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�لأنو�ء �لجوية: �أمطار خالل 
�ليومين �لمقبلين

 بغداد/ المدى
غائمًا ممطرًا  الثالثاء، طق�سًا  اأم�س  الزلزايل،  والر�سد  الأنواء اجلوية  هياأة  توقعت 
اأم�س  ن�سرتها  وبح�سب  احلايل.  الأ�سبوع  نهاية  احلرارة  درجات  يف  وانخفا�سًا 
التي اطلعت عليها )املدى(، فان طق�س اأيام اخلمي�س واجلمعة �سيكون غائمًا ممطرًا 
الهياأة  م�سحوبًا بعوا�سف رعدية مع انخفا�س للحرارة بعدة درجات. كما توقعت 

بح�سب البيان، ن�ساطًا للرياح يت�سبب باإثارة الغبار ل�سيما يف املنطقة اجلنوبية.

 بغداد/ تميم الح�صن

اخريا ا�س���تطاع ائت���اف دولة القانون 
ان ينت���زع موعدًا مفرت�س���ًا من رئي�س 
تغي���ريات  ب�سل�س���لة  للب���دء  احلكوم���ة 

مبنا�سب املحافظني.
ويفرت����س ان يقوم حممد ال�س���وداين 
رئي�س احلكومة، خال موعد اق�ساه 3 

اأ�سهر بح�سم ملف الدارات املحلية.

وح���اول ال�س���وداين التمل����س اأك���ر 
م���ن مرة من �س���غط القوى ال�س���يعية 
تع���رف  الت���ي  املنا�س���ب  ل�س���تبدال 
ومنه���ا  اخلا�س���ة"  "الدرج���ات  ب���� 

املحافظني.
ويتوقع دولة القان���ون الذي يتزعمه 
رئي�س الوزراء ال�سبق نوري املالكي 
ان يح�س���ل عل���ى ح�س���ة ال�س���د يف 

حمافظات الو�سط واجلنوب.

الج���راء  ه���ذا  ي�س���رع  ق���د  باملقاب���ل 
املواجه���ة داخ���ل الإط���ار التن�س���يقي 
بع����س  ان  يعت���ر  ال���ذي  ال�س���يعي 
املنا�سب �سمن خريطة احل�س�س قد 

انتزعت بالقوة.
كم���ا ان ا�س���تبدال املحافظني �س���وف 
يفت���ح مواجه���ة اأك���ر يف املحافظات 
ال�س���نية،  الق���وى  ب���ني  املختلط���ة 

بالإ�سافة اىل ازمة كركوك.

واأعل���ن ن���وري املالك���ي يف اول لقاء 
تلفزي���وين بع���د ت�س���كيل احلكوم���ة، 
لل�س���وداين  توجه���ا  هن���اك  ع���ن ان 

لتغيري املحافظني.
 وق���ال زعيم دولة القانون انه �س���يتم 
وف���ق  اجل���دد  املحافظ���ني  توزي���ع 
خ���ال  النتخابي���ة  ال�س���تحقاقات 
م���دة �س���هرين اىل ثاث���ة بالتفاق مع 

الرملان.

حمم���د  ال���وزراء  رئي����س  وب���داأ 
ال�س���وداين اول اخلط���وات باجت���اه 
املحافظني يف اول ا�سبوع من ت�سلمه 

ال�سلطة.
والغى ال�سوداين تكليف 4 حمافظني 
ق���د مت تن�س���يبهم يف فرتة ت�س���ريف 
العمال خال احلكومة ال�سابقة، قبل 

ان يرتاجع عن اثنني منهم.
 التفا�صيل �س3

4 محافظات مفتر�صة لدولة القانون و3 للفتح واأزمات متوقعة في الأنبار وكركوك

�ئتالف �لمالكي ي�صتهدف �لمحافظين �ل�صدريين 
و�ل�صـود�ني مـقيـد بمر�صـحـي �لأحـز�ب

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأك���دت قي���ادة العملي���ات امل�س���رتكة اأن ن�س���ر 
كرد�س���تان  اإقلي���م  م���ع  م�س���رتكني  لواءي���ن 
يف املناط���ق الرخ���وة ينتظ���ر اإق���رار قان���ون 
التحقي���ق  ا�س���تمرار  اإىل  لفت���ة  املوازن���ة، 
يف هج���وم تنظي���م داع����س الإرهاب���ي عل���ى 
كرك���وك مطل���ع الأ�س���بوع احل���ايل، متوعدة 

بالقت�سا�س من مرتكبيه.
حت�س���ني  القي���ادة  با�س���م  املتح���دث  وق���ال 
م���ن  ح�س���ل  ق���د  "توجيه���ا  اإن  اخلفاج���ي، 
رئي�س اركان اجلي�س ونائ���ب قائد العمليات 
احل���ادث  موق���ع  اإىل  بالذه���اب  امل�س���رتكة 
الإرهاب���ي الأخري يف كركوك ال���ذي اأدى اإىل 

ا�ست�سهاد عدد من اجلنود قبل اأيام".
واأك���د اخلفاج���ي، ان "رئي����س اركان ق���وات 
البي�س���مركة يف اآخر زيارة ل���ه اإىل مقر قيادة 

العمليات امل�سرتكة اأكد اأن العاقة متطورة"، 
وحت���دث ع���ن "عمليات م�س���رتكة م���ع قوات 
البي�س���مركة �س���د تنظي���م داع����س الإرهاب���ي 
مع تبادل املعلومات الأمنية وال�س���تخبارية 
عل���ى  التهري���ب واملحافظ���ة  ملن���ع  وال�س���عي 

احلدود الدولية".
وي�سرت�سل، اأن "اجلهود �سوف تن�سب اي�سًا 
عل���ى تقليل الفوا�س���ل الأمنية ب���ني القطعات 
الع�س���كرية الحتادي���ة م���ع اإقلي���م كرد�س���تان 
من خال اللواءين امل�س���رتكني اللذين �سوف 
يبا�سران مبهامهما بعد اإقرار قانون املوازنة 

يف املناطق ذات الهتمام الأمني امل�سرتك".
واأفاد، باأن "العمليات الع�س���كرية م�ستمرة"، 
الإرادة  لعملي���ة  الأوىل  "املرحل���ة  اأن  مبين���ًا 
ال�س���لبة قد ب���داأت وهناك مراح���ل اأخرى يف 

مناطق متعددة".
 التفا�صيل �س2

�نت�صار لو�ءين م�صتركين في "�لمناطق 
�لرخوة" ينتظر �إقر�ر �لمو�زنة

 متابعة المدى 

اعرتف جنم منتخ���ب الأرجنتني، ليونيل 
مي�سي، ام�س الثاثاء، باأن اخل�سارة اأمام 
ال�سعودية "�س���ربة قا�سية جدا"، وفق ما 
ذك���رت تقارير �س���حفية. وقالت �س���حيفة 
"ماركا" الإ�سبانية، اإن مي�سي اأظهر حزنه 
عل���ى النتيج���ة، لكن���ه اأك���د اأن "الاعب���ني 
�س���يبحثون عن القوة ويح�سنون اأداءهم 

يف املباريات املقبلة".
املاب�س  تغيري  غرفة  "يف  مي�سي:  وق��ال 
مل  ���س��يء.  ك��ل  ع��ن  حتدثنا  ال�سباب،  م��ع 
والآن  الطريقة،  بهذه  نخ�سر  اأن  نتوقع 
يجب  للقادم.  اأنف�سنا  نح�سر  اأن  يجب 
علينا".  يعتمد  الأم����ر  وه���ذا  ن��ف��وز.  اأن 
لت�سحيح  لنا  م��رتوك  "الأمر  واأ���س��اف: 
للغاية.  مرير  ارتكبناه. هذا  الذي  اخلطاأ 
هذه جمموعة متحدة للغاية وتتميز بقوة 
تعا�سدها، وقد حان الوقت لإظهار ذلك". 
املجموعة  "هذه  اأن  اإىل  مي�سي  واأ���س��ار 

الأرج��ن��ت��ني  منتخب  يلعب  ال��ت��ي  قوية" 
طويل  وق��ت  مر  "لقد  م�سيفا:  �سمنها، 
و�سعا  املجموعة  ه��ذه  واجهت  اأن  منذ 
قا�سية  �سربة  "اإنها  وا�ستطرد:  كهذا"، 

خيار  هناك  لي�س  لكن  للجميع،  ج��دا 
قدمينا  على  الوقوف  �سوى  اآخر 

فيما  ن��ف��ك��ر  واأن  جم�����ددا، 
كي  نفوز  واأن  �سياأتي، 

جمددا"،  ن�����س��ت��ق��ر 
وت�����اب�����ع م��ي�����س��ي 

"نعلم  ق����ائ����ا: 
اأن��ه م��ن خال 

على  ال��ف��وز 
امل��ك�����س��ي��ك 
���س��ن��ك��ون 

م���رت���اح���ني 
م���رة اأخ����رى. 

يتعني  اإن���ه  قلنا 
علينا الفوز يف كل 

مباراة".

مي�صي: لم نتوقع �لخ�صارة مع �ل�صعودية 
 بغداد/ ح�صين حاتم

و�س���عت وزارة التخطي���ط روؤي���ة ملعاجل���ة 
امل�س���كات الت���ي ت�س���ببت بتلك���وؤ امل�س���اريع 
احل���روب  نتيج���ة  به���ا  العم���ل  وتاأخ���ري 
والزمات القت�سادية التي �سهدها العراق.

ويقول املتحدث با�سم وزارة التخطيط عبد 
الزه���رة الهن���داوي، اإن "وزارة التخطي���ط 

الت���ي  امل�س���كات  ملعاجل���ة  روؤي���ة  و�س���عت 
ت�س���ببت بتوقف اأو تلكوؤ عدد من امل�س���اريع 
يف عموم العراق، وذلك بناء على توجيهات 
رئي����س جمل����س ال���وزراء، وان�س���جامًا م���ع 
الهن���داوي،  ال���وزاري". واأ�س���اف  املنه���اج 
اأن "اخلط���ة بداأتها الوزارة مبناق�س���ة واقع 
امل�س���تفيدة  اجله���ات  م���ع  امل�س���اريع  ه���ذه 
منه���ا �س���واء اأكان���ت وزارات اأم حمافظات، 

وجرت املناق�س���ة با�ستفا�س���ة لكل م�س���روع 
م���ن ه���ذه امل�س���اريع و�س���يتم تق�س���يمها اإىل 
اأولويات بح�س���ب اأهمية امل�س���روع اخلدمية 
وحج���م  املالي���ة  والكلف���ة  والقت�س���ادية، 
اإجن���از  يحتاجه���ا  الت���ي  التخ�سي�س���ات 
امل�س���روع، وقدرة اجلهة املعني���ة على تنفيذ 

امل�سروع وفق املعايري التخطيطية".
التفا�صيل �س2

حر�ك لالإ�صر�ع في ح�صم ملف �لم�صاريع �لمتلكئة

 بغداد/ المدى

علقت ممثل���ة الأمني العام ل���اأمم املتحدة 
يف الع���راق، جين���ني با�س���خارت، اأم����س 
الإيراني���ة  العت���داءات  عل���ى  الثاث���اء، 
الأخ���رية، الت���ي ا�س���تهدفت مدين���ة اأربيل 

و�سواحيها، يف اإقليم كرد�ستان.
وكتب���ت با�س���خارت، يف تغريدة لها على 
ل  "لاأ�س���ف،  )امل���دى(؛  تابعته���ا  توي���رت 
ي�س���عنا اإل اأن نك���رر ما قلن���اه: "الهجمات 
الته���اون  ميك���ن  ل  امل�س���تمرة  الإيراني���ة 

اإزاءها".
واأ�س���افت اأن "على الع���راق اأن يعمل على 
نحو موّحٍد حتى ل يف�سح املجال ملزيد من 
الأعمال العدائية"، مردفة بالقول: "القوة 

يف اخلارج تبداأ بالوحدة يف الداخل".

�إد�نة �أممية 
للهجمات �لإير�نية 

على �أربيل

 ترجمة: حامد اأحمد

ك�سف ا�ستطاع ن�سرته �سحيفة )بي اأم �سي 
�سايكولوجي( الوروبية للموا�سيع الطبية 
اأجرته بني نازحني ايزيديني يف خميمي مام 
را�سان و�سيخان، ان الغالبية العظمى منهم 
وخ�سو�س���ًا الن�س���اء يعان���ون م���ن امرا�س 

نف�س���ية وذهني���ة، وق���درت ن�س���بتهم بحدود 
65 % وذلك بعد اأكر من �س���بع �س���نوات من 
تعر�س���هم لهجوم تنظيم داع����س الإرهابي.

وذك���رت ال�س���حيفة الطبي���ة يف تقري���ر له���ا 
ترجمت���ه )امل���دى(، اأن "الزم���ات وح���الت 
الط���وارئ الناجم���ة عن املع���ارك والكوارث 
الطبيعية والب�س���رية ت�سكل خماطر ج�سيمة 

عل���ى احلال���ة النف�س���ية للمت�س���ررين منه���ا 
وتوؤث���ر عل���ى �س���حتهم الذهنية".واأ�س���اف 
لتقاري���ر  وفق���ًا  "الع���راق،  اأن  التقري���ر، 
ومعلوم���ات، فانه خال ال�س���نوات الأخرية 
النازح���ني  م���ن  ع���دد  ن�س���بة  اعل���ى  �س���جل 

الداخليني يف العامل عام 2014".
 التفا�صيل    �س3

تقرير دولي: 65 % من �لنازحين �لإيزيديين يعانون �أمر��صًا نف�صية



 جريدة �سيا�سية ي�مية ت�سدر عن م�ؤ�س�سة
املدى لالإعالم والثقافة والفن�ن

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي

AL – MADA
Daily General Political 
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for 
Media, culture & Art

بغداد. �شارع اأبو نوا�س
حملة 102 - زقاق 13 - بناء 141

هاتف: 9647702799999 +
+ 9647808080800           

كرد�شتان. اأربيل. �شارع برايتي
دم�شق. �شارع كرجية حداد

هاتف: 9647706444490 +

بريوت. احلمرا.�شارع ليون
بناية من�شور. الطابق االول

+ 96170615017

التوزيع: وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا: بغداد/ كرد�شتان/ دم�شق/ 

بريوت/ القاهرة/ قرب�س

املدير العام
 غادة العاملي

رئي�س التحرير التنفيذي
علي ح�سني

�سكرتري التحرير الفني
ماجد املاجدي

 مدير التحرير
يا�سر ال�سامل

طبعت مبطابع موؤ�ش�شة املدى لالعالم والثقافة والفنون

http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.netالعدد )5312( ال�شنة الع�شرون - االأربعاء )23( ت�شرين الثاين 2022

 بغداد/ فرا�س عدنان

وفي تطور الحق قال المتحدث با�شم قيادة 
العملي���ات الم�شترك���ة تح�شي���ن الخفاجي، 
اإن "توجيه���ا ق���د ح�شل من رئي����س اركان 
الجي����س ونائب قائد العملي���ات الم�شتركة 
بالذه���اب اإل���ى موق���ع الح���ادث االإرهاب���ي 
االأخير في كركوك الذي اأدى اإلى ا�شت�شهاد 

عدد من الجنود قبل اأيام".
وتاب���ع الخفاج���ي، اأن "الوف���د اطل���ع على 
مالب�ش���ات الح���ادث االإرهابي، ال���ذي �شم 
قائد الق���وات البرية وقائ���د اال�شتخبارات 
الع�شكرية وكب���ار القادة الميدانيين �شمن 

وزارتي الدفاع والداخلية".
منا�شب���ة  ق���رارات  "اتخ���اذ  اإل���ى  واأ�ش���ار، 
م���ن اأجل الب���دء بالتحقي���ق والتو�شل اإلى 
النتائ���ج باأ�شرع وقت ممك���ن، ومن المبكر 

جدًا اأن نعلن عن النتائج".
واأو�ش���ح الخفاج���ي، اأن "الوق���ت م���ا زال 
مبك���رًا لالإع���الن ع���ن النتائ���ج م���ع وج���ود 
العدي���د م���ن المعلوم���ات والوثائ���ق الت���ي 

تحلل في الوقت الحالي".
وبين، اأن "القوات الم�شلحة كما فعلت في 
كل منا�شبة، �شوف تقت�س من الم�شوؤولين 
عن هذا العمل اأينما كان"، الفتًا اإلى "وجود 
تحرك كبير من اأجل ر�شد المتورطين بهذا 
الحادث واالقت�شا�س منه���م اأما باعتقالهم 
اأو قتلهم". ويوا�شل الخفاجي، اأن "جميع 
االأ�شئل���ة التي تدور ح���ول المكان الذي تم 
في���ه الح���ادث، �شوف تجيب عليه���ا اللجنة 
التحقيقي���ة المكونة من �شب���اط اكفاء على 

مختلف الم�شتويات".
واأردف، اأن "اللجن���ة �شوف ترف���ع تقريرًا 
ع���ن الحادث، وفي �شوء ذل���ك �شيتم اتخاذ 
اأن  مو�شح���ًا  تك���راره"،  تمن���ع  ق���رارات 
قوي  البي�شمرك���ة  ق���وات  م���ع  "التن�شي���ق 
وم�شتم���ر ومبن���ي عل���ى اأ�ش����س التع���اون 

والعمل الم�شترك والثقة".
واأك���د الخفاجي، ان "رئي����س اركان قوات 
البي�شمرك���ة ف���ي اآخ���ر زي���ارة له اإل���ى مقر 
قي���ادة العمليات الم�شترك���ة اأكد اأن العالقة 
متطورة"، وتح���دث عن "عمليات م�شتركة 
م���ع ق���وات البي�شمركة �شد تنظي���م داع�س 
االإرهاب���ي م���ع تب���ادل المعلوم���ات االأمنية 
واال�شتخباري���ة وال�شع���ي لمن���ع التهريب 

والمحافظة على الحدود الدولية".
وي�شتر�ش���ل، اأن "الجه���ود �ش���وف تن�شب 

اي�ش���ًا على تقلي���ل الفوا�ش���ل االأمنية بين 
القطع���ات الع�شكري���ة االتحادية م���ع اإقليم 
كرد�شتان من خ���الل اللواءين الم�شتركين 
اللذي���ن �ش���وف يبا�ش���ران بمهامهم���ا بع���د 
اإق���رار قان���ون الموازنة ف���ي المناطق ذات 

االهتمام االأمني الم�شترك".
ف���ي  تراج���ع  "وج���ود  الخفاج���ي،  ونف���ى 
عل���ى  "الو�ش���ع  ان  موؤك���دًا  التع���اون"، 
المي���دان ي�شي���ر اإل���ى ا�شتم���رار التع���اون 
والتوا�ش���ل من اأجل تعزي���ز االأمن، وبناء 

�شتراتيجية بعيدة الم�شتوى".
الع�شكري���ة  "العملي���ات  ب���اأن  واأف���اد، 
م�شتم���رة"، مبين���ًا اأن "المرحل���ة االأول���ى 
لعملي���ة االإرادة ال�شلب���ة قد ب���داأت وهناك 

مراحل اأخرى في مناطق متعددة".
واأورد الخفاجي، ان "الق���وات الع�شكرية 
كان���ت لديه���ا عملي���ات قب���ل يومي���ن م���ن 

الح���ادث االإرهابي في كرك���وك، وح�شلت 
ف���ي وادي �ش���اي، ق���د حققنا نجاح���ًا كبيرًا 
بقتل 7 اإرهابيي���ن خالل 48 �شاعة، هم من 
قي���ادات داع�س وبجهد فني من دون ا�شناد 
عب���ر القوة الجوية". وذهب، اإلى اأن "هذه 
العملي���ة ح�شل���ت باالعتم���اد عل���ى كمائ���ن 
وكامي���رات حراري���ة ف���ي منت�ش���ف الليل، 
حيث توجهت القوات اإلى وادي �شاي الذي 
يع���د منطق���ة �شعب���ة وا�شتبكت م���ع العدو 
وقتل���ت ع���ددا م���ن عنا�ش���ره، وا�شتمرينا 
حت���ى �شاع���ات ال�شب���اح واكت�شفن���ا ع���ددا 
كبيرا من االأ�شلحة والمعدات واالأجهزة".

"ذل���ك يع���د تط���ورًا  وراأى الخفاج���ي، ان 
كبي���رًا ف���ي مط���اردة ومالحق���ة العنا�ش���ر 
االإرهابي���ة، ونح���ن م�شتمرون ف���ي القيام 
بعملي���ات كب���رى ونوعي���ة ومتاأكدي���ن من 
تواجد العدو في بع�س المناطق و�شنعمل 

على ا�شتهدافه ومن ثم الق�شاء عليه".
"عملي���ة  اأن  اإل���ى  الخفاج���ي،  وم�ش���ى 
االإرادة ال�شلبة ت�شته���دف مناطق فوا�شل 
العمليات في المحافظ���ات والمناطق التي 
يعتقده���ا التنظيم االإرهابي مالذًا اآمنًا مثل 

ال�شحراء والوديان والجبال".
م���ن جانب���ه، ذك���ر الباح���ث االأمن���ي اأحمد 
داع����س  تنظي���م  "تح���دي  ان  ال�شريف���ي، 
االإرهاب���ي م���ا زال قائم���ًا، رغ���م اخت���الف 

فل�شفة المعركة".
ون���وه، اإل���ى اأن "التح���دي االإرهابي يعني 
اأنن���ا يجب اأن نولي اهتمام���ًا كبيرًا بجهاز 
مكافحة االإره���اب الذي الي���وم بات يتمتع 
المه���ارة  من�ش���وب  ف���ي  كبي���ر  بارتف���اع 
القتالي���ة". ويجد ال�شريف���ي، اأن "التنظيم 
االإرهاب���ي يعتم���د كثي���رًا عل���ى الجماعات 
الجوال���ة تتح���رك ف���ي مناط���ق نائي���ة تعد 

القطع���ات  عل���ى  المن���اورة  ف���ي  �شعب���ة 
البرية".

تك���ون  المتحرك���ة  "االأه���داف  اأن  واأورد، 
اإل���ى  وتحت���اج  اال�شته���داف،  �شعب���ة 
ر�ش���د وا�شتم���كان ا�شتخب���اري واإي�ش���ال 
المعلوم���ات اإل���ى القطع���ات القتالي���ة التي 
ه���ذه  لمط���اردة  ب���رًا  اأو  ج���وًا  �شتنتق���ل 

االأهداف".
وانته���ى ال�شريف���ي، اإلى "اأهمي���ة التعامل 
التكنولوج���ي م���ع التنظي���م االإرهابي من 
الطائ���رات  عب���ر  تحركات���ه  ر�ش���د  خ���الل 

الم�شيرة والكاميرات الحرارية".
ويوؤكد خب���راء غربي���ون اأن تنظيم داع�س 
خ�شارت���ه  م���ن  الرغ���م  وعل���ى  االإرهاب���ي 
المواقع التي �شيطر عليها في عام 2014، 
لكن���ه م���ا زال ي�ش���كل تهدي���دًا كبي���رًا عل���ى 

العراق و�شوريا.

انت�شار لواءين م�شتركين في "المناطق الرخوة" ينتظر 
اإقرار الموازنة

الق�ات الع�سكرية ت�ستعد للرد على هج�م كرك�ك

 بغداد/ ح�سين حاتم

و�شع���ت وزارة التخطيط روؤية لمعالجة 
الم�شكالت التي ت�شببت بتلكوؤ الم�شاريع 
الح���روب  نتيج���ة  به���ا  العم���ل  وتاأخي���ر 
�شهده���ا  الت���ي  االقت�شادي���ة  واالزم���ات 

العراق.
فيم���ا تعت���زم لجن���ة الخدم���ات واالعمار 
الم�شاري���ع  اكم���ال  متابع���ة  النيابي���ة، 
المتلكئة في بغداد والمحافظات لتتوافق 
م���ع المنه���اج ال���وزاري لحكوم���ة رئي�س 
الحكوم���ة محمد �شي���اع ال�شوداني، فيما 
�ش���ددت اللجن���ة عل���ى �ش���رورة محا�شبة 

المق�شرين بتلكوؤ الم�شاريع عمدا.
وكان فري���ق الجه���د الحكوم���ي، ق���د اأك���د 
اأن لدي���ه �شالحي���ات باإكم���ال الم�شاري���ع 
المتلكئ���ة و�شيعم���ل في بغ���داد والنجف 

والديوانية ونينوى.
ويق���ول المتحدث با�شم وزارة التخطيط 
"وزارة  اإن  الهن���داوي،  الزه���رة  عب���د 
لمعالج���ة  روؤي���ة  و�شع���ت  التخطي���ط 
الم�شكالت الت���ي ت�شببت بتوقف اأو تلكوؤ 
ع���دد م���ن الم�شاريع ف���ي عم���وم العراق، 
رئي����س  توجيه���ات  عل���ى  بن���اء  وذل���ك 
مجل�س ال���وزراء، وان�شجامًا مع المنهاج 

الوزاري".
واأ�ش���اف الهن���داوي، اأن "الخط���ة بداأتها 
ال���وزارة بمناق�شة واقع ه���ذه الم�شاريع 

�ش���واء  منه���ا  الم�شتفي���دة  الجه���ات  م���ع 
اأم محافظ���ات، وج���رت  اأكان���ت وزارات 
المناق�ش���ة با�شتفا�ش���ة لكل م�ش���روع من 
ه���ذه الم�شاري���ع و�شيت���م تق�شيمه���ا اإل���ى 
الم�ش���روع  اأهمي���ة  بح�ش���ب  اأولوي���ات 
الخدمي���ة واالقت�شادي���ة، والكلفة المالية 
وحج���م التخ�شي�ش���ات الت���ي يحتاجه���ا 
اإنجاز الم�شروع، وق���درة الجهة المعنية 
عل���ى تنفي���ذ الم�ش���روع وف���ق المعايي���ر 

التخطيطية".
وتاب���ع المتحدث با�شم وزارة التخطيط، 
"�شيتم ت�شنيف الم�شاريع المتلكئة التي 
يزي���د عددها عل���ى 1400 م�شروع بهدف 
الم�شي بالمعالجة والحلول، والم�شاريع 
ذات ال�شبغ���ة الخدمي���ة، وذات االأهمي���ة 
االقت�شادي���ة، والت���ي فيه���ا ن�ش���ب اإنجاز 
با�شتكماله���ا،  الم�ش���ي  �شيت���م  متقدم���ة، 
والنظر ف���ي باقي الم�شاري���ع وفقًا لحالة 

كل م�شروع من هذه الم�شاريع".
واأو�ش����ح الهنداوي اأن "التلكوؤ في تنفيذ 
هذه الم�شاريع يعود الأ�شباب عديدة، لكن 
االأب��رز منها ك�ان لق���رار مجل�س ال��وزراء 
رق�م )347( وال�ذي �شدر في عام 2015، 
ال���ذي اأوقف���ت بموجب���ه العم���ل ف���ي تلك 
الم�شاريع نتيجة الح���رب �شد االإره��اب، 
ف�ش���ال ع���ن انخفا����س اأ�شع���ار النف���ط اإذ 
اأن الدول���ة حينها كانت اأم����ام تحد كبير، 
وعليه �شخرت جميع اإمكانياتها لمواجهة 

داع��س". 
ب���دوره، يق���ول رئي����س لجن���ة الخدمات 
واالإعمار النيابية محما خليل، اإن لجنته 
"عازم���ة عل���ى متابعة اكم���ال الم�شاريع 
المتلكئ���ة ومعرف���ة ا�شب���اب تاأخيره���ا"، 

م�شددا على "محا�شبة المق�شرين".
وا�شاف خليل، اأن "اب���رز اال�شباب التي 
اأدت الى تلكوؤ تلك الم�شاريع الخدمية هو 
الف�شاد الم�شت�شري في مفا�شل الدولة".

و�شدد رئي����س لجنة الخدم���ات واالإعمار 

تك���ون  ان  "�ش���رورة  عل���ى  النيابي���ة 
وحكوم���ة  اعم���ال  حكوم���ة  الحكوم���ة، 

خدمية".
وا�ش���ار ال���ى ان " بواب���ات بغ���داد تعاني 
م�شاكل كثيرة ولجنة الخدمات واالإعمار 

النيابية مار�شت دوره���ا الرقابي وقامت 
بزي���ارة المداخل �شمن ج���والت ميدانية 
ولقاء المعنيين اال ان هناك تلكوؤا وف�شال 

بالعمل وتقديم الخدمات".
ف���ي  "الم�شاري���ع  ان  خلي���ل،  واأو�ش���ح 
مداخ���ل بواب���ات بغ���داد عل���ى الرغ���م من 
التخ�شي�ش���ات المالي���ة الفلكي���ة لك���ن ال 
يوجد اي تقدم في العمل، وهناك �شبهات 
ف�ش���اد في م�شاريع بوابات بغداد ولم يتم 
العمل بموجب التوقيتات الزمنية المتفق 
عليه���ا"، مبينا انه "ال يوج���د اي تن�شيق 
م�شب���ق بي���ن محاف���ظ بغ���داد والجه���ات 

المعنية الإنجاز هذه الم�شاريع".
من جهته���ا، تقول ع�شو لجن���ة الخدمات 
النيابي���ة مديح���ة المو�ش���وي، ان "هناك 
حاج���ة ملح���ة لممار�ش���ة ال���دور الرقابي 
للجنة الخدم���ات على الم�شاريع المتلكئة 
ف���ي ال�شاب���ق م���ن اجل اإع���ادة العم���ل بها 
وانجازه���ا على اتم وجه، وهو ما يجري 

العمل عليه في الوقت الراهن".
واأ�شافت، ان "الكثير من االأمور المتعلقة 
بالف�شاد في الم�شاري���ع الخدمية وغيرها 
المتعلق���ة باالأبنية المتلكئ���ة، بحاجة الى 
التدقيق بها والتحقيق بملفاتها واحالتها 

للق�شاء".
وبين���ت ع�شو لجن���ة الخدم���ات النيابية 
ان "م�شاري���ع كبيرة ق���د اندثرت وح�شل 
المقاول���ون العاملون بها عل���ى مبالغهم، 

عل���ى الرغم من انهم ت�شبب���وا باندثارها، 
الم�شوؤول���ة  الجه���ات  عل���ى  يحت���م  م���ا 
التحقي���ق به���ذه الملف���ات للوق���وف على 
حيثياتها خ�شو�ش���ا ان بع�س الم�شاريع 
�شرف���ت لها اموال ولم تكن غير حبر على 

ورق".
وف���ي وقت �شابق، تراأ����س رئي�س مجل�س 
ال�شودان���ي،  �شي���اع  محم���د  ال���وزراء 
اجتماعًا �شّم محاف���ظ بغداد محمد جابر 
العط���ا، والمديري���ن العامي���ن وروؤ�ش���اء 

االأق�شام في العا�شمة.
واأك���د رئي����س مجل����س ال���وزراء �شرورة 
تغيير الواقع الخدم���ي الحالي لمحافظة 
بغ���داد وف���ق روؤي���ة جدي���دة، واأن يجري 
حاج���ات  ح�ش���ب  االأولوي���ات  ترتي���ب 
م�شاري���ع  عل���ى  والتركي���ز  المواطني���ن، 
بم�شاري���ع  المتمثل���ة  التحتي���ة  الُبن���ى 
المي���اه  وتوفي���ر  ال�شح���ي  ال�ش���رف 
ال�شالح���ة لل�شرب، بح�ش���ب بيان اأ�شدره 

مكتبه االعالمي.
محا�شب���ة  عل���ى  ال�شودان���ي،  و�ش���دد 
ف���ي  الع���ام  الم���ال  به���در  المت�شببي���ن 
الحكوم���ة  اأن  موؤك���دًا  الم�شاري���ع،  تل���ك 
ت���درك جي���دًا حج���م االأزم���ات والم�شاكل 
الت���ي ي�شك���و منه���ا المواطن���ون، ولديها 
ت�شخي����س لمواق���ع الخلل، وه���ي عازمة 
على اإيج���اد المعالجات، وفق خطط فنية 

مدرو�شة.

حراك حكومي ونيابي للإ�شراع في ح�شم ملف الم�شاريع المتلكئة

اأكتتدت قيتتادة العمليات امل�ستتركة اأن ن�ستتر ل�اءين م�ستتركني 
مع اإقليتتم كرد�ستتتان يف املناطق الرختت�ة ينتظر اإقتترار قان�ن 
امل�ازنة، الفتة اإىل ا�ستتتمرار التحقيق يف هج�م تنظيم داع�س 
االإرهابتتي علتتى كركتت�ك مطلتتع االأ�ستتب�ع احلتتايل، مت�عتتدة 

باالقت�سا�س من مرتكبيه. 
وكان هجتت�م لتنظيم داع�س االإرهابي قد اأ�ستتفر عن ا�ست�ستتهاد 
اأربعتتة جن�د يف ثكنة ع�ستتكرية يف كرك�ك، فيمتتا اأوعز قائد 

العمليتتات هناك علي الفريجي بحجز �سباط بتهمة التق�سري، 
فيمتتا ذكر بيان حك�مي اأن "القائد العام للق�ات امل�سلحة رئي�س 
جمل�تتس ال�زراء، حممد �سياع ال�ستت�داين، يت�سل ب�زير الدفاع، 
ويتابتتع تفا�سيتتل التتّرد واالإجتتراءات الف�ريتتة، اإزاء االعتداء 
االإرهابتتي على نقطتتة جلي�سنتتا العراقي البا�ستتل يف كرك�ك"، 
م�سيفتتًا اأن ال�ستت�داين "وّجتته باإدامة زخم امل�اجهتتة ومالحقة 

مرتكبي اجلرمية".

ت�سديد على حما�سبة املق�سرين يف تاأخر اإجنازها

الم�شاريع المتلكئة واحدة من الملفات المعقدة في العراق

كبار قادة الجي�ش يطلعون على الو�شع االمني في كركوك

 بغداد/ المدى

يوا�شل رئي�س اإقليم كرد�شتان نيجيرفان بارزاني زيارته اإلى بغداد، واأكد 
خالل لقاءاته على ا�شتمرار الحوار واالإ�شراع باإقرار القوانين المعّلقة.

قالت رئا�ش���ة الجمهورية في بيان تلقته )الم���دى(، اإن "رئي�س الجمهورية 
عب���د اللطي���ف جمال ر�شي���د ا�شتقبل، اأم�س، ف���ي ق�شر بغ���داد، رئي�س اإقليم 

كرد�شتان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له".
واأ�ش���اف البي���ان، اأن "االجتم���اع �شهد بح���ث ق�شية النازحي���ن والظروف 
المعي�شي���ة ال�شعبة التي يعان���ون منها في مخيمات النزوح، واالتفاق على 
�ش���رورة العمل الم�شت���رك لتح�شي���ن اأو�شاعهم المعي�شية، وب���ذل الجهود 
الم�شترك���ة ل�شم���ان عودة اآمن���ة وم�شتق���رة لجميع النازحين اإل���ى منازلهم 

ومدنهم".
واأ�شار، اإلى "بحث تطورات االأو�ش���اع االأمنية وال�شيا�شية واالقت�شادية، 
ودع���م خط���وات الحكومة االتحادية ف���ي تنفيذ برنامجها ال���ذي يهدف اإلى 

تلبية حاجة المواطنين لتح�شين الظروف المعي�شية والخدمية".
ولفت البيان، اإلى "مناق�شة العالقات مع دول الجوار والتي يجب اأن تبنى 
على اأ�شا�س االحترام المتبادل والم�شالح الم�شتركة، والتاأكيد على تكاتف 

الجهود للحفاظ على ا�شتقرار العراق و�شيادته".
وفيم���ا يتعل���ق بجه���ود مكافح���ة االإره���اب والت�ش���دي لع�شاب���ات داع����س 
االإرهابي���ة، تح���دث البيان، ع���ن "التاأكيد عل���ى اأهمية التن�شي���ق والتعاون 
الم�شت���رك بين جميع الق���وى االأمنية للق�شاء على ب���وؤر االإرهاب وتجفيف 
منابع���ه وبم���ا يحف���ظ حي���اة المواطني���ن، ويحم���ي ممتلكاته���م وحقوقهم 

االإن�شانية".
وب�ش���اأن الملف���ات العالق���ة بين الحكوم���ة االتحادية وحكوم���ة االإقليم، اأّكد 
اأن "الجانبي���ن �شددا على �شرورة اعتم���اد الحوار البّناء واالإ�شراع باإقرار 
القواني���ن المعّلقة في مجل�س النواب العراق���ي والو�شول اإلى حلول وفق 
الد�شت���ور والقان���ون تحق���ق العدال���ة االجتماعي���ة والم�ش���اواة بين جميع 

مكونات ال�شعب وتلّبي احتياجاتهم".
وذك���ر مجل�س الق�شاء االأعلى في بيان تلقت���ه )المدى(، اأن "رئي�س مجل�س 
الق�ش���اء االأعلى فائق زيدان ا�شتقب���ل اأم�س بارزاني وبحث معه اآليات دعم 
الق�شاء وتوفير جميع متطلبات نجاح عمل المحاكم في المركز واالإقليم".

واأ�ش���اف البي���ان اأن "اللقاء اأكد اأهمي���ة التكاتف والتع���اون الم�شترك بين 
ال�شلط���ات والقوى ال�شيا�شية والمكونات العراقية لمواجهة التحديات في 

البالد والعبور بها الى بر االأمان".
نق���ل البيان عن بارزان���ي تاأكيده عل���ى "اأهمية  دور ال�شلط���ة الق�شائية في 
اإدارة  وا�شتق���رار البل���د"، م�شيدًا "بال���دور الفعال لرئي����س مجل�س الق�شاء 

االأعلى على وجه الخ�شو�س".
وكان بي���ان حكوم���ي اأم�س االأول ق���د اأكد اأن "رئي�س ال���وزراء محمد �شياع 
ال�شوداني ا�شتقب���ل بارزاني واأعرب في م�شتهل اللقاء، عن تقديره الأهمية 
وحدة المواقف عل���ى الم�شتوى الوطني، و�ش���رورة التكاتف والتن�شيق، 
لمواجهة التحّديات االقت�شادية والمعي�شية والخدمية، التي تتطلبها مهمة 

تاأمين الحياة الكريمة لجميع المواطنين في كل اأنحاء العراق".
واأك���د ال�شوداني، بح�ش���ب البيان، "التزام الحكوم���ة االتحادية بالد�شتور 
العراق���ي لمعالجة الملفات العالقة، مع حكومة اإقليم كرد�شتان العراق، بما 

ي�شمن حقوق جميع المكونات".
واأو�ش���ح البيان، اأن "بارزاني هناأ ال�شوداني بمنا�شبة نيل حكومته الثقة، 
معرب���ا عن تفاوؤله بق���درة الحكومة الجدي���دة لالنتقال بالب���الد اإلى مرحلة 

مختلفة، ت�شود فيها لغة التفاهمات والحلول".
ولف���ت، اإلى اأن "اللق���اء �شهد التباحث ف���ي ملف االأمن بالمناط���ق العراقية 
الحدودية، حيث ج���رى التاأكيد على التعاون لحفظ �شيادة العراق ورف�س 
االنته���اكات المتك���ررة، والعم���ل على من���ع ا�شتخ���دام االأرا�ش���ي العراقية 

منطلقا لالعتداء على اأية دولة من دول الجوار.

رئي�س اإقليم كرد�ستان يبحث 
ملفات عديدة 

بارزاني في بغداد: تاأكيد 
على ا�شتمرار الحوار 

واإقرار القوانين المعلقة
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ك�ش���ف ا�شتطالع ن�شرت���ه �شحيفة )بي 
الوروبي���ة  �شايكولوج���ي(  �ش���ي  اأم 
للموا�شيع الطبي���ة اأجرته بني نازحني 
را�ش���ان  م���ام  خميم���ي  يف  ايزيدي���ني 
و�شيخ���ان، ان الغالبي���ة العظم���ى منهم 
م���ن  يعان���ون  الن�ش���اء  وخ�شو�ش���ًا 
وق���درت  وذهني���ة،  نف�شي���ة  امرا����ض 
ن�شبتهم بح���دود 65 % وذلك بعد اأكرث 
من �شبع �شنوات م���ن تعر�شهم لهجوم 

تنظيم داع�ض الإرهابي.
وذك���رت ال�شحيف���ة الطبي���ة يف تقرير 
»الزم���ات  اأن  )امل���دى(،  ترجمت���ه  له���ا 
وحالت الطوارئ الناجمة عن املعارك 
والكوارث الطبيعي���ة والب�شرية ت�شكل 
خماط���ر ج�شيمة على احلال���ة النف�شية 
للمت�شرري���ن منها وتوؤثر على �شحتهم 

الذهنية«.
واأ�ش���اف التقري���ر، اأن »الع���راق، وفقًا 
خ���الل  فان���ه  ومعلوم���ات،  لتقاري���ر 
ال�شن���وات الأخرية �شج���ل اعلى ن�شبة 
ع���دد من النازحني الداخليني يف العامل 

عام 2014«.
واأ�ش���ح، »ما يزال حلد الن يعي�ض 1.2 
ملي���ون �شخ����ض عراق���ي حال���ة ن���زوح 
يف مالج���ئ ر�شمي���ة وغ���ري ر�شمية يف 

مناطق خمتلفة من العراق«.
»اليزيدي���ني  اأن  اإىل  التقري���ر،  ولف���ت 
النازح���ني  اأك���رث  ب���ني  م���ن  كان���وا 
والتهج���ري  والقت���ل  لالإب���ادة  تعر�ش���ًا 

عل���ى ي���د تنظي���م داع����ض الإرهاب���ي«.
ت�شب���ب  داع����ض  »هج���وم  اأن  وب���ني، 
بن���زوح 400 األف ايزي���دي ومت خطف 
وا�شتعب���اد 6 اآلف ام���راأة وفتاة حيث 
تعر�ش���ن ملعاملة غ���ري اإن�شانية على يد 
داع�ض ا�شتملت على اغت�شاب وتعذيب 
وبي���ع يف �ش���وق الرقي���ق، وق���د متكن 
بع�ض منهم من الهروب ويعي�شون يف 

خميمات للنازحني«.
»الأ�شخا����ض  اأن  اإىل  التقري���ر،  ون���ّوه 
الذي���ن يتعر�شون حلال���ة نزوح ق�شري 
وت���رك بيوته���م وعوائله���م، غالب���ا م���ا 
ي�شابون باأمرا�ض نف�شية وا�شطرابات 

عقلية واكتئاب و�شدمات«.
واأورد، اأن »املعلوم���ات ت�ش���ري اىل ان 
اغل���ب اليزيديني الذين كان���وا اأ�شرى 
وخمتطف���ني لدى داع����ض مت ت�شخي�ض 
ا�شابتهم با�شطرابات عقلية والغالبية 
منه���م م�شاب���ون بالكتئ���اب وا�شتملت 
العرا����ض اأي�شا على م�شاكل يف النوم 
واحباط وا�شطراب نف�شي وعدم قدرة 

على التوا�شل و�شبط النف�ض«.
و�شدد التقرير، على اأن »منظمة ال�شحة 
العاملي���ة ذك���رت يف اآخ���ر تقري���ر لها ان 
22.1 % تقريبا م���ن الذين يتعر�شون 
با�شط���راب  ي�شاب���ون  املع���ارك  لآث���ار 
نف�ش���ي وعقلي وبدرج���ات متفاوتة من 
�ش���دة املر�ض وق���د ي�شاحبه���م لفرتات 

طويلة من حياتهم«.
ويوا�ش���ل، اأن »اليزيديني املقيمني يف 
املخيمني يقارب عددهم الكلي 10 اآلف 

و411 نزي���اًل ومت ا�شتطالع راأي 442 
�شخ�شًا منهم من البالغني«.

منه���م   %  50.9« اأن  التقري���ر،  واأك���د 
كان���وا من الن�ش���اء ما ب���ني 18 اىل 77 
�شنة من العمر، ومت طرح اأ�شئلة عليهم 

للتحقق من حالتهم النف�شية«.
وتاب���ع، اأن »حالته���م تراوح���ت ما بني 
اكتئ���اب وا�شط���راب نف�ش���ي وخ���وف 
واحباط و�ش���د ع�شب���ي، وجاءت ردود 
الكث���ري منه���م بالتعب���ري انه���م يريدون 

العودة حلالتهم الطبيعية ال�شابقة بعد 
هذه الف���رتة الع�شيبة اأو انهم يرغبون 
بالتع���ايف م���ن حالته���م باأ�ش���رع وق���ت 
وق�شم منه���م ي�شعر بانه �شيبقى مكتئبا 

طوال حياته«.
وزاد التقري���ر، »يف رد النازح���ني على 
ا�شتف�شار من القائمني على ال�شتطالع 
فيم���ا اإذا تلق���وا رعاي���ة �شحي���ة نف�شية 
داخ���ل املخي���م او اأي���ة رعاي���ة اأخ���رى 
تخف���ف م���ن حالته���م النف�شي���ة، اأ�ش���ار 

78.2 % منه���م اىل انه���م مل يتلقوا اأية 
رعاية او عالج نف�شي«.

واأ�ش���اف، »يف ح���ني ذك���ر 21 % منهم 
انه تلقوا بع����ض العالج النف�شي خالل 
ال�ش���ت �شنوات املا�شية وا�شتملت على 
جل�شات عالج نف�شي فردية مع املر�شى 
امل�شارك���ة  او  نف�ش���ي  دع���م  تلقيه���م  او 
بتدريب���ات لكت�ش���اب مه���ارات معين���ة 
اعم���ال  او  الطب���خ  او  اخلياط���ة  مث���ل 

ميكانيكية«.

واأفاد، ب���اأن »النتائج تدل على ان هناك 
م�شت���وى عال م���ن ح���الت ال�شطراب 
ل���دى اليزيديني  النف�ش���ي والع�شب���ي 

املقيمني يف املخيمات«.
وي�شرت�ش���ل التقري���ر، اأن »65 % منهم 
ا�شط���راب  حال���ة  لديه���م  ان  ذك���روا 
منه���م   % 14« اأن  مو�شح���ًا  نف�ش���ي«، 
متو�ش���ط  نف�ش���ي  ا�شط���راب  لديه���م 

احلدة«.
لديه���م  منه���م   % 22« اأن  اإىل  وذه���ب، 

ا�شط���راب نف�شي خفيف، يف حني ظهر 
ان 15 % منه���م لديهم ا�شطراب نف�شي 

حاد«.
ي�شكل���ن  »الن�ش���اء  ان  التقري���ر،  وب���ني 
الن�شب���ة الأعلى م���ن الإ�شابات بحالت 
والمرا����ض  النف�ش���ي  ال�شط���راب 

الذهنية من بني نزلء املخيمات«.
وذك���ر، »غالبًا ما تك���ون الن�شاء �شحية 
العنف وال�شتعباد اجلن�شي يف حالت 
احل���روب وهذا ما تعر�شت ل���ه الن�شاء 
اليزيديات«، متابعًا اأن »ن�شبة اخلوف 
لديه���ن ه���ي �شعف ن�شب���ة اخلوف بني 
الرجال من امل�شابني وكذلك ن�شبة حالة 

الكتئاب«.
الفق���ر  »ح���الت  اأن  التقري���ر،  واأك���د   
والنع���زال الجتماع���ي وغي���اب الأمن 
وع���دم توف���ر فر����ض العم���ل توؤث���ر يف 

زيادة العرا�ض املر�شية لديهم«.
�شحي���ة  رعاي���ة  »توجي���ه  اإىل  ودع���ا، 
حكومية ومن منظم���ات اإن�شانية اأي�شا 
ح���الت  ومعاجل���ة  النازح���ني  له���وؤلء 
فردية خا�شة تع���اين من ال�شطرابات 

النف�شية«. 
وم�ش���ى التقرير، اإىل »�شرورة التاأكيد 
يف  املعي�ش���ة  ظ���روف  حت�ش���ني  عل���ى 
املخيم���ات وتوفري خدم���ات خ�شو�شا 
تل���ك اخلدم���ات الت���ي ت�شاه���م بتوفري 
الع���الج النف�شي للن���زلء حيث ان حالة 
النزوح بذاتها توؤث���ر �شلبا على احلالة 

النف�شية لديهم«.
عن: �سحيفة )بي �أم �سي �سايكولوجي(

 عبد�لمنعم �لأع�سم
جملة مفيدة

املعادل���ة تتمث���ل يف ان حالنا يدور يف دوامة. م���ن زاوية يبدو 
ان احلال متما�ش���ك او يتح�ش���ن ببطء، ومن زاوية اخرى جند 
ان���ه مي�شي من تدهور اىل تدهور، م���ن �شيئ اىل اآخر. مقلوب 
املعادل���ة، ان يظه���ر اخرتاق ي�ش���ق امل�ش���هد وي�ش���ظيه، ثم يعيد 
تركيب���ه، على ي���د �شخ�ض )م�ش���روع( يتحول اىل رم���ز للعبور 
بالع���راق اىل اخلال����ض م���ن كوابي����ض الطائفي���ة واملحا�ش�شة 
والف�ش���اد، وم���ن طبق���ة متنفذة تقات���ل ب�شرا�شة ملن���ع اي تغيري 

وا�شالح يوؤهل العراق لن يكون دولة مواطنة.
ح�شل هذا يف بالد بعيدة.. الهند.

فمن يعيد ق���راءة ما حدث لهذه البالد ع�شي���ة اعالن ال�شتقالل، 
كان���ت تتخب���ط يف النقط���ة احل�شا�ش���ة واملخيف���ة، الت���ي نق���ف 
فيه���ا الن، ب���ني الن���زلق اىل العنف املفتوح واحل���رب الهلية 
الطاحن���ة، او الرتق���اء اىل رك���ب الأمم التي تبن���ي وحتجز لها 

مكانا يف امل�شتقبل.
والهن���د، اذا م���ا تاأملن���ا حاله���ا اآن���ذاك، كان���ت ت�شبه حالن���ا الآن 
م���ن وجوه كثرية، �ش���وى ان هناك زعيٌم مله���م ا�شمه املخت�شر 
»غان���دي« ياأكل م���ن معزة ترافق���ه اينما حل، ومل يك���ن ليحتاج 
اىل حماي���ات و�شي���ارات م�شفح���ة تفتح له الطري���ق. ول يحب 
الت�شفي���ق. يف خطاب له عرث عليه موؤخرا يف مكتبة بالوليات 
املتح���دة القاه قبل ا�شابي���ع من اغتياله، عرب ع���ن امتعا�شه من 
ت�شفيق اجلمهور، قائاًل: »اأرجوكم! اأرجوكم! اأرجوكم! �شيوؤثر 
ذل���ك �شلب���ًا يف خطاب���ي ويف فهمك���م مل���ا اأق���ول. اأري���د اأن اأم�ضَّ 

قلوبكم، ل اأريد اأن اأحظى بت�شفيقكم«.
كان���ت هن���اك اق���وى دول���ة ا�شتعماري���ة ت�شيط���ر عل���ى ارا�شي 
وخ���ريات واأقدار الهن���د، وكان ال�شكان، كما ه���و احلال عندنا، 
م�شتتون يف التعامل مع جيو�ض هذه الدولة وو�شائل اخلال�ض 
منه���ا، وكان غاندي يعرف جيدا لعبة املقاومة، وخطر وانت�شار 
ال�ش���الح املنفل���ت. فيم���ا احلاج���ة اىل املقاوم���ة ال�شلمية الكرث 
ج���دوى وجدارة ونزاهة و�شمان حي���اة املدنيني، غري ان قوى 
العن���ف وال�شعارات والرطانات مل تك���ن تتحمل ر�شالة غاندي. 
اآن���ذاك فاجاأه �شاب م���ن اجلماعات »املقاتل���ة« املتطرفة بالهتاف 
“ايه���ا اخلائن” فرد عليه الزعي���م قائاًل: “اإنه خطئي اأنا، لأنني 
مل اأعلم���ك احل���ب” غ���ري ان الر�شا�ش���ات مل ت���رتك ل���ه ان يكمل 
خطابه بوجوب حماية املحبة بني ابناء الهند، من كل الجنا�ض 
والديان���ات، فلفظ انفا�شه وهو يردد: ل بد للهند ان ُتبنى بعيدا 

عن العنف ودعوات التجيي�ض.. ما احوجنا لل�شالم.
يف خطاب���ه الخري ذاك كان غان���دي يذّكر ابناء بالده بانتمائهم 
اىل دائ���رة او�ش���ع، ق���ال: »�شاألني �شديق���ي اأم�ض عم���ا اإذا كنت 
اأوؤم���ن بع���امل موحد، طبع���ًا اأوؤمن، واأن�ّ���ى يل األ اأفعل يف ع�شر 
�شحوة اأفقر الفقراء«. وخاطب ذلك العامل بالقول »اإذا اأردت اأن 
ترى الهند على حقيقتها، اإبحث عنها يف كوخ ب�شواحي املدن، 
يف منزل �شفيح متوا�شع ي�شكنه اأفراد من طبقة الباجني. ثمة 
700 األ���ف م���ن تلك القرى ي�شكنها نح���و 400 مليون من الب�شر 

التع�شاء«.
حكم���ة غان���دي ب�شيطة، ب���ل �شدي���دة الب�شاط���ة: ان امل�شائر قد 
تنكف���ئ اىل دهليز م���ن الثعاب���ني ل نهاية له، وق���د ت�شتيقظ يف 
نقطة تاريخية، وان الزعيم امللهم ميكن ان يقف يف ذلك املفرتق 

لي�شحح املعادلة.
الزعي���م ال���ذي ل ي�شتغن���ي ع���ن معزت���ه اينم���ا ح���ل، ول يح���ب 

الت�شفيق. 

ا�شتدراك: 
جني �شارب- من الدكتاتورية اىل الدميقراطية

زعيٌم ال ُيغرم 
بالت�صفيق.. متى؟ 

كانت هناك �قوى دولة ��ستعمارية 
ت�سيطر على �ر��سي وخير�ت 

و�أقد�ر �لهند، وكان �ل�سكان، كما هو 
�لحال عندنا، م�ستتون في �لتعامل 

مع جيو�ش هذه �لدولة وو�سائل 
�لخال�ش منها، وكان غاندي يعرف 

جيد� لعبة �لمقاومة، وخطر 
و�نت�سار �ل�سالح �لمنفلت.

�أغلبهم من �لن�ساء بعد تعر�سهن �إلى �لعنف و�ل�ستعباد �لجن�سي

تقرير دولي: 65 % من النازحين الإيزيديين يعانون اأمرا�سًا نف�سية

��ستمر�ر معاناة �اليزديين في �لمخيمات رغم مرور �سنو�ت على تحرير مناطقهم

4 محافظات مفتر�سة لدولة �لقانون و3 للفتح و�أزمات متوقعة في �لأنبار وكركوك

ائتالف المالكي ي�سوب نحو المحافظين ال�سدريين 
وال�سوداني مقيد بمر�سحي الأحزاب

�جتماع �سابق بين �ل�سود�ني و�لمحافظين

 بغد�د/ تميم �لح�سن

اخ����ريا ا�شتط����اع ائت����الف دول����ة القان����ون 
ان ينت����زع موع����دًا مفرت�ش����ا م����ن رئي�����ض 
تغي����ريات  ب�شل�شل����ة  للب����دء  احلكوم����ة 

مبنا�شب املحافظني.
ال�ش����وداين  حمم����د  يق����وم  ان  ويفرت�����ض 
رئي�����ض احلكوم����ة، خالل موع����د اق�شاه 3 

اأ�شهر بح�شم ملف الدارات املحلية.
وح����اول ال�ش����وداين التمل�����ض اأك����رث م����ن 
مرة من �شغط الق����وى ال�شيعية ل�شتبدال 
»الدرج����ات  ب�����  تع����رف  الت����ي  املنا�ش����ب 

اخلا�شة« ومنها املحافظني.
ويتوقع دولة القانون الذي يتزعمه رئي�ض 
ال����وزراء ال�شبق نوري املالكي ان يح�شل 
على ح�ش����ة ال�شد يف حمافظ����ات الو�شط 

واجلنوب.
باملقابل ق����د ي�شرع هذا الج����راء املواجهة 
داخ����ل الإط����ار التن�شيق����ي ال�شيع����ي الذي 
يعت����رب ان بع�����ض املنا�شب �شم����ن خريطة 

احل�ش�ض قد انتزعت بالقوة.
كم����ا ان ا�شتب����دال املحافظني �ش����وف يفتح 
مواجه����ة اأك����رب يف املحافظ����ات املختلط����ة 
بني الق����وى ال�شني����ة، بالإ�شاف����ة اىل ازمة 

كركوك.
لق����اء  اول  يف  املالك����ي  ن����وري  واأعل����ن 
تلفزيوين بع����د ت�شكي����ل احلكومة، عن ان 
هناك توجها لل�شوداين لتغيري املحافظني.
 وقال زعيم دولة القانون انه �شيتم توزيع 
ال�شتحقاق����ات  وف����ق  اجل����دد  املحافظ����ني 
النتخابي����ة خ����الل مدة �شهري����ن اىل ثالثة 

بالتفاق مع الربملان.
وب����داأ رئي�����ض ال����وزراء حمم����د ال�شوداين 
اول اخلط����وات باجتاه املحافظني يف اول 

ا�شبوع من ت�شلمه ال�شلطة.
والغ����ى ال�شوداين تكلي����ف 4 حمافظني قد 
مت تن�شيبه����م يف ف����رتة ت�شري����ف العمال 
خ����الل احلكومة ال�شابق����ة، قبل ان يرتاجع 

عن اثنني منهم.
وكان رئي�����ض ال����وزراء ق����د و�ش����ع ج����دوًل 
زمنيًا للبدء يف تغيري املنا�شب املعروفة ب� 
»الدرجات اخلا�شة« والتي تقدر باأكرث من 

10 اآلف موقع.
لك����ن وبح�ش����ب م����ا يت�ش����رب م����ن نقا�شات 
الإط����ار  يف  اأطراف����ا  ان  املغلق����ة  الغ����رف 
التن�شيق����ي وخا�ش����ة دولة القان����ون كانت 

متحم�شة للبدء بالتغيري ال�شريع.
وزير �شابق يتحدث ل�)املدى( عن ح�ش�ض 
مفرت�شة لالأحزاب يف منا�شب املحافظني، 
ويتوقع ان »حت�ش����ل دولة القانون على 4 
منا�شب على القل يف املحافظات ال�شيعية 

من بينها العا�شمة«.
ا�شتب����دال  وياأت����ي حما�����ض الح����زاب اىل 
املحافظني �شمن ال�شتعدادات لالنتخابات 
املحلي����ة املقبلة والت����ي يفرت�ض ان جترى 

يف ت�شرين الول املقبل.
وب�شب����ب غي����اب جمال�ض املحافظ����ات التي 
كان����ت بح�ش����ب الد�شت����ور هي م����ن تختار 

ال�شتعا�ش����ة  �شيت����م  فان����ه  املحافظ����ني 
باآلي����ة جدي����دة ت�شب����ه ما ج����رى يف اختيار 

املحافظني.
122 م����ن الد�شتور ثالث����ًا  وتن�����ض امل����ادة 
عل����ى: »ُيعد املحافظ ال����ذي ينتخبه جمل�ض 
املحافظ����ة، الرئي�����ض التنفي����ذي العلى يف 
املحافظ����ة، ملمار�شة �شالحياته املخول بها 

من قبل املجل�ض«.
وكانت ال�شلطات الق�شائية قد اأوقفت عمل 
جمال�ض املحافظ����ات يف 2019، ا�شتجابة 

ملطالب الحتجاجات ال�شعبية اآنذاك.
وعن الآلية اجلديدة يقول الوزير ال�شابق 
وهو قي����ادي يف حزب �شيع����ي وطلب عدم 
ال�ش����ارة اىل هويت����ه: »يجتمع ن����واب كل 
حمافظة ويقدم����ون 3 مر�شحني على القل 
اىل رئي�����ض الوزراء وه����و يختار، او يقدم 
هو ا�شماء اىل الربملان فان رف�شها الخري 

يقدم رئي�ض احلكومة ا�شماء اخرى«.
ول يع����رف حت����ى الن ل����و ان ال�ش����وداين 
�شتك����ون ل����ه م�شاح����ة يف اختي����ار بع�����ض 
املحافظ����ني بعيدا عن الح����زاب كما جرى 
3 وزراء باحلكوم����ة الخ����رية وه����م:  يف 
الداخلي����ة، الكهرب����اء، وال�شح����ة بح�ش����ب 

ت�شريحات نوري املالكي الخرية.
لك����ن م����ن املع����روف ان رئي�����ض احلكوم����ة 
�شيك����ون حمكوم����ًا ب����الأوزان النتخابية، 
ويو�شح الوزير ال�شاب����ق: »�شيكون هناك 
وزن للمن�ش����ب مث����ال ان يك����ون املحاف����ظ 
 ،4 الول  والنائ����ب  مقاع����د،   5 ب����وزن 
والثاين 3، واملدراء العامون مثل ال�شحة 

والرتبية وال�شتثمار ب� 3 مقاعد«.
ووف����ق ذل����ك يتوق����ع الوزي����ر ال�شاب����ق ان 
»حت�شل دولة القانون على اأكرث املحافظني 

كل  ت�شتعم����ل  ومل  مقع����دا   55 لديه����ا  لن 
نقاطها حتى الن«.

وخ�شرت الخرية حتى الن 10 مقاعد بعد 
احل�شول على وزارة �شيادة )النفط(، و5 
نق����اط اخرى )النقط����ة الواحدة مبقعدين( 
حل�شاب تر�شيح ال�ش����وداين، وهي معادلة 
طبق����ت على جميع قوى الإط����ار التن�شيقي 
باعتبار ان رئي�ض الوزراء مر�شح التحالف 

ولي�ض مر�شح حزبا �شيعيا معينا.
�شعي����ه  �شم����ن  املالك����ي  ائت����الف  ويب����دو 
للح�ش����ول على املنا�ش����ب، ي�شوب باجتاه 
املحافظ����ات الت����ي ت����دار م����ن قب����ل التي����ار 
ال�ش����دري، حي����ث يق����ول حمم����د ال�شيهود 
النائ����ب عن الئت����الف يف بي����ان اإن »هناك 
توجها ل�شتب����دال املحافظني الذين ق�شوا 

باملن�شب اأكرث من 10 �شنوات«.
وهن����ا ق����د يق�ش����د ال�شيه����ود، عل����ي دواي 
حماف����ظ مي�ش����ان التاب����ع للتي����ار ال�شدري 
بع����د  م����رة  لول  املن�ش����ب  ت�شل����م  وال����ذي 

انتخابات 2010 ومازال حتى الن.
ا�شاف����ة اىل ذل����ك ق����د تطمح دول����ة القانون 
اىل احل�شول على من�شب حمافظ ذي قار 

وهو اي�شا حتت ادارة �شدرية.
وكان ال�ش����وداين ق����د تراج����ع ع����ن انه����اء 
ق����ار  تكلي����ف حمم����د الغ����زي حماف����ظ ذي 
وال�شدري الخ����ر ماج����د الوائلي حمافظ 
النجف يف خطوة اعت����ربت مغازلة لزعيم 

التيار مقتدى ال�شدر.
لك����ن على النقي�����ض حتاول دول����ة القانون 
فتح جبهات مع التيار على الرغم من اعالن 
املالك����ي يف لقائه التلفزيوين الخري، بانه 

»ل يريد اخل�شومة مع ال�شدر او غريه«.
و�ش����رب مقرب����ون م����ن ال�ش����در معلوم����ات 

اىل )امل����دى( قب����ل نح����و ا�شب����وع، بوجود 
ال�شدري����ني  املوظف����ني  �ش����د  م�شايق����ات 
خ�شو�ش����ا يف وزارة النف����ط التي يديرها 

ائتالف املالكي.
ورغم ذل����ك فان حميد الغ����زي المني العام 
ملجل�ض الوزراء واح�شان العوادي الوكيل 
الق����دم يف وزارة الداخلية، وهما قياديان 

�شدريان بارزان، مازال يف من�شبيهما.
وب�ش����كل �شب����ه موؤك����د ف����ان دول����ة القانون 
�شوف حت�شل على من�شب حمافظ كربالء 
وقد يبقى احلايل ن�شي����ف اخلطابي وهو 

�شمن الئتالف نف�شه.
وبنف�����ض الطريق����ة قد ي�شتم����ر حممد جابر 
العط����ا يف من�ش����ب حمافظ����ة بغ����داد وهو 

�شمن ائتالف دولة القانون.
حماف����ظ  ي�شتب����دل  ان  يتوق����ع  باملقاب����ل 
الب�شرة ا�شع����د العيداين باآخر من ائتالف 
حماف����ظ  من�ش����ب  يذه����ب  وق����د  الفت����ح، 
الديوانية )القاد�شي����ة( اىل التحالف ذاته، 
ا�شاف����ة اىل احتفاظ منظم����ة بدر مبن�شب 
حماف����ظ دي����اىل الي����ي يديرها من����ذ نحو 6 

�شنوات.
ويرج����ح ان ت�شتمر �شيط����رة ع�شائب اهل 
احل����ق )قي�����ض اخلزعل����ي( عل����ى من�ش����ب 
حمافظ بابل بعد ان انتزع املن�شب موؤخرا 
من تي����ار احلكمة ال����ذي كان يدير املن�شب 

بالوكالة يف ال�شنوات الثالث املا�شية.
وكلف ال�شوداين ال�شبوع املا�شي، و�شام 
ا�ش����الن وهو مقرب م����ن الع�شائب باإدارة 

من�شب حمافظ بابل.
وقد حت�شل ق����وى ادارة الدول����ة )احلكمة 
وائت����الف الن�ش����ر( عل����ى من�ش����ب حمافظ 
وا�ش����ط، حيث ان جمي����ل املياحي املحافظ 

يف  ال�ش����در  م����ن  مقرب����ا  �ش����ار  احل����ايل 
النتخابات الخرية.

اىل ذلك ت�شري اخلالف����ات يف املدن ال�شنية 
اىل تفجر ال�شراع على املن�شب خ�شو�شا 
يف النبار، حي����ث ي�شتعد حتالف معار�ض 
حل����زب رئي�ض الربملان حمم����د احللبو�شي 
عل����ى  الخ����ري  قب�ش����ة  ن����زع  اىل  )تق����دم( 

املحافظة.
ويق����ود ه����ذا التحال����ف ال����ذي يطل����ق على 
نف�ش����ه »حتال����ف النبار املوح����دة« الخوة 
الكربويل )جمال وحممد الكربويل- حزب 
احلل( ويبدو ان لديه تفاهمات مع حتالف 
ع����زم، وه����و املناف�����ض ال�شن����ي للحلبو�شي 

وخمي�ض اخلنجر زعيم ائتالف ال�شيادة.
ويدي����ر النب����ار عل����ي فرح����ان الدليمي عن 
ح����زب تق����دم من����ذ 2018، وال����ذي ا�شتل����م 
احللبو�ش����ي  حمم����د  م����ن  ب����دل  املن�ش����ب 
املحافظ ال�شابق بعد ح�شوله على من�شب 

رئي�ض الربملان.
ونف�ض املجموعة )حتالف عزم( قد تختلف 
املق����رب  نين����وى  من�ش����ب حماف����ظ  ح����ول 
لرئي�����ض الربمل����ان وه����و جن����م اجلب����وري 

ال�شباط ال�شابق.
وقد يطال����ب ابو مازن وه����و النائب احمد 
اجلبوري باملن�شب بعد ان ف�شلت اتفاقات 
�شابقة مع »عزم« يف احل�شول على من�شب 
وزي����ر الدفاع، وهو من�شب �شيادي والذي 
ذه����ب اىل جن����اح مثن����ى ال�شامرائي داخل 
التحالف ذاته وح�شل عليه ثابت العبا�شي 

وهو نائب �شابق عن نينوى.
وكان بح�ش����ب اتفاق �شابق قد مت ت�شريبه، 
ان يح�ش����ل ابو مازن عل����ى املن�شب )وزير 
حتال����ف  ع����ن  ان�شقاق����ه  مقاب����ل  الدف����اع( 

ال�شيادة )احللبو�شي-اخلنجر(.
ورغ����م ان اجلب����وري ح�ش����ل باملقابل على 
وزارة الرتبية فانه يطمح كذلك اىل البقاء 
م�شيط����را عل����ى من�ش����ب حماف����ظ �ش����الح 

الدين.
وكان رئي�����ض احلكوم����ة ق����د األغ����ى اوام����ر 
تعي����ني ا�شماعي����ل الهلوب القري����ب من ابو 
�شم����ن  وكال����ة  املحاف����ظ  مبن�ش����ب  م����ازن 
اج����راءات الغاء ق����رارات حكومة ت�شريف 

العمال الخرية.
مل����ف  يف  املتوقع����ة  الك����رب  الزم����ة  ام����ا 
يدي����ر  حي����ث  كرك����وك،  فه����ي  املحافظ����ني 
اجلب����وري  راكان   2017 من����ذ  املحافظ����ة 
وهو عربي، فيما جرت العادة والتفاقيات 

ال�شابقة بان املن�شب من ح�شة الكرد.
ويتعني عل����ى احلزبني الكرديني الرئي�شني 
والحت����اد  الكرد�شت����اين  )الدميقراط����ي 
اتف����اق  اىل  الن  ي�ش����ال  ان  الوطن����ي( 
املنا�ش����ب  وباق����ي  كرك����وك  بخ�شو�����ض 

الحتادية ويف القليم.
م����ن  الت�شريح����ات  ت�ش����ري  الن  وحت����ى 
الطرفني لعدم تو�شلهما اىل اتفاق وهو ما 
يعرق����ل يف ال�شا�ض ح�ش����م ا�شماء وزيري 
العم����ار والبيئة، وه����ي منا�شب يفرت�ض 

بانها من ح�شة الكرد.



 بغداد/ املدى

اأعلن حم�فظ بغداد حممد ج�بر العط�، اأم�س الثالث�ء، املب��شرة ب�إع�دة ت�أهيل 
�ش�لة �ش�مراء يف مط�ر بغداد الدويل.

تلقت  احلكومي،  واالت�ش�ل  االإعللالم  ق�شم  عن  �ش�در  بي�ن  يف  املح�فظ  وقلل�ل 
اإع�دة  اأعم�ل  "املالك�ت الفنية لق�شم الهند�شة، توا�شل  اإن  )املدى( ن�شخة منه، 
عقود  لديه�  والتي  الع�ملة  ال�شرك�ت  من  مب�ش�همة  �ش�مراء،  �ش�لة  ت�أهيل 
�ش�بقة مع حم�فظة بغداد يف ت�أهيل �ش�الت املط�ر، من خالل املب��شرة ب�أعم�ل 
الن�قلة،  االأحللزمللة  ت�شغيل  عن  ف�شاًل  الكهرب�ئية،  والتو�شيالت  التنظيف�ت 
على  احل��شل  ال�شغط  لتخفيف  االأمتعة،  فرز  ومنظومة  الهوائية،  واجل�شور 
�ش�لة ب�بل". واأ�ش�ف، اأنه "مت عقد اجتم�ع�ت عدة مع امل�شوؤولني الفنيني يف 
املح�فظة واملط�ر، واالطالع على واقع ال�ش�لة املهمة، والوقوف ب�شكل مب��شر 
على حجم االأ�شرار الن�جتة عن حريق �ش�لة نينوى، والتي جرى من خالله� 
حتديد املتطلب�ت التي له� االأولوية يف العمل، لالإ�شراع ب�فتت�ح ال�ش�لة ب�أ�شرع 
وقٍت ممكن".و�شدد حم�فظ بغداد، بح�شب البي�ن على �شرورة دخول ال�ش�لة 
اجلديدة خلدمة امل�ش�فرين، بعد تعر�س �ش�لة نينوى للحريق يف مط�ر بغداد 
التي نفذته� حم�فظة بغداد ل�ش�لح املط�ر،  "اغلب امل�ش�ريع  اأن  الدويل، مبينً� 

بداأ ت�شليمه� من �شنة 2015".
اأعم�ل �ش�لة  املقبلة، �شت�شهد االنته�ء من  القليلة  "االي�م  اأن  اإىل  العط�  واأ�ش�ر 

�ش�مراء، ودخوله� اخلدمة، بعد ت�شليمه� اإىل اإدارة املط�ر".
واأخمدت مديرية الدف�ع املدين قبل اأي�م ث�ين حريق ط�ل مط�ر بغداد الدويل 

خالل االأ�شبوع امل��شي.
وذكر بي�ن ل�شلطة الطريان املدين اخلمي�س امل��شي، اأن "احلريق الذي اندلع 
ب�شرية،  خ�ش�ئر  توجد  وال  عليه،  ال�شيطرة  متت  ب�ملط�ر  نينوى  �ش�لة  يف 

واقت�شر االأمر على بع�س اخل�ش�ئر امل�دية الطفيفة".
واأ�ش�ف اأن "جدول الرحالت اجلوية م�شتمر ب�شورة منتظمة و)..(".

اإطف�ء  فرقة   15" اأن  اخلمي�س،  امللللدين،  الللدفلل�ع  مديرية  ذكللرت  جهته�،  مللن 
تخ�ش�شية �ش�ركت بعملي�ت االإطف�ء".

فيه�  اندلعت  التي  ال�شفر  مك�تب  اأي�ش�  �شملت  االإخم�د  "عملي�ت  اأن  واأ�ش�فت 
ت�شجيل  دون  من  انتهت  والتربيد  االإخللملل�د  "اأعم�ل  اأن  اإىل  الفتة  النريان"، 

اإ�ش�ب�ت ب�شرية ومع حتجيم االأ�شرار امل�دية".
العين�ت  لرفع  االأدلة اجلن�ئية  التحقيق وا�شتدع�ء خبري  الدف�ع املدين  وطلب 

وحتديد اأ�شب�ب اندالع احلريق داخل ال�ش�لة.
وتداولت مواقع التوا�شل االجتم�عي الفيديو الذي يظهر احلريق من خ�رج 

املط�ر.

http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net العدد )5312( ال�شنة الع�شرون - االأربع�ء )23( ت�شرين الث�ين 2022

 بغداد/ املدى

يف  االأخط�ء  ت�شخي�س  "مت  اأنلله  واأ�ش�ف 
خللالل  مللن  من�ق�شته�  متللت  مللالحللظللة   11
التخطيط  دائللللرة  بللني  امللل�للشللرك  اللللللقلل�ء 
"االجتم�ع  اأن  مبينً�  الرق�بية"،  والفرق 
اأبرزه�  وح��شمة  مهمة  نت�ئج  اىل  تو�شل 
الوكالء  عمل  يف  الع�لقة  الق�ش�ي�  كل  حل 
املللواد  وكللالء  لعمل  والتدقيق  واملت�بعة 

الغذائية يف بغداد واملح�فظ�ت".
وت�بع حنون اأن "االجتم�ع وجه مبت�بعة 
اللللوكللل�الت امللللللغلل�ة وحتللديللد �للشلل�عللة عمل 
ال�ش�عة  اىل  الت��شعة  ال�ش�عة  من  للوكالء 
الللرابللعللة ملل�للشلل�ء، واأيلل�للشللً� هللنلل�ك عللدد من 
االإجراءات لعدد من الوكالء املتلكئني يف 
جتهيز املواطنني ب�ملواد الغذائية"، موؤكدًا 
حل�شر  جدًا  مهمً�  ك�ن  االجتم�ع  "هذا  اأن 
الرق�بة  فللرق  اأ�للشللرتللهلل�  الللتللي  املللالحللظلل�ت 
التف�عل  التج�رية ب�لوزارة، واأي�شً� ح�لة 
للو�شول  التخطيط  دائللرة  يف  املوجودة 

اىل حلول".
ا�شتمع  "الوزير  اأن  اىل  حللنللون  واأ�للشلل�ر 
ونحن  واملع�جل�ت،  املالحظ�ت  هذه  اىل 
اأم�م  املالحظ�ت  كل  و�شع  يف  م�شتمرون 
ب�شكل  مع�جلته�  بغية  املخت�شة  الدوائر 
جذري الإي�ش�ل مفردات البط�قة التموينية 

ب�شكل �شهل و�شف�ف".
"فريقً� من  اآخر ق�ل حنون، ان  من ج�نب 

اأعللد  الللدائللرة  يف  العلي�  ال�شه�دات  حملة 
ودميومة  الغذائية  ال�شلة  لتقييم  درا�شة 
الللغللذائللي مبللوجللب روؤيللللة رق�بية  االأمللللن 
اللللوزراء  رئي�س  توجيه�ت  اىل  ا�شتن�دًا 
ووزيللللر الللتللجلل�رة مللن اجلللل اإعللللداد خطة 
التموينية  البط�قة  حت�شني  منه�  الغر�س 
وزي�دة كمي�ته�". واأ�ش�ف، ان "اال�شتب�نة 
ح�شب  املح�فظ�ت  عموم  يف  توزيعه�  مت 
ع�شوائية  وبلل�للشللورة  ال�شك�نية  الكث�فة 
مبفردات  والوكيل  املللواطللن  راأي  ملعرفة 

ال�شلة كمً� ونوعً�".
جميع  "ا�شتهداف  اىل،  حللنللون  واأ�لللشللل�ر 
طلللبلللقللل�ت امللللجلللتلللملللع، مللتلل�للشللمللنللة ا�للشللئلللللة 
ان  ميكن  اجلللودة  نظ�م  وفق  ومقرح�ت 

يتم االج�بة عنه� بكل ارتي�ح". 
ك�فة  تللقللدمي  اىل  الللللوزارة  "�شعي  واأكلللد، 
احللللللللللول مللللن اأجللللللل حتلل�للشللني الللبللطلل�قللة 
الغذائية  املواد  اأف�شل  وتقدمي  التموينية 

للمواطن العراقي".
اىل  املواطنني  دعوة  اإىل  حنون،  وانتهى 
"التع�ون مع الفرق الرق�بية ب�الإج�بة عن 
املقرح�ت  ك�فة  وتقدمي  اال�شئلة  جميع 

واحللول عن طريق هذه اال�شتب�نة".
مللن جلل�نللبلله، اأفلللل�د مللديللر اللل�للشللركللة الع�مة 
الللتللجلل�رة  وزارة  يف  احللللبلللوب  لللتللجلل�رة 
"ا�شتمرار  بللل  امللل�للشللعللودي  خ�شري  عللل�دل 
يف  واالهلية  احلكومية  املط�حن  جتهيز 
حم�فظتي املثنى والب�شرة مب�دة احلنطة 

يف  ال�ش�بعة  احللل�للشللة  مللن  اأوىل  كللدفللعللة 
حم�فظتي املثنى والب�شرة".

الفنية  "املالك�ت  اأن  امل�شعودي،  وت�بع 
املط�حن  بتجهيز  ب��شرت  الب�شرة  لفرع 
احلكومية واالهلية مب�دة احلنطة املقررة 
اأوىل من  كدفعة  للمح�فظة وبن�شبة ٪25 

احل�شة ال�ش�بعة للع�م احل�يل".
احلنطة  كمي�ت  "اإجم�يل  اأن  اإىل  واأ�ش�ر، 
الب�شرة  �ش�يلو  مللن  للمط�حن  املجهزة 
من  الع�شرين  لغ�ية  طللن   37471 بلغت 

ال�شهر اجل�ري".
اأن  امل�شعودي،  اأكد  مت�شل،  �شعيد  وعلى 
"فرع املثنى ب��شر اأي�شً� بتجهيز املط�حن 
املحلية  احلللنللطللة  مللن  االأوىل  بلل�لللوجللبللة 
الكمي�ت  اإجم�يل  وبن�شبة بلغت  ٪ 25 من 

املقررة للح�شة ال�ش�بعة".
"الن�شبة  اأن  اإىل  امللل�للشللعللودي،  وملل�للشللى 
املجهزة بح�شب اخلطة ال�ش�درة من ق�شم 

الت�شويق ج�ءت بواقع 16 �ش�حنة".

الع�مة  ال�شركة  ع�م  مدير  حتدث  بللدوره، 
اله��شمي،  ف�خر  لت�شنيع احلبوب ري��س 
املط�حن احلكومية  "ا�شتمرار جتهيز  عن 
واالهللللللليلللة بللل�حللللبلللوب الإنللللتلللل�ج احللل�للشللة 

ال�ش�بعة من الطحني".
انللتلل�ج  "مع�مل  اأن  الللهلل��للشللمللي،  وتللل�بلللع 
توا�شل  واحلللكللوملليللة  االأهللللليللة  الللطللحللني 
املخ�ش�شة  احللللبلللوب  خلللللطلل�ت  ا�للشللتللالم 

الإنت�ج طحني احل�شة ال�ش�بعة".
نقل  عجالت  ك�فة  "ا�شتنف�ر  اإىل  واأ�للشلل�ر، 
الإنت�ج الطحني وهي  احلبوب املخ�ش�شة 
يف حللركللة مللتللوا�للشلللللة مللنللذ يللومللني لنقل 
املط�حن  اىل  املجهزة  احلللبللوب  خلط�ت 
الللعلل�ملللللة يف اغلللللب املللحلل�فللظلل�ت الإنللتلل�ج 
من  املخ�ش�س  الللطللحللني  مللل�دة  وتلللوزيلللع 

مفردات البط�قة التموينية".
الواردة  "التق�رير  اأن  اله��شمي،  واأو�شح 
مللن فلللروع اللل�للشللركللة مبللحلل�فللظلل�ت وا�للشللط 
وديلللل�ىل  واالنللللبلللل�ر  وامللللثلللنلللى  قلللل�ر  وذي 

و�شالح الدين ف�شاًل عن الديوانية وب�بل 
انللهلل� �شرعت  تللوؤكللد  وكلللربلللالء وملليلل�للشلل�ن 
بحمالت مكثفة ال�شتالم وجتهيز املط�حن 
ال�ش�بعة  احل�شة  طحني  الإنت�ج  ب�حلبوب 
التي انطلقت يف اخل�م�س ع�شر من �شهر 

ت�شرين الث�ين اجل�ري".
"الوزارة  اأن  اإىل  الللهلل��للشللمللي،  وانللتللهللى 
ملل�للشللتللمللرة بللل�الإنلللتللل�ج وجتللهلليللز الللوكللالء 
وملل�للشللتللمللرة يف مللتلل�بللعللة حللركللة اأ�للشللعلل�ر 
الطحني يف ال�شوق املحلية والتي �شهدت 
الطحني  بلل�أ�للشللعلل�ر  ملللللحللوظللً�  ا�للشللتللقللرارًا 
ب�إنت�ج  املط�حن  مب��شرة  مللع  ب�لتزامن 
انطلقت  الللتللي  املللقللررة  احل�شة  وتللوزيللع 

اال�شبوع امل��شي".
�شت�ر  للللللللوزارة  االإداري  الللوكلليللل  وكللل�ن 
اإىل  �ش�بق  ت�شريح  يف  ذكللر  قد  اجل�بري 
البط�قة  مللفللردات  "توزيع  اإن  )املللللدى(، 

التموينية يكون للم�شتحقني فح�شب".
غري  �شرائح  "هن�ك  اأن  اجل�بري،  وت�بع 

جمل�س  مللن  قلللرار  �للشللدر  وقلللد  م�شتحقة، 
بهذا  املوازنة  ق�نون  الللوزراء و�شمن يف 
امل�شمولني  "غري  اأن  اإىل  واأ�ش�ر،  ال�ش�أن". 
اأ�شح�ب  �شريحة، وهم  ين�شوون يف 13 
الدرج�ت  ال�شرك�ت وال�شي�دلة واأ�شح�ب 
ماليني   5 مع  العلي�،  والرواتب  اخل��شة 
�شخ�س من امله�جرين اإىل خ�رج العراق".
وبني اجل�بري، اأن "اأي �شخ�س ال يت�شلم 
ح�شته ملدة ثالثة اإىل اأربعة اأ�شهر حتجب 
"حجب  ان  علللللى  ملل�للشللددًا  اي�شً�"،  عللنلله 
ي�شهم  �شوف  امل�شتحقني  غري  عن  البط�قة 
ب�لن�شبة  امللللفلللردات  و�للشللع  حتلل�للشللني  يف 

للبقية".
"امل�شمولني ب�لبط�قة التموينية  واأكد، اأن 
 40 اإىل  عددهم  ي�شل  احللل�يل  الوقت  يف 
من  يق�رب  "م�  اأن  مبينً�  عراقي"،  مليون 
اإىل 10 ماليني �شخ�س غري م�شتحقني   8
"اأ�شح�ب  اأن  اجللل�بللري،  ويوا�شل  له�". 
ي�شل  اللل�للشللركلل�ت  م�شجل  يف  اللل�للشللركلل�ت 

اأن  األف �شخ�س، يفر�س  اإىل 82  عددهم 
حتجب عنهم وع�ئالتهم البط�قة".

وي�شر�شل، اأن "االجتم�ع�ت االأخرية مع 
ال�شوداين  �شي�ع  حممد  اللللوزراء  رئي�س 
جميعه�  احلكومي  املنه�ج  يف  جلل�ء  وملل� 
مللفللردات  زيللل�دة وحت�شني  اأكلللدت على  قللد 

البط�قة التموينية".
امل�شكلة  "اللج�ن  اأن  اجل�بري،  واأو�شح 
ح�ليً� يف طور مراجعة العقود املربمة من 
له�  املخ�ش�شة  واالأمللوال  التج�رة  وزارة 

والركيبة ال�شعرية".
تنهي  اأن  بعد  اللج�ن  "هذه  بلل�أن  واأفللل�د، 
هذه املهمة �شوف تتوجه لزي�دة وحت�شني 
اللل�للشلللللة الللغللذائلليللة ومللللفللللردات الللبللطلل�قللة 

التموينية".
"احل�شة احل�لية  ولفت اجل�بري، اإىل اأن 
هو  املقرح�ت  واأحللد  مللفللردات،   5 ت�شمل 
زي�دة ن�شف كيلو من ال�شكر، حتى ت�شبح 
ح�شة هذه امل�دة لكل فرد 1.5 كيلو �شهريً�، 
وزيللل�دة مللل�دة الطحني االأبلليلل�للس وزيللل�دة 
احلليب للكب�ر، ومقرح�ت االأخرى حتت 
الدرا�شة ت�شمل توزيع م�ش�حيق التنظيف 

وحليب االأطف�ل".
الللطلل�رئ  الللدعللم  "ق�نون  اأن  اإىل  ونللللوه، 
ل�شنة   )2( رقللم  والتنمية  الغذائي  لالأمن 
التج�رة  للللوزارة  اأملللوااًل  خ�ش�س   2022

ت�شد االحتي�ج�ت لهذا الع�م".
على  "التع�قد  عللن  اجلللل�بلللري،  وحتللللدث 
االأ�شبوع  القمح  من  طن  األللف   350 كمية 
االأيلل�م  اآخللر خالل  ابللرام عقد  امل��شي، مع 
املقبلة بكمي�ت تراوح بني 300 اإىل 400 
األف طن". و�شدد، على اأن "جممل كمي�ت 
املو�شم  حتى  يكفي  عليه�  املتع�قد  القمح 
ني�ش�ن  �شهر  يف  وهو  الق�دم،  الت�شويقي 

من ع�م 2023".
الغذائية  "ال�شلة  ان  اجللل�بللري،  واأو�للشللح 
يف  �شرعن�  ح�ليً�  ونحن  لدين�،  متوفرة 
تللوزيللع الللوجللبللة الللعلل��للشللرة، مللع وجللود 
�شهر  حتى  تكفين�  خم�زنن�  يف  ح�شتني 

�شب�ط".
ال�شراء  "حق  اأن  اىل  اجللل�بللري،  وانتهى 
اإال  ذلللك  بعد  يتوقف  �للشللوف  والللتلل�للشللرف 
حني اإقرار ق�نون املوازنة االحت�دية للع�م 
الت�شويت  يف  لالإ�شراع  ونتطلع  املقبل، 

على الق�نون".

التجارة: قرارات حا�سمة ملعاجلة اأخطاء توزيع مفردات البطاقة التموينية
اأ�شدرت وزارة التج�رة، اأم�س الثالث�ء، 5 قرارات ب�ش�أن وكالء 

التموينية، فيم� اأ�ش�رت الى اأنه من �شمنه� تحديد �ش�ع�ت 
العمل. وق�ل مدير ع�م دائرة الرق�بة الم�لية والتج�رية في 

الوزارة محمد حنون في ت�شريح لوك�لة االنب�ء الر�شمية، 
اإن "وزير التج�رة اأثير داود الغريري تراأ�س اجتم�عً� للدوائر 

الرق�بية والتخطيط والمت�بعة بح�شور المالك المتقدم 
ووكيل الوزارة، بهدف حل الم�ش�كل الموجودة في عمل 

وكالء المواد الغذائية والت�شخي�س الذي تم من خالل الفرق 
الرق�بية التي تزور الوكالء والمراكز التموينية".

املبا�سرة بتاأهيل اإحدى 
قاعات مطار بغداد

اغلب العراقيين يعتمدون على البطاقة التموينية في امنهم الغذائي

ذي ق�ر/ ح�شني الع�مل

ويف حديلللث اإىل )املدى(، علللن م�ش�ركته� 
ب�أعمللل�ل الور�شلللة ق�للللت رئي�شلللة منظملللة 
اأور لثق�فلللة امللللراأة والطفل منلللى �ش�حب 
الهلللاليل ان "العنلللف اال�شلللري جت�وز كل 
احللللدود يف املجتملللع العراقلللي اذ �شجل 
العلللراق اأكلللر ملللن 15 األلللف ح�للللة عنلللف 

اأ�شري خالل الع�م املن�شرم".
واأ�ش�فلللت الهلللاليل، اأن "ن�شيب حم�فظة 
ذي قللل�ر ك�ن )1868( ح�لة عنف توزعت 
الن�شللل�ء  �شلللد  ح�للللة   )1299( بواقلللع 
و)324( ح�للللة �شد كبللل�ر ال�شن و)245( 

ح�لة عنف اأ�شري �شد االأطف�ل".
واأ�شللل�رت، اإىل اأن "اثللل�ر العنف اال�شري 
اخلللذت تظهلللر من خلللالل حللل�الت التفكك 

معلللدالت  وارتفللل�ع  والطلللالق  االأ�شلللري 
الق��شلللرات  وزواج  والقتلللل  االنتحللل�ر 
واللللزواج الق�شري واحلرمللل�ن من العمل 
ومنع ال�شفر والتعليم ن�هيك عن احل�الت 

النف�شية والك�آبة والهروب من املنزل".
و�شلللددت الهاليل على �شرورة ان "تكون 
هنللل�ك وقفلللة جللل�دة ملللن قبلللل املنظمللل�ت 
احلكوميلللة  واملوؤ�ش�شللل�ت  املجتمعيلللة 
والت�شريعية والق�ش�ئيلللة للحد من تف�قم 

ح�الت العنف".
ودعلللت، اإىل "التعجيلللل بت�شريلللع ق�نون 
حم�يلللة اال�شلللرة كونللله حلللدد العقوبللل�ت 
اجلزائية ووفر حم�ية للمعنف اأو املعنفة 
مع ت�أمني العلللالج النف�شي لهم� ف�شال عن 
توفلللري دور االإيلللواء للذيلللن يقعون حتت 

اخلطر".
وجتد الهاليل، اأن "الق�نون ات�ح اإمك�نية 

التبليلللغ علللن العنلللف ملللن قبلللل املنظم�ت 
والن��شطلللني وكل من يلللرى العنف ولدية 
ادللللة عليللله"، الفتلللة اىل ان "العنلللف ب�ت 
ي�أخلللذ ا�شلللك�ال متنوعة مل ت�ألفهللل� اال�شرة 

العراقية من قبل".
وتتمثل ح�الت العنلللف اال�شري امل�شجلة 
يف العلللراق بتعر�لللس افلللراد اال�شرة اىل 
وعنلللف  لفظلللي  وايلللذاء  ج�شلللدي  عنلللف 
اقت�شللل�دي يتمثل بقيللل�م اللللزوج او اأحد 
افلللراد اال�شلللرة ب�شللللب ح�شة امللللراأة من 
املللوال االرث او اال�شتحلللواذ على راتب 
ال�شحيلللة من قبلللل اأحد افلللراد اال�شرة او 
حجلللب النفقلللة عن اال�شلللرة ملللن قبل رب 
اال�شلللرة، كمللل� يدخلللل زواج الق��شلللرات 
الزوجللل�ت  وتعلللدد  ب�الإكلللراه  واللللزواج 
املحللل�رم  وزنللل�  اجلن�شلللي  التحر�لللس  او 
التلللي  اال�شلللري  العنلللف  حللل�الت  �شملللن 

�شجلته� املح�كلللم العراقية خالل االعوام 
املن�شرمة.

وبدوره� ق�لت رئي�شة موؤ�ش�شة اخلم�ئل، 
ان  الور�شلللة  خلللالل  الزيللل�دي  خم�ئلللل 
م�شلللروع  و�شملللن  اخلم�ئلللل  "موؤ�ش�شلللة 
)م�شتقبلللل بال عنف( ق�مت بتنظيم ور�شة 
عمل حول العنف اال�شري برع�ية منظمة 

�شوته� ملك�فحة املت�جرة ب�لن�ش�ء".
و�شددت الزيللل�دي، على "اهمية التعجيل 
بت�شريع ق�نون حم�ية اال�شرة من العنف 

اال�شري".
وك�ن ن��شطلللون يف جمللل�ل الدفللل�ع علللن 
حقلللوق امللللراأة يف ذي قللل�ر قلللد �شخ�شوا 
يف وقت �ش�بق جملة ملللن ا�شب�ب ارتف�ع 
بينهللل�  ملللن  اال�شلللري  العنلللف  معلللدالت 
والن�ش�أة  التقليدي  املجتمعلللي  "املوروث 
يف بيئلللة عنيفلللة وال�شيمللل� جمللل�ل علللدم 

امل�شللل�واة بلللني االأوالد والفتيللل�ت وغي�ب 
ثق�فة احللللوار والت�ش�ور داخل االأ�شرة"، 
الزوجيلللة  امل�شللل�كل  ملللن  ج�نلللب  ع�زيلللن 
اىل "�شلللوء االختيللل�ر، وعلللدم التن��شلللب 
خمتللللف  يف  الزوجلللني  بلللني  والتك�فلللوؤ 
ال�شلبلللي  اللللدور  علللن  ن�هيلللك  اجلوانلللب 
ومواقلللع  االعالميلللة  القنلللوات  لبع�لللس 
التوا�شل االجتم�عي يف الرويج للعنف 

املجتمعي".
وك�نلللت منظمللل�ت جمتمعيلللة يف ذي قللل�ر 
اعربلللت يف مطلع �شهر اأيلول امل��شي عن 
قلقه� من ارتف�ع معدالت العنف اال�شري، 
وا�ش�رت اىل ان املعطي�ت واالح�ش�ئي�ت 
احل�ليلللة ت�شلللري اىل تن�ملللي العنف خالل 
اال�شهلللر املن�شرمة ملللن الع�م احل�يل وان 
تع�طي املخدرات دخل كع�مل ا�ش�يف يف 

رفع معدالت العنف املذكور.
وك�نلللت ن��شط�ت يف جمللل�ل حقوق املراأة 
اطلقلللن عللل�م 2020 من��شلللدة ع�جللللة اىل 
جمل�س النواب دعلللون فيه� اىل الت�شريع 
بت�شريع ق�نون حم�ية اال�شرة من العنف 
اال�شلللري اللللذي ا�شتكمللللت جمموعلللة من 
الن��شطللل�ت العراقيللل�ت اعلللداده منذ ع�م 
الدوللللة  وزارة  ملللع  وب�لتعللل�ون   2012

ل�شوؤون املراأة.
فيم� ك�شف اأك�دمييون من ج�معة ذي ق�ر 
يف نه�ية العللل�م امل��شي ارتفللل�ع معدالت 
العنلللف اال�شري �شلللد املراأة منلللذ انت�ش�ر 
وبللل�ء كورونللل� وحتلللى االن، موؤكدين ان 
العنلللف �شلللد امللللراأة ي�أخلللذ ب�الزديللل�د يف 
اأوقللل�ت الطلللوارئ واالأزمللل�ت مبللل� فيهللل� 
االأوبئلللة، ع�زيلللن ا�شبللل�ب االرتفللل�ع اىل 
تعر�لللس الن�شللل�ء اىل ال�شغلللط النف�شلللي 
االجتم�عيلللة  احلم�يلللة  �شبلللك�ت  وتفلللكك 
وال�شيلللق املللل�دي لالأ�شلللر نتيجلللة تف�قلللم 

ال�شعوب�ت االقت�ش�دية.
يف حلللني انطلقت يف حم�فظة ذي ق�ر يف 
وقت �ش�بق اوىل فع�لي�ت حملة من�ه�شة 
الق��شلللرات،  للفتيللل�ت  املبكلللر  التزويلللج 
خم�طلللر  ملللن  فيهللل�  امل�ش�ركلللون  وحلللذر 
انتهللل�ك حقلللوق الطفولة والطلللالق املبكر 
الن�جم علللن زواج الق��شلللرات داعني اىل 
حتديد �شلللن الزواج بل 18 ع�ملللً� وت�شديد 

العقوب�ت على منتهكي الق�نون.

ت�سجيل حالت تعنيف غري م�سبوقة �سد الن�ساء والأطفال يف ذي قار

جانب من الندوة

ح��ذرت منظم���ت ن�ش��وية يف حم�فظ��ة ذي ق�ر م��ن تف�قم م�ش��كلة العنف اال�ش��ري يف املح�فظ��ة، فيم� اكدت ت�ش��جيل 
معدالت غري م�ش��بوقة جت�ه الن�ش�ء واالطف�ل وكب�ر ال�ش��ن، دعت الربمل�ن اىل التعجيل بت�شريع ق�نون حم�ية اال�شرة 
م��ن العن��ف. ج�ء ذلك خالل ور�شة عمل نظمته��� موؤ�ش�شة اخلم�ئل للتنمية ومن�ه�شة العنف �ش��د املراأة يف الن��شرية 

وح�شره� عدد من امل�شوؤولني املحليني وممثلو منظم�ت جمتمعية مهتمة ب�لدف�ع عن حقوق املراأة.

ا�شتمرار توزيع احلبوب على املط�حن احلكومية واالأهلية

اأدت اإىل تفكك اأ�شري وارتف�ع ح�الت الطالق



 متابعة / اإياد ال�صاحلي

"�أ�صحاب  ت�����ص��م��ي��ات  ت����و�ل����ت 
�لريا�صة  م��و�ق��ع  يف  �لوجاهة" 
�ل��ذي   2003 ع��ام  منذ  �ل��ع��ر�ق��ّي��ة 
�����ص���ت���ب�������ص���رت ف���ي���ه �جل���م���اه���ر 
باخلر  عامرة  بُحقبة  �لريا�صّية 
و�مل���و�رد  �ملُ��ن��ج��ز�ت  �صعيد  على 
و�مل�����ص��ت��وي��ات لإم��ك��ان��ّي��ة �إح���د�ث 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ّي��ة جل��م��ي��ع �لأل���ع���اب، 
�أم�����ًا ب���وق���وف ج��م��ي��ع �لأب���ط���ال 
��ة �ل��ت��ت��وي��ج �ل����دويل  ع��ل��ى م��ن�����صّ
�أن  ب��ع��د  �مل�����ص��اب��ق��ات  خمتلف  يف 
عانته  مل��ا  ن��ظ��رً�  ك��ث��رً�،  تر�جعو� 
�ل��ري��ا���ص��ة يف �أزم������ان �حل�����ص��ار 
�ملُتخّبط  و�ل�صتحكام  و�حل��روب 
�جلمهورية  رئي�س  �بن  بقر�ر�ت 
�لتي ل ُيكن معار�صتها باأّي حاٍل 
من �لأح��و�ل، و�إل فالهاك نتيجة 

حتمّية با ُغلّو!
�����ص��ات �ل��ري��ا���ص��ة  و���ص��ه��دت م��وؤ���صّ
��ل��ل ط��ارئ��ة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة �ح��ت��ال ���صِ
عاقة  ل  �أد�ة  �أّي��ة  عن  ت�صتغِن  مل 
ل��ه��ا ب��ال��ري��ا���ص��ة م��ن �أج���ل تثبيت 
ما جعلت  �ملُ�صتحّقة  كر��صيها غر 
وحامِل  وطامح  غيور  ريا�صي  كل 
لارتقاء بلعبتِه ي�صعُر بالندم على 
تاأكيد  ف�صل يف  َمن  لكّل  ثقتِه  منح 
جد�رته ما بعد عام 2003 و�أ�صاء 
�ل�صّيقة،  ب���روؤ�ه  �ل��ع��ر�ق  ل�ُصمعة 
وع�صو�ئية  �ل��ع��ق��ي��م��ة،  وح��ل��ول��ِه 
خ���ي���ار�ت���ِه، وت��خ��ط��ي��ط��ِه �ل��ف��اِق��د 
لأب�صط مقّومات �مل�صلحة �لعامة، 
�لريا�صة  ع��ل��وم  �أم��ي��ي  وتقريبه 

لفر�س �صيطرته لي�س �إل!

قانون موّحد
خ�صر �لعر�قيون جميعًا رهاناتهم 
ملو�قع  �لت�صّدي  يف  �لنجوم  على 
�أول"  "م�صوؤول  بدرجة  �لريا�صة 
و�ل��و�ج��ب��ات  �مل��ن��ا���ص��ب  ملختلف 
و�مل�����ص��ت��وي��ات ح��ت��ى ع���ام 2022 
بت�صاوؤم  يوّدعهم  �أن  ي�صتعّد  �لذي 
�لريا�صة  �أه��ل  تو�فق  لعدم  كبر 
ُيخّل�صهم  موّحد  قانون  كتابة  يف 
بح�صم  ل  وُيعجِّ �لقهر  �صنو�ت  من 
��ب��ه��ات  ق�����ص��اي��ا �ل�����ص��ال��ع��ن ب�����صُ
كي  ق�صائّيًا  ملحا�صبتهم  �لف�صاد 

ُي����ازم����و� �ل�����ص��ج��ون ون��خ�����سُّ 
متناويل  على  �ملت�صّتين  منهم 
���ط���ات �ل����ذي����ن ف�����ص��ح��ت  �مل���ن�������صّ
�لحت��������اد�ت �ل���دول���ي���ة م��اآرب��ه��م 
وف�صحت ريا�صتنا يف كّل و�صائل 
موقف  دون  م��ن  �لعاملية  �لإع���ام 
�لأومل��ب��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ت��ت��ب��ن��اه  ر�دع 
�ل�����ص��ب��اب  وز�رة  �أو  �ل��وط��ن��ي��ة 
عن  �ملُتقاع�صن  �أم��ا  و�لريا�صة! 
مبو�قعهم  و�ملت�صّبثن  و�جباتهم 
منازلهم  يف  حياتهم  بقّية  ُيكملو� 
كانو�  �أن  بعد  للريا�صة  كمتابعن 

ُمتنفذين �صلبين مب�صرها!
ومع تويّل حممد �صياع �ل�صود�ين 
رئا�صة �حلكومة �جلديدة، يتّقب 
�ل��ع��ر�ق��ي��ون ت��غ��ي��رً� ���ص��ام��ًا يف 
عموم �خلدمات �ملُعّطلة يف �لدولة 
وم��ا  �ل��ف�����ص��اد  �أخ��ط��ب��وط  ب�صبب 
خّلفه من هدر يف �لأمو�ل مل تكن 
�إنفاق  بفعل  عنه  بعيدة  �لريا�صة 
ما ُيقارب 400 مليار دينار طو�ل 

19 عامًا مل تكن نتائجها ُملّبية ول 
م�صتوياتها �لفنّية تو�زي �جلهود 
كفنين  �ملُخل�صن  م��ن  �مل��ب��ذول��ة 
و�إد�ري����ن ك��ان��و� ومل ي��ز�ل��و� من 

�أوفياء �لعهد للعر�ق.

�صفحة جديدة
حكومة  م��ن  ننتظر  وم���اذ�  ت���رى، 
�ل�������ص���ود�ين ب��ع��د ت�����ص��م��ي��ة خ��ال��د 
�ل��وزر�ء  رئي�س  "م�صت�صار  كبيان 
ل�صوؤون �لريا�صة و�ل�صباب" وهو 
موؤ�ّص�صة  يف  �لعاملن  �أب���رز  م��ن 
�لأومل��ب��ّي��ة و�حت��اد�ت��ه��ا منذ ف��وزه 
�ل�صباحة  �حتاد  برئا�صة  مّرة  �أّول 
�أيار عام 2020  يوم �لأربعاء 13 
�لتي  باللعبة  �لنهو�س  وحماولته 
تو�جه �صعوبات كثرة حالها حال 
مطالب  كبيان  �لأخ���رى؟  �لأل��ع��اب 
�أطلقها  �ل��ت��ي  ع��ب��ارت��ِه  ب��ت��ح��وي��ل 
لن  �ل�صابقة  "�ملرحلة  ف��وزه  بعد 
�أثر يف نفو�صنا جميعًا،  �أي  تتك 

وم�صاكلها  �إخفاقاتها  و�صنعترب 
�ل��ذي ل يجوز  �ملا�صي  ج��زءً� من 
ت��رك��ي��ز  وي���ج���ب  ي���ت���ك���ّرر،  �أن  ل���ه 
وفتح  �مل�صتقبل،  على  �هتمامنا 
�لثقة  على  مبنّية  جديدة  �صفحة 
و�لت�صامح" �أن يحّولها �ىل فل�صفة 
ب��ل��ورة �صيغ  ق���ادرة على  ج��دي��دة 
و�آليات تّتجه بالريا�صة و�ل�صباب 
يتمّناها  �لتي  �لو�قعّية  عامل  �ىل 
و�ل�صدمات  �ل��وع��ود  يئ�صو�  م��ن 

و�لهز�ئم �لنف�صّية.
��صحاب  م��ن  ج��دي��د  وج��ه  كبيان 
جّيدً�  يعي  �لريا�صة  يف  �لوجاهة 
رق��م��ًا بن  ي��ك��ون  �أن  �أن���ه ل يكن 
م�صوؤولياتها  توّلت  �لتي  �ل�صماء 
���ص��دق��ّي��ة،  ول  ن��ت��ائ��ج  دون  م���ن 
عن  ُيعلن  �أن  منه  ��ل  ي��وؤمَّ فالرجل 
لريا�صة  �ل�صود�ء  �حُلقبة  نهاية 
بكل   2003 ع��ام  بعد  م��ا  �ل��ع��ر�ق 
حمتو�ها، �إل ما ندر من �صفحات 
ب��ي�����ص��اء يف م�����ص��ار�ت �إي��ج��اب��ّي��ة 

�مل�ّصائن  ح��ق��وق  �لإع���ام  يحفظ 
فيها، لكّنهم ُعرِقلو� ب�صبب تكييف 
�لقو�نن يف غر �صالح �لريا�صة!

حقوق بال مّنة!
يف  �صعبًا  �متحانًا  يو�جه  كبيان 
در��صة تعديل �لهيكلّية �لتنظيمّية 
ل��ع��م��وم م��ف��ا���ص��ل �ل��ري��ا���ص��ة مبا 
تتنا�صب مع و�قعها �ملتّهل �ليوم 
مُب�����ص��اع��دة ن��خ��ب��ة م���ن �خُل����رب�ء 
�لب�صاط  و�صحب  و�لأك��ادي��ي��ن، 
�لت�صويت  �ألع��ي��ب  حم��تيف  م��ن 
�لن���ت���خ���اب���ات  يف  �مل�������ص���م���ون 
و�إغ�����اق دك��اك��ي��ن��ه��م، و�إن�����ص��اف 
حقوقهم  وتفعيل  �لريا�صة  رّو�د 
وكذلك  منها،  �ل�صّحية  ة  وخا�صّ
�ُصركائهم  ع��ن  �لكبر  �ل��ُغ��ن  رف��ع 
بعدما  �ل��ري��ا���ص��ي��ن  �ل�صحفين 
�لبطيئة  �لإج��������ر�ء�ت  ح��رم��ت��ه��م 
و�ل��ري��ا���ص��ة  �ل�����ص��ب��اب  وز�رة  يف 
�صمولهم  تعديل  ف��ق��رة  �إن��ه��اء  م��ن 

بالقانون رقم 6 ل�صنة 2013 وُهم 
ل يتجاوز عددهم �خلم�صن ر�ئدً�، 
و�ل��ق�����ص��اء ع��ل��ى ظ���اه���رة ت��زوي��ر 
�ل�صهاد�ت �لدر��صّية لبلوغ مو�قع 
و�لنتفاع  �لحت���اد�ت  يف  قيادّية 
ميز�نّيات  مز�ياها، ومر�جعة  من 
�لحت��اد�ت و�لأندية وزي��ادة دعم 
معي�صة  وحت�صن  منها،  �لن�صيطة 
من  �لدويل"  "�لبطل  �لريا�صي 
�أ�صرته  يكفي  ر�ت��ب��ًا  منحِه  خ��ال 
تاأمن قوِتها من �صهر �ىل �صهر من 
�أح�صا�س  ول  مّنة  ول  �إذلل  دون 
�أم���ام نظره  ب��ال��ف��اِرق يف �ل��دع��م 
وّدية  ملتقيات  يف  مثًا  �خلليجي 

ور�صمّية.
ل��ي�����س ب���ن ك��ب��ي��ان و�ل�����ص��ود�ين 
�لأول  ليفتح  دق  �ل�صِ ب��اب  �صوى 
قلبه وي�صع حقائق ما يجري يف 
باأمانة  و�ل�صباب  �لريا�صة  قطاع 
�لتنفيذي،  �لرئي�س  ط��اول��ة  على 
فيها  ُتخترب  ثمينة  فر�صة  وه��ي 
عزية �لرجل من �أجل تغير و�قع 
حُمبط  مبجتمع  وي��ت��اأث��ر  ي���وؤّث���ر 
م كبيان  لعقود طويلة، فهل �صيب�صُ
يخرج  �أم  جناحِه  على  بالع�صرة 

من باب �لرئي�س با �أثر؟!
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 رعد العراقي
باختصار ديمقراطي

ف �أننا ف�صلنا يف بلوغ مونديال قطر 2022 وفقدنا فر�صة  من �ملوؤ�صِ
�لح�صا����س بامل�صاركة و�ملناف�صة مع بقّية منتخبات �لعامل �مل�صاركة 
يف �حلدث �لعاملي، ومعه �أهدرنا كتابة تاريخ �لكرة �لعر�قية يوثق 

م�صاركتها يف �أول بطولة كاأ�س عامل تقام على �أر�س �لعرب.
ح�صنًا �نتهى �حُللم، وب���اَت �لو�قع يفر�س نف�صه بانطاق �لبطولة 
لنكتف���ي باملتابع���ة و�مل�صاه���دة و�ل�صتمت���اع بعرو����س �ملنتخبات 
�لعاملّية وهي ت�صتعر�س فنون �لكرة �حلديثة بطموح �لذهاب نحو 
مدّي���ات ُتقّربها م���ن �ملناف�صة على �للق���ب �أو �إثب���ات �أحقّيتها يف �أن 

تكون من فرق �ل�صفوة �لأوىل على �لعامل.
وبرغ���م ذلك، دعون���ا نت�صاءل هل يك���ن �أن ن�صتثم���ر �ملونديال يف 
جو�نب���ه �لتنظيمّي���ة و�لفنّية لتطوي���ر �لكرة �لعر�قي���ة �أم �صنكتفي 
باحل�ص���ور يف �ملاعب و�إب���د�ء �لعجاب باملنتخب���ات وما �صنعته 
قط���ر من ثورة يف ع���امل �لتنظي���م و�لإد�رة؟ �صوؤ�ل لب���د �أن ير�ود 
��صح���اب �ل�ص���اأن يف �حتاد �لكرة طاملا �أنه عا����س ماأ�صاة �لنتكا�صة 
وحتّمل م�صوؤولية �لخفاق يف �لو�صول للدوحة ووعد بالت�صحيح 
و�ملعاجل���ة و�أطلق �لأمنيات و�لوع���ود بالتو�جد يف نهائيات كاأ�س 

�لعامل �لقادمة 2026!
�لحت���اد �ل���دويل لكرة �لق���دم �ص���ارع �ىل حتديد �أع�ص���اء جمموعة 
�لدر��ص���ات �لفنّي���ة �لتي �صتقّدم حتلي���ًا متطّورً� جلمي���ع مباريات 
كاأ����س �لعامل يف قطر بهدف فهم �للعبة �أك���ر وتطويرها يف جميع 
�أنح���اء �لعامل، ويتكّون �لفريق �لذي �صيق���وده �أر�صن فينغر رئي�س 
ق�ص���م  تطوير ك���رة �لقدم �لعاملية يف �لفيفا، م���ن يورغن كلين�صمان 
و�لربت���و ز�ك���روين وت�ص���ا دي���ري و�ولي�صيه وفري���د مونر�غون 
وبا�صكال زوبربولر، و�صيدعمه���م يف مهامهم �أولف �صوت رئي�س 
�لأد�ء �لع���ايل يف �لفيف���ا وكري����س لوك�صت���ون،  وكذل���ك فري���ق من 
حمّلل���ي كرة �لق���دم ومهند�ص���ي وعلم���اء �لبيانات وحمّلل���ي �لأد�ء 
�ملُقّيم���ن يف كّل من قطر وويلز، و�صيوفر ه���ذ� �لفريق للمنتخبات 
�مل�صاركة يف �لبطولة ولاعبيها و�جلمهور �ملتابع لها عرب خمتلف 
قنو�ت �لبّث جمموعة من �ملُعطيات و�لبيانات و�لإ�صاء�ت �ملُتعّلقة 
بالأد�ء با�صتخد�م �أح���دث �لتقنّيات و�صتوّفر خدمة �لذكاء �لكروي 
�ملُعّزز لإثر�ء �لتغطية و�لتحليل لكل مبار�ة �إ�صافة �إىل �أنها �صتقّدم 
جمموع���ة م���ن �لدر��صات �لفنّي���ة �لتي توؤّث���ر على م�صتقب���ل �للعبة 

و�نعكا�صاتها على تاأهيل �ملدربن!
�ألي����س من �ملفت�س �أن ي�صتلهم �حتاد �لك���رة فكرة �لحتاد �لدويل 
ويعم���ل عل���ى ��صتح���د�ث فريقي عم���ل  �لأول يخت����س بدر��صة كل 
�جلو�نب �لإد�رّية و�لتنظيمّية و�صو�بط �لعمل و�أحدث �خلطو�ت 
�لتي نّفذتها قطر لنجاح �لبطولة لتكون مرجعًا ومنهجًا يجري من 
خال���ه تدريب �لك���و�در �لإد�ري���ة  لاحت���اد و�لأندية، �أم���ا �لفريق 
�لثاين فيكون فنّيًا وبرئا�صة رئي�س جلنة �خلرب�ء بالحتاد �لكابنت 
�أن���ور ج�ّصام لتفعيل دورها �ل���ذي مل نلم�س منه �أي بادرة �أو حتّرك 
ي�ص���بُّ يف خدم���ة �لتطوي���ر مع �إ�صاف���ة جمموعة م���ن �خلرب�ء من 
خ���ارج �للجنة �أمث���ال �أكرم �أحمد �صلمان وكاظ���م �لربيعي و�آخرين 
يتوّلون متابعة �ملباري���ات يف مونديال 2022 وتقدمي حتليل فني 
متكام���ل عرب ��صتخ���د�م �لو�صائل �لتو�صيحّية ل���كل مدّربي �لأندية 
�ملُعتمدي���ن �إ�صاف���ة �ىل �ملُحّلل���ن �لفّنين ليكونو� عل���ى �طاع تام 
ودر�ية باملعطي���ات و�لبيانات �لدقيقة �لتي تخ���دم عملهم، و�صوًل 
�ىل �خل���روج بدر��ص���ة تف�صيلّي���ة تكون مرجع���ًا ومنهج���ًا ُمعتمدً� 
بع���د �نتهاء �لبطولة بدًل م���ن فو�صى �لتحليل وبع����س ُمّدعي علم 
حف من  �لتحلي���ل �لفني �لذي���ن يغزون �لقن���و�ت �لف�صائّي���ة و�ل�صُ
دون �أن يك���ون لهم خلفّية علمّية حقيقّية �صوى �لتنظر �لأقرب �ىل 

ُبدعة قر�ءة �لطالع! 
باخت�ص���ار.. دعونا ل نفقد فر�ص���ة تطويع كل ما يجري من �أحد�ث 
ومباري���ات يف �ملوندي���ال ل�صال���ح �لنهو����س بالك���رة �لعر�قية من 
خال تفعي���ل �للج���ان وتطوير كو�درن���ا �لتدريبّية و�إح���د�ث نقلة 
نوعّية بالأف���كار و�خُلطط �لفنّية لأنديتنا لك���ي تتما�صى مع حد�ثة 
�لأد�ء عل���ى م�صت���وى كاأ�س �لع���امل مبا ينعك�س عل���ى وجود دوري 
حمّل���ي ُمنتج للمو�هب و�لاعبن للمنتخب���ات �لوطنّية، ُمت�صّلحن 
بعلوم تدريبّية جديدة، عندها فقط ُيكن �أن ُنحقِّق �حُللم و�لأماين 

بالتو�جد يف كاأ�س �لعامل �لقادمة!

فريق التحليل المونديالي

االتحاد الدولي لكرة القدم �صارع 
الى تحديد اأع�صاء مجموعة 

الدرا�صات الفنّية التي �صتقّدم 
تحلياًل متطّوراً لجميع مباريات 

كاأ�س العالم في قطر بهدف فهم 
اللعبة اأكثر وتطويرها في جميع 

اأنحاء العالم،

بعد اإخفاق اأ�صحاب الوجاهة الريا�صّية بالم�صوؤولية

م�شورة كبيان .. تاأمين حقوق الأبطال ومحا�شبة الم�شتبه بهم 
واإغالق دكاكين النتخابات!

 بغداد/ املدى

�لقاهرة  �لعا�صمة �مل�صرية  �إىل  و�صل 
�لوطني  منتخبنا  وفد  �لثاثاء  �أم�س 
لحتاد �ل�صباحة �لبار�ملبي، للم�صاركة 
من  للمّدة  �ل��دول��ي��ة  م�صر  بطولة  يف 
�لثاين  ت�صرين  من  و�لع�صرين  �لثاين 

�جلاري �إىل نهاية �ل�صهر.
وق�����ال �أم�����ن ���ص��ر �حت�����اد �ل�����ص��ب��اح��ة 
يف  ت�صارك   " حميد  حمزة  �لبار�ملبي 
بطولة م�صر �لدولية �صبعة منتخبات 
و�أوزبك�صتان  و�لهند  �ل��ع��ر�ق  وه��ي 

و�لبلد  و�ل��ي��اب��ان  وك��رو�ت��ي��ا  وك��ن��د� 
فيها  �ملناف�صة  وتعترب  م�صر،  �ملنظم 
رف��ع  �ىل  خ��ال��ه��ا  م��ن  ون��ط��م��ح  مهمة 
ل�صمان  ل�صباحينا  �ل���دويل  �لتتيب 
ب��دء  قبيل  �ل�صباحن  م��ن  ع���دد  �أك���رب 

دورة بار�ملبياد باري�س عام 2024".
قد  منتخبنا  "�إن  ح��م��ي��د  و�أ����ص���اف 
�إقامة  عرب  �مل��ذك��ورة  للبطولة  ��صتعّد 
ملدة  ��صتمّر  د�خلي  تدريبي  مع�صكر 
�إ�صبوعن حتت �إ�صر�ف مدّربنا �صمر 
كثرً�  نعّول  كاحتاد  ونحن  �صبحي، 
�إيجابية  نتائح  حل�صد  منتخبنا  على 

�صّباحي  م��ن  �ل��ق��وّي��ة  �ملناف�صة  ب��رغ��م 
منتخبات  مثل  �مل�صاركة  �ملنتخبات 

�ليابان وكرو�تيا وكند�".
و�أ�صار �أمن �صر �حتاد �ل�صباحة �ىل " 
�أن وفدنا �صيتاأّلف من �ملتحّدث رئي�صًا 
�إ�صافة  مدربًا  �صبحي  و�صمر  للوفد 
ناه�س  ف��اح  ُه��م  �صّباحن  �صبعة  �ىل 
وقا�صم حممد وحمزة عماد وم�صطفى 
عاء  وحممد  ها�صم  وم�صطفى  عماد 
ج��دً�  ك��ب��رة  وثقتنا  ع��ل��ي،  وم��ق��ت��دى 
�لتي  �لنتائج  حتقيق  يف  ب�صّباحينا 
�مل��ي��د�ل��ّي��ات  ح�صد  ع��رب  �ل��ي��ه��ا  نطمح 

ز ���ص��دوره��م  �مل���ل���ّون���ة �ل��ت��ي ���ص��ُت��ط��رِّ
�لعامرة بُحبِّ �لعر�ق".

" �إن  ب��ال��ق��ول  ح��دي��ث��ه  حميد  و�أن��ه��ى 
ليكونو�  عالية  �ل�صّباحن  معنوّيات 
�أب��ط��ال �ل��ع��ر�ق �حل�صان �لأ���ص��ود يف 
�أف�صل  حتقيق  ع��رب  م�صر  مناف�صات 
�لجن��������از�ت �ل���ت���ي ت��ل��ي��ق ب��ري��ا���ص��ة 
ل�صيما  و�حت��ادن��ا  �لبار�ملبية  �للجنة 
م�صاركات  تنتظره  منتخبنا   و�أن 
خارجية �أف�صل و�أهم �إل وهي �لأ�صياد  
وب��ار�مل��ب��ي��اد  �ل�����ص��ن  يف   2023 ع���ام 

باري�س".  

���ش��ّب��اح��و ال��ب��ارال��م��ب��ّي��ة ي�����ش��ع��ون ل��رف��ع ال��ت��رت��ي��ب ب��ال��ق��اه��رة

كأس العالم قطر 2022
 مباريات اليوم

 االربعاء 23 نوفمرب 

المغرب

األمانيا

اإ�صبانيا

بلجيكا

 كرواتيا 

 اليابان 

كو�صتاريكا

كندا

13:00 ظهراً

16:00 ع�صراً

19:00 م�صاًء

22:00 م�صاًء

 ملعب البيت

 ملعب خليفة الدولي 

 ملعب الثمامة

ملعب اأحمد بن علي المونديالي

 متابعة / املدى

�أم�س  �لأب��ط��ال  �ل�صعودية  �صقور  �أحيا 
�ل�صحر�ء"  "حماربو  م��اأث��رة  �ل��ث��اث��اء 
ع��ن��دم��ا دخ��ل��و� ت��اري��خ �مل��ون��دي��ال على 
�أب���و�ب���ه بهزيتهم  �أو���ص��ع  م��ن  خ��ط��اه��م 
�ألف  �أمام 88  �لأرجنتن )1-2(  منتخب 
�جلولة  يف  لو�صيل  ملعب  يف  م��ت��ف��ّرج 
�لثالثة  �ملجموعة  مباريات  من  �لأوىل 

لبطولة كاأ�س �لعامل قطر 2022.
ومتّكن �صالح �ل�صهري و�صامل �لدو�صري 
)د49،  �ل�صعودية  ه��ديف  ت�صجيل  م��ن 
د53( مقابل هدف �أحرزه ليونيل مي�صي 
�حلكم  �ألغى  فيما  )د10(  جز�ء  ركلة  من 
ل�  هدفًا  فين�صيت�س  �صافكو  �ل�صلوفيني 
عن  ُيعلن  ومل  مارتينيز)د28(  لوت��ارو 
نهاية �ملبار�ة �إل بعد �نق�صاء 103 دقائق 
مر�رتها  تن�صى  ل��ن  ك��روّي��ة  ملحمة  يف 

جماهر �لتانغو.
)حماربو  �جلز�ئر  منتخب  لعبو  وك��ان 
�ل�صحر�ء( قد هزمو� منتخب �أملانيا )2-
بلومي  وخل�صر  ماجر  ر�ب��ح  بهديف   )1
خيخون  مبدينة  �إمل��ول��ي��ن��ون  ملعب  يف 
مونديال  مناف�صات  �صمن  �لإ���ص��ب��ان��ي��ة 

.1982
�ملدير  رينارد،  هريف  �لفرن�صي  و�أب��دى 
بفوز  �صعادته  �ل�صعودية،  �لفني ملنتخب 
و�أهنئ  بالر�حة  " �أ�صعر  وقال  �لأخ�صر 
�ل��اع��ب��ن �مل��م��ّي��زي��ن، ف��ن��ح��ن ن��ع��م��ل مع 
ز �أنف�صنا ب�صكل  رئي�س �حتاد ممّيز وجُنهِّ

جّيد من دون �صغوط".
منتخب  :"�لأرجنتن  و�أ�����ص����اف 

�آخ��ر  يف  يخ�صر  مل  ك��ب��ر، 
وح�����ص��رو�  م���ب���ار�ة،   36
ه���ن���ا ك���اأب���ط���ال لأم���ري���ك���ا 
كرة  ه��ذه  لكن  �جلنوبية، 

�لقدم".

يف  ك��اف��ي��ًا  ���ص��غ��ط��ًا  من��ار���س  "مل  وز�د: 
لهذ�  م��رت��اح��ًا  �أك���ن  ومل  �لأّول  �ل�����ص��وط 
�لعامل،  كاأ�س  �إىل  ن�صل  عندما  �ل�صبب، 
طول  جّيد  ب�صكل  �للعب  علينا  يجب 
�ل�������وق�������ت ون�������وؤِم�������ن 
علينا  ب��اأن��ف�����ص��ن��ا، 

�لتفكر يف �لتطّلع قدمًا لاأمام".
مارتينيز،  لوت����ارو  �أع���رب  جانبه  م��ن 
خيبة  ع��ن  �لأرج��ن��ت��ن،  منتخب  مهاجم 
�أمله بعد �ل�صقوط �ملدّوي ملنتخب باده 
ت�صريحات  يف  وق��ال  �ل�صعودية  �أم���ام 
ع����������ق����������ب 
�مل��ب��ار�ة 

 : �لأرجنتينية  "�أوليه"  �صحيفة  نقلتها 
"يف �ل�صوط �لأول، كان يجب �أن ن�صّجل 
�لعامل،  كاأ�س  ه��ذه  لكن  ه��دف،  من  �أك��ر 
نهائّيتن".  م��ب��ار�ت��ن  �أم��ام��ن��ا  و�لآن 
ب�صبب  �مل���ب���ار�ة  "خ�صرنا  و�أ�����ص����اف: 
�أخ��ط��ائ��ن��ا �أك���ر م��ن �أي ���ص��يء �آخ���ر يف 
�صنعت  تفا�صيل  هناك  �لثاين،  �ل�صوط 

�لفارق، وعلينا ت�صحيح �لأخطاء".
لدينا  كان  للغاية،  موؤمِلة  "�لهزية  و�أمت: 
�لعامل بانت�صار،  رغبة كبرة ببدء كاأ�س 
�ل��ت��دّرب  علينا  �لآن  �نتهى،  �لأم���ر  لكن 

و�لتفكر فيما هو قادم".
�ل�صوء  �لأرجنتينية،  �ل�صحف  و�صّلطت 
لر�ق�صي  �ل��ت��اري��خ��ّي��ة  �خل�����ص��ارة  ع��ل��ى 
�ل��ت��ان��غ��و �أم�����ام �ل�����ص��ع��ودي��ة وع��ن��ون��ت 
�إىل  �حللم  م��ن  "مي�صي  �أول��ي��ه  �صحيفة 
�لكابو�س" وت�صاَءلت "من هو �لدو�صري 
���ص��اح��ب �ل���ه���دف �ل����ر�ئ����ع �ل�����ذي منح 
�لنت�صار لل�صعودية"؟ وعنونت �صحيفة 
تاريخّية..  )ه��زي��ة   LA NACION
فة ُتر�بّية، و�لأفق  �ملنتخب ُيغّطى بعا�صِ
�إىل  ون��وّه��ت  قطر".  مونديال  يف  غاِئم 
ت�صقط  و�صاقِه  بيدِه  وقلبه  مي�صي   " �أن 
�صحيفة   وق���ال���ت  تتحّطم".  وروح�����ه 
�أم��ام  متوّقعة  غ��ر  )ه��زي��ة   LAVOZ
مبونديال  �لأّول  �لظهور  يف  �ل�صعودية 
�صحيفة  ع��ن��ون��ت  ك��م��ا   .)2022 ق��ط��ر 
تتمّزق  �لأرجنتن  ")�صباك   CLARIN
�أم�����ام �ل�����ص��ع��ودي��ة، وت���ع���اين م���ن ع��رة 

تاريخية يف قطر(.

ال�شعودية َتهزم الأرجنتين وُتحيي ماأثرة الجزائر التاريخية
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كان حلم حياة افالطون ان ي�شارك 
في حكم مدينته "اثينا" فهو يجد ان 

ا�شناد الحكم الى فال�شفة متنورين 
قطعوا ا�شواطًا في تهذيب انف�شهم 
وتنمية قدراتهم العقلية وغيرها 

امر قيم ومطلوب، وكان يتحين 
الفر�ص لذلك فتراه اعد العدة 

المعرفية الالزمة حيث تتلمذ على 
�شيخ الفال�شفة �شقراط ومنه تعلم 

مبادئ ال�شيا�شة والف�شيلة،

غ���ر ان املفارق���ة يف الم���ر ه���ي رف�ش���ه 
لدع���وات عديدة من م�ش���وؤولني حكوميني 
للم�ش���اركة يف حكومتها اذب���ان ما حكمها 

فر�ش���هم  الذي���ن  الثالث���ون"  "الطغ���اة 
فل���م  له���ا،  ال�ش���رطيني عق���ب احتالله���م 
يتقبلها لنف�شه ان يخالف مبادئه وي�شارك 

الظلمة يف احلكم،
ب�ش���ورة  افالط���ون  اح���الم  حتطم���ت 
تراجيدي���ة حينم���ا اقدم���ت "اثين���ا" وعن 
طري���ق حماكمة غر من�شف���ة كان الق�شاء 
يف  دورًا  لعب���ت  الت���ي  الط���راف  اح���د 
تزيي���ف احلقيق���ة فيه���ا، حي���ث �شيقت يف 
جل�شة املحكمة اقاوي���ل على هيئة ادلة مت 
ن�شجها ب�شكل مغل���وط، كما ومت التالعب 
بالقوانني املعلومة عر خطابات �شعبوية 
" منها ان �شقراط قد اف�شد عقول ال�شباب 
بتعليمه���م مفاهي���م مل ت���ك معه���ودة وان���ه 
يرف�ض وثني���ة اثينا وتع���دد الهتها" ومن 
منطلق احل���ق الطبيعي يف مقاومة الظلم 

دافع �شقراط ازاء ما اتهم به عن نف�شه،
ولك���ن دون ج���دوى فق���د ا�شرب���ت قل���وب 
ال�شلط���ة باحلقد عليه ] كما ا�شراأبت قلوب 
اليهود عجل ال�شامري ف�شدقوا للحظة ان 
خ���واره �شوت يوحى لهم [ ولكن امل�شيبة 
ان �شلطة اثينا كانوا قد عقدوا العزم على 
انهاء حي���اة "ا�شتاذه" فهو كان ل ي�شبههم 
متام���ًا كم���ا ادع���وا ذل���ك حي���ث وج���ودوا 
يف رف�ش���ه التماث���ل م���ع ال�شائ���د ت�شليمه 

باملفاهيم اخلاطئة املنت�شرة واملعمول بها 
فح���اول جهد الم���كان التغير يف واقعهم 
البائ����ض م���ن خ���الل ق���رع ا�شماعه���م بقيم 
الف�شيل���ة وال�شت���دللت العقلي���ة واي�شًا 
دون اي فائ���دة )فم���ن جبل���ت نف�ش���ه على 
�شجي���ة ما من ال�شع���ب ان يقلع عنها بتلك 

ال�شهولة(.
�شق���راط  اإع���دام  عل���ى  اقدم���وا  وبالفع���ل 
بطريق���ة رهيب���ة، وم���ن ذل���ك احل���ني ن�شاأ 
وقل���ب  التزيي���ف  م���ع  الفل�شف���ة  �ش���راع 
وباملقاب���ل  احلقيق���ة،  واخف���اء  املوازي���ن 
كان���ت ال�شلط���ة امل�شتب���دة عل���ى النقي����ض 
العق���ل يف  الفل�شف���ة وحتكي���م  فع���ل  م���ن 
ال�شياء بل وترف����ض كل تفكر حر وناقد 
ملمار�شاتها اخلاطئة ] فال�شلطة دائمًا تريد 
بقاء الو�شع كما هو عليه دون اي ا�شالح 
فما دام ذلك يخدم م�شاحلها ونفوذها لزم 
الت�ش���دي لي حماول���ة ا�ش���الح وتغي���ر 
مهما كلف ذلك [ وا�شتمرت هذه اخل�شومة 
كا�شكالي���ة ب���ني العقالني���ة والفل�شف���ة من 
املوؤط���رة  املغلق���ة  ال�شلط���ة  وب���ني  جه���ة، 
بحدود امل�شالح ال�شخ�شية واجلهوية من 

جهة ثانية.
كان ح���دث اعدام �شق���راط منعطف حا�شم 
ب���ل والهم يف تغير جمرى حياة تلميذه 

"افالط���ون" وتغ���ر عل���ى اث���ر ذلك منط 
تفكره وا�شل���وب عي�شه ومن ذلك احلدث 
نف�شي���ة  عق���دة مزدوج���ة  عن���ده  ت�شكل���ت 
وفكري���ة مع���ًا، ه���ذه العق���دة ه���ي مبعنى 
اخ���ذت  "حمن���ة لفالط���ون" الت���ي  اخ���ر 
متت���د وتتفرع يف �شلوكيات���ه منذ اللحظة 
الوىل لع���دام معلم���ه يب���دوا كالمن���ا فيه 
�ش���يء م���ن اللغاز فم���اذا يعن���ي ان تكون 
عق���دة ل�شخ����ض حمن���ة لخر،فق���د ح���دث 
ان تغ���ر م���ن خالله���ا نظر افالط���ون اىل 
ال�شياء واىل النا�ض و�شنفهم اىل طبقات 
فلي����ض النا�ض �شوا�شية من حيث "امل�شغل 
والعق���ل واملهمات املناط���ة بهم" وكانت له 
وجهة نظر اخ���رى يف ال�شيا�شة وا�شلوب 
حك���م الدول���ة فق���د رف����ض الدميقراطي���ة 
وعدها نتاجًا للغوغاء ومكر�شة للفو�شى، 
فم���ا يعن���ي ان تاأخ���ذ وجه���ة نظ���ر اي فرد 
وحتكم���ه يف �ش���وؤون الدول���ة فلي����ض كل 

ان�شان موؤهًل لذلك المر الكبر.
الكرث م���ن ذلك انه وج���د اأمنيته بحكومة 
ادراج  ذهب���ت  ق���د  فال�شف���ة  يراأ�شه���ا 
الري���اح فحينم���ا زار ديوني�شيو����ض مل���ك 
)�شراقو�ش���ة( ليق���دم اليه م�ش���ورات يف 
ال�شيا�شة واحلك���م وجد نف�شه نهاية المر 
مع���زوًل حت���ى كاد ان يلق���ى حتف���ه، كانت 

وما زال���ت الفل�شفة مقاوم���ة للحمق الذي 
تغلغ���ل يف عقول الروؤ�ش���اء جراء هو�شهم 
بال�شلطة والموال وكانت عدوهم اللدود 
حت���ى انه���م يكيدون له���ا كل كي���د من اجل 
ابعاده���ا وجل���م �شرها احلثي���ث يف ن�شر 
الوع���ي والعقالني���ة يف او�ش���اط النا����ض 

وال�شباب على وجه التحديد.
اذن عا����ض افالط���ون عق���دة ذات �شعبتني 
الوىل ت�شكل���ت م���ن جراء اع���دام ا�شتاذه 
�شق���راط والثانية عندما راأي مفاهيمه عن 
بناء الدولة املثالي���ة التي يحكمها فال�شفة 
تنه���ار او ل تقوى على النهو�ض يف واقع 

ل يتقبل ال الرديء والفا�شل.
يق���ول م�شطف���ى الن�ش���ار يف ه���ذا ال�شدد 
)ولقد كان���ت هذه احلادث���ة "يق�شد اعدام 
�شق���راط" فيم���ا يب���دو ه���ي الف�ش���ل ب���ني 
عهدي���ن يف حيات���ه عهد الثق���ة يف ا�شالح 
اح���وال املدين���ة ع���ن طري���ق امل�شاركة يف 
احلي���اة ال�شيا�شي���ة وعه���د ب���داأ يقتنع فيه 
ان طريق امل�شارك���ة يف احلياة ال�شيا�شية 
لي����ض مفرو�ش���ًا بال���ورود فه���و يعي�ض يف 
جمتم���ع اما يحكمه الطغ���اة او الغوغائية 
ولي�ض هذه هي البيئة ال�شاحلة لال�شالح 
املن�ش���ود فالبد من العم���ل على تغير هذه 

البيئة اوًل تغيرًا جذريًا(.

)1(
مل يتمك���ن "الع���راق".. من الف���وز على 

لكرِة القدم. مباراٍة  يف  "العراق"، 
لق���د "تع���اَدل" الع���راُق مع الع���راق يف 
نهاي���ة املطاف، ومل َيُف���ز اأيُّ عراٍق، على 

العراق الآخر.
وكان لِفت���ًا وذو دلل���ة، اأن يكون هناك 
 ،A امللع���ب".. العراق" "عراق���ان" يف 

.B والعراق
الوط���ُن" عل���ى  "الع���راُق-  َيُف���ز  مل  اإذا 
ع���راق  احل���ايّل..  ن���اِت"  "عراِق-املُكوِّ
الطوائ���ف والأع���راق وامِلل���ل والِنَح���ل 
ال�شلط���ِة  عل���ى  املُتكاِلب���ِة  واملناِط���ق 
وال���رثوِة، واملنق�شمِة عل���ى نف�شها.. لن 
���ل العراق ال���ذي نريُد.. اأب���دًا.. اإىل  َي�شِ

"النهائيات" ال�شعيدة.
ه���ذه ه���ي بدايات"نهاياتن���ا" كع���راٍق، 

و�شعٍب، وجغرافيا، واأُّمة.
وال�شراع���ات  وامِلَح���ن  الأزم���ات  ه���ذه 
الت���ي نعي�شه���ا الآن، ه���ي "النهائّي���ات" 
الت���ي ينبغ���ي على الع���راق احل���ايّل اأن 
ويف���وُز  به���ا،  و"ُي�ش���اِرك"  "يلعبه���ا"، 
يف بع����ض مبارياتها عل���ى الأقل.. لكي 
يك���وَن عراقًا جديرًا باأن يك���وَن "دولًة" 
بني الُدَول، وبلدًا ب���ني البلدان، و�شعبًا 

ُم نف�شه، ويحرتمُه الآخرون.. يف  يحرَتِ
ُكلِّ �شيء، ويف ُكلِّ مكان.

)2(
مطاراتن���ا "الدولية" حترِتق مّرتني يف 

الإ�شبوع.
ومبارياتنا "الدولية".. ُتلغى.

جمي���ع  "الدولي���ة")يف  وعالقاتن���ا 
م���ن  بالكث���ر  ملغوم���ٌة  املج���الت(، 
العقبات، و�شوء الفهم، وغياب التكافوؤ، 

وخيبات الأمل.
و جامعاتن���ا "الدولّي���ة".. ل تقَب���ل بها، 

ف مبخرجاتها، اأّية دولة. ول تعرَتِ
ل  عف���وًا..  "الدولي���ة"..  �شمعتن���ا  و 

اأ�شتطي���ُع تو�شيفه���ا هن���ا، عل���ى املالأ.. 
لأّن "ال�شمع���ة" غالي���ة عل���ى �شاحبه���ا، 

و"ماِلكها"، اأيَا ما كان، ومهما كان.
اترك���وا كّل �ش���يٍء "دويل" رج���اًء.. لأّن 
"الدولّي���ُة"، يف ُكّل �ش���يٍء، ل ُت�شَتجدى 
م���ن دوٍل اأخرى، ب���ل ُتكَت�َشب من خالل 
َدٍة و  التاأ�شِي����ض ملُنَجزاٍت "حملّيٍة" ُمتَفرِّ

جاذبٍة.. يف ُكّل �شيء.. ُكّل �شيء.

)3(
يب���دو "الركود" يف الإقت�ش���اد العراقي 
قابل لالإحتم���ال، وقاب���ل لل�شيطرة، لأّن 
ُتنِفق ما  النفطّية،  "الدولة" العراقّية - 
يق���رب من %60 م���ن موازنتها العامة 

على بن���د "الأجور والرواتب، واإعانات 
احلماية الإجتماعية«.

اأّن  ب���ل  موج���ود..  الرك���ود  اأّن  غ���ر 
"الت�شخ���م الرك���ودي" موج���ود اأي�شًا، 
الن�ش���اط  قطعًا)تراج���ع  وموج���وٌد 
الإقت�شادي -غر النفط���ي- مع ارتفاع 

امل�شتوى العام لالأ�شعار(.
ول���ول  اخل���ام،  النف���ط  ري���ع  ل���ول 
لة بعائدات  الإ�شت���رادات الهائل���ة املُموَّ
�ش���ادرات النفط اخلام.. ول���ول �شخاء 
مت���ّول  الت���ي  احلكومّي���ة  الروات���ب 
الإنفاق على ه���ذه الإ�شت���رادات، لكان 
العراقّيون قد ذاق���وا تلَك املرارات التي 
تتجّرعه���ا �شعوب اأخرى)لبن���ان.. على 

�شبيل املثال ل احل�شر(.
مع كّل ذل���ك.. ومع مع���ّدل �شعر لرميل 
90 دولرًا خ���الل  ع���ن  يق���ّل  النف���ط ل 
يف  ف���اإّن  املا�شّي���ة،  ال�شت���ة  الأ�شه���ر 

العراق.. ركود.
امل���ولت واملطاعم والكافيه���ات املكتّظة 
بالنا�ض.. واأع���داد ال�شيارات الهائلة، ل 

تعني اأن العراق ل ُيعاين من الركود.
يكفي تزام���ن معّدلت البطال���ة العالية، 
مع معّدل الت�شّخم املرتفع، لتعِرف.. اأّن 

لدينا اأ�شواأ اأنواع الركود.
هل لدينا "ك�شاد" يف الإقت�شاد؟؟

كاّل.
ملاذا؟

يف  الك�ش���اد  غ���ر  ه���و  الرك���ود  لأّن 
الإقت�شاد.

واأف�ش���ل من اأو�ش���ح )بب�شاطة �شديدة( 
ه���و  املفهوم���ني  ب���ني  الدقي���ق  الف���رق 
تروم���ان  ه���اري  الأمريك���ي  الرئي����ض 
به���ذا  ق���ال  عندم���ا   )1972-1884(

ال�شدد:
الركود هو عندم���ا يخ�شر جارك فر�شة 

عمله.
والك�شاد ه���و عندما تخ�شر اأنَت بنف�شَك 

فر�شة عملك.

توطئة
يف العام )2019( �شدر قانون )مناه�شة 
العن���ف الأ�ش���ري( مت�شمن���ا )27( م���ادة 
ب���داأت بتعري���ف العن���ف باأن���ه )كل فع���ل 
ب���اأي  التهدي���د  اأو  فع���ل  ع���ن  امتن���اع  اأو 
ال�شرة،يرتت���ب  داخ���ل  منهما،يرتك���ب 
علي���ه �ش���رر م���ادي اأو معنوي(..وح���دد 
وج���ه  ال�شرة،وعل���ى  ب�)حماي���ة  هدف���ه 
م���ن  والفتي���ات  الن�ش���اء  اخل�شو����ض 
كاف���ة ا�ش���كال العن���ف املبني عل���ى النوع 
الجتماعي،واحلد من انت�شاره والوقاية 
منه،ومعاقب���ة مرتكبيه،والتعوي����ض عن 
ال�ش���رر الن���اجت عن���ه، وتوف���ر احلماية 
الالزم���ة  الرعاي���ة  لل�شحايا،وتق���دمي 
امل�شاحل���ة  وحتقي���ق  وتاأهيله���م،  له���م 
ال�شري���ة(. وختمه���ا بتحدي���د الأ�شب���اب 
املوجب���ة يف:)احل���د م���ن مظاه���ر العنف 
الأ�شري،والق�شاء عل���ى اأ�شبابه،وحماية 
الدول���ة  واأفرادها،وحتم���ل  لالأ�ش���رة 
مل�شوؤولياتها،ووقاي���ة املراأة م���ن الأفعال 
التي ت�ش���كل عنفًا باأ�شكال���ه املختلفة، مما 
ي�شتوج���ب ال�شعي احلثي���ث لتجرمي تلك 
مرتكبيها،وتوف���ر  ومالحق���ة  الأفع���ال 
لك���ون  الالزمة،ونظ���رًا  اخلدم���ات 
م���ن  �ش���كال  يع���ّد  امل���راأة  �ش���د  العن���ف 
حلق���وق  التمييز،وانته���اكًا  ا�ش���كال 
الن�شان،والتزاما بال�شكوك واملعاهدات 
واملواثي���ق الدولية،الت���ي �ش���ادق عليه���ا 
الأمم  ميث���اق  م���ع  العراق،وان�شجام���ًا 
املتحدة والق���رارات الأممية،و�شرا على 
خط���ى مب���ادئ املجتم���ع الدويل،وتنفيذًا 

لأحكام املادة 29 من الد�شتور(.

ما الذي ح�شل؟
ح�شل ان القانون مل يقر،ولقد ا�شتطلعت 
الأ�شباب،فح���ددت  بخ�شو����ض  ال���راأي 

بثالثة:
)ال�شالمي���ون رف�شوا متري���ره والغريب 
ان النائبات يف الرملان عار�شنه ب�شدة(.

)الح���زاب ال�شيعية حتدي���دا كانت ال�شد 
معار�ش���ة لأنها اعترت���ه خمالفا لل�شريعة 

ال�شالمية(.
)م�ش���روع قانون العنف �شد املراأة كان قد 
قدم اىل الع���راق بع���د التغير،وفيه مادة 
تخ�ض حرية املثليني،وكانت ممثلة المم 
املتح���دة جنني بال�شخارت ق���د رفعت علم 

املثليني يف و�شط بغداد(.
الزم���ن  يف  العن���ف  ح���الت  ت�شاع���ف 

الدميقراطي!
لدين���ا من الأدلة ما يوؤك���د ت�شاغف حالت 
العن���ف الأ�ش���ري يف العراق بع���د 2003 

نكتفي بثالثة:
الأول:

للبح���ث  املعلوم���ة  )مرك���ز  تقري���ر  اف���اد 
الن�ش���اء  )%46(م���ن  ب���اأن  والتطوي���ر( 
العراقيات يتعر�ش���ن للعنف،م�شتندا اىل 
درا�شات ميدانية،قدمت نتائجها مبنا�شبة 
العن���ف  عل���ى  للق�ش���اء  ال���دويل  الي���وم 
�ش���د امل���راأة ال���ذي ي�ش���ادف يف اخلام�ض 
والع�شري���ن م���ن ت�شري���ن/ نوفم���ر م���ن 
كل عام.والالف���ت في���ه ان تعاط���ي الزوج 
بن�شب���ة)64%(  ج���اء  املخ���درة  للم���واد 
حمت���ال املرتبة الثاني���ة يف ا�شباب العنف 
بع���د امل�ش���كالت القت�شادية،يليه باملرتبة 
الزوج  وبن�شبة)%56(ا�شتخدام  الثالثة 

للعن���ف كحق من حقوقه التي ين�ض عليها 
الدين!

والت�ش���اوؤل هن���ا: ان العملي���ة ال�شيا�شي���ة 
تقوده���ا اح���زاب ديني���ة له���ا جماهرها، 
فكي���ف فهموا الدين عل���ى انه يبيح للزوج 

ا�شتخدام العنف �شد زوجته؟.
الثاين:

احل���رة- لف�شائي���ة  اخب���اري  تقري���ر  يف 
ع���راق اأف���اد ان ح���الت الط���الق بالعراق 
الك���رخ  بغ���داد  تزايد،تت�شدره���ا  يف 
فالنا�شرية،ث���م النج���ف، م�شجل���ة ارقاما 
ع���دد  م���ن  قيا�شي���ة و�شل���ت اىل )50%( 

املتزوجني.
الأعلى،بل���غ  الق�ش���اء  ملجل����ض  ووفق���ا 
 2004 يف  الط���الق  دع���اوى  ع���دد 
 2005 يف  ارتفع���ت  حال���ة   )28689(
 2006 يف  اىل)33348(،وو�شل���ت 
م���ا  اىل   2012 لتقف���زيف  اىل)36627( 
ي�شب���ه الكارثة هو )50(حالة طالق مقابل 
ملي���وين  كل  ان  زواج..اي  )100(حال���ة 
حال���ة زواج تقابلها ملي���ون حالة طالق!. 
ويف )اآب 2022( بث���ت ف�شائي���ات عربية 
عنوان���ا لفتا)يح���دث يف العراق..�شب���ع 
ح���الت ط���الق يف ال�شاع���ة الواح���دة!(..
ما جعل الق�شاة ي�شف���ون ظاهرة الطالق 

باأنها �شارت توازي ظاهرة الرهاب!.
الثالث:

افادت درا�شة ل���وزارة التخطيط)2012( 
املتزوج���ات  الن�ش���اء  %36م���ن  ان  اىل 
والنف�ش���ي  اجل�ش���دي  للعن���ف  يتعر�ش���ن 

واجلن�شي من الأزواج.
ون�شي���ف رابعا: ا�شه���ام فرو�ض كورونا 

العراقي���ة  الأ�ش���رة  العن���ف يف  بت�شاع���د 
و�ش���ل ح���د ارت���كاب جرائم �ش���د اأفرادها 
قت���ل  او  ح���رق  او  تعذي���ب  فيه���ا  مب���ا 
الأطفال،ب�شبب ت���وايل اخليبات عر 19 
�شن���ة واحلج���ر )غ���ر ال�شحي(والتوت���ر 
والع�شبي���ة وع���دم الق���درة عل���ى التحكم 

بالغ�شب.

تـــقويم
م���ع ان العراق كان قد �شادق يف )1986( 
عل���ى )اتفاقية الق�شاء عل���ى جميع ا�شكال 
التمييز �ش���د امل���راأة – �شيداو(،ورغم ان 
جلن���ة الأمم املتحدة املعنية بالق�شاء على 
جمي���ع ا�ش���كال التميي���ز �شد امل���راأة دعت 
الدول كافة اىل ا�شدار ت�شريعات ملكافحة 
العنف �ش���د الن�شاء،فان العراق ا�شتجاب 

ب���اأن ا�ش���در قانونا ولك���ن مل ياأخذ طريقه 
للتطبيق با�شتثناء اقليم كورد�شتان الذي 
اعتم���د قانونا متط���ورا ملناه�ش���ة العنف 

ال�شري خا�شا به.
ولدى قرائتنا للقان���ون وجدنا انه ما كان 
دقيق���ا يف تعريفه للعنف �شد املراأة،اذ هو 
يعني يف مفهومنا نح���ن ال�شيكولوجيني 
املعنيني بهذا املو�شوع:)اي �شلوك ي�شدر 
م���ن الرج���ل بطاب���ع ف���ردي اأو جماع���ي، 
وب�ش���ورة فعلية اأو رمزي���ة اأو على �شكل 
حماولة اأو تهديد اأو تخويف اأو ا�شتغالل 
املج���الت  يف  الإرادة،  يف  التاأث���ر  اأو 
املوؤ�ش�شي���ة،  اأو  املجتمعي���ة  اأو  الأ�شري���ة 
�شواء اأكان هذا الرجل اأب، اأخ، عم، خال، 
زوج، اإب���ن، زميل، اأو اأي رجل اآخر قريب 
اأو غريب بق�شد اإيذائها ج�شديا اأًو جن�شيا 

اأًو نف�شي���ا اأًو لفظي���ًا،اأو بق�ش���د التحق���ر 
واحل���ط من �شاأنه���ا اأو النتقا�ض منها،اأو 
انته���اك حقوقه���ا الإن�شاني���ة اأو القانونية 
اأو كليهما، مما يت�شبب يف اإحداث اأ�شرار 
مادية اأو معنوي���ة اأو كليهما بغية حتقيق 
غر����ض �شخ�شي ل���دى املعَنِف �ش���د املراأة 

ال�شحية(.
املتح���دة  الأمم  دلي���ل  ان  ع���ن  ف�ش���ال 
يو�ش���ي باأن ت�شمل التعريف���ات القانونية 
للعن���ف الأ�ش���ري عنا�شر العن���ف املتمثلة 
والنف�ش���ي  واجلن�ش���ي  ب�)اجل�ش���دي 
القان���ون  يو�ش���ح  والأقت�ش���ادي(..ومل 
العراقي العنف الأقت�شادي الذي يت�شمن 
�شيط���رة ال���زوج او الزوجة عل���ى امل�شدر 
امل���ايل لالأ�ش���رة،او من���ع احدهم���ا لالآخ���ر 
بتح�شي���ل �شلع او ممتل���كات،او ا�شتفراد 
الأقت�ش���ادي اخلا����ض  بالق���رار  احدهم���ا 

بالأ�شرة.
ولق���د غف���ل القان���ون تاأكيده عل���ى اخطر 
يف  �شيوع���ا  العن���ف  ان���واع  واك���رث 
النف�ش���ي(  العراقي..)العن���ف  املجتم���ع 
ال�شحي���ة  حمارب���ة  ي�شته���دف  ال���ذي 
معنويا،واإذلله���ا نف�شي���ا ًباإيج���اد املعنف 
لنف�ش���ه الأع���ذاركاأن تك���ون حت���ت م�شمى 
اأو ال�شلط���ة فيعم���د اىل احلب����ض  الدي���ن 
وتقييد احلرية، فر����ض احلجاب، الطرد، 
التحقر..واإذلله���ا  اجلف���اء،  الهج���ر، 
واإ�شعاره���ا بالدوني���ة اأو ال�شتم،واتهامها 
ت���وؤدي اىل  الت���ي  اأو التهدي���د  باجلن���ون 
قتل الطاق���ات العقلية وال�شابة بامرا�ض 
نف�شي���ة مث���ل الكتئ���اب والنكف���اء عل���ى 

الذات.

ول ي�ش���ر م�ش���روع القان���ون اإىل اأن���واع 
الأدلة التي ميكن قبولها يف ق�شايا العنف 
الأ�شري،التي حددها مكتب الأمم املتحدة 
ب�)اأدل���ة  واجلرمي���ة  باملخ���درات  املعن���ي 
الط���ب ال�شرعي،اأق���وال ال�شحايا،�ش���ور 
خراء،مالب����ض  فوتوغرافية،�شه���ادات 
ممزقة،ممتلكات ُمتلفة،ت�شجيالت هواتف 

خلوية،و�شجالت مكاملات طواريء..(.
ونوجز البقية بوج���ود ا�شكاليات تخ�ض 
ال�شلح،واحلماية،والواجب���ات  م���واد 
اخلا�ش���ة بال�شرط���ة والأدع���اء والهيئات 
تنفي���ذ  ع���ن  امل�شوؤول���ة  الر�شمي���ة 

القانون،�شّخ�شها املعنيون بالقانون.

تو�شية
يف �ش���وء ذل���ك، نو�ش���ي حكوم���ة ال�شيد 
بت�شكي���ل  ال�ش���وداين  �شي���اع  حمم���د 
جلن���ة يك���ون ب���ني اع�شائها علم���اء نف�ض 
واجتم���اع وخ���راء م�شتقل���ني �شيا�شي���ا 
ب�شيغ���ة  وتعديل���ه  القان���ون  ملراجع���ة 
تتف���ق وجوه���ر الدي���ن الأ�شالم���ي ال���ذي 
اوىل امل���راأة اهتمام���ا كبرا ونظ���ر اليها 
عل���ى  تك���رمي واعت���زاز وجعله���ا  نظ���رة 
درج���ة واح���دة م���ع الرج���ل يف التكرمي، 
وا�شتو�ش���ى به���ا النبي حمم���د خرا يف 
خطبة حجة الوداع " ا�شتو�شوا بالن�شاء 
خرا،فانك���م اخذمتوه���ن باأمان���ة الل���ه"، 
واأن ي�شاير القي���م احل�شارية يف البلدان 
الدميقراطي���ة، فهوية تق���دم ودميقراطية 
اي بل���د تكون بتطبيقه مبداأ امل�شاواة بني 
الرج���ل واملراأة..وهذا م���ا ناأمله وان جاء 

متاأخرا ع�شرين �شنة!

قناطر

ليذهب العراق الى العراق

ما الذي ح�سل لقانون مناه�سة العنف الأ�سري؟

د. عماد عبد اللطيف �شامل

د. قا�شم ح�شني �شالح

 طالب عبد العزيز

العراق يتعادل مع العراق

حازم رعد

اإفـــالطــون راهـنــًا

تع����ال اأيها الغريب اىل البل����د الغريب العجيب، تع����ال الينا، نحن 
اخلالدين يف كتب التواريخ املعلقني يف اخلديعة كما ال�شماريخ، 
املرهون����ة اأبدانه����م يف ال�شرح����ة وامل����زارات، املنتظرين معجزة 
تاأت����ي، بع����د انق�ش����اء عه����د املعج����زات، املخلوق����ني اأب����دًا لطم�����ض 
احلقائ����ق، واأ�شح����اب الق����درة عل����ى تفني����د الراه����ني، واإر�ش����اء 
احلاكم واملحكوم، بني اأيدين����ا الأ�شباب واحلجج، لكل باحث عن 
ني  اخليبة، نحن دكانة بقالة اليائ�شني، نبيع الوهم والعجز خال�شَ
لأ�شح����اب البطولة والرجولة، عندنا م����ن القلق ما يجعل القلوب 
ترتعد، غرف لتعليب ال�شوء، ومثلها لطي الأجفان، و�شلِّ الأبدي، 
يف دكانتنا هذه جتدون ان����واع الذكريات، تخلى عنها اأ�شحاُبها، 
فالأرف����ُف مليئة بعل����ب ال�شجر والقنوط، نح����ن ل ن�شرتي الزهد 
ول التعف����ف، ه����ذه ب�شاعة العاطل����ني عن الكرام����ة، نحن ن�شرتي 
لَّ واملهانة ح�شب، وما يعنينا ه����و اذللكم، فتعالوا، كلُّ رجال  ال����ذُّ
املرحلة من الداخلني على اخليول احلديد، واخلارجني العائدين 
الطالع����ني م����ن امل�شاح����ف والأنا�شيد، م����ن الباكني عل����ى املا�شي 
العف����ن، او املتماهني مع احلا�شر الو�شخ الننت، جاهزون، يلّبون 

طلباتكم، لدينا خدمة تو�شيل التفاهة اي�شا.
عل����ى بوابة الرئي�ض والويّل والو�شّي والوايل واملوىل واحلاكم 
باأم����ر نف�ش����ه والقائ����د والزعي����م، ال�شفي����ع منه����م والو�شي����ع يقف 
ال�شع����راء والكتبة وال�شحفيون النذال منه����م والنذال، الذين ل 
يفرق����ون بني املقال����ة واملّوال، حي����ث اليُد ال�شخي����ة وحدها معياٌر 
ل ُتنق�ش����ه كلم����ٌة ناق�شة، وعب����ارة عابرة، وخ����زرة ناظرة، فكي�ض 
النق����ود قمني باإذابة ثلج احلياء، واإماطة اللثام عن عورة ال�شياء 
وال�شياء، اإذ الكل امام الكل �شواء، الأعرج وكرمي العني و�شاحب 
الأذن الطر�ش����اء، الواقف على يقني نف�شه، والذي تزحزح بالقدرة 

والهواء..
اأم����ا الب����الد ف����ال ب����الد، فه����ي مفتوح����ة م����ن كل اجله����ات، يدخله����ا 
ن����اة والزناة، وكل م����ا هو اآت اآت،  الراذل والب����داة وال����رواة والدُّ
لأنَّ ا�شلحتن����ا ل ت�ش����ل احلدود، فهي حمكومة ب����داء الوجود على 
الوجود، وتقيدنا بفائ�شلها الف�شائُح والقيود، فنحن منذ ن�شف 
قرن نبادل الأ�شالب باجلنود، والطلقاء بالآباء واجلدود، نهب من 
مالن����ا لهذا وذاك ما يريد، وحكامنا ل ي�شتنهظون فينا اإل اجلليد، 
واجلليد منذ اآدم هو اجلليد.. هكذا نحن كما ترى اأيها الغريب، ل 
تعجبن����ا العاجيب ول نخجل من قول فاجر مريب، مازلنا نبحث 
يف قوائ����م املوتى عن بطل، وق����د انق�شى زمن البطال، ول يحفل 

بذكرهم �شوى احلمر والبغال.
نا اىل بع�شن����ا، فنحن جاهزون  يف ال�ش����واق، �شزرًا ينظ����ر بع�شُ
اأغا�شن����ا، م�شد�شاتن����ا م�شموع����ة وممل����وءة،  بلفت����ة  م����ن  لقت����ال 
َل يف القتل من الّوىل،  و�شحفنا مكتوبة ومرفوعة، ل نعرف الوَّ
اإذ كلن����ا ب����اإذلل بع�شن����ا واإْن مل نب����ل نبل����ى، لكنن����ا، اأم����ام مكاتب 
الح����زاب، برجاله����ا، ال�شافرين منهم وبالنق����اب، تختلف الطريق 
بنا وتتلعثم اخلطى، فنم�شي م�شي اخليزىل والهيدبى، نبيع هذا 
وذاك م����ا ابتغى اأو طل����ب، م�شلحني بالك����ذب، والنفاجة والرياء، 
نبيع احلياء �شاعة ل ي�شرتنا رداُء احلياء، واإذ تن�شرح عن اأكتافنا 
عب����اءة ال�شهامة، وتندغم على األ�شنتن����ا مداليل الكرامة والندامة، 
ي�شي����ح بن����ا �شائ����ح، ل نعرف م����ا يري����د، فنلّبي �شيحت����ه، ومنالأ 
باخلي����ل والليل والأطفال اجلاهل����ني ف�شحته، ل يعنينا الظامل من 
املظل����وم، ول ال�شامت ول امل�شتوم، فالكل يف لعلعة الر�شا�ض اأهٌل 
و�شحٌب وخ�شوم، نريد لبنادقنا قتلى كثرين واأكرث، ولأل�شنتنا 
م����ا انفرط من القول وتعرث، فهذا ي����وم التالق، يوم القائمني على 

اجلهالة والنفاق، وليذهب العراق اىل العراق.
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ل يوج����د ف����رق جوهرّي ب����ن البي����وت الفق����رة والفارهة، الك����وخ كما 
القلع����ة، واأ�شغ����ر �شقة ت�شب����ه اأكرب في����ا. وهنالك تق�شيم اآخ����ر للبيوت 
يوؤم����ن ب����ه بورخي�س، فه����ي اإم����ا اأن تكون مبنّي����ة يف اجلحي����م، اأو يف 
اجلن����ة. البيت هو الكون م�شجونَا يف بيته، حيث ال�شيد الرجل يعي�س 
جنب����اً اإىل جنب مع ال�شيدة املراأة، و�ش����ط جمال احلياة الداكن، امل�شّع، 
وي�ش����ران يف املن����زل حتم����ًا خمتلَف����ن. وج����ود اأحدهما يل����زم وجود 
الآخ����ر، لكن اللقاء ب����ن الرجل واملراأة ل يكتمل ما مل يدخل اأحدهما يف 
نب�����س الآخر، ك����ي يتعرفا على ما ه����و مقّد�س حولهم����ا، وفيهما، ثملن 
بالن����ور الذي مبعثه ال����روح كما اجل�شد. عند ذاك تر�ش����ُب رائحتهما – 
لِ عطرهم����ا – كلٌّ ل����دى الآخ����ر، وت�شك����ن اجل�شد كله. كاهم����ا، الرجل 
وامل����راأة، يح�ّشان باأكرث من اإح�شا�س ما اإن يجتمعا معًا، ولي�س هذا كل 
�ش����يء. هناك اإرادة حقيقية للقطيعة مع العامل، واإعادة اكت�شاف الواقع 
بوا�شط����ة اأدوات الف����ن: تكثيف احل�ّس اإىل الدرج����ة التي ت�شتيقظ فيها 
جمي����ع احلوا�س يف نف�س الوقت، وهذا اأ�شا�����س الإبداع الفني الذي ل 
ياأتي به اإله، ول اإن�شان، ول �شيطان. اجل�شد املقّد�س، هو اجل�شد الذي 
يرف����ع ال�شهوة تاجًا على كل قطعة فيه، وهو الذي نطلق عليه "الروح" 
منا والذي هو  – هذا اجلزء  اأدبّي عن اجل�شد  تعبر  – والروح هو 
مقّد�����س بذات����ه، هو الذي يق����وم بالفعل اجلن�شّي، وينه�����س كذلك بفعل 
الإبداع. �شار الرجل واملراأة مبدَعن بف�شل احلّب، يتدّفق اأحدهما اإىل 
الآخ����ر، ويتلّقف اأحدهما الآخر، وما ع����اد ي�شرتهما �شيء. التخّفف من 
الثياب �شرورّي من اأجل اأن ت�شهل علينا اإجابة �شوؤال ما معنى احلياة. 
بت�شام����ن غام�س، ي�شع����ر الزوجان اأثناء ذلك اأنهم����ا وحيدان وحدًة مل 
يجّربها اأحٌد يف الكون، بينما ير�شل اخلارج، اأي خارج املنزل، ر�شائَله 
دون ج����دوى. الع�ش����رة الطويلة ب����ن الزوَجن جتعلهما ي����دركان اأنهما 
يت�شابه����ان ل يف الطب����اع ويف ال����ذوق فح�شب، اإمنا يف ال�ش����كل اأي�شًا، 
وه����ذه املاحظ����ة تاأكدُت منها يف جم����ال عملي كطبي����ب يفح�س ويرى 
الوج����وه م����ن قرب، حت����ى ال�ُشمرة ال�شدي����دة يف لون الب�ش����رة يتبادلها 
ال����زوج م����ع قرينت����ه ذات البيا�����س امل�شّع. ُيق����ال اإن الفاح����ن الأ�شبان 
عندم����ا يبلغوا �ش����ّن ال�شيخوخة ت�ش����ر لوجوههم �شحن����ة ت�شبه حلاء 
اأ�شجاره����م املعّم����رة، كم����ا اأن لل�شاع����رة الأمريكي����ة لويز فلي����ك – نوبل 
2020 – ق�شي����دة حتم����ل هذا املعن����ى: "افتح عينّي فاأج����دك تتاأملني \ 
تق����ول: انظ����ري اإيّل، \ وتق����ّرب وجهك مّني \ كاأنه م����راآة!". �شار وجه 
املراأة نف�شه وجه الرجل. اإنهما قطبا الوجود، وقد باتا عارين الآن من 
الظال الباهتة التي تبعدهما عن الطبيعة. ثم يبدءان ممار�شة اجلن�س 
بطق�����س خا�����سّ بهما، ويختلفان به عن الغر- طق�����س خا�س، بل اأقول 
اإنه �َشِعَرة. بالرغ����م من فنائه احلتمي، يبقى اجل�شد فاتنًا وبهيجًا لأن 
فيه �شحر الدميومة. وج����ه املراأة، باأ�شاريره احللوة ال�شافية الب�ّشامة 
احلن����ون، العينن احلدوبتن جتعل����ه ي�شبه �شفحة نه����ر. وجُه الرجل 
هو الآخ����ر �شفحة نهر، وما نقوله عن الوج����ه ي�شري على اجل�شم كله، 
للم����راأة وللرجل. يا للجمال، نهر يعانق نهر! مينح العا�شقان كّل لاآخر 
اأع����ّز م����ا عندهم����ا، النبيذ والع�ش����ل: النبي����ُذ لذٌع، والع�شُل ه����و الأول. 
ميكن احتم����ال جميع اخل�ش����ارات، واحدة بعد الأخ����رى. ي�شقط الثلج 
عل����ى الرجل ما اإن يفق����د امراأته، وتظّل �شذرات الثل����ج تت�شاقط، طوال 
النهار والليل. التقيُت بال�شاعر ح�شن عبد اللطيف اأول مرة يف حديقة 
اإحت����اد الأدباء يف ليلة �شيف من اإحدى �شنوات الت�شعينات، وقراأُت له 
ق�شيدت����ه )الهده����د( وكنُت احفظها عن ظهر قلب: »ي����ا اأخيَّ العزيز \ يا 
اأخ����ّي الذي تّوَجْت����ُه الطيوُر \ ملكًا مطلقًا.. \ اأب����دًا \ هل يل اأراَك \ _ 
م����رة واح����دًة _ \ خالعًا تاج����َك امل�شت����دمي \ عازبًا \ اأرم����ًا \ عاريًا \ 
كيتي����م!«. اأّي مقاربة ي�شنعه����ا ال�شاعر بن الهده����د عندما يخلع تاجه، 
وب����ن الرجل ال����ذي َفقَد امراأته؟ اإذا م����ات الرجل، اأو مات����ت املراأة، فلن 

يكون عندها يف البيت موتى، ول اأحياء.

الهدهد

�سار الرجل والمراأة مبدَعين بف�سل 
الحّب، يتدّفق اأحدهما اإلى الآخر، 

ويتلّقف اأحدهما الآخر، وما عاد 
ي�سترهما �سيء. التخّفف من الثياب 

�سرورّي من اأجل اأن ت�سهل علينا اإجابة 
�س�ؤال ما معنى الحياة.

���رث، والكتب الت���ي مل ُتقراأ، ت���زداد اأكرث  وق�شي���دة النَّ
واأك���رث، ككت���اب د. جا�شم ح�شن اخلال���دي )اخلطاب 
النقدي ح���ول ق�شيدة النرث/ دار ال�ش���وؤون الثقافية/ 
2017( ب���داأ بحرك���ة النق���د املرافق���ة لظه���ور ق�شيدة 
الن���رث، بثاثة ف�شول: ق�شيدة الن���رث يف امل�شتويات: 
التنظ���ري والإجرائي واملنهجي. الأخ���ران يكادان 
يتماثان، كاهما حتديد موؤ�شرات وماحظات عمليَّة. 
كال�شت�شه���اد بتحلي���ل ق�شيدة يو�ش���ف ال�شائغ )اأبرز 
ال�شف���ات فيه���ا ا�شتعم���ال القافية النهائي���ة على طول 
الق�شي���دة وا�شتعم���ال التكرار/ اخلال���دي- �س113( 
وه���ي ماحظ���ات اأ�شلوبي���ة، كذلك )جمي���ع املهيمنات 

الأ�شلوبي���ة والإيقاعي���ة/ اخلال���دي- ����س119(.
ل التوحيدي  يف الليلة 25 من الإمتاع واملوؤان�شة، َف�شَّ
اأ�شباب �شعوبة الكام على الكام، ويق�شد النَّقد، فاإذا 
ق���ُد �شعبًا فما بالَك بنق���ِد النَّقد؟ مع قلة باحثيه  كان النَّ
يف النق���د العرب���ي الق���دمي واملعا�شر، وع���دم و�شوح 

الكثر من م�شادره.
�َس جهود الإحياء البارودي  امل�شت���وى التنظري، خَلَّ
واليازج���ي و�شوق���ي، والدي���وان واملهج���ر، وحرك���ة 
ال�شع���ر احل���ر ال�شي���اب والبياتي ونازك و�ش���وًل اإىل 
�شوزان برنار واأطروحتها للدكتوراه )ق�شيدة النرث: 
من بودلر حتى اأيامنا هذا/ 1958( ومقال اأدوني�س 
يف جمل���ة �شع���ر الع���دد 14 ني�ش���ان 1960، تقدمي���ًا 
اخلال���دي  وذك���ر  الأول(.  الق���رن  )مرثي���ة  لق�شيدت���ه 
درا�شتن �شابقتن )حماكمة اخلنثى ق�شيدة النرث يف 
اخلطاب النقدي العراقي/ د. علي داخل فرج( ومقالة 
د. ح���امت ال�شك���ر يف جملة الأق���ام 1989، وغفَل عن 

عنوانها.
ا  عار�س الكث���ر الت�شمية والتجني�س )اإنَّ الق�شيدة اإمَّ
اأْن تكون ق�شيدة وه���ي اإذ ذاك موزونة ولي�شت نرثًا، 
���ا اأْن تكون نرثًا وه���ي اإذن لي�شت ق�شيدة/ نازك،  واأمَّ

ق�شايا ال�شعر املعا�شر، �س212-211(.
امل�شتوى الإجرائي، خ�شائ�س ق�شيدة النرث، والقطب 
ال�شكل���ي والإيق���اع القائ���م عل���ى الت���وازي والتكرار، 
وتطبيق���ات النُّق���اد عل���ى ق�شائ���د ال�شع���راء اأدوني�س 
ائغ وغره���م. وا�شتخا�س  واملاغوط وج���ربا وال�شَّ

روؤية العامل من ق�شائد النرث: �شوفية، ثورية، دينية، 
طفولية، اغرتابية. والإيقاع من حيث كونه ان�شجامًا 
وتناغمًا يف �شطور ق�شيدة النرث، با وزن ول قافية، 
وكت���اب د. حمم���د �شاب���ر عبي���د )الق�شي���دة العربي���ة 

احلديثة بن البنية الدللية والبنية الإيقاعية(.
املناهج احلديثة، منهج النقد الثقايف، د. حممد �شابر 
عبي���د )الف�ش���اء الت�شكيل���ي لق�شي���دة النرث( اهت���م ب���� 
) القوان���ن الثقافية والأدبية الت���ي حتكم حياة النوع 
الأدب���ي وتوؤ�ش�س جمال���ه الإبداع���ي، وتر�شم �شورته 

الدالة يف ف�شاء التلقي/ عبيد، �س32(.
مناه���ج الق���راءة والتلق���ي ود. ح���امت ال�شك���ر )حل���م 
الفرا�ش���ة( ويدع���و اإىل جتاوز اجلي���ل الأول لق�شيدة 
الن���رث، ويتخت���م بخا�شة موؤ�شرات الق���راءة وهيمنة 
منظور ال�شرد على ق�شيدة النرث وتعقب الدللة داخل 
الن�س وحتديد البوؤرة الن�شية والختزال والتكثيف 

ال�شياغي وبنية التكرار ب�شتى الأ�شاليب.
املنه���ج الأ�شلوب���ي، د. حمم���د عب���د املطل���ب )الن����س 
امل�ش���كل( يبداأ ب�شياغة اجلملة وينتهي بها، والعنوان 
والتنا�ش���ات، الرتاثي خا�ش���ًة. واملفارق���ة باعتبارها 
���ة. ال�شاعرة منى  خ�شي�ش���ة اأ�شلوبي���ة، وو�شيل���ة فنيَّ
���َد اأنَّ  عبدالعظي���م )عل���ى حاف���ة اللي���ل/ 1998( و)اأكَّ
العن���وان نف�شه ي�شكل مفارقة كب���رة/ �س196( واإْن 
كان���ت مفارقة، فهي حتمًا لي�ش���ت بالكبرة! واإْن كانت 
مفارق���ة، فم���ا نوعه���ا؟ العن���وان تكرر كث���رًا، ق�شيدة 
ح�ش���ن جلي���ل )تاأم���ات عل���ى حاف���ة اللي���ل( الآداب 
البروتي���ة الع���دد 7 يوليو 1970. ق�شي���دة منذر اأبو 
حلت���م )اأربع جنمات عل���ى حافة اللي���ل( ورواية اأمن 
���ان )حاف���ة اللي���ل/ 1954(. الإح�شا����س باملفارق���ة  ريَّ
كاإث���ارة وت�شوي���ق واندها����س، يختلف من ق���ارٍئ اإىل 

اآخر.
ب���ع )ق�شيدة  املنه���ج البني���وي، حمم���ود اإبراهيم ال�شَّ
الن���رث وحت���ولت ال�شعري���ة العربية( ح���ول اإ�شكالية 

العاقة بن العن�شر البنيوي واجلمايل يف ال�شعر.
املنه���ج التحليلي الو�شفي، د. )رحم���ن غركان الن�س 
يف �شياف���ة الروؤيا: درا�ش���ة يف ق�شيدة املرث العربية( 
يف  ال�ش���ويف  والإ�ش���راق  الدرامي���ة،  الروؤي���ا  بح���ث 
اعري���ة ويعل���ق اخلال���دي  كون���ِه �ش���كًا ل���اأداء، وال�شَّ
باأنَّ )ال�شاعري���ة لي�شت ِحكرًا على ق�شي���دة النَّرث، فقد 

جندها يف الق�شة والرواية/ �س243(.

�ش����در �شه����ر مت����وز املا�ش����ي 2022 ع����ن 
املرك����ز القومي للرتجمة يف م�شر ترجمة 
عربية لكت����اب )الأدب العرب����ي احلديث(، 
وهو اجل����زء الرابع من تاري����خ كامربدج 
 Cambridge History لاأدب العرب����ي
داأب����ت  ال����ذي   of Arabic Literature
جامع����ة كام����ربدج عل����ى اإ�ش����دار اأج����زاء 
عديدة من����ه منذ عقود ع����ّدة ؛ فقد �شدرت 
م����ن ه����ذا التاريخ ت�شع����ة اأج����زاء تتناول 
اأدب احلقبة الأموية، والعبا�شية، وحقبة 
مابع����د الكا�شيكي����ة، واأدب الأندل�س ؛ بل 
وحت����ى ثمة ج����زء يتن����اول الأدب والدين 
والفل�شفة يف العامل العربي يف ال�شنوات 
التاأ�شي�شية لاأدب العربي. نه�س بالعبء 
التحري����ري للجزء ال����ذي �شدرت ترجمته 
ع����ن املرك����ز القوم����ي للرتجم����ة الدكت����ور 
الراح����ل حمّم����د م�شطفى ب����دوي )1925 
ل����ادب  اأ�شت����اذًا  عم����ل  ال����ذي   )2012  –
�شان����ت  كلي����ة  يف  والنكلي����زي  العرب����ي 
اأنتوين بجامعة اأك�شفورد، وهو معروف 
مب�شاهمات����ه الكب����رة يف حق����ل التاألي����ف 
والرتجم����ة وتعري����ف الأدب العربي لغر 
الناطقن باللغة العربية ؛ فقد ظّل اأ�شتاذًا 
يف جامع����ة اأك�شف����ورد على نح����ٍو مّت�شل 
منذ 1964 حتى 1996. اأودُّ ال�شارة هنا 
اإىل اأّن ه����ذا الكتاب املرتج����م ال�شادر عن 
كام����ربدج لي�س هو ذاك ال����ذي اأّلفه بدوي 
بعن����وان )موج����ز تاري����خ الأدب العرب����ي 
A Short History of Mod�  حلحلديث

ern Arabic Literature( و�ش����در عن 
جامعة اأك�شفورد عام 1992.

يبداأ الكتاب )كعادة كّل تواريخ كامربدج( 
للرتتي����ب  )تبع����ًا  كرونولوجي����ة  بقائم����ة 
الزمني( للوقائع والأحداث املف�شلية يف 
املنطق����ة العربية منذ احلمل����ة النابليونية 
عل����ى م�شر 1798 حتى عام 1991، ويف 
هذا اإ�شارة وا�شحة اإىل اأّن الكتاب يغّطي 
قراب����ة قرن����ن م����ن زم����ان الأدب العرب����ي 
ف�شًا عن تاأكيده اأهمية التداخل البنيوي 
ب����ن النتاج الأدب����ي واحل����راك ال�شيا�شي 
واملجتمع����ي ؛ ف����الأدب لي�س نت����اج منطقة 
ف����راغ ذهن����ي اأو ميتافيزيق����ي حت����ى ل����و 
كان امل�شع����ى ال�شل����ي يتج����ه نحو غايات 

ميتافيزيقية.
يق����ّدُم ب����دوي يف بداي����ة الكت����اب تنويه����ًا 
�شدي����د الأهمي����ة للق����ارئ، يك�شُف في����ه اأّن 
موؤلفي الف�ش����ول املختلفة ُطِلب اإليهم رفُع 
كّل الإحالت املرجعي����ة والتنويهات على 
مت����ون الكتاب بغية اإختزال احلجم وعدم 
الإثقال على الق����ارئ بتف�شيات غر ذات 

اأهمية له.
الكت����اب جهٌد حتري����ري كما بّين����ُت �شابقًا 
؛ ل����ذا فاملتوّقُع اأن ينه�����س املحّرر بالعبء 
الأكرب يف عملية توليف الف�شول وجعلها 
كًا مت�شق����ًا ب����دل اأن تك����ون ثوب����ًا مرقعًا، 
وقد جنح الدكتور بدوي بقدر مايخت�سُّ 
الأم����ر ب����ه جناح����ًا هائ����ًا. بال�شاف����ة اإىل 

اجله����د التحريري املتطّل����ب �شارك بدوي 
يف كتاب����ة مقّدم����ة ممت����ازة للكت����اب اأراها 
اجل����زء الوحي����د يف الكتاب ال����ذي عر�س 
لن����ا ال�شياقات الثقافي����ة واملجتمعية التي 
ن�شاأ يف خ�شّمه����ا الأدب العربي احلديث. 

جاءت املقّدمة يف ق�شمن:
 The الق�ش����م الأول: وعنوان����ه )اخللفي����ة
ب����دوي  في����ه  عر�����س   )Background
املمّه����دات الت����ي ق����ادت اإىل فك����ر النه�ش����ة 
يف املنطق����ة العربي����ة. تن����اول ب����دوي يف 
ه����ذا الق�شم الف����رتة العثماني����ة، واحلملة 
النابليوني����ة عل����ى م�شر، ث����م �شعود جنم 
حمّم����د عل����ي، وط����رق بع����د ذل����ك حتديث 
التعلي����م وتاأث����ر هذا التحدي����ث يف ن�شاأة 
تن����اول  ث����م  احلدي����ث،  العرب����ي  الأدب 
الرتجم����ة  حرك����ة  وولدة  الطباع����ة  اأث����ر 
وال�شحافة، وتاأث����ر اخلديوي اإ�شماعيل 
 ،Westernization يف حركة التغري����ب
ث����ّم يتن����اول ب����دوي مو�شوع����ة التغريب 
والإ�ش����ام ون�ش����وء مفهوم جدي����د لاأدب 
بالق����رتان م����ع تنام����ي طبقة جدي����دة من 
اجلمهور القارئ. يح����ّدد بدوي يف نهاية 
ه����ذا الق�شم ث����اث ف����رتات لتط����ّور الأدب 

العربي احلديث:
الرتجم����ات  ف����رتة  الأوىل:  الف����رتة 
الكا�شيكي����ة  وب����زوغ  والقتبا�ش����ات 

اجلديدة )النيوكا�شيكية(
الف����رتة الثاني����ة: �شع����ود الرومانتيكي����ة 
واحلرك����ة القومية )لبّد – كما اأرى - يف 
هذا املقام من تفكيك العاقة امل�شتبكة بن 
الوطني����ة والقومي����ة. هن����ا ن����رى القومية 
�شكًا م����ن احل�����ّس الرومانتيك����ي املقرتن 

بن�شوء الأمة – الدولة(.
الف����رتة الثالث����ة: ف����ك ارتب����اط الأدب م����ع 
الرومانتيكي����ة بالتزامن مع تعاظم م�شهد 

اليديولوجيات املت�شارعة.
اأما يف الق�شم الثاين وعنوانه )الرتجمات 
والقتبا�شات يف اأعوام 1834 – 1914( 
فيتناول فيه����ا امل�شتع����رب الأمريكي بير 
كاكي����ا، اأ�شت����اذ الأدب العرب����ي يف جامعة 
كولومبي����ا، مو�شوع����ات مركزي����ة اأهمه����ا 
امل�شاهمة اجلوهري����ة للم�شيحين العرب 
)ال�شوري����ن بخا�شة( يف ترجمة الأعمال 
الدبية الغربي����ة واإعاء احل�����ّس القومي 

العربي.
يتن����اول الكت����اب ال�شع����ر العربي احلديث 
منه����ا  الأّول  تن����اول  ف�ش����ول،  ثاث����ة  يف 
�شع����راء املدر�ش����ة الكا�شيكي����ة اجلديدة، 
وتن����اول الثاين ال�شع����راء الرومانتيكين 
؛ اأم����ا الثال����ث فتن����اول �شع����راء احلرك����ة 

احلداثية.
تناولت الف�شول الثاثة التالية مو�شوع 
اخلام�����س  الف�ش����ل  اإخت�����سّ  الرواي����ة. 
ببداي����ات الرواي����ة العربي����ة ؛ فيما تناول 
العربي����ة  الرواي����ة  ال�شاد�����س  الف�ش����ل 
)النا�شجة mature( خارج م�شر، وُترك 
الف�ش����ل ال�شاب����ع لتتن����اول في����ه الأ�شتاذة 
م����ن  كركبات����رك  هي����اري  امل�شتعرب����ة 
جامع����ة ِب����رن، وب�شكل ح�ش����ري، الرواية 
امل�شري����ة منذ ن�شر رواي����ة )زينب( ملحمد 
ح�ش����ن هيكل حت����ى ع����ام 1980. لباأ�س 
م����ن الإ�ش����ارة اإىل اأّن الف�شل����ن اخلام�س 
وال�شاد�����س كتبهم����ا الأ�شت����اذ روج����ر اآلن 
العرب����ي  الأدب  اأ�شت����اذ   ،Roger Allen
بجامع����ة بن�شلفانيا الذي عرفناه علمًا من 
اأهم اأع����ام الغربين املتخ�ش�شن بالأدب 
احلديث����ة  العربي����ة  )والرواي����ة  العرب����ي 
بالتحديد(، وله يف هذه امليادين موؤلفات 

مهّمة ومرتجمة اإىل العربية.
الكت����اب  م����ن  الثام����ن  الف�ش����ل  اإخت�����سّ 
بالق�ش����ة الق�ش����رة، ونكّف����ل بكتاب����ة هذا 
الف�ش����ل الدكت����ور �شربي حاف����ظ الأ�شتاذ 
بجامعة لن����دن. اأعقب هذا الف�شل ف�شان 
يف  ب����دوي  تن����اول  امل�شرحي����ة،  تن����اول 
اأولهما بداي����ات الأدب امل�شرحي العربي 
م����ن م����ارون النقا�����س حت����ى ع�شريني����ات 
الق����رن الع�شري����ن ؛ اأم����ا الف�ش����ل الت����ايل 
فتغطي فيه درا�ش����ة الدكتور علي الراعي 
الأدب امل�شرح����ي يف الوط����ن العرب����ي من 
ثاثيني����ات الق����رن الع�شرين حت����ى العقد 

الثمانيني فيه.
توّزع����ت الف�ش����ول الأربع����ة الأخ����رة من 
الكت����اب عل����ى مو�شوع����ات: الأ�شلوبي����ن 
الن����رث  ُكّت����اب  به����م  ويق�ش����ُد   ،Stylists
الفني اإبتداء من كت����اب )الن�شاء( لل�شيخ 
ح�ش����ن العّطار ثم م����ن اأعقبوه م����ن اأمثال 
الرافع����ي واملنفلوط����ي ومي زي����ادة وطه 
ح�ش����ن،،،، اإلخ. تا ذلك ف�ش����ل عن النّقاد 

الع����رب وحرك����ة النقد العربي، ث����ّم تناول 
الف�ش����ان الأخران )وهم����ا اأكرث ف�شول 
الكتاب اإ�شهابًا بح�شب راأي حمّرر الكتاب 
ب����دوي( الكاتب����ات الن�شوي����ات  الدكت����ور 
العربيات ثّم �شعر العامية العربية. �شّوغ 
املح����ّرر طول الف�شل����ي ن الأخري����ن باأّن 
مو�شوعيهم����ا مل ينال ق����درًا م�شتحقًا من 
البح����ث والدرا�شة يف الأدبي����ات العربية 
والعاملية. اإنتهى الكتاب – كما هو متوّقٌع 
بقائمة مكثف����ة من املراجع وفهر�س �شامل 

لاأ�شماء والعناوين.
ثّم����ة الكث����ر مّم����ا ميك����ن اأن يق����ال ب�ش����اأن 
طبيعة هذا الكت����اب من حيث مو�شوعاته 
وهيكليت����ه. اأظ����ّن اأّن ال�ش����ارات التالي����ة 
ت�شل����ُح اأن تك����ون نق����اط �ش����روع مل�شاءلة 

الكتاب:
عامل����ي  اأدب  اأي  درا�ش����ة  يف  قرن����ان   .1
ه����ي فا�شلة زمني����ة طويلة ل����و در�شنا اأي 
جن�����س اأدب����ي لوح����ده ؛ فكيف احل����ال اإذا 
اإقرتن ط����ول الزمن م����ع تن����ّوع الأجنا�س 
الأدبية بن �شع����ر ورواية وق�شة ق�شرة 
وم�شرحي����ة ونق����د اأدبي و�شع����ر عامي؟!! 
اأمل يكن الأف�شل تخ�شي�س كتاب مرجعي 
م����ن كت����ب كام����ربدج ل����كّل جن�����س اأدب����ي 
لوح����ده؟ رمّب����ا �شي�ش����ّوغ القائم����ون على 
اأم����ر تواريخ كام����ربدج اأّن هذه التواريخ 
تخاط����ب القارئ الجنب����ي ولي�س العربي 
املتخ�ش�����س ؛ وعليه �شيك����ون الإخت�شار 

مطلوب����ًا. ه����ذا �شحي����ح ؛ لك����ن َم����ْن م����ن 
الأجانب �شيقراأ هذه التواريخ؟ اإّنه املهتم 
ب�شوؤون ال�شتعراب والعامل العربي ولن 
يك����ون قارئ����ًا �شياحيًا عاب����رًا ؛ وعليه فاإّن 
اليغال يف الخت�شار اأراه مثلبة يف هذا 

الكتاب.
2. نفه����م بالبداه����ة اأّن كّل عم����ل حتريري 
لب����ّد اأن ي�شه����د جمع����ًا م����ن املوؤلفن ذوي 
اخللفي����ات الثقافية والفكري����ة املتباينة ؛ 
لكّن اأحد واجبات القائم باأمر التحرير هو 
اإنتخ����اب موؤلف����ن ذوي خلفي����ات متقاربة 
كّلم����ا اأمك����ن ذلك )وه����و اأمٌر �ش����اق ولي�س 
بامل�شتطاع دومًا(. ن�شهُد يف الكتاب تباينًا 
�شا�شعًا يف خلفيات املوؤلفن: هناك روجر 
اآل����ن املتمّر�س ب����الأدب العرب����ي واملنطقة 
العربي����ة و�شديق معظم الأدب����اء العرب، 
ثم هناك امل�شتعربون ومتخ�ش�شو الأدب 
اآل����ن.  العرب����ي الذي����ن ليرتق����ون ملرتب����ة 
لاأق����ول اأّن ه����ذه مثلبة معيب����ة يف الكتاب 
بق����در مااأريُد الق����ول اأّن تباين����ًا كبرًا يف 
معرفة املوؤلفن بالدب العربي وجغرافية 
وتاريخ املنطقة العربية �شيكون اأمرًا بّينًا 
ل����كّل ق����ارئ مدّقق يف حيثي����ات التفا�شيل 

ال�شغرة يف الكتاب.
3. الكت����اب يف معظ����م مادت����ه ذو طبيع����ة 
وقائعي����ة وتاريخانية ؛ مبعنى اأّنه يكتفي 
غ����ر  م����ن  واأرخنته����ا  الوقائ����ع  بعر�����س 
الغو�س عميقًا يف درا�شة اخليوط اخلفية 
و�شناعت����ه،  الأدب  ت�شكي����ل  يف  املوؤث����رة 
ولي�����س ه����ذا بالأمر ال����ذي يقّلل م����ن �شاأن 

الكت����اب ال����ذي يتوجّ����ه مل
الغرب����ي ولي�����س العرب����ي. ه����ذا الكت����اب 
�شيك����ون بالتاأكي����د م�شدرًا ممت����ازًا لطلبة 
الدرا�ش����ات العليا ؛ لكّن الباحثن املدققن 
يف تاري����خ الأدب العرب����ي �شيكونون يف 

حاجة لكتب اأكرث تخ�ش�شًا.
4. الإخت����اف ب����ّن يف اأ�شل����وب الكتابة. 
وا�ش����ٌح اأّن امل�شتعربن يكتب����ون بطريقة 
تعل����ي �شاأن العم����ال الكا�شيكي����ة وتغفُل 
الجت����اه  احلديث����ة.  الأعم����ال  �ش����اأن 
الكا�شيك����ي ب�شكل عام ل����ه طغيان وا�شٌح 
يف من����ط الكتابة واأ�شلوبه����ا حتى لو كان 
الكاتب على دراي����ة بالتوجهات احلداثية 

يف الأدب العربي.
ون العرب اأف�شل من  5. رمبا كان املخت�شّ
نظرائه����م الأجانب يف الكتاب����ة عن الأدب 
العربي وبخا�شة يف اجلوانب احلداثية 
من����ه ؛ لذا لو زي����دت امل�شاح����ة املخ�ش�شة 
مل�شاهم����ة املخت�شن الع����رب يف مثل هذه 
التواري����خ فرمبا �شيكون اأم����رًا له نتائجه 
املحم����ودة. نع����رف اأّن بع�����س املخت�شن 
باللغ����ة  الكتاب����ة  ليتق����ن  ق����د  الع����رب 
النكليزي����ة الحرتافي����ة، وهنا لباأ�س من 
ترجمة م�شاهماته����م اإىل اللغة النكليزية 
من قبل مرتجمن اإحرتافين ذوي معرفة 

ب�شوؤون الأدب العربي.
خطوة ممت����ازة اأقدم عليها املركز القومي 
للرتجم����ة يف م�شر برتجمة ه����ذا الكتاب 
املرجع����ي، ولعله �شيكون ب�ش����ارة ودافعًا 
لرتجمة باقي اأج����زاء تاريخ كامربدج يف 

الأدب العربي.

مع اإيماني المطلق ب�سرورة 
التخ�س�ص لأي كالم ي�جه اإلى 

جمه�ر، فاأنا اأجد في اأحيان 
مفيداً كالم اأو مالحظة من 
هم خارج هذا التخ�س�ص. 

فمالحظات من هذا القبيل 
تت�سف ببراءة اأو بتلقائية قد 

تف�ت المهتم بمرجعياته. 
هي، اأعني هذه المالحظات، 
�سبيهة بتلك التنبيهات التي 
قد ي�سير لها المر�سى، فيجد 
فيها اطباوؤهم مخرجًا اأو ع�نًا.

ه���ذه املقدمة ميكن اأن تك���ون مقدمة 
لكثر م���ن املو�شوعات. وقد يعجب 
القاريء من اين احتدث عن الرواية 
الرغب���ة  ج���اءت  كي���ف  املعا�ش���رة! 
يف حدي���ث مثل ه���ذا، ع���ن الرواية؟ 
رمب���ا لأين اأعيد ق���راءة حار�س حقل 
ثاني���ة  عربي���ة  برتجم���ة  ال�شوف���ان 

وبعنوان حار�س حقل اجلودار.
ل تعنين���ي الآن الرتجم���ة، ول�ش���ت 
ب�ش���دد  ولكن���ي  مدقق���ًا،  اأو  مقارن���ًا 
التفا�شي���ل ال�شغ���رة، ال�شخ�شي���ة، 
الرغب���ات،  الطب���اع،  تخ����س  الت���ي 
والت�شرف���ات،  ال�شل���وك  الأذواق 
اأو  اخلفي���ة  والع���ادات  العواط���ف، 
اأخاقن���ا  وبايج���از  معلن���ة،  ال���ا 

و�شخ�شياتنا على حقيقتها!

ه���ذه م�شاأل���ة، تبدو يل الي���وم، واإثر 
ه���ذه الق���راءة، غاي���ة يف الأهمي���ة. 
روايات اأخرى �شدرت يف ال�شنوات 
الأخ���رة تنح���و ه���ذا املنح���ى، ومع 
لل�شخ�شي���ة  مزدوج���ة،  اهتمام���ات 
طليعي���ة  �شم���ن  اأو  منف���ردة  وه���ي 
عامة. لعل خما�شية باتريك بيلوروز 
اآخر ما قراأت تقدم مثاًل اآخر خمتلفًا 

يف هذا ال�شاأن.
كه���ذه  اأم���ورًا  اأن  كام���ي  يعن���ي  ل 
جدي���دة عل���ى الف���ن الروائ���ي، كثر 
منها كنا منر عليه، وكثر منها ر�شم 
�شخ�شي���ات نتذكره���ا م���ن رواي���ات 
الق���رن التا�ش���ع ع�ش���ر والع�شري���ن. 
ع���ن  اعن���ي  ان�شاني���ًا،  كان  بع�شه���ا 
وبع�شه���ا  الب�شري���ة  ال�شخ�شي���ة 
عن مف���ردات احلي���اة اليومي���ة التي 
تخو����س فيه���ا، وبع�شه���ا عم���ا يف 
الظرف املجتمعي والطبيعة. بع�س 
هذه الروايات اتخذت مهمة الك�شف 
وردود  املنغ�ش���ات  تفا�شي���ل  ع���ن 
الفع���ال. بع�شه���ا لك�ش���ف م�ش���دات 
حت���ول دون البته���اج يف العي����س، 
ل الن�س اأو ال�شخ�شية  وبع�شه���ا حمَّ
مهمات ال�ش���راع الجتماعي، فراأينا 
رواي���ات فجائعي���ة حت�س م���ن وراء 

ف�شولها موت اأو دمار اإن�شان موؤمنًا 
بالأنق���اذ اأو متوهم���ًا لقدرت���ه عليه، 
اأو فاقدًا للق���درة على حتمل ال�شوء، 

في�شيف خ�شارة اأخرى....
لكن���ي اري���د التاأكي���د عل���ى ح�ش���ور 
�شلوكيات،  ال�شخ�شي���ة،  التفا�شي���ل 
م���ا  اأو  وحقيقته���ا،  ُمث���ًا  رغب���ات، 
وراءها. عن املف���ردات البعيدة التي 
ل نراه���ا يف الغ���رف املغلق���ة، وتلك 
التي تثرنا يف العلن. اأعود للتاأكيد 
التقلي���د  منتج���ات  اأق�ش���د  ل  اأين 
الدرام���ي والذي يب���داأ مبارلو ومير 
ب��� بن جون�ش���ون و�شالنجر عائدين 

اىل ديكنز.
اأح���دث  ه���و  عم���ا  احت���دث  اأن���ا 
واأك���رث اي�شاح���ًا مل يك���ن م���ن قب���ل 
احلج���م  به���ذا  اهتم���ام  مو�ش���ع 
وه���ذه التفا�شي���ل. فم���ا اأهمي���ة تلك 
التفا�شي���ل »ال�شخ�شي���ة« وتلك التي 
تك�شفها ا�ش���اءات الكتاب اجلدد من 
�شخ�شيات الأبط���ال اأو �شخ�شياتهم 
اأو �شخ�شي���ات نا�س م���ن ا�شدقائهم 
اأو معارفه���م اأو م���ن كان���وا �شدف���ة 
يف طريقه���م، عرب �شف���ر اأو عمل، اأو 

م�شت�شفى، اأو يف حانة اأو �شجن؟
ن���رى  هن���ا الإن�ش���ان يتع���رى، هن���ا 

ورغبات���ه  وم�شمرات���ه  دخانل���ه 
الدقيق���ة والكث���ر مم���ا ه���و مغط���ى 
وحمتجب عن النظ���ار. وهنا اأي�شًا 
عل���ي اأن اأُنّح���ي، باح���رتام، اجت���اه 
الذهني���ن، كم���ا  بيكي���ت ومماثلي���ة 
ا�شتثن���ي، باحرتام اي�ش���ًا، م�شامن 
املهموم���ن  الكت���اب  اجتاه���ات  اأو 
بال�ش���اأن العام، من ج���ورج اورويل 
اإىل كراهام كرين، وتلك الرتباطات 
كان  مم���ا  ال�شخ�شي���ة  اخليب���ة  م���ع 
متوقع���ًا.. حت���ى اغرتاب���ات هوؤلء، 
مهم���ة، ولكنها لي�ش���ت املق�شودة يف 
حديث اليوم، قد يكون للتهوميين، 
اأو امل�شحورين ببقايا الرومانتيكية، 
ا�شاراته���م الكا�شف���ة، لكنه���م يظلون 
م���ع  فاأن���ا  اأعني���ه.  مل���ا  دون روؤيت���ي 
احليوي���ة والفعل اليوم���ي والواقع 
الب�ش���ري، وكي���ف ه���و ح�ش���ور هذا 
الف���رد وذاك – و�ش���وًل للحديث عن 
الإن�شاني���ة، ع���ن النا����س يف الأر�س 

وكيف يعي�شون وي�شلكون.
اإذا، احلديث ح�ش���رًا عن هذا الزخم 
الدائ���م م���ن التفا�شي���ل ال�شخ�شية، 
والطب���اع وردود الأفع���ال والأذواق 
اأو  وتقلباته���ا  والعواط���ف 
انحرافاته���ا. هذا يعن���ي اأنني اأق�شر 

احلديث على الإن�شان املعا�شر، على 
»الف���رد« يف ع�شرن���ا. اأظ���ن الأخرة 
اأف�ش���ل عب���ارة ت�شر للق�ش���د. وهنا 
يك���ون للظاه���رة جمل���ة ايجابي���ات، 
جملة مهمات عظيم���ة ومهمة لك�شف 
حقيق���ة ع�شرن���ا. الرواي���ة العظيمة 
تك�ش���ف، ب���ذكاء وفطن���ة، اخاقيات 
ع�شرنا واخاقيات العي�س ومتاعب 
ه���ذا العي����س او مباهج���ه، و�شلوك 
الإن�شان وردود افعاله بازاء احلاجة 
خ���ال  اأو  العت���داء  اأو  احل���ب  اأو 
حتقيق الرغب���ة املمنوعة اأو النتباه 
احلِذر م���ن املحرم���ات واملمنوعات، 
وجتاوزه���ا، وحال���ُه �شاع���ة يك���ون 

خارج ال�شيطرة.
الرواي���ة منج���ز فني وفك���ري. لكنها 
هن���ا اأي�ش���ًا اإنح���از تاريخ���ي عظي���م 
ميك���ن للم�شتقب���ل ق���راءة حا�شرن���ا 
من���ه. ه���ي لي�ش���ت جمموع���ة وثائق 
ولكنه���ا ت�شن���ع ج���وًا حي���ًا وتق���دم 
من���اذج، من���اذج ب�شرية فيه���ا الكثر 
من املنق���ول من احلي���اة، الكثر من 
امل�شن���وع،  وفيه���ا  احل���ي،  الب�ش���ر 
كالدعي���ة  املتمّن���ى، والأمني���ات  اأي 
متامًا تك�شف ع���ن احتياجات النا�س 
يف  والبهج���ة  ال�شام���ة  ومعوق���ات 

العي�س.
تتح���دث  الت���ي  كتل���ك  رواي���ات  يف 
عنها، ومن خ���ال الغ�شب والفكاهة 
وامل���وت  والنتح���ارات  والع���راك 
وم���ن  انتقام���ًا،  اأو  حب���ًا  اأو  �شمت���ًا 
وح���الت  الإن�ش���اين  التع���اون 
التعاطف وال�شرقة والت�شحية، نرى 
اإن�شاننا الأر�شي على حقيقته ل كما 
�شاء الرومان�شي���ون اأو الخاقيون 
املثالي���ون. ذلك اإن�ش���ان خميلة وهذا 
اإن�شان حي يركب البا�س، حتا�شرة 
رغب���ة يف التدخ���ن منتظ���رًا حمطة 

الو�شول...
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 عامر م�ؤيد 

العراق���ي  وافتت���ح معر����ض اخل���زف 
)حكاي���ا الط���ن الثالث(  لع���ام ٢٠٢٢ 
، عل���ى القاع���ة الرئي�س���ة يف جمعي���ة 

الفنانن الت�سكيلين العراقين.
الثقاف���ة  وزي���ر  املعر����ض  وافتت���ح 
ف���كاك  احم���د  والآث���ار  وال�س���ياحة 
البدراين وعم���اد جا�س���م وكيل وزير 
ة لدى  الثقاف���ة وال�س���فرية الأ�س���رالَيّ
ورئي����ض  غانل���ي  ال�س���يدة  الع���راق 
�س���بتي  قا�س���م  الفن���ان  اجلمعي���ة 
وبح�س���ور اع�س���اء الهيئ���ة الداري���ة 
الفني���ة  ال�سخ�سي���ات  م���ن  وع���دد 
الفنان���ن  م���ن  وجمه���ور  والثقافي���ة 

والإعالمين ومتذوقي الفن.
هذا املعر�ض ي�سم  ثمانن عمال لكرث 

م���ن خم�سن فنانا وفنان���ة من العراق 
وع���دد م���ن الفنان���ن الع���رب )تون�ض 

والبحري���ن(  الردن  لبن���ان  الكوي���ت 
الذين زينت اعمالهم قاعة العر�ض.

وم���ن امله���م يف معر�ض اخل���زف، انه 
�ساه���م يف التاأكي���د عل���ى قي���م التنوع 
واجلم���ال والب���داع يف مفاهي���م ف���ن 
اخل���زف املعا�س���ر با�سالي���ب جدي���دة 
جت���ارب  خ���الل   م���ن  رائ���ع  وتف���رد 
حداثوي���ة وافكار ا�ستمدت من الواقع  
خالق���ة  وروؤى  جمالي���ة  وب�سي���غ 
تنب�ض باحلي���اة. وملن فات���ه التواجد 
يف املعر����ض فبامكان���ه زي���ارة قاع���ة 
اجلمعي���ة لن املعر�ض �سي�ستمر حتى 
اخلام�ض ع�سر م���ن �سهر كانون الول 

املقبل وباوقات طويلة.
الفنان���ة  ه���ي  املتواجدي���ن  و�سم���ن 
الت�سكيلي���ة ن���ور عبد عل���ي التي قالت 
ارادت  انه���ا  ل�)امل���دى(،  حديثه���ا  يف 
اخل���زف  معر����ض  يف  تتواج���د  ان 

والحتفاء باي منجز فني".

وذكرت عبد علي ان "معر�ض اخلزف 
يف هذا العام خمتلف وفيه الكثري من 
العم���ال اجلديدة واملهمة مبا يختلف 
ع���ن ال�سن���وات ال�سابق���ة خا�س���ة م���ع 
وج���ود م�سارك���ة عربية وه���ذا يعطي 
للمعر�ض ا�سافة اه���م واكرب"، مبينة 
ان "العمال تنتمي اىل الفن املعا�سر 

وهذا امر مهم".
وع���ن العمال الت���ي �ساهدتها ا�سارت 
عب���د علي اىل ان "الغرابة يف العمال 
هي الطاغية وه���ذه الغرابة هي مهمة 
حتى تعطي للفنان املتلقي او املواطن 
اعم���ال جديدة تختلف ع���ن  ال�سائد"، 
لفت���ة اىل ان "الفنان���ن ا�ستخدم���وا 
العدي���د م���ن الل���وان ومل ي�ستم���روا 
يف النمطي���ة اثن���اء اجن���از العم���ال 

اخلا�سة بهم".

تت�ساب���ق بل���دات اإيطالية هجره���ا �سكانها 
عل���ى ج���ذب مقيم���ن ج���دد لال�ستف���ادة من 
ثرواته���ا، وله���ذا الغر�ض تعر����ض حوافز 
مالية مغرية من اأجل اإقناع النا�ض بالعي�ض 

فيها.
ومن بن ه���ذه البلدات، كما ورد يف تقرير 
ل�سبك���ة "�س���ي اأن اأن"، بل���دة �سغ���رية تقع 
يف اجلن���وب ال�سرق���ي الإيط���ايل، تتمت���ع 
مبناظ���ر طبيعية خالبة، ف�س���ال عن معاملها 
التاريخية التي تعود اإىل الع�سور القدمية 

وع�سر النه�سة.
وتق���ع بل���دة بريزيت�س���ه يف منطق���ة بوليا 
امل�سم�س���ة جنوب���ي الب���الد، وتق���ول "�سي 
اأن" اإن موقعه���ا مذه���ل فه���ي حماط���ة  اأن 
�سالينت���و،  ملنطق���ة  ال�ساح���رة  بالطبيع���ة 
وقريب���ة م���ن ال�سواط���ئ الرملي���ة الناعم���ة 
واملي���اه الفريوزي���ة ال�سافية لبل���دة �سانتا 

ماريا دي ليوكا.
الت���ي هجره���ا  املن���ازل  البل���دة  وتعر����ض 
اأ�سحابه���ا منذ ف���رة طويلة للبي���ع، ولهذا 
الغر����ض متن���ح الأ�سخا����ض الراغب���ن يف 
العي����ض فيها مبلغ 3٠ األ���ف يورو )حوايل 
3٠ األ���ف دولر( ل�سراء ه���ذه املنازل، التي 

تبلغ قيمتها حدود ٢5 األف دولر.

وتنق���ل "�س���ي اأن اأن" ع���ن ع�س���و املجل�ض 
املحلي، األفري���دو بالي�ض، قوله اإن �سلطات 
البل���دة حت�س���ر حاليا للتفا�سي���ل اخلا�سة 
ا�ستم���ارات  اإط���الق  وتوق���ع  بالعر����ض، 
التقدمي، خالل الأ�سابيع املقبلة، على موقع 

البلدة.

وقال: "هناك العديد من املنازل الفارغة يف 
املرك���ز التاريخي، ال���ذي مت بناوؤه قبل عام 
1991، والتي نود روؤيتها على قيد احلياة 

مرة اأخرى مع �سكان جدد".
وي�س���رط للح�سول عل���ى املبلغ احل�سول 
عل���ى الإقام���ة يف البل���دة، و�س���راء واحدة 

م���ن جمموعة خمت���ارة من العق���ارات التي 
مت بناوؤه���ا قبل عام 1991، والتي حتددها 
ال�سلط���ات. وق���ال اإن���ه �سيتم تق�سي���م مبلغ 
الأول  جزاأي���ن،  اإىل  ي���ورو  األ���ف  ال����3٠ 
�سيخ�س����ض جزئي���ا ل�س���راء من���زل ق���دمي، 

والثاين لإعادة ت�سميمه اإذا لزم الأمر.

ويتوق���ع ح�س���ول البل���دة عل���ى املزي���د من 
ال�سن���وات  خ���الل  احلكومي���ة،  الأم���وال 
املقبل���ة، بع���د ان�سمامه���ا ملنطق���ة جماورة 

. Acquarica ت�سمى
وا�سته���رت منطقة بوليا، حيث تقع البلدة، 
يف الع�سور الو�سط���ى باعتبارها  "مدينة 
الذه���ب الأخ�س���ر" حي���ث انت�س���رت فيه���ا 
ب�سات���ن الزيت���ون اخل�سبة، كم���ا ازدهرت 
خ���الل ع�س���ر النه�س���ة م���ن خ���الل جت���ارة 

النبيذ واجلنب واملا�سية.
والكنائ����ض  بالق�س���ور  مليئ���ة  وه���ي 
واأ�سج���ار  الأر����ض  حت���ت  والطواح���ن 
الت���ي  املح�سن���ة،  وامل���زارع  احلم�سي���ات 
عا�س���ت فيه���ا اأ�س���ر الفالحن حت���ت حماية 

اللوردات للهروب من هجمات القرا�سنة.
وتنظم البلدة اجل���ولت ال�سياحية لزيارة 
زي���ت  لت���ذوق  واملهرجان���ات  الطواح���ن 
الزيت���ون ومعار����ض الطع���ام ومهرجانات 
املو�سيق���ى ال�سعبي���ة والرق����ض، كم���ا اأنها 
ت�سته���ر باأطب���اق ال�سمك املقل���ي، والبا�ستا 

امل�سنوعة يدويا، واملعكرونة املح�سوة.
وهن���اك م�س���ارات متر م���ن خ���الل املناطق 
الأغن���ام  رع���ي  بحق���ول  املليئ���ة  الريفي���ة 

واحل�سون احلجرية املهجورة.

من تراث بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــــر
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�س���درت حديث���ا عن دار امل���دى رواية "م���وت املل���ك ت�سونغور" 
للكات���ب الفرن�سي ل���وران غوديه برجمة كل م���ن اإيف كادوري 
وح���ازم عبي���دو. يغو����ض الكات���ب الفرن�س���ي ه���ذه امل���رة يف 
اأفريقي���ا ال�سمراء الت���ي تبلبلها اأحداث ماأ�ساوي���ة وكاأنها نابعة 
م���ن الراجيديا الإغريقي���ة يف رواية ملحمي���ة يحيك خيوطها 
جودي���ه على متون األف ليل���ة وليلة، وبلغة �سيق���ة حتمل اآيات 
ال�سجاع���ة واجلمال لالأبطال امللحمين، واأي�سا الق�س�ض التى 
يحملونه���ا بداخلهم ع���ن احلب والياأ�ض. ويع���د لوران غوديه 
م���ن اأك���رث الأدب���اء الفرن�سين �سه���رة وقد ح�سل عل���ى جائزة 
الغونك���ور، عن روايته عائل���ة اآل �سكورتا وهى رواية اأجيال 

قال عنها النقاد اإنها مائة عام من العزلة باللغة الفرن�سية.

اأتابع ما يجري من حتديث للمملكة 
العربية ال�سعودية، مثلما اأتابع 
املئات من الإ�سدارات احلديثة 

التي ت�سدرها دور ن�سر �سعودية، 
فاأجد الأولوية للفل�سفة والعلوم، 

فهذه الدار ت�سدر اأعمال عامل 
الفيزياء العراقي جيم اخلليلي، 

احلا�سل على اأرفع و�سام بريطاين 
لدوره الرئي�سي يف جمال العلوم. 

وبالتاأكيد الكثري من "علماء" 
جمل�ض النواب ل يعرف اأن هناك 

عراقيًا تباع كتبه بكل اللغات، وتلك 
الدار تقدم اآخر ما كتب عن نيت�سه 

العدمي، فيما دار ن�سر اأخرى مهتمة 
باأفكار �سبينوزا التنويري.

اأ�سمي ما يجري يف ال�سعودية 
عمومها  ويف  فكرية"،  "نه�سة 

نه�سة لبناء الإن�سان، ويف العا�سمة 
الريا�ض �سنجد  كبري الفال�سفة 

الإغريق يفتتح مقهًى �سهريًا ي�سرف 
عليه املرجم ال�سعودي هادي اآل 

ال�سيخ وكان قد تعرف على التجربة 
خالل بعثته اإىل اأمريكا – وكانت 

فكرة قام بها اأ�ستاذ الفل�سفة 
الأمريكي كري�ستوفر فيليب�ض الذي 

قررعام 1996 افتتاح مقهى با�سم 
الأ�سا�سية  �سقراط" غايته  "مقهى 

اإعادة الفل�سفة اإىل النا�ض، والتعلم 
من الآخرين، وين�سر كتابا بعنوان 

دار  عن  �سدر  �سقراط" -  "مقهى 
اأثر يف الدمام - يوؤكد من خالله 

اأن هناك حاجة اإىل اإعادة  الطريقة 
ال�سقراطية يف التفكري من خالل 

جوانب عديدة من جتاربا احلياتية، 
ويطلب منا اأن نعطي  قيمة لل�سوؤال 

من اأجل التنمية ال�سخ�سية 
والب�سرية.

وقد لحظت يف اأكرث الكتب 
املرجمة اأن هناك عبارة تو�سع 
وهي "متت ترجمة هذا الكتاب 

�سمن مبادرة "ترجم" وهي مبادرة 
اأطلقتها وزارة الثقافة ال�سعودية 

لت�سجيع حركة الرجمة حيث 
تقدم الدعم املايل للكتاب املرجم.. 

تتمعن يف العناوين فتجد نيت�سة 
واآلن باديو واأفالطون ومارك�ض ، 

وبومان واإدغار موران وهابرما�ض 
، ومئات املطبوعات التي تذكرنا 
بع�سر الن�سر العراقي الذهبي ، 

والتي تثبت اأن ال�سعودية طوت 
�سفحة املا�سي وت�سري بثقة نحو 

امل�ستقبل، وتقراأ يف الأخبار فتجد 
اأن ميزانية وزارة الثقافة لهذا 

العام جتاوزت ع�سرات املالين 
من الدولرات ، بينما يف هذه 

البالد ت�سطر وزارة الثقافة ان 
تطبع ديوان �ساعر العرب الكرب 

اجلواهري مب�ساعدة احدى 
الوزارات الغنية ، وت�ستنكف 

الحزاب ال�سيا�سية ان تكون الثقافة 
من ح�ستها لأنها وزارة " بال خبزة 

ايها  نعم   ، مفاجاآت  هناك  ".هل 
ال�سادة ، حالة الفرح والن�سوة التي 

انتابت العراقين بعد فوز الفريق 
ال�سعودي على الأرجنتن، لتثبت 

اأن ال�سحن الطائفي وخطابات 
الكراهية ، مل تعد تنفع .

يف �سفحته على الفي�سبوك يكتب 
الوزير واخلبري املائي ح�سن 

اجلنابي عن "النقا�سات" التي 
جرت يف اجتماعات جمل�ض 

الوزراء يف عهد حيدر العبادي 
ب�ساأن موقع اإن�ساء ملعب ريا�سي 

كبري تربعت باإن�سائه ال�سعودية 
للعراق يف موقع يختاره 

العراقيون.يقولجلنابي ان 
النقا�سات حتولت اىل  "مناو�سات" 
بدوافع طائفية. فاملناطق والأحياء 

العراقية اأ�سبحت لها األوان 
طائفية، والوزراء تعاملوا مع 

المر وفق العتبارات الطائفية 
ولي�ست الوطنية . 

 البحث عن �سقراط 
يف الريا�ض 

م�ت امللك ت�س�نغ�ر

 علي ح�سني

ٌو�سع امللياردير الأمريكي، اإيلون ما�سك، حتت اختبار 
بعد  العوا�سف"،  ت��اأخ��ذه  ال��ري��اح  به  اأت��ت  "ما  عبارة 
 1٠٠ مبلغ   ٢٠٢٢ لعام  ث��روت��ه  خ�سائر  جت���اوزت  اأن 
اأدنى  اإىل  اأ�سهم �سركة ت�سال  مليار دولر مع انخفا�ض 

م�ستوى لها يف عامن.
ول يزال املوؤ�س�ض امل�سارك ل�سركة ت�سال اأغنى �سخ�ض 
يف العامل برثوة تبلغ 169.8 مليار دولر، وفقًا ملوؤ�سر 
�سايف  �سهد  اأن  بعد  حتى  للمليارديرات،  بلومربغ 

ثروته تقل�سا مبقدار 8.6 مليار دولر يوم الثنن.
الأغنى  امللياردير  ث��روة  خ�سرته  ما  �سايف  واأ�سبح 
اأكرب  العام، وهذه  مليار دولر هذا  العامل 5.1٠٠  يف 

خ�سارة ل�سخ�ض يف موؤ�سر الرثوة.
ويقارن ذلك مع الرقم القيا�سي الذي حققه اإيلون ما�سك 

وهو 34٠ مليار دولر منذ ما يزيد على عام.
ويف حال ح�ساب اخل�سارة الإجمالية يف ثروة اإيلون 
ما�سك من ذروتها فاإن ذلك يعني حمو 17٠ مليار دولر 

تقريبًا، اأي ما يزيد عن ن�سف ثروته.

غيب املوت،  ام�ض الثالثاء، الفنان اللبناين روميو حلود عن عمر ناهز 
9٢ عاما، قدم خاللها العديد من الأعمال الفنية الرائعة.

ك��ت��اب��ة للم�سرحيات  ال��غ��ن��ي  ال��ف��ن��ي  ب��ر���س��ي��ده  وق���د ع���رف حل���ود 
وت�سميما واإحياء للفولكلور والراث، حتى ر�سخت اأعماله يف 

الوجدان ال�سعبي مدى ع�سرات ال�سنن.
عندما   1964 يف  الفعلية  املهنية  م�سريته  حل��ود  روم��ي��و  ب���داأ 
اإطار  يف  بعلبك  مهرجانات  جمعية  من  بطلب  غنائي  اأوبريت  اأعد 
برناجمها »ليايل لبنان«. ويف 1969، قّدم عرو�سه يف م�سرح الأوملبيا 

يف باري�ض.
تلقى تعليمه البتدائي يف مدر�سة القدي�ض يو�سف يف عينطورة، بعدها التحق 
بجامعة "موزار" لدرا�سة هند�سة الديكور، لكن ع�سقه للم�سرح ولالأوبرا دفعه 
اإىل متابعة الدرو�ض يف علم امل�سرح اأو مبا ي�سمى ب�"�سينوغرايف ميكانيك" 
اأول  كان روميو حلود  لبنان،  اإيطاليا. ويف  "مونتكامودزو" يف  معهد  يف 
م�ن اأطل�ق "امل�س�رح الدائم" وذلك بال�ستعرا�ض الكبري "مّوال" اللذي عر�ض 
ب�سكل م�ستمر طوال 11 �سهرا. ونال عدة جوائز واأو�سمة منها و�سام الأرز 

الوطني والذي قّلده اإياه الرئي�ض الراحل اليا�ض الهراوي �سنة 1995.

اإيل�ن ما�سك يفقد 100 
مليار دوالر من ثروته 

يف 2022 
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اخل���زف  م��ه��رج��ان  حت��ت�����س��ن  الت�سكيليني  ال��ف��ن��ان��ني  ج��م��ع��ي��ة 
مب�ساركة 80 عماًل منها لعرب  

دائما ما ت�ستمر جمعية الفنانني 
الت�سكيليني بتنظيم املهرجانات 

واملعار�ض التي من �ساأنها ان تلم 
�سمل الفنانني وت�لد حركة ثقافية 

م�ستمرة وبح�س�ر من امل�اطنني 
وع�ائلهم. والتقت�سر هذه املعار�ض 
على الفن الت�سكيلي فقط بل هناك 
اهتمام بكافة ان�اع الفن�ن االخرى 

مبا يجعل الفنان ي�سعر باالهتمام 
وان هناك ت�قيتا �سن�يا لالحتفاء 

مبنجزه.

وفاة الفنان اللبناين رومي� 
حل�د عن 92 عامًا

بلدة اإيطالية  متنحك 30 األف دوالر للعي�ض فيها!!

التنفيذي  الرئي�ض  زوك���رب���ريغ،  م���ارك  مل��ح 
ا�سراك  اأو  ر���س��وم  لفر�ض  »ميتا«،  ل�سركة 
����س���ه���ري ع���ل���ى ت���ط���ب���ي���ق���ات »وات���������س����اب« 
م�سدرًا  بجعلها  وعد  اأن  بعد  و»ما�سنجر«، 
تراجعت  التي  ال�سركة،  لإي���رادات  اأ�سا�سيًا 
م���وؤخ���رًا ب�����س��ك��ل ك��ب��ري وم��ل��ح��وظ. ووف��ق��ًا 
اأخ��رب  فقد  ت��امي��ز«،  »اإك��ون��وم��ي��ك  ل�سحيفة 
»م��ا���س��ن��ج��ر«  اأن  امل���وظ���ف���ن  زوك�����رب�����ريغ 
املوجة  �سيقودان  ال��ل��ذان  هما  و»وات�����س��اب« 
ال��ت��ال��ي��ة م��ن ال��ن��م��و يف م��ب��ي��ع��ات ال�����س��رك��ة، 

ولي�ست م�ساريع "ميتافري�ض".
امل�ستثمرين  �سكوك  تزايد  ظل  يف  ذلك  ياأتي 
ح����ول ق�����درة م�����س��اري��ع »م���ي���ت���ا« يف ع��امل 

»ميتافري�ض« على حتقيق اأرباح يف ال�سنوات 
املقبلة، ف�ساًل عن انخفا�ض اأرباح ال�سركات 
بن�سبة 5٢ يف املائة اإىل 4.4 مليار دولر 
خالل الربع الثالث من عام ٢٠٢٢. واأطلق 
زوك����رب����ريغ ه����ذه ال��ت�����س��ري��ح��ات و���س��ط 

حماولة منه لتهدئة املخاوف ب�ساأن ال�سوؤون 
اجلماعي  الت�سريح  ب��ع��د  ل���»م��ي��ت��ا«  امل��ال��ي��ة 
حوايل  و�سمل  م��وؤخ��رًا،  وق��ع  ال��ذي  للعمال 
11 األف موظف. وت�سببت الت�سريحات يف 
حالة من الرتباك بن م�ستخدمي »وات�ساب« 
و»م���ا����س���ن���ج���ر«، ال���ذي���ن ي��خ�����س��ون حت��ول 
مليئة  اأو  مدفوعة  تطبيقات  اإىل  التطبيقات 

بالإعالنات املدفوعة.

زوكربريغ يلمح لفر�ض ا�سرتاك �سهري على "وات�ساب"

 �سلمى حايك ت�سارك اآن هاثاواي 
يف رواية يابانية 

للكاتب  رواي��ة   من  مقتب�ض  جديد  فيلم  يف  حايك  و�سلمى  هاثاواي  اآن  النجمتان  تتعاون 
اآن  العاملية  املمثلة  وك�سفت  ميل  ديلي  موقع  ن�سر  ما  فح�سب  اإيزاكا،  كوتارو  الياباين 

هاثاواي عن اأهم اأمنياتها التي حتلم بتحقيقها خالل ال�سنوات املقبلة، اأثناء حوارها 
عائلتها،  مع  الذكريات  من  ممكن  عدد  اأكرب  ب�سنع  حتلم  اإنها  قائلة  فوج،  جملة  مع 

باأمور ت�سبح  البقاء ب�سحبة عائلتي وال�ستمتاع معهم  "اأهم هدف يل هو  قائلة 
ولديهما  �سوملان  اآدم  من  متزوجة  هاثاواي  اآن  امل�ستقبل".  يف  مميزة  ذكريات 
وجاك  اأع��وام،  �ستة  العمر  من  البالغ  �سوملان  روزبانك�ض  جوناثان  هما  ابنان 
�سوملان مل يتخط العامن من عمره، وب�سدد دخول عامها ال�4٠، لذا اأكدت رغبتها 

املمثلة  اف��الم   اخر  وكان  عائلتها.  ب�سحبة  خمتلف  ب�سكل  باحلياة  ال�ستمتاع  يف 
ال�سهرية اآن هاثاواي فيلم " توقيت هرجمدون" والذي  تلعب فيه دور �سخ�سية تبلغ 

�سن الر�سد وي�سلط ال�سوء على قوة الأ�سرة و�سعي الأجيال اإىل حتقيق احللم الأمريكي. 

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العامة لالأن���واء اجلوية 
الي���وم  له���ذا  الطق����ض  العراقي���ة حال���ة 
)الأربع���اء( اأن درجات احلرارة حتافظ 
عل���ى معدلته���ا لي���وم اأم����ض يف بغ���داد 
والعدي���د م���ن املحافظ���ات، واأن اجل���و 
معظ���م   يف  وممط���رًا  غائم���ًا  �سيك���ون 

مناطق البالد.
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