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العدد ( )4932ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االربعاء ( )28ني�سان

قتل مختار قرية داخل منزله وهاجم الجي�ش و�صيادين في "الزركة"

هجمات داع�ش ت�ستفز ديالى وتو�سع
"حلف الع�شائر" ومخاوف من تحالفات م�ضادة
 بغداد /متيم احل�سن
وت ��ويف حممود ثامر الراجح ��ي ،خمتار قرية
الغاي ��ة يف جل ��والء ،بع ��د �ساع ��ات قليل ��ة م ��ن
يتوق ��ع م�س� ��ؤولون يف دي ��اىل تزاي ��د اع ��داد ا�صابته اثناء ا�شتباك مع م�سلحني يعتقد انهم
الع�ش ��ائر الت ��ي �س ��تنخرط يف "حل ��ف متي ��م" تابعني لـداع�ش ،اثناء مداهمة منزله.
الذي ت�شكل قبل ايام ملواجهة داع�ش بعد عجز والراجح ��ي ه ��و املخت ��ار الث ��اين ال ��ذي يقتل
احلكومة عن �صد الهجمات.
بظ ��روف م�شابه ��ة منذ اقل من ع ��ام يف �شمال
و"ال�سيناري ��و" اال�س ��و�أ ال ��ذي ق ��د يحدث يف
املحافظة هو ت�شكيل "حلف م�ضاد" من ع�شائر
اخرى وعودة احداث االقتت ��ال الداخلي التي
جرت يف عام .2006
وت�صاعدت خ�ل�ال اليومني املا�ضيني الهجمات
امل�سلحة يف دي ��اىل ،و�شرقي �ص�ل�اح الدين �إذ
قتل داع� ��ش يف الـ� 48ساعة املا�ضية ع�سكريني
بينهم �ضباط ،وخمت ��ار يف �شمايل دياىل ،كما
هاجم ثكنات اجلي�ش يف �شرق تكريت.
ويذك ��ر م�س� ��ؤول حمل ��ي يف دي ��اىل لـ(امل ��دى)
بان "جمموعة م�سلح ��ة هاجمت م�ساء االثنني
من ��زال يف اح ��دى الق ��رى يف ناحي ��ة جلوالء،
�شمال �شرقي دياىل ،وقتلت املختار".

� 12صفحةمع الملحق ( )500دينار

بغ ��داد .وقتل علي خملف خمت ��ار قرية �سموم
الواقع ��ة بني �ص�ل�اح الدين ودي ��اىل يف متوز
املا�ض ��ي ،مع جنليه واثن�ي�ن �آخرين من اقاربه
اثناء مهاجمة م�سلحني ملنزلهم.
وح ��ذر امل�س�ؤول املحلي يف دياىل والذي طلب
ع ��دم ن�ش ��ر ا�سم ��ه ،م ��ن ان ت�صاع ��د الهجمات

"�سيزي ��د جبه ��ة الع�شائ ��ر الت ��ي ق ��ررت رفع
ال�س�ل�اح ب ��دال ع ��ن احلكوم ��ة ملواجه ��ة بقاي ��ا
تنظي ��م داع� ��ش" ،متوقع� � ًا ان "تك ��ون هن ��اك
ع�شائ ��ر اخرى بالط ��رف االخر �س�ت�رد ويعود
االقتال الداخلي كما كان يف ."2006
 التفا�صيل �ص3
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

� 273إيزيدي غادر �سنجار خالل �أ�سبوع واحد

منظمات دولية :عدد النازحني ارتفع �إىل
 1.3مليون بعد ت�سجيل هجرة عك�سية
 ترجمة /حامد احمد
ر�ص ��دت منظمة الغ ��ذاء العاملي حالة ن ��زوح عك�سي
ملئ ��ات م ��ن النازح�ي�ن االيزيدي�ي�ن الذين ع ��ادو اىل
دياره ��م يف �سنج ��ار م�ؤخ ��ر ًا ،ج ��اء ذل ��ك يف تقرير
جدي ��د ملنظمة برنامج الغذاء العاملي ومكتب تن�سيق
ال�ش� ��ؤون االن�ساني ��ة ل�ل�امم املتح ��دة ،OCHA
ن�ش ��ره موق ��ف ريلي ��ف وي ��ب املعن ��ي باخلدم ��ات
الإن�ساني ��ة ،ح ��ول الو�ض ��ع االن�س ��اين للنازح�ي�ن

الكاظمي :احلكومة
احلالية حكومة
خدمات وال ت�سعى
للتناف�س االنتخابي

لطفية الدليمي
تكتب عن الأدب
�أداة ترتقي
بالدماغ الب�شري

�شباب ب�صريني قرب ملعب جذع النخلة  ..عد�سة :حممود ر�ؤوف
�سعد �سلوم يكتب:
 بغداد /املدى
�أك ��د رئي�س جمل�س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي،
�أن �أع�ض ��اء فري ��ق التحقيق يف ح ��ادث م�ست�شفى
اب ��ن اخلطي ��ب يعمل ��ون عل ��ى م ��دار ال�ساع ��ة
ومبتابع ��ة �شخ�صية من ��ه .جاء ذلك خ�ل�ال جل�سة
جمل�س الوزراء التي عق ��دت �أم�س الثالثاء ،حيث
ق ��ال" :ننتظ ��ر تقريره ��م باملوع ��د ال ��ذي حددناه،
و�سنعتم ��د نتائجه بالكام ��ل" .و�أ�ضاف الكاظمي:
"عل ��ى ال ��وزراء �أن ينزل ��وا لدوائره ��م والعم ��ل
املي ��داين ملتابع ��ة متطلب ��ات املواطن�ي�ن ،وح ��ل
الإ�ش ��كاالت وت�سهيل الإج ��راءات ،وكذلك الإطالع
عل ��ى �إجراءات ال�سالمة يف جميع املباين" .ولفت
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ،خ�ل�ال جل�س ��ة جمل�س
ال ��وزراء �أم� ��س� ،إىل �أنه هنالك تقييم ��ات للوزراء
وللم�س�ؤول�ي�ن و�سيت ��م اتخ ��اذ ق ��رارات �صعب ��ة"،
م�ست ��درك ًا" :هدفنا خدمة �أبن ��اء �شعبنا وت�صحيح
الأو�ضاع ،للو�صول اىل انتخابات مبكرة نزيهة".
 التفا�صيل �ص3

والعائدين والربامج املخ�ص�صة لتلبية احتياجاتهم
الإن�سانية.
وذك ��رت املنظم ��ة انه ��ا ت�ستم ��ر برباجمه ��ا وبتقدمي
م�ساع ��دات للعوائ ��ل املت�ض ��ررة يف املخيم ��ات
والعائدي ��ن اي�ض ��ا ،م�شرية اىل انه ��ا ر�صدت ظاهرة
نازح�ي�ن داخلي�ي�ن م ��ن الذي ��ن انتقل ��وا اىل �سنجار
با�ستمرار عودتهم العك�سية ملخيمات كانوا ي�سكنون
فيها يف حمافظة دهوك .
وقال ��ت املنظمة انه ُ�سجل خالل الأ�سبوع االخري من
�شه ��ر �آذار املا�ضي رج ��وع � 273شخ� ��ص من اهايل
�سنج ��ار اىل خميمات للنازح�ي�ن يف دهوك ،م�شرية
اىل ر�ص ��د تنق�ل�ات اخرى لهج ��رة عك�سية يف خميم
اجلدع ��ة مبحافظة نين ��وى ،وذكرت ب ��ان ال�سلطات
املحلية وافقت على عودتهم للمخيمات .
وا�شارت املنظمة يف تقريرها اىل ان الو�ضع االمني
غ�ي�ر امل�ستق ��ر يف العراق ما ي ��زال يفاقم من معدالت
الفق ��ر ويهدد م�ص ��ادر وا�سباب العي� ��ش ،م�ؤكدة انه
بع ��د املبا�شرة باج ��راءات عودة النازح�ي�ن ملناطقهم
الت ��ي ب ��د�أت يف  ،2018ف ��ان �أو�ض ��اع واحتياجات
النازحني حمليا واملهجرين ما تزال غري �آمنة .
 التفا�صيل �ص2

اعرتاف الرئي�س بايدن ب�إبادة
الأرمن ..
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ح�سم ��ت اجلمعي ��ة العمومي ��ة الحت ��اد ك�أ� ��س
اخلليج العربي لكرة القدم �أمر تنظيم خليجي
 25مبن ��ح مدين ��ة الب�صرة الثق ��ة الكبرية عرب
�إجم ��اع �أع�ض ��اء اجلمعي ��ة ممثل ��ة بر�ؤ�س ��اء
االحت ��ادات اخلليجي ��ة ال�ست ��ة �إ�ضاف ��ة اىل
الع ��راق واليمن ،وذلك يف اجتم ��اع العا�صمة
القطرية الدوحة الذي ُعق ��د بال�ساعة التا�سعة
والن�صف م�س ��اء �أول �أم�س الأثن�ي�ن ال�ساد�س
والع�شري ��ن م ��ن ني�س ��ان  ،2021ع�ب�ر (تقنية

التخطيط تعلن ارتفاع الت�ضخم
 % 5.6خالل � 5شهور

 بغداد /املدى

�أعل ��ن املتح ��دث با�س ��م وزارة التخطي ��ط عبد الزه ��رة الهن ��داوي ،ت�سجي ��ل ارتفاع يف
معدالت الت�ضخم يف البلد خالل الأ�شهر اخلم�سة الأخرية.
وق ��ال الهنداوي يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه� ،إن "ارتفاع معدل الت�ضخم ال�شهري
خ�ل�ال �شه ��ر �آذار املا�ض ��ي كان بن�سبة  %0.7مقارن ��ة مع �شهر �شباط ال ��ذي �سبقه" ،و�أن
ارتفاع الت�ضخم ال�سنوي كان "بن�سبة ."%4.3
وذك ��ر املتحدث با�س ��م وزارة التخطيط �أن معدل الت�ضخم خالل اخلم�سة �أ�شهر الأخرية
(ت�شرين الثاين � -2020آذار  )2021كان "بن�سبة ."%5.6
وف�صل الهنداوي ارتفاع الأ�سعار الذي ر�صدته وزارة التخطيط يف عدد من القطاعات،
ّ
خالل �شهر �آذار  ،2021كالآتي:
 ارتفاع �أ�سعار الأغذية وامل�شروبات غري الكحولية بن�سبة .%2.2 ارتفاع �أ�سعار املالب�س والأحذية بن�سبة .%2.4 ارتفاع �أ�سعار التبوغ بن�سبة .%1.6 التفا�صيل �ص2
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لطفي حامت
يكتب:الر�أ�سمايل ومهام  6عاملون يف القطاع ال�صحي ومراجعون :قناين
وحدانية التطور
الي�سار الوطنية
الأوك�سجني قنابل موقوتة يف امل�ست�شفيات

خليجي  25عراقي باالجماع ..والتفتي�ش يراقب
التجهيز والأقناع
 متابعة� /إياد ال�صاحلي

ح�سني جبار يكتب:
مي�شزوي
وخليجي
الب�صرة
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الفيدي ��و) برئا�س ��ة القط ��ري حم ��د ب ��ن خليفة
رئي�س االحتاد.
وح�ض ��ر اجتم ��اع العمومي ��ة الحت ��اد ك�أ� ��س
اخللي ��ج العربي لك ��رة القدم ،حم ��د بن خليفة
رئي� ��س االحت ��اد ،و�إي ��اد بنيان رئي� ��س الهيئة
التطبيعي ��ة لالحت ��اد العراق ��ي لك ��رة الق ��دم،
و�أحم ��د اليو�س ��ف ال�صب ��اح رئي� ��س االحت ��اد
الكويتي لكرة الق ��دم ،ورا�شد النعيمي رئي�س
االحت ��اد الإمارات ��ي لك ��رة الق ��دم ،وعل ��ي ب ��ن
خليف ��ة رئي�س االحت ��اد البحريني لكرة القدم،
و�س ��امل الوهيب ��ي رئي� ��س االحت ��اد ال ُعم ��اين

لك ��رة القدم ،ويا�س ��ر امل�سح ��ل رئي�س االحتاد
ال�سعودي لكرة الق ��دم ،و�سعود املهندي نائب
رئي�س االحت ��اد القطري لكرة الق ��دم ،وح�سن
با�شنفر النائ ��ب الأول لرئي�س االحتاد اليمني
لكرة الق ��دم وجا�سم الرميحي �أمني عام احتاد
ك�أ�س اخلليج العربي.
م ��ا �أ�شبه الي ��وم بالبارح ��ة ..لعبت قط ��ر دوراً
�أ�سا�سي� � ًا ع�ب�ر جمي ��ع مراح ��ل تر ّق ��ب الب�صرة
املوافقة اخلليجي ��ة على تنظيمها البطولة ،25
عرب تقدميها الدعم املُطلق.
 تفا�صيل �ص5

 بغداد /حممد املحمودي
�أع ��ادت حادث ��ة م�ست�شف ��ى اب ��ن اخلطي ��ب يف بغ ��داد،
احلديث ع ��ن الواقع ال�صحي يف الب�ل�اد �إىل الواجهة،
فعل ��ى الرغ ��م م ��ن التخ�صي�ص ��ات املالية الكب�ي�رة التي
حتظ ��ى بها وزارة ال�صحة �ضم ��ن املوازنات املالية� ،إال
�أن اخل ��وف وعدم الثقة ي�سيط ��ر على �شكل العالقة بني
املواط ��ن وامل�ؤ�س�سات ال�صحية ،ويعاظ ��م احلاجة �إىل
القطاع اخلا�ص.
�ش ��ح الأدوية وم�ست ��وى اخلدمات الطبي ��ة املنخف�ض،
يدف ��ع املواطن �إىل اللجوء �إىل العيادات وامل�ست�شفيات
الأهلي ��ة ،بح�سب �سالم جمعة ،ال ��ذي قال لـ(املدى)" :ال
�أثق بامل�ست�شفيات احلكومية ،ب�سبب م�ستوى اخلدمات
الت ��ي تقدمه ��ا ،وعدم الثق ��ة هذا يب ��د�أ من ��ذ �أول حلظة
لدخ ��ول امل�ست�شف ��ى ،فم�ست ��وى النظاف ��ة ،واملتطلبات
الدائم ��ة من ال�س ��وق التي يحتاجه ��ا املري�ض ،جتعلني

�أذه ��ب باجت ��اه امل�ست�شفي ��ات الأهلي ��ة ،الت ��ي كوادرها
معظمه ��م يعمل ��ون يف القط ��اع احلكوم ��ي ،خا�ص ��ة
الأطب ��اء" ،الفت ��ا اىل" :احتاج �إىل �ش ��راء قائمة طويلة
من املتطلبات عند الرقود يف م�ست�شفى عام مع والدي،
مثل ال�شرا�شف ،واملنظف ��ات واملعقمات ،بالإ�ضافة �إىل
العالج ��ات اليومية ،التي يحدده ��ا الطبيب ،وال تتوفر
يف امل�ست�شفى".
و�أ�ض ��اف جمع ��ة" :عند ال�س� ��ؤال عن هوي ��ة م�ستثمري
امل�ست�شفيات الأهلية ،التي تق ��دم خدمات �أف�ضل ،دائم ًا
تك ��ون الإجابة ب�أنها تابعة ل�شخ�صية �سيا�سية� ،أو قائد
جمموعة م�سلحة� ،أو زعيم �سيا�سي ،وبات وا�ضح ًا يف
ال�ش ��ارع �أن امل�ست�شف ��ى الف�ل�اين لهذه اجله ��ة وهكذا"،
معتقدا "وجود تخادم بني م�س�ؤولني كبار يف احلكومة
وم�ستثمري ��ن ،لإف�ش ��ال القط ��اع ال�صح ��ي احلكوم ��ي
و�إنعا�ش القطاع اخلا�ص".
 التفا�صيل �ص3

"لكنها ما زالت مرتفعة" ..حاالت االنتحار تراجعت �إىل الن�صف يف 2020
 بغداد /املدى
قب ��ل �شهري ��ن ،ابتلع ��ت "دين ��ا" ع�شري ��ن حب ��ة
�إجها� ��ض ا�شرتته ��ا م ��ن �إح ��دى ال�صيدلي ��ات يف
حمافظ ��ة الأنب ��ار� ،أم�ل ً�ا ب� ��أن تنهي تل ��ك احلبات
حياته ��ا ،لك ��ن والدته ��ا اكت�شف ��ت الأم ��ر �سريع ًا،
بع ��د �أن بد�أت دينا (وهو ا�س ��م م�ستعار) بالنزف
وفقدان الوعي.
�أُنق ��ذت دين ��ا ،لكنه ��ا تق ��ول �إنه ��ا "ال ت ��زال تفكر
باالنتح ��ار ب�ي�ن الف�ت�رة والأخرى" ،عل ��ى الرغم
م ��ن �أنها تع�ت�رف �أن حالتها حت�سن ��ت كثري ًا بعد
"العالج النف�سي" الذي تخ�ضع له يف بغداد.
"ال يوج ��د �أطباء نف�سي ��ون يف الأنبار ،و�أ� ً
صال
الذه ��اب �إىل الطبيب النف�س ��ي و�صمة عار كبرية
�ستجعل حياتي �أكرث تعقيدا" ،تقول دينا.
الطبي ��ب ّ
�شخ� ��ص �إ�صابة دين ��ا باالكتئاب احلاد،
وهي تتلقى الع�ل�اج ب�شكل م�ستمر مع ح�ضورها

جلل�سات �أ�سبوعية.
"الطبيب قال يل �إن ما �أ�شعر به لي�س �سخيف ًا"،
تق ��ول دين ��ا و�أن "امل�شاعر التي ي�سخ ��ر منها كل
من ي�سمعها ه ��ي �شائعة بني الكث�ي�ر من ال�شباب
حالي� � ًا ،وت� ��ؤدي بالكث�ي�ر منه ��م �إىل التفك�ي�ر
باالنتحار �أو الإقدام عليه".
ويف املدر�س ��ة ،ال متتل ��ك دين ��ا الكث�ي�ر م ��ن
ال�صديق ��ات" :يتحدثون باملاكي ��اج وامل�سل�سالت
وق�ص� ��ص احل ��ب� ،أن ��ا ال �أح� ��س ب� ��أي م ��ن ه ��ذه
الأم ��ور" ،م�ضيفة "�أح ��ب �أن يتكل ��م اجلميع عن
املوت ،فهو احلقيقة الأوىل والأهم".
ورف� ��ض طبيب دينا احلديث ،لكنه قال �إن "غطاء
امل�شاع ��ر �سواء كان غ�ضب ًا عل ��ى الأهل �أو جتربة
عاطفي ��ة فا�شل ��ة غ�ي�ر مه ��م كث�ي�ر ًا ،لأن االكتئاب
يح ��ول �أي �ش ��يء مهم ��ا كان �صغ�ي�ر ًا �إىل �سب ��ب
معقول للتفكري يف االنتحار".
 التفا�صيل �ص4
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منظمات دولية :عدد النازحين ارتفع �إلى  1.3مليون بعد ت�سجيل هجرة عك�سية
 ترجمة /حامد احمد
ر�ص ��دت منظم ��ة الغ ��ذاء العامل ��ي حال ��ة نزوح
عك�س ��ي ملئات من النازح�ي�ن االيزيديني الذين
عادو اىل ديارهم يف �سنجار م�ؤخر ًا ،جاء ذلك
يف تقري ��ر جديد ملنظمة برنامج الغذاء العاملي
ومكت ��ب تن�س ��يق ال�ش� ��ؤون االن�س ��انية ل�ل�امم
املتحدة  ،OCHAن�شره موقف ريليف ويب
املعن ��ي باخلدم ��ات الإن�س ��انية ،حول الو�ض ��ع
االن�س ��اين للنازح�ي�ن والعائدي ��ن والربام ��ج
املخ�ص�صة لتلبية احتياجاتهم الإن�سانية.
وذكرت املنظمة انها ت�ستمر برباجمها وبتقدمي
م�س ��اعدات للعوائ ��ل املت�ض ��ررة يف املخيمات
والعائدي ��ن اي�ض ��ا ،م�ش�ي�رة اىل انها ر�ص ��دت
ظاه ��رة نازحني داخليني من الذين انتقلوا اىل
�سنجار با�س ��تمرار عودتهم العك�سية ملخيمات
كانوا ي�سكنون فيها يف حمافظة دهوك .
وقالت املنظمة انه ُ�سجل خالل الأ�سبوع االخري
من �ش ��هر �آذار املا�ضي رجوع � 273شخ�ص من
اه ��ايل �س ��نجار اىل خميم ��ات للنازح�ي�ن يف
دهوك ،م�شرية اىل ر�صد تنقالت اخرى لهجرة
عك�س ��ية يف خميم اجلدعة مبحافظ ��ة نينوى،
وذك ��رت ب ��ان ال�س ��لطات املحلي ��ة وافق ��ت على
عودتهم للمخيمات .
وا�ش ��ارت املنظمة يف تقريرها اىل ان الو�ض ��ع
االمني غري امل�س ��تقر يف العراق ما يزال يفاقم

م ��ن مع ��دالت الفق ��ر ويهدد م�ص ��ادر وا�س ��باب
العي� ��ش ،م�ؤكدة ان ��ه بعد املبا�ش ��رة باجراءات
ع ��ودة النازح�ي�ن ملناطقه ��م الت ��ي ب ��د�أت يف
 ،2018ف ��ان �أو�ض ��اع واحتياج ��ات النازح�ي�ن
حمليا واملهجرين ما تزال غري �آمنة .
وذك ��رت املنظم ��ة ان حتدي ��ات اع ��ادة اعم ��ار

بنى حتتية وتوفري خدمات ا�سا�س ��ية وتعزيز
االن�س ��جام املجتمعي وخلق وظائف وتطوير
مه ��ارات ،ق ��د عرقل ��ت وقو�ض ��ت حم ��اوالت
البالد لتحقيق تق ��دم يف جمال �أهداف التنمية
امل�ستدامة يف املناطق املت�ضررة .
م ��ن جانب ��ه ذك ��ر مكت ��ب تن�س ��يق ال�ش� ��ؤون

االن�س ��انية ل�ل�امم املتح ��دة ان �س�ت�راتيجية
التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة ال�ص ��ادرة عن املن�س ��ق
االن�س ��اين بالت�ش ��اور مع الهيئة اال�ست�ش ��ارية
لل�ص ��ندوق االن�س ��اين العراق ��ي املتعلق ��ة
باولوي ��ات �ص ��رف ا�س ��تحقاقات االحتياجات
االن�س ��انية امللح ��ة يف العراق لع ��ام  2021قد

امر�أة �أيزيدية يف �سنجار  ..ار�شيف

ن��ائ��ب��ة� 26 :أل�����ف م�����س��ل��ح ف���ي ق�����ض��اء ���س��ن��ج��ار

التخطيط تعلن ارتفاع
الت�ضخم  % 5.6خالل
� 5شهور

 خا�ص /املدى
وقال ��ت النائب ��ة خال ��دة خليل ،يف ت�ص ��ريح �إىل
(امل ��دى)� ،إن "الو�ض ��ع الأمن ��ي يف �س ��نجار
ك�ش ��فت نائب ��ة عن �س ��نجار� ،أم� ��س الثالثاء ،عن م�ضطرب وغري م�ستقر مع وجود قوات دخيلة".
تواجد � 26ألف م�س ��لح داخل الق�ض ��اء ،م�ش�ي�رة و�أ�ضافت خليل� ،أن "�أكرث من � 26ألف م�سلح يف
�إىل �أن ا�س ��تمرار الأو�ض ��اع امل�ض ��طربة وع ��دم داخل �س ��نجار ،يف وقت يبلغ عدد �سكان الق�ضاء
عودة النازحني �سي�صعب �إجراء االنتخابات.
� 360ألف ن�س ��مة �أغلبهم نازح ��ون يف  16خميم

 بغداد /املدى
�أعلن املتحدث با�سم وزارة التخطيط عبد الزهرة
الهنداوي ،ت�سجيل ارتفاع يف معدالت الت�ضخم يف البلد
خالل الأ�شهر اخلم�سة الأخرية.
وقال الهنداوي يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه� ،إن
"ارتفاع معدل الت�ضخم ال�شهري خالل �شهر �آذار املا�ضي
كان بن�سبة  % 0.7مقارنة مع �شهر �شباط الذي �سبقه" ،و�أن
ارتفاع الت�ضخم ال�سنوي كان "بن�سبة ."% 4.3

وذكر املتحدث با�س ��م وزارة التخطيط �أن معدل الت�ضخم خالل اخلم�سة �أ�شهر
الأخرية (ت�شرين الثاين � -2020آذار  )2021كان "بن�سبة ."%5.6
وف�ص ��ل الهنداوي ارتفاع الأ�س ��عار الذي ر�صدته وزارة التخطيط يف عدد من
ّ
القطاعات ،خالل �شهر �آذار  ،2021كالآتي:
 ارتفاع �أ�سعار الأغذية وامل�شروبات غري الكحولية بن�سبة .%2.2 ارتفاع �أ�سعار املالب�س والأحذية بن�سبة .%2.4 ارتفاع �أ�سعار التبوغ بن�سبة .%1.6 ارتفاع �أ�سعار التجهيزات واملعدات املنزلية بن�سبة .%0.3 ارتفاع �أ�سعار ق�سم ال�صحة بن�سبة  ،%0.4نتيجة ارتفاع �أ�سعار الأدوية. ارتفاع �أ�سعار النقل بن�سبة .%0.2 ارتفاع �أ�سعار املطاعم والفنادق بن�سبة .%0.2وذكر املتحدث با�سم وزارة التخطيط االحتادية العراقية �أن القطاعات الآتية
�سجلت انخفا�ض ًا يف الأ�سعار ،كما هو مبني يف �أدناه:
 ال�سكن بن�سبة .%0.2 الرتفيه والثقافة بن�سبة  ،%2.1نتيجة انخفا�ض �أ�سعار تذاكر ال�سفر. ال�سلع واخلدمات املتنوعة بن�سبة  %0.6نتيجة انخفا�ض �أ�سعار الذهب يفعموم العراق.
وكان رئي� ��س ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظم ��ي� ،أكد يف منت�ص ��ف �ش ��هر ني�س ��ان
اجلاري �أن زيادة �أ�س ��عار ال�س ��لع يف العراق مرتبط بـ"ج�شع" بع�ض التجار.
بينما يعزو التجار هذا االرتفاع �إىل زيادة �سعر �صرف الدوالر مقابل الدينار
العراقي ،كون عملية ا�سترياد املواد من اخلارج تتم بالدوالر ،وذلك ي�ؤدي �إىل
ارتفاع املواد امل�ستوردة .وخالل الأ�شهر املا�ضية ،كان العراق يعاين من �أزمة
مالية خانقة كانت تهدد رواتب موظفيه ،حتى قررت ال�س ��لطات يف  20كانون
الأول املا�ض ��ي ،خف�ض قيمة الدينار مقابل الدوالر �إىل  1450بد ًال من ،1184
الحت ��واء الأزم ��ة لكن القرار ت�س ��بب يف رك ��ود احلركة االقت�ص ��ادية وارتفاع
�أ�سعار ال�سلع يف الأ�سواق املحلية.
وي ��وم (� 31آذار � ،)2021ص ��وت جمل�س النواب ،عل ��ى قانون املوازنة العامة
االحتادي ��ة جلمهوري ��ة العراق لل�س ��نة  2021باملجم ��ل بعد �أ�ش ��هر من اجلدل
املحم ��وم حول القانون بني الأطراف ال�سيا�س ��ية ،بقيم ��ة �إجمالية بلغت نحو
 69,9مليار دوالر ،احت�س ��بت بناء على ت�صدير النفط اخلام على �أ�سا�س �سعر
 45دوالر ًا للربميل ،ومعدل ت�صدير ثالثة ماليني و� 250ألف برميل يف اليوم.
ويف  11ني�سان اجلاري ،قال الكاظمي ،خالل زيارته �إىل الب�صرة �إن احتياطي
البن ��ك املركزي من العمالت االجنبي ��ة ارتفع اىل �أكرث من  60مليار دوالر بعد
ان كان  51.9مليار قبل ال�شروع باالجراءات اال�صالحية لهذه احلكومة.
و�أرج ��ع الزي ��ادة �إىل "االج ��راءات اال�ص�ل�احية التي اتخذته ��ا احلكومة بعد
�أن راه ��ن الكثريون على ف�ش ��لها وعدم ا�س ��تمرارها" ،م�س ��تدرك ًا" :جنحنا يف
�إيقاف الهدر والف�س ��اد الكبري يف مزاد البنك املركزي �س ��يئ ال�صيت وما�ضون
ب�إجراءاتنا ولن نتوقف".

فخري كرمي

يف �إقليم كرد�ستان
ع ��ودة النازح�ي�ن �إىل دياره ��م ،كما �أنه ��ا تتحمل
و�أ�ش ��ارت� ،إىل �أن "اتفاق �سنجار مل ينفذ بالرغم م�س�ؤولية اال�ضطراب الأمني امل�ستمر".
م ��ن مرور � 6أ�ش ��هر عل ��ى �إبرامه ،بع ��د �أن عولنا وم�ض ��ت خلي ��ل� ،إىل �أن "االنتخاب ��ات العام ��ة
علي ��ه يف �إنه ��اء ملف الن ��زوح قب ��ل االنتخابات ملجل�س النواب املقررة يف ت�ش ��رين الأول املقبل
املبكرة".
لن تكون �س ��هلة يف �سنجار بالنظر �إىل الظروف
و�أوردت خليل� ،أن "التنظيمات امل�س ��لحة تعيق الراهنة وعدم عودة النازحني".

كتل كردية تدخل االنتخابات بقوائم منفردة وتترك
التحالفات لـ"طبيعة النتائج"
تخو�ض القوى الكرد�ستانية االنتخابات املبكرة يف � 4أو  5قوائم ،فيما �أرج�أت ملف التحالفات
اىل ما بعد انتهاء االنتخابات .بدورها� ،ش��ددت مفو�ض��ية االنتخابات عل��ى �أن موعد �إجراء
االقرتاع حتمي وال تراجع عن��ه ،مبينة �أن جدول العمليات ال يحتمل التغيري يف مراحله،
و�صو ً
ال �إىل حتقيق انتخابات حتظى بثقة ال�شارع العراقي.
 بغداد /حممد �صباح
ويقول النائب ال�س ��ابق ع ��ن كتلة االحتاد
الوطني الكرد�ستاين عبد الباري زيباري
يف حدي ��ث م ��ع (امل ��دى) �إن "الق ��وى
والأح ��زاب الكرد�ستاني ��ة �ستخو� ��ض
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة املبك ��رة يف
حمافظات الإقليم ح�صرا ب�أربع �أو خم�س
كت ��ل" ،مبين ��ا �أن "الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة
الكردي ��ة مازالت تتناق� ��ش (مل تتفق حتى
االن) ح ��ول كيفية خو�ض االنتخابات يف
املناطق املتنازع عليها".
ويو�ضح زيباري �أن "املفاو�ضات مازالت
م�س ��تمرة بني خمتلف الق ��وى والأحزاب
ال�سيا�س ��ية يف �إقلي ��م كرد�س ��تان لالتف ��اق
على �ص ��يغة م�شرتكة ب�ش� ��أن امل�شاركة يف
االنتخابات الربملانية يف املناطق املتنازع
عليها" ،مو�ضحا �أن "احلزب الدميقراطي
الكرد�س ��تاين مل يب ��ت مبوقف ��ه يف كيفية
خو�ض املناف�س ��ة االنتخابي ��ة يف املناطق
امل�شمولة باملادة ( )140حتى الآن".
ويعتق ��د القي ��ادي يف ح ��زب االحت ��اد
الوطن ��ي الكرد�س ��تاين �أن "الق ��وى
الكرد�س ��تانية بجمي ��ع كتله ��ا و�أحزابه ��ا
�سرتكز يف االنتخابات داخل الإقليم ويف
املناطق املتنازع عليها".
ويق�س ��م قان ��ون االنتخاب ��ات الربملاني ��ة
والذي مرر يف  29ت�شرين الأول الدوائر
االنتخابي ��ة داخ ��ل كل حمافظ ��ة �إىل عدة
دوائ ��ر انتخابي ��ة على �أ�س ��ا�س الأق�ض ��ية
وامل ��دن ،حي ��ث احت�س ��ب ل ��كل � 100أل ��ف
ن�س ��مة يف تلك املدن مقع ��دا برملانيا ،ويف
ح ��ال قل ع ��دد �س ��كان الق�ض ��اء ع ��ن 100
�ألف يدمج مع ق�ض ��اء جم ��اور لتاليف تلك
امل�شكلة.
ويو�ضح زيباري �أن "الأطراف واجلهات

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

ر�ص ��دت مبلغ ق ��دره  13.5ملي ��ون دوالر وفقا
لهذا التخ�صي�ص .
وع ��ن الو�ض ��ع االن�س ��اين يف البل ��د ذكر مكتب
ال�ش� ��ؤون االن�س ��انية ان ��ه بعد م ��رور اكرث من
ثالث �س ��نوات على انتهاء العمليات الع�سكرية
�ض ��د تنظيم داع�ش ،فان الو�ض ��ع االن�ساين يف
الع ��راق ما يزال ه�ش ��ا وما مييز ذلك ا�س ��تمرار
حاالت النزوح املزمنة والنازحني الناجتة عن
خم ��اوف امنية وع ��دم توفر خدمات �أ�سا�س ��ية
و�أ�ض ��رار حلق ��ت ببيوته ��م ف�ض�ل�ا ع ��ن ت� ��آكل
الن�سيج املجتمعي وزيادة خماوف احلماية .
وذك ��ر التقرير انه م ��ا يزال هن ��اك  1.3مليون
�ش ��خ�ص تقريب ��ا يف حال ��ة ن ��زوح داخل ��ي يف
الع ��راق .وان  4.1مليون �ش ��خ�ص يف العراق
بحاج ��ة لنوع من امل�س ��اعدات االن�س ��انية ومن
بينه ��م  2.4مليون �ش ��خ�ص ه ��م بحاجة ملحة
مل�ساعدات ان�سانية .
وبينما مايزال العدد الكلي للمعوزين هو نف�سه
تقريبا مقارنة بالعام املا�ضي ،فان االحتياجات
امللح ��ة ق ��د ازدادت هذا الع ��ام ويرجع ذلك اىل
ح ��د كب�ي�ر لت�أث�ي�رات وب ��اء كورون ��ا واالزم ��ة
االقت�ص ��ادية وهي يف قم ��ة االزمة االن�س ��انية
حالي ��ا ،مما ادى ذلك اىل فق ��دان موارد العي�ش
على نطاق وا�سع .ونتيجة لذلك ازدادت حاالت
االمرا�ض النف�سية واالرهاق واجلزع .
وذك ��ر مكت ��ب االمم املتح ��دة ان اك�ث�ر ح ��االت

االحتياج ��ات االن�س ��انية ح ��دة ق ��د ر�ص ��دت
يف خم� ��س حمافظ ��ات وه ��ي االنب ��ار ودياىل
وكرك ��وك ونين ��وى و�ص�ل�اح الدي ��ن .وه ��ي
املحافظ ��ات التي تعر�ض ��ت ال�ض ��رار مبا�ش ��رة
جراء احلرب �ضد داع�ش للفرتة من  2014اىل
 . 2017خطة اال�ستجابة االن�سانية يف العراق
لع ��ام  2021تهدف ملعاجل ��ة وتلبية احتياجات
ان�س ��انية مل ��ا يقارب م ��ن  1.5مليون �ش ��خ�ص،
بينهم � 221000ش ��خ�ص متواجد يف خميمات
نازحني ر�سمية ،و� 295,000شخ�ص متواجد
يف مناط ��ق خارج املخيم ��ات ،و 966,000من
النازحني العائدين ،ويتطلب ذلك تخ�صي�صات
مالية بقدر  607.2مليون دوالر.
م ��ن جانبه ��ا ذك ��رت منظم ��ة برنام ��ج الغ ��ذاء
العامل ��ي انه من اجل اال�س ��تمرار يف برناجمها
بتقدمي م�س ��اعدات بدون انقطاع للمت�ض ��ررين
خالل ال�ستة ا�شهر القادمة من �أيار اىل ت�شرين
االول  2021فانه ��ا بحاج ��ة اىل  43.1ملي ��ون
دوالر ا�ضافية لتحقيق ذلك.
وذك ��رت املنظم ��ة انه ��ا ت�ش ��كر ال ��دول املانحة
وال�ش ��ركاء اي�ض ��ا يف م�س ��اهماتهم املالي ��ة
لتحقي ��ق ذلك م ��ن بينهم بلجي ��كا وكندا وجلنة
االحت ��اد االوروبي وفرن�س ��ا واملاني ��ا وكوريا
واحلكومة العراقية وايطاليا واليابان والبنك
ال ��دويل وغريه ��م م ��ن متربع�ي�ن اف ��راد وعرب
تطبيق �شري ذي ميل الإن�ساين.

املدير العام
غادة العاملي

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

والأحزاب والكتل الكرد�ستانية مبختلف
م�سمياتها �ستخو�ض املناف�سة االنتخابية
داخ ��ل الإقلي ��م ويف حمافظ ��ات نين ��وى
وكركوك و�صالح الدين ودياىل وبغداد"،
مبين ��ا �أن "م ��ن اب ��رز الكت ��ل والأح ��زاب
الكرد�س ��تانية التي �ستخو�ض االنتخابية
هي كتلتي االحتاد الوطني والدميقراطي
الكرد�س ��تانيني وحتال ��ف ي�ض ��م الق ��وى
الإ�سالمية وكوران".
ويف ه ��ذه الأثن ��اء طالب ��ت مفو�ض ��ية
االنتخاب ��ات ،التحالف ��ات ال�سيا�س ��ية
والأح ��زاب واملر�ش ��حني ،باال�س ��تفادة
مما تبق ��ى من الف�ت�رة املتاحة ال�س ��تقبال
ت�س ��جيل التحالف ��ات ال�سيا�س ��ية وقوائم

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

املر�ش ��حني يف موعدها الأخري (/1ايار/
.)2021
و�ش ��ددت عل ��ى بي ��ان �أن "موع ��د �إج ��راء
انتخ ��اب جمل�س الن ��واب العراقي يف 10
ت�ش ��رين الأول  2021حتم ��ي ال تراج ��ع
عن ��ه" ،الفت ��ة �إىل �أن "ج ��دول العملي ��ات
ال يحتم ��ل التغي�ي�ر يف مراحله ،و�ص ��و ًال
�إىل حتقي ��ق انتخاب ��ات حتظ ��ى بثق ��ة
ال�ش ��ارع العراقي وق ��واه املجتمعية التي
ننتظر منه ��ا �أن تكون متفاعلة مع احلدث
االنتخابي املرتقب".
وك�شفت (املدى) يف تقرير ن�شرته بعددها
ال�ص ��ادر يف � 27آذار املا�ضي عن ا�ستعداد
كت ��ل برملاني ��ة خمتلف ��ة الج ��راء تعديالت

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

عل ��ى اكرث م ��ن ع�ش ��رين م ��ادة يف قانون
االنتخابات الربملانية.
وم ��ن ب�ي�ن ه ��ذه الطع ��ون الغ ��اء الدوائر
املتعددة ،وبطاق ��ة البايومرتية ،واقرتاع
اخل ��ارج ،ورف ��ع عقوب ��ة القي ��د اجلنائي
ع ��ن بع� ��ض ال�شخ�ص ��يات وال�س ��ماح له ��ا
بامل�شاركة يف االنتخابات.
م ��ن جانب ��ه ،ي�ؤك ��د �ش ��اخوان عب ��د الل ��ه
القي ��ادي يف احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�س ��تاين "�إنن ��ا �سن�ش ��ارك يف
االنتخابات يف �إقليم كرد�س ��تان واملناطق
املتن ��ازع عليه ��ا ويف بغ ��داد وبع�ض مدن
الو�سط واجلنوب بقائمة واحدة من دون
الدخ ��ول يف حتالف ��ات انتخابي ��ة مع كتل

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

و�أطراف �أخرى".
وي�ض ��يف عبد الل ��ه �أنه "مبوج ��ب قانون
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة املقب ��ل �س ��يكون
الدور الأكرب للفرد بحيث حت�س ��ب املقاعد
�إىل املر�شح الأعلى ا�صواتا بني املر�شحني
الآخرين" ،مبينا ان "احلزب الدميقراطي
قرر وفق هذه املعادلة خو�ض االنتخابات
الربملانية املقبل ��ة بقائمة مبفرده من دون
الدخول يف اي حتالف انتخابي".
ويتاب ��ع النائب ال�س ��ابق عن كتلة احلزب
الدميقراط ��ي �أن "التحالف ��ات ال�سيا�س ��ية
�ستت�ش ��كل بعد اعالن نتائ ��ج االنتخابات
ا�س ��تنادا �إىل فق ��رات وم ��واد قان ��ون
االنتخابات".
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قتل خمتار قرية داخل منزله
وهاجم اجلي�ش و�صيادين يف
"الزركة"

هجمات داع�ش ت�ستفز دياىل وتو�سع "حلف الع�شائر"
وخماوف من حتالفات م�ضادة
حرارية في جلوالء باال�سلحة الر�شا�شة.
وكانت (المدى) قد ك�شفت نهاية اال�سبوع
الما�ض ��ي ،عن "ان�سحاب تكتيكي" لنحو
ن�صف اعداد الم�سلحين في �شمال �شرقي
ديالى ،وه ��ي المناطق المتن ��ازع عليها،
بع ��د تنفيذ عملي ��ات ع�سكرية ،ثم العودة
بعد انتهاء الحمالت.
و�ش ��ن "داع� ��ش" عقب عودته م ��ن رحلة
الهرب الق�صي ��رة ،هجوما على قرية بين
خانقي ��ن وجل ��والء ،وح ��اول ال�سيط ��رة
عليها ،لكن ��ه ان�سحب بعد قدوم الجي�ش،
بعد ان �أحرق  5منازل.

يتوقع م�س�ؤولون في
ديالى تزايد اعداد
الع�شائر التي �ستنخرط
في "حلف تميم"
الذي ت�شكل قبل ايام
لمواجهة داع�ش بعد
عجز الحكومة عن �صد
الهجمات.
و"ال�سيناريو" اال�سو�أ
الذي قد يحدث في
المحافظة هو ت�شكيل
"حلف م�ضاد" من ع�شائر
اخرى وعودة احداث
االقتتال الداخلي التي
جرت في عام .2006

 بغداد /تميم الح�سن
وت�صاع ��دت خ�ل�ال اليومي ��ن الما�ضيين
الهجم ��ات الم�سلح ��ة في ديال ��ى ،و�شرق
�ص�ل�اح الدي ��ن �إذ قت ��ل داع�ش ف ��ي الـ48
�ساعة الما�ضية ع�سكريين بينهم �ضباط،
ومخت ��ار في �شمال ��ي ديالى ،كم ��ا هاجم
ثكنات الجي�ش في �شرق تكريت.
ويذك ��ر م�س� ��ؤول محل ��ي ف ��ي ديال ��ى
لـ(الم ��دى) ب ��ان "مجموع ��ة م�سلح ��ة
هاجم ��ت م�ساء االثنين من ��زال في احدى
القرى في ناحية جل ��والء� ،شمال �شرقي
ديالى ،وقتلت المختار".
وتوفي محمود ثام ��ر الراجحي ،مختار
قري ��ة الغاي ��ة في جل ��والء ،بع ��د �ساعات
قليل ��ة م ��ن ا�صابت ��ه اثن ��اء ا�شتب ��اك م ��ع

م�سلحي ��ن يعتق ��د انهم تابعي ��ن لـداع�ش،
اثناء مداهمة منزله.
والراجح ��ي ه ��و المخت ��ار الثان ��ي الذي
يقت ��ل بظروف م�شابهة من ��ذ اقل من عام
ف ��ي �شم ��ال بغ ��داد .وقت ��ل عل ��ي مخل ��ف
مخت ��ار قرية �سم ��وم الواقعة بين �صالح
الدي ��ن وديال ��ى ف ��ي تم ��وز الما�ضي ،مع
نجلي ��ه واثنين �آخرين م ��ن اقاربه اثناء
مهاجمة م�سلحين لمنزلهم.
حلف الع�شائر
وح ��ذر الم�س� ��ؤول المحل ��ي ف ��ي ديال ��ى
وال ��ذي طل ��ب ع ��دم ن�ش ��ر ا�سم ��ه ،م ��ن
ان ت�صاع ��د الهجم ��ات "�سيزي ��د جبه ��ة
الع�شائر التي قررت رفع ال�سالح بدال عن
الحكومة لمواجهة بقايا تنظيم داع�ش"،

متوقع� � ًا ان "تكون هن ��اك ع�شائر اخرى
بالط ��رف االخ ��ر �ست ��رد ويع ��ود االقتال
الداخلي كما كان في ."2006
وكان ��ت و�ساط ��ة حكومية ق ��د ف�شلت في
تهدئ ��ة االو�ضاع في ديال ��ى ،عقب اعالن
ع�شي ��رة بن ��ي تمي ��م حمل ال�س�ل�اح "�ضد
داع� ��ش وحوا�ضن ��ه" وهو م ��ا ف�سر بانه
ق ��د ي�ؤدي ال ��ى �شن هجم ��ات على بع�ض
القرى بذريعة انها متعاونة مع التنظيم.
وان�ضم ��ت اليه ��ا بع ��د ذل ��ك ع�شي ��رة
الم�صالح ��ة والت ��ي نددت ب�ش ��ن عمليات
م�سلحة ف ��ي ديالى خالل �شه ��ر رم�ضان.
وت�ض ��م ديال ��ى اكث ��ر م ��ن  15ت�شكي�ل�ا
ع�سكري ��ا وح�ش ��د �شعب ��ي ،ولك ��ن هن ��اك
اتهام ��ات بوج ��ود ف�س ��اد وا�س ��ع داخ ��ل
المنظومة االمنية في المحافظة.

واعل ��ن نائب محافظ ديال ��ى ،كريم علي،
�أن الأو�ضاع �ضمن حدود المحافظة غير
م�ستق ��رة �أمني� � ًا و�أن ع�شائ ��ر المحافظة
حملت ال�سالح لحماية نف�سها.
وق ��ال عل ��ي� ،إن الأو�ض ��اع الأمني ��ة ف ��ي
محافظة ديالى ت�شهد ع ��دم ا�ستقرار منذ
�أي ��ام ب�سب ��ب ا�ستئن ��اف عنا�ص ��ر داع�ش
تحركاتهم وعملياته ��م ،و�سكان المنطقة
ي ��رون �أن الق ��وات الأمني ��ة عاج ��زة عن
حمايته ��م .و�أ�ش ��ار نائب محاف ��ظ ديالى
�إل ��ى �أن "ع�شائ ��ر ديالى لج� ��أت �إلى حمل
ال�س�ل�اح كرد فعل على تح ��ركات داع�ش،
ولي�س م�ستبعد ًا �أن ي�ؤدي هذا �إلى حرب
�أهلي ��ة ،فالع�شائ ��ر تق ��ول �إنه ��ا �ستتولى
حماي ��ة نف�سه ��ا ف ��ي ظ ��ل غي ��اب القوات
الأمنية الالزمة" .و�أ�ضاف كريم علي �أن

رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي �أوفد
ممث�ل ً�ا خا�ص� � ًا عنه �إل ��ى محافظ ��ة ديالى
يطل ��ب م ��ن الع�شائ ��ر �أن تلق ��ي �سالحها
"لك ��ن هذه الدعوة ل ��م ي�ستجب لها كما
يجب حتى الآن".
ف�شل العمليات الع�سكرية
وف ��ي محاول ��ة لتقلي ��ل غ�ض ��ب الع�شائر
قررت الحكوم ��ة اطالق اكث ��ر من عملية
ع�سكري ��ة في �شم ��ال �شرق ��ي ديالى لمنع
تح ��ركات داع� ��ش ،لك ��ن بع ��د يومين من
العملي ��ات قت ��ل وا�صي ��ب  13ع�سكري ��ا
بينهم �ضابطين اثنين.
وقت ��ل االثني ��ن� ،آم ��ر ف ��وج برتب ��ة مقدم
ف ��ي ق ��وات ال ��رد ال�سري ��ع ف ��ي حو� ��ض
الوق ��ف� ،شم ��ال �شرقي ديال ��ى ،و�أ�صيب

قالوا �إنها تملأ الردهات وقريبة من م�صادر النيران

عاملون يف القطاع ال�صحي ومراجعون :قناين الأوك�سجني
قنابل موقوتة يف امل�ست�شفيات
�أع��ادت حادث��ة م�ست�شف��ى اب��ن الخطيب في بغ��داد ،الحدي��ث عن الواق��ع ال�صحي في الب�لاد �إلى
الواجه��ة ،فعل��ى الرغم م��ن التخ�صي�صات المالي��ة الكبيرة التي تحظ��ى به��ا وزارة ال�صحة �ضمن
الموازنات المالية� ،إال �أن الخوف وعدم الثقة ي�سيطر على �شكل العالقة بين المواطن والم�ؤ�س�سات
ال�صحية ،ويعاظم الحاجة �إلى القطاع الخا�ص.
 بغداد/محمد المحمودي
تخادم
�ش ��ح الأدوي ��ة وم�س ��توى الخدم ��ات
الطبي ��ة المنخف� ��ض ،يدف ��ع المواطن
�إل ��ى اللج ��وء �إل ��ى العي ��ادات
والم�ست�شفيات الأهلية ،بح�سب �سالم
جمع ��ة ،الذي قال لـ(الم ��دى)" :ال �أثق
بالم�ست�شفي ��ات الحكومي ��ة ،ب�سب ��ب
م�ستوى الخدمات التي تقدمها ،وعدم
الثقة هذا يبد�أ منذ �أول لحظة لدخول
الم�ست�شف ��ى ،فم�ست ��وى النظاف ��ة،
والمتطلب ��ات الدائم ��ة م ��ن ال�س ��وق
الت ��ي يحتاجه ��ا المري� ��ض ،تجعلن ��ي
�أذهب باتج ��اه الم�ست�شفيات الأهلية،
التي كوادره ��ا معظمه ��م يعملون في
القطاع الحكومي ،خا�ص ��ة الأطباء"،
الفت ��ا الى" :احت ��اج �إلى �ش ��راء قائمة
طويل ��ة م ��ن المتطلب ��ات عن ��د الرقود
ف ��ي م�ست�شف ��ى ع ��ام مع وال ��دي ،مثل
ال�شرا�ش ��ف ،والمنظفات والمعقمات،
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى العالج ��ات اليومي ��ة،
التي يحدده ��ا الطبيب ،وال تتوفر في
الم�ست�شفى".
و�أ�ض ��اف جمع ��ة" :عند ال�س� ��ؤال عن
هوي ��ة م�ستثم ��ري الم�ست�شفي ��ات
الأهلي ��ة ،الت ��ي تقدم خدم ��ات �أف�ضل،
دائم� � ًا تك ��ون الإجاب ��ة ب�أنه ��ا تابع ��ة
ل�شخ�صية �سيا�سية� ،أو قائد مجموعة
م�سلح ��ة� ،أو زعي ��م �سيا�س ��ي ،وب ��ات
وا�ضح� � ًا ف ��ي ال�ش ��ارع �أن الم�ست�شفى
الفالني لهذه الجه ��ة وهكذا" ،معتقدا
"وجود تخادم بي ��ن م�س�ؤولين كبار
ف ��ي الحكوم ��ة وم�ستثمري ��ن ،لإف�شال
القط ��اع ال�صحي الحكوم ��ي و�إنعا�ش
القطاع الخا�ص".

قنابل في الم�ست�شفيات
وف ��ي ال�سي ��اق� ،سلط ��ت حادث ��ة �أب ��ن
الخطي ��ب ال�ضوء عل ��ى جزئية �أخرى
في الواق ��ع ال�صحي� ،إذ يدور النقا�ش
ع ��ن الأبني ��ة ال�صحي ��ة وم�ستلزم ��ات
الحماية فيه ��ا ،ودور ف ��رق ال�صيانة،
ومن ��ذ ع ��ام � 2009أعلن ��ت الحكوم ��ة
ع ��ن الب ��دء ب�إن�ش ��اء الم�ست�شفي ��ات
التركي ��ة ب�سع ��ة � 400سري ��ر في عدد
م ��ن المحافظات ،ولكن العمل متوقف
لغاية الآن ولم ينجز.
وال ي�ستغ ��رب ناظ ��م ح�س ��ن ،ما حدث
في م�ست�شفى ابن الخطيب ،و�إمكانية
تك ��راره ف ��ي م�ست�شفي ��ات �أخ ��رى،
ويع ��زو ح�سن ذل ��ك �إلى "ع ��دم كفاءة
نظ ��ام االطف ��اء المرك ��زي �أو تعطله،
ف�ض�ل�ا عن النق� ��ص ف ��ي الأوك�سجين
الذي يدف ��ع �إدارات الم�ست�شفيات �إلى
طل ��ب الم�ساع ��دة م ��ن خ�ل�ال حمالت
�إن�ساني ��ة� ،أو يتكف ��ل مرافق المري�ض

بتوفيره".
وي�ضي ��ف ح�س ��ن لـ(الم ��دى) ،وه ��و
موظ ��ف ف ��ي وزارة ال�صح ��ة� ،أن
"الكمي ��ات الكبي ��رة م ��ن قنان ��ي
الأوك�سجين في الم�ؤ�س�سات ال�صحية
عب ��ارة ع ��ن قناب ��ل ب� ��أي لحظ ��ة م ��ن
الممك ��ن �أن تت�سبب بمجزرة ،وعملية
ا�ستبداله ��ا ال تت ��م بوا�سط ��ة ك ��وادر
ال�صيان ��ة ،والت ��ي م ��ن المفتر� ��ض �أن
تك ��ون مدرب ��ة عل ��ى التعام ��ل معه ��ا،
واتخاذه ��ا �أعل ��ى درج ��ات الحيط ��ة
والح ��ذر ،و�إنم ��ا ينقله ��ا عم ��ال
الخدم ��ات ،ومعظمه ��م يفتق ��رون �إلى
التعلي ��م والمعرف ��ة بخطورته ��ا ،م ��ا
يجعلهم ي�صفونها في طوابير طويلة
ف ��ي �أب ��واب الرده ��ات ،وكثي ��را م ��ا
ن�شاهد من يدخن بجوارها".
وتاب ��ع ح�س ��ن� ،أن ��ه "ال توج ��د لجان
تتاب ��ع �صيان ��ة هذه القنان ��ي ،وكثيرا
ما يتعط ��ل جهاز ال�سيط ��رة وال�ضبط

ال ��ذي يو�ض ��ع ف ��ي �أعل ��ى القنين ��ة،
م ��ا يدفع عام ��ل الخدم ��ة �إل ��ى الطلب
م ��ن مراف ��ق المري�ض� ،إح�ض ��اره من
ال�س ��وق ،ومعظمه ��ا ال تعم ��ل ب�ش ��كل
جي ��د ،وته ��رب الأوك�سجي ��ن �إل ��ى
الخارج ،وحين و�صولها الى م�صادر
النيران ،مثل �أجهزة ت�سخين الطعام،
�أو التدخي ��ن� ،أو المداف ��ئ يح ��دث
انفج ��ار" ،الفت ��ا �إل ��ى �أن "المتابع ��ة
الدوري ��ة مفق ��ودة للأوك�سجي ��ن،
خا�ص ��ة خ�ل�ال فت ��رة ا�ستخدام ��ه من
قبل المري� ��ض ،والذي ق ��د يرميه� ،أو
بالحرك ��ة يف�ص ��ل الأنب ��وب ،ويبق ��ى
يت�سرب �إلى الخارج".
وح ��ول ك ��وادر ال�صيانة ق ��ال ح�سن،
�إن "معظ ��م الم�ست�شفي ��ات تعاني من
نق�ص ف ��ي �أعداد ك ��وادر ال�صيانة ،ما
يجبره ��ا على اللجوء �إل ��ى كوادر من
خ ��ارج الم�ست�شف ��ى �أو االعتماد على
قدرات موظفيها الذاتية".

م ��ن جهة �أخرى ،ك�شفت هيئة النزاهة
االتحاد َّي ��ة� ،أم� ��س الثالث ��اء ،نتائ ��ج
تق�صيها عن ن�سب �إنجاز الم�ست�شفيات
في بغداد والمحافظات.
وذك ��ر بي ��ان للهيئ ��ة ،تلق ��ت (المدى)
ن�سخ ��ة من ��ه� ،أن "فري ��ق عم ��ل دائرة
بزيارات �إلى
الوقاي ��ة في الهيئة ،ق ��ام
ٍ
عد ٍد م ��ن الم�ست�شفيات ،و�أكد �ضرورة
قيام وزارة التخطيط بتدقيق العقود
الم�ستقبل َّي ��ة� ،إ�ضافة �إلى العقود التي
تبرمه ��ا ال ��وزارات والجه ��ات غي ��ر
�وزارة والإ�ش ��راف على
المُرتبط ��ة ب � ٍ
تنفيذه ��ا" ،مُبين� � ًا ان "كث ��رة مالح ��ق
العقود المُوقعة والتي �سيت ُّم توقيعها
�أث� � َّرت �سلب� � ًا عل ��ى البن ��ود الأ�صلي ��ة
للعق ��ودَّ ،مم ��ا �ساه ��م ف ��ي زي ��ادة مدد
�وات طويل� � ٍة
�إنج ��از الم�شاري ��ع ل�سن � ٍ
وزي ��ادة في تكلفته ��ا ،كما ه ��و الحال
ف ��ي م�ش ��روع م�ست�شفي ��ات الديوانيَّة
وبعقوبة �سعة (� )400سرير ،والقائم
�سعة (� )200سرير".
و�أ�ض ��اف البيان �أن "التقرير المُر�سلة
ٌ
ن�سخ منه �إلى رئا�سة الوزراء ومكاتب
وزيري ال�صحة والبيئ ��ة والتخطيط
ورئي� ��س دي ��وان الرقاب ��ة المال َّي ��ة
االتحاد َّي ��ة �أ�ش ��ر تلك� ��ؤا وا�ضح ��ا في
عمل معظم ال�ش ��ركات المُن ّفذة ،وعدم
�إنهاء �أعمالها �ضمن المُدد المُحدَّدة لها
في العقود المبرمة بينها وبين وزارة
ال�صحَّ ة �أو المحافظات ،رغم � َّأن �أغلب
تلك الم�شاريع كان قبل الأزمة الماليَّة
وتو ُّق ��ف الم�شاري ��ع تنفي ��ذ ًا لق ��رار
مجل� ��س ال ��وزراء رق ��م ( 347ل�سن ��ة
 ،)2015م َّم ��ا �أدَّى �إل ��ى وج ��ود ن�سب
اندث � ٍ�ار عالي� � ٍة ف ��ي بع� ��ض الم�شاريع
التي لم ت�ص ��ل ن�سبة الإنجاز فيها �إلى
�أكثر من (.")%30

قوة ع�سكرية يف �شرق دياىل ..ار�شيف
 5منت�سبي ��ن ،بع ��د ا�سته ��داف دوريته ��م
بعبوة النا�سفة .وتعتبر "الوقف" وهي
مناط ��ق زراعي ��ة وا�سع ��ة ،اح ��د معاق ��ل
تنظي ��م داع�ش والتي انطلق ��ت منها عدة
هجمات عل ��ى ديالى ،يق ��در انها ت�سببت
بمقت ��ل وج ��رح نح ��و � 200شخ� ��ص منذ
نهاية عملي ��ات التحرير في  .2017وفي
اليوم نف�سه ،قتل �ضابط برتبة مالزم في
ال�شرطة بهجوم م�سلح على دوريتهم في
قرية �شيخي� ،شم ��ال �شرقي ديالى ،فيما
ا�صي ��ب منت�سبين �آخرين بجروح ،اثناء
عمليات تفتي�ش في القرية.
كما �شهد يوم االثنين ،هجوما على قوات
الجي�ش في العظيم �شمال �شرقي ديالى،
فيم ��ا لم ي�سفر الح ��ادث عن اي ا�صابات،
ودم ��ر م�سلحون اي�ض ��ا كاميرات مراقبة

�شريط حمرين
ويقول م�س�ؤول ��ون ان حركة الم�سلحين
ف ��ي جبال حمرين الممتدة من ايران الى
ديال ��ى و�شمال ��ي �صالح الدي ��ن وجنوب
كركوك ،م�ستم ��رة والعمليات الع�سكرية
غير قادرة على انهاء ن�شاط التنظيم.
وعل ��ى �شري ��ط حرك ��ة التنظي ��م ،تعاني
ق ��رى ف ��ي طوزخرمات ��و� ،شرق ��ي �صالح
الدي ��ن م ��ن هجم ��ات ليلية متك ��ررة على
ثكنات الجي�ش.
ويقول محمد ر�ضا ،وهو م�س�ؤول محلي
في الق�ضاء لـ(المدى) ان "هذه الهجمات
تتك ��رر ب�ش ��كل ا�سبوع ��ي الن الجي�ش ال
ي�ش ��ن اي عمليات في الم�ساء على خالف
داع�ش الذي يتحرك في كل وقت".
ون�ش ��ر تنظي ��م داع� ��ش ،ام� ��س� ،ص ��ورا
قال انه ��ا ال�ستهداف مواق ��ع للجي�ش في
"الطوز" حيث اظهر اطالق � 5صواريخ
في منطقة الزركة القريبة من الق�ضاء.
وي�ؤكد ر�ض ��ا ان "الزركة تعتبر من ابرز
معاق ��ل داع� ��ش ،وه ��ي منطق ��ة زراعي ��ة
ت�ض ��م م�ستنقع ��ات وتعتب ��ر مكان ��ا ينفذ
في ��ه التنظي ��م اعدامات ��ه وي�سج ��ن في ��ه
المختطفي ��ن" .وف ��ي �آذار الما�ض ��ي،
اختط ��ف م�سلحون مزارعي ��ن اثنين من
قرية حليوه في طوزخرماتو ،فيما رجح
حينها انه تم نقلهم للزركة.
وقب ��ل ا�سب ��وع كان اثني ��ن م ��ن �سكن ��ة
تكري ��ت قد قت�ل�ا اثن ��اء قيامهم ��ا بعملية
�صي ��د اال�سم ��اك ق ��رب احد بحي ��رات في
منطق ��ة الزرك ��ة ،وه ��م �سفي ��ان الجربو
ور�صيد الدوري.

الكاظمي :احلكومة احلالية حكومة
خدمات وال ت�سعى للتناف�س االنتخابي
 بغداد /المدى
�أكد رئي�س مجل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي� ،أن
�أع�ض ��اء فريق التحقيق في ح ��ادث م�ست�شفى ابن
الخطي ��ب يعملون على م ��دار ال�ساع ��ة وبمتابعة
�شخ�صية منه.
جاء ذلك خالل جل�سة مجل�س الوزراء التي عقدت
�أم� ��س الثالث ��اء ،حي ��ث ق ��ال" :ننتظ ��ر تقريره ��م
بالموع ��د ال ��ذي حددن ��اه ،و�سنعتم ��د نتائج ��ه
بالكام ��ل" .و�أ�ضاف الكاظم ��ي" :على الوزراء �أن
ينزل ��وا لدوائره ��م والعم ��ل الميدان ��ي لمتابع ��ة
متطلبات المواطني ��ن ،وحل الإ�شكاالت وت�سهيل
الإج ��راءات ،وكذل ��ك الإط�ل�اع عل ��ى �إج ��راءات
ال�سالمة في جميع المباني".
ولف ��ت رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء ،خ�ل�ال جل�س ��ة
مجل� ��س ال ��وزراء �أم�س� ،إلى �أن ��ه هنالك تقييمات
لل ��وزراء وللم�س�ؤولي ��ن و�سيت ��م اتخ ��اذ قرارات
�صعب ��ة" ،م�ست ��درك ًا" :هدفنا خدم ��ة �أبناء �شعبنا
وت�صحي ��ح الأو�ض ��اع ،للو�صول ال ��ى انتخابات
مبكرة نزيهة" .ووف ��ق المكتب االعالمي لرئي�س
ال ��وزراء� ،أنه �شدد خالل جل�س ��ة مجل�س الوزراء
"عل ��ى وزارة الداخلي ��ة �أن تتعام ��ل بح ��زم،
وا�ستن ��اد ًا للقان ��ون م ��ع كل م ��ن ي�س ��يء للأم ��ن
الداخلي ف ��ي العراق ويع ّر�ض حي ��اة المواطنين
للخط ��ر" ،وتاب ��ع" :الحكوم ��ة الحالي ��ة حكوم ��ة
خدم ��ات وال ت�سعى للتناف� ��س االنتخابي لتحقيق
�أهداف �سيا�سية ،فقد و�ضعت ن�صب �أعينها خدمة
المواطن �أو ًال و�أخير ًا".
وا�ستدرك الكاظم ��ي ،قائ ًال "على ال�سادة الوزراء
�أن يتذك ��روا �أنه ��م ج ��اءوا لأ�سب ��اب خدماتي ��ة
لخدم ��ة �أبن ��اء �شعبن ��ا ،ولي�س لأه ��داف �سيا�سية
قب ��ل التفكير بالتر�ش ��ح لالنتخابات ،وعليهم عدم
ا�ستغالل وزاراتهم لالنتخابات".
وم�ض ��ى ف ��ي الق ��ول" :ل ��ن �أ�سم ��ح ب� ��أن تتح ��ول
المواق ��ع الوزاري ��ة ال ��ى ماكين ��ات انتخابي ��ة،
و�أرف� ��ض رف�ض ��ا قاطع ��ا �أي ا�ستغ�ل�ال لإمكانيات
الدولة من قبل المر�شحين".
و�أعل ��ن العراق فجر الأحد الح ��داد الوطني لمدة
ثالثة �أيام عل ��ى �أرواح �شهداء �سقطوا في حريق
�ضخ ��م اندل ��ع لي ��ل ال�سب ��ت ف ��ي وح ��دة للعناي ��ة
خ�ص�ص ��ت لع�ل�اج مر�ض ��ى كورونا في
المر ّك ��زة ّ
م�ست�شفى ببغداد.
وق ��رر الكاظم ��ي �إج ��راء تحقي ��ق برئا�س ��ة وزير
الداخلي ��ة ،وع�ضوية وزي ��ري التخطيط والعدل
ورئي� ��س هيئة النزاه ��ة ورئي�س دي ��وان الرقابة

المالي ��ة االتح ��ادي وممثل ع ��ن مجل� ��س النواب
ب�صفة ع�ضو مراقب.
كما ت�ضمنت القرارات "التحقيق في حادث حريق
م�ست�شف ��ى اب ��ن الخطي ��ب ،وتحدي ��د المق�صرين
ومحا�سبته ��م" ،و�سحب ي ��د كل من وزير ال�صحة
ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة �صحة الر�صافة
و�إحالتهم الى التحقيق.
ورجح ��ت مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان ،م�س ��اء
االثنين ،خالل حديثها مع �شهود عيان� ،أن يرتفع
ع ��دد القتلى في الحريق الذي ن�شب في م�ست�شفى
"اب ��ن الخطيب" في بغداد� ،إل ��ى � 130شخ�صا،
ف�ض�ل�ا ع ��ن �آخرين لم يت ��م التعرف عل ��ى هويتهم
بعد .وقال ��ت المفو�ضية ،في بي ��ان ر�صدها لآثار
الحادث�" ،إن عدد القتلى التقريبي وفقا ل�شهادات
ح�صل عليها فري ��ق المفو�ضية قد ي�صل �إلى 130
�شهيد ًا ،من �ضمنه ��م مرافقون للمر�ضى الراقدين
ف ��ي الم�ست�شفى ،ف�ض ًال عن وجود عدد �آخر لم يتم
التعرف على هويتهم ب�سب ��ب �شدة الحريق الذي
�شوه �أج�سادهم".
و�أك ��د البي ��ان وج ��ود خل ��ل و�إهم ��ال وتق�صي ��ر
ف ��ي تطبي ��ق �ش ��روط ال�سالم ��ة والأم ��ان ف ��ي
الم�ست�شفى "وع ��دم وجود منظوم ��ة �إنذار مبكر
ف ��ي الم�ست�شف ��ى لتحذي ��ر و�إ�شع ��ار المواطني ��ن
بالحري ��ق �أو الخط ��ر" ،م�شي ��را �إل ��ى �أن الحريق
كان ب�سب ��ب انفج ��ار قنين ��ة �أوك�سجي ��ن داخ ��ل
رده ��ة �إنعا�ش الرئة ،وطالب ��ت المفو�ضية ب�إحالة
المق�صرين �إلى الق�ضاء.
و�أ�ش ��ارت �إل ��ى �أن "معظ ��م عملي ��ة الإنق ��اذ خالل
الحري ��ق للمر�ض ��ى تم ��ت م ��ن قب ��ل المرافقي ��ن
والأهالي ،ول ��م يتم ا�ستخ ��دام م�ستلزمات �إطفاء
الحري ��ق الموج ��ودة لع ��دم االنتب ��اه لوجوده ��ا
من قب ��ل المواطنين ،وهو ما ي�ؤ�ش ��ر تقاع�س ًا في
�أداء الواجب ��ات من قبل �إدارة الم�ست�شفى وفريق
الدفاع المدني الذي و�ص ��ل بعد �ساعة من اندالع
الحريق".
وطالب ��ت المفو�ضي ��ة ال�سلط ��ات ،ب�إحال ��ة كل من
يثب ��ت علي ��ه التعم ��د �أو التق�صي ��ر �أو الإهم ��ال
ب�ص ��ورة مبا�ش ��رة �أو غي ��ر مبا�شرة ف ��ي وزارتي
ال�صحة والداخلية �إلى الق�ضاء.
و�ش ��ددت المفو�ضية على �ضرورة "ت�شكيل لجان
رقابي ��ة ذات م�ست ��وى عالٍ م ��ن المهني ��ة لمراقبة
عم ��ل الم�ست�شفي ��ات ف ��ي بغ ��داد والمحافظ ��ات
لي�ل� ًا ونه ��ار ًا للحف ��اظ عل ��ى �أرواح المواطني ��ن،
ومراجع ��ة تطبي ��ق �شروط ال�سالم ��ة والأمان في
الم�ؤ�س�سات ال�صحية والطبية وم�شاريعها".
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ي���ح���ذر م���ن ت�����ردي واق�����ع ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة
ال����دف����اع ال���م���دن���ي

ذي قار تمهل الم�شافي � 72ساعة لفح�ص منظومة الإنذار المبكر
 ذي قار  /ح�سني العامل

من املر�ضى وامل�صابني  ،وذكرت التقارير
الأولي ��ة �أن احل ��ادث ناج ��م ع ��ن انفج ��ار
�إ�سطوانة �أوك�سجني ،مما �أدى �إىل اندالع
احلريق.
وع ��ن خماط ��ر احلري ��ق املحتمل ��ة يف
م�شايف حمافظة ذي ق ��ار قال مدير الدفاع
امل ��دين يف ذي ق ��ار العمي ��د �ص�ل�اح جبار
�أب ��و �س َه�ِّي رِّ� ر للم ��دى �إن " خماط ��ر احلريق
املحتمل ��ة يف م�شف ��ى احل�س�ي�ن التعليم ��ي
بالنا�صري ��ة ت�ش� � ّكل  60باملئ ��ة وه ��ذا م ��ا
يُ�ش ّكل م�ص ��در قلق لنا وال�سيما �أن امل�شفى
�شهد ثالث ��ة حرائق �سابقة خ�ل�ال الأعوام
الع�ش ��رة املن�صرمة " ،مبين� � ًا �أن " امل�شفى
الذي يعود �إن�ش ��ا�ؤه اىل ثمانينيات القرن
املا�ض ��ي يع ��اين م ��ن التق ��ادم وع�شوائية
ت�سلي ��ك املنظومة الكهربائي ��ة وا�ستخدام
مواد قابلة لال�شتعال يف �أعمال الديكور".
َ�ِّينأ �أن "امل�شف ��ى رغ ��م
و�أو�ض ��ح �أب ��و �سه رِّ
م ��ا �أنف ��ق علي ��ه م ��ن �أم ��وال بع ��د تعر�ضه
حلرائ ��ق �سابق ��ة لكن ��ه م ��ا زال دون
امل�ست ��وى املطل ��وب م ��ن حي ��ث الأم ��ان
وجت ّن ��ب خماط ��ر احلرائ ��ق" ،منوه ًا اىل
�أن " الإنف ��اق احلا�صل عل ��ى امل�شفى اهتم
ب�أعمال الديكور �أكرث من معاجلة امل�شاكل
اجلوهري ��ة الت ��ي جت ّنب امل�شف ��ى خماطر
احلريق".
وكان م�شف ��ى احل�س�ي�ن التعليم ��ي ق ��د
تعر� ��ض منذ ع ��ام  2011وحت ��ى الآن اىل

يف الوقت الذي حدّدت فيه �إدارة حمافظة
ذي ق ��ار م ��دة � 72س ��اعة لإجراء الك�ش ��ف
العاج ��ل عل ��ى منظوم ��ة الإن ��ذار املبك ��ر
للحريق يف الدوائر احلكومية وامل�ش ��ايف
 ،ح� � ّذرت مديرية الدفاع املدين من خماطر
وحرائ ��ق حمتمل ��ة ق ��د تواجه م�ست�ش ��فى
احل�س�ي�ن التعليم ��ي امل�ش ��فى الرئي� ��س
والوحي ��د يف املحافظ ��ة  ،وع ��زت ذلك اىل
تق ��ادم عم ��ر امل�ش ��فى املذكور وع�ش ��وائية
الت�س ��ليك الكهربائ ��ي وا�س ��تخدام م ��واد
قابلة لال�شتعال يف �أعمال الديكور.
وذك ��ر بي ��ان �صادر م ��ن املكت ��ب االعالمي
ملحاف ��ظ ذي ق ��ار تابعته امل ��دى �أن " �إدارة
املحافظ ��ة وبنا ًء على توجيه ��ات املحافظ
الدكتور �أحمد اخلفاج ��ي �ألزمت دوائرها
باجناز الفح�ص املبكر ملنظومات احلريق
خ�ل�ال � 72ساع ��ة لتجن ��ب �أي ح ��وادث
م�ؤ�سف ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن " حماف ��ظ
ذي ق ��ار ،التق ��ى مدي ��ر الدف ��اع املدين يف
املحافظ ��ة وبحث معه البدء بحملة فح�ص
وقائية لإجراءات ال�سالمة املتبعة".
وي�أتي هذا الإج ��راء �إثر اندالع حريق يف
م�ست�شفى اب ��ن اخلطيب املخ�ص�ص لعالج
مر�ض ��ى فايرو� ��س كورون ��ا يف العا�صمة
بغ ��داد ي ��وم (  24ني�س ��ان  ) 2021والذي
�أدى اىل مقتل و�إ�صابة نحو � 200شخ�ص ًا

 3حرائق كب�ي�رة  ،ت�سبب �أحدها مب�صرع
� 17شخ�ص� � ًا م ��ن املر�ض ��ى واملمر�ض�ي�ن
واملنت�سب�ي�ن ناهي ��ك ع ��ن ت�سبب ��ه ب�أ�ضرار
مادية كبرية.
وع ��ن م ��دى جاهزي ��ة منظوم ��ة �إخم ��اد
احلري ��ق واالنق ��اذ يف امل�شف ��ى ق ��ال مدير

"لكنها مازالت مرتفعة" ..حاالت االنتحار
تراجعت �إلى الن�صف في 2020
 بغداد  /املدى

�شيء مهما كان �صغ�ي�ر ًا �إىل �سبب معقول للتفكري يف
االنتحار".
وتق ��ول دينا �إنها "غري �سعي ��دة ،ال ت�ضحك ،وال تنام،
وال ت� ��أكل جي ��د ًا ،كم ��ا �إن وزنه ��ا ي�ؤرقه ��ا لأنها تخاف
ال�سمن ��ة" .ويف احلقيق ��ة يبلغ وزن دين ��ا ،وهي فتاة
جميلة للغاية 55 ،كيلوغرام ًا وطولها � 170سنتمرت ًا،
�أي �أنه ��ا بعيدة متام ًا ع ��ن ال�سمنة لكنه ��ا ت�ؤكد "�أكره
�شكلي جد ًا".
وم�ؤخ ��ر ًا ،ازداد ت�سجيل حاالت االنتحار يف العراق،
ومعظم تلك احلاالت هم من ال�شباب �أقل من � 27سنة،
ومعظمها من الفتيات.
ويق ��ول الباح ��ث االجتماع ��ي العراق ��ي ،حمم ��د
ال�صميدع ��ي� ،إن "الع ��راق �سج ��ل نح ��و  600حال ��ة
انتح ��ار يف  ،2019نح ��و ثمان�ي�ن باملئ ��ة منه ��ا م ��ن
الفتيات.
وبح�س ��ب �أرقام منظمة ال�صح ��ة العاملية ف�إن "1112
�شخ�ص� � ًا حاول ��وا االنتح ��ار ومت �إنقاذه ��م يف الع ��ام
 .2019ويق ��ول ال�صميدع ��ي �إن الع ��ام � 2020شه ��د
تناق�ص� � ًا يف ح ��االت االنتح ��ار �إىل  375حال ��ة لك ��ن
"الرق ��م مازال مرتفع ًا ،وهن ��اك يف الأقل �ضعف هذا
الع ��دد من املحاوالت التي مل يُبل ��غ عنها الأهل ب�سبب
القيود االجتماعية".
وبح�سب ال�صميدعي ف� ��إن "االكتئاب ال�شديد هو �أحد
العالم ��ات التي قد تنذر بوجود رغبات انتحارية لدى
ال�شخ�ص ،وعلى ذويه االنتباه �إليها".
لك ��ن ال�صميدعي يقول �إن االكتئاب "لي�س بال�ضرورة
مرتب ��ط باالنتح ��ار ،فالغالبية العظمى م ��ن امل�صابني
باالكتئاب ال ميوتون باالنتحار".

قب ��ل �شهرين ،ابتلع ��ت "دينا" ع�شرين حب ��ة �إجها�ض
ا�شرتتها من �إحدى ال�صيدلي ��ات يف حمافظة الأنبار،
�أم�ل ً�ا ب� ��أن تنه ��ي تلك احلب ��ات حياته ��ا ،لك ��ن والدتها
اكت�شف ��ت الأمر �سريع ًا ،بع ��د �أن بد�أت دينا (وهو ا�سم
م�ستعار) بالنزف وفقدان الوعي.
�أُنق ��ذت دينا ،لكنها تقول �إنها "ال تزال تفكر باالنتحار
بني الفرتة والأخرى" ،على الرغم من �أنها تعرتف �أن
حالته ��ا حت�سنت كث�ي�ر ًا بعد "الع�ل�اج النف�سي" الذي
تخ�ضع له يف بغداد.
"ال يوج ��د �أطب ��اء نف�سي ��ون يف الأنب ��ار ،و�أ�ص�ل�اً
الذه ��اب �إىل الطبي ��ب النف�س ��ي و�صم ��ة ع ��ار كب�ي�رة
�ستجعل حياتي �أكرث تعقيدا" ،تقول دينا.،
الطبي ��ب ّ
�شخ�ص �إ�صابة دين ��ا باالكتئاب احلاد ،وهي
تتلق ��ى العالج ب�شكل م�ستمر م ��ع ح�ضورها جلل�سات
�أ�سبوعي ��ة" .الطبي ��ب ق ��ال يل �إن ما �أ�شع ��ر به لي�س
�سخيف� � ًا" ،تقول دينا و�أن "امل�شاع ��ر التي ي�سخر منها
كل م ��ن ي�سمعه ��ا هي �شائع ��ة بني الكثري م ��ن ال�شباب
حالي� � ًا ،وت� ��ؤدي بالكثري منه ��م �إىل التفكري باالنتحار
�أو الإق ��دام عليه" .ويف املدر�سة ،ال متتلك دينا الكثري
م ��ن ال�صديقات" :يتحدث ��ون باملاكي ��اج وامل�سل�سالت
وق�ص� ��ص احل ��ب� ،أنا ال �أح�س ب�أي م ��ن هذه الأمور"،
م�ضيف ��ة "�أح ��ب �أن يتكل ��م اجلمي ��ع ع ��ن امل ��وت ،فهو
احلقيقة الأوىل والأهم".
ورف� ��ض طبي ��ب دين ��ا احلديث ،لكن ��ه ق ��ال �إن "غطاء
امل�شاع ��ر �س ��واء كان غ�ضب� � ًا عل ��ى الأه ��ل �أو جترب ��ة
عاطفية فا�شلة غري مهم كثري ًا ،لأن االكتئاب يحول �أي
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يارا) وكيل السيد (عدي جبار عبد
احلس��ن) صاحب ال��دار املرقمة
 4زق��اق  44محلة  611باس��تالم
ب��دل االيج��ار من كات��ب العدل
الكرخ الصباحي ..وعليه توجب
إشعاره باجلريدة الرسمية..
مع التقدير
امل�ست�أجر يا�سر خلف ح�سن
�شاغل الدار حالي ًا
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وزارة الداخلية
مديرية �أمن الأفراد
ق�سم �أمن الأفراد  /ال�شرطة االحتادية

م � /إح�ضــار

اىل املتهم الهارب  /ن.ع حيدر وهد داخل دحام البوالين
ال�سكن :بغداد  /تولد 1979

اقتض��ى حضورك الى مديرية أمن األفراد – قس��م أمن
األفراد – الش��رطة االحتادي��ة خالل ( )30ي��وم من تاريخ
نش��ره إذا كنت داخل الع��راق أو خارج��ه لإلجابة على
اجلرمية املسندة اليك وفق املادة ( )5من ق .ع .د وبعكسه
س��وف تتخذ اإلجراءات القانونية ضدك وتطبق بحقك
أحكام املادة ( )69من ق.ع.د املتضمنة ما يلي:
 -1احلكم عليك بالعقوبة املقررة جلرميتك.
 -2إعط��اء املوظفني العموميني ح��ق مالحقتك والقاء
القبض عليك أين ما وجدت.
 -3الزام املواطنني باالخبار عن مكان اختفائك.
 -4حجز أموالك املنقولة والغير منقولة.

ر.م.ت

دف ��اع م ��دين ذي ق ��ار �إن " منظوم ��ات لت�ل�ايف امتداد احلريق حلني و�صول فرق
احلري ��ق يف امل�شف ��ى ق�س ��م منه ��ا ال يعمل الأطف ��اء" ،و�أ�ض ��اف " �أما �سل ��م الطوارئ
بال�ص ��ورة املطلوب ��ة وه ��ي بحاج ��ة اىل ومناف ��ذ خ ��روج املواطنني �أثن ��اء حدوث
تعزي ��ز ببكرات زجاجية وهوز ريل يكون احلري ��ق فه ��ي متوف ��رة وتخ�ض ��ع ملتابعة
جاه ��ز ًا للخدم ��ة وميك ��ن ا�ستخدامه على فرق الدفاع املدين ب�صورة دورية".
َ�ِّيأ  �أن " مديرية الدفاع
وج ��ه ال�سرع ��ة من قب ��ل منت�سب ��ي امل�شفى واو�ض ��ح �أب ��و �سه رِّ

امل ��دين تق ��وم مبتابع ��ة امل�شف ��ى و�إع ��داد
تقاري ��ر دوري ��ة حول ��ه وت�ؤ�ش ��ر اخلل ��ل
وتطل ��ب من الدائرة املعني ��ة معاجلته لكن
يبق ��ى تقادم وتردي واق ��ع البنى التحتية
يف امل�شفى ه ��و �أ�سا�س امل�شكل ��ة" ،م�شدد ًا
على " �ضرورة التعجيل بتاليف اخللل من
قب ��ل �إدارة امل�شف ��ى حتى ال تق ��ع باملحذور
ول ُتجن ��ب املحافظ ��ة م�آ�س ��ي املخاط ��ر
املحتملة".
داعي� � ًا اىل التعجي ��ل بافتت ��اح امل�شف ��ى
الرتكي ليك ��ون بدي ًال ع ��ن امل�شفى احلايل
والوحيد يف املحافظة.
وع ��ن تقييمه لواقع ح ��ال امل�شايف الأهلية
قال مدير دفاع مدين ذي قار �إن " امل�شايف
م�شاف حديثة
الأهلي ��ة �أف�ضل حا ًال كونه ��ا
ٍ
تخ�ض ��ع للرقاب ��ة وتتوفر فيه ��ا منظومات
حري ��ق ومطاف ��ئ عل ��ى خ�ل�اف امل�شف ��ى
احلكومي ".
وع ��ن �إج ��راءات مديري ��ة الدف ��اع امل ��دين
للح ��د م ��ن ظاه ��رة ان ��دالع احلرائ ��ق يف
الدوائ ��ر احلكومي ��ة ق ��ال �أبو �س َه�ِّي رِّ� ر �إن "
املديرية و�ضم ��ن خطتها لتاليف ومعاجلة
احلرائ ��ق بالدوائ ��ر احلكومي ��ة تق ��وم
بتنظي ��م  3دورات تدريبي ��ة �سنوي ��ا لفرق
م ��ن املنت�سب�ي�ن يف كل دائ ��رة " ،مبينا ان
" ال ��دورات ت�شم ��ل دورات تدريبية على
مب ��ادئ ال�سالم ��ة املهني ��ة الت ��ي تت�ضم ��ن
كيفية ا�ستخدام مطافئ احلريق ومعاجلة

احلرائ ��ق وكيفي ��ة تخزي ��ن امل ��واد وبذلك
ُن�ش ��كل من املتدرب�ي�ن فريق حماي ��ة ذاتية
للدوائر املعنية ".
و�أ�شار مدير الدفاع املدين اىل �أن " دائرته
ُتلزم الدوائر املعنية ب�أن يكون املنت�سبون
املتدرب ��ون �ضمن م�ل�اكات الدف ��اع املدين
يف الدائ ��رة احلكومية وعدم تكليفهم ب�أي
واج ��ب �آخر يح ��ول دون ت�ل�ايف احلريق
وال�سيط ��رة عليه ح ��ال وقوع ��ه �أو العمل
على ع ��دم انت�ش ��اره وحلني ح�ض ��ور فرق
الدفاع املدين املخت�صة".
وع ��ن مع ��دالت احلرائ ��ق الت ��ي �شهدته ��ا
حمافظة ذي قار خ�ل�ال الأعوام املن�صرمة
قال مدير دفاع مدين ذي قار �إن " حمافظة
ذي قار �سجل ��ت  1876حريق ًا عام ًا 2016
وانخف� ��ض ه ��ذا الرق ��م اىل  1325ع ��ام
 2020وذلك من خ�ل�ال ا�ستخدام اجلانب
التوع ��وي يف معاجلة خماطر احلرائق"،
منوه� � ًا اىل �أن " دائرت ��ه ب�ص ��دد القي ��ام
بحمل ��ة لتوزي ��ع مطاف ��ئ حري ��ق �صغرية
خالل �شهر رم�ضان وب�صورة جمانية على
�أ�صحاب املركبات ال�ستخدامها عند اندالع
احلريق".
َ�ِّيأ  �أن "متوي ��ل احلملة
واو�ض ��ح �أبو �سه رِّ
جاء عرب التع ��اون مع م�ؤ�س�س ��ات القطاع
اخلا�ص وال�شركات الأهلية �ضمن برنامج
للتع ��اون االجتماعي يف مواجهة املخاطر
التي تواجه املجتمع".
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خليجي  25عراقي باالجماع ..والتفتي�ش يراقب التجهيز والأقناع

نظام سبورت

 حمد ُيغلق نافذة الم�أ�ساة ..والكويت البديل تحفيز للت�أهيل ..وتغيير الحكومة لن يخل بالتدبير!

مي�شزوي وخليجي الب�صرة

 متابعة � :إياد ال�صاحلي
ح�سم ��ت اجلمعي ��ة العمومية الحت ��اد ك�أ�س
اخللي ��ج العرب ��ي لك ��رة الق ��دم �أم ��ر تنظيم
خليج ��ي  25مبن ��ح مدين ��ة الب�ص ��رة الثقة
الكب�ي�رة ع�ب�ر �إجم ��اع �أع�ض ��اء اجلمعي ��ة
ممثلة بر�ؤ�ساء االحتادات اخلليجية ال�ستة
�إ�ضاف ��ة اىل الع ��راق واليم ��ن ،وذل ��ك يف
اجتم ��اع العا�صم ��ة القطري ��ة الدوحة الذي
ُعق ��د بال�ساع ��ة التا�سع ��ة والن�ص ��ف م�س ��اء
�أول �أم� ��س الأثن�ي�ن ال�ساد� ��س والع�شري ��ن
م ��ن ني�س ��ان  ،2021ع�ب�ر (تقني ��ة الفيديو)
برئا�س ��ة القط ��ري حمد ب ��ن خليف ��ة رئي�س
االحتاد.
وح�ض ��ر اجتم ��اع العمومي ��ة الحت ��اد ك�أ�س
اخلليج العربي لكرة القدم ،حمد بن خليفة
رئي�س االحتاد ،و�إي ��اد بنيان رئي�س الهيئة
التطبيعي ��ة لالحت ��اد العراقي لك ��رة القدم،
و�أحم ��د اليو�س ��ف ال�صب ��اح رئي�س االحتاد
الكويت ��ي لك ��رة الق ��دم ،ورا�ش ��د النعيم ��ي
رئي� ��س االحت ��اد الإمارات ��ي لك ��رة الق ��دم،
وعلي بن خليفة رئي� ��س االحتاد البحريني
لكرة القدم ،و�سامل الوهيبي رئي�س االحتاد
العُماين لكرة القدم ،ويا�سر امل�سحل رئي�س
االحت ��اد ال�سع ��ودي لك ��رة الق ��دم ،و�سعود
املهن ��دي نائ ��ب رئي� ��س االحت ��اد القط ��ري
لك ��رة القدم ،وح�سن با�شنف ��ر النائب الأول
لرئي�س االحتاد اليمني لكرة القدم وجا�سم
الرميح ��ي �أم�ي�ن عام احت ��اد ك�أ� ��س اخلليج
العربي.
دعم قطري مطلق

م ��ا �أ�شب ��ه الي ��وم بالبارح ��ة ..لعب ��ت قط ��ر
دور ًا �أ�سا�سي� � ًا ع�ب�ر جمي ��ع مراح ��ل تر ّق ��ب
الب�ص ��رة املوافقة اخلليجية عل ��ى تنظيمها
البطول ��ة  ،25ع�ب�ر تقدميها الدع ��م املُطلق،
حيث �ضيّفت الدوح ��ة �أجتماع ًا مماث ًال يوم
الأربع ��اء ال�ساب ��ع والع�شرين م ��ن ت�شرين
الث ��اين ع ��ام � 2019أجمع ��ت في ��ه اجلمعية
العمومي ��ة الحت ��اد ك�أ� ��س اخللي ��ج عل ��ى
ت�ضيي ��ف الب�ص ��رة الن�سخ ��ة  25بح�ض ��ور
ممثل الع ��راق عبداخلالق م�سع ��ود ،رئي�س
احت ��اد الك ��رة امل�ستقي ��ل  -املفرت� ��ض ع ��دم
تنا�س ��ي دوره يف ان�ضاج املوافقة الأوىل -
ومنذ ذلك االجتم ��اع الذي حدّد موعد �إقامة
البطول ��ة يف كان ��ون الأول  2021مل ّ
تتخل
قطر عن �إبداء امل�سان ��دة ،بل وقدّمت تنازالً
ر�سمي� � ًا ع ��ن ت�ضييف الن�سخ ��ة ذاتها ،وذلك
بخط ��اب �صادر ع ��ن احتادها الك ��روي يوم
الأثنني التا�س ��ع والع�شرين من �آذار 2021
ر�أت فيه �أن الب�صرة ت�ستحق �شرف التنظيم

تفا�ؤل ..وتثمين

لتنف ��رد ب ��ه دون مناف�سة مدين ��ة �أخرى ،ثم
جاءت كلمة رئي� ��س االحتاد حمد بن خليفة
�أم� ��س الأول الأثن�ي�ن لتت ��وّ ج موق ��ف بالده
امل�ش� � ّرف �أزاء ا�ستحق ��اق الب�ص ��رة ،بكلم ��ة
مُهمة رمبا كانت �ستخفف من �صدمة القرار
فيم ��ا ل ��و مل ي� �� ِأت مل�صلح ��ة الع ��راق ،وجاء
فيه ��ا (كنت �أمتن ��ى وجود الأ�شق ��اء �أع�ضاء
اجلمعي ��ة العمومية يف الدوح ��ة لنظهر كم
نحن متحدون ومتكاتف ��ون من �أجل �إتاحة
الفر�ص ��ة للع ��راق ال�شقي ��ق والأخ ��وة يف
االحتاد العراق ��ي ال�ست�ضاف ��ة بطولة ك�أ�س
اخللي ��ج القادم ��ة يف الب�ص ��رة ،لعلمن ��ا مبا
متثله ه ��ذه اال�ست�ضافة للجماهري العراقية
وللريا�ضيني العراقيني م ��ن �أهمية ،يف بلد
�شقيق عانى الكث�ي�ر من امل�آ�سي واحلروب،
وقد تكون هذه اال�ست�ضافة نافذة من نوافذ
الأم ��ل عندما ي ��رى �أ�شقا�ؤن ��ا العراقيون �أن
اخلليج يذهب �إليهم ،ويحت�ضنهم يف عر�س
كروي هو الأكرث �أهمية يف منطقتنا).

كل احتياج ��ات البطول ��ة ،وت�س ّم ��ى فيه ��ا
امل�ؤ�س�س ��ات (ال ال�شخو�ص) لتك ��ون مُلزمة
�أم ��ام الدول ��ة بع ��دم الأخ�ل�ال يف تعهّده ��ا،
وذل ��ك يف �ض ��وء املتغ�ّي�رّ ات االنتخابي ��ة
املتوقع ��ة ،خا�صة الحت ��اد كرة الق ��دم الذي
�سيَنتخِ ��ب جمل�سه التنفي ��ذي اجلديد نهاية
�شهر حزيران الق ��ادم ،كي تتوا�صل �أعمالها
لي ًال ونهار ًا وفق ًا لربنامج محُ دّد يلقى الدعم
لجنة م�ؤ�س�سات
م ��ن احلكوم ��ة احلالي ��ة �أو م ��ن تخلفها يف
بع�ض املراقبني لق ��راري االحتاد اخلليجي حالة تغيريها ما بعد االنتخابات الربملانية
ت�شري ��ن الث ��اين  2019وني�س ��ان  ،2021يف العا�شر من ت�شرين الأول املقبل.
�أع ��ادوا التذكري بق ��رارات �سابق ��ة لالحتاد
ت�شطيب النواق�ص
نف�س ��ه ا�ستبعدت فيها الب�ص ��رة قبل الأمتار
الأخرية من املناف�سة ب�سبب ظروف خمتلفة ب ��ات على م�س�ؤويل ملف تنظيم خليجي25
عا�شه ��ا العراق منذ ع ��ام  2013حتى يومنا الإ�سراع يف خط ��وات ت�شطيب ما تبقى من
هذا ،وطالب ��وا م�س�ؤويل تنظيم خليجي 25نواق� ��ص يف املدين ��ة الريا�ضي ��ة والفنادق
ب�ض ��رورة ت�سمية جلنة علي ��ا تتعهّد بتدبري واملالعب ،وتهيئة خدم ��ات النقل وال�صحّ ة

وتعزي ��ز الإج ��راءات الأمني ��ة ،وحت�شي ��د
الإع�ل�ام واجلمه ��ور بتواف ��ق مدرو� ��س،
لتف ��ادي كل م ��ا مت تدوين ��ه يف تقرير فريق
التفتي� ��ش التاب ��ع لالحتاد اخلليج ��ي �أثناء
جتوال ��ه يف املدينة مطل ��ع ني�سان اجلاري،
و�س ِّل ��م اىل املُحافظ �أ�سعد العيداين لغر�ض
ُ
متابعته وجتهيز البطول ��ة بكل م�ستلزمات
�إجناحه ��ا ،و�ستكون للفريق زيارات �أخرى
�أكرث �أهمية لتثبيت درج ��ة الإقناع النهائية
�أو التو�صي ��ة ب�سح ��ب املل ��ف م ��ن الب�صرة
ومن ��ح الكويت ثق ��ة التنظيم كدول ��ة بديلة
بعدما تقدّم رئي�س احتادها �أحمد اليو�سف
ال�صب ��اح بطل ��ب ال�ضياف ��ة عل ��ى هام� ��ش
اجتم ��اع العمومي ��ة اال�ستثنائ ��ي ،وهذا ما
ي ��راه البع� ��ض حتفيز ًا بحد ذات ��ه للمالكات
املنظم ��ة لت�أهي ��ل من�ش� ��آت البطول ��ة دون
تقاع�س.

�أعرب ��ت بع� ��ض ال�شخ�صي ��ات الريا�ضي ��ة
املحلي ��ة ع ��ن تفا�ؤله ��ا ب�إمكاني ��ة ا�ستثم ��ار
مدين ��ة الب�ص ��رة الق ��رار اخلليج ��ي لت�ؤك ��د
ا�ستحقاقها الفعلي على الأر�ض ،ولي�س عرب
اخلطاب ��ات والوثائ ��ق ،وث ّمن ��ت جهود من
�سعى ال�ستح�ص ��ال الق ��رار االيجابي� ،آملة
موا�صل ��ة التح� �دّي حتى انط�ل�اق البطولة
التي �سيُحدد موعدها الحق ًا ملنح املنتخبات
امل�شارك ��ة فر�ص ��ة اال�ستع ��داد الأمث ��ل بع ��د
نهاية بطولة ك�أ�س العرب .2021
جلنة ال�شباب والريا�ضة يف جمل�س النواب
ر�أت ع�ب�ر بي ��ان "�أن التع ��اون امل�شرتك بني
الأط ��راف احلكومي ��ة واجله ��ات ال�سان ��دة
له ��ا �س ��واء و�سائ ��ل الإع�ل�ام �أم اجلماه�ي�ر
الربا�ضي ��ة وال�شخ�صي ��ات الفاعلة� ،سي�ضع
اجلميع �أم ��ام م�س�ؤولي ��ة اال�ستع ��داد التام
لتوف�ي�ر كاف ��ة امل�ستلزم ��ات ال�ضروري ��ة
الجناح البطولة".
و�أكد رئي� ��س اللجنة الأوملبية الوطنية رعد
حمودي يف ت�صريح ملكتب �إعالم الأوملبية،
�أن ��ه تر ّق ��ب ،من ��ذ �سن�ي�ن طويل ��ة� ،أن ين ��ال
الع ��راق �شرف تنظيم بطول ��ة ك�أ�س اخلليج
بعد الن�سخة اخلام�سة يف بغداد عام 1979
التي ت ��وّ ج بلقبها منتخبن ��ا الوطني بقيادة
�شي ��خ املدرب�ي�ن الراحل عموباب ��ا ،و�شاءت
الظ ��روف �أن ي�ؤجّ ��ل ا�ستحق ��اق الع ��راق
�أربع م� � ّرات لع ��دم اجناز �ش ��روط التنظيم
املُعتمدة من االحتاد اخلليجي ،حتى تكللت
جهود الكابنت عدنان درجال بح�سم املوقف
ل�صالح العراق.
فيما ثمّن جا�س ��م الرميحي �أمني عام احتاد
ك�أ�س اخلليج العربي دع ��م اال�شقاء للعراق
باالجم ��اع لتنظي ��م خليج ��ي  25م ��ا ي�ؤك ��د
�ص ��دق النواي ��ا ووح ��دة املوق ��ف جلمي ��ع
اال�شق ��اء �أم�ل ً�ا �أن يك ��ون ا�ستع ��داد االحتاد
العراق ��ي بوت�ي�رة مت�صاع ��دة م ��ن �أج ��ل
التجهي ��ز للعر� ��س اخلليج ��ي املرتقب وهو
يقام يف ربوع الب�صرة العزيزة.
وق� �دّم رائ ��د التحكي ��م الك ��روي ،ح ��ازم
ال�شيخلي ،عرب ات�صال هاتفي من ال�سويد،
�شكره ل ��كل من �أ�سهم و�سع ��ى لإ�صدار قرار
اال�ست�ضاف ��ة لتظهر ب�صرتن ��ا ب�أبهى �صورة
و�أجم ��ل لوح ��ة ،يفتخ ��ر به ��ا العراقي ��ون،
ويُ�ستقب ��ل الأ�شق ��اء يف اخللي ��ج واليم ��ن
ب�أجمل عبارات الرتح ��اب ،وتنظم البطولة
ب�أعل ��ى الإمكانات لتكون م ��ن �أميز بطوالت
اخللي ��ج ،ال�سيما �أن �أبن ��اء الب�صرة م�شهود
لهم بالطيبة والكرم واملحبة جلميع الإخوة
العرب ،و ُهم �س ّر جناحها بكل ت�أكيد.

رحلة ناجحة لعماد عودة مع كرة نفط الب�صرة
 بغداد  /حيدر مدلول
وا�ص ��ل امل ��درب ال�ش ��اب عم ��اد ع ��ودة رحلت ��ه
الناجح ��ة مع فريق نف ��ط الب�صرة لك ��رة القدم
عندم ��ا ق ��اده اىل املرك ��ز احل ��ادي ع�ش ��ر يف
الرتتيب مع ختام اجلول ��ة الثامنة والع�شرين
م ��ن املو�س ��م احل ��ايل بر�صي ��د  34نقط ��ة� ،إثر
مت ّكن ��ه من التغ ّلب بنتيجة ( )1-2على م�ضيفه
فري ��ق زاخ ��و لك ��رة الق ��دم يف املواجه ��ة التي
�أقيم ��ت عل ��ى ملعب زاخ ��و ال ��دويل مبحافظة
دهوك يف �إقليم كرد�ستان.
وت�س ّل ��م عماد ع ��ودة رئا�س ��ة امل�ل�اك التدريبي
للفري ��ق الأول لك ��رة الق ��دم اعتب ��ار ًا م ��ن يوم
احل ��ادي والثالث�ي�ن م ��ن �شه ��ر كان ��ون الثاين
املا�ض ��ي ،بعد اتفاقه مع جمل� ��س �إدارة النادي
ليك ��ون بدي�ل ً�ا لزميله عم ��ار ح�سني ال ��ذي قدّم
ا�ستقالته وغ ��ادر اىل العا�صمة بغ ��داد ليتولىّ
احل ��دود لك ��رة
قي ��ادة فري ��ق
حي ��ث
ا لق ��د م ،
ني ��ل
جن ��ح يف
االنت�صار

الأول عل ��ى م�ضيف ��ه فري ��ق �أربيل لك ��رة القدم
به ��دف نظيف �ضم ��ن اجلولة ال�سابع ��ة ع�شرة
�أح ��رزه املهاج ��م با�سم علي ح�س ��ن على ملعب
فران�سو حري ��ري يوم الرابع م ��ن �شهر �شباط
املا�ض ��ي ،قب ��ل �أن ي�سق ��ط عل ��ى �أر�ض ��ه �أم ��ام
فري ��ق ال�شرطة به ��دف �ضمن اجلول ��ة الثامنة
ع�ش ��رة ج ��اء م ��ن ركل ��ة ج ��زاء نفذه ��ا �أجم ��د
يف فر� ��ض
عط ��وان كاظم ،كما جنح
عل ��ى
التع ��ادل الإيجاب ��ي
عل ��ى
غرمي ��ه فري ��ق النف ��ط
ملع ��ب التاج ��ي �ضم ��ن
اجلولة التا�سع ��ة ع�شرة،
وخط ��ف نقط ��ة ثمينة من
فري ��ق الطلبة �ضم ��ن اجلولة
الع�شرين ،قب ��ل �أن يتلقى هزمية
ب�صعوب ��ة م ��ن فري ��ق الق ��وة
اجلوية املت�ص� �دّر بنتيجة (-2
 )3على ملعب ال�شعب الدويل
�ضم ��ن اجلول ��ة احلادي ��ة
والع�شرين.
وع ��ادت كتيبة عودة

اىل �س ّك ��ة االنت�ص ��ارات من جدي ��د يف اجلولة
الثاني ��ة والع�شرين من خ�ل�ال جتاوزها فريق
احلدود بنتيج ��ة ( )2-3وتعادل ��ت م ّرة �أخرى
يف ث�ل�اث مباري ��ات مع فرق الكهرب ��اء وامليناء
وال�صناعات الكهربائية �ضمن اجلوالت الثالثة
والع�شري ��ن والرابع ��ة والع�شري ��ن واخلام�سة
والع�شري ��ن ،قب ��ل �أن تتم ّك ��ن م ��ن الت�أه ��ل اىل
ال ��دور رب ��ع النهائي م ��ن بطولة ك�أ� ��س العراق
�إث ��ر الف ��وز عل ��ى فري ��ق القا�سم به ��دف نظيف
�ضمن ال ��دور ثمن النهائي لكنه ��ا تع ّر�ضت اىل
الهزمي ��ة �أمام فريق ال ��زوراء بنتيج ��ة ()2-0
�ضمن اجلولة ال�ساد�سة والع�شرين.
ووا�ص ��ل ع ��ودة نتائج ��ه اجلي ��دة فق ��د جن ��ح
الفريق يف �إيقاع اخل�سارة بفريقي �أمانة بغداد
وزاخ ��و �ضمن اجلولتني ال�سابع ��ة والع�شرين
والثامنة والع�شرين ،واقرتب كثري ًا من دخول
قائم ��ة الف ��رق الع�ش ��رة الكبرية ويحت ��اج اىل
ثالث نقاط م ��ن اللقاء الذي �سيجمعه مع فريق
القا�سم على ملع ��ب الفيحاء باملدينة الريا�ضية
يف ال�ساعة العا�شرة م�ساء غد اخلمي�س.

 بغداد  /املدى
يواج ��ه فري ��ق باري�س �س ��ان جريمان
الفرن�س ��ي لك ��رة الق ��دم و�صيف حامل
لق ��ب الن�سخ ��ة الأخ�ي�رة م ��ن دوري
�أبط ��ال �أوروبا لكرة الق ��دم يف ال�ساعة
العا�شرة م�ساء الي ��وم الأربعاء �ضيفه
الثقي ��ل فري ��ق مان�ش�س�ت�ر �سيت ��ي
الإنكلي ��زي لكرة الق ��دم يف قمة قوية
كروي ��ة على ملع ��ب حديق ��ة الأمراء
بالعا�صم ��ة الفرن�سي ��ة باري� ��س يف
ختام مناف�سات جول ��ة الذهاب من
الدور ن�ص ��ف النهائي لبطولة يف
املو�سم احلايل.

يزخ ��ر امل ��وروث الإن�س ��اين لل�شع ��وب بق�ص� ��ص املخلوقات
الأ�سطوري ��ة ،والت ��ي حمل ��ت م�س ّمي ��ات غريبة مـــث ��ل (كابا)
يف امل ��وروث الياباين ،و(غرفني) الذي ُع ��رف يف الأ�ساطري
اليوناني ��ة القدمي ��ة ،وكذلك حتدّثت عنه كتاب ��ات بالد فار�س
القدمي ��ة وم�ص ��ر ،وهو ن�س ��ر �أ�سطوري له ج�س ��م �أ�سد ُيعتقد
وال�س ْحر� ،أم ��ا يف موروثن ��ا ال�شعبي
�أن ��ه يحمي م ��ن ال�ش� � ّر ِ
القري ��ب فقد كانت (ال�سعلوة �أو ال�سعلو) �أكرث و�سائل ال ُرعب
لدى الأ ّمهات ملنع �أوالدهُ ��نّ من اخلروج �أو ح ّثهم على النوم
املبكّر.
ومي�ش ��زوي  Michezoiلي�س ا�سم كائ ��ن �أ�سطوري �أو بطل
لرواي ��ات وقِ�ص� ��ص اخلي ��ال العلمي ،ب ��ل هو برنام ��ج تب ّنته
الأُمم املُتح ��دة يخ� � ُّ�ص البيئ ��ة والريا�ضة ،حي ��ث ُعقِد م�ؤمتر
دويل ح ��ول البيئ ��ة والريا�ضة يف مدينة تورين ��و الإيطالية
ع ��ام  ،2003ثم �أعقب ُه م�ؤمتر بكني ع ��ام  2008وم�ؤمتر قطر
عام  2011الذي ح�ضره ممثلو  80جلنة �أوملبية� ،إ�ضافة اىل
البلجيكي جاك روغ رئي�س الأوملبية الدولية ،وحظي ب�إ�شادة
من الأمني العام للأمم املتحدة يف حينها بان كي مون.
وبداي ��ات ه ��ذا الربنام ��ج كان ��ت يف دورة ميون ��خ االوملبية
ع ��ام  1972ح�ي�ن و�صلت الف ��رق الريا�ضي ��ة امل�شاركة حاملة
�شج�ي�رات من بالدها زرعت يف املتن� � ّزه الأوملبي بالقرب من
املدين ��ة الريا�ضي ��ة .،وبرغ ��م اعتبارها جم ّرد �إ�ش ��ارة رمزية
التوجه نحو
ب�سيط ��ة �أو مب ��ادرة ثقافي ��ة ،فقد كان ��ت بداي ��ة
ّ
ليتحول مو�ضوع البيئة وحمايتها فيما بعد
االهتمام بالبيئة
ّ
�إىل ُبع ��د ثالث للفكر الأوملب ��ي ،وتتب ّنى االحتادات الريا�ضية
�ضم ��ن لوائحها معايري و�ضوابط بيئي ��ة �صارمة على الدول
الت ��ي تقدّم مل ّفاتها لت�ضييف �أي بطول ��ة �أوملبية �أو مناف�سات
كروية �أو غريها.
ويف الع ��ام  1995اتخذت اللجن ��ة الأوملبية الدولية خطوات
ج ��ادة لتحقي ��ق االعتب ��ارات البيئي ��ة يف دوراته ��ا فو ّق َع ��تْ
اتفاقي ��ة تع ��اون و�شراكة م ��ع برنامج الأمم املتح ��دة للبيئة،
متخ�ص�ص ��ة لالهتمام باجلانب
وقام ��ت بت�شكيل جلنة دولية
ّ
البيئ ��ي يف الريا�ضة ،وتبد�أ اللجن ��ة الأوملبية الدولية بتب ّني
معايري و�شروط بيئية دقيقة على الدول الراغبة يف ت�ضييف
الألعاب الأوملبية ،ومنها تقدمي معلومات عن الإدارة البيئية
للم ��وارد الطبيعي ��ة يف البل ��د وتق ��دمي تع ّه ��دات ب� ��أن جميع
�أعم ��ال البناء التي �ستقام مبه ّمة الإعداد للدورة لن تتعار�ض
م ��ع الت�شريع ��ات والأنظمة البيئي ��ة عل ��ى امل�ستويني املحلي
والعاملي.
وبعده ��ا كان االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم �أول املبادري ��ن
لو�ض ��ع هذه املعايري البيئي ��ة �ضمن �شروطه على الدول التي
تق� �دّم ملف ��ات الت�ضييف حي ��ث ي�شرتط �أن ترفق م ��ع ملفاتها
بيان ��ات بيئية عن املُ ��دن امل�ست�ضيفة وت�صل دقة هذه املعايري
و�صرامته ��ا للح ّد الذي يطلب فيه تقدمي تقييم مف�صل جلودة
اله ��واء عل ��ى م ��دار اخلم� ��س �سنوات الت ��ي ت�سب ��ق احلدث،
�إ�ضافة اىل جودة ونق ��اوة املياه �ضمن �شبكات املياه العامة,
كذلك �سرتاتيجية حماية البيئ ��ة ّ
وخطة الإدارة البيئية للبلد
امل�ست�ضيف ولي�س املدينة امل�ست�ضيفة للحدث فقط.
وم ��ع الأخبار املُطمئِنة عن ح�س ��م مو�ضوع ت�ضييف الب�صرة
احلبيبة خلليجي  ،25نطمح �إىل �أن تكون اللجان العاملة على
دركة لالهتمام
التهيئة والإعداد لت�ضييف البطولة �شاملة و ُم ِ
ال ��دويل بق�ضاي ��ا البيئة والربام ��ج الدولية املعتم ��دة للبيئة
والريا�ضي ��ة ،لتكون مبثابة بداية ر�صين ��ة ال�ستثمار �شعبية
الريا�ض ��ة �ضم ��ن برنامج وطني عراق ��ي للبيئ ��ة والريا�ضة،
ي�سهم يف التوعي ��ة والتثقيف مبفاهيم قد جندها غريبة على
ّ
املتح�ضر اعتمدها وط ّبقها ،بل
و�سطنا الريا�ضي ،لكن العامل
�أن �أغل ��ب الهيئات الريا�ضية القريبة م ّنا يف حميطنا العربي
و�ضعتها �ضمن هيكلها التنظيمي �إبتداء من اللجان الأوملبية
الوطني ��ة اخلليجية التي و�ضعت �ضمن جلانها العاملة جلنة
للبيئة والريا�ضة ،وكذلك مرجعيتنا الأوملبية القارية املتمثلة
باملجل� ��س الأوملبي الأ�سيوي ال ��ذي يوجد �أي�ض ًا �ضمن جلانه
العاملة اخلم�سة ع�شر جلنة للبيئة والريا�ضة.
وعلى ذكر ه ��ذا املجل�س� ،أمتنى وبعد �أن �أفرزت االنتخابات
بق ��اء رع ��د حمودي يف من�صب ��ه� ،أمتنى �أن ينتب ��ه اىل متثيل
الع ��راق يف الهيئ ��ات الريا�ضي ��ة الدولي ��ة بحجم ��ه وعمق ��ه
الإن�س ��اين وموروث ��ه التاريخ ��ي وم ��ا ميلك� � ُه م ��ن �إمكان ��ات
وخربات ،فمن الإجح ��اف �أن يتواجد ع�ضوان عراقيان فقط
م ��ن جمموع  197ع�ض ��و ًا ورئي�س ًا ميثل ��ون اللجان الأوملبية
الوطنية للدول الآ�سيوية.
وبدايات هذا البرنامج كانت في دورة
ميونخ االولمبية عام  1972حين
و�صلت الفرق الريا�ضية الم�شاركة
حاملة �شجيرات من بالدها زرعت في
ّ
المتنزه الأولمبي بالقرب من المدينة
مجرد
الريا�ضية .،وبرغم اعتبارها
ّ
�إ�شارة رمزية ب�سيطة �أو مبادرة ثقافية

�سان جيرمان يتطلع لقهر مان�ش�ستر
�سيتي في قمة الأمراء
ويتط ّل ��ع حار� ��س املرم ��ى كيل ��ور نافا� ��س
وزم�ل�ا�ؤه يف فريق باري�س �سان جريمان اىل
اخل ��روج بانت�ص ��ار جدي ��د يق ّربهم كث�ي�ر ًا من
بلوغ املباراة النهائي ��ة لدوري �أبطال �أوروبا
للع ��ام الث ��اين عل ��ى الت ��وايل �أم�ل ً�ا يف ني ��ل
لق ��ب الأول حتت قي ��ادة امل ��درب الأرجنتيني
ماوري�سيو بوكيتين ��و ،وخا�صة �أنه ا�ستطاع
الإطاحة بفريق باي ��رن ميونيخ الأملاين لكرة
الق ��دم حامل اللق ��ب من مناف�س ��ات الدور ربع
النهائ ��ي برغم �أن مناف�س ��ه �سيكون �شر�س ًا يف
ظ� � ّل اقرتابه من نيل لقب ال ��دوري الإنكليزي
املمت ��از لك ��رة الق ��دم باملو�س ��م 2021-2020
حيث �سيلعب جنومه بهدف اخلروج بنتيجة
�إيجابي ��ة تعطيهم الأمل يف جول ��ة الإياب من

 ح�سين جبار

ال ��دور ن�ص ��ف النهائ ��ي الت ��ي �ستج ��ري يوم
الرابع من �شهر �أيار املقبل على ملعب االحتاد
مبدين ��ة مان�ش�س�ت�ر الإنكليزي ��ة يف ك�سبه ��ا
ل�صاحلهم ب�إنتظار و�ضع قدم لهم يوم التا�سع
والع�شري ��ن م ��ن ال�شه ��ر ذات ��ه ال ��ذي �سيكون
موعد ًا للنهائي يف مدينة ا�سطنبول الرتكية.
و�سيق ��ود احلك ��م ال ��دويل الأمل ��اين فيليك� ��س
بريت� ��ش املب ��اراة بع ��د تعيينه م ��ن قبل جلنة
احل ��كام يف االحت ��اد الأوروب ��ي لك ��رة القدم
وي�ساع ��ده م ��ارك بور�س� ��ش حكم� � ًا م�ساع ��د ًا
�أو ًال ،و�ستيف ��ان لوب ��ب حكم ًا م�ساع ��د ًا ثاني ًا،
وداني ��ل �سايبريت حكم ًا رابع� � ًا ،فيما �سيكون
ماركو فرايتز حكم ًا للفار وبا�ستيان دانكريت
م�ساعد ًا للفار.

كورونا املتح ّور ي� ّؤجل لقاء �سلة ال�شرطة والكهرباء
 بغداد  /املدى
ق ّرر احت ��اد كرة ال�سلة ت�أجي ��ل لقاء فريقي
الكهرب ��اء وال�شرط ��ة �ضم ��ن مناف�س ��ات
اجلول ��ة الثانية م ��ن دوري ال�سل ��ة املمتاز
للمو�سم احلايل عل ��ى قاعة ال�شعب املغلقة
للألعاب الريا�ضية يف العا�صمة بغداد اىل

�إ�شعار �آخ ��ر ،وذلك ب�سب ��ب �إ�صابة مدربي
و�إداري ��ي الكهرب ��اء بال�سالل ��ة اجلدي ��دة
م ��ن فايرو� ��س كورون ��ا (كوفي ��د� )-19إثر
الفحو�ص ��ات الطبية الت ��ي خ�ضعوا اليها،
و�أثبت ��ت وج ��ود عيّنة �إيجابي ��ة لديهم ممّا
تط ّل ��ب خ�ضوعه ��م اىل احلج ��ر ال�صحّ ��ي
تنفيذ ًا للربوتوكول الط ّب ��ي ال�شامل الذي

و�ضعت ��ه وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة حتى
اكت�سابهم ال�شفاء التام.
وتعترب ه ��ذه املب ��اراة الثاني ��ة التي يقوم
احت ��اد ك ��رة ال�سل ��ة بت�أجيله ��ا اىل �إ�شع ��ار
�آخ ��ر بع ��د املب ��اراة الأوىل الت ��ي كان م ��ن
امل�ؤ ّم ��ل �إجرا�ؤه ��ا ب�ي�ن فريق ��ي الأعظمية
واخلطوط اجلوية ي ��وم التا�سع ع�شر من
�شه ��ر ني�س ��ان اجل ��اري على قاع ��ة ال�شعب
املغلق ��ة للألع ��اب الريا�ضية وذل ��ك لإ�صابة
جمموع ��ة من العب ��ي الأخ�ي�ر بالفايرو�س
الوبائ ��ي ،فيما �سيلعب فريق نفط الب�صرة
على قاع ��ة الأوملبية يف حمافظ ��ة الب�صرة
بال�ساع ��ة الثالثة ع�صر الي ��وم الأربعاء مع
فريق احللة يف تط ّلع جديد للأول لتحقيق
االنت�ص ��ار ال�ساد�س على التوايل ،من �أجل
الظف ��ر باملرك ��ز الراب ��ع يف الرتتيب خلف
فرق النفط واحل�شد ال�شعبي وال�شرطة.

آراء وأفكار
قناطر
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اعتراف الرئي�س بايدن ب�إبادة الأرمن ..
"العدالة المت�أخرة �أكثر من مئة عام"

طالب عبد العزيز

م ��ع �أن الت�شريع ��ات والقوان�ي�ن العراقي ��ة الت ��ي و�ضعت بعد
الع ��ام  2003بحاجة اىل مراجع ��ات كثرية ،وتكمن يف طياتها
ع�ش ��رات الألغاز وامل�ش ��اكل� ،إال �أنَّ العراقيني يجمعون على �أن
قانون جمال� ��س املحافظات والأق�ضية ه ��و احللقة الزائدة يف
البن ��اء الإداري ،و�أنَّ التجرب ��ة �أثبت ��ت ف�شله ��ا ،و�أنَّ وجوده ��ا
كحلقة ف�ساد وا�ضحة �أنتج ��ت تعطيل ع�شرات القوانني ،وهي
�صريح يف تراجع اخلدمات
اىل ذلك عبء �إداري ثقيل ،و�سبب
ٌ
وعرقلة امل�شاريع.
ا�ستخل�ص املواطن العراقي من جتربة الأعوام  2004وحتى
�إيق ��اف العم ��ل باملجال�س تلك يف الع ��ام  2019ر�أي� � ًا مفاده �أنَّ
ال حاج ��ة له به� ��ؤالء ،وا�ستقرت الآراء عل ��ى �أنَّ وجودهم لي�س
�أك�ث�ر م ��ن حلقة زائ ��دة يف �سل ��م امل�ش ��ورة والتنفيذ ،ذل ��ك لأنَّ
تغ�ص به ��م �أروقة وغرف مباين
�أع ��داد املراجعني الذين كانت ُّ
املجال�س والذين اختفوا باختفاء املجل�س مل ي�ستفيدوا �شيئ ًا،
مثلم ��ا مل يخ�س ��روا �شيئ� � ًا .وك�شاهد �شخ�صي كن ��ت �أبحث عن
م�صري املئات من الأ�ضابري واملعامالت تدخل وتخرج ،يحملها
رج ��ال ون�ساء ،وتتداولها ع�شرات الأي ��دي ،وتو�ضع يف �آالف
الرف ��وف ،وكن ��ت �أظ ��ن �أنها حتم ��ل م�صائ ��ر �إن�ساني ��ة كبرية،
وحاج ��ات ال ب َّد م ��ن حتققها ،لكنها ،وبع ��د �أن التهمتها النريان
يف �أحداث العام  2019مل �أجد من يت�أ�سف على فقدها.
كنتيج ��ة حتمي ��ة ،فق ��د حتولت مكات ��ب �أع�ض ��اء املجال�س اىل
دواوين حزبي ��ة وع�شائرية ،ذلك لأن  %90م ��ن الأع�ضاء �إمنا
ج ��ا�ؤوا م ��ن تر�شيحات احل ��زب والع�شرية ،حتى ب ��ات مناداة
الأع�ض ��اء بعب ��ارات مث ��ل (ال�سي ��د وال�شي ��خ واحلج ��ي) عرف ًا
وتقلي ��د ًا ،مبا �أبعد ال�صف ��ة الوظيفية عن عمل ه� ��ؤالء ،وحوّ ل
املبنى احلكوم ��ي اىل م�ضيف وم�سج ��د وح�سينية ،وال نغايل
�إذا قلن ��ا ب� ��أنَّ البع� ��ض منه ��م كان ي�ستقب ��ل حت ��ى املختلف مع
زوجت ��ه يف مكتب ��ه ،وي�سعى حلل ق�ضيت ��ه فيه� .أ ّم ��ا �إذا بحثنا
يف �أ�سب ��اب ف�ش ��ل تنفيذ امل�شاريع فلن جند خ ��ارج املكاتب تلك
�أ�سباب� � ًا �أخرى ،فف ��ي االرفف الكثرية ،وب�ي�ن اال�ضابري املغلقة
واملفتوح ��ة كان يكم ��ن التحا�ص�ص ،وتدفع الإت ��اوات ،وتباع
الأرا�ض ��ي ،ويت ��م اال�ستي�ل�اء عل ��ى العق ��ارات والو�صول اىل
املناف ��ذ والكمارك واملوانئ وما اىل ذلك ،فحلقة الأحزاب كانت
وما زالت تطوّ ق الأمكنة تلك ب�سلطانها ونفوذها.
يف البل ��دان الت ��ي ت�صنعه ��ا دباب� � ُة امل�ستعمر ،وم ��ع ال�شعوب
الت ��ي م ��ازال الدي ��ن والع�ش�ي�رة متحكم ��ان يف �إدارة �ش�ؤونها
ت�صب ��ح الدميقراطية ط�ل�ا ًء باهت� � ًا ال معنى له .ذل ��ك لأنَّ مئات
ال�سنني من احلكم اال�ستبدادي �سترتك �آثارها على بنية الدولة
واملجتم ��ع مع ًا ،فيدخ ��ل اجلميع يف دوام ��ة الفو�ضى ،امل�ستبد
الكام ��ن واملتحرر النافر ال ميكن �أن يجتمعان يف ذات واحدة،
لذا ،فاحلل يكمن يف �إيج ��اد �صيغة جديدة ،متهد للدميقراطية
بو�صفها طموح ًا ال �أكرث.
منذ �أنْ �أحرقت اجلماهري جمل�س حمافظة الب�صرة يف خريف
� 2018صرن ��ا ن�شه ��د حركة بن ��اء غري تقليدي ��ة يف املدينة ،فقد
�أكملت �أحدى ال�شركات املحلية م�شروع ماء وجماري و�شوارع
مدينة القبلة ،ومت االعالن عن بدء املرحلة الثانية من م�شاريع
مدين ��ة الزب�ي�ر ،وكذل ��ك احل ��ال يف مناط ��ق يا�س�ي�ن خريب ��ط
وناحية �شط العرب وو ،و�صار املواطن يقول :الب�صرة ت�شهد
حرك ��ة م�شاريع غري م�سبوقة ،هل هن ��اك حاجة ما اىل جمل�س
حمافظة؟ حمافظ واحد ،ي�ساع ��ده معاونان(�إداري وفني) مع
تفعيل دور دائرة الرقابة املالية ،هذا كل ما يف الأمر.

يظل ا�ستمرار الإبادة الجماعية
ً
دليال على
في العالم الحديث
الطبيعة المختلة للنظام الدولي
المحكوم بم�صالح �ضيقة لدول
محددة ،وقد بد�أت منذ �صعود
اال�ستعمار الذي اطلق �أول عمليات
�إبادة للق�ضاء ج�سدي ًا على ال�سكان
الأ�صليين ،م�ؤ�س�س ًا ل�سياق ي�صعب
التخل�ص منه دون عمل جماعي
دا�ؤوب ودائم وتحالف عري�ض
لل�ضحايا من ال�شعوب.

وق ��د �سب ��ق للرئي� ��س الت�شيك ��ي “فات�سالف
هافي ��ل” ط ��رح فك ��رة ع ��ن �ض ��رورة نق ��ل
“ال�سلط ��ة” اىل م�ست ��وى �آخر( .اىل �أعلى
واىل �أ�سف ��ل) .ويف �سياق حتذيره من خطر
من ��وذج الدول ��ة القومي ��ة� ،أكد عل ��ى �أهمية
احلدي ��ث ع ��ن حكوم ��ة عاملي ��ة� ،أو م�ستوى
�أعل ��ى من احلك ��م يتجاوز من ��وذج الدولة/
الأمة.
يف نظ ��ر “هافي ��ل” نق ��ل ال�سلط ��ة ال�سلمي
كفيل بتوفري فر�صة جديدة لتجاوز م�ساوئ
الدول ��ة القومي ��ة ،نق ��ل ال�سلطة م ��ن الدولة
القومي ��ة �إىل املنظم ��ات العاب ��رة للح ��دود
الوطنية والعاملية و�إىل امل�ؤ�س�سات املتعددة
يف املجتم ��ع امل ��دين� ،أي �إنه ��ا عملي ��ة نق ��ل
لل�سلطة اىل �أ�سف ��ل بتفعيل املجتمع املدين،
واىل �أعل ��ى ع�ب�ر �إي�ل�اء املنظم ��ات عاب ��رة
احلدود �سلطة �أكرب.
ال ��دول يف نظر “هافي ��ل” ينبغي �أن تكون
كيان ��ات �أب�س ��ط و�أك�ث�ر حت�ض ��ر ًا ولي�س ��ت
مو�ضوع� � ًا لالرتب ��اط العاطف ��ي ،فاملجتم ��ع
ال ��دويل ولي� ��س الدول ��ة /الأم ��ة ،ينبغي �أن
يك ��ون مو�ض ��ع ال�سي ��ادة وم�ص ��در وحامي
احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية.
وال �ش ��ك �أن “هافي ��ل” كان يتح ��دث ع ��ن
مقاربت ��ه لت�أ�سي� ��س م�ست ��وى جدي ��د م ��ن
ال�سلطة الأكرث عدالة وهو ي�ضع يف ذهنه ما
�أدى �إلي ��ه منوذج الدولة القومية من �إبادات
با�س ��م التجان� ��س القوم ��ي ،من ��ذ النم ��وذج
الأول املتمثل باالبادة الأرمنية التي �ستظل
مث ��ا ًال على الإب ��ادة اجلماعية الت ��ي تنظمها
الدول ��ة وارتباطها بظه ��ور الهوية القومية
وال�ص�ل�ات الوثيق ��ة ب�ي�ن القت ��ل اجلماع ��ي
لل�س ��كان املدني�ي�ن ،وتعري ��ف وت�صني ��ف
املجموعات والأفراد.
و�إذا كان ��ت الإب ��ادة الأرمنية ح ��ددت �سياق
ظه ��ور الدولة/الأم ��ة على النم ��ط احلديث
وم ��ا ارتب ��ط بها من �إب ��ادات م ��ن �أجل خلق

�سعد �سلوم

ن ��وع م ��ن التجان� ��س القوم ��ي ،ف� ��إن ظهور
داع� ��ش اليوم يح ��دد دور الفاعل�ي�ن من غري
ال ��دول� ،أو بعبارة �أخ ��رى دور الفاعلني يف
ع�صر ما بعد الدولة/الأمة.
الأرمن  :الأقلية الأكرث �إندماج ًا يف املجتمع
العراقي
�شع ��ر الأرم ��ن خ�ل�ال العق ��ود الت ��ي �أعقبت
الإب ��ادة وت�صرف ��وا عل ��ى ه ��ذا الأ�سا� ��س :
�إنه ��م عراقي ��ون ويجب �أن يندجم ��وا متام ًا
باملجتم ��ع العراق ��ي الأو�س ��ع .وميك ��ن �أن
ن�ش�ي�ر يف هذا ال�سياق اىل الت�ضحيات التي
قدمه ��ا الأرم ��ن يف احلروب الت ��ي خا�ضتها
الدول ��ة العراقي ��ة ،منها احل ��رب العراقية-
الإيراني ��ة الت ��ي ا�ستم ��رت ثم ��اين �سنوات
مع �إي ��ران وحرب اخللي ��ج الثانية .1991
واملفارق ��ة �إنن ��ا ميك ��ن �أن نت�ص ��ور وج ��ود
�شواه ��د قب ��ور لأحفاد الأرم ��ن الهاربني من
الإب ��ادة ب�سبب احل ��رب العراقي ��ة الإيرانية
عل ��ى كال اجلانب�ي�ن م ��ن احلدود ،فق ��د قاتل
الأرم ��ن يف �إي ��ران والأرم ��ن يف العراق يف
كال البلدين يف هذه احلرب غري املربرة.
 ا�ستقب ��ل الأرم ��ن الفاري ��ن م ��ن الإب ��ادةجميع العراقيني ،بكافة طوائفهم و�أعراقهم
و�أديانه ��م ،لكنن ��ا ن�ش�ي�ر ب�ش ��كل خا�ص اىل
ا�ستقب ��ال الأرم ��ن م ��ن قب ��ل الإيزيدي�ي�ن
(�ضحاي ��ا الإب ��ادة اجلماعية عل ��ى يد داع�ش
الت ��ي �أرتكبت بع ��د قرن من �إب ��ادة الأرمن).
وهن ��اك ذكري ��ات ال ميك ��ن حموها ع ��ن هذا
الف ��رار واال�ستقب ��ال اجلماع ��ي ،وم ��ا تزال
مغارات يف جبل �سنجار حتتوي على عظام
الإيزيديني خمتلطة بعظام الأرمن� ،إذ هرب
اجلميع اىل اجلبال العالية حلماية �أنف�سهم
و�أطفالهم من ق�سوة �ألة التدمري والإبادة.
هل هي� ،أي�ض ًا ،م�أ�ساتنا جميع ًا ؟

يف ني�س ��ان ع ��ام � 2015أرتفع ��ت �ش ��ارة
الذك ��رى املئوي ��ة للإب ��ادة الأرمني ��ة (زهرة
… ال تن�س ��اين) يف خلفي ��ة م�ؤمت ��ر دويل
�أقام ��ه الأرمن العراقي ��ون يف بغداد احتفا ًء
بالذكرى.
ترمز الزهرة �إىل الإخال�ص وعدم الن�سيان،
وهم ��ا ال يتالزمان م ��ع رمز �إحي ��اء الذكرى
املئوي ��ة فح�س ��ب ب ��ل هم ��ا �سمت ��ان متيزان
ال�شخ�صية الأرمني ��ة خالل قرن من (عي�شها
بني) (وتعاي�شها مع) العراقي امل�سلم �سواء
كان عربي� � ًا �أم كردي� � ًا �أم تركماني ��ا �أم �شبكي ًا
�أو فيلي� � ًا ،ومع بقية ممثل ��ي التنوع الديني
امل�سيحي م ��ن كلدان و�آ�شوري�ي�ن و�سريان،
كم ��ا بقية الأقلي ��ات الدينية م ��ن الإيزيديني

واملندائيني والبهائيني والكاكائيني.
كان ه ��ذا م ��ا ميي ��ز الأرم ��ن عل ��ى ال ��دوام :
الإخال� ��ص لوطنهم الأم و�أوطانه ��م البديلة
يف ال�شتات ،وعدم ن�سيان الإبادة اجلماعية
وف�ضل ال�شعوب الأخ ��رى عليهم يف الوقت
عين ��ه .يف ه ��ذا ال�سياق الإ�ستع ��ادي لفرادة
الوج ��ود الأرمني يف ال�شرق الأو�سط علينا
�أن نتذكر امل�آ�ساة الأرمنية بو�صفها م�آ�ساتنا
جميع ًا.
كيف مننع الإبادة املقبلة؟

هذا �س� ��ؤال يتعلق بامل�ستقبل ،لكنه يتمحور
�أي�ض� � ًا ح ��ول فهم ق ��وى املا�ض ��ي ،ومن هنا
�أهمي ��ة �إحي ��اء الذك ��رى لك ��ي ال تتك ��رر مرة
ثانية،
- 1التحرر من لعنة املا�ضي
�أعتقد �أو ًال �أن علينا عدم الرتكيز كثري ًا على
املا�ض ��ي؛ و�أن نبقى �أ�سرى اىل رماده ،بقدر
م ��ا نحلل ق ��وى الواقع يف احلا�ض ��ر والتي
تعي ��د �إنت ��اج �أخط ��اء املا�ض ��ي وفظاعات ��ه،
ومن ث ��م ننتقل اىل حتلي ��ل كيفية ا�ستخدام
هذا املا�ض ��ي وكيف يتم ت�ص ��وره .مثل هذا
التحلي ��ل كفي ��ل بك�ش ��ف الهي ��اكل املعرفي ��ة
لل�سلطة وكيفية ا�ستخدام النخب ال�سيا�سية
“�سما�س ��رة الهوي ��ة” املا�ض ��ي خدم ��ة
لإغرا�ضهم».
 - 2مقاومة انفراط التعددية
م ��ن خالل ذل ��ك ن�ستطي ��ع �إلقاء �ض ��وء على
فهمنا املعا�صر للهوي ��ة والعدالة والتعاي�ش
ب�ي�ن الأع ��راق ،وه ��و م ��ا ي�ش ��كل بالن�سب ��ة
للع ��راق و�س ��كان املنطقة ب�شكل ع ��ام �س�ؤا ًال
جوهري� � ًا يتعل ��ق مب�ستقب ��ل بلدانن ��ا يف
�ض ��وء انف ��راط التعددي ��ة وت�ص ��دع العالقة
ب�ي�ن الدولة واملجتمع ،و�س�ي�رورات الإبادة
املرت�سمة يف العراق و�سوريا ،وما �سيتبعها
من �إب ��ادات يف جميع دول املنطقة التعددية
مبا فيها دول اخلليج نتيجة فقدان الثقة بني
اجلماعات الأثنية».
 - 3الت�صدي للتالعب بالذاكرة
ترتبط امل�شاع ��ر البدائي ��ة العدائية منطلقة
العن ��ان بط ��رق التالع ��ب بالذاك ��رة ،وخلق
م�ستوي ��ات او مظلومي ��ات ،م�شكل ��ة م ��ن
ذكريات الآمل �أو الظلم احلقيقي �أو الوهمي
ا�ستثم ��ار ًا ل�سيا�س ��ات �سما�س ��رة الهوي ��ة
املعا�صري ��ن ونخب البزن� ��س االثنوطائفي،
وعل ��ى نح ��و يحف ��ز �أتباعه ��م عل ��ى القت ��ل
لتحقيق مكا�سب �سيا�سية وم�صالح �ضيقة».
خط ��اب ال�ضحايا يكرر يف ل ��وم عميق فكرة
�أن الق ��وى الدولي ��ة ال�سائ ��دة متواطئة على

ال ��دوام يف الإب ��ادة� ،أو م�شارك ��ة فيه ��ا م ��ن
خ�ل�ال ال�صم ��ت والن�سيان .وهن ��اك مفهوم
خيايل �سائ ��د ا�سمه “املجتمع الدويل” ،من
ال�سذاج ��ة �أن نثق بوجوده خ ��ارج امل�صالح
الراهنة للقوى املهيمنة على النظام الدويل.
 - 1هن ��اك بالطبع اع�ت�راف �أملاين ر�سمي
حايل مب�س�ؤولي ��ة �أملانيا اجلزئية عما حدث
للأرمن يف ع ��ام  ،1915مع ت�سليم بوقائع
التاري ��خ التي تقول ب�إن ال�سفري الأملاين يف
تركيا جن ��ح يف �أن يقنع حكومته بالوقوف
اىل جان ��ب حكومة تركيا الفت ��اة لال�ستفادة
من دفع الأرم ��ن اىل �صحراء العراق لت�ؤمن
احلكوم ��ة الأملاني ��ة اليد العامل ��ة جمان ًا من
�أج ��ل تنفي ��ذ م�شروع �سكة حدي ��د بني بغداد
وا�سطنب ��ول (احللقةالأثم ��ن يف �أ�سط ��ورة
�سكة حدي ��د بغداد/برلني) .ب ��ل وجد جنود
�أملان يف الق ��رى الرتكية �شارك ��وا يف �إبادة
الأرم ��ن وجتارة ال�سباي ��ا الأرمنيات �آنذاك!
(بني ��ة اال�سرتق ��اق ال�شبيه ��ة با�سرتق ��اق
الإيزيديات اليوم).
 - 2بريطاني ��ا العظم ��ى بدوره ��ا باع ��ت
الأرم ��ن مقاب ��ل م�صاحله ��ا يف قرب� ��ص،
كم ��ا باعت اليه ��ود امل�شرقي�ي�ن والعرب بعد
اال�ستق�ل�ال ّع ��ن االمرباطوري ��ة العثماني ��ة
وخان ��ت الآ�شوري�ي�ن يف الع ��راق يف �أمثلة
�أخرى مقابل م�صاحلها.
� - 3أم ��ا الأمريكي ��ون ،مق�ص ��د كل �إقلي ��ة
م�ضطهدة ،فلم يوقع ��وا على اتفاقية الإبادة
اجلماعي ��ة لعام � 1948إال يف عام ،1988
و�أوبام ��ا الدميقراط ��ي ال ��ذي وع ��د اثن ��اء
تر�شيح ��ه ك�سينات ��ور باالع�ت�راف بالإبادة
جتنب ذكرها يف خطبه حني �أ�صبح رئي�س ًا،
ترام ��ب ا�ستثمره ��ا بطريقت ��ه ال�شه�ي�رة يف
االبتزاز� ،أما بايدن فهو �أول رئي�س امريكي
ي�صف م ��ا ارتكب بحق االرم ��ن ب�أنه “�إبادة
جماعي ��ة” ،لك ��ن لي� ��س وا�ضح ًا م ��ا النتائج
املرتتب ��ة عل ��ى ذل ��ك بالن�سب ��ة للعالق ��ات
الأمريكية الرتكية او الأمريكية الأرمنية.
 - 4يف الت�سعيني ��ات ب ��رز مث ��ال قبي ��ح
يف الق ��ارة الأفريقي ��ة� ،صم ��ت غرب ��ي ع ��ن
فظاع ��ات م ��ا ح ��دث م ��ن الإب ��ادة اجلماعية
يف راون ��دا ،والأمم املتح ��دة و�ضعت رجال
عل ��ى رجل تتف ��رج .والفرن�سي ��ون �أ�صحاب
مبادىء الإخ ��اء وامل�ساواة زودوا الإباديني
بالأ�سلح ��ة ،ونقل ��ت ال�صحافة ع ��ن ميرتان
قول ��ه “ال يهمن ��ا م ��ا يح ��دث ولي� ��س يف
م�صلحتنا».
 - 5يف �سياق فظاعات داع�ش �ضد الأقليات
يف �سوريا والعراق و�ضد الإيزيديني ب�شكل
خا�ص يف �سنجار ،جاء التدخل الدويل بعد
االبادة ،وبق ��ي م�صري ال�سباي ��ا الإيزيديات
يخ�ض ��ع لتوظي ��ف خط ��اب داخل ��ي/دويل،
دومنا حترك فعلي.
راقب ��وا الع ��راق يتحطم من ��ذ  ،1991ولن
يتحرك ��وا الي ��وم اذا مل تلُ ��ح م�صلح ��ة يف
ا�ستثم ��ار الع ��راق كفن ��اء خلف ��ي �أو �س ��وق
ت�صري ��ف منتج ��ات �أو مم ��ر جغ ��رايف لنقل
�إم ��دادات الطاقة �أو الأ�سلحة �أو املقاتلني �أو
قطعة يف م�شروع احلزام والطريق الخ
فكرة حتالف ال�ضحايا العاملي
 - 1ف�ش ��ل امل�ؤ�س�س ��ات الر�سمي ��ة الدولي ��ة
وع ��دم الثق ��ة بالدبلوما�سي ��ة الدولي ��ة التي

تتجن ��ب املواجه ��ة ال�صريحة ع ��دا ما ميثل
م�صاحله ��ا ال�ضيق ��ة ،يدفعن ��ا اىل الدع ��وة
لت�شكي ��ل لوب ��ي عامل ��ي لل�ضغ ��ط م ��ن �أج ��ل
االعرتاف ال ��ذي يحمل اث ��ار ًا رمزية تتعلق
ب�شفاء الذاكرة اجلريحة �أكرث من مردوداتها
على �صعيد القانون الدويل.
- 2و�أن يعم ��ل هذا اللوبي لتمكني املجتمع
ال ��دويل من اتخاذ خط ��وات عملية لتح�سني
رد الفع ��ل على الإبادة اجلماعي ��ة املقبلة مع
توفري حماكمات دولية رمزية للجناة �سواء
كان ��وا �أفراد ًا �أو حكومات على غرار حمكمة
ال�شع ��وب الدائمة ،والتح ��رك لف�ضح طبيعة
و�آلي ��ات ا�ستثمار ال�ضحاي ��ا لتغذية م�صالح
النخب ال�سيا�سية التي تتاجر بالكراهية.
 - 3الفك ��رة �أن التحال ��ف �س ��وف يك ��ون
غ�ي�ر ر�سمي ،ويق ��وده مثقف ��ون ونا�شطون
مدني ��ون ورج ��ال دي ��ن ،ك ��ي يتبل ��ور يف
مواجه ��ة امل�صالح الدولية ونخ ��ب البزن�س
الإثنوطائف ��ي� ،إن ��ه حتال ��ف يق ��وم عل ��ى
خط ��وات عملية متك ��ن �أع�ضا�ؤه م ��ن العمل
اجلماعي العابر للحدود
4ينطل ��ق حتال ��ف ال�ضحاي ��ا م ��ن �إحي ��اءالذكرى املئوية من جهة ،ومن �أر�ض العراق
بالذات ،حي ��ث جتري مذاب ��ح يومية و�سط
�صمت اقليم ��ي ودويل من جه ��ة ،ومتاجرة
نخ ��ب بزن� ��س اثنوطائفي من جه ��ة �أخرى،
بدم ��اء ال�ضحاي ��ا وعل ��ى نح ��و يه ��دد البالد
باالنق�س ��ام والتف ��كك ودورات م ��ن العن ��ف
املتكرر».
***
ناج يف جول ��ة داخل املدر�سة
�أخ ��ذين ٌّ
�شاب ٍ
الت ��ي ج ��رى جتمي ��ع �س ��كان القري ��ة فيه ��ا،
قب ��ل ت�صنيفه ��م و�إبادته ��م من ِقب ��ل مقاتلي
“داع� ��ش” .كان ي�ش�ي�ر �إىل �ص ��ور عائلت ��ه
به ��دوء ،و�ص ��ورة �أُخ َتي ��ه اللت�ي�ن ُقتِل َت ��ا،
وك�أنهم ��ا تنتمي ��ان �إىل ع ��امل �آخ ��ر بعيد عن
ه ��ذه القري ��ة الت ��ي حتول ��ت �إىل متح ��ف.
بعدها ،ق ��ادين �إىل حقول القت ��ل اجلماعي،
و�أطلعني عل ��ى املقابر اجلماعية التي جرى
جم ��ع الرف ��ات املكد�س فيه ��ا من ِقب ��ل فريق
الأمم املتح ��دة ،التي �أر�سل ��ت �إىل العا�صمة
بغ ��داد لأغرا� ��ض الفح� ��ص والتع� � ّرف �إىل
هوي ��ات ال�ضحاي ��ا ،يف ح�ي�ن جُ ِّه� � َزت قبور
لل�ضحايا ،ما تزال مفتوحة
�أم ��ا املحظوظ ��ون م ��ن الإيزيدي�ي�ن الذي ��ن
ال�س ��ود
َع ِلم ��وا بتق� �دُّم راي ��ات داع� ��ش ُّ
باجتاهه ��م ،و�أُتيح ��ت له ��م فر�ص ��ة اله ��رب،
فقد �سلك ��وا الطريق نحو ملج� ��أ الإيزيديني
الوحيد (اجلبل) .لقد رافقتُ �صدي ًقا �إيزيديًّا
عبرْ طريق �إىل جبل “�سنجار” ،الذي �سلكه
الإيزيدي ��ون هر ًب ��ا م ��ن �آل ��ة القت ��ل ،تاركني
كل م ��ا ميلكون ��ه وراءه ��م .كان ��ت ال�ص ��ور
املن�ش ��ورة ع ��ن ه ��ذه امل�س�ي�رة املتجه ��ة �إىل
ب�صوَر
اجلب ��ال املنعزلة واجل ��رداء ،تذ ِّكرنا ُ
رحل�ي�ن الأرمن يف الدول ��ة العثمانية قبل
املُ َّ
مائة عام ،والذي ��ن واجهوا املوت والعط�ش
يف �صحراء �سوريا وب�ل�اد ما بني النهرين.
لق ��د ج ��رى ترحي ��ل الأرم ��ن قب ��ل مائ ��ة عام
م ��ن ه�ضب ��ة الأنا�ض ��ول باجت ��اه اجلن ��وب
ال�صح ��راوي املنب�س ��ط ،لك ��نَّ الإيزيد ِّي�ي�ن
هربوا باجتاه ال�شم ��ال حيث ُ
�سقف ال�سماء
العالية.

وحدانية التطور الر�أ�سمايل ومهام الي�سار الوطنية
-

�أف�ضى انهيار دول المنظومة
اال�شتراكية الى كثرة من
الم�صاعب البرنامجية
لكفاح الي�سار اال�شتراكي
منها(�أ) غياب المركز الدولي
الم�ساند لحركة الكفاح
الوطني -الديمقراطي (ب)
غياب الر�ؤية ال�سيا�سية -
الفكرية المعتمدة لبناء
دولة الطراز اال�شتراكي
في مرحلة العولمة
الر�أ�سمالية(ج) �سيادة قوانين
التطور الر�أ�سمالي المت�سمة
بالتبعية والتهمي�ش ونموها
في العالقات الدولية(د)
تراجع مبد�أ الت�ضامن الأممي
بعد تفكك منظومة الدول
اال�شتراكية.

لطفي حامت

التغريات امل�شار اليها �أنتجت �أو�ضاع ًا
فكرية � -سيا�سية جديدة تتطلب ر�ؤية
وطنية – دميقراطية هادفة اىل بناء
دولة العدالة االجتماعية.
وطبق ًا لذلك فان قيادة الي�سار
الدميقراطي لبناء دولة العدالة
االجتماعية ت�شكل بدي ًال تاريخي ًا عن
بناء الدولة اال�شرتاكية يف مرحلة
ال�سيادة الدولية لأ�سلوب الإنتاج
الر�أ�سمايل.
ا�ستناد ًا اىل تلك املو�ضوعة ن�سعى اىل
تربيرها فكري ًا مبو�ضوعات عامة تنبثق

من �سيادة وحدانية التطور الر�أ�سمايل العدالة االجتماعية ومتثيلها م�صالح
يف العالقات الدولية وما ي�شرتطه الطبقات املنتجة ف�إنها ترتكز على
ذلك من �ضرورة بناء دولة العدالة التعددية الطبقية  -الطبقة العاملة -
�شرائح الطبقة الربجوازية ال�صغرية-
االجتماعية املرتكزة على-
و�أق�سام من الربجوازية الوطنية.
- 1بناء �سلطة �سيا�سية دميقراطية.
تت�شكل دولة العدالة االجتماعية من  - 3الدميقراطية ال�سيا�سية.
القوى الطبقية املنتجة وت�ستند على  -ت�سعى الدولة العدالة االجتماعية اىل
دميقراطية نظامها ال�سيا�سي م�ستبدة حماية الطبقات املنتجة وحماية ن�شاطها
قيادة احلزب الواحد ل�سلطة الدولة ال�سيا�سي الهادف اىل حماربة ال�شوفينية
القومية والطائفية ال�سيا�سية.
الوطنية.
 – 4تعدد �أمناط امللكية
 -- 2التعددية الطبقية
انطالق ًا من ال�شكل الدميقراطي لدولة  -اعتماد دولة العدالة االجتماعية على

ملكية الدولة لقطاع اقت�صادي عام
ت�سانده قطاعات اقت�صادية خا�صة
و�أخرى م�شرتكة.
�إن تعدد القطاعات االقت�صادية يف دولة
العدالة االجتماعية يعني تعدد الطبقات
االجتماعية امل�شاركة يف التطور
االقت�صادي والعاملة على �صيانة الدولة
الوطنية من التبعية والتهمي�ش.
– 5بناء عالقات دولية متوازنة.
بناء عالقات دولية �-إقليمية ت�ستبعد
التدخل اخلارجي يف ال�ش�ؤن الداخلية
وت�ستند على مبد�أ امل�ساواة يف العالقات
الدولية واحلق يف تطوير التنمية
الوطنية.
ثانيا – قيادة الي�سار اال�شرتاكي للكفاح
الوطني -الدميقراطي
حماية الدولة الدميقراطية للطبقات
املنتجة ت�شرتط بناء حتالفات �سيا�سية
طبقية ت�ستند على حماية الدولة
الوطنية -الدميقراطية من التبعية
والإحلاق وت�ساهم يف تعزيز تطور
دولة العدالة االجتماعية ا�ستناد ًا على
املو�ضوعات التالية –
 1اعتماد �شكل الدولة الفدرايل وتامنيم�صالح الأقليات القومية الأخرى بهدف
تعزيز التما�سك االجتماعي للدولة
الوطنية.
 – 2بناء ال�شكل الدميقراطي ل�سلطة
الدولة الوطنية املعتمد على ال�شرعية
االنتخابية.

 -- 3اعتماد برنامج الوطنية -
الدميقراطية املرتكز على حتالف
الطبقات االجتماعية الرامية اىل �صيانة
الدولة الوطنية الدميقراطية.
 4بناء اقت�صاد وطني يرتكز علىهيمنة الدولة على �إجتاهات تطوره
وي�ساهم يف حماية القطاعني اخلا�ص
وامل�شرتك من اخلراب االقت�صادي.
 – 5بناء حتالفات �إقليمية  -دولية تعمل
على �صيانة االقت�صاد الوطني املناه�ض
ل�سيا�سة ر�أ�س املال املعومل املت�سم
بالتبعية والتهمي�ش.
 – 6مناه�ضة ال�ضغوطات والتدخالت
اخلارجية الهادفة اىل بناء �أ�س�س
التبعية للخارج الر�أ�سمايل املعومل.
�إن املو�ضوعات االقت�صادية ال�سيا�سية
امل�شار اليها ت�شرتط قيادة الي�سار
اال�شرتاكي للكفاح الوطني الدميقراطي
باعتباره -
�أ  -القوى ال�سيا�سية القادرة على
�صيانة امل�صالح الوطنية من التبعية
والتهمي�ش.
ب – قدرته على مكافحة حتالف الطبقات
االجتماعية الفرعية مع الر�أ�سمال
االحتكاري.
ج – �سعيه حلماية وتطوير م�صالح
الطبقات املنتجة وحماية نظامها
الدميقراطي.
 قيادة الي�سار اال�شرتاكي للقوىوال�شرائح الوطنية ت�شرتطها �سيادة

�أ�سلوب الإنتاج الر�أ�سمايل يف الت�شكيلة
الر�أ�سمالية العاملية.
 التعليل الفكري -ال�سيا�سي –االجتماعي لأهمية قيادة الي�سار
اال�شرتاكي لكفاح القوى االجتماعية
يرتكز على -
�أو ًال– انهيار منظومة الدول اال�شرتاكية
والهيمنة الدولية لأ�سلوب الإنتاج
الر�أ�سمايل.
ثاني ًا –انتقال الت�ضامن الطبقي من
�أبعاده الدولية اىل حدوده الوطنية
وما يتطلبه من تطوير تعاون قواه
ال�سيا�سية بقيادة الي�سار اال�شرتاكي.
ثالث ًا -مناه�ضة الي�سار اال�شرتاكي
لقوانني الر�أ�سمالية املعوملة املت�سمة
بالتبعية والإحلاق.
رابع ًا–مكافحة انهيار الدولة الوطنية
و�إحلاقها باالحتكارات الدولية وما
تنتجه من نظم ا�ستبدادية – �إرهابية.
خام�س ًا– مناه�ضة تفكك الت�شكيالت
االجتماعية يف الدول الوطنية وما
ينتجه من نزاعات اجتماعية وحروب
�أهلية.
خال�صة القول �إن الآراء والأفكار
الواردة تبقى ر�ؤية فكرية رمبا تخدم
الكفاح الوطني الدميقراطي املرتكز
على �سيادة وحدانية �أ�سلوب الإنتاج
الر�أ�سمايل خا�ضعة للإغناء والتطوير
من العقل اجلماعي لقوى الي�سار
اال�شرتاكي.
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الأدب �أداة ترتقي بالدماغ الب�شري

كالمٌ عاديٌّ جد ًا

ح��������������وا ٌر م�������ع ال���ب��روف�������������س������ور �أن������غ������و�������س ف���ل���ي���ت�������ش���ر

راغنا روك

�أجرى احلوار  :كيفن بريغر
ترجمة وتقدمي لطفية الدليمي
الق�سم ال ّأول

 حيدر املح�سن

غي ��ر التقليدي ��ة ف ��ي الأدب والممار�س ��ة
ال�سردي ��ةّ ،
ولعل معاين ��ة عناوين بع�ض
م�ؤلفاته تك�شف لنا طبيعة ر�ؤاه هذه :
 �أعمال مده�ش ��ة  :المكت�شفات الخم�سةوالع�ش ��رون الأكث ��ر ت�أثي ��ر ًا ف ��ي ت�أريخ
الأدب2021 ،
- Wonderworks : The 25 Most

(هنا مادي تعني نقي�ض ًا مق�صود ًا ملفردة
امليتافيزيقي ،املرتجمة) ،وال�سبب الذي
جع ��ل العلم والهند�س ��ة تبلغان مرتقيات
بعي ��دة ه ��و �أنن ��ا  -الب�ش ��ر  -تعاملنا مع
مع�ضلة الوعي عل ��ى �أ�سا�س كونها �شيئ ًا
ع�صي ًا على االجاب ��ة املنا�سبة ؛ لذا �أقول
 :من املمكن �أن تكون احلوا�سيب واعية
(�أو �ست�صب ��ح واعي ��ة) ،وقد اليكون هذا
ممكن� � ًا .هذا �أم� � ٌر �إ�شكا ٌّ
يل ال�أظ ��نُّ �أنّ �أي
�أحد ي�ستطيع بلوغ �إجابة منا�سبة له.

- The Topological Imagination :

قلتفيجوابك
تقد َم
العلم-كما َ
*كيف ّ
ُ
السابق-بسببكونمعضلةالوعي
االشكاليةغيرقابلةلتفسيرمقبول؟
 دعني �أ�ضع اجلواب يف �سياق املقاربةالتالي ��ة  :ن�ستطي ��ع احل�ص ��ول عل ��ى �أي
�ش ��يء (�أو فه ��م �أي �ش ��يء) ن�سعى له يف
الع ��امل امل ��ادي م ��ن غ�ي�ر �أن نح ��وز فهم ًا
ناج ��ز ًا ملعرف ��ة من �أي ��ن ي�أتين ��ا الوعي ؛
فماال ��ذي ي�س ��وّ ُغ �إذن ّ
كل ه ��ذه الطاق ��ة
الت ��ي �صببناه ��ا �صب� � ًا  -ومل ن ��زل نفعل
حت ��ى الي ��وم  -يف حماول ��ة فه ��م �أم � ٍ�ر
ع�ص ��ي علين ��ا ؟ ال�سبب الأوح ��د الكامن
وراء م�سعانا هذا هو �أنّ مع�ضلة الوعي
�ر يف الب�شر حاف ��ز ًا روحي ًا ذا جذور
تث�ي ُ
دينية .الأمر هنا مث ��ل البحث عن الرب،
ذل ��ك البح ��ث ال ��ذي نع ��رف جميع� � ًا �إىل
�أين قاد الرهب ��ان املك ّر�سني يف الع�صور
الو�سطى.

Powerful Inventions in the

History of Literature , 2021
 الخيال التوبولوجي  :كرات ،حافات،وج ُزر2016 ،
ُ
Spheres , Edges , and Islands , 2016

 الزم ��ان ،الم ��كان ،والحرك ��ة في ع�صر�شك�سبير2009 ،
- Time , Space , and Motion in the Age
of Shakespeare

ُ
ع�صر �أ�صبحت فيه
نعي�ش الآن في
ٍ
المتخ�ص�صة �أقرب
الحقول المعرفية
ّ
لما�ض مندثر
�إلى حفريات تنتمي
ٍ
تر�سخت هذه الخ�صي�صة
؛ وقد ّ
المميزة لع�صرنا بعد تعاظم �أهمية
درا�سة الظواهر الطبيعية وغير
الطبيعية في �صيغة ن�سقية �شاملة،
ولم يكن الأدب (الذي يمثل ال�سرد
هيكله الجوهري) بعيداً عن هذه
المقاربة المعرفية ؛ فقد طالته
تغييرات بنيوية كبيرة في الجوانب
التالية على ال ّ
أقل  :ماهي طبيعة
الفعالية ال�سردية التي يت�شارك بها
ّ
كل الكائنات الب�شرية ؟ كيف تعمل
اللغة كو�سيط �سردي في تمرير
الخبرات الب�شرية بين الب�شر ؟
وماالعالقة بين التخييل الب�شري
والإبداع الأدبي ؟ قد تبدو هذه
اال�سئلة مثل كثير �سواها من الأ�سئلة
التقليدية ؛ ّ
لكن الأمر �سيختلف �إذا
مادر�سنا هذه الأ�سئلة في �سياق ن�سقي
ّ
المتوقعة بعد
يجمع بين الإجابات
�إخ�ضاعها للك�شوفات غير الم�سبوقة
في علم النف�س الإدراكي Cognitive
 Psychologyوعلوم البيولوجيا
الع�صبية الدماغية BRAIN
 NEUROSCIENCEوكثير من
ّ
المتقدمة.
الجبهات العلمية

يقدّم الحوار التالي مقاربة غير م�سبوقة
نح ��و الأدب ،يق� � ّد ُم فيه ��ا البروف�س ��ور
�أنغو�س فليت�ش ��ر  Angus Fletcherر�ؤية
جدي ��دة فيما يخ� � ُّ�ص الفعالي ��ة ال�سردية
وقيمته ��ا الم�ؤث ��رة ف ��ي �إع ��ادة �صياغ ��ة
العق ��ل الب�ش ��ري بم ��ا يجعله ق ��ادر ًا على
االرتقاء في تناول المو�ضوعات العلمية
ف ��ي �سي ��اق عملية تخادمي ��ة يغتذي فيها
الأدب م ��ن الك�شوف ��ات العلمي ��ة ويعي ��د
ّ
�ضخ الم�ؤثرات الم�ستج� �دّة في الفعالية
ال�سردي ��ة بم ��ا يع ��زز االرتق ��اء بالعل ��م
ف ��ي نم � ٍ�ط م ��ن التغذي ��ة اال�سترجاعي ��ة
االيجابي ��ة ،ي�ض� � ّم الح ��وار كذل ��ك
مجموع ��ة ثوري ��ة م ��ن الأف ��كار ب�ش� ��أن
القيم ��ة البراغماتي ��ة ل�ل��أدب (بالمعن ��ى
ُ
ي�صف
المفيد لمف ��ردة البراغماتية) ،كما
فليت�شر الفعالية ال�سردية ب�أنها ٌ
نمط من
الميكاني ��زم العقل ��ي النا�شئ ع ��ن عملية
تطور بيولوجي.
البروف�س ��ور فليت�ش ��ر مع � ٌ
�روف ب ��ر�ؤاه

 اال�ستعارة  :نظرية النمط الرمزي،2012

- Allegory : A Theory of Symbolic
Mode , 2012

�أق� � ّد ُم �أدن ��اه ترجم ��ة للق�س ��م ال ّأول م ��ن
حوار حدي ��ث �أجراه كيفن بيرغر Kevin
 ،Bergerالمح� � ّرر في مج ّل ��ة ناوتيلو�س
 Nautilusم ��ع البروف�س ��ور فليت�ش ��ر.
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تح ��ت عن ��وان (الأدب يج ��ب �أن ُيد ّر� ��س
مثل العلم Literature Should Be Taught
.)Like Science

المترجمة

هبطت �أع ��داد املقبولني يف �أق�سام اللغة
االنكليزي ��ة يف الكلي ��ات واجلامع ��ات
(العاملي ��ة) نح ��و الق ��اع خ�ل�ال اخلم� ��س
والع�شرين �سن ��ة املا�ضية بكيفية تذ ّك ُرنا
بغ ��رق �سفين ��ة بيك ��ود  Peqoudيف
رواية موب ��ي ديك ؛ يف ح�ي�ن ت�صاعدت
�أع ��داد املقبول�ي�ن يف الأق�س ��ام العلمي ��ة
حت ��ى تاخمت ال�سماء .لي� ��س هذا بالأمر
امل�ستغرب ب ��ل هو مفهوم متام� � ًا ؛ فك ّلنا
نع ��رف �أنّ �إيلون ما�س ��ك ولي�س هريمان
ملفي ��ل (م�ؤل ��ف رواي ��ة موب ��ي دي ��ك،
املرتجم ��ة) هو النم ��وذج املعياري الذي
يق ��ود االقت�صاد الرقم ��ي « .لكنّ الينبغي
للأمر �أن يكون على هذه ال�شاكلة «  :هذا
ماي�ص ّر ُح به الربوف�سور �أنغو�س فليت�شر
 ،Angus Fletcherالبال ��غ � 44سن ��ة،
وهو �أ�ستاذ اللغ ��ة االنكليزية يف جامعة
والي ��ة �أوهاي ��و  .OSUفليت�شر هو �أحد
(جماع ��ة املن�ش ّقني) الذي ��ن يعملون على
مه ّمة �إعادة الأدب ليكون يف قلب احلياة
والثقافة املعا�صرتني ،وقد طوّ ر فليت�شر
م�شروع ّ
خطة طموحة ت�سعى لِـ « تطبيق
العل ��م والهند�س ��ة يف الأدب « ،وتب ��دو
مع ��امل ه ��ذه اخلط ��ة يف كتاب ��ه اجلدي ��د
امل�س ّم ��ى �أعم ��ال مده�ش ��ة  :الإكت�شاف ��ات
اخلم�س ��ة والع�شرون الأك�ث�ر ت�أثري ًا يف
ت�أري ��خ الأدب Wonderworks: The
25 Most Powerful Inventions
.in the History of Literature

قب ��ل �أن يح�ص ��ل فليت�ش ��ر (املول ��ود يف
�إنكل�ت�را) عل ��ى �شه ��ادة الدكت ��وراه يف
الأدب من جامعة يي ��ل االمريكية كان قد
حت�صل على �شهادة �أولية (بكالوريو�س)
ّ
يف العلوم الع�صبية ،Neuroscience
�أعقبه ��ا مه ّم ��ة عم ��ل بحثية لف�ت�رة �أربع
�سن ��وات يف خمترب للف�سلج ��ة الع�صبية
يف جامع ��ة مي�شيغ ��ان .تن ّق ��ل فليت�ش ��ر
ب�ي�ن امله ��ن عندم ��ا �أدرك �أنّ البيولوجيا
الع�صبي ��ة اخلا�ص ��ة بالدماغ ل ��ن تقوده

مب ��ا يكفي لك ��ي يفهم حاجتن ��ا للق�ص�ص
(احلكاي ��ات) ،ويق ��ول يف ه ��ذا ال�ش�أن :
« اخل�صي�ص ��ة املميزة والفري ��دة للدماغ
الب�ش ��ري ه ��ي قدرت ��ه الفائق ��ة يف روي
احلكاي ��ات  :قوّ ت ��ه يف ال�س ��رد ،ويف
خلق �أمن ��اط من امل�ستقب ��ل واحلكي عن
املا�ض ��ي ؛ لذا ف ّكرتُ جدي� � ًا يف الت�سجيل
بق�س ��م اللغ ��ة االنكليزي ��ة والتع ّل ��م �أكرث
ب�ش�أن ال�سرد « .ي ��رى فليت�شر �أنّ الدماغ
الب�ش ��ري كينون ��ة ميكانيكي ��ة ؛ لكن ��ه
ي�ؤ ّك ��د قناعت ��ه �أنّ العق ��ل اليعم ��ل مث ��ل
حا�سوب ،وق ��د �أو�ضح ر�ؤيته هذه لق ّراء
(ناوتيلو� ��س) يف مقال ��ة خ�ص�صه ��ا لهم
عنوانه ��ا (مل ��اذا ل ��ن تكت ��ب احلوا�سي ��ب
�أب ��د ًا روايات ج ّيدة ؟)� ،أثارت موجة من
التعليقات احليوية.
يتناو ُل كت ��اب فليت�شر املو�س ��وم �أعمال
مده�شة  -امل�شار �إلي ��ه �أعاله  -حتليالت
مع ّمق ��ة لأعم ��ال �أدبي ��ة ت�شغ ��ل م�ساح ��ة
زمني ��ة وا�سعة متت ��د من الإلي ��اذة حتى
مي ��ا (�إح ��دى رواي ��ات ج�ي�ن �أو�س�ت�ن،
�إ ّ
املرتجمة) ،والبحث عن الزمن ال�ضائع،
و�صديقت ��ي املذهل ��ة (�إح ��دى رواي ��ات
الرباعي ��ة النابوليتية التي كتبتها �إيلينا
فريانت ��ي ،املرتجم ��ة) .ي ��رى فليت�شر �أنّ
ك ًال م ��ن ه ��ذه الروايات �إمن ��ا هي متثيل
ِل� �ـ « �إكت�ش ��اف « ذي خ�صو�صي ��ة فري ��دة
م ��ن �ش�أنه ��ا �إلق ��اء �ض ��وء غ�ي�ر م�سبوق
عل ��ى الكيفية الت ��ي ي�ستطيع به ��ا الأدب
(الرواي ��ة بخا�ص ��ة) الك�ش ��ف عن احلزن
�أو ال َك َرب� ،أو خلق التعاطف �أو البهجة.
يكتب فليت�شر يف هذا ال�ش�أن ّ :
«كل واحدٍ
م ��ن ه ��ذه الإكت�شافات ل ��ه غر�ض ق�صدي
متت هند�سته ب � ّ
حم� �دّد ؛ فقد ّ
�كل تعقيده
املم ّيز اخلا�ص ب ��ه لكي يالم�س �أرواحنا
بطريق ��ة متمايزة عن ّ
كل �إكت�شاف �سواه
«.
�اب (�أعم ��ال مده�شة) عم� � ٌل �آ�س ٌر مثل
كت � ُ
�شخ�صي ��ة كاتب ��ه فليت�شر ال ��ذي يتحد ُّث
بحما�س ��ة وو�ض ��وح لهم ��ا الق ��درة عل ��ى
�إ�صاب ��ة الآخري ��ن بع ��دوى �صحي ��ة.
�شرع ��تُ يف حوارن ��ا ه ��ذا ع�ب�ر خدم ��ة

(زوم  )Zoomالألكرتوني ��ة ب�س� ��ؤال
ع ��ن الإخت�ل�اف ب�ي�ن العق ��ل الب�ش ��ري
واحلا�س ��وب (وه ��و مو�ض ��وع مقالت ��ه
�آنفة الذك ��ر يف ناوتيلو�س) ،ث ّم انعطفتُ
لتن ��اول ر�ؤيت ��ه املث�ي�رة للتف ّك ��ر العميق
والتي من �ش�أنها �إعالء قدر االن�سانيات،
م ��ع الت�أكيد عل ��ى �أن ُيد ّر� ��س الأدب مثل
العلم.
الحوار

هل أ ّن اجلزء األكبر من اإلختالف
اجلوهريبنيالعقولالبشريةواحلواسيب
يكمنفيحقيقةأ ّناحلواسيبتفتقدإلى
الوعي ؟
 ال� .أن ��ا �أمي� � ُل �صوب تعزي ��ز ال�شواهدامليكانيكي ��ة بالكام ��ل ب�ش� ��أن كتاب ��ة
الرواي ��ات والأدب وال�س ��رد بعام ��ة.
الوعي ي�شبه الوجود يف �أبعاد متخ ّيلة،
وه ��و (�أي الوع ��ي) ق ��د يوج ��د ،ولي� ��س
الأم� � ُر مرهون� � ًا بي لك ��ي �أق ��ول �أنه غري
موج ��ود ؛ لكن ��ي �أ�ستطي ��ع الق ��ول الآن
�أنْ مامِ ��نْ كائ ��ن ب�ش ��ري �سيك ��ون يف
ا�ستطاعته تق ��دمي برهان �صارم وحمدّد
ب�ش� ��أن وجود الوع ��ي �أو عدم وجوده !.
مل ��اذا ؟ لأنّ الوعي مع�ضل ��ة ميتافيزيقية
بطبيعتها .يوجد الب�شر يف ف�ضاء مادي

وأين أنتهى مسعى الرهبان هؤالء ؟
 مل يت�س ّب ��ب م�سع ��ى الرهب ��ان يف�إكت�ش ��اف قوان�ي�ن الدينامي ��كا احلرارية
(الرثموداينامك� ��س)� ،أو �إخ�ت�راع
احلوا�سي ��ب� ،أو اكت�ش ��اف مفه ��وم
التط ��وّ ر الناجم ع ��ن االنتخاب الطبيعي
؛ ب ��ل قادهم �إىل حي ��ث املزيد واملزيد من
الدالئل احلجاجي ��ة �( Argumentsأي
مبعنى كال ٌم فائ�ض وح�سب ،املرتجمة).
�أرى �أنّ الب�ش ��ر ي�ستطيب ��ون ال�صراعات
اجلدالي ��ة ح ��ول ّ
كل مع�ضل ��ة مل جتد لها
ح�ل ً�ا منا�سب� � ًا لأنّ مث ��ل ه ��ذه اجل ��داالت
متنحه ��م �شيئ� � ًا م ��ا يفعلون ��ه (مبعن ��ى
يتل ّه ��ون ب ��ه)  :ماه ��و �أف�ض ��ل فريق كرة
�س ّل ��ة ؟ ماه ��و م�صدر الوع ��ي ؟ و�سواها
م ��ن اجل ��داالت� .إذا ماا�ستثنينا الت�سلية
اللطيفة التي ميكن �أن جتيئ مع مناق�شة
مو�ضوعة الوع ��ي ف�إنني �أرى �أنّ الوعي
لن يكون مو�ضوع م�ساءلة بحثية علمية
جادّة.
أتراك تقو ُل أ ّن دراسة امليتافيزيقا لم
تتس ّببفيأيةتطويراتارتقائيةفيالعلم؟
 هذا �صحيح متام� � ًا .هذه هي ال�سرديةالت ��ي �أ�سع ��ى لإخب ��ار اجلميع به ��ا .كان
النا�س يف الع�صور الو�سطى مهجو�سني
بط ��رح اال�سئلة وح�سب  :من هو الرب ؟
م ��اذا يري ��د ال ��رب ؟ ؛ لكنن ��ا �إكت�شفنا مع
الوقت  -ابتدا ًء من ��ذ ميكيافيللي وحتى
فران�سي� ��س بيك ��ون والث ��ورات العلمية
الت ��ي ح�صل ��ت يف القرن�ي�ن التا�س ��ع
ع�ش ��ر والع�شري ��ن � -أنّ العق ��ل الب�شري
الي�ستطي ��ع بل ��وغ �إجاب ��ات منا�سبة ملثل
ه ��ذه اال�سئل ��ة ؛ هذا لأنّ العق ��ل الب�شري
قد تط ��وّ ر لك ��ي ميار� ��س العل ��م (ولي�س
التف ّك ��رات امليتافيزيقي ��ة اخلال�ص ��ة،
املرتجم ��ة) .العل ��م يخت� � ُّ�ص بو�ض ��ع
الفر�ضيات واختبارها يف عاملنا املادي،
وه ��و لي�س م�سعى يبتغ ��ي بلوغ �أهداف
ميتافيزيقي ��ة ،والأدب  -كم ��ا �أرى  -هو
�أ�ص ُل املنهج العلمي احلديث.
يتبع القسم الثاني

-2“كان امل�شه ��د كلي ��ة الفل�سف ��ة والآداب ،وال�ساع ��ة هي الغ�س ��ق .وكعادة
الأح�ل�ام ،كان كل �ش ��يء خمتلف� � ًا ،فقد انت ��اب الأ�شياء ات�س ��اع طفيف .كنا
ننتخ ��ب املوظفني .وكنت �أحتدّث م ��ع «بيدرو هرنيكيز �أورينا» الذي مات
يف ع ��امل اليقظة منذ �سنني ع ��دة ،وفج�أة قاطعتنا جلب ��ة ،وك�أنها مظاهرة
مو�سيقي ال�شوارع ،زعي ��ق حيواين و�إن�ساين معا جاء من
�أو ع�صب ��ة من
ّ
الأ�سفل .وهتف �صوت ما« :ها قد جاءوا!» ث ّم «الآلهة! ،الآلهة!».
�ص ّف ��ق اجلميع مرحّ ب�ي�ن ،وكانوا يبكون م ��ن �شدة الفرح ،فه ��ا هي الآلهة
املن�صة،
تع ��ود من بعد قرون طويلة من الغياب .ويف دقائق اعتلى ه�ؤالء ّ
م�سرحي ،وكان النا�س يهتفون لهم...
ووقفوا جميع ًا يف م�شهد
ّ
يف الأ�ساطري اال�سكندنافي ��ة جتري معركة بني الآلهة والب�شر يخ�سر فيها
الآلهة ،ثم ينبثق من خراب العامل الذي كان ه�ؤالء يتح ّكمون بك ّل �صغرية
وكب�ي�رة فيه ع ��امل جديد ت�س ��وده العدالة ،م ��ن ا�سم هذه املعرك ��ة ا�ستعار
يعط الآلهة �أ�سماء
بورخي�س عن ��وان ق�صته ،راغنا روك ،واملالحظ �أنه مل ِ
قدمية� ،أو جديدة ،ولكنه ع ّرفهم ب�أو�صاف غريبة ،بل و�شائنة .كان �أحدهم
يرف ��ع ي ��ده ب�إمياءة وا�سع ��ة يحيّي بها اجلماهري ،لك ��ن حتيته �ضاعت يف
خمل ��ب كان هو ي ��د الإله ،وحني ه ّم �آخ ��ر بالكالم تنبّه اجلمي ��ع �إىل منقار
معق ��وف يف وجه ��ه ،وكان �صوت ��ه عبارة ع ��ن زعيق و�صف�ي�ر .اجلمهور
ي�ص ّف ��ق ،والآلهة يردّون ب ��كالم ي�شبه الغرغرة� .ص ��اح �أحد اجلال�سني يف
القاعة:
“الآلهة ال جتيد الكالم!”.
زعي ��ق وغرغرة و�صفري ،هذا ه ��و منطق الآلهة القدمي ��ة� ،أفقدتهم احلياة
ّ
الفظ ��ة املتعط�ش ��ة للدماء كل ما ه ��و �إن�ساين ،وتعام ��ل ال�صليب امل�سيحي
والهالل الإ�سالمي ب�صرامة معه ��م .دقائق ،وانقلب الإعجاب ال�شديد لدى
اجلمهور يف القاعة �إىل �إعرا�ض و�صدّ.
ق�صة راغناروك ت�شابه جترب ��ة كافافي�س مع الآلهة التي خذلت �أنطونيو،
وقتل ��ت �آخي ��ل ،بعد �أن �أعط ��ت وعد ًا يف احلف ��اظ على حيات ��ه .ال�سخرية
وا�ضح ��ة ،و�إح�ضار املا�ضي مت�شابه لدى ال�شاعري ��ن ،من �أجل ا�ستنطاقه
وح ّل لغته الغريبة وترجمتها �إىل كالم مفهوم.
“�شنت ��و” هو عن ��وان ق�صيدة �أخ ��رى لبورخي�س ،وهي ديان ��ة يابانية
ت�ؤم ��ن ب�آله ��ة ال يعرفه ��ا �أح ��د مم ��ن تر ّب ��وا عل ��ى الديان ��ات القدمي ��ة� ،أو
اجلديدة� .إنهم لي�سوا �أبول ��و وع�شتار وباخو�س ،وال يانو�س �أو حتوت،
وهم كذلك لي�سوا ممن يعبدهم امل�سلمون �أو اليهود والن�صارى:
“ عندما ي�صرعنا احلزن
للحظ ٍة يُنق ُذنا
طع ُم َثمَر ٍة ،طع ُم املاء
�أو ُل اليا�سمني يف نوفمرب
كتابٌ ح�سبنا �ضيا َع ُه”
ومي�ضي ال�شاعر يف ذكر �آلهة الع�صر اجلديد ،والذين هم من طينة �أخرى،
ودينهم خمتلف:
املفتاح ال�صغري الذي يفتح بيتا لنا،
رائح ُة مكتب ٍة� ،أو رائحة ال�صندل
ُ
ال�سابق ل�شارع ما،
اال�س ُم
�ألوا ُن خريط ٍةُ ،نعوم ُة ُظ ْف ٍر َمربُود
عندم ��ا يكون الإله ال �أحد ،يكون الإن�س ��ان هو الك ّل ،له البهاءات الف�سيحة
وامل�ضيئة واملرهفة ،بينما حوّلت �شهوة
الآله ��ة القدمية للدماء الإميان �إىل متري ��ن يف املالكمة� ،أو حفل من القتال
احل ّر مبختلف الأ�سلحة� .آلهة ال�شنتو
احتفظ ��ت برباءته ��ا ،وبقيت خمل�صة لنا ووف ّي ��ة يف كل وقت ،وال يتط ّلب
الإميان بها منا غري االعرتاف بها ،لتقدّم لنا
ك ّل ما نريد دون مقابل ،ومن غري نزاع دمويّ بينها� ،أو فيما بيننا:
ال�ش ْنتو
ثمانية ماليني من �آلهة ِ
ت�ساف ُر ِ�س ّر ًا على الأر�ض:
تلك الآلهة املتوا�ضعة تلم�سُ نا-
تلم�سُ نا ومت�ضي ُقدُم ًا.
يف ق�ص ��ة “راغناروك” يقوم بورخي�س بر�س ��م �صورة مرعبة للآلهة التي
ح�ض ��رت �إىل كلية الفل�سفة“ :لها جباه خفي�ضة ،و�أ�سنان �صفر ،و�شوارب
خفيف ��ة ،و�شفاه وح�شية �سميكة”� .أخذ النا�س يد ّققون النظر ،والحت لهم
بقع ��ة ل ��ون ت�شبه ال ��دم يف عروة �أحد ،وحت ��ت ال�س�ت�رة “املحكمة” لآخر
انتفخ �شكل خنجر .كانوا يتنازعون �إذن �إىل ح ّد التقاتل� .أيّ �آلهة مزيفون
هم �إذن؟ ويف حلظة عظيمة من حياة الب�شر ي�سحب املتفرجون يف القاعة
م�سد�ساتهم “الثقيلة!” ،ويق�ضون على ه�ؤالء الآلهة “بالتذاذ!”.
ق�صة راغناروك ت�شابه تجربة
كافافي�س مع الآلهة التي خذلت
�أنطونيو ،وقتلت �آخيل ،بعد �أن
�أعطت وعداً في الحفاظ على
حياته .ال�سخرية وا�ضحة ،و�إح�ضار
الما�ضي مت�شابه لدى ال�شاعرين ،من
ّ
وحل لغته الغريبة
�أجل ا�ستنطاقه
وترجمتها �إلى كالم مفهوم.

تحية لر ّواد الأدب الرو�سي بالعراق في مئوية الدولة العراقية
�أ.د� .ضياء نافع

تقوم الأمم عادة بالمنا�سبات
الكبرى في م�سيرة تاريخها بت� ّأمل
ّ
تتذكر
تلك الم�سيرة  ,وتحاول �أن
مرت بها و تحل ّلها
الأحداث التي ّ
 ,كي ت�صل الى �إجابة �صحيحة
(وخالية من �أخطاء الما�ضي !)
للتخطيط الالحق في الم�سيرة
هذه  ,وكم يحتاج العراقيون في
مئوية تا�سي�س الدولة العراقية
ّ
(يتوقفوا !) و
(� )2021 – 1921أن
(يتذكروا !) و (يت� ّأملوا !) م�سيرتهم
تلك وفي المجاالت كافة (�أي لي�س
فقط الأحداث ال�سيا�سية يا �أولي
الألباب !)....

وانطالق� � ًا م ��ن ه ��ذا املفه ��وم  ,وم�ساهم ��ة
متوا�ضع ��ة ج ��د ًا يف ه ��ذه العملي ��ة الفكري ��ة
املهمة للتخطيط الالحق  ,نود هنا ان نتوقف
قلي�ل�ا عند نقطة �صغرية ج ��د ًا (ولكنها مهمة)
يف م�س�ي�رة الثقاف ��ة يف الع ��راق  ,و�أن نتذكر
– لي� ��س �إال  -ا�سم ��اء روّاد االدب الرو�س ��ي
العراقي�ي�ن الراحل�ي�ن  ,ونق ��ول ع ��دة كلم ��ات
ع ��ن كل واح ��د منه ��م ال �أك�ث�ر  ,ك ��ي نعل ��ن ,
�إنن ��ا بحاج ��ة �أن ن�سجّ ��ل ه ��ذه الظاه ��رة يف
م�س�ي�رة الثقاف ��ة يف العراق عرب ق ��رن ب�أكمله
 ,لأنه ��ا تعن ��ي بداي ��ة تفاعل املثق ��ف العراقي
م ��ع الآداب االجنبي ��ة وكي ��ف تقبّله ��ا القارئ
يف الع ��راق احلديث بع ��د ق ��رون (ال�سبات!)
العثم ��اين  ,وك ��ي نعل ��ن �أي�ض ًا � ,إنن ��ا بحاجة
اىل عم ��ل جماعي ي�شارك في ��ه املتخ�ص�صون
يف بالدن ��ا لت�سجي ��ل �أعم ��ال ه�ؤالء ال ��روّاد ,
قبل �أن ت�ضيع كل ّي ًا  ,وت�صبح (ن�سي ًا من�سيّا) ,
�إذ �أن ه ��ذه الأعمال االبداعية دليل مادي على
بداية ن�ضوجنا الفك ��ري  ,وتعني �إننا نتط ّلع
للح ��وار والتعاي� ��ش م ��ع ثقاف ��ات ال�شع ��وب
الأخ ��رى  ,وك ��ي نعل ��ن �أي�ض� � ًا � ,إنن ��ا ننتظ ��ر

الآخرين ك ��ي (يدلو بدلوهم!) يف هذا املجال
 ,ويف كل املج ��االت الثقافي ��ة الأخرى بدولة
العراق ونحن نبتد�أ الطريق يف و�ضع خطط
م�سريتنا املئوية الثانية...
اال�سماء
ه ��ذه بع�ض ا�سماء ال ��رواد الراحلني لي�س �إال
يف جم ��ال الأدب الرو�سي يف العراق  ,و�أكرر
كلم ��ة (بع�ض)  ,وا�ضع حتته ��ا ّ
خطا عري�ض ًا.
اال�سم ��اء مر ّتب ��ة طبع� � ًا ح�س ��ب احل ��روف
الهجائي ��ة  ,وا�ؤ ّك ��د م ��رة �أخ ��رى و�أخ ��رى ,
�إن ه ��ذه القائم ��ة وا�سعة ج ��د ًا  ,وال ميكن يل
وحدي ومبفردي وح�سب ذاكرتي – و�أنا يف
خري ��ف عمري � -أن اقوم بها � ,إذ �أنها بحاجة
اىل م�شارك ��ة الآخري ��ن حتم ��ا لتطويره ��ا
واكمالها -
�أك��رم فا�ض��ل ( – )1987 - 1918مرتج ��م
رواي ��ة تورغيني ��ف (االب ��اء والبن ��ون) ع ��ن
الفرن�سية (باال�شرتاك مع ذنون �أيوب عن
االنكليزي ��ة  ,والرتجم ��ة ع ��ن لغت�ي�ن يف �آن
واح ��د – جترب ��ة فري ��دة ورائ ��دة يف تاريخ

الرتجم ��ة بالع ��راق  ,ومل تتك ��رر الحق� � ًا)
ون�شره ��ا ع ��ام  1950يف بغ ��داد  ,وهي �أول
ترجم ��ة كامل ��ة لرواي ��ة تورغيني ��ف ظه ��رت
يف العامل العرب ��ي عموم ًا� //.أن ��ور �شا�ؤول
( – )1984 - 1904ترج ��م ق�ص ��ة لغورك ��ي ,
ون�شرت جملت ��ه (احلا�ص ��د) يف الثالثينيات
نتاج ��ات عدي ��دة يف الأدب االجنب ��ي عموم� � ًا
والرو�س ��ي خ�صو�ص ًا  ,وكم نحن بحاجة اىل
درا�سة تف�صيلية لتل ��ك املجلة االدبية الرائدة
 //ب ��دري ح�سون فري ��د (– )2017 - 1927
ح� �وّل ق�صة (احلرب ��اء) الق�صرية لت�شيخوف
اىل م�سرحي ��ة ذات ف�ص ��ل واح ��د ون�شره ��ا ,

وق� �دّم ق�صة (ردهة رق ��م  )6لت�شيخوف �أي�ض ًا
بع ��د �إعدادها م�سرحي� � ًا على خ�شب ��ة امل�سرح
العراق ��ي  //جلي ��ل كم ��ال الدي ��ن (- 1930
� – )2014أ�ص ��در كتاب ًا عن غوركي  ,وترجم
ق�ص�ص� � ًا لغوغ ��ول ورواي ��ة لآيتمات ��وف //
حي ��اة �ش ��رارة (� -)1997 - 1935إيقون ��ة
الأدب الرو�س ��ي يف العراق والت ��ي �أ�صبحت
اال�س ��م الرم ��زي ال�ساط ��ع ل ��ه بع ��د انتحارها
امل�أ�س ��اوي  //خمي� ��س حرج ن�شم ��ي(1941
  – )2014مرتج ��م ملحم ��ة الأدب الرو�سيالق ��دمي – كلمة ع ��ن فوج �إيغ ��ور  ,وهو عمل
�إبداع ��ي رائد يف الع ��امل العرب ��ي عموم ًا //

�سع ��دي املال ��ح ( – )2014 - 1951ترج ��م
العديد م ��ن الكتب  ,منها  ,رواي ��ة �آيتماتوف
– ويطول اليوم �أكرث من قرن //
�شاك��ر خ�صب��اك ( – )2018 - 1930ق� �دّم
ع ��ام � 1954أول كت ��اب عراق ��ي (وثاين كتاب
عرب ��ي عموم� � ًا) عن ت�شيخوف  /ع ��ادل كاظم
( – )2020 - 1939ح� �وّل ق�ص ��ة (املنتق ��م)
الق�ص�ي�رة لت�شيخ ��وف اىل م�سرحي ��ة ذات
ف�ص ��ل واح ��د ون�شره ��ا  ,وهو عم ��ل �إبداعي
كب�ي�ر  /عامر عب ��د الل ��ه (– )2014 - 1924
يرتب ��ط ا�سم هذا ال�سيا�س ��ي الكبري برتجمته
مع عب ��د اجلباروهبي [ ال�صح ��ايف املعروف
للعراقي�ي�ن مبقاالت ��ه ال�ساخرة (اب ��و �سعيد)]
يف الأربعيني ��ات لكوبري ��ن وغورك ��ي
وغوغول وتول�ست ��وي  /عبد الوهاب الأمني
– ق� �دّم ق�صت�ي�ن ق�صريت�ي�ن لت�شيخوف عام
 1934يف كتابه (جمموعة ق�ص�ص من الأدب
احلدي ��ث)  ,ال ��ذي �ص ��در يف الب�ص ��رة  /علي
ال�شوك ( – )2018 - 1930مقاالته وت�أمالته
وترجمات ��ه ح ��ول الأدب الرو�س ��ي مازال ��ت
متتل ��ك �أهميته ��ا وقيمته ��ا  /غائ ��ب طعم ��ة

فرم ��ان (� – )1990 - 1927شيخ املرتجمني
العراقي�ي�ن للأدب الرو�سي بكل معنى الكلمة,
وهو �أي�ض ًا واحد من �أبرز املبدعني العرب يف
ه ��ذا املجال  ,وترتبط با�سمه قائمة باكرث من
ثمانني كتاب ًا مرتجم� � ًا  /حممود �أحمد ال�سيد
( – )1937 - 1903اال�س ��م الأول بني الرواد
العراقيني ,فق ��د ظه ��ر يف الع�شرينيات وقدّم
ملخ�صات لنتاج ��ات تول�ستوي وتورغينيف
 /حمم ��د يون� ��س (� – )2009 - 1937أ�صدر
وترج ��م العدي ��د م ��ن الكت ��ب ح ��ول الأدب
الرو�س ��ي ,و�أبرزه ��ا كتاب ��ه الرائ ��د يف ه ��ذا
املج ��ال وه ��و – الكال�سيكي ��ون الرو� ��س و
الأدب العرب ��ي  /موف ��ق الدليم ��ي – مرتج ��م
ع ��دة كتب �أبرزها – الت�أرجح على الهاوية –
العام الأخري من حياة د�ستويف�سكي  /جنيب
املان ��ع ( – )1991 - 1926مرتج ��م كبري ,له
كت ��اب مهم ج ��د ًا ع ��ن تول�ست ��وي  ,و�آخر عن
د�ستويف�سك ��ي بنف�س الأهمي ��ة  /نعيم بدوي
( – )2002 - 1911يرتب ��ط ا�سم ��ه بالن�سبة
للأدب الرو�سي يف العراق مع ت�شيخوف قبل
كل �شيء...
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اقــــرأ
ن�ساء عراقيات

�ص ��در عن دار املدى حديثا كتاب "ن�ساء عراقيات" للدكتورة
اله ��اي عب ��د احل�سني والكت ��اب م�ساهم ��ة يف الدرا�سات يف
جمال علم اجتماع املر�أة .تكتب امل�ؤلفة يف تقدميها للكتاب:
"ي�أتي هذا الكتاب الذي جمعت فيه ما �أجنزته من درا�سات
علمي ��ة نظري ��ة وميداني ��ة من وجه ��ة نظ ��ر �سو�سيولوجية
لت�سلي ��ط ال�ضوء على اجلوانب املتعددة م ��ن حياة الن�ساء
يف الع ��راق .بد�أت ��ه مبراجعة نظرية علمي ��ة لأهم ما �أ�س�س
مليدان درا�سات الن�ساء .تاله تقدمي ت�صور نظري حول ما
ا�صطلح عليه بالر�ؤية الدولية والر�ؤية العربية ملو�ضوعة
اجلندر" .وت�ضي ��ف" :قدمت بعدها نتائ ��ج درا�سة علمية
موثق ��ة حول ظاه ��رة التميي ��ز اجلن�سي يف الع ��راق على
م�ستوى التعليم والعمل والوظيفة".

م�سرحية (رفع �إىل الأ�سفل) �إطاللة على عوامل احلرية املفقودة من حمامات زنزانة ت�ضيق ب�أحالم ال�شباب
ذي قار /ح�سني العامل
ق ��دم ن ��ادي ال�س ��ينما وامل�س ��رح يف احتاد
الأدب ��اء والك ّت ��اب يف ذي ق ��ار م�س ��رحية
(رف ��ع �إىل الأ�س ��فل) للمخ ��رج ال�ش ��اب
عم ��ار احلم ��ادي ومتثيل نخب ��ة من فناين
النا�صرية ،وتن ��اول العمل امل�سرحي الذي
عر�ض على قاعة الن�شاط املدر�سي االحالم
املقموع ��ة لل�شب ��اب ال�ساع�ي�ن للتغي�ي�ر،
اذ ت ��دور درام ��ا االح ��داث يف حمام ��ات
زنزانة ق ��ذرة ويف ف�ضاء معتم يف�ضي اىل
املجه ��ول .ويق ��ول م�ؤلف وخم ��رج العمل
ح

ول العا

لم

امل�سرحي عمار حمادي لـ(املدى) ان "العمل
امل�سرح ��ي (رف ��ع �إىل الأ�سف ��ل) ينتمي اىل
م�سرح العبث ويج�سد ال�صراع االزيل بني
�سلطة القمع واالفكار املتحررة" ،وا�ضاف
ان "العمل طرح جانب ًا من تطلعات ال�شباب
امل�شارك�ي�ن يف التظاه ��رات العراقي ��ة وما
واجه ��وه م ��ن عن ��ف وتنكي ��ل وتغيي ��ب
واعتق ��ال" .وم ��ن خ�ل�ال م�شاه ��د العم ��ل
ال ��ذي ادى ادواره الرئي�س ��ة كل من �صفاء
اجلاب ��ري وفا�ضل حممد فا�ض ��ل و�سحاب
رزاق ورمي اجلاب ��ري يتب�ي�ن للم�شاه ��د ان
عف ��ن ال�سلطة القمعي ��ة ال يختلف كثريا عن
عفن حمامات الزنزانة القذرة التي ت�ضيق
ب�أحالم املتطلعني حلي ��اة مغايرة .حتى ان
اح ��د ابطال امل�سرحي ��ة يتمنى وهو منهمك
بتنظي ��ف مراحي�ض الزنزان ��ة لو ان كي�س
القمام ��ة ق ��ادرا عل ��ى ا�ستيع ��اب الأع ��وام

املتعفنة يف زنزانات ال�سلطة .فيما حتول
رائح ��ة الدم واملوت وجنا�س ��ة املكان دون
بلوغ دعاء اخلال�ص الذي يطلقه امل�ساجني
اىل ال�سماء ،وهو ما يفاقم من ي�أ�س املحنة

الت ��ي يفقد فيها املظلوم �آخ ��ر خيط �أمل قد
ي�ساع ��ده في ��ه الرب عل ��ى االنعت ��اق .وعن
دور احت ��اد ادب ��اء وكتاب ذي ق ��ار يف دعم
الطاق ��ات واملواه ��ب ال�شابة يق ��ول رئي�س

االحت ��اد عل ��ي ال�شي ��ال لـ(امل ��دى) ان "هذه
امل�سرحي ��ة ه ��ي واح ��دة م ��ن ثم ��ار ن ��ادي
امل�سرح وال�سينم ��ا الذي ا�ستحدثه االحتاد
لتنمية وتطوي ��ر ورعاية الطاقات الفنية"،
م�ؤك ��دا ان "امل�س ��رح منطل ��ق لتهذي ��ب
النفو�س وبناء االن�سان ومن واجبنا اعادة
الهيبة ملقام امل�س ��رح لي�أخذ دوره احلقيقي
يف احلي ��اة الثقافية" .وك�ش ��ف ال�شيال عن
وج ��ود حم ��اوالت حممومة م ��ن جهات مل
ي�سمها للإطاحة بامل�س ��رح وتغييب دوره.
وا�شار رئي�س احتاد ادب ��اء وكتاب ذي قار
اىل ان "العر� ��ض االول مل�سرحية (رفع �إىل
الأ�سفل) �شهد اقباال وا�سعا اكتظت به قاعة
العر� ��ض وهو ما ا�ستدع ��ى متديد العر�ض
لي ��وم �آخ ��ر ليت�سن ��ى للجمه ��ور م�شاه ��دة
العر� ��ض امل�سرحي" .و�ش ��ارك يف العر�ض
امل�سرح ��ي عدد �آخر م ��ن املمثلني من بينهم

ممر�ضة �أملانية ت�ستخدم املاء بدل لقاح كورونا
اعرتفت املمر�ضة بعد �أن مت �إخ�ضاعها
للتحقي ��ق ب�أنه ��ا حقن ��ت ع ��دد ًا كب�ي�ر ًا
م ��ن الأ�شخا� ��ص باملاء املم ��زوج بامللح
وال ��ذي لي� ��س ل ��ه �أي قيم ��ة� ،أي �أن ��ه ال
ي�ض ��ر وال ينفع املتلقي .جل�أت ممر�ضة
�أملانية �إىل

حق ��ن املراجع�ي�ن بلقاح ��ات م ��زورة
تب�ي�ن �أنها عب ��ارة عن م ��اء مملح فقط،
وذل ��ك ب ��د ًال م ��ن لق ��اح كورون ��ا ال ��ذي
يقيه ��م م ��ن الفايرو�س وي�ض ��خ املناعة
يف �أج�ساده ��م� ،أم ��ا ال�سب ��ب وراء هذا
التزوي ��ر ف ��كان تافه ��ا للغاي ��ة ،بح�سب
م ��ا �أظه ��ر التحقي ��ق ال ��ذي �أج ��ري مع
ا ملمر �ض ��ة .

�أ�ش ��ارت الفنان ��ة نيللي ك ��رمي� ،إىل انها تعط ��ي فر�صا كث�ي�رة لل�شخ�صيات
التي �أمامه ��ا ،وبعدها تعمل "بلوك" على طول ،وهناك الكثري من النا�س
�أخرجتهم من حياتها.
و�أك ��دت ان عالقته ��ا بال�سو�شيال ميديا خفيف ��ة ،ولكنها تهتم كثريا
ب�إن�ستغ ��رام وال�ص ��ور ،بينم ��ا يدي ��ر ح�سابها عل ��ى الفي�س بوك
جمموع ��ة م ��ن املعجب�ي�ن ،وقالت �إنه ��ا ال تتكلم كث�ي�را وال ت�ضع
بو�ست ��ات عدي ��دة �إال �إذا كانت خا�ص ��ة بعملها فق ��ط ،م�ضيفة �أن
م�شاهري وجن ��وم ال�سو�شيال ميديا يف الوق ��ت احلايل يناف�سون
جن ��وم الفن يف جم ��االت خمتلف ��ة مثل الطبي ��خ والتجمي ��ل ولديهم
متابعات كبرية جدا و�أ�صبحت مهنة ولي�ست ظاهرة.
�أو�ضح ��ت نيللي كرمي �أنه ��ا تتفاعل مع الكوميك� ��س والتعليقات
ال�ساخ ��رة منه ��ا وم ��ن �أعماله ��ا الفني ��ة وت�ضح ��ك عليها ،وال
تنزع ��ج منه ��ا عل ��ى الإط�ل�اق ،م�ش�ي�رة �إىل �أنها ل ��و قامت
بعم ��ل ح�ساب وهم ��ي �سيكون ا�سمه "�ض ��وء ال�شم�س"
وال�ص ��ورة �ستك ��ون للبحر مع و�ضع جمل ��ة "احلياة
حل ��وة" يف تعري ��ف احل�ساب� .أ�ضاف ��ت �أن �أكرث ما
ي�شغل بالها وتريند يف عقلها �أنها حتاول �أن تكون
�إيجابية وال تي�أ�س ،و�أقل حاجة تفكر فيها �شغلها.

ك�شفت النجم ��ة �أجنلينا ج ��ويل �أن طالقها
م ��ن النجم ب ��راد بيت ،كانت ل ��ه �إنعكا�ساته
عل ��ى خياراته ��ا املهني ��ة ،فه ��ي كان ��ت
مرغم ��ة عل ��ى التخلي ع ��ن العمل
يف جمال الإخراج ،منذ طالقها
من براد.
وقال ��ت �أجنلين ��ا�" :أنا اع�شق
الإخ ��راج ال�سينمائ ��ي ،امن ��ا
ب�سبب ظ ��رويف العائلية كنت
بحاج ��ة اىل �أن �أق ��وم ب�أعمال،
ت�سمح يل بالع ��ودة مبكر ًا اىل
املن ��زل ،لهذا ال�سب ��ب عدت اىل
التمثي ��ل"ُ .يذك ��ر �أن �أجنلين ��ا
ما زالت تتاب ��ع دعوى طالقها
م ��ن براد ،وم ��ن املفرت�ض �أن
يق ��رر احلكم ال ��ذي �سي�صدر
م ��ن �سيت ��وىل الو�صاي ��ة
عل ��ى �أطفالهم ��ا ،وتقا�س ��م
املمتلكات.

توفيت مغنية الأوب ��را ال�شهرية كري�ستا لودفيغ
عن  93عام ًا وفق ما ذكرت و�سائل �إعالم من�ساوية
الأح��د .لودفيغ ول��دت يف برلني لكنها عا�شت يف
�ضواحي فيينا ،كما �أفادت وكالة الأنباء النم�ساوية
"�أبا".
تقاعدت لودفيغ يف العام  ،1994وح��ازت و�سام
جوقة ال�شرف الفرن�سية عام  2010عن م�سريتها
املهنية ال�ت��ي ام �ت��دت ن�صف ق��رن ت�ق��ري�ب� ًا .دخلت
املغنية دار الأوب��را يف فيينا عام  1955و�شاركت
يف مهرجان �سالزبورغ بقيادة قائد الأورك�سرتا
النم�سوية كارل بوم.
و�أق��ام��ت لودفيغ �أي���ض� ًا ج��والت عاملية ،واعتلت
خ�شبة امل�سرح يف �أوب��را �سكاال يف ميالنو ودار
الأوبرا امللكية يف لندن و�أوبرا ميرتوبوليتان يف
نيويورك ،بالإ�ضافة �إىل دور عريقة �أخرى .وبعد
زواجها الأول من مغني الأوب��را النم�ساوي فالرت
بريي ،تزوجت يف العام  1972املمثل الكوميدي
الفرن�سي واملخرج بول�-إميل ديرب الذي تويف عام
.2011

 علي ح�سني

�أعداء
اال�ستقالة واحلياة
دائم ًا ما يلومني ق ّراء �أع ّزاء وهم
يقولون :هل تتوقع � ّأن �سا�ستنا
وم�س�ؤولينا يقر�أون؟ و�أنهم
�سيطيلون النظر يف �سطورك
التي حُت�شيها بتجارب ال�شعوب،
وحكايات عن بلدان الرفاهية
واحرتام �أرواح املواطنني؟ �أنا
�أيها الأعزاء �أطمح لأمر واحد،
هو �أن �أجد �أمامي م�س�ؤولني
يعرفون معنى اال�ستقالة ،ال �أقبل
�أن يتح�سّ ر العراقي وهو ي�سمع
�أن مدن العراق تعاين من �سوء
اخلدمات و�شبابها بال عمل ،فيما
ال�سادة "الأكارم" يف جمل�س
النواب م�صرون على �إعادة
جمال�س املحافظات �إىل خدمة
ال�سرقة والنهب.
�أيها القارئ العزيز� ،أنا و�أنت
مواطنان يف بلد ي�ستقوي عليه
�سا�سته و�إخوانهم ورفاقهم،
ويحق فيه لوزير خارجية
�إيران �أن يجتمع مع قادة ال�سنة
وال�شيعة ليدلهم على الطريق
امل�ستقيم ،و�أنا كمواطن ال �أملك
�سوى هذه امل�ساحة ال�صغرية �أبث
من خاللها �شجوين� ،أم ّني النف�س
مب�س�ؤول من امل�ؤمنني على �شاكلة
وزير ال�صحة الأردين الذي تقدم
با�ستقالته بعد وفاة �ستة �أ�شخا�ص
يف م�ست�شفى ب�سبب انقطاع
الأوك�سجني ملدة �ساعة .ورمبا
كنا ن�ضحك على بع�ضنا حني
نتوهم �أن الوزير امل�ؤمن ح�سن
التميمي �سيقدم ا�ستقالته بعد �أن
�أكلت النار �أكرث من مئة مواطن
جرميتهم الوحيدة �أنهم فقراء ،ال
ميلكون ثمن العالج ،وتوهموا �أن
الدولة �ستوفر لهم �أف�ضل اخلدمات
ال�صحية ،فاذا بلجنة ال�صحة
النيابية التي ير�أ�سها "العالمة"
قتيبة اجلبوري تقول لهم �أنتم
ال�سبب يف هذه امل�أ�ساة ،فلماذا
تدخنون وت�ستخدمون الهيرتات
الكهربائية وتتناولون الطعام
داخل الردهات؟ ،ومل تخربنا جلنة
قتيبة اجلبوري الذي ظل يردد
�أن "كورونا" فايرو�س �سيا�سي،
مهمته تخريب اقت�صاد العراق،
و�أو�صانا ب�أن ال نقلق فما يعر�ض
على ف�ضائيات العامل من م�شاهد
للموت ،هي جمرد فوتو�شوب!!
 ،من ان اخلراب احلقيقي هو
يف وجود م�ست�شفيات متهالكة ،
تفتقر اىل االجهزة  ،واالدوية ،
واالمان .
رمبا ي�سخر البع�ض من وزير
قدم ا�ستقالته ملجرد موت 7
�أ�شخا�ص يف الوقت الذي
خا�ض فيه زعما�ؤنا "امللهمون"
حروبهم الطائفية من ّ
كل نوع
ولون ،ويف ّ
كل اجتاه ، ،احتلوا
امل�ؤ�س�سات احلكوميّة� ،أبادوا
مدنيّة الدولة ،طاردوا الكفاءات،
و�ضعونا على �س ّلم الب�ؤ�س،
�أدخلونا مو�سوعة غيني�س
يف عدد ال�شهداء واملهجّ رين.
وبعد كل موجة خراب جندهم
يجل�سون ويت�ضاحكون ويقررون
التقاط �صورة فوتوغرافية ،لكي
يطمئن ال�شعب �أنْ ال�سبيل �أمامه
�سوى الإذعان ل�صوت "الزعماء
امللهمني" .
ايها القارئ العزيز  ،فنحن يف
ّ
كل مرة نتج ّرع احلقيقة مبذاقها
امل ّر ،وهي �أنه ال �شيء مه ّم يف
هذه البالد �سوى �سالمة كرا�سي
امل�س�ؤولني ،ومن ثم فال ت�س�ألوا
عن املت�سبّب يف حريق م�ست�شفى
ابن اخلطيب .
لو �س�ألتَ �أيَّ مواطن عراقي عن
موقف الوزيرالأردين  ،فقد ميوت
قهر ًا �أو �ضحك ًا! لأنه ال ي�ستطيع
�أن يقول ال�صغر مدير دائرة ،
ي�سرق وينهب  ،قدم ا�ستقالتك.

يف رم���������ض����ان ال���ك���ت���ب جم�����ان����� ًا ل���ع�������ش���اق ال������ق������راءة ب���ال���ب�������ص���رة

خاص جداً ...

 رغد ال�سهيل
القا�ص ��ة والروائي ��ة �ص ��درت له ��ا
مجموعته ��ا الق�ص�صي ��ة الجدي ��دة
"بان ��ت �سعاد" و�ضم ��ت المجموعة
ق�ص�صا جديدة ان�شغلت فيها ال�سهيل
بالبح ��ث ع ��ن حي ��اة العراقيي ��ن،
وكان ��ت ال�سهي ��ل ق ��د ا�ص ��درت عددا
من الروايات والمجاميع الق�ص�صية
الت ��ي �شكل ��ت ح�ض ��ورا ف ��ي الو�سط
الثقافي العراقي.

وفاة مغنية الأوبرا
ال�شهرية كري�ستا لودفيغ
ً
عاما
عن 93

�أجنلينا جويل تخ ّلت
عن طموحها املهني

نيللي كرمي :منحت "البلوك"
لعدة �أ�شخا�ص يف حياتي

 ر�شيد الخيون
الباح ��ث والكات ��ب �صدر ل ��ه م�ؤخرا
كت ��اب بعن ��وان "ل�صو� ��ص االموال
والن�صو� ��ص ف ��ي الت ��راث العرب ��ي
اال�سالم ��ي" ،والكت ��اب يت�أل ��ف م ��ن
بابين� :سرقة االموال والباب الثاني
ع ��ن ا�سم ��اء ا�شته ��رت ف ��ي الآف ��اق،
ف ��ي مقدمة الكت ��اب يكت ��ب الخيون:
"تع ��د الل�صو�صي ��ة اق ��دم مهن ��ة في
التاري ��خ ،امتهنه ��ا ا�صح ��اب الحيلة
والمراوغة".

وبح�سب تقرير ن�شرته جريدة "مرتو"
 Metroالربيطاني ��ة ،فق ��د اعرتفت
املمر�ضة بعد �أن مت �إخ�ضاعها للتحقيق
ب�أنها حقنت عدد ًا كبريا من الأ�شخا�ص
بامل ��اء املم ��زوج باملل ��ح وال ��ذي لي�ست
ل ��ه �أي قيم ��ة� ،أي �أنه ال ي�ض ��ر وال ينفع
املتلق ��ي� ،أم ��ا ال�سب ��ب وراء ذل ��ك فق ��د
�أفادت ب�أنه ��ا كانت تريد "التغطية على
�إ�سق ��اط الزجاج ��ة التي حتت ��وي على
اللقاح وان�سكابه �أر�ضا".

فرا� ��س ع ��ادل وعل ��ي يحيى وولي ��د عبا�س
ومهيم ��ن املياح ��ي وعبا� ��س الأم�ي�ن وعلي
ح�س�ي�ن وعلي جو�ستار وامن ��ار الع�سكري
وباق ��ر ر�شيد وعلي �سم�ي�ر و�ضياء ح�سني
وح�س�ي�ن حمي ��د فيما ت ��وىل ادارة امل�سرح
واملاك�ي�ر واال�ض ��اءة والديك ��ور كل م ��ن
مرت�ض ��ى عبود وغف ��ران التميم ��ي وعمار
�سيف وعلي يحيى وعلي �سمري.
وكان احت ��اد ادب ��اء وكت ��اب ذي ق ��ار اطلق
يوم االربع ��اء ( 11ت�شرين الثاين )2020
برام ��ج لتنمي ��ة املواهب الثقافي ��ة والفنية
تعتم ��د عل ��ى اقام ��ة جمموعة م ��ن الور�ش
االحرتافي ��ة يف املجاالت املذك ��ورة ،وذلك
خ�ل�ال حف ��ل افتت ��اح مق ��ر احت ��اد االدب ��اء
اجلدي ��د الذي �ش ��ارك فيه ع�ش ��رات االدباء
م ��ن حمافظ ��ة ذي ق ��ار وبغ ��داد والب�ص ��رة
وال�سماوة.

العمود
الثامن

 محمد جواد �أموري
المو�سيق ��ي الراح ��ل تق ��دم ب�ص ��وت
المطربة الهولندية �سوزانا اغنيتين
م ��ن تراثه اللحني هم ��ا "مالي �شغل
بال�س ��وق" و"جاوبن ��ي" ،اع ��اد
توزيعهم ��ا الفن ��ان �ست ��ار ال�ساع ��دي
وال ��ذي قال ان تقديم التراث الغنائي
ال ��ى العال ��م مهم ج ��دا لك ��ي يتعرفوا
عل ��ى ابداع ��ات ملحنين ��ا الكب ��ار،
وا�ض ��اف ان ه ��ذه االغان ��ي �ستثي ��ر
ده�شة الم�ستمعين حتما.

عل ��ى �شاط ��ئ البح ��ر يف مدين ��ة
الب�ص ��رة مت فت ��ح مكتب ��ة جماني ��ة
للمارة وع�ش ��اق الأدب ،الأمر الذي
جعل جمموعة م ��ن �شباب الب�صرة
ي�ستع ��دون لالنتقال بالق ��راءة من
�ضنك املعي�شة �إىل ف�ضاء ال�شوارع.
وقال يا�سني ثائ ��ر 17 ،عاما ،وهو
�أحد منظمي املبادرة �إنهم اختاروا
امل ��كان بعناية ق ��رب متث ��ال �شاعر
عراق ��ي كبري ويف مكان ي�صلح لأن
يكون ملتقى للعائالت.
و�أو�ض ��ح "�إحن ��ا جمموع ��ة م ��ن
ال�شب ��اب قررن ��ا افتت ��اح مكتب ��ة
جماني ��ة وخا�ص ��ة يف ه ��ذا املكان،
ق ��رب متث ��ال (ال�شاعر) ب ��در �شاكر

الطقس

ال�سي ��اب يف الكورني� ��ش .اخرتن ��ا
هذا امل ��كان باعتباره م ��كان ملتقى
للعوائ ��ل وال�شب ��اب يعن ��ي مكان ��ا
جيدا للجلو�س" ،ح�سب رويرتز.
و�أ�ض ��اف "�أي�ض ��ا املكتب ��ة جمانية
م ��ن �أج ��ل ح ��ث ال�ش ��ارع الب�صري
عل ��ى القراءة وتقريبه ��م من الكتب
وحتتوي املكتبة على جمموعة من
الكت ��ب االجتماعي ��ة واالقت�صادية
و�سيا�سي ��ة وحت ��ى قانوني ��ة".
م ��ن جانب ��ه �أع ��رب حم ��زة مهدي،
من �س ��كان الب�ص ��رة ،ع ��ن �إعجابه
باملبادرة مف�ضال �إياها على الت�سكع
يف ال�شوارع �أو تدخني الرنجيلة.
وق ��ال مهدي 35 ،عاما" ،يعني �آين

�أ�شوفه ��ا حل ��وة يعن ��ي� ،أحلى مما
قاعد �آنه �صراحة وحاطط نارجيلة
وما �أع ��رف �أي�ش وهال�سوالف �إىل

م ��ا له ��ا داعي ل ��و اف�ت�ر بال�شوارع �أحك ��ي لك ياها �أ�شوفها حلوة حتى
ودراجات (يتجولون يف ال�شوارع لو ه�س ��ه يقعد  5دقايق ل ��و يقراله
على الدراج ��ات الناري ��ة) .حقيقة ق�صي ��دة" .وم ��ع ا�ستم ��رار جائحة
كورون ��ا يف االنت�ش ��ار بالع ��راق،
يتزايد الإقبال على مت�ضية الوقت
يف اله ��واء الطل ��ق عل ��ى ح�س ��اب
الزيارات �أو اجللو�س يف املطاعم.
ويق ��ول ماج ��د حمم ��ود 39 ،عاما،
ويعم ��ل م�ؤلف ��ا "عر� ��ض الكت ��ب
�أم ��ام امل ��ارة يف الأماك ��ن العام ��ة
وال�ش ��وارع ه ��ذا الأم ��ر يكت�س ��ب
�أهمي ��ة ثقافي ��ة لأن ��ه يحف ��ز النا�س
على القراءة واقتناء الكتب بدل �أن
يتوجه ��وا �إىل املكتب ��ات واملكاتب
يف الب�صرة القليل ��ة ن�سبي ًا .ه�ؤالء

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االربعاء) �أن درجات احلرارة مقاربة ملعدالتها ليوم ام�س.

ال�شباب جاءوا بكتبهم �إىل ال�شارع
وبالنتيج ��ة ه ��ي مب ��ادرة ثقافي ��ة
طيب ��ة" .من جهته ق ��ال ح�سن علي
حمم ��د 35 ،عاما ،وهو م ��ن �سكان
الب�ص ��رة "الي ��وم �إحن ��ا بحاج ��ة
يف ظ ��ل �أزم ��ة كورون ��ا و�أج ��واء
رم�ض ��ان املب ��ارك يعن ��ي بحاج ��ة
�إىل تثقي ��ف والق ��راءة وتوعي ��ة
النا� ��س بالق ��راءة ال�صحيح ��ة".
وت�ض ��م "مكتب ��ة ال�ش ��ارع" حوايل
 250كتاب ��ا ويديره ��ا جمموع ��ة
م ��ن ال�شب ��اب ت�سم ��ى "متطوع ��و
الب�ص ��رة ال�شباب" الذي ��ن يقولون
�إنهم يري ��دون ت�شجيع النا�س على
القراءة.
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