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جريدة سياسية يومية

�أحكام غيابية واعتقاالت لـ 5وزراء للطاقة من �أ�صل 7

منقو�صا
كتل �سيا�سية تريد االنقالب على الت�شريع الذي �أقر
ً

الربملان يطرح  3مواعيد لإجراء االنتخابات
املبكرة على طاولة النقا�ش

�أ�سبوع �ساخن ينتظر احلكومة :درجات حرارة فوق
الـ 50واملحافظات حتتج ب�سبب انقطاع الكهرباء
 بغداد /املدى
م ��ن املتوق ��ع ان تت�ص ��اعد
االحتجاج ��ات
ح ��دة
اال�س ��بوع املقب ��ل ،م ��ع
ت�س ��جيل درجات حرارة غري م�سبوقة
تتجاوز ن�صف درجة الغليان .واحتج
العراقي ��ون ط ��وال ال� �ـ� 10س ��نوات
املا�ض ��ية ،عل ��ى �س ��وء جتهي ��ز الطاقة
الكهربائي ��ة ،فيم ��ا كان ��ت احلكوم ��ات
املتعاقب ��ة ق ��د انفق ��ت اك�ث�ر م ��ن 60
ملي ��ار دوالر عل ��ى مل ��ف الطاق ��ة دون
نتائج .والحقت ف�ض ��ائح اه ��دار املال
العام ،وال�ص ��فقات امل�ش ��بوهة يف تلك
االع ��وام كل وزراء الكهرب ��اء ،واغلب
نواب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الطاقة.
واق ��ال الربمل ��ان واحلكوم ��ة يف تل ��ك
الفرتة  3وزراء كهرباء ب�سبب ت�صاعد
االحتجاجات واتهامات بالف�ساد ،فيما
قدم رابع ا�ستقالته.
وواف ��ق الربمل ��ان مطل ��ع مت ��وز العام
 ،2019عل ��ى فتح حتقيق مع  6وزراء
تولوا �إدارة الوزارة للفرتة من 2006
�إىل � ،2019إ�ضافة �إىل نائبني �سابقني
لرئي� ��س الوزراء .و�أعلن ع�ض ��و جلنة
النزاه ��ة النيابية �ص ��باح ال�س ��اعدي،
تق ��دمي طل ��ب �إىل رئي� ��س جمل� ��س
النواب ،حممد احللبو�س ��ي ،للتحقيق
يف عقود الكهرباء منذ عام .2006
و�أ�ض ��اف يف م�ؤمت ��ر �ص ��حفي عق ��ده
�آنذاك مببنى الربملان ،ان الوزراء هم
"حم�س ��ن �شال�ش وكرمي وحيد ورعد

�شالل وكرمي عفتان وقا�سم الفهداوي
ول�ؤي اخلطيب" ،كما ي�شمل التحقيق
نائبي رئي�س الوزراء ل�ش� ��ؤون الطاقة
ال�سابقني ،ح�سني ال�شهر�ستاين وثامر
الغ�ض ��بان .وتظاه ��ر م�س ��اء ام� ��س،
الع�ش ��رات يف منطقة القبلة مبحافظة
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الب�ص ��رة للمطالبة بتح�س�ي�ن الكهرباء
يف املحافظة .
وقال احمد املالكي ،نا�شط يف الب�صرة
لـ(املدى) ،ان �أهايل املنطقة الغا�ضبني
"�أ�ضرموا النار يف �إطارات �سيارات
وقطعوا �أحد ال�شوارع ب�سبب توا�صل

انقطاع الكهرباء ل�ساعات طويلة".
ويته ��م �س ��كان الب�ص ��رة ،احلكوم ��ات
وال ��وزراء ال�س ��ابقني ،يف ع ��دم تنفيذ
الوعود بتح�س�ي�ن الكهرباء يف املدينة
الغنية بالنفط.
 التفا�صيل �ص3

التحالف الدويل يعلن عملياته خالل �أ�سبوع:
 24عملية �إ�سناد للقوات الأمنية �ضد داع�ش
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 بغداد  /املدى
متعددة ب�س ��حب قان ��ون االنتخاب ��ات ،واجراء �إكمال قانون االنتخابات الربملانية الذي �أ�ش ��ار
تعديالت جوهرية على م ��واده .ويقول �صائب اىل �أن تك ��ون الدوائ ��ر االنتخابي ��ة متع ��ددة"،
تتداول الرئا�س ��ات الثالث ور�ؤ�س ��اء خ ��در ،ع�ض ��و اللجن ��ة القانوني ��ة يف جمل� ��س م�ض ��يفا �أن "ه ��ذه اللق ��اءات واالجتماع ��ات
الكت ��ل ال�سيا�س ��ية ثالث ��ة مقرتح ��ات الن ��واب يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن "اجتم ��اع ترك ��ز على كيفي ��ة تق�س ��يم الدوائ ��ر االنتخابية
لتحدي ��د موع ��د �إج ��راء االنتخاب ��ات الربملانية هيئ ��ة رئا�سة جمل� ��س الن ��واب بر�ؤ�س ��اء الكتل املتع ��ددة داخ ��ل كل حمافظ ��ة" .وي�ؤك ��د خ ��در
املبك ��رة ،و�س ��ط مطالب ��ات م ��ن كت ��ل برملاني ��ة ال�سيا�سي ��ة بح ��ث عدة �أف ��كار للم�ض ��ي قدما يف على �أن "عملية تق�س ��يم الدوائر االنتخابية هو
م ��ا تت ��م درا�س ��ته حاليا من قب ��ل ر�ؤ�س ��اء الكتل
ال�سيا�س ��ية وهيئة رئا�س ��ة الربملان" ،كا�شفا عن
نادية هناوي تكتب:
"وجود ثالثة مقرتحات متداولة بني الرئا�سات
الثالث والكتل ال�سيا�س ��ية لتحديد موعد �إجراء
الن�سوية ..ت�سا�ؤالت وتط ّلعات
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة املبك ��رة" .ويب�ي�ن �أن
"املقرتح ��ات املتداولة يف الأروقة ال�سيا�س ��ية
هي �إج ��راء االنتخاب ��ات الربملاني ��ة املبكرة يف
العام � 2021إما يف �ش ��هر ني�سان �أو حزيران �أو
ت�ش ��رين الأول" ،الفت ��ا �إىل �أن "ه ��ذه مقرتحات
متداول ��ة (ال يوج ��د �ش ��يء ر�س ��مي)" .وكان ��ت
الكتل ال�سيا�س ��ية قد اتفقت قبل الت�صويت على
القانون على ت�أجيل الب ��ت بالدوائر االنتخابية
لأنه ��ا ا�ص ��طدمت بوجود �أكرث من ( )80ق�ض ��اء
وناحي ��ة متداخل ��ة م ��ن الناحي ��ة اجلغرافي ��ة
وال�سكانية ،وغياب الإح�ص ��اء ال�سكاين ،ف�ضال
عن وجود �أق�ضية غري م�سجلة.
 التفا�صيل �ص2

"�صقر كركوك"
يطيح مبحافظ
�سابق وم�س�ؤولني

كورونا ي� ّؤجل مواجهة
�صفاء هادي امل�صريية
�أمام �سوت�شي
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م�سية حتمل قذائف
�ضبط رّ
بوزن  2كغم فـي "بنايات
اجلادرية"
 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت خلية الإعالم الأمني� ،أم�س اخلمي�س� ،ض ��بط طائرة م�س�ي�رة
حتم ��ل مقذو ًف ��ا ب ��وزن  2كغم مبنطق ��ة اجلادري ��ة املحاذي ��ة للمنطقة
اخل�ضراء يف العا�صمة بغداد.
وقالت اخللية يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه �إن "مفارز وكالة اال�ستخبارات
والتحقيق ��ات االحتادي ��ة يف وزارة الداخلية عرثت على طائرة م�س�ي�رة حتمل
مق ��ذوف زنة 2كغم فوق �أحد البنايات مبنطقة اجلادرية" .و�أ�ض ��اف البيان �إنه
مت تفكيك املقذوف و�ض ��بط الطائرة امل�س�ي�رة ،مبين ًة �أن القوات الأمنية با�شرت
يف اجراء حتقيق كامل .ويوم الأحد املا�ض ��ي� ،س ��قط �ص ��اروخا كاتيو�شا ،على
مقرب ��ة من ال�س ��فارة الأمريكية باملنطقة اخل�ض ��راء �ش ��ديدة التح�ص�ي�ن و�س ��ط
العا�ص ��مة بغ ��داد ،دون �س ��قوط خ�س ��ائر ب�ش ��رية �أو �أ�ض ��رار مادي ��ة .وتتك ��رر
الهجمات ال�ص ��اروخية على �أهداف ت�ضم دبلوما�س ��يني وجنودًا �أمريكيني ،منذ
�أ�ش ��هر ،وتزاي ��دت وترية هذه الهجمات منذ اغتيال كل م ��ن قائد "فيلق القد�س"
الإي ��راين ،قا�س ��م �س ��ليماين ،والقي ��ادي بهيئة "احل�ش ��د ال�ش ��عبي"� ،أبو مهدي
املهند�س ،يف غارة جوية �أمريكية ببغداد ،يف  3كانون الثاين املا�ضي.
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النزاهة البرلمانية :هيئة
حكومية خا�صة لتقييم
المنا�صب القيادية
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ليفربول يحتفل في ليلة
التتويج بخما�سية ت�شيل�سي
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ُ
طى في ال�ضباب" تلهث
"خ ً
والم�سيار
المتعة ِ
خلف زواج ُ

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت هيئة النزاهة ،اخلمي�س ،عن
�ص ��دور �أوام ��ر قب� ٍ��ض وحت� � ٍّر ِّ
بحق
عد ٍد م ��ن امل�س� ��ؤولني؛ عل ��ى خلف َّي ��ة خمالفتهم
لتوجيه ��ات مراجعه ��م يف ق�ض� �يَّة م ��ا يع ��رف
ب�ص ��قر كركوك ،مو�ض ��حة �أن الأوامر �صدرت
ا�س ��تنادًا �إىل �أح ��كام امل ��ادَّة  340م ��ن قان ��ون
العقوبات.
وقال ��ت الهيئ ��ة يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى) ان
"حمكم ��ة كركوك املخت�ص ��ة بالنظر بق�ض ��ايا
قب�ض وحت ٍّر ِّ
بحق عد ٍد
�ساحة الر�صايف خالية يف ظل اجراءات احلظر ( ...عد�سة :حممود ر�ؤوف) النزاهة ا�صدرت �أوامر ٍ
من امل�س� ��ؤولني يف املحافظة؛ ال�ش�ت�راكهم يف
عقد منظوم ��ة الباج ��ات الإلكرتونيَّة املعروفة
بـ(�ص ��قر كركوك) خال ًفا لتوجيه ��ات مراجعهم
الإداري�ي�ن ،وعدم م�ش ��روعيَّة العق ��د املربم من
قبل حمافظ كركوك ال�سابق".
واو�ض ��حت الدائ ��رة �أن "�أوام ��ر القب� ��ض
والتحري �شملت م�س�ؤولني يف مرور املحافظة
ومديريَّة الأحوال املدنيَّة واجلوازات والإقامة
الف�صائل امل�س ��لحة املدعومة من ايران
ودائرتي االت�ص ��االت واال�س ��تخبارات فيها"،
تهديدا حمليا ،رغ ��م ذلك فانه اقر بانها
م�ش ��دد ًة عل ��ى �أن "�أوام ��ر القب� ��ض والتح ��ري
ت�شكل خطرا على قوات التحالف .
ال�ص ��ادرة عن املحكم ��ة راعت �ض ��رورة تنفيذ
وا�ض ��اف اجلرنال ايكمان بقوله "تلك
الأوامر من قبل مراجع املتهمني".
الف�صائل ت�شكل بالت�أكيد ،كما تعلمون،
وا�ش ��ارت اىل "رد الق�ض� �يَّة بح ��ق حماف ��ظ
خطرا على قوات التحالف ،لقد ت�سببت
كرك ��وك ال�س ��ابق ا�س ��تنادًا �إىل �أح ��كام امل ��ادَّة
يف هذا العام باحلاق خ�س ��ائر بقواتنا
احلكم َّي ��ة ذاته ��ا� ،إذ �س ��بق �أن �ص ��در بحقه �أمر
�ضمن �صفوف قوات التحالف" .بينما
قب�ض وحت� � ٍّر؛ لقيامه ب�إب ��رام العقد ،رغم عدم
كرر ان القوات االمني ��ة العراقية فقط
ٍ
م�ش ��روعيَّته ،ومتت �إحالته غيابيًا �إىل حمكمة
هي م ��ن حتمي الق ��وات االمريكية من
جن ��ح كرك ��وك املخت�ص ��ة بالنظ ��ر يف ق�ض ��ايا
هذه الف�صائل.
 التفا�صيل �ص3
النزاهة".

نائب قائد التحالف الدويل :ال نركز على جماعات الكاتيو�شا رغم
هجماتها ال�صاروخية
 ترجمة  /حامد احمد
ك�ش ��ف نائ ��ب قائ ��د ق ��وات
التحال ��ف يف الع ��راق
اجل�ن�رال كيني ��ث �أيكم ��ان ،ب ��ان مهمة
القوات االمريكية يف العراق و�سوريا
هي مقت�صرة فقط على احلاق الهزمية
بداع�ش وت�س ��ليم امل�س�ؤوليات بعد ذلك
للق ��وات االمنية العراقية ،م�ش�ي�را اىل
انه "رغم الهجمات ال�ص ��اروخية التي
قتلت جن ��ودا امريكان ،فان الف�ص ��ائل
امل�س ��لحة (وتع ��رف حملي ��ا بجماعات

الكاتيو�شا) هي لي�ست �ضمن اهتمامنا"
 .و"جماعات الكاتيو�شا"  -هي ت�سمية
جلهات م�س ��لحة جمهولة ت�ستخدم هذا
الن ��وع من ال�ص ��واريخ ملهاجم ��ة مقار
التحالف الدويل وال�س ��فارة االمريكية
يف بغداد.
وقال اجلرنال ايكمان يف ت�ص ��ريحات
له من بغ ��داد االربعاء" :من الوا�ض ��ح
انهم لي�سوا �ضمن اهتمامنا وتركيزنا،
نحن هنا الحلاق الهزمية بداع�ش ".
وو�ص ��ف ايكم ��ان تنظيم داع� ��ش بانه
ي�ش ��كل تهدي ��دا عامليا ،يف حني ت�ش ��كل

ال�����ص��ح��ة ت�����س��ج��ل � 2361إ���ص��اب��ة ب��ك��ورون��ا و 2258ح��ال��ة �شفاء
 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت وزارة ال�ص ��حة� ،أم�س
اخلمي� ��س ت�س ��جيل 2361
حالة �إ�صابة جديدة بفايرو�س
كورون ��ا امل�س ��تجد ،خ�ل�ال ال� �ـ� 24س ��اعة
املا�ضية.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته (املدى) انها
"�س ��جلت  2258حالة �ش ��فاء جديدة ،من
الفايرو� ��س ،يف ح�ي�ن مت ت�س ��جيل 2361
�إ�ص ��ابة ،موزع ��ة عل ��ى بغ ��داد الر�ص ��افة
 ،465وبغ ��داد الكرخ  ،376ومدينة الطب
 ،61والنج ��ف  ،67وال�س ��ليمانية ،130
و�أربيل  ،69وده ��وك  ،11وكربالء ،176
وكرك ��وك  ،132ودي ��اىل  ،33ووا�س ��ط
 ،158والب�ص ��رة  ،192ومي�س ��ان ،54
وباب ��ل  ،154والديواني ��ة  ،92وذي ق ��ار
 ،43والأنب ��ار  ،17واملثن ��ى  ،72ونينوى

 ،28و�صالح الدين .31
وا�ض ��افت الوزارة يف بيانه ��ا ان الوفيات
اجلديدة جراء الفايرو�س بلغت  80حالة،
موزع ��ة على بغداد الر�ص ��افة  ،12وبغداد
الك ��رخ  ،8ومدين ��ة الط ��ب  ،2والنجف ،1
وال�س ��ليمانية  ،8و�أربي ��ل  ،4وكرب�ل�اء ،9
وكرك ��وك  ،5ووا�س ��ط  ،2والب�ص ��رة ،5
ومي�سان  ،2وبابل  ،2والديوانية  ،8وذي
قار  ،3والأنبار  ،1واملثنى  ،2ونينوى ،4
و�صالح الدين .2
وارتف ��ع جمم ��وع ح ��االت ال�ش ��فاء �إىل
� ،69405أي بن�س ��بة  ،%68فيم ��ا ارتف ��ع
جمم ��وع الإ�ص ��ابات بالفايرو� ��س �إىل
 ،102226يف ح�ي�ن �أ�ص ��بح جمم ��وع
الوفيات .4122
م ��ن جهة �أخ ��رى �أكد املتحدث الر�س ��مي
با�س ��م وزارة ال�صحة� ،س ��يف البدر ،يف
ت�ص ��ريح لـموقع "�س ��بوتنيك" ،الرو�سي

� ،أن الع ��راق عل ��ى توا�ص ��ل م ��ع جمي ��ع
اجله ��ات العملية املخت�ص ��ة يف ت�ص ��نيع
اللقاحات.
و�أ�ض ��اف الب ��در ،قائ�ل ً�ا" :مت ��ى م ��ا �أق ��ر
علمي� � ًا لال�س ��تخدام الب�ش ��ري �أي لق ��اح
يف �أي م ��كان يف العامل �س ��يكون العراق
م ��ن �أوىل الدول التي ت�س ��تورده وتفعل
ا�س ��تخدامه ،نافي ًا و�ص ��ول لقاح �ص ��يني
– �إماراتي مطلع �سبتمرب�/أيلول املقبل
لعالج العراقيني امل�صابني باجلائحة".
وتدارك املتحدث با�س ��م وزارة ال�ص ��حة
والبيئ ��ة" :لكن م ��ا متاح حالي� � ًا جتارب
بع�ض نتائجها جيدة وحتى هذه اللحظة
ال يوج ��د لق ��اح �أق ��ر علمي� � ًا لال�س ��تخدام
ملر�ض ��ى فايرو� ��س كورون ��ا "كوفي ��د
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سياسة
كتل �سيا�سية تريد االنقالب
على الت�شريع الذي �أقر
منقو�صا
ً
 بغداد  /املدى
تت ��داول الرئا�س ��ات الث�ل�اث ور�ؤ�س ��اء
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ثالث ��ة مقرتح ��ات
لتحدي ��د موع ��د �إج ��راء االنتخاب ��ات
الربملاني ��ة املبكرة ،و�س ��ط مطالبات من
كت ��ل برملاني ��ة متع ��ددة ب�سح ��ب قانون
االنتخابات ،واجراء تعديالت جوهرية
على مواده.
وتنق�سم الكت ��ل ال�سيا�سية ب�ش�أن قانون
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة ب�ي�ن م ��ن يدفع
نحو �إجراء تعديالت على بع�ض فقراته
وب�ي�ن م ��ن يطال ��ب بتق�سي ��م املحافظ ��ة
�إىل ع ��دة دوائ ��ر انتخابي ��ة (ل ��كل مئ ��ة
ال ��ف مقعد) ،وب�ي�ن من يري ��د ان تكون
املحافظة دائرة انتخابية واحدة.
واجتمع ��ت رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب،
االربع ��اء ،م ��ع ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل النيابية
واللجن ��ة القانوني ��ة لإكم ��ال الن�سخ ��ة
النهائي ��ة لقان ��ون االنتخاب ��ات ،ال ��ذي
�صوت عليه املجل�س.
�سبق و�أن َّ
واكد املجتمعون على تهيئة امل�ستلزمات
والظروف الالزمة لإجراء االنتخابات،
و�ض ��رورة قيام احلكومة بتقدمي الدعم
الكام ��ل للمفو�ضي ��ة العلي ��ا امل�ستقل ��ة
لالنتخاب ��ات ،م ��ن ِّ
كل النواح ��ي املالية
واللوج�ستي ��ة والأمني ��ة؛ لتمكينها من
�إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.
ويق ��ول �صائ ��ب خ ��در ،ع�ض ��و اللجن ��ة
القانوني ��ة يف جمل� ��س الن ��واب يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن "اجتم ��اع هيئة
رئا�س ��ة جمل�س الن ��واب بر�ؤ�ساء الكتل
ال�سيا�سي ��ة بح ��ث ع ��دة �أف ��كار للم�ضي
قدم ��ا يف �إكم ��ال قان ��ون االنتخاب ��ات
الربملاني ��ة ال ��ذي �أ�ش ��ار عل ��ى �أن تكون
الدوائ ��ر االنتخابية متع ��ددة" ،م�ضيفا
�أن "هذه اللق ��اءات واالجتماعات تركز
عل ��ى كيفية تق�سيم الدوائ ��ر االنتخابية
املتعددة داخل كل حمافظة".
وي�ؤك ��د خ ��در عل ��ى �أن "عملي ��ة تق�سيم
الدوائر االنتخابية ه ��و ما تتم درا�سته
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الربملان يطرح  3مواعيد لإجراء االنتخابات املبكرة
على طاولة النقا�ش

�صناديق اقرتاع
ا�ستخدمت يف
انتخابات 2018
حاليا من قبل ر�ؤ�س ��اء الكتل ال�سيا�سية
وهيئ ��ة رئا�س ��ة الربمل ��ان" ،كا�شف ��ا عن
"وجود ثالث ��ة مقرتحات متداولة بني
الرئا�س ��ات الث�ل�اث والكت ��ل ال�سيا�سية
لتحدي ��د موع ��د �إج ��راء االنتخاب ��ات
الربملانية املبكرة".
ويب�ي�ن �أن "املقرتح ��ات املتداول ��ة
يف الأروق ��ة ال�سيا�سي ��ة ه ��ي �إج ��راء
االنتخاب ��ات الربملانية املبكرة يف العام
� 2021إما يف �شه ��ر ني�سان �أو حزيران
�أو ت�شري ��ن الأول" ،الفت ��ا �إىل �أن "هذه

مقرتح ��ات متداول ��ة (ال يوج ��د �ش ��يء
ر�سم ��ي)" .وكانت الكت ��ل ال�سيا�سية قد
اتفقت قبل الت�صويت على القانون على
ت�أجيل البت بالدوائ ��ر االنتخابية لأنها
ا�صطدمت بوجود �أكرث من ( )80ق�ضاء
وناحية متداخلة من الناحية اجلغرافية
وال�سكانية ،وغياب الإح�صاء ال�سكاين،
ف�ضال عن وجود �أق�ضية غري م�سجلة.
وكان نائ ��ب رئي� ��س اللجن ��ة القانونية
يف الربمل ��ان النائ ��ب حمم ��د الغ ��زي قد
ق ��ال يف وقت �ساب ��ق� ،إن جدول توزيع

الدوائ ��ر االنتخابي ��ة يت�ضم ��ن ع ��دد
املقاع ��د يف كل حمافظة ،ونوع الدوائر
املتع ��ددة ،وكيفي ��ة توزي ��ع املقاعد على
تل ��ك الدوائ ��ر ،مو�ضحً ��ا �أن املناق�شات
م�ستم ��رة م ��ع الأط ��راف ال�سيا�سي ��ة
والأممي ��ة ومنظم ��ات املجتم ��ع املدين
ب�ش�أن النظام االنتخابي.
ويتح ��دث النائب عن املك ��ون االيزيدي
ع ��ن "وج ��ود ثالث ��ة ثواب ��ت قب ��ل
حتدي ��د مواعي ��د �إج ��راء االنتخاب ��ات
الربملاني ��ة املبك ��رة ،الأول منه ��ا �إكمال

قان ��ون االنتخاب ��ات (تق�سي ��م الدوائ ��ر
االنتخابي ��ة) ،الث ��اين ت�شري ��ع قان ��ون
املحكم ��ة االحتادي ��ة ،والثال ��ث ح ��ل
الربمل ��ان" ،مبين ��ا �أن "ه ��ذه الثواب ��ت
يج ��ب حتقيقه ��ا قب ��ل الذه ��اب لإج ��راء
انتخابات مبكرة".
واجتمع ��ت الرئا�س ��ات الث�ل�اث (رئي�س
اجلمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح ،ورئي� ��س
جمل�س ال ��وزراء ،م�صطف ��ى الكاظمي،
ورئي� ��س جمل� ��س الن ��واب ،حمم ��د
احللبو�سي) ،الأحد املا�ضي ،يف بغداد،

وتدار�س االجتم ��اع �آخر نتائج الو�ضع
ال�صح ��ي يف ظ � ّ�ل جائح ��ة كورون ��ا،
و�ض ��رورة تهيئ ��ة �إج ��راء االنتخاب ��ات
املبك ��رة ،وحتدي ��د موع ��د �إجرائه ��ا،
و�سرع ��ة ا�ستكم ��ال تعدي�ل�ات القان ��ون
الالزم لتحقي ��ق انتخابات حرة وعادلة
ونزيه ��ة ت�ستجي ��ب ل�ل��إرادة ال�شعبي ��ة
الدميقراطية.
ويلفت النائب االيزيدي �إىل �أن "�إجراء
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة يف املقرتح ��ات
املتداول ��ة ب�ي�ن الق ��وى ال�سيا�سي ��ة �أمر
وارد وممك ��ن حتقيقه لكنه يتوقف على
�إكم ��ال الثواب ��ت الثالث ��ة" ،م�ضيف ��ا �أن
"االجتماعات �ستك ��ون م�ستمرة حلني
االتفاق".
وك�ش ��ف ح�س�ي�ن الهن ��داوي ،م�ست�ش ��ار
رئي� ��س احلكومة لل�ش� ��ؤون االنتخابية
لـ(امل ��دى) يف الأول م ��ن �شه ��ر مت ��وز
اجل ��اري� ،أن احلكوم ��ة "تعت ��زم
�إر�س ��ال تعدي�ل�ات على م�س ��ودة قانون
االنتخاب ��ات �إىل الربمل ��ان لتعدي ��ل 15
م ��ادة وفق ��رة لدعم فكرة تعمي ��م النظام
البايوم�ت�ري ،والنظ ��م التكنولوجي ��ة
احلديثة لت�سريع النتائج االنتخابية".
ب ��دوره ،يق ��ول عل ��ي جب�ي�ر العبودي،
النائ ��ب ع ��ن تي ��ار احلكم ��ة �إن "مل ��ف
االنتخاب ��ات قي ��د الدرا�س ��ة ب�ي�ن هيئ ��ة
رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب واللجن ��ة
القانوني ��ة" ،الفت ��ا �إىل �أن "هن ��اك م ��ن
يريد �سحب القان ��ون و�إجراء تعديالت
مف�صلية علي ��ه بالتن�سيق مع احلكومة،
وهناك من يذه ��ب �إىل تق�سيم املحافظة
�إىل ع ��دة دوائ ��ر انتخابي ��ة ،وهناك من
يطال ��ب ب ��ان تك ��ون املحافظ ��ة دائ ��رة
انتخابية واحدة".
و�صوّ ت جمل�س النواب يف �شهر كانون
الأول املا�ض ��ي على قان ��ون االنتخابات
الربملاني ��ة م ��ن دون جدول ��ة �أو توزيع
أ�سا�سا
الدوائر االنتخابية والت ��ي ت َع ّد � ً
لإج ��راء االنتخ ��اب ،مم ��ا �أع ��اق �إر�سال
القان ��ون �إىل رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة

للم�صادق ��ة علي ��ه ،ومل يح ��دد �إىل الآن
موعد ال�ستكمال �إقرار هذه الدوائر.
وي ��رى العبودي يف ت�صري ��ح لـ(املدى)
�أن "مو�ض ��وع �إج ��راء االنتخاب ��ات
املبك ��رة �سيت�أخ ��ر كث�ي�را الن مفو�ضية
االنتخابات حتتاج �إىل حتديث �سجلها
االنتخاب ��ي لتتمكن من معرف ��ة املواليد
التي متت �إ�ضافتها ويحق لها امل�شاركة
يف االق�ت�راع يف ظ ��ل جائح ��ة كورونا
الت ��ي عطلت احلياة" ،م�ؤك ��دا ان "هذه
الأعمال حتتاج �إىل وقت".
وت�شرتط مفو�ضية االنتخابات اقرتاح
مواعيد �إج ��راء االنتخاب ��ات الربملانية
املبكرة وت�شريع قانون االنتخابات مع
اجل ��داول امللحقة ب ��ه وتر�سيم احلدود
للدوائ ��ر االنتخابي ��ة ،و�إق ��رار املوازنة
املالي ��ة االحتادي ��ة للعام حل ��ايل لتنفيذ
املمار�سة االنتخابية.
ووع ��د رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي يف برناجم ��ه احلكوم ��ي
ب�إجراء انتخاب ��ات برملانية مبكرة على
�أ�س�س نزيهة بعد �إكم ��ال ت�شريع قانون
االنتخاب ��ات ،وتفعي ��ل عم ��ل مفو�ضية
االنتخاب ��ات ،بالتع ��اون م ��ع الأمم
املتحدة.
ويت�س ��اءل النائب العبودي وهو ع�ضو
جلن ��ة النف ��ط والطاق ��ة الربملاني ��ة �أن ��ه
يف "حال اتفقت الكت ��ل ال�سيا�سية على
تعديل قانون االنتخاب ��ات ،هل ب�إمكان
هيئة رئا�سة املجل�س عقد جل�سة لتعديل
القانون يف ظل �أزمة جائحة كورونا؟".
ويرجح ان "�إج ��راء انتخابات برملانية
مبك ��رة يحت ��اج �إىل فرتة �سن ��ة ون�صف
ال�سنة تقريبا".
ويتاب ��ع �أن "هن ��اك جم ��ع تواقي ��ع
للمطالب ��ة ب�سح ��ب قان ��ون االنتخابات
لإع ��ادة �صياغت ��ه م ��ن جدي ��د" ،م�ؤك ��دا
ان "�أي موع ��د الج ��راء االنتخاب ��ات
الربملاني ��ة املبك ��رة مل يبت ب ��ه او يحدد
من قبل الكت ��ل ال�سيا�سية او الرئا�سات
الثالث".

التحالف الدويل يعلن عملياته خالل �أ�سبوع 24 :عملية �إ�سناد لقوات اجلي�ش �ضد داع�ش
 بغداد  /املدى
اعل ��ن التحال ��ف الدويل� ،أم�س اخلمي� ��س ،عن ابرز
العملي ��ات الع�سكرية التي قام بها خالل ا�سبوع يف
العراق بالتعاون واال�شرتاك مع القوات الأمنية.
وذك ��ر التحال ��ف يف بي ��ان مط ��ول ،تلق ��ت (املدى)
ن�سخ ��ة من ��ه ،ان "�شركاءن ��ا يف الع ��راق و�سوری ��ا
يق ��ودون املعركة ملالحقة �إرهابيي داع�ش والق�ضاء
على �شبكات التمویل واملواد اللوج�ستیة و�شبكات
الإعالم التابعة للتنظيم".
وذك ��ر العقی ��د مایل ��ز ب .كاهینز الثال ��ث ،املتحدث
الع�سكري با�سم قوات التحالف الدويل � ّإن "الفلول
املتبقی ��ة لداع�ش يف حالة ف ��رار ،فالقوات ال�شریكة
توا�صل مالحقتهـا وتدمریهـا ،و�سیوا�صل التحالف
دعم �شركائنا وبناء على طلبهـم".
وق ��دم التحالف �إجمالاً للعمليات من اخلام�س ع�شر
من مت ��وز وحت ��ى احل ��ادي والع�شرين م ��ن ال�شهر
ذاته:
ـ� �ـ  15متوز� :شرعت قوات جهـ ��از مكافحة الإرهـاب
وب�إ�سناد جوي من طريان التحالف الدويل بعملية
�أمني ��ة يف وادي ال�شاي جنوب ��ي حمافظة كركوك.
�أ�سف ��رت العملي ��ة عن مقت ��ل � 6إرهـابي�ي�ن من فلول
داع� ��ش .وعلى �صعيد مت�صل متكنت قوة من جهـاز
مكافحة الإرهـاب من �إلقاء القب�ض على �إرهابي يف
منطق ��ة �أبو غريب غرب بغ ��داد و  3عنا�صر �آخرين
من ال�شب ��كات الإرهـابية التابعة لداع�ش يف منطقة
التاجي �شمال العا�صمة بغداد.
ـ� �ـ  15مت ��وز :نف ��ذت ق ��وة من الف ��وج الراب ��ع لواء
امل�ش ��اة التا�سع ع�شر فرقة امل�شاة اخلام�سة يف قرى
بني زيد واملناطق املجاورة ،حمافظة دياىل ،عملية
بحث وتفتي�ش لتطهـري املنازل املرتوكة والب�ساتني
والب ��زول .نتج عن هـ ��ذه العملية تدم�ي�ر اثنني من
اوكار داع�ش االرهـاب ��ي وتفجري عبوتني نا�سفتني
واال�ستي�ل�اء على ع ��دد م ��ن قنابر الهـ ��اون خمتلفة
االحجام.
ـ� �ـ  15متوز :بن ��ا ًء عل ��ى معلوم ��ات ا�ستخباراتية،
قام ��ت قوة م ��ن ل ��واء امل�ش ��اة التا�س ��ع واخلم�سني
فرق ��ة امل�شاة ال�ساد�س ��ة بن�صب كمني حمكم م�شرتك
م ��ع احل�شد الع�شائري وا�ستخب ��ارات اللواء ،الحد
عنا�ص ��ر داع� ��ش االرهـاب ��ي يرت ��دي حزام ��ا نا�سفا
ويتج ��ول يف احد ب�ساتني الطارمية للقيام بتفجري
نف�سهـ ��ا امام الق ��وات االمنية ،وقت ��ل االرهـابي يف

منطق ��ة البو غبني ،ب�ساتني ال ��وزري ،الطارمية يف
�شمال بغداد.
ـ� �ـ  15مت ��وز :بن ��ا ًء عل ��ى معلوم ��ات ا�ستخباراتية،
متك ��ن جهـاز املخاب ��رات الوطن ��ي العراقي من قتل
ما ي�سمى وايل بغداد الإرهـابي املدعو "عمر �شالل
عبي ��د" وي ��ده االعالمية املدعو "لي ��ث جمال امللقب
اب ��و الرباء" ونائبه الذي يحم ��ل اجلن�سية العربية
"قتال املهـاجر".
ـ� �ـ  16مت ��وز :بن ��ا ًء عل ��ى معلوم ��ات ا�ستخباري ��ة،
متكن ��ت قوة م ��ن ل ��واء  45ومف ��ارز اال�ستخبارات
الع�سكري ��ة يف الل ��واء ،املق ��ر املتق ��دم لعملي ��ات
كركوك ،م ��ن الو�صول اىل خمب�أ ي�ضم بداخله عددا
من قنابر الهـاون وعبوة نا�سفة و�صاروخ كاتيو�شا
و�صاروخ يف وادي الكور ،ق�ضاء داقوق.
ـ� �ـ  16متوز :بن ��ا ًء عل ��ى معلوم ��ات ا�ستخباراتية،
متكن ��ت قوة م ��ن ل ��واء امل�ش ��اة  75ومف ��ارز �شعبة
اال�ستخب ��ارات الع�سكري ��ة يف الفرق ��ة  16من �إلقاء
القب�ض على اثنني من الإرهـابيني يف منطقة حمام
العليل جنوب املو�صل وهـما من املطلوبني للق�ضاء
العراقي.
ـ� �ـ  16متوز :بن ��ا ًء عل ��ى معلوم ��ات ا�ستخباراتية،
متكن ��ت قوة م ��ن ل ��واء امل�ش ��اة  30الفرق ��ة الثامنة
ومفارز �شعبة اال�ستخب ��ارات الع�سكرية يف الفرقة
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م ��ن القاء القب�ض عل ��ى �أحد االرهـابي�ي�ن يف ق�ضاء
الرمان ��ة ،القائ ��م .كان الإرهـاب ��ي يعم ��ل مقاتال مع
الدواع� ��ش قب ��ل التحري ��ر ،وهـ ��و م ��ن املطلوب�ي�ن
للق�ضاء العراقي.
ـ� �ـ  16متوز :بنا ًء على معلومات ا�ستخبارية� ،ألقت
قوة من الفوج االول لواء امل�شاة  39الفرقة العا�شرة
ومفارز اال�ستخبارات الع�سكرية يف الفرقة القب�ض
عل ��ى اثن�ي�ن م ��ن االرهـابي�ي�ن املطلوب�ي�ن للق�ض ��اء
العراق ��ي يف منطقة البو �شعبان يف الرمادي وهـما
من العنا�صر التي قدمت معلومات لداع�ش.
ـ� �ـ  17مت ��وز :بن ��ا ًء عل ��ى معلوم ��ات ا�ستخباري ��ة،
متكنت ق ��وة من الفوج  4لواء م�شاة  75الفرقة 16
قي ��ادة عمليات نين ��وى ،ومن خالل عملي ��ة للبحث
والتفتي� ��ش م ��ن العث ��ور عل ��ى كد�س عت ��اد يحتوي
عل ��ى اكرث م ��ن  500قنربة هـ ��اون يف احد الوديان
�ضمن �صحراء ال�ش ��ورة والذي كان يعترب اخلزين
الرئي� ��س وال�سرتاتيج ��ي العتدة ع�صاب ��ات داع�ش
�إب ��ان �سيطرتهـ ��م على حمافظة نين ��وى .مت تفجري
املواد موقعيا وحتت ال�سيطرة.
ــ  17متوز :بنا ًء على معلومات ا�ستخبارية ،متكنت
ق ��وة من مفارز ق�سم اال�ستخبارات الع�سكرية قيادة
عمليات �سامراء ،وقوة م ��ن ال�شرطة االحتادية من
الو�ص ��ول اىل خمب�أ ي�ضم كد�سا للعتاد واملتفجرات
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يف جزي ��رة مكي�شيفة مبحافظ ��ة �صالح الدين .وقد
تكفلت مفارز هـند�سة القيادة بتفجري املواد موقعيا
دون ح ��دوث ا�ضرار .كما متكن ق�س ��م ا�ستخبارات
ومكافحة ارهـاب بلد من القاء القب�ض على �إرهـابي
من املطلوبني للق�ضاء العراقي ،ومتكن ق�سم �شرطة
ي�ث�رب بواج ��ب م�ش�ت�رك م ��ع �شعب ��ة ا�ستخب ��ارات
ومكافح ��ة ارهـ ��اب ي�ث�رب م ��ن الق ��اء القب� ��ض على
�إرهـابي من املطلوبني للق�ضاء العراقي.
ــ  17مت ��وز :با�شرت قطعات لواء امل�شاة الع�شرين
الفرق ��ة اخلام�س ��ة وب�إ�ش ��راف قائ ��د الفرق ��ة مب�سك
احل ��دود الفا�صل ��ة م ��ع اقلي ��م كرد�ست ��ان �شم ��ال
�شرق ��ي دي ��اىل وبالتعاون مع ق ��وات حر�س االقليم
(البي�شمرك ��ة) حي ��ث مت فت ��ح نق ��اط جدي ��دة عل ��ى
طول احلدود الفا�صل ��ة وان�شاء ربايا لغر�ض م�سك
االر� ��ض املرتوكة ملنع ت�سلل عنا�صر داع�ش املنهـزم
ومنع تنفيذ م�آربه الدنيئة يف حمافظة دياىل.
ـ� �ـ  17متوز :وف ��ق معلوم ��ات ا�ستخبارية ،متكنت
ق ��وة م ��ن الف ��وج الراب ��ع ل ��واء امل�ش ��اة  19الفرقة
اخلام�س ��ة ومفارز �شعبة اال�ستخب ��ارات الع�سكرية
يف الفرق ��ة م ��ن مداهـمة وك ��ر ي�ضم خمب� ��أ لالعتدة
واال�سلح ��ة واملتفج ��رات يف اطراف قري ��ة البدعة،
جن ��وب ناحية كنعان ،حمافظة دي ��اىل .مت التعامل
م ��ع املواد وف ��ق ال�سياق ��ات املعمول بهـ ��ا .يف حني
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تكفلت مفارز هـند�سة الفرقة بتفجري الوكر.
ـ� �ـ  17مت ��وز :بن ��ا ًء عل ��ى معلوم ��ات ا�ستخباري ��ة،
متكن ��ت قوة م ��ن ل ��واء  45ومف ��ارز اال�ستخبارات
الع�سكري ��ة املق ��ر املتق ��دم لعملي ��ات كرك ��وك م ��ن
الو�ص ��ول اىل خمب�أ ي�ضم كد�سا للعب ��وات النا�سفة
يف قري ��ة ربيظ ��ة يف ق�ض ��اء داقوق ،كرك ��وك .وقد
تكف ��ل اجلهـد الهـند�سي للمق ��ر بتفجري العبوات يف
املكان املخ�ص�ص لذلك.
ـ� �ـ  19مت ��وز :متكنت مف ��ارز مديري ��ة ا�ستخبارات
وامن بغ ��داد امليدانية التابع ��ة اىل املديرية العامة
لال�ستخب ��ارات والأم ��ن وبالتن�سيق م ��ع قوة �أمنية
م�شرتكة من القب�ض على �أح ��د العنا�صر الإرهـابية
املطلوب ��ة للق�ضاء العراقي ،يف منطقة الريموك يف
بغداد.
ـ� �ـ  19متوز :وفق ��ا ملعلوم ��ات ا�ستخبارية ،متكنت
ق ��وة م ��ن الفوج االول ل ��واء امل�ش ��اة  21الفرقة 20
قي ��ادة عمليات غرب نينوى ومف ��ارز اال�ستخبارات
الع�سكري ��ة يف الفوج اعاله م ��ن العثور على كد�س
للعب ��وات النا�سف ��ة من خملفات داع� ��ش االرهـابية،
يف وادي الفاطمي ��ة ،ناحية املحلبي ��ة ،ق�ضاء تلعفر
غرب ��ي نينوى .وق ��د قامت مف ��ارز هـند�س ��ة الفرقة
بتفجري العبوات حتت ال�سيطرة.
ـ� �ـ  19متوز :وفق ��ا ملعلوم ��ات ا�ستخبارية ،متكنت
ق ��وة من لواء امل�شاة الراب ��ع الفرقة االوىل ومفارز
�شعب ��ة اال�ستخب ��ارات الع�سكري ��ة يف الفرق ��ة م ��ن
العثور على خمب�أ لالعتدة جنوب اخلط ال�سريع يف
منطقة الطبعات ،الرطبة ،االنبار .وقد قامت مفارز
هـند�سة الفرقة بتفجري املواد حتت ال�سيطرة.
ـ� �ـ  19متوز :بن ��ا ًء عل ��ى معلوم ��ات ا�ستخباراتية،
متكنت قوة من الفوج الرابع لواء امل�شاة  19الفرقة
اخلام�س ��ة قي ��ادة عملي ��ات دي ��اىل من العث ��ور على
م�ضافة لإرهـاب ّي ��ي داع�ش يف قرية البدعة بداخلهـا
نظام ��ا هـ ��اون وعدد م ��ن قنابر الهـ ��اون والعبوات
النا�سف ��ة مت تفجري العبوات مع قناب ��ر الهـاون من
قبل مفرزة معاجلة الفرقة اخلام�سة.
ـ� �ـ  20متوز� :شرعت قطع ��ات عمليات �صالح الدين
بعملي ��ة ع�سكرية ب�أربعة حم ��اور لتفتي�ش وتطهـري
غ ��رب و�ش ��رق وادي الرثث ��ار ،ومب�شارك ��ة قطعات
اجلي� ��ش املتمثلة بالل ��واء  91الفرقة  14والفوج 2
لواء  75الفرقة  16وق ��وة من مديرية ا�ستخبارات
ومكافح ��ة ارهـ ��اب �ص�ل�اح الدين وفوج ��ي �سوات
والتكتيك ��ي التابع�ي�ن اىل مديري ��ة �شرط ��ة �ص�ل�اح
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الدي ��ن واللواء  31ح�ش ��د �شعب ��ي وب�إ�سناد طريان
اجلي� ��ش .وكان ��ت النتائ ��ج العثور عل ��ى  8عبوات
نا�سف ��ة و 3م�ضاف ��ات لداع�ش والعث ��ور على قاذفة
نوع بازوكة .مت تدمري جميع املواد وامل�ضافات.
ـ� �ـ  20متوز :بن ��ا ًء عل ��ى معلوم ��ات ا�ستخباراتية،
نف ��ذت ق ��وة م ��ن ل ��واء امل�ش ��اة ال�ساد� ��س وال�ستني
والفوج الأول الفرقة ع�شرين عملية بحث وتفتي�ش
يف قري ��ة الكوالت اجلديدة التابعة لق�ضاء �سنجار،
مت خاللهـ ��ا العث ��ور على نف ��ق من خملف ��ات داع�ش
االرهـابي يحتوي على عبوات نا�سفة مت تفجريهـا
وتدم�ي�ر النف ��ق من قب ��ل �أبط ��ال اجلهـ ��د الهـند�سي
التابع �إىل قيادة الفرقة.
ـ� �ـ  20متوز :متكنت قطعات قيادة عمليات �سامراء
وخ�ل�ال واج ��ب تفتي� ��ش وتطهـ�ي�ر يف جزي ��رة
مكي�شيف ��ة م ��ن العث ��ور عل ��ى ع ��دد م ��ن العب ��وات
النا�سفة من خملفات داع� ��ش االرهـابي مت تفكيكهـا
واتالفهـ ��ا حتت ال�سيطرة ،كم ��ا متكن فوج طوارئ
�صالح الدي ��ن الرابع ع�شر من خالل واجب تفتي�ش
وتطهـ�ي�ر يف قرية الروا�ش ��د التابعة لق�ضاء بلد من
العثور على عب ��وة نا�سفة مت رفعهـا واتالفهـا حتت
ال�سيطرة.
ـ� �ـ  20مت ��وز :وفقا ملعلوم ��ات ا�ستخبارية ،قوة من
ا�ستخب ��ارات اللواء الثالث يف فرق ��ة الرد ال�سريع،
بالتعاون مع جهـاز الأمن الوطني ،تتمكن من القاء
القب� ��ض عل ��ى � 4إرهـابيني م ��ن املطلوب�ي�ن للق�ضاء
العراق ��ي يف حمي ��ط ق�ض ��اء طوزخرمات ��و ،وق ��د
اتخذت بحقهـم االجراءات القانونية ا�صوليا.
ـ� �ـ  21متوز :با�ش ��رت فرقة امل�ش ��اة ال�سابعة وفرقة
امل�شاة الآلية الثامنة ولواء املغاوير ،قيادة عمليات
اجلزي ��رة ،واحل�ش ��د الع�شائ ��ري وب�إ�سن ��اد طريان
اجلي�ش والقوة اجلوي ��ة العراقية ،بواجب تطهـري
�صحراء اجلزيرة �شم ��ال نهـر الفرات حتى احلدود
الفا�صل ��ة مع قيادات عمليات �صالح الدين ونينوى
وجنوب غرب نينوى ،ومت خاللهـا تفتي�ش وتطهـري
 10مناطق ،كما متكنت القوة من معاجلة  9عبوات
نا�سفة وتدمري م�ضافتني.
وا�ش ��ار بي ��ان التحال ��ف ال ��دويل اىل ان ��ه "ال تزال
مهـم ��ة الق�ض ��اء عل ��ى �إرهـاب ّي ��ي داع� ��ش والأ�سلحة
واملواد املتفجرة املتبقية لدى داع�ش تعترب �أولوية
ق�صوى مع ا�ستمرار داع�ش يف التخطيط لهـجمات
�ضد املدني�ي�ن الأبرياء و�شركائن ��ا يف جميع �أنحاء
العراق و�شمال �شرقي �سوريا".
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سياسة

�أ�سبوع �ساخن ينتظر احلكومة :درجات حرارة فوق الـ50
واملحافظات حتتج ب�سبب انقطاع الكهرباء

 بغداد /المدى
م ��ن المتوق ��ع ان تت�صاع ��د ح ��دة
االحتجاجات اال�سب ��وع المقبل ،مع
ت�سجيل درجات حرارة غير م�سبوقة
تتجاوز ن�صف درجة الغليان.
واحت ��ج العراقي ��ون ط ��وال ال� �ـ10
�سنوات الما�ضية ،على �سوء تجهيز
الطاق ��ة الكهربائي ��ة ،فيم ��ا كان ��ت
الحكومات المتعاقبة قد انفقت اكثر
من  60مليار دوالر على ملف الطاقة
دون نتائج.
والحق ��ت ف�ضائ ��ح اه ��دار الم ��ال
الع ��ام ،وال�صفق ��ات الم�شبوه ��ة في
تل ��ك االع ��وام كل وزراء الكهرب ��اء،
واغل ��ب ن ��واب رئي� ��س ال ��وزراء
ل�ش� ��ؤون الطاق ��ة .واق ��ال البرلم ��ان
والحكوم ��ة في تل ��ك الفترة  3وزراء
كهرباء ب�سبب ت�صاعد االحتجاجات
واتهام ��ات بالف�ساد ،فيم ��ا قدم رابع
ا�ستقالت ��ه .وواف ��ق البرلم ��ان مطلع
تموز العام  ،2019على فتح تحقيق
م ��ع  6وزراء تول ��وا �إدارة ال ��وزارة
للفترة من � 2006إلى � ،2019إ�ضافة
�إلى نائبين �سابقين لرئي�س الوزراء.
و�أعل ��ن ع�ضو لجنة النزاهة النيابية
�صب ��اح ال�ساع ��دي ،تقدي ��م طلب �إلى
رئي� ��س مجل� ��س الن ��واب ،محم ��د
الحلبو�س ��ي ،للتحقي ��ق ف ��ي عق ��ود
الكهرباء منذ عام .2006
و�أ�ض ��اف ف ��ي م�ؤتم ��ر �صحفي عقده
�آنذاك بمبنى البرلم ��ان ،ان الوزراء
ه ��م "مح�س ��ن �شال�ش وكري ��م وحيد
ورع ��د �ش�ل�ال وكريم عفت ��ان وقا�سم
الفه ��داوي ول� ��ؤي الخطي ��ب" ،كم ��ا
ي�شم ��ل التحقي ��ق نائب ��ي رئي� ��س
الوزراء ل�ش� ��ؤون الطاقة ال�سابقين،
ح�سي ��ن ال�شهر�ستان ��ي وثام ��ر
الغ�ضبان.
وتظاهر م�ساء ام� ��س ،الع�شرات في
منطق ��ة القبل ��ة بمحافظ ��ة الب�ص ��رة
للمطالب ��ة بتح�سي ��ن الكهرب ��اء ف ��ي
المحافظ ��ة  .وق ��ال احم ��د المالكي،
نا�شط ف ��ي الب�ص ��رة لـ(الم ��دى) ،ان
�أهالي المنطقة الغا�ضبين "�أ�ضرموا

حمتجون يحرقون
االطارات احتجاجا
على انقطاع الكهرباء
النار في �إط ��ارات �سيارات وقطعوا
�أح ��د ال�ش ��وارع ب�سب ��ب توا�ص ��ل
انقطاع الكهرباء ل�ساعات طويلة".
ويتهم �س ��كان الب�ص ��رة ،الحكومات
وال ��وزراء ال�سابقين ،في عدم تنفيذ
الوع ��ود بتح�سي ��ن الكهرب ��اء ف ��ي
المدينة الغنية بالنفط.
�أول وزير كهرباء
وكان ايه ��م ال�سامرائ ��ي ،وه ��و اول
وزير كهرب ��اء بع ��د  ،2003قد هرب
م ��ن ال�سج ��ن بع ��د الحك ��م علي ��ه في
ع ��ام  2016بعامين ب�سب ��ب "اهدار
الم ��ال الع ��ام" .وق�ض ��ت المحكم ��ة
الجنائي ��ة بع ��د ذل ��ك بع ��ام ،بالحكم
عل ��ى ال�سامرائي بال�سج ��ن الغيابي
لمدة  7اع ��وام .وواجه ال�سامرائي،

ال ��ذي ادار وزارة الكهرب ��اء في اول
حكوم ��ة ت�شكل ��ت بعد �سق ��وط نظام
�ص ��دام برئا�س ��ة اي ��اد ع�ل�اوي ،فيما
واج ��ه  13تهمة ف�س ��اد واخفاء نحو
ملي ��اري دوالر مخ�ص�ص ��ة للطاق ��ة
ف ��ي الع ��راق .كذلك كان ��ت قد وجهت
النزاهة اتهام ��ات بالف�ساد الى وزير
الكهرب ��اء ف ��ي عه ��د رئي�س ال ��وزراء
اال�سبق ابراهي ��م الجعفري ،مح�سن
�شال�ش.
وكان �شال� ��ش يعي� ��ش في كن ��دا قبل
تعيينه وزي ��را للكهرباء في ايار عام
 .2005وتول ��ى م�س�ؤولي ��ة وزارة
الكهرباء لمدة عام واحد.
وتوق ��ع احم ��د المالك ��ي النا�ش ��ط
ف ��ي الب�ص ��رة "ت�صاع ��د التظاهرات
في االي ��ام المقبل ��ة ،ب�سب ��ب ارتفاع

درج ��ات الح ��رارة وزي ��ادة االحمال
عل ��ى الكهرب ��اء" .وتوقع ��ت هيئ ��ة
الأن ��واء الجوي ��ة تج ��اوز درج ��ات
الح ��رارة الخم�سي ��ن مئوي ��ة في 11
محافظة خالل اال�سبوع المقبل.
ون�ش ��رت الهيئة توقعاته ��ا للطق�س،
وقال ��ت ان درجات الحرارة العظمى
�ست�صل الى " 53درجة مئوية يومي
االثني ��ن والثالث ��اء المقبلي ��ن" ف ��ي
محافظتي الب�صرة ووا�سط.
وت�سجل باقي المحافظات الو�سطى
والجنوبي ��ة الت�سع ��ة ،م ��ن بينه ��ا
بغداد ،درجات ح ��رارة تتراوح بين
ال� �ـ 50وال� �ـ 52المئوي ��ة .ومن ��ذ عام
 ،2009ب ��د�أت التظاه ��رات تت�صاعد
ف ��ي الع ��راق ف ��ي كل مو�س ��م� ،ض ��د
الحكومة ووزراء الكهرباء.

اندالع االحتجاجات
وفي  2010قدم وزير الكهرباء كريم
وحيد ،ا�ستقالته م ��ن حكومة نوري
المالك ��ي ،عق ��ب ان ��دالع تظاه ��رات
ف ��ي النا�صرية ،ب�سب ��ب �سوء تجهيز
الطاقة .وبعد � 5سنوات من ا�ستقالته،
ا�ص ��درت المحكم ��ة الجنائي ��ة ،امرا
باعتق ��ال وحيد ،بتهم تتعلق بق�ضايا
الف�ساد .وخالل اليومين ال�سابقين،
ب ��د�أ �س ��كان ق�ض ��اء الإ�ص�ل�اح التابع
لمحافظ ��ة ذي ق ��ار تظاه ��رات ليلية
�ضد �سوء تجهيز الكهرباء ،ملوحين
بالت�صعيد وتحويل التظاهرات �إلى
اعت�ص ��ام مفت ��وح .وقط ��ع ع�ش ��رات
المتظاهري ��ن الج�س ��ر الرئي� ��س في
اليومين الما�ضيي ��ن ،و�سط الق�ضاء
باالط ��ارات المحتر ِق ��ة فيم ��ا قط ��ع

محتج ��ون �آخ ��رون الطري ��ق الع ��ام
ال ��ذي يرب ��ط مدينت ��ي النا�صري ��ة
والعمارة لع ��دم ا�ستجابة ال�سلطات
المحلية لمطالبهم.
وكان ف ��ي ذروة تظاه ��رات 2011
�ض ��د اداء حكومة نوري المالكي ،قد
اق ��ال البرلم ��ان بطلب م ��ن الحكومة
رع ��د �ش�ل�ال ،ال ��ذي تول ��ى وزارة
الكهرب ��اء بع ��د كري ��م وحي ��د .وف ��ي
ايل ��ول م ��ن نف� ��س الع ��ام ،اعتقل ��ت
الق ��وات االمني ��ة� ،شالل ف ��ي حديثة
غربي االنب ��ار ،ب�سب ��ب اتهامات من
هيئ ��ة النزاهة لالخي ��ر بابرام عقود
م ��ع �ش ��ركات وهمي ��ة .وتظاهر يوم
االربع ��اء الفائ ��ت ،الع�ش ��رات �أم ��ام
المنطق ��ة الخ�ض ��راء و�س ��ط بغ ��داد،
احتجاجا على �سوء الخدمات وملف

النزاهة الربملانية :هيئة حكومية خا�صة لتقييم املنا�صب القيادية
 بغداد  /المدى
ك�شفت لجنة النزاه ��ة النيابية ،ام�س ،عن توجه
الحكوم ��ة لت�شكيل هيئة خا�صة لتقييم المنا�صب
القيادي ��ة ،من �أج ��ل �إ�صالح الجه ��از االداري في
الدول ��ة .وتزام ��ن ذلك مع خط ��ة حكومية لإزاحة
�أكث ��ر من مئة م�س�ؤول محل ��ي .وت�ضمنت الخطة
التي ت�شرف على تنفيذها لجنة حكومية ير�أ�سها
الكاظمي جرد كل المواقع والمنا�صب والدرجات
الخا�صة في م�ؤ�س�سات ومفا�صل الدولة العراقية،

وتحدي ��د �أع ��داد الموظفين ،وتمكن ��ت من �إجراء
تغيي ��رات في عدد م ��ن المواق ��ع .تريثت حكومة
م�صطف ��ى الكاظمي على خط ��ة و�ضعتها قبل عدة
اي ��ام ال�ستبدال وتغيير �أكثر من �ستة �آالف موقع
ومن�ص ��ب حكوم ��ي بع ��د حمل ��ة �إعالمي ��ة �شنتها
الأح ��زاب والكتل ال�سيا�سية المتنفذة �ضد رئي�س
مجل�س الوزراء.
وقال ��ت ع�ض ��وة لجن ��ة النزاه ��ة النائ ��ب عالي ��ة
ن�صي ��ف �إن "الملف ��ات الت ��ي على عات ��ق حكومة
رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي ،كبيرة جدا"،

الفت ��ة ال ��ى �أن "الحكوم ��ة ال�سابق ��ة خلف ��ت تركة
ثقيل ��ة بمختل ��ف الجوانب �سواء كان ��ت االدارية
او المالي ��ة او ال�سيا�سي ��ة" .و�أ�ضافت ،ان رئي�س
ال ��وزراء ي�سع ��ى ال�ص�ل�اح الجه ��از االداري ف ��ي
الدول ��ة من خالل ت�شكيل هيئ ��ة لتقييم المنا�صب
القيادي ��ة واج ��راء تغيي ��رات لبع� ��ض الم ��دراء
العامين .وا�شارت ع�ض ��وة لجنة النزاهة الى ان
"الكاظمي طلب من الوزراء تزويده ب�إح�صائية
ح ��ول الدرج ��ات الخا�ص ��ة بال ��وكالء والم ��دراء
العامي ��ن" ،عادة هذه االج ��راءات بانها خطوات

�صحيح ��ة باتج ��اه مكافح ��ة الف�س ��اد وا�ص�ل�اح
الجه ��از االداري .و�شددت ن�صيف على "�ضرورة
فت ��ح ملفات الف�س ��اد المهمة ال�سيم ��ا في مجاالت
النفط والكهرب ��اء ومزاد العملة وغ�سيل االموال
وغيرها".
وكان ��ت (المدى) قد ن�شرت ف ��ي ال�سابع ع�شر من
�شه ��ر حزيران الحالي تقري ��را ك�شف عن �سيطرة
كتلتي ��ن كبيرتي ��ن على  800درج ��ة مدير عام في
الحكومة �أ�صبحت �شاغرة بدخول قانون التقاعد
الجديد حيز التنفيذ.

الكهرباء .واحت�شد المحتجون قرب
الج�سر المعلق �أحد مداخل المنطقة
الخ�ض ��راء ،بدع ��وة وجهه ��ا "تجمع
�أهال ��ي منطقة الكرادة" ،وهو تجمع
مدن ��ي مهتم بمتابع ��ة �أو�ضاع �أهالي
المنطق ��ة ،ورددوا هتاف ��ات تطال ��ب
بتح�سي ��ن التي ��ار الكهربائي و�إحالة
الفا�سدين بملف الطاقة �إلى الق�ضاء.
وحمل بع� ��ض المتظاهري ��ن الفتات
كتب ��ت عليه ��ا عب ��ارة "الفا�س ��دون
يوا�صلون �سرقات قوت ال�شعب".
وقرر رئي�س ال ��وزراء اال�سبق الذي
كان ��ت حكومته تواج ��ه احتجاجات
منح مهل ��ة  100يوم لتح�سين االداء
الحكوم ��ي م ��ن دون تحقي ��ق �شيء.
وف ��ي  2015ا�ص ��درت هيئة النزاهة
ام ��را باعتق ��ال وزي ��ر الكهرب ��اء عبد
الكريم عفتان الجميلي.
وقال رئي� ��س الهيئ ��ة ال�سابق ح�سن
اليا�سري ،حينه ��ا ،ان مذكرة اعتقال
الجميل ��ي "ت�شم ��ل اي�ض ��ا منعه من
ال�سفر الى خارج العراق".
وت�سلم الجميلي وزارة الكهرباء في
ت�شرين االول عام  ،2011فيما قالت
لجن ��ة للطاقة ف ��ي البرلم ��ان حينها،
عام  ،2015ان االخير متورط بــ27
مخالف ��ة د�ستوري ��ة وف�س ��اد اداري
ومالي وتجاوز على ال�صالحيات.
وف ��ي مطلع اال�سب ��وع الحالي تناقل
نا�شط ��ون عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،مقط ��ع فيدي ��و يظه ��ر
اقتح ��ام الع�شرات م ��ن المتظاهرين
محط ��ة كهرب ��اء البتيرة ف ��ي مي�سان
احتجاج ��ا عل ��ى االنقط ��اع الطوي ��ل
للتي ��ار الكهربائ ��ي .وف ��ي حزي ��ران
الما�ضي ،ق ��ررت الحكوم ��ة تخويل
وزي ��ر المالي ��ة �صالحي ��ة التفاو�ض
وتوقي ��ع قرو� ��ض مالي ��ة ت�ص ��ل الى
�أكث ��ر من مليار يورو ( 1.126مليار
دوالر) ،لتموي ��ل م�شاري ��ع الطاق ��ة
الكهربائية في البالد .يقول النا�شط
ف ��ي الب�صرة�" :سمعنا ع ��ن مليارات
�سابقة ولم تتح�سن الطاقة ،ولم يعد
ام ��ام العراقيي ��ن غير الخ ��روج الى
ال�شوارع".

"قا�سم كيزر"!
ف ��ي  2015كان وزي ��ر الكهرب ��اء
ال�ساب ��ق قا�س ��م الفهداوي ق ��د ا�شعل
فتي ��ل التظاه ��رات ،بع ��د اته ��ام
العراقيي ��ن بت�شغي ��ل الكي ��زرات
(�سخان ��ات الم ��اء) ف ��ي ال�صي ��ف،
فيما كان ��ت درجات الح ��رارة حينها
ت�سج ��ل  50مئوي ��ة .واق ��ال رئي� ��س
ال ��وزراء �آنذاك حي ��در العبادي فيما
ع ��رف بـ"ح ��زم اال�ص�ل�اح" عق ��ب
التظاه ��رات 4 ،وزراء و 3ن ��واب
لرئي�س الجمهورية ،ف�ضال عن نوابه
(العب ��ادي) �إال ان ما ع ��رف بـ"حزمة
اال�صالحات" لم ي�شمل الفهداوي.
وبع ��د اكث ��ر م ��ن � 3سنوات م ��ن ذلك
الح ��ادث ،ق ��رر العب ��ادي تجمي ��د
�صالحية وزير الكهرباء ،بعد موجة
غ�ض ��ب �شعبي ��ة ف ��ي �صي ��ف ،2018
انتهت باعمال عنف في الب�صرة.
وكان ��ت الحكوم ��ة ق ��د وقع ��ت العام
الما�ض ��ي عقدًا بقيم ��ة  15.68مليار
دوالر م ��ع �شرك ��ة �سيمن ��ز الألمانية
لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في
البالد .وفي منت�صف تموز الحالي،
ق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي� ،إن ال ��وزارة ال�سابقة "لم
تق ��م بالم�شاري ��ع الخا�ص ��ة ب�صيانة
الكهرب ��اء ،الأم ��ر ال ��ذي فاق ��م م ��ن
م�شكلة الكهرباء" .بالمقابل رد وزير
الكهرب ��اء ال�ساب ��ق ل� ��ؤي الخطي ��ب
ف ��ي تغريدة على "توتي ��ر" ،قائال ان
"الوزارة ال�سابقة هي نف�سها الحالية
ولم يخرج منها �سوى الوزير".
وف ��ي اال�سب ��وع الما�ض ��ي ،وج ��ه
الكاظمي ،بتفعيل م�شاريع الكهرباء
المتوقف ��ة وتزوي ��د الوق ��ود مجا ًن ��ا
للمول ��دات الأهلي ��ة مقاب ��ل تخفي�ض
�سعر االمبير وزيادة �ساعات تجهيز
كهرباء المول ��دات .ويحتاج العراق
�إل ��ى �أكثر من � 23أل ��ف ميغاواط من
الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات
ال�سكان والم�ؤ�س�س ��ات دون انقطاع
بينم ��ا يبل ��غ �إنت ��اج الع ��راق وفق ��ا
لوزارة الكهرباء  13500ميغاواط.

�سومو ترد على موقع الطاقة :ملتزمون
باتفاق �أوبك +والرهان نتائج متوز

حتدث عن تخفي�ض �أعداد القوات و�إخالء قاعدة ب�سماية خالل �أيام

نائب قائد التحالف الدويل :ال نركز على جماعات الكاتيو�شا رغم هجماتها ال�صاروخية
 ترجمة /حامد احمد
ك�شف نائب قائد قوات التحالف في العراق الجنرال
كيني ��ث �أيكم ��ان ،بان مهم ��ة الق ��وات االميركية في
الع ��راق و�سوري ��ا هي مقت�ص ��رة فقط عل ��ى الحاق
الهزيم ��ة بداع� ��ش وت�سلي ��م الم�س�ؤولي ��ات بعد ذلك
للق ��وات االمني ��ة العراقي ��ة ،م�شي ��را ال ��ى ان ��ه رغم
الهجمات ال�صاروخي ��ة التي قتلت جنودا اميركان،
ف ��ان الف�صائل الم�سلحة (وتع ��رف محليا بجماعات
الكاتيو�شا) هي لي�ست �ضمن اهتمامنا .
و"جماع ��ات الكاتيو�ش ��ا"  -ه ��ي ت�سمي ��ة لجه ��ات
م�سلحة مجهولة ت�ستخدم هذا النوع من ال�صواريخ
لمهاجمة مقار التحالف الدولي وال�سفارة االميركية
ف ��ي بغداد .وق ��ال الجنرال ايكمان ف ��ي ت�صريحات
ل ��ه من بغداد االربع ��اء" :من الوا�ض ��ح انهم لي�سوا
�ضمن اهتمامنا وتركيزنا ،نحن هنا اللحاق الهزيمة
بداع� ��ش  ".وو�صف ايكم ��ان تنظيم داع�ش على انه
ي�ش ��كل تهدي ��دا عالمي ��ا ،في حي ��ن ت�ش ��كل الف�صائل
الم�سلح ��ة المدعومة من اي ��ران تهديدا محليا ،رغم
ذلك فانه اقر بانها ت�شكل خطرا على قوات التحالف
 .وا�ض ��اف الجن ��رال ايكمان بقوله "تل ��ك الف�صائل
ت�ش ��كل بالت�أكي ��د ،كما تعلم ��ون ،خط ��را على قوات
التحالف ،لقد ت�سببت في هذا العام بالحاق خ�سائر
بقواتنا �ضمن �صفوف قوات التحالف" .بينما كرر
ان الق ��وات االمني ��ة العراقي ��ة فقط ه ��ي من تحمي
القوات االميركية من هذه الف�صائل .
وم�ض ��ى الجنرال قائ�ل�ا "نحن نلج�أ ال ��ى م�ضيفتنا
الحكوم ��ة العراقي ��ة بان ت�ساعدنا ف ��ي خلق ظروف
امني ��ة هنا تمكنن ��ا من اال�ستم ��رار بمهمتن ��ا .نحن
نثم ��ن جهود الحكومة ونقي ��م كل �شيء تقوم به من
اج ��ل االبقاء على قوات التحال ��ف �آمنة في القواعد

العراقية بينما ن�ؤدي مهمتنا ".
وكانت القوات االميركية قد ا�ستهدفت �سابقا ف�صائل
م�سلحة عراقية ب�شكل مبا�شر ،ب�ضمنها كتائب حزب
الله ،وذلك بق�صف جوي على مخازن ا�سلحة لها في
�شهر �آذار بعد مقتل جنديين اميركيين .وا�ستهدفت
الوالي ��ات المتح ��دة اي�ضا ف ��ي �شهر كان ��ون الثاني
اهداف ��ا لف�صائل وقتلت قائ ��د فيلق القد�س االيراني
قا�س ��م �سليماني في بغداد وذلك بع ��د مقتل اميركي
في قاعدة عراقية في كانون االول .
وق ��ال الجنرال ايكمان "الهدف م ��ن تواجد القوات
االميركي ��ة المتمركزة في الع ��راق والعدد االقل في
�سوريا هو الجتثاث ما تبقى من م�سلحي داع�ش مع
اال�ستمرار ب�إ�سنادنا للقوات العراقية .حالما تنتقل
ال ��ى نقط ��ة يك ��ون فيها تهدي ��د داع� ��ش �ضعيف جدا
ويكون ��ون (الم�سلحين) متوارين في مناطق ريفية

وفي كه ��وف واماكن جبلية ف ��ي المنطقة ،تكون قد
حققت نجاحا على م�ستوى كبير".
وت�أت ��ي ت�صريحات نائ ��ب قائد ق ��وات التحالف في
وقت ت�ستمر في ��ه المفاو�ض ��ات االميركية العراقية
ح ��ول م�ستقبل تواج ��د القوات االميركي ��ة وقوات
التحالف االخرى في البالد.
لم يع ��ط الجنرال ايكم ��ان اي تفا�صي ��ل جديدة عن
�سي ��ر المباحث ��ات بين الواليات المتح ��دة والعراق
الت ��ي بد�أت ف ��ي حزيران� ،س ��وى انه ا�ش ��ار الى ان
تعداد القوات االميركية �سيتقل�ص قريبا .
وا�ضاف بقول ��ه "بمرور الوقت �ست�شهدون تقلي�صا
بطيئ ��ا بعدد الق ��وات االميركي ��ة في الع ��راق وذلك
بالتن�سيق مع م�ضيفينا العراقيين هنا ".
واك ��د الجن ��رال ايكم ��ان عل ��ى ان تنظي ��م داع�ش ال
ي�سيط ��ر عل ��ى اي ��ة م�ساح ��ة ار�ضي ��ة ،وان القوات

العراقي ��ة تعمل ب�شكل �سري ��ع على اجتثاث ما تبقى
م ��ن م�سلحي التنظيم م ��ن المناط ��ق القروية وذلك
بم�ساع ��دة م ��ن االمكاني ��ات االميركية ف ��ي المجال
اال�ستخب ��اري واال�ستطالع ��ي واال�ستك�شاف ��ي
وال�ضربات الجوية المحدودة .ان القوات العراقية
بب�ساط ��ة ال تحتاج الى م�ساعدتن ��ا في ت�أدية مهامها
اليومية في ت�أمين مناطق كثيرة من البالد ".
وكانت الق ��وات االميركية قد عادت الى العراق عام
 2014عندم ��ا اجت ��اح داع�ش م�ساح ��ات وا�سعة من
البالد وهدد ا�ستقرار المنطقة .
وقال الجنرال انه عبر الدور اال�ست�شاري المتزايد،
تمكن ��ت الق ��وات االميركي ��ة وق ��وات التحال ��ف من
تدري ��ب م ��ا يق ��ارب م ��ن  250,000جن ��دي عراقي
والعمل ج ��ار على ت�سليم قواع ��د للجانب العراقي،
م�شي ��را ال ��ى انه خالل ه ��ذا اال�سبوع �سيت ��م ت�سليم
قاع ��دة ب�سماي ��ة التي ت�شغله ��ا ق ��وات ا�سبانية الى
الجان ��ب العراق ��ي وذل ��ك بع ��د انته ��اء مهمته ��ا في
الب�ل�اد  .وبينم ��ا يك ��رر قول ��ه ب ��ان ق ��درات القوات
العراقي ��ة تتزايد ب�شكل مت�س ��ارع في تنفيذ عمليات
باالعتماد على نف�سها .ي�شير الجنرال ايكمان اي�ضا
ال ��ى انه "ما يزال العراقيون بحاجة لم�ساعدتنا في
التخطي ��ط وقدراتنا اال�ستخباري ��ة واال�ستطالعية
والق ��وة الجوي ��ة للتحالف ".وا�شار ال ��ى العمليات
الع�سكري ��ة االخيرة التي تقوده ��ا القوات العراقية
ف ��ي �شم ��ال �شرقي الع ��راق التي ت�سته ��دف مالذات
ومخاب ��ئ داع� ��ش والت ��ي تدع ��ى بعملي ��ات ابط ��ال
الع ��راق المرحل ��ة الرابع ��ة ،بانه ��ا تمث ��ل الق ��درات
القتالية والمادية للقوات العراقية .
وتم تنفيذ العملية بم�ساعدة من مجموعة ا�ست�شارية
ع�سكرية جديدة تم ت�شكيلها في  2تموز .

عن� :صحيفة وا�شنطن ايكزامنر

 بغداد  /المدى
�أ�ص ��درت �شرك ��ة ت�سوي ��ق النف ��ط (�سومو)،
تو�ضيح ��ا ب�ش� ��أن م ��ا ن�ش ��ر حول �ص ��ادرات
العراق النفطية ل�شهر تموز الجاري.
وذك ��رت ال�شرك ��ة ف ��ي بي ��ان تلق ��ت (المدى)
ن�سخ ��ة من ��ه� ،أنه ��ا "ت ��ود ان تو�ض ��ح للر�أي
الع ��ام حقيقة ع ��دم دقة واحترافي ��ة التحليل
الوارد ف ��ي الخبر المن�شور في موقع الطاقة
بتاري ��خ  21تموز الحالي المو�سوم بعنوان
"�صادرات النفط العراقي في تموز/يوليو
فوق هدف �أوبك +خالل  20يومًا فقط".
وا�ضاف ��ت ،ان ��ه "ف ��ي الوق ��ت الذي اك ��د فيه
الخب ��ر ان مع ��دل ال�ص ��ادرات م ��ن الموان ��ئ
الجنوبية للعراق �سجل معدل ( )2.7مليون
برمي ��ل باليوم كان ق ��د اغفل حقيق ��ة ان هذا
المعدل بح ��د ذاته يقل بما يزي ��د عن ()100
ال ��ف برمي ��ل في الي ��وم عن مع ��دل �صادرات
�شهر حزيران ال�سابق".
وتابع ��ت ،انه "م ��ع العر�ض ان ه ��ذا المعدل
غي ��ر نهائ ��ي وال يعك�س الت ��زام العراق الذي
�ستظه ��ره نتائج �صادرات �شه ��ر تموز مطلع
�شه ��ر �آب المقبل ،والت ��ي اكدت وزارة النفط
االتحادية انها �ستمث ��ل التزامًا كاملاً باتفاق
دول اوبك وال ��دول الم�ؤتلفة معها لتخفي�ض
االنتاج".
وا�ش ��ارت الى ان "مع ��دل الت�صدير المذكور
في من�شور موقع الطاقة وبعد جمعه بمعدل
�صادرات االقليم م ��ن �شمالي العراق وحجم

اال�ستهالك المحلي ينتج عنه التزام يناهز الـ
 %100باتفاق تخفي�ض االنتاج".
ودع ��ت �شرك ��ة ت�سوي ��ق النف ��ط الم�ؤ�س�سات
الخبري ��ة واالعالمي ��ة ال ��ى "توخ ��ي الدق ��ة
واخذ المعلوم ��ة وتف�صيالتها من م�صادرها
الر�سمي ��ة الدقيقة بدل الوقوع باخطاء ت�ضر
بم�صداقيتها في هذا المجال".
و�أف ��ادت بيانات �شحن بح ��ري وم�صادر في
القط ��اع ب� ��أن �ص ��ادرات الع ��راق م ��ن النفط
الخام "ارتفعت" منذ بداية تموز ،مما ي�شير
�إل ��ى �أن ثان ��ي �أكب ��ر م�صدر في �أوب ��ك ما زال
ي�سج ��ل �أداء دون المطلوب ،بموجب تعهده
في اتف ��اق خف� ��ض الإم ��دادات ال ��ذي تقوده
�أوبك.
وذكرت (رويترز) ف ��ي تقرير اول ام�س ،انه
"بلغ متو�سط �صادرات العراق من جنوبي
الب�ل�اد ف ��ي �أول  20يوم ��ا م ��ن تم ��وز 2.70
ملي ��ون برمي ��ل يومي ��ا ،بح�س ��ب متو�س ��ط
الأرق ��ام م ��ن رفينيتي ��ف �أيك ��ون وم�صدرين
بالقط ��اع ،وذل ��ك دون تغيي ��ر ع ��ن الأرق ��ام
الر�سمي ��ة ل�شه ��ر حزي ��ران لل�ص ��ادرات م ��ن
جنوبي العراق".
وت�شير بيانات تموز �إلى �أن "العراق ما زال
بعي ��دا بع� ��ض ال�شيء ع ��ن الوف ��اء بتعهداته
وي�ص ��در بم ��ا يف ��وق كثي ��را م ��ا ي�شي ��ر �إليه
برنامج تحميل ل�شهر تموز".
و�أبلغ الع ��راق �أوبك +ب�أنه �سيعو�ض �إنتاجه
الزائد في �أيار وحزيران عبر القيام بخف�ض
�أكبر في �شهور الحقة.
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مفو�ضية حقوق الإن�سان العراقية تو�صي بجملة �إجراءات للحد من ارتفاع الإ�صابات بكورونا

وزارة ال�صحة تروي �أ�سباب ((�أزمة توفير الأوك�سجين)) وت�ؤكد  :نبحث عن اللقاح
متابعة املدى

�أف�صحت وزارة ال�صحة� ،أم�س
الخمي�س ،عن "تن�سيق" مع وزارة
ال�صناعة والم�صانع الأهلية
لتزويد الم�ست�شفيات ب�سائل
الأوك�سجين الطبي ،وحددت
�أ�سباب قلة تجهيز الم�ست�شفيات
خالل الأيام االخيرة.
وقال الوكيل الفني لوزارة ال�صحة
حازم الجميلي �إن "الوزارة ت�سعى
للتن�سيق مع عدة جهات منها
وزارة ال�صناعة والم�صانع الأهلية
لغر�ض توفير �سائل الأوك�سجين
الطبي" ،م�ؤكداً "ا�ستمرار الوزارة
في �سد نق�ص الأوك�سجين في
الم�ست�شفيات والمراكز ال�صحية".

و�أ�ض ��اف �أن "هنال ��ك �أزم ��ة يف توف�ي�ر �سائ ��ل
الأوك�سج�ي�ن الطب ��ي يف امل�ست�شفي ��ات ،ب�سب ��ب
الزي ��ادة الكب�ي�رة يف الطل ��ب ف�ض�ل ً�ا ع ��ن قلة يف
�إمكاني ��ات امل�صان ��ع داخل العراق �س ��واء معامل
وزارة ال�صحة �أو القطاع اخلا�ص".
و�أ�ش ��ار �إىل "وج ��ود �صعوب ��ة يف توف�ي�ر �سائل
الأوك�سج�ي�ن يف الأي ��ام الأخ�ي�رة ،وذل ��ك لع ��دم
و�ص ��ول امل ��واد الطبي ��ة م ��ن الكوي ��ت ب�سب ��ب
اجراءات احلجر ال�صحي على �سواق ال�صهاريج،
ف� ً
ضال عن �إ�صابة �أحد امل�صانع الرئي�سية بالعطل
يف اي ��ران الذي كانت ت�ست ��ورد منه بع�ض دوائر
ال�صحة مادة الأوك�سجني".
ولف ��ت �إىل �أن "املجل� ��س االقت�ص ��ادي يف �إي ��ران
تربع ب� �ـ � 4000إ�سطوانة �أوك�سجني ،و�صل منها
 800ا�سطوانة توزعت على املراكز ال�صحية يف
حمافظ ��ة بغ ��داد والنج ��ف ووا�سط" ،مبين� � ًا �أن
"دخول �إ�سطوانات الأوك�سجني م�ستمر".
وتابع �أن "ال ��وزارة تعمل الآن على توفري �سائل
الأوك�سج�ي�ن الطب ��ي لدائ ��رة �صح ��ة الر�صاف ��ة
وبع�ض دوائر ال�صح ��ة بعد تزويد مدينة الطب،
وهذا �سيغطي جزء ًا من النق�ص احلا�صل" ،داعي ًا
"امل�صانع الأهلية القادرة على انتاج الأوك�سجني
للم�ساعدة لتاليف الأزمة".

و�أعلن ��ت وزارة ال�صناع ��ة واملع ��ادن ،ا�ستم ��رار
معامله ��ا بتجهيز م ��ادة الأوك�سج�ي�ن الطبي �إىل
امل�ست�شفي ��ات بان�سيابية وم ��ن دون ت�أخري ،فيما
�أك ��دت حتقي ��ق االكتف ��اء م ��ن الأوك�سج�ي�ن يف
حمافظتي ذي قار والب�صرة.
وقال املتح ��دث با�سم ال ��وزارة مرت�ضى ال�صايف
� ،إن "ال�صناع ��ة لديه ��ا ع ��دة معام ��ل لتجهي ��ز
االوك�سج�ي�ن موزع ��ة يف بغ ��داد واملحافظ ��ات"،
مبين ًا �أن "هذه املعامل جهزت حاجة امل�ست�شفيات
من الأوك�سجني".
و�أ�ض ��اف ال�صايف� ،أن "الوزارة با�شرت بتطوير
معامل �أخرى وادخالها اىل اخلدمة كمعمل دياىل
واخ ��ر يف كركوك ومعمل الإ�سن ��اد الهند�سي يف
�أبو غري ��ب الذي يغطي ما حتتاجه امل�ست�شفيات
القريبة منه".
و�أو�ضح �أن "�إح ��دى ال�شركات يف الب�صرة تنتج
ح ��وايل  1000ا�سطوان ��ة يومي� � ًا حي ��ث تغط ��ي
م�ست�شفي ��ات الب�صرة وذي ق ��ار" ،م�شري ًا �إىل �أن
"املعامل تعمل بكل طاقتها وال يوجد �أي تلك�ؤ يف
جتهيز الأوك�سجني".
م ��ن جه ��ة �أخرى �أك ��د املتح ��دث الر�سم ��ي با�سم
وزارة ال�صح ��ة العراقي ��ة� ،سي ��ف الب ��در ،يف
ت�صري ��ح لـموق ��ع "�سبوتني ��ك" ،الرو�س ��ي � ،أن

الع ��راق على توا�صل مع جمي ��ع اجلهات العملية
املخت�صة يف ت�صنيع اللقاحات.
و�أ�ض ��اف الب ��در ،قائ�ل ً�ا" :مت ��ى م ��ا �أق ��ر علمي� � ًا
لال�ستخ ��دام الب�ش ��ري �أي لق ��اح يف �أي م ��كان يف
الع ��امل �سيك ��ون الع ��راق م ��ن �أوىل ال ��دول الت ��ي
ت�ستورده وتفعل ا�ستخدام ��ه ،نافي ًا و�صول لقاح
�صين ��ي – �إماراتي مطل ��ع �سبتمرب�/أيلول املقبل
لعالج العراقيني امل�صابني باجلائحة".
وت ��دارك املتحدث با�س ��م وزارة ال�صحة والبيئة:
"لكن ما متاح حالي ًا جتارب بع�ض نتائجها جيدة
وحت ��ى ه ��ذه اللحظ ��ة ال يوج ��د لق ��اح �أق ��ر علمي ًا
لال�ستخ ��دام ملر�ض ��ى فايرو� ��س كورون ��ا "كوفيد
."19و�أف ��ادت وزارة ال�صح ��ة ،يف بيان�ي�ن ،بو�ص ��ول
كميات كب�ي�رة من �أجه ��زة التنف� ��س اال�صطناعي
و�أكيا� ��س الدم ،و�سيتم توزيعه ��ا على امل�ؤ�س�سات
ال�صحية لتعزيز قدراتها ملواجهة جائحة كورونا
فيم ��ا �أو�صت املفو�ضي ��ة العليا حلق ��وق الإن�سان
يف الع ��راق ب�ض ��رورة توف�ي�ر الكمام ��ات ومواد
التعقي ��م لكل ف ��رد عراقي �س ��واء بتوزيعها ب�شكل
جماين للفق ��راء �أو حتديد �أ�سعارها يف الأ�سواق
وال�صيدلي ��ات واحلر� ��ص عل ��ى فر� ��ض �إجراءات
عقابية م�شددة على املخالفني للتعليمات.

ج ��اء ه ��ذا يف التقرير الثال ��ث للمفو�ضي ��ة ب�ش�أن
تقييم اال�ستجابة ملكافحة (كوفيد  )19يف العراق
للف�ت�رة ( 9ني�سان –  1حزي ��ران  ،)2020والذي
ج ��اء يف تقري ��ر املفو�ضي ��ة واطلع ��ت عليه املدى
وجاء فيه :
املرحلة احلالية لوباء كوفيد 19-يف العراق ،هي
الفر�صة الأخرية �أمام وزارة ال�صحة وامل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة الأخرى للتعامل م ��ع املر�ض الذي بد�أ
ينت�شر ب�سرعة فائقة والذي �سيجعل العراق �أكرب
ب�ؤرة يف املنطق ��ة وحتى يف العامل ،وهي مرحلة
تق ��دمي الأولوي ��ات وتقليل الإ�صاب ��ات والوفيات
ب�شكل �سريع ،ح�سب التقرير.
ولتحقي ��ق �أه ��داف ه ��ذه املرحلة� ،أو�ص ��ى تقرير
مفو�ضي ��ة حقوق الإن�سان بتوف�ي�ر ردهات العزل
للح ��االت احلرج ��ة فق ��ط و�ضم ��ن معاي�ي�ر علمية
وا�ضح ��ة يج ��ب �إعالنها من قب ��ل وزارة ال�صحة،
وتوف�ي�ر �أ�س� � ّرة �إنعا�ش مع امل�ستلزم ��ات الأخرى
لإنعا�ش امل�صابني ،وكوادر طبية مدربة ،وتوفري
و�سائ ��ل للحج ��ر املن ��زيل للح ��االت الب�سيط ��ة
واملتو�سط ��ة ،وتوفري خطوط �ساخن ��ة للن�صائح
الطبي ��ة ،و�أي�ض ًا خدمة الإ�سع ��اف الفوري الفعال
املزودة مب�ستلزمات الإنعا�ش والكادر التمري�ضي
يف كل املناطق.

كم ��ا �ش ��ددت املفو�ضي ��ة عل ��ى �أن م ��ن ال�ضروري
توف�ي�ر الكمامات وم ��واد التعقيم لكل فرد عراقي
�سواء بتوزيعها ب�شكل جماين للفقراء �أو حتديد
�أ�سعاره ��ا يف الأ�س ��واق وال�صيدليات واحلر�ص
عل ��ى فر� ��ض �إج ��راءات عقابي ��ة م�ش ��ددة عل ��ى
املخالفني للتعليمات وم ��ن �أهمها ارتداء الكمامة
يف الأماك ��ن العام ��ة �أو م ��ن ال يلت ��زم ب�إجراءات
التباعد االجتماعي.
م ��ن خ�ل�ال متابع ��ة التعامل م ��ع الوب ��اء ،ق�سمت
املفو�ضي ��ة العلي ��ا حلق ��وق الإن�س ��ان يف العراق
مراحل مواجهة مع الفايرو�س� ،إىل ثالث مراحل
�إ�ضافة �إىل املرحل ��ة احلالية وهي الرابعة ،وهي
�أو ًال من ��ع دخول الفايرو�س للبلد وهو ما �أخفقت
في ��ه �أغلب ال ��دول مبا فيهم الع ��راق ح�سب تقرير
املفو�ضي ��ة .ث ��م مرحلة ع ��زل احل ��االت اجلديدة
واملالم�س�ي�ن له ��م ب�سرعة الذي جنح ��ت فيه دول
كث�ي�رة وكذل ��ك الع ��راق يف الف�ت�رة الأوىل ،لكن
غياب الرقابة و�ضع ��ف التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات
وغي ��اب التخطيط يف التعامل مع ملف العائدين
م ��ن ال ��دول املوب ��وءة وع ��دم جدولته ��ا ب�ش ��كل
يتنا�س ��ب مع امل�صلحة العام ��ة و�ضعف �إجراءات
حج ��ر العائدين �أخف ��ق العراق يف ه ��ذه املرحلة
�أي�ض ًا.

واملرحل ��ة الثالث ��ة كان ��ت مرحل ��ة التعام ��ل م ��ع
املجتمع وتطبيق التباعد االجتماعي و�إجراءات
الوقاي ��ة الفردي ��ة والعام ��ة الت ��ي اتبعه ��ا -30
 %-40م ��ن املجتم ��ع �إال �أن الأغل ��ب ال ي ��زال غري
مطب ��ق له ��ذه التعليم ��ات ب�سب ��ب غي ��اب الوع ��ي
ال�صح ��ي وعدم اتب ��اع امل�ؤ�س�س ��ات املعنية طرق ًا
حديثة ب ��دل التقليدية للو�ص ��ول �إىل كل مواطن
وعائلت ��ه بالإ�ضاف ��ة �إىل الظ ��روف االقت�صادي ��ة
واالجتماعية التي تقف عائق ًا �أمام تطبيق الكثري
م ��ن الإجراءات وه ��و م�ؤ�شر �إخف ��اق امل�ؤ�س�سات
يف هذه املرحلة.
و�شدد تقرير املفو�ضية العليا حلقوق الإن�سان يف
العراق على الإغ�ل�اق التام للمدار�س واجلامعات
واملواقع الديني ��ة والزيارات وال�صالة اجلماعية
يف امل�ساجد واجلوام ��ع والتجمعات االجتماعية
بكافة �أنواعها واملرافق الرتفيهية.
وقالت املفو�ضية �إنه انطالق ًا من �أهداف املفو�ضية
العليا حلقوق الإن�سان يف العراق املتمثلة بحماية
وتعزي ��ز احرتام حق ��وق الإن�س ��ان وا�ستناد ًا �إىل
الوالية القانونية التي متلكها املفو�ضية مبراقبة
وتوثي ��ق االنته ��اكات وتقيي ��م م�ست ��وى الأداء
احلكوم ��ي ونظ ��ر ًا ال�ستم ��رار الأزم ��ة الإن�سانية
وال�صحية واالقت�صادية مت �إعداد هذا التقرير.

منظمة الفاو تطالب احلكومة بتحفيز القطاع اخلا�ص  :ا�ستقرار الأ�سعار ميثل حتدي ًا للعراق
 متابعة املدى

�أ�صدرت منظمة الأغذية
والزراعة للأمم المتحدة
(فاو) ،تقييمها ال�شهري
للأو�ضاع في العراق �إثر
انت�شار جائحة كورونا،
ً
م�شيرة �إلى �أن انخفا�ض �أ�سعار
النفط العالمية �شكل �ضغط ًا
على الموارد المالية الوطنية
وولد الحاجة �إلى تمويل
العجز االقت�صادي الحا�صل،
و�أكدت �أن "ا�ستقرار الأ�سعار
ال يزال يمثل تحدي ًا ،حيث
يظل معظم تجار التجزئة
غير مت�أكدين من الأ�سعار
الم�ستقبلية".

وقال ��ت املنظم ��ة �إن �أ�س ��واق الغ ��ذاء
العاملي ��ة ال تزال م ��زودة تزويدا جيد ًا
ومازال ��ت الأ�سع ��ار الدولي ��ة م�ستقرة
ن�سبي� � ًا .و�أدت بع� ��ض الفحو�ص ��ات
ال�صحي ��ة واحلج ��ر ال�صح ��ي �إىل
ت�أخ�ي�رات على احلدود وزيادة �أوقات
العب ��ور وتكالي ��ف النق ��ل .م ��ن جه ��ة
�أخرى ،كانت ظروف تنمية املحا�صيل
يف العراق مواتية بالعموم مع �أمطار
موزع ��ة ب�ش ��كل جي ��د ويف الوق ��ت
املنا�س ��ب يف ال�سنة الزراعية احلالية.
�إذ ُيقدر �أن الع ��راق لديه خمزون كاف
من القمح لتغطية احتياجاته الغذائية
على الأقل حت ��ى خريف  2020نتيجة
ارتف ��اع متو�س ��ط الإنت ��اج املحل ��ي،
و�ست�ستم ��ر عملي ��ات توزي ��ع خمزون
ال�سك ��ر والزي ��ت املتبق ��ي عل ��ى الأ�سر
امل�سجل ��ة عل ��ى �أنها �أ�س ��ر �ضعيفة لدى

برنام ��ج وزارة العم ��ل وال�ش� ��ؤون
االجتماعية للحماية االجتماعية.
وا�ستجاب ��ة لالحتياج ��ات املتزاي ��دة
للعديد من الأ�سر التي لي�س لديها دخل
خ�ل�ال فرتة االغالق� ،أن�ش�أت احلكومة
برناجم� � ًا لل�ص ��رف النق ��دي (منحة).
و�أدخ ��ل البن ��ك املرك ��زي العراق ��ي
تدابري لتخفيف �أثر الأزمة على الأ�سر
وال�شركات" ،لكن ال تزال هناك حاجة
�إىل حزم ��ة حتفي ��ز �أك�ب�ر لإع ��ادة بدء
االقت�صاد".
بف�ضل تطبيق تداب�ي�ر �صارمة ملراقبة
الأ�سع ��ار بع ��د االرتفاع ��ات الأولي ��ة،
ب ��د�أت �أ�سعار امل ��واد الغذائي ��ة عموم ًا
يف اال�ستقرار ابتدا ًء من �شهر ني�سان.
ت�ش�ي�ر �أح ��دث بيان ��ات نظ ��ام حتلي ��ل
وتخطي ��ط ال�ضع ��ف �إىل �أن "ا�ستقرار
الأ�سع ��ار ال ي ��زال ميثل حتدي� � ًا ،حيث
يظ ��ل معظ ��م جت ��ار التجزئ ��ة غ�ي�ر
مت�أكدين من الأ�سعار امل�ستقبلية .ومع
ذل ��ك  ،ف� ��إن الأداء الع ��ام للأ�سواق يف
حت�سن" ،بح�سب تقرير فاو.
وب�ش� ��أن احلل ��ول الت ��ي ميك ��ن �أن
تعتمدها احلكوم ��ة العراقية للخروج
م ��ن الو�ض ��ع احل ��ايل� ،أ�ش ��ار التقرير
�إىل �أن احلكوم ��ة حتت ��اج �أن تنظر يف
التح�ض�ي�ر ل�سيناريوه ��ات خمتلف ��ة
مليزانيتها اعتماد ًا على �سرعة االنتعا�ش
العاملي و�أن تنظ ��ر يف م�صادر متويل
بديلة وتعديالت على الإنفاق ،و�إعادة
درا�س ��ة التج ��ارة الإقليمي ��ة وحت�سني
وف ��رة الغ ��ذاء وتخ�صي� ��ص الأم ��وال
م ��ن االحتياطي ��ات الأجنبي ��ة املتبقية
ل ��واردات امل ��واد الغذائي ��ة التي ميكن
ا�ستغالله ��ا م ��ن قبل البن ��وك اخلا�صة
والتج ��ار ل�ضم ��ان �إم ��دادات م�ستقرة
يف الأ�س ��واق املحلي ��ة ،وخل ��ق بيئ ��ة
مواتية لزي ��ادة الإنتاج املحلي ،ومنح
املزارعني والعاملني يف قطاع الزراعة
والأغذي ��ة ا�ستثن ��اءات م ��ن الإغ�ل�اق
وحظر التجول اال�ستثم ��ار يف البنية
التحتي ��ة الإنتاجي ��ة ودع ��م القطاعات
غ�ي�ر املدجم ��ة يف االقت�ص ��اد الر�سمي
وتعزي ��ز �شب ��كات الأم ��ان االجتماعي
وحت�سني قدرات ر�صد ومراقبة الأمن
الغذائي.

بقيت �أ�سواق الأغذي ��ة العاملية مزودة
ب�ش ��كل جي ��د ،وا�ستق ��رت الأ�سع ��ار
الدولي ��ة الإجمالي ��ة �أو تراجعت قلي ًال
حت ��ى �آي ��ار .وبل ��غ متو�س ��ط م�ؤ�ش ��ر
�أ�سع ��ار الأغذي ��ة ملنظم ��ة الأغذي ��ة
والزراع ��ة  162.5نقط ��ة يف �أي ��ار،
بانخفا�ض  3.1نقط ��ة ( 1.9يف املئة)
عن ني�س ��ان وو�صل �إىل �أدنى متو�سط
�شه ��ري من ��ذ كان ��ون االول .2018
و�شهد انخفا� ��ض �شهر �آياراالنخفا�ض
ال�شهري الرابع على التوايل يف قيمة
امل�ؤ�ش ��ر .و�سجل ��ت جمي ��ع امل�ؤ�شرات
الفرعي ��ة الأخ ��رى للم�ؤ�ش ��ر الع ��ام
انخفا�ض ��ات �شهرية يف �أيار با�ستثناء
ال�سك ��ر الذي ارتفع للم ��رة الأوىل منذ
ثالثة �أ�شهر.

ا�ستجاب ��ة لإع�ل�ان منظم ��ة ال�صح ��ة
العاملية فايرو�س كورونا وبا ًء عاملي ًا،
�أن�ش� ��أت احلكوم ��ة جلنة خلي ��ة الأزمة
برئا�س ��ة وزارة ال�صح ��ة ومبوج ��ب
ق ��رار جمل� ��س ال ��وزراء رق ��م  55يف
نهاي ��ة �آذار .كم ��ا �شكل ��ت كل وزارة
خلي ��ة الأزم ��ة اخلا�ص ��ة به ��ا .و�أ�صدر
رئي� ��س ال ��وزراء الأم ��ر  ، 151ال ��ذي
ح ��دد ع�ضوي ��ة اللجن ��ة .كم ��ا �ش ��كل
جمل�س الوزراء اللجنة العليا لل�صحة
وال�سالمة الوطنية ، .و�أ�صدر الربملان
واللجان واملجال�س احلكومية املن�ش�أة
القرارات التالية يف ني�سان و�آيار:
و�أدت زي ��ادة النفق ��ات املالي ��ة �إىل
تناق�ص االحتياطيات املتوفرة املتاحة
لال�ستجاب ��ة لالنكما� ��ش االقت�ص ��ادي

غ�ي�ر املتوق ��ع يف �ض ��وء جائح ��ة
فايرو� ��س كورون ��ا ،ومبع ��دل الإنفاق
احل ��ايل يطل ��ب الع ��راق �سع ��ر نف ��ط
 76دوالر ًا �أمريكي� � ًا للربمي ��ل لتمويل
نفقات ��ه املتك ��ررة لع ��ام  ،2020و�إذا
ا�ستق ��رت �أ�سعار النف ��ط عند 35 - 30
دوالر ًا للربمي ��ل لبقية عام  2020ومل
يت ��م اتخ ��اذ �أي �إج ��راءات �إ�صالحية ،
ف� ��إن عج ��ز املوازن ��ة �سيتج ��اوز ٪29
من الن ��اجت املحلي الإجم ��ايل يف عام
 2020و�ست�ص ��ل احتياجات التمويل
الإجمالية �إىل  67مليار دوالر �أمريكي
 ،ح ��وايل  ٪39م ��ن الن ��اجت املحل ��ي
الإجم ��ايل .و�سيتع�ي�ن عل ��ى الع ��راق
يف ظ ��ل ه ��ذا ال�سي ��اق (ال�سيناري ��و)
اللجوء �إىل مزيج من امل�صادر املحلية

والأجنبية لتمويل العجز.
و�سي�ضغ ��ط متوي ��ل عج ��ز املوازن ��ة
وعج ��ز احل�س ��اب اجل ��اري املق ��در ب� �ـ
 ٪18.8م ��ن الناجت املحل ��ي الإجمايل
يف ع ��ام  2020م ��ع احلف ��اظ عل ��ى
�سع ��ر ال�ص ��رف املرتب ��ط بال ��دوالر
الأمريك ��ي (ال ��ذي مل يتغ�ي�ر من ��ذ عام
 )2009عل ��ى احتياطي ��ات العراق من
العمالت الأجنبي ��ة.ال ميكن �أن تغطي
احتياطيات العم�ل�ات الأجنبية �سوى
م ��ا ي�ص ��ل �إىل � 6أ�شه ��ر من ال ��واردات
اعتب ��ار ًا من �آي ��ار " ،2020مما ي�ؤدي
�إىل تفاق ��م تعر� ��ض الب�ل�اد لل�صدم ��ات
اخلارجية وتقوي�ض قدرة البالد على
متوي ��ل ال ��واردات الغذائي ��ة وبرامج
الدعم املحلية".

�إن االجت ��اه ال�صع ��ودي لل�ضغ ��وط
املالي ��ة والنقدي ��ة احلالي ��ة يتمث ��ل يف
ك ��ون ال�ضغ ��وط الت�ضخمية م ��ا زالت
�صامت ��ة �إىل ح ��د كب�ي�ر ب�سب ��ب توافر
ال�سل ��ع اال�ستهالكي ��ة الأرخ� ��ص.
باال�ضاف ��ة اىل ذل ��ك ،ت�ستم ��ر العمالت
الرتكي ��ة والإيراني ��ة يف االنخفا� ��ض،
مما ي�ؤث ��ر على ال�شريك�ي�ن التجاريني
الر�سمي�ي�ن الرئي�سي�ي�ن للع ��راق .ال
ي ��زال الت�ضخ ��م الرئي�س ال ��ذي يعرف
عل ��ى �أنه مقيا� ��س للت�ضخ ��م الإجمايل
داخل االقت�ص ��اد والذي يت�ضمن �سلع ًا
مث ��ل �أ�سع ��ار الغ ��ذاء والطاق ��ة  ،حتت
ال�سيطرة بن�سبة اقل من .٪1
ويبق ��ى القط ��اع العام القط ��اع الأكرث
ا�ستقطاب� � ًا للعمال ��ة يف الع ��راق ،ولذا
ف�سي�ؤثر �أي ت�أخ�ي�ر �أو تعليق ملرتبات
ومعا�ش ��ات موظفي ��ه� ،إ�ضاف� � ًة اىل
انخفا�ض �أجورالعاملني يف القطاعني
اخلا�ص وغ�ي�ر الر�سم ��ي ،على نفقات
غذاء الأ�س ��رة و�أ�سواق الغذاء والأمن
الغذائ ��ي للبل ��د ،م�ش�ي�ر ًة �إىل دورات
احل�صة التموينية ت�أخرت ملدة �شهرين
منذ بداية العام.
والحظ ��ت "ف ��او" بع� ��ض ارتفاع ��ات
الأ�سعار املو�سمي ��ة املتوقعة املرتبطة
بالإنت ��اج املو�سم ��ي يف ني�س ��ان يف
بع�ض العنا�صر النباتية مثل الطماطم
الت ��ي ب ��د�أت يف الع ��ودة لأ�سعاره ��ا
الطبيعية يف نهاي ��ة �آيار .فعلى �سبيل
املثال انخف�ضت الزي ��ادة بن�سبة ٪23
يف �أ�سعار الطماطم يف ني�سان بن�سبة
 ٪28يف �آيار.
بالإ�ضاف ��ة �إىل التط ��ورات يف �أ�سواق
احلب ��وب العاملي ��ة ،ارتف ��ع متو�س ��ط
�سع ��ر التجزئ ��ة لدقي ��ق القم ��ح عن ��د
املقارن ��ة عل ��ى �أ�سا�س �سن ��وي بن�سبة
 ٪21يف الع ��راق خالل �شه ��ر ني�سان.
و�سجل ��ت ثالث ��ة م ��ن �أ�ص ��ل � 23سلعة
غذائي ��ة خمتلفة زيادة �أك�ث�ر من ٪10
يف ال�شهرخ�ل�ال �شه ��ر ني�س ��ان .بينما
زادت خم�س �سلع بني � ٪ 10-5شهري ًا
 .ولوحظ ��ت �أعل ��ى زي ��ادة �شهرية يف
�أ�سع ��ار الطماط ��م ( )٪24والفا�صوليا
( .)٪15ومت ت�سجي ��ل �أعل ��ى ارتف ��اع
�سنوي يف �أ�سعار البي�ض). )28(٪
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رياضة

كورونا ي� ّؤجل مواجهة �صفاء هادي الم�صيرية �أمام �سوت�شي

رأيك وأنت حر
 ممتاز توما�س

 ف���ي���ي���را و����ص���ي���ف ال����زي����ان����ي ب���ا����س���ت���ف���ت���اء �أع����ظ����م م�������درب ف����ي ك�����أ�����س �آ����س���ي���ا
 بغداد  /حيدر مدلول

ق� � ّررت رابط ��ة ال ��دوري الرو�س ��ي املمت ��از
ت�أجي ��ل مب ��اراة فري ��ق كريلي ��ا �سوفيتوف
الراب ��ع ع�ش ��ر بالرتتيب بر�صي ��د  29نقطة
و�ضيف ��ه فري ��ق �سوت�ش ��ي العا�ش ��ر بر�صيد
الثال ��ث والثالث�ي�ن الت ��ي كان من املق� � ّرر �أن
جتري على ملعب ميتالورغ مبدينة �سمارا
الرو�سية �ضمن مناف�س ��ات املو�سم الكروي
الرو�سي احل ��ايل التي ع ��اودت اال�ستكمال
يوم التا�سع من �شهر حزيران املا�ضي وفق
�إج ��راءات احرتازي ��ة �صحّ ي ��ة �صارم ��ة مت
االتف ��اق ب�ش�أنها م ��ع وزارة ال�صحة ب�سبب
ا�ستم ��رار تف�شي جائحة كورون ��ا امل�ستجد
ال ��ذي بلغ عدد الإ�صابات � 789190شخ�ص ًا
والوفيات و�صلت اىل .12745
وج ��اء قرار ت�أجي ��ل املباراة ب�سب ��ب ا�صابة
ت�سع ��ة من �أفراد فري ��ق �سوت�شي بفايرو�س
كورونا امل�ستجد حيث �أظهرت الفحو�صات
ال�صحي ��ة الت ��ي خ�ض ��ع له ��ا جمي ��ع �أع�ضاء
الوف ��د وج ��ود ح ��االت عيني ��ة �إيجابية بني
مم ��ا
الالعب�ي�ن وامل�ل�اك التدريب ��ي للفري ��ق ّ
تط ّل ��ب خ�ضوعه ��م اىل احلج ��ر ال�صحّ ��ي
وفق الربوتوكول الطب ��ي ال�شامل الذي مت
اتباع ��ه من قبل الفرق امل�شاركة يف الدوري
الرو�س ��ي املمتاز من �أجل اكت�س ��اب ال�شفاء
التام من هذا املر� ��ض اخلطري التي �سجّ لت
فيه رو�سيا رابع �أعلى رقم يف العامل ح�سب
�آخ ��ر الأرق ��ام ال�ص ��ادرة م ��ن قب ��ل منظم ��ة
ال�صحة العاملية.
وتنتظ ��ر �إدارة فري ��ق كاريلي ��ا �سوفيتوف
الق ��رار النهائ ��ي م ��ن قب ��ل رابط ��ة الدوري
الرو�سي املمتاز ب�ش� ��أن حتديد موعد جديد
ملب ��اراة �سوت�ش ��ي وخا�ص ��ة �أنه ��ا �ستك ��ون
الأخرية يف املو�سم  2020-2019حيث �أن
مرك ��زه الرابع ع�شر احل ��ايل �سيجربه على
خو�ض مناف�سات تفادي الهبوط اىل دوري
الدرج ��ة الأوىل الرو�سي م ��ع فريق �أخمات
غ ��روزين الثال ��ث ع�ش ��ر بر�صي ��د  31نقطة
وفري ��ق تامب ��وف اخلام� ��س ع�ش ��ر بر�صيد
 28نقط ��ة وفريق �أورنبورغ ال�ساد�س ع�شر
والأخ�ي�ر بر�صي ��د  28نقطة حي ��ث يوا�صل
�صان ��ع �ألعاب املنتخ ��ب الوطني لكرة القدم
�صفاء هادي وزمال�ؤه يف الفريق وحداتهم
التدريبي ��ة عل ��ى امللعب التدريب ��ي اخلا�ص
بالنادي يف مدينة الر�س ��ا الرو�سية لغر�ض
املحافظ ��ة عل ��ى لياقته ��م البدني ��ة والفني ��ة
ورفع درج ��ة اجلاهزي ��ة الكامل ��ة طمع ًا يف
ني ��ل فوز ثم�ي�ن ي�سهم يف البق ��اء يف دوري
الأ�ضواء ملو�سم �آخر.
و�ش ��ارك النج ��م �صفاء ه ��ادي من ��ذ انتقاله
اىل �صف ��وف فريق كريليا �سوفيتوف خالل
ف�ت�رة املريكات ��و ال�شت ��وي قادم ًا م ��ن فريق
ال�شرط ��ة حام ��ل لق ��ب دوري املمتاز كالعب
احتياط عمل املدرب املونتيغريي ميدوراج
بوزوفيت�ش على الزج به يف دقائق ال�شوط
الثاين اعتبار ًا من لقاء تامبوف التي جرت
ي ��وم ال�ساد� ��س ع�شر من �شه ��ر �آذار املا�ضي
وخ�سره ��ا بثالثي ��ة نظيفة قب ��ل �أن تتوقف

املناف�س ��ات لغاي ��ة �شه ��ر حزي ��ران املا�ض ��ي
حي ��ث اجربت ظ ��روف اغالق املط ��ارات ما
ب�ي�ن مو�سكو وبغ ��داد اىل بقائ ��ه يف مدينة
�سم ��ارا وعم ��ل على ا�ستغالل ف�ت�رة احلجر
يف تنفي ��ذ الربنام ��ج
ا ل�صح ��ي

الفني الذي
و�ضعه امل�ل�اك التدريبي للفريق،
وكذلك بقاء التوا�صل مع اجلماهري العراقية
من خالل م�شاركت ��ه يف الكثري من الربامج
الريا�ضي ��ة يف القن ��وات الف�ضائي ��ة
املحلية واخلليجية واالن�ضمام اىل
العديد من احلمالت التي �أطلقها
االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة القدم
يف �إطار حملت ��ه ملكافحة جائحة
كورون ��ا ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ار�سال ��ه ع�ب�ر
مواق ��ع التوا�صل اخلا�ص به ر�سائل توعية
اىل ال�شع ��ب العراقي طالب ��ه فيها ب�ضرورة
الإلت ��زام الت ��ام بتنفي ��ذ تعليم ��ات اللجن ��ة
العلي ��ا لل�صحة وال�سالمة الوطنية مبجل�س

ليفربول يحتفل في ليلة التتويج بخما�سية ت�شيل�سي

 بغداد  /املدى
حقق فريق ليفرب ��ول لكرة القدم
انت�ص ��ار ًا كب�ي�ر ًا عل ��ى غرمي ��ه
التقليدي فريق ت�شيل�سي بنتيجة
( )3-5يف قم ��ة مباريات اجلولة
ال�سابع ��ة والثالث�ي�ن الت ��ي جرت
على ملع ��ب �أنفيلد الذي �شهد فيه
احتفال ��ه بح�صول ��ه عل ��ى ك�أ� ��س
بطولة الدوري الإنكليزي املمتاز
لك ��رة الق ��دم باملو�س ��م -2019
 2020افتق ��د فيه ��ا جلمه ��وره
�ضم ��ن الإج ��راءات الوقائي ��ة
االحرتازي ��ة ملواجه ��ة انت�ش ��ار
جائحة كورون ��ا امل�ستجد ليكون
تعوي�ض� � ًا عن خروج ��ه املبكّر من
ال ��دور ثمن النهائ ��ي يف الن�سخة
احلالية من دوري �أبطال �أوروبا
لكرة القدم.

وجن ��ح ناب ��ي كيت ��ا يف افتت ��اح
الت�سجي ��ل مل�صلح ��ة الري ��دز يف
الدقيقة الثالثة والع�شرين قبل �أن
ي�ضي ��ف زمياله ترينت �أليك�سندر
�أرنول ��د وجورجيني ��و فينالدوم
يف الدقيقت�ي�ن الثامن ��ة والثالثني
والثال ��ث والأربع�ي�ن الهدف�ي�ن
الثاين والثالث وي�سهم الفرن�سي
�أوليفيي ��ه ج�ي�رو يف تقلي� ��ص
الف ��ارق ب�إح ��رازه اله ��دف الأول
لت�شيل�س ��ي يف الدقيق ��ة الثالث ��ة
من الوقت ال�ضائع لل�شوط الأول
و�أ�ستط ��اع فريمين ��و م ��ن �أ�ضافة
اله ��دف الراب ��ع لليفرب ��ول يف
الدقيقة اخلام�سة واخلم�سني التي
�شهدت انعطاف ��ة حا�سمة برتاجع
العبي ��ه اىل اخللف فا�سح ًا املجال
�أمام نظرائهم م ��ن القيام بالعديد
م ��ن الهجم ��ات اخلط ��رة ليح ��رز
�أبراه ��ام وبولي�سيت� ��ش هدف�ي�ن

يف الدقيقت�ي�ن احلادي ��ة وال�ستني
والثالثة وال�سبع�ي�ن و�سرعان ما
�أح ��رز البديل ت�شمربل�ي�ن الهدف
اخلام� ��س لليفرب ��ول يف الدقيقة
الرابع ��ة والثمان�ي�ن منهي� � ًا القمة
الإنكليزية النارية مل�صلحة فريقه
بنتيجة ( )3-5رافع ًا ر�صيده من
النق ��اط اىل  96نقطة ،فيما جت ّمد
ر�صيد ت�شيل�سي عن ��د النقطة 63
يف املركز الرابع بالرتتيب.
وث� ��أر فري ��ق ليفرب ��ول خل�سارت ��ه
بثنائي ��ة �أم ��ام ت�شيل�س ��ي بال ��دور
اخلام� ��س لبطول ��ة ك�أ� ��س االحت ��اد
الإنكلي ��زي لك ��رة الق ��دم يف �شه ��ر
�آذار املا�ض ��ي ال ��ذي م ّه ��د الطري ��ق
�أمام الأخري الو�ص ��ول اىل املباراة
النهائي ��ة الت ��ي �سيقاب ��ل فيها فريق
ار�سن ��ال يف ال�ساع ��ة التا�سع ��ة
وخم�سة و�أربعني دقيقة م�ساء يوم
الأول من �شهر �آب املقبل على ملعب
وميبل ��ي يف العا�صم ��ة الإنكليزي ��ة
لندن من دون تواجد اجلمهور.
و�أ�ستل ��م قائ ��د فري ��ق ليفرب ��ول
ك�أ� ��س الربميرليغ للم� � ّرة الأوىل
يف احتفالية خا�صة من �أ�سطورة
ليفرب ��ول ال�سري كين ��ي دالغلي�ش
�صاحبته ��ا الألعاب النارية و�سط
غي ��اب جماهريي يف ح ��دث نادر
ج ��د ًا مل ي�ألفه ملع ��ب الأنفيلد منذ
ع ��ام  1999حي ��ث كان التتوي ��ج
الأول حت ��ت قي ��ادة الأمل ��اين
يورغن كل ��وب ال ��ذي كان يبحث
ع ��ن حلم خارج ب�ل�اده يطمح اىل
حتقيقه قبل �إعالن راية االعتزال
بعد انتهاء عقده مع الريدز.

الوزراء للحفاظ على �صحتهم و�سالمتهم.
و�شه ��د ي ��وم الثالث�ي�ن م ��ن �شه ��ر حزيران
املا�ض ��ي حدث� � ًا حزين ًا لالع ��ب �صفاء هادي
يف تاري ��خ احرتاف ��ه الأوروب ��ي عندما مت
طرده من لق ��اء لوكوموتيف مو�سكو الذي
ج ��رى عل ��ى ملع ��ب لوكموتي ��ف �ستاديون
�أث ��ر تلقي ��ه البطاق ��ة احلم ��راء يف الدقيقة
 75بع ��د دقيقت�ي�ن فقط م ��ن ح�صول ��ه على
مم ��ا ترك فري ��ق كريليا
البطاق ��ة ال�صفراء ّ
�سوفيتوف يلع ��ب منقو�ص ًا بع�شرة العبني
ويعطي الفر�ص ��ة ملناف�سيهم يف ت�سجيل
هدف التعادل ال ��ذي حت ّقق يف الدقيقة
الت�سع�ي�ن بوا�سط ��ة املهاج ��م �أليك�سي
مريان�ش ��وك ومنح فريقه نقطة ثمينة
من �أجل البق ��اء و�صيف ًا يف الرتتيب
خلف فريق زينيت �سانت بطر�سربغ
حامل اللقب و�ضمن فر�صة امل�شاركة
يف الن�سخة املقبلة من دوري �أبطال
�أوروبا لكرة القدم.
فييرا و�صيف الزياني

وم ��ن جه ��ة �أحت ��ل الربازيل ��ي
جورفان فيريا مدرب املنتخب

الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم املت ��وّ ج بلق ��ب ك�أ�س
�آ�سي ��ا  2007مركز و�صافة �أعظم مدرب يف
تاري ��خ نهائي ��ات القارية للبطول ��ة منذ 64
عام ًا �ضمن ع�شرة مدربني �أثر نيله على 10
 %م ��ن �أ�ص ��وات امل�شارك�ي�ن يف اال�ستفتاء
اجلماهريي البالغ عددهم  26507من ق ّراء
املوقع الإلكرتوين لالحتاد الآ�سيوي لكرة
القدم الذي �أ�ستم ّر ملدة �أ�سبوع واحد.
ّ
وحل الربازيل ��ي جورفان فيريا يف املركز
ً
الثاين يف الرتتي ��ب متخ ّلفا بن�سبة % 67
عن ال�سعودي خليل الزياين الذي فاز بلقب
�أعظم مدرب على �أثر قيادته منتخب بالده
اىل خط ��ف لقب ك�أ� ��س �آ�سي ��ا ّ 1984
وحل
الإي ��راين ه�شم ��ت مهاج ��راين يف املرك ��ز
الثال ��ث بع ��د ح�صوله على ن�سب ��ة  % 5من
الت�صوي ��ت �أثر قيادته �إي ��ران اىل نيل لقب
بطولة ك�أ�س �آ�سيا عام  1976يليه مواطنه
حممد راجنب ��ار يف املركز الرابع الذي قاد
بالده اىل �إحراز لق ��ب البطولة عام 1972
وح�ص ��ل عل ��ى ن�سب ��ة  % 4م ��ن الت�صويت
وتقا�سم كال من الإ�سباين فيليك�س �سان�شيز
ال ��ذي قاد املنتخب القط ��ري للتتويج بلقب
ك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2019والربازيل ��ي كارلو�س
الربتو برييرا الذي �ساهم يف نيل منتخب
الكوي ��ت عل ��ى اللق ��ب ع ��ام  1980وكذل ��ك
منتخ ��ب ال�سعودية اىل �إح ��راز اللقب عام
 1988املرك ��ز اخلام� ��س بع ��د ح�ص ��ول كل
واح ��د منهما عل ��ى ن�سب ��ة  % 1فيما كانت
ح�ص ��ة كال م ��ن املدرب�ي�ن اال�س�ت�رايل اجن
ّ
بو�ستيك ��و الفائ ��ز م ��ع منتخب ب�ل�اده عام
 2015والربازيلي زيكو الذي قاد منتخب
اليابان اىل الف ��وز بلقب ك�أ�س �آ�سيا 2004
والفرن�سي فيليب ترو�سيه احلائز ملنتخب
اليابان لقب البطولة عام  2000والإيطايل
البريتو زاكريوين بطل ك�أ�س �آ�سيا 2011
مع الياب ��ان ن�سبة  % 0م ��ن امل�صوّ تني من
القراء ليكون املركز ال�ساد�س والأخري من
ن�صيبهم.
واعت�ب�ر االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم
جورف ��ان في�ي�را مه ّند� ��س �أح ��د �أب ��رز
الإجن ��ازات يف تاري ��خ ك�أ�س �آ�سي ��ا عندما
قاد املنتخ ��ب الوطني العراق ��ي يف رحلته
الأ�سطوري ��ة م ��ن �أج ��ل التتوي ��ج بلق ��ب
ك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2007خ�ل�ال املناف�سات التي
مل يت ��ذوّ ق فيه ��ا طع ��م اخل�س ��ارة ،ومت ّكن
م ��ن �إزاح ��ة منتخب ��ي ا�سرتالي ��ا وكوري ��ا
اجلنوبي ��ة يف طريق و�صول ��ه اىل املباراة
�سج ��ل فيها القائ ��د يون�س
النهائي ��ة الت ��ي ّ
حمم ��ود هدف الفوز الثم�ي�ن مبرمى يا�سر
امل�سيليم حار�س املنتخ ��ب ال�سعودي لكرة
الق ��دم يف الدقيقة الواح ��دة وال�سبعني من
م�س ��اء ي ��وم التا�س ��ع والع�شرين م ��ن �شهر
مت ��وز  2007حي ��ث كان ق ��د ا�ستل ��م �أ�سود
الرافدي ��ن قب ��ل �شهري ��ن فق ��ط م ��ن موع ��د
انطالق البطولة خلف ًا للمد ّرب املحلي �أكرم
�أحم ��د �سلم ��ان وف ��ق العقد الر�سم ��ي الذي
�أبرم ��ه م ��ع ح�سني �سعي ��د رئي� ��س االحتاد
العراق ��ي الأ�سب ��ق لك ��رة الق ��دم بالعا�صمة
الأردنية عمّان.

�آ�سيوي الكرة الطائرة يُلغي بطوالت عام 2020
 بغداد  /املدى
ق� �رّر االحت ��اد الآ�سي ��وي للك ��رة الطائ ��رة �إلغ ��اء جمي ��ع
بطوالت فئة املتقدّمني الت ��ي كان من املُقرّر �إقامتها خالل
العام اجلاري ب�سبب ا�ستمرار فايرو�س كورونا امل�ستجد
(كوفي ��د  )19 -الذي �ضرب عدد ًا كب�ي�ر ًا من بلدان القارة
منذ �شهر �شباط املا�ضي.
وذكر املوقع الر�سم ��ي لالحتاد الآ�سيوي للكرة الطائرة :
�إن ��ه توا�صل مع االحتادات الوطني ��ة الأع�ضاء املن�ضوية
اليه التي كان من امل�ؤمّل لها �أن ت�ست�ضيف هذه البطوالت،
ونظ ��ر ًا لق ��رار متدي ��د قي ��ود �إغ�ل�اق حركة الط�ي�ران يف
العديد من الدول الآ�سيوية يف الوقت الراهن و�إجراءات
احلجر ال�صحي التي تنفذها �سلطاتها ال�صحية من خالل
ع ��زل الوف ��ود الزائرة لها مل ��دة  14يوم ًا ،فق ��د مت االتفاق
على �إلغاء البطوالت وترحيلها اىل العام املقبل.
و�أ�ض ��اف �إن الروزنام ��ة اجلدي ��دة للع ��ام  2021حتتوي

على بط ��والت كث�ي�رة �أبرزه ��ا املناف�س ��ات الآ�سيوية 21
للرج ��ال التي ّ
تنظمه ��ا اليابان خالل الف�ت�رة من 19-12

�أي ��ار ،وبطول ��ة الأندية �أبطال ال ��دوري يف تايالند خالل
امل ��دة م ��ن  25ني�سان ولغاي ��ة � 2أيار املقبل�ي�ن ،والبطولة
الآ�سيوي ��ة ال�شاطئي ��ة يف تايوان بني الث ��اين وال�ساد�س
م ��ن �شهر حزي ��ران املقب ��ل ،و�ستج ��ري يف �إي ��ران ب�شهر
كان ��ون الثاين املقب ��ل بطولة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لل�شباب حتت
 19عام� � ًا للك ��رة الطائ ��رة امل�ؤ ّهل ��ة لبطول ��ة ك�أ� ��س العامل
حت ��ت  20عام� � ًا  2021و�ستق ��ام يف �إي ��ران خ�ل�ال �شه ��ر
�شب ��اط املقب ��ل البطولة الآ�سيوية حت ��ت  21عام ًا امل�ؤهلة
اىل بطول ��ة ك�أ�س العامل يف حني ت�ضيّف تايالند البطولة
الآ�سيوي ��ة ال�شاطئي ��ة لل�شباب خالل الف�ت�رة من 17-13
كان ��ون الثاين حيث �أن الروزنام ��ة اجلديدة تتما�شى مع
روزنامة االحتاد الدويل للكرة الطائرة ال�سيما �أن جميع
البطوالت القارية �ستكون مبثابة الت�صفيات امل�ؤهلة اىل
بطوالت العامل.

المدار�س الكروية ..
الهدف والنتيجة
مل تع ��د �أغل ��ب �شع ��ارات املدار�س الكروي ��ة يف الع ��راق تنطوي على
دواف ��ع بريئة لرعاية الالعب�ي�ن ال�صغار ،بل �أخ ��ذ البع�ض يبحث عن
�أغرا� ��ض جتارية وراء ت�أ�سي�سها ولي�س تطوير املواهب كهدف معلن
�ضمن برنامج الفئات العمرية مثلما �أ�شار �إليه الزميل �إياد ال�صاحلي
يف تقري ��ره يوم الأربعاء  22متوز  2020بعنوان (مدر�سة عمو بابا
 ..ت�سويق املوهوبني جمهول والهيكلية رهن التقرير الفني)!
هناك جتارب عدّة يف هذا املجال تفرز عن ايجابيات و�سلبيات ،وهذا
بالطب ��ع يعتمد على الأه ��داف املرجوّ ة من برامج الفئ ��ات ،ف�إن كانت
م�ش ��روع دولة يف كل الألع ��اب الريا�ضية ،ولي�س كرة القدم فقط ،ف�إن
النتائ ��ج �ستكون جيدة ال حمال ��ة واعتماد ًا على التنظي ��م والتن�سيق
واخلط ��ط والربام ��ج طويلة الأم ��د املُعدّة له ��ذا الغر� ��ض والكفاءات
التدريبي ��ة ومناه ��ج التدري ��ب املدرو�س ��ة والعلمي ��ة والنف�سية التي
تراعى فيه ��ا املراحل التطويري ��ة والعمرية وال�صف ��ات التي ت�سيطر
عل ��ى ت�ص ّرف ��ات و�سلوكي ��ات ال�صغ ��ار مع التق� �دّم بال ُعم ��ر وحماولة
اقناعهم بالبقاء واال�ستمرار بالتدريب .
�أم ��ا �إذا كانت املقرتحات التي �أوردها ال�صاحلي ا�ستناد ًا ملا ّ
تف�ضل به
تخ�ص الأندية
الدكت ��ور �شامل كام ��ل واملدرب يون�س جا�سم القط ��ان ّ
دون ا�ستثن ��اء ويف املحافظ ��ات جميع� � ًا ،هن ��ا يك ��ون دور احتاد كرة
الق ��دم ووزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة الدعم والت�شجي ��ع وتزويد هذه
الأندي ��ة باملناه ��ج التدريبية املوحّ ��دة والتي يج ��ب �أن ّ
تنظمها جلنة
خمت�صة من املدربني الكفوئ�ي�ن والأكادمييني منبثقة من احتاد
فني ��ة
ّ
اللعب ��ة �أو ال ��وزارة ،لأن املناه ��ج املوحّ ��دة املدرو�س ��ة بعناي ��ة ت�سهم
يف تطوي ��ر و�صقل مواهب ال�صغار مع مراع ��اة توفري �أجواء الفرح
والبهج ��ة والأمان وال�سالمة والأر�ضية املنا�سب ��ة واملعاملة الأبوية،
وم ��ن الأف�ض ��ل ف�سح املج ��ال لأولي ��اء �أم ��ور الالعب�ي�ن بالتواجد يف
تدريب ��ات الفرق ال�صغ�ي�رة لي�شعر البرُ عم �أو ال�شب ��ل باملكان ويتم ّتع
بنف�سية ودافعية عاليتني وتقبّل كبري للتدريب .
�إن م�س�ؤولي ��ة االحت ��ادات عن كل لعب ��ة ريا�ضية حتت ��اج اىل ت�شكيل
جل ��ان �أخ ��رى للمتابعة وم�ساع ��دة املد ّربني وتقيي ��م عملهم ومطابقة
تدريباته ��م مع املناهج املعدّة لذلك� ،أم ��ا التخ ّل�ص من ظاهرة التزوير
بالأعمار فالأمر يح ّتم على احتاد الكرة ووزارة ال�شباب ت�شكيل جلنة
متخ�ص�صة لفح�ص وتدقيق الوثائق اخلا�صة بكل طفل وهذه
�إدارية
ّ
ت�سه ��م يف ت�سهيل مهمّة املد ّرب بحي ��ث يكون مر ّكز ًا بدرجة �أكرب على
التدريب وتطوير �أبنائه الالعبني .
يف نهاي ��ة كل مرحل ��ة تدريبي ��ة ت�ستغ ��رق من �شه ��ر اىل ثالث ��ة �أ�شهر
يت ��م خاللها اختيار الالعب�ي�ن امل� ّؤهلني واملوهوب�ي�ن الواعدين تنظم
له ��م م�سابقات يف بغ ��داد �أو �أي حمافظة �أخ ��رى م�ؤهلة متتلك البنى
التحتية والإمكاني ��ات واملالعبّ ،
وتنظم هذه االحتفالية واملناف�سات
مبناط ��ق الو�س ��ط وال�شم ��ال واجلنوب ،وق ��د ت�شارك ف ��رق ال�صغار
لأجل التع ّرف على امل�ستوي ��ات التي و�صلتها مع تقييم عمل املدربني
وجهودهم ومتيّزهم.
بع ��د انته ��اء اختيار �أبطال ه ��ذه الأندية من قب ��ل كل مناطق العراق،
ّ
تنظ ��م املرحل ��ة الأخرية للمناف�س ��ة يف بغداد �أو �أي م ��كان �آخر وبني
الف ��رق الفائزة يف املناط ��ق (الو�سطى واجلن ��وب وال�شمال ،ويجب
تخ�صي�ص جوائز وهدايا لكل الفرق الفائزة واختيار �أف�ضل الالعبني
املوهوبني ،والهدافني والواعدين لت�شجيعهم على التوا�صل م�ستقب ًال
والتع ّلق باللعبة.
�إن مثل هذه امل�شاريع �إذا ما �أراد لها النجاح واالنتاج ف�إن الدولة هي
الراعية الأوىل لها وته ّي�أ كل �أ�شكال الدعم املادي واملعنوي والنف�سي
والإعالمي ،وبعد ذلك تبد�أ املرحلة الأخرية يف اختيار الالعبني الذين
�أظهروا م�ستويات جيدة ،وكذلك املد ّربني لت�شكيل املنتخبات الوطنية
ل ��كل الفئ ��ات العمري ��ة ،وهنا يب ��د�أ توف�ي�ر الطبيب النف�س ��ي وخبري
التغذي ��ة واملعالج الطبيع ��ي والطبيب واملُد ّلك ،و�أخ�ي�ر ًا ولي�س �آخر ًا
يج ��ب �إيجاد امل�شاركات اخلارجية الإقليمية والعربية والعاملية لهذه
الفئات لأجل اكت�ساب اخلربة وتعزي ��ز الثقة و�إزالة رهبة امل�سابقات
والبط ��والت ،وي�صبح ذلك عادة وتقلي ��د ومنهاج ثابت الحتاد الكرة،
ووزارة ال�شباب ،والتن�سيق فيم ��ا بينهم لتذليل ال�صعاب وال�سيطرة
عل ��ى امل�ش ��اكل واال�ستمرار بتطبي ��ق الإيجابيات وت ��رك �أو ت�صحيح
ال�سلبيات والأخطاء التي قد تربز بني احلني والآخر يف هذه املناعة
املواق ��ف الطارئة وغ�ي�ر املح�سوبة وتكون هذه حا�ض ��رة و�شاخ�صة
لك ��ون امل�شروع جديد وقد تظهر فيه �سلبيات كثرية يف ال�سنة الأوىل
من التطبيق وهذا �أمر طبيعي ون� ِؤمن به ،وي�ستمر العمل بهذه الآلية
كل مو�سم ويُرحّ ل ال�صغ ��ار ب�أعمارهم من فريق الرباعم اىل الأ�شبال
اىل النا�شئني ثم ال�شباب والأوملبي والوطني.
ي ��ا ترى ،هل منتل ��ك الإرادة والرغبة ال�صادق ��ة يف التطوير بالن�سبة
للفئ ��ات العمرية �ضمن املنتخبات ومراك ��ز املوهبة والأندية امل�ؤهلة،
ويج ��ب �أن يكون هناك تن�سيق وتع ��اون ور�ؤيا م�شرتكة بني اجلميع
وقي ��ادة حكيم ��ة ترع ��ى وتدع ��م ه ��ذا امل�ش ��روع وكثري م ��ن امل�شاريع
الأخرى.
�إن م�س�ؤولية االتحادات عن كل لعبة
ريا�ضية تحتاج الى ت�شكيل لجان
المدربين
�أخرى للمتابعة وم�ساعدة
ّ
وتقييم عملهم ومطابقة تدريباتهم مع
المناهج المعدّ ة لذلك،

�أمانة بغداد ي�ستنجد ب�سرهنك لحماية �شباكه في الممتاز
 بغداد  /املدى
جنح ��ت �إدارة نادي بغ ��داد الريا�ضي يف التعاقد
مع حار�س مرمى املنتخب الوطني الأ�سبق لكرة
الق ��دم �سرهنك حم�س ��ن للذود عن �شب ��اك الفريق
الأول لك ��رة القدم يف النادي حت�ض�ي�ر ًا للمو�سم
اجلدي ��د امل�ؤ ّم ��ل انطالقه يف الع�شري ��ن من �شهر
�أيل ��ول املقبل مب�شارك ��ة  20فريق ًا م ��ن العا�صمة
بغداد واملحافظات.
و�سيع ّو� ��ض حار�س مرمى فري ��ق �أربيل ال�سابق
�سرهنك حم�سن الفراغ الذي تركه احلار�س عالء
كاط ��ع الذي ق ّرر الع ��ودة من جدي ��د اىل �صفوف
فري ��ق ال ��زوراء للدفاع ع ��ن �ألوانه حي ��ث �أعترب
م ��درب احلرا�س هيثم خلي ��ل تواجد �سرهنك يف
كتيب ��ة املدرب ع�صام حم ��د �إ�ضافة نوعية جديدة

�ستعطي قوة �إ�ضافية لبقية زمالئه يف الفريق يف
تق ��دمي م�ستويات رفيعة بحك ��م اخلربة الطويلة
الت ��ي ميتلكها خالل م�ش ��واره الكروي حيث كان
من �أبرز النجوم وراء نيله فريق ال�سابق الألقاب
املحلية وحلوله يف و�صافة عدد من ن�سخ بطولة
ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم.
و�أن�ض ��م املهاج ��م املخ�ض ��رم عل ��ي �سع ��د اىل
�صف ��وف فري ��ق �أمانة بغ ��داد لك ��رة الق ��دم قادم ًا
م ��ن �صفوف فري ��ق النجف لك ��رة الق ��دم ليخلف
املهاجم ال�سابق م�صطفى كرمي الذي غادر �صوب
فري ��ق ال�صناع ��ات الكهربائية لكرة الق ��دم للعب
يف �صفوف ��ه باملو�س ��م اجلديد حي ��ث يرغب علي
�سعد يف ا�ستعادة جنوميت ��ه وحا�سته التهديفية
بحكم �أنه من الهدّافني الذين يجيدون لغة �إحراز
الأهداف يف مرمى اخل�صوم وقدرته الفائقة على

ترجمة �أف ��كار مدربي ��ه على امل�ستطي ��ل الأخ�ضر
ال�سيما الكبار الذين يبحثون عنه من �أجل تعزيز
�صفوف فرقهم يف اخلط الأمامي.
وجدّد الالعبون جبار ك ��رمي وميالد فالح وثامر
برغ�ش و�أحمد جبار و�ستار يا�سني و�أمين رزيج
وحممد �سالم الوالء لأ�سود العا�صمة مو�سم �آخر
لرغبته ��م يف حتقي ��ق نتائ ��ج جي ��دة حت ��ت قيادة
امل ��درب ع�صام حمد بقيادة جمل�س �إدارة برئا�سة
فالح امل�سع ��ودي يوفر الدع ��م وامل�ساندة لهم من
خالل التزامه بدفع امل�ستح ّقات املالية لهم ح�سب
العقود الر�سمية التي مت توقيعها وتوثيقها لدى
جلنة عقود الالعبني يف الهيئة التطبيعية باحتاد
ك ��رة الق ��دم و�أملهم الكب�ي�ر يف �أن يك ��ون فريقها
�ضمن دائرة الفرق الكب ��ار يف ختام امل�سابقة يف
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ال�����ن�����������س�����وي�����ة :ت���������������س�������ا�ؤالت وت����ط���� ّل����ع����ات
 د .نادية هناوي

�ساهمت الحركات الن�سوية التي كانت �سمتها الغالبة الرغبة
في التحرر والمنا�شدة ال�سلمية بالحقوق والم�ساواة في �إعالء
ال�صوت الراف�ض للحيف الذي لحق بالن�ساء عبر هذه الع�صور
واالنت�صار على الجور الذي فر�ض على �أ�سالفهن  ،م�ؤكدات
�أن ذلك هو حق م�شروع تكفله لهن ال�شرائع ال�سماوية قبل
الد�ساتير الو�ضعية  ..وقد تعددت �صور هذه المطالبات فمن
الن�ساء من اتخذن من الجهود الميدانية طريق ًا �إلى ذلك ومنهن
من �آثرن اعتماد الجهود الذهنية و�أهمها الكتابة التي وجدت
فيها المر�أة مالذاً رحيب ًا و�سالح ًا فاع ً
ال في �إي�صال �صوتها الى
الأبوية لتهز �أركان عر�شها من الأ�سا�س وتهدهد ما كانت قد
�أجبرت عليه الأجيال الن�سوية الغابرة وهي تر�ضخ ل�سطوتها
وتجنح تحت طائلة تعاليها..

وكان لفلي�س ��وفات ومفكرات غربي ��ات دور مهم
يف ه ��ذا ال�ص ��دد ونذك ��ر منه ��ن كالرا زيتك�ي�ن
وفرجيني ��ا وولف الت ��ي دعت منذ ع ��ام 1919
اىل ت�أ�سي� ��س هوي ��ة خا�صة بالن�س ��اء و�سيمون
دي بوف ��وار التي ر�أت �أن امل ��ر�أة لي�ست جن�س ًا؛
بل هي هوية ثقافية ،و�آمنت توريل موي بكارل
مارك�س يف حني ذهبت الناقدة هايدي هارمتان
�إىل �أك�ث�ر من ذل ��ك و�شخ�صت ت�ض ��اد املارك�سية
بالن�سوي ��ة مما �س َّمت ��ه ال ��زواج التعي�س ب�سبب
ت�ضادهما يف بع�ض الطروحات.
وم ��ن بعده ��ن روائي ��ات غربي ��ات وهندي ��ات
و�صينيات وعربيات ب ��دت لديهن هموم واحدة
جتمعه ��ن حتت �شعار واحد ه ��و ا�سرتداد هيبة
امل ��ر�أة من خ�ل�ال م�ساواته ��ا بالرج ��ل وت�شريع
القوانني الداعمة لها مبا مينحها دورها الطليعي
يف احلي ��اة ال�سيا�سية واالجتماعي ��ة والنف�سية
وغريه ��ا ولي�س ذل ��ك فح�سب ،بل لتك ��ون املر�أة
هي الوج ��ود واحلقيقة واللغة والكينونة وهي
الكتابة والقراءة وهي اجلمال والأدب والفن.
وكان للنق ��د االجنلو�سك�س ��وين �إ�سهام كبري يف
تعزيز الطروح ��ات الن�سوي ��ة يف النقد االدبي،
فرك ��زت ال�ي�ن �شوال�ت�ر عل ��ى امل ��ر�أة و�أخ ��ذت
مبتابع ��ة عطائها الأدبي كم ��ا �أدت كتابات دريدا
الفل�سفي ��ة دور ًا مهم� � ًا يف بل ��ورة الدع ��وة �إىل
قلب املركزي ��ة الذكورية وال�سيم ��ا مفاهيمه عن
الكتاب ��ة واالخت�ل�اف وق ��د ت�أثرت كات ��ي ملليت
ب ��ه كث�ي�را وانعك� ��س ذل ��ك يف كتاباته ��ا ومنه ��ا
كتابها(ال�سيا�سات اجلن�سية).
وتبن ��ت الفرن�سي ��ة م ��اري وول �أف ��كار الث ��ورة
الفرن�سي ��ة و�أف ��كار ج ��اك الكان بعك� ��س هيل�ي�ن
�سي�س ��و الت ��ي ف ّن ��دت طروح ��ات الكان النف�سية
النه ��ا وجدتها ت�صب يف ب ��اب الر�ؤية الذكورية
للع ��امل وهو م ��ا وافقتها عليه لو�س ��ي اريجاري
الت ��ي ر�أت �أن هن ��اك ت�صميم� � ًا كامن� � ًا ال�ستبعاد
امل ��ر�أة من �إنتاج الكالم� .أما فالريي �سميث التي
تعد م ��ن �أن�ص ��ار النظري ��ة الن�سوي ��ة ال�سوداء،
ف�إنه ��ا وج ��دت �أن الن�سوي ��ة قدم ��ت نف�سه ��ا �إىل
الع ��امل خمتلفة ع ��ن كثري من اجتاه ��ات التفكري
املعا�صر و�أنها ع ّرفت نف�سها تعريف ًا �سيا�سي ًا..
واهتم ��ت املفك ��رة الهندي ��ة غايات ��ري �سبيف ��اك
بدرا�س ��ات التاب ��ع ون�ش ��رت مقاله ��ا امله ��م( ه ��ل
مبق ��دور التاب ��ع �أن يتكل ��م ) وفي ��ه طرق ��ت �أث ��ر
الثقافة الذكورية والت�أث�ي�رات اال�ستعمارية يف
تهمي�ش املر�أة ..
وهك ��ذا حاول ��ت اولئ ��ك الناق ��دات وغريه ��ن
تفح� ��ص و�ضعيات املر�أة الكاتبة يف ظل الثقافة
ال�سائدة التي هي يف جوهرها ثقافة بطريركية
دوغماتية وكن مت�أرجحات بني التحدي املنفلت
م ��ن قب�ض ��ة الذكورية وب�ي�ن التج ��اوز املحت�شم
حتت جلباب االبوية .
و�إذا كانت الن�س ��اء ـ بح�سب اجنلز ـ يف ع�صري
الوح�شي ��ة والرببرية يتمتعن( بو�صفهن �أمهات
وبو�صفهن الوالدات الوحيدات املعروفات بكل
ثقة..بق ��در كب�ي�ر من االح�ت�رام والتقدير بلغ ..
حد �سي ��ادة الن�ساء التام ��ة بجينيكوقراطية �أي
حكم الن�ساء) ف�إن دونية املر�أة بد�أت تاريخيا مع
ع�صر احل�ض ��ارة كاعالن لتناق�ض بني اجلن�سني
مل يعرفه التاريخ كله من قبل..
وعربي� � ًا اختزن ��ت الذاك ��رة الن�سوي ��ة مكابدات
واحتمل ��ت معان ��اة كب�ي�رة عل ��ى م� � ِّر الأزمن ��ة
و�إخت�ل�اف الأمكن ��ة فم ��ا ب�ي�ن غواي ��ة اجل�س ��د
وهيمن ��ة الذك ��ور وا�ستبداد اللغ ��ة غابت الذات
الن�سوي ��ة وت�شت ��ت العن�ص ��ر الن�س ��وي ومل يعد
ب�إمكانه �إثبات ح�ضوره الفعلي ذاتي ًا �إال بالتمرد
ال ��ذي ب ��ه ت�ستك�ش ��ف امل ��ر�أة وعيه ��ا وتعرب عن
مكنونات الأنا داخلها وت�صعِّد فاعلية �شاعريتها
باجتاه م ��ن حولها وتوج ��ه �صيحتها بوجه من
هو احلكم واخل�صم مع ًا.

ولق ��د واجه ��ت امل ��ر�أة العربي ��ة ع�ب�ر العه ��ود
ال�سابق ��ة والراهن ��ة حتدي ��ات جمتمعي ��ة كبرية
وخط�ي�رة وظل ��ت ترزح كم ��ا الرج ��ل حتت نري
الظلم واملطاردات وال�سجون والتعذيب والنفي
والت�شري ��د ليك ��ون تاريخه ��ا ال يقل م ��رارة عن
تاريخ ن�س ��اء العامل املليء باحلروب والكوارث
وك�أنها �صورة لكائن ُكتب عليه �أن يظل هام�شيا
غري فاعل ومعطل عن ت�أدية دوره الريادي!!..
وعل ��ى الرغم من �أن الن�ساء اليوم هن متعلمات
عام�ل�ات وطليعي ��ات ومكافح ��ات ومنا�ض�ل�ات
وربات بي ��وت؛ �إال �إنهن مل يتمكن بع ُد من ت�أدية
الدور املطلوب للبداية ال�صحيحة.
ولق ��د جعل ��ت ال�شع ��وب يف ع�صوره ��ا املبكرة
املر�أة يف �أوج دورها و�أهميتها فكانت �أن ع َّلمت
الب�شري ��ة وقادتها �إىل التع ��رف على احلياة بكل
معانيه ��ا عي�ش� � ًا وكفاح� � ًا و�أم ًال ،فر ّب ��ت االجيال
أ�س�س ��ت اجلماع ��ات حتى ت�شكل ��ت املجتمعات
و� ّ
وم ��ن ث ��م قام ��ت عل ��ى يديه ��ا امل ��دن والدويالت
وموجهة..
حاكمة وقائدة وحكيمة
ِ
لكن احلي ��اة الب�شرية فقدت ه ��ذه ال�صورة حني
ا�ستل ��ب الرجل من املر�أة هذا الدور �شيئ ًا ف�شيئ ًا
حتى ج ّرده ��ا من كل �صفاته ��ا الطليعية فلم تعد
حكيم ��ة ترع ��ى الرعية وال حاكم ��ة توجه احلكم
وال �سي ��دة يُذع ��ن الرائه ��ا �أو يُعمل به ��ا ومن ثم
اقت�صر دورها على ناحية من نواحيها الطليعية
وهي الأمومة ورعاي ��ة الذرية والإجناب فغدت
و�سيل ��ة م ��ن الو�سائ ��ل التي به ��ا تتع ��زز مكانة
الرجل ك�أ�سلحة �صيد طرائده �أو و�سائل تنقله.
ومن ��ذ ذاك الوق ��ت �ص ��ارت امل ��ر�أة حاج ��ة م ��ن
حاج ��ات حياتي ��ة ال غن ��ى للآخ ��ر عنه ��ا لكنها ما
عادت ذل ��ك الكائن القيم ��ي الذي يعه ��د �إليه �أمر
البقاء والتح�ضر والت�أن�سن ك�أ�صل ومركز.
وكون املر�أة حاجة ال قيمة ،هو انك�سار تاريخي
كم ��ا يقول اجنل ��ز وتغيري لدف ��ة االن�سانية التي
�أخ ��ذت تتجه �صوب االحت ��كام �إىل منطق القوة
ال العق ��ل ونح ��و العدواني ��ة ال ال�س�ل�ام .وهكذا
�شه ��دت املجتمع ��ات قي ��ام الإمرباطوريات التي
م ��ا انبن ��ت �إال عل ��ى الدم ��اء وال�ش ��رور .مما قاد
الب�شري ��ة باجتاه جديد تت�صارع فيه كفتا اخلري
وال�ش ��ر والغالب يف الأعم هو منطق القوة �شر ًا
كان �أم خري ًا.
ول ��و افرت�ضن ��ا �أن ح ��ال الب�شرية ظ ��ل مرهونا
بالقي ��ادة الأمومية و�إنها م ��ا اجنرفت نحو هذا
امل� ��آل الأبوي لظلت الرحم ��ة والتعقل والعاطفة
غالب ��ة على حياتنا والجتهن ��ا بعقالنية اىل بناء
جمتمعاتنا الإن�سانية.
ولي� ��س يف ذلك مغ ��االة فلطاملا كان ��ت الإن�سانية
يف ظل الأمومية تنعم بالرحمة واحلنو والرقة
والرعاية وكل الكلمات والعبارات التي تن�ضوي
حتت يافطة املحبة وال�سالم لكنها ما �أن �أ�سلمت
قيادها اىل الرجل حت ��ى �صارت الإن�سانية قالب ًا
ذا �صناع ��ة ذكورية ت�ستوع ��ب تطلعات الفحولة
وا�ستحواذاته ��ا عل ��ى الب�شرية الت ��ي غدت لعبة
يديره ��ا االبويون باجتاه الهيمن ��ة واال�ستيالء
وفر�ض النفوذ والت�سل ��ط وبذلك انبنت ع�صور
احل�ضارات بناء ذكوري ًا و�صارت قيادة الب�شرية
موكل ��ة �إىل من ال يتوان ��ى �أن يجتث الرحمة من
قلب ��ه ويلق ��ي بامل�شاع ��ر وراء ظه ��ره يف �سبي ��ل
حتقيق حلم ال�سيطرة وفر�ض اجلربوت.
وما كان المرباطوريات ال�شرق وامرباطوريات
الغ ��رب يف الع ��امل الق ��دمي واجلدي ��د �أن ت�س ��ود
وتتعمل ��ق لوال قانون الغلبة املعتمد على �صراع
الق ��وى ،وب ��ه يتحق ��ق النف ��وذ وتت ��م الهيمن ��ة
حي ��ث ال احت ��كام �سوى ملنط ��ق الق ��وة ال العقل
وهكذا عا�ش ��ت �أ�سالفنا الن�سوية معي�شة االذالل
واخل�ض ��وع لكربياء الآخ ��ر املتغطر�س والقوي
وقد ُكت ��ب عليه ��ا �أن ي�شطب فعله ��ا امل�ؤ�س�س �أو
الري ��ادي فال تتطلع اىل �أي �شيء من هذا القبيل
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�أو تفك ��ر بالظهور علن� � ًا �إال حتت و�صاية الرجل
ومبوافقته وعلمه.
ولعل من تبعات هذا الو�ضع �أن فر�ضت الأبوية
على املر�أة �أن تظل يف �صيغة احلاجة التي تلبي
نزع ��ات التنا�سل والبقاء والتكاثر التي هي �أهم
احلاج ��ات الت ��ي تتطلبه ��ا املجتمعي ��ات الأبوية
و�أكرثه ��ا �ضروري ��ة �إذ به ��ا تفر� ��ض ع�سكرته ��ا
وتبن ��ي �سلطانه ��ا وحتقق �أحالمه ��ا يف الهيمنة
واالمتداد والتو�سع.
وق ��د ال يكون ال�ضرر يف �أن ت�صبح املر�أة حاجة
به ��ذه االهمي ��ة الت ��ي ال ميك ��ن التن ��ازل عنها �أو
اال�ستغن ��اء عنها بغريها؛ بل ال�ضرر �أن ذلك كان
قد ح ��ال دون �أن توطن نف�سه ��ا يف مرتبة قيمية
متاثل �أو تناظر و�ضعها الأول و�ضعها الريادي
ال ��ذي �سلب ��ه منه ��ا الرج ��ل وه ��ذا بالتحديد هو
ما جع ��ل الأبوية تغاي ��ر الأمومة ليك ��ون �شعار
ال�شع ��ارات الت ��ي حتمله ��ا الأبوية ه ��و الهيمنة
بو�صفه ��ا ل ��ب الوج ��ود ومركزيت ��ه و�أن �أ�سا�س
اال�سا�س ��ات هو تبعي ��ة الفحول ��ة والر�ضوخ لها
طوع ًا �أو كره ًا.
وهك ��ذا تقادم ��ت الق ��رون وتنا�سل ��ت الع�ص ��ور
وتتابع ��ت ال�سن ��ون فتباعدت الع ��وامل الب�شرية
بفع ��ل التق�سيم ��ات الكولونيالي ��ة والهيمن ��ات
اال�ستعمارية التي جعلت من العامل منق�سما اىل
عوامل عليا ودنيا ونامية .
ومن ثم تقاربت تلك العوامل بفعل االنفتاحات ما
بعد الكولونيالية العوملية التي كان من توابعها
الث ��ورة املعلوماتية الرقمي ��ة والتكنولولوجية
لتغ ��دو الأبوية اليوم مبثل حالها بالأم�س بذات
الهيبة والهيمنة وال�سطوة واالعتداد مع بع�ض
بوادر ت�ضع�ضع مرتكزات �صرحها العتيد بفعل
م ��ا �أنتجته ه ��ي بنف�سها من و�ضعي ��ات االنفتاح
واالنف�ل�ات والتق ��ارب �سائ ��رة باجت ��اه تدم�ي�ر
نف�سها بنف�سها.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أنه ��ا ظل ��ت ما�سك ��ة للع�ص ��ا
م ��ن الو�س ��ط تفر�ض هيبته ��ا على الآخ ��ر طوع ًا
وق�سر ًا؛ �إال �إن ه ��ذا الآخر ما عاد مفرو�ض ًا عليه

�أن يك ��ون مغلوب ��ا كم ��ا كان يف العامل�ي�ن القدمي
واال�ستعم ��اري؛ ب ��ل غ ��دا يف الع ��امل اجلدي ��د
العومل ��ي �أو م ��ا بع ��د اال�ستعم ��اري ذا ت�أث�ي�ر ال
ينكر وح�ضور ال ي ��وارى وليكون و�صف املر�أة
باجلن� ��س االخ ��ر �أحد املقو�ض ��ات الت ��ي �أرادت
الن�س ��اء املطالبات بالتح ��رر تفتيتها تخل�ص ًا من
ج ��ور الذكوري ��ة التي �آث ��رت االبق ��اء على حالة
الغلبة ل�صاحلها فار�ضة ذلك كاحد الثوابت التي
ال تقبل الزحزحة او التغيري.
وب�سب ��ب التغي�ي�رات اجليوبولوتيكي ��ة
وال�سرتاتيجي ��ة الت ��ي خ ّلفته ��ا احل ��رب العاملية
الثاني ��ة �أخذن ��ا ن�شهد قيام ن�ش ��اط �أمومي جديد
تت�ش ��كل ب ��ذوره م ��ن ن�س ��اء واعي ��ات طموحات
ومتطلع ��ات ال�ستع ��ادة ريادته ��ن الت ��ي ُ�سلب ��ت
منه ��ن ،فنادي ��ن بحقوقه ��ن ورفع ��ن �شع ��ارات
�سلمي ��ة واحتجج ��ن بعنفية وقدم ��ن ت�ضحيات
وهن ي ��ردن �إبداء �آرائهن الطليعية يف �أن تكون
الأموم ��ة خ�ي�ر ًا ال وب ��ا ًال عل ��ى جن�سه ��ن وهكذا
بدت بوادر هذه التنويري ��ة الن�سوية والثورية
الأمومي ��ة تت�صاعد �ضد الأبوية لت�ؤتي �أُكلها يف
الغرب ما بع ��د الكولونيايل �سواء يف الواليات
املتح ��دة الأمريكي ��ة �أو يف ال ��دول الأوروبي ��ة
وبع�ض الدول الأخرى.
و�أخ ��ذت بع� ��ض املطالبات �صفة �شرعي ��ة �أيدّتها
فيه ��ا امل�ؤ�س�سة الذكورية الراديكالية نف�سها بعد
�أن اقتنع ��ت �أن الوق ��وف بوج ��ه هك ��ذا تطلعات
�ستكون عاقبت ��ه وخيمة عليها ف�صارت تقف �إىل
جنب بع�ض مطالب الن�سوية على �سبيل املداراة
واملجامل ��ة ومن طرف خفي لعله ��ا متت�ص نقمة
االحتج ��اج ال ��ذي ما �أن تبلور حت ��ى غدا مبثابة
فتيلة موقوتة لها تبع ��ات خطرية ومدمرة لذلك
ظل ��ت الأبوية يف هذا امل�ضم ��ار مهادنة ال طائعة
وخماتلة ال م�ؤيدة ومتوج�سة ال منا�صرة.
وتبقى احلاجة لبناء نظرية �سرتاتيجية للهوية
الن�سوية ق�ضية ملحة نظ ��ر ًا للحاجة املا�سة �إىل
وج ��ود �أن�س ��اق ايديولوجي ��ة ن�سوي ��ة تعتنقها
امل ��ر�أة عن وعي ،ومب ��ا يلهمها مزي ��د ًا من الأمل

باالنعتاق من ال�سطوة.
وال�س� ��ؤال ال ��ذي ظ ��ل مالحق� � ًا الن�سوي ��ات
اجلدي ��دات هو م ��ا ال�ش ��وط ال ��ذي قطعنه وهن
ينا�ضل ��ن يف �سبيل �إع�ل�ان بن ��ات جن�سهن قيما
ال حاج ��ات ؟ وه ��ل ا�ستطع ��ن �أن ير�أب ��ن �ص ��دع
االنك�سار الذي تركته جداتهن يف ج�سد التاريخ
الب�ش ��ري ؟ وه ��ل �سيك ��نّ ق ��ادرات ـ مب ��ا �سيتاح
لهن م ��ن امكانات ـ على تغي�ي�ر خارطة الثوابت
واملبدئيات التي بذلت الأبوية ،الغايل والنفي�س
يف �سبيل ار�سائها وتوطيد كيانها ،حتى �صارت
جذورها من القوة الت ��ي ال ي�ستطاع معها ر�ؤية
نهاي ��ات تلك االمتدادت �أو معرف ��ة �أبعادها؟ وما
الذي جع ��ل مرتكزاتها من الثب ��ات الذي لن يفك
ع ��راه تفكري ن�سوي مثابر وحثيث ليغدو من ثم
اجتثاث �أعماق هذا الثب ��ات الفحويل وزحزحة
املت�أ�صل منه �أمر ًا غري وارد �إن مل يكن حما ًال.؟
وم ��ن جمل ��ة اال�سئل ��ة الت ��ي ت�ستدع ��ي الط ��رح
والنقا�ش �أي�ضا ونحن ب�صدد الن�سوية العربية :
ملاذا مل ت�أخذ الن�سوية العربية اليوم خط ًا نظري ًا
وا�ض ��ح املع ��امل؟ وه ��ل ي�ص ��ب التع ��دد النظري
للن�سوي ��ة الغربية يف �صال ��ح الن�سوية العربية
؟ وم ��ا ال ��دور ال ��ذي �أدت ��ه الكاتب ��ة العربية على
طريق تعزي ��ز الأدب الن�سوي وتر�صني قواعده
وفر�ض نظرياته؟ وم ��ا موقع النظرية الن�سوية
بني النظري ��ات الأدبية والنقدية الأخرى ؟ كيف
�ستجد اجلماليات الن�سوي ��ة وجودها يف عاملنا
العربي ؟ ما الدور الذي قامت به الناقدة العربية
ب ��ازاء النظري ��ات الن�سوي ��ة ؟ واىل �أي احلدود
انطلق ��ت االكادميي ��ات الن�سوي ��ات يف الربهنة
على جناع ��ة التوج ��ه الن�سوي؟ وم ��ا املحددات
الت ��ي فر�ضته ��ا امل�ؤ�س�سة الأبوي ��ة العربية على
م�شروعي ��ة االنطالق للن�سوي ��ة كنظرية ومنهج
ومدر�س ��ة ؟ وملاذا ما نزال ندور يف حلقة مفرغة
ونح ��ن نطرح ر�ؤان ��ا الن�سوية ؟ ملاذا يتم اخللط
بني الن�سوية كا�شتغال فني �أدبي ذي �صلة وثقى
ومبا�ش ��رة بالكتاب ��ة االبداعي ��ة وب�ي�ن الن�سوية
مبفهومه ��ا التايبوغ ��رايف واجليوبولوتيك ��ي
العام ؟
وه ��ل انعك�س ��ت الدع ��وات اىل �أدب ن�س ��وي يف
ظهور نتاج ��ات ن�سوية باملعن ��ى اال�صطالحي ؟
ومل ال ن�شهد بزوغ ظواهر �أدبية وا�ضحة وبينة
كتبعة من تبعات االنخراط يف هذا االدب؟ وهل
تلق ��ى الدع ��وات اىل الكتاب ��ة االدبي ��ة الن�سوية
ترحيب� � ًا عن ��د الرج ��ال �أك�ث�ر �أو عند الن�س ��اء ؟ �أ
با�ستطاع ��ة الن�سوية �أن تقه ��ر العبودية �أم انها
ع ��ززت تلك العبودي ��ة و�شرعنتها؟ وملاذا ال جند
ب ��وادر ملالم ��ح �شي ��وع الن�سوي ��ة كمنه ��ج عم ��ل
وبرنام ��ج م�ستقبلي للتحرر والتخل�ص من �أ�سر
التبعية واالن�صياع للمنظومة الفحولية؟
ولع ��ل �س�ؤال اال�سئلة كلها مم ��ا ينبغي �أن يتقدم
عل ��ى �أي �س� ��ؤال �آخر �أو لعل ��ه ي�ص ��ادر الأ�سئلة
القبلية والبعدية كلها هو هل با�ستطاعة الن�ساء
م ��وازاة الرجال وقل ��ب معادلة ال�ص ��راع ليكون
ال�ضعي ��ف بجان ��ب الغال ��ب والق ��وي ،م�سان ��دا
املغل ��وب عل ��ى افرتا� ��ض �أن الر�ؤي ��ة الواقعي ��ة
حتت ��م االتزان العقالين يف التعامل مع اال�شياء
وقيا�سه ��ا قيا�س� � ًا دقيق� � ًا بحجومه ��ا و�أبعاده ��ا
وم�ساحاته ��ا ليكون املتح�ص ��ل �سليما باملنظور
املنطقي؟
ثم م ��ا دليل انه ��زام الر�ؤي ��ة الواقعي ��ة للفحولة
بازاء ال ��ر�ؤى التطلعية للن�سوي ��ة ليغدو املر�أى
التطلع ��ي هو الغالب يف ره ��ان �إثبات ال�سيطرة
واال�ستحواذ؟!!
و�إذا افرت�ضن ��ا �أن ذل ��ك قد َّ
مت على نحو �إيجابي
�صوب اال�ستحواذ الن�سوي على جمريات احلياة
الإن�ساني ��ة ،فه ��ل �ستمار� ��س امل ��ر�أة ا�ستبدادها
عل ��ى الرج ��ل ليكون يف ذل ��ك ال�سل ��وك تبعة من
تبع ��ات الفحول ��ة الت ��ي كانت يف ما م� � َّر وجرى
ق ��د مار�س ��ت ـ �أي الفحولة ـ ذل ��ك جاعلة الو�صف
بـ(اجلن�س الآخ ��ر) و�صمة على املر�أة ولي�س لها
؟ �أم �أن الن�سوي ��ة �ستتنا�سى �ضغائنها و�أحقادها
و�ستتنك ��ر لكل ما �أ�صابه ��ا من ظلم وحيف وقهر
وع ��دوان وتهمي� ��ش لتق ��ول كلمتها الت ��ي قالتها
�أ�سالفه ��ا الن�سويات الريادي ��ات اللواتي �صنعن
الع ��امل بحبهن وبراءتهن ولي� ��س بالقوة واملكر
والدهاء ؟!!.
وم ��ا دامت دونية املر�أة قائمة؛ ف�إن الإجابة عن
هذه الت�س ��ا�ؤالت �ستظل مرج�أة حلني ا�ستعادة
احلي ��اة ن�صابه ��ا الأول لتغ ��دو احلي ��اة م�ساملة
ومتكاتفة ومتكافئ ��ة يتقا�سم فيها كل من املر�أة
والرج ��ل �أدوارهم ��ا احلياتي ��ة �صانع�ي�ن حياة
متج ��ددة لأجيال قادمة تتعاون لكي تت�صالح ال
لكي تت�صارع.
�أو لع ��ل �أرج ��اء الإجاب ��ة �سيط ��ول اىل ذل ��ك
الوق ��ت الذي فيه �سيعل ��ن �أن ما بق ��ي للب�شرية
م ��ن وجوده ��ا �أق ��ل بكث�ي�ر مم ��ا م�ض ��ى ولعلها
تتدارك خط�أها وت�صلح حالها وتعيد املياه اىل
جماريها وتعط ��ي كل ذي حق حقه وبدون ذلك
الفع ��ل لن يكون هناك منا�ص من الندم والبكاء
على حياة ما ا�ستغلت من قبل الب�شر اال�ستغالل
الأمثل ليكونوا متعاونني متحابني ال متعادين
ومهيمنني.
ولي�س خافي ًا �أن امل�ؤ�س�سة االذكورية ما كان لها
�أن ت�صنع ثقافتها لوال �أنها عزمت على ذلك ولعل
م ��ن �أهم مالمح ذل ��ك العزم �أن جعل ��ت الثقفيف
�سائر ًا ل�صاحلها ب ��دء ًا من التعليم الأ�سا�س اىل
الثان ��وي والع ��ايل ،موجه ��ة الكت ��ب املن�شورة
مدر�سي ��ة كانت �أو غري مدر�سي ��ة ر�سمية وغري

ر�سمية نحو الرتكيز يف مقرراتها الأدبية على
الأدب الذكوري الرتاثي من ��ه واملعا�صر لتن�ش�أ
الأجي ��ال ذات ذائقة ال تخالف ذائق ��ة امل�ؤ�س�سة
العتي ��دة حاملة معايريه ��ا وحمت�ضنة �أفكارها
ورا�ضخة ل�سلطانها.
وبذل ��ك الفع ��ل وبغ�ي�ره وه ��و كث�ي�ر ،متكن ��ت
وتتمكن تلك امل�ؤ�س�سة من حتجيم دور اخلطاب
الن�س ��وي يف الثقافة املطبوع ��ة مقابل ت�ضخيم
اخلط ��اب الذكوري جاعلة منه معي ��ار ًا للتفوق
و�سبب ًا من �أ�سباب النجاح.
وم ��ن هن ��ا ت�أت ��ي �أهمي ��ة �أن يك ��ون للإبداعي ��ة
الن�سوي ��ة ح�ضوره ��ا ال عل ��ى �صعي ��د املمار�سة
الثقافي ��ة وامنا قبله املقررات الدرا�سية ملراحل
التعلي ��م الأويل منها واجلامعي والعايل اي�ضا
ومب ��ا يع ��زز ل ��دى الأجي ��ال احلالي ��ة والقادمة
معرف ��ة وثقى به ��ذا الإب ��داع .والغاية من وراء
ذل ��ك كل ��ه توكي ��د دور امل ��ر�أة التي طامل ��ا عدتها
احلا�ضن ��ة املركزي ��ة ن ��د ًا وغرمي� � ًا ومل تره ��ا
متفاعلة وم�شاركة.
وكث�ي�رة ه ��ي الكت ��ب الت ��ي حاول ��ت اخلو�ض
يف الن�سوي ��ة وحيثياتها الفكري ��ة والإبداعية.
وقليل من ذلك الكثري ميكنه الت�أ�شري على نواح
ت�ستح ��ق الوق ��وف عن ��د فرو�ضه ��ا وبراهينها
وحم�صالتها.
وق ��د ي�سعى �أ�صحابها �إىل توظي ��ف �إمكاناتهم
املتاح ��ة يف ه ��ذا ال�سبيل بن ��اء عل ��ى مق�صدية
معلنة و�أخرى مغيبة الأوىل ت�شتغل يف الظاهر
والأخ ��رى تعم ��ل يف اخلف ��اء .الأوىل تتجل ��ى
بب�ساط ��ة وه ��ي �أمينة العواق ��ب ولكن الأخرى
ال تتجلى �إال ع�ب�ر الإمعان والت�أمل وا�ستفا�ضة
النظ ��ر ومقاوم ��ة التب�سي ��ط ال ��ذي ت�ستدعي ��ه
املق�صدي ��ة الأوىل وم ��ن هن ��ا تب ��دو املق�صدي ��ة
املخفي ��ة واملتداري ��ة �أ�شد خط ��ر ًا و�أكرث تعتيما
وخماتلة من املق�صدية املعلنة واملجاهِ رة.
وق ��د وج ��دت نظري ��ات الن�سوي ��ة والأنثوي ��ة
والأنوث ��ة واجلن ��در والآخ ��ر وغريه ��ا م ��ن
النظري ��ات مرتعها اخل�ص ��ب يف النقد الثقايف
ال ��ذي انبث ��ق يف مرحل ��ة االنفت ��اح م ��ا بع ��د
الكولوني ��ايل لك ��ي ت�ص ��ب يف ب ��اب واحد هو
التح ��رر وامل�س ��اواة واالنعت ��اق والت ��ي تع ��د
م ��ن املو�ضوع ��ات الأث�ي�رة بالن�سب ��ة للحركات
الن�سوية املطالبة بالتحرر وامل�ساواة.
ولي� ��س يف ذلك بذر لعق ��دة التفريق واالنق�سام
ب�ي�ن كينونت�ي�ن �إن�سانيت�ي�ن �شهدت ��ا مغالب ��ة
وت�سي ��د ًا وا�ستبداد ًا لأحداهما على الأخرى بل
لأنه ��ا مو�ضوع ��ات تريد االنت�ص ��ار للمر�أة عرب
�إعادته ��ا �إىل و�ضعه ��ا احلقيقي ال ��ذي يتنا�سب
م ��ع تكوينه ��ا وطبائعها من جه ��ة ويتواءم مع
الآخر/الرج ��ل م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ،لك ��ي ي�ؤديا
املهم ��ة الأ�سا�سية وهي �إدامة احلي ��اة بالتجدد
والنماء.
وم ��ن هن ��ا يقت�ض ��ي القي ��ام مبهم ��ات الن�سوية
التحل ��ي مبرجعي ��ات اب�ستمولوجية وخلفيات
�شاملة م�ستمدة م ��ن خمتلف التيارات والر�ؤى
واملعطي ��ات والأدبي ��ات الإن�ساني ��ة املندرج ��ة
حتت خمتلف حقول املعرفة الإن�سانية..
وال غرو �أن امتالك مثل هذه املرجعيات �سيتيح
للمت�ص ��دي للدرا�سة الن�سوية كاتب ًا �أو ناقد ًا �أو
باحث� � ًا ،الأدوات الت ��ي به ��ا �سيكت�ش ��ف املغيب
ويحف ��ر ليجد املخب ��وء وامل�ست ��ور وي�سفر عن
املج�س ��ات الت ��ي تب ��دد العتم ��ة وجتعل ��ه ي ��رى
الأقبية �أو احلجابات ر�ؤية وا�ضحة جلية.
ومب ��ا يجعل �صاح ��ب تلك املرجعي ��ات متحرر ًا
م ��ن تاريخي ��ة الذكوري ��ة و�أديولوجياته ��ا
م�ستعيد ًا ذلك احل�س الفطري الذي جبلت عليه
النف� ��س الإن�ساني ��ة وهو حمبة الآخ ��ر والنظر
�إليه على �أنه كل ال جزء وفاعل متفاعل ووا�ضع
ال مو�ضوع.
ف�ل�ا تك ��ون معطي ��ات الدرا�س ��ة مندرجة حتت
عب ��اءة الأبوي ��ة وامن ��ا مبني ��ة عل ��ى نظري ��ات
الن�سوي ��ة ك�شف ��ا الن�س ��اق غاب ��ت واختف ��ت يف
ظ ��ل ا�ستب ��داد احلا�ضنة الفحولي ��ة املوغلة يف
القدم ،ون�شدانا لالنت�صار للن�ساء ال جماملة �أو
حتبب ��ا بل منا�صرة للمنطق ،وجمادلة بالدالئل
واحلجج التي قد تكون كفيلة با�ستكناه �أ�صول
منهجي ��ة نقدي ��ة تتي ��ح عقد املقاب�ل�ات وحتديد
الثنائيات وحم ��و املالب�سات لتنك�شف احلقيقة
ويتجلى للعيان ما هو خمب�أ عن املر�أة ككينونة
�إن�سانية و�إبداعية.
ولع ��ل م ��ن �أوىل جتلي ��ات ه ��ذا التن ��ازل ع ��ن
الذكوري ��ة االحتف ��اء بامل�ضم ��ر واملغي ��ب وعدم
الت�سليم باملعلن والثاب ��ت واملك�شوف ..ولي�س
لذل ��ك �سبي ��ل �إال بالقل ��ب والدح� ��ض والنق� ��ض
واالنتف ��اء الذي قد يط ��ال ال�شخ�صية الذكورية
نف�سه ��ا وي�سف ��ه �أحالمه ��ا و�آماله ��ا يف الهيمنة
واال�ستعالء وقد ي�ش ��كك يف فاعليتها واملديات
الزمني ��ة القادمة الت ��ي �ست�ستطيع بها �أن تثبت
قدرتها على رفع ل ��واء اال�ستبداد وقد ي�صدمها
�أن مدياته ��ا لي�س ��ت من االرتكاز ال ��ذي يجعلها
متفائلة �أو مزهوة.
و�إذا كان الف�ض ��ل يف كل هذا التنوير والتثوير
واالن�شق ��اق عائ ��د �إىل الغ ��رب وحركات ��ه التي
قادتها ن�سوة �أح�س�سن ب� ��أن حقوقهن قد �سلبت
منه ��ن و�أنهن بحاج ��ة �إىل �أن يثبنت ح�ضورهن
وي�ؤك ��دن دوره ��ن الالع ��ادي يف احلي ��اة..؛
ف� ��إن امل ��ر�أة العربية يف ظل املنظوم ��ة الثقافية
الذكوري ��ة هي الأح ��وج اىل �أن يكون لها جمال
مماثل فيه تبدي �آراءها وتعرب عن تطلعاتها.
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طى في ال�ضباب" تلهث خلف زواج ال ُمتعة والمِ �سيار
"خ ً
لندن :عدنان ح�سني �أحمد

�صدرت عن دار الدراوي�ش
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"النوفيال" الأولى التي تحمل
عنوان ُ
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المقيمة في �إمارة ال�شارقة حالي ًا.
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الدرامي الت�شويقي Footsteps in
 the fogللمخرج الأمريكي �آرثر
لوبن �إ ّ
ال �أنّ ثيمة الرواية مختلفة
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والب� � ّد م ��ن الإق ��رار ب� ��أنّ ه ��ذه النوفيال
وح�سا�سة تعالج
 Novellaجريئ ��ة،
ّ
فيها ذك ��رى لعيبي ثيم ��ة "زواج املتعة"
وتداعيات ��ه على امل ��ر�أة العربية امل�سلمة
التي تتنازل في ��ه عن "حقوقها ال�شرعية
يف ال�سك ��ن والنفقة وامل�ي�راث و�إجناب
الأطفال" .ال تهدف هذه الدرا�سة النقدية
�إىل اخلو�ض يف ثنائية احلالل واحلرام
و�إمنا تر�صد ثيم ��ة "الزواج امل�ؤقت" �أو
"املنقطع" الذي ي�أخذ فيه الرجل وطره
م ��ن املر�أة مقاب ��ل ثمن م ��ادي على وفق
عق ��د مكت ��وب بح�ضور �شاه َدي ��ن ينتهي
بانتهاء الأجل املُت َفق عليه �سل ًفا.
تتك ��ئ البني ��ة املعماري ��ة له ��ذه النوفيال
على �أربع ق�ص� ��ص رئي�سة يتخذ بع�ضها
من احلرب العراقية -الإيرانية ،وحرب
اخللي ��ج الثالثة خلفية له ��ا� .أما الثيمات
الرئي�س ��ة فيمك ��ن تق�سيمه ��ا �إىل ثالث ��ة
�أن ��واع وه ��ي" :زواج املتع ��ة" ،و ُع ��رف
اق�ت�ران الأخ بزوج ��ة �أخي ��ه ال�شهي ��د،
ُالح ��ظ
وال ُع َّن ��ة اجلن�س ّي ��ة .وكم ��ا ه ��و م َ
ف�إنه ��ا ثيمات �إ�شكالي ��ة ت�صلح لأن تكون
مادة لنوفيال �أو رواية طويلة.
ال تت�أخ ��ر ذك ��رى لعيب ��ي كث�ي�رًا قب ��ل �أن
تزجن ��ا يف م�شكلة الن� ��ص ال�سردي التي
ّ
تتفاق ��م �شي ًئ ��ا ف�شي ًئ ��ا حت ��ى ت�ستع�صي
خ�صو�ص ��ا
�أو جت ��د طريقه ��ا �إىل احل � ّ�ل
ً
و�أنّ النوفي�ل�ا ه ��ي رواي ��ة �شخ�صي ��ات
�ضح ��ت باجلان ��ب الو�صف ��ي
و�أح ��داث ّ
وغ ��دت الأمكن ��ة �أ�شبه بالعم ��ود الفقري
املج� � ّرد م ��ن �شحم ��هِ وحلم ��ه .وحينم ��ا
تكون ال�شخ�صية يف بغ ��داد �أو الب�صرة
�أو ع ّم ��ان �أو دبي ف�إنّ وجودها الفيزيقي

ال يتعدى الوج ��ود االفرتا�ضي ولو �أنها
حفرت يف املكان وا�شتغل ��ت عليه لتغيرّ َ
و�صب يف م�صلحة الف�ضاء
واقع احل ��ال
ّ
ال�سردي برمته.
ِّ
توظف ذكرى لعيبي يف روايتها الأوىل
�ضمري املتكلم لريوي كل �شخ�ص ق�صته،
ب ��ل �أنّ ه ��ذا ال�ضمري كان يناج ��ي نف�سه
�أحيان� � ًا ،وهذا االنح�س ��ار �أو التقوقع ال
يخدم ال َن َف�س ال�سردي لأنّ الراوي يبدو
وك�أنه يبحث عن �شيء �ضائع �أو ي�ستمع
�إىل �ص ��دى �صوت ��ه ال ��ذي يُطلقه يف بئر
عميقة.

�سنتوق ��ف عن ��د �شخ�صيت�ي�ن رئي�ست�ي�ن
تنا�صفت ��ا دور البطول ��ة وهم ��ا �أم�ي�رة
والدكت ��ور �أحمد ونفح� ��ص معطيات كل
�شخ�صية على انفراد ومدى �صالحيتها،
وا�ستجابتها ال�شرتاطات الثيمة الرئي�سة
الت ��ي ينبغي �أن ت�ت�ردّد على مدار الن�ص
الروائي .ف�أمرية هي ابنة مد ّللة ت�أتي يف
املرتبة الثانية بني الأبناء ال�سبعة ،وهي
تق ��ارب "بنت املعيدي" يف جمالها وهذا
�أول تعال ��ق ميتا�سردي يف النوفيال لكن
ب�شكل جيد ف�أهدرت
الكاتبة مل ت�ستثمر ُه
ٍ
هذه الفر�صة الثمينة .تنطوي �شخ�صية
"�أمرية" امل�أزومة على بع�ض التناق�ضات
ومواطن اخللل يف طريقة تفكريها فهي
مثقفة ُت ��ردِّد مقوالت الأدب ��اء وال�شعراء
والفال�سف ��ة لكنها "ت�ؤمن مب ��ا ّ
يخط ُه لها
الق ��در ،وما تقر�أ ُه له ��ا الع ّرافة"� ،أي �أنها
ت�ض ��ع ثقتها املطلق ��ة يف الغيب ،وتعتقد
ب�أعم ��ال ال�سحر وال�شع ��وذة التي ُت�شري
�إىل �أنّ هن ��اك حبي ًب ��ا قاد ًم ��ا ،غري الزوج
ال ��ذي تورط ��ت في ��ه� ،سيقل ��ب حياته ��ا
ر�أ�سً ا على عق ��ب .تزوجت �أمرية زواج ًا
تقليدي� � ًا من رج ��ل يكربها بعق ��د ونيّف
من ال�سنوات ،و�أجنب ��ت له ولدَين .وما
�إن غزا الع � ُ
�راق الكويتَ عام 1991حتى
ُّ
ع ��اد زوجها الذي تعط منه رائحة املوت
والهزمي ��ة و�أخربه ��ا ب�أنه يح � ُ�ب امر�أة
�أخ ��رى ،ويري ��د �أن يتزوّ جه ��ا .وحينما
�س�ألت ��ه ع ��ن ال�سب ��ب ق ��ال":لأين �أراكِ
ن�ص ��ف ام ��ر�أة!" .وبعد ع ��دة �أ�شهر جاء
ج� � ّد الأوالد بحيلة مُبتكرة ادعّى فيها �أنّ
�أبا خال ��د يريد �أن يُعيده ��ا �إىل ع�صمته،
و�أن ��ه �سي�أخ ��ذ الو َل َدي ��ن �إىل �أبيهم ��ا كي

��ك
ٌ
������س��ل��ام ع���ل���ي� ِ
حيدر عبد املح�سن

(("�س� ُ
أموت عند الفجر"
ْ
قالت
ْ
جورية
وردة
واختفت في
ٍ
ٍ
حمراء))
يكون ال�شعر طريقة حياة عندما
ال يعي�ش ال�شاعر مع نف�سه .لو
َ
�سمعت عبد الكريم كا�صد وهو
يذكر ا�سم زوجته ،وكيف ت�شرق
َ
لعرفت مكانة
عيناه مثل طفل،
هذه المر�أة في قلبه .يقول
(حذام) بفتح الحاء ،ك�أنه يقول
َ
ُ
وحياة ولديه،
(حياة) .حيا ُت ُه،
َ
ُ
ْ
رحلت
وحياة ِ�شعره.
�سارة وزياد،
(حذام) و:
َ
((تركتنا ثالثة:
غ�صنان �أخ�ضران
وجذع ياب�س))

يبقى ال�شع ��ر يقظ ًا ،يت�أمل املوت عندما ير�سم
لن ��ا ه ��ذه ال�شج ��رة العجيبة ،حي ��ث جذورها
متت� � ّد هن ��ا ،ويف الع ��امل الآخ ��ر .يف �ست�ي�ن
ق�صيدة ،ه ��ي جمموعته ال�شعرية التي حتمل
ا�س ��م زوجت ��ه ،يح ��اول عب ��د الك ��رمي كا�ص ��د
ت�صوير هذه ال�شجرة من زوايا متعددة ,ك�أنه
ير�سم لوحة جتريدية حلالة �شعورية �أملّت به
منذ اللحظة التي فارقت فيها زوجته احلياة.
ق�صائ ��د ق�ص�ي�رة يغل ��ب اخلي ��ال فيه ��ا عل ��ى
الواق ��ع ،ورغم ذلك فهي ب�سيط ��ة ،ووا�ضحة،
كل ق�صيدة تختلف عن الأخرى ,لكنها ت�شبهها
ح�س
يف نف�س الوقت .الأم ��ر الأهم هو غياب ّ
الفجيعة ومرارة املحنة ،رغم الأ�سى واحلزن
اللذان ير�شحان من �صفحات الكتاب:
ّ
((كل �شيء على حالِه
املدينة والنا�س
�أ�سواقها وال�ضجيج
كنت يوم ًا هنا
ك�أ ّنكِ ما ِ
تذرعني ال�شوارع
م�شغوف ًة باملدينة والنا�س
كنت يوم ًا))...
ما ِ
وهك ��ذا ي�أخذ ال�شاعر ترتيب حياته اجلديدة؛
مي� � ّر يف �ش ��وارع �أخ ��رى ،ويرت ��اد حم�ل�ات
و�أمكن ��ة غريب ��ة عنه ،وال يع ��رف كيف تقوده
خطوات ��ه امل�ضطرب ��ة �أخ�ي�ر ًا �إىل البا� ��ص
الذاه ��ب �إىل املق�ب�رة .ال ي�ص� �دّق �أن رفيق ��ة
عمره مدفونة هنا .يح ��اول �أن يرجع بالزمن
�إىل ال ��وراء ,ويع ��ود بخط ��ى م�سرع ��ة �إىل
البيت ،ويف الطريق يوهم نف�سه ب�إمكانية �أن
يلتق ��ي ب"ن�صف ج�سده الذي من حلم ودم".
املدينة بر ّمته ��ا ت�ستكني ،الوقت كان الأ�صيل،

ورائحة املطر تع ّم ،وحدث ما ي�شبه االختالج
يف �ضوء النهار:
((ها �أنا الآن
�آتي �إليكِ ...
وقد م ّر عامان
بيت
باب وال ِ
ٌ
وال ُ
أر�ض
ال � َ
أر�ض �أب�ص ُر))
�إن مهم ��ة ال�شاع ��ر يف النظ ��م ال تنته ��ي ،فق ��د
يداهم ��ه ال�شع ��ر يف �أيّ وق ��ت ,و�أن ّ
كل �شيء
يف البي ��ت ,ويف خ ��ارج البي ��ت لي� ��س �سوى
ت ��ذكارات م ��ن رفيق ��ة عم ��ره الت ��ي غ ّيبه ��ا
امل ��وت" .مر ًة ق ��ال يل الطبيب �إنه ��ا �ستعي�ش
ع�شري ��ن �سن ��ة قادم ��ة �أو �أك�ث�ر ،و�أن ��ا الآن
ال �أريده ��ا �إال حلظ ��ة ..حلظ ��ة واح ��دة ،ال
أحت�س�سه ��ا ،لأ�ش ّمه ��ا"..
لتبك ��ي عل � ّ�ي ،ب ��ل ل ّ
�أثناء عملي كنت �أعاين امر�أة تكابد نوبة ربو
�شديدة .فج�أة ,ت�سارعت �أنفا�سها ،وت�سارعت،
وتوق ّفت ،و�سكت قلبها .مل يكن الأمر وا�ضح ًا
بالن�سبة لزوجها الواقف عند ر�أ�سها ،ملت�صق ًا
ب�سري ��ر الفح� ��ص ,وه ��و مي�س ��ح بد�شدا�شته
العرق ع ��ن وجهها .ث ��م خلع كوفيت ��ه وعقاله
وجعلهم ��ا لها و�سادة .لكنه ��ا كانت ميتة ،وقد
ت�أك ��دت من ذل ��ك بكل ط ��رق الفح� ��ص .ملّا علم
الرج ��ل مب ��وت زوجته ,جتم ��د �صوتهّ ,
وظل
يرمقني بوجهه ك ّله.
"و�أين �أ�أخذها الآن؟".
�س�ألني .و�أجبته ،وحاول ��ت �أن تكون كلماتي
لطيفة .ظ ّلت عيناه تنظ ��ران بثبات �إىل نقطة
يف الغرفة كانت خلو ًا من �أي �شيء .مل ي�صدّق
�أن امر�أت ��ه الغائبة يف غاللة جمالها ،املنت�شية
بنورها الأعذب� ،سوف يكون م�صريها حفرة
يطمرها ال�ت�راب .بدا علي ��ه �أول الأمر كما لو
كان م�ستغرق� � ًا يف حلم م ��ن �أحالم اليقظة .ثم
راح يه ّزها برفق ،ويناديها با�سمها:
"�سماْهِ ��نْ! َ�سماهِ ��نْ! ا�ستيقظ ��ي!".
َ
كان يح� �دّث غالئ ��ل روحه ��ا ،والتي ه ��ي ح ّية
حتم� � ًا ،وكان �صوت ��ه ي�شبه ال�صم ��ت العميق،
البعي ��د ,البعيد جد ًا .ثم فاج�أين عندما راحت
�أ�صابع ��ه تتلم� ��س �شفتيه ��ا ،وخديه ��ا ،ومتتد
لعينيه ��ا املغم�ضت�ي�ن ،تفتحانهم ��ا .عين ��ان
�س ��وداوان وا�سعت ��ان حت ّدق ��ان الآن يف ال�ل�ا
�ش ��يء .عندما ينتهي �شيئ م ��ا فعلينا �أن نفكر
باحلب العظيم
�أن �شيئ ًا ما �سيبد�أ ،لكن الزهو
ّ
الذي ال ينتهي يقدّم �أفعا ًال عظيمة.
"ه ��ي �أم �أوالدي ي ��ا دكت ��ور .دخيل ��ك,
�ساعدين!".
قال الرج ��ل بتو�س ��لٍ  ،وكان يف عيني ��ه نظر ًة
وله ��ى ،وانتبه ��ت �إىل �أن ال�شي ��ب غزا يف تلك
اللحظ ��ة حليت ��ه ،كم ��ا �أن �أ�ض ��واء النيون يف
غرف ��ة الفح� ��ص خفت ��ت ب�سبب الن ��ور الباهر
ال ��ذي كان م�ص ��دره وج ��ه (�سماه ��ن) .كان
الف�صل هو �آخ ��ر اخلريف ,ورائح ��ة الأمطار
املبكرة مت�ل��أ امل ��كان ،تخالطها رائح ��ة الدمع
حزن
وال َع� � َرق� .أ�ستع�ي�ر هن ��ا ,للتعب�ي�ر ع ��ن ِ
الرج ��ل ,ما يقوله عبد الك ��رمي كا�صد يف رثاء
زوجته:
((�ست�أتيك �أمي بالنائحات
بالتعازمي والأدعية
�سي�أتني يف الريح كال�ساحرات
و ُيرجعنَ ما �ضاع م ّني �إ ّ
يل))
يف جمموعت ��ه ال�شعري ��ة يبدو كا�ص ��د متو ّله ًا
ب�أم زياد ح ّد الوله� .ش ّبهها بالوردة واحلديقة

ينقذهما م ��ن خماطر احل ��رب امل�شتعلة،
و�أنه �سيبعث لها توكي ًال ليت ّم عقد َمهرها
من جديد حتى تلتحق بهم لكنها انهارت
حينم ��ا �أدرك ��ت اخلديعة الت ��ي تع ّر�ضت
لها.
�أم ��ا الدكت ��ور �أحمد فقد �أح � ّ�ب �أمرية من
دون عِ لمه ��ا وه ��ي �شابة ،وعاه ��د نف�سه
ب�أنه �سيبقى يحبها مادام يف العمر بقية،
ولكنه عاود االت�صال بها حني عرف �أنها
قد انف�صلت عن زوجها ،ويريد �أن يرتبط
�شرعي" ويتزوجها يف
بها حتت "غطاء
ّ
ال�س� � ّر زواجً ��ا م�ؤقت� � ًا ،الأمر ال ��ذي �أثار
ت�س ��ا�ؤالت ّ
مم�ضة يف نف� ��س �أمرية التي
يراه ��ا �أغلى م ��ن الوطن ولكن ��ه يريدها
�أن تك ��ون "ام ��ر�أة متع ��ة" تل ّب ��ي رغباته
اجلن�سية عند احلاجة.
تتط ��ور الأح ��داث حينم ��ا تغ ��ادر �أمرية
�إىل دب ��ي وتعي�ش على مقربة من ولدَيها
لكنه ��ا تتعر� ��ض �إىل خدع ��ة ثانية حيث
تع ِْر�ض عليها "هدى" ،زميلتها يف العمل
فكرة الزواج من "وائل" ثم تكت�شف �أنها
خدع ��ة مدبّرة من ِقب ��ل زوجها ّ
للحط من
�ش�أنه ��ا و�إجباره ��ا عل ��ى مغ ��ادرة البلد.
وبينم ��ا كان ��ت بغ ��داد ُته َر� ��س �سرف ��ات
الدبابات الأمريكية يف عام  2003كانت
�أمرية تعاين ال � ّ
�ذل والهوان يف زيجتها
ّ
الثاني ��ة التي مل تتخل�ص منه ��ا �إال ب�شق
الأنف� ��س لتج ��د نف�سه ��ا مط ّلق ��ة مرت�ي�ن.
وحت ��ى احل ��اج جا�سم� ،صدي ��ق والدها،
ال ��ذي يزور دبي يري ��د �أن ينزل يف بيته
ال ��ذي ت�سكنه �أم�ي�رة جمان� � ًا رد ًا جلميل
�أ�سداه والدها �إليه قبل �سنوات ،وحينما
تعرت� ��ض يق�ت�رح عليه ��ا "عق� �دًا م�ؤقت ًا"

لزواج عابر ف�ت�ردّه بانزعاج �شديد�":أنا
ل�س ��تُ �سلعة رخي�صة �إىل هذا امل�ستوى"
�سكن جديد.
وتغادر املنزل لتبحث عن ٍ
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أنّ الق�ص� ��ص الثالث
الباقي ��ات ه ��ي ق�ص� ��ص ثانوي ��ة �إ ّال �أن
بع�ضها يع� � ّزز الثيم ��ة الرئي�سة .ففاطمة
اللبناني ��ة التي ارتبطت مب�ؤيد الب�صري
امللي ��ح وتنتظر ليلة زفافه ��ا تتذ ّكر ق�صة
الرج ��ل العراق ��ي املتزوج ال ��ذي تع ّلقت
به ،ووافق ��ت على �أن ترتبط معه بعالقة
منقطع ��ة وحينم ��ا �شع ��رت ب�أنه ��ا حامل
طلب ��ت من ��ه �أن يرتبط ��ا ب�ش ��كل ر�سم ��ي
مُع َل ��ن فرف� ��ض و�أخربه ��ا ب�أنه ��ا مل تعد
عل ��ى ذمته و�أنه غادر ه ��ذا البلد �إىل غري
رجعة .وحينم ��ا �أجه�ضت اجلنني فقدت
م� ��أوى بيو�ضاته ��ا ب�سب ��ب خط� ��أ ط ّب ��ي
�أف�ضى �إىل ا�ستئ�صال الرحم.
�أم ��ا ق�ص ��ة "�شام ��ة" التي �أح ّب ��ت �سامي
لك ��نّ �أهله ��ا رف�ض ��وه ب�سب ��ب مكانت ��ه
االجتماعي ��ة املتدنيّة فه ��ي تتمحور على
االرتب ��اط بزوجة ال�شهي ��د .فقد �أجربها
الأه ��ل عل ��ى ال ��زواج م ��ن �أح ��د �أقاربها
لكن ��ه ا�ست�شه ��د يف احل ��رب العراقي ��ة -
الإيرانية ،ووج ��دت نف�سها �أمام مع�ضلة
�أخالقي ��ة وه ��ي وجوب زواجه ��ا من �أخ
ال�شهي ��د ،وهو عُرف ب ��ات مُت ّبعًا يف تلك
احلقب ��ة� .أم ��ا �سامي فقد ت ��زوّ ج من ابنة
خالته ث�أ ًرا مل�شاعره املجروحة .و�سوف
يلتقي ب�شامة بعد  27عامًا ويتفقان على
الزواج لكن اال�شرتاطات التي و�ضعتها
حالت دون ذلك فعاو َد الغياب من جديد.
ال تق ��ل الق�ص ��ة الرابع ��ة غراب ��ة ع ��ن
�سابقاته ��ا ،فق ��د تزوّ ج ��ت "اليازيّة" من

عبدالله لكنه ��ا اكت�شفت يف �شهر الع�سل
َ
ووافق عل ��ى �إخالء �سبيلها
�أن ��ه " ُع ّنني"
�ش ��رط �أن يق ��ول "�إنه ��ا مل تك ��ن عذراء"
ك ��ي يت�س�ّت�ررّ عل ��ى "ف�ضيح ��ة" عج ��زه
اجلن�سي.
يتوا�صل الدكتور �أحم ��د مع �أمرية عرب
الر�سائ ��ل الن�صيّة التي ي�ؤك ��د فيها على
حبّه الدائم لها لكن الزواج املُع َلن �صعب
ّ
ويح�ضه ��ا على االنتقال
التحقي ��ق الآن،
�إىل دول ��ة �أوروبي ��ة للح�ص ��ول عل ��ى
اللجوء الذي يو ِّفر لها ال�ضمان ال�صحي
واالجتماع ��ي .وبالفع ��ل ت�ص ��ل �إىل
باري� ��س ،وتتجول مع �أحم ��د يف �شارع
ال�شانزليزيه ،وجتل� ��س معه يف مقاهي
الأر�صف ��ة ،وتق ّبل ��ه يف م�صاع ��د الفندق
ال�سريع ��ة لكنن ��ا �سرع ��ان م ��ا نكت�ش ��ف
�أنها كان ��ت حتلم و�أنّ من ّب ��ه ال�ساعة هو
ال ��ذي �أيقظه ��ا من ه ��ذا احلل ��م اجلميل
ال ��ذي �أح�س�سنا من خالل ��ه بروح املكان
عك�س الوج ��ود االفرتا�ضي يف الأمكنة
الأخرى التي �أ�شرنا �إليها �سلف ًا.
ورغ ��م �أنّ الرواية تنته ��ي نهاية �سعيدة
فيم ��ا يتع ّل ��ق ب ��زواج فاطم ��ة م ��ن م�ؤيد
الب�ص ��ري �إ ّال �أن �أم�ي�رة ظ ّل ��ت تعي� ��ش
يف الوه ��م وتن ��دب حظه ��ا العاث ��ر
مت�سائلة":كي ��ف �سمح ��تُ لنف�س ��ي �أن
لرجل
�أمت ��ادى به ��ذا الك ّم م ��ن امل�شاع ��ر ٍ
مل مينحن ��ي الأم ��ان؟ وكي ��ف �سمح ��تُ
خلطواتي �أن تتعك ّز على ع�صا عمياء؟".
لق ��د �س ��ارت �أم�ي�رة عل ��ى م ��دى الزم ��ن
الروائ ��ي يف طري ��ق �ضباب ��ي ال يف�ضي
�إىل جه ��ة حمددة فالغرابة �أن ت�سقط يف
خانق الي�أ�س ،ودوّ امة ال�ضياع.

من �ضيق الأفق �إلى ات�ساع العبارة
في رواية (ف�ضاء �ضيق) لعلي لفتة �سعيد
فوزي الدميا�سي *

والفرا�ش ��ة واله ��واء وال�سم ��اء والأم�ي�رة
والغزال ��ة والظ � ّ�ل والط�ي�ر واحلج ��ر الذي ال
يغادر �ضفته� ،أبد ًا .كما �أنها �ضل ٌع من �ضلوعه،
وهي �أهله كلهم:
أنت �أهلي
((� ِ
�أبي
والعزيز ُة �أمي
ومن غادروين من الأ�صدقاء))
انته ��ى كا�صد من ت�أليف (حذام) يف (,)2006
لكن الزمن الذي ي�شفي �أعمق اجلروح مل يكن
ذا فائ ��دة لل�شاع ��ر .يف ه ��ذا الع ��ام,)2020( ،
طلع علينا عبد الك ��رمي كا�صد يف ذكرى وفاة
حذام بق�صيدت�ي�ن ن�شرهما عل ��ى �صفحته يف
الفي�س بوك:
((ت�س�ألني
حني �أ�ض ُع الأزهار على القرب,
و�أُ ُ
طرق:
"هل �آتي معك؟"
عندئذ �أم�سك ك ّفيها الناحلتني
ُ
ونهبط منحدر ًا,
�أخ�ض َر,
فرحني
َ
مقهى
�إىل ً
))...
ه ��و م�ص ّم ٌم عل ��ى بعث َح ��ذام ح ّي ��ة بوا�سطة
ال�شع ��ر� .إن ��ه ي�ستح�ضر الأم� ��س عندما كانت
حبيبته مع ��ه ,وي�ستح�ضر اليوم ،وال�شروق،
والغ ��روب ,والنج ��وم ,والن ��وم ,واحلل ��م,
والذكري ��ات ,واحلي ��اة كله ��ا� .إنه ��ا احلي ��اة
البديلة التي ن�شرتك مع ال�شاعر جميع ًا ونحن
نحياها بوا�سطة ال�شعر:
((�سال ٌم عليكِ
الغروب
�إذا ما انحنى �شج ٌر يف
ِ
جنوب
وهبّتْ
ٌ
مطوقة
وناحتْ ّ
واجنلى مط ٌر
ُ
واعتلى َ
الليل ديك ال�صباح
ليوقظ ك ّفيك
تفتتحان النهار
�سال ٌم عليكِ
�سال ٌم عليكِ
�سال ٌم))

مح�سن  ،وال يحمل من ح�سن اال�سم
ومحا�سنه �إال زيف الت�سمية ّ � ،أما
معرفي دائم ،و�سفر
الر�سم ف�شقاء
ّ
ّ
على �شوك ال�س�ؤال متجدّ د ،وترحال
في مناكب العدالة ومفاهيمها و�سبل
تحقيقها على �أر�ض جبلت على
الحروب والتناحر والتدافع الطائفي
والإقليمي والدولي ومعانقة الفقد
واليتم والخراب في ّ
ظل غياب
العدالة المن�شودة المفقودة ،
والتي تمثل لمح�سن �أيقونة وجوده
وقادحه  ،فيكدح على طريقها ومن
�أجل تج�سيمها كدحا ليز ّين ب�ضوئها
�سماء الوجود وجوده ،ولينفخ من
روحها في ثنايا حياته وحياة
اليتامى والثكالي والأرامل �أمال بعد
فناء و�سكينة بعد حيرة .

حياته يف دنيا اخللق لي�ست كاحلياة ،وذاكرته
م�ض� �مّخة ب ��الآالم والفقد والأوج ��اع  .يعي�ش
حل الدّمار ّ
احلرب وخ�سرانها ،وقد ّ
بكل �شيء
فيه  ،ومل يرتك وراءه �إال الفراغ والأ�ش ��جان،
فلقد �أتى اخل�س ��ران عل ��ى الأهل والأحباب يف
املدجج بالفجيع ��ة والد ّم ،وغابت
لي ��ل العراق ّ
�س ��لوى يف ع ��امل ال�ش ��هادة لتحي ��ا

فكرة يف ع ��امل الغيب ،وحديث ��ا كما النحوي،
بل هو �أ�شد هم�سا يف رحم الكلمات.
حم�سن وهو املو�صوف باملقند�س ،و الت�سمية
منحوت ��ة م ��ن �صخ ��ر ال�سخري ��ة وحج ��ارة
الأحزان ،واملقند�س يف �أعرف �صحبه ومقول
قوله ��م ه ��و اجلام ��ع ب�ي�ن املقد� ��س واملد ّن� ��س
ي�صارع رياح الغربة يف الوطن وحيد ًا ،ال يكاد
يقف على �أر� ��ض �صلبة يف النا�س .حتى عمله
يف دنيا اخللق ومواطن الرزق يوحي بعوامل
الليل واملوت ،فمن حفار قبور �إىل ّ
موظف يف
م� ّؤ�س�س ��ة الأيتام ،وبني امل ��وت واليتم يحاول
حم�س ��ن ت�ضمي ��د جراح ��ه بالكتاب ��ة ،ولك ��ن
اجلراح متنا�سلة ،و�أ ّنى لها �أن تندمل و�سلوى
جرح ��ه الن ��ازف عل ��ى ال� �دّوام يف عي�شه ويف
كتابته حني يختلي �إىل نف�سه املكلومة حم�ض
خيال وبع�ض كلمات ،وهو مثقف منكود احلظ
ال�صحب مم ��ن احرتفوا
يحي ��ط ب ��ه جمع م ��ن ّ
رك ��وب املفاهي ��م ،وممار�س ��ة ريا�ضة احلجاج
مبن� ��أى عن حال النا� ��س ومتاعبهم  ،ففيهم من
يعي�ش عل ��ى الأر�ض ب�ب�ركات ال�سماء ،ومنهم
من ث ��ار على العمام ��ات ال�س ��وداء والبي�ضاء،
و�ض ��رب باحل ��وزات عر� ��ض احلائ ��ط ليجنح
حلي ��اة بالله ��و والتح� � ّرر ،مقب�ل� ًا عل ��ى فتنتها
ومفاتنه ��ا غري مدبر ،وبني ه ��ذا وذاك تتقاذف
حم�س ��ن �أم ��واج �سل ��وى ه ��ذه الت ��ي يك�ش ��ف
ا�سمه ��ا ع ��ن رمزية موحي ��ة ،ويحي ��ل �صداها
على عوامل م ��ن الأحجيات ،يف ف � ّ�ك �شيفراتها
اكت�ش ��اف للطري ��ق امللكية �إىل قيع ��ان حم�سن
وخفايا وطن جريح اخلطوات .يعي�ش الرجل
مبن� ��أى عن "عراق التناق�ض ��ات" وفيه ،ويقيم
يف حلق ��ات �صحب ��ه ونقا�شاته ��م وتناق�ضاتهم
و�أوجاعهم وانتخاباتهم ومراقدهم وعمائمهم
و�أحالمهم بالغي ��اب يعي�ش بينهم ولي�س منهم
وبينه ��م  ،فحيات ��ه �سل ��وى وهي الت ��ي كانت
�سب ��ب وج ��وده  ،وق ��ادح الف ��رح يف حيات ��ه،
ورم ��ز فرحه  ،ومبعث �سعادت ��ه ،ومكمن الداء
وال ��دواء يف عي�ش ��ه .ويف دني ��ا الكتابة وهو
الروائي املجيد ب�شهادة النفاد .
ّ
" ف�ض ��اء �ضيّق"عل ��ى رحابت ��ه يتح� � ّرك في ��ه
حم�س ��ن وبقي ��ة ال�شخ�صي ��ات ،ن� �ّ�ص
مفع ��م بالأوج ��اع واجل ��ر�أة
والأ�سئل ��ة ،يتز ّي ��ا م ��ن حي ��ث
البن ��اء بتقنية احل ��واريف �أكرث
منعطف ��ات الرواي ��ة وف�صوله ��ا،
واحل ��وار يف بن ��اء الن� �ّ�ص
ال�س ��ردي وعوامل ��ه مي ّث ��ل حلظ ��ة
مكا�شف ��ة نف�سي ��ة لل�شخ�صي ��ات
املتح ّرك ��ة يف ف�ضائ ��ه ،ومن خالل
ه ��ذه احل ��وارات وبف�ضله ��ا تكون
�سرائ ��ر ال�شخ�صي ��ات جميعه ��ا يف
متن ��اول املتقب ��ل /الق ��ارئ وب�ي�ن
يدي ��ه ،يع ��رف عنها م ��ا تظه ��ر وما
تبط ��ن دون توري ��ة� ،أو م�ساحي ��ق ،
فيتعاط ��ى معه ��ا وك�أ ّنه يع ��رف عنها
ّ
كل م ��ا تب ��دي وم ��ا تخف ��ي يف �س ّرها
وعالنيتها .
كم ��ا لعب ��ت ال ��ر�ؤى وزواي ��ا النظ ��ر
لل ��راوي دورها يف جعل ال�شخ�صيات
عل ��ى تعدّدها وهي واح ��دة ال�شرتاكها
يف الوج ��ع تع�ّب�رّ ع ��ن �ضي ��ق �صدرها

�صراح ��ة ،وه ��ي الت ��ي مت ّث ��ل نخب ��ة الع ��راق
وعنوان ��ه �إذ فيه ��ا الروائ � ّ�ي والنق ��د واملع ّل ��م.
وتعر� ��ض ه ��ذا ال�شخ�صي ��ات بكث�ي�ر م ��ن
ال�ص ��دق تن ��وّ ع املجتم ��ع وث ��راءه م ��ن حي ��ث
البني ��ة الفكري ��ة والعقائدي ��ة وااليديولوجية
 ،وخا�ص ��ة �أ ّنه ��ا مت ّثل العقل املث ّق ��ف امل�سكون
بالأ�سئل ��ة الوجودي ��ة احلارقة ك�س� ��ؤال الله/
الإن�سان/الإن�س ��ان يف عالقت ��ه بذات ��ه والآخر
يف ظ � ّ�ل املراج ��ع الديني ��ة واحل ��وزات وتعدّد
الق ��راءات الديني ��ة الأخ ��رى ،وتن ��وّ ع ط ��رق
الإقام ��ة يف الع ��امل ومفاهيمه ��ا .فق ��د �ساه ��م
احلوار بنوعيه الداخل ��ي واخلارجي (حليم،
حم�س ��ن ،عالء ،جمتبى ،جمع ��ة )...يف تعرية
الن�ص من
الواق ��ع وجراحه .وغاب ��ت يف بنية ّ
حيث �أنواع الر�ؤى وزواياه الر�ؤية من خلف،
والأخ ��رى من ف ��وق ،وك�أنّ ال�س ��ارد ميعن يف
جتذير ال�شخ�صيات وخا�صة �شخ�صية حم�سن
يف راهنه ��ا وراهن ّيت ��ه ،ك�شخ� ��ص ال تاري ��خ
ل ��ه يذك ��ره ويتذ ّك ��ره ،وال م�ستقب ��ل ينتظره ،
�إ ّال �سل ��وى ،ه ��ذه الت ��ي اختزل ��ت كل الأوجاع
والأح�ل�ام والأمنيات ،وكانت بذل ��ك الع�شيقة
وال�سل ��وى ،و�سل ��وى يف دني ��ا النا� ��س ولي ��ل
الع ��راق فق ��د زوجها رمز رجولت ��ه يف احلرب
فكانت من حي ��ث ال حتت�سب يف خانة الأرامل
وزوجها على قيد احلياة .
�إنه ��ا �سلوى املر�أة التائه ��ة يف وطنها  ،بل هي
الوطن التائه عيته ،وطن فقد فحولته وفحوله
يف زم ��ن غاب فيه الرج ��ل املدافع عن ح�صونه
ليول ��د م ��ن بد ذل ��ك طبقة م ��ن عب ��دة الكرا�سي
ّ
وع�شاق الوجاهة وال�سلطان .
�إ ّن ��ه زم ��ن الهزمي ��ة ينقل ��ه ن� ��ص م�شح ��ون
بر�ساالت ��ه امل�شفرة ،م�سك ��ون بف�ضاعة احلياة
و�ضيقه ��ا و�سوداويته ��ا ،حت ��ى امل ��كان داخ ��ل
ن�سي ��ج ال�سرد على ات�ساع ��ه وتنوّ عه (كربالء،
الكازين ��و ،املقهى ن ��ادي الأدباء) يب ��دو مغلق ًا
و�ضيق ًا وقامت ًا عل ��ى معادلة القهر واال�ستالب
واالغ�ت�راب ،فيوح ��ي بال�ضي ��ق والظلمة رغم
�إبهام ��ه لن ��ا باالنفتاح وه ��ذا ما جع ��ل حلقات
النقا� ��ش احلقيقي ��ة حتت�ضنه ��ا القاه ��رة يف
بع� ��ض الرحالت وك�أنّ امل ��كان يف العراق عدوّ
له �آذان وع�س�س وع ّذال .
ّ
�إ ّن ��ه العب ��ث يل � ّ�ف الن� �ّ�ص م ��ن كاف ��ة �أقطاره،
ويوح ��ي باملوت دون تورية ،وك�أنه ير�سم من
خ�ل�ال الرموز ( اغتيال ع�ل�اء ،هجرة �سلوى )
حلظ ��ات عدمية ال ّ
تب�شر ب�صب ��ح قريب� ،ألي�س
االحتالل ،وحي ��اة البذخ الزائف ��ة يف �صفوف
�أبن ��اء اجلل ��دة وحلظ ��ات ا�ستقال ��ة املثق ��ف
دلي�ل� ًا عل ��ى م ��وت الوطن عل ��ى عتب ��ات �صنع
التاريخ� ،أمل ميار� ��س حم�سن الأ�ستمناء وهو
االع ��وب ف�ل�ا خ�صب ين�شد وال حي ��اة يبني بل
ه ��و ال�ضي ��اع والإ�ستمن ��اء ب�أن ��واع الفكري ��ة
والوطني ��ة واحل�ضاري ��ة� ،ش�أن ��ه يف ذلك �ش�أن
حمدية املوم� ��س املقبلة على حياة اجلن�س يف
القبور واحلفر� ،ألي�س حم�سن املث ّقف والكاتب
ه ��و الوجه الآخ ��ر حلمدية املوم� ��س ،واحلال
�أ ّنهم ��ا ميار�س ��ان طقو� ��س امل ��وت ذات ��ه ،فه ��و
املحرتق على �أبواب كتاباته ،وهي املحت�ضرة
بني �أح�ض ��ان ع�شاق الرذيل ��ة يف القبور..فهو
املوت ال حمالة حمدّق ّ
بكل �شيء.
*كاتب من تون�س
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اقــــرأ
امل������������د ال�����ه�����ائ�����ل

�ص ��درت عن دار امل ��دى الرتجمة العربية لرواية الك�س ��ندر
هي ��ل "امل ��د الهائ ��ل" وه ��ي الرواي ��ة التي ح�ص ��دت �ش ��هرة
كبرية بعد حتويلها �إىل م�سل�س ��ل كارتوين بعنوان "عدنان
ولين ��ا" ،والرواية تندرج �ضم ��ن �أدب اخليال العلمي وهي
حتك ��ي ق�صة كونان� ،صبي يعي� ��ش يف جزيرة �صغرية بعد
�أن �أحال ��ت احل ��رب العاملي ��ة الثالث ��ة ،الأر�ض دم ��ا ًرا بفعل
الأ�سلح ��ة املغناطي�سية ،وقد وجد كونان نف�سه بعد �أن جنا
م ��ن تل ��ك الكارثة يف ع ��امل جديد خمتلف متا ًم ��ا عن العامل
الذي كان يعي�ش فيه.

ح

ول العا

لم

 45مليون دوالر مك�سب ويل �سميث من حلقة اعرتاف زوجته باخليانة
يبدو �أن العامل كله يرى �أن النجم
العاملي ويل �سميث يعاين بعدما
اعرتفت زوجته جادا �سميث �أنها
خ��ان�ت��ه م��ع م �غ� ٍ�ن � �ش��اب ،ف��ى حني
�أكد العديد من التقارير �أن �سميث
ا�صطحب زوجته فى رحلة خارج
البالد ،بالإ�ضافة �إىل �أن ابنها ظهر
وهو ي�صور �أغنيته اجلديدة ،لكن
كل هذا فى جانب ،واجلانب الآخر
هو �أن ويل �سميث ك�سب  45مليون
دوالر م��ن حلقة اع�ت�راف زوجته
ب��اخل�ي��ان��ة خ�ل�ال ب��رن��ام��ج Red
 Table Talkال��ذي يعر�ض
اون الي� ��ن .وك��ان��ت ق��د اع�ترف��ت
جادا �سميث �أمام زوجها بتفا�صيل
اخليانة وك�شف كل ذلك من خالل
فيديو وه��ي جتل�س على طاولة
وعينها بعني زوجها النجم ال�شهري
ما جعلها تت�صدر قوائم البحث .
وقرر الزوجان احلديث يف الأمر

بعدما نفيا مزاعم �أوج�ست ،وهي
�أن ويل �أعطاه مباركة على عالقة
مع جادا ،و�أكدا �أن زواجهما لي�س
تقليديًا و�أن�ه�م��ا لديهما "�شراكة
حياة" ،وق� ��ال ال ��زوج ��ان �إن�ه�م��ا

م�ضطران للتحدث ب�صراحة لأنه
ك��ان هناك الكثري م��ن ال�شائعات
التي تدور حولهما .وا�ستمع ويل
�سميث حلديث زوج�ت��ه وق��رر �أن
ي�ساحمها على هذا الأمر وت�صالح

الثنائي امل�ت��زوج منذ ع��ام 1997
ولديهما ابنان وو�صال �إىل مرحلة
احل��ب غ�ير امل �� �ش��روط ،وق ��ال لها
�سميث يف نهاية املقابلة "�س�أعيدك
�إيل �أوال".

بيل غيت�س :لقاحات "كورونا" �ست�ؤخذ على
جرعات عدة
زع� � ��م ب� �ي ��ل غ� �ي� �ت� �� ��س ،م ��ؤ� �س ����س
"مايكرو�سوفت"� ،أن �أي لقاح م�ضاد
لفايرو�س "كورونا امل�ستجد" �سيتم
�أخذه على جرعات عدة على الأرجح
ليكون اً
فعال ،ويحقق حماية كاملة
ل�ل�أ� �ش �خ��ا���ص .وخ �ل�ال م�ق��اب�ل��ة مع
�شبكة "�سي ب��ي �إ���س نيوز" ،قال
غ�ي�ت����س ،ال ��ذي ي��وج��ه الآن ك�ث�يرًا
م��ن وق�ت��ه وط��اق�ت��ه �إىل م�ؤ�س�سته
ال�صحية العاملية� ،إن �إدارة الرئي�س
الأمي��رك��ي دون��ال��د ت��رم��ب ارتكبت
"�أخطاء فادحة" يف التعامل مع
تف�شي وب��اء فايرو�س "كورونا".
و�أو� � �ض� ��ح ق ��ائ�ًل:اً " :كانت بع�ض
ال�سيا�سات املتبعة خ�ل�ال الأزم ��ة
خاطئة مت��ا ًم��ا ،م��ن بينها االهتمام
باالقت�صاد �أكرث من االهتمام بخطر
العدوى ،وعدم ت�شجيع النا�س على
ارت��داء �أقنعة الوجه ،و�إع��ادة فتح

"تويرت" ي�شن حملة على منا�صري ترامب

�أعلن موقع التدوين امل�صغر م�� � ��ؤام� � ��رة ،QAnon
"تويرت" �شنّ حملة وا�سعة م�ست�شهدًا ب�سيا�ساته �ضد
ال �ن �ط��اق � �ض��د احل �� �س��اب��ات "ال�سلوك ال ��ذي مي�ك��ن �أن
واملحتوى املتعلق بنظرية ي � � ��ؤدي �إىل �� �ض ��رر خ ��ارج

الإنرتنت".
 QAnonه��ي ن�ظ��ري��ة
م� ��ؤام ��رة مي�ي�ن�ي��ة متطرفة
تتحدث ع��ن م ��ؤام��رة �سرية
م �ف�تر� �ض��ة م ��ن ق �ب��ل "دولة
عميقة" م���زع���وم���ة � �ض��د
الرئي�س الأم�يرك��ي ،دونالد
ت��رام��ب ،و�أن���ص��اره .وقالت
ال� ��� �ش ��رك ��ة �إن � �ه� ��ا ��س�ت�ح�ظ��ر
م �� �ش��ارك��ة ع �ن��اوي��ن URL
امل ��رت� �ب� �ط ��ة بـQAnon
على املن�صة ،ول��ن تو�صي
ب��امل��ح��ت��وى واحل�����س��اب��ات
املرتبطة بالنظرية �أو تربزها
يف البحث واملحادثات.
و�أكد متحدث با�سم "تويرت"

�أن هذه القيود �ست�ؤثر على
ح��وايل � 150أل��ف ح�ساب،
بح�سب ما نقلته �صحيفة "ذا
غارديان" الربيطانية .وقال
املتحدث �إن "هذه احل�سابات
ت�ن�خ��رط يف ��س�ل��وك م�صمم
ل ��زي ��ادة ان �ت �� �ش��ار امل�ح�ت��وى
الذي �أدى �إىل �ضرر �إعالمي
وج�سدي وجمتمعي ونف�سي
وا�� �ض ��ح وم ��وث ��ق جيدًا".
وت ��اب ��ع �أن � ��ه "كنا ن��راق��ب
ال��و��ض��ع ع��ن ك�ث��ب ،وق��ررن��ا
�أن هناك حاجة �إىل �إج��راء
�إ�ضايف وف ًقا لقواعد ال�سبام
والتالعب باملن�صة وال�سلوك
امل�سيء".

نيكول كيدمان تبد�أ ت�صوير م�سل�سلها ..وامليزانية  100مليون دوالر
مبيزانية �إن�ت��اج ت�صل �إىل  100مليون
دوالر ،ت�ستعد النجمة نيكول كيدمان
ل �ب��دء ت���ص��وي��ر م�سل�سلها اجل��دي��د
يف �أ��س�ترال�ي��ا ،بعد ح�صولها على
املوافقات الر�سمية.
وذك��رت �صحيفة "ديلي ميل" �أنه
على عك�س بريطانيا وهوليوود
ك � ��ان � ��ت م � �� � �ش� ��اري� ��ع الإن� � �ت�� ��اج
التليفزيوين وال�سينمائي ما

زال��ت متوقفة يف �أ��س�ترال�ي��ا حتى الآن
ب�سبب جائحة كورونا.
وي �ب��د�أ الت�صوير يف م�سل�سل كيدمان
بعد ح�صول �صناع العمل على ال�ضوء
الأخ���ض��ر م��ن احلكومة الأ��س�ترال�ي��ة مع
االل�ت��زام التام ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة
للحفاظ على �سالمة فريق العمل.
و�أ�� �ش ��ارت ال�صحيفة ال�بري�ط��ان�ي��ة �إىل
�أن امل�سل�سل مقتب�س م��ن رواي ��ة لليان

م ��وري ��ارت ��ي ،وت �ع �ل �ي � ًق��ا ع �ل��ى ال���س�م��اح
ب �ت �� �ص��وي��ر امل �� �س �ل �� �س��ل ،ق��ال��ت ك �ي��دم��ان
ل�صحيفة "ديلي تلغراف"� ،إنها يف غاية
ال�سعادة لأنها �ستتمكن بذلك من توفري
فر�ص عمل للعاملني مبجال الت�صوير
التليفزيوين داخ��ل �أ�سرتاليا يف ظل ما
مر به املجتمع من �ضائقة خالل ال�شهور
املا�ضية بعد توقف احلياة متاما ب�سبب
اجلائحة.

احلانات واملطاعم مع �إبقاء املدار�س
مغلقة" .و�أ�ضاف�" :إغالق املدار�س
كان (�أكرب تكلفة) للوباء بعد تكلفة
الأرواح التي خ�سرناها ب�سببه".
و�شدد غيت�س على �أن مفتاح مكافحة
ال�ف��اي��رو���س ه��و تطبيق �إج ��راءات
ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي ،وارت � ��داء
الأقنعة ،وتطوير لقاح.

وحول م�س�ألة اللقاح ،حذر غيت�س،
الذي تربع مببلغ  300مليون دوالر
ملكافحة "كورونا" ،م��ن �أن الأم��ر
�سي�ستغرق "�أعدادًا كبرية ب�شكل ال
ي�صدق" من اجلرعات للق�ضاء على
الفايرو�س .و�أ�ضاف" :ال يبدو �أن
�أ ًي��ا من اللقاحات يف ه��ذه املرحلة
�سيعمل بجرعة واحدة".

تغريدة كاين
وي�ست حول
رغبته يف
طالق كيم
كاردا�شيان
ي� �ب ��دو �أن ال��ع�ل�اق��ة بني
الثنائي كيم كاردا�شيان
وزوج� �ه ��ا امل �غ �ن��ي ك��اين
وي�ست ات�خ��ذت منحنى
خم �ت �ل �ف��ا خ� �ل��ال ال� �ف�ت�رة
املا�ضية ،وذلك بعد �سل�سلة من الهجوم املتبادل بني الثنائي بد�أها الزوج
ب�إطالق اتهامات عديدة عرب تويرت� ،أبرزها رغبته فى طالقها قبل قيامه
بحذف التغريدة بالأم�س ،الأم��ر ال��ذي مل ي�سكت كيم والتي بدورها مل
تنتظر طويلاً لرد اعتبارها ،حيث �شنت هجوما م�ضادا عليه بكلمات عرب
خا�صية ا�ستوري �إن�ستغرام ،قالت فيها �إن كاين وي�ست الذي يرغب يف
الرت�شح لرئا�سة �أمريكا يعاين من ا�ضطراب ثنائي القطب ما ي�ؤثر على
ت�صرفاته .و�أ�ضافت جنمة تليفزيون الواقع "انه �شخ�ص رائع لكنه معقد،
وال تتوافق كلماته مع نواياه يف الكثري من الأح�ي��ان ،ولأننى �أحر�ص
ب�شكل كبري على حماية �أطفالنا وحق كاين يف اخل�صو�صية عندما يتعلق
الأم��ر ب�صحته� ،شعرت اليوم انني يجب �أن �أعلق عليها ب�سبب و�صمة
حالة احلرج واملفاهيم اخلاطئة التي �سببها لنا خالل الفرتة املا�ضية".
واختتمت كاردا�شيان حديثها "�إن العي�ش مع اال�ضطراب ثنائي القطب
هو �شيء �صعب ومعقد ،ولكنه ال ي�ؤثر على الأفكار الإبداعية التي يطلقها
كاين ،وان املر�ض هو جزء من عبقريته كما �شهدنا يف الكثري من الأمور
ال�سابقة� ،أطلب من و�سائل الإعالم واجلمهور منحنا التعاطف حتى نتمكن
من جتاوز ذلك".

ال ت�صلح �شماعة اخلروقات
الأمنية هذه املرة لتربير ما حدث
من كوارث اختطاف وقتل ،فمن
الوا�ضح متامًا �أن هناك من يدفع
بنا بقوة ودهاء �إىل �أتون جحيم
لن ي�سلم منه �أحد ،وعليه يجب �أن
ننتبه جميعًا �إىل �أننا الآن نواجه
قوى تعتمد تكتي ًكا ي�شعل حوادث
هنا وهناك يف �إطار �سرتاتيجية
منظمة ال تريد لهذه البالد �أن
ت�ستقر.
خطف املواطنة الأملانية ،وقتل
ه�شام الها�شمي وقبله اختطاف
عدد من الإعالميني ر�سالة
تقول بو�ضوح �إن كل الأمور
ميكن �أن يفلت زمامها يف �أي
حلظة ،فالوا�ضح �أن من يهمه
�إ�شعال الفتيل يوجه �ضرباته
مبنتهى الدقة من حيث اختيار
التوقيت واملكان ،وك�أنه يريد �أن
يقطع الطريق على �أي حماولة
للبحث عن حلول حقيقية جلذور
امل�شكلة ،ب�إغراق البالد يف
دوامات ودوائر عنف لن تنتهي.
بالأم�س ت�سلل اخلوف �إىل
نفو�س العراقيني ،وهم يرون �أن
العنف يطل بر�أ�سه من جديد.
وازداد خوفهم وهم يتابعون
�صراع ال�سا�سة وخ�صوماتهم.
ويوميًا يت�سلل اخلوف �إىل
نفو�س النا�س ،يخافون على
الوطن ،بيتهم ،وحياتهم،
وذكرياتهم ،فاخلوف يبد�أ
تدريجيًا ويت�صاعد حتى يت�سع
بات�ساع مدن الوطن و�ساكنيها،
�إح�سا�س النا�س ب�أن القاتل
واخلاطف ي�سكن بالقرب منهم،
ويهدد �أمنهم وم�ستقبلهم..
داع�ش حتلم بالعودة ،وجهابذة
الطائفية يبحثون عن نقاط
�ضعف يدخلون منها ،وما �أكرث
نقاط ال�ضعف يف وطننا .فالوطن
يف خطر ،وليغ�ضب كل ال�سا�سة
الذين يزوقون خطبهم بعبارات
االطمئنان ،ف�أغلب النا�س غا�ضبة،
برغم �أن الغ�ضب قليل �أمام ما
يحدث ،النا�س تريد م�س�ؤولني
يلتفتون �إىل ما يحدث داخل
البالد ،ليت�أكدوا من �أن امل�شاكل
ات�سعت وال ميكن رتقها.
نقاط ال�ضعف يف حياتنا
كثرية ،ومنت�شرة ،ولن يجد
الإرهابيون ومعهم اجلماعات
امل�سلحة فر�صة �أف�ضل من هذا
الو�ضع كي يحاولوا اخرتاقنا،
لذا البد من �صرخة حتى يفيق
اجلميع ،النا�س تعي�ش حالة من
االحتقان الدائم ،من الكراهية
للعملية ال�سيا�سية ،من الإح�سا�س
بالظلم ..فقراء بالدي مظلومون،
ال�شباب ي�ضيعون يف بحور
البطالة ،والن�صابون يزدادون
ويتاجرون ب�أحالم و�أموال
النا�س ،واخل�صومة تزداد بني
�أ�شباه ال�سيا�سيني �أنف�سهم،
وبينهم وبني عامة ال�شعب ،وبني
امل�س�ؤول وامل�س�ؤول� ،أ�صابع
خائنة ت�شعل نار الفتنة الطائفية،
والتحري�ض على العنف و�صل
�إىل �أق�صاه ،والنا�س حائرة
بني �أن ت�صدق وعود ال�سا�سة
�أو تكذبها ،الإن�سان مل تعد له
قيمة ،كل �شيء قابل لال�شتعال،
واحلكومة ت�صرف من ميزانية
الدولة على م�شاريع مل ي�شعر
املواطن ب�أهميتها ،واال�ستثمار
م�شبوه ،وال �أحد يعرف �أين
تذهب املليارات ،وملاذا يعي�ش
املاليني من النا�س حتت خط
الفقر؟.ال�صمت �أ�صبح �شعار
املرحلة ،الوطن "يكره بع�ضه
ً
بع�ضا" ،لذا ال بد من �أن نخاف
جميعًا ،فاخلوف ي�سكن بالقرب
منا.

عل��ي املن��دالوي :ب��دون لق��اح فع��ال نبق��ى عل��ى حاف��ة الرع��ب كلعب��ة (اخلتيل��ة)

الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا اليوم
(اجلمع ��ة) �أن درج ��ات احل ��رارة
�سرتتف ��ع ع ��ن معدالتها لي ��وم ام�س،
م�شم�سا.
وان اجلو �سيكون
ً
بغداد C° 30 - C° 50 /الب�صرة C° 31 -C° 52 /
�أربيل C° 29 - C° 47 /النجف C-30 °C° 50 /
املو�صل C° 30 - C° 48 /الرماديC° 30 -C° 49 /

 قحطان جا�سم جواد
يلعب ��وا وي�شاهدوا براجمهم ،وهم اوىل
به ليبعدهم عن املوبايل و�ضرره.
* كيف تق�ضي يومك؟
 اال�ستيق ��اظ مت�أخ ��را ب�سب ��ب ال�سه ��ر،ر�سام الكاريكتري علي
وا�ستيق ��ظ اولهم واعد لنف�س ��ي القهوة،
املندالوي فنان معرووف
وال�ش ��اي وانتظراملدام لتكم ��ل الفطور،
واراجع بري ��دي االلك�ت�روين واالخبار
عربيا وعامليا عرب
ال�سيا�سي ��ة والثقافي ��ة يف االنرتني ��ت
ا�سهاماته يف جمال ر�سوم
والفي�سب ��وك ،والتعلي ��ق والن�ش ��ر يف
االطفال او البورتريهات .الفي� ��س والق ��راءة ومتابع ��ة االوالد
ودرو�سه ��م .والر�س ��م .ومتابع ��ة �ش�ؤون
املندالوي كان �ضيفنا يف
املنزل.
* ماذا تقر�أ يف احلظر؟
املدى .قلت له-:
 اعي ��د ق ��راءة ال�سرية الذاتي ��ة لهريمان* ماذا تعلمنا من الكورونا؟
هي�سه .واقر�أ �صحف االنرتنيت.
 ال�صرب.* ه ��ل تعتق ��د ان احلظ ��ر �سي�ساعدنا يف
* برامج تتابعها خالل احلظر؟
تخطي كورونا؟
 ل�س ��ت م ��ن ه ��واة متابع ��ة الربام ��ج ( -جزئيا) وبدون لق ��اح فعال نبقى علىواالوالد احتل ��وا جه ��از التلفزي ��ون ،كي حاف ��ة الرع ��ب و نلع ��ب م ��ع امل ��وت لعبة

(اخلتيلة).
* الكتاب والتلفزيون ومواقع التوا�صل
االجتماعي �أيهما اقرب �إليك؟
 للر�سم مقامه االول يف حياتي ثم ت�أتيبقية اال�شياء.
* م ��اذا تتمن ��ى عل ��ى احلكوم ��ة ملواجهة
الفايرو�س؟
 احلكومة عاجزة عن فر�ض التوجيهاتبح ��زم وبطرق علمي ��ة ،وبنيتن ��ا الطبية
متهالكة ،والب�شر لي�سوا ملتزمني.
* هل متار�س الريا�ضة؟
 جزئيا ل�شدة احلرارة ،وجهاز الدراجةالثابتة يف الطابق العلوي غري مربد.
* ن�صيحتك ملواجهة الفايرو�س؟
 ل�ست خمت�صا ،واننا عاجزون امامه..وال ارى من يلتزم او ي�سمع ن�صيحة.
* �آخر فيلم �شاهدته؟
 فيلمان عن امللكة اليزابيث.* اىل متى �سي�ستمر احلظر؟

 اق ��رت فرن�سا بان اقت�صادها لن يتحملاحلظ ��ر ولن تل ��زم مواطنيه ��ا اذا حدثت
موجة ثاني ��ة ،فكيف باقت�صادن ��ا؟ لذا لن
ي�ستمر احلظر!!.
* كيف �سيكون العامل بعد كورونا؟
 عامل خمتلف يعتمد تكنولوجيا متقدمةاتاحه ��ا اجلي ��ل اخلام� ��س لالنرتني ��ت،
وال�ص�ي�ن �سباق ��ة في ��ه ،وه ��ي تتق ��دم
بثبات.
*هل ي�سبب احلظر تذمرا لك ولعائلتك؟
 نع ��م ون�شعر باالختن ��اق ،ومب�س�ؤوليةواعب ��اء اك�ب�ر جت ��اه االطف ��ال .لكنن ��ا
ملتزمون به.
* هل خرقت احلظر؟
 اب ��دا انا ملتزم وحري�ص جدا على دعمعائلتي لنخرج معا ب�سالم.
* اك�ث�ر �صدي ��ق او �صديق ��ة توا�صل ��ت
معهما باحلظر؟
 -ال�شاعرالتون�سي من�صف املزغني.

