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الحكومة تربك مفاو�ضات القوى ال�شيعية بابعاد "الح�شد" من طريق المو�صل� -أربيل

�إزاحة المالكي وبع�ض الأطراف ت�شجع
ال�صدر على �ضم "التن�سيقي" للأغلبية
 بغداد /تميم الح�سن
موافق ��ة �أولي ��ة تلقاه ��ا "االط ��ار التن�سيقي"
م ��ن زعيم التي ��ار ال�صدري ،مقت ��دى ال�صدر،
على "قائم ��ة التنازالت" الت ��ي عر�ضها االول
لالن�ضمام اىل "حتالف االغلبية".
وابرز املواقف التي تراجع عنها "التن�سيقي"
ه ��و ازاح ��ة ع ��دد م ��ن ال�شخ�صيات الب ��ارزة،
التي ي�ضع ال�ص ��در "فيتو" على وجودها يف
ال�سنوات االربع املقبلة.
وغري وا�ضح حتى االن من اجلهة التي لعبت

دور الو�سي ��ط ب�ي�ن الق ��وى ال�شيعي ��ة وزعيم
التي ��ار ،لكن يرجح ب ��ان طهران هي من قامت
بذلك الدور.
ولكن رغ ��م ذلك م ��ازال "التن�سيقي" حذر من
تغيريات ق ��د حتدث يف �أية حلظ ��ة ،واربكته
باملقابل حتركات ع�سكرية جرت م�ؤخرا� ،ضد
احد ف�صائل احل�شد.
وترك ��ز الق ��وى ال�شيعية ،اثن ��اء املفاو�ضات،
بح�س ��ب اط ��راف �سيا�سية ،عل ��ى �ضمان عدم
امل�سا�س بـ"احل�شد" ،او فتح ملفات ف�ساد �ضد
�شخ�صيات قيادية.

ومل يظه ��ر حتى االن اي �صدى لزيارة رئي�س
حتال ��ف الفتح ه ��ادي العام ��ري ،اىل اربيل،
نه ��ار االثن�ي�ن ولقائ ��ه امل�س�ؤول�ي�ن الرفيعني
يف حكوم ��ة اقلي ��م كرد�ست ��ان وزعيم احلزب
الدميقراطي م�سعود بارزاين.
لكن م�ص ��ادر �سيا�سية مطلعة ،ا�شارت اىل ان
"هناك �شبه اتفاق بني زعيم التيار ال�صدري
واالطار التن�سيقي جرى م�ساء االثنني".
وكان "التن�سيق ��ي" ق ��د ق ��دم �سل�سل ��ة م ��ن
التن ��ازالت ال�سيا�سية عقب مواقف ت�صعيدية
جرت نهاي ��ة انتخابات ت�شري ��ن وبعد جل�سة

الربملان االوىل التي عقدت اال�سبوع املا�ضي.
وانتظ ��رت القوى ال�شيعية خالل الـ� 48ساعة
االخرية "رد ال�صدر" عل ��ى ابعاد �شخ�صيات
قيادي ��ة م ��ن امل�شه ��د ال�سيا�سي خ�ل�ال الفرتة
املقبلة وحما�سبة بع�ض ال�شخ�صيات.
ووف ��ق امل�ص ��ادر الت ��ي حتدثت لـ(امل ��دى) ان
"ال�ص ��در تقريبا وافق عل ��ى ان�ضمام االطار
التن�سيق ��ي اىل التي ��ار بع ��د ازاح ��ة ن ��وري
املالك ��ي ،رئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق ،وقي� ��س
اخلزعلي زعيم ع�صائب اهل احلق".
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

اليوم ..االتحادية تنظر بطعن
انتخاب رئا�سة البرلمان
بغداد /فرا�س عدنان
تب ��د�أ املحكمة االحتادي ��ة العليا ،الي ��وم االربعاء ،النظر
يف �شرعي ��ة انتخاب رئا�سة جمل�س الن ��واب ،فيما يقول
خ�ب�راء �إن الدعوى غري منتج ��ة لأ�سباب تتعلق بدفوعها
القانوني ��ة �إ�ضاف ��ة �إىل النتائ ��ج التي �س ��وف ت�سفر عنها
حتى لو �صدر حكم بعدم د�ستورية اجلل�سة.
وكان ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا ق ��د ح ��ددت الي ��وم
الأربعاء موع ��د ًا للنظر يف دعوى �أقامه ��ا كل من النائب
با�س ��م خ�ش ��ان والنائ ��ب حمم ��ود امل�شه ��داين للطع ��ن
بانتخاب رئا�سة جمل�س النواب ،وعلى �إثر ذلك ا�صدرت
املحكم ��ة �أمر ًا والئي ًا بتعطيل عمل رئا�سة املجل�س م�ؤقت ًا
حلني ح�سم الدعوى.
وق ��ال اخلب�ي�ر القان ��وين طارق ح ��رب ،يف حدي ��ث �إىل
(امل ��دى)� ،إن "املحكمة �سوف تعقد اليوم االربعاء جل�سة
للنظر يف الطعن بانتخاب هيئة رئا�سة جمل�س النواب".

وتاب ��ع ح ��رب ،ان "عق ��د اجلل�س ��ة ق ��د يكون مبك ��ر ًا عند
ال�ساع ��ة التا�سع ��ة �صباح ًا ،كما ح�ص ��ل يف جل�سة الطعن
باالنتخابات املبكرة ونتائجها".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "امل ��دة الت ��ي كانت بني تق ��دمي الدعوى
وحتديد موع ��د املرافعة ق�صرية للغاي ��ة ومل تتجاوز �إال
�أياما ب�سبب �أهميتها يف املنازعة و�ضرورة الإ�سراع يف
ح�سمها".
ولف ��ت ح ��رب� ،إىل �أن "اجلل�سة �سوف ت�شه ��د اال�ستماع
�إىل اق ��وال الطرفني وتب ��ادل اللوائح اجلدي ��دة و�إكمال
املرافع ��ة ،ويت ��م حتديد موع ��د الحق لإ�ص ��دار احلكم قد
يك ��ون اخلمي� ��س �أو يف نف� ��س اليوم ،حي ��ث �أن القانون
اعطى للمحكمة �صالحية كاملة يف حتديد املوعد".
ويجد� ،أن "املحكمة اتخذت جميع االجراءات القانونية
وب�ش ��كل �سريع من �أجل الو�ص ��ول اىل العدالة ،حيث �أن
تعطيل ال�سلطة الت�شريعية هو �أمر لي�س بالهني".
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توجه لمراجعة توزيع القادة الع�سكريين
 بغداد /املدى

فعاليات �سينمائية وفنية م�سائية بح�ضور �أمني بغداد يف �شارع املتنبي ام�س الثالثاء ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

�أف ��اد م�ست�شار يف جمل�س الوزراء عن توجه مبراجعة توزيع القادة
الع�سكريني يف �ضوء التهديدات الأخرية التي تعر�ضت لها العا�صمة
بغداد ،م�شري ًا �إىل وجود خطة تعتمد على تفعيل اجلهد اال�ستخباري
وم�ساعدة املواطن ،ور�أى �أن اجلماعات املتورطة با�ستهداف مقرات
الأحزاب وامل�صارف ت�ستغل الو�ضع االنتقايل لت�شكيل احلكومة يف
تنفيذ هجماتها.
وكانت بغداد قد تعر�ضت خالل الأيام املا�ضية �إىل عدد من الهجمات
ا�ستهدف ��ت مقار حزبية تابعة حلركة تقدم بزعامة حممد احللبو�سي
�إ�ضاف ��ة �إىل حماول ��ة اغتي ��ال فا�شل ��ة للمتح ��دث با�س ��م احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين ،ومن ثم ا�سته ��داف مل�صرفني يف منطقة
الكرادة و�سط العا�صمة.
ويق ��ول ح�س�ي�ن ع�ل�اوي م�ست�ش ��ار رئي� ��س ال ��وزراء يف ت�صري ��ح
تلفزي ��وين تابعته (املدى)� ،إن "التوجيه ��ات التي �صدرت من القائد

الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي دخل ��ت حي ��ز التنفيذ
للمحافظة على الو�ضع الأمني".
و�أ�ض ��اف عالوي� ،أن "الكاظمي �شمل بتوجيهاته الوزراء والأجهزة
الأمنية واال�ستخبارية ملواجه ��ة التحديات التي ظهرت خالل الأيام
املا�ضية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ا�ستم ��رار الهجم ��ات �ضد املن�ش� ��آت املدنية �أمر غري
ممكن ،فلي�س من ال�صحيح �أن نحوّ ل الأمن واال�ستقرار الذي حتقق
يف ال�سنوات املا�ضية �إىل تراجع خطري".
و�أو�ض ��ح ع�ل�اوي� ،أن "الكاظمي وق ��ف على هذه احلال ��ة �سواء من
خ�ل�ال مراجع ��ة ال�سيا�س ��ات الأمني ��ة �أو مواجه ��ة ومراجع ��ة �أداء
امل�س�ؤولني عن القطعات الأمنية".
ونف ��ى" ،وجود حال ��ة ت�أهب ع�سك ��ري� ،إمنا تفعي ��ل ا�ستخباري من
خالل العم ��ل اال�ستباقي للأجهزة املخت�صة ب�إعادة التفكري والرتكيز
على م�صادرها �سواء الب�شرية �أو التكنولوجية".
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ال�صحة تحذر من �إهمال جرعة لقاح كورونا الثانية تقرير �أميركي :الواليات المتحدة م�ستعدة لتمديد وجودها في العراق
 بغداد /المدى
ح ��ذرت وزارة ال�صح ��ة والبيئ ��ة م ��ن ظاه ��رة
جتاهل تلقي جرعة لقاح كورونا الثانية ،م�ؤكدة
�أن الو�ص ��ول �إىل التح�ص�ي�ن يتطل ��ب احل�صول
عل ��ى اجلرعتني ،و�سجلت يوم �أم�س قفزة كبرية
يف املوقف الوبائي بنحو � 6500إ�صابة.
ويقول املتحدث با�سم ال ��وزارة �سيف البدر� ،إن
"امل�ستج ��دات الوبائية احلالية خطرية جد ًا ،ال
ت�شتمل على زيادة الإ�صابات فح�سب� ،إمنا هناك
مو�ضوع مهم للغاية من وجهة نظر وبائية وهي
ارتفاع ن�سبة احلاالت املوجبة".
وتابع البدر� ،أن "املتابع للموقف الوبائي يلحظ
ب�ش ��كل وا�ض ��ح الزي ��ادة احل ��ادة يف اال�صابات

يوما بعد �آخر ال�سيما خالل الأ�سبوع االخري".
و�أ�شار� ،إىل �أن "�أك�ث�ر الإ�صابات امل�سجلة حالي ًا
تعود �إىل �سالالت �سابقة مت اكت�شافها يف العراق
طيلة املدة املا�ضية مثل دلتا وغريها".
ولف ��ت الب ��در� ،إىل �أن "هن ��اك ح ��االت مت
ت�سجيلها ب�أن مواطن�ي�ن يتلقون اجلرعة الأوىل
وميتنعون عن الثاني ��ة وهذا خط�أ خطري ،فلكي
يك ��ون االن�سان حم�صنا ينبغ ��ي �أن يح�صل على
اجلرعتني".
�إىل ذل ��ك ،ذك ��رت وزارة ال�صحة يف بي ��ان تلقته
(امل ��دى)� ،أن "املخت�ب�رات �أج ��رت ي ��وم �أم� ��س
الثالث ��اء  28353فح�ص� � ًا ب�ش� ��أن فايرو� ��س
كورونا".
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 ترجمة /حامد �أحمد
ك�ش ��ف تقرير ع ��ن ا�ستعداد اجلي� ��ش الأمريكي
للبقاء يف الع ��راق و�سوريا ملدة زمنية طويلة،
و�أرج ��ع ذل ��ك لع ��دم اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي،
مو�ضح� � ًا ان بغداد ثبت ��ت تقدمها ب�شكل را�سخ
مع املع�سكر الغربي.
وذك ��ر تقرير ملوقع ان�ساي ��د �أرابيا (Inside
 )Arabiaالأمريك ��ي ترجمت ��ه (امل ��دى)،
�أن "الأح ��زاب والكت ��ل ال�سيا�سي ��ة العراقي ��ة
م ��ا ت ��زال يف مفاو�ضاته ��ا ولقاءاته ��ا
لت�شكي ��ل حتالف ��ات واالتف ��اق عل ��ى املنا�ص ��ب
الرئي�س ��ة من ��ذ ان �صادق ��ت املحكم ��ة العلي ��ا
عل ��ى نتائ ��ج االنتخاب ��ات وعق ��د اجلل�س ��ة

الأوىل للربمل ��ان وانتخ ��اب �أع�ض ��اء رئا�ست ��ه.
و�أ�ضاف التقري ��ر� ،أن "ذلك ي�أتي و�سط عنف بد�أ
يت�صاع ��د بني ق ��وات �أمريكية وف�صائ ��ل م�سلحة
يف الب�ل�اد" ،ويت�س ��اءل عما "اذا �ستج ��د للقيادة
العراقي ��ة طريق ��ا للحف ��اظ على ال�سل ��م يف وقت
ت�شهد فيه بغداد ت�شكيل حكومة جديدة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الوالي ��ات املتح ��دة �أعلنت �أنها
انه ��ت مهمتها القتالية يف الع ��راق" ،م�شدد ًا على
�أن "الرتكيز فقط �سيكون على م�ساعدة احلكومة
العراقية باملعلومات اال�ستخبارية وامل�شورة".
ولفت التقري ��ر� ،إىل �أن "ف�صائل م�سلحة ما تزال
م�صرة عل ��ى موقفها من ان نهاي ��ة الدور القتايل
للق ��وات الأمريكي ��ة ال يلب ��ي مطالبه ��ا بان�سحاب
كام ��ل للق ��وات الأمريكي ��ة التي تعتربه ��ا قوات

احتالل".
ونوه� ،إىل �أن "وا�شنط ��ن متفائلة بفوز التيار
ال�ص ��دري" ،متابع� � ًا �أن "كث�ي�را م ��ن املراقبني
ي ��رون يف ال�ص ��در �شخ�صي ��ة وطني ��ة �سي�ضع
العراق يف املوقع املحايد �سيا�سي ًا ،او على اقل
تقدير بعيدا عن املحور الإيراين".
وحتدث التقرير عن "تزايد بهجمات الطائرات
امل�س�ي�رة �ض ��د ق ��وات �أمريكي ��ة يف الع ��راق
و�سوريا خالل الأ�شه ��ر الأخرية .وا�ستخدمت
طائ ��رات م�س�ي�رة م�سلح ��ة ملهاجم ��ة قواع ��د
ع�سكري ��ة �أمريكية مبنطقة التنف خالل �شهري
ت�شرين الأول وكانون الأول".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "قاعدة ع�ي�ن الأ�س ��د يف حمافظة
االنب ��ار الت ��ي يتواجد فيه ��ا م�ست�ش ��ارو قوات

التحال ��ف وقاعدة كامب فكت ��وري خارج مطار
بغداد الدويل ق ��د مت ا�ستهدافهما خالل املوجة
الأخرية من هجمات الطائرات امل�سرية والتي
مل تنجم عنها خ�سائر".
ون ��وه التقري ��ر� ،إىل "ا�ستهداف ارت ��ال قوات
التحال ��ف اللوج�ستي ��ة وعل ��ى نح ��و متك ��رر
بعبوات نا�سفة مزروعة على الطريق".
و�أو�ض ��ح� ،أن "منظوم ��ة  C-RAMامل�ض ��ادة
لل�صواري ��خ يف ال�سف ��ارة الأمريكية يف بغداد
�أطلقت قبل �أي ��ام مقذوفات للرد على �صواريخ
اطلقت جتاه املنطقة اخل�ضراء".
وب�ي�ن التقري ��ر� ،أن "رئي�س ال ��وزراء العراقي
م�صطف ��ى الكاظم ��ي �أعل ��ن بان ال ��دور القتايل
للقوات الأمريكية يف البالد قد انتهى".
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غ�ضب �شعبي من تدهور الكهرباء في المحافظة� ..أزمة وقودية في كركوك تطيح بم�س�ؤول محلي رفيع
 خا�ص /كركوك

�أطاح ��ت �أزم ��ة الوق ��ود يف كرك ��وك بامل�س� ��ؤول
املحلي عن املنتج ��ات النفطية ،يف وقت ي�ستمر
الغ�ض ��ب ال�شعب ��ي جت ��اه تده ��ور الكهرب ��اء يف
املحافظة وتراجع �ساعات التجهيز.
وذكرت وثيقة �صادرة من وزارة النفط ح�صلت
عليه ��ا (امل ��دى)� ،أن ق ��رار ًا �ص ��در بـ "نق ��ل مدير

املنتوج ��ات النفطي ��ة يف كرك ��وك حمم ��د فائ ��ق
عارف اىل مقر املديرية ال�شعبة الفنية".
و�أ�ضاف ��ت الوثيق ��ة� ،أن الق ��رار ح�ص ��ل "�إ�شارة
مل ��ا طرحه مدير عام توزي ��ع املنتوجات النفطية
خ�ل�ال االجتم ��اع االول للع ��ام احل ��ايل ،٢٠٢٢
وب�سب ��ب اخفاق ��ات ع ��ارف وت�سبب ��ه بتف ��اوت
الأ�سع ��ار يف بي ��ع املنتوج ��ات النفطي ��ة وكذلك
االزمات".
و�أ�ش ��ارت� ،إىل "تويل ح�س�ي�ن طالب عبود مدير
عام توزي ��ع املنتوج ��ات النفطي ��ة من�صب مدير
فرع كرك ��وك للمنتوج ��ات النفطية اعتب ��ار ًا من
تاري ��خ  ١٦كان ��ون الث ��اين ومل ��دة �شه ��ر لإيجاد
معاجلات وحلول يف املحافظة".

ويف ذات ال�سي ��اق ق ��ال النائ ��ب ع ��ن حمافظ ��ة
كركوك مهيمن علي يف ت�صريح �إىل (املدى) ،ان
"حمافظ ��ة كركوك ت�شهد منذ ا�سابيع زيادة يف
معدالت قطع التيار الكهربائي التي و�صلت اىل
� 20ساعة يوميا".
وتابع عل ��ي� ،أن "ذل ��ك ي�أتي مع ج ��دول ت�شغيل
للمول ��دات االهلية يبد�أ م ��ن الثالثة ع�صرا حتى
منت�ص ��ف اللي ��ل ب�سعر ع�ش ��رة �آالف دين ��ار لكل
امبري".
وحت ��دث ،ع ��ن "ع ��دم الت ��زام وزارة الكهرب ��اء
بتجهيز كركوك بح�صتها وفق الن�سبة ال�سكانية
م ��ن االنت ��اج الوطن ��ي اىل جانب �ضع ��ف اكمال
م�شروع اجن ��از حمطة كهرب ��اء الدب�س واعمال

ال�صيانة ملحطات االنتاج يف تازه ،وعدم جتهيز
املولدات االهلية بالكاز املدعوم".
و�أ�ض ��اف عل ��ي� ،أن "كرك ��وك تعتم ��د من ��ذ العام
 2014عل ��ى البطاق ��ة الوقودي ��ة يف جتهي ��ز
املركبات العمومي ��ة واخل�صو�صية لعدم وجود
م�صف ��اة واعتماده ��ا عل ��ى ح�صة يومي ��ة مليون
و 350الف لرت يومي ًا".
وب�ي�ن� ،أن "وق ��وع املدين ��ة بالق ��رب م ��ن �إقلي ��م
كرد�ست ��ان الت ��ي تبي ��ع الوق ��ود ب�ضع ��ف ا�سعار
املحافظة يجعلها دائم ًا ت�شهد زخم ًا من �أ�صحاب
�سيارات االقليم للح�صول على الوقود".
وي�ستغرب علي ،من �أن "كركوك التي تعد اغنى
م ��دن العراق على ال�صعيد النفطي اال انها تفتقر

مل�صفاة وتعتمد عل ��ى ما يردها من ح�صة يومية
من حركة املنتوجات النفطية".
و�أك ��د �أن "كرك ��وك تع� � ّد مدين ��ة ذات تن ��وع
وخ�صو�صي ��ة واهمية وحمط جذب وا�ستقطاب
حتت ��اج اىل الدعم واال�سن ��اد للحفاظ على امنها
وك�س ��ب مواطنيها الذين جنده ��م غا�ضبني جدا
من ازمة الكهرباء والوقود".
وطالب عل ��ي ،بـ "موقف وق ��رار �شجاع يف دعم
املحافظ ��ة م ��ن خ�ل�ال زي ��ادة ح�ص ��ة املحافظ ��ة
م ��ن الكهرب ��اء عرب ال�شبك ��ة الوطني ��ة وااللتزام
بح�صته ��ا وفق الن�سبة املح ��ددة وطنيا ،وتقدمي
دع ��م لها م ��ن خ�ل�ال تخ�صي�ص  35ل�ت�ر كاز لكل
ك ��ي ڤ ��ي مب ��ا ي�ضم ��ن خف� ��ض �سع ��ر املول ��دات

االهلي ��ة وزي ��ادة �ساع ��ات الت�شغي ��ل اليومي".
ودع ��ا عل ��ي �أي�ض� � ًا� ،إىل "زي ��ادة ح�ص ��ة كركوك
م ��ن البانزين مب ��ا ي�ؤمن زيادة ح�ص ��ة املركبات
اخل�صو�ص ��ي م ��ن  50ل�ت�ر ًا اىل  70ل�ت�ر ًا يف
الأ�سب ��وع ،واملركب ��ات االجرة م ��ن  90لرت ًا اىل
 120ل�ت�ر ًا ،وف ��ق البطاق ��ة الوقودي ��ة املعتم ��دة
يف املحافظ ��ة وم ��ن خ�ل�ال مناف ��ذ املنتوج ��ات
احلكومية وامل�شيدة".
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توقعات ب�صدور قرار ق�ضائي �سريع في الدعوى

المحكمة االتحادية تنظر اليوم بطعن انتخاب رئا�سة البرلمان
 بغداد /فرا�س عدنان
تب ��د�أ المحكم ��ة االتحادي ��ة العلي ��ا ،الي ��وم
االربع ��اء ،النظ ��ر ف ��ي �شرعية انتخ ��اب رئا�سة
مجل�س النواب ،فيم ��ا يقول خبراء �إن الدعوى
غير منتجة لأ�سب ��اب تتعلق بدفوعها القانونية
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى النتائج الت ��ي �سوف ت�سف ��ر عنها
حتى لو �صدر حكم بعدم د�ستورية الجل�سة.
وكان ��ت المحكم ��ة االتحادي ��ة العلي ��ا قد حددت
اليوم الأربعاء موع ��د ًا للنظر في دعوى �أقامها
كل م ��ن النائ ��ب با�سم خ�ش ��ان والنائب محمود
الم�شهدان ��ي للطع ��ن بانتخ ��اب رئا�س ��ة مجل�س
النواب ،وعلى �إث ��ر ذلك ا�صدرت المحكمة �أمر ًا
والئي� � ًا بتعطي ��ل عمل رئا�س ��ة المجل� ��س م�ؤقت ًا
لحين ح�سم الدعوى.
وقال الخبير القانوني طارق حرب ،في حديث
�إلى (الم ��دى)� ،إن "المحكمة �سوف تعقد اليوم
االربع ��اء جل�س ��ة للنظ ��ر ف ��ي الطع ��ن بانتخاب
هيئة رئا�سة مجل�س النواب".
وتابع ح ��رب ،ان "عقد الجل�سة قد يكون مبكر ًا
عن ��د ال�ساع ��ة التا�سعة �صباح ًا ،كم ��ا ح�صل في
جل�سة الطعن باالنتخابات المبكرة ونتائجها".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "المدة التي كان ��ت بين تقديم
الدع ��وى وتحدي ��د موع ��د المرافع ��ة ق�صي ��رة
للغاية ولم تتجاوز �إال �أياما ب�سبب �أهميتها في
المنازعة و�ضرورة الإ�سراع في ح�سمها".
ولف ��ت ح ��رب� ،إل ��ى �أن "الجل�سة �س ��وف ت�شهد
اال�ستماع �إلى اق ��وال الطرفين وتبادل اللوائح
الجدي ��دة و�إكمال المرافعة ،ويتم تحديد موعد
الح ��ق لإ�صدار الحكم قد يكون الخمي�س �أو في
نف�س اليوم ،حي ��ث �أن القانون اعطى للمحكمة
�صالحية كاملة في تحديد الموعد".
ويجد� ،أن "المحكمة اتخذت جميع االجراءات
القانونية وب�شكل �سريع من �أجل الو�صول الى
العدالة ،حي ��ث �أن تعطيل ال�سلط ��ة الت�شريعية
هو �أمر لي�س بالهين".
و�ش ��دد حرب ،عل ��ى �أن "مجل�س الن ��واب وبعد
�ص ��دور الأم ��ر الوالئ ��ي الخا�ص ب�إيق ��اف عمل

هيئة الرئا�سة لن ي�ستطيع عقد �أي جل�سة له".
و�أردف� ،أن "لج ��وء المحكم ��ة االتحادي ��ة �إلى
القول بع ��دم د�ستورية انتخ ��اب هيئة الرئا�سة
فب�إم ��كان البرلم ��ان عق ��د جل�س ��ة �سريع ��ة يوم
ال�سبت �أو الأحد و�إعادة االنتخاب".
ور�أى حرب ،ان "المدعيين في جميع الأحوال
ل ��ن يح�صل ��وا عل ��ى �شيء جدي ��د ،ف� ��أن ك�سبوا
الدع ��وى يع ��اد انتخاب الرئي� ��س ونائبيه وهم
كان ��ت لديهم �أغلبي ��ة كبيرة يمك ��ن تكرارها في

جل�سة جديدة ،و�إن خ�سروا الدعوى فهذا يعني
�أن هيئة الرئا�سة المنتخبة هي �شرعية".
وع� �دّ ،ان "الدع ��وى �أقيمت بنح ��و عبثي وغير
منتج" ،مبين� � ًا �أن "نهاية الأمر الوالئي مقترنة
ب�ص ��دور قرار الحكم �سواء بد�ستورية الجل�سة
من عدمه".
وم�ض ��ى ح ��رب� ،إل ��ى �أن "ق ��رارات المحكم ��ة
االتحادي ��ة العلي ��ا بات ��ة وملزم ��ة و لي�س هناك
باب د�ست ��وري او قانوني للطعن فيها �أمام اية

مخت�صون يطالبون بت�شكيل �صندوق "�سيادي ا�ستثماري"

�أ�سعار النفط ت�سجل قفزة غير م�سبوقة
منذ �سنوات

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

تقدم كبير في العالقات بين بغداد والمع�سكر الغربي

تقرير �أميركي :وا�شنطن م�ستعدة لبقاء قواتها في العراق مدة �أطول
 ترجمة /حامد �أحمد

 بغداد /ح�سين حاتم
في ال�سوق ،تم تعديل �شروط االتفاقية.
ومن ��ذ �آب  ،2021زادت �أطراف االتفاقية ،الإنتاج
�سجل ��ت �أ�سع ��ار النف ��ط� ،أم� ��س الثالث ��اء" ،قفزة" بمق ��دار � 400ألف برميل ف ��ي اليوم كل �شهر ،على
للم ��رة الأولى من ��ذ � 7سنوات� ،إذ �أظه ��رت بيانات �أمل العودة �إلى الم�ستويات ال�سابقة بنهاية ايلول
الت ��داول في البور�ص ��ات� ،أن �سع ��ر برميل النفط .2022
الخ ��ام من ماركة برنت ،تجاوز حدود  87دوالرا ،م ��ن جانبها ،توقع ��ت الخبي ��رة االقت�صادية �سالم
وذلك منذ ت�شرين االول .2014
�سمي�س ��م في حدي ��ث لـ(المدى)" ،و�ص ��ول �أ�سعار
ويرى مخت�صون بال�ش� ��أن االقت�صادي ،ان ارتفاع النف ��ط ال ��ى  125دوالرا للبرمي ��ل خ�ل�ال الأ�شه ��ر
�أ�سعار النفط تخطى التوقعات الحكومية ،داعين المقبلة".
ال ��ى ت�شكيل �صندوق �سي ��ادي ا�ستثماري من اجل و�أ�ضافت �سمي�سم" ،منذ بدء ارتفاع �أ�سعار النفط
دع ��م االجي ��ال المقبلة ،وتو�سي ��ع ن�شاطات اخرى منت�ص ��ف الع ��ام الما�ضي وحتى الي ��وم لم تف�صح
غير القطاع النفطي.
الحكومة ع ��ن �إيراداتها واجمال ��ي الزيادة نتيجة
ويق ��ول المخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي با�س ��م هذا االرتفاع".
جمي ��ل انطوان في حديث لـ(الم ��دى)� ،إن "ارتفاع وتابعت" ،من المفتر�ض ان تقوم الحكومة ب�سداد
�أ�سعار النفط يفوق تقديرات الحكومة التي قدرت جمي ��ع ديونه ��ا وااللتفاف على الواق ��ع ال�صناعي
ا�سعار النفط ب� �ـ  56دوالرا للبرميل الواحد خالل والخدمي".
الموازن ��ة اي بت�سجيل فائ�ض يبلغ  30دوالرا عن وبين ��ت �سمي�س ��م� ،أن "االنتعا� ��ش المال ��ي يمن ��ح
كل برميل".
الحكوم ��ة فر�ص ��ة لتطوي ��ر الخدم ��ات والق�ض ��اء
ودع ��ا �أنط ��وان الحكومة ال ��ى "ت�شكي ��ل �صندوق عل ��ى البطال ��ة لك ��ن لي�س ��ت هن ��اك �إرادة �سيا�سية
�سي ��ادي ا�ستثماري من اجل دعم االجيال المقبلة ،ق ��ادرة على ذلك" .وكان بن ��ك "جيه بي مورغان"
ف�ضال عن تو�سيع الن�شاط غير النفطي".
االمريك ��ي ،قد توقع ،الخمي� ��س الما�ضي  ،ارتفاع
ً
و�أ�ض ��اف� ،أن "ارتف ��اع �أ�سع ��ار النف ��ط ال ��ى م ��ا �أ�سع ��ار النفط �إلى  125دوالرا خالل العام الحال،
ه ��ي علي ��ه ،فر�ص ��ة لإنج ��از الم�شاري ��ع المتلكئ ��ة والى  150دوالر ًا العام المقبل .2023
وا�ستثمارها".
وذك ��ر البنك في تقرير له ،اطلع ��ت عليه (المدى)،
ولف ��ت �أنط ��وان ،ال ��ى ان "حج ��م دي ��ون القط ��اع �أنه يتوقع �أن يهب ��ط فائ�ض الطاقة الإنتاجية لدى
الخا� ��ص يتج ��اوز ال� �ـ  60تريلي ��ون دين ��ار وعلى منظم ��ة البلدان الم�ص ��درة للبت ��رول (�أوبك) على
الحكومة �ص ��رف تلك المبالغ ب�أ�س ��رع وقت ممكن مدار  ،2022وهو ما يزيد مخاطر زيادة حادة في
من اج ��ل انعا�ش القط ��اع الخا�ص و�س ��وق العمل �أ�سعار الخام.
لتوفير فر�ص عمل جديدة".
ويتوقع بنك اال�ستثمار الأمريكي �أن ترتفع �أ�سعار
ً
وتوقع�" ،إقرار موازنة العام  2022من دون عجز النف ��ط لت�صل �إلى  125دوالرا للبرميل هذا العام،
مال ��ي" ،م�شي ��را ال ��ى ان "الفائ� ��ض ف ��ي الموازنة و 150دوالر ًا للبرميل في .2023
وع ��دم ت�سجيل عجز ال يعني انتهاء االزمة المالية وا�ض ��اف البن ��ك� ،أنه عل ��ى افترا� ��ض الإنتاج عند
بل يوجب على الحكوم ��ة ا�ستثمار الأموال وعدم الح�ص� ��ص الحالية؛ ف� َّإن فائ� ��ض الطاقة الإنتاجية
ت�ضييعها في م�شاريع غير مهمة".
لدى "�أوب ��ك" �سيهبط �إلى �أربعة بالمئة من مجمل
وت ��م ت ��داول برميل مزي ��ج "بح ��ر ال�شم ��ال" عند طاق ��ة الإنتاج بحلول الربع الرابع في  ،2022من
 87.31دوالر ًا للبرمي ��ل� ،أي �أن ال�سع ��ر ارتف ��ع  %13في الربع الثالث في .2021
بن�سبة  ،٪0.84واعتبارا من �أيار العام الما�ضي ،و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن �ضع ��ف اال�ستثم ��ار داخ ��ل دول
خف�ض ��ت "�أوب ��ك  "+الإنت ��اج بمق ��دار  9.7مليون مجموع ��ة "�أوب ��ك ،"+وتزايد الطلب عل ��ى النفط
برميل يوميا ب�سب ��ب انخفا�ض الطلب على النفط بع ��د جائح ��ة كورونا قد ي�ؤدي ��ان �إل ��ى �أزمة طاقة
الناجم عن جائحة كورونا ،ومع ا�ستقرار الو�ضع محتملة.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

جهة كانت".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر ع ��ن تحال ��ف الفت ��ح محمود
الحياني في ت�صريح �إلى (المدى)� ،أن "الجميع
ال ي�ستطي ��ع توقع نتيجة الدع ��وى التي �سوف
تنظره ��ا المحكمة االتحادي ��ة العليا اليوم ،لأن
الأمر متروك للق�ضاء".
وتابع الحياني� ،أن "المحكمة االتحادية العليا
معروف ��ة بنزاهته ��ا وحياد ق�ضاته ��ا ،وال يمكن
لأح ��د الت�شكي ��ك بم ��ا ي�ص ��در عنها م ��ن قرارات

و�أحكام".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "القان ��ون وا�ض ��ح ف ��ي �إدارة
الجل�سة الأولى ب�أنها تكون لرئي�س ال�سن ،وفي
حال غيابه تذهب �إلى الأقل منه عمر ًا".
ور�أى الحيان ��ي� ،أن "الن ��واب وبع ��د ترديدهم
الق�س ��م ب�إمكانه ��م ممار�س ��ة كام ��ل �صالحياتهم
بم ��ن فيه ��م رئي� ��س ال�س ��ن ،ف�أنه يتمت ��ع بكامل
�صالحيات الرئي�س المنتخب ،ومنها �أن يتلقى
طلبات تحديد الكتلة النيابية الأكثر عدد ًا".

ويوا�ص ��ل� ،أن "رئي� ��س ال�س ��ن محم ��ود
الم�شهداني عقد الجل�س ��ة وب�سبب ما جرى من
�أح ��داث بع ��د تردي ��د الق�سم ق ��ام برفعها وذهب
�إل ��ى تلقي العالج ولي�س من حق �أحد �أن ير�أ�س
الجل�س ��ة بد ًال عن ��ه ،والقرار مت ��روك في نهاية
المطاف �إلى المحكمة االتحادية العليا".
ويتفق الحياني مع ح ��رب ،ب�أن "انتخاب هيئة
الرئا�س ��ة الحالي ��ة �سيكون على حال ��ه حتى لو
�أعيدت الجل�سة ،ب�سب ن�سبة الأ�صوات الكبيرة
التي ح�صلت عليها".
لكن ��ه ع ��اد ليو�ض ��ح� ،أن "الغر� ��ض م ��ن الطعن
ه ��و للحف ��اظ عل ��ى الإج ��راءات الد�ستوري ��ة
والقانوني ��ة بغ� ��ض النظ ��ر عم ��ا �سيف�ضي عنه
الق ��رار م ��ن نتائ ��ج" ،نافي� � ًا "وج ��ود خ�ل�اف
�شخ�ص ��ي م ��ع �أي م ��ن �أع�ض ��اء هيئ ��ة الرئا�سة
�سواء محم ��د الحلبو�سي �أو حاك ��م الزاملي �أو
�شاخ ��وان عب ��د الله ،انم ��ا اعترا�ضن ��ا هو على
تجاوز الد�ستور والقان ��ون ،ونتمنى ت�صحيح
هذه الم�سارات".
وانته ��ى الحيان ��ي� ،إلى �أن "االط ��ار الت�سنيقي
�س ��وف يمتثل �إل ��ى القرار الق�ضائ ��ي كما امتثل
في وق ��ت �سابق �إلى قرار الطع ��ن باالنتخابات
ونتائجه ��ا ،رغ ��م �أن لدين ��ا �شارع ��ا ب�إمكانه �أن
يغ ّي ��ر المعادل ��ة لكنن ��ا ن�سي ��ر عل ��ى ال�سياق ��ات
القانونية".
وكان مجل� ��س الن ��واب قد عق ��د جل�سته االولى
ف ��ي التا�سع م ��ن ال�شه ��ر الحالي برئا�س ��ة �أكبر
الأع�ض ��اء �سن� � ًا وه ��و محم ��ود الم�شهدان ��ي
الذي ق ��رر رفعه ��ا بعد م�ش ��ادة ح�صل ��ت انتهت
�إل ��ى دخول ��ه الم�ست�شف ��ى ،لك ��ن المجل� ��س قرر
ا�ستئن ��اف �أعمال ��ه برئا�س ��ة الأ�صغر من ��ه �سن ًا
وه ��و خالد الدراجي ال ��ذي �أدار عملية انتخاب
رئا�سة مجل�س النواب.
وا�سفر االنتخاب عن اختيار محمد الحلبو�سي
عن حزب تقدم رئي�س ًا للبرلمان وحاكم الزاملي
ع ��ن التيار ال�صدري نائب� � ًا �أو ًال و�شاخوان عبد
الله عن الحزب الديمقراطي الكرد�ستاني نائب ًا
ثاني ًا.

ك�ش ��ف تقرير عن ا�ستعداد الجي�ش الأميركي
للبق ��اء ف ��ي الع ��راق و�س ��وريا لم ��دة زمني ��ة
طويل ��ة ،و�أرج ��ع ذل ��ك لع ��دم اال�س ��تقرار
ال�سيا�س ��ي ،مو�ضح ًا ان بغ ��داد ثبتت تقدمها
ب�شكل را�سخ مع المع�سكر الغربي.
وذكر تقرير لموقع ان�سايد �أرابيا (Inside
 )Arabiaالأميرك ��ي ترجمت ��ه (الم ��دى)،
�أن "الأح ��زاب والكت ��ل ال�سيا�سي ��ة العراقية
ما تزال ف ��ي مفاو�ضاتها ولقاءاته ��ا لت�شكيل
تحالف ��ات واالتفاق عل ��ى المنا�صب الرئي�سة
من ��ذ ان �صادقت المحكمة العلي ��ا على نتائج
االنتخاب ��ات وعقد الجل�س ��ة الأولى للبرلمان
وانتخاب �أع�ضاء رئا�سته.
و�أ�ض ��اف التقرير� ،أن "ذلك ي�أتي و�سط عنف
ب ��د�أ يت�صاعد بين ق ��وات �أميركي ��ة وف�صائل
م�سلح ��ة ف ��ي الب�ل�اد" ،ويت�س ��اءل عم ��ا "اذا
�ستجد للقيادة العراقي ��ة طريقا للحفاظ على
ال�سل ��م ف ��ي وق ��ت ت�شهد في ��ه بغ ��داد ت�شكيل
حكومة جديدة".
و�أ�شار� ،إل ��ى �أن "الوالي ��ات المتحدة �أعلنت
�أنه ��ا انه ��ت مهمته ��ا القتالي ��ة في الع ��راق"،
م�ش ��دد ًا على �أن "التركيز فق ��ط �سيكون على
م�ساع ��دة الحكوم ��ة العراقي ��ة بالمعلوم ��ات
اال�ستخبارية والم�شورة".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إلى �أن "ف�صائ ��ل م�سلحة ما
ت ��زال م�صرة على موقفها من ان نهاية الدور
القتالي للق ��وات الأميركية ال يلب ��ي مطالبها
بان�سح ��اب كام ��ل للق ��وات الأميركي ��ة الت ��ي
تعتبرها قوات احتالل".
ونوه� ،إلى �أن "وا�شنطن متفائلة بفوز التيار
ال�صدري" ،متابع� � ًا �أن "كثيرا من المراقبين
يرون في ال�ص ��در �شخ�صي ��ة وطنية �سي�ضع
العراق في الموقع المحايد �سيا�سي ًا ،او على
اقل تقدير بعيدا عن المحور الإيراني".
وتح ��دث التقري ��ر ع ��ن "تزاي ��د بهجم ��ات
الطائ ��رات الم�سيرة �ضد ق ��وات �أميركية في
الع ��راق و�سوري ��ا خ�ل�ال الأ�شه ��ر الأخيرة.
وا�ستخدم ��ت طائ ��رات م�سي ��رة م�سلح ��ة
لمهاجمة قواع ��د ع�سكري ��ة �أميركية بمنطقة
التنف خ�ل�ال �شهري ت�شري ��ن الأول وكانون
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الأول".
و�أفاد ،ب� ��أن "قاعدة عين الأ�س ��د في محافظة
االنب ��ار التي يتواجد فيه ��ا م�ست�شارو قوات
التحال ��ف وقاع ��دة كام ��ب فكت ��وري خ ��ارج
مطار بغ ��داد الدولي قد تم ا�ستهدافهما خالل
الموج ��ة الأخي ��رة م ��ن هجم ��ات الطائ ��رات
الم�سيرة والتي لم تنجم عنها خ�سائر".
ونوه التقرير� ،إل ��ى "ا�ستهداف ارتال قوات
التحال ��ف اللوج�ستي ��ة وعل ��ى نح ��و متك ��رر
بعبوات نا�سفة مزروعة على الطريق".
و�أو�ض ��ح� ،أن "منظوم ��ة C-RAM
الم�ض ��ادة لل�صواريخ في ال�سفارة الأميركية
في بغداد �أطلقت قبل �أيام مقذوفات للرد على
�صواريخ اطلقت تجاه المنطقة الخ�ضراء".
وبين التقري ��ر� ،أن "رئي�س الوزراء العراقي
م�صطف ��ى الكاظمي �أعلن بان ال ��دور القتالي
للقوات الأميركية في البالد قد انتهى".
وتابع� ،أن "الكاظمي �أكد وب�شكل متكرر بان
القواع ��د الع�سكري ��ة في العراق ه ��ي قواعد
عراقي ��ة وان الواليات المتح ��دة تقوم بدور

ا�سناد وم�ساعدة فقط".
ويوا�صل التقرير� ،أن "م�س�ؤولين ع�سكريين
عراقيي ��ن قال ��وا �أي�ض ��ا �إن الم�ست�شاري ��ن
االميركان يتواجدون حالي ًا في قواعد تحت
حماية القوات العراقية".
و�أ�ضاف ،ان "الكاظمي ،الذي يحظى بقبول
من المجتمع الدول ��ي كان قد نجى هو نف�سه
م ��ن محاول ��ة اغتي ��ال ف ��ي ت�شري ��ن الثان ��ي
 ،2021اتخ ��ذ خطوات ح ��ذرة لتحجيم نفوذ
الف�صائل خالل مرحلته الرئا�سية".
و�أ�ش ��ار التقرير� ،إلى "خ�شية لدى م�س�ؤولين
ف ��ي بغداد م ��ن احتمالي ��ة وق ��وع مواجهات
بين الوالي ��ات المتحدة وايران على الأر�ض
العراقية".
وي�ستر�س ��ل ،ان "ال�ص ��در تعه ��د بت�شكي ��ل
حكوم ��ة عراقي ��ة جدي ��دة تتمي ��ز بكونه ��ا ال
�شرقي ��ة وال غربي ��ة ،وحاول ف ��ي م�سعى منه
لتفرق ��ة تحال ��ف االط ��ار التن�سيق ��ي وذل ��ك
بعر�ض ��ه قب ��ول بع� ��ض الأطراف ف ��ي االطار
بحكومت ��ه ف ��ي حي ��ن اجب ��ر االخري ��ن عل ��ى

الذهاب الى المعار�ضة".
وذكر التقري ��ر� ،أن "ال�صدر ي�سع ��ى لت�شكيل
تحال ��ف �أو�سع مع كتل �سنية وكردية وانه لم
يعد هناك مجال لف�صائل م�سلحة وطائفية".
و�ش ��دد ،على ان "الجي� ��ش الأميركي م�ستعد
للبق ��اء ف ��ي الع ��راق و�سوري ��ا لفت ��رة زمنية
طويل ��ة وذل ��ك ب�سب ��ب ع ��دم اال�ستق ��رار
ال�سيا�سي الم�ستمر وا�ستمرار �أن�شطة خاليا
تنظيم داع�ش في المنطقة".
وي ��رى التقري ��ر� ،أن "العراق ق ��د ثبت تقدمه
ب�ش ��كل را�سخ ف ��ي المع�سك ��ر الغربي ،حيث
اعل ��ن االتح ��اد الأوروب ��ي رف ��ع ا�س ��م بغداد
م ��ن قائم ��ة االتح ��اد الأوروب ��ي لل ��دول ذات
المخاط ��ر ب�ش� ��أن تموي ��ل الإره ��اب وغ�سيل
الأموال".
ونب ��ه� ،إلى �أن "العراق يحت ��اج االن للم�ضي
قدم ��ا نحو ع�صر من الهدوء الجل �إعادة بناء
اقت�ص ��اده ويبحث ع ��ن نوع م ��ن اال�ستقرار
ال�سيا�سي".
ويجد التقري ��ر ،ان "ادارة الرئي�س بايدن ما
ي ��زال لديها وق ��ت للتفاو�ض مع اي ��ران وان
تبق ��ي وا�شنطن عل ��ى و�ضع االم ��ن العراقي
القل ��ق بح�سبانه ��ا والعم ��ل اليج ��اد طري ��ق
دبلوما�سي لتخفيف التوترات مع طهران في
المنطقة".
وينق ��ل التقري ��ر ع ��ن حم ��زة ح ��داد ،محل ��ل
�سيا�س ��ي واقت�ص ��ادي م�ستق ��ل ،الق ��ول �إن
"ديموم ��ة العالق ��ات الأميركية م ��ع العراق
يج ��ب ان ال تقت�صر على الجانب الأمني فقط
بل تتعداها لتعزيز اال�ستثمارات االقت�صادية
والتربوي ��ة والإن�ساني ��ة والتنموية من اجل
عالقة ناجحة مع العراق".
وبح�سب حداد ،ف�أن "االمن هو لي�س الجانب
الوحيد ال ��ذي يهم العراق ،وان توفير الدعم
في مجاالت �أخرى �سيعزز العالقة التاريخية
بين العراق والواليات المتحدة في مجاالت
ال تمل ��ك اط ��راف �أخ ��رى م ��وارد لتحقيقه ��ا.
بهذه الطريقة �ستكون الواليات المتحدة في
موق ��ع الداعم لل�شع ��ب العراقي وهو ال�شعب
نف�س ��ه الذي احتج و�صوت وبالتالي �سيلعب
دورا في اتخاذ القرارات".
عن موقع  Inside Arabiaالأميركي
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سياسة

الحكومة تربك مفاو�ضات القوى ال�شيعية بابعاد “الح�شد” من طريق المو�صل� -أربيل

�إزاحة المالكي والخزعلي ت�شجع “ال�صدر” على �ضم
“التن�سيقي” �إلى تحالف الأغلبية

 بغداد /متيم احل�سن
موافق ��ة �أولية تلقاها “االطار التن�س ��يقي”
من زعيم التيار ال�ص ��دري ،مقتدى ال�صدر،
عل ��ى “قائم ��ة التن ��ازالت” الت ��ي عر�ض ��ها
االول لالن�ضمام اىل “حتالف االغلبية”.
واب ��رز املواق ��ف الت ��ي تراج ��ع عنه ��ا
“التن�س ��يقي” ه ��و ازاح ��ة ع ��دد م ��ن
ال�شخ�ص ��يات البارزة ،التي ي�ض ��ع ال�صدر
“فيتو” على وجودها يف ال�سنوات االربع
املقبلة.
وغ�ي�ر وا�ض ��ح حت ��ى االن من اجله ��ة التي
لعب ��ت دور الو�س ��يط بني القوى ال�ش ��يعية
وزعي ��م التيار ،لكن يرج ��ح بان طهران هي
من قامت بذلك الدور.
ولكن رغم ذلك مازال “التن�سيقي” حذر من
تغيريات قد حتدث يف �أية حلظة ،واربكته
باملقابل حتركات ع�س ��كرية ج ��رت م�ؤخرا،
�ضد احد ف�صائل احل�شد.
وتركز القوى ال�ش ��يعية ،اثناء املفاو�ضات،
بح�س ��ب اطراف �سيا�سية ،على �ضمان عدم
امل�سا�س بـ”احل�شد” ،او فتح ملفات ف�ساد
�ضد �شخ�صيات قيادية.
ومل يظه ��ر حت ��ى االن اي �ص ��دى لزي ��ارة
رئي� ��س حتالف الفتح ه ��ادي العامري ،اىل
اربي ��ل ،نه ��ار االثن�ي�ن ولقائه امل�س� ��ؤولني
الرفيع�ي�ن يف حكوم ��ة اقلي ��م كرد�س ��تان
وزعي ��م احل ��زب الدميقراط ��ي م�س ��عود
بارزاين.

ووف ��ق امل�صادر التي حتدث ��ت لـ(املدى) ان
“ال�ص ��در تقريبا وافق على ان�ضمام االطار
التن�س ��يقي اىل التي ��ار بع ��د ازاح ��ة نوري
املالك ��ي ،رئي� ��س الوزراء ال�س ��ابق ،وقي�س
اخلزعلي زعيم ع�صائب اهل احلق”.
وكانت (املدى) قد ك�ش ��فت يف وقت �سابق،
ان “التن�س ��يقي” ق ��دم ه ��ذا التن ��ازل بع ��د
“�ض ��غط �إي ��راين” ،حي ��ث ج ��رى هذا مع
و�ص ��ول قائد احلر� ��س الثوري ا�س ��ماعيل
قا�آين اىل العراق.
وترج ��ح امل�ص ��ادر التي طلب عدم الك�ش ��ف
ع ��ن هويتها ان “يكون ق ��ا�آين هو من لعب
دور الو�سيط بني التيار ال�صدري واالطار
خطة �إنقاذ العامري
التن�س ��يقي” ،لكنه ��ا معلوم ��ات مل يت ��م
وفق ��د حتال ��ف الفتح ال ��ذي يتزعم ��ه هادي
ت�أكيدها من التيار.
وكان ق ��ا�آين ،ق ��د اج ��رى جول ��ة زي ��ارات العامري ،اكرث من ن�ص ��ف املقاعد التي كان
لبع� ��ض املراق ��د يف النج ��ف ومن �ض ��منها قد ح�صل عيلها يف .2018
مرق ��د والد زعي ��م التيار ال�ص ��دري مقتدى ويواج ��ه العامري ال ��ذي ظه ��ر يف زيارته

ال�صدر ،حممد �صادق ال�صدر ،وهو ماف�سر
بانه “مغازلة ايرانية” لالول.
وخ�ل�ال ف�ت�رة املفاو�ض ��ات الت ��ي �أعقب ��ت
ظهور نتائج االنتخاب ��ات ،ظل زعيم التيار
ال�صدري يردد عبارة “ال�شرقية والغربية”
يف ق�ضية ت�شكيل احلكومة.
وه ��ذه العبارة التي ف�س ��رت بانه ��ا ترف�ض
اي تدخ ��ل اقليم ��ي او دويل يف الق�ض ��ية
العراقي ��ة ،مل جت ��د �ص ��داها عن ��د طه ��ران
الت ��ي عادت بقوة خالل اليومني املا�ض ��يني
لـ”تنق ��ذ” القوى ال�ش ��يعية التي خ�س ��رت
االنتخابات.

االخ�ي�رة الربي ��ل وه ��و ين ��زل م ��ن طائرة
حكومي ��ة رغ ��م ان االخ�ي�ر ال ي�ش ��غل اي
من�ص ��ب ر�س ��مي ،انتق ��ادات م ��ن الداخ ��ل
ال�ش ��يعي وطه ��ران عل ��ى ادائ ��ه يف االزمة
االخرية.
وت ��رى امل�ص ��ادر ان “ابع ��اد املالك ��ي
واخلزعلي” عن ت�ش ��كيل احلكومة املقبلة،
�س ��يكون مبثابة “طوق جن ��اة” للعامري،
وخ�صو�ص ��ا ان هناك دعوات ملنح من�ص ��ب
رئي�س التحالف اىل زعيم الع�صائب.
وحت ��ى مل يع�ت�رف ائت�ل�اف دول ��ة القانون
بان زعيمه نوري املالكي ،قد ا�ص ��بح خارج
اللعب ��ة ،او االتفاق مع “ال�ص ��در” ت�ض ��من
اي�ض ��ا حما�س ��بة اي �ش ��خ�ص م ��ن ح ��زب
الدعوة تثبت ادانته بق�ضايا ف�ساد.
م�شكلة الح�شد
وقالت قيادات يف االئتالف م�س ��اء االثنني
ان “االطار التن�س ��يقي مازال متما�س ��كا يف ويحاول “التن�سيقي” ان يتخلى تدريجيا
املفاو�ضات” ،يف ا�ش ��ارة اىل عدم ان�شقاق ويقل ��ل م ��ن �س ��قف مطالب ��ه ال�س ��ابقة يف

جزء منه.
ووف ��ق ماتقول ��ه امل�ص ��ادر ان “الإط ��ار
التن�س ��يقي واف ��ق فقط على ازاح ��ة املالكي
م ��ن االط ��ار لك ��ن ائتالف ��ه قد يح�ص ��ل على
منا�صب”.
وال يعرف ب�ش ��كل وا�ض ��ح رد زعي ��م التيار
ال�ص ��دري عل ��ى “وج ��ود دول ��ة القان ��ون”
يف الت�ش ��كيلة اجلدي ��دة ب ��دون زعيمه ��م،
رغم وج ��ود معلومات ع ��ن موافقة مبدئية
للتنازالت التي قدمها “التن�سيقي”.
كذل ��ك غ�ي�ر وا�ض ��ح حت ��ى االن رد زعي ��م
ائتالف دول ��ة القانون الذي ل ��وح مقربون
من ��ه ،بان ��ه يف حال ��ة ع ��دم االتف ��اق م ��ع
“ال�صدر” �سيذهبون اىل املعار�ضة.

املفاو�ض ��ات ،لكنه يكون حري�ص ��ا باملقابل
يف بع� ��ض الق�ض ��ايا مث ��ل م�ص�ي�ر احل�ش ��د
ال�شعبي.
وتق ��ول امل�ص ��ادر ان الق ��وى ال�ش ��يعية
“تخ�ش ��ى من متيي ��ع ال�ص ��در دور بع�ض
القي ��ادات يف احل�ش ��د” ،حي ��ث كان زعي ��م
التيار ال�صدري قد طالب عدة مرات بـ”دمج
احل�شد” وحما�سبة بع�ض املنفلتني.
وخالل املفاو�ضات االخرية ،اربك م�صطفى
الكاظم ��ي ،رئي�س احلكوم ��ة القوى املقربة
م ��ن احل�ش ��د ،حيث �ص ��درت اوام ��ر بابعاد
احد الف�صائل من �شمال �شرق املو�صل.
وبح�سب ق�ص ��ي ال�شبكي وهو نائب �سابق
عن نينوى اكد لـ(املدى) انه “قرار جمحف
بح ��ق ال�ش ��بك ان ت�ص ��در احلكوم ��ة ق ��رارا
با�س ��تبدال ل ��واء  30من احل�ش ��د باجلي�ش
العراقي”.
واعت�ب�ر ال�ش ��بكي ان القرار هو “�سيا�س ��ي

تفا�صيل االتفاق

لكن م�ص ��ادر �سيا�س ��ية مطلعة ،ا�شارت اىل
ان “هن ��اك �ش ��به اتف ��اق ب�ي�ن زعي ��م التيار
ال�ص ��دري واالطار التن�س ��يقي جرى م�ساء
االثنني”.
وكان “التن�س ��يقي” ق ��د ق ��دم �سل�س ��لة
م ��ن التن ��ازالت ال�سيا�س ��ية عق ��ب مواق ��ف
ت�ص ��عيدية جرت نهاية انتخابات ت�ش ��رين
وبع ��د جل�س ��ة الربمل ��ان االوىل التي عقدت
اال�سبوع املا�ضي.
وانتظرت القوى ال�شيعية خالل الـ� 48ساعة
االخرية “رد ال�صدر” على ابعاد �شخ�صيات
قيادية من امل�ش ��هد ال�سيا�س ��ي خالل الفرتة
املقبل ��ة وحما�س ��بة بع� ��ض ال�شخ�ص ��يات.

قفزة كبيرة في عدد الإ�صابات وتراجع وا�ضح في االلتزام بالوقاية

ال�صحة تحذر من ظاهرة �إهمال جرعة لقاح كورونا الثانية
 بغداد /املدى
حذرت وزارة ال�صحة والبيئة من ظاهرة
جتاهل تلقي جرعة لقاح كورونا الثانية،
م�ؤكدة �أن الو�صول �إىل التح�صني يتطلب
احل�ص ��ول على اجلرعتني ،و�سجلت يوم
�أم� ��س قفزة كب�ي�رة يف املوق ��ف الوبائي
بنحو � 6500إ�صابة.
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م الوزارة �س ��يف
البدر� ،إن “امل�ستجدات الوبائية احلالية
خط�ي�رة ج ��د ًا ،ال ت�ش ��تمل عل ��ى زي ��ادة
الإ�ص ��ابات فح�س ��ب� ،إمنا هناك مو�ضوع
مه ��م للغاية من وجهة نظ ��ر وبائية وهي
ارتفاع ن�سبة احلاالت املوجبة”.
وتاب ��ع الب ��در� ،أن “املتاب ��ع للموق ��ف
الوبائ ��ي يلح ��ظ ب�ش ��كل وا�ض ��ح الزيادة
احل ��ادة يف اال�ص ��ابات يوم ��ا بع ��د �آخ ��ر
ال�سيما خالل الأ�سبوع االخري”.
و�أ�شار� ،إىل �أن “�أكرث الإ�صابات امل�سجلة
حالي� � ًا تع ��ود �إىل �س�ل�االت �س ��ابقة مت

اكت�ش ��افها يف العراق طيلة املدة املا�ضية
مثل دلتا وغريها”.
و�أورد الب ��در“ ،لغاي ��ة الوقت احلايل مل
ن�سجل �إ�صابات جديدة ب�أوميكرون غري
تلك التي مت االعالن عنها يف وقت �سابق
يف بغ ��داد لدبلوما�س ��يني اجان ��ب ويف
دهوك لعراقيني وافدين من اخلارج”.
ولف ��ت� ،إىل �أن “ر�س ��الة نح ��اول �أن
نو�ص ��لها �إىل العراقي�ي�ن ب� ��أن البل ��د مير
يف حال ��ة تف�ش ��ي وبائ ��ي وه ��ي �أ�س ��وة
بدول الع ��امل فالأمر ال يقت�ص ��ر علينا بل
�أن الو�ض ��ع لدين ��ا جي ��د ن�س ��بي ًا مقارن ��ة
باالخرين”.
و�أك ��د� ،أن “ظاه ��رة ع ��دم ال�ش ��عور
بامل�س� ��ؤولية م ��ن قب ��ل املواطن�ي�ن وعدم
االلت ��زام بارت ��داء الكمام ��ات والتباع ��د
االجتماعي واالقب ��ال دون الطموح على
اللقاحات ،هي الوا�ض ��حة وهذا �س ��وف
يفاقم التف�شي”.
ولف ��ت الب ��در� ،إىل �أن “تراج ��ع �أع ��داد

امللقحني رمبا يكون �س ��ببه هو انخفا�ض
اع ��داد الإ�ص ��ابات والوفي ��ات بفايرو�س
كورونا بعد املوجة الثالثة”.
وذك ��ر� ،أن “البع�ض من و�س ��ائل الإعالم
قد قل اهتمامها بفايرو�س كورونا ون�شر
ر�س ��ائل التثقيف والتوعي ��ة من خطورة
املوق ��ف الوبائي خالف ًا لتعليمات اللجنة
العليا لل�صحة وال�سالمة الوطنية”.
و�ش ��دد الب ��در ،عل ��ى �أن “جميع و�س ��ائل
الإعالم والقيادات الدينية والع�ش ��ائرية
والفعالي ��ات االجتماعي ��ة �أمامه ��ا اليوم
م�س� ��ؤولية بتكثي ��ف الدع ��وة لاللت ��زام
باالجراءات الوقائية”.
ور�أى� ،أن “الع ��راق ويف ظ ��ل االهم ��ال
احلايل مقبل على تف�ش ��ي وبائي ي�ضغط
على م�ؤ�س�س ��اتنا ال�ص ��حية ب�ش ��كل قد ال
ميكن تالفيه يف امل�ستقبل”.
وذه ��ب الب ��در� ،إىل �أن “اعتم ��اد بطاق ��ة
التلقي ��ح يف مراجعة م�ؤ�س�س ��ات الدولة
يك ��ون على تلك الورقية فه ��ي كافية� ،أما

م ��ن يري ��د ال�س ��فر فعليه احل�ص ��ول على
بطاقة الكرتونية”.
و�أردف� ،أن “�أك�ث�ر مناف ��ذ ا�ص ��دار
البطاقات توجد فيها �آلية للح�ص ��ول على
البطاق ��ات االلكرتونية ب�س ��رعة وفعالية
وال ت�ستغرق ن�صف �ساعة”.
و�أو�ض ��ح املتحدث با�سم وزارة ال�صحة،
�أن “الع ��راق في ��ه �أك�ث�ر م ��ن  1400منفذ
للتطعي ��م بلق ��اح كورون ��ا ا�ض ��افة �إىل
التواج ��د يف املراك ��ز التجاري ��ة والفرق
اجلوالة وكنا نطمح ب�أن ن�صل �إىل ن�سبة
�أعل ��ى م ��ن تل ��ك التي يت ��م االع�ل�ان عنها
حالي ًا”.
وتابع البدر� ،أن “ن�س ��ب التلقيح احلالية
هي �أقل من  100الف �شخ�ص يومي ًا ،يف
ح�ي�ن �أن قدراتنا احلالية ت�ص ��ل �إىل 300
الف �شخ�ص”.
وزاد� ،أن “ال ��وزارة وف ��رت كل م ��ا عليها
من خالل ثالثة لقاحات معتمدة وبكميات
كب�ي�رة و�س� �هّلت كام ��ل الإج ��راءات لكن
الإقب ��ال لغاي ��ة الوق ��ت احل ��ايل دون
امل�ستوى املطلوب”.
وم�ض ��ى الب ��در� ،إىل �أن “هناك حاالت مت
ت�س ��جيلها ب�أن مواطنني يتلقون اجلرعة
الأوىل وميتنعون عن الثانية وهذا خط�أ
خط�ي�ر ،فلك ��ي يكون االن�س ��ان حم�ص ��نا
ينبغي �أن يح�صل على اجلرعتني”.
�إىل ذل ��ك ،ذكرت وزارة ال�ص ��حة يف بيان
تلقت ��ه (امل ��دى)� ،أن “املخت�ب�رات �أج ��رت
يوم �أم�س الثالثاء  28353فح�ص ًا ب�ش�أن
فايرو�س كورونا”.
وتاب ��ع البي ��ان ،ان “الفحو�ص ��ات
اظه ��رت ت�س ��جيل � 6487إ�ص ��ابة جديدة
بالفايرو� ��س” ،الفت� � ًا �إىل �أن “املتعاف�ي�ن
لي ��وم �أم� ��س و�ص ��ل عدده ��م �إىل 648
م�صاب ًا� ،إ�ضافة �إىل  10حاالت وفاة”.
يذكر �أن اللجنة العليا لل�صحة وال�سالمة
الوطني ��ة كان ��ت ق ��د �أ�ص ��درت ع ��دد ًا من
الق ��رارات ب�ش� ��أن املوج ��ة اجلدي ��دة م ��ن
فايرو� ��س كورونا �أكدت م ��ن خاللها على
تلقي اللقاح.

وغ�ي�ر بعيد عن اج ��واء ت�ش ��كيل احلكومة
اجلديدة”.
وكان وع ��د ق ��دو ،ال ��ذي ف ��از م�ؤخ ��را ع ��ن
“كوت ��ا ال�ش ��بك” يف نين ��وى وان�ض ��م اىل
االط ��ار التن�س ��يقي ير�أ� ��س ل ��واء  30الذي
ي�ض ��م ابناء املكون ال�ش ��بكي ،قبل ان يقرر
الكاظمي ابعاده عن املن�صب يف .2020
وقدو وهو �ش ��قيق النائب عن منظمة بدر،
حن�ي�ن ق ��دو ،ال ��ذي توف ��ى الع ��ام املا�ض ��ي
با�ص ��ابته بفايرو� ��س كورون ��ا ،قد و�ض ��ع
�ض ��من الئح ��ة العقوب ��ات االمريكي ��ة ،بعد
اتهامات بانتهاكات �ضد حقوق االن�سان.
ويق ��ول باملقاب ��ل �س ��عيد مموزين ��ي وه ��و
ع�ضو يف احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين
يف نين ��وى ان “ه ��ذا الل ��واء ي�س ��يء اىل
املواطنني وخا�صة القادمني من اربيل”.
وك�ش ��ف مموزيني يف ات�ص ��ال مع (املدى)
ان “ال�س ��يطرات اخلا�ص ��ة بالل ��واء
تق ��وم باعتق ��ال ع ��دد م ��ن قي ��ادات احلزب
وم�ض ��ايقتهم اثن ��اء امل ��رور ب�ي�ن نين ��وى
واربيل”.
وي�س ��يطر ل ��واء  ،30ال ��ذي اته ��م يف وقت
�س ��ابق بان ��ه وراء عملي ��ات ق�ص ��ف مط ��ار
اربيل ،على ال�سيطرات الواقعة يف منطقة
اخلازر جنوب اربيل.
وه ��ذه املناط ��ق الت ��ي تقع �ض ��من مايعرف
بـ”املتن ��ازع عليه ��ا” ق ��د �ش ��هدت م�ؤخ ��را
�سل�س ��لة م ��ن الهجمات وعملي ��ات اخلطف،
وه ��و ماق ��د يك ��ون وراء ق ��رار احلكوم ��ة
االخري با�ستبدال احل�شد باجلي�ش.
ويزعم ق�ص ��ي ال�شبكي ان “القرار قد الغي
االن كم ��ا ح ��دث يف  ،”2019حي ��ث ق ��رر
حينه ��ا رئي� ��س احلكومة ع ��ادل عبد املهدي
�ض ��من �سل�س ��لة ا�ص�ل�احات للح�ش ��د ،ابعاد
لواء  30من �سهل نينوى.
لك ��ن اللواء �آنذاك مترد على االوامر وقطع
الطريق ،قبل �أن يتدخل وقتها نائب رئي�س
هيئة احل�شد ال�س ��ابق ابو مهدي املهند�س،
ويبق ��ي الل ��واء وي�ض ��يف معهم ق ��وات من
اجلي�ش وال�شرطة.
وي�صر ال�شبكي على ان ما يجري هناك هو
“دفع م ��ن قبل بع� ��ض اجلهات ال�سيا�س ��ية
لل�س ��يطرة عل ��ى املناط ��ق املتن ��ازع عليها”
بالتزامن مع احلكومة اجلديدة املرتقبة

اعتماد على معلومات المواطن ب�ش�أن ر�صد الخارجين على القانون

م�ست�شار الكاظمي :توجه لمراجعة توزيع
القادة الع�سكريين
 بغداد /املدى
�أف ��اد م�ست�ش ��ار يف جمل� ��س ال ��وزراء ع ��ن
توجه مبراجعة توزيع القادة الع�س ��كريني
يف �ض ��وء التهدي ��دات الأخ�ي�رة الت ��ي
تعر�ض ��ت لها العا�ص ��مة بغداد ،م�شري ًا �إىل
وج ��ود خط ��ة تعتم ��د عل ��ى تفعي ��ل اجلهد
اال�س ��تخباري وم�س ��اعدة املواط ��ن ،ور�أى
�أن اجلماعات املتورطة با�س ��تهداف مقرات
الأح ��زاب وامل�ص ��ارف ت�س ��تغل الو�ض ��ع
االنتق ��ايل لت�ش ��كيل احلكوم ��ة يف تنفي ��ذ
هجماتها.
وكان ��ت بغ ��داد ق ��د تعر�ض ��ت خ�ل�ال الأيام
املا�ض ��ية �إىل عدد من الهجمات ا�س ��تهدفت
مق ��ار حزبي ��ة تابع ��ة حلركة تق ��دم بزعامة
حمم ��د احللبو�س ��ي �إ�ض ��افة �إىل حماول ��ة
اغتي ��ال فا�ش ��لة للمتح ��دث با�س ��م احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�س ��تاين ،وم ��ن ث ��م
ا�س ��تهداف مل�ص ��رفني يف منطق ��ة الك ��رادة
و�سط العا�صمة.
ويق ��ول ح�س�ي�ن ع�ل�اوي م�ست�ش ��ار رئي�س
ال ��وزراء يف ت�ص ��ريح تلفزي ��وين تابعت ��ه
(امل ��دى)� ،إن “التوجيه ��ات الت ��ي �ص ��درت
من القائد العام للقوات امل�س ��لحة م�صطفى
الكاظم ��ي دخل ��ت حي ��ز التنفي ��ذ للمحافظة
على الو�ضع الأمني”.
و�أ�ض ��اف ع�ل�اوي� ،أن “الكاظم ��ي �ش ��مل
بتوجيهات ��ه ال ��وزراء والأجه ��زة الأمني ��ة
واال�س ��تخبارية ملواجه ��ة التحدي ��ات التي
ظهرت خالل الأيام املا�ضية”.
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن “ا�س ��تمرار الهجمات �ضد
املن�ش� ��آت املدني ��ة �أم ��ر غري ممك ��ن ،فلي�س
من ال�ص ��حيح �أن نحوّ ل الأمن واال�ستقرار
ال ��ذي حتق ��ق يف ال�س ��نوات املا�ض ��ية �إىل
تراجع خطري”.
و�أو�ض ��ح ع�ل�اوي� ،أن “الكاظم ��ي وق ��ف
عل ��ى هذه احلالة �س ��واء من خالل مراجعة
ال�سيا�س ��ات الأمني ��ة �أو مواجهة ومراجعة

�أداء امل�س�ؤولني عن القطعات الأمنية”.
نف ��ى“ ،وج ��ود حال ��ة ت�أه ��ب ع�س ��كري،
�إمن ��ا تفعيل ا�س ��تخباري من خ�ل�ال العمل
اال�س ��تباقي للأجه ��زة املخت�ص ��ة ب�إع ��ادة
التفك�ي�ر والرتكيز على م�ص ��ادرها �س ��واء
الب�شرية �أو التكنولوجية.
ويوا�ص ��ل ع�ل�اوي� ،أن “مو�ض ��وع
الكام�ي�رات �أم ��ر �ض ��روري ج ��د ًا من خالل
ال ��زام املح ��ال التجارية بن�ص ��بها من جهة
وتطوي ��ر املنظوم ��ة العائ ��دة للحكومة من
جهة �أخرى”.
ور�أى� ،أن “ال�ص ��ورة اال�ستخبارية تكتمل
ب� ��أدوات تكنولوجي ��ة و�أخ ��رى ب�ش ��رية،
وحينها �س ��نتمكن من ردع هذه اجلماعات
اخلارجة عن القانون”.
وذه ��ب امل�ست�ش ��ار احلكوم ��ي� ،إىل �أن
“الق ��رارات اعتمدت كث�ي�ر ًا على املواطن
من خالل تخ�صي�ص مكاف�أة مالية ملن يديل
مبعلومات عن التحركات امل�شبوهة”.
ولف ��ت� ،إىل �أن “املتورط�ي�ن بتل ��ك الأعمال
يتنقل ��ون داخ ��ل املناطق ال�س ��كنية ومتكن
مالحظتهم من خالل الأهايل ،لكن و�ص ��ول
املعلومات عن التحركات امل�شبوهة ينبغي
�أن تك ��ون معه مقاطعة يف تل ��ك املعلومات
من �أجل الت�أكد من �صحتها قبل التحرك”.
و�أف ��اد ع�ل�اوي ،ب� ��أن “الو�ض ��ع احل ��ايل
لالجه ��زة اال�س ��تخبارية جي ��د وف ّع ��ال،
وعمل ��ت �أجهزتنا يف مواجه ��ة التنظيمات
االرهابي ��ة يف مقدمته ��ا تنظي ��م داع� ��ش
االرهاب ��ي وحققت انت�ص ��ارات مهمة وهي
الي ��وم تنتقل �إىل عملية تثبيت اال�س ��تقرار
ومواجهة اجلرائم املنظمة والكربى”.
ون ��وه� ،إىل �أن “اجلماع ��ات اخلارج ��ة عن
القانون ت�ستغل الو�ضع االنتقايل لت�شكيل
احلكوم ��ة يف الت�أث�ي�ر عل ��ى اال�س ��تقرار
والأم ��ن ،لكنه ��ا ل ��ن تنج ��ح يف حتقي ��ق
اهدافها”.
و�ش ��دد ع�ل�اوي ،عل ��ى �أن “بغ ��داد تع ��ج

باحلي ��اة واملمار�س ��ات االجتماعية �س ��واء
كان ��ت �سيا�س ��ية �أم ديني ��ة �أو مدني ��ة �أو
اقت�صادية”.
وذك ��ر� ،أن “احلكوم ��ة احلالي ��ة كان لديها
برنامج �إ�ص�ل�اح القط ��اع االمني من خالل
حتدي ��د م�ش ��كالته وو�ض ��ع احلل ��ول له ��ا
مب�شاركة الوزارات االمنية واجلهات ذات
العالقة”.
وحتدث ع�ل�اوي ،عن �أن “خطة �أ�ص ��بحت
مكتمل ��ة ل ��دى احلكوم ��ة العراقي ��ة الت ��ي
تعم ��ل عل ��ى تنفيذها يف املرحل ��ة املقبلة �إذ
�أنها ت�ش ��تمل على ع ��دد من الأم ��ور ،اهمها
مراجعة نقاط القيادة املنت�ش ��رة يف ارجاء
البالد ومتثل الدولة”.
ويج ��د� ،أن “القائ ��د الأمن ��ي ينبغ ��ي �أن
يتمت ��ع ب�أف ��ق يف عملية التخطي ��ط الأمني
وا�س ��تخدام املوارد الع�س ��كرية والب�شرية
بالنحو ال�ص ��حيح ف�ض�ل ً�ا عن التعاطي مع
املعلوم ��ات والعالق ��ة م ��ع املواط ��ن الت ��ي
تو�صلنا �إىل  %50من ك�شف التهديد”.
وم�ض ��ى ع�ل�اوي� ،إىل �أن “االره ��اب اخ ��ذ
من الدولة اهتمام ��ات كبرية يف معاجلته،
لك ��ن يف الوق ��ت ذاته نحت ��اج �إىل تخطيط
�أمني و�س ��ياق ا�س ��تخباري جديد و�سهولة
ا�س ��تقبال املعلوم ��ة م ��ن املوط ��ن بتفعي ��ل
خط ��وط االت�ص ��ال ال�س ��اخنة وامل�ص ��ادر
املفتوحة”.
ي�ش ��ار �إىل �أن املجل� ��س ال ��وزاري للأم ��ن
الوطني كان قد �أ�صدر قرارات عديدة منها
تقيي ��د حركة الدراج ��ات النارية ب�أن يكون
راكبها �ش ��خ�ص واح ��د ومنع ا�س ��تخدامها
من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء حتى ال�ساد�سة
�ص ��باح ًا ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تخ�ص ��ي�ص مكاف� ��آت
مالية مل ��ن يديل مبعلومات ع ��ن التحركات
امل�شبوهة والزام ا�صحاب املحال التجارية
بن�ص ��ب كام�ي�رات مراقب ��ة ومن ��ع حرك ��ة
العج�ل�ات التابع ��ة للحكوم ��ة بع ��د الدوام
الر�سمي �إال بورقة عمل ر�سمية.
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ملف البرتودوالر ي�ستحوذ على اهتمام  7ندوات يف املحافظة

نا�شطون ومنظمات ي�شكون جتاهل م�شاريع ال�سكن يف ذي قار
 ذي قار /ح�سني العامل
على مدى �س ��بع ندوات دورية بحث نا�شطون
ومنظمات جمتمعية ملف انفاق اموال البرتو
دوالر واملناف ��ع االجتماعي ��ة يف ذي ق ��ار،
كا�ش ��فني عن ع ��دم مراع ��اة اولويات ال�س ��كان
املحلي�ي�ن يف عملية االنف ��اق ،وغمو�ض وعدم
ال�شفافي ��ة يف ادارت ��ه ناهي ��ك ع ��ن تق�ص�ي�ر
احلكوم ��ة االحتادي ��ة يف االيف ��اء بالتزاماتها
املالية اجتاه املحافظات املنتجة للنفط.
وي ��رى امل�شاركون يف ن ��دوات �شفافية املنافع
االجتماعية وتخ�صي�صات البرتو دوالر التي
اقامه ��ا مرك ��ز متك�ي�ن للم�شارك ��ة وامل�س ��اواة
على قاع ��ة �سومريون بالنا�صري ��ة وح�ضرها
ممثل ��ون عن املنظم ��ات املجتمعية ونا�شطون
واعالمي ��ون ومهتم ��ون بالقط ��اع النفط ��ي
ان "ادارة املل ��ف النفط ��ي ت�ستل ��زم اعتم ��اد
معاي�ي�ر ال�شفافي ��ة وااللتزام به ��ا ،واالف�صاح
ع ��ن الإي ��رادات النفطي ��ة واجتاه ��ات الإنفاق
وكفاءت ��ه" ،م�شددين على �ض ��رورة "االلتزام
بالت�شريع ��ات الد�ستوري ��ة املتعلق ��ة بالنف ��ط
والغ ��از والت�شريعات القانوني ��ة والتعليمات
التي ت�ؤكد على ال�شفافية و�أهميتها".
ودع ��ا امل�شارك ��ون يف الن ��دوة اىل "الك�ش ��ف
عن مدى �إيف ��اء احلكومة االحتادية و�شركات
النف ��ط الوطني ��ة والعاملي ��ة بالتزاماتها جتاه
املحافظ ��ات املنتج ��ة للنف ��ط ،وحمافظ ��ة ذي
ق ��ار من بينه ��ا" ،منوه�ي�ن اىل ان "االيرادات
النفطي ��ة اخلا�ص ��ة بالب�ت�رو دوالر مازال ��ت
تذه ��ب اىل م�شاري ��ع �صغ�ي�رة وغ�ي�ر مهم ��ة
وتخ�ض ��ع لق ��رارات غ�ي�ر مدرو�س ��ة تراع ��ي
رغب ��ات وم�صال ��ح اجله ��ات الناف ��ذة و�شيوخ
الع�شائ ��ر يف املناط ��ق النفطي ��ة باملحافظ ��ة".
وحتت�سب خم�ص�ص ��ات البرتو دوالر باعتماد
ن�سب ��ة  5باملئ ��ة م ��ن �إي ��رادات النف ��ط اخل ��ام
املنت ��ج يف املحافظ ��ة� ،أو  5باملئة من �إيرادات
النف ��ط اخل ��ام املك ��رر يف م�ص ��ايف املحافظة،
�أو  5باملئ ��ة م ��ن �إي ��رادات الغ ��از الطبيع ��ي
املنت ��ج يف املحافظ ��ة املعني ��ة ،فيم ��ا تك ��ون
النفق ��ات االجتماعية م ��ن م�ساهم ��ات تقدمها
�ش ��ركات النفط العاملية العاملة يف ال�صناعات
اال�ستخراجي ��ة �إىل اجلمه ��ور ،حتدي ��د ًا يف
املناطق املحيط ��ة بحقول النفط ،والتي تت�أثر
�سلب ًا ب�أن�شطة القط ��اع اال�ستخراجية .وتقدم

ه ��ذه امل�ساهم ��ات به ��دف حت�س�ي�ن م�ست ��وى
املعي�ش ��ة والرفاهية االقت�صادية واالجتماعية
للمناط ��ق املت�أث ��رة .وبدوره ��ا قال ��ت رئي�س ��ة
مرك ��ز متك�ي�ن للم�شارك ��ة وامل�س ��اواة علي ��اء
ال�شويل ��ي �إىل (املدى) �إن "مرك ��ز متكني اقام
خالل عام  2021ومطل ��ع � 2022سبع ندوات
�ضمن برناجمه املتعلق ب�شفافية انفاق اموال
املناف ��ع االجتماعي ��ة وتخ�صي�ص ��ات الب�ت�رو
دوالر".
و�أ�ضافت ال�شويل ��ي� ،أن "هذا الربنامج واجه
جمل ��ة من املعوق ��ات من بينها �ضع ��ف تعاون
اجلهات احلكومية املعنية واملتمثلة ب�شركات
النف ��ط واحلكوم ��ة املحلي ��ة وعزوفه ��م ع ��ن
امل�شاركة يف معظم الن ��دوات التي يدعون لها
لغر�ض بحث امللف".
وا�شارت ال�شويل ��ي ،اىل ان "الندوات ال�سبع
اعتم ��دت يف تقييمه ��ا ملل ��ف انف ��اق امل ��وارد
النفطي ��ة البيان ��ات واالرق ��ام املن�ش ��ورة يف
املواق ��ع الر�سمي ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن ا�ستم ��ارات
ا�ستطالع ميداين والكرتوين ل�سكان املناطق
واملحافظات النفطية".

وخل� ��ص امل�شاركون يف الن ��دوات ال�سبع اىل
جمل ��ة م ��ن التو�صي ��ات رفعوه ��ا اىل جمل�س
الن ��واب واحلكومت�ي�ن االحتادي ��ة واملحلي ��ة
و�شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار ومنظم ��ات املجتم ��ع
املدين وو�سائل االعالم وجاء فيها:
 -1تو�سي ��ع نط ��اق االنفت ��اح وال�شفافي ��ة مع
تقلي� ��ص نط ��اق ال�سرية املن�صو� ��ص عليه يف
عقود جوالت الرتاخي� ��ص ،لإ�شاعة معلومات
ع ��ن املناف ��ع االجتماعي ��ة وتق ��دمي �ص ��ورة
وا�ضح ��ة للمواط ��ن ع ��ن النفق ��ات واجله ��ات
امل�ستفيدة منها.
 -2فتح ح�ساب ��ات م�صرفية ل�صالح �صندوق
اال�ستثم ��ار حت ��ت م�سم ��ى (�صن ��دوق البرتو
دوالر) ،لدع ��م املحافظ ��ات املنتج ��ة للنف ��ط،
ومنه ��ا حمافظ ��ة ذي ق ��ار ،وتغذيت ��ه �شهري ��ا
مببال ��غ امل�ساهم ��ات االجتماعي ��ة والب�ت�رو
دوالر ،ال�ستثماره ��ا يف م�شاري ��ع انتاجي ��ة،
حت ��ت �إدارة نزيه ��ة ،خا�ضع ��ة عل ��ى الرقاب ��ة
والتدقيق واملحا�سبة.
 -3الإف�ص ��اح عن حج ��م تخ�صي�صات البرتو
دوالر الت ��ي تر�سلها احلكوم ��ة االحتادية اىل

احلكوم ��ة املحلية ،والإيف ��اء بالن�سبة املقررة
يف تعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية ،البالغة
 5باملئة من الإيرادات النفطية يف املحافظة.
� -4ضرورة �إف�صاح �شركة نفط ذي قار ون�شر
بياناته ��ا وح�ساباتها املالي ��ة وامل�شاريع التي
تقدمه ��ا كمنفعة اجتماعية تع ��ادل  5باملئة من
�ص ��ايف ربحها ،وفق امل ��ادة ( )11م ��ن قانون
ال�ش ��ركات العام ��ة رق ��م ( )٢٢ل�سن ��ة 1997
املعدل.
 -5ك�ش ��ف حج ��م التخ�صي�ص ��ات الإلزامي ��ة
التي تقدمه ��ا ال�شركات العامل ��ة يف املحافظة
(�شرك ��ة برتونا� ��س) كمنفع ��ة اجتماعي ��ة
للمناطق املحيط ��ة باحلقول النفطية والرقعة
اال�ستك�شافية التي تعمل فيها ،ومدى التزامها
بدفع املبلغ ال�سن ��وي املقرر ( )5مليون دوالر
ع ��ن كل عق ��د خدمة ،وف ��ق قرار جلن ��ة الطاقة
التابع ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء رق ��م ( )٢٩يف
 .23/12/2013القابل ��ة لال�س�ت�رداد ،ف�ض�ل�ا
عن مبال ��غ التدري ��ب التي ن�ص ��ت عليها عقود
جوالت الرتاخي�ص ،الت ��ي قدرها ( )5ماليني
دوالر غري م�سرتدة.

�إحباط حماولة تهريب  17طن ًا من الأدوية
بغداد /املدى
احبطت وكال ��ة اال�ستخب ��ارات والتحقيقات
االحتادي ��ة ،الثالثاء ،حماول ��ة تهريب ()١٧
طن ��ا م ��ن الأدوي ��ة .وذك ��رت خلي ��ة االع�ل�ام
االمن ��ي ،يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة
من ��ه ،ع ��ن" :موا�صل ��ة وكال ��ة اال�ستخبارات
والتحقيق ��ات االحتادي ��ة عملياته ��ا ملتابع ��ة
عنا�ص ��ر اجلرمي ��ة املنظم ��ة ،وحر�ص ��ا على
الأم ��ن ال�صح ��ي للمواط ��ن ،اذ متكن ��ت م ��ن
�إحب ��اط حماولة �إدخال  ١٧طن� � ًا من الأدوية
املهرب ��ة قادمة من اح ��دى املحافظات باجتاه

العا�صم ��ة بغ ��داد" .وا�ضاف ��ت� ،أن "ه ��ذه
الأدوي ��ة تب�ي�ن انه ��ا غ�ي�ر خا�ضع ��ة للفح�ص
وال�سيط ��رة النوعي ��ة يف وزراة ال�صح ��ة".
واو�ضحت اخللي ��ة "عملية ال�ضبط متت يف
�إحدى �سيطرات بغ ��داد بعد ورود معلومات
دقيق ��ة ع ��ن حماول ��ة التهري ��ب ون�صب كمني
حمك ��م نتج عنه �إلق ��اء القب�ض عل ��ى �صاحب
العجل ��ة" ،واك ��دت "�إتخ ��اذ الإج ��راءات
القانوني ��ة بحق ��ه �أ�صولي ��ا لين ��ال ج ��زاءه
العادل"� .إىل ذلك ،متكنت هي�أة املنافذ �ضبط
 3حاوي ��ات حتت ��وي عل ��ى م ��واد كيماوي ��ة
خطرة يف ميناء ام ق�صر ال�شمايل.

وذك ��ر اع�ل�ام هي� ��أة املناف ��ذ يف بي ��ان تلق ��ت
(املدى) ،ن�سخة منه" ،بجهود ومتابعة دقيقة
يف منفذ مين ��اء �أم ق�صر ال�شمايل ومن خالل
تن�سيق العم ��ل وتبادل املعلوم ��ات مع جهاز
املخابرات الوطن ��ي مت �ضبط ثالث حاويات
حتت ��وي (م ��واد كيميائي ��ة خط ��رة) خمالفة
ل�شروط و�ضوابط اال�سترياد حيث جتاوزت
امل ��دة القانوني ��ة عل ��ى بقائه ��ا يف املين ��اء".
وا�ض ��اف البي ��ان ان ��ه "مت ت�شكي ��ل جلنة من
اجله ��ات ذات العالقة وتنظيم حم�ضر �ضبط
�أ�صويل و�إحالة الكيفي ��ة �إىل الق�ضاء التخاذ
الإجراءات القانونية بحق املخالفني".

 450خمالفة يف قاطع الر�صافة خالل يوم واحد

املرور تق ّرر اعتبار ال�سبت دواما ر�سميا ملجمعات الت�سجيل
 بغداد /املدى
ق ��ررت مديرية املرور العام ��ة� ،أم�س الثالثاء،
اعتب ��ار ي ��وم ال�سب ��ت م ��ن كل �أ�سب ��وع دوام ًا
ر�سمي� � ًا يف مواق ��ع الت�سجيل ،فيم ��ا اف�صحت
عن ت�سجيل  450خمالفة مرورية خمتلفة يف
جانب الر�صافة بالعا�صمة.
وقال ��ت املديري ��ة يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى) �إن
"مدير امل ��رور العام الل ��واء احلقوقي طارق
�إ�سماعي ��ل الربيعي� ،أمر باعتب ��ار يوم ال�سبت
م ��ن كل ا�سب ��وع دوام� � ًا ر�سمي� � ًا يف جممع ��ات

ت�سجي ��ل املركب ��ات ا�س ��و ًة باالي ��ام االعتيادية
لغاية ال�ساعة الثامنة م�ساءً".
وا�ضاف ��ت �أن "ذل ��ك يه ��دف لتقلي ��ل الزخ ��م
احلا�ص ��ل يف جممع ��ات الت�سجي ��ل يف بغ ��داد
واملحافظات ب�سبب التوقفات التي طر�أت على
النظام يف االيام املا�ضية".
�إىل ذل ��ك� ،أ�ش ��ارت �إح�صائي ��ة ملديري ��ة املرور
اطلع ��ت عليه ��ا (امل ��دى)� ،إىل �أن "املخالف ��ات
املروري ��ة الت ��ي �سجلته ��ا قواط ��ع امل ��رور يف
الر�صافة يوم �أم�س ،بلغت  450خمالفة".
تابع ��ت� ،أن "خمالفة ال�ستائ ��ر ت�صدرت قائمة

املخالفات ،تبعتها خمالفة الزجاج املظلل فيما
توزع ��ت باق ��ي املخالف ��ات بني حج ��ز ،و�سري
عك�س االجتاه ،وا�ستخدام الهاتف النقال".
وبح�س ��ب الإح�صائي ��ة ف�إن "حج ��م الإيرادات
املالي ��ة ال ��واردة من جباي ��ة الغرام ��ات املالية
بلغ ��ت يوم �أم�س يف القاط ��ع املذكور �أكرث من
ثمانية ماليني دينار".
من جانبه ،ذك ��ر مدير عام املرور اللواء طارق
ا�سماعي ��ل ،يف ت�صري ��ح للوكال ��ة الر�سمي ��ة
تابعت ��ه (امل ��دى)� ،أن "ال�سي ��ارات احلكومي ��ة
التي تتحرك بعد وقت ال ��دوام الر�سمي �ستتم
معاقبتها وف ��ق القانون و�سيحال املخالف اىل
جمل� ��س حتقيق ��ي" .ولفت� ،إىل "وج ��ود مادة
قانونية �سيتم تفعيلها و�سيحا�سب �أي خمالف
�إال �إذا كان يحم ��ل كتاب ًا �أو ورقة ر�سمية تثبت
خروجه بواجب ر�سمي".
ويف ه ��ذه االثن ��اء� ،أعلنت مديري ��ة املرور يف
بي ��ان تلقته (امل ��دى) ،ع ��ن "املبا�ش ��رة بالعمل
والتنفي ��ذ للقرار وبي ��ان املرور �أم� ��س الأول"
مبين ��ا ان "مديري ��ة املرور العام ��ة هي اجلهة
املخت�ص ��ة مب�س�أل ��ة املحا�سبة عل ��ى الدراجات
الناري ��ة" .و�أ�ض ��اف البي ��ان "ج ��رت املبا�شرة
ب�إع ��داد البي ��ان والإج ��راءات ون�أم ��ل م ��ن
املواطن�ي�ن الإلتزام بالقرار جتنب� � ًا للمحا�سبة
القانونية".
و�أك ��د ان ��ه "وم ��ن الأم� ��س ب ��د�أت املبا�ش ��رة
باملحا�سب ��ة وفر� ��ض املخالف ��ات و�سيتم فر�ض
غرام ��ات مالي ��ة بح�س ��ب تعليم ��ات قان ��ون
امل ��رور" .يذك ��ر �أن العدي ��د م ��ن اجلرائ ��م مت
ارتكابه ��ا يف بغ ��داد واملحافظ ��ات بوا�سط ��ة
الدراج ��ات الناري ��ة ب�سب ��ب �سرع ��ة حتركه ��ا
وتنقلها بني املناطق.

 -6رفع درجة التن�سيق بني احلكومة املحلية
و�شركة نفط ذي قار و�شركة برتونا�س ب�ش�أن
امل�شاريع الت ��ي تنفذ م ��ن تخ�صي�صات املنافع
االجتماعية.
 -7ت�ضم�ي�ن املوازن ��ة املحلي ��ة الت ��ي تقدمه ��ا
احلكوم ��ة املحلي ��ة امل�شاريع الت ��ي �ستنفذ من
الإي ��رادات ال ��واردة للمحافظ ��ة ،ون�شره ��ا
لإتاح ��ة فر�ص ��ة االط�ل�اع عليه ��ا م ��ن قب ��ل
املواطنني و�إبداء ر�أيهم فيها.
 -8درا�س ��ة االثر البيئي لعملي ��ات ا�ستخراج
النف ��ط وحتدي ��د الأخط ��ار وو�ض ��ع اخلط ��ط
ملواجهته ��ا ،وتفعي ��ل دور مديري ��ة البيئة يف
ذي قار.
 -9و�ضع �آليات متكن املواطنني من ممار�سة
حق امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة ،الواردة يف
الد�ست ��ور العراقي  ٢٠٠٥املادة ( )٢٠ال �سيما
يف الق�ضايا املتعلقة بالرثوة النفطية.
 -10تفعي ��ل �آلي ��ة التع ��اون امل�ش�ت�رك ب�ي�ن
احلكوم ��ة املحلية ومنظم ��ات املجتمع املدين
للمراقب ��ة والإ�ش ��راف ال�ص ��ادرة م ��ن الأمانة
العامة ملجل�س الوزراء يف �شهر كانون الثاين
 ،2019لتعزي ��ز ال�شفافي ��ة والثق ��ة باحلكومة
املحلية.
 -11تفعي ��ل جلنة النفط والطاقة النيابية يف
مراقبة ومتابعة التزامات احلكومة االحتادية
واحلكومات املحلية و�شركات النفط الوطنية
والعاملية جتاه املحافظات املنتجة للنفط.
� -12ض ��رورة �أن تق ��وم منظم ��ات املجتم ��ع
املدين ومن خ�ل�ال فعالياتها بتعريف املواطن
بالتزام ��ات احلكومت�ي�ن االحتادي ��ة واملحلية
و�ش ��ركات النفط الوطني ��ة والعاملية والإيفاء
بحق ��وق املحافظ ��ة م ��ن تخ�صي�ص ��ات البرتو
دوالر واملنافع االجتماعية.
� -13أن ي�أخ ��ذ الإعالم بو�سائل ��ه املتاحة ن�شر
و�إ�شاع ��ة البيان ��ات واملعلوم ��ات ذات العالقة
بالتخ�صي�ص ��ات املالي ��ة الت ��ي ت�ستحقه ��ا
املحافظة جراء �إنتاجها للنفط.
وكان م�س�ؤول ��ون ونا�شطون يف حمافظة ذي
ق ��ار دعوا يف ( الرابع من كانون االول 2021
) اىل تخ�صي� ��ص اموال البرتو دوالر لتمويل
م�شاريع �سرتاتيجية كبرية بدال من امل�شاريع
ال�صغ�ي�رة ،م�شددي ��ن عل ��ى �ض ��رورة اعتم ��اد
املزيد م ��ن ال�شفافية يف انف ��اق اموال القطاع
النفطي.

�ضعف الت�سويق يهدد �شركة
�سيارات بابل ب�إيقاف انتاجها
 خا�ص /بابل
ت�شك ��و ال�شركة العامة ل�صناع ��ة ال�سيارات يف اال�سكندري ��ة �شمايل بابل من
�ضع ��ف ت�سوي ��ق منتوجها ما يه ��دد بامكانية توقف االنتاج خ�ل�ال ال�سنوات
املقبلة.
ال تعاون حكومي
وق ��ال مدي ��ر ال�شرك ��ة العام ��ة النت ��اح ال�سي ��ارات ناه� ��ض ر�شي ��د ،لـ(املدى)،
�إن "ال�شرك ��ة بات ��ت تعمل وفق ��ا الحتياج ��ات دوائر الدول ��ة وبح�سب طلبات
خا�صة تق ��دم اليها" .و�أ�شار ر�شي ��د� ،إىل �أن "ال�شركة قدم ��ت عرو�ض ًا خا�صة
ل ��كل الدوائر احلكومية وبح�سب كتب ر�سمية م ��ن وزارة ال�صناعة واملعادن
به ��دف ت�شجيعها عل ��ى �شراء منتج ��ات ال�شرك ��ة اال ان االقب ��ال �ضعيف جد ًا
ودون امل�ست ��وى املطلوب" .و�أ�ضاف ر�شيد� ،أن "ال�شركة تنتج اي�ضا عجالت
تخ�ص�صية نوع (رينو الفرن�سي ��ة) عن طريق التجميع لتقدميها �إىل الدوائر
احلكومية وب�أ�سعار تناف�سية قيا�س ًا ب�أ�سعار القطاع اخلا�ص".
وبح�س ��ب مرا�سل (امل ��دى) ،ف�إن خم ��ازن ال�شركة العامة ل�صناع ��ة ال�سيارات
حتتوي على قرابة الـ � 400سيارة تخ�ص�صية تبلغ قيمتها تقريب ًا  600مليار
دينار مرتوكة منذ �سنوات ب�سبب عزوف الدوائر احلكومية عن �شرائها.
ناقو�س اخلطر
بدوره ،قال معاون مدير ال�شركة ح�سني احمد ،لـ(املدى)� ،إن "عزوف الدوائر
احلكومي ��ة ع ��ن �شراء ال�سي ��ارات وحتدي ��دا التخ�ص�صية منها ي ��دق ناقو�س
اخلط ��ر يف ال�شرك ��ة ويهدد بتوقف االنت ��اج" .و�أو�ضح احم ��د� ،أن "ايرادات
ال�شرك ��ة بات ��ت دون امل�ست ��وى املطل ��وب يف ظ ��ل �ضع ��ف اقب ��ال امل�ؤ�س�سات
احلكومية وهذا ي�ؤثر على امل�ستوى املايل لل�شركة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ال�شرك ��ة اعتم ��دت نظام البي ��ع بالآجل وب�أ�سع ��ار تناف�سية
وب�ضم ��ان �صيان ��ة ل�سنة واح ��دة ل�ضمان ت�سوي ��ق منتجاتها" ،الفت� � ًا �إىل �أن
"ال�شرك ��ة بحاج ��ة اىل قرار من جمل�س الوزراء يل ��زم الوزارات والدوائر
احلكومية بالتعامل مع ال�شركة الوحيدة يف العراق".
كما ت�ض ��م ال�شركة  1000مهند�س وفني يعمل ��ون على اربعة خطوط خا�صة
بتجمي ��ع عجالت ال�صالون االيرانية وال�صيني ��ة يف ال�شركة العامة ل�صناعة
ال�سيارات.

النزاهة :قرارات ب�سجن
وحب�س عدد من امل�س�ؤولني
 بغداد /املدى

أحكام بال�سجن واحلب�س
حتدث ��ت هيئة النزاهة� ،أم�س الثالثاء ،ع ��ن �صدور � ٍ
بح � ِّ�ق عد ٍد من امل�س�ؤولني احلال ّي�ي�ن وال�سابقني لت�س ُّببهم بالإ�ضرار مب�صلحة
الدول ��ة وهدر املال العام .وذكرت دائرة التحقيق ��ات يف بيان تلقته (املدى)،
خت�صة بق�ضاي ��ا النزاهة �أ�صدرت حكم� � ًا غيابي ًا
�أنَّ "حمكم ��ة جن ��ح الك ��رخ املُ َّ
باحلب� ��س بحق محُ افظ باب ��ل ال�سابق يف الق�ض َّية املُتع ّلق ��ة بتغيري ا�ستعمال
�سكني؛ بهدف
�ال
أر�ض خ�ض ��راء
وطريق ع ��ا ٍّم �إىل ا�ستعم � ٍ
قط ��ع �أرا� ٍ��ض من � ٍ
ٍّ
ٍ
أ�شخا�ص عل ��ى ح�س ��اب م�صلحة الدول ��ة" ،مُب ّين� � ًة �أنَّ "قرار
حتقي ��ق منفع ��ة �
ٍ
الإدانة �صدر وفق ًا لأحكام املادَّة ( )331من قانون العقوبات".
و�أ�ض ��اف البيان� ،أن "املحكمة ذاتها �أ�صدرت حكم ًا ح�ضوري ًا بحب�س محُ افظ
وا�سط ال�سابق؛ ا�ستناد ًا لأحكام املادة ( )331من قانون العقوبات".
ولف ��ت البي ��ان� ،إىل "قي ��ام املُ ��دان مبُخالفة تعليم ��ات جمل�س ال ��وزراء ل�سنة
 2018بخ�صو� ��ص التعيين ��ات يف املُدير َّي ��ة العا َّم ��ة لرتبي ��ة وا�س ��ط مبن ��ح
عق ��ود تنمية الأقاليم بن�سبة  %10من املُتق ِّدم�ي�ن للتعيني ،وتـوزيـع الدرجات
الوظيـف َّي ��ة حـ�س ��ب النـ�سب ال�سكان َّية" ،منوه� � ًا �إىل "منح درجتني وظيف َّيتني
دون املرور ب�آلية التعيني".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أنَّ "حمكم ��ة جنايات الف�ساد املركز َّية �أ�ص ��درت حكم ًا ح�ضوريا
�سنوات عل ��ى مُدير �آث ��ار �ص�ل�اح الدي ��ن؛ لت�س ُّببه بهدر
بال�سج ��ن ُم� �دَّة �س ��ت
ٍ
مخُ
مبل ��غ ( )8,000,000,000ملي ��ارات دين ��ار َّ�ص�صة لرتمي ��م جامع ملو َّية
�سام ��راء" ،الفتة �إىل �أنَّ "املحكمة �أ�ص ��درت حكمها؛ ا�ستناد ًا �إىل �أحكام املادَّة
( )340من قانون العقوبات".
وب َّيـن ��ت الدائرة ،بح�سب البيان �أنَّ "املحكمتني �أ�صدرتا قرارات الأحكام بعد
تح�صلة يف تلك الق�ضايا ،والتي وجدتها كافي ًة ومُقنع ًة
االطالع على الأدلة املُ َّ
لإدانة املُ َّتهمني".
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قبيل مواجهة الأ�سود لل�ضيف الأوغندي

قراءة في واقع الدوري العراقي

عقود "املراهنة"
وراء حمرقة املدربني!

الإعالم الريا�ضي ينزع الثقة عن برتوفيت�ش  ..وجتاهل عبدالأمري
ُيعيد التح ّقق عن �س ّره!

 كتب  /رعد العراقي

 بغداد � /إياد ال�صاحلي

�صعّد العبو منتخبن ��ا الوطني لكرة القدم من
درجة ا�ستعدادهم ملواجهة املنتخب الأوغندي
يف املب ��اراة الدولي ��ة الو ّدي ��ة الت ��ي ي�ضيّفه ��ا
ملعب املدينة الدويل و�س ��ط العا�صمة بغداد،
بعد غد اجلمعة احلادي والع�شرين من كانون
الث ��اين اجل ��اري ،يف مت ��ام ال�ساع ��ة ال�سابعة
م�ساء .فقد وا�صل املنتخب وحداته التدريبيّة
ال�صباح ّي ��ة وامل�سائ ّي ��ة يف ملع ��ب ال�شع ��ب
مب�شارك ��ة  21العب� � ًا ،تر ّك ��زت عل ��ى الإع ��داد
الب ��دين ،ب�إ�ش ��راف م ��د ّرب اللياق ��ة فالدمي�ي�ر
كرونيت� ��ش ،وبا�ستخدام نظ ��ام  ،GPSومن
خالله تتم مراقبة قيا�س جمهود و�أداء الالعب
وا�ستخ ��راج املع� �دّالت والبيان ��ات البدن ّي ��ة
واحليويّة لكل العب.
ور ّك ��ز اجله ��از الفن ��ي يف تدريبات ��ه  -ح�سب
بي ��ان الدائ ��رة الإعالمية الحتاد ك ��رة القدم -
على متارين االح�سا�س بالكرة مع تباين �شدّة
و�سرع ��ة منط التمري ��ن ،ويف م�ساحة حمدّدة
اِقت�ص ��رت يف منطق ��ة الدائ ��رة الو�سط ّي ��ة من
احل�ص ��ة التدريبيّة
امللع ��ب ،وبعده ��ا تغ�ّي�رّ ت ّ
بتق�سي ��م الالعبني عل ��ى جمموعتني ،مع العب
جوكر ي�شارك الفريق احلائز على الكرة ،ويف
م�ساحة اقت�صرت على ثالثة �أرباع امللعب.

التزام بحريني
من جه ��ة �أخرى ،من امل�ؤم ��ل �أن ي�صل الالعب
م�صطف ��ى ناظ ��م يف ي ��وم املب ��اراة الود ّي ��ة،
و�س�ي�رى اجله ��از الفن ��ي �إمكان ّي ��ة تواج ��ده
�أم ��ام �أوغن ��دا من عدمه ��ا ،وقد يق ��ع االختيار
عل ��ى �إ�ضافة العب �آخر يف ح ��ال عدم جاهزيّة
الالعب وذل ��ك لأن مو�ضوع �سف ��ره وو�صوله
ق ��د يتزامن م ��ع يوم املباراة كون ��ه مرتبط مع
ناديه النجمة البحريني ،حيث ي�شارك يوم غد
اخلمي�س يف �أول مب ��اراة له مع ناديه النجمة
�أم ��ام الأهل ��ي يف اجلولة العا�ش ��رة من دوري
نا�صر ب ��ن حمد املمتاز يف ملعب مدينة خليفة
الريا�ضي ��ة ،عن ��د ال�ساع ��ة الثامن ��ة والن�صف
م�ساء بتوقيت بغداد.
م�أزق ال يُحمد عقباه
وي�أم ��ل احتاد كرة القدم �أن ي�سهم لقاء �أوغندا
ال ��ودّي يف تع ّرف امل ��درب زيليكو برتوفيت�ش
عل ��ى م ��دى ا�ستعادة الأ�س ��ود الثق ��ة ب�أنف�سهم
بُعي ��د خروجه ��م املري ��ر م ��ن بطول ��ة ك�أ� ��س
العرب العا�شرة قط ��ر  2021ب�أداء خيّب �آمال
اجلماه�ي�ر! ويف �ض ��وء ذل ��ك ي�ض ��ع برناجمه
الت ��ايل ح ��ال �إنته ��اء مع�سك ��ر بغ ��داد الأح ��د
املقب ��ل ،ت� ّأهب ًا ملقابل ��ة منتخب �إيران يف ملعب
�آزادي ي ��وم اخلمي� ��س ال�ساب ��ع والع�شري ��ن
من ال�شه ��ر احلايل ،وكل امل� ّؤ�ش ��رات تفيد ب�أن
ق ��دوم برتوفيت�ش املت� ّأخ ��ر �إىل بغداد ا�ضط ّره

ميكن �أن ينقذوه يف الوقت املنا�سب.

�إىل القب ��ول ب�إع ��داد قائمة العب�ي�ن �أثري حول
بع�ضهم لغط ًا كبري ًا لعدم �صالحهم للمهمّة ،ما
ي�ضع املنتخب يف م�أزق ال يُحمد عقباه� ،إذا ما
عاد بخ�سارة جديدة وموجعة من طهران هذه
امل� � ّرة تقطع �آخر خيط وهن ي�صله اىل مباراة
امللحق يف نهاية الت�صفيات!

�إعالم منقلب
وعرب جيل ��ه اجلديد الذي
الإع�ل�ام الريا�ضيِ ،
م ّث ��ل غالبيّته القن ��وات التلفازي ��ة والوكاالت
الإخباري ��ة املُعتمدة ،ح�ضر امل�ؤمتر ال�صحفي
لبرتوفيت� ��ش ،الأحد املا�ضي يف مقر االحتاد،
وخ ��رج بانطباع �سلبي ن ��زع الثقة عنه بعدما
طال ��ب امل ��د ّرب و�سائ ��ل الإع�ل�ام واجلماهري
العراقيّة بـ (ال�صرب م ��ن �أجل �صناعة منتخب
امل�ستقب ��ل)! وهاجم ��ه عدي ��د الإعالمي�ي�ن
مت�أ�سّ ف�ي�ن عل ��ى �ضي ��اع �ساعت�ي�ن م ��ن دون
االطمئن ��ان عل ��ى جاهزي ��ة املنتخ ��ب برفق ��ة
املونتينيغري!
والغري ��ب �أن �أغل ��ب من هاجم امل ��د ّرب �سواء
�أثن ��اء �أو بع ��د �إنتهاء امل�ؤمت ��ر �أو يف الربامج
احلواري ��ة يوا�صل ��ون متابع ��ة املنتخ ��ب يف
مع�سك ��ره مبلع ��ب ال�شع ��ب �أو باالت�ص ��ال مع
مالكه التدريب � ّ�ي املُ�ساع ��د ،ومل يقاطعوه ،ثم
ينقلب ��وا يف تقييمهم متام ًا �إذا ما حقق نتيجة
جيدة �أمام �أوغن ��دا �أو �إيران ،مثلما حدث يف
لق ��اءات �سابق ��ة كاد بع�ض املد ّرب�ي�ن الأجانب
الذي ��ن تو ّلوا قي ��ادة الأ�سود وجنح ��وا معهم
�أن يُ�صنع له ��م ُن�صب بارزة و�سط بغداد ،قبل
�أن تالحقهم �سياط انتق ��ادات ذات الإعالميني

وجتلدهم ح ّد البكاء!!
ال�صحي ��ح �أن يتكات ��ف الإعالمي ��ون ح ��ول
ا�ستحقاق الوطن وال يكونوا جزء ًا من عرقلة
م�سريت ��ه ،فال ي�صل ��ح التقيي ��م العاطفي لبناء
من ��وذج النق ��د املح�ت�رف مهم ��ا مل ��ك �صاحبه
�أدوات املهنيّة املُميّزة!

م�س�ؤولية االحتاد
�صراحة ال ميك ��ن �إلقاء اللوم ك ّله على املد ّرب،
فاالحت ��اد يتح ّم ��ل م�س�ؤوليت ��ه �أي�ض� � ًا ،وكان
بالإم ��كان �أن يبد�أ اال�ستع ��داد بوقت مب ّكر من
ال�شهر احلايل ،بد ًال من الأيام الع�شرة اخلانقة

الزوراء يرتقب حتديد ميزان ّيته قبل موقعة الأبطال
 بغداد  /املدى
�أب ��دت �إدارة نادي ال ��زوراء الريا�ضي
امتعا�ضه ��ا من ع ��دم حتدي ��د ميزانية
ثابت ��ة للن ��ادي �أ�س ��وة ببقي ��ة الأندية
ك ��ي تتم ّكن من ر�س ��م �سيا�ستها املاليّة
ط ��وال املو�س ��م وتعزي ��ز متط ّلب ��ات
م�شارك ��ة فريقه ��ا الأول بك ��رة الق ��دم
يف الدوري املمت ��از للمرحلة الثانية،
وت�شري ��ف الك ��رة العراقي ��ة يف دور
الإق�صائ ّي ��ات من بطولة دوري �أبطال
�آ�سيا .2022
وق ��ال عبدالرحم ��ن ر�شي ��د ،ع�ض ��و
الهيئ ��ة الإداري ��ة للن ��ادي واملتح� �دّث
الر�سم ��ي با�سم ��ه ل� �ـ "امل ��دى" :من ��ذ
�سنوات طويلة ،ونحن نرت ّقب حتديد
ميزان ّي ��ة نادين ��ا لت�ستق� � ّر عل ��ى مبلغ
كاف يُ�ساعدن ��ا عل ��ى �إمت ��ام �صفق ��ات
ٍ
التعاق ��د م ��ع املد ّرب�ي�ن والالعبني مبا
نطم ��ح الي ��ه ،وكذل ��ك تهيئ ��ة الفري ��ق
للنج ��اح يف البط ��والت املحل ّي ��ة
والعرب ّي ��ة والقار ّي ��ة ،بعك� ��س �أندي ��ة
الق ��وّ ة واجلوي ��ة وال�شرط ��ة ونف ��ط
الو�س ��ط وغريها ممّن لديه ��ا ميزانيّة
ثابت ��ة للعام الواحد تت�ص� � ّرف بها من
دون تع ّر�ضه ��ا لالحراج ،مثلما مي ّر به
الزوراء حالي ًا".
و�أ�ض ��اف :ي�ستع� � ُّد فريقن ��ا للمرحل ��ة
الثاني ��ة من ال ��دوري املمت ��از� ،ساعي ًا
�إىل تعوي� ��ض ما فاته من نقاط ب�سبب
ّ
احلظ �أو ب�أخطاء بع�ض احل ّكام ،ويف
الوق ��ت نف�س ��ه يت� � ّم جتهي ��ز الالعبني
ملباراة فريق ال�شارقة الإماراتي التي
�ستج ��ري عل ��ى �أر�ض ��ه يف � 15آذار
املقبل ،م ��ن خالل مناف�س ��ات الدوري
وذل ��ك لق ��رب موعده ��ا ،م ��ع تزاي ��د
قلقن ��ا �أزاء اجله ��د املبذول يف خو�ض
مباراة ال ��دوري كل �أربع ��ة �أيام ،وما
ت�سبّبه من ارهاق الالعبني وتع ّر�ضهم
ملخاطر الإ�صابة".
و�ش� �دّد ر�شي ��د عل ��ى "�إمكاني ��ة

هزمي ��ة فري ��ق ال�شارق ��ة والع ��ودة
ببطاق ��ة الت� ّأه ��ل ،للم�شارك ��ة يف
دور املجموع ��ات اىل جان ��ب ف ��رق
اله�ل�ال ال�سع ��ودي والري ��ان القطري
وا�ستق�ل�ال دو�شنب ��ه الطاجيك�ستاين
يف املجموع ��ة الأوىل ،علم ًا �أن �أغلب
الف ��رق الإماراتي ��ة مك�شوف ��ة لن ��ا،
ول ��ن يُ�صع ��ب قهرها فن ّي� � ًا ،و�ستكون
فر�صتن ��ا مواتية هذه امل� � ّرة يف حالة
ا�ستقرار املالك التدريبي".
وك�ش ��ف عن "توا�ص ��ل رئي�س النادي
فالح ح�سن مع املد ّرب �أيوب �أودي�شو
يف �إيج ��اد �صيغ ��ة اتف ��اق ر�سم ��ي
يق ��ود م ��ن خالل ��ه فريق ال ��زوراء يف
الن�ص ��ف الث ��اين من املو�س ��م احلايل
م ��ع اال�ستحق ��اق الق ��ا ّري ،وثقتن ��ا
كب�ي�رة بامل ��د ّرب كون ��ه م ��ن رج ��االت
الك ��رة الذين �صنعوا �إجنازات باهرة
للف ��رق املح ّلية ،ودف ��ع �أكرث من العب
ليك ��ون �ضمن الت�شكي�ل�ات الأ�سا�سيّة
للمنتخب ��ات الوطن ّي ��ة ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن
حُ �س ��ن تعامل ��ه م ��ع �إدارات الأندية".
وعن اقت�ص ��ار م�شاركة كرتنا �آ�سيوي ًا
بفريق ��ي اجلوي ��ة وال ��زوراء� ،أف ��اد

�":أمت ّن ��ى على الأندية �أن حت�سم ملف
الرتاخي� ��ص وخا�صة �أندي ��ة املقدّمة،
فاالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم ال ينظر
اىل مكان ��ة كرتن ��ا وقاع ��دة اجلمهور
وعدد فرق الدوري الع�شرين ،بل اىل
ح�صيل ��ة نق ��اط �أنديتن ��ا امل�شاركة يف
دوري �أبط ��ال �آ�سيا من ف ��وز وتعادل
وخ�س ��ارة وتقدّمه ��ا يف الأدوار
التالية ،والأه ��م من هذا ك ّله �أن تنجز
نظام الرتاخي�ص بحذافريه".
و�أختت ��م ر�شي ��د قائ�ل� ًا ":نتم ّن ��ى �أن
تت�ضافر جهود احتاد الكرة ،والأندية
والإع�ل�ام على �إحداث تطوّ ر ملمو�س
يف نظام �إدارة كرتنا على ال�صعيدين
النادي ��وي وال ��دويل ،بال�ش ��كل الذي
يُ�س� � ِّرع م ��ن عمل ّي ��ة حلاقه ��ا بال ��دول
وخا�ص ��ة اخلليجي ��ة التي
العرب ّي ��ة،
ّ
تتواج ��د �أنديته ��ا يف دوري �أبط ��ال
�آ�سي ��ا للن�سخة  41لعام  2022ح�سب
الت�صنيف ومعايري الأداء يف الدوري
ذاته لل�سنني الأربع الأخرية مثل قطر
( 4مقاع ��د يف دور املجموع ��ات وال
تلع ��ب مب ��اراة فا�صل ��ة) وال�سعودية
( )1+3والإماراتية (.")2+2

الت ��ي ت�سبّب احل ��رج للمنتخب ذات ��ه يف حال
ثبت ع ��دم اال�ستف ��ادة من �أي الع ��ب مُ�ستدعى
للمع�سكر ،من بني اال�سم ��اء (فهد طالب وعلي
يا�سني وح�س ��ن �أحمد و�أحمد �إبراهيم ومناف
يون�س وميثم جبار وم�صطفى ناظم و�شريكو
ك ��رمي و�سام ��ح �سعي ��د وح�سن رائ ��د ومنتظر
حممد جرب وحممد علي عب ��ود و�أحمد فا�ضل
ويا�س ��ر قا�س ��م و�سجاد جا�س ��م وح�سني جبار
وح�س�ي�ن عل ��ي و�أحم ��د فرح ��ان وح�س ��ن عبد
الك ��رمي وعالء عبا�س وعل ��ي يو�سف) لغر�ض
تغيريه ب�سرعة �سيما با�صحاب اخلربة الذين
رافق ��وا املنتخ ��ب يف �أكرث من ّ
حمط ��ة ر�سميّة

ف�ضائح  ..وحظر!
وهنا مل تزل احلرية حتب�س ت�سا�ؤ ًال م�شروع ًا
لدى �أغلب املُح ّللني "املو�ضوعيني" عن ماهيّة
اخلطيئ ��ة الت ��ي �أرتكبه ��ا الالع ��ب الفدائ ��ي
(الدفاع ��ي والهجوم ��ي) �سع ��د عبدالأم�ي�ر،
ومنع ��ت رف ��ع احلظ ��ر عنه من ��ذ الثال ��ث ع�شر
م ��ن كان ��ون الأول ع ��ام  2019ي ��وم ظه ��ر يف
برنام ��ج (�ستوديو اجلماهري) م ��ن قناة دجلة
الف�ضائي ��ة" ،ف�ضف� ��ض وحت ّف ��ظ" خالل ��ه ع ��ن
ف�ضائح �صادمة يعلم بها عمّا جرى له ولبع�ض
الالعب�ي�ن يف احتاد الك ��رة ال�سابق مثلما جاء
عنوان حلقة مقابلته يف الربنامج؟!
يون�س حمم ��ود ،مُ�ش ��رف املنتخ ��ب الوطني،
ال ��ذي يع ��رف ج ّي ��د ًا قيم ��ة �سع ��د عبدالأم�ي�ر،
وي�ست�شع ��ر ب� ��آالم التجاهل حق� � ًا بعدما عانى
من ��ه ع ��ام  2016و�أج�ب�ره على االعت ��زال� ،أال
ي�ستح ��ق �أن يُعي ��د التح ّق ��ق م ��ن �س� � ّر دواف ��ع
وتبع ��ات ما حتدّث ب ��ه زميله ال�ساب ��ق ،بعدما
غادر جمي ��ع املُ�شتب ��ه ب�ضلوعه ��م يف م�ؤامرة
�إبع ��اده مب ��ن فيه ��م املدي ��ر الإداري با�س ��ل
كوركي� ��س  -عل ��ى ذ ّم ��ة م ��ا دار يف الربنام ��ج
نف�س ��ه  -امل�شه ��د االحت ��ادي الي ��وم ،ومل يب � َ�ق
�سوى ان�صاف ��ه بدعوة ر�سميّة تع� � ّزز من قوّ ة
املنتخ ��ب ال ��ذي ل ��ن يُ�س� ��أل برتوفيت� ��ش ع ��ن
�أ�سباب �أختيار �أي العب فيه هو وا�ستاذه ديك
�أدف ��وكات من ��ذ �آب  2021حتى حلظ ��ة �إفاقته
م ��ن حلمه ال�سعي ��د عند بوابة طائ ��رة الرحيل
اىل بلده!

الزال ال ��دوري العراق ��ي ُ
يبحث عن ذات ��ه ،و�سط حتديات فر�ضته ��ا تق ّلبات الفرتة
الزمن ّي ��ة الت ��ي �شه ��دت انطالقت ��ه بع ��د ع ��ام  2003ح�ي�ن دخل يف خما� ��ض ع�سري
و�ص ��راع مرير بني تغي�ي�ر فل�سف ��ة الإدارة والتنظيم ،وبني �سوء البن ��ى التحتيّة،
وخا�صة يف
وحتدّيات الو�ضع الأمني� ،إ�ضافة اىل تزايد م�ساحة م�شاركة الأندية
ّ
ال�سنوات الأوىل ملرحلة ما بعد التغيري.
ولأن البداي ��ات اجلديدة و�سط تلك الظروف دائم ًا ما تكون مرتبكة وتفتقد الكثري
م ��ن مقوّ م ��ات الثب ��ات ،وتت�سبّب يف ظهور العديد م ��ن ال�سلبيّات الت ��ي ت�أخذ زمن ًا
طوي�ل ً�ا يف املعاجل ��ة والت�صحيح ،ف� ��إن اجلانب الف ّن ��ي لقوّ ة �أداء الأندي ��ة �سيت�أثر
�سلب ّي� � ًا ،ويت�صاع ��د مع مرور الوقت بالتنا�سب مع �سرع ��ة ت�شذيب الأخطاء واحل ّد
من ال�سلبيّات.
لذل ��ك ف� ��إن �إعادة البن ��ى التحت ّي ��ة ،وتزاي ��د �إن�ش ��اء املالعب والدخ ��ول يف جتربة
ا�ستقط ��اب الالعب�ي�ن املحرتف�ي�ن للتح ��وّ ل اىل نظام االح�ت�راف �أ�سه ��م يف الآونة
الأخ�ي�رة يف زي ��ادة الن�س ��ق الف ّن ��ي ،واملناف�س ��ة ب�ي�ن الأندي ��ة الثب ��ات وجوده ��ا،
وحتا�ش ��ي هبوطه ��ا اىل دوري املظاليم ،وخا�صة بعد تعاظ ��م املطالبات بتقلي�ص
ع ��دد �أندية ال ��دوري املمتاز كو�سيلة معاجل ��ة لأحد �أ�سباب ع ��دم ا�ستقرار الدوري
وتراجعه خالل الفرتة املا�ضية!
�إال �أن و�س ��ط ه ��ذا االندفاع يف �إثبات الوج ��ود بني الأندية ،ب ��رزت حاالت �أقرتب
بع�ضه ��ا م ��ن الو�ص ��ف بـ "الظاه ��رة ال�سلب ّي ��ة" �سواء كان ��ت دخيل ��ة �أو �أنها وليدة
التخ ّب ��ط والع�شوائيّة الناجتة ع ��ن الت�سابق غري املدرو� ��س يف الو�صول اىل قمّة
ال ��دوري ك�إجناز مهم وتاريخ ��ي ،يُ�سجّ ل يف مرحلة التجدي ��د والتغيري ،يف �شكل
ونوعيّة �أندية الدوري خالل ال�سنني القادمة.
وربمّ ��ا ظاه ��رة "ا�ستبدال املد ّرب�ي�ن" بفرتات زمن ّي ��ة ق�صرية ،هي �أهم م ��ا �أفرزته
مناف�سات الدوري ،و�أثارت ت�سا�ؤالت و�صلت ح ّد اال�ستغراب! وك� ّأن املد ّرب �سلعة
ا�ستهالك ّي ��ة ال تتج ��اوز �صالحيّته ��ا �شهر ًا واح ��د ًا� ،إذ ّ
تخطت بع� ��ض الأندية الرقم
القيا�س ��ي يف الإطاحة باملد ّربني بالثالثة ،وربمّ ا بالأربعة ،وقد يكون و�صول عدد
املد ّرب�ي�ن الذي ��ن ّ
مت ��ت �إقالتهم حل ��د الآن اىل  18مد ّرب ًا خري دلي ��ل على خطورة ما
يجري من تخبّط وفقدان الثقة باملد ّرب املحلي!
ولأج ��ل �أن ال تك ��ون هذه احل ��االت �سبب ًا يف �إحداث بع� ��ض الت�شوّ هات على جناح
ال ��دوري� ،أ�صب ��ح من ال�ض ��روري الإ�ش ��ارة اىل حقائق الب� � ّد �أن تك ��ون ماثلة �أمام
يخ�ص اختيار املد ّربني وعوامل جناحهم �أو ف�شلهم!
�إدارات الأندية ،فيما ّ
�إن عمل ّي ��ة االختيار تكون وفق� � ًا ل�ضوابط وقيا�سات دقيق ��ة ،ت�أخذ بنظر احل�سبان
�سج ّل ��ه التدريب ��ي ،وفكره املي ��داين ،و�شخ�صيّته ،ع�ل�اوة على �إجنازات ��ه املت�أتية
م ��ن فر� ��ض �أ�سلوبه التكتيك ��ي ،وتوظيفه الالعب�ي�ن ب�شكل �صحي ��ح داخل امللعب،
وبالت�أكي ��د ف�إن تل ��ك ال�صفات لي�ست بال�ض ��رورة كافية لنجاح ��ه� ،إال �إذا تو ّفرت له
عوامل �أخرى مثل توفر و�سائل و�إمكانات من مالعب ومن�ش�آت �أ�سا�سيّة ُت�سهم يف
النهو�ض بالفريق ،مع وجود عنا�صر جيّدة ،ومتم ّكنة ت�ساعده على تنفيذ خططه،
و�أ�سلوب ��ه يف امللع ��ب ،و�أن يكون لديه ال�صالح ّي ��ات ال�ضروريّة لإدارة الفريق من
دون �أي ّ
تدخالت ت�ؤ ّثر على عمله.
وكذل ��ك منح امل ��د ّرب الفرتة الزمن ّي ��ة املنا�سبة واملعقولة لإح ��داث التغيري والنقلة
الإيجابي ��ة للفريق من خالل �إطالعه على �إمكانيّات العبي ��ه ،وكذلك تطبيق �أفكاره
وخا�صة روابط الأندية
وا�ستيعابه ��ا من قب ��ل الالعبني ،و�إبعاد ت�أثري اجلماه�ي�ر،
ّ
م ��ن ّ
التدخ ��ل �أو الإ�س ��اءة للمد ّربني ،وهي ظاه ��رة باتت ت�ش ّكل خط ��ر ًا يف �إحداث
الفو�ضى والتخبّط بالنتائج.
ت ��رى ه ��ل عملت الأندي ��ة على و�ض ��ع تل ��ك املالحظ ��ات يف �أجنداتها عن ��د التعاقد
م ��ع املد ّرب�ي�ن �أم �أن التخبّط والإنفراد ّي ��ة يف اتخاذ القرار هي َم ��ن فر�ضت نف�سها
وتنا�س ��ت �أن العمل اجلمعي ،و�سماع امل�ش ��ورة ودرا�سة جتارب الآخرين هي �أحّ د
�أ�سباب العمل الإداري؟
لق ��د حان الوق ��ت لتعرتف الهيئ ��ات الإداري ��ة لبع�ض الأندي ��ة �أن عملي ��ة ا�ستبدال
املد ّربني بتلك الطريقة هي دليل ال لب�س فيه على ف�شلها �أوال قبل �أن يكون حم�سوب ًا
عل ��ى املد ّرب كونها امل�س�ؤولة عن اختياره ،ف�إما �أنها جاءت به على �ضوء العالقات
واملراهنة على احلظ �أو �أنها مل تكن مهنيّة ودقيقة يف االختيار ،وبكلتي احلالتني،
هو ف�شل ي�سجّ ل عليها ،و�سبب يف حرق م�صائر املدربني.
�إن تك ��رار احلال ��ة لأك�ث�ر من م ّرة ،وخ�ل�ال مدّة ق�ص�ي�رة ،فتلك �إ�ش ��ارة وا�ضحة �أن
الأندية املعنيّة تفتقد �أب�سط مقوّ مات العمل الإبتدائي!

�إثارة جديدة للكرة الطائرة وح�سم  4بطاقات للنا�شئني

 بغداد /املدى

ي�شه ��د دوري الك ��رة الطائ ��رة املمت ��از للمو�س ��م
 ،2022-2021مناف�س ��ات مث�ي�رة جدي ��دة ي ��وم
اجلمع ��ة املقب ��ل ،حي ��ث يلتق ��ي فري ��ق احلباني ��ة
م�ض ّيف ��ه فري ��ق غ ��از اجلن ��وب يف قاع ��ة الزب�ي�ر
مبحافظ ��ة الب�ص ��رة يف مت ��ام ال�ساع ��ة الثاني ��ة
ظهر ًا ،فيما �ستكون القاعة الأوملبية م�سرح ًا للقاء
البحري وال�شرطة يف التوقيت ذاته.
ويف حمافظ ��ة ال�سليماني ��ة حتت�ض ��ن قاع ��ة
البي�شمركة لقاء مه ّم ًا بني فريقي م�صايف ال�شمال
واجلي� ��ش يف متام ال�ساع ��ة الثانية ظه ��ر ًا ،فيما
�سيواج ��ه فري ��ق البي�شمرك ��ة �ضيف ��ه �أربي ��ل عند
ال�ساع ��ة الرابع ��ة ع�ص ��ر ًا .وت�ستكم ��ل املباريات
ي ��وم الأح ��د املقب ��ل� ،إذ يلتق ��ي غاز اجلن ��وب مع
�ضيف ��ه ال�شرطة يف ال�ساعة الثانية ظهر ًا يف قاعة
الزب�ي�ر ،ويواجه فري ��ق البح ��ري مناف�سه فريق
احلبانية يف قاعة الأوملبية يف التوقيت ذاته.
ويف قاع ��ة البي�شمرك ��ة يواج ��ه فري ��ق امل�ص ��ايف
مناف�س ��ه فري ��ق �أربي ��ل ويح� � ّل فري ��ق اجلي� ��ش
�ضيف� � ًا عل ��ى فري ��ق البي�شمركة يف مت ��ام ال�ساعة
الرابع ��ة ع�ص ��ر ًا .وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى ،اختتم ��ت
مناف�س ��ات بطولة النا�شئني تول ��د 2006-2005

مبجموعتيه ��ا اجلنوبي ��ة والف ��رات الأو�س ��ط
بت� ّأه ��ل �أربعة فرق ع ��ن املجموعتني التي �ضيّفت
�أحداثهم ��ا قاعت ��ي ح ��ي العبا� ��س والهندي ��ة يف
حمافظة كربالء املقد�س ��ة .وت�سيّد فريق الدغارة
املجموع ��ة بتحقيق ��ه �أربع ��ة �أنت�ص ��ارات عل ��ى
اخل�ي�رات والرو�ضت�ي�ن والقا�س ��م والرميث ��ة،
وت� ّأه ��ل بج ��دارة كمت�ص� �دّر ملجموعت ��ه ت ��ارك ًا
البطاق ��ة الثاني ��ة ع ��ن املجموعة لفري ��ق الرميثة
ال ��ذي �أب ��دع ه ��و الآخ ��ر وق� �دّم مباري ��ات رائعة

ا�ستط ��اع م ��ن خاللها حتقي ��ق ثالث ��ة �أنت�صارات
عل ��ى القا�س ��م والرو�ضتني واخل�ي�رات وتع ّر�ض
للخ�س ��ارة ب�صعوب ��ة بثالثة �أ�ش ��واط لأثنني �أمام
بط ��ل املجموعة فري ��ق الدغارة لريافق ��ه عن هذه
املجموعة� .أم ��ا املجموعة اجلنوبي ��ة فقد �شهدت
ن ّدي ��ة و�إثارة كبرية يف بع� ��ض مبارياتها� ،إذ نال
البطاقة الأوىل عن هذه املجموعة فريق ال�شطرة
بثالث ��ة �أنت�صارات عل ��ى اجلباي�ش ونفط مي�سان
و�س ��وق ال�شي ��وخ والأخ�ي�ر �أن�سح ��ب م ��ن ه ��ذه

املب ��اراة لأ�سباب �إدارية ،وح ّل فريق نفط مي�سان
ثاني ًا بعدما �أ�ستطاع حتقيق �أنت�صارين من ثالثة
مباري ��ات عل ��ى الرغم م ��ن خ�سارته �أم ��ام البطل
ال�شطرة� ،إال �أنه ع ��اد وتغلب على �سوق ال�شيوخ
يف مباراة كب�ي�رة ومثرية ،ومن ثم جتاوز فريق
اجلباي�ش لريافق ال�شطرة عن املجموعة.
و�ضم ��ن املناف�س ��ات والتول ��د ذات ��ه ،مت ت�أجي ��ل
مباري ��ات جمموعتي بغ ��داد واملنطق ��ة ال�شمالية
�إىل �إ�شع ��ار �آخ ��ر ،و�سيت� ّأه ��ل فريق ��ان ع ��ن كل
جمموع ��ة لي�صب ��ح الع ��دد النهائي ثماني ��ة �أندية
متناف�س ��ة يف ه ��ذه الفئ ��ة .وتاب ��ع رئي� ��س احتاد
الك ��رة الطائ ��رة جمي ��ل العب ��ادي برفق ��ة عدد من
�أع�ض ��اء االحتاد مباري ��ات التجمّع الت ��ي �أفرزت
ع ��ن ع ��دد م ��ن املوهوب�ي�ن الذي ��ن يع ��وّ ل عليه ��م
االحت ��اد ليكون ��وا الراف ��د احلقيق ��ي ملنتخباتن ��ا
الوطني ��ة .وق ��ال العب ��ادي يف ت�صري ��ح مقت�ضب
"�أن وجودن ��ا اليومي الدائ ��م ملواكبة املباريات
لغر� ��ض االطمئن ��ان عل ��ى و�ضع اللعب ��ة وخا�صة
قاع ��دة النا�شئ�ي�ن الذي يع ّززون م ��ن جناح هكذا
بط ��والت تك�شف الالعب�ي�ن الواعدي ��ن� ،سيما �أن
االحت ��اد قريب من ه ��ذه ال�شريح ��ة املهمّة وخري
داعم لها ويبذل كل ما يف و�سعه لرعايتها و�صو ًال
�إىل مراحل متقدّمة من الأداء الفني اجليد".

يه��دد ف��رق ّ
عف��ك ّ
املقدم��ة يف دوري الدرج��ة الأوىل!
 بغداد  /املدى
يوا�صل فريق عفك تقدّمه يف مناف�سات دوري
الدرجة الأوىل لكرة القدم ،بعد �أن ح ّقق فوز ًا
مُه ّم� � ًا عل ��ى فريق ده ��وك ،و�صي ��ف املت�صدّر،
بهدفني نظيف�ي�ن �أم� ��س الأول الإثنني ،ليحت ّل
املرك ��ز اخلام�س يف نهاية اجلولة  12بر�صيد
 18نقطة.
وق ��ال مد ّرب فريق عفك حيدر عبا�س لـ "املدى
" :لع� � ّل جتربتي مع الفريق تعد ا�ستثنائية،
ومُدع ��اة للفخ ��ر حت ��ى الآن ،ك ��وين ا�ستلمتُ
الفري ��ق من ��ذ اجلول ��ة ال�سابع ��ة ،وكان يحت ّل
املرك ��ز � 11أي قب ��ل الأخ�ي�ر ،ومت ّكن ��ت خالل
خم� ��س مباري ��ات م ��ن ت�أهيل ��ه اىل املرك ��ز
اخلام� ��س بتعادل واحد و�أربع ��ة انت�صارات،

موا�صلة التفوّ ق ،وتهديد فرق املقدّمة خلطف واحدة".
بطاق ��ة الت�أهي ��ل �إىل ال ��دوري املمت ��از ،برغم وبينّ "كمدرب �شاب احتاج اىل الوقت لك�سب
�صعوب ��ة املرحلة الثانية ،لك ��ن بتكاتف �إدارة اخل�ب�رة ،بعد ح�صويل على �شه ��ادة التدريب
الن ��ادي والعبي اخل�ب�رة وال�شب ��اب �س ُنح ّقق الآ�سيوي ��ة ( )Cع ��ام  ،2021و�آمل من احتاد
املراد".
ك ��رة القدم �أن ي�سه ��م يف زجّ املد ّربني ال�شباب
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "النجاح يب ��دو م�ستحي ًال ،يف يف دورات تدريبيّة ومعاي�شات نوعيّة لك�سب
ظ� � ّل ظروف قاهرة لفريق يحتاج �إىل الأموال اخلربة والعمل على تطوي ��ر �أندية الدرجات
لتحفيز الالعبني على تقدمي العطاء املطلوب ،كافة".
�إال �أنن ��ي �أ�شع ��ر ب�إمكان ّي ��ة قه ��ر املعوّ ق ��ات ،وذك ��ر "للأ�س ��ف ،مل �أ َر �أي دع ��م م ��ن احت ��اد
والتق� �دّم نحو �صدارة ج ��دول الدوري� ،سيما الك ��رة الفرع ��ي "ال�سابق واحل ��ايل" مع �إين
�أن الإدارة تث ��ق مبنهج ��ي الفن ��ي و�سب ��ق لها امل ��د ّرب الوحي ��د من حمافظ ��ه كرب�ل�اء �أعمل
بف�ض ��ل تع ��اون الالعب�ي�ن وامل�ل�اك التدريبي �أن �أناط ��ت ب ��ي مه ّم ��ة امل ��د ّرب امل�ساع ��د يف كم ��د ّرب �أوّ ل يف دوري الدرجة الأوىل خارج
امل�ساع ��د امل�ؤل ��ف م ��ن امل ��درب ح�س�ي�ن حم ��ي الع ��ام املا�ض ��ي ،وق ّدم ��تُ مع عنا�ص ��ر الفريق املحافظ ��ة ،من بني بع�ض املد ّربني �أمثال عماد
ومدرب حرا�س املرمى ح�سني الغرابي".
مو�سم ًا ا�ستثنائي ًا ،وك ّنا قاب قو�سني �أو �أدنى حممد مد ّرب منتخ ��ب ال�شباب وح�سن عبا�س
و�أ�ض ��اف ":م ��ن دون �ش ��ك ،يعت ��زم فريقن ��ا م ��ن الت� ّأه ��ل لل ��دوري املمتاز ،وبف ��ارق نقطة م�ساعد مد ّرب امليناء." ،
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الطاقة المتجددة ( )Renewable Energyهي نوع من �أنواع الطاقة التي تتولد من م�صادر
وعمل ّيات طبيع ّية ،دون تدخل االن�سان ،وتتجدد ب�صورة دائمة� ،أي �أنها ال تنفد مع اال�ستهالك
الكبير .تختلف عن م�صادر الطاقة غير المتجددة ب�أنها دائمة التجديد وغير محدودة
ونظيفة� ،أي �صديقة للبيئة وال ت�ؤثر عليها بتا ًتا� ،أو �أن ت�أثيرها ب�سيط ال يُقارن مع ت�أثير
الوقود الأحفوري( الفحم والنفط) مثلاً .وبذلك فهي الو�سيلة الفعالة لمكافحة الإحتبا�س
ً
ال�ضارة للبيئة ،مثل
عادة المخ ّلفات التي ينتجها الوقود الأحفوري
الحراري ،لكونها ال تنتج
ّ
ثنائي �أك�سيد الكربون ( )CO2الم�ؤدي لزيادة االحتبا�س الحراري.

قناطر

مالمح �أهلي

مجتمع الطاقة المتجددة والبيئة عام 2022
 طالب عبد العزيز
وحي ��د ًا �أتام ��ل وج ��و َه احلا�ضرين ،يف جمل�س ع ��زاء ال�شبان
االربع ��ة ،كانت احلافلة ق ��د انقلبت بهم على طري ��ق عودتهم من
هن ��اك ،حيث تربق يف ال�سماء قطع ��ة �صفراء �َ .سوّ رة من نعا�س
الفجر �أخذت ال�سائق اىل رملة بعيدة عن الأ�سفلت اال�سود ،الذي
ي�ص ��ل الب�صرة ببغ ��داد وباال�ضرحة التي هن ��اك ،فلم ينج �إال من
�إنك�س ��رت عظم ��ة ترقوته� ،إال من ته�شمت عظم ��ة �ساقه ،وت�شبث
مبقع ��ده حني ت ��وزع �أ�صحابه املوتُ  ،هناك ،حي ��ث ال �أحد يف ما
انخ�س ��ف من االر� ��ض كان قريبا ،ومع ال�شم� ��س ودفئها تداككت
النا� ��س عندهم ،فحمل ��ت النعو�ش ثاني ��ة اىل النجف من حملت،
وفر�ش ��ت اال�س ��رة البي� ��ض يف النا�صري ��ة والزبري مل ��ن فر�شت،
وهذا ان ��ا اب�صر الوجوه ملثمة تبك ��ي ،والقلوب تتجرع ال�صرب
وت�صمت.
ال �أكت ��ب مرثية لأحد ،لكنني باك ق ��دمي ،وغار�س ظالل و�أفياء،
وجم� �دّف عل ��ى تواري ��خ �أ�صن ��ام �شه�ي�ر� ،أف ��ردين االه ��ل يف
جمال�سه ��م ب ��كالم ال �أحبّه ،ث ��م قالوا هو ي�ستعج ��ل حتفه ،وكنت
م ��ن قبلهم ق ��د ح�سمت �أمري باختي ��ار املثوى وامل� ��آل ،غري مبال
مبا ورثت ��ه عن ابي انت�ساب ًا وانتم ��اء ًا� ،إذ العقل مثل النبوات ال
يو َّرث ،فلطامل ��ا كرهت التماثل و�أحببت االختالف ،هذه اال�شياء
املت�شابه ��ة ت�صيبني بالقرف ،جتعلني فاق ��د ًا نف�سي يف الوجود
للنجار ال ��ذي ا�شتغل بازميله
وال�ص�ي�رورة ،لذا �س�أرفع قبعت ��ي ّ
خزانة الثياب ،خا�صتي ،فهو يخطئ يف حفر الر�سمة ،وينحرف
مبق�شطته قلي ًال ،كلما �صار اىل مقب�ض الباب� ،أنا �أن�صت لأزاميله
ومقا�شطه وهي تناظر القب�ضت�ي�ن ،جتعل الفروق كثرية ،و هي
جتعل اال�سباب خارج منت اللغة والبيان.
�أبح ��ث يف م ��ا �أختلف من مالم ��ح اهلي معي و�أ�سع ��د� ،أكرهني
مت�شابه ًا مع �أحد منهم ،ولي�س بينهم من يحمل عني ثقل الكراهية
تلك ،يالتعا�ستهم يبحثون عن الكمال ،الذي تواتروا على التعلق
ب ��ه ،وين�ش ��دون حفظ م ��ا د�أب �آبا�ؤن ��ا على حفظ ��ه والعناية به،
يجل�س ��ون يف امل� ��آمت باكني ،ويخرجون باجلنائ ��ز ملثمني ،ومع
املن�شدي ��ن النائح�ي�ن ذاهب�ي�ن مب�آقيهم � ،صائري ��ن اىل كل ما هو
بليد وطحلب ��ي ،ه�ؤالء االربعة �ضحية من�ش ��د دعاهم اىل هناك،
فرتك ��وا دكان البقال ��ة ،و�أقفا� ��ص الدج ��اج مبكينة ح ��ت الري�ش
الرطب ��ة ،اغلق ��وا باب دكانة الرز ب ��ادام الفا�صولي ��اء ،تركوا كل
�شيء كما ه ��ي عادتهم دائم ًا ،وذهبوا ،لتنقلب املركبة بهم هناك،
بعي ��د ًا ع ��ن النخل وال�شج ��ر واالفي ��اء .يالقبح ه� ��ؤالء امللثمني،
املن�شدي ��ن ،املفوّ ه�ي�ن ،ويا لبئ� ��س مانقلوا وقال ��وا و�أذاعوا عن
�أ�شياخه ��م ،ياله ��م ويايل ،من �أولئك الباحث�ي�ن يف ه�شيم �أج�ساد
الفتية االربعة عن مرادهم وما يردم حفر البغ�ضاء يف �أرواحهم،
فيما اجلمال مكنون يف القلوب واالعني الغ�ضة الو�سناء.
�أريده ��ا ان تبل ��ى �أنيقة زاهية عل ��ى اج�سادهم تلك الثياب التي
م�ل��أوا اخلزانات بها� ،أريده ��ا �أن تنخرق وتتمزق على الأر�صفة
والع�ش ��ب �أحذيتهم ،التي مازالت حت ��ت اال�سرة� ،أريدها �أن تنفد
يف املط ��ارات واملتاح ��ف و�ص ��االت الرق� ��ص والن�س ��اء النق ��و َد
ادخروه ��ا يف جيوبه ��م  ..وال �أريدهم حم�شوري ��ن يف املركبات
امل�سرع ��ة ،هناك� ،أو متوقفني يف مطاعم الطرق الرملية ،ذاهبني
�أو عائدين ،منتظرين دورهم يف املراحي�ض القذرة ،حيث تزكم
االن ��وف رائح ��ة اللح ��م بالرز واحلم� ��ص ..يقول حكي ��م :الآلهة
موج ��ود ال�ش ��رور  ،التج� ��أ االن�س ��ان �إليها ح�ي�ن �أبرق ��ت ال�سماء
وداهمته الوحو� ��ش  ..الطم�أنينة وهناءة العي�ش ال تقودان اىل
املعبد.

ويوج ��د يف الطبيعة عدّة �أن ��واع من الطاقة املتجددة،
مث ��ل ا�شع ��ة ّ
ال�شم� ��سّ ،
والطاق ��ة احلرار ّي ��ة اجلوفية،
والري ��اح ،و�أم ��واج البح ��ر ،وطاقة املي ��اه اجلارية او
ال�ساقط ��ة م ��ن املنحدرات،وال�ش�ل�االت ،باال�ضافة اىل
طاقة الكتلة احليويّة با�شكالها املختلفة .ميكن �إنتاجها
من حركة الأمواج وامل ��د واجلزر �أو من طاقة حرارية
�أر�ضية وابتكارات اخرى.
وقد �أ�صبح ��ت م�صادر الطاقة املتجددة جزءًا ال يتجز�أ
م ��ن م�س�ؤولية ال�شركات الت ��ي ت�سعى لتحقيق التنمية
امل�ستدام ��ة ،ويزي ��د ا�سته�ل�اك ه ��ذه الطاق ��ة يومًا بعد
ي ��وم؛ ففي عام َّ 2017
غطت الطاقة املتجددة ما يُقارب
 %8م ��ن كهرب ��اء الع ��املُ ،رب ��ع ه ��ذه الكمي ��ة ح�صلت
عليه ال�ص�ي�ن ،وال�سد�س كان ح�ص ��ة الواليات املتحدة
الأمريكية والهند واليابان.
حالي� � ًا �أك�ث�ر �إنت ��اج ّ
للطاقة املتج ��ددة يـُنت ��ج -بح�سب
وكيبيدي ��ا ،املو�سوع ��ة احل ��رة ،يف حمط ��ات الق ��وى
ال�سدود العظيم ��ة �أينما وجدت
الكهرمائي ��ة بوا�سط ��ة ّ
الأماك ��ن املنا�سب ��ة لبنائه ��ا عل ��ى الأنه ��ار وم�ساق ��ط
املي ��اه .وت�ستخدم تقني ��ات توليد الطاق ��ة التي تعتمد
على الري ��اح ّ
والطاقة ال�شم�سيّة عل ��ى نطاق وا�سع يف
البل ��دان املتقدّمة وبع� ��ض البلدان ال ّنامي ��ة؛ وم�ؤخرا
ا�ضح ��ت و�سائ ��ل �إنتاج الكهرب ��اء با�ستخ ��دام م�صادر
ّ
الطاقة املتجددة �أم ��ر ًا م�ألوف ًا ،وقد و�ضعت العديد من
ً
ّ
البل ��دان خططا لزيادة ن�سب ��ة �إنتاجها للطاقة املتجددة
بحي ��ث تغطي احتياجاتها من ّ
الطاقة بن�سبة  %20من
ا�ستهالكها يف عام .2020
واليوم ،ف ��ان الطاقة املتجددة ُتعت�ب ُ�ر من �أهم احللول
للتحدي ��ات الراهنة الت ��ي تواجه م�ستقب ��ل الطاقة يف
العامل .وق ��د �إرتفعت الفائدة م ��ن ا�ستخدام م�صادرها
يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة ،ب�سب ��ب املخ ��اوف البيئي ��ة
ب�ش�أن االح�ت�رار العاملي ،وتلوث اله ��واء ،ولتخفي�ض
التكالي ��ف يف جم ��ال تكنولوجيات الطاق ��ة املتجددة ،
وحت�سني الكفاءة واملوثوقية.
من ه ��ذا املنطلق� ،إنبثق ��ت يف  2009 /1/ 26الوكالة
الدولي ��ة للطاق ��ة املتج ��ددة ( )IRENAكمنظم ��ة
حكومية دولية لت�شجي ��ع اعتماد الطاقة املتجددة على
نط ��اق العامل .وته ��دف �إىل ت�سهيل نق ��ل التكنولوجيا
والطاق ��ة املتج ��ددة وتوف�ي�ر اخل�ب�رة للتطبيق ��ات
وال�سيا�س ��ات ذات العالق ��ة .وق ��د خ�ص�ص ��ت له ��ا �أول
ميزانية �سنوية مقدارها  25مليون يورو..
ويف حزي ��ران  2009اخت�ي�رت �أبوظب ��ي عا�صم ��ة
الإم ��ارات  ،لإ�ست�ضاف ��ة املقر الرئي�س ��ي للأمانة العامة
للوكال ��ة الدولية .وه ��ذه هي امل ��رة الأوىل التي تقوم
فيه ��ا وكالة دولية باختي ��ار مدين ��ة يف منطقة ال�شرق
الأو�س ��ط كمقر له ��ا .وحتت�ضن "مدين ��ة م�صدر" ،مقر
الوكالة الرئي�س ��ي ،وهي �أول مدينة يف العامل حيادية
الكرب ��ون وخالية من النفايات واملعتمدة بالكامل على
الطاقة املتجددة.،
وته ��دف IRENAلت�صب ��ح القوة الدافع ��ة الرئي�سية
يف تعزي ��ز االنتقال نح ��و ا�ستخدام الطاق ��ة املتجددة
على نطاق عاملي ،وب�صفته ��ا ال�صوت العاملي للطاقات
املتجددة ،تقوم لهذا الغر�ض بتقدمي امل�شورة والدعم
العملي لكل من الدول ال�صناعية والنامية ،وم�ساعدتها
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عل ��ى حت�سني الأط ��ر التنظيمية وبناء الق ��درات ونقل
التكنولوجيا .و ُتي�س ��ر الو�صول �إىل جميع املعلومات
ذات ال�صل ��ة ،مب ��ا يف ذل ��ك البيان ��ات املوثوق ��ة ع ��ن
�إمكانات الطاقة املتجددة ،و�أف�ضل املمار�سات ،و�آليات
مالي ��ة فعالة للدولة من �أح ��دث اخلربات التكنولوجية
وت�ش ��ارك  IRENAيف التن�سيق م ��ع منظمات الطاقة
املتجددة القائمة ،مثل ..REN21
ويف �ض ��وء م�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة
تغي املن ��اخ (  )COP26الذي �إنعقد
الإطاري ��ة ب�ش�أن رُّ
يف غال�سك ��و ،ومتابع ��ة ملقررات ��ه ،وحتفي ��ز ًا للتحول
نح ��و قط ��اع الطاقة املتج ��ددة ،تعقد اجلمعي ��ة العامة
الوكالة الدولي ��ة للطاقة املتجددة (� )IRENAإجتماع
لها يومي  15و 16كانون الثاين اجلاري يف �أبوظبي.
ومي ّثل ه ��ذا االجتماع �أول لقاء رفيع امل�ستوى ملجتمع
الطاقة املتج ��ددة والبيئة العاملي لهذا العام ،و�سيكون
مبثاب ��ة متابع ��ة للتعه ��دات الت ��ي ُقطع ��ت لدعم حتول
قط ��اع الطاقة والزخم الذي �شه ��ده عام  2021يف هذا
املجال..
يجم ��ع اللقاء -وفق ًا ملجل ��ة " البيئ ��ة والتنمية"� -أكرث
من  1100مندوب من  137بلد ًا ،مبا فيهم ر�ؤ�ساء دول
ووزراء ور�ؤ�س ��اء منظمات دولية ور�ؤ�ساء تنفيذيني.
وينعق ��د الأجتم ��اع حتت �شع ��ار "حت� � ُّول الطاقة :من
االلتزام ��ات �إىل العم ��ل" ،وال ��ذي يعك� ��س احلاج ��ة
املتزايدة لرتجم ��ة الطموحات اجلريئ ��ة �إىل خطوات
ملمو�س ��ة من �ش�أنها دفع التح ��ول �إىل نظام طاقة �أكرث
نظاف ًة وعدال ًة ومرونة.
وترت�أ� ��س اجلمعي ��ة العام ��ة ل� �ـ  IRENAال�سي ��دة
�ألك�سندرا هي ��ل تينوكو -وزيرة ال�ش� ��ؤون اخلارجية
يف جمهوري ��ة ال�سلفادور .وقد �أظهرت درا�سة �صدرت
م�ؤخ ��ر ًا ع ��ن " � " IRENAأن ال�سلف ��ادور مل ت�ب ِ�ن �أي
حمط ��ات طاقة جدي ��دة قائمة على الوق ��ود الأحفوري
من ��ذ عام  ،2013كما �أنها �أح ��رزت تقدم ًا كبري ًا لناحية
تنوي ��ع قاعدة تولي ��د الطاقة لديها .ومن ��ذ عام ،2015
من ��ت الدول ��ة ق ��درة الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة الكهر�ضوئية
مبق ��دار � 10أ�ضع ��اف ،كم ��ا تطم ��ح خطته ��ا الوطني ��ة
الرئي�سي ��ة �إىل تولي ��د  682ميغ ��اواط م ��ن الطاق ��ة
املتجددة اجلديدة بحلول عام .2026

و�أ�شار تقري ��ر "توقعات حتوالت الطاقة حول العامل"
ال�ص ��ادر ع ��ن " � "IRENAأن �إزال ��ة الكربون ب�شكل
كام ��ل م ��ن نظ ��ام الطاق ��ة العامل ��ي بحلول ع ��ام 2050
مب ��ا يتما�شى مع حتقي ��ق هدف وقف ارتف ��اع درجات
احل ��رارة عن ��د  1.5درج ��ة مئوي ��ة ،تتطل ��ب خف� ��ض
االنبعاثات املرتبط ��ة بالطاقة ،ب�صورة �سريعة وحادة
خالل هذا العق ��د .وبحلول عام  ،2030يجب �أن ي�صل
�إجمايل ق ��درة الطاقة املتج ��ددة العاملي ��ة �إىل 10700
جيج ��اواط� ،أي ح ��وايل � 4أ�ضع ��اف الق ��درة احلالية.
و�سجل العامل يف العام املا�ضي رقم ًا قيا�سي ًا يف توليد
ّ
الطاق ��ة من امل�صادر املتجددة بلغ  260جيجاواط� ،أي
بزيادة تقارب  50يف املئة عن الرقم ال�سابق.
ويف تقري ��ر ُن�ش ��ر قبي ��ل انعق ��اد اجلمعي ��ة العام ��ة ل� �ـ
 IRENAحت ��ت عن ��وان "امل�ساهمات املح ��ددة وطني ًا
و�أه ��داف الطاق ��ة املتجددة يف ع ��ام  ،"2021تبينّ �أن
 144م ��ن �أ�ص ��ل  182م ��ن امل�ساهم ��ات املقدم ��ة تتبنى
�أهداف� � ًا حمددة الكمية للطاقة املتجددة ،و 30م�ساهمة
فقط تنوّ ه �إىل مو�ض ��وع التدفئة �أو التربيد �أو النقل.
كما �أ�شار التقرير �أنه يف حال تنفيذ الأهداف احلالية،
مب ��ا فيه ��ا الإعالن ��ات الطموح ��ة للحي ��اد الكرب ��وين
والتخفي�ض ��ات املخط ��ط له ��ا النبعاث ��ات غ ��از امليثان،
ف�إنها �ستتمكن فق ��ط من وقف ارتفاع درجات احلرارة
عن ��د  1,8درجة مئوي ��ة بحلول ع ��ام  .2050لذا يجب
حتديث امل�ساهم ��ات املحددة وطني� � ًا لتعك�س �إمكانات
الطاقة املتجددة والأهداف املناخية ب�صورة �أف�ضل.
هذا،وي�شه ��د هذا احلدث العامل ��ي ،الذي يقام يف بداية
"�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة" ،متابعة ملجريات م�ؤمتر
( )COP26بح�ض ��ور رفيع امل�ست ��وى ،بالإ�ضافة �إىل
الك�ش ��ف عن تقريري ��ن رئي�سيني ل� �ـ " "IRENAهما:
"حتليل �سوق الطاقة املتج ��ددة� :أفريقيا ومناطقها"
و"اجلغرافي ��ا ال�سيا�سية لتحول قط ��اع الطاقة :عامل
الهيدروج�ي�ن" .كما تتطرق املحادث ��ات �أي�ض ًا �إىل دور
ال�شب ��اب يف حتول قطاع الطاق ��ة ،مع ا�ستعرا�ض �آراء
برملاني�ي�ن و�شخ�صيات من القط ��اع اخلا�ص حول هذا
التحول.
وكانت جملة " البيئ ��ة والتنمية" قد ن�شرت يف عددها
 ،267حزي ��ران  2020تقرير ًا وافي� � ًا عنوانه ":تباط�ؤ

يتبع ��ه ازده ��ار :م�ستقبل الطاقة املتج ��ددة بعد الوباء
" ،ج ��اء في ��ه" قبل انت�ش ��ار جائحة "كورون ��ا" ،كان
قط ��اع الطاق ��ة املتجددة ي�شه ��د منو ًا مط ��رد ًا �سن ًة بعد
�سن ��ة .ومع �أن اجلائح ��ة قد ت� ��ؤدي �إىل تخفي�ض منو
ه ��ذا القط ��اع يف امل�ستقب ��ل القري ��ب عل ��ى الأق ��ل ،ف�إن
نقاط القوة الكامنة يف م�ص ��ادر الطاقة املتجددة تظل
قوي ��ة وتع ��زز جدواه ��ا االقت�صادية مقارن ��ة بالوقود
التغي
الأحف ��وري على املدى الطويل ،خا�صة مع بقاء رُّ
املناخي بند ًا �أ�سا�سي ًا على جدول الأعمال الدويل.
وميك ��ن خلط ��ط االنتعا� ��ش االقت�ص ��ادي بع ��د �أزم ��ة
"كورونا" �أن تدفع القادة حول العامل �إىل تبني خطط
ت�س ّرع من التح ��وّ ل �إىل اعتماد الطاقة املتجددة بهدف
خف� ��ض انبعاث غازات الدفيئة .ويف هذا ال�سياق ،دعا
فران�شي�سك ��و ال كام�ي�را ،املدير الع ��ام للوكالة الدولية
للطاق ��ة املتج ��ددة (�أيرين ��ا) ،ق ��ادة ال ��دول �إىل اغتنام
الفر�ص ��ة لو�ض ��ع برام ��ج انتعا� ��ش اقت�ص ��ادي ت�س ّرع
التح ُّول نحو طاقة الرياح وال�شم�س.
تبق ��ى املكا�سب التي حققته ��ا الطاقة املتجددة خالل
العق ��د املا�ض ��ي م�صدر ثق ��ة يف تعايف ه ��ذا القطاع
على نحو �أ�سرع من غريه .وبف�ضل تطور التقنيات
وانخفا� ��ض الأ�سع ��ار والأبح ��اث امل�ستم ��رة عل ��ى
تخزي ��ن الكهرب ��اء ،تفر�ض طاق ��ة الري ��اح والطاقة
ال�شم�سي ��ة نف�سه ��ا ح ��ول الع ��امل كم�ص ��در نظي ��ف
ومنخف�ض الكلفة تزداد جدواه يوم ًا بعد يوم.
م ��ا زال ا�ستقرار قطاع الطاقة املتجددة مي ّثل م�صدر
ج ��ذب للم�ستثمري ��ن .ولذلك ف� ��إن الباحثني عن مالذ
�آم ��ن يف �س ��وق م�ضطرب ��ة يف�ضل ��ون اال�ستمرار يف
التحول �إىل الطاقة املتجددة .وفيما تواجه حمطات
الطاقة العاملة على الفحم وحمطات الطاقة النووية
احلالي ��ة �ضغوط� � ًا خمتلف ��ة قد ت�س� � ّرع م ��ن تقاعدها
املبك ��ر يف كثري من الدول ،ف�إن تراجع �أ�سعار النفط
والغ ��از �سيدفع املنتجني �إىل خف� ��ض املعرو�ض مما
�سيعزز من تناف�سية م�صادر الطاقة املتجددة.
يرتب ��ط اهتم ��ام البل ��دان بتطبي ��ق خط ��ط التحفيز
تغي املناخ قبل
الأخ�ض ��ر مع مواقفها امل�سبقة جتاه رُّ
ح�ص ��ول الأزم ��ة احلالية .وهذا يعن ��ي �أن دو ًال مثل
ال�ص�ي�ن ومعظم ال ��دول الأوروبي ��ة �ستلحظ تعزيز
ح�ص ��ة الطاق ��ة املتج ��ددة يف �إج ��راءات االنتعا� ��ش
االقت�ص ��ادي .وي ��رى منا�ص ��رو التحفي ��ز الأخ�ضر
�أن العم ��ل املناخي منا�سب متام� � ًا خللق فر�ص عمل
جديدة ،حيث �سي�ساعد �أي�ض� � ًا يف معاجلة التفاوت
االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي والعرق ��ي الكب�ي�ر الذي
ك�شفه الفريو�س ،خا�ص ًة يف الواليات املتحدة".
و�إختتم التقرير�":إن التحول �إىل طاقة �أنظف يعني
حتقي ��ق مكا�سب �صحي ��ة الحظها الكث�ي�رون عندما
ت�سبب ��ت عمليات الإغالق يف حت�سني جودة الهواء.
ولع ��ل النقط ��ة امل�ضيئ ��ة الوحي ��دة يف ه ��ذه الأزمة
ه ��ي تقدميها �صورة م�ستقبلي ��ة م�شرقة عن الو�ضع
الذي �سي� ��ؤول �إليه الع ��امل عند تراج ��ع االنبعاثات
وامللوثات".
وكل ه ��ذا وغريه �سيناق�شه اجتماع اجلمعية العامة
ل� �ـ  IRENAاملرتق ��ب ،ال ��ذي نتمن ��ى لأعمال ��ه كل
النجاح !

ال���دول���ة ال��ف��درال��ي��ة ووح�����دة ال��ي�����س��ار اال���ش�تراك��ي
املث ��ارة من خ�ل�ال حتلي ��ل مو�ضوعاتها
ب�ش ��كل مكث ��ف اعتم ��اد ُا عل ��ى املح ��اور
التالية:
�أوال  -البن ��اء الف ��درايل لل ��دول
�أثار �إنهيار الدول الفدرالية
اال�شرتاكية.
اال�شتراكية كثرة من الإ�شكاالت
ثاني� � ًا – ال ��دول الوطني ��ة والي�س ��ار
الفكرية وال�سيا�سية �أهمها تفكك
اال�شرتاكي الي�سار.
وحدة الي�سار الأممية وت�أثيراتها
ثالث ��ا – الدول الفدرالية ووحدة الي�سار
على الترابط الكفاحي الوطني
اال�شرتاكي.
 االممي الهادف الى بناء دولةا�ستنادا اىل املفا�ص ��ل ال�سيا�سية �أحاول
العدالة االجتماعية.
متابعة م�ضامينها الفكرية وال�سيا�سية.
�أوال  -البن ��اء الف ��درايل لل ��دول
اال�شرتاكية.
ن�ش�أت الدولة الفدرالي ��ة ال�سوفيتية بعد
انت�ص ��ار ث ��ورة اكتوبر العظم ��ى وارثة
�سي ��ادة وحداني ��ة التط ��ور الر�أ�سمايل م ��ن الإمرباطورية الرو�سي ��ة الكثري من
يف العالق ��ات الدولي ��ة اث ��ار حزم ��ة من القوميات والأقليات العرقية امل�ضطهدة.
الإ�ش ��كاالت الفكري ��ة وال�سيا�سي ��ة منه ��ا خ�شي ��ة م ��ن �إنف�صاله ��ا وهيمنة التطور
 م ��ا هي عالق ��ة البناء الف ��درايل للدولة الر�أ�سم ��ايل عليه ��ا �س ��ارع احل ��زبالوطني ��ة بوح ��دة الي�س ��ار اال�شرتاكي؟ ال�شيوع ��ي اىل بن ��اء دول ��ة احتادي ��ة
ه ��ل وح ��دة الي�س ��ار الأممي ��ة �ضرورية �سوفيتي ��ة انطالق� � ًا م ��ن بن ��اء القوميات
للكفاح الوطني  -الدميقراطي ام وحدة الكربى يف دول فدرالية م�ستقلة.
ف�صائل ��ه القومي ��ة؟ ه ��ل بات ��ت الوطنية �ش ��كل البناء ال�سيا�س ��ي الفدرايل للدولة
الدميقراطي ��ة اط ��ارا موح ��د ًا لقومي ��ات ال�سوفيتي ��ة قوة �سيا�سية دافعة النبعاث
الدول ��ة الوطني ��ة ام بن ��اء دول قومي ��ة وجتدي ��د ال ��روح القومي ��ة -االممي ��ة
جديدة.
للجمهوري ��ات املتحدة ف�ض�ل�ا عن تطور
ه ��ذه الأ�سئل ��ة وغريه ��ا تتطل ��ب حتليال جمهورياتها ذات احلكم الذاتي.
فكري ��ا � -سيا�سي� � ًا يف�ض ��ي اىل وح ��دة وحداني ��ة قي ��ادة احل ��زب ال�شيوع ��ي
الي�سار اال�شرتاكي يف وحدانية التطور ال ��ذي مثلت براجم ��ه ال�سيا�سية م�صالح
الر�أ�سمايل.
الطبق ��ة العامل ��ة يف اجلمهوري ��ات
عل ��ى �أ�سا�س ذلك �أحاول متابعة الأ�سئلة االحتادية �شدت البناء ال�سيا�سي للدولة

ال�سوفيتية.
ا�ستن ��ادا اىل ق ��وة البن ��اء ال�سيا�س ��ي
االحتادي ا�ستطاعت الدولة ال�سوفيتيةبن ��اء ت�شكيلته ��ا االجتماعي ��ة بقي ��ادة
احلزب ال�شيوعي ال�سوفياتي االممية.
البن ��اء الف ��درايل للدول ��ة ال�سوفيتي ��ة
وقدرتها على حل امل�س�ألة القومية اعطى
منوذج ��ا لل ��دول الأخ ��رى حي ��ث اجن ��ز
بن ��اء وحدة ال ��دول اال�شرتاكية املتعددة
القوميات ب�أ�شكال فدرالية بقيادة حزبية
للدولة واملجتمع.
انهي ��ار االحت ��اد ال�سوفيت ��ي �أدى اىل
انبع ��اث امل�سالة القومية م ��ن جديد وما
رافقه ��ا من تفكك البن ��اء الفدرايل للدول
اال�شرتاكي ��ة وحت ��ول برام ��ج �أحزابه ��ا
ال�شيوعي ��ة اىل مه ��ام ت�شده ��ا ال ��روح
الوطنية.
ثاني� � ًا  -ال ��دول الوطني ��ة والي�س ��ار
اال�شرتاكي.
تكاف ��ح الأح ��زاب اال�شرتاكي ��ة يف
دول الع ��امل م ��ن اج ��ل االم ��ن والتط ��ور
االجتماع ��ي لطبق ��ات بلدانه ��ا الوطنية،
وتبقى الأهداف اال�سرتاتيجية لأحزاب
الي�سار اال�شرتاكي يف وحدانية التطور
الر�أ�سم ��ايل تتلخ� ��ص يف بن ��اء ع ��امل
ي�س ��وده ال�س�ل�ام واالم ��ن االجتماع ��ي
وال�سيا�سي لدول بنيته ال�سيا�سية.
ان الدع ��وة اىل الت�ضام ��ن ال ��دويل بع ��د
انهي ��ار ال ��دول اال�شرتاكي ��ة تنبث ��ق من
وح ��دة الأه ��داف الأممي ��ة املرتكزة على
الت�أخ ��ي ب�ي�ن ال�شعوب وبن ��اء عامل خال

 لطفي حامت
م ��ن النزاعات االهلية وح ��روب التدخل
العبثية.
ان الأهداف ال�سيا�سية -االجتماعية يف
كل دولة يبق ��ى مرهونا ب�سيا�سة احلزب
اال�شرتاك ��ي وحتالفات ��ه ال�سيا�سي ��ة
الهادف ��ة اىل مكافح ��ة قوان�ي�ن وحدانية
التط ��ور الر�أ�سم ��ايل املت�سم ��ة بالتبعية
والتهمي�ش واالحلاق،
�إنهي ��ار من ��وذج التط ��ور اال�شرتاك ��ي
و�سي ��ادة وحداني ��ة التط ��ور الر�أ�سمايل
مه ��دا الطريق امام ن�ش ��وء �أممية جديدة
تبثق براجمه ��ا ال�سيا�سية من احلاجات
الفعلية للتطور االن�ساين العاملي املتمثل
ب-
1ـ مناه�ض ��ة قوانني التط ��ور الر�أ�سمايل
املنبثق ��ة م ��ن اال�ستغ�ل�ال والتبعي ��ة
واالحلاق.
2ـ م�سان ��دة الكف ��اح الوطن ��ي املناه� ��ض

لال�ضطه ��اد ال�سيا�س ��ي املعتم ��د م ��ن
الطبقات الفرعية املت�سمة بالديكتاتورية
والإرهاب.
3ـ مكافح ��ة الهيمنة الدولي ��ة للر�أ�سمالية
العاملي ��ة و�سيا�سته ��ا التخريبية املت�سمة
ب�أث ��ارة احل ��روب االهلي ��ة والنزاع ��ات
االجتماعية.
4ـ بن ��اء حتالف ��ات دميقراطي ��ة تعتم ��د
ال�شرعي ��ة الدميقراطية ال�ستالم ال�سلطة
ال�سيا�سي ��ة وبن ��اء متطلب ��ات التط ��ور
االجتماعي املتوازن.
5ـ مكافح ��ة النزع ��ات التخريبي ��ة للدول
الر�أ�سمالي ��ة الهادف ��ة اىل التدخ�ل�ات
الع�سكري ��ة وم�ساندة الطبق ��ات الفرعية
يف نزاعاتها الوطنية.
ان تط ��ور الكف ��اح االمم ��ي تتطل ��ب بناء
مرك ��ز �أمم ��ي ت�ضامني ي�سع ��ى اىل دعم
فعالي ��ات الكف ��اح الوطن ��ي املناه� ��ض

لنزعات را� ��س املال املت�سم ��ة بالتخريب
والتبعية والتهمي�ش.
بن ��اء مركز �أممي يتطل ��ب وحدة �أحزاب
الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي وتر�ص�ي�ن ر�ؤيته ��ا
الوطني ��ة وحتدي ��د �سب ��ل بن ��اء وحدتها
ال�سيا�سية.
ان الأف ��كار امل�ش ��ار اليها تنبث ��ق �أهميتها
م ��ن وح ��دة الكف ��اح الوطن ��ي – االممي
املناه�ض للتبعية والتهم�ش.
ثالث ��ا – الدول الفدرالية ووحدة الي�سار
اال�شرتاكي.
تتمت ��ع وح ��دة الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي يف
ال ��دول الفدرالي ��ة ب�أهمي ��ة ا�ستثنائي ��ة
ت�ستند اىل -
1ـ وح ��دة مه ��ام الكف ��اح الوطن ��ي -
الدميقراط ��ي املرتك ��زة عل ��ى �إقام ��ة
نظ ��م �سيا�سي ��ة  -دميقراطي ��ة تعتم ��د
ال�شرعي ��ة الدميقراطية ال�ستالم ال�سلطة
ال�سيا�سية.
2ـ تنبث ��ق وح ��دة امله ��ام الكفاحي ��ة يف
ال ��دول الفدرالي ��ة م ��ن وح ��دة الي�س ��ار
اال�شرتاك ��ي اال�سرتاتيجي ��ة الهادفة اىل
بناء دولة العدالة االجتماعية.
3ـ ترتك ��ز وح ��دة الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي
عل ��ى مناه�ض ��ة نهوج الطبق ��ات الفرعية
املتحالفة والدول الر�أ�سمالية.
4ـ ت�ش ��كل وح ��دة الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي
عتب ��ة �سيا�سية لوح ��دة الب�ل�اد الوطنية
وتطويرها لغر�ض مواجه ��ة الإ�شكاالت
الوطنية  -الدولي ��ة املنبثقة من وحانية
التطور الر�أ�سمايل.

5ـ ت�سع ��ى وح ��دة الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي
اىل مكافح ��ة امليول والنزع ��ات القومية
الهادف ��ة اىل تفكي ��ك ال ��دول الفدرالي ��ة
وبناء دول قومية جديدة.
ان تفكي ��ك ال ��دول الفدرالي ��ة وبناء دول
قومي ��ة جدي ��دة ت�ستجي ��ب لقوان�ي�ن
الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة املت�سم ��ة بـ قوانني
التو�سع الر�أ�سمايل تهدف اىل التق�سيم،
والتفكك ،والتبعية ،والتهمي�ش.
–التو�سع الر�أ�سمايل ي�سعى اىل تفتيت
ال ��دول الوطني ��ة وحتوي ��ل نزاعاته ��ا
الطبقية اىل نزاعات اثنية اهلية.
–بناء دولة العدالة االجتماعية تتطلب
وحدة الي�سار اال�شرتاكي.
 وح ��دة ق ��وى الي�س ��ار اال�شرتاك ��ياملناه�ضة للتو�س ��ع الر�أ�سمالي ��ة ت�ساهم
يف تطور الت�ضامن الوطني  -الأممي.
ا�ستن ��ادا اىل م ��ا ج ��رى ا�ستعرا�ض ��ه
نتو�ص ��ل اىل اال�ستنتاج ��ات الفكري ��ة –
ال�سيا�سية التالية:
�أوال – وحداني ��ة التط ��ور الر�أ�سم ��ايل
تتطل ��ب بن ��اء مرك ��ز �أمم ��ي للت�ضام ��ن
العامل ��ي املناه� ��ض للتق�سي ��م والتبعي ��ة
واالحلاق.
ثاني� � ًا  -بن ��اء ا�سرتاتيجي ��ة مناه�ض ��ة
لقوانني التو�سع الر�أ�سمايل املف�ضي اىل
النزاعات وال�صراعات الدولية والتدخل
يف ال�ش�ؤن الوطنية.
ثالثا – تطوير وحدة الي�سار اال�شرتاكي
ال�سيا�سية – التنظيمية بهدف بناء دول
وطنية دميقراطية فدرالية.
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مرساة

 حيدر املح�سن

((حانة نازه لي))

ترجمة وتقديم  :لطفية الدليمي

الق�سم ال ّأول
�أق� � ّد ُم يف امل ��ادة التالي ��ة ترجم ��ة ملعظ ��م
الفق ��رات ال ��واردة يف مو�ض ��وع ثق ��ايف
ي ّت�س� � ُم بالرثاء واملتعة ،كتب ��ه لوي�س ميناند
 Louis Menandون�ش ��ره يف جم ّل ��ة
النيويوركر  The New Yorkerاملعروفة
مبو�ضوعاته ��ا الر�صين ��ة بت�أري ��خ 26
�أغ�سط� ��س (�آب)  .2019املو�ض ��وع من�شور
بعنوان:
كي ��ف �أع ��اد الأنرثوبولوجي ��ون الثقافيون
تعريف الإن�سانية ؟
How Cultural Anthropologists
? Redefined Humanity

جت ��در الإ�شارة هن ��ا � ّأن لوي� ��س ميناند �أحد
الك ّت ��اب الرئي�سي�ي�ن يف النيويوركر ،وهو
يد ّر� � ُ�س يف جامعة هارفرد ،وقد ُن ِ�شر �أحدث
كتبه بعنوان:
الع ��امل احل ��ر :الف ��ن والفك ��ر يف احل ��رب
الباردة
The Free World: Art and
Thought in the Cold War

ل ��ن يخفى على الق ��ارئ ال�شغوف مالحظة
� ّأن هذه املادة تك�شف عن كثري من التفا�صيل
املثرية رغم �أنها تتن ��اول مو�ضوعة حمدّدة
يف الأنرثوبولوجي ��ا الثقافي ��ة ،وم ��ن هذه
التفا�صيل الكثرية مث ًال:
 �ش ��كل التعلي ��م اجلامع ��ي الأمريك ��ي يفبدايات القرن الع�شرين ،والتمايز اجلندري
فيه
 اخل�صائ� ��ص التقدّمي ��ة الت ��ي �س ��ادتالأنرثوبولوجي ��ا االمريكي ��ة باملقارن ��ة مع
اخل�صائ� ��ص املحافظة (الأق ��رب �إىل الروح
الإ�ستعمارية) التي طبعت الأنرثوبولوجيا
الأوربية
 م ��ن املث�ي�ر �أن نكت�ش ��ف حقيق ��ة � ّأن الأبامل�ؤ�س�س حلق ��ل الأنرثوبولوجي ��ا الثقافية
ه ��و فران ��ز بوا� ��س ؛ لك ��ن برغ ��م ذلك ف� �� ّإن
ال�شخ�صي ��ات الأرب ��ع الأك�ث�ر متي ��ز ًا ب�ي�ن
تالمذت ��ه كان ��ت م ��ن الن�س ��اء اللوات ��ي لعنب
دور ًا متف� � ّرد ًا كذل ��ك يف ه ��ذا احلقل البحثي
و�أجنزن �أعما ًال متميّزة فيه.
الآت ��ي ه ��و الراب ��ط الألك�ت�روين مل ��ن يو ُّد
معاين ��ة الن�ص الأ�صلي للمادة املن�شورة يف
النيويوركر:
https://www.newyorker.
com/magazine/201926/08//
how-cultural-anthropologistsredefined-humanity
املرتجمة
لي� ��س زمن� � ًا طوي�ل ً�ا ذلك ال ��ذي يف�صلنا عن
احلقب ��ة الت ��ي كان ��ت فيه ��ا مارغري ��ت مي ��د
 Margaret Meadتع� � ُّد فيه ��ا واح ��د ًة من
�أكرث ال�شخ�صيات الثقافية �شهرة وانت�شار ًا
بني �أو�ساط ال�شعب الأمريكي .كتابها الأوّ ل
" بل ��وغ ّ
�سن الر�شد يف �ساموا Coming
 ،" of Age in Samoaاملن�ش ��ور ع ��ام
 1928عندما كانت ميد مل تزل يف ال�ساد�سة
والع�شري ��ن ،كان �أحد الكت ��ب الأكرث مبيع ًا،

ثمة فكرة ( �أراني متفقة معها ّ
كل الإتفاق ) �سائدة
ّ
في �أو�ساط الإنتلجن�سيا العالمية مفادها � ّأن مبحث
الأنثروبولوجيا الثقافية ( �أو الإجتماعية ؛ �إذ الفرق ) هو
الأ�صل الذي يمكن منه �إ�شتقاق ّ
كل المباحث ال�سائدة في
الإن�سانيات ( �أدب � ،شعر  ،ت�أريخ  ،جغرافية  ،علم �إجتماع ،
�سيا�سة � ،إقت�صاد � ،،،،،إلخ )  .الإ�شتقاق هنا بمعنى � ّأن الأ�صول

وظ ّل ��ت ميد خلم�سني �سنة عق ��ب ذلك �صوت ًا
تقدّمي� � ًا يف النقا�ش ��ات الوطني ��ة الت ��ي
تناول ��ت مو�ضوعات �إ�شكالي ��ة �شتى ابتدا ًء
م ��ن اجلن� ��س واملباح ��ث اجلندري ��ة وحتى
ال�سيا�س ��ات النووي ��ة والبيئ ��ة و�شرعن ��ة
تن ��اول املاريغوان ��ا (كان ��ت تق ��ف يف ّ
�صف
الداع�ي�ن لقب ��ول ه ��ذه ال�شرعن ��ة .دعون ��ا
النن�س ��ى كان ه ��ذا ع ��ام � .)! 1969إعت ��ادت
مي ��د كتاب ��ة عم ��ود �شه ��ري يف مطبوع ��ة
 Redbookذائع ��ة ال�صي ��ت الت ��ي كان ��ت
يقر�أه ��ا املاليني ،وظ ّل ��ت تواظب على كتابة
ه ��ذا العمود ل�ستة ع�شر عام ًا متوا�صلة ،كما
�ساهمت ميد يف تق ��دمي امل�شورة للعديد من
الوكاالت احلكومي ��ة ،وقدّمت �شهادات عدّة
�أم ��ام الكونغر� ��س الأمريك ��ي ،وحا�ض ��رت
يف الكث�ي�ر م ��ن املو�ضوعات املختلف ��ة �أمام
ح�ضور متباين يف توجهاته الثقافية حتى
بلغ الأمر مبج ّل ��ة  Timeالأمريكية وا�سعة
االنت�ش ��ار عاملي ًا �أن ت�صفها " �أ ّم العامل " .يف
العام  - 1979وه ��و العام الذي تو ّفيت فيه
ميد  -منحه ��ا الرئي�س جيم ��ي كارتر و�سام
احلرية.
تعي� � ُ�ش مي ��د يف �أيامن ��ا ه ��ذه باعتبارها "
�أيقون ��ة " مبعن ��ى � ّأن ك�ث�رة م ��ن النا� ��س قد
يعرف ��ون �إ�سمها ولن يكون ��وا منده�شني �إذا
م ��ار�أوا وجهه ��ا عل ��ى طابع بري ��دي (مثلما
ح�ص ��ل م� � ّرة) ؛ لك ��ن لي� ��س يف مقدوره ��م
�إخب ��ا ُرك �أي �شيء حول ماكتبت ��ه �أو قالته،
ولو وج ��د ه�ؤالء النا� ��س �أنف�سهم مدفوعني
لقول �شيء �إ�ضايف عنها ف�سيكتفون بالقول
�أنه ��ا كانت �شخ�صي ��ة ذات اهمية ا�ستثنائية
يف احلرك ��ة الن�سوية ،وه ��م �إذ يفعلون هذا
االم ��ر فلي�سوا مو�ضع مالمة لأنهم يخلطون
ب�ي�ن ال ��دور املح ��وري ال ��ذي لعبت ��ه مي ��د
كنم ��وذج ريادي يف حق ��ل االنرثوبولوجيا
والثقاف ��ة العامة وب�ي�ن ر�ؤى ميد اخلا�صة.
مل تكن ميد نا�شطة ن�سوية باملعنى احلديث
املتداول لهذه املف ��ردة ،و ُت ِفر ُد بيتي فريدان
 Betty Friedanف�ص�ل ً�ا كام�ل ً�ا بعن ��وان
(الأكذوب ��ة الن�سوي ��ة) ملهاجمة عمل ميد يف
حق ��ل الن�شاط الن�سوي .مي ��د �شخ�صية ذات
اهمي ��ة ا�ستثنائية لأ�سب ��اب تتعدّى احلراك
الن�سوي املعروف ،و�أحد هذه الأ�سباب هي
تلك الت ��ي يتناولها ت�شارل�س كنغ Charles
 Kingيف كتابه ال ��ذي منحه عنوان " �آلهة
املثاب ��ات العلي ��ا Gods of the Upper
 " Airالذي ن�شرته دار ن�شر Doubleday
؛ �إذ يف ه ��ذا الكتاب الينف � ّ�ك كنغ يعلمُنا عن
الأ�سب ��اب التي جعلت مي ��د �شخ�صية ثقافية
مبزايا �أ�سطورية.
كان ��ت مي ��د �شخ�صي ��ة رائ ��دة يف حق ��ل
الأنرثوبولوجي ��ا الثقافية ،ون�شوء وريادة
هذا احلق ��ل الأنرثوبولوج ��ي هو مو�ضوع
كت ��اب كنغ امل�شار �إليه �أعاله .الكتاب هو يف
جوهره جتميعة لر�ؤى ك ّتاب متعدّدين ب�ش�أن
�سرية " فرانز بوا�س  " Franz Boasالذي
و�ض ��ع الأ�س�س الرا�سخ ��ة لالنرثوبولوجيا
الثقافي ��ة – باعتباره ��ا حق�ل ً�ا �أكادميي� � ًا ل ��ه
�أ�صول ��ه القائم ��ة – يف الوالي ��ات املتحدة،
ف�ض ًال ع ��ن �سرية �أربعة م ��ن تالميذ بوا�س:

االولى للمبحث المق�صود في الإن�سانيات يمكن معاينة بداية
ن�ش�أتها بتوجيه الب�ؤرة البحثية نحو مو�ضوعة محدّ دة في
الأنثروبولوجيا الثقافية ؛ وعليه ف� ّإن الإحاطة ببدايات
ن�ش�أة الأنثروبولوجيا الثقافية �ستكون �شرط ًا الزم ًا ّ
لكل
الم�شتغلين في حقل الإن�سانيات  ،وفي الوقت ذاته ّ
لكل
المعنيين بمباحث الأنثروبولولجيا والثقافة .

روث بندِ ك ��ت  ،Ruth Benedictزورا نيل
هر�ست ��ون � ،Zora Neale Hurstonإي�ّل�ااّ
كارا ديلوريا  ،Ella Cara Deloriaف�ضالً
ع ��ن مي ��د ذاتها .يج ��ادل كن ��غ يف كتابه هذا
� ّأن ه ��ذه ال�شخ�صي ��ات الثقافي ��ة كانت تعم ُل
" يف اجلبه ��ات املتقدّمة للحرب الأخالقية
العظمى يف زماننا ،واملق�صود بهذه احلرب
ه ��و �سي ��ادة مفه ��وم � ّأن الإن�ساني ��ة كينونة
واح ��دة التقب ��ل التجزئ ��ة ب�ص ��رف النظ ��ر
ع ��ن الإختالفات ال�سائدة يف ل ��ون الب�شرة،
واجلندر ،والق ��درات اجل�سدي ��ة والعقلية،
والعادات الثقافية واملعي�شية" .
يرى كن ��غ � ّأن الأنرثوبولوجيني الثقافيني
�إ�ستطاع ��وا تغي�ي�ر توجّ هات النا� ��س مثلما
ا�ستطاعوا تعدي ��ل �سلوكياتهم ،وهو يكتب
يف هذا ال�ش�أن:
ل ��و � ّأن الأم ��ر �ص ��ار يف ع ��داد البداه ��ة
املقبولة من غري م�ساءل ��ة يف �أن يقر�أ طالب
جامعي كت ��اب الباغافاد غيت ��ا Bhagavad
 Gitaيف برنام ��ج درا�س ��ي جامعي يتناول
الكال�سيكي ��ات الك�ب�رى يف الع ��امل ،و�أن
يت� � ّم رف� ��ض العن�صري ��ة واعتباره ��ا �إفال�س ًا
�أخالقي ًا وغباوة ميكن ك�شف غباوتها ذاتي ًا،
و�أن يت ّم تعزيز الق ��درات الفردية يف �أماكن
العم ��ل بعي ��د ًا ع ��ن الإعتب ��ارات اجلندري ��ة
والعرقي ��ة ،،،،،فهذه كلها – مع �أمور �أخرى
�سواه ��ا – مل تكن نتاج� � ًا لتطلعات طموحة
لتنظي ��م املجتم ��ع و�ص ��ارت الي ��وم �أم ��ور ًا
بديهي ��ة بقدر ماكانت نتائ ��ج طبيعية لأفكار

بطولي ��ة قادها بوا� ��س وتالمذته ؛ لذا علينا
جميع� � ًا �إب ��داء �آي ��ات ال�شك ��ر والتقدي ��ر ل ��ه
وملريديه اخل ّل�ص.
� ّإن العم ��ل املتف� � ّرد لبوا� ��س ومُريديه يكمن
يف �أنهم �أزاحوا ت�أويل االختالفات الب�شرية
م ��ن حق ��ل البيولوجيا (عل ��م الأحي ��اء) �إىل
حقل الثقافة.
ُو ِلد بوا�س وتع ّل ��م يف برو�سيا ،Prussia
ث� � ّم هاجر �إىل الوالي ��ات امل ّتحدة عام 1886
عندم ��ا كان يف الثامن ��ة والع�شري ��ن ،وبعد
عق ��د م ��ن الزم ��ن وعق ��ب حم ��اوالت كثرية
مل ُت ِ�ص ��ب جناح� � ًا يذك� � ُر مت ّك ��ن بوا� ��س �أن
ي�شغ ��ل موقع �أ�ست ��اذ جامع ��ي (بروف�سور)
للأنرثوبولوجيا يف جامعة كولومبيا ،وقد
كان هن ��اك عُر�ض ��ة حل ��روب عدي ��دة �شغلت
�سنوات لي�ست بالقليل ��ة ،وكان �أحد �أ�سباب
تل ��ك احلروب – يف الأق� � ّل – هو معا�ضدته
ل�سيا�س ��ات الأجنحة الي�ساري ��ة .يكتب كنغ
يف كتاب ��ه � ّأن �أحد مظاهر تلك احلرب هو � ّأن
ق�سم الأنرثوبولوجيا يف جامعة كولومبيا
ُن ِق ��ل �إىل موق ��ع فوق ق�س ��م ال�صحافة ومُنح
غرف :واحدة لبوا�س ذاته ،والأخرى
�سبع ٍ
غرفة �سكرتاريا ،و ُت ِركت الثالثة فارغة.
مت ّكن بوا�س ،ب�ش ��كل من الأ�شكال ،تدريب
جيل كامل م ��ن الأ�ساتذة املتميزين يف حقل
بحث ��ي كان حت ��ى �أعق ��اب احل ��رب العاملي ��ة

الثاني ��ة تخ�ص�ص� � ًا �أكادميي� � ًا يف نطاق ��ات
�ضيق ��ة .ن�شط ��ت امل�ؤ ّرخ ��ة ل ��وي بان ��ر يف
�إحت�ساب ع ��دد �شهادات الدكت ��وراه Ph.D
يف حقل الأنرثوبولوجيا والتي ُم ِنحت يف
الوالي ��ات املتح ��دة للفرتة م ��ن  1892حتى
 1926فوجده ��ا خم�س� � ًا و�أربع�ي�ن �شه ��ادة،
واملث�ي�ر يف الأم ��ر � ّأن ت�سع ��ة ع�ش ��ر دار�س ًا
للدكت ��وراه بني ه�ؤالء اخلم�س ��ة والأربعني
در�س ��وا و�أجنزوا متطلبات �شهاداتهم حتت
�إ�شراف مبا�شر لبوا�س .تكتب بانر �أي�ض ًا � ّأن
�أغلب �أق�س ��ام الأنرثوبولوجي ��ا االمريكية،
وبحلول عام  ،1930كانت مر�ؤو�سة من بل
تالمذة بوا�س.
كان بوا� ��س كاتب� � ًا ذا ق ��درة مهول ��ة عل ��ى
الكتاب ��ة ،وه ��و به ��ذا ي�شاب ��ه �إثن�ي�ن م ��ن
الربوف�س ��ورات امل�ؤثري ��ن املعا�صري ��ن له:
جون ديوي  ،John Deweyو ثور�شتاين
فبل ��ن  Thorstein Veblen؛ لكنه يتمايز
عنهما يف كونه مل ي ��دع اخلوف يت�سلل �إىل
روحه ف�ض ًال عن �إمتالك ��ه طاقة عجيبة على
العم ��ل و�شخ�صي ��ة كاريزماتي ��ة �ساح ��رة.
كان ��ت لبوا� ��س مع ��امل قا�سي ��ة يف وجه ��ه
يعطي �إنطباع ًا للوهلة الأوىل بغلظة طباعه
وخ�شون ��ة �سلوكه ،ومايع ّزز ه ��ذا الإنطباع
وج ��و ُد ت�شوّ ه ��ات يف وجه ��ه ناجم ��ة ع ��ن
مبارزاته بال�سيف احلاد عندما مل يزل طالب ًا
بع� � ُد يف �أملاني ��ا ؛ لكن برغم ه ��ذا كان طلاّ به
يع�شقون ��ه و ُي ْب ��دون مي�ل ً�ا كام�ل ً�ا الت�شوب ��ه
�شائبة نح ��وه حتى �إنه ��م �إعت ��ادوا مناداته
" باب ��ا فرانز " .تقاع ��د بوا�س من التعليم
اجلامع ��ي عام  1936؛ لكن ��ه ظ ّل نا�شط ًا من
الناحية املهنية حتى وفاته عام .1942
ن ��ال بوا� ��س يف بداي ��ة درا�ست ��ه اجلامعية
تدريب ًا ممتاز ًا ي�ؤهله لأن يكون فيزيائي ًا ؛ �إذ
كان مو�ضوع تخ�ص�صه الفيزيائي يف حقل
الفيزي ��اء النف�سية  ، Psychophysicsذلك
يقي�س �أ�شياء بيولوجية حمدّدة
العلم الذي ُ
ذات عالق ��ة باخل�صائ� ��ص النف�سي ��ة للف ��رد،
مث ��ل ال َع َتب ��ات  Thresholdsال�سمعي ��ة،
وتناولت ر�سالته للدكتوراه كيفية �إحت�ساب
الطريق ��ة الت ��ي ميكن مبوجبها زي ��ادة �شدّة
ال�ض ��وء لكي ميك ��ن للب�شر مالحظ ��ة تغيري
ملح ��وظ يف ل ��ون امل ��اء .تب ��دو لن ��ا ه ��ذه
املو�ضوعة البحثية �شيئ ًا غري ذي �أهمية يف
البحث العلمي ؛ ّ
تو�صل لنتيجة
لكن بوا�س ّ
مف�صلية �شدي ��دة الأهمية مفادها � ّأن �إدراكنا
للون �إمنا هو دا ّل ��ة  Functionتتغيرّ تبع ًا
للظ ��روف املحيطة بنا (ولي�س ��ت �شيئ ًا ثابت ًا
يف ك ّل االح ��وال ،املرتجمة) .خلُ�ص بوا�س
يف بحث ��ه � ّأن مراقبني خمتلفني �ستكون لهم
�إدراكات خمتلف ��ة للون ذاته تبع ًا لتوقعاتهم
وجتاربه ��م امل�سبّقة ،و� ّأن ه ��ذه الإختالفات
لي�س ��ت �أ�شي ��اء جوّ انية (داخلي ��ة )innate
بل هي �أ�شي ��اء يت ّم تع ّلمها ،والأمر �سوا ٌء �إن
نح � ُ�ن �أدركنا ه ��ذه احلقيق ��ة بطريقة واعية
�أم غ�ي�ر واعي ��ة .مل يك ��ن للنتيج ��ة البحثية
الت ��ي بلغها بوا�س م ��ن ت�أثريات وا�سعة يف
الأو�س ��اط الأكادميية ؛ لكنه �إعتزم احلديث
بطريق ��ة ق�صدي ��ة حثيثة عن وج ��ود قانون
عام لل َع َتبات احل�سّ ية.

يف مدين ��ة �أربي ��ل احلديثة ،وبالق ��رب من القن�صلي ��ة االمريكية ،هناك
املطعم الفرن�سي ،والإيطايل ،وهنالك حانة ا�سمها نازه يل.
 هل �أنت مبفردك؟�س�ألن ��ي النادل ،بينما كنت �أم ّد ب�صري يف املكان الوا�سع .اجلدران من
خ�ش ��ب ،وال�سقف ،والأر� ��ض .الزبائن قليلون يف ه ��ذا النهار الرائق؛
فتيات و�شبّان ال يجمع بيني وبينهم غري املو�سيقى الناعمة ،والأنوار
اخلافت ��ة ،و�شيء م ��ن �صحبة جتعلنا نختلف لأننا ن� ��أكل ون�شرب معا.
يح�س وك�أن وحدته قد �أزحمت
روب ��رت براوننغ :من ي�سمع املو�سيقى ّ
فورا بالنا�س.
الب�ي�رة يف حانة ن ��ازه يل لبنانية ،وامل ّزة لبنان ّي ��ة ،واخلبز .الأثاث مت
اختي ��اره ليعطيك انطباعا غري حمايد ،كما �أن فيه الغمو�ض وال�سطوة
ال�سحري ��ة الل ��ذان يتط ّلبهم ��ا الف ��ن� .س�ألت الن ��ادل ،و�أنا �أمت ّل ��ى املنيو
اخلا�ص باحلانة:
ّ
 ما هو حمّ�ص نازه يل؟ هو طحني احلمّ�ص مطبوخ بالف�ستق احللبي.طلب ��ت �صحن� � ًا منه ،وزجاجة ب�ي�رة (�أمل ��ازة) .نور النه ��ار يف النوافذ
اخل�شبي ��ة يجعل الغمو�ض يف احلانة لذيذ التنا�سق ،وكانت ت�سبح يف
اجلوّ  ،بالإ�ضاف ��ة �إىل الأنغام ال�شجيّة� ،أ�ضغ ��اث عبري� .إحدى الفتيات
بد�أت حتكي نكتة ،وتت�ضاحك ،وتت ّلل ّذذ يف الأثناء بك�أ�س الواين.
دقائ ��ق ،وغام ��ت ال�سم ��اء ،و�أخذ املطر يهط ��ل يف النواف ��ذ ،واغت�سلت
الأ�شج ��ار يف ال�ضوء املعتم النادر .وكنت �أ�شع ��ر بال�سعادة امل�ضاعفة،
وب�أين ابد�أ دورة جديدة يف احلياة� ،أكت�شف فيها لذة م�شاركة الآخرين
ال�سق ��ف الواحد ،واجلدران ،والأر� ��ض الثابتة .ظ ّل الربق يوم�ض يف
نوافذ البار ،وجعل دفء املكان عطورنا ،نحن اجلال�سني ،مرئية.
العب ��ارة ال�شه�ي�رة "اجلحي ��م ه ��و الآخ ��رون" وردت يف م�سرحي ��ة
"ال خم ��رج" جل ��ان بول �سارت ��ر .يبد�أ العَر�ض باخل ��ادم وهو يُدخل
"جار�س�ي�ن" غرفة ال حتتوي على نواف ��ذ .وبعد مدة يدخل "اين�س"
و"اي�ست ��ل" ،ثم يخرج اخلادم ويقفل الباب .يتوقع الثالثة �أن يُعذبوا،
ولك ��ن ال ع ��ذاب ي�أت ��ي .باملقاب ��ل ،يدرك ��ون �أنه ��م يفرت� ��ض �أن يعذبوا
بع�ضه ��م البع�ض ،ويفعلوا ذلك عن طريق التحقيق يف ذنوب كل واحد
منهم ورغباته وذكرياته امل�ؤملة.
يحاول �سارتر الك�شف �أن اجلحيم لي�س تعذيبا بالنار واحلجارة ولكن
العذاب احلقيقي ي�أتي من الآخرين.
لنب ��د�أ م ��ن كلمة � ِآخ ��رون )؛ يف الكتاب الث ��اين من "الإلي ��اذة" ي ّت�ضح
لن ��ا �أنها ا�سم لنهر ج � ٍ�ار يف اجلحي ��م ،ويف " (Acheronالإنياذة"
يحفرها دانتي يف بيت من ال�شعر:
"على نهر � ِآخرون الكئيب".
كي ��ف انط ��وى العامل من ل�س ��ان �إىل ل�سان و�صرنا نق ��ر�أ الكلمة يف لغة
�أخرى ،وحتمل املعنى نف�سه؟ وهل ا�ستم ّد �سارتر من هذين امل�صدرين
عبارته ال�شهرية؟ ال �أدري.
رج ��ل يت�أمل م ��ن الوحدة �أ�ش� � ّد الأمل ،هامل ��ت ،على �أغلب الظ � ّ�ن ،وكان
ي�شك ��و ،ويتح�سّ ��ر ،ويئ ��ن ،ويطلب �أم�ي�ر الدانيمارك ال�شف ��اء من هذا
الو�ضر من لدن الآخرين .ي�صيح:
"هلمّوا �إىل الأ�سواق ،واحلانات ،وملتقى الباعة وال�شراة".
يف ال�س ��وق يجتمع النا�س يف عر�س ّ
كل يوم ،والتفكري بهذه ال�صورة
يدعون ��ا �إىل قل ��ب املعادل ��ة الكالمية لتك ��ون" :الآخرون ه ��م النعيم"،
�س ��واء كان م�سراهم يف البحار� ،أم كان ��وا يجولون يف الأر�ض �أم يف
اجل ��و� ،شريط ��ة �أن ال يك ��ون رفيقك هج�ي�ن من خنزي ��ر و�سمكة قر�ش
و�سعالة...
لي� ��س هناك �أروع من �أن ّ
حتتك كتفاك بالنا� ��س ،وتنظر مبا�شرة �إليهم.
يف �أيّ م ��كان ا�ستق ّر ،حتى لو يف حمطة انتظ ��ار البا�ص� ،أف ّكر �أوال �أن
أح�س ب�أننا ن�شرتك معا يف بقعة �صغرية
�أجد �أحدا قربي ،و�أبد�أ عندها � ّ
هي ف�سحة من اجلنة...
رائح ��ة الطع ��ام يف احلانة تبع ��ث الطم�أنينة يف النف� ��س .ر�سم النادل
اللبن ��ا ّ
ين عل ��ى وجهه ابت�سام ��ة م�صطنعة وهو ي�س ّلمن ��ي �أخريا قائمة
احل�س ��اب .كم �أحببتُ هذه الب�سمة ،و�أحببته ��ا �أكرث لأنها غري حقيقية،
وه ��ذه نحتاجها �أكرث لأنها تذ ّكرنا بكل �شيء حقيقي .عندا غادرت كان
اللي ��ل يهيم ��ن على �سماء املدين ��ة ،وهو ي�شبه ذلك ال ��ذي �صاحب ميالد
العامل ،الرائحة ذات الرائحة ،وكذلك ال�ضوء والن�سمة...
ّ
والمزة
البيرة في حانة نازه لي لبنانية،
لبنان ّية ،والخبز .الأثاث تم اختياره
ليعطيك انطباعا غير محايد ،كما �أن
فيه الغمو�ض وال�سطوة ال�سحرية اللذان
يتط ّلبهما الفن� .س�ألت النادل ،و�أنا �أتم ّلى
الخا�ص بالحانة
المنيو
ّ

عن غيرنيكا "ت�شرين" العراقية ..الفنان محمد فرادي
�سليم �سوزه
لي�س ثمة كتابة �أ�صع ��ب من تلك التي تتناول
الفن ��ون الت�شكيلي ��ة عام � ً�ة والر�س ��م خا�صة،
عل ��ى الأقل هذا ما ا�شعر ب ��ه �أنا عندما �أحاول
�ان م ��ا .رمب ��ا كان
الكتاب ��ة ع ��ن جترب ��ة فن � ٍ
ال�سب ��ب يف طبيع ��ة ه ��ذا احلقل الفن ��ي الذي
ال ميك ��ن ح�س ��م مقا�ص ��ده ومعاني ��ه النهائية
طاملا كان حق�ل ً�ا خا�ضع ًا لت�أوي�ل�ات وقراءات
وتف�س�ي�رات م�ستم ��رة نتيج � ً�ة الخت�ل�اف
الذائقة بني جمه ��ور املتلقني وتعدد مراكزهم
ومرجعياتهم الفكرية والثقافية وال�سيا�سية،
تل ��ك املرجعيات التي يف غال ��ب الأحيان تقر�أ
العم ��ل قب ��ل �أن تقر�أه ع�ي�ن املتلق ��ي ،في�ضيع
التحليل الفني و�سط الأيديولوجيا وتختفي
معه اجلمالي ��ات ل�صالح الق ��راءات التعبوية
ال�سطحية واملت�سرعة.
ومن ��ذ �أن ظهر الفن ،مل يتوق ��ف اجلدل حول
ماهيت ��ه ووظيفته وجدواه .ظ ��ل �س�ؤال الفن
حا�ض ��ر ًا يف ذه ��ن النخ ��ب واجلمه ��ور .ففي
الوقت الذي يرى في ��ه بع�ضنا هذا الفن ً
متعة
ب�صري ��ة �صنعته ��ا الأر�ستقراطي ��ة لي� ��س �إلاّ ،
يُجمع �آخرون �أن للفن وظائف �أخرى� ،أهمها
تل ��ك الت ��ي تتعل ��ق بهم ��وم النا� ��س وحياتهم
اليومي ��ة ،بتجربته ��م االجتماعي ��ة ،بطريق ��ة

تعاطيهم م ��ع حميطهم ال�سيا�س ��ي ،مب�آ�سيهم
ومعاناته ��م ،ب�أفراحه ��م وم�سراته ��م ،وب ��كل
م ��ا له عالق ��ة بالإن�سان بو�صف ��ه �إن�سان ًا ي�ؤثر
ويت�أث ��ر مبا يراه حوله .وبه ��ذا ،مل يكن للفن
دور واح ��د قط ،بل �أدوار متعددة� ،أهمها تلك
التي تتعلق بتوثيق منعطفات مهمة يف حياة
الأف ��راد واملجتمع ��ات« .غريني ��كا» بيكا�س ��و
مثا ٌل على هذا.
م ��ن هنا ،ينطل ��ق الفن ��ان العراق ��ي املغرتب،
حممد ف ��رادي ،يف جتربت ��ه الفني ��ة الأخرية
لي ّوث ��ق لن ��ا حلظ ��ة مهم ��ة يف تاري ��خ العراق
املعا�ص ��ر� ،أال وه ��ي حلظة ث ��ورة ت�شرين يف
العام .٢٠١٩
َ
لق ��د م ّر ف ��رادي بتج ��ارب فنية كث�ي�رة وخبرِ َ
عدة تقنيات وهو ينتقل من ثيمة اىل �أخرى،
لكنني �أود احلديث عن جتربته الأخرية التي
تتعل ��ق ب�آخ ��ر �أعمال ��ه التي ج�سّ ��م فيها ثورة
ت�شرين خط ًا ولون ًا ،تلك الأعمال ذات امل�سحة
التعبريي ��ة التجريدي ��ة كم ��ا �أقر�ؤه ��ا ،والتي
ربط ��ت مع ًا زمن�ي�ن مهمني م ّرا عل ��ى العراق،
زمن الفنان الرائد جواد �سليم وزمن انطالقة
هذه الثورة ال�شبابية.
مبج ��رد النظ ��ر اىل �أعم ��ال ف ��رادي الأخ�ي�رة
للوهلة الأوىل� ،سيجد املتلقي ح�س ًا عالي ًا يف
التجري ��د وقوة خط ��وط مر�سوم ��ة بدقة اىل
جان ��ب م�ساحات لونية ب�أل ��وان غامقة ،دافئة

غري براقة ،وهذا خالف ما عوّدنا عليه الفنان
يف �ساب ��ق �أعمال ��ه� ،إذ كانت �ألوان ��ه ال�سابقة
�صارخ ��ة وفيه ��ا م ��ن التنويع ��ات م ��ا ي�شع ��ر
امل ��رء �أنه �أمام جت ٍّل وا�ض � ٍ�ح لتقنيات املدر�سة
التعبريية الأملاني ��ة ب�شقيها «جماعة اجل�سر»
وعلى ر�أ�سها الأملانيان �إمييل نولدة و�إرن�ست
كري�شرن ،وجماعة «الفار�س الأزرق» للرو�سي
الكب�ي�ر فا�سيل ��ي كاندين�سك ��ي ،وم ��ن ث ��م ما
يُع َرف بــ «التعبريي ��ة التجريدية» الأمريكية،
و�أهم رواده ��ا الأمريك ّي ��ان جاك�سون بولوك
وهانز هوفمان.
ات�سم ��ت اعم ��ال جماعة «اجل�س ��ر» بالعاطفية
ودون وج ��ود فك ��رة �أو ه ��دف بال�ض ��رورة.
مَر َك� � َز «اجل�سري ��ون» يف �أعماله ��م الل ��ون
واخلط والأ�شكال الهند�سية وغري الهند�سية
بو�صفه ��ا تكوين ��ات مفتوحة عل ��ى ت�أويالتها
ولي�س ��ت معنية بالأفكار واملعاين .ثمّة غرابة
ب�صري ��ة ت�أخ ��ذ معناه ��ا م ��ن تل ّق ��ي اجلمهور
ل�سط ��ح قما�شة اللوحة ،والفن ��ان «اجل�سري»
لي� ��س معني� � ًا بذل ��ك املعن ��ى بق ��در عنايت ��ه
مب�شاع ��ره وعواطف ��ه وتخيّالت ��ه وحالت ��ه
النف�سية التي يحددها �إطار اللوحة فح�سب.
خالف� � ًا ملدر�سة «اجل�س ��ر» ،كان اجلناح الآخر
للتعبريي ��ة الأملاني ��ة� ،أي جماع ��ة «الفار� ��س
الأزرق» ،قد ت�ش ّكل هو الآخر على التنويعات
ذاته ��ا ،لكن ��ه �ص ��ار ي ��ويل الأف ��كار واملعاين

�أهمية كربى قيا�س� � ًا جلماعة «اجل�سر» .فعلى
�سبيل املثال ،ر ّكزت �أعمال التعبريي الرو�سي
الأزرق كاندين�سك ��ي عل ��ى نظ ��رة الف ��رد اىل
املجتم ��ع وعالقة ذل ��ك الفرد مبا ي ��دور حوله
م ��ن �أفكار فل�سفي ��ة وفكرية ك�ب�رى .ا�ستخدم
ه ��ذا الفن ��ان �ألوان ًا �صارخ ��ة ومتنافرة وغري
من�سجمة مع بع�ضها ،ناهيك عن تلك الأ�شكال
امل�شوّهة للطبيعة ،واخلط ��وط واجل�سيمات
احل ��ادة وامل�ستفزة التي كان مي�ل��أ بها �سطح
لوحاته .تلك التقنية التي اقرتبت من روحها
التعبريي ��ة التجريدي ��ة الأمريكي ��ة فيما بعد،
لكن بع�شوائية �أكرب وعفوية �أو�سع.
ينتم ��ي ف ��رادي «تقني� � ًا» اىل ه ��ذا الأ�سل ��وب
التعبريي �إجما ًال ،وه ��و الأ�سلوب الذي ت�أثر

ب ��ه �أغل ��ب فناين الع ��راق والزال ��وا .مع ذلك،
وفيما يخ�ص جمموعت ��ه الت�شرينية الأخرية
ح�ص ��ر ًا ،ال ميك ��ن ت�صنيف ��ه «فكري� � ًا» عل ��ى
التعبريي ��ة طاملا كانت ه ��ذه املجموعة خلطة
مميزة من عدة تقني ��ات وثيمات وخ�صائ�ص
ا�شته ��ر به ��ا ع ��دد م ��ن املدار� ��س الفني ��ة عرب
التاريخ .لقد عاد فرادي اىل التاريخ العراقي
القري ��ب وا�ستع ��ار �صورة متث ��ال الطفل من
ن�ص ��ب احلرية للفنان العراق ��ي الكبري جواد
�سلي ��مّ ،
ووظفه ��ا رم ��ز ًا لأعمال ��ه الأخرية عن
ث ��ورة ت�شرين .ح�ض ��رتْ �صورة ه ��ذا الطفل
ب�أو�ض ��اع و�أ�ش ��كال خمتلف ��ة يف لوحات ��ه
الأخ�ي�رة ،ف� ��أراد م ��ن خالله ��ا الإ�ش ��ارة اىل
ب ��راءة و�شبابي ��ة الث ��ورة ،م�ستلهم� � ًا �صورة

ذلك «ال�صب ��ي» العراقي ال�شه�ي�ر الذي �شارك
يف الثورة و�ألقت ال�سلط ��ات الأمنية القب�ض
عليه ،لتظهره فيما بعد على �شا�شة التلفزيون
العراق ��ي ب�صورة ذليلة وك�أنه جمرم ي�ستحق
العقاب .يرى ف ��رادي عالقة بني «طفل» جواد
�سليم و�صبي الثورة الذي �أراد وطن ًا ،ف�أنتهى
ب ��ه الأمر معتق ًال مهان� � ًا .كال ال�صورتني ترمز
اىل ال�ب�راءة الت ��ي تطال ��ب بوط � ٍ�ن ي�شبهه ��ا
فت�صطدم بوح�ش ال�سلطة ور�صا�صاته.
مل تك ��ن لوح ��ات ف ��رادي «الت�شريني ��ة» ب�ل�ا
ه ��دف �أو فك ��رة ،ومل تطل ��ق العن ��ان للألوان
العنيف ��ة �أن تطغى على روح اللوحة وثيمتها
الرمزي ��ة ،كم ��ا تفع ��ل التعبريي ��ة ،ب ��ل راحت
ت�صف تفا�صيل دقيقة م ��ن جتمعات احل�شود
ال�شبابية التي يتو�سطها ذلك «الطفل» الثائر،
وت�ص� �وّر حركاته ��م وهتافاته ��م يف م�شهدية
ديناميكي ��ة عالي ��ة حتاك ��ي م�شهدي ��ة جدارية
ن�ص ��ب احلري ��ة ببغ ��داد .فرادي به ��ذا مل يعد
ر�سّ ام ًا فق ��ط ،بل �سارد يف الوقت ذاته� ،سارد
يحكي لغة الرموز وال�صور عرب �إعادة �إنتاج
ثيمة ج ��واد �سلي ��م «احلرية» لتظه ��ر يف حلة
جدي ��دة ،حل ��ة �أولئ ��ك ال�شب ��اب املتظاهر يف
�ساحة التحرير .لق ��د �أعطتْ لوحات ت�شرين،
يف تقنيته ��ا العالي ��ة وخطوطه ��ا الدقيق ��ة
و�ألوانه ��ا ال�صحراوي ��ة ،ويف رمزي ��ة طفلها
الراف ��ع ليدي ��ه ،ناهيك ع ��ن خ�شون ��ة امللم�س

الناجت ��ة ع ��ن �ضرب ��ات الفر�ش ��اة ال�شبيه ��ة
ب�ضرب ��ات فر�شاة فناين املدر�سة الوحو�شية،
معنى جديد ًا للزم ��ان واملكان ،و�أظهرتْ عمق
ت�أثريهما يف ا�شتغاالت فرادي الفنية .ح�ضر
الزم ��ان يف �شغل فرادي من خالل �صورة ذلك
الطفل الربيء الذي يرمز اىل امل�ستقبل احلر
يف كل حقب العراق الزمنية التي نوّه و�أ�شار
�إليه ��ا �سلي ��م يف رموزه على ن�ص ��ب احلرية،
فيم ��ا برز امل ��كان� ،ساح ��ة التحري ��ر ،بو�صفه
ف�ض ��ا ًء ثوري ًا لي�س للح ��راكات واالنتفا�ضات
والث ��ورات �إلاّ امل ��رور ع�ب�ره والت�ش� � ّكل يف
كنف ��ه .ه ��ذا ا�شتغ ��ال زم ��اين وم ��كاين عل ��ى
�ساحة بغدادية �شهرية �صارت خزان ًا للذاكرة
الثورية العراقية.
ال ي ��رى ف ��رادي «ت�شرين» حدث� � ًا منف�ص ًال ،بل
�سي ��اق طوي ��ل لبل� � ٍد ظ ��ل يبح ��ث ع ��ن حريته
وكرامت ��ه وم�ستقبل ��ه و�س ��ط �إرث املا�ض ��ي
الثقي ��ل وركام احلا�ضر القا�س ��ي .ورمبا هذا
ال�سب ��ب الذي جعل ��ه يبث احلي ��اة يف «طفل»
جواد �سليم املع ّلق عل ��ى ن�صب احلرية ليعيد
قيامت ��ه عل ��ى الأر� ��ض ويلب�سه ث ��وب ت�شرين
املعا�ص ��رة� .إن ��ه بهذا يكت ��ب حكاي ��ة ت�شرين
بالفر�ش ��اة والألوان ،ت�شري ��ن التي ي�ؤرخ لها
فرادي لتبقى غريني ��كا �أخرى ملوّنة ،كذاكرة
�شاه ��دة عل ��ى «طف � ٍ�ل» �أبي� ��ض وه ��و يح ��اول
تغيري واقعه الأ�سود.
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اقــــرأ
رفعة اجلادرجي

�صدر عن دار املدى كتاب "رفعة اجلادرجي" للكاتبة وزوجة
الراح ��ل بلقي�س �شرارة حيث ت�سلط ال�ض ��وء فيه على رفعة
املعم ��اري واملنظر والكاتب والفوتوغرايف ،عن رفعة الذي
كان يف �سب ��اق مع الزمن .كان رفعة ي�ؤمن بعبثية الوجود،
فاحلياة ق�صرية مهم ��ا طالت ،وعلينا ان نقبل الواقع ،فلكل
�ش ��يء نهاية ،ت�ؤك ��د امل�ؤلفة �أن رفعة كان يق ��ول �إن "يف كل
�سطر كتبته ،بل يف كل خط ر�سمته ،كانت ثمة م�ؤثرات…
�أن ��ا معم ��ار فح�س ��ب� ،أ�سم ��ع كالم النا�س و�أن�ص ��ت اليهم،
�أدر� ��س تراثهم و�أحزن و�أفرح معهم ،مبعزل عنهم ومعهم،
�أتع ��رف عل ��ى التكنولوجيا املعا�صرة� ،أن ��ا فرد مت�شخ�ص
ومتفرد و�أنا واع بالت�شخي�ص الذي �أمتتع به و�أق�صده".

مبادرات ل�ضمان �إطعام جياع الطيور ..

الثل��وج تظه��ر جمالي��ة م��دن كرد�س��تان وازدي��اد الرح�لات ال�س��ياحية
عامر م�ؤيد
قبل ثالثة ايام تقريبا ،بد�أ �سقوط
الثل ��وج عل ��ى معظ ��م م ��دن اقليم
كرد�ست ��ان ولكنه ��ا ازدادت ب�شكل
اكرب فجر ي ��وم ام�س لتظهر بحلة
بي�ضاء جميلة.
وكث�ي�رون ينتظ ��رون موع ��د
�سقوط الثلوج للقيام ب�سياحة يف
املدينة والتقاط ال�صور التذكارية
الن الثلج يرتبط بكونه داللة على
ح

ول العا

لم

ف�صل ال�شتاء.
وغطت الثل ��وج م�ساحات وا�سعة
من اجلبال والط ��رق املختلفة ،ما
ي�ص ّع ��ب عل ��ى الطي ��ور احل�صول
عل ��ى غذاءها اليومي وق ��د ي�ؤدي
اىل موتها جراء ذلك.
نا�شطون ومواطنون من حمافظة
ال�سليماني ��ة عم ��دوا اىل و�ض ��ع
كميات وافرة من الطعام اخلا�ص
بالطي ��ور على قمم اجلب ��ال كي ال
جتوع.
والق ��ت ه ��ذه املب ��ادرة ا�ص ��داء
ايجابي ��ة وممي ��زة م ��ن قب ��ل
الو�س ��ط ال�سليماين ال ��ذي تفاعل
م ��ع من�ش ��ور ن�ش ��ر يف �صفحة من

مواقع التوا�صل االجتماعي.
وحث ��ت ه ��ذه ال�ص ��ور واملن�شور
لو�ض ��ع الطع ��ام عل ��ى اجلب ��ال،
كثريي ��ن م ��ن اج ��ل ان يجعل ��وا
�سط ��وح منازله ��م مكان ��ا لو�ض ��ع
الطعام فيه للطيور.
وتق ��ول رزان عل ��ي يف حديثه ��ا
لـ(امل ��دى) ان "ه ��ذه احلمل ��ة التي
انت�ش ��رت يف مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي حثتني �شخ�صيا على
و�ضع الطعام للطيور".
وا�ش ��ارت اىل ان "اجلروب ��ات
املختلف ��ة النا�ش ��رة يف الفي�سبوك
تداول ��ت ال�ص ��ور واتفقت على ان
ت�ضع الطعام يوميا على اال�سطح

حتى ذوبان الثلج".
وبين ��ت عل ��ي ان "االهتم ��ام
باحليوان ��ات زاد يف الآون ��ة
االخ�ي�رة ب�ش ��كل كب�ي�ر خا�صة مع
تربي ��ة ال ��كالب والقط ��ط واالن
هناك اهتمام بالطيور اي�ضا.
كذل ��ك وم ��ع انت�ش ��ار ال�ص ��ور
اخلا�ص ��ة ب�سق ��وط الثل ��وج عل ��ى
نط ��اق وا�سع يف مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي ،ف ��ان ال�ش ��ركات
ال�سياحية ب ��د�أت بتنظيم �سفرات
اىل كرد�ست ��ان ال�سيم ��ا مع وجود
رغب ��ة كبرية لدى بع� ��ض العوائل
وال�شب ��اب اىل القي ��ام بنزه ��ة مع
الثلوج.

وقال مراد عقي ��ل �-صاحب �شركة
�سياحي ��ة يف حديث ��ه لـ(امل ��دى)
ان "الكث�ي�ر م ��ن العوائ ��ل تنتظر
مو�س ��م �سق ��وط الثلوج م ��ن اجل
اخذ العائلة لنزهة يف كرد�ستان".
عقي ��ل او�ض ��ح ان "ف�ص ��ل ال�شتاء
قلي ��ل ال�سياح ��ة مثلما ه ��و معلوم
لكن ��ه ي ��زداد ب�ش ��كلٍ تدريجي مع
�سق ��وط الثل ��ج حيث هن ��اك رغبة
كبرية يف زيارة هذه املدن".
وذك ��ر ان "الربام ��ج ال�سياحي ��ة،
ن�ضم ��ن به ��ا زي ��ارة اجلب ��ال الن
هن ��اك طلبا كبريا عل ��ى ذلك ،ومن
اج ��ل ان جنع ��ل العوائ ��ل تواق ��ة
للذهاب".

م�سل�سل �صيني يف�ضح م�س�ؤولني م ّتهمني بالف�ساد وي�أ�سر امل�شاهدين

العراق يت�سلم قطعتني �أثريتني
تعودان لأكثـر من  4000عام

�أ�� �س ��ر م �� �س �ل �� �س��ل ت �ل �ف��زي��وين ع��ن
حملة ال�صني ملكافحة الك�سب غري
امل�شروع امل�شاهدين ،ورفع الغطاء
عن م�س�ؤولني م ّتهمني بهذا الأم��ر.
وتتمحور حلقات امل�سل�سل حول
ملكية �ضخمة مل���ص� ّم��م يف بكني،
وم�لاي�ين ال���دوالرات خم�ب��أة داخ��ل
�صناديق للم�أكوالت البحرية.
و ُقب�ض على عدد كبري من الكوادر
ال���ش�ي��وع�ي��ة� ،إث���ر ح�م�ل��ة الرئي�س

��ش��ي ج�ين ب�ي�ن��غ مل�ك��اف�ح��ة الف�ساد
خ�لال ال�سنوات الأخ �ي�رة ،والتي
ي���ش�ير م�ن�ت�ق��دون �إىل �أن �ه��ا كانت
�أي�ض ًا و�سيلة للتخل�ص من الأعداء
ال�سيا�سيني منذ تويل �شي ال�سلطة
ع ��ام  .2013و ُي �ظ �ه��ر امل�سل�سل،
امل���ؤ ّل��ف م��ن خم�سة �أج� ��زاء ال��ذي
ت�ع��ر��ض��ه ق �ن��اة "�سي ��س��ي ت��ي يف
 " CCTVاحلكومية ،اعرتافات
متلفزة مل�س�ؤولني متهمني بالف�ساد،

من بينهم نائب وزي��ر الأم��ن العام
ال���س��اب��ق � �س��ون ل �ي �ج��ون .وميكن
جت ��ري ��د امل� ��دان �ي�ن ب��ال �ف �� �س��اد م��ن
ث��روات�ه��م و�سحب ع�ضويتهم يف
احل� ��زب ،وق ��د ي��واج �ه��ون عقوبة
ال �� �س �ج��ن مل���دى احل� �ي ��اة �أو حتى
الإع��دام .وعوقب �أك�ثر من مليون
م���س��ؤول يف �إط ��ار حملة مكافحة
الف�ساد حتى الآن التي كانت حجر
الزاوية يف عهد الرئي�س �شي.

ً
موظفا يعاين من الأرق مقابل  250دوالراً يف ال�ساعة
�شركة تطلب

م ��ن املقرر �أن يت�سل ��م العراق من ال�سلطات الأمريكي ��ة غدا (اخلمي�س)،
قطعتني �أثريتني تعودان �إىل �أكرث من  4000عام.
وق ��ال املُتحدث با�س ��م وزارة اخلارج َّية العراقية �أحم ��د ال�صحاف ،يف
بي ��ان �صحفي ،ام�س (الثالثاء)� ،إن القن�صلية العامة العراقية يف لو�س
�أجنلو� ��س �ستت�سلم بالتن�سيق والتعاون م ��ع املكتب الوطني الأمريكي
للتحقيقات قطعتني �أثريتني تعودان �إىل �أكرث من  4000عام ،وهما لوح
م�سم ��اري يع ��ود �إىل مدينة �أُور ،وجزء من من�ش ��ور م�سماري نادر جد ًا
يع ��ود �إىل مدينة بابل القدمية وال توجد �س ��وى قطعتني منه يف العامل
وقد كان ي�ستخ ��دم ك�أداة تعليم نادرة .و�أ�ضاف �أن هذا "الإجناز حتقق
بو�ضع الي ��د على القطعتني وم�صادرتهما من قب ��ل ال�سلطات الأمريكية
�ضمن اجلهود التي تبذل ملالحقة االجتار غري امل�شروع بالآثار العراقية
ومن خالل تتبع املعلومات املقدمة و�إتخاذ الإجراءات القانونية لو�ضع
الي ��د عليها والعمل على �إرجاعها �إىل موطنها الأ�صلي" ،ح�سبما ن�شرت
وكالة االنباء االملانية .و�أو�ضح ال�صحاف �أن مرا�سيم ت�سليم القطعتني
�ستج ��ري يف احتف ��ال ر�سم ��ي بالقن�صلي ��ة العام ��ة للع ��راق يف لو� ��س
�أجنلو�س غدا اخلمي�س.

تبح ��ث �شرك ��ة "�سلي ��ب جانك ��ي" ع ��ن
�أ�شخا� ��ص يعان ��ون م ��ن الأرق للخ�ض ��وع
الختب ��ار "التطبيق ��ات والو�سائ ��د و�أقنعة
العني والفرا�ش" �أثناء النوم.
وعل ��ى مدار �شهرين م ��ن اخلدمة� ،سيجرب
ال�شخ� ��ص ال ��ذي �سيق ��ع علي ��ه االختي ��ار

للوظيفة  8منتج ��ات خمتلفة ،كل منها ملدة
�أ�سب ��وع ،وبعد ذلك ،يكملون مراجعة حول
م ��ا �إذا كان ��وا ق ��د الحظ ��وا اختالف ��ات يف
نوعية وكمية نومهم �أم ال.
وتق ��ول ال�شرك ��ة �إن كل من ��وذج مراجع ��ة
�سي�ستغ ��رق نح ��و �ساع ��ة واح ��دة لإكماله،

و�ستدف ��ع �إجم ��ايل  2000دوالر ،وينق�سم
ذل ��ك �إىل  250دوالرا لل�ساع ��ة ،عل ��ى مدار
الأ�سابيع الثمانية.
ووفق ��ا ملا نقلت ��ه �شبكة "�س ��ي �إن بي �سي"
عن ال�شركة ،ف�إنه ��ا �ست�ستخدم بيانات هذا
ال�شخ� ��ص بعد ذل ��ك "لتن�سيق دلي ��ل النوم

النهائ ��ي مل ��ن يعان ��ون م ��ن ا�ضطرابات يف
النوم يف جميع �أنحاء العامل".
يتطلب طلب الوظيفة �شرحا من  150كلمة
تو�ض ��ح �سبب اعتقاد ال�شخ�ص �أنه منا�سب
متاما للوظيف ��ة ،ويجب �أن يك ��ون املر�شح
ح�سن النية.

�أجنلينا جويل وابنتها� ..شبه كبري وجمال تتوارثه الأجيال
ُتعد "�أجنلينا جويل" واحدة من �أكرث ممثالت
هوليوود جما ًال ،فهي ال تزال حتى اليوم متتلك
جم ��ا ًال خالب� � ًا مل مت�س ��ه جراح ��ات التجمي ��ل،
و�إطالل ��ة �شاب ��ة م�شرق ��ة تتمن ��ى كث�ي�رات م ��ن
الن�ساء امتالكها .لذلك فهي ت�ستحق عن جدارة
�أن تكون �أيقونة للجمال يف العامل.
ومن امللف ��ت للنظر �أن "�أجنلينا" ورثت جمالها
عن والدته ��ا "مار�شلني برتراند" -التي توفيت
ع ��ام  -2007الذي امتد �أي�ض ًا البنتها "�شيلوه"
التي ت�ص ��درت عناوين ال�صحف بف�ضل جمالها

وتطابق �أ�سلوبها و�إطاللتها مع والدتها.
وت�صدرت "�شيلوه" عناوي ��ن الأخبار و�أ�صبحت
�صاخبة عل ��ى و�سائل التوا�صل االجتماعي بعدما
ان ظه ��رت على ال�سج ��ادة احلم ��راء يف الرتويج
لأف�ل�ام والدتها ،الأمر الذي جذب انتباه الكثريين
لتطاب ��ق الأم واالبن ��ة لي� ��س فق ��ط يف ال�شب ��ه
واجلمال ،ولكن يف الإطاللة.
فق ��د كان الفت ًا للأنظ ��ار ظهور "�شيل ��وه" بف�ستان
باللون�ي�ن الأبي� ��ض والأ�س ��ود كان ��ت ق ��د ارتدت ��ه
والدته ��ا "�أجنلين ��ا" ع ��ام � ،2019أثن ��اء الرتويج
لفيلمها "ع�شيقة ال�شر".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

الدراما ال�صينية
ميلأ ال�سيا�سيون حياتنا بالأكاذيب
وبيانات التهريج  ،ويف �سذاجة
يومية يحاولون �أن يحولوا الأنظار
عن امل�آ�سي التي ُترتكب بحق هذا
ال�شعب املطلوب منه �أن يذهب كل
�أربع �سنوات "�صاغر ًا" النتخاب من
ميثله طائفي ًا ،ال وطني ًا .وبكل �صالفة
يتحول الكثري منهم �إىل حمللني
اقت�صاديني وخرباء يف �ش�ؤون
الطاقة الذرية ،و�أحيانا فقهاء يف
لبا�س املر�أة ومكياجها .الكثري من
ه�ؤالء ي�ضحكون علينا يف مواقف
غري م�ضحكة ،من عيّنة ما يخربنا
به جماعة "طريق احلرير" الذين
يوهمون النا�س ب�أن ال�صني �أرادت
�أن تغرق العراق مبئات املليارات
من الدوالرات �إال �أن احتجاجات
ت�شرين �أجه�ضت امل�شروع الذي كان
من امل�ؤمل �أن يتحول فيه كل عراقي
�إىل مليونري!.
�إذن علينا �أن ن�شتم االحتجاجات
ليل نهار ،ونرتحم على بيانات
عبد الكرمي خلف التي حذرتنا من
امل�ؤامرة ،و�أن املجازر التي حدثت
بحق �شباب االحتجاجات كانت،
والتزال ،من �أجل �أن ت�ضع العراق
على �سلم الدول املتقدمة اقت�صاديا،
ونزيح �سنغافورة عن عر�شها الذي
جل�ست عليه ب�سبب ان�شغال عادل
عبد املهدي بالتظاهرات االمربيالية .
لع ّل �أ�سو�أ �أنواع العاملني يف
ال�سيا�سة ،هم الذين ي�صرون على
ال�ضحك على الن�ساء الب�سيطات،
ففي الوقت الذي ُنهبت فيه مئات
املليارات ووزعت الإكراميات
والعطايا والرواتب املليونية،
يخرج علينا منا�ضل "هولندي" ،ظل
يقب�ض �أكرث من راتب �شهريا ،يبكي
على العراق باملرا�سلة ،وي�صرخ
يف الف�ضائيات ب�أن �إقامة معر�ض
للكتاب يف الب�صرة ما هو �إال حماولة
ملنع بناء ميناء الفاو وقطع طريق
احلرير !!
بد�أت ال�صني قبل �أكرث من ثالثني
عام ًا عملية الإ�صالح الكربى والتي
قادتها �إىل م�صاف الدول الكربى
بعد �أن كانت تعاين من م�شاكل يف
ال�سيا�سة والتنمية ،فال�صني بعدد
�سكانها الذي يقرتب من املليار
ون�صف املليار ال تعاين من م�شاكل
�أو �أزمات اقت�صادية ،لعل هذا
التطور الذي ح�صل خالل العقود
املا�ضية �أ�صبح لغز ًا يحري العامل،
كيف ا�ستطاعت ال�صني �أن حتقق كل
هذا التطور؟
كانت �أوىل خطوات ال�صني يف
ال�سنوات الأخرية ،حملة ملحاربة
الف�ساد التي �أطلق عليها ا�سم
"النمور والذباب" و�شملت حماكمة
و�سجن �أكرث من مليون �شخ�ص من
كبار و�صغار م�س�ؤويل احلزب ..فيما
نحن نعي�ش مع حملة احلفاظ على
الف�ساد وتنميته وت�سمينه ،تريليون
دوالر �أهدرت يف م�شاريع وهمية،
وال ي�ستطيع الربملان �أن ي�ستجوب
ر�ؤو�س الف�ساد الكبرية ،لأنها خط
�أحمر ممنوع جتاوزه.
يقول الرئي�س ال�صيني جني بينغ
لل�صحفيني" :يف �شبابي كنت �أقر�أ
كونفو�شيو�س كثري ًا وظلت يف
ذاكرتي عبارته التي يقول فيها "�إن
ال�سيا�سة هي الإ�صالح ،ف�إذا جعل
احلاكم نف�سه �أ�سوة ح�سنة لرعيته،
فلن يجر�ؤ �أحد على الف�ساد".
وبينما نحن نبكي على االطالل ،
تعر�ض ال�صني م�سل�سال تلفزيونيا
تك�شف من خالله ُقب�ض على عدد
كبري من الكوادر ال�شيوعية� ،إثر
حملة الرئي�س �شي جني بينغ ملكافحة
الف�ساد خالل ال�سنوات الأخرية.

الك�شف عن ابنة �سرية للروائي ال�شهري غابرييل غار�سيا ماركيز
الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأن ��واء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(االربعاء) �أن درجات احلرارة مقاربة
ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجل ��و
�سيكون غائم ًا وممط ��ر ًا يف العديد من
مناطق البالد.
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متابعة املدى
�أف ��اد تقري ��ر �صح ��ايف حمل ��ي ،ن�شر
يف كولومبي ��ا �أن غابريي ��ل غار�سيا
ماركيز ،الكات ��ب الكولومبي احلائز
جائزة نوب ��ل الأدب ،ل ��ه ابنة خارج
�إطار الزواج وهو �سر حر�ص �أقارب
الكات ��ب عل ��ى عدم البوح ب ��ه قبل �أن
يك�شف ��ه التقرير بع ��د ثماين �سنوات
من وفاة غار�سيا.
و�أ�ش ��ار التقري ��ر ال ��ذي ن�ش ��ر يف
�صحيف ��ة "�إل يونيفر�س ��ال" الت ��ي
تتخ ��ذ م ��ن كارتاخينا مق ��ر ًا لها� ،إىل
�أن غار�سي ��ا ال ��ذي كان متزوج� � ًا
مر�سيد� ��س با�شا لنحو خم�سني عام ًا
�أقام عالقة مع ال�صحافية املك�سيكية
�سو�سان ��ا كات ��و التي ت�صغ ��ره بـ33
عام� � ًا .و�أ�ض ��اف �أن ه ��ذه العالق ��ة
�أثمرت ع ��ن ابنة تدع ��ى �إنديرا تبلغ
حالي ًا  31عام ًا ،وهي منتجة �أفالم ال

حتمل �شهرة والدها.
لكن ،ه ��ل قاب ��ل كاتب رواي ��ة "مائة
ع ��ام من العزلة"� ،سو�سانا كاتو ،يف
كوبا؟ فهي �أجرت معه مقابلة ل�صالح
�إحدى ال�صح ��ف الكولومبية ،وكتبا

كذلك �سيناريوهات مع ًا.
ق ��ال كات ��ب التقري ��ر ،غو�ستاف ��و
تاتي� ��س ،لإح ��دى الإذاع ��ات املحلية
"قبل وفاة غابرييل غار�سيا ماركيز
بفرتة وجي ��زة �سمعت الإ�شاعة التي

�شغلتن ��ي طيل ��ة ال�سن ��وات الثماين،
�إذ �أردت التحق ��ق م ��ن �صحته ��ا".
ويف تقري ��ره املعن ��ون "ابن ��ة� :س ��ر
غابريي ��ل غار�سي ��ا ماركي ��ز الأك�ث�ر
كتمان ًا"� ،أو�ضح تاتي�س �أنه ت�أكد من

"املعلومة" من كاتب �سريته الذاتية
و�أف ��راد م ��ن الأ�س ��رة و�أح ��د �أف�ضل
�أ�صدقاء الكاتب.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن ��ه �أبق ��ى الأم ��ر
ط ��ي الكتم ��ان احرتام� � ًا لزوجت ��ه
مر�سيد�س ،م�ضيف ًا "انتظرنا وفاتها
حتى ن�شرن ��ا املعلوم ��ات" .وقال �إن
وج ��ود ه ��ذه االبن ��ة كان م ��ن "�أكرث
الأ�سرار قدا�سة وحميمية" لغار�سيا
ماركي ��ز .وت ��ويف رائ ��د "الواقعي ��ة
ال�ساحرة" غابرييل غار�سيا ماركيز
يف � 17أبري ��ل (ني�س ��ان)  2014عن
 87عام� � ًا يف مك�سيك ��و �سيتي حيث
عا� ��ش ف�ت�رة م ��ن حيات ��ه .وتوفي ��ت
زوجت ��ه ع ��ن العم ��ر نف�س ��ه يف 15
�أغ�سط� ��س (�آب)  .2020ومل يو�ضح
تقرير "�إل يونيفر�سال" ما �إذا كانت
مر�سيد� ��س على علم بوج ��ود �إنديرا
يف حياة زوجه ��ا .وذكر كاتب املقال
"م ��ن املحتم ��ل ج ��د ًا �أن مر�سيد�س

كان ��ت ت�شعر بحد�س ح ��ول ما حدث
ب�ي�ن �سو�سان ��ا وغار�سي ��ا ماركي ��ز،
ولك ��ن بقي ��ت حت ��ى �آخ ��ر ي ��وم م ��ن
حياته ��ا متكتمة و�صامتة .ومع ذلك،
كان ك�ش ��ف وج ��ود �إندي ��را مبثاب ��ة
كارث ��ة عائلي ��ة" .و�أك ��د �أن "غار�سيا
ظل يرعى ابنته حتى النهاية".
ويف ت�سعيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي،
ق ��ال احلائز جائزة نوب ��ل للأدب يف
الع ��ام � ،1982إن "ل ��كل كات ��ب ثالث
حيوات :حياة عامة و�أخرى خا�ص ًة
وثالث ��ة �سري ��ة" .واعت�ب�ر تاتي� ��س
تعليق ًا على هذا الق ��ول ب�أن "الن�ساء
لع�ب�ن �أدوار ًا رئي�سة يف كل حياة من
حيواته الثالث".
و�أجن ��ب غار�سيا ماركيز من زوجته
ولدي ��ن هم ��ا :غونزال ��و ورودريغو
الل ��ذان ن�ش ��را الع ��ام املا�ض ��ي كتاب
"وداع ًا غابو ومر�سيد�س" خ�ص�ص
للأيام الأخرية من حياة الكاتب.

