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الهجمات جاءت رداً على تقييد الحكومة لحركة عدد من الم�سلحين

"الم�سيرات االنتحارية" تهاجم لليوم الثاني
وتحذيرات من ا�ستهداف  3مواقع جديدة
 بغداد /تميم الح�سن
يتوق ��ع ان ت�س ��تهدف اجلماع ��ات امل�س ��لحة 3
من�ش� ��آت حيوي ��ة ح�سا�س ��ة خ�ل�ال اال�س ��بوع
احلايل يف وقت "ت�ضيق" احلكومة فيه حركة
بع�ض امل�سلحني.
ولليوم التايل على الت ��وايل ت�ستهدف ف�صائل
غري معروفة ،مواقع ع�سكرية كانت ت�ستخدمها
القوات االمريكية ،بالطائرات امل�سرية.

ي�أت ��ي ذل ��ك فيم ��ا تت�صاع ��د تهدي ��دات بع� ��ض
اجلماعات ال�شيعية �ض ��د امل�صالح الغربية يف
الذك ��رى الثاني ��ة حلادث ��ة اغتي ��ال "املهند�س"
و"�سليماين".
ورف�ضت احزاب �شيعية قبل ايام ،بقاء القوات
االمريكية يف الع ��راق حتى لو كانت لأغرا�ض
التدريب.
واعلن ��ت بغ ��داد قب ��ل نهاي ��ة ع ��ام ،2021
انته ��اء املهم ��ة القتالي ��ة للق ��وات الأمريكي ��ة

واالبق ��اء عل ��ى ع ��دد م ��ن امل�ست�شاري ��ن.
ويح ��ذر م�ص ��در امني م ��ن ا�ستم ��رار هجمات
اجلماعات الت ��ي تعمل حتت يافطة "املقاومة"
عل ��ى مواق ��ع "عراقي ��ة وخ�س ��ارة اجه ��زة
ومعدات".
وق ��ال امل�ص ��در ال ��ذي طل ��ب ع ��دم ن�ش ��ر ا�سمه
ان ��ه "نتوقع قي ��ام هذه اجلماع ��ات با�ستهداف
املنطق ��ة اخل�ض ��راء وقاع ��دة حري ��ر يف اربيل
وبلد يف �صالح الدين".

وذك ��رت و�سائ ��ل اع�ل�ام قريب ��ة م ��ن الف�صائل
ان طائ ��رات "كامي ��كازي"  -وه ��ي طائ ��رات
م�سرية انتحاري ��ة -ا�ستهدفت منامات القوات
االمريكية يف قاعدة عني اال�سد ،غربي االنبار.
وا�س ُتخدم ��ت الطائ ��رات االنتحارية لأول مرة
يف احل ��رب العاملية الثانية م ��ن قبل الطيارين
الياباني�ي�ن (الكامي ��كازي) ل�ض ��رب الق ��وات
البحرية الأمريكية.
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

تحدثت عن برنامج للرقابة على الأداء التنفيذي

�أول معار�ضة تت�أهب لجل�سة ترديد
الق�سم :لن نن�ضم �إلى الحكومة
 بغداد /فرا�س عدنان
ي�ستع ��د حتالف من �أج ��ل ال�شعب
�إىل دخ ��ول اجلل�س ��ة الربملاني ��ة
الأوىل باعتب ��اره �أول كتل ��ة
معار�ض ��ة حقيقي ��ة يف العملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة بع ��د  ،2003الفتا �إىل
رف�ض ��ه االن�ضم ��ام �إىل احلكوم ��ة
�أو احل�ص ��ول عل ��ى املنا�ص ��ب
التنفيذية ،وحت ��دث عن �أولويات
عمل ��ه م ��ن خ�ل�ال مراقب ��ة الأداء
التنفيذي وت�شريع القوانني التي

تنظم العالقة بني مكونات النظام
االحتادي.
وكان رئي�س اجلمهورية قد �أ�صدر
مر�سوم� � ًا جمهوري ًا حدد مبوجبه
يوم ال�سب ��ت املقبل موعد اجلل�سة
الربملاني ��ة الأوىل التي ينبغي �أن
ت�شه ��د تردي ��د اليم�ي�ن وانتخ ��اب
رئي�س جمل�س النواب ونائبيه.
و�أعلن ��ت حركت ��ا امت ��داد واجليل
اجلدي ��د ع ��ن ت�شكي ��ل حتال ��ف
م ��ع �آخري ��ن م�ستقل�ي�ن فائزي ��ن
يف االنتخاب ��ات ،ميث ��ل ن ��واة

املعار�ض ��ة الأوىل يف الع ��راق.
ويقول حمم ��د ن ��وري اخلزعلي،
املر�ش ��ح الفائز ع ��ن حركة امتداد،
�إن "العراق عانى من م�شكلة طيلة
ال�سنوات املا�ضية ب�أن احلكومات
كان ��ت تت�ش ��كل عل ��ى �أ�سا� ��س
املحا�ص�ص ��ة ،وكل حزب يفوز يف
االنتخاب ��ات ينبغ ��ي �أن يح�ص ��ل
على وزارات والدرجات اخلا�صة
واملديري ��ات العام ��ة تتنا�س ��ب مع
عدد مقاعده".
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الكاردينال �ساكو يدعو �إلى تجاوز الخالفات
والتوترات من �أجل �إ�صالح �أو�ضاع العراق
 ترجمة  /حامد �أحمد
يف ر�سال ��ة ل ��ه مبنا�سب ��ة ب ��دء الع ��ام اجلدي ��د ،دع ��ا
الكاردين ��ال ،م ��ار لوي� ��س الأول �ساك ��و ،بطري ��رك
الكني�س ��ة الكلداني ��ة الكاثوليكية يف الع ��راق والعامل
�أبن ��اء الطائف ��ة امل�سيحي ��ة يف املهج ��ر اىل البق ��اء
متم�سك�ي�ن ببلدهم الع ��راق ،يف حني �أكد على �ضرورة
جت ��اوز ح ��االت االنق�سام ��ات والتوت ��رات يف البل ��د
وتغي�ي�ر الواقع بثقة من خالل العمل اجلدي ب�إ�صالح
النظام الرتبوي وال�صحي وتطوير البنى التحتية.
وق ��ال �ساك ��و يف ر�سالت ��ه "التغي�ي�ر يب ��د�أ بالرتبي ��ة
والتعلي ��م يف الداخ ��ل ويف املدار� ��س واجلوام ��ع

والكنائ� ��س وعرب و�سائ ��ل االعالم ،ويج ��ب ان ي�سود
الت�سامح رغم اخلالفات وان يحرتم كل طرف الآخر".
وقال �ساكو انه طامل ��ا ي�شرتك امل�سيحيون وامل�سلمون
بنف� ��س الأر� ��ض ونف� ��س التاريخ ،فانه م ��ن واجب كل
�شخ� ��ص ان يحاف ��ظ عل ��ى ه ��ذا املك�س ��ب والعمل على
ازدهار البلد واحلف ��اظ على التنوع فيه من خالل قيم
الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي ونبذ اخلالفات.
و�أ�ش ��ار الكاردين ��ال �ساك ��و اىل انه "غالبا م ��ا يكر�س
اليوم الأول من العام اجلديد لل�سلم والأمل ،بالأخ�ص
من اج ��ل نهو�ض بعد فرتة م�ضطرب ��ة متثلت ب�صراع
وتوت ��رات ومر� ��ض كورون ��ا ،وجوع وعط� ��ش ،التي
تقود النا�س نحو موت بطيء".
واكد �ساكو يف حديثه بان ال�سالم يتحقق عندما يكون
جزءا م ��ن الت�صرف ال�شخ�صي .ويتطل ��ب ذلك القدرة
على مراعاة الت�سامح والعف ��و والت�ضامن والتعاون،
كم ��ا �أ�شار الباب ��ا فران�سي�س يف ر�سالت ��ه .وقال �ساكو
�إن ال�سالم والت�سامح هو مطلب وطني لكل �شخ�ص.
ويق ��ول بطري ��رك الكني�س ��ة الكلداني ��ة �إن الع ��راق مر
بظروف �صعبة جدا لي� ��س فقط ما بعد مرحلة �سقوط
النظ ��ام ع ��ام  2003بل �أي�ضا ع�ب�ر التاريخ ،من خالل
حتدي ��ات و�صراع ��ات ،ولك ��ن الوق ��ت ق ��د ح ��ان االن
للخروج "من هذا الو�ضع املميت".
 التفا�صيل �ص3

اليوم مع الجريدة ملحق
اقبال كثيف على حمطات (النفط االبي�ض) بعد موجة الربد واالمطار ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

مدير الدفاع المدني لـ( ) :قريب ًا ..ذي قار �أول
محافظة جنوبية خالية من الألغام
 ذي قار  /ح�سين العامل
اعلن ��ت مديري ��ة الدف ��اع امل ��دين يف ذي ق ��ار ي ��وم
الثالث ��اء ( 4كانون الث ��اين  )2022عن تطهري اكرث
م ��ن  4ماليني مرت مربع م ��ن االلغ ��ام واملت�ساقطات
احلربي ��ة يف املناطق ال�صحراوي ��ة الواقعة جنوب
غ ��رب النا�صري ��ة ،وفيم ��ا ك�شفت عن اع�ل�ان ذي قار
ك�أول حمافظ ��ة جنوبية خالية من االلغام خالل عام
 ،2022اك ��دت اخماد نحو � 3آالف حريق وانقاذ 18
�شخ�صا خالل العام املن�صرم.
وق ��ال مدير دفاع مدين ذي ق ��ار العميد �صالح جبار

الحراك ال�سيا�سي
يحتدم من دون
اتفاقات وا�ضحة
قبل الجل�سة
الأولى

لـ(امل ��دى) ان "حج ��م امل�ساح ��ة املطهرة م ��ن االلغام
واملقذوف ��ات واملخلف ��ات احلربي ��ة بل ��غ  4مالي�ي�ن
و 59ال ��ف و 418مرت مربع" ،م�ؤكدا "رفع � 10آالف
و 866مقذوف ًا من امل�ساحات املذكورة".
واو�ض ��ح العمي ��د ان ف ��رق الدف ��اع امل ��دين قامت بـ
 85واجب ��ا يف ه ��ذا املج ��ال ومتكن ��ت م ��ن اجن ��از
 45م�شروع ��ا ،مبين ��ا ان "املقذوف ��ات واالعت ��دة
وااللغ ��ام الت ��ي مت رفعها هي م ��ن خملفات احلروب
ال�سابق ��ة الت ��ي ح�صل ��ت ابان عه ��د النظ ��ام ال�سابق
اذ كان ��ت املناط ��ق ال�صحراوي ��ة يف ت ��ل اللح ��م
واخلمي�سية جنوب غرب النا�صرية موقعا م�ستهدفا

 خا�ص/المدى
اليومان الثالث والرابع م ��ن ال�سنة اجلديدة ،كانا
مزدحم�ي�ن بالزي ��ارات الر�سمية والوف ��ود املتنقلة
بني النجف وبغ ��داد واربيل ،حيث يتحرك اقطاب
الربمل ��ان اجلدي ��د ،لر�س ��م مالم ��ح ما �ستب ��دو عليه
الرئا�سات الثالث.
وبينما تظهر البيانات الر�سمية �إيجابية الزيارات،
�إال �أن املعطيات ال ت�شري �إىل ح�سم وا�ضح بعد.
و�شه ��دت �أربي ��ل زيارت�ي�ن الأوىل م ��ن وف ��د
الكتل ��ة ال�صدري ��ة برئا�س ��ة ح�س ��ن الع ��ذاري،
واجتماع ��ه م ��ع زعي ��م احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ست ��اين م�سع ��ود ب ��ارزاين ،فيم ��ا �أ�ش ��ار
بي ��ان الكتل ��ة ال�صدري ��ة �إىل �أن اللق ��اء �أك ��د عل ��ى

"البارتي" و"اليكتي" على طاولة واحدة اليوم للذهاب
�إلى بغداد بموقف موحد

باملت�ساقط ��ات اجلوي ��ة م ��ن القذائ ��ف وال�صواريخ
وغريها خالل احلروب ال�سابقة".
وب�ي�ن مدير دفاع مدين ذي قار ان "من ابرز املناطق
التي جرى العمل على تطهريها هي املنطقة الواقعة
�ضم ��ن الرقع ��ة النفطي ��ة اال�ستك�شافي ��ة العا�ش ��رة
واملحالة من قبل وزارة النفط على احدى ال�شركات
الرو�سية" ،مبينا ان "فرق الدفاع املدين متكنت من
تطه�ي�ر  95باملئة من م�ساحة الرقع ��ة املذكورة رغم
انه ��ا تق ��ع �ضمن منطق ��ة �صحراوي ��ة �شا�سعة متتاز
بالوعورة وظروف عمل غري منا�سبة".
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"و�ض ��ع النق ��اط على احل ��روف لإنق ��اذ الوطن".
ام ��ا الزي ��ارة الثانية ،فلم تكن م ��ن القطب الرئي�س
ال�سني املتمثل بتحالف تقدم ،بل كانت من حتالف
ع ��زم ،حيث ا�ستقب ��ل بارزاين ع�ض ��و حتالف عزم
حمم ��ود امل�شه ��داين ،يف الوق ��ت ال ��ذي كان زعيم
حتال ��ف تقدم حممد احللبو�س ��ي يف احلنانة حيث
ا�ستقبله زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر.
ه ��ذه الزي ��ارة �إىل احلنان ��ة ي ��وم الثالث ��اء ،كانت
م ��ن املفرت� ��ض �أن تك ��ون م ��ن ن�صيب وف ��د الإطار
التن�سيق ��ي بح�س ��ب ت�سريبات ا�ش ��ارت اىل ترتيب
لق ��اء ثال ��ث ب�ي�ن الإط ��ار وال�ص ��در ،مت ت�أجيله اىل
اليومني املقبلني.
وتنتظ ��ر الكت ��ل الكردي ��ة وال�سنية ،م ��ا �سيتو�صل
�إلي ��ه الطرف ��ان ال�شيعيان ،م ��ن تفاهم ��ات لت�شكيل

 بغداد /ح�سين حاتم

مبوج ��ب النتائج النهائي ��ة لالنتخابات على 31

يعق ��د احلزب ��ان الكردي ��ان الب ��ارزان ،الي ��وم
االربع ��اء ،اجتماعا لتوحي ��د الآراء ومناق�شة ما
يتعل ��ق بت�شكي ��ل احلكوم ��ة اجلدي ��دة ،من اجل
اال�ستع ��داد للذه ��اب اىل العا�صم ��ة قب ��ل موع ��د
اجلل�سة االوىل للربملان.
وح�ص ��ل احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين
عبد الحليم الرهيمي يكتب:

مقعد ًا ،فيما ح�صل االحتاد الوطني الكرد�ستاين
على  17مقعد ًا.
ويق ��ول ع�ض ��و االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ستاين
غي ��اث ال�سورجي يف حديث لـ(املدى)� ،إن حزبه
"حت ��ى االن مل يناق� ��ش او يتباح ��ث مع الكتلة
ال�صدرية او م ��ع االطار التن�سيقي حول ت�شكيل
احلكومة اجلديدة".

مالحظات مت�أخرة عن مئوية ت�أ�سي�س الدولة العراقية

احلكوم ��ة املقبل ��ة ب�ش ��كل توافق ��ي ،او امل�ض ��ي ك ٌل
على حدة :ال�ص ��در وم�شروع االغلبي ��ة الوطنية..
والإطار التن�سيقي وم�شروع االغلبية ال�سيا�سية!
رئي�س املركز اال�س�ت�رايل للدرا�سات الباحث احمد
اليا�س ��ري ،يرى �أن ال�صدر ميثل حالة جديدة �أكرب
م ��ن التناف�س م ��ع نظرائ ��ه وتتمث ��ل بعملية �ضبط
التمثيل ال�شيعي واحتكاره ب�صيغة جديدة.
ويق ��ول اليا�س ��ري يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن
"ال�ص ��در انتق ��ل من مرحل ��ة التناف� ��س ال�سيا�سي
اىل مرحل ��ة ال�ضبط ال�سيا�سي ،حي ��ث �أن ال�صراع
ب�ي�ن الكت ��ل ال�شيعي ��ة الوا�ضح من ��ذ  2018يتعلق
مب�شكل ��ة واح ��دة ه ��ي م�شكل ��ة التمثيل ،ب�ي�ن كتل
لديه ��ا امت ��دادات وفك ��رة انتم ��اء اىل اخل ��ارج
ومتبني ��ات عاب ��رة للح ��دود كج�س ��ر املقاوم ��ة،

لطفي حاتم يكتب:

وي�ضي ��ف ال�سورج ��ي ،ان "االحت ��اد الوطن ��ي
الكرد�ست ��اين من�شغ ��ل بالتباح ��ث م ��ع احل ��زب
الدميقراطي حول اختيار املنا�صب وتوزيعها".
وي�شري ع�ضو االحتاد الوطني الكرد�ستاين اىل
ان "احلزب�ي�ن �سيعقدان اجتماعا اليوم االربعاء
من اجل توحيد الآراء والذهاب اىل بغداد قبيل
موعد اجلل�سة االوىل للربملان".

التو�سع الر�أ�سمالي وتطور نزعته الع�سكرية

و�أخرى تتبن ��ى فكرة اخلطاب العراقي الداخلي".
واعت�ب�ر ان "االنتخاب ��ات االخ�ي�رة كان ��ت مبثابة
ا�ستفتاء على االمتدادين ،فانت�صر االمتداد الثاين
ال ��ذي يذه ��ب نح ��و اخلط ��اب العراق ��ي الداخل ��ي
واملتمث ��ل بال�صدر ،وال ��ذي بد�أ لع ��ب دور ال�ضبط
ال�سيا�سي التمثيلي لل�شيعة".
و�أ�ش ��ار �إىل ان ��ه "لذل ��ك يط ��رح ال�ص ��در با�ستمرار
فك ��رة وخط ��اب االغلبي ��ة وال ��ذي م ��ن املمك ��ن ان
ي�صط ��دم ه ��ذا اخلط ��اب م ��ع الق ��وى الكردي ��ة
وال�شيعي ��ة وال�سني ��ة ،لكن ��ه يرفع �سق ��ف اخلطاب
بطريق ��ة �سيا�سي ��ة للح�صول على اك�ب�ر قدر ممكن
م ��ن املنا�صب ال�سيا�سية والتمثيل ،والتي �ست�ؤدي
بالنهاية لل�سيطرة على املكون ال�شيعي وهذا يعني
ال�سيطرة على امل�شهد ال�سيا�سي العراقي".
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وي ��رى اليا�س ��ري �أن "الزي ��ارات ب�ي�ن ق ��ادة الكتل
طبيعي ��ة ،وهي مبثابة حت ��ركات دراماتيكية تقوم
به ��ا كل القوى وت�ستبق بها انعقاد اجلل�سة الأوىل
لتعطي انطباعا اوليا ع ��ن الأطراف الرئي�سة التي
�ست�ش ��كل الكتل ��ة الأك�ب�ر ،وجمي ��ع ه ��ذه الزيارات
كما مالح ��ظ يكون حمورها ال�ص ��در" ،م�شريا �إىل
ان "ه ��ذا يعطي انطباع ��ا ان ال�ص ��در اقرب حل�سم
ج ��دل التمثي ��ل ال�شيعي واالنتق ��ال ملرحلة ال�ضبط
والتوجيه".
وي�ش�ي�ر اليا�س ��ري �إىل �أن ��ه "بع ��د اجلل�سة االوىل
ميكن اع�ل�ان كتلة ائتالفي ��ة يكون ال�ص ��در ممثلها
با�ش�ت�راك تق ��دم والدميقراط ��ي الكرد�ستاين ،وقد
ن�شه ��د مفاج� ��آت �أخ ��رى �أبطالها الن ��واب والقوى
اجلديدة ال�صاعدة".

سياسة
تحدثت عن برنامج للرقابة
على الأداء التنفيذي في
بغداد والمحافظات
 بغداد /فرا�س عدنان

ي�ستعد حتالف من �أجل ال�شعب �إىل دخول
اجلل�سة الربملانية الأوىل باعتباره
�أول كتلة معار�ضة حقيقية يف العملية
ال�سيا�سية بعد  ،2003الفتا �إىل رف�ضه
االن�ضمام �إىل احلكومة �أو احل�صول على
املنا�صب التنفيذية ،وحتدث عن �أولويات
عمله من خالل مراقبة الأداء التنفيذي
وت�شريع القوانني التي تنظم العالقة بني
مكونات النظام االحتادي.
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�أول معار�ضة تت�أهب جلل�سة ترديد الق�سم:
لن نن�ضم �إىل احلكومة

وكان رئي� ��س اجلمهورية قد �أ�ص ��در مر�سوم ًا
جمهوري� � ًا ح ��دد مبوجبه ي ��وم ال�سب ��ت املقبل
موع ��د اجلل�سة الربملاني ��ة الأوىل التي ينبغي
�أن ت�شه ��د تردي ��د اليم�ي�ن وانتخ ��اب رئي� ��س
جمل�س النواب ونائبيه.
و�أعلن ��ت حركتا امت ��داد واجلي ��ل اجلديد عن
ت�شكي ��ل حتالف م ��ع �آخرين م�ستقل�ي�ن فائزين
يف االنتخابات ،ميثل ن ��واة املعار�ضة الأوىل
يف العراق.
ويقول حممد نوري اخلزعلي ،املر�شح الفائز
عن حركة امتداد� ،إن «العراق عانى من م�شكلة
طيلة ال�سن ��وات املا�ضية ب�أن احلكومات كانت
تت�شكل عل ��ى �أ�سا�س املحا�ص�ص ��ة ،وكل حزب
يف ��وز يف االنتخابات ينبغ ��ي �أن يح�صل على
وزارات والدرج ��ات اخلا�ص ��ة واملديري ��ات
العامة تتنا�سب مع عدد مقاعده».
و�أ�ض ��اف اخلزعل ��ي� ،أن «ه ��ذه الآلي ��ة
مل جت ��د نفع� � ًا عل ��ى م ��دى �أرب ��ع دورات
انتخابي ��ة ،ب ��ل عل ��ى العك� ��س ج ��اءت علين ��ا

بنتائ ��ج عك�سي ��ة ،وفاقم ��ت غ�ض ��ب ال�شارع».
و�أ�شار� ،إىل �أن «الواقع الد�ستوري والقانوين
جلميع دول العامل يقت�ضي معه وجود معار�ضة،
و�أن احلكوم ��ة الت ��ي ال تخ�ضع جله ��ة رقابية
لن تك ��ون منتج ��ة ،او �أن االنتاج ه ��و �سيئ».
ولف ��ت اخلزعل ��ي� ،إىل �أن «امل�شه ��د العراق ��ي
بنحو ع ��ام يتطل ��ب �إع ��ادة النظ ��ر يف الواقع
ال�سيا�س ��ي ،و�آلي ��ات ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،م ��ع
�ض ��رورة وج ��ود معار�ضة تعمل عل ��ى تقومي
االداء التنفيذي».
وب نّ
�ّي�� ،أن «املعار�ض ��ة ينبغ ��ي �أن ال ت�ش�ت�رك
يف ال�سلط ��ة ،فمن غري املمك ��ن �أن نعيد جتربة
�سابقة كان فيه ��ا ال�شريك هو رقيب يف الوقت
ذاته».
ون � ّ�وه اخلزعل ��ي� ،إىل �أن «املحا�ص�ص ��ة الت ��ي
بني ��ت عليه ��ا العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة من ��ذ ع ��ام
 2003وا�ستول ��ت على جمي ��ع جتارب ت�شكيل
احلكومة يجب �أن تنته ��ي وتتم مغادرتها �إىل
غري رجعة».

و�ش� �دّد ،على �أن «حركة امتداد �آمنت مب�شروع
املعار�ض ��ة احلقيقي ��ة والفعلي ��ة ،م ��ن خ�ل�ال
وجود �أغلبية �سيا�سية حقيقية تتبنى ال�سلطة
وتت�سلمه ��ا� ،أمامه ��ا جه ��ة رقابي ��ة تعمل وفق
امل�صلحة العامة لتقومي الأداء التنفيذي».
و�أف ��اد اخلزعل ��ي ،ب� ��أن «حتالفن ��ا ي�ض ��م �أعلى
الفائزي ��ن من الرجال والن�س ��اء وح�صلنا على
�أ�ص ��وات كب�ي�رة ج ��د ًا وبات ��ت لدين ��ا قواع ��د
�شعبية تتف ��وق على قواعد االحزاب جمتمعة،
وكل فائزينا هم يف املرتبة الأوىل لدوائرهم».
وتاب ��ع� ،أن «ن ��واب حتالفن ��ا وه ��م ت�سع ��ة من
امت ��داد ومثله ��م م ��ن اجليل اجلدي ��د و�آخرين
م�ستقل�ي�ن لديه ��م قاع ��دة جماهريي ��ة كب�ي�رة
ج ��د ًا ،وهو ما �سنعتمد علي ��ه يف عملنا ،وفوز
مر�شحين ��ا مل ي�أت بناء على وعود بالتعيينات
وغ�ي�ر ذلك �إمنا لقناع ��ات �شخ�صية مبنية على
�أ�س�س امل�صلحة العامة».
و�أك ��د� ،أن «احلركات اجلدي ��دة وامل�ستقلني هم
�أ�صح ��اب الأ�ص ��وات احلقيقي ��ة والفعلي ��ة يف

االنتخابات ،ومل يكن يف ناخبيها من ا�صحاب
املناف ��ع �أو امل�صال ��ح ،كما مل ي ��دل �أحد ب�صوته
�إلين ��ا نتيج ��ة �شراء ذمت ��ه ،ومن ه ��ذا املنطلق
�سيكون عملنا مب�سان ��دة ال�شعب ولي�س بدعم
�سيا�سي من الكتل الأخرى».
ويرى اخلزعلي� ،أن «جتربتنا �ستكون االوىل
يف العملية ال�سيا�سية العراقية بعد عام 2003
بوج ��ود معار�ض ��ة حقيقية ولي� ��س افرتا�ضية
كما تعودنا عليه يف التجارب ال�سابقة».
و�أردف� ،أن «مفه ��وم املعار�ض ��ة بنبغ ��ي �أن
يك ��ون عل ��ى �أ�سا� ��س الرقابة احلقيقي ��ة و�سن
الت�شريع ��ات الت ��ي تلب ��ي طم ��وح العراقي�ي�ن،
وعدم االعرتاف مبو�ض ��وع املحا�ص�صة الذي
م ��ا زال ي ��دور يف �أف ��كار العدي ��د م ��ن الكت ��ل
ال�سيا�سية».
وم�ض ��ى اخلزعلي� ،إىل �أن «التحالف لن يكون
جزء ًا من ال�سلطة التنفيذية و�سيمار�س دوره
الرقاب ��ي �سواء عل ��ى احلكوم ��ة االحتادية �أو
على االدارات املحلية يف املحافظات».

م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر املر�ش ��ح الفائ ��ز ع ��ن حركة
اجليل اجلديد اوميد حمة� ،أن «املن�ضوين �إىل
التحال ��ف ي�صل عدده ��م حالي� � ًا �إىل  28نائب ًا،
و�أبوابه مفتوح �أمام اجلميع لالن�ضمام �إليه».
و�أ�ض ��اف حمة� ،أن «قرارنا احلا�سم هو �أننا لن
ن�ش�ت�رك يف احلكومة املقبلة ،و�سن�أخذ موقف
املعار�ضة ،ونراقب الأداء التنفيذي».
ولف ��ت� ،إىل �أن «موقفنا م ��ن املر�شحني ملن�صب
رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س النواب مل
يت ��م ح�سمه لغاي ��ة الآن ،ننتظ ��ر الأ�سماء ويف
�ضوء ذلك نتخذ القرار املنا�سب».
وانته ��ى حم ��ة� ،إىل �أن «العم ��ل �سيك ��ون على
م�ست ��وى الت�شريع ��ات ،م ��ن �أج ��ل الت�صوي ��ت
عل ��ى القوانني ال�سيم ��ا املن�صو� ��ص عليها يف
الد�ست ��ور والت ��ي تنظم العالقة ب�ي�ن مكونات
النظام االحتادي».
وكان التحال ��ف يف وق ��ت �ساب ��ق ق ��د �أك ��د �أنه
يعت ��زم و�ضع برنامج عمل م ��ن �أجل الو�صول
�إىل ال�سلطة خالل الدورات املقبلة.

دعوا �إىل الإ�سراع بت�شكيل احلكومة :لي�س من امل�صلحة العامة الت�أخري

«البارتي» و»اليكتي» على طاولة واحدة
اليوم للذهاب �إلى بغداد بموقف موحد
 بغداد /ح�سني حامت
عقد احلزبان الكرديان الب ��ارزان ،اليوم االربعاء،
اجتماع ��ا لتوحي ��د الآراء ومناق�ش ��ة م ��ا يتعل ��ق
بت�شكي ��ل احلكوم ��ة اجلديدة ،من اج ��ل اال�ستعداد
للذه ��اب اىل العا�صمة قبل موع ��د اجلل�سة االوىل
للربملان.
وح�صل احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين مبوجب
النتائ ��ج النهائية لالنتخابات على  31مقعد ًا ،فيما
ح�ص ��ل االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ست ��اين عل ��ى 17
مقعد ًا.
ويقول ع�ضو االحت ��اد الوطني الكرد�ستاين غياث
ال�سورج ��ي يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن حزبه «حتى
االن مل يناق� ��ش او يتباح ��ث م ��ع الكتل ��ة ال�صدرية
او م ��ع االطار التن�سيق ��ي حول ت�شكي ��ل احلكومة
اجلديدة».
وي�ضي ��ف ال�سورج ��ي ،ان «االحت ��اد الوطن ��ي
الكرد�ست ��اين من�شغ ��ل بالتباح ��ث م ��ع احل ��زب
الدميقراطي حول اختيار املنا�صب وتوزيعها».
وي�ش�ي�ر ع�ضو االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ستاين اىل
ان «احلزبني �سيعقدان اجتماعا اليوم االربعاء من
اجل توحيد الآراء والذهاب اىل بغداد قبيل موعد
اجلل�سة االوىل للربملان».
ويرى ال�سورج ��ي ،ان «ت�شكيل حكومة اغلبية يف
الو�ض ��ع الراهن �صعب جدا» ،مف�ض�ل�ا «التوافقية،
كون الع ��راق ي�ضم عددا من املكون ��ات والطوائف
واالديان».
ويردف ،ب� ��أن «تهمي�ش �أي مك ��ون �سينعك�س �سلبا
عل ��ى اداء احلكوم ��ة وامل�س�ي�رة الدميقراطي ��ة يف
الع ��راق» ،الفت ��ا اىل ان «البل ��د بحاج ��ة اىل توافق
وطني».
ويدع ��و ع�ض ��و االحت ��ادي الوطن ��ي الكرد�ستاين،
الكتل واالحزاب ال�سيا�سية اىل «اال�سراع بت�شكيل
احلكومة ،الن لي�س من امل�صلحة العامة الت�أخري»،
مبين ��ا ان «ت�أخريه ��ا ق ��د يج ��ر البل ��د اىل ازم ��ات
اقت�صادية و�صراعات �سيا�سية».
ب ��دوره يق ��ول ع�ض ��و احل ��زب الدميقراط ��ي

غياث ال�سورجي

عماد باجالن

الكرد�ستاين عم ��اد باجالن ،يف حدي ��ث لـ(املدى)،
�إن «املفاو�ض ��ات واملباحث ��ات م ��ا زال ��ت م�ستمرة،
لك ��ن حتى االن لي� ��س هنالك �أي موق ��ف ر�سمي مع
االطراف ال�شيعية».
وي�ضيف باجالن ان «وفدا من التيار ال�صدري كان
يف اربي ��ل ام�س االول ،لبح ��ث ت�شكيل احلكومة»،
م�ست ��دركا ب� ��أن «الق ��رارات �ستك ��ون �شب ��ه ر�سمية
بعد ذهابن ��ا اىل العا�صمة برفق ��ة االحتاد الوطني
الكرد�ستاين».
وو�ص ��ل وف ��د من التي ��ار ال�ص ��دري برئا�سة ح�سن
الع ��ذاري �إىل �أربي ��ل الإثن�ي�ن 3 ،كان ��ون الث ��اين
 2022ملناق�شة ت�شكيل احلكومة املقبلة.
وج ��اء يف بيان �ص ��ادر عن الكتل ��ة ال�صدرية تلقته
(امل ��دى)� ،أن «جلن ��ة الكتل ��ة ال�صدري ��ة املفاو�ض ��ة
التق ��ت ،برئا�س ��ة ح�س ��ن الع ��ذاري ،ق ��ادة احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين يف �أربي ��ل ،لبحث عدد
من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك».
و�شدد الع ��ذاري على «�أهمية البدء مبرحلة جديدة
م ��ن العم ��ل اجل ��اد خلدمة �أبن ��اء ال�شع ��ب العراقي
كافة».
وناق�ش الطرفان عددا م ��ن امللفات املتعلقة بال�ش�أن
الداخل ��ي ويف مقدمته ��ا «التفاهم ��ات الثنائي ��ة
لت�شكي ��ل حكومة الأغلبي ��ة الوطنية ،والتطرق �إىل
�ض ��رورة توحي ��د اجله ��ود لإنقاذ الع ��راق وتوفري
احلياة الكرمية البنائه».
ب ��دوره �أك ��د رئي� ��س الوف ��د املفاو� ��ض للح ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين هو�شي ��ار زيب ��اري،
«احلر� ��ص على تو�سي ��ع �آفاق التع ��اون والتن�سيق
املتبادل للإ�س ��راع بت�شكيل حكوم ��ة تلبي تطلعات
اجلمهور».
وتع ��د ه ��ذه املناق�ش ��ات الثانية م ��ن نوعه ��ا للتيار
ال�ص ��دري بعد �إق ��رار نتائ ��ج االنتخاب ��ات من قبل
املحكمة االحتادي ��ة العليا ،اذ كانت الأوىل مع وفد
من االطار التن�سيق ��ي �ضم كال من هادي العامري،
وفالح الفيا�ض ،وقي�س اخلزعلي.
وي�ش�ي�ر ع�ضو احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ستاين
�إىل �أن «وح ��دة ال�صف ت�ص ��ب يف م�صلحة العملية
ال�سيا�سية وت�ؤدي �إىل ت�شكيل حكومة قوية قادرة
على حتمل جميع الأعباء».
ويلفت �إىل �أن «�إقلي ��م كرد�ستان �سيمتثل للد�ستور
وي�ض ��ع مفاو�ضات ��ه يف ح ��دوده ،كون ��ه القان ��ون
ال ��ذي ينظم عمل الدولة وميثلها ولن نتجاوز على
ن�صو�ص ��ه ال�سيما املتعلق ��ة بالنظ ��ام وامل�ؤ�س�سات
الفيدرالي ��ة واال�ستحقاق ��ات املالي ��ة وو�ضع قوات
البي�شمركة يف منظومة الدفاع الوطني».
ووق ��ع رئي� ��س اجلمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح ،عق ��ب
م�صادق ��ة املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا عل ��ى نتائج
االنتخاب ��ات النيابي ��ة ،على املر�س ��وم اجلمهوري
لدع ��وة جمل� ��س الن ��واب اجلدي ��د لالنعق ��اد ي ��وم
التا�سع من �شهر كانون الثاين اجلاري.
ويفرت�ض بالربملان بعد جل�سته الأوىل� ،أن ينتخب
خ�ل�ال  30يوم ًا رئي�س ًا جدي ��د ًا للجمهورية الذي
ينبغ ��ي علي ��ه �أن يك ّل ��ف رئي�س� � ًا للحكوم ��ة ،يكون
مر�شح� � ًا م ��ن «الكتل ��ة النيابية الأكرب ع ��دد ًا» ،وفق
الد�ست ��ور ،ومن ��ذ تكليف ��ه ،يك ��ون �أم ��ام الرئي� ��س
اجلديد للحكومة  30يوم ًا لت�شكيلها.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

حطام الطائرتني امل�سريتني اللتان ا�ستهدفتا قاعدة عني الأ�سد اجلوية التابعة اىل القوة اجلوية العراقية يف حمافظة الأنبار ،فجر �أم�س ، ،حيث مت �إ�سقاطهما خارج حميط القاعدة ،دون �أي �أ�ضرار او �إ�صابات.

المخبر ال�سري ..قانون عراقي ت�سبب بـ"الفواجع"
 متابعة /املدى

بد�أت تفا�صيل فاجعة حمافظة
بابل العراقية تتك�شف �أمام الر�أي
العام ،و�سط مطالبات ب�إنزال
�أق�صى العقوبات بحق املتورطني
بها ،و�سط دعوات لإلغاء قانون
«املخرب ال�سري» ،الذي تعمل
وفقه بع�ض القوات الأمنية.

الق�ص ��ة ب ��د�أت عندما �أعلنت الق ��وات الأمنية
العراقي ��ة ،م�س ��اء اخلمي� ��س� ،أن مطلوب ��ا
بتهمة الإرهاب ،ارتك ��ب جمزرة بعائلته بعد
حما�صرت ��ه م ��ن قبل ق ��وة �أمنية ،حي ��ث �أقدم
عل ��ى قتله ��م جميع ��ا ،واالنتحار الحق ��ا ،بعد
ا�شتباك دام �ساعتني ،وفق الرواية الر�سمية.
بع ��د و�ص ��ول و�سائ ��ل الإع�ل�ام �إىل موق ��ع
اجلرمي ��ة ،والتح ��دث �إىل ذوي ال�ضحاي ��ا،
ف�ضال عن �ص ��دور بيان ر�سمي م ��ن الق�ضاء،
تبني �أن هناك خالفات عائلية بني رب الأ�سرة

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

و�أح ��د �أقاربهم الذي يعمل �ضابطا يف وزارة
الداخلية.
وق ��دم الأخ�ي�ر بالغ ��ا �ضده ��م �إىل القا�ض ��ي
بتهم ��ة الإرهاب ،وا�صطحب ق ��وة �أمنية �إىل
داره ��م و�ش ��ن هجوم ��ا عنيف ��ا علي ��ه� ،أودى
بحياة � 20شخ�صا ،من بينهم ن�ساء و�أطفال.
و�أعل ��ن جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى ،االثن�ي�ن،
ت�صدي ��ق �أق ��وال  13متهم ��ا يف الق�ضية التي
هزت الر�أي العام يف البالد.
وقال �إعالم جمل�س الق�ضاء الأعلى يف بيان:
«قا�ض ��ي التحقيق املخت�ص �ص� � َّدق �أقوال 13
متهم ��ا ،من بينه ��م � 9ضب ��اط ،و 3منت�سبني،
�إ�ضافة �إىل املخرب الذي �أدىل باملعلومات غري
ال�صحيحة».
و�أو�ض ��ح �أن ��ه «م ��ن خ�ل�ال التحقيق ��ات التي
ج ��رت م ��ع املتهم�ي�ن ،تب�ي�ن �سب ��ب ح�ص ��ول
احل ��ادث ،بنا ًء على ب�ل�اغ كاذب من قبل (ابن
�أخ املجني عليه/زوج ابنته) نتيجة خالفات
عائلي ��ة بينهم ��ا ،حي ��ث �أدىل مبعلومات غري
�صحيح ��ة للأجه ��زة الأمني ��ة ،مدعي ��ا وجود
�إرهابي�ي�ن مطلوب�ي�ن ،وفق ��ا للم ��ادة ()1/ 4
من قانون مكافح ��ة الإرهاب يف دار (املجني
علي ��ه) ،لتتم مداهمة منزله م ��ن قبل الأجهزة
الأمنية».
و�سلط ��ت تل ��ك الواقع ��ة ال�ضوء جم ��ددا على
نظ ��ام «املخرب ال�س ��ري» ،الذي ب ��د�أ العمل به
خ�ل�ال ال�سن ��وات املا�ضي ��ة ،ك�أح ��د �أ�سالي ��ب

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

حت�صيل املعلوم ��ات الأمنية ،مبن ��ح مكاف�آت
مالي ��ة للأ�شخا� ��ص الذين يقدمونه ��ا ،وعادة
م ��ا تتبنى ق ��وات الأم ��ن ه ��ذه املعلومات يف
التحرك �ض ��د الأ�شخا� ��ص الذي ��ن ي�ستهدفهم
املخرب ال�سري.
�ضحايا بالآالف
وت�سببت تلك الو�شايات بزج ع�شرات الآالف
م ��ن الأ�شخا� ��ص يف ال�سج ��ون ،خا�ص ��ة يف
املدن التي �شه ��دت احلرب �ضد تنظيم داع�ش
الإرهاب ��ي ،فيما ا�ستخدمها �آخرون لأغرا�ض
�شخ�صية� ،أو يف حالة االنتقام من اخل�صوم.
و�أعل ��ن الق�ضاء العراقي ،خالل فرتة �سيطرة
تنظيم داع� ��ش ،على بع�ض املدن� ،إحالة نحو
 500خم�ب�ر �سري �إىل الق�ضاء ،بتهمة البالغ
الكاذب.
وال توجد �أرق ��ام ر�سمية ب�ش�أن �ضحايا نظام
«املخرب ال�سري» يف الع ��راق ،لكن �سيا�سيني
وحقوقي�ي�ن يتح ّدث ��ون ع ��ن ع�ش ��رات الآالف
من الذي ��ن مت الزج به ��م يف ال�سجون ب�سبب
املعلوم ��ات الت ��ي قدمه ��ا خم�ب�رون �سريون،
فيم ��ا �ش ��دد الق�ض ��اء العراق ��ي م�ؤخ ��را على
�ضرورة عدم التعاطي مع تلك املعلومات.
ب ��دوره� ،أك ��د اخلب�ي�ر يف ال�ش� ��أن الأمن ��ي
فا�ض ��ل �أبو رغيف� ،أن «نظ ��ام املخرب ال�سري
ت�سب ��ب بالكث�ي�ر م ��ن الظل ��م ،وراح �ضحيته
بع� ��ض الأبرياء ،وهو ما التف ��ت �إليه الق�ضاء

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

العراق ��ي ،وق� نّ
ّن� عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع ،تل ��ك
الق�ضية».
و�أ�ش ��ار �إىل «�ض ��رورة �إلغ ��اء ه ��ذا النظ ��ام،
واعتماد الآلي ��ات القانونية املتع ��ارف عليها
دوليا يف التعاطي مع املعلومات».
و�أ�ضاف �أبو رغي ��ف يف ت�صريحات �صحفية
�أن ��ه «يجب �إع ��ادة النظر ب ��كل الذين �صدرت
بحقهم �أح ��كام طويلة �أو ق�ص�ي�رة الأمد� ،إثر
و�شاي ��ة من املخرب ال�س ��ري ،لأنه خلق فجوة
ب�ي�ن مكون ��ات ال�شع ��ب العراق ��ي ،وحالة من
الفتن ��ة والنف ��اق ،و�أج ��ج الو�ض ��ع يف بع�ض
املناطق».
ودعا اخلبري يف ال�ش�أن الأمني �إىل «�ضرورة
�إلغ ��اء ه ��ذا النظ ��ام ،ال ��ذي زج بالكث�ي�ر م ��ن
الأبرياء يف ال�سجون».
ومل تكن حادثة بابل هي الأوىل التي ت�سببت
بها البالغات الكاذبة ،و�إمنا هناك الكثري من
اجلرائ ��م والأح ��داث الت ��ي �شهده ��ا العراق،
ت�سببت بها بالغات غري �صادقة.
وت�ص ��ل تل ��ك البالغ ��ات �إىل الق ��وات الأمنية
الت ��ي تتح ��رك نح ��و اعتق ��ال الأ�شخا� ��ص
وزجهم يف ال�سجون ،وتنتزع منهم
املعنينيّ ،
االعرتافات حلني عر�ضهم على القا�ضي ،فيما
يحت ��اج و�صولهم �إىل املحكم ��ة ،عدة �أ�سابيع
�أو �أ�شه ��ر ،بينم ��ا تتحدث تقاري ��ر عن وجود
بع� ��ض املعتقلني مل ُيعر�ضوا للمحاكمات منذ
�سنوات.
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الهجمات جاءت رداً على
تقييد احلكومة حلركة عدد
من امل�سلحني

"امل�سريات االنتحارية" تهاجم لليوم الثاين وحتذيرات
من ا�ستهداف  3مواقع جديدة
ف ��ي محافظ ��ة �أربيل ب�إقلي ��م كرد�ست ��ان �شمالي
البالد) ال قوات تدريب وال ا�ست�شارة".
وزاد�" :إذا احتاجت الحكومة العراقية مدربين
وم�ست�شارين فعليها �صياغة عقد يو�ضح �أماكن
تواجدهم و�أعدادهم ومهامهم".
وق ��ادت وا�شنط ��ن ،من ��ذ ع ��ام  ،2014تحالف ��ا
دوليا �ضد "داع�ش" في العراق و�سوريا ،تولى
مهمة تقدي ��م الدعم اللوج�ست ��ي واال�ستخباري
والج ��وي للق ��وات العراقي ��ة ف ��ي عملياته ��ا
الع�سكرية �ضد التنظيم.
و�ضغط ��ت ق ��وى �سيا�سي ��ة وف�صائ ��ل م�سلح ��ة
عراقية ،مقربة من �إيران ،من �أجل ان�سحاب كل
القوات الأجنبية ،ال �سيما الأمريكية.

يتوقع ان ت�ستهدف الجماعات
الم�سلحة  3من�ش�آت حيوية
ح�سا�سة خالل اال�سبوع الحالي
في وقت "ت�ضيق" الحكومة فيه
حركة بع�ض الم�سلحين.
ولليوم التالي على التوالي
ت�ستهدف ف�صائل غير
معروفة ،مواقع ع�سكرية كانت
ت�ستخدمها القوات االمريكية،
بالطائرات الم�سيرة.
ي�أتي ذلك فيما تت�صاعد
تهديدات بع�ض الجماعات
ال�شيعية �ضد الم�صالح
الغربية في الذكرى الثانية
لحادثة اغتيال "المهند�س"
و"�سليماني".

 بغداد /تميم الح�سن
ورف�ضت احزاب �شيعية قبل ايام ،بقاء القوات
االمريكي ��ة في العراق حتى ل ��و كانت لأغرا�ض
التدريب.
واعلن ��ت بغداد قب ��ل نهاية ع ��ام  ،2021انتهاء
المهمة القتالية للقوات الأمريكية واالبقاء على
عدد من الم�ست�شارين.
ويح ��ذر م�ص ��در امن ��ي م ��ن ا�ستم ��رار هجمات
الجماع ��ات التي تعمل تحت يافطة "المقاومة"
عل ��ى مواق ��ع "عراقي ��ة وخ�س ��ارة اجه ��زة
ومعدات".
تو�سيع رقعة الهجمات
وق ��ال الم�ص ��در ال ��ذي طل ��ب ع ��دم ن�ش ��ر ا�سمه
ان ��ه "نتوق ��ع قيام ه ��ذه الجماع ��ات با�ستهداف
المنطق ��ة الخ�ض ��راء وقاع ��دة حرير ف ��ي اربيل
وبلد في �صالح الدين".

وذك ��رت و�سائ ��ل اع�ل�ام قريب ��ة م ��ن الف�صائ ��ل
ان طائ ��رات "كامي ��كازي"  -وه ��ي طائ ��رات
م�سي ��رة انتحارية -ا�ستهدف ��ت منامات القوات
االمريكية في قاعدة عين اال�سد ،غربي االنبار.
وا�س ُتخدم ��ت الطائ ��رات االنتحاري ��ة لأول مرة
ف ��ي الحرب العالمية الثانية م ��ن قبل الطيارين
اليابانيي ��ن (الكامي ��كازي) ل�ض ��رب الق ��وات
البحرية الأمريكية.
لك ��ن خلي ��ة االعالم االمن ��ي التابع ��ة للحكومة،
ا�ش ��ارت الى ان الطائ ��رات ت ��م ا�سقاطها خارج
محيط القاعدة الع�سكرية.
و�أعلنت الخلية في بيان ،ام�س ،عن "ا�ستهداف
قاعدة عي ��ن الأ�سد الجوية في محافظة الأنبار،
فج ��ر الي ��وم ،بطائرتي ��ن م�سيرتي ��ن ،حي ��ث
ت ��م �إ�سقاطهم ��ا خ ��ارج محي ��ط القاع ��دة ،دون

خ�سائر".
واظه ��رت �صور ن�ش ��رت على عدد م ��ن المواقع
االخبارية بعد وق ��ت ق�صير من اعالن الهجوم،
تحطم الطائرتين.
وج ��اء الهج ��وم بع ��د � 24ساع ��ة م ��ن ا�سق ��اط
منظوم ��ة "�سي ��رام" الدفاعي ��ة ،م�سيرتي ��ن في
مطار بغداد الدولي دون خ�سائر اي�ضا.
الحادث الثاني في 2022
وه ��ذا ه ��و الهج ��وم الثان ��ي من ��ذ بداي ��ة العام
الجدي ��د ،حي ��ث تت�صاع ��د تهدي ��دات بع� ��ض
المن�ص ��ات االعالمي ��ة التابع ��ة للف�صائ ��ل
بـ"االنتقام" من الق ��وات االمريكية في الذكرى
الثانية لحادثة المطار.
وو�صل ام�س رئي�س هيئة الح�شد فالح الفيا�ض

ورئي�س اركان الهيئ ��ة عبد العزيز المحمداوي
"ابو فدك" الى طهران ،للتعزية بالمنا�سبة.
وقت ��ل في مثل ه ��ذه االي ��ام ف ��ي  ،2020بغارة
امريكية قرب مطار بغ ��داد نائب رئي�س الح�شد
ال�شعب ��ي ابو مه ��دي المهند�س وقائ ��د الحر�س
الثوري االيراني قا�سم �سليماني.
ورغ ��م ت�أكيد بغداد على انته ��اء المهمة القتالية
للق ��وات االمريكي ��ة ،لك ��ن تحال ��ف الفتح ،وهو
المظل ��ة ال�سيا�سي ��ة للح�ش ��د ال�شعب ��ي ،رف� ��ض
بقاء اي عن�صر امريك ��ي حتى لو كان الغرا�ض
اال�ست�شارة والتدريب.
وقبل ايام قال رئي�س التحالف هادي العامري:
"�صبرن ��ا طوي�ل ً�ا وتحملنا كثي ��را على خروج
الق ��وات الأجنبية من الع ��راق ووافقنا بعد كل
المماطالت عل ��ى �أن يكون نهاي ��ة العام الحالي

ك�شف عن �إخماد نحو � 3آالف حريق خالل عام 2021

مدير الدفاع المدني لـ(المدى) :قريب ًا ..ذي قار �أول
محافظة جنوبية خالية من الألغام
 ذي قار  /ح�سين العامل
اعلن ��ت مديري ��ة الدف ��اع المدن ��ي ف ��ي ذي قار
ي ��وم الثالث ��اء ( 4كان ��ون الثان ��ي  )2022عن
تطهي ��ر اكث ��ر م ��ن  4ماليي ��ن مت ��ر مرب ��ع م ��ن
االلغ ��ام والمت�ساقطات الحربي ��ة في المناطق
ال�صحراوي ��ة الواقعة جنوب غرب النا�صرية،
وفيما ك�شفت عن اعالن ذي قار ك�أول محافظة
جنوبي ��ة خالية من االلغ ��ام خالل عام ،2022
اك ��دت اخماد نح ��و � 3آالف حري ��ق وانقاذ 18
�شخ�صا خالل العام المن�صرم.
وق ��ال مدير دفاع مدني ذي ق ��ار العميد �صالح
جبار لـ(المدى) ان "حج ��م الم�ساحة المطهرة
من االلغام والمقذوف ��ات والمخلفات الحربية
بلغت  4ماليي ��ن و 59الف و 418متر مربع"،
م�ؤك ��دا رف ��ع � 10آالف و 866مقذوف� � ًا م ��ن
الم�ساحات المذكورة".
واو�ض ��ح العميد ان فرق الدفاع المدني قامت
ب� �ـ  85واجب ��ا ف ��ي ه ��ذا المج ��ال وتمكنت من
انج ��از  45م�شروع ��ا ،مبين ��ا ان "المقذوف ��ات
واالعت ��دة وااللغ ��ام الت ��ي ت ��م رفعه ��ا هي من
مخلف ��ات الح ��روب ال�سابق ��ة الت ��ي ح�صل ��ت
اب ��ان عه ��د النظ ��ام ال�سابق اذ كان ��ت المناطق
ال�صحراوية في تل اللحم والخمي�سية جنوب
غرب النا�صرية موقعا م�ستهدفا بالمت�ساقطات
الجوي ��ة م ��ن القذائ ��ف وال�صواري ��خ وغيرها
خالل الحروب ال�سابقة".
وبي ��ن مدير دف ��اع مدني ذي ق ��ار ان "من ابرز
المناط ��ق الت ��ي ج ��رى العم ��ل عل ��ى تطهيرها
ه ��ي المنطقة الواقع ��ة �ضمن الرقع ��ة النفطية
اال�ستك�شافي ��ة العا�ش ��رة والمحال ��ة م ��ن قب ��ل
وزارة النفط على احدى ال�شركات الرو�سية"،
مبين ��ا ان "ف ��رق الدف ��اع المدن ��ي تمكن ��ت من
تطهير  95بالمئة من م�ساحة الرقعة المذكورة
رغم انها تقع �ضمن منطقة �صحراوية �شا�سعة
تمتاز بالوعورة وظروف عمل غير منا�سبة".
وك�شف عن ان "ما تبق ��ى من المناطق التي لم
يت ��م تطهيره ��ا م�ساحات محدودة ج ��ار العمل

على تطهيره ��ا و�سوف نعلن خالل عام 2022
ع ��ن ذي قار خالية من االلغام وهي المحافظة
العراقي ��ة االول ��ى ف ��ي المنطق ��ة الجنوبية"،
مبين ��ا ان "هذا االنج ��از نقدمه ال ��ى الحكومة
وال�شع ��ب العراق ��ي وق ��د تحقق بجه ��د وطني
رغم االمكاني ��ات المحدودة مقارن ��ة ب�شركات
رفع االلغام االجنبية".
وا�ش ��ار مدي ��ر دف ��اع مدن ��ي ذي ق ��ار ال ��ى ان
"ف ��رق الدف ��اع المدن ��ي توا�ص ��ل العم ��ل منذ
ع ��ام  2006وحتى يومن ��ا هذا الزال ��ة االلغام
والم ��واد المتفج ��رة" ،مبين ��ا ان "جهود فرق
الدف ��اع المدني المحلي ��ة ا�شادت به ��ا �شركات
عالمية كخب ��راء �شركة رفع االلغام النرويجية
والدنماركية العاملة في العراق".
وع ��ن �ضحاي ��ا االلغ ��ام والمخلف ��ات الحربية

ق ��ال العمي ��د مدي ��ر دف ��اع مدن ��ي ذي ق ��ار ان
"�ضحاي ��ا االلغام والمخلف ��ات الحربية كانوا
بالع�ش ��رات خ�ل�ال االعوام م ��ن  2006وحتى
 2009معظمه ��م من رع ��اة االغن ��ام والرحالة
والمواطني ��ن الذي ��ن يقومون ب�سف ��رات برية
خ�ل�ال موا�س ��م الربي ��ع" ،واردف "حالي ��ا
تراجعت هذه الأعداد ب�صورة كبيرة" ،م�شيرا
ال ��ى ان "ف ��رق الدف ��اع المدني قام ��ت بتحديد
االماك ��ن الخط ��رة وحذرت من االقت ��راب منها
لتبا�شر بعد ذلك بتطهيرها".
وكانت محافظ ��ة ذي قار قد �شهدت �سل�سلة من
العملي ��ات الحربي ��ة والق�ص ��ف الج ��وي خالل
االع ��وام ()2003 - 1991 ، 1988 - 1980
اذ ا�ستخدم ��ت القطع ��ات الع�سكري ��ة المتقاتلة
مختل ��ف انواع اال�سلح ��ة وال�سيما المقذوفات

الحربي ��ة التي يدخل في تركيبتها اليورانيوم
المن�ض ��ب وال ��ذي يع ��د م ��ن اخط ��ر الملوثات
الم�شع ��ة عل ��ى حياة االن�س ��ان والبيئ ��ة ب�شكل
عام.
وعن دور فرق الدفاع المدني في مجال اخماد
الحرائ ��ق ق ��ال مدي ��ر دف ��اع مدني ذي ق ��ار ان
"اجمال ��ي الحرائق التي ت ��م اخمادها خالل
ع ��ام  2021بلغ  ،"2666وا�ضاف "فيما بلغت
عملي ��ات انقاذ الأ�شخا�ص المهددين بالمخاطر
 18عملي ��ة" ،مبينا ان "معظم الحرائق ناجمة
ع ��ن تما�س كهربائ ��ي وحرائق منزلي ��ة ناهيك
عن الحرائق الناجمة عن احراق االطارات في
ال�شوارع من قبل المحتجين".
وبح�سب مر�ص ��د الألغام الأر�ضي ��ة (الند مين
مونتور) ،ف�إن العراق يعد من �أكثر دول العالم
تلوث� � ًا من حي ��ث م�ساحة المنطق ��ة الملغومة،
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى التل ��وث بالذخائ ��ر العنقودية
ومخلفات حربية �أخرى.
�أف ��ادت دائ ��رة �ش� ��ؤون االلغ ��ام العراقي ��ة يوم
الخمي� ��س ( 25ت�شري ��ن الثان ��ي  ،)2021ب� ��أن
حج ��م التل ��وث الكل ��ي في الع ��راق يبل ��غ نحو
 5994ك ��م مرب ��ع ،تم تنظيف نح ��و  %50منه،
م�شي ��رة ال ��ى �أن غالبية االلغ ��ام مزروعة على
الحدود ال�شرقية للعراق.
وق ��ال مدير ق�س ��م التخطي ��ط والمعلومات في
دائ ��رة �ش�ؤون الألغام �أحمد عب ��د الرزاق فليح
الجا�س ��م ،ف ��ي ت�صريح ��ات اعالمي ��ة تابعته ��ا
(الم ��دى)� ،إن "حجم التلوث الكلي في العراق
يبل ��غ نح ��و  5994كم مرب ��ع" ،مبين� � ًا �أنه "تم
اطالق وتنظيف نحو  3159كم مربع ،والعمل
يجري على تنظيف نحو  236كم مربع ،حيث
ت ��م ت�سلي ��م ه ��ذه الأرا�ض ��ي ال ��ى المنظم ��ات
وال�ش ��ركات المحلي ��ة والدولي ��ة المعنية بهذا
االخت�صا�ص".
و�أو�ض ��ح الجا�س ��م �أن "الخط ��ر المتبقي يبلغ
 2598ك ��م مرب ��ع ،اي ان الخطر م ��ازال قائما
فيه" ،الفت ًا الى "انجاز �أكثر من  %50من حجم
التلوث".

موعدا لخ ��روج كل القوات القتالي ��ة الأمريكية
من �أر�ض العراق وهذا هدف ال يمكن الم�ساومة
عليه".
و�أ�ضاف" :ال�سيادة خط �أحمر ال يمكن التعامل
ب ��ه �أب ��دا" ،م�ضيف ��ا" :ر�سالت ��ي وا�ضح ��ة �إل ��ى
القوات الأمريكية والحكومة العراقية".
و�أردف" :عليكم �أن تنف ��ذوا ما تم االتفاق عليه
ب ��كل �شفافي ��ة ال نقب ��ل �أي تالعب واحتي ��ال �أو
التف ��اف �أو تبدي ��ل مه ��ام ،و�إذا �أرادت الق ��وات
االمريكي ��ة �أن تبقى ف ��ي الع ��راق فعليها تحمل
هذا القرار الخاطئ".
وتاب ��ع العام ��ري" :ال نقب ��ل �أن تك ��ون �سي ��ادة
الع ��راق منقو�صة ،وال نقبل بق ��اء جندي واحد
ال بقاع ��دة عي ��ن الأ�س ��د (الجوية ف ��ي محافظة
الأنب ��ار غرب ��ي البالد )،وال ف ��ي حرير (الجوية

�أعمال �إرهابية
بدوره ي�صف احم ��د الحمداني وهو باحث في
ال�ش�أن االمن ��ي وال�سيا�سي ،تلك الهجمات بانها
"اعم ��ال ارهابي ��ة" ت�ستهدف قواع ��د ع�سكرية
عراقية.
الحمدان ��ي ق ��ال ف ��ي ات�ص ��ال م ��ع (الم ��دى) ان
"الهجمات التي تنفذها تلك الجماعات هي رد
على �سيا�سة حكومة الكاظمي التي قيدت حركة
عدد من الم�سلحين".
ولمح م�صطفى الكاظم ��ي ،رئي�س الوزراء ،في
اكثر م ��ن منا�سبة بان الجه ��ات التي تقف وراء
تل ��ك الحوادث معروفة بالن�سبة للحكومة ،لكنه
لم يف�صح عن هوياتهم.
وا�ض ��اف الحمدان ��ي ان "القواع ��د الت ��ي يت ��م
ا�ستهدافه ��ا هي عراقية بعد ا�ستالمها من قوات
التحال ��ف ،كما ان المعدات التي في داخلها هي
امالك عراقية".
وف ��ي منت�ص ��ف الع ��ام الما�ض ��ي ،ب ��د�أت تل ��ك
الف�صائ ��ل با�سته ��داف االرت ��ال الع�سكري ��ة الى
جانب المع�سكرات.
ويق ��ول الحمدان ��ي ":ح�س ��ب ت�صريح ��ات
الحكوم ��ة ه ��ذه الأرتال ه ��ي �شاحن ��ات عراقية
وبداخلها معدات يدفع العراق ثمنها".
وقال ��ت مواقع قريبة م ��ن الف�صائ ��ل ،ام�س� ،إن
عب ��وات نا�سف ��ة ا�ستهدفت ام� ��س ،رتلين للدعم
اللوج�ست ��ي عل ��ى طري ��ق اليو�سفي ��ة ،جن ��وب
بغداد ،والمثنى.
واعتب ��ر الباحث الأمن ��ي ان الجهات التي تقف
وراء تل ��ك الح ��وادث ه ��ي "واجه ��ات لف�صائل
معروف ��ة وبع�ض قادتها م�شتركي ��ن في العملية
ال�سيا�سية".
وحم ��ل الحمدان ��ي بالمقاب ��ل بع� ��ض القيادات
االمني ��ة م�س�ؤولي ��ة ح ��دوث تل ��ك الخروق ��ات،
وطالب بـ"محا�سبة" القادة الما�سكين للمناطق
التي تجري فيها تلك الهجمات.

الكاردينال �ساكو يدعو �إلى تجاوز
الخالفات والتوترات من �أجل �إ�صالح
�أو�ضاع العراق
 ترجمة  /حامد �أحمد
ف ��ي ر�سالة له بمنا�سبة بدء العام الجديد ،دعا الكاردينال،
م ��ار لوي� ��س الأول �ساك ��و ،بطري ��رك الكني�س ��ة الكلدانية
الكاثوليكية ف ��ي العراق والعالم �أبناء الطائفة الم�سيحية
في المهجر الى البقاء متم�سكين ببلدهم العراق ،في حين
�أكد على �ضرورة تجاوز ح ��االت االنق�سامات والتوترات
ف ��ي البل ��د وتغيي ��ر الواقع بثق ��ة من خالل العم ��ل الجدي
ب�إ�ص�ل�اح النظ ��ام الترب ��وي وال�صح ��ي وتطوي ��ر البن ��ى
التحتية.
وقال �ساكو ف ��ي ر�سالته " التغيير يبد�أ بالتربية والتعليم
ف ��ي الداخل وف ��ي المدار�س والجوام ��ع والكنائ�س وعبر
و�سائل االعالم ،ويجب ان ي�سود الت�سامح رغم الخالفات
وان يحترم كل طرف الآخر".
وق ��ال �ساكو انه طالما ي�شت ��رك الم�سيحيون والم�سلمون
بنف� ��س الأر� ��ض ونف� ��س التاري ��خ ،فان ��ه م ��ن واج ��ب كل
�شخ�ص ان يحافظ على هذا المك�سب والعمل على ازدهار
البل ��د والحفاظ عل ��ى التنوع فيه من خالل قي ��م الت�سامح
والتعاي�ش ال�سلمي ونبذ الخالفات.
و�أ�ش ��ار الكاردينال �ساكو الى ان ��ه "غالبا ما يكر�س اليوم
الأول م ��ن العام الجديد لل�سلم والأمل ،بالأخ�ص من اجل
نهو� ��ض بعد فت ��رة م�ضطرب ��ة تمثلت ب�ص ��راع وتوترات
ومر�ض كورونا ،وجوع وعط�ش ،التي تقود النا�س نحو
موت بطيء".
واك ��د �ساكو ف ��ي حديثة بان ال�سالم يتحق ��ق عندما يكون
جزءا من الت�ص ��رف ال�شخ�صي .ويتطلب ذلك القدرة على
مراعاة الت�سامح والعفو والت�ضامن والتعاون ،كما �أ�شار
الباب ��ا فران�سي� ��س في ر�سالت ��ه .وقال �ساكو ب ��ان ال�سالم
والت�سامح هو مطلب وطني لكل �شخ�ص.
ويق ��ول بطري ��رك الكني�س ��ة الكلداني ��ة ب ��ان الع ��راق م ��ر
بظ ��روف �صعب ��ة ج ��دا لي�س فقط م ��ا بعد مرحل ��ة �سقوط
النظ ��ام ع ��ام  2003ب ��ل �أي�ض ��ا عب ��ر التاريخ ،م ��ن خالل
تحدي ��ات و�صراعات ،ولكن الوق ��ت قد حان االن للخروج
"من هذا الو�ضع المميت".
وت�أت ��ي ر�سال ��ة الكاردينال في مرحلة مهم ��ة و�صعبة يمر
به ��ا العراق ،وكان ق ��د ذكر في  21كان ��ون الأول الما�ضي
بان ��ه يدعو للت�ضرع م ��ن اجل بالد تنع ��م با�ستقرار جديد
وم�ستقبل يعمه التطور واالمن واالزدهار.

وقال ان ر�سالته لم توج ��ه فقط لأبناء الطائفة الم�سيحية
ب ��ل ل ��كل الذي ��ن يحمل ��ون الوط ��ن العرب ��ي ف ��ي قلوبه ��م
م ��ن م�سلمي ��ن وم�سيحيي ��ن و�آخري ��ن ف ��ي وق ��ت يم ��ر به
البل ��د بمرحل ��ة عدم و�ض ��وح �سيا�س ��ي وم�ؤ�س�ساتي عقب
انتخابات ت�شرين الأول الما�ضي.
وفي خط ��اب له �سابق ،ف ��ي كانون االول ،ق ��ال ان العنف
والتط ��رف ال يرتبط ��ان بدين معين ولك ��ن يرتبطان بفهم
ال�شخ� ��ص وا�ستيعاب ��ه ،م�شيرا ال ��ى ان الم�شكلة الرئي�سة
تتعل ��ق با�ستغ�ل�ال الدي ��ن م ��ن قب ��ل متطرفي ��ن لأه ��داف
اقت�صادية و�سيا�سية.
وق ��ال ان ��ه م ��ن المح ��زن الإ�ش ��ارة ال ��ى ان اح ��داث القتل
والعنف م�ستمرة لح ��د اليوم تحت غطاء الدين ،في حين
ان الإحباط وال�صمت يعززان الف�ساد والتطرف والعنف.
وق ��ال ان ��ه من منطل ��ق ال�س�ل�ام والت�سامح تلع ��ب و�سائل
االع�ل�ام دورا حيويا بمقت�ضى حملها لر�سائل تدعو لخلق
الثقافة والوعي وان ال تح�شر نف�سها بو�سائل التحري�ض.
واك ��د الكاردين ��ال �ساكو في حديث ��ه على �أهمي ��ة التربية
الروحي ��ة ف ��ي الم�ساج ��د والكنائ� ��س والتي تمث ��ل نقطة
انطالق و�سط حاالت التفرقة والي�أ�س في مجتمعنا.
وق ��ال ان على رجال الدين ان ي�سلط ��وا ال�ضوء على ثراء
البلد من ناحية التنوع الديني ب�أ�سلوب �إيجابي وذلك من
اجل روحي ��ة العالقة بي ��ن �أبناء البلد الت ��ي ت�سهل عملية
التعاي�ش ال�سلمي في بلد متعدد الأديان والطوائف.
و�أ�ش ��ار لوي�س �ساك ��و في حديثه بمنا�سب ��ة �أعياد الميالد
ال ��ى ان الأم ��ل يبق ��ى عندم ��ا يرتق ��ي العم ��ل ال�سيا�س ��ي
والخدم ��ي ال ��ى م�ست ��وى طم ��وح المواطنين عب ��ر ر�ؤية
وطني ��ة مخل�ص ��ة ،وف�ض ��اء �سلي ��م للح ��وار ف ��ي مواجهة
االزم ��ات المتراكم ��ة والم�ش ��اكل ال�شائك ��ة ل�صال ��ح االمن
والأم ��ان وتر�سي ��خ الديمقراطي ��ة وتوفي ��ر الخدم ��ات
و�صيانة كرامة العراقيين.
واك ��د بان هذا االم ��ل ينبغي ان يترجم ��ه العراقيون على
ار� ��ض الواقع م ��ن خالل االعتماد على ال ��ذات ولي�س على
الخارج ونبذ الخالفات وك�سر االنتماء الطائفي وتر�سيخ
االنتم ��اء الوطني وال�سع ��ي معا لبناء دول ��ة مدنية ،دولة
مواطن ��ة ،دول ��ة ع ��دل وقانون ،دول ��ة يعي� ��ش مواطنوها
بحرية وكرامة و�أمن وم�ساواة.
• عن موقع Asia News
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الرتبية حتدد مواعيد امتحانات
ن�صف ال�سنة ونهاية الكور�س الأول

 بغداد /املدى
حددت وزارة الرتبية� ،أم�س الثالثاء ،مواعيد امتحانات
ن�ص ��ف ال�سن ��ة ونهاي ��ة الكور� ��س الأول للع ��ام احلايل.
وذك ��ر بيان لل ��وزارة تلقته (امل ��دى) �أنه ��ا "�أعلنت موعد
اجراء االمتحانات اخلا�ص ��ة بالن�صف االول من ال�سنة،
بالإ�ضاف ��ة اىل حتديدها بدء امتحان ��ات نهاية الكور�س
الأول لل�صف ��وف املنتهي ��ة وغ�ي�ر املنتهي ��ة للمراح ��ل
الدرا�سية كافة للعام الدرا�سي احلايل ."2022-2021
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "املديري ��ة العام ��ة للتق ��ومي
واالمتحان ��ات �أ�ص ��درت تعميم� � ًا ين� ��ص عل ��ى ب ��دء
االمتحان ��ات ال�شفهي ��ة قب ��ل ا�سب ��وع م ��ن عملي ��ة ب ��دء
االمتحان ��ات التحريري ��ة و�أثن ��اء ال ��دوام الر�سم ��ي� ،إذ
تك ��ون االمتحانات اخلا�صة باملراحل االبتدائية اعتبار ًا
م ��ن ي ��وم الثالثاء املواف ��ق االول من �شه ��ر �شباط املقبل

وتنتهي ي ��وم االثنني  7من نف�س ال�شه ��ر ،على �أن يكون
ي ��وم ال�سبت م ��ن �ضمن اي ��ام االمتحانات� ،أم ��ا بالن�سبة
للدرا�س ��ة الثانوي ��ة ف�ستب ��د�أ امتحانات نهاي ��ة الكور�س
االول ون�ص ��ف ال�سنة اعتبار ًا من ي ��وم الثالثاء املوافق
 ،2022 /1 /25وتنته ��ي ي ��وم االثن�ي�ن 2022 /2 /7
م ��ن ذات ال�شه ��ر �أي�ض ��ا ،عل ��ى �أن يُح�س ��ب ي ��وم ال�سبت
كذلك �ضمن �أي ��ام االمتحانات" .و�أ�شار �إىل �أن "العطلة
الربيعي ��ة �ستبد�أ بعد انته ��اء امتحانات ن�صف ال�سنة �أي
يوم الثالثاء املوافق  2022 /2 /8وتنتهي يوم االثنني
املواف ��ق  ،2022 /2 /21حي ��ث �سيب ��د�أ دوام الن�ص ��ف
الث ��اين م ��ن الع ��ام الدرا�سي ي ��وم الثالث ��اء املوافق 22
م ��ن �شهر �شب ��اط املقبل ،عل ��ى �أن يكون امتح ��ان ن�صف
ال�سنة للم�ؤجلني (املرحل ��ة االبتدائية ،الثالث املتو�سط،
ال�ساد� ��س االعدادي) يف اال�سبوع الثاين من بدء الدوام
الر�سمي وملدة ا�سبوع واحد فقط".

الإعمار :خطة كبرية ت�شمل  63م�شروع ًا
لت�أهيل الطرق العامة
 بغداد /املدى
ك�شف ��ت وزارة الإعم ��ار واال�سكان� ،أم� ��س الثالثاء ،عن
تفا�صي ��ل خطته ��ا لت�أهي ��ل الط ��رق العام ��ة واجل�س ��ور
يف عم ��وم الب�ل�اد ،فيما �أ�ش ��ارت �إىل �إع ��داد خطة كبرية
بالتن�سي ��ق م ��ع وزارة التخطي ��ط ت�شم ��ل  63م�شروع� � ًا
لت�أهيل الطرق .وقال مدير عام دائرة الطرق واجل�سور
�أح ��د ت�شكي�ل�ات وزارة االعم ��ار ،ح�س�ي�ن جا�س ��م ،يف
ت�صريح ��ات �صحفية تابعته ��ا (املدى) �إن ��ه "بعد توقف
�أعم ��ال ال�صيان ��ة من ��ذ ع ��ام  2013وحت ��ى الآن قام ��ت
ال ��وزارة بالتن�سي ��ق م ��ع وزارة التخطيط الت ��ي �أعدت
خط ��ة كب�ي�رة لت�أهي ��ل الط ��رق العام ��ة متثل ��ت يف 63
م�شروع ًا ب�أطوال تتجاوز الألف كيلومرت و�أكرث من 39
تقاطع� � ًا ،و�أك�ث�ر من  15ج�سر ًا �ستت ��م �صيانتها يف هذه
اخلطة".
و�أ�ضاف جا�سم �أن "جمموع �أطوال اجل�سور التي �ستتم
�صيانته ��ا تبل ��غ  7325مرت ًا وتتمثل ب�إزال ��ة الت�شوهات
والتك�سرات الت ��ي ح�صلت ،و�ستك ��ون ال�صيانة جذرية

ترك ��ز على الطرق الرابطة ب�ي�ن املحافظات حيث كرثت
احلوادث م�ؤخر ًا".
ولف ��ت �إىل �أن "الأعم ��ال �ست�شم ��ل التخطي ��ط لل�شوارع
والعالم ��ات املروري ��ة م ��ن �أج ��ل رف ��ع م�ست ��وى الأمان
حيث ر�صدت اخلط ��ة اجل�سور التي حتتاج اىل ت�أهيل،
وكذلك ان�شاء بع� ��ض التقاطعات التي تزيد من م�ستوى
الأمان يف هذه الطرق وتقليل احلوادث فيها ،كما �أدرج
يف اخلط ��ة ت�أهيل بع�ض التقاطع ��ات مع املرور ال�سريع
نتيجة زيادة التجمع ��ات ال�سكانية يف الطريق ال�سريع
لكون ��ه �أن�ش ��ئ يف ثمانيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ،وهناك
ج�س ��ور وتقاطع ��ات �أن�شئ ��ت للتط ��ورات امل�ستقبلية".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن ��ه "مت الإعالن قب ��ل �أيام ع ��ن تنفيذ �أكرب
عملية ت�أهي ��ل للطرق منذ �أكرث من  30عام ًا وهي ت�أهيل
طريق بغداد كركوك ال ��ذي يعد من �أ�سو�أ الطرق ب�سبب
الأعم ��ال احلربي ��ة وتركه م ��ن دون �صيان ��ة" ،مبين ًا �أنه
"يف ال�سنت�ي�ن الأخريت�ي�ن عملت ال ��وزارة على ت�أهيل
�أجزاء ب�سيطة من الطريق متثلت بـ( )25كم و�أجنزتها،
و 25كم �سيتم �إجنازها خالل ال�شهرين املقبلني".

احتاد ال�صناعات العراقي
اعالن مزايدة

يعلن احتاد الصناعات العراقي/املقر العام عن اجراء مزايدة علنية أليجار املواقع األتية
وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة  2013وملدة ( )30يوما تبدأ
من اليوم التالي لنش��ر االع�لان فعلى الراغبني بالدخول في املزاي��دة دفع التأمينات
القانوني��ة املثبتة ادناه علما ان موعد املزايدة س��يكون بتأريخ  2022/2/6املوافق يوم
االحد من الساعة العاشرة صباحا ً الى نهاية الدوام الرسمي في مقر احتاد الصناعات
العراقي الكائن في منطقة اجلادرية نهاية شارع ابو نؤاس مقابل مطعم داوا ويعتبر
املبل��غ املدفوع كتأمين��ات غير قابل للرد في حالة النكول ويتحمل من ترس��و عليه
املزايدة مصاريف اخلدمة واالعالن البالغة ( )%2من قيمة االيجار.
أوال :ساحة وقوف السيارات
ايجار س��احة وقوف الس��يارات والتي تبلغ مس��احتها ( 275م )2ركن مقابل ساحة
اخلالني مباشرةً ودفع التأمني البالغ  36.000.000ستة وثالثون مليون دينار عراقي .
ثانياً :ايجار احملالت والبناية العائدة الحتاد الصناعات العراقي
احملل االول  /موقعه مقابل ساحة اخلالني مباشرةً املرقم (  ) 33/1ومساحة احملل (10م
4,50 xم ) ويحتوي على طابق علوي مساحته (  ) 4,20 x 12,50مع احد الطوابق في
البناية والبالغ مس��احته (350م )2تقريبا ً في حالة الرغبة بأيجار الطابق ودفع تأمني
البالغ  13000,000ثالثة عشر مليون دينار عراقي.
احمل��ل الثان��ي  /موقع��ه مقابل س��احة اخلالني مباش��رةً مج��اور احملل الس��ابق رقم
احمل��ل (  ) 33/2ومس��احة احمل��ل ( 12,50م 4,20 xم )يحت��وي على س��رداب مس��احته
( 4,20 x 12,50م ) مع احد الطوابق في البناية والبالغ مس��احته (350م )2تقريبا ً في
حال��ة الرغبة بأيج��ار الطابق ودفع تأمني البالغ  13000,000ثالثة عش��ر مليون دينار

عراقي.
احملل الثالث  /موقعه مقابل س��احة اخلالني مباش��رةً مجاور احملل السابق مساحته
( 2,50م  3,80 xم) يحتوي على طابق ثاني ش��به مثلث قياس��ه ( 12م 3 xم ) مع احد
الطوابق في البناية والبالغ مساحته (350م )2تقريبا ً في حالة الرغبة بأيجار الطابق
ودفع تأمني البالغ  10,000,000عشرة مليون دينار عراقي..
احملل الرابع  /موقعه مقابل س��احة اخلالني مباش��رةً قرب مدخل البنايه مس��احته
( 5م 3,90 xم ) مع احد الطوابق في البناية والبالغ مساحته (350م )2تقريبا ً في حالة
الرغبة بأيجار الطابق ودفع تأمني البالغ  11000,000احد عشر مليون دينار عراقي .
احملل اخلامس  /مجاور احملل الرابع على ش��كل مثلث مس��احته ( 5م 4 xم  4,30 xم )
مع احد الطوابق في البناية والبالغ مساحته (350م )2تقريبا ً في حالة الرغبة بأيجار
الطابق ودفع تأمني البالغ  9000,000تسعة مليون دينار عراقي .
واحملل الس��ادس  /موقعه مجاور احمل��ل اخلامس مقابل دائرة التس��جيل العقاري في
اخلالني مس��احته ( 12,50م 3,90 Xم ) مع احد الطوابق في البناية والبالغ مساحته
(350م )2ف��ي حالة الرغبة بأيجار الطابق تقريب��ا ً ودفع تأمني البالغ  13000000ثالثة
عشر مليون دينار عراقي.
احملل السابع  /موقعه مجاور احملل السادس مقابل دائرة التسجيل العقاري في اخلالني
اجلانب الش��رقي للبناية مس��احته ( 12,50م 4,20 Xم ) يحتوي على سرداب قياسه
( ) 3,90 X 6,50وطاب��ق ثاني قياس��ه ( ) 4,20 X 12.50ودفع تأمني البالغ 11000,000
احد عشر مليون دينار عراقي .

احتاد ال�صناعات العراقي
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مدرب المنتخب الن�سوي برفع الأثقال عبا�س �أحمد لـ(المدى):
ّ

رأيك وأنت حر

خاطئة بعدم �س�لامة الريا�ض��ة يف بغداد!
بطولة العرب ر�س��الة ِ

� أحمد عبا�س*

دعوة �إىل حُ كماء الكرة

 حياد ّية جلود على ح�ساب حقوق العراق  ..وفندق الوزارة �أهم من �أموال المع�سكرات!

يف نهاي ��ة خم�سين ّيات القرن املا�ض ��ي ،ومع بدء ثورة  14متوز
�إيذان� � ًا بت�أ�سي�س العهد اجلمهوري� ،أطل ��ق �أحد رجاالتها عبارة
مدوي ��ة يف �أذان م ��ن عا� ��ش احداثها وه ��ي (النجاة يف
الزال ��ت ّ
ال�صدق) وهي بالت�أكيد لي�ست من بنات �أفكاره ،ولكن مدلوالتها
كانت وال تزال تعني ال�شيء الكثري..
ّ
كرة القدم بالن�سبة للعراقيني ،هي املتنف�س الذي ي�ستن�شقون من
خالله عبق احا�سي�سهم وم�شاعرهم ،ويتعاي�شون معها بحلوها
وعلقمه ��ا ،برغ ��م امل�ش ��اكل وامل�صاع ��ب والأزمات الت ��ي �أ�ضحت
ج ��زء ًا من حرك ��ة حياتهم اليوم ّية ،ولهذا جن ��د �أن �أية فعّالية �أو
ُمع�ضلة تتع ّل ��ق بها ي�صل �صداها وت�أثريها اىل اجلميع ،بل اىل
ح ّد التفاع ��ل اجلدّي من قبل العديد من ال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف
املجتمع الريا�ضي.
تن ��اول املتابع ��ون واملعني ��ون ،من ��ذ ف�ت�رة لي�س ��ت بالق�ص�ي�رة
مو�ضوع ��ة النقل التلفازي لل ��دوري العراق ��ي ،وحيث ّيات العقد
اخلا�ص به ،والذي و ّقعته الهيئة التطبيعية مع �إحدى اجلهات،
وبغ� �ّ�ض النظر عن َمنْ كان وراء توقيع العقد �أو ال�شخ�ص الذي
قي ��ل �أن ��ه كان ُمهيمن� � ًا عل ��ى ق ��رارات التطبيعية ،ف� ��إن العقد فيه
م�شكلة كما تناولته بع�ض و�سائل الإعالم ،وو�صل الأمر ببع�ض
ذوي االخت�صا�ص �أن �أبدوا مالحظاتهم ّ
و�شخ�صوا �سلب ّيات كان
يجب مالحظتها قبل توقيع العقد.
مع ذلك ،وبعد ا�ستالم احتاد كرة القدم ملها ّمه من التطبيعية يوم
� 14أيل ��ول  2021ونتيجة ال�ضغط الإعالمي واجلماهريي ،فقد
�ص� � ّرح �أكرث من ع�ضو من اللجنة التنفيذية لالحتاد ،ب�أنّ م�شكلة
النق ��ل التلف ��ازي �س ��وف يت ��م ح ّله ��ا بعد �أي ��ام ،وا�ستم� � ّرت هذه
الوعود من دون �أية نتيجة ملمو�سة!
�صراح ��ة� ،إن ع ��دم ق ��درة االحت ��اد عل ��ى تنفيذ وع ��وده يف هذه
امل�س�أل ��ة� ،أعط ��ت انطباع� � ًا �سلب ّي� � ًا ملعظ ��م املتابع�ي�ن ،وال �أدري
ال�سب ��ب الذي يجعل بع� ��ض رجال هذه امل� ّؤ�س�س ��ة يتعاملون مع
هذه الق�ضية احل�سا�سة بهذا الغمو�ض وعدم امل�صداقية؟
عملن ��ا يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم م ��ع قي ��ادات خمتلف ��ة ال�سل ��وك
والقدرة ،ومع ّ
كل هذا التباين ،كان االحتاد يعمل كفريق ح�سب
اخت�صا� ��ص كل ع�ض ��و فيه ،وكان ��ت جلانه فاعل ��ة ،وال ننكر �أنه
كان هن ��اك بع�ض املمار�سات والق ��رارات الفرد ّية ويف موا�ضيع
حمدّدة ،ولكنه ��ا مل مت ّثل �صيغة العم ��ل االعتيادية ،بل ا�ستثناء
فر�ضها الو�ضع القائم �آنذاك.
كيف يعمل احتادن ��ا احلايل بعد انتخابه منذ عدة �أ�شهر؟ حينما
كن ��ت يف الدوحة� ،سمع ��ت من �أحد م�س�ؤولي ��ه وهو يتحدّث يف
�أح ��د الربام ��ج التلفازية عل ��ى هام�ش بطولة ك�أ� ��س العرب التي
�أقيم ��ت يف قط ��ر ب�أنه ��م الزال ��وا مل ميار�س ��وا ن�شاطه ��م الفعلي
..ملاذا؟ لعدم وجود املق ّر اجلاهز! فكيف نتو ّقع �أن ننه�ض بواقع
كرتنا ونحن نعي�ش �أجواء مثل هذه الت�صريحات �أمام امللأ؟
العم ��ل اجلمعي ه ��و ِ�سمة العم ��ل االحتادي ،وااليح ��اء من قبل
البع� ��ض ب�أنهم ّ
ل�شخ�ص
يخططون لغ ��دٍ متع ّلق باملوق ��ع احلايل
ٍ
بعين ��ه و�أنّ ال�سلطة والقيادة ومعظم القرارات يف االحتاد بيده
لتغيري حتمي يف
يعن ��ي بال�ضرورة �أن هن ��اك فعل ما �أو �سع ��ي
ٍ
ق ��ادم الأيام ،وتعتم ��د التطوّ رات على ما �ستف ��رزه من متغيرّ ات
�صح مثل ه ��ذا القول ،فهل نتو ّقع
عل ��ى ال�صعي ��د ال�سيا�سي! ف�إن ّ
�أن يقوم االحتاد احلايل باملهام اجل�سيمة املوكلة اليه وهو بهذه
احلالة من العالقات والتقاطعات؟
جميعن ��ا يتم ّنى �أن يعم ��ل االحتاد بروح الفري ��ق الواحد ،حتى
و�إن اختلفوا يف بع�ض اجلوانب ،ولكن التف ّرد والعمل الأحادي
لن ي�ؤ ّمن النجاح مهما كان موقع من يقود ،فاليوم هو هنا وغد ًا
�سيك ��ون هناك ،و�سي�أتي غريه ويجل�س عل ��ى كر�سيه كما جل�س
ه ��و على كر�سي من �سبق ��ه ،ولكن احلقيقة الباقي ��ة �أنه جز ٌء من
منظومة تق ��ود الكرة العراقية لأربع �سنوات قادمة �إ ّال �إذا حدث
�أنق�ل�اب ب ��د�أت ب ��وادره تظه ��ر من ب�ي�ن انقا� ��ض اخلالفات غري
املُعلنة!
له ��ذا ،وم ��ن ب ��اب احلر� ��ص عل ��ى كرتنا الت ��ي ال حتتم ��ل ه ّزات
�أخرى� ،أدعو ا ُ
حلكماء من ا�صحاب القرار يف االحتاد �إىل العمل
عل ��ى ت�صحي ��ح امل�س ��ار �إن كان هن ��اك ما ي�ستوج ��ب ت�صحيحه،
و�أ ّال ي�سهم ��وا بالدف ��ع ب�إجت ��اه �أحادي ��ة الق ��رار يف الوقت الذي
يتهام�س ��ون ب�أنه ��م �ضد هذا النهج ،وعليه ��م الوقوف بحزم �ضد
التوجه لأن يف ذلك خدمة جلميع حلقات وفعّاليات االحتاد.
هذا
ّ
* �أمني ال�س ّر الأ�سبق الحتاد كرة القدم

 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أك ��د عبا�س �أحم ��د مد ّرب املنتخ ��ب الن�سوي
برف ��ع الأثق ��ال� ،أن ح�ص ��ول الع ��راق عل ��ى
املرك ��ز الأول فرقي ًا يف بطول ��ة العرب للعبة
الت ��ي �أختتم ��ت يف ق�ض ��اء �شق�ل�اوة مبدينة
�أربيل نهاية عام  ،2021جاء نتيجة طبيعية
للمجه ��ودات الكبرية التي بذلته ��ا الربّاعات
يف مع�سك ��ر التح�ض�ي�ر وخ�ل�ال املناف�س ��ة،
وجاهزيته ��ن للم�شارك ��ة بق ��وّ ة يف بطوالت
العام اجلديد.
خ�ص ب ��ه (املدى)
وق ��ال عبا� ��س يف حدي ��ث ّ
�":شارك ��تْ يف مناف�س ��ات بطول ��ة الن�س ��اء
�سب ��ع دول ،وكان الغائ ��ب الأك�ب�ر منتخ ��ب
م�ص ��ر حيث �سب ��ق �أن ّ
متت معاقبت ��ه و ُف ِ�صل
من ��ه ع ��دد كبري م ��ن الالعب�ي�ن ب�س ��ب تناول
ّ
املن�شط ��ات ،ودفع احتاده غرامة قدرها 200
�أل ��ف دوالر ،ولهذا مل ي�ش�ت�رك يف �أي بطولة
من هذا الن ��وع ،لديه برنام ��ج دوائي لإعداد
�أبطال ��ه وم�ستع ّد للمغام ��رة بهدف احل�صول
على امليداليات".
و�أ�ض ��اف "كان ��ت هن ��اك رغب ��ة كب�ي�رة م ��ن
املُنتخب ��ات العربي ��ة للمناف�س ��ة عل ��ى املركز
الأول يف البطول ��ة املتداخل ��ة عل ��ى ث�ل�اث
فئات (النا�شئات وال�شابّات وال�سيدات) مثل
الكوي ��ت وال�سعودي ��ة والبحري ��ن والأردن
وال�س ��ودان واليم ��ن� ،إ�ضاف ��ة اىل الع ��راق،
حي ��ث �شاركن ��ا ب� �ـ  14العب ��ة ،وح�صلنا على
املرك ��ز الأول فرقي� � ًا ،وتق ّل ��دت بطالتن ��ا 66
ميدالية ملوّ ن ��ة ( 28ذهب ّي ��ة و 29ف�ضيّة و9
بروزيّات)".
نتيجة مفرحة
وب�ّي�نّ عبا�س "ا�ستف ��اد منتخبنا من املع�سكر
التدريب ��ي الذي �أقيم يف ق�ضاء �شقالوة ،ملدة
 45يوم ًا ،يف قاعة كبرية ومثاليّة و ّف َر احتاد
اللعبة جمموع ��ة �أثقال جدي ��دة بحدود (20
�سيت) وخ�ضعت الربّاعات اىل برنامج دقيق
ّ
وحتم َ
مراقبتهن
ّلن فيه �ضغ ��ط التدريب ،مع
لئ�ل ّ�ا تتن ��اول �إحداه ��ن نوع� � ًا م ��ن ال ��دواء
العالجي الذي ي�سبّب لها م�شكلة �أثناء عملية
فح� ��ص ّ
املن�شطات ،وكان ��ت النتيجة مفرحة
للمالك التدريبي حيث قدّمت بع�ض الالعبات
امل�ستويات الرائعة ،و�أكد ح�ضورهن �سالمة
االختيار وا�ستحقاق الثقة".
وا�شار �إىل "�أن تركي ��ز املالك التدريبي على
الالعبات النا�شئات �أكرث لوجود مدّة طويلة
ميك ��ن �إعدادهن للبط ��والت الكب�ي�رة ،بينما
بقي ��ة االعمار ال ميك ��ن �ضم ��ان ا�ستمرارهن
ّ
لزواجهن �أو يواجه ��ن ظروف ًا �أجتماعية
�إما
قاهرة حتول دون موا�صلة التدريب".
هدف نوعي
وذك ��ر "�صراحة ن�سع ��ى اىل ت�شكيل منتخب
وطن ��ي ن�سوي ق ��ادر على مناف�س ��ة منتخبي

بالمرصاد
متابعة  /املدى

م�ص ��ر وتون� ��س ،وهم ��ا يف �ص ��دارة اللعبة
عرب ّي ًا ،ولكن بعد م�ضي �سنوات عدّة لن �أجد
�أي ��ة جدوى م ��ن امل�شاركة العربي ��ة ،و�أطمح
للتناف� ��س يف البط ��والت الدول ّي ��ة الك�ب�رى
متا�شي� � ًا مع ه ��ديف النوع ��ي ولي� ��س الكمّي
يف حت�ض�ي�ر الالعب ��ات امل� ّؤه�ل�ات لإح ��راز
امليداليّات وت�سجيل الأرقام املتطوّ رة".
ا�ستنزاف مبالغ
ووا�ص ��ل حديث ��ه "�أمتن ��ى يف املرحل ��ة
املقبل ��ة �أن نعي ��د النظ ��ر يف �أختي ��ار �أماك ��ن
املع�سك ��رات ،وال �أج ��د �أي �إيجابي ��ة ب� � ّزج
الالعب ��ات يف مع�سك ��ر تدريب ��ي ب�أربي ��ل
�أو �أذربيج ��ان ي�ستن ��زف مبال ��غ كب�ي�رة من
االحت ��اد ،يف وقت �أحتاج اىل مع�سكر �ضمن
املرك ��ز التدريبي التاب ��ع اىل وزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة م ��ع توف�ي�ر ال�سك ��ن يف فن ��دق
نظيف ،وتهيئ ��ة وجبات غذائ ّي ��ة با�شرافنا،
وبذل ��ك ن�ستفي ��د م ��ن مبال ��غ مع�سك ��ر �أربيل
ب�إقامة خم�سة مع�سكرات يف العا�صمة".
�أموال املع�سكرات
ولف ��ت �إىل "�أن وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة
مطالب ��ة بدرا�س ��ة فك ��رة بن ��اء فن ��دق كبري
التخ�ص�صي ��ة م ��ن
اىل ج ��وار املراك ��ز
ّ
�أم ��وال املع�سكرات التدريب ّي ��ة التي تنفقها

االحت ��ادات الريا�ضي ��ة خ ��ارج الع ��راق
�سنوي� � ًا ،وبذل ��ك ن�سه ��م يف املحافظة على
�صح ��ة الريا�ضي�ي�ن ،م ��ع تخ�صي�ص جلنة
للطب الريا�ضي تتف ّرغ لالحتادات ،وتتابع
�أيّة متغيرّ ات يف �صحة الالعب �أو الالعبة،
خا�صة م ��ن التغذية خالل
وتوف�ي�ر نوعيّة ّ
ف�ت�رة املع�سك ��ر ،و�إي�ل�اء العام ��ل النف�سي
�أهم ّي ��ة كب�ي�رة بتوا�ص ��ل الريا�ض ��ي م ��ع
�أ�سرت ��ه ،وع ��دم ت�أث�ي�ر التزام ��ه الدرا�سي
على ف�ت�رة التدريب� ،إذ ميكن له �أن يلتحق
يف امل�س ��اء بعد �أداء االمتح ��ان �أو ح�ضور
ف�صول درا�سيّة مهمّة".
قاعة البلد ّيات
وك�ش ��ف عبا�س "عانيتُ كث�ي�ر ًا يف ال�سنني
ال�سابق ��ة� ،أثناء حت�ضري املنتخب الن�سوي
للبط ��والت ،م ��ن تدريبه � ّ�ن يف قاع ��ة نادي
اجل ��والن مبدين ��ة ال�ص ��در ،ومن ��ذ �سن ��ة
ا�ست�أجرتُ قاعة يف منتدى �شباب البلديّات
بعدم ��ا ا�ستقبلن ��ي مديره الدكت ��ور �صفاء
غازي ،و�أب ��دى تعاونه معي ،وفتح �إحدى
قاعاته التي جهّزته ��ا بكل االحتياجات من
مايل اخلا�ص ما يق� � ُرب من خم�سة ماليني
دين ��ار ،و�أ�سع ��دين ذل ��ك ك�أين �أنف ��ق عل ��ى
عائلتي".

�إحباط و�إهمال
و�أع�ت�رف "ال ميك ��ن �أن ن�شه ��د �أي ��ة حماولة
لتقلي�ص الفارق بينن ��ا وبني �أبطال �آ�سيا يف
دورة الأ�سي ��اد ال الأوملبي ��اد ،طامل ��ا هناك من
ُ�سكت �أي �ص ��وت يتحدّث بواقعيّة ويُطالب
ي ِ
بحقوق الريا�ضي ،ورئي�س اللجنة الأوملبية
رع ��د حم ��ودي ووزي ��ر الريا�ض ��ة ال�ساب ��ق
د�.أحم ��د ريا�ض يدركان حجم االحباط الذي
عانيته ج� � ّراء �إهمال تك ��رمي منتخبنا وعدم
تر�شي ��ح �إح ��دى بطالتن ��ا للأوملبي ��اد ،وعدم
بناء قاعة نظام ّي ��ة يتد ّرب الربّاعات فيها بال
من ّغ�ص ��ات! ولهذا �أق ��ول ال تنتظروا معجزة
لأثق ��ال الن�س ��اء يف �أ�سياد هانغت�ش ��و �أيلول
القادم".
دور جلود
وع ��ن دور �أم�ي�ن �س ��ر االحتاد ال ��دويل لرفع
الأثقال حممد ح�سن جلود يف دعم اللعبة من
موقعه ،ق ��ال "برغم متان ��ة عالقتي بالرجل،
لك ّن ��ي لن �أت ��ردّد يف م�صارحته ب� ��أن ريا�ضة
الأثقال العراقية عام ��ة والن�سوية خا�صة مل
ت�ستف ��د من وج ��وده ال ��دويل ،وحياديّته يف
من�صب ��ه غالب ًا م ��ا ت�أتي على ح�س ��اب ريا�ضة
الع ��راق وحقوق ��ه ،وجه ��وده ت�ص ��بّ يف
خدمة بع�ض م�س�ؤويل احت ��اد اللعبة ولي�س
املد ّربني والالعبني ،وباملُجمل ف�إن ك ّل ممثلي
الع ��راق يف املنا�ص ��ب الدول ّي ��ة مل ي�ضيف ��وا
�شيئ ًا للريا�ض ��ة املحليّة ،ولوال تزكية ّ
الوطن
مل يتم ّكنوا م ��ن الرت�شيح للمواق ��ع املهمة".
وتابع "ملاذا مل ي�س َع جلود اىل تنظيم بطولة
دولي ��ة واح ��دة يف العا�صم ��ة بغ ��داد ،بينما
جند دول مثل النيب ��ال وباك�ستان وميامنار
ّ
تنظم مناف�س ��ات كبرية بدع ��م دويل بذريعة
تطوي ��ر اللعبة هناك وتهيئة م�ستلزماتها من
قاعة وحديد وغريهما"؟

ح�صار بغداد
وا�ست ��درك "�إهم ��ال العا�صم ��ة بغ ��داد ال
يقت�ص ��ر عل ��ى االحت ��اد ال ��دويل ،ب ��ل حتى
االحت ��اد الوطن ��ي �إذ كن ��تُ م ��ن معار�ض ��ي
�إقام ��ة بطولة العرب يف �شق�ل�اوة ،وبحكم
االنتم ��اء لأهلي من ال�شم ��ال اىل اجلنوب،
ف� ��إين �أ�ؤم ��ن بوج ��وب �إحي ��اء دور بغ ��داد
الريا�ض ��ي ولي� ��س �إماتت ��ه ،فم ��ا قيم ��ة
امليداليّات الت ��ي ح�صلنا عليها يف البطولة
�أزاء م�ساهمتن ��ا جميع� � ًا يف توقي ��ع ر�سالة
خاطئة بعدم �سالمة التناف�س الريا�ضي يف
بغداد؟ يفرت�ض بجميع االحتادات �أن تدرك
حاجتن ��ا اىل �إنهاء ح�صار  1990الريا�ضي
الذي مل ي ��زل يوا�صل ُظلمه لبغ ��داد ب�إرادة
داخلية هذه امل� � ّرة ،وال�صحي ��ح �أن ت�شارك
الوفود العربي ��ة �سالمتها �أمني ًا و�أجتماعي ًا
وريا�ضي ًا بتواجدها على �أر�ضها الغالية".
م�س�ؤولية الإعالم
وخت ��م عبا� ��س حديث ��ه "�أح ّم ��ل الإع�ل�ام
الريا�ض ��ي تبع ��ات م ��ا تعاني ��ه الريا�ض ��ات
الفرديّة ،ج� � ّراء �إهماله لها ،وعدم ح�ضوره
فعّالياته ��ا ،مثلم ��ا �شه ��دت بطول ��ة الع ��رب
يف �شق�ل�اوة ُفق ��ر ًا �إعالم ّي� � ًا مُ�ستغ َرب� � ًا
�ول ،الأم ��ر الذي ي�شجّ ��ع بع�ض
وغ�ي�ر مقب � ٍ
االحت ��ادات بع ��دم االهتم ��ام مل ��ا يُطرح يف
و�سائ ��ل الإع�ل�ام ،ول�س ��ان ح ��ال بع� ��ض
ر�ؤ�سائها (ال تهّمن ��ي تقاريرهم  ..لينتقدوا
يف ال�صب ��اح وامل�س ��اء) يف حني �أن ح�ضور
الإع�ل�ام للن�ش ��اط يُحرج رئي� ��س احتاد �أي
يتق�ص ��ى منه ع ��ن حقائ ��ق خافية قد
لعب ��ةّ ،
تك ��ون الأوملبي ��ة طرف� � ًا فيها فيذه ��ب اليها
ال�صحف ��ي لي�ستعل ��م منه ��ا �أي�ض� � ًا  ..نتم ّنى
�أن يعي ��د م ��ن يعنيه �أمر الإع�ل�ام النظر يف
العالقة مع االحتادات".

فئات غرب �آ�سيا ت�صيب الهدف

خط ��وة مه ّم ��ة ك�ش ��ف عنه ��ا احت ��اد غ ��رب �آ�سي ��ا لكرة
القدم ،عندما �أعلن �أمينه العام خليل ال�سامل عن �سعي
احت ��اده للتن�سي ��ق مع االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم
العتماد ت�أهيل بطوالت الفئات العمرية �إىل النهائيات
القاري ��ة ،و�أن هن ��اك �إ�ش ��ارات �إيجابي ��ة للم�ض ��ي يف
اخلط ��وة ملا لأهميّته ��ا وفائدتها ملنتخب ��ات االحتادات
الوطنية الأع�ضاء.
�إن جن ��اح احتاد غرب �آ�سيا يف تنظيم �أكرث من بطولة
�ضم ��ن �أجندت ��ه� ،آخرها بطولتي ال�شب ��اب والنا�شئني
يف الع ��راق وال�سعودي ��ة بالت ��وايل ،وم ��ا تلق ��ى م ��ن

�إ�ش ��ادات وا�سع ��ة ع ��ن جناح ��ه الباه ��ر يف �إخ ��راج
البطولت�ي�ن بقيمة فني ��ة و�إعالمي ��ة وت�سويقية مثرية
الهتم ��ام ال�ش ��ارع الكروي �ضم ��ن املحي ��ط الإقليمي،
ه ��ي م� ّؤ�شرات داعمة مل�سعى االحتاد يف ك�سب موافقة
الآ�سي ��وي والدويل على حتفي ��ز املنتخبات ال�صغرية
ب�إع ��داد العبيه ��ا للمناف�س ��ة عل ��ى بطاق ��ات النهائيات
باندف ��اع كب�ي�ر .املتاب ��ع مل�سابق ��ات احتاد غ ��رب �آ�سيا
للموالي ��د النا�شئ ��ة وال�شبابي ��ة ورديف ��ة الكب ��ار ،وما
�أهدته من العبني ماهرين تباهت بهم بلدانهم ليكونوا
ُ�سف ��راء الغ ��د ،ي�ستطي ��ع �أن ي�ؤ ّك ��د �أن فك ��رة االعتماد
ا�صاب ��ت اله ��دف مب ّكر ًا ،و�سيكون وق ��ع قبول االحتاد
الآ�سي ��وي متناغم� � ًا م ��ع ت�أيي ��د االحت ��ادات الوطني ��ة

ندم لوكاكو يك ّلفه
� 600ألف يورو!
 متابعة  /املدى

�أثار البلجيكي روميلو لوكاكو ،جن ��م ت�شيل�سي الإنكليزي جد ًال
وا�سع� � ًا بعدما ترك ��ه املدرب الأمل ��اين توما� ��س توخيل خارج
قائمة مباراة ليفربول.
وتع ��ادل كل م ��ن ت�شيل�س ��ي وليفرب ��ول بهدف�ي�ن مقاب ��ل
مثلهما� ،ضم ��ن مناف�سات اجلولة  21م ��ن م�سابقة الدوري
الإنكلي ��زي .وعل ��ى الف ��ور بعد املب ��اراة ،كت ��ب لوكاكو يف
ح�ساب ��ه الر�سمي على موقع في�سبوك� ،أنه العب يف �إنرت ميالن
الإيط ��ايل يف خان ��ة التعري ��ف بالنف� ��س .لوكاك ��و الذي حتدّث قب ��ل �أيام
ع ��ن حبّه وندم ��ه لرحيله عن النريات ��زوري� ،أكد �أنه يريد الع ��ودة �سريع ًا
يف �إيطالي ��ا و�أن ��ه غري �سعي ��د باالن�ضم ��ام لت�شيل�سي .وح�س ��ب �صحيفة
"الجازيت ��ا ديل ��و �سبورت" الإيطالي ��ة ،ق� � ّررت �إدارة ت�شيل�سي معاقبة
لوكاك ��و من خالل خ�صم مبلغ � 600ألف يورو من راتبه� .إدارة البلوز
�ألزم ��ت الالعب باالعتذار لزمالء الفري ��ق واملدير الفني ،بعد اعرتافه
ب� ��أن حواره مع �شبكة �سكاي �سبورت�س كان خط�أً كبري ًا .و�أتت نتائج
االجتماع مع الأمل ��اين توما�س توخيل مدرب الفريق �إيجابية ،حيث
اعرتف الالعب خالله باخلط�أ و�أن احلديث الذي �أجراه ما كان يجب
ل ��ه �أن يحدث بتلك الطريق ��ة .البلجيكي عاد من جدي ��د للم�شاركة يف
التدريب ��ات ،بينم ��ا مازال يفكر امل ��درب يف �إ�شراكه يف لق ��اء ك�أ�س الرابطة
�أم ��ام توتنه ��ام ،بينم ��ا يحت ��اج الالع ��ب للقيام بجه ��د كبري ال�ستع ��ادة ثقة
الإدارة والالعبني واملدير الفني.

املن�ضوي ��ة لغ ��رب �آ�سي ��ا باجت ��اه انت ��زاع االع�ت�راف
الق ��ا ّري ب�أحقي ��ة املنتخب ��ات يف احل�ص ��ول عل ��ى هذا
املك�س ��ب ب�أبع ��اده املثرية فني� � ًا يف امل�ستطيل الأخ�ضر
واملُكافِئة جلهود املدربني والالعبني.
ال خيار �أم ��ام االحتاد الآ�سيوي للعب ��ة �سوى املوافقة
مل ��ا مل�سابق ��ات غ ��رب �آ�سيا م ��ن ف�ضل كبري عل ��ى تهيئة
جي ��ل مقتدر وجاه ��ز خلو�ض التح ّدي ��ات الكبرية يف
النهائي ��ات ،و�سي ّ
ُعظم االعتماد م ��ن القيمة الت�سويقية
لبط ��والت االحتادي ��ن كلما ارتفع م�ست ��وى الأداء بني
الف ��رق ،ويكون الإعالم �شريك ثالث مب�س�ؤولية كبرية
ليك ّر� ��س و�سائله من �أجل �إجن ��اح �سرتاتيجية تطوير
كرة �آ�سيا بتعاون فكري وعملي ال حدود لهما.

�صراحة� ،إن عدم قدرة االتحاد على تنفيذ
ً
انطباعا
وعوده في هذه الم�س�ألة� ،أعطت
�سلبي ًّا لمعظم المتابعين ،وال �أدري ال�سبب
الذي يجعل بع�ض رجال هذه الم� ّؤ�س�سة
يتعاملون مع هذه الق�ضية الح�سا�سة بهذا
الغمو�ض وعدم الم�صداقية؟

ّ
مت�ص��در ال��دوري املمتاز
ال��زوراء يف ق ّمة حرج��ة �أمام
 بغداد  /املدى
ي�ض ّي ��ف ملع ��ب ال�شع ��ب ال ��دويل اليوم
الأربع ��اء ،ال�ساع ��ة ( )5,45ع�صر ًا ،قمّة
مباري ��ات اجلول ��ة 17م ��ن بطولة دوري
الك ��رة املمت ��از للمو�س ��م 2022-2021
بني فريقي ال ��زوراء وال�شرط ��ة ،اللذين
ي�سعي ��ان للمحافظ ��ة عل ��ى تقدّمهم ��ا يف
ج ��دول ترتيب الف ��رق قب ��ل جولتني من
�إنتهاء املرحلة الأوىل من امل�سابقة.
يحر� ��ص فري ��ق ال�شرطة املت�ص� �دّر بـ 44
نقط ��ة م ��ن  16مب ��اراة ،عل ��ى ا�ستغ�ل�ال
احلال ��ة املعنوي ��ة املرتفع ��ة يف �صفوف ��ه
النت ��زاع العالم ��ة الكامل ��ة م ��ن و�صيف ��ه
فريق ال ��زوراء الذي ميتل ��ك ( )33نقطة
م ��ن  15مب ��اراة ،ويعي� ��ش ظرف� � ًا حرج ًا
بعد ا�ستقالة مد ّربه ع�صام حمد وتكليف
املد ّرب امل�ساعد حيدر عبدالأمري بقيادته
�إىل حني ت�سمية املد ّرب اجلديد.
ويدخ ��ل الفريق ��ان بكام ��ل عنا�صرهم ��ا
املُدعم ��ة باخل�ب�رة الدول ّي ��ة ،با�ستثن ��اء
الالعب�ي�ن ع�ل�اء عبدالزه ��رة (ال�شرط ��ة)

لإ�صابته ،واحل�سن حويبيب (الزوراء)
الرتباط ��ه م ��ع منتخ ��ب موريتاني ��ا يف
مواجه ��ة غامبي ��ا الأربع ��اء املقبل �ضمن
مناف�س ��ات بطولة ك�أ� ��س الأمم الأفريقية
التي ّ
تنظمه ��ا الكامريون يف التا�سع من
كانون الثاين اجلاري.
وكان احت ��اد الك ��رة ق ��د عقد ظه ��ر �أم�س
الثالث ��اء يف مق ��ره م�ؤمتري ��ن (فن ��ي

و�أمني) للمباراة بح�ضور ع�ضو االحتاد
يحيى زغري وممثلي الفريقني واجلهات
الأمني ��ة ال�سان ��دة ورواب ��ط امل�شجعني،
ف�ض�ل� ًا ع ��ن اللجن ��ة الأمني ��ة يف احت ��اد
الكرة.
و�سريتدي فريق ال�شرطة الزي الأخ�ضر
الكام ��ل ،بينم ��ا يرت ��دي حار� ��س مرماه
اللون الوردي ،و�سريتدي فريق الزوراء

ال ��زي الأبي�ض الكام ��ل ،وحار�س مرماه
اللون الأ�س ��ود ،ومت االتفاق يف امل�ؤمتر
الفن ��ي عل ��ى �إج ��راءات الربوتوك ��ول
ال�صح ��ي املُعتم ��د قب ��ل املب ��اراة لالعبي
الفريق�ي�ن ،وكذل ��ك للم�ل�اكات التدريبيّة
اىل جان ��ب الت�أكي ��د عل ��ى �ض ��رورة
الت�شجي ��ع النظيف واالبتعاد عن الأمور
اخلارج ��ة ع ��ن امل�أل ��وف ،ومن ��ع دخ ��ول
الألع ��اب النار ّي ��ة والأنابي ��ب املعدن ّي ��ة
احلاملة لأعالم الناديني.
ّ
وحث يحيى زغري ع�ضو االحتاد ممثلي
فريقي ال�شرط ��ة والزوراء على �ضرورة
�إخ ��راج املب ��اراة باملظه ��ر ال ��ذي يعك�س
الت�أريخ الثـ� � ّر للنادي�ي�ن ،و�إجناحها مبا
يلي ��ق بجماهريهم ��ا ونوع ّي ��ة الالعبني
املح ّلي�ي�ن واملُحرتف�ي�ن املوجودي ��ن بني
�صفوفهما.
و�ست�شهد اجلولة �أي�ض� � ًا �أربع مباريات،
جتم ��ع الأوىل �أربي ��ل ونف ��ط مي�س ��ان
بال�ساعة ( )1.45ظهر ًا يف ملعب دهوك،
والثاني ��ة ب�ضياف ��ة ملع ��ب النف ��ط حيث
ي�ستقبل فريق ال�صناعة ملواجهة �صاحب

الأر�ض بال�ساعة ( )2ظهر ًا ،ويف الثالثة
ي ّتج ��ه فريق الق ��وة اجلوية ،الذي يحتل
املركز الثال ��ث يف اجل ��دول بـر�صيد 32
نقط ��ة ،نح ��و حمافظة النج ��ف الأ�شرف
خلو� ��ض مباراته م ��ع نف ��ط الو�سط يف
ملعبه ��ا الأوملب ��ي عن ��د ال�ساع ��ة ()3,30
ع�ص ��ر ًا ،ويفتق ��د (ال�صق ��ور) خدم ��ات
�أحم ��د �إبراهي ��م وح�س ��ن رائ ��د ب�سب ��ب
تراك ��م البطاقات ،وتتبعها �آخر مباريات
اجلول ��ة يف امللع ��ب ذات ��ه ب�ي�ن فريق ��ي
النج ��ف و�أمانة بغ ��داد بال�ساعة ()7,30
م�ساء.
وتبدو الف ��رق الع�شرة الت ��ي �ستخو�ض
اجلول ��ة � 17أكرث اطمئنان� � ًا على موقفها
يف املناف�س ��ة م ��ع ق ��رب ا�س ��دال ال�ست ��ار
عل ��ى املرحل ��ة الأوىل م ��ن دوري الكرة،
باحتالله ��ا املراكز (� )10-1أم ًال بتحقيق
نتائ ��ج جيدة يف املرحل ��ة الثانية تدفعها
للتق� �دّم �أو املحافظ ��ة عل ��ى ذات املراك ��ز
با�ستثناء فرق �أمانة بغداد ونفط مي�سان
و�أربي ��ل املطالب ��ة بجهود �أك�ب�ر للهروب
من املراكز الأدنى احلالية.
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المبادرة الرئا�سية البيئية لإعادة �إحياء وادي الرافدين ..ما لها وماعليها
يف ال�ساب ��ع ع�ش ��ر م ��ن كان ��ون االول  /دي�سم�ب�ر
� 2021ص ��در ع ��ن املكت ��ب االعالم ��ي للرئا�س ��ة
العراقي ��ة م�ش ��روع بيئ ��ي «لإع ��ادة �إحي ��اء وادي
الرافدين» م ��ن خالل �إطالق مب ��ادرة �إ�سرتاتيجية
تتمحور حول مواجه ��ة حتديات التغيري املناخي
و�إحياء الآم ��ال الوطنية هدفه ��ا اجلوهري �إنتاج
حتوالت بنيوي ��ة �إيجابية للعراق وملنطقة ال�شرق
االو�سط معا.مربرات املبادرة ت�ستند �إىل �ضرورة
ترجم ��ة احلال ��ة اال�ستثنائي ��ة للط� ��ؤارئ الكونية
البيئي ��ة وحتويله ��ا �إىل فر�ص ��ة فري ��دة لالرتق ��اء
باالقت�ص ��اد ال�سيا�سي واملجتم ��ع العراقي� -ضمن
حميط منطقة ال�شرق االو�سط  -من مرحلة تت�سم
باملخاط ��ر الوجودية االخذة بتهديد كيان املجتمع
العراقي بكل �إطيافه على �أمتداد �ساحة اجلغرافية
ال�سيا�سي ��ة للعراق �إىل مرحل ��ة حيوية م�ضمونها
�إنق ��اذ و�إمن ��اء الع ��راق و�أهل ��ه م ��ن خ�ل�ال �إجناز
متطلب ��ات ا�سا�سي ��ة للتنمية االن�ساني ��ة امل�ستدامة
بحل ��ول � .2050-2030إن مرحل ��ة ت�شخي� ��ص
احلال ��ة العراقي ��ة اال�ستثنائية للبيئ ��ة م�س�ألة البد
منه ��ا �إذا ما �أردنا تق ��دمي و�صفات للع�ل�اج ناجعة
وم�ستدام ��ة ن�سبي ��ا .التقارير االخ�ي�رة ال�صادرة
عن برنامج االمم املتحدة للبيئة –UNEPت�شري
�إىل �أن الع ��راق يع ��د واحدا من �أك�ث�ر بلدان العامل
املعر�ضة ملخاط ��ر التغيري املناخ ��ي حمتال املرتبة
اخلام�س ��ة لإكرث الدول املعر�ض ��ة الزمات بيئية –
�أن�ساني ��ة  :نق�ص �شديد للمي ��اه ،عدم توفر موارد
غذائي ��ة كافية و االخطر درج ��ات للحرارة العالية
ج ��دا التي ت�ؤث ��ر �سلب ��ا عل ��ى كلقطاع ��ات التنمية
االن�سانية ال�شاملة.
�إن �أ�ستمرار تردي االو�ضاع البيئية – االن�سانية
�ضم ��ن �إط ��ار م�ست ��وى نوع ��ي مت ��دين للمعي�ش ��ة
Low Quality of Lifeين ��ذر بتده ��ور ي�شكل
تهدي ��دا وج ��ودي احلي ��اة املاليني م ��ن العراقيني
ثالب ��ا حال ��ة اال�ستدام ��ة وم�ضعفا لالم ��ن الوطني
للعراق .امل�ؤ�شر اال�سا�س ��ي للدورة املناخ الكونية
يرجح�إرتفاع ��ا مت�صاعدا ح ��ادا لدرجات احلرارة
املئوي ��ة� ،إذ م ��ن املتوقع �أن ترتف ��ع مابني � 3إىل 5
مقارنة مب�ستوياته ��ا يف عقد ال�ستينيات ما يخلق
�أزم ��ات �إن�ساني ��ة  -بيئي ��ة مركب ��ة معق ��دة نتيجة
�إفتق ��اد احلكم الر�شي ��د Good Governance
حي ��ث ف�شل ��ت االجه ��زة احلاكم ��ة يف النظ ��ام
ال�سيا�س ��ي ب�إزال ��ة كاف ��ة املمار�س ��ات واملعوق ��ات
االدارية «البريوقراطية»مقرتنة بعدم تطور تقني
ه ��ادف ج ��اد لأ�ص�ل�اح م�ؤ�س�سي حقيق ��ي ملنظومة
الدولة.النتيجة املتوقعة �إفتقادما يحتاجه �شعبنا
العراقي من خدمات �أ�سا�سية لبنى حتتية متطورة
وم�شروع ��ات تنموي ��ة خ�ض ��راء م�ستدام ��ة (ماء،

كهرب ��اء ،طاقة متجددة خ�ض ��راء م�ستدامة� ،سكن
الئق حديث ،نقل �سريع و�إت�صاالت رقمية).
التقري ��ر الرئا�س ��ي ا�ش ��ار �إىل ع ��دد حم ��دد م ��ن
امل�ؤ�ش ��رات املعيق ��ة للتق ��دم البيئي-االقت�صادي–
املجتمع ��ي ولك ��ن دون تقدمي منه ��ج �إ�سرتاتيجي
متكامل  .م ��ن امل�ؤ�شرات التي تنذربنتائج خطرية
�ستنعك� ��س عل ��ى حياتنا بل وعلى بقائن ��ا  :اوال :
 %54م ��ن الع ��راق �سيك ��ون حتت هيمن ��ة تهديد
خط�ي�ر �سمت ��ه اال�سا�سية ت ��رد م�ستم ��ر خل�صوبة
االرا�ضي ال�صاحلة للزراعة ب�سبب �إنت�شار ظاهرة
امللوحة وغريها من �أمرا�ض الرتبة ،ثانيا :تنامي
حال ��ة م ��ن الت�صحرالزاح ��ف عل ��ى ما يق ��ارب من
 %39م ��ن جممل االرا�ض ��ي ال�صاحل ��ة للزراعة.
ميكنن ��ا �أن ن�ضي ��ف عام�ل�ا ثالث ��ا ي�ؤث ��ر �سلبا على
م�س ��ار حياتنا املجتمعي ��ة – االقت�صادية والبيئية
ين�س ��ب �إىل دور املحيط اخلارجي ممثال بالتحكم
بال�سيا�سات املائية التي تتبعها الدول املهيمنة على
مناب ��ع مياه دجل ��ة والفرات (تركي ��ا) او م�سارات
م ��رور النه ��ر و�شبك ��ة االنه ��ار الفرعي ��ة (�سوري ��ا
– الف ��رات واي ��ران – الكارون)و�ص ��وال ملحي ��ط
منطقة �ش ��ط العرب حي ��ث ن�ش�آ مايع ��رف مبنطقة
الل�س ��ان امللحي املل ��وث والزاحف بق ��وة  -لداخل
العراق – من منطقة اخلليج العربي مقل�صا كثريا
م ��ن تدفق كميات املياه العذب ��ة .النتيجة املتوقعة
ان ت�ضح ��ى الب�ص ��رة  -الت ��ي تطفو عل ��ى بحر من
�إحتياط ��ات نفطي ��ة ال غن ��ى عنه ��ا لبن ��اء العراق-
م ��ن اك�ث�ر املناط ��ق معاناة م ��ن �شح املي ��اه العذبة
ال�صاحلة لل�ش ��رب� .ضم ��ن املنظورال�سرتاتيجي،
م ��ن املتوق ��ع �أن يواج ��ه الع ��راق وفق ��ا ملعلومات
وزارة امل ��وارد املائي ��ة نق�ص ��ا كب�ي�را للمي ��اه م ��ن
نهري دجل ��ة والفرات ي�صل �إىل  10.8مليون مرت
مكعب من املي ��اه بحل ��ول  2030كنتيجة طبيعية
للعوام ��ل التالي ��ة  :غي ��اب الر�ؤي ��ة ال�سرتاتيجي ��ة
الوطنية ،تغيري مناخ ��ي عاملي قا�سي ،عدم تكامل
وتن�سي ��ق ال�سيا�سات املائية – البيئية االقليمية و
تن ��ام خطري لإزمة كوفي ��د – 19بكافة متحوراتها
(دلت ��ا و�أوميك ��رون) .من هن ��ا ،ف�إن م ��ا اليقل عن
�سبع ��ة مالي�ي�ن عراق ��ي �سي�ستم ��رون مبواجه ��ة
التكالي ��ف املادية واالعباءالأن�ساني ��ة التي� -إن مل
تعالج جذريا –�ستنعك� ��س �سلبا على نوعية حياة
املواطن�ي�ن العراقيني م ��ع كل التداعيات اخلطرية
ب�ضمنه ��ا موج ��ات ن ��زوح جديدة لطبق ��ة «الفقراء
واملحرومون» ومن �شريح ��ة “الطبقة الو�سطى”
�إىل دول العامل.
م ��ن هنا،الب ��د م ��ن بن ��اء درا�س ��ات علمي ��ة
�شاملةر�صين ��ة ذات بع ��د �إ�سرتاتيج ��ي للمراح ��ل
االنتقالي ��ة  -امل�ستقبلي ��ة بعي ��دا ع ��ن �إ�سته�ل�اك

رابعا :تنقية مياه المجاري

 د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة

مت�صاع ��د للطاق ��ة االحفوري ��ة (نفط وغ ��از) التي
ب�سببه ��ا تت�ضاع ��ف ن�س ��ب نفاذي ��ة ث ��اين �أوك�سيد
الكارب ��ون وامليث ��ان يف اجلو �إىل مرحل ��ة ت�سبب
نوعا م ��ن االن�س ��داد االقت�ص ��ادي – ال�سيا�سي –
املجتمع ��ي – الثق ��ايف يف عقلي ��ة �صن ��اع القرار.
�إن حتلي ��ل االو�ض ��اع الراهن ��ة للتغي�ي�ر البيئ ��ي
م�س�ألة الميك ��ن ف�صلها عن التفك�ي�ر االقت�صادي–
املجتمعي النفعي الهادف لتلبية �إحتياجامتتنامية
لل�س ��كان الذين ت�صل �أعداده ��م حاليا �إىل ما ينيف
ع ��ن ال 38مليون ن�سمة ويف ع ��ام  2050متوقع
�أن ت�صالعداده ��م �إىل ح ��دود  80ملي ��ون ن�سم ��ة،
م�س�أل ��ة تتطلب ر�ؤي ��ة �إ�سرتاتيجية عملية ابداعية
للتغيري امل�آمول.
الر�ؤي ��ة ال�سرتاتيجي ��ة يج ��ب �أن تبل ��ور خارط ��ة
طري ��ق للن�شاط ��ات البيئي ��ة ب�صيغ ��ة مب ��ادرات
«برام ��ج» تعال ��ج حتدي ��ات التغي�ي�ر املناخ ��ي يف
�إط ��ار تنظيم ��ي – قان ��وين ركائزه ��ا الرئي�س ��ة :
�أوال  :اخل ��روج من م�آزق التبعي ��ة القت�صاد ريعي
قائ ��م على �آحادية اال�ستخدام واالنتفاع من عوائد
الوق ��ود االحفوري (نفط ،غاز) �إىل �أقت�صاد يت�سم
بالتن ��وع يف م�صادر الدخ ��ل والطاقة املتجددة كم
ر�سم ��ت معامل ��ه الورق ��ة البي�ضاء ،وثاني ��ا :العمل
احلثيث على تع�ضي ��د التوجه امل�ستقل نحو تلبية
مطال ��ب مرحل ��ة التنمية االن�ساني ��ة امل�ستدامة يف
ظ ��ل �إطار تع ��اوين – تن�سيق ��ي تنم ��وي (اقليمي
ودويل).
 9برامج جوهريةللمبادرة:
اوال� :إنعا���ش الغاب��ات المع��روف ب”جن��ة
عدن”

يه ��دف الربنامج لي� ��س فقط لتعوي� ��ض اخل�سارة
الفادح ��ة م ��ن ا�شج ��ار النخي ��ل الت ��ي و�صل ��ت يف

مرحل ��ة ت�أريخي ��ة لع ��دد �إجم ��ايل يناه ��ز ال30
ملي ��ون نخل ��ة فق ��د الع ��راق منها بح ��دود ال 2/3

ب�سب ��ب احل ��روب والتجري ��ف ولك ��ن مل�ضاعف ��ة
اعداده ��ا لت�صل �إىل رقم قيا�س ��ي «بليون نخلة يف
املدى البعيد»� .إن �إجن ��از املرحلة االوىل يفرت�ض
زراعة ماب�ي�ن  20-30مليون نخلة خالل العامني
القادم�ي�ن لي� ��س عم�ل�ا ي�س�ي�را ميكننا القط ��ع به.
االكي ��د �أن �إجن ��از باهرا كه ��ذا م�س�أل ��ة �إن حتققت
ف�أنها تعن ��ي تقدما زراعيا م�شه ��ودا لي�س فقط يف
�إنت ��اج التمور ب ��ل ومن ثمار ا�شج ��ار احلم�ضيات
املتنوع ��ة الت ��ي تنم ��و يف «ظ ��ل عمتن ��ا النخل ��ة».
علم ��ا ب�إن �شروط جناح مثل ه ��ذا الربنامج تعتمد
على م ��دى اال�ستخدام الكفوء امل�ست ��دام للتقنيات
احلديث ��ة ذات االنتاجي ��ة العالي ��ة .االم ��ر ال ��ذي
�سيع ��ود بفوائ ��د جم ��ة مادي ��ة ومعنوي ��ة للع ��راق
وللمنطق ��ة م ��ن خ�ل�ال �إط�ل�اق مب ��ادرات هدفه ��ا
�إندماج امل�ش ��روع العراقي مع م�شروعات طموحة
خمط ��ط له ��ا جي ��دا م ��ن قب ��ل بع� ��ض دول اخلليج
العرب ��ي (ال�سعودي ��ة واالماراتتحدي ��دا) الت ��ي
ت�سع ��ى �إىل زراع ��ة ما يق ��ارب ال 50بليون نخلة.
اما متوي ��ل الربنامج في�ستند عل ��ى تنوع اجلهات
الراعي ��ة واملمولة  :عوائد ال ��دول ذاتها ،املانحون
وامل�ستثمرون الدوليونواالقليميون ،وال�صناديق
العاملية للبيئة اخل�ضراء.
ثانيا :تنمية «الحدائق العامة» الخ�ضراء

يوفرتنفي ��ذ برنام ��ج احلدائ ��ق العام ��ة اخل�ضراء
جرع ��ة مقوي ��ة لربنام ��ج الغاب ��ات «جنة ع ��دن» ما
حدى وزارة البيئة العراقية �أن حتدد �أكرث من 80
موقع ��ا مهما مم ��ا يعترب حممي ��ات طبيعية للنبات
وللحي ��وان flora and faunaيج ��ب احلف ��اظ
عليها ب�صفة م�ستدامة لالجيال القادمة مثلها كمثل

مالحظات مت�أخرة عن مئوية ت�أ�سي�س الدولة العراقية

 عبد احلليم الرهيمي

�إحياء العراق م�ؤخر ًا لذك ��رى مئوية ت�أ�سي�س
الدول ��ة العراقي ��ة احلديث ��ة ع ��ام  ، 1921ه ��و
تعظي ��م ومتجي ��د حل ��دث كب�ي�ر الأهمي ��ة يف
تاري ��خ العراق و�شعبه  ،وال ��ذي مل يكن عابر ًا
او عادي� � ًا مب ��ا حمل م ��ن دالالت ومع ��ان مهمة
قب ��ل وخالل وبع ��د ت�أ�سي�س ه ��ذه الدولة التي
ا�ستم ��رت بذكراه ��ا وم�ؤ�س�ساته ��ا حتى اطيح
به ��ا يف  9ني�سان ابريل عام  2003حيث �شرع
بع ��د ذل ��ك بالت�أ�سي�س الثاين له ��ذه الدولة بعد
�إ�سق ��اط الت�أ�سي� ��س االول (ع ��ام  . )1921ام ��ا
انقالب – حدث  14متوز – يوليو عام 1958
فق ��د مث ��ل ا�سقاط� � ًا لنظ ��ام احلك ��م امللكي دون
ا�سق ��اط الدول ��ة وا�ستب ��دل بنظ ��ام جمهوري
تع ��ددت ا�ش ��كال احلك ��م في ��ه حت ��ى ني�سان –
ابريل . 2003
لق ��د ت�أ�س�س ��ت الدول ��ة العراقي ��ة احلديثة عام
 1921بع ��د ان خ�ضع ��ت حلك ��م ال�سلطن ��ة
العثماني ��ة املتخل ��ف الك�ث�ر م ��ن �أربع ��ة قرون
ث ��م جاء االحت�ل�ال الع�سك ��ري الربيطاين عام
 1914ال ��ذي ج ��رت مقاومت ��ه ع�سكري� � ًا ث ��م
بث ��ورة  1920الت ��ي فر�ض ��ت عل ��ى االحت�ل�ال
الربيط ��اين اقامة ادارة حك ��م حملي باالتفاق
مع ممثل ��ي ال�شع ��ب العراقي بد ًال م ��ن ا�شكال
احلك ��م اال�ستعمارية التي اقرتح ��ت ابتداء ًا ،
وبعملية معقدة و�صراع ��ات �سيا�سية وعنفية
مت التو�ص ��ل اىل ت�أ�سي� ��س الدول ��ة العراقي ��ة
احلديثة بت�شكيل حكوم ��ة م�ؤقتة برئا�سة عبد
الرحم ��ن الكي�ل�اين نقي ��ب ا�شراف بغ ��داد يف
�شهر ت�شرين الثاين (نوفمرب) عام  ، 1920ثم
الب ��دء بت�أ�سي�س اجلي�ش العراقي يف  6كانون
الث ��اين  /يناي ��ر  1921وموا�صل ��ة ا�ستكم ��ال
بن ��اء م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة تالي� � ًا  ،والت ��ي كان

ابرزه ��ا و�أهمه ��ا تن�صي ��ب االم�ي�ر في�صل ابن
ال�شري ��ف ح�سني �شريف مكة ملك ًا على العراق
حي ��ث توج يف �ساح ��ة الق�شلة ببغ ��داد يف 23
�آب � /أغ�سط�س عام  1921والذي اعترب اليوم
الر�سمي لت�أ�سي�س الدول ��ة العراقية احلديثة ،
حي ��ث جرى ال�شروع بعده قي ��ام (امللك في�صل
االول) وفريقه بحك ��م العراق وا�ستكمال بناء
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة احلديثة والت ��ي توا�صلت
حت ��ى اعالن ا�ستقالل العراق ودخوله (ع�صبة
االمم) ع ��ام  1932والت ��ي تاله ��ا ع ��ام 1933
وفاة املل ��ك في�صل وتويل جنل ��ه االمري غازي
ثم تويل في�صل الثاين عر�ش العراق بعد وفاة
والده غ ��ازي ع ��ام  1939لك ��ن بو�صاية خاله
االم�ي�ر عب ��د االله ل�صغ ��ر �سنه حت ��ى تتويجه
عام  1954لبلوغه ال�س ��ن القانونية حيث قتل
بعد ذلك م ��ع العائلة امللكية التي جرى ت�صفية
معظمه ��ا يف  14مت ��وز  1958لك ��ن الدول ��ة
مب�ؤ�س�ساته ��ا ا�ستمرت يف العهود اجلمهورية
حتى اطيح بها يف ني�سان ابريل عام . 2003
بذلك  ،كان حدث �إحياء مئوية ت�أ�سي�س الدولة
العراقية احلديثة ح ��دث مهم للتذكري ب�صفحة
مهمة من تاريخ العراق والتغيريات ال�سيا�سية
واالجتماعي ��ة والثقافي ��ة واالقت�صادي ��ة التي
جنمت عنها على خمتلف ال�صعد خا�صة خالل
مدة احلكم امللك ��ي ( .. )1958-1921غري ان
�إحي ��اء مئوية هذا احلدث يف  11كانون االول
 /دي�سمرب احلايل مل يكن بامل�ستوى املطلوب،
و�أعطاء هذه املنا�سب ��ة حقها يف االهتمام وما
حملت ��ه م ��ن دالالت وذلك ب�سبب م ��ا �شابها من
ارتباك وفو�ضى وجتاهل الدالالت التاريخية
والراهنة حلدث ت�أ�سي�س الدولة العراقية  ،فقد
اعلن جمل�س الوزراء يف جل�سته يوم  7كانون

�إن الق ��اء نفاي ��ات املعام ��ل وامل�ساك ��ن يف االنهار
الرئي�سية ي�شكل خطرا كبريا على البيئة النظيفة
مه ��ددا بكارث ��ة بيئية حمتمل ��ة خا�ص ��ة وان اكرث
م ��ن  5ملي ��ون قدم مكعب م ��ن مياه املج ��اري يتم
هدره ��ا يومي ��ا دون وجود خمط ��ط ا�سرتاتيجي
للحف ��اظ عليه ��ا .ترتيب ��ا عل ��ى ذل ��ك تات ��ي �أهمية
تكاث ��ف اجله ��ود احلكومي ��ة و التابع ��ة للقط ��اع
اخلا�ص ب�ضرورة تخلي� ��ص بالدنا من ممار�سات
�سلبية الجتلب لل�سكان �سوى مزيدا من اخل�سائر
االن�ساني ��ة والترك لالجي ��ال القادمة �إال مزيدا من
االمرا�ض واالوبئة والدمار.

االول ان يوم �أحياء ذكرى املئوية �سيكون يف
 11م ��ن ال�شه ��ر ذات ��ه حي ��ث اقيم ��ت احتفالية
مركزية حمدودة يف الق�صر احلكومي لأحياء
املنا�سبة  .اما االمان ��ة العامة ملجل�س الوزراء
ف�أيدت ذلك لك ��ن املتحدث ب�أ�سمها �أ�شار اىل ان
احياء ذك ��رى املئوية جاء مت�أخر وان التاريخ
احلقيقي لأحياء الذكرى املئوية هو يف � 23آب
� /أغ�سط� ��س عام  . 1921اما الرئي�س امل�صري
عبد الفتاح ال�سي�سي فق ��د ادىل بدلوه جمتهد ًا
بالق ��ول ان ت�أ�سي�س الدول ��ة العراقية احلديثة
ق ��د ( تقرر يف �شه ��ر �آذار – مار�س يف القاهرة
ع ��ام  !! )1921وهو �أم ��ر خمالف للواقع  ،الن
اجتم ��اع القاهرة املق�صود هو للمكتب العربي
الربيطاين وح�ضره رئي�س الوزراء ون�ستون
ت�شر�شل واقرتح فيه موعد ًا لت�أ�سي�س اجلي�ش
العراق ��ي ال ��ذي تع ��ددت الآراء ح ��ول تاري ��خ
ت�أ�سي�س ��ه حت ��ى اعتم ��د تاري ��خ ال�ساد� ��س من
كانون الث ��اين  1921تاريخ ًا ر�سمي ًا لت�أ�سي�س
اجلي�ش العراقي .
وع ��دا ذلك االرتب ��اك يف تف�سري ‘حي ��اء مئوية
تا�سي�س الدولة فقد ا�ستغرق بع�ض االعالميني
واملحلل�ي�ن يف ح�صر ر�ؤاه ��م يف حتليل م�سار
الدولة بـ (�صراع الهويات) وب�أن الدولة مل تقم
قب ��ل مائة عام امنا منذ �سبعة االف �سنة  ،وان
م�س ��ار هذه الدولة خ�ل�ال مئة عام ه ��و عبارة
عن �صراعات وم�شاكل وحروب وا�ضطرابات
 ..واىل غ�ي�ر ذل ��ك م ��ن �آراء تخت ��زل الآث ��ار
والدالالت التاريخية لتا�سي�س الدولة واحياء
مئويت ��ه بتل ��ك التفا�صيل التي يبتع ��د بع�ضها
ع ��ن الواق ��ع وجتاه ��ل ال ��دالالت والتعبريات
املهم ��ة حل ��دث الت�أ�سي� ��س ومئويت ��ه املتمثل ��ة
مبقارنته مب ��ا ح�صل ويح�ص ��ل يف الت�أ�سي�س
الث ��اين للدولة بعد العام  ، 2003وكيف ميكن
(�آب ��اء) الت�أ�سي� ��س االول للدول ��ة ايجاد وبناء
دول ��ة متتلك الكثري من �سم ��ات دولة ع�صرية ،
ب ��د�أ بناءها من ال�صفر و�شه ��دت خالل العقود
االربع ��ة م ��ن تاريخه ��ا  ،عل ��ى االق ��ل  ،جتديد
وحتدي ��ث لبناه ��ا االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة
و�شه ��دت حركة �صناعي ��ة وعمرانية وزراعية
متط ��ورة ف�ض ًال عن التط ��ور الن�سبي املهم يف
التعليم والثقافة والنظام ال�صحي .
ان جتاه ��ل التذك�ي�ر والتعري ��ف ب ��كل ذل ��ك
للأيح ��اء ل� �ـ (�آب ��اء) التغي�ي�ر بع ��د ع ��ام 2003
بف�شل دورهم واعماله ��م يف الت�أ�سي�س الثاين
امن ��ا يعن ��ي ا�ضاع ��ة فر�ص ��ة للتو�ضي ��ح امام
اجليل احلايل واالجي ��ال القادمة اهمية توفر
القي ��ادات والنخ ��ب الناجح ��ة لبن ��اء الدول ��ة
العراقية احلديثة و�إنع ��دام مثل تلك القيادات
لل�شروع بالت�أ�سي�س الثاين بعد العام .. 2003
وهو احد ا�سباب ما �شهدنا من كوارث.

خام�س��ا  :بناء ال�س��د  /الج�س��ر العظيم ل�شط
العرب

نظام االوقاف اال�سالمية امل�ؤ�س�س حلماية مواقع
ال�ت�راث اال�سالمي .من النماذج املختارة املقرتحة
للتطبي ��ق يف بغ ��داد م�ش ��روع يفرت� ��ض �أن يعه ��د
لإمانة العا�صم ��ة وللم�ؤ�س�سات احلكومية الرديفة
حتم ��ل م�س�ؤولية �إجنازه يرب ��ط مابني امل�ساحات
اخل�ضراء ملطار املثن ��ى ،حديقة الزوراء ومع�سكر
الو�شا� ��ش .املعادل ��ة ب�سيط ��ة  :كلم ��ا ت�ضاعف ��ت
امل�ساح ��ات اخل�ض ��راء توف ��رت �إمكاني ��ة �أك�ب�ر
للح�ص ��ول عل ��ى نوعية عالي ��ة من اله ��واء النقي.
علما �أن وزارة البيئة ا�ضحت معنية بدعوة دوائر
التخطي ��ط وجلن ��ة اال�ستثم ��ار الوطني ��ة لو�ض ��ع
معاي�ي�ر بن ��اء موحدة للمب ��اين العمراني ��ة تعتمد
ما يقارب م ��ن  %25من م�ساحته ��ا الكلية “رقعة
خ�ضراء».
ثالثا� :إدارة مياه النهرين

برنام ��ج تاتي اهميته من �ض ��رورة حت�سني كفاءة
نظام الري تخفيفام ��ن املخاطر الناجمة عنتقل�ص
كمي ��ات املياهاملخ�ص�ص ��ة للقط ��اع الزراع ��ي ه ��ذا
م ��ن جهة ،ومن منظ ��ور مقاب ��ل ا�ستمرارالتعجيل
بعملي ��ة حتدي ��ث �إ�سرتاتيجي ��ة االدارة املائي ��ة
الت ��ي بقي ��ت دون تغي�ي�ر يذك ��ر .نه ��ج خط ��ط ل ��ه
م�سبق ��ا معتمدا ت�أ�سي�س �سدود تق ��ع مواقعها على
قمممنابع مياه نهري دجلة والفرات منعا لإ�ضرار
حمتمل ��ة م ��ن ح ��االت الفي�ضان ��ات او ال�سي ��ول
اجلارفةالت ��ي ته ��دد احل ��رث والن�س ��ل .علم ��ا ب�إن
اال�ستعان ��ة ب� ��إدوات عالية التقني ��ة ملعاجلة ال�ش�أن
املائي من �ش�أنها تقلي�ص معدالت الطلب على املياه
ماب�ي�ن  % 30-40ما ي� ��ؤدي للحفاظ على كميات
كب�ي�رة من املياه التي ميك ��ن تخزينها واال�ستفادة
منها م�ستقبال.

�إن اله ��دف الرئي�س م ��ن ت�أ�سي�س م�شروع ال�سد –
اجل�سر العظيم ل�شط الع ��رب هو لتقليل اال�ضرار
الناجمة عن �أقتح ��ام مياه اخلليج العربي حمملة
بل�س ��ان ملحي يل ��وث املياه العذب ��ة ل�شط العرب.
للم�شروع فوائد جمة على �صعيد التحكم باالدارة
املائي ��ة حماي ��ة لل�ث�روة الزراعي ��ة وال�سمكي ��ة
ولنوعي ��ة املي ��اه .ترتيب ��ا على ذلك ،الب ��د من عقد
اتفاقات اقليمية ملزمة بني العراق ودول اجلوار
(ايران ،تركيا و�سوريا) منعا حل�صول ما اليحمد
عقباه من تدفقات للمي ��اه حاملة ت�أثريات للتلوث
البيئي و ا�ض ��رارا تخ�ص ملوح ��ة الرتبة واملياه
العذبة.
�ساد�سا :تقنيات التمدن المميز الحديث

�أن تقني ��ات التم ��دن  /التح�ض ��ر ق ��د و�صل ��ت
معدالته ��ا يف العراق �إىل ما يف ��وق ن�سبيا %70
ب�ص ��ورة ي�ست ��دل منه ��ا ارتف ��اع املع ��دل ال�سنوي
للتم ��دن او التح�ض ��ر �إىل مايق ��ارب ال%2.5
يرافقه ��ا اللجوء �إىل حلول بيئي ��ة خ�ضراء تنمي
حميط ��ا نظيف ��ا خالي ��ا من التل ��وث و�أك�ث�ر كفاءة
يف البناء �أويف ا�ستخ ��دام الطاقة .و�ضع يفر�ض
بال�ضرورة �إقرتاح ت�شريع ��ات ملزمة تعزز كفاءة
م�شروع ��ات البن ��اء يف �إطار معاي�ي�ر وم�ستويات
قيا�سية للحفاظ على الطاق ��ة ب�صورة توفر �سكن
بيئ ��ي �أخ�ضر منخف�ض التكالي ��ف يف بغداد ويف
املحافظات العراقية االخرى.
�سابعا :تدوير وتحويل المخلفات �إلى طاقة

�إن جترب ��ة حمافظة ال�سليماني ��ة الناجحة ت�ستند
جله ��ود مكثف ��ة اعتم ��دت التن�سيق ب�ي�ن امل�صانع
املحلي ��ة لال�سمن ��ت يف املحافظ ��ة م ��ع ال�سلط ��ات
املحلي ��ة لأ�ستقطاب غاز امليث ��ان الناجم عن حتلل

م ��واد بايولوجي ��ة� ،إ�ضاف ��ة لتدوي ��ر خملف ��ات
البال�ستيك تقليال للطلب على الطاقة.
ثامنا :ا�ستقطاب غاز ثاني اوك�سيد الكاربون

الع ��راق يعد الدولة الثانية بع ��د رو�سيا م�س�ؤولة
ع ��ن نفاذي ��ة الغاز الطبيع ��ي امل�صاح ��ب لأحرتاق
النفط (�أكرث من  %40م ��ن جممل الن�سبة الكلية
الوطني ��ة لنفاذية غاز ثاين �أوك�سيد الكاربون) ما
ي�ستدعي تقلي�ص م�ساحة وحجم نفاذية غاز ثاين
اوك�سي ��د الكارب ��ون والهدف وال�ش ��ك يدور حول
�إنت ��اج طاق ��ة نظيفة �ضم ��ن �إطار عملي ��ة االرتقاء
النوع ��ي بامل�ست ��وى البيئ ��ي بعي ��دا ع ��ن خمتلف
ان ��واع �أجواء التل ��وث البيئي .جه ��ود �إن �أح�سن
اال�ستف ��ادة منه ��ا �ستع ��زز م ��ن االر�ص ��دة املالي ��ة
احلكومي ��ة كم ��ا �ستمن ��ح الب�ل�اد فر�ص ��ة لت�صدير
الطاقة وال�ستغ�ل�ال فر�ص م�ستقبلي ��ة لت�صديرها
(�إن �أمكن) .تقنيات الهايدروكابون �ست�سهم اي�ضا
بتخفي ��ف كبري جدا م ��ن معدالت التل ��وث البيئي
الناج ��م عن نفاذية غ ��از ثلني �أوك�سي ��د الكاربون
يف حالة تطبيقها.
تا�سعا:تفعيل الطاقة الخ�ضراء

اخ�ي�را امل�ستقب ��ل يب�ش ��ر باخلري يف حال ��ة ولوج
ع�ص ��ر تقني ��ات الطاق ��ة املتج ��ددة وعل ��ى ر�أ�سه ��ا
اال�ستف ��ادة من طاق ��ة ال�شم�س والري ��اح وغريها.
لعل الطاقة ال�شم�سية تعد من اف�ضل انواع الطاقة
املتج ��ددة كون العراق يقع يف موقع منا�سب جدا
ل�سط ��وع ال�شم� ��س وا�ستمرارها طيل ��ة ا�شهر عدة
دون انقط ��اع .كل االمر ان تتحول من طاقة كامنة
�إىل طاقة حقيقية �أنتاجا وتوزيعا على كافة اقاليم
العراق ما ي�ستدعي توجيه جزءا من ا�ستثمارات
الطاق ��ة ب�إجتاهها مع م�ستثمري ��ن �أجانب ،م�س�ألة
مت اقراره ��ا يف اجتم ��اع جمل� ��س ال ��وزراء يف
يوني ��و  2021حي ��ث قدم ��ت عط ��اءات لتا�سي�س
م�شروع ��ات للطاقة ال�شم�سي ��ة مايقارب 12000
ميغ ��اوات عل ��ى امل ��دى ال�سرتاتيج ��ي البعي ��د.
حالي ��ا للع ��ام � 2021ستط ��رح عط ��اءات لإنت ��اج
مايق ��ارب  755ميغ ��اوات م ��ن الطاق ��ة ال�شم�سية
توفر القليم الفرات االو�س ��ط .م�شروعات واعدة
بح ��ق ب�إنتظ ��ار التطبيق ال�سري ��ع والفعال لعقود
مهم ��ة مع ال�ص�ي�ن واملاني ��ا وغريها فه ��ل يتحقق
امل�آمول؟ مع ذلك يبق ��ى التفا�ؤل الن�سبي الن�صيب
ل ��ه طامل ��ا تبقى املب ��ادرة يف �إط ��ار بيئ ��ي منف�صل
ع ��ن تطبي ��ق �إ�سرتاتيجي ��ة �شاملة حقيق ��ة لوادي
الرافدي ��ن للتنمية االن�سانية الدائمة تنهي الف�ساد
كلي ��ا والبريوقراطية املعيق ��ة النتعا�ش االقت�صاد
ال�سيا�سي املنتج املثمر.

التو�سع الر�أ�سمالي وتطور نزعته الع�سكرية
 يتمي ��ز �أ�سل ��وب الإنت ��اج الر�أ�سمايل بحركت ��ه التو�سعيةحي ��ث يتعذر من ��و را�س امل ��ال دون تو�سع ��ه امل�ستمر الذي
�أ�صبح قانونا مالزما لتطوره.
 تت�ل�ازم حركة ر�أ�سمال التو�سعي ��ة والنزعة التدخلية يفال�ش� ��ؤن الوطنية املرتكزة على م�ساع ��ي ال�سيطرة الدولية
املنبثق ��ة م ��ن روح املناف�س ��ة الر�أ�سمالي ��ة املرتك ��زة عل ��ى
ا�ستغالل الدول الوطنية وثرواتها الطبيعية.
 انطالق� � ًا م ��ن قان ��ون املناف�س ��ة الر�أ�سمالي ��ة �أ�سع ��ى اىلمتابعة تطور النزع ��ة الع�سكرية املرتابطة ومراحل تطور
�أ�سلوب الإنتاج الر�أ�سمايل و�سماتها التو�سعية التاريخية.
�أوال – املناف�سة الر�أ�سمالية والنزعة الع�سكرية.
ثانيا – الر�أ�سمالية االحتكارية وروحها الع�سكرية.
ثالثا -انهيار النموذج اال�شرتاكي والر�أ�سمالية املعوملة.
�أوال – املناف�سة الر�أ�سمالية والنزعة الع�سكرية.
 بع ��د هيمنته ��ا ال�سيا�سي ��ة عل ��ى �سلطة ال ��دول ال�سيا�سية�سعىت الربجوازية الظاف ��رة اىل التو�سع خارج حدودها
الوطنية عرب املناف�سة الر�أ�سمالية املرتكزة على:
– حروب ال�سيطرة الدولية.
 متي ��زت مرحلة املناف�س ��ة الر�أ�سمالية بان ��دالع النزاعاتب�ي�ن الدول الر�أ�سمالية املتطورة حول الهيمنة العاملية وما
رافقه ��ا من توت ��ر الروح الع�سكري ��ة وا�شت ��داد ال�صراعات
الدولية واحلروب الأهلية.
 احلرب العاملية الأوىل و�إعادة اق�سام العامل.– توج ��ت مرحلة املناف�سة بني الدول الر�أ�سمالية باحلرب
العاملي ��ة الأوىل الت ��ي �أع ��ادة اقت�س ��ام الع ��امل ب�ي�ن ال ��دول
املنت�صرة وت�أثريات ذلك على تطور ال�سيا�سة الدولية.
 الهيمنة اال�ستعمارية.اف�ضت احلرب العاملية الأوىل اىل اقت�سام االمرباطورياتاملنه ��ارة العثماني ��ة  -النم�سا  -املجر وحتوي ��ل (اقاليمها)
اىل دول ذات �سي ��ادة �شكلي ��ة لغر� ��ض ا�ستغ�ل�ال �أ�سواقه ��ا
الوطنية وثرواتها الطبيعية.
 تنامي احلركات ال�شعبية.– �ساعدت نتائج احلرب العاملية الأوىل على انت�صار ثورة
اكتوب ��ر اال�شرتاكية وظهور احل ��ركات ال�شعبية املناه�ضة
للهيمنة الأجنبية وال�ساعية اىل بناء دول وطنية م�ستقلة.
ثانيا – الر�أ�سمالية االحتكارية وروحها الع�سكرية.
 عمل ��ت احلرب العاملية االوىل عل ��ى ت�سريع تطور الروحالع�سكري ��ة حي ��ث اغتن ��ت مرحلة م ��ا بعد احل ��رب ب�سمات
جديدة �أهمها –
 -انق�س ��ام الع ��امل اىل منوذج ��ي للتط ��ور االجتماع ��يا�شرتاك ��ي  -ر�أ�سم ��ايل بع ��د انت�ص ��ار ث ��ورة �أكتوب ��ر
اال�شرتاكية العظمى.
 ت ��زاوج الدول ��ة الر�أ�سمالي ��ة املتط ��ورة واالحت ��كاراتاالقت�صادي ��ة الكربى وما رافقها م ��ن ا�شتداد حركة التحرر
الوطني العاملية وظهور دول م�ستقلة جديدة.
 ا�صبح ��ت التناق�ض ��ات الدولي ��ة الرئي�سي ��ة ب�ي�ن رو�سي ��اال�سوفيتي ��ة وح ��ركات التح ��رر الوطنية من جه ��ة والدول
الر�أ�سمالية االحتكارية من جهة �آخري.
 -تنام ��ي ال ��روح الع�سكري ��ة يف ال ��دول الر�أ�سمالي ��ة

 لطفي حامت

االحتكاري ��ة نت ��ج ع ��ن ك�ث�رة م ��ن العوام ��ل تت�صدره ��ا (�أ)
اندم ��اج ال�شركات االحتكارية بالدولة الر�أ�سمالية واعتماد
امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة �أداة لل�سيطرة الدولي ��ة( .ب) جتذر
روح املناف�س ��ة بني ال ��دول الر�أ�سمالية الكربى( .ج) تنامي
الفا�شي ��ة الأملاني ��ة واعتباره ��ا ف�صيال هجومي� � ًا للر�أ�سمال
االحت ��كاري امل�سل ��ح( .د) حم ��اوالت ال ��دول الر�أ�سمالي ��ة
الكربى الق�ضاء على دولة رو�سيا ال�سوفيتية.
 ا�شتداد ال ��روح الع�سكرية يف املرحلة االحتكارية ترابطو�سع ��ي الفا�شية الأملانية بالق�ضاء عل ��ى الدولة ال�سوفيتية
ف�ض�ل�ا عن طموحه ��ا بتحطيم ال ��دول الر�أ�سمالي ��ة الكربى
ب�سبب هزميتها يف احلرب العاملية الأوىل وما نتج عن ذلك
من عقوبات مالية �أعاقة تطور الربجوازية الأملانية.
احلرب العاملية الثانية وانق�سام العامل اىل مع�سكرين.اف�ض ��ت ال ��روح احلربي ��ة للفا�شي ��ة الأملاني ��ة اىل ع�سك ��رة
العالق ��ات الدولية وما نتج عن ذلك من حتالف بني الفا�شية
الأملاني ��ة  -النازية االيطالي ��ة والع�سكرية اليابانية لغر�ض
احت�ل�ال الع ��امل وتقا�س ��م ثروات ��ه الدولي ��ة ب�ي�ن الأقط ��اب
املتحالفة.
بال�ض ��د م ��ن ذلك ن�ش ��ا حتال ��ف دويل بعد ان ��دالع احلربب�ي�ن ال ��دول الر�أ�سمالي ��ة الك�ب�رى واالحت ��اد ال�سوفيت ��ي
لغر� ��ض ت�شكيل جبهة دولية دميقراطية مناه�ضة للع�سكرة
والعدوان ،متالزمة وم�ساعي الدول الر�أ�سمالية الليربالية
الهادفة اىل ا�ضعاف دور االحت ��اد ال�سوفيتي يف ال�سيا�سة
الدولية.
 انت�ص ��ار االحتاد ال�سوفيتي يف احلرب الوطنية العظمى�أدى اىل ن�شوء منظومة الدول اال�شرتاكية ونهو�ض حركة
التحرر الوطني العاملية وحتالفها مع الدول اال�شرتاكية.
 ادى ظه ��ور منظوم ��ة ال ��دول اال�شرتاكي ��ة وحتالفه ��ا معحرك ��ة التح ��رر الوطن ��ي العاملي ��ة اىل انق�س ��ام الع ��امل اىل
منوذجي للتطور االجتماعي ر�أ�سمايل – ا�شرتاكي.
 انق�س ��ام العامل اىل منوذجي للتط ��ور االجتماعي �أف�ضىاىل انق�س ��ام ال�سيا�س ��ة الدولي ��ة وت�س ��ارع �سب ��اق الت�سلح

ال ��دويل ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ا�شت ��داد التدخ�ل�ات الدولي ��ة واث ��ارة
احلروب االهلية يف الدول الوطنية.
ثالثا -انهيار التطور اال�شرتاكي والر�أ�سمالية املعوملة.
�أ –انهيار االحتاد ال�سوفيتي والتغريات الدولية.
 ال�ص ��راع ال�سيا�سي بني النظام�ي�ن االجتماعيني ادى اىل�سب ��اق دويل للت�سلح وما نتج عن ذلك من تغريات �سيا�سية
اجتماعية يف كال النظامني االجتماعيني متثلت ب-
� .1أدى الع�سك ��رة و�سيا�سة الدفاع ع ��ن الدول اال�شرتاكية
اىل تغ�ي�رات �سيا�سي ��ة – طبقي ��ة وا�سع ��ة يف الت�شكي�ل�ات
االجتماعية اال�شرتاكية.
.2ظه ��ور طبقات بريوقراطي ��ة يف الت�شكيالت االجتماعية
اال�شرتاكية حتكمت بنهوج البالد ال�سيا�سية  -االقت�صادية.
.3تنام ��ي طبق ��ة (اممي ��ة) يف ال ��دول الر�أ�سمالي ��ة افرزتها
�سيا�سة االندماج بني االحتكارات االقت�صادية الدولية.
.4تدخ ��ل دول الر�أ�سمالي ��ة العاملي ��ة يف النزاعات الوطنية
بهدف م�ساعدة طبقات فرعية يف احلروب الأهلية.
.5عم ��دت ال ��دول الر�أ�سمالي ��ة اىل تقا�سم �أعب ��اء حتالفاتها
الع�سكري ��ة بعك�س االحت ��اد ال�سوفيتي الذي حتمل مبفرده
امل�ساعدات االقت�صادية – ال�سيا�سية حللفائه الدوليني.
ان التغ�ي�رات االجتماعي ��ة ال�سيا�سي ��ة يف الت�شكي�ل�ات
االجتماعي ��ة اال�شرتاكي ��ة والتغريات الدولي ��ة اف�ضت اىل
انهيار منوذج التطور اال�شرتاكي.
ب  -الر�أ�سمالية املعوملة والتحالفات الدولية.
 اف�ضى انهيار منوذج التط ��ور اال�شرتاكي و�سيادة ر�أ�ساملال املعومل اىل ن�شوء حتالفات دولية عديدة �أهمها تتمثل
ب-
�أ -تع ��اون �صين ��ي  -رو�سي �أخذ ًا يف التط ��ور اىل حتالف
ع�سك ��ري بني البلدين ردا عل ��ى الأن�شطة احلربية للتحالف
الأطل�سي يف ال�سيا�سة الدولية.
ب -حماول ��ة ت�شكي ��ل ق ��وة ع�سكرية اوربي ��ة خا�صة بهدف
التدخ ��ل يف النزاع ��ات الدولية والوطنية وم ��ا يحمله ذلك
من انق�سام حلف الأطل�سي.
ج -بن ��اء حتالف ��ات ع�سكري ��ة دولي ��ة جدي ��دة مث ��ل حتالف
االوكو�س ف�ض ًال عن هيمنة الواليات املتحدة على التحالف
الأطل�سي وت�شجيع دوال جديدة لالن�ضمام اليه.
خال�ص ��ة القول تتط ��ور ع�سك ��رة ال�سيا�س ��ة الدولية بثالث
اجتاهات �أ�سا�سية –
االجتاه الأول  -بناء حتالفات ع�سكرية جديدة يف حماولة
للهيمنة العاملية على �ش�ؤن تطور ال�سيا�سة الدولية.
االجت ��اه الث ��اين  -تزاي ��د التدخ�ل�ات الع�سكري ��ة يف �ش�ؤن
الدول الوطنية والتحكم بنزاعاتها االجتماعية.
االجتاه الثال ��ث  -ا�ستخ ��دام العقوبات الدولي ��ة ب�أ�شكالها
االقت�صادي ��ة وال�سيا�سي ��ة والدبلوما�سي ��ة �ض ��د النظ ��م
ال�سيا�سية الراف�ضة للهيمنة الدولية.
ان العومل ��ة الر�أ�سمالية وقوانني املناف�سة ناهيك عن �سيادة
التحالف ��ات الطبقي ��ة الك�سموبولوتي ��ة ب�ي�ن الر�أ�سمال�ي�ن
العاب ��رة للح ��دود الوطنية ي�سم ��ح بالق ��ول ان العامل مقبل
عل ��ى نزاعات دولي ��ة تدفع �أثمانها البل ��دان الفقرية واالمن
وال�سلم العامليني.
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يوميات في حب بغداد

مرساة

 حيدر المح�سن
عبق ��ه الثقيل ي�سيل بني رعب ��ي و�أرقي ويلطخ
و�سادت ��ي ،يج ��ري نه ��ر له ��ب ويح ��رق �أبع ��د
�أحالمن ��ا ث ��م يتفتح ترف� � ًا ويخوت� � ًا وطائرات
خا�صة وغانيات فاتنات يف جهات الآخرين.
النف ��ط حلم اجل�سد وع�ص ��ب البالد وهو لي�س
�س ��وى خدعة املا�س ال�سائ ��ل ينبثق ذوبان ًا من
قل ��ب الأر�ض ولي�س غ�ي�ر �شهقة ام ��ر�أة تنوح
عند الباب الو�سطاين ل�س ��ور بغداد بعد مقتل
ولدها.
ّ
ٌ
م�سا ُء الرعب مرق�ش بالر�صا�ص� ،أعزز �أبواب
البي ��ت باملزالي ��ج والأقف ��ال� ،أكم ��ن يف �إحدى
الزوايا بعيد ًا عن مرمى ر�صا�ص املتقاتلني.
يعل ��م النفط �أنه �سيّد �س ��ادات العامل وبه تدوم
الدول �أو تزول .ترى من �أي بئر ي�ستمد املوت
خلوده؟ من يُدِ ُّل املوت كل �آونة على رائحتنا،
�أه ��و النف ��ط �أم لعن ��ة الإله مت ��وز تالحقنا من
جيل �إىل جيل؟

لطفية الدليمي
الق�سم الثالث
�إنه قلبي يخفق كطائر جريح
2004 - 2003

مم ��ا ي ّدع ��ي العقل
قلب ��ي ال ��ذي يحد� ��س �أبعد ّ
كان يرتع� ��ش و�أنا �أح ّثه عل ��ى الثبات وحتفيز
الإرادة:
 ا�ستنه� ��ض قوت ��ك الترتعب ،ال تب � ِ�ك ،ا�صمد،اغت ِذ على الأحالم بعيدة املنال ،ت�سلح بالر�ؤى
وا�سرتجع جمازف ��ات ال�صبا يف ب�ساتني بهرز
وعلى �ضفاف الأنهار.
هن ��اك كان نه ��ر دي ��اىل ينادين ��ي� ،أه ��ر ُع �إليه
فيعانقن ��ي �أن�ي�ن ال�صف�صاف و�أغ ��اين الغجر،
ت�ستنج ��د ب ��ي �شج ��رة ال�س ��در ح�ي�ن احت�ضار
وج ��راء الثعالب
�أوراقه ��ا و�أنا �أط ��ارد القنافذ ِ
و�أعاي� ��ش احلي ��اة وامل ��وت كل �آن و�س ��ط
الطبيع ��ة ،ال تن�صِ ��تْ ياقلب ��ي �إىل نحيب ��ي �أنا
املر�أة ال�شجاعة الت ��ي دجنتها املدينة ف�شحبت
روحها ،تذ ّك ْر �أنك ل�س ��ت قلب املر�أة اخلوّافة ؛
ب ��ل قلب تلك الفتاة الربّية الت ��ي لطاملا غام َرتْ
بني النخل واحلقول واجلداول ونبات الع ّليق
و�أع�شا�ش اللقالق والزوارق،و�صحبت جدتها
راوي ��ة احلكايات �إىل ال�ب�راري و�آثار �أ�شنونا
ال�سومري ��ة .ال تخ� � َ�ش امل ��وت فق ��د عاي�ش َت� � ُه
طوي ًال.
يكت ��ب نيكو� ��س كازانتزاكي� ��س يف كتاب ��ه “
احلديقة ال�صخرية ”:
«احف ْر عميق ًا �أكرث .ما الذي تراه؟ ال�أرى �شيئ ًا،
لي ��ل �ساك ��ن كثي ��ف كامل ��وت ،ال ب ّد �أن ��ه املوت.
احف ��ر عميق ًا �أكرث ،و�أك�ث�ر� .....آه ،ال �أ�ستطيع
اخ�ت�راق احلاج ��ز املظل ��م� ،أ�سم ��ع �أ�صوات� � ًا
وب ��كاء� ،أ�سم� � ُع خف ��ق �أجنح ��ة عل ��ى ال�شاطئ
التبك� ،إنها لي�ست على ال�شاطئ
التبكِ ،
الآخرِ ،
الآخر .الأ�صوات والأجنحة والبكاء هي قلبك
�أنت”..............
�أج ��ل� ،إن ��ه قلب ��ي الذي يخف ��ق كطائ ��ر وحيد،
�أتع�ث�رُ برعب ��ي وتالحقن ��ي �أ�ص ��وات امل ��وت
ّ
الف�ضاح ��ة� ،أفك ��ر ب�سذاج ��ة الأم ��ل و�أ�س ��ى
ّ
القن ��وط ،يف الطري ��ق ثم ��ة �أنا� � ٌ�س يهلل ��ون
خلال� ��ص مل ت�صنع ��ه �أيديه ��م ،ويحتفل ��ون
بخ ��راب الب�ل�اد ووف ��رة امل ��وت ،بينم ��ا يهرب
الزم ��ن ويتال�ش ��ى ب�ي�ن �أكدا�س الرم ��اد وركام
املنازل املدكوك ��ة ،ينحدر التاريخ �إىل الهاوية
وتطحن ��ه ماكنة احل ��رب لتعي ��د ت�شكيله وهي
جتبله بالدم واجلث ��ث ،والكل مي�شي م�سرمن ًا
يف الدخان.
وح ��دي �أهيم يف طرقات مدينت ��ي� ،أردد �أغنية
حزينة يف مقام احلجاز عن بغداد التي �أحب،
وح ��ويل ماي�شبه اجلنون اجلماع ��ي ،الغرائز
انفلت ��ت وح�شية مهوو�س ��ة بالث�أر م ��ن نف�سها
وم�ؤ�س�س ��ات الب�ل�اد ،ك�أنه ��ا القيام ��ة ونهاي ��ة
الزم ��ان ،اجلم ��وع تت�ص ��ادم حممل ��ة بالغنائم
وهي تتنازع �أ�سالب الوطن .
وح ��دي �أح ��دق يف ال�سم ��اء و�أف ��رغ قلب ��ي
م ��ن �أه ��واء احلي ��اة� ،أغ ��دو فراغ ًا مت� � ُّر عربه
�وات ووهج � ُ
الأ�ص � ُ
�ات اللهب ،حري ��ق �شبّ يف
املخازن احلكومية التي داهمها ال�سالبون يف
اجله ��ة املقابلة لبيتي ،ال �أدري �إىل �أي اجلهات
�أم�ض ��ي ،ومن ج�س ��دي تتناثر الأح�ل�ام امليتة
وال ��ر�ؤى و�ص ��ور ال�ضحاي ��ا وتاري ��خ املدينة
الدم ��وي وقلي ��ل م ��ن ذكري ��ات حل ��وة غ�شاها
الرماد.
ُ
وجدت امر�أة حتتمي من
�صباح الي ��وم التايل
الرعب والنار وراء حاوية قمامة وقد تناثرت
�شظاي ��ا الزج ��اج حوله ��ا وهي حت ��دق باملنزل
املح�ت�رق وت�صرخ م ��ن هلع :كله ��م كانوا هنا،
ذهبت لأ�شرتي اخلبز لهم ،كلهم اندفنوا حتت
الرم ��اد وال�ت�راب ابن ��ي وزوجت ��ه والأطفال،
�سمعته ��م ي�ستغيث ��ون والم ��ن �أح ��د  ،نادي ��ت
ُ
و�صرخت وما�سمعني �أحد.

�سفينة زيو �سيدرا مالح الطوفان

مل�س � ُ�ت ر�أ�سه ��ا املرب ��وط بو�شاح �أ�س ��ود ملطخ
بالدم ،قل ��ت �أ�صحبها لبيتي� ،أ�سعفها و�أطعمها
و�أه ��ديء م ��ن روعه ��ا؛ لكنها ت�شبث ��ت باملكان
وهي تول ��ول :ال ،ال ،ال ،لن �أتركه ��م ،كلهم هنا
ل ��ن �أتركهم وحدهم ،لن �أتركه ��م دعيني �أموت
معهم.
كل �ش ��يء كان يتهاوى حيث يعاد ت�شكيل وجه
اخل ��راب الق ��دمي بطريقة خمتلف ��ة ،كان املوت
ي�ضح ��ك جذ ًال وه ��و يلتهم الأج�س ��اد واملباين
والنهود وجدائ ��ل ال�شع ��ر والأ�صابع املختمة
مبحاب� ��س العر� ��س و�أقدام الر�ض ��ع ال�صغرية
املحرتق ��ة ور�سائ ��ل احل ��ب الت ��ي ته ��اوت من
حقيب ��ة فتاة باغتتها ر�صا�ص ��ة ،دموية احلاكم
�ألقت بالبالد بني �شدقي التنني.
*****
وح ��دي �أي�ض ��ا� ،أع�ب�رُ ج�س ��ر اجلمهورية �إىل
�ساحـ ��ة التحري ��ر يف �سي ��ارة �أج ��رة� ،شج ��ر
ن�ص ��ب
ناع� ��س حت ��ت غب ��ار عا�صف ��ة رملي ��ةْ ،
احلري ��ة مكب� � ٌل برائح ��ة الر�صا� ��ص وبخ ��ار
امل ��وت ،الكت ��ل الربونزية املعلق ��ة كالأ�ضاحي
فوق الن�صب تنز دموع ًا ورم ًال �أحمر ،احلرية
حزين ��ة كمراهق ��ة فق ��دت بو�صل ��ة اجل�سد يف
دوار التفتح ،يف جب�ي�ن احلرية �آثار ر�صا�ص
�أطلق ��ه عليه ��ا االنقالبي ��ون يف �شب ��اط 1963
عندم ��ا �أرعبهم �إ�سمها فالحقوها يف كل جهات
الع ��راق .وظل ��ت م�شردة ال �أحد يفق ��ه ماهيتها
وال�أح ��د يحميها من جنون ع�شاقها وكارهيها،
و ْعـ� � ُد احلري ��ة بل ��غ عتباتنا ف� ��إذا ه ��و ك�صفقة
خمتلة ،ك�شراء كثبان رملية يف ليلة العا�صفة.
اقتن ��ع �سائ ��ق التاك�س ��ي �أن يج ��ازف بع ��د �أن
�أغريت ��ه مب�ضاعف ��ة الأج ��رة لأ�شه ��د مايجري
يف مدينتن ��ا ،جنتاز عدد ًا من نق ��اط التفتي�ش
الت ��ي ت�ستوقفنا ب�إط�ل�اق الر�صا�ص من بنادق
الكال�شنيك ��وف ،ق ��د ت�صيبن ��ا �أن ��ا وال�سائ ��ق
ر�صا�ص ��ات ع�شوائية حلظ ��ة وقوفنا ،ال�سائق
يهمه ��م :تورطنا يا �أختي ،م ��ا كان يل �أن �أعرب
�إىل جان ��ب الر�صافة ،ورط ِتني يا بنت النا�س،
لو احرتقت �سيارت ��ي من يعو�ضني ،من يعيل
�أ�سرتي؟
املدين ��ة الت ��ي اختنق ��ت طوي ًال بدم ��اء �ضحايا
احل ��روب وكتم ��ت �أنفا�سه ��ا قب�ض ��ة فوالذي ��ة
عنيف ��ة طوال عقود ،حلمت مثل كل مدن العامل
�أن تكون بغداد �أخرى حتتفي باحلياة والفن،
لكنه ��ا �أفاق ��ت عل ��ى كوابي� ��س ابتكروه ��ا له ��ا
وحدها.
حت ��ت ن�ص ��ب احلري ��ة ترك ��ع فتي ��ات يافعات
يبيعه ��ن النخا�س ��ون� ،صباي ��ا خمطوف ��ات
حجب ��وا وجوهه ��ن بالأو�شح ��ة و�أح ��اط بهن
ملثم ��ون م�سلح ��ون ،يزاي ��د عليه ��ن رج ��ا ٌل
ب�أث ��واب نا�صع ��ة و�ضمائ ��ر عفن ��ة ،ي�صحبون
بع�ضه ��ن يف �سي ��ارات دف ��ع رباع ��ي مظلل ��ة
النواف ��ذ �إىل املجه ��ول ،يعربون به � ّ�ن احلدود
�إىل متاهة عبودية �سوداء.

ال�صف�ص ��اف الباك ��ي ينحن ��ي عل ��ى �ص ��ورة
امل�أ�ساة ويذرف خ�ضرته على املارة.
ام ��ر�أة جملل ��ة بال�س ��واد تطرق باب ��ي �صباحا
وه ��ي تنتح ��ب :خطف ��وا ابنت ��ي من ��ذ �أربع ��ة
والم ْن �أح ��د يعينني عل ��ى البلوى مامن
�أي ��ام ِ
�أح ��د ي�سان ��دين� .أقوده ��ا �إىل مرك ��ز ال�شرطة
القريب قرب امل�سجد .جتل�س على عتبة املركز
وتنتحب وتخم�ش وجهها وهي تروي حمنتها
باختطاف الإبنة الوحيدة اليتيمة.
*****
�ص ��وت طائ ��ر ال�شق ��راق طائ ��ر �إينان ��ا ك�س�ي�ر
اجلن ��اح  -ين ��وح يف امل�شه ��د م ��ردد ًا مرثي ��ات
�إينان ��ا للبالد التي حلم ��ت بالفردو�س ف�إذا بها
تغو�ص يف وحل البداي ��ات النتنة وتغرق يف
ح�ضي�ض اجلحيم.
*****
ت�صدّعت ممرات بيتي وانخ�سفت بعد �سل�سلة
انفج ��ارات يف �شارعن ��ا ،نت� ��أت البالط ��ات
وحدثت �صدوع يف �أر�ضية الغرف واجلدران،
�أتعرث بال�صدوع طوال الوقت و�سط الظلمات،
الهي ��اج يع� � ُّم كل �شيء،ارهابي ��و القاع ��دة
يحتل ��ون �شارعن ��ا بعد �أن كان ��وا خمتبئني يف
امل�سج ��د القريب ،قطعان الوحو� ��ش املخبولة
تقتل ام ��ر�أة يف احلي القريب بع ��د اغت�صابها
وتلقي باجلثة على الر�صيف.
ذخريت ��ي م ��ن ال�شم ��وع ت ��كاد تنف ��د ،ج�سدي
يرتع� ��ش يف رج ��ة الهل ��ع� ،أت�أم� � ُل نف�س ��ي يف
املر�آة فال�أعرفني :امر�أة غريبة ت�سكن اجل�سد
احلزي ��ن ،ال�أتفج ��ع وال �أبكي ،ال ��روح وحدها
تن�ش ��ج ،ال �أنتح ��ب ب ��ل �أكتب مقال ��ة عن ن�صب
احلرية وهذر املنجّ م�ي�ن ،عن ذلك املنجّ م الذي
�أعل ��ن يف �إح ��دى ال�صح ��فّ � :أن ن�صب احلرية
عم ٌل من ال�سحر الأ�س ��ود وهو �سبب الكوارث
التي �أملّت ببغ ��داد ،ويدعو �إىل �إزالة الن�صب ؛
فق ��د اكت�شف يف عمى الب�ص�ي�رة  -وياللمهزلة
 �أن الفن ��ان ج ��واد �سلي ��م ه ��و �سب ��ب امل�أ�ساةالعراقي ��ة ولي� ��س ا�ستب ��داد ال�سلط ��ة ودموية
احلاكم.

ن ��ور �شمع ��ة هزي ��ل يرع� ��ش الظ�ل�ال عل ��ى
ال�ستائ ��ر ،وح ��دي ،لك ��ن ظل ��ي يتكاث ��ر عل ��ى
اجل ��دران وج�سدي يخت�ض و�أنا �أ�سمع �إطالق
الر�صا� ��ص �أم ��ام البيت .ه ��ل �سي�شطب القاتل
ج�سدي املنتحب من الئحة الأحياء هذا امل�ساء
�أو �ضحى يوم خارج التقومي؟
يف ال�سك ��ون املريب بعد االنفج ��ارات �أن�صت
لنحي ��ب اجل�س ��د� ،أن�صت للخوف ي�ت�ردد مثل
الزمة مو�سيقية تطفح مع الأنفا�س.
�أج�سادنا ،م ��ا �أج�سادنا؟ هال ٌم يت�شكل ويتجمد
يف عتم ��ة الغ ��رف ،وال ��روح �ض ��وء كتي ��م
حمبو� ��س يف الزواي ��ا� ،أج�سادن ��ا جمبولة من
نف ��ط ودم ،ماع ��ادت احلياة تليق بن ��ا �أو نليق
بها ،مث َل البلد �إال قلي ًال فنحن الن�شبه �إال البالد
الت ��ي اكتمل جنونه ��ا ،البالد الت ��ي لي�ست لنا،
البالد التي لي�ست لأحد.
يرن جهاز تلفون الرثيا ،ال�شيء الوحيد الذي
يربطن ��ي بالعامل� ،أه ��رع �إىل احلديق ��ة لع ّلني
�أ�ستطي ��ع التق ��اط املكاملة يف الف�ض ��اء املفتوح
عن ��د �شجرة النارجن ،ابني يهاتفني من مدينة
ب�ي�رن :مام ��ا ،ماكان ل ��ك �أن تبق ��ي وحيدة يف
اجلحيم ،ك ّفي عن عنادك واخرجي من بغداد.
 التخ ��ف ي ��ا بني ،ال ي ��زال امل ��وت مبن�أى عنخطوتي.
بع ��د املكامل ��ة �أنتح ��ب وح ��دي ،كن ��ت �أك ��ذب،
كن ��ت �أكاب ��ر �أم ��ام نف�س ��ي� ،أمام وف ��رة املوت،
�أم ��ام فك ��رة القات ��ل املرتب� ��ص و�أ ّدع ��ي ب�سالة
ال�أملكها�،أرتع� ��ش هلع� � ًا و�أخاف املوت كجميع
اخلائفني .عالم �أبقى هن ��ا و�أقرتف النكران؟،
�أ�أخاد ُع نف�سي الأمارة ب�شجاعة زائفة؟
�أ�ض ��ع يف حقيبة �صغ�ي�رة ن�سخ ��ة واحدة من
جمي ��ع كتب ��ي املن�ش ��ورة وب�ض ��ع م�س ��ودات،
�س�أحملها معي حني الفرار من مدينة املوت.
يتف�ص ُد من �أج�سادنا
النفط
ّ

�أو َل ال�ضح ��ى ،يدفعن ��ي اخل ��وف والأمل على
اخل ��روج م ��ن زنزان ��ة البي ��ت �أق ��ف يف �صف
طوي ��ل حت ��ت عا�صف ��ة ترابي ��ة ،اختن ��ق يف
نوبة الرب ��و و�أقاوم ببع� ��ض نفثات من بخاخ
فنتول�ي�ن� ،أ�صم ��د �أم ��ام حمطة الوق ��ود لع ّلني
�أح�صل على خم�سة لي�ت�رات من النفط الثمني
�أو البنزين لأ�شغل مول ��دة الكهرباء ال�صغرية
و�أحظى ببع�ض نور.
ال�أعرث على خبز لدى باع ��ة الأر�صفة ،املخابز
مغلق ��ة ،حيواتنا يلتهمه ��ا الوح�ش املولود من
ي�أ�سنا وجنون القتلة.
�أ�شب ��اح الن�س ��اء املرعوب ��ات ترك�ض حمجوبة
بالعب ��اءات وال�ش ��االت ال�سود ،ي ��ا للمفارقة !!
بع�ض ال�صبي ��ان يلعبون الك ��رة يف ال�شوارع
املقف ��رة ،و�إرهابي ��و القاع ��دة يتقاف ��زون ب�ي�ن
�أ�سيج ��ة حدائقنا ويرتك ��ون وراءهم خطوط ًا
من دم و�أغلفة ر�صا�ص.
يتف�ص� � ُد م ��ن ِغ ْر َي ��ن �أج�سادن ��ا� ،أ�ش� � ُّم
النف ��ط ّ

قالوا :ذل ��ك �شرط الرتاجيديا،دع ��وا الطوفان
يطغى دم ًا
ذل ��ك �شرط ظهور املنقذ وقيامهّ ،
خ�ضبوا املدن
واللغة بالدم ليقوم املخ ّل�ص.
قالوا :ع ّلقوا ر�ؤو�س الن�ساء على باب الطل�سم
يف �س ��ور بغداد فتل ��ك ب�شرى اخلامت ��ة ودن ّو
اخلال�ص.
تناث ��رت الأقاوي ��ل والت�أويالت ح ��ول ملاّ حي
ال�سفينة الغارقة ،نف ��ى الكثريون ق�صة ال ُف ْلك،
قي ��ل �إن ر�س ��ول اخلال� ��ص �أتراحا�س� ��س �أو
زيو�سي ��درا املرجت ��ى مل ي�صلن ��ا ومل ين�ش ��ئ
الفل ��ك من الق�ص ��ب وما ط�ل�ا قاعه بالق ��ار كما
�أم ��ره ال�ص ��وت ال�سماوي ،ومل يحم ��ل من كل
الكائنات �أزواج ًا.
م ��اذا �صحب املالح ال�سوم ��ري زيو �سيدرا يف
الفلك املوهوم؟
�أذكورا خم�صيني؟ �أم ن�ساء عواقر؟ �أم م�سوخ ًا
�ست�س ��ود الأر� ��ض بح� � ّد ال�سي ��ف؟ �أم �أزواج
مومياءات وحبوب منع احلبّ ؟
ال�أح ��د بو�سعه معرفة احلقيق ��ة .قيل �إن املالح
زي ��و �سيدرا ع� �وّذ الفلك بالطال�س ��م والتمائم؛
فما عدنا نراها �أو منيزها عن جلج املوج .قيل
�إن الفلك ٌ
�شفاف يعربه الربق كبلورة �صافية ؛
ف�أين الكائنات؟
بو�سعن ��ا �أن ن�ص� �دّق كل ه ��ذا ونخ ��ادع وعينا
�إن �شئن ��ا ال�سالمة� ،أو ن�شي ��ح عن ق�صة الغرق
ونن�س ��ى اخلديع ��ة ونتاب ��ع �سي ��ل احلكاي ��ات
الت ��ي ت ��روى كم ��ا ي ��روق ملل ّفق ��ي التاري ��خ
ومع ّلقي الف�ضائيات؛ غري � ّأن النا�س اليزالون
م�شغول�ي�ن بت�أوي ��ل احلكاي ��ة واالرتي ��اب
بالتفا�صيل وت�أويل الت�أويالت والظنون.
ال �أ�صدقاء في وح�شة الحرب

وحي ��د ًة �أط ��وف �ش ��وارع بغداد الت ��ي يلفقون
وجهه ��ا من نفط ودم وخرافة ،هويتي خارطة
قدمي ��ة مرقوم ��ة عل ��ى رق جل ��دي وخمطوطة
بالزعف ��ران لبغداد امل ��دوّرة� ،أحتفظ بها داخل
مغل ��ف بال�ستيك ��ي يف حقيبتي م ��ع وثائق قد
ُ
تعر�ضت
تف�ش ��ل يف �إثب ��ات �شخ�صيتي �إذا م ��ا
للم ��وت وحتول � ُ�ت �إىل جثة جمهول ��ة الهوية،
ال�أ�صدقاء يف وح�شة احلرب ،ال�صداقة انزوت
يف �أناني ��ة الأرواح املروع ��ة الت ��ي تت�شب ��ث
ببع� ��ض َو ْه ٍم ع ��ن النجاة ،ال�أح ��د ،المقد�سات
بع ُد كالت ��ي يدّعيها الع�ش ��اق والأ�صدقاء ،بات
مقدّ�سه ��م الوحي ��د �أن مي� �دّوا حيواته ��م برهة
�أخرى يف حفل املوت الكبري.
الوج ��ود ملا يدّعيه ال ُك ّت ��اب عن القيم و�صناعة
الأمل .ب�أيّة م ��ادة ي�صنع الأمل والرماد وحده
يغطي وجوهنا ويحدّد م�سارات الدموع؟
الأعاجي ��ب ت ��وارت ،واملعج ��زات لي�ست لبالد
تته ��اوى ،ج�س ��دي يرتم ��ل كل ليل ��ة يف حف ��ل
الر�صا�ص ؛ ف�أموت ميتات ناق�صة ت�شل وعيي
وتبلبل احلوا�س ،فال �أميز بني ما �أنا فيه� :أهو
موت ناجز �أم بقية من حياة م�سلوبة؟ !!
يتبع

حـــ ّواء
مت�س املقالة الأدب ّية حياة الفرد مبا�شرة ،وتدخل يف خباياه،
ّ
وت�ست�ش ��رف العامل البعي ��د والقريب ،والأق ��رب .ومينح هذا
الف ��نّ مريدَه �أن يعي�ش مهرجان املدين ��ة حوله ّ
كل يوم ،داخ َل
بيوته ��ا وخارجهاّ .
كل �شيء �ص ��ار ملكه طاملا كتب عنه وث ّبته
عل ��ى الورق ،ال ّزج ��اج واملباين ّ
وال�ش ��وارع وال ّنهر ب�ض ّفتيه،
وك�أ ّن ��ه غدا نخل ًة با�سقة تتفاعل م ��ع ال ّريح ّ
وال�شم�س ،وتدور
ّ
م ��ع احلرك ��ة يف املدين ��ة ،وتت�ش ّكل فيه ��ا ال ّثم ��ار ،وتت�أثر مبا
يجري.
وكان ال ّراح ��ل علي جواد ّ
�ص الذي ي�ستعذبه
الطاهر يدعو ال ّن ّ
مق ��اال ،وال ��ذي عك�سه مقال ��ة ،وك�أنّ روح ّ
ال�ش ��رق يف تف�ضيل
ال ّذك ��ورة ال تري ��د �أن تبارحنا حت ��ى يف ا�سم هذا الف ��نّ  ،و�أنا
� ّ
أف�ضل دعوتها بتاء ال ّت�أنيث لأ ّنها ت�شبه حوّ اء ،لطيفة ،وخفيفة
عل ��ى القلب ،و�سهل ��ة املنال يف ّ
الظاهر ،لكنه ��ا م�ستحيلة على
العاجز.
وتزده ��ي املقال ��ة وت�صري قطع ��ة ف ّن ّية حني ت�ش � ّ�ع فيها رائحة
احلن ��ان ،فتح� � ّرك دماءنا كي تطف ��ر من مكانه ��ا وتتغيرّ نحو
الن�ص يكون باردا فاترا فينهكنا من ّ
ال�ضجر،
الأح�سن� ،أو �أن ّ
ويقتلن ��ا مل�ل�ا .الإيق ��اع مطل ��وب والزم ،وجر� ��س الكلمة مع
ال�صخب الذي يلي ��ه مطلوب والزم،
ال�سك ��ون �أو ّ
ّ
ال�صم ��ت �أو ّ
الع�شوائي يخل� ��ص �إىل �أدب ع�شوائ � ّ�ي ي�شبه البناء
�ل
�
م
والع
ّ
الع�شوائ � ّ�ي ،ال تنظي ��م وال هند�س ��ة وال ترتي ��ب وال �إح�سا�س
بالف ��راغ ،لق ��د ت�س� � ّرب ال ّنظ ��ام م ��ن فتح ��ة خف ّي ��ة يف املكان،
وا�ستم ّر ال ّت�س ّرب �إىل ال ّنهاية.
ورغ ��م �أن ّ
كل الفن ��ون تت ��وق �إىل حماكاة املو�سيق ��ى ،لكنّ فنّ
املقال ��ة �إىل روح ال ّنغم �أقرب ،طالوة احل ��رف ورونق املعنى
تنت ��ج ع ��ن اجتماعهما مالحة يف ال ��كالم ،ويظ ��نّ البع�ض �أن
افتع ��ال ّ
ال�شدّة يف الأ�سل ��وب ،وال ّتعايل على القارئ ي�ضمنان
تقدي ��ر ال ّنقاد .ال ��كالم الع�سري مث ��ل املاء الع�س ��ر .وهناك من
ّ
ي�ستدل طريقه �إىل
يلج� ��أ �إىل اخلطاب الأعمى ،وهو ال ��ذي ال
الق� � ّراء ،ك�أ ّن ��ه معادلة ريا�ض ّية يف الهند�س ��ة ،ويحدث هذا يف
ّ
الق�صة وال ّرواي ��ة“ .وقد �أخربين البع�ض
ال�شع ��ر �أكرث ،ويف ّ
ّ
ّ
ّ
ب� ��أن كل معادلة �أ�ض ّمنها الكتاب �ستقلل املبيعات �إىل الن�صف،
ولهذا ق� � ّررت �أ ّال يكون هناك معادالت على الإطالق ،على �أنيّ
�أدخل ��ت يف ال ّنهاية “بالفع ��ل” ،معادلة اين�شتاي ��ن ّ
ال�شهرية:
الطاق ��ة = الكتل ��ة × مر ّب ��ع �سرعة ّ
ّ
ال�ضوء .و�أرج ��و �ألاّ ي�ؤدي
ه ��ذا �إىل �أن ي ��ويل فرقا ن�صف ما يحتمل م ��ن ق ّرائي” ،الكالم
ه ��ذا لعامل الفيزياء ّ
ال�شهري �ستيف ��ن هوكينغ يف مقدّمة كتابه
ّ
ّ
عال ال� �ذ ّرة والفيزياء
“تاري ��خ خمت�ص ��ر لل ّزمن” .يتجن ��ب مِ
والفل ��ك �أيّ �شيء ي�ؤدّي �إىل نفور القارئ من كتابه ،و�إن �أخلّ
يف الأخ�ي�ر بك ّم ّي ��ة العلم في ��ه ،بينما جند يف دني ��ا الأدب من
ي�ض ��ع يف ال ّن� �ّ�ص ما هو �أ�صعب من متثي ��ل الكون يف معادلة
ريا�ض ّي ��ة ،وي�أتي ��ك مبق ��االت ّ
تغ�شك يف بادئ الأم ��ر فتح�سب
امل ��وت الذي فيها حي ��اة ،ويرتك ه ��ذا فراغا يف قلب ��ك ،تلغيه
مبا�شرة حلظات من الت�أ ّمل.
يف حم ��اورة فيدرو� ��س يتح� �دّث �أفالط ��ون ع ��ن «الوح ��دة
الع�ضو ّي ��ة» يف اخلط ��اب الأدب � ّ�ي ،وال ��ذي م ��ن املفرو�ض �أن
حي» ،وهذا يعني �أن ال ينق�سم �إىل وحدات
يت�ش ّكل ك»خملوق ّ
جُم ّز�أة منف�صلة ،بل �إنّ وحدات املقالة و�إن تعدّدت« ،ت�ستطيع
بال ّت�ض ��ا ّم� -أن ت�ش ّكل ال � ّ�كل بب�ساطة» ،و�أرج ��و االنتباه �إىل
�ش ��رط «الب�ساطة» ال ��ذي و�ضعه فيل�سوف امل�أدب ��ة على حّ
اتاد
الأجزاء يف واحد.
وميك ��ن �أن ت�صنع لك املقالة ن�صبا تذكاري ��ا� ،أو �أنها حتفر لك
حف ��رة� ،أو ال ه ��ذا وال ذاك ،وهذا النوع ه ��و الأع ّم يف ما نقر�أ
اخلا�صة بهذا الف ��نّ  ،لأن امل�ؤ ّلف مل
يف ال�صح ��ف ويف الكت ��ب
ّ
ي�ص � ّ�ب جه ��ده يف �سبيل �أن يرفعه الق ّراء ف ��وق ر�ؤو�سهم ،وال
يهب ��ط دون ذلك في�ضيع يف بح ��ران همهماته ��م ،و�إذا ا�ستم ّر
عل ��ى ه ��ذا املن ��وال بالهبوط فقد يح ��دث �أن تدو�س ��ه الكعاب،
ّ
ويف�ضل الكات ��ب عندها املوت على �أن ُيح�شر يف هذه املكان؛
�أمثول ��ة للف�ش ��ل والعجز وف�س ��اد ال ّذوق ،وامل ��وت يف الأخري
لي�س �أ�سو�أ ما ميكن �أن يواجهه الف ّنان يف حياته.
ُتكت ��ب املقال ��ة وك�أنّ قائله ��ا عندلي ��ب يغ ّني ،يجم ��ع بني �أثمن
�شيئني يف الوجود؛ املو�سيقى اخللاّ بة واحلكمة الباقية.
تزدهي المقالة وت�صير قطعة ف ّن ّية
فتحرك
ت�شع فيها رائحة الحنان،
حين
ّ
ّ
دماءنا كي تطفر من مكانها وتتغ ّير نحو
الن�ص يكون باردا فاترا
الأح�سن� ،أو �أن
ّ
فينهكنا من ّ
ال�ضجر ،ويقتلنا ملال.

حول االدب الرو�سي في عالمنا العربي
�أ.د� .ضياء نافع
ك ّن ��ا ن�ش ��رب القه ��وة – نح ��ن االربع ��ة
– ودرد�شن ��ا ح ��ول االدب الرو�س ��ي يف
عاملن ��ا العرب ��ي  ,اذ ق ��ال االول  ,ان هناك
يف الوق ��ت احلا�ض ��ر مرتجم ��ون ع ��رب
عن اللغ ��ة الرو�سي ��ة مبا�ش ��رة ي�صدرون
العدي ��د م ��ن الكت ��ب املرتجم ��ة لنتاج ��ات
االدباء الرو�س وحوله ��م  ,وهذه ظاهرة
رائع ��ة جدا يف �أدبن ��ا العرب ��ي املعا�صر.
ع ّل ��ق الث ��اين قائ�ل�ا  ,ويف الن�ص ��ف
الث ��اين من الق ��رن الع�شري ��ن كانت هناك
اي�ض ��ا كوكب ��ة المع ��ة م ��ن املرتجمني عن
الرو�سي ��ة مبا�ش ��رة وق ّدم ��ت الكث�ي�ر من
الكت ��ب املرتجم ��ة  ,فق ��ال الثال ��ث  ,ولكن
تل ��ك الكوكبة كانت تعي� ��ش باال�سا�س يف
االحت ��اد ال�سوفيت ��ي  ,وكان ��ت تعمل يف
اطار ايديولوج ��ي �سوفيتي �صارم  ,وقد
�أخ�ضع ��ت ال�سلط ��ات ال�سوفيتي ��ة عملهم
الرتجم ��ي لتخطيطه ��ا ذاك  ,فع ّلق الرابع
حول ذل ��ك مبت�سما وق ��ال  ,ان التخطيط
اف�ضل من الالتخطيط يف كل االحوال  ,اذ

انه يعني ان الدولة ت�سانده  ,وهذا عامل
مهم جدا يف تطوير العمل وا�ستمراريته
 ,ه ��ذا اوال � ,أم ��ا ثانيا  ,فق ��د اعطتنا تلك
الكوكبة �أعماال رائعة يف االدب الرو�سي
رغ ��م كل ما تقول ��ه حول اخ�ض ��اع عملهم
لاليديولوجي ��ه ال�سائ ��دة يف االحت ��اد
ال�سوفيت ��ي �آن ��ذاك  ,فه ��ل ميك ��ن ن�سيان
م ��ا ق ��ام به  ,مث�ل�ا  ,غائ ��ب طعم ��ه فرمان

او اب ��و بك ��ر يو�سف او خ�ي�ري ال�ضامن
او عب ��د الله حب ��ه اوح�سي ��ب الكيايل او
برهان اخلطي ��ب وغريهم يف هذا املجال
 ,فق ��ال االول � ,صحيح  ,و�أن ��ا �أ�ؤيد هذه
النظ ��رة املو�ضوعية ملا قام به ه�ؤالء رغم
االطار االيديولوجي ال�سوفيتي ال�صارم
 ,ال ��ذي تكلم ��ت عنه  ,لقد قدم ��وا لنا فعال
خمت ��ارات رائعة م ��ن نتاج ��ات بو�شكني

ولريمنت ��وف وغوغ ��ول وتورغيني ��ف
ود�ستويف�سكي وتول�ستوي وت�شيخوف
وغورك ��ي و�شولوخوف وغريهم  ,ولكن
يج ��ب اال نن�س ��ى  ,ان املرتجم�ي�ن الذي ��ن
�أ�شرت اليه ��م يف بداية حديثي هم الذين
يختارون االن الن�صو�ص الرو�سية التي
تتناغم مع رغباته ��م ال�شخ�صية و�آرائهم
الذاتي ��ة البحت ��ة ,وه ��ذا �ش ��ئ مه ��م جدا
للمرتج ��م  ,اذ ان الرتجم ��ة لي� ��س ( النقل
م ��ن لغ ��ة اىل اخ ��رى ) وامنا ه ��ي عملية
ابداعي ��ة متكاملة  ,وتقت�ضي قبل كل �شئ

التوافق واالن�سجام الروحي بني الن�ص
االجنب ��ي واملرتجم نف�سه  ,فقال الثاين ,
ان ( التواف ��ق واالن�سجام الروحي ) بني
الن�ص االجنبي واملرتجم كان يحدث عند
تل ��ك املجموعة من املرتجمني يف االحتاد
ال�سوفيتي اثناء العمل الرتجمي نف�سه ,
وا�ض ��اف �ضاحكا  ,اي احلب بعد الزواج
ولي� ��س قبله ( كما يحدث ع ��ادة عندنا!) ,
واال  ,ه ��ل تعتق ��د  ,ان ابو بكر يو�سف مل
( يتناغ ��م !) م ��ع ت�شيخ ��وف عندما ترجم
امل�ؤلف ��ات املخت ��ارة ل ��ه باربع ��ة �أج ��زاء ,
والتي �أ�صدرته ��ا دار الن�ش ��ر ال�سوفيتية
�آن ��ذاك ؟ �ضحكن ��ا جميع ��ا  -وم ��ن �أعماق
قلوبن ��ا  -ح ��ول ( احل ��ب بعد ال ��زواج !)
ومل ن�ستط ��ع نف ��ي تل ��ك الظاه ��رة طبعا .
بعد حلظ ��ات �صمت وت�أمّل  ,ق ��ال الرابع
 ,ال توج ��د ظروف مثالي ��ة متكاملة لعمل
املرتجم�ي�ن ال يف ذل ��ك الزم ��ن وال االن ,
ولك ��ن املرتجم احلقيق ��ي ي�ستم ��ر بعمله
الرتجم ��ي بغ�ض النظر عن تلك الظروف
 ,وه ��ذا م ��ا مل�سناه يف �أعم ��ال املرتجمني
الع ��رب يف االحت ��اد ال�سوفيت ��ي عندئ ��ذ
ويف �أعم ��ال املرتجمني احلاليني بالوقت

احلا�ض ��ر اي�ض ��ا  ,رغ ��م االختالف ��ات
اجلذري ��ة الهائل ��ة يف ظ ��روف عمله ��م ,
وباملنا�سب ��ة  ,مل يكن غائ ��ب طعمه فرمان
يح ��ب عمل ��ه كمرتج ��م  ,وكان ميار� ��س
عمل ��ه الرتجم ��ي م ��ن اجل ك�س ��ب لقمته ,
ولكنه اعطان ��ا جمموعة رائعة من الكتب
املرتجمة لأن ��ه كاتب مبدع  ,وال ميكن ان
ي�سمح لنف�سه ان ين�شر �شيئا ال يتناغم مع
ابداع ��ه ,فقال الثالث  ,نعم هذا �صحيح ,
وهناك مثل �آخ ��ر يف عامل الرتجمة حول
ذلك ه ��ي ال�شاعرة الرو�سية �آ ّنا �أخمانوفا
 ,اذ انه ��ا اي�ض ��ا مل تكن حت ��ب الرتجمة ,
اال ان ظ ��روف حياته ��ا �أجربته ��ا عل ��ى
ممار�س ��ة الرتجم ��ة  ,ف�أعطتن ��ا جمموعة
رائع ��ة م ��ن الق�صائ ��د  ,فالرتجم ��ة عم ��ل
ابداعي  ,مثلما يكتب ال�شاعر ق�صيدة او
ير�سم الفن ��ان الت�شكيلي لوحة ....الخ ,
اي ان املرتج ��م ال يق ��در وال ي�ستطي ��ع ان
يتوق ��ف عن اال�ستمرار يف عملية االبداع
 ,بغ� ��ض النظر عن الظروف املحيطة به ,
ومهما تكن املكا�سب  ,التي يح�صل عليها
املرتجم عند اجناز عمله االبداعي هذا .
انتقلنا بعد ذلك اىل الدرد�شة حول ق�ضية

اخ ��رى  ,مرتبطة طبعا مبو�ضوع ترجمة
االدب الرو�س ��ي اىل العربي ��ة  ,والق�ضية
ه ��ي – ه ��ل ا�ستط ��اع املرتجم ��ون ان
ير�سم ��وا للقراء العرب �ص ��ورة متكاملة
ل�ل�ادب الرو�س ��ي ؟ واتفقن ��ا جميع ��ا  ,ان
عملي ��ة الرتجمة هذه عن الرو�سية او عن
لغ ��ات و�سيطة اخرى  ,مل تنجز حلد االن
ر�سم ال�صورة املتكاملة لالدب الرو�سي ,
رغ ��م ان ه ��ذه العملية ابت ��د�أت منذ نهاية
الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر وا�ستم ��رت طوال
الق ��رن الع�شري ��ن و يف العقدي ��ن االول
والث ��اين يف قرنن ��ا احل ��ادي والع�شرين
وال زال ��ت م�ستمرة حلد الي ��وم  ,واتفقنا
جميع ��ا اي�ض ��ا  ,ان الق ��ارئ العربي االن
ميتل ��ك – م ��ع ذل ��ك – �ص ��ورة تقريبي ��ة
له ��ذا االدب ب�شكل او ب�آخ ��ر  ,ومتنينا ان
ت�ستم ��ر عملي ��ة الرتجمة يف ه ��ذا املجال
الحق ��ا  ,النه ��ا �ضروري ��ة ج ��دا الكم ��ال
�صورة االدب الرو�س ��ي للقارئ العربي ,
ولأنه ��ا �ضرورية اي�ض ��ا لتعميق احلوار
العرب ��ي – الرو�س ��ي مل�صلح ��ة الطرف�ي�ن
املتحاوري ��ن  ,ح ��وار يحتاج ��ه الع ��رب
والرو�س معا ......
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اقــــرأ
ِّ
النقمة

�ص ��درت عن دار امل ��دى الرتجم ��ة العربية لرواي ��ة "النقمة"
للكات ��ب الأمريك ��ي فيلي ��ب روث ،ترجمة �أ�س ��امة منزجلي،
ال ��ذي نقل جميع �أعمال فيلي ��ب روث .يتمحور العمل حول
الق�ص ��ة وبطله ��ا ماركو�س مي�س�ن�ر ،الذي
�شخ�ص ��ية راوي ّ
يتزام ��ن انتقال ��ه مطل ��ع اخلم�س ��ينيات من من ��زل �أهله يف
نيوجر�س ��ي �إىل �أوهايو لاللتحاق بجامعة هناك مع اندالع
احلرب الكورية ،ومع تزايد املخ ��اوف الالعقالنية لوالده
اللحام حول م�ستقبله .ويف �أوهايو� ،سيتع ّرف ال�شاب �إىل
ّ
�أوليفيا هو ّتون ،التي �ستجمعه بها عالقة تتحوّ ل لت�صبح
مرك ��ز الرواي ��ة ،قب ��ل التحاق مي�س�ن�ر باحل ��رب الكورية
كمج ّند �أمريكي.

بعد مرور  100عام على ن�صبها

وا�سط حت ّول "مكينة �أبو عي�سى" �إىل حتفة فنية
وا�سط /جبار بچاي
بعد مرور �أكرث م ��ن  100عام على ن�صبها
عل ��ى نهر دجلة ل�ضخ املي ��اه اىل االرا�ضي
الزراعي ��ة والب�سات�ي�ن القريب ��ة ومرورها
مبرحل ��ة �إهم ��ال واندث ��ار� ،أع ��ادت بلدية
الك ��وت احلي ��اة اىل "مكينة �أب ��و عي�سى"
الت ��ي مث ��ل ن�صبها عل ��ى نهر دجل ��ة مطلع
ع�شريني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي مرحلة مهمة
م ��ن مراح ��ل حت ��ول عملي ��ة االرواء م ��ن
الي ��دوي �أو ع ��ن طري ��ق احليوان ��ات اىل
ال ��ري امليكانيك ��ي .فبع ��د �أن كان �صوته ��ا
يط ��رب الفالحني يومي ًا وه ��م ي�شاهدونها
تقوم ب�ضخ املياه م ��ن النهر اىل مزارعهم
وب�ساتينه ��م ،حتول ��ت بع ��د التو�س ��ع
العمراين للمدينة اىل هيكل حديدي لكنها
ظل ��ت �صام ��د ًة تق ��اوم ال�ص ��د�أ واالندث ��ار
وغ ��زوات العتاك ��ة الذي ��ن حاول ��وا مرات
ح

ول العا

لم

ع ��دة تفكيكها قبل �أن مينعه ��م الأهايل من �أب ��و عي�س ��ى �إن "ه ��ذا االرث مرتب ��ط
ذلك.
بطفولتن ��ا ومرتبط بتاريخ مدينة الكوت،
يق ��ول ال�سي ��د منري كم ��ر وهو م ��ن �أهايل فالآب ��اء واالج ��داد له ��م ذكري ��ات جميل ��ة
ح ��ي ال�شرقي ��ة القري ��ب عل ��ى مكين ��ة م ��ع ه ��ذه املكينة الت ��ي كانت تق ��وم ب�ضخ

و�ساهم ��ت يف توف�ي�ر العم ��ل والعي� ��ش
لآالف من اال�شخا�ص ممن كانوا ميتهنون
الزراع ��ة عل ��ى �أكت ��اف نه ��ر دجلة قب ��ل �أن
يت ��م حتوي ��ل تل ��ك امل�ساح ��ات الزراعي ��ة
والب�سات�ي�ن اىل �أحي ��اء �سكني ��ة ومن�ش�آت
حكومي ��ة �إث ��ر مت ��دد املدين ��ة وات�س ��اع
جغرافيته ��ا" .و�أو�ض ��ح �أن "مكين ��ة �أب ��و
عي�س ��ى حتم ��ل عالم ��ة �شرك ��ة ـ رو�س�ت�ن،
لن ��دن �إنكالند ـ كم ��ا مثبت عليه ��ا بكلمات
وا�ضح ��ة ،و�صاحبه ��ا رج ��ل يكن ��ى �أب ��و
عي�سى ،فهو الذي ا�شرتاها يف ذلك الوقت
وق ��ام بن�صبه ��ا و�أخ ��ذ يق ��وم بت�شغيله ��ا
ل�ض ��خ املياه م ��ن نهر دجل ��ة اىل االرا�ضي
الزراعي ومنذ �أن �أب�صرنا وجودها �صرنا
نعرفه ��ا مبكين ��ة �أب ��و عي�سى وف ��ق ما كان
يت ��داول عنها م ��ن قبل الآب ��اء والأجداد".
ويق ��ول كم ��ر �إن "بلدي ��ة الك ��وت قام ��ت
م�ؤخ ��ر ًا بتطوير وت�أهي ��ل كورني�ش دجلة
املي ��اه م ��ن نه ��ر دجل ��ة ل�سق ��ي االرا�ض ��ي م ��ا يتطلب رفع هيكل املكين ��ة وكانت على
الزراعي ��ة والب�ساتني القريب ��ة �إ�ضافة اىل و�ش ��ك �أن ترم ��ى يف ال�سك ��راب لتعار�ضها
اال�ستخدامات االخرى".
مع امل�ش ��روع لكن ��ه حتت �ضغ ��ط واحلاح
م�ضيف ��ا �أنه ��ا "روّ ت مئ ��ات الدومن ��ات االهايل ،قدمن ��ا منا�شدة اىل الأخ املحافظ

�أكرب معمرة يف العامل تبلغ  119عام ًا ...وتك�شف عن طموحاتها
احتفلت ،كني تاناكا ،وهي �أكرب معمرة على
قيد احلياة يف العامل ،بعيد ميالدها الـ،119
يوم الأحد  .وكتبت حفيدتها ،جونكو تاناكا،
عرب ح�سابها على موقع "تويرت" مع �صورة
جلدتها الكربى�" :إجناز عظيم ،لقد بلغت
كني تاناكا  119عاما� ،أمتنى �أن ت�ستمر يف
عي�ش احلياة مبرح وعلى �أكمل وجه" .كما
ن�شرت جونكو ��ص��ورة ع�بر ح�سابها على
"تويرت" لزجاجتي امل�شروب الغازي "كوكا
كوال" التذكاريتني ،اللتان ح�صلت جدتها
عليهما ،ومت ك�ت��اب��ة ا�سمها وع�م��ره��ا على

�إميا وات�سون تعرب عن ت�ضامنها
مع ال�شعب الفل�سطيني

ملاذا تتعر�ض الن�ساء للإرهاق �أكثـر
من زمالئهن الرجال يف العمل؟
وجدت درا�سة جديدة �أن املوظفات �أكرث عر�ضة للإرهاق من زمالئهن الذكور لأنهن
يعانني �أكرث من "�ضغوط الوقت" .وت�صف عبارة "�ضغوط الوقت" ال�شعور بوجود
الكثري مما يجب القيام به وقليل من الوقت للقيام بذلك ،وفقا لباحثني من كلية
هارفارد للأعمال .وجاء يف الدرا�سة �أن الن�ساء �أكرث عر�ضة من الرجال لتجربة هذا
لأن احتمال تفوي�ضهن �أقل ،ومن املرجح �أن ي�ضعن احتياجات الآخرين يف املرتبة
الأوىل ويقل احتمال �أن يطلنب متديد املوعد النهائي .وتقول الدرا�سة �إنه" :من غري
املرجح �أن تطلب الن�ساء مزيدا من الوقت لإكمال مهامهن لأن لديهن معتقدات �أقوى
ب�أنه �ستتم معاقبتهن على هذه الطلبات ويقلقن �أكرث ب�ش�أن �إثقال كاهل الآخرين.
وفوق كل ذلك ،من املرجح �أن تتحمل الأمهات العامالت م�س�ؤوليات رعاية الأطفال
�أكرث من الآباء العاملني ،ما ي�ساهم يف ال�شعور بالإرهاق".

�أرقام "خرافية" لأرباحه� ..إيلون ما�سك ي�ضيف مليارات لثـروته

ع�ّب�رّ ت املمثل ��ة الربيطانية �إميا وات�سون ،ع ��ن ت�ضامنها مع ال�شع ��ب الفل�سطيني �ضد االحتالل
الإ�سرائيل ��ي عرب ح�سابها يف "�إن�ستغرام" ،حي ��ث تلقت الكثري من الدعم من قبل املت�ضامنني
م ��ع الق�ضي ��ة الفل�سطينية ،و�أثارت غ�ض ��ب "منا�صري �إ�سرائيل" .ون�ش ��رت الفنانة �صورة
الحتجاج م�ؤي ��د لفل�سطني تتو�سطها عبار "الت�ضامن فع ��ل" ،و�أرفقتها بعبارات تقول �إن
"الت�ضامن ال يفرت�ض �أن ن�ضاالتنا هي نف�س الن�ضاالت� ،أو �أن �أملنا هو نف�س الأمل� ،أو
�أن �أملن ��ا هو نف�س امل�ستقب ��ل" .وتابعت" :الت�ضامن ينطوي عل ��ى االلتزام والعمل،
بالإ�ضافة �إىل االعرتاف ب�أنه حتى لو مل تكن لدينا نف�س امل�شاعر� ،أو نف�س احلياة،
�أو نف� ��س الأج�ساد ،ف�إننا نعي�ش على �أر�ضي ��ة م�شرتكة" .وال�صورة م�أخوذة من
م�س�ي�رة ت�ضامني ��ة يف � 12أي ��ار  ،2021خالل الع ��دوان الإ�سرائيلي على غزة
الذي ا�ستمر  11يوم ًا ،و�أ�سفر عن مقتل  256فل�سطيني ًا.

بد�أ �أغنى رجل يف الع ��امل� ،إيلون ما�سك،
العام اجلديد برثوة �أك�ب�ر ،حيث �أ�ضاف
م�ؤ�س� ��س �شرك ��ة "تي�س�ل�ا"  32.6ملي ��ار
دوالر �إىل �ص ��ايف ثروت ��ه ،لتبلغ 304.2
مليارات دوالر .مرة �أخرى ،زادت �أرباح
ما�سك املفاجئة من ثروته ،التي جتاوزت
حاج ��ز ال� �ـ 300ملي ��ار دوالر يف ت�شرين
الثاين/نوفم�ب�ر املا�ض ��ي ،لي�صب ��ح �أول
�شخ�ص يف العامل يحقق ذلك.
ووفقا ملجل ��ة "فورب� ��س" الأمريكية ،فقد
ظ ��ل امللياردي ��ر املثري للج ��دل ،وم�ؤ�س�س
�شركة الف�ضاء التجارية "�سبي�س �إك�س"،

عل ��ى ر�أ�س قائمة �أثري ��اء العامل يف العام
اجلديد.
وقالت "فورب� ��س" �إن �أ�سهم تي�سال زادت
ب�أكرث من  13يف املئة عند �إغالق ال�سوق،
م ��ع جتاوز القيمة ال�سوقي ��ة لل�شركة مرة
�أخ ��رى عالم ��ة تريلي ��ون دوالر ،بع ��د
انخفا�ضه ��ا دون ه ��ذا امل�ست ��وى ال�شه ��ر
املا�ضي.
وب�صفت ��ه الرئي� ��س التنفي ��ذي لتي�س�ل�ا،
ميتلك ما�سك ،ح ��وايل  15.6يف املئة من
�أ�سه ��م ال�شرك ��ة ،وفق ما ذك ��رت �صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية.

 علي ح�سني

مواطن عراقي
ا�سمه املتنبي

علي
هناك �أمور كثرية تن ّغ�ص ّ
حياتي ،بع�ضها ميكن احتماله،
�أم ًال يف �أن يتكفل الزمن بحله،
وبع�ضها �أ�شبه بالقدر الذي ال
فكاك منه ،مثل عودة حممود
امل�شهداين ليرت�أ�س اجلل�سة الأوىل
للربملان التي و�صفها "فخامته"
بالأخطر ،وحكومة التوافق التي
يُراد لها �أن ت�ضم اجلميع ،وهذه
�أ�صول الدميقراطية احلديثة التي
اكت�شفتها بالد الرافدين والتي
يتحول فيها ال�سيا�سي �إىل خطيب
"مفوه" عندما ت�س�أله عن اخلراب
الذي مير به العراق ،في�صرخ
بوجهك :ال حل �إال ب�أن يتوىل
احلزب الفالين م�س�ؤولية هذه
الوزارة ،فيما �آخر يطالب ب�أن
يت�سلم احلزب العالين م�س�ؤولية
هذه الوزارة ،لأن ه�ؤالء وحدهم
القادرون على ال�سري بهذه
البالد �إىل بر الأمان ..ال�سا�سة
"املتحا�ص�صون" يت�صورون
�أن العي�ش يف ظل حكاية "افتح
يا�سم�سم" هي التي �ست�أخذ ب�أيدينا
�إىل امل�ستقبل ..لكن من بني �أكرب
املن ّغ�صات التي تواجهني هي
حالة البع�ض �ضد كل مظاهر
الفرح ،حيث ي�صرون �أن ي�أخذوا
البالد �إىل الظالم.
و�أنت تقر�أ مثلي �أخبار البالد
والعباد ماذا تفعل ت�ضحك �أم
تبكي؟� ،إنه �ضحك كالبكاء ،قالها
عمنا املتنبي وهو ير ّد على
اخلراب الذي كان يحا�صره .
وعلى ذكر املتنبي ال يزال هذا
ال�شاعر العظيم يثري اجلدل
حول �شعره وحياته ،برغم مرور
�أكرث من �ألف عام على رحيله،
و�أي�ضا يثري الأ�سى لأن العراق
�أدار ظهره ل�شاعره العظيم ،حتى
�أن البع�ض قابل هذا ال�شاعر
الكبريباجلحود ووجد �أن بيت
ال�شعر الذي يتفاخر به �أبو الطيب
"�أنا الذي نظر الأعمى �إىل �أدبي
و�أ�سمعت كلماتي من به �صمم"،
ال يليق ببالد فيها �آالف اخلطباء
الذين يتوهمون �أن ال�شعب ال
ينام قبل �أن ي�سمع �أ�صواتهم..
يف واحد من �أجمل الكتب "يف
�صحبة املتنبي" ي�أخذ الروائي
ال�سوداين الطيب �صالح عهد ًا على
نف�سه �أن يرفع لواء الدفاع عن
كبري �شعراء العرب ،فنجده يتتبع
حياة ال�شاعر ،ويناق�ش بهدوء
ما كتب �ضد املتنبي ،والطيب
�صالح كاتب ال ت�ستطيع �أن تفارق
كتبه ،فاحلمد لله ورغم ما يجري
حولنا من مهازل ف�أنا بني احلني
والآخر �أعيد قراءة �أحد كتبه
املمتعة ،مثلما �أعيد قراءة بيانات
الكتل ال�سيا�سية� ،ست�س�ألني:
ملاذا؟ لأعرف كيف دب اخلراب يف
مفا�صل الدولة وكيف انتع�شت
االنتهازية ،وماذا حققنا يف حقل
اخلدع والأكاذيب ال�سيا�سية.
�إذا مل ت�شاهد معارك ال�سيا�سيني
على املنا�صب  ،وحكومات
االغلبية وحكومات التوافقية
وما بينهما  ،فال تلم �إال نف�سك ،لن
تعرف ملاذا ال نزال نرتبّ�ص على
�س ّلم الب�ؤ�س العاملي ،وكان �أ�شهر
هذه الت�صريحات ما قاله "عظيم
البالد" همام حمودي ذات يوم
للعراقيني" :عليكم �أن ت�شكروا
النعمة التي �أنتم فيها".
عذر ًا �أبا الطيّب ايها املواطن
العراقي  ،لن ي�سمعك من بهم �صمم
 ،ف�شعارنا  :ال ا�سمع ..ال ارى..
ال اتكلم .

م�سل�سل "�أ�ساور" يعيد "ه�سرتيا" �إىل �أذهان امل�شاهدين

رحيل الفنان
الم�سرحي الرائد
�سعدون العبيدي
نعت نقاب ��ة الفناني ��ن العراقيين،الفنان
�سع ��دون العبي ��دي .وذكر بي ��ان للنقابة
تلق ��ت (الم ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه ام� ��س
الثالثاء�،أن ��ه "ببال ��غ الح ��زن والأ�س ��ى
تنع ��ى نقاب ��ة الفناني ��ن العراقيين وفاة
الفن ��ان الكبي ��ر �سعدون العبي ��دي الذي
وافته المنية بعد �ص ��راع مع المر�ض".
يذك ��ر �أن الفن ��ان �سع ��دون العبيدي كان
مدي ��ر ع ��ام دائ ��رة ال�سينم ��ا والم�س ��رح
و�أح ��د �أب ��رز المخرجي ��ن الم�سرحيي ��ن
العراقيي ��ن ،وقبل ذل ��ك كان العبيدي من
الم�ؤ�س�سي ��ن للمعهد العال ��ي للتمثيل في
دول ��ة الكويت بمعية المخ ��رج والممثل
الم�ص ��ري الرائد زكي طليم ��ات و�أخرج
العدي ��د م ��ن االعم ��ال الم�سرحي ��ة .ولد
الفن ��ان �سع ��دون العبي ��دي ف ��ي مدين ��ة
العم ��ارة ،دخل معه ��د الفن ��ون الجميلة
�سن ��ة  ،1953ث ��م �أكم ��ل درا�ست ��ه ف ��ي

مل�صقاتها .وعلقت مازحة" :يبدو �أن جدتي
ال تزال ت�شرب "كوكا كوال" كاملعتاد" .وعن
طموحاتها ،ت�أمل كني تاناكا �أن تعي�ش حتى
تبلغ  120عاما ،ح�سبما �صرح �أفراد عائلتها
لوكالة "كيودو نيوز" اليابانية .ووُلدت كني
تاناكا يف عام  ،1903وتزوجت من �صاحب
حم��ل �أرز وه��ي تبلغ م��ن العمر  19عاما،
وعملت يف متجر العائلة حتى بلغت 103
�أعوام .ويف عام  ،2019اعرتفت مو�سوعة
"غيني�س" للأرقام القيا�سية ب�أن كني تاناكا
هي �أكرب معمرة على قيد احلياة يف العامل.

طالبن ��ا فيه ��ا ب�أهمي ��ة املحافظ ��ة على هذا
االرث الب�سي ��ط وفع�ل�ا مت ��ت اال�ستجاب ��ة
حيث اعي ��دت اىل مكانها بع ��د بناء قاعدة
له ��ا مغلف ��ة باملرم ��ر ومت ط�ل�اء املكين ��ة
بالل ��ون اال�سود بع ��د �إدامته ��ا ب�شكل جيد
م ��ن قبل البلدي ��ة ،فـ�أ�صحب ��ت اليوم حتفة
فنية جميل ��ة ومعلم ًا مهما يروي جزءا من
تاريخ املدينة و�إرثها".
ويذك ��ر �سي ��ف الب ��دري وه ��و �أي�ض ��ا م ��ن
اه ��ايل املنطق ��ة القريب ��ة �أن "مكين ��ة �أب ��و
عي�س ��ى له ��ا �أهمي ��ة كب�ي�رة عن ��د االه ��ايل
خا�ص ��ة الكب ��ار منه ��م ،وكان ��ت ملتقى لهم
يتداولون عنده ��ا �أخبار املدينة و�أحاديث
النا� ��س واملجتمع �آنذاك ،فهي �شاهدة على
�أفراحه ��م و�أحزانه ��م" .ويق ��ول الب ��دري
"كانت مكينة �أبو عي�سى كما يروي �آبا�ؤنا
و�أجدادن ��ا متثل ملتقى ل�صيادي اال�سماك،
فعل ��ى م�سافة قريبة منه ��ا ي�ضعون معدات
ال�صيد التي ترافقه ��م �أثناء �صيد اال�سماك
يف دجلة ،وكان ��وا �أي�ضا يجمعون ال�سمك
الذي ي�صطادونه يف نقطة جتمعهم جوار
مكينة �أبو عي�سى ومنها يتم ت�سويقه".

العمود
الثامن

عامر م�ؤيد

انجلت ��را �سنة  ،1958طبع �أول كتاب له
�سن ��ة  ،1957وهو عبـارة عـن مجموعـة
م�سرحي ��ات تتح ��دث ع ��ن الث ��ورة
الجزائرية ثم تاله كتاب في لندن ا�سمه
العيون �سن ��ة  1964يتحدث عن الثورة
الفل�سطينية و�آخر م�شترك مع المرحوم
جعف ��ر عل ��ي بعن ��وان "ج�سم ��ان تح ��ت
مظل ��ة واحدة" �سن ��ة � ،1968صدرت له
العدي ��د من المطبوعات في الثمانينيات
وق ��دم العديد م ��ن الم�سرحيات لالطفال
حي ��ث يع ��د رائ ��دا لم�س ��رح الطف ��ل ف ��ي
العراق.

�ش ��كل م�سل�سل ه�ستريي ��ا ذاكرة لدى
اكرث م ��ن جيل خا�صة مع ق�صة احلب
املمي ��زة التي ربط ��ت ابطاله ��ا حكيم
جا�سم ومت ��ارا حمم ��ود ب�شخ�صيتي
"�سج ��اد وغ�سق" ،احلب الذي طغى
عل ��ى الف ��ارق الطبق ��ي ب�ي�ن البط ��ل
والبطل ��ة ،حيث حتدي ��ا كل امل�صاعب
يف �سبي ��ل ان يكون ��ا �سوية لكن ذوي
"غ�سق" مل يقبل ��وا وقتلوا "�سجاد"
يف نهاي ��ة م�ؤمل ��ة ل ��كل م ��ن �شاه ��د
امل�سل�سل �آنذاك.
الي ��وم يع ��ود البط�ل�ان الداء م�سل�سل
جدي ��د با�س ��م "ا�ساور" حي ��ث ينتظر
كث�ي�رون مل �شم ��ل الفنان�ي�ن حكي ��م

الطقس

جا�س ��م ومت ��ارا حممود م ��رة اخرى
ليع ��ودا بالذاك ��رة اىل م�سل�س ��ل
ه�سترييا.
قبل ايام ع ��ادت الفنانة متارا حممود
م ��ن الوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة
م ��ن اج ��ل ال�ش ��روع يف العم ��ل به ��ذا
امل�سل�س ��ل اجلدي ��د ال ��ذي مل يعلن عن
ب ��دء الت�صوي ��ر ب ��ه .وقال ��ت حممود
يف �صفحته ��ا عل ��ى موق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي "ان�ستغ ��رام" ف ��ور
و�صوله ��ا اىل ار�ض الوطن من جديد
"بغداد الغالية من جديد" .من جانبه
ك�ش ��ف منت ��ج العم ��ل ع ��ن تفا�صي ��ل
م�سل�سل ��ه اجلدي ��د ا�س ��اور ان ه ��ذا
"امل�سل�سل الذي ي�شهد عودة النجمة
العراقي ��ة مت ��ارا حمم ��ود بع ��د غياب

ع�شري ��ن عام ��ا ع ��ن التمثي ��ل مبعي ��ة
الفن ��ان القدي ��ر حكيم جا�س ��م والذي
يع ��ود بعد غياب عن الدراما منذ �آخر
اعماله البنف�سج االحمر".
وب�ي�ن ان "امل�سل�سل ينتم ��ي لالعمال

االجتماعي ��ة الرومان�سي ��ة وه ��و من
انت ��اج �شركتن ��ا �شرك ��ة �صن ��اع الفن
ويق ��ع يف ثالث�ي�ن حلق ��ة وي�ش ��ارك
يف بطولت ��ه ا�ضاف ��ة للنجم�ي�ن متارا
حمم ��ود وحكيم جا�س ��م نخبة كبرية

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأربع ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة مقارب ��ة ملعدالته ��ا ليوم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون غائم ًا وممطر ًا يف العديد من مناطق البالد.

من جنوم ال�شا�شة العراقية من بينهم
ك ��رمي حم�س ��ن وجنالء فهم ��ي وعلي
جنم الدين ومها النمر وا�ساور عزت
وغريهم كثري".
وذك ��ر ان "ال�ش ��رط االويل بالن�سب ��ة
لتقدمي عمل يعيد اىل الواجهة حكاية
م�سل�سل "ه�سرتي ��ا" هو الن�ص حيث
ا�شرتط ��ت وج ��ود ن�ص ق ��وي ..وان
يحمل ر�سالة وقيم اخالقية وجمالية
يو�صله ��ا العم ��ل الن ه ��ذا م ��ا يريده
النا� ��س يف الوق ��ت احل ��ايل النه ��م
مل ��وا م ��ن م�شاه ��دة اعم ��ال احلروب
والعنف".
م�سل�س ��ل "ه�ستريي ��ا" ق ��دم عل ��ى
�شا�ش ��ة تلفزيون الع ��راق عام 1997
وه ��و ق�صة حب �شغل ��ت معها العقول

والقل ��وب انته ��ت نهاي ��ة حزين ��ة..
الن� ��ص قري ��ب م ��ن الواق ��ع ..لغ ��ة
ال�شارع املب�سط ��ة؛ كون املمثل انتمى
للعم ��ل ب ��كل تفا�صيله وق ��دم االدوار
بواقعي ��ة مقنعة ج�سدتها نخبة رائعة
من املمثل�ي�ن ..ويقول خم ��رج العمل
جمال عبد جا�سم يف ت�صريح �صحفي
ان" :ه�ستريي ��ا من االعمال املهمة يف
مكتبت ��ي التلفزيوني ��ة ،واهمي ��ة هذا
امل�سل�سل تكمن يف امرين ،هما :طرح
الق�صة الرومان�سية يف جمتمع افتقد
الرومان�سي ��ة لف�ت�رة طويل ��ة ،وكانت
جتربة مغامرة لك ��ن بالنهاية وجدت
االقب ��ال ال�شدي ��د والنج ��اح الكب�ي�ر
للعمل ،االمر الث ��اين يكمن يف مابني
ال�سطور"..
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