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جريدة �سيا�سية يومية

العدد ( )5090ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -الثالثاء ( )21كانون الأول 2021

 49مقعداً تح ّلق حول "التيار" والإطار التن�سيقي دون موقف حا�سم

 15كتلة �سيا�سية على "الحياد"
لم تندمج مع حزب �أو تحالف كبير

 بغداد /تميم الح�سن
نح ��و  10تيارات �سيا�س ��ية تق ��ف حتى االن
عل ��ى "احلي ��اد" او موقفه ��ا "غام� ��ض" م ��ن
�ص ��راع الكتل ��ة ال�صدرية وجمموع ��ة االطار
التن�سيقي لت�شكيل الكتلة االكرب.
جمم ��وع مقاع ��د تل ��ك االط ��راف "املتفرجة"
عل ��ى املوق ��ف ي�صل لنح ��و  50مقع ��دا ،اكرث
م ��ن ن�صفه ��ا مل يندم ��ج بع ��د ظه ��ور نتائ ��ج
االنتخابات مع اي ت�شكيل �سيا�سي حتى وان
كان �صغري ًا.
متثل ه ��ذه اجلماعة  3حتالف ��ات و 9احزاب

باال�ضاف ��ة اىل عدد م ��ن املر�شح�ي�ن الفرديني
الفائزي ��ن م ��ن خ ��ارج الق ��وى ال�سيا�سي ��ة،
وبع�ض ممثلي االقليات.
ويرتق ��ب اجلمي ��ع ق ��ول املحكم ��ة االحتادية
حول الطعون التي قدمتها جمموعة "االطار"
�ض ��د نتائ ��ج االنتخاب ��ات ،الت ��ي يفرت�ض ان
حت�سم غدا االربعاء.
ويدع ��ي حتال ��ف "الفت ��ح" �صاح ��ب دع ��وى
الطعن ممثال عن االط ��ار التن�سيقي ،ح�صول
تزوير انتخابي.
وت�ص ��درت الكتل ��ة ال�صدري ��ة بزعامة مقتدى
ال�ص ��در ،النتائ ��ج بحيازتها عل ��ى  73مقعد ًا

المعتر�ضون ي�سعون لت�شتيت الر�أي العام ب�أمل العودة للتوافق

ال�صدريون يم�ضون بثقة للأغلبية:
لن نتراجع عن م�شروعنا
 بغداد /فرا�س عدنان

قب ��ل ان ين�ض ��م اليه ��ا املقعد الوحي ��د لتجمع
اه ��ايل وا�سط برئا�سة املحاف ��ظ هناك حممد
املياح ��ي ،وهو قيادي �سابق يف تيار احلكمة
بزعام ��ة عم ��ار احلكي ��م ال ��ذي ا�صط ��ف م ��ع
جماعة االطار.
ومنذ اع�ل�ان النتائج االولي ��ة انق�سمت اغلب
الق ��وى ال�سيا�سية ال�صغرية ب�ي�ن ال�صدريني
و"االط ��ار" ب�ي�ن اندم ��اج كام ��ل وت�أييد الحد
الطرف�ي�ن ،فيم ��ا بق ��ي موق ��ف بع� ��ض القوى
ال�صغرية او التي متلك مقعدا واحدا وبع�ض
امل�ستقلني غري وا�ضح.

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

ب ��دا التي ��ار ال�ص ��دري واثق� � ًا م ��ن م�صادق ��ة
املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا عل ��ى نتائ ��ج
االنتخاب ��ات م ��ن دون تغي�ي�ر ،وحت ��دث عن
تقدمه يف خطوات مهمة نحو ت�شكيل حكومة
االغلبي ��ة ،وع ��د �ضغ ��وط االط ��ار التن�سيقي
بانه ��ا عدمية اجلدوى واله ��دف منها تعطيل
امل�شهد ال�سيا�سي والعودة اىل التوافق.
لك ��ن االط ��ار التن�سيق ��ي ي�ص ��ف االج ��واء

 التفا�صيل �ص3

ال�سيا�سي ��ة بحال ��ة م ��ن الت�ش ��ا�ؤم تعك� ��س
خ�سارت ��ه يف االنتخابات ،ويح ��اول الت�أثري
على جه ��ود ت�شكيل حكومة االغلبية واطالق
حتذيرات بانها لن ت�ستمر طوي ًال.
ق ��وى االطار التن�سيقي الت ��ي منيت بخ�سائر
كب�ي�رة يف االنتخابات حتاول تدارك املوقف
امام ال�شارع من خ�ل�ال �سل�سلة طعون قدمت
اىل املحكم ��ة االحتادية العلي ��ا �شملت جممل
العملية االنتخابي ��ة وقانونها ،واللجوء اىل
ال�شارع بتظاهرات ام ��ام املنطقة اخل�ضراء،

ف�ضال عن الو�سائل االعالمية والت�صريح بان
عددا م ��ن املن�ضوين الي ��ه �سي�صل جمموعهم
اىل اكرث من  ٩٠فائز ًا.
لك ��ن ق ��وى معتدل ��ة ورغ ��م اعرتا�ضه ��ا على
النتائ ��ج قال ��ت �إن وجوده ��ا يف االط ��ار
التن�سيق ��ي يتعل ��ق بالعملي ��ة االنتخابي ��ة
فح�س ��ب ،وانها لن تك ��ون جزءا من م�شروعه
ال�سيا�س ��ي او اي تلوي ��ح بتهدي ��د ال�سل ��م
االهلي.

 التفا�صيل �ص2

لطفي حامت يكتب:

6

ال�������س���ل���ط���ة ال�������س���ي���ا����س���ي���ة و����ش���رع���ي���ات���ه���ا ال��وط��ن��ي��ة

مقبلون على موجة قطبية نهاية الأ�سبوع

الأنواء الجوية :ال�سيول واردة
نتيجة التغيير في المنظومات
 خا�ص /المدى
توقعت هيئة االنواء اجلوية ،مرور بع�ض املحافظات
مبوج ��ات �سي ��ول ق ��د تك ��ون �شدي ��دة كم ��ا ح ��دث يف
كرد�ست ��ان ونين ��وى وكركوك ،فيما �شه ��دت العا�صمة
بغ ��داد ،ام� ��س االثن�ي�ن ،ت�ساق ��ط امط ��ار ك�أول موجة
�شتاء خفيفة.
ويق ��ول املتنب ��ئ اجل ��وي �ص ��ادق عطي ��ة يف حدي ��ث
لـ(امل ��دى)� ،إن "موج ��ات ال�سي ��ول واردة ،ال �سيم ��ا
يف �شم ��ايل العراق مبحافظ ��ات �أربي ��ل وال�سليمانية
ودهوك".

و�أ�ض ��اف عطية ،ان "جميع املحافظات �ستتعر�ض اىل
امط ��ار خفيفة خ�ل�ال الأي ��ام املقبلة با�ستثن ��اء االنبار
ملروره ��ا بعوا�ص ��ف ترابي ��ة �إث ��ر حت ��ول الري ��اح اىل
غربية وجنوبية غربية".
وتاب ��ع" ،تدريجي ��ا تتال�شى االمط ��ار يف معظم املدن
با�ستثناء املنطق ��ة ال�شمالية ،اذ �ست�شهد ا�ستمرارا يف
االمطار خالل اليوم وغدا".
و�أ�ش ��ار املتنبئ اجلوي اىل ان "االمط ��ار �ستعود اىل
العا�صمة بغداد و�صالح الدين ودياىل واالنبار يومي
اخلمي�س واجلمعة املقبلني".
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بثينة �شعبان تكتب:

�أن�������ا ع������راق������ي� ..أن�������ا �أق�������ر�أ
جواد ب�شارة يكتب:
هل تنجو �شوارع بغداد من في�ضانات ال�شتاء..؟

�أ�صبح ��ت �سوق الع ��راق ذات ج ��دوى اقت�صادية و�أمنية
لتجار املخدرات� ،إذ يوفر العراق احلدود غري املن�ضبطة
وا�ست�ش ��راء الف�ساد و�سيطرة بع�ض الأطراف ال�سيا�سية
عل ��ى املوانئ ما مي ّكن من ا�ستخ ��دام احلاويات من �أجل
التهريب.
 50يف املئ ��ة هي ن�سبة انت�شار املخدرات بني ال�شباب
العراق ��ي .ه ��ذه الن�سب ��ة املئوي ��ة ال�صادم ��ة �أعل ��ن عنها
وزي ��ر الداخلي ��ة عثم ��ان الغامني يف ت�صري ��ح �صحايف
لإح ��دى و�سائل االعالم العراقي ��ة ،و�شكلت هذه الن�سبة
مفاج� ��أة كبرية ملراقب�ي�ن وخمت�صني يف ه ��ذا املجال� ،إذ
يرون �أن الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية كان لها ت�أثري

 متابعة /المدى

كب�ي�ر يف تف�شي هذه الظاه ��رة التي جعلت م ��ن العراق
�سوق ًا ا�ستهالكية للمخدرات ،بعدما كان ممر ًا لعبورها.
وزارة الداخلي ��ة وعل ��ى ل�سان متحدثه ��ا الر�سمي اللواء
خال ��د املحن ��ا �أ�ش ��ارت اىل حمل ��ة �أمني ��ة ملكافح ��ة جتار
املخدرات والناقل�ي�ن واملروجني و�ضب ��ط كميات كبرية
على حد و�صفه .و�سيرتافق ذلك مع اال�ستعانة بال�شرطة
املجتمعي ��ة ،وهي �إح ��دى الت�شكي�ل�ات الت ��ي تعمل على
التثقي ��ف والتوعي ��ة يف املج ��االت االجتماعي ��ة ونب ��ذ
الظواه ��ر الطارئة يف املجتمع ،ف�ض ًال ع ��ن عمل مديرية
�ش� ��ؤون الع�شائ ��ر الت ��ي تعم ��ل بالتوا�ص ��ل م ��ع �شي ��وخ
القبائل ليك ��ون لهم ت�أثريهم املبا�شر عل ��ى �أبناء قبيلتهم
يف التحذير والتوعية واملراقبة.
 التفا�صيل �ص2

خبيرةالغام بريطانية تقود حملة الت�شجير في المو�صل
 ترجمة /حامد احمد
هاريي ��ت ريك� ��س 31 ،عاما ،خب�ي�رة �إزالة الغ ��ام بريطانية
زارت الع ��راق لأول م ��رة ع ��ام  2014للم�ساعدة بتخلي�ص
البالد من الألغام واملواد املتفجرة التي تهدد حياة املدنيني،
تقود االن حملة خمتلف ��ة متاما بالت�شجيع لزراعة الأ�شجار
يف املو�ص ��ل ته ��دف اىل حت�سني احلياة البيئي ��ة ومواجهة
ظروف التغري املناخي.
وقال ��ت ريك�س يف حدي ��ث ملوق ��ع ،ذي نا�شن ��ال ،االخباري
"كنت عند دير الربان هرمزد يف نينوى عندما دخل تنظيم
داع� ��ش املو�ص ��ل ،ر�أي ��ت يف حينه ��ا لأول مرة �آث ��ار حقول
الألغ ��ام يف منطق ��ة ح ��اج عمران ق ��رب احلدود م ��ع ايران،
وحتدثت لرجل كان قد فقد �ساقه وهو يحاول الزرع هناك".
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في متحف المو�صل ..عملية د�ؤوبة لترميم قطع �أثرية د ّمرها داع�ش

لم يعد مجرد ممر لعبورها..
العراق "بيئة حا�ضنة" للمخدرات
 متابعة /المدى

حل��ف النات��و ولعب��ة الوع��ود مع رو�س��يا
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وم�ضت اخلب�ي�رة ،ريك�س ،بقولها "ر�أيت بعيني ا�شخا�ص
يف الطري ��ق يحاول ��ون يائ�س�ي�ن اخل ��روج م ��ن املو�ص ��ل،
ان ��ه اخل ��وف واالرتب ��اك .البع�ض م ��ا يزال مل يع ��د ،و�أحد
�أ�سباب ذلك يع ��ود للتهديدات التي ت�شكلها خملفات احلرب
م ��ن امل ��واد املتفجرة وااللغ ��ام ،ق�سم �آخ ��ر مل يرجع ب�سبب
�صعوبة حتقيق معي�شته".
عن ��د رجوع الربيطانية ريك� ��س للعراق عام  ،2017كانت
هن ��اك ب ��وادر �أم ��ل تل ��وح بالأفق عندم ��ا �أعلن ��ت احلكومة
الن�ص ��ر على تنظي ��م داع�ش .وعندم ��ا �شقت طريق ��ا عائدة
للمو�ص ��ل ،ر�أت م�آ�سي الدمار الت ��ي احلقها داع�ش باملدينة
وما خلف ��ه وراءه من عبوات ومتفج ��رات تعر�ض الأهايل
للخطر.
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ي ��د�أب خ�ب�راء عراقي ��ون مب�ساع ��دة مرمم�ي�ن
فرن�سيني على جتميع املئات من القطع احلجرية
ال�صغرية ،يف متحف املو�ص ��ل �شمايل العراق،
ه ��ي �أجزاء من �آثار يف ��وق عمرها  2500عام،
ّ
حطمت على يد تنظيم الدولة اال�سالمية.
ً
ً
ً
ت�ض� � ّم القطع خ�صو�صا �أ�س ��دا جم ّنحا وزنه عدّة
�أطن ��ان ،وثوري ��ن جمنح�ي�ن �آ�شوري�ي�ن وقاعدة
عر�ش م ��ن عهد املل ��ك �آ�شور نا�صر ب ��ال الثاين،
تع ��ود �إىل الأل ��ف الأوّ ل قب ��ل املي�ل�اد ،وهي قيد
الرتمي ��م بف�ض ��ل متويالت دولي ��ة وخربات من
متحف اللوفر يف باري�س.
يف الطاب ��ق الأر�ضي م ��ن املتحف ،تربز ق�ضبان
حدي ��د من فج ��وة ال ت ��زال ب ��ارزة يف الأر�ضية،
لتك�ش ��ف ع ��ن الطابق ال�سفل ��ي� .أحج ��ار من ك ّل
الأحجام مبعرثة على من�صات وطاوالت و ّزعت
على قاعات املتحف احل�ضاري يف املو�صل.
وبد�أ اخلرباء بالفعل يف ف�صل وتوزيع الأجزاء
اخلا�ص ��ة ب ��ك ّل قطعة �أثري ��ة .تربز عل ��ى بع�ض
احلجارة مث ًال �أجزاء من خمالب ،و�أخرى تبدو
وك�أ ّنها بقايا �أجنحة.
تظه ��ر على �أجزاء �أخ ��رى كتاب ��ات بامل�سمارية،
فيم ��ا و ّزع ��ت القط ��ع الأ�صغ ��ر عل ��ى ط ��اوالت،
ور ّقمت.
وي�ش ��رح دانيي ��ل �إيبلي ��د� ،أحد خ�ب�راء الرتميم
الفرن�سي�ي�ن املبعوث�ي�ن من متح ��ف اللوفر لدعم
الفري ��ق العراق ��ي "لدينا خم�س قط ��ع مهمة يف
املتحف ،وينبغ ��ي ف�صل ك ّل الأجزاء" .وي�ضيف
"الأمر �أ�شبه ب�أحجية ،عليك حماولة �إيجاد كل
القطع لتكتمل الق�صة ،و�شيئ ًا ف�شيئ ًا ،تتمكن من
�إعادة جمع الك ّل".

وبع ��د ث�ل�اث مهم ��ات يف حزيران/يوني ��و
و�أيلول�/سبتم�ب�ر ومطل ��ع كان ��ون الأول/
دي�سمرب ،ينوي اخل�ب�راء الفرن�سيون التناوب
لإج ��راء زيارات دوري ��ة �إ�ضافي ��ة �إىل املو�صل،
كم ��ا ي�ش ��رح �إيبليد ،مع ع�شرةٍ م ��ن العاملني يف
متحف املو�صل.
حت ��ت الأ�ضواء ،ت�ب�رز قاعدة العر� ��ش ،وعليها
نقو�ش م�سمارية ،جممّع ًة ب�شكل جزئي .جمعت
بع�ض الأجزاء ب�أربطة مطاط �أو حلقات حديد.
يق ��ول �أح ��د اخل�ب�راء العراقي�ي�ن فيم ��ا ي�ش�ي�ر
بيده �إىل فج ��وة يف قاعدة العر� ��ش "هنا مركز
التفجري".
وبعدم ��ا �سيطر تنظيم داع� ��ش على املو�صل يف
الع ��ام  ،2014قام عنا�ص ��ره بتحطيم وتفجري
قطع �أثرية �ضاربة يف القدم ،تعود �إىل حقبة ما
قب ��ل اال�سالم ،يف املتحف الواقع يف ثاين �أكرب
مدن العراق ،ون�شروا مقطع فيديو يف �شباط/
فرباير  2015يظهر تدمريهم لها.
وي�ش ��رح �شعي ��ب فرا� ��س �أح ��د العامل�ي�ن يف
املتح ��ف ،لوكالة فران� ��س بر�س "د ّم ��رت قاعدة
العر� ��ش �إىل �أك�ث�ر من  850قطع ��ة .مت جتميع
ثلثيها".
يعم ��ل نحو ع�شرة من زمالئه على �إنهاء جتميع
ه ��ذه التحف ��ة الأثرية الهام ��ة .ويحم ��ل فرا�س
�شهادة يف الدرا�س ��ات ال�سومرية وهي خربات
�ضرورية جد ًا يف عمليات �إعادة الرتميم.
يق ��ول ط ��ه يا�س�ي�ن ابراهي ��م� ،أح ��د اخل�ب�راء
العامل�ي�ن يف الرتمي ��م "عمل ��ي جتمي ��ع القط ��ع
املتناث ��رة وق ��راءة الكتاب ��ات املوج ��ودة عليها،
"�إحياء التحف"
وعل ��ى �أ�سا� ��س الكتاب ��ات نعي ��د القط ��ع �إىل
مكانه ��ا" .لك ��ن يتمث ��ل التح ��دي الآن يف �إكمال يف بع� ��ض قاع ��ات املتح ��ف ،كتبت عل ��ى �أوراق
بي�ض ��اء ع ّلقت عل ��ى اجل ��دران القط ��ع املفقودة
اجلزء الداخلي من العر�ش.

وي�ضي ��ف "نواج ��ه �صعوب ��ة يف احل�ش ��وات
م�ستو �أو كتابات
الداخلية التي لي�س بها �سطح ٍ
ت ��دل عل ��ى مكانها� .أن جند مكانه ��ا هو من �أكرث
املهمات �صعوبة".
ي�أم ��ل مدير املتحف زيد غازي �سعدالله االنتهاء
من �أعمال الرتميم خ�ل�ال خم�س �سنوات .وبد�أ
م�ش ��روع الرتمي ��م يف الع ��ام  2018ك�إج ��راء
عاج ��ل ،لكن ت�أخ�ي�رات ح�صل ��ت ب�سبب جائحة
كوفيد.19 -
وي�ش ��رح �سعدالل ��ه "كانت البداي ��ات عبارة عن
اج ��راءات عاجلة قمنا بها يف داخل املتحف من
�أجل احلفاظ على ما تبقى من �آثار حمطمة".
وي�ض� � ّم املتح ��ف املئ ��ات م ��ن القط ��ع .ويق ��ول
�سعدالل ��ه� ،آ�سف ًا" ،تعر�ض ��ت تلك القطع للتدمري
�أو ال�سرقة".
وي�ش ��رح �أن "ع ��دد القط ��ع الأثري ��ة الت ��ي كانت
موج ��ودة �سابق ًا ح�س ��ب االح�صائيات اجتازت
املئ ��ة قطع ��ة .ومعظ ��م ه ��ذه القط ��ع املوجودة
تعر�ض ��ت للتدمري وال�سرقة قب ��ل التدمري وهذا
م ��ا �أدخلن ��ا يف �أرب ��اك حتدي ��د ماه ��و موج ��ود
ولي�س موجودا".
لكن ي�ضيف "من خالل �أعمال التوثيق ال�سابقة
بحوزتن ��ا وم ��ن خ�ل�ال ما نق ��وم به م ��ن ترميم
للقط ��ع االثري ��ة �سنتمك ��ن م ��ن حتدي ��د الع ��دد
احلقيق ��ي للقطع امل�سروق ��ة ،والقطع املوجودة
املدم ��رة ،والقط ��ع املدم ��رة الت ��ي مت فقدانه ��ا
بع ��د التحطي ��م �أي�ض� � ًا ،وه ��ي تع ��ود �إىل �أزمان
خمتلفة".

م ��ن الآثار التي يجري ترميمه ��ا .على �أحدها،
كتبت عبارة" :حمراب م�سجد الرحماين حجر
املرمر مفقود".
وتتعر� ��ض �آث ��ار الع ��راق للنه ��ب من ��ذ عقود ال
�سيما بعد الغ ��زو الأمريكي يف العام ،2003
ويف مرحل ��ة �سيط ��رة اجلهادي�ي�ن .وت�ش� � ّكل
ا�ستع ��ادة ه ��ذه القط ��ع املنهوب ��ة ،واح ��د ًة من
التحديات الأ�سا�سية للحكومة احلالية.
ومت ��ول م�شروع ترميم املتحف احل�ضاري يف
املو�ص ��ل ،منظم ��ة "التحالف ال ��دويل حلماية
الرتاث يف مناطق النزاع" �أو "�ألِف".
وت�ش�ي�ر مدي ��رة ق�س ��م التح ��ف امل�شرقي ��ة يف
متح ��ف اللوفر �أري ��ان توم ��ا �إىل �أن "م�شروع
متح ��ف املو�صل هو امل�شروع الرئي�سي ملنظمّة
�ألِف".
ت�شارك منظم ��ة �سميثونيان الأمريكي ��ة �أي�ض ًا
بامل�ش ��روع ،ع�ب�ر تدريب ف ��رق املتح ��ف ،فيما
يق ��وم ال�صن ��دوق العامل ��ي للآث ��ار وال�ت�راث
برتميم مبنى املتحف الذي دمّر جراء النزاع.
وت�ضي ��ف توما �أن ��ه باملجمل ،ي�ش ��ارك من 20
�إىل � 25شخ�ص ًا من متحف اللوفر يف العملية
"معظمهم بدون مقابل" ،ال �سيما من "خرباء
يف اخل�شب واملعادن".
وتق ��ول �إن ��ه يج ��ري التح�ض�ي�ر ملعر� ��ض عرب
االنرتن ��ت بالتعاون م ��ع اخل�ب�راء العراقيني،
للك�ش ��ف عن التحف حال االنتهاء من ترميمها.
وت�ش ��رح "�أثبتنا �أنه بالوقت واملال واخلربات
الالزمة ن�ستطيع �إحياء التحف الأكرث ت�ضرر ًا،
وه ��ا ه ��ي القط ��ع التي كان ��ت ّ
حمطم� � ًة متام ًا،
تعود لتكت�سب �شكلها ال�سابق من جديد".
امل�صدر :فران�س بر�س
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المعتر�ضون ي�سعون لت�شتيت الر�أي العام ب�أمل العودة للتوافق

ال�ص��دريون يم�ض��ون بثق��ة للأغلبي��ة :ل��ن نتراج��ع ع��ن م�ش��روعنا

بغداد /فرا�س عدنان
بدا التيار ال�ص ��دري واثق ًا من م�صادقة المحكمة
االتحادية العليا على نتائج االنتخابات من دون
تغيي ��ر ،وتح ��دث ع ��ن تقدمه في خط ��وات مهمة
نح ��و ت�ش ��كيل حكوم ��ة االغلبية ،وعد �ض ��غوط
االطار التن�سيقي بانها عديمة الجدوى والهدف
منه ��ا تعطيل الم�ش ��هد ال�سيا�س ��ي والع ��ودة الى
التوافق.
لكن االطار التن�سيقي ي�صف االجواء ال�سيا�سية
بحال ��ة م ��ن الت�ش ��ا�ؤم تعك� ��س خ�س ��ارته ف ��ي
االنتخابات ،ويحاول الت�أثير على جهود ت�شكيل
حكوم ��ة االغلبي ��ة واط�ل�اق تحذي ��رات بانها لن
ت�ستمر طوي ًال.
ق ��وى االط ��ار التن�س ��يقي الت ��ي منيت بخ�س ��ائر
كبي ��رة في االنتخاب ��ات تحاول ت ��دارك الموقف
امام ال�شارع من خالل �سل�سلة طعون قدمت الى
المحكمة االتحادية العليا �شملت مجمل العملية
االنتخابي ��ة وقانونه ��ا ،واللج ��وء الى ال�ش ��ارع
بتظاهرات امام المنطقة الخ�ض ��راء ،ف�ض�ل�ا عن
الو�س ��ائل االعالمي ��ة والت�ص ��ريح ب ��ان عددا من
المن�ضوين اليه �سي�صل مجموعهم الى اكثر من
 ٩٠فائ ��ز ًا .لكن ق ��وى معتدلة ورغم اعترا�ض ��ها
عل ��ى النتائ ��ج قال ��ت �إن وجوده ��ا ف ��ي االط ��ار
التن�س ��يقي يتعلق بالعملية االنتخابية فح�سب،
وانها لن تكون جزءا من م�شروعه ال�سيا�سي او
اي تلويح بتهديد ال�سلم االهلي.
وذكرت م�ص ��ادر مقربة من التيار ال�صدري ،الى
(الم ��دى) ،ان "البرنام ��ج ال ��ذي تق ��دم ب ��ه زعيم
التيار مقتدى ال�ص ��در يعمل على تغيير الم�شهد
ال�سيا�سي بنحو عام".
وا�ضافت الم�صادر ،ان "البداية تكون با�ستبدال
�آلية ت�ش ��كيل الحكومة من التوافقية الى اعتماد
الو�س ��ائل الد�س ��تورية م ��ن خ�ل�ال االغلبي ��ة
الوطنية".
وا�ش ��ارت ،الى ان "ال�ص ��دريين �س ��بق ان بد�أوا
بحواراته ��م لت�ش ��كيل الحكوم ��ة م ��ع الق ��وى
الفائ ��زة ،وكان ذل ��ك قب ��ل اج ��راء االنتخاب ��ات،
والهدف هو الو�ص ��ول الى تحالف طولي ي�ض ��م
جميع المكونات".
واو�ض ��حت الم�ص ��ادر ،ان "نتائ ��ج الح ��وارات
�س ��تظهر لل ��ر�أي الع ��ام بع ��د م�ص ��ادقة المحكمة

االتحادية العليا على نتائج االنتخابات".
ولفتت ،الى �أن "المبادئ التي تقدم بها ال�ص ��در
الق ��ت ترحيب� � ًا كبي ��ر ًا من الق ��وى ال�س ��نية مثل
تحال ��ف تق ��دم ،والق ��وى الكردي ��ة مث ��ل الحزب
الديمقراطي الكرد�ستاني".
وتحدث ��ت الم�ص ��ادر ،ع ��ن "اجم ��اع يخ� ��ص
مو�ض ��وعات اعتماد الد�س ��تور في ادارة الدولة
وانهاء ملف ال�س�ل�اح المنفلت وتقديم المتهمين
بالف�ساد الى محاكمات عادلة".

وبين ��ت ،ان "جمي ��ع الملف ��ات المرحّ ل ��ة م ��ن
الحكوم ��ات ال�س ��ابقة �س ��يتم االتف ��اق على حلها
خالل �سقوف زمنية محددة".
واردف ��ت الم�ص ��ادر ،ان "المعتر�ض ��ين �أو م ��ا
ي�سمى بالإطار التن�سيقي يعرفون جيد ًا انهم لن
يحققوا �شيئ ًا والنتائج �ستم�ضي كما هي ،لكنهم
ي�ضغطون لت�أخير الم�صادقة".
و�ش ��ددت ،عل ��ى ان "حدي ��ث االط ��ار التن�س ��يقي
عن عزمه ت�ش ��كيل كتلة تتفوق على ال�ص ��دريين

لم يعد مجرد ممر لعبورها ..العراق "بيئة حا�ضنة" للمخدرات

مقبلون على موجة قطبية نهاية الأ�سبوع

الأنواء الجوية :ال�سيول واردة نتيجة
التغيير في المنظومات
 خا�ص /المدى
توقع ��ت هيئ ��ة االن ��واء الجوي ��ة ،م ��رور بع� ��ض
المحافظ ��ات بموجات �س ��يول قد تكون �ش ��ديدة كما
حدث في كرد�س ��تان ونينوى وكركوك ،فيما �ش ��هدت
العا�ص ��مة بغداد ،ام�س االثنين ،ت�ساقط امطار ك�أول
موجة �شتاء خفيفة.
ويق ��ول المتنب ��ئ الجوي �ص ��ادق عطية ف ��ي حديث
لـ(الم ��دى)� ،إن "موج ��ات ال�س ��يول واردة ،ال �س ��يما
في �ش ��مالي العراق بمحافظات �أربيل وال�س ��ليمانية
ودهوك".
و�أ�ض ��اف عطية ،ان "جميع المحافظات �س ��تتعر�ض
ال ��ى امط ��ار خفيفة خ�ل�ال الأي ��ام المقبلة با�س ��تثناء
االنبار لمرورها بعوا�صف ترابية �إثر تحول الرياح
الى غربية وجنوبية غربية".
وتابع" ،تدريجيا تتال�ش ��ى االمطار في معظم المدن
با�س ��تثناء المنطقة ال�ش ��مالية ،اذ �ست�شهد ا�ستمرارا
في االمطار خالل اليوم وغدا".
و�أ�ش ��ار المتنب ��ئ الجوي ال ��ى ان "االمطار �س ��تعود
الى العا�ص ��مة بغداد و�صالح الدين وديالى واالنبار
يومي الخمي�س والجمعة المقبلين".
وا�س ��تدرك عطي ��ة" ،اعتب ��ارا م ��ن الجمعة �سن�ش ��هد
موج ��ة �ش ��ديدة الب ��رودة ف ��ي م ��دن �ش ��مالي البالد،
وانخفا�ض بدرجات الحرارة الى  1-في ال�سليمانية
ودهوك".
اما مدن الو�سط والجنوب ،يو�ضح المتنبئ الجوي،
"�ست�ش ��هد انخفا�ض ��ا بدرجات الحرارة اعتبارا من
يوم ال�س ��بت" ،مبينا �أن "العا�ص ��مة بغداد والمنطقة
الغربية �س ��تقترب من ال�ص ��فر المئوي خالل �ساعات
ال�ص ��باح من يوم الجمعة ك�أول موج ��ة قطبية تت�أثر
بها مدن البالد بعد موجة االمطار وت�ستمر ما يقارب
ثالثة �أيام".
من جانب ��ه ،يقول مدير �إعالم الأن ��واء الجوية عامر
الجاب ��ري �إن "هيئ ��ة االنواء الجوية ح َّذرت م�س ��بق ًا
م ��ن حدوث �س ��يول في �ش ��مالي الب�ل�اد والتي خلفت

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

 متابعة /المدى

خ�س ��ائر ب ��الأرواح واالم�ل�اك" ،متوقع ًا "ا�س ��تمرار
ت�س ��اقط �أمط ��ار متنوعة ال�ش ��دة حتى ي ��وم الجمعة
المقبل".
و�أ�ش ��ار الى ،ان "هناك توقعات بت�ساقط امطار يوم
الجمع ��ة المقبل ف ��ي الأق�س ��ام الغربية م ��ن المنطقة
الو�س ��طى ،فيما �س ��تغيب عن ال�ش ��مالية والجنوبية
وننتظ ��ر التحديثات الآني ��ة والمتغي ��رات المناخية
حتى ذلك الحين".
ولف ��ت الجابري ال ��ى� ،أن "هيئة الأنواء ال ت�س ��تبعد
ح ��دوث �س ��يول ف ��ي باق ��ي المناط ��ق ب�س ��بب التغير
ال�س ��ريع في المنظوم ��ات الجوية" ،م�ش ��ير ًا الى �أن
"بغداد غير مهددة بال�سيول حالي ًا ،لكن من المتوقع
ان ت�ض ��رب ال�س ��يول مناط ��ق حدودي ��ة ف ��ي �ش ��رقي
الب�ل�اد ومنها ديالى والعم ��ارة ومنطقة علي الغربي
وال�سماوة".
وبي ��ن� ،أن "هن ��اك متابع ��ة م�س ��تمرة لحظ ��ة بلحظة
للمنظوم ��ات الجوي ��ة �س ��ريعة التغي ��ر المناخ ��ي"،
الفت ًا الى ان "االنواء تعطي التحذيرات اال�س ��تباقية
لتكون هناك ا�س ��تعدادات في الدف ��اع المدني وكذلك
وزارة الموارد ولديهم خطط م�ستمرة وتن�سيق عالٍ
معهم".
و�أظه ��رت مقاط ��ع تداولته ��ا مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ف ��ي وق ��ت �س ��ابق ،تدف ��ق ال�س ��يول في
مناط ��ق داق ��وق ووادي ال�ش ��اي بمحافظ ��ة كركوك،
وذل ��ك بع ��د �أن عب ��رت وزارة الم ��وارد المائي ��ة ع ��ن
تفا�ؤلها بانح�س ��ار الجفاف ،م�ؤكدة �أن الم�س� ��ؤولين
ف ��ي مل ��ف المياه كان ��وا بانتظ ��ار ه ��ذه الموجة منذ
فترة.
وعلى عك�س �س ��يول �أربيل التي �أوقعت �ض ��حايا ،لم
ت�س ��جل كركوك حتى الآن �أية خ�س ��ائر ب�ش ��رية بفعل
ال�سيول.
وطم� ��أن وزي ��ر الم ��وارد المائي ��ة مه ��دي ر�ش ��يد
الحمدان ��ي ،الجمعة ،ببدء انته ��اء مخاوف الجفاف،
م�ؤك ��دا �أن ارتف ��اع منا�س ��يب المي ��اه �س ��يتم توزيعه
وت�صريفه نحو ال�سدود.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

ين�صب اي�ض� � ًا �ضمن مفهوم ال�ض ��غط ال�سيا�سي
م ��ن اجل الع ��ودة الى التواف ��ق ،فل ��و كان قادر ًا
على ذلك لم�ضى من دون ان ينتظرنا".
وم�ض ��ت الم�صادر ،الى ان "ال�ص ��دريين قطعوا
الطري ��ق ام ��ام ه ��ذه المح ��اوالت وقال ��وا ان
الحكوم ��ة لن تكون اال باالغلبية �س ��واء نجحوا
في ت�شكيلها او تركوها الى االطار التن�سيقي".
وعل ��ى الطرف الآخر ،يقول ع�ض ��و تيار الحكمة
رحي ��م العب ��ودي ،في حدي ��ث �إلى (الم ��دى)� ،إن

"الخ�ل�اف ال�سيا�س ��ي ال يقت�ص ��ر عل ��ى البي ��ت
ال�ش ��يعي فح�س ��ب ،بل هن ��اك خالفات وا�ض ��حة
داخل المكونين ال�سني والكردي".
و�أ�ض ��اف العب ��ودي� ،أن "م ��ا يح�ص ��ل ه ��و �ش ��د
وجذب بي ��ن المكونات على ال�ص ��عيد الداخلي،
وكذلك في الف�ضاء الوطني".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الم�ش ��هد عك�س ��ته نتائ ��ج
االنتخاب ��ات والتخب ��ط ف ��ي الق ��رار ال�سيا�س ��ي
وعدم وجود ن�ض ��ج ف ��ي ال�س ��احة بالنحو الذي

يم ّك ��ن م ��ن خ�ل�ال بل ��ورة معادلة جدي ��دة حاول
ال�ش ��عب العراقي من خالل انتفا�ض ��ة ت�شرين �أن
يغير الم�شهد بنحو تام".
و�أو�ض ��ح العب ��ودي ،ان "البع� ��ض م ��ن الق ��وى
ال�سيا�س ��ية ما زال يبحث عن الم�صالح الحزبية
والتركيز على الم�س ��ميات من دون االلتفات �إلى
الم�صالح العامة".
وي ��رى� ،أن "حال ��ة االن�س ��داد ال�سيا�س ��ي �أم ��ر
طبيع ��ي في ظل هك ��ذا معطيات ،م ��ع تعطيل �أي
محاولة لر�أب ال�ص ��دع بين القوى الم�شاركة في
االنتخابات".
ويتح ��دث العبودي ،عن "وجود حراك ولقاءات
لك ��ن ج ّله ل ��م يرت ��ق �إل ��ى الم�س ��توى المطلوب،
باعتب ��ار ان نتائ ��ج االنتخاب ��ات غي ��ر م�ص ��ادق
عليها".
و�أو�ضح� ،أن "ال�س ��يناريوهات القادمة منق�سمة
بي ��ن الأغلبي ��ة والتوافقي ��ة" ،الفت� � ًا �إل ��ى �أن
"االغلبية هي �أما �أن ي�شكل ال�صدريين الحكومة
�أو �أن يخت ��اروا المعار�ض ��ة ويترك ��وا المهم ��ة
لالطار التن�سيقي".
وي ��رى العب ��ودي� ،أن "وج ��ود كل م ��ن التي ��ار
ال�صدري �أو االطار التن�س ��يقي في �إدارة الدولة
بمع ��زل ع ��ن الآخ ��ر ،ف� ��أن ذل ��ك ل ��ن ينج ��و م ��ن
معار�ض ��ة �ش ��ديدة قد ت� ��ؤدي �إلى عدم ا�س ��تمرار
الحكومة المقبلة طوي ًال".
م ��ن جانبه ،ذك ��ر رئي� ��س تحالف ت�ص ��ميم عامر
الفاي ��ز ،في حديث �إلى (الم ��دى)� ،أن "الخالفات
ما زالت م�ستمرة بين مختلف القوى ال�سيا�سية
وال يمكن ا�ستباق االحداث".
وتاب ��ع الفاي ��ز� ،أن "مح ��اوالت تج ��ري حالي� �اً
ال�سيما داخل البيت ال�سيا�سي ال�سني وال�شيعي
لتقري ��ب وجهات النظر داخلي� � ًا والتوافق في ما
بين القادة بهدف توحيد الموقف".
ولفت� ،إلى �أن "الر�أي بالن�سبة للرئا�سات الثالث
منق�سم �إلى موقفين ،الأول يتحدث عن �ضرورة
وجود اتفاق �ش ��امل ب�ش� ��أن هذه الرئا�س ��ات� ،أما
بتجديده ��ا �أو عدم تجديدها ،والآخر يذهب �إلى
�ض ��رورة �أن يترك لكل مكون �أن يختار من ي�شاء
وفق اال�ستحقاقات ال�سابقة".
وت�ص ��در التي ��ار ال�ص ��دري نتائ ��ج االنتخاب ��ات
البرلماني ��ة بح�ص ��وله على  ٧٤مقع ��د ًا ويجري
�سل�سلة حوارات لت�شكيل االغلبية ال�سيا�سية.

املدير العام
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�أ�ص ��بحت �سوق العراق ذات جدوى اقت�صادية
و�أمني ��ة لتج ��ار المخ ��درات� ،إذ يوف ��ر العراق
الحدود غير المن�ض ��بطة وا�ست�ش ��راء الف�س ��اد
و�س ��يطرة بع� ��ض الأط ��راف ال�سيا�س ��ية عل ��ى
الموانئ ما يم ّكن من ا�س ��تخدام الحاويات من
�أجل التهريب 50 .في المئة هي ن�س ��بة انت�شار
المخدرات بين ال�شباب العراقي .هذه الن�سبة
المئوية ال�ص ��ادمة �أعلن عنها وزي ��ر الداخلية
عثمان الغانمي في ت�ص ��ريح �ص ��حافي لإحدى
و�سائل االعالم العراقية ،و�شكلت هذه الن�سبة
مفاج�أة كبي ��رة لمراقبين ومخت�ص ��ين في هذا
المج ��ال� ،إذ ي ��رون �أن الظ ��روف االقت�ص ��ادية
وال�سيا�س ��ية كان له ��ا ت�أثي ��ر كبي ��ر في تف�ش ��ي
ه ��ذه الظاهرة الت ��ي جعلت من العراق �س ��وق ًا
ا�س ��تهالكية للمخ ��درات ،بعدم ��ا كان مم ��ر ًا
لعبوره ��ا .وزارة الداخلي ��ة وعل ��ى ل�س ��ان
متحدثها الر�س ��مي اللواء خالد المحنا �أ�شارت
ال ��ى حملة �أمني ��ة لمكافح ��ة تج ��ار المخدرات
والناقلين والمروجين و�ض ��بط كميات كبيرة
على حد و�صفه .و�سيترافق ذلك مع اال�ستعانة
بال�شرطة المجتمعية ،وهي �إحدى الت�شكيالت
الت ��ي تعم ��ل عل ��ى التثقي ��ف والتوعي ��ة ف ��ي
المج ��االت االجتماعية ونبذ الظواهر الطارئة
في المجتمع ،ف�ض�ل ً�ا عن عمل مديرية �ش� ��ؤون
الع�ش ��ائر الت ��ي تعم ��ل بالتوا�ص ��ل مع �ش ��يوخ
القبائل ليكون لهم ت�أثيرهم المبا�شر على �أبناء
قبيلتهم في التحذير والتوعية والمراقبة.
يبلغ عدد �س ��كان الع ��راق �أكثر م ��ن  40مليون
ن�س ��مة حت ��ى ع ��ام  2020بح�س ��ب تقدي ��رات
وزارة التخطي ��ط 56.5 ،ف ��ي المئ ��ة منه ��م
ي�ص ��نفون على �أنهم م ��ن الفئات الق ��ادرة على
العمل ممن تت ��راوح �أعمارهم بين � 15إلى 65
�س ��نة� ،إال �أن معدالت الفق ��ر والبطالة ما زالت
مرتفع ��ة .وت�ش ��كل مع ��دالت الفقر ف ��ي العراق
 27في المئة� ،أي �أكثر من ع�ش ��رة ماليين فقير
ون�س ��ب البطالة متفاوتة بين مناطق الو�س ��ط
والجن ��وب وه ��ي الأكث ��ر ت�ض ��رر ًا والأكث ��ر
ت�ص ��دير ًا للنفط الذي يعد الع�ص ��ب الأ�سا�س ��ي
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لميزاني ��ة الع ��راق �إذ تبل ��غ ن�س ��ب البطالة في
المناطق الجنوبية  14في المئة� ،أما الو�سطى
فـ 9.7في المئة.
الطبي ��ب النف�س ��ي �إبراهي ��م ال�ص ��ائغ ي ��رى
�أن وراء ه ��ذا االنت�ش ��ار الكبي ��ر للمخ ��درات
بي ��ن ال�ش ��باب العراق ��ي� ،أ�س ��باب موجبة منها
اقت�ص ��ادية تتعل ��ق بن�س ��ب البطال ��ة �إذ ال يجد
ال�ش ��اب العراقي فر�ص عمل متاحة له �أو مكان ًا
لتفري ��غ طاقات ��ه �س ��واء كان ��ت ال�س ��لبية منه ��ا
وااليجابي ��ة ،فال مراكز علمي ��ة وال ثقافية وال
ترفيهي ��ة ال�س ��تيعابهم ،ولي�س ��ت هن ��اك خطط
حكومي ��ة لمعالج ��ة الأزم ��ات الت ��ي تع�ص ��ف
بالجي ��ل الجدي ��د ال ��ذي يجد نف�س ��ه عاط ًال عن
العمل ،مت�سكع ًا في ال�شوارع والمقاهي باحث ًا
عم ��ا ين�س ��يه حاله عب ��ر التعاط ��ي� ،أو عن ربح
�سريع يدخله في عالم تجارة المخدرات.
الم�شكالت ال�سيا�سية �ألقت بظاللها �أي�ض ًا على
انت�شار المخدرات بح�سب ال�صائغ فالكثير من
ال�ش ��باب يطمح لأن يكون بلده م�س ��تقر ًا كبقية
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البل ��دان من دون ح ��وادث �أمني ��ة �أو تجاذبات
طائفي ��ة ولكنه ��م ا�ص ��طدموا بخيب ��ة الأم ��ل.
فيعمد كثي ��رون للهروب م ��ن واقعهم باللجوء
�إلى المخدرات.
الحدود العراقية
المتخ�ص ���ص ف ��ي جغرافي ��ة الجريم ��ة عل ��ي
العتاب ��ي ي ��رى �أن العراق بعد ع ��ام  2003لم
يع ��د مم ��ر ًا “ترانزي ��ت” ما بي ��ن دول جواره
ال�شرقية الى دول جواره الغربية بل م�ستهلك ًا
للمخ ��درات م ��ع �ض ��عف القب�ض ��ة الأمني ��ة،
والمواد المخدرة التي يت ��م تعاطيها ويتاجر
به ��ا ف ��ي الع ��راق تنوعت م ��ا بي ��ن الحبوب ”
الكبتاغون” ومادة “الكري�ستال” اذ تعد ا�شد
خطورة فهي مواد كيميائية م�صنعة مختبري ًا
ويدمن عليها ال�شخ�ص ب�شكل �سريع ويتراوح
�س ��عر الغرام الواحد لمادة "الكري�س ��تال" بما
بي ��ن  45الف ًا �إلى � 75أل ��ف دينار عراقي �أي ما
يع ��ادل  65دوالر ًا �أميركي ًا الى  110دوالرات.
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ويج ��د �أن الج ��زء الأكبر من ه ��ذه المخدرات
تك ��ون �آتي ��ة م ��ن �أفغان�س ��تان و�إي ��ران نح ��و
العراق وان المحافظات الحدودية هي الأكثر
ت�ض ��رر ًا كالب�صرة ومي�س ��ان وديالى ووا�سط
وال�س ��ليمانية .مدير اعالم مكافحة المخدرات
العميد زياد القي�س ��ي يك�ش ��ف عن القب�ض على
� 17أل ��ف مته ��م بمل ��ف المخدرات ف ��ي العراق
خالل الأ�ش ��هر الع�ش ��رة االولى من عام 2021
و�ض ��بط �أكثر م ��ن  900كيلوغ ��رام من المواد
المخدرة التي ت�ض ��م الكري�ستال والهيرويين
والكوكايي ��ن وغيره ��ا و�أكث ��ر م ��ن  19مليون
قر�ص مخدر ويذكر �أن القوى الأمنية تتعاون
في ما بينه ��ا من �أجل مكافح ��ة المخدرات من
�أجهزة الأمن الوطني واال�ستخبارات وقوات
الرد ال�سريع وغيرها .و�سط هذا العدد الكبير
من المدمنين على المخدرات ،بح�سب الن�سب
الر�سمية المعلن عنها ،ال يمتلك العراق مراكز
متخ�ص�ص ��ة "ر�صينة" على حد تعبير الطبيب
�إبراهيم ال�ص ��ائغ لمعالج ��ة المدمنين وما هو
موجود في الوقت الحا�ضر هي محاوالت من
مراكز �ص ��غيرة غير مجهزة ،لأجل ا�س ��تيعاب
بع� ��ض الح ��االت وهي غي ��ر كافية وفق� � ًا لهذه
الأرقام� .أ�س ��تاذ العل ��وم ال�سيا�س ��ية نجم عبد
طار� ��ش ي ��رى �أن �ض ��عف الدولة �س� �هّل دخول
المخ ��درات �إل ��ى البالد ب�ش ��كل �س ��هل .كما �أن
�ض ��عف القان ��ون جعل م ��ن انت�ش ��ارها ممكن ًا،
متهم� � ًا اطراف� � ًا ميل�ش ��ياوية بمناف�س ��ة الدولة
في قوتها و�س ��يادتها ،وهو ما �أ�ض ��عف القوى
الأمنية وجعل النا�س يفقدون ثقتهم بها.
ويرجّ ��ح طار� ��ش �أن يكون دخ ��ول المخدرات
ع ��ن طريق �إي ��ران من خ�ل�ال مهربي ��ن ولي�س
ب�ش ��كل ر�س ��مي لإغ ��راق الع ��راق به ��ا فيم ��ا
�أ�صبحت �سوق العراق ذات جدوى اقت�صادية
و�أمني ��ة لتجار المخ ��درات ،ب ��دل الذهاب الى
�أ�س ��واق بعي ��دة تعر� ��ض التج ��ار للمخاط ��ر
والتكلف ��ة الزائ ��دة ،بينم ��ا توف ��ر ف ��ي العراق
الحدود غير المن�ض ��بطة وا�ست�ش ��راء الف�س ��اد
و�س ��يطرة بع� ��ض الأط ��راف ال�سيا�س ��ية على
الموانئ ما يم ّكن من ا�ستخدام الحاويات من
�أجل التهريب.
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 15تيار �سيا�سي على
"احلياد" مل يندمج مع
حزب �أو حتالف كبري

 49مقعد ًا حت ّلق حول "ال�صدر" والإطار
التن�سيقي دون موقف حا�سم
�صريح ،فيما توج ��د ت�سريبات عن اقرتابها
من احد جتمعات امل�ستقلني اجلديدة.
الم�ستقلون..

و�شكل امل�ستقلون تيارين ،االول وهو الكتلة
ال�شعبية امل�ستقلة وي�ضم  5فائزين ،والثاين
ه ��و حتال ��ف الع ��راق امل�ستقب ��ل ،وي�ضم 12
مر�شح ��ا ،والطرفان مل يعلن ��ا اندماجهما مع
اي حتال ��ف كب�ي�ر حت ��ى االن ،كم ��ا بقي 14
م�ستقال غري منتم الي حزب او حتالف.

نحو  10تيارات �سيا�سية تقف حتى
االن على "الحياد" او موقفها "غام�ض"
من �صراع الكتلة ال�صدرية ومجموعة
االطار التن�سيقي لت�شكيل الكتلة
االكبر.
مجموع مقاعد تلك االطراف
"المتفرجة" على الموقف ت�صل لنحو
 50مقعدا ،اكثر من ن�صفها لم تندمج
بعد ظهور نتائج االنتخابات مع اي
ت�شكيل �سيا�سي حتى وان كان �صغيراً.
تمثل هذه الجماعة  3تحالفات
و 9احزاب باال�ضافة الى عدد من
المر�شحين الفرديين الفائزين من
خارج القوى ال�سيا�سية ،وبع�ض ممثلي
االقليات.
ويترقب الجميع قول المحكمة
االتحادية حول الطعون التي
قدمتها مجموعة "االطار" �ضد نتائج
االنتخابات ،التي يفتر�ض ان تح�سم
غدا االربعاء.

بين الحلبو�سي والخنجر

بغداد /متيم احل�سن

هل يلتقي ال�صدر بقادة االطار التن�سيقي ثانية؟

ويدعي حتال ��ف "الفتح" �صاحب دعوى الطعن
ممثال ع ��ن االط ��ار التن�سيقي ،ح�ص ��ول تزوير
انتخابي.
وت�ص ��درت الكتل ��ة ال�صدري ��ة بزعام ��ة مقت ��دى
ال�ص ��در ،النتائج بحيازتها عل ��ى  73مقعد ًا قبل
ان ين�ض ��م اليه ��ا املقع ��د الوحيد لتجم ��ع اهايل
وا�س ��ط برئا�سة املحافظ هن ��اك حممد املياحي،
وه ��و قي ��ادي �سابق يف تي ��ار احلكم ��ة بزعامة
عمار احلكيم الذي ا�صطف مع جماعة االطار.
ومن ��ذ اع�ل�ان النتائج االولي ��ة انق�سم ��ت اغلب
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ال�صغ�ي�رة ب�ي�ن ال�صدريني
و"االط ��ار" ب�ي�ن اندم ��اج كام ��ل وت�أيي ��د الح ��د
الطرف�ي�ن ،فيم ��ا بق ��ي موق ��ف بع� ��ض الق ��وى
ال�صغ�ي�رة او التي متلك مقع ��دا واحدا وبع�ض
امل�ستقلني غري وا�ضح.
"كانون" والفراتين

ا�شراق ��ة كان ��ون ،وه ��و ح ��زب �ش ��ارك الول
م ��رة يف االنتخاب ��ات وح�ص ��ل عل ��ى  6مقاع ��د،
مل يعل ��ن حت ��ى االن حتالف ��ه م ��ع اي م ��ن
االط ��راف ال�سيا�سي ��ة املعروف ��ة ،ومل يندم ��ج
باملقاب ��ل م ��ع اي ح ��زب او حتال ��ف �صغ�ي�ر.

كان ��ون برئا�س ��ة �سع ��د جعف ��ر عزي ��ز وه ��و
متخ�ص� ��ص يف جمال ال�صناع ��ة ،واعلن م�ؤخرا
ان لدي ��ه مفاو�ض ��ات م ��ع �أط ��راف �سيا�سية لكنه
مل يح ��دد هويته ��ا ومل يعلن ع ��ن ائتالفه مع اي
طرف.
ويالح ��ق احل ��زب ال ��ذي ن�ش� ��أ قب ��ل االنتخابات
بوقت ق�صري ،اتهامات بانتمائه اىل جمموعة ما
يعرف بـ"ح�شد املرجعية" واالخرية تنفي ذلك.
وم�ؤخ ��را انت�شرت وثيقة تعل ��ن ح�صول فار�س
الرماح ��ي ،املر�ش ��ح اخلا�س ��ر عن احل ��زب على
من�ص ��ب ام�ي�ن ع ��ام امل ��زارات ال�شيعي ��ة ،وه ��و
ماعزز ال�شكوك بانتماء احلزب اىل العتبات.
احلزب الآخر هو تي ��ار الفراتني ،برئا�سة وزير
حق ��وق االن�سان ال�ساب ��ق يف عهد حكومة حيدر
العبادي ،حممد �شياع ال�سوداين.
ال�س ��وداين كان قد ان�ش ��ق يف  2019على حزب
الدعوة ،وت�سرب حينها ان ال�سبب هو ا�ستعداد
االخري للح�ص ��ول على من�صب رئا�سة احلكومة
بدال عن امل�ستقيل �آنذاك عادل عبداملهدي.
والفراتني ح�صل على مقع ��د واحد ،ورئي�سه مل
ين�ش ��ر عن ��ه اي ت�صريح او موق ��ف يدعم االطار
التن�سيق ��ي رغم انه كان نائب ��ا عن دولة القانون

– اح ��د اطراف االط ��ار -يف الدورة الربملانية
االخرية.
غمو�ض ت�صميم!

باملقاب ��ل ف ��ان اك�ث�ر التحالف ��ات غمو�ض ��ا حول
مواقفه ��ا ال�سيا�سي ��ة هو حتال ��ف ت�صميم الذي
ح�صل على  5مقاعد.
التحال ��ف يق ��وده عام ��ر الفاي ��ز وه ��و النائ ��ب
ال�ساب ��ق عن حتال ��ف فتح ،والرج ��ل الثاين يف
التحالف هو ا�سعد العيداين حمافظ الب�صرة.
قب ��ل يومني زار العيداين  -ال ��ذي تداول ا�سمه
يف االون ��ة االخرية كمر�شح حمتمل للحكومة-
الهيئة ال�سيا�سية للتيار ال�صدري ،واعلن موقفا
م�ؤيدا للتيار ال�صدري.
وينظر اىل حتالف ت�صميم بانه جزء من االطار
التن�سيق ��ي ،لكن البي ��ان الذي �ص ��در عقب لقاء
العي ��داين م ��ع احم ��د املط�ي�ري رئي� ��س الهيئة
ال�سيا�سية للتيار �أثبت عك�س ذلك.
واك ��د البيان نقال ع ��ن العيداين �أن ��ه "ي�صطف
م ��ع خي ��ار ال�سي ��د ال�ص ��در يف ت�شكي ��ل
حكوم ��ة الأغلبي ��ة ال�سيا�سي ��ة الوطني ��ة".
و�أع ��رب ،وفق ��ا للبي ��ان ع ��ن �أمل ��ه يف "ت�شكيل

حكوم ��ة �أغلبية �سيا�سي ��ة وطنية ترعى م�صالح
العراق وحتافظ على �أمنه و�سيادته وهيبته".
والعي ��داين كان ق ��د انقل ��ب ع ��دة م ��رات عل ��ى
حلفائ ��ه ،حيث رف� ��ض يف  2018ت�سلم من�صبه
يف الربمل ��ان بع ��د ف ��وزه ع ��ن حتال ��ف الن�ص ��ر
بزعامة حيدر العبادي ،وبقي حمافظا للب�صرة.
وقب ��ل ذل ��ك – بع ��د �ص ��دور نتائ ��ج انتخاب ��ات
 -2018كان العي ��داين قد انقل ��ب على العبادي
وغ ��ازل ال�صدر اب ��ان تظاهرات الب�ص ��رة ،قبل
ان ي�صط ��ف م ��ع حتال ��ف الفتح بزعام ��ة هادي
العام ��ري ويندم ��ج يف � 2021ضمن "ت�صميم"
املقرب من العامري.
وانتخ ��ب العيداين حمافظ ��ا للب�صرة يف وقت
ملتب� ��س ،حي ��ث كان تي ��ار احلكم ��ة -ال ��ذي قال
بعد انتخ ��اب العيداين �إن الأخ�ي�ر هو مر�شحه
– يتعر� ��ض النتقادات �شديدة على اثر هروب
املحاف ��ظ ال�ساب ��ق ماج ��د الن�ص ��راوي (مر�شح
التيار) يف ظروف غام�ضة.
وقدم العي ��داين وهو مهند�س ،اثن ��اء اختياره
للمن�صب يف  ،2017نف�سه باعتباره ع�ضو ًا يف
ح ��زب امل�ؤمت ��ر الوطني ،قب ��ل ان يزعم احلكمة
بان ��ه من ر�شحه للموق ��ع ،فيما كان العيداين قد

ر�شح يف انتخابات  2014عن دولة القانون.
المن�شقون عن الحكمة

كذلك من االحزاب التي مل تظهر موقفا وا�ضحا
م ��ن االزم ��ة املندلع ��ة من ��ذ �شهرين ب�ي�ن ال�صدر
واالط ��ار التن�سيق ��ي ،هو عبداحل�س�ي�ن عبطان
رئي�س "اقتدار وطن" والذي حقق حزبه مقعدا
واحدا فقط.
عبط ��ان وه ��و وزي ��ر الريا�ض ��ة ال�ساب ��ق كان
متوقع ��ا ان ي�صط ��ف م ��ع "االط ��ار" خ�صو�صا
وان ��ه احد القي ��ادات ال�سابقة لتي ��ار احلكمة –
اح ��د اط ��راف الق ��وى ال�شيعي ��ة املعرت�ضة على
نتائ ��ج االنتخاب ��ات -لك ��ن مل ي�ص ��در من ��ه اي
موقف حتى االن.
كذلك االمر مع زهرة البجاري ،التي تقود حزب
حرك ��ة ب�ل�ادي الوطنية الذي ح�ص ��ل على مقعد
واحد يف الب�صرة.
البج ��اري تب ��دو قريبة م ��ن االط ��ار التن�سيقي،
النه ��ا اندجم ��ت م ��ع الفت ��ح يف  2018عق ��ب
ان�شقاقه ��ا من تيار احلكمة ال ��ذي فازت عنه يف
الب�صرة.
لكنه ��ا وحت ��ى االن مل تعل ��ن موقفه ��ا ب�ش ��كل

بعد عملها في مجال رفع الألغام ..خبيرة بريطانية
تقود حملة الت�شجير في المو�صل
 ترجمة /حامد احمد
هاريي ��ت ريك� ��س 31 ،عاما ،خب�ي�رة �إزالة
الغ ��ام بريطاني ��ة زارت الع ��راق لأول مرة
ع ��ام  2014للم�ساع ��دة بتخلي� ��ص الب�ل�اد
م ��ن الألغ ��ام وامل ��واد املتفجرة الت ��ي تهدد
حي ��اة املدنيني ،تق ��ود االن حمل ��ة خمتلفة
متام ��ا بالت�شجي ��ع لزراع ��ة الأ�شج ��ار يف
املو�صل تهدف اىل حت�سني احلياة البيئية
ومواجهة ظروف التغري املناخي.
وقال ��ت ريك� ��س يف حدي ��ث ملوق ��ع ،ذي
نا�شنال ،االخباري "كن ��ت عند دير الربان

هرم ��زد يف نين ��وى عندم ��ا دخ ��ل تنظي ��م
داع� ��ش املو�ص ��ل ،ر�أي ��ت يف حينه ��ا لأول
م ��رة �آثار حق ��ول الألغ ��ام يف منطقة حاج
عم ��ران قرب احلدود م ��ع ايران ،وحتدثت
لرجل كان قد فقد �ساقه وهو يحاول الزرع
هناك".
وم�ض ��ت اخلبرية ،ريك� ��س ،بقولها "ر�أيت
بعين ��ي ا�شخا� ��ص يف الطري ��ق يحاولون
يائ�سني اخلروج من املو�صل ،انه اخلوف
واالرتب ��اك .البع�ض ما يزال مل يعد ،و�أحد
�أ�سباب ذلك يع ��ود للتهديدات التي ت�شكلها
خملف ��ات احل ��رب م ��ن امل ��واد املتفج ��رة

وااللغ ��ام ،ق�س ��م �آخ ��ر مل يرج ��ع ب�سب ��ب
�صعوبة حتقيق معي�شته".
عن ��د رج ��وع الربيطاني ��ة ريك� ��س للعراق
ع ��ام  ،2017كانت هناك ب ��وادر �أمل تلوح
بالأف ��ق عندم ��ا �أعلن ��ت احلكوم ��ة الن�ص ��ر
على تنظي ��م داع�ش .وعندم ��ا �شقت طريقا
عائ ��دة للمو�صل ،ر�أت م�آ�س ��ي الدمار التي
احلقه ��ا داع� ��ش باملدينة وما خلف ��ه وراءه
من عب ��وات ومتفج ��رات تعر� ��ض الأهايل
للخطر.
وقد و�صفت عنده ��ا �شريط الألغام "املمتد
ع�ب�ر الطرق �صع ��ودا للت�ل�ال" بينم ��ا كان

فريقها يق ��وم ب�إبطال مفع ��ول العبوات غري
املنفلقة لل�سماح للعم ��ال با�ستبدال و�إ�صالح
خطوط التيار الكهربائي.
وف ��ود الأمم املتح ��دة الت ��ي قام ��ت بزيارات
ملدين ��ة املو�ص ��ل الت ��ي �شوهته ��ا احل ��رب،
و�صفوها بك�أنها "جحيم على الأر�ض".
ا�ستن ��ادا لتقري ��ر منظم ��ة ،هاندي ��كاب
Handicap
انرتنا�شين ��ال
 ، Internationalالدولي ��ة املعني ��ة برعاية
�ضحاي ��ا احلرب ح ��ول العامل ،فق ��د اعتربت
الع ��راق م ��ن ب�ي�ن اك�ث�ر دول الع ��امل تلوث ��ا
بامل ��واد املتفج ��رة وااللغام ،م�ش�ي�رة اىل ان
جمموع ��ة م�ساح ��ة الأر�ض امللوث ��ة بااللغام
يف البلد تقدر بح ��دود  3,200كم مربع� ،أي
�ضعف م�ساحة العا�صمة لندن.
وقال ��ت املنظم ��ة يف تقريره ��ا املن�ش ��ور
يف �أكتوب ��ر ،ت�شري ��ن الأول ،ان املخلف ��ات
احلربية من متفجرات يف حمافظة نينوى،
التي ت�ض ��م مركزها مدينة املو�صل و�سنجار
وتلعف ��ر ،قد ت�سببت خالل الفرتة ما بني عام
 2018و 2020بوفاة � 700شخ�ص.
�آمل ��ا او�ستا ،مدي ��ر ق�سم حماي ��ة املدنيني يف
منظمة هاندي ��كاب انرتنا�شن ��ال ،قال "نحن
هنا نتحدث عن قنابل وعبوات يتم تفجريها
ع�ب�ر ا�سالك مرتبطة به ��ا يف املمرات ،ف�ضال
ع ��ن قناب ��ل غ�ي�ر منفلق ��ة مطورة عل ��ى عمق
امت ��ار حتت الأر� ��ض بني الأنقا� ��ض ،وكذلك
متفجرات خمب�أة داخل لعب �أطفال".
الي ��وم مدين ��ة املو�صل قد تغ�ي�رت ،ورغم
وج ��ود �أك ��وام الأنقا� ��ض يف ال�ش ��وارع،
ف ��ان امل�شاري ��ع جاري ��ة ال�ستع ��ادة مبانيها
املحطم ��ة ،وان اهاليه ��ا ال ��ذي هرب ��وا من
اه ��وال احل ��رب ب ��د�أوا يرجع ��ون ب�أع ��داد
كب�ي�رة .وعن ��د زي ��ارة الباب ��ا فران�سي� ��س
للمو�ص ��ل مت ��ت زراع ��ة �آالف الأ�شج ��ار

كم ��ا ان جم ��ال ال�ض ��اري وه ��و رئي�س حزب
امل�شروع الوطن ��ي الذي ميتلك مقعدا واحدا
مل يعل ��ن اندماجه م ��ع اي حتالف ،رغم قربه
م ��ن حتالف ع ��زم بزعام ��ة خمي� ��س اخلنجر
الذي يبدو قريبا من االطار التن�سيقي.
كذلك احلال مع ح ��زب املنتج الوطني ،الذي
ح�ص ��ل على مقعد واحد ومل يعلن موقفه من
التحالفات .واحلزب ير�أ�سه جا�سم العامري
وه ��و رئي�س جمل� ��س ادارة �شرك ��ة اليقظان
لإنتاج بي�ض املائدة.
ومل يح ��دد احل ��زب حت ��ى االن توجه ��ه
ال�سيا�س ��ي او تفاو�ض ��ه م ��ع االح ��زاب او
التحالف ��ات ،لك ��ن هن ��اك اعتقاد ب ��ان احلزب
مق ��رب م ��ن رئي� ��س حتال ��ف تق ��دم حمم ��د
احللبو�سي ،الرئي�س ال�سابق للربملان.
وكان الفت ��ا ت�صري ��ح زياد اجلناب ��ي النائب
واملر�شح الفائز عن تق ��دم ورئي�س التحالف
يف بغ ��داد ،اثن ��اء اع�ل�ان ت�شكي ��ل احل ��زب
(املنت ��ج) قبل االنتخابات ،ب�أنه جزء منه رغم
ت�أكيده بانه مر�شح �ضمن تيار �آخر.
موقف المكونات

اي�ض ��ا مل تعل ��ن جبهة تركم ��ان الع ��راق بزعامة
النائ ��ب ال�ساب ��ق ح�س ��ن ت ��وران واحلا�صل ��ة
عل ��ى مقعد واحد ع ��ن اي توج ��ه �سيا�سي الحد
التحالفات.
كم ��ا مل يعل ��ن حتالف الآم ��ال الوطن ��ي �صاحب
املقعد الواحد بان ��ه اندمج مع االطار التن�سيقي
كما يتوقع ،ب�سبب ارتباط احد اطرافه بائتالف
دولة القانون.
كذلك هن ��اك نايف �سي ��دو ،وهو املر�ش ��ح الفائز
عن "كوت ��ا" االيزيديني الذي اعل ��ن موقفه على
�صفحت ��ه ال�شخ�صية يف "في�سب ��وك" بانه لي�س
جزءا من اي حتالف.
واالم ��ر تكرر م ��ع ف ��اروق حنا� ،صاح ��ب املقعد
اخلام�س من مقاعد "كوتا" امل�سيحيني ،حيث مل
يعلن موقفا وا�ضحا.
كم ��ا ان التحالف اجلديد الذي �سمي حتالف من
اجل الع ��راق الذي �ضم حركة امت ��داد  9مقاعد،
واحل ��راك اجلدي ��د  9مقاع ��د ،ق ��رر البق ��اء على
احلياد (معار�ضة) ولن يدخل ب�أي حتالف.

العمليات الم�شتركة:
الطائرات الأجنبية غادرت البالد
واالن�سحاب بمراحله النهائية
لتجميله ��ا ،وب ��د�أت حمل ��ة عل ��ى مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي للحف ��اظ على هذه
الأ�شج ��ار ورعايتها بعد مغادرة البابا وقد
جنحت هذه احلملة.
اخلبرية الربيطانية ريك�س ت�شارك �أهايل
املو�صل حبهم للخ�ضرة والأ�شجار ،وتعلم
جي ��دا �أهميته ��ا للبيئة وللحي ��اة الب�شرية.
وبحك ��م عمل والده ��ا مبجال عل ��م النبات
وتعلمها منه هذه اخلربة فهي لديها دراية
مبو�ض ��وع التغري املناخ ��ي ودر�ست حول
ه ��ذا املو�ضوع مع ادراكه ��ا باملخاطر التي
ت�شكلها الألغام للمزارع�ي�ن الذين يريدون
ا�ستغالل �أرا�ضيهم للزراعة.
وقالت ريك�س "املزارعون هنا يف املو�صل
يقول ��ون ان الرتب ��ة تع ��اين التعري ��ة وان
احل ��ل الوحيد لتثبي ��ت الرتبة ه ��و زراعة
الأ�شج ��ار فهي ت�ساع ��د يف هطول االمطار
وت�ساعد يف تثبيت الرتبة ومتنع تعريتها
وجتريفها".
و�شاركت ريك�س اول مرة هذا العام �ضمن
حمل ��ة منظم ��ة خريي ��ة يف �أربي ��ل لزراعة
�آالف �أ�شجار البلوط عرب مناطق كرد�ستان
واملناطق ال�شمالية يف العراق.
وتق ��ول ريك� ��س " �أ�شج ��ار ال�صنوب ��ر
واليوكالبتو�س �أن ��واع جيدة من النباتات
الت ��ي يزرعه ��ا النا� ��س عندم ��ا يري ��دون
انتاج ��ا ومن ��وا �سريع�ي�ن ،وكذل ��ك �أ�شجار
التوت وا�شجار احلور تنجح زراعتها يف
املو�ص ��ل .الأ�شجار تعطين ��ا �أمال وجتعلنا
نبته ��ج بامل�ستقب ��ل بعي ��دا ع ��ن خماط ��ر
املتفج ��رات وااللغ ��ام التي كان ��ت تعي�شها
املو�صل".
وم�ضت بقولها "ال يعجبني �سماع �أ�صوات
االنفجارات مرة �أخرى".
عن موقع ذي نا�شنال الإخباري

بغداد /املدى
�أك ��دت قيادة العمليات امل�شرتكة ان�سحاب ق ��وات التحالف الدويل من قاعدة
ع�ي�ن الأ�سد غربي البالد ومغادرة جميع الطائ ��رات الع�سكرية الأجنبية ،مع
بقاء عدد قليل من امل�ست�شارين ،م�ستدركة �أن عملية ان�سحاب قوات التحالف
بالعراق �أكملت مراحلها النهائية تقريب ًا.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م العملي ��ات امل�شرتك ��ة الل ��واء حت�س�ي�ن اخلفاجي يف
ت�صريح ��ات تابعته ��ا (امل ��دى)� ،إن "قاع ��دة عني الأ�س ��د تعت�ب�ر عراقية ،وقد
�شه ��دت ي ��وم �أم� ��س ال�سب ��ت زي ��ارة مهم ��ة للفري ��ق الأمن ��ي (اللجن ��ة الفنية
الع�سكري ��ة) ال ��ذي �أدار خمرجات احلوار ال�سرتاتيجي ب�ي�ن العراق وقوات
التحالف ،واطلع ب�شكل ميداين على ما موجود يف القاعدة التي ت�ضم جزءا
ب�سيط ��ا كانت ت�شغلها ق ��وات التحالف والتي ان�سحبت من القاعدة ،ومل تبق
�أي قوات قتالية با�ستثناء عدد قليل من امل�ست�شارين".
و�أكد �أن "القاعدة تخلو من �أية طائرة مقاتلة للتحالف الدويل �أو لأية دولة،
با�ستثناء طائرات القوة اجلوية العراقية".
ولفت �إىل �أن "مهمة التحالف الدويل جاهزة لالنتقال من قتال تنظيم داع�ش
الإرهاب ��ي� ،إىل اال�ست�شارة وتقدمي اخلدمات يف جم ��ال التدريب والت�سليح
وكذل ��ك املعلومات الأمني ��ة واال�ستخبارية فيما يخ�ص الق�ض ��اء على تنظيم
داع�ش".
و�أك ��د "مبا�شرة قوات التحالف ال ��دويل تطبيق قرار خروجه ��ا من العراق،
وم�ستع ��دون للموعد النهائي بهذا اخل�صو�ص يف  2021/12/31م�ستدركا
�أن عملية االن�سحاب �أمتت مراحلها النهائية تقريب ًا".
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خب��از يوف��ر امل���أوى ملئ��ات العوائ��ل املتعفف��ة فـ��ي مي�س��ان
 مهدي ال�ساعدي

بوجود اعداد قليلة من الزبائن،
يوا�صل عمال املخبز الذي يعود
لأحد ابناء مدينة العمارة عملهم،
من اجل ان�ضاج اكرب كمية من
اخلبز ،لبيعه واعداد وجبات
اخرى ،لت�سهيل حركة الزبائن،
كان كغريه من افران وخمابز
املدينة ،ال �شيء مييزه �سوى تواجد
اعداد اكثـر للفقراء.
كونه م�ضربا للأمثال مل ينتج عن
فراغ ،فثمة �شيء كبري يربط
بني �صاحب املخبز والفقراء ،اكرب
من توفري رغيف اخلبز او وجبة
غذاء� ،صاحب املخبز كان اكثـر
عطفا اىل درجة و�صلت اىل بناء
وحدات �سكنية للمحتاجني من
ابناء املحافظة.

عبا� ��س الطائي �صاح ��ب العقد الثال ��ث من العمر
مل يت ��وان عن تق ��دمي ايادي الع ��ون للمحتاجني،
ولكن ��ه عرف ببن ��اء الوح ��دات ال�سكني ��ة ،لت�صل
اعداده ��ا باملئات مبتدئا من غرف ��ة واحدة ذاتيا،
و�ص ��وال اىل تكوي ��ن جمعيات ل�ش ��راء االرا�ضي
وبنائها وتوزيعها للفقراء.
كانت بداي ��ات الطائي كما يق ��ول لـ(املدى) "اول

جترب ��ة يل يف توف�ي�ر امل� ��أوى ،تع ��ود اىل اح ��د
اال�شخا� ��ص املقعدين قبل اكرث من ع�شر �سنوات،
حيث كان ي�سكن غرف ��ة �آيلة لل�سقوط ومت هدمها
وبنا�ؤها من جديد مب�شورة من احد اال�صدقاء".
مل يكت ��ف الطائ ��ي ببن ��اء ال ��دور والوح ��دات
ال�سكني ��ة ،بل تع ��داه االم ��ر اىل اط�ل�اق نداءات
اغاث ��ة خمتلف ��ة ،وتق ��دمي امل�ساع ��دات العالجية

للعدي ��د م ��ن ابن ��اء املحافظ ��ة ،خ�صو�ص ��ا م ��ن
احل ��االت الطبي ��ة امل�ستع�صي ��ة ،و�ساف ��ر مبعي ��ة
بع�ضها اىل دول اخرى منها الهند.
يقول عبا�س الطائ ��ي لـ(املدى) "تلقيت ات�صاالت
م ��ن مناطق خمتلف ��ة من داخل الع ��راق وخارجه
تعل ��ن دعمه ��ا ووقوفه ��ا م ��ن اج ��ل دع ��م الفقراء
خ�صو�صا بعد عر�ض تل ��ك الوحدات على مواقع

ال�سو�شيال ميديا او خالل توجيه منا�شدة حلالة
ما".
جنح الطائي ببناء اكرث م ��ن  170وحدة �سكنية
متكامل ��ة ،وهو ي�سع ��ى لبناء عدد اك�ب�ر من اجل
توفري امل�أوى لهم.
تق ��ول ام احم ��د وه ��ي اح ��دى امل�ستفي ��دات م ��ن
الوح ��دات ال�سكني ��ة الت ��ي خ�ص�صه ��ا الطائ ��ي،

لعائلته ��ا خ�ل�ال حديثها لـ(امل ��دى)" ،وجهت نداء
ا�ستغاثة لول ��دي عبا�س الطائ ��ي� ،شرحت له فيه
معاناتن ��ا بع ��د معرفتي مب ��ا يقدمه للفق ��راء ،ومل
مت�ض ف�ت�رة طويلة حتى زارن ��ا يف مكاننا الذي
ي�أوين ��ا و�شرحنا له حالن ��ا واننا عائلة ايتام ،وال
منل ��ك �سكنا وبال ��كاد ن�ستطيع دف ��ع �إيجار منزل
متهالك �شهريا".

وا�ضاف ��ت ام احمد "وبع ��د ا�شهر زارن ��ا الطائي
برفق ��ة جمموع ��ة م ��ن ا�صدقائ ��ه ،وطلب ��وا من ��ا
مرافقته ��م اىل منزل مت بن ��ا�ؤه حديثا واخربونا
ان هذا املنزل لنا ومن دون مقابل ،ونحن نعي�ش
االن فيه والف�ضل يعود لولدي عبا�س الطائي".
النا�ش ��ط يف املج ��ال االن�س ��اين حمم ��د عطي ��ة
اف ��اد ـ(امل ��دى) بالق ��ول "تواج ��ه الكث�ي�ر م ��ن
العوائ ��ل املتعفف ��ة والفق�ي�رة يف مرك ��ز واق�ضية
ونواح ��ي حمافظ ��ة مي�س ��ان ،م�ش ��اكل يف ايجاد
ال�سك ��ن وتوف�ي�ر امل� ��أوى ،ب�سبب ت ��ردي املردود
االقت�ص ��ادي لتل ��ك العوائل ،وع ��دم ايجاد حلول
مركزية لتلك االزمة ،وا�ضطرار الغالبية للتوجه
نح ��و الع�شوائيات او البحث عن اماكن ال ت�صلح
بالكاد لل�سكن".
وقد بين ��ت وزارة التخطي ��ط يف �شهر �شباط من
ع ��ام  ،2020ان حمافظة مي�س ��ان هي ثالث افقر
حمافظ ��ة بع ��د حمافظت ��ي املثن ��ى والديواني ��ة،
وبن�سب ��ة فقر بلغت  %45بح�سب ما افاد املتحدث
الر�سمي للوزارة بعد امل�سح الذي نفذته الوزارة
نهاية عام .2018
وا�ض ��اف املتحدث يف بيان اطلعت عليه (املدى)،
"ان ن�سب الفقر تباينت بني املحافظات العراقية
بح�سب الن�شاط االقت�صادي ،واحلركة التنموية
فيها وان قيا�س م�ؤ�شرات الفقر يعتمد على ابعاد
متع ��ددة ،م ��ن بينها ال�صح ��ة وال�سك ��ن والتعليم
والدخل واحلاجة اىل الغذاء".
توا�ص ��ل عبا� ��س الطائي مع العدي ��د من املهتمني
بال�ش� ��أن االن�س ��اين واعان ��ة الفق ��راء واملعدمني،
�ساع ��ده كثريا لي� ��س يف بناء ال ��دور والوحدات
ال�سكني ��ة ح�س ��ب ب ��ل يف �ش ��راء االرا�ض ��ي التي
ت�شيد عليها تلك الوحدات ال�سكنية.
يق ��ول عبا� ��س الطائ ��ي لـ(امل ��دى) "كل ��ي امل يف
و�صول اعداد ال ��دور والوح ��دات ال�سكنية التي
ن�شيدها للفقراء واملحتاجني اىل الف دار ووحدة
�سكنية لرفع املعاناة عنهم ومد يد العون لهم".

�صوت املحافظات يعلو للمطالبة بثـرواتها

�ضريبة وا�سط حتقق �إيرادات مالية تقدر ب�أكرث من  18مليار دينار خالل 2021
 وا�سط /جبار بچاي
حق ��ق ف ��رع الهيئ ��ة العام ��ة لل�ضرائ ��ب
يف حمافظ ��ة وا�س ��ط �إي ��رادات مالي ��ة
تق ��در ب�أكرث م ��ن  18مليار دين ��ار عراقي
خ�ل�ال الع ��ام احل ��ايل رغ ��م قل ��ة الكوادر
الوظيفي ��ة التي تعم ��ل يف الهيئة �إ�ضافة
اىل ال�صعوب ��ات الت ��ي واجهته ��ا يف
م ��رات نتيج ��ة �إغ�ل�اق الدائ ��رة م ��ن قبل
املتظاهري ��ن عل ��ى خلفي ��ة االحتجاجات
الت ��ي ت�شهده ��ا املحافظة والت ��ي تطالب
بالإ�صالح وحما�سبة الفا�سدين.
تعم ��ل الهيئ ��ة مبوج ��ب قان ��ون �ضريبة
الدخ ��ل املرق ��م  113ل�سن ��ة 1982
وتعديالته وتبذل ق�ص ��ارى جهودها من
�أجل حتقي ��ق االهداف املن�ش ��ودة والتي
تتلخ� ��ص يف تعظي ��م اي ��رادات الدول ��ة
وا�ستيع ��اب �أع ��داد املراجع�ي�ن املتزاي ��د
و�إجن ��از معامالتهم بالطريق ��ة املثلى� ،إذ
حقق ��ت خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن الأول كانون
الث ��اين  2021ولغاي ��ة نهاي ��ة ت�شري ��ن
الث ��اين املا�ض ��ي اي ��رادات مالي ��ة بلغ ��ت
 17ملي ��ار و 500ملي ��ون دينار ،ويتوقع
�أن تزي ��د االيرادات بنهاي ��ة العام عن 18
مليار دينار.

وك�شف تقرير �ص ��ادر عن الهيئة� ،أطلعت
علي ��ه (امل ��دى) �أن فرعه ��ا يف حمافظ ��ة
وا�سط متكن م ��ن حتقيق خطوات جيدة
يف ا�ستيع ��اب �أعداد املراجع�ي�ن و�إجناز
معامالتهم املتعلقة بالتحا�سب ال�ضريبي
ب�ش ��كل يوم ��ي م�ستم ��ر رغ ��م املعوق ��ات
وال�صعوب ��ات الت ��ي مرت به ��ا يف بع�ض
الأحي ��ان ومنها �إغالقه ��ا ومنع املوظفني
من ال ��دوام �إث ��ر االحتجاج ��ات ال�شعبية
املطالبة بالإ�صالح.
وبني التقرير �أن ع ��دد املعامالت املنجزة
لوح ��دات التحا�س ��ب ال�ضريب ��ي خ�ل�ال
ال� �ـ� 11شه ��ر ًا املا�ضية من الع ��ام احلايل
بلغ ��ت  83405معامل ��ة وب�إي ��رادات
مالية بلغ ��ت خم�سة ملي ��ارات دينار و�أن
االعم ��ال املنج ��زة ل�ضريب ��ة اال�ستقط ��اع
املبا�ش ��ر لذات الف�ت�رة كانت لـ� �ـ 72دائرة
و� 225شرك ��ة حي ��ث مت ا�ستيفاء �ضريبة
اال�ستقط ��اع املبا�ش ��ر منه ��ا مببل ��غ قدره
مليارين و 595مليون و� 943ألف و691
دينار ًا.
ويو�ض ��ح التقرير �أن جمم ��وع معامالت
االرا�ضي املتعلق ��ة بالتحا�سب ال�ضريبي
كان ��ت  4785معامل ��ة خا�ضع ��ة و6970
معامل ��ة ع ��دم خ�ض ��وع� ،أي �أن جمم ��وع

املعام�ل�ات الت ��ي مت �إجنازه ��ا يف ه ��ذا
اجلان ��ب كان ��ت  11755معامل ��ة باي ��راد
�إجم ��ايل بل ��غ لغاي ��ة  25ت�شري ��ن الثاين
خم�سة مليارات و 800مليون دينار.
وع ��ن عم ��ل وح ��دة ال�ش ��ركات كان
ع ��دد ال�ش ��ركات � 700شرك ��ة خمتلف ��ة
االخت�صا�ص املتحا�سب منها � 225شركة
ل ��ذات الف�ت�رة وباي ��راد ق ��دره ملياري ��ن
و 400مليون دينار.
وي�ش�ي�ر تقري ��ر ف ��رع الهيئ ��ة اىل �أن
�شعب ��ة العقار والعر�ص ��ات والتي تتوىل
ا�ستيف ��اء ال�ضرائب املتعلق ��ة على ايجار
العق ��ارات امل�ش ��ار اليه ��ا �ضم ��ن قان ��ون
�ضريب ��ة العقار املرق ��م  162ل�سنة 1959
اىل �أن ه ��ذه ال�شعب ��ة �أجن ��زت 8165
معامل ��ة خمتلف ��ة و 6127بي ��ان �إعف ��اء
عر�ص ��ة والتح�صي�ل�ات املتحققة عن تلك
املعام�ل�ات كان ��ت ملي ��ار و 696ملي ��ون
و� 334ألف و 348دينار ًا.
�أم ��ا �ضريب ��ة ال�ت�ركات فق ��د كان جمموع
املبالغ امل�ستح�صل ��ة مليونني و� 462ألف
و 567دينار ًا.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ع� � َّد مواطن ��ون م ��ن
املحافظ ��ة مبال ��غ ال�ضرائ ��ب الت ��ي يت ��م
ا�ستيفا�ؤها من قبل ف ��روع الهيئة العامة
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تدع��و جمعي��ة احملاربني القدم��اء كاف��ة أعضاءها
احلضور الى مقرها الكائن في بغداد – حي األطباء –
شارع جامع عادلة خاتون الساعة  11:00احلادية عشر
صباح يوم الثالثاء املوافق  2022/1/4للمشاركة في
انتخاب اللجنة التحضيرية املش��رفة على انتخاب
الهيئة العليا للجمعية.
لالستفس��ار االتص��ال عل��ى اجل��وال املرق��م
()07901960975
ال�سيد حممود ها�شم حممد علي العزام
�أمني �سر جمعية املحاربني القدماء

لل�ضرائب يف املحافظة هي حقوق خا�صة
باملحافظ ��ة املعني ��ة وينبغ ��ي حتويله ��ا
اىل خزين ��ة املحافظة ولي� ��س اىل وزارة
املالية ،معتربي ��ن �أن املبالغ امل�ستح�صلة
عن طري ��ق ال�ضرائ ��ب والر�س ��وم �سواء
يف املحاك ��م �أو دوائ ��ر امل ��رور وغريه ��ا
من مبالغ جباية امل ��اء والكهرباء البد �أن
تكون حتت ت�صرف املحافظة.
ويق ��ول عم ��اد ج ��واد ال�س ��راي "هن ��اك
�ض ��رورة لتطبي ��ق مب ��د�أ الالمركزي ��ة
والعمل بقان ��ون املحافظات ب�شكل جدي
و�صحيح لي�شمل ذل ��ك حقوق املحافظات
يف ثرواته ��ا واملبالغ الت ��ي تدفع من قبل
�أبنائها بطرائق الدفع املتعددة".
و�أ�ض ��اف "لي�س من املعق ��ول مثال �أن يتم
حتوي ��ل مبالغ الر�س ��وم الت ��ي ت�ستوفى
يف مديري ��ات املرور اىل بغ ��داد بعنوان
�صيان ��ة الط ��رق بينم ��ا ط ��رق املحافظ ��ة
متهالكة وفيها �أ�ض ��رار بالغة و�أن املبالغ
املخ�ص�ص ��ة له ��ا م ��ن احلكوم ��ة املركزية
ال تكف ��ي �س ��وى اىل  20باملئ ��ة من حجم
ال�ضرر املوجود".
داعيا احلكومة اىل "�إن�صاف املحافظات
مبنحها حقوقها املالية ولو بن�سبة معينة
من ايراداتها املتحققة يف �شتى املجاالت

كم ��ا هي ايرادات املناف ��ذ احلدودية التي
خ�ص�ص  50باملئة منها اىل املحافظة".
ويذكر النا�شط املدين مرت�ضى املو�سوي
�أن "�أحد �أه ��م ا�سباب االحتجاجات التي
�شهدته ��ا معظ ��م حمافظ ��ات الب�ل�اد ه ��ي
للمطالب ��ة بحق ��وق تل ��ك املحافظ ��ات يف
ثرواته ��ا املوجودة والت ��ي يذهب �أغلبها
اىل احلكومة املركزية".
و�أ�ض ��اف �أن "�ص ��وت �أبن ��اء املحافظات
كافة ولي�س وا�س ��ط وحدها يعلو يف كل
م ��رة للمطالب ��ة بحقوق املحافظ ��ة املالية
والت ��ي لو حتق ��ق جزء منه ��ا لتغري وجه
املحافظة نحو االف�ض ��ل نتيجة ا�ستغالل
تل ��ك املبال ��غ يف تنفيذ م�شاري ��ع عمرانية
وخدمية خمتلفة".
الفت ��ا اىل �أن "املبال ��غ الت ��ي ت�ستح�ص ��ل
من قب ��ل ف ��رع الهيئ ��ة العام ��ة لل�ضرائب
تذه ��ب كلها اىل وزارة املالية وال حت�صل
املحافظة منها حتى ولو على دينار واحد
وهذا الأم ��ر فيه �إجح ��اف وا�ضح وكبري
حلق ��وق املحافظ ��ات وملواطنيه ��ا الذين
تف�شت بينه ��م البطالة والفقر والعوز يف
وق ��ت يدفعون مرغمني م ��ا يرتتب عليهم
م ��ن ر�سوم و�ضرائب وجباية اىل الدولة
عن طريق الدوائر املعنية".

االحتاد العام للتعاون
احتاد بغداد التعاوين
اجلمعية التعاونية لإدارة املجمع ال�سكني يف زيونة
العدد90/6 :
التاريخ2021/12/14 :

�إعــــــالن

استنادا ً إلى قانون التعاون رقم ( )15لسنة ( 1992املعدل) النافذ
وعمال ً بنظام بيع وإيجار أم��وال وعقارات التنظيمات التعاونية
تعل��ن اجلمعي��ة التعاوني��ة اخلدمية إلدارة اجملمع الس��كني في
زيونة عن اجراء مزاي��دة علنية لتأجير محل جتاري صيدلية عدد
( )1واح��د مبس��احة ( 29.68م )2تقع في الس��وق العصري داخل
مجمع عمارات زيونة السكني فعلى السادة الراغبني باالشتراك
باملزايدة العلنية مراجعة مقر اجلمعية للحصول على ش��روط
املزايدة مقابل مبلغ وقدره ( )75.000خمسة وسبعون ألف دينار
عراقي غير قابل للرد مس��تصحبني معهم صك مصدق باسم
اجلمعية التعاونية إلدارة اجملمع الس��كني ف��ي زيونة كتأمينات
قانونية بنس��بة ( )%20من القيمة التقديرية وستجري املزايدة
في مق��ر اجلمعية الكائن ف��ي محلة ( )718زق��اق ( )22عمارات
زيونة بعد مرور ( )15خمس��ة عش��ر يوما ً تبدأ م��ن تاريخ اليوم
التالي للنش��ر في الصحف احمللية الس��اعة العاش��رة صباحا ً
ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة أجور نش��ر اإلع�لان والداللية
بنسبة ( )%2من أصل املبلغ الذي ترسو عليه املزايدة واملصاريف
األخرى.
اجلمعية التعاونية اخلدمية
لإدارة املجمع ال�سكني يف زيونة

جمهورية العراق
االحتاد العام للتعاون
االحتاد التعاوين يف نينوى
جمعية النور التعاونية لإ�سكان
منت�سبي توزيع كهرباء نينوى

العدد77 :
التاريخ2021/12/20 :

املو�ضوع � /إعالن

على جميع الذوات املدرجة أس��مائهم ادناه من أعضاء الهيئ��ة العامة للجمعية التعاونية
الس��كان منتس��بي مديرية مرور محافظة نين��وى  /واملنظمة الى جمعية الن��ور التعاونية
إلس��كان منتسبي توزيع كهرباء نينوى واملسجلني على قطع أراضي في العقار املرقم ()254
مقاطع��ة ( )38بعوي��زة  /من��ذ عام ( )2012لدى جمعية املرور التعاونية إلس��كان منتس��بي
مديرية مرور محافظة نينوى ،مراجعة مبنى النور التعاونية إلسكان منتسبي توزيع كهرباء
نين��وى والكائنة في (نينوى – موصل  -حي النصر) مقابل الباب اخللفي ملديرية توزيع كهرباء
نين��وى  /املرك��ز  ،وذلك لغ��رض ابداء رغبتهم ام��ا باإلبقاء على قطع األراضي ودفع الرس��وم
املترتبة على اكمال اخلدمات او اس��ترجاع املبالغ املدفوع��ة من قبلهم في حينها بعد تقدمي
وص��والت القبض اخلاص��ة بتلك املبالغ إضافة الى جميع املستمس��كات الثبوتية التي تؤيد
صحة تلك الوصوالت وبعكسه يسقط حقهم باملطالبة بقطع األراضي.
وخالل مدة أقصاها شهر من تاريخ نشر اإلعالن في اجلريدة.

رئي�س جلنة الت�سيري

جدول بأس��ماء أعضاء الهيئة العامة للجمعية التعاونية إلس��كان منتس��بي م��رور محافظة نينوى/
سابقا ً الذين لم يراجعوا مبنى جمعية النور التعاونية إلسكان منتسبي توزيع كهرباء نينوى.
ت
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المدرب ال�سابق لمنتخبنا بكرة ال�صاالت هيثم بعيوي:

كلمة صدق

ً
تراجعا يف النتائج ودرجال وعد با�ستعادة �ألقها
اللعبة ت�شهد

 محمد حمدي

بطولة عربية خما�سية

ْ
ْ
وحفظت كرامت��ي  ..ومن�ش�آت اللعب��ة تحت ال�صفر!
احترم��ت القانون
 ا�ستقالت��ي
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أكد املدرب ال�س ��ابق ملنتخبن ��ا الوطني بكرة
ال�ص ��االت هيث ��م بعي ��وي� ،أن اللعب ��ة ت�ش ��هد
تراجع� � ًا �س ��ريع ًا يف النتائ ��ج بعدم ��ا كان ��ت
م�س ��تق ّرة يف ال�س ��نني ال�س ��ابقة ،وع ��زا ذلك
�إىل فو�ضى عم ��ل جلنتها اخلا�صة يف احتاد
كرة القدم ونظرة الأخري لها ب�أنها من �ضمن
اهتماماته الثانوية على ح ّد قوله.
خ�ص به (املدى) ":مل
وق ��ال هيثم يف حديث ّ
ي ��درك امل�شرفون على ك ��رة ال�صاالت اخلطر
املُحدِ ق به ��ا ب�سبب �إهمالهم م�سابقة الدوري
وا�ستحق ��اق املنتخب ��ات �إىل درج ��ة غي ��اب
الر�ؤي ��ة عن م�ستقبلها ب�سب ��ب نيل كرة القدم
اللعب ��ة ال�شعبي ��ة الأوىل الن�صيب الأكرب من
الرعاية".
و�أ�ض ��اف ":يف الوق ��ت ال ��ذي ت�شه ��د بع�ض
ال ��دول املحيط ��ة بنا نه�ضة كب�ي�رة يف البُنى
التحت ّي ��ة لكرة ال�صاالت �إداري� � ًا وفني ًا ككيان
ّ
وم�ستقل
م� ّؤ�س�سي مرتبط باالحتاد تنظيمي ًا
مببناه ومفا�صل عمله ،فمازال العراق يفتقد
قاعة منوذجي ��ة للتدريب ولي� ��س للمباريات
الر�سمية"!
و�أو�ض ��ح �":إن ابتع ��ادي لي� ��س �إق�ص ��ا ًء ب ��ل
ومبط
ل�شع ��وري ب� ��أين �أراوح يف مكاين ،حُ
ج ��د ًا م ��ن واق ��ع ك ��روي متع ��ب ،واحرتام� � ًا
لالنظم ��ة والقوان�ي�ن الت ��ي تن� �ّ�ص على عدم
ازدواجي ��ة املن�صب ،ومل �أنتظ ��ر �أحّ د ًا يطلب
مني مغ ��ادرة امله ّم ��ة مع املنتخ ��ب الوطني،
فكرامت ��ي حمفوظ ��ة ط ��وال م�سريت ��ي
الريا�ضي ��ة وال ميك ��ن �أن �أواج ��ه موقف ًا قد ال
�أح�سد عليه".
املهمة الأخرية
ّ
وك�ش ��ف هيث ��م ع ��ن ":خ�س ��ارة منتخبنا من
تايالند يف مباراتي املُلحق الآ�سيوي امل� ّؤهل
اىل ك�أ�س العامل اللت�ي�ن �ضيّفتهما قاعة نادي
خورف ��كان يف مدين ��ة ال�شارق ��ة الإماراتي ��ة
بنتيجة ( )2-7و( )0-4على التوايل يومي
20و� 25أي ��ار  2021له ��ا �أ�سبابه ��ا و�أوّ له ��ا
غياب التح�ضري اجليّد ،حيث كان �آخر جتمّع
للمنتخ ��ب قبل ه ��ذه الت�صفي ��ات يف ت�شرين
الأول ع ��ام  2019بعده ��ا علم ��تُ م ��ن خالل
ت�صري ��ح لرئي� ��س الهيئ ��ة التطبيعية الحتاد
الك ��رة �إي ��اد بني ��ان �أن مه ّمت ��ي م ��ع املنتخب
ه ��ي الأخ�ي�رة ،و�سيتم معاجل ��ة "�أزدواجية
املن�صب" كوين ا�شغ ��ل من�صب نائب رئي�س

ن ��ادي نف ��ط الو�س ��ط الريا�ضي ،له ��ذا قدّمتُ جمي ��ع الالعبني البارزين يف الدوري ،وبلغ و�س ��امل ع ��ودة وم ��د ّرب احلرا� ��س ح�س�ي�ن
ا�ستقالتي حال عودتي اىل بغداد".
ع ��دد من ا�ستدعي لتمثيل املنتخب يف عهدي �ش�ل�ال ومدي ��ر املنتخب عل ��ي عي�س ��ى ،و ُهم
 80العب� � ًا ،ويف البطولة الأخرية اعتمدنا  6من املد ّربني الأكف ��اء احلري�صني على ُ�سمعة
م�ساندة نفط الو�سط
العبني قدامى والآخري ��ن جُ دد من العنا�صر اللعب ��ة ،ويتوا�صل ��ون معي طلب� � ًا للم�شورة
وعن مدى ت�أثري تواج ��ده الإداري يف نادي ال�شبابي ��ة امله ّيئ ��ة للدف ��اع ع ��ن اال�ستحق ��اق يف �أم ��ور كث�ي�رة ،و�آخره ��ا �أثن ��اء زيارتهم
نف ��ط الو�س ��ط وب�ي�ن عمل ��ه التدريب ��ي م ��ع الوطن ��ي� ،إذ ال ميك ��ن اال�ستغناء عن الالعب يل يف حمافظ ��ة النج ��ف اقرتحوا مفاحتتي
الوطن ��ي ،ق ��ال ":ال يوجد �أي ت�أث�ي�ر �سلبي ،اخلربة".
الكاب�ت�ن عدن ��ان درج ��ال رئي� ��س االحت ��اد
وكان ��ت �إدارة الن ��ادي داعم ��ه بق ��وّ ة لنجاح
للنهو� ��ض باللعب ��ة ،كون عقده ��م ينتهي يف
الوطن ��ي ،وم ��ا م�شاركتنا يف نهائي ��ات �آ�سيا
عهد اليا�سري
الأول م ��ن كانون الثاين ع ��ام  2022وهناك
الت ��ي �ضيّفته ��ا ال�ص�ي�ن تايبي ��ه �شب ��اط عام و�أ�ش ��ار اىل �أن �":أف�ضل فرتة �شهدت �أزدهار عدي ��د الأندية ترغ ��ب يف ا�ستقطابهم بعقود
� 2018إال دلي�ل ً�ا عل ��ى م�ساندته ��ا للمه ّم ��ة ك ��رة ال�ص ��االت العراقي ��ة عل ��ى م�ست ��وى مغرية� ،إذ ميك ��ن لإبي الهيل و�شالل و�شامل
الوطني ��ة ،فق ��د و ّفر احت ��اد الك ��رة مع�سكر ًا املنتخب ��ات والدوري كان ��ت يف عهد الراحل وعودة �أن يح�صلوا معها على ُ�ضعف العائد
واح ��د ًا يف لبن ��ان قبل ع�ش ��رة �أي ��ام من بدء عادل اليا�سري الذي �شغل مهام ع�ضو احتاد املادي مع املنتخب بث�ل�اث م ّرات ،لكن حُ بّهم
البطول ��ة� ،أخرتت  12العب ًا من نفط الو�سط الكرة ورئي�س االحت ��اد الفرعي يف حمافظة واخال�صه ��م للمنتخ ��ب دفعه ��م للت�ضحي ��ة
بحك ��م معرفت ��ي بقدراته ��م وا�صطحب ��ت النجف ورئي�س جلنة كرة ال�صاالت ،وبعده بوقتهم والتزاماته ��م االجتماعية ليوا�صلوا
معه ��م العبني فقط م ��ن نادي نف ��ط اجلنوب تع ّر�ض ��ت اللعبة اىل انح ��دار كبري يف الأداء مهمّته ��م الفن ّي ��ة مع ��ه ،ومن ��ذ ع ��ام 2014
وال�شرط ��ة ،ومل �أكن بحاج ��ة �إىل فرتة �إعداد والنتائ ��ج لع ��دم وج ��ود ال�شخ� ��ص املنا�سب يعمل ��ون مبنته ��ى االخال� ��ص واالن�سج ��ام
طويلة ،وحققنا املرك ��ز الرابع لأول م ّرة يف املُح � ّ�ب واحلري� ��ص والباح ��ث ع ��ن حل ��ول وااللت ��زام ب�شه ��ادة رئي� ��س جلن ��ة ال�صاالت
تاريخ العراق".
التطوير".
�صبح ��ي رحي ��م ال ��ذي رافقن ��ا يف رحل ��ة
ُ
الالعب اخلربة
مالك كفء
الإم ��ارات ،وقبله د�.أ�سعد الزم وهو من �أ�ش ّد
وف ّن ��د بعي ��وي االنتق ��اد باعتم ��اده نف� ��س وبخ�صو� ��ص م�ص�ي�ر املنتخ ��ب الوطن ��ي ،املعار�ضني ال�ستقالتي".
الالعب�ي�ن يف �أغل ��ب البط ��والت م ��ا ع ّر�ضهم �أو�ض ��ح ":يق ��ود منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة
لالجهاد و�شحّ ة العط ��اء ،قائ ًال ":لدينا ّ
خطة ال�ص ��االت اجله ��از الفن ��ي ال ُك ��فء املت�أ ّل ��ف
موعد مع درجال
عم ��ل باالتف ��اق مع امل�ل�اك التدريب ��ي ملراقبة م ��ن ومي�ض �شام ��ل وعبدالرزاق �أب ��و الهيل وذك ��ر "حت ّدث ��تُ م ��ع الكاب�ت�ن درج ��ال على

هام�ش ات�صاله ب� ��إدارة نادينا للوقوف على
ا�ستعداداتنا ب�ش� ��أن مباراتنا مع �أربيل يوم
احل ��ادي ع�شر من كانون الأول احلايل التي
�سبقتها تداعيات ال�شغب يف ملعب (فران�سو
حري ��ري) وا�ستم ��ع يل باهتم ��ام كب�ي�ر،
و�أ ّك ��د �سعيه ال�ستعادة ك ��رة ال�صاالت �ألقها،
وطل ��ب ح�ض ��وري قب ��ل �سف ��ره اىل اجتماع
احت ��اد ك�أ� ��س اخلليج العرب ��ي يف العا�صمة
القطري ��ة الدوحة ،لكني اعت ��ذرت لت�ضارب
املوعد م ��ع �أمتحاين يف املرحلة الرابعة من
ق�سم الرتبية البدنية وعلوم الريا�ضة لكلية
امل�ستقب ��ل اجلامع ��ة يف حمافظة باب ��ل ،فت ّم
�إرجاء املوعد ملا بعد عودته من االجتماع".
غياب املن�ش�آت
وخت ��م م ��د ّرب املنتخ ��ب الوطن ��ي ال�ساب ��ق
حديثه �أن "م ��وارد بلدنا الكثرية واملتعدّدة
يمُ ك ��ن �أن تو ّف ��ر لن ��ا �أفخ ��م قاع ��ات ك ��رة
ال�صاالت ،لك ّننا نعاين من من�ش�آت ريا�ضية
حت ��ت ال�صف ��ر ،بعك� ��س م ��ا ن�شاه ��ده يف
تايالن ��د ،البل ��د الفقري ال ��ذي يعتا� ��ش على
م ��وارد ال�سياح ��ة حي ��ث �صاالت ��ه املغلق ��ة
اخلا�ص ��ة باللعب ��ة مُبهرة ،وعندم ��ا نتواجد
فيه ��ا نق�ض ��ي ن�ص ��ف فرتتن ��ا التدريبي ��ة
فنتح�سر
بالتقاط ال�صور داخلها وخارجها!
ّ
عل ��ى غياب هكذا من�ش� ��أة يف العراق مع �أنه
لدين ��ا عر�ض م ��ن االحتاد ال ��دويل (الفيفا)
قبل �أربع �سن ��وات بتخ�صي�ص قطعة �أر�ض
ُتبنى عليها �صالة كبرية باغرا�ضها املتعدّدة
من نفقت ��ه ومل ي�ستج ��ب �أي م ��ن م�س�ؤويل
كرتنا".

ي��د الوطن��ي توق��ف ال��دوري وال�ش��رطة ينف��رد بزعامت��ه
 بغداد  /املدى
�أعل ��ن احتاد ك ��رة اليد عن توق ��ف مناف�سات
دوري الكرة املمتاز بعد �إنتهاء الدور التا�سع
للمرحل ��ة الأوىل من ��ه ،ليت�س ّن ��ى للمنتخ ��ب
الوطن ��ي املبا�ش ��رة باال�ستع ��دادات لبطول ��ة
�آ�سيا.
املن�س ��ق الإعالمي
وقال ح�س ��ام عبدالر�ض ��ا ّ
الحتاد كرة اليد لـ(امل ��دى) �:أن ال�صراع على
�ص ��دارة دوري الي ��د املمت ��از احت ��دم بعدم ��ا
ح ّقق فري ��ق ال�شرطة االنت�ص ��ار الكبري على
فري ��ق دياىل ب� �ـ ( )18-26هدف� � ًا يف املباراة
التخ�ص�صية،
التي �أقيمت يف قاع ��ة املدر�سة
ّ
وحاف ��ظ عل ��ى زعام ��ة ال ��دوري حت ��ى الآن،
بينما هبط فريق دياىل �إىل املركز الرابع.

و�أ�ض ��اف :عاد فري ��ق اجلي�ش م ��ن حمافظة
ال�سليماني ��ة بف ��وز م�ستح ��ق عل ��ى غرمي ��ه
�صاح ��ب الأر� ��ض ( )28-39هدف� � ًا �أبقاه يف
الرتتي ��ب الث ��اين وبف ��ارق املواجه ��ات ع ��ن
املت�صدّر ،وق ��اد املباراة الثنائ ��ي التحكيمي
ا�سامة �سامي وبالل �إبراهيم.
وتاب ��ع :ا�ستط ��اع فري ��ق احل�ش ��د ال�شعب ��ي
احل�صول على �أغل ��ى النقاط بتحقيقه الفوز
عل ��ى م�ضيّفة فريق التعاون ( )29-33ليقفز
�إىل املرك ��ز الثال ��ث وبف ��ارق الأه ��داف ع ��ن
دي ��اىل ،يف املب ��اراة الت ��ي �أقيم ��ت يف قاع ��ة
جامعة املعارف ب�إدارة الثنائي الدويل خالد
�شاكر وفا�ضل كاظم.
و�أ�ش ��ار اىل �أن ��ه :يف مب ��اراة الهب ��وط م ��ن
املراك ��ز املت� ّأخرة ا�ستطاع فري ��ق الكوفة من

زيا�ش بدي ًال عن توري�س
في �صفقة بر�شلونة!
 متابعة  /املدى
يتوا�ص ��ل احلدي ��ث ب�ش� ��أن م�ستقب ��ل بر�شلون ��ة الإ�سباين ،مع
اقرتاب �سوق االنتقاالت ال�شتوي ،و�سعي النادي �إىل تواجد
العب�ي�ن جُ دد يدعم ��ون الت�شكيل ��ة ال�شابّة م ��ن ذوي اخلربة
الكب�ي�رة .وي�سعى ت�شايف مدرب الفريق احلايل �إىل قيادة
النادي الكتالوين وحتقيق النتائج الإيجابية ،بعد بداية
مو�سم هو الأ�سو�أ منذ �سنوات للنادي الإ�سباين.
وح�س ��ب �صحيفة "موندو دبورتيف ��و" الإ�سبانية� ،أ�صبح
بر�شلونة قريب ًا ج ��د ًا من الو�صول �إىل اتفاق ب�ش�أن انتقال
ف�ي�ران توري�س جنم مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي بقيمة 50
ملي ��ون ي ��ورو �سيما �أن بي ��ب غوارديوال م ��د ّرب مان�ش�سرت
�سيت ��ي �أخ�ب�ر الن ��ادي مبوافقته عل ��ى انتق ��ال توري�س �إىل
بر�شلون ��ة .ويف حالة ف�شل ال�صفقة املرتقبة ،يف ّكر بر�شلونة
باملغرب ��ي حكي ��م زيا� ��ش جن ��م ت�شيل�س ��ي الإنكلي ��زي ،ل�ضمّه
بد ًال م ��ن الإ�سباين .املغربي يعي� ��ش �أوقات ًا �سيّئة حت ��ت قيادة الأملاين
توما� ��س توخيل ،وال ي�شارك ب�شكل �أ�سا�سي منذ بداية املو�سم .النادي
الإ�سب ��اين �سيق ��وم بدفع املبل ��غ على دفع ��ات ،بينما �سيب ��د�أ دفع مبالغ
ال�ش ��راء يف امل�ستقب ��ل القريب ولي�س الآن ،وهو �أم ��ر �أ�صبح �شائع ًا يف
عق ��ود بي ��ع الالعبني خا�ص� � ًة بال ��دوري الإيطايل كما ح ��دث يف انتقال
متو�سط ميدان �سا�سولو ،لوكاتلي �إىل يوفنتو�س ال�صيف املا�ضي.
ّ

نق ��اط يف املباراة التي �أقيمت يف قاعة نادي
الكوفة و�أدارها حيدر �سلمان وعمار نا�صر.
ولف ��ت �إىل �أن فري ��ق كرب�ل�اء ع ��اد �إىل �س ّكة
االنت�صارات بفوزه على فريق الكوت القابع
باملرك ��ز الأخ�ي�ر حيث انتهت املب ��اراة (-31
 )26هدف� � ًا وج ��رت يف قاع ��ة ن ��ادي الكوت،
لي�صب ��ح ر�صي ��د كرب�ل�اء  10نق ��اط باملرك ��ز
الثام ��ن ،وق ��اد املب ��اراة الثنائ ��ي التحكيمي
االحت ��ادي حممد �سع ��د وم�ؤمن عبد الكرمي.
وخت ��م ح�س ��ام ت�صريح ��ه :مل يك ��ن لق ��اء
ال�شقيق�ي�ن بلدية الب�ص ��رة واخلليج العربي
متكافئ� � ًا و�أنتهى بفوز الأول ( )19-31هدف ًا
يف املب ��اراة التي �أقيم ��ت يف قاعة نادي نفط
حتقي ��ق الف ��وز ال�صع ��ب والث ��اين بالتوايل �إىل املرك ��ز التا�سع ب�ست نق ��اط ،بينما هبط الب�ص ��رة حت ��ت �أنظار احلكم�ي�ن حمزه علي
عل ��ى فريق امل�سي ��ب ( )21-25ليقفز الفريق فري ��ق امل�سي ��ب �إىل املرك ��ز العا�ش ��ر ب�أرب ��ع وح�سن مهدي.

م ��ع انته ��اء الن�سخ ��ة العا�ش ��رة م ��ن مونديال الع ��رب التي
�ض ّيفته ��ا قط ��ر بنجاح �ساح ��ق كما هو متوق ��ع ،وباعرتاف
ر�سم ��ي م ��ن االحتاد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم ورئي�سه جياين
انفانتين ��و الذي �أعل ��ن عن ت�ش ّرف ��ه با�ضافة اللغ ��ة العربية
كلغ ��ة خام�سة متداولة يف االحتاد تزامن� � ًا مع ذكرى اليوم
العامل ��ي للغ ��ة ال�ضاد ،وبعد ي ��وم واحد من ح�س ��م البطولة
ل�صال ��ح الفري ��ق الأف�ض ��ل منتخ ��ب اجلزائ ��ر ال ��ذي �أبهرنا
بعرو�ض رائعة ارتق ��ت يف البطولة اىل م�صاف الكبار من
كل اجلوان ��ب ،ب ��ات االعرتاف لزام� � ًا منذ انته ��اء املناف�سة
(العربي ��ة  -العربي ��ة) ب� ��أنّ املنطق ��ة وبطوالته ��ا بعد الذي
�شاهدناه و�سن�شاهده بعون الله يف مونديال العامل 2022
يج ��ب �أن تخ�ضع لنقلة نوعية هائلة جلمي ��ع البلدان �سيما
�أن الدوحة �أ�سدلت ال�ستار عن بطولة ك�أ�س العرب ،بتنظيم
ّ
تتح�ضر من خالله لت�ضييف بطولة ك�أ�س العامل لكرة
ناجح
القدم "قطر ."2022
وج ��اءت بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��رب كفر�ص ��ة مثالي ��ة لالرتق ��اء
بجاهزية العمليات الت�شغيلية واملرافق اخلا�صة بنهائيات
ك�أ� ��س الع ��امل "قطر  "2022الت ��ي تنطلق بعد �أق � ّ�ل من عام
يف خت ��ام مناف�س ��ات ك�أ�س الع ��رب ،وتز ّين ��ت  6من مالعب
موندي ��ال قط ��ر  2022لت�ضيي ��ف بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��رب
مب�شاركة  16منتخب ًا عربي ًا من قارتي �آ�سيا و�إفريقيا.
و�ضيف ��ت البطول ��ة مالع ��ب ك�أ� ��س الع ��امل " 2022البيت"
و" ،"497و"اجلنوب" و"املدين ��ة التعليمية" و"�أحمد بن
علي" و"الثمامة".
وجمي ��ع ه ��ذه املن�ش� ��آت الريا�ضي ��ة ُ�شي ��دت حت ��ت �إ�شراف
اللجن ��ة العليا للم�شاريع والإرث ،وه ��ي م�ؤ�س�سة حكومية
�أ�س�ست عام  2011لتتولىّ م�س�ؤولية تنفيذ م�شاريع البنية
التحتية الالزمة لتنظيم مونديال  2022يف قطر.
�إن هذه املعلومات التي نك ّررها دائم ًا �صارت مبثابة ناقو�س
ّ
يق�ض م�ضاجع البلدان العربية التي تفكّر باخراج الن�سخة
ً
املقبل ��ة التي ال تقبل �أن تنحدر نزوال عن الن�سخة العا�شرة،
وال ميك ��ن لها �أن تك ��ون مب�ستواها يف جمي ��ع الأحوال �إال
�إذا حدث ��ت معجزة ح�سب ر�أي � ّأحد الإعالميني من ال�شقيقة
م�ص ��ر ،الذي حاك ��ى واقع بالده يف حال فك ��رت �أن ت�ض ّيف
البطولة وما هو العمل الذي عليها اتباعه وخرج بن�صيحة
مفادها �أن ال تفكّروا بامل�شهد القطري �إطالق ًا.
ا�سرتجع ��ت جميع ه ��ذه ال�صور ،وانا اتابع م ��ا قيل ويقال
ع ��ن ا�ستعداداتن ��ا نحو ت�ضيي ��ف خليج ��ي  25وهل يكتب
لنا النج ��اح يف امله ّمة بعد �أن ُمنحنا �ست ��ة �أ�شهرافرتا�ضية
حا�سم ��ة الكمال متط ّلبات �ضرورية ج ��د ًا قيل �أن العراق مل
مما �أعلنه
ي � ِ�ف بها حتى الآن على اخلالف والنقي�ض متام ًا ّ
رئي� ��س جلن ��ة التفتي� ��ش د.حمي ��د ال�شيباين م ��ن �أن جميع
الظ ��روف واالح ��وال مواتي ��ة ال�ست�ضاف ��ة البطول ��ة ،وقد
ا�ستب�شرنا بالقول للم ّرة اخلام�سة على اعتبار �أن مثل هذه
االقاوي ��ل �صدرت تباع� � ًا من جلنة تفتي� ��ش بطولة خليجي
 21وم ��ا رافقها من �أح ��داث و�ص ��و ًال اىل خليجي  25التي
بانت مالمح تنحيتنا منها من الآن وبعد الإعالن عن البديل
الكويتي اجلاهز لت�ضييفها!
هن ��ا قد يفهم �أو ين�صح البع�ض كما ر�أينا ب�أن البطولة طاملا
ذهب ��ت �أو �أنه ��ا يف ُحك ��م الذاهب ��ة اىل الكوي ��ت ال�ستحالة
تنفي ��ذ طلب ��ات مل تن ّفذ خالل �سنوات �سابق ��ة فكيف بنا وقد
ُمنحن ��ا ب�ضعة �أ�شهر عُجاف لن تكفين ��ا يف جميع الظروف
واالح ��وال ،و�أعتق ��د جازم� � ًا �أن امل�س� ��ؤول يف امل�ؤ�س�س ��ة
الريا�ض ��ة �أمام خي ��ار واحد فقط ،ه ��و تق ّبل الأم ��ر �أي ًا كان
�شكل ��ه وت ��رك البطول ��ة واالن�سح ��اب منه ��ا �سيزي ��د الطني
والقطيع ��ة واحلظ ��ر ب ّلة �أخ ��رى ال نقوى عل ��ى حت ّملها ،بل
لننظ ��ر اىل البطولة على �أنها حالة ما ّرة لبطولة عادية جد ًا
بع ��د الذي �شهدن ��اه يف ك�أ�س الع ��رب ولنفكّر �أي�ض� � ًا ب�إقامة
بطول ��ة خما�سي ��ة م ��ع فل�سط�ي�ن والأردن ولبن ��ان و�سوريا
واليم ��ن لمِ ال؟ فه ��ذه البلدان تط � ّ�ورت �أي�ض� � ًا وليح�صل ما
يح�ص ��ل بعدها مع خليج ��ي � 25أو  26جنحنا �أم مل ننجح،
فال جديد يف الأمر.
وجميع هذه المن�ش�آت الريا�ضية
ُ�شيدت تحت �إ�شراف اللجنة العليا
للم�شاريع والإرث ،وهي م�ؤ�س�سة
حكومية �أ�س�ست عام  2011لتتو ّلى
م�س�ؤولية تنفيذ م�شاريع البنية
التحتية الالزمة لتنظيم مونديال
 2022في قطر.

هادي حيدر� :س��تعود كرتنا قوية بتوازن تمثيل المحترفين
 بغداد  /املدى
�أع ��رب ه ��ادي حي ��در ،الع ��ب فري ��ق �سوكول
مو�سك ��و ،ع ��ن �سعادت ��ه باهتم ��ام االحت ��اد
العراقي لكرة القدم مبواهب �أبناء الوطن يف
اخل ��ارج ،و�ض� � ّم املتميّزين منه ��م للمنتخبات
الوطني ��ة بع ��د معاناته ��م م ��ن الإهم ��ال خالل
ال�سن�ي�ن ال�سابق ��ة ب�سب ��ب �سيا�س ��ة الإق�ص ��اء
املقيتة ح�سب قوله.
وق ��ال هادي (21عام ًا) يف ات�صال مع (املدى)
م ��ن العا�صم ��ة مو�سك ��و ":نتم ّن ��ى �أن ُتثم ��ر
جهود االحت ��اد يف منح الفر�صة ملن يلعب يف
دوري ��ات �أوروبي ��ة ال ُت�س ّلط عليه ��ا الأ�ضواء
يف الع ��راق ،و�شخ�ص ّي� � ًا �أنته ��ى مو�سمي مع
فري ��ق �سوكول مو�سكو بعدم ��ا لعبتُ معه ١٨
مب ��اراة يف ال ��دوري و ٤يف الك�أ�س ،وبالرغم
�سجل ��تُ هدف ًا
م ��ن مهمّتي كالع ��ب ارتكاز فقد ّ
واحد ًا و�صنعتُ ثالثة �أهداف عرب التمريرات
احلا�سم ��ة "�أ�سي�س ��ت" ووجِّ ه ��ت يل بطاقتني
فقط (�صفراء وحمراء) طوال املو�سم".
و�أ�ض ��اف ":ميك ��ن الق ��ول �أين جنح ��ت يف
مناف�سات دوري املناطق الرو�سي للمحرتفني
� 2022-2021إذ ح�ص ��ل فريق ��ي عل ��ى املركز

ال�ساد� ��س ب�ي�ن �ستة ع�ش ��ر فريق ًا م ��ن الدرجة
الثالث ��ة ال ��ذي �إنته ��ى �أواخر ت�شري ��ن الثاين
املا�ضي".

و�أ�شار �إىل ":حاجة الك ��رة العراقية للتوازن مت ّي ��ز �أداء بلن ��د �آزاد واالي فا�ض ��ل و�أ�سهمت
يف متثي ��ل الالعب�ي�ن املحرتف�ي�ن منتخباته ��ا جهودهم ��ا يف تتويج ��ه بك�أ� ��س غ ��رب �آ�سي ��ا
وم ��دى ت�أقلمه ��م معها ،ففي منتخ ��ب ال�شباب الثانية ببغداد  ،2021وهك ��ذا بالن�سبة لعلي
احلمادي و�أمري العماري اللذين �ش ّكال �إ�ضافة
مهمّة للأ�س ��ود بعدما ق ّدم ��ا م�ستويات رائعة،
وم ��ع �أن كرتن ��ا مت� � ُّر بف�ت�رة �صعب ��ة ،لكنه ��ا
�ستعود قوية بوجود �صفوة املحرتفني".
وعن مدى �سالمة موقفه من متثيل املنتخبني
الأوملب ��ي �أو الوطن ��ي �إذا م ��ا ُدع ��ي لأحدهما،
ق ��ال ":تل ��ك ه ��ي �أمنيت ��ي الكب�ي�رة بارت ��داء
فانيلة الوطن احلبي ��ب ،فبالرغم من امتالكي
اجلن�س ّي ��ة الربيطانيّة وتواج ��د مندوبني عن
االحت ��اد الإنكليزي لك ��رة الق ��دم ال�ستك�شاف
املوهوب�ي�ن يف الدوري الرو�س ��ي ،ودعوتهم
لتمثي ��ل منتخبات ��ه� ،إال �إين ل ��ن �أرتدي �سوى
فانيل ��ة العراق ،وجاهز لتلبية النداء الوطني
بكل فخر".
وخت ��م ه ��ادي ت�صريح ��ه ":ل ��ن ا�ستعجل يف
قب ��ول �أحّ د العرو�ض املق ّدم ��ة يل يف مو�سكو
وخارجه ��ا ،فهن ��اك ف�ت�رة منا�سب ��ة الختي ��ار
�أحّ دها لأوا�صل ت�شري ��ف كرة بلدي وعائلتي
التي �صربت كثري ًا ودعمت حتمّلي غربتي من
�أجل حتقيق �أحالمي مع ال�ساحرة املدوّ رة".
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�أن�������ا ع������راق������ي� ..أن�������ا �أق�������ر�أ
بوابة الثقافة واللغة العربية الواحدة �أداة
الإنتاج الفكري والمعرفي في كافة �أقطار
وطننا العربي تتجاوز الحدود القطرية وت ِلج
الأم�صار العربية من �أو�سع �أبوابها.

نح ��ن م ��ن جي ��ل ن�ش� ��أنا عل ��ى مقول ��ة � ّأن
القاه ��رة تكتب وبريوت تن�ش ��ر والعراق
تق ��ر�أ ،ن�ش� ��أنا عل ��ى واق ��ع كان ��ت �أع ��داد
عدي ��دة م ��ن كافة �أنح ��اء الوط ��ن العربي
جتتم ��ع يف القاهرة لت�ش� � ّكل نخبة ثقافية
عربي ��ة ،وكثري من دور الن�ش ��ر تتخذ من
بريوت مق ّر ًا لها للتوزيع على كافة �أنحاء
الوط ��ن العرب ��ي ،والتموي ��ل الكبري لبيع
الكت ��اب على الع ��راق الذي كان ي�ش�ت�ري
ع�شرات الآالف من الن�سخ لأن العراقيني
معروفون ب�أنهم قراء و�أ�ص ��حاب مكتبات
وحوارات و�أم�سيات �ش ��عر و�إنتاج �أدبي
رفي ��ع .ولكن وبعد ح�ص ��ار الع ��راق ومن
ث� � ّم احتالل ��ه من قب ��ل الق ��وات الأمريكية
تراج ��ع الن�ش ��ر يف ب�ي�روت ويف ّ
كل
العوا�صم العربية و�أ�صبح النا�شر بالكاد
يطبع ب�ضعة �آالف ن�سخة لأمة يقارب عدد
�سكانها  400مليون ن�سمة.
واملفج ��ع يف الأم ��ر ه ��ذا ه ��و �أن بع� ��ض
الع ��رب وحت ��ى بع� ��ض امل�ش ��رفني عل ��ى
ال�ش� ��ؤون الرتبوي ��ة يف املدار� ��س �أخذوا
يروّ ج ��ون لفك ��رة ع ��دم ج ��دوى الق ��راءة
باعتب ��ار �أن املعلومات غ ��دت متاحة على
الن ��ت و�أن ��ه ال داع ��ي لأن نع� � ّذب الأطفال
بقراءة كتب �س ��وف ين�س ��ون حمتوياتها

بعد تقدمي امتحاناتهم� .أ�ضف �إىل ذلك �أن
معظ ��م الأهل ا�ست�س ��لموا لإدمان �أطفالهم
ويافعيهم على برامج ال�شبكة العنكبوتية
بحي ��ث يقتل ��ون وقتهم ولكنه ��م يريحون
الأه ��ل م ��ن عن ��اء تعليمه ��م �أو احلدي ��ث
�إليه ��م �أو مناق�ش ��تهم �أو م�ص ��احبتهم �إىل
املكتب ��ات وامل�س ��ارح واملو�س ��يقى .وظنّ
ه� ��ؤالء الع ��رب �أنه ��م ج ��زء م ��ن ظاه ��رة
عاملي ��ة جارفة ال يحاول �أحد �أن يت�ص ��دى
لها غ�ي�ر مدركني �أن ال�ش ��عوب يف الغرب
وال�ش ��رق مازال ��ت تق ��ر�أ وتع ّل ��م �أوالدها
القراءة وارتي ��اد املكتب ��ات وعقد حلقات
نقا� ��ش ح ��ول الكتب يف املدار� ��س و�إيالء
�أهمية ك�ب�رى للمطالعة من خارج املنهاج
الدر�سي.
ّ
وب ��د�أت املكتبات يف كثري من العوا�ص ��م
العربي ��ة بالإغ�ل�اق كم ��ا �أعلن ��ت كثري من
دور الن�ش ��ر �إفال�س ��ها وع ��دم قدرتها على
املتابع ��ة يف ظاه ��رة ت�ش� � ّكل انتكا�س ��ة
للثقافة العربية والفكر العربي .ويف هذا
املف�ص ��ل بالذات بد�أت بع� ��ض املجتمعات
ت�س ��ارع اخلط ��ى فيم ��ا بع ��د احل ��روب
الع�س ��كرية واالقت�ص ��ادية لتعلن ريادتها
يف احل ��رب املعرفي ��ة والثقافي ��ة ف�أخذت
ت�س ��جل الإرث املادي والالمادي با�س ��مها

وتخ�ص ���ص امليزانيات ال�سخيّة للتعريف
بثقافتها رغ ��م فقرها يف هذا املجال وذلك
ب�س ��بب جت ��ذر الإدراك �أن الثقاف ��ة ه ��ي
الهوية و�أن احلروب بكافة �أ�ش ��كالها تبد�أ
وتنتهي ولكنّ �س ّر ا�س ��تمرار احل�ضارات
وال�ش ��عوب هو ا�س ��تمرار �إرثه ��ا الثقايف
واحلف ��اظ علي ��ه وتطوي ��ره وت�ألق ��ه
وازدهاره.
م ��ن هن ��ا �س ��عدت �أمي ��ا �س ��عادة �أن �أطلع
عل ��ى معر� ��ض الكتاب يف الع ��راق والذي
يعق ��د للم ��رة الثاني ��ة ه ��ذا الع ��ام حت ��ت
عن ��وان "النخل ��ة واجل�ي�ران" عن ��وان
رواي ��ة غائ ��ب طعم ��ة فرمان ،و�أ�س ��عدت
�أكرث حني تابع ��ت الإقبال ال�ش ��بابي على
املعر�ض و�ش ��راء الكت ��ب الورقية وتربع
وزارة الثقافة العراقية بع�ش ��رات الآالف
م ��ن الكت ��ب لإهدائه ��ا للق ��راء وف�ض ��ول
اليافع�ي�ن لالط�ل�اع عل ��ى �أ�س ���س نظ ��م
ال�ش ��عر العرب ��ي التقلي ��دي ومراجع ��ة ما
كتب ��ه الآب ��اء والأجداد لت�ش ��كيل خمزون
ثقايف معريف ل ��دى هذا اجليل لن تتمكن
ال�شبكة العنكبوتية وال و�سائل التوا�صل
االجتماع ��ي م ��ن التعوي�ض عنه خا�ص ��ة
و�أن الكثريي ��ن من املطلعني يدركون �أو ًال
�أن امل�س ��اهمة العربي ��ة يف املن�ش ��ور على

 بثينة �شعبان

النت هي م�س ��اهمة متوا�ضعة ناهيك عن
�أن هذا املن�شور مليء بالأخطاء وال ميكن
ال ّركون �إليه كم�صدر حقيقي للمعرفة.
تزامن ��ت متابعت ��ي ملعر� ��ض الكت ��اب هذا
يف بغداد وق ��رب افتتاح �ش ��ارع املتنبي،
امل�ش ��هور عاملي ًا �أنه "�ش ��ارع الكتاب" ،مع
ت�س ��جيل الق ��دود احللبي ��ة ال�س ��ورية يف
منظم ��ة اليوني�س ��كو بجه ��ود ومتابع ��ة
حثيث ��ة م ��ن ال�س ��يدة �أ�س ��ماء الأ�س ��د بعد
�أن �س ��جلت امللكي ��ة الفكرية خلي ��ال الظل
�أي�ض� � ًا من ��ذ عام�ي�ن ،كم ��ا تزامن ��ت م ��ع
ت�سجيل الفل�سطينيني الثوب الفل�سطيني
والتطري ��ز الفل�س ��طيني ملكي ��ة فكري ��ة
للفل�س ��طينيني طورتها جداتهم على مدى
�آالف ال�سنني.
�إن ّ
دل ه ��ذا عل ��ى �ش ��يء ف�إمن ��ا ي ��دل على
تنامي الوع ��ي لطبيعة املعركة القادمة �أو
الت ��ي ب ��د�أت بالفعل وهي معرك ��ة املعرفة
والثقاف ��ة وامللكي ��ة الفكري ��ة .وال�س� ��ؤال
هو :هل يب�شر كل هذا ببدء معركة الوعي
لالهتم ��ام بثقافتن ��ا وتاريخن ��ا وهويتنا
واحلف ��اظ عليه ��ا وتطويرها مب ��ا ميكننا
من ك�سب �أ�صعب املعارك �أال وهي معركة
ال�صمود واالرتقاء؟
بواب ��ة الثقاف ��ة واللغة العربي ��ة الواحدة

ال�سلطة ال�سيا�سية و�شرعياتها الوطنية
�أنتج الفكر ال�سيا�سي كثرة من المفاهيم ال�سيا�سية حول
�شرعية �سلطة الدولة و�شكل بنائها ف�ضال عن طبيعة
نظمها ال�سيا�سية و�سمات ت�شكيالتها االجتماعية.
تعتبر ال�سلطة ال�سيا�سية وترابطها والطبقات
االجتماعية من �أكثرالق�ضايا التي ناق�شها الفكر ال�سيا�سي
في م�سار تطوره التاريخي ،وبهذا المنحى �شكلت ال�شرعية
الوطنية للنظم ال�سيا�سية مقيا�سا للدولة الديمقراطية.

مرت الدولة و�س ��لطاتها ال�سيا�سية ب�أ�شكال خمتلفة
م ��ن ال�ش ��رعية طبق� � ًا مل�ض ��امني النظ ��م ال�سيا�س ��ية
الدميقراطي ��ة منه ��ا واال�س ��تبدادية وعالقتهم ��ا
مب�صالح طبقات ت�شكيلتها االجتماعية.
ا�س ��تنادا اىل تلك الر�ؤية ا�سعى اىل متابعة ا�شكال
�ش ��رعية �س ��لطة الدول ��ة ال�سيا�س ��ية عل ��ى ا�س ��ا�س
ا�شكالها التاريخية وفق امل�سارات التالية:
�أوال -النظم الر�أ�سمالية وال�شرعية الدميقراطية.
ثاني ًا -النظم اال�شرتاكية وال�شرعية الثورية.
ثالث ًا -النظم الوطنية وال�شرعية االنتخابية.
ا�س ��تنادا اىل تل ��ك املو�ض ��وعات الفكري ��ة نح ��اول
متابعتها بر�ؤية تاريخية مكثفة.
�أوال -النظم الر�أ�سمالية وال�شرعية الدميقراطية.
بداي ��ة الب ��د م ��ن اال�ش ��ارةاىل ان اخت�ل�اف النظ ��م
ال�سيا�س ��ية يف بن ��اء الدول ��ة انبث ��ق من م�س ��توى
النزاعات الطبقية وا�شكال تناق�ضاتها االجتماعية
–ال�سيا�س ��ية ال�س ��ائدة يف احلق ��ب التاريخي ��ة
املحددة.
ً
بهذا امل�سار�أفرز الفكر ال�سيا�سي ا�شكاالخمتلفة من
ال�ش ��رعية ال�سيا�س ��ية لنظم الدول الوطنية متا�شي ًا
والوقائ ��ع التاريخية املنبثقة من طبيعة وا�ش ��كال
النزاعات االجتماعية.
ا�ستناد ًا اىل ذلك �أجنزت الدول الر�أ�سمالية ا�شكاال
متطورة من بناء نظمها ال�سيا�سية هادفة اىل �إبعاد
البالد عن احلروب االهلية والنزاعات االجتماعية
احل ��ادة ،وبه ��ذا املنح ��ى �أنتج ��ت الت�س ��ويات
ال�سيا�س ��ية ب�ي�ن الق ��وى الطبقي ��ة املتنازع ��ة نظما
�سيا�س ��ية دميقراطية ت�س ��تند اىل تقا�سم ال�سلطات
الث�ل�اث مبا ي� ��ؤدي اىل تطم�ي�ن امل�ص ��الح الطبقية
املتعار�ض ��ة وبه ��ذا ن�ش� ��أت يف الدولة الر�أ�س ��مالية
كرثة من ال�سمات الدميقراطية للحكم منها:
�أوال  -تق�س ��يم �س ��لطات الدول ��ة اىل �س ��لطات
ت�ش ��ريعية  -تنفيذي ��ة  -قانوني ��ة حتم ��ي البن ��اء
ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي للدول ��ة الربجوازية من
ال�ص ��راعات االجتماعي ��ة معربة ب ��ذات الوقت عن
تقا�س ��م �س ��لطات البالد الثالث بني �ش ��رائح الطبقة
الربجوازية احلاكمة.
ثاني ًا� -ش ��كلت االنتخاب ��ات الوطنية العامة �ش ��ك ًال
من �أ�ش ��كال النزاعات الطبقية ال�سلمية الهادفة اىل
التحكم ب�س ��لطة البالد ال�سيا�سية وا�ستخدامها يف
تلبية امل�صالح الطبقية.
ثالثا ـ �أ�ص ��بحت مراقبة ال�س ��لطات الثالث املتبادلة
�ش ��رط ًا قانوني� � ًا ملن ��ع التج ��اوزات الد�س ��تورية
وخرق احلقوق ال�سيا�س ��ية لطبقات ت�شكيلة البالد
االجتماعية.
رابع ��ا ـ �إعتبارالقان ��ون الأ�س ��ا�س للدول ��ة �ض ��مانة
ت�ش ��ريعية حلماية ال�سلم الأهلي وحماية البالد من

ال�صراعات االهلية.
خام�س� � ًا -ي�ض ��من الد�س ��تور الوطن ��ي حق ��وق
االن�سان ال�سيا�سية -االجتماعية ف�ضال عن رعايته
للأ�س ��اليب الكفاحية ال�سلمية للطبقات االجتماعية
املتنازعة يف �إطار الوحدة الوطنية.
�أخريا البد من اال�شارة اىل ان ال�شكل الدميقراطي
لبناء �س ��لطة الدولة الربجوازية انبثق من ت�شكيلة
اقت�ص ��ادية �سيا�س ��ية  -بطبقات متبلورة اجتماعي ًا
وكفاح �سيا�سي متوا�صل لتحقيق وحماية حقوقها
ال�سيا�سية واالقت�صادية.
ثاني ًا -النظم اال�شرتاكية و�شرعيتها الثورية.
مل تق ��ف الب�ش ��رية يف كفاحه ��ا املتوا�ص ��ل عن ��د
ال�شرعية الدميقراطية ل�سلطة البالد ال�سيا�سية ،بل
تعدى ن�ضالها الطبقي ال�شرعية الر�أ�سمالية و�أنتج
�ش ��رعية ا�ش�ت�راكية متي ��زت بك�ث�رة م ��ن ال�س ��مات
�أهمها:
-1وحداني ��ة قي ��ادة احل ��زب الث ��وري للدول ��ة
واملجتمع وحترمي ن�ش ��اط �أحزاب �سيا�سية طبقية
�أخرى.
-2هيمن ��ة الطبق ��ة العامل ��ة عل ��ى �س ��لطة الب�ل�اد
ال�سيا�س ��ية وم ��ا نت ��ج عن ذلك م ��ن احتكار �س ��لطة
البالد ال�سيا�سية.
 -3هيمنة الدولة على و�سائل الإنتاج اال�سا�سية.
– 4بناءالدول ��ة الفدراليةعل ��ى �أ�س ��ا�س االحت ��اد
الطوع ��ي ب�ي�ن القومي ��ات املت�آخية بهدف �ص ��يانة
�سلطة الطبقة العاملة ال�سيا�سية.
� -5س ��يادة ال�ش ��رعية االنتخابي ��ة الت ��ي متثل ��ت
باملناف�س ��ة ال�س ��لمية ب�ي�ن ممثل ��ي الطبق ��ة العاملة
الحتالل مراكز البالد الأ�سا�سية.
�أكم ��ل االحت ��اد ال�س ��وفيتي وال ��دول اال�ش�ت�راكية
االخرى بناء دول ا�ش�ت�راكية كربى �ش ��كلت خيارا
عاملي ًا للتطوراالجتماعي.
غياب الرقابة ال�سيا�سيةعلى �أجهزة الدولة الإدارية
�أدى اىل ن�ش ��وء(طبقة)بريوقراطية �س ��اهمت
يف �إعاق ��ة البن ��اء اال�ش�ت�راكي وحتويل الت�ش ��كيلة
اال�ش�ت�راكية اىل منط �سيا�س ��ي – اقت�ص ��ادي راكد
تتحك ��م يف بنائ ��ه ق ��وى اجتماعي ��ة مغرتب ��ة ع ��ن
م�صالح البالد الأ�سا�سية.
غياب الدميقراطية ال�سيا�س ��ية وحتكم كتلة املدراء
والق ��ادة احلزبي�ي�ن بتحجي ��م املناف�س ��ة والرقاب ��ة
احلزبية ف�ض ًال عن امل�ساعدات املتنوعة التي قدمها
االحت ��اد ال�س ��وفيتي والدول اال�ش�ت�راكية الأخرى
اىل دول الع ��امل الثال ��ث �أ�ص ��بحت عوام ��ل كابح ��ة
لرفاهية �شعوب الدول اال�شرتاكية.
 �إنهيار النموذج اال�ش�ت�راكي للتطور�أجربالقوىالدميقراطي ��ة على البحث عن نظم �سيا�س ��ية قادرة
ع ��ل حماية االن�س ��ان م ��ن اال�س ��تغالل الر�أ�س ��مايل

 لطفي حامت

والنزاعات الوطنية واحلروب العبثية.
ثالث ًا  -النظم الوطنية و�شرعيتها االنتخابية.
انهيار خيارالتطور اال�شرتاكي �أطلق حوارا فكريا
ب�ي�ن الأح ��زاب اال�ش�ت�راكية بهدف حتدي ��د مالمح
التط ��ور االجتماع ��ي الالحق ف�ض�ل�ا عن م�س ��اعدة
ال ��دول الوطني ��ة للتخل� ��ص م ��ن النظم ال�ش ��مولية
وبناء نظم �سيا�س ��ية منبثقة من ال�شرعية الوطنية
للحكم.
تتميزالدول الوطنية املتحولة من النظم ال�سيا�سية
ال�شمولية اىل نظم ال�ش ��رعية االنتخابية بال�سمات
التالية:
-1هيمن ��ة الطبق ��ات الفرعي ��ة عل ��ى �س ��لطة البالد
الوطنية وترابطها والعامل الر�أ�سمايل.
2ـ �إعتم ��اد ال�ش ��رعية االنتخابي ��ة ب�س ��بب انع ��دام
التجارب الدميقراطية يف احلياة ال�سيا�سية للدول
الوطنية.
� -3س ��يادة نه ��وج التبعية والتهمي�ش يف �سيا�س ��ة
الدول الر�أ�سمالية الكربى �إزاء الدول الوطنية.
 -4غي ��اب الكتلة الدولية ال�س ��اندة لكفاح الطبقات
االجتماعية املناه�ضة للهيمنة اخلارجية.
�إزاء ه ��ذ الوقائ ��ع الوطني ��ة – الدولي ��ة املتحكم ��ة
يف تط ��ور الطبق ��ات الفرعي ��ة يتطلب من الي�س ��ار
اال�ش�ت�راكي بن ��اء ع ��دة فكري ��ة جديدة ق ��ادرة على
الو�ص ��ول ل�س ��لطة الب�ل�اد ال�سيا�س ��ية وبن ��اء دولة
العدالة االجتماعية.
�أدوات الع ��دة املنهجي ��ة الناظم ��ة لكف ��اح الي�س ��ار
اال�شرتاكي �أراها تتمثل بـ :
�أو ًال -امل�شاركة يف االنتخابات الت�شريعية الوطنية
بهدف حت�شيد القوى ال�شعبية املناه�ضة لتوجهات
القوى الفرعية واعاقة حتالفاتها ال�سيا�سية.
ثاني ًا -بناء حتالفات وطنية
 دميقراطيةا�س ��تناد ًاعلى برامج �سيا�سية مرحليةت�ساهم يف ا�ستقرار البالد ال�سيا�سي  -االجتماعي.
ثالث� � ًا -منع البالد م ��ن االن ��زالق نحونزاعاتعبثية
ومن ��ع الطبقات الفرعية من اللج ��وء اىل احلروب
االهلية.
رابع� � ًا -تعزي ��ز املناف�س ��ة ال�س ��لمية ب�ي�ن الأحزاب
ال�سيا�س ��ية ا�س ��تناد ًا اىل القوان�ي�ن الوطني ��ة
والربامج االنتخابية.
خام�س ًا-امل�س ��اهمة يف بناء ال�شرعية الدميقراطية
ل�س ��لطةالدولة الوطنية عرب كبح �سيا�سة الطبقات
الفرعية ال�ساعية اىل التبعية والتهمي�ش.
ان املو�ض ��وعات امل�ش ��ار اليه ��ا تدف ��ع نح ��و حتول
ال�ش ��رعية االنتخابي ��ة اىل ال�ش ��رعية الدميقراطية
املبني ��ة عل ��ى موازن ��ة امل�ص ��الح الطبقي ��ة وع ��دم
اللج ��وء اىل القوة الع�س ��كرية يف فر�ض التغريات
ال�سيا�سية واالجتماعية على الدولة الوطنية.

�أداة الإنت ��اج الفكري واملع ��ريف يف كافة
�أقط ��ار وطنن ��ا العربي تتج ��اوز احلدود
القطري ��ة وت ِل ��ج الأم�ص ��ار العربي ��ة م ��ن
�أو�س ��ع �أبوابه ��ا؛ حي ��ث تنكفئ �س ��ايك�س
بيكو وتتال�شى مفاعيلها بني �أبناء ال�ضاد
الذين يقر�ض ��ون ال�ش ��عر نف�سه ويكتبون
الرواية والق�ص ��ة نف�س ��ها ويتقن ��ون لغة
م ��نّ الله عليهم بها وهي من �أجمل و�أغنى
لغات الأر�ض.
م ��ن بواب ��ة الثقاف ��ة ُتخت ��زل امل�س ��افات
وتختف ��ي احل ��دود امل�ص ��طنعة وتتالق ��ح
الأف ��كار والآراء وتو ّل ��د امل�ش�ت�ركات بني
�أبن ��اء الأم ��ة لي� ��س يف الثقاف ��ة واملعرفة
فق ��ط و�إمنا يف فهم املا�ض ��ي وا�س ��تدراك
احلا�ض ��ر والتطلع �إىل م�س ��تقبل �أف�ضل.
والأر�ض خ�ص ��بة هن ��ا وامل�ش ��اعر مفعمة
والإميان متجذر على م�س ��توى ال�شعوب
وبغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن و�ض ��ع احلك ��م
واحلكومات؛ و�إال كي ��ف نفهم �أن يتحول
ك�أ� ��س الع ��رب �إىل ك�أ� ��س فل�س ��طني و�أن
يعم ��د الفري ��ق اجلزائ ��ري والتون�س ��ي
واحلا�ضرون وال�ض ��يوف من العرب �إىل
رفع علم فل�س ��طني قبل رف ��ع علم بلدانهم.
�أولي� ��س ه ��ذا م�ؤ�ش ��ر ًا �إىل مرحلة جديدة
من الوعي بالهوية وطبيعة ال�صراع؟

معرك ��ة الوع ��ي ه ��ي معركتن ��ا احلقيقية �أعم ��ق و�أعم ��ق يف �أر�ض ��نا الطيب ��ة و�أال
احلالي ��ة وامل�س ��تقبلية :الوع ��ي بهويتن ��ا ن�سمح للرياح مهما عتت �أن تزحزحنا من
وبح�ض ��ارتنا وبقيمن ��ا وبتاريخن ��ا مكاننا ومكان �آبائنا و�أجدادنا و�أن نروي
وب�ض ��رورات و�أ�سا�س ��يات تطورن ��ا ق�ص�ص ��نا وتاريخنا ب�أنف�سنا و�أن ن�سجل
وارتقائن ��ا .ي�ش ��وب معركتن ��ا هذه �ض � ّ�خ م ��ا منلك ��ه م ��ن ح�ض ��ارة و�إرث وتاري ��خ
�إعالم ��ي يومي مكثف من قبل اخل�ص ��وم با�س ��منا و�أن نقر�أ ونكتب وننتج املعرفة
والأع ��داء واملطبع�ي�ن واملهرول�ي�ن هدفه وال ن�س ��مح لأح ��د �أن يتحدث با�س ��منا �أو
دب الي�أ� ��س يف النفو�س والإ�ص ��رار على ي ��روي رواي ��ات ق�ض ��ايانا ،ب ��ل �أن نكون
ّ
�أن العدو جربوت ال يُقهر و�أنه من العبث حا�ض ��رين يف كل درب وعل ��ى كل مف ��رق
ومن�ص ��ة؛ فاملعق ��ل الأخ�ي�ر
الت�صدّي له ومقارعته .هدف هذا الإعالم ويف كل لغ ��ة
ّ
ه ��و ع ��دم ال�س ��ماح ملعركتن ��ا باالنط�ل�اق لوجودنا جميع ًا هو هويتنا و�ألوان هذه
وتقوي� ��ض عوام ��ل جناحها قب ��ل �أن تبد�أ الهوي ��ة ومكوناته ��ا وتاريخه ��ا وقدرتها
ولذل ��ك ف� ��إن املرحل ��ة الأوىل يف معرك ��ة عل ��ى اال�س ��تمرار والت�أل ��ق والعط ��اء،
الوع ��ي هذه هي ا�س ��تعادة الثقة بالنف�س وماع ��دا كل ذل ��ك فه ��و عابر ول ��ن يتذكره
والإمي ��ان ب�أنن ��ا ق ��ادرون عل ��ى �أن نعي ��د �أحد.
الأمور �إىل ن�ص ��ابها ال�ص ��حيح و�أن نعيد لنق� � ْل جميع ًا�" :أن ��ا عربي �أنا �أق ��ر�أ ،و�أنا
موازي ��ن الق ��وى �إىل ماهي علي ��ه بالفعل عربي �أنا موجود هوية ولغة وح�ض ��ارة
بعي ��د ًا ع ��ن الرتوي ��ج ال ��كاذب والتهويل وق�ض ��ية" ،ال ي�س ��تطيع �أحد �أن يغت�صبها
ال ��ذي اعتم ��ده عدون ��ا حت ��ى يف حروبه بتغيري الأفعال والأ�سماء؛ فهي موجودة
�ض ��دنا لريتكب جمزرة هنا وهناك يروّ ع و�ش ��اخمة رغ ��م كل التهوي ��ل والك ��ذب
من خاللها الأهايل ويرغمهم على النزوح والإ�س ��فاف ال ��ذي �س ��وف يذه ��ب جفاءً،
فقط ليحت � ّ�ل �أر�ض ��هم وي�س ��رق تاريخهم بينم ��ا يبق ��ى م ��ا نفعل ��ه نحن وم ��ا ّ
نخطه
وموروثاته ��م وي ّدع ��ي الغلب ��ة والتف ��وق ماكث ًا يف الأر�ض.
عليهم.
عن موقع امليادين
واملرحل ��ة الثانية ه ��ي �أن نغر�س �أقدامنا

حلف الناتو ولعبة الوعود مع رو�سيا
2-1
وف ًق ��ا لفالدميري بوتني و�أن�ص ��اره يف فرن�س ��ا ،ف�إن
رو�سي ��ا �ستدافع عن نف�سها فقط �ض ��د الناتو ،الذي
مل يك ��ن ليفي بوع ��ده بعدم التمدد �إىل ال�ش ��رق بعد
�س ��قوط ج ��دار برلني.فه ��ل ه ��ذا �ص ��حيح �أم جمرد
�إفرتاء رو�سي و كذب تاريخي؟
"هن ��اك ق ��ول م�أث ��ور مف ��اده �أن احلقيق ��ة ه ��ي
ال�ض ��حية الأوىل لأي ح ��رب"� ،ص ��رح بذل ��ك ج ��ان
لوك ميلين�ش ��ون زعيم الي�س ��ار الفرن�س ��ي على قناة
فران� ��س  ،24يف  7كان ��ون الأول (دي�س ��مرب) .وردا
على �س� ��ؤال حول ت�ص ��اعد التوت ��رات على احلدود
الأوكرانية ،حيث حت�ش ��د رو�س ��يا قواته ��ا منذ عدة
�أ�ش ��هر ،قال زعيم حزب فرن�س ��ا غري امل�ست�سلمة La
� France Insomiseإنه يوجه خط�أ تاريخيًا:
"يج ��ب �أن ن ��درك �أنن ��ا �أخط�أن ��ا حي ��ال الرو� ��س
وخدعناه ��م .قي ��ل له ��م�" ،إذا تركتم ج ��دار [برلني]،
فلن يقرتب الناتو من �أبوابهم ".ح�س� � ًنا ،لقد تركوا
اجل ��دار ي�س ��قط ،وماذا فعلنا :لقد قربن ��ا الناتو من
�أبوابهم .
كرر املر�شح للرئا�س ��ة الفرن�سية �إريك زمور ال�شيء
نف�س ��ه على قناة فرن�سا  ،2يف  9دي�سمرب .كما يتفق
م ��ع جان لوك ميلين�ش ��ون على نقط ��ة واحدة :على
فرن�س ��ا �أن ترتك التحالف الأطل�س ��ي بكل ب�س ��اطة.
ه ��ذا الوع ��د املفرت� ��ض ال ��ذي خان ��ه حل ��ف �ش ��مال
الأطل�س ��ي يف نهاي ��ة احل ��رب الب ��اردة يت ��ذرع ب ��ه
�أن�صار فالدميري بوتني مبجرد عودة التوترات مع
رو�س ��يا� .إنه يجعل من املمكن الت�ش ��كيك يف وجود
النات ��و ذاته ،وال ��ذي مل يعد له م�ب�رر لوجوده منذ
�سقوط االحتاد ال�سوفيتي وحل حلف وار�سو.
ه ��ذا اخلط ��اب ه ��و �أو ًال وقب ��ل كل �ش ��يء خط ��اب
فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن نف�س ��ه .فف ��ي ع ��ام � ،2007أعل ��ن
الرئي�س الرو�س ��ي" :م ��ن حقنا �أن نطرح ال�س� ��ؤال:
�ض ��د م ��ن يوج ��ه تو�س ��ع [النات ��و]؟ وم ��اذا ح ��دث
للت�أكيدات التي قدمها �ش ��ركا�ؤنا الغربيون بعد حل
حلف وار�س ��و؟ " مرة �أخرى يف عام  ،2014لتربير
�ض ��م رو�س ��يا غ�ي�ر القانوين ل�ش ��به جزي ��رة القرم،
ق ��ال" :لق ��د كذب علينا الغ ��رب مرارًا وتك ��رارًا .لقد
اتخذوا ق ��رارات من وراء ظهورن ��ا وقدموا �أمامنا
الأم ��ر الواق ��ع .ح ��دث ه ��ذا م ��ع تو�س ��ع الناتو يف
ال�شرق ،وكذلك مع ن�ش ��ر البنية التحتية الع�سكرية
على حدودنا.
وبالطبع نفى معظم القادة الغربيني يف ذلك الوقت
�أنه ��م قطعوا لرو�س ��يا مثل هذا الوعد ،لكن رو�س ��يا
ا�س ��تمرت يف توجي ��ه االتهام .ب ��د�أ النقا�ش يف عام
 1998من قب ��ل املحلل الربيطاين مايكل مكغواير.
يف مقال ن�ش ��رته جملة الدرا�س ��ات الدولي ��ة ،انتقد
ق ��رار دع ��وة جمهوري ��ة الت�ش ��يك لالن�ض ��مام �إىل
التحال ��ف ع�ب�ر الأطل�س ��ي� ،أي حلف النات ��و ،قائ ًال
�إن ��ه يف عام " ،1990تلقى ميخائيل غوربات�ش ��وف
�ض ��مانات عالي ��ة امل�س ��توى ب� ��أن الغرب لن يو�س ��ع
النات ��و ،ووعد بع ��دم االنحياز يف املنطق ��ة العازلة
ب�ي�ن احل ��دود ال�ش ��رقية للنات ��و ورو�س ��يا " .بينما
يدع ��ي قادة الغ ��رب اليوم �أن ��ه مل يكن عدم تو�س ��ع
الناتو حتى مو�ضوعًا للنقا�ش يف عام .1990
واعت�ب�ر املحل ��ل يف ذلك الوق ��ت �أن النات ��و "ينتهك
ال�ص ��فقة املربمة ع ��ام  1990والتي ت�س ��مح لأملانيا
املوح ��دة ب�أن تكون ج ��زءًا من الناتو" .يف �إ�ش ��ارة
�إىل املفاو�ض ��ات الدبلوما�س ��ية الت ��ي عق ��دت يف
ذل ��ك العام ب�ي�ن �أملانيا الغربية وفرن�س ��ا وبريطانيا
العظمى والوالي ��ات املتحدة واالحتاد ال�س ��وفيتي
حول �إعادة توحيد �أملانيا.

 جواد ب�شارة
مل يت ��م تو�ض ��يح الأم ��ر ب�ش ��كل نهائ ��ي حت ��ى ع ��ام
 .2009بف�ضل رفع ال�سرية عن تقارير االجتماعات
م ��ن املحفوظات الأملاني ��ة والأمريكية والرو�س ��ية،
يو�ض ��ح الباحث بجامعة هارف ��ارد مارك كرامر يف
مقال ن�ش ��رته �صحيفة وا�ش ��نطن كوارتريل �أن عدم
تو�س ��يع الناتو مل يكن حتى مو�ض ��وعًا للنقا�ش يف
عام .1990
هل رو�سيا على و�شك غزو �أوكرانيا ح ًقا؟
ول�س ��بب وجيه :يف ذلك الوق ��ت ،مل يتخيل �أحد �أن
االحت ��اد ال�س ��وفياتي �س ��ينهار م ��ع حلف وار�س ��و.
املهمة الرئي�س ��ية �إذن هي معرفة ما �إذا كانت �أملانيا،
الت ��ي كان اجل ��زء الغرب ��ي منه ��ا بالفعل ج ��زءًا من
احللف� ،س ��تبقى �أم ال داخ ��ل الناتو كدولة موحدة،
وحت ��ت �أي ظروف.ث ��م يلت ��زم الغربي ��ون بث�ل�اث
نقاط� .أو ًال :فقط ن�ش ��ر القوات الأملانية غري التابعة
للناتو يف �أملانيا ال�ش ��رقية حتى اكتمال االن�س ��حاب
ال�سوفيتي .ثانيًا :ميكن ن�شر قوات الناتو الأملانية
يف �أملاني ��ا ال�ش ��رقية بع ��د االن�س ��حاب ال�س ��وفيتي،
لكن ال ميكن ن�ش ��ر قوات �أجنبية �أو من�ش� ��آت نووية
خ ��ارج �أملاني ��ا .و�أخريا ،ثالثا :عدم زي ��ادة الوجود
الع�س ��كري الفرن�س ��ي والربيط ��اين والأمريكي يف
برلني.
بعد مفاو�ض ��ات �ش ��اقة ،وافق غوربات�شوف �أخريًا
عل ��ى ه ��ذه ال�ش ��روط ومت تكري�س ��ها يف املعاه ��دة
املتعلق ��ة باجلوان ��ب الدولي ��ة لإع ��ادة توحي ��د
الأملانيت�ي�ن ،الت ��ي وقعته ��ا جمي ��ع الأط ��راف يف
�س ��بتمرب  .1990وال يوج ��د �أي م ��كان ،مبا يف ذلك
الأر�ش ��يف الرو�س ��ي ،يذك ��ر �أي وعد ر�س ��مي بعدم
ت�ض ��مني دول �أوروبا ال�ش ��رقية الأخ ��رى يف نطاق
دول الناتو يف امل�س ��تقبل .يف حني يوا�صل الرو�س
االدع ��اء ب� ��أن الغ ��رب ق ��دم مع ذل ��ك �ض ��مانات غري
ر�سمية.
لكن حتى بعد عام  ،2009ا�س ��تمرت النيابة العامة
يف االزده ��ار .وهذا على الرغم م ��ن �إنكار ميخائيل
غوربات�ش ��وف �شخ�ص� �يًا� ،إال �أنه يف و�ضع جيد مبا
يكفي ملعرفة ما قيل ح ًقا يف ذلك الوقت .ففي مقابلة
ع ��ام  2014مع رو�س ��يا م ��ا وراء العناوين� ،ص ��رح
الرئي�س ال�س ��ابق الحتاد اجلمهوريات اال�شرتاكية
ال�س ��وفياتية عل ��ى نح ��و قاط ��ع" :مل تت ��م مناق�ش ��ة
مو�ض ��وع تو�س ��ع النات ��و عل ��ى الإط�ل�اق ومل تت ��م
مناق�شته .خالل هذه ال�سنوات.
يح ��دد غوربات�ش ��وف �أن االحتاد ال�س ��وفياتي �أراد
قبل كل �ش ��يء "�ضمان عدم تقدم الهياكل الع�سكرية
للنات ��و ،وع ��دم ن�ش ��ر قوات م�س ��لحة �إ�ض ��افية على
�أرا�ض ��ي جمهوري ��ة �أملاني ��ا الدميقراطية ال�س ��ابقة
بع ��د �إع ��ادة توحيد �أملاني ��ا .ولإ�ض ��افة" :كل ما كان
ميكن القي ��ام به وتعني فعله لرت�س ��يخ هذا االلتزام
ال�سيا�سي قد مت �إجنازه.

ي�ؤك ��د غوربات�ش ��وف بو�ض ��وح �أن تو�س ��يع حل ��ف
الناتو �سي�شكل خيانة ملا كان يرى "روح" املناق�شات
يف ذلك الوقت ،لكن ��ه ي�ؤكد جمددًا �أنه مل يتم تقدمي
�أي الت ��زام ر�س ��مي .يوا�ص ��ل الرو�س االدع ��اء ب�أن
الغرب قدم مع ذلك �ضمانات غري ر�سمية .نظرية لها
ميزة كونها بطبيعتها من امل�ستحيل التحقق منها.
وباملقابل يته ��م الغرب �أن رو�س ��يا انتهكت معاهدة
ع ��دم ا�س ��تخدام القوة لإع ��ادة ال�س ��يطرة على دول
�أوروب ��ا ال�ش ��رقية املن�س ��لخة م ��ن حل ��ف وار�س ��و
وعدم �ضم الدول املن�س ��لخة من االحتاد ال�سوفيتي
ال�س ��ابق ...ومع ذلك ،ال تزال �أهمية تو�س ��ع الناتو
حم ��ل نقا�ش ،مبا يف ذل ��ك بني اخل�ب�راء الغربيني.
وكم ��ا الحظ الباح ��ث �أوليفييه �ش ��ميت عام ،2018
ف� ��إن الق�ض ��ية ا�س ��تعادت �أهميته ��ا منذ ع ��ام 1993
بقي ��ادة الرئي�س الأمريك ��ي بيل كلينت ��ون ،رغم �أن
ق�س� �مًا كبريًا م ��ن الإدارة الأمريكية عار�ض ��ها خو ًفا
من الت�ص ��ورات �أو التف�سريات الرو�سية .ولكن من
�أجل طم�أنة رو�س ��يا ،اخت ��ار الناتو عن حق يف عام
 1993دجمها يف ال�شراكة من �أجل ال�سالم .الهدف:
"بناء �ش ��راكة مع رو�س ��يا و�إقامة ح ��وار وتعاون
عملي يف املجاالت ذات االهتمام امل�ش�ت�رك" .مل يتم
تعليق هذا التع ��اون حتى عام  ،2014عندما قررت
رو�سيا �ضم �شبه جزيرة القرم.
واغرنغي ��ت :الفخ املذه ��ل الذي و�ض ��عته �أوكرانيا
للمرتزقة الرو�س
م ��ا يحر� ��ص �أن�ص ��ار فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن عل ��ى ع ��دم
حتدي ��ده ،هو �أنه يف وقت ا�س ��تعادة جزيرة القرم،
كانت رو�س ��يا بالفع ��ل هي التي ا�س ��تهز�أت بالوعد،
وه ��ذا الوع ��د حقيقي� .ض ��منت مذكرة بوداب�س ��ت،
الت ��ي وقعتها رو�س ��يا والواليات املتح ��دة واململكة
املتحدة وفرن�سا وال�صني يف عام  ،1994لأوكرانيا
اح�ت�رام رو�س ��يا لأوكراني ��ا و�ض ��مانها ل�س ��يادتها
و�س�ل�امتها الإقليمية ،مقابل ان�ضمامها �إىل معاهدة
ع ��دم انت�ش ��ار الأ�س ��لحة النووي ��ة .التخل ��ي ع ��ن
خمزونات الأ�س ��لحة النووية املوروثة من االحتاد
ال�سوفياتي.
قب ��ل كل �ش ��يء ،بالإ�ض ��افة �إىل ما�ض ��يهم امل� ��ؤمل
م ��ع االحت ��اد ال�س ��وفيتي ،كان ��ت �سيا�س ��ة رو�س ��يا
العدواني ��ة جتاه جمهوري ��ات االحتاد ال�س ��وفيتي
ال�سابق ،ورغبتهم يف االرتباط بف�ضاء دميقراطي،
هو ما دفعهم جزئيًا �إىل �أح�ض ��ان الناتو ،ح�س ��ب ما
يدع ��ي الغربيون .وهكذا ،يف ح�ي�ن عار�ض غالبية
الأوكرانيني االن�ض ��مام �إىل التحالف عرب الأطل�سي
" الناتو " قبل عام  ،2014حتول الر�أي العام متامًا
يف االجت ��اه املعاك�س منذ بداي ��ة احلرب ٪ 58 :من
الأوكراني�ي�ن يرغب ��ون الآن يف االن�ض ��مام �إىل ``
حلف الناتو � .إن �أ�س ��طورة رو�س ��يا املحا�صرة هي
نبوءة تتحقق من تلقاء نف�سها.
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الدكتورة الهاي عبد الح�سين مخت�صة بعلم االجتماع ،ولدت في بغداد عام  .1952وهي من �أ�سرة
تنحدر من مدينة الديوانية في الفرات الأو�سط .ح�صلت على البكالوريو�س في علم االجتماع /
كلية الآداب  /جامعة بغداد عام  .1977والماج�ستير من جامعة والية يوتا مدينة لوجان الواليات
المتحدة الأمريكية عام  ،1985والدكتوراه في علم االجتماع  /جامعة يوتا  /مدينة �سولت ليك �ستي
 /الواليات المتحدة الأمريكية  .1991 /التخ�ص�ص الدقيق التنظيم االجتماعي .التخ�ص�ص الثانوي :
ال�سكان.
قامت بتدري�س المواد التالية  :المدخل �إلى علم االجتماع ،التنظيم االجتماعي ،علم اجتماع المر�أة
نظريات اجتماعية (جامعة يوتا منذ عام  .)1990 – 1987المدخل �إلى علم االجتماع ،ح�ضارة
و�شخ�صية ،نظريات اجتماعية مفاهيم ون�صو�ص باللغة الإنكليزية (جامعة بغداد منذ عام – 1992
 .)1998ت�صميم البحوث االجتماعية ،علم االجتماع ال�صناعي  ،تاريخ الفكر االجتماعي.

ترى �أنه �سيكون دورالمر�أة �أعظم و�أكثر ح�ضوراً �إذا ما �أ�شركت في الميادين التي تت�أهل لها

د .الهاي عبد الح�سين :دخل علي الوردي خانة قمم العراق
الثقافية بعد م�سيرة عظيمة
حاورها عالء المفرجي
الق�سم الثاين

له ��ا العديد من امل�ؤلف ��ات يف علم االجتماع منها:
املالم ��ح االجتماعي ��ة يف �أعمال ع ��دد خمتار من
الفال�س ��فة الع ��رب امل�س ��لمني  ،ومقدم ��ة يف عل ��م
االجتم ��اع ،وم�صطلحات ون�صو� ��ص اجتماعية
باللغت�ي�ن العربي ��ة والإنكليزي ��ة .نظري ��ات
اجتماعي ��ة (�سو�سيولوجية) .ن�س ��اء عراقيات..
وجه ��ة نظل ��ر �إجتماعية ،وترجمت ع ��ددا الكتب
منه ��ا  :العرقي ��ة والقومي ��ة ..وجه ��ات نظ ��ر
انرثوبولوجي ��ة ،وكت ��اب العالمة عل ��ي الوردي
يف علم �إجتماع املعرفة ،من االدب اىل العلم.
 يف كتاب ��ك ،ن�س ��اء عراقيات :وجهة نظ ��ر اجتماعية،
خ�ض ��ت يف جترب ��ة الن�س ��اء يف البل ��دان النامي ��ة التي ال
ت�ش ��به بال�ضرورة جتربة الن�ساء يف البلدان املتقدمة ،ما
الأفكار الأ�سا�سية التي ينطوي عليها الكتاب؟
 ي�ض ��م الكت ��اب جمموع ��ة البح ��وث العلمي ��ةالت ��ي قمت بها ع ��ن امل ��ر�أة ح�صر ًا بع ��د التخرج
والعم ��ل يف ق�س ��م عل ��م االجتماع جامع ��ة بغداد
منذ ت�سعينيات الق ��رن املا�ضي .وعليه ،فالكتاب
ال يق ��دم ملو�ضوع ��ة واح ��دة و�إنْ كان يتبع ن�سق ًا
نظري ًا ومنهجي ًا مت�ساوق ًا .وقد ت�صدرت الكتاب
املراجع ��ة النظرية لق�ض ��ايا امل ��ر�أة امل�ش ��ار �إليها
يف ال�س� ��ؤال والت ��ي تعت�ب�ر ت�أ�سي�س ��ية لأي عمل
علم ��ي .يالح ��ظ فيه ��ا � ّأن العلم ��اء ربط ��وا ب�ي�ن
ارتفاع م�س ��توى التنمية االقت�ص ��ادية وحت�س ��ن
املكان ��ة االجتماعي ��ة للم ��ر�أة كم ��ا ي�س ��تدل عليها
من خالل توفر فر� ��ص التعليم والعمل لقاء �أجر
خ ��ارج املنزل .فيما ر�س ��م ع ��امل �آخر (لن�س ��كي)
بني حت�س ��ن املكانة االجتماعية للمر�أة من جهة،
والتطور التكنولوجي الذي يحققه املجتمع من
جهة �أخرى ،مفرت�ض� � ًا � ّأن هذا تطور ي�ص ��لح لكل
املجتمع ��ات .بيد � ّإن درا�س ��ات نقدية للدرا�س ��ات
املذك ��ورة خل�ص ��ت �إىل � ّأن جترب ��ة الن�س ��اء يف
البل ��دان النامي ��ة تختل ��ف اختالف� � ًا نوعي� � ًا ع ��ن
جترب ��ة الن�س ��اء يف البل ��دان املتقدم ��ة ب�س ��بب
تداخ ��ل عوام ��ل اجتماعي ��ة تقليدي ��ة كالدي ��ن
ومنظومة القي ��م االجتماعية والأدوار العائلية.
ت�ؤث ��ر ه ��ذه العوام ��ل عل ��ى الن�س ��اء يف البلدان
النامية �س ��لب ًا بدرجة �أكرب مما تفعل يف البلدان
املتقدمة .وهذه م�سلمة مهمة يتحتم على الباحث
�أخذها باالعتبار قبل ال�شروع ب�أي درا�سة علمية
ج ��ادة� .أم ��ا الدرا�س ��ات الأخ ��رى الت ��ي �ض ��مها
الكت ��اب فتتناول ق�ض ��ايا متنوعة تخ� ��ص املر�أة
كم ��ا يف الدور التكميمي الذي متار�س ��ه الأنظمة
اال�س ��تبدادية العربي ��ة على املنظمات الن�س ��ائية
العربي ��ة وق�ض ��ية التمايز اجلن�س ��ي يف العراق
الت ��ي ظه ��رت بح ��دة �أك�ب�ر كواح ��دة م ��ن نتائج
احل ��رب العراقية االيراني ��ة (.)1988 – 1980
اختتمت الكتاب بدرا�س ��ة ميدانية �ساعدت الأمم
املتحدة على القيام بها تتناول �أو�ض ��اع الن�س ��اء
الناجي ��ات م ��ن داع�ش يف ع ��دد م ��ن املحافظات
العراقية املت�ضررة.
 ه ��ل بتقدي ��رك ويف ظ ��رف الع ��راق احل ��ايل حي ��ث
اخل ��واء واجلدب الفكري ال ��ذي يعم الكثري من املفا�صل
االجتماعيةْ � ،أن يكون للمر�أة دور ما؟
 متار� ��س امل ��ر�أة دور ًا مهم� � ًا يف الع ��راق.و�س ��يكون دورها �أعظ ��م و�أكرث ح�ض ��ور ًا �إذا ما
�أ�ش ��ركت يف امليادي ��ن الت ��ي تت�أه ��ل له ��ا .امل ��ر�أة
كال ��وردة تتفتح يف ظ ��روف العناية وال�س ��قاية
احل�س ��نة ،بال اف ��راط .وعليه ،ف�إنن ��ي على يقني
ب� ّأن املر�أة العراقية �ستظهر مواهبها وامكاناتها
كلما زاد الو�ضع ا�س ��تقرار ًا و�أمان ًا .املر�أة مقاتل
�ش ��ر�س �ض ��د الف�س ��اد والتالع ��ب �إذا ما �أح�س ��ن

اختيار م ��ن تت�أهل لذلك من حيث الكفاءة املهنية
واخل�ب�رة مبعية فريق مكافح ود�ؤوب� .س ��تعود
امل ��ر�أة �إىل طبيعتها عندما تطمئ ��ن على حقوقها
ومكانته ��ا .نتعل ��م من جترب ��ة البل ��دان املتقدمة
در�س� � ًا جدي ��د ًا كل ي ��وم .فق ��د �أظهر مثقف ��ون � ّأن
الفروق البيولوجية بني الن�ساء والرجال تظهر
بو�ض ��وح يف املجتمعات التي تتبنى �سيا�س ��ات
م�س ��اواتية كما يف البلدان اال�سكندنافية .وهذا
يعن ��ي � ّأن امل ��ر�أة �س ��تعود �إىل وداعته ��ا ورقته ��ا
ولطفه ��ا عندما تطمئ ��ن �إىل � ّأن �أحد ًا لن يتعر�ض
له ��ا �س ��لب ًا ك�أنْ يتجاوز عل ��ى حريته ��ا �أو ينتهك
حق ًا م ��ن حقوقها .وهذا ا�س ��تنتاج مبهر لظاهرة
ت ��زداد و�ض ��وح ًا يف البل ��دان امل�ش ��ار �إليها الأمر
الذي ي�سلط ال�ض ��وء على املكا�سب التي يح�صل
عليها املجتمع عندما ي�ساوي بني �أع�ضائه ،ن�سا ًء
ورجا ًال� ،إناث ًا وذكور ًا.
 ه�ل�ا حدثتنا عن (املنت ��دى الن�سوي) الذي تر�أ�سينه
يف االحت ��اد العام للأدباء والك ّت ��اب يف العراق� ،أهميته
و�أهدافه ودوره يف احلياة الثقافية؟
 يعترب منتدى الثقافة الن�س ��وية �أحدث ت�شكيلدخل يف منظومة االحتاد العام للأدباء والك ّتاب
يف العراق منذ ت�أ�سي�س ��ه ع ��ام  .1959اعتقد � ّأن
هن ��اك قناعة ب� �� ّأن االحتاد رمب ��ا ت�أخر يف متثيل
املر�أة على هذا ال�صعيد .ال يعقل �أنْ تخلو منظمة
نخبوية مثل االحت ��اد العام للأدباء والك ّتاب يف
الع ��راق عن ت�ش ��كيل من ه ��ذا النوع يه ��دف �إىل
تعزي ��ز حركة املر�أة املثقفة ودعم جهودها لت�أخذ
مكانته ��ا الالئق ��ة يف املجتم ��ع .املنت ��دى مفتوح
لكل الأقالم الن�س ��وية التي تن�ص ��ر ق�ضية املر�أة.
وعندما �أقول «ن�س ��وية» ،ف�إنني ال �أعني الن�س ��اء
فح�س ��ب ب ��ل وحت ��ى الرج ��ال الذي ��ن يعتق ��دون
بحق ��وق امل ��ر�أة باعتباره ��ا ج ��زء م ��ن حقوقه ��ا
ك�إن�س ��ان .نرك ��ز يف مرحلة الت�أ�س ��ي�س هذه على
ت�أكيد احل�ضور الفكري ملثل هذه النخبة الداعمة
لق�ض ��ية امل ��ر�أة العراقية على وجه اخل�ص ��و�ص
واالنت�ص ��ار حلقوقها ووق ��ف االنته ��اكات التي
تتعر� ��ض لها وذلك من خالل العمل على ا�ص ��دار
كتاب ن�صف �سنوي نح�شد له مو�ضوعات تكتب
ب�أقالم ن�س ��ائية ورجالية يف ق�ضية من ق�ضاياها
املعروفة كما يف اجله ��د لوقف حملة العمل على
تغيري املادة  57من قانون الأحوال ال�شخ�ص ��ية
رق ��م  188لع ��ام  1959اخلا�ص ��ة بح ��ق الأم يف
ح�ض ��انة ال�صغري بعد ح�ص ��ول الطالق وم�شكلة
التحر� ��ش اجلن�س ��ي الت ��ي �ص ��ارت هم� � ًا مقيم� � ًا
وبخا�ص ��ة للفتيات ال�ص ��غريات �س ��ن ًا والن�س ��اء
ال�ش ��ابات .ه ��ذا �إىل جان ��ب التعريف بن�ض ��االت
امل ��ر�أة العراقي ��ة وتق ��دمي �شخ�ص ��يات ن�س ��وية
متمي ��زة �ض ��من زاوية «ح ��وار الع ��دد» .ونعطي
حيز ًا لرتجمة ن�صو�ص ميكن �أنْ ت�ساهم بتنوير
امل ��ر�أة العراقي ��ة� .أكملن ��ا العدد الأول و�ش ��رعنا
بالعم ��ل عل ��ى الكت ��اب الث ��اين .ن�أم ��ل �أنْ نعق ��د
لق ��ا ًء نق ��دم في ��ه �أبرز الأق�ل�ام التي �س ��اهمت يف
الع ��دد الأول .يهمنا ا�س ��تقطاب الأق�ل�ام البحثية
الن�س ��ائية ال�ش ��ابة الت ��ي تتمت ��ع بح�س ن�س ��وي
واعي ون�شيط ونعمل على ت�شجيعها.
� صدر لك م�ؤخر ًا كتاب عن الرواية العراقية ،و�أعتقد
�أ ّنها �أول درا�سة تتناول الرواية العراقية من وجهة نظر
اجتماعي ��ة  ...كيف تنظري ��ن �إىل تطور الرواية العراقية
 ...ما هو ت�صورك مل�ستقبل الرواية يف العامل؟
 نع ��م ه ��و الأول م ��ن نوع ��ه م ��ن حي ��ث امليدانال ��ذي يدخل فيه .يع ��ود االهتمام بعل ��م اجتماع
الأدب عموم ًا والق�ص ��ة والرواية �إىل �سبعينيات
الق ��رن املا�ض ��ي يف الع ��امل .بي ��د � ّإن نه�ض ��ة
ملحوظ ��ة ر�ص ��دت من ��ذ ع ��ام  ،2015وب ��دا يل
�أ ّن ��ه ق ��د �آن الأوان لنخ� ��ص الق�ص ��ة والرواي ��ة
العراقية بدرا�س ��ة ته ��دف �إىل �إظهار دور املثقف
العراق ��ي يف متابعة ق�ض ��ايا املجتم ��ع العراقي.
ميك ��ن �أنْ يكون ه ��ذا العمل خط ��وة على طريق
طويل ��ة ينتفع منها الباح ��ث من حيث � ّإن القا�ص
والروائ ��ي يتح ��رك �ض ��من مي ��دان وا�س ��ع م ��ن

حري ��ة التفك�ي�ر والكتاب ��ة التعبريي ��ة .ان�ش ��غل
الباحثون املهنيون مبو�ضوعات هيكلية تخ�ص
الدولة وبناه ��ا الكبرية واملجتمع وم�ؤ�س�س ��اته
التقليدي ��ة حت ��ى �إ ّنه ��م ابتع ��دوا ع ��ن الفاع ��ل
وال�ص ��انع للحقيقة االجتماعية ،الفرد بت�شكالته
ال�شخ�صية التف�صيلية .تقدم الق�صة والرواية ما
يله ��م على هذا ال�ص ��عيد وقد ي�س ��اعد على تقدمي
بحوث ودرا�س ��ات �أكرث ارتباط ًا بالواقع املعا�ش
و�ص ّناعه احلقيقيني.
ب ��دت يل الق�ص ��ة والرواي ��ة العراقي ��ة من خالل
املائة عام التي در�س ��تها م ��ن خالل عينة خمتارة
لروائيني عراقيني معروفني �أ ّنها مرت ب�سال�س ��ة
لتنتق ��ل م ��ن مرحل ��ة الوعظ والإر�ش ��اد املبا�ش ��ر
الت ��ي عرب عنها بو�ض ��وح حممود �أحمد ال�س ��يد،
�إىل وثب ��ة حققها عبد احلق فا�ض ��ل وهو يحاول
�إعادة ابتكار املجتمع العراقي ويب�صر مواطنني
يت�ص ��رفون مب�س� ��ؤولية وال يكتف ��ون بوظائفهم
التقليدي ��ة وي�ش ��اركون بحما�س ��ة يف اجلداالت
االجتماعي ��ة ومنه ��ا ال�سيا�س ��ة والعالق ��ات ب�ي�ن
اجلن�س�ي�ن� .أدخلنا غائب طعمة فرمان يف �سياق
امل�شاهد االجتماعية التي اهتمت بب�سطاء النا�س
وفقراءهم ممن كانوا يتوقون �إىل حياة �أف�ض ��ل
حتى �أطل �شبح ال�سلطة امل�ستبدة التي ال تتورع
ع ��ن ا�س ��تخدام �أب�ش ��ع الط ��رق لتقيي ��د حرياتهم
ومنها �إ�س ��اءة ال�س ��معة .وقد متيز ف�ؤاد التكريل
يف تعق ��ب الواق ��ع دون اغف ��ال طريق ��ة «ابتكار»
املجتم ��ع من خ�ل�ال تناول ��ه لعدد من امل�ش ��كالت
الت ��ي تعنى بالن�س ��اء امل�ست�ض ��عفات حت ��ى و�إنْ
كنّ متعلمات وم�ش ��تغالت� .أوىل التكريل احلياة
ال�سيا�س ��ية اهتمام ًا وا�ضح ًا و�أ�س�س ملا ميكن �أنْ
ن�سميه تنامي �آليات اال�ستبداد من خالل توثيقه
لظهور �شخ�ص ��ية «�ض ��ابط الأمن» �سيئة ال�صيت
يف رواي ��ة «امل�س ��رات والأوج ��اع» ،والع�ص ��ف
ال ��ذي �أحدثته احل ��رب العراقي ��ة االيرانية التي
ت�س ��ببت يف كوارث اجتماعية �إن�سانية معنوية
ومادي ��ة ي�ص ��عب معاجلته ��ا واالغتي ��االت التي
تن�س ��ب �إىل قات ��ل جمه ��ول .يالح ��ظ � ّأن احلرب
العراقية االيرانية من �أكرث املو�ض ��وعات اهما ًال
يف الدرا�س ��ات االجتماعي ��ة .ح ��دث ذلك ب�س ��بب
التعتي ��م ال�سيا�س ��ي عل ��ى جوانبه ��ا االجتماعية
وامل�شاكل التي ت�سببت بها .ا�ستكملت العمل يف
تعق ��ب فرتة ال�س ��بعينيات على م�س ��توى الطلبة
اجلامعي�ي�ن وال�ض ��غوط الت ��ي كان ��ت متار� ��س
ل�ض ��مهم �إىل ح ��زب احلكوم ��ة وم ��ن ث ��م ظروف
ال�شك والغدر والق�ض ��م التي رافقت فرتة انعقاد
ما �س ��مي يف حينها ،اجلبه ��ة الوطنية والقومية
التقدمية من خالل روايت ��ي فالح رحيم .وقر�أنا
يف روايات انعام كجه جي عن م�شاهد مل ت�سجل
يف درا�س ��ة علمي ��ة موثق ��ة و�ص ��و ًال �إىل رواي ��ة
«داع�ش ��تاين  ،»...جلا�س ��م املطري الذي و�ض ��عنا
يف �أجواء كارثة احتالل املو�ص ��ل وما جرته من
ويالت على �أهلها و�ساكنيها.
� ص ��درت يف الآون ��ة الأخ�ي�رة كتاب ��ات حتل ��ل منهج

الدكت ��ور عل ��ي ال ��وردي ،والبع�ض من ه ��ذه الدرا�سات
هاجم منهج الوردي يف علم االجتماع  ...كيف تنظرين
الي ��وم �إىل ت ��راث علي ال ��وردي وهل ال ت ��زال فر�ضياته
االجتماعية واقعية؟
 ال خ�ي�ر فيمن يتهج ��م على علي ال ��وردي دون�أنْ يتمكن من ��ه ويقر�أه جيد ًا .دخل علي الوردي
خان ��ة قمم الع ��راق الثقافية بعد م�س�ي�رة عظيمة
متيز فيها بغزارة الإنتاج واحل�ض ��ور بحيث عد
عربي ًا ودولي ًا عامل االجتم ��اع الأبرز يف العراق
وهذا م�ص ��در فخر ولي�س مدع ��اة لإقامة حفالت
ال�س ��ب وال�ش ��تم له .مل يتوق ��ف الهواة و�أ�ش ��باه
املتعلمني من التهجم على علي الوردي ويف هذا
بالذات �ش ��هادة على �أهمية م ��ا �أنتجه .ف�أنْ تكون
مو�ض ��وع ًا للنقد والت�أمل و�إنْ كان �س ��لبي ًا �أف�ضل
م ��ن �أنْ تك ��ون ورق ��ة من�س ��ية يف رف من رفوف

املكتبة .مل يتوقف النقد للنظرية املارك�س ��ية وملا
�أنتجه علماء الفكر االجتماعي والإن�س ��اين � مّإنا
على �أ�س ���س علمي ��ة ولي�س جمرد �إط�ل�اق �أحكام
ال تق ��وى عل ��ى الوقوف .فقد ا�س ��تمر الت�س ��ا�ؤل
عم ��ا �إذا كان ��ت الطبق ��ة االجتماعية ه ��ي العامل
الرئي�س ��ي يف احداث التغي�ي�ر �أم منظومة الفكر
والقيم الدينية والأخالقية .و�أنتج املت�س ��ائلون
بدائ ��ل فكري ��ة مهم ��ة يف مواجه ��ة النظري ��ة
املارك�سية كما يف ماك�س فيرب و�إمييل دوركهامي
وكارل مانه ��امي ورال ��ف داهرن ��دوف وغريهم.
بي ��د � ّإن ه ��ذه االنتقادات مل تنل م ��ن مكانة كارل
مارك� ��س ومنج ��زه الكب�ي�ر ال ��ذي بق ��ي حج ��ر
الزاوي ��ة يف �أي نقا� ��ش علمي ج ��اد .ومل تتوقف
جامع ��ات العامل ع ��ن تدري�س كل ه� ��ؤالء العلماء
املربزون باعتبارهم �أ�سا�س ��يني ولي�سوا طارئني
على العمل العلمي.
دعن ��ا نتف ��ق � ّأن النق ��د يختل ��ف ع ��ن التهج ��م.
ت�ستطيع �أنْ تنقد باحث ًا �أو عامل ًا در�سته ومتكنت
م ��ن علم ��ه و�ص ��ار ب�إمكان ��ك �أنْ تق�ت�رح بدي ًال ملا
ي ��رى وتعرتف حتى لو كان بديلك جيد ًا ويتمتع
بامل�ص ��داقية � ّأن الف�ضل يعود ملن �سبقك بالإجناز
ومنحك فر�صة الت�أمل واملحاججة� .أما �أنْ تنتقد
يف �س ��ياق � ّأن ال ��وردي حظي باهتم ��ام �أكرب من
غ�ي�ره �أو �أ ّن ��ه نال �ش ��هرة �أو�س ��ع وتف�ت�ري عليه
ب�أنْ تن�س ��ب ل ��ه ما مل يكن فيه فه ��ذا تهجم ولي�س
نقد .ت�س ��تطيع �أنْ تقارن عمل ال ��وردي بنظرائه
من الباحث�ي�ن ولي�س مبن اختط طريق ًا خمتلفة.
وعليك �أنْ تك ��ون دقيق ًا بحيث ال تدعي �أ ّنه �أهمل
ناق ��د ًا و�أ ّنه تهجم على ح ��دث معني كما يف ثورة
الع�ش ��رين .م ��ا فعل ��ه علي ال ��وردي فيم ��ا يتعلق
بثورة الع�ش ��رين �أ ّنه قدم �أطروحة جديدة تدعو
�إىل ا�س ��تخدام املنهج العلم ��ي الذي ال يقوم على
م�س ��لمات فكري ��ة تق ��ود �إىل نتائ ��ج متوقعة� .أي
� ّأن علي ��ك �أنْ ال تفرت�ض � ّأن عل ��ي الوردي مل يكن
متمي ��ز ًا وتقود العمل لتثب ��ت ذلك .هذا خطل يف
العلم وقلة دراية بقواعد النقد العلمي .ا�ست�شهد
عل ��ي الوردي مبا كتبه الباحث م�ؤيد اليا�س بكر
يف جملة اجلامعة ال�ص ��ادرة عن جامعة املو�صل
يف عددها ال�صادر يف ت�شرين الأول عام ،1976
وو�ض ��ع مقتب�س ًا فيما يقرب من �صفحة كاملة يف
كتابه مم ��ا كتبه الباحث« ،ملح ��ات اجتماعية من
تاريخ العراق احلديث» .و�شرح � ّأن الباحث عاب
عليه ر�أيه يف ثورة الع�شرين لأ ّنه ذكر ال�سلبيات
وت ��رك االيجابيات .رد الوردي عل ��ى ذلك الر�أي
ال ��ذي ج ��اء يف مطلع اجلزء اخلام� ��س من كتاب
«اللمح ��ات» ،ال�ص ��فحات ( )5 - 4ب ��كل اح�ت�رام
مو�ض ��ح ًا � ّأن العل ��م يتطلب حل ��و ًال موجعة و� ّأن
كراهيتن ��ا للإنكلي ��ز ينبغي �أال حتج ��ب احلقيقة
ع ��ن �أعيننا .ا�ست�ش ��هد الوردي بع ��د ذلك بفقرات
م�ستفي�ضة من �أعمال عدد من الك ّتاب والباحثني
العراقي�ي�ن املعروفني من �أمثال ر�ض ��ا ال�ش ��بيبي
وعب ��د ال ��رزاق احل�س ��ني وكاظ ��م املظف ��ر وعبد
ال�ش ��هيد اليا�س ��ري مم ��ن ا�س ��تخدموا اخلط ��اب
التعب ��وي التحري�ض ��ي ال ��ذي يق ��ف على ال�ض ��د
م ��ن املنهج العلم ��ي الدقيق يف النظ ��ر �إىل ثورة
الع�ش ��رين وما رافقها من �أحداث موجعة� .أوجز
ال ��وردي يف مقدم ��ة الكتاب العوامل الرئي�س ��ية
الت ��ي ميزت ثورة الع�ش ��رين يف النقاط التالية:
� ّإن الث ��ورة �أ�س�س ��ت لتع ��اون غ�ي�ر م�س ��بوق بني
الع�ش ��ائر و�أه ��ل امل ��دن �إذ مل يح ��دث �أنْ تع ��اون
ه� ��ؤالء عل ��ى �ص ��عيد م�ش�ت�رك يف ظ ��ل الهيمن ��ة
العثمانية ال�س ��ابقة لالحتالل الربيط ��اين و�أ ّنها
مل تك ��ن بدوية الطابع باملطلق كما �أ�ش ��يع عنها؛
متث ��ل العام ��ل الث ��اين مب�ش ��اركة رج ��ال الدي ��ن
والعلماء ممن �ش ��جعوا عليها واعتربوها «جهاد
يف �سبيل الله»؛ �ساهمت الثورة ب�إ�شاعة مفاهيم
�سيا�س ��ية جديدة يف املجتم ��ع العراقي من قبيل
«الوطني ��ة» ،و»اال�س ��تقالل» ،مم ��ا جع ��ل منه ��ا
مدر�س ��ة لتنامي الوعي الوطني الذي تزايد بعد
ذلك؛ �أ ّنها امتدت لت�ش ��مل العراق من �أق�صاه �إىل
�أق�ص ��اه كما �ش ��هد على ذلك ك ّتاب ومراقبني عرب
وغري عرب .ولعل الق�ض ��ية الأخرى التي ال تقل

�أهمية عن العوامل الأربعة املذكورة � ّأن الوردي
ج ��رد الثورة م ��ن �ص ��بغتها الطبقية .فق ��د كانت
ث ��ورة الع�ش ��رين بنظره ثورة �ش ��عبية ا�ش�ت�رك
فيها عموم العراقيني من �ش ��يوخ ورجال ع�شائر
و�س ��كان م ��دن وع�س ��كريني وطلب ��ة� ،إل ��خ .وكما
عرب الوردي بكلماته فقد ا�ش�ت�رك فيها �أ�ص ��حاب
«العمام ��ة �إىل جانب الطربو�ش ،والك�ش ��يدة �إىل
جان ��ب اللفة القلعية ،والعقال �إىل جانب الكالو،
وكلهم يهتفون :يحيا الوطن».
بالن�س ��بة يل فقد ن�ش ��رت خم�س درا�س ��ات علمية
موثقة عن اجناز الوردي بد�أتها بدرا�سة حملت
عن ��وان «علي ال ��وردي يف امليزان» ،ن�ش ��رت عام
 2012يف جملة «�إ�ض ��افات» و�ش ��اركت بدرا�س ��ة
حملت عنوان« ،ال ��وردي من منظور نقدي» ،يف
امل�ؤمت ��ر الذي �أقيم يف ب�ي�روت من قبل اجلامعة
الأمريكي ��ة وجامع ��ات �أخرى عاملي ��ة عام 2013
ملنا�س ��بة مرور مائة ع ��ام على والدت ��ه ،و�أخرى
بعن ��وان «منهجية عل ��ي ال ��وردي يف جمال علم
االجتم ��اع»� .س ��يكون ناق�ص� � ًا كل عم ��ل ال ي�أخ ��ذ
بنظ ��ر االعتب ��ار ما كت ��ب وقيل يف ال ��وردي من
قب ��ل نظرائه ودار�س ��يه اجلادين .كم ��ا �إ ّنه لي�س
م�س� ��ؤو ًال عن ال�شهرة وال�ش ��عبية التي حظي بها
باملقارن ��ة مع �آخرين .ال�ش ��هرة �س ��يف ذو حدين
ميك ��ن �أنْ تعل ��ي وميك ��ن �أنْ تخف� ��ض وكان م ��ن
ن�ص ��يب ال ��وردي �أ ّن ��ه ن ��ال التقدي ��ر واالحرتام
ب�س ��ببها لأ ّنه خاطب عق ��ول العراقي�ي�ن وتناول
م�ش ��كالتهم امللمو�س ��ة وه� � ّز قناعاته ��م بال�س ��ائد
واملقب ��ول .وعلي ��ه� ،إذا كانت هناك �ص ��نمية فقد
كان عل ��ي ال ��وردي هو الذي �ش ��رع بهدمها ومهد
لطري ��ق خمتلف ��ة يف النظ ��ر �إىل �ش� ��ؤون احلياة
االجتماعي ��ة .ع�ب�رت يف �أك�ث�ر من منا�س ��بة عن
ال ��ر�أي يف � ّأن االزدواجي ��ة قد ال يكون لها وجود
الي ��وم يف العراق ب�س ��بب التق ��ارب الذي حتقق
نتيج ��ة نظ ��ام التعلي ��م ال�ش ��مويل و�سيا�س ��ات
احلكوم ��ات املركزي ��ة وو�س ��ائل االع�ل�ام الت ��ي
�س ��اعدت عل ��ى االدم ��اج ولي� ��س التماي ��ز �أو
االزدواج بح�سب مفهومات الوردي .بيد � ّإن هذا
ال يعني �أننا �ص ��رنا جمتمع ًا متحرر ًا من امل�شاكل
الت ��ي يذكيها اليوم التع�ص ��ب الدين ��ي واملذهبي
ال ��ذي خا� ��ض فيه ال ��وردي� .س ��بق لل ��وردي �أنْ
�أك ��د يف �أكرث من كتاب وحما�ض ��رة وحديث عن
� ّإن م ��ا يقول ��ه اليوم قد ال ي�ص ��ح غ ��د ًا وهذا جزء
طبيع ��ي من عملية التغ�ي�ر االجتماعي الذي مير
بها املجتمع .معروف يف �ض ��وء �أبجديات العلم
االجتماعي � ّأن الإن�س ��ان بطبيعت ��ه حالة متغرية
وغري ثابتة� .أما موقف الوردي من املر�أة فت�شهد
عليه مالحظاته امل�س ��تمدة م ��ن �أر�ض الواقع يف
�س ��تينيات الق ��رن املا�ض ��ي حيث ر�ص ��د باعتزاز
كب�ي�ر الأع ��داد املتزاي ��دة م ��ن الفتي ��ات اللواتي
يق�صدن املدار�س والن�ساء اللواتي ينت�شرن على
نح ��و متزاي ��د يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة .كان علي
الوردي ن�ص�ي�ر ًا خمل�ص ًا للمر�أة وخ�صم ًا للنظام
ال�سيا�س ��ي ال�س ��ائد منطلق� � ًا يف ذل ��ك م ��ن موقفه
كمثق ��ف وعامل يح�ت�رم احليادية واملو�ض ��وعية
وميار�سها.
قدم عل ��ي الوردي مث ًال ممتاز ًا عل ��ى ملكته للنقد
ب�ص ��يغته العلمية ال�ص ��حيحة والت ��ي تقوم على
الدرا�س ��ة والتق�ص ��ي ولي�س التعبري ع ��ن الر�أي
واملزاج ال�شخ�ص ��ي �أو التع�صب لأحد دون �آخر.
وه ��ذا ما فعل ��ه يف �أطروحت ��ه للدكت ��وراه حيث
انتق ��د الفيل�س ��وف الربيط ��اين �آرنول ��د توينبي
لو�ص ��فه ابن خل ��دون ب�أ ّنه خرج من «ال �ش ��يء».
�أو�ض ��ح يف هذا املجال � ّأن ابن خلدون كان ثمرة
تطور معريف تاريخي يجري يف �صلب املجتمع
الإ�س�ل�امي �آن ��ذاك مما مت التعب�ي�ر عنه يف عديد
من حركات الفكر واجلداالت التي ه�ض ��مها ابن
خلدون وا�ستخدمها لتطوير فل�سفته يف التاريخ
ونظريته يف املجتمع .كما ت�صدى الوردي لر�أي
عميد الأدب العربي طه ح�س�ي�ن الذي و�سم �أفكار
اب ��ن خلدون بالغمو� ��ض .وكان بكل هذا �س ��باق ًا
ودقيق� � ًا و�أمين� � ًا وم�ؤمتن ًا على الر�س ��الة العلمية
التي حملها.
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الرجل الالمرئي
�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواية "الرج ��ل الالمرئ ��ي" ت�أليف
رالف �إيل�س ��ون ،ترجمة �أ�س ��امة منزجل ��ي ،الرواية تتحدث
عن ق�ض ��ايا العن�ص ��رية ،كتبها الروائي الأمريكي من �أ�صل
�أفريقي رالف �إيل�س ��ون ،وفازت باجلائزة الوطنية للكتاب
ع ��ن فئة اخليال يف ع ��ام  .1953وقد �ص ��نفت باملرتبة 19
يف قائمتها لأف�ضل مئة رواية يف القرن الع�شرين� .ض ّمنت
جمل ��ة تامي رواي ��ة الرجل الالمرئ ��ي يف قائمتها لأف�ض ��ل
 100رواي ��ة باللغة الإنكليزية منذ عام  1923وحتى عام
� ،2005إذ �أطلق ��ت عليه ��ا "الرواي ��ة الأمريكية اجلوهرية
للقرن الع�شرين".

فتاة من وا�سط تفتتح �أول مدر�سة لتعليم الفتيات فنون التايكواندو
 وا�سط /جبار بچاي
زين ��ب عب ��د ال ��رزاق الفيل ��ي ،فت ��اة
وا�س ��طية متتل ��ك وعي� � ًا جمتمعي� � ًا
حداثوي� � ًا ولديه ��ا ق ��درة يف اال�صرار
والتح ��دي نح ��و بل ��وغ الأه ��داف
والغاي ��ات حت ��ى و�إن كان طري ��ق
الو�ص ��ول اىل تل ��ك الغاي ��ات حتف ��ه
العوائق والتحديات.
واجه ��ت زين ��ب الكث�ي�ر م ��ن تل ��ك
التحدي ��ات لكنه ��ا يف املح�ص ��لة
حقق ��ت حلمه ��ا وه ��ي تفتتح مدر�س ��ة
متخ�ص�ص ��ة لتعلي ��م الفتي ��ات ف ��ن
ريا�ض ��ة التايكوان ��دو القتالي ��ة بع ��د
�أن نالت �ش ��هادة تدريبي ��ة معتمدة يف
ه ��ذا التخ�ص ���ص ،وته ��دف م ��ن ذل ��ك
اىل تطوي ��ر قدرات الفتيات بريا�ض ��ة
التايكوان ��دو والفن ��ون القتالي ��ة
وتنمية االمكاني ��ات والرغبات بينهن
واالرتق ��اء مب�ؤهالتهن الفنية واثبات
ح

ول العا

جدارتهن ،وا�س ��تقطبت املدر�سة عدد ًا
جي ��د ًا من الراغبات يف ممار�س ��ة هذه
اللعب ��ة التي تهتم بالدف ��اع عن النف�س
واال�صرار واالرادة والقوة.
تق ��ول زين ��ب الت ��ي حتم ��ل �ش ��هادة

لم

"�سبايدر مان" يهزم
متحور "�أوميكرون"

جنح فيلم "�سبايدرمان"" ،ال �سبيل للعودة" يف حتقيق
 253مليون دوالر م��ن مبيعات ال�ت��ذاك��ر يف ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة وك �ن��دا ،خ�لال عطلة نهاية الأ� �س �ب��وع .وب�ه��ذا،
يكون الفيلم قد �سجل رقما قيا�سيا خالل جائحة فايرو�س
كورونا ،واحتل املرتبة الثالثة لأعلى �إي��رادات العر�ض
الأول يف تاريخ هوليوود ،حتى مع بدء تف�شي املتحور
اجلديد "�أوميكرون" .ويف جميع �أنحاء العامل ،حقق
الفيلم  334.2مليون دوالر �إ�ضافية مطلع هذا الأ�سبوع،
ب�إجمايل بلغ  587.2مليون دوالر ،وفقا لتقديرات �شركة
"�سوين" املوزعة للفيلم .ويلعب دور البطولة يف ثالث
�أفالم "�سبايدر مان" املمثل توم هوالند واملمثلة زندايا،
وي�شارك به عدد من جنوم الن�سختني ال�سابقتني .وحطمت
مبيعات التذاكر الأمريكية والكندية حتى �أكرث التوقعات
تفا�ؤال خالل الأ�سبوع املا�ضي ،عندما اعترب املحللون �أن
حتقيق �إيرادات ت�صل  200مليون دوالر �أمر بعيد املنال.

� أماليا مكرو�شينا
اال�س ��تاذة ف ��ي جامع ��ة �س ��انت
بطر�سبورغ الر�س ��مية قدمت بتاريخ
 19كان ��ون الأول  2021بحثا بعنوان
(م�ؤلف ��ات الكاتب ��ة لطفي ��ة الدليم ��ي
ك�ص ��ورة للواق ��ع العراق ��ي) ،ين ��درج
البح ��ث في �إطار الطاولة الم�س ��تديرة
بعن ��وان" :رواي ��ة ال�ش ��رق الأدن ��ى
المعا�صرة" والتي يعقدها ق�سم اللغة
العربية بجامعة مو�س ��كو باال�ش ��تراك
مع مكتبة فرانكوتيكا بمنا�س ��بة (يوم
اللغة العربية).
 رائد جورج
المو�س ��يقي والمطرب العراقي ح�صل
على �شهادة في الت�أليف المو�سيقي من
جامع ��ة اوكالن ��د ،ورائد ج ��ورج يعد
من اب ��رز المو�س ��يقيين العراقيين في
الت�س ��عينيات قدم العدي ��د من االعمال
المو�سيقية واي�ضا كانت له م�ساهمات
في الدراما التلفزيونية والم�سرح من
خالل و�ض ��ع المو�س ��يقى الت�صويرية

البكالوريو� ��س يف اللغ ��ة الإنكليزي ��ة
"ه ��ديف ه ��و �إب ��راز دور العن�ص ��ر
الن�س ��وي يف جمتمع ذك ��وري بامتياز
يف مث ��ل ه ��ذه الريا�ض ��ات ،وحماولة
�إثب ��ات ج ��دارة امل ��ر�أة داخ ��ل ثقاف ��ات

جمتمعية متعددة".
و�أ�ض ��افت �أنه ��ا "مدرب ��ة تايكوان ��دو
(فن ��ون قتالي ��ة) ،معتم ��دة م ��ن قب ��ل
احت ��اد التايكواندو العراقي املركزي،
حا�ص ��لة عل ��ى ثالث ��ة �أحزم ��ة ا�س ��ود

دان دويل م ��ن معه ��د كيك ��وان للفنون
القتالية يف كوريا اجلنوبية وح�صلت
على ذل ��ك رغم عدم وج ��ود تقارب بني
�شهادتي وهذه الريا�ضة التي امار�سها
و�أ�س ��عى لتطويرها وتو�س ��يع رقعتها
يف املحافظ ��ة لأن ريا�ض ��ة الفن ��ون
القتالية لي�س ��ت �أكادميي ��ة ومن املمكن
لأي اخت�ص ��ا�ص ان ميار�س ��ها وينجح
فيها" .وا�ش ��ارت اىل "ح�ص ��ولها على
ف ��رع �أكادميي ��ة ب�ل�اك تايك ��ر الدولي ��ة
للدفاع عن النف�س والعلوم الريا�ض ��ية
م ��ن بغداد وهو ما دفعها اىل ت�أ�س ��ي�س
مدر�س ��ة تايكوان ��دو يف الك ��وت
مبجهودها ال�شخ�صي".
و�أ�ض ��افت "تعر�ض ��ت بداي ��ة الأم ��ر
للتنم ��ر واالنتقاد وال�س ��خرية ب�س ��بب
ممار�س ��تي للفنون القتالية لكن ذلك مل
مينعن ��ي م ��ن املواجهة والتح ��دي لأن
الآخري ��ن يعتق ��دون �أن هذه الريا�ض ��ة
لي�س ��ت منا�س ��بة للن�س ��اء �أو الفتي ��ات
وه ��ذه النظرة للأ�س ��ف حا�ض ��رة حتى
يف �أو�س ��اط الريا�ض ��يني وق ��د اثب ��ت
له ��م �أنهم على خط� ��أ" .وذك ��رت "رغم
ال�ص ��عوبات التي واجهته ��ا عند بداية

الدخول لهذه الريا�ضة وعامل التدريب
ك ��وين ام ��ر�أة يف جمتم ��ع حمافظ فقد
وج ��دت م ��ع م ��رور الوق ��ت هن ��اك من
يدعم وي�ش ��جع عليها" .م�شرية اىل �أن
"هدفها هو تو�سيع قاعدة التايكواندو
يف املحافظ ��ة وافتتاح مدر�س ��ة كبرية
ت�ض ��م فعالي ��ات متع ��ددة وت�س ��تقطب
�أي�ضا ال�شباب ممن هم ب�أعمار �صغرية
خا�ص ��ة بعد وجود من �أخذ ي�س ��اعدها
يف التدري ��ب زميله ��ا الع ��ب املنتخ ��ب
الوطني ح�سني ح�سن راهي" .وت�ؤكد
زين ��ب ان طموحه ��ا "احل�ص ��ول عل ��ى
�ش ��هادة �أعل ��ى يف التدري ��ب ال ��دويل
وتطوي ��ر قدرات ��ي الفني ��ة والتدريبية
وتو�س ��يع مدر�س ��ة التايكوان ��دو يف
الك ��وت وله ��ذا فق ��د �ش ��اركت يف ع ��دة
دورات تدريبي ��ة ب�إ�ش ��راف خ�ب�راء
دوليني و�أي�ض ��ا خ�ض ��عت لالختبارات
املعنية بالأحزمة الدولية حتت �إ�شراف
اخلرباء الدوليني وان �شاء الله �أحقق
لفريقي املزيد خدمة للحركة الريا�ضية
يف العراق ولريا�ض ��ة الفنون القتالية
الن�سوية".

مزاد على �أول ر�سالة "  "SMSيف العامل
تقي ��م دار "�أغووت" للم ��زادات العلنية مزاد ًا يف وق ��د �أر�س ��لت الر�س ��الة يف �ش ��هر كان ��ون الأول
باري� ��س على �أول ر�س ��الة ن�ص ��ية هاتفية  ،1992 SMSوحمتواه ��ا كان م ��ن ث�ل�اث كلم ��ات "عيد
�أر�سلت يف العامل على الإطالق.
مي�ل�اد جمي ��د" .وتلقى مدي ��ر �ش ��ركة "فودافون"
و�س ��يقام امل ��زاد ب�ص ��يغة  NFTالرقمي ��ة غ�ي�ر �آن ��ذاك ريت�ش ��ارد غارفي� ��س الر�س ��الة املكونة من
القابل ��ة لال�س ��تبدال ي ��وم  21دي�س ��مرب /كان ��ون  15حرف� � ًا باللغ ��ة الإنكليزي ��ة م ��ن املهند� ��س نيل
الأول اجلاري ،ومن املتوقع بيعها مببلغ كبري .باب ��وورث ،ال ��ذي كان يبلغ م ��ن العم ��ر  22عام ًا

فقط يف ذلك الوقت ،حيث كان يعمل على تطوير
خدمة الر�سائل الق�صرية لل�شركة (.)SMS
وم ��ن املتوق ��ع �أن تب ��اع مببلغ � 225أل ��ف دوالر،
وفق ما ذكر موقع "ليد بايبل" ،و�سيتم التربع به
للمفو�ض ��ية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني.

بيون�سيه تقتحم " تيك توك"
وهذا ما حدث!

 4مليارديرات يربحون 225
مليار دوالر يف 2021
ارتفع ��ت ثروة �أك�ث�ر  5مليارديرات ربح ًا يف الع ��امل ،بقيمة  266.4مليار
دوالر خالل العام  ،2021ب�ص ��دارة امللياردير �إيلون ما�س ��ك رئي�س �شركة
ت�س�ل�ا ،مبكا�س ��ب بلغت نحو  87.4مليار دوالر ،وارتفعت ثروة �ص ��احب
"ت�س�ل�ا" ،بف�ض ��ل ارتفاع �أ�س ��همها منذ بداية العام احل ��ايل حتى �إغالق
تعامالت الأ�سبوع املا�ضي.
يف املرك ��ز الث ��اين بني املليارديرات الأكرث ربح� � ًا عاملي ًا خالل  ،2021جاء
قطب املو�ضة الفرن�سي برنارد �أرنولت ،حيث ارتفعت ثروته بنحو 50.9
ملي ��ار دوالر خ�ل�ال العام اجل ��اري ،وحل ثالث ًا ب�ي�ن امللياردي ��رات الأكرث
ربح ًا خالل العام اجلاري ،الري بيغ� ،أحد م�ؤ�س�س ��ي حمرك البحث غوغل
مع �س�ي�رجي براين ،مبكا�س ��ب بلغت  43.9ملي ��ار دوالر ،وخارج �أمريكا
و�أوروب ��ا ج ��اء قط ��ب البني ��ة التحتي ��ة الهندي غوت ��ام ع ��دين يف املرتبة
الرابع ��ة ب�ي�ن املليارديرات الأكرث ربح ًا يف  ،2021مبكا�س ��ب بلغت 42.5
مليار دوالر.

قررت املغنية وكاتبة الأغاين الأمريكية ال�شهرية ،بيون�سيه؛
�أن تفتح نافذة توا�ص ��ل جديدة لها مع جمهورها العري�ض
عل ��ى م�س ��توى الع ��امل؛ لتن�ض ��م �إىل من�ص ��ة "تيك توك"
وال يحتوي احل�س ��اب على �أية �ص ��ور� ،أو فيديوهات،
�أو حت ��ى معلوم ��ات ح ��ول الفنان ��ة ال�ش ��هرية ،لكنها
اكتف ��ت فقط بكتابة ييون�س ��يه" ،دون �أية تفا�ص ��يل
�أخ ��رى .ونظ ��ر ًا لل�ش ��عبية الكبرية الت ��ي تتمتع بها
"كوين بي"؛ �شهد ح�ساب املغنية الأمريكية �إقبا ًال
كبري ًا م ��ن قبل حمبيها ومتابعيها؛ حيث و�ص ��ل عدد
املتابع�ي�ن �إىل ما يق ��ارب الـ� 440ألف متابع ،يف غ�ض ��ون
يومني فقط .ودونت �ش ��ركة �س ��وين املو�سيقى تغريدة ،عرب
ح�س ��ابها مبوقع "تويرت" ،قالت فيها" :و�صلت ملكة جديدة من
"تيك توك" .وبيون�سيه واحدة من العديد من امل�شاهري ،الذين
ان�ضموا �إىل تطبيق م�شاركات الفيديو يف الفرتة الأخرية؛ حيث
ت�ستمر من�صة التوا�صل االجتماعي يف اكت�ساب ال�شعبية.

ُ
و�ضعت هذا العنوان و�أنا �أتوقع
� ّأن البع�ض من الق ّراء الأع ّزاء
�سيقولون ،ملاذا يارجل تعتقد �أن
حت�س
م�شكلتنا يف منع الغناء؟ �أال ّ
بامل�س�ؤولية؟ ،ملاذا �أنت معدوم
ال�ضمري؟ ،تن�سى �أن البالد متر
ب�أزمة كبرية ،و�أن �أحبابنا يف دول
اجلوار قطعوا املاء عن مدننا؟،
بالت�أكيد مل �أكن �أنوي الكتابة يف
هذا املو�ضوع لو ال �أن هذا ال�شهر
يت�ضمن منا�سبة ن�سيها اجلميع
وهي مرور  100عام على ميالد
املطربة التي �سحرت العراقيني
عفيفة �إ�سكندر.
�شغلت عفيفة �إ�سكندر الأو�ساط
الفنية والثقافية يف بغداد،
ل�سنوات طويلة ،فهذه املر�أة
امل�سيحية التي دخلت الإذاعة
العراقية عام � 1937أ�صبح ا�سمها
بني ليلة و�ضحاها على كل ل�سان،
جاءت هذه البنت من �أربيل اىل
بغداد� ،صبية حتلم بعامل من
ال�شهرة والأ�ضواء ،كان عامل بغداد
جمي ًال وخمتلط ًا وملون ًا ،ففي هذه
املدينة ،حتمل ال�شوارع امل�ضاءة
�أ�سماء �شعراء وعلماء  ،وفيها
�أن�ش�أ تاجر م�سيحي �أ�شهر املحال
"ح�سو �إخوان" وافتتح م�سيحي
�آخر �أ�شهر �ستوديو لل�صور
"�أر�شاك" ،ويف هذا ال�شارع ين�شئ
م�سيحي �آخر �أ�شهر فندق "دجلة
بال�س" .يف البيت الذي �سكنته
عفيفة �إ�سكندر يف كرادة مرمي كان
املذياع ي�صدح ب�أغنيات �سليمة
مراد ومنرية الهوزوز وزهور
ح�سني وحممد القباجني ،وكانت
مت�ضي �أكرث الوقت ،من �أجل �أن
ت�سمع ما حتب.
الإذاعة نف�سها�" ،إذاعة بغداد"،
كانت على بعد خطوات من
البيت  ،و�سوف تغامر ذات يوم،
بالذهاب �صوب الإذاعة ،وتطلب
من ف�ؤاد جميل مدير الإذاعة �آنذاك
�أن تغني ،ولكن من �سيلحن لها
الأغنية؟ مل يكن غري اليهودي
العراقي �صالح الكويتي الذي
كانت �أ�صوات املطربات تنتظر عند
عتبة بيته .ي�صغي �صالح الكويتي
�إىل البنت امل�سيحية اجلميلة
املالمح ،الفارعة الطول ويقول
لها" :،عفيفة" �سوف تكونني
االغنية اجلديدة يف هذه الإذاعة".
مل تكن تدرك عفيفة ا�سكندر �أنها
�سوف ت�صبح ذات يوم جنمة
بغداد امل�شعة ،ومع �أغنياتها
املفرحة التي ت�شدو بها �سوف
يتغري جوهر الأغنية العراقية،
و�سوف ي�أتي �إليها امللحنون
وال�شعراء الذين كانت حتلم �أن
تلتقيهم يوم ًا لي�س�ألوها :عفيفة
هل تقبلني �أن تغني لنا؟ ،ولت�صبح
امر�أة �أخرى من قوم عي�سى ت�أ�سر
القلوب والأ�سماع.
غفلت م�ؤ�س�ساتنا الفنية عن
ا�ستذكار مئوية عفيفة �إ�سكندر،
رمبا تنا�ست �أو خافت لأن البع�ض
�أعلن �أن الغناء يف العراق هو
تخريب للأخالق ،ف�أعلن رف�ضه
لإقامة �أي مهرجان غنائي يف
حمافظات العراق ..ملاذا يا�سيدي؟
مناف للآداب العامة،
لأن الغناء ٍ
ويتعار�ض- ،الغناء طبع ًا،
ولي�س ال�سرقة �أو تهجري
الأبرياء -مع قيم ال�شعب
العراقي .
ن�ستذكر املا�ضي  ،لأن
احلا�ضر الذي تعي�شه مدننا
 ،حمزن يف ظل �سيا�سيني
وم�س�ؤولني يريدون ان
يجلبوا الهم والغم ومينعوا
عفيفة ا�سكندر من الغناء

ت�شكيلي عراقي يدخل "غيني�س" ب�أكرب لوحة عن مر�ضى البهاق
متابعة /املدى

لعدد من االعمال الدرامية.

 هادي النجار
رئي� ��س الجمعية العراقية للت�ص ��وير،
اعلن ع ��ن ا�س ��تعداد الجمعي ��ة لإقامة
المعر� ��ض ال�س ��نوي الخام� ��س
واالربعين في قاعة كولبنكيان بنهاية
كان ��ون الثان ��ي المقب ��ل .م�ؤك ��دا ان
المعر� ��ض يتوزع بي ��ن ثالثة محاور،
ه ��ي :ملون ع ��ام و�أح ��ادي اللون عام
والمح ��ور الخا� ��ص ،كم ��ا اعل ��ن ع ��ن
ت�ش ��كيل لجنة خا�صة لال�ش ��راف على
المعر�ض.

جنح الفنان العراقي ال�ش ��اب �سعيد هويدي
يف ر�س ��م �ص ��ورة �أخ ��اذة مللهم ��ة عربي ��ة
متقبل ��ة ملر� ��ض البه ��اق ،با�س ��تخدام خيوط
وم�س ��امري فقط ليحق ��ق بذلك لق ��ب غيني�س
للأرق ��ام القيا�س ��ية لأكرب عم ��ل فني باخليط
وامل�س ��مار يف الع ��امل .وا�ش�ت�رطت غيني�س
للأرق ��ام القيا�س ��ية معايري �ص ��ارمة العتماد
هذا الرقم القيا�س ��ي� ،أبرزها ا�ستخدام خيط
مت�ص ��ل واح ��د ،لي�ش ��كل ال�ص ��ورة املطلوبة
الت ��ي بلغ ��ت �أبعاده ��ا � 6.3أمت ��ار مربع ��ة.
و�شكلت اللوحة خم�س ��مائة م�سمار و6637
م�ت�ر ًا م ��ن اخلي ��وط� ،أي م ��ا يف ��وق ارتفاع

الطقس

جبل كليمنغ ��ارو ال�ش ��هري يف �أفريقيا� ،أو 8
مرات من طول برج خليفة الأ�ش ��هر يف دبي.
وتزينت اللوحة مبالمح وج ٍه �أخاذ للم�ؤثرة

العربية جلينة �ص�ل�اح ،املر�أة امل�صرية التي
تن�شد رفع الوعي حول مر�ض البهاق عربي ًا،
واليوم عاملي ًا .ويعك�س العمل الفني تنا�سب

اللون�ي�ن الأبي� ��ض والأ�س ��ود ك�إ�ش ��ارة �إىل
درج ��ات الألوان لدى مر�ض ��ى البهاق ،حيث
ا�س ��تفاد الفن ��ان العراق ��ي من ال�ض ��وء الذي
يتخل ��ل اخلي ��وط ،وينعك� ��س عل ��ى اخللفية
لإي�ضاح مالمح جلينة وير�سل ر�سالة �سامية
�إىل جمتمع مر�ضى البهاق حول العامل.
هوي ��دي مل يك ��ن يوم� � ًا ر�س ��ام ًا ،ومل يح ��ظَ
باملوهب ��ة ال�ص ��رفة لبل ��وغ ه ��ذا احلل ��م� ،إال
�أنه ي�ؤمن مبفهوم املمار�س ��ة حت ��ى التفوق.
ويق ��ول" :م ��ع املمار�س ��ة ي�ص ��بح الإن�س ��ان
�أكرث قدرة عل ��ى قراءة �ص ��ور الوجه ب�أبعاد
الظل وال�ض ��وء ،مل �أكن ر�سام ًا لأبد�أ يف هذا
املج ��ال ،وهذا م ��ا يعطيك مثا ًال وا�ض ��ح ًا �أن
املمار�س ��ة تنج ��ب الإتقان ،والإتق ��ان بدوره

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الثالثاء) �أن درجات احلرارة تنخف�ض عن معدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو
�سيكون غائم ًا وممطر ًا يف العديد من مناطق البالد.

ينجب املوهبة".
وتطلب العمل على ال�ص ��ورة � 16س ��اعة� ،إال
�أن ه ��ذا الوق ��ت �أ�س ��رع من املع ��دل املطلوب
بكثري حيث تتطلب لوحات م�شابهة ما يفوق
الـ� 40ساعة عمل لإجنازها.
من جهتها ،عربت جلينة �ص�ل�اح عن �س ��عادة
بالغ ��ة ال�س ��تخدام الفن ��ان �س ��عيد هوي ��دي
�ص ��ورتها ك�أيقون ��ة لعم ��ل عامل ��ي كه ��ذا،
�سي�ساهم يف رفع الوعي حول جمال مر�ضى
البه ��اق يف �أنحاء العامل .وقال ��ت �إنها بد�أت
حياته ��ا باملعان ��اة م ��ع مر�ض ال�ص ��دفية ،ثم
البه ��اق� ،إال �أنه ��ا حولت ه ��ذه الأمرا�ض �إىل
�أيقون ��ة جمالية فريدة ،وغ�ي�رت حياتها �إىل
الأف�ضل.
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