ن�سخة �إلكترونية

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

follow us on our Website
or download Al Mada App on stores

تتقدم جريدة ب�أزكى التهاين �إىل �شعبنا العراقي
مبنا�سبة حلول عيد الأ�ضحى املبارك ،متمنية دوام
احلب واال�ستقرار يف ربوع البالد.
كل عام وكل عيد و�أنتم ب�ألف خري.
وبهذه املنا�سبة �ستوا�صل ال�صدور بن�سختها
الإلكرتونية.

Email: info@almadapaper.net
www.almadapaper.net

م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون

الهيئة �أجنزت � 50ألف معاملة من �أ�صل ً � 260
ألفا خالل � 8شهور

تكد�س معامالت املتقاعدين يجرب الربملان على
تعديل الت�شريع لإعادة بع�ضهم
 بغداد  /املدى
تتج ��ه اللجن ��ة املالي ��ة
يف جمل� ��س الن ��واب �إىل
تعدي ��ل قان ��ون التقاع ��د لت�ضمين ��ه
بع� ��ض اال�ستثن ��اءات ،م�ؤك ��دة انه ��ا
�ستجتمع مع وزي ��ر املالية بعد عطلة
العي ��د التخ ��اذ املوق ��ف النهائ ��ي من
هذه التعدي�ل�ات .وبلغ ��ت املعامالت
التقاعدي ��ة املنج ��زة خ�ل�ال الثمانية
�أ�شهر املا�ضية نحو ( )50الف معاملة
تقاعدية من �أ�صل (� )260ألف معاملة
�إي بن�سبة اجناز قدرها .%2،19
كما بلغ حج ��م التمويل لـ ()37،500
متقاع ��د  45خم�سة واربع ��ون مليار
دينار من ا�ص ��ل ( )680مليار دينار،
اي بن�سبة تغطية قدرها  %6،6فقط.
ويق ��ول �ش�ي�روان م�ي�رزا ،ع�ض ��و
اللجنة املالية يف جمل�س النواب يف
ت�صريح لـ(املدى) �إن "هناك مطالبات
و�صل ��ت �إىل اللجن ��ة املالي ��ة بتعديل
قانون التقاعد الناف ��ذ" ،الفتا �إىل �أن
جلنته "�أرادت قب ��ل البدء ب�إجراءات
التعدي ��ل الت�أكد من اجن ��از معامالت
التقاع ��د (امل ��دين والع�سك ��ري)
و�ص ��رف مكاف� ��أة نهاي ��ة اخلدم ��ة
ل ��كل املتقاعدي ��ن" .و�ص ��وت جمل�س

نادية هناوي
تكتب:
الأمومية..
تاريخية
الالتاريخ
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النواب يف التا�س ��ع من �شهر ت�شرين
الث ��اين املا�ضي عل ��ى التعديل الأول
لقانون التقاعد املوحد رقم ( )9الذي
�ألزم ب�إحال ��ة املوظف �إىل التقاعد يف

النظ ��ر عن مدة خدمت ��ه ،والثانية �إذا
ق ��ررت اللجنة الطبي ��ة الر�سمية عدم
�صالحيته للخدمة.
 التفا�صيل �ص2

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

�ضحايا يف  4حمافظات بينها بغداد يف �أ�سبوع واحد

داع�ش ي�شن  10هجمات ال�ستنزاف اجلي�ش
با�ستخدام طائرات م�سرية
 بغداد /املدى
م ��ن بينها بغداد ،مبقت ��ل وا�صابة نحو  20من
املدني�ي�ن والع�سكري ��ن ،بينه ��م �ضب ��اط برتب
اك�ث�ر من  10هجم ��ات نفذها تنظيم رفيع ��ة .وك�شف ��ت الهجمات عن وج ��ود ت�سلل
داع� ��ش حت ��ى الآن� ،ضم ��ن خط ��ة للتنظي ��م ع�ب�ر احل ��دود ،وا�ستخ ��دام االخ�ي�ر
ا�سماها بـ"اال�ستنزاف" �ضد القوات االمنية .لطائ ��رات "جت�س� ��س" ،ومتابع ��ة لع ��دد م ��ن
وت�سببت الهجمات التي �شنت يف  4حمافظات ال�ضب ��اط الكب ��ار يف اجلي� ��ش .اعلن ��ت قي ��ادة

م�ست�شار للكاظمي� 560 :شهيداً يف احتجاجات ت�شرين

وزي��ر الداخلي��ة� :ض��ابطان ومنت�س��ب قتل��وا متظاهري��ن فـ��ي �س��احة التحري��ر

 بغداد  /املدى
�أعل ��ن وزي ��ر الداخلي ��ة عثم ��ان الغامن ��ي،
اخلمي� ��س ،توقي ��ف املنت�سب�ي�ن املتهم�ي�ن
بقت ��ل املتظاهرين يف �ساح ��ة التحرير ،قبل
�أيام ،فيم ��ا ك�شف معلومات ع ��ن ال�ضابطني
واملنت�س ��ب املتهم�ي�ن .وا�ض ��اف الغامن ��ي
يف م�ؤمت ��ر �صحف ��ي ،تابع ��ه (امل ��دى) �إن
"املتظاه َري ��ن قتال ببنادق �صيد ا�ستخدمت
م ��ن  3منت�سبني بقوات الأم ��ن" ،م�شريًا �إىل
�أن "املتهم�ي�ن الثالث ��ة وجه ��ت له ��م اتهامات

ر�سمية ،وهم ل ��دى قا�ضي التحقيق حاليًا".
وتاب ��ع �أن "التحقيق ��ات �أثبت ��ت �أن الرائ ��د
�أحم ��د �س�ل�ام غ�ض ّي ��ب ،مع ��اون �آم ��ر الفوج
الراب ��ع الل ��واء الث ��اين ،حف ��ظ القان ��ون،
واع�ت�رف �صراح ��ة با�ستخ ��دام �سالح ��ه
ال�شخ�ص ��ي( ،بندقي ��ة ال�صي ��د) ومت العثور
عليه ��ا يف عجلت ��ه ومعه ��ا  143خرطو�ش ��ا،
ومتت ال�شهادة �ض ��ده من كثري من ال�ضباط
با�ستخ ��دام هذا ال�سالح �ض ��د املتظاهرين".
ولف ��ت �إىل� ،أن "املالزم ح�س�ي�ن جبار جهاد،
�آم ��ر ال�سرية الثاني ��ة ،الفوج الراب ��ع اللواء
الث ��اين حفظ القان ��ون ،اع�ت�رف با�ستخدام

ه ��ذا ال�س�ل�اح� ،ض ��د املتظاهري ��ن ،ودون ��ت
�أقوال الرائد وامل�ل�ازم �أمام جلنة التحقيق،
و�صدق ��ت �أقواله ��م ق�ضائيًا من قب ��ل قا�ضي
التحقي ��ق املخت� ��ص" .و�أ�ش ��ار الغامني اىل
ان "التحقيق ��ات �أثبتت قي ��ام املنت�سب عالء
فا�ض ��ل املن�س ��وب �إىل الفوج الراب ��ع اللواء
الث ��اين ق ��وات حف ��ظ القان ��ون با�ستخ ��دام
نف� ��س ال�س�ل�اح �ض ��د املتظاهري ��ن واعرتف
�أم ��ام اللجن ��ة التحقيقي ��ة ،و�صدق ��ت �أقواله
ق�ضائيًا" .و�أكد �أن "نتائج التحقيق اعتمدت
�س�ي�ر التحقي ��ق وتقاري ��ر الط ��ب الع ��ديل،
واك ��دت ان ال�شهيدي ��ن مت ا�ستخدام �ضدهما

بن ��ادق ال�صيد-ال�صج ��م -والت ��ي �أدت �إىل
مقتلهم ��ا ،ع�ب�ر �ضابطني ب�ش ��كل �شخ�صي".
ودع ��ا الغامن ��ي ،املتظاهري ��ن �إىل "احلفاظ
على �سلمية االحتجاجات".
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،ذك ��ر ه�ش ��ام داوود،
م�ست�ش ��ار رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي� ،أم� ��س اخلمي� ��س �أن احلكوم ��ة،
تع� � ّد جمي ��ع �ضحاي ��ا التظاه ��رات �شه ��داء.
و�أو�ض ��ح يف م�ؤمت ��ر �صحف ��ي �أن احلكومة
وجه ��ت م�ؤ�س�سة ال�شه ��داء ب�سريان قانونها
على �شه ��داء التظاهرات ،مبي ًنا �أن احلكومة
�ست�ش ��كل جلن ��ة لتق�ص ��ي احلقائ ��ق لك�ش ��ف

مالب�سات الأح ��داث التي رافقت التظاهرات
بع ��د عطل ��ة العي ��د .ولف ��ت �إىل �أن جمم ��وع
ال�شه ��داء من ��ذ ان ��دالع احتجاج ��ات ت�شرين
وحت ��ى الآن بل ��غ قراب ��ة  560م ��ن املدني�ي�ن
والع�سكري�ي�ن ،م�ش ��ددًا عل ��ى �أن التظاهرات
رافقها "عنف غري مربر" بحق املحتجني.
وبع ��د نتائج جلن ��ة تق�صي احلقائ ��ق� ،سيتم
الإع�ل�ان عن اجلهات املتورط ��ة بالعنف �ضد
املتظاهري ��ن ،وف ًق ��ا ل ��داوود ،ال ��ذي �أ�ضاف
�أن اله ��دف ه ��و "دول ��ة قان ��ون ذات هيبة"،
وحماول ��ة احل ��د م ��ن ظاه ��رة االختط ��اف
والتغييب.

العملي ��ات امل�شرتكة ،الثالث ��اء املا�ضي ،انتهاء
�آخ ��ر حملة امنية يف �شمايل البالد ،ا�ستغرقت
يوم�ي�ن ،وا�سف ��رت عن �ضب ��ط ع�ش ��رة مواقع
لـداع�ش ،وعدد كبري من املتفجرات واال�سلحة.
وانطلق ��ت احلمل ��ة الع�سكرية االخ�ي�رة �ضمن
�سل�سل ��ة عملي ��ات "ابطال الع ��راق" ،بعد وقت
ق�صري من بدء خطة "اال�ستنزاف" التي اعلنها
التنظي ��م بداي ��ة اال�سب ��وع املا�ض ��ي ،وك�شفت
عنها (املدى) حينها.
ام� ��س ،اعلن داع� ��ش تبنيه م�س�ؤولي ��ة انفجار
داخل �سيارة نقل عام و�سط بغداد ،واعتربها
التنظيم �ضمن عمليات "اال�ستنزاف".
وقال ��ت من�صات اخباري ��ة تابع ��ة للتنظيم انه
�ضمن "غ ��زوة اال�ستن ��زاف" ا�ستهدف "جنود
اخلالف ��ة حافل ��ة للراف�ض ��ة (يف ا�ش ��ارة اىل
ال�شيعة) يف منطقة الباب ال�شرقي".
وادع ��ت تلك املن�ص ��ات ان االنفج ��ار الذي نفذ
بـ"عب ��وة نا�سف ��ة" ادى اىل مقت ��ل وا�صاب ��ة 5
ا�شخا�ص.
وكانت خلية االعالم االمني ،اكدت ان التفجري
الذي حدث �صب ��اح االربعاء و�سط بغداد ،كان
قد ت�سبب با�صابة  5ا�شخا�ص فقط.
 التفا�صيل �ص3

بريطانيا ت�شكو من
حمالت ا�ستهداف
�إلكرتوين تطال
�سفريها يف العراق
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 ترجمة  /حامد احمد

�سان خو�سيه
يوقف م�سرية
ج�سنت مريام
يف الدوري
الإمريكي

كرمي كطافة
لـ  :التوجد
�سمات م�شرتكة
لروايات املنفى
ولكل كاتب
خ�صو�صيته

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

العدد ( )4737ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -اجلمعة ( )31متوز 2020

جريدة سياسية يومية

مادت ��ه العا�ش ��رة ب�إح ��دى احلالت�ي�ن
الأوىل عن ��د �إكمال ��ه �س ��ن ال�ست�ي�ن
(� )60سن ��ة م ��ن العم ��ر وه ��ي ال�سن
القانونية للإحالة �إىل التقاعد بغ�ض

ميكنكم متابعة املوقع االلكرتوين
من خالل قراءة :QR Code
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البكلوريا
...عدوى كورونا
ت�ؤرق الطلبة و
الرتبية ُت َط ْم ِّئن
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ك�شف ��ت �صحيف ��ة التلغ ��راف
الربيطانية ان ال�سفري الربيطاين
لدى العراق �س ��تيفن هيكي ،قد مت ا�ستهدافه
ع�ب�ر حمل ��ة ا�س ��تهجان �ص ��ورية ،غرافي ��ك،
�ضم ��ن مواق ��ع توا�ص ��ل اجتماع ��ي باظهار
�ص ��ورة لوجهه وه ��و ملطخ بالدم ��اء وذلك
بع ��د ان حتدث �ض ��د ف�صائ ��ل م�سلحة تابعة
للح�شد يف العراق .
ال�سف�ي�ر هيكي ،الذي �شغ ��ل من�صبه ك�سفري
بريطانيا للعراق من ��ذ �شهر ايلول املا�ضي،
ق ��د مت توبيخ ��ه م ��ن قب ��ل بع� ��ض الف�صائل
امل�سلح ��ة وذلك بع ��د ان �شجع الع ��راق على
الت�ص ��دي للمجامي ��ع امل�سلح ��ة الت ��ي تعمل
خارج نطاق القانون .
وردا عل ��ى ذل ��ك ،قام ��ت اح ��دى الف�صائ ��ل
�أ�سواق بغداد التجارية خالية قبل يوم من العيد ب�سبب احلظر ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف) امل�سلح ��ة بن�ش ��ر �سل�سل ��ة م ��ن ال�ص ��ور
والتعليق ��ات عل ��ى موق ��ع تلغ ��رام حت ��ذر
الدبلوما�سي الربيطاين بان يحتفظ ب�آرائه
لنف�سه .
وج ��اءت يف اح ��دى الر�سائل الت ��ي اطلعت
يف وحدات الهدرجة) مبوا�صفات اوروبية �صديقة مطلع الع ��ام القادم ،ومتت دع ��وة ال�شركة اليابانية عليها �صحيفة التلغراف ما ن�صه "توقف عن
للبيئ ��ة" .وا�ش ��ار اىل ان "امل�ش ��روع ي�أت ��ي �ضم ��ن للح�ض ��ور اىل بغ ��داد لتوقي ��ع العق ��د ،بع ��د ان مت الكذب واهت ��م بواجبك كممث ��ل دبلوما�سي
توجه ��ات احلكومة لتعزيز التنمي ��ة االقت�صادية من ا�ستح�صال موافقة جمل�س الوزراء ،بكلفة تخمينية لبل ��دك العج ��وز" ،م�ش�ي�رة اىل ان البو�ست
كان لف�صيل تابع للح�شد.
خ�ل�ال اال�ستثمار االمثل للطاقات االنتاجية لتحقيق ت�صل اىل  4مليارات دوالر.
اعلى مردود اقت�صادي من انتاج املنتجات النفطية ،وا�ش ��ار اىل ان امل�ش ��روع �سيق ��وم بتحويل خملفات ورافق التحذي ��ر �صورت ��ان فوتوغرافيتان
وتقليل اال�سترياد".
انت ��اج امل�صفى من زيت الوقود (النفط اال�سود) اىل مركبت ��ان لل�سف�ي�ر هيك ��ي اجري ��ت عليهم ��ا
بدوره قال مدير عام �شركة م�صايف اجلنوب ح�سام امل�شتقات البي�ضاء (غاز �سائل كازولني بعدد اوكتان عمليات (فوتو�شوب) ،ليبدو وجهه ور�أ�سه
ويل ان م ��دة تنفي ��ذ امل�ش ��روع (� )4سن ��وات اعتبارا  ، 92.2زي ��ت الغاز ،نفثا خمتلطة ،زيت وقود ،زيت ملطخان بالدماء .
 التفا�صيل �ص3
م ��ن تاريخ املبا�ش ��رة به والتي م ��ن امل�ؤمل ان تكون الغاز يف وحدات الهدرجة) مبوا�صفات اوروبية".

�إن���������ش����اء م�����ص��ف��ى م�����ص��غ��ر ب��ك��ل��ف��ة ت��خ��م��ي��ن��ي��ة  4م����ل����ي����ارات دوالر
 بغداد  /املدى
�أعل ��ن وزي ��ر النف ��ط �إح�سان عب ��د اجلبار
ا�سماعي ��ل ،ع ��ن موافقة جمل� ��س الوزراء
على احالة م�ش ��روع ( )FCCيف م�صايف اجلنوب
على �شرك ��ة ( )J.G.Cاليابانية .واكد وزير النفط
يف بي ��ان ان "امل�ش ��روع يع ��د من امل�شاري ��ع الكبرية
والواعدة يف ال�صناعة التكريرية يف العراق بطاقة
( )55الف برميل بالي ��وم و�سيوفر (� )7آالف فر�صة

عم ��ل يت ��م ت�شغيله ��م ب�ش ��كل مبا�ش ��ر يف امل�ش ��روع،
باال�ضاف ��ة اىل ( )70ال ��ف فر�صة عم ��ل اخرى خالل
فرتة مراحل تنفيذ امل�شروع".
وق ��ال ا�سماعيل ان "امل�ش ��روع يت�ضمن ان�شاء معمل
بتقنيات متطورة (م�صفى م�صغر) ي�ضم ( )7وحدات
انتاجية لتحويل خملفات انت ��اج امل�صفى من النفط
الأ�س ��ود اىل منتجات بي�ضاء (غ ��از �سائل ،كازولني
بعدد اوكت ��ان  ،92.2وكارولني بعدد اوكتافني ،95
زي ��ت الغاز ،نفثا خمتلط ��ة ،زيت وق ��ود ،زيت الغاز

خم������اط������ر ال������ف������اي������رو�������س مل مت�����ن�����ع امل������ت���ب��رع���ي��ن ب�����ال�����دم

ال�����ص��ح��ة ت��دع��و لـ"البقاء بالبيت" خ�ل�ال ال��ع��ي��د وت�����س��ج��ل � 2963إ���ص��اب��ة ب��ك��ورون��ا
 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة� ،أم� ��س
اخلمي� ��س ،ت�سجي ��ل 2963
�إ�صابة جديدة بفايرو�س كورونا �إىل جانب
 68حالة وفاة خالل الـ � 24ساعة املا�ضية.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان ح�صل ��ت علي ��ه
(امل ��دى) �إنه "مت فح� ��ص ( )18018منوذجً ا
يف كاف ��ة املخت�ب�رات املخت�ص ��ة يف الع ��راق
وبذل ��ك يك ��ون املجم ��وع الكل ��ي للنم ��اذج
املفحو�ص ��ة من ��ذ بداية ت�سجي ��ل املر�ض يف
العراق (.")983335

و�سجلت الوزارة  2963حالة �إ�صابة جديدة
وكم ��ا يل ��ي :بغ ��داد الر�صاف ��ة  ،386بغ ��داد
الك ��رخ  ،388مدين ��ة الط ��ب  ،101النج ��ف
 ،57ال�سليماني ��ة � ،117أربي ��ل  ،177دهوك
 ،15كرب�ل�اء  ،250كركوك  ،158دياىل ،99
وا�سط  ،98الب�صرة  ،478مي�سان  ،81بابل
 ،183الديواني ��ة  ،105ذي ق ��ار  ،64الأنبار
 ،43املثنى  ،107نين ��وى � ،36صالح الدين
 .20كما مت ت�سجيل ( )2085حالة �شفاء يف
العراق موزع ��ة كالتايل :بغ ��داد  /الر�صافة
 ،227بغ ��داد  /الك ��رخ  ،198مدين ��ة الط ��ب
 ،117النج ��ف  ،116ال�سليمانية � ،37أربيل
 ،72ده ��وك  ،6كرب�ل�اء  ،104كركوك ،221

دي ��اىل  ،87وا�س ��ط  ،147الب�ص ��رة ،149
مي�س ��ان  ،63باب ��ل  ،205الديوانية  ،71ذي
ق ��ار  ،43الأنب ��ار  ،16نين ��وى � ،36ص�ل�اح
الدين .170
�أم ��ا الوفي ��ات اجلديدة فبلغ ��ت  68حالة يف
بغ ��داد الر�صافة  ،8بغ ��داد الكرخ  ،5النجف
 ،1ال�سليماني ��ة � ،7أربي ��ل  ،6كرب�ل�اء ،5
كرك ��وك  ،2دياىل  ،1وا�س ��ط  ،1الب�صرة ،7
باب ��ل  ،4الديوانية  ،6ذي ق ��ار  ،8املثنى ،1
نينوى .6
وبه ��ذا ي�صل جمموع الإ�صاب ��ات بفايرو�س
كورون ��ا يف الع ��راق �إىل  121263حال ��ة
بينها  85546حالة �شفاء (بن�سبة ،)% 70.5

و 4671وفاة ،فيما يبلغ عدد الراقدين حاليًا
يف امل�ست�شفيات  31046م�صابًا بينهم 446
يف العناية املركزة.
ويف بي ��ان �آخ ��ر ،قال ��ت وزارة ال�صح ��ة:
"مبنا�سب ��ة عي ��د اال�ضح ��ى ن ��ود ان نب�ي�ن
ملواطنين ��ا الك ��رام بان ��ه عليه ��م االلت ��زام
الت ��ام باحلظ ��ر ال�شام ��ل يف �أي ��ام العي ��د
وباالجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات
والتباع ��د االجتماع ��ي وع ��دم اخل ��روج من
البي ��وت اال لل�ض ��رورة الق�ص ��وى ،وتت ��م
التهاين والتربيكات ع�ب�ر و�سائل التوا�صل
االجتماع ��ي" .ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،اطلقت
م�ؤ�س�س ��ة تطوعي ��ة ،مب ��ادرة للت�ب�رع بالدم،

حت ��ت عن ��وان "نقت�س ��م النب� ��ض" ،بع ��د
ت�صاع ��د الدعوات الغاثة امل�صابني بامرا�ض
الثال�سيميا واللوكيميا و�سرطان الدم ،حيث
تهدف احلملة �إىل جمع  500كي�س دم.
وق ��ال �أحد القائمني عل ��ى املبادرة" :فوجئنا
بحجم احل�ضور �إىل موقع احلملة يف فندق
املن�ص ��ور و�سط العا�صمة بغ ��داد ،حيث كنا
نت�ص ��ور �أن اجلائح ��ة وخماوفه ��ا �ستك ��ون
عائ ًقا �أمام دعوتنا".
و�أ�ض ��اف" ،لك ��ن التفاع ��ل م ��ع احلمل ��ة كان
وا�سعًا ،بح�ضور عدد من كبري من املتربعني،
وامل�ساهمني يف هذا الن�شاط ،وهو ما �أجنح
تلك الفعالية".
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تكد�س املعامالت يجرب الربملان على تعديل قانون التقاعد
لإعادة بع�ضهم

� أط����ب����اء وج��ام��ع��ي��ون وم�����ش��ت��رك��ون ب�����س��ل��ف ح��ك��وم��ي��ة ط���ال���ب���وا ب��ا���س��ت��ث��ن��ائ��ه��م
 بغداد  /املدى
تتجه اللجنة املالي ��ة يف جمل�س النواب
�إىل تعدي ��ل قان ��ون التقاع ��د لت�ضمين ��ه
بع� ��ض اال�ستثن ��اءات ،م�ؤك ��دة انه ��ا
�ستجتم ��ع م ��ع وزي ��ر املالية بع ��د عطلة
العي ��د التخ ��اذ املوقف النهائ ��ي من هذه
التعديالت.
وبلغ ��ت املعام�ل�ات التقاعدي ��ة املنج ��زة
خالل الثمانية �أ�شهر املا�ضية نحو ()50
ال ��ف معامل ��ة تقاعدية م ��ن �أ�صل ()260
�أل ��ف معامل ��ة �إي بن�سب ��ة اجن ��از قدرها
.%2،19
كم ��ا بلغ حج ��م التموي ��ل ل� �ـ ()37،500
متقاعد  45خم�سة واربعون مليار دينار
من ا�صل ( )680مليار دينار ،اي بن�سبة
تغطية قدرها  %6،6فقط.
ويقول �ش�ي�روان مريزا ،ع�ض ��و اللجنة
املالي ��ة يف جمل�س الن ��واب يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �إن "هن ��اك مطالب ��ات و�صلت
�إىل اللجنة املالية بتعديل قانون التقاعد
الناف ��ذ" ،الفت ��ا �إىل �أن جلنت ��ه "�أرادت
قب ��ل الب ��دء ب�إج ��راءات التعدي ��ل الت�أكد
م ��ن اجن ��از معام�ل�ات التقاع ��د (املدين
والع�سك ��ري) و�ص ��رف مكاف� ��أة نهاي ��ة
اخلدمة لكل املتقاعدين".
و�ص ��وت جمل� ��س الن ��واب يف التا�س ��ع
م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين املا�ضي على
التعدي ��ل الأول لقان ��ون التقاعد املوحد
رق ��م ( )9ال ��ذي �أل ��زم ب�إحال ��ة املوظ ��ف
�إىل التقاع ��د يف مادت ��ه العا�شرة ب�إحدى
احلالت�ي�ن الأوىل عن ��د �إكمال ��ه �س ��ن
ال�ست�ي�ن (� )60سن ��ة م ��ن العم ��ر وه ��ي
ال�س ��ن القانوني ��ة للإحال ��ة �إىل التقاع ��د
بغ� ��ض النظر عن مدة خدمت ��ه ،والثانية

مبنى هيئة
التقاعد
�إذا ق ��ررت اللجنة الطبي ��ة الر�سمية عدم
�صالحيته للخدمة.
ويتاب ��ع م�ي�رزا �أن "اللجن ��ة املالي ��ة
اجتمع ��ت ي ��وم الأربع ��اء املا�ض ��ي م ��ع
رئي�س هيئ ��ة التقاعد املوح ��د لال�ستماع

من ��ه ع ��ن اج ��راءات هيئت ��ه واجنازه ��ا
ملعامالت املحال�ي�ن على التقاعد و�صرف
مكاف�أة نهاية اخلدمة" ،م�ؤكدا �أن "هناك
اجتماع ��ا �آخر م ��ع مدير دائ ��رة املوازنة
يف وزارة املالية والكادر املخت�ص".

 1992طفلاً �أيزيد ًيا يواجهون �أزمة �صحية
ونف�سية بعد حتريرهم

و�أح ��ال التعدي ��ل الأول لقان ��ون التقاعد
ال ��ذي �ص ��وت عليه الربمل ��ان ب�ضغط من
�ساح ��ات االحتج ��اج موالي ��د ()1957
و( )1958و( ،)1959و( )1960عل ��ى
التقاع ��د .وكان اله ��دف م ��ن التقليل هو

توف�ي�ر �أك�ث�ر م ��ن (� )200أل ��ف درج ��ة
وظيفي ��ة للعاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل يف
حماول ��ة من احلكوم ��ة لك�سب ود موجة
االحتجاجات التي �ضربت عددا من املدن
واملحافظات .لكن هذه اخلطوة و�ضعت

ال�سلط ��ة مب� ��أزق �آخ ��ر� ،إذ �أن احلكوم ��ة
اجلديدة تول ��ت مهامها مبيزانية خاوية
نتيج ��ة تراج ��ع �أ�سع ��ار النف ��ط م ��ا حال
دون ت�سليم املحالني اجلدد على التقاعد
مكاف� ��أة نهاي ��ة اخلدم ��ة وال رواتبه ��م
التقاعدي ��ة .وي�ضي ��ف النائ ��ب عن كتلة
االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ست ��اين �أن
"التعديالت املراد �إ�ضافتها على القانون
�ستت�ضمن بع�ض اال�ستثناءات كالأطباء
وا�سات ��ذة اجلامع ��ة" ،م�ش�ي�را اىل �أن
"هذه التعديالت حتتم علينا يف اللجنة
املالي ��ة اخ ��ذ موافقة احلكوم ��ة الن فيها
جنبة مالي ��ة" .ويب�ي�ن �أن "هناك طلبات
م ��ن �شرائح متعددة و�صل ��ت �إىل اللجنة
املالي ��ة تطال ��ب با�ستثنائه ��ا يف القانون
كالأطب ��اء ،وا�ساتذة اجلامعات ،وبع�ض
املحال�ي�ن عل ��ى التقاع ��د عليه ��م دي ��ون
(كال�سل ��ف) ،وكذل ��ك هن ��اك متقاع ��دون
�ساكن�ي�ن يف بي ��وت حكومي ��ة �أي�ض ��ا
يطالب ��ون با�ستثنائه ��م الن دوائره ��م مل
متنحهم ب ��راءة الذم ��ة �إال بعد خروجهم
من هذه البي ��وت" .ويو�ضح النائب عن
حمافظ ��ة ال�سليماني ��ة �أن "هن ��اك ر�أيني
داخل اللجنة املالي ��ة يف جمل�س النواب
الأول امل�ض ��ي ب�إج ��راء تعدي ��ل �أول على
قانون التقاعد رقم ( ،)9ور�أي ثان يدفع
بح � ّ�ث احلكوم ��ة وهيئ ��ة التقاع ��د عل ��ى
مترير كل معامالت التقاعد".
وي�ش�ي�ر �إىل �أن "ق ��رار اللجن ��ة املالي ��ة
الربملاني ��ة بتعدي ��ل القان ��ون م ��ن عدمه
�سيك ��ون بع ��د عطل ��ة العيد وبع ��د اللقاء
مع وزير املالي ��ة علي عالوي لبحث هذا
املو�ضوع وامل�شاكل املالية االخرى".
م ��ن جانبه ��ا ،بين ��ت ماج ��دة التميم ��ي،
ع�ضو اللجن ��ة املالية يف جمل�س النواب

�أن "ع ��دد املعام�ل�ات التقاعدي ��ة املنجزة
خ�ل�ال الثماني ��ة �أ�شه ��ر املا�ضي ��ة بلغ ��ت
( )50ال ��ف معامل ��ة تقاعدي ��ة م ��ن �أ�صل
(� )260أل ��ف معامل ��ة �إي بن�سب ��ة اجناز
قدرها ."%2،19
و�أو�ضح ��ت يف بي ��ان �صادر م ��ن مكتبها
االعالم ��ي �أن "اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة
اجتمعت الأربعاء برئي�س هيئة التقاعد
اياد حممود هادي".
وا�ض ��اف بي ��ان النائب ��ة �أن "االجتم ��اع
انته ��ى بالتو�صي ��ة عل ��ى ت�شكي ��ل جلنة
م�صغ ��رة م ��ن اع�ض ��اء اللجن ��ة املالي ��ة
لدرا�سة التعدي ��ل الثاين لقانون التقاعد
و�أث ��اره ال�سلبي ��ة وااليجابية ثم تقدميه
اىل اللجن ��ة يف غ�ضون �أي ��ام للت�صويت
على �آلية امل�ضي فيه".
وا�ش ��ار البي ��ان اىل �أن "رئي� ��س هيئ ��ة
التقاع ��د ك�ش ��ف ع ��ن ان ع ��دد املعام�ل�ات
التقاعدي ��ة املنج ��زة لغاي ��ة تاريخ ��ه ق ��د
بلغ ��ت ( )50ال ��ف معامل ��ة تقاعدي ��ة من
ا�ص ��ل (� )260أل ��ف معامل ��ة اي بن�سب ��ة
اجناز قدرها ."%2،29
وتاب ��ع البي ��ان �أن رئي� ��س الهيئ ��ة اك ��د
"وج ��ود م�ش ��اكل يف متوي ��ل املكاف� ��آت
التقاعدي ��ة للمتقاعدين املدني�ي�ن� ،أ ْذ بلغ
حجم التمويل لـ( )37،500متقاعد مبلغ
( )45مليار دينار من ا�صل ( )680مليار
دين ��ار ،اي بن�سب ��ة تغطي ��ة قدرها %6،6
فقط ل�ستة ا�شهر".
وا�ش ��ار البي ��ان اىل �أن رئي� ��س الهيئ ��ة
او�ضح �أن فرتة اجناز املعاملة التقاعدية
الواحدة "ت�ت�راوح بني ثالثة اىل اربعة
�أيام كحد اق�صى" ،الفتا اىل ان "الت�أخري
حا�ص ��ل يف ال ��وزارات ودوائر املحالني
على التقاعد".

الفيا�ض :جميء الكاظمي لي�س انقال ًبا على الواقع ال�سابق و�إمنا بدعم الربملان
 بغداد  /املدى
ر�أى رئي�س هيئة احل�شد ال�شعبي فالح الفيا�ض،
الأربع ��اء� ،أن جميء احلكومة برئا�سة م�صطفى
الكاظمي ،لي�س انقالبًا على الواقع ال�سابق �إمنا
ج ��اء بدع ��م الربمل ��ان ،م�ش�ي�رً ا �إىل �أن احلكومة
من�سجم ��ة م ��ع ق ��رار الربمل ��ان بخ ��روج القوات
الأجنبية من العراق.
وا�ضاف الفيا�ض بقوله �إن قرار الربملان ب�سحب
القوات الأمريكية مرتبط ب�شكل �أ�سا�سي بعملية
اغتيال �أبو مهدي املهند�س ،واحلكومة العراقية
متبنية لقرار الربملان ب�سحب القوات الأمريكية
وبد�أت باحلوار مع وا�شنطن لتحقيقه.
وكان املتح ��دث با�س ��م وزارة اخلارجي ��ة
�أحم ��د ال�صح ��اف ق ��د ذك ��ر يف وقت �ساب ��ق� ،أن

اال�ستع ��دادات لزي ��ارة رئي�س جمل� ��س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظمي �إىل وا�شنطن ،ال تزال قائمة
وجارية ،لكن مل يح ��دد ب�شكل نهائي موعد هذه
الزي ��ارة ،ح�سبم ��ا و�صل �إىل رئا�س ��ة اخلارجية
العراقي ��ة ،م�ست ��در ًكا �أن ��ه باال�ستن ��اد �إىل جولة
احل ��وارات الت ��ي ب ��د�أت م ��ع الوالي ��ات املتحدة
الأمريكي ��ة ،يقدر �أن تكون هناك جولة حوارات
�أخ ��رى ير�أ�سها ويتقدمه ��ا الكاظمي ،و�ستف�ضي
�إىل جمل ��ة م ��ن امل�ؤ�ش ��رات وامل�صال ��ح العراقية
ال�شامل ��ة باال�ستناد �إىل ال�شراك ��ة ال�سرتاتيجية
ب�ي�ن بغ ��داد ووا�شنط ��ن ،والت ��ي ال تقت�صر على
امللف الأمني والع�سكري بالتحديد ،و�إمنا تطال
ملفات عديدة .وب�ش�أن عمل هيئة احل�شد ال�شعبي،
ر�أى الفيا� ��ض �أن احل�ش ��د م�ؤ�س�س ��ة ع�سكري ��ة
عراقية متث ��ل "�أحد الأذرع الهامة" يف منظومة

الدفاع الوطن ��ي ،وهو "من�سج ��م" مع منظومة
الدولة العراقية بالكامل ،ويخ�ضع ل�سرتاتيجية
املعركة التي تديرها الق ��وات امل�سلحة العراقية
�ض ��د "الإره ��اب"ً ،
منوه ��ا �إىل �أن احل�ش ��د ميثل
"�إرادة عراقية" والأطراف التي ترف�ض �سيادة
الع ��راق ت�سعى لإ�ضعافه ،كما �أنه قدم ت�ضحيات
كب�ي�رة وق ��ادة �أ�سا�سي�ي�ن م ��ن �أجل الدف ��اع عن
العراق� ،أم ��ا �ألوية العتبات الديني ��ة فهي "�أ�شد
النا� ��س حر�صً ا على وح ��دة احل�ش ��د ال�شعبي".
وح ��ول العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية
�ض ��د تنظيم داع�ش� ،أو�ض ��ح الفيا�ض �أن العراق
"ك�س ��ر ظه ��ر داع� ��ش" و�أنهى منظوم ��ة "دولة
اخلالف ��ة" وما بقي عب ��ارة عن جمامي ��ع هنا �أو
هن ��اك ،م�ضي ًف ��ا �أن الإمكاني ��ة الواقعي ��ة لعودة
داع� ��ش ككي ��ان م�ؤث ��ر يف الع ��راق ق ��د انته ��ت.

�أم ��ا بخ�صو� ��ص االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة التي
جتت ��اح مدن و�سط وجنوب ��ي العراق ،منذ �شهر
ت�شري ��ن الأول املا�ض ��ي ،قال الفيا� ��ض �إنه يجب
ع ��دم اخلوف م ��ن االحتجاج ��ات ال�سلمية� ،إمنا
يج ��ب احلذر من "املند�س�ي�ن" الذين ي�ستغلونها
لأجندات معينة ،وموقفه مع "التغيري الإيجابي
والإ�صالح احلقيقي" ،لكن املرفو�ض هو العنف
�أثن ��اء التظاه ��رات ،م�ؤك� �دًا �أن عوام ��ل الوحدة
الوطني ��ة "مت�صاع ��دة" يف الع ��راق وال ميك ��ن
�إث ��ارة النع ��رات الطائفي ��ة م ��رة �أخ ��رى .وفيما
يخ�ص ملف االنتخابات ،ر�أى الفيا�ض �أنه يجب
�إعطاء فر�صة للحكوم ��ة احلالية يف ظل جائحة
كورونا والأزمة االقت�صادية ،و�أن �أي انتخابات
قادمة لن تتجاوز الد�ستور ،وحماوالت تخويف
العراقيني من امل�ستقبل ال تخدم البالد.

اجلي�ش ي�ستنفر ملواجهة "الكاتيو�شا العمياء" بعد ت�ضرر �إحدى الطائرات
 متابعة  /املدى
قال ��ت منظم ��ة العف ��و الدولي ��ة يف تقرير له ��ا� ،أم�س
اخلمي� ��س� ،إن نحو �ألفي طف ��ل �أيزيدي مت حتريرهم
من يد تنظيم داع�ش ،يواجه ��ون اليوم �أزمة �صحية
بدنية ونف�سية .ولفتت املنظمة يف تقريرها بعنوان
"�إرث الإره ��اب :حمنة الأطفال الأيزيديني �ضحايا
تنظيم داع�ش"� ،إىل �أن "ما يقدر بـ 1992اً
طفل عادوا
�إىل �أح�ض ��ان عائالته ��م بع ��د �أن �أقدم تنظي ��م داع�ش
على اختطافهم ،وتعذيبه ��م و�إرغامهم على امل�شاركة
يف القت ��ال ،واغت�صابه ��م ،وتعري�ضه ��م للعدي ��د من
االنتهاكات الأخرى املروعة حلقوق الإن�سان".
وارتكب التنظيم املتطرف بني عامي  2014و2017
جرائ ��م ح ��رب ،وجرائم �ض ��د الإن�سانية وم ��ا ت�صفه
الأمم املتح ��دة بـ"الإب ��ادة اجلماعية" �ض ��د املجتمع
الأيزيدي.
و�أ�ض ��اف التقري ��ر "يف ح�ي�ن �أن كابو� ��س ما�ضيه ��م
قد تال�ش ��ى ،تظل ال�صعوبات قائم ��ة يف وجه ه�ؤالء
الأطفال".
وتاب ��ع "ه� ��ؤالء الأطف ��ال ( )...يج ��ب �أن حتظ ��ى
�صحته ��م البدني ��ة والنف�سية ب�أولوي ��ة يف ال�سنوات
القادمة حتى يت�سنى لهم االندماج التام يف عائالتهم
وجمتمعهم".
وتنق ��ل املنظمة عن �ساهر (ا�سم م�ستعار) ،وهو �أحد
الأطف ��ال الأيزيدي�ي�ن الذي ��ن جندهم تنظي ��م داع�ش،
"�أرغم ��ت عل ��ى القتال (يف الـ 15م ��ن عمره) .كنت

جمربًا ،و�إال كنت �س�أموت".
وي�ضي ��ف "(عقب عودتي من الأ�س ��ر) ما كنت �أبحث
عن ��ه هو فقط �شخ� ��ص ما يهتم بي ،و ُيق ��دم يل �شي ًئا
م ��ن الدعم ،ويقول يل� :أنا هنا م ��ن �أجلك .ومل �أجده
قط".
وتعر�ض ��ت الفتيات الأيزيديات ملجموعة وا�سعة من
االنته ��اكات يف �أ�سر التنظيم املتط ��رف ،مبا يف ذلك
العنف اجلن�سي.
و�أجنبت الن�ساء والفتيات الأيزيديات مئات الأطفال
نتيج ��ة العبودي ��ة اجلن�سي ��ة ل ��دى مقاتل ��ي التنظيم
الإرهاب ��ي .وقد ُحرم العديد من ه� ��ؤالء الأطفال �إىل
ح ��د كب�ي�ر من م ��كان لهم �ضم ��ن الطائف ��ة الأيزيدية،
ب�سبب عدد من العوامل ،التي ت�شمل موقف املجل�س
الروحاين الأيزيدي الأعل ��ى ،والإطار القانوين يف
الع ��راق الذي ي�شرتط وج ��وب ت�سجيل �أي طفل لأب
م�سلم.
وقالت جنان البالغة  22عامًا "�أنا مل �أرد �إجناب طفل
من ه�ؤالء النا�س .لقد �أُجربت على �إجناب ابن .ولن
�أطل ��ب �أبدا �أن يُجم ��ع �شملي بوال ��ده ،لكنني احتاج
�إىل �أن يُجمع �شملي بابني".
وق ��ال م ��ات ويل ��ز ،م ��ن املنظم ��ة" ،ه� ��ؤالء الن�س ��اء
تعر�ضن للعبودية والتعذيب والعنف اجلن�سي .وال
يجوز �أن يعانني مزيدًا من العقاب".
و�أ�ض ��اف "ينبغ ��ي �إتاح ��ة فر�ص ��ة �إع ��ادة التوط�ي�ن
ال ��دويل لهن �أو نقله ��ن �إىل دول �أخرى م ��ع �أطفالهن
نظرا للأخطار الهائلة التي يواجهنها يف العراق".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

 بغداد  /المدى

تفاقمت �أزمة الق�صف
ب�صواريخ الكاتيو�شا،
بعد ت�سببها ب�ضرر بليغ
في �إحدى الطائرات
الحربية التابعة للجي�ش
داخل مع�سكر طالما تلقى
ال�ضربات طيلة الأ�شهر
والأعوام الما�ضية على
يد جهات بقيت مجهولة
�إلى يومنا هذا رغم
التحقيقات.
وو�� �ص� �ف���ت ه� � ��ذه ال� ��� �ص ��واري ��خ
بالعمياء لأن �ه��ا تطلق ع�شوائيا
من داخ��ل ق��رى ومواقع مهجورة
لت�ستهدف م �ق��رات ومع�سكرات
هامة تابعة للجي�ش العراقي في
مناطق متفرقة من العا�صمة ،التي
ل��م ت�سلم فيها ال �ب �ي��وت م��ن ه��ذه
الهجمات .و�أك��د المتحدث با�سم

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل�ل�ق��وات الم�سلحة،
اللواء يحيى ر�سول لـ(�سبوتنيك)
�أم�س الخمي�س� ،أن �أم��ر التحقيق
ب��ال �ه �ج �م��ات ال �� �ص��اروخ �ي��ة ال�ت��ي
ت�ستهدف المع�سكرات منها مع�سكر
التاجي الذي ا�ستهدفته قبل نحو
ي��وم�ي��ن ،م�ن��اط ب�ق�ي��ادة العمليات
الم�شتركة وهي تجري تحقيقات
ل �ل��و� �ص��ول �إل� ��ى م ��ن ي �ط �ل��ق ه��ذه
ال �� �ص��واري��خ وال �ق��ذائ��ف .وي�ق��ول
ر� �س��ول� ،إن ه��ذه ال���ص��واري��خ لن
ت�صب ف��ي م�صلحة البلد ،عندما
ت�ستهدف قاعدة ع�سكرية عراقية
وتت�ضرر �إح��دى ال�ط��ائ��رات ،ذلك
ي�صب في م�صلحة من؟
و�أكمل ،لذلك ال نقبل �أن يكون هناك
ا�ستهداف للمع�سكرات العراقية
التي تتواجد بها قوات وقطاعات
الجي�ش التابعة ل ��وزارة ال��دف��اع.
واخ�ت�ت��م ال�م�ت�ح��دث ب��ا��س��م القائد
ال�ع��ام للقوات الم�سلحة" ،اليوم
من واجبنا �أن نحمي مع�سكراتنا
وع� ��دم ال �� �س �م��اح با�ستهدافها".
و"جماعات الكاتيو�شا"  -هي
ت�سمية لجهات م�سلحة مجهولة
ت�ستخدم هذا النوع من ال�صواريخ

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

لمهاجمة م�ق��ار التحالف ال��دول��ي
وال�سفارة االميركية ف��ي بغداد.
م��ن جهته ت�ح��دث الخبير الأم�ن��ي
وال�ستراتيجي ،فا�ضل �أبو رغيف،
وا�صفا �صواريخ الكاتيو�شا التي
ت�ستهدف المع�سكرات العراقية،
بالكاتيو�شات العمياء التي ال تميز
بين ال��وط��ن وال�غ��ري��ب .و�أ��ض��اف
�أب� ��و رغ��ي��ف� ،أن ذل ��ك ي �ن��زع من
ه��ذه الهجمات �صفة الم�شروعية
والمقاومة ،كونها ت�ستهدف مقرات
تتواجد بها قوات عراقية.
وعن هوية الجهة التي تطلق هذه
ال �� �ص��واري��خ ،ي �ن��وه �أب ��و رغ�ي��ف،
ق��ائ�لا" :حتى الآن ال ت��وج��د �أي
جهة معلومة منفذة لهذه الهجمات،
وكل ما يتداول مجرد تكهنات ،ولم
يت�سن معرفة الجهة التي تقف وراء
هذه ال�ضربات" .وح��ول اتهامات
الواليات المتحدة الأمريكية لأذرع
�إي��ران بتنفيذ هذه الهجمات التي
ت�ستهدف مقرات تتواجد بها بعثات
قوات التحالف الدولي ،يقول�" :إن
�إيران لي�س من م�صلحتها �أن يكون
هناك عدم ا�ستقرار في العراق ،لأن
ذلك يعني بقاء للقوات الأميركية

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017
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التي ال يرغب الجانب الإي��ران��ي
بوجودها".
وي�� � � � ��رى ال � �خ � �ب � �ي� ��ر الأم � � �ن� � ��ي
وال�ستراتيجي� ،أن �إيران �إذا �أرادت
�أن تتحرك ،لديها �أذرع معروفة،
لذلك من الم�ستبعد �أن تكون وراء
هذه الهجمات ال�صاروخية.
وبثت الأجهزة الأمنية العراقية،
ليلة االثنين الما�ضي 27 ،الجاري،
��ص��ورا تظهر ال�ضرر ال��ذي لحق
ب�ط��ائ��رة ت��اب�ع��ة ل�ط�ي��ران الجي�ش
العراقي نتيجة ق�صف ا�ستهدف
مع�سكر التاجي� ،شمالي العا�صمة
بغداد ،ب�صواريخ كاتيو�شا.
و�أع �ل �ن��ت خلية الإع �ل�ام الأم �ن��ي،
تعر�ض �إح ��دى ط��ائ��رات الجي�ش
لأ�� �ض���رار ب��ال �غ��ة ب �ع��د � �س �ق��وط 3
�صواريخ كاتيو�شا على مع�سكر
التاجي �شمالي بغداد.
وج��اء في بيان الخلية" :تعر�ض
مع�سكر التاجي لجي�شنا العراقي
البطل االثنين �إل��ى هجوم بثالثة
��ص��واري��خ كاتيو�شا انطلقت مِ ن
منطقة �سبع البور".
و�أ� �ض��اف ال �ب �ي��ان�" :سقطت ه��ذه
ال���ص��واري��خ على م��واق��ع للقوات

الع�سكرية العراقية ،حيث �سقط
ال �� �ص��اروخ الأول ع �ل��ى ال���س��رب
الخام�س ع�شر ل�ط�ي��ران الجي�ش
و��س�ب��ب �أ�� �ض ��رارا ك�ب�ي��رة ب��إح��دى
ط��ائ��رات طيران الجي�ش ،و�سقط
ال� ��� �ص ��اروخ ال �ث��ان��ي ع �ل��ى معمل
المدافع والأ�سلحة مخلفا �أ�ضرارا
مادية .فيما �سقط ال�صاروخ الثالث
ف��ي ال �� �س��رب ال �ث��ان��ي مِ ��ن ط�ي��ران
الجي�ش لكنه لم ينفجر".
ووفقا للخلية ،ف�إن القوات الأمنية
� �س �ت��وا� �ص��ل ال �� �س �ع��ي ل �م�لاح �ق��ة
ال �� �ض��ال �ع �ي��ن ب� �ه ��ذه ال �ه �ج �م��ات،
وتقديمهم �إلى العدالة.
ك �م��ا ��س�ق�ط��ت ��� 4ص��واري��خ ن��وع
كاتيو�شا داخ��ل مع�سكر ب�سماية
ج �ن��وب��ي ب� �غ ��داد ،ع���ص��ر الجمعة
الما�ضية 24 ،تموز الحالي.
وح�سب بيان لخلية الإعالم الأمني
�إن "ال�صاروخ الأول �سقط على
م�ستودع ل �ل��دروع وال�ث��ان��ي على
"كرفانات" تابعة ل�ف��وج حماية
المع�سكر وال�صاروخين الآخرين
�سقطا ف��ي �ساحة ف��ارغ��ة ،م��ا �أدى
�إلى �أ�ضرار مادية فقط دون وقوع
خ�سائر ب�شرية".
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سياسة

داع�ش ي�شن  10هجمات ال�ستنزاف اجلي�ش با�ستخدام
طائرات م�سرية

�ضحايا يف  4حمافظات
بينها بغداد يف �أ�سبوع
واحد
 بغداد /المدى
اكث ��ر من  10هجم ��ات نفذها تنظيم
داع� ��ش حت ��ى االن� ،ضم ��ن خط ��ة
ا�سماها بـ"اال�ستنزاف" �ضد القوات
االمنية.
وت�سبب ��ت الهجمات الت ��ي �شنت في
 4محافظات من بينها بغداد ،بمقتل
وا�صاب ��ة نح ��و  20م ��ن المدنيي ��ن
والع�سكري ��ن ،بينهم �ضب ��اط برتب
رفيعة.
وك�شف ��ت الهجمات عن وجود ت�سلل
للتنظيم عب ��ر الح ��دود ،وا�ستخدام
االخي ��ر لطائ ��رات "تج�س� ��س"،
ومتابع ��ة لع ��دد من ال�ضب ��اط الكبار
في الجي�ش.
اعلنت قي ��ادة العملي ��ات الم�شتركة،
الثالث ��اء الما�ضي ،انتهاء �آخر حملة
امنية في �شمال ��ي البالد ،ا�ستغرقت
يومين ،وا�سف ��رت عن �ضبط ع�شرة
مواق ��ع لـداع� ��ش ،وع ��دد كبي ��ر م ��ن
المتفجرات واال�سلحة.
وانطلقت الحملة الع�سكرية االخيرة
�ضم ��ن �سل�سل ��ة عملي ��ات "ابط ��ال
الع ��راق" ،بعد وقت ق�صي ��ر من بدء
خط ��ة "اال�ستن ��زاف" الت ��ي اعلنه ��ا
التنظي ��م بداية اال�سب ��وع الما�ضي،
وك�شفت عنها (المدى) حينها.
ام� ��س ،اعلن داع�ش تبنيه م�س�ؤولية
انفجار داخل �سيارة نقل عام و�سط
بغ ��داد ،واعتبره ��ا التنظي ��م �ضم ��ن
عمليات "اال�ستنزاف".
وقال ��ت من�ص ��ات اخباري ��ة تابع ��ة
للتنظي ��م ان ��ه �ضم ��ن "غ ��زوة
اال�ستن ��زاف" ا�سته ��دف "جن ��ود
الخالفة حافلة للراف�ضة (في ا�شارة
ال ��ى ال�شيع ��ة) ف ��ي منطق ��ة الب ��اب
ال�شرقي".
وادعت تلك المن�ص ��ات ان االنفجار
الذي نفذ بـ"عب ��وة نا�سفة" ادى الى
مقتل وا�صابة  5ا�شخا�ص.
وكانت خلي ��ة االعالم االمني ،اكدت
ان التفجي ��ر ال ��ذي ح ��دث �صب ��اح
االربعاء و�سط بغداد ،كان قد ت�سبب
با�صابة  5ا�شخا�ص فقط.

مقاتل مي�سك
طائرة ا�ستطالع
ل�صالح داع�ش
هجمات ديالى
ليلة االربعاء عل ��ى الخمي�س ،هاجم
"داع� ��ش" قريتي ��ن ف ��ي خانقي ��ن،
�شرق ��ي ديال ��ى ،وادى الهج ��وم الى
مقتل جندي وا�صابة اثنين �آخرين.
وبح�س ��ب م�ص ��در امن ��ي ف ��ي ديالى
تح ��دث لـ(الم ��دى) ،ان "نقطة �أمنية
تابع ��ة للجي� ��ش ف ��ي قري ��ة �شي ��رك
ف ��ي ق�ض ��اء خانقي ��ن تعر�ض ��ت بعد
منت�ص ��ف ليلة االربع ��اء �إلى هجوم
ا�ستمر �أكثر من  ٤٥دقيقة".
وادى الهجوم الى جرح منت�سب من
الجي� ��ش ،وبعد ما ت ��م نقله لمحاولة
�إ�سعاف ��ه ال ��ى اق ��رب م�ست�شف ��ى،
انفجرت عب ��وة نا�سفة على الدورية

الت ��ي كانت تحم ��ل الجريح ،ما ادى
الى مقت ��ل جندي �آخر ف ��ي الدورية
�ان .وبح�س ��ب الم�صدر
وا�صاب ��ة ث � ٍ
ال ��ذي طلب ع ��دم ن�ش ��ر ا�سم ��ه ،فان
الهجوم "تم تنفيذه من مفارز تابعة
لتنظيم داع�ش ،با�سلحة كال�شنكوف
و PKCوقنا�ص".
وقب ��ل يومي ��ن م ��ن الهج ��وم ،كانت
قوات من اللواءين  110و� 23ضمن
الح�ش ��د ال�شعب ��ي ،ق ��د نفذت ��ا حملة
تفتي� ��ش وتم�شيط ف ��ي قرية �شيرك،
ب�سب ��ب معلومات ع ��ن وجود ن�شاط
للتنظيم.
ف ��ي الليل ��ة نف�سه ��ا� ،سقط ��ت قذائف
هاون على قرية اال�صالح في ناحية

جلوالء� ،شرقي ديالى ،وا�صاب فتاة
من �سكان المنطقة.
وبح�س ��ب الم�ص ��در االمن ��ي ف ��ي
المحافظ ��ة ،ان "الهاون ��ات الت ��ي
�سقط ��ت عل ��ى القري ��ة ،انطلق ��ت من
منطقة فيه ��ا ب�ساتين كثيفة ،ي�صعب
معرفة المختبئين داخلها".
وف ��ي تل ��ك الليلة اي�ض ��ا� ،صد الفوج
الثال ��ث م ��ن الل ��واء / ١١٠الح�ش ��د
ال�شعبي ،هجوم ��ا من تنظيم داع�ش
في �أط ��راف ناحية ال�سعدية� ،شرقي
ديالى.
ووف ��ق الم�ص ��در االمن ��ي ،ان
"معلوم ��ات كان ��ت ق ��د و�صلت الى
الق ��وات االمني ��ة بمحاول ��ة داع� ��ش

الهج ��وم عل ��ى نقط ��ة مرابط ��ة
للف ��وج الثال ��ث ف ��ي �أط ��راف ناحية
ال�سعدية".
وبين الم�ص ��در ،ان �سرع ��ة و�صول
المعلوم ��ات اال�ستباقي ��ة "ادت
ال ��ى تعزي ��ز الف ��وج بالق ��وات ل�صد
الهجوم ،ال ��ذي انتهى بدون خ�سائر
ب�شرية".
مقتل �ضابط رفيع
وقب ��ل ذل ��ك الهج ��وم بي ��وم واح ��د،
كان ��ت مجموعة م�سلح ��ة يعتقد انها
تابعة لتنظيم داع�ش ،قتلت �آمر لواء
في الجي� ��ش في هيت غربي االنبار،
م ��ع �ضاب ��ط �آخ ��ر وا�صاب ��ة جندين

�أ�شارت �إىل م�ضايقات يف املناطق ال�سنية �أبعدت املدنيني عن اجلي�ش

م�صادر تتحدث عن خرق �أمني كبري ت�سبب با�ستهداف
قائدين رفيعني

يف ال�ساعة العا�شرة من م�ساء االثنني هاجم م�سلحون يرتدون زيا ع�سكريا نقطة تابعة للواء
التا�سع والع�شرين من اجلي�ش ،وقتلوا �آمر اللواء العميد �أحمد الالمي و�ضابطا �آخر برتبة مالزم،
و�أ�صابوا جنديني .الالمي ،بح�سب م�صادر �أمنية كان يجري تفتي�شا روتينيا على النقطة التي
ت�ؤمن الطريق �إىل قرية املحمدي ،يف ق�ضاء هيت مبحافظة الأنبار غربي العراق.
متابعة  /المدى
وتق ��ول الم�ص ��ادر الأمني ��ة �إن ع ��دد
المهاجمين كان من � 15إلى  20عن�صرا.
وتعتق ��د اال�س ��تخبارات الع�س ��كرية �أن
تنظيم داع�ش هو الم�س�ؤول عن الهجوم،
خا�ص ��ة و�أن التنظي ��م كان قد قت ��ل قبلها
ب�أي ��ام �آم ��ر ل ��واء �آخ ��ر ،هو العمي ��د علي
غيدان في منطقة الطارمية ببغداد.
وتقول الم�صادر ،التي طلبت عدم الك�شف
ع ��ن هويته ��ا� ،إن "طريق ��ة الهجومي ��ن
مت�شابهة ،لكن الدقة في تنفيذهما توحي
بوجود خ ��رق �أمني كبير مكن داع�ش من
ا�س ��تهداف قائدي ��ن ع�س ��كريين ،يقود كل
منهم ��ا نح ��و  3000 -2000جندي ،من
قبل ع�شرات فقط من م�سلحي داع�ش".

واعت ��رف الم�ص ��در ،وه ��و �ضاب ��ط
ا�ستخب ��ارات يعم ��ل ف ��ي الأنب ��ار ب� ��أن
"داع�ش عاد �إل ��ى التفوق اال�ستخباري،
بع ��د �أن ب ��د�أ المواطن ��ون يخاف ��ون م ��ن
التعاون م ��ع القوات الأمني ��ة وتزويدها
بالمعلومات مما و�ضع قوات الجي�ش في
و�ضع ح�سا�س".
و�أدت معلوم ��ات المواطنين ف ��ي الأنبار
�إل ��ى اعتقال وقتل قي ��ادات كبيرة لداع�ش
ف ��ي المنطق ��ة ،وتحجيم تح ��رك عنا�صر
التنظي ��م ،بح�سب الم�صدر ال ��ذي قال �إن
"عودة داع�ش لتنفيذ عمليات كبيرة في
م�ساحات وا�سعة تثير القلق".
قب ��ل الهج ��وم عل ��ى �آم ��ر الل ��واء ،قت ��ل
م�سلح ��ون جندي ��ا تابع ��ا لنف� ��س اللواء،
ق ��رب منطقة كبي�سة ،كم ��ا هاجموا نقطة
ع�سكري ��ة تابعة للواء �أي�ض ��ا ،في منطقة

المعم ��ورة ف ��ي هي ��ت وزرع ��وا عب ��وات
نا�سفة �أدت �إل ��ى �إ�صابة �أربعة جنود قبل
اال�ستهداف ب�أيام.
يقول الم�ص ��در اال�ستخب ��اري "عادة كنا
نح�ص ��ل عل ��ى معلومات بع ��د كل هجوم،
تفيدن ��ا بمن ��ع الهجم ��ات الالحق ��ة ،لك ��ن
خ�ل�ال ال�شهرين الما�ضيي ��ن خف تعاون
النا�س مع القوات ب�شكل كبير".
وق ��ال م�ص ��در ف ��ي الح�ش ��د الع�شائ ��ري،
الم�شكلة في �أبناء المنطقة "النا�س بد�أوا
يتعامل ��ون معن ��ا بتوتر م�ؤخ ��را ،ب�سبب
ت�صرفات الف�صائل الم�سلحة معهم".
و�أ�ض ��اف الم�ص ��در �أن "كتائ ��ب ح ��زب
الل ��ه ،وف�صائل �أخرى مث ��ل "كتائب �سيد
ال�شهداء ،و�سرايا النجباء ،والخرا�ساني
والطفوف" ،تعمل ف ��ي المناطق الغربية
م ��ن الأنبار وهي تق ��وم بم�ضايقة النا�س

ب�شكل كبير".
ويق ��ول الم�ص ��در لموق ��ع (الح ��رة) �إن ��ه
"قبل نحو �شهر ،هاجم م�سلحو الكتائب
قري ��ة اعتر�ض ��ت عل ��ى قيامه ��م باعتق ��ال
�أح ��د �أبنائه ��ا ،و�أج ��روا تفتي�ش ��ا لمنازل
المدنيين ،ووجه ��وا �إهانات وتهديدات،
والق ��وات الأمنية لم تق ��م ب�شيء لحماية
المدنيي ��ن ،له ��ذا من الطبيع ��ي �أن يخاف
المدني ��ون م ��ن التعام ��ل م ��ع الق ��وات
الأمنية".
ولم يجب الناطق با�سم القوات الم�سلحة
العراقي ��ة ،الل ��واء يحي ��ى ر�س ��ول ،عل ��ى
ات�ص ��االت (موق ��ع الح ��رة) ال ��ذي حاول
الح�ص ��ول على تعليق ب�ش� ��أن التطورات
الأمنية.
ال ��ى ذلك �أعلن ��ت قيادة عملي ��ات محافظة
الأنبار� ،أم� ��س الخمي�س ،تفجير عدد من
المخلف ��ات الحربي ��ة التابع ��ة لإرهابي ��ي
تنظيم "داع�ش".
وجاء ف ��ي بيان وزارة الدف ��اع" :تمكنت
قي ��ادة عملي ��ات الأنب ��ار وخ�ل�ال واج ��ب
للبح ��ث والتفتي�ش ع ��ن مخلفات "داع�ش
الإرهاب ��ي ف ��ي منطقة الملع ��ب الأولمبي
م ��ن العث ��ور عل ��ى عب ��وة نا�سف ��ة ،عبارة
ع ��ن �صفيح ��ة حدي ��د ع ��دد ،125/جلكان
�سع ��ة  20لتر مملوء بم ��ادة  C4عدد،49
�ص ��اروخ �ض ��د ال ��دروع تال ��ف ،قنب ��رة
ه ��اون  60مل ��م تالف ��ة ،قداح ��ة كهربائية
عدد."11/
و�أ�ض ��اف البيان "ت ��م تفجيره ��ا موقعيا
تح ��ت ال�سيطرة ،وفي منطقة البو �سودة
ق�ضاء الكرمة تم تفجير عبوة نا�سفة على
�ش ��كل �صفيحة حديد ،وعبوة نا�سفة على
�ش ��كل �ص ��اروخ قاذف ��ة �ض ��د الأ�شخا�ص،
جمي ��ع الم ��واد المذك ��ورة �أع�ل�اه م ��ن
مخلفات "داع�ش" االرهابي".

�آخرين في الهجوم.
وبح�س ��ب م�ص ��در مطل ��ع ف ��ي
المحافظ ��ة تح ��دث لـ(الم ��دى) ،ان ��ه
قبل �ساع ��ات قليلة من الهجوم الذي
جرى ف ��ي ناحية المحم ��دي ،م�ساء
الثالثاء الما�ضي" ،ك�شفت كاميرات
المراقب ��ة وج ��ود  5م�سلحي ��ن بزي
ع�سكري قرب مكان كان يتواجد فيه
�آمر اللواء قبل مقتله".
وكان �آم ��ر ل ��واء ( 29فرقة م�شاة )7
العمي ��د احمد الالمي ،مدعو في ذلك
الوق ��ت على وجبة ع�ش ��اء في منزل
مخت ��ار منطق ��ة "خلي ��ل ابراهي ��م"،
حي ��ث كان الم�سلح ��ون الخم�س ��ة
الذي ��ن يعتقد بانه ��م م�س�ؤولون عن

الحادث ،حينها قريبون من المكان.
وا�ض ��اف الم�ص ��در ال ��ذي طل ��ب
ع ��دم ن�ش ��ر ا�سم ��ه ":بع ��د انته ��اء
الع�ش ��اء ذه ��ب الالمي م ��ع الدورية
الع�سكري ��ة لتفق ��د �سيط ��رة العكبة،
حينه ��ا هاجمته ��م قوة م ��ن داع�ش،
وقت ��ل العميد ومعه مالزم ،وا�صيب
جنديان �آخران".
ويتوق ��ع الم�ص ��در ان الهج ��وم،
جاء م ��ن ال�صحراء ف ��ي غرب هيت،
فيما اك ��د ان "الم�سلحي ��ن فروا بعد
الهجوم الى جهة مجهولة".
وفي رواية ملفت ��ة ،اكد الم�صدر في
االنب ��ار ،ان ��ه من ��ذ بداي ��ة اال�سبوع
الحال ��ي وردت معلوم ��ات امنية عن

وج ��ود "طائرات م�سي ��رة" مجهولة
قرب هيت وفي ال�صحراء.
وتوق ��ع الم�ص ��در ان الطائ ��رات
الم�سي ��رة ،وه ��ي م ��ن ط ��راز Fix
 wingاو"كواد كابتر" تعود الى
تنظيم.
واك ��د الم�ص ��در القري ��ب م ��ن قيادة
العملي ��ات ف ��ي االنب ��ار ،ان "داع�ش
م�ستمر ف ��ي تهري ��ب الم�سلحين من
�سوري ��ا ومخي ��م اله ��ول (القري ��ب
من الح ��دود) وال ��ذي ي�ض ��م عوائل
التنظيم".
وخ�ل�ال اال�سب ��وع الحال ��ي� ،ش ��ن
داع� ��ش هجمات في قرية ام الحنطة
ف ��ي ج ��والء ،وا�شتب ��ك م ��ع �سراي ��ا
ال�سالم في غرب �سامراء.
وع�شي ��ة انط�ل�اق الحمل ��ة االمني ��ة
االخيرة (ابط ��ال الع ��راق الرابعة/
المرحل ��ة  )3ف ��ي �شمال بغ ��داد ،كان
داع�ش قد نف ��ذ  3هجمات في ديالى،
االنب ��ار ،و�ص�ل�اح الدي ��ن ،ت�سب ��ب
بمقت ��ل وا�صاب ��ة  9م ��ن المدنيي ��ن
والع�سكريين في ا�شتباكات م�سلحة
وتفجيرات.
وذكرت القي ��ادة الع�سكرية في بيان
الثالث ��اء الما�ض ��ي م ��ع انته ��اء �آخر
حملة ع�سكرية في ديالى ،ان قواتها
ق ��د تمكن ��ت م ��ن "العث ��ور عل ��ى 10
اوكار وقذيفة مدف ��ع عيار  105ملم
و 11قنب ��رة هاون وقاذفة RBG7
و 25ح�ش ��وة قاذف ��ة وم�سد�س و35
�ص ��اروخ قاذف ��ة  RBG7و20
�ص ��اوخ كاتيو�شا و 11رمانة يدوية
و 3قنابر هاون و 13بندقية متنوعة
و 3عبوات بال�ستيكية تحتوي مادة
 C4و 14بدلة ع�سكرية و 56مخزن
بندقي ��ة و 5حاوي ��ات عت ��اد BKC
وتدمير  19عبوة نا�سفة".
وا�ضاف ��ت انه "تم القاء القب�ض على
 4م ��ن المطلوبي ��ن و�ضبط عجلتين
ودراجتي ��ن ناريتين ،كما تم تفتي�ش
 66قرية وب�ستان".
واكد البيان ان ه ��ذه العملية "ت�أتي
لتهيئ ��ة المناخ المالئم لعودة القرى
المهج ��رة ال ��ى ناحي ��ة اب ��ي �صي ��دا
والمقدادية بمحافظة ديالى".

بريطانيا ت�شكو من حمالت ا�ستهداف �إلكرتوين
تطال �سفريها يف العراق
 ترجمة  /حامد احمد
ك�شفت �صحيفة التلغراف البريطانية ان
ال�سفير البريطان ��ي لدى العراق �ستيفن
هيك ��ي ،ق ��د ت ��م ا�ستهداف ��ه عب ��ر حمل ��ة
ا�ستهج ��ان �صوري ��ة ،غرافي ��ك� ،ضم ��ن
مواقع توا�صل اجتماعي باظهار �صورة
لوجه ��ه وهو ملط ��خ بالدم ��اء وذلك بعد
ان تح ��دث �ض ��د ف�صائل م�سلح ��ة تابعة
للح�ش ��د ف ��ي الع ��راق  .ال�سفي ��ر هيك ��ي،
ال ��ذي �شغ ��ل من�صب ��ه ك�سفي ��ر بريطانيا
للع ��راق من ��ذ �شه ��ر ايل ��ول الما�ضي ،قد
ت ��م توبيخ ��ه م ��ن قب ��ل بع� ��ض الف�صائل
الم�سلح ��ة وذلك بع ��د ان �شج ��ع العراق
على الت�ص ��دي للمجاميع الم�سلحة التي
تعمل خارج نط ��اق القانون  .وردا على
ذل ��ك ،قامت اح ��دى الف�صائ ��ل الم�سلحة
بن�شر �سل�سل ��ة من ال�ص ��ور والتعليقات
على موق ��ع تلغرام تح ��ذر الدبلوما�سي
البريطاني بان يحتفظ ب�آرائه لنف�سه .
وجاءت في احدى الر�سائل التي اطلعت
عليها �صحيفة التلغراف ما ن�صه "توقف
ع ��ن الك ��ذب واهت ��م بواجب ��ك كممث ��ل
دبلوما�سي لبلدك العجوز" ،م�شيرة الى
ان البو�ست كان لف�صيل تابع للح�شد.
�صورتي ��ن
التحذي ��ر
وراف ��ق
فوتوغرافيتي ��ن مركبتين لل�سفير هيكي
اجري ��ت عليهما عملي ��ات (فوتو�شوب)،
ليبدو وجهه ور�أ�سه ملطخان بالدماء .
ر�سال ��ة اخ ��رى ن�ش ��رت عل ��ى مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي تخب ��ر ال�سفي ��ر
البريطان ��ي ب ��ان يتوق ��ف ع ��ن اللع ��ب
بـ"�ألع ��اب خبيث ��ة" بتناول ��ه مو�ض ��وع
الف�صائل الم�سلحة في العراق ،وجاءت
ر�سال ��ة ثالثة تح ��ذره بالقول "ال تتدخل
بق�ضايا هي اكبر منك".
وتق ��ول ال�صحيف ��ة البريطاني ��ة ان ��ه قد
فهم من ذلك بان الر�سائل العدائية كانت
ردا عل ��ى تغريدة لل�سفير ح ��ذر فيها من
ان "هن ��اك ف�صائل م�سلح ��ة تعمل خارج
�سيطرة الدولة" تعرقل تنمية العراق .
م�س�ؤول ��ون ف ��ي الحكوم ��ة البريطاني ��ة
قال ��وا ان �سالم ��ة كوادره ��م ه ��ي م ��ن

"اه ��م االولويات" وانه ��م ،اي الكوادر
الدبلوما�سي ��ة ،يعمل ��ون ل�ضم ��ان
اال�ستق ��رار ف ��ي الع ��راق تح ��ت �سلط ��ة
حكوم ��ة ذات �سيادة لديه ��ا �سيطرة على
جمي ��ع الف�صائل الم�سلحة  .محللون في
ال�ش� ��أن العراقي قال ��وا ان الر�سائل هي
جزء من حملة او�سع �ضد الذين ينالون
م ��ن الف�صائ ��ل الم�سلح ��ة وينتقدوه ��ا.
وقال المحل ��ل االميركي ايفان خولمان،
ل ��دى معه ��د فال�شبوين ��ت لال�ست�شارات
االمني ��ة" :عل ��ى الرغ ��م م ��ن المغ ��ادرة
االخي ��رة للق ��وات البريطانية من قاعدة
التاجي الجوية ،فان الكادر الدبلوما�سي
للمملكة المتحدة ما يزال تحت تهديدات
ت�أت ��ي بي ��ن حي ��ن و�آخ ��ر م ��ن ف�صائ ��ل
م�سلح ��ة موالي ��ة الي ��ران ف ��ي الع ��راق
 ".وا�ض ��اف المحل ��ل خولم ��ان بقول ��ه
"ه ��ذه الف�صائل عبرت عن غ�ضبها ازاء
تعليق ��ات م ��ن ال�سفي ��ر البريطاني الذي
ي�سان ��د الحكومة العراقي ��ة في جهودها
لو�ض ��ع حد للهجم ��ات ال�صاروخية على
المنطق ��ة الخ�ضراء في بغ ��داد  ".وكان
رئي� ��س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي ،قد
تعه ��د بتحقيق هيب ��ة الدول ��ة ومالحقة
الف�صائل التي تت�صرف خارج نطاقها .

خ�ل�ال ال�سن ��ة الما�ضي ��ة كان ��ت ف�صائل
م�سلح ��ة ،يطل ��ق عليه ��ا محلي ��ا جماع ��ة
الكاتيو�ش ��ا ،وراء ع ��دة هجم ��ات عل ��ى
قواع ��د ع�سكري ��ة ا�ستهدف ��ت ق ��وات
اميركية وبريطاني ��ة  .وكانت الواليات
المتحدة قد اتهم ��ت ف�صيل كتائب حزب
الل ��ه ب�شن هجوم �صاروخ ��ي في كانون
االول  2019عل ��ى قاعدة ع�سكرية ت�ضم
ق ��وات اميركي ��ة ت�سب ��ب بمقت ��ل متعاقد
�أميركي .
�صاروخ �آخر ا�سته ��دف مع�سكر التاجي
ف ��ي �شه ��ر �آذار ت�سب ��ب بمقت ��ل جنديين
اميركيي ��ن وجن ��دي بريطان ��ي  .وق ��ال
متح ��دث ع ��ن الخارجي ��ة البريطاني ��ة:
"طالما كانت المملكة المتحدة وا�ضحة
ف ��ي دعمها ل�سي ��ادة وا�ستق ��رار العراق،
ووا�ضح ��ة اي�ض ��ا ف ��ي موقفه ��ا بان ��ه
ي�ستوج ��ب ان تك ��ون جمي ��ع الف�صائ ��ل
الم�سلح ��ة ف ��ي الع ��راق تح ��ت �سيط ��رة
و�سلط ��ة الحكومة العراقي ��ة  ".وم�ضى
المتح ��دث بقول ��ه "�سالم ��ة كادرن ��ا هي
من االولويات المهمة لدينا ونبقي على
متابعة امننا تحت مراجعة م�ستمرة".
عن� :صحيفة التلغراف
البريطانية
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البكلوريا ...عدوى كورونا ت�ؤرق الطلبة و التربية ُت َط ْم ِّئن
 بغداد /عديلة �شاهني

فردية كالطب و الهند�سة و الرتبية و التي تتوزع
بح�سب املعدل الذي ح�صل عليه الطالب ،لذلك مت
رف�ض املقرتح من قبل وزارة الرتبية

�أ�صبح التكيّف م ��ع فايرو�س كورونا كوفيد19 -

و التعام ��ل م ��ع تداعياته �أمر ًا حتمي� � ًا ال �سيما يف
جمال �إجراء االمتحانات النهائية لطلبة ال�ساد�س
الإع ��دادي  ،و بع ��د م ��رور �أي ��ام من ق ��رار وزارة
الرتبي ��ة بت�أجي ��ل االمتحان ��ات اىل مطل ��ع �أيلول
املقب ��ل� ،سيط ��ر الرعب م ��ن جديد عل ��ى الطلبة و
ذويه ��م خ�شية انتق ��ال الع ��دوى الفايرو�سية بني
الطلب ��ة �أثن ��اء �أداء الأمتحان ��ات النهائي ��ة خا�صة
بع ��د �أن و�صل ��ت الإ�صاب ��ات ذروته ��ا يف العراق
و مم ��ا زاد م ��ن الأعب ��اء النف�سي ��ة عل ��ى الطلب ��ة
�أي�ض� � ًا خ�شيتهم م ��ن الأ�سئل ��ة االمتحانية نتيجة
الأرب ��اك الكب�ي�ر الذي حدث منذ بداي ��ة هذا العام
الدرا�س ��ي ،يق ��ول ال�سيد خالد حمم ��د _موظف
حكوم ��ي �أقدم ��ت وزارة الرتبي ��ة م�شك ��ورة على
تقلي� ��ص املناهج الدرا�سي ��ة و حذف مادة الرتبية
الإ�سالمي ��ة للتخفي ��ف م ��ن كاهل الطلب ��ة و نحن
على قناعة ب�أن اال�ستمرار يف ت�أجيل االمتحانات
�سي�ؤثر على م�ستقبلهم و �أ�صبح �أداء الأمتحانات
النهائي ��ة �أمر ًا ال ب ��د منه لإنهاء معان ��اة الطلبة و
لكن �أكرث ما ي�ؤرقن ��ي هو انتقال عدوى فايرو�س
كورونا اىل ولدي لأنه يتم اللقاء بني الطلبة عاد ًة
خارج املركز االمتحاين للمراجعة و حل الأ�سئلة،
�أ�ضيف اىل ذلك حر� ��ص الكثري من �أولياء الأمور
عل ��ى انتظ ��ار �أبنائهم �أمام املراك ��ز االمتحانية و
دعمه ��م �أثن ��اء �أداء االمتح ��ان و �أنا عل ��ى علم ب�أن
اللج ��ان االمتحاني ��ة م�س�ؤول ��ة فق ��ط ع ��ن تنظيم
و حماي ��ة الطلب ��ة داخ ��ل القاع ��ات االمتحانية و
غ�ي�ر معنية باحل�ش ��ود خارج املدر�س ��ة لذا �أطالب
قواتن ��ا الأمني ��ة املحرتم ��ة بالتن�سيق م ��ع وزارة
الرتبية بعدم ال�سم ��اح بالتجمعات خارج املراكز
االمتحانية للتقليل من انتقال العدوى بني الطلبة
و ذويهم.
�أم ��ا الطالب م�صطف ��ى حممد فيق ��ول �:أخ�شى من
انتقال العدوى يل �سواء من الزمالء �أو املراقبني
و �أن ي�ؤث ��ر ذلك على ادائ ��ي يف الأمتحانات مهما
كان ��ت االج ��راءات الوقائي ��ة فهن ��اك الكث�ي�ر م ��ن
الأطباء �أ�صيبوا بالفايرو�س بالرغم من ارتدائهم
الع ��دة الوقائية! �إ�ضافة اىل �أمور �أخرى ت�ؤرقني
مث ًال رهبة االمتحان و اال�سئلة االمتحانية �إ�ضافة
اىل الإع�ل�ان ع ��ن �أداء الإمتحان ��ات يف ال�ساع ��ة
ال�سابع ��ة �صباح ًا لذا يتوج ��ب علينا اخلروج قبل
االمتح ��ان ب�ساعتني ل�ضمان تف ��ادي الإزدحامات
املروري ��ة و ملن ��ح الوق ��ت ال ��كايف لل ��كادر الطبي
لفح�ص �سالمتنا من الوباء.

ت�سهيالت من الرتبية و مراعاة
الظروف
و للإجاب ��ة عل ��ى ت�س ��ا�ؤالت الطلب ��ة و تبدي ��د
خماوفهم �أج ��رت املدى مقابلة خا�صة مع املعاون
الفني ملدير عام تربية بغداد /الكرخ الثالثة وكالة
و مدير ق�سم الأمتحانات يف املديرية ال�سيد كاظم
عليوي متحدث ًا للمدى :

البطاقات الأمتحانية و عدم
الر�سوب
و �أ�ض ��اف ال�سي ��د كاظ ��م علي ��وي للم ��دى  :نحن
ك�أق�س ��ام امتحان ��ات يف املديري ��ات العام ��ة قمن ��ا
بتوزي ��ع البطاق ��ات االمتحانية عل ��ى املدار�س و
املدار� ��س بدوره ��ا وجه ��ت الطلبة ع�ب�ر مواقعها
اخلا�ص ��ة عل ��ى االنرتن ��ت باحل�ض ��ور و ت�سل ��م
البطاق ��ات االمتحاني ��ة �أما ما تبقى م ��ن املدار�س
الت ��ي مل ي�ستل ��م طالبه ��ا البطاق ��ات االمتحاني ��ة
ف�سيتم الإعالن عن ت�سليمها يف القريب العاجل.
و ا�ستط ��رد بالقول  :تردن ��ا الآن طلبات وترويج
معامالت الطلبة الذين ال يرغبون ب�أداء االمتحان
النهائ ��ي (طلبة ال�ساد� ��س االعدادي)وذلك ح�سب
قرار وزارة الرتبية الذي �صدر قبل �أيام باعتباره
�سن ��ة ع ��دم ر�س ��وب مل ��ن يرغ ��ب بذل ��ك ،وتك ��ون
االج ��راءات ع ��ن طريق تقدمي طلب م ��ع ا�ستمارة
خا�ص ��ة برتبية بغداد الك ��رخ الثالثة من ويل �أمر
الطالب م ��ع ح�ضور الطال ��ب �أي�ض� � ًا اىل املدر�سة
املعنية ومن ثم ت�أتي الطلبات اىل مديرية الرتبية
وم ��ن ثم يت ��م رفعه ��ا اىل وزارة الرتبية للموافقة
عل ��ى اعتبار ال�سنة عدم ر�س ��وب للطلبة الراغبني
بذلك ..

يع ��د خ ��وف الطلبة و ذويه ��م من انتق ��ال عدوى
فايرو�س كورونا م ��ن الأمور الواردة و املتوقعة
لذلك �أوزعت وزارة الرتبية اىل املديريات العامة
للرتبي ��ة ب� ��أن تتخ ��ذ الإج ��راءات الوقائي ��ة التي
ت�ساعد �أبناءنا الطلبة على الوقاية من الفايرو�س
و خاطبن ��ا الدف ��اع املدين يف وق ��ت �سابق لتعفري
و تعقي ��م املراك ��ز الأمتحانية ،و قمن ��ا بالتن�سيق
مبك ��ر ًا م ��ع وزارة ال�صح ��ة و املراك ��ز ال�صحي ��ة
القريب ��ة على مديرياتن ��ا بت�شكي ��ل فريق لفح�ص
الطلب ��ة قبل الدخول اىل املراكز الإمتحانية و يف
ح ��ال ظهور �إ�صابة لن ي�سمح للطالب بالدخول و
�أداء االمتح ��ان و هذا ينطبق عل ��ى مدراء املراكز
و املعاون�ي�ن و املراقب�ي�ن و �سيك ��ون ع ��دد الطلبة
يف القاع ��ة الأمتحاني ��ة كح ��د �أق�ص ��ى  ١٥طالب� � ًا،
وم ��ن �ضمن االج ��راءات الوقائية الت ��ي �سيتبعها
الإخ ��وة م ��ن م ��دراء االمتحان ��ات و اللج ��ان
الفرعية هي التباعد االجتماعي بني الطلبة حيث
�ستف�ص ��ل ب�ي�ن طالب و �آخ ��ر م�سافة م ��ن مرت اىل
م�ت�ر و ن�صف ،و بالن�سبة للمراكز االمتحانية يف
الكلي ��ات و اجلامع ��ات �سوف لن نع ��اين �أبد ًا من

ترتي ��ب تباعد الطلبة لأنه م ��ن الطبيعي �أن تكون
قاع ��ات اجلامع ��ات كب�ي�رة امل�ساح ��ة و ت�ستوعب
القاع ��ة الواح ��دة تقريب� � ًا  ٦٠طالب� � ًا ف ��اذا وزعنا
 ١٥طالب� � ًا يف ه ��ذه القاع ��ة �سيك ��ون التباعد بني
الطلب ��ة مثالي ًا و قد با�شرت مديريتنا بدرا�سة هذا
الرتتي ��ب يف وق ��ت مبكر � ،أم ��ا بالن�سبة ملخاوف
الطلبة م ��ن الأ�سئلة الأمتحانية ف�ستكون منهجية
م ��ن الكتاب و لن تكون م ��ن خارج الكتاب كما �أكد
معايل وزير الرتبية.
التوزيع املناطقي
و �أو�ض ��ح ال�سي ��د كاظ ��م عليوي للم ��دى  :توجد
بع� ��ض املناط ��ق البعيدة عن مرك ��ز املدينة �أو عن
الكلي ��ات الت ��ي �ستك ��ون مراك ��ز امتحاني ��ة و ق ��د
ي�ستغرق الطالب وقت ًا طوي ًال للو�صول اىل املركز
االمتحاين ي�صل اىل �ساعتني �أو �أكرث لذلك جعلت
وزارة الرتبي ��ة الك ��رة يف ملع ��ب املديريات لعدم
التفري ��ط بر�صان ��ة االمتحان ��ات و �أ�صب ��ح الأمر
حت ��ت م�س�ؤولي ��ة املدي ��ر الع ��ام و رئي� ��س اللجنة
الفرعي ��ة و �أع�ض ��اء اللجن ��ة الفرعي ��ة الت ��ي تقيم

كيف ي�ستقبل العراقيون عيد الأ�ضحى؟

ال�صحة تدعو المواطنين �إلى االلتزام
بالحظر ال�شامل خالل العيد
 متابعة املدى
وجهت وزارة ال�صحة والبيئة� ،أم�س اخلمي�س،
ندا ًء �إىل املواطنني ،قبل يوم من عيد الأ�ضحى.
وذك ��ر بي ��ان لل ��وزارة تلق ��ت امل ��دى ن�سخ ��ة منه
"تبارك وزارة ال�صحة والبيئة للأمة الإ�سالمية
ولل�شع ��ب العراق ��ي الأب ��ي حلول عي ��د الأ�ضحى
املب ��ارك �سائل�ي�ن امل ��وىل ع ��ز وج ��ل �أن مين على
�شعبنا و�أمتنا الإ�سالمية بال�صحة والأمان".
و�أ�ضاف البيان" ،يف هذه املنا�سبة العزيزة نود
�أن نبني ملواطنينا الكرام ب�أنه عليهم االلتزام التام
باحلظ ��ر ال�شام ��ل يف �أي ��ام العي ��د وبالإجراءات
الوقائي ��ة م ��ن ارت ��داء الكمام ��ات والتباع ��د
االجتماع ��ي وع ��دم اخل ��روج م ��ن البي ��وت �إال
لل�ضرورة الق�ص ��وى ،وتتم التهاين والتربيكات
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي".
وبينت ال ��وزارة �أن "االلتزام هذا �سيحميهم من
الإ�صاب ��ة بفايرو� ��س كورونا وكذل ��ك يجنبنا ما
حدث عقب عي ��د الفطر املا�ضي من ارتفاع �سريع
وخطري يف عدد الإ�صابات والوفيات بعد �أن كان
الع ��راق يقرتب من انح�سار الوب ��اء ب�شكل كامل
و�سبب ذلك هو الرتاخي بارتداء الكمامات وعدم
التقيد بالتباع ��د االجتماعي وح�ضور املنا�سبات
واالخت�ل�اط غ�ي�ر املحم ��ي م ��ن قب ��ل املواطن�ي�ن
�إ�ضاف� � ًة اىل ع ��دم تطبيق احلظ ��ر ال�شامل ب�شكل
�صحيح يف �أيام عيد الفطر املبارك".
وخت ��م بالقول" ،لذلك نهي ��ب مبواطنينا الأعزاء
التقيد التام بالإج ��راءات الوقائية وجتنب كافة
التجمع ��ات الع�شائري ��ة واالجتماعي ��ة والدينية
حفاظ ًا على �سالمتهم و�صحتهم".
م ��ن جهته ��ا اعرتف ��ت منظم ��ة ال�صح ��ة العاملية،
م�ؤخ ��ر ًا ،باحتمال انت�ش ��ار فايرو�س كورونا يف
الهواء يف ظروف معينة.
وت�ش�ي�ر ح ��االت تف�شي كوفي ��د 19 -الأخرية يف
الأماك ��ن املغلق ��ة املزدحمة – املطاع ��م واملالهي
الليلي ��ة وتدريبات الف ��رق املو�سيقي ��ة – �إىل �أن
الفايرو� ��س ميك ��ن �أن ينتظ ��ر يف اله ��واء لفرتة

تكفي لإ�صابة الآخرين �إذا مل يتم تنفيذ �إجراءات
التباعد االجتماعي بدقة.
ويق ��ول اخل�ب�راء �إن نق� ��ص التهوي ��ة يف ه ��ذه
الأماك ��ن ي�ساه ��م يف االنت�ش ��ار ،ورمب ��ا ي�سم ��ح
للفايرو� ��س بالبق ��اء يف الهواء لف�ت�رة �أطول من
املعتاد.
ويف تقرير ن�شر يف �أيار املا�ضي ،وجد الباحثون
�أن التح ��دث ينتج قطرات تنف�سية ميكن �أن تبقى
يف الهواء يف بيئة مغلقة ملا بني  8و 14دقيقة.
وتق ��ول منظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة� ،إن �أك�ث�ر
الأ�شخا�ص املعر�ضني خلطر االنت�شار عن طريق
اجل ��و هم الأطب ��اء واملمر�ضون الذي ��ن يقومون
ب�إج ��راءات متخ�ص�ص ��ة مث ��ل �إدخ ��ال �أنب ��وب
التنف� ��س �أو و�ضع املر�ضى عل ��ى �أجهزة التنف�س
ال�صناعي.
وتو�ص ��ي ال�سلطات الطبية با�ستخ ��دام كمامات
واقي ��ة ومع ��دات �أخ ��رى عن ��د القي ��ام به ��ذه
الإجراءات.
وي�ؤكد العلماء �أن البقاء يف اخلارج �أقل خطورة
بكث�ي�ر من الداخل لأن قطرات الفايرو�س تنت�شر
يف اله ��واء النق ��ي ،م ��ا يقل ��ل م ��ن فر� ��ص انتقال
كوفيد.19 -
ووفق� � ًا ملنظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة ،ففريو�س ��ات
كورون ��ا هي �ساللة وا�سعة من الفريو�سات التي
ق ��د ت�سب ��ب املر� ��ض للحي ��وان والإن�س ��ان .ومن
املعروف �أن عدد ًا م ��ن فريو�سات كورونا ت�سبب
ل ��دى الب�ش ��ر �أمرا�ض� � ًا تنف�سي ��ة ت�ت�راوح حدتها
ب�ي�ن ن ��زالت ال�ب�رد ال�شائع ��ة والأمرا� ��ض الأ�شد
وخامة مثل متالزمة ال�ش ��رق الأو�سط التنف�سية
(مري�س) واملتالزم ��ة التنف�سية احلادة الوخيمة
(�سار� ��س) .وي�سبب فايرو� ��س كورونا املُكت�شف
م�ؤخ ��ر ًا مر� ��ض كوفيد ،19 -و ه ��و مر�ض معد .
ومل يك ��ن هن ��اك �أي علم بوجود ه ��ذا الفايرو�س
اجلدي ��د ومر�ض ��ه قب ��ل ب ��دء تف�شي ��ه يف مدين ��ة
ووه ��ان ال�صيني ��ة يف دي�سمرب/كان ��ون الأول
 .2019وقد حت � ّ�ول كوفيد 19 -الآن �إىل جائحة
ت�ؤثر على العديد من بلدان العامل.

م ��دى ال�سيطرة عل ��ى املركز االمتح ��اين و ما هو
احل ��ل الأمث ��ل للطال ��ب �إذا كان ي�سك ��ن يف ق�ضاء
�أو ناحي ��ة تبعد �ساعات ع ��ن املركز االمتحاين لذا
من الأف�ض ��ل �أداء االمتحان يف املركز القريب من
منطقة الطالب هذا ما ت�سعى �إليه الوزارة خلدمة
الطلبة لأنهم م�ستقبل البلد.
ت�أجيل االمتحانات
و �أ�شارعلي ��وي اىل �أ�سب ��اب ت�أجي ��ل االمتحانات
قائ�ل ً�ا  :اقدمت وزارة الرتبية عل ��ى ت�أجيل موعد
االمتحان ��ات اىل مطل ��ع �أيل ��ول املقب ��ل لأ�سب ��اب
جمتمع ��ة �أهمه ��ا جائح ��ة كورونا و تزاي ��د �أعداد
الإ�صاب ��ات �إ�ضاف ��ة اىل االرتف ��اع ال�شدي ��د يف
درجات احل ��رارة و بناء على طلبات �أولياء �أمور
الطلب ��ة بالت�أجي ��ل خل�شيتهم من انتق ��ال العدوى
لأوالده ��م كل ه ��ذه العوامل و�ضع ��ت على طاولة
وزارة الرتبي ��ة و جلن ��ة الرتبي ��ة النيابي ��ة و مت
التو�ص ��ل اىل ق ��رار ت�أجي ��ل االمتحان ��ات و لأن
وزارة الرتبية ه ��ي امل�س�ؤولة عن �سالمة الطلبة،
ولن تفرط ب�سالمتهم يف ظل الظروف احلالية.

املعدل الرتاكمي
�أما بالن�سبة لرف�ض مقرتح املعدل الرتاكمي حتدث
ال�سيد عليوي مبين ��ا للمدى �أ�سباب الرف�ض قائ ًال
 :وج ��دت وزارة الرتبي ��ة ب�أن املع ��دل الرتاكمي
يحتوي على �سلبيات كث�ي�رة �أهمها جعل الطالب
يعتم ��د عل ��ى ال�سن ��وات الأخ�ي�رة و نح ��ن هدفنا
التعلم و النجاح و لي�س النجاح فقط.
م�شري ًا اىل مناطق مثل الأنبار و نينوى و كركوك
لي� ��س لديهم مرحلة الراب ��ع و اخلام�س االعدادي
ب�سب ��ب الظروف الت ��ي مر بها الع ��راق عام ٢٠١٤
و�أي�ض ��ا اخلارجي�ي�ن ينطب ��ق عليهم الأم ��ر ذاته،
و نح ��ن لدين ��ا ما يق ��ارب � ١١ألف طال ��ب و طالبة
يرغب ��ون بتح�س�ي�ن معدالته ��م و رمب ��ا �سيلحقهم
ال�ضرر اذا ما مت تنفيذ املقرتح.
م�ضيف ًا  :يف نظ ��ام اجلامعات و املعاهد العراقية
يجب على الطالب اجتياز ال�ساد�س االعدادي كي
يتم قبوله يف الكلية �أو املعهد لذلك ال ميكن تطبيق
مق�ت�رح املع ��دل الرتاكم ��ي لع ��دم وج ��ود امتحان
متهي ��دي قبل دخول اجلامع ��ات و هناك فروقات

الأدوار الثالثة و بداية عام درا�سي
جديد
و اختت ��م ال�سي ��د كاظ ��م عليوي املقابل ��ة مو�ضح ًا
 :يف ال�سن ��وات ال�سابق ��ة كانت الظ ��روف ت�سمح
ب�إقامة دورين �أما يف ال�سنوات الأخرية و ب�سبب
الظروف املحيط ��ة �أ�صبحت االمتحانات النهائية
من ثالث ��ة �أدوار و بالن�سبة للع ��ام احلايل فيبقى
الق ��رار خا�ص بوزارة الرتبي ��ة و اللجنة الدائمة
للأمتحانات.
م�ؤك ��د ًا � :أعلن ��ت وزارة الرتبي ��ة ع ��ن اجل ��دول
االمتح ��اين اجلدي ��د و موع ��د االمتح ��ان الأول
امل�ص ��ادف  ٢٠٢٠_٩_١يف مت ��ام ال�ساع ��ة
ال�سابعة �صباح ًا ،و �إن وزارة الرتبية لديها مت�سع
من الوق ��ت الحتمالية عودة وق ��ت االمتحان مرة
�أخرى اىل ال�ساعة الثامنة �صباح ًا و جتنب ًا لزخم
الطلب ��ة داخل القاع ��ة االمتحاني ��ة وجهت وزارة
الرتبي ��ة بامتح ��ان كل ف ��رع على ح ��دة فال�ساد�س
الأحيائي له يوم و اليوم الذي يليه للفرع الأدبي
و التطبيقي و هكذا  ،وبعد انتهاء العام الدرا�سي
ب�س�ل�ام �ستك ��ون بداية الع ��ام الدرا�س ��ي اجلديد
 ٢٠٢١_٢٠٢٠و موع ��د مبا�ش ��رة الطلبة بالدوام
من جديد مرتب ��ط بانتهاء �أزم ��ة كورونا و ن�س�أل
الله ع ��ز و جل �أن يكتب ال�سالم ��ة لأبنائنا الطلبة
و حتدي ��د بداية الع ��ام الدرا�س ��ي اجلديد هو من
م�س�ؤولي ��ة هيئ ��ة ال ��ر�أي يف وزارة الرتبية لأنها
تعقد اجتماع ��ات دورية لتخرج بنتائج ت�صب يف
م�صلحة الطالب.

ت�س ّلق جبال كرد�ستان وتنظيفها ين�شط خالل احلجر ال�صحي
 متني �أمني
ي�ستفي ��د �س ��االر جوم ��اين ،وه ��و �ش ��اب م ��ن
كرد�ست ��ان العراق ،وفريق ��ه التطوعي اخلا�ص
بت�سل ��ق اجلبال من �إج ��راءات احلجر ال�صحي
ال ��ذي تفر�ض ��ه حكومة �إقلي ��م كرد�ست ��ان للحد
م ��ن فايرو� ��س كورون ��ا يف تنفي ��ذ العدي ��د من
احلم�ل�ات التطوعية حلماي ��ة البيئة والطبيعة
من التلوث.
وتنوعت احلمالت التي نفذها فريق "هلكورد"
لت�سل ��ق اجلب ��ال ال ��ذي يقوده �س ��االر جوماين
يف ق�ض ��اء "جوم ��ان" التاب ��ع ملحافظ ��ة �أربيل
خ�ل�ال الأ�شهر املا�ضية ما ب�ي�ن ت�شجري املناطق
اجلبلي ��ة وتنظي ��ف الأنه ��ر وتنظي ��م تدريبات
ريا�ضية يف الطبيعة وتركيب لوحات ار�شادية
على الطريق امل�ؤدي اىل قمة جبل هلكورد.
ويعترب جبل "هلكورد" ثاين �أعلى قمم اجلبال
يف الع ��راق ويبل ��غ ارتفاع ��ه � 3607أمتار فوق
م�ست ��وى �سط ��ح البح ��ر ويق ��ع �ضم ��ن �سل�سلة

جب ��ال ح�صارو�س ��ت ق ��رب املثل ��ث احل ��دودي
العراقي الإيراين الرتكي.
وي ��رى جوم ��اين �أن �إج ��راءات االغ�ل�اق
احلكوم ��ي فر�ص ��ة منح ��ت الكثريي ��ن الوق ��ت
ملمار�س ��ة الريا�ضة يف الطبيع ��ة ومنها ريا�ضة
امل�ش ��ي اجلبلي والت�سلق ف�ض�ل ً�ا عن التنزه يف
املناطق اجلبلية.
ويقول يف حديث ملوقع (ارفع �صوتك)" ،ويف
الوق ��ت ذات ��ه منحن ��ا نح ��ن مت�سلق ��و اجلب ��ال
ونا�شط ��و احلماي ��ة فر�ص ��ة �أك�ب�ر لالهتم ��ام
بالبيئ ��ة م ��ن خالل زراع ��ة الأ�شج ��ار وتنظيف
املناطق اجلبلية واالنهر املوجودة يف املناطق
ال�سياحية".
وي�شري جوماين اىل �أن فريقه نظم خالل فرتة
االغالق العدي ��د من الرح�ل�ات اجلبلية� ،شارك
فيه ��ا الع�شرات من �سكان حمافظ ��ة �أربيل ،لأن
�سكان املدن واملحافظات الأخرى ال ي�ستطيعون
القدوم اىل ه ��ذه املناطق اجلبلية حاليا ب�سبب
�إجراءات اغالق الطرق بني املحافظات.

وي�ضي ��ف" ،حم�ل�ات تنظي ��ف ه ��ذه املناط ��ق
�شمل ��ت تنظيف �أنهر جومان وبرزي و�سكران
وبح�ي�رة بيكوديان التي تعت�ب�ر �أعلى بحرية
يف الع ��راق و�إقلي ��م كرد�ستان حي ��ث تقع على
ارتف ��اع  3.151م�ت�ر ًا ف ��وق �سط ��ح البح ��ر،
وبح�ي�رة في�ل�او ،يف الغال ��ب ننف ��ذ عملي ��ات
التنظي ��ف ه ��ذه عل ��ى �ش ��كل حم�ل�ات عم ��ل
جماعي ��ة ويف بع� ��ض الأحي ��ان جنريها نحن
�أع�ض ��اء الفريق ،ونطلب من ال�سياح من خالل
جمموعة م ��ن التعليمات احلف ��اظ على نظافة
هذه الأماك ��ن وعدم التلوي ��ث البيئة للحماية
جمالها".
وزرع فري ��ق هلكورد خ�ل�ال حمالت الت�شجري
الت ��ي يوا�صل تنفيذه ��ا منذ ع ��ام  ٢٠١٩داخل
امل ��دن وخارجها يف اجلبال حت ��ى الآن �أكرث ٥
�آالف �شجرة غالبيتها �أ�شجار بلوط.
وي�ؤك ��د جوماين �أن جغرافية املنطقة اجلبلية
الت ��ي يعي� ��ش قربه ��ا وجماله ��ا جعله ��ا مركزا
جل ��ذب ال�سي ��اح م ��ن داخ ��ل الب�ل�اد وخارجها

ومن ��ح �س ��كان املنطق ��ة فر�ص العم ��ل وتقدمي
اخلدمات لل�سياح ك�إر�شاد ال�سياح والنا�شطني
ورحالته ��م يف املنطق ��ة والعم ��ل اجلماع ��ي
حلماي ��ة ه ��ذا اجلم ��ال ،مبين ًا "ن�سع ��ى لتكون
هذه الن�شاط ��ات والريا�ضة اجلبلية جزء ًا من
حياة النا�س فهي ظاهرة ح�ضارية مهمة".
وقب ��ل ت�شكيل ��ه للفريق ،بد�أ جوم ��اين ريا�ضة
ت�سلق اجلبال وامل�شي اجلبلي منذ ( ١٢عاما)،
متكن خاللها من ال�صعود �إىل قمة هلكورد (٩٧
م ��رة) حتى الآن ،ف�ض�ل ً�ا عن اكت�شاف ��ه العديد
من املناطق ال�سياحي ��ة اخلالبة غري املعروفة
وعم ��ل عل ��ى تهيئتها ك ��ي تكون مكان� � ًا جلذب
ال�سياح الداخلي�ي�ن والأجانب الذين يزورون
املناطق اجلبلية طيلة �أي ��ام ال�سنة لال�ستمتاع
بال�سياحة ال�شتوية وال�صيفية.
ويتاب ��ع جوماين "نخطط الآن لإعداد وتهيئة
ع ��دد �آخر من املناط ��ق ال�سياحية اجلديدة كي
تك ��ون جاه ��زة ال�ستقب ��ال ال�سي ��اح بع ��د فتح
الطرق ،فهنالك الكثري م ��ن املناطق ال�سياحية
اجلدي ��دة غ�ي�ر املعروف ��ة حتت ��اج اىل تهيئ ��ة
ك ��ي يتمك ��ن ال�سائح من املك ��وث يف الطبيعة،
و�سنب ��د�أ قريب ًا حم�ل�ات وا�سع ��ة لزراعة �أكرب
عدد من الأ�شجار يف املنطقة".
وتزامن� � ًا مع ه ��ذه احلم�ل�ات ي�ستعد جوماين
لتنظي ��م حفل زفاف ��ه على �سفح جب ��ل هلكورد
مرتدي� � ًا هو وعرو�ست ��ه و�أ�صدقائه ��م مالب�س
ت�سلق اجلب ��ال ،فخطيبته �أي�ضا مت�سلقة جبال
لكنها �ضمن فريق �آخر.
و�شه ��دت ريا�ض ��ة امل�ش ��ي اجلبل ��ي والت�سل ��ق
خالل ال�سن ��وات القليلة املا�ضية يف كرد�ستان
العراق م�شاركة ملحوظة للمر�أة فيها ،فجميع
الف ��رق اخلا�ص ��ة بت�سل ��ق اجلب ��ال حتت�ض ��ن
العديد من الن�ساء كع�ضوات فاعالت.
وتعترب �أن ��ور ت�سلق اجلبال "�أجمل ريا�ضة"،
م�ضيف ��ة يف حدي ��ث ملوق ��ع (ارف ��ع �صوت ��ك)
"جم ��ال الطبيعة يف جوم ��ان و�أطرافها منح
له ��ذه الريا�ض ��ة متع ��ة �أكرب� ،صحي ��ح �أن هذه
الريا�ض ��ة ت�شه ��د منذ �سن ��وات م�شاركة كبرية
للن�س ��اء ،لك ��ن ه ��ذه امل�شاركة كان ��ت �أكرب هذا
العام ب�سبب احلجر ال�صحي الذي �أدى اىل �أن
يختل ��ط النا�س بالطبيعة ب�ش ��كل �أكرب وكانت
الن�ساء يف املقدمة .
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رياضة
قمة �ساخنة بين �أر�سنال وت�شيل�سي
في نهائي الك�أ�س
 بغداد  /املدى

 بغداد  /حيدر مدلول
ف�شل فريق ريال �سالت ليك يف موا�صلة م�سريته
بالن�سخ ��ة احلالية من ال ��دوري الأمريكي لكرة
الق ��دم باملو�س ��م احل ��ايل �إث ��ر �سقوط ��ه يف ف ��خ
اخل�س ��ارة �أم ��ام م�ضيف ��ه فري ��ق �س ��ان خو�سيه
ايرتكويك� ��س بنتيج ��ة ( )5-2يف اللق ��اء املثري
الذي جرى بينهما �ضم ��ن مناف�سات الدور ثمن
النهائ ��ي عل ��ى ملع ��ب �سبارت ��ان �ستادي ��وم يف
مدينة �س ��ان خو�سية الأمريكية ب ��دون ح�ضور
اجلمه ��ور ا�ستناد ًا لالتف ��اق الذي مت بني رابطة
ك ��رة القدم م ��ع اجله ��ات ال�صحية العلي ��ا الذي
�أثم ��ر عن ا�ستكم ��ال املباريات اعتب ��ار ًا من يوم
التا�س ��ع م ��ن �شه ��ر حزي ��ران املا�ض ��ي يف �إطار
مكافحة جائحة كورونا امل�ستجد.
و�شهدت الدقيقة احلادية والع�شرين من املباراة
ت�سجي ��ل ه ��دف ال�سب ��ق لفري ��ق �س ��ان خو�سيه
ايرثكويك� ��س ع ��ن طري ��ق مهاجم ��ه كري�ستيان
اي�سبين ��وزا �سرعان من متكن الالعب دوغال�س
مارتينيز من �إح ��راز هدف التعادل لفريق ريال
�سال ��ت لي ��ك بع ��د دقيق ��ة واح ��دة فق ��ط لينتهي
ال�شوط الأول بالتعادل الإيجابي .وتقدم فريق
�س ��ان خو�سي ��ه من جدي ��د يف الدقيق ��ة التا�سعة
والأربع�ي�ن من ال�ش ��وط الثاين عن طريق ركلة
جزاء جنح ماغنو� ��س ايريك�سون يف ترجمتها
وع� � ّزز زميله فالريي كازيا �شيفيلي بهدف ثالث
جاء يف الدقيقة احلادية وال�ستني ليقوم املدرب
فريدي خواريز با�شراك جنم املنتخب الوطني
ج�س�ت�ن م�ي�رام وكايل بيكرمان ب ��د ًال من كوري
ب�ي�رد وايفرت ��ون لوي ��زيف الدقيق ��ة ال�سابع ��ة
وال�ست�ي�ن م ��ن �أج ��ل اال�ستح ��واذ عل ��ى منطقة
الو�سط والقي ��ام باملزيد من الهجمات ال�سريعة
بحكم املهارات الفردية التي ميتلكونها �أم ًال يف
تقليل الفارق من الأهداف حيث �ساهما يف حث
دام�ي�ر كريال� ��ش يف �إح ��راز اله ��دف الثاين يف
الدقيقة اخلام�سة وال�سبعني وتعزيز الآمال يف
�إمكانية التعادل خالل الدقائق املتبقية و�شهدت
الدقيق ��ة الرابعة والثمانني حت ��وال يف م�سرية
الفري ��ق عندم ��ا تلقى املداف ��ع مار�سيل ��و �سيلفا
البطاق ��ة احلم ��راء من قب ��ل احلك ��م دروفي�شري
ليعطي الفر�صة لالع ��ب كري�س وندلو�سكي يف
اح ��راز الهدف الرابع لفريق �سان خو�سيه الذي
اندفع العبيه نحو االمام �سعي ًا لت�سجيل الهدف
اخلام�س لإنهاء طموحات اخل�صوم الذي حتقق
يف الدقيقة الت�سعني ع ��ن ماغنو�س ايريك�سون
بوا�سط ��ة ركل ��ة ج ��زاء منحت ل ��ه و�شهدت طرد
كايل بيكرمان ومتكن بوا�سطتها من زيادة غلة
التهديفي ��ة اىل خم�س ��ة يف النهاية التي ا�سفرت
عن و�صول فريقه اىل الدور ربع النهائي.

من ال ��دور الث ��اين حل�س ��اب املجموع ��ة الثالثة
بالت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة لنهائيات ك�أ�س
العامل لكرة الق ��دم  2022بقطر ونهائيات ك�أ�س
�آ�سيا لكرة الق ��دم  2023بال�صني التي �ستجري
خالل �شهري ت�شرين الأول وت�شرين الثاين من
العام اجلاري.
لجنة المغتربين

اىل ال ��دور الثالث احلا�سم من ك�أ�س العامل لكرة
الق ��دم  2022بقط ��ر وامل�شارك ��ة يف الن�سخ ��ة
الثامنة ع�شرة من بطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم
بال�صني.
و�أ�صبح ج�سنت مريام الالع ��ب العراقي الثاين
ال ��ذي يغ ��ادر فريق ��ه ال ��دور ثم ��ن النهائ ��ي من
ال ��دوري االمريكي لكرة الق ��دم باملو�سم 2020
بع ��د املدافع علي عدنان الذي يلعب يف �صفوف
فريق فانكوفرو ايتكاب�س ومل ي�ستطع االنتقال
اىل دور رب ��ع النهائ ��ي �إث ��ر خ�سارت ��ه بف ��ارق
ركالت الرتجي ��ح بنتيجة (� )3-1أم ��ام م�ضيفه
فريق �سبورتيج كان�سا� ��س �سيتي يف املواجهة
طموحات ميرام
امللتهب ��ة التي انته ��ى الوقت اال�صل ��ي بالتعادل
وتوقف ��ت طموح ��ات الع ��ب املنتخ ��ب الوطني ال�سلب ��ي واحت�ضنه ��ا ملعب �أووهي ��د �ستاديوم
لك ��رة الق ��دم ج�سنت م�ي�رام عند ال ��دور  16من يف مدينة كان�سا�س الأمريكية.
ال ��دوري االمريك ��ي الذي كان مين ��ي النف�س به
جعاز في الفخ!
مناف�سة فريق ري ��ال �سالت ليك الذي انتقل �إليه
ي ��وم احلادي ع�شر من �شهر �شباط املا�ضي على ومن جه ��ة ثانية ف ّرط فريق ميالب ��ي ال�سويدي
حتقي ��ق اللق ��ب وليك ��ون ال�سب ��ب وراء دعوته الذي يلعب يف �صفوفه مدافع املنتخب الوطني
م ��ن قبل ال�سلوفيني �سريت�شك ��و كاتانيت�ش اىل لك ��رة الق ��دم مهند جع ��از يف حتقي ��ق فوز ثمني
قائمته وال �سيما انه كان يتابع جميع املباريات عندم ��ا �سقط يف فخ التعادل بنتيجة ( )2-2يف
التي لعبه ��ا ام ��ام كولورادورابيدزوميني�سوتا املب ��اراة التي جرت بينهما بدون جمهور �ضمن
يونايت ��د و�سبورتنج كان�سا� ��س �سيتي �أم ًال يف على ملع ��ب �سرتاندفالن مبدين ��ة هالفيك �ضمن
احل�ص ��ول عل ��ى القناع ��ة الكافي ��ة يف �ضمّه من اجلول ��ة احلادية ع�شرة من ال ��دوري ال�سويدي
جديد على �ضوء ال�ضغوط ��ات التي تع ّر�ض لها املمت ��از الذي انطلق ��ت مبارياته ي ��وم اخلام�س
من قبل ال�شارع الريا�ضي الكروي ب�أنه يتوجّ ب ع�شر من �شهر حزي ��ران املا�ضي وفق بروتكول
اال�ستف ��ادة املبا�ش ��رة م ��ن امكاني ��ات الالعب�ي�ن �صح ��ي �شام ��ل مت التو�صل ب�ش�أن ��ه مع اجلهات
املحرتف�ي�ن يف الدوري ��ات اخلارجي ��ة ويق ��ف احلكومي ��ة العلي ��ا بعد تخفي ��ف الإجراءات يف
مريام على ر�أ�سهم نظ ��ر ًا للخربة الطويلة التي ظل مواجهة وباء كورونا امل�ستجد.
ميتلكه ��ا وقدرت ��ه اىل جان ��ب زمالئ ��ه الآخرين وجنح فري ��ق ميالبي يف التق ��دم بهدفني خالل
يف حتقي ��ق الطموحات يف ني ��ل تذكرة العبور الدقيقتني التا�سعة والثالثني والرابعة وال�ستني

من املباراة عن طريق الالعبني مو�سي�س �أوجبا
ويا�سبريغو�ستاف�س ��ون حي ��ث �ساه ��م مداف ��ع
املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة القدم مهن ��د جعاز يف
�صناع ��ة اله ��دف الث ��اين وعاد فري ��ق كاملار اىل
تنظي ��م �صفوف ��ه م ��ن جدي ��د �أم�ل ً�ا يف تقلي� ��ص
الف ��ارق ال ��ذي حتق ��ق بع ��د �أرب ��ع دقائ ��ق فق ��ط
بوا�سطة ادفان كرونا الذي �سجل الهدف الأول
مما دفع املدرب اىل ا�شراك الالعب يورك رافال
بد ًال من ال�سكندر يف الدقيقة الثامنة وال�سبعني
ورافانه يف الدقيقة ال�ساد�سة والثمانني وجون
�ستنم ��ارك يف الدقيقة الت�سع�ي�ن حيث �ساهمت
تل ��ك التبديالت الثالثة يف �إحراز هدف التعادل
الث ��اين الذي جاء يف الدقيقة الأوىل من الوقت
بدل ال�ضائع م ��ن املباراة ليح�ص ��ل فريق كاملار
عل ��ى نقط ��ة ثمينة و�ضعت ��ه يف املركز اخلام�س
ع�ش ��ر بالرتتي ��ب م ��ن ثماني ��ة نق ��اط ميلكها يف
خت ��ام اجلولة احلادية ع�شرة فيما �أ�ستقر فريق
ميالبي يف املركز التا�سع بر�صيد  14نقطة.
ومت اختيار املدافع مهند جعاز �ضمن الت�شكيلة
املثالي ��ة للجول ��ة احلادي ��ة ع�شرة م ��ن الدوري
ال�سوي ��دي املمتاز لكرة القدم على �إثر امل�ستوى
اجلي ��د ال ��ذي ظه ��ر ب ��ه طيل ��ة ال�شوط�ي�ن الأول
والث ��اين من مب ��اراة كاملار وح�ص ��ل على تقييم
 7.7والذي جاء مكم�ل ً�ا للعرو�ض الرائعة التي
م ��ازال يقدمه ��ا م ��ع فري ��ق ميالب ��ي من ��ذ بداية
املو�سم الكروي احلايل ب�شكل جعله حتت رقابة
ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و كاتانيت� ��ش ال ��ذي ق ّرر
�إ�ضافته يوم االثنني املا�ضي اىل القائمة الأولية
ملنتخبنا الوطني لكرة القدم الذي تنتظره ثالث
مواجه ��ات حا�سمة �أم ��ام منتخبات هونغ كونغ
وكمبودي ��ا و�إي ��ران �ضم ��ن اجل ��والت املتبقي ��ة

ويتوج ��ب عل ��ى جلن ��ة املغرتب�ي�ن والعالق ��ات
اخلارجية يف الهيئ ��ة التطبيعية يف احتاد كرة
القدم التوا�صل ال�سريع مع املن�سق خالد �سلمان
املقي ��م يف ال�سويد الذي يتابع �ش� ��ؤون الالعب
مهن ��د جع ��از ال ��ذي ال ميل ��ك الأوراق الثبوتي ��ة
العراقي ��ة خ�ل�ال الوق ��ت احل ��ايل �س ��وى بي ��ان
الوالدة امل�سجل يف ال�سفارة العراقية هناك من
�أجل احل�صول عل ��ى تخويل ر�سمي من الأخري
املن�شغ ��ل حالي� � ًا باملباريات الر�سمي ��ة مع فريقه
يتيح للمدي ��ر الإداري باملنتخ ��ب الوطني لكرة
القدم با�سل كوركي�س مبراجعة دائرة الأحوال
املدني ��ة يف مدين ��ة ال�سم ��اوة م�سق ��ط ر�أ�سه من
�أجل ا�ستخراج البطاقة املوحدة وجواز ال�سفر
العراقي له ب�شكل �سريع على �ضوء الت�سهيالت
الت ��ي �ستقدمه ��ا وزارة الداخلي ��ة واملديري ��ات
التابع ��ة ل ��ه كم ��ا �ساهم ��ت �سابق� � ًا مع ع ��دد من
الالعبني املغرتب�ي�ن يف �أوروبا حيث لعب عدم
امت�ل�اك مهن ��د �أي م�ستم�س ��كات عراقي ��ة �ساهم
دور ًا م�ؤث ��ر ًا يف خروج ��ه م ��ن قائم ��ة املنتخب
االوملب ��ي لك ��رة الق ��دم ال ��ذي �ش ��ارك يف بطولة
ك�أ� ��س �آ�سيا حتت  23عام� � ًا التي جرت يف �شهر
كان ��ون الثاين املا�ض ��ي بالعا�صم ��ة التايالندية
بانكوك رغم انه كان من �أهم العنا�صر الرئي�سة
ل ��دى املدرب عبد الغني �شهد طيلة فرتة الإعداد
للبطول ��ة اىل جان ��ب زميله ل�ؤي الع ��اين ف�ض ًال
عل ��ى انه يتوج ��ب خماطبة االحت ��اد ال�سويدي
لك ��رة القدم لنق ��ل �أوراق ��ه الر�سمية بحك ��م �أنه
م ّث ��ل منتخ ��ب �شب ��اب ال�سوي ��د للح�ص ��ول على
موافقة بنقل �سجل ��ه اىل االحتاد العراقي لكرة
الق ��دم الذي يتيح ل ��ه خماطبة االحت ��اد الدويل
لك ��رة القدم بكتاب ر�سمي لكي ي�سمح له الأخري
بتمثي ��ل املنتخب ��ات الوطني ��ة العراقي ��ة يف
اال�ستحقاق ��ات املقبلة حيث يعت�ب�ره العديد من
املتابعني والنقاد لالعبني املحرتفني يف اخلارج
بان ��ه �سيكون البديل الناجح لزميله علي عدنان
املحرتف يف �صفوف فريق فانكوفروايتكاب�س
�أحد �أندية الدوري االمريكي .

تتج ��ه الأنظ ��ار يف ال�ساع ��ة ال�سابعة والن�ص ��ف م�ساء غد
ال�سب ��ت بتوقي ��ت بغ ��داد اىل ملع ��ب وميبل ��ي بالعا�صمة
االنكليزي ��ة لن ��دن حي ��ث يحت�ض ��ن قم ��ة كروي ��ة �ساخن ��ة
�ستج ��رى ب ��دون جمهور ب�ي�ن فري ��ق ت�شيل�س ��ي وغرميه
الل ��دود فريق ار�سنال يف املب ��اراة النهائية لك�أ�س االحتاد
االنكليزي لكرة القدم باملو�سم . 2020-2019
ويتطل ��ع امل ��درب فرانك المب ��ارد اىل حتقي ��ق �أول �إجناز
ل ��ه مع فريق ت�شيل�س ��ي بالظفر بك�أ�س االحت ��اد االنكليزي
لكرة القدم يف بداي ��ة م�سريته التدريبية مع الفريق الذي
حق ��ق معه العديد م ��ن االجنازات املحلي ��ة والقارية طيلة
رحلت ��ه الكروية التي بلغ ��ت  13عام ًا قبل �إع�ل�ان اعتزاله
ممار�سة ك ��رة القدم حيث وقع عقد ًا ي ��وم الرابع من �شهر
متوز  2019ليقود البلوز ملدة ثالثة موا�سم خلف ًا للمدرب
االيطايل �ساري التي �شهدت عودته اىل �ستامفورد بريدج
.
وجن ��ح فري ��ق ت�شيل�س ��ي حتت قي ��ادة فران ��ك المبارد يف
احل�ص ��ول على املركز الراب ��ع بالرتتيب بر�صيد  66نقطة
بع ��د انت�صاره الثم�ي�ن على �ضيفه فري ��ق وولفرهامبتون
بهدف�ي�ن مقابل ال �شيء يف اللقاء ال ��ذي جرى بينهما على
ملع ��ب �ستامفورد بري ��دج يف ختام اجلول ��ة الأخرية من
ال ��دوري االنكلي ��زي املمت ��از خلف ف ��رق ليفرب ��ول حامل
اللق ��ب وو�صيف ��ه فري ��ق مان�ش�س�ت�ر �سيت ��ي ومان�ش�س�ت�ر
يونايتد الثالث من خالل فوزه يف  20مباراة وتعادل يف

 6واخل�سارة يف  12يف املباريات الثمانية والثالثني التي
لعبها �ضمن جولتي الذه ��اب والإياب من املو�سم الكروي
الطويل الذي لع ��ب وباء كورونا يف �إنهائه يوم ال�ساد�س
والع�شري ��ن من �شهر متوز اجل ��اري و�ضمن فر�صة اللعب
�ضم ��ن دور املجموع ��ات يف دوري �أبط ��ال �أوروب ��ا لكرة
القدم . 2021
ومن املرجح �أن يكون احلار�س اال�سباين كيبا �أريزباالغا
خ ��ارج الت�شكيل ��ة الأ�سا�سية التي �سيعتم ��د عليها المبارد
يف مب ��اراة النهائ ��ي �أم ار�سن ��ال ال ��ذي ت�ش�ي�ر التوقعات
اىل انه ��ا �ستتكون م ��ن كابايريو وجيم� ��س و�أزبيليكويتا
وزوم ��ا وروديغر و�ألون�سو وجورجيني ��و وكوفا�سيت�ش
ومون ��ت وج�ي�رو وبولي�سيت�ش حيث اعتم ��د عليها كثريا
يف اجلوالت اخلم�س االخرية م ��ن مناف�سات الربميرليغ
ويطمح رجال البلوز اىل ا�سعاد �أن�صارهم من حمل ك�أ�س
االحت ��اد االنكليزي لك ��رة القدم الذي �سيك ��ون اال�ستعداد
االمث ��ل خلو�ض جولة الإي ��اب �أمام م�ضيف ��ه فريق بايرن
ميونيخ الأمل ��اين يف ال�ساعة العا�شرة م�س ��اء يوم الثامن
من �شهر �آب املقبل على ملعب �أليانز �أرينا �ضمن دور ثمن
النهائي بدوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم . 2020
وكان االحتاد االنكليزي لكرة القدم �أعلن عن تعيني احلكم
�أنتوين تايل ��ور لإدارة مباراة ت�شيل�سي و�أر�سنال يعاونه
غ ��اري بي�سوي ��ك و�أدام ن ��ون حكمني م�ساعدي ��ن وكري�س
كافان ��ا حكم ��ا رابع ��ا ويل بيت�س حك ��م م�ساع ��د احتياطي
و�سيك ��ون �ستي ��وارت �أتوي ��ل احلكم امل�س� ��ؤول عن تقنية
حكم الفيديو امل�ساعد (فار ) مبعاونة �ستيف �شيلد.

مواعيد جديدة في دوري ال�سلة
ال�ستكمال المربع الذهبي

 بغداد  /املدى
�سيك ��ون يوم احل ��ادي والع�شرين من �شه ��ر �أيلول املقبل
موع ��د ًا جديد ًا ال�ستكم ��ال مناف�س ��ات دوري ال�سلة املمتاز
الت ��ي توقفت عند دور ن�صف النهائ ��ي من املو�سم احلايل
ح�س ��ب القرار اجلديد ال ��ذي اتخذه جمل� ��س ادارة احتاد
ال�سل ��ة بد ًال م ��ن املوعد ال�سابق ال ��ذي كان يوم الثاين من
ال�شهر ذاته.
و�سيقوم احتاد كرة ال�سل ��ة خالل الفرتة املقبلة مبخاطبة
اللجن ��ة العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالم ��ة الوطني ��ة مبجل� ��س
ال ��وزراء ملكافح ��ة فريو� ��س كورون ��ا امل�ستج ��د م ��ن �أجل
ا�ستح�ص ��ال املوافق ��ة الر�سمي ��ة منه ��ا بع ��ودة الن�ش ��اط
الريا�ض ��ي اخلا� ��ص باللعب ��ة وال�سماح للأندي ��ة بخو�ض
تدريباتها على القاعات املخ�ص�صة لها يف العا�صمة بغداد
واملحافظ ��ات بع ��د الفحو�ص ��ات الطبية الت ��ي مت اجرائها
للم�ل�اكات التدريبية والإدارية والالعب�ي�ن للفرق من قبل
مديري ��ة الط ��ب الريا�ض ��ي يف وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة
للت�أك ��د من عدم �إ�صابته ��م وااللتزام بتطبي ��ق الإجراءات
ال�صحية االحرتازية والوقائي ��ة ال�صادرة من قبل وزارة
ال�صحة.
واملوعد اجلديد ال�ستكمال مناف�سات املربع الذهبي لدوري
ال�سل ��ة �أعط ��ى فر�ص ��ة كافية امام ف ��رق النف ��ط وال�شرطة

واملين ��اء ونف ��ط اجلن ��وب من �أج ��ل تكثي ��ف حت�ضرياتها
حت�ض�ي�ر ًا خلو�ض جولة الإي ��اب التي �ستقام يف حمافظة
الب�ص ��رة بع ��د �أن �أ�سف ��رت جولة الذهاب الت ��ي جرت على
قاعة ال�شعب املغلقة للألعاب الريا�ضية يف العا�صمة بغداد
ي ��وم ال�ساد�س من �شهر �آذار املا�ضي عن فوز ال�شرطة على
امليناء بنتيجة ( )83-91نقطة وانت�صار النفط على نفط
اجلن ��وب ( )58-65نقطة حيث �إن نتيجة مباراتي الإياب
�ستك�شف ��ان عن هوية املت�أهلني اىل ال ��دور النهائي اللذين
�سيلعبان لك�سب ثالثة انت�صارات حتدد �صاحب اللقب.
وكان احت ��اد كرة ال�سلة قرر ت�أجيل �إقامة جولة الإياب من
مناف�س ��ات دور ن�ص ��ف النهائ ��ي للدوري املمت ��از باملو�سم
 2020-2019اىل �إ�شع ��ار �آخ ��ر ب�سبب تف�ش ��ي فايرو�س
كورون ��ا امل�ستج ��د يف العا�صم ��ة بغ ��داد واملحافظ ��ات
الو�سط ��ى واجلنوبي ��ة والغربي ��ة و�إقلي ��م كرد�ست ��ان يف
�شهر �آذار اجل ��اري وقرارات خلية الأزمة احلكومية التي
مت تعميمه ��ا اىل جمي ��ع ال ��وزارات وامل�ؤ�س�س ��ات التابعة
له ��ا ومنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين بخ�صو�ص مبن ��ع �إقامة
التجمع ��ات بكافة �أ�شكالها ومنه ��ا الريا�ضية ب�شكل خا�ص
ل�ضم ��ان احلف ��اظ عل ��ى �صح ��ة و�سالم ��ة املواطن�ي�ن م ��ن
الإ�صاب ��ات التي بلغ ��ت �118300شخ�ص� � ًا وو�صلت عدد
الوفي ��ات اىل  4603ح�س ��ب االح�صائية ال�صادرة من قبل
وزارة ال�صحة بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية.

عماد مح�سن يترك الفرق البغدادية في الدوري الممتاز

"الريا�ضة والإدماج االجتماعي" محور ندوة الإرث المونديالية

 بغداد  /املدى

 الدوحة  /خا�ص باملدى

ق ��رر مهاج ��م فري ��ق اله�ل�ال ال�سوداين
ال�ساب ��ق لكرة القدم عم ��اد حم�سن ،بعد
عدم اكتمال اوراق انتقاله للعب يف �أحد
الأندية القطري ��ة خالل الأيام املا�ضية ،
مغادرة العا�صمة بغداد �صوب حمافظة
الب�صرة للتعاقد م ��ع �إدارة نادي امليناء
الريا�ض ��ي لتمثيل فريقه ��ا الكروي ملدة
مو�سم واح ��د يف الن�سخة اجلديدة من
ال ��دوري املمت ��از امل�ؤم ��ل انطالق ��ه يف
الع�شري ��ن من �شهر �أيل ��ول املقبل حتت
قيادة الروماين تيتا.
و�سي�ش ��كل ارتداء عم ��اد حم�سن فانيلة
ال�سفان ��ة يف املو�س ��م الك ��روي اجلديد
حتد من ن ��وع اخر برغبته ال�شديدة يف
الدفاع ع ��ن الوان فري ��ق يتمتع بقاعدة
�شعبي ��ة خ ��ارج الف ��رق اجلماهريي ��ة
البغدادي ��ة الت ��ي حق ��ق معه ��ا نتائ ��ج
باه ��رة وخا�ص ��ة فريق الق ��وة اجلوية
ال ��ذي حق ��ق مع ��ه الثالثي ��ة التاريخية
بحم ��ل كا� ��س االحت ��اد اال�سي ��وي لكرة
الق ��دم قبل ان ي�ش ��د الرح ��ال اىل فريق
ال ��زوراء ليلع ��ب له لف�ت�رة ق�صرية جدا
قبل �ش ��د الرحال اىل ال�س ��ودان ليحمل

ا�ست�ضاف اجليل املُبهر ومعهد ج�سور،
برناجم ��ا الإرث لبطول ��ة ك�أ� ��س العامل
 FIFAقطر  ،™2022الندوة ال�شهرية
الثاني ��ة� ،ضمن �سل�سلة ن ��دوات "�إلهام
ال�شباب" عرب تقني ��ة االت�صال املرئي،
بال�شراك ��ة م ��ع �أكادميي ��ة الأعم ��ال
التجاري ��ة لكرة الق ��دم ،وناق�شت �سبل
اال�ستف ��ادة من ك ��رة الق ��دم والريا�ضة
لتفعي ��ل قيم ��ة الإدم ��اج االجتماع ��ي
ودورها يف التقريب بني الثقافات.
و�شه ��دت الن ��دوة م�شارك ��ة الدكت ��ور
فادي مك ��ي ،من م�ؤ�س�س ��ة ال�سلوك من
�أج ��ل التنمي ��ة� ،أحد برام ��ج الإرث يف
اللجن ��ة العلي ��ا للم�شاري ��ع والإرث،
وب ��ول روجرز ،رئي� ��س ال�سرتاتيجية
يف ن ��ادي روما الإيطايل لك ��رة القدم،
و�إيجالنتين ��ا زين ��غ ،م� ِؤ�س�سة منظمة
غوليادورا� ��س ،و�شارون ��ا فريدم ��ان،
ع�ض ��وة جمل� ��س الإدارة التنفي ��ذي
لل�سرتاتيجي ��ة ب�أكادميي ��ة الأعم ��ال
التجاري ��ة لك ��رة الق ��دم .و�أدار اللق ��اء
الدكتور �ساميون �شادوك ،مدير املركز
الأورو�آ�سيوي ل�صناع ��ة الريا�ضة يف

فانيلة فريق الهالل �صاحب االجنازات
املحلية خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية
يف اول رحلة احرتافية خارجية له لكن
احل ��ظ مل يبت�سم ل ��ه يف املباريات التي
لعبها يف ال ��دوري املحل ��ي او البطولة
االفريقية حيث فك ارتباطه قبيل توقف
املناف�سات يف �شهر اذار املا�ضي نتيجة
تداعي ��ات فريو� ��س كورون ��ا امل�ستج ��د
ويف جعبته هدف واحد فقط .
و�أ�صب ��ح املهاج ��م عم ��اد حم�س ��ن حمط
�أنظ ��ار واهتم ��ام م ��ن قب ��ل العدي ��د من
الف ��رق املحلي ��ة ويق ��ف عل ��ى ر�أ�سه ��ا
ال�شرط ��ة حام ��ل لق ��ب ال ��دوري املمتاز
ال ��ذي فت ��ح مع ��ه مفاو�ض ��ات مل يكت ��ب
له ��ا االكتم ��ال يف النهاي ��ة وكذلك فريق
النج ��ف الذي رغب مدرب ��ه ح�سن �أحمد

ب�ضم ��ه اىل ت�شكيلت ��ه اىل جان ��ب تلقيه
عر�ض� � ًا مغري� � ًا م ��ن اح ��د اندي ��ة دوري
جن ��وم القط ��ري مل يكت�س ��ب التوقي ��ع
الر�سمي معه حيث فتح الطريق له نحو
التوج ��ه اىل جنوب ��ي الع ��راق للدخول
يف مفاو�ض ��ات �سريعة م ��ع �إدارة نادي
املين ��اء كتب ��ت له ��ا النج ��اح يف النهاية
لتمثي ��ل الفري ��ق الأول يف الن ��ادي
مل ��دة مو�س ��م واحد فقط حي ��ث عرب عن
�سعادت ��ه باالن�ضم ��ام اىل الن ��ادي الذي
ميل ��ك قاعدة جماهريي ��ة كبرية ويتمتع
بالعراق ��ة من ��ذ حلظ ��ة ت�أ�سي�س ��ه لكونه
ي�ضم العديد من النجوم ممن لعبوا يف
�صف ��وف املنتخبات الوطني ��ة العراقية
ويت ��وىل تدريب ��ه املدرب تيت ��ا �صاحب
ال�سمعة الطيبة يف الدول العربية.

جامع ��ة �أي �أم لي ��ون لإدارة الأعم ��ال،
بح�ض ��ور ممثل�ي�ن ع ��ن اللجن ��ة العليا
والأكادميي ��ة ،وع ��دد م ��ن ال�ش ��ركاء
ال�سرتاتيجيني.
و�ش ��ارك املتحدث ��ون خرباتهم الدولية
يف جم ��االت الإع�ل�ام والتعلي ��م
والريا�ض ��ة ،م�س ّلط�ي�ن ال�ض ��وء عل ��ى
النجاح ��ات التي حققتها الربامج التي
تتبنى تفعيل قيمة الإدماج االجتماعي،
ويف طليعته ��ا اجلي ��ل املبه ��ر ،و�سب ��ل
اال�ستف ��ادة من ق ��درة الريا�ض ��ة وكرة

الق ��دم كو�سيل ��ة عاملي ��ة لن�ش ��ر الوعي
حول الإدماج االجتماعي.
ويف م�سته ��ل حديثه ��ا خ�ل�ال الندوة،
قال ��ت �شارونا فريدم ��ان "�إن الريا�ضة
متتل ��ك ق ��وة هائلة ق ��ادرة عل ��ى تغيري
الع ��امل ،م�سلط ��ة ال�ض ��وء عل ��ى م ��دى
ت�أثريه ��ا عل ��ى الأف ��راد ،وامل�س�ؤولي ��ة
امللق ��اة عل ��ى عات ��ق اجلمي ��ع ل�ضم ��ان
�أن تعك� ��س احلقيق ��ة كمن�ص ��ة عاملية"،
و�أ�ش ��ادت ببطوالت ك�أ� ��س العامل لكرة
الق ��دم ،وما توفره من فر�صة لالحتفاء

بالتن ��وع يف الع ��امل ،و�أك ��دت "�أن كرة
الق ��دم ريا�ضة عاملية حتق ��ق امل�ساواة،
�إذ ميكن اال�ستمتاع بها دون �أي عائق،
فهي لغة عاملية يتقنها اجلميع.
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه ،تط ��رق ب ��ول
روج ��رز �إىل ق�ضية مواجهة التحديات
االجتماعي ��ة ،م�ؤك ��د ًا ب� ��أن الريا�ض ��ة
تلع ��ب دور ًا ريادي� � ًا يف دف ��ع عجل ��ة
التق ��دم ،وقال� " :إنها ق ��وة كرة القدم،
وه ��ي و�سيل ��ة لتحقي ��ق الأه ��داف
الرامي ��ة لإحداث تغيري ب�ش� ��أن العديد

م ��ن الق�ضايا كالعن�صري ��ة� ،إنني �أفخر
بالدور الذي ت�ضطل ��ع به الريا�ضة يف
تلك املج ��االت .كل ما علي ��ك �أن تتحلى
بال�شجاعة حتى ي�ؤيدك النا�س ،فلدينا
جميع� � ًا خم ��اوف و�شواغ ��ل م�شرتكة،
وعلينا �أن نعي ما يتوجب علينا القيام
به ،و�أن نن�صت جيد ًا لآراء الآخرين
من جهت ��ه ،تناول الدكت ��ور فادي مكي
النقا� ��ش من وجهة نظر عل ��م ال�سلوك،
و�أ�ش ��ار �إىل �أن كرة الق ��دم توفر منرب ًا
عام ًا ،وتقدم جت ��ارب م�شرتكة لتحليل
التحدي ��ات و�صياغة احللول بناء على
الإج ��راءات العلمي ��ة امل�ستخدم ��ة يف
قيا� ��س الت�أث�ي�ر االجتماع ��ي ،م�ضيف� � ًا
"يمُ كننا جتربة احللول التي جنحت
يف �أماك ��ن �أخرى ،كمناط ��ق النزاعات
عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،والبن ��اء عليه ��ا.
فالأم ��ر ال يتعل ��ق مب ��ا نظ ��ن �أن ��ه ق ��د
ينج ��ح؛ ب ��ل يف ا�ستخ ��دام الأ�سالي ��ب
العلمية واالجتاه ��ات التي يوفرها لنا
علم ال�سلوك لتحدي ��د الأمور املرجحة
للنج ��اح ،و�ستتي ��ح لن ��ا التج ��ارب
امل�شرتك ��ة البناء على الأثر االجتماعي
با�ستخ ��دام العلم ،كما نفعل يف اجليل
املبهر".
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الأم������وم������ي������ة..ت������اري������خ������ي������ة ال��ل��ات�����اري�����خ
 د .نادية هناوي

الأمومية �صفة جينالوجية من �صفات المجتمع الب�شري
مخ�صو�صة بالكيان الم�ؤنث ،وهي تقابل الأبوية التي هي �صفة
جينالوجية مخ�صو�صة بالكيان المذكر .ومن الطبيعي �أن تكون
هاتان ال�صفتان المخ�صو�صتان باالختالف هويتين جنو�سيتين
تجمعهما ال محدودية العطاء العائلي واتحادية الت�ضافر
الم�صيري �إزاء المنتج الب�شري الحا�صل من اجتماعهما المتمثل
في الأبناء الذين تتحد فيهم اختالفية الأبوين وفيهم تتجلى
البنوة كمح�صلة للأبوة والأمومة  ،لي�س من الناحية التكوينية
الف�سيولوجية ح�سب؛ و�إنما من الناحية الحياتية االجتماعية
والتربوية والأخالقية �أي�ض ًا.
وفي عطاء الأبوين وال محدوديته تتج�سد نوامي�س الطبيعة
وفعلها النظامي الذي يعطي ً
كال منهما ما ينا�سب تكوينه
وا�ستعداده .فالأم في مقدار ما تعطيه من الحنان والأمان
واالحت�ضان يكمله عطاء الأب الذي في ما يبذله من جهد
وحر�ص وما يقدمه من ت�ضحية و�إيثار تكون العائلة وتكبر
ويتمكن الأبناء من �أن يكونوا رجا ً
ال ون�ساء فاعلين.

وهو ما عرفته الب�شرية منذ �أوىل �صور ت�شكلها
قبل �آالف ال�س ��نني ،فكان العقل واجل�سد يعمالن
بتوافقية اختالفية نتيجتها بنوة �ستكون �سبب ًا
لالمت ��داد احلياتي ذات ��ه  .هكذا توط ��دت مكانة
الأم يف املجتمع ��ات البدائي ��ة م ��ن خ�ل�ال الأب
ب�شكل ال�شعوري فيه البنوة هي نتاجهما ولي�س
نتاج �أحدهما ومن ثم ال عائدية ميكن لأي منهما
�أن يطال ��ب به ��ا دون الآخر ،ف�أب ��وة الأب هي يف
بنوة الأم التي حتتويه وحتتوي �أبنا�ؤه مع ًا.
والعائلة كت�ش ��كل جمتمعي تطر�أ يف مدد زمنية
متباعدة وطويلة على عالقات القرابة والن�س ��ب
وتراتبي ��ة الت�أث�ي�ر والقي ��ادة فيها تغ�ي�رات� ،أما
تطور ًا و�أما اختفاء وا�س ��تحداث ًا على م�س ��توى
امل ��كان والزم ��ان والثقاف ��ة واللغ ��ة والأخ�ل�اق
والفل�سفة والرتبية وال�سيا�سة واالجتماع.
وما �أن �ص ��ار الإجناب هو الغاية التي تقف �إىل
جانبها غاي ��ات �أخرى منها اال�س ��تقرار والأمان
والتوا�ص ��ل والأخ ��ذ والعط ��اء �ص ��ارت الأنثى
بالن�س ��بة للذكر ه ��ي الأم التي فيها تتج�س ��د كل
الغايات فهي التوا�ص ��ل الدائم والعطاء الذي ال
ح ��دود له ،وح�ضنها يت�سع للجميع وعقلها فاعل
ميكن ��ه �أن يف�س ��ر الغام�ض واملخي ��ف والطارئ
ومينح احلب بال حدود.
ولأن فيه ��ا كل ما تقدم �إخ�صاب� � ًا و�إجناب ًا قدّ�سها
الرجل ور�أى نف�سه ابنا لها �صنعته هي ومنحته
احلياة .ولك ��ي يظل حي ًا عليه �أن يطيعها ويتبع
�أمره ��ا .وكان ��ت حم�صل ��ة ه ��ذا الفه ��م الأمومي
املبك ��ر والدة جمتمع ��ات ب�شري ��ة ت�ؤم ��ن ب ��الأم
الك�ب�رى حكيمة وملك ��ة .ثم ت�ش ّكل ��ت الأ�ساطري
الت ��ي ه ��ي تفكري يعط ��ي للإن�س ��ان الوه ��م ب�أنه
يفه ��م الع ��امل وبه ��ا ح ��اول الإن�سان فه ��م الكون
وكان ��ت املر�أة حتتل فيها مكان ��ة �إلوهية مقد�سة
بو�صفه ��ا الأم الك�ب�رى منتج ��ة الب�ش ��ر .وه ��ذا
الفهم و�أ�سالي ��ب التعبري جعلت ليفي �شرتاو�س
يرف�ض ت�سمية هذه ال�شع ��وب بالبدائية ّ
وف�ضل
ت�سميته ��ا بال�شع ��وب الت ��ي ال تكت ��ب �أو دون
م�ست ��وى الكتاب ��ة � without writingأو
ال�شعوب دون مرحلة الكتابة ،نظرا لقدرتها على
القيام بالتفكري وعقلها الإنتاجي كان منزه ًا عن
اله ��وى ،يتحرك من خالل احلاجة والرغبة لفهم
العامل املحيط بها.
وكان اجنلز قد حدد تاريخية املرحلة ال�شفاهية
ب�أط ��وار فالط ��ور الأول وح�ش ��ي وفي ��ه كان ��ت
عالق ��ات الب�ش ��ر جماعي ��ة بنظام قراب ��ة وزواج
داخل ��ي وخارجي ث ��م جاء الط ��ور الثاين وكان
بربري� � ًا فيه ع ��رف الف ��ن الفخاري ف�ص ��ار الفهم
الأموم ��ي يتجلى ايقوني ًا يف �ش ��كل متاثيل الأم
الك�ب�رى الإله ��ة .ويف هذي ��ن الطوري ��ن كان ��ت
امل ��ر�أة تتمت ��ع باحلري ��ة و�شغلت مرك ��ز ًا م�شرف ًا
ج ��د ًا يف العائل ��ة الت ��ي كان ��ت ن ��واة جمتمعي ��ة
ن�شيطة وفعالة تط ��ورت مع الزمن بعك�س نظام
القرابة ال ��ذي ظل خام ًال ال يتطور �إال بعد مرور
حقب طويل ��ة من الزمن .وال تعن ��ي الهيمنة يف
الع�صر الوح�شي م ��ا تعنيه يف الع�صر الرببري
فق ��د تغريت بع� ��ض تراتبي ��ات الت�أثري وعالقات
القراب ��ة فالن�ساء كن ينتمني جميعهن �أو �أغلبهن
�إىل القبيل ��ة نف�سه ��ا بينما كان الرج ��ال ينتمون
�إىل قبائل خمتلفة.
وي�ستدل على هذه املرحلة بدالئل عقلية و�إثارية
هي مبثابة م�ؤ�شرات على تراث �أ�سطوري كانت
فيه للن�س ��اء مكانة مهيمن ��ة بفاعليتهن الروحية

واحلياتي ��ة وعالقاته ��ن االحتوائية ب ��الأزواج
والأبن ��اء .وه ��ذا االح�ت�رام ال ��ذي نالت ��ه املر�أة
يف املجتم ��ع الطفويل هو تعب�ي�ر طبيعي حلالة
الت�ض ��اد الت ��ي فيه ��ا الأنث ��ى لي�س ��ت كالذكر يف
ظ ��ل حي ��اة فيها ل ��كل من الأنث ��ى والذك ��ر دوره
االختاليف الذي عائديته دوم ًا اتفاقية ونفعية.
وم ��ا دام الإجن ��اب هو حاج ��ة الإن�س ��ان الأوىل
ظ ��ل العقل الب�ش ��ري فاع ًال باجتاه ت ��وازين فيه
ل�ل��أم ول�ل��أب وللأبن ��اء مكانة وانتف ��اع من هذه
التوازني ��ة ،فه ��م ي�شرتك ��ون يف ت�ش ��كل كي ��ان
العائل ��ة الت ��ي ه ��ي الن ��واة الأوىل يف ت�شكي ��ل
املجتم ��ع الب�ش ��ري وم ��ن جمم ��وع العائ�ل�ات
تت�شكل القرى ومن جمموع القرى تتكون املدن
والدويالت ثم امل�ستعم ��رات واملمالك التي منها
ن�ش�أت ح�ضارات العامل القدمي.
ومل يك ��ن للعائل ��ة يف ن�شوئها الأموم ��ي تاريخ
خا�ص به ��ا وال بعالقاته ��ا البطريركية ،فتنتمي
�إلي ��ه كل متعلق ��ات التكوين الأموم ��ي والأبوي
ولك ��ن كان ��ت هن ��اك نظري ��ات در�س ��ت العائل ��ة
وعالقاتها ومكوناتها ومنها النظرية الطوطمية
التي و�ضعها ماك لينان ومكلبتان عام .1881
ويف �ستيني ��ات الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر ا�ستعمل
باخوفن الأملاين م�صطلح الأمومية لأول مرة يف
كتابه ( حق الأم) عام  1886وفيه در�س التقاليد
ال�شفاهية للأ�ساطري وال�شعائر والفلكلور باحث ًا
عن جذر الأمومية داخل العائلة يف �أول ت�شكلها
التاريخي ليكون �أول جمرتح لتاريخ مغيب هو
تاري ��خ العائلة .وكان لتاري ��خ باخوفن العائلي
�أن يتطور ل ��و �أن اهتمامه جتاوز الأطر الدينية
املح ��ددة وتعداه ��ا �إىل اجلوان ��ب الأ�سطوري ��ة
والأخالقي ��ة وال�سيا�سي ��ة الداخل ��ة يف ت�ش ��كل
ثقافات ال�شعوب الأوىل وح�ضاراتها.
هذه ال�شعوب التي تو�صف بالبدائية والطفولية
والوح�شي ��ة واجلالف ��ة والعالق ��ات اجلن�سي ��ة
ب�ي�ن �أفراده ��ا عالقات غري حم ��ددة وال نظامية؛
فو�ضوي ��ة �أطلق عليها العالقات الهيتريية وهي
بالعموم تنطوي على الرباءة والالق�صدية لكنها
كان ��ت توازنية لأن الب�شر عا�شوا فيها حياة كان
فيه ��ا للمر�أة حقها بو�صفه ��ا الأم الوالدة للعائلة
وللع�ش�ي�رة .وب�سبب ذلك احل ��ق متتعت الن�ساء
الأمهات باحرتام وتقدير بو�صفهن الأ�صل الذي
ينتمي �إليه الأبناء �أو ما �سمي ( جينيكوقراطية
) �أي حك ��م الن�ساء كما ذك ��ر اجنلز الذي ر�أى �أن
ه ��ذا االنتماء ه ��و الأ�سا�س الفعل ��ي يف الهيمنة
الت ��ي كانت تتمتع بها املر�أة البدائية يف الع�صر
الوح�شي يف كل مكان.
وم ��ع تط ��ور اجلماع ��ات الب�شري ��ة وتو�س ��ع
جمموعاته ��ا يف الع�ص ��ور الالحقة وال�سيما يف
ع�ص ��ور الكتاب ��ة حت ��ى �ص ��ارت الغلب ��ة والقوة
حاجة �إىل جانب احلاجة �إىل الإجناب فا�ستغلت
احتوائي ��ة امل ��ر�أة ورحمائي ��ة عالقته ��ا بالعائلة
وا�ستحوذ الأبناء الذكور على مكانتها الروحية
واحلياتية ،وحل حق الأب حمل حق الأم.
مبعن ��ى �أن املجموعات الب�شري ��ة الأمومية التي
تنوعت طرائق معي�شتها ولغاتها كانت حمتاجة
�إىل ق ��وة ج�سدي ��ة تنظمها وتقوده ��ا كي تواجه
غريه ��ا �أو تتو�س ��ع عل ��ى غريها وهك ��ذا تغريت
نظرة الذكر /الأب للأنثى  /الأم ومل يعد الرجل
يرى نف�سه ابنا لها �أو �صنيعة من �صنائعها و�إمنا
هو بقوته التي حتتاجها عملية تنظيم املجموعة
الب�شرية �ستكون ل ��ه الأف�ضلية ل�سبيني :ال�سبب

جواد علي

ا�سخيلو�س

هومريو�س

الأول �أن املر�أة بعطائها الأمومي الذي ال حدود نظام� � ًا خا�ص ًا مع تط ��ور املجتمعات من زراعية
له لن تكون �إال �إىل جانبه ما دام النفع يعود على �إىل �صناع ��ي �إىل ما بع ��د �صناعي ��ة؟ و�إذا كانت
الأبن ��اء وال�سبب الثاين �أن �أف�ضليته لن ت�ضرها العائل ��ة على م ��ر التاريخ هي الن ��واة التي منها
لأنها تظل مالكة العقل الذي ميلكه.
ت�شكل ��ت احل�ضارات فلماذا غاب الدور الأمومي
وغ ��دت املجتمع ��ات الأبوية جمتمع ��ات بربرية بو�صف ��ه عن�ص ��ر ًا يف ت�شكي ��ل العائل ��ة ؟ ومل ��اذا
ا�ستحواذي ��ة فيها الأب هو االبن الذي �سلب �أمه ا�ستفز مترك ��ز املجتمع ح ��ول الأمومية الذكور
�سيادته ��ا وبعد �أن كان هو التابع لها �صارت هي وجعلهم ميركزون املجتمع حولهم �أبويا ؟
التابع ��ة له اخلا�ضعة لقوت ��ه احلاكمة و�إلوهيته �أ لأن الأول جمتمع حر غري منتظم وغري عدواين
املقد�س ��ة وملكيت ��ه الفردي ��ة داخ ��ل دوي�ل�ات بفكر غريي والثاين جمتمع منظم وقوي ب�أنانية
ومدن وممال ��ك منها ت�شكل ��ت �أوىل احل�ضارات فكري ��ة ؟ وما دام الفكر امليثولوجي �سكوني ًا قار
والد�سات�ي�ر ليك ��ون الع�ص ��ر الأب ��وي ع�ص ��ر ًا يف ذاكراتن ��ا فم ��ا مق ��دار حاجتن ��ا �إىل �أن نعيد
ذكوري ًا فيه عُرف ��ت الكتابة ومعها ابتد�أ التاريخ �إنتاج هذا الفكر تاريخ� � ًا وانرثوبولوجي ًا بحث ًا
عن مغيباته وم�سكوتاته وحتريفاته وك�شف ًا عن يوهان باخوفن
الب�شري املدون.
وم ��ا عادت امل ��ر�أة ه ��ي الأم الك�ب�رى و�إمنا هي الأ�سب ��اب الت ��ي �أدت �إىل ال�سيط ��رة التي غيبت
اخلادم ��ة التي عليه ��ا �أن تخ�ض ��ع لقانون جديد الأمومية ومركزت الأبوية ؟
هو لي� ��س قانون الطبيع ��ة القائم عل ��ى الثنائية ب ��دء ًا ال ب ��د م ��ن التمييز ب�ي�ن االمومي ��ة ع�صر ًا
اجلدلي ��ة و�إمن ��ا ه ��و قان ��ون الغ ��اب القائم على واالمومي ��ة نظام� � ًا ،ف ��الأوىل كان ��ت موج ��ودة
الأحادية املطلقة التي فيها الغلبة للأقوى.
لكنه ��ا تال�شت مع انتهاء الع�صور الوح�شية وما
وعلى الرغم من ذلك اال�ستحواذ ف�إن املر�أة ظلت كان ي�سوده ��ا م ��ن عالقات فو�ضوي ��ة وم�شاعية
�إىل ع�ص ��ر احل�ضارة لها الغلبة يف �أداء الأعمال يف ال ��زواج والقراب ��ة ،بينم ��ا متث ��ل الأمومي ��ة
املرهق ��ة امللق ��اة عل ��ى عاتقه ��ا كم ��ا �أن ال�ت�راث بو�صفها نظام ًا لوظائفية املر�أة داخل املجموعة
الأ�سط ��وري ال�شفاه ��ي ظل يتناق ��ل ميثولوجيا الت ��ي تنتم ��ي �إليه ��ا وتتمثل تل ��ك الوظائفية يف
كتاري ��خ مفت ��وح وقاب ��ل للتك ��رار وكن ��وع م ��ن الإخ�ص ��اب والإجن ��اب والإر�ض ��اع واحل�ضانة
الوراث ��ة امل�شرتك ��ة ل ��كل املجموع ��ات والقبائل والرتبية.
وال�سالالت.
وعلى الرغم من �أن دح�ض �أهمية هذه الوظائفية
ويدع ��م التفك�ي�ر العلم ��ي التفك�ي�ر املثيولوجي �أو نك ��ران فاعليته ��ا غ�ي�ر ممك ��ن ب�أي ح ��ال من
حول عملي ��ة االنتقال اجلينالوجي بني الأجيال الأحوال؛ ف�إن النظام الأمومي الذي ي�ؤدي هذه فريدريك اجنل�س
الب�شري ��ة ،ف�أما التفكري العلمي فينظر على وفق الوظائفي ��ة م ��ا زال غري معرتف ب ��ه �أخالقي ًا وال
نظ ��ام بايولوجي تنتقل عربه ال�صفات اجلينية مفكر ًا فيه بجدية.
الت ��ي ه ��ي حا�ضرة وفاعل ��ة كفع ��ل ف�سيولوجي
بطريق ��ة انتقائي ��ة م ��ن الأم والأب �إىل الأبن ��اء .وب ��ات منطقي� � ًا وطبيعي� � ًا �أن يذه ��ب الظ ��ن عند وممار�س ��ة وظيفي ��ة مغيب ��ة ـ بدت ك�أنه ��ا لي�ست
فتك ��ون الأمومة التي هي علم ا�ش�ت�راك القرابة �سم ��اع مفردة الأمومي ��ة �إىل الع�صور الوح�شية نظام ًا له موا�ضعات ��ه والياته وحمايثاته و�إمنا
من ط ��رف الأم ،والأبوة التي ه ��ي علم ا�شرتاك حيث تعددي ��ة املجامعة وفو�ض ��ى االت�صال بني هي هام� ��ش ميد املرك ��ز باالنفرادي ��ة واملركزية
القرابة من ط ��رف الأب ح�صيلتهما البنوة التي الذك ��ور والإن ��اث ،وي�ستبع ��د معن ��ى الأمومية الت ��ي بها �أ�صبح التاريخ واللغ ��ة والأدب والفن
هي عل ��م ا�شرتاك عائدية القرابة التي بها يكون كنظام �أنث ��وي له فكره الذي له تاريخه اخلا�ص والفل�سفة �صنيع ��ة الفكر البطريركي .ويف هذه
الأبن ��اء امت ��داد ًا عائلي� � ًا لأمهاته ��م و�آبائه ��م يف �أي�ض ًا.
املفارق ��ة تتجلى م�أ�ساوية الوج ��ود املو�ضوعي
�سلوكهم و�أعمالهم ومواهبهم واجنازاتهم.
وال�سب ��ب وراء هذه النمطي ��ة الذهنية هو الفكر للع ��امل التي فيها �صارت القوة قانون ًا وال�صراع
و�أم ��ا ميثولوجي ��ة االنتق ��ال اجلينالوج ��ي الأبوي الذي نظم العالق ��ات تنظيم ًا بطريركي ًا ،ب�ي�ن اخل�ي�ر وال�ش ��ر �أزلي� � ًا وبات ��ت املجتمع ��ات
ف�شفاهي ��ة كامنة يف الذاك ��رة التي عربها تنتقل ف�أعطى في ��ه املركزية لنف�سه وزح ��زح الأمومية الب�شري ��ة ت�ستغل بع�ضه ��ا بع�ض ًا بق ��وة ال�سيف
الع ��ادات والطقو�س والأعراف االجتماعية عرب �إىل الأط ��راف ف�ص ��ارت هام�ش ًا وظ�ل ً�ا تابع ًا بال احلديدي.
الأجي ��ال انتق ��ا ًال ال واعي ًا وبطريق ��ة طبيعية ال �أولوية مع �أنها ه ��ي الأ�صل والأ�سا�س .و�ساهم ومن دالئل هذه املفارقة يف اال�ستحواذ والهيمنة
�إرادي ��ة فال ت�ستبع ��د فيها �أية ممار�س ��ات ثقافية اخ�ت�راع الكتاب ��ة يف �إقام ��ة الد�سات�ي�ر وو�ضع ما نقلته �إلينا مدونات الآداب القدمية التي فيها
م ��ا ورائية كانت قد جت�سدت يف العائلة على مر القوانني وكذلك ن�ش ��وء العلوم و�أهمها الفل�سفة البطولة فردية وحم�سوم ��ة ل�صالح الذكور وقد
الأزمنة و�ضمن �أمكنة معينة.
وه ��ذه كله ��ا وجهت توجيه� � ًا ذكوري� � ًا �ساعد يف ُغي ��ب الفك ��ر الأموم ��ي م ��ن خالل حتري ��ف دور
وتظ ��ل للمر�أة يف الفكرين العلمي والأ�سطوري تعزي ��ز هيمن ��ة النظ ��ام الأب ��وي ليك ��ون نظام ًا الإن ��اث يف الأ�ساط�ي�ر لكن ذل ��ك التحريف يظل
مهامها يف �إدامة النوع الب�شري كما للأب مهامه را�سخ ًا مع مر الع�صور.
على م�ستوى الكتابة فقط بينما حفظت الذاكرة
ً
�ة
�
ي
الوح�ش
�ة
�
ي
ال�شفاه
يف ن�ش� ��أة العائل ��ة غ�ي�ر �أن نامو� ��س الطبيع ��ة ف ��ك�أن غي ��اب املرحل ��ة
اجلمعية الالواعية �شفوي� �ا ميثولوجيا الرتاث
�أعط ��ى للأم عطاء يفوق ما للأب من عطاء وهذه والرببري ��ة مع ظهور الكتابة قد �أ�س�س لوح�شية الأ�سط ��وري ال ��ذي فيه امل ��ر�أة كائن ل ��ه �سيادته
الفائقية لي�ست اختالفية كون العطاء فيها لي�س ع�صري ��ة من ن ��وع جدي ��د ه ��ي وح�شي ��ة الغلبة وقد�سيت ��ه ج�س ��د ًا وعق�ل ً�ا ..ناهي ��ك عم ��ا خلفته
ت�ضادي� � ًا؛ و�إمن ��ا هو حتم ��ي كنظ ��ام عليه يقوم واال�ستئث ��ار حتى ليب ��دو �أن م ��ا �ش ّذبته ع�صور احل�ضارات من �آثار ومنحوتات تدلل على ع�صر
الوجود كل ��ه واملتمث ��ل يف ديالكتيكي ��ة الت�ضاد الحق ��ة لع�صور الوح�شية مل يك ��ن ت�شذيبا كامال ذهبي ،فيه كانت املر�أة هي الأم الكربى احلاكمة
حي ��ث الزم ��ان نه ��ار ولي ��ل وامل ��كان ب ��ر وبحر وتام ��ا و�إمن ��ا ت�سرب ��ت من ��ه �إىل حي ��اة الب�ش ��ر واحلكيمة والقائدة بالود وامللكة بال�سالم.
وار�ض و�سماء والأ�شياء حية وجامدة والب�شر ممار�س ��ات �ص ��ارت مبثاب ��ة �أنظم ��ة وقوان�ي�ن وعلى الرغ ��م من جينالوجيا تل ��ك الآثار املرئية
ذك ��ور و�إن ��اث .والنتيج ��ة االنتظ ��ام الطبيع ��ي نظم ��ت العالق ��ات ب�ي�ن اجلن� ��س الب�ش ��ري على والالمرئي ��ة وانرثوبولوجيته ��ا الفكري ��ة؛ فان
الناجم عن ت�آلف ما هو متخالف حتى ال احتمال مبد�أ تفا�ضلي فيه ي�ستفرد الذكور وي�شيع الفكر الكتابة ظلت دالة قوية من دالئل �شرعية النظام
للزلل �أو الالانتظام.
البطريرك ��ي فيغي ��ب احل ��ق الأموم ��ي ويك ��ون الذك ��وري الت ��ي تر�سخ ��ت يف الأذه ��ان حت ��ى
وال�س� ��ؤال هن ��ا �إذا كان ��ت املجتمع ��ات م ��ا قب ��ل النف ��ع للحق الأبوي وحده� .أم ��ا الن�ساء فمجرد ليتوه ��م كثريون اليوم ب�أن النظ ��ام الأبوي هو
الكتاب ��ة �أمومي ��ة فم ��ا ال ��ذي جعله ��ا يف ع�صور توابع ثانوية وو�سائ ��ل ب�شرية يتعزز بها نفوذ الأ�صل وانه الينب ��وع ولي�س للأمومية �أي جذر
احل�ض ��ارة وتدوين التاري ��خ ت�صبح جمتمعات الذكور.
�أو نظام.
�أبوية ؟ مل ��اذا مل تتطور الأمومي ��ة وت�ؤ�س�س لها وغدا من مفارقات التاريخ الب�شري �أن االمومية ـ و�صحي ��ح �أن معرف ��ة الب�ش ��ر للكتاب ��ة و�ضعتهم
على �أعت ��اب احل�ض ��ارة غ�ي�ر �أن الكتابة وظفت
فكري ًا �أي�ضا توظيف ًا ا�ستقطبه الذكور ل�صاحلهم
فكان ��وا ه ��م �صانع ��و احل�ض ��ارات وه ��م الذين
دون ��وا التاري ��خ و�أنتج ��وا الآداب والعلوم بيد
�أن الأم ��ر اخلف ��ي وراء ذل ��ك اال�ستقط ��اب فك ��را
ا�ستحواذي ًا مار�س اخلديعة واملكر مزيف ًا الدور
الأموم ��ي يف �سبي ��ل �إثب ��ات �شرعي ��ة �سيادت ��ه،
ولم يكن للعائلة في ن�شوئها الأمومي تاريخ خا�ص بها وال بعالقاتها
ف�شوّ ه مث ًال حني دوّ ن املالحم دور الآلهة الإناث
البطريركية ،فتنتمي �إليه كل متعلقات التكوين الأمومي والأبوي ولكن
وجعلهن �شيطان ��ات و�شريرات وعاقبهن م�ؤكد ًا
كانت هناك نظريات در�ست العائلة وعالقاتها ومكوناتها ومنها النظرية
غلب ��ة الآلهة الذكور ،وجاع�ل ً�ا البطولة دوم ًا يف
الطوطمية التي و�ضعها ماك لينان ومكلبتان عام .1881
الرجال.
وفي �ستينيات القرن التا�سع ع�شر ا�ستعمل باخوفن الألماني م�صطلح
والأمر نف�سه جن ��ده يف امل�سرحيات التي كتبت
الأمومية لأول مرة في كتابه ( حق الأم) عام  1886وفيه در�س التقاليد
وفيه ��ا انبث ��ق الفكر الذك ��وري بطولي� � ًا جملبب ًا
ال�شفاهية للأ�ساطير وال�شعائر والفلكلور باحث ًا عن جذر الأمومية داخل
بجلباب تقدي�سي كما يف م�سرحيات ا�سخيلو�س
العائلة في �أول ت�شكلها التاريخي ليكون �أول مجترح لتاريخ مغيب هو
الرتاجيدية التي فيها ال�صراع الدرامي ي�ستلب
تاريخ العائلة .وكان لتاريخ باخوفن العائلي �أن يتطور لو �أن اهتمامه
حق الأم من اجل �إثبات حق الأب كما يف ثالثية
تجاوز الأطر الدينية المحددة وتعداها �إلى الجوانب الأ�سطورية
اور�ستي ��ا التي فيها الأم كليمن�سرتا يقتلها ابنها
والأخالقية وال�سيا�سية الداخلة في ت�شكل ثقافات ال�شعوب الأولى
اور�س ��ت وذل ��ك انتقام ��ا لأبي ��ه ولأن قت ��ل الأم
وح�ضاراتها.
جرمية ال تغتفر ط ��اردت االيرنيات ال�شيطانات
اور�ست ا�سرتداد ًا حلق الأم املقتولة وهنا يظهر
الإل ��ه ابولو واقفا �إىل جان ��ب اور�ست متو�سطا
الآلهة �أثينا كي تعفو عنه.
وه ��ذا االنحي ��از للأبوي ��ة يف امل�سرحي ��ات
الإغريقي ��ة جع ��ل اجنلز ي ��رى �أن �ش ��كل العائلة
التاريخي ظهر بكل �صرامته عند الإغريق ممث ًال

يف امليثولوجي ��ا الت ��ي ت�ص ��ور لنا عه ��د ًا �أ�سبق
�شغلت في ��ه الن�ساء مركز ًا �أوف ��ر حرية وتقدير ًا
واحرتام� � ًا وه ��و م ��ا تغ�ي�ر يف العه ��د البطويل
فغ ��دت امل ��ر�أة منحط ��ة املقام م ��ن ج ��راء �سيادة
الرج ��ل ومزاحم ��ة العب ��دات .وع ��ن ذل ��ك يقول
اجنل ��ز ":ح�سبن ��ا �أن نق ��ر�أ يف الأودي�س ��ة كيف
يقاط ��ع تيلم ��اك �أم ��ه ويجربها عل ��ى ال�سكوت.
ويف م�ؤلف ��ات هومريو� ��س ت�صب ��ح الن�س ��اء
ال�شاب ��ات الأ�سريات عر�ض ��ة لأهواء املنت�صرين
اجلن�سي ��ة"( �أ�ص ��ل العائل ��ة وامللكي ��ة اخلا�صة،
�ص)43
ومل تك ��ن الآثار الأدبية وحده ��ا املج�سدة للفكر
الذك ��وري بل جن ��ده جم�س ��د ًا �أي�ض� � ًا يف الآثار
الفل�سفي ��ة وال�سيما ما كتب ��ه �أفالطون و�أر�سطو
عن املر�أة ودوره ��ا يف املجتمع .ف�أر�سطو الذي
ا�ستله ��م �أف ��كار �أ�ست ��اذه �أفالط ��ون يف الإم ��رة
والطاع ��ة واال�ستعالء واالنحطاط �أكد �أن الذكر
�سي ��د بالطب ��ع عل ��ى امل ��ر�أة والعب ��د بو�صفهم ��ا
متوح�ش�ي�ن خم�صو�صني لغر�ض واحد وكائنني
م ��ن طبيع ��ة واح ��دة ،و�أن للرجل العق ��ل ولي�س
للمر�أة �سوى �إرادة ناق�صة.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �إق ��رار �أر�سط ��و بالت�شاركية
العائلي ��ة املتمثل ��ة باجتم ��اع كائن�ي�ن ال غن ��ى
لأحدهم ��ا ع ��ن الآخ ��ر كنزع ��ة طبيعي ��ة �إىل �أن
يخل ��ف ت�شاركهم ��ا موج ��ود ًا عل ��ى �صورتهم ��ا ـ
ولي� ��س �ص ��ورة احدهم ��ا ـ ف�إن ��ه جع ��ل الطبيعة
نف�سها ذكورية حني ت�صورها ترمي �إىل كائنات
خم�صو�ص ��ة للإمرة هي الرجال الأ�سياد واملالك
وبع�ضه ��ا خم�صو�ص ��ة للطاع ��ة ه ��ي الن�س ��اء
والعبيد واحليوان ��ات .وك�أن الطبيعة هي التي
�أرادت للكائ ��ن املو�ص ��وف بالعق ��ل والتب�صر �أن
ي�أمر بو�صفه �سيد ًا وزوج ًا له ال�سلطة العائلية.
وال غراب ��ة �إذا قلنا �إن الذكورية يف فكر �أر�سطو
نابعة من �إميانه ب�أنها طبيعية و�أنها هي الأ�صل
لذا الرجل عنده هو املتفوق بعقله وله الأولوية،
ومل تعن ��ه ع�صور طويلة �سبقت الإغريق عا�شت
فيها الب�شرية برباءة و�سالم حتت قيادة امومية
فيه ��ا امل ��ر�أة هي الأم الكربى حي ��ث ال ملكية وال
انفرادية وال �سلطة �سوى للن�ساء.
هك ��ذا �ض ��اع احل ��ق االموم ��ي يف خ�ض ��م احلق
الأبوي الذي ا�ستحكم نظام ًا هيمن على التاريخ
الب�ش ��ري املدون لكن ذلك اال�ستحكام ال يعني �أن
دور الأموم ��ة كنظ ��ام �شرعي انته ��ى و�أن عطاء
الن�س ��اء ن�ضب ب ��ل الأموم ��ة والن�سوية دائمتان
كالنهر يجريان بال م ّنة وال �شكران.
ولع ��ل م�شاعية هذا العطاء وعموميته هي ال�سر
وراء بقاء الأمومية فكر ًا يتناقل جينالوجيا عرب
الأجي ��ال وه ��ي �أي�ض ًا ال�سب ��ب يف جعل الب�ساط
ي�سحب من حتت قدمي الأمومية لت�ستحوذ عليه
الأبوي ��ة .وهذا لوحده ي�ستوجب منا النظر �إىل
الن�سوية بو�صفها فكر ًا عمومي ًا ،نظامه �شمويل
يق ��وم عل ��ى برتوكولي ��ة الت�ضحي ��ة والت�سامح
واالحتواء والتواد الأ�صيل واحلقيقي.
وال ف ��رق يف عمومية العطاء ب�ي�ن امر�أة الأم�س
وام ��ر�أة الي ��وم لأن العط ��اء واح ��د ال ح ��دود له
والنظ ��ام واح ��د يف حقيقة فاعليت ��ه التي غيبها
الت�سلط الأبوي.
وبعبارة �أخرى نقول �إن االمومية مل تغب متام ًا
ع ��ن ع�ص ��ور احل�ض ��ارة لكنه ��ا ت ��دارت ظاهري ًا
بينم ��ا بقي ��ت ممار�ساتها �شاخ�ص ��ة ومتج�سدة
فعلي� � ًا يف م ��ا توارثت ��ه ال�شع ��وب م ��ن العادات
والتقاليد املرت�سخة عميق� � ًا يف تالفيف الذاكرة
اجلماعية التي ه ��ي �شفاهية ومن تلك ال�شعوب
�أم ��ة العرب التي كانت على امل�ستوى الديني لها
ميثولوجيتها اخلا�صة يف التعامل الأمومي مع
احلي ��اة منذ احلياة اجلاهلي ��ة الأوىل التي فيها
�شاع ��ت عبادة احليوانات ك�إله ��ة يتقرب بها �إىل
الل ��ه ..وفيها متثلت ميثولوجي ��ة الطوطم الذي
كان حم�صور ًا يف الأنثى.
�أما على امل�ستوى االجتماعي ف�إن مرجع القرابة
عن ��د قدم ��اء الع ��رب يع ��ود �إىل الأم يف م�سائ ��ل
الن�س ��ب وتع ��دد الأزواج .وق ��د ف�س ��ر ( ويلكن)
ه ��ذه العائدي ��ة ب� ��أن الع ��رب يف اجلاهلية كانت
تف�ض ��ل الن ��كاح الوقت ��ي عل ��ى غريه ل ��ذا مل تكن
تع ��رف زواج� � ًا م�ستم ��ر ًا ترتب ��ط فيه امل ��ر�أة مع
رج ��ل مع�ي�ن لأجل غ�ي�ر م�سم ��ى ،بينم ��ا ف�سرها
(جواد علي) بفو�ضوية الغزو التي فيها يتقاتل
الإن�س ��ان م ��ع الإن�س ��ان مب ��ا ي� ��ؤدي �إىل انتهاك
احلرم ��ات وا�ستباحة الأعرا� ��ض وتوالد �أطفال
لي� ��س يف مق ��دور �أمهاتهم معرف ��ة �آبائهم " لكنه
�أي ��د( ويلكن) يف ما ذهب �إليه من �أن الرجل كان
يجتمع باملر�أة ثم يرتكها ليجتمع ب�أخرى وهكذا
تك ��ون امل ��ر�أة قد ات�صلت بجملة رج ��ال .هذا من
جان ��ب وم ��ن جان ��ب �آخر كان ��ت الع ��رب ت�سمي
جتمعاته ��ا بت�سمي ��ات ذات �أبع ��اد �أمومي ��ة مثل
بطن وفخذ ورحم.
وعل ��ى الرغم من ظه ��ور �شجرة الأن�س ��اب التي
كان ��ت ظاهري ًا تخ�ض ��ع لنظام �أب ��وي يتمثل يف
وج ��ود رج ��ال رواة هم حفظ ��ة �أن�س ��اب وكانت
مهمته ��م تدوي ��ن �أ�سم ��اء �أجي ��ال م ��ن الأج ��داد
والآب ��اء الذك ��ور يف كل قبيل ��ة؛ ف� ��إن الأمر على
امل�ستوى ال�شفاهي كان ميا�شي النظام الأمومي
متمث ًال فيم ��ا حفظته الذاك ��رة اجلمعية العربية
من عادات وتقاليد و�أعراف فيها الولد يتبع الأم
يف خ�صاله .وتظل وجهة النظر العلمية منطقية
وهي ت�ؤكد توازنية النظام احلياتي القائم على
ت�شاركية النظامني الأبوي والأمومي يف �إدامة
النوع الب�شري.
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ثقافة

م���������س����د�����س �����ص����غ��ي�ر..
حنون جميد
 ...على �أي حال ،طفقت �أقول؛ بيت مب�س ��د�س ولو
بهذا احلجم ،خري من بيت بع�صا .ورجل مب�سد�س
كه ��ذا� ،أ�سرع من ��ه �إىل خ�صمه الق ��ادم �إليه ب�سيف.
وهكذا تقبلت الأمر.
ومل ��ا كن ��ت مل �أمتلك �سالح� � ًا يوم� � ًا ،داخلني �شعور
بالبلبل ��ة و�أن ��ا �أت�سل ��م م�سد�س� � ًا �صغ�ي�ر ًا من ولدي
البك ��ر؛ " خ ��ذه احتياط� � ًا ،فق ��د يفي ��د يف �سويع ��ة
�ضي ��ق" ك�أنه ب�آخ ��ر عبارته ي�ص ّغر م ��ن فعله ،وهو
بر�صا�صاته ال�صقيلة ال�صغرية حق ًا ،ك�أنه ال ي�صلح
�إال ل�صيد الع�صافري.
ومل يك ��ن ه ��ذا ال�ش ��يء الثقي ��ل اخلفي ��ف� ،إال �أ�شبه
بطائ ��ر غريب ،ح ّل علين ��ا يف وقت ح ّلت فيه غربان
كث�ي�رة على البيوت .وملا كنا نعي� ��ش؛ عائلتي و�أنا
يف عامل الورقة والقلم ،بات طائرنا هذا يف عزلة ال
ي�شك �أحد منا يف �أنها طبيعية ،طبيعية متام ًا �إن مل
تكن مقززة �أحيان ًا!
غ�ي�ر �أن مداهمة الأمريكان لبيوتن ��ا للتفتي�ش على
ال�س�ل�اح ذات فج ��ر� ،أحاطن ��ا برهب ��ة ورع ��ب كان ��ا
كافي�ي�ن ،لنفكر ك ّل على طريقت ��ه ،يف املو�ضع الذي
يخبئ �سالحه فيه.
ت ��وزع اجلن ��ود الذي ��ن فاج�ؤون ��ا بوجوده ��م على
مناف ��ذ زقاقنا� ،إذ رابط اثن ��ان على فتحته الرئي�سة
الت ��ي تربطه بال�ش ��ارع العام ،ورب� ��ض �آخران عند
واجهات البي ��وت ،يوزعان �أنظارهم ��ا هنا وهناك
يف ترق ��ب يقظ وحترك �سريع ،يف حني م�ضى عدد
�آخر يطرق الأبواب ويدخل البيوت.
�إنه ��م يبحثون عن ال�س�ل�اح ،القط ��ع الكبري ولي�س
غ�ي�ر ،هذا ما ا ّدع ��اه بع�ض منا ،بي ��د �أن الهلع الذي
�أ�صابنا جمد الدم يف عروقنا.
كانوا بي�ض� � ًا و�سود ًا �شبه �صامت�ي�ن ،وعيون كثري
منه ��م كب�ي�رة وال �سيم ��ا ال�س ��ود ،وعي ��ون بع�ضهم
خل ��ف نظارات �س ��ود .القيادة للبي� ��ض و�إن ح�صل
حديث م�شرتك فيبد�أ وينتهي به البي�ض كذلك.
عندما طرقوا الباب طرق� � ًا عنيف ًا �أ�سرعتُ �إليهم ،ثم
�أنه ��م ملا دخلوا �صالة اال�ستقبال و�شاهدوا �صفوف
الكت ��ب يف مكتبت ��ي ،ده�ش ��وا وخف�ض ��وا فوه ��ات
�أ�سلحتهم و�س�ألوين عن هويتي.
�إزاء ما ح�ص ��ل الآن ،وقيا�س ًا على م ��ا ا�ستح�ضرته
�أو ًال م ��ن �ص ��ور جن ��ود غرب ��اء حمتل�ي�ن ،انبث يف
نف�س ��ي �أمن م ��ا ،طاوعني لأفك ��ر؛ ب�أنه ��م ميكن �أن
يغلق ��وا �أي حتقي ��ق مع ��ي والبحث ع ��ن �سالح يف
بيتي!
ذلك كان حلم ًا ب�سيط ًا �أو �ساذج ًا حتى ،فاملهمة التي
قدموا م ��ن �أجله ��ا ،ال تنازعها هوي ��ة مدنية تتعلق
برج ��ل يعم ��ل يف جم ��ال الثقاف ��ة والأدب! ويعرف
من �أدبائه ��م وقر�أ لهم �أكرث مما قر�ؤوا ،و�أعظم مما
يعرفون.
يف �ساع ��ات ال�صف ��و والأم ��ان ،ال نفك ��ر طوي ًال يف
املو�ض ��ع الذي ينبغي �أن نخبئ �سالحنا فيه .كل ما
نفك ��ر فيه ،كيف ن�ضع ��ه يف م�أمن عن الأهل ،وبعيد
ع ��ن الأطف ��ال ،وال يعرف ب ��ه ال�ضي ��وف الأ�صدقاء

والغرب ��اء .وليك ��ن يف ج ��رار مكتب ��ك �أو خزان ��ة
مالب�سك ،يف غرفة نومك �أو بني جملدات مكتبك.
لكن �أن ُتع ّر� ��ض �إىل حالة دهم غر�ضه التفتي�ش عن
�سالح ��ك فالأمر يختل ��ف� ،إذ جل ما تفك ��ر �أو فكرت
فيه ،كانوا فكروا فيه كذلك ؛ خلف �صفوف كتبك �أو
بينه ��ا .يف ال � ّ
�رف الأول �أو الثاين �أو العا�شر منها.
وراء ذل ��ك املجلد ال�ضخ ��م الذي قد يث�ي�ر االنتباه،
�أو خلف املجموع ��ة من تلك الكتب القدمية التي قد
تتوقف العني عليها لقدمها .بني طيّات الأفر�شة فوق
خزانة املالب�س� ،أو يف عمقها حيث تت�ضام مالب�س
فائ�ض ��ة م ��ن ف�ص ��ل ال�صي ��ف �أو ف�صل ال�شت ��اء .بل
�إنهم يفكرون حت ��ى يف �أ�شجار احلدائق وخزانات
مي ��اه احلمام ��ات ،وخزان ��ات املي ��اه الرئي�سة فوق
ال�سطوح.
وبح�سب ما �آل �إليه و�ضعنا مبا �صار يتواىل علينا
من طرق فجّ على الباب ،هرعت �إىل هناك ليدخلوا،
مع كلمة غري ذات �صدى؛ �صباح اخلري.
كان ��وا ثالث ��ة ،ط ��وال القام ��ة مفت ��ويل الع�ض�ل�ات
يتقدمه ��م �آمره ��م الأبي� ��ض الوحي ��د بينه ��م .ق ��ال
ب�صوت عملي؛ �ألدي ��ك يف بيتك �سالح؟ كان �صوته
جمي ًال وكان يف الوقت نف�سه حازم ًا .وما كان علي
�إال �أن �أنفي بكلمة؛ ال.
ابت�س ��م يف وجه ��ي ابت�سامة غريب ��ة ؛ نحن نبحث
ع ��ن ال�سالح ،و�سحب نظرة خاطفة من على املكتبة
الت ��ي فيه ��ا بع� ��ض الكت ��ب باالنكليزي ��ة و�أ�ضاف؛
ولي�س عن الكتب حتى تلك التي بالإنكليزية ،كذلك
لي� ��س عن الأ�شخا� ��ص .فت�شوا �إن �شئت ��م .قلت ذلك
وقلب ��ي موزع ب�ي�ن �أماكن يف بيت ��ي جمهولة لدي،
ا�سترت خلف �أحد منها امل�سد�س ال بدّ.
كان هرع ��ي �إىل الب ��اب ،خ ��وّ ل زوجت ��ي �أو ابن ��ي
ليتن ��اول مهم ��ة �إخف ��اء امل�سد�س يف م ��كان ما .وقد
ب ��د�أ يل ��وح يل الآن ،خل ��ف كل كت ��اب يف مكتبت ��ي،
يف ك ّل زاوي ��ة من زوايا بيتي ،بني مالب�سي ،حتت
�سريري ،يف �س ّلة من �سالل القمامة ،يف احلمامات،
يف اخلزان ��ات ،يف احلديق ��ة حت ��ت ترابها الرخو،
�أو ب�ي�ن ح�شائ�شها و�شجرياته ��ا املختلفة� ،أو بينها
جميع ًا!
وبرغم من �أنهم جاءوا يف مهمة حمددة ،ولكن غري
حم�سوب ��ة النتائج ،فق ��د كانوا هادئ�ي�ن يتحركون
ببطء رتيب ،وال يبدو �أن عليهم �أن يح�سموا الأمر
�سريع ًا �أو ل�صاحلهم.
كان ��وا مهم ��ا ا�ستق ��روا �إىل نتائ ��ج عمله ��م ،غرباء
جتو� ��س الغرب ��ة يف عيونهم ،وال متتل ��ك لغتهم �أي
حيوية مع غريه ��م� ،إال �إذا كانت معهم هم �أنف�سهم.
غري �أنهم مهم ��ا كانت �صورهم ولغته ��م ،فقد كانوا
غرب ��اء يحملون �سالح� � ًا فاتك ًا ،يجوب ��ون به بالد ًا
مفتوحة ،وكانوا �أمريكان!
طل ��ب �أحده ��م ب�أم ��ر م ��ن قائده ��م �أن يفت� ��ش غرفة
النوم� .صحب ��ه ابني ورافقهما الآخ ��ر .هناك �ألقى
نظ ��رة �سريعة على زوجتي الت ��ي �أ�صيبت بهلع مذ
دخل ��وا ،وح ��رك ر�أ�س ��ه للأ�سفل حتي� � ًة وجتاوزها
نحو غرفة النوم.
�أخ ��ذ يجو� ��س بنظ ��ره �أرج ��اء الغرف ��ة و�أ�شياءه ��ا
الكث�ي�رة؛ �سرير النوم �،شرا�شف ��ه �،أغطيته ،خزانة
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 ه ��ل تتفق مع ت�س ��ميات من ط ��راز " روائيي
املنفى " �أو رواية املنفى " التي عادة ما ترد يف
نقودات بع�ض النقاد ؟
 �إذا كان املق�صود بامل�صطلح – الو�صفمبعن ��ى ما يكتب ��ه املنفي ��ون العراقيون،
فهن ��اك (رواي ��ة منف ��ى) .يف املنف ��ى عدد
كبري ن�سبي ًا م ��ن كتاب الرواية ،منهم من
كان يكتب الرواية قبل خروجه من البلد،
ومنه ��م من ب ��د�أ بكتابته ��ا يف املنفى� .أما
�إذا كان احلدي ��ث يدور عن �سمات خا�صة
لونت (رواية املنفى) ،مبا يعطيها ملمح ًا
ميكن اال�ستدالل عليه ب�سهولة ،فهذا ما ال
�أتفق معه ،لكل كاتب �أ�سلوبه �أو �أ�ساليبه
و�أدوات ��ه ومعه ��ا الثيم ��ات اخلا�ص ��ة به
التي اختاره ��ا لن�صه ،وه�ؤالء خمتلفون
ج ��د ًا ،ال �أج ��د قوا�س ��م م�شرتك ��ة م ��ن
حي ��ث الأ�سل ��وب والثيم ��ات ب�ي�ن (زهري
اجلزائ ��ري) مث ًال م ��ع (علي ب ��در) ..وال
يوج ��د م ��ا ه ��و مت�شاب ��ه ب�ي�ن (حم�س ��ن
الرملي) و (جن ��م وايل)� ..أو بني (زهري
ك ��رمي) و (كرمي كطافة) .ل ��كل من ه�ؤالء
وغريهم عامله.
 بع� ��ض النق ��اد يق ��ول �إنك ��م يف املنف ��ى بقيتم
�أ�س ��رى ثقافات "ما�ضي الداخل " اىل �أي مدى
تتفق �أو تختلف مع وجهة النظر هذه ؟
 حديثن ��ا الآن ي ��دور ح ��ول الإب ��داعب�أ�شكال ��ه املختلفة� ،شع ��ر ،رواية ،ر�سم،
مو�سيقى�..إلخ ال ع ��ن الثقافة ب�شكل عام
 ،عل ��ى �صعي ��د الثقافة م ��ن امل�ؤكد ح�صل
لكثري من املبدعني ك�أ�شخا�ص كما ح�صل
لغريه ��م م ��ن غ�ي�ر امل�شتغل�ي�ن يف ه ��ذه
احلق ��ول الإبداعية ،الكث�ي�ر من التطور،
عل ��ى �صعي ��د التالق ��ح م ��ع الثقاف ��ات
امل�ست�ضيف ��ة له ��م ،تعرف ��وا عل ��ى ثقاف ��ة
اح�ت�رام القانون ،ثقاف ��ة حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية ،التعامل مع املر�أة ،مع الطفل،
م ��ع البيئة وه ��ذا كانت مبحم ��والت هي
غريب ��ة ع ��ن ثقافة العراق ��ي قبل خروجه
من بلده� ،أم ��ا �إذا كان املق�صود بال�س�ؤال
�شط ��ره الث ��اين (ما�ضي املنف ��ي) ودوره
يف عمل ��ه الإبداع ��ي ،فهنا �أج ��دين متفق ًا
م ��ع ال�صيغ ��ة العام ��ة لل�س� ��ؤال ،ظل ��ت

املالب� ��س ،الأفر�ش ��ة  ،الأغطي ��ة املرتا�ص ��ة فوقه ��ا،
�أكدا�س املالب�س املعلقة يف الزوايا� ،أو ّ
املن�ضدة يف
�سالل ..وغريها يف حقائب �شفافة وغري �شفافة.
ت ��راءى لهذا اجلندي  ،عرب هذه الفو�ضى والكرثة
الكاث ��رة م ��ن املالب� ��س وغريه ��ا� ،أن ال ��ذي جاءوا
لتحقيق ��ه �شيء ع�سري املنال ،حتى �أنه �أرج�أ البحث
والتفتي� ��ش العملي�ي�ن ،و�أرج�أ �أي�ض� � ًا ال�صعود �إىل
الغ ��رف يف الطابق الأعلى ورمب ��ا ف ّكر ،وهو ينهي
مهمته� ،أنه �أمام �أمر م�ستحيل.
قب ��ل �أن يغ ��ادروا ،وق ��ع نظ ��ر قائدهم عل ��ى �ساعة
جداري ��ة كبرية من طراز ق ��دمي ،ذات تاج مقرن�ص
بارز ،متطلع للأعلى بوقار ثقيل .قال:
 موديل قدمي نعم هي كذلك. كم كان ثمنها؟ ال �أدري ،فقد خ�صني بها �صديق قبل عقود. لق ��د انقر�ضت ،كم ��ا �أح�سب ،ه ��ذه املوديالت يفبالدن ��ا برقا�صاته ��ا الكب�ي�رة ،ورنينه ��ا العايل كل
وق ��ت ،ودقاتها الرنانة على ر�أ� ��س كل �ساعة طوال
اليوم .و�أين من�ش�ؤها.
 ال�صني. �أوه ..ذلك البلد اللعني.ل�سبب ما رفع يد ًا �إىل اجلندي �أن ي�أتيه بها.
� -أوه ..ما هذا؟

�أ�س ��رع �إىل رئي�سه بال�ساعة وهي�أ �سالحه للإطالق.
�ألق ��ى الرئي�س نظ ��رة على ما يرب� ��ض خلف التاج،
كان هن ��اك يقبع مثل ف�أر المع �صقي ��ل ،ال يعي ماذا
ه� � ّز من م�شاع ��ر وما خلط م ��ن ح�ساب ��ات  ،تناوله
ورم ��ى ال�ساعة الكبرية على الب�ل�اط وقال؛ ما هذا
ي ��ا رجل؟ �أمل تقل �أنك ال متلك �سالح ًا يف بيتك؟ �أنت
كاذب وخمادع .لقد كذبت علينا.
 �إجل� ��س هن ��ا وال تتح ��رك ريثم ��ا نكم ��ل تفتي� ��شالغ ��رف يف الأعل ��ى .كان هذه املرة ي�ش� � ّد يديه على
�سالحه هو الآخر ويبتعد عني.
�ألقي ��ت نظ ��رة جامدة عل ��ى زوجتي الت ��ي ح�ضرت
امل�شهد ،بينم ��ا رافق ولدي اجلندي�ي�ن �إىل الأعلى.
�أثن ��اء ذلك هبطت زوجة ابن ��ي نحو املطبخ ،حتمل
ر�ضيعها على �صدرها وحتاول �إ�سكاته.
غ ��ادرت زوجت ��ي �إىل املطبخ هي الأخ ��رى ت�شارك
زوج ��ة ابنها همومه ��ا ،وتلقي باللوم عل ��ى نف�سها
لأنها اختارت تاج ال�ساعة ،خمب�أً مل�سد�س زوجها.
ك ��دت �أ�ضحك بني جندي غريب يحتل قاعدة بيتي،
وجن ��ود غرب ��اء �آخري ��ن يفت�ش ��ون �أع�ل�اه ،وعائلة
م�شلول ��ة الذراع ،م�شتت ��ة الذهن ال تعرف ما �سوف
يلح ��ق بها .كدت �أ�ضحك ب ��ل كنت �أ�ضحك و�أ�ضحك
علن ًا ويف �س ّري ،ومل �أ�صحو �إال على كالمه الزاجر؛
وت�ضحك �أي�ض ًا!
مل �أجب ��ه وق ��د �أحنق ��ه ذل ��ك بح�سب م ��ا خ ّي ��ل �إ ّ
يل،

فتحول ��ت نظرت ��ه اخل�ض ��راء اجلميل ��ة� ،إىل نظرة
�ش ��زرة قبيح ��ة وخميف ��ة ،وهالن ��ي ذل ��ك .وعجبت
م ��ن التح ��ول الغري ��ب يف �ص ��ورة ه ��ذا الرج ��ل
ال�ش ��اب ،الذي ح�سبت ��ه وديع ًا ،ميكنن ��ي �أن �أحدثه
عن ك ّت ��اب بلده الذين عرفتهم قب ��ل �سنوات طوال،
�أع ��دد �أ�سماءهم وكتبه ��م و�أفكاره ��م �إن رغب ،وقد
يحدثني مبا ال �أعرف عنهم �أو عن غريهم ،ال�شباب
مث ًال ،لننته يف الأخ�ي�ر �إىل �سالم و�إعجاب متبادل
ب�ي�ن غريب�ي�ن ،وحدّهم ��ا الأدب وح ��ده دون �سائ ��ر
الأ�شياء!
�أك ��رر �أنن ��ي كنت حامل ًا �صغ�ي�ر ًا �أو بدوي� � ًا خال�ص ًا،
برغ ��م تقدم ��ي يف التجرب ��ة والعم ��ر ،وعي�شي يف
مدين ��ة مكتظ ��ة بال�سكان مثل بغ ��داد ،و�أن مكتبتي
بكل م�ؤلفيه ��ا وكتبهم و�أفكاره ��م ،لي�س مبقدورها
�إطالق �سراح ع�صفور يحمل يف �أح�شائه خم�س �أو
�ست ر�صا�صات ميكن �أال تكونن قاتالت.
هبط اجلنديان دومنا �إ�شارة �إىل وجود� ،أو العثور
عل ��ى� ،س�ل�اح .مل يفرحن ��ي ذل ��ك .ذل ��ك �أن امل�سد�س
ال�صغ�ي�ر كان م ��ا ي ��زال يرب� ��ض يف ك ��ف الرج ��ل
الغريب؛ يق ّلبه ويحدّق فيه كما لو �أنه طائر جريح.
وبد�أت �أ�س ّلم ب�أن حياة طائري هذا ،هي الآن يف ي ٍد
غ�ي�ر يدي بع ��د �أن �أفلت مني ،و�أن م ��ا �سوف نلقاه
ج ��راء ذلك ،هو من �صنع غرين ��ا ال من �صنع �أيدينا
يف ك ّل الأحوال.
 هل فت�شتما الغرف جيدا؟ً نعم �سيدي. الأفر�ش ��ة ،الأغطي ��ة ،الأ�س ّرة� ،ستائ ��ر ال�شبابيك،خزانات احلمامات� ،سطح البيت.
 كل ذلك �سيدي .حتى �أننا نرثنا �أفر�شة ال�سرير. وهل ثمة �ساعات جدار؟ نع ��م �سيدي .ولقد فت�شناه ��ا جميعها بل فككناهامتام ًا.
 وهل هن بحجم كبري؟ كال �سي ��دي� ،صغريات ومنه ��ن �ساعات منا�ضد الغري.
 ح�سن ًا �إنه�ض معنا �سيدي. �إىل �أين يا عزيزي؟ �إىل التحقيق طبع ًا ،ف�أنت متلب�س بجرمية حيازة�سالح ممنوع من دون ترخي�ص.
رمى نظرة م�ستهينة على ال�ساعة املحطمة ونثارها
الذي انت�شر على الأر�ض ،و�أوكل �أمر مرافقتي �إىل
اجلنديني الأ�سودين ،و�أ�شاح عني.
طفق ��ت �أناديه ال تذهب بعيد ًا ،فقد ال جتد لك �أم ًا �أو
�أب� � ًا على تلك الأر�ض ،فقب ��ل �أربعة �أو خم�سة قرون
مل يك ��ن �أث ��ر لكليهما هن ��اك .كنتم �أ�شتات� � ًا موزعة،
ث ��م غ ��زومت وقه ��رمت بق ��وة الب ��ارود ال ��ذي �أ�سقط
ال�سهم املريّ�ش اجلميل ،ف�ص ��رمت �أنتم �أهل الأر�ض
وال�سم ��اء ..غ ��زاة ..مل تكون ��وا ول ��ن تكون ��وا �إ ّال
كذلك ..غزاة.
�سمع ��تْ زوجت ��ي حديثي معه ��م ب� ��أن امل�سد�س هذا
ال ��ذي بحوزته ��م الآن ،ال يقتل حمام ��ة و�أنه قيا�س ًا
عل ��ى �أحج ��ام �أ�سلح ��ة الي ��وم� ،ش ��يء م�ضح ��ك بل
م�ضح ��ك متام ًا ،و�إنني �أنا �شخ�صي ًا ال �أجيد الرمي،
وال �أظ ��ن وج ��وده يف بيتي �إ ّال نكتة �س ��وداء ،و�أنا

�آ�س ��ف عل ��ى ذل ��ك �أ�سف� � ًا �شدي ��د ًا ،ل ��ذا �أدعوك ��م �إىل
م�ص ��ادرة امل�سد� ��س ه ��ذا ،فلي�س ��ت يل حاج ��ة في ��ه
وا�صرف ��وا النظر ع ��ن املو�ضوع ،وك ّل م ��ا �أرجوه
�أ ّال تعر�ضوا �سمعت ��ي لل�سوء ،ف�أنا �أو ًال رجل كبري،
و�صحفي معروف ،ول�سوف يج ًر �أمر اعتقايل على
بلدكم الكبري� ،شيئ ًا غري مريح.
دخلت زوجت ��ي علينا �أ�شب ��ه بريفية ي�س ��اق ولدها
الوحيد �إىل �ساحة حرب؛ �أ�صحيح �أنهم يعتقلونك؟
والله لن �أدعهم يفعلون ذلك!
 �إه ��د�أي يا ام ��ر�أة نحن يف حالة ح ��رب .وه�ؤالء�أوبا�ش غرباء ال يعرفون معنى للإلتما�س.
كوين �شجاعة وع ��ودي �إىل غرفتك ،فل�ست جمرم ًا
علي.
حتى تخايف ّ
مل ��ا وجدتْ كالم ��ي معقو ًال وحازم ًا مع� � ًا ،و�أن �أحد ًا
من ه�ؤالء مل ينتبه �إىل �إ�شاراتها ،ب�أنني رجل كبري
و�صاح ��ب مكتب ��ة كم ��ا ت ��رون ،ر�ضخ ��ت لإ�شارتي
بال�سك ��وت ومل تغ ��ادر مكانه ��ا ،وكان ��تْ على يقني
ب�أنها لن ترتكني لهم.
 �سالح ��ك ه ��ذا �أدع ��ى �إىل م�ساءلت ��ك م ��ن م�ساءلة�صاحب �سالح كبري .فرمبا كانت حيازة ذلك للدفاع
ع ��ن النف� ��س� .أما ه ��ذا فم�صن ��وع لالغتي ��االت� .أي
مبقدورك �أن تغاف ��ل �أحدهم وتقرتب منه االقرتاب
املن�شود ،وتطلق عل ��ى ر�أ�سه النار بال �صوت يلفت
الأ�سم ��اع .ولأ�صارح ��ك ب� ��أن هذا �أخط ��ر علينا من
ذاك.
�س ّلم امل�سد�س لأح ��د جندييه الذي و�ضعه يف جيب
حقيبته التي يحملها على ظهره ،وال يبدو عليه �أنه
م ّله ��ا ،والتف ��ت �إ ّ
يل بع ��د �أن ر�أى زوجتي �شاخ�صة
�أمامه ��م ،وقد ت�س ��رع �إىل الباب �إن مل تك ��ن تهي�أت
العرتا�ض طريقهم.
ت�أملن ��ي طوي�ل ً�ا وم ��ا ت ��زال فوه ��ة بندقيت ��ه نح ��و
�ص ��دري� ،س�أ�ضطر للعفو عن ��ك .و�س�أعطي �أوامري
جلن ��ودي اللت ��زام ال�صم ��ت� .إن عقوبت ��ي �ستكون
�ضع ��ف عقوبت ��ك ،ل ��و ف�ش ��ا �أحدهم �صفح ��ي عنك.
�أ�شي ��اء �صغ�ي�رة ق ��د تفعل �أفع ��ا ًال كب�ي�رة� ،أو تنتج
ردود ًا كبرية كذلك..
إرم ه�شيم هذه
خلفني وراءه و�أ�شار بيده اليمنى؛ � ِ
�صنع �صيني
ال�ساع ��ة يف �سلة املهم�ل�ات� ،إنها م ��ن ٍ
لي�س غري.
�أخ�ي�ر ًا وقد �أ�شرفت ال�ساعة على ال�ساد�سة �صباح ًا،
غ ��ادروا الزقاق بعدما خل ��ق وجودهم ما خلق بني
النا� ��س .ترك ��وا خلفه ��م جتمعاتن ��ا ،نح�ص ��ي فيها
�أرباحه ��م الت ��ي ه ��ي باملقاب ��ل خ�سائرن ��ا؛ ملي ��ون
دينار كان ��ت مو�ضوع ��ة يف جرارة من�ض ��دة تاجر
ال�صح ّي ��ات ..قالدة و�س ��واريْ ذه ��ب خمب�أة حتت
و�س ��ادة زوجة تاج ��ر الكهربائي ��ات� ،ساعات ثمينة
تعود لعائل ��ة بائع �أقم�شة ،بط ��ل وي�سكي �أفرغ من
حمت ��واه يع ��ود لبق ��ال ،حتفي ��ات خ ��زف وخ�ش ��ب
�صغ�ي�رة تع ��ود ملعلم ��ة وحي ��دة ،قطع ��ة م ��ن ف�ضة
م�ستدي ��رة م�ؤط ��رة ب�إط ��ار مرب ��ع م ��ن ع ��اج نادر؛
منح ��وت عليه ��ا �صورة زعي ��م وطني ،تع ��ود ملعلم
ي�س ��اري �ش ّيع ��ت جنازته قب ��ل �أول �أم� ��س ،م�سد�س
�صغ�ي�ر ،و�ساع ��ة جداري ��ة مه�شمة تع ��ود ل�صحفي
كبري.

" :التوجد �سمات م�شرتكة لروايات املنفى ولكل كاتب خ�صو�صيته
وجدته �شبحي ًا ،رجراج ًا ،غري م�ستقر..
م�ستند ًا على �سماع حكايات �أو م�شاهدة
�أف�ل�ام ال ع ��ن معاي�ش ��ة .ل ��ن جت ��د فيه ��ا
ال�صدق.

غالبي ��ة الأعم ��ال الت ��ي انتج ��ت خ ��ارج
الع ��راق ،تنهل من الذاك ��رة ،مبعنى �آخر
م ��ن املا�ض ��ي .لك ��ن� ،أي ما� ٍ��ض؟ املا�ضي
بالن�سب ��ة للمبدع -املنف ��ي يتعلق بالزمن
املمت ��د حلني حلظة خروجه م ��ن البلد. .
كل م ��ا ي�أت ��ي بعد هذه اللحظ ��ة لن يدخل
يف الذاك ��رة املهرب ��ة .ل ��ن جت ��د ل ��ه �أثر ًا
وا�ضح� � ًا يف عمل ��ه الإبداع ��ي .وال�سبب
�أن املنف ��ي بخروجه م ��ن العراق قد ه ّرب
يف حقائبه ذاكرته .الذاكرة املتوقفة عند
حلظة املغادرة.
و�ستك ��ون له ��ذه العملي ��ة (التهري ��ب)
عواق ��ب وخيم ��ة� ،ألق ��ت بظالله ��ا عل ��ى
�أعماله ��م مب ��ا ال ي ��دع من يت�ص ��دى للنقد
�أن مييزه ��ا ع ��ن �أعم ��ال العراقيني داخل
الع ��راق ،با�ستثناء ثيم ��ة وحيدة ح�صل
عليها املنف ��ي دون مبدع ��ي الداخل؛ هي
احلري ��ة � ،إنه ��م ق ��ادرون عل ��ى الكتاب ��ة
بهام� ��ش وا�س ��ع من احلري ��ة املفتقدة يف
الداخل .لك ��ن ،ولأ�سب ��اب تخ�ص طبيعة
النظام اال�ستب ��دادي و�أدواته الأمنية –
القمعية ،حتى هذا الهام�ش املهم للكتابة،
مل ي�ستثم ��ر ب�ش ��كل جي ��د .وال�سب ��ب �أن
�أغلبه ��م بخروجهم من الع ��راق قد تركوا
خلفه ��م رهائ ��ن؛ عوائله ��م� ،أ�صدقائهم..
وه� ��ؤالء كان ��وا حت ��ت �سيط ��رة النظ ��ام

مو�ضوع� � ًا د�سم� � ًا لالبت ��زاز و�إ�س ��كات
الأ�صوات.
 لنفرت� ��ض �أن ه ��ذا كان يح�صل قبل ،2003
لك ��ن ،م ��اذا بع ��د �سق ��وط النظ ��ام ..م ��اذا ع ��ن
ف�ض ��اءات احلري ��ة الوا�سع ��ة يف املنف ��ى ..؟ قدم
لك ��م املنف ��ى فر�ص ًا جيدة للتعرف عل ��ى الثقافات
العاملية فيما يخ�ص �أ�ش ��كال وم�ض ��امني نتاجات
الآخري ��ن ..باملقاب ��ل م ��اذا قدمتهم �أنت ��م للرواية
العراقي ��ة يف املنف ��ى ..وع ��ودة لل�س� ��ؤال الأول
ملاذا مل تكت�سب �أعمال املنفيني مالمح �أو �سمات
خا�ص ��ة متيزه ��ا عن ما يكت ��ب يف الداخل ..كما
ذكرت �أنت؟
 �س� ��ؤال مه ��م .يدفعن ��ي للتو�س ��ع �أكرثيف مع�ضل ��ة (تهريب الذاك ��رة)� .أن هذه
العملي ��ة ق ��د �أعاق ��ت م ��ن جه ��ة �أخ ��رى،
�إمكاني ��ات اال�ستف ��ادة مم ��ا ه ��و متوف ��ر
حت ��ت �أنوفن ��ا يف البل ��دان الأوروبي ��ة
ويف �أمري ��كا ويف �أماك ��ن �أخ ��رى كذلك،
م ��ن تقني ��ات عاملي ��ة متط ��ورة ج ��د ًا يف
ال�سرد ،ال�شع ��ر ،الر�سم ،املو�سيقى�..إلخ
قالئ ��ل منا َم ��ن متكن مث ًال م ��ن لغة البلد
امل�ضي ��ف مبا يجعله ق ��ادر ًا على القراءة
واملتابع ��ة لكل ما هو جدي ��د بتلك اللغة،
ناهي ��ك ع ��ن الكتاب ��ة بتل ��ك اللغ ��ة ،ظلت
اللغ ��ة العربي ��ة ه ��ي ال�سائ ��دة يف طرق

تفكرين ��ا وتخييلنا .واللغة لي�ست جمرد
�أداة تو�صيل ،هي �أخطر من هذا بكثري؛
اللغ ��ة هنا بو�صفها �أداة تفكري وتخييل.
والأداة ت�ؤث ��ر يف املو�ض ��وع �شئ ��ت �أم
�أبيت� .أحتدث عن نف�سي� .أنا يف هولندا
من ��ذ �أكرث م ��ن � 25سن ��ة؛ ل�ل��آن ال �أجر�ؤ
على كتاب ��ة مو�ضوع هولن ��دي خال�ص.
كل كتابات ��ي تبحر بعيد ًا عن هولندا �إىل
العراق  ،امل� � ّرات القليلة التي كتبت فيها
مو�ضوع ًا هولندي ًا ،ج ��اء تكملة و�إ�سناد
ملو�ضوع عراق ��ي .ومن حاول �أن يندمج
ب�شكل �أعم ��ق يف ثقافة البلد امل�ست�ضيف
وي�ستم ��ر يف الكتاب ��ة� ،سيجد نف�سه بعد
حني كمن فقد امل�شيتني ،ال هو عراقي وال
هو هولندي ،موا�ضيعه م�ستغربة وغري
مفهومة �أو غري مه�ضومة من الثقافتني.
وعل ��ى العك� ��س من ه ��ذه احلال ��ة ،قر�أت
كتاب ��ات لعراقي�ي�ن م ��ن الداخ ��ل ،مل ي ��ر
�أحده ��م املنف ��ى يف حيات ��ه  ،مل ي�ساف ��ر
خ ��ارج الع ��راق حت ��ى �سف ��رة �سياحية،
رغ ��م ذاك كتب ��وا ن�صو�ص� � ًا ع ��ن �أمريكا
وعن بع�ض الب�ل�اد الأوروبية .احلقيقة
هذا الأم ��ر لفت انتباه ��ي ،وجدتهم كمن
يحاول القي ��ام بعملية تهري ��ب معاك�سة
لعمليتن ��ا نح ��ن املنفيني� ،أنه ��م يهربون
اخل ��ارج �إىل الداخ ��ل .لك ��ن� ،أي خارج؟

 لك ��ن هن ��اك م ��ن العراقي�ي�ن من كت ��ب بلغات
البل ��دان امل�ست�ض ��يفة الت ��ي تعلموه ��ا ،بر�أي ��ك
مل ��اذا ح�ص ��ل ه ��ذا� ..أه ��و عج ��ز اللغ ��ة الأم عن
ا�س ��تيعاب اجل ��و الع ��ام للخط ��اب الروائ ��ي يف
البلد امل�ست�ضيف..؟
 �أن ��ا �أع ��رف جتارب مغارب ��ة ولبنانينيكتبوا باللغ ��ة الفرن�سية (�أمني معلوف)،
(الطاه ��ر بن جل ��ون) وغريهم ..لكني مل
�أتع ��رف على عراق ��ي كتب بلغ ��ة �أخرى،
ال �أق�ص ��د الرتجمة هنا .هن ��اك عراقيون
كرث ترجم ��ت �أعماله ��م �إىل لغات �أخرى.
�أحتدث ع ��ن الكتابة من الأل ��ف �إىل الياء
بلغة غري عربية دون ن�سيان �أننا نتحدث
ع ��ن الرواي ��ة .بالن�سبة للر�س ��م والفنون
الأخ ��رى ،تل ��ك له ��ا �ش� ��أن �آخ ��ر .واللغ ��ة
كم ��ا �أ�سلفت قبل قليل لي�س ��ت جمرد �أداة
تو�صي ��ل ،ب ��ل �أداة وم�ضم ��ون تفك�ي�ر
وتخييل ..امل�شهد الذي �أجده مبهر ًا قوي ًا
قادرا على هز القارئ ح�ي�ن �أكتبه بلغتي
�سيك ��ون له وق ��ع خمتلف فيما ل ��و كتبته
هو نف�سه بلغة �أخرى .قد يفقد الكثري من
�إبه ��اره وقوته .فق ��ط يف حالة الو�صول
�إىل الق ��درة عل ��ى التفك�ي�ر والتخييل من
داخل اللغ ��ة الأخرى ،هن ��ا فقط وبتوفر
�ش ��رط ال�ص ��دق واالبتع ��اد ع ��ن احللول
ال�سهل ��ة يف التقليد؛ ا�ستطي ��ع القول �أن
هناك عراقيني �أ�ضافوا لون ًا �آخر لثقافات
البل ��دان التي ا�ست�ضافته ��م ،كما �أ�ضافوا
لون� � ًا �آخ ��ر للرواي ��ة العراقي ��ة .وه ��ذا
للأ�س ��ف بح ��دود معلومات ��ي مل يح�صل.
�إذا �أردت املناف�س ��ة داخ ��ل ال�سوق ،عليك
�أن ت�أتي بب�ضاعة خمتلفة.
 نعود �إىل كتاباتك .ماهي حمموالت روايتك
"حم ��ار وث�ل�اث جمهوري ��ات " وم ��ا اختالف
ا�س ��تخدام احلم ��ار ع ��ن ا�س ��تخدامات �س ��ابقة
له ��ذ الكائ ��ن يف اعم ��ال روائي ��ة عربي ��ة وعاملية
معروفة؟

 �أع ��رف �أن هن ��اك ك�ث ٌ�ر ا�ستخدم ��وا
احلم ��ار يف ن�صو�صه ��م ،ويف الغال ��ب
الأع ��م �أُري ��د م ��ن اال�ستخ ��دام حتقري ًا
ح�س ��ب مو�ض ��وع الن� ��ص وال�شخ� ��ص
املق�ص ��ود بالتحق�ي�ر ،رئي� ��س ،مل ��ك،
زعيم�..إل ��خ ا�ستن ��ادا �إىل الفهم ال�شائع
لطبيع ��ة احلمار ب�إ�ضف ��اء الغباء عليه،
رغ ��م �أن هذا غري �صحي ��ح يف الواقع.
احلمار حي ��وان ذكي .رمب ��ا با�ستثناء
الكات ��ب اال�سب ��اين (خ ��وان رام ��ون
خيمني ��ث) يف ملحمت ��ه ال�شعري ��ة
(حم ��اري و�أن ��ا) ،ا�ستخ ��دم احلم ��ار
بو�صف ��ه �شري ��ك ًا عاق�ل ً�ا� ،أ�سق ��ط عليه
الكثري من الفل�سفة والت�صوف.
م ��ا حاولته �أن ��ا يف هذه الرواي ��ة؛ كان
�شيئ� � ًا خمتلف� � ًا .هن ��اك حقيق ��ة معا�ش ��ة
�إىل الآن يف البل ��دان اخلا�ضعة لأنظمة
ا�ستبدادية تنتم ��ي لقيم القبيلة ،الدين،
الأيديولوجيا املغلقة؛ حيث جرى العمل
عل ��ى تروي�ض الب�ش ��ر جلع ��ل �سلوكهم
يقرتب رويدا م ��ن ال�سلوك احليواين ،
جتد ماليني من الب�شر تت�صرف كقطعان
احلي ��وان حمرومة من �إمكانية التعبري
ع ��ن �سماتها الفردية الإن�سانية  ،قطعان
مق ��ادة م ��ن قب ��ل زعم ��اء ،ق ��ادة ،فقه ��اء
ي�سريونه ��م وفق م�شيئته ��م و�أهدافهم،
دون �أدن ��ى تفك�ي�ر مبتطلب ��ات و�أهداف
وم�شاع ��ر �أف ��راد القطي ��ع .وح�ص ��ل
يف �أح ��د (اجلمهوري ��ات الث�ل�اث)؛ �أن
يح�ص ��ل الب�ش ��ر عل ��ى حريته ��م بفع ��ل
احتالل اجنبي .وبد ًال من �أن يخو�ضوا
احلياة اجلديدة (حياة احلرية) انتابت
اجلموع فو�ض ��ى عارم ��ة �أدخلتهم هذه
املرة يف دوامة الدمار الذاتي .احلقيقة
حاول ��ت يف هذه الرواية ف ��ك اال�شتباك
والتداخل احلا�صل بني م�صائر النوعني
(الإن�س ��ان) و (احلي ��وان) .لق ��د جعلت
احلمار هو ال�سارد ملا يراه ويعاي�شه من
�ش� ��ؤون الب�شر ومن زاويت ��ه هو .لعلها
حماولة ال�ستف ��زاز �أ�شباهي .مل �أجد ما
ا�ستفزه ��م به �أكرث م ��ن �أن �أحول حمار ًا
�إىل راوي لوقائ ��ع حياته ��م وت�أريخه ��م
وبر�ؤيته احليوانية.
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اقــــرأ
القلب �صياد وحيد

�صدرت ع ��ن "دار امل ��دى" الرتجمة العربي ��ة لرواية "القلب
�ص ��ياد وحيد" للروائية "كار�س ��ن مكولرز" ،والتي يعتربها
النق ��اد واحدة من �أف�ضل الأعم ��ال يف الأدب الأمريكي ،وكما
كان دو�ستويف�سك ��ي يق ��ول دائ ًم ��ا" :نح ��ن جمي ًع ��ا خرجن ��ا
م ��ن معط ��ف غوغول" ،م ��ا يعني �أن ��ه و�أبناء جيل ��ه من كبار
الروائي�ي�ن الرو� ��س ،م ��ا كان له ��م �أن يكتب ��وا �أعمالهم ،لوال
�أن غوغ ��ول قد فتح لهم �أبواب ال�س ��رد الروائي م�ش ��رعة يف
عمل ��ه الرائد "املعطف" ،كذلك ميكن لقطاع كبري من روائيي
الن�صف الثاين من القرن الع�شرين يف الواليات املتحدة �أن
يقولوا �إنهم جيل خرج من قلب كار�س ��ن مكولرز ،وحتديدًا
من روايتها الأوىل والكربى "القلب �صياد وحيد".

ح

ول العا

لم

من�شورا ملادونا ب�سبب كورونا
"�إن�ستغرام" يعطل
ً

عطل تطبيق "�إن�ستغرام" الو�صول
�إىل من�شور للمغنية مادونا بدعوى
�أنها تروج ملعلومات خاطئة حول
فايرو�س كورونا امل�ستجد ،بعدما
ن�شرت النجمة الأمريكية مقطعًا

درا�سة:
الأغنياء
ينامون �أكثـر
من الفقراء

م��ن ف�ي��دي��و �أع� ��اد دون��ال��د ت��رام��ب
ن�شره عرب تغريدة � ً
أي�ضا.
ويف هذا املن�شور الذي ت�شاركته
مع م�شرتكيها الذين يزيد عددهم
على  15م�ل�ي��و ًن��ا� ،أ َّك� ��دت م��ادون��ا

ك�شفت درا�سة جديدة �أن مقدار املال
الذي متلكه ميكن �أن ي�ؤثر على مقدار
النوم الذي حت�صل عليه كل ليلة.
وب �ح �� �س��ب � �ص �ح �ي �ف��ة "ديلي ميل"
الربيطانية ،فقد مت �إج��راء الدرا�سة
بوا�سطة املراكز الأمريكية لل�سيطرة
ع�ل��ى الأم��را���ض وال��وق��اي��ة منها بني
عامي  2011و 2014و�شملت 140

ت��واف��ر ل �ق��اح ف �ع��ال م �ن��ذ �أ� �ش �ه��ر،
طي الكتمان "لي�صبح
أبقي ّ
لك ّنه � َ
الأث ��ري ��اء �أك�ث�ر ث� ��راء ،وال �ف �ق��راء
واملر�ضى �أك�ثر ً
مر�ضا" .و�أرفقت
املن�شور ك��ذل��ك بفيديو للطبيبة
�ألف �أمريكي.
ووجد الباحثون �أن  55يف املائة فقط
ممن يعي�شون حتت خط الفقر ينامون
ملدة �سبع �إىل ثماين �ساعات كاملة يف
الليل ،مقارنة ب� �ـ 66.6يف امل��ائ��ة من
البالغني ال��ذي��ن يعي�شون ف��وق خط
الفقر بن�سبة كبرية.
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن ال�سبب يف

الأمريكية �ستيال �إميانويل التي
ت��روج للهيدروك�سي كلوروكني
على �أن��ه عالج �سحري لفايرو�س
كورونا امل�ستجد .و�سرت مقاطع
م���ص��ورة ل�ك�لام �إمي��ان��وي��ل كثريًا
عرب الإنرتنت يف الأيام الأخرية.
ومل يثبت علميا �أن هيدروك�سي
كلوروكني وهو عالج �ضد املالريا،
فعال يف مكافحة مر�ض كوفيد-
 .19وقالت ناطقة با�سم "في�سبوك
"التي متلك "�إن�ستغرام"" :لقد
�سحبنا �شريط الفيديو هذا لأنها
ت ��ديل ف�ي��ه ب�ت���ص��ري�ح��ات خاطئة
حول العالجات وو�سائل الوقاية
م ��ن كوفيد ."19-و�أ�� �ض ��اف ��ت:
"الأ�شخا�ص ال ��ذي ��ن ت�ف��اع�ل��وا
م��ع ال�شريط �أو علقوا عليه �أو
ت�شاركوه �سيح�صلون على ر�سالة
توجههم �إىل معلومات موثوقة
حول الفايرو�س".

رغم و�ضعه جهاز �أوك�سجني ..طالب عراقي
م�صاب بكورونا يناق�ش بحث تخرجه
ن���ش��رت وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ايل
والبحث العلمي العراقية ،ام�س،
�صورة لطالب م�صاب بفايرو�س
كورونا يناق�ش بحث تخرج عن
�أمتتة العمليات الكهروميكانيكية
�أثناء خ�ضوعه جلهاز �أوك�سجني.
وج� � ��اء يف م �ن �� �ش��ور ال � � ��وزارة
ع �ل��ى � �ص �ف �ح �ت �ه��ا ال��ر� �س �م �ي��ة يف
"في�سبوك"�" -:شارك الطالب فهد
�أحمد ه��ادي امل�صاب بالوباء من
ق�سم تقنيات ال�ق��درة الكهربائية
يف الكلية التقنية امل�سيب بجامعة
ال�ف��رات الأو��س��ط مب�شروع بحث
تخرج عن ت�صنيع بورد خمتربي
ي�ستخدم يف خمترب
م ��ادة امل�سيطرات
ال ��رق� �م� �ي ��ة ع�بر
�أمت� � � � � � �ت � � � � � ��ة
ال�ع�م�ل�ي��ات

ذلك يرجع �إىل عمل الكثري من الفقراء
ل �ف�ترات �أط ��ول م��ن الأغ �ن �ي��اء ب�سبب
افتقارهم �إىل الأمن املايل.
م��ن ن��اح �ي��ة �أخ� � ��رى ،مي �ك��ن ل�ل��أف��راد
الأث ��ري ��اء ال�ع�ي����ش يف م�ن��اط��ق �أك�ثر
ه ��دوءًا �أو ��ش��راء م�ن��ازل �أك�ب�ر ،وهي
�أمور ت�ساعد على اال�سرتخاء والنوم
ب�شكل �أف�ضل.

راغب عالمة :ال حلول يف لبنان بوجود هذا النظام
هجوم جديد �شنه النجم اللبناين
راغ� ��ب ع�ل�ام��ة� � ،ض��د ن �ظ��ام ب�ل�اده
وال �ط �ب �ق��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة احل��اك �م��ة،
م�ؤكدا �أنه ال حلول يف لبنان طاملا
هذا النظام موجود ،الذي تخ�ص�ص
يف ال�سرقة والكذب وقتل ال�شعب،
ق��ائ�ل�ا" :كلهم � �ش��رك��اء يف ال���ش��ر
وال���س��رق��ة و�إف�ل�ا���س ال��دول��ة وه��م
باقون لي�ستمتعوا بقهر ال�شعب".
وك �ت��ب ع�لام��ة ،ع�بر ح���س��اب��ه على
تويرت�" :إنها دولة ال�سرقة وحارة
كل مني �إيدو �إلو! ال حلول يف لبنان
طاملا هذا النظام موجود! �إنه نظام
ال�سرقة واملحا�ص�صة والإج ��رام،
ال�ك��ل ي�سرق وال �ك��ل ي�ك��ذب والكل
يحرق البلد ويقتل ال�شعب ،لي�س
ه�ن��اك �أي جهة ن�ستطيع اللجوء
�إل� �ي� �ه ��ا ،ك �ل �ه��م � �ش��رك��اء يف ال���ش��ر

� إلهام ال�صفار
الفنانة الت�شكيلية املغرتبة اقام لها ق�صر
الفنون معر�ض ��ا ت�ش ��كيليا حتت عنوان
"م ��وروث وطن" ،مت�ض ��منا العديد من
اللوح ��ات الت ��ي ع�ب�رت عنه ��ا �أنامله ��ا
املبدع ��ة .علما �أن الفنانة ال�ص ��فار بد�أت
العم ��ل الفني منذ ع ��ام  1983ولها عدة
معار� ��ض فنية تنوعت بني ال�س�ي�راميك
الب ��ارد والر�س ��م عل ��ى القما� ��ش وعل ��ى
الزجاج .

� أحالم وهبي
املطرب ��ة الرائ ��دة نعته ��ا دائ ��رة الفنون
املو�س ��يقية يف وزارة الثقاف ��ة ،وكان
جن ��ل الفنان ��ة الكب�ي�رة ق ��د كت ��ب عل ��ى
�صفحته يف الفي�سبوك
" توفي ��ت والدتي الفنانة احالم وهبي
يف �س ��كنها و�س ��ط بغداد ،بعد معاناتها
مع االمرا�ض املزمنة".
واجلدي ��ر بالذك ��ر ان الفنان ��ة اح�ل�ام
وهبي ولدت يف بغداد عام  ،١٩٣٨وقد
تركت الغناء يف منت�صف الت�سعينيات،
واطل ��ق عليه ��ا جمهوره ��ا لقب فرا�ش ��ة
بغداد.

يف زمن الكورونا.....

 حيدر منعثـر
املمث ��ل ي�س ��اهم يف تق ��دمي ع ��دد م ��ن
امل�ش ��اهد التمثيلي ��ة الت ��ي جتم ��ع ب�ي�ن
التثقيف ال�ص ��حي والطراف ��ة من خالل
ت�شجيع املجتمع بجميع م�ستوياته على
االلت ��زام بالتعليم ��ات ال�ص ��حية ،وق ��ال
منعرث ان هذه امل�ش ��اهد من انتاج نقابة
الفنانني م ��ن اجل التغلب على فايرو�س
كورون ��ا حيث تقدم بلغة درامية ،تهدف
اىل التوعي ��ة بالوقاي ��ة م ��ن الفايرو�س
وم�س ��اندة اجله ��د احلكوم ��ي واجلي�ش
االبي�ض يف الت�صدي لهذه اجلائحة.

وال���س��رق��ة و�إف�لا���س ال��دول��ة ،وهم
باقون لي�ستمتعوا بقهر ال�شعب".
واع� �ت ��اد ال �ن �ج��م ال �ل �ب �ن��اين راغ ��ب
ع�لام��ة ،ع�ل��ى م�ه��اج��ة امل���س��ؤول�ين
وال���س�ل�ط��ات الطائفية يف لبنان،
متهما �إياهم بنهب �أم��وال ال�شعب،
قائال عن ال�سلطات انها" :و�ضعت
اجلي�ش اللبناين والقوى الأمنية

مب��واج �ه��ة ال���ش�ع��ب امل �ق �ه��ور ال��ذي
يعاين من انعدام وج��ود ب�صي�ص
نور يف حياته".
وق� ��ال راغ� ��ب ع�لام��ة يف ت�غ��ري��دة
ع�ب�ر ح���س��اب��ه ال��ر� �س �م��ى ب�ت��وي�تر:
"ال�سلطات الطائفية �سرقت �أموال
ال� ��دول� ��ة وت � ��آم� ��رت ع �ل��ى ال �ن��ا���س
ونهبت �أموالهم وق�ضت على �أحالم

امل�ساكني وو��ض�ع��ت اجلي�ش
ال�ل�ب�ن��اين وال �ق��وى الأم�ن�ي��ة
مب��واج�ه��ة ال�شعب املقهور
ال���ذي ي�ع��ان��ى م��ن ان �ع��دام
وج ��ود ب�صي�ص ن��ور يف
ح�ي��ات��ه ويف م�ن��زل��ه ويف
م�ستقبل �أوالده!!!! �إىل
متى؟؟!! يا رب عدلك".

الكهروميكانيكية".
و�أ�ضافت ال��وزارة "ونفذ
ال �ط��ال��ب امل�ع�ت�م��د على
ج �ه��از الأوك �� �س �ج�ين
خ��ل ��ال امل��ن��اق�����ش��ة

اجلانب الأكرب من اجلزء العملي
للم�شروع الذي يهدف اىل ال�سيطرة
على املحركات الكهربائية وتعليم
الطلبة �أ�سا�سيات عمل  PLCيف
املختربات".

�سيلينا غوميز:
�س�أعاود مفاج�آتي
حر�صت �سيلينا غوميز على التوا�صل مع
متابعيها م ��ؤخ � ًرا ،م��ن خ�لال فيديو قامت
ببثه على ح�سابها عرب موقع ان�ستغرام،
حيث ظهرت من خالله وهي ت�ؤكد ملتابعيها
�أن�ه��ا ت�شعر ب�سعادة وح�م��ا���س كبري تلك
الأيام ب�سبب الكثري من الأمور التي �أكدت
�أن�ه��ا �ستفاجئ بها متابعيها خ�لال الأي��ام
القليلة املقبلة.
و�أ�ضافت خالل نف�س الفيديو �أنها اعتادت
طول عام  2020على عدم الظهور ب�شكل
م�ستمر مثلما كانت يف ال�سابق ،ب�سبب
ظ ��روف وب ��اء ف��اي��رو���س ك ��ورون ��ا ،ال��ذي
يجتاح العامل ،بقولها :مل �أق��م بن�شاطاتي
املعتادة حيث حر�صت خالل الفرتة املا�ضية
على تعلم �أمور جديدة وف�ضلت عدم الظهور
بطاقتي امل�ع�ت��ادة على ال�سو�شيال ميديا،
ولكنني ت�شجعت ملعاودة ن�شاطاتي املعتادة
التي �س�أ�شارككم بها قريبًا".
من ناحية �أخرى �أبدت �سيلينا غوميز اعجابها
بالبوم النجمة العاملية تايلور �سويفت اجلديد
وال��ذي يحمل ا�سم " فلكلور"  ،حيث �أ�شارت
غوميز �إىل �أن�ه��ا ا�ستمتعت حقا باال�ستماع
لألبوم �سويفت حيث جتمعهما �صداقة قوية منذ
�سنوات طويلة.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

عادل كاظم ..وحكومة
التكنوقراط!!
و�أنا �أنظر �إىل �صورة الكاتب
الكبري ومعلم الدراما العراقية
عادل كاظم وهو على فرا�ش
املر�ض ،تذكرت هذا الكاتب
والفنان عندما كان ا�سمه ،ملء
ال�سمع والب�صر ،و�أيام كانت
فيها تخوم دولته الإبداعية متتد
�إىل كل �أطياف و�ألوان الفن
العراقي ،فهو الكاتب امل�سرحي
الأول الذي �أبهرت �أعماله
جمهور املهرجانات العربية،
وهو امل�ؤلف التلفزيوين الذي
كانت �أعماله مثل "الذئب
وعيون املدينة" جتعل �شوارع
بغداد مقفرة ،وهو ال�صحايف
واملمثل وال�شاعر وكاتب الق�صة
الق�صرية املبت�سم دومًا ،كانت
ال�سيا�سة �سببًا يف ع�شقه للأدب
والكتابة للم�سرح ،ي�ساري
الهوى والفعل والكلمات.
كان �صاحب املتنبي ومقامات
�أبي الورد واليزال واحدًا
من الذين �ساهموا بجدية يف
حياتنا الثقافية يف ال�ستينيات
وال�سبعينيات والثمانينيات .
ولأنه من جيل الرواد يف امل�سرح
العراقي� ،أولئك الذين حلموا
بت�أ�سي�س امل�سرح كجزء من
تغيري املجتمع و�إعادة ت�شكيل
الواقع.،
عادل كاظم الذي تخرج من
الدورات الأوىل لأكادميية
الفنون اجلميلة ،فنت منذ �شبابه
بالعمل ال�سيا�سي ،فهو من عائلة
ي�سارية الهوى واملبد�أ ،و�أدركته
حرفة الأدب والفن من ناحية
�أخرى ،ف�أجه�ض بذلك حلم �أبيه
املوظف امل�ستنري الذي حاول �أن
يقنع ابنه �أن يكمل تعليمه يف
احلقوق ليتخرج حماميًا يدافع
عن الب�سطاء ،لكن عادل كاظم
الفتى القادم من الب�صرة كان
قد اكت�شف القانون الذي يوحد
بني الإن�سان والوطن ويحمي
املجتمع من االنتهازية والغ�ش
وال�سرقة والطائفية واال�ستبداد،
من خالل �أعمال م�سرحية
وتلفزيونية حافلة بالأفكار
العميقة احلية التي قالت لنا
جميعًا ما هو ال�صح و�أين يكمن
اخلط�أ.
�صاحب االبت�سامة التي ال
تغيب . .بد�أ م�شواره العملي
يف الكتابة منذ �أن كان طالبًا
يف �أكادميية الفنون اجلميلة،
فذات يوم دخل عبقري امل�سرح
العراقي �إبراهيم جالل �إىل قاعة
الدر�س ،يبحث عن طالب ا�سمه
عادل كاظم� ،أعطى �أحد ن�صو�صه
�إىل اال�ستاذ جعفر ال�سعدي،
فت�شاء ال�صدف �أن يقر�أ الن�ص
�إبراهيم جالل الذي قرر �أن
يقدمه للم�سرح ،فكانت البداية
مع "الطوفان" ،التي برزت
من خاللها موهبته يف الكتابة
امل�سرحية  ،ليقدم بعد ذلك اروع
االعمال  ،متوز يقرع الناقو�س ،
عقدة حمار  ، ،احل�صار ،املتنبي،
ندميكم هذا امل�ساء ،مقامات
�أبي الورد ،املومياء ،وليتفرغ
لكتابة ال�سيناريو التلفزيوين،
وكانت الذئب والن�سر وعيون
املدينة� ،أروع و�أجنح ما قدمته
الدراما العراقية  ،لتتواىل
بعدها االعمال الكبرية  ،االيام
الع�صيبة  ،حكايالت املدن
الثالث .
عادل كاظم طريح الفرا�ش
اليوم ،وهو يعاين من �إهمال
احلكومة مرتني ،الأوىل ،عندما
مل تكلف وزارة الثقافة نف�سها
بال�س�ؤال عن رجل الدراما الأول
يف العراق  ،والثانية ب�إهمال
�إعادة طبع �أعماله امل�سرحية،
وهو �إهمال �أقرب �إىل االغتيال
املعنوي .

ط��ال��ب عبد ال��ع��زي��ز :احل��ي��اة بعد ك��ورون��ا مريبة وغ�ير مطمئنة!
 ما�س القي�سي

مل ين�ضب حرب قلمه
عن موا�صلة ابداع
الكلمة والهام القارئ
وبالأخ�ص من متابعي
جريدة املدى بدميومة
العطاء الفكري ..كان
له معنا هذا اللقاء
ال�صحفي-:

الطقس

■ ماذا تعلمنا �أزمة كورونا؟
ج� :أن املر�ض واملوت حقيقة ال وهم.

■ ماه ��ي الربامج التي تتابعها خالل
احلظر؟
ج :الت ��ي ال عالق ��ة له ��ا
باملر�ض(كورونا).
■ كيف تق�ضي يومك؟
ج :وحي� �دًا م ��ن اال�ص ��دقاء ،قريبًا من
نف�سي.
■ ماذا تقر�أ خالل احلظر؟
ج :الروايات والقليل من ال�شعر.
■ ه ��ل ي�س ��اعدنا احلظ ��ر يف تخط ��ي
كورونا؟
ج� :أكي ��د ،و�إن كن ��ا نوه ��م �أنف�س ��نا
�أحيا ًنا.
■ الكت ��اب والتلفزي ��ون ومواق ��ع
التوا�ص ��ل الإجتماع ��ي ايه ��م كان

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(اجلمع ��ة) �أن درجات احلرارة تنخف� ��ض قليال عن معدالتها ليوم ام�س ،وان
م�شم�سا.
اجلو �سيكون
ً

الأقرب �إليك؟
ج :مواقع التوا�صل ثم الكتاب.
■ ماذا تتمنى على احلكومة ملواجهة
الفايرو�س؟
ج� :أن تكون لنا حكومة قبل ذلك كله.
■ هل متار�س الريا�ضة؟
ج :ال.
■ ن�صيحتك ملواجهة الفايرو�س؟
ج� :أن ال نعتق ��د ب ��ان موتنا ه ��و نهاية
الكون.
■ �آخ ��ر كت ��اب قر�أت ��ه و�آخ ��ر فل ��م
�شاهدته؟
ج :ما ال ي ��درك\ ت�أليف لوي�س غرو�س
يتح ��دث ع ��ن الن�س ��اء يف حي ��اة كافكا
وبي�سوا وبافيزي.

و�آخ ��ر فيل ��م �ش ��اهدته هو باتر�س ��ون
يتحدث عن �شاعر يعمل �سائق حافلة.
■ �إىل مت ��ى �سي�س ��تمر احلظ ��ر
اجلزئي؟
اً
طويل.
ج :اعتقد �أنه �سيكون
■ كيف �سيكون العامل بعد كورونا؟
ج :احلي ��اة في ��ه مريب ��ة وه ��و غ�ي�ر
مطمئن.
■ هل ي�سبب احلظر تذمرا لك؟
ج :اىل ح ّد ما.
■ هل حاولت خرق احلظر؟
ج :نعم ،ا�ضطرا ًرا.
■ اكرث �ص ��ديق �أو �ص ��ديقة توا�صلت
معه او معها؟
ج :عبد الوهاب احلطاب.
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