام 

 بغداد/ املدى

�أعلن وزير �لعمل و�ل�شوؤون �الجتماعية وكالة �شاالر 
عبد �ل�شتار، �أم�س �لثاثاء، �إطاق �لوجبة �لثامنة من 
�أظهرت  ممن  �الجتماعية  باحلماية  �مل�شمولني  مبالغ 
نتائج وز�رة �لتخطيط �أنهم حتت خط �لفقر. وقال عبد 
�ل�شتار خال موؤمتر �شحفي تابعته )�ملدى(، �إن "عدد 
 )343954( بلغ  �لتخطيط  وز�رة  �ىل  �ملر�شلة  �ال�شر 
��شرة وردت منها )310789( ممن هم حتت خط �لفقر 
و�شيتم �شمولهم باالإعانة". و�أ�شاف، �أن "�ال�شر �لذين 
�أظهرت نتائج �لتخطيط �أنهم فوق م�شتوى خط �لفقر 
تقدمي  لهم  ويحق  ��للشللرة   )33159( عللددهللم  بلغ  فقد 
و�ملحافظات".  بغد�د  �لعليا يف  �للجان  �ىل  �عر��س 
مبلغ  خ�ش�س  �لغذ�ئي  �المن  "قانون  �أن  �إىل  و�أ�شار، 
)678( مليار دينار ل�شمول �مل�شتحقني باإعانة �حلماية 
و�لناجني،  وللناجيات  �ملتفرغ  و�ملعني  �الجتماعية 
�ملتفرغ  باملعني  لل�شمول  ديللنللار  مليار   )200( منها 
و)25(  �الجتماعية  للحماية  ديللنللار  مليار  و)453( 

مليار دينار لدعم �لناجيات و�لناجني".
ح�شب  �شيكون  "�ل�شمول  �أن  �ل�شتار،  عبد  و�أو�للشللح 
ن�شبة �لفقر و�لتعد�د �ل�شكاين يف �ملحافظات و�شيتم 

هذ�  م�شاء  �لثامنة  بالوجبة  �مل�شمولني  ��شماء  ن�شر 
�مل�شمولني  وعلللللى   ،2022-9-  20 �ملللو�فللق  �للليللوم 
للمر�جعة  هو�تفهم  �ىل  ت�شل  ن�شية  ر�شالة  �نتظار 
ح�شب �جلدول �لذي �شيعلنه �ملوقع �لر�شمي للوز�رة 
و�شفحات �لوز�رة و�لهيئة ح�شرً�". وفيما �أ�شار، �إىل 
��شهر  ثاثة  مدى  على  �ملو�طنني  ��شتقبال  "��شتمر�ر 
�ل�شركة  مللع  بالتعاون  كلللارد(  )�لللكللي  بطاقة  الإ�للشللد�ر 
�لعاملية للبطاقة �لذكية"، دعا "�مل�شمولني �ىل �اللتز�م 

مبو�عيد �ملر�جعة �لتي �شتعلن ��شبوعيًا".
مالية  مبالغ  �ية  دفع  ""عدم  �إىل  �ل�شتار،  عبد  وم�شى 
��شد�ر  ل�شركة  خم�ش�شة  دينار  �الف   )10( مبلغ  عد� 
عد�  ��شايف  مبلغ  �ي  �لذكية ويف حالة طلب  �لبطاقة 
�أن  �ذ   )1018( بللالللرقللم  �التلل�للشللال  �ملخ�ش�س  �ملبلغ 
�العانة �شتمنح مل�شتحقيها دون دفع �ية مبالغ مالية". 
ذكرى  �الجتماعية،  �حلماية  د�ئللرة  عام  مدير  وكانت 
"�إجمايل  �أن  �شابق،  وقت  يف  ذكرت  قد  �لرحيم،  عبد 
�مل�شتفيدين من رو�تب �حلماية �الجتماعية ما يقارب 
�أن  �لرحيم،  عبد  وتابعت  �أ�شرة".  �ألف  و400  مليونا 
"�العر��شات تقدم ملدير �لق�شم و�لذي بدوره ير�شلها 
�ملوجودة  �لعليا  و�للجنة  �لقا�شي  �إىل  ر�شمي  بكتاب 

يف �ملحافظة للنظر فيها".

ويف  للدو�ئر  معقب  �أي  دخللول  "منع  �إىل  و�أ�للشللارت، 
وحما�شبة  �إيقافه  يتم  �أحللدهللم  دخللول  �كت�شاف  حللال 

�الأق�شام يف حال وجود هكذ� حاالت".
�مل�شتفيد  "�ملو�طن  �أن  على  �لللرحلليللم،  عبد  و�للشللددت 
�ملعاق  عد�  �أحللد  عنه  ينوب  �أن  ومينع  بنف�شه  ير�جع 
مر�جعة  فتتم  �لعقلية  �مل�شاكل  �أو  كال�شلل  تام  ب�شكل 
�لثانية  �لللدرجللة  من  قريب  �أو  �الأوىل  بالدرجة  �الأخ 
فقط وال ي�شمح بغريهم". و�أوردت، �أن "د�ئرة �لعمل 
و�لتقاعد  �ل�شمان  د�ئللرة  مع  تقوم  �ملهني  و�لتدريب 
بجوالت  �ملهنية  و�ل�شامة  و�ل�شحة  للعمال  �لعامة 
تفتي�س على �مل�شتفيدين من �ل�شمان و�لتقاعد و�لعمل 
يف  ت�شليل  �أي  وجللود  حللال  ويف  �ملهني  و�لللتللدريللب 
�لدولة".  موؤ�ش�شات  كافة  مع  مقاطعته  تتم  �ملعلومات 
�لللوز�رة  عليها  تعتمد  موؤ�شر�ت  "عدة  عن  وحتدثت، 
ومنها �ل�شكن و�ل�شحة و�لربية و�لتعليم ومن هم يف 

�شن �لعمل و�أرباب �الأ�شر".
وفق  تتم  "�ملعاجلة  �أن  �إىل  �لللرحلليللم،  عبد  و�نللتللهللت 
يف  �الجتماعية  �حلماية  نظام  �إ�للشللاح  �شر�تيجية 
ومنظمة  �لدولية  �لعمل  ومنظمة  �الوروبللي  �الحتللاد 
�للللغلللذ�ء و�للليللونلليلل�للشللف و�لللعللمللل و�للللتلللدريلللب �ملهني 

و�ل�شمان و�لتقاعد".

اإطالق وجبة جديدة من مبالغ احلماية االجتماعية
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 عمان/ المدى

�أعلن �تحاد غرب �آ�شيا لكرة �لقدم، 
�لي���وم ع���ن مالم���ح ��شتر�تيجي���ة 
�لم�شابق���ات �لتي يعت���زم تنظيمها 
و2024   2023 �لعامي���ن  ف���ي 

�لمقبلين. 
ف���ي  �آ�شي���ا،  غ���رب  �تح���اد   وق���ال 
بي���ان ل���ه، �إن���ه حر�ص خ���الل هذه 
�ال�شتر�تيجية �لتي عر�شت خالل 
�جتم���اع �للجنة �لتنفيذي���ة، �لذي 
عقد ف���ي �لعا�شم���ة �الأردنية عمان 

موؤخ���ر�، عل���ى ديموم���ة م�شابقاته 
عل���ى  و�لعم���ل  و�شموليته���ا، 
و�ال�شتمر�ري���ة  �أكث���ر،  تو�شيعه���ا 
بتنظي���م �لبط���والت عل���ى مختلف 
�لفئات �لعمرية ول���كال �لجن�شين، 
�أ�ش���وة بما حدث ف���ي عامي 2021 
و2022 من ن�شاط كبير وملحوظ 

من خالل �إقامة 14 بطولة. 
 و�أ�شاف �أن �ال�شتر�تيجية ترتكز 
عل���ى عدة مح���اور ت�شم���ل تو�شيع 
رقع���ة �لم�ش���اركات �شمن بطوالت 
�تح���اد غرب �آ�شي���ا، و�عتماد نظام 

�لم���د�ورة با�شت�شاف���ة �لبط���والت 
كاف���ة  ح�ش���ول  ل�شم���ان  وذل���ك 
�التحاد�ت �الأهلية �ل� 12 على حق 
�حت�شان �لبطوالت، و�إيجاد زخم 
�أكبر في �لم�شاركات، وهو ما ي�شهم 
برف���ع قيمة �لبطول���ة على �ل�شعيد 
�لفن���ي و�لت�شويق���ي و�الإعالم���ي، 
عل���ى  �ال�شتر�تيجي���ة  ترك���ز  كم���ا 
ببرمج���ة  �ال�شتم���ر�ر  �ش���رورة 
مو�عيد بطوالت �تحاد غرب �آ�شيا 
بم���ا يتنا�شب م���ع �أجن���دة �التحاد 
�الآ�شي���وي، بحيث تك���ون بطوالت 

تح�شيري���ة  �آ�شي���ا  غ���رب  �تح���اد 
�شو�ء  �الآ�شيوي���ة،  لال�شتحقاق���ات 
الفت���ا  �لنهائي���ات،  �أو  للت�شفي���ات 
ذل���ك  م���ن ور�ء  يتطل���ع  �أن���ه  �إل���ى 
�إل���ى توفي���ر بط���والت تح�شيري���ة 
لالتح���اد�ت �الأع�ش���اء قبل خو�ص 
وباالأخ�ص  �الآ�شيوية،  �لمناف�شات 
)�لنا�شئي���ن  �لعمري���ة  �لفئ���ات 
�لجن�شي���ن،  ل���كال  و�ل�شب���اب( 
بحي���ث يتم �عتم���اد �لبطوالت قبل 
�لت�شفيات �الآ�شيوية، و�لتي تمنح 
�لمنتخب���ات فر�ش���ة للوقوف على 

�لجانب  وباالأخ�ص  تح�شير�ته���ا، 
�لفني قبل فترة زمنية منا�شبة من 

�لبطوالت �لر�شمية. 
 وك�ش���ف �تح���اد غ���رب �آ�شي���ا، في 
بيانه، �أنه بح�ش���ب �ال�شتر�تيجية 
�أي�شا، �شيو��شل م�شاعيه العتماد 
بطوالته لتك���ون موؤهلة للنهائيات 
�الآ�شيوي���ة، و�شيت���م �لتباح���ث مع 
بخ�شو����ص  �الآ�شي���وي  �التح���اد 
�إعط���اء بطل بط���والت �تحاد غرب 
للنهائي���ات  تلقائي���ا  تاأه���ال  �آ�شي���ا 
�الآ�شيوية، وهي �لفكرة �لتي كانت 

طرحت خالل �جتم���اع �أمناء �ل�شر 
�ل���ذي عقد م���ع �التح���اد �الآ�شيوي 
لكرة �لقدم ف���ي �ل�شعودية، م�شير� 
�إل���ى �أن ه���ذ� �لتوج���ه ينطبق على 
جميع �لبط���والت، و�لذي �شيكون 
ل���ه �الأث���ر �الإيجاب���ي �لكبي���ر عل���ى 
�آ�شي���ا،  غ���رب  �تح���اد  بط���والت 
كم���ا �شيعط���ي فر�ش���ة �أكب���ر �أم���ام 
�التح���اد�ت �الأهلي���ة للتاأه���ل �إل���ى 
�لنهائيات �الآ�شيوية، كما �شيجعل 
�لبط���والت تكت�شب قيمة ت�شويقية 
رقع���ة  بتو�شي���ع  وي�شه���م   �أكب���ر، 
و�لم�ش���اركات،  �ال�شت�شاف���ات 
وزي���ادة فر����ص تاأه���ل �لمنتخبات 

�إلى �لنهائيات �الآ�شيوية. 
 و�أكد �أنه �إلى جانب ذلك، �شي�شتمر 
��شتر�تيجيت���ه  ف���ي  �التح���اد 
بخط���ة �لتطوي���ر �لخا�ش���ة بك���رة 
�لق���دم �ل�شاطئي���ة وك���رة �ل�شاالت 
وك���رة �لق���دم �الإلكتروني���ة ول���كال 
خ���الل  م���ن  �ش���و�ء  �لجن�شي���ن، 
توقي���ع �التفاقيات م���ع �لمنظمات 
�أو  �لمختلف���ة،  و�التح���اد�ت 
م���ن خ���الل �إقام���ة ور����ص �لعم���ل، 
وتنظي���م �لبط���والت �لت���ي �شب���ق 
و�شمل���ت �إقامة 3 بطوالت كرة قدم 
�إلكتروني���ة، وبطول���ة لك���رة �لقدم 
�ل�شاطئية، وبطولة لكرة �ل�شاالت 
لل�شي���د�ت،  ومثله���ا  للرج���ال، 
وتت�شم���ن �ال�شتر�تيجي���ة كذل���ك، 
�الإبقاء على تجربة تنظيم بطوالت 
لالأندي���ة �لن�شوي���ة، و�لعم���ل على 
��شتحد�ث بطوالت الأندية �لرجال 
بالتع���اون مع �التحاد�ت �الإقليمية 

�الأخرى.

 متابعة املدى

�لوطن���ّي  �ملُ�نتخ���ب  م���درُب  �أعل���َن 
�لالعبني  �شني�ش���ل" قائم���َة  "ر��ش���ي 
يف  للُم�شارك���ِة  �ملُ�شتدع���اة  �لنهائّي���ة 
ُبطول���ِة �الأردن �لدولّي���ة للف���رة م���ن 

23-27 �أيلول/ �حلايل.
 و�شم���ت �لقائم���ُة )23( العب���ًا هم كٌل 
م���ن : ج���الل ح�شن ، دلوڤ���ان مهدي ، 
ح�ش���ن �أحم���د ، مناف يون����ص ، كر�ر 
عام���ر ، زي���د حت�ش���ني ، �أحم���د عب���د 
�حل�شني ، حم���زه عدنان ، حممد علي 
عب���ود ، �شه���اب رز�ق ، ح�ش���ني عل���ي 
، �إبر�هي���م باي����ص ، �شريك���و ك���رمي ، 
ح�شن عبد �لكرمي ، ��شو ر�شتم ، �أمري 

�لعم���اري ، مريخا�ص دو�شكي ، �أمين 
ح�شني ، �أجمد عطو�ن ، هري�ن �أحمد 
، �آالي فا�ش���ل ، عبا�ص حممد ، ريو�ن 

�أمني. 
�ملنتخ���َب  �أن  �إىل  �الإ�ش���ارة  جت���دُر 
�لوطن���ّي ق���د خا����صَ ع�ش���ر �الثن���ني 
�ملا�شي مب���ار�ًة جتريبّي���ًة �شد نادي 
�ل�شرط���ِة �حت�شنه���ا ملع���ُب �ملدين���ة، 
�لوطن���ّي  �ملنتخ���ِب  بف���وِز  و�نته���ت 
به���دٍف حم���َل �إم�ش���اَء �لالع���ب ��ش���و 

ر�شتم .
ومن �ملوؤم���ل �أن يغادَر وف���ُد �ملنتخب 
�لوطن���ّي ع�شر �لي���وم �الأربع���اء �إىل 
�ململك���ِة �الأردنّي���ة �لها�شمّي���ة، قبل �أن 
يخو�َص غدً� �آخَر وحد�ته �لتدريبّية. 

 متابعة املدى 

العبي  تعر�ص  ع��ن  تقرير  ك�شف 
�الإجن��ل��ي��زي  يونايتد  مان�ش�شر 
من  �ل��ع��ودة  ب��ع��د  غ��ذ�ئ��ي  لت�شمم 
رحلتهم ملولدوفا ملو�جهة �شرييف 
يوروبا  م�شابقة  يف  تري��شبول 

ليج موؤخرً�.
 -2 �شرييف  على  �ليونايتد  وفاز 
جيدون  �الإجن��ل��ي��زي  ب��ق��دم  �شفر 
���ش��ان�����ش��و و�ل���ن���ج���م �ل��رت��غ��ايل 
كري�شتيانو رونالدو لكن يبدو �أن 
�لطعام يف �لطائرة �خلا�شة �لتي 
�أقلتهم ملدينة مان�ش�شر كان ملوثًا 
و�شعر �لالعبون بعالمات �لت�شمم 
��شطر  لذ�  �جلمعة،  يوم  �لغذ�ئي 
�لتغيب  �إىل  �لفريق  من  العبًا   12
يومي  �ل��ت��دري��ب��ات  جل�شتي  م��ن 
�جلمعة و�ل�شبت دون �لك�شف عن 

هوية �لالعبني �ملت�شررين.
ومل يلعب �لفريق مبار�ته �ملقررة 
ل��ي��دز ب�شبب  �أم�����ام  �الأح�����د  ي���وم 
بجنازة  و�لبالد  �ل�شرطة  �ن�شغال 
�لثانية  �ليز�بيث  �لر�حلة  �مللكة 
�مل�شابون  �لالعبون  تعافى  لكن 

لبلد�نهم  منهم  �لدوليون  و�شافر 
للم�شاركة يف �ملباريات �لدولية.

و���ش��ي��خ�����ش��ع �مل�������درب ت����ن ه���اغ 

جن���اح���ات���ه �الأخ����������رية، خ��م�����ش��ة 
�ن��ت�����ش��ار�ت م��ن ���ش��ت م��ب��اري��ات 
ب��ج��م��ي��ع �مل�����ش��اب��ق��ات، الإخ��ت��ب��ار 

يف  مان�ش�شر  ديربي  يف  حقيقي 
رحلة  تليه  �ملقبل  �ل�شهر  من  �ل���2 
جلزيرة قر�ص ملو�جهة �أومونيا 

يوروبا  م�شابقة  �شمن  نيقو�شيا 
ليج.

�ملهاجم  منح  مت�شل،  �شياق  ويف 
ر��شفورد  ماركو�ص  �الإجنليزي 
يف  كبرية  دفعة  �لهولندي  مدربه 
ليكون  �الإ�شابة  من  تعافيه  تقدم 
�لديربي  يف  للم�شاركة  ج��اه��زً� 

عن  ر��شفورد  وغ��اب  �ملرتقب. 
�الأخ��ريت��ني  �لفريق  مبار�تي 

ب�����ش��ب��ب �إ����ش���اب���ة ع�����ش��ل��ي��ة 
�أر�شنال  على  �لفوز  مببار�ة 
و�ل������ت������ي ت����رك����ت����ه خ������ارج 

ح�����ش��اب��ات م�����درب �مل��ن��ت��خ��ب 
�شاوثجيت �أمام �إيطاليا و�أملانيا.

ووف���ق���ا ل��ل��ت��ق��ري��ر، ف����اإن �إ���ش��اب��ة 
ر�������ش�����ف�����ورد ل���ي�������ش���ت خ���ط���رة 
و���ش��ي��ك��ون ج���اه���زً� ل��ل��دي��رب��ي 
و������ش�����ي�����ع�����ود ل���ت�������ش���ك���ي���ل���ة 
�مل���ن���ت���خ���ب ق����ري����ب����ًا، وق�����ال 
�أظهر  �شاوثجيت:»ر��شفورد 
�ل��ف��رة  يف  م�����ش��ج��ع��ًا  �أد�ء 
نعرفه  الع���ب  ه��و  �الأخ������رية، 
�أعلى  على  �ملناف�شة  وميكنه 

قطعًا  و�شيكون  م�شتوى 
�شمن خيار�تنا«.

اختيار )23( العبًا للم�ساركة احتاد غرب اآ�سيا لكرة القدم يعلن عن ا�سرتاتيجية م�سابقاتهعمومّية اتحاد الجودو تنتِخب اإدارته في 8 ت�شرين الأول   
يف بطولة االأردن الدولية 

ت�����س��م��م غ���ذائ���ي ي��ع��رق��ل اع�����داد ال�����س��ي��اط��ي��ن ال��ح��م��ر 

  متابعة املدى

�أ�ش���درت جلن���ُة �لر�خي�ص يف 
�الحت���اِد �لعر�ق���ّي لُك���رِة �لقدم، 
�م�ص �لثالثاء، قر�ر�تها �لنهائّية 
�ملُتعلقة باالأنديِة �ملُرخ�شة وغري 
�ملُرخ�شة متهي���دً� للُم�شاركِة يف 
ُم�شابقِة �لدوري �ملُمتاز للمو�شِم 

�ملُقبل 2023-2022.
جلن���ِة  رئي����ص  نائ���ب  وق���اَل 
موف���ق  �لدكت���ور  �لر�خي����ص، 
عبد �لوه���اب: �إن �للجنَة، وبعد 
تدقي���ِق جميع �مللفات و�لبيانات 
على مدى �أياٍم ُمتو��شلٍة، قررت 
نف���ط  الأندي���ِة  �لرخ�ش���ة  من���َح 
و�ل�شرط���ة  و�حل���دود  �لو�ش���ط 
و�لك���رخ  و�ل�شناع���ة  و�لنج���ف 

و�أربي���ل  و�لنف���ط  وكرب���الء 
وز�خ���و  و�ملين���اء  و�لكهرب���اء 
و�ل���زور�ء  �لب�ش���رة  ونف���ط 
و�لقا�ش���م و�أمان���ة بغ���د�د ونفط 
مي�شان ون���وروز. و�أ�ش���اَر �إىل: 
�ملُرخ�ش���ِة  غ���ري  �الأندي���َة  �إن 
و�لطلب���ة  �جلوّي���ة  �لق���وة  ه���ي 
و�لديو�نّية ب�شبِب عدِم ُمعاجلِة 
�لق�شايا �ملالّية �ملُكت�شبة للدرجِة 
ن���ادي  �إىل  �إ�شاف���ًة  �لقطعّي���ة، 
�شام���ر�ء لع���دم �متالك���ه ملعب���ًا 
ُموؤه���اًل. و�ختت���َم عب���د �لوهاب 
حديث���ه بالق���ول: بالتاأكي���ِد على 
�أن جلن���ة �لر�خي����ص �شتفتتُح 
بدءً� م���ن يوم غ���ٍد �الأربعاء باَب 
�ل���ذي  و�لطع���ون  �ال�شتئن���اف 

�شي�شتمُر ملدة خم�شِة �أيام.

   متابعة املدى

�حت���اد  �الربع���اء  �لي���وم  يقي���م 
بغ���د�د  يف  �لفرع���ي  �ل�شط���رجن 
وبالتع���اون مع �حتاد �ل�شطرجن 
�لعر�ق���ي بطولة بغ���د�د �لدولية 
لع���ام  �لكال�شي���ك  بال�شط���رجن 
2022 لت�شمي���ة منتخ���ب بغ���د�د 

لعام 2022.
وم���ن �ملقرر �ن يك���ون �الجتماع 
�لفني يف مت���ام �ل�شاعة �لر�بعة 
ع�شرً� وتنطل���ق �جلولة �الأوىل 
يف �خلام�ش���ة  وت�شتم���ر لغاي���ة 
�الأثنني �ملو�فق 26 منه يف قاعة 
�ملوؤمتر�ت و�لن���دو�ت يف فندق 
�الإنر بالعا�شم���ة بغد�د و�شيتم 
و�ش���ع ج���دول زمن���ي للجوالت 
على �شوء خمرج���ات �الجتماع 

�لفني .
 �جلدي���ر بالذك���ر �إن مناف�ش���ات 

�لبطول���ة جت���رى وف���ق �لنظ���ام 
�ل�شوي�ش���ري وبو�قع 9 جوالت 
م���ع  دقيق���ة   60 ق���دره  وبزم���ن 

نقل���ة  ل���كل  ثاني���ة   30 �إ�شاف���ة 
منج���زة تر�كمي���ًا ح�ش���ب نظ���ام 
في�شر وب���دل �الإ�ش���ر�ك �لالعب 

20 �ألف دينار.
عل���ى �أن تر�شل �الأ�شماء �لثالثية 
�ىل مدير �إد�رة �إحتاد �ل�شطرجن 
�لعر�ق���ي �حلك���م �ل���دويل �شع���د 
حم�شن �لكناين مع ذكر �ملو�ليد 
بالي���وم و�ل�شه���ر و�ل�شن���ة علمًا 
�أن �لبطول���ة م�شجل���ة ومعتم���دة 

دوليًا.
وهن���اك جو�ئ���ز مالي���ة باإنتظار 
�لفائزين �خلم�ش���ة �الأو�ئل على 
�أن توزع مبا�شرًة من خالل حفل 
�لتتويج بح�ش���ور رئي�ص �إحتاد 
�الأ�شت���اذ  �لعر�ق���ي  �ل�شط���رجن 
�جلب���وري  �الأم���ري  عب���د  ظاف���ر 
�الأم���ري  عب���د  �شع���اد  و�ل�شي���دة 
�شل���وم �لزي���دي رئي����ص �إحت���اد 
�ل�شط���رجن ف���رع بغ���د�د كم���ا �إن 
�لفائ���ز �الأول �شيتاأه���ل مبا�شرًة 
�ىل نهائي �لعر�ق �الأول للرجال 

لعام 2022

الرتاخي�ص ت�سدر قراراتها ب�ساأن 
االأندية املرخ�سة وغري املرخ�سة

اليوم انطالق بطولة بغداد الدولية بال�سطرجن الكال�سيك لعام 2022 

 محمد حمدي 

�ش���دد وزر�ء �ل�شب���اب و�لريا�ش���ة �ل�شابق���ون و�لوزير �لحالي 
�ي�ش���ا على �همية �ال�شتثمار ف���ي �ل�شباب و�الن�شان قبل مجرد 
�لتفكير في �ال�شتثمار �لمادي ، عبار�ت جميلة توحي ل�شامعها 
�نن���ا نعي����ص زم���ن �لمثالي���ة و�للح���اق �شريع���ا برك���ب �ل���دول 
�لمتقدم���ة �لتي قدم���ت �الن�شان على �عتبار �ن���ه م�شدر �لحياة 

و�لتغيير معا . 
ولكي نك���ون في �شل���ب �لمو�شوع فانن���ا �شن�شتعر�ص حقائق 
ماثل���ة للعي���ان خالفت �لمنط���ق و�لتوج���ه �لى �بع���د �لحدود ، 
فجميعن���ا يعل���م �ن مر�كز �ل�شباب �ل�شابق���ة و�لتي �بدل ��شمها 
�لى منتديات حاليا كانت مر�كز �لجذب �الولى لل�شباب من كال 
�لجن�شي���ن وتطوير مهار�تهم لي�ص في �لريا�شة فقط ولكن في 
�لثقاف���ة و�لفن���ون و�لعلوم �ي�شا ، و�ل�ش���وؤ�ل هو لماذ� �ختفت 
هذه �لمنتديات على حين غرة وتحولت �لى ملفات ��شتثمارية 
الن�شاء م���والت ومدن �لعاب وحتى م�شت�شفيات �هلية وغيرها 

من �البنية �لعبثية �لتي تكاثرت ع�شوئيا ب�شورة مخيفة . 
ل���م يتوقف �لم�شه���د �لى هذه �لحدود فقط فق���د زحفت �فعى ما 
ي�شم���ى �ال�شتثمار �ل���ى �لمالع���ب �ل�شعبية �لمتنف����ص �لوحيد 
ل�شبابن���ا وخربت بالكامل مع �نها �لمنج���م �لوحيد �لذي يعزز 
�الندي���ة و�لمنتخبات بالمو�ه���ب �لريا�شية لمختلف �اللعاب ، 
لق���د �شهد يوم �لجمعة �لما�شي تحدي���د� �لق�شاء على �خر هذه 
�ل�شاحات �لريا�شية �لعام���رة �لتي عمرها �ل�شباب ب�شو�عدهم 
ف���ي مدينة �لحرية و�ش���ط بغد�د وكانت تجمع���ا لثمانين فريقا 
�شعبي���ا من مناطق �ل�شالم و�لحرية و�ال�شكان و�لعدل ، طالتها 
يد �لتخري���ب و�لحفر بذريع���ة بناء مجمع���ات �شكنية اليعرف 
�ح���د م�شدرها ، وي�شرب بذلك مفهوم �ال�شتثمار في �لب�شر في 
عر����ص �لحائط مع �ن �لوزير وع�ش���ر�ت �لنو�ب تو�جدو� في 
�ل�شاحات �ل�شعبية وعاهدو� �ل�شباب على ��شتمر�ر وجودها ، 
الينفع �ال�شف �شيئا فقد تحول �الف �ل�شباب من عالم �لريا�شة 
�لجميل �لر�ئع �لى عالم �لمقاهي و�الركيليات وما بعد ذلك من 

كو�رث تخريب �ال�شتثمار نزوال  

 مجرد كلمة

اال�ستثمار نزوال ! 

 متابعة املدى 

جالتييه  ك��ري�����ش��ت��وف  �أ����ش���اَد 
جريمان  �شان  باري�ص  ُم��درب 
بالعبه  �لقدم  لكرة  �لفرن�شي 
�لر�زيلي نيمار، ُم�شرًي� �إىل 

ال غنى عنه وي�شعب تعوي�شه �أنه العب 
بالعب �آخر.

ليون  ُم�شيفه  و�أو�شَح جالتييه بعد فوز فريقه على 
1-�شفر يف �لدوري �لفرن�شي �أن نيمار مينح �لفريق 
�التز�ن. و�حتفل نيمار مُببار�ته رقم 100 يف �لدوري 
و�ل��ذي  �مل��ب��ار�ة،  يف  �لوحيد  �لهدف  ب�شناعة  �لفرن�شي 
�أن  يعني  ما  مي�شي،  ليونيل  �الأرجنتيني  زميله  �شجله 
يف  �لفريق  �أح��رزه��ا  هدًفا   26 من   15 يف  �شاهم  نيمار 

�مل�شابقة هذ� �ملو�شم حتى �الآن.
و�شجل نيمار ثمانية �أهد�ف و�شنع �شبعة �أهد�ف للفريق 
يف  �ملُ�شاهمات  من  ر�شيده  ورف��ع  �حل��ايل،  �ملو�شم  يف 
�أهد�ف �لفريق بالدوري �لفرن�شي خالل �ل 100 مبار�ة 

�لتي خا�شها �إىل 121 هدًفا )�شجل 77 و�شنع 44(.
وبهذ�، تفوق نيمار على �شجل �أي العب �آخر يف �أول 100 

مبار�ة لكل العب باملُ�شابقة…

مدرب باري�ص ي�سف 
نيمار بالالعب 
االعجازي 

 متابعة املدى

�أكد مدي���ر م�شروع ملعب �ملين���اء �شعة 30 
�لف متفرج  ح�شني م�شطفى قرب �النتهاء 
م���ن �أعمال �مللع���ب، بعدما تع���دى �الإجناز 
يف مر�فق���ه ن�شب���ة 95 %، حي���ث تو��ش���ل 
�ل�شركة �ملنفذة �أعمال �لت�شطيبات �لنهائية 
لُيعلن بعدها عن �كتمال �ل�شرح �لريا�شي 
�جلديد، �لذي ُي�شاف �إىل �ملالعب �جلميلة 

يف حمافظة �لب�شرة.
و�أ�ش���اف م�شطف���ى يف ت�شري���ح �شحفي 

ومل   %  95 ن�شب���ة  جت���اوز  "�الإجن���از  �أن 
يتب���ق �ش���وى �لقليل من �خلط���و�ت، حيث 
تق���وم �ل�شرك���ة �ملنف���ذة }�أن���و�ر �شرى{  
بالت�شطيب���ات �لنهائية و�لتاأثيث و�شت�شهد 
�ثره���ا،  �لب�ش���رة و�لع���ر�ق يف  حمافظ���ة 
�إذ  ُيع���د حتف���ة معماري���ة،  �فتت���اح ملع���ب 
�شيك���ون م���ن �أجم���ل �ملالع���ب م���ن حي���ث 
�لب�ش���رة  �إرث  يعك����ص  �ل���ذي  �لت�شمي���م، 
ون���ادي �ملين���اء وق���د �شم���م هي���كل �مللعب 
�لكونكريت���ي على �ش���كل �أم���و�ج و�لهيكل 
�ل�شفين���ة  �شاري���ة  �ش���كل  عل���ى  �حلدي���دي 

و�الأ�شرعة" وم���ن �ملوؤمل جتهيزه باجهزة 
حديث���ة �شتك���ون �الف�ش���ل و�الك���ر متيز� 
على م�شتوى �ملالعب �حلديثة يف �لعر�ق.
و�أ�ش���اف �أن ”�ل�شرك���ة �ملنف���ذة للم�شروع 
�أجن���زت جتهي���ز غ���رف تبدي���ل �لالعب���ني 
و�حل���كام باالأث���اث �ملطل���وب، �ىل جان���ب 
جتهيز غرفة فح�ص �ملن�شطات وقو�طع �ل� 
)vip ( و�شيك���ون �مللعب جاهزً� مع نهاية 
�ل�شه���ر �حل���ايل، وقبل ف���رة منا�شبة من 

موع���د �إقامة بطولة خليج���ي 25 ، �لتي 
�شتحت�شنها �لب�شرة مطلع �لعام �ملقبل 

ملعب امليناء �سيكون االف�سل واالحدث جتهيزا بعد االفتتاح الر�سمي 
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يتاأرج���ح الع���امل عل���ى �شف���ا اأزمات اأم���ن غذائي 
متع���ددة �شت����ؤدي اإىل جماع���ات وا�شطراب���ات 
�شيا�شي���ة واجتماعي���ة وانهي���ار اقت�ش���ادي يف 
يف  احل���رب  اأدت  فق���د  املناط���ق.  م���ن  العدي���د 
الغذائي���ة  ال�ش���ادرات  خ�ش���ارة  اإىل  اأوكراني���ا 
وتقليل البذور ، وارتفاع تكاليف الطاقة ، ف�شال 
ع���ن قي�د الت�شدير على عدد كب���ر من الأ�شمدة 
 ، امل����اد الغذائي���ة  اأ�شع���ار  ، وامل�شارب���ة عل���ى 
والختناق���ات الل�ج�شتي���ة ، وال�شع���ف امل���ايل 
والقت�ش���ادي بع���د عام���ن من ال�ب���اء و تعترب 
حالت اجلفاف امل�شتمرة يف العديد من املناطق 
الزراعي���ة الرئي�شية من العنا�ش���ر التي تت�شبب 
يف تعر�ض الأ�ش�اق العاملية للت�ترات الغذائية 

حتى قبل م��شم احل�شاد ال�شيئ لعام 2022.
يف ه���ذا ال�شياق ، اأ�شدرت املف��شية الأوروبية 
وثيق���ة بعن�ان:”حماية الأمن الغذائي وتعزيز 
ق���درة النظ���م الغذائية على ال�شم����د”. وتهدف 
اإ�شرتاتيجي���ة الحت���اد الأوروب���ي ه���ذه ح����ل 
الغذائ���ي  الأم���ن  اأزم���ة  م���ن  التخفي���ف  كيفي���ة 
واملجاع���ات امل�شتقبلي���ة وزي���ادة �ش����ء التغذية 
اإنت���اج الأغذي���ة الع�ش�ي���ة  اإىل زي���ادة تعزي���ز 
، والبيئ���ة الزراعي���ة ، واحل���د م���ن ا�شتخ���دام 
الجتماعي���ة،  العدال���ة  ونظري���ات  الأ�شم���دة 
)اإىل  بالغ���ذاء  املتعلق���ة  امل�شاع���دات  وزي���ادة 
البلدان الراغبة يف تبني اإيدي�ل�جية غذائية(. 
حي���ث يقدم الحتاد الأوروب���ي و�شفة للمجاعة 

الأهلي���ة والنهي���ار القت�ش���ادي يف  واحل���رب 
م�شاح���ات �شا�شع���ة من الع���امل النام���ي. ويبدو 
ان ه���ذا التقري���ر الر�شم���ي لالحت���اد الأوروبي 
كتب���ه اأ�شخا����ض لديهم بط�ن ممتلئ���ة ، واأحالم 
اأيدي�ل�جي���ة بنق���اء الغ���ذاء ولي����ض لديه���م اأي 
فك���رة ع���ن التح���دي املتمثل يف احل�ش����ل على 
الطع���ام.. ويف النهاي���ة ، ه���ذا جمرد مث���ال اآخر 
عل���ى الغطر�ش���ة الت���ي تنب���ع م���ن ث���راء وجه���ل 

الإيدي�ل�جين.
من امل�ؤكد اأن الأوروبين ذوي الدخل املنخف�ض 
�شيعان�ن م���ن الت�شخم ونق�ض الغ���ذاء ، متاًما 
كما يعان����ن بالفعل من ارتف���اع تكاليف الطاقة 
وحتدي���ات الت�ظي���ف بع���د ال�باء.وبالإ�شاف���ة 
اإىل انقطاع الإم���دادات الغذائية العاملية ب�شبب 
الحت���اد  كان   ، لأوكراني���ا  الرو�ش���ي  الغ���زو 
الأوروبي ي�اجه بالفع���ل اأزمة زراعية خطرة 
م���ع ارتف���اع تكالي���ف الطاقة وت�شخ���م الأ�شمدة 
وفقدان ال��ش�ل اإىل اأف�شل التقنيات الزراعية 

املتاحة ب�شبب الع�ائق التنظيمية. 
وتتح���دث املف��شي���ة الأوروبي���ة كما ل���� اأنه ل 
ي�ج���د خطر “وا�ش���ع النطاق” عل���ى الإمدادات 
الغذائية يف اأوروب���ا اذ ل تت�شمن هذه ال�ثيقة 
اأي �شيناري� جدي. فماذا �شيحدث يف ظل نق�ض 
الغذاء اإذا حظرت بع�ض الدول ت�شدير املنتجات 
الغذائية الأ�شا�شية وكان���ت اآخرها اندوني�شيا؟ 
الغذائي���ة  ال����اردات  تكلف���ة  �شت�ؤث���ر  كي���ف 

وكي���ف  الدي����ن؟  م�شت�ي���ات  عل���ى  املتزاي���دة 
�شي�ؤثر اكتناز امل�شتهلك للغ���ذاء على الإمدادات 
الغذائية؟وكم عدد املزارعن الذين �شي�شتقيل�ن 
بب�شاط���ة م���ع تفاقم ه���ذه الظ���روف؟ ..تت�شاءل 
اأي���ة  اأزم���ة؟  بب�شاط���ة:  الأوروبي���ة  املف��شي���ة 
اأزمة؟ اذ يب���دو اأن املف��شية الأوروبية �شت�شع 
�شروًط���ا عل���ى التم�ي���ل، م���ع اإعط���اء الأول�ية 
ل�شغ���ار املزارع���ن و�شال�ش���ل الت�ري���د املحلية 
واأولئ���ك امل�شتعدي���ن لتنفي���ذ اأ�شالي���ب الإنت���اج 
الزراعةالع�ش�ي���ة.. امل�شتدامة،واأ�شالي���ب 
وبالتايل،ميك���ن للمزارع���ن الذي���ن يحاول����ن 
زي���ادة حما�شيلهم وامل�شاع���دة يف اإطعام العامل 

جتنب اخل�ش�ع لال�شرتاتيجيةاجلديدة ..
ورمب���ا يك�ن الف�شل الأك���ر ماأ�شاوية لل�شيا�شة 
الزراعي���ة يف الحت���اد الأوروب���ي ه���� التاأث���ر 
عل���ى البل���دان النامية ، التي ت�شط���ر حك�ماتها 
اإىل فر����ض �شيا�شات غذائية نخب�ية مماثلة من 

اأج���ل تاأمن اأ�ش����اق الغذاء. ففي ع���ام 2002 ، 
رف�شت زامبيا وزميباب�ي امل�شاعدات الغذائية 
الأمريكي���ة خ���الل املجاع���ة ب�شبب خم���اوف من 
زرع احلب����ب املعدل���ة وراثًيا واإغ���الق اأ�ش�اق 
الت�شدي���ر اإىل الحت���اد الأوروب���ي. ويف ع���ام 
2005 ، ح���ذرت املف��شي���ة الأوروبي���ة اأوغندا 
م���ن اأنه يجب عليها الت�ق���ف عن ا�شتخدام مادة 
ال� دي.دي.ت���ي حلماية املنازل م���ن املالريا لأنه 
�شيتم حظر ال�ش���ادرات اإذا اجنرفت البقايا اإىل 
اأرا�شي اخل�شروات املحلية. ذلك اإن لال�شتعمار 
الغذائ���ي النخب�ي يف الحتاد الأوروبي ما�ض 
مظل���م ، وه� يزداد قتامة. كم���ا ان البلدان التي 
تكاف���ح م���ن اأج���ل اإطع���ام نف�شها واخل���روج من 
القت�ش���اد الزراع���ي القائم على زراع���ة الكفاف 
تعر�شت م�ؤخًرا لل�شغط من قبل ن�شطاء العدالة 
الجتماعي���ة الذي���ن يفر�ش����ن حل����ًل زراعية-

بيئي���ة عندم���ا يحتاج����ن اإىل اأف�ش���ل التقنيات 

الزراعي���ة املتاح���ة. واإذا كانت البل���دان النامية 
ق���ادرة على اإطعام نف�شها ، ف���اإن �شدمات اأ�شعار 
الغذاء لن تدم���ر اقت�شاداتها وتدفعها اإىل املزيد 

من الدي�ن.
ومن امل�شجع اأن نالحظ اأن املف��شية الأوروبية 
ق���د اأدرك���ت اأن ارتف���اع اأ�شع���ار امل����اد الغذائية 
الفاكه���ة  ا�شته���الك  يف  انخفا����ض  اإىل  ي����ؤدي 
واخل�شروات وانخفا�ض يف امل�شت�ى ال�شحي 
العام )مبا يف ذلك خف�ض م�شت�ى املناعة وزيادة 
خماطرال�شمن���ة ل�اأمرا�ض القل���ب وال�شرطان(.
وحتتاج ه���ذه الفق���رة اإىل درا�ش���ة متاأنية. فهل 
ترب���ط املف��شي���ة الأوروبية املع�ن���ة الغذائية 
وتخفي���ف الدي����ن بال���دول النامي���ة امل�شتع���دة 
 ، اجلدي���دة  ال�شرتاتيجي���ة  اإج���راءات  لتبن���ي 
بعبارة اأخرى ، لن يتلق���ى اأفقر الفقراء الأم�ال 
وامل�شاعدات الغذائية اإل اإذا تبن�ا تدابر بيئية 
قائم���ة عل���ى اأفكار دع���اة حماية البيئ���ة الرية ، 
واذن ف���اإن تخ�شي�ض املع�ن���ة الغذائية للبلدان 
النامي���ة املعر�شة للخطر بن���اًء على قدرتها على 
مكافحة تغ���ر املناخ )من خالل تبني ممار�شات 

زراعية اأقل كثافة واأقل غلة( ه� جمرد جن�ن.
لق���د حاولت املف��شية الأوروبية اأن ت��شح اأنه 
ل عالقة له���ا باأزمات الأمن الغذائ���ي امل�شتقبلية 
الت���ي �شت�ؤث���ر عل���ى البل���دان النامي���ة. واألق���ت 
بالل����م على الغ���زو الرو�ش���ي ، وامل�شاربن يف 
ال�ش����ق ، وال�ب���اء وتغر املن���اخ. لكن احلقيقة 

ه���ي اأن ثالثة عق�د م���ن ال�شيا�شات الحرتازية 
جت���اه التقني���ات الزراعية املبتك���رة )منع معظم 
تعدي���ل  ورف����ض   ، وراثًي���ا  املعدل���ة  الكائن���ات 
اجلينات ، وتنفيذ نهج قائم على املخاطر يحظر 
معظم مبيدات الآف���ات ، وتقييد اأدوات الزراعة 
واحلد من الأ�شم���دة الكيماوية( جعلت الزراعة 
غ���ر مربحة وحمت�شرة. ومل تعد اأوروبا قادرة 
على اإطع���ام نف�شها وباتت تعتم���د على ف�ائ�ض 

الإنتاج الغذائي لالآخرين )مثل اأوكرانيا(.
لق���د اأدى ف�ش���ل ال�شيا�ش���ات الزراعي���ة لالحت���اد 
ال����اردات  عل���ى  اعتماده���ا  اأن  اإىل  الأوروب���ي 
الكمالي���ة  املحا�شي���ل  عل���ى  وتركيزطلبه���ا 
�شبًب���ا  اأ�شبح���ا  الغل���ة  منخف�ش���ة  )الع�ش�ي���ة( 
�شريًعا لنق�ض الغذاء و�شع���ف البلدان النامية. 
ام���ا ح���ل املف��شي���ة لنع���دام الأم���ن الغذائ���ي 
الرتوي���ج  يف  بال�شتمراربعن���اد  امل�شتقب���ل  يف 
لالإيدي�ل�جي���ة امل�ؤي���دة للع�ش�ي���ة ف�شيزيد من 
خن���ق الإنتاج الزراع���ي يف الحتاد الأوروبي ، 
مم���ا يجعل البل���دان الفقرة ، الت���ي ل ت�شتطيع 
الدف���ع ، اأك���ر عر�ش���ة لالإجه���اد الغذائ���ي .لك���ن 
املف��شية الأوروبية لي�شت يف و�شع ي�شمح لها 
بال�شغط على الآخرين.لقد حان ال�قت للتخلي 
عن الأيدي�ل�جية اجلدي���دة واعتناق ال�شيا�شة 

ال�اقعية حلل الأزمة ب�شكل فاعل ..
االتحاد  في  والعلوم  المخاطر  في  · متخ�ص�ص 
االأوروبي

قناطر

العدد )5268( ال�شنة الع�شرون - الربعاء )21( اأيل�ل 2022

  هادي عزيز علي 

 ديفيد زاروك *

ترجمة :عدوية الهاللي

طبيعة اإخت�سا�ص المحكمة الد�ستورية 
والدعوى الد�ستورية  مختلفة عن طبيعة 

اخت�سا�ص بقية المحاكم و الدعاوى 
االخرى التي ينظرها الق�ساء ومرد  ذلك  

الن�سو�ص الد�ستورية الموؤ�س�سة لها .

 ل����ذا يلزم ان يك�����ن  القان�ن ال�شاب����ط لجراءاتها 
من�شجم����ا مع الطبيعة تلك الدع�����ى ابتداء من رفع 
الدع�ى حتى �شدور احلك����م فيها . يف حالة الع�ز 
الن�ش����ي يف قان�نه����ا ي�ش����ار اىل قان�����ن املرافعات 
املدنية باعتباره القان�ن املنظم ب�جه عام للق�اعد 
الجرائية ب�شرط ال يك�ن الن�ض الذي مت ال�شتناد 
وطبيع����ة  يتعار�����ض  املرافع����ات  قان�����ن  يف  علي����ه 
اخت�شا�����ض املحكم����ة الد�شت�رية وه����ذا ال�شرتاط 
املحاك����م  لعم����ل  املنظم����ة  الق�ان����ن  يف  ين����درج 
الد�شت�ري����ة املختلف����ة ومنه����ا عل����ى �شبي����ل املث����ال 
املحكمة الد�شت�ري����ة العليا امل�شرية اذ ن�شت املادة 
28 م����ن قان�نها على : ) فيما ع����دا ما ن�ض عليه يف 
هذا الف�شل ت�شري على قرارات الحالة والدعاوى 
والطلب����ات التي تقدم اىل املحكم����ة الحكام املقررة 
يف قان�����ن املرافع����ات املدني����ة والتجاري����ة  »مب����ا ل 
يتعار�ض وطبيعة اخت�شا�����ض املحكمة والو�شاع 

املقررة امامها ».
ال ان النظ����ام الداخل����ي للمحكم����ة الحتادية العليا 
رق����م )1( ل�شنة 2022 ويف امل����ادة  )50( ن�ض على 
تطبي����ق قان�����ن املرافع����ات املدني����ة رق����م 83 ل�شن����ة 
1969 املع����دل يف م����ا مل ي����رد في����ه ن�����ض يف ه����ذا 
النظ����ام  ، وقد جاء  هذا الن�ض ب�شكل مطلق اي من 
دون ا�شرتاط عدم تعار�ش����ه مع الطبيعة القان�نية 
للمحكم����ة الد�شت�ري����ة اي ان القا�ش����ي الد�شت�ري 
مل����زم  يطبق قان�����ن املرافعات املدني����ة بذات اللية 
الت����ي يطبقه����ا قا�شي حمكم����ة البداءة وق����د ات�شح 
ذل����ك جلي����ا يف تطبيقات ع����دة  للمحكم����ة الحتادية 

العلي����ا منهاعل����ى �شبي����ل املث����ال  م��ش�����ع الم����ر 
ال�لئ����ي ال����ذي تناولن����اه يف مقال �شاب����ق . والمر 
ذات����ه متحقق يف �شرط امل�شلحة م��ش�ع �شط�رنا 
ه����ذه اذ املالح����ظ يف تطبيق احكامها ه����� ال�شتناد 
اىل اح����كام امل����ادة )6( من قان�����ن املرافعات املدنية 
الت����ي تن�����ض على ) ي�ش����رتط يف الدع�����ى ان يك�ن 
للمدعى ب����ه م�شلحة معل�مة وممكنة وحمققة ومع 
ذلك فامل�شلحة املحتملة تكفي ان كان هناك ما يدع� 
اىل التخل����ف مناحلاق ال�ش����رر بذوي ال�ش����اأن ... ( 
. ومعل�����م ان امل�شلح����ة يف الدع�����ى الد�شت�ري����ة 
تختل����ف عن الدع�����ى يف الق�ش����اء الع����ادي ب�شبب 
طبيع����ة املحكم����ة الد�شت�ري����ة التي تنظمه����ا احكام 
ت�شتن����د اىل الن�ش������ض الد�شت�رية الت����ي ل تت�فر 
ان هن����اك اكرم����ن  ، �شحي����ح  الق�شاءالع����ادي  يف 
متاثل ب����ن الدع�ين ومبرجعي����ة م�شرتكة لقان�ن 
املرافع����ات املدني����ة كاأقام����ة الدع�����ى والتبليغ����ات 
ه����ذه  ان  الدف�����ع ال  الرتاف����ع وتق����دمي   وطريق����ة 

امل�شرتكات لتلغي طبيعة املحكمة الد�شت�رية .
ظهرت الرقابة الد�شت�رية من اجل حماية احلق�ق 
واحلري����ات الت����ي يتمت����ع به����ا الف����راد يف م�اجهة 
الق�ان����ن  والنته����اكات الت����ي تعطل تل����ك احلق�ق 
واحلري����ات و التم�شك ب�شم� الق�اع����د الد�شت�رية 
م����ن خ����الل احلك����م بع����دم د�شت�ري����ة م����ا يخالفه����ا 
ل����ذا تعت����رب امل�شلح����ة عل����ى وف����ق مفه�����م الق�ش����اء 
الد�شت�����ري لي�ض جم����رد خمالفة الن�����ض القان�ين 
للق�اعد الد�شت�رية بل ال�شرر الذي ي�شيب الفراد 
ج����راء تطبيق����ات الن�ض القان�����ين املخالف لحكام 
الد�شت�ر وق�اعده . من هنا ناأتي على املختلف بن 
امل�شلح����ة يف الدع�ى الد�شت�رية وم����ا يقابلها من 

م�شلحة  يف دعاوى الق�شاء العادي :
اول - الدع�����ى الد�شت�ري����ة له����ا طبيع����ة خا�ش����ة 
تختل����ف عن طبيع����ة الدعاوى  يف الق�ش����اء العادي 
كم����ا ا�شلفن����ا اذ يع����رف فقه����اء القان�����ن و�شراح����ه 
عيني����ة  خ�ش�م����ة  انه����ا   (  : الد�شت�ري����ة  الدع�����ى 
بطبيعتها اذ ان ق�امها مقابلة الن�ش��ض القان�نية 
املدع����ى خمالفته����ا للد�شت�ر بالق�اع����د التي فر�شها 
عل����ى ال�شلطت����ن الت�شريعية والتنفيذي����ة للزامهما 
بالتقي����د فيه����ا ... ( .  وم����ن ه����ذا التعري����ف يت�ش����ح 
ان  الن�ش������ض ذاته����ا هي م��ش�����ع اخل�ش�مة يف  
الدع�����ى  الد�شت�رية وحمله����ا ، وهدفها اهدار تلك 
الن�ش��ض بقدر تعار�شها مع الد�شت�ر  .  ومن هذا 
التعريف يتبن ان اخل�شم يف الدع�ى الد�شت�رية 
وخا�ش����ة  الخ����رى  الدع����اوى  يف  اخل�ش����م  غ����ر 
الدع����اوى املدنية التي يك�ن فيه����ا اخل�شم �شخ�شا 
وه����ذا ال�شخ�����ض اما ان يك�����ن طبيعي����ا او معن�يا 
وكالهم����ا يج����ب ان ت�ش����ح خ�ش�مت����ه م����ن ال�جهة 
القان�نية من حيث البل�غ والهلية والعي�ب التي 

تطراأ على الرادة . 
 ثاني����ا -  ان امل�شلح����ة يف الدع�����ى الد�شت�ري����ة  ل 
ت�ش����رتط ذات ال�شروط التي تتطلبه����ا امل�شلحة يف 
الدع����اوى الخرى ، لن لي قا�شي معرو�ض امامه 
نزاع معن ومن تلقاء نف�شه اثناء النظر يف الدع�ى 
ان يطل����ب البت يف ع����دم  د�شت�رية ن�ض يف قان�ن 
اونظام يتعل����ق بتلك الدع�ى ولم����ر ذاته بالن�شبة 
لع�ش����� الدعاء العام وللمحكم����ة ا�شتئخارالبت يف 
الدع�ى حلن �ش����دور حكم د�شت�ري ب�شاأن الطلب 
املذك�����ر ، ومعل�����م ان قا�ش����ي املحكم����ة اوع�ش����� 
الدعاء الع����ام فيها لي�ض لديهم����ا م�شلحة �شخ�شية  

ب����ذات امل�شلح����ة املف�شل����ة يف امل����ادة )6( من قان�ن 
القان�����ين  الت��شي����ف  لك�����ن  املدني����ة  املرافع����ات 
للم�شلحة يف الدع�ى الد�شت�رية غر امل�شلحة يف 
الدعاوى الخرى التي تكت�ش����ب الطابع ال�شخ�شي 
. تالح����ظ ) امل����ادة 18 / اول م����ن النظ����ام الداخلي 
للمحكمة الحتادية العليا املرقم )1( ل�شنة 2022 .

ثالث����ا – يف الدع����اوى العادي����ة يك�ن م����ن م�شلحة  
املدع����ي ) املت�ش����رر ( ان يطل����ب  م����ن املحكم����ة جرب 
ال�شررال����ذي ا�شاب����ه م����ن اخل�ش����م ، يف ح����ن ان 
امل�شلحة يف الدع�ى الد�شت�رية ل ت�شرتط وج�د 
ال�ش����رر للف�شل يف الن����زاع ، اذ ن�ش����ت املادة )19( 
م����ن النظ����ام الداخل����ي للمحكم����ة الحتادي����ة  على : 
) لي م����ن ال�شلط����ات الحتادي����ة الث����الث والهيئات 
امل�شتقل����ة ورئا�ش����ة وزراء والقلي����م واجلهات غر 
املرتبط����ة ب�����زارة واملحافظن الطل����ب من املحكمة 
البت بد�شت�رية ن�����ض قان�ين او نظام ( . وه�ؤلء 
يقدم�ن الطلب من دون تعر�شهم لل�شرر  ف�شال عن 
ان املحكمة الحتادية العليا ل تكلف اي من املدعن 
املذك�ري����ن يف  هذه املادة باثبات ال�شررالذي م�ض 
م�شاحلهم جراء الن�ض القان�ين املطع�ن ب�شحته 
، خالف����ا لح����كام امل�شلح����ة املقرون����ة بال�ش����رر يف 

الدعاوى غر الد�شت�رية .
رابع����ا – ان حجية الحكام الت����ي ت�شدرها املحاكم 
العادية يقت�شر اثرها على م�شالح اطراف الدع�ى 
) اخل�ش�����م(   ول ي�ش����ري نطاق �شريانها اىل الغر 
ال����ذي مل يك����ن ممثال فيه����ا ، يف ح����ن ان اثر حجية 
احلك����م الد�شت�����ري ي�شري على الغ����ر وان مل يكن 
طرف����ا يف الدع�����ى الد�شت�ري����ة ، فاذا م����ا ا�شدرت 
املحكم����ة الد�شت�ري����ة حكم����ا بع����دم د�شت�رية ن�ض 
قان�����ين لك�نه يتعار�����ض مع احلري����ات واحلق�ق 
ال�����اردة احكامه����ا يف الد�شت�����ر ف����ان اث����ره يط�ل 
امل�اطن����ن كاف����ة ول ينح�ش����ر اث����ره باملمثل����ن يف 

الدع�ى .
الد�شت�ري����ة  الدع�����ى  يف  امل�شلح����ة   – خام�ش����ا 
ه����ي م�شلح����ة قان�ني����ة م��ش�عه����ا التم�ش����ك بحق 
اومرك����ز قان�ين مكف�ل بن�ض د�شت�ري ، وبعبارة 
اخرى ان �ش����رط امل�شلحة هنا يح�����ز على الرعاية 
الد�شت�رية  اي يحميه الد�شت�ر من اعتداء امل�شرع 
الدع����اوى  يف  امل�شلح����ة  ان  ح����ن  يف   . وتع�شف����ه 
املدني����ة تاخذ اجلان����ب ال�شخ�ش����ي املتعلق بحق�قه 
املالي����ة او العتباري����ة ق����در تعلق  الم����ر بامل�ش�ؤلية 
املدني����ة ب�شقيها العق����دي اوالتق�شري ، وهنا يبدو 
الب�ن �شا�شعا بن امل�شلحة القان�نية التي يحميها 
الد�شت�ر وامل�شلحة التي تنظمها الق�انن الخرى 

والتي تعني امل�شلحة ال�شخ�شية املبا�شرة .
للمحكم����ة  الداخل����ي  للنظ����ام  بامل�ش����رع  ح����رّي  كان 
الحتادي����ة  العلي����ا ان يف�ش����ح عن اح����كام امل�شلحة 
على وفق طبيعة الدع�����ى الد�شت�رية واحكامها ل 
ان يح����رج ق�شاتها ويق�شرهم عل����ى ا�شدار الحكام 

الق�شائية لتن�شجم والدع�ى الد�شت�رية .

   با�شتثناء اجلاحظ)ت 255ه( قلما جنُد كاتبًا عنى بكتابة تاريخ العامة 
يف الب�ش���رة بخا�شة، ومنحن���ا فر�شة معاينة حي���اة النا�ض خارج بالط 
ال�شلط���ة، ومكننا من مالحظة التفا�شي���ل ال�شغرة، التي نعدم وج�دها 
يف كتاب���ات غ���ره. التفا�شي���ل ال�شغرة ه���ذه كانت يف متن���اول ه�ؤلء 
الكتب���ة، اإل انه���م زهدوا بها، جري���ًا وراء القاعدة العام���ة يف الكتابة، اأو 

طمعًا بالهبات واملنح، التي كان ال�ايل اأو اخلليفة يتف�شل بها عليهم.
 ومثله���م فعلت طبقة ال�عاظ واخلطباء واأئم���ة امل�شاجد، فلم يرتك�ا لنا 
من اخلطب التي كانت لهم يف اجُلمعات اإل الب�شملة واحلمدلة، والدع�ة 
بتم���ام النعمة، على اخلليف���ة وال�ايل، ومل نقراأ لأحده���م و�شفًا لأح�ال 
النا����ض، وطبيع���ة حياته���م، وم���ا تنعم�ا ب���ه، اأو عان����ا من���ه، اإمنا ظلت 
خطبه���م باهت���ة بال ل�ن ول طع���م، ومل ت�شّذ ع���ن القاعدة تل���ك.  وهذا ما 
جنده يف و�شف كبار امل�ؤرخن، كالطربي، مثاًل لعلي بن حممد)�شاحب 
ال���زجن( ال���ذي و�شفه باأق���ذع ال�شفات ف���كل ما و�شلنا منهم ع���ن �شفاته: 
اأن���ه وجماعت���ه عبيد وف�ش���اق وقتلة، مرق����ا على اخلليفة امل�ف���ق بالله، 

وتنكروا لأولياء نعمتهم، فحّقت عليهم املالحقة والتقتيل.
 يج���د الباحث الآن يف ال�شاأن هذا �شع�بة بالغة يف ا�شتح�شال تفا�شيل 
اأك���ر عن حي���اة العام���ة، من �شغ���ار املحارب���ن والفالح���ن واحلرفين 
وال�شن���اع و�ش�اه���م، لكنه يجد الكث���ر، والكثر جدًا ع���ن حياة ال�لة، 
ورواة احلدي���ث، والفقهاء، وال�شعراء وغرهم من ابناء الطبقة الوىل، 
ل���ذا عليه اأن ين�ش���ب اأظفاره يف املت�ن ال�شغ���رة والكبرة، ويبحث يف 

اله�ام�ض عن النتف التي قد ت�شاعده يف ا�شتح�شال بغيته.
  ق���ّدم اجلاحظ لنا زادًا ا�شتثنائيًا عن احلياة يف القرون الهجرية الثالثة 
الوىل، ومكنن���ا م���ن معرفة عظيمة انقطع���ت بعده، فلم يح���دث اأن دّون 
اأح���ٌد م���ن الكت���اب، وعرب الق���رون الالحق���ة كلها  م���ا دّونه، حت���ى لن�شعر 
ب���اأنَّ عدواه مل ت�ش���ب اأحدًا، اإمنا ظل�ا اأ�ش���ارى دواوين اخللفاء وال�لة 
يكيل����ن املدائح له���م، ويعظم�ن من �شاأنهم، وي�شف�نه���م بالعز والرفعة 
واملنعة، وا�شتمر المر على احلال هذه حتى مطلع القرن الع�شرين، فهذا 
عبد امل�شي���ح النطاك���ي )1875 - 1922 يف )الريا�ض اخلزعلية( يخلع 
عل���ى ال�شيخ خزعل الكعب���ي)1861 - 1936( اأم���ر املحمرة من املدائح 
والتعظي���م م���ا مل يخلعه اأحد على مم���دوح، وخط له م���ا ي�شبه الي�ميات 
�شع���رًا ون���رًا لكن���ه، مل يتط���رق ب�شط���ر ب�شفح���ة واح���دة حلي���اة رجال 
الع�شائ���ر، من الفالحن، والعبيد اململ�كن له، الذين عان�ا المرين على 

يده وحا�شيته.
 ميكنن���ا اأن نتح���دث باهتم���ام واحرتام بالغن عن �شاح���ب كتاب )بلدية 
الب�شرة( ال�شيد رجب بركات )1925-1999( الذي قّدم لنا مادة وثائقية 
هام���ة، ا�شتله���ا من اآلف ال�ثائ���ق العثمانية والجنليزي���ة والعربية، ثم 
جمعه���ا يف كتابه هذا، لر�شدنا اىل اجلان���ب الآخر من احلياة العراقية، 
يف الب�ش���رة، بخا�ش���ة للفرتة ب���ن العام���ن )1869-1981( فكان خر 
م���ن اأطلعن���ا على حياة الب�شري���ن، م�شتثمرًا وج����ده يف ال�ظيفة، ي�م 
كان رئي�شًا لبلدية الب�ش���رة، ب�ق�فه على خماطبات ومكاتبات وبرقيات 
واعمال كثرة، ا�شرتك فيها امل�ش�ؤول الرفيع يف احلك�مة مع الدنى منه 
فالدن���ى، ولي�ض انتهاًءا بعامل البلدية وامل���كاري، �شاحب احلمر. ولنا 
يف اخل���رب ال���ذي نقلته جريدة “ب�ش���رة” بعدده���ا 34 يف �شفر 1308ه 
والت���ي كان���ت ت�ش���در يف زم���ن الدول���ة العثمانية، قب���ل 137 �شن���ة اأنه: 
اأزيد من مائة وع�شرين  “ق���د منع قان�ن البلدي���ة اأن ل يحمل الربذون 
ُحّق���ة، واحلم���ر ازيد من �شتن ُحّق���ة.. وقد راينا م���ع الأ�شف ممن لي�ض 
ل���ه ان�شاف، وه���� يحّمل الربذون ثالثة افراد، وكل ف���رد فيه �شت�ن ُحّقة 

فيك�ن احلمل مائة وثمانن ُحّقة..«

التوثيق من الجاحظ
الى رجب بركات

 طالب عبد العزيز 

 اإ�ستراتيجية اأوروبا المجنونة للأمن الغذائي

�سرط الم�سلحة في الدعوى الد�ستورية

الدعوى الد�ستورية لها طبيعة خا�سة تختلف عن طبيعة 
الدعاوى  في الق�ساء العادي كما ا�سلفنا اذ يعرف فقهاء 
القانون و�سراحه الدعوى الد�ستورية : ) انها خ�سومة 

عينية بطبيعتها اذ ان قوامها مقابلة الن�سو�ص القانونية 
المدعى مخالفتها للد�ستور بالقواعد التي فر�سها على 

ال�سلطتين الت�سريعية والتنفيذية اللزامهما بالتقيد فيها 
... ( .  ومن هذا التعريف يت�سح ان  الن�سو�ص ذاتها هي 

مو�سوع الخ�سومة في  الدعوى  الد�ستورية ومحلها ، وهدفها 
اهدار تلك الن�سو�ص بقدر تعار�سها مع الد�ستور  . 
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   لماذ� يختاُر �أحُدنا �أن يكون 
عاِلمًا ؟ وما�لعو�ئق �لتي يمكُن �أن 
تعتر�ض م�شار �ل�شباب �ليافعين 
�لذين يعتزمون �تخاذ خيار �أن 

يكونو� علماء في �لم�شتقبل ؟ يبدو 
�أّن �لكثرة �لغالبة من �لأطفال 

و�لمر�هقين و�ل�شباب �ليافعين 
ليمتلكون �أية فكرة ر�شينة عّما 

يعنيه �أن تكون عاِلمًا . هم ليعرفون 
كيف �ل�شبيُل ليكون �لمرء عاِلمًا ، 
ف�شاًل عن �أنهم ليعرفون ما�لذي 
يفعله �لعاِلم . �لمر ذ�ته نرى له 
م�شد�قًا مع �لنا�ض �لبالغين ؛ َفُهْم 

و�لأجيال �لأكثر �شبابًا �شو�ء ب�شو�ء . 

   الأم���ر اجلوه���ري يف كّل مهن���ة علمي���ة 
يخت����صُّ بالدافعي���ة Motivation . مل���اذا 
نخت���اُر العل���م مهن���ة ؟ ه���ذا ه���و التح���دي 
الأ�صع���ب ، والتعام���ل م���ع ه���ذا التح���ّدي 
يتطل���ُب اهتمامًا زائ���دًا والكثري من احلذر 

والدقة .
   ي���رى الفيزيائ���ي الأمريك���ي مار�صيل���و 
غالي�ص���ر Marcelo Gleicer اأّن ال�صبب 
الول ال���ذي يدفُع املرء لختيار العلم مهنة 
هو �صغفه املُْعَلُن بالطبيعة . يكتب غالي�صر 

يف هذا ال�صاأن : 
  » اإذا رغب���َت يف العل���م مهن���ة م�صتقبلي���ة 
فاأتوّق���ُع منك �صغفًا ليبارى يف اإ�صتك�صاف 
وم�صاءل���ة اأحجي���ات الك���ون ، وي�صت���وي 
هن���ا الك���ون مف���رط الكرب ) املج���رات ( مع 
الكون بالغ ال�صغر  ) على امل�صتوى الذري 
وم���ادون ال���ذري ( . قد يبدو ه���ذا ال�صغف 
رومان�صي���ًا بع����ص ال�صيء لحمال���ة ؛ لكنه 
�صغ���ف اأ�صا�ص���ي ل���كّل حمّب للعل���م وطامح 
ملهن���ة علمية . نحُن نخت���اُر العلم مهنة لأن 
لي����ص بو�ص���ع اأية مهنة �ص���واه اأن تتيح لنا 
ق�ص���اء حياتن���ا يف حماول���ة معرف���ة كيف 
يعم���ل الع���اَلُ ال���ذي نعي����ُص في���ه ، وكيف 
يتناغ���م وجودن���ا الن�ص���اين م���ع املخطط 
الكب���ري لال�صياء يف هذا العال . قد يح�صُل 
ٌ م���ا اإكت�صافًا عظيمًا اأو يحقق  اأن يبلغ عالمِ
لتخف���ت  م�صتدمي���ة  مفاعي���ل  ذا  اإجن���ازًا 
م���ع الزم���ن ؛ لك���ن مع ذل���ك حتى ل���و كانت 
م�صاهمة بع�ص العلم���اء �صغرية باملقارنة 
م���ع امل�صاهم���ات العظم���ى للبع����ص الآخر 
ف���اإّن مايهمُّ يف نهاية املط���اف هو اأن نكون 
ج���زًء م���ن ال�ص���ريورة التطوري���ة للعل���م 
، واأن نك���ون ج���زًء م���ن جمتم���ع العلم���اء 
الذين كّر�صوا حياته���م لإكت�صاف احلقائق 
للع���ال  احلاكم���ة  والقوان���ن  اجلوهري���ة 

ولأنف�صنا » .
اأغلبن���ا مّم���ن عا����ص طفولت���ه  اأّن  اأظ���نُّ     
و�صبابه الياف���ع يف �صتينيات و�صبعينيات 
القرن الع�صرين ل يزل يتذّكُر ذلك امل�صل�صل 
الفاتن ) �صتار تريك Star Trek ( بن�صخته 

الأوىل غ���ري امللّونة و�صخو�ص���ه املميزين 
الذي���ن كان���وا يف ع�ص���ر براءتن���ا الوىل 
اأق���رب اإىل ن�ص���خ حي���ة من اأبط���ال املالحم 
الغريقي���ة. كانت مقّدم���ة امل�صل�صل مبهرة 
مبو�صيقاه���ا الت���ي نقل���ت لن���ا الإح�صا����ص 
بالك���ون البعي���د الذي نعرف اأنن���ا رمبا لن 
نبلغه يومًا م���ا . كم كانت بهجتنا تت�صاعد 
م���ع تعاظ���م الدف���ق املو�صيق���ي امل�صح���ون 
بالإث���ارة عندم���ا يق���ول ال�ص���وت الب�صري 
املق���رن باملو�صيق���ى املث���رية : » ه���ذه هي 
رح���الت �صفينة الف�ص���اء اإنربراي�ص ..... 
التي ت�صع���ى لإكت�صاف عوال جديدة ..... 
والبحث عن اأنواع جديدة من احلياة .... 
والذه���اب ب�صجاع���ة اإىل حي���ث ل يذه���ب 

اإن�صاٌن من قبُل !! » . 
   اإّن مهّم���ة �صفين���ة الف�صاء ) اإنربراي�ص ( 
هي ذاتها مهمة العلم : الذهاُب اإىل حيث ل 
يذهب اإن�ص���اٌن من قبُل . هي مهّمة اإخراق 
ع���وال جديدة وتوظي���ف نتائج تلك املهمة 
ل�صالح النوع الب�صري . اإنها مهّمة لنهائية 
، وهذا امل�صعى الالنهائي هو مامينُح العلم 
ذل���ك الق���در الالنهائ���ي اأي�صًا عل���ى  مكامن 

الده�صة والبهجة يف اأرواحنا وعقولنا . 
   ب���ات م���ن الوا�ص���ح اأّن ف���رة الإغ���الق 
الإجب���اري عاَم���ْي 2020 و 2021 ج���اءت 
هدية كربى للبع�ص مّن���ا لكي يتمّكنوا من 
اإكم���ال م�صاريعه���م املنتظ���رة ، وم���ن هذه 
امل�صاري���ع كتاب���ُة كت���ٍب لطامل���ا قاتل���وا يف 
�صبي���ل اإنت���زاع الوقت املطل���وب لكتابتها . 
اأح���ُد ه���وؤلء ه���و الفيزيائ���ي والفيل�صوف 
العلم���ي والباح���ث يف تاأري���خ العل���م ج���م 
عراق���ي   ،  Jim Al-khalili اخلليل���ي 
املول���د وبريط���اين اجلن�صي���ة ، الذي �صار 
اأحد اأقط���اب تب�صيط العل���م ون�صر املعرفة 
العلمي���ة عل���ى م�صت���وى العال  ع���رب كتبه 
ووثائقياته وحوارات���ه الكثرية ف�صاًل عن 
  LifeScientific برناجمه ذائع ال�صي���ت

 . BBC الذي تبثه قناة
   كن���ُت قد عر�صُت �صابق���ًا  قراءة يف كتابه 
) الع���ال كما تفهمه الفيزياء ( املن�صور عام 
2020 ع���ن دار ن�ص���ر جامع���ة برين�صتون 
ال�صغ���وف  للق���ارئ  وميك���ن   ، الأمريكي���ة 
مراجع���ة تلك املادة لك���ي يتعّرف اأكرث على 

�صخ�صية اخلليلي وموؤلفاته . 
التاأليفي���ة  جه���وده  اخلليل���ي  يوا�ص���ُل     
احلثيثة ، وكان م���ن نتائج تلك اجلهود اأن 
ن�صرت ل���ه جامعة برين�صت���ون قبل ب�صعة 
�صه���ور ) بالتحديد ي���وم 12 اأبريل 2022 
( كتاب���ه الأح���دث الذي اإختار ل���ه عنوان ) 

 . )  The Joy of Science بهجة العلم

   

ينتم���ي الكتاب اإىل فئة الكت���ب التي تعنى 
بالفل�صفة العلمية ، واإذا ما�صئنا الدقة فاإنه 
ينتم���ي اإىل فئة الكتب الت���ي تعنى بفل�صفة 
املنه���ج العلم���ي ؛ لك���ْن علين���ا  اأن ل نذهب 
بعي���دًا يف الت�ص���ّور ب���اأّن اخلليل���ي يكتب 
بطريقة ) فال�صفة العلم ( املعروفة . يعتمُد 
اخلليلي مقاربة تب�صيطية يف الكتابة رغم 
ر�صانته���ا الفائق���ة ، وهو ي�صع���ى لالإجابة 
ع���ن �صوؤال مركزي واحد : ملاذا �صار العلم 
و�صيلتن���ا الوحيدة يف معرفة وا�صتك�صاف 
طبيع���ة الواق���ع ) مبعن���ى العال امل���ادي ( 
الذي نعي�ص في���ه ، وملاذا �صار العلم اأداتنا 
املعتم���دة يف البحث عن الأ�ص���ول الثالثة 

الكربى : الكون واحلياة والوعي ؟ 
   يب���داأ اخلليل���ي كتاب���ه بتق���دمي مقت�ص���ب 
، يلي���ه مقدم���ة عل���ى ق���در غ���ري ي�ص���ري من 
ال�صهاب املمتع ، ثم ياأتي منت الكتاب الذي 
يتوّزُع على ف�صول ثمانية يتناول اخلليلي 
يف كّل منه���ا مو�صوع���ة تنتم���ي اإىل ميدان 
املنهجي���ة العلمي���ة . �صيالح���ظ الق���ارئ اأّن 
عناوين الف�صول ل تاأتمِ بال�صكل التقليدي 
اأن  الكات���ب  اإرت���اأى  ب���ل  اإعتدن���اه  ال���ذي 
يجعله���ا ب�صيغة �ص���وؤال اأو عبارة تقريرية 
تنط���وي على �ص���يء من احل����ص الدرامي . 
من املو�صوع���ات اخلا�ص���ة بفل�صفة املنهج 
العلمي والت���ي يتناولها اخلليلي يف كتابه 
هذا : م�صاألة العلم احلقيقي والعلم الزائف 
، ظاه���رة التعقي���د يف العل���م ، الأحجي���ات 
واملحاول���ة  الب�ص���ري  الفه���م   ، والألغ���از 
احلثيثة ملقاربة احلقيقة ، الراأي ال�صخ�صي 
يف مقاب���ل ال�صواه���د التجريبية ، �صرورة 
معرفة انحيازاتنا ال�صخ�صية قبل حماكمة 
اآراء الآخري���ن ، �صرورة ع���دم اخلوف من 
تغيري اآرائنا امل�صبق���ة ، واأن جنعل البحث 
ع���ن طبيع���ة ) الواقع ( احلقيقي���ة ف�صيلتنا 
الك���ربى يف العلم . لع���ّل الق���ارئ �صيلحُظ 
اأّن ه���ذه العناوي���ن تنط���وي عل���ى �ص���يء 
م���ن اأخالقي���ات البح���ث العلم���ي ، ولي����ص 
ه���ذا بغري���ب ؛ فالبح���ث العلم���ي احلقيقي 
اأح���د العنا�ص���ر الت���ي ت�صح���ذ الأخالقيات 
الب�صري���ة وُتعلي منا�صيب العقلنة واحلياد 
والروؤي���ة املو�صوعي���ة والتفّل���ت م���ن اأ�صر 
القي���ود الذاتي���ة امل�صبق���ة املفرو�ص���ة على 
الإن�ص���ان . يختم اخلليلي كتابه هذا بروؤية 
ا�صتنتاجي���ة ، يعقبه���ا م�ص���رٌد ل�صرح بع�ص 
املفردات الواردة يف منت الكتاب ، ثّم يقّدُم 
لنا لئحة مطّولة ) كعادته يف كتبه الأخرى 
( ببيبلوغرافي���ا توثيقية وقراءات اإ�صافية 

مو�ّصعة . 
   رمب���ا كان م�صل�ص���ل ) �صت���ار تري���ك ( ه���و 

الدافع لأن يختار �صباب كثريون يف العال 
العل���م مهن���ة م�صتقبلي���ة له���م ، وق���د تكون 
ق���راءة بع����ص الكت���ب امللهم���ة ه���ي الدافع 
لدى اآخرين مثلما ح�صل مع اخلليلي الذي 
يكتب يف العبارات ال�صتهاللية من تقدميه 

للكتاب : 
   » عندم���ا كن���ُت طالب���ًا �صاب���ًا يف منت�صف 
ثمانيني���ات الق���رن املا�ص���ي ق���راأُت كتاب���ًا 
To Ac� بالده�ص���ة  عرفان���ا   (  ننوان���ه 
knowledge the Wonder ( الذي كتبه 
الفيزيائ���ي الربيطاين اإي���وان �صكوايرز . 
تن���اول الكت���اب اأحدث الأف���كار املعروفة – 
اآنذاك -  يف الفيزي���اء الأ�صا�صية ، ول اأزل 
اأحتف���ظ بن�صخ���ة من ذلك الكت���اب على اأحد 
الرف���وف يف مكتبتي بعد مايقارُب الأربعة 
عق���ود من ذلك التاأري���خ . �صحيٌح اأّن بع�ص 
امل���واد يف ذلك الكتاب قد تقادمت يف يومنا 
ه���ذا ؛ لكن���ي ل اأزل اأع�صُق عن���وان الكتاب 
. عندم���ا كن���ُت يف تل���ك ال�صن���وات البعيدة 
اأتطّل���ُع ملهن���ة يف الفيزي���اء كان���ت فر�ص���ُة 
معرفت���ي بالده�ص���ة التي يقدمها لن���ا العلم 
ه���ي مااألهمن���ي حق���ًا لتكري����ص كّل حياتي 

الالحقة للعلم ....... “ .
   اأت�ص���اءل دوم���ًا اإىل حد  ا�صب���ح  معه هذا 
الت�ص���اوؤل هاج�صًا ملّح���ًا يل مثلما يجب اأن 
يكون ل���كّل �صانعي ال�صيا�ص���ات التعليمية 
والقّيم���ن عل���ى �ص���وؤون التعلي���م ) ماقب���ل 
اجلامع���ي واجلامع���ي ( : مل���اذا يخفُت عند 
�صبابن���ا ذلك ال�صغ���ف الطاغ���ي بالعلم وُهْم 
يف مقتبل اأعماره���م ؟ رمبا تكون الأ�صباب 
الثالث���ة التالي���ة الت���ي يقرحه���ا غالي�ص���ر 
مفاتيح لفهم هذه الظاهرة التي يتوجُب اأن 

تكون ميدانًا لدرا�صات معّمقة : 
 ال�صب���ب الأول : �صبابية �صورة العالمِ يف 

حياتنا اليومية 
   العقب���ة الأوىل اأم���ام تر�صيخ العلم والفهم 
العلمي يف جمتمعاتنا  تكمُن يف اأّن العلماء 
يفتقدون كونهم �صورًا مرئية حقيقية اأمام 
الآخري���ن . اإذا كان معظم النا�ص ليعرفون 
���ًا حقيقي���ًا ) بلحم���ه ودمه كم���ا يقاُل يف  عاملمِ
الأمثال املتداولة ( ، واإذا كانت مرجعياتهم 
العلم���اء ه���ي مايرون���ه يف  الثقافي���ة ع���ن 
الأف���الم والعرو����ص التلفازية ف�صيكون من 
الع�ص���ري عل���ى ه���وؤلء النا����ص اأن يتطلعوا 

ملهنة يف احلقل العلمي يف امل�صتقبل .
      ميث���ُل العلُم اخللفية التي تتاأ�ص�ُص عليها 
حياتن���ا اليومي���ة . ق���د يب���دو العل���ُم معظم 
الوق���ت خبيئ���ًا ع���ن اأنظارن���ا وبعي���دًا ع���ن 
حاجاتن���ا اليومية  ولنتعام���ل معه اإل ملامًا 
عندم���ا ن�صمُع – عل���ى �صبيل املثال – ب�صاأن 

مذّنب يقرب من الأر�ص ، اأو عندما نتطّعُم 
بنوع جديد من اللقاحات ؛ لكننا يف الغالب 
لنعرُف �صيئًا ع���ن العالمِ الذي اإكت�صف ذلك 
املذّن���ب مثلم���ا لنع���رف �صيئ���ًا ع���ن الفريق 

البحثي الذي طّور ذلك اللقاح . 
   كي���ف ال�صبيُل اإىل حّل ه���ذه العقبة ؟ اأرى 
اأّن احلّل يكمُن يف تكري�ص ال�صفة احلقيقية 
للعلم���اء ؛ اأي مبعنى زي���ادة م�صاحة الزمن  
ال���ذي يظهر في���ه العلم���اء اأنا�ص���ًا حقيقين 
يهتمون باأمر مع�صالتن���ا الب�صرية ولي�صوا 
حم����ص كائنات مريخي���ة اأو خرافي���ة تهتم 
ب�صوؤونه���ا اخلا�ص���ة البعي���دة ع���ن املج���ال 

العام  . 
Ste� ال�صب���ب الث���اين : ال�ص���ور النمطية   

 reotypes
   ال�صب���ب الث���اين  يتمث���ُل يف تاأكيد �صورة 
منطية للع���المِ بكون���ه  “ املجتهد املهوو�ص 
بالعم���ل Nerd “ ال���ذي يب���دو منع���زًل عن 
ال�صائ���دة  الجتماعي���ة  ال�صياق���ات  معرف���ة 
والأعراف ال�صلوكية املعتمدة . اخل�صي�صة 
النمطي���ة هنا ذات ميزات معروفة : العلماء 
ذوو �صع���ر اأ�صعث ، ولاأ�صدق���اء لهم �صوى 
اأ�صخا�ٍص مبث���لمِ �صفاتهم ، وهم من�صحبون 
اجل���ن  م���ن  منط���ًا  وُيب���دون  اإجتماعي���ًا 
والتخاذل يف املواق���ف التي تتطلُب تفاعاًل 
اجتماعي���ًا موؤثرًا ، واأنه���م ما�صاروا علماء 
اإل ليك���ون العلم لهم مهربًا يختفون فيه من 
ع���بء مواجه���ة الواقع ومتطلب���ات احلياة 

احلقيقية . 
   لاأظ���نُّ ثم���ة ماه���و اأ�صواأ م���ن التعميمات 
التي تتقّنُع يف �صكل بائ�ص من التو�صيفات 
الختزالي���ة اجلامع���ة ؛ فاملجتم���ع العلم���ي 
ل���ه م���ن اخل�صائ����ص املتباين���ة واملتعاك�صة 
مث���ل تل���ك الت���ي ن�صهده���ا عن���د اأي جمتمع 
اآخ���ر م���ن املهني���ن ) الأطب���اء واملهند�صون 

والقت�صاديون وعلماء الجتماع مثاًل ( .
ال�صبب الثال���ث : �صغوط العوام���ل القاتلة 

لل�صغف العلمي
   الطري���ق لأي���ة مهن���ة علمي���ة طريق طويل 
تكتنف���ه م�صاع���ب �صت���ى ؛ ل���ذا كان ال�صغف 
عن�ص���رًا اأ�صا�صي���ًا يف هذه املهن���ة . من غري 
ال�صغ���ف ، وم���ع تزاي���د وع���ورة الطري���ق 
�صيفقد امل���رء حما�صته و�صت�صيع بو�صلته . 
���ًا �صتحتاُج بالتاأكيد  اإذا اردَت ان تك���ون عاملمِ
لإكمال درا�صاتك العليا ثم يتوجُب عليك اأن 
تتبعها بدرا�صات مابعد الدكتوراه ، وعليك 
اأن تتوق���ع قدرًا من املداخيل املالية اأقّل مّما 
يك�صب���ه حمّلل نظ���م حا�صوبي���ة اأو �صم�صار 
مهند����ص  اأو  البور�ص���ة  يف  مالي���ة  اأوراق 
يف اأي حق���ل هند�صي . �صيك���ون �صاقًا عليك 
حثيث���ًا  مت�ص���ي  اأن  الأحاي���ن  بع����ص  يف 
يف حتقي���ق اأحالم���ك والإبق���اء عل���ى �صعلة 
تطلعات���ك حي���ة متوهجة بفع���ل �صغوطات 
�صتى ؛ لكن لمنا�ص من تدريب نف�صك على 
مواجهة مثل ه���ذه ال�صغوطات لأنك تعرف 
اأّن مبق���دورك اإحداَث ف���رٍق يف هذا العال ، 
ول�ص���َت واحدًا م���ن هوؤلء الذي���ن ليعنيهم 
�ص���يء �ص���وى احل�ص���ول على مرّت���ب مايل 

نهاية كّل �صهر . 
*  *  *  *  *

   بق���ي يل اأن اأق���ول : كانت خطوًة �صجاعًة 
ون���ادرة اأن ن���رى ترجم���ة عربي���ة لكت���اب 
اخلليل���ي ) الع���اَلُ كم���ا تفهم���ه الفيزي���اء ( 
بع���د ب�صعة اأ�صهر م���ن �صدوره ، و�صتكون 
العل���م  �ص���اأن  اإع���الء  يف  ممت���دة  خط���وة 
واملعرف���ة العلمي���ة يف بيئتن���ا العربية اإذا 
ما�صهدن���ا ترجمة عربية لكتابه اجلديد يف 

ال�صهور القليلة القادمة . 
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لطفية �لدليمي

د. حممد ح�شني حبيب

 حيدر �لمح�شن
مرساة

كف���اح -العب���ارة جل���ورج  اإىل  فاإنه���ا حتت���اج  ك���ي مت�ص���ي احلي���اة، 
�صيفريي����ص- كما ل���و كانت نهرا فّيا�ص���ا ميّر من �صّم اخلّي���اط. للعافية 
طعمها املمّيز، وكذلك املر�ص اإذا جاءنا ب�صميم الّطفولة، ول ي�صتقّر هذا 
يف ج���زء خامد من الّذاكرة، بل ياأخذ حّيزا كب���ريا يف الّنف�ص والّذهن. 
يف رائع���ة مار�صيل برو�صت “البحث عن الّزم���ن املفقود” ي�صّم القارئ 
فحات روائح �صبا الكاتب، ومن بينها  بن حن واآخر وهو يقّل���ب ال�صّ
ن�صتطي���ع اأن نرى وردة ال�ّصقم التي حملها برو�صت خلف اأذنه يف زمن 

بعيد.
فج���اأة، يحّل هذا الّزائر الّثقيل ويجع���ل حياتنا تختلف، كّل �صيء �صار 
فيه���ا يحمل و�صفا جدي���دا. لكن نومك يبقى كما ه���و، واأحالمك اأي�صا، 
فه���ي تتلّون من���ذ الآن باللوؤلوؤّي الرم���ادّي الذي ل يلتقي���ه اأحد اإّل عند 
ح���دوث معجزة، وهذه ل حت���دث يف الواقع. اإن معا�صرة العّلة تختلف 
ل���دى ال�صاعر عن البقية، وكاأن نام���ق �صلطان كان يهّيئ نف�صه ملا �صوف 

يجري يف قادم الأيام، عندما كان يكتب ق�صيدته “يف الأعايل«:   
يف حماولةٍ لتمثيل دور الفائز 

جر يف اجلولة الأخرية مع ال�صّ
جتاهلُت �صخَب الأولد خلف ال�ّصياج        

واألقيُت بنف�صي على كر�صيٍّ يف احلديقة
ورميُت براأ�صي اإىل اخللف

فراأيُت ال�ّصماَء �صافيًة...
ل تكن �صافيًة متامًا، فهناك با�صٌق يحّلق يف الأعايل

يذهُب ويعود، ليقَف فوقي مبا�صرة
ًكاأمّنا يحاوُل ا�صتدراجي اإىل اأْن اأكون فري�صَته

وكان علّي اأن اأنتظَر طوياًل
حّتى يتال�صى �صعوري بالهزمية
اأمام طائر �صغري يف ال�ّصماء.   

ورد يف ق���ول ماأث���ور بالّلغ���ة ال�ّصن�صكريتية: “الّنف����ص تعطي العينن 
الب�ص���َر، والإلهة )�صيفا( هي من اأعطتمِ الّنف�َص الب�صَر”. ال�ّصاعر يتقّبل 
ه���ذا الق���ول، بعد اأن حت���ّل اإلهة ال�ّصع���ر مكان )�صيف���ا(، واأه���دتمِ الإلهُة 
ال�ّصاع���َر اأن يب�ص���ر مر�صه منذ زمان بعيد، ه���و تاريخ كتابة الق�صيدة، 

كي يتهّياأ لطائره الذي يراود الآن �صماءه.
التقي���ت بنامق �صلط���ان اأول مرة يف �صهر ت�صري���ن اأول عام 2020 يف 
مدين���ة دهوك، وما زل���ت حمتفظا باأثر ذلك الي���وم يف نف�صي، ول يكن 
ع���ره هو �صاحب ذل���ك الأثر، ول �صوت���ه الّدافئ الأموم���ّي، ولي�صت  �صمِ
كذل���ك اآراوؤه يف ال�ّصيا�ص���ة ويف الأدب، اإن ما ل���دى ال�صاعر من �صحر ل 
رامة الباذخة يف �صورته املن�صورة على  ُيقاوم ميتلكه يف وجهه، فال�صّ
�صفحت���ه يف الفي�صبوك تنقلب فجاأًة، ومن���ذ الّلحظة الأوىل من الّلقاء، 
اإىل حمّيا ي�صيع فيه اخلج���ل الذي ي�صبه اخلفر، و�صماحة يف الّتعابري 
ل تّدع���ي ال���رباءة لأّنها �صورة وافية لها، بالّظ���الل وبالألوان. وتاأتيك 
ورة املقلوب���ة واأنت ت�صافح���ه، فكّفه عري�ص���ة وطويلة  مث���ل ه���ذه ال�صّ
���ة لكّنها تنقل اإلي���ك م�صاعر وا�صحة ومك�صوف���ة كاأمنا لفتاة. هل  وغ�صّ
خم مثل قائد حربّي روَحه الأوىل التي  م���ا زالت ت�صكن هذا الّرجل ال�صّ
نزلت اأّول م���ّرة على الأر�ص؟ منذ �صافحني، وقد مّر على تلك الأم�صية 
اأك���رث م���ن حولن، واأنا اأحتف���ظ يف يدي مبلم�ص ورق���ة �صجرة عطرّية 
ح���ن تفركها باأ�صابعك، ويفوح منها ال�ّصذا ع���ن طريق الّلم�ص، قبل اأن 

ت�صروحه يف الهواء.  
عن���د ال�ّصدائد ت�صبح رائح���ة العال قوّية، وكّل ما تق���ع عليه اليد ياأخذ 
�ص���كال اآخر غ���ري الأول، وياأتينا ال�ّصقم بالّطفول���ة البعيدة التي توارت 
رَب بوردة الرباءة كاملة الأوراق  وراء انهمار ال�ّصنن، ويجهزنا رغم الكمِ
ال هاتفّي واأخربين ال�ّصاعر  واللون وال�صذى. قبل اأيام جرى بيننا ات�صّ
بحقيقة املر�ص الذي علينا جميع���ا مكابدته وم�صارعته والتغّلب عليه 
يف الأخري مع ال�ّصاعر، ذلك اأن اأكرث ما ميّثلنا يف الوجود هو الق�صيد، 
فه���و يغدق علين���ا جمانا مث���ل اأ�صعة ال�ّصم����ص ون�صائم اله���واء واأنهار 
نى  اجلبال، ونامق �صلطان هو ابن ال�ّصعر احلديث، ومنازلة �صبح ال�صّ

الذي ي�صاحبه الآن مهّمة اجلميع. 
يرق���د ال�ّصاعر الي���وم يف اإحدى م�ص���ايف اإ�صطنبول، ونتكّل���م بوا�صطة 
الهات���ف بن وق���ت واآخر ع���ن ال�ّصجاع���ة والاّلمبالة الاّلزم���ة يف مثل 
هذه الّظروف. يق���ول اأدوني�ص: “الاّلمبالة هي الوردة الوحيدة التي 

تنحني لها الّريح”.

نامق �سلطان يجابه المر�ض 

عند �ل�ّشد�ئد ت�شبح ر�ئحة �لعالم 
قوّية، وكّل ما تقع عليه �ليد ياأخذ 

�شكال �آخر غير �لأول، وياأتينا �ل�ّشقم 
بالّطفولة �لبعيدة �لتي تو�رت ور�ء 
�نهمار �ل�ّشنين، ويجهزنا رغم �لِكَبر 
بوردة �لبر�ءة كاملة �لأور�ق و�للون 

و�ل�شذى.

العلم و�سيلتنا المختبرة في معرفة اأ�سل الكون والحياة والوعي

    “ �لعمل �لم�شرحي مثل 
�لحكومة ، هو نقا�ض حاد بين 

هك���ذا ي�ص���رح املخ���رج المريك���ي بي���ر �طر�ف مت�شاوية “ 
�صي���الرز ، بعد انتاجه اكرث من مائة عمل 
م�صرحي وتلفازي واوبرايل و�صينمائي 
طيل���ة عم���ره الفن���ي ال���ذي ا�صتن���د على 
اميانه ومبادئه التي توؤكد باننا “ عندما 
نتح���دث ع���ن �صناعة امل�ص���رح ، فاأننا يف 
احلقيق���ة نتحدث عن �صناع���ة جمتمع “ 
، وه���و يركز اي�صا على ال���دور الروحي 
يف احلي���اة املعا�ص���رة ، وعل���ى ان الف���ن 
الفرا�ص���ي هو ج�صر ب���ن ماهو ب�صري 

وماهو الهي . 
    وم���ع ظه���ور التقني���ات التكنولوجي���ة 
امل�صرحي���ة وحتدي���دا التقني���ات الرقمية 
منه���ا ، وكيفي���ة ا�صتثماره���ا م�صرحي���ا ، 
راح �صيالرز يحذر من هذه ال�صتثمارات 
الت���ي تك���ون يف الغلب منه���ا ع�صوائية 
وبح�ص���ب   ، احلاج���ة  ع���ن  وفائ�ص���ة 
�صيفت�صوف���ا  ماري���ا  و  مي���ر  �صومي���ت 
خمرج���ا  خم�ص���ن  )اأ�صه���ر  كتابهم���ا  يف 
م�صرحيا ا�صا�صيا( ، جاء بالن�ص : “ وقد 
اجتم���ع الن�صج املبك���ر واحلما�ص عندما 
عم���ل �صي���الرز ) 1958 -      ( كمخ���رج 
فن���ي لفرق���ة �صك�صب���ري ببو�صط���ن للمدة 
م���ن 1983-1984  وامل�ص���رح القوم���ي 
المريك���ي يف مرك���ز كني���دي بوا�صنطن 
1984-1986 وق���د هج���ر �صي���الرز هذا 
الخ���ري بع���د ان ق���اده اىل ج���دال يتعلق 
باخلالع���ة امل�صهدية والتجدي���د املتوهج 
)جت���ارب تكنولوجي���ة( ا�صتخ���دام الت 
م�صرحي���ة مرئية ، حركات عالية ، تهريج 
واعمال ناقدة ب�صكل عال تتعلق بامريكا 
املعا�ص���رة “ .. م���ن هنا جاء حتذيره يف 
التعام���ل مع الرقمي���ات اجلديدة �صريطة 
الدرام���ي  الفع���ل  خدم���ة  يف  تك���ون  ان 
جمالي���ا  اخل�صب���ة  بف�ص���اء  والتحلي���ق 
وفكري���ا ، ولي����ص البحث ع���ن زخرفيات 
ولعوامل���ه  للم�ص���رح  ت�ص���يء  م�صهدي���ة 

الدرامية ال�صا�صية . 
    لق���د اهت���م �صي���الرز كث���ريا بالو�صائط 
املتع���ددة م���ن اج���ل امل�ص���رح “ وتركيب 

والكومبيوت���رات  التلف���از  �صا�ص���ات 
وال�ص���ور ، وكليب���ات الف���الم وال�صوت 
واملع���دات  وامليكروفون���ات  امل�صخ���م 
الخ���رى يف اعمال �صيالرز لكي تت�صمن 
داخله���ا  يف  العام���ل  احلدي���ث  الع���ال 
اجلماه���ري  تذك���ر  ان  اي�ص���ا  وهدفه���ا   ،
بالتاأث���ري ال�صلب���ي للميديا عل���ى حياتهم 
، وان حتثه���م عل���ى البح���ث ع���ن انظمة 
اك���رث  به���ا  معلوم���ات بديل���ة وموث���وق 
مث���ل امل�صرح نف�ص���ه “ .. وفق���ا ملثل هذه 
الطروح���ات جند ان �صي���الرز مع و �صد 
�صريط���ة  الرقمي���ة  التكنولوجي���ا  ه���ذه 
انتماوؤه���ا للفكر الفل�صفي امل���راد التاكيد 

عليه يف هذا العمل او ذاك . 
    يع���د �صيالرز من القالئل الذي يهتمون 
بالح���داث والوقائع الك���ربى املعا�صرة 
يف اي م���كان او زم���ان ، فله���ذا يالح���ق 
هذه الح���داث وي�صقطه���ا اخراجيا على 
ن�صو�ص عاملي���ة معروفة ، فمث���ال ما قام 
ب���ه يف اخراج���ه مل�صرحي���ة ) الفر����ص ( 
1993  م���رة اخ���رى - وبح�ص���ب مي���ر 
نف�ص���ه يف كتابه اعاله - فق���د هاجم فيها 
دور امريكا يف حرب اخلليج “ ، واحلال 
نف�ص���ه يف اخراج���ه مل�صرحي���ات اخ���رى 
م�صقط���ا فيه���ا وقائع اخرى مث���ل اعماله 
: “ اوب���رات م���وزارت الثالث���ة له بن�صخ 
 1986 م�صابه���ة متع���ددة .. و اجاك����ص 
و ل����ص برافانت����ص و ال�صا�ص���ات 1998 
واطفال هرقل 2002 و �صرادق النباتات 

 . “ وغريها 

�آفاق �لعلم �لالنهائية 

بيتر �سيالرز وتكنولوجيا الم�سرح 

غالف الكتابجم الخليلي



 متابعة املدى

 كي���ف وج���دت رحل���ة البح���ث يف ع���امل التغذي���ة 
العالجية؟ 

- رحل���ة ملغوم���ة مبعيقات اأهمه���ا اأن عق���ول اأغلبية 
الب�ش���ر مت���ت برجمته���ا ع���ر عقود م���ن الزم���ن  على 
اأنظمة غذائية مغلوطة روجت لأطعمة معينة اعُترت 
�ش���حية يف حينها ثم اثبتت الدرا�شات احلديثة  اأنها 

ال�شبب الرئي�ض  لأغلب الأمرا�ض املزمنة. 
 وماهي هذه النظمة الغذائية )ال�شحية( املغلوطة 
الت���ي ج���رت برجمتن���ا عليها وه���ي يف احلقيقة غري 

ذلك؟
- ا�شتعم���ال  الزي���وت النباتية املك���ررة ب�شكل مبالغ 
ب���ه يف طعامنا مع اأنها حتتوي عل���ى مواد م�شرطنة 
وا�شاف���ات كيمياوي���ة واقنعون���ا طوي���ال اأن  تناول 
اخلب���ز ال�شمر ينقذنا من م�شار اخلبز البي�ض، مع 
ان���ه يحتوي على الكمية ذاتها م���ن الكاربوهيدرات، 

كم���ا مت  الرتويج لعتبار الدهون الطبيعية كال�شمن 
احلي���واين والزبدة احليوانية غ���ري �شحية مع انها 
غ���ري مك���ررة  وخالي���ة م���ن اأي���ة ا�شاف���ات كيميائية 
والأه���م م���ن ذلك  اأنها تت���الءم  مع �شيف���رة اأج�شامنا 

ب�شبب م�شدرها احليواين. 
 كيف نعرف �شيفرة اج�شامنا؟

- نعرفه���ا  م���ن الإ�ش���ارات التي يخرنا به���ا اجل�شم،  
ف���اإذا  كن���ا نعاين م���ن �ش���داع م�شتمر فه���ذه ال�شارة 
تعن���ي انن���ا ن�شتهل���ك طعام���ا غ���ري منا�ش���ب لطبيعة 
اأج�شامن���ا، اأو اإذا  كن���ا ن�شك���و م���ن اأوج���اع القولون 
وانتفاخ���ات اجله���از اله�شمي فهذا دلي���ل على �شوء 
اختياراتن���ا التغذوي���ة، باإم���كان اي �شخ����ض القيام  
بالتجرب���ة، فيتوق���ف على م���دى ا�شبوع ع���ن تناول 
الطعم���ة البي�ش���اء الربع���ة كبداية وه���ي: ال�شكر، 
الطح���ن، الرز، احللي���ب، و�شيالحظ حت�شن �شحته 

واختفاء الوجاع املزمنة تدريجيا.
 وهل اجريت هذه التجارب الغذائية �شخ�شيا؟ 

- بالتاأكيد، خالل ثالث �شنوات اتبعت نظاما غذائيا 
عالجي���ا �شحي���ا وجنح���ت يف  التخل����ض م���ن �شتة 
اأعرا����ض مر�شي���ة: الرب���و املزمن، الته���اب اجليوب 
النفي���ة املزمن���ة، احل�شا�شي���ة امل�شتم���رة، القول���ون 
الع�شب���ي، بداية ال�شكري النوع الث���اين، وال�شداع 
امل�شتم���ر، ومنذ ث���الث �شن���وات مل اأتن���اول اأية حبة 

دواء مطلقا.
 ن�شيح���ة اأخ���رية م���ن خب���رية التغذي���ة العالجي���ة 
اأومي���ت كام���ل للمر�ش���ى اليائ�ش���ن وامل�شت�شلم���ن 

ملر�شهم؟
- ابحث���وا عم���ا ينا�شبك���م م���ن غ���ذاء للتخل����ض من 
اأمرا�شك���م التي اقنعوكم باأنه���ا مزمنة واجتهوا اىل 
الغذاء النظيف غري املع���دل جينيا  واتركوا املعلبات 
عل���ى  يحت���وي  طع���ام  واأي  الغازي���ة  وامل�شروب���ات 
الغلوت���ن واأي حلي���ب معزز بالهرمون���ات واكرثوا 
م���ن اخل�ش���ار والروتين���ات الطبيعي���ة والده���ون 

ال�شحية.

تو�شل���ت درا�شة علمي���ة حديثة يف 
جامع���ة فلين���درز يف اأ�شرتاليا، اإىل 
اأن من�شة يوتي���وب التابعة ل�شركة 
غوغل، ق���د تكون اأكرث �ش���ررا على 
ن���وم املراهقن من من�شة نتفليك�ض 
اأو التلفزيون التقليدي، حيث وجد 
الباحثون خالل الدرا�شة، اأن ن�شف 
�شاعة ق�شاها املراهق على التطبيق 
حتت الأغطية اأدت اإىل تاأخري نومه 
مل���دة 13 دقيقة، مما يقلل من فر�شة 

النوم الكايف بن�شبة 24 باملئة.
وانتق���د الفري���ق من�ش���ة يوتي���وب 
باعتبارها خطرا على النوم، ب�شبب 
مقاطع الفيديو الق�شرية والت�شغيل 
التلقائي، وميزات املقاطع املو�شى 
بها الت���ي ت���وؤدي بامل�شتخدمن اإىل 
لي�شبح���وا  ال�شيط���رة"  "فق���دان 

ملت�شقن ب�شا�شاتهم طوال الليل.

"تي���ك  الدرا�ش���ة  تت�شم���ن  ومل 
ت���وك" اإح���دى من�ش���ات التوا�ش���ل 
يف  من���وا  الأ�ش���رع  الجتماع���ي 
العامل، لكن بع�ض الدرا�شات حتذر 
بالفع���ل م���ن ان ال�شتعم���ال املكثف 

لهذه املن�شات يجع���ل النوم اأ�شواأ، 
وم���ن املرج���ح اأن يبق���ى تاأث���ري تلك 
املن�شات على امل�شتخدم طيلة الأيام 

التالية حيث ي�شعر عادة بالتعب.
اأن  م���ن  ال�شح���ة  روؤ�ش���اء  ويح���ذر 

ال�شع���ور بالتعب يف ه���ذا العمر اأي 
عن���د املراهق���ن حتديدا، ميك���ن اأن 
ي���وؤدي ملعاناته���م يف احلف���اظ على 
الرتكي���ز يف املدر�ش���ة، مم���ا يوؤث���ر 
على درجاته���م ونتائج امتحاناتهم، 
واأ�شاف���وا اأنه ميك���ن اأن يزيد اأي�شا 
م���ن خط���ر تعر�شه���م لالكتئ���اب اأو 

ال�شمنة اأو حتى مر�ض ال�شكري.
وم���ع اإع���الن الع���ودة اإىل املدر�شة، 
الن���وم  اأمن���اط  ا�شرتج���اع  ف���اإن 
ال�شحي���ة اأم���ر �ش���روري للح�شول 
عل���ى الق���در املنا�ش���ب م���ن الرتكيز 
الدرا�ش���ي،  الف�ش���ل  يف  والطاق���ة 
"عي���ادة كليفالند"  بح�ش���ب موق���ع 

ال�شحي.
الوطني���ة  الن���وم  موؤ�ش�ش���ة  تق���ول 
والأكادميي���ة الأمريكية لطب النوم 
اإن الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم 

ب���ن 5 و12 عام���ا يحتاجون اإىل 9 
اإىل 12 �شاع���ة من الن���وم، يف حن 
يحت���اج املراهق���ون م���ن 8 اإىل 10 
�شاع���ات. م���ن ال�ش���روري احلر�ض 
عل���ى ال�شرتخاء قب���ل ال�شروع يف 
الن���وم مل���دة �شاعة، فيج���ب جتنيب 
الأطف���ال ممار�ش���ة الريا�شة، وعدم 
وج���ود  وع���دم  الكافي���ن،  تن���اول 

تلفزيون ول هواتف حممولة.
م���ن اأهم لوازم النوم توفري �شروط 
مثالي���ة، حي���ث اأن الظ���الم ي�شاع���د 
اأن  بال�شت�شع���ار  الأطف���ال  اأج�ش���اد 
وق���ت النوم قد حان، كما اأنه ي�شمح 
امليالتون���ن  م�شتوي���ات  بارتف���اع 
الطبيعية، مما ي�شاعدهم على النوم 

وال�شتمرار به.
اأ�شاف���ت جلن���ة رائ���دة م���ن اأطب���اء 
املتح���دة  الولي���ات  يف  القل���ب، 

اإىل  الن���وم  م���دة  اأن  الأمريكي���ة، 
قائم���ة  �شم���ن  ج���دا  �شروري���ة 
اخلطوات الأ�شا�شي���ة للحفاظ على 

�شحة القلب.
القل���ب  جمعي���ة  رئي����ض  وق���ال 
الأمريكي���ة الدكت���ور دونال���د لوي���د 
جون���ز اأن ه���ذه اخلطوة ه���ي نتاج 
عوام���ل  ح���ول  الأبح���اث  اأح���دث 

اخلطر لأمرا�ض القلب.
وي�ش���ري الباحثون بجمعي���ة القلب 
ل  الذي���ن  الأ�شخا����ض  الأمريكي���ة 
م���ن  كاٍف  ق�ش���ط  عل���ى  يح�شل���ون 
عر�ش���ة  الأك���رث  اأنه���م  اإىل  الن���وم 
لالإ�شاب���ة باأمرا����ض القل���ب وكذلك 
ارتفاع �شغط ال���دم وال�شمنة، واأن 
احل�ش���ول عل���ى ما ب���ن �شب���ع اإىل 
ت�ش���ع �شاع���ات م���ن الن���وم كل ليلة، 

يقيهم م�شاكل قلبية كثرية..

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�ش���درت حديثا عن دار املدى رواية "كتاب من املكتبة العامة" 
للروائي���ة �ش���وزان اأورل���ن والتي تتب���ع فيها ق�ش���ة احلريق 
الغام����ض الذي اأحرق 400000 كت���اب بينما تتبع اأي�شا حب 
اأورلي���ان للمكتبات، من الرحالت م���ع والدتها اإىل ا�شطحاب 
ابنها. على ط���ول الطريق، تتحدث عن التاريخ امللون ب�شكل 
غ���ري متوقع وم�شتقب���ل مكتبة لو�ض اأجنلو����ض العامة "كان 
اهتمام���ي الأول ه���و كتابة كتاب عن احلي���اة اليومية ملكتبة 
مدين���ة كب���رية"، ت�ش���ف اأورلي���ان احلريق مب���ذاق روائي، 
وتنق���ل للق���راء "رع���ب الن���ار كيف كان���ت تتوه���ج بغ�شب، 

وتغذي نف�شها كتابا تلو الآخر". 

منذ اأن �شدرت طبعتها الأوىل 
يف بالد الإنكليز عام 1706، 
اأ�شبحت اأ�شهر احلكايات يف 
تاريخ الب�شرية، ل نعرف كم 
موؤلفًا ُكتب عنها. من كتبها؟، 
كيف ُجمعت؟، ملاذا هي األف 

ليلة ولي�شت ت�شع مئة؟ اأ�شئلة 
�شغلت الباحثن، فمنهم من 

اعتقد اأن اأ�شلها لي�ض عربيًا، 
وكان �شاحب هذا الراأي امل�شري 

ح�شن فوزي يف كتابه )حديث 
ال�شندباد القدمي(، فيما انتهت 

�شهري القلماوي اإىل اأن الليايل 
ن�شفها عراقي والآخر م�شري، 

وظّل عدد هذه احلكايات األفًا 
وواحدة بالتمام والكمال، حتى 

ظهر العاّلمة العراقي حم�شن 
مهدي ليقول لنا اإننا ع�شنا مع 

األف حكاية من اخليال، واإن 
ال�شيدة �شهرزاد مل ت�شهر مع 

�شهريار �شوى 282 ليلة فقط 
لغري، لكّن املفاجاأة الأهم التي 

فّجرها املرحوم مهدي، وهو 
يقدم ن�شخته املحققة من الليايل، 
هي اأّن علي بابا ومعه احلرامية 

الدين  وعالء  "الأربعون"، 
وم�شباحه ال�شحري مل يتنّزهوا 

يف �شوارع بغداد، من اأين جاءوا 
اإذن؟ وهل يعقل اأن هذه البالد 

التي انت�شر فيها مئات علي بابا 
هذه الأيام، مل تكن هي الراعي 

الر�شمي لهذه املاركة من ال�شّراق 
خفيفي اليد والظل، من اأمثال 

اأيهم ال�شامرائي وفالح ال�شوداين 
و�شاحب امل�شباح "النووي" 

ح�شن ال�شهر�شتاين الذي اأخرنا 
قبل اأكرث من ع�شر �شنوات اأننا 

ر الكهرباء لل�شن، ومبا  �شن�شدِّ
اأننا نتحدث عن الوهم فال حديث 

ل�شفحات التوا�شل الجتماعي 
يف بالد الرافدين هذه الأيام 
�شوى اأخبار جل�شة الرملان 

القادمة ومتى تعقد ، وهل �شتعقد 
؟ . اإذا �شاألت راأيي، فاأنا اأي�شا 

مثل مالين املواطنن ل نعرف 
ما اهمية الرملان يف هذه البالد ؟ 
واأي�شا ل ندري �شر هذا الهتمام 

بعقد جل�شة لرملان ك�شيح  .
اأت�شاءل: ملاذا ي�شّر البع�ض 

من �شا�شتنا وم�شوؤولينا على 
اأن يتحول اإىل خطيب "مفّوه" 
عندما ت�شاأله عن اخلراب الذي 

مير به العراق، في�شرخ بوجهك: 
ل حل اإّل باأن يتوىل فالن 

امل�شوؤولية  ، فيما اآخر يطالب 
باأن يت�شلم " عالن "  م�شوؤولية 

هذه البالد ، لأن هوؤلء، وحدهم، 
القادرون على ال�شري بهذه 

البالد اإىل بر الأمان.. ال�شا�شة 
"املتحا�ش�شون" يت�شورون 
اأن العي�ض يف ظل حكاية كنز 

علي بابا، اأف�شل من بناء دولة 
موؤ�ش�شات، ما هو هذا املنجز 

الكبري الذي نباهي به �شعوب 
العامل؟، وماذا يعني اإيهام 

املواطن الب�شيط باأن النجاحات 
التي حققتها العملية ال�شيا�شية 

يف العراق ، هي اأكر م�شكلة 
لالمريالية التي تتاأمر علينا ، 

وهي ت�شاهد اآخر اجنازاتنا يف 
ترتميم متثال امل�شكينة كهرمانة 

لأنها ا�شرت على حرق الل�شو�ض 
.ماذا يعني اأن على العراقين 

اأن يتحملوا ف�شل الرملان ؟ وهل 
هناك نظام �شيا�شي حقيقي 

يعتر اخلراب والأزمات دلياًل 
على النجاح؟، وكيف يريدون من 

العراقين اأن يوؤمنوا باأن كهرمانة 
متامرة ويجب ان ُتعاقب .

العميلة كهرمانة!!

كتاب من املكتبة العامة  

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)الأربع���اء( اأن درجات احلرارة  تنخف�ض قليال ع���ن معدلتها ليوم اأم�ض يف 
بغ���داد والعديد م���ن املحافظات، واأن اجلو �شيكون م�شم�ش���ًا ت�شاحبه غيوم 

وامطارخفيفة يف بع�ض مناطق البالد.
C°  25 -C°  41  / النجف      C°  23 -    C° 37   /اأربيل

C°  23 -C°  43  / الب�سرة      C°  26 -    C° 42  /بغداد

C°   25 -C°  39  / الرمادي       C°  22 -   C° 37   /املو�سل

ي�����ش��ل ال��ت��ق��دي��ر اجل���دي���د ل��ل��ع��دد 
يختبئ  ال����ذي  ل��ل��ن��م��ل  الإج����م����ايل 
اإىل  الأر�شية  الكرة  على  ويتحرك 
ما يقرب من 20 كوادريليون )20 
يك�شف  مما  منلة،  تريليون(  األ��ف 
مكان.   ك��ل  يف  م��ذه��ل  انت�شار  ع��ن 
 2 يكتب:  بالأرقام  ال�شابق  والرقم 

وبجانبها 16 �شفرا.
الثنن  ن�شرت  بحثية،  ورقة  ويف 
عن الأكادميية الوطنية للعلوم يف 
جمموعة  حللت  املتحدة،  الوليات 
م���ن ال��ع��ل��م��اء م���ن ج��ام��ع��ة ه��ون��غ 
اإىل  وخل�شت  درا���ش��ة   489 كونغ 
على  للنمل  الإج��م��ال��ي��ة  الكتلة  اأن 

الأر���ض تزن ح��وايل 12 ميغا طن 
طريقة  وهي  اجلاف،  الكربون  من 
لقيا�ض الكتلة احليوية للحيوانات.
ان��ت��زاع  مت  اإذا  اأخ����رى،  وب��ع��ب��ارة 
ك��ل ال��ن��م��ل م��ن الأر������ض وو���ش��ع��ه 
ع��ل��ى م����ي����زان، ف�����ش��وف ي��ت��ج��اوز 
ال��ط��ي��ور وال��ث��دي��ي��ات  ال��ن��م��ل وزن 
�شحيفة  بح�شب  جمتمعة،  الرية 

بو�شت". "وا�شنطن 
كل  مقابل  اأن���ه  ال��رق��م  ه��ذا  ويعني 
�شخ�ض على الكرة الأر�شية، هناك 
حوايل 2.5 مليون منلة، مما يعني 
مبثابة  فقط  ونحن  النمل  عامل  اأنه 
زائرين، على حد تعبري ال�شحيفة.

ن�شرت النجمة العاملية ليدي غاغا فيديو على �شفحتها 
اخلا�شة يف موقع التوا�شل الجتماعي اإن�شتغرام وهي 
منهارة، وتبكي بعد اأن اأجرت على قطع عر�شها يف ميامي 

ب�شبب الأمطار الغزيرة وظروف الطق�ض القا�شي.
واعتذرت النجمة البالغة من العمر 36 عامًا من معجبيها 
اأدائها  يف  ياأملون  كانوا  رمب��ا  لأنهم  احلفل؛  اإلغاء  عن 
يف  �شكرت  كما  جميئهم،  على  و�شكرتهم  املطر  حت��ت 

الفيديو ال�شخ�ض الذي رمى عليها باقة من الزهور.
اإكمال  حقًا  حاولنا  "لقد  الفيديو:  يف  غاغا  ليدي  وقالت 
لأنه  ذلك؛  من  نتمكن  مل  لكننا  ميامي،  يف  الليلة  العر�ض 
ي�شرب  ب��رق  ه��ن��اك  ك��ان  الأم���ط���ار،  توقفت  عندما  حتى 
الأر�ض بالقرب منا، اأعلم اأنه لفرتة طويلة حقًا كنت اأرغب 
ال�شيئ املت�شدد، ولكن ما  ال�شخ�ض  اأكون ذلك  اأن  دائمًا يف 
اأعرف  اأي�شًا م�شوؤولة وحمبة، ول  اأكون  اأن  اأريده حقًا هو 
ماذا �شاأفعل اإذا حدث اأي �شيء لأي �شخ�ض من اجلمهور، اأو 

اإىل اأي فرد من طاقمي اأو فرقتي اأو الراق�شن".

ال���ع���امل ال���ن���م���ل يف  ع���ل���م���اء ي��ك�����س��ف��ون ع�����دد 
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اأوميت كامل: اإ�سارات ت�سدرها اأج�سامنا لتحذيرنا فلننتبه اإليها
من م�سممة لالأزياء اإىل خبرية التغذية العالجية 

ليدي غاغا تبكي ب�سبب 
حفلها الغنائي

درا�سة تك�سف "تاأثرياً مدمراً" ليوتيوب على املراهقني والأطفال
 علي لفتة �سعيد

القا����ض والروائي، تق���ام له ندوة 
احتفالية في تون�ض احتفاء بفوز 
روايت���ه "ح���ب عتي���ق"، بجائ���زة 
العربي���ة  للرواي���ة  ب���كار  توفي���ق 
في تون����ض، يذك���ر ان لفتة ا�شدر 
ثالثة كتب نقدية ف�شال عن ثماني 
مجموع���ات  وخم����ض  رواي���ات 
مجموع���ات  وارب���ع  ق�ش�شي���ة 

�شعرية وم�شرحية واحدة.

 اأمجد توفيق 
القا�ض والروائ���ي، يقيم له نادي 
الدب���اء  لتح���اد  الناب���ع  ال�ش���رد 
والكّتاب ن���دوة لمناق�ش���ة روايته 
ال�ش���ادرة حديثا "ين���ال"، الندوة 
الت���ي �شيديرها الروائ���ي خ�شير 
تقدي���م  �شت�شه���د  الزي���دي  فلي���ح 
اوراق نقدي���ة ع���ن رواي���ة امج���د 
ي���وم  تق���ام  الفعالي���ة  توفي���ق.. 
ال�شبت الم�ش���ادف 2022/9/24 
عل���ى قاع���ة الجواه���ري ف���ي مقر 

التحاد.

 ع�سام كاظم جري
ع���ن  اأعل���ن  والكات���ب،  ال�شاع���ر 

تاأ�شي����ض الغرفة الثقافي���ة لتكون 
لمبدع���ي  واأدبي���ًا  ثقافي���ًا  منب���رًا 
"ق���رر  كاظ���م  وق���ال  المحافظ���ة، 
للثقاف���ة  التن�شيق���ي  المرك���ز 
والفن���ون ف���ي محافظ���ة مي�شان، 
تفعي���ل  عل���ى  من���ه  وحر�ش���ًا 
الجانب الثقاف���ي تاأ�شي�ض الغرفة 
الثقافي���ة". واأ�شاف اأنه "�شيكون 
لناف���ذة ال�شعر في الغرفة الثقافية 
القا����ض  م���ن  كاًل  �شت�ش���م  الت���ي 
الغ�شب���ان،  �ش���اري  والروائ���ي 
والقا����ض تح�شي���ن عل���ي كريدي 
ماج���د  وجب���ار  ال�ش���رد،  لناف���ذة 

البهادلي لنافذة النقد".

ط���ور باحث���ون �شيني���ون قناع���ًا 
ر�ش���د  ميكن���ه  )كمام���ة(  للوج���ه 
والإنفلونزا  كورون���ا  فايرو�ش���ي 
يف اله���واء املحي���ط بالأ�شخا�ض، 
ي�شاع���د  اأن  ميك���ن  تط���ور  وه���و 
الفئ���ات الأك���رث عر�ش���ة لدخ���ول 
امل�شت�شفي���ات عن���د الإ�شابة بهذه 
الأمرا����ض، وقد يخفف من القيود 
ال���دول  بع����ض  زال���ت  م���ا  الت���ي 
تفر�شها على �شكانه���ا ملنع تف�شي 
كورونا. ووفقًا لوكالة »بلومرغ« 

لالأنب���اء، فق���د مت تطوي���ر الكمامة 
م���ن قب���ل 6 باحث���ن م���ن جامع���ة 
وه���ي  �شنغه���اي،  يف  تونغج���ي 
حتت���وي عل���ى جه���از ا�شت�شع���ار 
فايرو�ش���ات  اكت�ش���اف  ميكن���ه 
الإنفلون���زا وفايرو����ض »كوفيد - 
19« يف اله���واء، يف غ�ش���ون 10 
اإىل  اإخط���ارات  واإر�ش���ال  دقائ���ق 
هوات���ف الأ�شخا����ض. ويحت���وي 
بطاري���ة  عل���ى  ا�شت�شع���ار  جه���از 
ال�شح���ن.  ليثي���وم قابل���ة لإع���ادة 

فاعلي���ة  الباحث���ون  واخت���ر 
الكمام���ة ع���ن طريق ر����ض بع�ض 
يف  عليه���ا  الأمرا����ض  م�شبب���ات 
اأن  ليج���دوا  مغل���ق،  خمت���ر 

يف  جنح���ت  امل�شت�شع���رات 
ر�شد م�شببات الأمرا�ض، 

اإخط���ارات  واأر�شل���ت 
به���ا  مت�ش���ل  لهات���ف 
اأف���راد  باأح���د  خا����ض 

فريق الدرا�شة.

ابتكار كمامة ميكنها ر�سد فايرو�سي كورونا والإنفلونزا يف الهواء

مبح�ض  العالجية  التغذية  عامل  "دخلت 
م�سادفة  بعد اأن در�ست ت�سميم الزياء 

يف اأكادميية بيكا�سو وعملت يف ذلك 
املجال ل�سنوات طويلة، ولكن بعد تف�سي 

وباء  كورونا واإ�سابة اأعداد هائلة من 
الب�سر بالفايرو�ض، ا�ستهواين  البحث عن 

اأ�سباب فتك الفايرو�ض بالبع�ض من الب�سر 
وعدم تاأثريه على البع�ض الآخر ب�سبب 

�سعف املناعة، فقررت التفرغ لدرا�سة 
التغذية العالجية يف معهد متخ�س�ض يف 

الردن وح�سلت على دبلوم التخ�س�ض 
واطلعت عن كثب على  كيفية  تعزيز 

مناعتنا  الذاتية ملواجهة الفايرو�سات  
وعالج  المرا�ض التي ت�سمى )مزمنة( 

بوا�سطة الغذاء وحده". 
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