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هجمات داع�ش تعيد احلديث عن ت�شكيل
"فوج م�شرتك" يف كركوك
 بغداد /وائل نعمة
قت ��ل عنا�ص ��ر تنظي ��م
وخطف ��وا
داع� ��ش
منت�س ��بني يف الق ��وات االمني ��ة
واحل�ش ��د الع�ش ��ائري مطل ��ع
اال�سبوع احلايل يف كركوك ،فيما
فج ��روا من ��زال ل�ض ��باط يق ��ع يف
�شمال بغداد.
ويف اال�سبوع املا�ضي كان داع�ش
قد نفذ نحو  15هجومًا اغلبها يف
كركوك .وا�س ��فرت تل ��ك الهجمات
عن مقتل  8ا�شخا�ص بني ع�سكري
وم ��دين بينهم امر�أة،وا�ص ��ابة 4
�آخري ��ن بهجم ��ات نف ��ذت ببن ��ادق
"القنا�ص" والعبوات النا�سفة.
ويعتقد جمال �ش ��كور ،النائب عن
كرك ��وك يف ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى)
ان ا�س ��باب اخلروقاتاالمنية يف

مدينت ��ه ه ��و ب�س ��بب "ع ��دم كفاية
الق ��وات االمني ��ة هن ��اك وغي ��اب
التن�سيق معالبي�شمركة".
وابع ��دت الق ��وات الكردي ��ة ع ��ن
املل ��ف االمن ��ي يف املدين ��ة ،منذ 3
�س ��نوات ،عل ��ى خلفي ��ة م ��ا ع ��رف
حينها بـ"ا�ستفتاء تقرير امل�صري"
الذي �شاركت فيه كركوك.

وب ��دال ع ��ن مق�ت�رح اع ��ادة
التن�س ��يق بني الق ��وات االحتادية
والبي�ش ��مركة ،ال ��ذي يالق ��ي
اعرتا�ض ��ات م ��ن ق ��وى �ش ��يعية
و�س ��نية ،اق�ت�رح �ش ��كور ت�ش ��كيل
ُ
ف ��وج �أمني م ��ن مكون ��ات كركوك
مل ��لء الفراغ ��ات،لكن ��ه مق�ت�رح مل
يالق ��ي ترحيبا اي�ض ��ا م ��ن بع�ض

الكتل ال�سيا�سية .
وا�س ��تطاع التنظي ��م اقتح ��ام
اح ��دى الق ��رى القريب ��ة م ��ن مقر
رئي� ��س للقوات االمنية يف �ش ��مال
غرب ��ي املحافظ ��ة ،وخط ��ف وقتل
مدني�ي�ن ومنت�س ��بني يف احل�ش ��د
الع�شائري.
 التفا�صيل �ص3

االحتاد الوطني :املوعد املقرتح للعيد
الوطني يتزامن مع وفاة جالل طالباين
 بغداد /حممد �صباح
طلب ��ت كتل ��ة االحت ��اد الوطن ��ي
الكرد�س ��تاين ،تغي�ي�ر التاري ��خ
املق�ت�رح للعيد الوطن ��ي .وقال ��ت النائبة
جوان �إح�س ��ان فوزي ،وه ��ي رئي�س كتلة
االحتاد الوطني الكرد�ستاين يف الربملان
�إن "تاريخ الثالث من �ش ��هر ت�شرين الأول

(#بعدنا_نريد_وطن) يت�صدر ترند العراق يف تويرت
 متابعة  /املدى
ت�صدر ها�ش ��تاك (#بعدنا_نريد_
وطن) ،يوم �أم� ��س ،ترند التغريدات
العراقي ��ة يف توي�ت�ر ،ب�أك�ث�ر م ��ن 8
�آالف تغريدة.

وت�صاعد ن�شاط املدونني واملحتجني
العراقي�ي�ن عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي يف الأي ��ام املا�ض ��ية،
ارتباطا مع اال�س ��تعدادات ال�ش ��عبية
الوا�س ��عة لإحياء الذكرى ال�س ��نوية
الأوىل النتفا�ض ��ة ت�ش ��رين الت ��ي

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

ت�ص ��ادف اخلمي�س املقبل ( 1ت�شرين
الأول .)2020
وبح�س ��ب االنباء ،ي�ستعد املحتجون
�إىل احياء الذكرى بفعاليات �ش ��عبية
يف بغ ��داد وبقي ��ة املحافظ ��ات،
وا�س ��تذكار ال�ش ��هداء وتك ��رمي

اجلرحى.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،ي�ؤك ��د حمتج ��ون
لـ(امل ��دى)� ،أن انتفا�ض ��ة ت�ش ��رين
م�س ��تمرة ،و�س ��تجدد انطالقته ��ا
ال�س ��لمية ي ��وم  25ت�ش ��رين الأول
املقبل.

يتزامن مع ذكرى وفاة رئي�س اجلمهورية
الأ�س ��بق ج�ل�ال الطالباين الت ��ي متثل لنا
حدث ��ا وذكرى حزين ��ة ،وبالتايل ال ميكن
لن ��ا االحتفال يف هذا الي ��وم على اعتباره
عيدا وطنيا لنا نحن العراقيون".
واو�ضحت فوزي يف ت�صريح لـ(املدى):
"الي ��وم الوطني جلمهوري ��ة العراق هو
عيد ل ��كل العراقي�ي�ن ي�ش ��عرون باالنتماء
له ��ذا التاري ��خ ويحتفل ��ون ب ��ه" ،م�ؤك ��دة
�أن "العي ��د الوطني يج ��ب �أن يكون عيدا
لل ��كل ولي�س جلهة �أو طبقة �أو فئة حمددة
على ح�س ��اب اجله ��ات وطبق ��ات املجتمع
الأخرى".
ب ��دوره ،ق ��ال علي جا�س ��م احلمي ��داوي،
ع�ض ��و جلن ��ة الثقافة يف جمل� ��س النواب
يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى) �إن "�س ��بب ت�أجيل
الق ��راءة الثاني ��ة مل�ش ��روع قان ��ون العي ��د
الوطني جلمهورية العراق واالتفاق على
عر�ض ��ه يف جل�س ��ات برملانية �أخرى جاء

البنك املركزي
يطرح ورقة
"الإ�صالح امل�صريف"

�أثري ناظم
اجلا�سور يكتب:
من يحكم
الـعــراق

 بغداد /املدى

�سامل رو�ضان
املو�سوي يكتب:
القانون املدين
العراقي واالحتفاء
بذكرى �صدوره
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بن ��اء على طل ��ب تقدمت ب ��ه بع�ض القوى
الكرد�ستانية".
وي�ض ��يف احلميداوي �أن "جلن ��ة الثقافة
النيابي ��ة �أرج�أت الق ��راءة الثانية لقانون
العي ��د الوطن ��ي جلمهوري ��ة الع ��راق �إىل
�إ�ش ��عار �آخ ��ر لإعط ��اء الوق ��ت املنا�س ��ب
للمناق�ش ��ة مع القوى الكرد�س ��تانية الجل
التفاهم حول هذا املوعد".
وكان �أول اختي ��ار العتب ��ار ه ��ذا الي ��وم
عيدا وطنيا يف �ش ��باط من عام  2008من
قبل حكومة ن ��وري املالكي الأوىل ،ولكن
مل مي ��رر الربمل ��ان ه ��ذا القان ��ون ب�س ��بب
اخلالف ��ات ب�ي�ن الكت ��ل ال�سيا�س ��ية الت ��ي
طالبت بتغيري هذا التاريخ.
وي�ؤكد احلمي ��داوي ،وهو نائب عن كتلة
تيار احلكمة �أن "الكتل ال�سيا�سية املتبقية
مل تب ��دِ �أي اعرتا� ��ض على متري ��ر املوعد
املقرتح من قبل احلكومة".
 التفا�صيل �ص2

املحا�صيل العراقية متلأ علوة جميلة بعد منع اال�سترياد ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)
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 % 90من املعامل
احلكومية معطلة لأ�سباب
�سيا�سية

ال�����س��ف��ارة الأم�ي�رك���ي���ة ت��ع��ت��زم اخ��ت��ب��ار م���ع���دات ال���ط���وارئ

 متابعة /املدى

 بغداد /املدى

�أكد ع�ض ��و جلن ��ة الطاقة النيابي ��ة النائب حمم ��ود الزجراوي،
ام� ��س الأح ��د� ،أن  %90م ��ن معام ��ل الع ��راق احلكومي ��ة معطلة
لأ�سباب �سيا�سية.
وقال ع�ض ��و حمم ��ود الزجراوي� ،إن " %90من معام ��ل العراق احلكومية
معطلة لأ�سباب �سيا�سية وحكومية منذ �سنوات طويلة ،واعادة احياء تلك
املعامل �ستوفر فر�ص عمل كبرية للعاطلني".
و�أ�ض ��اف الزج ��راوي� ،أن "�إع ��ادة ت�ش ��غيل املعام ��ل �س ��تمنع ا�س ��تغالل
العراقي�ي�ن يف م�ش ��اريع لل�ص ��راعات اخلارجية ،و�س ��توفر بيئ ��ة �آمنة من
ناحية اال�ستقرار املعي�شي وتوفري لقمة العي�ش وتنقذ الفقراء من م�ستقبل
جمه ��ول" .وا�ش ��ار اىل ان "قدرة معامل العراق احلكومية يف ا�س ��تقطاب
العاطلني كبرية جدا ،ناهيك على انها �س ��توفر فر�ص ��ا اخرى غري مبا�شرة
للكثري من القطاعات الن ترابط مفردات االنتاج �ستكون حا�ضرة".
وتع ��اين الآالف م ��ن املعامل احلكومية يف العراق من توقف م�س ��تمر منذ
�سنوات طويلة ،رغم قدراتها يف انتاج ب�ضائع و�سلع خمتلفة.
اىل ذلك ،ك�شفت وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،عن قرو�ض امل�شروع
الطارئ واجلهات امل�ستفيدة منها.
وبينت الوزارة يف بيان تابعته (املدى) ان "الوجبة الأوىل �س ��توزع بني
امل�س ��تفيدين بواق ��ع الف قر�ض" ،م�ش�ي�رة اىل ان "مبل ��غ القر�ض يرتاوح
ب�ي�ن ( )3000-1000دوالر للقر� ��ض الطارئ ومينح للم�ش ��اريع القائمة،
و( )8000-5000دوالر ،و( )10000-3000دوالر وت�س ��مى بالقرو� ��ض
الت�أهيلية".

مل مي� ��ض يوم على ت�س ��ريبات عن ر�س ��الة
امريكي ��ة مفاده ��ا ع ��زم وا�ش ��نطن اغ�ل�اق
ال�س ��فارة االمريكي ��ة يف بغ ��داد والبدء با�س ��تهداف
الف�ص ��ائل امل�س ��لحة الت ��ي اعت ��ادت على ا�س ��تهداف
املق ��ار الدبلوما�س ��ية والبعث ��ات وارت ��ال التحال ��ف
الدويل .حتى �أ�ص ��درت ال�سفارة بيانا قالت فيه انها

الرئا�سات الثالث وجمل�س الق�ضاء :ق�صف
ً
ا�ستهدافا للعراق
املقرات الع�سكرية ميثل

اعل���ن حماف���ظ البن���ك
املرك���زي م�صطف���ى غال���ب
خمي���ف ،ام����س االحد ،ط���رح ورقة
لإ�ص�ل�اح القط���اع امل�ص���ريف .وذكر
املكتب الإعالم���ي للبنك املركزي يف
بي���ان تلقت (املدى) ن�س���خة منه ،ان
"حماف���ظ البنك املركزي م�ص���طفى
غال���ب خميف ،عق���د اجتماعه الأول
للقطاع امل�صريف �ص���باح يوم ام�س
الأح���د ،يف مبن���ى البن���ك املرك���زي،
حيث عر�ض خالله الر�ؤية امل�ستقبلية
لعمل البنك املركزي العراقي يف ظل
الأزم���ة االقت�صادية ،كما طرح بنود
ورق���ة الإ�ص�ل�اح للقط���اع امل�صريف
والتي �ستتم املبا�شرة بها قريبا".
واكد حمافظ البن���ك "�أهمية تطوير
اخلدم���ات واملنتج���ات امل�ص���رفية
يف املرحل���ة القادم���ة" ،مبين���ا ان
"هذا البنك �س���يكون داعما للقطاع
امل�ص���ريف للنهو����ض بواقع���ه
احلايل".

ِ�صدام ناري جديد بني ليفربول و�أر�سنال
يف قمة اجلولة الثالثة

بعد يوم من ت�سريبات عن عزم وا�شنطن �إغالقها

تعت ��زم اختبار �إج ��راءات الطوارئ خ�ل�ال اليومني
القادمني.
وج ��اء يف بيان �ص ��ادر عن ال�س ��فارة تلق ��ت (املدى)
ن�س ��خة منه �أنه "خالل اليومني القادمني� ،س� � ُتجري
ال�س ��فارة االمريكي ��ة �سل�س ��لة من االختب ��ارات التي
ت�ش ��مل مع ��دات و�إج ��راءات الط ��وارئ خا�ص ��تنا"،
مبين ��ة �أن ��ه "�سي�ص ��ل �ص ��وت الإن ��ذارات باخلط ��ر
و�ص ��فارات الإن ��ذار وغريها من �أنواع ال�ضو�ض ��اء

اىل ال�س ��كان املقيمني يف املناطق املُحيطة بال�سفارة
عند اجراء هذه التدريبات".
وتقدم ��ت ال�س ��فارة باعتذاره ��ا يف البي ��ان ،عن �أي
ازعاج قد ينجم عن ذلك.
و�س ��بق ان كثفت الف�صائل امل�سلحة هجماتها منذ ان
اغتالت الواليات املتحدة بق�صف عرب طائرة م�سرية
قائد فيلق القد�س االيراين قا�س ��م �سليماين ،ونائب
رئي�س هيئة احل�ش ��د ال�ش ��عبي ابو مه ��دي املهند�س

مطل ��ع العام احلايل .وانخف�ض ��ت وت�ي�رة الهجمات
منذ نحو  5ايام .وكانت �ص ��حيفة وا�شنطن بو�ست
قد ن�شرت ال�سبت ،تقريرا يفيد ب�أن وزير اخلارجية
االمريكي ��ة ماي ��ك بومبي ��و قد ح� � ّذر يف لق ��اء خا�ص
امل�س� ��ؤولني العراقي�ي�ن م ��ن �أن وا�ش ��نطن �س ��تغلق
�س ��فارتها يف بغداد �إذا مل تتحرك احلكومة العراقية
لوقف هجمات "امللي�ش ��يات املدعوم ��ة �إيرانيًا" على
املجمع الذي ي�ضم مبنى ال�سفارة.

م�ست�شفيات تخرج عن اخلدمة ب�سبب �إ�ضراب الأطباء ..وال�صحة ترف�ض الت�صريح
 بغداد /املدى
يوا�صل اطباء مقيمون منذ �أكرث
من ا�س ��بوع ا�ض ��رابا مفتوحا،
فيما �أ�صدر عدد من املر�ضى منا�شدات اىل
اجله ��ات املعنية لتوفري متطلبات الأطباء
امل�ض ��ربني لغر� ��ض اال�س ��راع يف عودتهم
اىل امل�ست�شفيات وا�سعاف املر�ضى.
وبح�س ��ب املنا�ش ��دات ف ��ان م�ست�ش ��فيات

الزعفراني ��ة الع ��ام يف بغ ��داد ،وال�ص ��در
العام يف الب�ص ��رة ،وم�ست�شفى امل�شخاب
الع ��ام يف النج ��ف ،وم�ست�ش ��فيات اخرى
خرجت عن اخلدمة ب�سبب اال�ضراب.
وحاول ��ت (امل ��دى) االت�ص ��ال باملتح ��دث
الر�س ��مي با�س ��م وزارة ال�ص ��حة �س ��يف
الب ��در ،اال ان ��ه حتج ��ج بع ��د معرفت ��ه
مبو�ض ��وع ات�صالنا بان رقم الهاتف الذي
ات�ص ��لنا عربه غ�ي�ر مثبت لدي ��ه .ورف�ض

اعطاء اي تفا�صيل.
كما اعتذر الوكيل االداري لوزارة ال�صحة
ح ��ازم اجلميل ��ي ع ��ن اعط ��اء تفا�ص ��يل
لل�ص ��حيفة لكنه اكتفى بالقول ان "رئي�س
الوزراء م�ص ��طفى الكاظم ��ي التقى عينة
من االطباء امل�ضربني عن العمل".
وتعهد رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي،
�أم� ��س ،بتلبية مطالب الأطباء امل�ض ��ربني
عن العمل.

وذكر بيان ملكت ��ب الكاظمي تلقت (املدى)
ن�س ��خة من ��ه� ،أن االخ�ي�ر "ا�س ��تقبل وفدًا
ميث ��ل الأطب ��اء املقيم�ي�ن والدوري�ي�ن
امل�ض ��ربني ع ��ن العم ��ل ،وا�س ��تمع �إىل
مطالبهم واحتياجاته ��م والتحديات التي
يواجهونها يف ظل جائحة كورونا ،ويف
ه ��ذا الظرف ال�ص ��عب ،حيث ي�ش ��هد البلد
�أزمة مالية �إىل جانب حتديات اخرى".
و�أك ��د الكاظمي خ�ل�ال اللق ��اء� ،أن مطالب

الأطب ��اء "م�ش ��روعة" ،و�س ��يتوىل رعاية
ما ميكن منها ب�ش ��كل مبا�ش ��ر ،وتذليل كل
العقبات التي حتول دون تنفيذها.
ودع ��ا الكاظم ��ي االطب ��اء امل�ض ��ربني �إىل
الإ�س ��راع يف �إنه ��اء �إ�ض ��رابهم الع ��ام
والعودة اىل ممار�سة مهنتهم الإن�سانية،
وم�س ��اندة زمالئهم م ��ن الك ��وادر الطبية
وال�صحية والتمري�ضية ،للعبور من هذه
الأزمة اخلطرية.
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قوى كرد�ستانية تعرت�ض على العيد الوطني :يتزامن
مع وفاة مام جالل
طالبت كتلة االحتاد الوطني الكرد�ستاين ،رئا�سة جمل�س النواب وجلنة الثقافة وال�سياحة والآثار النيابية
بتغيري تاريخ العيد الوطني الذي اقرتحته حكومة م�صطفى الكاظمي يف الثالث من �شهر ت�شرين الأول.
وت�سبب هذا االعرتا�ض ب�إرجاء القراءة الثانية مل�سودة م�شروع العيد الوطني جلمهورية العراق خالل جل�سة
�أم�س الأحد �إىل �إ�شعار �آخر.

 بغداد /حممد �صباح
وتعل ��ل الكتل ��ة اعرتا�ضه ��ا على تاري ��خ العيد
الوطني كونه يتزامن مع ذكرى وفاة الرئي�س
الأ�سب ��ق جلمهورية العراق ج�ل�ال الطالباين،
مطالب ��ة االطراف والكت ��ل الربملاني ��ة بتثبيت
تاريخ جديد.
ويق ��ول علي جا�سم احلمي ��داوي ،ع�ضو جلنة
الثقاف ��ة يف جمل� ��س الن ��واب يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) �إن "�سب ��ب ت�أجي ��ل الق ��راءة الثانية
مل�ش ��روع قان ��ون العي ��د الوطن ��ي جلمهوري ��ة
الع ��راق واالتف ��اق عل ��ى عر�ض ��ه يف جل�س ��ات
برملانية �أخرى جاء بن ��اء على طلب تقدمت به
بع�ض القوى الكرد�ستانية".
و�صوت ��ت احلكومة عل ��ى املقرتح ال ��ذي تقدم

ب ��ه وزير الثقاف ��ة ح�سن ناظم الختي ��ار الثالث
م ��ن ت�شري ��ن الأول م ��ن كل ع ��ام يوم ��ا وطنيا
جلمهوري ��ة الع ��راق ،وه ��و تاري ��خ ا�ستق�ل�ال
الع ��راق م ��ن االنت ��داب الربيط ��اين يف الع ��ام
 ،1932وان�ضمامه �إىل الأمم املتحدة.
وي�ضي ��ف احلمي ��داوي �أن "جلن ��ة الثقاف ��ة
النيابية �أرج�أت الق ��راءة الثانية لقانون العيد
الوطن ��ي جلمهوري ��ة الع ��راق �إىل �إ�شعار �آخر
لإعطاء الوق ��ت املنا�سب للمناق�ش ��ة مع القوى
الكرد�ستانية الجل التفاهم حول هذا املوعد".
وكان �أول اختي ��ار العتب ��ار ه ��ذا الي ��وم عي ��دا
وطني ��ا يف �شب ��اط م ��ن ع ��ام  2008م ��ن قب ��ل
حكوم ��ة نوري املالك ��ي الأوىل ،ولكن مل ميرر
الربمل ��ان ه ��ذا القان ��ون ب�سب ��ب اخلالفات بني
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة الت ��ي طالب ��ت بتغي�ي�ر هذا

التاريخ.
وي�ؤكد احلميداوي ،وه ��و نائب عن كتلة تيار
احلكم ��ة �أن "الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة املتبقية مل تبدِ
�أي اعرتا� ��ض عل ��ى مترير املوع ��د املقرتح من
قبل احلكومة".
وتتكون م�سودة م�شروع قانون العيد الوطني
جلمهورية العراق واملر�سلة من قبل احلكومة
�إىل جمل� ��س الن ��واب م ��ن �أربع م ��واد ،الأوىل
ح ��ددت تاري ��خ الثالث من �شه ��ر ت�شرين الأول
من كل عام عيدا وطنيا جلمهورية العراق.
وكان النظ ��ام ال�سابق يحتفي بذك ��رى ت�سلمه
لل�سلط ��ة يف انق�ل�اب  17مت ��وز  1968يوم ��ا
وطني ��ا ،مم ��ا دفع جمل� ��س احلكم ال ��ذي توىل
ال�سلط ��ة بع ��د ع ��ام � 2003إىل اعتب ��ار ي ��وم
�سق ��وط نظ ��ام ال�ساب ��ق يف  9ني�س ��ان يوم ��ا

حتدثت عن مقرتحات لإلغاء عطلة ال�سبت وتقليل عدد الطلبة

�أكدوا مت�سك العراق مبخرجات احلوار ال�سرتاتيجي مع الواليات املتحدة

الرئا�سات الثالث وجمل�س الق�ضاء :ق�صف املقرات الع�سكرية
ً
ا�ستهدافا للعراق
ميثل

الرتبية :قرار ا�ستئناف الدوام يتطلب
موافقة هيئة الر�أي والأمانة العامة
وخلية الأزمة

 بغداد /املدى

�أكدت الرئا�سات الثالث
وجمل�س الق�ضاء ،ان
ا�ستمرار ا�ستهداف
املراكز واملقرات املدنية
والع�سكرية وتوا�صل
�أعمال االغتيال
واخلطف بحق النا�شطني
ً
ا�ستهدافا للعراق.
ميثل
كما �أكدوا مت�سك العراق
مبخرجات احلوار
ال�سرتاتيجي مع الواليات
املتحدة واتفاق �إعادة
االنت�شار من العراق
خالل مراحل زمنية
متفق عليها ،ومن �ضمن
ذلك التعاون طويل الأمد
مع الواليات املتحدة.

مدار�س يف ال�سليمانية ا�ست�أنفت الدوام �أم�س
نفت وزارة الرتبية� ،أم�س االحد ،ا�صدار قرارات جديدة تخ�ص العام
الدرا�سي  ،2021 /2020وحتدثت عن عدد من املقرتحات تناق�شها هيئة
الر�أي يف مقدمتها جعل الدوام الر�سمي بالتناوب وتقلي�ص املناهج ووقت
احل�صة .وقال املتحدث الر�سمي لوزارة الرتبية حيدر فاروق لـ(املدى)،
�إن وزارته "مل ت�صدر �أي بيان لغاية الآن بخ�صو�ص الدوام الر�سمي
للمدار�س ،بخالف ما مت ن�شره يف و�سائل اللأعالم م�ؤخراً".
 بغداد /فرا�س عدنان
و�أ�ض ��اف ف ��اروق� ،أن "ال ��وزارة تدر� ��س ع ��ددًا م ��ن
املقرتح ��ات حول ال ��دوام اجلزئي �أو �إلغ ��اء عطلة يوم
ال�سب ��ت" .ولف ��ت �إىل �أن "الأي ��ام املقبل ��ة �س ��وف ت�شهد
ا�صدار ق ��رارات ب�ش�أن ال ��دوام الر�سمي بع ��د التن�سيق
م ��ع جمي ��ع اجله ��ات ذات العالقة" .ولفت ف ��اروق ،اىل
ان "التن�سي ��ق م�ستمر مع جلنة الرتبية النيابية وهناك
ر�ؤية م�شرتك ��ة مع نقابة املعلمني به ��دف الو�صول اىل
�صيغة نهائية ت�ضمن حقوق الطالب العراقي وحقه يف
التع ّلم" .وقال املتحدث با�سم الرتبية ان "احلياة ميكن
ان تتوق ��ف بجمي ��ع تفا�صيله ��ا� ،إال امل�س�ي�رة التعليمية
ينبغ ��ي لها اال�ستمرار كونها ع�ص ��ب املجتمع العلمي".
ويوا�ص ��ل ف ��اروق� ،أن "ال ��وزارة لديها ر�ؤي ��ة وا�ضحة
ب�ش�أن التعام ��ل مع جائحة كورونا ،ولي�س هناك خوف
من هذا اجلانب على الطلبة".
وا�ستط ��رد� ،أن "�إق ��رار املقرتح ��ات يك ��ون بالت�صويت
عليه ��ا من قب ��ل هيئة الر�أي يف ال ��وزارة ،ومن ثم ترفع
�إىل الأمان ��ة العامة ملجل�س الوزراء م ��ن �أجل اعتمادها
ر�سميًا".
و�ش ��دد ،على ان "املو�ضوع ال ينته ��ي �إىل هذه املرحلة،
ب ��ل ان عودة الطلبة �إىل مقاعد الدرا�سة تتطلب موافقة
خلية الأزمة املعنية مبتابعة ملف كورونا".
و�أردف ف ��اروق ،ان "كل اخلي ��ارات متاح ��ة يف الوقت
الراه ��ن ،من بينها تقلي� ��ص املناه ��ج التعليمية وتقليل
ع ��دد الطلب ��ة يف ال�ص ��ف الواح ��د ل�ضم ��ان التباع ��د

االجتماع ��ي والتعقي ��م والتعف�ي�ر" .ولف ��ت� ،إىل �أن
"ر�سالتن ��ا �إىل املجتمع العراق ��ي ب�ضرورة االطمئنان
على �صحة الطلبة ،ب�شرط ان يح�صل هناك التزام كامل
بالإجراءات ال�صحية يف املدار�س وعلى ر�أ�سها التباعد
االجتماعي".
وم�ضى ف ��اروق� ،إىل �أن "امل�س�ؤولي ��ة �ستكون م�شرتكة
ب�ي�ن ال ��وزارة واملجتم ��ع يف اجن ��اح الع ��ام الدرا�س ��ي
احلايل ول�ضم ��ان عدم ح�صول ا�صاب ��ات داخل املباين
الرتبوية".
م ��ن جانبه ،ذك ��ر رئي�س جلن ��ة الرتبي ��ة النيابية ق�صي
اليا�سري ،يف حدي ��ث �إىل (املدى) ،ان "ح�سم مو�ضوع
العام الدرا�سي احلايل وبدايته مرهون بدرجة �أ�سا�س
بقرار �صادر عن خلية الأزمة احلكومية".
وتاب ��ع اليا�س ��ري ،ان "ال ��وزارة تناق� ��ش ع ��ددًا م ��ن
املقرتح ��ات وبالتن�سي ��ق م ��ع الربمل ��ان يف مقدمته ��ا ان
يك ��ون ال ��دوام جزئ ًي ��ا وعلى �أك�ث�ر من مرحل ��ة ل�ضمان
ع ��دم ح�صول زخ ��م يف املدر�سة" .و�أ�ش ��ار رئي�س جلنة
الرتبي ��ة النيابي ��ة اىل ان "تقلي�ص املناه ��ج التعليمية،
وم ��دة الف�صل الدرا�سي �أمر هو الآخر مطروح وقد يتم
�إقراره كونه ي�صب يف �صالح العملية الرتبوية يف ظل
جائحة كورونا".
وم�ض ��ى اليا�سري� ،إىل ان "جمل�س الن ��واب ي�ساند �أي
قرار �ص ��ادر عن احلكومة من �ش�أنه �أن مي�ضي بالعملية
التعليمي ��ة وال يعطله ��ا ولكنه يف الوق ��ت ذاته يجب �أن
يرع ��ى الأو�ض ��اع ال�صحي ��ة وال يعر� ��ض الطلبة خلطر
الإ�صابة".

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

وطنيا للعراق ،لكن اعرتا�ضات �أدت �إىل �إلغاء
االحتفال بهذا اليوم.
ويق ��ول النائب عن حمافظة بغداد �إن "العراق
منذ ع ��ام  2003مل يكن له عيد وطني" ،م�ؤكدا
�أن "جلنة الثقافة و�ضعت قانون العيد الوطني
من الأولويات ،وكانت م�صممة على الت�صويت
عل ��ى هذا القانون يف الثال ��ث من �شهر ت�شرين
الأول املقب ��ل لك ��ن اخلالف ��ات �ستدفعن ��ا �إىل
اختيار موعد جديد لإكمال هذا الت�شريع".
م ��ن جانبه ��ا ،ت�ؤك ��د النائب ��ة ج ��وان �إح�س ��ان
ف ��وزي ،وه ��ي رئي�س كتل ��ة االحت ��اد الوطني
الكرد�ست ��اين يف الربمل ��ان �أن "تاري ��خ الثالث
م ��ن �شهر ت�شرين الأول يتزامن مع ذكرى وفاة
رئي� ��س اجلمهوري ��ة الأ�سبق ج�ل�ال الطالباين
التي متثل لن ��ا حدثا وذكرى حزينة ،وبالتايل

ال ميك ��ن لن ��ا االحتف ��ال يف ه ��ذا الي ��وم عل ��ى
اعتباره عيدا وطينا لنا نحن العراقيون".
وت ��ويف الرئي� ��س العراق ��ي ال�ساب ��ق والزعيم
املخ�ض ��رم ج�ل�ال طالب ��اين ع ��ن  84عاما ،يف
يوم الثالثاء الثالث من �شهر ت�شرين االول من
العام .2017
وكان م ��ام ج�ل�ال �أول رئي� ��س ك ��ردي للعراق،
وانتخب عام  2005بعدما �أطاح بنظام �صدام
ح�سني من قبل الق ��وات االمريكية التي دخلت
العراق بعد العام .2003
وتو�ضح فوزي يف ت�صريح لـ(املدى)" :اليوم
الوطن ��ي جلمهوري ��ة الع ��راق ه ��و عي ��د ل ��كل
العراقي�ي�ن ي�شع ��رون باالنتماء له ��ذا التاريخ
ويحتفل ��ون ب ��ه" ،م�ؤك ��دة �أن "العي ��د الوطني
يجب �أن يكون عيدا للكل ولي�س جلهة �أو طبقة

�أو فئ ��ة حمددة على ح�س ��اب اجلهات وطبقات
املجتمع الأخرى".
وت�ضي ��ف �أن "كتل ��ة االحت ��اد الوطن ��ي قدمت
طلبا �إىل رئا�سة جمل�س النواب وجلنة الثقافة
وال�سياح ��ة والآث ��ار النيابي ��ة تعرت� ��ض عل ��ى
اعتب ��ار ي ��وم الثال ��ث من �شه ��ر ت�شري ��ن الأول
يف كل ع ��ام عي ��دا وطني ��ا" ،م�ؤك ��دة �أن "كتلها
طالب ��ت اجلهات املعنية (ال�سلط ��ة الت�شريعية)
ب�ضرورة تغيري هذا التاريخ".
وت�ؤك ��د النائب ��ة ع ��ن حمافظ ��ة ال�سليمانية �أن
"طلبنا املقدم اقت�صر على تغيري موعد تاريخ
العي ��د الوطني �إىل مواعي ��د جديدة ،ومل نقدم
تواري ��خ بديلة" ،م�شددة عل ��ى ان "الطلب كان
مدعوما م ��ن باقي الكت ��ل الكرد�ستانية وباقي
الكتل يف جمل�س النواب".

ا�ستهدا ًف ��ا للع ��راق و�سيادت ��ه وللم�ش ��روع
الوطني الذي ت�شكلت على �أ�سا�سه احلكومة
احلالي ��ة لتحقي ��ق اال�ستقرار وحف ��ظ هيبة
الدولة متهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة على
�أ�س�س عادلة ،كما �أنه ينال من �سمعة العراق
الدولية ومن عالقاته اخلارجية".
و�أ�ش ��ار املجتمع ��ون ،بح�س ��ب البي ��ان ،اىل
�أن "ا�ستم ��رار �أج ��واء اال�ضط ��راب الأمني
والتداعي ��ات الت ��ي ترتت ��ب علي ��ه �سيمث ��ل
�إ�ضرا ًرا بال ًغ ��ا باقت�صاد العراق و�سعيه اىل
جت ��اوز االزم ��ة التي ترتب ��ت عل ��ى انت�شار
جائح ��ة كورون ��ا وانخفا�ض ا�سع ��ار النفط
وعائداته ،ويقوّ ُ
�ض فر� ��ص اخلروج بالبلد
اىل بر الأمان يف مواجهة الأزمات".
و�ش ّد َد املجتمعون على �أن "العراق لي�س يف
حالة حرب اال مع الإرهاب الذي قطع ال�شعب
العراق ��ي وطليعت ��ه م ��ن الق ��وى الع�سكرية
ً
ا�شواطا
والأمنية بكافة �صنوفها وتنوعاتها
حا�سمة يف دحره واالنت�صار عليه".
و�أك ��د االجتم ��اع �أن "�إع�ل�ان احلرب هو من
اخت�صا� ��ص م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة العراقي ��ة
الت�شريعي ��ة والتنفيذي ��ة امل�ستن ��دة اىل
القان ��ون والد�ست ��ور ،وان ��ه لي� ��س من حق
�أي ط ��رف اعالن حالة احل ��رب او الت�صرف
عل ��ى �أ�سا� ��س حالة احلرب داخ ��ل الأرا�ضي
إ�صرار
العراقية ،كما �أن العراق وهو ي�ؤكد ب� ٍ
َ
رف�ض� � ُه التدخل يف ال�ش� ��ؤون الداخلية لأية
دولة ويرف�ض تدخ ��ل الآخرين يف �ش�ؤونه،

ف�إن ��ه يرف� ��ض حتوي ��ل �أر�ض ��ه اىل �ساح ��ة
ت�صفي ��ة ح�سابات او منطل ًق ��ا لالعتداء على
غريه من الدول.
و�أن الوطني�ي�ن العراقي�ي�ن متفق ��ون عل ��ى
تر�سي ��خ الدول ��ة الوطني ��ة ذات ال�سي ��ادة
الكامل ��ة بعي� �دًا ع ��ن مفاهي ��م القيموم ��ة
اخلارجية او التدخل او التبعية".
ون ��وّ َه املجتمع ��ون اىل �أن "املنح ��ى ال ��ذي
تتج ��ه �إليه �أعمال اجلماع ��ات اخلارجة على
القان ��ون �ضد �أم ��ن الب�ل�اد و�سيادتها ،ميثل
منح � ً�ى خط�ي ً�را يع ّر� ��ض ا�ستق ��رار العراق
اىل خماط ��ر حقيقية ،ما ي�ستدع ��ي ت�ضاف ًرا
للجه ��ود عل ��ى كل امل�ستوي ��ات وح�ض ��و ًرا
فاعلاً ملوقف الق ��وى ال�سيا�سية املختلفة من
�أج ��ل الت�صدي له ��ذا الت�صعي ��د ودعم جهود
احلكوم ��ة العراقي ��ة ل�ضم ��ان �أم ��ن و�سيادة
العراق".
ر�ص ال�صفوف واتخاذ
ودعا االجتماع اىل ّ
مواقف موحدة وجادة وحا�سمة ملنع املزيد
من التداعي ��ات ،واتخاذ الإجراءات العملية
الكفيلة ب�ضمان اال�ستقرار االمني".
ودعم االجتماع "جه ��ود احلكومة العراقية
يف ح�ص ��ر ال�س�ل�اح بي ��د الدول ��ة ،ومن ��ع
ا�سته ��داف البعث ��ات الدبلوما�سية التي تقع
م�س�ؤولي ��ة حماي ��ة امنها و�سالم ��ة من�ش�آتها
وافراده ��ا عل ��ى اجلان ��ب العراق ��ي �ضم ��ن
التزاماته الدولية املعمول بها".
و�أكد املجتمعون "مت�سك العراق مبخرجات

وقال املكتب االعالم ��ي لرئي�س اجلمهورية
بره ��م �صال ��ح يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى) ان
االخري "�ضيّف اجتماعً ا �ضم رئي�س جمل�س
الوزراء م�صطفى الكاظمي ورئي�س جمل�س
النواب حممد احللبو�س ��ي ورئي�س جمل�س
الق�ضاء الأعلى القا�ضي فائق زيدان ،ناق�ش
امل�ستجدات االمنية وال�سيا�سية والتداعيات
اخلطرية املرتتبة على الأو�ضاع احلالية".
و�أك ��د االجتم ��اع �أن "التط ��ورات الأمني ��ة
الت ��ي حدث ��ت يف الآون ��ة الأخ�ي�رة م ��ن
ا�ستمرار ا�ستهداف املراكز واملقرات املدنية
والع�سكري ��ة ،وتوا�ص ��ل �أعم ��ال االغتي ��ال
واخلطف بحق نا�شط�ي�ن مدنيني امنا متثل
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رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
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احل ��وار ال�سرتاتيجي مع الواليات املتحدة
واتف ��اق �إع ��ادة االنت�شار من الع ��راق خالل
مراح ��ل زمني ��ة متف ��ق عليه ��ا ،وم ��ن �ضمن
ذل ��ك التع ��اون طوي ��ل الأم ��د م ��ع الواليات
وخ�صو�ص ��ا
املتح ��دة يف �شت ��ى املج ��االت،
ً
التع ��اون يف جمال تدريب وت�سليح القوات
الأمني ��ة والع�سكرية العراقية واحلرب على
تنظي ��م داع� ��ش" ،معرب�ي�ن ع ��ن �أمله ��م بان
"يك ��ون التعاط ��ي االمريكي وال ��دويل مع
التط ��ورات االمنية االخرية م ��ن خالل دعم
احلكوم ��ة العراقية ال�ستكم ��ال جهودها يف
تعزيز �سلطة الدول ��ة وتوفري الأمن لإجراء
االنتخابات".
و�شدد املجتمعون على "احرتام التو�صيات
الهامة الت ��ي ت�ضمّنها بي ��ان �سماحة املرجع
الدين ��ي الأعل ��ى ال�سي ��د عل ��ي ال�سي�ست ��اين
خالل ا�ستقبال �سماحته ملمثلة االمم املتحدة
يف الع ��راق ،كونها ُتع ُّد خارطة طريق كفيلة
بنزع فتي ��ل االزمات وامل�ضي اىل انتخابات
مبكرة حرة ونزيهة وتوفري مقوماتها".
كما ناق�ش اجتماع الرئا�سات "الت�صريحات
الت ��ي ا�ستهدفت مقام املرجع االعلى �سماحة
ال�سيد ال�سي�ستاين الذي كان وال يزال �صمام
الأمان للعراق و�شعب ��ه" .واعترب االجتماع
�أن "التطاول على مق ��ام املرجعية مرفو�ض
وم ��دان ،و�أن مكانة املرجعية الروحية لدى
ال�شعب العراقي ولدى امل�سلمني والإن�سانية
حمفوظة ومعتربة".
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سياسة

داع�ش يلتف على منازل الع�سكريني مع دخول حملة
مالحقة عنا�صره �أ�سبوعها الثالث

 بغداد /وائل نعمة
يعم ��ل ما تبق ��ى من تنظي ��م داع�ش
الإرهاب ��ي على عدة جبه ��ات ،فمن
جان ��ب يح ��اول تعزي ��زعنا�ص ��ره
ب�أف ��راد من خارج الح ��دود ،وينفذ
من جان ��ب �آخر عملي ��ات انتقامية
�ضد �ضب ��اطوا�شخا�ص متعاونين
مع القوات االمنية.
وم ��ع بداي ��ة اال�سب ��وع الحال ��ي،
قت ��ل عنا�ص ��ر التنظي ��م وخطف ��وا
منت�سبي ��ن ف ��ي الق ��وات االمني ��ة
والح�ش ��دالع�شائ ��ري كم ��ا فجروا
من ��زال ل�ضب ��اط يق ��ع ف ��ي �شم ��ال
بغداد.
وفي اال�سبوع الما�ضي كان داع�ش
قد نفذ نحو  15هجومًا اغلبها على
الق ��وات االمنية ف ��ي 3محافظات.
وا�سف ��رت تلك الهجم ��ات عن مقتل
 8ا�شخا� ��ص بي ��ن ع�سكري ومدني
بينه ��م ام ��ر�أة،وا�صاب ��ة 4�آخرين
بهجم ��ات نفذت ببنادق "القنا�ص"
والعبوات النا�سفة.
بالمقابل ا�ستمرت القوات االمنية
في"ا�صطي ��اد" الم�سلحين� ،ضمن
حملة اطلقتها منذ  3ا�سابيع.
وقتل ��ت واعتقل ��ت القطع ��ات
الع�سكرية واالمني ��ة منذ منت�صف
ايل ��ول الحال ��ي نح ��و  200م ��ن
عنا�ص ��ر داع� ��ش – ه ��ي الح�صيلة
االعل ��ى من ��ذ � 3سن ��وات� -ضم ��ن
حمالت تطهير وتفي�ش في مناطق
المحررة من التنظيم.
وكان ��ت الق ��وات االمنية ق ��د نفذت
اال�سب ��وع الما�ض ��ي ،عملي ��ات في
منطق ��ة الجزي ��رة الرابط ��ة بي ��ن
محافظ ��ات (االنب ��ار ،نين ��وى،
�ص�ل�اح الدين) بع ��د معلومات عن
ت�سل ��ل م�سلحي ��ن من �سوري ��ا الى
داخل تلك المناطق.
خطف وقتل
وت�صاع ��دت اعم ��ال داع� ��ش ب�شكل
ملفت خالل اال�سبوعين الما�ضيين
في كركوك،حيث ا�ستطاع التنظيم
اقتح ��ام احدى الق ��رى القريبة من
مق ��ر رئي� ��س للق ��وات االمني ��ة في
�شم ��الغ ��رب المحافظ ��ة ،وخطف

منزل مدمر ب�سبب
عبوة و�ضعها داع�ش
 ..ار�شيف
وقت ��ل مدنيي ��ن ومنت�سبي ��ن ف ��ي
الح�شد الع�شائري.
وقال م�س�ؤول في كركوك لـ(المدى)
ام� ��س ،ان "هن ��اك ت�ضارب ��ا بي ��ن
ت�صريحات الحكومةوع�شيرة احد
المختطفي ��ن ف ��ي قري ��ة باجوان".
وقط ��ع داع� ��ش ال�شك عندم ��ا ن�شر
على مواقع م�ؤيدة له �صورة الحد
المختطفين قالانه قام بـ"نحره".
وكان تنظي ��م داع� ��ش ق ��د هاج ��م
ي ��وم ال�سب ��ت ،القري ��ةالقريبة من
قاع ��دة "ك ��ي وان" الع�سكري ��ة في
�شم ��ال غرب كرك ��وك ،وقتل اثنين
م ��ن الح�ش ��داحدهما قي ��ادي فيما
اختطف اثنين �آخرين. فيما مازال
م�صير المختطف الثاني مجهوال.
بدورها نفت خلية الإعالم الأمني،
ال�سب ��ت الما�ضي ،مقت ��ل "منت�سب
باال�ستخب ��ارات" عل ��ى ي ��دداع�ش

ف ��ي كرك ��وك .وقال ��ت الخلي ��ة ،في
بي ��ان "ت�ستم ��ر ع�صاب ��ات داع� ��ش
الإرهابي ��ة ف ��ي فبرك ��ة اعالمه ��ا
لت�ضلي ��ل ال ��ر�أيالع ��ام ،ظ ًن ��ا منها
ب�أنه ��ا قادرة عل ��ى الت�أثي ��ر وخلط
االوراق ،حي ��ث ن�ش ��رت �ص ��ورة
عل ��ى انه ��ا ا�ستطاع ��ت مِ ��ن قت ��ل
اح ��د منت�سب ��ي اال�ستخب ��ارات في
محافظة كركوك نحرا وعززت ذلك
ب�صور مِ ن خارج العراق".
وا�ضاف ��ت الخلي ��ة" :ه ��و عهدك ��م
باالع�ل�ام االمن ��ي بن�ش ��ر الحقائق
كامل ��ة لل ��ر�أي الع ��ام ،نبي ��ن ان
اال�ستخب ��ارات العراقية تنفي نفيًا
قاط ًع ��ا فق ��دان اح ��د منت�سبيه ��ا او
تعر�ض ��ه للقت ��ل على ي ��د ع�صابات
داع�ش االرهابي".
لكن الم�س�ؤول ف ��ي كركوك والذي
طل ��ب ع ��دم ن�ش ��ر ا�سم ��ه ،اك ��د ان

"ع�شي ��رة م ��روان النعيم ��ي ،احد
المختطفي ��ن ،نعته ،كم ��ا ا�صدرت
بيانا بهذا الخ�صو�ص".
وج ��اء ف ��ي بي ��ان الع�شي ��رة ال ��ذي
اطلع ��ت علي ��ه (الم ��دى) :طالب ��ت
ع�شيرة "ال�سادة النعيم" الحكومة
بـ"ان�صافابن ��اء" الع�شيرة ،التي
قال ��ت بانه ��م "�ضحوا ب ��الأرواح"
لت�أمي ��ن مناطقه ��م م ��ن خط ��ر
االرهاب.
ا�ستهداف الح�شد
الع�شائري
وقتل التنظيم اثن ��اء هجومه على
باج ��وان ،القي ��ادي ف ��ي الح�ش ��د
الع�شائ ��ري عم ��اد الع ��زي،ومدنيا
�آخ ��ر يدع ��ى عام ��ر حم ��ودي،
باال�ضافة الى المختطفين.
وبح�سب الم�س�ؤول في كركوك ان

"داع�ش هاجم من ��زل القيادي في
الح�ش ��د الع�شائ ��ري بع ��دمنت�صف
ليل ��ة ال�سب ��ت ،واقت ��ادوه خ ��ارج
منزل ��ه ،قب ��ل ان يقتل ��وه" ،فيم ��ا
قتل ��وا وخطف ��واالآخري ��ن اثن ��اء
هروبه ��م م ��ن القري ��ة. وتق ��ع على
بع ��د كيلومت ��رات قليلة ع ��ن مكان
الح ��ادث ،مقرات الفرق ��ة ال�ساد�سة
لل�شرطة االتحادية ،وفوج كركوك
لمكافحة االره ��اب ،وقيادة اللواء
 61التاب ��ع للفرق ��ة الخا�صة �ضمن
قاعدة "ك ��يوان" ،فيما لم ي�سجل
�أي تح ��رك للق ��وات االمني ��ة ال ��ى
القري ��ة. وتعتبر العملي ��ة االخيرة
ه ��ي الخام�سة خالل ايلول الحالي
ف ��ي كركوك فقط ،حيث كان داع�ش
ق ��د �ش ��ن هجومي ��ن �سابقي ��ن على
قريت ��ي ب�ل�اوة ،غرب ��ي كرك ��وك،
وكوركج ��ال �شمال ��ي المحافظ ��ة،

الأمن الربملانية ترف�ض جماملة م�ستهديف البعثات ..و"�أهل الكهف" تغرد
هاجمت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ،جماعات م�سلحة متهمة با�ستهداف المقار الحكومية والبعثات.
و�أكدت اللجنة �ضرورة و�ضع حد للهجمات المتكررة ،فيما ا�شارت �إلى �أن البلد ما عاد يتحمل المزيد.
وقال رئي�س لجنة االمن والدفاع النيابية النائب محمد ر�ضا �آل حيدر في م�ؤتمر �صحفي عقده في مجل�س
النواب برفقة عدد من اع�ضاء اللجنة ،تابعته (المدى)� :إن "العراق يمر بتحديات خطيرة ي�ستلزم معها
اع�لان المواق��ف ال�صريحة وال�شجاعة �أم��ام ابناء ال�شعب ،وعدم الخو�ض في غم��ار المجامالت من اجل
ار�ضاء هذا الطرف او ذاك فالوطن ما عاد يتحمل المزيد".
 بغداد /المدى
و�أ�ض ��اف �آل حي ��در� ،أن "الجمي ��ع يتاب ��ع
يومي ��ا الخروق ��ات االمني ��ة المتك ��ررة
التي تتعر� ��ض لها البعث ��ات الدبلوما�سية
والمق ��رات الر�سمي ��ة للدول ��ة ،والتي هي
من المفرو�ض محمية بموجب المعاهدات
والقوانين الدولية النافذة".
و�أ�ش ��ار رئي�س لجنة االمن والدفاع الى �أن
"العراق بل ��د ذو �سيادة يحكمه الد�ستور
والقان ��ون وال يمكن لأي جه ��ة مهما كانت
ان تتج ��اوز ه ��ذا القان ��ون او تتعدى على
م ��واد الد�ست ��ور ،وهو ما يدعون ��ا جميعا
التخ ��اذ موق ��ف حا�س ��م وحازم تج ��اه اي
مخالفة ت�صدر".

واو�ضح �أن "تكرار تلك الخروقات وتزايد
االعتداءات يعر�ضان �سمع ��ة البلد للخطر
وي�ضعفان هيبة الدولة ويقلالن من مكانة
البالد في المحافل الدولية".
كذلك ن�أت هيئة الح�شد ال�شعبي ،الخمي�س،
بنف�سه ��ا عن الهجم ��ات التي تط ��ال قوات
التحالف الدولي المناه�ض لتنظيم داع�ش
بقي ��ادة الوالي ��ات المتح ��دة االميركي ��ة،
مجددة ت�أكيد التزامه ��ا بالأوامر ال�صادرة
ع ��ن القائد العام للق ��وات الم�سلحة رئي�س
مجل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي.
و�سب ��ق ان كثف ��ت الف�صائ ��ل الم�سلح ��ة
هجماته ��ا من ��ذ ان اغتال ��ت الوالي ��ات
المتح ��دة بق�صف عبر طائ ��رة م�سيرة قائد
فيل ��ق القد�س االيران ��ي قا�س ��م �سليماني،

ونائ ��ب رئي�س هيئة الح�ش ��د ال�شعبي ابو
مهدي المهند�س مطلع العام الحالي.
وانخف�ض ��ت وتيرة الهجم ��ات منذ نحو 5
ايام.
وكان ��ت �صحيف ��ة وا�شنط ��ن بو�س ��ت ق ��د
ن�ش ��رت ال�سب ��ت ،تقري ��را يفيد ب� ��أن وزير
الخارجية االميركية مايك بومبيو قد ح ّذر
في لقاء خا�ص الم�س�ؤولين العراقيين من
�أن وا�شنط ��ن �ستغل ��ق �سفارته ��ا في بغداد
�إذا ل ��م تتح ��رك الحكوم ��ة العراقية لوقف
هجمات "الملي�شي ��ات المدعومة �إيرانيًا"
على المجمع الذي ي�ضم مبنى ال�سفارة.
وتوالت على طول المدة ال�سابقة عمليات
الق�ص ��ف لف�صائل غير معروف ��ة مثل "�أهل
الكه ��ف" �أو ع�صب ��ة الثائري ��ن ،ويعتقد ان

مبنى ال�سفارة االمريكية يف بغداد

هذي ��ن الف�صيلين هما واجه ��ات للف�صائل
المعروفة.
وانقلب ��ت اغل ��ب الف�صائ ��ل الم�سلح ��ة
التقليدي ��ة عل ��ى الجماع ��ات الت ��ي تنف ��ذ
عملي ��ات الق�ص ��ف والت ��ي عرف ��ت اعالميا
بـ"جماعات الكاتيو�شا".
و�شكت جماع ��ة (اهل الكهف) خذالن باقي
الف�صائل ال�شيعية له ��ا في العراق .وقالت
الجماع ��ة في بي ��ان تلقت (الم ��دى) ن�سخة
منه ،انه ��ا "�ستوا�ص ��ل مقارع ��ة الواليات
المتحدة االميركية".
وانتقدت الجماعة في بيان تابعته (المدى)
م ��ن و�صفتهم "المغردين الطالبين للدنيا"
في ا�شارة الى راف�ضي ا�ستهداف ال�سفارة
االميركية ومقار التحالف الدولي.
وا�ضاف ��ت اي�ض ��ا "ان الق ��وم ق ��د خذلونا،
وخاننونا ،وتركونا وحدنا في الميدان".
ال ��ى ذلك علق ��ت جبه ��ة االنق ��اذ والتنمية،
�أم� ��س الأحد ،على م ��ا ا�شيع بانه ��ا ر�سالة
اميركي ��ة حمل ��ت تهدي ��دات �إل ��ى الف�صائل
الم�سلحة.
وق ��ال القيادي في الجبه ��ة �أثيل النجيفي،
�إن "الو�ضع بعد الر�سالة االمريكية �أ�صبح
معقدا جدا ،خ�صو�صً ا �أن وا�شنطن اتخذت
قراره ��ا بانه ��ا �ست�ض ��ع العراق ف ��ي نف�س
المنزل ��ة الت ��ي ت�ضع فيها اي ��ران وتتعامل
م ��ع الدولتي ��ن ف ��ي نف� ��س ال�سي ��اق ،اذا ما
ا�ستمرت عمليات الق�صف ال�صاروخي".
وبين النجيف ��ي� ،أن "الو�ضع بات خطيرًا
ج� �دًا والق ��وى ال�سيا�سي ��ة المقرب ��ة م ��ن
طهران ،ادركت خطورة الو�ضع ولهذا هي
االن تق ��دم التنازالت وتح ��اول ان ت�سيطر
عل ��ى المنفلتين من اتباعه ��ا ،واذا نجحت
به ��ذا االمر ف�سيكون في المقابل تهدئة من
قب ��ل الوالي ��ات المتحدة االمريكي ��ة ،واذا
ف�شلت فالعواقب �ستكون وخيمة جدًا على
العراق والعراقيين".

فيما كان هجوم ��ان �آخران نفذهما
انتحاري ��ان ف ��ي مطل ��ع ال�شه ��ر،
جنوب كركوك.
ويعتق ��د جمال �شك ��ور ،النائب عن
كرك ��وك في ات�ص ��ال م ��ع (المدى)
ان ا�سب ��اب الخروق ��اتاالمنية في
المدين ��ة ه ��و ب�سب ��ب "ع ��دم كفاية
الق ��وات االمني ��ة هن ��اك وغي ��اب
التن�سيق معالبي�شمركة".
وابع ��دت الق ��وات الكردي ��ة ع ��ن
المل ��ف االمن ��ي ف ��ي المدين ��ة ،منذ
� 3سن ��وات ،عل ��ى خلفي ��ة ما عرف
حينهابـ"ا�ستفتاء تقرير الم�صير"
الذي �شاركت فيه كركوك.
وب ��دال ع ��ن مقت ��رح اع ��ادة
التن�سي ��ق بين الق ��وات االتحادية
والبي�شمرك ��ة ،ال ��ذي يالق ��ي
اعترا�ض ��ات م ��ن ق ��وى �شيعي ��ة
و�سنية ،اقترح �شكور ت�شكيل فوج
ُ

�أمن ��ي من مكون ��ات كرك ��وك لملء
الفراغ ��ات،لكن ��ه مقت ��رح لم يالقي
ترحيب ��ا اي�ض ��ا م ��ن بع� ��ض ال ��كل
ال�سيا�سية.
تفجير منزل �ضابط
و�ضم ��ن عملي ��ات داع� ��ش لالنتقام
من القوات االمني ��ة والمتعاونين
معهم ،فج ��ر التنظيم ،ي ��وم�أم�س،
منزل �أح ��د ال�ضباط وقت ��ل �شقيقه
في جنوب �سامراء.
وقالت م�صادر (المدى) في �صالح
الدين ،ان "م�سلحي داع�ش ت�سللوا
م�ساء ال�سبت الى قريةالبو جيلي
في ناحية يثرب ،وقتلوا المنت�سب
في ال�شرطة محم ��د العزاوي ،قبل
ان يقوم ��وابتفجير من ��زل �شقيقه
النقيب احمد الع ��زاوي بالعبوات
النا�سفة".

وفي اي ��ار الما�ض ��ي ،اعلنت خلية
االع�ل�ام االمن ��ي ،مقت ��ل �ضاب ��ط
ب�شرطة الح ��دود وا�صابة عدد من
اف ��راد ا�سرت ��ه بهجوم عل ��ى منزله
في ناحية يثرب.
مقابل ذلك ،ت�شير بيانات ع�سكرية،
ال ��ى اعتق ��ال الق ��وات االمني ��ة 5
عنا�ص ��ر تابعين لتنظيمداع�ش في
 3محافظات.
وقال بيان لوكال ��ة اال�ستخبارات،
انه ��ا اعتقل ��ت ام� ��س "اح ��د اف ��راد
كتيبة االنتحاريين لدى داع�ش،ما
يطلق عليها كتيبة البراء بن مالك"
في نينوى.
وا�ش ��ار البيان ال ��ذي اطلعت عليه
(الم ��دى) ان المعتق ��ل "ا�شت ��رك
بعملي ��ات ارهابي ��ة �ض ��د الق ��وات
االمنية ومواطنين في نينوى".
بالمقاب ��ل ق ��ال بيان لجه ��از االمن
الوطن ��ي ،بان ��ه اعتق ��ل ام� ��س
"مقاتلين �ضمن ما ي�سمى بديوان
الجن ��د التاب ��ع لتنظي ��م داع�ش في
ديال ��ى". واك ��د بي ��ان الجه ��از ان
المعتقلين اعترفوا بالقيام باعمال
ارهابي ��ة �ض ��د الق ��وات االمني ��ة
با�ستخدام"العبوات النا�سفة".
ام ��ا ال�شرط ��ة االتحادي ��ة ،فكان ��ت
ق ��د اعلن ��ت ال�سب ��ت ،انه ��ا اعتقلت
"ارهابيا" تابعا لتنظيم داع�شفي
جنوب غرب كركوك.
وقال بي ��ان لل�شرط ��ة اطلعت عليه
(الم ��دى) ان المعتقل المكنى "ابو
جعف ��ر" وال ��ذي اعتقل ف ��يناحية
العبا�س ��ي ف ��ي كرك ��وك ،كان يعمل
�ضم ��ن والي ��ة نين ��وى ،و�ش ��ارك
ف ��ي العمل �ضم ��ن ور�ش ��ةلتجهيز
المفخخات.
وفي وقت �سب ��اق من يوم ال�سبت،
ق ��ال بي ��ان لوكال ��ة اال�ستخبارات،
ان ��ه اعتقل "احد ق ��ادة داع�ش"في
كرك ��وك ف ��ي ناحية الت ��ون كبري،
�شمال غربي المحافظة.
واكد البيان ان المعتقل كان �ضمن
"تنظي ��م القاع ��دة" ع ��ام 2007
ف ��ي �صالح الدي ��ن ،قب ��ل اني�شغل
من�ص ��ب "�آم ��ر كتيب ��ة" ف ��ي نف� ��س
المحافظ ��ة م ��ع تنظي ��م داع�ش في
.2014

�ضغوطات �سيا�سية �أوقفت جلنتني حاولت حتديد املتهمني

بعد  14عامًا على ا�ستريادها ..حكم غيابي
بحق م�ستورد �أجهزة ك�شف املتفجرات

 بغداد /المدى

بعد نحو  14عاما� ،أعلنت هيئة
حكم ب�سجن
النزاهة� ،صدور قرار
ٍ
�أحد المدانين في ق�ض َّية تجهيز وزارة
تفجرات،
الم ِّ
الداخل َّية ب�أجهزة ك�شف ُ
وهي اجهزة اكت�شف فيما بعد انها
ت�ستخدم في العاب الغولف وال
ت�ستخدم لك�شف المتفجرات .وقالت
هيئة النزاهة في بيان تلقته (المدى)
العمدي ب�أموال
�إن "المدان �ألحق ال�ضرر
َّ
وم�صالح الجهة التي يعمل فيها من
المخالفات الحا�صلة في العقد
خالل ُ
المبرم بين وزارة الداخل َّية و�إحدى
ُ
ال�شركات لتجهيز الوزارة ب�أجهزة
ك�شف المتفجرات".
و�أ�ضافت الهيئة ،ان "تحرياتها في الق�ض َّية قادت �إلى �أن
ُتخ�ص�ص ٍة
ال�شركة المُجهِّزة هي �شرك ��ة و�سيطة وغير م ِّ
ُتفجرات ،كما �أن التجهيز ت َّم خارج حدود
ف ��ي مجال الم ِّ
ال ُم� �دَّة ال ُم َّتف ��ق عليها ،ول ��م تقم ال�شرك ��ة بتقديم �شهادة
المن�ش� ��أ والقوائ ��م التجار َّي ��ة ،ف�ض� اًًلع ع ��ن ت�سلُّم بع�ض
ُخالف لما ورد بالعقد".
الأجهزة بنوعيَّةٍ ومن�ش�أ م ٍ
ُخت�صة بق�ضايا
و�أو�ضح ��ت �أن "محكم ��ة الجناي ��ات الم َّ
النزاهة في بغداد و�صلت �إلى القناعة التا َّمة بمُق�صر َّية
ُتح�صلة في الق�ض َّية
ال ُم َّتهم بعد اطالعها عل ��ى الأدلة الم ّ
القانوني ل ��وزارة الداخل َّية
المُتمثل ��ة ب�أق ��وال الممث ��ل
ِّ
الذي طل ��ب ال�شكوى بحق ال ُم َّتهم� ،إ�ضافة �إلى التحقيق
الإداري الج ��اري في مكتب رئي�س ال ��وزراء المُت�ضمِّن
وج ��ود ف�س ��ا ٍد مال � ٍّ�ي و�إداريٍّ ت�س َّبب بهدر الم ��ال العام،
وقرين ��ة هروب ال ُم َّته ��م" .وب َّين ��ت �أن المحكمة "ق َّررت
�سنوات،
الحك ��م غيابيًا على المُدان بال�سجن ل ُمدَّة �سبع
ٍ
ا�ستن ��ادًا �إلى �أحكام المادة  340م ��ن قانون العقوبات،
م ��ع �إ�ص ��دار �أم ��ر قب� ��ض وتح� � ٍّر بحق ��ه ،وت�أيي ��د حجز
�أمواله المنقولة وغي ��ر المنقولة ،و�إعطاء الحق للجهة

المت�ض ��ررة للمطالبة بالتعوي�ض �أمام المحاكم المدن َّية
بعد اكت�ساب القرار للدرجة القطع َّية".
وفي ني�سان  2020غرد المفت�ش العام بوزارة الداخلية
جمال اال�سدي معلنا اعادة فتح الملف للمرة الثالثة.
وقال المحل ��ل ال�سيا�سي نجم الق�صاب ام�س ،ان اغالق
المل ��ف الكث ��ر من م ��رة كان نتيج ��ة تدخ�ل�ات �سيا�سية
و�ضغوط من قبل احزاب ال�سلطة.
ب ��دوره قال الخبير القانوني علي التميمي في ت�صريح
لقن ��اة فران� ��س  ،24ان ��ه "يحق ل ��ذوي ال�ضحاي ��ا اقامة
الدع ��اوى التعوي�ضية ،كذلك لحق له ��م اقامة الدعاوى
الجزائي ��ة على رئي�س ال ��وزراء الت ��ي ا�ستوردت خالل
فترة حكمه هذا االجهزة".
وبق ��ي الع ��راق ي�ستخدم هذا الن ��وع م ��ن الأجهزة منذ
 2006الى تموز  ،2016حيث مرت �سيارة مفخخة من
عدة حواجز امني ��ة تعتمد هذا االجهزة من دون ك�شفها
وت�سبب ��ت ال�سيارة بانفجار كبير في حي الكرادة داخل
التج ��اري راح �ضحيت ��ه المئات اغلبهم فارق ��وا الحياة
حر ًق ��ا .حينه ��ا ،وج ��ه رئي�س ال ��وزراء حي ��در العبادي
بح�س ��ب هذه االجهزة من جميع ال�سيطرات ،فيما �أوعز
لوزارة الداخلية باعادة التحقيق مع الم�ستوردين.
وت ��م �ش ��راء االجهزة ف ��ي  2006خ�ل�ال رئا�س ��ة نوري
المالك ��ي للحكوم ��ة م ��ن تاج ��ر بريطان ��ي ،ول ��م ي�سفر
التحقي ��ق وقته ��ا ع ��ن مالحق ��ة �أي م ��ن الم�س�ؤولي ��ن
العراقيين .وكان وزي ��ر الداخلية جواد البوالني الذي
ا�شت ��رت الوزارة الت ��ي ير�أ�سها كمية م ��ن هذه االجهزة
بلغت قيمتها  85مليون دوالر اميركي قد قال ان اجهزة
اي ��ه دي اي  651 -فعال ��ة و�ساهمت ف ��ي ك�شف اكثر من
 16الف عبوة بما فيها � 700سيارة مفخخة.
وا�ض ��اف البوالن ��ي حينها ان "ه ��ذا الجه ��از ي�ستخدم
من قب ��ل ا�شخا�ص ،وعل ��ى م�ستخدم ��ه ان يعرف كيفية
ت�شغيل ��ه بال�ش ��كل ال�صحي ��ح ،فال ��كل لي� ��س مدربا على
ا�ستخدام ��ه وهذه هي الم�شكل ��ة" .وقبل ا�سابيع� ،أطلق
الق�ض ��اء البريطان ��ي �س ��راح جيم� ��س مكورمي ��ك (64
عام ��ا) وه ��و م ��ورد االجهزة ال ��ى العراق ،بع ��د اكتمال
محكوميته ،بح�سب �صحيفة ذي �صن البريطانية.
وجن ��ى مكورمي ��ك ث ��روة تق ��در ب� �ـ  50ملي ��ون جني ��ه
ا�سترلين ��ي (م ��ا يع ��ادل  63ملي ��ون دوالر) خ�ل�ال فترة
ق�صيرة من بيعه الأجهزة المزيفة الى العراق.
و�أدع ��ى بعد اطالق �سراحه بان ما يملكه االن هو مجرد
�آلة ق�ص ع�شب فقط بعد م�صادرة امواله.
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ّ
حذرت من "عالجات في�سبوك" والعيادات الوهمية

 م�ست�شفيات ال�سليمانية ت�ستنفد طاقتها اال�ستيعابية
�أعلن املتح ��دث با�سم �صحة حمافظة ال�سليمانية ،د .ياد النق�شبندي ،يوم �أم�س،
ع ��دم قدرة م�ست�شفي ��ات املحافظة عل ��ى ا�ستيعاب املزيد من املر�ض ��ى بفايرو�س
كورونا .
وق ��ال النق�شبن ��دي يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى)� ،إن ��ه " ُنهي ��ب باملزيد م ��ن االلتزام
بالإر�ش ��ادات ال�صحية ،لأن امل�ست�شفيات املخ�ص�ص ��ة لكورونا مل تعد قادرة على
ا�ستيع ��اب املزي ��د من املر�ض ��ى اعتب ��ار ًا م ��ن الآن " .وكان ��ت وزارة ال�صحة يف
كرد�ستان� ،أعلنت �أم�س الأول ال�سبت (� 26أيلول  ،)2020ت�سجيل قفزة بوفيات
فايرو� ��س كورونا خالل ال� �ـ � 24ساعة املا�ضية ،فيما �شه ��د الإقليم ت�سجيل 520
�إ�صاب ��ة جديدة  .وقالت الوزارة يف بيان له ��ا� ،إن "الإقليم �سجل �أعلى معدل يف
الوفيات بفايرو�س كورونا خالل الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،حيث تويف
� 33شخ�ص� � ًا ،بينه ��ا  9يف �أربي ��ل و 7يف ال�سليماني ��ة وحالة واح ��دة يف كل من
كرميان ورابرين واثنتني يف حلبجة ،وت�صدرت دهوك الوفيات بـ 13حالة " .

ال�صحة العالمية %80 :من العراقيين ال يلتزمون
ب�إرتداء الكمامة
 متابعة املدى

 ديالى ب�أم�س الحاجة لتعزيزات �أمنية
�أكد ع�ضو جلن ��ة الأمن والدفاع النيابية
النائب عبد اخلالق العزاوي� ،أم�س ،ب�أن
دياىل ب�أم� ��س احلاجة حالي� � ًا لتعزيزات
قتالي ��ة يف  4مناط ��ق ل�س ��د الفراغ ��ات
الأمنية
وق ��ال الع ��زاوي يف ت�صري ��ح �صحف ��ي،
�إن "هناك فراغ ��ات يف  4مناطق بدياىل
�أبرزه ��ا حو�ض �شيخ باب ��ا (�شمال �شرق
بعقوب ��ة) مادف ��ع اىل تك ��رار م�سل�س ��ل
اخلروق ��ات االمني ��ة بني ف�ت�رة و�أخرى
و�سقوط �ضحايا يف �صفوف املدنيني .
و�أ�ض ��اف الع ��زاوي� ،أن ��ه " مت مفاحت ��ة

وزارة الدف ��اع والداخلي ��ة ب�ض ��رورة
دع ��م دي ��اىل بق ��وات �إ�ضافي ��ة ل�س ��د تلك
الفراغ ��ات خا�ص ��ة و�إن �أم ��ن املحافظ ��ة
ميثل بوابة �أمن العا�صمة بغداد" م�ؤكد ًا
ب� ��أن "الفراغ ��ات ت�شكل بني ي ��وم و�آخر
خط ��ر ًا حقيقي ًا عل ��ى �أرواح املدنيني يف
ظل تكرار م�سل�سل اخلروقات".
و�أ�شار الع ��زاوي اىل �أن" ن�شاط داع�ش
حم ��دود يف مناط ��ق وميك ��ن �إنه ��اء
ت�أثريه ��ا خالل فرتة وجي ��زة لو مت دعم
خطة انت�شار وا�سعة النطاق ت�ضمن حل
نهائي لكل الفراغات دون ا�ستثناء".

 العام الدرا�سي الجديد يبد�أ في الإقليم
بح�ض ��ور رئي� ��س وزراء �إقليم كرد�ست ��ان م�سرور بارزاين ،افتت ��ح �أم�س الأحد،
الع ��ام الدرا�سي اجلدي ��د ،يف �إحدى مدار�س منطقة "بحرك ��ة" يف �أربيل ،حيث
دق جر� ��س الدرا�س ��ة .وق ��ال م�س ��رور ب ��ارزاين يف كلم ��ة ل ��ه خ�ل�ال مرا�سم بدء
العام الدرا�س ��ي اجلديد� ،إنه "تقرر اعتماد التعلي ��م الإلكرتوين جلميع املراحل
الدرا�سي ��ة ما عدا طالب ال�صف الث ��اين ع�شر (ال�ساد�س الإع ��دادي) ،وذلك بُغية
احلفاظ على �سالمة الطالب والكوادر التدري�سية".
و�أ�شار رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان �إىل �أن "لدى احلكومة العديد من اخلطط
والربام ��ج لتطوير القطاع التعليمي مثل بقية القطاعات الأخرى" ،م�ستدرك ًا �أن
"تدهور الو�ضع االقت�صاد يف العامل انعك�س �سلب ًا على �إقليم كرد�ستان �أي�ض ًا،
لكنه مل يوقفنا ،و�سنوا�صل تنفيذ هذه امل�شاريع بح�سب الإمكانيات املتاحة".
وتوقف ��ت العملي ��ة التعليمي ��ة يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان ه ��ذا الع ��ام يف اخلام� ��س
والع�شري ��ن من �شب ��اط املا�ضي ،حيث بد�أت عطلة ن�ص ��ف ال�سنة ،ومن ثم حالت
التداب�ي�ر الوقائية من فايرو�س كورونا دون ا�ستئناف التعليم الذي كان ي�ستمر
يف الأعوام املا�ضية حتى نهاية �أيار.

 ديالى تطالب بـ’ح�صة’ من �إيرادات المنافذ الحدودية
طال ��ب ع�ض ��و جمل� ��س الن ��واب ع ��ن
حمافظة دياىل �أحمد مظهر اجلبوري،
�أم� ��س ،احلكوم ��ة باالهتم ��ام �أك�ث�ر
باملحافظة وتخ�صي�ص مبالغ �إ�ضافية
لها.
وقال اجلبوري يف بيان �إن "املحافظة
تع ��اين ومنذ ف�ت�رة طويلة م ��ن نق�ص
وا�ض ��ح بالتخ�صي�ص ��ات املالي ��ة التي
�أدت اىل تردي كبري باخلدمات املقدمة
للمواطنني".
و�أ�ضاف النائب� ،أن "املحافظة بحاجة

ما�س ��ة لأم ��وال ال�ستكم ��ال امل�شاري ��ع
احليوي ��ة اخلا�ص ��ة بالبن ��ى التحتي ��ة
م ��ن �أجل �إع ��ادة النازح�ي�ن اىل قراهم
وخا�صة يف جلوالء وال�سعدية والتي
دمر بها االرهاب واملجاميع اخلارجة
عن القانون � 8آالف منزل".
كم ��ا دع ��ا� ،إىل تخ�صي� ��ص "ن�سب ��ة
معين ��ة من �إي ��رادات املنافذ احلدودية
للمحافظة للبن ��اء والإعمار وحت�سني
اجلان ��ب اخلدم ��ي وتن�شي ��ط احلي ��اة
االقت�صادية فيها".

و�ضعت منظمة ال�صحة
العالمية� ،أم�س االحد،
خطوط ًا حمر على نقاط
خطرة ب�ش�أن تف�شي فايرو�س
كورونا في بغداد.
وقال ممثل ال�صحة العالمية
في العراق د� .أدهم ا�سماعيل
في مقابلة متلفزة تابعتها
(المدى)� ،إنه “رغم ارتفاع
عدد الإ�صابات ،ف�أنه يُ�سجل
في العراق معدل �شفاء �أعلى
من المعدل العالمي ي�صل
�إلى  80٪بف�ضل تقوية
النظام ال�صحي وتح�سين
البروتوكوالت العالجية وهو
ما رفع عدد المتعافين وقلل
عدد المتوفين”.

وب�ي�ن �إن “معظم الإ�صاب ��ات بكورونا
يف الع ��راق حدثت لأ�شخا�ص �أعمارهم
ت�ت�راوح ما ب�ي�ن � 40-30سنة وبواقع
�أكرث م ��ن �سبعني �ألف م�ص ��اب وهو ما
يف�س ��ر ب�أن هذه الفئ ��ة هي �أكرث الفئات
غ�ي�ر امللتزم ��ة بالوقاي ��ة وم ��ن ت�سبب
بنقل العدوى لبقية الفئات”.
ولف ��ت �إىل �إن” ع ��دد الوفي ��ات يف
ه ��ذا املع ��دل العم ��ري ه ��و الأق ��ل وال
يتج ��اوز الـ � 300شخ� ��ص بينما معدل
الوفي ��ات ف ��وق �س ��ن اخلم�س�ي�ن يزي ��د
ع ��ن  .“2500وك�ش ��ف �أن ��ه “رغ ��م
ارتف ��اع ن�س ��ب اال�صاب ��ات �إال �أن ن�سبة
اال�شغ ��ال يف امل�ست�شفي ��ات ال تزيد عن
 40%لأن غالبي ��ة املواطن�ي�ن يتلقون
الع�ل�اج يف منازلهم لكن نح ��ذر من �أن
ال�شع ��ور بالأعرا� ��ض املتقدم ��ة دون
مراجع ��ة امل�ست�شف ��ى �سيمه ��د للوف ��اة
و�أغلبية املتوفني ي�صلون امل�ست�شفيات
مت�أخرين ويغ ��ادرون احلياة بعد يوم
�أو اثنني”.
وح� � ّذر م ��ن �أن “ 80%م ��ن العراقيني

مم ��ن يخرج ��ون اىل ال�ش ��وارع غ�ي�ر
ملتزم�ي�ن بارت ��داء الكمام ��ات وف ��ق ما
�شاهدن ��اه نح ��ن ،وم ��ن ي�ص ��اب يل ��وم
النظ ��ام ال�صح ��ي رغم �إنه ��م يعر�ضون
�أنف�سه ��م للخط ��ر ب�سب ��ب ع ��دم الت ��زام
الوقاية ويجب احل ّذر كذلك من اعتماد
عالج ��ات تن�ش ��ر عل ��ى في�سب ��وك� ،أو
يتابع ��ون عي ��ادات وهمي ��ة ت�صف لهم
�أدوية تهدد حياة من يتعاطاها”.
وفيما يتعل ��ق بجهود اجلي�ش الأبي�ض
يف مواجهة كورونا ق ��ال �إ�سماعيل �إن
“هن ��اك  14500م ��ن الك ��وادر الطبية
ا�صيب ��وا بكورون ��ا وم ��ا زال منه ��م
�أك�ث�ر م ��ن  2700حتت الع�ل�اج ،ندعو
احلكوم ��ة للتخفي ��ف عنه ��م وزي ��ادة
رواتبه ��م لأنه ��م يخاط ��رون بحياته ��م
وردع �أية حماوالت اعتداء عليهم”.
وك�شف ��ت �أع�ض ��اء بلجن ��ة ال�صح ��ة
النيابي ��ة� ،أم� ��س الأول ال�سب ��ت ،ع ��ن
�سب ��ب �أدى اىل ع ��دم تق ّب ��ل العراقي�ي�ن
لف�ت�رة الع ��زل املن ��زيل و�إج ��راءات
كورون ��ا خ�ل�ال الأ�شهر املا�ضي ��ة ،فيما
�أكدوا �أن العراقيني يعي�شون الآن فرتة
التعاي�ش مع الوباء.
وقال ��وا� ،إن “العراقيني مروا بظروف
ع�صيب ��ة يف العق ��ود املا�ضي ��ة جعلتهم
�أك�ث�ر �صالب ��ة يف مواجه ��ة الأزمات”،
كم ��ا بين ��وا �أن “الكثريي ��ن كان ��وا
يقارون ب�ي�ن فرتة املفخخات وكورونا

للأ�سبوع الثاين ..عاطلون عن العمل يغلقون �شركة نفط ذي قار وم�صفى النفط
 ذي قار  /ح�سني العامل
�أق ��دم متظاه ��رون غا�ضب ��ون م ��ن اخلريج�ي�ن
العاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل ي ��وم �أم� ��س الأحد،عل ��ى
�إغ�ل�اق �أب ��واب �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار وم�صف ��ى
النف ��ط للأ�سبوع الثاين عل ��ى التوايل ،ويطالب
املحتجون بالتعيينات يف امل�ؤ�س�سات النفطية.
وفيم ��ا �أ�ش ��ار موظف ��ون اىل من ��ع املنت�سب�ي�ن
واملركب ��ات و�صهاريج نقل املنتوج ��ات النفطية
م ��ن الدخ ��ول اىل املن�ش� ��آت النفطي ��ة املذكورة،
�أك ��دوا ت�أث ��ر الأعم ��ال الإدارية واملالي ��ة و�إدارة
عملي ��ات الإنت ��اج يف احلق ��ول النفطي ��ة بعملية ال�شركة للتعبري عن احتجاجهم.
االغالق.
ويف ذات ال�سي ��اق �أغلق الع�شرات من املحتجني
وق ��ال كرمي اجلندي ��ل وهو �أح ��د موظفي �شركة م�صف ��ى ذي ق ��ار النفط ��ي للي ��وم ال�ساد�س على
نفط ذي قار لـ(املدى) �إن « الع�شرات من خريجي التوايل ومنع ��وا دخول ال�صهاريج النفطية اىل
املعاهد الفنية قاموا بغلق �أبواب �شركة نفط ذي داخل امل�صفى الذي يعد امل�صدر الوحيد لتجهيز
ق ��ار ومنع املنت�سبني من الدخ ��ول لليوم العا�شر حمافظة ذي قار بامل�شتقات النفطية.
على الت ��وايل « ،مبين� � ًا �أن «اخلريجني يطالبون وقال حممد اخلفاجي وهو �أحد املحتجني للمدى
بتعيينات يف ال�شركة املذكورة».
�إن “ الع�ش ��رات من املحتجني �أغلقوا م�صفى ذي
و�أ�ش ��ار اجلندي ��ل اىل �أن “ غلق �أب ��واب ال�شركة قار النفطي لليوم ال�ساد�س على التوايل ومنعوا
�أ ّث ��ر على الأعم ��ال الإدارية واملالي ��ة يف ال�شركة �صهاري ��ج نق ��ل امل�شتق ��ات النفطي ��ة م ��ن دخول
وكذل ��ك �أ ّث ��ر عل ��ى �إدارة عملي ��ات الإنت ��اج يف امل�صف ��ى كما طلبوا ب�إقالة مدي ��ره من من�صبه”،
احلقول النفطية” ،الفت ًا اىل �أن “ �إدارة ال�شركة مبين� � ًا �أن “ املحتج�ي�ن يطالب ��ون بتعيينهم على
تتعاط ��ى م ��ع مطال ��ب املتظاهري ��ن وفعالياته ��م م�ل�اك امل�صف ��ى كونه ��م م ��ن درج ��ات االحتي ��اط
املطلبية واالحتجاجية وفق القانون «.
البالغة  345درجة «.
وم ��ن جانب ��ه ق ��ال ح�س�ي�ن النا�صري وه ��و �أحد و�أ�ش ��ار اخلفاج ��ي اىل �أن “ املحتج�ي�ن �سمحوا
اخلريج�ي�ن �إن “ خريج ��ي املعاه ��د جل� ��أوا اىل للموظفني بالدخول اىل امل�صفى ملزاولة �أعمالهم
غلق �أبواب �شركة نفط ذي قار بعد �أن ا�ستنفذوا «.
جمي ��ع الو�سائ ��ل ال�سلمي ��ة للمطالب ��ة بحقوقهم وكان ��ت �إدارة م�صف ��ى ذي قار النفط ��ي ،ح ّذرت
امل�شروع ��ة بالتعي�ي�ن “ ،مبين� �اُ �أن “ الآالف ي ��وم االربعاء (  23ايلول  ، ) 2020من �إطفاء
م ��ن خريج ��ي املعاهد الفني ��ة والتقني ��ة مازالوا امل�صفى ب�سبب منع موظفيه من الدخول اليه من
عاطلني ع ��ن العمل ومل يلتفت �أحد اىل معاناتهم قبل حمتجني يطالبون بالتعيني.
طيلة  17عام ًا « .
وق ��ال م�صدر يف الإدارة يف ت�صريحات �إعالمية
وكان الع�شرات من خريج ��ي املعاهد قد �أرغموا تابعته ��ا امل ��دى �إنه”لليوم الرابع عل ��ى التوايل
املوظف�ي�ن على الع ��ودة اىل منازله ��م بعد �إغالق يتم منع موظف ��ي الهند�سة والفنية بامل�صفى من
البواب ��ة الرئي�س ��ة ل�شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار فيم ��ا الدخ ��ول الي ��ه ،ب�سبب �إغالقه م ��ن قبل حمتجني
ا�ضرم ��وا الن�ي�ران بع ��دد م ��ن الإط ��ارات �أم ��ام يطالبون بالتعيني”.

و�أ�ض ��اف� ،إن ��ه”يف ح ��ال عدم دخ ��ول املوظفني
ع�ص ��ر اليوم� ،سيتم �إطفاء امل�صفى” ،م�ش ً
ريا اىل
�أن”ذل ��ك �سيت�سب ��ب يف �إيق ��اف تزويد حمطات
املحافظة بامل�شتقات النفطية”.
وكان ��ت عوائل �شهداء التظاهرات واملعت�صمون
من اخلريج�ي�ن يف ذي قار �أقدم ��وا يوم االثنني
( � 24شب ��اط  ) 2020عل ��ى غل ��ق �شرك ��ة نف ��ط
ذي ق ��ار على خلفية التالع ��ب بقوائم التعيينات
واملتاج ��رة با�سم ��اء ال�شه ��داء ،وفيم ��ا اتهم ��وا
امل�س�ؤول�ي�ن والأح ��زاب باال�ستح ��واذ عل ��ى
الدرج ��ات الوظيفية البالغ عددها  1000درجة
وظيفي ��ة واملتاج ��رة فيها ،لوح ��وا بالت�صعيد ما
مل جت � ِ�ر حما�سب ��ة املتورطني بالتالع ��ب و�إعالن
التعيينات وفق نظام النافذة االلكرتونية.
وكان متظاه ��رون حمتج ��ون عل ��ي احلكوم ��ة
العراقي ��ة �أعلن ��وا ي ��وم (  23ت�شري ��ن الث ��اين
 ) 2019قط ��ع طري ��ق حق ��ل الغ ��راف النفطي
واقتح ��ام احلق ��ل يف �شم ��ال النا�صري ��ة  ،وفيما
يحا�ص ��ر املئ ��ات م ��ن اخلريج�ي�ن مق ��ر �شرك ��ة
نف ��ط ذي قار يف �ش ��رق املحافظة  ،ح� � ّذر م�صدر
م�س�ؤول يف �شركة النف ��ط من ت�أثري التظاهرات
وقط ��ع الطري ��ق عل ��ى احلق ��ول النفطي ��ة عل ��ى
الإنتاج النفطي.
وكانت قي ��ادة �شرطة ذي ق ��ار ك�شفت يوم االحد
( � 3أي ��ار  ) 2020ع ��ن ا�سته ��داف م�صفى نفط
ذي قار بقذائف هاون للمرة الثانية خالل ع�شرة

�أي ��ام  ،فيما عزا مراقبون دوافع اال�ستهداف اىل
االبت ��زاز وال�ضغ ��ط عل ��ى امل�ؤ�س�س ��ات النفطية
للح�ص ��ول على مكا�سب مادي ��ة وتعيينات  ،غري
م�ستبعدي ��ن يف الوق ��ت ذات ��ه احتمالي ��ة وجود
دواف ��ع �أخ ��رى تدخ ��ل �ضم ��ن �إط ��ار التخري ��ب
االقت�صادي.
وكان مراقب ��ون ق ��د ك�شف ��وا ي ��وم ( � 23آذار
 ) 2019عن تورط بع�ض ال�شركات املتناف�سة
والع�شائ ��ر بابت ��زاز ال�ش ��ركات النفطي ��ة يف ذي
ق ��ار لغر�ض احل�صول على عق ��ود عمل و�أتاوات
وفر� ��ص للتعي�ي�ن  ،منوه�ي�ن اىل �أن بع� ��ض
الأحزاب حت�صل على منافعها من خالل ال�سلطة
�أو اللج ��ان االقت�صادي ��ة �أو م ��ن خ�ل�ال �ش ��ركات
كبرية تعمل بعقود ثانوية مع ال�شركات النفطية
الرئي�س ��ة ،فيم ��ا ح� � ّذرت احلكوم ��ة املحلي ��ة من
اال�ستهداف املتك ��رر لل�شركات النفطية الأجنبية
العاملة يف احلقول النفطية .
وكان ��ت جلن ��ة الطاق ��ة يف جمل� ��س حمافظة ذي
ق ��ار ك�شف ��ت ي ��وم االح ��د ( � 17آذار ) 2019
ع ��ن تعر�ض موقع �شرك ��ة (  ) cpeccال�صينية
العامل ��ة يف حق ��ل الغ ��راف النفط ��ي اىل هجوم
م�سلح هو الثاين من نوعه خالل �أ�سبوع واحد ،
وفيم ��ا �أ�شارت اىل �أن الهجوم الذي مل ي�سفر عن
�أية خ�سائ ��ر ب�شرية كان يهدف البت ��زاز ال�شركة
املذك ��ورة وفر�ض �أت ��اوات� ،أكدت قي ��ادة �شرطة
ذي قار �أن �إطالق النار مل يكن ي�ستهدف ال�شركة
و�إمن ��ا يتعل ��ق مبنا�سب ��ة ع�شائري ��ة يف قري ��ة
ال�شويالت التي ت�سكن املنطقة .
وت�ض ��م حمافظ ��ة ذي ق ��ار العدي ��د م ��ن احلقول
النفطي ��ة م ��ن �أبرزها حقل نف ��ط النا�صرية وهو
الأكرب يف املحافظة ي�أتي بعده من حيث الأهمية
حقل نفط الغراف وحقل �أبو عمود ( الرافدين )
وحقل “�صبه” ،كم ��ا �أن هناك رقعة ا�ستك�شافية
حتمل الرق ��م  10وهذه الرقعة م�شرتكة بني ذي
ق ��ار واملثن ��ى وق ��د �أحيل ��ت يف وق ��ت �سابق اىل
ائتالف نفط ��ي لال�ستك�شاف مك ��ون من �شركتي
لوك �أويل وجابك�س اليابانية

وكيف كانوا ميار�سون حياتهم مع كل
انفج ��ار يح�ص ��د الع�شرات ل ��ذا مل يكن
هناك التزام رغم تكرار احلظر ال�شامل
واجلزئي”.
و�أ�ضاف ��وا �أن ��ه “حتى ال�شرائ ��ح التي
كان ��ت مرعوبة م ��ن فايرو� ��س كورونا
ك�س ��رت حاج ��ز اخل ��وف” ،م�شريي ��ن
اىل �أن “الكثريي ��ن اليهتمون بالأرقام
التي ت�سج ��ل بالإ�صاب ��ات ويتعاملون
م ��ع الوب ��اء وك�أنهم مر�ض ع ��ادي مثل
االنفلون ��زا” ،م�ؤك ��دة �أن ��ه “حتى ولو
رغب ��ت احلكوم ��ة فر� ��ض احلظ ��ر لأي
�سبب �سيكون الأمر �صعب جد ًا “ .
وتاب ��ع اع�ضاء اللجن ��ة ان “ 95%من
امل�صاب�ي�ن بكورون ��ا ب ��دون اعرا� ��ض
وفق املعلوم ��ات من اللج ��ان ال�صحية
وان اك�ث�ر م ��ن  90%م ��ن الوفي ��ات
حت�ص ��ل باال�سا�س ملر�ض ��ى وكبار �سن
يعانون مع امرا� ��ض مزمنة متعددة”،
م�ؤكدي ��ن ان “احلكوم ��ة ا�صحب ��ت
مدرك ��ة بان ال�سيط ��رة على املواطنيني
�صعبة جدا”.
وا�ش ��ار الن ��واب اىل ان “التعاي�ش مع
كورونا حقيقة وا�ضحة واالن ع�شرات
االالف ي�س�ي�رون �ص ��وب العتب ��ات
املقد�س ��ة الداء مرا�س ��م الزي ��ارات
الديني ��ة” .وق ��ررت اللجن ��ة العلي ��ا
لل�صحة وال�سالم ��ة اخلمي�س املا�ضي،
�إلغاء حظر التج ��وال ال�صحي كلي ًا يف

زحام �شارع اخللفاء و�سط بغداد  ..يتحدى وباء كورونا!
العراق.
�أ�سع ��دي �سام ��اين� ،أم� ��س ،تعلي ��ق
وكان ��ت وثائ ��ق �ص ��ادرة ع ��ن اللجن ��ة الرحالت اجلوية للع ��راق حتى انتهاء
تت�ضم ��ن ،الغ ��اء الفق ��رة ( )1م ��ن قرار الزيارة الأربع�ي�ن الدينية �إىل كربالء.
اللجن ��ة العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالم ��ة وق ��ال �سام ��اين يف ت�صري ��ح لو�سائ ��ل
الوطني ��ة ( 86ل�سن ��ة  ،)2020والت ��ي �إع�ل�ام �إيراني ��ة� ،إن الرح�ل�ات متوقفة
تت�ضمن ق ��رار ا�ستمرار حظر التجوال حالي ًا نحو مطاري النجف وبغداد حتى
من ال�ساعة العا�شرة لي ًال �إىل اخلام�سة انتهاء الزي ��ارة الأربعينية« ،با�ستثناء
�صباح� � ًا ،حي ��ث يب ��دو ان ال�سلط ��ات ت�سي�ي�ر �شركة ط�ي�ران عراقية رحالت
ال�صحية باتت مقتنعة با�سرتار احلظر لنق ��ل املواطن�ي�ن العراقيني م ��ن �إيران
الن ��ه ل ��ن يج ��دي نفع� � ًا ،م ��ع االرتفاع �إىل بالده ��م» .و�أ�ض ��اف �أن «احلكومة
املتوا�ص ��ل يف �أع ��داد امل�صابني ،وعدم العراقي ��ة لن ت�ستقب ��ل �أي زائر �أجنبي
فاعلية احلظر بالنظر لتجاهله من قبل على خلفية جائحة كورونا».
قطاع ��ات وا�سعة م ��ن ال�س ��كان .وبات وكانت وزارة النق ��ل العراقية �أعلنت،
املواطن ��ون يتحركون م ��ن دون قيود اخلمي� ��س املا�ض ��ي ،تعلي ��ق الرح�ل�ات
بعد رفع احلظر ب�شكل كامل .كما باتوا اجلوي ��ة ل�شركة اخلط ��وط اجلوية من
يتعامل ��ون م ��ع الفريو� ��س بقلي ��ل م ��ن و�إىل �إي ��ران اعتب ��ار ًا م ��ن � 25أيل ��ول
االحرتاز ،وع ��ادت الأ�سواق واملطاعم ولغاي ��ة  9ت�شري ��ن الأول املقب ��ل ،بنا ًء
واملقاه ��ي وموا�س ��م الزي ��ارة �إىل م ��ا عل ��ى الطل ��ب الر�سم ��ي املقدم م ��ن قبل
�سلطة الط�ي�ران الإيرانية �إىل اجلانب
ي�شبه احلال قبل تف�شي الوباء.
وم ��ع ذلك ،م ��ا زالت ال�سلط ��ات الطبية العراقي.
العراقي ��ة حت ��ث مواطنيه ��ا عل ��ى وذك ��رت ال ��وزارة �أن «الق ��رار ي�شم ��ل
االلت ��زام ب�ش ��روط الوقاي ��ة ال�صحي ��ة جميع الرحالت املبا�شرة من املطارات
والتباع ��د االجتماع ��ي لتف ��ادي تفاق ��م املحلي ��ة �إىل مط ��ارات اجلمهوري ��ة
�أو�ضاع ال�صح ��ة يف البالد� ،إىل جانب اال�سالمي ��ة �إي ��ران ،بع ��د الإع�ل�ان عن
اتخاذها قرار بغلق احلدود �أمام وفود وجود حاالت �إ�صابة بفريو�س كورونا
الزي ��ارات الدينية ،وال�سم ��اح بدخول يف مناطق �إيرانية» .وع ّلقت ال�سلطات
العراقي ��ة من ��ح ت�أ�ش�ي�رات ال�سياح ��ة
الوفود والبعثات الأجنبية فقط.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى� ،أعل ��ن �أم�ي�ن احتاد للمواطن�ي�ن الأجان ��ب بالتزام ��ن م ��ع
�ش ��ركات الط�ي�ران الإيراني ��ة مق�صود زيارة الأربعني.
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الموقع ال يُر�ضي الريا�ضيين  ..وارتفاعه عن الأر�ض يُج ّمل بناه التحتية

 العراق مطالب ب�إعداد مالكات �إدارية حمرتفة  ..والبطوالت بحاجة �إىل تنظيم �سرتاتيجي
متابعة  :حممد حمدي

الأخرية ،ومفتاح النجاح ،وتكمن يف تنظيم
البطوالت وتهيئة الظروف الإدارية والفنية
لإجن ��اح البط ��والت الداخلي ��ة �أو ًال الت ��ي
ي�شرف عليها الع ��راق و�أي�ضا �ستكون عام ًال
م�ساع ��د ًا يف حتقي ��ق الأه ��داف الآ�سيوي ��ة
للم�ش ��اركات اخلارجي ��ة وفق� � ًا لل�ضواب ��ط
اخلا�ص ��ة والتعليم ��ات املرتبط ��ة باالحت ��اد
الآ�سي ��وي وتدع ��م ملفاتن ��ا يف ا�ست�ضاف ��ة
البطوالت الريا�ضي ��ة ،وعلى وزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة �أن ت�ستم� � ّر يف ت�أهي ��ل مالكاتها
خمت�ص�ي�ن يف العمل
م ��ن فني�ي�ن و�إداري�ي�ن
ّ
باملالع ��ب النظامي ��ة و�صيانته ��ا باحرتاف،
كما يج ��ب �أن ت�ست�شري �ش ��ركات ومهند�سني
خمت�صني دوليني يف �سبيل دميومة املالعب
واحلفاظ عليها .

و�ض ��ع جمل� ��س ال ��وزراء ح� � ّد ًا للأقاوي ��ل
املتخوف ��ة عل ��ى م�ستقب ��ل امللع ��ب واملدين ��ة
الريا�ضي ��ة امله ��دى اىل الع ��راق م ��ن املل ��ك
ال�سع ��ودي �سلم ��ان ب ��ن عب ��د العزي ��ز من ��ذ
ع ��ام  ،2018فه ��ذه الهدية الثمين ��ة تقاذفتها
الأه ��واء والأقاوي ��ل وم ��ن ح ��اول االلتفاف
عل ��ى امل�شروع مل� ��آرب �أخرى ،ونح ��ن اليوم
بانتظ ��ار و�ض ��ع حج ��ر الأ�سا� ��س واللبن ��ة
الأوىل للم�ش ��روع يف منطقة ب�سماية ال نعلم
الكث�ي�ر عن اخلطوة املقبلة ،ولكن ندرك �أنها
�ستكون قريب ��ة وخا�ضعة للرقاب ��ة ومعايري
اجل ��ودة العاملي ��ة بانتظار �أن يعل ��و ال�صرح
وي�ش� � ّكل لن ��ا ا�ضاف ��ة مه ّم ��ة يف ع ��امل البنى
التحتية الريا�ضي ��ة وا�ست�ضافات البطوالت
الك�ب�رى( .املدى) �أج ��رت اال�ستطالع التايل
مع �أه ��ل االخت�صا�ص وخرج ��ت باحل�صيلة
الآتية:

بنى تحتية نموذجية

الت�صميم املقرتح للملعب املهدى من ال�سعودية

بُعد الموقع

الكابنت �أحمد جا�سم املدرب واحلار�س الدويل
ال�سابق �سجّ ل اعرتا�ضه الأول ب�صراحة عن
موقع م�شروع املدينة الريا�ضية يف ب�سماية
بالق ��ول :امل ��كان باعتق ��ادي في ��ه الكث�ي�ر من
اللغط وال�شك ،و�شخ�صي� � ًا ا�ستغرب اختيار
مث ��ل هذا امل ��كان ،فهو ملعب بعي ��د عن مركز
بغ ��داد ،وبعي ��د ع ��ن مط ��ار بغ ��داد ،وبعي ��د
ع ��ن الفن ��ادق الرئي�س ��ة الكب�ي�رة يف بغداد،
م�ضيف ًا �أن املناطق املحيطة مبنطقة ب�سماية
تفتق ��د للنظاف ��ة والنظ ��ام وي�ستل ��زم الأم ��ر
تنفيذ م�شاريع جديدة مث ��ل الطرق احلديثة
واجل�س ��ور واملناط ��ق اخل�ض ��راء ليكتم ��ل
ب�سام ر�ؤوف
املنظر �سياحي ًا �أي�ض ًا ،وال يكون جم ّرد من�ش�أ احمد جا�سم
ريا�ضي متكامل داخلي ًا فقط .
البط ��والت الدولي ��ة ر ّد بالق ��ول  -ا�ست�ضافة الكب�ي�ر ،وهذه �صعبة حالي ًا وحتتاج للتعاقد
متخ�ص�صة ببناء املالعب
وتاب ��ع بالق ��ول� :أعتقد �أن من اخت ��ار املكان البط ��والت ال تكون فقط عرب تواجد املالعب مع �ش ��ركات عاملية
ّ
راه ��ن عل ��ى جان ��ب الر�صاف ��ة بكثافت ��ه الكربى و�ضمان ح�ضور اجلمهور فقط ،و�إال مع تهيئة كوادرعراقي ��ة �إدارية فنية يف هذا
ال�سكاني ��ة ،وق ��د تك ��ون املدين ��ة الريا�ضي ��ة هن ��اك الع�شرات من ال ��دول متتلك الع�شرات املج ��ال ،ووزارة ال�شب ��اب م ��ا زال ��ت تعم ��ل
قريب ��ة م ��ن املناط ��ق ال�سكاني ��ة ذات الكثافة من املالع ��ب النموذجية واجلماهري ،ولكنها بطريقة الهواة!
مم ��ا يعطي ��ه ح�ض ��ور ًا جماهريي� � ًا مل متنح حق ا�ست�ضافة البطوالت حيث تمُ نح
العالي ��ة ّ
�إ�ضافة نوعية وتناف�س
و�إن كان ��ت ه ��ذه النقط ��ة لي�س ��ت مهمّة كون البط ��والت بدرا�س ��ة ع ��دد ونوعي ��ة املالعب
جماهرين ��ا حت�ض ��ر بكثاف ��ة يف كل املالع ��ب واملكمّالت اللوج�ستية الأخرى مثل املطارات املحط ��ة الثاني ��ة كانت م ��ع الالع ��ب الدويل
ح�س ��ب �أهمية املباراة.وي ��رى الكابنت �أحمد وامل�ست�شفيات والفنادق وال�شوارع الرئي�سة ال�ساب ��ق وم�ش ��رف الفئات العمري ��ة الكابنت
�:إن امله ��م الآن �أن ين ّف ��ذ امللع ��ب م ��ن �شرك ��ة الت ��ي ترتب ��ط باملالع ��ب والفن ��ادق واملطار ب�س ��ام ر�ؤوف ال ��ذي �أك ��د �أن هدي ��ة اململك ��ة
ر�صينة بعيد ًا عن التداخل امل�ؤ�س�ساتي لدينا ذهاب ًا و�إياب ًا  ،ثم الأمن االحرتايف وال�سلوك العربي ��ة ال�سعودي ��ة لل�شع ��ب العراقي ت�أتي
ليكون مبن�أى عن �أ�صابع الف�ساد ،باملقابل لو اجلماه�ي�ري والعالق ��ة مع املحي ��ط القريب لدعم الريا�ضة العراقي ��ة ولرتطيب الأجواء
�أجنزت ال�شركة م�شروعها بطريقة منوذجية على �أقل تقدير ،مع وجود الكفاءات الإدارية ال�ساخن ��ة خ�ل�ال ال�سن ��وات املا�ضي ��ة ،وهي
املتخ�ص�ص ��ة بتنظيم البطوالت ووجود نقل م�سع ��ى مبارك يد ّل عن نيّات طيبة ،وبدورنا
ف�إن ذلك �سيكون حاف ��ز ًا لل�شركات التي تن ّفذ
ّ
املالع ��ب الأخ ��رى لدينا ،واجله ��ات امل�شرفة تلف ��ازي متط ��وّ ر و�أم ��ور كثرية ج ��د ًا ،لذلك ا�ستقبلن ��ا الهد ّي ��ة ب ��كل ِود وحم ّب ��ة وتط ّل ��ع
عليها ،والأهم �أن تتوافر النيّات ال�صادقة  .ف� ��إن وزارة ال�شباب بحاجة �إىل �سرتاتيجية للرتكي ��ز عل ��ى �إن�ش ��اء ّ
خمطط ��ات و�أماك ��ن
ورد ًا على �س�ؤال �إن كان �إجناز امللعب املُهدى وا�ضح ��ة واىل قيادات واعية حتمل اخلربة منا�سبة للملعب ،ومرفقاته لكي يتم الإن�شاء
اىل الع ��راق �سيكون �إ�ضاف ��ة نحو ا�ست�ضافة والتجرب ��ة ،ومع� � ّززة بالدع ��م احلكوم ��ي ب�سرعة ويُخت ��زل الوقت باجتاه ملعب كبري

ومدينة ريا�ضية �شاخ�صة ت�ضيّف لنا الكثري
بالت�أكي ��د .وتاب ��ع  ،املوق ��ع كان قريب� � ًا م ��ن
جممّع ب�سماية ال�سكني ،وباعتقادي �سيكون
مكان ًا منا�سب ًا لإقام ��ة املباريات ومع�سكرات
املنتخبات الوطنية ،واملنطقة مبثابة ملحق
حدي ��ث للعا�صم ��ة بغ ��داد �سي�ضي ��ف جمالية
وحيوي ��ة اىل منطقة مرتوكة من ��ذ �سنوات،
وهو لي�س ببعيد ع ��ن مركز بغداد ،ورمبا له
الأف�ضلي ��ة يف جتاوز االختناق ��ات املرورية
وغريه ��ا .وي�ضي ��ف ر�ؤوف �:أم ��ا طبيع ��ة
انط�ل�اق العمل ،واملبا�ش ��رة بالتنفيذ ف�أعتقد
�أن ��ه �سيكون هن ��اك ّ
تدخل حكوم ��ي وزاري
�إيجاب ��ي للم�سان ��دة والتعاق ��د م ��ع �ش ��ركات
خمت�ص ��ة �سان ��دة ،وال ��كل �سي�سه ��م بتذليل
ّ
العقبات ال�سيما و�إننا نو ّد �أن نث ِبت للأ�شقاء
�إننا �أه� � ٌل له ��ذه الإ�ضافة التاريخي ��ة املهمّة،
وم ��ن الطبيع ��ي �أن يو ّف ��ر امل�ش ��روع فر� ��ص
عمل للكثري م ��ن الأيدي العاملة العراقية يف
املوق ��ع  .و�أ�شار بالق ��ول �إن �سرعة االجناز،
وج ��ودة العم ��ل �ستك ��ون حمفز ًا ب ��كل ت�أكيد
ودافع� � ًا للمناف�س ��ة م ��ن ال�ش ��ركات الأخ ��رى
التي تن ّفذ مالعب متلكئ ��ة �أو متو ّقفة ب�سبب
الإهم ��ال و�سوء التخطي ��ط ،ولي�س فقط ق ّلة
ال�سيول ��ة املالية ،والظ ��روف الع�صيبة التي
م� � ّرت ومتر بها الب�ل�اد ،منوّ ها اىل �أن �إن�شاء
ه ��ذا امللعب �سي� ��ؤدّي اىل ال�ضغط يف �سبيل
تكمل ��ة نواق� ��ص املالع ��ب الأخ ��رى وجتاوز
العجز ب�أية �صورة ممكنة .
ويف جانب �آخر بينّ ر�ؤوف �أن وجود مالعب
كب�ي�رة وم ��دن ريا�ضية ال يحتم ��ل تركها بيد
عدمي ��ي اخل�ب�رة ،ب ��ل حتت ��اج اىل اللم�س ��ة
الأخ�ي�رة بالت�أكي ��د �أو ما نطل ��ق عليه احللقة

الالع ��ب ال ��دويل واحلار� ��س املع ��روف
�صال ��ح حميد� ،ش� �دّد عل ��ى �أن امللعب اجلديد
املُه ��دى �إذا ما �أكتمل �سيك ��ون �إ�ضافة جديدة
وقوي ��ة للمالعب العراقية الأخ ��رى التي مت
�إن�شا�ؤها ،وهي من �أف�ضل املالعب باملنطقة،
هذه حقيقة يجب الإ�شارة اليها ،وهذا ي�صبّ
مب�صلحة كرة القدم العراقية والتي ما زالت
تعاين من احلاجة للبنى التحتية الر�صينة،
و�أعتق ��د �إن ال�سن ��وات املقبل ��ة �ست�شه ��د
تواج ��د عدد كبري ومهم م ��ن املالعب بجميع
املحافظ ��ات الأمر الذي يدعون ��ا اىل التفكري
ملي ًا باال�ستثمار الأمثل لها لت� ّؤهل نف�سها وال
تك ��ون م�ص ��در ًا ا�ضافي ًا للإنف ��اق احلكومي،
فاحلكوم ��ة الي ��وم مت� � ّر بظ ��روف �صعب ��ة
وحت ّدي ��ات جمّة ال ميكن من خاللها االهتمام
ب�إكم ��ال امل�شاري ��ع فق ��ط وت�أهيله ��ا وم ��ن ثم
�إدارته ��ا بالبريوقراطي ��ة الروتيني ��ة املم ّل ��ة
لأن ذل ��ك بحاج ��ة لأموال ي�صع ��ب توفريها،
كم ��ا �إن وجود �أكرث من ملع ��ب يف العا�صمة
�شيء مميّز وكبري ي�سهم ب�إعادة الروح لكرة
الق ��دم ،خا�صة و�إن العا�صم ��ة يجب �أن تنال
الرعاية الالزم ��ة يف اجلوان ��ب اللوج�ستية
الداعم ��ة الأخ ��رى ليكتم ��ل املنظ ��ر ،ومبث ��ل
تلك الرعاي ��ة واالهتمام املطلوب عاملي ًا وهو
ما يعط ��ي العراق ق ��وّ ة با�ست�ضافة الأحداث
الريا�ضية كافة مهما كانت �صعبة.
و�أ�ضاف حميد  :اعتقد ممكن �أن يكون هناك
اختي ��ار ع ّين ��ات م ��ن ال�شباب املثق ��ف املهني
ملثل تلك الأمور وال ب�أ�س ب�أن ت�سهم الوزارة
بتوف�ي�ر دورات يف �إدارة مث ��ل تلك املن�ش�آت
كل ح�س ��ب اخت�صا�ص ��ه ،وه ��ذا �سيجعل من
الع ��راق بواب ��ة للعم ��ل الكب�ي�ر يف ال�ش ��رق
الأو�س ��ط ،ونح ��ن منتل ��ك الك ��م الهائ ��ل م ��ن
ّ
واملعطل ��ة واخلربة الالزمة
الأي ��دي العاملة
�أي�ض ًا.

ِ���ص��دام ن���اري ج��دي��د بين ليفربول و�أر���س��ن��ال ف��ي قمة ال��ج��ول��ة الثالثة
بغداد /املدى
�سيك ��ون ملع ��ب انفيل ��د اخلا� ��ص
بن ��ادي ليفرب ��ول حام ��ل اللق ��ب
م�سرح� � ًا لأول اختب ��ار حقيق ��ي
ل�صاحب ��ه ه ��ذا املو�س ��م عندم ��ا
ي�ستقب ��ل �أر�سن ��ال الطم ��وح يف
ال�ساع ��ة العا�ش ��رة م�س ��اء الي ��وم
االثنني يف �أب ��رز مباريات املرحلة

الثالثة من الدوري الإنكليزي لكرة
القدم.
وي�أم ��ل �أر�سن ��ال فر� ��ض �أف�ضليت ��ه
على ليفربول للمرة الثالثة توالي ًا،
لأن فري ��ق �شمال لن ��دن تغلب على
مناف�س ��ه �أواخ ��ر املو�س ��م املا�ض ��ي
يف ال ��دوري املحل ��ي  1-2بعد �أن
كان ليفرب ��ول �ضم ��ن اللق ��ب ،قب ��ل
�أن يهزم ��ه ب ��ركالت الرتجي ��ح يف

م�سابقة درع املجتم ��ع التي ت�سبق
انط�ل�اق املو�س ��م الك ��روي يف
انكلرتا.
كما �أن �أر�سنال يريد اال�ستفادة من
فوزي ��ه على فوله ��ام  0-3وو�ست
ه ��ام  1-2يف املرحلت�ي�ن الأولني،
بالإ�ضاف ��ة �إىل انت�صار ثمني خارج
ملعب ��ه على لي�سرت �سيتي  0-2يف
ك�أ�س الرابط ��ة منت�صف الأ�سبوع،

لي�ض ��رب موع ��د ًا م ��ع ليفرب ��ول
بال ��ذات عل ��ى ملع ��ب انفيل ��د �أي�ض ًا
الأ�سبوع املقبل يف الدور الرابع.
يف املقاب ��ل ،ا�سته ��ل ليفرب ��ول
حمل ��ة الدف ��اع ع ��ن لقب ��ه بتحقي ��ق
فوزي ��ن على لي ��دز يونايت ��د 3-4
ال�صاع ��د �إىل الدرج ��ة املمتازة هذا
املو�س ��م ،وعل ��ى ت�شل�سي  0-2يف
عق ��ر دار الأخري ملع ��ب �ستامفورد

"ال�شعب" يحت�ضن تدريبات الليوث بغياب العبي المحافظات
 بغداد /املدى
ب ��ات منتخ ��ب النا�شئني لك ��رة القدم
ال ��ذي يت ��وىل تدريب ��ه عم ��اد حمم ��د
ثال ��ث منتخ ��ب عراق ��ي منت � ٍ�م حت ��ت
ل ��واء الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احت ��اد
ك ��رة الق ��دم ال ��ذي يع ��اود وحدات ��ه
التدريبي ��ة يف العا�صم ��ة بغ ��داد
ب�ش ��روط احرتازية �صحّ ية بعد قرار
ا�ستئناف الن�شاط الريا�ضي من قبل
اللجن ��ة العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالم ��ة
الوطنية يف جمل�س الوزراء ملكافحة
جائحة كورونا.
و�شه ��دت ال�ساع ��ة الثامنة من �صباح
�أم� ��س الأح ��د انط�ل�اق الوح ��دة
التدريبي ��ة الأوىل ملنتخب النا�شئني
لكرة القدم على ملعب ال�شعب الثاين
بتواجد العب ��ي العا�صمة بغداد فقط
وكان ��ت مغلق ��ة وبعيدة ع ��ن الإعالم واملنتخب ��ات الوطني ��ة للحفاظ على �ستة �أ�شهر ون�ص ��ف ب�سبب تداعيات
واجلماه�ي�ر وفق� � ًا للربوتوك ��ول �صح ��ة و�سالمة الالعب�ي�ن واملدربني فايرو� ��س كورون ��ا امل�ستج ��د ال ��ذي
ال�صح ��ي ال�شام ��ل املو�ص ��ى ب ��ه من والإداريني.
�ض ��رب البل ��د منذ بداي ��ة �شه ��ر �آذار
قب ��ل االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم وقال م ��درب منتخب النا�شئني لكرة املا�ض ��ي وت�س ّب ��ب يف ح ��دوث مئات
جلمي ��ع االحت ��ادات القاري ��ة ال�ست ��ة الق ��دم عم ��اد حمم ��د �أن جميع العبي الآالف م ��ن امل�صاب�ي�ن ومئ ��ات م ��ن
مم ��ا دف ��ع خلي ��ة الأزم ��ة
واالحت ��ادات الأع�ض ��اء الوطني ��ة العا�صم ��ة بغ ��داد كان ��وا متواجدين الوفي ��ات ّ
يف الع ��امل من �أج ��ل العمل ب ��ه قبيل يف الوح ��دة التدريبي ��ة الأوىل بع ��د احلكومي ��ة �إىل اتخ ��اذ الق ��رار مبنع
ا�ستكم ��ال الن�شاط ��ات املحلي ��ة فرتة غي ��اب ق�سري دام ��ت لأكرث من �إقام ��ة التج ّمع ��ات الريا�ضي ��ة وغلق

املالع ��ب الريا�ضي ��ة يف العا�صم ��ة
بغداد واملحافظات.
وب�ّي�نّ �أن منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن ع ��اود
تدريبات ��ه الفعلية �أم� ��س الأحد ،على
ملعب ال�شعب الثاين بح�ضور العبي
بغداد فقط حت�ض�ي�ر ًا لال�ستحقاقات
الآ�سيوية املقبلة.
و�أ�ش ��ار اىل �أن العب ��ي املحافظ ��ات
�سيلتحق ��ون بالوح ��دات التدريبي ��ة
تباع� � ًا بع ��د التن�سي ��ق م ��ع الهيئ ��ة
التطبيعية يف احتاد كرة القدم حيث
من�صب على
�أن عملن ��ا م ��ع املنتخ ��ب ّ
بناء جيل مميّز يخدم املنتخب الأول
ل�سن ��وات طويل ��ة من خ�ل�ال اختيار
املواه ��ب الت ��ي ر ّكزنا عل ��ى نوعيتها
وح�سب الأعمار ال�صحيحة و�سنتبع
خ�ل�ال التدريب ��ات جميع �إج ��راءات
الوقاي ��ة والتباعد الت ��ي �أو�صت بها
وزارة ال�صح ��ة للحفاظ على العبينا
من الإ�صابة بفايرو�س كورونا .
واختتم عماد حممد قوله  :تدريباتنا
�ست�ستمر ملدة �أ�سبوعني ،ومن بعدها
�سنفت ��ح ب ��اب االختب ��ارات لف�ت�رة
�أ�سبوع�ي�ن �أي�ض� � ًا م ��ن �أج ��ل �ض ّم من
ي�ستحق م ��ن املواه ��ب �إىل املنتخب
ومتثيله يف البطوالت املقبلة .

بريدج علم� � ًا ب�أن الفري ��ق اللندين
لع ��ب بع�شرة �أفراد ط ��وال ال�شوط
الثاين بعد طرد مدافعه الدمناركي
اندريا�س كري�ستن�سن.
وبغ� ��ض النظ ��ر عن النتيج ��ة ،ف�إن
�سجل ��ه
�أح ��د الفريق�ي�ن �سيخ�س ��ر ّ
املث ��ايل من ��ذ انط�ل�اق املو�س ��م
احل ��ايل ،ورمب ��ا الأثن�ي�ن يف حال
انتهاء املباراة بالتعادل.

كم ��ا �سح ��ق ليفرب ��ول مناف�س ��ه
لينكول ��ن �سيت ��ي  2-7يف ك�أ� ��س
الرابط ��ة علم ًا ب�أن امل ��درب الأملاين
يورغ ��ن كل ��وب خا� ��ض املب ��اراة
بت�شكيله جُ ّلها من الفريق الرديف.
وع� � ّزز ليفرب ��ول �صفوف ��ه بالع ��ب
الو�س ��ط اال�سباين تياغو الكانتارا
واجلناح الربتغ ��ايل ديوغو جوتا
من ولفرهامبتون.

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

ا�ستقالل الأندية با�ستقالتكم!
البي ��ان اخلتام ��ي مل�ؤمتر الأندي ��ة الريا�ضية املنعق ��د يف مقر نادي
الكرخ الريا�ضي �صباح �أول من �أم�س ال�سبت ال�ساد�س والع�شرين
من �أيلول اجلاري جاء مبقدّمة ثورية وطنية ال غبار عليها �صياغة
وتعبري ًا و�إح�سا�س ًا مب�س�ؤولية اجلميع يف التكاتف ونبذ اخلالفات
من �أجل الو�صول بالوطن اىل �شاطئ الأمان و�إمتام م�سرية البناء
واالعمار ( ح�سب ما ورد مبقدمة البيان املذكور) وت�أملت �أن يكون
ما يليه من مق ّررات يحاكي ال�سرد الإن�شائي الذي �أبتد�أت به.
تو�صل اليه امل�ؤمتر يناق� ��ض �أهدافه املعلنة وي�شق
املفاج� ��أة �أن ما ّ
ميث ��اق الت�ضام ��ن والتكات ��ف ال ��ذي ّ
تو�شح ب ��ه املجتمع ��ون وكان
�شع ��ار ًا له ��م ويط ��رح بدي ًال عن ��ه نهج� � ًا عنوانه اخل ��روج عن بيت
الطاعة والتلوي ��ح بالع�صيان واللجوء نح ��و املحافل الدولية لكل
م ��ن يحاول �أن يفر�ض ر�أي ًا قانوني ًا و�سياق ًا �إداري ًا يخالف تط ّلعات
ورغبات قيادات الأندية احلالية.
دعون ��ا نحتكم للعقل ب ��كل ما جاء بالبيان اخلتام ��ي عرب التب�سيط
واملقارن ��ة بالواق ��ع احلايل ال ��ذي نعي�ش ��ه نتيجة غي ��اب القوانني
احلاكمة لعمل الأندية ،ونقول �إن من يطرح م�شروع ًا بدي ًال ال ب ّد �أن
يكون �أو ًال لديه التاريخ والت�أثري والإجناز الذي ي�شفع له الوثوق
بطروحات ��ه وقدراته على �أن يكون ر�أي ��ه �صائب ًا وهو نتاج خربته
طيلة فرتة عمله ال�سابق.
وبنظرة ب�سيطة ل�س�ي�رة الأندية العراقية خالل ال�سنوات املا�ضية
والت ��ي كان ��ت حت ��ت �إدارة القي ��ادات املجتمعة ومبب ��د�أ �أقرب اىل
ت�سج ��ل �أي نقل ��ة نوعي ��ة عل ��ى �صعي ��د العم ��ل
الت ��وارث ف�إنه ��ا مل ّ
الإداري �أو بن ��اء البن ��ى التحتية �أو حتقيق �إجن ��ازات حقيقية يف
جمي ��ع الألع ��اب لتتح ��وّ ل اىل �أ�شبه بلج ��ان �صرف الأم ��وال التي
كان ��ت ت�ستلمها من تخ�صي�ص ��ات (امليزانية احلكومية) مع �شبهات
بوج ��ود �إه ��دار و�س ��وء يف توجي ��ه تلك الأم ��وال نح ��و مقا�صدها
ال�صحيحة ه ��ي من �ساهمت يف تراجع الألع ��اب واختفاء البع�ض
منه ��ا وت�شبّث �أغل ��ب الأندية بعلبة واحدة وه ��ي كرة القدم لتكون
عن ��وان لها وم�ب�رّر ل�شرعية وجوده ��ا ل�ضمان ا�ستم ��رار التمويل
امل ��ايل لها ،فكيف من �أخف ��ق يف كل مفا�ص ��ل الإدارة والتوجيه �أن
يط ��رح م�شروع� � ًا ا�صالحي ًا ويفر� ��ض ر�ؤيته التي كان ��ت �سبب ًا يف
تراجع الريا�ضة العراقية.
الأم ��ر الآخر الأكرث غرابة هو املطالبة باال�ستقالل املايل والإداري
ويف ذات الوق ��ت يطال ��ب بتخ�صي�ص ��ات مالي ��ة حكومي ��ة لتمويل
ن�شاطات ��ه وبخالف ��ه ف ��ان �أي حما�سب ��ة او مراقبة ف�إنه ��ا تدرج يف
نط ��اق التدخل احلكوم ��ي خالف ًا مليث ��اق اللجنة الأوملبي ��ة الدولية
يف وق ��ت تنا�س ��ى املجتمع ��ون �أن اال�ستقاللية ال تعن ��ي ا�ستجداء
الأم ��وال دون رقاب ��ة و�إمنا ه ��ي خلق وا�ستح ��داث التمويل املايل
ع�ب�ر اال�ستثمار و�إيجاد منافذ �أخرى ف�ل�ا �سلطة للأندية يف فر�ض
التخ�صي�ص ��ات املالية عل ��ى الدولة يف وقت حت ��اول �أن تخرج عن
عباءة وقوانني ال�سلطة امل�ؤمتنة على �أموال ال�شعب والتي خوّ لها
�صحة الت�ص ��رف بها،
فر� ��ض �إج ��راءات املراقب ��ة واملحا�سبة عل ��ى ّ
ولو ب ��ادرت تلك الأندية اىل تقدمي خط ��ة متكاملة وعملية ل�ضمان
جلوئه ��ا للتمويل الذاتي لكانت مطالبته ��ا باال�ستقاللية �أكرث قبول
ومنطقي ��ة �إال �أنه ��ا مع الأ�سف �أكدت بتلك املطالب ��ة ب�أنها بعيدة عن
�إدراك حقيقة املع�ضلة وعاجزة عن طرح البدائل ،و�إن كل ما ي�شغل
تفكريه ��ا هو كيفية املحافظة على املنا�ص ��ب والهروب من املراقبة
واملحا�سبة.
احلقيق ��ة ب ��كل �صراحة� ،إن العقلي ��ة الإدارية ال ب ّد له ��ا من التغيري
بع ��د �أن ج ّرب ��ت ل�سن ��وات يف وقت مل تكن هن ��اك مراقبة �أو ّ
تدخل
حكوم ��ي يف عملها ،لكنها ف�شلت ف�ش ًال ذريع� � ًا .وهو ما ي�ؤكد �أن ما
ذهبت الي ��ه مق ّررات امل�ؤمتر مل تكن �س ��وى حماولة لذ ّر الرماد يف
العي ��ون والهروب نحو ملج� ��أ وذريعة توفر له ��م اال�ستمرار بنهج
توارث املنا�صب على ح�ساب الريا�ضة العراقية.
ولو فر�ضنا ح�سن النيّة يف كل ما خرج به امل�ؤمتر لكان �أوىل بتلك
الأندي ��ة االع�ت�راف بالإخف ��اق البائ ��ن �أو ًال ،ومن ث ��م الإعالن على
ا�ستعدادهم لتق ��دمي اال�ستقالة احرتام ًا لتاريخهم وترك املجال ملن
هم �أكرث ق ��درة على الإبداع و�إبداء ال ��ر�أي يف القوانني املطروحة
عنده ��ا كان ميكن �أن تكون مقدّمتهم يف البي ��ان اخلتامي متوافقة
مع حقيقة النوايا املعلنة!
دعونا نحتكم للعقل بكل ما جاء
بالبيان الختامي عبر التب�سيط
والمقارنة بالواقع الحالي الذي نعي�شه
نتيجة غياب القوانين الحاكمة لعمل
الأندية،

الوزير درجال ي�ستذكر رحيل عمالق المنتخب "ناطق ها�شم"
 بغداد  /املدى
ا�ستذكر وزير ال�شباب والريا�ضة
عدنان درجال الذكرى  16لرحيل
زميله جنم الكرة العراقية ال�سابق
ن��اط��ق ها�شم ال ��ذي واف �ت��ه املنية
ي ��وم ال �� �س��اد���س وال �ع �� �ش��ري��ن من
�شهر �أيلول عام  2004بالعا�صمة
العُمانية م�سقط.
ون �ق��ل امل��وق��ع ال��ر��س�م��ي ل���وزارة
ال�شباب وال��ري��ا��ض��ة ع��ن ال��وزي��ر
درجال قوله قبل 16عام ًا ويف مثل

هذا اليوم من �شهر �أيلول خرجت
دموع �صامتة وبحرقة حتمل معها
م�شاعر احل��زن والأ�سى  ،و�سبب
ه ��ذه ال ��دم ��وع � �س �م��اع ن �ب ��أ وف��اة
الراحل �صديقنا و�أخينا الالعب
ال � ��دويل ال �� �س��اب��ق ن��اط��ق ه��ا��ش��م
"بالتيني العرب".
وا�ضاف ":ها نحن اليوم ن�ستذكر
رحيل ج�سده عن هذه الدنيا ،لكن
ذك��راه م��ا زال��ت و�ستبقى عطرة،
امل�ؤمل يف رحيلك �أنك رحلت و�أنت
يف بالد الغربة ،ولي�س بني �أهلك

وذويك وحمبيك� ،شريط الذكريات
م ّر �أمامنا �سريع ًا اختزل م�سريتك
الع�ب� ًا وم��درب � ًا فيه م��ن الذكريات
ال�ق��ري�ب��ة وال �ب �ع �ي��دة ،رح �ل��ت عن
دنيانا تارك ًا لنا طيب عملك وحُ �سن
�سريتك ،ونقاء �سريرتك ،و�أجمل
ذكريات ال�صداقة والأخ��وّ ة التي
ربطتنا ب��ك وب��أ��س��رت��ك الكرمية،
والآن ن �ح��ن ال من �ل��ك ي ��ا �أخ ��ي
و�صديقي الراحل يف كل الأحوال
�إال الدعاء والت�ض ّرع �إىل الله �أن
يتغمّدك برحمته الوا�سعة ،فهو

امل�لاذ وامل�خ��رج الوحيد من حالة
احلزن والأ�سى".
وا� �س �ت��درك "نعم رح �ل��ت ي��ا �أب��ا
�أحمد ،لكن عزاءنا �أنك تركت �إرث ًا
ري��ا� �ض �ي � ًا ي�ح��ق لأه �ل��ك وحمبيك
ال�ت�ف��اخ��ر ب ��ه� � ،س��واء ك�ن��ت الع�ب� ًا
�أم م��درب � ًا ،فال�صدق والإخ�لا���ص
والوفاء والإبداع عناوين مرادفة
ال�سمك ،رحمك الله �صديقي رحمة
وا�سعة .
ِ
وتابع  :مات �صديقي و�أخي ناطق
و�سيموتُ َغري ُه الكثريون،
ها�شم َ
ُ
قريب �أو بعيد،
عن
نحن
موت
و�س َن
َ
ٍ
ون�ن� ِ�زل م�ن� ِ�ازل كما ن��زل��ت ،ونقف
بني يدي امللِك يوم الوعيد ،وهذهِ
ُ�س َنة الله تعاىل يف خلقه� ،أن��ه ال
باقي �سواه والكل �سيفنى .
وختم وزي��ر ال�شباب والريا�ضة
كالمه  :رحمك الله يا �أب��ا �أحمد
لقد ابدعتَ وامتعتَ فرحلتَ قرير
ال �ع�ين ،ويف ال�ن�ه��اي��ة ال جن��د ما
ن�ق��ول��ه � �س��وى �أن �ن��ا ف �ق��دن��اك حق ًا
و� �س �ت �ظ��ل ذك� � ��راك حم� �ف ��ورة يف
القلوب وال��وج��دان ،ون��دع��و الله
العلي القدير �أن يلهم �أهلك وذويك
وكل حمبيك ال�صرب وال�سلوان.
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ال��ق��ان��ون المدني ال��ع��راق��ي واالح��ت��ف��اء ب��ذك��رى �صدوره
قب ��ل �أيام دخ ��ل القانون امل ��دين العراقي
رق ��م  40ل�سنة  1951يف عام ��هِ ال�سبعني
من ��ذ �أن �ص ��در يف اجلري ��دة الر�سمي ��ة
(الوقائ ��ع العراقي ��ة) الع ��دد  3015يف
 1951/9/8ويف عام ��ه الثامن وال�ستني
من ��ذ �أن نفذ و�أ�صب ��ح واجب التطبيق يف
،1953/9/8لأن ��ه مل يكن نافذ ًا يف حينه
�إال بع ��د م ��رور �سنت�ي�ن عل ��ى ن�ش ��ره يف
اجلري ��دة الر�سمي ��ة (الوقائ ��ع العراقية)
وعل ��ى وف ��ق ن� ��ص امل ��ادة ( )1382م ��ن
القان ��ون امل ��دين الت ��ي ج ��اء فيه ��ا الآتي
(ينف ��ذ ه ��ذا القان ��ون بع ��د م ��رور �سنتني
من تاريخ ن�ش ��ره يف اجلريدة الر�سمية)
ويعت�ب�ر القانون املدين من �أهم القوانني
ومن رحم ��ه خرجت ع�ش ��رات الن�صو�ص
القانونية ذات ال�صل ��ة بالقانون اخلا�ص
منها قان ��ون التجارة وقانون والت�سجيل
العقاري والنقل وحقوق امل�ؤلف وغريها
م ��ن القوان�ي�ن الت ��ي نتعام ��ل به ��ا يومي ًا
وال ميك ��ن اال�ستغن ��اء عنه ��ا� ،إال�أنالأم ��ر
امل�ؤ�س ��ف ب�أنن ��ا مل ن ��رى �أو ن�سم ��ع ع ��ن
جه ��ة ق�ضائية �أو�أكادميي ��ة �أو تنفيذية �أو
ت�شريعية حاول ��ت االهتمام بهذا القانون
ال ��ذي ميث ��ل العم ��ود الفق ��ري للمنظومة
الت�شريعي ��ة ،بينما ن ��رى �إن اغلب الدول
املتح�ض ��رة جتع ��ل م ��ن ذك ��رى �ص ��دور
قوانينه ��ا الرئي�سي ��ة منا�سب ��ة لالحتف ��اء
مبنجزه ��ا الت�شريع ��ي ،ال ب ��ل �إن دول
احتف ��ت ب ��كل احلف ��اوة بقوان�ي�ن بل ��دان
�أخ ��رى ،الن ه ��ذا القان ��ون كان م�ص ��در
لقوانينه ��ا ومثال ذلك قي ��ام كلية احلقوق

يف جامع ��ة ب�ي�روت العربي ��ة باالحتف ��اء
بالقانون امل ��دين الفرن�سي ملنا�سبة مرور
مائتي عام على �صدوره يف ندوة عقدتها
ع ��ام  2004ومب�شارك ��ة جمموع ��ة م ��ن
�أ�سات ��ذة القانون ونخب ��ة الق�ضاة  ،الذين
قدموا بحوث ًا ر�صين ��ة فيها تقييم مل�سرية
القانون وعر�ض لأهم املعوقات وامل�شاكل
الت ��ي واجهت ��ه يف التطبي ��ق وت�شخي�ص
الأح ��كام الت ��ي �أ�صبح ��ت مت�أخ ��رة ع ��ن
التط ��ور يف احلي ��اة العامة ،كم ��ا ت�ضمن
تقدمي مقرتحات للمعاجلة ،وجمعت هذه
البح ��وث يف كت ��اب �أ�صب ��ح مرجع� � ًا فيما
بع ��د ،بينما نحن يف العراق مل نلتفت �إىل
�أهمي ��ة قانوننا املدين وثرائ ��ه املعريف ،
ال ��ذي كان م ��ن �أف�ض ��ل القوان�ي�ن املدني ��ة
التي �صدرت يف حينه ،وال �أجتن �إن قلت
ولغاي ��ة الآن يعد م ��ن �أف�ض ��ل الن�صو�ص
القانونية على م�ست ��وى الوطن العربي،
وج ��اء يف �أ�سباب ��ه املوجب ��ة (ق ��د ر�ؤى
�أن يك ��ون مث ��ا ًال ملا ينبغ ��ي �أن يكون عليه
التقن�ي�ن امل ��دين يف الب�ل�اد العربي ��ة،
فجُ عِ ��ل مزاج� � ًا مت�آلف� � ًا يجمع ب�ي�ن قواعد
نقلت ع ��ن ال�شريع ��ة الإ�سالمي ��ة وقواعد
نقل ��ت ع ��ن التقنين ��ات الغربي ��ة ،وه ��و
بتكوين ��ه هذا يحكم التن�سي ��ق بني هذين
امل�صدري ��ن ،فيت�س ��ع ملواجه ��ة احل�ضارة
احلديث ��ة ،وي�ستح ��ث اجله ��ود لدرا�س ��ة
الفقه الإ�سالمي درا�س ��ة مقارنة ترده �إىل
ربي ��ع حيات ��ه ومتكن ��ه من م�ساي ��رة هذه
الأو�ضاع) واىل هذا املعنى ،اي�ض ًا ،ي�شري
احد �أ�ساتذة القانون الدكتور عبده جميل

 القا�ضي �سامل رو�ضان املو�سوي
غ�ص ��وب بان القانون امل ��دين العراقي قد
خط ��ى خط ��وة متقدمة و�أو�س ��ع مما جاء
يف القانون امل ��دين امل�صري ،الذي �سبقه
يف ال�صدور يف عام  ،1948لأنه جمع بني
القواع ��د الفقهية والن�صو� ��ص القانونية
احلديث ��ة الت ��ي ت�ضمنها القان ��ون املدين
امل�ص ��ري وعل ��ى وفق م ��ا ج ��اء يف بحثه
املو�سوم (القوان�ي�ن الو�ضعية الفرن�سية
وال�شريع ��ة الإ�سالمي ��ة تق ��ارب وتباع ��د
املن�شور يف كتاب مائتي عام على �إ�صدار
القان ��ون امل ��دين الفرن�س ��ي ـ من�ش ��ورات
احللب ��ي احلقوقي ��ة ـ الطبع ��ة الأوىل عام
 2005ـ � ��ص  )22كم ��ا �أ�ش ��ار الدكت ��ور
عبداملجيد احلكيم �إىل �إن (القانون املدين
العراقي �أ�صب ��ح النواة املمه ��دة لإ�صدار
قان ��ون عربي موحد لأن ��ه ا�ستمد �أحكامه
م ��ن الفق ��ه الإ�سالم ��ي والفق ��ه الغرب ��ي
احلدي ��ث و�آل ��ف بينهما وحق ��ق غر�ضني

مهمني الأول � :إف�ساح املجال الحكام كلية
ترتكز فيها نظريات عامة ،اخ�صها نظرية
االلتزام  ،والغر� ��ض الثاين  :وهو الأهم
التمهي ��د للقانون امل ��دين العربي املوحد)
كما نقل الدكت ��ور احلكيم عن ال�سنهوري
قوله (بان القانون املدين العراقي يتميز
باجت ��اه خا� ��ص ينف ��رد ب ��ه ع ��ن القانون
امل�ص ��ري وعن �سائ ��ر القوان�ي�ن احلديثة
فه ��و �أول قان ��ون م ��دين حدي ��ث يتالق ��ى
فيه الفق ��ه الإ�سالمي والقوان�ي�ن الغربية
مت�ساو
�در
احلديث ��ة جنب� � ًا �إىل جن ��ب بق � ٍ
ٍ
يف الك ��م والكيف ،وتعت�ب�ر هذه التجربة
من اخط ��ر التج ��ارب يف تاري ��خ التقنني
احلديث)وعل ��ى وفق م ��ا ذك ��ره الدكتور
عبداملجي ��د احلكي ��م يف كتاب ��ه املو�س ��وم
(االعتب ��ار كرك ��ن يف العق ��د يف القان ��ون
االنكل ��و امريك ��ي ـ طبع ��ة ع ��ام  1991ـ
� ��ص )51كذلك �أ�ش ��ار العديد م ��ن �أ�ساتذة

القان ��ون يف الوط ��ن العربي�إىل�أهمي ��ة
القانون امل ��دين العراقي وم ��دى تطوره
قيا�س� � ًا �إىل القوان�ي�ن النافذة،ومنه ��م
الدكتور �إبراهيم بيومي الغامن يف بحثه
املو�س ��وم (تقن�ي�ن ال�شريعة ب�ي�ن املجتمع
والدول ��ة املن�ش ��ور يف الأعم ��ال الكامل ��ة
تقن�ي�ن ال�شريع ��ة الإ�سالمي ��ة يف جمل� ��س
ال�شع ��ب املجلد الأول ـ من�ش ��ورات مكتبة
ال�ش ��روق الدولي ��ة يف القاه ��رة ـ طبع ��ة
ع ��ام  2012ـ � ��ص  ، )83لذل ��ك �أرى م ��ن
ال�ضروري�أن نلتفت �إىل هذا القانون بعني
االح�ت�رام والإكباروالإجالل،لأنه �أ�سا�س
عم ��ل كل حقوقي و�سن ��د لت�صرفات اغلب
تعامالتن ��ا اليومي ��ة ،وعلين ��ا �أن نحتف ��ي
ب ��ه من خ�ل�ال �إعادة تقييم ��ه والبحث عن
الق�ص ��ور ال ��ذي حلق ��ه م ��ن ج ��راء تقادم
الزم ��ن وتط ��ور احلي ��اة ونبح ��ث له عن
ال�سبيل يف تقومي ��ه حتى يبقى م�ستقيما

من يحكم الـعــراق

ومن�سجم ��ا مع م�سرية احلي ��اة الع�صرية
 ،كذل ��ك تغ�ي�ر الأح ��وال والظ ��روف
والقان ��ون له عم ��ر افرتا�ضي كم ��ا ي�شري
كتاب القان ��ون الن عمره مع عمر امل�شكلة
او العالق ��ة الت ��ي ي�سع ��ى ملعاجلته ��ا �أو
تنظيمه ��ا ،وارى �إن منا�سب ��ة االحتف ��اء
بذك ��راه هي فر�ص ��ة الن القان ��ون املدين
العراق ��ي بحاجة �إىل �إع ��ادة نظر ملواكبة
التط ��ورات احلديث ��ة يف فق ��ه القان ��ون
املدين وتدارك ال�سلبيات التي ظهرت بعد
�ص ��دوره مم ��ا �أدى �إىل تدخل امل�شرع �إىل
معاجلتها عرب قوان�ي�ن فرعية مثل قانون
�إيج ��ار العق ��ار وق ��رارات جمل� ��س قيادة
الثورة املنح ��ل جتاه عقود بيع العقارات
ومتلكه ��ا وغريها مما تعج ب ��ه املنظومة
الت�شريعي ��ة القانونية ،كذل ��ك البحث يف
م ��دى اتفاق �أحكامه مع �أح ��كام الد�ستور
النافذ لعام  ، 2005حيث تعر�ضت مواده
اىل الطع ��ن بع ��دم د�ستوريته ��ا وت�صدت
لها املحكم ��ة االحتادية العلي ��ا و�أ�صدرت
�أحكام ��ه يف ع ��دة ق ��رارات منه ��ا /55
احتادي ��ة 2016/و /64احتادية2016/
و /69احتادية ، 2010/ويذكر �إن النظام
ال�ساب ��ق حاول �إ�صدار قانون مدين بديل
ع ��ن القان ��ون الناف ��ذ يتفق وفك ��ر ور�ؤى
ال�سلط ��ة القائمة �آنذاك وج ��اء يف �أ�سباب
م�شروع القانون ( �أ�صبح القانون املدين
العراق ��ي ي�ضيق ع ��ن ا�ستيع ��اب الأ�س�س
واملب ��ادئ اجلديدة وم ��ا تقت�ضيه �صياغة
مفاهي ��م قانوني ��ة جدي ��دة) ومت ت�شكي ��ل
جلن ��ة يف وزارة الع ��دل �آن ��ذاك تول ��ت

�إع ��داد ه ��ذه امل�سودة �إال�أن ذل ��ك امل�شروع
مل ير الن ��ور ب�سبب الظ ��روف التي حلت
بالع ��راق وطبع ��ت وزارة الع ��دل م�سودة
امل�ش ��روع يف ع ��ام  1986وه ��ي طبع ��ة
حم ��دودة التداول ،وارى ب ��ان من ح�سن
الأم ��ور عدم �صدور ذل ��ك القانون الن فيه
نكو� ��ص ع ��ن حري ��ة الإرادة يف االختيار
وتغلي ��ب �إرادة الدول ��ة عل ��ى �إرادة الفرد
يف املعامالت احلياتي ��ة اليومية وهو ما
يتناف ��ى ومب ��ادئ احلري ��ة يف االختيار،
لذلك فان االختفاء به هو احتفاء بالعراق
وبتاريخ ��ه املعريف الكبري وان نتغنى به
مثلما نتغن ��ى مب�سلة حموراب ��ي واينانا
وغريه ��ا مم ��ا كان يف �سال ��ف الده ��ر
والزم ��ان  ،وارى �أن تت ��وىل ه ��ذه املهمة
اجله ��ات الأك�ث�ر الت�صاق� � ًا به ��ذا القانون
وهي كلي ��ات احلق ��وق ونقاب ��ة املحامني
واحت ��اد احلقوقي�ي�ن وكذلك الق�ض ��اء �إذا
ما توفر له الوقت ،والأمل قائم بااللتفات
�إىل ه ��ذه الذك ��رى املهم ��ة مع �إنن ��ا نفتقد
ملث ��ل ه ��ذه ال�سياق ��ات االحتفالي ��ة  ،الن
العه ��ود ال�سابق ��ة التلتف ��ت �إاللالحتف ��ال
بال�سلط ��ة ورموزه ��ا و�شخو�صه ��ا ،ويف
اخلت ��ام ع�سى �أن تك ��ون االلتفاتة خطوة
�أوىل يف ه ��ذا املنه ��ج م ��ع �إين �سبق وان
�أ�ش ��رت �إىل �ضرورة االحتف ��اء بالد�ستور
النافذ يف ذكرى اال�ستفت ��اء عليه بتاريخ
 ،2005/10/15لذل ��ك �أمتنى �أن يتحقق
ذل ��ك املطل ��ب ول ��و باحتفالي ��ة موح ��دة
لذكرى اال�ستفتاء عل ��ى الد�ستور وذكرى
�صدور القانون املدين.

نافذة من موسكو

هل �سينقل الدواع�ش ن�شاطهم من العراق و�سوريا �إىل �إفريقيا؟
 د� .أثري ناظم اجلا�سور

قد يكون هذا ال�س�ؤال لي�س بجديد على اعتبار ان الحكومات التي
توالت على العراق منذ اليوم الأول من ت�أ�سي�س الدولة ولغاية
اليوم وال�شارع الفكري والثقافي منق�سم على �شكل وم�ضمون �إدارة
الدولة ومحركاتها التي في االغلب غير معلومة ،ومع كبر حجم
الم�شاكل التي مر بها العراق واالعتالالت التي �سادت ج�سد الدولة
بات هذا ال�س�ؤال يتكرر بين الحين والأخر ال لعدم المعرفة التامة
بمن يحرك الدمى ال بل الت�أكيد على ان هناك �إ�شكالية تعاني منها
الدولة وال�سبب من في ال�سلطة،

بالت ��ايل فان م ��ن يحكم الدولة وم ��ن يتحكم
بتفا�صيله ��ا �سنج ��د ان كل جي ��ل يف�س ��ر ه ��ذا
اللغ ��ز وف ��ق معتق ��ده وتوجه ��ه وتبنيات ��ه
العقدي ��ة وه ��ذا يرج ��ع العتب ��ارات املرحل ��ة
واملعطي ��ات الت ��ي عا�شه ��ا كل جي ��ل م ��ن هذه
الأجي ��ال ،فمن ��ذ االحت�ل�ال الربيط ��اين لغاية
االحت�ل�ال الأمريك ��ي واحلكوم ��ات الت ��ي
تعاقبت على حك ��م العراق متهمة بانها تتلقى
الأوامر من خارج احلدود او انها ن�صبت من
اجل م�شروع كبري او انها متيل لهذا اجلانب
وف ��ق االعتق ��ادات ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة
الت ��ي تفر�ضه ��ا املرحل ��ة الدولية �آن ��ذاك ،مما
يجعل من الدول ��ة وا�سرارها �ساحة مك�شوفة
ل ��كل من يري ��د ان يتدخل وحت ��ى الدول التي
يق ��ف يف ال�ص ��ف الثاين م ��ن ذل ��ك امل�شروع،
يف الع ��ادة تعمل الدول عل ��ى �صون ا�سرارها
مبختل ��ف الو�سائل وتبحث عن االف البدائل
واخليارات من اج ��ل ان يكون قرارها ي�صب
يف م�صلح ��ة الدولة ومواطني ه ��ذه الدولة،
لأنه ��ا تع ��د ا�س ��رار الدول ��ة م�ص ��در �أ�سا�س ��ي
لوجوده ��ا وا�ستمرارها وعام ��ل م�ساعد على
قوتها يف �أكرث الأحيان.
فبني االحت ��اد ال�سوفيت ��ي والواليات املتحدة
هنال ��ك عمقان مل ي�شتت املواطن فقط بل حتى
العمل ال�سيا�س ��ي يف العراق دخل يف فو�ضى
جعلت منه �سهل االنهيار ،الأول العمق العربي
والثاين العمق الإيراين وبني هذين العمقني
بات ��ت الدول ��ة معر�ض ��ة ملواجه ��ة امل�ش ��كالت
املعق ��دة واملت�شابك ��ة الت ��ي بدوره ��ا اخل ��ت
الع ��راق يف �سجاالت داخلي ��ة ا�ضعفت القرار
وحتدي ��ات خارجي ��ة ه ��ددت الدول ��ة برمتها،
ق ��د يكون التحك ��م او �إدارة الدولة او التدخل
يف عملي ��ة �صنع الق ��رار هي �أ�سا� ��س ال�س�ؤال
املط ��روح على اعتبار ان م ��ن يف ال�سلطة كان
وال ي ��زال ير�ض ��خ للتدخ�ل�ات �س ��واء الدولية
او الإقليمي ��ة ،كل من ايران والعرب قد لعبوا
دور ًا كب�ي�ر ًا يف ال�سيطرة عل ��ى مزاج ال�سلطة
وتوجهاتها من خالل الدعاية امل�ؤثرة على هذه
اجله ��ة او تلك �سواء من خ�ل�ال الدعم املبا�شر
او م ��ن خالل توجي ��ه �صانع الق ��رار خلطر ما
ينتظ ��ر الدولة وف ��ق اليديولوجي ��ا معينة او
فكرة يراد منها ان تكون بوابة للدخول ،طيلة

فرتة امل ��د القومي العربي والعراق هو حائط
ال�ص ��د ع ��ن كل املخاط ��ر الت ��ي كان العرب وال
زالوا يرونها مهددة لهم ولوجودهم ،فاخلطر
القادم من ال�شرق ي�ضاهي ذلك اخلطر الغربي
الذي يح ��اول بطريقة او ب�أخ ��رى ان يخرتق
القي ��م العربي ��ة وينهي م�شرتكاته ��م كما تراه
االدبي ��ات القومية ،فم ��ا كان من العراق �إال ان
يك ��ون كب�ش فداء حلرب دام ��ت ثمان �سنوات
كان ��ت كفيلة ان تبني ان الزخم العربي مل يكن
اال ت�ص ��ور وا�ضح عن ان الع ��راق القادر على
ان يك ��ون م�شروع الدفاع ع ��ن االمة ،وما هي
اال �سن ��ة م ��ن اال�سرتخ ��اء واخ ��ذ النف� ��س من
احلرب الطويلة حتى تبني ان اجل�سد العربي
اوه ��ن من بي ��ت العنكب ��وت ال ب ��ل يعاين من
امرا�ض ع ��دة ال ي�ستطي ��ع ان يداويه العرب،
وعا� ��ش الع ��راق بالرغ ��م من اخلط� ��أ اجل�سيم
ال ��ذي اقرتف ��ه نظام ��ه ال�سيا�سي �سن ��وات من
العذاب ��ات واحل�ص ��ار واالبع ��اد والتهمي� ��ش
واالق�صاء.
اما عراق ما بعد  2003ف�أدوات التحكم بالقرار
متعددة وهذا ما جعل من اخلارطة ال�سيا�سية
مبهم ��ة مالحمه ��ا غ�ي�ر وا�ضحة عل ��ى اعتبار
ان جُ ��ل ه ��ذه الأدوات خارجي ��ة ف�أم ��ا ت�ش�ي�ر
الأ�صاب ��ع للوالي ��ات املتح ��دة عل ��ى اعتبارها
الدول ��ة املحتل ��ة وهي م ��ن كان ��ت ال�سبب يف
تويل الأح ��زاب احلالية احلكم يف العراق او
ت�شري الأ�صاب ��ع �إىل �إيران التي �أكملت املهمة
بعملية التحكم وال�سيطرة من خالل الأحزاب
املوالي ��ة لها او م ��ن خالل الف�صائ ��ل امل�سلحة
الت ��ي تدي ��ن بال ��والء العقائ ��دي وال�سيا�سي
له ��ا ،بالتايل ف� ��أن النظ ��ام ال�سيا�سي العراقي
احل ��ايل ال يختلف عن �سابقه من حيث امليول
واالجتاهات �إال بن�سب خمتلفة يف التعامالت
اخلارجية ،فاالول كان مبعد ب�سبب �سيا�ساته
الغ�ي�ر من�ضبط ��ة الت ��ي كان ��ت تفت ��ح �أبواب
االحت�ل�االت والتحك ��م والث ��اين ُبن ��ي عل ��ى
�أ�سا� ��س ال�ضع ��ف والتبعية الت ��ي �أ�سهمت يف
انت ��اج فو�ض ��ى �سيا�سي ��ة واجتماعية جعلت
من ��ه منت ��ج لع ��دم اال�ستقرار،وب�ي�ن الهويات
الفرعية والهوية اجلامعة يبقى العراق ا�سري
التطلع ��ات الدولية والإقليمية التي تعمل يف
كل مرحلة على جعله هدف مل�شروع كبري.

 د .فالح احلمـراين

على خلفية النجاحات
الع�سكرية للتحالف
المناه�ض لالرهابيين
في �سوريا والعراق ،
تحقق ما ي�سمى بـ "الدولة
الإ�سالمية" نجاحات في
دول �أخرى  ،خا�صة في
�إفريقيا.
�أعلن ذلك كري�ستوفر
ميللر  ،مدير المركز
القومي الأمريكي لمكافحة
الإرهاب  ،في � 17سبتمبر.
وقدم للكونجر�س التقرير
ال�سنوي لأجهزة المخابرات
الأمريكية حول التهديدات
لوا�شنطن على الم�ستوى
العالمي.

وبح�س ��ب بيانه " ،على م ��دار العام
املا�ض ��ي ،م ّكن ��ت جه ��ود مكافح ��ة
الإره ��اب الت ��ي بذلته ��ا الوالي ��ات
املتح ��دة والتحال ��ف م ��ن الق�ض ��اء
عل ��ى قادة مهمني م ��ن تنظيم داع�ش
وتعطيل عملياته الإرهابية يف عدة
مناط ��ق .بعد الغارة الأمريكية التي
ت�سبب ��ت يف مقت ��ل زعيمه ��ا �أبو بكر
البغدادي يف ت�شري ��ن الأول 2019
 ،قام ��ت وا�شنط ��ن وحلفا�ؤها بكبح
منو تنظي ��م داع� ��ش يف �أفغان�ستان
وليبي ��ا وال�صوم ��ال واليم ��ن  ،مما
�أدى �إىل الق�ض ��اء عل ��ى العدي ��د م ��ن
�أع�ضاء هذه املجموعة.
و�ش ��دد التقري ��ر عل ��ى �أن تنظي ��م
الدواع� ��ش يوا�ص ��ل ال�سع ��ي للقيام
بعمليات ��ه �ض ��د الغ ��رب ،رغ ��م �أن
�ضغ ��وط مكافح ��ة الإره ��اب قلل ��ت
م ��ن قدرته عل ��ى القي ��ام بذل ��ك على
م�ستوى هجمات باري�س وبروك�سل
يف عامي  2015و .2016
يف الوق ��ت نف�س ��ه � ،ش ��دد ميلل ��ر
عل ��ى �أن ��ه "عل ��ى الرغ ��م م ��ن طرده
م ��ن" دولته"املزعوم ��ة يف �سوري ��ا
والع ��راق � ،إال �أن التنظيم الإرهابي
يزي ��د ب�ش ��كل مط ��رد م ��ن عملياته ،
مب ��ا يف ذل ��ك الهجوم عل ��ى اجلي�ش
العراق ��ي يف �أي ��ار  ،وال ��ذي �أدى
�إىل �إ�صاب ��ة وقتل ع�ش ��رات اجلنود
العراقيني.وبح�سب ��ه ف� ��إن "اله ��دف
الت ��ايل لتنظي ��م الدول ��ة الإ�سالمية
هو �إطالق �سراح الآالف من مقاتليه
وعائالتهم املحتجزين يف خميمات
�شمال �شرق �سوريا".
كم ��ا �أك ��دت الوثيق ��ة  ،ب�ش ��كل عام ،
�أن جمي ��ع اجلماع ��ات "اجلهادي ��ة"
ا�ستف ��ادت م ��ن وب ��اء الفريو� ��س
التاجي  ،حيث �سمحت لهم "بتقدمي
املر� ��ض كعقاب �إلهي  ،مم ��ا �أثر على
ثق ��ة اجلمهور يف ق ��درة حكوماتهم
عل ��ى االعتن ��اء بهم".بالإ�ضافة �إىل
ذلك  ،وف ًقا مليل ��ر " ،لقد �أثبت تنظيم
الدول ��ة الإ�سالمية! م ��را ًرا وتكرا ًرا
قدرت ��ه عل ��ى التع ��ايف م ��ن خ�ل�ال
اال�ستم ��رار يف انتهاج ا�سرتاتيجية
عاملي ��ة �صارمة تنتق ��ل �إىل �إفريقيا.
ت�ض ��م املجموع ��ة الآن  20جمموعة

مرتابط ��ة يف جميع �أنح ��اء العامل ،
وخا�صة يف القارة ال�سوداء  ،حيث
تهاج ��م جمموعاته ��ا غال ًب ��ا وكاالت
�إنف ��اذ القان ��ون املحلي ��ة وتو�س ��ع
�أرا�ضيها ".
يج ��ب �أن نالحظ ب�ش ��كل خا�ص �أنه
فق ��ط يف �آب ـ �أيل ��ول من ه ��ذا العام
قت ��ل م�سلحو اجلماع ��ات الإ�سالمية
املتطرف ��ة يف �أفريقي ��ا ،مب ��ا يف ذلك
داع� ��ش  ،الع�ش ��رات م ��ن م�س� ��ؤويل
الأم ��ن املحليني.ع�ل�اوة عل ��ى ذلك ،
ف�إن دول ال�ساحل (النيجر وبوركينا
فا�س ��و وم ��ايل ب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي) ،
�را م ��ن الهجمات
ومتث ��ل جزءًا كب�ي ً
الإرهابي ��ة يف املنطق ��ة .عالوة على
ذل ��ك  ،يف � 9أغ�سط� ��س يف النيج ��ر
 ،قت ��ل متطرف ��ون �إ�سالمي ��ون �ست ��ة
مدنيني فرن�سيني.
كم ��ا �أظه ��ر الإرهابي ��ون �أنف�سه ��م
بن�شاط يف نيجرييا .وف ًقا للبيانات
الر�سمية  ،لق ��ي ع�شرات الأ�شخا�ص
م ��ن اجلانب�ي�ن م�صرعه ��م هن ��ا يف
�سبتمرب غري مكتمل .لذا  ،يف بداية
ال�شه ��ر فقط  ،فقدت ق ��وات الأمن ما
ال يق ��ل عن 24
�شخ�ص ��ا قتلوا خالل
ً
ا�شتباكات م ��ع ممثلي الفرع املحلي
لتنظي ��م "بوك ��و ح ��رام" وهجمات
�إرهابي ��ة يف �شم ��ال �ش ��رق و�شمال
البالد.وب ��دوره � ،أك ��د اجلي� ��ش
النيج�ي�ري تدم�ي�ر � 5إرهابي�ي�ن.
كم ��ا �أ�سف ��رت الأعم ��ال العدائية عن
مقت ��ل ع�ش ��رات املدنيني عل ��ى �أيدي
امل�سلح�ي�ن وق ��وات الأم ��ن  ،مبا يف
ذلك من يدعمون طريف النزاع.
عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال  ،يف تون� ��س ،
قتل ثالثة م ��ن �أن�صار داع�ش واحدًا
و�أ�صاب ��وا در ًكا �آخ ��ر يف � 6أيل ��ول
 ،وبع ��د ذل ��ك مت الق�ض ��اء عليهم من
قبل م�س�ؤويل الأمن املحليني .حدث
ذل ��ك يف منطق ��ة املرك ��ز ال�سياح ��ي
امله ��م للب�ل�اد � ،سو�س ��ة  ،بالقرب من
قري ��ة �أكودا  ،مم ��ا قلل م ��ن جاذبية
ال�صناع ��ة االقت�صادية الرئي�سية يف
البالد  -ال�سياحة.
وبالتايل  ،ف� ��إن �إرهابي ��ي داع�ش ال
يتخل ��ون ع ��ن حماوالته ��م لتو�سيع
منطق ��ة القت ��ال خ ��ارج احل ��دود

اجلبلي ��ة م ��ع اجلزائ ��ر �إىل منطق ��ة
حيوي ��ة لتون�س.لك ��ن هن ��اك ظر ًف ��ا
مقل ًق ��ا ب�ش ��كل خا�ص ه ��و حقيقة �أن
اجلهاديني يو�سعون نطاق عملياتهم
�إىل بل ��دان يف �إفريقي ��ا اال�ستوائية
ذات م�ستوى �أقل بكثري من التهديد
الإرهاب ��ي  ،وال �سيم ��ا كوت ديفوار
وموزمبيق .عل ��ى �سبيل املثال  ،يف
الأخ�ي�رة  ،هاجم ��وا حت ��ى مقاتلني
ل�ش ��ركات ع�سكرية و�أمني ��ة �أجنبية
خا�ص ��ة  ،وراف ��ق ه ��ذه الهجم ��ات
�إ�صابات يف كال اجلانبني.
ُيالح ��ظ �أن مث ��ل ه ��ذه الزي ��ادة يف
الن�شاط الإرهابي يف �إفريقيا ترتبط
يف املق ��ام الأول بالظروف املواتية
لتنميته ��ا .وهكذا  ،فق ��ط يف منطقة
ال�ساح ��ل الأو�س ��ط يف ع ��ام 2020
 ،مت حتقي ��ق رق ��م قيا�س ��ي حم ��زن
 بل ��غ ع ��دد الأ�شخا� ��ص املحتاجني�إىل امل�ساع ��دة الإن�سانية واحلماية
ب�سب ��ب الأزم ��ات املتفاقم ��ة ب�ش ��كل
متزايد  13.4مليون �شخ�ص.
ويالح ��ظ و�ض ��ع مماث ��ل يف بل ��دان
�أفريقي ��ة �أخرى  ،مم ��ا ي�سهم ب�شكل
مبا�ش ��ر يف تط ��ور الإرهاب  ،والتي
يح�ص ��ل �أتباعه ��ا  ،نتيج ��ة لذل ��ك ،
عل ��ى م ��وارد غ�ي�ر حم ��دودة عمليًا
(ب�شرية يف الأ�سا�س) للقيام بعملهم
الإجرام ��ي.يف ه ��ذا ال�ص ��دد  ،م ��ن
الوا�ض ��ح �أن داع� ��ش واجلماع ��ات
الإ�سالمي ��ة الراديكالي ��ة الأخرى لن
تعاين من نق�ص يف هذه املجموعات
يف �سي ��اق الو�ض ��ع االجتماع ��ي
واالقت�صادي املتدهور.
ورمب ��ا يواج ��ه املجتم ��ع ال ��دويل
الآن حتد ًي ��ا عامل ًي ��ا جدي� �دًا –يتمثل
بتحويل جزء كب�ي�ر من �إفريقيا �إىل
قاعدة �إرهابي ��ة .وهذا بدوره ميكن
�أن يخلق م�شاكل خطرية له.وجتدر
الإ�ش ��ارة �إىل �أن ه ��ذا ميك ��ن �أن
ي�ؤث ��ر ب�ش ��كل خط�ي�ر عل ��ى الو�ضع
االجتماعي واالقت�صادي على كوكب
الأر� ��ض ككل .عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،
نحن نتحدث عن �آفاق غري وا�ضحة
ملث ��ل ه ��ذه ال�صناع ��ات احل�سا�س ��ة
مث ��ل ا�ستخراج العنا�ص ��ر الأر�ضية • ا�س ��تفادت امل ��ادة م ��ن درا�س ��ة يف موق ��ع
الن ��ادرة والتنتال ��وم واليوراني ��وم معهد ال�شرق االو�سط.

واملع ��ادن غ�ي�ر احلديدي ��ة وقط ��اع
النفط والغاز املحلي.
من املعروف �إن �إفريقيا (مبا يف ذلك
املناطق املت�أثرة بالفعل بالنزاعات)
ه ��ي م�صدر ج ��زء كب�ي�ر م ��ن �إنتاج
هذه املادة اخلام.م ��ن ناحية �أخرى
 ،م ��ع تدف ��ق املهاجري ��ن والالجئني
الأفارق ��ة �إىل االحت ��اد الأوروب ��ي
 ،يح�ص ��ل الإرهابي ��ون عل ��ى حركة
مرور ممتازة لنقل الأ�شخا�ص ذوي
التفك�ي�ر املماثل �إىل هن ��اك و�إن�شاء
خاليا قتالية خا�صة بهم مبا�شرة يف
�أوروبا نف�سها.
وبالت ��ايل  ،ميكنن ��ا التح ��دث ع ��ن
حت ��دٍ للغ ��رب واملجتم ��ع ال ��دويل
ككل .للقي ��ام بذلك  ،م ��ن ال�ضروري
الق�ضاء على الظ ��روف امل�صاحبة -
ال�سيم ��ا الفقر ،ال ��ذي يتطلب بدوره
تزويد ال�سكان بحد �أدنى من الدخل
امل�ضم ��ون عل ��ى الأق ��ل .ويف �سياق
معدالت املوالي ��د املتفجرة (ال يزال
الو�ض ��ع م�ألو ًف ��ا لبل ��دان املنطق ��ة
م ��ن خم�س ��ة �إىل �ست ��ة والدات) ،
م ��ن ال�صعب ج� �دًا تزويده ��م باحلد
الأدن ��ى م ��ن التعلي ��م ال ��ذي ي�سم ��ح
لهم باالعتم ��اد عل ��ى احل�صول على
وظيفة م�ستق ��رة.ويف الوقت نف�سه
 ،عل ��ى هذا النحو  ،ال توجد �سيا�سة
هادفة للحد م ��ن الن�سل يف �أفريقيا.
وم ��ن ال�صعب �إط�ل�اق تنفيذها ،مبا
يف ذل ��ك لأن الإ�سالمي�ي�ن املتطرفني
يعت�ب�رون التدخ ��ل اخلارج ��ي يف
املجال الأعلى املقد�س للإجناب �أم ًرا
غ�ي�ر مقب ��ول .وف ًقا لذل ��ك  ،يف حالة
حم ��اوالت التنظي ��م الدميوغرايف ،
�سيح�صل ��ون على ق ��وة دفع �إ�ضافية
لأن�شطتهم.
يف غ�ض ��ون ذلك  ،وب ��دون حل هذه
امل�ش ��كالت � ،سي�ستم ��ر التح ��دي
الإرهاب ��ي يف �إفريقي ��ا (ولي�س فقط
يف منطق ��ة ال�ساح ��ل ذات املناط ��ق
"اجلهادية" التقليدية  ،ولكن � ً
أي�ضا
يف البل ��دان الت ��ي كان ��ت م�ستق ��رة
ن�سبيًا يف ال�سابق) يف التزايد.
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باليت

عمارات

� ستار كاوو�ش

نافذتي ال�سحرية

ن�صب "مهامتا غاندي التذكاري" :ثراء العمارة الب�سيطة!
د .خالد ال�سلطاين
معمار و�أكادميي
تغتني العمارات ،عادة ،مبواد تنفيذها الغالية،
كم ��ا تغتن ��ي �أي�ض� � ًا ب�ث�راء التفا�صي ��ل وبتنوع
التزيين ��ات ويف تعقي ��د حلوله ��ا التكويني ��ة –
الف�ضائي ��ة .لك ��ن ثم ��ة "عم ��ارات" �آخ ��رى تعتز
و"تتباهى" بنوع من الغنى النابع عن احت�شام
الأ�ش ��كال ،وتوا�ض ��ع املواد ،وب�ساط ��ة التكوين
واملقيا� ��س .وب�سبب تل ��ك اخل�صائ�ص وانطالق ًا
منه ��ا ،ف ��ان مث ��ل تل ��ك العم ��ارة تتب ��دى للناظر
وك�أنه ��ا تن�سج معه وب�سرعة نوع� � ًا من حميمية
م�شرتك ��ة ،وتخل ��ق معه �شك ًال من �ألف ��ة متبادلة!
و"ن�ص ��ب مهامتا غ ��ادي الت ��ذكاري" (– 1958
 )1963يف �أحم ��د �آب ��اد بالهن ��د املع ��روف اي�ضا
بـ "غان ��دي �سم ��ارك �سانغراهاالي ��ا" Gandhi
 ،Smarak Sangrahalayaعن ��د "ا�ش ��رام"
�سابارماتي  ،Sabarmati Ashramوامل�صمم
م ��ن قبل املعم ��اري الهن ��دي "جارل� ��س كوريا"
()2015 - 1930؛ يع ��د واح ��د ًا م ��ن ال�صن ��ف
الثاين لتلك العمارات الآ�سرة!
عندم ��ا ق ��اد املهامت ��ا غان ��دي ()1948 - 1869
اجلم ��وع الهندية اخلف�ي�رة يف م�سرية ع�صيان
ك�ب�رى ،م�شي� � ًا عل ��ى الأق ��دام مل�ساف ��ة ق ��درت
بح ��وايل  400ك ��م اىل "دان ��دي" يف � 12آذار
 1930احتجاج� � ًا عل ��ى قان ��ون "املل ��ح" ال ��ذي
�سنته ال�سلطات اال�ستعمارية الربيطانية وقتها
لرتويج املنتجات االنكليزي ��ة بال�ضد من املنتج
الوطني ،كان الزعيم الهندي مقيم ًا يف "ا�شرام"
�سابارمات ��ي بالق ��رب م ��ن نه ��ر "�سابارمات ��ي"
مبدين ��ة "�أحمد �آب ��اد" ،الواقعة يف �شمال غربي
الهن ��د ،ه ��ي الت ��ي كان ��ت يف ال�ساب ��ق عا�صم ��ة
لوالية غوجارات لعقد من ال�سنني .وتعني كلمة
"ا�ش ��رام" وفق� � ًا <لقامو�س كم�ب�ردج> ،ب�أنها
"دي ��ر" �أو "�صومع ��ة" يف الديانة الهندو�سية.
وج ��ذر هذه اللفظ ��ة ال�سن�سكريتية �إيتمولوجيا
 ،Etymologyيذه ��ب اىل م�صطل ��ح معن ��اه
"خطوة يف رحلة احلياة" .والحق ًا ،مت احلفاظ
على تلك الأبنية املتوا�ضعة التي �سكنها املهامتا
غان ��دي ما ب�ي�ن 1930 - 1917وتع ّب ��د فيها مع
�آخرين .ويف موقع جوار ذلك "اال�شرام" ،تقرر
�أن ت�شيد مباين "غاندي �سمارك �سانغراهااليا"،
وتعن ��ي "م�ؤ�س�س ��ة غان ��دي التذكاري ��ة" .وهي
م�ؤ�س�س ��ة عام ��ة ،مكر�س ��ة للحف ��اظ عل ��ى ن�شاط
وعم ��ل غان ��دي �أثن ��اء �إقامته يف ذل ��ك الأ�شرام،
الواق ��ع على �ضفة نه ��ر �سابارمات ��ي ،وتكري�س
ذك ��راه من خالل حفظ وثائقه العديدة ور�سائله
التي تقدر بـحوايل  30.000ر�سالة كتبها بخط
يده واملر�سلة اليه من قبل �آخرين ،وكذلك كل ما
يتعلق ب ��ه وبن�شاطه ون�ش ��اط ن�ضاله ال�سيا�سي
الذي قاد يف الأخري اىل ا�ستقالل الهند ب�أ�سلوب
"الالعنف" الذي ا�شتهر به الزعيم الهندي.
ك ّل ��ف املعم ��ار "جارل� ��س كوري ��ا" بت�صمي ��م
ه ��ذا املجم ��ع الت ��ذكاري يف موق ��ع "ا�ش ��رام
�سابارمات ��ي" ب�أحمد �آب ��اد .كان "كوريا" وقتها
قريب� � ًا اىل الثالث�ي�ن من عم ��ره ،هو الآت ��ي تو ًا
م ��ن الوالي ��ات املتح ��دة بع ��د �أن �أنه ��ى درا�سته
االكادميي ��ة يف خ�ي�رة مدار�سه ��ا املعماري ��ة� .إذ
�سب ��ق و�أن �أنهى تعليم ��ه يف جامعة مي�شغان ما
بني ( ،)53 - 1949عندما كان بوكمن�سرت فولر
� Buckminster Fullerأ�ست ��اذ ًا هن ��اك ،كم ��ا
�أنه ��ى درا�سته العليا يف معه ��د ما�سات�شو�ست�س
التكنولوجي(  ،)MIT 1953 -55وح�صل على
املاج�ستريعندم ��ا كان فال�ت�ر غروبيو�س مدير ًا
وا�ست ��اذ ًا في ��ه .وعندم ��ا ع ��اد كوري ��ا اىل وطنه
الهند� ،أ�س�س مكتب� � ًا ا�ست�شاري ًا له يف "بومبي"
وكان �أول م�ش ��روع �صمم ��ه ه ��و "جن ��اح النول

جممع "م�ؤ�س�سة غاندي التذكارية" ( ،)63 - 1958احمد �آباد ،منظر عام.
الي ��دوي" يف بومبي ع ��ام  .1958ونفذ بالآجر
واخل�ش ��ب والن�سي ��ج امل�شغول بالن ��ول اليدوي
 Handloom fabricو�ضم ��ن ف�ت�رة قيا�سية
�أمده ��ا �ست ��ة �أ�شه ��ر .بعد ذل ��ك مبا�ش ��رة اختري
لت�صميم جممع "غاندي �سمارك �سانغراهااليا"
يف املوق ��ع �إي ��اه .ا�شتغل كوريا عل ��ى م�شروعه
و�أ�ش ��رف عل ��ى تنفي ��ذه ماب�ي�ن ما ب�ي�ن - 1958
 ،1963وافتتح ��ه رئي�س الوزراء الهندي وقتها
"جواه ��ر الل نه ��رو" ( )1964 - 1889يف 10
�أيار �سنة .1963
اعتمد املعم ��ار حلل �إ�شكاليت ��ه الت�صميمية على
�ض ��رب م ��ن تكوين يتك ��ئ عل ��ى تق�سيم خمطط
مبناه ب�شبكة من الوحدات املعيارية Modular
 Unitsذات �أبعاد � 6×6أمتار .وقد �سعى وراء
ا�صطفاء مثل ذلك املخط ��ط الب�سيط ،اىل عك�س
حي ��اة غان ��دي املتوا�ضع ��ة ت�صميمي� � ًا .ولأج ��ل
�إعط ��اء انطباع م ��ن �أن �أ�سلوب املجم ��ع املبني،
ي�ستح�ضر "بُـنية" القرية الهندية ومنط دروبها
الع�شوائية ،ف�إن املعمار جل�أ اىل �أ�سلوب جتميع
تل ��ك الوح ��دات البالغة عددها الكل ��ي  51وحدة
وفق ن�سق الالمتاثلية الواعي ،مبقي ًا بع�ض تلك
الوحدات خالي ��ة من الت�سقيف و�أخرى م�سقفة،
وبع�ضه ��ا مغلق ��ة بج ��دران وبع�ضه ��ا الآخ ��ر
مفتوحة من دون جدران ،متجمعة حول حو�ض
مائي و�سط ��ي مفتوح لل�سم ��اء .وبهدف تكثيف
الإح�سا� ��س يف "ب�ساط ��ة" الوح ��دة املخت ��ارة
وتوا�ضعه ��ا ال�شكل ��ي ف� ��إن امل�صم ��م اقت�صر يف
تنفيذه ��ا عل ��ى م ��واد ه ��ي الأخ ��رى متوا�ضعة
وم�ألوف ��ة ،مث ��ل الآج ��ر واخل�ش ��ب والقرمي ��د
ف�ض�ل ً�ا على اخلر�سانة امل�سلحة .كما اتبع نظام ًا
ان�شائي ًا ب�سيط� � ًا يت�سم عل ��ى �صراحة وا�ضحة،
قوام ��ه الراف ��دة العر�ضي ��ة املحمول ��ة من خالل
م�سان ��د عمودية .اخت ��ار املعمار خم�س ��ة �أق�سام
م�سقف ��ة م ��ن تلك الوح ��دات املنت�ش ��رة واملكونة
ملخط ��ط املبن ��ى ذات �أ�ش ��كال خمتلف ��ة و�أحي ��از
متباينة ،وكر�سه ��ا اىل فعاليات وظيفية خا�صة
باملجمع .فهناك ق�سم الإدارة ،وق�سم �آخر خا�ص
اىل اللق ��اءات والتجم ��ع ،وثال ��ث يحتوي على
الكت ��ب واملطبوعات ،وراب ��ع يت�ضمن جمموعة
الر�سائ ��ل العدي ��دة� ،أما اخلام� ��س والأخري فهو
موق ��وف لغر�ض عر�ض ال�ص ��ور الفوتوغرافية
واللوحات الفنية .ولئن ح� �دّد املعمار "مواقع"
الدخ ��ول واخل ��روج للمجمع ،فان ��ه ومن خالل
توزي ��ع وحدات ��ه املوقع ��ة "بال�صدف ��ة"� ،أج ��از
لزائري املجمع التذكاري حركة التجوال بحرية
ما بني تلك الوحدات املعيارية والتنقل ب�سهولة
م ��ن الوح ��دات املغلق ��ة اىل املفتوح ��ة مل�شاهدة
معرو�ضاته ��ا ،و�أحيان ًا االبتعاد وحتى اخلروج
عن فراغ ��ات وحدات املجمع بكامله ��ا ،ومن ثم
الرج ��وع �إليها من �أي ��ة �أمكنة يرغب ��ون! بيد �أن
الأهم يف خا�صية هذا املخطط ونوعية تكوينه،

ه ��و ال�سماح يف �إ�ضافة مواقع وحدات معيارية
�آخ ��رى ،وا�ستيع ��اب مه ��ام التو�س ��ع م�ستقب ًال،
م ��ن دون �أن ي�ؤث ��ر ذل ��ك عل ��ى "بُـني ��ة" التكوين
الف�ضائي  -احلجمي و�أ�سلوبه امل�صطفى!
يف ه ��ذا الت�صمي ��م املبك ��ر ا�ستط ��اع املعم ��ار
"جارل�س كوريا" ال�شاب �أن يظهر قدر ًا من ثقة
عميق ��ة يف �إمكانية اج�ت�راح فكرة ما ،ميكن بها
التعب�ي�ر عن "�ش ��كل" قوي؛ �ش ��كل� ،سوف نراه
حا�ض ��ر ًا م ��رار ًا وتك ��رار ًا يف تكوين ��ات منت ��ج
هذا املعم ��ار الطليعي .بي ��د �أن الأمر اجلوهري
يف جمم ��ع "غان ��دي �سم ��ارك �سانغراهاالي ��ا"،
يبقى متي ��زه واختالفه عن الأن�ص ��اب الوطنية
الآخ ��رى ،التي ُتلزم ،ع ��ادة ،زوّاره ��ا وتفر�ض
عليه ��م ال�صم ��ت واال�ستغ ��راق يف الت�أمل .لكن
"ن�ص ��ب غان ��دي" ذا احلج ��م ال�ضئي ��ل للغاي ��ة
وبال�ض ��د م ��ن تلك الأف ��كار ،ال يوج ��ب �أو يطلب
مث ��ل ذلك ال�صمت .ذل ��ك لأن املجمع الذي ي�صفه
معماره ب�أن ��ه حمت�شم ويتمتع مبقيا�س �إن�ساين
يبق ��ى ،متوا�ضع� � ًا وب�سيط� � ًا ،وبالت ��ايل يع�ب�ر
ب�أمان ��ة ع ��ن الر�سال ��ة الزهدي ��ة مل�ؤ�س� ��س الهند
احلديث ��ة .و�إذ متيل ،كما يكتب ع ��ن عمارة هذا
املجم ��ع ،احد النق ��اد " ..نزعة ت�شيي ��د الن�صب
التذكاري ��ة الي ��وم اىل حتقي ��ق �أن�ص ��اب طنان ��ة
ومبال ��غ فيه ��ا ،وحيث ت�سود ح�ض ��ور "العمارة
النحتي ��ة" غالب ًا يف امل�شهد ،ف� ��إن جممع غاندي
يقدم طريق ًا �آخر ًا وخمتلف ًا� .إذ ملاذا تت�سلط على
جمهورك وتتنمر عليه ��م وجتربهم على �سلوك
طريق خا�ص؟ ملاذا ت�سعى وراء ترويعهم مثري ًا
هلع ًا لديهم؟ فـ "كوريا" ال يجربنا على ال�صمت،
�إنه ينتزعه ،بلطف ،منا"!
واحل ��ق� ،إن "جارل� ��س كوري ��ا" ق ��دم لن ��ا يف
جممع "غان ��دي �سم ��ارك �سانغراهااليا" ب�أحمد
�آباد ،ت�صميم ًا مبهر ًا والفت� � ًا ،فهو �إ�ضافة لكونه
خمت ��ز ًال وب�سيط ًا ووا�ضح� � ًا كب�ساطة وو�ضوح
�أه ��داف الرج ��ل ومبادئ ��ه ال ��ذي �شي ��د املجم ��ع
من �أجل ��ه ،فان احل ��ل التكويني ل ��ه يتبدى ،من
ناحي ��ة �آخ ��رى ،ذكي� � ًا وعميق ًا يف � ٍآن مع� � ًا .نعلم
ب ��ان "جارل� ��س كوري ��ا" ت ��اق ،حامل ��ا و�صل اىل
وطن ��ه الهن ��د ،اىل خل ��ق "توليف ��ة" ،متزج بني
القي ��م الت�صميمي ��ة املحلية مع مب ��ادئ احلداثة
املعماري ��ة .وت�ش�ي�ر بع� ��ض �أدبي ��ات النقد التى
تعاط ��ت م ��ع عم ��ارة "جممع غان ��دي" ،م ��ن �أن
املعمار الهندي املجته ��د تو�صل اىل مثل �صيغة
ذلك احل ��ل التكوين ��ي احل ��اذق ب�إج ��راء فعالية
"تنا�صي ��ة"  Intertextualityم ��ع ال�ت�راث
املعم ��اري املحلي الهندو�س ��ي التقليدي املتمثل
يف �ص ��روح الأبنية الديني ��ة التي التزال قائمة،
ويف حماول ��ة من ��ه لت�أوي ��ل وق ��راءة عمارته ��ا
جم ��دد ًا .و�إذا كان الأم ��ر كذل ��ك ،فثم ��ة �س� ��ؤال
متوق ��ع ،يتعني طرح ��ه بال�ض ��رورة ،وهو كيف
ت�سنى للمعمار �إيجاد ربط بني احلل التكويني

– الف�ضائي ملجمع غاندي املت�سم على ب�ساطة
متناهية واملنطوي هيئت ��ه على �أفقية وا�ضحة،
م ��ع التعقيد ال�شكلي وث ��راء التفا�صيل املتنوعة
التي تزخر بها تلك احللول الت�صميمية للمعابد
الهندو�سية ذات الهيئات ال�شاقولية ال�صريحة؟!
وا�ض ��ح �إن ��ه م ��ن املتع ��ذر ،واحلالة تل ��ك (التي
تكر� ��س مت ّي ��ز واخت�ل�اف عم ��ارة النموذجني)،
�إيج ��اد مثل ذلك الربط .ب ��ل و�أكرث من ذلك ،ثمة
تناق� ��ض ظاهري (تناق�ض �صارخ ،حتى!) يكمن
نوعي مقاربة املثال�ي�ن املذكورين؛ ومن ثم
ب�ي�ن ّ
ال يع ��دو القول �إياه ،عن زعم �إيجاد �صلة ما بني
النموذجني ،بكونه لغو ًا لفظي ًا يجايف احلقيقية
تق�ص
وال يتتطابق معها .وهذا الأمر يحيلنا اىل ٍ
�آخر معن ��ى يف �إيجاد مرجعي ��ات منطقية للحل
التكويني الفاتن املقرتح من قبل "كوريا".
ي ��كاد يكون خمطط امل�شروع الأول الذي �صممه
جارل� ��س كوريا يف  ،1958وه ��و "جناح النول
الي ��دوي" يف بومب ��ي( ،وال ��ذي يفرت� ��ض �أن
يكون ذا ت�أثري قوي عل ��ى نتاج كوريا املعماري
الالح ��ق) ،يكاد ذلك املخط ��ط "يتطابق" ب�شكل
كب�ي�ر مع خمطط "متحف طوكيو" الذي �صممه
لو كوربوزيه ونف ��ذ الحق ًا ما بني ،59 - 1957
خ�صو�ص ًا الت�شابه احلا�صل من ناحية "الفورم"
ك�ش ��كل مربع ونظام حركة .بي ��د �أن العالقة بني
امل�شروع�ي�ن م ��ا لبث ��ت �أن بقي ��ت مقت�ص ��رة على
ذين ��ك الأمرين فقط ،ما يبع ��د �أية �صلة لتتطابق
ت�صميم ��ي ج ��اد بينهم ��ا .يف تل ��ك الآوان ،كان
املعم ��ار "ل ��وي كان" (Louis )1975 - 1903
 ،Kahnق ��د اجن ��ز ت�صميم ��ه "حم ��ام ترنتون"
يف ني ��و جر�س ��ي بالوالي ��ات املتح ��دة �سن ��ة
1955؛ معتمد ًا على تكوين م�صاغ جراء تكرار
"وح ��دة" ت�صميمي ��ة عل ��ى �ش ��كل مربع حتيط
بف�ض ��اء مك�شوف ،جاءت هيئته على �شكل مربع
�أي�ض ًا .وت�شي �أ�شكال املربع امل�ستخدم و�أ�سلوب
ت�سقيف ��ه وكذل ��ك م�سان ��ده احلامل ��ة يف "ني ��و
جر�س ��ي" ب ��ذات الهيئة الت ��ي جنده ��ا حا�ضرة
بتطاب ��ق كب�ي�ر يف جمم ��ع "غان ��دي �سم ��ارك
�سانغراهاالي ��ا"؛ ما يوحي بان مرجعية املعمار
الهن ��دي ال�ش ��اب يف عمل ��ه املتق ��ن يف "ا�ش ��رام
�سابارمات ��ي" ،ق ��د تكون ،كما نعتق ��د ،كامنة يف
ثناي ��ا مقارب ��ة عم ��ارة "حم ��ام ترنت ��ون" النيو
جر�سي؛ تلك املقاربة التي �أو�ضح معاملها "لوي
كان" نف�سه� .إذ كت ��ب ،مرة ،من �أنه " ..ي�ستعمل
املربع لأجل ال�ش ��روع يف �إيجاد حلول للم�شكلة
الت ��ي يتعاطى معه ��ا .فاملربع لي� ��س خيار ًا حلل
مبف ��رده .فاين �أ�سعى �أثناء م�س ��ار تقدم العمل،
وراء �إيجاد <ق ��وى> ،مبقدورها �أن تفند هذا
املرب ��ع وتدح�ض ��ه"! مبعنى �آخر ين ��زع املعمار
العامل ��ي اىل تف ��ادي ا�ستخ ��دام املرب ��ع لوحده،
مف�ض ًال توظيف ��ه مع عنا�صر �آخ ��رى (حتى ولو
كانت ذات ا�شكال مربعة اي�ض ًا) حتا�شي ًا لظهور

ف ��ورم مبرب ��ع واح ��د .وقد يك ��ون ه ��ذا النزوع
ه ��و الذي �أوح ��ى ،الحق ًا ،اىل اج�ت�راح خمطط
مباين "خمتربات ريجارد�س للأبحاث الطبية"
( )1957يف جامع ��ة بن�سلفاني ��ا بفيالدلفي ��ا يف
الوالي ��ات املتحدة ،التي كر�س ��ت ح�ضور �أهمية
"لوي كان" يف امل�شهد املعماري العاملي.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن ه ��ذا اال�ستط ��راد التحليلي
ال ��ذي قمن ��ا ب ��ه ،وال ��ذي نع�ت�رف بان ��ه كان
طوي ًال ومت�شعب� � ًا ،تبقى نقط ��ة �أ�سا�سية وهامة
ت�ستوج ��ب التط ��رق له ��ا يف كل ه ��ذة "الدرام ��ا
التنا�صي ��ة" .فقب ��ل ف�ت�رة طويل ��ة ،كتب ��ت ،ذات
م ��رة ،درا�س ��ة م�سهب ��ة ع ��ن <عم ��ارة م�سج ��د
قرطب ��ة الكبري> ،ظهرت ً
ثانية يف كتابي "ر�ؤى
معمارية" املن�شور قبل ع�شرين �سنة يف بريوت
�سن ��ة � .2000أ�شرت فيه ��ا اىل �إحدى خ�صائ�ص
العم ��ارة اال�سالمي ��ة وقيمه ��ا الذكي ��ة املتج�سدة
يف تكوين ��ات ذل ��ك امل�سج ��د الرائ ��ع .ال �أن ��وي،
بالطب ��ع ،اال�سرت�س ��ال مرة �أخ ��رى يف �إعادة ما
كتبت ��ه �سابق� � ًا ،فقط �أ�شري باخت�ص ��ار �شديد اىل
م ��ا له عالق ��ة بثيم ��ة مو�ضوعنا ه ��ذا ،اذا كتبت
" "..وبف�ضل وجود هذين العاملني (ال مركزية
التكوين وت�شابه معاجلات الواجهات) اكت�سب
املبنى قابلي ��ة االنت�شار والتو�س ��ع املكاين دون
�إخالل وا�ضح ب�أ�صول التكوين املعماري املعرب
وقيمه .وهذا ما حدث فع ًال مل�سجد قرطبة .فعلى
امت ��داد ني ��ف وقرنني م ��ن ال�سنني ظ ��ل اجلامع
يتو�سع وميتد يف خمتلف اجلهات حمتفظ ًا يف
الوقت ذاته ب�أ�سا�سيات التكوين املعماري املميز
ومن دون الإخالل بها".
" ..وميكنن ��ا الآن� ،أن ن�ستخل� ��ص م ��ن كل
ذل ��ك مفهوم� � ًا عل ��ى جان ��ب كب�ي�ر م ��ن الأهمية،
ات�سمت بها تكوين ��ات امل�ساجد ال�شبيه مب�سجد
قرطب ��ة ،وه ��و م ��ا يدع ��ى "بالتكوي ��ن امل ��رن"،
�أي قابلي ��ة املبن ��ى للتو�سع امل ��كاين زماني ًا دون
خ ��وف م ��ن �إف�ساد التكوي ��ن املعم ��اري للمبنى.
وه ��ذا املفهوم يعرب ،يف ر�أين ��ا ،عن خ�صو�صية
العم ��ارة الإ�سالمية ومفرداتها� .إذ ال وجود ملثل
ه ��ذة القيم ��ة الت�صميمية يف نت ��اج احل�ضارات
الآخرى ،فم ��ن العبث مبكان تطبي ��ق هذا املبد�أ
عل ��ى الهياكل االغريقي ��ة �أو الروماني ��ة �أو على
تكوين ��ات الكتدرائي ��ات الغوطي ��ة �أوغريها من
�أمثلة العمارة العائدة للح�ضارات الآخرى ،دون
�أن ينه ��ار التكوين الفني له ��ا �أو يتغري"( .ر�ؤى
معمارية�� � ،ص( .)-59 58واختتم ��ت مو�ضح ًا
" ..ولق ��د ا�ستثم ��ر هذا املب ��د�أ اخلالق للعمارة
العربي ��ة اال�سالمي ��ة وت�أويالت ��ه يف تطبيق ��ات
العم ��ارة احلديثة م ��ن قبل معماري�ي�ن حمدثني
ميتلكون خلفيات ثقافية متباينة ..ولعل درا�سة
مت�أني ��ة لبع� ��ض �أعمال "لوي� ��س كان" (- 1903
 ،)1975كفيل ��ة برت�شح هذا اجلان ��ب االبداعي
يف نتاجات ��ه .والأم ��ر ذات ��ه يق ��ال عل ��ى بع� ��ض
ت�صاميم املعمار الهندي جارل�س كوريا (متحف
غاندي يف �أحمد �آباد�( ,"...).ص.)61.
يذك ��ر �أن "لوي� ��س كان" عرب م ��رار ًا عن �إعجابه
بالعمارة الإ�سالمية وت�أثره بها ،وثمة درا�سات
و�إ�شارات من�شورة عديدة ت�شري اىل هذا( .وقد
زار م�ص ��ر لأج ��ل ذل ��ك) .فيما يخ� ��ص "جارل�س
كوري ��ا" ،ف�إن ولعه واهتمامه ب� �ـ "التثاقف" ،قد
يف�سر لنا طبيعة ونوعية ما �أجنزه من عمارة.
وجارل� ��س كوريا ،املول ��ود يف  1930يف مدينة
"�سكندر�آباد" والية "تيالجنانا" (و�سط الهند)،
يعد من �أ�شهر معماريي الهند ،وهو خمطط مدن
�أي�ض� � ًا� ،أجن ��ز العديد م ��ن امل�شاري ��ع العمرانية
التي حازت ت�صاميمها على تقدير وا�سع حملي ًا
وعاملي� � ًا ،حا�ص ��ل على جائزة امليدالي ��ة الذهبية
من "ريبا" الربيطانية عام  ،1984ونال جائزة
االغ ��ا خان �سنة  ،1998تويف يف "بومبي" عن
عمر  84يف �سنة .2015

ذات ي ��وم ،بينما كنتُ من�شغ ًال بلوحة جديدة يف مر�سمي القدمي
و�س ��ط ريف مقاطعة درينته ،توقفتُ ع ��ن الر�سم فج�أة وتوجهتُ
نح ��و الناف ��ذة ،وم ��ا �أن فتحته ��ا ،حت ��ى داع � َ�ب وجه ��ي ال�ض ��وء
امل�صح ��وب به ��واء احلق ��ول الط ��ري املنع� ��ش ،هواء حم ��ل معه
اللون الأخ�ضر وت�سلل اىل املر�سم ك�أي �صديق قدمي ،الزالت تلك
اللحظ ��ة ال�ساحرة ماثلة يف خميلت ��ي� ،إل َت َفتُّ وقتها نحو لوحتي
ث ��م عاودتُ النظر اىل م ��زارع الفالحني القريب ��ة ،وقلت خماطب ًا
أنت �أجمل لوحة ر�سمتها الطبيعة) وم�ضيتُ �أفكر ب�شكل
النافذة (� ِ
النافذة التي خلقت كل هذا العامل ال�ساحر ،و�إ�ستغرقتُ بعيد ًا مع
فك ��رة وجودها التي �أراها ت�شري دائم ًا اىل ال�ضوء والأمل والغد
وكل ما يكون يف املقدمة.
َ
ف�سيان
كان ��ت الناف ��ذة ومازالت �أحد �أه ��م م�صادري يف الر�س ��م،
عن ��دي �أن �أر�س ��م ناف ��ذة �أو �أط ��ل منه ��ا ،ولي�س هن ��اك رمز دخل
اىل لوحات ��ي �إك�ث�ر من الناف ��ذة ،فه ��ي امل�ستقبل والأم ��ل القادم،
ه ��ي انتظار �ش ��يء ما ،ب�شارة �أو حبيبة ،وه ��ي ما متنحني عيد ًا
�صغ�ي�ر ًا حني ي�ت�راءى من خالله ��ا طائ ٌر مل ��و ٌن يهف ��و بجناحيه
ويحي ��ل الف�ضاء اىل قطع ��ة مو�سيقية حاملة� ،إنه ��ا الطموح الذي
ي�أخذين بعيد ًا لتحقق �أحالمي ،والطاقة الإيجابية التي �أعك�سها
يف لوح ��ة �أو جمموع ��ة لوح ��ات .الناف ��ذة مكان يجم ��ع الداخل
واخلارج ،ويف�صل بينهما �أي�ض ًا ،وبهذا املعنى تكون هي احلدود
التي خرجتُ منها وعربتُ نحو هذا العامل الف�سيح ،النافذة تعني
ال�ض ��وء واملحب ��ة والنظ ��ر اىل البعيد ،ه ��ي الأف ��ق املفتوح على
الكثري من املعاين والأ�شكال والنا�س ،هي طيف الأ�صدقاء الذين
تركتهم بعيد ًا يف بغداد وما زالت روحي تلـوّ ح لهم ،هي كل هذه
الأ�شياء جمتمعة ،ومعها تفا�صيل كثرية و�إحاالت ال تنتهي.
النافذة و ُِجدَتْ يف الأ�سا�س ك�شيء نفعي الدخال ال�ضوء وتهوية
الأماكن ،لكنها مع الوقت �صارت رمز ًا من رموز احلياة و�أ�سا�س ًا
م ��ن �أ�س�س اجلمال ،كما يف النواف ��ذ الكبرية املع�شقة بالر�صا�ص
يف الكنائ�س ،والتي تغفوا عليها ر�سومات تدخل ال�ضوء واللون
اىل الداخ ��ل �أثناء النهار ،بينما ينعك� ��س دورها لي ًال حني ُت�ضاء
القناديل ،فتعك�س ر�سوماتها ال�ساحرة نحو اخلارج.
ُي َع ِّرف � َ
�ون الف ��ن كونه نوع م ��ن العودة اىل الطفول ��ة ،ورمبا لهذا
ال�سبب ا�ستعيد �أه ��م نافذة يف حياتي ،تلك النافذة التي تعيدين
اىل طفولت ��ي ،بع ��د �أن َ
ر�سخ �شكلها يف ذاكرت ��ي وثبتت رمزيتها
يف روح ��ي ،و�أنا �أ�سرتجع �أي ��ام ال�صيف الالهبة يف بغداد ،حني
كان ��ت �أمي متنعنا من اخلروج ظه ��ر ًا اىل ال�شارع ب�سبب ارتفاع
درجة احل ��رارة ،وقتها كن ��تُ �أتحَ َ نَّ ُ
ي الفر� ��ص و�أحتايل للخروج
�سر ًا ،لكن الرقابة ال�شديدة كانت حتول دون ذلك ،لذا كنت �أجل�س
ق ��رب نافذة بيتنا ال�صغ�ي�رة التي تطل علـى ال�شارع و�أتطلع اىل
النا� ��س و�أراقبه ��م بح�سد ،ومن خ�ل�ال تلك الناف ��ذة تعرفتُ على
تفا�صي ��ل كث�ي�رة ،وك�أين كن ��ت �أتقم� ��ص دون دراي ��ة �شخ�صي ��ة
املمث ��ل جيم�س �ستيوارت يف فيلم النافذة .م َّرتْ ال�سنوات وبقي
�ش ��كل نافذة بيتن ��ا البغدادي ��ة ومعناها عالق� � ًا يف ذهني ،وثبتت
رمزيته ��ا يف داخلي ،لذا �أجد نف�سي م�ستعيد ًا �إياها دائم ًا وعائد ًا
لر�سمها مرار ًا و�أنا �أعيد اكت�شاف رمزيتها و�إ�شراقها يف ع�شرات
اللوحات ومئات التخطيطات والر�سومات التح�ضريية.
ال �أَ ِم� � ُّل م ��ن النظر اىل النواف ��ذ و�أنا �أجتول �أو حت ��ى �أتب�ضع �أو
�أذه ��ب يف رحلة ،وحت ��ى عند اختيار مر�سمي ال ��ذي تغري مكانه
بني مدن هولندا العديدة� ،أنظر اىل النوافذ �أو ًال ،و�أرى �إن كانت
أكتف بذلك ،بل اخرتت مر�سمي احلايل
تدخل �إ�ضاءة جيدة ،ومل � ِ
بنافذة زجاجية يف ال�سقف ليدخل ال�ضوء من الأعلى �أي�ض ًا.
االب ��داع يف الف ��ن ه ��و �أن جت ��د مرادف� � ًا ت�شكيلي� � ًا للأ�شي ��اء التي
مت ��ر �أمامك �أو تداهم تفك�ي�رك �أو تعي�ش تفا�صيله ��ا ،لذا حاولتُ
دائم� � ًا �أن �أجد مرادف ًا جمالي� � ًا للنافذة ك�شكل ومعنى ورمز ،حيث
ر�سمتها وه ��ي تنفتح حمت�ضنة حِ � � َز َم ال�ضوء الت ��ي ت�ستقر على
�أط ��راف ال�ستائ ��ر مثل بقع �إ�شراقات دافئ ��ة ،فتمنح املكان غواية
و�أنوث ��ة وح�ض ��ور ًا وت�أث�ي�ر ًا ال يُقاوم ،ومع كل ه ��ذه املحاوالت
كن ��تُ ومازل ��تُ �أعتق ��د ب� ��أين مل �أر�س ��م ناف ��ذة باملعن ��ى التقليدي
املتع ��ارف عليه ،بل كنتُ �أفتح ناف ��ذة من خالل اللون واخلطوط
واحل�سا�سي ��ة الت ��ي �أملكها �أزاء ه ��ذه املفردة ال�ساح ��رة� ،أفتحها
لتدخل غيمة �أو امر�أة �أو تلويحة مع باقة زهور من �صديق قدمي
�أو �صديقة مازالت ت�سكن القلب.
النافذة وُ ِجدَ ْت في الأ�سا�س ك�شيء
نفعي الدخال ال�ضوء وتهوية
الأماكن ،لكنها مع الوقت �صارت
رمزاً من رموز الحياة و�أ�سا�س ًا من
�أ�س�س الجمال ،كما في النوافذ
الكبيرة المع�شقة بالر�صا�ص في
الكنائ�س،

ال������ل������ون ب����و�����ص����ف����ه ع��ل��ام�����ة ث���ق���اف��� ّي���ة
د.ع ّبا�س �آل م�سافر
تزخ ��ر احلياة ب ��كل تقلباتها ب�أطي ��اف متنوعة
وخمتلف ��ة من الألوان؛ ولكل حالة من احلاالت
التي يعي�شها الإن�سان ب�أفراحها و�أحزانها لون
ً
انعكا�سا للمزاج ال ��ذي مي ُّر به؛ �إذ
مع�ي�ن يكون
يُثبت ت�أريخ احل�ضارات ب�أ َّن الإن�سا َن قد ع َرف
من ��ذ �أكرث من � 200ألف �سن ��ة  ،ف�أكت�شف الآثار
الت ��ي ترتكه ��ا الأل ��وان عل ��ى بع� ��ض الكائنات
وتاب ��ع ب�ش ��كل فط ��ريّ التغ�ي�رات الناجتة عن
ذلك ،ويرتبط عدد من الألوان ببع�ض الطقو�س
ْ
تر�سخت فيم ��ا بعد و�أ�صبحت
والع ��ادات التي
عقائد متج ّذرة ال ميك ��ن االبتعاد عنها �أو غ�ض
الطرف عن �أهميته ��ا� ،أو جمافاة االهتمام بها؛
لأ ّنه ��ا م ��ن �أغنى الرم ��وز اللغويّة الت ��ي تو�سع
م ��دى الر�ؤي ��ا؛ �إذ �إ ّن ��ه ل ��ك ِّل ل ��ون خ�صائ� ��ص
انفعاليّة ي�ستجيب لها الب�صر ويغ ّذيها اخليال،
وت�ستث�ي�ر املتل ّق�ي�ن عل ��ى اخت�ل�اف بيئاته ��م
وثقافاته ��م ،فتتباي ��ن عاداته ��م وتقاليده ��م،
وهن ��اك عالقة وثيق ��ة بني املث�ي�ر واال�ستجابة
الناجت ��ة عن ال ّل ��ون ،غالب � ً�ا ما تك ��ون مرتبطة
باملرجعيّات الثقافيّة �أو البيئة التي ن�ش�أت فيها
تلك الألوان ،وهذا يعني افرتا�ض وجود عالقة

بني )املعجم ال ّل ��و ّ
ين) وبني (جماالت التعبري)
احلقيقيّة �أو املجازيّة للخطاب الثقا ّ
يف.
وي�أتي ارتب ��اط ال�سيميائ ّي ��ات باملجال اللوين
بو�صفها ـ ال�سيمياء ـ ً
علما يتناول كل العالمات
التي نراها ً
ِّ
يوميا ،ويف كل املوجودات جامدة
�أو حيّة .ف� ّإن الألوان واحدة من �أهم الإيقونات
الت ��ي اهتمت به ��ا (ال�سيميائ ّي ��ات) من جهتني،
ً
ت�شكيال ب�صري ًّا
الأوىل بو�صفه ��ا ـ �أي الألوان ـ
يحم� � ُل ً
عددا من امل�ستوي ��ات الدالليّة ،والثانيّة
بو�صفه ��ا اقت�ص � ً
�ادا لُغوي � ً�ا يُ�ستثم ��ر �سم ��اتٍ
ل�سان ّي ��ة لتكوين قن ��وات توا�صليّة جامعة بني
املتلقي والباث للر�سالة .ويثبت املتخ�ص�صون
ذل ��ك بدرا�سة نظري ��ة الأل ��وان وت�أثرياتها على
الإن�س ��ان بالتجربة العمل ّي ��ة ،ف�سيمياء الألوان
تتدافع م ��ع العواطف النف�سيّة ل ��دى الإن�سان؛
�إذ �إ ّنها تثري فيه خمتلف امل�شاعر واالحا�سي�س
م ��ن �إحب ��اط وتفا�ؤل ورغب ��ة وغريهم ��ا ،فلك ُّل
ل ��ون مزاي ��اه املث�ي�رة واملح ّف ��زة ،وبخ�ل�اف
الناحي ��ة اجلماليّة ف�إ َّن درا�سة ت�أثري ال ّلون على
�سيكولوجيّة وفزيولوجيّة اجل�سم الب�شريّ قد
�أعطت نتائج ميكن اال�ستفادة منها يف تو�ضيح
مدى العالقة.
وترتب ��ط �سيمي ��اء الأل ��وان و�شفراته ��ا
بال ّن�صو� ��ص الأدب ّي ��ة م ��ن خ�ل�ال توظيفه ��ا �أو

تو�ضي ��ح الكيف ّي ��ة الت ��ي يت ��م ا�ستعماله ��ا يف
ونرثاً ،
�شعرا ً
ال ّن� ��ص ً
ف�ضال ع ��ن ذلك ما توحيه
م ��ن رم ��وز وعالم ��ات ثقاف ّي ��ة ذات مرجعي ��ات
ومق ��والت متنوع ��ة ت�ساع ��د يف تف�س�ي�ر العمل
الأدب � ّ�ي وت�شريح ��ه والوق ��وف عل ��ى ُا�س� ��س
اجلمال فيه �أو مواطن ال�ضعف واخللل لنقدها
وتقوميها.
وق ��د تك ��ون هن ��اك عالقة رابط ��ة ب�ي�ن الألوان
وب�ي�ن �أ�سمائها ،امل�ستوحاة من الت�أثريات التي
ت�سببها بع�ض احل ��ركات التي يقوم بها الكائن
احل ��ي وم ��ا ينتج ع ّنه ��ا م ��ن ردود فع ��ل ،ومن
التفاعلي فاللغ ��ة العربية
خالل ه ��ذا الرتاب ��ط
ّ
ممل ��وءة بتعبريات ملوّنة رمبا تتعلق برد فعل
في�سيولوج ��ي �أو نف�سي ل ��دى الإن�سان ،فاذا ما
�ضح ��ك �ضحكة �صفراء ،فرمب ��ا كانت ال�صفراء
هي (الع�ص ��ارة املرارية) الت ��ي تلعب ً
دورا يف
ه ��ذا الن ��وع م ��ن الغ�ض ��ب املكب ��وت ،و�إذا قيل
� ّإن ه ��ذا ال�شخ� ��ص يتطاير ال�ش ��رر الأحمر من
عيني ��ه ،ه ��ذا لأ َّن الدم الذي يزدح ��م يف الر�أ�س
يت�أث ��ر ب ��ه النظ ��ر ،ه ��ذا الل ��ون الأحم ��ر يعني
الإث ��ارة والفعل القوي� ،أ ّم ��ا �إذا خفف وخف�ض
ت�أثريه ف�إ ّن ��ه ي�صبح ً
ورديا ،دالل ��ة على احلياة
ال�سعيدة الن�شط ��ة اللطيفة ،فيقال حياة وردية
وه ��ذا يعن ��ي ال�سع ��ادة واالت ��زان يف العي�ش،

والأ�س ��ود ف�إ ّن ��ه يعني انعدام الل ��ون وال�ضوء،
�إ ّن ��ه احل ��زن وامل ��وت الذي يرم ��ز له وق ��د قيل
�إن للون جوانب ��ه ال�سيكولوج ّي ��ة ،فمن يختار
لون ��ا م ��ا ،ف� مّإن ��ا يحكمه موق ��ف ما ،وم ��ن هنا
ذه ��ب البع�ض �إىل الق ��ول ب� ��أ َّن يف ك َّل لغة من
لغ ��ات العامل جمموعة من الألوان التي تفر�ض
دالاللتها على نف�سيّات املجتمع ،فنجد َ
هناك من
يحب اللون الأخ�ضر ،الرتباطه بف�صل الربيع،
ومنهم من يحب اللون الأزرق الرتباطه بزرقة

ال�سم ��اء �أو البح ��ر ،والبع� ��ض الآخ ��ر يع�ش ��ق
لون � ً�ا معين � ً�ا القرتان ��ه بي ��وم طي ��ب و�سعي ��د،
فيبق ��ى يذ ّكره به ��ذا اليوم ،وهكذا م ��ع �أ َّن هذه
ال ��دالالت تتغ�ي�ر بتغ�ي�ر الظ ��روف والأزمن ��ة
وامل�ؤث ��رات النف�سي ��ة واملقايي� ��س الذوقية لك ِّل
فرد .بينم ��ا يختل ��ف ا�ستعمال بع� ��ض الألوان
املت�ض ��ادة باخت�ل�اف البيئ ��ة ،فمث�ل ً�ا ي�ستعم ��ل
الل ��ون الأبي� ��ض يف بع� ��ض البل ��دان للإ�شارة
احلداد على املوتى ،بينما يف بلدان �أخرى
�إىل ِ
واحلداد،
احلزن
لون
هو
أ�سود
ل
ا
اللون
يك ��ون
ِ
ويعود هذا التباين يف اال�ستعمال �إىل الفل�سفة
جت ��اه بع�ض الألوان والنظ ��رة التي ي�ؤمن بها
كل �شعب من ال�شعوب.
وقد وقف الدار�سون ً
كثريا على دالالت الألوان
والكيف ّي ��ات الت ��ي ّ
وظفه ��ا (الق ��ر�آن الك ��رمي)
يف بع� ��ض �آيات ��ه� ،إذ ح ّلل ��وا ا�ستعم ��ال �ألف ��اظ
الأل ��وان على �ض ��وء املناهج النقد ّي ��ة احلديثة
فوج ��دوا عل ��ى �سبيل املث ��ال� ،إ َّن الل ��ون ينقلب
دالليا داخل بع�ضه ��ا لي�أخذ ً
ً
لونا �آخر غري لونه
الأ�صل � ّ�ي ،فيك� �وّن �إزدواجي ��ة الل ��ون الأ�صلي
عمقا ،فعندما نقر�أ ً
�ش � ً
�كال ،واللون الطارئ ً
مثال
قول ��ه تعاىل ( َو َت َولىَّ َع ْن ُه ْم َو َق ��ا َل يَا �أَ�سَ َفى َعلىَ
يُو�سُ َف وَا ْب َي�ضَّ ْت َع ْي َنا ُه ِم َن الحْ ُ ْز ِن َف ُه َو َك ِظيمٌ)
يو�س ��ف ، 84:فاحلزن الذي ه ��و جدلية البكاء

وم ��ع الأمل الروح � ّ�ي ول ��د العمى ال ��ذي هو يف
عمق ��ه �سواد غري ظاه ��ر لك � َّ�ن �إبي�ضا�ض العني
هن ��ا ه ��و ال ��ذي كان (�سيمي ��اء العم ��ى) ولي�س
ال�سواد ،حيث حتول اللون الأبي�ض اىل �أ�سود
باملعنى ،فكوّن � ً
إيقاعا بني هذا الت�ضاد العجيب
ّ
يف �شخ� ��ص يعق ��وب النب � ّ�ي (علي ��ه ال�س�ل�ام)
فتح ��ول ه ��ذا البيا� ��ض ال�سلب � ّ�ي �إىل بيا� ��ض
ً
بي الله
�إيجاب � ّ�ي
م�ستقبال حينما ُالقي قمي�ص ّن ّ
يو�سف على وجه �أبيه ،فرجع ب�صره الذي هو
ال�شكلي واجلوهريّ
يف �إحدى دالالته البيا�ض
ّ
� ً
النف�سي للون تقليدي ًّا
أي�ضا ،وقد يكون الإيقاع
ّ
لك ��ن خ�صو�صية احلدث داخل الن�ص هو الذي
يجعل من هذا اللون ت�أ�سي�سي ًّا ،فرنى ذلك ً
مثال
يف قول ��ه تعاىل ( َقالُ ��وا ا ْد ُع َل َنا َر َّب َك ُي َبينِّ َّل َنا مَا
َل ْو ُن َه ��ا َ ،قا َل �إِ َّن ُه َي ُق ��و ُل �إِ َّنهَا َب َق� � َر ٌة َ�ص ْف َرا ُء َفا ِق ٌع
َّل ْو ُنهَا َت�سُ ُّر ال َّن ِاظ ِر َ
ين) البقرة.69 :
فاللون الأ�صفر لون تقليديّ ينعك�س عند العرب
بل ��ون ال�صحراء ،و�أل ��وان بع� ��ض احليوانات
الت ��ي ميتلكونها ،بيد �أ َّن الل ��ون هنا مع فقاعته
يول ��د �شيئ � ً�ا مزدوج � ً�ا وواح � ً
�دا يف �آن مع � ً�ا،
لإظهار �شخ�صيِّة هذه البقرة ،فيكون هذا اللون
و�إيقاع ��ه �سيمياء املعج ��زة الإله ّي ��ة يف �إحدى
جوانب ��ه ؛ ولأن اللغ ��ة تتميز من ب�ي�ن الأنظمة
ال�سيمائي ��ة الأخ ��رى مبي ��زة �أ�سا�سي ��ة ،كونها

تعم ��ل بطريقتني للتدليل :الطريقة ال�سيميائية
والطريقة الداللية  semantigueمبعنى �أنها
تخل ��ق املعنى ،مرة عن طري ��ق العالمات الدالة
وه ��ذه ه ��ي الطريق ��ة ال�سيمائي ��ة ،وم ��رة ع ��ن
طريق املجموع الكلي للنظام اللغوي بعالقاته
املتبادل ��ة مع ما ي�شري �إليه وه ��ذه هي الطريقة
الداللي ��ة فهناك م ��ا يُ�سمى ب�إيق ��اع اللون الذي
يُعط ��ي البع ��د ال ��دال ّ
يل والرمزيّ ل ��كل لون من
الألوان املعروفة ،كم ��ا � ّأن تكرار اللون الواحد
يعط ��ي يف كل م ��رة داللة خمتلفة ع ��ن الأخرى
وبح�س ��ب مكان اال�ستعمال ،فل ��و ت�أملنا ُ
الظلم
لوجدن ��ا �أ َّن ه ��ذه الكلم ��ة الت ��ي وردت ع�شرات
امل ��رات يف الق ��ر�آن م�شتقة من كلم ��ة (الظالم)
الذي هو عمق ال�س ��واد ،وربَّ عالقة بني الظلم
والظ�ل�ام؛ �إذ الظلم �أداة لن�ش ��ر ال�سواد معنوي ًّا
ب�ي�ن النا�س ،م ��ن خالل �إحي ��اء �صف ��ة �إف�ساديّة
بعك�س النور الذي �أوردناه ً
�سابقا.
فاختي ��ار (�أل ��وان معينة) ل ��ه دالالت ��ه الثقافيّة
وتكمن خلفها بنية عميقة ،حتكي لنا امل�سكوت
عن ��ه يف احلياة ،معرّية الواقع امل�أ�ساويّ الذي
ً
وا�ضعا
عا�شته �شريح ��ة وا�سعة من املجتم ��ع،
ي ��ده على مكام ��ن اخللل الت ��ي �أدت �إىل تدهور
الو�ضع وانحدار الأخالق يف عوامل ال�سيا�سة،
ً
املجتمعي الكبري.
مو�ضحا ال�شرخ
ّ
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اقــــرأ
�أبطال جمهولون

�ص ��در عن دار املدى كتاب "�أبطال جمهول ��ون" ت�أليف �أريك
دورت�ش ��ميد م�ؤلف الكتاب ال�ش ��هري "دور ال�ص ��دفة والغباء
يف تغي�ي�ر جم ��رى التاري ��خ" ،والكتاب يتح ��دث عن بع�ض
الرجال والن�س ��اء الذين خاطروا بحياتهم ،وعن �شجاعتهم
يف مواجه ��ة حتدي ��ات مذهل ��ة ،وح ��ول طبيع ��ة ال�ص ��دفة،
ح ��ول الظلم الكب�ي�ر الذي يتعر� ��ض له بع�ض اال�ش ��خا�ص
ح�ي�ن يتم جعل امل�آ�س ��ي التي واجهتهم من ا�س ��رار الدولة،
حول االحداث امل�أ�س ��اوية ،والروايات املتعددة للحقيقة..
الكتاب ترجمة احمد الزبيدي.

ح

ول العا

لم

ملكافحة كورونا ..ابتكار جهاز لقيا�س حرارة اجل�سم من م�سافة طويلة
طور فريق من الباحثني يف الواليات
امل��ت��ح��دة ج� �ه ��ازا ل �ق �ي��ا���س درج� ��ات
احلرارة عن بعد من م�سافات طويلة،
بغر�ض امل�ساعدة يف جهود مكافحة
فايرو�س كورونا امل�ستجد.
وي�ق��ول الباحثون �إن اجل�ه��از ال��ذي
مت ابتكاره يف مركز �ش�ؤون احلرب
التابع للبحرية الأمريكية يف مدينة
كرين بوالية انديانا ،ي�ستطيع ر�صد
درج��ات احل��رارة املرتفعة للمري�ض
من م�سافة طويلة ،وو�سط جمموعة
من الب�شر.
ون�� � � � � � � � � �ق� � � � � � � � � ��ل امل� � � � � � � ��وق� � � � � � � ��ع

�إن��ه "�سوف ي�ساعد يف ع��دم عرقلة
� �س�ير ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ي��وم �ي��ة وي�سمح
مب��زي��د م��ن التباعد االجتماعي بني
العاملني والوافدين �إىل امل�ست�شفى،
وهو ما يعني تراجع عدد الأ�شخا�ص
املكلفني بقيا�س احلرارة".
وتقول جينا ديك�س الباحثة يف �إدارة
نقل التقنيات بالبحرية الأمريكية �إن
اجل�ه��از اجل��دي��د مت ت�صنيعه خلدمة
رج��ال البحرية والعاملني املدنيني
يف وزارة ال��دف��اع ،ولكن من املمكن
تطويعه ل�لا��س�ت�خ��دام يف �أي مكان
�آخ��ر .ويعترب ارتفاع ح��رارة اجل�سم
من امل�ؤ�شرات الرئي�سية على الإ�صابة
بفايرو�س كورونا .وجدير بالذكر �أن
ال��والي��ات املتحدة �سجلت �أك�ث�ر من
� 200ألف حالة وفاة ب�سبب فايرو�س
الإل � �ك�ت��روين "فيز دوت �أورج" م�ست�شفى "جرين كاونتي جرنال" كورونا ،فيما بلغ عدد الوفيات جراء
املتخ�ص�ص يف التكنولوجيا عن يف مدينة كرين والتي ح�صلت على الفايرو�س على م�ستوى العامل نحو
ال �ط �ب �ي �ب��ة ��س�ي�ت���س��ي ب��وري ����س من ت�صريح با�ستخدام اجلهاز اجلديد مليون حالة.

انتحار ممثلة يابانية �شهرية
�أفادت القناة التلفزيونية اليابانية
االج��ت��م��اع��ي��ة ،ال��ي��وم الأح����د ،ب ��أن
املمثلة ال�سينمائية والتلفزيونية
اليابانية يوكو تاكيوت�شي� ،أقدمت
على االنتحار.
ووفقا لل�شرطة املحلية ،فقد عرث
�أق��ارب��ه��ا على جثة املمثلة البالغة
من العمر  40عاما يف املنزل الليلة
املا�ضية .ونقلت �سيارة �إ�سعاف
الفنانة �إىل امل�ست�شفى حيث �أك��د
الأطباء وفاتها.
وت��ع��ت�بر ال�����ش��رط��ة �أن االن��ت��ح��ار
ب��ال��ذات �سبب ال��وف��اة ،رغ��م �أن��ه مل
يتم العثور على ر�سالة انتحار على
الفور.
يف ال����ع����ام امل����ا�����ض����ي ،ت���زوج���ت
تاكيوت�شي م��ن املمثل ن��اك��ام��ورا
�شيدو ،و�أجنبت طفال هذا العام.
ول��ع��ب��ت ي��وك��و ت��اك��ي��وت�����ش��ي ،دور
ال��ب��ط��ول��ة يف ع�������ش���رات الأف��ل��ام

فتاة هندية تقا�ضي والدها النه غ�شا�ش

ت�سببت
لعبة "لودو"
يف �أزمة ل�شابة هندية ،حيث
قررت االبنة البالغة من العمر 24
ع��ام��ا ت�ق��دمي �شكوى �إىل حمكمة
الأ�سرة �ضد والدها بتهمة الغ�ش
يف ال�ل�ع�ب��ة ،وف �ق��ا مل��ا ذك ��ر موقع
"بلنديا ".
ولودو هي لعبة لوحية خم�ص�صة

ل�شخ�صني �أو �أرب �ع��ة �أ�شخا�ص،
ي�ك��ون ل��دى ال�لاع��ب فيها  4قطع
خا�صة به يحركها عن طريق الرند،
وب�إمكان الالعب �أخذ قطع املناف�س
و�إرج� ��اع� ��ه �إىل ن�ق�ط��ة ال �ب��داي��ة.

وقررت ال�شابة القاطنة يف مدينة
ب���وب���ال ،ع��ا� �ص �م��ة والي � ��ة م��ادي��ا
برادي�ش تقدمي ال�شكوى بعد �أن
هزمها والدها عدة م��رات يف تلك
اللعبة ،متهمة �إياه بالغ�ش.

وك��ان��ت ت�ل��ك ال �ف �ت��اة ،ال�ب��ال�غ��ة من
ال �ع �م��ر  24ع ��ام ��ا ،وه ��ي �أ��ص�غ��ر
الأبناء الثالثة ،قد اعتادت اللعب
رفقة �شقيقيها مع والدها للت�سلية
خالل فرتة الإغ�لاق التي فر�ضتها
ال�سلطات ب�سبب جائحة فايرو�س
كورونا امل�ستجد.
وبعد خ�سارتها جل��والت عديدة،
�أ�صيبت تلك الفتاة ،التي مل يك�شف
ع ��ن ه��وي �ت �ه��ا ،مب �� �ش��اع��ر امل� ��رارة
وال�غ���ض��ب ،ف �ق��ررت ال�ل�ج��وء �إىل
املحكمة لتطلب �أن ال يتم ن�سبها
�إىل وال��ده��ا لأن��ه ال ي�ستحق ذلك،
باعتبار �أنه خان الثقة ،ومل تتوقع
�أن يغ�شها �أو يخدعها.

كريي وا�شنطن تطالب معجبيها بالت�صويت يف االنتخابات الأمريكية
بينما يختار امل�شاهري ط��رق��ا تقليدية بحث معجبيهم على
الت�صويت كن�شر ر�سائل �أو مقاطع فيديو ع�بر ح�ساباتهم
مبواقع التوا�صل الإجتماعي ،جل ��أت ممثلة �أمريكية اىل
طريقة �أخ��رى ،ا�ستغلت فيها حيلة ذكية لدفع النا�س �إىل
ت�سجيل �أ�سمائهم للت�صويت .وهذه املمثلة الأمريكية هي
كريي وا�شنطن ،البالغة من العمر " 43عامًا" التي جل�أت
�إىل حيلة مل تخطر على بال غريها من زمالئها يف الو�سط
الفني الأمريكي.
و� �ش��ارك��ت ك�ي�ري وا��ش�ن�ط��ن ع�بر ح�سابها ع�ل��ى موقع

التوا�صل الإجتماعي "تويرت" ،ال��ذي يتابعها فيه  5ماليني
و� 400أل��ف �شخ�ص ،راب� ً�ط��ا ت��زع��م فيه �أن��ه ميكن م��ن خالله
م�شاهدة فيلم �سينمائي م�ستوحى عن م�سل�سلها التلفزيوين
ال�شهري" -Scandalالف�ضيحة" ،ولكن عندما يتم النقر عليه
ينقل �إىل �صفحة ت�ساعد على ت�سجيل الأ�سماء للت�صويت يف
االنتخابات الأمريكية .وجت�سد ك�يري وا�شنطن يف �أح��داث
امل�سل�سل دور "�أوليفيا بوب" ،وهي امل�ستوحاة ب�شكل جزئي
م��ن ج��ودي �سميث ،امل�ساعدة ال�صحفية للرئي�س الأمريكي
الأ�سبق جورج دبليو بو�ش.

التلفزيونية والأفالم ال�سينمائية،
وح�صلت ثالث م��رات على جائزة
�أكادميية ال�سينما اليابانية لأف�ضل
ممثل.

ن�صف مليون �سمكة ت�ستخدم
يف احل�صول على لقاح كورونا

اً
م�ستقبل خميفًا ،يف �ضوء الت�سابق على احل�صول
تواجه �أ�سماك القر�ش
على م��ادة "ال�سكوالني" من كبد �أ�سماك القر�ش ،بعدما اكت�شف العلماء
�أنه �أحد املكونات الرئي�سية لبع�ض �إ�صدارات لقاح فايرو�س كورونا قيد
التطوير ،ما يهدد بقتل ن�صف مليون من هذه الأ�سماك.
وق��در دع��اة احلفاظ على البيئة �أن �أك�ثر من ثالثة ماليني �سمكة قر�ش
ُتقتل كل عام للح�صول على زيت كبدها ،ال�ستخدامات خمتلفة ،مبا يف
ذلك م�ستح�ضرات التجميل وزيوت الآالت ،ويخ�شون �أن ي�ؤدي االرتفاع
املفاجئ يف الطلب �إىل دفع بع�ض الأن��واع �إىل حافة الهاوية ،ح�سب ما
نقلته �صحيفة "التلغراف" الربيطانية .وي�ستخدم "ال�سكوالني" من
�أ�سماك القر�ش حاليًا يف الطب كجزء من م��ادة م�ساعدة ،وه��و مكون
يجعل اللقاح �أكرث فعالية ،ويخلق ا�ستجابة مناعية �أكرب .واعلنت �شركة
الأدوية الربيطانية "جالك�سو�سميث كالين"� ،أنها �ست�صنع مليار جرعة
من هذه املادة امل�ساعدة لال�ستخدام املحتمل يف لقاحات "كوفيد – ."19
وت�شري التقديرات �إىل �أن �صنع طن واحد من مادة "ال�سكوالني" يتطلب
� 3000سمكة قر�ش ،فيما ذكرت منظمة معنية ب�أ�سماك القر�ش ،مقرها يف
كاليفورنيا� ،أن حت�صني كل �شخ�ص يف العامل بجرعة واح��دة من لقاح
"كورونا" ،املحتوي على "�سكوالني"� ،سيتطلب حوايل � 500ألف �سمكة
قر�ش ،اعتمادًا على الكميات امل�ستخدمة.

 طالب مهدي اخلفاجي
االكادمي ��ي والباحث نعته االو�س ��اط
الثقافي ��ة حي ��ث ت ��ويف �ص ��باح ام�س
االحد بع ��د معاناة م ��ع املر�ض ،ويعد
اخلفاج ��ي م ��ن اب ��رز ا�س ��اتذة االدب
العربي يف العراق وا�صدر العديد من
امل�ؤلفات يف هذا اجلانب ابرزها "�أدب
يه ��ود الع ��راق" وكتاب "الأ�س ��طورة
واخلرافة" ،وتوىل رئا�سة ق�سم اللغة
العربية يف كلية اللغات.
 ماجد البلداوي
ال�ش ��اعر واالعلالم ��ي نع ��اه االحت ��اد
الع ��ام للأدب ��اء والك ّت ��اب يف الع ��راق
حي ��ث ت ��ويف لي ��ل ال�س ��بت � ٢٦أيلول
 ،٢٠٢٠يف مدينته مي�سان ،بعد معاناة
مري ��رة م ��ع املر� ��ض ،و�ص ��در للراحل
عدد من الدواوين ال�ش ��عرية ابرزها:
�ش ��جر احلكمة ،اغراءات وردة النار،
طفول ��ة قادمة .وكان الراح ��ل قد حاز
على العديد من اجلوائز االدبية.

تقرير ...

لطفية الدليمي ..جتوب �أقاليم الكتابة مب�سالك غري مطروقة

طالب اخلفاجي
 ن�صري �شمه
املو�س ��يقي ع ��ازف الع ��ود ال�ش ��هري
�س ��يكرمه مهرج ��ان عي ��ون االبداع ��ي
ال ��ذي ينطل ��ق مطل ��ع �ش ��هر ت�ش ��رين
الث ��اين املقبل حت ��ت عنوان "�ص ��ناع
احلي ��اة وجم ��د الوط ��ن" ،و�س ��يطلق
ا�س ��م املو�س ��يقار ن�ص�ي�ر �ش ��مه عل ��ى
دورة املهرجان الذي �سي�ش ��هد العديد
من الفعالي ��ات يف جماالت الت�ش ��كيل
وال�س ��ينما وامل�س ��رح واملو�س ��يقى
والبازارات الرتاثية.

ب ��د�أت رحل ��ة الكاتب ��ة لطفي ��ة الدليم ��ي م ��ع
الق ��راءة بالت�س ��لل �إىل م ��ا ت�س ��مى حج ��رة
املحرمات ُ
الكتب التي كانت
حيث ت�ص ��فحت َ
تف ��وح منه ��ا رائح ��ة التب ��غ اخلام ت�س ��تعي ُد
الكاتب� � َة حيثي ��ات ه ��ذه اللحظ ��ة املف�ص ��لية
ومتكنه ��ا من ف ��ك مغاليق م ��ا كان بالن�س ��بة
ُ
ت�سقط
�إليها لغزًا .ف�إنَّ مالحقتها لع�ص ��فورة
من نخل� � ٍة ،وتدخل حجرة املحرمات ت�ص ��ل
به ��ا �إىل الكنز املدفون ب�ي�ن التبغ والدفوف
امل�س ��تخدمة يف الطقو� ��س الديني ��ة .ومنذ
ذلك احلني ت�ص ��بحُ املعرفة همًا رئي�سيًا لدى
�ص ��احبة "�س ��يدات زحل" وجتد نف�سها على
مواز للحياة الواقعية.
عتبة عامل ٍ
ومن ��ذ ذاك الوق ��ت ت � ُ
�درك ماهي ��ة ال�س ��ماع
وق ��وة املو�س ��يقى� ،إذًا ت�ش ��ربت الكاتبة يف
بل ��دة "به ��رز" ثقاف ��ة هجين ��ة .ال تتن ��او ُل
الكاتب ��ة جتربتها يف �ص ��حبة �أقط ��اب الفكر

الطقس

والأدب فق ��ط� ،إمن ��ا تق ��د ُم ر�ؤيته ��ا ح ��ول
خ�ص ��ائ�ص الن�ص ��و�ص الإبداعي ��ة ،فرب�أيها
تنه� � ُ�ض الكتاب ��ة الإبداعي ��ة املتمر�س ��ة على
خربات الكاتب احلياتية ون�شاطه التخييلي
وخزينه املعريف ومرا�سه اللغوي وخلفيته
الفكرية ،وامللمح الب ��ارز يف العقل الروائي
هو ت�ش ��يكلته املتوازنة من العقل الفيزيائي
ُ
يناق�ش
والتحليلي واحلواتي والب�ص ��ري.
مف�ص ��ل �آخ ��ر م ��ن الكت ��اب دور الرواية يف
الع ��امل الي ��وم ،كما تق� � ُع على الف ��رق القائم
بني الكتاب ��ة الروائية يف املركز والأطراف.
وي ��ر ُد يف ه ��ذا ال�س ��ياق م ��ا يقوله �أرن�س ��تو
�ساباتو عن مهام الأدب العظيم ،وهي �إيقاظ
الإن�سان ال�سائر نحو املق�صلة .وال تقت�صر
فوائ ��د الرواية على ما توف ��ره من املتعة بل
�أن املواظب ��ة على قراءتها ترتقي مب�س ��توى
الوعي التحليلي وحتم ��ي املرء من الوقوع

يف �ش ��رك التنمي ��ط ،هذا ناهي ��ك عن مرونة
الن� ��ص الروائ ��ي يف ا�س ��تيعاب العل ��وم
واملعارف وتوظيفه ��ا يف الإطار الفني .كما
�أنَّ الرواي ��ة تدعم التعددية الثقافية ح�س ��ب
ر�أي الكاتبة ،وت�ص ��بح داف ًع ��ا لالنفتاح على

الآخ ��ر� .ض ��ف �إىل م ��ا �س ��بق ،ت ��رى لطفية
الدليم ��ي يف الرواي ��ة وري ًث ��ا للأ�س ��طورة،
ومب ��ا �أنَّ ال�ش ��عوب كله ��ا تو�س ��لت �س ��ابقًا
بامليثولوجيا يف بحثها عن املعنى والتمثيل
عن خ�صو�ص ��يتها ،ف�إنَّ الرواي ��ة تقوم بهذه
الوظيف ��ة يف الوق ��ت الراه ��ن .م ��ع �أن ه ��ذا
الف ��ن مرجعياته غري ثابت ��ة ،لكن ثمة ما يع ُد
موئ� اً�ًل� للرواي ��ة يف موروثن ��ا الثقايف مثل
الن�ص ��و�ص العرفانية وم�ؤلفات املت�صوفة.
كانت القراءة الغزي ��رة غذت احل�س النقدي
ن�صو�ص ��ا كثرية
ل ��دى الكاتب ��ة لذلك كتب ��ت
ً
و�أهملته ��ا قب ��ل �أن تب ��ادر بن�ش ��ر �أعماله ��ا.
وع ��ن طبخته ��ا يف كتاب ��ة رواي ��ة "ع�ش ��اق
فونوغراف و�أزمنة" تك�ش � ُ�ف ب�أنها ا�شتغلت
عل ��ى �إع ��داد موادها ل�س ��نتني .ما يعن ��ي �أنَّ
كتاب ��ة الرواي ��ة ل ��دى لطفية الدليم ��ي باتت
ُ�ص ��نع ًة تعتم� � ُد عل ��ى الدراي ��ة والتمك ��ن يف

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثنني) �أن درجات احلرارة �س�ت�رتفع قليال ع ��ن معدالتها ليوم ام�س ،وان
اجلو �سيكون م�شم�سًا.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ملاذا ال ت�صدقون
ال�صغري ؟!
منذ �أن اختفى "الكوميديان"
عبا�س البياتي مل نعرث على
م�شهد كوميدي يريح النف�س،
حتى قبل يومني القيادي يف
املجل�س الأعلى جالل الدين
ال�صغري ،وهو ي�سخر من �شاب
خمتطف ،جرميته الوحيدة �أنه
خرج لريفع �شعار ال للف�ساد،
وذكر �أهايل ذي قار ب�أن من
واجبهم �أن وقفوا وقفة رجل
واحد يف الدفاع عن مدينتهم
و�أمنهم وم�ستقبل �أبنائهم..
ال�صغري وكعادته تعامل بحزبية
مع الأمر ،متهما املتظاهر
املخطوف �سجاد العراقي ب�أنه
كان ميار�س � اً
أفعال غري �أخالقية،
ولهذا مت اختطافه للق�صا�ص
منه ..خيال عظيم ،كان ميكن
�أن ي�صنع من ال�صغري روائيا
يناف�س املرحوم ماركيز يف
ق�ص�صه العجيبة ،هل هناك
تف�سري معقول لهذا اخلطاب
ال�سيا�سي "املري�ض" الذي يظهر
يف الأزمات؟� ،سيقول البع�ض
يارجل ملاذا ال تعذر جالل الدين
ال�صغري الذي يحاول دائمًا
االندماج يف الأدوار الكوميدية،
�إلاّ �أنّ املثري هو الأدوار التي
تخرج عن اخلط الكوميدي
لتذهب باجتاه امل�أ�ساة.
امل�ؤ�سف ،دائمًا� ،أنّ البع�ض
ين�سى� ،أو يجهل ،يف خ�ض ّم
احلما�سة لهذا احلزب �أو ذاك
�أو الوالء لهذا الزعيم ،م�صري
بلد ب�أكمله عانى ويعاين من
"هلو�سات" ال�سيا�سيني.
ولأنني مثل ماليني العراقيني
�أعرف �أن ال�سيد جالل ال�صغري
ومعه م�شعلي فنت الطائفية
�سي�ستخدمون حكاية �سجاد
مادة يف جل�سات ال�سمر،
و�سيخلدون بعدها �إىل النوم
العميق ،بعد �أن يوهموا
العراقيني ب�أنهم اكت�شفوا
احلقيقة ،و�أن هذه ال�شاب �أراد
�أن ي�ضحك على العراقيني،
بدليل �أنه ميار�س افعال منافية
لالخالق ويدعي انه ثائر
ومنتف�ض �ضد الف�ساد ولهذا
كان ال بد من �أن تك�شف م�ؤامرته
التي تريد تعطيل عجلة الإعمار
وبناء ناطحات ال�سحاب يف
النا�صرية.
يف كل ظهور على موقع
اليوتيوب  ،منذ ان جل�س على
كر�سي الربملان  ،يبدو جالل
الدين ال�صغري يف حالة من
الإنفعال  ،جتعله يت�صرف،
وك�أنه يخو�ض حربه الأخرية
مع العراقيني .الأداء امل�شحون
بكل عنا�صر الكذب واخلديعة
والغ�ضب الذي ي�سيطر عليه ،
وهو يتحدّث عن ق�ضية املختطف
�سجاد العراقي ،يج�سد مرحلة
هي الأو�ضح والأخطر يف
انحيازه �ضد ال�شعب  ،مما يدفعه
�إىل �أن يتو ّرط يف ا�ستعمال
مفردات م�ضحكة مثلما " الن�ستلة
ٍ
"  ،الأمر الذي يجعله يُفرط يف
الكوميديا  ،وادعاء القدرة على
�إخ�ضاع كل من يفكر يف رف�ض
اخلراب الذي عم بالعراق .
يكتب �آين�شتاين �أن الكذب هو
كل ما لدى الإن�سان الفا�شل،
فهو يت�صور �أنه ي�ستطيع خداع
النا�س ب�أن يحاول �صرف
�أنظارهم عن احلقيقة ،لي�ستبدلها
مبنطق اخلرافة ،و�إلاّ كيف
ت�س ّنى لل�سيد ال�صغري �أن يعرف
�أن املخطوف ميار�س افعاال
منافية لالخالق ؟ للأ�سف يعتقد
ال�صغري �أن الإ�صرار على الكذب
والإكثار منه يحوله �إىل حقيقة.
�إال �إذا كان يريد �أن يلقب بال�شيخ
غوبلز.

الآليات والأدوات ال�سردية .ما يه ُم الكاتبة
يف �سياق معاينتها للتحوالت املفاهيمية يف
الأدب ه ��و ر�ص ��د واقع التفاعل ب�ي�ن ثيمات
الرواي ��ة والتط ��ورات العلمي ��ة واملعرفي ��ة.
واملتاب� � ُع لأجندة الكاتبة يف جمال الرتجمة
يجد للن�صو�ص واملوا�ض ��يع العلمية� ،أو ما
ي�س ��مي بالثقافة الثالثة ،ن�ص ��يبًا �أوفر� ،إىل
جان ��ب ا�س ��تعادة م ��ا ميك ��ن و�ص ��فه بلحظة
الت�أ�س ��ي�س يف م�س�ي�رتها املعرفي ��ة .تف ��ر ُد
الكاتب ��ة م�س ��احة لإ�ض ��اءة جت ��ارب عدد من
الروائي�ي�ن منه ��م موي ��ان وباول ��و كويل ��و
ودوري� ��س لي�س ��نغ وغريه ��م .يق ��د ُم ه ��ذا
الكت ��اب معلومات ح ��ول فن الرواي ��ة و�أفق
تط ��وره تفي ُد الناق ��د والقارئ ،كما ت�ض � ُ
�يف
كث�ي�رًا �إىل املب ��دع عل ��ى م�س ��توى الوع ��ي
ب�ضرورات الكتابة الروائية.
عن /ميدل �إي�ست �أون الين
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