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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

تبحث يف ملفات النفط والرواتب وو�ضع حمافظة كركوك

ثامن خرق يف �شهر واحد ..و�أطراف كردية تدعو �إىل التن�سيق مع البي�شمركة

�أربيل حتاول ت�صفري امل�شاكل العالقة
مع بغداد عرب وفود فنية

هجوم مزدوج يربك الأو�ضاع يف كركوك:
داع�ش والرايات البي�ضاء متهمتان باحلادث
 بغداد /وائل نعمة
يف كركوك عاد احلديث جمددا عن
جماعات م�سلح���ة بديلة لـ"داع�ش"
او حت���اول التن�سي���ق م���ع بقاي���ا التنظي���م
املتط���رف لزعزع���ة االمن يف املدين���ة متعددة
القوميات.
ويك�شف �أحدث هجوم يف جنوب كركوك عن
وج���ود ثغرات امني���ة واخط���اء يف االطواق
الع�سكرية الت���ي حتيط البل���دات البعيدة ،ما
ت�سبب بتكرار الهجمات.
كم���ا جدد احلادث االخري الذي ا�ستهدف ،ليلة
ال�سب���ت املا�ضية ،ملعب كرة ق���دم قرب ق�ضاء
داق���وق ،جن���وب كرك���وك ،الدع���وات الع���ادة

التن�سي���ق م���ع "البي�شمركة" عق���ب عامني من
ان�سحابهم �إىل كرد�ستان.
وتغ���رق املدين���ة الغني���ة بالنف���ط مب�ش���اكل
�سيا�سي���ة منذ ق���رار رئي�س ال���وزراء ال�سابق
حيدر العبادي يف ت�شرين الأول  ،2017ن�شر
قوات احتادية يف كركوك ،وتكليف �شخ�صية
عربية ب���ادارة املحافظة بالوكال���ة ،ما ت�سبب
مبقاطع���ة �أح���زاب كردي���ة العم���ل ال�سيا�س���ي
هناك.
ومن���ذ ذل���ك التاري���خ �شه���دت كرك���وك ظهور
جماع���ات م�سلح���ة ،ا�ستغل���ت تل���ك الظروف
لتط���رح نف�سه���ا وك�أنه���ا وريثة عر����ش داع�ش
ال���ذي انه���ار يف جنوب وغ���رب املدينة خالل
عمليات التحرير.

وب�سب���ب دخ���ول ال�سيا�سة على خ���ط حترير
املدين���ة م���ن امل�سلح�ي�ن ،نف���ذت القطع���ات
الع�سكري���ة ،بح�سب م�س�ؤولني هناك ،حمالت
�سريع���ة (�شكلي���ة) قبل ان ت�سيط���ر على مركز
املدينة وفق خطة العبادي حينها.
وبعد  3ا�شهر فقط من التحرير عاد امل�سلحون
للظهور يف احلويجة الواقعة يف جنوب غرب
كركوك ،ويف قرى وبلدات يف جنوب املدينة
�أي�ضا� .آنذاك ادع���ت جمموعة م�سلحة اطلقت
عل���ى نف�سه���ا "ا�صح���اب الراي���ات البي�ضاء"
م�س�ؤوليتها عن مهاجمة عدد من القرى.
حينها ،كافحت الق���وات لعدة ا�شهر لل�سيطرة
على االو�ضاع هناك ،وانهاء ظاهرة احلواجز
الوهمية على الطرق ال�سريعة والتي قتل فيها

 بغداد /محمد �صباح
احلكوم���ة
تبح���ث
و�إقلي���م
االحتادي���ة
كرد�ست���ان ع���ن �آلي���ة لإنه���اء جميع
اخلالفات العالقة يف ملفات ت�صدير
النف���ط ودفع الرواتب وامل�ستحقات
املالية قب���ل �إر�سال م�ش���روع قانون
املوازن���ة االحتادية لعام � 2020إىل
جمل�س النواب.
يف ه���ذه الأثن���اء �أك���دت �أو�س���اط
برملاني���ة ني���ة وف���د ك���ردي رفي���ع
امل�ست���وى زي���ارة العا�صم���ة بغ���داد
ال�ستكمال جوالته التفاو�ضية التي
انطلق���ت يف �شه���ر مت���وز املا�ض���ي،
كا�شفة عن �أن الوفد �سيطرح مبادرة
عل���ى احلكوم���ة االحتادي���ة ته���دف
لت�صفري الأزمات.

ع�شرات امل�سافرين والعنا�صر االمنية.
�أم����س قال���ت خلي���ة االع�ل�ام االمن���ي التابعة
للحكومة ،ان تنظيم داع�ش قام م�ساء ال�سبت
بعم���ل �إجرام���ي بع���د �أن "ق���ام ب�إط�ل�اق النار
بوا�سط���ة رم���ي قذائ���ف  RBG7والأ�سلحة
املتو�سط���ة على ملعب خما�سي لكرة القدم يف
ق�ض���اء داقوق قرب مقام الإمام زين العابدين
يف حمافظة كركوك".
وا�شارت اخللي���ة اىل ان الهجوم حدث �ضمن
قاط���ع الل���واء ال�ساد����س ع�ش���ر يف احل�ش���د
ال�شعب���ي ،م���ا ادى اىل "ا�ست�شه���اد  ٦مدنيني
و�إ�صابة � ٩آخرين".
 التفا�صيل �ص3

ويق���ول النائ���ب ع���ن كتل���ة احلزب
الدميقراط���ي الكرد�ست���اين بي���ار
طاه���ر دو�سكي لـ(امل���دى) �إن "وفدا
كرديا رفي���ع امل�ست���وى �سيتجه �إىل
العا�صم���ة بغداد من اج���ل التو�صل
م���ع احلكوم���ة االحتادي���ة �إىل ح���ل
للم�ش���اكل املالي���ة وت�صدي���ر النفط،
واملادة  140و�إعداد م�شروع قانون
املوازنة االحتادية للعام ."2020
وتناول���ت و�سائل اعالم خمتلفة يف
العا�شر من �شه���ر �آب اجلاري �أنباء
عن زيارة مرتقبة للوفد الكردي �إىل
بغداد لبحث ع���دة نقاط خالفية يف
مقدمتها ح�ص���ة الإقليم من املوازنة
االحتادية ،وت�صدير النفط ،و�إعادة
انت�ش���ار ق���وات البي�شمرك���ة يف
مناط���ق متن���ازع عليه���ا ،وم�ستقبل
حمافظة كركوك.

 :CNNالق�صف
الإ�سرائيلي يعكر العالقة
بني بغداد ووا�شنطن

جلنة متابعة
املغيبني تعقد �أول
اجتماعاتها :خيار
اللجوء �إىل املحافل
الدولية وارد

 ترجمة  /حامد �أحمد
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ا�ستن���ادا مل�س�ؤول�ي�ن اثن�ي�ن امريكيني فان
تخمين���ات احلكوم���ة االمريكي���ة �أ�شارت
اىل احتمالية ت���ورط �إ�سرائيل ب�ضربة جوية وقعت
ق���رب بغداد ال�شهر املا�ضي عق���دت عالقات وا�شنطن
مع بغداد .
ال�ضرب���ة اجلوي���ة اال�سرائيلي���ة الت���ي يعتق���د بانه���ا
االوىل يف العراق منذ عدة عقود ا�ستهدفت جماميع
م�سلحة لها عالقات مقربة مع ايران .
وا�ض���اف امل�س����ؤوالن ان احلكوم���ة االمريكية تنظر
يف ع���دة �سيناريوه���ات حمتملة قد ت�شم���ل ايران او
اتباعها من قيامهم بتنفيذ هجوم ث�أري مقابل .
الوالي���ات املتح���دة رف�ضت الب���وح ر�سمي���ا فيما اذا
كان���ت ا�سرائيل متورطة ولكنها نف���ت �أي م�س�ؤولية
لها بال�ضربة ،م�شرية اىل ان �سيادة العراق يجب ان
حترتم .
عدة قواع���د ع�سكرية اخرى تابع���ة لف�صائل احل�شد
يف العراق تعر�ضت اي�ضا ل�سل�سلة من االنفجارات،
ولك���ن يف ه���ذه امل���رة تعتق���د الوالي���ات املتح���دة
ب���ان ا�سرائي���ل م�س�ؤول���ة ع���ن واحدة فق���ط من هذه
االنفجارات.
وق���ال م�س�ؤول���ون ملحط���ة ال�س���ي �أن �أن االخباري���ة
االمريكي���ة �إن هن���اك ع���دة �سيناريوه���ات اخرى قد
تك���ون وراء تل���ك االنفج���ارات يف بقي���ة القواع���د
ب�ضمنها �سوء عملية تخزين الذخائر واملتفجرات .

ح�سني العاديل
يكتب :ف�شل
الدولة على مذبح
الأحزاب
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طفل يلهو مع احلمام يف الكرادة داخل  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

 التفا�صيل �ص2

معركة بني عار�ضة �أزياء والوقف ال�س ّني
ب�سبب �صور داخل �أحد امل�ساجد
 متابعة  /املدى
�أثارت �ص���ور التقطتها عار�ض���ة الأزياء،
جيهان ها�شم ،داخل م�سجد يف العا�صمة
بغ���داد ،اً
جدل يف ال�ش���ارع العراق���ي� .إذ �أعلن ديوان
الوق���ف ال�س ّني �أن���ه ب�صدد رفع �شك���وى �ضدّها ،يف
الوقت ال���ذي ردت فيه ها�شم ب�أنه���ا مل ُتخطئ و�إنها
�أرادت نقل �صورة جميلة عن الإ�سالم والعراق.
ويُتاب���ع ها�شم على "�إن�ستغرام" ما يقارب املليونني
متاب���ع وق���د رفع���ت ع���دّة �ص���ور التقطته���ا يف �أحد
اجلوامع خالل الأيام املا�ضية.
بي���ان ديوان الوق���ف ال�س ّني الذي �ص���در عقب جدل
وا�س���ع عل���ى من�ص���ات التوا�ص���ل االجتماعي حول
قد�سي���ة دور العب���ادة ،ر�أى انه ما قام���ت به املوديل
ّ
خط����أّ ،
لكن عراقي�ي�ن على مواق���ع التوا�صل �أ�شاروا
ّ
���ي خ�صو�ص��� ًا �أ ّنها احرتمت
ع
طبي
املو�ض���وع
أن
�
إىل
�
ّ
قد�سية املكان.
و�أعل���ن دي���وان الوق���ف ال�س ّن���ي ع���ن ت�شكي���ل جلنة
حتقيقي���ة بتلك ال�ص���ور ،مبين��� ًا �أن "نتائج التحقيق
بينت �أن املوما �إليها قد دخلت اجلامع خارج �أوقات
الدوام الر�سمي ومن دون احل�صول على املوافقات
الر�سمية ،وهذا خمالف للقانون".
 التفا�صيل �ص4

وي�ضي���ف دو�سك���ي �أن "اللج���ان
الفني���ة �ستك���ون متواج���دة �ضم���ن
الوف���د الك���ردي ملناق�ش���ة كل امللفات
العالق���ة" ،م�ؤك���دا �أن "ملفي النفط
وامل���ال �سيكون���ان يف مقدم���ة ه���ذه
امللف���ات التي �سيت���م بحثها يف هذه
الزيارة".
وي�ش���دد النائ���ب الك���ردي عل���ى ان
"�إقليم كرد�ستان �أبدى تعاونا كبريا
م���ع احلكوم���ة االحتادي���ة للتو�صل
حل���ل جمي���ع امل�ش���اكل وامللف���ات
واخلالف���ات العالق���ة" ،كا�شف���ا �أن
"الوف���د الك���ردي �سيط���رح مبادرة
عل���ى بغداد يف ه���ذه الزي���ارة حلل
كل اخلالف���ات الدائ���رة عل���ى عملية
ت�صدي���ر النف���ط ودف���ع امل�ستحقات
املالية".
 التفا�صيل �ص2

ثالثة �أرباع الفتيات ال يكملن تعليمهن الثانوي

نا�شطون و�أكادمييون يحذرون من تراجع تعليم الفتيات
 ذي قار  /املدى
ح��� ّذر نا�شط���ون و�أكادمييون من
تراجع تعليم الفتيات يف حمافظة
ذي قار ،وفيما �أكدوا �أن ثالثة �أرباع الفتيات
ال يكمل���ن تعليمه���ن الثانوي ،ع���زوا �أ�سباب
الرتاجع اىل تردي واق���ع التعليم واكتظاظ

املدار����س وارتف���اع معدالت الفق���ر والزواج
املبك���ر للفتي���ات �إذ بل���غ مع���دل الفتي���ات
املتزوج���ات بعمر �أقل م���ن � 18سنة يف �سنة
 24.8( 2018باملئة) على م�ستوى العراق.
ويف حدي���ث لـ(املدى) قال ع�ضو فريق مركز
متكني للم�شاركة وامل�س���اواة فالح نوري �إن
"الإح�صائيات الر�سمي���ة ت�شري �إىل تراجع

معدالت التحاق الفتي���ات يف جميع املراحل
الدرا�سي���ة يف حمافظ���ة ذي ق���ار فن�سب���ة
التحاقه���ن يف املرحل���ة االبتدائي���ة تبلغ 96
باملئة لكن هذه الن�سب���ة �سرعان ما تنخف�ض
اىل  49باملئ���ة يف املرحل���ة املتو�سط���ة واىل
 28باملئة يف املرحلة الإعدادية".
 التفا�صيل �ص4

فالح احلمـراين
يكتب :افرتا�ضات
بتواط�ؤ رو�سيا مع
�أمريكا و�إ�سرائيل
ل�ضرب �أهداف
�إيرانية يف العراق؟
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�سقوط طائرتني �إ�سرائيليتني "ي�شعل" لبنان وحزب اهلل يرد :ما ح�صل خطري جدا
 متابعة  /املدى
ا�ستف����اق اللبنانيون ،االحد ،عل����ى تطور �أمني
ه����و الأخطر منذ ع����دوان مت����وز  ،2006متثل
ب�سقوط طائرة �إ�سرائيلية م�سيرّ ة ،وانفجار �أخرى فجرا
يف ح����ي معو�����ض يف ال�ضاحية اجلنوبي����ة لبريوت ،فيما
�س����ارع "حزب الل����ه" للت�أكيد ان "ما ح�ص����ل يف ال�ضاحية
انفجار حقيقي واحلزب مل ي�سقط اي طائرة".
و�أ�شار �إىل "�أن الطائرتني الإ�سرائيليتني كانتا ت�ستهدفان
مواقع مل يحددها التحقيق حتى الآن".
و�أعلن����ت قي����ادة اجلي�����ش ع����ن خ����رق طائرت����ي ا�ستطالع
تابعتني للعدو الإ�سرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة
معو�����ض  -حي ما�ضي يف ال�ضاحي����ة اجلنوبية لبريوت،
�سقط����ت الأوىل �أر�ض���� ًا وانفج����رت الثاني����ة يف الأج����واء

مت�سبب����ة ب�أ�ضرار اقت�ص����رت على املادي����ات .وعلى الفور
ح�ض����رت ق����وة م����ن اجلي�����ش وعملت عل����ى تطوي����ق مكان
�سق����وط الطائرت��ي�ن واتخ����ذت االج����راءات الالزم����ة ،كما
تول����ت ال�شرط����ة الع�سكري����ة التحقيق باحل����ادث ب�إ�شراف
الق�ضاء املخت�ص".
واكد امل�س�ؤول االعالمي يف "حزب الله" حممد عفيف �أن
"احلزب مل ي�سقط اي طائرة"  ،م�شريا اىل ان "الطائرة
االوىل �سقط����ت م����ن دون ان حت����دث ا�ض����رارا ،يف ح��ي�ن
ان الطائ����رة الثاني����ة كان����ت مفخخة وانفج����رت وت�سببت
ب�أ�ض����رار ج�سيم����ة يف مبن����ى املرك����ز االعالم����ي التاب����ع لـ
"حزب الله" يف ال�ضاحية اجلنوبية".
و�صباح ام�س االحد وا�صلت طائ����رات �إ�سرائيلية حربية
التحليق فوق العا�صمة بريوت وعلى علو منخف�ض .ومت
ر�صد طائرة ا�ستطالع �إ�سرائيلية حتلق بكثافة يف �أجواء

ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت� ،إ�ضافة �إىل حتليق طائرات
حربي����ة �إ�سرائيلي����ة يف �أج����واء مدين����ة �صي����دا و�ص����ور
ومناطق عدة يف اجلنوب اللبناين.
من ج����اب �آخر ق����ررت وزارة اخلارجي����ة اللبنانية التقدم
ب�شك����وى فوري����ة �إىل جمل�����س الأم����ن ال����دويل لإدانة هذا
اخلرق اخلطري لل�سيادة اللبنانية.
ويف تطور جديد و�صف الأمني العام حلزب الله اللبناين،
ال�سي����د ح�سن ن�صر الل����ه ،العمليات الأخ��ي�رة التي نفذها
اجلي�ش الإ�سرائيلي ،ليلة الأحد ،باخلطرية جدا.
وق���ال ن�صر الله ،يف كلمة القاها ام�س الأحد" :امل�ستجد
الإ�سرائيل���ي خط�ي�ر جدا ج���دا" .ويف �سياق �آخ���ر� ،أكد
ن�ص���ر الل���ه �أن االنت�ص���ارات ه���ي انت�ص���ارات كل قوى
املقاوم���ة اللبناني���ة والفل�سطينية واجلي�ش�ي�ن اللبناين
وال�سوري.

2

سياسة
تبحث يف ملفات النفط
والرواتب وو�ضع حمافظة
كركوك

العدد ( )4494ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االثنني (� )26آب 2019
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

�أربيل حتاول ت�صفري امل�شاكل العالقة مع بغداد
عرب وفود فنية

 بغداد /حممد �صباح
تبح ��ث احلكوم ��ة االحتادي ��ة و�إقليم
كرد�ست ��ان ع ��ن �آلي ��ة لإنه ��اء جمي ��ع
اخلالفات العالق ��ة يف ملفات ت�صدير
النف ��ط ودفع الروات ��ب وامل�ستحقات
املالي ��ة قب ��ل �إر�س ��ال م�ش ��روع قانون
املوازن ��ة االحتادية لع ��ام � 2020إىل
جمل�س النواب.
يف هذه الأثناء �أكدت �أو�ساط برملانية
نية وفد ك ��ردي رفيع امل�ستوى زيارة
العا�صم ��ة بغ ��داد ال�ستكم ��ال جوالته
التفاو�ضي ��ة الت ��ي انطلق ��ت يف �شهر
متوز املا�ض ��ي ،كا�شفة ع ��ن �أن الوفد
�سيط ��رح مب ��ادرة عل ��ى احلكوم ��ة
االحتادية تهدف لت�صفري الأزمات.
ويق ��ول النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة احل ��زب
الدميقراطي الكرد�ستاين بيار طاهر
دو�سك ��ي لـ(امل ��دى) �إن "وف ��دا كرديا
رفيع امل�ستوى �سيتجه �إىل العا�صمة
بغداد من اجل التو�صل مع احلكومة
االحتادي ��ة �إىل ح ��ل للم�ش ��اكل املالية
وت�صدير النفط ،واملادة  140و�إعداد
م�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة االحتادية
للع ��ام  ."2020وتناول ��ت و�سائ ��ل
اعالم خمتلفة يف العا�شر من �شهر �آب
اجلاري �أنباء عن زيارة مرتقبة للوفد
الك ��ردي �إىل بغداد لبح ��ث عدة نقاط
خالفية يف مقدمتها ح�صة الإقليم من
املوازنة االحتادية ،وت�صدير النفط،
و�إع ��ادة انت�ش ��ار ق ��وات البي�شمرك ��ة
يف مناطق متن ��ازع عليها ،وم�ستقبل
حمافظة كركوك.
وي�ضي ��ف دو�سكي �أن "اللجان الفنية
�ستك ��ون متواج ��دة �ضم ��ن الوف ��د
الك ��ردي ملناق�شة كل امللفات العالقة"،
م�ؤك ��دا �أن "ملف ��ي النف ��ط وامل ��ال
�سيكون ��ان يف مقدم ��ة ه ��ذه امللف ��ات
الت ��ي �سيتم بحثها يف هذه الزيارة".
وي�ش ��دد النائ ��ب الك ��ردي عل ��ى ان
"�إقليم كرد�ستان �أبدى تعاونا كبريا

عبد املهدي
وبارزاين خالل
لقاء �سابق
مع احلكومة االحتادية للتو�صل حلل
جميع امل�شاكل وامللف ��ات واخلالفات
العالق ��ة" ،كا�شفا �أن "الوف ��د الكردي
�سيط ��رح مبادرة عل ��ى بغداد يف هذه
الزي ��ارة حل ��ل كل اخلالف ��ات الدائرة
عل ��ى عملي ��ة ت�صدي ��ر النف ��ط ودف ��ع
امل�ستحق ��ات املالي ��ة" .وبع ��د من ��ح
الثق ��ة حلكوم ��ة ع ��ادل عب ��د امله ��دي
يف �شه ��ر ت�شري ��ن الأول م ��ن الع ��ام
 2018متكنت احلكوم ��ة من االتفاق
م ��ع حكوم ��ة �إقليم كرد�ست ��ان لتمرير
قانون املوازنة االحتادية لعام 2019
بعد تعهدها ب�ص ��رف رواتب موظفي

الإقلي ��م ،مقاب ��ل �أن تلت ��زم حكوم ��ة
الإقليم بت�صدير � 250ألف برميل من
النفط عرب �شركة "�سومو".
ويرج ��ح النائب ع ��ن حمافظة دهوك
وع�ض ��و جلن ��ة العالق ��ات اخلارجية
يف جمل� ��س الن ��واب االحت ��ادي �أن
"يتوج ��ه الوف ��د الك ��ردي �إىل بغداد
خالل الأ�سبوع اجلاري".
ب ��دوره ي�ؤك ��د ع�ض ��و املكت ��ب
ال�سيا�س ��ي يف حزب االحتاد الوطني
الكرد�ست ��اين �سعدي احم ��د برية �أن
"اللجن ��ة العلي ��ا امل�شرتك ��ة �ستنظ ��ر
مب ��ا تو�صل ��ت الي ��ه اللج ��ان الفرعية

امل�شرتكة ب�ي�ن اجلانب�ي�ن" ،الفتا �إىل
ان "الزي ��ارة �ستقت�ص ��ر على اللجان
الفنية املعنية لبحث خمرجاتها".
ويبني ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلزب
االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ستاين برية
لـ(امل ��دى) ان "مواعي ��د زي ��ارة الوفد
الك ��ردي �إىل العا�صمة بغداد مل حتدد
لغاي ��ة الآن" الفت ��ا �إىل ان "�أم ��ور
الت�أخري تتعلق بق�ضايا فنية ولي�ست
�سيا�سية".
وي�ضي ��ف ب�ي�رة ان "احلكوم ��ة
االحتادي ��ة ورئي�س �إقلي ��م كرد�ستان
م�سرور بارزاين اتفقا يف �شهر متوز

املا�ضي على ت�شكي ��ل جلنتني فنيتني
لدار�س ��ة امل�ش ��اكل العالق ��ة" ،منوه ��ا
اىل ان "اللجن ��ة الأوىل خمت�ص ��ة
بامل ��ادة  140واملناطق املتنازع عليها
والبي�شمرك ��ة ،والثاني ��ة مبهمته ��ا
متابعة الأموال وت�صدير النفط".
ويلف ��ت �إىل �أن "حكوم ��ة �إقلي ��م
كرد�ست ��ان كلف ��ت وزي ��ر داخليته ��ا
برئا�س ��ة اللجن ��ة الأوىل وع�ضوي ��ة
وزي ��ر البي�شمركة ،واللجن ��ة الثانية
برئا�س ��ة وزي ��ر املالي ��ة يف حكوم ��ة
الإقلي ��م وع�ضوية وزي ��ر التخطيط"
الفت ��ا �إىل �أن ��ه "ال ميتل ��ك معلوم ��ات

ع ��ن �أع�ض ��اء اللجنت�ي�ن للحكوم ��ة
االحتادي ��ة" .وزار وفد من احلكومة
االحتادي ��ة ،حمافظ ��ة اربي ��ل يف
الرابع والع�شرين من متوز املا�ضي،
وبحث الق�ضايا اخلالفية العالقة بني
حكوم ��ة االقلي ��م ومل ��ف النف ��ط على
وجه اخل�صو�ص.
وبني �أن "هاتني اللجنتني الفرعيتني
(م ��ن جان ��ب احلكوم ��ة االحتادي ��ة
و�إقلي ��م كرد�ست ��ان) مل تعق ��دا �أي
اجتم ��اع م�ش�ت�رك من ��ذ ت�شكليهم ��ا"،
منوه ��ا �إىل ان "اللج ��ان اخلا�ص ��ة
يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان توا�ص ��ل عملها

وجمع ��ت املعلوم ��ات الكافي ��ة ع ��ن
املوا�ضيع املكلفة بها".
و�ألزم ��ت املوازن ��ة االحتادي ��ة لع ��ام
 2019ي مادته ��ا العا�ش ��رة حكوم ��ة
الإقلي ��م بت�سلي ��م � 250أل ��ف برمي ��ل
يومي ��ا �إىل �شرك ��ة الت�سويق الوطني
�سومو مقاب ��ل قيام احلكومة بت�سليم
الإقلي ��م ح�صت ��ه م ��ن املوازن ��ة ودفع
رواتب املوظفني.
وي�ش�ي�ر �إىل ان "م ��ن املفرو� ��ض
عر�ض خمرج ��ات اللجنتني امل�شرتكة
عل ��ى اللجن ��ة العلي ��ا الت ��ي ت�ضم يف
ع�ضويته ��ا كل م ��ن وزي ��ر النف ��ط

ثام ��ر الغ�ضب ��ان ووزير املالي ��ة ف�ؤاد
ح�س�ي�ن ،وم�ست�ش ��ار الأم ��ن الوطني
فال ��ح الفيا�ض ،ومدي ��ر مكتب رئي�س
ال ��وزراء �أبو جهاد الها�شمي ورئي�س
حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان م�س ��رور
بارزاين ونائبه".
ويرتك ��ز اخلالف بني اربي ��ل وبغداد
على ثالثة ملف ��ات رئي�سة هي الطاقة
(النف ��ط والغ ��از) وخم�ص�ص ��ات
املوازن ��ة املالية االحتادي ��ة بالإ�ضافة
اىل االرا�ضي املتنازع عليها.
�أم ��ا بخ�صو�ص املب ��ادرة التي يعتزم
الوف ��د الك ��ردي طرحه ��ا عل ��ى بغداد
يعلق ب�ي�رة "ال ميكنن ��ي ت�أكيدها �أو
نفيها" ،الفتا �إىل انه "يف حال وجود
مثل هكذا مب ��ادرات يجب طرحها يف
االجتماعات ولي�س يف الإعالم و�أمام
الر�أي العام".
وكان رئي� ��س حكومة �إقليم كرد�ستان
م�سرور ب ��ارزاين ،ق ��د زار العا�صمة
بغ ��داد يف ال�ساد� ��س ع�ش ��ر م ��ن �شهر
مت ��وز املا�ض ��ي واتف ��ق عل ��ى ت�شكيل
جلنة فنية خا�ص ��ة لالجتماع واتخاذ
الق ��رارات ب�ش� ��أن معاجل ��ة جمي ��ع
امل�شاكل مبوجب الد�ستور.
ونف ��ى رئي�س جمل�س ال ��وزراء عادل
عب ��د املهدي يف وق ��ت �سابق تف�ضيله
�إقليم كرد�ستان على بقية املحافظات،
الفت ��ا �إىل �أن حما�سب ��ة الإاقلي ��م على
ع ��دم دفع العوائ ��د النفطية ال تتم عن
طريق قطع رواتب املوظفني.
ويعتق ��د ب�ي�رة �أن "م ��ن ال�صعب على
�إقلي ��م كرد�ستان تزوي ��د بغداد بـ250
ال ��ف برمي ��ل يومي ��ا يف ظ ��ل وج ��ود
عق ��ود لل�شركات النفطي ��ة (ال�شراكة)
العامل ��ة يف حكوم ��ة الإقلي ��م" ،الفتا
�إىل ان "التخل� ��ص م ��ن ه ��ذه الأزم ��ة
يت ��م م ��ن خ�ل�ال و�ض ��ع تكلي ��ف مايل
�سي�ساع ��د عل ��ى تقوي ��ة العالق ��ة بني
الإقليم واحلكومة و�إمكانية تعوي�ضه
يف �أبواب �أخرى".

قائممقام الفلوجة :نحتاج ملياري حمما خليل :احلكومة مطالبة بتحرير الإيزيديات داخل خميم الهول
 بغداد /املدى
واالهانة" .وقال خليل يف بيان ،تلقت (املدى) ،ن�سخة حق هذه املنظمات الدولية التي تغ�ض النظر عن هذه العراق ��ي التحرك م ��ن منطلق حر�ص ��ه وال�ضغط على
دوالر لإعادة �إعمار املدينة
منه ،ان "ه ��ذا املخيم الذي ت�سيطر عليه قوات �سوريا االنتهاكات ،فاذا كان اهتمام هذه املنظمات بالإن�سان ،احلكوم ��ة العراقي ��ة حت ��ى ل ��و تطل ��ب �إقام ��ة دعاوى
نا�ش ��د قائممق ��ام ق�ض ��اء �سنجار يف حمافظ ��ة نينوى الدميقراطي ��ة واملنظم ��ات الإن�ساني ��ة ،متار� ��س في ��ه
النائ ��ب ال�سابق ع ��ن املك ��ون الإيزيدي حمم ��ا خليل ،انته ��اكات �صارخ ��ة حلقوق الإن�سان بح ��ق اال�سريات
�أم� ��س الأح ��د ،احلكوم ��ة العراقية واملجتم ��ع الدويل االيزيدي ��ات الالتي يتعر�ض ��ن لل�ضرب واالهانة حتت
النقاذ االيزيديات يف خميم الهول يف �سوريا ،م�شريا �أنظار املنظمات الدولية ،ف�ضال عن منعهن من العودة
اىل ان "االيزيدي ��ات يف هذا املخيم يتعر�ضن لل�ضرب اىل ذويهن" ،مبينا ان "هذا الأمر يعد نقطة �سوداء يف

الواليات املتحدة� :سيادة
العراق يجب �أن حترتم

ف ��كان الأوىل به ��ا خال�صهم من الظل ��م" .وا�ضاف ،ان ق�ضائية �ضدها و�ضد املنظمات الدولية والإن�سانية".
"م ��ا ي�ؤ�سف له هو غياب احلكومة العراقية عن هذا وتاب ��ع" :مثلم ��ا قام ��ت حكوم ��ة االقلي ��م يف ال�ساب ��ق
الأم ��ر" ،م�شريا اىل ،انه "على احلكوم ��ة العراقية ان بتحري ��ر  3500ايزي ��دي ،ننا�شده ��ا بالعم ��ل عل ��ى
تتح ��رك بهذا االجت ��اه ،واذا مل جند منها اي حترك او تخلي� ��ص اخواتنا وامهاتنا االيزيديات من هذا الظلم
اهتمام فعلى املرجعيات واملجتمع االيزيدي وال�شعب والتحرك �سريعا النهاء هذا امللف".

 :CNNالق�صف الإ�سرائيلي يعكر العالقة بني بغداد ووا�شنطن

 ترجمة  /حامد �أحمد

 بغداد /املدى
�أك ��د قائممق ��ام الفلوج ��ة عي�س ��ى
العي�ساوي ،ام� ��س الأحد� ،أن  %95من
�أه ��ايل مدين ��ة الفلوج ��ة ع ��ادوا �إليها،
م�ش�ي� ً
را �إىل �أن "�إعادة �إعم ��ار الق�ضاء
وت�أهيل البنى التحتية بحاجة مللياري
دوالر".
وق ��ال العي�س ��اوي ان "الو�ض ��ع
االقت�ص ��ادي ت�أث ��ر ب�ش ��كل كب�ي�ر يف
الفلوج ��ة لأن امل�صال ��ح اخلا�ص ��ة التي
كان يزاوله ��ا �أهل الفلوج ��ة قد تدمرت
بالكامل ،حيث كان هناك حي �صناعي
كبري يف مدينة الفلوجة كان ي�شكل يف
ال�سابق  %18من الدخل القومي".
و�أ�شار العي�ساوي �إىل �أنه "بعد حترير
الفلوج ��ة من ع�صاب ��ات داع�ش وعودة
النازح�ي�ن �إليها ،حيث �أن حوايل %95
من �س ��كان الفلوجة عادوا �إىل املدينة،
ومت �إجن ��از ن�سب ��ة كب�ي�رة م ��ن �إع ��ادة
اال�ستقرار فيها ،والآن يف  2019بد�أنا
يف �إعادة الإعم ��ار يف بع�ض امل�شاريع
وخا�ص ��ة يف البن ��ى التحتي ��ة ،ومنه ��ا

م�شاري ��ع مياه رئي�سة �سيت ��م �إن�شا�ؤها
من جديد و�أي�ض ًا طرقات داخل املدينة
و�شبكة جماري".
وتاب ��ع �أن "املدينة حتتاج �إىل ملياري
دوالر حت ��ى نتمك ��ن م ��ن �إع ��ادة البنى
التحتي ��ة" .وبني العي�س ��اوي �أن "%5
مل يع ��ودوا وه ��م موزع�ي�ن يف ع ��دة
خميم ��ات ،و�أ�سب ��اب عدم الع ��ودة �إما
�أنه ال يوجد هناك م�أوى ب�سبب تهدمي
دوره ��م م ��ن قب ��ل داع�ش ،وحل ��د هذه
اللحظة مل يح�صلوا على التعوي�ضات
الالزم ��ة لغر�ض �إعادة ه ��ذه الدور� ،أو
لوج ��ود بع�ض املعلومات حول عوائل
انخ ��رط �أبنا�ؤها م ��ع ع�صابات داع�ش
حي ��ث �أن هن ��اك م�ش ��اكل ع�شائري ��ة
و�أي�ض� � ًا قانونية ال ت�سمح لهم بالعودة
يف الوقت الراهن".
و�أ�شار �إىل �أن "ن�سبة الفقر فيها تتعدى
 ،%30ولك ��ن الو�ض ��ع الأمن ��ي الآن
م�ستقر يف مدين ��ة الفلوجة ،واجلهات
الأمنية م�سيطرة على الو�ضع الأمني،
كم ��ا �أن هن ��اك تعاون ��ا حقيقي ��ا ما بني
املواطن واجلهات الأمنية".

ا�ستن ��ادا مل�س�ؤولني اثن�ي�ن امريكيني فان
تخمين ��ات احلكوم ��ة االمريكي ��ة �أ�شارت
اىل احتمالي ��ة ت ��ورط �إ�سرائي ��ل ب�ضربة
جوي ��ة وقعت قرب بغ ��داد ال�شهر املا�ضي
عقدت عالقات وا�شنطن مع بغداد .
ال�ضرب ��ة اجلوية اال�سرائيلية التي يعتقد
بانه ��ا االوىل يف الع ��راق منذ ع ��دة عقود
ا�ستهدف ��ت جمامي ��ع م�سلحة له ��ا عالقات
مقربة مع ايران .
وا�ض ��اف امل�س� ��ؤوالن ان احلكوم ��ة
االمريكي ��ة تنظ ��ر يف ع ��دة �سيناريوهات
حمتمل ��ة قد ت�شم ��ل اي ��ران او اتباعها من
قيامهم بتنفيذ هجوم ث�أري مقابل .
الوالي ��ات املتحدة رف�ضت الب ��وح ر�سميا
فيم ��ا اذا كانت ا�سرائي ��ل متورطة ولكنها
نفت �أي م�س�ؤولي ��ة لها بال�ضربة ،م�شرية
اىل ان �سيادة العراق يجب ان حترتم .
ع ��دة قواع ��د ع�سكري ��ة اخ ��رى تابع ��ة
لف�صائ ��ل احل�ش ��د يف الع ��راق تعر�ض ��ت
اي�ض ��ا ل�سل�سلة من االنفجارات ،ولكن يف
هذه امل ��رة تعتق ��د الوالي ��ات املتحدة بان
ا�سرائي ��ل م�س�ؤول ��ة عن واح ��دة فقط من
هذه االنفجارات.
وق ��ال م�س�ؤول ��ون ملحط ��ة ال�س ��ي �أن �أن
االخباري ��ة االمريكي ��ة ب ��ان هن ��اك ع ��دة
�سيناريوه ��ات اخرى ق ��د تكون وراء تلك
االنفج ��ارات يف بقي ��ة القواع ��د ب�ضمنها

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

�سوء عملية تخزين الذخائر واملتفجرات.
البنتاغون م ��ن جانبه نفى �صلته باي من
هذه االنفج ��ارات التي وقعت يف من�ش�آت
ع�سكرية مرتبطة بف�صائل احل�شد .
املتح ��دث با�س ��م البنتاغ ��ون� ،س�ي�ن
روبرت�س ��ون ق ��ال يف رده عل ��ى احتمالية
تورط ا�سرائيل باي من هذه االنفجارات:
"نحن ندعم �سيادة العراق ،ودائما ما كنا
نتح ��دث �ض ��د �أي اعمال حمتمل ��ة من قبل
بل ��دان جم ��اورة ق ��د ت� ��ؤدي اىل عنف يف
الع ��راق .العراقي ��ون له ��م احل ��ق بفر�ض
�سيطرتهم عل ��ى �أمنه ��م الداخلي وحماية
دميقراطيتهم ".
من جان ��ب �آخر �أ�ش ��ار دبلوما�سي عراقي
اىل ان وزي ��ر اخلارجي ��ة ا�ستدعى القائم
باعم ��ال ال�سف ��ارة االمريكي ��ة يف بغ ��داد
ملناق�ش ��ة احلادث ��ة ،م�ضيفا ب ��ان الغارات
اال�سرائيلية واقرار الواليات املتحدة بها
قد ت�ضع العالقات االمريكية العراقية يف
موقف خطر .
ولكن م�س� ��ؤول يف اخلارجية االمريكية
نف ��ى ا�ستدع ��اء �أي دبلوما�س ��ي امريك ��ي
يف بغ ��داد ،م�ؤك ��دا ان ��ه كان لق ��اء قد اعد
ل ��ه م�سبقا م ��ع وزير اخلارجي ��ة العراقي
ومتت فيه مناق�شة ق�ضايا خمتلفة .
وكان ��ت ا�سرائي ��ل ق ��د اعلن ��ت �صراح ��ة
تنفيذها �ضربات جوية �ضد اهداف تابعة
الي ��ران يف �سوري ��ا ولكنه ��ا مل تق ��ر بع ��د
بتورطها ب�ضربات جوية داخل العراق .
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خالد خ�ضري

رئي� ��س وزراء ا�سرائي ��ل ،بنيام�ي�ن
نتنياهو ،رف�ض ت�أكي ��د �أو نفي التوقعات
التي ت�ش�ي�ر اىل ان ا�سرائي ��ل كانت وراء
�سل�سل ��ة التفجريات الغام�ضة على مواقع
ف�صائ ��ل م�سلحة تابعة للح�شد يف العراق
خ�ل�ال اال�سابيع االخ�ي�رة .ويف رده على
�س� ��ؤال من قبل قناة تلفزي ��ون ا�سرائيلية
فيما اذا كان ��ت ا�سرائيل تنفذ عمليات يف
الع ��راق �أجاب بقوله" :نح ��ن نتحرك يف
م�ضامري كثرية �ضد بلد ي�سعى لتدمرينا.
بالطبع اين منحت القوات االمنية حرية
الت�صرف ووجهتهم بفعل ما هو �ضروري
لدحر خمططات ايران".
ويف و�صفه للتهديد االيراين قال نتنياهو
ان "اي ��ران حت ��اول ت�أ�سي� ��س قواع ��د لها
�ضدن ��ا يف كل م ��كان ،يف اي ��ران نف�سه ��ا
ويف لبن ��ان ويف �سوري ��ا ويف الع ��راق
واليم ��ن .لي�س هناك ح�صان ��ة اليران يف
�أي مكان".
البنتاغ ��ون وعل ��ى ل�س ��ان متحدث ��ه
روبرت�س ��ون ،حذر اي ��ران يف ت�صريح له
اي�ض ��ا من ا�ستخ ��دام االرا�ض ��ي العراقية
لتهديد دول اخرى يف املنطقة .
وا�ضاف قائال "على ايران ان ال ت�ستخدم
لتهدي ��د دول اخ ��رى يف املنطق ��ة .ان�شطة
اي ��ران املزعزع ��ة لال�ستق ��رار تقو� ��ض
�أم ��ن الع ��راق وتزي ��د م ��ن خط ��ورة نزاع
اقليمي".
عن :حمطة CNN
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سياسة

هجوم مزدوج يربك الأو�ضاع يف كركوك :داع�ش
والرايات البي�ضاء متهمتان باحلادث
في كركوك عاد الحديث مجددا عن جماعات م�سلحة بديلة لـ"داع�ش" او تحاول التن�سيق مع
بقايا التنظيم المتطرف لزعزعة االمن في المدينة متعددة القوميات .ويك�شف �أحدث هجوم
في جنوب كركوك عن وجود ثغرات امنية واخطاء في االطواق الع�سكرية التي تحيط البلدات
البعيدة ،ما ت�سبب بتكرار الهجمات.

 بغداد /وائل نعمة
كم ��ا ج ��دد الح ��ادث االخي ��ر ال ��ذي
ا�ستهدف ،ليل ��ة ال�سبت الما�ضية ،ملعب
ك ��رة قدم ق ��رب ق�ض ��اء داق ��وق ،جنوب
كرك ��وك ،الدع ��وات الع ��ادة التن�سي ��ق
م ��ع "البي�شمرك ��ة" عق ��ب عامي ��ن م ��ن
ان�سحابهم �إلى كرد�ستان.
وتغ ��رق المدينة الغنية بالنفط بم�شاكل
�سيا�سي ��ة من ��ذ ق ��رار رئي� ��س ال ��وزراء
ال�ساب ��ق حي ��در العب ��ادي ف ��ي ت�شري ��ن
الأول  ،2017ن�ش ��ر ق ��وات اتحادية في
كركوك ،وتكليف �شخ�صية عربية بادارة
المحافظة بالوكالة ،ما ت�سبب بمقاطعة
�أحزاب كردية العمل ال�سيا�سي هناك.
ومن ��ذ ذل ��ك التاري ��خ �شه ��دت كرك ��وك
ظهور جماع ��ات م�سلح ��ة ،ا�ستغلت تلك
الظ ��روف لتطرح نف�سه ��ا وك�أنها وريثة
عر� ��ش داع� ��ش ال ��ذي انهار ف ��ي جنوب
وغرب المدينة خالل عمليات التحرير.
وب�سب ��ب دخ ��ول ال�سيا�س ��ة عل ��ى خ ��ط
تحري ��ر المدينة م ��ن الم�سلحين ،نفذت
القطعات الع�سكرية ،بح�سب م�س�ؤولين
هناك ،حمالت �سريع ��ة (�شكلية) قبل ان
ت�سيطر عل ��ى مركز المدين ��ة وفق خطة
العبادي حينها.
وبع ��د  3ا�شه ��ر فقط م ��ن التحري ��ر عاد
الم�سلح ��ون للظه ��ور ف ��ي الحويج ��ة
الواقع ��ة ف ��ي جن ��وب غ ��رب كرك ��وك،
وفي ق ��رى وبلدات في جن ��وب المدينة
�أي�ض ��ا� .آن ��ذاك ادعت مجموع ��ة م�سلحة
اطلقت عل ��ى نف�سها "ا�صح ��اب الرايات
البي�ض ��اء" م�س�ؤوليتها عن مهاجمة عدد
من القرى.
حينه ��ا ،كافح ��ت الق ��وات لع ��دة ا�شه ��ر
لل�سيطرة على االو�ض ��اع هناك ،وانهاء
ظاهرة الحواج ��ز الوهمية على الطرق
ال�سريع ��ة والت ��ي قت ��ل فيه ��ا ع�ش ��رات
الم�سافرين والعنا�صر االمنية.
خرق في قاطع الح�شد
�أم�س قالت خلية االعالم االمني التابعة
للحكوم ��ة ،ان تنظيم داع� ��ش قام م�ساء
ال�سب ��ت بعم ��ل �إجرام ��ي بع ��د �أن "ق ��ام
ب�إط�ل�اق الن ��ار بوا�سط ��ة رم ��ي قذائ ��ف
 RBG7والأ�سلح ��ة المتو�سط ��ة على
ملع ��ب خما�س ��ي لك ��رة القدم ف ��ي ق�ضاء
داق ��وق قرب مقام الإم ��ام زين العابدين

اهايل داقوق
ي�شيعون �ضحايا
التفجري ام�س
في محافظة كركوك".
وا�ش ��ارت الخلية ال ��ى ان الهجوم حدث
�ضم ��ن قاطع الل ��واء ال�ساد� ��س ع�شر في
الح�شد ال�شعبي ،ما ادى الى "ا�ست�شهاد
 ٦مدنيين و�إ�صابة � ٩آخرين".
م ��ن جهته يق ��ول محمد البيات ��ي ،وزير
حق ��وق االن�سان ال�سابق وهو من �سكنة
جن ��وب كرك ��وك لـ(الم ��دى) ام� ��س ،ان
"االهالي ي�شكون في ان تكون اطراف
اخرى غير داع� ��ش وراء ذلك الهجوم"،
مطالبا رئي�س الوزراء عادل عبد المهدي
بفتح تحقيق في الهجوم.
وي�شير البياتي وهو قائد محور ال�شمال
ف ��ي منظمة بدر ،اح ��د ت�شكيالت الح�شد
ال�شعب ��ي ،ال ��ى ان "الراي ��ات البي�ضاء"
وغيره ��ا م ��ن التنظيم ��ات المتطرفة ما

العمليات امل�شرتكة
تعلن نتائج اليوم الأول
لإرادة الن�صر الرابعة
 بغداد /املدى
�أك ��د رئي� ��س ال ��وزراء القائد الع ��ام للقوات
امل�سلحة ع ��ادل عبد املهدي� ،أم�س الأحد� ،أن
عمليات �إرادة الن�ص ��ر مهمة لتقوية العالقة
ب�ي�ن الق ��وات الأمني ��ة واحل�ش ��د ال�شعب ��ي
وحتقيق االن�سج ��ام بينهما ،فيما ا�شار �إىل
�أنه ال توجد �صعوب ��ة بال�سيطرة �أمنيا على
�صحراء الأنبار.
وقال عب ��د املهدي يف اجتم ��اع �أمني عقده،
�صب ��اح الأح ��د ،عقب و�صول ��ه �إىل حمافظة
الأنب ��ار للإ�شراف على �س�ي�ر عمليات �إرادة
الن�ص ��ر مبرحلته ��ا الرابع ��ة� ،إن "عملي ��ات
ارادة الن�ص ��ر الت ��ي ت�أت ��ي بع ��د عام�ي�ن من
حتقي ��ق الن�ص ��ر عل ��ى داع�ش مهم ��ة جدا"،

زال ��ت ن�شطة هناك ،بح�سب �شهود عيان
من بع�ض الع�شائر والمزارعين.
كما يق ��ول البياتي ان الم�س ��ار المتوقع
الذي �سلك ��ه المهاجمون جاء من منطقة
مختلف ��ة ع ��ن التي يع ��رف بانه ��ا ت�شهد
ن�شاط ��ا لـ"داع� ��ش" ،كم ��ا ان ال�سيارات
الم�ستخدم ��ة ف ��ي الهج ��وم ال يمك ��ن ان
تعب ��ر مكان ��ا وع ��را ،اال اذا كان ��ت ق ��د
�سلك ��ت طرقا معب ��دة ،وهي ف ��ي العادة
(تلك الطرق) بعيدة عن مناطق �سيطرة
التنظيم.
ويق ��ع غ ��رب داق ��وق ،ذات االغلبي ��ة
ال�شيعي ��ة ،اح ��د الوديان الكبي ��رة التي
كانت قبل �سنوات مليئة بالمياه وجفت
بع ��د ذل ��ك ،حيث يرجح انه ��ا قد تحولت
بعد عام  2017الى مالذ لفلول "داع�ش"،

بينم ��ا وبح�سب البيات ��ي ،الهجوم هذه
المرة جاء من جهة ال�شرق.
وفي مطلع العام الحالي ،ك�شفت تقارير
امني ��ة عن وجود تنظي ��م متطرف جديد
يتح ��رك بي ��ن �ص�ل�اح الدي ��ن وكركوك،
يعمل تحت ت�سمية "حرا�س الدين".
ووفق م�صادر (المدى) ان ذلك التنظيم
ب ��د�أ يظه ��ر �أول ��ى عالمات تواج ��ده في
المنطق ��ة "اله�ش ��ة �أمني� � ًا" الواقعة بين
طوزخرمات ��و �شم ��ال غ ��رب تكري ��ت،
والحويجة جنوب غرب كركوك.
وا�ستط ��اع "حرا� ��س الدي ��ن" التوا�صل
م ��ع م�سلحي داع�ش ف ��ي مناطق حمرين
ومكح ��ول ،الذي ��ن يق ��در عدده ��م بي ��ن
� 1500إلى  2000م�سلح.
و�أ�ش ��ارت الم�ص ��ادر �إل ��ى �أن الع�ش ��رات

م ��ن بقاي ��ا داع� ��ش ،ق ��ررت االن�شق ��اق
ع ��ن التنظي ��م ال�سابق واالن�ضم ��ام الى
"الحرا� ��س" ،ل�سبي ��ن :االول هزيم ��ة
التنظيم وانته ��اء حلم "�أر�ض التمكين"
(بمعن ��ى ال�سيطرة على �أرا� ٍ��ض و�إقامة
دول ��ة الخالف ��ة المزعوم ��ة) ،وال�سب ��ب
الثان ��ي ،هو قل ��ة الدعم المال ��ي والعزلة
التي تعي�شها فلول داع�ش.
ويعود مقاتلو "حرا�س الدين" الى جبهة
الن�صرة في �سوري ��ا التي ت�شكلت نهاية
 ،2011وقدمت نف�سها في  2016ب�شكل
جدي ��د وهو جبهة فتح ال�ش ��ام ،ثم هيئة
تحرير ال�شام (بع ��د دخولها في ائتالف
م ��ع ع ��دد م ��ن المجموع ��ات الم�سلحة)،
معلنة انف�صالها عن القاعدة.
وت�سبب انف�صال الجبهة عن "القاعدة"

عبد املهدي :ال�سيطرة �أمني ًا على �صحراء
الأنبار لي�ست �صعبة

مبين ��ا �أن "اهمي ��ة العملي ��ات تكم ��ن يف
ادام ��ة وتقوية العالقة ب�ي�ن القوات الأمنية
واحل�ش ��د ال�شعب ��ي وحتقي ��ق االن�سج ��ام
بينهم ��ا ،ف�ضال ع ��ن االن�سجام ب�ي�ن القوات
الأمني ��ة واملواط ��ن ايل ه ��ي ا�سا� ��س كل
النجاحات الأمني ��ة" .و�أ�ضاف عبد املهدي،
�أنه "يجب تكرار هذه العمليات ملعرفة مدى
ا�ستع ��داد قواتن ��ا م ��ن اجلي� ��ش وال�شرط ��ة
واحل�ش ��د ال�شعب ��ي والبي�شمرك ��ة للحف ��اظ
على م�ستوى الت�أهب واجلهوزية".
وفيما يتعل ��ق بالو�ضع الأمني يف حمافظة
الأنب ��ار� ،أك ��د عب ��د امله ��دي �أن ��ه "ال توج ��د
�صعوب ��ة بال�سيط ��رة �أمني ��ا عل ��ى �صح ��راء
الأنب ��ار لك ��ن يج ��ب اعتم ��اد التكنولوجي ��ا
احلديث ��ة �أثن ��اء امل ��دة املقبل ��ة ب�ش ��كل �أكرب

ومراقبة العجالت �إلكرتونيا".
ب ��دوره ،ا�ص ��در نائ ��ب قائ ��د العملي ��ات
امل�شرتك ��ة الفريق قوات خا�ص ��ة الركن عبد
االم�ي�ر ر�شيد يار الل ��ه ،االح ��د ،بيانا اعلن
خالله نتائج عملية �إرادة الن�صر الع�سكرية
يف مرحلتها الرابعة.
وق ��ال يار الله يف بيان نقلت ��ه خلية الإعالم
الأمن ��ي� ،إن "القوات الأمني ��ة امل�شاركة يف
عملي ��ة �إرادة الن�ص ��ر يف مرحلته ��ا الرابعة
انطلق ��ت بواجباته ��ا املكلفة به ��ا يف يومها
الثاين من هذه العملية ،وقد كانت نتائجها
لليوم الأول و�ضمن املحور الأول الذي كان
فيه لواء امل�شاة  ٢٩تدمري � ٣أوكار وتفجري
 ٥عب ��وات نا�سفة وتفتي� ��ش مناطق مرقاب
اخلب ��از ق�صر عام ��ج ،ومعمل حم ��ي-كارة

زع ��زوع" .ام ��ا املح ��ور الثاين ال ��ذي كانت
في ��ه ق ��وات مق ��ر الفرق ��ة ال�سابع ��ة� ،أو�ضح
يار الل ��ه� ،أن "القوات متكن ��ت من تدمري ٤
�أوكار ،وق ��د مت تفتي�ش مناط ��ق الك�شيتيام
الك�ص ��ر ووادي ح ��وران" .وبح�س ��ب ي ��ار
الل ��ه ف�أن "ق ��وات لواء امل�ش ��اة  ٢٨كانت يف
املحور الثالث ،ومتكنت من تدمري � ٥أوكار
وتفجري  ٣عب ��وات نا�سف ��ة وتدمري نفقني،
كما مت تفتي�ش خمازن حديثة وحمطة قطار
عنه ام الوزH1-وادي حوران".
ام ��ا املح ��ور الراب ��ع ال ��ذي كانت في ��ه قوة
م ��ن فرق ��ة امل�ش ��اة الثامن ��ة ،ا�شار ي ��ار الله
اىل �أنه ��ا "دم ��رت � ٣أوكار وج ��رى تفتي�ش
مناطق -H1عكل ��ة البو�شهاب-غابة املناخ
غدي ��ر املعن ��ى و�صوال اىل منطق ��ة �شعيبال�ضاي ��ع" .بدوره ��ا �أعلن ��ت قي ��ادة احل�شد
ال�شعب ��ي ملحافظة االنب ��ار ،ام�س االحد ،ان
ط�ي�ران اجلي� ��ش دم ��ر كهف ��ا لداع� ��ش وقتل
من فيه عددا م ��ن االرهابيني ب�ضربة جوية
غرب ��ي االنب ��ار .وقال ��ت القي ��ادة يف بي ��ان
ان "ط�ي�ران اجلي� ��ش دم ��ر كهف ��ا للدواع�ش
وقتل م ��ن في ��ه ب�ضربة جوي ��ة يف �صحراء
الرطب ��ة" .وا�ضافت انه ��ا "م�ستمرة بتنفيذ
عملية �إرادة الن�ص ��ر املرحلة الرابعة �ضمن
املحاور املحددة من قبل مركز العمليات".
كما نقل موقع احل�شد ال�شعبي يف بيان �آخر
ان ��ه "�ضمن عملي ��ات �إرادة الن�ص ��ر الرابعة
ع�ث�رت قطع ��ات الل ��واء  19يف احل�ش ��د
ال�شعب ��ي على م�ضافة لداع� ��ش يف �صحراء
جنوب غرب ناحية عكا�شات" ،الفتا �إىل �أن
"قطع ��ات احل�شد وب�إ�سناد طريان اجلي�ش
والقوة اجلوي ��ة العراقية توا�ص ��ل تقدمها
وف ��ق اخلط ��ط املر�سوم ��ة لتحقي ��ق كام ��ل
�أهدافها".

بغ�ض ��ب المقاتلي ��ن االجان ��ب ،الذي ��ن
�أعلن ��وا ف ��ي �آذار الما�ض ��ي ،م ��ا ع ��رف
بـ"حرا� ��س الدي ��ن" ال ��ذي حاف ��ظ عل ��ى
والئه لزعيم القاعدة �أيمن الظواهري.
وبح�س ��ب خبراء ع�سكريي ��ن ،ف�إن %90
م ��ن المخاط ��ر الأمنية في الع ��راق بين
عام ��ي  2005ـ� �ـ  2011كان ��ت ت�أت ��ي من
ح ��دود �سوريا ،ث ��م تراجع ��ت الى %65
بين عامي .2017-2014
ب�صمات داع�ش
ال ��ى ذلك ق ��ال ادري� ��س ع ��ادل ،القيادي
ف ��ي االتح ��اد الوطن ��ي الكرد�ستان ��ي
ف ��ي داق ��وق ،ف ��ي ات�ص ��ال هاتف ��ي م ��ع
(الم ��دى) ام� ��س ان "ب�صمات وا�سلوب
داع� ��ش وا�ضحين في الهج ��وم االخير

وال معن ��ى للحدي ��ث عن وج ��ود دوافع
�سيا�سية وراء الهجوم".
وكان النائ ��ب ار�ش ��د ال�صالحي رئي�س
الجبه ��ة التركماني ��ة ق ��ال ان ا�ستهداف
ق�ض ��اء داق ��وق "�سيا�س ��ي بامتي ��از"
الحداث تخلخل امن ��ي وفر�ض ارادات
�سيا�سية.
وا�ض ��اف ال�صالح ��ي ف ��ي بي ��ان ان م ��ا
ح�ص ��ل ف ��ي الهج ��وم االخي ��ر "لي� ��س
اعتباطي ��ا وانم ��ا يه ��دف الم ��ر معي ��ن
معروف �سلف ��ا" ،دون ان يو�ضح ماهو
ال�سبب بالتحديد.
وح�ص ��ل الهج ��وم االخير بع ��د ال�ساعة
العا�شرة من م�ساء ال�سبت ،بينما كانت
مجموع ��ة �شب ��اب ف ��ي ملع ��ب خما�سي
الك ��رة ،ما ت�سبب بمقت ��ل وجرح بع�ض
الالعبين والجمهور ومن بينهم اطفال،
بع ��د اط�ل�اق �صواري ��خ عل ��ى الم ��كان
اعقب ��ه هج ��وم بالرمان ��ات واال�سلح ��ة
المتو�سط ��ة ،بح�س ��ب الم�س�ؤولي ��ن
هناك.
ويق ��ول ادري�س ع ��ادل ان هناك اخطاء
امني ��ة ف ��ي حماي ��ة داق ��وق ،وان ف ��وج
ح�شد التركمان كان قريبا جدا من مكان
الهجوم.
وبي ��ن القيادي الكردي ف ��ي داقوق ،ان
الح ��ادث االخير هو الـ 8من نوعه الذي
ج ��رى ف ��ي �شه ��ر �آب الج ��اري ،والذي
ا�ستهدف مدنيين م ��ن قوميات متعددة
وعنا�صر من ال�شرطة االتحادية.
بالمقابل ال ينكر القيادي في بدر محمد
البيات ��ي "وج ��ود ثغ ��رات ف ��ي الخطط
المو�ضوع ��ة لحماي ��ة داق ��وق م ��ن قيل
الح�شد ال�شعبي وال�شرطة االتحادية"،
لكن ��ه يق ��ول اي�ض ��ا ان "الخ ��رق ال ��ذي
ح ��دث ربما ال يكون من جهة االتحادية
او الح�ش ��د وانم ��ا ق ��د يك ��ون قادما من
المناطق المتاخمة لكرد�ستان".
وكان ��ت ال�شرطة االتحادي ��ة وعنا�صر
من الح�شد قد حلت في احداث (ت�شرين
الثان ��ي اكتوب ��ر  )2017ف ��ي مواق ��ع
ع�سكري ��ة بديال لق ��وات "البي�شمركة".
ويق ��ول ادري� ��س عادل ،ع�ض ��و االتحاد
الكرد�ستان ��ي ان "الح ��ل لأم ��ن كركوك
هو بالتن�سيق مع البي�شمركة باعتبارها
احدى منظومات امن الدولة وحافظت
عل ��ى مرك ��ز كرك ��وك حي ��ن كان داع�ش
يحتل ن�صف العراق".

جلنة متابعة املغيبني تعقد �أول اجتماعاتها :خيار
اللجوء �إىل املحافل الدولية وارد
 بغداد /املدى
�أعلنت جلنة متابعة املغيبني واملختطفني ،ام�س االحد ،عن
عق ��د اجتماعها االول برئا�سة رئي�س الربملان ال�سابق �سليم
اجلب ��وري ،فيما �ش ��ددت على �ضرورة الك�ش ��ف عن م�صري
�آالف اال�سماء التي غيبت يف "ظروف غام�ضة".
وقال ��ت اللجن ��ة يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى)� ،إنه ��ا "عق ��دت
اجتماعها االول برئا�سة �سليم اجلبوري وع�ضوية عدد من
ال�شخ�صي ��ات اع�ضاء اللجنة املعنية الذين ميثلون املناطق
املحررة ومناطق حزام بغداد ملناق�شة ملفات عدة".
و�أو�ض ��ح البي ��ان �أن "اللق ��اء ت�ضمن حتديد ه ��دف اللجنة
واملتمث ��ل باظه ��ار احلقيق ��ة والك�ش ��ف ع ��ن م�ص�ي�ر �آالف
اال�سم ��اء التي غيبت يف ظروف غام�ضة ،ف�ضال عن �آخرين
مت اختطافهم من قبل جهات عدة".
وو�ضع ��ت اللجنة "�آلية التعامل مع ه ��ذه امللفات من خالل
جم ��ع البيان ��ات وتدقيقه ��ا واالطالع على اف ��ادات العوائل
وذوي املفقودين واملغيب�ي�ن واال�ستفادة من تقارير �سابقة
اجرتها احلكومة والربملان واملنظمات االن�سانية واللجان
املخت�ص ��ة" .وبح�س ��ب البي ��ان" :مت االتف ��اق عل ��ى الآليات
والطريقة التي ميكن اتباعها بعد االنتهاء من االح�صاءات
والبيان ��ات وتتمثل هذه الطريقة باتب ��اع ال�سبل القانونية
والق�ضائي ��ة ونق ��ل ه ��ذا املل ��ف اىل املحافل الدولي ��ة اذا ما
عجزت الو�سائل املحلية عن الو�صول اىل احلقيقة".
واك ��د اع�ضاء اللجنة بح�سب البي ��ان ،ان "مهمتهم ان�سانية
وال ميك ��ن اال�ستغن ��اء ع ��ن م�سان ��دات امل�ؤ�س�س ��ات املحلية
واالطراف ال�سيا�سية واالن�سانية والفعاليات ال�شعبية".
ب ��دوره ،ق ��ال عب ��د املل ��ك احل�سين ��ي ،امل�ست�ش ��ار الإعالمي
لرئي�س اللجنة ،يف ات�صال مع (�سبوتنيك)� ،إن اللقاء الأول
وال ��ذي انتهى يف ال�ساع ��ات الأوىل فجر يوم ام�س ت�ضمن
حتديد ه ��دف اللجنة ،واملتمثل ب�إظه ��ار احلقيقة والك�شف
ع ��ن م�ص�ي�ر �آالف الأ�سماء التي غيبت يف ظ ��روف غام�ضة
ف�ضال عن �آخرين مت اختطافهم من قبل جهات عدة.
و�أ�ضاف احل�سيني "و�ضع ��ت اللجنة �آلية التعامل مع هذه
امللف ��ات من خالل جم ��ع البيانات وتدقيقه ��ا واالطالع على
�إف ��ادات العوائ ��ل وذوي املفقودين واملغيب�ي�ن واال�ستفادة

من تقاري ��ر �سابقة �أجرتها احلكوم ��ة والربملان واملنظمات
الإن�سانية واللجان املخت�صة".
وتاب ��ع امل�ست�ش ��ار الإعالم ��ي للجب ��وري "مت االتف ��اق على
الآلي ��ات والطريق ��ة الت ��ي ميك ��ن اتباعها بع ��د االنتهاء من
الإح�صاءات والبيانات ،وتتمثل هذه الطريقة باتباع ال�سبل
القانوني ��ة والق�ضائية ونقل هذا امللف �إىل املحافل الدولية
�إذا ما عجزت الو�سائل املحلية عن الو�صول �إىل احلقيقة".
و�أ�شار احل�سيني �إىل �أن "�أع�ضاء اللجنة �أكدوا �أن مهمتهم
�إن�ساني ��ة وال ميك ��ن اال�ستغن ��اء ع ��ن م�سان ��دة امل�ؤ�س�سات
املحلي ��ة والأط ��راف ال�سيا�سي ��ة والإن�ساني ��ة والفعالي ��ات
ال�شعبية" .و�أو�ضح امل�ست�شار الإعالمي للجبوري "�ستلج�أ
اللجن ��ة �إىل �إن�شاء موقع �إلكرتوين خمت�ص ومقر للمتابعة
واال�ستقبال لالطالع على ال�شكاوى املقدمة واال�ستفادة من
�أي معلوم ��ة من �ش�أنه ��ا الك�شف عن القائم ��ة الالزمة لإنقاذ
املغيب�ي�ن واملختطف�ي�ن" .و�ش ��دد احل�سيني عل ��ى �أن "�أمام
احلكوم ��ة م�س�ؤولي ��ة كب�ي�رة يف ك�شف هذه امللف ��ات للر�أي
الع ��ام كونها امل�س�ؤولة ،وهن ��اك مدة زمنية حمددة قد تلج�أ
بعدها اللجنة �إىل تدويل الق�ضية" .وك�شف ع�ضو مفو�ضية
حق ��وق الإن�س ��ان �أن� ��س الع ��زاوي ،يف  24مت ��وز املا�ضي،
عن "اختفاء ق�س ��ري لـ� 7663شخ�صا خ�ل�ال الثالثة �أعوام
املن�صرمة" ،م�ش�ي�را �إىل �أن "املفو�ضية ت�أكدت �أن  652من
املختف�ي�ن قابعني يف املعتقالت وال�سج ��ون ،وهي من�شغلة
يف الوقت احلا�ضر بالبحث عن م�صري الباقني".
وي�ش�ي�ر هذا الع ��دد من املختف�ي�ن ق�سريا ،وال ��ذي ال ي�شمل
�ضحايا التغييب الق�سري �أثناء فرتة "داع�ش" �إىل ا�ستمرار
عمليات االختفاء والتغييب.
ويعترب مل ��ف املفقودين من بني �أبرز امللف ��ات التي خلفتها
احل ��رب مع التنظيم وما رافقها من موجات نزوح ،و�صفت
بالأك�ب�ر يف تاري ��خ الع ��راق� ،إذ مل يع ��رف م�ص�ي�ر ه� ��ؤالء
املفقودين لغاية اللحظة.
وال يعترب مل ��ف املفقودين جديدا يف الع ��راق ،فمنذ غزوه
عام � 2003شهدت البالد تزايدا طرديا يف �أعداد املفقودين،
ب�سبب انت�شار امللي�شيات غري النظامية من جهة ،والف�صائل
امل�سلحة التي مار�ست عمليات القتل واخلطف على الهوية،
التي ترتفع وتريتها تارة وتنخف�ض تارة �أخرى.
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�أك��دوا �أن ثالثة �أرب��اع الفتيات ال يكملن تعليمهن الثانوي

ن��ا���ش��ط��ون و�أك����ادمي����ي����ون ي���ح���ذرون م���ن ت���راج���ع ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ت��ي��ات
 ذي قار  /ح�سين العامل

ّ
حذر نا�شطون و�أكاديميون
يوم االحد (  25اب ) 2019
من تراجع تعليم الفتيات
في محافظة ذي قار ،وفيما
�أكدوا �أن ثالثة �أرباع الفتيات
ال يكملن تعليمهن الثانوي
 ،عزوا �أ�سباب التراجع الى
تردي واقع التعليم واكتظاظ
المدار�س وارتفاع معدالت
الفقر والزواج المبكر
للفتيات �إذ بلغ معدل الفتيات
المتزوجات بعمر �أقل من 18
�سنة في �سنة 24.8( 2018
بالمئة) على م�ستوى العراق.

وفي حديث للمدى قال ع�ضو فريق مركز
تمكين للم�شاركة والم�ساواة فالح نوري
عن الن ��دوة الحوارية الت ��ي نظمها مركز
تمكي ��ن على قاع ��ة نقاب ��ة المعلمين تحت
عن ��وان ( �ضمان الم�س ��اواة في الو�صول
ال ��ى تعليم �آم ��ن وجيد لفتي ��ات ذي قار )
�إن " الإح�صائي ��ات الر�سمي ��ة ت�شي ��ر �إلى
تراجع معدالت التحاق الفتيات في جميع
المراح ��ل الدرا�سية ف ��ي محافظة ذي قار
فن�سبة التحاقهن ف ��ي المرحلة االبتدائية
تبل ��غ  96بالمئة لكن هذه الن�سبة �سرعان
م ��ا تنخف�ض ال ��ى  49بالمئة في المرحلة
المتو�سط ��ة والى  28بالمئة في المرحلة
الإعدادي ��ة) ،مبين� � ًا �أن " م�ؤ�ش ��ر التكاف�ؤ
بين الجن�سي ��ن في التعلي ��م �ضمن حدود
المحافظ ��ة �أدن ��ى م ��ن الم�ؤ�ش ��ر العالمي
خا�ص ��ة فيم ��ا يتعل ��ق بالتالمي ��ذ والطلبة
الموجودين والمقبولين(الجدد) وتزداد

الفج ��وة بي ��ن الجن�سي ��ن ف ��ي مدار� ��س
الري ��ف" .و�أو�ض ��ح ن ��وري �إن " �ضع ��ف
االهتم ��ام بت�أمي ��ن م�ستلزم ��ات التح ��اق
وا�ستم ��رار فتي ��ات ذي ق ��ار ف ��ي التعلي ��م
الجي ��د والأم ��ن ،يبدو �أكث ��ر و�ضوح ًا في
المدار� ��س الثانوي ��ة فنح ��و ثالث ��ة �أرباع
الفتي ��ات يُحرمن م ��ن التعلي ��م الإعدادي
" ،و�أردف �أن " التعلي ��م االبتدائي و�إن
كان �ضروري� � ًا �إال �إنه ال يكف ��ي بحد ذاتهِ ،
حي ��ث يع ��د التعليم ف ��ي ما بع ��د المرحلة
االبتدائي ��ة ف ��ي غاي ��ة الأهمي ��ة لتح�سين
بيئ ��ة المجتم ��ع واالقت ��راب م ��ن تحقيق
الم�ساواة بي ��ن الجن�سين" .وتابع ع�ضو
فريق مرك ��ز تمكي ��ن �إن  :الفتي ��ات يمكن
�أن يجني ��ن مناف ��ع �ضخمة م ��ن مرحلة ما
بعد التعلي ��م االبتدائ ��ي تت�ضمن مهارات
ُتترجم الى العمل والتمكين والقدرة على
اتخ ��اذ القرار� ،إ�ضافة الى تقلي�ص حاالت

ال ��زواج المبكر و�أهمية ذل ��ك في الحفاظ
عل ��ى ال�صح ��ة النف�سي ��ة و�صح ��ة الأ�سرة
وزيادة مدخوالت الأ�سرة".
وع ��ن الأ�سب ��اب الت ��ي �أدت ال ��ى تراج ��ع
تعلي ��م الفتيات ق ��ال ن ��وري �إن " الجهود
المبذول ��ة لإزالة التف ��اوت بين الجن�سين
في مج ��االت التعليم االبتدائي والثانوي
ف ��ي الع ��راق مازال ��ت متوا�ضع ��ة وال
ترتقي ال ��ى م�ستوى التحدي ��ات المركبة
(اقت�صادية� ،سيا�سية� ،أمنية ،اجتماعية)
التي يواجهه ��ا التعليم ،خا�ص� � ًة بعد عام
 ،"2003الفت� � ًا الى �أن " الم�شاكل تفاقمت
حتى �أ�صبح البل ��د يعاني من �أزمة خانقة
ف ��ي قط ��اع التربي ��ة والتعلي ��م� ،شمل ��ت
المناه ��ج والإدارة التربوي ��ة وط ��رق
التدري� ��س وت�أهي ��ل ال ��كادر التعليم ��ي
ونق� ��ص ح ��اد ف ��ي الأبني ��ة المدر�سي ��ة،
وم�ش ��كالت التخطي ��ط الترب ��وي وم ��دى

ا�ستجابته لحاج ��ات التنمية االقت�صادية
واالجتماعي ��ة ،وات�س ��اع الفج ��وة بي ��ن
الجن�سين".
و�أ�ش ��ار ع�ض ��و فري ��ق مرك ��ز تمكي ��ن الى
�أن " محافظ ��ة ذي قار لي�س ��ت بمن�أى عن
ظروف البل ��د القاهرة ،كونه ��ا تعتبر من
�أ�ش ��د المحافظات فق ��ر ًا ،وت�ؤثر الأعراف
االجتماعي ��ة والأدوار النمطية للجن�سين
فيها على ق ��درة الفتيات عل ��ى اال�ستمرار
ف ��ي التعلي ��م ،بحي ��ث تك ��ون �أرجحي ��ة
التعليم للفتيان"  ,و�أو�ضح �إن " انخفا�ض
الم�ستوى المعي�شي للأ�سر وعدم تحملها
نفقات التعليم  ،كثير ًا ما يعر�ض الفتيات
ال ��ى الحرمان من التعلي ��م نتيجة الزواج
المبكر ".
و�أ�ض ��اف ن ��وري �إن " مح ��ددات التعلي ��م
الكفء �أعمق ت�أثير ًا ف ��ي تو�سيع الفجوة
بي ��ن الجن�سين ،ال�سيم ��ا و�إن ال�سيا�سات

المحلي ��ة والإج ��راءات الإداري ��ة ال
تول ��ي اهتمام� � ًا وا�ضح� � ًا ورعاي ��ة للنوع
االجتماع ��ي ف ��ي التعلي ��م" ،و�أردف �إن "
�أحد الأ�سباب المهمة وراء عدم الو�صول
الى تعلي ��م جيد و َامن لفتي ��ات المحافظة
ه ��و ع ��دم مراع ��اة الن ��وع االجتماع ��ي
ومنظوم ��ة القيم والأع ��راف االجتماعية
ال�سائدة فيم ��ا يخ�ص الأبني ��ة المدر�سية
الت ��ي تفتق ��ر ال ��ى الخدم ��ات الأ�سا�سي ��ة
الالئقة ".
مبين ��ا �أن " العجز ف ��ي الأبنية المدر�سية
في محافظة ذي ق ��ار يقدر بـ  700بناية،
�إ�ضاف ��ة الى الأبني ��ة المتهالك ��ة واالبنية
الآيل ��ة لل�سق ��وط والمدار� ��س الطينية "،
م�شي ��را ال ��ى �أن " م�ست ��وى االنف ��اق على
التعليم تراج ��ع على الم�ستويين المحلي
والوطن ��ي  ،فن�سبة تخ�صي�ص ��ات وزارة
التربي ��ة من الموازن ��ات العامة تراجعت

م ��ن ( )%7.35م ��ن موازن ��ة � 2016إل ��ى
( )%1.64من موازنة  2019وهذا يعك�س
�ضع ��ف االهتم ��ام الحكوم ��ي واهتم ��ام
�أ�صح ��اب الق ��رار بقطاع التعلي ��م ودوره
ف ��ي تنمي ��ة م ��وارد البل ��د المالي ��ة و�أثره
عل ��ى اال�ستقرار ال�سيا�س ��ي واالجتماعي
والأمني".
وخل� ��ص الم�شارك ��ون بالن ��دوة ال ��ى
جملة م ��ن اال�ستنتاج ��ات من بينه ��ا �أن "
االج ��راءات المتخ ��ذة ،مازال ��ت  ،قا�صرة
ع ��ن التنفي ��ذ الأمث ��ل لقان ��ون التعلي ��م
االلزامي رقم ( )118ل�سنة 1976واتخاذ
�إج ��راءات قانوني ��ة اتج ��اه الأ�س ��ر التي
ال تر�س ��ل بناته ��ن ف ��ي ال�س ��ن المح ��ددة
للدرا�س ��ة ،وتوفي ��ر م�ستلزم ��ات التعلي ��م
الم�ستم ��ر في جميع المراح ��ل االبتدائية
والمتو�سطة والأعدادي ��ة" ،منوهين الى
�أن " التعلي ��م في ذي قار لم يرتق بعد الى
م�ستوى التعليم الكفء خا�صة في ت�أمين
فر�ص كاملة ومتكافئ ��ة للفتيات لالنتفاع
بتعليم جيد و�آمن".
و�أ�ش ��اروا الم�شاركي ��ن بالن ��دوة الى �أن
" �سيا�س ��ات وبرامج تحفز فتيات الأ�سر
الفقي ��رة عل ��ى اال�ستم ��رار بالتعلي ��م ل ��م
يجر اعتمادها وال�سيم ��ا في مجال تقديم
الإعان ��ات المالي ��ة �أو التغذي ��ة المدر�سية
التي كان ��ت جارية ف ��ي ثمانينيات القرن
الما�ضي" ،وا�ضافوا �أن " الزواج المبكر،
ال ��ذي يعرقل ا�ستمرار وتقدم الفتيات في
مجال التعليم ،يعد من الظواهر ال�شائعة
ف ��ي المجتم ��ع العراق ��ي� ،إذ بلغ ��ت ن�سبة
الفتي ��ات المتزوج ��ات بعمر �أق ��ل من 18
�سن ��ة ف ��ي �سن ��ة  )%24.8( 2018عل ��ى
م�ستوى العراق ".
فيما �أق ��ر الم�شاركون بالن ��دوة جملة من
التو�صي ��ات م ��ن بينه ��ا " تفعي ��ل الم ��ادة
ال�سابع ��ة والثامنة والتا�سع ��ة من قانون
الأح ��وال ال�شخ�صي ��ة رق ��م  188ل�سن ��ة
 1959وتعديالته ،لتخفي�ض ن�سبة زواج
القا�ص ��رات ،الذي يمنعهن من اال�ستمرار
ف ��ي التعلي ��م" و " المطالب ��ة بتنفي ��ذ
قان ��ون منح ��ة تالمي ��ذ وطلب ��ة المدار�س
الحكومي ��ة رقم  3ل�سن ��ة  ،2014و�إدراج
التخ�صي�ص ��ات المالية له �ضمن الموازنة
المالي ��ة االتحادية ل�سنة  2020للتخفيف
م ��ن �ضغ ��ط الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي عل ��ى

الأ�س ��ر ،و�إتاح ��ة فر�ص ��ة �أكب ��ر ال�ستمرار
الفتيات في التعليم خا�ص ًة في الريف".
كما ت�ضمنت التو�صيات " تعبئة الموارد
المالي ��ة الكافي ��ة وح�س ��ن �إدارته ��ا لح ��ل
�أزم ��ة الأبنية المدر�سي ��ة ومراعاة البيئة
االجتماعي ��ة ف ��ي الري ��ف وفت ��ح مدار�س
خا�ص ��ة للبن ��ات ب ��د ًال م ��ن المختلط ��ة
وم ��د �إلزامي ��ة التعلي ��م لت�شم ��ل المرحلة
المتو�سط ��ة" ،و " زي ��ادة التخ�صي�ص ��ات
المالي ��ة ل ��وزارة التربي ��ة م ��ن الموازن ��ة
العام ��ة االتحادي ��ة ل�سن ��ة  ،"2020و "
الإ�سراع في تنفيذ م�شروع بناء المدار�س
المق ��رر �ضمن الموازن ��ة المالية المحلية
لتنمي ��ة الأقالي ��م لإنه ��اء النق� ��ص الكبير
ف ��ي الأبني ��ة وتج ��اوز م�شكل ��ة اكتظ ��اظ
ال�صف ��وف ،عل ��ى �أن تك ��ون الأولوي ��ة
لمدار� ��س الفتي ��ات ف ��ي الري ��ف ب ��د ًال من
المدار� ��س المختلط ��ة مراع ��اة لمنظومة
القي ��م والأع ��راف االجتماعي ��ة والدينية
ال�سائدة".
كم ��ا ت�ضمن ��ت التو�صي ��ات �أن " تراع ��ى
الم�سافة بي ��ن المدر�سة و�سك ��ن التالميذ
والطلب ��ة خا�ص ��ة في الأري ��اف على �أن ال
تتج ��اوز  2ك ��م  ،وتوفي ��ر الم ��اء ال�صالح
لل�ش ��رب ف ��ي المدار� ��س ،وبن ��اء مراف ��ق
�صحي ��ة �آمن ��ة ومنف�صل ��ة للفتي ��ات ف ��ي
المدار� ��س المختلطة ،وهي من الخدمات
الأ�سا�سي ��ة لتح�سي ��ن ح�ضوره ��ن �إل ��ى
المدار� ��س لجع ��ل المدر�س ��ة بيئ ��ة جاذبة
و�أكث ��ر �إن�صاف� � ًا" ،و " تفعي ��ل دور لجن ��ة
المحافظة واللجان الفرعيةِ الم�شرفة على
عملي ��ة ومتابعة تطبي ��ق قان ��ون التعليم
االلزامي ،رقم  118ل�سنة  ،1976واتخاذ
الإجراءات ال�سليمة وبالتعاون مع دائرة
الإح�ص ��اء لتنفيذهِ وتمكي ��ن لجان ح�صر
الم�شمولين بااللتحاق بالتعليم الإلزامي
م ��ن �أداء عمله ��ا بدق ��ة وبم ��ا يتف ��ق م ��ع
توجيهات وزارة التربية".
وح�ضر الن ��دوة الحوارية رئي�س اللجنة
التربوي ��ة ف ��ي مجل� ��س محافظ ��ة ذي
ق ��ار الدكت ��ور �شهي ��د الغالب ��ي وممثلون
ع ��ن مكت ��ب مجل� ��س الن ��واب بالمحافظة
ومديرية التربية ونقابة المعلمين وعدد
من الأكاديميي ��ن والم�شرفين التربويين
ف�ض�ل�ا ع ��ن نا�شطي ��ن مدنيي ��ن مهتمي ��ن
بال�ش�أن التربوي.

معركة بين عار�ضة �أزياء والوقف ال�س ّني م�أ�ساة مهجري المو�صل لم تنته بعد والنزوح
ب�سبب �صور داخل �أحد الم�ساجد
�إلى الخيام مجدد ًا!

 بغداد  /متابعة المدى
�أث ��ارت �صور التقطتها عار�ضة الأزي ��اء  ،جيهان ها�شم،
داخ ��ل م�سج ��د ف ��ي العا�صمة بغ ��داد ،اً
جدل ف ��ي ال�شارع
العراق ��ي� .إذ �أعلن ديوان الوق ��ف ال�س ّني �إنه ب�صدد رفع
�شك ��وى �ضدّها ،في الوق ��ت الذي ردت في ��ه ها�شم ب�أنها
ل ��م ُتخطئ و�إنها �أرادت نقل �ص ��ورة جميلة عن الإ�سالم
والعراق.
ويُتاب ��ع ها�ش ��م على "�إن�ستغ ��رام" مايق ��ارب المليونين
متابع وقد رفعت عدّة �صور التقطتها في �أحد الجوامع
خالل الأيام الما�ضية
بيان ديوان الوقف ال�س ّني الذي �صدر عقب جدل وا�سع
عل ��ى من�صات التوا�ص ��ل االجتماعي ح ��ول قد�سية دور
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خ�صو�صا �أنها احترمت قد�سية المكان.
و�أعلن دي ��وان الوقف ال�س ّني عن ت�شكيل لجنة تحقيقية
بتل ��ك ال�ص ��ور ،مبين� � ًا �أن "نتائ ��ج التحقي ��ق بين ��ت �أن
الموم ��ا �إليه ��ا قد دخل ��ت الجامع خ ��ارج �أوق ��ات الدوام
الر�سم ��ي ومن دون الح�صول على الموافقات الر�سمية،
وه ��ذا مخالف للقان ��ون" .و�أكد �أنه "�سيت ��م رفع دعوى
ق�ضائي ��ة بحقها ،و�أن هذا الفعل هو خ ��ارج عن ال�سياق
الع ��ام ،و�أن الم�ساجد �أماكن للعب ��ادة ولي�ست للت�صوير
واال�ستعرا�ض".
و�أو�ض ��ح الوق ��ف �إن ��ه “بع ��د ن�ش ��ر ال�صور ف ��ي مواقع
التوا�ص ��ل االجتماعي� ،أمر رئي�س ديوان الوقف ال�س ّني
عبداللطي ��ف الهمي ��م بت�شكي ��ل لجن ��ة تحقيقي ��ة برئا�سة
مدي ��ر �أوق ��اف بغداد الر�صاف ��ة ال�سيد طه عب ��د مرزوك،

وع�ضوية عدد من الم�شايخ و�آخرين” .
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن “نتائج التحقيق بين ��ت �أن الموما
�إليه ��ا قد دخلت الجامع خ ��ارج �أوقات ال ��دوام الر�سمي
وم ��ن دون الح�صول عل ��ى الموافق ��ات الر�سمية ،وهذا
مخال ��ف للقانون ،و�أن الديوان �سيرف ��ع دعوى ق�ضائية
بح ��ق ال�سي ��دة جيه ��ان ،كم ��ا �أن ه ��ذا الفعل خ ��ارج عن
ال�سي ��اق الع ��ام والم�ساج ��د �أماك ��ن للعب ��ادة ولي�س ��ت
للت�صوير واال�ستعرا�ض”
عار�ضة الأزياء بدورها ب� � ّررت التقاط ال�صور ودافعت
ع ��ن موقفها بعد �أن قدمت  ،اعتذارها "�إذا ف�سر التقاطها
�صور ًا في جامع في بغداد على �أنها �إ�ساءة" ،م�شير ًة �إلى
�أنها لم تكن مخطئة و�أنها ق�صدت نقل �صورة جميلة عن
الإ�س�ل�ام والعراق لجمهورها ف ��ي العالم ،وذلك رد ًا على
رفع الوقف ال�س ّني دعوى ق�ضائية بحقها.
وقال ��ت جيه ��ان ها�ش ��م ف ��ي ت�صري ��ح ل�شبك ��ة رووداو
الإعالمي ��ة" :ا�ستغرب ��ت م ��ن الخب ��ر المن�ش ��ور ف ��ي كل
القن ��وات وال�صحف ومواقع التوا�ص ��ل عن رفع ديوان
الوق ��ف ال�س ّني دع ��وى ق�ضائية بحقي ،ف ��كل ما ق�صدته
ه ��و �أن �أنقل �صورة ديني �إلى جمه ��وري من المتابعين
و�أقول �إن الإ�سالم هو دين الت�سامح والمحبة".
و�أ�ضاف ��ت" :كم ��ا �أردت �أن �أظهر (جم ��ال) الجوامع في
العراق �س ��واء في ال�شمال �أو الجن ��وب �أو بغداد لأقول
لم ��ن يتابعونني م ��ن الدول الأخ ��رى �أن لدين ��ا جوامع
جميل ��ة ن�صلي فيه ��ا و�أن الأمن م�ستتب ف ��ي البالد و�أن
الجوامع لي�ست مهجورة ومتاحة لكل من يريد الدخول
�إليها" ،ذاكر ًة �أنه "بجامع ال�سلطان �أحمد في �إ�سطنبول
مث�ل ً�ا ،الجمي ��ع يلتقط ��ون ال�ص ��ور هن ��اك وحت ��ى م ��ن
الجن�سيات الأخرى".
وتابع ��ت" :ال �أ�شع ��ر �أن م ��ا قمت به كان خط� ��أً وقد كنت
�أرت ��دي الحج ��اب وجلباب ًا طوي�ل ً�ا ومحت�شم� � ًا ،كما �أكن
الح ��ب لكن الأدي ��ان ولم �أتوق ��ع �أن يك ��ون ت�صرفي هذا
مزعج ًا".
وم�ض ��ت بالق ��ول�" :أعبر ع ��ن احترامي للوق ��ف ال�س ّني
و�أ�ؤك ��د �أنن ��ي دخلت �إل ��ى الم�سج ��د بعد �ص�ل�اة الع�صر
برفق ��ة حرا�س ��ه وم�ص ��وره ،وقل ��ت لهم �إنن ��ي قادمة من
كرد�ست ��ان بق�ص ��د نق ��ل �ص ��ورة الم�سج ��د ورحب ��وا بي
ولدي دالئل ومقاطع فيديو تثبت ذلك" ،مبين ًة�" :أرفقت
ال�صور الت ��ي التقطتها في م�سجدي الن ��داء والحيدري
خ ��ان خالل ن�شره ��ا ب�آيات قر�آنية وعب ��ارات عن القد�س
والت�سامح والأخوة".
و�أ�ش ��ارت �إلى �أنني "�أ�شعر بال�صدمة فقد كنت �أظن �أنهم
�سي�شجع ��ون عل ��ى �إظهار واجه ��ة جميل ��ة وم�شرقة عن
الع ��راق والإ�س�ل�ام" ،مو�ضح ًة�" :أك ��ن االحترام للوقف
ال�س ّن ��ي و�أن ��ا اعتذر �إن ف�سر ما قمت ب ��ه ك�إ�ساءة و�أ�شدد
عل ��ى �أنني لم �أق�صد ذلك ولق ��د ا�ست�أذنت ح�سب ما ين�ص
الإ�سالم ولو منعت لما كنت قد دخلت".

 متابعة المدى

ك�شف تقرير فرن�سي،
عن هجرة عك�سية
ت�ضطر �إليها ع�شرات
العائالت المو�صل يومي ًا
نحو مخيمات النزوح
مجدداً ،حيث ال تزال
ً
مدمرة وغير
منازلهم
�صالحة للعي�ش ،فيما روى
التقرير ق�ص�ص ًا من معاناة
تلك العوائل بين خياري
الخيم المهترئة في حر
ال�صيف� ،أو انتظار �سقوط
منازلهم فوق ر�ؤو�سهم.
وقال ��ت نهاية عي�س ��ى ( 33عام ًا)
الت ��ي ترت ��دي عب ��اءة �س ��وداء
وت�ضع غط ��اء �أخ�ضر اللون على
ر�أ�سها ،لـ”وكالة فران�س بر�س”،
(� 25آب  )2019م ��ن داخ ��ل
خيم ��ة متهالك ��ة في ح ��ر ال�صيف
ف ��ي مخي ��م الخ ��ازر الواق ��ع ف ��ي
�إقلي ��م كرد�ستان ال ��ى ال�شرق من
المو�ص ��ل “بقيتُ ع ��دة �أ�شهر في
مخيم للنازحين”.
و�أ�ضاف ��ت ه ��ذه الأم لثمان ��ي
فتي ��ات ،وعندم ��ا َرجع ��ت ال ��ى
بيت ��ي ف ��ي منطق ��ة خ ��زرج (ف ��ي
غ ��رب المو�ص ��ل) وجدت� � ُه مدمر ًا
بالكامل” ،وتابع ��ت “�أ�ضطررت
للع ��ودة ال ��ى مخيم خ ��ازر ،لأني
ال �أق ��در على دف ��ع تكاليف �إيجار
منزل” ،م�شي ��رة الى �أن “بقاءها
ف ��ي المخيم ي�ؤمن له ��ا ولأطفالها
ح�صة غذائية �شهرية”.
وا�ستط ��ردت عي�س ��ى الت ��ي بدت
عيناها محاطت ��ان بهالة �سوداء،
“نعي�ش حياة قا�سية هنا” ،لكنها

تدرك ب�أنه ما من خيار غير ذلك.
يتحدر غزوان ح�سين ( 26عام ًا)
من ق�ض ��اء �سنج ��ار الواقع غرب
المو�صل واجتاحه تنظيم داع�ش
قبل خم�س �سنوات ،وقد ا�ضطهد
الأقلي ��ة الإيزيدي ��ة الت ��ي تعي�ش
هناك واتخذ من ن�سائها �سبايا.
هرب هذا ال�ش ��اب مع عائلته قبل
تحرير بلدته من �سيطرة عنا�صر
داع� ��ش ع ��ام  ،2017ليلج� ��أ ال ��ى
مخي ��م خ ��ازر� .إال ان مر�ض ابنه
�أجب ��ره عل ��ى “بي ��ع م ��ا �أملك من
�أ�شياء ب�سيطة لأتمكن من �إجراء
عملية جراحية لأبني ال�صغير”.
و�أ�ضاف “عدت الى �سنجار على
�آم ��ل تح�س ��ن الأو�ض ��اع ،لكن ��ي
وج ��دت بيتي مهدم ًا وغير �صالح
لل�سك ��ن والخدم ��ات �ضعيف ��ة”
هناك .
وتاب ��ع فيم ��ا جل� ��س ابن ��ه بي ��ن
�أح�ضان ��ه ،عند خيمته ��م “بعدما
عالجت ابني � ،أ�ضطررت للعودة
الى المخيم”.

وت�س ��اءل ه ��ذا ال�شاب وه ��و �أب
لأربع ��ة �أطف ��ال “ه ��ل يعق ��ل �أن
نبقى في مخيم بدون عمل ،ك�أننا
ف ��ي �سج ��ن منذ ث�ل�اث �سن ��وات،
ن�أكل وننام ب ��دون �آمل بتح�سين
�أو�ضاعنا والعودة للديار”؟
وتغ ��ادر نح ��و  25عائل ��ة يومي� � ًا
منازله ��ا المدم ��رة ف ��ي نين ��وى
للع ��ودة مج ��ددا ال ��ى مخيم ��ات
النازحي ��ن بحث� � ًا ع ��ن خدم ��ات
�أف�ضل ،وفق ًا لمكتب دائرة الهجرة
والمهجرين في المحافظة.
فيم ��ا يقول رئي� ��س المكتب خالد
�إ�سماعي ��ل �”:شاهدن ��ا على مدار
ال� �ـ� 18شه ��ر ًا الما�ضي ��ة -هجرة
عك�سية -عودة الى المخيمات �أو
ال ��ى �أقليم كرد�ست ��ان” المحاذي
لنينوى.
ويرى هذا الم�س�ؤول �أن “�أ�سباب
الن ��زوح العك�س ��ي مختلف ��ة،
وفق ��ا للمناط ��ق ،منها م ��ا يتعلق
بالأو�ض ��اع الأمني ��ة �أو الظروف
المادي ��ة والمعي�شي ��ة �أو ع ��دم

�صالحي ��ة دور العوائ ��ل المهدمة
لل�سكن”.
ال ��ى ذلك قال ��ت المنظم ��ة الدولة
للهجرة� ،إن ما يقارب  30الف ًا من
العائدين الى المو�صل يعي�شون
ظروف� � ًا �صعب ��ة ب�سب ��ب الدم ��ار
الذي لحق بالمن ��ازل والمدار�س
والمبان ��ي العام ��ة ،وه ��و الع ��دد
الأكبر من �أي مكان في العراق.
بين ه�ؤالء �صبيحة جا�سم الأرملة
الم�س ّن ��ة الت ��ي ع ��ادت للعي�ش مع
ابنها و�أحفادها الثالثة في بيتهم
ال ��ذي تعر�ض لدم ��ار �شبه كامل،
ويق ��ع في منطق ��ة الجامع الكبير
و�سط المدينة القديمة.
وتقول جا�سم ( 61عاما) ترتدي
مالب� ��س ب�سيط ��ة بل ��ون �أخ�ض ��ر
وت�ض ��ع غط ��اء ر�أ� ��س بني ��ا “ل ��م
نتمكن م ��ن موا�صلة دف ��ع �أيجار
البي ��ت ف ��ي �أي�س ��ر المو�ص ��ل”.
وت�ضي ��ف “عدنا ال ��ى بيتنا رغم
ان ��ه غير �صالح لل�سك ��ن لتعر�ضه
لق�ص ��ف و�إنهي ��ار غرفت ��ه العلي ��ا

وت�شق ��ق جدرانه الت ��ي تت�ساقط
منها مياه االمطار في ال�شتاء”.
وتتاب ��ع وهي تتح ��رك ب�صعوبة
بالغ ��ة “لي� ��س بيدن ��ا حيل ��ة �إال
ال�سك ��ن في ��ه (…) البي ��ت خطر
علين ��ا وق ��د يته ��اوى �سطح ��ه
وجدران ��ه المهدمة” التي تنت�شر
عليه ��ا �آثار الر�صا� ��ص والذباب.
وقالت بح�سرة “ما نعي�شه لي�س
حياة”.
ومازال �أكثر من  1,6مليون نازح
في عم ��وم العراق ،بينه ��م قرابة
� 300أل ��ف من �أهال ��ي المو�صل،
وفق ًا لمنظمة الدولية للهجرة.
ويعي� ��ش الغالبي ��ة العظم ��ى من
ه� ��ؤالء ف ��ي مخيم ��ات قدمته ��ا
منظمات �أن�سانية وتتوزع �أغلبها
ف ��ي محافظة نينوى كبرى مدنها
المو�ص ��ل حي ��ث تتوف ��ر مدار�س
ومراك ��ز تدريب وعي ��ادات طبية
ومح ��ال تجاري ��ة ومالع ��ب كرة
قدم و�صالونات للحالقة.
عن �أ.ف.ب
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رياضة

ال�شباب يرفع �شعار الفوز �أمام البحرين للظفر بتذكرة المربع الذهبي

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

 الآ����س���ي���وي ي��ك�����ش��ف ع����ن ج�����دول م���ب���اري���ات م��ج��م��وع��ة ك���رب�ل�اء ف���ي ال��ت�����ص��ف��ي��ات
 بغداد  /حيدر مدلول
يرف ��ع منتخ ��ب ال�شب ��اب لكرة الق ��دم �شعار
الفوز فقط �أمام �شقيقه املنتخب البحريني
يف املواجه ��ة احلا�سم ��ة الت ��ي �ستج ��ري
بينهم ��ا يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة ع�ص ��ر اليوم
االثنني على ملعب ال�شهيد في�صل احل�سيني
ال ��دويل يف مدين ��ة رام الل ��ه الفل�سطيني ��ة
�ضمن مناف�سات اجلول ��ة الثالثة والأخرية
م ��ن الدور الأول حل�ساب املجموعة الثانية
التي ت�ضم اىل جانبهما املنتخب الإماراتي
لك ��رة القدم يف الن�سخ ��ة الأوىل من بطولة
غرب �آ�سيا لكرة الق ��دم حتت  18عام ًا التي
ت�ستم ��ر مبارياتها حتى يوم اجلمعة املقبل
مب�شاركة منتخبات قطر والأردن والعراق
والبحري ��ن والإم ��ارات وفل�سط�ي�ن البل ��د
املنظم .
ويحتل منتخب ال�شب ��اب لكرة القدم املركز
الأخ�ي�ر يف ترتيب املجموعة الثانية بدون
ر�صيد من النقاط يف ختام مناف�سات اجلولة
الثانية من ال ��دور الأول بعد خ�سارته �أمام
�شقيقه الإمارات ��ي بنتيجة ( )4-2فيما حل
املنتخ ��ب البحريني لكرة الق ��دم يف املركز
الث ��اين بر�صي ��د نقط ��ة واح ��دة فق ��ط م ��ن
تعادل ��ه االيجابي م ��ع املنتخ ��ب االماراتي
ال ��ذي تربع عل ��ى ال�ص ��دارة بر�صي ��د �أربع
نق ��اط و�ضم ��ن بطاق ��ة الت�أه ��ل الأوىل اىل
مناف�س ��ات دور ن�ص ��ف النهائ ��ي من بطولة
غرب �آ�سيا لكرة القدم .
و�أ�صبح ��ت كتيب ��ة قحط ��ان جث�ي�ر ب�أم� ��س
احلاج ��ة اىل الظفر بنقاط مباراة البحرين
لكونه اخليار الوحيد له �ضمن الدور االول
م ��ن �أج ��ل الظف ��ر ببطاق ��ة الت�أه ��ل الثانية
ع ��ن املجموع ��ة الثانية اىل املرب ��ع الذهبي
م ��ن البطول ��ة �أم�ل�ا يف مالق ��اة املنتخ ��ب
الأردين �أول املجموع ��ة الأوىل يف ال�ساعة
الرابع ��ة م ��ن ع�صر بع ��د غد الأربع ��اء على
ملع ��ب ال�شهي ��د في�ص ��ل احل�سين ��ي الدويل
يف مدين ��ة رام الل ��ه حي ��ث �إن التع ��ادل �أو
اخل�س ��ارة �ست�ض ��ع لي ��وث الرافدي ��ن يف
املرك ��ز الثال ��ث يف الرتتي ��ب ويواجه ��ون
ثال ��ث املجموعة االوىل (قطر �أو فل�سطني )
يف ال�ساعة اخلام�س ��ة ع�صر يوم اخلمي�س
املقبل لتحدي ��د �صاحبي املركزين اخلام�س
وال�ساد�س .
وعم ��ل امل�ل�اك التدريب ��ي للمنتخ ��ب خالل
الوح ��دة التدريبي ��ة الت ��ي �أجراه ��ا �أم� ��س
عل ��ى معاجل ��ة االخط ��اء القاتل ��ة التي وقع
به ��ا حار� ��س املرم ��ى حممد ح�س ��ن واخلط
الدفاعي خ�ل�ال ال�شوط الث ��اين من مباراة
االبي� ��ض االمارات ��ي و�ساهم ��ت يف �ضياع
ثالث نق ��اط ثمينة من �أجدل ع ��دم تكرارها
يف القمة اخلليجية املنتظرة التي �ستجمعه
ع�صر اليوم الأثنني م ��ع الأحمر البحريني
اىل جانب تنفيذ اخلطة التكتيكية اجلديدة

التي �سيتبعها الالعبني منذ الدقيقة الأوىل
عل ��ى �أثر ر�ص ��ده نق ��اط ال�ضع ��ف واخللل
والقوة و�أهم االوراق الرابحة التي يعتمد
عليها امل ��درب البحرين ��ي ا�سماعيل كرامي
�أم�ل�ا يف حتقي ��ق االنت�صار ال ��ذي �سيكون
البواب ��ة الوحي ��دة للي ��وث يف و�ض ��ع قدما
له ��م يف دور ن�صف النهائ ��ي عن املجموعة
الثاني ��ة اىل جان ��ب املنتخ ��ب االمارات ��ي
وموا�صل ��ة امل�س�ي�رة نح ��و بل ��وغ املب ��اراة
النهائية التي �ستجري يف ال�ساعة ال�سابعة
والن�ص ��ف م�س ��اء يوم اجلمع ��ة املقبل على
ملعب ال�شهيد في�صل احل�سيني الدويل .
وتلقى منتخب ال�شباب لك ��رة القدم �ضربة
موجعة بغياب الالعبني �أمري غامن ومنتظر
عب ��د احل�س ��ن و�أب ��و الف�ضل �صب ��اح ونهاد
حمم ��د وعلي ف ��وزي ع ��ن قائمت ��ه النهائية
املكون ��ة م ��ن  23العب� � ًا الت ��ي مت اعتمادها
م ��ن قب ��ل اللجن ��ة املنظم ��ة لبطول ��ة غ ��رب
�آ�سي ��ا الأوىل لك ��رة الق ��دم حت ��ت  18عام� � ًا
لت�أخر �إ�ص ��دار الت�صاريح الدخول بهم اىل
االرا�ض ��ي الفل�سطيني ��ة م ��ن قب ��ل االحتاد
الفل�سطين ��ي لكرة القدم حيث يعتربون من
االعم ��دة الرئي�س ��ة للمدرب قحط ��ان جثري
الذي زج به ��م يف املبارات�ي�ن التجريبيتني
اللتان خا�ضهما �أمام �شقيقه القطري �ضمن
املع�سك ��ر التدريب ��ي اخلارج ��ي ال ��ذي �أقيم
خالل الفرتة من التا�سع ولغاية الثامن ع�شر
من �شهر �آب اجلاري يف العا�صمة القطرية

الدوح ��ة وه ��و املع�سك ��ر الوحي ��د الذي مت
توف�ي�ره من قبل احت ��اد كرة الق ��دم بعد �أن
�ساهم ��ت الأزم ��ة املالي ��ة يف �إلغ ��اء مع�سكر
لبنان ال ��ذي كان يت�ضمن �إج ��راء مباراتني
وديتني بني املنتخبني ال�شقيقني بالعا�صمة
بريوت الذي كان من �ضمن برنامج االعداد
الطوي ��ل للت�صفي ��ات اال�سيوي ��ة امل�ؤهل ��ة
لبطول ��ة كا� ��س �آ�سيا  2020حت ��ت  19عام ًا
حل�س ��اب املجموع ��ة الأوىل الت ��ي �ستق ��ام
مبارياتها خالل الف�ت�رة من الثاين ولغاية
العا�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين املقبل
عل ��ى ملع ��ب كرب�ل�اء ال ��دويل يف حمافظة
كرب�ل�اء املقد�سة التي ت�ضم منتخبات عمان
والكويت وفل�سطني وباك�ستان .
وتنطل ��ق مناف�س ��ات دور ن�ص ��ف النهائ ��ي
م ��ن بطولة غ ��رب �آ�سيا لكرة الق ��دم بعد غد
الأربع ��اء حيث يلتق ��ي يف ال�ساعة الرابعة
ع�ص ��ر ًا يف املب ��اراة الأوىل �أول املجموعة
الأوىل م ��ع ث ��اين املجموع ��ة الثاني ��ة على
ملع ��ب ال�شهي ��د في�ص ��ل احل�سين ��ي الدويل
تعقبه ��ا املباراة الثانية الت ��ي �ستجمع �أول
املجموع ��ة الثاني ��ة م ��ع ث ��اين املجموع ��ة
االوىل يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة والن�ص ��ف
م�س ��ا ًء ويت�أه ��ل الفائ ��زان اىل املب ��اراة
النهائية للبطولة التي �ستجري يف ال�ساعة
ال�سابع ��ة والن�ص ��ف م�س ��اء ي ��وم اجلمع ��ة
املقبل لتحديد البطل وو�صيفه فيما �سيلعب
اخلا�سري ��ن يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة ع�ص ��را

لتحديد �صاحب ��ي املركزين الثالث والرابع
و�ستق ��ام يف ال�ساعة اخلام�س ��ة ع�صر يوم
اخلمي�س املقبل مباراة بني ثالث املجموعة
الأوىل مع ثال ��ث املجموعة الثانية لتحديد
�صاحب ��ي املركزين اخلام�س وال�ساد�س يف
ترتيب املنتخبات امل�شاركة .
ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه ك�شفت جلن ��ة امل�سابقات
يف االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم ع ��ن
مواعي ��د مباري ��ات الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة
امل�ؤهل ��ة لبطولة ك�أ� ��س �آ�سيا حتت  19عام ًا
 2020التي �ستقام خالل الفرتة من الثاين
ولغاي ��ة العا�شرم ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الثاين
املقبل مب�شارك ��ة  46منتخب ًا ملنطقتي غرب
و�شرق القارة .
وذك ��ر م�ص ��در يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم يف
ت�صريح للم ��دى � :إن ملعب كربالء الدويل
يف مدين ��ة كرب�ل�اء املقد�س ��ة �سي�ضي ��ف
مناف�س ��ات املجموع ��ة الأوىل ملنطق ��ة غرب

�آ�سيا التي ت�ض ��م منتخبات عمان والكويت
وفل�سط�ي�ن وباك�ست ��ان اىل جان ��ب منتخب
ال�شب ��اب لك ��رة الق ��دم بناءًعل ��ى موافق ��ة
االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم على طلب
ر�سمي تقدم به جمل� ��س �إدارة احتاد الكرة
الت ��ي �ستك ��ون ال�ضياف ��ة الأوىل ب�ص ��ورة
ر�سمي ��ة للمنتخب ��ات الوطني ��ة بع ��د رف ��ع
احلظر اجلزئ ��ي عن املالع ��ب العراقية من
قب ��ل االحتاد الدويل لكرة الق ��دم وال�سماح
ب�إقام ��ة املباري ��ات الر�سمي ��ة والودية على
مالع ��ب امل ��دن الثالث ��ة (الب�ص ��رة و�أربي ��ل
وكربالء ).
وب�ي�ن �إن احت ��اد ك ��رة الق ��دم ت�سل ��م جدول
مباري ��ات املجموع ��ة الأوىل م ��ن قبل جلنة
امل�سابق ��ات يف االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة
الق ��دم حي ��ث �سيفتت ��ح منتخب ��ي فل�سطني
و ُعم ��ان مناف�س ��ات اجلول ��ة الأوىل م ��ن
ال ��دور الأول يوم الث ��اين من �شهر ت�شرين
الث ��اين املقب ��ل تعقب ��ه مب ��اراة باك�ست ��ان
والكوي ��ت فيم ��ا ح�ص ��ل منتخ ��ب ال�شب ��اب
على راح ��ة و�ستج ��ري مناف�س ��ات اجلولة
الثاني ��ة مببارات�ي�ن يوم الرابع م ��ن ال�شهر
ذات ��ه الأوىل �ستجم ��ع منتخ ��ب ال�شب ��اب
و�شقيق ��ه الكويت ��ي والثاني ��ة �ستجري بني
منتخبي باك�ستان وفل�سطني و�سيكون يوم
ال�ساد� ��س م ��ن ال�شه ��ر ذاته موع ��د ًا لإجراء
مناف�س ��ات اجلولة الثالثة م ��ن الدور الأول
حيث يلتقي منتخب ال�شب ��اب مع باك�ستان
وعم ��ان م ��ع الكوي ��ت يف ح�ي�ن �سيواج ��ه
منتخ ��ب عم ��ان نظ�ي�ره منتخ ��ب باك�ستان
يف املب ��اراة الأوىل ومنتخ ��ب ال�شب ��اب
م ��ع نظ�ي�ره منتخ ��ب فل�سط�ي�ن يف املباراة
الثانية يوم الثامن �ضم ��ن اجلولة الرابعة
م ��ن الدور الأول و�ستقام اجلولة اخلام�سة
والأخ�ي�رة من ت�صفي ��ات املجموعة الأوىل
ي ��وم العا�ش ��ر م ��ن ال�شهر ذات ��ه حيث يلعب
منتخ ��ب الكويت مع منتخ ��ب فل�سطني يف
املب ��اراة الأوىل و�ستجمع املب ��اراة الثانية
منتخب ال�شباب مع منتخب عمان .
وتاب ��ع �إن ��ه �سيت�أه ��ل اىل النهائي ��ات
الآ�سيوي ��ة �صاح ��ب املرك ��ز الأول يف كل
جمموع ��ة م ��ن املجموعات الإح ��دى ع�شرة
اىل جانب �أف�ض ��ل �أربعة منتخبات حت�صل
عل ��ى املركز الث ��اين وين�ضم �إليه ��ا منتخب
الدولة امل�ضيف الذي �سيح�صل على بطاقة
الت�أه ��ل املبا�شر ويف حالة ح�صول منتخب
الدول ��ة امل�ضيفة على بطاقة الت�أهل املبا�شر
ف�أن املنتخب احلا�صل على املركز اخلام�س
ب�ي�ن ثواين املجموعات يح�صل على بطاقة
الت�أهل للنهائيات .
اجلدي ��ر بالذكر �أن احتاد ك ��رة القدم �سمى
امل�ل�اك التدريبي امل�ؤلف م ��ن قحطان جثري
وم�ؤيد جودي وخالد حممد �صبار وح�سني
جبار و�أحمد جمعة لقيادة منتخب ال�شباب
لكرة القدم .

النجف جت ّهز منتخب ال�صاالت لبطولة �أندوني�سيا
 بغداد  /املدى
د�ش ��ن منتخبن ��ا الوطن ��ي بك ��رة ال�ص ��االت
يف حمافظ ��ة النج ��ف الأ�ش ��رف مع�سك ��ره
التدريب ��ي الداخل ��ي املكث ��ف حت�ض�ي� ً
را
للم�شارك ��ة يف بطول ��ة �أندوني�سي ��ا الدولية
التي حتت�ضنها العا�صمة جكارتا خالل املدة
م ��ن الرابع ولغاي ��ة التا�سع م ��ن �شهر �أيلول
املقبل
وقال املن�س ��ق الأعالم ��ي للمنتخب الوطني

بك ��رة ال�ص ��االت ع ��دي �صب ��ار يف ت�صريح
للمدى� :إن املدرب هيثم عبا�س بعيوي وجه
الدع ��وة اىل  21العب ًا لاللتح ��اق باملع�سكر
التدريب ��ي الداخل ��ي وه ��م كال ط ��ارق زي ��اد
�سلم ��ان و�سج ��اد حمي ��د وم�صطف ��ى بجاي
حم ��زة وحمب الدين جمع ��ة وح�سام �سبتي
مطر وفهد ميث ��اق حافظ و�أحمد دريد �أحمد
ويحي ��ى عبد نور و�سامل في�ص ��ل عبد وزين
العابدين عبد ال ��رزاق وعبا�س فليح ح�سني
وحم ��زة عب ��د عي ��د وح�س�ي�ن زام ��ل ووعلي

م�سل ��م �سنك ��ي وعب ��د الكاظم حمم ��د ووليد
خال ��د فاه ��م وزيد عل ��ي عبد الأم�ي�ر وغيث
ريا�ض ك ��رمي و�ص ��ادق با�س ��م وليث حممد
و�أزه ��ر مه ��دي حيث �سيت ��م �أخت�صارها اىل
 14العب ًا قبل �شد الرحال يف الأول من �شهر
�أيل ��ول املقب ��ل اىل العا�صم ��ة االندوني�سي ��ة
جكارت ��ا للم�شارك ��ة يف البطولة التي تعترب
م ��ن �أه ��م برامج الإع ��داد لت�صفي ��ات بطولة
�آ�سيا لكرة ال�صاالت يف تركمان�ستان ملنطقة
غرب القارة الت ��ي �ستجري يف موعد الحق

�سيت ��م حتديده م ��ن قبل االحت ��اد اال�سيوي
لكرة القدم وال�سيما بع ��د �أن اوقعته القرعة
يف املجموع ��ة االوىل اىل جان ��ب منتخبات
البحرين والإمارات وفل�سطني والكويت
و�أو�ض ��ح �إن امل�ل�اك التدريب ��ي ملنتخ ��ب
ال�صاالت �سيعمل خالل �أيام املع�سكر ال�ستة
على تكثيف الوحدات التدريبية من �أجل رفع
معدل درج ��ة اللياقة الفنية والبدنية جلميع
الالعب�ي�ن وتق ��دمي الن�صائ ��ح والإر�ش ��ادات
لهم لزي ��ادة ا�ستعداداتهم خلو�ض مناف�سات

بطول ��ة �أندوني�سيا الدولية لك ��رة ال�صاالت
الت ��ي �ست�ش ��ارك فيها العديد م ��ن املنتخبات
الت ��ي له ��ا ر�صيد كب�ي�ر باللعبة عل ��ى �صعيد
اخلارطة القارية خالل ال�سنوات الأخرية .
اجلدير بالذك ��ر �أن املالك التدريبي ملنتخبنا
الوطن ��ي لك ��رة ال�ص ��االت يت�ألف م ��ن هيثم
عبا�س بعيوي مدرب ًا وومي�ض �شامل و�سامل
ع ��ودة مدربني م�ساعدين وعب ��د الرزاق �أبو
الهيل مدرب� � ًا للياقة البدني ��ة وح�سني �شالل
مدرب ًا حلرا�س املرمى .

خدعة التقييم الفني !
مع�ضل ��ة تواجه الكرة العراقية ب ��د�أت ت�ؤثر على م�سريتها وتهدد
م�ستقبلها دون �أن يتجر�أ �أحد يف ك�شف حقيقية و�أ�سباب تراجعها
خالل ال�سنوات املا�ضية ويف بع�ض الأحيان تراها تتلقى الهزائم
بكل �سهولة يف الكثري من املباريات رغم ان فارق املهارات الفنية
مييل ل�صالح العبينا قيا�س ًا بالعبي الفرق املناف�سة.
ً
ً
لي� ��س �سر ًا �أن ن�شري ب ��كل و�ضوح اىل �أن هن ��اك �ضعفا كبريا يف
منطق ��ة الإدارة الفني ��ة التي تت�صدى الك ��وادر التدريبية املحلية
مل�س�ؤولي ��ة قيادة ف ��رق االندي ��ة واملنتخبات الوطني ��ة فيها وهي
ت�ص ��ر عل ��ى التم�سك بنظري ��ة الت ��وارث الفكري م ��ن �سلفهم لكل
مايتعل ��ق بخط ��ط و�أ�سالي ��ب التدري ��ب وطبيع ��ة االداء داخ ��ل
املي ��دان رغم التط ��ور الهائل ال ��ذي اجتاح علم التدري ��ب �أ�سلوبا
وحتلي ًال ور�ؤية تعرف كيف توظف الأدوات وت�ستحدث اخلطط
التكتيكي ��ة با�ستم ��رار والتتوق ��ف عند منط معني ق ��د ينجح يف
مباراة لكنه رمبا اليتنا�سب مع مباراة �أخرى.
النريد �أن نقلل من �ش�أن املدرب املحلي وقدراته بقدر مان�ستهدف
م�ساحة الإطالع وفر�ص املعاي�شة واكت�ساب اخلربات اخلارجية
املفق ��ودة التي قيدت حدود �إمكانيات ��ه وحرمته من التوا�صل مع
ع ��امل الكرة احلدي ��ث وه ��ي م�س�ؤولية تق ��ع على عات ��ق اجلهات
املعني ��ة بال�ش� ��أن الكروي التي كان البد لها م ��ن التحرك نحو زج
املدرب�ي�ن املحلي�ي�ن يف دورات وور�ش ��ات خارجي ��ة باال�ستف ��ادة
م ��ن برتوك ��والت التعاون مع نظرائه ��م يف العامل خللق جيل من
املدرب�ي�ن ميك ��ن �أن ي�ؤ�س�س لكرة ق ��دم عراقية بلم�س ��ات ع�صرية
بدء ًا من الفئات العمرية ومرور ًا باالندية واملنتخبات.
مباري ��ات ي ��وم ال�سب ��ت املا�ضي رمب ��ا تلخ�ص ماذهبن ��ا �إليه بكل
و�ض ��وح ويقرب ال�ص ��ورة �أكرث حينما تعر� ��ض منتخب ال�شباب
خل�س ��ارة قا�سية وب�أربعة �أه ��داف �أمام �شقيق ��ه الإماراتي �ضمن
مناف�س ��ات بطولة غرب �آ�سيا وكذلك خ�سارة ن ��ادي الزوراء �أمام
الرف ��اع الغرب ��ي البحرين ��ي به ��دف دون مقابل �ضم ��ن مباريات
ال ��دور التمهي ��دي لبطول ��ة الأندي ��ة العربية وه ��ي نتائج التعرب
ع ��ن حقيقة ماج ��رى يف امليدان حي ��ث �إن ال�سيط ��رة ال�شبه تامة
والف ��وارق الفنية متيل ل�صال ��ح منتخب ال�شب ��اب و�أي�ض ًا لفريق
ال ��زوراء لك ��ن املبارت�ي�ن ذهب ��ت بنتيجته ��ا للمناف�س�ي�ن بع ��د �أن
تفوق ��ت احلنك ��ة التدريبي ��ة للخ�صوم ح�ي�ن وظف ��ت كل �أدواتها
بطريق ��ة تنا�س ��ب قدرات الالعب�ي�ن وا�ستغلت الثغ ��رات ور�سمت
طريق الو�ص ��ول اىل املرمى ب�أب�سط ال�سب ��ل وتركت اىل العبينا
اال�ستعرا� ��ض وتناقل الكرة وا�ستنزاف اجله ��د البدين لتقتن�ص
الف ��وز �..إنها كانت بب�ساطة �صراع الفك ��ر التدريبي بني املدربني
�أك�ث�ر م ��ن كونها مناف�سة ب�ي�ن الالعبني ليتن�ص ��ر بالأخري َمن هو
�أكرث قدرة وحنكة يف �إدارة املباراة.
البد هنا �أن ن�ش�ي�ر خلط�أ فادح يرتكبه احتادالكرة وكذلك �إدارات
الأندي ��ة يف عملي ��ة تقيي ��م املدربني فني� � ًا حني جل� ��أت اىل اعتماد
النتائ ��ج كمقيا� ��س �أ�سا�س ��ي دون النظر اىل جوان ��ب �أكرث �أهمية
تتمثل بال�شخ�صية القيادية و�أ�سلوب الإدارة والقدرة على اعتماد
النه ��ج التكتيك ��ي احلديث وجن ��اح خططه يف املي ��دان وقراءته
للخ�ص ��وم وذكاءه يف الت�صرف باملواق ��ف احلا�سمة وهي �أ�س�س
كان م ��ن املفرت�ض �أن تكون معي ��ار ًا ثابت ًا يف االقرار على اختيار
�أو ا�ستمرار الكوادر التدريبية يف مهامها من عدمه.
�إن حتقي ��ق بطول ��ة �أو فوز هن ��ا وهناك الميك ��ن �أن مينح املدرب
�شه ��ادة النج ��اح والتمي ��ز وه ��ي حقيقة الب ��د من االع�ت�راف بها
ونبتع ��د ع ��ن الإ�ص ��رار واملكاب ��رة يف �أن الق ��درات املحلية دون
العم ��ل على انفتاحه ��ا على جتارب وخربات الكف ��اءات االجنبية
وم ��ا و�ص ��ل �إلي ��ه علم التدري ��ب احلديث ميك ��ن �أن يط ��ور الكرة
العراقية بل �إن العك�س هو ال�صحيح حني نركن اىل وهم النتائج
ونهم ��ل التقييم املبن ��ي على حتليل املباري ��ات واملواقف ومنتلك
اجل ��ر�أة على �إعفاء �أي مدرب ثبت �ضعف قدرته الفنية حتى و�إن
حق ��ق لقب بطولة م ��ا �أو التم�سك ب�آخر رغم �س ��وء نتائجه الآنية
لكن لديه ر�ؤية م�ستقبلية..
نق ��ول لدين ��ا �أجيال كروية حتت ��اج لفكر تدريب ��ي خارجي �أكرث
تط ��ور ًا يحفظ جهدها يف املي ��دان ومينحه ��ا ا�ستحقاقها الفعلي
ولدين ��ا �أي�ض� � ًا مدرب ��ون �شب ��اب ممي ��زون عمل ��وا عل ��ى تطوي ��ر
قدراتهم قبل �أن تنه ��وا م�ستقبلهم بتقييم خادع �أو مهمة �أكرب من
�إمكانياتهم !!
النريد �أن نقلل من �ش�أن المدرب
المحلي وقدراته بقدر مان�ستهدف
م�ساحة الإطالع وفر�ص المعاي�شة
واكت�ساب الخبرات الخارجية المفقودة
التي قيدت حدود �إمكانياته

ب����روف����ة ودي������ة ل���ل���وط���ن���ي م����ع �أوزب���ك�������س���ت���ان ف����ي الأردن
 بغداد  /املدى
�أتفق احتاد كرة القدم مع نظريه الأوزبكي
عل ��ى �إقامة مب ��اراة دولية ودي ��ة �ستجمع
منتخبيهم ��ا م�س ��اء يوم التا�س ��ع من �شهر
�أيلول املقبل على ملعب املدينة الريا�ضية
بالعا�صمة االردنية عمان الدويل يف �إطار
حت�ضرياتهم ��ا للجول ��ة الثالثة من مرحلة
الذه ��اب م ��ن ال ��دور الث ��اين للت�صفي ��ات
الآ�سيوية املزدوج ��ة امل�ؤهلة اىل نهائيات
ك�أ�س العامل  2022ونهائيات ك�أ�س �آ�سيا
 2023التي �ستقام يوم العا�شر من �شهر
ت�شرين الأول املقبل .
وق ��ال م�ص ��در يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم يف
ت�صري ��ح للم ��دى � :إن �إقامة ه ��ذه املباراة
يف العا�صم ��ة االردنية عم ��ان جاءت بنا ًء
عل ��ى رغبة االحتاد االوزبك ��ي لكرة القدم
اىل جان ��ب رغب ��ة املدرب�ي�ن ال�سلوفين ��ي
�سريت�شكو كاتانيت�ش واالرجنتيني كوبر
يف ا�ستثمار ح�صول منتخبيهما على راحة
�ضمن اجلولة الثاني ��ة من مرحلة الذهاب
للت�صفي ��ات املزدوجة باملوندي ��ال وك�أ�س

�آ�سي ��ا التي �ستجري يوم العا�شر من �شهر
�أيلول املقب ��ل للمجموع ��ات الثماين التي
ت�ضم  40منتخب ًا يف اكت�ساب فوائد فنية
ت�ساه ��م يف رفع درج ��ة اجلاهزية البدنية
والفني ��ة والتح�ضري ب�ش ��كل �أمثل للجولة
الثالثة وخا�صة �إن منتخبنا الوطني لكرة
الق ��دم �سي�ستقب ��ل نظريه منتخ ��ب هونغ
كونغ يف ال�ساع ��ة ال�سابعة من م�ساء يوم
العا�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الأول املقب ��ل
عل ��ى ملعب مدينة جذع النخلة يف املدينة
الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة .
وب�ي�ن �أن احت ��اد كرة الق ��دم دع ��ا ال�شركات
الراغب ��ة ب�ش ��راء حق ��وق نق ��ل وتذاك ��ر
و�إعالنات تلك املب ��اراة الودية الدولية بني
منتخبن ��ا الوطني ونظ�ي�ره االوزبكي عن
طري ��ق تقدمي عطاءتهم بظ ��روف مغلقة يف
موعد �أق�ص ��اه نهاية ال ��دوام الر�سمي ليوم
الأربعاء املقبل املواف ��ق الثامن والع�شرين
م ��ن �شه ��ر �آب اجل ��اري م�ش�ي� ً
را اىل �أن وفد
منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم �سي�ص ��ل
ي ��وم ال�ساد� ��س من �شه ��ر �أيل ��ول املقبل اىل
العا�صمة االردنية عمان قادم ًا من العا�صمة

البحريني ��ة املنامة بعد ي ��وم واحد فقط من
خو� ��ض مبارات ��ه الأوىل يف الت�صفي ��ات
�أمام �شقيق ��ه املنتخب البحريني على ملعب
البحرين الوطني حل�ساب املجموعة الثالثة

الت ��ي ت�ض ��م اىل جنبهم ��ا منتخب ��ات �إيران
وهونغ كونغ وكمبودي ��ا فيما �سيغادر وفد
املنتخ ��ب الأوزبكي لكرة القدم يف التوقيت
ذات ��ه مدين ��ة رام الل ��ه الفل�سطيني ��ة اىل

العا�صمة الأردنية عمان بعد انتهاء مباراته
مع م�ضيفه املنتخب الفل�سطيني على ملعب
ال�شهي ��د في�صل احل�سين ��ي الدويل حل�ساب
املجموع ��ة الرابعة التي ت�ض ��م اىل جنبهما

عب ��د الغن ��ي �شه ��د اىل جان ��ب حي ��در جنم
وعبد الكرمي ناعم و�سردار حممد حت�ضري ًا
للم�شاركة يف بطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا حتت 23
عاما الت ��ي ت�ضيفه ��ا العا�صم ��ة التايالندية
بانك ��وك للفرتة من الثامن ولغاية ال�ساد�س
والع�شرين م ��ن �شهر كانون الثاين 2020
.
ونف ��ى �صح ��ة االنباء الت ��ي انت�ش ��رت على
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ب� ��أن عبا�س
عبيد م ��ن �أب ��رز املر�شح�ي�ن للعم ��ل كمدرب
م�ساع ��د لالن�ضم ��ام اىل امل�ل�اك التدريب ��ي
للمنتخب الوطني لكرة القدم ح�سب االتفاق
ال ��ذي مت يف مدينة �أربي ��ل باقليم كرد�ستان
بني وفد احتاد ك ��رة القدم الذي تر�أ�سه عبد
اخلالق م�سعود م ��ع ال�سلوفيني �سريت�شكو
كاتانيت� ��ش الذي مهد الطري ��ق نحو جتديد
التعاق ��د مع الأخري لعام واحد وفق �شروط
جدي ��دة م�ش�ي�را اىل ان جلن ��ة املنتخب ��ات
منتخبات �سنغافورة واليمن وال�سعودية  .الوطنية برئا�سة فالح مو�سى �ستعقد اليوم
و�أكد �أن احتاد كرة القدم جدّد بقاء املدرب االثنني اجتماع� � ًا ا�ستثنائي ًا لت�سمية املدرب
عبا�س عبيد �ضمن املالك التدريبي امل�ساعد امل�ساعد اجلديد الذي �سي�صادق عليه املكتب
للمدير الفني باملنتخب االوملبي لكرة القدم التنفيذي الحتاد الكرة ب�صورة ر�سمية.
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ف�����ش��ل ال�����دول�����ة ع���ل���ى م���ذب���ح الأح��������زاب

طبق رطب وزنبيل لوبياء
مل يقوّ �ض ُ
زحف املدينة على الريف ،يف و�سط وجنوبي
َ
واالنتاج الزراعي ح�سب� ،إمنا
االر�ض الزراعي� � َة
العراق
َ
�أت ��ى مبعِ وله على جملة العالقات االجتماعية ،والروابط
االن�سانية فيه ،فقد (انتفت) حاجة البع�ض لبع�ضهم الآخر
من البذور وال�شتالت والف�سائل وتهادي الأنواع النادرة
من الفاكه ��ة والنخل واحلبوب وغريها ،مب ��ا فكك الأ�سر
هناك ،وزعزع ترابطها الدهري ،هذا الذي كان قوامها يف
التحابب والتجاذب والألفة.
ق ��د يبدو كالم ًا مث ��ل هذا غريب ًا عن البع� ��ض اليوم ،وقد
ي�ستهج ��ن �أحدهم بلوغ الأمر اىل احلد هذا ،لكنَّ احلقيقة
�أم ُّر و�أم�ضى .فقد احتفظت بع�ض الأ�سر يف �أبي اخل�صيب
عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ب�أن ��واع ن ��ادرة م ��ن ب ��ذور الطماطم
واخلي ��ار والباذجن ��ان والباميا واللوبي ��اء وغريها ،مبا
جع ��ل حاجة النا�س اليهم موجب ��ة و�ضرورية ،مع �أنهم ال
ي�ستوفون مبالغ من الذين يطلبونها منهم ،فيما ظلت �أ�س ٌر
�أخرى متته ��ن الفالحة و�صعود النخ ��ل وغر�س الف�سائل
وت�سوي ��ق التمر و�سواها من امله ��ن ،بكل عفوية وبراءة،
وت�ضاعفت حاجة النا�س لهم ،مع �إنهم ال ي�ض ّنون بها على
�أح ��د من جريانهم  .كل ما يفعلون ��ه ال يقابل ب�أثمان� ،إمنا
للم�ساعدة والتعاطف وحمبة فعل اخلري.
كان �أب ��و نا�ص ��ر �أف�ض ��ل اجلمي ��ع يف �صناع ��ة ع ��روات
الزنابي ��ل واجلل ��ل والفراوند(�أل ��ة �صع ��ود النخلة) فهو
ي�صنعه ��ا م ��ن الليف امل�ستخل� ��ص من النخل ،ث ��م يوّ �شعه
ويفتل ��ه ويربم ��ه ،لي�صب ��ح حب ��ا ًال متينة ،تت�ضاف ��ر بقوة
بع�ضه ��ا ،لي�ستعني بها فالحو القرية عل ��ى �أمر �صعودهم
ونزوله ��م من النخ ��ل� ،آمنني على حياته ��م ،وكان (مهدي
احل ��داد) �إذا �أكمل �صناعة منجل يج�ب�رك على االحتفاظ
به مدى احلياة ،فهو حتفة فنية ،مثلما هو �آلة تعينك على
والق�ص والت�شذيب ،ومثلهما
ق�ضاء حوائجك يف القطف
ِّ
كان املال حمدي يف �صناعة احل�صران ومثلهم جميعا كان
بي ��ت حجي م ��دن يف احتفاظه ��م ب�أنواع ن ��ادرة من بذور
الطرح(القثاء).
م ��ات ه� ��ؤالء ب�سعاداتهم تل ��ك ،مل يجنوا من امل ��ال �إال ما
كان �أوده ��م يف احلياة  ،ف�ل�ا مال وال جاه .كانت ال�سعادة
عنده ��م ه ��و قدرته ��م عل ��ى تق ��دمي املزي ��د مم ��ا ميلكون،
وه ��م ال ميلك ��ون �شيئ� � ًا .االبت�سام ��ة وال�ضحك ��ة العامرة
وال ِب ّْ�ش ��ر ال ��دال عل ��ى �سعة ال�ص ��در والقناعة ،ه ��و كل ما
ميلك ��ون .كان ��ت �سالل الف ��رح مليئة عنده ��م ،ت�أتي اليهم
مما يح�سنون من احل ��رف واملهن وما امتلكوا من �أنواع
البذور .ال�سعادة عنده ��م �أن يعرتف النا�س مبا يقدمونه
اليهم ،و�سعادتهم �أنهم ظلوا امناء على املناجل والفراوند
واحل�ص ��ر والب ��ذور حت ��ى �آخ ��ر حلظاتهم ،كان ��ت الآالت
والبذور والف�سائل هي الو�شائع والو�شائج التي مكنتهم
من احلياة والبقاء هناك ،بني النخل وعلى االنهار� ،آمنني
على ما تبقى لهم من االيام.
�أم ��ا وقد ُج ّرفت الأر�ض وردمت الأنهار و�سويت بالرمل
واال�سمن ��ت واحلدي ��د والإ�سفل ��ت ،فق ��د �أت ��ت بظالمته ��ا
عل ��ى �أجم ��ل عالق ��ات �إن�ساني ��ة عل ��ى وجه الأر� ��ض ،فهي
االفالطوني ��ة يف معن ��ى من معاين اخلري والت ��وادّد .لقد
انتف ��ت حاجة النا�س للنا� ��س ،و�أي حاجة ؟ مل يعد الفالح
هذا ،الذي ب�ستانه عل ��ى النهر ذاك ،يطلب من جاره حب ًال
ومنج�ل ً�ا وم�سح ��اة وب ��ذور ًا ،وتراجعت �أجم ��ل الهدايا،
و�أي هداي ��ا؟ طبق م ��ن رطب و�سلة من عن ��ب وزنبيل من
لوبياء وبرنية من لنب.

ح�سني العاديل

• كلم ��ا ر�أي ��ت دول ��ة فا�شلة ،ف�أعل ��م� ،أنَّ من
�أهم عوام ��ل ف�شله ��ا يتمثل بف�ش ��ل �أحزابها
وقواه ��ا ونخبه ��ا ال�سيا�سي ��ة بالوع ��ي
والإمتثال لدورها وم�س�ؤولياتها الوطنية،
وبالأخ�ص �أحزاب ونخب الهويات الفرعية
(القومية الطائفية اجلهوي ��ة) التي تتلب�س
زور ًا لبا� ��س �أحزاب دولة وهي يف حقيقتها
جت ّمع ��ات بدائية جهوي ��ة مت�شيئة على عدد
الهوي ��ات والأجن ��دات وامل�صال ��ح .وعلين ��ا
الت�أكي ��د هنا� :أنَّ رك ��ود الأح ��زاب وتخ ّلفها
نتيج ��ة طبيعي ��ة للبيئة املجتمعي ��ة الراكدة
اخلامل ��ة املنكفئة واملنق�سم ��ة� ،إنَّ مثل هذه
البيئ ��ة ال تنت ��ج �س ��وى �أح ��زاب راكدة غري
متط ��ورة عل ��ى �صعي ��د وعيه ��ا الت�أريخ ��ي
وخطابها وبراجمها و�سيا�ساتها ،وال ميكن
لها �أن ُتفرز �سوى كيانات عرقية �أو طائفية
�أو جهوي ��ة �ضيق ��ة تتب ��ادل و�إيّاه ��ا �أدوار
التمثي ��ل والتعبري ع ��ن الر�ؤي ��ة وامل�صلحة
يف ال�ص ��راع على الدول ��ة ،فمثل هذه البيئة
تفتق ��د ق ��وى دولة متار� ��س فع ��ل ال�سيا�سة
يف ظ ��ل قيم وا�شرتاط ��ات و�أنظم ��ة الدولة
احلديثة.
• تتط ��ور الدول ��ة بتط ��ور املجتمع ��ات،
وتتط ��ور املجتمع ��ات بتط ��ور ال�سلط ��ات،
وتتطور ال�سلط ��ات بالقوانني وامل�ؤ�س�سات
وال�سياق ��ات وبتط ��ور ق ��وى الدول ��ة/
الأحزاب .وتتطور الأحزاب عندما تتحول
�إىل م�ؤ�س�س ��ات �سيا�سي ��ة �صرفة ،وال ميكن
�أن يتط ��ور احل ��زب �إىل م�ؤ�س�س ��ة �سيا�سية
حمرتفة �إال باعتم ��اده قيم الدولة احلديثة.
� ّإن تط ��ور الدول ��ة كم�ؤ�س�س ��ة وطنية �أنتجه
تط ��ور احلي ��اة الإجتماعي ��ة ال�سيا�سي ��ة
املعتمدة على تطور القوى والنخب املعنية
بق�ضايا الدولة وم�صالح جمهورها.
• ال ميك ��ن �إدارة احلك ��م بق ��وى م ��ا قبل
الدول ��ة احلديث ��ة (كر�ؤي ��ة و�سيا�س ��ات
وثقافة) كونها �ست�ش� � ّكل م�صدات �أمام منو
وتط ��ور الدول ��ة ذاته ��ا ،فمثل ه ��ذه القوى
ال تع ��دو �أن تك ��ون �س ��وى ق ��وى هيمنة يف
ر�س ��م خارط ��ة النف ��وذ داخل �أط ��ر املجتمع
وال�سلطة ،و�ستج� � ّذر عندها �إنق�سام الدولة
على نف�سها وت�ؤ�س�س لن ��واة رخوة للحكم،
كونها قوى هويات فرعية وم�صالح جهوية
مل ت�ستط ��ع جتاوز تخ ��وم الطائفة والعرق

والعائلة واجلماعة لإنتاج هوية وم�صلحة
وطني ��ة م�شرتك ��ة ت�سم ��و عل ��ى الع�صبيات
والع�صبويات امل�صاحلية ال�ضيقة.
• عراقي ًا (وبع ��د التحرر من مذبح البعث
ال�شم ��ويل امل�ستب ��د) ،ال ميك ��ن �أن ُيع ��اد
ت�أ�سي� ��س الدولة مبا ي�ضمن ا�ستقامة احلكم
�إ ّال بق ��وى ونخ ��ب دول ��ة تع ��ي ا�شرتاط ��ات
بن ��اء و�إدارة الدول ��ة احلديث ��ة وتلتزم بها،
فاملا�ضوية وامل�صاحلية واجلهوية ال�ضيقة
والبدائي ��ة بالفك ��ر والثقاف ��ة وال�سيا�س ��ة ال
ميكن لها الإت�ساق ومهام الدولة ووظائفها،
فمه ��ام البن ��اء ووظائ ��ف الإدارة تتطل ��ب
�أحزاب� � ًا حديثة ك ��ي تتوائم م ��ع مقت�ضيات
الدول ��ة احلديث ��ة ،وهن ��ا فالب ��د و�أن ن�شهد
ن�سق� � ًا جدي ��د ًا م ��ن ق ��وى �سيا�سي ��ة تتالئ ��م
وا�شرتاطات الدولة احلديثة .كما البد و�أن
حترير الأعم الأغل ��ب من الأحزاب والقوى
احلالي ��ة م ��ن �أزماته ��ا الذاتية الت ��ي �ش ّكلت
وت�ش� � ّكل م�ص ��د ًا مين ��ع م ��ن تط ��وّ ر احلكم،
ف�ل�ا ميكن بن ��اء الدول ��ة بق ��وى م�أزومة �أو
ابتالعي ��ة �أو م�صاحلي ��ة �ضيق ��ة تعي ��ق من
تنمي ��ة الدول ��ة وتطوّ ره ��ا ،فعل ��ى مذبحه ��ا
ُتنحر جمي ��ع حماوالت النهو� ��ض بالدولة،
وعليه ��ا �إع ��ادة �إنتاج نف�سها مب ��ا يُن ّقيها من
�أزماتها املزمنة ويف �صدارتها� :أزمة املعيار
و�أزم ��ة ال�سلط ��ة و�أزم ��ة الت�ضام ��ن و�أزمة
الإبتالع و�أزمة الإ�ستقاللية.
�أزمة املعيار
تع ��اين الأعم الأغلب من الأحزاب/القوى
م ��ن �أزم ��ة معي ��ار بني ��وي يت�ص ��ل بطبيعة
الر�ؤي ��ة لبناء الدول ��ة� ،إنه معي ��ار (املكوّ ن)
ال ��ذي اعتمدته الق ��وى على ح�س ��اب معيار
املواطنة يف �إنتاج الدول ��ة وت�شكيل بنيتها
الأ�سا� ��س ،مما �أنتج لدين ��ا دولة (املكوّ نات)
العرقية الطائفية .لقد قامت الدولة العراقية
احلديث ��ة 1921م عل ��ى �أ�سا� ��س م ��ن كونها
(دول ��ة مكوّ ن/هوي ��ة جمتمعي ��ة واح ��دة)،
وانته ��ت اليوم بـ (دولة املكوّ نات) عندما مت
اعتماد الدميقراطية التوافقية بعد التغيري
�ضح ��ت الدميقراطي ��ة
يف 2003م .لق ��د ّ
التوافقي ��ة مبب ��د�أ املواطن ��ة حل�س ��اب مبد�أ
و�ضح ��ت با�ستحقاق
املك ��وّ ن العرقطائفي،
ّ
الأغلبية ال�سيا�سية حل�ساب مطبخ التوافق

و�ضح ��ت با�ستحقاق
املكوّ نات ��ي احلزب ��ي،
ّ
التعاي� ��ش الإيجاب ��ي حل�س ��اب حما�ص�ص ��ة
املكوّ ن ��ات وت ��وازن ال�سلط ��ة فحال ��ت دون
الإندماج الوطن ��ي ملجتمعيات الدولة .هذه
�ضح ��ت بوحدة
البن ��ى الث�ل�اث ه ��ي الت ��ي ّ
فع ��ل الدولة ووح ��دة قراره ��ا وم�ؤ�س�ساتها
وجمتمعه ��ا الوطن ��ي .واحلل ��ول املقرتحة
كافة لن حت ��ل �أزمة املعيار هذه� ،إ ّال باعتماد
معي ��ار املواطن ��ة الدميقراطي ��ة ،واعتم ��اد
التواف ��ق ال�سيا�سي ب ��دل التواف ��ق العرقي
الطائف ��ي ،واعتم ��اد التعاي� ��ش الإيجاب ��ي
املع�ت�رف باخل�صو�صي ��ات املجتمعي ��ة
واجلامع بهوية وطنية م�شرتكة.
�أزمة ال�سلطة
�إعتمدت الأعم الأغلب من قوى الدولة مبد�أ
�إنق�سام ال�سلطة بدل تقا�سمها ،ف�أنتجت �أزمة
ال�سلطة �سواء على م�ست ��وى وحدة نواتها
�أو وحدة قرارها �أو وحدة م�ؤ�س�ساتها .لقد
�أثبت ��ت العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة � ّأن املرجعي ��ات
الد�ستوري ��ة والقانونية وامل�ؤ�س�ساتية كافة
غري ق ��ادرة بذاتها على توح ��د فعل ال�سلطة
وقراراتها وم�ؤ�س�ساته ��ا ،لذلك تلج�أ القوى
ال�سيا�سي ��ة عن ��د كل �أزم ��ة اىل التواف ��ق
خ ��ارج �أطر الد�ست ��ور �أو تذهب �إىل ترحيل
الأزمات دومنا حل!! ..فاحلل رهن احل�سم،
و�إحدى �أه ��م �سلبيات التوافق العرقطائفي
احلزبي �أن ��ه ي�صادر احل�س ��م ..،لقد ن�سيت
�أو تنا�س ��ت الق ��وى ال�سيا�سي ��ة � ّأن وح ��دة
الدول ��ة وال�سلط ��ة ل ��ن تت�أت ��ى �إال من خالل
مب ��د�أ العلوية واحل�س ��م ..،وع�ب�ر الت�أريخ
مل تنج ��ح دولة تت�سل ��ح مكوّ ناته ��ا العرقية
الطائفية بالت ��وازن والفيتوات املتقابلة بل
كان ال�ص ��راع وكان التق�سيم م�صريهاّ � ..إن
احل�سم ال�شرعي تنتجه واحدية م�ؤ�س�سات
ال�سلط ��ة ال�شرعي ��ة للدول ��ة والإذع ��ان له ��ا
وحمل اجلميع على �س ّكتها.
�أزمة الت�ضامن
ل ��ن تق ��وم دولة �إ ّال بالت�ضام ��ن الوطني،
فبن ��اء الدول ��ة م�س�ؤولي ��ة ت�ضامني ��ة بني
وحكامها وم�ؤ�س�ساتها وقواها
مواطنيها ُ
ال�سيا�سي ��ة ،ومت ��ى م ��ا انتف ��ى الت�ضام ��ن
انه ��ارت الدول ��ة .ومب ��د�أ الت�ضام ��ن م ��ا

زال غائب� � ًا يف ثقافتن ��ا ال�سيا�سي ��ة �سواء
يف ُبع ��د الت�أ�سي� ��س للدول ��ة �أم يف ُبع ��د
وظائفه ��ا و�إدارته ��ا ..،ويف كال البعدي ��ن
البد م ��ن التحلي بامل�س�ؤولي ��ة الت�ضامنية
ل�ضمان الت�أ�سي� ��س ال�سليم للدولة والأداء
الناج ��ح يف �إدارتها .وعل ��ى مدى الأعوام
املن�صرم ��ة م ��ن عم ��ر العملي ��ة ال�سيا�سية
ت�ضامنت الأم ��ة العراقية –ب�شكل و�آخر-
م ��ع قواه ��ا ال�سيا�سية ،لق ��د ا�ستجابت لها
وتفاعل ��ت معه ��ا ورفعته ��ا اىل ال�سلط ��ة
ومكنتها من زمام الدول ��ة على �أمل البناء
ال�سليم لتجرب ��ة احلكم وتخطي امل�صدات
وجت ��اوز التحدي ��ات ..،وللأ�س ��ف� ،أنّ
معظ ��م الق ��وى ال�سيا�سي ��ة مل تت�ضام ��ن
م ��ع جمهوره ��ا فتك ��ون ق ��وى ا�ستجاب ��ة
على م�ست ��وى حتدي ��ات البن ��اء والإدارة
ال�صاحلة للبالد ،بل اتخذت معظم القوى
ال�شع ��ب �سبي�ل ً�ا للو�ص ��ول اىل ال�سلط ��ة،
�سلط ��ة التوافق واملحا�ص�ص ��ة والإمتياز.
والأنك ��ى انتف ��اء الت�ضام ��ن ب�ي�ن الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة املعنية بفعل الدول ��ة ت�أ�سي�س ًا
و�إدارة ،فانعدام الثق ��ة وانتفاء الت�ضامن
املتبادل هو ال�سائد بني الإخوة (الأعداء).
�أق ��ول :الدولة م�ؤ�س�س ��ة وطنية ت�ضامنية
ال حتتم ��ل تعار� ��ض ال ��ر�ؤى وال�سيا�سات
وامل�صال ��ح العليا ،فذلك يقود ال حمالة �إىل
ان�شطار الدولة وانق�سام ال�سلطة وت�شتت
املجتمع.
�أزمة الإبتالع
�أت ��ت العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة لت�ؤك ��د �أزمة
ابت�ل�اع الأح ��زاب للدول ��ة ،م ��ن خ�ل�ال
اعتمادها لنظام املحا�ص�صة الذي �أنتجه
التوافق العرقي الطائفي احلزبي ولي�س
التواف ��ق ال�سيا�سي ال�ص ��رف .والإبتالع
م ��ن اخلطايا الك�ب�رى التي حت ��ول دون
بن ��اء وتكام ��ل الدول ��ة .لق ��د ن�سي ��ت �أو
تنا�س ��ت معظم ق ��وى الدول ��ة� :أنّ الدولة
متث ��ل كي ��ان �أُ ّم ��ة ،وحياده ��ا و�أبوته ��ا
�شرطان �أ�سا�سيان لإ�ستقاللية �شخ�صيتها
املعنوية والقانونية وامل�صاحلية ،ولي�س
من حق احل ��زب الفائ ��ز انتخابي ًا ابتالع
الدولة ،فالدولة كي ��ان قانوين م�ؤ�س�سي
ميث ��ل الأم ��ة و�سلطاته ��ا ه ��ي املعني ��ة

ب� ��إدارة �ش�أنها الع ��ام وم�صاحلها العليا،
ومه ��ام الق ��وى الفائ ��زة يف الإنتخابات
�إدارة فعل الدول ��ة ال ابتالعها ،وم�ساحة
ا�شتغ ��ال الأحزاب (احلك ��م) ال (الدولة)،
و�أي مت ��دد لرقعة وجوده ��ا على ح�ساب
الدولة �سيق�ضي على م�شروع الدولة� .إنّ
نظام املحا�ص�صة العرقطائفي احلزبوي
للدول ��ة هو ال ��ذي قاد �إىل ابت�ل�اع الدولة
لتت�شظ ��ى عل ��ى ع ��دد طوائ ��ف و�أع ��راق
و�أح ��زاب الدولة لتعي� ��ش (الدولة) �أزمة
وحدة و�أزم ��ة نزاهة و�أزمة �إدارة و�أزمة
فاعلي ��ة� .إنَّ نظ ��ام املحا�ص�ص ��ة احلزبي
للدولة هو الذي �أوجد لدينا دولة �أحزاب
ال �أح ��زاب دولة ،وهو الذي قاد �إىل خلق
�إقطاعي ��ات �سيا�سية اقت�صادي ��ة تعتا�ش
عل ��ى الدولة ال �أن تدير فعل الدولة ،وهو
ما �أ�س� ��س لإقطاعيات حزبي ��ة احتكارية
متج ��ذرة تعي ��د �إنت ��اج نف�سه ��ا عن ��د كل
ا�ستحق ��اق انتخابي كونه ��ا ت�شتغل على
�أ�سا� ��س م ��ن متثي ��ل القومي ��ة والطائفة
يف نظ ��ام التمثي ��ل وحماي ��ة امل�صال ��ح،
فتكون هي امل�ستفي ��دة النهائية من نظام
املحا�ص�صة العرقية الطائفية ،وال ميكن
�إجن ��اح م�ش ��روع الدول ��ة �إال بتحريره ��ا
من نظ ��ام املحا�ص�ص ��ة الذي �أنت ��ج �أزمة
الإبتالع.
�أزمة الإ�ستقاللية
�إذا م ��ا فق ��دت الأح ��زاب والقوى �شرط
ا�ستقاللي ��ة الإرادة والق ��رار ،عنده ��ا ال
�دى لق ��وى
تع ��دو �أن تك ��ون �س ��وى �ص � ً
اخل ��ارج و�أجندته وم�صاحل ��ه ،وعندها
�ست�ؤ�س� ��س لدول ��ة م�ستباح ��ة وحك ��م
م�أ�س ��ور متناق� ��ض بتناق� ��ض م�صال ��ح
الأجنب ��ي وحيثيات نف ��وذه و�صراعاته.
�إنَّ الدول ��ة املفعول بها ه ��ي الدولة التي
تفتق ��د الإرادة الوطني ��ة يف تعبرياته ��ا
ال�سيا�سي ��ة والإقت�صادي ��ة وال�سيادي ��ة.
وال ميكن الظفر بالدول ��ة وم�صاحلها �إ ّال
بق ��وى ونخ ��ب دول ��ة وطني ��ة ال قِبلة لها
�س ��وى عا�صمته ��ا وال �سارية له ��ا �سوى
َعلمها وال نا�صية لها �سوى خ�صو�صيتها
وال م�صلح ��ة علي ��ا له ��ا �س ��وى م�صال ��ح
�شعبها ودولتها.

نافذة من موسكو

افترا�ضات بتواط�ؤ رو�سيا مع �أميركا و�إ�سرائيل ل�ضرب �أهداف �إيرانية في العراق؟
خرجت الدورية الأ�س ��بوعية الرو�س ��ية "
العر� ��ض الع�سك ��ري امل�ستق ��ل" يف عددها
ال�ص ��ادر اجلمع ��ة املا�ضية بعن ��وان مثري
للج ��دل يق ��ول" :افرتا�ض ��ات بتواط� ��ؤ
رو�سيا مع الوالي ��ات املتحدة و�إ�سرائيل.
ر�ص ��دوا "�أث ��ر" رو�سي ��ا يف الهجم ��ات
عل ��ى الع ��راق" ،م�ش�ي�رة اىل م ��ا تناقلت ��ه
ال�صحاف ��ة العربي ��ة والأجنبي ��ة به ��ذا
ال�ص ��دد .واملعروف �أن رو�سيا ت�سعى اىل
تطوير العالقات مع العراق ،وت�ؤكد دائم ًا
على دعم ��ه يف مواجهة الإرهاب و�صيانه
�أمن ��ه ،واحلف ��اظ عل ��ى وح ��دة �أرا�ضي ��ه.
وم ��ن املرتق ��ب �أن يقوم وزي ��ر اخلارجية
الرو�سي ��ة �سريغ ��ي الفروف بزي ��ارة اىل
العراق يف ت�شرين الأول املقبل.
وقال ��ت �صحيفة " �أم كا " ( مو�سكوف�سكي
كوم�سموليت� ��س ) "�إن رو�سي ��ا يف و�ضع
�صع ��ب للغاي ��ة يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط:
فالدولت ��ان اللتان ترتب ��ط بهما مب�ستوى
�ال م ��ن التع ��اون املوث ��وق ب ��ه � :إيران
ع� ٍ
و�إ�سرائي ��ل  -تقع ��ان يف الواقع يف حالة
ح ��رب م ��ع بع�ضه ��ا البع�ض .م ��ن ناحية،
تق ��دم و�سائ ��ل الإع�ل�ام الرو�سي ��ة تقارير
منتظم ��ة عن ق�صف الطائ ��رات الع�سكرية
الإ�سرائيلي ��ة ملختل ��ف �أنح ��اء الأرا�ض ��ي
ال�سوري ��ة" ( والآن الع ��راق) ،و�أ�ضافت "
ولكن ال نن�س ��ى �أن الطائرات الإ�سرائيلية
يف �سوري ��ا تق�صف ب�شكل ح�صري البنية
التحتية التي �أن�ش�أته ��ا �إيران وجماعاتها

امل�سلح ��ة غ�ي�ر ال�شرعي ��ة! ،املتمركزة يف
�سوريا ،ويف لبنان  -من قبل قوات حزب
الل ��ه .وقالت � :إن �إ�سرائيل قلقة للغاية من
املحاوالت الإيرانية لإن�شاء قدرات �إنتاج
�صاروخ ��ي عايل الدقة يف لبنان ،وتزويد
�صواري ��خ ح ��زب الل ��ه احلالي ��ة ب�أنظم ��ة
توجي ��ه دقيق ��ة .و�أ�ضاف ��ت " وم ��ن ناحية
د .فالح احلمـراين
�أخ ��رى� ،أن حما�س ،وخا�ص ��ة حزب الله،
ت�شن احلرب �ض ��د �إ�سرائيل بدعم �إيراين
وب�أموال �إيراني ��ة" .والحظت " :وجدت
رو�سي ��ا يف ظ ��ل ه ��ذا الو�ض ��ع ،ولي� ��س
مبح� ��ض �إرادتها احلرة ،نف�سها يف و�ضع  S-400امل�ضادة للطائرات ،على خلفية ل�صحيف ��ة " العر�ض الع�سك ��ري امل�ستقل"
�صع ��ب للغاي ��ة يف ال�سيا�س ��ة اخلارجية ،جت ��دد تعر� ��ض مواق ��ع احل�ش ��د ال�شعبي عن املرحلة التي و�صلت لها املباحثات مع
و�شاركت يف حزي ��ران املا�ضي بقمة قادة ل�ضرب ��ات جوية ،التي اعرتف ��ت �إ�سرائيل العراق ب�ش�أن بيع �أ�س ـ.400
جمل� ��س الأم ��ن يف رو�سي ��ا والوالي ��ات بالوق ��وف وراءه ��ا .وت ��رى �أن م�شكل ��ة وتزامنا مع تلك التطورات رددت "العر�ض
املتح ��دة الأمريكي ��ة ومل ُتعق ��د فق ��ط يف ا�سترياد اجلانب العراقي �أ�س  400تثري الع�سك ��ري امل�ستق ��ل" ما تناقلت ��ه و�سائل
�إ�سرائي ��ل ،ب ��ل ويف القد� ��س ،التي مل يتم �س� ��ؤالاً ح ��ول كي ��ف �سيك ��ون رد اجلانب �إع�ل�ام عن م�ص ��در دبلوما�سي غربي قوله
االع�ت�راف بها من قبل معظ ��م دول العامل الأمريك ��ي و�أي ��ة �إج ��راءات ميك ��ن �أن � :إن �إ�سرائيل �ضرب ��ت مواقع امليلي�شيات
مبا يف ذل ��ك رو�سيا ،كعا�صم ��ة لإ�سرائيل يتخذه ��ا .ويدر� ��س الكونغر�س الأمريكي ال�شيعي ��ة يف الع ��راق ب� ��إذن م ��ن رو�سي ��ا
– ومع ذلك مل ي�صدر بيان واحد مناه�ض بعناية ت�صريحات امل�س�ؤولني العراقيني .والوالي ��ات املتح ��دة .و�أكدت ب� ��أن �سالح
لرو�سي ��ا م ��ن طه ��ران .و�سيك ��ون دائم ��ا وق ��د ت�شري الإج ��راءات العراقية الأخرية اجل ��و الإ�سرائيل ��ي كان وراء التفجريات
كذلك".
�إىل رغب ��ة بغداد �إظه ��ار للواليات املتحدة املتزاي ��دة يف املن�ش� ��آت الع�سكري ��ة ،لك ��ن
وف�س ��رت و�سائ ��ل �إعالم رو�سي ��ة �أخرى �أن لها احل ��ق يف التحرك كدول ��ة م�ستقلة ب�سبب االتفاقات مع مو�سكو ووا�شنطن.
ت�صريح ��ات الناطق با�سم قيادة العمليات  .ومن املحتمل �أن يك ��ون �شراء  S-400وفق� � ًا للم�ص ��در الدبلوما�س ��ي ،فق ��د
امل�شرتكة العمي ��د يحيى ر�سول التي علق ا�ستم ��رار ًا منطقي� � ًا له ��ذه الإج ��راءات .وافق ��ت مو�سك ��و ووا�شنط ��ن عل ��ى ح ��ق
فيها عل ��ى الإجراءات اجلدي ��دة للحكومة ويج ��ري النظر يف املنطق ��ة اىل مثل هذه الإ�سرائيليني يف حملة ع�سكرية حمدودة
العراقي ��ة حلماي ��ة املج ��ال اجل ��وي ع�ب�ر الإج ��راءات ب�شكل خمتل ��ف  -كدليل على �ض ��د القوات املوالية لإي ��ران يف العراق.
الع ��راق ،ب�أنه ��ا تعب�ي�ر جديد ع ��ن حاجة اجن ��راف بغ ��داد نح ��و طه ��ران .ومل ترد ومع ذل ��ك ،ت�شري االتفاقات م ��ع اثنني من
الب�ل�اد �إىل �أنظم ��ة ال�صواري ��خ الرو�سية وزارة اخلارجي ��ة الرو�سي ��ة عل ��ى �س�ؤال الالعب�ي�ن العاملي�ي�ن �إىل �أن �إ�سرائي ��ل ل ��ن

تتحم ��ل م�س�ؤولية العمليات ب�شكل علني.
وم ��ع ذل ��ك ،ف� ��إن ه ��ذا ال مين ��ع ال�سلطات
الإ�سرائيلية من تقدمي تلميحات �صريحة
للت ��ورط يف تدم�ي�ر امل�ستودع ��ات عل ��ى
الأرا�ض ��ي العراقي ��ة .لذل ��ك ،ق ��ال رئي� ��س
وزراء �إ�سرائي ��ل بنيام�ي�ن نتنياهو �أثناء
زيارت ��ه العا�صم ��ة الأوكراني ��ة كييف� :إن
�إي ��ران لن تتمتع باحل�صان ��ة يف �أي نقطة
يف املنطقة .والالفت �أن وزارة اخلارجية
تنف �أو
العراقية واخلارجية الرو�سية مل ِ
ت�ؤك ��د تلك الأنب ��اء ،مع العل ��م ان اجلانب
العراقي ميك ��ن �أن يتحقق م ��ن م�صداقية
ه ��ذه الأنب ��اء من خ�ل�ال مرك ��ز املعلومات
امل�ش�ت�رك ال ��ذي يتخ ��ذ م ��ن بغ ��داد مق ��ر ًا
ل ��ه ،وت�ش ��ارك في ��ه �أي�ض ��ا �إي ��ران ،ف�ض�ل�ا
ع ��ن القن ��وات الدبلوما�سي ��ة والع�سكرية
الأخرى بني البلدين.
ونقل ��ت و�سائ ��ل رو�سي ��ة ع ��ن بي ��ان ن�شر

عل ��ى مكتب رئي� ��س ال ��وزراء الإ�سرائيلي
عل ��ى تويرت اجلمع ��ة �إن بنيامني نتنياهو
والرئي� ��س الرو�س ��ي فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن
تطرقا يف حمادثة هاتفية يوم اجلمعة اىل
تعزيز التن�سي ��ق بني اجلي�ش الإ�سرائيلي
والرو�س ��ي فيم ��ا يتعل ��ق بالو�ض ��ع يف
�سوري ��ا .وقال البيان" :ناق� ��ش الزعيمان
تط ��ور الو�ض ��ع الإقليم ��ي والو�ض ��ع يف
�سوري ��ا ،م ��ع الرتكي ��ز على تعزي ��ز �آليات
التن�سيق بني اجلي�ش�ي�ن" .ويقول خرباء
رو�س �إن مو�سكو غري معنية يف الدخول
يف مواجه ��ة م ��ع �إ�سرائي ��ل يف املنطق ��ة،
وتدع ��و اىل �إيج ��اد تفاه ��م ب�ي�ن �إ�سرائيل
و�إيران.
وتق ��ول الدوري ��ة الأ�سبوعي ��ة " العر�ض
الع�سك ��ري امل�ستقبل" �إن االتفاق املزعوم
بني االحتاد الرو�س ��ي والواليات املتحدة
الأمريكي ��ة و�إ�سرائيل عل ��ى العراق قريب
ج ��د ًا م ��ن روح االتف ��اق القائ ��م بينهم يف
�سوري ��ا .ونقل ��ت ع ��ن فريدري ��ك ه ��وف،
املبع ��وث اخلا� ��ص ال�ساب ��ق ل ��وزارة
اخلارجية لالنتقال ال�سيا�سي يف �سوريا:
"�إن رو�سيا والواليات املتحدة على خط
واح ��د فيم ��ا يتعل ��ق بالغ ��ارات اجلوي ��ة
الإ�سرائيلي ��ة �ضد �أه ��داف �إيرانية ت�شكل
تهدي ��د ًا لإ�سرائي ��ل" ،ولك ��ن ،بر�أيه ،هذا
يح ��دث لأ�سباب خمتلف ��ة متام ًا .ويرى �أن
الهدف الرئي� ��س للرئي�س فالدميري بوتني
يف �سوري ��ا هو احلفاظ على نظام الأ�سد،

وحتت ��اج رو�سي ��ا �إىل امليلي�شي ��ات الت ��ي
ت�سيط ��ر عليه ��ا �إي ��ران ال�ستكم ��ال جي�ش
الأ�سد املنك�سر ،لكن مو�سكو ال حتتاج �إىل
�أن تتخلى طهران عن "زبونها ال�سوري"،
وت�شكيل جبهة مقاومة معادية لإ�سرائيل.
لذلك ،ف�إن فه ��م بوتني و نتنياهو يتنا�سب
م ��ع الرتكي ��ب :هي ��ا ا�ض ��رب الأه ��داف
الإيراني ��ة الت ��ي تعتربه ��ا خط ��ر ًا علي ��ك،
ولك ��ن ال تهاجم الأه ��داف املرتبطة بنظام
الأ�سد " .والكالم لفريدريك هوف
ويعتق ��د اخلب�ي�ر �أن الرب ��ح املتوق ��ع
للقي ��ادة الرو�سية �سيك ��ون ب�إقناع رئي�س
الوزراء الإ�سرائيل ��ي يف النهاية الرئي�س
الأمريك ��ي دونال ��د ترام ��ب باحلفاظ على
ب�ش ��ار الأ�سد كرئي� ��س للدول ��ة ال�سورية.
"الدافع الأمريكي ينح�صر يف � ،أو ًال ،
من ال�ضروري دعم جهود �إ�سرائيل للدفاع
عن النف�س ،وثاني� � ًا لإعطاء وزن �إ�ضايف
حلمل ��ة" �أق�ص ��ى ال�ضغط "عل ��ى �إيران "،
وح�س ��ب قناعة ه ��وف  :يف الوقت نف�سه
 ،تبقى مو�سكو وطهران على نف�س اخلط
فيم ��ا يتعل ��ق بدع ��م الأ�س ��د .ورمب ��ا ترى
رو�سي ��ا �أن حملة �إيران املعادية لإ�سرائيل
ه ��ي حمل ��ة مته ��ورة وخط�ي�رة .ولك ��ن ،
�أو ًال  ،مل تتمك ��ن مو�سك ��و م ��ن و�ض ��ع حد
له ��ا ،وثاني ًا � ،أعطت املغام ��رات الإيرانية
رو�سي ��ا الفر�ص ��ة جل ��ذب �إ�سرائي ��ل �إىل
حملتها الت ��ي حتمل ا�سم "ارفع ��وا �أيدكم
عن الأ�سد".
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ثقافة

الأديبة الفرن�سية فران�سواز �ساغان تروي �أطيب ذكرياتها
�شكيب كاظم

على الرغم من نتاجها الإبداعي
القليل ،ف�إن الروائية وكاتبة
الم�سرحيات فران�سواز �ساغان (
 )2004-1935حظيت باهتمام القراء
الوا�سع في العراق والوطن العربي� ،إذ
جلبت لها روايتها الأولى ( مرحبا �أيها
الحزن)(� )1أنظار القراء لما فيها من
بوح واقتراب من الأماكن المحظورة،
حتى �إن �أباها رف�ض �أن تن�شرها
ب�إ�سمها ال�صريح،فران�سوا كوريز،
خ�شية �أن تجلب لغط ًا لأ�سرتها،
فا�ستبدلت �ساغان بكوريز،ح�صل
هذا قبل الإنفالت الأخالقي الذي
�ضرب العالم؛ وال �سيما �أوروبا في
�ستينيات القرن الع�شرين وظهرت
حركات الهيبيين واليبيين ،وفرقة
البيتلز والبوهيمية ،واختراع حبوب
منع الحمل ،والدعوات لتحطيم نظام
الأ�سرة وعقود الزواج ،والأنجاب
خارج نطاق الزوجية؛ كتبتها وهي
على تخوم الع�شرين من عمرها،
وجلبت لها ما ً
ال وفيراً و�شهرة وا�سعة،
حتى �إنها كانت تت�ضايق من متابعة
النا�س وف�ضولهم ،التي كادت تلغي
حياتها الخا�صة ،لي�س في فرن�سا
�أو باري�س ،بل حتى في �أميركا يوم
�سافرت للقاء بالكاتب الم�سرحي
( تني�سي ويليامز) � ،إذ ما �أن حطت
الطائرة في المطار فجراً ،حتى
فوجئت بع�شرات الم�صورين في
انتظارها.

�ساغان التي تلخ�ص حياتها يف الكتابة واملقامرة
وقي ��ادة ال�سيارة ب�سرعة فائق ��ة ،وا�صفة ال�سرعة
ب�أنها ت�س ��طح �ش ��جر الدلب على جان ��ب الطريق،
�إنها يف الليل ،تط ��ول وت�شوّ ه احلروف امل�ضاءة
ملحط ��ات البنزين ( )...ت�صبح �أق ��ل هما بذلك يف
�سرع ��ة مئتي كيلو م�ت�ر يف ال�ساعة .ال يعود الدم
يتجلط حول القلب ،يتدفق دمك .تنظر �ص63
وم ��ن لعب ��ة قم ��ار واح ��دة ا�ش�ت�رت بيته ��ا يف
نورماندي ،كم ��ا ا�ستعِ دت مقابل ��ة قدمية �أجراها
معها ال�صحفي املعروف (�سمري عطا الله) ن�شرتها
جملة ( احل�سن ��اء) اللبنانية �سنة ،1966ت�ؤكد له
�أنه ��ا ترك ��ت املقام ��رة ب�سب ��ب خ�سائره ��ا املالي ��ة
الفادحة ،حت ��ى �إن الأ�ستاذ �سم�ي�ر عطا الله جعل
للقائ ��ه ال�صحف ��ي هذا عن ��وان (�ساغ ��ان املغامرة
تخ�سر يف البكارا ماتربحه من كتبها)!
يف كتابه ��ا املعن ��ون (م ��ع �أطيب ذكريات ��ي) الذي
�صدرت طبعت ��ه الفرن�سية الأوىل عن دار غاليمار
�سن ��ة 1984؛ �أي بع ��د ثالث�ي�ن �سن ��ة م ��ن �صدور
روايته ��ا الأوىل (مرحب ��ا �أيه ��ا احل ��زن) ،والت ��ي
نقله ��ا عن الفرن�سية مبا�ش ��رة ؛ املرتجم العراقي
املغرتب واملثابر عبا�س املفرجي ،وا�ضعني حتت
النظ ��ر �أن الرتجمات العربية مازالت مت�أخرة عن
زمن ال�ص ��دور يف لغة الأ�صل ،فثم ��ة فارق زمني
يزيد على ثالثة عقود.
تني�سي ويليامز

تق ��دم �ساغ ��ان ف�ص ��و ًال م ��ن احلي ��اة اخلا�ص ��ة
واحلي ��اة الثقافي ��ة الفرن�سية ،منه ��ا ف�صول عن
الكاتب امل�سرح ��ي الأمريكي ( تني�سي ويليامز)
( )1983-1911ال ��ذي عرفن ��اه عل ��ى نط ��اق
وا�س ��ع من خ�ل�ال م�سرحيت ��ه ال�شه�ي�رة ( عربة
ا�سمه ��ا الرغبة) ف�ض�ل� ًا عن م�سرحيت ��ه الأخرى
الأق ��ل �شهرة ( قطة على �صفي ��ح �ساخن) ت�سافر
�إىل فلوري ��دا للقائ ��ه ،وت�صف ��ه برج ��ل ق�ص�ي�ر،
ب�شع ��ر �أ�شقر ،عين�ي�ن زرقاوين ،ونظ ��رة الهية
وا�صفة �إي ��اه ب�أعظم �شاعر �أمريك ��ي بعد ( ولت
ويتمان)،ومت�ضي يف �ضيافته �أ�سبوعني الهيني
�صاخبني ،وم ��ع احلر الالهب يف فلوريدا كانت
�ساغ ��ان ت�شاه ��د ويليامز وهو يكت ��ب على الآلة
الكاتب ��ة �ساع ��ات .بع ��د ذل ��ك تلتقي ب ��ه �أكرث من
م ��رة و�آخره ��ا ي ��وم طلب ��ت منه ��ا جه ��ة ثقافي ��ة
تقدمي عمل م�سرحي ،فتختار ترجمة م�سرحيته
(طائ ��ر ال�شب ��اب الع ��ذب) الت ��ي كتبه ��ا تني�س ��ي
ويليام ��ز �سنة ،١٩٥٩على الرغ ��م من لغة �ساغان
الإنكليزية املتوا�ضعة ،وتكتب �إليه خمربة �إياه
ب�إعدادها احدى م�سرحيات ��ه للعر�ض بباري�س،
لكنه ��ا تفاج� ��أ بربقية منه قبل عر� ��ض امل�سرحية
( �أن ��ا ق ��ادم) وتنال الرتجمة ف�ض�ل� ًا عن التمثيل
ر�ضاه ،وكان ي�ضحك طوي ًال وب�صوت عال على
احلوار ،مما يثري �ضجر امل�شاهدين ،الأمر الذي
يحرجها راجية �إياه �إخفا�ض �صوته ،كان فرح ًا

في مذكراتها عنه زوجته الثانية:

جون �شتاينبك رجل �سادي

جد ًا وا�صف ًا ترجمة �ساغان مل�سرحيته باملده�شة،
حمت�ضن ًا �إياها بطيبة قلب.
تل ��ك كانت امل ��رة الأخ�ي�رة الت ��ي �أراه فيها -كما
تق ��ول �ساغ ��ان -علم ��ت فيم ��ا بع ��د بطي�ش ��ه يف
مهرج ��ان ( كان) ال�سينمائي التا�سع والع�شرين
�سنة،1976وكان رئي�س جلنة التحكيم ،ورف�ض
�أن ي�ستمر �أمد ًا �أطول رئي�س ًا للجنة التحكيم!
مناجية �إياه :و�أن ��ا� ،أنا حتى ال �أعرف كيف متّ

والي ��ة كاليفورني ��ا يف ذروة الك�ساد العظيم
حيث �ص ��وّ ر �شتاينبك الغ�ضب والقلق الذي
ط ��ال املواط ��ن الأمريكي خ�ل�ال تلك الفرتة
 ،ويف ذروة �شعبيته ��ا بيع ��ت ح ��وايل 10
�آالف ن�سخ ��ة منه ��ا �أ�سبوعي ًا حاز بف�ضلها
عل ��ى جائزة بوليت ��زر ع ��ام  ، 1940ا�ستمر
�شتاينبك يف الكتابة خالل ال�سنوات الأخرية
م ��ن حيات ��ه لي�ضي ��ف �إىل ر�صي ��ده جمموعة
رواي ��ات منه ��ا " �ش ��ارع ال�سردي ��ن املعلب "
 ،1945و "االح�ت�راق ال�ساط ��ع " " ، 1950
�ش ��رق ع ��دن " � " ، 1952شت ��اء ال�سخ ��ط "
 1961و " رح�ل�ات مع ت�ش ��اريل يف البحث
ع ��ن �أم�ي�ركا "  ، 1962يف عام  ،1962حاز
على جائزة نوبل يف الأدب ،
لك ��ن �إح ��دى ق�ص�ص ��ه الق�صرية الت ��ي ن�شرت
الآن لأول م ��رة  ،ال تتعل ��ق بالظلم االجتماعي
�أو الرح�ل�ات ال�شاقة �أو ق ��درة الإن�سانية على
الق�س ��وة � ،إنه ��ا بد ًال من ذلك ق�صة م�ضحكة
عن طاهٍ باري�سي تكون رفيقته يف الطبخ قطة
.
خ�ل�ال ف�ت�رة ق�ص�ي�رة م ��ن منت�ص ��ف الق ��رن
الع�شرين يف باري�س  ،املدينة التي كان يحبها
 ،كت ��ب �شتاينبك �سل�سلة من  17ق�صة ق�صرية
ل�صال ��ح �صحيفة ل ��و فيجارو قام بت�أليفها
باللغ ��ة الإنكليزية وترجمته ��ا �إىل الفرن�سية ،
منها قطعة خيالية ت�سمى " الرباغيث املحببة
"  ،ن�ش ��رت يف الع ��دد اجلدي ��د من جملة
�سرتاند  ،وهي جملة �أدبية ف�صلية مقرها يف
برمنغه ��ام بوالية مي�شيغان  ،املجلة كانت قد
ن�ش ��رت يف ال�سابق مقاالت من �إعداد �إرن�ست
همنغواي ورميوند ت�شاندلر  ،يف عام 2014
 ،عر�ض ��ت ق�ص ��ة ق�ص�ي�رة �أخرى م ��ن ت�أليف
�شتاينب ��ك مت ت�أليفه ��ا خ�ل�ال احل ��رب العاملية
عال
الثانية  ،وقر�أها �أور�س ��ون ويلز ب�صوت ٍ
يف بث اذاعي عام .1943
كتابة  /هازل كل�س

�أن ��ت يا �شاع ��ري امل�سكني ( )..وم ��ا �إذا كنت متّ
كما متنيت ،موت ًا متميز ًا ،يف ال�صباح الباكر يف
بيتك امل�شرعة �أبوابه� ،أو لعلك فكرت يف الذهاب
�إىل ذلك املنزل يف فلوري ��دا وق�ضاء ب�ضعة �أيام
يف هدوء مع ال�شم�س وورق الكتابة� ،أنا افتقدك
يا�شاع ��ر ،و�أخ�ش ��ى �أين �س�أفتق ��دك لزمن طويل
جد ًا.تراجع �ص60

وتعق ��د �ساغ ��ان ف�ص ًال جمي ًال للحدي ��ث عن املمثل
واملخ ��رج الأمريك ��ي ال�شه�ي�ر ( �أور�س ��ن ول ��ز )
( )1985-1915ال ��ذي مازال ��ت �صورت ��ه ماثل ��ة
يف ذهن ��ي� ،أواخ ��ر �أيام ��ه ،م�ستعين� � ًا ب�أنبوب ��ة
�أوك�سج�ي�ن ي�ضعها عند �أحد منخريه ،وهو يعمل
يف �إخ ��راج �أح ��د �أفالم ��ه ،ويب ��دو �أن �أوك�سج�ي�ن
اله ��واء الطبيع ��ي ما ع ��اد يكفيه لعل� � ٍة يف رئتيه،
وقلة يف التناف ��ذ الغازي ،ولعله ب�سبب التدخني،
وم ��ازال فيلمه (املحاكمة) بالأبي�ض والأ�سود عن
رواي ��ة ق�صرية للروائي فرانز كاف ��كا ،وت�ألق فيه
املمث ��ل الأمريك ��ي �أنط ��وين بريكنز ،بط ��ل فيلم (
�سايك ��و) ملخرج �أف�ل�ام الرعب الفري ��د هت�شكوك،
واىل جانب ��ه النجم ��ة جاني ��ت يل وف�ي�را مايل ��ز.
�أقول مازال فيلمه الذي عر�ض ببغداد �سنة 1962
ماث ًال يف الذهن.
ت�صف ��ه �ساغان :كان �ضخم ًا ،كان عمالق ًا ،كانت له
عين ��ا �صقر�،ضح ��ك بطريقة راع ��دة و�آجال طرفه
يف مين ��اء (كان) يف ح�ش ��وده ال�ضال ��ة ويخوت ��ه
الفاخ ��رة ،بنظرة الهية متق ��ززة يف الوقت ذاته.
تنظر �ص75
كان ه ��ذا املخ ��رج العمالق بحاج ��ة �إىل مال؛ مال
املنتج�ي�ن ك ��ي يخ ��رج �أفالم ��ه ،كم ��ا كان املخ ��رج
الفرن�س ��ي ( كو�ستا كافرا� ��س) القريب من ق�ضايا
الع ��رب ،ال ��ذي قدم فيلم� � ًا رائع ًا تن ��اول فيه كفاح
ال�شعب الفل�سطيني عنوانه ( حنا كيhana---
 )-kعر�ضت ��ه �سينم ��ا �سمري �أمي�س ببغ ��داد �سنة
،1986قابلن ��اه نح ��ن الع ��رب مبا ي�شب ��ه الربود
والب�ل�ادة ،مما �أدى �إىل ف�ش ��ل الفيلم ،زد على ذلك
حمارب ��ة اللوبي ال�صهيوين يف �أوروبا والغرب،
�إذ تعر�ضت دور العر�ض �إىل هجمات بالزجاجات
احلارقة ،وهل نن�سى املمثلة الربيطانية (فاني�سا
رود كري ��ف)؟! لقد حتطم ��ت م�شروعات كافرا�س
ب�سبب احلاجة �إىل امل ��ال ،وما امتدت �إليه �أموال
الع ��رب عل ��ى الرغ ��م م ��ن تخم ��ة خزائنه ��م باملال
فخ�سرناه!
و�إذ يعر�ض اور�سن ولز �أمره على �أحد املنتجني،
فلم�س منه اعت ��ذار ًا �أو امتناع ًا ،يخاطب �ساغان،
قا�صد ًا ه�ؤالء املنتجني� :أن ��ا و�أنت ،نحن فنانان،
لي�س هناك ما يجمعنا مع ثلة املاليني �أو املحتالني
عدمي ��ي الأهمي ��ة ه� ��ؤالء ،ينبغ ��ي جتنبه ��م كم ��ا
نتجن ��ب الطاعون ،هم جمرد �سما�سرة ،هم""....
تنظر �ص76
مع�ب�رة ع ��ن خيبته ��ا �أن ول ��ز مل ي�ستثم ��ر �أمواله
عن ��د جناحاته الأوىل يف �شركة �ش ��ل النفطية �أو
مطاع ��م الوجب ��ات ال�سريع ��ة! كان كرمي� � ًا مبذر ًا
يرمي �أمواله من النوافذ.
جان بول �سارتر

يف يوم /21حزيران  1979ومبنا�سبة عيد ميالد
جان ب ��ول �سارت ��ر الرابع وال�سبع�ي�ن ،وهو يوم

 )١(.لعل عنوان هذا الكتاب من �أكرث العناوين تنوع ًا يف
الرتجم ��ة ،فهو قد ترج ��م �إىل (مرحى ي ��ا ك�آبة) و(مرحى
�أيته ��ا الك�آبة) و(طاب يومك �أيها احلزن) و(�صباح اخلري
�أيها احلزن) و(مرحبا �أيتها التعا�سة)!

رواية (دي�سفريال) لـ نوزت �شمدين ,قراءة واحدة ال تكفي!
حممد �سيف املفتي

ترجمة � /أحمد فا�ضل

مت الك�ش ��ف عن �أن الروائي الأمريكي جون
�شتاينب ��ك كان "رج�ل ً�ا �سادي� � ًا"  ،وذل ��ك يف
املذك ��رات ال�ص ��ادرة حديث� � ًا لزوجت ��ه الثانية
جوي ��ن كوجن ��ر �شتاينب ��ك والت ��ي امتدت ما
ب�ي�ن الأع ��وام � 1943إىل  ، 1948حيث كتبت
تقول يف مقدمتها :
" مثل ��ه مث ��ل العديد من ال ُكت ��اب  ،كان لديه
العدي ��د م ��ن النف�سي ��ات املتقلب ��ة  ،ويف كل
واح ��دة منها ي�ب�رز عن�ص ��ر ال ��دالل و�شعوره
الدائ ��م ب�أن ��ه مل ��ك  ،وه ��و حينم ��ا ي�ستيق ��ظ
�صباح� � ًا م ��ن نوم ��ه يتوج ��ب عل � َّ�ي �أن �أك ��ون
كالعبد رهن �إ�شارته وطوع �أمره " .
ومل يتعام ��ل مع كوجنر وحدها ب�شكل فظيع ،
لقد فعل ذلك م ��ع �أطفالهم �أي�ض ًا  ،عندما عانت
من م�ضاعفات �أثناء احلمل بكى وقال :
" �إنها تعقد حياتي يف الكتابة " .
وبعد �أن ولد ابنهم جون جونيور قبل الأوان
�إدعت كوجنر �أن زوجها قال :
" �أمتن ��ى م ��ن امل�سيح �أن مي ��وت � ،إنه ي�أخذ
الكث�ي�ر م ��ن وقت ��ي "  .املذكرات ب ��د�أت لأول
م ��رة يف �سبعيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي  ،عندما
قاب ��ل الكات ��ب دوغال� ��س ب ��راون كوجن ��ر
�شتاينب ��ك لغر� ��ض الإ�شراف عل ��ى كتابتها -
ت ��ويف يف الت�سعيني ��ات  -بعده ��ا مت نق ��ل
املخطوط ��ة �إىل �شقيق ��ه ال ��ذي تعر� ��ض منزله
للغرق ب�سبب ال�سي ��ول التي اجتاحت مدينته
 ،وبع ��د �سنوات قليلة من رحيله وجدها �أحد
اجل�ي�ران الذي يدعى برو� ��س لوتون والذي
تبنى ن�شرها الآن .
ا�شته ��ر ج ��ون �شتاينب ��ك بكتابت ��ه لرواياته
الكال�سيكي ��ة املفعم ��ة باملغام ��رة والعاطف ��ة
والت ��ي غالب� � ًا م ��ا تك ��ون وقائعه ��ا امل ��دن
الأمريكي ��ة قبي ��ل احل ��رب الكوني ��ة الثاني ��ة
وبعدها  ،مثل " عناقيد الغ�ضب " التي ن�شرها
يف ع ��ام  1939حتكي ق�صة عائل ��ة بائ�سة من
�أوكالهوم ��ا و�سعيها لإقامة حي ��اة جديدة يف

�أور�سن ولز

ميالد �ساغان -كذلك� -سن ��ة  ،1935توجه ر�سالة
ح ��ب �إليه ن�شرته ��ا يف �إحدى املج�ل�ات الفرن�سية
وا�صف ��ة �إي ��اه بالأق ��رب �إىل قلبه ��ا ،و�أحبته �أكرث
من اجلميع ،وكانت تزوره ،وتذهب معه للع�شاء
يف �أح ��د املطاع ��م كل ع�ش ��رة �أيام ،هو ال ��ذي بد�أ
يع ��اين �أمل ًا مم�ض ًا ووح�شة م�ؤذي ��ة لفقده ب�صره،
كما فقدها الروائ ��ي الأرجنتيني ( لوي خورخي
بورخ�س)،لقد �أ�ضحى ي�ؤمله حتوّ له �إىل عالة على
غ�ي�ره ،و�إذ ت�س�أله هل قر�أ ر�سالته ��ا �إليه؟ يجيبها
لق ��د كلف ��ت �أحده ��م بقراءتها م ��رة واح ��دة ،و�إنه
يروم �إع ��ادة قراءتها ملا فيها من �إ�شادة به ومديح
يط ��رب نرج�سيته ،فت�سج ��ل الر�سالة على �شريط
كا�سي ��ت ك ��ي ي�ستمع �إليها وقت ي�ش ��اء ،معرب ًا لها
ع ��ن �أمله لأنه ما عاد يكت ��ب ب�سبب عماه ،هو الذي
�أم�ضى نحو ن�ص ��ف قرن يكتب يومي ًا ويقر�أ نحو
ع�شر �ساعات ،ال بل �إنه فكر حتى باالنتحار.
و�إذ ت�ؤك ��د عماه ،ف�إنه ��ا تنفي م ��ا ي�شيعه البع�ض
ع ��ن خرف ��ه ،م�ؤك ��دة �شعوره ��ا بالغي ��ظ �إزاء تلك
احلكايات املخزية التي قالها ب�ضعة �أ�شخا�ص من
حميطه ومعارفه.
و�سارت يف جنازته غري م�صدقة ،مع �آالف النا�س
الذين �أحبوه واحرتموه ،والذين رافقوه الكيلو
مرتات القليلة نحو مرقده الأخري.
�ساغ ��ان ،بع ��د �أن حدثتن ��ا ع ��ن تني�س ��ي ويليامز
وار�س ��ون ول ��ز و�سارتر ،ختمت �أطي ��ب ذكرياتها
متحدثة عن قراءاتها الأوىل التي بلورت بدايات
ثقافتها ،الق ��راءة التي علمتها العزل ��ة ،مقررة �أن
احلي ��اة عزل ��ة ،م�ؤك ��دة �أن ال�ش ��يء الوحيد الذي
ت�أ�س ��ف له �أنها ما قر�أت كل الكتب التي كانت تريد
قراءته ��ا ،ذاك ��رة كتاب (ق ��وت الأر� ��ض) لأندريه
جيد ،وثانية كتاب (الإن�سان املتمرد) لألبري كامو،
وثالث ًا �شع ��ر رامبو و�أخري ًا مار�سيل برو�ست يف
(البحث عن الزمن ال�ضائع) �أو (املفقود) بو�صفها
املكونات الأوىل لثقافتها.
�سج ��ل املرتج ��م عبا� ��س املفرجي يف (م ��ع �أطيب
ذكريات ��ي) الذي تول ��ت (دار امل ��دى) ن�شر طبعته
الأوىل �سن ��ة  ،2019تقدم� � ًا جي ��د ًا عل ��ى م�ستوى
اللغ ��ة ،فف ��ي لغته يف ه ��ذا الكتاب حتدي ��د ًا ،كثري
من املو�سيقى والرهافة واجلمال� ،أنا الزاعم �إين
ق ��ر�أت جل م ��ا ترجم ومنذ كتاب ��ه الأول (يوميات
الق ��راءة) للأديب الأرجنتين ��ي الربتو مانغويل،
كم ��ا �إنه ن ��زع جلباب اللغة الو�سيط ��ة ،فهو ترجم
كتابه هذاع ��ن الفرن�سية مبا�شرة ،والنقل املبا�شر
يحافظ -غالب ًا -على دقة الن�ص وروحيته.
حا�شية

ثالث ��ة �أ�ص ��وات ت�س ��رد لن ��ا ق�ص ��ة املري�ض(جابر) يف
رواي ��ة –(دي�سف�ي�رال) ل� �ـ ن ��وزت �شمدي ��ن ،ال�صادرة
راو علي ��م
ع ��ن دار �سط ��ور يف الع ��راق �سن ��ة ٍ .2019
ميه ��د لرحلة الغو�ص العميقة يف �س�ي�رة الأب (�سليم)
اب ��ن املدينة الذي يح ��اول ولنحو ع�ش ��رة �أعوام ك�سر
احلاج ��ز اخل�ل�ايف الكب�ي�ر ب�ي�ن وال ��ده وعم ��ه (�شيخ
الع�ش�ي�رة يف القرية) ب�سبب الن ��زاع على �سلطة قبلية
وذل ��ك من �أجل االق�ت�ران بابنة العم(زاه ��دة) ،وعندما
تخف ��ق كل حماوالت ��ه ،يوق ��ع عليها عقوب ��ة النهي عن
ال ��زواج املعروفة يف الع ��راق بـ(النهوة) .فتظل معلقة
مثل متيم ��ة يف بيتها لع�شر �سن ��وات ال يجر�ؤ �شخ�ص
على التق ��دم خلطبتها ،انتهت مبقتل والدها بر�صا�صة
وقي ��دت اجلرمية �ضد جمه ��ول .ور�ضخت زوجة عمه
بع ��د انته ��اء فرتة احلزن عل ��ى تزويجه زاه ��دة .ليبد�أ
منعطف حياة جديد يف �سريته املليئة بالتقلبات.
تبد�أ الرواية ب�إعالن القابلة حتقق نبوءتها وان املولود
ذك ��ر ،ليب ��د�أ حفل ا�ستم ��رار ذرية �آل �سعي ��د يف حديقة
املن ��زل الوا�سع ��ة الت ��ي اجتمع فيه ��ا ف�ضولي ��و احلي
وهناك يتعرث الإمام �شجاع �أثناء قراءته دعاء العقيقة
ب�أح ��د الكب�ش�ي�ن املذبوح�ي�ن وي�سقط يف برك ��ة الدماء
املتجمع ��ة ،فيلع ��ن بي ��ت �آل �سعي ��د ومول ��ده امل�ش�ؤوم
وطب ��ع خطواته احلمر الغا�ضب ��ة يف طريقه للخروج.
به ��ذا امل�شهد املحب ��وك بحرفية يُدخلك ن ��وزت �شمدين
�أج ��واء الرواية مبا�ش ��رة ويتعامل بذكاء م ��ع �أدواته،
فالدماء لن ترتبط فقط بحاجة املولود(جابر) وطوال
حياته لكي�س دم �شهري ًا ب�سبب عدم مقدرة ج�سمه على
�صناعة الدم .بل لأن الإمام �شجاع �ستتلوث يده بدماء
الأبري ��اء النتمائ ��ه جلماع ��ة م�سلحة مت�ش ��ددة تفر�ض
الإت ��اوات وه ��و ذاته ال ��ذي �سيقت ��ل بعده ��ا ب�سنوات
�صدي ��ق جاب ��ر الوحيد(ولي ��د) ،وي�سل ��ب �سلي ��م املبلغ
ال ��ذي خ�ص�ص لإجراء عملي ��ة زرع نخاع العظم جلابر
امل�صاب مبر�ض الثال�سيميا او ما يعرف مبر�ض �شرق
وراثي ينجم عن زواج
البحر االبي�ض املتو�سط ،وهو
ٌ
الأقرباء ،ال ي�صاب به الوالدان �إمنا تظهر الإ�صابة يف
مولودهم ��ا وتالزمه مدى حياته الق�ص�ي�رة ن�سبي ًا� ،إال
�إذا وج ��د متربع ًا بنخاع العظ ��م يطابقه جيني ًا %١٠٠
وجترى العملي ��ة خارج البالد بتكلف ��ة ت�صل اىل نحو
مئتي الف دوالر.
يكتف
الأم (زاه ��دة) ت ��روي جزئه ��ا من احلكاي ��ة « :مل ِ
الثال�سيمي ��ا بتعذيب �أبن ��ي والعبث بج�سم ��ه امل�سكني

فق ��ط ،بل �أ�ضط ��رين للم�شاركة يف تعذيب ��ه"� .ص .٦٤
لأنها �ستكون امل�س�ؤولة عن زرقه ب�إبرة الـ (دي�سفريال)
يف بطنه لتبقى هناك بني �١٢-١٠ساعة يومي ًا .فالدواء
ه ��ذا مهمت ��ه �سح ��ب احلدي ��د املرتاك ��م يف االع�ض ��اء
الداخلي ��ة جلابر ب�سبب تزويده بالدم .و�أي توقف عن
�إعطائه الدواء يعني موته احلتمي متام ًا كالتوقف عن
تزويده بدماء الآخرين.
زاه ��دة التي عا�ش ��ت �صباه ��ا تخ�شى النظ ��ر اىل �إبرة
تدخ ��ل قطعة قما�ش ،تدخلها مرغم ��ة يف جلد �أبنها كل
يوم .يظهر جلي ًا �أن الكاتب تعمد هذه الرمزية ،فزاهدة
ه ��ي الأم – العراق -وهنا حتدي ��د ًا كان لزام ًا مراجعة
م ��ا فات من الرواية لنجد �أن الراوي ا�ستخدم اال�سماء
والأحداث بنحو رمزي كما فعل مع الأم ،فال�صراع بني
ال�شقيق�ي�ن �آل �سعيد على زعام ��ة القبيلة يبدو وا�ضح ًا
�أنه ��ا �إ�شارة اىل ال�ص ��راع الطائفي الدائ ��ر يف العراق
من ��ذ  ،٢٠٠٣ون�ض ��ال �سلي ��م من �أج ��ل االق�ت�ران بابنة
عم ��ه ينجم عنه ول� � ُد يحمل مر�ض ًا مزمن� � ًا (احلكومات
العراقية املتعاقبة) .وهذا املولود ال يعي�ش �إال �إذا زوّد
بدم ��اء (الآخري ��ن) وحتى حلم خال�ص ��ه من املر�ض لن
يت ��م �إال بح�صول معجزة العثور على متربع بالنخاع،
عل ��ى �أن جترى العملية (خارج) الب�ل�اد ح�صر ًا .لأن ال
حل داخلي مطلق ًا.
ي�س ��رد جابر كذل ��ك جانب ًا من الق�ص ��ة بنف�سه ،ويروي
�صراع ��ه مع املر�ض ونظرة املجتم ��ع �إليه و�إىل �أقرانه
من املر�ضى الآخرين الذين يعانون من �إهمال الدولة،
متام� � ًا مثلم ��ا �أهمل ��ت م ��ن قب ��ل م�س�ألة فح� ��ص ما قبل
الزواج ملن ��ع ظهور الإ�صابات .ف�ل�ا م�ؤ�س�سات �صحية
ق ��ادرة على �إجراء عمليات ل ��زرع النخاع ،بل ال يوجد
يف البالد �سج ��ل للمتربعني به والع ��راق لي�س ع�ضو ًا
يف ال�سج ��ل الدويل لنخاع العظم .كما �أن الدواء غايل
الثم ��ن ال ي�ص ��ل بانتظ ��ام اىل املر�ض ��ى الذي ��ن يظلون
مت�شبث�ي�ن بجه ��ود جمعي ��ات الثال�سيمي ��ا الفردية يف
املحافظات العراقية ،وهي �أ�ص�ل ً�ا من تقوم بالتن�سيق
ب�ي�ن املر�ض ��ى وامل�ست�شفي ��ات يف �أيطاليا عل ��ى �سبيل
املثال لإج ��راء العمليات بالن�سب ��ة للمحظوظني الذين
يع�ث�رون عل ��ى متربع�ي�ن بالنخ ��اع .وهك ��ذا مي ��وت
الع�ش ��رات م ��ن املر�ض ��ى �سنوي� � ًا ب�صم ��ت ،فه� ��ؤالء ال
يعمرون بح�سب االطباء �أكرث من �١٧سنة �إذا مل تتوفر
له ��م الرعاي ��ة ال�صحية املطلوب ��ة  ،وهي ب�ل�ا �شك غري
متوفرة يف العراق.
كم ��ا �أن املر�ضى ي�شكون كذلك ي م ��ن عدم فلرتة الدم،
فيحفظ يف امل�صرف املخت�ص ويعطى للمري�ض كما هو
دون ت�صفي ��ة ،وهو ما يت�سبب ب� ��آالم كبرية للمر�ضى.
م ��ع عدم مقدرة خمتربات الفح�ص عن مواكبة التطور
يف الع ��امل ،ويح ��دث �أن تخط ��يء يف الفحو�صات كما

يحدث جلابر ال ��ذي ي�ؤكد خمت�ب�ر يف العا�صمة بغداد
على تطابق ��ه ن�سيجيا مع �شقيقه (ايثار) لكن يف نهاية
الرواي ��ة عندم ��ا ت�ص ��ل العائل ��ة اىل ايطالي ��ا بعد جهد
وم�شقة كبريي ��ن ،ي�ؤكد املخترب االيط ��ايل عدم وجود
تطابق وان الفح�ص العراقي كان خاطئ ًا ليتبدد احللم
الكبري ويوا�صل جابر �سريه نحو م�صريه املحتوم.
كل ه ��ذا يطرحه ن ��وزت �شمدين بالت ��وازي مع م�شاكل
اجتماعية كثرية يعاين منها املجتمع العراقي( ،الدجل
وال�شعوذة ،االحتالالت املتعاقبة ،الف�ساد يف امل�ؤ�س�سة
احلكومية ،ال�صراع الطائفي� -سلفي و�صويف� -سني
و�شيع ��ي ) ..... ،ويك ��ون الثال�سيمي ��ا رم ��ز ًا ال ميك ��ن
اخلال� ��ص من ��ه �إال ب�سل�سلة معقدة جدا م ��ن العالجات
التي يجب ان ت�شرتك بها اال�سرة جمتمعة.
وحت ��دث ال�صدم ��ة احلياتي ��ة الكب�ي�رة جلاب ��ر ،عندما
يعم ��د امل�سلح ��ون املت�ش ��ددون اىل قطع ر�أ� ��س �صديقه
الوحي ��د وليد ،ب�سبب �إمتهانه بيع ال�سراويل الداخلية
واتهموه(بامل�ش ��ي ف�ساد ًا يف الأر� ��ض) .فيتحول وليد
امل�ص ��اب ب�شلل االطفال منذ �صغره اىل �شخ�ص مكتمل
ت�ل�ازم روح ��ه جابر ًا وت�س ��دي له الن�ص ��ح يف �ش�ؤونه
احلياتية.
وميد نوزت خطوة خيال وا�سعة �أخرى عندما يجعل
م ��ع نقل الدماء اىل جابر انتقال �شيء من روح املتربع
الي ��ه ،فيتمك ��ن وخالل ثالث ��ة اىل �أربع ��ة �أ�سابيع وهو
عمر الدم املنقول من احل�صول على ذكرياته وم�شاعره
وخربات ��ه احلياتي ��ة ،ويكون ذلك متعت ��ه الوحيدة يف
ع ��امل عزلة �شكله مر�ض ��ه وت�شدد عائلت ��ه الديني الذي
منع التلفزيون وكثري من مباهج احلياة الأخرى.
"ت�أخ ��ر موتي كثري ًا ،جتاوز �أ�سق ��ف توقعات الأطباء

ومدي ��ات الدعية املوجهة اىل الله لبقائي حي ًا " ،يتغري
ال�س ��رد هن ��ا ،ففي وق ��ت توا�صل فيه زاه ��دة والراوي
العلي ��م �سرد ًا متوازيا نحو النهاية ،يعود جابر لي�سرد
م ��ن النهاية يف ت�شابك معقد للأزمن ��ة يدوزنها الكاتب
بهدوء را�سما لوحته ال�سردية بامتياز.
"ح�صيل ��ة نح ��و ث�ل�اث وع�شري ��ن �سن ��ة م ��ن العي�ش
عل ��ى دم ��اء الآخري ��نُ ،تظهر رج ��ا ًال ون�س ��اءً ،ملحدين
ومتدين�ي�ن ،م�سلم�ي�ن وم�سيحيني ،الكث�ي�ر من الفقراء
وقلي ��ل م ��ن الأغني ��اء .م� � َر ب�شرايين ��ي متزوج ��ون
وع ��زاب و�أرامل� ،سعداء وتع�س ��اء ،متعلمون واميون
وموظفون وعاطلون وفنانون وفالحون وريا�ضيون
وجنود وطالب جامعات .".....
ج�سد حتول اىل حمطة دخلها الكثريون خالل م�سرية
حياتية حافلة بالأمل قب ��ل ان تظهر(ليان) .وهي بائعة
زه ��ور ،تن ��ذر دمها وتتزود ب ��ه مل�صرف ال ��دم من �أجل
عودة حبيب تركه ��ا لظروف عائلية ،فيقطر دمها فرح ًا
و�أم ًال يف ج�سد جابر ،الذي يعرف تف�صيل حياتها كلها
من خالل دمائها (قطرة فقطرة) ليتم�سك باحلياة ويعد
ذلك عدال ��ة من الله الذي حمى بحب ��ه ليان كل �سنوات
املر�ض املوجعة.
يبد�أ ب�سم ��اع املو�سيقى التي حتبها ليان ،ويهتم بالفن
الت�شكيلي ،ويحاول تغيري هياته التي خربها املر�ض.
ويذه ��ب لزيارته ��ا يف حملها الت ��ي تبيع في ��ه الزهور
وي�شرتي منها الع�شرات من انواع الزهور ويظهر لها
اهتماماته التي انت�شله ��ا يف احلقيقة من ذكرياتها يف
داخله ليك�سب �إعجابها.
ي�سان ��ده ولي ��د يف خطوت ��ه القلبي ��ة تل ��ك ويذك ��ره
با�ستم ��رار �أن الدم ��اء �سينتهي عمرها قريب� � ًا والدماء
اجلدي ��دة الت ��ي �سي�أخذه ��ا �سيحل �صحبه ��ا حمل ليان
فيفقده ��ا اىل االب ��د �إن مل يتمك ��ن م ��ن احل�ص ��ول على
اعجابها بلقاءات مبا�شرة .ويف املرة التي �أو�شك فيها
عل ��ى البوح بحبه ،يظهر حبيب ليان لي�ستعيدها حتت
�أنظ ��ار جابر الذي يع ��ود �أدراجه ك�س�ي�ر القلب .متام ًا
مثلم ��ا عاد من ا�سرته قبل �سنوات من جزيرة �سردينيا
بعد ت�أكيد عدم متكن اجراء العملية له ب�سبب خط�أ يف
فح�ص التطابق الن�سيجي.
قراءة واحدة ال تكفي له ��ذه الرواية امل�ؤلفة من ()٢٥٦
�صفح ��ة والتي تع ��د الأوىل من نوعه ��ا يف العامل التي
تتح ��دث عن مر�ض الثال�سيميا� .سرد جميل ي�أخذ املرء
م ��ع اجلملة الأوىل وال يرتك ��ه �إال عند اجلملة االخرية
عندما يلج� ��أ جابر اىل عامله ال�سري ال ��ذي بناه لنف�سه
هربا م ��ن �آالم زرقة بالإبر و�إ�شف ��اق النا�س من حوله.
ليحت ��ج عل ��ى مر�ض ��ه ويبك ��ي هناك كم ��ا ي�ش ��اء بينما
ج�س ��ده بني �أيدي االطب ��اء متيب�س مثل جذع �شجرة ال
ت�شعر ب�شيء حتى و�إن دقت ب�ألف م�سمار.
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اقــــرأ
�ضيف

ع ��ن دار امل ��دى �ص ��درت املجموع ��ة ال�شعري ��ة اجلدي ��دة
لل�شاعر هات ��ف جنابي بعنوان "�ضيف" .ت�ضم جمموعة
م ��ن الق�صائ ��د الت ��ي تع ��د �إ�ضاف ��ة نوعي ��ة جدي ��دة يف
م�س�ي�رة ال�شاع ��ر الأدبية الرثي ��ة واملتميزة عل ��ى �صعيد
ال�شع ��ر العربي .هذا الديوان مبحت ��واه و�شكل ق�صائده
وم�ضامينه ��ا ال ب ��د �أن يث�ي�ر ف�ضول الق ��راء والنقاد على
ال�س ��واء ،لأنه جدير بالقراءة واملتابعة .يذكر �أن جنابي
�أ�صدر على مدى خم�سة وع�شرين عاما الكثريمن الكتب
م ��ن بينه ��ا دواوي ��ن �شعري ��ة �إ�ضافة �إىل كت ��ب مرتجمة
ودرا�سات �أكادميية ومقاالت عديدة يف الأدب وامل�سرح
والثقافة وحتى ال�سيا�سة.

ح

ول العا

لم

م�صممة الأزياء وفاء ال�شذر ت�ستح�ضر االزياء الكردية

ا�ستقالة وزيرة الثقافة اجلزائرية
بعد مقتل �شباب يف حفل غنائي

قدمت وزيرة الثقافة اجلزائرية ،مرمي
م��ردا� �س��ي ،ا�ستقالتها ال�سبت ،على
خلفية مقتل خم�سة �شباب يف حفل
فني ملغني الراب �سولكينغ.
و�أع �ل �ن��ت ال��رئ��ا� �س��ة اجل��زائ��ري��ة �أن
ال��وزي��رة م��ردا��س��ي قدمت ا�ستقالتها
لرئي�س احلكومة ن��ور الدين ب��دوي،
ورئي�س الدولة عبد القادر بن �صالح،
وقبل الأخري ا�ستقالتها.
وقالت م�صادر م�س�ؤولة لـ "العربي

اجلديد" �إن ال��وزي��رة �أج�ب�رت على
ت �ق��دمي ا��س�ت�ق��ال�ت�ه��ا ب�ع��د ا�ستدعائها
للتحقيق يف احل��ادث��ة ،من قبل وكيل
اجل �م �ه��وري��ة ل� ��دى حم �ك �م��ة ��س�ي��دي
احممد ،و�سط العا�صمة اجلزائرية.
و�أف� ��ادت امل���ص��ادر نف�سها ب� ��أن مدير
الأخ � �ب� ��ار ال �� �س��اب��ق يف ال �ت �ل �ف��زي��ون
الر�سمي واملحافظ ال�سابق لـ"مهرجان
وه� ��ران للفيلم العربي"� ،إب��راه �ي��م
��ص� ّدي�ق��ي ،مر�شح خل�لاف��ة م��ردا��س��ي،
رغم كونه كان من �أركان مديرية حملة
الرئي�س ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة
لالنتخابات التي كانت مقررة يف 18
�إبريل/ني�سان املا�ضي ،و�ألغيت ب�سبب
ت �ظ��اه��رات احل ��راك ال�شعبي .ولقي
خم�سة �أ�شخا�ص م�صرعهم ،يف تدافع
ب�سبب الفو�ضى يف ملعب لكرة القدم
�أح �ي��ا ف�ي��ه مغني ال ��راب اجل��زائ��ري،
�سولكينغ ،حف ًال فني ًا.

ا� �س �ت �� �ض��اف��ت دار ال �ث �ق��اف��ة
وال �ن �� �ش��رال �ك��ردي��ة م�صممة
الأزي��اء العراقية للحديث عن
حداثة الزي الكردي  ،ا�ستهلت
الفعالية بكلمة للجهة املنظمة
جاء فيها �" :إن التطور الذي
ح�صل يف الأزياء الكردية على
مر الع�صور فر�ض على الزي
الكردي الكثري من التغريات
لكي يواكب املو�ضة واحلداثة
حيث عمد الكثري من امل�صممني
�إىل �إ�ضفاء مل�سات من احلداثة
الع�صرية يف ت�صاميمهم مع
االحتفاظ بال�سمات الفلكلورية
لها يف ا�ستلهام املا�ضي".
ث��م حت��دث��ت امل���ص�م�م��ة وف��اء
ال�شذر عن جتربتها اخلا�صة
م��ع الأزي� � ��اء ال��ك��ردي��ة حيث
اع��ت�ب�رت �أن ال� ��زي ال �ك��ردي
ه��و ن �ت��اج الطبيعة اخل�لاب��ة
و�أل ��وان� �ه ��ا ال��زاه��ي��ة و ُي�ع��د

يف ت���ص��ام�ي�م��ه حم�ت�ف�ظ��ة يف
ذات الوقت بال�سمات اال�صلية
للزي التي حافظت على معامله
ال�ك��ردي��ة ،التي تنوعت طبق ًا
ملناطقهم الوا�سعة".
ب � ��دوره � ��ا اه � � ��دت م���ص�م�م��ة
االزي � ��اء جم�م��وع��ة م��ن ال��زي
الن�سوي ال �ك��ردي اىل ال��دار
تقدير ًا واعتزاز ًا منها بالدور
الذي ت�ضطلع فيه الدار بن�شر
الثقافة الكردية بكل تنوعاتها
بني ابناء الوطن الواحد.

ه���وي���ة ال�����ش��ع��ب ال � �ك� ��ردي،
فالن�ساء الكرديات يف �إقليم
ك��رد��س�ت��ان م��ا زل��ن يتفاخرن
وعلى مر الأزم ��ان بارتدائه،
م�ضيف ًة �أن بريق وملعان الزي
و�أل��وان��ه الزاهية امل�ستوحاة

�أول جرمية يف الف�ضاء...
�أف� ��ادت ال�ت�ق��اري��ر ب� ��أن ن��ا��س��ا حت�ق��ق يف
ادع� ��اء ب� ��أن رائ� ��دة ف���ض��اء ت�سللت �إىل
احل�ساب البنكي لزوجتها ال�سابقة من
حمطة الف�ضاء الدولية ،وهذا �أول ادعاء
الرتكاب جرمية يف الف�ضاء .واعرتفت
رائ��دة الف�ضاء �آن ماكلني بالت�سلل �إىل
احل���س��اب م��ن حمطة الف�ضاء ال��دول�ي��ة،
لكنها نفت القيام ب�أي خمالفات ،بح�سب
�صحيفة "نيويورك تاميز" .ورف�ع��ت
�سامر ووردن وهي �ضابط ا�ستخبارات
ال �ق��وات اجل��وي��ة� ،شكوى �ضد زوجتها

ال�سابقة �إىل امل�ح�ك�م��ة ،وم�ن��ذ ارت�ك��اب
املخالفة امل��زع��وم��ة وق��د ع��ادت ال��رائ��دة
ماكلني من حمطة الف�ضاء �إىل الأر���ض.
ثم �أخ�برت رائ��دة الف�ضاء ال�صحيفة من
خالل حمام� ،أنها �أرادت فقط الت�أكد من
�أن �أموال العائلة كانت على ما يرام و�أن
هناك م��ا يكفي م��ن امل��ال لدفع الفواتري
والعناية بابنهما .وذكرت ال�صحيفة� ،أن
ال�سيدتني ماكلني ووردن تزوجتا عام
 2014وتقدمت ال�سيدة ووردن بطلب
ال �ط�لاق يف ع��ام  ،2018وق��د توا�صل

املحققون م��ن مكتب املفت�ش ال�ع��ام يف
نا�سا باالثنني على حد �سواء.
هناك خم�س وكاالت ف�ضاء دولية م�شاركة
يف املحطة الف�ضائية الدولية ،الواليات
املتحدة وكندا واليابان ورو�سيا والعديد
من الدول الأوروبية ،والقانون الوطني
ينطبق على الأ�شخا�ص واملمتلكات يف
الف�ضاء.
فهكذا �إذا ارتكب مواطن كندي جرمية يف
الف�ضاء ،ف�سيخ�ضع للقانون الكندي� ،أما
املواطن الرو�سي للقانون الرو�سي.

ال�سبب!
�سلمى حايك
ت�صرح :رف�ضتني املجالت لهذا ّ
ّ
�ول مك�سيكية
ن�شرت النجمة العاملية م��ن �أ� �ص� ٍ
"�سلمى حايك" �أم�س الثالثاء �صور ًة مثري ًة لها،
�أثناء ا�ستمتاعها مبياه البحر على ال�شاطىء ،عرب
�إن�ستغرام .كانت النجمة البالغة من العمر 52
عام ًا ترتدي مالب�س �سباحة بلون الالفندر ،بياقة
مفتوحة �أبرزت �صدرها بينما كانت مُ�ستلقية
على ِرم��ال ّ
ال�شاطئ وامل�ي��اه تغمر وجهها،
وم�ستمتعة بتدفق الأم��واج عليها .وع ّلقت
على ال�صورة بقولها" :يف بع�ض الأحيان
حتتاج فقط �إىل اال�ست�سالم وال�سماح للمياه

ب��ال�ت�ح��رك واحت�ضانك" ،ول�ي����س ب��ال�غ��ري��ب �أن��ه
خ�لال �أول ثالثني دقيقة ،ح�صلت ال�صورة على
� 150,000إعجاب.
�أم��ا على �صعيد احلياة املهنية ،فخالل الذكرى
ال�سنوية لإ�صدار جملة  ،InStyleك�شفت �سلمى
�أثناء مقابلة لها عن معاناتها يف بداية م�شوارها
املهني ،فقالت" :بع�ض املجالت يف �أوائ��ل القرن
احلادي والع�شرين ،مل ت�سمح يل ب�أن �أكون على
غالفها ،لأين امر�أة ملونة" ،وهي عبارة ت�ستخدم
عند التع ّر�ض للعن�صرية لأجل لون �أو عرق.

تقــريــر
� صالح عد الغفور
المطرب الراحل تقيم له دار
الثقافة والن�شر الكردية حفل
ا��س�ت��ذك��ار لم�سيرته الفنية
وذل ��ك ي��وم غ��د ال�ث�لاث��اء في
مقر ال ��وزارة ،حيث �ستقدم
ع ��ددا م��ن اغ�ن�ي��ات��ه م��ن قبل
ف��رق��ة ن��اظ��م ال �غ��زال��ي التي
ي�ق��وده��ا ال�ف�ن��ان ن�ج��اح عبد
الغفور ،ويعد الفنان الراحل ال �ع �ث �م��ان��ي وح �ت��ى ان �ت �ه��اء
واحدا من ابرز مطربي جيل فترة االحتالل البريطاني..
الثمانينيات قدم العديد من كما يتناول طبيعة المجتمع
االع �م��ال ال �ت��ي لحنها كبار الحلي والثقافة االجتماعية
الملحنين م��ن ام�ث��ال طالب وواقع المر�أة �آنذاك.
القرغولي وجعفر الخفاف
و��س��رور م��اج��د ..توفي عام  ر�ضا المحمداوي
ال � �م � �خ� ��رج ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي
� 2013أثر حادث �سير.
وال�شاعر ي�ست�ضيفه الملتقى
الإذاع � � � ��ي وال �ت �ل �ف��زي��ون��ي
� أحمد الناجي
الكاتب �صدر له م�ؤخرا كتاب ل�ل�اح��ت��ف��اء ب �ت �ج��رب �ت��ه ف��ي
ب�ع�ن��وان "المجتمع الحلي م �ج��ال ال ��درام ��ا وال �ب��رام��ج
م�ط�ل��ع ال �ق��رن الع�شرين" ،التلفزيونية المنوعة ،وذلك
والكتاب ي�سلط ال�ضوء على ي ��وم غ��د ال �ث�لاث��اء ال���س��اع��ة
المجتمع الحلي خالل الفترة ال�خ��ام���س��ة ع���ص��را ف��ي مقر
ال�م�م�ت��دة م��ن �أواخ� ��ر العهد اتحاد االدباء والكتاب.

 حممد جا�سم
يظ ��ل اخلط ��اب اجلماع ��ي ال�ص ��وري
عنوان ��ا ب ��ارزا يف تو�صي ��ل الأزم ��ات
االن�ساني ��ة املجتمعية يف اطار ونظام
يخل ��ق روح التق ��رب والت�أث�ي�ر للف ��ن
ال�ساب ��ع يف تو�صيل ر�سالته ال�سامية.
انطالق ��ا من ذلك اقامت دائ ��رة الثقافة
والفنون ب ��وزارة ال�شباب والريا�ضة
"مهرج ��ان اف�ل�ام املوباي ��ل االول"
دورة الراح ��ل جعفر عل ��ي ،يف م�سرح
الطليع ��ة ،وبالتع ��اون م ��ن م�ؤ�س�س ��ة
الر�صي ��ف املع ��ريف يف الكاظمي ��ة
ومن�ص ��ة �سينماتي ��ك .ومب�شارك ��ة
وا�سع ��ة ج ��دا .م ��ن �صن ��اع اف�ل�ام
املوباي ��ل .اخت ��ارت اللجن ��ة املنظم ��ة
جمموع ��ة اف�ل�ام لت�ش ��ارك وتتناف� ��س

الطقس

م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ة اع �ط��ى ��س�ح��ر ًا
وج �م��ا ًال خ��ا��ص� ًا ب �ه��ذا ال��زي،
م�شري ًة اىل ان امل��ر�أة الكردية
حتر�ص دائم ًا على ارتدائه يف
االعياد واملنا�سبات ال�سعيدة
والزيارات العائلية.

واك�� � ��دت ال� ��� �ش ��ذر ع�ل��ى
ان "حداثة الت�صاميم
حاولت اخراج الزي من
�شرنقة الفلكلور وو�ضع
مل�����س��ات ح��دي��ث��ة ل��ه
واج� ��راء تغيريات

ليوناردو دي كابريو وبريتني
�سبريز ومادونا و�صفة البخل

ك�شفت تقارير عاملية كثرية عن �صفات بع�ض جنوم هوليوود ،منها ما هو جيد
ومنها ما هو �صادم و�أحيان ًا مقزز ،لكن تلك ال�صفات لن يتمكن �أي �شخ�ص �أن
يتخيلها موجودة يف ه�ؤالء النجوم .من �ضمن ال�صفات التي يت�صف بها بع�ض
جنوم هوليوود هي �صفة البخل ،ويف هذا التقرير ن�ستعر�ض �أبرز النجوم الذين
ذكرت ا�سما�ؤهم و�صنفوا بخانة "البخل" .البداية مع النجم العاملي ليوناردو
دي كابريو الذي تك�شف التقارير �أنه يت�صف بالبخل ال�شديد على الرغم من �أنه
ميلك ثروة طائلة ،فـ دي كابريو يتم�سك ب�سيارته االقت�صادية وال يبدّلها،
ويف�سّ ر البع�ض �أنه ال يريد تغيريها دعم ًا للق�ضايا البيئية بحكم �أنها
اقت�صادية وال تت�سبب بالكثري من التلوث ،بينما ي�شري البع�ض اىل
�أن املو�ضوع ال عالقة له بالق�ضايا البيئية بل �أن دي كابريو يتمتع
ب�صفة "البخل" ،بينما النجمة العاملية بريتني �سبريز �أعطت
ل�سائق ركن لها ال�سيارة بطريقة تظهر
بق�شي�ش ًا بقيمة � 10سنتات
ٍ
مدى بخلها ،وكذلك غرورها �إذ رمت له املال على الأر�ض .النجمة
العاملية مادونا كذلك م�شهورة ببخلها يف �أو�ساط النجوم ،فلقد ذكر
تقرير عاملي �أنها دفعت  10دوالرات �أمريكية فقط على فاتورة بقيمة
 457دوالر ًا ،اىل ذلك ت�شتهر النجمة العاملية ليدي غاغا ب�أنها
ورغم ثروتها الكبرية �إال �أنها حتر�ص على �شراء احتياجاتها
با�ستعمال الق�سائم املخ�ص�صة للتخفي�ضات ،وكانت قد ك�شفت
عن هذا الأمر بتعليق كتبته جاء فيه التايل" :ملاذا ينظر النا�س
�إ ّ
يل ك�أنني جمنونة عندما ا�ستخدم الق�سائم يف البقالة �أو �أحاول
امل�ساومة يف البيع بالتجزئة! �أنا من نيويورك".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

�سالم على دار
ال�سالم
يوميا �أتابع ن�شاطات ثقافية
وفنية وريا�ضية البع�ض تقيمها
منظمات ثقافية واجتماعية و�أخرى
مببادرات من �شباب يع�شق بغداد،
�أفرح لأن هذه الفعاليات تقف
بال�ضد من �سيا�سيني يخرجون
من دهاليز الظالم ،يت�صورون
�أنهم زعماء ملع�سكرات تنظيم
الأخالق والف�ضيلة ..يتخيلون
�أنف�سهم �أ�صحاب م�شروع للق�ضاء
على الرذيلة و�إعادتنا من ع�صور
اجلاهلية �إىل ع�صور الإميان.
�شباب جتدهم يف الكرادة
والكاظمية واملن�صور وحي
اجلامعة والأعظمية ومدينة ال�صدر
 ،يف ال�شوارع وال�ساحات وهم
يقولون ب�صوت واحد� :صباح
احلياة يا بغداد� ،أيتها املدينة
يا�سيدة املدن ،يف الوقت الذي
ي�سعى �سا�ستها اال�شاو�س على �أن
تعي�ش دار ال�سالم جارية يف بالط
دول اجلوار ،وان يقدم اوالدها
قربانا حلروب عبثية .
�صباح احلياة يا بغداد و�أنت
تعي�شني يف ظل م�س�ؤولني يجعلون
من احلق جرمية ،يعدون وال يفون،
ال�سيا�سة يف عرفهم �سعي حمموم
وراء الأطماع وتعاون مع الإثم
وحتالف �ضد ال�صدق ،ثروتهم
ال�ضاللة ،يحاربون بكل ما �أوتوا
من �أجهزة قمع للدفاع عن قيم
التخلف والظالم.
�صباح احلياة يا ام املدن و�أنت
تنظرين كل يوم �إىل وجوه �سا�سة
نامت �ضمائرهم و�شبعت نوما،
�سيا�سيون بعقول متحجرة من
املا�ضي ،منف�صلون عن �أحالمك،
يفتحون �أبواب خزائنك �أمام
ال�سراق واملزورين واالنتهازيني.
�صباح احلياة يا �أم العراق فقد
كنت مثلنا خمدوعة حني ت�صورت
�أن الدميقراطية �ستقدم �إليك �سا�سة
يبدعون يف الإعمار و�إدارة �ش�ؤون
البالد �أكرث من �إبداعهم يف فنون
ال�سرقة واللعب على احلبال ،كنت
مثلنا خمدوعة حني اعتقدت �أن
الذين جاءوا با�سم املحرومني
واملظلومني لن يتحولوا يف ليلة
و�ضحاها �إىل �أغنى الأغنياء،
�صدعوا ر�ؤو�سنا بخطب عن دولة
العدل فيما هم ينتهكون العدالة يف
و�ضح النهار.
�صباح احلياة يا بغداد و�أنت
تبت�سمني لأبنائك وهم يخرجون �إىل
احلياة رغم كل امل�صائب م�صرين
على القفز �إىل امل�ستقبل ولي�س
�إىل املوت.
�صباح احلياة يا �أم املدن و�أنت
ترفعني كل يوم �شعار دعو �أبنائي
يعي�شون ..فقد كنت وما زلت
و�ستبقني �ضد �أمراء احلروب،
�ضدهم جميعا ،مهما كانت
مواقفهم ومربراتهم.
�صباح احلياة يا مدينتي و�أنت
ترف�ضني �أن تنزلقي نحو ع�صور
الظالم ..والعتمة! ،وت�صرين على
�أن تتناف�س فيك الأحالم والآمال.
�صباح اخلري يا �أم العراق و�أنت
تعبقني ب�ألوان جواد �سليم وعطا
�صربي وفرج عبو وفائق ح�سن
وحافظ الدروبي � ،صباح احلياة
يا مدينة ب�ألوان من قو�س قزح،
ايها املدينة التي مل يكن يدور
بخلدها يوما �أن ي�صر البع�ض �إىل
�أن يجعلوا منها دار ًا للآخرة بعد �أن
كانت حا�ضرة للدنيا.
�صباح احلياة يا بغداد� ،ستنت�صرين
يف النهاية � .سيظل �شبابك يغنون
مع عمهم حممد القباجني:
بغداد ال �أهوى �سواك مدينة
 ......ومايل عن �أم العـــــــــراق بديل

مهرجان لأفالم املوبايل حتية لذكرى جعفر علي
على جوائزاملهرج ��ان .مدير املهرجان
الدكت ��ور "حمم ��د عم ��ر اي ��وب" ا�شار
اىل ان ال�شباب "يحاول جتريد الذات
واخلو� ��ض يف تفا�صي ��ل البح ��ث عن
ت�أ�صيل الهوية املحلية ،من خالل فكرة
جمردة فيه ��ا عام ��ل التغيريوالتجدد،
وه ��ي اف�ل�ام املوباي ��ل الت ��ي حر�صت
دائ ��رة ثقاف ��ة وفن ��ون ال�شب ��اب عل ��ى
حتوي ��ل جم�س ��ات ا�شتغاله ��ا ب�صبغ ��ة
دولية لك ��ي تتناف�س يف املهرجان ،الن
اخلطاب الب�ص ��ري ميثل عنوانا بارزا
يف حتويل جم�سات االزمة االن�سانية
اىل م�س ��ار فني يعطي مدلوالت عن ما
يتعر�ض ل ��ه االن�سان م ��ن م�سخ لكثري اين اخ ��راج جعفر علي ،الوان ل�سجاد تربع والتقط �صورة/بحريني ،جزاء
من قيمه االجتماعية".
�سعد ،وافيون حمم ��د العراقي ،عنقاء البراهي ��م حليم .يف ح�ي�ن عر�ضت يف
وبخ�صو�ص االفالم التي عر�ضت قال ابرار اجلبوري ،اوالدنا يقتلون ل�سعد اليوم الثاين للمهرجان افالم -:اللحن
عمر اخرتنا للي ��وم االول افالم -:هذا ح�سون� ،سوق �صفوان لهادي ماهود ،لرزكار ر�شيد من عفرين ،املانيا ملحمد

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�س لهذا
اليوم (االثن�ي�ن)� ،إذ ترتفع درجات احلرارة قليال عن معدالتها
مع رياح خفيفة

�شامي ��ة ،ايت ��ام وركام واح�ل�ام ل�سامل
حت ��وت ،ر�صا�ص ��ة الم�ي�ر العبي ��دي،
احل ��امل ملالك الزهريي ،عادات خاطئة
يجب ت�صحيحها ملالك النا�س.
يف نهاية احلفل حت ��دث الدكتور فائز
ط ��ه �سامل فقال /اكدنا يف منهجنا على
تق ��دمي فك ��رة تق ��ارب ال�شع ��وب بلغ ��ة
الت�أثريال�سينمائي ��ة الدرامي ��ة الف�ل�ام
املوبايل لتو�شيح وجت�سرياملجتمعات
احلي ��ة ،التي ت�ؤم ��ن باالن�سان كق�ضية
عليا .والغاية خل ��ق اجواء التحوالت
االيجابي ��ة ال�ستخدام تقني ��ة املوبايل
ل�صال ��ح ر�سائ ��ل ان�ساني ��ة تعط ��ي
للمجتم ��ع لونا وثبات ��ا للقيم وتر�سيخ
عوامل الف�ضيلة.
واعلن ال�سيد مدير املهرجان الدكتور
حمم ��د عم ��ر ع ��ن جوائ ��ز املهرج ��ان

يف خت ��ام العرو� ��ض وف ��ازت بجوائز
املهرجان ثالثة افالم هي-:
املرك ��ز االول /فل ��م عنق ��اء .اب ��رار
اجلبوري
املرك ��ز الث ��اين ،فيل ��م ن ��اوزا رزكار
عقرين
املركز الثالث /احلامل /مالك الزهريي
لق ��د كان املهرج ��ان ممتع ��ا بافالم ��ه
الق�ص�ي�رة وبتنظيم ��ه اجلي ��د ون ��ال
ا�ستح�سان جمي ��ع امل�شاركني .املخرج
حممد ح�سن قال عن ��ه -:تظاهرة فنية
حتدث الول م ��رة يف العراق .كما هي
حاف ��ز لت�شجي ��ع ال�شب ��اب عل ��ى تنفيذ
م�شاريع جديدة م ��ن االفالم باملوبايل
بعد ما مل�سوا ت�شجي ��ع وزارة ال�شباب
لذل ��ك .واتوقع زيادة ع ��دد االفالم يف
الدورة القادمة.
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