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المتوفين  لذوي  دينار  ماليين   10
بنهائي خليجي 25

 بغداد/ المدى
ق���رر جمل����س ال���وزراء من���ح ذوي املتوف���ن يف نهائي خليج���ي 25 مبلغ 10 
مالي���ن دين���ار. وقال وزي���ر العدل خالد �ش���واين، اإن "جمل�س ال���وزراء قرر 
تكرمي لعبي املنتخب الوطني واملالك الإداري والتدريبي". وتابع �شواين، 
ان "التك���رمي يت�شمن منح قطعة اأر�س �شكنية مب�شاحة 200 م يف بغداد"، 
موؤك���دًا "املوافق���ة عل���ى من���ح 10 مالي���ن دين���ار اإىل ذوي املتوف���ن بح���ادث 

التدافع يف نهائي خليجي 25".

 بغداد/ تميم الح�صن 

تراجع���ت اأ�سع���ار �سعر �سرف ال���دولر امام 
ر( ب�سبب اإجراءات  َ الدينار 5 اىل 6 نقاط )نمِ
انهي���ار  ازم���ة  لت���دارك  الخ���رة  احلكوم���ة 
الدين���ار، فيم���ا ل ي���زال �سوق ت���داول العملة 

مغلقا يف بغداد منذ اأكرث من 3 ايام.
وتن���وي احلكومة زي���ارة وا�سنطن قريبا يف 
حماول���ة لتخفي���ف ال�س���روط المريكية على 

حتوي���ات ال���دولر م���ن الع���راق، يف وق���ت 
نف���ت فيه �س���فرة الخ���رة يف بغ���داد "اإلينا 
رومانو�سكي" م�س���وؤولية بادها عن حتديد 
اأ�سعار �سرف الدولر. يف غ�سون ذلك بحث 
الئتاف احلاكم "اإدارة الدولة"، الجراءات 
الت���ي اتخذته���ا احلكوم���ة موؤخ���را ملواجه���ة 
ازم���ة ارتف���اع �سع���ر �س���رف ال���دولر. وذكر 
بي���ان لائت���اف اأن الأخ���ر: "عق���د اجتماعا 
م�س���اء الي���وم )الثن���ن املا�س���ي( يف مكت���ب 

ن���وري املالك���ي وج���رى الت���داول بتطورات 
امل�سه���د ال�سيا�س���ي والمن���ي، بالإ�سافة اىل 
الج���راءات التي اتخذته���ا احلكومة موؤخرا 
ملواجهة ازمة ارتف���اع �سعر �سرف الدولر". 
واأ�س���اف، اأن "رئي����س ال���وزراء ق���دم �سرحا 
مف�س���ا ع���ن املعاجل���ات الت���ي تقدم���ت به���ا 
احلكوم���ة به���دف تقلي���ل تاأثر ارتف���اع �سعر 
ال�س���رف عل���ى ال�سرائح الفق���رة واملهم�سة، 
بالإ�ساف���ة اىل اإج���راء التغي���رات املنا�سب���ة 

�سلته���ا  له���ا  الت���ي  املواق���ع  يف  واملطلوب���ة 
بتقلبات الدينار العراقي".

وج���اء هذا الجتماع عق���ب �ساعات من اعفاء 
احلكوم���ة حماف���ظ البن���ك املركزي م�سطفى 
غال���ب، بناء على طلبه، وتعي���ن علي العاق 
)املحافظ ال�سابق( بدل عنه بالوكالة، وفق ما 
نقلته الوكالة الر�سمية عن م�سدر حكومي مل 

تك�سف عن ا�سمه.
 التفا�صيل �س3

الحكومة قريبًا اإلى وا�صنطن لتخفيف ال�صروط على تداول العملة

الدوالر يتراجع 5 نقاط خوفًا من انهيار 
�صريع الأ�صعار ال�صرف 

 بغداد/ نباأ م�صرق

ب���اأن  الثاث���اء،  اأم����س  التخطي���ط،  اأف���ادت وزارة 
ا�ستم���ارة التع���داد ال�س���كاين �ستخل���و م���ن خان���ة 
القومية، موؤك���دة اأن ا�ستعدادات الح�ساء تتطلب 

توفر 150 الف جهاز لوحي.
الزه���رة  عب���د  ال���وزارة  با�س���م  املتح���دث  وق���ال 
"حق���ول  الهن���داوي يف حدي���ث اإىل )امل���دى(، اإن 
ا�ستم���ارة التعداد ال�سكاين املزمع اجراوؤه من قبل 
وزارة التخطيط �ستت�سمن �سوؤال عن الديانة فقط 

مع البتعاد عن القومية واملذهبية".
واأ�س���اف الهنداوي، اأن "حقل املذهب غر موجود 
يف ال�سا����س يف التع���داد املزم���ع اإجن���ازه ول يف 
التعدادات ال�سابق���ة"، موؤكدًا اأن "موعد التعداد مل 

يتم حتديده لغاية الوقت احلايل".
واأ�س���ار، اإىل "اآلي���ات ومتطلب���ات معين���ة ينبغ���ي 
اكماله���ا وتعد متطلب���ات ا�سا�سية للتع���داد ومتثل 
العمود الفقري لتنفيذ التعداد ونتحدث عن توفر 
الجهزة اللوحية التي �سوف ي�ستخدمها العدادون 

يف تنفيذ التعداد اللكرتوين".
يحت���اج  "التع���داد  اأن  اإىل  الهن���داوي،  ولف���ت 
مبوا�سف���ات  لوح���ي  جه���از  األ���ف   150 ح���وايل 
عاملي���ة  �س���ركات  م���ع  التعاق���د  ت�ستدع���ي  خا�س���ة 
متخ�س�س���ة يف ه���ذا اجلان���ب لتجهي���ز الجه���زة 
تدري���ب  "عملي���ة  ان  موؤك���دا  اللوحي���ة"، 

التع���داد". لنج���اح  �س���روري  ام���ر  العدادي���ن 
ويوا�س���ل، اأن "عملي���ة التعداد حتت���اج اىل اجراء 
تعداد جتريب���ي يف مناطق خمتارة من املحافظات 
وبعدها اجراءات احل�سر والرتقيم وان�ساء مركز 
وطن���ي متخ�س�س ملعاجل���ة البيانات وه���ذه تاأخذ 

مديات زمنية وتخ�سي�سات مالية".
ون���وه، اإىل اأن "التعداد بحاج���ة لتوفر اخلرائط 
اجلوي���ة للوح���دات الداري���ة ليك���ون م���ن خاله���ا 
حترك العدادي���ن والو�سول اىل املناط���ق"، مبينا 
ان "التخ�سي�س���ات املالي���ة يج���ب ان تغط���ي هذه 

املتطلبات".
�ستتب���ع  "ال���وزارة  اأن  اإىل  الهن���داوي،  وم�س���ى 
نف����س الج���راءات اخلا�س���ة بالتعداد عل���ى جميع 
املحافظ���ات لن التع���داد �سيج���ري يف وقت واحد 

من دون اختاف ال�ستمارة او الآليات".
وحت���دث، عن "اإعادة ت�سكيل الهي���اأة العليا للتعداد 
الع���ام لل�سكان وامل�ساكن يف العراق، برئا�سة نائب 
رئي����س جمل�س ال���وزراء- وزي���ر التخطيط حممد 

علي متيم".
ويوا�س���ل، اأن "اإعادة ت�سكيل الهياأة جاء يف �سوء 
الربنام���ج احلكوم���ي، الذي اأكد عل���ى اأهمية تنفيذ 

التعداد العام لل�سكان". 
وانته���ى الهن���داوي، اإىل اأن "الهي���اأة �ستعمل على 
تهيئة الظروف املطلوب���ة وحتديد املوعد املنا�سب 

لتنفيذ التعداد".

التخطيط: ا�صتمارة التعداد لن 
تت�صمن خانة القومية والمذهب

 ترجمة: حامد اأحمد   

�سلط���ت منظمة ال�سحة العاملية ال�سوء يف تقرير لها 
على جهود طبيبة ونا�سط���ة ايزيدية كر�ست خربتها 
يف تق���دمي م�ساع���دات عاجية ملر�س���ى ومت�سررين 
م���ن اأبن���اء املك���ّون وغرهم م���ن طوائ���ف اأخرى يف 

خميمات النازحن وذلك مب�ساركة فريق معها.
مدفوعة برغبتها يف تقدمي م�ساعدة اإن�سانية، كونها 
نا�سطة وطبيبة، تبنت الطبيبة نغم ح�سن، املنحدرة 
من بل���دة بع�سيقة �سمايل الع���راق، م�سوؤولية توفر 
حماي���ة وع���اج ملر�س���ى م���ن ابن���اء طائفته���ا وكذلك 
مر�س���ى اخرين يف �سهل نين���وى، وذلك برفقة فريق 
م���ن ممر�س���ات واأطباء يعمل���ون بدون كل���ل لتوفر 

خدمات رعاية �سحية رغم الظروف ال�سعبة.
وت�ستذك���ر الطبيب���ة نغ���م ما ح�س���ل ملدين���ة املو�سل 

و�سه���ل نينوى بالق���ول "كان لغ���زو املو�سل على يد 
تنظي���م داع����س الإرهابي اأثره الكب���ر على اآلف من 
ن�ساء ورجال ا�سطروا لرتك بيوتهم ملتم�سن ملجاأ 
وم���اذا له���م يف اإقليم كرد�ستان، وق���د وجدت نف�سي 
يف و�س���ط ازمة نزوح �سخم���ة وكان علي ان اداوي 
جراحا بدنية ونف�سية لل�سحايا من الناجن من هذه 
احلرب املروعة." وي�سر تقرير املنظمة الدولية اىل 
ان كردا وعربا وايزيدين وم�سيحين كانوا من بن 
الذين تلقوا دعما وا�سنادا طبيا ونف�سيا من الطبيبة 
نغ���م. ا�ساف���ت الطبيب���ة بقوله���ا، "انا كن���ت من بن 
املحظوظ���ات ج���دا، كنت امتتع ب�سح���ة جيدة ولدي 
مه���ارات فني���ة ومهن���ة طبي���ة، وفوق كل ذل���ك هو ان 
جهودي لتوف���ر اإغاثة لأبناء �سعب���ي كانت مدعومة 

من قبل �سركاء اآخرين من الأطباء".
 التفا�صيل �س2

طبيبة اإيزيدية ترف�ض الهجرة وتقدم 
خدماتها اإلى النازحين

 خا�س/ المدى

وال�س���وؤون  العم���ل  وزارة  ك�سف���ت 
ع���ن  الثاث���اء،  اأم����س  الجتماعي���ة، 
�سم���ن  عائل���ة  األ���ف   50 ت�سجي���ل 
الأ�سب���وع الأول حلمل���ة البح���ث عن 

الأ�سر الفقرة.
وق���ال املتح���دث با�سم ال���وزارة جنم 
العقابي يف ت�سريح اإىل )املدى(، اإن 
"حمل���ة البحث الكربى عن العائات 
بدع���م  اإطاقه���ا  مت  الت���ي  الفق���رة 

حكومي �سوف ت�ستمر ملدة �سهر".
وتاب���ع العقاب���ي، اأن "عدد ما م�سجل 
 50 لدين���ا يف الأ�سب���وع الأول ه���و 
األ���ف اأ�سرة، وذل���ك يف �ست���ة اأق�سية 
ملحافظ���ات  تابع���ة  البح���ث  �سمله���ا 
كرب���اء ومي�سان والنج���ف والنبار 
والديواني���ة". واأك���د، اأن "ماكاتن���ا 
دخل���ت اإىل الأ�سبوع الث���اين وهناك 
جه���ود م�ستنفرة من اأج���ل الو�سول 
اإىل جمي���ع الأ�س���ر املتقدم���ة �سابق���ًا 
املن�س���ة اللكرتوني���ة وحي���ث  ع���رب 
بل���غ عددها م���ن ملي���ون اإىل مليوين 

اأ�سرة".

ت�صجيل 50 األف 
اأ�صرة في االأ�صبوع 

االأول لحملة مكافحة 
الفقر

 ذي قار/ ح�صين العامل

اعلن���ت �سركة نفط ذي قار ع���ن ا�ستئناف العمل 
بحق���ل �سبة جنوب النا�سري���ة باإنتاج 10 الف 
برميل يوميا و�س���ول اىل 25 الف برميل خال 
ال���ذي  الع���ام احل���ايل، م�س���رة اىل ان احلق���ل 
توقف عن العمل منذ ع���ام 2019 جرى حتديثه 
بخ���ربات وطنية ليعم���ل بطريق���ة اوتوماتيكية 

بدل من اليدوية.
وق���ال مدير ع���ام �سركة نف���ط ذي ق���ار، املهند�س 

علي خ�سر العبودي يف حديث مع )املدى(، اإن 
"حقل �سبة يعترب احد احلقول النفطية الواعدة 
الت���ي تدار من قبل �سركة النفط الوطنية )اجلهد 
الوطن���ي(". واأ�س���اف العب���ودي، اأن "عملي���ات 
النتاج جرى حتديثها وفق ما خمطط لها �سابقا 
وبالتع���اون ب���ن �سرك���ة نف���ط ذي ق���ار و�سرك���ة 

امل�ساريع النفطية واجلهات ال�ساندة الأخرى".
واأ�س���ار، اإىل اأن "النتاج النفطي يف احلقل بات 
بطريق���ة اوتوماتيكي���ة ابتداًء م���ن جممع البار 
حت���ى مو�س���ع �سعلة النت���اج النهائ���ي، بدل من 

الطريق���ة اليدوي���ة القدمي���ة"، ع���ادًا "الت�سغي���ل 
الوتوماتيك���ي للحق���ل اجنازا وطني���ا كونه مت 
باأي���ادي عراقية"، واأ�ساد ب���� "اخلربات العراقية 
يف هذا املجال"، وا�سفًا اياها ب� "اجليدة جدًا".

وحت���دث العبودي عن "ا�ستكم���ال كامل عمليات 
والب���دء  احلق���ل  يف  الوتوماتيك���ي  الت�سغي���ل 
10 الف  بالت�سغي���ل ب�س���ورة ناجح���ة بواق���ع 
برمي���ل  األ���ف   25 اىل  و�س���وًل  يومي���ا  برمي���ل 

وب�سورة تدريجية".
 التفا�صيل �س2

ا�صتئناف انتاج في حقل نفطي بطاقة اأولية 10 اآالف برميل يوميًا
 بغداد/ فرا�س عدنان

ع���ن جول���ة  املائي���ة،  امل���وارد  حتدث���ت وزارة 
جدي���دة من احلوارات الفنية مع تركيا واإيران 
ب�س���اأن الو�س���ع املائ���ي ال�سهر املقب���ل، م�سددة 
عل���ى اأن تعزيز اخلزي���ن ال�سرتاتيجي مرهون 
بكميات الأمط���ار والثلوج الت���ي �ستهطل على 

املناطق ال�سمالية قبل مو�سم الربيع.
وق���ال م�ست�س���ار ال���وزارة ح�سن ال�سف���ار، اإن 
امل���دة املا�سية  الت���ي هطلت خ���ال  "الأمط���ار 

واجلنوبي���ة  الو�سط���ى  املناط���ق  يف  ترك���زت 
وغط���ت الريت���ن الوىل والثاني���ة وق�سما من 

الرية الثالثة".
واأ�س���اف ال�سفار، اأن "ه���ذه املعدلت �ساعدت 
يف زي���ادة اخلطة ال�ستوية م���ن مليون و500 

الف دومن اإىل مليونن و500 الف دومن".
واأ�س���ار، اإىل اأن "الأمط���ار �ساع���دت اي�س���ًا يف 
اإنعا����س مي���اه الأه���وار الت���ي �سه���دت خ���ال 

ال�سنوات الأخرة جفافا ملحوظا".
وحت���دث ال�سف���ار، عن "خ���زن ح�س���ل لبع�س 

املائ���ي  احل�س���اد  �س���دود  يف  الأمط���ار  مي���اه 
املوج���ودة على اجلان���ب ال�سرقي ق���رب اإيران 
وبادي���ة ال�سم���اوة وعلى اجلان���ب الغربي يف 

حمافظة النبار".
واأك���د، اأن "ارتفاع���ا ح�س���ل يف منا�سيب املياه 
اجلوفي���ة الت���ي عانت خال الع���ام املا�سي من 
انخفا�س �سديد نتيجة ا�ستخدامها"، لفتًا اإىل 
"دفع الل�سان امللحي يف �سط العرب وحت�سن 

بيئته".
 التفا�صيل �س3

جولة حوارات جديدة مع تركيا واإيران ب�صاأن المياه ال�صهر المقبل

 بغداد/ ح�صين حاتم

اعادت جلن���ة املراأة والأ�س���رة والطفولة يف 
جمل�س النواب ت�سليط ال�سوء على م�سروع 
قانون مناه�سة العنف الأ�سري، يف حماولة 

للم�سي به ومتريره خال الدورة احلالية.
وبح�سب جلن���ة املراأة والأ�س���رة والطفولة، 
فاإن م�سروع قانون مناه�سة العنف الأ�سري 
م���ا يزال يف مرحل���ة الت���داول القانوين ومل 

جترمِ عليه تعديات او تغيرات لغاية الن.
اآب  ال���وزراء يف  ورغ���م ت�سوي���ت جمل����س 
2020 على م�سودة م�سروع قانون احلماية 
م���ن العنف الأ�س���ري، اإل اأن القانون ما يزال 

ينتظر الت�سويت عليه يف جمل�س النواب.
والأ�س���رة  امل���راأة  جلن���ة  ع�س���و  وتق���ول 
والطفول���ة بدري���ة ابراهيم الربزجن���ي، اإن 
اأكرث من مرة مع منظمات  "جلنتا اجتمعت 
املجتمع امل���دين وبع�س ال�سف���ارات لغر�س 

اخل���روج ب�سيغ���ة مقبول���ة مل�س���روع قانون 
العنف ال�سري".

امل���راأة  "جلن���ة  اأن  الربزجن���ي،  وا�ساف���ت 
والأ�سرة والطفولة ت�سعى اىل مترير قانون 
العن���ف ال�س���ري الذي م���ا ي���زال مرحًا من 

الدورات ال�سابقة".
يف  ت���زال  م���ا  "اللجن���ة  اأن  اإىل  واأ�س���ارت، 
مرحلة تداول القانون ومل جترمِ تعديات او 

تغيرات على م�سروع القانون".
ولفتت الربزجني، اىل اأن "الغاية من اقرار 
م�سروع قان���ون العنف ال�سري هي احلفاظ 

على الأ�سرة العراقية، ولي�س تفكيكها". 
ب���دوره، يت�ساءل الباح���ث بال�ساأن القانوين 
الأطف���ال  تعذي���ب  "بع���د  التميم���ي،  عل���ي 
قان���ون  اإىل  نح���ن بحاج���ة  ه���ل  والن�س���اء، 

احلماية من العنف ال�سري؟".
 وا�س���ار اىل، "وج���ود املادة 41 م���ن قانون 
والآب���اء  لل���زوج  تتي���ح  الت���ي  العقوب���ات 

واملعلم���ن ح���ق التاأدي���ب يف ح���دود ال�سرع 
ي�س���اء  ف�سفا����س  ن����س  وه���و  والقان���ون 
يف  مقّي���دة  املحكم���ة  ويجع���ل  ا�ستخدام���ه 
م�ساءل���ة من مت ذكره يف هذا الن�س يف حال 
ممار�سته���م للعنف الأ�س���ري ومت الطعن يف 
ه���ذه املادة اأمام املحكمة الحتادية ملخالفتها 
املواد 14 و29 و30 من الد�ستور لكنها ردت 

هذا الطعن".
واو�س���ح، اأن "م�سروع قان���ون احلماية من 
العن���ف ال�س���ري يحت���اج اإىل اأن ي�سرع اأمام 
ه���ذه اجلرائم الكث���رة التي مت����س الأ�سرة 
اجلرائ���م  ه���ذه  معاجل���ات  ان  خ�سو�س���ا 
متفرق���ة يف قوانن العقوب���ات وال�سخ�سية 

والأحداث".
وراأى، اأن "القان���ون يحت���اج اىل ان ي�سرع 
بروؤية حديثة تواكب روح الع�سر والتطور 
التكنولوجي وان يلملم هذه املواد فيجعلها 
بقان���ون واح���د يح���ل اإ�سكالي���ات الأ�س���رة 

والعاق���ات العائلية التي باتت على �سفيح 
�ساخن اأمام الفقر والبطالة". 

يذك���ر اأن مديري���ة ال�سرط���ة املجتمعي���ة يف 
وزارة الداخلي���ة، اعلن���ت ت�سجي���ل 1300 
حال���ة عنف اأ�سري �سد امل���راأة واإعادة 169 

فتاة هاربة خال العام 2022. 
�سحيف���ة  ن�سرته���ا  اإح�سائي���ة  وبح�س���ب 
ف���اإن  الأعل���ى،  الق�س���اء  ملجل����س  الق�س���اء 
املحاك���م �سجل���ت خ���ال ع���ام 2021 وه���و 
الع���ام ال���ذي تف�س���ت في���ه جائح���ة كورونا 
ب�س���كل كب���ر )1141( دعوى عن���ف اأ�سري 
�س���د الأطف���ال، وكان ل�محكم���ة ا�ستئن���اف 
بغ���داد الك���رخ الن�سي���ب الأك���رب ب����)267( 
دع���وى، بينما كان عدد دعاوى العنف التي 
تخ�س الن�س���اء )18602( دعوى، يف حن 
بلغت دعاوى تعنيف كب���ار ال�سن )2622( 
دع���وى �سجل���ت حمكم���ة ا�ستئن���اف باب���ل 

)426( دعوى منها.

لجنة المراأة والطفولة: الم�صروع في مرحلة التداول

البرلمان يتحرك لفك "حب�ض" قانون العنف االأ�صري والم�صي بت�صريعه

 بغداد/ المدى

يب���دو اأن الكت���ل ال�سيا�سية متفقة عل���ى اإجراء 
النتخاب���ات املحلية نهاية الع���ام احلايل، بعد 
التف���اق عل���ى عدد م���ن الق�سايا الت���ي تخ�سها 
واأبرزها قانونها وتوفر التخ�سي�سات املالية 

لعملية القرتاع وتهيئة جميع املتطلبات.
وق���ال النائ���ب حمم���د ال�سم���ري، اإن "حكوم���ة 
ال�س���وداين  �سي���اع  حمم���د  ال���وزراء  رئي����س 
ب�س���دد مناق�س���ة قان���ون النتخاب���ات املحلي���ة 
ملجال����س املحافظات م���ع مفو�سية النتخابات 
بهدف ا�ستكمال���ه وار�ساله اىل جمل�س النواب 
"اج���راء  ان  ال�سم���ري،  لإق���راره".  واأ�س���اف 
حم�س���وم  املحافظ���ات  جمال����س  انتخاب���ات 

و�سيج���رى وفق املوعد الذي ح���دده الربنامج 
احلكوم���ي". واأ�س���ار، اإىل اأن "ثاث���ة عوام���ل 
رئي�سي���ة لإج���راء النتخاب���ات متوف���رة وهي 
وج���ود اإرادة �سيا�سية والع���داد متوا�سل مع 
مفو�سية النتخابات لغر�س تهيئة الإجراءات 
اللوج�ستي���ة وان املوازن���ة �ستت�سم���ن اأموال 

خم�س�سة لإجراء النتخابات".
"مل���ف  اإن  البل���داوي،  حمم���د  النائ���ب  وق���ال 
انتخاب���ات جمال����س املحافظات ق���د ح�سم اأمر 
اإع���ادة النتخ���اب واختيار �سخو����س جيدين 
لأهمي���ة هذا املجل����س ملا ي�سكل م���ن اأهمية يف 
اإدارة املحافظ���ة وال�سعب هو م���ن �سيختارهم 

لتمثيل املحافظة". 
 التفا�صيل �س 2

نـواب: مـتـجـهـون اإلـى اإجــراء 
االنـتـخابـات الـمـحـلـيـة

حمالت اك�ساء ال�سوارع م�ستمرة في اأطراف العا�سمة.. عد�سة: محمود روؤوف
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وت�شتذك���ر الطبيب���ة نغ���م ما ح�ش���ل لمدينة 
"كان  بالق���ول  نين���وى  و�شه���ل  المو�ش���ل 
لغ���زو المو�ش���ل عل���ى ي���د تنظي���م داع����س 
االإرهاب���ي اأثره الكبير عل���ى اآالف من ن�شاء 
ورجال ا�شط���روا لترك بيوته���م ملتم�شين 
ملجاأ وم���الذا لهم في اإقلي���م كرد�شتان، وقد 
وجدت نف�شي في و�شط ازمة نزوح �شخمة 
وكان عل���ي ان اداوي جراح بدنية ونف�شية 
لل�شحاي���ا م���ن الناجي���ن م���ن ه���ذه الحرب 

المروعة."
وي�شي���ر تقري���ر المنظم���ة الدولي���ة ال���ى ان 
ك���رد وعرب وايزيديي���ن وم�شيحيين كانوا 
م���ن بي���ن الذين تلق���وا دعما وا�شن���ادا طبيا 

ونف�شيا من الطبيبة نغم.
ا�شافت الطبيبة بقوله���ا، "انا كنت من بين 
المحظوظ���ات ج���دا، كن���ت اتمت���ع ب�شح���ة 
جي���دة ولدي مه���ارات فني���ة ومهن���ة طبية، 
وف���وق كل ذلك هو ان جهودي لتوفير اإغاثة 
الأبناء �شعبي كانت مدعومة من قبل �شركاء 

اآخرين من االأطباء."
م�شت�شف���ى �شيخ���ان، ال���ذي تعمل في���ه نغم 
كطبيبة ومديرة، لم يكن بعيدا عن مجريات 
المع���ارك وال�شدام���ات العنيف���ة اثناء ازمة 
تنظيم داع����س االإرهابي، وف���ي ذلك الوقت 
الحرج كانت منظمة ال�شحة العالمية توفر 

الدعم الفني واللوج�شتي.
وقال���ت الطبيبة نغم "ا�شتلمنا معدات طبية 
�شاعدتن���ا ف���ي اإنق���اذ حي���اة اأرواح �شحايا، 
وكذل���ك تلقين���ا تدريب���ا مكثف���ا عل���ى اأف�شل 
الممار�ش���ات الطبي���ة الت���ي �شاع���دت ق�شما 
من زمالئي م���ن الذين لم يعملوا في اأجواء 

حرب �شابقا".
واأ�شاف���ت "عن���د روؤيت���ي �شاحن���ات منظمة 
بالتجهي���زات  محمل���ة  العالمي���ة  ال�شح���ة 
الطبي���ة وهي تدخل من بواب���ة الم�شت�شفى 
الرئي�شي �شعرت ب�شعادة كبيرة ال اأ�شتطيع 
و�شفها لح���د االن، كطبيبة �شعرت بالراحة 
النف�شي���ة والطماأنين���ة بانن���ا ح�شلن���ا على 
الدعم ال���ذي نحتاجه الإنقاذ حي���اة كثير من 

النا�س."

وعب���ر ال�شنوات الما�شي���ة �شاعدت منظمة 
ال�شحة العالمية ف���ي تعزيز خدمات دعمها 
من توفير معدات و�شحن���ات طبية لل�شكان 
المحليين م���ن النازحين والذين ما يزالون 

يعانون من تبعات الحرب �شد داع�س.
وقدم���ت المنظمة الدولية دعمه���ا لتاأ�شي�س 
وح���دة عناي���ة مرك���زة ووح���دة اإنعا�س في 
م�شت�شف���ى �شيخ���ان في �شهل نين���وى التي 
�شاعدت لحد االن في انقاذ حياة المئات من 
المر�ش���ى. قال���ت الطبيبة نغم "ه���ذا الدعم 
مكنن���ا م���ن توفي���ر ع���الج عاج���ل ومنا�شب 
�شم���ن خدم���ات �شحي���ة متخ�ش�ش���ة مث���ل 
ح���االت الط���وارئ وع���الج امرا����س القلب 

التي يقدمه���ا االن اأطباء اكف���اء تم تدريبهم 
من قبل منظمة ال�شحة العالمية."

واأ�شاف���ت بقوله���ا "ب���دون دع���م منظم���ات 
متعهدة مث���ل منظمة ال�شح���ة العالمية، لما 
ا�شتط���اع م�شت�شفى �شيخان من تقديم نف�س 

النوعية من الرعاية لمر�شاه."
وكانت الطبيبة نغم قد تم اختيارها كفائزة 
اإقليمية عن ال�شرق االأو�شط و�شمال افريقيا 
بجائزة )نان�شن( لالجئين لعام 2022 وذلك 
نظير خدمتها الفائقة والتزامها الذي ابدته 
تجاه مجتمعها وكذلك جموع النازحين في 
الع���راق، وهي جائزة �شنوية مرموقة تكرم 
اأولئ���ك الذي���ن قطع���وا ا�شواط���ا ا�شتثنائية 

لم�شاعدة النازحين والمت�شررين.
يذك���ر ان الطبيب���ة نغ���م كان���ت ق���د حظي���ت 
بفر�ش���ة لمغ���ادرة الع���راق اال انه���ا ق���ررت 
البق���اء ب�شكل قاطع، م�شي���رة الى انها باقية 
ف���ي البل���د لفت���رة طويل���ة م���ن اج���ل تقديم 
للنازحي���ن والناجيات  الدع���م والم�شان���دة 
االيزيديات الالئي ما زلن بحاجة لم�شاعدة.

وعالج���ت الطبيب���ة نغ���م لحد االن م���ا يزيد 
على األف وثالثمائة ناجية وت�شم منظمتها 
غير الحكومية، �شن���اع االأمل، ما يزيد على 
50 موظف���ا وعيادتي���ن في �شنج���ار تقدمان 
الم�ش���ورة والطب النف�شي و�شبل الو�شول 
ال���ى الناجي���ات داخل المجتم���ع ممن يعدن 

الى ديارهن.
وكان تنظي���م داع�س االإرهاب���ي قد ا�شتولى 
عل���ى بلدة �شنج���ار وقيام م�شلحي���ه باإعدام 
واالأطف���ال  والن�ش���اء  الرج���ال  م���ن  االالف 
االيزيديي���ن، بينم���ا اختطف���وا اأكث���ر من 6 
االف ايزي���دي معر�شين الن�ش���اء والفتيات 
االنته���اكات  �شيم���ا  ال  الفظائ���ع  الأب�ش���ع 
الجن�شية واال�شترقاق، ولكن ما يزال هناك 
بع���د تحري���ر �شنج���ار حوال���ي 3 االف م���ن 
االيزيديين في ع���داد المفقودين واأكثر من 

200 األف من النازحين.

عن: الموقع الر�صمي لمنظمة ال�صحة الدولية

 طبيبة اإيزيدية ترف�ض الهجرة وتقدم الخدمات العالجية 
اإلى مخيمات النازحين

اأ�سهمت مع فريقها في اإنقاذ اأرواح العديد من �سحايا داع�س

  ذي قار/ ح�سين العامل

اعلنت �سركة نفط ذي قار 
عن ا�ستئناف العمل بحقل 

�سبة جن�ب النا�سرية 
باإنتاج 10 االف برميل 

ي�ميا و�س�ال الى 25 الف 
برميل خالل العام الحالي، 
م�سيرة الى ان الحقل الذي 

ت�قف عن العمل منذ 
عام 2019 جرى تحديثه 

بخبرات وطنية ليعمل 
بطريقة اوت�ماتيكية بدال 

من اليدوية.

وق���ال مدي���ر ع���ام �شرك���ة نف���ط ذي ق���ار، 
ف���ي  العب���ودي  خ�شي���ر  عل���ي  المهند����س 
حديث مع )المدى(، اإن "حقل �شبة يعتبر 
اح���د الحقول النفطية الواع���دة التي تدار 
من قب���ل �شرك���ة النف���ط الوطني���ة )الجهد 

الوطني(".

واأ�ش���اف العبودي، اأن "عملي���ات االنتاج 
ج���رى تحديثها وفق م���ا مخطط لها �شابقا 
ق���ار  ذي  نف���ط  �شرك���ة  بي���ن  وبالتع���اون 
والجه���ات  النفطي���ة  الم�شاري���ع  و�شرك���ة 

ال�شاندة االأخرى".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "االنت���اج النفط���ي ف���ي 
الحقل ب���ات بطريق���ة اوتوماتيكية ابتداًء 
م���ن مجم���ع االب���ار حت���ى مو�ش���ع �شعل���ة 
االنتاج النهائي، بدال من الطريقة اليدوية 
القديمة"، ع���ادًا "الت�شغيل االوتوماتيكي 
للحق���ل انج���ازا وطني���ا كون���ه ت���م باأيادي 
عراقي���ة"، واأ�شاد ب���� "الخب���رات العراقية 
في هذا المجال"، وا�شفًا اياها ب� "الجيدة 

جدًا".
وتح���دث العب���ودي ع���ن "ا�شتكم���ال كامل 
ف���ي  االوتوماتيك���ي  الت�شغي���ل  عملي���ات 
الحقل والب���دء بالت�شغيل ب�شورة ناجحة 
بواق���ع 10 االف برميل يوميا و�شواًل الى 

25 األف برميل وب�شورة تدريجية".
ونوه، اإلى اأن "رفع �شقف االنتاج بالحقل 
يتطل���ب ا�شتح�شال موافق���ة وزارة النفط 
يراع���ي  الوطن���ي  االنت���اج  حج���م  ك���ون 

اتفاقيات البالد مع منظمة اأوبك".
الإنت���اج  "المخط���ط  اأن  العب���ودي،  واأك���د 
الحق���ل يت���راوح م���ا بي���ن 70 – 75 األ���ف 
"طاقت���ه  اأن  م�شيف���ًا  يومي���ا"،  برمي���ل 
الت�شميمي���ة تق���در ب���� 100 األ���ف برمي���ل 
وهو م���ا ي�شتدعي حفر ابار ا�شافية تعمل 

ال�شركة على انجازها م�شتقباًل".
ويجد، اأن "انتاج الحقل �شي�شيف كميات 
اأكب���ر الإنتاج �شركة نف���ط ذي قار و�شيدعم 
موازن���ة  ويع���زز  الوطن���ي  االقت�ش���اد 
البت���رو  تخ�شي�ش���ات  عب���ر  المحافظ���ة 

دوالر ف�ش���اًل عن توفي���ر المزيد من فر�س 
العمل".

الغ���از  م���ن  اال�شتف���ادة  امكاني���ة  ع���ن 
الم�شاحب لالإنتاج النفطي في حقل �شبة 
قال العبودي، ان "محطة االنتاج النفطي 
ف���ي الحقل ت�ش���م من�شاآت غازي���ة متكاملة 

للتعام���ل م���ع الغ���از الم�شاح���ب وه���ي ال 
تتطل���ب اال بع����س المتطلب���ات الب�شيط���ة 
الت���ي يمكن ان تتوفر عب���ر دعم �شركة غاز 

الجنوب لتنطلق عمليات انتاج الغاز".
ه���ذا  "يحظ���ى  ب���اأن  اأمل���ه  ع���ن  واأع���رب 
الم�ش���روع باالهتم���ام المطل���وب والدعم 

المالي ال���الزم لت�شغيله ليعزز انتاج الغاز 
في المحافظة الت���ي اخذت تجهز محطات 

انتاج الكهرباء بالغاز".
ون���وه العبودي، اإل���ى اأن "�شركة نفط ذي 
قار ما�شي���ة قدما في بحث اآف���اق التعاون 
م���ن �شركة غ���از الجن���وب ال�شتكمال خطة 

انتاج الغاز من حقل �شبة".
ي�شار ال���ى ان اول عملي���ة تد�شين لالإنتاج 
النفطي في حقل �شبة قد جرت عام 2018 
ب�ش���ورة اولي���ة وبطريقة يدوي���ة غير انه 
�شرعان ما توقف عام 2019 الأ�شباب فنية 
تع���ود للموا�شفات ذات الملوح���ة العالية 
الت���ي توؤثر عل���ى نوعية النف���ط والناجمة 
عن قدم وحدة معالج���ة المياه الم�شاحبة 
ه���ذا  تحدي���ث  ت���م  وق���د  النف���ط،  الإنت���اج 
المف�شل من قبل �شركة الم�شاريع النفطية 

عبر ن�شب منظومات اأوتوماتيكية.
م���ن جانبه ثمن مدير عام �شركة الم�شاريع 
النفطي���ة �شاكر محم���ود ال�شاعدي، جهود 
ك���وادر �شركة نفط ذي قار ف���ي دعم انجاز 
ه���ذه الخط���وة المهمة، موؤك���دًا انها ت�شهم 

في رفع حجم وكفاءة االإنتاج.
وا�شار ف���ي بيان �شحفي تابعته )المدى(، 
اإل���ى اأن "العمل توا�شل عل���ى مدار الفترة 
الما�شية، واأثمر الجهد عن اإعادة الت�شغيل 
اأوتوماتيكي���ًا  �شيك���ون  وال���ذي  للحق���ل 
ويتجاوز الم�شاكل الفنية التي ظهرت في 

الفترة ال�شابقة".
ب���دوره، اأك���د مدي���ر هيئ���ة الم�شاري���ع في 
�شركة نفط ذي قار جبار كريم، ان "الحقل 
بحلته الجدي���دة �شي�شيف من 10 الى 25 

األف برميل يوميًا".
وتابع كري���م، اأن "عملية التاأهيل الجديدة 
عالج���ت الم�ش���اكل الفني���ة الت���ي ت�شبب���ت 
ال�شابق���ة،  الم���رة  ف���ي  العم���ل  بتوق���ف 
خ�شو�ش���ا بع���د انج���از �شفة ع���زل للنفط 
الرط���ب". وكان���ت �شرك���ة نف���ط ذي ق���ار 
ك�شفت ي���وم )27 ت�شري���ن الثاني 2022( 
عن خطة الإطالق االنتاج النفطي في حقل 

�شب���ة اواخر ع���ام 2022 وبواقع 25 الف 
برمي���ل يومي���ًا، موؤك���دة الم�ش���ي قدما في 

تاأهيل وتطوير الحقول النفطية.
م���ن  العدي���د  ق���ار  ذي  محافظ���ة  وت�ش���م 
الحق���ول النفطي���ة م���ن اأبرزه���ا حقل نفط 
النا�شرية وهو االأكبر في المحافظة ياأتي 
بع���ده من حيث االأهمية حقل نفط الغراف 
وحقل ابو عمود )الرافدين( وحقل �شبة، 
كم���ا اأن هن���اك رقع���ة ا�شتك�شافي���ة تحم���ل 
الرق���م 10 وهذه الرقع���ة م�شتركة بين ذي 
قار والمثنى وقد احيلت قبل ب�شعة اعوام 
ال���ى ائتالف نفطي لال�شتك�شاف مكون من 

�شركتي لوك اأويل وجابك�س اليابانية.
ف���ي الحق���ول  وتبل���غ الطاق���ة االنتاجي���ة 
النفطي���ة بمحافظة ذي ق���ار اكثر من 250 
ال���ف برميل يومي���ا وتتوزع بواق���ع اكثر 
م���ن 150 ال���ف برميل م���ن حق���ل الغراف 
و100 ال���ف برمي���ل م���ن حق���ل النا�شرية 
اال ان االنتاج الفعل���ي الحالي يقدر بنحو 
190 الف برميل ويتوزع بواقع 130 الف 
برمي���ل من حق���ل الغراف وم���ا بين 50 – 
60 الف برميل في حقل النا�شرية اذ تقرر 
تخفي����س االنتاج وفق���ا اللتزامات العراق 

مع منظمة اأوبك.
وكان���ت �شرك���ة نف���ط ذي ق���ار، اأعلنت في 
الرب���ع االخير م���ن الع���ام المن�ش���رم عن، 
موا�شلة العمل لرفع مع���دالت االإنتاج من 
الغ���از الم�شاح���ب ف���ي حقل���ي النا�شري���ة 
مكع���ب  ق���دم  ملي���ون   20 م���ن  والغ���راف 
قيا�شي )مقمق( حاليًا الى 200 مليون قدم 
مكعب قيا�شي من خالل العقد الموقع بين 
�شرك���ة غاز الجنوب م���ع �شركة بيكرهيوز 

االأمريكية.

اآالف برميل يوميًا  10 اأولية  انتاج في حقل نفطي بطاقة  ا�ستئناف  قار:  ذي 

�سلطت منظمة ال�سحة العاملي��ة ال�س�ء يف تقرير لها على جه�د طبيبة 
ونا�سطة ايزيدية كر�ست خربتها يف تقدمي م�ساعدات عالجية ملر�سى 
ومت�سرري��ن من اأبناء املك��ّ�ن وغريهم من ط�ائف اأخ��رى يف خميمات 

النازحني وذلك مب�ساركة فريق معها.
مدف�عة برغبتها يف تقدمي م�ساعدة اإن�سانية، ك�نها نا�سطة وطبيبة، 

تبن��ت الطبيبة نغم ح�سن، املنحدرة من بل��دة بع�سيقة �سمايل العراق، 
م�س�ؤولي��ة ت�ف��ري حماي��ة وعالج ملر�س��ى من ابن��اء طائفته��ا وكذلك 
مر�س��ى اخري��ن يف �سه��ل نين���ى، وذل��ك برفق��ة فريق م��ن ممر�سات 
واأطب��اء يعمل���ن ب��دون كل��ل لت�ف��ري خدم��ات رعاي��ة �سحي��ة رغ��م 

الظروف ال�سعبة.

ي�سم منظ�مة متكاملة للتعامل مع الغاز امل�ساحب

حقل �صبة يعود اإلى االنتاج بعد توقف منذ عام 2019

نغم ح�صن تلتقي ممثل منظمة ال�صحة العالمية في العراق في م�صت�صفى �صيخان في نينوى

 بغداد/ المدى

يبدو اأن الكتل ال�شيا�شية متفقة على اإجراء االنتخابات المحلية نهاية 
العام الحالي، بعد االتفاق على عدد من الق�شايا التي تخ�شها واأبرزها 
قانونه���ا وتوفير التخ�شي�شات المالية لعملية االقتراع وتهيئة جميع 

المتطلبات.
وق���ال النائ���ب محم���د ال�شم���ري، اإن "حكوم���ة رئي�س ال���وزراء محمد 
�شي���اع ال�شوداني ب�شدد مناق�شة قانون االنتخابات المحلية لمجال�س 
المحافظ���ات مع مفو�شي���ة االنتخابات بهدف ا�شتكمال���ه وار�شاله الى 

مجل�س النواب الإقراره". 
واأ�شاف ال�شمري، ان "اجراء انتخابات مجال�س المحافظات مح�شوم 

و�شيجرى وفق الموعد الذي حدده البرنامج الحكومي".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "ثالثة عوام���ل رئي�شية الإج���راء االنتخابات متوفرة 
مفو�شي���ة  م���ع  متوا�ش���ل  واالع���داد  �شيا�شي���ة  اإرادة  وج���ود  وه���ي 
االنتخاب���ات لغر����س تهيئ���ة االإج���راءات اللوج�شتي���ة وان الموازن���ة 

�شتت�شمن اأمواال مخ�ش�شة الإجراء االنتخابات".
وقال النائب محمد البلداوي، اإن "ملف انتخابات مجال�س المحافظات 
قد ح�شم اأم���ر اإعادة االنتخاب واختيار �شخو����س جيدين الأهمية هذا 
المجل����س لما ي�شكل م���ن اأهمية في اإدارة المحافظ���ة وال�شعب هو من 

�شيختارهم لتمثيل المحافظة". 
واأكد البل���دواي "اإذا توفرت الظروف المنا�شبة �شتتم االنتخابات في 
نهاي���ة 2023 او بداي���ة 2024 اإذا م���ا تمت االأمور ب�ش���كل جيد وهناك 

تفاهمات بين الكتل للم�شي بهذا االمر".
وعل���ى �شعي���د مت�ش���ل، ذك���ر النائ���ب اأومي���د محم���د، اإن "اجتماعات 
البرلم���ان م���ع مجل����س المفّو�شي���ن بخ�شو����س قان���ون االنتخابات، 
م�شتم���ّرة". واأ�ش���اف محمد: "خرجنا في جل�شتن���ا االأولى بتو�شيات 
مهّم���ة باأنن���ا �ش���وف نقوم كلجن���ة قانوني���ة وباال�شتعان���ة بخبراء في 
القان���ون وممّثلي���ن ع���ن الكت���ل ال�شيا�شي���ة، بكتاب���ة م�ش���ودة لقانون 
انتخاب���ات مجال����س المحافظات، حت���ى نخرج ب�شيغ���ة نهائية تكون 

مقبولة من ِقَبل جميع الكتل ال�شيا�شية".
واأ�شار، اإل���ى اأن "قانون انتخابات مجال�س المحافظات يحتاج اإلى ما 
بي���ن اأربعة اإلى خم�شة اأ�شهر لي�شبح قانون���ًا نا�شجًا ومقبواًل من ِقَبل 

الكتل ال�شيا�شية، واأي�شًا باالإمكان تطبيقه على اأر�س الواقع".
واأك���د محم���د، اأن "الجمي���ع يع���رف اأن المقترح���ات اأو المالحظ���ات 
م���ن مجل����س المفّو�شي���ن تك���ون مهّم���ة للقان���ون م���ن الناحي���ة الفنّية 
�شي���اع  محم���د  برئا�ش���ة  "الحكوم���ة،  اأن  واأردف،  واللوج�شتي���ة". 
دة لتنفيذ برنامجها ال���وزاري، ما يعني اأن  ال�شودان���ي، لها مهل���ة محدَّ

انتخابات المجال�س �شتجرى في ال�شهر العا�شر المقبل".
 وع���ن ال�شيغ���ة النهائية لقان���ون االنتخابات، يو�شح محم���د اأن "كل 
االحتم���االت مطروح���ة، فرّبما يبقى هذا القان���ون اأو يتّم الرجوع اإلى 

قانون �شانت ليغو 0.7 اأو 0.9".
كما اأكد النائب عن ائتالف دولة القانون عقيل الفتالوي، ان "البرلمان 
يعت���زم ت�شري���ع قان���ون انتخ���اب مجال����س المحافظ���ات ف���ي المرحلة 
المقبل���ة". واأ�ش���ار الفتالوي، اإلى اأن���ه "من المزمع اإج���راء انتخابات 
مجال����س المحافظ���ات في ت�شري���ن االأول من الع���ام المقب���ل"، موؤكدًا 
اأن "هن���اك اإ�شرارًا ل���دى مجل�س النواب على ت�شري���ع قانون انتخاب 

مجال�س المحافظات في هذه الفترة".
يذك���ر ان البرنام���ج الحكومي لحكوم���ة رئي�س ال���وزراء محمد �شياع 
ال�شودان���ي قد حدد موعد اج���راء االنتخابات في �شه���ر ت�شرين االأول 

القادم من ال�شنة الحالية.

نواب: متجهون اإلى اإجراء 
االنتخابات المحلية بعد 

اإكمال متطلباتها
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 بغداد/ فرا�س عدنان

ك�ش����فت وزارة املوارد املائية، عن جولة 
جديدة م����ن احلوارات الفني����ة مع تركيا 
واإي����ران ب�ش����اأن الو�ش����ع املائ����ي ال�شه����ر 
املقبل، م�ش����ددة عل����ى اأن تعزيز اخلزين 
ال�شرتاتيج����ي مرهون بكمي����ات االأمطار 
والثل����وج الت����ي �شتهط����ل عل����ى املناطق 

ال�شمالية قبل مو�شم الربيع.
وقال م�شت�شار ال����وزارة ح�شن ال�شفار، 
اإن »االأمط����ار الت����ي هطل����ت خ����ال املدة 
املا�شي����ة ترك����زت يف املناط����ق الو�شطى 
االوىل  الريت����ن  وغط����ت  واجلنوبي����ة 

والثانية وق�شما من الرية الثالثة«.
واأ�ش����اف ال�شف����ار، اأن »ه����ذه املع����دالت 
�شاع����دت يف زيادة اخلط����ة ال�شتوية من 
ملي����ون و500 ال����ف دومن اإىل مليون����ن 

و500 الف دومن«.
�شاع����دت  »االأمط����ار  اأن  اإىل  واأ�ش����ار، 
اي�ش����ًا يف اإنعا�����ش مي����اه االأه����وار التي 
�شهدت خ����ال ال�شن����وات االأخرية جفافا 

ملحوظا«.
وحت����دث ال�شف����ار، ع����ن »خ����زن ح�ش����ل 
لبع�ش مياه االأمطار يف �شدود احل�شاد 
املائ����ي املوجودة على اجلان����ب ال�شرقي 
ق����رب اإي����ران وبادي����ة ال�شم����اوة وعل����ى 

اجلانب الغربي يف حمافظة االنبار«.
واأك����د، اأن »ارتفاعا ح�ش����ل يف منا�شيب 
املي����اه اجلوفية التي عان����ت خال العام 
املا�ش����ي م����ن انخفا�����ش �شدي����د نتيج����ة 
ا�شتخدامه����ا«، الفت����ًا اإىل »دف����ع الل�ش����ان 
امللحي يف �شط العرب وحت�شن بيئته«.

وتوقع ال�شف����ار، »�شقوط موجة مطرية 
ال�شه����ر  بداي����ة  ثل����وج يف  ت�شاق����ط  م����ع 
املقبل يف املناط����ق ال�شمالية وال�شمالية 
ال�شرقية واالرا�شي اجلنوبية من تركيا 
ميكن اال�شتفادة منها يف تعزيز اخلزين 

املائي«.

و�شدد، عل����ى اأن »�شعوبة املوقف املائي 
تبداأ مع بداي����ة ف�شل ال�شيف«، مو�شحًا 
اأن »ف�ش����ل الربيع ي�شه����د ذوبانًا للثلوج 
بتجاه �ش����دود املو�شل ودوكان وحديثة 
ودربندخ����ان، ف����اإذا كان����ت كمي����ات ه����ذه 
الثل����وج جيدة فاأنن����ا �شنواج����ه ال�شيف 

با�شتع����دادات جي����دة نتمكن م����ن خالها 
تغطي����ة مياه ال�ش����رب والب�شتنة وبع�ش 

املزروعات ال�شيفية«.
هط����ول  »ع����دم  اأن  ال�شف����ار،  ويوا�ش����ل 
االأمطار اأو الثلوج يف املنطقة ال�شمالية 
اأو اأنه����ا كان����ت بكمي����ات قليل����ة فينبغ����ي 

اتخاذ اإجراءات ع����دة من قبل الوزارات 
املعنية باملياه، ال�شيم����ا واأننا نعاين من 

التلوث البيئي«.
واأورد، اأن »ه����ذه االج����راءات، ال�شيم����ا 
املتخذة م����ن قبل اأمانة بغ����داد والدوائر 
االعم����ار  ل����وزارة  التابع����ة  البلدي����ة 

واملحافظ����ات  والبلدي����ات  واال�ش����كان 
رم����ي  بع����دم  تتمث����ل  ال�شح����ة،  ووزارة 
مياه ال�شرف ال�شحي بنحو مبا�شر اإىل 
االأنهر ال�شيما بع����د تدين اخلزين املائي 
لع����دم مقدرتن����ا عل����ى اط����اق ت�شاريف 
مي����اه اأعل����ى م����ن اخلط����ة الت����ي و�شعها 
لف�شل ال�شيف القادم وهدفها تقليل هذه 
امللوثات«، داعي����ًا، »املوؤ�ش�شات الر�شمية 
واخلا�ش����ة كاف����ة اإىل ع����دم االلق����اء باأية 

ملوثات يف االأنهر«.
مرتق����ب  »لق����اء  ع����ن  ال�شف����ار،  وك�ش����ف 
�شيجمعن����ا م����ع اجلان����ب الرتك����ي نهاية 
ال�شهر اأو بداية ال�شهر املقبل، ومت اإعداد 
اخلرائط وبيانات اخلزين املائي املتاح 
يف �شدودنا اإ�شافة اإىل ال�شدود الرتكية 
املوج����ودة على حو�ش����ي دجلة والفرات 
بغي����ة مناق�شته����ا والو�ش����ول اإىل اتفاق 

مر�ٍش«.
واأك����د، اأن »الع����راق تلق����ى جواب����ًا ب�شاأن 
ال�شف����ارة  قب����ل  م����ن  املفاو�ش����ات  ه����ذه 
الرتكية يف بغداد و�شيتم اللقاء بح�شب 

ما هو متفق عليه«.
»ال�شف����ارة  اأن  ال�شف����ار،  ويوا�ش����ل 
االإيرانية وعدتنا باأن لقاء �شوف يح�شل 
به����ذا ال�ش����اأن م����ع اجلان����ب االإيراين يف 
منت�ش����ف ال�شهر املقب����ل ويجمع الفنين 
من كا البلدين من اأجل اإعداد اتفاقية اأو 
مذك����رة تفاهم ب�شاأن اإط����اق الت�شاريف 

املنا�شبة اإىل االأنهر احلدودية«.
يق����وم  الرتك����ي  »اجلان����ب  ب����اأن  واأف����اد، 
حاليًا باإطاق بع�����ش الت�شاريف املائية 
ولو اإنه����ا بنحو متدٍن«، م�ش����ددًا على اأن 

»االطاق����ات على حو�ش الف����رات خال 
االأ�شه����ر الثمانية املا�شي����ة كانت متدنية 

جدًا على احلدود ال�شورية الرتكية«.
ويرى ال�شفار، اأن »هذا االجراء يخالف 
االتفاقيات ال�شابقة التي تت�شمن اطاق 
م����رت مكع����ب يف   500 ع����ن  يق����ل  م����ا ال 
الثاني����ة، لك����ن الواقع يوؤك����د اأن الكميات 
ال تتجاوز 250 مرت مكعب يف الثانية«.

وتاب����ع، اأن »اجلان����ب ال�ش����وري ال يقوم 
اجلان����ب  م����ن  ال����واردة  املي����اه  بخ����زن 
الرتكي، ول����ذا فاأنها ت�ش����ل اإىل العراق، 
ه����ذا  اإىل  تتط����رق  �ش����وف  واملباحث����ات 

اجلانب«.
م����ن جانب����ه، ذك����ر رئي�ش جلن����ة الزراعة 
واملي����اه يف جمل�ش النواب ثائر خميف، 
اأن »املنه����اج ال����وزاري حلكوم����ة حمم����د 
�شي����اع ال�ش����وداين امل�ش����وت عليه داخل 
الربمل����ان ت�شمن عددًا م����ن املحاور ومن 

بينها امللف املائي«.
واأ�ش����اف خمي����ف، اأن »هن����اك تط����ورات 
مهم����ة ح�شل����ت على ه����ذا اجلان����ب، من 
خال تفعيل احلوارات مع كل من تركيا 
واإي����ران به����دف �شم����ان ح�ش����ة العراق 

املائية«.
واأ�ش����ار، اإىل اأن »احلكوم����ة مهتم����ة بهذا 
امللف، وهناك جهود تبذل من اأجل تاأمن 
لق����اءات ب����ن الفنين حت����ى نتو�شل اإىل 

اتفاقات ت�شمن حقوق العراق املائية«.
وانتهى خميف، اإىل اأن »الربملان يراقب 
اجلهود احلكومية على �شعيد العاقات 
اخلارجية لبحث ملف املياه ونتطلع الأن 

ننتهي من هذا امللف قريبًا«.

 عبدالمنعم الأع�سم
جملة مفيدة

الريا�ش���ة ن�ش���اط يزاوله ا�شح���اء البدن، ا�شح���اء العقل، فيما 
ال�شيا�ش���ة يزاولها ا�شحاء ومعتل���ون، والفارق بن هذه وتلك 
ان العق���ل يف الريا�ش���ة عن�ش���ر ِبن���اء، ويف ال�شيا�ش���ة عن�شر 
ِبن���اء وتدمري يف اآن، ومنذ زمن بعيد حذر �شقراط من تدني�ش 
الريا�ش���ة بال�شيا�شة، وقال ان اخللط بينهم���ا ي�شر بالريا�شة 
وال ينف���ع ال�شيا�شة، ومتاهت الريا�ش���ة يف عقل هرقل ليتحدا 
ابطاله���م  يعت���ربون  اليوناني���ون  وكان  جمي���دة،  اعم���ال  يف 

الريا�شين هبة من ال�شماء واجبة العرفان باجلميل.
انت�شارات الفريق العراقي يف دورة اخلليج 25 تعيد الذاكرة 
اىل ال���وراء مب�شاف���ة 19 عام���ا حي���ث كان الفتي���ان العراقيون 
ق���د ذهب���وا اىل اثين���ا للم�شارك���ة يف دورة االلع���اب االوملبي���ة 
ال�شيفي���ة وتركوا بادهم تلوذ )اآن���ذاك( باال�شجار واحليطان 
اتق���اء التفج���ريات وال�شي���ارات املفخخة وملي�شي���ات ال�شا�شة 
املتهوري���ن، وبالرغ���م م���ن ذل���ك �شجلوا، م���ن غ���ري م�شبوقات 
بالت�شجي���ع والوع���ود بامل���كارم، ملحم���ة اأذهل���ت الع���امل حن 
�شع���دوا عتبت���ن با�شقت���ن فيم���ا مل يرتقه���ا قبله���م اأي فري���ق 
عرب���ي ُزّف اىل الدورة بالطائرات اخلا�شة وطوابري الطبالن 
والراق�ش���ات وح�شود امل�شجع���ن. وكان وا�شحا بان اللياقات 
واالرق���ام املتوقعة واخلدم���ات االعامية وكوالي����ش التحكيم 
الت���ي حتيط بالتناف�ش بن الفرق مت�شي على  م�شارات معقدة 
وتاأخ���ذ يف احل�شب���ان “ملم����ش” ال���دول امل�شارك���ة م���ن حيث 
خ�شونة كف اليد و�شخائها.. وقل، هكذا قيل وُن�شر يف نطاقات 

معينة، يف وقت مل يكن للعراق ملم�ش ُيذكر.
مبوازاة ذل���ك كانت املاحم الفردية العظيم���ة تفلق الف�شاءات 
لرتوي لنا حكاي���ة العداء ال�شيني »تويننغه���ام” الذي كان قد 
تعر�ش وه���و �شبي اىل حادث ُحرقت في���ه �شاقاه، وفقد االمل 
يف امكانية ال�شري على رجلن �شليمتن، لكن عقله ال�شليم قاده 
اىل حت���دي العائ���ق لي�شبح بطا اوملبي���ا يف اجلري بعد ع�شر 
�شنوات ونيف، واحلال ينطب���ق على “ديفز” الذي كان ي�شكو 
م���ن �شلل مزم���ن لكنه ا�شتطاع بع���د معركة مع علت���ه ان يحطم 
الرق���م القيا�ش���ي يف القفز الع���ايل، اما “نانك���ي مريكي” التي 
ا�شيب���ت يف طفولته���ا ب�شلل االطفال فقد جت���اوزت يف الثالثة 

ع�شرة من عمرها الرقم القيا�شي يف ال�شباحة.
الريا�ش���ة تاأنف العن���اد وال�شيا�شة تتعاطاه، ومم���ا يلفت نظر 
الباحث���ن يف ال���رتاث االوملبي انه���م الحظوا ب���ان اليونانين 
القدام���ى كانوا يرون باأن���ه ال فرق بن املغ���رور والعنيد، واأن 
الغ���رور والعن���اد يعربان ع���ن نف�شهما يف التوافه م���ن االأمور 
الت���ي ال ت�شتحق جمرد النظر اإليها من االأ�شوياء، وان املدربن 
اليونانين القدامى كانوا يلقنون املت�شابقن ف�شيلة التوا�شع 
واالع���رتاف، بفرو�شية نبيل���ة بحكم النتائج الت���ي ت�شفر عنها 
امل�شابق���ات، ويحذرونه���م م���ن العن���اد ال���ذي يوق���ع االبط���ال 

بالعرثات.
يف اأثين���ا، قب���ل ح���وايل عقدي���ن من ال�شن���ن، ع���م الذهول يف 
حماف���ل الدورة االوملبية والعامل حن تغلب فتيان العراق على 
الفري���ق اال�ش���رتايل، ذائع ال�شي���ت، وتاأهله���م اىل دور ن�شف 

النهائي لبطولة كرة القدم االوملبية..
عندم���ا عاد الفريق العراقي اىل بغداد منت�شرا كانت الطوائف 
من�شغل���ة عن���ه بحروبه���ا، وال�ش���وارع م�شبي���ة بالتفج���ريات 
واالحت���ال وفل���ول النظ���ام امله���زوم، و�ش���اءت الكهرب���اء ان 

ت�شتقبل االبناء املنت�شرين بالنكران.. والظام الدام�ش.

ا�ستدراك:
» من �شمم على االنت�شار يقرب جدا من الن�شر”

روترو/مطران كاثوليك فرن�سا عام 1109

الريا�سة وال�سيا�سة.. وما بينهما

نت�سارات الفريق العراقي في دورة 
الخليج 25 تعيد الذاكرة الى الوراء 
بم�سافة 19 عاما حيث كان الفتيان 

العراقيون قد ذهبوا الى اثينا للم�ساركة 
في دورة اللعاب الولمبية ال�سيفية 

وتركوا بالدهم تلوذ )اآنذاك( بال�سجار 
والحيطان اتقاء التفجيرات وال�سيارات 

المفخخة وملي�سيات ال�سا�سة المتهورين،

وتن���وي احلكومة زي���ارة وا�شنطن قريبا 
يف حماولة لتخفي���ف ال�شروط االمريكية 
عل���ى حتويات ال���دوالر من الع���راق، يف 
وق���ت نفت فيه �شفرية االخ���رية يف بغداد 
»اإلينا رومانو�شكي« م�شوؤولية بادها عن 

حتديد اأ�شعار �شرف الدوالر.
يف غ�ش���ون ذلك بح���ث االئت���اف احلاكم 
»اإدارة الدول���ة«، االجراءات التي اتخذتها 
احلكوم���ة موؤخ���را ملواجهة ازم���ة ارتفاع 

�شعر �شرف الدوالر.
وذك���ر بي���ان لائت���اف اأن االأخ���ري: »عقد 
اجتماع���ا م�ش���اء اليوم )االثن���ن املا�شي( 
يف مكت���ب نوري املالكي وج���رى التداول 
بتط���ورات امل�شه���د ال�شيا�ش���ي واالمن���ي، 
باالإ�شاف���ة اىل االج���راءات الت���ي اتخذتها 
احلكوم���ة موؤخ���را ملواجهة ازم���ة ارتفاع 

�شعر �شرف الدوالر«.
واأ�ش���اف، اأن »رئي�ش ال���وزراء قدم �شرحا 
مف�ش���ا ع���ن املعاجل���ات الت���ي تقدمت بها 
احلكومة به���دف تقليل تاأثري ارتفاع �شعر 
ال�شرف على ال�شرائح الفقرية واملهم�شة، 
باالإ�شافة اىل اإج���راء التغيريات املنا�شبة 
واملطلوب���ة يف املواق���ع الت���ي له���ا �شلتها 

بتقلبات الدينار العراقي«.
�شاع���ات  عق���ب  االجتم���اع  ه���ذا  وج���اء 
البن���ك  حماف���ظ  احلكوم���ة  اعف���اء  م���ن 

املركزي م�شطفى غال���ب، بناء على طلبه، 
وتعي���ن علي الع���اق )املحاف���ظ ال�شابق( 
ب���دال عنه بالوكالة، وفق م���ا نقلته الوكالة 
الر�شمي���ة ع���ن م�شدر حكوم���ي مل تك�شف 

عن ا�شمه.
كم���ا كان مكتب ال�ش���وداين ق���د اأعلن يوم 
االثن���ن املا�ش���ي، احال���ة مدي���ر امل�شرف 
اىل  اجللب���ي  �ش���امل  للتج���ارة  العراق���ي 
التقاعد، وتعين مدير امل�شرف ال�شناعي 

بال احلمداين بدال عنه.
ويف م�ش���اء اليوم نف�ش���ه تراجعت ا�شعار 
اىل  دين���ار   1650 م���ن  ال���دوالر  �ش���رف 
االقلي���م  بور�ش���ات  يف  و1590   1610
واجلنوب، فيما ا�شتم���رت ا�شواق تداول 

العملة يف بغداد باالغاق.
ويقول م�شطفى �شند ع�شو اللجنة املالية 
يف الربمل���ان اإن: »حمتكري الدوالر بداأوا 
بط���رح م���ا لديه���م يف ال�ش���وق مم���ا �شبب 
بانخفا����ش ب�شي���ط باالأ�شع���ار، خوفًا من 

انهيار اأكرب باالأ�شعار«.
وا�ش���اف �شن���د يف تغري���دة عل���ى توتري: 
»لذلك نح���ن بانتظار االجراءات احلقيقية 
والت���ي ممك���ن اأن ترج���ع ا�شع���ار ال�شوق 
امل���وازي الأقرب نقطة من ال�شعر الر�شمي، 

الأن مفعول ال�شائعات وقتي«.
وت�شربت خال االي���ام املا�شية معلومات 

ع���ن احتمال طلب احلكوم���ة من وا�شنطن 
تاأجيل العمل باملن�ش���ة االلكرتونية، التي 
ان�شئ���ت موؤخ���را داخ���ل البن���ك املرك���زي 
ملراقب���ة حتويات العمل���ة ال�شعبة، اىل 6 

اأ�شهر.
ويف هذا ال�شاأن قال وزير اخلارجية فوؤاد 
ح�ش���ن اإن: »احلكوم���ة العراقي���ة مهتم���ة 
برفع قيم���ة العملة العراقي���ة اأمام الدوالر 

االأمريكي«.
وا�ش���اف ح�شن يف ت�شريح���ات �شحفية 
اأن »ال�ش���وداين على توا�شل مع الواليات 
املتح���دة من اأجل اإعادة رف���ع قيمة الدينار 
و�شن���زور  ال���دوالر،  مقاب���ل  العراق���ي 

وا�شنطن قريبًا لهذا ال�شاأن«.
وق���ت  يف  حتدث���ت  ق���د  م�ش���ادر  وكان���ت 
�شاب���ق ل�)املدى( عن ان زي���ارة ال�شوداين 
االن«،  حت���ى  تن�ش���ج  »مل  وا�شنط���ن  اىل 
وعزت امل�ش���ادر حينها اىل وجود »وزراء 
وف�شائل م�شاركة يف احلكومة عليها فيتو 

اأمريكي«.
بدوره���ا علق���ت ال�شف���رية االمريكي���ة يف 
ازم���ة  عل���ى  رومانو�شك���ي  اإلين���ا  بغ���داد 
ال���دوالر، واأكدت اأن باده���ا »ال ت�شع وال 
حتدد �شعر ال�شرف بن الدوالر والدينار، 
واأنه���ا مل تفر����ش عقوب���ات جدي���دة عل���ى 

م�شارف يف العراق«.

وا�شاف���ت ال�شف���رية يف ت�شري���ح ملحط���ة 
عراقي���ة ب���ان الوالي���ات املتح���دة توا�شل 
»اآلي���ة  �شم���ن:  الع���راق  م���ع  التع���اون 
ا�شتغرق���ت عدة �شن���وات لتقوي���ة القطاع 
امل�شريف العراقي مل�شاعدته على االمتثال 
للنظ���ام امل�ش���ريف العاملي، و�شم���ان منع 
ا�شتعمال النظ���ام امل�شريف لغ�شيل اأموال 
ال�شع���ب العراق���ي وتهريبه���ا اإىل خ���ارج 

العراق«.
»ه���ذه  اأّن:  اإىل  رومانو�شك���ي  واأ�ش���ارت 
االإج���راءات ب���داأت قب���ل �شنت���ن بتطبيق 
تدريج���ي م���ن قب���ل امل�ش���ارف العراقي���ة، 
وفق اتفاق بن البنك الفيدرايل االأمريكي 
والبن���ك املرك���زي العراقي«، م�شيف���ًة اأنها 
»م�شمم���ة ملن���ع وتقيي���د غ�شي���ل االأموال، 
وتعليقه���ا اأو تاأجيله���ا ي���وؤدي اإىل العودة 

باملنظومة اإىل الوراء«.
واأّك���دت ال�شف���رية اأّن »ما ميك���ن القيام به 
ه���و موا�شلة احل���وار مع البن���ك املركزي 
ومراقب���ة م���ا يح���دث م���ن تاأث���ريات عل���ى 
املواطن العادي الذي ي�شتخدم املوؤ�ش�شات 
املالي���ة الثانوية غ���ري الر�شمية، للنظر يف 

اإمكانية معاجلة هذه التاأثريات«.
واأك���دت اأن باده���ا: »حتاول م���ع اجلانب 
العراقي من���ع غ�شيل االأم���وال التي تعود 
لل�شعب العراقي ومنع تهريبها«، مو�شحة 

»ركزن���ا على ملف الف�ش���اد يف العراق وما 
ح�ش���ل كان م�شادفة م���ع ت�شلم ال�شوداين 

لل�شلطة«.
وبداأت احلكومة على اإث���ر ت�شاعد ا�شعار 
ال�ش���رف ملعدالت غ���ري م�شبوق���ة منذ عام 
2016، اىل اعتق���ال ع���دد م���ن امل�شاربن 
يف ا�ش���واق بغ���داد )ال�شورج���ة، الكف���اح، 
توق���ف  وراء  رمب���ا  وه���و  واحلارثي���ة( 

التداول يف تلك البور�شات منذ ايام.
واعت���رب رئي����ش ائت���اف دول���ة القان���ون 
نوري املالك���ي االإجراءات الت���ي اتخذتها 
ازم���ة  ح���ل  باجت���اه  خط���وة  احلكوم���ة 
جه���ات  وج���ود  تاأكي���ده  رغ���م  ال���دوالر، 

�شيا�شية »ت�شتغل االزمات«.
وق���ال املكت���ب االإعام���ي الئت���اف دول���ة 
القان���ون عل���ى خلفي���ة لق���اء جم���ع املالكي 
ب�شف���ري ايطاليا لدى الع���راق ماوريت�شيو 
كريكانت���ي اإن »احلكوم���ة اجلديدة متتلك 
نق���اط ق���وة ولديها موؤه���ات للنجاح رغم 

التحديات التي تواجهها«.
وا�ش���اف اأن »االإج���راءات الت���ي اتخذتها 
احلكومة اليوم من تغيريات متثل خطوة 
يف �شياق جت���اوز اأزمة رفع �شعر ال�شرف 
رغ���م وج���ود جه���ات �شيا�شية حت���اول ان 
لتوظيفه���ا  االأزم���ات  وت�شتغ���ل  ت�شتثم���ر 

�شيا�شيا«. 

موقف الخزين ال�ستراتيجي يتوقف على كميات الأمطار والثلوج 

الموارد المائية: جولة حوارات جديدة مع تركيا واإيران ب�شاأن المياه ال�شهر المقبل

مزارع امام احد الجدوال المائية 

الحكومة قريبًا اإلى وا�سنطن لتخفيف ال�سروط على تداول العملة

الدولر يتراجع 5 نقاط خوفًا من انهيار �شريع لأ�شعار 
ال�شرف ونواب يحذرون من انتهاء »مفعول ال�شائعات«

 بغداد/ تميم الح�سن

تراجعت اأ�سعار �سعر 
�سرف الدولر امام 

الدينار 5 الى 6 نقاط 
)ِنَمر( ب�سبب اإجراءات 

الحكومة الخيرة 
لتدارك ازمة انهيار 

الدينار، فيما ل يزال 
�سوق تداول العملة 

مغلقا في بغداد منذ 
اأكثر من 3 ايام.

اجتماع تحالف اإدارة الدولة اأم�س الأول في مكتب المالكي
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CNOOC Iraq LTD
�سركة �سينوك العراق المحدودة

 بغداد/ المدى

تكثف الحكوم���ة اإجراءاتها لمتابع���ة الم�شاربين بق�شد 
رف���ع قيمة الدوالر ام���ام الدينار العراق���ي، والمتالعبين 

باالأ�شعار والمت�شببين بغالء ال�شوق.
وت�شه���د االأ�ش���واق العراقية غ���الًء كبيرًا نتيج���ة ارتفاع 
قيمة ال���دوالر اأمام الدين���ار العراقي، و�ش���ط تذمر كبير 
م���ن المواطني���ن حيث اأدت تل���ك المتغي���رات اإلى تراجع 
قدرتهم ال�شرائية. وقال المتحدث با�شم وزارة الداخلية 
خال���د المحنا، اإن "هناك قوانين خا�شة بالبنك المركزي 
العراقي تت���م بموجبه���ا التعامالت المالي���ة، لذلك تكون 
هنال���ك خروقات تتعلق بقيام البع�ض بم�شاربات بق�شد 
رفع قيمة الدوالر، وهذا بالتعاون مع م�شارف من البنك 
المرك���زي العراق���ي وباال�شت���دالل من قبله���م باعتبارهم 

الجهة الفنية المتخ�ش�شة بك�شف الحاالت".
واأ�ش���ار المحنا، اإلى اأنه تم "القب�ض على بع�ض اأ�شحاب 
مكاتب ال�شيرفة التي تعمل خارج ال�شوابط، ومن دون 

موافقات اأو اإجازات ر�شمية".
واأ�ش���اف اأن "بع����ض الم�ش���ارف التي ت�شتل���م من مزاد 
العمل���ة، وتبيعه���ا بال�شع���ر المغاير لما ه���و موجود في 
التعليم���ات واللوائ���ح، فه���ي مخالفة �شريح���ة لقوانين 
البن���ك المرك���زي، وباعتب���ار ال�شرط���ة ه���ي جه���ة اإنف���اذ 

القانون، لذلك تتعامل مع هذا الموقف".
و�ش���دد المحن���ا، عل���ى اأن "هن���اك حم���الت �ش���د بع����ض 
االأ�شخا����ض الذين يحاول���ون ان ي�شتغلوا اأية اأزمة مهما 
كان���ت، واإن كان���ت مفتعل���ة بق�ش���د التربح عل���ى ح�شاب 

م�شلحة المواطن".
وتابع اأن "هناك حملة لمالحقة المتالعبين باالأ�شعار وال 

تزال م�شتمرة ل�شبط اأي �شخ�ض يحاول خلق اأزمة". 
ولف���ت، اإل���ى اأن "ال�شرط���ة ومف���ارز االأم���ن االقت�ش���ادي 
ومكافح���ة الجريم���ة المنظم���ة منت�ش���رة ف���ي االأ�ش���واق 
لمتابع���ة بيع الدوالر، باالإ�شافة ال���ى متابعة االأ�شخا�ض 

الذين يحاولون احتكار ال�شلع بق�شد رفع ثمنها".
وتاب���ع اأن "احت���كار ال�شلع ي�ش���كل انته���اكًا للقانون وال 
يج���وز احتكار ال�شلع اأو الم�شاربة على ح�شاب م�شلحة 

المواطن ومحاولة التربح ب�شكل غير م�شروع".
وم�ش���ى المحن���ا، اإل���ى اأن "المتالعبين باأ�شع���ار المواد 
الغذائي���ة تم اإلق���اء القب����ض عليهم والقان���ون بالمر�شاد 

لهم".
اإل���ى ذلك، قالت مدي���ر عام �شركة التج���ارة العامة للمواد 
الغذائي���ة لم���ى المو�ش���وي، اإن "ال�شرك���ة وبتوجيه من 
رئي����ض ال���وزراء محم���د �شي���اع ال�شودان���ي وباإ�ش���راف 
ومتابعة وزير التجارة اأثير الغريري، �شكلت خلية اأزمة 
وفري���ق ط���وارئ لمراقبة ارتف���اع اأ�شعار بع����ض المواد 

الغذائية كبي�ض المائدة والدجاج المجمد".
واأ�شاف���ت اأنه "خالل اليومين الما�شيين تم فتح اأ�شواق 
البي���ع المبا�شر في اأغلب منافذنا المنت�شرة ببغداد، لبيع 
بي����ض المائ���دة ب�شع���ر 4750 دين���ارًا"، م�شي���رة الى اأن 
البي�ض  اإي�شال �شعر طبقة  اإلى  التجار ي�شعون  "بع�ض 

اإلى 7000 دينار واأكثر".
وتابع���ت اأن "بي�ض المائدة و�ش���ل اإلى محافظة النجف 
خ���الل اليومي���ن الما�شيي���ن"، م�شي���رة ال���ى "ا�شتم���رار 
تجهي���ز مناف���ذ ال�شركة المنت�ش���رة ف���ي كل المحافظات، 
ق���ار  ذي  ال���ى محافظت���ي  اأم����ض  ي���وم  توجهن���ا  حي���ث 

ومي�شان".
واأك���دت اأن "ال�شركة م�شتمرة ببيع مادة الطحين ال�شفر 
التجاري باأ�شعار تناف�شية"، الفتة الى اأنه "لم يحدث اأي 
ارتف���اع بالطحين، وال���ذي ا�شتمر بالحف���اظ على �شعره 

منذ اأ�شهر".
وذك���رت المو�ش���وي اأن "هن���اك م�شاع���ي لبي���ع الدج���اج 
تناف�شي���ة خ���الل  باأ�شع���ار  الكب���ار  واالأ�شم���اك وحلي���ب 
االأ�شب���وع المقب���ل، وبنف�ض مناف���ذ البي���ع المنت�شرة في 

بغداد والمحافظات".
واأعلن وزير التجارة اأثير الغريري، اأم�ض االأول االثنين 
ع���ن المبا�ش���رة ببيع الطحي���ن عالمة )دا����ض( ب�شعر 39 
األ���ف دينار للكي����ض الواحد بمناف���ذ التوزيع ف���ي بغداد 

والمحافظات.
وجاء ذلك بعدما اأعلنت وزارة التجارة، في وقت �شابق، 
ع���ن المبا�شرة ببيع مادة بي�ض المائدة باأ�شعار مدعومة 

للحّد من ارتفاع اأ�شعارها في ال�شوق.

التجارة: بيع ثالث مواد غذائية اأ�سا�سية 
للمواطنين الأ�سبوع المقبل

اإجراءات حكومية مكّثفة 
لمالحقة الم�ضاربين بالدوالر 

واالأ�ضعار

جهود م�ستمرة لل�سيطرة على ال�سعار في الأ�سواق



بغداد / املدى

املُ��م��ت��از  ال����دوري  م�سابقة  ت���اأّث���رت 
التي  التاأجيالت  بُكرثة  القدم  لكرة 
طالتها يف املو�سم احلايل، واآخرها 
م�ساركة منتخبنا الوطني يف بطولة 
بالب�سرة   25 العربي  اخلليج  كاأ�س 

والتي ح�سد لقبها بجدارة.
املمتاز  ال���دوري  مباريات  انطلقت 
يف   2022-2023 احل��ايل  للمو�سم 
9 ت�سرين الأول 2022، ولُعَبت حلد 
الأوىل،  املرحلة  من  جولة   12 الآن 
اأجل  من  طويل  وق��ت  اىل  ونحتاج 
الوقت  وا�ستغالل  املرحلة  اإجن���از 

لإنتهاء الدوري يف وقت مبّكر.
مبنا�سبة  الحتفال  يف  املُبالغة  اإن 
 25 العربي  اخلليج  بكاأ�س  ال��ف��وز 
ب��ال��ب�����س��رة، ق���د ُي�����س��ي��ب ال��الع��ب��ن 
بالغرور، ويفقدهم �سوابهم ل�سيما 
ترفيهّية  ج���ولت  مي�����س��ون  واأن��ه��م 
املا�سي،  اخلمي�س  منذ  واحتفالّية 
ول���ن ي��ك��ون��وا ج��اه��زي��ن ل��ل��ع��ب من 
لأنهم  ب��ال��دوري  اأنديتهم  يف  جديد 

يعي�سون فرتة الراحة ال�سلبّية.
تنتهي  عندما  ال��ع��امل  اأن��دي��ة  ك��ّل  يف 
الالعبون  يلتحق  الر�سمّية  البطولة 
انتهاء  م��ن  ي��وم��ن  بعد  ال��دول��ّي��ون 
كاأ�س  يف  ح�سل  كما  فيها،  التزامهم 
اإدارات  وتعطي   ،2022 قطر  العامل 
لبع�س  اإج������ازات  الأن���دي���ة  ب��ع�����س 
اأو ُتريحهم وتنطلق عجلة  الالعبن 
تاأخري  دون  ال��دوري من جديد، من 
التزامات وتعاقدات ر�سمّية  لوجود 

بن الطرفن.

اإدارات ناجحة
ال����دوري  يف  لع��ب��ي��ن��ا  اأن  وي���ب���دو 
ملتزمن  كانوا  والكويتي  القطري 
والتحقوا  ال�سارمة  القواعد  بهذه 
مع  م�سوارهم  نهاية  بعد  باأنديتهم 
خليجي  بطولة  يف  الرافدين  اأ�سود 

25 بالب�سرة.
وجنح مهاجم املنتخب الوطني اآ�سو 
لُربع  ال�ساملية  فريق  لقيادة  ر�ستم 
الكويت،  اأم��ري  كاأ�س  بطولة  نهائي 
يف  الوحيد  فريقه  ه��دف  بت�سجيله 
مرمى ال�سباب، حيث دخل بدياًل يف 

التي  امل��ب��اراة  زم��ن  من   73 الدقيقة 
جرت الإثنن املا�سي.  

وه���ّداف  منتخبنا  م��ه��اج��م  ومت��ّك��ن 
من  ح�����س��ن  اأمي����ن   )25( خ��ل��ي��ج��ي 
امل�ساركة مع فريقه املرخّية بال�سوط 
ال���ث���اين وخ���ط���ف ه����دف ال��ت��ع��دي��ل 
الثاين لفريقه يف مرمى الأهلي يف 
التي  املباراة  الأخرية من  اللحظات 
من   11 اجل��ول��ة  يف   )2-2( انتهت 
دوري جنوم قطر، ومل ينجح لعب 
ع��ط��وان يف  اأجم���د  منتخبنا  و���س��ط 
اإنقاذ فريقه ال�سمال من الهزمية اأمام 

الدحيل )2-0( بالدوري نف�سه.
وت���ع���ّذر اإل��ت��ح��اق جن��م خ��ط و�سط 
فريقه  م���ع  ع��ل��ي  ح�����س��ن  منتخبنا 
تعّر�سه  بعد  التون�سي،  ال�سفاق�سي 
اإىل  اإثرها  على  ُنقل  �سحّية  لوعكة 
بعد  ب���غ���داد،  م�ست�سفيات  اإح����دى 

تتويجه بخليجي 25.

دوري متوّقف
ُن��ع��ري  الأم�����ر ع��ن��دن��ا خم��ت��ل��ف، ول 
املمتاز  الدوري  لعودة عجلة  اأهمّية 
للدوران من جديد، ول يهّمنا الوقت 
لتفاديه  التخطيط  وكيفّية  ال�سائع، 
ودع��م  امل�سابقات  اإجن���اح  اأج��ل  م��ن 

يف  امل�ساركة  الأن��دي��ة  خ�سو�سّية 
جناحه بل هي النجاح كّله.

جل��ن��ة امل�����س��اب��ق��ات يف احت����اد ك��رة 
ال����ق����دم ح�������ّددت م����وع����دًا ج���دي���دًا 
ل�ستئناف مباريات الدوري املُمتاز 
لأكرث  توّقفه  بعد  يومن،  بتاأخريه 

ا�ستمرار اجلولت  ب�سبب  �سهر  من 
الحتفالّية للمنتخب الوطني الفائز 
خمتلف  يف  العربي  اخلليج  بكاأ�س 
املُدن العراقّية وب�سكل غريب ل يدلُّ 

على الحرتافّية بالعمل الريا�سي.
عجلة  تعود  اأن  املفرت�س  م��ن  ك��ان 
جم���ّددًا،  ل��ل��دوران  املُمتاز  ال���دوري 
اإل  املا�سين،  والأرب��ع��اء  الثالثاء 
اأنها �ستتاأّخر اىل غٍد اخلمي�س وبعد 
امكانّية  فقدنا  اأننا  اأي  اجلمعة،  غد 
اإق��ام��ة جولة م��ن ال���دوري م��ن اأج��ل 
الإ�سراع باإنهائه قبل اأ�سهر ال�سيف 

احلاّرة!
الأن��دي��ة  اإدارات  متتلك  ل  لالأ�سف 
�سوتًا م�سموعًا اأو راأيا يف قرارات 
امل��ب��اري��ات،  ان��ط��الق  اأو  ال��ت��اأج��ي��ل 
���س��ّدَع  ال��ك��رة  احت���اد  واأن  ل�سيما 
اللعبة،  تطوير  ب�سعارات  روؤو�سنا 
وتنظيم  اح��رتايف،  ب�سكل  والعمل 
املقبل  باملو�سم  للمحرتفن  دوري 

مب�ساركة 18 ناديًا!  

مباريات اجلولة 13
م��ب��اري��ات  تنطلق  اأن  امل���وؤّم���ل  م��ن 
باإقامة  اخلمي�س  غ��دًا   13 اجل��ول��ة 
الأوىل  ب��غ��داد،  يف  م��ب��اري��ات  �ست 
�سيفه  م���ع  ال��ن��ف��ط  ف���ري���ق  جت��م��ع 
ال�سناعة على ملعب ال�سعب الدويل 
والثانية  ال��ظ��ه��ر،  ب��ع��د   2 ال�����س��اع��ة 
يف  وال��زوراء  الكهرباء  فريقي  بن 
الفرتا�سي  )امللعب  ال��زوراء  ملعب 
 ،)4،30( ال�����س��اع��ة  يف  ل��ل��ك��ه��رب��اء( 
التي  اجلماهريّية  الّقمة  والثالثة 
جت���م���ع ف���ري���ق���ي ال����ق����وة اجل���وي���ة 
الدويل  ال�سعب  ملعب  يف  والطلبة 

يف ال�ساعة )7،30( م�ساًء.
فيما �سيلعب ناديا القا�سم واحلدود 
ال�ساعة  ال���دويل  ك��رب��الء  ملعب  يف 
نف�س  يف  وي��ل��ع��ب  ال��ظ��ه��ر،  ب��ع��د   2
التوقيت ناديا نفط مي�سان وكربالء 
يف ملعب مي�سان الدويل، وي�سّيف 
نادي  مباراة  الدويل  النجف  ملعب 
بال�ساعة  ده���وك  و�سيفه  ال��ن��ج��ف 

)3،30( ع�سرًا.  

مباريات اجلمعة
اجلمعة  غد  بعد  اجلولة  وتتوا�سل 
ع��ل��ى مالعب  م��ب��اري��ات   4 ب��اإق��ام��ة 
نادي  �سي�سّيف  حيث  املحافظات، 
يف  ال�سرطة  ن���ادي  غ��رمي��ه  ن���وروز 
ال�ساعة  يف  بال�سليمانّية  ملعبه 
نف�س  يف  وي��ل��ع��ب  ال��ظ��ه��ر،  ب��ع��د   2
على  وزاخ���و  ال��دي��وان��ّي��ة  التوقيت 
ويلعب  الأومل���ب���ي،  ال��ك��وت  م��ل��ع��ب 
على  الب�سرة  نفط  مع �سيفه  اأربيل 
 )4،30( ال�ساعة  يف  الأول  ملعب 
وت��خ��ت��ت��م امل���ب���اري���ات ب��ل��ق��اء نفط 
ملعب  على  الكرخ  و�سيفه  الو�سط 
النجف الدويل يف ال�ساعة )7،30( 

م�ساًء.   
وي��ت�����س��ّدر ف��ري��ق ال���ق���وة اجل��وّي��ة 
جدول الرتتيب بر�سيد )25( نقطة، 
بفارق الأهداف عن الو�سيف فريق 
ال������زوراء، ث��م ال��ط��ل��ب��ة وال��ك��ه��رب��اء 
نقطة   )24( ب�����ر���س��ي��د  وال�����س��رط��ة 
واخلام�س  والرابع  الثالث  باملركز 

على التوايل وبفارق الأهداف.  

http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net2023 العدد )5355( ال�سنة الع�سرون - الربعاء )25( كانون الثاين

ال�ضعب ُي�ضّيف غداً قّمة الجوية والطلبة

احتفالت الأ�س�د باللقب الخليجي ت�ؤّخر ا�ستئناف الدوري!

متابعة/ رعد العراقي

لالأ�س���ف غياب الرقاب���ة واحل�ساب وانح�س���ار الدورات 
التثقيفّي���ة كان���ت ولزال���ت متّث���ل ال�سب���ب الرئي�س يف 
حدوث فو�سى وتداخل و�سبابّية يف مف�سل ال�سحافة 

الريا�سّية.
هن���اك عوامل اأخرى اأ�سهمت يف انفالت احلالة وتتمّثل 
ال���راأي ب�س���كل خاط���ىء  يف ا�ستغ���الل مفه���وم حرّي���ة 
وا�ستثم���ار مواق���ع التوا�س���ل الجتماع���ي يف متري���ر 
اأفكاره���م ونتاجاتهم الكتابّية م���ن دون اأي حما�سبة اأو 

تدقيق مل�ستوى اللفظ والتعبري.
ا�ستغ���ل ال�س���واد الأعظ���م م���ن �ساكل���ة هك���ذا نتاج���ات 

دع���م وم�سان���دة اأ�سوات و�سفح���ات �سخ�سّي���ة وهمّية 
ال�ُسه���رة  م���ن خالله���ا  ���ة تك�س���ب  وله���ا عالق���ات خا�سّ
ات ال�س���دارة وفقًا  املزّيف���ة وتعتلي ب���ذات الوقت من�سّ
ل�ستفت���اءات غ���ري ر�سمّية تفتق���د املعاي���ري املهنية غري 

العناوين وجمهور خفي يتحّرك خلف الكيبورد!
اجله���ات امل�سوؤولة واحت���اد ال�سحاف���ة الريا�سّية اأمام 
م�سوؤولي���ة تربوّي���ة ق���د تك���ون الأهم والأك���رث خطورة 
لإع���ادة ترتيب البيت ال�سحف���ي الريا�سي وانقاذ املهنة 
ومعها الأجيال ال�ساّب���ة من الإ�سابة بلوثة الفكر )اللغة 
الهابط���ة( م���ن خالل ت�سكي���ل جلنة م���ن رّواد ال�سحافة 
الريا�سّية مّم���ن مت�سّكوا باملهنّية وحافظوا على نزاهة 
الكلمة وتوارثوا العم���ل امللتزم لغر�س و�سع �سوابط 

و�س���روط من���ح �سف���ة )ال�سحف���ي الريا�س���ي( واإن�ساء 
ال�سحفي���ن  نتاج���ات  كّل  ومتابع���ة  مراقب���ة  جمل����س 
والإعالمين �سواء التي تن�سر يف ال�سحف اأم القنوات 
الف�سائّي���ة اأم حت���ى بال�سفح���ات ال�سخ�سّي���ة مبواق���ع 
التوا�س���ل الجتماعي حتت العنوان الوظيفي، لغر�س 
تقييمه���ا ب�س���كل دقي���ق ومهن���ي وا�سدار تقري���ر دوري 
با�سم���اء املخالفن لل�سوابط اأو مّمن ل ميتلكون اأ�س�س 
الكتابة ال�سليمة وامللتزمة لت�سحيح م�سارهم اأو �سحب 
ال�سف���ة الوظيفّي���ة منه���م عل���ى اأن تعتمد تل���ك التقارير 
اأي�س���ًا لغر�س التقييم ال�سنوي لكل ال�سحفين لختيار 
الأف�سل ب�سكل مهني وعادل ُيعيد معها الوجه احلقيقي 

لنقاء ال�سحافة الريا�سّية!

ات���ح���اد ال�����س��ح��اف��ة ال��ري��ا���س��ّي��ة م���دع���ٌ� لإن����ق����اذ ال��م��ه��ن��ة   

 جا�ضب عبدالمجيد* 
رأيك وأنت حر

يف كتاب���ه " مل���اذا ك���رة الق���دم مهّم���ة " ي���روي اأ�سط���ورة 
���َدْت هذه اللعب���ة ال�سعب  ك���رة الق���دم الربازيلّي���ة كيف وحَّ
الربازيل���ي، وكي���ف عّرف���ْت الع���امل بالربازي���ل ال���ذي كان 
بل���دًا مغم���ورًا اإىل حٍدّ ما،  ويف الفيل���م الوثائقي " بيليه.. 
ولدة  اأ�سط���ورة" ي���روي الأ�سط���ورة وعدد م���ن الالعبن 
والإعالمي���ن م���ن اأبن���اء جيله كي���ف ي�ستغ���ّل ال�سيا�سيون 
الفا�س���دون النجاح���ات والأح���داث  الريا�سّي���ة لتح�س���ن 
�ُسمعتهم اأمام عد�س���ات الإعالم، ويظهرون باأقنعة النزاهة 
والإخال����س والوطنية، وُهم غري ذل���ك. يقول بيليه: " لقد 
�سنع���ُت لأجل الربازيل مبمار�ستي ك���رة القدم اأكرث بكثري 

مّما �سنع ال�سيا�سّيون."
حّقق ال�سعب العراقي اإجنازًا رائعًا يف خليجي 25 واأظهر 
معدن���ه الأ�سيل وعربَّ ع���ن وحدته  واأبلى ب���الًء ح�سنًا يف 
البيوت واملالعب والأ�سواق وال�س���وارع، وغّنى وابتهج، 
وكان���ت الب�س���رة مكان���ًا منا�سب���ًا له���ذا الإب���داع. كان على 
جمل�س ال���وزراء اأن يعقد جل�سته يف ه���ذه املدينة ملعاجلة 
اإح���دى امل�س���كالت اجلوهرّية الت���ي يعانيه���ا الب�سريون، 
وهي امل�سكلة ال�سحّي���ة. فامل�ست�سفيات العاّمة يف الب�سرة 
تعي����س يف الع�س���ر احلج���ري الق���دمي، وكان على جمل�س 
ال���وزراء اأن يّتخ���ذ خط���وة ول���و خجول���ة ونقله���ا م���ن " 

احلجري القدمي اإىل الع�سر احلجري املتو�ّسط".
يف ه���ذه امل�ست�سفي���ات، يجلُب املري�س مع���ُه قنينة املغّذي 
وحّب���ة ال���دواء والأب���رة واأنب���وب الق�سط���رة وكّل امل���واد 
املطلوب���ة، والأطب���اء املقيم���ون يخجل���ون م���ن مواجه���ة 
املر�سى ب�سبب �سوء اخلدمات. ل اأق�سد النظر اإىل م�ساكل 
الب�س���رة وحده���ا، بل اختي���ار الفيح���اء قاع���دة لالنطالق 
وت�سحي���ح الو�س���ع ال�سح���ي ال�سبابي يف جمي���ع اأنحاء 

العراق.
كان قرار جمل�س الوزراء اخلا�س بتخ�سي�س قطع اأرا�س 
لالعبي املنتخب الوطني يف العا�سمة بغداد منا�سبًا جدًا، 
وه���و قرار حمّفز، لك���ن قرار منح الالعب���ن جوازات �سفر 
دبلوما�سّية عليه اأكرث من عالمة ا�ستفهام، لأن العامل ينظر 
اإىل بع����س حاملي اجلواز الدبلوما�سي العراقي على اأنهم 
جزء من منظوم���ة الف�ساد، لذلك فاإن ه���ذه ال�ُسمعة ال�سّيئة 
رمّب���ا تلت�س���ق بالعب���ي املنتخ���ب ب�س���ورة اأو باأخرى. قد 
تك���ون هناك وجهة نظر مغايرة،  بالتاأكيد �ساأحرتمها حتى 

واأن اأختلف معها.
اأم���ا يف املجال الريا�سي، فعلى احت���اد كرة القدم اأن يّتخذ 
خط���وات حا�سم���ة بع���د خليج���ي 25، منه���ا ع���دم ال�سماح 
لالعب���ي فرق الفئات العمرّية يف الأندية العراقية ممار�سة 
ك���رة القدم يف حال تركهم الدرا�سة، فمن املوؤ�سف، �ساهدنا 
خ���الل العقدين املا�سي���ن اأن كرة القدم تخ���ّرج لنا جنومًا 
غ���ري متعّلمن، وكما هو معروف، ف���اإن عمر الالعب ق�سري 
يف املالعب. اإن ربط ممار�سة الكرة بالتعليم اأمر �سروري 
ة بعد العتزال. ل  مل�ستقب���ل العراق والالعب نف�س���ه، خا�سّ
نري���د جنومًا اأمين يف بلد ترتفع في���ه ن�سبة الأمّية ب�سكل 

خميف.
�ستبق���ى كرة الق���دم اأّحد اأهم اأ�سالي���ب مقاومة ال�سعب �سد 
الف�س���اد والتق�سي���م، و�ستبق���ى اأهم عوامل الوح���دة، لأنها 

تنت�سر للعراق.
دعونا منار�س كرة القدم ون�سّجعها من اأجل بالد الرافدين، 
فك���رة الق���دم الي���وم اأهم و�سيل���ة لفح����س وطنّي���ة الأفراد 

وال�سعوب على خمتلف ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم.
*كاتب عراقي مقيم يف ميامي

اأُمنيات ما بعد خليجي25

حّقق ال�ضعب العراقي اإنجازاً رائعًا 
في خليجي 25 واأظهر معدنه 

ر عن وحدته  واأبلى  الأ�ضيل وعبَّ
بالًء ح�ضنًا في البيوت والمالعب 

والأ�ضواق وال�ضوارع، وغّنى وابتهج، 
وكانت الب�ضرة مكانًا منا�ضبًا لهذا 

الإبداع.

 بغداد / املدى

اأك����د داود الع����زاوي، مدي����ر مركزي 
موهب����ة الك����رخ والر�ساف����ة لحت����اد 
كرة الق����دم، اإقام����ة مهرج����ان كروّي 
يف منطق����ة الغزالّي����ة لفئ����ة الرباع����م 
والأ�سبال لالأعمار من 8 اىل 14 
عامًا خ����الل �سه����ر �سباط 

املقبل .
ف  �س����ا ا و

العزاوي 
ت�سري����ح  يف 
)امل����دى(  ل����� 
يت����م   "
التح�سري 
قبل  م����ن 
املالكات 
لفني����ة  ا

يف مرك����ز موهب����ة الك����رخ لنط����الق 
فريق����ًا   24 مب�سارك����ة  املهرج����ان 
و)440( لعب����ًا ملدة ثالث����ة اأيام بدءًا 

من يوم ال�سبت 11 �سباط املقبل.
وذك����ر " اأن املهرج����ان يق����ام ح�س����ب 
النظ����ام الآ�سي����وي، و�سيت����م توزيع 

اجلوائ����ز على امل�ساركن كاّفة، وهي 
خط����وة لكت�س����اف املوهوب����ن م����ن 

الالعبن".
امل�سارك����ة  م����ن  " اله����دف  واأو�س����ح 
لالرتق����اء بواقع الالعب����ن م�ستقباًل، 
خا�س����ة اأن ه����ذه الفئ����ات حتتاج اىل 
املواكب����ة امل�ستم����ّرة يف كّل النواحي 
النف�سّية والغذائّية والفنّية واللياقة 
البدنّي����ة، وكّل ما م����ن �ساأنه العتناء 
الالع����ب  تهيئ����ة  ملعاي����ري  به����ا وفق����ًا 

الع�سري".
ولف����ت الع����زاوي اىل اأن " الإجن����از 
منتخبن����ا  حّقق����ه  ال����ذي  اخلليج����ي 
الوطن����ي يف الن�سخ����ة 25 بالب�سرة 
ميّثُل حافزًا جلميع الالعبن ال�سغار 
الذي����ن يحلم����ون يف الو�س����ول اىل 
م�ستوى الكبار، ولهذا نرى �سرورة 
ا�ستثمار كاأ�س اخلليج العربي للبدء 

بث����ورة فنّي����ة كب����رية ل�سناع����ة جيل 
ُمقت����در عل����ى خو�����س التحّديات يف 

جميع املنا�سبات".
واختت����م داود ت�سريح����ه " اأ�سدُّ على 
التنفيذّي����ة  الهيئ����ة  اأع�س����اء  اأي����دي 
لحت����اد ك����رة الق����دم، وعل����ى راأ�سهم 
الكاب����ن عدنان درج����ال، يف �سعيهم 
ال����دوؤوب من اأج����ل اإجن����اح م�سروع 
)احُلل����م( اخلا�س بالفئ����ات العمرّية 
ملوهوبن ي�ستم����دُّ الدعم من حما�سة 
حمم����د  ال����وزراء  جمل�����س  رئي�����س 
�سي����اع ال�س����وداين، ال����ذي اأّك����د اأمام 
مب����اراة  ُقبي����ل  امل�ساهدي����ن  مالي����ن 
ُعم����ان احلا�سم����ة يف بطولة خليجي 
25 اأن هن����اك عمل طوي����ل مع احتاد 
ك����رة القدم يه����دُف اىل اإع����داد اأف�سل 
الوطنّي����ة  للمنتخب����ات  الالعب����ن 

م�ستقباًل".

متابعة / املدى

ف�سخ بايرن ميونخ الأملاين ب�سكل فوري، عقد مدرب حّرا�س املرمى بالفريق 
الأول لكرة القدم، توين تابالوفيت�س، ال�سديق املقّرب للحار�س مانويل نوير، 

بعد توّرط الثنائي يف ك�سف اأ�سرار العمالق البافاري.
قام  الربيطانية،   " ميل  داي��ل��ي   " �سحيفة  ح�سب  تابالوفيت�س  ت��وين 

نوير،  مانويل  ل�سديقه  ال�سرّية  الفني  اجلهاز  حمادثات  بت�سريب 
الذي بدوره يقوم بنقلها اىل جميع الالعبن يف الفريق.

ال��ف��ن��ي يوليان  امل��دي��ر  م��ن  ع���ارم  ب��ع��د غ�سب  ال��ق��رار  وج���اء 
ناجلي�سمان، ب�سبب ت�سريب اجتماعات اجلهاز الفني للفريق، 

والتي ل يجب اأن يعرف حمتواها اأي �سخ�س خارج الطاقم 
املا�سي،  ال�سيف  يف  الأمر  ناجلي�سمان  واكت�سف  الفني. 

لتبداأ حالة من التوّتر بينه وبن توين، الذي يعرف باأنه 
والذي  نوير،  مانويل  الأملاين  اأ�سدقاء احلار�س  اأقرب 

اأ�سهم يف اإعداده خالل ال�سنوات املا�سية.
دقيقة  لتحقيقات  ُم��ع��ّر���س  ن��وي��ر  م��ان��وي��ل  واأ���س��ب��ح 
ال��وق��وف على كوالي�س  اأج��ل  م��ن  ال��ن��ادي،  م��ن قبل 
ح�سن  للنادي،  الريا�سي  املدير  وذكر  الأزم��ة.  تلك 
الختالفات  بع�س  هناك  اأن  حامديت�س،  �سالح 
ب��ن ت��وين - خ��دم ال��ن��ادي 12 ع��ام��ًا اأم�����س��اه يف 
األ��ي��ان��ز اأري��ن��ا - وب���ن ال��ط��اق��م ال��ف��ن��ي يف  ملعب 
قام ب�سكرِه  اإىل رحيله، ولكّنه  اأّدت  العمل  طريقة 
لأن�����ه ك����ان ���س��ري��ك يف جن���اح���ات ك���ث���رية. ه��ذا 
وا�ستقّر نادي بايرن ميونخ، على مدرب حرا�س 
امل��رم��ى ت��وم ���س��ت��ارك، ال���ذي ت���وىّل امل��ه��ّم��ة خالل 
مناف�سات  �سمن  الثالثاء،  اأم�س  كولن  مواجهة 
اجل��ول��ة 17 م��ن م�����س��اب��ق��ة ال�����دوري الأمل����اين. 
فاإن  اأملانيا"،  �سبورت  "�سكاي  ل�سبكة  ووفقا 
مهّمة توم �ستارك كمدرب حرا�س مرمى بايرن 
وي�سغل  م���وؤق���ت.    ب�سكل  �ستكون  م��ي��ون��خ، 
بفريق  املرمى  حرا�س  م��درب  من�سب  �ستارك، 
عامًا، ومن�ّسق حرا�س  ميونخ حتت 19  بايرن 

�ستارك، املرمى يف اأكادميّية النادي البافاري. و�سبق لتوم 
اللعب بقم�سان باير ليفركوزن وهامبورغ وباديربورن ودوي�سبريغ 
بالبوند�سليغا،  مباراة   101 وخا�س  ميونخ،  وبايرن  وهوفنهامي 

و102 بالدرجة الثانية.

اإقالة مدرب ن�ير لت�سريبه 
محادثات الجهاز الفني 

الع��زاوي: مهرجان الك��رخ يتناغم مع ه��دف الُحلم

 متابعة / املدى

اأك���د �سامل احلب�سي رئي�س الحت���اد اخلليجي لالإعالم 
الريا�س���ي، اأن اجله���ود الت���ي بذلتها جلن���ة "ال�ستفتاء 
الرابع" لختيار قائمة املنتخب اخلليجي الذهبي لبطولة 
الب�س���رة 25 املنتهي���ة يف التا�سع ع�سر م���ن كانون الثاين 
احل���ايل، كانت ُمقّدرة م���ن احتاده، وعّده���ا اإ�سافة كبرية 

لعمله يف باكورة عام 2023.
واأ�ساف احلب�س���ي يف ات�سال مع )املدى( " �سّمت اللجنة 
الفنّية اأبرز جنوم كرة الق���دم اخلليجّية، واأرتاأى احتادنا 
ت�سمية العراقي �سفوان عبد الغني املدرب واملحّلل الفني 
رئي�س���ًا للجن���ة ملا يتمّتع م���ن خربة وكف���اءة وان�سجام مع 
بقّي���ة الأع�س���اء يف التعام���ل ب�سفافّي���ة يف اختي���ار قائمة 

املنتخب اخلليجي الذهبي".
وذك���ر " كان لدى اللجنة 39 لعبًا مر�ّسحًا من قبلها برزوا 

َعْت معايري دقيق���ة لال�ستفتاء،  يف بطول���ة الب�س���رة، وُو�سِ
و�سه���دت  الفنّي���ة،  واخل�ساِئ����س  بال�سواب���ط  حمكوم���ة 
القائم���ة مناف�س���ة كبرية بن الالعب���ن، وجميعهم يتحّلون 

ب�سفات قوّية قّل�ست الفوارق اىل درجة النعدام".

ولف���ت احلب�سي اإىل اأن " جتربة الحتاد اخلليجي لالإعالم 
الريا�س���ي يف م�ساأل���ة تنظي���م ال�ستفت���اء الراب���ع لختيار 
املنتخ���ب اخلليج���ي الذهبي تع���ود اىل ع���ام 2014 عندما 
نّظم���ت الريا�س الن�سخ���ة 22 وتلتها الكوي���ت عام 2017 
ث���م الدوحة ع���ام 2019 و�سوًل اىل خليج���ي الب�سرة عام 

."2023
و�سّم���ت ت�سكيلة املنتخ���ب اخلليجي الذهب���ي يف حرا�سة 
املرمى اإبراهيم املخيني )ُعمان( والذي مت اختياره اأف�سل 
حار����س مرمى ببطول���ة الب�س���رة، ويف خّط الدف���اع اأمن 
ب���ن عدي )البحرين( وعل���ي فائز )الع���راق( وهمام الأمن 
اأحمد )قطر( واأحم���د اخلمي�سي )ُعمان( ويف خّط الو�سط 
ح���ارب ال�سع���دي و�س���الح اليحيائ���ي )ُعم���ان( واإبراهيم 
باي����س واأجمد عطوان )الع���راق( ويف خ���ط الهجوم علي 
اأ�س���د )قط���ر( واأمين ح�س���ن )العراق( الفائ���ز بلقب هّداف 

البطولة.

الحب�سي ُي�سيد بال�ستفتاء الرابع للمنتخب الذهبي
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�شاأكتب ذكرياتي عن ال�شاعرة 
نازك والعالقة الفكرية التي 

كانت تربط عائلّتي محمد �شرارة 
و�شادق المالئكة. تعرفُت على 

نازك عندما �شاهدتها جال�شة في 
الحديقة المطلة على نهر دجلة في 
الر�شتمية، في دارنا عام 1946، بعد 

انتهاء الحرب العالمية الثانية. اإذ 
كان والدي مدر�شًا في دار المعلمين 

الريفية، وقد دعى عائلة �شادق 
المالئكة اإلى دارنا في الر�شتمية. 

وذكرت حياة: " كانت الر�شتمية 
ناحية معمورة بالب�شاتين وا�شجار 

النخيل والدفلى والتكي، وكانت 
ال�شكينة الريفية تعمر جنباتها... 

واعجبت نازك بهذه الطبيعة 
الهادئة البعيدة عن �شو�شاء 

المدينة وتجولت في ارجائها". 
)�شفحات من حياة نازك المالئكة، 

حياة �شرارة، �ص129-(.

عا�صت نازك اأالحداث العامة من انت�صارات 
وهزائ���م الدول يف احلرب العاملية الثانية، 
يف  وحما����س  تطل���ع  هنال���ك  كان  كم���ا 
احل�صول على اال�صتقالل وجالء اجليو�س 
الربيطانية عن الب���الد، اإذ كانوا ينتظرون 
ميالد عامل جديد بع���د احلرب، رغم معاناة 
النا����س من الغ���الء والتموين والتقنني يف 
امل�ص���روفات. كانت ن���ازك تعي�س االحداث 
وياأخذه���ا احلما����س ت���ارة والقن���وط تارة 

اأخرى. 
املعلم���ني  دار  انتقل���ت   1947 ع���ام  يف 
الريفية اإىل حي �ص���بع ق�ص���ور يف الكرادة 
ال�صرقية، وا�صبحت الزيارا ت متبادلة بني 

العائلتني.
كن���ُت اآنذاك يف ال�ص���ف الثاين املتو�ص���ط، 
وكنا كلنا اآذان �صاغية ملا يدور من حديث، 
و�ص���عرنا باهتمام نازك بنا، اإذ كنا يف �صن 
املراهقة، وقد علّمتنا على �صماع املو�صيقى 
الكال�صيكي���ة، اإذ مل نتعر�س يف ال�صابق يف 
دار وال���دي اإال اإىل �صماع االغاين امل�صرية 
وخا�ص���ة عب���د الوه���اب، كان وال���دي م���ن 

املعجبني به.
كنا جنل�س يف غرف���ة ال�صيوف املطلة على 
ال�ص���ارع يف �صارع اأبو ق���الم، وكانت نازك 
ت�صع اال�صطوان���ة يف كرمفون كبري، الذي 
كان ج���زء منه راديو، ون�صغي اإىل القطعة 
املو�صيقي���ة، بع���د اأن تطفئ �ص���وء الغرفة. 

واأول م���رة �صمع���ت ال�صمفوني���ة ال�صاد�صة 
للمو�صيق���ار الرو�صي �صايكوف�صكي هو يف 
تل���ك الغرف���ة املظلم���ة، بع���د ان �صرحت لنا 
ال�صمفوني���ة، وهي اآخر ما األف���ه املو�صيقار 
الرو�ص���ي قب���ل موت���ه، وتعترب م���ن روائع 
اعمال���ه املو�صيقية. فاملو�صيقى حزينة جدًا 
وعاطفية يف نف�س الوقت. ثم ا�صتمعنا اإىل 
جمي���ع �صمفونياته، ولكن ظلت ال�صمفونية 
ل���ة بالن�صب���ة يل. ثم بداأت  ال�صاد�ص���ة املف�صّ
تعرين���ا بع����س ال�صمفوني���ات، لع���دد م���ن 
املو�صيقيني االأملان والرو�س والفرن�صيني، 
وكنا ن�صغي اليها يف الدار ع�صرات املرات 
لن���ازك  كان  منه���ا.  ق�صم���ًا  حت���ى حف�صن���ا 
يف احلقيق���ة ال���دور الرئي����س يف تذوقن���ا 
املو�صيق���ى الغربي���ة، و�صماعه���ا م���ن قب���ل 

جميع اأفراد العائلة.
كانت نازك ق�صرية القامة، مملوؤة اجل�صد، 
ب�صيط���ة املظهر، قليلة ال���كالم، واإن تكلمت 
فب�ص���وت ه���ادئ ال ترفع���ه اإال عندم���ا تقراأ 
وا�صع���ة  كان���ت  كم���ا  ق�صائده���ا.  اإح���دى 
االط���الع، ذات ثقاف���ة اأدبي���ة عميق���ة، تتقن 
عدة لغات. ومل يقت�صر اطالعها على قراءة 
الكت���ب وامنا �صم���ل التتب���ع يف املو�صيقى 
وال�صينم���ا. اإ�صاف���ة اإىل ذل���ك، فاإنه���ا كانت 
تع���زف على اآلة الع���ود، وتغني اغاين عبد 
الوه���اب واأم كلثوم وغريهم م���ن املغنني. 
كان���ت تف�ص���ل اأن تق���راأ الرواي���ة قب���ل ان 
ت�صاه���د الفلم، مث���ل رواية "دكت���ور جيكل 
وم�ص���ر هايد، اأو "مل���ن تق���رع االأجرا�س" 
للكات���ب همنغ���واي، وغريه���ا م���ن االأفالم 
الغربية، لكنها كانت ت�صاه���د اأي�صًا االأفالم 
امل�صرية مثل "ر�صا�صة يف القلب" لتوفيق 

احلكيم. 
وذك���رْت عنه���ا �صقيقت���ي حي���اة، ان موقف 
ن���ازك من اجلن����س وال���زواج كان كرد فعل 
للتقاليد االجتماعية ال�صارمة بحق املراأة. 
فكان���ت �صد الزواج لدرج���ة انها �صّكلت يف 
الن�ص���ف الثاين م���ن االربعيني���ات جمعية 
دع���ت  ال���زواج ولك���ن اجلمعي���ة ت�صّ �ص���د 
عندم���ا  االأم���ري  دي���زي  القا�ص���ة  ب���زواج 

تزوجت عام 1948.
كان���ت نظرته���ا للحي���اة نظ���رة ماأ�صاوي���ة، 
حت���ى  يغل���ب  احل���زن  وكان  مت�صاءم���ة، 
عل���ى حمياه���ا. انعك�ص���ت تل���ك النظرة يف 
ق�صائده���ا. فق���د �ص���در له���ا يف تل���ك امل���دة 
دي���وان )عا�صقة الليل(، وقد اأثار ت�صائالت 
عن �ص���ر احل���زن والكاآبة اللذي���ن يخيمان 

على الق�صائد يف الديوان. 
يا ظالم الليل يا طاوَي اأحزاِن القلوِب

اأنُظِر االآن فهذا �صبٌح بادي ال�ُصحوب
اأ�صت���ارَك، كالطي���ف  ج���اء ي�صع���ى، حت���ت 

الغريب
حاماًل يف كفَّه العوَد ُيغني للُغيوِب

لي����س َيعني���ِه �ُصك���ون اللي���ِل يف ال���وادي 
الكئيِب

*** 
ي���دري  فم���ا  ال���رَبق  َت�ص���اأيل  ال  فارِجع���ي 

الومي�ُس
عجبًا، �صاعرة احَلرية، ما �صرُّ الذهول؟

ما الذي �صاقِك طيفًا حاملًا حتت النخيِل؟
ُم�صنَد الراأ�س اإىل الكفني يف الّظل ال�صليِل
وال�صم���ِت  واالأح���زاِن  الفك���ر  يف  ُمغرق���ًا 

الطويِل
ذاهاًل عن فتنِة الُظلمِة يف احلقل اجلميِل

*** 
وقد حاول والدي حممد �صرارة ان يتلم�س 
تلك االأ�صب���اب، اأ�صباب احلزن، فكتب مقال 
بعن���وان: "عا�صق���ة الليل، وه���ل يف الليل 
م���ا يع�ص���ق؟" وت�ص���اءل:" ما ه���ي بواعث 
هذا االأنني املت�ص���ل واللوعة امل�صتمرة؟... 
فرمب���ا كان���ت وراء ه���ذه اللوع���ة بواع���ث 
مت�صل���ة باملجتم���ع م���ن حي���ث االأو�ص���اع 
والعنعن���ات البالي���ة، وم���ن حي���ث احلك���م 
عه���ود  ا�صخ���ف  اإىل  الراجع���ة  وا�صاليب���ه 
االإقط���اع... ورمب���ا كانت مت�صل���ة بعاطفة 
ذاتي���ة خا�ص���ة". )عا�صق���ة اللي���ل وهل يف 
الليل مل يع�صق؟، جملة العرفان اللبنانية، 

كانون الثاين 1948(. 
كان���ت ن���ازك حت�صر اأم���ا ب�صحب���ة والدها 
�ص���ادق املالئكة اأو ب�صحب���ة �صقيقها نزار، 
اح���د  دارن���ا، ويف  ال�صعري���ة يف  الن���دوة 
االأي���ام ا�صطحب والدي ال�صاعر بدر �صاكر 
ال�صياب ليتعرف عل���ى عائلة املالئكة. وقد 
ق���راأْت ن���ازك يف تل���ك االأم�صي���ة ق�صيدته���ا 
بعنوان: )الكولريا(، اإذ انت�صرت الكولريا 
يف م�صر عام 1947، وكانت االأذاعة تذكر 
ع���دد املوتى يومي���ًا، الذي كان���وا ميوتون 
باملئ���ات، خا�ص���ة ب���ني الطبق���ة الفق���رية. 
وعندما و�صل الرقم اىل االألف، هيمن على 
ن���ازك يف ذلك اليوم ح���زن عميق، ونظمت 

ق�صيدة )كولريا(. 

عائل���ة حمم���د  املالئك���ة،  �ص���ادق  دار   يف 
�صرارة وعائلة �صادق املالئكة 1947

التقط���ت ه���ذه ال�ص���ورة م���ن قب���ل ن���ازك 
املالئكة

وكان���ت يف تل���ك الق�صي���دة رائ���دة ال�صعر 
احل���ر اأو �صع���ر التفعيل���ة، و انتقاله���ا يف 
ال���ذي  تركيبه���ا م���ن ال�ص���كل الكال�صيك���ي 
�ص���اد االأدب العرب���ي اإىل ال�ص���كل املعروف 
بال�صع���ر احلر. والقت انتق���ادًا يف البداية 
حت���ى من قب���ل عائلتها عندما ب���داأت تنظم 

ال�صع���ر احلر ب���دل ال�صع���ر الكال�صيكي. اإذ 
خرج���ت بذلك ع���ن ال�صعر امل���وزن بقافية. 
لكن الق���ت الق�صيدة ا�صتح�صان���ًا بعد ذلك، 
وكان���ت الق�صيدة حدث مهم يف حياة نازك 

ال�صعرية، وتقول:
"ومن���ذ ذل���ك التاري���خ انطلق���ُت يف نظ���م 
ال�صع���ر احل���ر، واإن كن���ت مل اأتط���رف اإىل 
درج���ة نب���ذ �صع���ر ال�صطري���ن نب���ذًا تام���ًا، 
اأو مهاجمت���ه، كم���ا فع���ل كثري م���ن الزمالء 
احل���ر  ال�صع���ر  اأحب���وا  الذي���ن  املندفع���ني 

وا�صتعملوه بعد جيلنا". 
 �صكن الليُل

اْت ا�صِغ اىل َوْقع �صدى االأنَّ
يف عمق الظلمة، حتَت ال�صمِت، على

 االأموات 
*** 

يف كل فوؤاٍد غلياُن
يف الكوِخ ال�صاكن اأحزان

يف كل مكاٍن روٌح ت�صرخ يف
 الظلمات

*** 
ثم تنهي الق�صيدة:

املوُت، املوت، املوُت
قه ما فعل املوت يا م�صُر �صعوري مزَّ

*** 
وبعده���ا بعامني �صدر لها دي���وان )�صظايا 
ورم���اد( وهي انطالقتها االأوىل يف ال�صعر 
احل���ر. وذك���رت يف مقدم���ة الدي���وان ع���ن 

جمود ال�صعر العربي:
ال�صع���ر  اأن  مع���ي  كث���ريون  ي���رى  "وق���د 
العربي مل يقف بعد على قدميه بعد الرقدة 
الطويل���ة التي جثمت عل���ى �صدره القرون 
املن�صرم���ة املا�صية. فنح���ن عمومًا ما زلنا 
اأ�ص���رى، ت�ّصرين���ا القواع���د الت���ي و�صعها 
ا�صالفنا يف اجلاهلي���ة و�صدر االإ�صالم. ما 
زلن���ا نله���ث يف ق�صائدنا وجّن���ر عواطفنا 
املقيدة ب�صال�صل االأوزان القدمية، وقرقعة 
االألفاظ امليتة، و�صدى يحاول اأفراد منا اأن 
يخالف���وا: فاإذ ذاك يت�ص���دى لهم األف غيور 
عل���ى اللغة، واأل���ف حري�س عل���ى التقاليد 
ال�صعري���ة التي ابتكرها واح���د قدمي اأدرك 
ما ينا�ص���ب زمانه، فجمدنا نح���ن ما ابتكر 
واتخذناه �صنة. كاأن �صالمة اللغة ال تتم اإال 
اإن ه���ي جمدت على ما كانت عليه منذ األف 
ع���ام، وكان ال�صع���ر ال ي�صتطي���ع اأن يك���ون 
�صع���رًا اإن خرج���ت تفعيالت���ه عل���ى طريقة 

اخلليل".
ترك���ت املقدمة اثرها الطيب يف لفت النظر 

اإىل طبيعة ال�صعر احلر.
هذا مقطع من ق�صيدة )جدران وظالل(:

وهناك يف االأعماق �صيء جامد
حجزت بالدته امل�صاء عن النهار

�صيء رهيب بارد
خلف ال�صتار
يدعى جدار

اواه لو هدم اجلدار
*** 

كان���ت ن���ازك عندم���ا نزوره���ا اأو تزورن���ا 
تق���راأ اآخ���ر م���ا نظمت م���ن الق�صائ���د، كان 

ال�صمت يهيمن على احلا�صرين، و ي�صتمر 
ال�صم���ت اأحيان���ًا حت���ى بع���د ان اأن تنتهي 
من ق���راءة الق�صي���دة، واتذكر ذل���ك عندما 
قراأت ق�صيده���ا بعنوان: )اخليط امل�صدود 
يف �صج���رة ال�ص���رو(، والق�صي���دة حزين���ة 
فه���ي عن الفقدان وامل���وت، عن �صاب ماتت 

حبيبته:
يف �صواد ال�صارع املظلم وال�صمت االأ�صم

حيث ال لون �صوى لون الدياجي املدلّهم
حيث يرخي �صجر الدفلى اأ�صاه

 فوق وجه االأر�س ظاّل
*** 

وكان هنال���ك تناف����س وا�ص���ح بينه���ا وبني 
ب���در ال�صياب، فكل منهم���ا كان يّدعي انه هو 
االأ�صبق يف نظم ال�صعر احلر، وذكرت نازك 
عن بداية حركة ال�صعر احلر انه كان يف عام 
1947 وم���ن بغداد، ثم امتدت احلركة حتى 
غمرت العامل العربي كله. ولكنها ا�صتدركت 
بعد ذل���ك، ان ال�صعر احّلر قد ب���داأ يف العامل 

العربي قبل العراق. 
ولك���ن مل تكن لها اجل���راأة الكافي���ة ملواجهة 
املجتم���ع وتقالي���ده، فعندما نظم���ت ديوان 
حتب���ه  كان���ت  ب�صخ����س  ورم���اد(  )�صظاي���ا 
ويحبه���ا، مل يذكر اأحد عن ذل���ك احلب، فهو 
حّم���رم يف جمتمعن���ا. وظل���ت ف���رات م���ن 
حياته���ا جمهول���ة، وكتبت حي���اة يف مقدمة 
الكت���اب: "واجهتن���ي م�صكل���ة كب���رية وهي 
ح�صا�صية و�صع امل���راأة يف جمتمعنا وكرثة 
القيود التي تثق���ل كاهلها. اإن تناول احلياة 
اخل�صو�صي���ة للمراأة ب���كل تفا�صيلها اأمر ال 
يتقبل���ه الفرد وال املجتمع عندن���ا... �صارت 
كلم���ة عي���ب ت���دق راأ�ص���ي كاملطرق���ة وت���كاد 
تاأت���ي عل���ى كل جه���ودي وحتطمه���ا. عي���ب 
اأن حت���ب، اأو تغن���ي اأو ُتظه���ر عواطفه���ا... 
ووج���دت االأ�صف���اد االجتماعي���ة ت���رن بكل 
ثقلها يف م�صمعي واأنا اأنقل خطواتي بينها 
بح���ذر وخوف". )�صفحات م���ن حياة نازك 
املالئكة، حياة �ص���رارة، الطبعة الثانية، دار 

امل���دى 2011(.
ه���ذا املوقف ه���و بعك����س موق���ف ال�صاعرة 
رح���ت بحبها  مليع���ة عبا�س عم���ارة، فق���د �صّ
لب���در وكان كل منهما يقراأ الق�صائد املتبادلة 
بينهم���ا يف الن���دوة ال�صعري���ة يف دارنا، اأما 
ن���ازك فكان���ت تق���راأ بع����س ق�صائده���ا غري 

املتعلقة باحلب.
بعد اأن القي القب�س على والدي وحكم عليه 
بال�صج���ن مل���دة ع���ام، انقطع���ت العالقة بني 
عائلتينا، وعندما خ���رج والدي من ال�صجن 
عام 1954، ترك العراق و�صافر اإىل لبنان. 
م���ّرت االأي���ام واال�صه���ر وال�صن���ني، وعلمُت 
ان ن���ازك متعب���ة �صحي���ًا، وق�ص���ت ال�صنني 
االأخ���رية م���ن حياته���ا يف القاه���رة، حي���ث 
توفيت يف ع���ام 2007. ومن املوؤمل ان عدد 
من مفكري تل���ك الفرة مل يدفنوا يف بلدهم 
العراق، والذين كان لهم دور مهم يف جتديد 
ال�صعر مث���ل ال�صاعر بلند احلي���دري ومليعة 
عبا�س عم���ارة، وغريهم م���ن الذين كان لهم 
دور مه���م يف احلرك���ة الفني���ة واالأدبي���ة يف 

العراق.  
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من����ذ التاأ�صي�����س االأول للدول����ة الوطنية 
ظاه����رة  1921،�صكل����ت  ع����ام  العراقي����ة 
وال�صلط����ة  املواط����ن  ب����ني  الثق����ة  ع����دم 
اللوحة االأكرث ح�صورا ورواجا، لتكون 
لوحده����ا املعلم االأخطر لي�����س فقط على 
امل�صتوى ال�صيا�ص����ي واإمنا متتد لت�صوه 
ب�صبغته����ا باقي مناحي احلياة بعمومها 
وت�صكيالته����ا، ويع����زى ال�صب����ب يف ذلك 
ل�صيا�ص����ات موؤ�ص�ص����ات ال�صلط����ة نف�صها، 
ويتواف����ق وطبيع����ة املجتم����ع العراق����ي 
واالجتماعي����ة  الديني����ة  مبوروثات����ه 

واالقت�صادية. 
على عه����د البعث اأ�ص�����س لنمط جديد من 
عالقات الريبة واخلوف وانعدام الثقة، 
لي�س فق����ط ب����ني املوؤ�ص�ص����ات ال�صلطوية 
ا�صتفحل����ت  واإمن����ا  ال�صع����ب،  واأبن����اء 
مظاه����ر التخوين والظن����ون والت�صكيك 
والو�صايات بني اأو�صاط النا�س، وو�صع 
اجلمي����ع يف ريب����ة م����ن اأموره����م حت����ى 
الب�صيط����ة منها، خوفا م����ن اأن توؤول يف 
غ����ري حملها، وبات املواطن مع ما ي�صمع 
ع����ن خمرجاته����ا، يخ�ص����ى حت����ى اأق����رب 
النا�����س اإليه.وج����راء ما اأق����رف ب�صبب 
ذلك من جرائم،فككت الكثري من اأوا�صر 
وحلم����ة العالق����ات املجتمعي����ة وبالذات 

منها االأ�صرية. 
2003،ويف  االحت����الل  ع����ام  بع����د  م����ا 
الراهن م����ن الوقت وبع����د �صيطرة قوى 
�صيا�صية جديدة عل����ى ال�صارع العراقي، 
وانت�صار و�صائل االإعالم، راجت ب�صاعة 
مبه����ام م�صتحدث����ة وبطبيع����ة �صيا�صية، 
�صابقاته����ا  بعي����دة  باأ�ص����واط  تخط����ت 
بالق����درة عل����ى االإي����ذاء، وراح����ت ترف����ع 
من حدة �ص����وء النوايا وع����دم الثقة بني 

االأفراد والق����وى ال�صيا�صية، وكذلك بني 
ال�صرائ����ح املجتمعية، وما ع����اد املواطن 
ي����درك معها اأين ي�صع قدميه واأي طريق 

يتوجب عليه �صلوكه. 
االإ�صاع����ة  اأ�صل����وب  ا�صتعم����ال  راج  فق����د 
لت�صب����ح  واالجتماعي����ة،  ال�صيا�صي����ة 
الو�صيل����ة املثل����ى لي�����س فق����ط للت�صقي����ط 
ال�صيا�ص����ي اأو االجتماعي، واإمنا طريقة 
فائق����ة التاأث����ري والق�ص����وة يف االبت����زاز 
وتكميم االأف����واه.ومل يكن هذا االأ�صلوب 
بامل�صتحدث يف ال�صارع العراقي، ولكنه 
يع����د اليوم م����ن االأ�صلح����ة الفتاكة وذات 
االأث����ر املدم����ر، بعدم����ا اأ�صبح����ت و�صائل 
االإع����الم ملعب����ا وف�صاًء وا�صع����ا ومباحا 
لها. وقدمت الق����وى ال�صيا�صية وبالذات 
احلاكم����ة منه����ا الع����ون الكث����ري لرويج 
اأ�صل����وب الطعون والتخوي����ن والظنون 
والعدواني����ة، عندم����ا ابتدعت م����ا �صمي 
باملخرب ال�صري، لي�صبح واحدا من اأكرث 
جماالت االرتزاق والتك�صب عرب وظيفة 

الو�صاية واالبتزاز. 
ومنح����ت ال�صلطة نف�صها احلق القانوين 
باإخف����اء املعلوم����ة والت�ص����ر عليها، ومت 
توظي����ف ذلك ع����رب الت�صوي�����س وابتداع 
احلقائ����ق  ودف����ع  ال�صيا�صي����ة  الفذلك����ة 
مغلق����ة  كوالي�����س  ووراء  اخلل����ف  اإىل 
البعيدة  متاما،وليت����م ت�صريب االأخب����ار 
ع����ن جوه����ر احل����دث، ورم����ي االتهامات 
عل����ى اخل�ص����وم، وغل����ق االأب����واب اأمام 
االإع����الم بحج����ة احلف����اظ عل����ى اأ�ص����رار 
الدول����ة. وو�صل����ت املرحل����ة حلال����ة م����ن 
االإ�صف����اف والتخب����ط يف التغطي����ة على 
العي����وب والعورات، ما ع����اد هناك معها 
جم����ال جل�ص����ر حال����ة انف�ص����ام الثقة بني 

ال�صع����ب وحكومت����ه، بع����د اأن اخت����ارت 
مكا�صف����ة  ع����ن  كلي����ا  االبتع����اد  ال�صلط����ة 
ال�صع����ب باحلقائ����ق، وحماولة حت�صني 
نف�صها بالكربياء والعنجهية ال�صيا�صية، 
وتبن����ي خيار عدم االك����راث من املوقف 
النق����دي ال����ذي يوج����ه له����ا، اأو العزوف 
والتغاف����ل ع����ن روؤي����ة م����ا يتعر�����س ل����ه 
النا�����س من معاناة يومية عديدة وعامة، 
اأن يج����دوا م����ن  ت�صحقه����م �صحق����ا دون 

ينت�صلهم من هذه االأو�صاع املزرية.
مت�ص����ارع  ب�ص����كل  ن�صاه����د  والي����وم 
املعلوم����ة  تت�ص����رب  كي����ف  ومت�ص����ارب 
اإىل ال�صع����ب ع����ن �صب����ب انح����دار �صع����ر 
الدين����ار العراق����ي جتاه ال����دوالر وعجز 
احلكوم����ة ومراوغته����ا يف قول احلقيقة 
ه����ذا  الكامن����ة وراء  االأ�صب����اب  واإع����الن 
التده����ور، وكيف بات����ت العملة العراقية 
مه����ددة وبزمن قريب لفق����دان الكثري من 
قيمته����ا، مم����ا ين����ذر بع�صف مقب����ل يكبد 
الدول����ة واملواط����ن خ�صائ����ر فادح����ة يف 
املداخي����ل واملدخ����رات، وتع����م االأ�صواق 
فو�صى اأ�صعار املواد االأ�صا�صية وبالذات 
الغذائي����ة منها. وتتعر�س قي����م الفائ�س 
ال�صنت����ني  خ����الل  تراك����م  ال����ذي  امل����ايل 
االأخريتني جراء ارتف����اع اأ�صعار النفط، 
اإىل ه����زة عنيف����ة تفقده قوت����ه ال�صرائية 
وقيمت����ه ال�صلعية.واأ�صب����ح النا�����س م����ع 
االأداء  يف  والع�صوائي����ة  التخب����ط  ه����ذا 
م����ا  حقيق����ة  يعرف����ون  ال  احلكوم����ي، 
يحدث لوطنه����م وال ي�صدق����ون ما ي�صل 
جارح����ة  بلوع����ة  الأ�صماعهم،ويحمل����ون 
اأ�صئلته����م احلائ����رة، اأين تذه����ب كل تلك 
االأم����وال، ومل����اذا يدف����ع النا�����س فواتري 

اأخطاء ال�صلطة واأحزابها احلاكمة. 

دائما ما ت�صتخدم بع�س اأطراف ال�صلطة 
اأ�صلوب ت�صري����ب االإ�صاعة االإعالمية، اإن 
اأرادت متري����ر مو�صوع����ة م����ا ل�صاحلها، 
يفع����ل خ�صومه����ا، ول����ذا يج����د  ومثله����ا 
املواط����ن ح����رية م����ن اأم����ره يف حماولة 
م�صتحيل����ة الإم�صاك ما هو حقيقي من كل 

تلك الت�صريبات. 
يف واح����دة م����ن اأك����رث امل�ص����اوئ الت����ي 
احلاكم����ة  ال�صيا�صي����ة  الق����وى  تقرفه����ا 
الإ�صاع����ة ال�صك����وك والظن����ون كانت وما 
زالت طبيعة ت�صكيل اللج����ان التحقيقية 
ال�صيا�صي����ة  وامل�صائ����ب  احل����وادث  يف 
واجلرائ����م الك����ربى، التي وقع����ت وتقع 
ب�ص����كل م�صتم����ر. فاملوؤ�ص�صات احلكومية 
مت�ص����ارب  وب�ص����كل  حينه����ا  يف  تق����دم 
ت�صريح����ات عجول����ة ع����ن طبيع����ة تل����ك 
االأح����داث، ث����م تخ����رج يف الي����وم التايل 
لتعلن وب�ص����كل بائ�س، م����ا يتعار�س مع 
الت�صري����ح ال�صاب����ق. اأو ان املوؤ�ص�ص����ات 
ذاته����ا، تتن����ازع وتطع����ن يف ت�صريحات 

بع�صها. 

وح����ني يعلن عن ت�صكي����ل جلنة حتقيقية 
ال�صتج����الء واق����ع احل����دث وم�صببات����ه، 
تختف����ي بع����د وق����ت وجي����ز مع����امل تل����ك 
اللجن����ة وت�صبح يف خرب كان، وتطم�س 
جمي����ع الوقائع وتختفي معه����ا الوثائق 
والدالالت اجلرمية، ويف االأخري تتبخر 
نتائ����ج التحقي����ق وتختف����ي كلي����ا معامل 
اجلرمية، وتتوات����ر بعدها الت�صريحات 
يف �صطح����ات هزيل����ة متهافت����ة، رغم اأمل 
امل�ص����اب ووج����ع اخليب����ة ال����ذي يعتم����ر 
قلوب النا�س ويخلد يف ذاكرتهم. وحلد 
االآن مل ن�صم����ع م����ن ال�صلط����ات احلاكم����ة 
على عدد متوالياته����ا واأطوارها، والتي 
اأدارت دف����ة ال�صلطة على م����ر �صنوات ما 
بع����د �صقوط البع����ث، ولو نت����ف ب�صيطة 
وحقيقية عن نتائج التحقيق يف اجلرائم 
الكربى الت����ي راح �صحيته����ا االآالف من 
اأبناء �صعبنا يف خمتلف مناطق العراق. 
وم����ا عدنا نع����رف حقيقة االأم����ور وكيف 
وقعت اأو دب����رت، ومن اأدارها وكيف مت 
معاجلتها واإىل اأي مرحلة و�صلت نتائج 

التحقي����ق فيه����ا، مث����ل جرائ����م ال�صرقات 
الفائقة النهب للموؤ�ص�صات املالية،والتي 
ف�صل����ت ال�صلطة نف�صه����ا اإطالق ت�صميات 

رنانة لتو�صيفها. 
فم����ازال املواط����ن يف ريب����ة و�ص����ك م����ن 
وقائ����ع م����ا ي����دور وراء الكوالي�����س ع����ن 
�صرقة الق����رن التي بلغت فيه����ا املليارات 
م����ن ال����دوالرات م����ن اأم����وال ال�صرائ����ب 
لل�ص����ركات، وهي اأموال يج����ب اأن تكون 
ث����م  وم����ن  الدول����ة،  خلزين����ة  عائداته����ا 
ل�صال����ح ال�صعب. فالأول م����رة ن�صمع عن 
اإط����الق �ص����راح متهم متلب�����س باجلرمية 
الظن����ي،  ال�صمن����ي ولي�����س  وباعراف����ه 
لي�صاعد ال�صلط����ة يف ا�صرداد ما �صرقه، 
بالرغ����م م����ن معرف����ة ال�صلط����ة والق�صاء 
مق����دار م����ا �صرق����ه واأي����ن و�ص����ع املبال����غ 
امل�صروق����ة وم����ن ه����م �ص����ركاوؤه يف تل����ك 
اجلرمية. ومع مثل هذه الطرفة املوجعة 
والغرائبي����ه، تف�ص����ل ال�صلطات التالعب 
باأع�ص����اب اجلمهور، عرب ت�صريب بع�س 
اأخبار بال�صورة وال�صوت عن ا�صرداد 
اجل����زء الي�ص����ري من املبال����غ، وتتكتم عن 
م�صارح����ة النا�س مبا اع����رف به وقدمه 
للعدالة ه����وؤالء املجرم����ون االإرهابيون، 
وتف�صل اللجن����ة التحقيقية ح�صر كامل 
الق�صي����ة يف دهاليز حتجب عنها الروؤية 
خوفا م����ن اإظه����ار احلقيقة الت����ي تف�صي 
عالقة ه����وؤالء املجرمني باأه����ل ال�صيا�صة 
م����ن الذي����ن يدي����رون ال�صلط����ة وبيده����م 

مكامن احلل والربط. 
ومم����ا ي����وؤمل وجع����ل النا�����س يف ريب����ة 
وانع����دام كلي للثق����ة بال�صلط����ة، اختفاء 
وطم�س املعلومة ع����ن نتائج التحقيقات 
يف خمالف����ات تزوير و�صرق����ات ووقائع 

جرمية �صريح����ة ووا�صحة يف �صفقات 
للع����راق  ا�صت����وردت  ومع����دات  اأجه����زة 
طيل����ة االأع����وام الع�صري����ن، والتي مرت 
ب����كل تل����ك الكثافة وال�صعة ع����رب عمليات 
نه����ب مف�صوحة، ودائما ما كانت اأ�صابع 
االتهام ت�صري فيها ومن داخل موؤ�ص�صات 
ال�صلط����ة نف�صه����ا وب�صكل ناج����ز وفا�صح 
عن �صل����وع العدي����د م����ن امل�صوؤولني يف 
جه����از الدول����ة، ويف اأعل����ى مراكزها يف 
تلك العملي����ات، وكان �صمتهم وت�صرهم 
لوح����ده يوح����ي بوج����ود مه����ام موكل����ة 
للبع�����س يف التهيئ����ة والتنفيذ والت�صر 
واالإخف����اء، ل����ذا تراه����م يبذل����ون جهودا 
كب����رية يف تب����ادل االأدوار لطم�س معامل 
اجلرمي����ة وم����ن ث����م رميه����ا يف غياه����ب 

الن�صيان. 
وبالرغ����م م����ن معرفتن����ا ب����االأداء ال�صيئ 
واملتهاف����ت للعدي����د م����ن امل�صارك����ني يف 
م�صوؤولية اإدارة الدول����ة، وانعدام كامل 
للمهني����ة عنده����م، و جهله����م املطب����ق يف 
اإدارة موؤ�ص�ص����ات الدول����ة، ف����اإن ه����ذا لن 
يعفيهم من اأن يتهموا بامل�صاركة الفاعلة 
وبق�صدي����ه يف مث����ل تل����ك اجلرائم،وهم 
ومهما اختلفت الظروف وتقادم الزمن، 
يبق����ون مطلوب����ني للعدالة. فع����دم ظهور 
نتائ����ج الأي ن����وع م����ن التحقيق����ات يعني 
�صلوع تلك االأجه����زة وب�صكل مبا�صر يف 
اقراف تلك اجلرائ����م. وعند هذا احلال 
يج����ب اأن ال يتنا�صى اأ�صحاب القرار باأن 
تل����ك احل����وادث لي�صت فق����ط را�صخة يف 
اأذهان اأهل ال�صحاي����ا، واإمنا هي خزين 
اأمل وخيبة و�صوف تبقى دائما يف ذاكرة 
ال�صعب ع����ن الف����رة التي اقرف����ت فيها 

ومن كان يدير دفة ال�صلطة حينها.

قناطر

�آني مو دكتور

ما تخفيه �أروقة لجان �لتحقيق �لكبير 

بلقي�ص �شرارة

فرات املح�شن

 طالب عبد العزيز

�ل�شاعرة نازك �لمالئكة.. �لعالقة بين عائلة �شر�رة و�لمالئكة 

 جمال����س عدي���دة جتمعن���ي م���ع اأ�صدق���اء اأكادمييني، بع�صه���م اأدباء 
بالقاب علمية ر�صينة )ل�صُت منهم ب�صيء( اأّما هم فم�صرفون واع�صاء 
يف جل���ان تقييم م�صتوى طلبة املاج�صت���ري والدكتوراه، واأعرف عن 
قرب اأمانة ور�صانة بع�صهم، وحر�صهم على اأن تكون علمية الطالب 
ف���وق كل اعتبار وخارج ف�صاء ال�صداقة واملحاباة، لكنني اأ�صمع عن 
معاناته���م يف اجلامعة، ب�صب���ب تديّن م�صتوى طلبته���م، وال�صغوط 
الت���ي يتعر�صون لها من جهات داخل وخ���ارج اجلامعة، التي مل تعد 

دارة للعلم باملعنى التطبيقي بح�صب غالبيتهم.
 وال نق���ول جدي���دًا اإذا قلنا باأنَّ التعلي���م يف جميع م�صتوياته بات يف 
اأ�صواأ اأحواله، لكنَّ اجلديد هو انفتاح �صهية اجلامعات العراقية على 
قبول االع���داد الكبرية من طلب���ة الدرا�صات العلي���ا، يف الوقت الذي 
يق���رُّ اجلميع فيه باأنَّ ن�صب���ة كبرية من االأطاري���ح والر�صائل العلمية 
ب���ال علم وال قيمة لها، وال ت�صكل ا�صافة يف املعرفة، وهي جمردة من 
قيمتها االكادميي���ة واأن الغالبية من هوؤالء ال ميلكون التاأهيل الالزم 
ليكونوا مدر�صني يف العليم الثانوي. اأّما حاملو ال�صهادات العليا من 

اجلامعات االيرانية واللبنانية فهذه الكارثة بعينها.
 اخت���ارين اأحُد اال�صدقاء التدري�صيني يف اإحدى اجلامعات العراقية 
م���ادًة در����س الح���د طالب���ه يف املاج�صتري، رحب���ت بالفك���رة، فات�صل 
الطالب بي، ث���م زارين يف البيت، مع م�صور، واأجرى حديثًا طوياًل 
مع���ي، وكن���ت اأجيبه مبا عندي، لكنني يف اللق���اء ذاك، كنت اأقع على 
اخط���اء كارثية يف لغته، فهو ال يراعي اأدنى ا�صراطاتها، ويف ختام 
اللق���اء هم�صُت باذنه هم�ص���ة حمبٍّ خمل�ٍس، بوج���وب عنايته بلغته، 
الأنه���ا من حتمله عل���ى اأجنحتها اىل االفاق. م���رت �صنتان على اللقاء 
ذاك، ومل يت�ص���ل ب���ي، فحم���دت الله قائ���اًل: لعّله ع���اب هم�صتي تلك، 
واأمتنى عليه اأْن مل يجدين خارج اللياقة، ورمبا تنبه للغته فاأعر�س 

عّني، واإذا كان ذلك كله فقد و�صع قدمه على اجلادة.
 اأع���رف اأنَّ ق�صية التدين املعريف والعلمي لي�صت خ�صي�صة عراقية، 
فالكثري من البلدان العربية وغري العربية رمبا تعاين مما تعاين منه 
االكادميية لدين���ا، لكنَّ الزيادة املهولة يف ع���دد اال�صاتذة )الدكاترة( 
بيننا و�صيوع الظاهرة اىل احلد غري املعقول هذا وقيام الف�صائيات 
عل���ى اإطالق كلم���ة دكتور عل���ى كل م�صوؤول حكومي تذك���ره، ونائب 
يف الربمل���ان ت�صاأل���ه، ومتح���دث يف الف�صائي���ات حت���اوره، ومت�صل 
بالرادي���و، وزعي���م يف حزب، وقائ���د يف ملي�صي���ا، ومعمم يف حوزة 
وان�صحاب اللفظة هذه على كلِّ اأفندي ن�صادفه يف موؤمتر اأو جمل�س 

عزاء ويف ال�صوق و�صالة الفندق وو بات مقلقًا حقًا.
 اأحيان���ًا، ت���ردين ات�ص���االت م���ن اإعالميني وغريهم بغي���ة حديث عن 
ال�صع���ر والثقاف���ة واملدينة فاأفاج���اأ من بع�صهم كلم���ة )دكتور( ت�صبق 
ا�صم���ي، فا�ص���ارع اأوقف���ه قائال: )اأين م���و دكت���ور(. ويف �صالة فندق 
ال�صريات���ون كن���ت جال�ص���ًا بانتظ���ار اح���د اال�صدق���اء القادم���ني م���ن 
حها حممود عبد  بغ���داد حني ج���اءين )الكهوجي( -املفردة الت���ي ف�صَّ
الوهاب قائ���اًل- هو)املُْقهي( حاماًل فنجان القه���وة قائاًل:الله باخلري 
دكتوراأعلمت���ه باأنني )مو دكتور( لكنه فاج���اين بقوله: عفوًا دكتور، 

قلُت له والله )مو دكتور(.
 م���ن اأ�ص���اع الظاهرة ه���ذه يتحمل وزر ت���ردي العل���م والتعليم، ومن 
يظ���نُّ باأنها لفظة تفخيم فقد اأفرغها من حمتواها، ومن قِبل بها وهو 
لي�س منها ب�صيء فقد �صحك على نف�صه. لقد )ترّذلْت( بتعبري حممود 

الربيكان، الذي مل يكن دكتورًا. 
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ف���رة  منت�ص���ف  ويف   ،2017 ع���ام  يف 
االنتخابات، ن�ص���رت فاتو ديوم ق�ص���يدة 
نرثي���ة بعنوان )ماريان ت�ص���تكي( ! وبعد 
خم�س �صنوات، ويف �صياق م�صابه، تعود 
الكاتبة الفرن�صية-ال�ص���نغالية البالغة من 
العمر 54 عاًم���ا مع كتاب )ماريان تواجه 
املزورين(، ويدور حول الدفاع عن القيم 
اجلمهوري���ة، يف فرن�ص���ا املحا�ص���رة بني 
الهوي���ات املعادي���ة للأجان���ب والن�ص���طاء 
املناه�ص���ون للعن�صرية �صجن���اء املا�صي 
اال�صتعم���اري الذي���ن ي�صوه���ون الن�صال 
ال���ذي يزعم���ون اأنه���م يقودون���ه. وعل���ى 
امل���ّرة  خطاباته���م  تتحم���ل  اأن  فرن�ص���ا 

واحلزينة والهادئة.
بلغ���ة ح���ادة، تق���ول الكاتب���ة اإنه���ا تكتب 
الإ�ص���لح الفو�صى الداخلي���ة لديها، ومن 
خ���لل هويته���ا املزدوج���ة، حت���اول ر�صم 
فرن�ص���ا اأخ���رى، فرن�ص���ا احلقيقي���ة، التي 
تنق���ل القي���م االإن�صاني���ة وجتعله���ا ترغب 
يف اأن ت�صع���ر باأنه���ا فرن�صي���ة و�صنغالية 

بالكامل.
جمل���ة ج���ون اآفري���ك اجرت معه���ا حوارا 

جاء فيه:

 م���ا ال���ذي يب���رر ا�صتخدام���ك �صخ�صي���ة 
ماريان من جدي���د؟ هل ف�صلت في �صراخك 
ف���ي ع���ام 2017 �ص���د تبل���ور الج���دل حول 
الهوية والإ�صالموفوبي���ا وا�صتغالل العلمانية 

في تهدئة المناخ ال�صيا�صي؟
اليم���ني  كان  �صن���وات،  خم����س  قب���ل   -
املتطرف بالفعل مقلًقا للغاية، لكن التقدم 
ال���ذي اأحرزته ماري لوب���ان يف �صناديق 
االقراع كان خميًفا للغاية.. لقد اعتقدت 
الت���ي  امل�صطرب���ة  الف���رة  اأن  ب�صذاج���ة 
ت�صتك���ي(  )ماري���ان  كتاب���ة  اإىل  دفعتن���ي 
الو�ص���ع  ازداد  لق���د  ولك���ن  �صتختف���ي، 
�صوًءا، حيث غزا خط���اب الهوية العنيف 
وغ���ر املقي���د الف�ص���اء االإعلم���ي. اأري���د 
اأن اأح���دد رف�ص���ي. وكما اعت���اد جدي اأن 
يقول، الق�ص���ور الذاتي ُي�صرع من حتطم 
ال�صفين���ة، حتى عل���ى الياب�ص���ة. لذلك اأنا 

اأفعل ما بو�صعي لدق ناقو�س اخلطر.

 اأن���ت تر�صمين �صورة للمزورين وتعتقدين 
اأنهم يهددون تما�صك الجمهورية. فمن هم؟
مع�صكري���ن  اإىل  ينتم���ون  -انه���م 
متعار�ص���ني، لكنهم���ا يدعم���ان ويغذي���ان 
بع�صهم���ا البع����س. فم���ن جه���ة، هنال���ك 
ذئ���اب اأق�ص���ى اليم���ني الذي���ن ي�صرخون 
ب�ص���وت ع���اٍل بكرهه���م للآخري���ن. اإنه���م 
ي�صم���ون بل خجل كب�س الف���داء - ال�صود 
اأو الع���رب - الذين يعتربونهم م�صوؤولني 
فق���ط  ويطمح���ون  ال�ص���رور،  كل  ع���ن 
ويف  املنطق���ة.  م���ن  ُيط���ردون  لروؤيته���م 

مواجهة هوؤالء الذئ���اب، هنالك الكاذبون 
م���ن الن�صط���اء امل�صاكني الذي���ن ي�صرفون 
الت�ص���دد ح���ول الق�صاي���ا ال�صريف���ة الت���ي 
يدافع���ون عنه���ا موجه���ني جهودهم نحو 
ال  الت���ي  والعدواني���ة  والكراهي���ة  ال���ذم 
ت�صته���دف الذئاب فح�صب، ب���ل ت�صتهدف 
كل م���ن ال ي�صاركونه���م وجه���ات نظره���م 
اأو اأ�صاليبه���م – معتربي���ن اياه���م خون���ة 
لق�صي���ة ال�صود. ه���وؤالء الكذبة مرتاحون 
ج���ًدا لفك���رة اأن يكون���وا �صحاي���ا لدرجة 
اأنهم مل يع���ودوا قادرين على التخلي عن 

و�صعية ال�صحية.

كيف تر�صخ لديك الهو�س بالهوية تدريجيًا 
في فرن�صا؟

-من���ذ و�ص���ويل اإىل فرن�صا ع���ام 1994، 
ا�صتمر احلقل الداليل للخطاب ال�صيا�صي 
يف التط���ور. لق���د انتقلن���ا م���ن »االنق�صام 
االجتماع���ي« جلاك �صراك، خلل احلملة 
»الهوي���ة  اإىل   ،1995 ع���ام  الرئا�صي���ة 
الوطني���ة« لنيكوال �صاركوزي، يف 2007 
و 2017، ث���م اإىل »البدي���ل العظي���م« يف 
ع���ام 2022. وعل���ى مر ال�صن���ني وب�صبب 
االإره���اب فق���د و�صمن���ا جمي���ع امل�صلمني 
واأثارن���ا اإ�صق���اط اجلن�صي���ة. والأن بع�س 
االأفارق���ة مل يتمكنوا من االندماج - غالًبا 
ب�صب���ب نق����س فر�س العم���ل اأو ال�صكن - 
ُح���رم اآخرون م���ن جن�صيته���م الفرن�صية. 
كي���ف تتوقع م���ن �صخ�س يقال ل���ه مراًرا 
وتك���راًرا اأنه اأجنبي اأن يعي����س اإح�صا�ًصا 

حقيقًيا باالنتماء اإىل االأمة؟

كتاب���ك،  م���ن  الأول���ى  ال�صفح���ات  م���ن   
نكت�ص���ف اأن بع�س الر�صائ���ل المجهولة التي 
تلقيته���ا بع���د ن�ص���ر )ماري���ان ت�صتك���ي( هي 

اأوامر بالإ�صكات؟...
-بهذه الر�صائل العديدة، هددين البع�س 
بالتوقف ع���ن االهتمام ب�ص���وؤون فرن�صا، 
وهددين اآخرون بالع���ودة اإىل ال�صنغال. 
يف البداية، تخل�صت منها ب�صكل منهجي 
ون�صحن���ي اأح���د امل�صوؤول���ني ال�صحفيني 
باالحتف���اظ به���ا الأن���ه ميك���ن ا�صتخدامها 
يوًم���ا م���ا يف حالة اإج���راء حتقيق. لفرة 
التح���دث  ع���ن  امتنع���ت  ���ا،  اأي�صً طويل���ة 

عنها حت���ى ال اأعلن ع���ن مر�صليها - وهذا 
بال�صب���ط ما كانوا يبحثون عنه – اأي اأن 
اأعطيهم انطباع باأنني مرعوبة. ولكن انا 
ال يهمن���ي اإذا م���ت الي���وم اأو غ���دا. فاأنا ال 
اأ�صت�صلم للخ���وف، ميكنني ن�صر ما اأريد. 
الكتابة هي طريقت���ي للوجود يف العامل. 
م���ا معن���ى حيات���ي اإذا مل اأعد ق���ادرة على 
احلدي���ث عم���ا يزعجن���ي يف كتب���ي؟ ماذا 
لو توقفت عن اأن اأكون �صوت االآالف من 
النا����س الذين ي�صارك���وين ثوراتي ولكن 
لي����س لديهم الق���درة وال الفر�صة للتعبر 
عنها علًن���ا؟ اال�صتمرار يف الكتابة بالرغم 
من التهديدات هو جزء من واجب مدين.
*كيف ينظرون اىل الوافدين يف فرن�صا؟
-كن���ت مدبرة منزل ملدة �صبع �صنوات يف 
فرن�صا.. اأعرف كيف يك���ون اإر�صال 170 
�صرة ذاتي���ة ال اأتلقى عنه���ا �صوى ردين، 
اأحدهم���ا �صلب���ي واالآخ���ر يق���دم �صاعتني 
من العمل يف االأ�صب���وع. مل متنعني هذه 
النك�صات من النظ���ر اإىل النجوم واإخبار 
نف�صي اأنني اأريد واحدة منها. اإنه تدمر 
جي���ل �صب���اب باأكمل���ه جلعله���م يعتقدون 
والعبودي���ة  اال�صتعم���ار  ب�صب���ب  اأنه���م 
دمروا اإىل االأبد، الأنهم كانوا �صُي�صحقون 
وي�صبح���وا فق���راء اإىل االأب���د. هناك دول 
اأوروبي���ة اأفقر من بلدن���ا. نحن ال نردد 
يف الهج���رة اإىل هناك الأنن���ا نعتقد اأن كل 
�ص���يء خ���ارج اإفريقي���ا م���ن اجلي���د دائًما 
ا�صتقبال���ه. وجند اأنف�صنا يف نزيف مظلم 
نت�صور جوعًا حتى املوت. يف مرحلة ما، 

علي���ك اأن تقول، " الفقر لي����س له جن�صية 
وال يتطل���ب تاأ�ص���رة. اإن���ه نف����س ال�صيء 

لدى جميع الب�صر".

 اأنت تدعين حريتك في التفكير. هل هذا 
ما يجعلك تقولين اإن ب�صرتك لي�صت قناعا؟

-ال اأح���د ي�صتطي���ع حب�صي. ه���ل �صنكون 
االأفارق���ة،  الفنان���ني  نح���ن  الوحيدي���ن، 
الذي���ن ال منتلك حرية الكتاب���ة عما نريد؟ 
هذا النوع م���ن االأوامر الزجرية للتحدث 
والقتال من اأجل اإفريقيا مثر لل�صمئزاز. 
اأن���ا ل�صت جندية منخرًط���ة يف جي�س. اأنا 
اأفع���ل ما اأريد: �صمري وحياتي وتاريخ 
عائلت���ي ورحلت���ي مل���ك يل. ميكنن���ي اأن 
اأت�صامن م���ع �صعبي والبلد ال���ذي اأعي�س 
ب�صم���ر  ي�صع���ر  اإن�ص���ان  اأي  مث���ل  في���ه، 
�صيا�ص���ي، لك���ن ال يح���ق الأح���د اأن ي�صف 
كفاح���ي اأو التزامات���ي. هل يتع���ني علينا 
جميًع���ا معاجلة نف�س املو�صوعات؟ يبدو 
اأننا نحن االأفارق���ة قررنا اأن احلديث عن 
ال�صعوبات التي يواجهه���ا ال�صود، االآن، 
باالأم����س وقبل اأم�س، ه���و �صببنا الوحيد 
للإب���داع. اأن���ا اأ�صتنك���ر ذلك: اإنه���ا طريقة 
لتقلي����س جم���ال اإمكاني���ات الفنان���ني يف 
القارة. اإن التفكر يف نف�س املو�صوعات 
ه���و يف النهاية �صكل م���ن اأ�صكال اجلنب، 
اإنه���ا طريق���ة حلماي���ة ال���ذات م���ن خ���لل 
البق���اء حما�صرين يف �صرنق���ة العبودية 
واال�صتعم���ار، وهما مو�صوعان ال يزاالن 
يحظيان باالإجم���اع. اإنهم يح�صدون اأكرب 

عدد، م���ن الذي���ن يتذم���رون، وينتقدون، 
دون اأن يتمكن���وا من �صياغ���ة اأدنى حل. 

اأنا اأف�صل اأن اأكون ا�صتباقية.

 كيف تفعلين ذلك؟
-اأ�ص���واأ �صرر ميك���ن اأن ن�صبب���ه لل�صباب 
ال�صود هو جعلهم يعتقدون اأن اال�صتعمار 
م�ص���وؤول ع���ن م�صره���م. كل �ص���يء يف 
متناولهم، طاملا اأنه���م يقبلون التحديات. 
م���ن الوا�ص���ح اأن الكفاح �ص���د العن�صرية 
يجب اأن ي�صتمر. اآمل اأن يكون ذلك اأ�صهل 
للأجيال اجلديدة، وذلك بف�صل مهاراتهم 
ب�ص���كل خا�س. التعلي���م يك�صر احلواجز. 
هذا هو الفكر الذي اأرغب يف تثبيته. اإنه 
اأك���رث حتررًا، واإىل حد م���ا، اأخطر من كل 
غ�ص���ب ال�صحي���ة الذي ن�صمع���ه والذي ال 
ا ما ي�صعر  فائدة منه. عندما جتعل �صخ�صً
بالذن���ب، فاإن���ه ال ي�صتمع اإلي���ك بعد االآن. 
وعندما جت���ادل، فاإنهم يخافونك اأكرث. ال 
اأح���د ي�صتطيع ال�صيطرة عل���ى من يجادل 

ويت�صرف بطريقة حازمة..
ان���ا ارى ان الثقاف���ة م�ص���در ث���روة لنا.. 
االأدب، ف���ن الطه���و، املو�ص���ة، املو�صيقى، 
الفن���ون الب�صرية، الفن���ون امل�صرحية... 
الثقافات تتفجر! وكل يوم تظهر مواهب 
بالتط���ورات  مهتم���ون  نح���ن  جدي���دة. 
الثقافي���ة واملجتمعي���ة التي لديه���ا القوة 
النقا����س.  الإث���ارة  اأو  االأفارق���ة  لتوحي���د 
ونح���ن نلتق���ط االجتاه���ات لن�ص���ارك يف 

التغيرات التي حتدث يف القارة.

العدد )5355( ال�صنة الع�صرون - االربعاء )25( كانون الثاين 2023

 حيدر المح�سن
مرساة

دام الن���زاع ال���ذي �ُصّمي باحل���رب العراقية االإيراني���ة 2888 يوما، 
وكّل���ف البلدين خ�صائر بلغت 1900 مليار دوالر، وكان ميثل اأطول 
ن���زاع ع�صك���ري يف الق���رن الع�صري���ن – ال���كلم م���ن الويكيبيديا - 
حايا ما  وُق���ورن باحلرب العاملية االأوىل، وتراوح���ت تقديرات ال�صّ
ب���ني مليون وملي���ويْن �صخ�س، مع عدد اأكرب م���ن اجلرحى، وكانت 
ال�ّصلط���ات ت���زّود اأه���ايل اجلن���ود الذي���ن غّيبته���م احل���رب باإح���دى 
الهوّي���ات: �صهيد، اأ�صر، مفقود، وهناك فئ���ة اأخرى بل هوّية، وهم 
الذي���ن ميك���ن اأن ندعو واحده���م )باملّي���ت البديل( ؛ اجلن���دي الذي 
دفة اأو ل�ص���وء احلّظ يت�صّلم  �صي���ق اإىل كه���وف االأ�صر، ونتيج���ة لل�صّ
ذووه جّثة اأخ���رى، والأن اآلة احلرب تدو�س الوجوه وتطم�صها، فل 
يعرف الكثرون اأبناءهم يف ال�صكل، ويدفنونهم وين�صونهم بعد مّر 
ال�صنني. ثم تتوقف احلرب، ويعود اجلندّي "املّيت" اإىل اأهله، ويبداأ 
عنده���ا ف�ص���ل جديد مل يح���دث يف بقعة اأخرى غر اأر�صن���ا. كما اأن 
هنال���ك االأ�صرى، والذين مل تتوّف���ر اإح�صائية دقيقة الأعدادهم، الأنهم 
ي�ص���رون مبرور ال�صنني ورقة �صغط يح���اول اأن يوؤثر بها البَلدان 
املتحارب���ان كّل عل���ى االآخر. وقد يطول االأ�ص���ر اإىل عقد من الزمان، 
وعقدي���ن، ثم يع���ود اجلندّي اإىل اأهله، وت�صع���ب االأمور حني يكون 
من �صم���ن املّيتني بالبدل، اإن �صّح التعبر. اأما املفقودون فقد بلغت 
اأعداده���م مئ���ات االآالف، وه���وؤالء ال ي�صّمهم ق���رب، الأن �صاعة موتهم 
حانت وهم يف االأر�س احلرام، وبعد �صهر اأو اأكرث، وعندما تتوّقف 
الهجم���ات، يّتفق الطرف���ان املتحاربان على دفن ه���وؤالء، وال ي�صتدّل 
اأح���د على هوّيتهم بعد اأن فعل الزم���ن واآفة احلرب فيهم، وُير�صلون 
عندها اإىل مقابر �صورية يف تراب البلد االأم، مع �صاهد واحد يحمل 
ا�صما للجميع هو: "رفات �صهيد". ويحدث اأن تر�ّس الزوجة حجرا 
عل���ى قلبه���ا، وتختلق اأكذوب���ة متت�ّس بها ح���زن اأبنائه���ا على فراق 
يف، اأو يف نهايته، اأو  اأبيهم املفقود، وتخربهم اأنه �صيعود قبل ال�صّ
يف موعد اآخر، وتنتقل الكذبة من ل�صانها اإىل اآذان االآخرين، وتدور 
لتع���ود ب�صورة "ب�ص���ارة" ت�صّدقها الزوجة امل�صكين���ة قبل اجلميع. 
جمي���ع الق�ص�س التي ُكتب���ت عن احلرب حقيقي���ة، فاخليال حمدود 
و�صط هذا اجلحي���م، ويبدو اأن ال موهبة لها القدرة على �صنع تيمة 
واح���دة من تلك التي يكون فيها لفو�صى اخليال يد طوىل تكتب بها 

الفجائع.
الّنهاية الّثانية

هو عن���وان ق�صة لفوؤاد التكريل حتكي ع���ودة اجلندي )عبد الكرمي 
احل���اج مهدي( اإىل اأهله، بعد اأن ق�صى اأكرث من �صت ع�صرة �صنة يف 
االأ�ص���ر؛ ذراعه الي�صرى م�صلول���ة، وكذلك �صاقه، مع ثغرة يف وجهه، 
واأخ���رى اأعم���ق يف �صدغه، و�صف���ة مندلقة واأنف مك�ص���ور. ما الذي 
تبّق���ى من �صورته االأوىل عندما كان جندي���ا يف الثامنة ع�صرة؟ عاد 
االأ�ص���ر اإىل الوطن ومل يعرف اأح���دا وال عرفه اأحٌد. لقد غّيب املوت 
اجل���ران وجران اجلران، وبعد رحل���ة طويلة واأ�صئلة توؤدي اإىل 
اأخ���رى، وح���وارات مع من بقي حّيا وذا ذاك���رة �صليمة، اأخربوه اأن 
اأخ���اه "�ص���ادق" فار تّن���وره وتراكم���ت االأموال لدي���ه دون ح�صاب، 
اب���ن العائلة الفقرة �صار تاجرا ميلك ق�صرا يف اأرقى اأحياء بغداد، 
واالأم���ر االأخطر ه���و اأن اأخاه ت���زّوج "وديعة"، زوجت���ه. يقول اأبو 

متام:
»ال اأنِت اأنِت \ وال الّدياُر دياُر«.

ياأت���ي االأ�صر اإىل بيت اأخيه كي يعّرف ع���ن نف�صه، وي�صّك اأخوه يف 
اأمره، فه���و مّيت منذ زمن طويل، اأنزلوه اإىل القرب باأيديهم ودفنوه 
واأقام���وا له جمل�س العزاء، فما معنى ه���ذا الهراء؟ يوّجه االأخ اأمره 

اإىل حار�صه "رجب" باأن يرميه خارجا:
»مل ي�صنح له الوقت كي ينب�س بكلمة اأخرى، فقد احتواه ذلك الرجب 
ب�ص���كل غريب ورفع���ه ثم حمله، كع�صف���ور مّي���ت، اإىل اخلارج، ومل 

يركه اإاّل بعد ع�صرين مرا«.
تبع���ا الأدب القب���ور، فاإن اأرواحن���ا تخو�س اأهواال ع���دة بعد املوت، 
واختار التك���ريل عنوان "النهاية الثانية" للق�صة لي�صّور موتا غر 
ذاك الذي يتجّرع مرارته بنو الب�صر. كاأن العامل كّله تعاون من اأجل 
اأن يح���وك باإتق���ان �صديد اأ�صباب نهاي���ة الذين تتم�ص���ك بهم احلياة، 
وتبعده���م عن املغ���ادرة اإىل دهاليز امل���وت، ويا ليته���ا مل تفعل، الأن 

حياتهم الباقية اأف�صل منها املوت، بكثر.

المّيت البديل

وقد يطول الأ�سر اإلى عقد من 
الزمان، وعقدين، ثم يعود الجندّي 

اإلى اأهله، وت�سعب الأمور حين يكون 
من �سمن المّيتين بالبدل، اإن �سّح 

التعبير.

لعل حنين الإن�سان اإلى اليوتوبيا وتوقه 
اإلى الحرية الغائبة والمغيبة عن اأزمنة 

النا�س في بالدنا، ف�ساًل عن �سوقه 
النو�ستالجي اإلى الطقو�س والفعاليات 

التي غابت عن راهن حياته ولبثت 
تقيم في اأغوار لوعيه ومكبوتاته، هي 

مايدفعه اإلى الت�سبث ب�سلطة الوهم 
وتبّني اآليات التوهم ليواجه بها العنف 

الذي يحكم عالمه بغرائب طرائق 
القتل الناعمة والخ�سنة التي ُتديم 
تهديد وجود المرء في كل اآن وهو 

الطريد المحا�سر بفخاخ هنا وكمائن 
هناك.

اأي����ن يتج����ه ه����ذا االإن�ص����ان املط����ارد وه����و يف 
عج����زه ع����ن املواجه����ة واله����رب؟ م����ن �صياأخذ 
بي����د هذا الكائن املر�ص����ود مليتات عبثية؟ ومن 
�صيكون حامي ه����ذا الكائن املطارد يف غابات 
الب�صر من بائعي روؤو�س النا�س يف �صناديق 
تفاح وموز وم����ن مكّفري النا�����س واملتخذين 
من اأنف�صهم ق�صاة ينزلون الق�صا�س باالأغيار 
وكاأن االأر�����س خلت م����ن اأي قانون اأو �صريعة 
وترادف����ت فيها املج����ازر التي اأب����ادت املليني 
من الذين الذنب لهم غر اأنهم وجدوا اأنف�صهم 
عل����ى دي����ن ذويه����م اأو اأنهم توارث����وا ال�صفات 
واالأ�صم����اء والتقالي����د يف اأر�����س �صم����ت من����ذ 
اآالف ال�صنني اأجداث اأ�صلفهم وتراث العقول 
النرة من مبدعي الع�ص����ور الغابرة، اأو اأنهم 
م����ن اأولئك ال�صاعني يف االأر�س لطلب رزق اأو 
عل����م اأو من الغافل����ني العابرين جه����ات العامل 
اإىل حلم اأو امل�صيدين �صرحًا من �صروح الفن 

واحل�صارة .
لي�س اأمام امليت التايل اأو املقتول اللحق غر 
اأن يرك����ن اإىل يقني يقيه م����ن عداوة اجلاهلني 
ال�صاري����ة  اللحظ����ة  يف  يوج����َد  اأن  ويح����اول 
موؤمنًا ب����اأن حياته- التي التعن����ي للقاتل غر 
اإطلق����ة يف الراأ�����س - ت�ص����اوي حي����اة النا�س 

جميعًا يف �صرائع ال�صماء.
م����ن يعّزي املر�صود للقت����ل؟ الاأحد غر ف�صحة 
َوه����ٍم �صغرة بحج����م حلم يخ�ص����ى االإف�صاح 
عن����ه ويحت�صن����ه ويحميه كاأنه �ص����ر خل�صه، 
ويتبناه ويوؤمن به حت����ى لي�صر مالك زمامه 
وحمرك كينونته احلا�ص����رة وت�صوره ملا هو 
اآت م����ن اأيام����ه - اإن اأتى ! ! . يق����ر الوهم اآنئٍذ 
باعتب����اره اأمرًا م�صلم����ًا به بين����ه وبني غريزة 
فياأخ����ذه علج����ًا، وميار�ص����ه  ؛  لدي����ه  البق����اء 
اعتي����ادًا اأو و�صيلة ورثها م����ن اأ�صلف حاملني 
وعمل عل����ى تطويرها ع����رب االأزمنة، واعتنقه 

يف جميع مراحل منوه وتطوره.
فيو�����س الوه����م مت����دُّ االإن�ص����ان بق����وة دافق����ة 
تتوال����د يف اأعماق����ه واأم����داء روح����ه امله����ددة 
ليجاب����ه به����ا اخل����واء والع����دم ال����ذي يلحقه 
ب�ص����كل ح����روب اأو عن����ف منظ����م اأو اإره����اب 
اأو اإرها�ص����ات جمتم����ع متغ����ر اأو حتى ف�صل 
�صخ�ص����ي. متاِث����ُل ق����وة الوهم ل����دى االن�صان 
وم�صَة برق اأو �صررًا بو�صعه اإ�صعال احلريق 
يف رك����ود املخيل����ة والتكرار البلي����د ليوميات 
العي�����س وم�صتلزم����ات البق����اء، وي�صم����و ذل����ك 
الوه����م ب�صاحبه ف����وق تدابر املح����و والفتك 

ولو اإىل حني من الوقت.
املبدع والوهم

ومدي����ات  االأمكن����ة  ف�ص����اء  يف  املب����دع  يق����ف 
الزم����ان، وينوجد �صمن حركة االأحداث حيث 
التغرات املتوالدة عن مرور الوقت وتبّدالت 
االأمكنة واندث����ار اأ�صاطر وتقّو�س مفهومات 
وموت طقو�س وته����اوي قيٍم واحّماء ظواهر 
وتوالد بدائل عن كل مندثر اأو ممحّو، وباإزاء 
ه����ذا التقو�����س واالندث����ار والتغ����ر املتواتر 
يتم�ّص����ك الف����رد اخلّلق ب�ص����يء يحتمي به من 
التهدي����دات الت����ي ترب�س بوج����وده ونتاجه 
ويح����اول اأن يل����وذ باأفيائ����ه املفر�صة ويحيا 
يف تدابره اللمرئية. يحتمي بالوهم املمتع 
مقاب����ل قبح الواق����ع و�صلطت����ه الفاتكة، تتغر 
اأ�صي����اء وت����زول اأخ����رى وحتل حمله����ا اأ�صياء 
واأ�صي����اء ؛ غر اأن الوه����م يبقى ملذ املبدعني 
والقوة التي حتكم �صرورة اجلهد االإن�صاين 
اإبداع����ًا وعي�صًا ميلأ �صواغ����ر الوقت وثغرات 
االأمكنة التي تن�صاأ عن التحوالت االجتماعية 
واملعرفي����ة  وال�صيا�صي����ة  واالإقت�صادي����ة 
والتغرات التي تتكفل بها الطبيعة من زوال 

ون�صوء.
كل اإب����داع ُمبَتَكر ه����و نتاج خميل����ة »تتوهم«، 
ي����درك مع����ه الفن����ان اأن����ه يل����ج منطق����ة اأخرى 
موازي����ة للواقع اأو متقاطعة مع����ه، هي ف�صاء 
الوهم الذي مااأن يبلغه حتى يقع حتت هيمنة 

. �صحره وغواياته واإمكاناته التي ال حتدُّ
العمل االإبداعي اإج����راء بديل لل�صحر البدائي 
ل����دى االإن�ص����ان االأول النطوائ����ه على علمات 
واإ�ص����ارات توِج����ُد �صع����ورًا باالأم����ان وتق����ّدُم 
بدي����ًل ع����ن واق����ع م����ا اأو �صورة حم����ورة عنه 
اأو �ص����كًل مم�صوخا له. ينط����وي العمل الفني 
اأو الن�س عل����ى مفاعيل �صحري����ة تفنت وتقود 
اإىل ا�صتيهام����ات نعّو�����سُ به����ا - منتج����ني اأو 
مقوم����ات  غي����اب  اأو  نق�ص����ان  ع����ن  متلّق����ني- 
وج����ود اأو ا�صراط����ات بق����اء، وتعينن����ا ه����ذه 
التوهم����ات ذات التاأثر ال�صح����ري على جعل 
حياتن����ا ممكن����ة وحمتمل����ة لنوا�ص����ل التحرك 
يف املديات املتاحة لوجودنا االإن�صاين. هكذا 
جنتاز خط احلظر والتح����رمي وندخل اأقاليم 
الغراب����ة عندم����ا نب����دع اأو نن�صغ����ل بفك����رة اأو 
حتى ح����ني ننام ونحل����م، م�صتعين����ني بالوهم 
للإم�ص����اك بامل�صتحي����ل يف حلظ����ات الروؤي����ا. 
عندئ����ذ نتح����ول وندخ����ل اأط����وارًا متباين����ة ؛ 
فنك����ون مرة اأبطااًل لن�صو�صنا اأو �صهودًا على 

�صخو�����س اأعمالن����ا. يف الن����وم نك����ون اأبطال 
اأحلمنا اأو متفرجني على م�صتحيلت اأحداث 
نق����وم به����ا باأنف�صنا ؛ اأما عندم����ا ياأخذنا الفكر 
والتفكر فاإننا ن�ص����ع اأنف�صنا بدالء عن اأنف�صنا 
اأو ع����ن اآخري����ن �صوان����ا - اأي نك����ون اأنف�صن����ا 
والنكونه����ا يف االآن ذات����ه. نفك����ر باالآخ����ر وله 
ومع����ه خارج حدود وجودنا املادي واملجازي 
لهدف ب�صيط وغام�س، معلن وخفي: اأن منلأ 
جمل����دات الزمن- زمنن����ا - باأ�صي����اء واأحداث 
م�صنوعة مبزيج م����ن اللغة وال�صور. اأحداٌث 
توهمناها اأو اأوَهْمنا االآخر بحدوثها، ونّدعي 
- اأو يخي����ل اإلينا - اأننا �صاركنا فيها اأو �صهدنا 

وقوعها.
بَوْهمن����ا ال�صاح����ر وبتوهمن����ا اخل����ادع نر�سُّ 
يف الفراغ����ات ال�صا�صع����ة املحدق����ة مبخاوفن����ا 
واالأل����وان  وال�ص����ور  واملقاط����ع  العب����ارات 
واالأنغام ومن����لأ االأمكنة والوقت با�صتعارات 
ن�صتمده����ا م����ن واق����ع متخي����ل لنق����رح واقعًا 
وهميًا يف العمل االبداع����ي ؛ فنبتكر �صلالت 
ب�ص����ر وبحارًا وع����وامل، وجن����ول يف الف�صاء 
اأو ي�صتغرقن����ا الت�ص����دي الأ�ص����داد يتوال����دون 
م����ن خماوفن����ا، اأو نبتكر اأحب����اء ينهمرون من 
فج����وات اأ�صواقنا اأو نحظ����ى برفقة عابرة اأو 
تتفت����ح بني ياأ�صنا حزمٌة م����ن اآمال اأو جنرح 
ماآث����ر ونقط����ف ُمَتعًا ونحيا مباه����ج متخيلة ؛ 
وب����ذا ن�صتبدل م����ا ينق�صنا بالوه����م منطلقني 
نا به املخّيلة  من ت�صوراتنا عن واق����ع ما، متدُّ
بعون من و�صائل التعب����ر املختلفة، ال ل�صيء 
اإال لنعّو�����س ع����ن فق����دان حيثي����ات كث����رة اأو 
غيابها م����ن حياتنا اأو لطغيان حيثيات اأخرى 
عليه����ا مم����ا اأف�ص����ى اإىل تغييبنا ع����ن ممكنات 
الواق����ع ؛ فنعي�����س وْهم����ًا يه����دئ م����ن وت����رة 
اإق�صائن����ا عن امل�صه����د احلياتي ويرجئ - واإن 

اإىل حني- حلظة فنائنا.
االإبداع اإمنا هو اإقرار بوجود حلم، باإمكاناٍت 
اأخ����رى نتوهمه����ا، نرغبه����ا ونن�صده����ا وه����ي 
كامنة فين����ا ومتمو�صعة يف خميلتنا �صانعِة 

اأوهامنا الفردو�صية.
يف الكتابة – االإبداع نق�صي »االآن« وال� »هنا« 
م����ن اأجل »االآتي« وال�«هن����اك« بعوٍن من اآليات 
وت�اأخذن����ا  واإمكاناتهم����ا،  والتخي����ل  التوه����م 
ُمَت����ُع الوه����م اإىل معاب����ر تنق����ل خطوتن����ا اإىل 
اأزمن����ة واأمكن����ة مغايرة، �صواء نح����و املا�صي 
على �صبي����ل اال�صتح�صار والتذك����ر اأو باجتاه 
امل�صتقب����ل ع����ن طريق احلل����م والتخي����ل. لكن 

ماال����ذي ي�صاعدن����ا عل����ى امل�ص����ي يف النزه����ة 
اخلط����رة م����ن غ����ر اأن نراج����ع اأو نتوق����ف؟ 
اإنها قدرتن����ا على الن�صي����ان والتخطي والبدء 
كل اآون����ة م����ن جديد، وذل����ك هو �ص����ر دميومة 

االإن�صان مذ وجد على اأر�س الب�صر.
الن�صيان: نزهتنا اخلطرة

عندم����ا تتلظى الذاكرة يف هيجانها وتدور اأو 
تتط����اول اأو ت�صّكُل حلق����ة نارية تطّوُق الوعي 
فاإنه����ا ترغم����ه عل����ى تلّق����ي ر�صائ����ل و�صف����رات 
ووهج����ات واهن����ة م����ن املا�ص����ي، حتا�ص����ره 
وت�صتعبده بغواياتها فتثر احلنني الطفويل 
وترو�����س جموح����ه مبخ����زون م����ن اخلربات 
والروائ����ح  االأ�ص����وات  واأ�ص����داء  الرا�صخ����ة 
والتج����ارب الهالكة وتوؤج����ج احلنني املََر�صي 
اإىل ذل����ك ال����ذي تل�ص����ى وانته����ى يف طي����ات 
الزم����ن املندح����ر يف حماولة لتدج����ني املخيلة 
الن�صطة والتحكم به����ا واإعاقة انبعاث نتاجها 
ليبق����ى الوع����ي يف املنطق����ة القلق����ة احلرجة، 
ب����ني القبول مبك����ر الذاك����رة اأو الت�ص����دي لها 
يف املع����رب اخلط����ر امل����وؤمل ال����ذي مياث����ل اآالت 
التعذيب القرو�صطية م����ن تلك التي نراها يف 
قلع اأوروبا الو�صط����ى: عجلت م�صننة، نر 

خ�صبي، �صل�صل تنتهي باأغلل.
هذه هي الذاكرة املعيقة، حاجز املنع و�صلطة 
احلن����ني الطاغي����ة. فكي����ف نحدُّ م����ن �صطوتها 
ونوقف فعله����ا اجلهنمي يف وعينا املحا�صر؟ 
وكي����ف ننج����و م����ن اأالعيبه����ا ومكره����ا وه����ي 
تقف يف وجهنا م�صه����رة �صلطة ال�صد واالآخر 
املعادي ناق�س اآمالنا؟ وكيف نقّو�س �صلطتها 
ونفل����ت م����ن اأ�صنانها الف����والذ النا�صب����ة بلحم 

حا�صرنا؟
وجه����ني  ذات  و�صيل����ة  يف  اجل����واب  يكم����ن 
متلزم����ني: الوه����م والن�صيان ؛ فف����ي اللحظة 
الت����ي يح����اول امل����رء فيه����ا االإم�ص����اك بالوه����م 
لي�ص����ّدق وهم����ه،  ين�ص����ى  اأن  علي����ه  يتوّج����ُب 
وحلظ����َة مي�ص����ك بالن�صي����ان ميكن����ه اأن يتوهم 
وين�صى اأن����ه ين�صى، وعند ذاك �صيدخل اأر�س 
النزه����ة املوعودة اخلط����رة، يف عربة يجرها 
ج����وادان ت����واأم: الوه����م والن�صي����ان. تاأخ����ذه 
النزه����ة – املخاط����رة )اأو املغام����رة، الفرق ! ! 
( اإىل حي����ث يفلت من جحيم التذكر اأو نعيمه، 
وتقرح عليه فعل التحرر من �صطوة الذاكرة 
وعبودية االأم�س. هذه املجازفة �صرط للم�صي 
يف اقتحام اأقالي����م العجائب، واآفاق الك�صوف 
املده�صة، خل�صًا من اليومي املكرر وامل�صتعاد 

الرث، وعندئ����ذ �صيوقفنا �صوؤال الن�صيان اأمام 
حت����د اآخر: كي����ف من�صك ب����ه ونرو�س فيو�س 
وجوده امل�صط����رب فينا؟ وكيف نغّلب �صلطته 
عل����ى �صلطة الذاكرة امل�صتمكنة يف عقولنا؟ اأو 
كي����ف نعتنقه ونحن نهرب م����ن لظى االأحداث 
الراجيدي����ة ووج����ع التج����ارب واأمل الفقدان 

وندخل بوابته امل�صرعة اأمامنا؟
قد جن����د ل����دى البواب����ة الغام�صة الت����ي يلفها 
ال�صب����اب االأب����دي والدخ����ان اأعم����دة متبلورة 
�صبيه����ة �صواخ�س ملحي����ة اأو نفاج����اأ بغدران 
متجم����دة يعلوه����ا زب����د االأح����داث املتهاوي����ة، 
وق����د نلم����ح حق����واًل م����ن جنيم����ات وزناب����ق، 
م����ن جلي����د ي�ص����ع ن�صوعها حت����ت �صمو�س من 
�صه����ر اأبي�س، والأجل عبورها البد لنا من اأن 
نوؤدي ثم����ن التحول اخلطر م����ن يقظة التذكر 
املهيمنة اإىل خ����واء الن�صي����ان ال�صا�صع. اآنئذ، 
نَه����ُب مفاتي����ح الذاك����رة لري����اح مثلج����ة تدور 
به����ا يف متاه����ات االأع�ص����ر اجلليدي����ة االأوىل 
ون����دع البيا�����س االأزيل يغمر تل����ك احلجرات 
املكتظة برماد الزم����ن والغبار ومواثل املوت 
كلُّ  يكت�ص����ي  و�ص����وف  واال�ص����داء،  وال�ص����داأ 
مافيها بالبيا�س، �صيغدو فراغًا، عدمًا، ذاكرة 
ممحوة جملوة �صبيه����ة الغياب. �صوف حتطُّ 
الذاك����رة مث����ل طائر الت����م االأبي�����س يف الهوة 
الثلجي����ة ويتل�صى البيا�س يف البيا�س لتبداأ 
مملك����ة الن�صي����ان يف الظه����ور. عندها مت�صي 
النزه����ة يف الفانتازيا الكربى التي ترجىء - 
اإىل ح����ني - التلم�س مع الواقع ؛ ولكن، لي�س 
هذا هو امله����رب النهائي، اإنها النزهة املوؤقتة، 
اإج����راءات  تعقب����ه  ال����ذي  امله����دىء  والعق����ار 

ال�صطوع �صمن حرارة الواقع والوقائع.
اإن اإم����كان احلي����اة و�ص����ط املخاط����ر اإمن����ا هي 
وال����وردة  بال�صم�����س  نحتف����ي  اأن  اإمكاني����ُة 
والينب����وع، بالفكرة والنغم واللون، باجلمال 
واحل����ب واحلل����م، لن����دمي فع����ل احلي����اة الذي 

ي�صرط اإمكانني اآخرين:
- العمل: اإيجابية الفعل

- الوهم: اجراح الروؤى
ف���اإذا تعذر علينا الفع���ل يف حقب اال�صطراب 
والفو�ص���ى واملهال���ك - كم���ا ه���و حا�صل يف 
التهدي���د  اأمكن���ة  ويف   - الراهن���ة  برهتن���ا 
والتلوي���ح باإق�صائن���ا -مبدع���ني وفاعل���ني - 
من احلي���اة فانن���ا ن�صتب���دل الع���دم احلا�صل 
م���ن عجزنا ع���ن االإجن���از بوهم اإجن���از اآخر 
عل���ى م�صتوى احللم حت���ى اليطحننا اخلواء 
الزم���ن  يف  الفاغ���رة  الثغ���رات  وتبتلعن���ا 
العبث���ي واالأمكن���ة اخلط���رة ؛ ف���ل نق���ف يف 
حمن���ة القن���وط اإزاء اإرج���اء الفع���ل وعجزه 
ع���ن التحقق، بل نتبنى متّث���لِت الوهم املنقذ 
ووهجات احللم والتوق اإىل املجاهل الفاتنة 
ف���ل نتب���دد يف هجم���ة العا�صف���ة وا�صطفاق 

املوج .
لع���ّل عبورنا من متاهات الذاك���رة اإىل مملكة 
الن�صيان هو مامينحنا اإمكانية مزاولة احللم 
والوه���م املمتع، ويهيئنا للإق���دام على الفعل 
املُرَجاأ - اإمنا علينا اأن نحتاط من �صطوة ذلك 
الن�صيان و�صرا�صت���ه وخماطره ونحول بينه 
وبني �صراهته العاتية وب���ني احتلله جلميع 
طبق���ات الذاك���رة الت���ي ت�صم كنوزن���ا وبذور 
خرباتن���ا،  ونفائ����س  وموروثن���ا  معارفن���ا 
ونوجه���ه حتى المي����ّس �ص���روح مكت�صباتنا 
املعرفي���ة بل نقوده ليطم�س اخلرائب ويزيح 
االأنقا����س وركام الرم���اد واحلرا�ص���ف امليتة 
واخلربات املوؤمل���ة، ونو�صد بوجه���ه الذاهل 
�صبل االنفراد بذاكرتنا فنجعل منه قوة بناءة 
ال�صلط���ة هدٍم تهدد تقدمن���ا يف الفعل وجهدنا 

يف االإبداع وامتدادنا يف الزمن.

اأن نن�سى لنملك اأوهامنا

نزهة خطرة بين �ضلطة الذاكرة وف�ضاء الوهم
لطفية الدليمي

ترجمة: عدوية الهاليل

الكاتبة الفرن�ضية –ال�ضنغالية فاتو ديومي: احارب تحديد الهوية واكره اعتبارنا �ضحايا !
الكتابة هي و�سيلتي للوجود في العالم..



 متابعة املدى

وعن �س���عر �لكتاب وعالقت���ه مبدى �إقبال 
�ل���زو�ر عل���ى �ل�س���ر�ء، �أو�س���ح �أن �سع���ر 
�لكتاب غالبًا ما ميثل �إ�سكالية كبرية لدى 
�لعار�سني يف ظل �لظ���روف �القت�سادية 
�ل�سعب���ة، م�ؤكدً� �أنه رغم قي���ام د�ر �ملدى 
بعم���ل تخفي�س���ات كبرية ج���دً� ت�سل �إىل 
�سع���ر �لتكلف���ة، �إال �أن �ملالحظ جدً� ه� �أن 
�لق���ارئ ال ي���ز�ل يعاين كثريً� عن���د �سر�ء 

�لكتاب. 
وح�ل مدى تع���اون �جلهات �مل�سرية مع 
�لعار�سني �أ�س���ار م�س�ؤول �جلناح �إىل �أن 
�جلميع يف م�سر متعاون�ن يف كل �سيء 
�س�����ء ما يتعل���ق بت�فري �لتاأ�س���ري�ت �أو 

تاأمني �الأجنحة و�ل�ساالت.
وكان �ملعر����س ق���د �فتت���ح �أم����س يف مقر 
يف  �لدولي���ة  للمعار����س  م�س���ر  مرك���ز 

�لتجم���ع �خلام�س يف �لقاه���رة، وي�ستمر 
لغاية �ل�ساد�س من �سباط �لقادم.

وكان���ت �للجن���ة �لعلي���ا �ملنظم���ة ملعر�س 
�س���الح  �ل�ساع���ر  �خت���ارت  ق���د  �لكت���اب، 

جاهني �سخ�سية معر�س �لقاهرة �لدويل 
للكتاب يف دورته �ل�54.

و�سالح جاه���ني �ساعر ور�س���ام م�سري، 
ول���د يف حي �سرب� بالقاهرة، وكان و�لده 
م�ست�س���ار� يعم���ل يف �ل�سل���ك �لق�سائ���ي، 
بر�س�مات���ه  جاه���ني  �س���الح  و��سته���ر 
ورباعيات���ه، �لت���ي يحفظها كث���ريون عن 
ظه���ر قلب، كما حت�ل بع�سها �إىل �أغنيات 
�سه���رية، ما ت���ز�ل ت���ردد، و�أل���ف �سالح 
جاه���ني �أك���ر م���ن 161 ق�سي���دة، منه���ا 
"على ��سم م�سر" كما �نه م�ؤلف �أوبريت 
�أبرز و�أ�سهر  "�لليل���ة �لكبرية" �لذي يعد 

�أوبريت للعر�ئ�س يف م�سر.
�أنت���ج �س���الح جاه���ني �لعديد م���ن �الأفالم 
�لت���ي تعت���رب خال���دة يف تاري���خ �ل�سينما 
�حلديث���ة مث���ل �أم���رية حب���ي �أن���ا وفيل���م 
ع����دة �الب���ن �ل�س���ال، وعمل حم���ررً� يف 
عدد من �ملج���الت و�ل�سحف، وقام بر�سم 

�لي��س���ف  روز  جمل���ة  يف  �لكاريكات���ري 
و�سب���اح �خل���ري ث���م �نتق���ل �إىل جري���دة 

�الأهر�م.
كتب �سيناري� فيلم "خلي بالك من زوزو" 
و�لذي يعترب �أحد �أكر �الأفالم رو�جًا يف 
�ل�سبعيني���ات �إذ جت���اوز عر�س���ه حاج���ز 
54 �أ�سب�ع���ا متتالي���ا، كم���ا كت���ب �أي�س���ًا 
�أف���الم �أم���رية حب���ي �أنا، �سفيق���ة ومت�يل 
و�ملت�ح�س���ة، كما ق���ام بالتمثيل يف �سهيد 
�حلب �الإلهي ع���ام 1962 وال وقت للحب 
و�لل����س   1965 و�ملمالي���ك   1963 ع���ام 

و�لكالب 1962.
وُيع���د معر����س �لقاه���رة �ل���دويل للكتاب 
م���ن �أك���رب معار����س �لكت���اب يف �ل�س���رق 
�الأو�س���ط، ويف ع���ام 2006 �عت���رب ثاين 
�أك���رب معر�س بع���د معر����س فر�نكف�رت 
�ل���دويل للكت���اب. ي���زور �ملعر�س ح��يل 

ملي�ين �سخ�س �سن�يًا.

 متابعة / املدى

ير�فق "�ل�سم�ن" كل �الأطباق �لعر�قية، فهذ� 
�خلبز �له�ّس �لذي ي�سبه �سكل �أملا�سة، ال بّد من 
�أن يك�ن م�ج�دً� على كّل مائدة، بل ه� �أ�سبه 
بكنز وطني متام����ًا كما خبز �لباغيت بالن�سبة 

للفرن�سيني.
يف خمب����ز �أب����� �سج����اد �ل��ق����ع يف �ل��س����ط 
�لتاريخ����ي لبغ����د�د من����ذ ع����ام 2005، يخ����رج 

رغيف حاّر من �لفرن كل 45 ثانية.
يق�����ل �بن����ه �سج����اد، �إن �إنت����اج ع�س����رة �آالف 
رغي����ف يف �لي�م، لكن يف ي�م �جلمعة ي�سعد 
�لرق����م �ىل 12 �أل����ف رغي����ف، �أم����ر طبيع����ي...
وال عجب فال�سم�ن عن�س����ر �أ�سا�سي على كّل 
طاول����ة عر�قية، وال بّد �أن يك�����ن يف كّل قرية 

يف �لبالد، مهما كانت نائية، فرن للخبز.
يخل����ط �سجاد 50 كيل�غر�م����ًا من �لطحني مع 
بع�����س �خلمرية و�ملياه، ثّم ي����رك �آلة �لعجن 
تق�م بعملية دمج �ملك�نات بع�سها مع بع�س.

ت�سري����ح �لعجينة لب�س����ع دقائق...ثّم وبلمح 
�لب�سر تتحّ�ل كرة من 90 �إىل 100 غر�م من 
�لعجني �إىل �سكل �أملا�سة، جاهزة للخبز د�خل 

فرن من �لقرمي����د. يخرج بعد ذلك رغيف ه�س 
ومقرم�س، يت�ساعد منه �لبخار.

خمب����ز �أب� �سج����اد د�ئ����م �الزدح����ام، فه� يقع 

يف �س����ارع �لر�سيد، حيث �لبي�����ت �لتي تع�د 
�إىل �لق����رن �لتا�س����ع ع�سر تتهالك �سيئ����ًا ف�سيئًا 
النع����د�م عملي����ات ترميمه����ا، وحي����ث �ملطاعم 
�إىل جن����ب و�لت����ي ت�س����ّكل  �ملتال�سق����ة جنب����ًا 

�مل�سدر �الأ�سا�سي ملبيعات �ملخبز.
ميك����ن �أن ي�����ؤكل �ل�سم�����ن م����ع طب����ق �الأرز 
و�للح����م �لعر�ق����ي "�لق�����زي"، �أو م����ع طب����ق 
"�لباج����ة"، �أي ر�أ�����س �لغن����م. ي�سل����ح كذل����ك 
الأكل �لفالف����ل مع �خل�س����ار �لطازجة، ك�جبة 

�سريعة.
�لطبق����ات  جمي����ع  �ل�سم�����ن  �سع����ر  يالئ����م 
�الجتماعي����ة. ويق�����ل �أب����� �سج����اد "�أبي����ع 8 
�أرغف����ة باألف دينار"، �أي �أقّل من دوالر و�حد. 
م�ؤخ����رً�، �رتفع �سع����ر �لطح����ني �مل�ست�رد من 
تركي����ا، لك����ن، ي�ؤكد �أب����� �سجاد �أن����ه "مل يرفع 
�الأ�سعار. ب����داًل من ذلك، قمت بخف�س وزن كل 

رغيف �سم�ن من 120 �إىل 100 غر�م".
يف كتابه����ا "لذ�ئ����ذ م����ن جنائ����ن ع����دن" ح�ل 
�لطب����خ �لعر�ق����ي و�لعرب����ي، ت�س����رح �لكاتب����ة 

�أن  ن�سر�لل����ه  ن������ل  �الأمريكي����ة  �لعر�قي����ة 
كلم����ة "�سم�����ن" تاأت����ي م����ن كلم����ة "�س�م�ن 
�لتي تندرج بدورها  somoun" �لركي����ة 
من كلمة "�س�م������س psomos" �لي�نانية 

وه� "م�سطلح �سامل" لت��سيف �خلبز.
�أم����ا �ل�س����كل �ملا�س����ي، فق����د "�عتم����د م����ن قب����ل 
�خلبازي����ن �لعر�قيني مطلع �لقرن �لع�سرين"، 

وفق �لكاتبة.
يق����رب م�ع����د ��سر�ح����ة �لغ����د�ء عن����د �أب����� 
�سج����اد. يدخل ك����رمي �أح����د زبائن����ه �ملعتادين 
لي�س����ري �خلب����ز. ويق�����ل فيم����ا كان يتناول 
رغيفًا ح����ارً� "وعينا على ه����ذه �حلياة ونحن 
ن����اكل هذ� �ل�سم�����ن تع�دن����ا علي����ه، الن حار 

ولذيذ ومفيد".
ُيعذر ك����رمي على تناول �لرغي����ف مبا�سرًة من 
�لف����رن، فهك����ذ� يك�ن يف �أ�سه����ى حاالته. ويف 
ح����ال ترك ل�ساع����ات، يجّف �لرغي����ف وي�سبح 
قا�سيًا ويفق����د ه�سا�سته �لتي جتعل منه رغيفًا 

مميزً�.
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�س���درت ع���ن د�ر �ملدى رو�ي���ة ك�من�يل���ث للرو�ئي���ة �المريكية 
�آن بات�سي���ت، وه���ي رو�يته���ا �ل�سابع���ة ن�سرت ع���ام 2016 تبد�أ 
�لرو�ي���ة بقبلة غ���ري م�سروعة ت�ؤدي �ىل عالق���ة غر�مية تت�سبب 
بدم���ار عائلت���ني.. �الأحد�ث ت���دور يف �ستينيات �لق���رن �ملا�سي 
وت�ستغرق �كر من 50 عامًا. �سحيفة و��سنطن ب��ست و�سفت 
�لرو�ية باأنها ق�سة ملحمية، وقائع مر�مية �الأطر�ف لالأحد�ث 
و�لعالق���ات م�زع���ة على ع�س���ر�ت �لف�س�ل، لقد طغ���ت �أحد�ث 
�ملا�س���ي على خط�ط �لق�س���ة �حلالية فامل�ساه���د �الأكر حد�ثة 
فيه���ا م�ج����دة �أ�سا�س���ًا كمدخ���ل �إىل �لذكريات �لقدمي���ة.. �آن 
بات�سي���ت ح�س���دت �لكثري من �جل��ئز �الأدبي���ة �أبرزها جائزة 
كافكا وجائزة ف�كرن. وتعد �لرو�ئية �الأكر مبيعًا يف �أمريكا. 

تخيل �مل��طن �لعر�قي �مل�سكني 
�ملحا�سر بالغالء ومليار�ت ن�ر 

زهري �لتي تبخرت، ومالعيب 
جمل�س �لن��ب، وه� يتاأمل 

�لنائبة عالية ن�سيف وهي 
ت�سند ر�أ�سها بكفها �الأمين 

وعالمات �ل�سرور بادية عليها 
وهي تق�ل ملقدم �لربنامج "يابه 
�سكد فرحانة"، وقبل �أن ن�سرب 

�أخما�سًا باأ�سد��س ملعرفة حالة 
�ل�سرور �لتي �نتابت نائبتنا 

 " " �سيادتها  تلتفت  "�لهمامة"، 
�إىل �ملذيع لتخربه �أنها كانت 

قد ت�قعت �إعفاء حمافظ �لبنك 
�ملركزي من من�سبه ، ثم قبل �أن 

ن�سر ندخال عامل " �لفتاح فال 
قالت  وبثقة "�لي�م �أ�سعدتنا 

يارئي�س �ل�زر�ء"، �أما ي�م 
�ل�سعد بالن�سبة لها فه� �إحالة 

مدير �مل�سرف �لعر�قي للتجارة 
على �لتقاعد. ومل تكتف �لنائبة 

بحالة �لفرح بل �خربتنا �أن 
�لدوالر �سيهبط من عليائه، 

والأن ت�قعاتها ال تختلف كثريً� 
عن ت�قعات �ل�سيدة "�أم فهد" 

�لتي تنباأت باأن �لدوالر �سيهبط 
�سعره، ثم �سحت من �لن�م 

ف�جدت �لدوالر يبكي وين�ح.. 
وال ت�ساألني جنابك من هي �أم 
فهد �لتي تتنقل ب�سيارة رقمها 
حك�مي، وما عالقتها ببع�س 
كبار �سباط �جلي�س.. وكيف 

ح�سلنا على كاأ�س �خلليج بف�سل 
دعائها؟. 

ل �لعر�قي�ن  ماذ� كان يف�سّ
حقًا؛ م�س�ؤواًل �قت�ساديًا ي�سرح 
لهم �أزمة �لدوالر و�لغالء �لذي 

ي�سحق �لفقر�ء؟، �أم تنب�ؤ�ت 
�حلائزة على جائزة ن�بل 

لالقت�ساد عالية ن�سيف؟، �أم 
دعاء �ل�سيدة �أم فهد؟، �أم ممكن 

�لتخل�س من �الأزمة باحلرمل 
و�الأدعية و�ل�سماع لت�جيهات 

�أب� علي �ل�سيباين وزميله؟.
ماذ� حدث ل�"�لتنمية "؟ �أين غابت 

خطب �الزدهار ودحر �لدوالر ؟ 
مباذ� يفكر �لعر�قي وه� يرى 

�مل�س�ؤولني ي�سخرون من معاناته 
ويق�ل�ن له بكل ب�ساطة مل يحن 

�ل�قت بعد الأن ت�سبح �ساحب 
قر�ٍر حٍر يف �ختيار من يجل�س 

على كر�سي �مل�س�ؤولية ، فما 
ز�ل هناك �لكثري من  �خلطب 

�لث�رية �لتي نريد �أن جنربها؟! 
ماذ� �سيق�ل �مل��طن �لعر�قي 
يف نف�سه ولنف�سه عندما يرى 

�أن بلد�ن �لعامل ت�ستعني بكبار 
�القت�ساديني حلل �زماتها ، 

ونحن منار�س لعبة �خلتيالن مع 
�لعملة �لعر�قية .

من �أو�سلنا �إىل هذه �حلالة �لتي 
ال ت�ستطيع فيها �لدولة �ن ت�سيطر 

على ب�ر�سة �لدوالر يف �سارع 
�لكفاح ، وتخاف من �أن تق�ل 

لكبار �ل�سيا�سيني  : من �مي لكم 
كل هذ� ؟ 

يبدو �الأمر �سرياليًا، ون�عًا من 
م�سرحية عبثية ، يف بالد ت�سدر 

ي�ميا ماليني ��بر�ميل من �لنفط 
تعجز وتتخاذل عن �إلقاء �لقب�س 

على �ملتالعبني باال�س��ق .
بعد ت�سعة ع�سر عامًا من و�س�ل 

�إ�سالميي �لعر�ق �إىل �ل�سلطة، 
ح�سلت �أحد�ث "�سارة" يف بالد 

�لر�فدين. �أبرزها �أن م�ساألة 
�الإ�سالح مل تعد مهمة وال مالحقة 
�لفا�سدين، �ملهم �أن �جلميع يعتقد 
�أن ال بديل عن �ل��قع �إال بال��قع 

نف�سه  .

 �شركاء يف اخلراب

كومنويلث 

 علي ح�سني

الطقس

�أعلن���ت �لهيئ���ة �لعامة لالأن��ء �جل�ي���ة �لعر�قية حالة �لطق�س له���ذ� �لي�م )�الأربع���اء( حيث �أكدت �أن 
�لطق����س يف �ملنطق���ة �ل��سطى �سيك�ن �سح����ً� مع بع�س �لغي����م، ودرجات �حل���ر�رة مقاربة للي�م 
�ل�ساب���ق، �أما مناطق �إقليم كرد�ستان وماجاورها  فالطق����س �سيك�ن غائمًا، ودرجات �حلر�رة مقاربة 

للي�م �ل�سابق، فيما �سيك�ن �لطق�س يف �ملنطقة �جلن�بية �سبابيًا ودرجات �حلر�رة ترتفع قلياًل.
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 متابعة / املدى

�سارك  "�إلفي�س" �ل��ذي  فيلم  يُحل  مل 
ف��ي��ه �مل��م��ث��ل ت����م ه��ان��ك�����س م���ن بني 
�الأع���م���ال �الأوف������ر ح��ظ��ًا ل��ل��ف���ز يف 
��سم  �إدر�ج  دون  �الأو�سكار،  ج��ئز 
قائمة  م���ن  ف��ئ��ات  ث���الث  �ل��ن��ج��م يف 
"ر�تزي"،  ج��ئز  لنيل  �لر�سيحات 
و�لتي  لالأو�سكار  �ملعاك�سة  �لن�سخة 

مُتنح الأ�س��أ �إنتاجات �لعام.
و�خ����ت����ار م��ن��ظ��م��� ه����ذه �جل�����ئ���ز 
�ل�����س��اخ��رة �مل��م��ث��ل ���س��م��ن �ل��ق��ائ��م��ة 
دوره  ع��ن  للر�سيحات  �ملخت�سرة 
يف  بري�سلي  �إلفي�س  الأع��م��ال  كمدير 
فيلم عن �سريته، وعن ت�ليه ب�س�ته 
�خل�سب  ن��ح��ات  �سخ�سية  جت�سيد 
من  �جل��دي��دة  �ل�سيغة  يف  جيبيت� 

فيلم "ديزين" �ل�سهري "بين�كي�".
و�أو���س��ح ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن منظمي 
فيلم  يف  قّدم  هانك�س  �أن  "ر�تزي" 
عر�سًة  "�الأكر  �الأد�ء  "�إلفي�س" 
ُير�ّسح  2022" جعله  ع��ام  ل���الزدر�ء 

لفئتني من هذه �جل��ئز.
ق�بل  نف�سه  "�إلفي�س"  فيلم  �أن  ومع 
با�ستح�سان و��سع من �لنقاد، وكذلك 
�أد�ء �لنجم �أو�سنت بتلر فيه، كان ت�م 

هانك�س يف دور مدير �أعمال �إلفي�س، 
عر�سة لالنتقاد�ت.

"ديزين"،  �إنتاج  "بين�كي�" من  �أما 
فه� �سمن �الأفالم �خلم�سة �ملر�سحة 
فيلم"،  "�أ�س��أ  "ر�تزي" عن  جلائزة 
يتناول  �ل���ذي  "بل�ند"  ج��ان��ب  �إىل 

�سرية مارلني م�نرو.
 وي��ح�����س��ل �ل��ف��ائ��زون ع��ل��ى ج��ائ��زة 
�لغ�لف  كرة  متثل حبة ت�ت بحجم 
"�س�بر  فيلم  بكرة  على  م��س�عة 
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للكتاب ال��ق��اه��رة  م��ع��ر���ض  ف�����ي  ل����)امل���دى(  متميز  وح�����ش��ور  ك��ب��ر  ج��ن��اح 

ت�سارك دار املدى للن�سر بجناح 
كبري يف معر�ض القاهرة الدويل 

للكتاب بدورته )54(، وهي لي�ست 
امل�ساركة الأوىل يف هذا احلدث 

الثقايف املهم.
حممد �سابر امل�سوؤول عن اجلناح، 

قال ب�ساأن طبيعة ا�ستعداد دار 
املدى للم�ساركة يف املعر�ض: اإن 

املدى كعادتها تكون م�ستعدة ملثل 
هذه املنا�سبات الدولية؛ وذلك من 

خالل اإ�سدارات متنوعة ما بني 
العراقية واملرتجمة وغريها من 

كتب ال�سينما وامل�سرح والفنون 
الأخرى كافة.

توم هانك�ض ينال 3 تر�سيحات 
جلوائز اأ�سواأ اأفالم 2022

»ال�سمون«.. كنز وطني يرافق كّل الأطباق العراقية

متابعة / املدى

ك�سف م�سح �أ�سعة جديد عن تفا�سيل �سبي 
مر�هق مت حتنيطه قبل ح��يل 2300 عام.

�سحر  بقيادة  �لعلماء  م��ن  فريق  وخل�س 
�سليم، �أ�ستاذة ق�سم �الأ�سعة بكلية �لطب يف 
جامعة �لقاهرة، �إىل �أن �ل�سبي و�أ�سرته من 
�الأثرياء وذوي مكانة �جتماعية عالية الأن 

ج�سده كان مزينا ب� 49 متيمة ثمينة.
"�ل�سبي  لقب  �مل�مياء  على  �لفريق  �أطلق 
عام  يف  مرة  الأول  �كت�سافه  ومت  �لذهبي"، 

1916 مبقربة يف جن�ب م�سر.
�جل�سد  على  �مل�ج�دة  �لتمائم  وت�سمنت 
�أ�سفل  �أج�ساما ذهبية على �سكل قلب عالق 

حلقه ول�سانا ذهبيا د�خل فمه.
و����س��ت��خ��دم��ت ���س��ل��ي��م وف��ري��ق��ه��ا �الأ���س��ع��ة 

�مل�مياو�ت  بفح�س  لهم  لل�سماح  �ملقطعية 
من �لد�خل دون فك غالفها.

من  يبلغ  كان  �ل�سبي  �أن  �لدر��سة  وق��درت 
على  بناًء  عاما،   15 �أو   14 ح����يل  �لعمر 
�سر�س  وغ��ي��اب  �لعظمي  �الل��ت��ح��ام  درج��ة 

�لعقل يف فمه.
وُو�سعت �مل�مياء د�خل تاب�تني، �أحدهما 
�آخر  نق�س ي�ناين، وتاب�ت  خارجي عليه 
�لفتى  يرتدي  ك��ان  بينما  د�خ��ل��ي،  خ�سبي 
قناع ر�أ�س مذّهبًا، وعلبة كرت�نية �سدرية 
تغطي �جل���زء �الأم��ام��ي م��ن �جل���ذع، متت 
�إز�لة �الأح�ساء، بينما مت ��ستئ�سال �لدماغ 
ع��رب ���س��ق �الأن�����ف، ومت��ث��ل ه���ذه �مل���م��ي��اء 
����س����رة ح��ي��ة مل���ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه �مل��ع��ت��ق��د�ت 
خالل  �الآخ��ر  و�لعامل  �مل�ت  ح�ل  �مل�سرية 

�لع�سر �لبطلمي.

اإم����اط����ة ال���ل���ث���ام ع����ن اك���ت�������س���اف ف����رع����وين ُم���ذه���ل

 عارف ال�ساعدي 
�ل�������س���اع���ر، ت��ل��ق��ى ت��ه��ان��ي وزي���ر 
بمن�سب  تعيينه  بمنا�سبة  �لثقافة 
�ل��م�����س��ت�����س��ار �ل��ث��ق��اف��ي ل��رئ��ي�����س 
رئي�س  وك���ان  �ل������زر�ء.  مجل�س 
�ل�س�د�ني  �سياع  محمد  �ل���زر�ء 
�����س���در ق������ر�ر� ب��ت��ع��ي��ي��ن ع���ارف 
ل��د�ئ��رة  �ل��ع��ام  �لمدير  �ل�ساعدي 
بمن�سب  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل�������س����ؤون 

م�ست�سار ثقافي لرئي�س �ل�زر�ء.

 بكر نايف
�ل��م��خ��رج و�ل���م����ؤل���ف، ق����ال �ن��ه 
م�سرحي  ع��م��ل  ل��ت��ق��دي��م  ي�ستعد 
)فيتامين( حيث  بعن��ن  لالأطفال 
و��ساف  عليه  �لتمرين  ي���سل 
ت��األ��ي��ف��ي  "من  �ل��م�����س��رح��ي��ة:  �ن 
و�إخر�جي و�إنتاج د�ئرة �ل�سينما 
و�ل���م�������س���رح وت��م��ث��ي��ل �إح�����س��ان 
وي��ا���س  �أح��م��د  ورز�ق  دع��دو���س 
وك��ي��ان  �ل��ك��رخ��ي  وع���دي  خ�سير 

�لعز�وي وهيلين نجم ومهدي".

 قتيبة الجنابي 
له  يعر�س  �ل�سينمائي،  �لمخرج 

في  �لفرن�سي  �ل��ث��ق��اف��ي  �ل��م��ع��ه��د  
"رجل  �ل���رو�ئ���ي  فيلمه  �ل��ع��ر�ق 
�لخ�سب" وذلك ي�م غد �لخمي�س 
في تمام �ل�ساعة �ل�ساد�سة م�ساًء.. 
�لى  �لخ�سب  رج��ل  فيلم  ينتمي 
وه�  �لم�ؤلف  و�سينما  �لفنطازيا 
ع��ن ذل��ك �ل��ع��ر�ق��ي �ل���ذي يتح�ل 
�لى خ�سب وتبد�أ �أحد�ثُه مع رجل 
من خ�سب، دمية بحجم �الن�سان، 
يجبر على ترك م�طنه في �لغابة، 
وت��ت��ق��اط��ع �أق������د�رُه م��ع ع���دد من 
م�سعاه  �أي����ام  ف��ي  �ل�سخ�سيات 
�الول  مكانه  �لى  للع�دة  �ل�سعبة 
في   رحلته  لنا  لير�سم  )�ل���ط��ن( 

�س�ر من �لعقل و�لقلب.

متابعة / املدى

حديقة  د�خ��ل  فيال  �لنا�س  ي�سادف  عندما 
يف  بالده�سة  ي�ساب�ن  ال  فاإنهم  حي��نات، 
�حلي��ن  هذ�  �أن  يعتقدون  الأنهم  �لغالب، 
�لعامل،  �ل�سخم ما ز�ل م�ج�د� بكرة يف 
وتنبه  �لعك�س،  تظهر  بيئية  بيانات  لكن 
"خطر  ع��ن  مب��ن��اأى  لي�ست  �لفيلة  �أن  �إىل 

�النقر��س".
وبح�سب �سبكة "�سكاي ني�ز" �لربيطانية، 
ف������اإن �ن���ق���ر�����س �ل��ف��ي��ل��ة م������درج ���س��م��ن 

قد  م��ا  ل��الن��ق��ر����س،  �ملعر�سة  �حل��ي����ن��ات 
�حل���ر�ري  �الحتبا�س  ت��د�ع��ي��ات  م��ن  ي��زي��د 

على ك�كب �الأر�س.
�أك��رب حي��ن  �نقر��س  �أن  وي��رى �خل��رب�ء 
�سي�ؤثر  �الأر���س  �سطح  ف���ق  يعي�س  ثديي 
ب�����س��دة ع��ل��ى ث���اين �أك���رب غ��اب��ة م��ط��رية يف 

�لعامل.
�لفيلة  �أع���د�د  تر�جع  �إىل  �الأرق���ام  وت�سري 
ب�سكل كبري يف ح��س �لك�نغ� �لذي ميتد 
دول و�سط وغربي  من  ع��دد  �أر����س��ي  على 

�إفريقيا.

وتظهر �أرقام جمعية حماية �حلياة �لربية 
يف   60 بن�سبة  �نخف�ست  �لفيلة  �أع��د�د  �أن 
�ملئة، فر�جعت �إىل 40 �ألف فقط يف هذه 

�ملنطقة.
بهدف  �حلي��ن  لهذ�  �جلائر  �ل�سيد  ويعد 
�حل�س�ل على عاجه وتهريبه �إىل �خلارج، 

من بني �أبرز �أ�سباب تر�جع �أعد�د �لفيلة.
ويق�ل �خلرب�ء �إنه يف حال �ختفت �لفيلة 
ب�سكل نهائي، فاإن �لغابة �ملطرية للك�نغ�، 
�لرب�زيل،  يف  �الأم��ازون  بعد  �لثانية  وهي 
�ستفقد ما ي�سل �إىل 9 يف �ملئة من قدرتها 

ع��ل��ى �م��ت�����س��ا���س �ل��ك��رب���ن �مل����ج����د يف 
�أ�ستاذ  وه���  بليك،  �ستيفن  وي��رى  �جل���. 
"�سانت  بجامعة  �حل��ي��اة  علم  يف  م�ساعد 
ل�ي�س" يف والية مي�س�ري �الأمريكية، �أنه 
فاإن  �لغابات،  �لفيلة من  �نقر�ست  يف حال 
ذلك �سي�سكل �سربة م�جعة جله�د مكافحة 

تغري �ملناخ.
الأنها  �ملخاوف  �لفيلة هذه  �نقر��س  ويثري 
�أ�سجار  على  تتغذى  كما  �لكرب�ن،  متت�س 
�أكر  الأنها  منخف�سة،  كرب�نية  كثافة  ذ�ت 

فائدة من �لناحية �لغذ�ئية بالن�سبة �إليها.

حتذير: مل يبق الكثري من الفيلة يف العامل!
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