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العبادي يح�صل على “� ”1021صوت ًا فقط في الكوت ..و”كوتا” الفيليين �إلى المالكي

ال�صدر ي�سيطر على نحو ن�صف ح�صة وا�سط

في البرلمان ..وامر�أة تنقذ الفتح من الخ�سارة
 بغداد /تميم الح�سن
بفارق كبري ع ��ن اقرب الفائزي ��ن ت�صدر التيار
ال�ص ��دري مقاع ��د حمافظ ��ة وا�س ��ط ،وح�ص ��ل
لوح ��ده على نح ��و ن�صف ح�ص ��ة املحافظة يف
الربمل ��ان .وتعر�ض باملقاب ��ل حتالف الفتح اىل
خ�س ��ارة قا�سي ��ة يف وا�سط ،حي ��ث خ�سر نحو
 %90من ا�صواته يف .2018

وتراجع ��ت �شعبي ��ة عم ��وم الق ��وى ال�سيا�سية
املعروف ��ة يف وا�سط ومن �ضمنه ��ا ال�صدريني،
يف االنتخاب ��ات االخ�ي�رة ،حي ��ث خ�سرت هذه
القوى جمتمعة نحو � 250ألف �صوت.
باملقاب ��ل مل ينجح م ��ن الربملانيني بحجز مقعد
جدي ��د يف جمل�س النواب �سوى اثنني فقط من
ا�صل  11نائب ًا �شاركوا يف التناف�س.
وذه ��ب مقع ��د “كوت ��ا” املكون ��ات الوحيد يف

وا�س ��ط اىل �أحد املر�شحني ال ��ذي يطرح نف�سه
م�ستق�ل�ا ،لكن دعاي ��ة قدمية للمر�ش ��ح ف�ضحت
انتماءه لأحد االئتالفات الكبرية.
و�شه ��دت وا�سط يف ف�ت�رة الرتويج االنتخابي
حمالت �شعبية قام بها مر�شحون اثارت الر�أي
العام ،مثل حفالت “اخلتان” ،وتوزيع ا�سلحة
على �شخ�صيات ع�شائرية.
وق�سمت وا�س ��ط اىل  3دوائر ،ر�شح فيها 123

مر�شح ًا ،ل�شغل  11مقع ��د ًا يف الربملان 3 ،منها
للن�س ��اء ،بالإ�ضاف ��ة اىل مقعد واح ��د لـ”كوتا”
الكرد الفيليني.
وو�ص ��ل ع ��دد امل�شارك�ي�ن يف الت�صوي ��ت الذي
ج ��رى ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،اىل �أك�ث�ر م ��ن 303
�آالف ناخ ��ب ،م ��ن  861الف �شخ� ��ص يحق لهم
الت�صويت يف وا�سط.
 التفا�صيل �ص3

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

الخالف يحتدم بين ال�صدريين والإطار التن�سيقي على الكتلة الأكبر

توقعات بالعودة لحكومة "التوافق"
مع ت�أخر ت�شكيلها نحو � 9أ�شهر
 بغداد /فرا�س عدنان
ب ��دا خيار العودة �إىل حكومة التوافق مطروح ًا ب�شدة
عل ��ى ال�ساح ��ة ال�سيا�سية ،م ��ع حديث ع ��ن ت�أخري يف
ت�شكيله ��ا لنح ��و ت�سع ��ة �أ�شهر عل ��ى �أقل تقدي ��ر ،ي�أتي
ذل ��ك يف وق ��ت ع ��ادت م�س�أل ��ة حتدي ��د الكتل ��ة الأك�ب�ر
�إىل الواجه ��ة جم ��دد ًا ،ب�ي�ن التيار ال�ص ��دري والإطار
التن�سيقي ،حيث يرى كل منهما �أن له احلق يف تقدمي
مر�شح رئي�س جمل�س الوزراء.
وكان زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در قد �أكد
�أم�س الأول عزمه عل ��ى ت�شكيل حكومة �أغلبية تقابلها
معار�ض ��ة داخ ��ل الربمل ��ان ،و�سب ��ق ل ��ه �أن �أ�ش ��ار �إىل

�أن ال�صدري�ي�ن ه ��م الكتل ��ة الأكرب ،بح�س ��ب خمرجات
العملي ��ة االنتخابية التي ج ��رت يف العا�شر من ال�شهر
املا�ضي.
ويقول رئي�س حتالف ت�صميم عامر الفايز ،يف حديث
�إىل (املدى)� ،إن “ما يجري حالي ًا بني الكتل ال�سيا�سية
جمرد ح ��وارات ومناق�ش ��ات ،مع مقرتح ��ات من دون
التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن التحالفات”.
و�أ�ضاف الفاي ��ز� ،أن “اجلميع ينتظر النتائج النهائية
لالنتخاب ��ات ملعرف ��ة احلج ��م احلقيق ��ي ل ��كل كتل ��ة”،
م�ستدرك ًا �أن “املعامل قد حتددت على نحو وا�ضح ،يف
�أن النتائج لن تتغري كثري ًا”.
 التفا�صيل �ص2

مت�ضررون من التغير المناخي في العراق:
الجفاف قلب حياتنا هذا العام
 ترجمة  /حامد احمد
عن ��د ار�ض جرداء مت�شققة من اجلفاف يف منطقة اهوار
الع ��راق التاريخية ،يقف رحيم داوود ،وهو ينظر ب�شكل
يائ� ��س اىل قطيع ��ه من اجلامو� ��س الذي �أ�صاب ��ه املر�ض
ونف ��ق ق�سم من ��ه ب�سبب ارتف ��اع درجات احل ��رارة و�شح
املياه.
ق ��ال داوود 57 ،عاما ،ملوق ��ع ذي نا�شنال االخباري “لقد
م ��رت بنا �سن ��وات جفاف وقل ��ة امطار �سابق ��ا ولكننا مل
ن�شه ��د مث ��ل هك ��ذا ارتف ��اع بدرج ��ات احل ��رارة وجفاف
مثلم ��ا مر بنا هذا الع ��ام ،انها حال ��ة ا�ستثنائية مل ي�سبق
له ��ا مثيل” ،م�شريا اىل انه قبل �سن ��وات عدة كان يعي�ش
حياة م�ستقرة.
كان ه ��و وعائلته الكبرية املكونة م ��ن  35فردا يعي�شون
يف منطقة حيث تتوفر فيها املياه العذبة بغزارة وتعي�ش
فيها قطع ��ان اجلامو�س التابعة لهم ،الت ��ي تعترب م�صدر
العي�ش الرئي�س ل�س ��كان االهوار ف�ضال عن ما توفره لهم
املياه من ا�سماك وطيور.
وا�ض ��اف داوود بقول ��ه “لكن جف ��اف هذا الع ��ام قد قلب

حياتن ��ا ر�أ�س ��ا على عق ��ب .كنا نتنقل من م ��كان اىل مكان
�آخر بحثا عن مياه عذبة وع�شب ملا�شيتنا”.
ويواج ��ه الع ��راق ا�س ��و�أ ازمة بيئي ��ة مير بها ،م ��ع ت�أثري
ال�شح ال�شديد باملياه والتغري املناخي على االمن الغذائي
للبل ��د واحلياة اليومية ملزارع�ي�ن واهايل قرى عراقيني،
التي ت�ضاف اىل �أزمات مزمنة اخرى يعانيها البلد.
املوجات ال�صادمة هذه تردد �صداها يف كل انحاء البالد،
مع مزارع�ي�ن انهكته ��م الأو�ضاع من �شح مي ��اه وارتفاع
ملوح ��ة الرتب ��ة واملي ��اه نتيج ��ة موجات احل ��ر املتعاقبة
خ�ل�ال ال�صيف عندم ��ا ترتفع الكرث م ��ن  50درجة مئوية
لفرتة عدة ايام.
ا�ستنادا ملر�صد م�ؤ�شر التغري املناخي الدويل Climate
 Change Knowledge Portalاملعن ��ي بجم ��ع
معلوم ��ات تغ�ي�ر املن ��اخ وم�ؤ�س�س ��ات مرتبط ��ة بالبن ��ك
ال ��دويل ،فان ��ه م ��ن املتوق ��ع ان ت�سج ��ل الب�ل�اد ارتفاع ��ا
مبع ��دالت درج ��ات احل ��رارة بن�سب ��ة  2درج ��ة مئوي ��ة
وتراج ��ع �آخر مبعدالت هطول االمطار بن�سبة  %9وذلك
بحلول العام .2050

عدوية الهاللي تكتب:

�إث����������ب����������ات ب������������راءة

 التفا�صيل �ص3
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�شوارع بغداد تختنق بالزحامات مع بدء العام الدرا�سي اجلديد ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

الديمقراطي الكرد�ستاني :لن نتحالف مع طرف دون �آخر
 خا�ص/المدى
�أك ��د احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ستاين انه
بانتظ ��ار اتف ��اق واجتماع الق ��وى ال�شيعية
قبل الب ��دء بالتحالفات م�ش ��ددا على انهم لن
يكونوا جزءا من ال�صراعات.
وق ��ال ال �ق �ي��ادي يف احل ��زب ال��دمي�ق��راط��ي
ال �ك��رد� �س �ت��اين ع �م��اد ب��اج�ل�ان يف ح��دي��ث
ل �ـ(امل��دى)“ :لن نكون ج��زءا من �صراعات

ال �ك �ت��ل ال���ش�ي�ع�ي��ة او ال�سنية” ،م ��ؤك��دا
“انتظار القرار االخري للبيت ال�شيعي ومن
�سيكون الكتلة االك�بر ،وبعدها �سيتحرك
الدميقراطي الكرد�ستاين الن�شاء التحالفات
�شريطة ان ال ي�ك��ون ه��ذا اجل��ان��ب يعادي
اجلانب الآخر”.
وا�ض ��اف“ :نري ��د حكوم ��ة حتال ��ف قوي ��ة
تق ��دم اخلدم ��ات للمواطن�ي�ن وتبن ��ي م ��دن
الع ��راق وانعا�ش كافة املجاالت يف البالد”.

ن�صــري الـن َـّهـــر:

وب�ي�ن ان “الدميقراطي ال �ك��رد� �س �ت��اين
لي�س ل��دي��ه خ��ط اح�م��ر ع�ل��ى اي ح��زب او
�شخ�صية” ،م�ضيفا ان “رئا�سة ال��وزراء
مع�ضلة البيت ال�شيعي الآن والن��ري��د ان
ن�ك��ون ج ��زءا م��ن امل�شكلة ب��ل ن�ح��ن دائ�م��ا
واذا اقت�ضت
جزء من احللول
� �س �ن �ت �ح��رك
ال� � ��� � �ض � ��رورة
من احلل”.
لنكون جزءا

ال�صحافة لم ت�سرقني من ال�شعر لأنني �سرت في االتجاهين المتوازيين
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وفاة �شاب وهجوم ذويه على “مطعم �شعبي”

كارثة في مي�سان� ..أكثر من  240حالة ت�سمم غذائي
و�إغالق عدد من المطاعم والأ�سباب غام�ضة!
 بغداد /ح�سين حاتم
دخ ��ل �أه ��ايل حمافظة مي�س ��ان ،خ�ل�ال اليومني
املا�ضيني ،حالة من الذع ��ر والهلع ،بعد ت�سجيل
دائرة �صحة مي�س ��ان �أكرث من  240حالة ت�سمم،
ووف ��اة �شخ� ��ص بع ��د اق ��ل م ��ن � 24ساع ��ة على
ت�سممه.
وتت�ض ��ارب الآراء ح ��ول م ��ا اذا كان ��ت املطاع ��م
ال�شعبية التي �أغلق ��ت بعد ظهور حاالت الت�سمم

الأوىل ه ��ي ال�سب ��ب بارتفاع تل ��ك احل�صيلة او “يف ال�ساعة الثانية من ظهر ام�س الأول االحد،
ان هن ��اك �أ�سبابا �أخرى تتعل ��ق بتلوث املياه او ا�ستقبل ��ت ط ��وارئ م�ست�شفى ال�ص ��در التعليمي
يف مي�سان حاالت ت�سمم غذائي ،متثلت بالتقي�ؤ
وجود فايرو�سات �سامة.
مدير اعالم دائرة �صح ��ة مي�سان حممد الكناين واال�سهال واملغ�ص املعوي”.
ق ��ال يف حديث لـ(امل ��دى)� ،إن “ح ��االت الت�سمم و�أ�ضاف ،ان “دائرة �صحة مي�سان قامت ب�إجراء
الغذائي يف املحافظة ارتفعت اىل اكرث من  240ال�ل�ازم للح ��االت امل�صاب ��ة بالت�سم ��م ،وت�شكي ��ل
حال ��ة” ،الفتا اىل “وفاة �شاب بعم ��ر الـ 33عاما جلن ��ة من قبل دائرة �صحة مي�سان متمثلة بق�سم
خالل اقل من � 24ساعة على ت�سممه”.
ال�صحة العامة وق�سم العمليات”.
 التفا�صيل �ص2
وع ��ن تفا�صي ��ل امل�شه ��د� ،أ�ض ��اف التميم ��ي ،انه
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الخالف يحتدم بين ال�صدريين والإطار التن�سيقي على الكتلة الأكبر

توقع��ات بالع��ودة لحكوم��ة "التواف��ق" م��ع ت�أخ��ر ت�ش��كيلها نح��و � 9أ�ش��هر

 بغداد /فرا�س عدنان

بدا خيار العودة �إلى حكومة
التوافق مطروح ًا ب�شدة على
ال�ساحة ال�سيا�سية ،مع حديث عن
ت�أخير في ت�شكيلها لنحو ت�سعة
�أ�شهر على �أقل تقدير ،ي�أتي ذلك
في وقت عادت م�س�ألة تحديد
الكتلة الأكبر �إلى الواجهة مجدداً،
بين التيار ال�صدري والإطار
التن�سيقي ،حيث يرى كل منهما
�أن له الحق في تقديم مر�شح
رئي�س مجل�س الوزراء.
وكان زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در
ق ��د �أكد �أم� ��س الأول عزمه على ت�ش ��كيل حكومة
�أغلبية تقابلها معار�ض ��ة داخل البرلمان ،و�سبق
له �أن �أ�ش ��ار �إلى �أن ال�صدريين هم الكتلة الأكبر،
بح�سب مخرجات العملية االنتخابية التي جرت
في العا�شر من ال�شهر الما�ضي.
ويقول رئي�س تحالف ت�ص ��ميم عامر الفايز ،في
حديث �إل ��ى (المدى)� ،إن "ما يج ��ري حالي ًا بين
الكتل ال�سيا�س ��ية مج ��رد حوارات ومناق�ش ��ات،
مع مقترحات من دون التو�صل �إلى اتفاق ب�ش�أن
التحالفات".
و�أ�ض ��اف الفاي ��ز� ،أن "الجمي ��ع ينتظ ��ر النتائج
النهائي ��ة لالنتخاب ��ات لمعرفة الحج ��م الحقيقي
ل ��كل كتل ��ة" ،م�س ��تدرك ًا �أن "المعالم ق ��د تحددت
عل ��ى نح ��و وا�ض ��ح ،ف ��ي �أن النتائج ل ��ن تتغير
كثير ًا".
ً
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "االنتظار يرافقه �أي�ض� �ا جهود
�إقن ��اع الق ��وى المعتر�ض ��ة على القب ��ول بنتائج
االنتخاب ��ات وم ��ن بعدها نب ��د�أ الح ��وارات ،مع
توقع ��ات بت�أخي ��ر ت�ش ��كيل الحكوم ��ة لبع� ��ض
الوقت".

ولف ��ت الفاي ��ز� ،إل ��ى �أن "ال ��دورة الما�ض ��ية ل ��م
ت�س ��تطع الق ��وى ال�سيا�س ��ية �أن تح� �دّد م ��ن هي
الكتلة الأكثر عدد ًا المكلفة بت�ش ��كيل الحكومة"،
و تحدث عن "خ�شية لدى البع�ض من تكرار تلك
التجربة ،وبالتالي الوقوع في مخالفة �صريحة
لأحكام الد�ستور".
ونوّ ه� ،إل ��ى �أن "الآلية لن تتغي ��ر كثير ًا في هذه
االنتخاب ��ات ،م ��ع �إمكاني ��ة وج ��ود كتل ��ة �أكث ��ر
عدد ًا معروف ��ة للجميع ،لكنها �ستر�ش ��ح المكلف

بت�شكيل الحكومة بالتن�سيق مع الآخرين".
و�أورد الفايز� ،أن "الحكومة العراقية ،وبالنظر
لم ��ا يتمتع ب ��ه مجل�س الن ��واب من تع ��دد للكتل
والأح ��زاب ،لن تمر دون ح�ص ��ول توافق عليها
ومن جميع المكونات".
وب ّي ��ن� ،أن "التجربة ال�سيا�س ��ية في العراق بعد
ع ��ام  2003لن تخ ��رج لنا لغاي ��ة الوقت الحالي
بكتلة لي�ست ذات طابع طائفي �أو قومي وتنجح
ف ��ي الح�ص ��ول عل ��ى الأغلبي ��ة ،لك ��ي تتمكن من

ت�ش ��كيل الحكوم ��ة وتمريره ��ا ب�أريحي ��ة ف ��ي
مجل�س النواب".
ولف ��ت الفاي ��ز� ،إلى "�ص ��عوبة التكهن الم�س ��بق
ب�أن جبهة ما� ،س ��واء التيار ال�ص ��دري �أو الإطار
التن�س ��يقي �س ��تكون الكتل ��ة الأكب ��ر" ،ور�أى �أن
"الأم ��ر غير ممكن في الوقت الحالي؛ لأن ذلك
مرتبط بمخرج ��ات الحوارات ال�سيا�س ��ية التي
�س ��تبد�أ بع ��د الم�ص ��ادقة النهائي ��ة عل ��ى نتائ ��ج
االنتخابات".

وفاة �شاب وهجوم ذويه على "مطعم �شعبي"

كارثة في مي�سان� ..أكثر من  240حالة ت�سمم غذائي و�إغالق عدد من
المطاعم والأ�سباب غام�ضة!
 بغداد /ح�سين حاتم
دخل �أهالي محافظة مي�سان ،خالل اليومين
الما�ضيي ��ن ،حال ��ة م ��ن الذعر والهل ��ع ،بعد
ت�سجيل دائرة �صح ��ة مي�سان �أكثر من 240
حالة ت�س ��مم ،ووفاة �شخ�ص بعد اقل من 24
�ساعة على ت�سممه.
وتت�ضارب الآراء حول ما اذا كانت المطاعم
ال�ش ��عبية الت ��ي �أغلق ��ت بع ��د ظه ��ور حاالت
الت�س ��مم الأول ��ى هي ال�س ��بب بارتف ��اع تلك
الح�ص ��يلة او ان هناك �أ�سباب �أخرى تتعلق
بتلوث المياه او وجود فايرو�سات �سامة.
مدي ��ر اع�ل�ام دائ ��رة �ص ��حة مي�س ��ان محمد
الكنان ��ي ق ��ال ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى)� ،إن
"ح ��االت الت�س ��مم الغذائ ��ي ف ��ي المحافظة
ارتفع ��ت الى اكثر من  240حالة" ،الفتا الى
"وفاة �شاب بعمر الـ 33عاما خالل اقل من
� 24ساعة على ت�سممه".
وعن تفا�ص ��يل الم�ش ��هد� ،أ�ض ��اف التميمي،
ان ��ه "ف ��ي ال�س ��اعة الثاني ��ة م ��ن ظه ��ر ام�س
الأول االح ��د ،ا�س ��تقبلت طوارئ م�ست�ش ��فى
ال�ص ��در التعليم ��ي ف ��ي مي�س ��ان ح ��االت
ت�س ��مم غذائ ��ي ،تمثل ��ت بالتقي�ؤ واال�س ��هال
والمغ� ��ص المع ��وي" .و�أ�ض ��اف ،ان "دائرة
�ص ��حة مي�سان قامت ب�إجراء الالزم للحاالت
الم�ص ��ابة بالت�سمم ،وت�ش ��كيل لجنة من قبل
دائرة �ص ��حة مي�س ��ان متمثلة بق�سم ال�صحة
العامة وق�سم العمليات".
وا�ش ��ار مدي ��ر اع�ل�ام دائرة �ص ��حة مي�س ��ان
الى ،انه "تم ت�ش ��كيل لجنة تحقيقية لمعرفة
اال�سباب" ،الفتا الى ان "دائرة �صحة مي�سان
ر�صدت مطعمين ت�سببا بتلك الحاالت".
ون ��وه الكنان ��ي ،الى �أن ��ه "ال يمك ��ن الجزم
على ان جميع حاالت الت�س ��مم ب�سبب حادثة
مطع ��م الفالف ��ل ،وربما يك ��ون فايرو�س في

الم ��اء او عملي ��ة تل ��وث داخ ��ل المطع ��م"،
مبين� � ًا �أن "الفحو�ص ��ات المختبري ��ة لجميع
الم�ص ��ابين بحاالت الت�سمم �ستكون جاهزة
خالل � 72س ��اعة" .فيما هاج ��م ذوو متوفي
�إث ��ر حال ��ة ت�س ��مم� ،أم� ��س االثني ��ن ،مطعما
�ش ��عبيا في محافظة مي�سان ،ي�شتبه بت�سببه
بع�شرات الحاالت.
واظه ��ر مقط ��ع م�ص ��ور تداولت ��ه و�س ��ائل
التوا�ص ��ل االجتماعي ،هجوم مجموعة من
الأ�ش ��خا�ص يدعون بانهم م ��ن ذوي متوفي
بالت�س ��مم الغذائي ،على مطع ��م ،واقدم ذوو
المتوف ��ي عل ��ى تدمي ��ر زج ��اج المطع ��م ،اال
ان ق ��وة امني ��ة تدخل ��ت البع ��اد المهاجمين
واتخاذ االجراءات القانونية.
بدوره ،قال م�ص ��در رف�ض الك�شف عن ا�سمه
لـ(المدى)� ،إن "المطعم الذي ت�س ��بب بت�سمم
ع�ش ��رات الأ�ش ��خا�ص غي ��ر مجاز �ص ��حيا"،
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فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
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الفت ��ا ال ��ى ان "الق ��وات الأمني ��ة �أقدم ��ت
عل ��ى غلق ��ه بعد ظه ��ور الح ��االت الأولى من
الت�س ��مم" .و�أ�ض ��اف الم�ص ��در� ،أن "اب ��رز
المناط ��ق الت ��ي �س ��جلت حاالت ت�س ��مم هي
مرك ��ز مدين ��ة مي�س ��ان وق�ض ��اء الميمون ��ة،
وح ��االت قليلة في مناطق متفرقة" .و�أ�ش ��ار
ال ��ى ،ان "جمي ��ع الم�ص ��ابين تح ��ت رعاي ��ة
�ص ��حية �ش ��املة ،خ�ش ��ية من تطور حاالتهم
وو�ص ��ولها ال ��ى ما و�ص ��ل اليه احد �ش ��باب
المحافظ ��ة حي ��ث ا�ش ��تدت به مم ��ا �أدى الى
وفات ��ه" .من جهته ق ��ال مواطن ف ��ي حديث
يثير ال�ش ��كوك" :حتى الآن لم نعرف �س ��بب
الت�سمم في اغلب مناطق المحافظة".
و�أ�ض ��اف لـ(الم ��دى)� ،أن "ابنت ��ي بعم ��ر
العامي ��ن ل ��م تقت ��رب م ��ن (الفالف ��ل) لكنه ��ا
ت�سممت وظهرت عليها جميع االعرا�ض!".
و�أ�ش ��ار الى ان "م�ست�ش ��فى الطفل ا�س ��تقبل
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فج ��ر االثنين ،اكثر من حالة ت�س ��مم" ،داعيا
"دائرة �صحة مي�سان للإعالن عن الأ�سباب
باقرب وقت" .الى ذلك بينت وزارة ال�صحة
والبيئ ��ة� ،أن حاالت الت�س ��مم التي ر�ص ��دت
ف ��ي مي�س ��ان �أغلبه ��ا ب�س ��يطة ومتو�س ��طة
االعرا� ��ض ،فيما �أ�ش ��ارت �إلى ت�س ��جيل فرق
م�ش ��تركة م ��ع الجهات ذات العالق ��ة لمتابعة
حاالت الم�ص ��ابين .وق ��ال المتحدث با�س ��م
ال ��وزارة �س ��يف الب ��در� ،إن "م�ؤ�س�س ��اتنا
ال�صحية في مي�سان ر�صدت حاالت بالت�سمم
الغذائ ��ي� ،أغلبها معوية ومغ�ص وا�س ��هال،
وه ��ي �أعرا� ��ض ب�س ��يطة ال ��ى متو�س ��طة"،
م�ؤكد ًا "عدم ت�سجيل �أي حاالت �شديدة".
و�أ�ض ��اف� ،أن ��ه "تم ت�ش ��كيل لج ��ان للتحري
الوبائ ��ي ،وتبي ��ن ان هنال ��ك مخالف ��ات ف ��ي
عدد م ��ن المطاعم غير الملتزمة بالإجراءات
ال�صحية" ،م�شيرا الى �أن "الم�صابين الذين
تعر�ضوا للت�س ��مم ،تناولوا طعامهم في تلك
المطاع ��م" .وتابع �أن "هنالك فرق ًا م�ش ��تركة
من الرقابة ال�ص ��حية وفرق تفتي�ش ال�صحة
العام ��ة وفرق التح ��ري الوبائ ��ي ،وتم اخذ
العين ��ات م ��ن داخ ��ل المطاع ��م والأدوات
الم�س ��تعملة فيه ��ا وفح� ��ص الأ�ش ��خا�ص
العاملي ��ن فيها ،و�أخ�ض ��اع العينات للتحليل
المختب ��ري" .و�أكد ،البدر� ،أن "الم�ص ��ابين
حالتهم م�س ��تقرة ،ولم ت�س ��جل حالة جديدة
لغاي ��ة االن ،وت ��م نق ��ل الم�ص ��ابين �إل ��ى
الم�ست�ش ��فيات ،وبع�ض ��هم تماثل لل�ش ��فاء"،
منوه� � ًا الى �أن "الأدوية متوفرة في المراكز
ال�صحية والم�ست�شفيات".
و�أ�شار الى� ،أن "بع�ض المواطنين يزاولون
العم ��ل دون موافق ��ات ،وه ��و يك ��ون غي ��ر
خا�ضع للإجراءات والمعايير ال�صحية ،مما
ي�س ��بب ظه ��ور االمرا�ض ،كحاالت الت�س ��مم
الغذائي وغيرها".
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و�شدّد ،على �أن الخالف "ال ي�شمل فقط المر�شح
لمن�ص ��ب رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء ،ب ��ل هن ��اك
م�ش ��كلة �أخ ��رى تتعل ��ق برئا�س ��تي الجمهوري ��ة
ومجل�س النواب".
ويج ��د الفاي ��ز� ،أن "ال�س ��بب ه ��و ذات ��ه المتعلق
بعدم وج ��ود كتلة تتمت ��ع بالأغلبية ال�سيا�س ��ية
الت ��ي تمكنه ��ا م ��ن ت�ش ��كيل الحكوم ��ة واختيار
الرئا�سات من دون توافق مع الآخرين".
و�أردف� ،أن "العرف ال�سيا�س ��ي �سيبقى كما هو،

ب�أن تكون رئا�س ��ة الجمهورية للكرد والحكومة
لل�شيعة ومجل�س النواب لل�س ّنة ،من �أجل �ضمان
اال�ستقرار ال�سيا�سي في ظل الظروف الراهنة".
و�أف ��اد الفاي ��ز ،ب� ��أن "جمي ��ع القوى ال�سيا�س ��ية
�س ��واء الفائ ��زة في االنتخاب ��ات �أو المعتر�ض ��ة
على نتائجه ��ا ،عليها �إبداء التن ��ازالت والذهاب
�إل ��ى القب ��ول بالنتائ ��ج والم�ض ��ي نحو ت�ش ��كيل
حكومة ملبية لطموح العراقيين".
ويوا�ص ��ل� ،أن "الطري ��ق الوحي ��د للخ ��روج من
الأزمة الحالية القبول بما �أعلنت عنه مفو�ض ��ية
االنتخابات ،م ��ع االحتفاظ بالحق القانوني في
االعترا�ض وح�سمه وفق ال�سياقات ال�صحيحة،
وبهذا ن�ستطيع الخروج من الفراغ ال�سيا�سي".
وم�ض ��ى الفاي ��ز� ،إل ��ى �أن "الأم ��ور تتج ��ه نح ��و
توافق �ش ��يعي على من�صب رئي�س الوزراء وفق
�ش ��روط معينة مع تقا�س ��م الوزارات في ما بين
الكتل ،وف ��ق ما جرت عليه الع ��ادة في الدورات
االنتخابية ال�سابقة".
م ��ن جانب ��ه ،توق ��ع ع�ض ��و تي ��ار الحكم ��ة فه ��د
الجبوري في ت�صريح �إلى (المدى)� ،أن "يت�أخر
ت�ش ��كيل الحكومة �إلى ت�س ��عة �أ�ش ��هر �أو �أكثر من
ذلك".
وتاب ��ع الجب ��وري� ،أن "النتائ ��ج الحالية ورغم
االعترا�ض ��ات عليها� ،أفرزت لن ��ا كتلة �أكبر وهي
الإط ��ار التن�س ��يقي ،بو�ص ��فها تمث ��ل الأغلبي ��ة
ال�شيعية داخل البرلمان المقبل".
و�أو�ض ��ح� ،أن "الإط ��ار ح�ص ��ل عل ��ى توافق ��ات
مبدئية مع ال�س ��نة والكرد بهدف الم�ساعدة على
ت�ش ��كيل الكتلة الأكب ��ر ،ولم نتو�ص ��ل �إلى اتفاق
نهائي ،وال�سبب هو انتظار النتائج النهائية".
وتح ��دث الجب ��وري ،ع ��ن "وج ��ود م ��ن ين ��ادي
بالع ��ودة �إلى التواف ��ق" ،لكنه يجد ه ��ذا الخيار
ب�أنه "لن يغير من الواقع �شيئ ًا ،ولن تكون هناك
عملية �سيا�س ��ية ديمقراطية مبنية على المواالة
والمعار�ضة".
ي�ش ��ار �إل ��ى �أن المفو�ض ��ية العلي ��ا الم�س ��تقلة
لالنتخاب ��ات ق ��د �أك ��دت �أن نتائ ��ج الع ��د والفرز
جاءت مطابقة لغاية الوقت الحالي ،فيما ي�ص ��ر
الإط ��ار التن�س ��يقي للقوى ال�ش ��يعية على رف�ض
هذه المخرج ��ات ،داعيا الجهات الق�ض ��ائية �إلى
التدخ ��ل وانهاء م ��ا اعتبره التزوي ��ر والتالعب
بالأ�صوات.

ً
ً
"ظالما" لأطفال
م�ستقبال
اليوني�سيف تتوقع
العراق ب�سبب المناخ
 بغداد/المدى

دعت منظمة اليوني�سف �أم�س الثالثاء،
التخاذ اجراء عاجل للت�صدي ل�شح
المياه و�أثره على حياة االطفال
وال�شباب قبيل م�ؤتمر الأطراف
( )COP26للتغير المناخي ،وال�سيما
في العراق ،فبينما ا�شارت الى توقعات
مخيفة للأ�ضرار المتوقعة و�صفت االمر
ب�أنه "ظلم مطلق للجيل القادم".
وقال ��ت المنظم ��ة ف ��ي تقري ��ر اطلع ��ت عليه (الم ��دى) �إن
"الأطفال وال�ش ��باب في العراق هم الفئة الأكثر عر�ضة
لخطر ت�أثيرات التغير المناخي وال �س ��يما �ش ��حة المياه،
مما يهدد �صحتهم وتعليمهم وحمايتهم ،ويجعلهم عر�ضة
لأمرا�ض فتاكة .قبيل م�ؤتمر الأطراف  COP26للتغير
المناخي ،تدعو اليوني�س ��ف �إلى اتخ ��اذ �إجراءات عاجلة
لمعالج ��ة �ش ��حة المي ��اه وت�أثيره ��ا عل ��ى حي ��اة الأطفال
وال�ش ��باب في الع ��راق" .واو�ض ��حت �أنه "وفقا لم�ؤ�ش ��ر
اليوني�س ��ف لمخاطر المناخ على الأطفال ،والذي �ص ��در
في �ش ��هر �آب (�أغ�س ��ط�س) من ه ��ذا العام ،يحت ��ل العراق
المرتب ��ة  42بي ��ن �أكث ��ر البل ��دان الت ��ي تعاني من ال�ش ��حّ
المائي على م�س ��توى العال ��م .وت�ش ��ير التوقعات لعامي
 2030و 2040ف ��ي مبادرة "الأعمال التجارية بو�ص ��فها
�س ��يناريو ع ��ادي" �إل ��ى �أن درج ��ة م�ؤ�ش ��ر ال�ش ��ح المائي
المرتفعة للغاية �س ��ت�ؤدي �إلى تفاقم �س ��وء و�ضع الأطفال
في البالد".
وبين ��ت ان "الأطف ��ال وال�ش ��باب يتعر�ض ��ون لمخاط ��ر
مناخي ��ة متو�س ��طة �إل ��ى عالية ف ��ي العراق ،م ��ع تعر�ض
الفئات ال�ض ��عيفة وبع� ��ض المناطق المعين ��ة من البالد،
�إل ��ى مخاط ��ر �أكبر" ،م�ش ��يرة ال ��ى ان "�أزم ��ة المناخ تعد
�أزمة م ��ن �أزمات حقوق الطفل ،حيث ت�ش� � ّكل تهديدا غير
م�سبوق لتنمية االطفال وال�ش ��باب ،وبقائهم و�إمكاناتهم
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في كل مكان في العراق" ،وا�صفة االمر ب�أنه "يمثل ظلما
مطلقا للجيل القادم" .و�أكد الحاجة لـ"�إجراءات طموحة
و�ش ��املة وعاجلة لكل فت ��اة وفتى في العراق للح�ص ��ول
على فر�صة لم�س ��تقبل �أف�ض ��ل ،دون معوقات معزوة الى
العن ��ف الناجم عن تغير المناخ" ،فيما �ش ��جعت المنظمة
"على م�شاركة وفد رفيع الم�ستوى من حكومة العراق،
بم ��ا في ذل ��ك ممثلين عن ال�ش ��باب ،في م�ؤتم ��ر الأطراف
 COP26للتغير المناخي ،للتعهد بدعم العمل لما بعد
هذا االجتماع لو�ضع تدابير ملمو�سة للت�صدي للتهديدات
المتعددة التي ي�شكلها تغير المناخ في العراق".
ودع ��ت اليوني�س ��ف الحكومتي ��ن االتحادي ��ة وحكوم ��ة
االقليم وال�ش ��ركات والم�س� ��ؤولين المعنيي ��ن في العراق
�إلى "زيادة اال�ستثمار في التكيف المناخي والقدرة على
ال�ص ��مود ،ف ��ي الخدمات الرئي�س ��ة للأطفال وال�ش ��باب".
وبينت انه "من �أجل حماية االطفال وال�ش ��باب ،وحماية
المجتمعات والفئات الأكثر �ض ��عف ًا ،من �آثار المناخ الذي
ب ��د�أ يتغير فعال ،يج ��ب تحوير وتغيي ��ر �أنماط الخدمات
الحيوية ،بما في ذلك �أنظمة المياه وال�ص ��رف ال�ص ��حي،
والنظافة والخدمات ال�صحية والتعليمية".
ف�ضال عن "تزويد الأطفال وال�شباب بالتعليم والمهارات
المتعلق ��ة بالمن ��اخ ،والتي ال ب ��د منها لأج ��ل التكيف مع
ت�أثي ��رات تغي ��ر المن ��اخ واال�س ��تعداد له ��ا" ،م�ؤك ��دة انه
"�س ��يواجه الأطفال وال�ش ��باب كاف ��ة العواقب الوخيمة
المدمرة الأزمة المن ��اخ وانعدام الأمن المائي ،رغم �أنهم
الأقل م�س�ؤولية عن هذا الأمر".
واكدت على �ض ��رورة "تعزيز الم�ش ��اركة المدنية الهادفة
بين �أو�س ��اط ال�ش ��باب ب�ش� ��أن التغير المناخي و�إ�ش ��راك
الفتيات والفتيان ،وال �سيما الفئات الأكثر �ضعف ًا منهم في
جميع مفاو�ض ��ات وقرارات المن ��اخ الوطنية والإقليمية
والدولي ��ة ،بما في ذلك االجتماعات الم�س ��تقبلية لم�ؤتمر
الأطراف  COP26للتغير المناخي .كما يجب �إ�ش ��راك
الأطف ��ال وال�ش ��باب ف ��ي جمي ��ع عملي ��ات �ص ��نع الق ��رار
المتعلقة بالمناخ ،ويجب �سماع �أ�صواتهم و�أخذها بنظر
االعتبار" .باال�ض ��افة الى "�ض ��مان �أن يكون التعافي من
وب ��اء كورون ��ا �أخ�ض ��را ومنخف� ��ض الكربون و�ش ��امال،
بحي ��ث ال يت ��م الم�س ��ا�س بق ��درة الأجي ��ال القادم ��ة على
معالجة �أزمة المناخ واال�ستجابة لها".
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ً
�صوتا
العبادي يح�صل على ""1021
فقط يف الكوت ..و"كوتا" الفيليني
�إىل املالكي

ال�صدر ي�سيطر على نحو ن�صف ح�صة وا�سط يف الربملان..
وامر�أة تنقذ الفتح من اخل�سارة
تلقى خ�سارة في عقر داره في النجف.

بفارق كبير عن اقرب
الفائزين ت�صدر التيار
ال�صدري مقاعد محافظة
وا�سط ،وح�صل لوحده على
نحو ن�صف ح�صة المحافظة
في البرلمان.
وتعر�ض بالمقابل تحالف
الفتح الى خ�سارة قا�سية في
وا�سط ،حيث خ�سر نحو  %90من
ا�صواته في .2018
وتراجعت �شعبية عموم القوى
ال�سيا�سية المعروفة في وا�سط
ومن �ضمنها ال�صدريين ،في
االنتخابات االخيرة ،حيث
خ�سرت هذه القوى مجتمعة
نحو  250الف �صوت.

 بغداد /تميم الح�سن
بالمقاب ��ل ل ��م ينج ��ح م ��ن البرلمانيي ��ن بحجز
مقع ��د جديد ف ��ي مجل�س النواب �س ��وى اثنين
فقط من ا�صل  11نائب ًا �شاركوا في التناف�س.
وذه ��ب مقع ��د "كوت ��ا" المكون ��ات الوحيد في
وا�سط الى احد المر�شحين الذي يطرح نف�سه
م�ستق�ل�ا ،لكن دعاي ��ة قديم ��ة للمر�شح ف�ضحت
انتماءه الحدى االئتالفات الكبيرة.
و�شهدت وا�سط في فت ��رة الترويج االنتخابي
حمالت �شعبية قام بها مر�شحون اثارت الر�أي
العام ،مثل حفالت "الختان" ،وتوزيع ا�سلحة
على �شخ�صيات ع�شائرية.
وق�سم ��ت وا�سط الى  3دوائر ،ر�شح فيها 123
مر�شح ًا ،ل�شغل  11مقعد ًا في البرلمان 3 ،منها
للن�س ��اء ،باال�ضاف ��ة الى مقعد واح ��د لـ"كوتا"
الكرد الفيليين.
وو�صل ع ��دد الم�شاركين ف ��ي الت�صويت الذي
ج ��رى ال�شه ��ر الما�ض ��ي ،ال ��ى اكثر م ��ن 303
�آالف ناخ ��ب ،من  861ال ��ف �شخ�ص يحق لهم
الت�صويت في وا�سط.
عبور المناف�سين!
وا�ستطاع ��ت الكتل ��ة ال�صدري ��ة التابعة لزعيم
التيار ال�ص ��دري مقتدى ال�صدر ،من الح�صول
على اغلب المقاعد ،حيث حققت  5مقاعد.
وف ��ي دائ ��رة واح ��دة ،وه ��ي الدائ ��رة االولى،
ا�ستطاع ��ت الكتل ��ة ان تح�ص ��ل عل ��ى مقعدي ��ن

اثنين من ا�صل  4مقاعد ،ذهب االول الى احمد
الزاملي بنحو  15الف �صوت.
والزامل ��ي ،وه ��و مر�ش ��ح ي�شت ��رك الول مرة،
ح�ص ��ل عل ��ى اعل ��ى اال�ص ��وات ف ��ي الدائ ��رة،
واعلى ا�صوات عموم المر�شحين في وا�سط.
والمقع ��د الثان ��ي ف ��ي الدائ ��رة االول ��ى ،وهي
دائ ��رة الك ��وت (مرك ��ز المحافظ ��ة) ،ذهب الى
�سند� ��س الالم ��ي ،وه ��ي ت�ش ��ارك الول م ��رة
وح�صل ��ت عل ��ى المقعد خ ��ارج ح�ص ��ة "كوتا"
الن�ساء باكثر من  12الف �صوت.
وفي دائ ��رة الحي ،وهي الدائ ��رة رقم  ،2اعاد
التي ��ار ال�ص ��دري نف� ��س "�سيناري ��و" الف ��وز
وح�ص ��د مقعدين اثنين م ��ن ا�صل  3مخ�ص�صة
للدائ ��رة .ون ��ال ال�صدري ��ون المقع ��د الثان ��ي
والثالث المخ�ص�ص لـ"كوتا" الن�ساء في دائرة
الح ��ي ،وجم ��ع محم ��د المياحي اكث ��ر من 10
�آالف ،وح�صل ��ت زميلت ��ه في التي ��ار على اكثر
من � 7آالف �صوت.
اما المقعد االخي ��ر لل�صدريين فذهب الى علي
دالجه ،وه ��و مر�شح ي�شت ��رك الول مرة ،وفاز
باعل ��ى ا�ص ��وات الدائ ��رة الثالثة وه ��ي دائرة
العزيزية باكثر من � 10آالف �صوت.
ورغ ��م ان التي ��ار ال�ص ��دري ق ��د زاد م ��ن ع ��دد

مقاع ��ده ع ��ن  ،2018ولكنه ف ��ي المقابل خ�سر
اكث ��ر من  45ال ��ف �صوت .وح�ص ��ل التيار في
االنتخابات الما�ضية على  3مقاعد وجمع اكثر
م ��ن  101الف �ص ��وت ،مقاب ��ل  56الف �صوت
في  .2021وخ�سرت عن التيار النائبة اينا�س
المك�صو�صي في دائرة الكوت ،ووفاء الالمي
ع ��ن دائ ��رة العزيزي ��ة ،والنائبت ��ان كانت ��ا ق ��د
�شاركتا هذه المرة �ضمن التر�شيحات الفردية.
خ�سارة "الفتح"
ام ��ا تحالف الفت ��ح بزعامة ه ��ادي العامري قد
تلقى خ�سارة هي اال�سو�أ بين كل المحافظات،
حي ��ث ح�صل على اق ��ل م ��ن � 7آالف �صوت في
دوائر وا�سط الثالثة.
الفت ��ح ال ��ذي ي�ضم  6تي ��ارات ابرزه ��ا منظمة
ب ��در وع�صائب اهل الح ��ق والمجل�س االعلى،
ح�صل على مقعد واحد في دائرة العزيزية.
وذه ��ب المقع ��د الى محا�س ��ن الدليم ��ي ،وهي
مر�شح ��ة ت�شت ��رك الول م ��رة وح�صل ��ت عل ��ى
المقعد خ ��ارج "كوتا" الن�س ��اء ،بعدما جمعت
اكثر من � 6آالف �صوت.
وكان الفت ��ح ق ��د ح�ص ��ل عل ��ى مقعدي ��ن ف ��ي
االنتخاب ��ات الما�ضي ��ة ،وجمع نح ��و  74الف

�صوت في عموم وا�سط.
وكان ر�أ� ��س الحربة لتحالف الفتح في وا�سط،
قا�س ��م االعرج ��ي ،رئي� ��س م�ست�شاري ��ة االم ��ن
الوطني ،ق ��د غاب عن قوائ ��م التر�شيح وجمع
في  2018لوحده اكثر من � 13ألف �صوت.
المالكي يك�سب مقعداً
ف ��ي غ�ض ��ون ذلك حافظ ��ت دولة القان ��ون على
مقعدها الوحيد الذي ح�صلت عليه في ،2018
لكنها اي�ضا خ�سرت �أكثر من � 6آالف �صوت عن
االنتخابات الما�ضية.
وذهب مقعد االئت�ل�اف التابع لرئي�س الوزراء
ال�ساب ��ق نوري المالك ��ي الى النائب ��ة انت�صار
الغريب ��اوي في دائ ��رة العزيزي ��ة ب�أكثر من 7
�آالف �ص ��وت .والعزيزي ��ة ،و�ضمن التغييرات
الت ��ي طر�أت عل ��ى قانون االنتخاب ��ات� ،شهدت
الول م ��رة ف ��وز ن�س ��اء اثنتي ��ن خ ��ارج ح�ص ��ة
"كوتا" الن�ساء في نف�س الدائرة.
وخ�س ��ر بالمقاب ��ل دول ��ة القانون نائب ��ه كاظم
ال�صيادي الذي خا� ��ض االنتخابات هذه المرة
منف ��ردا وح�صل عل ��ى اقل م ��ن � 3آالف �صوت
في دائ ��رة الكوت .وكذلك خ�س ��ر عن االئتالف
النائ ��ب ال�سابق احمد �صالل البدري في دائرة

الحي.
الن�صر بال مقاعد!
الن�ص ��ر التابع لرئي�س ال ��وزراء ال�سابق حيدر
العب ��ادي ،كان اي�ضا قد واجه خ�س ��ارة قا�سية
في وا�سط بعد فقدان مقاعد في .2018
التحالف الذي �شارك هذه المرة بين االئتالف
القدي ��م وتحالف قوى الدول ��ة التابعة لرئي�س
تيار الحكم ��ة عمار الحكيم ،لم يحقق اي مقعد
وخ�سر بفارق اكثر من  53الف �صوت.
وكان التحال ��ف جم ��ع ف ��ي  54 ،2018ال ��ف
�ص ��وت ،فيم ��ا ل ��م يحق ��ق ه ��ذه الم ��رة �س ��وى
� 1021صوتا فق ��ط .وتركت النائبة اقبال عبد
الح�سي ��ن التحال ��ف ه ��ذه الم ��رة ور�شحت مع
تحال ��ف ت�صميم الذي يتزعمه محافظ الب�صرة
ا�سعد العيداني ،لكنها لم تح�صل على مقعد.
كذلك ف�ضل يو�سف الكالبي النائب عن الن�صر،
التر�شح في االنتخابات االخيرة منفردا ،لكنه
كذلك لم يح�صل على الفوز.
وزادت خ�س ��ارات الن ��واب ال�سابقين لتحالف
الن�ص ��ر ،مع عدم ح�ص ��ول النائبة ن ��دى �شاكر
عل ��ى مقع ��د ،فيم ��ا كانت ق ��د ر�شحت م ��ع كتلة
الوفاء التابعة الى النائب عدنان الزرفي الذي

هل ت�صعد حظوظ الحكيم؟
ام ��ا �شريك العب ��ادي في تحال ��ف القوى ،عمار
الحكي ��م ،فه ��و االخ ��ر خ�سر نح ��و  50الف عن
اال�صوات التي ح�صل عليها في .2018
تي ��ار الحكم ��ة او تحال ��ف ق ��وى الدول ��ة الذي
�ش ��ارك باالنتخابات تحت اال�سم االخير ،حقق
مقع ��دا واح ��دا ف ��ي دائ ��رة الكوت وذه ��ب الى
النائب في التيار علي الدلفي باكثر من � 7آالف
�صوت.
وكان الحكي ��م ق ��د حق ��ق مقعدين ف ��ي ،2018
وح�ص ��ل على نحو  52ال ��ف �صوت ،مقابل 13
الف �صوت فقط في .2021
وخ�سرت عن الحكمة النائبة �سعدية العقابي،
التي خا�ضت التناف�س في الدائرة الثانية.
وبح�س ��ب نتائ ��ج االنتخاب ��ات الت ��ي مازال ��ت
تج ��ري فيها عملي ��ات تدقيق �ضم ��ن �إجراءات
الع ��د والفرز الي ��دوي ،فان "ق ��وى الدولة" لم
يجمع �سوى  4مقاعد في عموم البالد.
ويتوق ��ع ان ت�صعد مقاعد الحكي ��م الى خم�سة
ف ��ي عم ��وم المحافظ ��ات ،وال ��ى اثني ��ن ف ��ي
وا�سط ،اذا ا�ضي ��ف مقعد تجمع اهالي وا�سط
الم�ستقل .التجمع تاب ��ع لمحافظ وا�سط وهو
محم ��د المياح ��ي ،القي ��ادي ال�سابق ف ��ي تيار
الحكم ��ة ،وح�ص ��ل على مقعد واح ��د في دائرة
الحي .وذه ��ب مقعد تجم ��ع المحافظ الذي لم
ير�ش ��ح لالنتخاب ��ات ،ال ��ى با�س ��م الغريباوي،
ال ��ذي ح�صل على اعلى اال�ص ��وات في الدائرة
الثانية باكثر من  12الف �صوت.
ام ��ا المقع ��د رق ��م  11ف ��ي وا�سط ،فذه ��ب الى
الفائ ��ز الوحي ��د �ضم ��ن التر�شيح ��ات الفردي ��ة
�سج ��اد ال�شاط ��ي ،الذي ف ��از في دائ ��رة الكوت
باكثر من � 10آالف �صوت.
وكان الفتا في وا�سط خ�سارة عبا�س العطافي،
النائب عن تجمع كف ��اءات التابع للنائب هيثم
الجبوري الذي خ�سر في بغداد.
والعطاف ��ي كان قد ا�شتهر في مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي اثن ��اء فترة التروي ��ج االنتخابي،
بتنظيم حفل "خت ��ان" مجاني لالطفال ،اعتبر
حينها و�سيلة غريبة للدعاية!
"كوتا" م�ستقلة بطعم حزبي!
ام ��ا "كوتا" الك ��رد الفيليين الت ��ي ا�ضيفت في
انتخاب ��ات  ،2018فق ��د ذهب ��ت ال ��ى ح�سي ��ن
م ��ردان النجيم ��ي ،وه ��و مر�شح يط ��رح نف�سه
ب�صفت ��ه م�ستقال .لك ��ن �صفحات قديم ��ة تابعة
للمر�ش ��ح على من�ص ��ات التوا�صل االجتماعي،
اظه ��رت مقاطع فديو ترويجية للمر�شح الفائز
بانه �ضمن ائتالف دولة القانون.
والنجيم ��ي ح�صل على نح ��و  21الف �صوت،
�ضم ��ن  10مر�شحي ��ن للتناف� ��س عل ��ى المقع ��د
الوحيد للكرد في وا�سط.
واب ��رز المناف�سي ��ن الخا�سري ��ن ه ��و �آرا� ��س
حبيب ،وهو نائب فاز في  2018في بغداد عن
ائت�ل�اف الن�صر ،ومازن الفيل ��ي وهو �صاحب
مقعد "الكوتا" في االنتخابات الما�ضية.

م��ت�����ض��ررون م��ن ال��ت��غ��ي��ر ال��م��ن��اخ��ي ف��ي ال���ع���راق :ال��ج��ف��اف ق��ل��ب ح��ي��ات��ن��ا ه���ذا ال��ع��ام
عند ار�ض جرداء مت�شققة من اجلفاف يف منطقة اهوار
العراق التاريخية ،يقف رحيم داوود ،وهو ينظر ب�شكل
يائ���س اىل قطيع��ه م��ن اجلامو�س ال��ذي �أ�صاب��ه املر�ض
ونف��ق ق�سم من��ه ب�سبب ارتف��اع درجات احل��رارة و�شح
املي��اه .ق��ال داوود 57 ،عاما ،ملوق��ع ذي نا�شنال االخباري
 ترجمة  /حامد احمد
كان هو وعائلت ��ه الكبيرة المكونة من 35
فردا يعي�شون في منطقة حيث تتوفر فيها
المياه العذبة بغزارة وتعي�ش فيها قطعان
الجامو�س التابعة لهم ،التي تعتبر م�صدر
العي�ش الرئي�س ل�سكان االهوار ف�ضال عن
ما توفره لهم المياه من ا�سماك وطيور.
وا�ض ��اف داوود بقول ��ه "لك ��ن جفاف هذا
العام قد قل ��ب حياتنا ر�أ�سا على عقب .كنا
نتنق ��ل من م ��كان الى مكان �آخ ��ر بحثا عن
مياه عذبة وع�شب لما�شيتنا".
ويواجه العراق ا�سو�أ ازمة بيئية يمر بها،
مع ت�أثي ��ر ال�شح ال�شدي ��د بالمياه والتغير
المناخ ��ي عل ��ى االم ��ن الغذائ ��ي للبل ��د
والحياة اليومي ��ة لمزارعين واهالي قرى
عراقيين ،التي ت�ض ��اف الى �أزمات مزمنة
اخرى يعانيها البلد.
الموجات ال�صادمة ه ��ذه تردد �صداها في
كل انح ��اء البالد ،م ��ع مزارعي ��ن انهكتهم
الأو�ضاع م ��ن �شح مياه وارتف ��اع ملوحة
الترب ��ة والمي ��اه نتيج ��ة موج ��ات الح ��ر
المتعاقب ��ة خ�ل�ال ال�صي ��ف عندم ��ا ترتفع
الكثر من  50درجة مئوية لفترة عدة ايام.
ا�ستن ��ادا لمر�صد م�ؤ�شر التغي ��ر المناخي
الدول ��ي Climate Change
 Knowledge Portalالمعن ��ي
بجمع معلومات تغير المناخ وم�ؤ�س�سات

مرتبط ��ة بالبنك الدولي ،فانه من المتوقع
ان ت�سجل البالد ارتفاعا بمعدالت درجات
الح ��رارة بن�سبة  2درج ��ة مئوية وتراجع
�آخر بمع ��دات هطول االمط ��ار بن�سبة %9
وذلك بحلول العام .2050
�سيك ��ون وق ��ع ذل ��ك اكث ��ر �صعوب ��ة عل ��ى
مجتمع ��ات مت�ض ��ررة تعتم ��د �أ�سا�س ��ا في
معي�شتها على الزراع ��ة وتربية الموا�شي
و�صي ��د الأ�سم ��اك عندم ��ا ال يك ��ون هن ��اك
دع ��م وا�سناد م ��ن الحكومة .م ��ن بين تلك
المجتمع ��ات الأكث ��ر ت�ض ��ررا م ��ن ه ��ذه
الأو�ضاع هم �سكان االهوار.
النا�ش ��ط البيئ ��ي� ،أي ��اد اال�س ��دي ،ع ��زا
�أ�سب ��اب جف ��اف مناط ��ق االه ��وار الى قلة
هط ��ول االمطار وارتفاع درجات الحرارة
لمع ��دالت غي ��ر م�سبوقة ت� ��ؤدي الى تبخر
الم�سطح ��ات المائي ��ة ،ف�ضال ع ��ن ال�سدود
الت ��ي ان�ش�أته ��ا تركيا وايران عل ��ى منابع
الأنهر.
وقال النا�شط البيئي اال�سدي انه منذ �شهر
ني�س ��ان ،فق ��دت الم�سطح ��ات المائي ��ة في
جنوب ��ي وجنوب �شرقي العراق ما يقارب
من � 60سنتمترا من عمق المياه وحوالي
 %34من المي ��اه في المنطق ��ة عموما ،مع
ت�أث ��ر  4,000ك ��م مربع بالجف ��اف مما �أثر
ذلك على التنوع البيئي ومعي�شة ال�سكان.
و�أ�ض ��اف انه ف ��ي بع� ��ض المناطق تحوي
المياه عل ��ى ما يقارب م ��ن  12,000ملغم

من المواد ال�صلبة المتحللة ،وهو مقيا�س
متعل ��ق بدرج ��ة الملوحة ،وه ��ذه الأنواع
م ��ن المياه لها ت�أثيرات �صحية على الب�شر
والحيوان ،م�شيرا الى ان المعدل المقبول
هو ما بين  2,400الى  2,600ملغم.

"لق��د مرت بنا �سنوات جفاف وقلة امطار �سابقا ولكننا
مل ن�شه��د مثل هك��ذا ارتفاع بدرجات احل��رارة وجفاف
مثلم��ا مر بنا هذا الع��ام ،انها حال��ة ا�ستثنائية مل ي�سبق
لها مثي��ل" ،م�شريا اىل انه قبل �سن��وات عدة كان يعي�ش
حياة م�ستقرة.

قال اال�سدي وهو يقف على منطقة وا�سعة تاريخيا بجنة عدن ،قد �أدرجت عام 2016
قاحل ��ة و�س ��ط اه ��وار الجباي� ��ش ،كان ��ت �ضمن الئحة اليون�سكو للتراث العالمي.
مغمورة بالمياه قب ��ل ني�سان "الجفاف قد بالن�سبة لداوود ،فان هذه هي لي�ست المرة
جلب لنا مناظر م�ؤلمة حزينة".
الأولى التي تت�ض ��رر منطقتهم بالجفاف.
وكان ��ت منطق ��ة االه ��وار الت ��ي تع ��رف فخالل حرب الخليج الأولى مع ايران ،قام

النظام ال�سابق بتجفيف االهوار لت�سهيل
حركة القطع ��ات الع�سكري ��ة ،وفي مرحلة
الت�سعينيات �شن النظام حملة �أخرى �ضد
المنطقة متهم ��ا �أبناء االهوار بدعم حركة
االنتفا�ضة �ضد النظام عام . 1991
انتقل المزارع داوود بعد ذلك مع ما�شيته
�شماال الى مناطق محاذية لكركوك قبل ان
يرجع مرة �أخرى لموطنه في االهوار بعد
�إعادة غمرها بالمياه عند الغزو الأميركي
للبلد وا�سقاط النظام عام .2003
ب�سب ��ب الجف ��اف وقل ��ة الع�ش ��ب وارتفاع
ن�سبة الملوحة فقد داوود لحد االن خم�سة
ر�ؤو� ��س من حي ��وان الجامو� ��س .ويقوم
برحالت يومي ��ة الى مدين ��ة قريبة ل�شراء
مي ��اه �ش ��رب وعل ��ف .واك ��د بقول ��ه "هذا
الجفاف هبط بنا الى ال�صفر" ،م�شيرا الى
ان ��ه ب�سبب ذلك فانه يخط ��ط لالنتقال الى
مكان �آخر قريبا.
ا�ستن ��ادا لتقري ��ر �شه ��ري ي�ص ��در ع ��ن
منظم ��ة الأغذية والزراع ��ة الدولية الفاو،
وبرنام ��ج الغذاء الدولي ،والبنك الدولي،
وال�صندوق الدولي للتنمية الزراعية ،فان
مع ��دل �سق ��وط االمطار وم�ست ��وى المياه
لف�ص ��ل �شتاء العراق لعام 2021 – 2020
ه ��و ثاني ادنى معدل ل ��م ي�شهده البلد منذ
 40عاما.
و�أ�ش ��ار التقري ��ر ال ��ى ان تدن ��ي هط ��ول
االمطار قد فاقم ،على الم�ستوى الإقليمي،

توت ��رات ه ��ي �أ�ص�ل�ا قائم ��ة ح ��ول �إدارة
م ��وارد المي ��اه .واج ��رى التقري ��ر درا�سة
تحليلي ��ة �ضم ��ن الفت ��رة م ��ا بي ��ن ت�شرين
الثان ��ي  2020و�أي ��ار  2021ليحدد ت�أثير
وب ��اء كورون ��ا عل ��ى االم ��ن الغذائ ��ي في
الع ��راق ،مع ف�صل خا�ص ع ��ن �شح وندرة
المياه.
وجاء في التقري ��ر" :ت�سببت �شحة المياه
بانخفا� ��ض مع ��دالت الزراع ��ة واث ��ر ذل ��ك
ب ��دوره على ن�سب ��ة المحا�صيل الزراعية"
م�ست�شهدا بتقدي ��رات منظمة الفاو لنهاية
المو�س ��م الزراع ��ي ب ��ان مع ��دالت انت ��اج
مح�ص ��ول الحنط ��ة �سينخف� ��ض بن�سب ��ة
.%70
و�أ�ض ��اف ان الت�أثي ��رات االقت�صادي ��ة
المتوقع ��ة عل ��ى تدن ��ي مع ��دالت انت ��اج
الحب ��وب لع ��ام  2021ه ��ي خ�س ��ارة ف ��ي
الدخل وزيادة ب�أ�سعار ال�شعير ومنتجات
علف الحي ��وان الأخرى ،مما يزيد ذلك من
االتجاه الى اال�ستيراد.
عبا� ��س ها�ش ��م� ،أب لت�سع ��ة �أوالد ،فقد 20
ر�أ�س ما�شية م ��ن حيوان الجامو�س خالل
ه ��ذا ال�صي ��ف ،يق ��ول "ب ��دون �أي تح ��رك
حكوم ��ي لدعم �أ�سع ��ار االعالف فان جميع
ما�شيتن ��ا �ستموت خالل ه ��ذا ال�شتاء .من
المحتمل جدا ان يزداد الو�ضع �سوءا".
• عن موقع ذي نا�شنال
االخباري
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حتدثوا عن عجلة �إعمار غري م�سبوقة يف حمافظتهم

مواطنون :تعطيل جمل�س املحافظة انعك�س �إيجاب ًا على �أداء ال�سلطة التنفيذية

 امل�����ط�����ل�����وب ه���ي���ك���ل���ة امل����ج����ال���������س وج����ع����ل����ه����ا ا����س���ت�������ش���اري���ة
 وا�سط  /جبار بچاي
اته ��م مواطن ��ون م ��ن حمافظ ��ة وا�س ��ط جمال� ��س
املحافظ ��ات بكونها "�أداة" لتعطيل عمل ال�س ��لطات
التنفيذي ��ة وانه ��ا كان ��ت ت�س ��تنزف �أم ��وا ًال طائل ��ة
م ��ن روات ��ب ونرثي ��ات وك ��م هائ ��ل م ��ن املوظف�ي�ن
وال�صرفي ��ات االخ ��رى ،واعت�ب�روا حمل ��ة البن ��اء
واالعم ��ار الت ��ي ت�شهده ��ا املحافظ ��ة يف الوق ��ت
احلا�ض ��ر هي �إحدى ثم ��ار تعطيل جمل�س املحافظة
و�إنهاء ال�ضغط على املحافظ والتدخل يف ال�ش�ؤون
االدارية واملالية والفنية.
وطالب ��وا �أن تك ��ون تل ��ك املجال� ��س ا�ست�شاري ��ة
ت�شاوري ��ة ،ت�ض ��م نخب ��ة م ��ن املخت�ص�ي�ن يف
خمتل ��ف املجاالت بع ��دد منا�سب م ��ن ذوي اخلربة
واالخت�صا� ��ص يك ��ون دوره ��م تق ��دمي الن�ص ��ح
واالر�ش ��اد واال�ست�ش ��ارات املختلف ��ة ولي� ��س
بال�ض ��رورة �أن يك ��ون لهم دور رقاب ��ي لوجود عدة
�أجهزة رقابية متار� ��س الدور وحققت تلك االجهزة
جناح ًا جي ��د ًا بعملها يف بع�ض امللفات على العك�س
م ��ن جمال� ��س املحافظ ��ات الت ��ي كان دور �أغل ��ب
�أع�ضائها ا�ستفزازي ًا نفعي ًا.
يق ��ول التدري�سي املتقاع ��د يحي العتاب ��ي "الواقع
ي�ؤك ��د �أن حمافظة وا�س ��ط ت�شهد حالي ��ا حملة عمل
جيدة وهن ��اك �إجن ��ازات ميدانية عل ��ى الأر�ض يف
تنفي ��ذ العدي ��د من امل�شاري ��ع العمراني ��ة واخلدمية
خا�ص ��ة امل�شاريع البلدية وخدم ��ات املاء واملجاري
والط ��رق كذل ��ك الرتبي ��ة ولأول مرة يج ��ري تنفيذ
تل ��ك امل�شاري ��ع بعيد ًا ع ��ن �ضغط جمل� ��س املحافظة
واملجال� ��س البلدية" .و�أ�ض ��اف �أن "القانون �أكد �أن
جمال� ��س املحافظات ه ��ي ت�شريعية رقابي ��ة مهامها
�إ�ص ��دار الت�شريعات التي تخ�ص املحافظة ومراقبة
�أداء ال�سلط ��ات التنفيذي ��ة لك ��ن م ��ا ي�ؤ�س ��ف ل ��ه �أن
املجال� ��س ذهب ��ت اىل �أبعد من ذل ��ك و�أ�صبحت تريد
�أن تك ��ون ه ��ي �صاحبة الق ��رار الأول واالخري وكل
م ��ن يختل ��ف معها م ��ن �أع�ض ��اء ال�سلط ��ة التنفيذية
كاملحاف ��ظ مث�ل�ا �سرعان ما تلج� ��أ لإقالت ��ه ،و�أحيانا
تكون هذه االقالة غري �صحيحة".
وي ��رى النا�شط املدين �أحم ��د التميمي �أن "جمال�س
املحافظ ��ات ه ��ي �أداة لتعطيل العم ��ل التنفيذي يف
املحافظ ��ات ولي� ��س العك� ��س ،وهي جمال� ��س نفعية

تتبنى م ��ا يتواكب مع طموحاته ��ا و�إرادة �أحزابها
والكث�ي�ر منه ��ا �شرعن ��ت الف�س ��اد ع�ب�ر �سل�سل ��ة من
الق ��رارات املحلية غري املن�صفة ف ��كان لها �أن تتلقى
�سي�ل�ا م ��ن االتهام ��ات واملطالب ��ة بحلها كم ��ا فعلت
ث ��ورة ت�شرين الت ��ي �أوقفت عمل تل ��ك املجال�س من
خالل �ضغطه ��ا على الربملان مما �أت ��اح الفر�صة �أما
املحافظ�ي�ن لتنفي ��ذ امل�شاريع رمبا وف ��ق ر�ؤية فنية
و�إدارية �صحيحة".
و�أ�ض ��اف "هذا ال يعني �إعف ��اء �أي م�س�ؤول تنفيذي
م ��ن املراقب ��ة واملتابع ��ة ب ��ل الب ��د �أن تك ��ون هن ��اك
مراقب ��ة من الربملان �أكرث دقة ملن ��ع �سطوة املزاجية
ال�سيا�سي ��ة" .م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "توجيه �سهام االتهام
اىل تل ��ك املجال�س ومنها جمل�س وا�سط قد ال ي�شمل

تعود لـ 324عام ًا قبل امليالد

بدء التنقيب يف مدينة
ا�سكندر ال�ضائعة بعد العثور
عليها يف الب�صرة

 متابعة /املدى
ي�ستع ��د فري ��ق م ��ن جامع ��ة مان�ش�س�ت�ر الربيطاني ��ة للتنقي ��ب يف مدين ��ة ا�سكندر
ال�ضائعة بع ��د التو�صل اىل موقعها الدقيق يف حمافظة الب�صرة والتي بنيت على
يد اال�سكندر املقدوين يف  324قبل امليالد.
وو�ص ��ول فري ��ق جامعة مان�ش�س�ت�ر الربيطانية برفقة فريق م ��ن جامعة كو�ستانز
االملاني ��ة للمبا�شرة مبو�س ��م التنقيبات اجلديد يف موقع �أك�ب�ر ا�سكندرية مكت�شفة
يف الع ��امل واكرب م�ستوطنة ب�شرية يف جنوبي العراق يف العهد ال�سلوقي (مدينة
كاراك� ��س �سبا�سين ��و) والواقعة بني الب�ص ��رة والقرنة .املدين ��ة ا�س�سها اال�سكندر
الأك�ب�ر املق ��دوين يف حملته على ال�شرق عل ��ى نهر دجلة وازده ��رت بعده لت�صبح
من ابرز مدن املنطقة و�أهم املوانئ على اخلليج وتتبادل التجارة مع الهند وتدمر
والب�ت�راء وروما حتى زارها االمرباطور الروماين تراجان عام  116بعد امليالد،
قب ��ل ان يدمره ��ا ملك الفر� ��س ال�سا�سانيني ارد�شري االول ع ��ام  222ميالدية .ومت
التو�ص ��ل للمدينة قبل نحو � 4سنوات فقط ،بع ��د ان كانت �ضائعة ويعتقد انها يف
ايران او مي�سان ،قبل ان يتو�صل الباحث الدكتور عادل ها�شم يف جامعة الب�صرة
بالتع ��اون م ��ع باح ��ث يون ��اين �إىل �أن مدين ��ة (خاراك� ��س) ال�ضائع ��ة الت ��ي بناها
الإ�سكندر املقدوين قبل امليالد بثالثة قرون وحريت العلماء تقع يف منطقة ريفية
�شمايل حمافظة الب�صرة ،يف حني كانت معظم الآراء ترجح وجودها يف حمافظة
خوز�ست ��ان الإيرانية �أو حمافظة مي�سان .وقال معاون عميد كلية الآداب لل�ش�ؤون
العلمية والدرا�سات العليا الدكتور عادل ها�شم حينها� ،إن "الدرا�سة التي �أعددتها
بالتع ��اون مع باحث يوناين من جامعة قرب�ص تو�صلت �إىل �أن مدينة (خاراك�س)
الت ��ي تع ��د من مدن العامل الق ��دمي ال تقع يف مدين ��ة املحمرة ،وال مدين ��ة العمارة،
ولي�س ��ت �ضمن ق�ضاء �أبي اخل�صي ��ب" ،مبين ًا �أن "املدينة الت�أريخية تقع يف ناحية
الن�ش ��وة التابعة �إداري ًا لق�ضاء �شط العرب �ضم ��ن حمافظة الب�صرة ،وحتديد ًا يف
قرية جماورة حلقل جمنون النفطي ت�سكنها ع�شائر �آلبوب�صريي".
و�أ�ش ��ار ها�ش ��م �إىل �أن "الأدل ��ة التي ا�ستندن ��ا عليها يف حتديد موق ��ع (خاراك�س)
ت�شمل خرائط وم�صادر يونانية قدمية" ،مو�ضح ًا �أن "املنطقة تعرف �شعبي ًا لغاية
الآن با�س ��م (خيابر) ،ومفردها (خيرب) مبعنى املدين ��ة امل�سورة يف اللغة العربية،
يف حني �أن كلمة (خاراك�س) تعني �أي�ض ًا املدينة امل�سورة باللغة الآرامية القدمية،
وتقابلها باللغة اليونانية كلمة (مي�شان) ،وهذا الت�شابه اللغوي يعد دلي ًال �إ�ضافي ًا
على ان (خيابر) هي نف�سها (خاراك�س)".
ولفت الباحث املتخ�ص�ص يف ت�أريخ العراق القدمي اىل �أن "ما ي�ؤ�سف له �أن املنطقة
ت�شهد من حني لآخر تنقيبات ع�شوائية من قبل بع�ض الأهايل ت�ستخدم فيها �أحيان ًا
�آليات ان�شائية ثقيلة ،وما يحد من تلك الأعمال غري القانونية وجود �شائعة �شعبية
تفيد ب�أن املنطقة الأثرية م�سكونة بالأرواح" ،م�ضيف ًا �أن "(خاراك�س) لي�ست مدينة
تاريخي ��ة اعتيادية ،فقد بناها اال�سكندر املقدوين ،و�أطل ��ق عليها ا�سم (ا�سكندرية
دجلة) لتمييزها عن املدن اال�سكندري ��ة (اال�سكندريات) الأخرى التي �أمر ببنائها،
ولأهميته ��ا الت�أريخي ��ة الكب�ي�رة �أدعو اىل اج ��راء تنقيبات يف موقعه ��ا الكت�شاف
�آثاره ��ا" .و�أكد الباحث �أن "مدين ��ة (خاراك�س) كانت تقع عند مفرتق طرق نهرية،
وق ��د �شيدت على مرتفعات متاخم ��ة ل�ضفاف نهر الكارون الق ��دمي حني كان ي�صب
يف �ش ��ط الع ��رب من جهة ق�ض ��اء القرنة حالي� � ًا" ،مو�ضح ًا �أن "مرئي ��ات حديثة مت
ت�صويره ��ا بوا�سطة الأقمار ال�صناعية �أظهرت �آث ��ار املجرى القدمي لنهر الكارون
يف تل ��ك املنطقة" .ي�شار �إىل �أن (خاراك�س) ه ��ي مدينة ت�أريخية �أن�ش�أها الإ�سكندر
الثال ��ث املق ��دوين �سنة  324ق م ،وغالبي ��ة الآراء كانت ت�ش�ي�ر اىل �أن املدينة تقع
قرب مدينة املحمرة �ضمن حمافظة خوز�ستان الإيرانية ،وبع�ض الآراء كانت تفيد
ب�أنه ��ا تقع يف حمافظة مي�س ��ان ،وهناك من يعتقد انها ق ��رب ق�ضاء �أبي اخل�صيب
الواق ��ع جنوبي حمافظ ��ة الب�صرة ،لكن الدرا�سة اجلدي ��دة قدمت �إ�ضافة جوهرية
ت�ستند على �أدلة علمية قوية.

اجلميع فهن ��اك من يتحلى بالوطنية ويحر�ص على
امل�صلح ��ة العام ��ة وال يعمل وفق امل ��زاج ال�سيا�سي
ال�ضاغط على املحافظ حتى دون مربر حقيقي لذلك
ال�ضغ ��ط" .وا�ست ��درك �أن "�أ�صح ��اب ه ��ذا الو�صف
عددهم قلي ��ل وبالتايل لي�س له ��م ت�أثري يف املجل�س
طاملا تخ�ضع قراراته للت�صويت واملحا�ص�صة".
وي�ؤك ��د عل ��ي ال�شم ��ري ،معل ��م يف �إح ��دى مدار�س
الك ��وت �أن "�أي من�صف يرى اليوم حمافظة وا�سط
وحتدي ��دا مدينة الك ��وت ت�شهد عم ًال جي ��د ًا وتنفيذ
م�شاري ��ع خدمية كت�أهي ��ل وتطوير بع� ��ض املناطق
الت ��ي كان ��ت حمرومة وتع ��اين من نق� ��ص كبري يف
اخلدمات".
و�أ�ض ��اف �أن "الق ��رار الي ��وم بي ��د املحافظ�ي�ن له ��ذا

�أج ��د �أنهم حترروا م ��ن �سلطة جمال� ��س املحافظات
واملجال� ��س البلدي ��ة الت ��ي الغي ��ت و�أخ ��ذ املحاف ��ظ
يعتم ��د عل ��ى فري ��ق م ��ن املخت�ص�ي�ن يف املحافظ ��ة
ونواب ��ه ومعاوني ��ه ور�ؤ�س ��اء الوح ��دات االداري ��ة
يف ر�س ��م ال�سيا�س ��ات التي تتعل ��ق بتنفيذ امل�شاريع
وو�ضع الأولوي ��ات واقرار امل�شاري ��ع يف االق�ضية
والنواحي وفقا ملعايري الكثافة ال�سكانية واحلاجة
الفعلي ��ة دون االخذ مبنظ ��ور فر�ض ه ��ذا امل�شروع
�أو ذاك م ��ن قبل جمل�س املحافظ ��ة �أو من قبل ع�ضو
م�ؤث ��ر يف املجل�س �أو حزب له عدد كبري من �أع�ضاء
املجل� ��س" .وي�ؤك ��د ال�شم ��ري "�أهمي ��ة �إيج ��اد �آلية
قانوني ��ة لتنظيم عم ��ل املجال�س لتك ��ون ا�ست�شارية
تق ��دم الن�صح واالر�ش ��اد واال�ست�ش ��ارة اىل الفريق

الفن ��ي يف املحافظ ��ة وتك ��ون جمال� ��س طوعية كي
ال تتحم ��ل الدول ��ة تكالي ��ف عالي ��ة ال م�ب�رر حقيقي
لإنفاقها".
من جانبه يقول ال�سيد منري كمر� ،أحد ال�شخ�صيات
االجتماعي ��ة والرتبوي ��ة امل�ؤث ��رة يف املجتم ��ع
الوا�سط ��ي "يف ه ��ذا املو�ض ��وع هن ��اك ا�شكالي ��ة
ت�صط ��دم م ��ع احل ��ق الد�ست ��وري ال ��ذي �أوجد هذه
املجال�س وبن�ص قانوين واالخري يتطلب ما يقابله
بال�ض ��د واعني البد من قانون �آخر اللغائه وهذا قد
يت�أخر ب�سبب اخلالفات بني ال�سيا�سيني".
و�أ�ض ��اف "اجد م ��ن ال�ض ��روري جدا اع ��ادة هيكلة
جمال� ��س املحافظ ��ات م ��ن حي ��ث اع ��داد اع�ضائه ��ا
وعدد موظفيه ��ا و�آليات عملها وكذل ��ك نوع وحجم

ال�صالحي ��ات املمنوح ��ة بحي ��ث ال ت�ش ��كل عبئ� � ًا
اقت�صادي� � ًا عل ��ى ميزاني ��ة الدول ��ة وتك ��ون معرقال
خدمي ًا للمحافظات وب�ؤرة �صراع �سيا�سي معطلة".
وذك ��ر �أن "الغاء جمال� ��س املحافظ ��ات نهائي ًا يعني
تف ��رد ال�سلط ��ات التنفيذي ��ة يف املحافظ ��ات وعل ��ى
ر�أ�سه ��ا املحافظني بالق ��رارات املحلي ��ة التي تتعلق
مب�صالح ابناء حمافظاتهم".
ويعتق ��د كم ��ر �أن "بق ��اء الق ��رارات بي ��د املحافظني
يف الوق ��ت احلايل �س ��واء كانت تتعل ��ق باجلوانب
اخلدمي ��ة وطبيع ��ة �إق ��رار امل�شاري ��ع وغريه ��ا م ��ن
القرارات االخرى وم�سك ال�صالحيات بكلتا اليدين
ال يغي ��ب عنها مبد�أ امل ��زاج ال�سيا�س ��ي وال�شخ�صي
وال ��ذي يتوافق بطبيعة احلال مع املزاج وال�سطوة
ال�سيا�سي ��ة التي توجهه ��ا يف الغالب االحزاب التي
ينتمي لها املحافظون".
و�سب ��ق و�أن �ص ��در القان ��ون ( )27ل�سن ��ة ،2019
قانون التعدي ��ل الثاين لقان ��ون انتخابات جمال�س
املحافظ ��ات والأق�ضي ��ة رق ��م ( )12ل�سن ��ة ،2018
والذي �أنهى عمل جمال�س املحافظات غري املنتظمة
يف �إقلي ��م وجمال�س الأق�ضية والنوحي التابعة لها،
وا�ستم ��رار املحاف ��ظ ونائبي ��ه ور�ؤ�س ��اء الوحدات
الإدارية مبمار�س ��ة املهام وال�صالحيات املن�صو�ص
عليها يف قانون املحافظات رقم ( )21ل�سنة .2008
لك � َّ�ن املجال�س طعن ��ت بقرار الربملان �أم ��ام املحكمة
واعتربت ��ه خمالف ��ا للقان ��ون والد�ست ��ور وا�س� ��س
الدميقراطي ��ة يف الب�ل�اد وجوب ��ه الطع ��ن بحمل ��ة
انتق ��ادات وا�سع ��ة نظ ��ر ًا ل�سمعة املجال� ��س ال�سيئة
واتهامه ��ا بالف�ساد والر�شى وعرقلة عمل املحافظني
وتنفي ��ذ م�شاري ��ع البن ��اء والإعم ��ار يف املحافظات
ب�سبب ال�صراعات ب�ي�ن الأحزاب والكتل ال�سيا�سية
يف تلك املجال�س.
يذك ��ر �أن املحكمة االحتادية �أعلن ��ت مطلع حزيران
 ،2021ان قانون التعديل الثاين لقانون انتخابات
جمال� ��س املحافظ ��ات واالق�ضي ��ة رق ��م  ١٢ل�سن ��ة
 ٢٠١٨املعدل الذي انه ��ى ا�ستمرارية عمل جمال�س
املحافظات ين�سجم مع الد�ستور ،لكن ا�ستمرار عمل
املجال�س املنتخبة �س ��واء ،كانت جمال�س وطنية او
هيئات حملية بعد انته ��اء دورتها االنتخابية ميثل
خرق ��ا حل ��ق ال�شع ��ب يف الت�صوي ��ت واالنتخ ��اب
والرت�شيح وجتاوزا لإرادة الناخب.

بعد �أكثـر من عام على توقف االحتفاالت

املندائيون يحتفلون بعيد االزدهار (الدهفة حنينا) بفطور جماعي
 ذي قار /ح�سني العامل
احتف ��ل ابن ��اء طائف ��ة ال�صابئ ��ة املندائي�ي�ن يف ذي قار
�صب ��اح يوم االثن�ي�ن بعيد االزده ��ار (الدهف ��ة حنينا)،
وذل ��ك بع ��د توق ��ف دام لأك�ث�ر من ع ��ام ب�سب ��ب جائحة
كورون ��ا ،واقيم ��ت باملنا�سب ��ة م�أدب ��ة افط ��ار جماعي ��ة
من الفولكل ��ور العراقي الق ��دمي قوامها ال ��رز وال�سمن
احلي ��واين والتم ��ر واحللي ��ب الرائب البن ��اء الطائفة،
ف�ضال عن طقو�س التعميد.
ويع ��د عيد (الدهفة حنينا) واح ��د ًا من �أهم �أربعة �أعياد
�سنوي ��ة لدى ال�صابئ ��ة املندائيني الذي ��ن يبلغ تعدادهم
نح ��و � 60ألف ن�سمة يف جميع �أنح ��اء العامل ،والأعياد
املندائي ��ة هي العيد الكبري "ده ��وا ربا" ،ويوم التعميد
الذهب ��ي "الدهف ��ة دميان ��ه" ،وعي ��د االزده ��ار "الدهفة
حنينا" ،ف�ض ًال عن عي ��د البنجة ،كما يحتفل املندائيون
�سنوي ًا داخل الع ��راق وخارجه ،بثالث منا�سبات دينية
�أخ ��رى ،هي "�أبو الفل" ،و"�أب ��و الهري�س" ،و"�شي�شان
عيد".
وق ��ال رئي� ��س جمل� ��س �أبن ��اء ال�صائب ��ة املندائي�ي�ن يف
ذي ق ��ار ،الدكت ��ور �سام ��ر نعي ��م ،يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)
�إن "ابن ��اء طائف ��ة ال�صابئة املندائي�ي�ن يحتفلون اليوم
(االثنني) بعيد الدهفة حنينا الذي يعد احتفاال بازدهار
االر� ��ض بع ��د تطهريه ��ا من ق ��وى ال�شر على ي ��د املالك

(هيب ��ل زيوا) مب ��ارك ا�سمه" ،مبين ��ا ان "الع�شرات من
املندائي�ي�ن اخذوا يتوافدون على املن ��دي (مركز عبادة
املندائي�ي�ن) القامة الطقو�س الديني ��ة يف هذه املنا�سبة
وال�سيم ��ا طقو�س التعميد وعم ��ل الثوابات (اللوفاين)
على ارواح املتوفني".
وع ��ن خ�صو�صي ��ة العي ��د ق ��ال رئي� ��س جمل� ��س �أبن ��اء
ال�صائب ��ة املندائي�ي�ن "يتميز العيد باقام ��ة م�أدبة افطار
جماعي ��ة حتتوي عل ��ى الرز والل�ب�ن والتم ��ر والبي�ض
وال�سم ��ن احلي ��واين (الده ��ن احل ��ر) وه ��ذه ع ��ادة
اجتماعي ��ة من الفولكل ��ور والرتاث العراق ��ي القدمي"،
مبين ��ا ان "ه ��ذه امل�أدبة ال تقت�صر عل ��ى اليوم االول من
العي ��د بل ميكن اقامته ��ا يف �أي يوم م ��ن االيام الثالثة
التي يحتفي فيها املندائيون بعيد الدهفة حنينا".
ت�ش�ي�ر امل�ص ��ادر املندائية اىل ان (الدهف ��ة حنينا) ي�أتي
يف الثام ��ن ع�شر م ��ن �شهر( ت ��ورا) املندائ ��ي ،وي�سمى
احيانا (عيد االزده ��ار) .فكلمة دهفة يف اللغة املندائية
تعنى منا�سبة ام ��ا كلمة حنينا فتعني االزدهار ،والعيد
هو عي ��د االزدهار كون احلياة ق ��د دبت يف االر�ض يف
مثل ه ��ذا اليوم وازدهر العامل امل ��ادي بح�سب االعتقاد
املندائي.
اال ان رج ��ال الدين املندائي�ي�ن غالبا ما يف�ضلون اطالق
ت�سمي ��ة عيد االنت�صار عل ��ى الدهفة حنين ��ا كون املالك
(هيبل زيوا) انت�صر يف مثل هذا اليوم على قوى ال�شر
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(اعالن تغيري ا�سم)

قررت الهيئة االدارية (حسب اجلهة التي متتلك
صالحية تعديل النظام الداخلي) جلمعية الهدى
اخليرية في اجتماعها املؤرخ في 2021/ 10 / 25
تغيير اس��مها من (جمعية الهدى اخليرية) الى
(منظمة الهدى اإلنسانية للتنمية) ،فمن لديه
اعتراض على ذلك مراجعة دائرة املنظمات غير
احلكومية الكائنة ف��ي كرادة مرمي /بناية البريد
خالل ثالثون يوما ً من تاريخ النشر.

يف الع ��امل ال�سفل ��ي ومتك ��ن م ��ن تقييده ��ا واخ�ضاعها
لطاع ��ة اخلال ��ق بع ��د �سيطرته عل ��ى ا�سراره ��ا املتمثلة
(بال�سك�ي�ن دول ��ة) ،وبهذا مهد لت�صل ��ب االر�ض وهيئها
الزدهار احلياة.
ويحت ��ل االحتف ��اء بالدهفة حنين ��ا ال ��ذي ي�ستمر ليوم
واح ��د بح�س ��ب التعاليم الديني ��ة وثالثة اي ��ام بح�سب
الطقو� ��س االجتماعي ��ة ،موقع� � ًا خا�ص� � ًا يف نفو� ��س
املندائي�ي�ن �سواء م ��ن الناحية الديني ��ة او االجتماعية
حيث يعد فر�صة للتوا�صل االجتماعي وزيارة العوائل
املتعفف ��ة م ��ن ابن ��اء الطائف ��ة وتق ��دمي الدع ��م امل ��ادي
واالغذي ��ة املختلف ��ة ،كم ��ا يحر�ص املندائي ��ون يف مثل
ه ��ذه املنا�سبة على تق ��دمي التعازي للأ�س ��ر التي فقدت
احد افرادها يف االيام التي �سبقت العيد.
وتب ��د�أ اال�ستع ��دادات (للدهف ��ة حنين ��ا) من ��ذ �ساع ��ات
الفج ��ر االوىل اذ ي� ��ؤدي املندائي ��ون ال�ص�ل�اة وق ��راءة
االدعي ��ة والرتاتي ��ل الديني ��ة وال �سيم ��ا دع ��اء الرحمة
(نياين رهمي) كما يقومون بالإعداد والتح�ضري مل�أدبة
جماعية يف املندي يقدمونها كوجبة فطور بعد �شروق
ال�شم� ��س .كما يتهي� ��ؤون لطقو�س التعمي ��د التي تعترب
طق�سا دينيا رئي�سا لتطهري النف�س واجل�سد.
ويف ي ��وم (الدهفة حنين ��ا) ي�أخذ ال�صابئ ��ة املندائيون
ومن ��ذ �ساع ��ات ال�صب ��اح االوىل بالتواف ��د عل ��ى مرك ��ز
عبادته ��م (املن ��دي) وه ��م يرت ��دون مالب�سه ��م الديني ��ة

�إعــــالن

البي�ض ��اء (الر�ست ��ه) الت ��ي تتكون من خم� ��س قطع هي
(الك�سوي ��ا – القمي� ��ص) و(ال�ش ��روال  -ال�س ��روال)
و(الربزنق ��ا -العمام ��ة) و(الن�صيف ��ة  -الو�ش ��اح)
و(الهميان ��ة – احلزام) وهذه الأخرية عبارة عن حزام
م ��ن ال�صوف يتكون من  61خيطا وهو �أقد�س جزء يف
الر�سته.
وي� ��ؤدي ال�صابئ ��ة املندائي ��ون طقو� ��س التعمي ��د
(االرمتا� ��س يف امل ��اء) يف املنا�سب ��ات الديني ��ة واي ��ام
االحاد فقط وبح�ضور رجل دين بدرجة (ترميذة) على
اق ��ل تقدير .كما يعترب يوم االحد م ��ن اقد�س االيام يف
الديان ��ة املندائي ��ة فهو ي ��وم تكوين اخلليق ��ة وهو اول
ايام اال�سبوع املندائي.
وتو�ض ��ح امل�ص ��ادر التاريخي ��ة القدمي ��ة ان االرمتا�س
يف امل ��اء وكج ��زء من الطقو�س الديني ��ة كان يجري يف
الع ��راق قب ��ل والدة امل�سيح ب� ��آالف ال�سنني مع اختالف
وا�ض ��ح يف م�ضم ��ون ال�صل ��وات امل�صاحب ��ة لطق� ��س
التعميد حيث كانت ال�صلوات تختلف من دين لآخر.
وكانت طائفة ال�صابئة املندائيني يف ذي قار� ،أعلنت يف
يوم الأحد ( 14اذار  ،)2021عن �إلغاء االحتفاالت بعيد
البنجة (الربونايا) ،الذي يعد من �أهم الأعياد املندائية
على الإطالق ،وذلك التزام ًا ب�شروط و�ضوابط التباعد
االجتماعي املعتم ��دة يف تفادي خماطر الإ�صابة بوباء
كورونا.

تعلن الشركة لعامة لتسويق االدوية واملستلزمات
الطبية عن اعالن ملحق رقم ( )2للمناقصة املرقمة
( )95/2021/57وال��ذي يتضمن متديد املفاحتة ()14
يوم فقط م��ن تاريخ الغلق ليك��ون 2021/11/17
بدال ً م��ن  2021/11/3والذي مت االع�لان عنها على
موقعنا www.Kimadia.iq
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ال�سليمانية تجمع �أكبر عمومية عربية للقو�س وال�سهم ..الم�شهداني:

رأيك وأنت حُر

جاهزون لتنظيم ك�أ�س عالم تاريخية  ..والدولي ينتظر تعهّد حكومتنا

عامل �صحفي مم ّيز

� سامر اليا�س �سعيد

 خ��ب��رة ال��ت��رك��ي ف���داد ���س��ت��ط� ّ�ور الأب���ط���ال  ..وت�ضييف الآ���س��ي��وي��ة تنق�صه الأم����وال!
 بغداد � /إياد ال�صالحي
�أع ��رب �س ��عد امل�ش ��هداين� ،أم�ي�ن ع ��ام االحتاد
العرب ��ي للقو�س وال�س ��هم عن �س ��عادته بنجاح
مدين ��ة ال�س ��ليمانية يف احت�ض ��ان اجتماع � ّ�ي
املكتب التنفيذي واجلمعية العمومية لالحتاد،
يف �أجواء تنظيمية القت ا�ستح�سان الأ�ش ّقاء،
ودفعتهم لتع�ض ��يد مقرتحات ناجعة ُت�سهم يف
تطوي ��ر ورعاية �أبطال اللعبة من خالل تكاتف
اجلمي ��ع لتكون يف مقدمة الألعاب الريا�ض ��ية
امل� ّؤهل ��ة لتحقيق الألقاب والأرقام ،وحت�س�ي�ن
ت�صنيف دولها الأع�ضاء يف االحتاد الدويل.
وقال امل�ش ��هداين يف حديث خ� �ّ�ص به (املدى)
”:مت الإق ��رار بتنظي ��م االجتم ��اع ال�س ��نوي
للجمعي ��ة العمومي ��ة لالحتاد العرب ��ي للقو�س
وال�سهم يف مدينة ال�سليمانية للفرتة من -28
 31ت�ش ��رين الأول  2021خالل اجتماع �سابق
للمكتب التنفي ��ذي لالحتاد على هام�ش بطولة
ك�أ�س العرب التي �أقيمت يف بغداد �أواخر �أيار
املا�ضي».
و�أ�ض ��اف “�ش ��اركت يف اجتم ��اع اجلمعي ��ة م ��ن اجلمعية العمومية ،الثقة برئي�س االحتاد
العمومي ��ة احت ��ادات (موريتاني ��ا واملغ ��رب العرب ��ي ونائبي ��ه و�أع�ض ��اء املكت ��ب التنفيذي
واجلزائ ��ر وتون� ��س وم�ص ��ر وال�س ��ودان ل ��دورة قادم ��ة تنته ��ي ع ��ام  ،2025وكذل ��ك
وجيبوتي وجزر القمر وال�ص ��ومال و�س ��وريا مت قب ��ول ان�ض ��مام ثم ��اين دول جدي ��دة ه ��ي
وفل�س ��طني والأردن وال�س ��عودية واليم ��ن (موريتانا وجيبوتي وال�صومال وجزر القمر
والكوي ��ت والإم ��ارات وقط ��ر) �إ�ض ��افة اىل واليمن والبحرين و�سوريا والأردن) لي�صبح
العراق ،فيما تع ّذر م�شاركة احتاد ليبيا ب�سبب عدد �أع�ضاء االحتاد ع�شرين دولة».
�ص ��عوبة ت�أمني الط�ي�ران ،وتر�أ� ��س االجتماع حتوّ الت كورونا
ال�س ��عودي �ص ��الح الدو�س ��ري رئي�س االحتاد وك�ش ��ف رئي� ��س احت ��اد القو� ��س وال�س ��هم
�إىل جانب القطري �ص ��الح عبدالل ��ه واملغربي ع ��ن «طل ��ب الإم ��ارات وال�س ��عودية وتون� ��س
ع ��ادل رجا من املغرب نائبي الرئي�س ،و�س ��بق وموريتانيا ت�ضييف بطوالت عربية خمتلفة،
اجتم ��اع العمومي ��ة ت ��داول املكت ��ب التنفيذي و�أتفقت اجلمعية العمومية على تنظيم بطولة
�س ��نوية (�أون الي ��ن) اح�ت�راز ًا م ��ن ظ ��روف
�ش�ؤون اللعبة واال�ستحقاقات املقبلة».
فريو� ��س كورون ��ا وحتوّ الت ��ه للع ��ام ،2023
ح�صار مُ�صطنع!
وكذل ��ك فتح دورات جديدة للح� � ّكام واملدربني
وب�ّي�نّ “لأوّ ل م� � ّرة يف تاريخ القو�س وال�س ��هم لغر�ض تطوير قدراتهم وحتديث معلوماتهم،
العرب ��ي يُ�س ��جّ ل اجتماع اجلمعي ��ة العمومية وحتديد موعد نهائي ك�أ�س العرب يف ني�س ��ان
لالحت ��اد العرب ��ي ح�ض ��ور ثمانية ع�ش ��ر دولة ع ��ام  2024قبي ��ل �أوملبي ��اد باري� ��س م ��ن دون
�إ�ض ��افة اىل البلد ّ
املنظم ،و�أن االحتاد العراقي حتديد مكان �إقامته».
يفخ ��ر ب�س ��ماعه كلم ��ات الثن ��اء م ��ن الأ�ش ��قاء
�شراكة فداد
الع ��رب بخ�ص ��و�ص ع ��ودة العا�ص ��مة بغ ��داد
اىل تنظيم البطوالت بعد ح�ص ��ار (مُ�ص ��طنع) وتاب ��ع »:عل ��ى هام�ش اجتماع العرب ،ح�ض ��ر
ل�سنني طويلة ،و�أن الأبواب مُ�شرعة ال�ستقبال امل ��درب ف ��داد ايرب ��اي ممث�ل� ًا ع ��ن الأكادميية
الرتكي ��ة للقو�س وال�س ��هم ،كونه حا�ص ��ل على
�ضيوفنا يف منا�سبات �أخرى».
ميدالي ��ة ذهبي ��ة لرتكي ��ا يف ال ��دورة الأوملبية
تزكية
طوكي ��و  ،2020ومت تكليفي م ��ن قبل االحتاد
و�أو�ض ��ح «ج ّد َد اجتم ��اع ال�س ��ليمانية بتزكية العرب ��ي ب�ص ��فتي �أمين� � ًا عام ًا لغر� ��ض التعاقد

وال�سهم ب�ش�أن تهيئة متط ّلبات جناح املناف�سة،
وبيان الدول امل�ش ��اركة خالل الأ�شهر املتبقية،
ونح ��ن جاه ��زون له ��ذة امله ّم ��ة ب ��كل الدعائ ��م
الفني ��ة ،ويبق ��ى جه ��د الدول ��ة ممثلة ب ��وزارة
ال�شباب والريا�ضة الطرف اال�سا�س يف توفري
الأم ��وال وامل�س ��اعدة اللوج�س ��تية الحت�ض ��ان
الوفود وتذليل جميع املعوّ قات».
تعهّد حكومي

مع ��ه ،ومت بالفع ��ل ،وعر�ض � ُ�ت ن�س ��خة م ��ن يف ال�سليمانية».
العق ��د �أم ��ام االحت ��اد العرب ��ي ،و�أ�ص ��بح فداد
مهمة في دكا
�ش ��ريكه يف �إقام ��ة ال ��دورات املجّ اني ��ة للدول
ّ
الفق�ي�رة مثل ج ��زر القمر وجيبوت ��ي وغريها وبخ�ص ��و�ص انتخاب ��ات االحت ��اد الآ�س ��يوي
لتطوير اجلوان ��ب الفنية لدى احتادها وفرقه للعب ��ة ،ق ��ال امل�ش ��هداين »:ت�ش ��هد العا�ص ��مة
البنغالي ��ة (دكا) م�ؤمت ��ر انتخ ��اب املكت ��ب
والعبيه».
التنفيذي اجلديد منت�صف �شهر ت�شرين الثاين
محا�ضرة در�صاف
اجلاري ،ومت تر�ش ��يحي من االحتاد الآ�سيوي
وزاد «مت �إلقاء حما�ضرة يف مكافحة املن�شطات مله ّم ��ة املدير الفني لبطولة �آ�س ��يا التي �س ��تقام
م ��ن قب ��ل التون�س ��ية الدكت ��ورة در�ص ��اف خالل الفرتة ذاتها».
الوح�ش ��ي ،رئي�س ��ة اللجنة الطبية يف االحتاد
العرب ��ي ورئي�س ��ة جلن ��ة مكافح ��ة ّ
جاهزون لآ�سيا
املن�ش ��طات
يف بلدها ،وا�ستفاد امل�ش ��اركون من معلومات وتاب ��ع :يتج ��ه احتادن ��ا لتنظيم بطول ��ة ك�أ�س
كثرية �شرحتها در�صاف بكفاءة عالية يف وقت �آ�س ��يا يف �ش ��هر �آذار لع ��ام  ،2022وجن ��ري
ُخ ّ�ص�ص �ضمن ان�شطة لقاء اجلمعية العمومية التن�س ��يق م ��ع االحت ��اد الآ�س ��يوي للقو� ��س

ونبّه امل�ش ��هداين �أن «العراق �سيخ�س ��ر فر�صة
تنظيم ك�أ�س العامل للقو�س وال�س ��هم يف بغداد
م ��ا مل ت ��زوّ د احلكوم ��ة االحتاد ال ��دويل للعبة
بخط ��اب تع ّه ��د على جن ��اح البطولة م ��ن كافة
اجلوان ��ب و�أهمه ��ا الأمني ��ة واملالي ��ة ،مثلم ��ا
طلب النائ ��ب الثاين لرئي� ��س اللجنة الأوملبية
الدولي ��ة رئي� ��س اللجن ��ة الأوملبي ��ة الرتكي ��ة
اوك ��ور اردينري من نظريه رعد حمودي �أثناء
توقيعهم ��ا مذك ��رة تع ��اون يف الثال ��ث ع�ش ��ر
م ��ن ت�ش ��رين الأول الفائ ��ت بتذك�ي�ر املعني�ي�ن
ب�ض ��رورة ار�سال التعهّد ،و�ش� �دّد اوكور الذي
ي�شغل من�ص ��ب رئي�س االحتاد الدويل للقو�س
وال�س ��هم  ،عل ��ى �أن احت ��اده ي�س ��اند الع ��راق
يف م�ش ��روع تنظي ��م البطولة ،لكنه مل يت�س� � ّلم
التعهّد حتى الآن ،و�س ��يكون منت�صف ت�شرين
الثاين اجل ��اري �آخر موعد لتلقيه ،و�ص ��راحة
انا �أ�س ��تغرب عدم ر ّد وزير ال�شباب والريا�ضة
عدنان درج ��ال على ات�ص ��االتي لغر�ض �إجناز
ما مطلوب بع ��د عر�ض املو�ض ��وع على �إحدى
جل�سات جمل�س الوزراء ال�ستح�صال موافقته
باعتب ��ار �أن البطول ��ة ت ��وازي دورة الألع ��اب
الأوملبي ��ة م ��ن ناحي ��ة الأهمي ��ة الإعالمي ��ة
والتناف�سية».
�سالم بغداد

وختم امل�ش ��هداين قائ�ل ً�ا «بالن�س ��بة الحتادنا
�سي�ؤمّن جتهيزات بطولة ك�أ�س العامل ومكان
املناف�س ��ة يف �ساحة االحتفاالت و�سط بغداد،
وواح ��دة م ��ن �أه ��م مكا�س ��ب �إقام ��ة البطولة
يف بغ ��داد �أنه ��ا �س ��تجمع �أبط ��ال الع ��امل م ��ع
مناف�س ��يهم على �أر�ض ��ها وبينهم م ��ن تتقاطع
دولت ��ه م ��ع دول ��ة �أخ ��رى م�ش ��اركة نتيج ��ة
للح ��روب والتوتر واخلالفات ،و�س ��تجمعهم
بغداد بروح ريا�ض ��ية و�س�ل�ام يف واحدة من
�أه ��م الن�س ��خ التي �س ��تم ّر يف تاريخ ال�ش ��رق
الأو�س ��ط و�س ��تدعم ا�س ��تقراره ،و�أمت ّن ��ى �أن
ُن�س ��ارع لل ��ر ّد على طلب االحت ��اد الدويل قبل
�إنتهاء املوعد».

جيل الأولمبي يكتب التاريخ

بالمرصاد
 متابعة  -المدى
تذ ّكروه ��م واحد ًا تلو الآخ ��رُ ،هم رجال كرة
الوطن م�س ��تقب ًال ،انت�ص ��روا يف املنامة بعد

�أن عربوا البحرين بالثالثة يف �أم�سية ملعب
املح ��رق ي ��وم الأح ��د احل ��ادي والثالثني من
ت�ش ��رين الأول  ،2021و�سج ّلوا ا�سم العراق
ك�أول منتخ ��ب حت ��ت 23عام� � ًا يتواج ��د يف

ط�شقند م ِّ
ُنظمَة نهائيات ك�أ�س �آ�سيا .2022
ب�صمت
مالك تدريبي ُكفء ع�سكر مع الالعبني
ٍ
يف كربالء وتركيا والإمارات ،وخا�ض عديد
املباري ��ات التجريبية ب�ص�ب ٍ�ر ومل يُه ّلل للفوز

مي�سي يرغب في العودة
للبار�سا قريب ًا

 متابعة  -املدى

�ص ��رح الأرجنتيني ليونيل مي�س ��ي
�أ�سطورة بر�ش ��لونة �سابق ًا وجنم
باري�س �سان جريمان الفرن�سي،
ب�ش� ��أن �أزمته الأخرية مع ناديه
الإ�س ��باين ،بعد �أن رحل ب�شكل
جماين حني ف�ش ��لت الإدارة يف
تدب�ي�ر الأم ��وال الالزمة لقيده
مع الفريق.
وعان ��ى بر�ش ��لونة خ�ل�ال
ا ل�صيف

املا�ض ��ي م ��ن
الدي ��ون والأزم ��ات االقت�ص ��ادية ،حرمته من

التجديد لأف�ض ��ل العبيه ،ليونيل مي�سي ،الذي مل
يكن كافي� � ًا له تخفي�ض راتبه بق ��در  %50من �أجل
موا�صلة م�سريته يف البار�سا.
وحتدّث مي�س ��ي عن �إمكانية عودته �إىل بر�شلونة
قريب� � ًا ،حيث �أكد �أنه يتم ّن ��ى ذلك كثري ًا ،بينما هو
ملت ��زم بعقد مع باري�س �س ��ان جريم ��ان ميت ُّد �إىل
مو�سمني.
وتاب ��ع ”:ل ��ديّ عق ��د مع باري� ��س ملدة مو�س ��مني،
ولك ��ن �أنا وزوجت ��ي نري ��د الع ��ودة والعي�ش يف
بر�شلونة يف �أقرب وقت».
و�أكد“ :اليوم عندما �أ�ش ��اهد مباريات بر�ش ��لونة،
�أ�ش ��عر بكل �ش ��يء ،و�أتذ ّكر كل م ��ا كان يحدث يف
كامب نو ،الأمر �أ�ش ��به ب�إعادة كل �شيء �أمامي من
جديد».
وي�ض ��يف ”:البار�س ��ا ه ��و ن ��ادي عري ��ق وف ��از
بالعدي ��د م ��ن الألق ��اب ،بينم ��ا النادي الفرن�س ��ي
م ��ازال ينم ��و ،والآن لدي ��ه �أف�ض ��ل الالعب�ي�ن يف
العامل».

ومل يخ � ْ�ب ظ ّنه يف �أي العب تع� رّ
ّث� ومل يقدّم
ّ
ما ُطلب منه� ،ش� � ّد م ��ن �أزر اجلمي ��ع ،وتغلب
على م�ص ��اعب قاهِ رة ،وو�ض ��ع م�صلحة بلده
�أو ًال ،وناف� � َ�س على تذك ��رة املجموعة الثالثة
�رف ،وعاد �س ��عيد ًا مبا �أجنزه لهذه الفئة
ب�ش � ٍ
امله ّم ��ة م ��ن مرحلة حت�ض�ي�ر ب ��دالء املنتخب
الوطني الأول.
ح�س ��ن عبد الكرمي ومنتظر حممد و�ص ��هيب
رع ��د وخلفه ��م احلار�س ح�س ��ن �أحم ��د كانوا
فر�س ��ان املواجه ��ة احلا�س ��مة م ��ع البحرين،
�إ�ض ��افة اىل العب�ي�ن �آخري ��ن رافقوه ��م يف
بطول ��ة غرب �آ�س ��يا الثاني ��ة يف الدم ��ام قبل
ع�ش ��رين يوم ًا و�أبرزهم زيدان �إقبال �سيكون
لهم �ش� ��أن ًا كبري ًا يف منا�س ��بات كروية قادمة،
�أ ّك ��دوا جاهزيتهم لها �إذا م ��ا د ُِعموا باخلربة
والثق ��ة من �أج ��ل كتاب ��ة تاريخ جدي ��د للعبة
�ست�ش ��هد عليه �أوزبك�ستان وبطوالت الحقة،
ف ُه ��م م�ص ��در التف ��ا�ؤل الي ��وم عق ��ب نكب ��ات
املنتخب الأول يف ت�صفيات مونديال ،2022

والب� � ّد �أن ي�س ��تم ّر املدرب الت�ش ��يكي واملالك
امل�س ��اعد معه ملرافق ��ة الالعبني حت ��ى �إجناز
اال�ستحقاق القا ّري.
حافظ ��وا على جي ��ل زيدان �إقب ��ال كمجموعة
متجان�س ��ة ت�س � ُّ
�تحق الدع ��م لبن ��اء جترب ��ة
جدي ��دة ُتخال ��ف م ��ا ّ
مت التعام ��ل �س ��ابق ًا ،ال
نري ُد ت�ش� � ّتت عنا�ص ��ر املنتخب ،بل االحتفاظ
بهم وتوفري مقوّ مات انت�ص ��ارهم الأكرب بعد
ع ��ام ،ودفعه ��م كردي ��ف جاه ��ز يف حت ّدي ��ات
كروي ��ة ت�س ��تثمر حما�س ��تهم وحيويّته ��م
وتط ّلعه ��م للنجومي ��ة املُطلقة بدع ��م الإعالم
ومواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��يُ ،ه ��م خ�ي�ر
�ش ��اهد ب�أن الكرة العراقية باهرة مع الفئات،
وما على احتاد الكرة �س ��وى و�ض ��ع برنامج
الرعاية ،وامل�ض ��ي مب�ش ��روع متكام ��ل ي�أخذ
بنظر احل�س ��بان حتديد الهدف وتخ�ص ��ي�ص
ميزانيت ��ه مع خطة الط ��وارىء البديلة حتت
ا�ش ��راف رئي� ��س االحت ��اد نف�س ��ه مب�ش ��ورته
ولي�س ب�أوامره!

احتفى الزميل �إياد ال�ص ��احلي عرب ال�ص ��فحة الريا�ضية ل�صحيفة
املدى ال�ص ��ادرة يوم الأحد الرابع والع�ش ��رين من ت�ش ��رين الأول
 2021بالذكرى املئوية الأوىل على �صدور �أول مطبوعة ريا�ضية
عربية حينما ا�س ��تذكر �صدور جملة (املِ�ضمار) امل�صرية ّ
ليبث من
ّ
باملحط ��ات والرموز التي م ّرت
خ�ل�ال الذكرى املميّزة عامل ًا مفعم ًا
تخ�ص�ص ��ها الأجمل ع�ب�ر ميادين
عل ��ى بالد �ص ��احبة اجلالل ��ة يف ّ
التخ�ص ���ص لتك�ش ��ف �أ�ض ��واء
الريا�ض ��ة حينم ��ا ب ��رزت �ص ��حافة
ّ
املالعب وجنومها الذين قدّموا امكانياتهم عرب توايل الأعوام.
مئة عام من ال�ص ��حافة الريا�ض ��ية العربية م ّرت خالل هذه الأيام
وم ��ع ه ��ذه الفا�ص ��لة الزمني ��ة تبق ��ى الت�س ��ا�ؤالت مرهونة مبدى
مقاوم ��ة ه ��ذه ال�ص ��حافة الورقي ��ة لعادي ��ات الزمن م ��ن تطوّ رات
جعل ��ت مئ ��ات املح ��اوالت ال�ص ��حفية تت ��وارى خلف �ش ��ريط من
الذكري ��ات موثق ��ة ملباريات حا�س ��مة و�ص ��ور من الزم ��ن اجلميل
بقيت خالدة على �صفحات تلك املطبوعات امللونة بعواملها املميّزة
واجلميلة التي ال ت�سقطها الذاكرة بتات ًا.
وبالتزام ��ن م ��ع ذك ��رى املئوي ��ة لل�ص ��حافة الريا�ض ��ية العربي ��ة
وو�س ��ط خماوف وهواج�س رياح التطوّ ر التي جعلت من اخلرب
الريا�ضي مرهون ًا مبواقع التوا�ص ��ل وال�سو�شيال ميديا وعوامل
الف�ض ��ائيات وا�س ��توديوهاتها التحليلي ��ة التي ال تبق ��ي للتحليل
املق ��روء والر�ؤية املعمّقة لأي مناف�س ��ة ريا�ض ��ية وجدت �ص ��داها
ال�ص ��حف با�س ��تثناء خلوده ��ا واختزانها للذكرى
على �ص ��فحات ُ
واال�س ��تذكار وعطره ��ا ال ��ذي ال ي ��زول بتعاق ��ب الأع ��وام� ،أقول
و�س ��ط هذه الذكرى وقفت مت�أ ّم ًال لن�سخ من املطبوعات الريا�ضية
ع َر َ�ض ��ها موق ��ع خا�ص مبواقع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي للمتابعني
مم ��ن ت�س ��تهويهم مُتع ��ة االحتفاظ بن�س � ٍ�خ تاريخية من
واله ��واة ّ
تلك املطبوعات من املجالت الريا�ض ��ية العربية التي فتحت نوافذ
الع�ش ��ق والهوى للمُغرمني ملتابعة املنتخبات والأندية الريا�ضية
�س ��واء مبيادينها العاملية �أو العربية واملحلية فطافت �أمام عيناي
ن�سخ مميّزة من جمالت مثل الوطن الريا�ضي التي كان ي�صدرها
ال�صحفي املعروف �سعيد غربي�س والحق ًا حوّ ل الت�سمية اخلالدة
اىل احلدث الريا�ض ��ي �إ�ضافة �إىل جملة ال�صقر التي كانت تنطلق
م ��ن الدوحة وجملة عيناوي و�أوملبياد وجمالت ريا�ض ��ية لبنانية
�أخرى كالريا�ضي اجلديد وكم اعرتاين �شعور باحلزن وال�سعادة
و�أن ��ا �أب�ص ��ر تلك املعرو�ض ��ات عرب موقع التوا�ص ��ل ،ا�س ��تذكرتُ
حماوالت ��ي ال�ص ��حفية الأوىل مبرا�س ��لة جملة احلدث الريا�ض ��ي
ا�ض ��افة حلر�ص ��ي على اقتناء جملة �س ��وبر طيلة فرتة �ص ��دورها
قب ��ل �أن تتح ��وّ ل لال�ص ��دار الإلكرتوين ،كم ��ا كنت حري�ص� � ًا على
اقتناء �ص ��حيفة ا�س ��تاد الدوحة التي حتوّ لت فيما بعد لال�ص ��دار
على موقعها عرب �شبكة االنرتنت.
�أم ��ا فيما يتع ّل ��ق بالعراق فاملطبوع ��ات الريا�ض ��ية التي انطلقت
م ��ن جملة الألعاب الريا�ض ��ية يف ت�ش ��رين الثاين م ��ن عام 1922
فكان ��ت تلك املجلة مبثابة �ش ��ريط االفتتاح و�ش ��هادة الوالدة التي
منح ��ت احلياة مل�س�ي�رة �إعالمية عريقة زاخرة باال�س ��ماء املميّزة
من نخب ال�ص ��حفيني الريا�ضيني برغم �إننا نعي�ش للأ�سف مو�سم
رحيل البع�ض منهم حيث ودّعنا هذا العام عدد ًا من زمالئنا الذين
غادرونا اىل عامل البقاء ومنهم ال�صحفيني حيدر مدلول وطه كمر
وعادل العتابي و�سعدون جواد و�آخرين ندعو لهم بالرحمة.
�أما م�س�ي�رة ال�ص ��حافة الريا�ض ��ية العراقية فقد عرفت الكثري من
املتخ�ص�صة التي
عناوينها املهمّة ال�س ��يما من املجالت الريا�ض ��ية
ّ
ا�س ��همت بت�س ��ليط ال�ض ��وء على ما يج ��ري يف ميادين الريا�ض ��ة
حيث ن�ستذكر قبل عام  2003املجلة الريا�ضية املعروفة بالر�شيد
وطباعته ��ا املم ّي ��زة حي ��ث ناف�س ��ت كربي ��ات املجالت الريا�ض ��ية
العربي ��ة ا�ض ��افة اىل حُ قب ��ة م ��ا بعد عام  2003بانت�ش ��ار وا�س ��ع
لل�ص ��حف واملطبوعات الريا�ض ��ية ومنها جتربتي ال�شخ�صية من
خالل ا�ص ��دار جملة مو�صل �س ��بورت التي �شهدت مدينة املو�صل
ومديرية �شباب وريا�ضة نينوى اجلهة التي ا�صدرتها بواقع 17
ع ��دد ًا من خالل م�س�ي�رة انطلقت من �آذار من عام  2008و�ص ��و ًال
للعدد الذي �صدر يف خريف العام  2011ون�ستذكر يف هذا ال�صدد
جملة حوار �س ��بورت التي ا�ص ��درت منها م� ّؤ�س�س ��ة املدى �س� � ّتني
عدد ًا للفرتة ( )2014-2008حيث كانت تلك املج ّلة ا�ضافة نوعية
مه ّم ��ة يف ميدان ال�ص ��حافة الريا�ض ��ية قبل �أن ت�ش ��هد تلك ّ
املحطة
غياب ًا الفت ًا للمجالت الريا�ض ��ية حتى ّ
حل العام احلايل حام ًال معه
عنوان ًا جديد ًا ب�ص ��دور جملة العامل �س ��بورت التي برز �إ�صدارها
املتخ�ص�ص ��ة
يف زم ��ن توارى الكثري من اال�ص ��دارات الريا�ض ��ية
ّ
املتخ�ص�صة �صامدة ثابتة
لتنقل لنا �ش ��عور ًا ببقاء هذه ال�ص ��حافة
ّ
يف زمن ال�سو�شيال ميديا وحتدّياته لل�صحافة الورقية.
�أما فيما يتع ّلق بالعراق فالمطبوعات
الريا�ضية التي انطلقت من مجلة الألعاب
الريا�ضية في ت�شرين الثاني من عام
 1922فكانت تلك المجلة بمثابة �شريط
االفتتاح و�شهادة الوالدة التي منحت
الحياة لم�سيرة �إعالمية عريقة زاخرة
باال�سماء المم ّيزة من نخب ال�صحفيين
الريا�ضيين

�أفروديت يت ّوج ببطولة ال�شابّات بالكرة الطائرة
 بغداد  /املدى
ت ��وّ ج فري ��ق �أفرودي ��ت بط�ل ً�ا لدوري
ال�ش ��ابّات بالك ��رة الطائ ��رة للمو�س ��م
 ٢٠٢١-٢٠٢٠عق ��ب ف ��وزه باجلول ��ة
الأخ�ي�رة عل ��ى فري ��ق �أكاد بثالث ��ة
�أ�ش ��واط مقاب ��ل �ش ��وط واح ��د يف
املب ��اراة الت ��ي �أقيم ��ت عل ��ى قاع ��ة
املرح ��وم ثائ ��ر عبد الواح ��د يف نادي
عنكاوة م�ضيف الدوري.
وق ��ال عل ��ي عن ��ب ع�ض ��و املكت ��ب
الإعالم ��ي الحت ��اد الكرة الطائ ��رة �أن
�أفروديت قدّم عر�ض� � ًا قوي� � ًا ،وظهرت
�ش ��ابّاته ب�ش ��كل مميّز بالرغم من ت�ألق
نظرياته ��ن يف �أكاد بع� ��ض الأوق ��ات،
وكان تركيزه ��ن عل ��ى ح�س ��م املباراة
من خالل االر�س ��ال القوي وال�ضربات
امل�ؤ ّثرة فح�ص ��لن على العالمة الكاملة
بر�صيد  5انت�صارات من  5مباريات.

وا�ض ��اف :ا�س ��تطاعت �ش ��ابّات ق ��ره
قو�ش م ��ن �إح ��راز املركز الث ��اين بعد
فوزه ��ن عل ��ى �ش ��ابّات ال�س ��ليمانية
بثالثة �أ�شواط مقابل ال �شيء وو�صلن
اىل االنت�ص ��ار الرابع ،بينما تراجعت
�ش ��ابّات �أكاد اىل املرك ��ز الثال ��ث

بر�ص ��يد ثالثة انت�ص ��ارات ،و�ش ��ابّات
ال�س ��ليمانية رابع� � ًا بانت�ص ��ارين،
و�ش ��ابّات دربندخان خام�س ًا بانت�صار
وحي ��د ،ويف املرك ��ز الأخ�ي�ر �ش ��ابّات
فتاة �أربيل من دون انت�صار.
وزاد :ع�ّب�رّ ت جمي ��ع الأندي ��ة ع ��ن

ر�ض ��اها ل�س�ي�ر البطولة التي تو ّقفت
ل�س ��نوات طويل ��ة ،واعتربوها اللبنة
الأ�سا�س ��ية لت�أ�س ��ي�س الالعب ��ات،
وطالبوا ب�إقامتها با�ستمرار.
ويف ت�ص ��ريح مقت�ض ��ب� ،أكد �ص ��بيح
حنتو� ��ش ،رئي� ��س اللجن ��ة الفني ��ة
وامل�س ��ابقات ،ب� ��أن جلنت ��ه عازم ��ة
عل ��ى �إقامة بطوالت الفئ ��ات العمرية
يف مواعي ��د حم� �دّدة ،و�أنه ��ا تر ّك ��ز
عل ��ى جن ��اح تنظيمها كونه ��ا القاعدة
الر�ص ��ينة الت ��ي تعتم ��د عليه ��ا الكرة
الطائ ��رة العراقي ��ة يف امل�س ��تقبل،
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن االحت ��اد يه ��دف م ��ن
خ�ل�ال تنظي ��م ه ��ذه املناف�س ��ات اىل
اكت�س ��اب الف ��رق خ�ب�رة البط ��والت
لتكوي ��ن ف ��رق ت�ض ��م �أمه ��ر الالعبني
والالعب ��ات امل�ؤهل�ي�ن للدف ��اع ع ��ن
املنتخب ��ات يف املناف�س ��ات العربي ��ة
والقارية والدولية.
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مجرد كالم

�إثبات براءة

 لطفي حامت
عدوية الهاليل
املته ��م بريء حتى تثبت ادانته  ،اما لدينا فاملتهم مدان حتى تثبت
براءت ��ه  ،وهذا مايحدث يف مراكز التوقي ��ف وال�سجون العراقية
فم ��ن يق ��وده حظ ��ه ال�س ��يء اليه ��ا فيم ��ا ل ��و كان بريئ ��ا �سينطبق
علي ��ه املث ��ل ال�شعبي القائ ��ل (دخ ��ول احلمّام لي�س مث ��ل خروجه)
لأن ا�ضراره ��ا �ستطال ��ه و�ست�ت�رك �آثارها عليه قب ��ل ان ينجح يف
اثب ��ات برائت ��ه فالتعذي ��ب لدينا ي�سب ��ق االعرتاف ال ��ذي نراه يف
االف�ل�ام وامل�سل�س�ل�ات العربية واالجنبية ون�ص ��دق انه يقوم على
اال�ستجواب ويف ح�ضور املحامي احيانا  ،وغالبا مايقود التعذيب
اىل اعرتاف ��ات خطرية العالقة لها جذري ��ا باملتهم فقد ي�صبح قاتال
او مغت�صبا او �سارقا باعرتافه ليتخل�ص من ال�صعقات الكهربائية
وال�ضرب امل�ب�رح والتجويع وااليذاء اللفظي واالنتهاك اجل�سدي
وغري ذلك من االفعال التي المتت لالن�سانية ب�صلة ..
يف بع� ��ض مراك ��ز ال�شرطة يك ��ون االمر مق�صودا لي� ��س للح�صول
عل ��ى اعرتافات املتهم بل البتزاز �أه ��ل املتهم واحل�صول على املال
الذي �سيدفعونه ب�سخ ��اء حتى لو مل يكونوا من ا�صحاب االموال
لتجني ��ب املتهم التعذي ��ب  ،وامل�ؤ�سف يف الأم ��ر ان بع�ض الق�ضاة
يتحملون وزر هذه ال�سلوكيات لأنه وعندما ت�صل اوراق التحقيق
اىل القا�ضي بعد عناء وايام طويلة  ،رمبا �سيقتنع بربائته ويفرج
عن ��ه – خا�ص ��ة وانه ب ��ريء ا�ص�ل�ا – لكن رج ��ال ال�شرط ��ة الذين
ح�صل ��وا على مكاف� ��أة برائته قبل ذلك �سيبلغ ��ون اهله ان القا�ضي
ه ��و من ا�ستلم الر�شوة ليفرج عن املته ��م على الرغم من اعرتافاته
وبذل ��ك �سي�سيئون حتم ��ا اىل نزاهة القا�ضي بينم ��ا يكون البديل
احلقيق ��ي ل ��كل ذل ��ك ه ��و اال�ستج ��واب وف ��ق مايقت�ضي ��ه القانون
ومعاه ��دات حق ��وق االن�س ��ان ب�ل�ا �ضغ ��وط مادي ��ة او معنوية ثم
الت�سريع بتحوي ��ل اوراق املتهم اىل القا�ضي لأنه �سيكت�شف حتما
يف م ��ا اذا تعر�ض املته ��م اىل ال�ضرب والتعذيب قب ��ل زوال �آثاره
ف�ض�ل�ا عن �ضرورة النظ ��ر يف االدلة املادي ��ة ومالحقتها الكت�شاف
احلقيقة !!
يف الآون ��ة االخ�ي�رة بد�أن ��ا ن�سم ��ع عن ق�ص� ��ص غريبة مث ��ل ق�صة
الرج ��ل الذي اع�ت�رف بقتل زوجته ث ��م تبني انها عل ��ى قيد احلياة
وان التعذيب هو ال ��ذي قاده اىل االعرتاف بقتلها وحرقها ومثلها
ق�ص� ��ص اخ ��رى ي�صع ��ب ت�صديقها يف الوق ��ت الذي بد�أن ��ا ن�سمع
عن دع ��وات من مفو�ضية حق ��وق االن�سان يف الع ��راق اىل ايقاف
التعذي ��ب بح ��ق املوقوف�ي�ن وال�سجن ��اء واملعتقل�ي�ن رمب ��ا تدفعنا
اىل ا�ست ��ذكار م ��اورد يف الد�ست ��ور العراق ��ي ع ��ام  2005ح ��ول
حترمي جميع ان ��واع التعذيب النف�سي واجل�س ��دي واملعاملة غري
االن�ساني ��ة وعدم االخذ ب� ��أي اعرتاف ينتزع باالك ��راه او التهديد
او التعذي ��ب  ،ف�ض�ل�ا عم ��ا ورد يف قانون العقوب ��ات حول معاقبة
كل م ��ن يقوم بتعذيب ال�سجناء واملوقوف�ي�ن  ،لكن الد�ستور يثبت
لن ��ا اليوم انه مل يغ ��ادر االوراق ليت ��م تطبيقه عل ��ى ار�ض الواقع
ومايحدث يف مراكز االحتجاز والتوقيف التابعة لوزارات العدل
والداخلي ��ة والدفاع اكرب دليل على ذلك لأن الكلمة االوىل اليوم مل
تع ��د للد�ستور والللقانون ب ��ل للمال الذي ميك ��ن ان يدفع �ضعاف
النفو� ��س اىل ابتزاز اهايل املوقوف�ي�ن والتالعب مب�صريهم حلني
احل�صول على املال الذي قد ي�صبح دليل برائتهم الوحيد ..

مرت الت�شكيلة االجتماعية
العراقية بتغيرات �سيا�سية
اجتماعية تبعا لمراحل
تطورها االجتماعي
االقت�صادي و�أدوار طبقاتهااالجتماعية ف�ض ً
ال عن �أ�شكال
الممار�سة ال�سيا�سية المعتمدة
في كفاح �أحزابها ال�سيا�سية
المتنازعة.

 ا�س ��تنادا اىل تلك املقدمة ال�سيا�س ��ية�أ�س ��عى اىل تق ��دمي ر�ؤية عام ��ة مكثفة
لتل ��ك التب ��دالت ع�ب�ر مراح ��ل تط ��ور
الدولة العراقية متمثلة ب-
�أوال-الطبق ��ات الفاعل ��ة يف ت�ش ��كيلة
العراق االجتماعية.
ثاني ��ا  -ثورة مت ��وز الوطنية وفعالية
قواها ال�سيا�سية.
ثالث� � ًا �-س ��لطة البع ��ث الع�ش ��ائرية
و�سيادة الطبقات الفرعية.
اعتم ��ادا عل ��ى املو�ضوع ��ات املث ��ارة
نح ��اول مالحقتها ب ��داالت �سيا�سية –
فكرية مكثفة.
�أوال-الطبق ��ات الفاعل ��ة يف ت�شكيل ��ة

العراق االجتماعية.
ب ��ات معروفا ان الطبق ��ات االجتماعية
يف العراق جرى تر�صنيها بعد الهيمنة
الكولونيالية حيث تبلور ان�شاء الدولة
العراقية التابعة لل�سيطرة الربيطانية
وا�ستكمال بناء �أجهزتها ال�سيادية يف
�سري تطورها التاريخي.
 �إج ��راءات ال�سلط ��ات الكولونيالي ��ةومقا�صده ��ا اال�ستعماري ��ة اف�ض ��ت
اىل تبل ��ور طبق ��ات الت�شكيل ��ة
االجتماعية العراقي ��ة وبالأخ�ص منها
الطبق ��ة العامل ��ة الت ��ي مترك ��زت يف
املراف ��ق الأ�سا�سي ��ة الهام ��ة للم�صال ��ح
الكولونيالية.
 تبلور الطبقات االجتماعية العراقيةا�ضفى �أ�شكا ًال وطنية على كفاح الطبقة
العامل ��ة متث ��ل بالوطني ��ة العراقي ��ة
املناه�ض ��ة للهيمنة اال�ستعمارية وبهذا
البع ��د الوطني احتل ��ت الطبقة العاملة
مواقع وطنية  -طبقية ملكافحة الهيمنة
اال�ستعماري ��ة وركائزه ��ا (الوطني ��ة)
املرتبطة مب�صالح القوى الأجنبية.
 تبلور الوطنية العراقية انعك�س علىفك ��ر الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة التي عربت
ب�أ�ش ��كال خمتلف ��ة ع ��ن م�صال ��ح قواها
الطبقي ��ة ور�ؤاه ��ا الوطني ��ة املناه�ضة
للهيمنة اخلارجية.
 ن�ش ��وء الدول ��ة العراقي ��ة �أف�ضى اىلتبلور ت�شكيلتها االجتماعية ف�ضال عن
ت�شكل الق ��وى االجتماعية الهادفة اىل
م�ساندة ال�سيطرة الأجنبية.
 ا�ستن ��اد ًا اىل ذل ��ك ت�شكل ��ت الطبق ��ةاالقطاعية اعتماد ًا على توزيع �أرا�ضي
الدول ��ة العام ��ة عل ��ى �شي ��وخ القبائ ��ل
وم ��ا �أنتجه ذلك من جت ��ذر ال�صراعات
االجتماعية يف الريف العراقي ناهيك
ع ��ن تبل ��ور الطبق ��ة الكمبورادوري ��ة
املرتبط ��ة بالتج ��ارة والت�صدي ��ر م ��ع
الوافد الأجنبي.
 ن�ش ��وء الدول ��ة العراقي ��ة مب�ساع ��دةخارجي ��ة �ساع ��د عل ��ى ت�شكي ��ل قواها
االجتماعي ��ة وبه ��ذا امل�س ��ار ميكنن ��ا
الت�أكيد عل ��ى ان الت�شكيلة االجتماعية
العراقي ��ة ع�شية االحت�ل�ال الربيطاين
ن�ش� ��أت ا�ستجاب ��ة مل�صال ��ح خارجي ��ة
لغر�ض (تلطيف) ال�صراعات الطبقية.
-تلخي�ص ��ا ميك ��ن الق ��ول ان الكف ��اح

الوطن ��ي – الدميقراط ��ي �ض ��د
الكولونيالي ��ة ومناه�ض ��ة ال�سيط ��رة
اال�ستعمارية ارتب ��ط بالكفاح الوطني
 الطبقي الذي خا�ضته الطبقة العاملةوال�شرائ ��ح االجتماعي ��ة الوطني ��ة
الأخ ��رى �ض ��د الهيمن ��ة الأجنبي ��ة
والتبعية.
ثاني ��ا  -ثورة مت ��وز الوطنية وفعالية
قواها ال�سيا�سية.
 ن�ش ��وء الدول ��ة العراقي ��ة وفعالي ��ةالكف ��اح الوطن ��ي مل يك ��ن خارج� � ًا عن
التوازنات الطائفية حيث ارتكز ن�شوء
الدول ��ة العراقي ��ة على هيمن ��ة الطائفة
ال�سني ��ة عل ��ى مراكزه ��ا ال�سيادي ��ة
و�أجهزتها الإدارية العليا وبهذا املعنى
ت�ل�ازم ن�شوء الدولة العراقية و�سمتني
�أ�سا�سيت�ي�ن �أوالهم ��ا اغ�ت�راب الدول ��ة
العراقي ��ة ع ��ن ت�شكيلته ��ا االجتماعية.
وثانيهم ��ا تبل ��ور الكف ��اح الوطن ��ي
الدميقراط ��ي املناه� ��ض للهيمن ��ة
الكولونيالي ��ة بقي ��ادة الطبق ��ة العاملة
العراقية.
ت�أ�سي�س� � ًا عل ��ى تل ��ك املو�ضوع ��ات
ال�سيا�سي ��ة – الفكرية يتوجب الت�أكيد
على --
 .1ان التناق� ��ض ال�سيا�س ��ي املناه� ��ض
للهيمن ��ة الكولونيالي ��ة اف�ض ��ى اىل
تبل ��ور النزع ��ة الوطني ��ة يف الق ��وات
امل�سلح ��ة و�أدى اىل انت�ص ��ار ث ��ورة
متوز الوطنية.
.2حاول ��ت ثورة مت ��وز الوطنية الغاء
التناق� ��ض بني الأقلية الطائفية ال�سنية
احلاكم ��ة وب�ي�ن الأكرثي ��ة ال�شيعي ��ة
الفق�ي�رة وذل ��ك ب�إعادة توزي ��ع الرثوة
الوطني ��ة ب ��د�أ م ��ن الإ�ص�ل�اح الزراعي
وانته ��ا ًء بت�أمي ��م مكام ��ن ال�ث�روة
النفطية.
 .3به ��ذه الإج ��راءات االقت�صادي ��ة –
االجتماعي ��ة ا�ستطاع ��ت ث ��ورة مت ��وز
الوطنية جر �أق�س ��ام وا�سعة من فقراء
الري ��ف واملدين ��ة اىل الكف ��اح الوطني
املناه�ض للهيمنة الأجنبية.
�.4ساهم ��ت �إج ��راءات ث ��ورة مت ��وز
ال�سيا�سية  -االقت�صادية بنمو وتطور
الربجوازي ��ة الوطني ��ة و�أدت اىل
تعديل البنية الطبقية لت�شكيلة العراق
االجتماعية بجر الربجوازية الوطنية

الفتي ��ة اىل الكفاح الوطن ��ي املناه�ض
للهيمنة الدولية.
�.5إج ��راءات ث ��ورة مت ��وز الوطني ��ة
الهادف ��ة اىل تعدي ��ل البني ��ة الطبقي ��ة
وان�صاف الطبقات االجتماعية الفقرية
ف�ضال ع ��ن ك�سرها االحت ��كار الطائفي
لقي ��ادة الدولة الوطنية تالزمت وروح
ديكتاتوري ��ة ع�سكري ��ة �أدت اىل افراغ
املحت ��وى التقدم ��ي للث ��ورة و�ساعدت
عل ��ى دفع القوى الع�سكري ��ة املناه�ضة
للتغ�ي�رات اجلدي ��دة با�ست�ل�ام �سلط ��ة
الدولة العراقية وا�شاعت الإرهاب �ضد
القوى الوطنية -الدميقراطية.
.6ا�ستطاع ��ت ق ��وى الث ��ورة امل�ض ��ادة
الإبق ��اء عل ��ى البن ��اء الطائف ��ي للدولة
العراقي ��ة وتعزي ��زه ع�ب�ر ديكتاتورية
�ساف ��رة اجه�ضت املكت�سب ��ات الوطنية
التي احدثتها ثورة متوز الوطنية.
 تعزي ��ز البن ��اء الطائف ��ي للدول ��ةالعراقية وهيمنة النهوج الديكتاتورية
يف احلك ��م �أف�ضت اىل تب ��ادل ال�سلطة
ال�سيا�سي ��ة بني قوى الث ��ورة امل�ضادة
و�أدت اىل تخري ��ب ت�شكيل ��ة الع ��راق
االجتماعي ��ة وما نتج عنه ��ا من �ضعف
وتراجع يف كفاح �أحزابها ال�سيا�سية.
ثالث� � ًا � -سلط ��ة البع ��ث الع�شائري ��ة
و�سيادة الطبقات الفرعية.
 ق ��اد ح ��زب البع ��ث �سلط ��ة الع ��راقال�سيا�سي ��ة و�س ��ط تناق�ضات يف بنيته
ال�سيا�سي ��ة -الأيدلوجي ��ة �أدت اىل
ا�ست�ل�ام �ص ��دام ح�س�ي�ن قي ��ادة �سلطة
الب�ل�اد ال�سيا�سي ��ة وقيام ��ه بخط ��وات
كثرية ن�شري اىل �أهمها-
�أ -ت�أميم الرثوة النفطية وو�ضعها يف
خدمة ال�سلطة الديكتاتورية اجلديدة.
ب -توزي ��ع الأرا�ض ��ي عل ��ى الفالحني
الفقراء.
ج -قيام ��ه ب�إج ��راءات �سيا�سي ��ة عل ��ى
ال�صعي ��د ال ��دويل مث ��ل التق ��ارب م ��ع
الدول التقدمية واال�شرتاكية.
د-انفتاح ��ه عل ��ى ال ��دول التقدمي ��ة
ودعوت ��ه لبن ��اء ا�شرتاكي ��ة (ب�أردي ��ة
عربية).
ه� �ـ -تالزم ��ت الإج ��راءات ال�سيا�سية-
االقت�صادية وروح �إرهابية اف�ضت اىل
انتق ��ال ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة اىل قيادة
فردية عجلت بخلق طبقة بريوقراطية

حتكم ��ت ب�سلط ��ة الب�ل�اد ال�سيا�سي ��ة
وثروتها الوطنية.
و -ترافقت الإج ��راءات االقت�صادية -
ال�سيا�سية وهيمنة طائفية على �أجهزة
الدول ��ة الإداري ��ة وحت ��ول النزاع ��ات
ال�سيا�سية اىل نزاعات طائفية.
ز -الإج ��راءات االقت�صادي ��ة –
ال�سيا�سي ��ة والقيادة الفردي ��ة لل�سلطة
ال�سيا�سية �أدت اىل ا�ستبدال وحدانية
ال�سي ��ادة احلزبية اىل حك ��م الع�شرية
الواح ��دة وما رافقه م ��ن روح �إرهابية
ديكتاتورية.
 تالزم ��ت تغ�ي�رات البني ��ة الطبقي ��ةلت�شكيلة العراق االجتماعية وتغريات
�إقليمي ��ة احدثته ��ا ث ��ورة �إي ��ران
اال�سالمي ��ة الت ��ي �سرع ��ان م ��ا دفع ��ت
الق ��وى الإ�سالمي ��ة يف الع ��راق اىل
ت�أ�سي�س الأحزاب ال�شيعية واعتمادها
الكف ��اح امل�سل ��ح نهج ��ا لأ�سق ��اط
الديكتاتورية واع ��ادة البناء الطائفي
للدولة العرقية.
 ان ا�سق ��اط النظ ��ام ال�سيا�س ��يالإرهاب ��ي الديكتات ��وري بق ��وة
ع�سكري ��ة خارجي ��ة �أح ��دث تب ��دالت
كبرية يف الدول ��ة العراقية وت�شكيلتها
االجتماعية متثل ب-
�أو ًال� -أع ��ادة البن ��اء الطائف ��ي للدول ��ة
العراقية ب�سيادة طائفية �شيعية.
ثاني� � ًا --اقت�س ��ام �سلط ��ات الدول ��ة
ال�سيادية واجهزتها الإدارية بح�ص�ص
�سيا�سية – طائفية.
ثالث� � ًا -ارت ��كاز الهيمن ��ة ال�شيعية على
ملي�شيات ع�سكري ��ة موازية للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية.
رابع ًا -نهو� ��ض امل�ؤ�س�س ��ة الع�شائرية
وتقاليده ��ا بدي�ل� ًا ع ��ن �سي ��ادة الدولة
وقوانينها الوطنية.
خام�س� � ًا  --تراجع الأح ��زاب الوطنية
و�سي ��ادة الق ��وى الفرعي ��ة يف احلياة
البالد ال�سيا�سية.
ان التغ�ي�رات الطبقي ��ة – ال�سيا�سي ��ة
امل�شار اليه ��ا تتطلب وحدة وطنية بني
االح ��زاب الراف�ض ��ة للهيمن ��ة الطائفية
والع�سكرة والإره ��اب تعتمد على عقد
اجتماعي وطني -دميقراطي مناه�ض
الحت ��كار ال�سلط ��ة و�إع ��ادة بنائها على
�أ�س�س ال�شرعية الدميقراطية.

در������������س ان�����ت�����خ�����اب�����ي ""١
ميكننا �إخت ��زال املطاليب الت�شرينية واملنتف�ضني
وغالبية املعار�ض�ي�ن للعملي ��ة ال�سيا�سية احلالية
بكلمة واح ��دة هي (التغي�ي�ر) و�إن تفاوتت ن�سب
هذا التغيري وحجم ��ه ومدياته ؛ فهناك من يطمع
�إىل (التغيرياجل ��ذري ال�شام ��ل) ل ��كل العملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي �أفرزه ��ا الإحت�ل�ال الأمريك ��ي
للع ��راق وب ��كل منطلقاته ��ا النظري ��ة والتنفيذية
والد�ستوري ��ة والت ��ي بائ ��ت بالف�ش ��ل وكان م ��ن
نتائجه ��ا الطائفي ��ة والتع�صب العرق ��ي والديني
والف�س ��اد والإره ��اب ب�شتى �صنوف ��ه (ال�سيا�سية
والإجتماعي ��ة والإقت�صادي ��ة والديني ��ة) وبني ��ت
�أ�صوله ��ا ال�سيا�سي ��ة عل ��ى املحا�ص�ص ��ة احلزبية
والطائفي ��ة والعرقي ��ة و�أ�س�س ��ت لنظ ��ام طائف ��ي
عرق ��ي �أثمر ع ��ن حرب طائفي ��ة عمي ��اء (2006م
2007م) والت ��ي الزال البع� ��ض م ��ن م�سعريه ��ايعول عليها يف بقاء النظام املحا�ص�صي الطائفي
ويع ��ول عليه ��ا يف �إ�ضعاف الدول ��ة وم�ؤ�س�ساتها
ب ��ل يف الق�ض ��اء عل ��ى الدول ��ة و�إبداله ��ا بنظ ��ام
اك�ث�ر رجعي ��ة و�أك�ث�ر طائفي ��ة! وهناك م ��ن دعاة
(التغيرياجلزئ ��ي) املحدود دون تغيري النظام �أو
امل�سا�س به؛ (الق�ضاء على الف�ساد الذي ا�ست�شرى
�أو الإره ��اب ال ��ذي �أختط ��ف الدول ��ة �أو �إ�ص�ل�اح
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة �أو تعديل مواط ��ن اخللل يف
الد�ستور...ال ��خ)  .وهن ��اك م ��ن ال يهت ��م �س ��وى
باملطاليب الآنية واخلدمية (الق�ضاء على البطالة
وتوف�ي�ر فر� ��ص العم ��ل وبن ��اء البني ��ة التحتي ��ة
املهدم ��ة وتوف�ي�ر اخلدمات ال�ضروري ��ة و�إ�صالح
التعليم ...الخ(.
وجمي ��ع دع ��اة التغي�ي�ر حمقي�ي�ن يف مطاليبه ��م
معربي ��ن يف ذات الوق ��ت ع ��ن (�أزم ��ة النظ ��ام)
والتحدي ��ات (الوجودية) له  .لكنهم يختلفون يف
�سبل هذا التغيري املطلوب فغالبية دعاة (التغيري
ال�شام ��ل) ال ي�ؤمن ��ون بالتغي�ي�ر التدريج ��ي �أو
الإ�صالحي للنظام بل ويحاربون من ي�ؤمن بذلك
ويدع ��و ل ��ه وي�سفهونه ��م وي�صفوه ��م بال�سذاجة
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ت ��ارة وبالعمالة تارة �أخرى ! ل ��ذا هم ال ي�ؤمنون
(بالدميقراطية) بكل �أ�شكاله ��ا وال يجدوا �أمامهم
للتغي�ي�ر ال�شام ��ل غري و�سيل ��ة (الث ��ورة امل�سلحة
�أوعرب �إنقالب ع�سكري) وهم ال ميتلكون مقومات
ذل ��ك وال م�ستلزمات ��ه وكل الظ ��روف املو�ضوعية
متنع قيام مثل هذين الإحتمالني ومنهم من ي�ؤمن
بلإنتفا�ض ��ة اجلماهريية ال�سلمية ال�شاملة لعموم
ال�شع ��ب العراقي وه ��ذه واحدة من �أه ��م و�سائل
التغي�ي�ر والتي جربت �سابق ًا وجربت يف ع�صرنا
احلدي ��ث وله ��ذا الإحتم ��ال م�ستلزمات ��ه ويحتاج
�إىل وق ��ت طويل كما يحت ��اج �إىل وعي جماهريي
ع ��ايل امل�ست ��وى و وا�س ��ع يغطي عم ��وم املجتمع
بخطاب جماهريي موحد ويتطلب لدعاة التغيري
احل�ضور الق ��وي يف و�سط اجلماهري وامل�شاركة
ال�سيا�سي ��ة الفاعل ��ة يف الن�شاط ��ات الإجتماعي ��ة
والثقافي ��ة وال�سيا�سي ��ة ومنه ��ا الإنتخاب ��ات بكل
�صورها (ال�سيا�سي ��ة والنقابية والثقافية) لت�أكيد
ح�ض ��ور دع ��اة التغيري ال�سلمي داخ ��ل اجلماهري
وق ��د يتطل ��ب ت�أ�سي� ��س منظم ��ات وجمعي ��ات
و�أحزاب �سيا�سية وثقافية وفنية و�إعتماد الطرق

القانونية الر�سمي ��ة ويتطلب �أي�ض ًا حماربة دعاة
العن ��ف والإرهاب لأنهم يقف ��ون بال�ضد من عملية
التغيري ال�سلمي .
وب�ل�ا �شك �أن الإنتخابات واح ��دة من �أهم و�سائل
التغي�ي�ر ال�سلم ��ي املعتمدة وما ح ��دث يف جتربة
الإنتخابات 2021م يف الع ��راق (رغم �سلبياتها)
ميك ��ن �إعتماده ��ا كدليل عل ��ى (�إمكاني ��ة التغيري)
ال ��ذي كان ي�ش ��كك ب ��ه املقاطع ��ون مبختل ��ف
�إنتمائاته ��م ومدار�سه ��م و�أغرا�ضه ��م (كان هن ��اك
من يدعون للمقاطع ��ة الإنتخابات وعدم جدواها
يف التغي�ي�ر رغ ��م �أنه ��م م�شارك ��ون �أ�سا�سي ��ون
فيه ��ا!؟ ؛ وكذلك امل�شاركني دع ��اة التغيري ال�شامل
يف �إ�ستحال ��ة التغي�ي�ر و�ض ��رورة املقاطع ��ة).
لك ��ن النتائ ��ج (الأولي ��ة) للإنتخاب ��ات ت�ش�ي�ر �إىل
�إمكاني ��ة التغي�ي�ر (اجلزئ ��ي) التدريج ��ي ع�ب�ر
امل�شارك ��ة الفاعلة يف الإنتخاب ��ات فقد �إ�ستطاعت
ه ��ذه الإنتخابات حتيي ��د �أو �إ�ضع ��اف �أو �إق�صاء
البع�ض من �أهم �أركان العملية ال�سيا�سية احلالية
و�أحزابه ��ا  .حيث ت�صدر التي ��ار ال�صدري بفارق
كب�ي�ر ع ��ن بقية مناف�سي ��ه ( 73مقع ��د ًا بزيادة ١٩

مقع ��د ًا عن �إنتخابات 2018م (رغم �إنخفا�ض عدد
ناخبي ��ه) بينما جاء حتالف دولة القانون بزعامة
رئي�س الوزراء العراقي ال�سابق نوري املالكي يف
املرتبة الثالثة بني الكت ��ل ال�سيا�سية ،حا�صد ًا 37
مقع ��دا ،يف مقابل  25ح�ص ��ل عليها يف انتخابات
2018م.على ح�س ��اب قوى �شيعية �أخرى بع�ضها
مرتب ��ط بف�صائل احل�شد ال�شعبي .ويتهم البع�ض
هذه القوى بامل�س�ؤولية عن قتل املتظاهرين ،مما
�أدى �إىل تراج ��ع �شعبيته ��ا يف ال�ش ��ارع العراق ��ي
وه ��ذا واح ��د من اهم مالم ��ح التغي�ي�ر يف ميزان
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة .ويعد ائت�ل�اف الفتح بزعامة
ه ��ادي العام ��ري �أب ��رز ه ��ذه الق ��وى اخلا�س ��رة ،
�إذ مل يحق ��ق �س ��وى  14مقع ��د ًا يف تراج ��ع كب�ي�ر
ع ��ن النج ��اح الكب�ي�ر ال ��ذي حقق ��ه يف انتخابات
ع ��ام  2018الت ��ي حل فيه ��ا ثاني ��ا بح�صوله على
 47مقع ��دا وهذه م ��ن �أهم املفاجئ ��ات التي ت�شري
بو�ضوح �إىل التغي�ي�ر احلا�صل يف وعي الناخب
العراق ��ي والت ��ي ت�ستدع ��ي م ��ن دع ��اة التغي�ي�ر
(�إ�ستثماره ��ا) يف املرحل ��ة القادم ��ة ؛ وكذلك كان
بني اخلا�سري ��ن �أي�ضا الف�صيل ال�شيعي الرئي�سي

الثال ��ث ال ��ذي يطل ��ق عل ��ى نف�س ��ه ا�س ��م “الق ��وة
الوطنية الئتالف الدول ��ة” .ويقود هذا التحالف
عم ��ار احلكي ��م ورئي�س ال ��وزراء ال�ساب ��ق حيدر
العب ��ادي .ومل يح�صد هذا الف�صي ��ل �سوى �أربعة
مقاع ��د ،ح�س ��ب النتائ ��ج الأولية املعلن ��ة� .أما يف
اجلان ��ب الطائفي الآخر فق ��د حل حتالف “تقدم”
يف املرتب ��ة الثاني ��ة ب  43مقع ��د ًا يف ح�ي�ن حقق
حتال ��ف “العزم” مكا�سب الب�أ� ��س بها بينما ف�شل
حتال ��ف النجيف ��ي “امل�ش ��روع الوطن ��ي للإنقاذ”
وتراج ��ع احل ��زب الإ�سالم ��ي كث�ي�ر ًا يف ه ��ذه
الإنتخابات.و�أمتد التغي�ي�ر الإنتخابي �إىل الكرد
حي ��ث ت�صدر احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ستاين
امل�شه ��د ال�سيا�سي يف �إقليم كرد�ستان حا�صد ًا 32
مقعد ًا ،بينما خ�سر االحتاد الوطني الكرد�ستاين
مقعدا واحدا من مقاعده ال  18ال�سابقة .و فقدت
حرك ��ة كوران (التغيري) جمي ��ع مقاعدها و برزت
قوة جديدة هي (اجلي ��ل اجلديد) يف ال�سليمانية
بح�صولها على  9مقاعد.
كل ه ��ذه النتائج مبجمله ��ا وباخل�صو�ص تراجع
الق ��وى الك�ب�رى (امل�ؤث ��رة) بامل�شه ��د ال�سيا�س ��ي

ت�ش�ي�ر بكل و�ض ��وح �إىل �إمكانية التغي�ي�ر بل �أنه
ح�ص ��ل فعلي� � ًا وب�ش ��كل م�ؤثر ب ��ل و�سينج ��م عنه
تداعي ��ات خط�ي�رة ج ��د ًا ميكنه ��ا �أن ت�ؤثرعل ��ى
طبيع ��ة التوازنات ال�سيا�سية التقليدية وقد تنتج
توجه ��ات �سلبية خط�ي�رة على امل�شه ��د ال�سيا�سي
الق ��ادم م ��امل تتوح ��د ق ��وى التغيري(الفائ ��زة يف
الإنتخاب ��ات واملقاطعة لها) مع الق ��وى التقليدية
الفائ ��زة يف الإنتخابات (من دع ��اة �إ�ستعادة قوة
الدولة و�إ�ستقاللها) لإحتواء ذلك .
املالحظ ��ة املهم ��ة �إن ه ��ذا التغي�ي�ر امله ��م ج ��اء
رغ ��م مقاطع ��ة كبرية ج ��د ًا حي ��ث بلغ ��ت (ح�سب
املفو�ضي ��ة ( %59مب�شارك ��ة � )%41أي مب�شارك ��ة
�أك�ث�ر م ��ن ت�سعة مالي�ي�ن ناخب بينم ��ا كان املعلن
يف �إنتخاب ��ات � ) %44 2018إال �أن هن ��اك م�صادر
�أخ ��رى قدم ��ت ن�سب �أقل م ��ن ذلك بكث�ي�ر و�صلت
بع�ضه ��ا �إىل ن�سب ��ة  .%13ويف كل الأح ��وال
ف� ��إن ت�أث�ي�ر املقاطع ��ون كان كب�ي�ر ًا وكان ب�إمكان
امل�شارك ��ة الأك�ث�ر فعالي ��ة واملق�ص ��ودة واملخطط
لها يف الإنتخابات الت�أثري الأكرث �إيجابية وبذلك
خ�سر دعاة التغيري ال�سلمي فر�صة ذهبية للتغيري
نحو الأف�ضل.
ومع هذا ف�إن التغيري لن يتوقف و الوعي ال�شعبي
يف تزاي ��د وعلى ق ��وى التغيري �أن تث ��ق بال�شعب
العراق ��ي وقدرت ��ه عل ��ى التغي�ي�ر ب�ص ��ورة �أك�ث�ر
فعالية من ما �شهدناها و�أن ي�ستثمروا هذه القوة
وه ��ذا الوعي مبا هو �أهل له ؛ وعلى الفائزين يف
الإنتخاب ��ات �أن ي�سع ��وا بكل ق ��وة لتفعيل قانون
الأح ��زاب وتعديل قان ��ون الإنتخاب ��ات وتر�سيخ
الهوي ��ة الوطنية وزيادة الوع ��ي ال�شعبي وف�ضح
الف�س ��اد والإره ��اب وم ��ن يقف ورائ ��ه وحما�سبة
القتل ��ة والفا�سدي ��ن وح�ص ��ر الق ��رار وال�س�ل�اح
بي ��د الدول ��ة و�إ�ستع ��ادة الع ��راق الق ��وي املوحد
والق�ضاء التام على الطائفية ودعاتها وخملفاتها
و�إ�ستع ��ادة الثقة بال�شعب العراق ��ي العظيم الذي
ميتلك مفاتيح التغيري وم�صابيح الأمل ...
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�شاعر و�صحفي عراقي .ولد في ال�صويرة من محافظة
العامة .عمل في
وا�سط ون�ش�أ بها وح�صل على الثانوية
ّ
فتعر�ض لالعتقال وال�سجن
ال�صحافة وا�شتغل بال�سيا�سة
ّ
والف�صل من المدر�سة .وهو �شقيق ال�شاعرة حياة النهر.
ولد ن�صير النهر في ال�صويرة من محافظة وا�سط �سنة
� .1943أكمل درا�سته الأولى فيها ثم �أكمل الثانوية في
بغداد ،وتعد �أ�سرته من بيت الرئا�سة في قبيلة زبيد وكان

والده �أحد ر�ؤ�سائها ،واتجه في �شبابه �إلى التيار الي�ساري
وتحديدا في �صفوف الحزب ال�شيوعي العراقي ،فعانى
كثيرا ،واعتقل و�سجن عدة مرات ،وف�صل من المدر�سة
ً
لأول مرة عام  .1953وفي ظل معاناته كتب الق�صائد
خا�صا �أر�سله �إلى بيروت
الكثيرة التي �ألف منها ديوا ًنا
ً
لطبعه في �إحدى دور الن�شر .لكنه فقد �أثناء الحرب
الأهلية في �أوا�سط ال�سبعينيات.

يرى �أن الو�ضع الإعالمي والثقافي مرتبك جدا ،ال�سيما للمتلقي الب�سيط

ن�صــير الـن َـّهـــر:

ال�صحافة لم ت�سرقني من ال�شعر لأنني �سرت في االتجاهين المتوازيين
حاوره :عالء املفرجي

عم ��ل يف ال�صحاف ��ة يف الب�ل�اد والت�آخ ��ي والنور
ث ��م جملة �أل ��ف ب ��اء وجري ��دة اجلمهوري ��ة وعني
�سكرت�ي ً�را لتحرير و�أبدع كتابة التقرير الإخباري
ال�سيا�س ��ي  -املحاي ��د املنحاز = من ��ذ �سنة .1980
و�أذيعت له ع�شرات التقارير يف الإذاعات العربية
والأجنبي ��ة .ه ��و ع�ض ��و احت ��اد الأدب ��اء ونقاب ��ة
ال�صحفي�ي�ن .ويقيم يف بغ ��داد وزوجته هي ندى
النهر و�شقيقتها حياة النهر.
ع ��ن جتربته وذكريات ��ه يف ال�سيا�س ��ة وال�صحافة
وال�شعر حتدث ن�صري النهر ل(املدى):
 حدثنا عن ن�ش� ��أتك وامل�ص ��ادر التي �أث ��رت عليك وعلى
توجهك للكتابة ال�صحفية واىل ال�شعر؟
 بدء ًا� ..أ�شك ��ر �صحيفة املدى ،وم�ؤ�س�سة املدى،على االهتمام مبتابعة ن�شاطي االدبي وال�صحايف
وال�سيا�س ��ي ،و�إعادتي اىل ذكري ��ات عزيزة ،وان
كان ��ت قا�سية يف �أحيان عديدة ،وخال�صة احلوار
هي “مَن �أنتَ ؟” ،ولكنني يف نف�س الوقت �أت�ساءل
“ملاذا �أنا� ..أنا؟” ،ومن دون �أي تخطيط م�سبق،
وجدت نف�سي حافظا لل�شعر بغزارة يف طفولتي،
و ُامي ��ز اخلط�أ وال�ص ��واب ،و�أغلب م ��ا كنت �أميل
الي ��ه هو الأدب ال�سيا�سي ،عل ��ى الرغم من �أن اول
كت ��اب �أهداه يل وال ��دي ،هو “تربيت ��ي” ل�سالمة
مو�س ��ى ،و�أول ق�صيدة اهداه ��ا يل لأحفظها ،هي
“�س ��ر يف حيات ��ك �س�ي�رَ نا ِب ��ه” للر�ص ��ايف ،وقد
ِ
يتماه ��ى ذلك مع ما �سبق ب�ش� ��أن دخويل املدر�سة،
فلم يك ��ن م�سموح� � ًا القبول يف ال�ص ��ف الأول ملن
عم ��ره �أقل م ��ن � 6أو � 7سنوات ،فيما وافقت �إدارة
املدر�س ��ة عل ��ى قبويل ك� �ـ “م�ستمع” وان ��ا بعمر 4
�سن ��وات ،وكانت املفاج�أة الكب�ي�رة ،انني جنحت
يف االمتحانات بدرجة الأول على ال�صف ،وجنح
اقراين من “امل�ستمعني” اىل ال�صف الثاين ،و�أنا
يف ال�صف اخلام�س.
مل ُا�ص� �دّق ما ح�ص ��ل ..اخذت ال�شه ��ادة ورك�ضت
م�سرع� � ًا باجتاه نادي مدين ��ة “ال�صويرة” ابحث
ع ��ن �أبي ُالب�ش ��ره بالنتيج ��ة ،وكان النادي ملتقى
لوجه ��اء و�شي ��وخ الق�ض ��اء ..مل �أجد �أب ��ي ،وكان
هن ��اك �صديقه احلميم ،الرج ��ل الأول يف املنطقة،
�شيخ م�شايخ قبيلة زبيد ،حامد العجيل ال�سمرمد،
ال ��ذي نه� ��ض م ��ن مقع ��ده “لتهدئت ��ي” ،مت�سائال
ع ��ن �سب ��ب رك�ض ��ي ولهاث ��ي ،ف�أخربت ��ه بنجاحي
متفوق� � ًا ..كان ��ت فرحت ��ه ال تو�ص ��ف ،احت�ضنني،
واخ ��رج من جيب ��ه “درهم ًا” اعط ��اين �إياه هدية
للب�ش ��ارة ..وكان الدره ��م �آن ��ذاك مبلغ ��ا كب�ي�را
بالن�سبة لطفل.
يف نظري ،كانت هذه املكاف�أة ذات مغزى �سيا�سي،
لأن حام ��د العجي ��ل مل يك ��ن �شيخ زبي ��د فقط ،بل
كان �أح ��د ق ��ادة احل ��زب الوطن ��ي الدميقراط ��ي،
برئا�س ��ة كام ��ل اجلادرج ��ي ،وكان وال ��دي رفيقه
يف احل ��زب ،و�شريك ��ه منا�صف ��ة يف الأرا�ض ��ي
الزراعية ،ويف�صل بني ح�صتيهما جدول م�شرتك،
كما كان ع�ضوا مبجل�س النواب ،حيث مت اغتياله
فيم ��ا بعد ،ليحل مكانه �آخر م ��ن امل�ؤيدين لرئي�س
الوزراء نوري ال�سعيد.
�أذكر هذه احلادث ��ة لأنها عرفتني بنوعية �أ�صدقاء
�أبي م ��ن ال�سيا�سي�ي�ن الذين يك ّرم ��ون التفوق يف
التعل ��م والثقاف ��ة ،وان ال�شيخ لي� ��س جمرد عقال،
وامن ��ا “عق ��ل” ..نع ��م ،يف ال�سيا�س ��ة النظيف ��ة
يتحول العقال اىل عقل.
 ما هي الدوافع التي غذت توجهك الي�ساري منذ بداية
اخلم�سينيات و�أدت بك احيانا اىل ال�سجون؟
_ �سيا�سي� � ًا ،كان ��ت مدين ��ة ال�صوي ��رة حتت�ض ��ن
الكث�ي�ر م ��ن املثقف�ي�ن وال�شع ��راء ذوي التوج ��ه
الي�س ��اري ،وكان “الدميقراط ��ي” �آن ��ذاك ي�سمى
“�شيوعي ��ا” ،لوج ��ود تقارب ب�ي�ن التوجهني يف
معار�ض ��ة ال�سلطة ،فيما ن�شط احل ��زب ال�شيوعي
كتنظي ��م يف �أواخ ��ر ثالثين ��ات الق ��رن املا�ض ��ي،
فاختلطت الدميقراطية مع ال�شيوعية ،و�أ�صبحت
عائلة “النهر” منوذجا للي�سار ال�سيا�سي ،وبحكم
التواج ��د امل�ستم ��ر للوالد ح�سن النه ��ر يف بغداد،
ولقاءات ��ه م ��ع كب ��ار الق ��ادة ال�سيا�سي�ي�ن �آن ��ذاك،
توط ��دت العالقات ،وتعددت زي ��ارات ال�سيا�سيني
اىل املدين ��ة ...و�أذك ��ر �أنن ��ي ،رغ ��م �صغ ��ر �سني،
كن ��ت م ��ع وال ��دي ،يف جما َل�س ��ة ال�ضي ��وف ،م ��ن
املدين ��ة وخارجه ��ا ،حيث كان يفاخ ��ر مبا احفظه
م ��ن ال�شعر ،االمر الذي �شجعني على قراءة املزيد
من االدب العرب ��ي والعاملي ،والتح ��دث ال�صريح
بتوجه �سيا�سي ي�ساري.
هك ��ذا ،مل يك ��ن توجه ��ي الي�س ��اري فكري ��ا جمرد

الق ��ول ان امل ��ادة ال�صحفية ال�سيا�سي ��ة والثقافية
الت ��ي ت�ص ��ل اىل بع� ��ض ال�صح ��ف م ��ن ال�سجون
واملعتقالت لعبت دورا مهما يف هذا االزدهار.

�إح�سا� ��س عاطف ��ي ،وامن ��ا نتيج ��ة تراك ��م بيئ ��ي
وثقايف ،واطالع �شامل على مفردات هذا اخليار،
وان�سج ��ام تطلعات ��ي معه ،والت ��ي ا�صطدمت منذ
بداياتها بالقمع من قبل م�شلويل التفكري.
 وماذا عن البدايات؟
_ وع ��ن البداي ��ات� ،أذك ��ر �أن م ��ن ب�ي�ن �أ�صدق ��اء
وال ��دي كان ال�شاع ��ر الكب�ي�ر حمم ��د مه ��دي
اجلواهري ،وكنت احف ��ظ الكثري من �شعره ،وقد
ُاعجب ��ت خ�صو�ص� � ًا بق�صيدت ��ه “ي ��وم ال�شهيد”،
عندم ��ا حفظته ��ا كان عم ��ري � 10سن ��وات ،وكان
�ضم ��ن الربنام ��ج املدر�س ��ي ،ا�صطف ��اف بداي ��ة
الدوام ي ��وم اخلمي�س ،ورفع العل ��م والقاء كلمة،
او ق�صي ��دة غالب ��ا م ��ا كن ��ت �ألقيها ان ��ا ،ورمبا من
اج ��ل �أن اظه ��ار براعتي يف احلف ��ظ وااللقاء ،او
“التحري�ض”� ،ألقي ��ت ذات خمي�س ق�صيدة «يوم
ال�شهيد» يف اال�صطفاف املدر�سي ،فكانت النتيجة
�أن اذهب اىل البيت مف�صوال من املدر�سة ،ومل يدم
ه ��ذا الف�صل �س ��وى �أيام ،ولكنن ��ي اكت�شفت �آثاره
عندما انتقل ��ت يف املرحلة املتو�سط ��ة اىل بغداد،
حيث رف�ضت املدر�سة الغربية قبويل بادعاء انني
“م�شاك�س” ،على الرغم من طبعي الهادئ وعدم
دخ ��ويل �أي م�شاجرة ،حت ��ى لفظي ًا ،كم ��ا يح�صل
عادة ب�ي�ن التالمي ��ذ �أو الطالب ،ومت ��ت الت�سوية
بنقل ��ي اىل مدر�س ��ة �أخرى يف منطق ��ة الوزيرية،
ليبد�أ فيها ن�شاطي الر�سمي يف احلركة الطالبية.
وكان مو�ضوع ف�صلي من املدر�سة “�شهادة ح�سن
�سلوك” ،حيث ُاعجب اجلواهري بالفتى ال�صغري
ال ��ذي عوقب ب�سبب الق ��اء ق�صيدت ��ه ،و ُرف�ض يف
مدر�سة �أخرى ،ما جعلني مقرب ًا منه ،ومز ّكى لدى
احل ��راك الطالب ��ي ،وق ��د قربتني م ��ن اجلواهري
�أك�ث�ر عالق ��ة ال�صداقة بين ��ي وب�ي�ن �أبنائه جناح
وكف ��اح ،حيث كن ��ا ن�سهر دائم ��ا يف بيتهم القريب
من بيتنا ،وا�ستم ��ر تواجدي يف بيت اجلواهري
حت ��ى خ�ل�ال القطيع ��ة بين ��ه وب�ي�ن ال�شيوعي�ي�ن
ع ��ام  ،1953وامتناع ��ه ع ��ن ا�ستقب ��ال اح ��د ،وقد
كن ��ت “الو�سيط ال�صغ�ي�ر” يف الإ�ص�ل�اح بينهم،
بع ��د تويل �س�ل�ام عادل قي ��ادة احل ��زب وتوحيده
واالنفتاح على القوى الأخرى.
 وهل كان لل�شعر دور يف ذلك؟
وم ��ع االلتح ��اق الر�سم ��ي باحلرك ��ة الطالبي ��ةالي�ساري ��ة ،يف ع ��ام  ،1955كان ال�شع ��ر ملهم ��ي
يف الن�ش ��اط ال�سيا�س ��ي ،و�ش ��اءت الظ ��روف ان
انتق ��ل اىل مدر�سة �أخ ��رى ،يف ال�سنة التالية ،هي
الثانوي ��ة ال�شرقية يف الك ��رادة ،وكنت يف ال�صف
الثال ��ث املتو�سط ،فيما �ص ��ار بيتنا �أقرب اىل بيت
اجلواه ��ري� .آن ��ذاك كان ��ت النقم ��ة عل ��ى حتالف
ميث ��اق بغ ��داد “ال�سنت ��و” تتفاق ��م يف ال�ش ��ارع
العراق ��ي ،وزاد منها الع ��دوان الثالثي على م�صر
ع ��ام  ،1956وا�شتع ��ال االنتفا�ض ��ة ال�شعبية �ضد
الع ��دوان ،وب ��رزت الثانوي ��ة ال�شرقي ��ة ب�إجم ��اع
ال نظ�ي�ر ل ��ه يف االنتفا�ض ��ة ،وق ��د كنت م ��ن �أبرز
عنا�صرها ،ومل ��دة � 3أيام متوا�صل ��ة كنت مرفوع ًا
على االكتاف ،لإلقاء الق�صائد الثورية احلما�سية.
يف الي ��وم الراب ��ع ،تق ��رر ع ��دم بق ��اء التظاه ��ر
حم�صور ًا داخل املدر�سة ،واخلروج اىل ال�شارع،
وبالفعل جابت التظاهرات بع�ض �شوارع الكرادة
باجتاه الباب ال�شرقي ،وعند و�صولنا اىل منطقة
بدّال ��ة العلوي ��ة ،خرجت ث ّلة م ��ن عنا�صر ال�شرطة
واخ ��ذت تطل ��ق الر�صا�ص يف اله ��واء وت�ستخدم
الع�ص ��ي واله ��راوات لتفري ��ق املتظاهرين ،الذين
رك�ضوا لتجنب ال�ضرب واالعتقال ...بقيت واقفا
يف م ��كاين ،ث ��م وا�صل ��ت امل�سري عل ��ى الر�صيف،
وان ��ا �أرى اف ��راد ال�شرط ��ة والعنا�ص ��ر الأمني ��ة
يرك�ضون �أمامي!!.
“االوغ ��اد يتجاهلونني” ...ال �أح ��د فيهم يعتقد
ان هذا ال�صبي ذا الثالثة ع�شر عاما ،هو من �ضمن
الداينم ��و املح ��رك للتظاهرات ،وهو فت ��ى ال�شعر
احلما�سي داخل املدر�سة وخارجها!.
 ا�س ��تطيع �أن اقول خ�سرك ال�شعر وربحتك ال�صحافة،
هل كان ال�شعر هواك االول ومل؟
 قلت ان توجه ��ي ال�سيا�سي والفكري مبني على�أ�س� ��س بيئي ��ة وثقافية ،فيما ال�شع ��ر عاطفي ،لكن
كي ��ف توجهت اليه ،واعتقد ان ��ه توجه �إيل ،ومنذ
البداي ��ات كن ��ت �أح�س ب� ��أي خل ��ل يف �أي بيت او
مقطع �شعري ،واحيان ًا كنت ُادون بع�ض ما يخطر
يف ب ��ايل ،ال�سيم ��ا املقطوعات العاطفي ��ة ،التي مل
اطلع عليه ��ا �أحد خارج نط ��اق �أ�صدقائي املقربني
ج ��دا ،الذين واكب ��ت امل�سرية معه ��م يف الإعدادية
املركزي ��ة ،بع ��د ث ��ورة  14مت ��وز  ،1958ومن ثم
�أ�صدقائي يف احتاد الطلبة واحتاد االدباء ،اال �أن
انت�صار الثورة الكوبية يف عام � ،1959أخرجني

 م ��اذا تق ��ول ع ��ن هذه التجرب ��ة يف ال�ص ��حافة ،وما هو
ت�ص ��ورك مل�س ��تقبل ال�ص ��حافة يف الع ��راق ،خا�ص ��ة بع ��د
اجتي ��اح ال�ص ��حافة االلكرتوني ��ة؟ وهل تعتق ��د ان الورقية
يف طريها لال�ضمحالل؟
 ويف �ص ��دد احلدي ��ث ع ��ن ب ��روز املحتوي ��اتالثقافي ��ة ال�ضعيف ��ة او الركيك ��ة يف ال�صحاف ��ة
االلكرتوني ��ة ومواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي،
ميك ��ن القول ان املو�ضوع ي�شب ��ه وجود �ألف قناة
تلفزيونية ،ت�شو�ش فكر وتركيز املتلقي ،ووجود
اكرث من مئ ��ة �صحيفة ورقية تبي ��ع يف البور�صة
اق ��ل م ��ن  100ال ��ف ن�سخ ��ة ،وينطب ��ق ذل ��ك على
وج ��ود اكرث من  150ح ��زب “�سيا�سي” ،معظمها
تط ��رح نف� ��س الربنامج الكالمي ،م ��ن دون وجود
�أيديولوجية لأي منها ،مع ا�ستثناءات قليلة جدا.
نعم ...الو�ض ��ع الإعالمي والثق ��ايف مرتبك جدا،
ال�سيم ��ا للمتلق ��ي الب�سي ��ط ،م ��ع مالحظ ��ة وجود
اف�ضلي ��ات لدى الكثري م ��ن املتلقني ،وكذلك وجود
اف�ضلي ��ات لدى الكثري من قراء ال�صحافة الورقية
ونكهتها املتميزة.
ويف ر�أي ��ي �أن اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي
ه ��و الكفي ��ل بف ��رز الغ ��ث م ��ن ال�سم�ي�ن ...وه ��ذا
اال�ستق ��رار يب ��دو احتم ��اال بعيد امل ��دى ،ويتطلب
الكثري من اجلهد لإعادة احلياة للثقافة العراقية.
اما الق ��ول بان الدور املهم لل�صحاف ��ة العراقية قد
انتهى بعد هذه الفو�ضى يف عمل ال�صحافة مهنيا
ونقابي� � ًا «يف الوق ��ت احلا�ضر» ،ف ��ان ذلك ال يلغي
امل�ستقبل ،وكما يق ��ول اجلواهري “�أعُقم ًا و ُامّات
البالد ولود ٌة ....و�إنك يا ُام الفراتني �أ َ
جنبُ ”.

اىل العل ��ن �شعري� � ًا ،وكتب ��ت ق�صي ��دة م ��ن ال�شعر
احل ��ر ،الذي ال يخلو من قافي ��ة ،مهداة اىل فيديل
كا�سرتو ،وكانت �صحيفة “احتاد ال�شعب” �آنذاك
يف بداي ��ة �صدورها العلني ،وعندم ��ا اطلع عليها
اح ��د القياديني يف ال�صحيفة ،اقرتح ن�شرها ،رغم
ان ال�صحيفة مل يك ��ن فيها بعد ق�سم ثقايف ،وفع ًال
ن�ش ��رت الق�صي ��دة يف �ص ��در �صفح ��ة املحلي ��ات،
يف الع ��دد  19م ��ن اجلريدة .وم ��ع الأ�سف ذهبت
الق�صيدة مع ال�ضائعات.
 وكيف كانت البداية مع ال�شعر.
 يف احلقيق ��ة كن ��ت يف البداي ��ات اكت ��ب ال�شع ��رللت�سلي ��ة ،ومل اك ��ن مهتما بالن�ش ��ر ،اال يف �أحيان
متباع ��دة ،اال انن ��ي وج ��دت نف�س ��ي �صحفي ��ا مع
انعقاد امل�ؤمتر ال�ساد�س الحتاد الطلبة العاملي يف
بغداد عام  ،1960حيث عملت يف �صحيفة �صوت
الطلبة ،لتغطية فعاليات امل�ؤمتر ،وبحكم عالقاتي
الوثيق ��ة مع االدباء واملثقف�ي�ن وال�صحفيني ،كنت
ات ��ردد عل ��ى �صحيف ��ة الب�ل�اد ،فطلب من ��ي رئي�س
التحري ��ر فائق بطي ان اعمل يف ق�سم الت�صحيح،
ث ��م يف ق�س ��م التحقيق ��ات ،حت ��ى مت اعتق ��ايل يف
مطل ��ع �شهر ني�س ��ان  ،1962وكان قد �صدر بحقي
حك ��م غياب ��ي بال�سج ��ن يف ق�ضي ��ة مل اع ��رف من
تفا�صيلها �سوى وجود ا�سمي او �شيء يخ�صني،
يف وك ��ر مركزي للح ��زب ،ي�ضم املطبع ��ة ال�سرية
الت ��ي ت�صدر البيان ��ات اخلا�ص ��ة ،وبعدها توالت
ال�سج ��ون واالعتق ��االت ،ومنه ��ا اعتق ��ايل “وفق
املادة  /24ت�شرد”.
وللحقيق ��ة �أق ��ول انن ��ي يف حالت ��ي اعتق ��ال
رئي�سيت�ي�ن ،يف عه ��دي ح ��زب البع ��ث ،ج ��رى
التحقيق معي من قب ��ل “�شيوعيني!»� ،أحدهم هو
الذي و�شى بي ،وكان من ذوي القربى.
�أخل� ��ص هن ��ا اىل ان ال�صحاف ��ة مل ت�سرقن ��ي م ��ن
ال�شع ��ر ،لأنني �س ��رت يف االجتاه�ي�ن املتوازيني،
اال ان ال�سج ��ون وفرتات االختف ��اء ،ال جمال فيها
لل�صحاف ��ة ،وكان انتاجي ال�شعري خاللها غزيرا،
وفقدت الكثري منه.
 م ��ا ه ��و اث ��ر اال�س ��ماء الت ��ي عرفته ��ا يف م�س�ي�رتك يف
ال�شعر وال�صحافة؟
يف الف�ت�رات املبك ��رة كان �شع ��ر اجلواه ��ريواملتنب ��ي وال�سياب ،يف مقدمة اهتمامي ،وعندما
ق ��ر�أت ترجمة ق�صائ ��د لوركا ،الت ��ي �أ�صدرها بدر
�شاك ��ر ال�سي ��اب ،ا�صابن ��ي الذهول ،لأن م ��ا اقر�أه
ل�شعرائن ��ا ال ي�ص ��ل اىل بع�ض م�ست ��وى �شاعرية
ل ��وركا ،على الرغم من انن ��ي اطلعت على الن�سخة
املرتجم ��ة ولي�س اال�صلي ��ة ،اال ان ه ��ذه ال�صورة
خففه ��ا ل ��دى �صديقي ال�شاع ��ر ر�ش ��دي العامل...
حينها ق ��ال يل ر�شدي ان ال�شاع ��ر �سعدي يو�سف
�أ�ص ��در دي ��وان “ 51ق�صي ��دة” ،فقلت ل ��ه يف �شبه
ا�ستخف ��اف “ك ��م ق�صي ��دة في ��ه؟” ،ف�أج ��اب «»51
ب�ل�ا ا�ستثن ��اء ...مل �سم ��ع �شاع ��را من قب ��ل يثني
على �شاعر به ��ذا ال�شكل ،الذي �صح ��ح مفاهيمي،
ال�سيم ��ا وان ر�ش ��دي العام ��ل وحمم ��ود الريف ��ي
كانا ال�شاعري ��ن الأكرث اهتمام� � ًا بكتاباتي ،وكانا
ا�ساتذت ��ي بالفعل ،يف وقت كن ��ت اعترب �شعر عبد
الوهاب البياتي «جتاريا».
ومل يكن الأك�ث�ر منهما اهتماما ،يف احدى فرتات
االعتقال من ال�شعراء ،وامن ��ا كان قائدا �سيا�سيا،

هو ال�شهي ��د حمزة ال�سلم ��ان ...كان عندما يراين
ام�س ��ك الورقة والقل ��م ،يطلب م ��ن املعتقلني معنا
اخ�ل�اء القاع ��ة “القاوو� ��ش” ،ويت ��وىل بنف�س ��ه
اع ��داد القهوة يل ،ومع كل هذا “الدالل” ،ال �أقول
ان ��ه كان �صارم ��ا ،وامنا كان دقيق ��ا معي اىل ابعد
احل ��دود يف نقد “مو�سيقى الكلمة” ،ويف تكثيف
ال�صورة ال�شعري ��ة ،ويف اخلروج ب�شيء يختلف
يف حداثت ��ه عم ��ا ه ��و متداول م ��ن ال�شع ��ر ...لذا
اعتربه ا�ستاذي الأول.
 ما الذي مييز �شعرك؟
ويف �ص ��دد كتابتي لل�شع ��ر ،وما الذي مييزه عن�س ��واه ،ال �أ ّدع ��ي �أف�ضلي ��ة ،فل ��كل �شاع ��ر �أ�سلوبه
ور�ؤاه ،ولك ��ن م ��ا يث�ي�ر ا�ستغراب ��ي ه ��و قراءتي
للعدي ��د من ال�شع ��راء ،بنف�س الأ�سل ��وب ،وبنف�س
االوزان ال�شعري ��ة ،الت ��ي ت ��كاد تق�ت�رب م ��ن �شعر
“البن ��د” او “امل ��دوّ ر” ،ال ��ذي ظه ��ر يف الق ��رن
ال�ساب ��ع ع�شر ،م ��ع انعطاف عنه باجت ��اه البحور
ال�شعري ��ة الأكرث �سهولة ،والتي تقرتب من النرث،
�إ�ضاف ��ة اىل ظه ��ور “�شعراء الن�ث�ر” الذين ال تعد
نتاجاتهم �شعرا ،مع ا�ستثناءات بوجود ال�صورة
ال�شعرية احيان ًا.
ولع ��ل مم ��ا ميي ��ز �شع ��ري ه ��و االلت ��زام ب�إيق ��اع
التفعيلة ،مع قافية متنقل ��ة� ،إ�ضافة اىل ا�ستخدام
البح ��ور املركب ��ة م ��ن تفعيلت�ي�ن يف ال�شعر احلر،

ه ��ذا م ��ن ناحي ��ة ال�ش ��كل ،ام ��ا امل�ضم ��ون فيظهر
عن ��دي وا�ضح ��ا يف دم ��ج الغ ��زل م ��ع ال�سيا�س ��ة،
فيلم� ��س الق ��ارئ ق�صائد غزل مبحت ��وى �سيا�سي،
م ��ع االهتمام طبعا بال�صورة ال�شعرية ومو�سيقى
الكلمة.
تذك ��رين ه ��ذه الفق ��رة مبوج ��ة ال�ستين ��ات،
و”ال�شع ��ر امليكانيك ��ي” ال ��ذي ال يفهم ��ه �أح ��د،
ورمبا حت ��ى كاتبه ،ففي �أوا�س ��ط ال�ستينات كنت
اعم ��ل يف �صحيفة “الت�آخ ��ي” ،وقد ت�صدينا لهذه
الظاه ��رة التي حتط من مكان ��ة ال�شعر ،ويف �أحد
اال�ستطالعات التي اجريتها �آنذاك ،حتدث الكاتب
ال�صحفي وال�سيا�سي فخ ��ري كرمي ،عن كون ذلك
االجت ��اه حماول ��ة لقت ��ل ال�شعر العرق ��ي الأ�صيل،
بدف ��ع م ��ن جه ��ات غريب ��ة ،وباملقابل كان ��ت هناك
هجم ��ات كثرية عل ��ى نهج التزام ال�شع ��ر بال�شعر،
حت ��ى ان بع�ضه ��م و�صفن ��ا بــ”اجلدانوفيني” يف
�إ�ش ��ارة منه ��م اىل اندري ��ه جدان ��وف امل�ست�ش ��ار
الثق ��ايف للرئي� ��س ال�سوفيتي �ستال�ي�ن ،الذي �شن
حمل ��ة ثقافي ��ة �ض ��د حم ��اوالت احل ��ط م ��ن مكانة
الثقافة الرو�سية “العتيقة” ،التي كر�سها غوركي
وبو�شكني وتول�ست ��وي ود�ستويف�سكي و�سواهم
من عمالقة االدب العاملي.
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد ميك ��ن الق ��ول ان ال�صحاف ��ة
العراقي ��ة �شهدت ازده ��ارا يف الن�صف الثاين من
ال�ستين ��ات اكرث من �سواه ...وللإن�صاف ميكنني

 ان ��ت م ��ن ال�ص ��حفيني الذي ��ن واكب ��وا اجي ��ال م ��ن
ال�ص ��حفيني ..هل ت�ستطيع ان حتدد ا�سمار �صحفية كان
لها �ش�أن ًا يف هذا امليدان؟
يب ��دو ه ��ذا ال�س�ؤال الأ�ش ��د �إحراج� � ًا ،وقد يكون“جدلي� � ًا” ،لكنن ��ي �س�أذكر ما يخط ��ر ببايل ،ولعل
من �أبرز ه ��ذه الأ�سماء ،عبد اجلب ��ار وهبي “�أبو
�سعي ��د” ،الذي كان قراء �صحيف ��ة احتاد ال�شعب،
يب ��د�أون بقراءة م ��ا كتبه �أبو �سعي ��د يف �صفحتها
الأخرية بعنوان
«كلمة اليوم» ،ويتن ��اول فيها ب�أ�سلوب نقدي الذع
و�ساخ ��ر الواقع امل�أ�ساوي ال ��ذي يعي�شه ال�شعب.
وع ��رف املذيع االق ��دم «حافظ قب ��اين» ،الذي كان
من �أبرز حمرري �صحيفة “البالد” ،بانه �سبق ان
تناول م�شكالت النا�س وهمومهم ،من خالل ركنه
“عزي ��زي ح ��ق” يف �صحيف ��ة “ال�شع ��ب” .ومع
ذك ��ر جريدة الب�ل�اد ،البد من التوق ��ف عند رئي�س
حتريره ��ا ،فائ ��ق بط ��ي ،ال ��ذي ورث ال�صحيف ��ة،
مع �أخي ��ه �سامي ،من والدهم ��ا امل�ؤ�س�س روفائيل
بطي ،وعرف فائ ��ق با�ستقطابه الكفاءات ال�شابة،
ومنه ��ا فخ ��ري كرمي و�أن ��ا ،حيث ب ��رز فخري يف
ن�شاطات �صحفية و�إعالمي ��ة كثرية داخل العراق
وخارج ��ه ،كم ��ا حقق جناح ��ا كب�ي�را يف ت�أ�سي�س
“م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى” و�صحيف ��ة “امل ��دى” ،وال
يفوتن ��ي ذك ��ر الدكت ��ورة �سلوى زك ��و ،وجناحها
يف رئا�س ��ة حترير �صحيف ��ة “النه�ض ��ة”� ،إ�ضافة
اىل عمله ��ا يف ثقافي ��ة جمل ��ة �ألف ب ��اء ،و�صحيفة
امل ��دى ،وموا�صلتها الكتابة حلد الآن يف ال�ش�ؤون
ال�سيا�سي ��ة والثقافي ��ة واالجتماعي ��ة ،وبذلك تعد
“عمل ��ة نادرة” يف تع ��دد اهتماماتها ،ويقا�سمها
يف ه ��ذا الن�ش ��اط حمم ��د كام ��ل ع ��ارف ،ال ��ذي
ر�أ�س ق�سم التحقيق ��ات يف جملة الف باء والق�سم
الثق ��ايف يف �صحيف ��ة اجلمهورية ،ث ��م انتقل اىل
الكتاب ��ة يف ال�صحافة العربي ��ة والعاملية ،وحلقه
�سهيل �سامي نادر ،ويف ذكر �صحيفة اجلمهورية،
ال يفوتن ��ي ذكر �ص ��ادق االزدي ،وعموده اليومي
الطريف “وم�ضات” ،وكان االزدي يرا�س حترير
�صحيفة “قرندل” ال�ساخرة.
وم ��ن بني الأ�سماء التي لها �أثر كبري يف ال�صحافة
العراقي ��ة �سعد قا�سم حمودي ،ال ��ذي ابتد�أ العمل
منذ اخلم�سينات يف �صحيفة والده “احلرية” ،ثم
ر�أ�س حترير �صحيفة اجلمهورية ،ودار اجلماهري
لل�صحاف ��ة ،وكان يتميز بـ “الب ��اب املفتوح” امام
كل كادر التحري ��ر ،ويتعام ��ل م ��ع هيئ ��ة التحرير
عل ��ى �أ�سا� ��س الكف ��اءة ،بعيدا ع ��ن التحزب ،ويف
اثناء رئا�سته ل�صحيف ��ة اجلمهورية ا�صدرنا اول
ملح ��ق علمي ا�سبوعي “ط ��ب وعلوم” ،ويف ذكر
�صحيفة اجلمهورية التي عمل ��ت فيها مدة تقارب
الثالثة عقود ،تزايدت طباعة ومبيعات ال�صحيفة
م ��ن الفي ن�سخة اىل ن�صف ملي ��ون ن�سخة يومي ًا،
ومعه ��ا املالح ��ق الأ�سبوعية الريا�ضي ��ة والعلمية
والثقافية وغريها.
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اقــــرأ
�إنقاذ حياة القطة

�ص ��در عن دار املدى كت ��اب "�إنقاذ حي ��اة القطة" للكاتبة
جي�س ��يكا برودي ترجمة �ش ��هد ال ��راوي ،حيث يقدم هذا
الكتاب واح ��د ًا من �أهم مناهج كتاب ��ة الرواية احلديثة،
وه ��و �إىل جان ��ب الرحلة الت�ش ��ويقية لت�ش ��كل عنا�ص ��ر
الرواية ،والدقة يف و�ض ��ع خطة وا�ض ��حة تت�ضمن كل
ال�ش ��فرات ال�س ��رية لكتابتها وفق خم�س ع�شرة مرحلة،
يق ��دم "�إنقاذ حياة القط ��ة" ،رحلة �إن�س ��انية عن تطور
م�ص ��ائرنا كب�ش ��ر� ،س ��نعرف يف �أي مرحلة من مراحل
ق�صتنا نقف الآن ،تلك التي تتحكم الأقدار وامل�صادفات
يف توجيهها ،نحو نهايات ال نختارها مبح�ض �إرادتنا
يف كثري من الأحيان.

طبيبة عراقية حت�صد تفوق ًا عربي ًا من بني  60م�شارك ًا يف البورد العربي
وا�سط  /خا�ص
ح�ص ��لت الطبيب ��ة العراقي ��ة مت ��ارا قي�س
عل ��ى املرتب ��ة الأوىل يف الب ��ورد العرب ��ي
بتخ�ص ���ص االمرا� ��ض اجللدي ��ة م ��ن بني
 60طبيب� � ًا م ��ن خمتل ��ف البل ��دان العربية
تناف�س ��وا للح�ص ��ول على �ش ��هادة البورد
يف االختب ��ار ال ��ذي اج ��ري يف اجلامع ��ة
الأردني ��ة وكان حت ��ت رعاي ��ة املجل� ��س
العربي للبورد.
ق�ص ��ة تفوق متارا ابت ��د�أت وهي باملرحلة
االبتدائي ��ة الت ��ي انهته ��ا مبع ��دل %100
لتك ��ون االوىل عل ��ى الع ��راق حينه ��ا
ح

ول العا

لم

فاملتو�س ��طة ث ��م الإعدادي ��ة الت ��ي كان
ت�سل�س ��لها فيه ��ا التا�س ��عة عل ��ى الع ��راق
مبع ��دل  %98,14ليت ��م قبوله ��ا بكلي ��ة
الط ��ب /جامع ��ة وا�س ��ط الت ��ي تخرج ��ت
منها بت�سل�س ��ل االوىل عل ��ى دفعتها وليتم
تعيينه ��ا ب�ص ��فة تدري�س ��ية به ��ذه الكلي ��ة
وهي ما تزال �شابة مبقتبل العمر ميل�ؤها
الطموح الكبري والتحدي واال�صرار على
املزيد من التفوق.
تق ��ول مت ��ارا "انتم ��ي اىل عائل ��ة تع�ش ��ق
التفوق ،لهذا ف�أن طموحي مل يقف عند حد
معني ف�أنا �أع�ش ��ق التح ��دي وفعال حتديت
الكثري م ��ن الظروف التي م ��ررت بها اىل
�أن مت قب ��ويل بالب ��ورد
العرب ��ي وكن ��ت
الأوىل باالمتحان
التناف�س ��ي اىل

و�أنا فخورة بذلك".
ورغ ��م ال�س ��عادة الت ��ي غمرته ��ا بتحقي ��ق
منجزه ��ا العلمي هذا ف�أنه ��ا ماتزال تتذكر
جيد ًا الظروف ال�صعبة التي مرت بها منذ
�أن مت تعيينه ��ا �أول م ��رة براتب ب�س ��يط ال
يكف ��ي ل�س ��د متطلب ��ات املعي�ش ��ة ال�ص ��عبة
و�ش ��راء امل�ص ��ادر ورافق ذل ��ك انتقالها من
الكوت اىل بغداد لت�س ��ت�أجر �س ��كن ًا ب�سيط ًا
م ��ع زوجها ،ف ��كل تل ��ك الظ ��روف مل حتل
دون ا�ستمرارها يف رحلة التحدي العلمي
وح�صد التفوق.
و�أو�ض ��حت �أنها قبل ��ت يف البورد العربي
ع ��ام  ،2016وكان ��ت الأوىل �ض ��من الـ24
زمي�ل ً�ا عراقي� � ًا تقدموا الجتي ��از االمتحان
�أن ح�ص ��لت يف ختام درا�ستي على �شهادة التناف�س ��ي ويع ��د ذل ��ك وحده منج ��ز ًا قبل
الب ��ورد العرب ��ي باخت�ص ��ا�ص االمرا� ��ض �أن حتق ��ق منجزه ��ا العلم ��ي االك�ب�ر حني
اجللدية والتنا�س ��لية وكنت االوىل عربيا جاءت بالرتتي ��ب الأول عربي ًا من بني 60

طبيب� � ًا من خمتل ��ف البل ��دان العربية ومن
كال اجلن�س�ي�ن كانوا معه ��ا وحتت ظروف
�أف�ضل بكثري من ظروفها.
وتك�ش ��ف متارا عن �أنها �أج ��رت االمتحان
النهائي بواق ��ع يوم�ي�ن ،كان اليوم الأول
يف اجلامع ��ة الأردني ��ة والي ��وم الث ��اين
مب�ست�شفى الب�ش�ي�ر يف العا�صمة الأردنية
عمان حيث كان خم�ص�ص ��ا لأداء االمتحان
ال�س ��ريري وال�ش ��فوي للأمرا�ض اجللدية
والتنا�س ��لية حت ��ى ح�ص ��لت على �ش ��هادة
ممار�س ��ة االخت�ص ��ا�ص "�إم �آر �س ��ي ب ��ي"
( )mrcpم ��ن كلي ��ة الأطب ��اء امللكي ��ة
الربيطاني ��ة ،كم ��ا �أ�ص ��بحت ع�ض ��وا يف
اجلمعية الأوروبية لأطباء اجللد� ،إ�ضافة
اىل ذل ��ك نال ��ت �ش ��هادة التجمي ��ل والليزر
من الأكادميي ��ة الأمريكية يف القاهرة عام
.2020

نيكول كيدمان :ال �أحب املفاج�أت
حر�ص ��ت النجم ��ة نيك ��ول كيدم ��ان
عل ��ى دع ��م زوجه ��ا كي ��ث �أورب ��ان
يف حفل ��ه الأخ�ي�ر ،بعدم ��ا ك�ش ��ف
موق ��ع ديل ��ي مي ��ل خ�ل�ال تقرير له
ح ��ول الثنائي ع ��ن تواجدها بحفل
مو�س ��يقى ال ��روك �آن ��د رول ،والت ��ي
تواج ��دت ب ��ه ،والتقطت ال�ص ��ور فيه
وه ��ي تق ��وم بدعم ��ه يف اول حفالت ��ه من ��ذ
ف�ت�رة ،حيث غاب لفرتة ع ��ن �إحياء احلفالت
به ��ذا ال�ص ��خب اجلماه�ي�ري الكبري ب�س ��بب
تداعيات فايرو�س كورونا.
م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى �س ��بق وك�ش ��فت النجمة

تذكرة حفل �أديل ت�صل
�إىل � 10آالف دوالر
مل مي� ��ض الكث�ي�ر م ��ن الوق ��ت بعد ط ��رح تذاك ��ر حفلي
النجمة العاملي ��ة �أديل حتى نفذت الكمية ب�ش ��كل كامل،
و�أدى الإع�ل�ان ع ��ن ط ��رح التذاك ��ر للبي ��ع �إىل تعط ��ل
موقعه ��ا الإلك�ت�روين؛ ب�س ��بب تدف ��ق اجلمه ��ور الذي
�س ��ارع للحجز .وبعد ذلك ظهرت على بع�ض املواقع
اخلا�ص ��ة بالبي ��ع وال�ش ��راء بع�ض تذاك ��ر احلفل؛
لإعادة بيعها يف ال�سوق ال�سوداء ب�أ�سعار خيالية
و�ص ��لت �إىل � 10آالف دوالر �أمريك ��ي .وق ��د حذر
املنظمون للحفل من �ش ��راء التذاكر بطريقة غري
قانوني ��ة� ،إذ �أن ذل ��ك �س ��ي�ؤدي �إىل من ��ع ه�ؤالء
الأ�ش ��خا�ص م ��ن دخ ��ول احلف ��ل .و�س ��تحيي
النجم ��ة البالغ ��ة من العم ��ر  33عام ًا حفلني يف
متنزه هايد بارك بلندن يف �ش ��هر متوز ،2022
وهم ��ا �أوىل حفالتها منذ خم�س ��ة �أعوام ،حيث
كان �آخر حفل لها عام .2017

� سعد هدابي
الكات ��ب الدرام ��ي ح�ص ��دت م�س ��رحيته
"اب�صم ب�سم الله" على جائزتي اف�ضل
ن� ��ص م�س ��رحي واف�ض ��ل تمثي ��ل ف ��ي
مهرجان ربيع الوفاء للم�س ��رح العربي
بدورت ��ه الثاني ��ة ع�ش ��رة ،ال ��ذي اقي ��م
م�ؤخ ��را ف ��ي مدين ��ة طبرق التون�س ��ية؛
الم�س ��رحية تدور احداثه ��ا حول حول
�شخ�ص ��ية مهاج ��ر عراقي يدع ��ى ايوب
الذي ترك وطنه ب�سبب ظروف �سيا�سية
واجتماعية ،لين�ض ��م م ��ع مجموعة من
المهاجري ��ن العراقيين م ��ن خالل رحلة
�شاقة الى اوروبا عبر البحار.
 جواد ب�شارة
الباحث والمترجم وال�س ��ينمائي �صدر
له كتاب جديد بعن ��وان "�ألغاز ميكانيك
الكم ��وم العجائبي ��ة ومالم ��ح �أولي ��ة
لنظرية" ،وه ��و معد ع ��ن �أبحاث نخبة
من العلم ��اء الغربيين .يبد�أ الباحث في
مقدم ��ة الكتاب بت�س ��ا�ؤل هل �س ��تحدث
انعطاف ��ة ف ��ي الفيزي ��اء المعا�ص ��رة؟

نيك ��ول كيدم ��ان العدي ��د م ��ن الأم ��ور حول
عالقته ��ا بزوجها املغني كي ��ث �أوربان �أثناء
حديثه ��ا �إىل املذيع جيمي فال ��ون بربناجمه
م�ؤخ ��را ،وذل ��ك بعدم ��ا �س� ��ألها ع ��ن �ش ��كل
املفاج� ��آت بحياتهم ��ا وعم ��ا �إذا كانت تفاجئ
زوجها بتل ��ك املنا�س ��بات بهداي ��ا �أو احتفال
خمتلف لتجيبه على الف ��ور قائلة" :ال مل �أقم
بذلك �س ��وى م ��رة واح ��دة يف حيات ��ي معه،
فه ��و يعلم �أنني ال �أحب املفاج�آت وال اعرف
كيفية التح�ض�ي�ر لها ،وعندم ��ا قمت بذلك
ذات مرة �ش ��عرت ب�أمل يف بطني و�أ�صبت
بقرحة رمبا من �شدة التوتر".

�أجنلينا جويل
تطالب بقانون
حلماية املر�أة
�أعلن ��ت النجم ��ة العاملي ��ة �أجنلين ��ا
جويل ،دعمها ل�ضحايا العنف املنزيل،
تزامن ��ا مع انتهاء �ش ��هر ت�ش ��رين الأول/
�أكتوب ��ر املخ�ص ���ص للحدي ��ث ع ��ن تل ��ك
الق�ض ��ايا الت ��ي تخ� ��ص امل ��ر�أة ،حي ��ث
ن�ش ��رت ع�ب�ر ح�س ��ابها ال�شخ�ص ��ي
مبوق ��ع "�إن�س ��تغرام" ،تنويه ��ا
ت�شجع فيه ال�س ��يدات على احلديث
ع ��ن العن ��ف ال ��ذي يتعر�ض ��ن ل ��ه،
بالإ�ض ��افة �إىل مطالب ��ة جمل� ��س
ال�ش ��يوخ الأمريك ��ي بقان ��ون
حلماية املر�أة �ضد العنف.

�ش ��جعها ذلك التفوق كث�ي�ر ًا وبعد عودتها
اىل بلده ��ا وحمافظته ��ا ارت� ��أت �أن تفت ��ح
عي ��ادة له ��ا �ض ��من اخت�صا�ص ��ها و�أعط ��ت
جانب ��ا كبريا من عملها يف تلك العيادة اىل
رعاية املر�ض ��ى والعوائل املحتاجة وذلك
�إميان� � ًا منها ب�أن الطب مهنة ان�س ��انية قبل
كل �شيء.
تهدي تفوقها العربي هذا اىل ا�سرتها التي
وقفت معها و�س ��اندتها واىل بلدها العراق
الذي تفخر به كثري ًا واىل كل فتاة عراقية
متتلك قدرة يف ال�ص�ب�ر واملطاولة وترنو
اىل حتقي ��ق �أهدافها ،وتقول "حني تلقيت
نتيجة اختبار البورد وكنت الأوىل عربيا
�أ�س ��رعت اىل رف ��ع عل ��م بلدي عالي ��ا وكان
اجلمي ��ع يه ��دف لتحيت ��ي وحتي ��ة العراق
وهذا املوقف �أزال عني تعب ال�س ��نني كلها
وم�سح كل الظروف التي واجهتني".

ما�سك م�ستعد لبيع �أ�سهم "ت�سال"
حلل م�شكلة اجلوع يف العامل

بعد نحو �أ�سبوع من ت�صريح ديفيد بيزيل؛ املدير
التنفيذي لـ"برنامج الأغ��ذي��ة العاملي" التابع
للأمم املتحدة� ،أن اثنني يف املائة فقط من ثروة
امللياردير الأمريكي �إيلون ما�سك م�ؤ�س�س ومالك
�شركة �صناعة ال�سيارات الكهربائية "ت�سال"
ميكن �أن حت��ل م�شكلة اجل��وع يف ال �ع��امل ،قال
ما�سك �إن��ه م�ستعد لبيع �أ�سهم �شركته والتربع
بعائداتها للأمم املتحدة ،ولكن ب�شرط �أن تقدم له
املنظمة �إثبات ًا لت�صريحات بيزيل.
وال�ث�لاث��اء امل��ا��ض��ي ،ق��ال بيزيل يف مقابلة �أج��راه��ا
مع �شبكة "�سي �إن �إن" الأمريكية� ،إن جمموعة �صغرية
من الأف��راد �شديدي ال�ثراء ميكن �أن ت�ساعد يف حل م�شكلة
اجل��وع يف العامل بجزء ب�سيط فقط من �صايف ثروتهم.
ووفق ًا ل�صحيفة "الإندبندنت" الربيطانية ،فقد رد ما�سك
على ه��ذه الت�صريحات بتغريدة ن�شرها �أم�س ق��ال فيها:
"�إذا كان ب�إمكان (برنامج الأغذية العاملي) �أن يكتب رد ًا
على هذه التغريدة ي�صف يل به بال�ضبط كيف �ستحل 6
مليارات دوالر م�شكلة اجل��وع يف ال�ع��امل ،ف�سوف �أبيع
�أ�سهم (ت�سال) الآن و�أق��وم بالتربع بهذا املبلغ" .و�أ�ضاف
يف تغريدة �أخ��رى" :لكن يجب �أن تكون احل�سابات التي
�ستقدم لنا م��ن املنظمة (مفتوحة امل���ص��در) بحيث يرى
اجلمهور على وجه التحديد كيف �سيتم �إنفاق الأموال".

خرب مفرح ..احلكومة قررت
ت�شكيل جلنة للتحقيق يف
�أحداث دياىل  ،وماذا بعد
يا�سادة ؟� ،ست�شكل جلان
لدرا�سة تقرير اللجنة ،وبعد؟
�سيتحول التقرير �إىل ملف
�سري "يُدفن" يف ج ّرار من
ج ّرارات الدولة التي تقف
متفرجة ،وهي تقر�أ وت�سمع
وت�شاهد مثريي الفنت وهم
يطالبون باجتثاث مناطق
ب�أكملها ..يف كل مرة �أقر�أ خرب ًا
عن ت�شكيل جلنة �أتذكر رواية
امل�صري �صنع الله �إبراهيم
الذي �أراد �أن يقدّم �شهادته عن
عامل جلان التحقيق العبثي،
فاختار �أن يكتب روايته
املثرية "اللجنة" ير�سم لنا
فيها �صورة قامتة لعامل تكون
فيه اللجان امل�ضحكة منوذج ًا
يحدد م�صائر ال�شعوب ،وحالة
االنتهازية والكذب واخلديعة
التي ي�ص ّر امل�س�ؤول الكبري
على �أن يفر�ضها على النا�س.
يف كل مرة ننتظر تقرير
اللجنة فنجد �أن امل�س�ؤولني
عنها ي�صرون على �أنها �سرية
و�أنها تو�صلت �إىل املتهمني،
و�أن املختطفني متت معرفة
اجلهات التي خطفتهم ،لكن
"و�آه" من لكن! ،اللجنة ال
ت�ستطيع ن�شر تقريرها حر�ص ًا
على ال�سالمة الوطنية.
يف رواية "اللجنة" يحاول
بطل �صنع الله �إبراهيم �أن
يُع ّلم �أهل املدينة �أن حقوق
الإن�سان م�س�ألة ت�ستحق �أن
يُقا َتل من �أجلها ،و�أن القوانني
لي�ست من َّزلة من ال�سماء،
يحاول �أن يفتح �أعينهم على
�أنّ "ال�شعوب من دون حريّة
ال يعود لها وجود" ..ولهذا
حتاول احلكومات الفا�شلة �أن
تنوع املحظورات وتتناف�س
يف �سنّ قوانني خا�صة بها،
و�أن ترفع �سيف اال�ستبداد
واالنتهازية يف وجه من
يعرت�ض على اخلراب ،و�أن
تعلن �أنها يف غزوة "�إميانية"
ملواجهة الإحلاد!!
يف ّ
كل يوم ن�سري عك�س اجتاه
العامل ،لكننا يف ال�صباح ن�شكو
امل�ؤامرة التي متنعنا من
�إ�صالح طريق بني مدينتني راح
�ضحيته املئات ،الإمربيالية
اللعينة حرمتنا من خربة
الربوفي�سورة عديلة حمود
يف �إن�شاء �أحدث امل�ست�شفيات
ووقفت بال�ضد من نظرية
خ�ضري اخلزاعي يف بناء
مدار�س متطورة ،ومل ت�سمح
لعبقري مثل حممد �إقبال �أن
يطور مناهج التعليم ،وناف�ست
�أيهم ال�سامرائي على املليار
دوالر التي نهبها يف و�ضح
النهار ،كل ما نحن فيه م�ؤامرة
حتتاج �إىل جلنة من اخلرباء ال
يعرف املواطن امل�سكني لونهم
وطعمهم ورائحتهم..
عندما يقرر البع�ض �أن يبيح
لنف�سه اللعب على احلبال ،ف�أيّ
جلان يحدثون النا�س عنها؟
لذلك تتحوّ ل قرارات اللجان
�إىل نوع من �أنواع ال�سخرية
من النا�س ..و�أمتنى � اّأل
ي�سخر مني البع�ض ويقول:
يا عزيزي �صدّعت ر�ؤو�سنا
باحلديث عن الروايات وك ّتاب
اخليال ،بينما الواقع يقول
�إن املواطن حمتار هل ي�صدق
تقرير اللجنة التي تقول �إنها
ال تريد الك�شف عن �أ�سماء
الذين يطلقون ال�صواريخ
حفاظ ًا على الن�سيج الوطني؟
�أم ي�صدق بيانات جهات تقرر
وتنفذ رغم �أنف �أ�صحاب
اللجان؟.

خريية املن�صور  :الإبداع لي�س حكر ًا على الرجال

حي ��ث ي�س ��تعر�ض جه ��ود مجموعة من
العلم ��اء ال�ش ��باب و�س ��عيهم لتج ��اوز
معوق ��ات الفيزي ��اء الكال�س ��يكية م ��ن
خالل تطويرهم لمحتويات ومنهجيات
فيزياء الن�سبية الآين�شتاينية.

 ن�صير �شمة
المو�س ��يقي وع ��ازف الع ��ود ي�ش ��ارك
ف ��ي مهرج ��ان ا�ص ��دقاء ق�ص ��ر الني ��ل
للمو�س ��يقى الكال�س ��يكية حيث �س ��يقدم
مقطوع ��ات تع ��زف لأول م ��رة ،وذل ��ك
ف ��ي ال�س ��ابع من �ش ��هر ت�ش ��رين الثاني
الجاري.

قحطان جا�سم جواد
فيلم "�س ��تة على �س ��تة" من الأفالم الكوميدية
العراقي ��ة عر�ض عام � ،1988أخرجته خريية
الت ��ي ا�ستف ��ادت كث�ي�را م ��ن جتربته ��ا م ��ع
املخرج�ي�ن الع ��رب ال �سيما جتربته ��ا الفريدة
مع املخرج امل�ص ��ري العاملي يو�س ��ف �شاهني.
خريي ��ة والدة بغ ��داد  ،1958وخريج ��ة
�أكادميية الفنون اجلميلة ،وحتمل املاج�ستري
يف �إخ ��راج اخل ��دع التلفزيوني ��ة م ��ن املعه ��د
العايل لل�سينما بالقاهرة عام .1987
عمل ��ت م�س ��اعدة خمرج لع ��دد م ��ن املخرجني
الع ��رب �أبرزه ��م �ص�ل�اح �أب ��و �س ��يف يف فيلم
"القاد�س ��ية" ،ويو�س ��ف �ش ��اهني يف �أف�ل�ام
"حدوته م�صرية" و"�إ�سكندرية كمان وكمان"
و"امل�ص�ي�ر" ،وحمم ��د را�ض ��ي يف "حائ ��ط

الطقس

البط ��والت" .و�أخرج ��ت فيلم�ي�ن ،هما "�س ��تة
على �ستة" و"مئة باملئة" .وحتى العام 2003
كانت احل�ص ��يلة �إخراجها  40فيلما ت�سجيليا
و�سينمائيا وتلفزيونيا.
فيل ��م "�س ��تة عل ��ى �س ��تة" يحكي ق�ص ��ة �ش ��اب
يع ��اين من ق�ص ��ر النظ ��ر ،لكنه يتح ��دى هذه
املعان ��اة وال ي�س ��تخدم نظ ��ارات .فيق ��ع يف
مطب ��ات كوميدية .الفيلم م ��ن ت�أليف و�إخراج
خريي ��ة املن�ص ��ور ،ومونت ��اج زوجه ��ا ف� ��ؤاد
الب�ي�ر ،ومدير الت�ص ��وير فيه �ش ��كيب ر�ش ��يد،
ومو�س ��يقى عب ��د الأم�ي�ر ال�ص ��راف ،و�إنت ��اج
دائ ��رة ال�س ��ينما وامل�س ��رح العراقي ��ة .وكان
الفيل ��م من بطولة كل من قا�س ��م املالك ،وليلى
حممد وعبد اجلبار كاظم ،و�س ��هام ال�س ��بتي،
و�إقبال نعيم و�أمل �سنان .حني �أجنزت فيلمها

�س ��تة على �س ��تة "قامت الدنيا ومل تقعد" ،كما
تق ��ول خريي ��ة حيث وق ��ف �ض ��دها وافتعلت
العراقيل ال �سيما من املخرجني الرجال ،وعن
ذل ��ك قالت �إنهم �أرادوا �أن يكون فيلما ق�ص�ي�را
بدال م ��ن �أن يك ��ون روائيا ،ومل يك ��ن لهم ذلك
لأنه كت ��ب بعناي ��ة و�إحكام بحي ��ث ظل طوال
�س ��اعة ون�ص ��ف رغ ��م االعرتا�ض عل ��ى بع�ض
امل�ش ��اهد .ومن العراقيل التي واجهتها ،تقول
خريية "منح ��وين ميزانية �أقل من املقرر ومل
�أعرت�ض" .وع ��ن �أبرز ما تفتخر به يف فيلمها
"�س ��تة عل ��ى �س ��تة" ،تقول خريية قد �ش ��اهد
الفيلم املخرج امل�صري العاملي يو�سف �شاهني
�أثناء املونتاج ،بعد �أن اطلع عليه قبل التنفيذ،
ف�أ�شاد به وقال يف حقه ،كما تذكر خريية" ،مل
يذهب تعبي �س ��دى بل كنت �أف�ض ��ل املتعلمني

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الثالث ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة مقارب ��ة ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون غائم ًا يف بع�ض مناطق البالد.

يف فريق ��ي" .وت�ض ��يف خريي ��ة �أن �ش ��اهني
قبل وفاته ب�ش ��هرين ن�ص ��حها بافتتاح �ش ��ركة
فنية خا�ص ��ة حتى ال تك ��ون تابعة ولكي متلك
�أفكارها .جتدر الإ�ش ��ارة �إىل �أن الفيلم "�س ��تة
على �س ��تة" ح�ص ��ل عل ��ى جائزة ال�ش ��باب يف
مهرجان الإ�سكندرية .وكتب عنه النقاد �سمري
فريد وياقوت الديب و�صالح ها�شم.
و�أعرب ��ت خريي ��ة ع ��ن اعتزازه ��ا بيو�س ��ف
�ش ��اهني الذي تقول عنه لقد "تعلمتُ منه مامل
�أتعلمه يف اجلامع ��ة" ،الفتة �إىل �أنها ترجمت
ا�س ��تفادتها من ��ه يف كت ��اب بعنوان "�ش ��رنقة
�شاهني احلريرية املعرفية".
وختم ��ت خريية حديثه ��ا بالق ��ول �إن الإبداع
لي� ��س حكرا عل ��ى الرج ��ال ،وقد تك ��ون املر�أة
�أكرث �إبداعا.
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