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زين يوسف

التضييق على حرية الصحافة
والتصدي الضروري

اعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة منذ بداية الشهر الحايل عن انتهاكات واعتداءات 
وتضييقات عديدة ومتالحقة ضد الصحفيني. 

من دخول  االعالم  وسائل  منع  عن  العدل  لوزارة  التابعة  التنفيذ  دائرة  اعلنت  بغداد  ففي 
دوائرها يف املحافظات. 

ويف كركوك منعت عنارص من الجيش كادرا صحفيا من تصوير طابور سيارات امام محطة 

تعبئة للنفط األبيض، فيام صادرت عنارص تابعة للرشطة االتحادية معدات إعالميني عائدين 
من تغطية للوضع األمني يف قضاء داقوق.

يف الغراف بذي قار احتجز القامئقام مراسيل “التغيري” و”الفلوجة”. 
خريجني،  تظاهرة  تغطيتهم  اثناء  إلعالميني  تصوير  معدات  الرشطة  حطمت  ميسان  ويف 

وتعرضت “دجلة” لحملة تحريض ممنهجة.
طالبية،  تظاهرة  تغطية  من  فضائية  قنوات  مدنية  مبالبس  مسلحون  منع  السليامنية  ويف 

واعتقلوا مصورا صحفيا. 
ويف اربيل اعتدى ضابط أمن بالرضب عىل مراسل قناة زاكروس. 

احداث االسابيع الثالثة االخرية وحدها هذه تعكس االنتهاك الصارخ املتواصل لحرية العمل 
الصحفي املكفولة دستوريا، والتضييق عىل نشاط املراسلني ومنعهم من نقل االحداث وكشف 

الحقائق. 
واذا استمر هذا الحال من دون مقاومة وتصدٍّ حازم، فقد ال يعود بعيدا اليوم الذي يحتفل 

فيه اعداء حرية الصحافة وحرية التعبري، بانتصار سعيهم لخنقهام ومواراتهام الرثى!

راصد الطريق 

 فعالية انعشت
 الورقة السمراء

بغداد – كريمة الربيعي
  

شارك يف مهرجان “طريق الشعب”، بدورته السابعة، )10-11 
االعالمية  الشخصيات  من  مميز  عدد  الجاري(  الثاين  ترشين 
املشاركني  لهؤالء  وكان  العريقة.  واملجالت  والصحف  والعامة، 
هذا  عىل  واملميزة  االيجابية  وتعليقاتهم  الخاصة  انطباعاتهم 
الكرنفال، الذي استأنف بعد انقطاع دام ثالث سنوات، بحيوية 

وبفعاليات تركت اثرا لدى حضوره.

بغداد – محمد التميمي

أسموه  ما  مواجهة  إىل  صحفيون  دعا 
األفواه،  لتكميم  املتنفذة  القوى  توجه 
الصحفي  العمل  حرية  حق  وتقويض 
من  وذلك  املعلومة،  عىل  والحصول 
خالل التنسيق بني املؤسسات الصحفية 
وأوضحت  املجال.  هذا  يف  والعاملني 
أن  الصحافة  حرية  عن  الدفاع  جمعية 
الحصول  قانون حق  الحراك يخص  هذا 
الكثري  حوله  يدور  الذي  املعلومة  عىل 
أن  يجب  والذي  الخالفية  القضايا  من 

يُصاغ مبشاركة املعنيني فيه.

ال بّد من مشاركة المعنيين
حرية  عن  الدفاع  جمعية  رئيس  نارص  مصطفى  قال 
الصحافة، أن هذا الحراك ال ميكن تسميته حملة، لكنه 
تنسيق بني املنظامت ملواجهة القوانني السيئة التي تنوي 
الدستور،  بالرغم من معارضتها  املتنفذة متريرها  القوى 
بتمرير  تسمح  “لن  وقفات:  املنظامت  لهذه  وستكون 
فيه  املبارشة  املصلحة  ألصحاب  يكون  أن  دون  قانون 

إرشاف عىل صياغاته”.
أن  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  نارص  ويضيف 
“مطلبنا األول يتمثل بالعودة إىل الصياغات التي اتفقنا 
حجم  قلصت  والتي  املاضية،  الربملانية  الدورة  يف  عليها 
القانون وجعلت منه قانونا موجها ضد الجرائم الحقيقية 
السيئة  اإللكرتونية  والجيوش  اإللكرتوين  االبتزاز  وهي 
عديدة  معنية  منظامت  وأن  التعبري.  حرية  ضد  وليس 
املعلومة،  عىل  الحصول  حق  قانون  عىل  حاليا  تعمل 
وتطمح إىل تقديم مسودة ناضجة خالل األشهر القليلة 
املقبلة، لتبدأ بعدها مرحلة إقناع النواب املستقلني بتبني 
هذه املسودة لطرحها يف قبالة القوانني السيئة التي تحاول 
قوى اإلسالم السيايس دفعها يف الفرتة املقبلة للسيطرة عىل 

القوى االجتامعية املدنية”.
ومىض نارص بالقول: إن “للقانون اثرا كبريا يف بناء منهج 
الشفافية والعدالة يف البلد، الن القانون مينح الصحفيني 
حق الحصول عىل املعلومات ويعاقب الجهات التي متتنع 
التي  املعلومات  يصنف  الوقت  ذات  ويف  منحها،  عن 
يطلقون عليها مصطلحات الحساسة تارة واألمن القومي 
تارة أخرى. كل ما يريد الصحفي الوصول له هو معلومات 
وأرقام عن أداء الحكومة لتشكيل سلطة رابعة حقيقية، 

تراقب هذا النظام وتقّومه إن كان قابال للتقويم.

حق أساسي 
أما الدكتور عيل البيايت )خبري يف مجال حقوق اإلنسان( 
فيؤكد أن حق الحصول عىل املعلومة واحد من الحقوق 

اإلنسان  لحقوق  العاملي  باإلعالن  املكفولة  األساسية 
والعهد الدويل للحقوق، إضافة للدستور العراقي الذي 

كفله.
ويوضح البيايت لـ”طريق الشعب”، أنه من دون إتاحة 
املعلومات “ال يوجد أي معنى للنظام الدميقراطي الذي 
باعتبار  إتاحتها  من  بد  ال  اإلنسان.  يعتمد عىل حقوق 
وجود  عىل  يعتمد  أمر  ونزاهتها  املؤسسات  نجاح  أن 
مهم  املعلومات  توفر  فأن  وبالتايل  أدائها،  يف  الشفافية 

للجميع”.
الشفافية  هذه  بخلق  املعنية  هي  الصحافة  أن  ومبا 
إنها  البيايت  فيقول  الجميع،  إىل  املعلومات  وإيصال 
“متتلك الحق بأن تكون أقرب جهة إىل املعلومة وتنقلها 
وفقا لحرية الصحافة والعمل اإلعالمي املكفولة. لألسف 
واقع الحال يوضح افتقار العراق لترشيعات تضمن هذه 
الصحافة  لحرية  أم  للمعلومة  األساسية، سواء  الحقوق 
تفتقر  العراقية  املؤسسات  وأن  الرأي،  عن  والتعبري 

لحامية هذه الحقوق، وال تسهل عمل الصحفيني”.

جانبان للقضية
للسلطات  جانب  من  أكرث  هناك  أن  إىل  البيايت  ويشري 
يكمن يف  األول  فالجانب  الخصوص.  التنفيذية يف هذا 
بتنظيم  الخاصة  واإلجرائية  الترشيعية  األسس  “غياب 
مؤسساتية  ثقافة  وال  لألمر  قوانني  فال  القطاع.  هذا 
مؤسسات  عن  نتكلم  عندما  الحقوق.  هذه  لحامية 
الدولة فال يجب أن تكون القضية مزاجية، وإمنا تعتمد 
عىل أسس قانونية وثقافية وإجرائية تنظم هذا العمل 
هذا  وينتهك  يخالفه  من  تعاقب  الوقت  نفس  ويف 

الحق”.
املوضوع  هذا  استغالل  “هو  الثاين  الجانب  أن  ويبنّي 
عدم  يف  السبب  فهي  السياسية،  الطبقة  قبل  من 
ضامن هذا الحق من خالل عملها عىل استغالل حرية 
الصحفية  الفضائيات واملؤسسات  اإلعالم وانتهاك عمل 

واإلعالمية، التي تقف يف وجه مصالحها”.
وما  ترشين  تظاهرات  يف  جرى  مبا  البيايت  واستشهد   
رافقها من انتهاكات استهدفت املحتجني والناشطني، من 

اغتيال  وعمليات  وتهديدات  كيدية  ودعاوى  مالحقات 
وغريها من الجرائم”

قوانين مهمة مهملة 
الحريات  مرصد  عضو  قال  صلة،  ذي  صعيد  عىل 
حق  “قانون  ان  بخيت  منتظر  الصحفي  الصحفية، 
الوصول للمعلومة من القوانني املهمة التي طالبنا بها، 
قوانني  لتفعيل  محاوالت  نالحظ  بينام  كذلك.  زلنا  وما 
التي  القوانني  فان  االخر  الجانب  ويف  للجدل.  مثرية 
تحتاج اىل ترشيع وهنالك رضورة لوجودها، يتم ركنها، 

وال تتم اعارتها أية اهمية”. 
حامية  قانون  املثال  سبيل  عىل  “لدينا  ايضا:  وقال 
الصحفيني سنة 2011، فخالل هذا الشهر سجلنا أكرث من 
أربعة انتهاكات، ويف جانب اخر هناك مذكرات اعتقال 
نقابة  او  باملؤسسة  املرور  دون  الصحفيني  بحق  تصدر 

الصحفيني التي هي دورها خجول اساساً”.
“جميع  ان  قائال  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  وتابع 

الصحفيني االن يعانون من قضية حق الوصول للمعلومة، 
بسببها  يالقي  الصحفي  اىل  تصل  مرسبة  وثيقة  ورمبا 
مذكرة قبض وتتم محاكمته بسبب تداول الوثيقة، بينام 
قانون حق الحصول عىل املعلومة معطل، وهذا سبب 

رئيس يف تعطيل جزء كبري من دور السلطة الرابعة”. 
الجرائم  قانون  ترشيع  عىل  االرصار  بخيت  واستغرب 
منه  اهم  قوانني  اىل  بحاجة  نحن  وقت  يف  املعلوماتية 
“بكل رصاحة نحن ال نثق باملنظومة السياسية ونخىش 
لقمع  تطبيقها  يتم  التي  املواد  بعض  مترير  يتم  ان 
هذه  يعارض  من  وكل  النظام،  ومعاريض  الحريات 
السلطة، ليجري بعدها متابعتهم ومالحقتهم من خالل 

سن هذه القوانني الجديدة”.
قوانني  “ترشيع  ان  بالقول:  حديثه  الصحفي  واختتم 
يتم  وليك  معينة،  سياسية  بأهداف  مرهون  جديدة 
تزال  ال  انه  اىل  الفتا  معينة”،  بطرق  الحقا  استخدامها 
الثورة  قيادة  ملجلس  تعود  نافذة  عقابية  قوانني  لدينا 

املنحل.
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تعطيل متعمد لدور السلطة الرابعة 

حراك صحفي للدفاع عن حق الحصول على المعلومة

كنوز وآثار بالد ما بني النهرين تستحق املزيد من االهتامم والرعاية

حين ترتفع اصوات 
2                 الفاسدين ضد الفساد! 

أخبار وتقارير
النخلة يحاصرها الجفاف 

3                 واالهمال الحكومي
أخبار وتقارير

الفساد آفة متجذرة 
في القطاع الصحي

ًالرفيقة ثمينة ناجي يوسف 
) ام ايمان (.. وداعا 47

وداعًا ام إيمانأخبار وتقارير
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االنبار تتجاوز حاجز الـ 4 آالف اصابة باألورام السرطانية

بغداد ـ طريق الشعب

أعلن مدير مركز االورام الرسطانية يف دائرة صحة محافظة االنبار نبيل الحديثي، أمس االربعاء، أن امراض االصابة باألورام بالرسطانية لدى 
الصغار والكبار تجاوزت حاجز الـ 4 آالف حالة اصابة يف عموم مدن االنبار.

وقال الحديثي يف ترصيح لوكالة املعلومة، إن “حاالت االصابة بتلك االمراض مستمرة يف ظل قلة العالجات الطبية ناهيك من ان العالجات 
املعتمدة غري فعالة ونأمل استرياد عالجات حديثة تواكب ما توصل اليه االطباء يف آلية مكافحة هذه االمراض سواء بالجرعة الدوائية او االجهزة 

الطبية الحديثة”.
واضاف أن” دائرة صحة االنبار اجرت احصائية ملعرفة عدد املصابني مبرض االورام الرسطانية عام 2018 واكدت أن اعداد املصابني أكرث من 
4 آالف حالة إصابة، وتزايد العدد خالل األربعة اعوام املاضية إىل نسب مخيفة”، مبينا ان” من اسباب ارتفاع نسب املصابني مبرض االورام 
الرسطانية يعود إىل قلة الرياضة وتغري منط الحياة والتلوث البيئي والغذاء غري املناسب والشد العصبي وتقدم العمر فضال عن وجود بعض 

الجينات املتوارثة”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com
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وطن حر وشعب سعيد

إدانات شعبية لقصف مدن اإلقليم

احتجاجات أصحاب العقود 
والمحاضرين والطلبة تتواصل

حين ترتفع اصوات 
الفاسدين ضد الفساد! 

جاسم الحلفي 

  

 ما من غرابة يف ارتفاع أصوات عتاة الفاسدين منددة بالفساد، 
وال موجب للدهشة ازاء توايل ترصيحات كبار الحيتان الفاسدة 
يشدد  حني  للعجب  وال  امللف،  هذا  بإنهاء  تطالب  وهي 

املتنفذون املعروفون بفسادهم عىل رضورة محاربة الفساد.
رموزه  للفساد  يتصدى  ان  التصديق  صعبة  مفارقة  تبدو  فقد 
املتنفذين  وكبار  ونهبوها،  العراق  ثروات  بددوا  الذين 
الخاصة يف  الدرجات  أصحاب  واتباعهم  العام  باملال  املتالعبني 
التعاقدات  وتجار  نزاهتهم،  بعدم  املعروفني  الوظيفي،  السلم 

املشبوهة ومبتكري أكرب وأعقد حيل صفقات الفساد.  
ال  فهذا  الفساد،  محاربة  الفتة  الفاسدين  كبار  يحمل  حينام 
هائلة  اياديهم من جرائم  اقرتفت  ما  نادمون عىل  انهم  يعني 
ضمري  صحوة  انها  او  واملجتمع،  االقتصاد  عىل  التداعيات 

دفعتهم لتبني هذا املوقف. 
لقد رفعوا الفتات محاربة الفساد ال خشيًة من إجراءات هيئة 
النزاهة ولجانها، التي مل تحارصهم ومل تبحث بأصل فسادهم، 
منذ اول يوم توىل فيه كل منهم السلطة. وال ردا عىل السؤال: 
امللف  هذا  تَصّدر  التي  للحكومة  دعام  وال  لك هذا؟  اين  من 
االهتاممات.  آخر  بني  يكون  اال  نأمل  الذي  الوزاري،  منهاجها 
مداها.  وصلت  املرسوقة  العامة  باألموال  التخمة  الن  وليس 
وال خوفا من فعل الحركة االحتجاجية، التي عجزت حتى االن 
هذه  وفضحهم.  الفاسدين  ملحارصة  عملية  وسائل  ابتكار  عن 
الحركة التي مل تلجأ اىل طرق فعالة تجربهم عىل اعادة ما نهبوا 

وهم صاغرون. 
التصدي  الفتة  رفع  هدف  ان  تعلمون  حينام  تندهشوا  ال 
كثريا  تراكم  ان  بعد  املنهوب،  املال  عىل  الحفاظ  هو  للفساد، 
للحكومة وال ملعارضيها  يجوز  ماال خاصا، ال  بالبهتان  وصرّيوه 
املحاصصة  تحميه  خاصا  ماال  باسرتداده.  املطالبة  الرسميني 
بقبضة  ماسكني  داموا  ما  عليه،  خوف  ال  مؤمنا  لهم  وتحفظه 

سلطته.  
وال تتفاجأوا عندما تكتشفون ان حملتهم ضد الفساد ال تطال 
ما  فجّل  هائلة.  ثروات  عندهم  تكدست  التي  الفساد،  أموال 
يبتغون من ادعاءات تصديهم املزعوم، هو حرص جديد الفساد 
الذي أصبح قوة غاشمة، خارجة عن السيطرة، وال يستطيعون 
ضبطها. وقد امست فضائحها اليومية تثري أسئلة ال نهاية لها، 
حي  ضمري  كل  يستفز  الفاحش،  الجدد  الفاسدين  ثراء  وغدا 
نهبا  موارده  استنزاف  منع  وعىل  العراق،  أموال  عىل  حريص 
وتهريبا بيد طغمة فاسدة، تحولت اىل طبقة اجتامعية طفيلية 
السياسية  للسلطة  كقاعدة  االجتامعية،  الرتكيبة  مشوهة 

وحاضن لها.
 فـ “االولغارشية” يف قلق من استمرار الفساد بالحجم الفليك 
تهريب  وعمليات  القرن  رسقة  مثل  أخريا،  عنه  كشف  الذي 
األيام،   قادم  يف  عنه  الكشف  سيتم  مام  ذلك  وغري  النفط، 
اركانه،  تهز  عارمة  شعبية  بثورة  نظامهم  ذلك  يهدد  ان  ومن 
تُزعزع قبضتهم املمسكة بالسلطة منذ التغيري حتى االن باسم 
طبقيا  بعدا  الشعبي  الكفاح  يتخذ  فيام  االنتخابية.  الرشعية 
الفساد  اقتصاد  كّون  التي  الرثة،  الرأساملية  للطبقة  مناهضا 
السلطة  عىل  السيطرة  احكام  يف  واستخدمته  ثرائها،  أساس 

السياسية. 
تستهدف  ال  الفساد،  محاربة  اىل  الحكم  طغمة  دعوات  ان 
من  ينمو  ما  عند  حدودها  تقف  وامنا  الفساد،  هذا  جذور 
طفيليات اىل جانب شجرته الخبيثة. وليس يف جدولها محاكمة 
ليس  تحاوله  ما  وان  نفسها،  تحاكم  ال  فهي  الفساد،  مؤسيس 

اكرث من إيقاف متدد الفاسدين الجدد.
الذي  الربنامج  هو  الفساد،  من  للخالص  الجذري  الربنامج  ان 
األقلية  إزاحة  اولوياته  تتضمن  طبقي،  بعد  عىل  يستند 
ومحاسبتها عىل رسقاتها  السلطة،  من  )االولغارشية(  املستبدة 
نهجها يف  نتج عن  الذي  االجتامعي واألخالقي،  التشويه  وعىل 

الحكم.

كل خميسش

بغداد ـ طريق الشعب

يف  االحتجاجية  الفعاليات  تتواصل 
مناطق مختلفة من مدن البالد، مطالبًة 
املالك  عىل  العقود  أصحاب  بتثبيت 
املالية  املستحقات  ورصف  الدائم 
فيام  الطالبية،  واملنحة  للمحارضين، 
نظم ناشطون من إدارة گرميان ضمن 
إقليم كردستان، وقفة احتجاجية ضد 
الهجامت اإليرانية والرتكية عىل مناطق 

غرب اإلقليم.

القصف والمنحة
وتجمع املحتجون يف متنزه ليىل قاسم يف كالر، مركز 
إدارة گرميان، مبشاركة عدد من الناشطني، بغية إدانة 

هجامت الدولتني.
الرتيك  “الجيش  إن  محمد،  هيمن  الناشط  وقال 
فاشية  هجامت  مجدداً  شنوا  اإليرانية،  والقوات 
اإليراين  “النظامني  أن  مؤكداً  كردستان”،  عىل شعب 
واقتصادية  وعسكرية  سياسية  بأزمة  ميران  والرتيك، 
مقدرات  عىل  الهيمنة  مواصلة  ويريدان  عميقة، 
الشعوب األخرى من خالل استمرار هذه الهجامت”.
العاملية  واملنظامت  املتحدة  األمم  محمد،  وطالب 
واإلنسانية بـ”معاقبة تركيا وإيران، النتهاكهام حرمة 

الدم العراقي، فضالً عن انتهاك سيادة البالد”.
اىل ذلك، واصل طلبة جامعة كرميان تظاهراتهم لليوم 

الثالث عىل التوايل، مطالبني برصف املنحة الطالبية.
من  العرشات  بإن  الشعب”،  “طريق  مراسل  وافاد 
جامعة  يف  اإلنسانية  والعلوم  اللغات  كليات  طلبة 
)كرميان( تظاهروا لليوم الثالث عىل التوايل، مطالبني 
األجور  وخفض  املتوقفة  الطلبة  منح  رصف  بإعادة 
يف الدراسات املسائية وتحسني الخدمات يف األقسام 

الداخلية.
واكد الطلبة املتظاهرون، ان منحة الطلبة املقرة يف 
العام 2012 توقفت منذ العام 2014، وعادت العام 

املايض، وتوقفت مرة أخرى بعد عام من إطالقها.

المزارعون وأصحاب العقود
يف  املقدادية  قضاء  مزارعو  تظاهر  اخر،  جانب  من 
نحو  تالحق  قضائية  دعاوى  بالغاء  مطالبني  دياىل، 

300 منهم.
وقال مصطفى عبد الكريم، عضو تنسيقية التظاهرة 
يف ترصيح صحفي: إن “العرشات من مزارعي قضاء 
املوارد  دائرة  امام  سلمية  تظاهرة  نظموا  املقدادية 
قضائية  بدعاوى  منهم  نحو 300  بعد شمول  املائية 
بسبب زراعة اراضيهم بحجة وجود قرار منع بسبب 

الجفاف”. 
وأضاف عبد الكريم، انه “كان االحرى بوزارة املوارد 
االوقات  هذه  يف  املزارعني  اسناد  ودوائرها  املائية 
الصعبة واسعافهم بالبدائل لتامني مياه السقي وليس 

مالية  غرامات  فرض  اىل  تؤدي  قضائية  دعاوى  رفع 
مباليني الدنانري”، الفتا اىل ان “التظاهرة ستتحول اىل 

اعتصام سلمي اذا مل تجر االستجابة ملطاليبهم”.
يف  العقود  أصحاب  من  العرشات  نظم  السياق،  يف 
وقفة  البرصة،  غرب  الزبري  قصاء  يف  االسمدة  معمل 
احتجاجية امام بوابة املعمل، مطالبني بتثبيتهم عىل 

املالك الدائم.

المثنى والناصرية
يف  حكومية  دوائر  يف  متعاقدون  جدد  ذلك،  اىل 
تظاهراتهم  التوايل  عىل  الثاين  لليوم  املثنى  محافظة 
قرار  عىل  احتجاجا  املحلية،  الحكومة  مباين  امام 
التخصيص  وجود  عدم  بحجة  العمل  عن  إيقافهم 

املايل.
الشعب”،  “طريق  ملراسل  املحتجني  من  عدد  وذكر 
عبدالحسني الساموي أن مطالبهم ترتكز عىل إعادتهم 
للعمل مرة أخرى ال سميا وأنهم بارشوا يف تلك الدوائر 
منذ أكرث شهرين، مشريين إىل أنهم ال يتحملون اي 

خطأ اداري وقعت به الجهات املعنية يف املحافظة، يف 
ما يتعلق بالتخصيص املايل او االوامر اإلدارية.

ويف النارصية، أعلن موظفو دائرة بلدية النارصية يف 
الدوام وإغالق مبنى  محافظة ذي قار اإلرضاب عن 
الدائرة احتجاجا عىل ما وصفوه باالعتداءات املتكررة 
عليهم، وعلق املوظفون الفتة عىل بوابة الدائرة كتب 
عليها أنهم يطالبون الحكومة املحلية وقيادة الرشطة 

بتوفري الحامية لهم.

العمال والمحاضرون
واسط  تربية  يف  واإلداريون  املحارضون  ويواصل 
الثاين  لليوم  الدائم،  املالك  عىل  بتثبيتهم  مطالبتهم 

عىل التوايل.
فيام نظم العرشات من عامل معامل الطابوق يف قضاء 
الحي محافظة واسط، وقفة احتجاجية عىل صدور امر 

بغلق معامل الطابوق، من قبل محافظ واسط.
ان  القرييش  شاكر  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
هناك اكرث من 15 معمال النتاج الطابوق، صدر امر 
نتيجة  العمل  من  ومنعهم  بالوقود  تزويدهم  بعدم 
لالنبعاثات الغازية التي تسبب التلوث البيئي، مبينا 
لحني  القرار  يف  النظر  بإعادة  طالبوا  املتظاهرين  ان 

توفري مكان اخر لنقل املعامل.
يُشار اىل ان إنتاج املعامل يسد حاجة املحافظة من 
الطابوق، ويوفر فرص عمل الكرث من )٢٥٠٠(  مادة 

عامل.
دوائر  يف  العقود  أصحاب  من  العرشات  وجدد 
مطالبني  املحافظة  وسط  تظاهراتهم  الكهرباء  وزارة 

بالتثبيت عىل املالك الدائم.
وذكر عدد منهم خالل تظاهرتهم التي نظموها أمام 
يرفضون تسويف  إنهم  الطاقة،  إنتاج ونقل  مديرية 
عىل  للتأكيد  موحدة  بتظاهرة  خرجوا  لذا  مطالبهم 
الوزراء  مجلس  قبل  من  مطالبهم  تحقيق  أهمية 

ووزارة املالية.
ويف العاصمة بغداد، واصل املحارضين يف املجان يف 
املالية،  وزارة  امام  تظاهراتهم  الرتبية  وزارة  دوائر 

مطالبني باطالق التخصيصات املالية الخاصة بهم

بيان رابطة المرأة العراقية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
ليس سهال ان نستقبل اليوم العاملي ملناهضة العنف 
ضد املرأة 25 ترشين الثاين ونحن نشهد ارتفاع مخيف 
البيوت  الزالت  أذ  العراق،  يف  العنف  معدالت  يف 
العراقية تشهد مظاهر مرعبة للعنف تكون ضحيتها 
االوىل النساء، كل يوم نصدم باشكال أكرث خطورة عىل 
واحد،  آن  يف  العراقية  االرسة  ومستقبل  املرأة  حياة 
اجراءات  واتخاذ  وضع  يف  وواضح  كبري  فشل  امام 
رادعة تجرم مرتكبي جرائم العنف املوجه ضد النساء 
والفتيات وتحاسب مسببيها بالشكل الذي يضمن الحد 

منها.
الجهود  توحيد  عىل  ونحرص  سنوات  وطوال  نسعى 
وتظافرها لضامن الشكل االمثل لحقوق املرأة العراقية 
لتعزيز  النسوية  الحركة  تطلقها  مبادرات  خالل  من 
املشاركة املنصفة والواسعة للمرأة يف مواقع صنع القرار 
كخطوة من خطوات الغاء مظاهر التمييز واالقصاء ويف 
مستويات عدة، ومبا يساهم يف  إلغاء كافة الترشيعات 
التي تتضمن نصوص تكرس العنف الذي ينتهك كرامة 
املرأة وتستبيح حقوقها املرشوعة، ونعمل كمدافعات 
االرسة من  قانون يحمي  االرساع يف ترشيع  اجل  من 
العنف مع رضورة وضع آليات ضامنة لتنفيذه وتوفري 

من  والوقاية  الحامية  تكفل  التي  الوطنية  االليات 
مظاهر العنف بكل االشكال.

بناء  اجل  من  العمل  علينا  اليوم  هذا  نحيي  ونحن 

مجتمع يتمتع بالسلم واالستقرار والذي يتطلب حامية 
واالستغالل،  والحرمان  العنف  من  العراقية  االرسة 
تهدف  التي  الخطرة  املامرسات  من  وتخليصه 

الستغالل املرأة وامتهان كرامتها واالتجار بها، بسبب 
والفصلية  القارصات  زواج  مثل  لها  املهينة  العادات 
وجرائم )غسل العار( التي تفرضها األعراف والعادات 

العشائرية التي تنتهك انسانية النساء والطفالت.
والشبكات  املنظامت  وكل  العراقية  املرأة  رابطة 
واالنسان  املرأة  حقوق  عن  املدافعة  والشخصيات 
معنيون بتوحيد الجهود وخلق قوة مجتمعية تتصدى 
لكل مظاهر العنف، واالرصار عىل فرض احرتام النساء 
والفتيات وحاميتهن من العنف عرب الغاء كافة مظاهر 
التمييز، والتحشيد لحمالت التوعية بالحقوق اإلنسانية 
املتساوية للمرأة، واالبتعاد عن نهج التهميش واإلقصاء 
دون  املستويات  كافة  يف  النساء  مشاركة  زيادة  عرب 
تنفيذ  ملتابعة  املعنية  الجهات  عىل  والضغط  متييز، 
قانون  بترشيع  اإلرساع  ومنها  سيداو  لجنة  توصيات 
الحامية من العنف األرسي عىل ان يتضمن اجراءات 
فعلية رادعة، تخلص االرواح الربيئة واالرسة واملجتمع 

من آفات العنف ومسببيها.

رابطة المرأة العراقية
24 تشرين الثاني 2022

بغداد
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أدعو ألندلس إن 
حوصرت حلب!

فيام كانت املسّيات اإليرانية تقصف ألتون كوبري، 
واملدفعية الرتكية تدك قرى جبل متني، وفيام إجتمع 
كيفية  لبحث  خايف؟(  )ِممْن  رساً  النواب  مجلس 
“أولياء  إنربى  وفيام  السيادة،  حفظ  عىل  العمل 
لفظياً،  أنقرة  أو  طهران  إعتداءات  إلدانة  األمور” 
برفض  الحكومة  رئيس  إكتفى  تخصصه،  حسب  كل 
عىل  ألحد  موافقة  بإعطاء  السامح  وعدم  العدوان، 
صامتني  النواب  بقي  فيام  العراقية،  األرايض  رضب 
حتى بعد إنتهاء إجتامعهم الرسي. هذا ويف الوقت 
الذي ذكر فيه اردوغان بأن تركيا تستطيع أن تفعل 
الثوري  الحرس  أعلن  تشاء،  ومتى  لها  يحلو  ما 

اإليراين بأنه سيتدخل بقواته الربية يف أراضينا.  

هي مو بعدد األطباء!
األهيل  الجامعي  التعليم  حصة  رفع  الحكومة  تنوي 
البالغة حالياً 30 يف املائة، إىل 50 يف املائة من مجموع 
للسامح  قدماً  اإلجراءات  وتسي  البالد.  يف  التعليم 
للطب،  كليات  ثالث  بإفتتاح  األهلية  للجامعات 
توفر  عدم  بسبب  ذلك،  عىل  الخرباء  إعرتاض  رغم 
املستلزمات التي تساعد هذه الجامعات عىل تخريج 
أطباء قادرين عىل رعاية صحة الناس. هذا ويذكر بأن 
أغلب كليات طب األسنان الثالثني والهندسة الستني 
اليوم،  العاملة  األخرى  األهلية  الكليات  وعرشات 
التعليم  قانون  حددها  التي  االشرتاطات  إىل  تفتقر 
الخوف  بسبب  الرقابة  إجراءات  تغيب  فيام  األهيل، 
بسبب  أو  املتنفذين،  املؤسسات  هذه  أصحاب  من 

تفيش الفساد!

متخلفة وغالية!
شحن  بطاقات  عىل  الرضائب  إنهاء  الحكومة  قررت 
التلفون النقال واإلنرتنيت، البالغة 20 يف املائة، بهدف 
قد  الرضيبة  هذه  وكانت  اإلتصاالت.  كلفة  تقليل 
األمر  النقال  فإستغلت رشكات   ،2015 العام  فرضت 
رغم  فيه،  مبالغ  بشكل  خدماتها  تكاليف  ورفعت 
تدين مستوى هذه الخدمات قياسا باملعايي العاملية. 
وقد أرهق هذا كاهل أغلبية املواطنني، الذين يعانون 
أن  الخرباء  ويجد  هذا  قاسية.  معيشية  ظروف  من 
ألنها  عالية،  زالت  ما  الرضيبة  رفع  ورغم  التكاليف 
وتقارب  الفرد،  دخل  معدل  من  املائة  يف   24 تعادل 
التي  األخرى،  الدول  يف  سائد  هو  ما  أضعاف  ثالثة 
املائة  عادة ما تفرض رضيبة ترتاوح بني 12 و20 يف 

عىل املبيعات.  

بركات 
المحاصصة والفساد

عدد  يف  مستمرة  زيادة  عن  الصحة  وزارة  كشفت 
اإلصابات بأمراض الرسطان لدى األطفال، حتى باتت 
أغلب  أن  الوزارة  وإّدعت  شهرياً.  حالة   25 تسجل 
العالجات  تكاليف  لكن  متوفرة،  الرضورية  األدوية 
ميثل  وفيام  هذا  جداً.  عالية  واإلشعاعية  الكيمياوية 
مرض الرسطان أحد األسباب العرشة األوىل للوفيات 
املائة،  يف   0.8 به  اإلصابة  نسب  وتبلغ  العراق،  يف 
تتحمل الحكومات املتعاقبة املسؤولية عن املشكلة، 
وأفتقار  بالعالج،  املتخصصة  املراكز  لغياب  نظرا 
وعدم  األدوية  وغالء  الطبية،  لألجهزة  املستشفيات 
البيئة،  تلوث  يسببه  ما  إىل  إضافة  بانتظام،  توفرها 
النفطية  الرشكات  التزام  وعدم  الغاز،  حرق  جراء 
بإجراءات السالمة، من إنتشار مريع للمواد املرسطنة 

يف املياه والهواء. 

نخل السماوة يگول!
أتباع  قيام  عن  اإلتحادية  النزاهة  هيئة  أعلنت 
املتنفذين يف محافظة املثنى برسقة 3 مليارات دينار 
للبلدية،  املرصيف  الحساب  يف  األمانات  رصيد  من 
املحافظة،  صحة  دائرة  من  دينار  مليون   23 وحوايل 
كورنيش  مرشوع  يف  وفساد  تزوير  شبهات  ووجود 
املدينة. هذا وتعد معدالت الفقر يف املثنى األعىل عىل 
صعيد البالد، فيام يصل عدد املساكن العشوائية إىل 
21 ألفا،  ومعدل البطالة إىل 52 يف املائة. إضافة إىل 
ندرة املياه وارتفاع محتواها امللحي، وتدهور القطاع 
املخصصات  وتدين  العمل،  فرص  وغياب  الزراعي، 
وإنتشار  الشباب،  وهجرة  املوازنة،  يف  اإلستثامرية 

الفساد املايل والفوىض اإلدارية بشكل كبي.

شريط االخبار 

عمتنا النخلة

 شجرة يحصرها الجفاف واإلهمال الحكومي وأزمات السكن
بغداد ـ تبارك عبد المجيد

غذايئ  او  مايل  مورد  مجرد  »النخلة«  تعترب  ال 
بهويته  مرتبطة  هي  بل  العراقي،  للمواطن 
القصص  يف  سواء  الشعبي  وتراثه  الوطنية، 
يف  عليها  االعتامد  يف  أم  التاريخي،  واملوروث 
واليدوية.  الرتاثية  واملنتجات  املهن  من  عدد 
هذا  يف  يؤثر  اليوم  كبي  اهامل  من  يالحقها  وما 
لألبنية  العمراين  الزحف  حيث  العريق،  التاريخ 
وقطع أشجار النخيل وتجريف األرايض ملساحاٍت 
السنوات  خالل  يتحول  العراق  جعل  واسعة، 

األخية من مصدر اىل مستورد للتمور.

انخفاض واسع 
التابع  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  بيانات  وبحسب 
لوزارة التخطيط لعام 2020، فقد انخفض حجم 
طن.  ألف   735 اىل  طن  ماليني   7 من  اإلنتاج 
الخارج  إىل  العراقية  التمور  تصدير  معدل  وأن 
بلغ قرابة 600 ألف طن إىل تركيا والهند ومرص 
وسوريا واألردن واإلمارات، إضافة إىل دول أخرى 
مثل الصني وبنغالدش وبعض األسواق األوروبية 

واألميكية.
 ويذكر الخبي االقتصادي، عبد الرحمن املشهداين، 
النخيل،  زراعة  مواطن  أقدم  من  »العراق  ان 
ويلقب بـ«بلد النخيل« و«ارض السواد«، المتالكه 
مستوى  عىل  األول  كان  حيث  نخلة،  مليون   36
من  مهام  جزءا  الذي شكل  التمور،  بإنتاج  العامل 

الناتج املحيل اإلجاميل«.
وعن أسباب تراجع أعداد النخيل، يقول انه يعود 
حديثة  تقنيات  استخدام  وعدم  االهامل  لحجم 
الذي  الجفاف  اىل  إضافة  النخيل،  استثامر  يف 
حصل، وزحف املدن وانشاء املجمعات واملناطق 
القريبة  الخصبة  الزراعية  األرايض  عىل  السكنية 

من األنهار«.

اهمال متكدس
ويشي املشهداين يف حديثه لـ«طريق الشعب«، اىل 
انه »مرت سنوات طوال بينام الحكومة مل تلتفت 

انتاجيته، إضافة  النخيل وتحسني  لالهتامم مبلف 
اىل اهامل تقديم الدعم للفالحني لتحفيزهم عىل 
هذا  صادرات  تحسني  اجل  من  التمور  استثامر 
املنتج«، الفتا اىل ان »الرشكة العامة إلنتاج التمور 

مل تكن ايضا فاعلة بالشكل املطلوب«. 
كعلف  االنتاج  هذا  استخدم  سنوات  ومنذ 
للحيوانات، يف حني نالحظ االنتاج يف دول الجوار 
كالسعودية وإيران واالمارات، يصدر بشكل جيد 
من ناحية التعبئة، وتدفع الزبون الن يشرتيه عىل 
عكس التمور العراقية، فاملشكلة تكمن يف شكل 
التعبئة وليس جودة التمور. علامً ان العراق يزرع 
فيه نحو اربعامئة وخمسني ألف نوع من التمور، 

بحسب املشهداين. 

مبادرات تلوح باألفق
وتحدث املشهداين عن مبادرات لها مردود إيجايب 
مجموعة  تضم  رابطة  »تشكيل  منها:  للنخيل، 
اربعامئة وخمسون  لزراعة  تهدف  املزارعني،  من 
ان  اىل  مشيا  التمور«،  أنواع  الحد  دونم  ألف 
»هذه املبادرة تحتاج اىل الدعم الحكومي، خاصة 
لكونهم سيعتمدون عىل الزراعة النسيجية الذي 
االمر  عالية،  وبإنتاجية  قزميا  النخيل  فيها  يكون 
يصدر  بينام  املحيل  السوق  حاجة  يسد  الذي 

الفائض اىل دول العامل ».
وتابع أنه »من املبادرات الناجحة أيضا ومن املهم 
االلتفات اليها، تلك التي قدمتها العتبة العباسية 
بزراعة ما يقارب »ثالثني ألف« نخلة، يف صحراء 
محافظتي كربالء والنجف. وتعترب من الخطوات 
الرائدة التي تستحق تعزيزها ونسخها يف مناطق 
أخرى، منها استثمرت الصحراء وعالجت موضوع 
الزراعة  يف  حديثة  تقنيات  واستخدمت  التصحر 
والري، اضافة اىل تشغيل ايدي عاملة كثية وسد 

نسبة من حاجة السوق املحلية«.
لجميع  املحيل  االستهالك  حجم  ويرتاوح 
املحافظات ما بني 150 و200 ألف طن سنوياً من 
التمور، حيث يعد العراقيون التمور من الوجبات 

الغذائية األساسية لهم.
ويرى املشهداين، ان »تجريف النخيل هو واحدة 

كثية،  مناطق  يف  شاهدناها  التي  الكوارث  من 
تقطيعها  ألجل  بغداد،  حزام  مناطق  يف  تحديدا 
وتحويلها اىل دور سكنية يف عشوائيات، وهنا مل 
نعمل عىل تدمي املساحة الخرضاء مبجازر إلعدام 
العشوائيات  من  مدنا  خلقنا  وامنا  فقط،  النخيل 

السكنية غي املنظمة«.

نخلتان في كل بيت
ولفت اىل انه »ال وجود للرقابة القانونية، فسابقا 
كانت ضمن القوانني ان االجازة ال متنح اال إذا وقع 
عىل تعهد بزراعة نخلتني يف حديقة الدار، اما اليوم 
فليس هناك حدائق يف املنازل من األساس، وتصل 

مساحة املنازل اىل ما دون الـ50 مرتا مربعا«.

الحكومة المسؤول االول
 يقول فالح علوان، احد فالحي محافظة كربالء، 
لـ »طريق الشعب«، ان« الحكومة هي املسؤول 
األول عن هذا اإلهامل الكبي، لعدم وجود سياسة 
عدم  اىل  اضافة  الوطني،  املنتج  تحمي  واضحة 
توفر أدوات أساسية من املياه واملعدات الزراعية، 
االقتصادي  والحصار  املتعاقبة  للحروب  كان  كام 

والفوىض الشاملة للبالد حصة من هذا االنحسار«. 
ويطالب علوان، بتوفي قروض للفالحني، ودعمهم 
ايضا باالسمدة واملياه، ومكافحة الحرشات الضارة، 
عىل  الخاص  القطاع  تشجع  ان  وأيضا  واألوبئة، 
واقامة  املربدة،  واملخازن  التمور،  مكابس  تأسيس 
التمور، مثل  التي تعتمد عىل  الصناعية  املشاريع 
السكر السائل والخل الطبيعي، عالوة عىل عصي 

التمر )الدبس(«.

إهمال حكومي وطمع الفالحين
ويشي رئيس اتحاد الجمعيات يف محافظة النجف، 
عيل حسني اىل ان »انجراف أرايض النخيل كان له 
تأثي عىل الفالحني واملزارعني، بعد تحول اراضيهم 
التي  ومهنهم  بذكرياتهم  املرتبطة  الزراعية 
توارثوها عن اجدادهم اىل دور سكنية، إضافة ان 

هذا الفعل له تأثيا سلبيا عىل القطاع الزراعي«.
بيع  اىل  يعود  التجريف  اسباب  »أحد  ان  ويقول 
سكنية،  دور  اىل  وتحولها  الخرضاء  املساحات 
بسبب اهامل وزارة الزراعة التي تتحمل النتائج 
التي وصل اليها الفالحون واملزارعون، فالكثي من 

هؤالء فرط بأراضيه وترك عمله«.

بغداد – كريمة الربيعي

شارك يف مهرجان “طريق الشعب”، 
بدورته السابعة، )10-11 ترشين الثاين 

الجاري(، عدد مميز من الشخصيات 
االعالمية والعامة، والصحف واملجالت 

العريقة. وكان لهؤالء املشاركني 
انطباعاتهم الخاصة وتعليقاتهم 

االيجابية واملميزة عىل هذا الكرنفال، 
الذي استأنف بعد انقطاع دام ثالث 

سنوات، بحيوية وبفعاليات تركت اثرا 
لدى حضوره.

قريبة من الشارع
“جريدة  ان  كتاب،  شاكر  واألكادميي،  الدكتور  اعترب 
طريق الشعب من اقدم الصحف العراقية، ومن يحمل 
االحساس  من  كبيا  معها رشفا  يحمل  الشعب  طريق 
بالوطنية، والتقدمية”. واثنى عىل املواضيع الوطنية يف 
طريق الشعب، التي تستقطب جمهورا شعبيا، كونها 
تركز يف هذه املواضيع عىل القضايا التي تالمس الشارع 
الصحفيني  اغلب  ان  حيث  الشعب،  مبصي  واملرتبطة 
مع  باحتكاكهم  املهنية  قدراتهم  تطورت  والعاملني 

الشارع والناس”. 

استشارات طبية وقانونية
ويف خيمة االستشارات الطبية والقانونية املجانية، قال 
محلية  خيمة  يف  “شاركنا  املندالوي:  فاضل  الدكتور، 
املثقفني ضمن مهرجان طريق الشعب عىل مدار يومني، 
وبحضور  االطباء  هيئة  يف  الطبي  الكادر  عليها  أرشف 
ومساهمة عدد من الرفاق لتقديم االسعافات االولية، 
باألمل  الخاصة  االدوية  وتقديم  الضغط  قياس  من 
وااللتهابات وارتفاع درجات الحرارة مجانا، باإلضافة اىل 
منح استشارات قانونية، ساهم فيها عدد من املحامني 
الشيوعيني والقانونيني املختصني”. ورأى املندالوي، ان 

“الحيوية هي أكرث صفة امتاز بها املهرجان، من حيث 
الخيم املشاركة واملساهامت املتنوعة”.

 اعمال فلكلورية
 ومن محافظة دياىل، تحدث منسق التيار الدميقراطي، 
الفلكلورية،  ابو ريا: “شاركنا يف خيمة لألعامل  سامي 
بغداد، ونطمح الن  العاصمة  تراث جامل  التي تحايك 
تتوسع مشاركتنا يف املهرجانات القادمة، بأعامل يدوية 
وتراثية مميزة أكرث، وان يكون لهذا املهرجان حضور يف 

بقية املحافظات”.

“طريق الشعب” المبادر االول
هو  “املهرجان  زيدان:  ماجد  والصحفي  الكاتب  وعّد 
ظاهرة حضارية من حياة الثقافة العراقية واالعالمية، 
فعاليات  إلقامه  مبادرة  صحيفة  الي  نلمس  مل  حيث 

وندوات وتقديم عروض وحفل فني وتوزيع الكتب”.
ان  اىل  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  يف  زيدان  ويلفت 
اآلراء  وتبادل  للقاءات  مألوفة  فسحة  هو  “املهرجان 

وتذكي الناس بالصحافة الورقية وقيمتها”.

ونّوه زيدان بدور الرفيق الراحل “االستاذ عبد الرزاق 
الصايف فهو اشهر صحفي عراقي، عمل ألكرث من خمسني 

عاما يف مجال الصحافة”.

جريدة الزمان
ويرى حمدي العطار )وهو محرر يف جريدة الزمان(، 
ان “هذه مبادرة جيدة من جريدة طريق الشعب رغم 
النهوض  اعادة  يف  تسهم  لكنها  املتواضعة،  امكانياتها 
للمرشوع الثقايف بدعم من بقية الجرائد الرصينة، من 
ضمنها جريدتنا التي كان لها حضور يف كل مهرجانات 

طريق الشعب”.

جريدة ريكاي كردستان
كردستان  ريكاي  جريدة  تحرير  رئيس  يقول  فيام 
للحزب الشيوعي الكردستاين، الرفيق عبد الله خالد، ان 
“مشاركتنا يف مهرجان طريق الشعب هو كالعهد علينا، 
فمن خاللها ميكن ان نبني مستقبال للصحيفة الورقية 
من خالل تركيز االهتامم عليها”، معتربا انه “ تقليد مهم 

بان تستمر فيه طريق الشعب “.

جريدة الحقيقة
“املبادرة بلم شمل عدد كبي من الصحف والشخصيات 
وتوحيد  للنقاش  كانت  كبية  فرصة  الكبية،  االعالمية 
الرأي، ألجل العمل االنعاش االعالم الحقيقي واالبتعاد 
الصحفي يف  يرى،  ما  الصفراء”، بحسب  الصحافة  عن 
الفضيل.  ويضيف يف حديثه  عدنان  الحقيقة  جريدة 
لـ”طريق الشعب”، ان “الحقيقة من الصحف الداعمة 
تحديدا،  العراقي  الشيوعي  وللحزب  اليساري  للفكر 
باعتباره مرأة تعكس مطالب الطبقات الكادحة، ونحن 

مع هذا التوجه دامئا”.

جريدة الدستور
اما سكرتي تحرير جريدة الدستور، يارس باسم، فيقول 
ملفتا  رأينا حضورا  لذلك  ممتاز  املهرجان  تنظيم  ان” 
ومميزا “، مضيفا “ نحن كصحفية شاركنا من قبل يف 

هذا املهرجان لدعمنا واهتاممنا بالصحافة الورقية”.
عىل الرغم من انحسار القراء للصحف الورقية من بعد 
2003، اال ان جريدة “طريق الشعب” بتاريخها الطويل 
عرب الصحفيني الكبار مثل فائق بطي، عبد الرزاق الصايف 
وغيهام من االسامء الرصينة، استطاعت الحفاظ عىل 

قرائها املميزين، بحسب ما أردف باسم.

مجلة الشرارة
اما من محافظة النجف فشاركت مجلة الرشارة ضمن 
ياسني،  نعمة  تحريرها،  رئيس  ويذكر  الكرنفال،  هذا 
ومبشاركة  السابعة  بنسخته  انطلق  “املهرجان  ان 
مجلة الرشارة التي تصدر من محافظة النجف، وتعتز 

مبشاركتها يف هذا املهرجان منذ انطالقته االوىل”.

وزارة الثقافة تحضر وتشارك
لـ”طريق  الربيعي  منى  تحدثت  الثقافة  وزارة  ومن   
الكرنفال  “هذا  للمهرجان:  حضورها  عن  الشعب”، 
تظاهرة رائعة جدا صوبت تركيزها عىل احياء الصحافة 
والتسامح  واملحبة  االلفة  مشاعر  فيها  ملسنا  الورقية، 
بني جميع املكونات”.  واشارت اىل انه “نحن كعالقات 
ثقافية عامة يف وزارة الثقافة، شاركنا يف عدة فعاليات 
العراقية،  السالم  “اوكسرتا”  عزف  من  املهرجان  ضمن 
وامسية شعرية اضافة اىل حفل توقيع كتاب. ونأمل ان 
تكون هناك استمرارية لهذا املهرجان ولبقية الفعاليات 

التي تحمل نفس الهدف”.

اشادات حكومية واعالمية وثقافية بمهرجان »طريق الشعب«:

 فعالية انعشت الورقة السمراء 

قلق عىل عمتنا النخلة من عاديات املحاصصة



No. 47 Thursday 24 November 2022 العدد 47 الخميس 24 ترشين الثاين  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com  4
أخبار وتقارير

ويقول مختصون أن الدولة مل تقم ببناء مجمعات 
تركتها  بل  السكن،  أزمة  من  جزء  لحل  مدعومة 
للفساد  بوابات  إىل  حولوها  الذين  للمتنفذين 
التخطيط  سوء  دفع  بينام  االموال،  وغسيل 
بالعشوائيات والتوسع العمراين إىل التزايد داخل 
خطط  وفق  أطرافها  إىل  التمدد  دون  املدن، 

منهجية سليمة.

مجمعات سكنية بأسعار خيالية 
مجمعات  بُنيت  املاضية  السنوات  مدار  عىل 
وسط  أغلبها  لكن  أماكن،  عدة  يف  كثرية  سكنية 
بغداد وبأسعار خيالية ال ميكن ألي مواطن عادي 
أو موظف يف الدولة أن يشرتي منها شقة. وتوجه 
أصابع االتهام من قبل جهات كثرية إىل أصحاب 
رؤوس أموال هذه املشاريع السكنية، حيث يُقال 

أنها نوافذ للفساد وتبييض األموال.
الهائلة  االسعار  أن  مراد،  عيل  األكادميي  يقول 
بؤس  رغم  العراق  مدن  عموم  يف  للعقارات 
الكريم،  العيش  مستلزمات  ورداءة  الخدمات 
مرتبطة بعملية “ايقاف وتقويض تهريب األموال 
رؤية  هناك  أن  كام  تبييضها”.  أو  الخارج  إىل 
اجتامعية يف العراق ال تحبذ السكن العمودي رغم 
أنها ليست دقيقة، لكن مع هذا نرى اقباال واسعا 
عىل املجمعات السكنية العمودية وبأسعار مبالغ 

فيها، وهذا يفرس لنا كيفية ادارة كبار الفاسدين 
بسامية  مجمع  تجربة  باستثناء  امللف،  هذا 

السكني رغم املآخذ املوجودة عليه”.
الشعب”،  “طريق  مع  حديثه  خالل  مراد  ويرى 
أن التخطيط السليم يجب أن يجعل “املجمعات 
السكنية خارج مراكز املدن املكتظة، ال يف مراكزها. 
أو  تجاري  مركز  إىل  وتحولت  إال  تبق مساحة  مل 
سكني وقيض عىل الكثري من املساحات الخرضاء 

وغريها من الرقع الهامة”.
ويقول ان من يفهم يف علم تخطيط املدن سيفهم 
مشكلة  لحل  ليست  املجمعات  هذه  ان  رسيعا 

السكن، بل للربح والفساد.

مشاريع ناجحة.. ولكن؟
ويستعرض مراد عدة مشاريع سكنية داخل بغداد 
الذي  بسامية  “مرشوع  منها  املثال،  سبيل  عىل 
اعتبار  فيمكن  الكورية،  الرشكات  إحدى  نفذته 
املدينة  مركز  خارج  كونها  ناجحة  التجربة  هذه 
وبسعر أقل من املتاح حاليا يف مراكز أخرى، رغم 
وجود مشاكل يف الطرق املؤدية من وإىل املجمع 
السكنية  املجمعات  بقية  لكن  النواقص.  وبعض 
تابعة  هي  أراضيها  وأغلب  التجربة،  لهذه  خالفا 
للدولة وتعطى للمستثمرين بأسعار رمزية بينام 

تبيع وحداتها مببالغ باهظة!”.

السالم”  “دار  مثل  مشاريع  أن  إىل  مراد  ويشري 
شقة   1500 يتكون  املثنى،  مطار  قرب  السكني 
سكنة وهو تابع لدائرة الضامن االجتامعي للعامل 
 200 السكنية  وحداته  تبلغ  بينام  واملتقاعدين، 
أخرى  مشاريع  توجد  كذلك  وأكرث.  دينار  مليون 
العطيفية،  سيتي،  املنصور  بغداد،  )بوابة  مثل 
مهمة  مواقع  عىل  تقام  جميعها  الكثري(  وغريها 
وبأسعار خيالية. ووفقا للمعلومات التي حصلت 
جنونية  أسعار  هنالك  الشعب”،  “طريق  عليها 
مجمع  ففي  املجمعات.  يف  السكنية  للوحدات 
“بوابة العراق” ببغداد، يصل سعر الشقة 160م، 
إىل أكرث من 300 ألف دوالر، بينام تصل يف مجمع 
وكذلك  دوالر،  مليون  ربع  قرابة  إىل  “األيادي” 
الحال مع مجمع “الياممة”. أما “النسيم ستي” 
فينفذان عىل  الجهاد،  منطقة حي  و”الروان” يف 
أن  الشأن  لهذا  متابعون  ويؤكد  حكومية،  أرض 
الرشكة املنفذة تعود لجهات سياسية سّهلت لها 

عملية السيطرة عىل األرض والبناء عليها.

تخطيط عمراني فاشل
من جانبه، يقول املهندس سلوان االغا وهو مختص 
داخل  التوسع  الرتكيز عىل  أن  املدن،  تخطيط  يف 
“عجز  عىل  يدلل  األطراف  دون  نفسها  املدينة 

الدولة عن توفري الخدمات ودميومتها”.
“الدولة  أن  الشعب”،  لـ”طريق  االغا  ويوضح 
عاجزة فعال عن تقديم الخدمات يف املراكز، لذلك 
فهي  األطراف،  يف  اضايف  بجهد  القيام  تفضل  ال 
واتصاالت  ومجاري  وماء  وجسورا  طرقا  تتطلب 
للفرتات  تحسب  ال  وقتية  نظرة  أنها  وغريها. 

املستقبلية”.
إىل  والتوجه  بالسكان  املدن  اكتظاظ  عن  أما 
املشاريع السكنية، فريى االغا أنها نتيجة قضيتني، 
الخدمات”،  تقدير  الدولة عن  األوىل هي “عجز 
والثانية هي “تداعيات نظام املحاصصة وما ينتجه 

من فساد”.
وتنظيمها  املدن  تطور  علم  “يف  بالقول:  ومييض 
يسمى  ما  ايجاد  يفرتض  الحرضي،  والتخطيط 
)مبراكز القوى( وتكون خارج مراكز املدن. تتمثل 
باألبنية الحكومية الهامة مثل الطابو والرضيبة أو 
تكون مراكز اقتصادية وتجارية أو حتى ترفيهية. 
مضيفا  املركز”،  متعددة  بالدوائر  يدعى  هذا 
بالتصميم  يسمى  ما  فيها  يوجد  مدينة  “كل  ان 
االساس، وهو دستور املدينة وقانونها الذي يفرتض 
تحديثه كل ثالثني أو اربعني عاما، وهذا يحدث يف 

العراق لكنه يبقى عىل الورق فقط”.

التنفيذ لم يبدأ!
والحلة  “بغداد  أن  املختص  املهندس  ويؤكد 
يف  عليها  مصادق  تصاميم  لديهام  كنموذجني، 
التوسع  بأغراض  تفي  أن  عىل  وتنص  عام 2019 
يف عام 2030 لكن أي تنفيذ من الخطة مل يبدأ. 
ففي التصاميم هذه هناك طرق جديدة مقرتحة، 
ما  بالحقيقة  لكنها  ايضا  مقرتحة  ادارية  وأماكن 
باسم  او  عليها  متجاوز  اراض  عن  عبارة  زالت 
مواطنني، وهذا يفرتض ان يكون من مهام الدولة. 
البلديات عىل وجه  أن هذه التصاميم من مهام 
تنظيم  عملية  تدير  ان  يفرتض  فهي  الخصوص، 
املدن لكنها تقرص بهذا الواجب املهم واألسايس، 
أربيل  مثل  ما  إىل حد  ناجحة  تجارب  نرى  بينام 
وكربالء والرمادي يفرتض أن تدرس فعليا، وتوسع 

تجربها ملناطق اخرى”.
ويلفت املتحدث إىل أن “العراق يحتاج اىل ما ال 
يقل عن 3 مليون وحدة سكنية بحسب التقارير 
جدية  حلوال  متلك  ال  الدولة  لكن  واملختصني، 
واحد،  بقطاع  ينجز  ال  امللف  هذا  أن  حقيقية. 
فهنالك حاجة للقطاع الوطني أيضا، لكنه يغيب 
رشكات  محله  وتحل  الحالية  السياسات  بفعل 

مشبوهة”.

بغداد –طريق الشعب

الكوادر  ونقص  املراجعني  زخم  من  نبأ  ام  تشكو 

احد  يف  االختصاص،  أطباء  خصوصا  الصحية، 

مستشفيات العاصمة، ما جعلها تنتظر ثالثة أسابيع 

لتستطيع ان تجري الفحص والتحاليل الخاصة بها.

تقول ام نبا، )55 عاماً(، لـ “طريق الشعب”: “امكانيتي املادية ال تساعد 
الذي جعلني  السبب  هو  وهذا  الخاص،  القطاع  يف  الفحص  اجراء  عىل 
اتحمل االمل عدة أسابيع، وان انتظاري هذا يعترب ال بأس به مقارنة مبن 

ينتظرون أشهرا عدة حتى يصل الطابور إليهم”.
منها   ،2003 منذ  العسكرية  مستشفياته  جميع  فقد  قد  العراق  وكان 
كان  أن  بعد  نهب  الذي  بغداد،  جنويب  العسكري  الرشيد  مستشفى 
باقي  اما  بسعة 2000 رسير،  البالد،  يف  الصحية  املؤسسات  أضخم  من 

املستشفيات فقد تم تحويلها اىل مراكز صحية مدنية.
كام ان غالبية تلك املستشفيات املوجودة االن ال تراعي رشوط السالمة. 
فضالً عن نقص حاد يف عدد األرسّة واملستشفيات التي تحتاج ملضاعفتها 

مرات عدة.
 

عدد المرضى يفوق الطاقة االستيعابية
يذكر احد اطباء االختصاص، رفض ذكر اسمه، ان “الفشل بالنظام الصحي 

جزء من الفشل العام يف اداء كل مؤسسات الدولة وعىل مدى عرشين 
سنة تقريباً”.

املستشفيات وما  “اعداد  ان  اىل  الشعب”،  لـ “طريق  ويشري يف حديثه 
تحتويه من اطباء وكوادر صحية قليلة جداً قياساً بحاجة املواطنني، وان 

هناك عددا من املستشفيات الجديدة لقلتها ال تذكر”.
ويبني انه “ال ميكن بأي حاٍل، تقديم خدمات شبه مجانية بجودة عالية 
الصحة، حيث  لوزارة  القليل  املايل  التخصيص  وبشكل مستدام، يف ظل 
املستشفيات اليوم تتحمل أضعاف طاقتها االستيعابية، االمر الذي يجعل 

الخدمات سيئة”.

استخدام سيئ من قبل المواطنين
الوعي الصحي لدى املواطن،  الطبيب عن قله  من جانٍب آخر، تحدث 
اذ يقول: ان “نسبته ليست بالقليلة، حيث هناك حقد وخطاب كراهية 
ممنهج ضد األطباء والكوادر الصحية بهدف تسقيط املنظومة الصحية 

مقابل ازدهار السفر للعالج يف الخارج”.
ويضيف أنه خالل الفرتة األخرية اندفع عدد كبري من األطباء اىل الهجرة 
او ترك العمل يف القطاع العام، بسبب هذا الخطاب، الذي تساهم فيه 
الصحية  والكوادر  األطباء  ضد  العنف  نسب  برفع  اإللكرتونية  الجيوش 

بالتزامن مع سوء الخدمات املقدمة لهم والرواتب الهزيلة”.
كام ان سوء استخدام الخدمات واملوارد املوجودة يزيد من رسعة اندثارها، 
والتي  املستشفيات  الفندقية يف  والخدمات  والفحوصات  التحاليل  مثل 
عىل  واعتدائهم  للمرىض  املرافقني  وكرثة  االستخدام  سوء  بسبب  تهدر 

املمتلكات العامة، بحسب الطبيب.

مفاجئ  بشكل  زار  السوداين،  شياع  الوزراء، محمد  رئيس مجلس  وكان 
سابق،  وقت  يف  الكاظمية،  مستشفى  ومنها  بغداد،  مستشفيات  بعض 
وصدم بسوء الخدمات املقدمة للمرىض، حيث عرب عن استيائه من الواقع 
الخدمي السيئ للمستشفيات، وأثارت الزيارة جدال واسعا عىل منصات 
التواصل االجتامعي. وانقسمت اراء املواطنني بني مرحب بالزيارة املفاجئة 
للسوداين، متأملني منها معالجة للقضايا الخدمية التي تعاين من اإلهامل 

والفساد، وبني من وصف املشكلة باالعمق.

إعادة تدوير الفشل
ويرى الطبيب ان “االجراءات الحكومية الحالية ضعيفة جداً واستعراضية 
حل  اي  تقديم  دون  السياسية  الدعايات  من  جزءا  كونها  تتعدى  وال 
عميل ملموس او تغيري حقيقي”، مضيفا ان “هذا االستعراض يزيد من 
تعقيد الوضع ويساهم يف ازدياد غضب املواطنني من الخدمات الصحية، 
وتحميلهم الطبيب مسؤولية هذا الفشل، بالوقت الذي يعترب هو أحد 

وأكرب املترضرين من تردي هذا الوضع”.
ويتابع:” ان الطبيب مسؤول فقط عن الجانب العلمي والفني، ولكن ما 
يحدث هو تحميلهم اوزار الفشل االداري السيايس الفاسد وسوء االدارة 
ليتم  السنني،  مر  عىل  فشلهم  اثبتوا  الذين  األشخاص  بنفس  والتمسك 

تدويرهم بني املواقع اإلدارية املتقدمة يف الوزارة”.
واكد ان “النظام الصحي يف البلد يحتاج اىل تغيري جذري يف فلسفة ومنهجية 
العمل، إضافة اىل تغيري االدارات التي فشلت، واملوظفني الذين ميارسون 
الفساد بأخذ رشاوى من املواطنني واستغالل حاجتهم، وهم متغلغلون يف 
املؤسسات الصحية، كام هناك حاجة كبرية اىل زيادة التخصيصات املالية، 

من اجل توفري االدوية والفحوصات بشكل الذي ال يضطر املواطن معه 
ألخذها من خارج املستشفيات بأسعار تفوق طاقته املادية”.

وحث املتحدث عىل رضورة “رفع الوعي املجتمعي فيام يخص الجانب 
القانون عىل  وانفاذ  االطباء  لقانون حامية  تفعيل حقيقي  مع  الصحي، 

جميع املنتهكني”.

الصحة تستعين بمعونات
وبالسياق تحدثت نرباس األمري )وهي طبية اختصاص يف مستشفى مدينة 
الساندة، مثل  باملؤسسات األخرى  الصحة استعانت  الطب(، ان” وزارة 
املؤسسات الدينية واالجتامعية إلنشاء الكرفانات الجاهزة التي ال تحتوي 
عىل مستلزمات األمان والصحة والسالمة، بسبب الشحة الواضحة بأعداد 

األرّسة يف أغلب محافظات العراق”.

نهج محاصصاتي 
وتلفت األمري يف حديثها لـ “طريق الشعب”، اىل “انعدام اعتامد مبدأ 
الكفاءة يف اختيار الكوادر اإلدارية والكادر املتقدم يف الوزارة، حيث ان 
املناصب تعتمد عىل الوزن السيايس، الذي حول القطاع الصحي اىل بنك 
ممّول لبعض الجهات السياسية عىل حساب املريض العراقي، مام ينعكس 

سلباً عىل الواقع الصحي”.
 وبالختام تقول ان “تحسني النظام الصحي يف العراق يكمن بزيادة الكفاءة 
ومكافحة الفساد، وهام رشطان فشلت الحكومة العراقية يف تحقيقهام 
لسنوات طويلة”، معتربة ان” التغيري ليس باملستحيل لكنه صعب يف ظل 
وجود قوى متنفذة تتحمل مسؤولية الظروف املزرية يف القطاع الصحي”.

نمو بشري ومجمعات سكنية ترهق مراكز المدن 

الفساد آفة متجذرة في القطاع الصحي وضحيتها المواطن

فاسدون.. رئيسيون 
أم ثانويون؟!

ترجمة وإعداد طريق الشعب

نرشت جريدة الواشنطن بوست مقاالً حول األوضاع يف 
العراق تطرقت فيه إىل جرمية اختالس 2.5 مليار دوالر 
من أمانات مديرية الرضائب، وأعتربت حدوثها إختباراً 

مهامً للحكومة الجديدة، التي تشكلت أواخر الشهر 
املايض بعد أزمة سياسية طويلة األمد، والتي تعهد 

رئيسها مبكافحة الفساد، رغم أن نسبة كبرية من الناس ال 
تتوقع أن يتمكن من ذلك أو عىل األقل من أن يحاسب 
أيا من كبار املسؤولني أو القادة السياسيني، يف بلد سبق 

ملنظمة الشفافية الدولية، ووضعته يف املرتبة 157 من 
أصل 180 دولة عىل مؤرشها لعام 2021 للحكم النزيه.

إكتشاف بالصدفة!
وذكرت الصحيفة أن اللصوص قد إختلسوا هذه األموال من خالل 247 صكاً 
لصالح خمس رشكات وهمية وخالل الفرتة من ايلول 2021 وحتى آب من هذه 
السنة. وأشارت إىل أن شكوى من رشكة نفطية، عجزت عن إسرتداد التأمينات 
إىل  بالوكالة  السابق  املالية  وزير  نبهت  من  هي  الرضائب،  دائرة  يف  لها  التي 

اختفاء األموال. 
وكالة  نرشته  النواب،  مجلس  يف  املالية  للجنة  تقرير  إىل  الصحيفة  ونسبت 
األسوشيتد برس، إشارته إىل أن دائرة مكافحة غسيل األموال يف البنك، كانت قد 
أعربت عن قلقها لوزارة املالية حول الحجم الكبري للسحب النقدي، والذي إشتد 
إثر طلب رئيس اللجنة املالية السابق عزل ديوان الرقابة املالية اإلتحادي عن 
مراقبة هذه األمانات، وذلك لتيسري عمل الرشكات وتخليصه من البريوقراطية 

حسب إدعائه. 
وتعتقد الصحيفة بأن شبكة واسعة من مسؤويل الرضائب ورجال األعامل ميكن 
أن يكونوا طرفاً يف هذه املؤامرة، بحيث صار ممكناً بتعاونهم تجاوز اإلجراءات 
التدقيقية املتمثلة يف العديد من الوثائق والتواقيع واإلتصاالت، وعدم الركون 

اليها كام هو متبع يف السياقات املرصفية.

أقطاب أم أطراف؟
ونوهت الجريدة إىل اعتقال املدعو نور زهري جاسم، الرئيس التنفيذي ألثنتني 
من الرشكات الوهمية التي سحبت األموال، والذي يعتقد بأنه حصل لوحده عىل 
مليار دوالر من املبلغ. كام تم اعتقال اثنني من املسؤولني يف مصلحة الرضائب 
القضاء  إعالن  حسب  الدوالرات،  مباليني  وأصول  ممتلكات  عدة  ومصادرة 

العراقي. 
إعتقادها بوجود عالقة بني  الواشنطن بوست يف مقالها عن  وأعربت صحيفة 
مسؤولني كبار وبني املعتقلني، حيث دأبت القوى السياسية املتنفذة عىل املنافسة 
الشديدة للسيطرة عىل الوزارات والهيئات الحكومية األخرى، وإستخدامها يف 
زبائنية  يف  جدد،  منارصين  لكسب  أو  ملؤيديها  كبرية  ومزايا  عمل  فرص  منح 
واضحة، وهو ما ميكن أن يرسي عىل جرمية اإلختالس الكبرية هذه، حيث يعتقد 
دائرة  أموال  إختالس  املتنفذة متورطون يف  الكتل  أعضاء بعض  من  بأن عدداً 

الرضائب. 
الرصاع  ليايل  تكرر  من  الناس  خشية  إىل  باإلشارة  مقالها  الصحيفة  وإختتمت 
الدموي بني هذه الكتل قبل أسابيع، ألن أية محاولة ملحاسبة القادة السياسيني 

عىل إرتكاب جرائم فساد، ميكن أن تخلق املزيد من هذه االضطرابات.

بغداد ـ سيف زهير

تعاين محافظات البالد من تشوه واضح املعامل يف قضيتني أساسيتني؛ 
األوىل، هي انتشار املجمعات السكنية األهلية داخل املدن بشكل غري 

مدروس، وبالخصوص يف العاصمة التي تكتظ مبجمعات ال يستطيع 
املواطن العادي الرشاء فيها. أما االمر الثاين فهو التوسع السكاين 

والعمراين غري املدروس.

العراق في الصحافة الدولية

شبهات فساد كثرية تحوم حول تشييد هذه املجمعات: من يفتح ملفاتها؟
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حياة الشعب

لقطة اليوم

مواطنون: املياه اآلسنة تطفح يف زقاقنا صيف شتاء يا أمانة بغداد!

الزقاق 55 – املحلة 505 يف شارع فلسطني 

• ببالغ األىس والحزن، تعزي اللجنة املحلية للحزب 
الحزب املهندس  العراقي يف دياىل صديق  الشيوعي 
عبد املطلب النعيمي بوفاة شقيقته املربية الفاضلة، 
إثر مرض عضال. كام تتوجه بالتعازي لزوج الفقيدة 

األستاذ رشيد مجيد النعيمي.
لها الذكر الطيب وألهلها يف بعقوبة الصرب والسلوان.  

 مواساة

السماوة 
– وكاالت 

شكا مواطنون يف مدينة الساموة من تراكم النفايات يف 
العديد من األحياء السكنية والشوارع العامة، مشريين 
يف حديث صحفي إىل أن هناك قطعة أرض فارغة يف 
إىل  تحولت  املدينة،  مبركز  التجاري  الفنادق”  “شارع 
مكب للنفايات وصارت تضم تال كبريا من األزبال، ما 

يرض بالسابلة وأصحاب املحال التجارية. 
من  العديد  يف  تتكرر  الظاهرة  هذه  أن  إىل  ولفتوا 
األحياء السكنية والشوارع، األمر الذي يؤثر سلبا عىل 

لبيئة  ا
ويتسبب 
يف انتشار 

بئة  و أل ا
ألمراض،  وا

ال قوانين حكومية ترعاهم 

ادانات الستغالل مصابي »متالزمة داون« 
في تحقيق ارباح

متابعة – طريق الشعب 

مواقع  عىل  املشاهري  املدونني  من  العديد  يقوم 
التواصل االجتامعي يف العراق، باستغالل املصابني 
بـ “متالزمة داون” من الصغار والكبار، يف تصوير 
أفعالهم  ردود  يصورون  كأن  ساخرة.  مواقف 
الخالفات  عن  الحديث  يف  يورطوهم  أن  بعد 
األمر  العامة،  القضايا  من  ذلك  وغري  السياسية 
الذي يثري استهجان وسخط مواطنني وناشطني يف 

مجال حقوق اإلنسان.
هذه  من  العديد  انترش  األخرية  الفرتة  وخالل 
عىل  واضحا  تنمرا  متثل  التي  الساخرة،  املقاطع 
إلنسانيتهم،  صارخا  وانتهاكا  األشخاص،  هؤالء 
مبواهب  يتمتعون  منهم  الكثريين  أن  رغم 
إىل  املقاطع  هذه  مصورو  ويهدف  مختلفة. 
الحصول عىل مشاهدات أكرب ملحتواهم، وبالتايل 
اإلعالنات  عن  املالية  األرباح  من  املزيد  تحقيق 
إىل  التواصل  وسائل  رشكات  تضيفها  التي 

مقاطعهم.    
صعوبات  داون”  “متالزمة  بـ  املصابون  ويواجه 
الدونية  املجتمع  نظرة  بسبب  الحياة،  يف  كبرية 
الصحية  املؤسسات  دور  ضعف  عن  فضالً  لهم، 
واالجتامعية املعنية برعايتهم وتأهيلهم، يف حني 
حقوقهم  عىل  التعدي  وحاالت  استغاللهم  يزيد 

ونظرة االستخفاف بهم، من معاناتهم.
 

الحكومة غير مهتمة
من  “عدداً  أن  العزاوي،  إيناس  الناشطة  تقول 
الشخصيات الشهرية عىل مواقع التواصل، وتحديداً 
يف تطبيق )تيك توك(، يستغلون املصابني مبتالزمة 
منهم”،  السخرية  أو  عليهم،  التنمر  عرب  داون 
“الحكومات  أن  صحفي،  حديث  يف  مضيفة 
املتعاقبة مل تهتم بهذه الرشيحة، ومل تسن قوانني 

لحاميتها ورعايتها”.
هؤالء،  يحمي  قانون  وجود  “عدم  أن  وتؤكد 

سيؤدي إىل مزيد من التجاوزات بحقهم”. 

موهوبون بالفطرة
الناشط يف مجال حقوق األطفال وذوي االحتياجات 
يعرفه  ال  “ما  أن  يقول  الكوتاوي،  عالء  الخاصة، 
الكثريون من الناس هو أن املصابني مبتالزمة داون 
أداء مهام  بالفطرة، وميكنهم  غالبيتهم موهوبون 
كام  املوسيقية.  اآلالت  عىل  والعزف  الرسم  مثل 

أنهم يتعاملون بود مع اآلخرين”. 
هؤالء  “لكن  صحفي:  حديث  يف  ويستدرك 
عىل  املشاهري  بعض  من  لالستغالل  يتعرضون 
إىل  الوصول  يحاولون  الذين  التواصل،  مواقع 
عرب  املتابعني  من  املزيد  عىل  والحصول  الجمهور 
تصوير مقاطع مهينة ساخرة للمصابني، سيام من 

أقاربهم ومعارفهم”. 
عديدة  حاالت  “هناك  أن  الكوتاوي،  ويضيف 
إجبار  يتم  كأن  املصابني.  عىل  للتنمر  موثقة 
يف  الحديث  عىل  أو  الرقص،  عىل  منهم  األطفال 
مع  الهاتف  عرب  التحدث  أو  معقدة،  مواضيع 
مالحقة  املجتمعية  الرشطة  واجب  ومن  آخرين. 

املسيئني ومعاقبتهم”.

املحاربني”  “مؤسسة  عضو  تقول  جانبها،  من 
العراق،  يف  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لرعاية 
نوارة العيداين، أن مؤسستها، وهي غري حكومية، 
“متالزمة  بـ  املصابني  لرعاية  كبرية  جهودا  تبذل 
كل  رعاية  عىل  القدرة  متلك  ال  لكنها  داون”، 
إىل  صحفي  حديث  يف  وتشري  املصابة.   الحاالت 
خالل  كثرياً  شاع  الرشيحة  هذه  عىل  “التنمر  أن 
السنوات األخرية يف ظل عدم وجود قانون يحميها 
كثرية  مطالبات  “هناك  أن  مؤكدة  ويرعاها”، 
بحامية هؤالء يقدمها باستمرار ناشطون يف مجال 
بحامية  املعنية  املنظامت  اإلنسان وبعض  حقوق 

الطفولة وذوي االحتياجات الخاصة”. 
تنمية  استطاعت  “املؤسسة  أن  العيداين  وتوضح 
املصابني، ومنحهم  الكثريين من  وتطوير مواهب 
ثقة.  بكل  املجتمع  أمام  أنفسهم  إلظهار  الفرصة 
بل  وراقصون،  وعازفون  رسامون  لدينا  بات  فقد 
أنه  إىل  الفتة  داون”،  مبتالزمة  مصابون  وممثلون 
الرشيحة،  هذه  حامية  الحكومة  واجب  “من 

ومحاسبة كل من يستهني بها”.

ما دور مفوضية حقوق اإلنسان؟
مفوضية  يف  السابق  العضو  يذكر  السياق،  يف 
“موضوع  أن  العزاوي،  أنس  اإلنسان،  حقوق 
التنمر واإلساءة إىل املصابني مبتالزمة داون وذوي 
تقارير  ضمن  مدرجا  كان  الخاصة  االحتياجات 
عمل  برامج  هناك  وكانت  املتكررة،  املفوضية 
مكثفة يف هذا اإلطار، سواء مع وزارة العمل أم 
أرشنا  وقد  املحلية.  واملنظامت  الجمعيات  مع 
هذه  مكافحة  أهمية  إىل  املؤمترات  من  كثري  يف 

الظاهرة التي تزيد من إحباط املصاب”.
ويوضح يف حديث صحفي أن “جانبا من التعاون 
مع أفراد الرشطة املجتمعية ينصب عىل مكافحة 
املتمثل  الرقمي  التنمر  خصوصاً  التنمر،  حاالت 
لتوجيه  االجتامعي  التواصل  مواقع  استخدام  يف 
يف  استخدامهم  أو  للمصابني،  اإلهانة  أو  النقد 

الدعايات التجارية لبعض املنتجات”.
أن  ماجد،  نورا  النفسية  املعالجة  وتبنّي  هذا 
حاملني  يولدون  داون  مبتالزمة  املصابني  “بعض 
مشكالت صحية تحتاج إىل متابعة طبية مستمرة، 
وبالتايل فإن التنمر عليهم، أو توظيفهم كأدوات 
لتحقيق املشاهدات والرتبّح عرب مواقع التواصل، 
يف  مشرية  املرضية”،  حاالتهم  من  يضاعف  قد 
إىل  يحتاجون  “املصابني  أن  إىل  صحفي  حديث 
الطبيعيني،  الناس  مثلام  معهم  التعامل  يتم  أن 
مواقف  يف  وضعهم  أو  عليهم  التنمر  وليس 
صعبة بحجة أنها طريفة. وهذا يحتاج إىل انتباه 
يف  ألن  والصحية،  والرقابية  األمنية  الجهات 
مراحل  من  ملرحلة جديدة  تأسيساً  السلوك  هذا 

التنمر املتفيش يف املجتمع العراقي”.
التميمي،  عيل  القانوين  الخبري  يقول  ذلك،  إىل 
املصابني  مستغيل  يُعاقب  العراقي  “القانون  ان 
إقامة  هؤالء  ذوي  حق  ومن  داون.  مبتالزمة 
أبناءهم،  يستغلون  الذين  ضد  قضائية  دعاوى 

بالتعويض”.  ومطالبتهم 

إلى وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي

أهالي »سيد دخيل« 
يغلقون مدرسة آيلة للسقوط

أطباء  مجموعة  من  مناشدة  وردتنا 
وهذا  وزارتكم،  إىل  موجهة  أسنان 

نصها: 
يف  االسنان  اطباء  من  لفيف  “نحن 
نريد  والجنوب،  الوسط  محافظات 
الدراسات  يف  العلمية  مسريتنا  اكامل 
مفتوحة  الدراسات  هذه  لكن  العليا، 

فقط يف بغداد.  
دراسات  فتح  يتم  ال  ملاذا  نتساءل: 
املحافظات  جامعات  يف  هذه  مثل 

والجنوبية؟  الوسطى 
لفتح  التدخل  الوزير  معايل  من  نرجو 
أسوة  جامعاتنا  يف  العليا  الدراسات 

بغداد”.  بجامعات 

الناصرية – وكاالت 

رشقي  دخيل  سيد  قضاء  اهايل  أقدم 
الثالثاء،  أمس  أول  قار،  ذي  محافظة 
االبتدائية  البداء”  “مدرسة  إغالق  عىل 
القضاء، وذلك بسبب تهالك مبناها  يف 
واحتامل تعرضه للسقوط عىل التالميذ 
يف أي لحظة.  ويف حديث صحفي قال 
املواطن أبو أحمد، وهو أحد أولياء أمور 
تالميذ املدرسة، أنه “يف نيسان املايض 
خاطبنا محافظ ذي قار عن طريق أحد 

املدرسة  بناية  معالجة  لغرض  النواب، 
التي يدرس فيها أوالدنا”، مضيفا قوله 
أن “املحافظ وجه وقتها معاونه الفني 
مل  لكن  األمر،  ملتابعة  لجنة  بتشكيل 

تردنا أي نتيجة حتى اآلن”. 
للسقوط،  آيلة  “املدرسة  أن  وأوضح 
بنايتها  صالحية  عدم  تشخيص  وأن 
للتدريس يعود إىل أربع سنوات”، الفتا 
حكومة  جدية  عدم  “بسبب  أنه  إىل 
قمنا  أبنائنا،  حياة  حامية  يف  قار  ذي 
بإغالق املدرسة لحني وضع حل يحمي 

التالميذ”. 

بغداد 
25 إصابة بالسرطان 
بين األطفال شهريًا

بغداد – وكاالت 

كشف “مستشفى الطفل” املركزي يف بغداد، عن تسجيله شهريا 
من 20 إىل 25 إصابة باألمراض الرسطانية بني األطفال. 

وقال مدير املستشفى التابع ملديرية صحة الكرخ، قاسم راهي 
املستشفى.  يف  متوفرة  الرضورية  األدوية  “أغلب  أن  عيىس، 
للحاالت  النخاع  زرع  وعمليات  واإلشعاعية  الكيمياوية  أما 
املستعصية، فهي مكلفة جدا”، معربا يف حديث صحفي عن 
أمله “يف االنتهاء من مرشوع بناية زرع النخاع يف مدينة الطب، 

لغرض عالج املرىض بدال من سفرهم إىل الخارج”.  
وأضاف قائال أن “املستشفى يواجه زخام كبريا للمرىض يوميا، 
ويعاين نقصا يف بعض األدوية بسبب عدم توفر التخصيصات 
إىل جانب عدم  الفندقية،  الخدمات  يعاين ضعف  املالية. كام 
امتالك موظفي صالة استقبال املراجعني شهادات، أو انهم من 
غري االختصاصيني، وبالتايل يواجه املراجعون صعوبة يف التعامل 

مع املوظفني وتحدث تجاوزات معهم”.  
تشخيص  تم  كلام  تزداد  الشفاء  أن “حاالت  إىل  ولفت عيىس 
عدم  بسبب  تسجل  وفاة  حاالت  هناك  لكن  مبكرا،  الرسطان 

استجابة املرىض للعالج يف املرحلتني الثانية والثالثة”.

تحذير من انحسار مياه 
الشرب في العراق!

بغداد – وكاالت 

حذر الخبري يف مجال املياه تحسني املوسوي، من استمرار أزمة 
الجفاف التي تعصف بالعراق، مشريا اىل أن الخطر القادم قد 

يصل إىل مياه الرشب. 
خطرية،  العراق  يف  املياه  “أزمة  أن  صحفي،  حديث  يف  وقال 
تزال  ال  فيام  صعبة.  ستكون  املقبلة  السنوات  يف  وتداعياتها 
أدرج  املناخي  “التغيري  أن  مبينا  مستمرة”،  الجفاف  مواسم 
العراق ضمن خمس دول مهددة بالخطر. واليوم نشهد ضغطا 

كبريا عىل نهري دجلة والفرات”. 
وأوضح املوسوي أن “املخزون املايئ تم استنزافه بالكامل، وبدأنا 
باستخدام املخزون امليت يف بحرية الرثثار”، مشريا اىل أن “البلد 
اذا استمر يف مرحلة الجفاف للعام الحايل سوف نكون مهددين 

بانحسار مياه الرشب”.
البرصة  يف  تظهر  آثارها  بدأت  املشكلة  “هذه  أن  إىل  ولفت 
واملناطق الحدودية يف دياىل وميسان، وحتى بغداد التي بدأت 

تشهد يف بعض مناطقها البعيدة شحا يف مياه الرشب”.

»أم قصر«
 تطالب بتطهير أراضيها 

من األلغام
البصرة – وكاالت 

طالبت اإلدارة املحلية يف ناحية ام قرص جنوب غريب البرصة، 
املناطق  مسح  يف  باإلرساع  األلغام  إلزالة  اإلقليمي  املركز 
ويف  الناحية  يف  بوكا”  “سجن  موقع  من  القريبة  الصحراوية 
الحدود  عند  عسكرية  كمواقع  تستخدم  كانت  التي  املناطق 
العراقية - الكويتية، مبينة أن هناك العرشات من األلغام يف 
عىل  خطرا  يشكل  ما  األخرية،  األمطار  جرّفتها  األرايض،  تلك 

حياة السكان املحليني. 
أن  صحفي،  حديث  يف  العيداين  صالح  الناحية  مدير  وقال 
غري  العنقودية  املقذوفات  من  العرشات  جرفت  األمطار 
املحيطة  واملناطق  الجيش  معسكرات  أن  مضيفا  املنفلقة، 
مبوقع “بوكا” تعترب خطرة وتضم مخلفات حربية مطمورة يف 

الرتبة.
بالقيام  األلغام،  إلزالة  اإلقليمي  املركز  الناحية  مدير  وطالب 
للرتفيه  يرتادونها  املواطنني  أن  املناطق، سيام  مبهامه يف هذه 

خالل فصيل الشتاء والربيع، فضال عن رعاة األغنام واإلبل. 
كذلك أشار إىل أن هذه املخلفات تعرقل إنشاء مرشوع محطة 

تحلية مياه أم قرص عند موقع “بوكا”.
من جانبه، ذكر املركز اإلقليمي أنه سيجري مسحا شامال لتلك 

املناطق التي أبلغته عنها إدارة الناحية. 
توجهوا  أنهم  طه،  خليل  هدير  العمليات  قسم  ممثل  وقال 
وأجروا  الناحية،  إدارة  من  التبليغ  وصول  حال  للمواقع 
“حسب  أنه  إىل  مشريا  فيها،  ميدانية  ومشاهدة  استطالعا 

املشاهدة امليدانية تبنّي أن تلك املخلفات خطرية”. 
وحذر طه املواطنني من ارتياد هذه املناطق، داعيا إياهم إىل 

االلتزام بالعالمات التحذيرية املوضوعة فيها. 

بغداد – وكاالت 

فاضل  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  الخبري  قدر 
الغراوي، حاجة العراق لحل مشكلة السكن بـ6 

ماليني وحدة سكنية.

يف  السكن  »أزمة  أن  صحفي،  حديث  يف  وقال 
العراق اصبحت متفاقمة، وان اكرث من 3 ماليني 
شخص ما زالوا يسكنون العشوائيات«، مضيفا أن 
»مشاريع  السكن االستثامرية فشلت يف معالجة 

األزمة، كونها مل تركز عىل الطبقات الفقرية«.

السكانية  الزيادة  »استمرار  ان  الغراوي  وبنّي 
العراق، سيجعل  السكن يف  وعدم حل مشكلة 
من  أكرث  إىل  يحتاج   ،2030 عام  بحلول  البالد 
بـ  الحكومة  مطالبا  10 ماليني وحدة سكنية«، 
بناء ستة ماليني وحدة سكنية  »طرح مرشوع 

عن  العاملية  الرشكات  كربى  قبل  من  لتنفيذها 
طريق الدفع اآلجل، وتفعيل االتفاقية الصينية 
واالتفاقيات االقتصادية مع بقية الدول، واعتبار 
األولويات  من  والكهرباء  السكن  مشكلتي 

القصوى للربنامج الحكومي هذا العام«.

العراقيون بحاجة إلى 6 ماليين وحدة سكنية

الفيسبوك عن 
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عربية ودولية

رشيد غويلب

استضافت مدينة سانتا مارتا الكولومبية يف 10 – 11 
بوبيال،  ملجموعة  الثامن  اللقاء  الحايل،  الثاين  ترشين 
مبشاركة أكرث من 100 مئة شخصية. وتسعى املجموعة 
أمريكا  لبلدان  السيايس  الخطاب  يف  التأثري  اىل 
يف  وتضم  فيها.  التقدمية  املشاريع  وتعزيز  الالتينية 
صفوفها العديد من املسؤولني السابقني، بينهم سبعة 
وقادة  حاليون،  وبرملانيون  سابقني،  جمهورية  رؤساء 

منظامت دولية. 
يساريني  لسياسيني  منتدى  هي  بوبيال  ومجموعة 
عقد  التي  املكسيكية  املدينة  اسم  حمل  وتقدميني، 

فيها لقاء املنتدى األول. 
إعادة  أو  إحياء  هي  للمجموعة  املركزية  املهمة  ان 
الذي  )اوناسار(،  الجنوبية  أمريكا  أمم  اتحاد  تأسيس 
أمريكا  أمم  تكامل  كمنظمة   2008 عام  يف  تأسس 

حول  الداخلية  الخالفات  بسبب  ولكن  الجنوبية. 
حكمها  التي  الدول  من  العديد  غادرت  التوجهات، 
اليمني، ويف عام 2019 أسس منتدى التقدم والتكامل 

يف أمريكا الجنوبية ) بروسار( كمرشوع مضاد. 
أوناسور.  أعضاء  من  فقط  دول  أربع  اليوم  وتضم 
لذلك تدعو مجموعة بويبال إىل بداية جديدة للتنظيم 
التي أدت إىل فشل  اإلقليمي، وتجنب تكرار األخطاء 

السابقة. التجربة 
اللحظة  هذه  وعاجلة.  مناسبة  االنتعاش  لحظة  تبدو 
اسم  بويبال  مجموعة  عليه  أطلقت  ما  بعد  مناسبة، 
مرحلة “شتاء محافظ”، خالل حكم العديد من بلدان 
خالل  اليسار  لكن  اليمني،  قبل  من  الالتينية  أمريكا 
انتصارات  تحقيق  األخرية، متكن من  الثالث  السنوات 
يف  فرنانديز  ألربتو  انتصار  شملت  مهمة،  انتخابية 
األرجنتني )2019( ، وبيدرو كاستيلو يف بريو )2021( 
يف  بيرتو  وجوستافو  تشييل،  يف  بوريك  وغابرييل   ،

 .)2022 )عام  الربازيل  يف  سيلفا  دا  ولوال   ، كولومبيا 
عندما  “اليوم،  لها:  بيان  يف  بويبال  مجموعة  وقالت 
الالتينية ومنطقة  أمريكا  العديد من حكومات  تكون 
البحر الكاريبي تقدمية، فهناك فرصة من الصعب ان 

تهزم”.
اإلقليمي  التكامل  زيادة  فإن  بويبال،  ملجموعة  ووفًقا 
يف أمريكا الالتينية أمر ملح أيًضا، ألن التوازن العاملي 
لخطر  معرضة  الالتينية  وأمريكا  باستمرار.  يتغري 
اتحاًدا  أكرث  تظهر  أن  عليها  ولذلك  أهميتها،  فقدان 
مثل  تهديدات  مع  التعامل  عىل  قادرة  تكون  حتى 
جائحة كورونا والتوترات املستمرة منذ الغزو الرويس 

ألوكرانيا.
أخرى،  أمور  بني  املرتقبة،  التكامل  خطوات  وتشمل 
اعتامد عملة مشرتكة لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي. باإلضافة إىل ذلك، هناك العديد من 

املوضوعات األخرى عىل جدول األعامل. 

ويف هذا السياق، وصفت مجموعة بويبال نفسها بأنها 
سليمة  دميقراطيات  توجد  “ال  إنه  وقالت  نسوية، 
السياسية  السلطة  يف  للمرأة  الفعالة  املشاركة  بدون 
قضايا  احتالل  رضورة  إىل  باإلضافة  القرار”.  وصنع 
البيئية مكان الصدارة ويجب تعزيز حقوق مجتمعات 
السكان األصليني، وخيارات االفراد الشخصية. واعطت 
قطاع التعليم أهمية خاصة، عرب تأكيدها عىل رضورة 

أن يكون التعليم مجانًا يف املستقبل.
السيايس  القرار  استقالل  أهمية  املجموعة  وأكدت 
دول  مبعاقبة  دول  قيام  رفضها  عىل  مشددة  للدول، 
أخرى، كام هو حال تعامل الواليات املتحدة وحلفائها 

مع كوبا وفنزويال.
الباطلة  االتهامات  اىل  اللجوء  املجموعة  وانتقدت 
السنوات  يف  مكثف  بشكل  مورست  التي  بالفساد 
الرؤساء  مع  حدث  كام  يساريني،  قادة  ضد  األخرية 
موراليس  وإيفو  )اإلكوادور(  كوريا  رافائيل  السابقني 

)بوليفيا( أو لوال دا سيلفا )الربازيل(.
التعامل  بتغيري سياسة  املجموعة  تطالب  النهاية،  ويف 
قيود  إلغاء  أساس  عىل  عامليا،  املخدرات  ملف  مع 
الحظر، والتي ال ينبغي أن تتعامل مع االستهالك عىل 
اساس القانون الجنايئ فقط، بل عىل أساس الحاجات 
االجتامعية والصحية. باإلضافة إىل رضورة أن تتحمل 
املسؤولية.  من  مزيدا  الرئيسية  املستهلكة  الدول 
العاملية  اللجنة  مع  بويبال  مجموعة  تنسجم  وبذلك، 
تغيريات  إحداث  إىل  تسعى  التي  املخدرات،  لسياسة 

بعيدة املدى يف مكافحة االتجار باملخدرات أيضا.
ونرشت  بالناجحة،  اللقاء  اعامل  املجموعة  وقيمت 
جمهورية  رئيس  تغريدة  اإلنرتنت  عىل  موقعها  عىل 
الدومينيكان السابق ليونيل فرنانديز، الذي أعرب عن 
إىل  الالتينية  أمريكا  بالتجمع وكتب: “تحتاج  سعادته 
صوتا  وتجعلها  اهتامماتها  متثل  للتفكري  مساحة  خلق 

مسموعا. أمريكا التينية متحدة”.

انعكاسات الموجة الثانية النتصارات اليسار 

زخم جديد للتكامل اإلقليمي في أمريكا الالتينية

صنعاء - وكاالت

قال مبعوث األمني العام لألمم املتحدة 
لليمن، هانس غروندبرغ، يوم أمس، يف األمم 

املتحدة يف نيويورك، إّن املحادثات التي 
يجريها مع األطراف اليمنية، منذ الثاين من 
ترشين األول املايض، “تشهد تقدماً”، حتى 

لو مل يتم التوصل إىل اتفاق بعد حول تجديد 
الهدنة وتوسيعها وأمور أخرى.

اجتامع  من  خروجه  بعد  األممي  املسؤول  ترصيحات  وجاءت 
مفتوح ملجلس األمن يف نيويورك، قّدم خالله إحاطته الشهرية 

أمام املجلس.

مفاوضات جديدة
التي  األسباب  ماهية  حول  سؤال  عىل  رّداً  غروندبرغ،  وقال 
تواصل  عىل  “أنا  التفاق:  والتوصل  تقّدم  إحراز  دون  تحول 
أو  بالقضايا  يتعلق  ما  يف  خاصة  األطراف،  جميع  مع  مستمر 
قدمتها  التي  االقرتاحات  حول  التفاق  توصلنا  لعدم  األسباب 
لهم يف نهاية أيلول 2022”. وأضاف: “هذه املناقشات تحرز 
تقدماً ألنها مستمرة ونرى أيضاً دعامً من دول املنطقة ومن 
هذا  ولكن  نتيجة  نحقق  مل  اآلن،  حتى  لكن  الدويل.  املجتمع 

هو الهدف”.
وحول توسيع الهدنة، أضاف: “من الرضوري تذكري الجميع بأّن 
إىل  ننظر  أن  ميكن  وال  النهايئ  هدفنا  ليسا  وتوسيعها  الهدنة 
ذلك كحّل طويل األمد”. وحول الحل قال: “الحّل طويل األمد 
يف  األطراف  تنخرط  حيث  السياسية  العملية  إىل  العودة  هو 
وهذا  أوسع  نهجاً  يتطلب  وهذا  للرصاع  األمد  طويلة  تسوية 

ما نبحث عنه”.
بني  العالقة  امللفات  تلك  تفاصيل  حول  آخر  سؤال  عىل  ورّداً 
التوصل  الهدنة أو  اليمنية والتي تحول دون تجديد  األطراف 
مع  نجريها  التي  املفاوضات  “طبيعة  إّن  قال  نهايئ،  التفاق 
لنتائج،  التوصل  الثقة والرسية من أجل  تلزم  األطراف  جميع 
ولذلك لن أدخل يف تفاصيل. ولكن ميكنني أن أقول وبشكل 
القضايا  تأطري  بكيفية  يتعلّق  التحديات  من  جزءاً  إّن  عام 
وكذلك  الرواتب،  دفع  مثل  االقتصادية،  باملسائل  املتعلقة 
املدى  الرصاع عىل  تأثري عىل تسوية  لها  التي  األوسع  القضايا 

الطويل”.

إحاطة شهرية
كان  األمن،  مجلس  أمام  الشهرية  إحاطته  وخالل  ذلك،  إىل 
غروندبرغ قد دعا جميع األطراف يف اليمن إىل التحيّل بأقىص 
إنه  وقال  الهدنة.  تجديد  عىل  وحثهم  النفس  ضبط  درجات 
وبالرغم “من انتهاء الهدنة منذ سبعة أسابيع، ووجود بعض 

الحوادث املقلقة، لكننا مل نشهد عودة للحرب”.
وأكد يف الوقت ذاته أّن “الحوثيني شنوا اعتداءات عىل األنابيب 
النفطية واملوانئ يف حرضموت وشبوة، بغية حرمان الحكومة 
ثم  النفط”.  تصدير  األساسية من  العوائد  اليمنية من مصدر 
وتهديد  النفطية  التحتية  البنية  عىل  “االعتداء  أّن  عىل  شدد 
الرشكات النفطية يقّوض رفاه الشعب اليمني وميكن أن يؤدي 
هذا  السابق  يف  شهدنا  وقد  واقتصادي،  عسكري  تصعيد  إىل 

النمط من التصعيد، خالل حرب اليمن”.
األمم  مكتب  يف  العمليات  قسم  مديرة  أشارت  جهتها،  ومن 
املتحدة للشؤون اإلنسانية رينا غيالين، يف إحاطتها أمام مجلس 
بني  اإلصابات  “وارتفاع  اليمنيني  معاناة  استمرار  إىل  األمن، 
األطفال يف الشهرين املاضيني بنسبة 43 يف املائة”، الفتة إىل أّن 
لإلصابات  األول  السبب  املنفجرة هي  واملخلفات غري  األلغام 

بني املدنيني.
لتحرك  أدى  القتال  “تراجع  أّن  السياق  هذا  يف  وأوضحت 
املدنيني بشكل أكرب، لكن هذا زاد من تعرضهم لأللغام األرضية 
والذخائر غري املنفجرة، مام أسفر عن مقتل وإصابة أكرث من 

164 مدنياً، بينهم 74 طفالً، بني متوز أيلول”. 

التي  التهديدات  من  سلسلة  عن  األممية  املسؤولة  وتحدثت 
تتعدى  والتي  املدنيني،  غري  كام  اليمن  يف  املدنيون  يواجهها 

التأثري املبارش للعمليات العدائية.
كبرية.  ملخاطر  أيضاً  والالجئون  املهاجرون  “يتعرض  وأضافت: 
البحري  الطريق  مهاجر  ألف   50 من  أكرث  سلك  العام،  هذا 
املحفوف باملخاطر من القرن األفريقي إىل اليمن بحثاً عن حياة 
أفضل. يف الشهر املايض فقط، غرقت طوافة مهاجرين أخرى، 
مام أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص وفقدان 28 آخرين”. وحول 
معاناة اليمنيني عموماً، قالت: “ال يزال الجوع يطارد أكرث من 
نصف السكان يف اليمن... حيث هناك 17 مليون ميني ال يعرف 

كل منهم من أين سيحصل عىل وجبته املقبلة”.
وأشارت غيالين كذلك إىل عوائق وعقبات توضع عىل العاملني 
“ال  وقالت:  اإلنسانية  املساعدات  ووصول  اإلنساين  املجال  يف 
يزال وصول املساعدات اإلنسانية مقّيداً إىل حد كبري بالعوائق 
البريوقراطية والقيود املفروضة عىل الحركة ومستويات التدخل 

غري املقبولة”.
عىل  واستيالء  موظفني  اختطاف  عمليات  إىل  أشارت  كام 
سيارات تابعة لألمم املتحدة. وقالت إّن “أكرث من ثالثني منها 
وقعت هذا العام يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة”. كام 
أشارت إىل أنه “ال يزال خمسة من موظفي األمم املتحدة يف 
عداد املفقودين بعد اختطافهم يف فرباير/ شباط يف أبني. كام ال 
يزال زميالن آخران من األمم املتحدة يف صنعاء رهن االحتجاز 

بعد أكرث من عام”.

األمم المتحدة: 
المحادثات اليمنية تشهد تقدما

200 شهيد فلسطيني منذ مطلع العام الحالي
القدس - وكاالت

 16( فتى  املاضية،  الليلة  استشهد 
بالرصاص  شبان  أربعة  وأصيب  عاما( 
وشاب  حرجة،  بصورة  أحدهم  الحي 
والعرشات  الرأس،  يف  صوت  بقنبلة 
جيش  شّنه  عدوان  خالل  باالختناق، 
املنطقة  عىل  االرسائييل  االحتالل 
الرشقية ملدينة نابلس، متهيدا القتحام 

املستوطنني.
شحادة  أمجد  أحمد  الشهيد  والفتى 
برصاص  الحرجة  بإصابته  متأثرا  تويف 

االحتالل الحي يف القلب.

فلسطينية  طبية  مصادر  أعلنت  كام 
الحي  بالرصاص  شبان   4 إصابة 
كام  البطن،  يف  حرجة  بصورة  أحدهم 
الرأس،  يف  صوت  بقنبلة  شاب  أصيب 
وكالة  وقالت  باالختناق.  والعرشات 
جيش  من  كبرية  قوات  إن  »وفا« 
عسكرية،  جرافة  ترافقها  االحتالل 
نابلس،  الرشقية من  املنطقة  اقتحمت 
متهيدا القتحام املستوطنني، ما أدى إىل 
أطلق  املواطنني،  مع  مواجهات  اندالع 
الحي  الرصاص  االحتالل  جنود  خاللها 
املسيل  السام  والغاز  الصوت  وقنابل 
يف  ومنازلهم  املواطنني  للدموع صوب 

املنطقة.
مركبة  االحتالل  قوات  واستهدفت 
األحمر  الهالل  لجمعية  تابعة  إسعاف 
فيام  الحي،  بالرصاص  الفلسطيني 
بحامية  املستوطنني  عرشات  اقتحم 
رشق  يوسف«  »قرب  االحتالل  قوات 

املدينة.
يرتفع  شحادة،  الفتى  الشهيد  ومع 
بداية  منذ  فلسطني  يف  الشهداء  عدد 
 52( شهيد   200 إىل  الجاري،  العام 
 57 بينهم  غزة(،  قطاع  من  شهيدا 
وفقا  دون،  فام  عاما   18 بعمر  شهيدا 

الفلسطينية. لبيانات وزارة الصحة 

لندن - وكاالت

السابق  الربيطاين  الوزراء  رئيس  قال 
كانت  فرنسا  إّن  جونسون  بوريس 
العملية  احتامل  حول  إنكار  حالة  يف 
متهامً  أوكرانيا،  يف  الروسية  العسكرية 
يف  فضلت  بأنها  األملانية  الحكومة 
البداية هزمية عسكرية أوكرانية رسيعة 

عىل رصاع طويل األمد.
وقال جونسون يف حديث لشبكة »يس 
الدول  »مواقف  إّن  الربتغالية،  إن«  إن 
الغربية تباينت عىل نطاق واسع« قبل 
العسكرية يف  العملية  تبدأ موسكو  أن 
رائدة يف  ثالث دول  أوكرانيا، مستهدفاً 
غري  من  تعليقات  يف  األورويب  االتحاد 
يف  ترحيب  موضع  تكون  أن  املرجح 

العواصم األوروبية.
األورويب  االتحاد  »دول  أن  إىل  ولفت 
وتقدم  أوكرانيا  خلف  الحقاً  احتشدت 
هو  هذا  يكن  مل  فيام  ثابتاً،  دعامً  اآلن 

العملية  سبقت  التي  الفرتة  يف  الحال 
»الرأي  أّن  إىل  وأشار  العسكرية«. 
األملاين كان يف مرحلة ما أنه إذا كان هذا 
سيحدث )العملية العسكرية(، وهو ما 
أن  األفضل  من  فسيكون  كارثة،  سُيعّد 
تنهار  وأن  برسعة،  برمته  األمر  ينتهي 
إنّه  جونسون  قال  كذلك  أوكرانيا«. 
حتى  إنكار  حالة  يف  كانوا  »الفرنسيني 
اللحظة األخرية«، منتقداً أيضاً ردة فعل 

إيطاليا األولية عىل التهديد بالعملية.
اإليطالية يف ذلك  الحكومة  أّن  وأوضح 
كانت  دراغي،  ماريو  بقيادة  الوقت 
لن  إنها  ببساطة  تقول  ما  مرحلة  »يف 
الذي  املوقف  دعم  عىل  قادرة  تكون 
نتخذه«، نظراً العتامدها »الهائل« عىل 

الهيدروكربونات الروسية.
شنت  أن  مبجرد  إنّه  جونسون  وبنّي 
شهر   يف  العسكرية  عمليتها  روسيا 
شباط، تغريت املواقف يف جميع أنحاء 

أوروبا برسعة.

طهران - وكاالت

تخصيب  مستوى  رفع  إيران  قررت 
يف  املائة،  يف   60 معدل  إىل  اليورانيوم 
الوكالة  قرار  عىل  رّدا  اعتربت  خطوة 

الدولية للطاقة الذرية األخري.
اليورانيوم  إنتاج  إيران  وبارشت 
املخّصب يف مجمع فوردو، وهي نسبة 
املائة  يف   3,67 عتبة  من  بكثري  أعىل 
برنامج  حول  االتفاق  حددها  التي 
ما  بحسب  وذلك  النووي،  طهران 
اإليرانية  الطالبية  األنباء  وكالة  قالته 

)إسنا(”.
تأيت  الخطوة  هذه  أن  مراقبون  واعترب 
للطاقة  الدولية  الوكالة  قرار  عىل  رّداً 
الذرية الصادر الخميس املايض والذي 
عاجل  نحو  عىل  بالتعاون  إيران  يأمر 
اليورانيوم  آثار  يف  الوكالة  تحقيق  مع 
مواقع  ثالثة  يف  عليها  العثور  تّم  التي 

غري معلنة. ويقول القرار الذي صاغت 
وبريطانيا  املتحدة  الواليات  مسودته 
“يقرر  املجلس  إن  وأملانيا  وفرنسا 
تفرس  أن  واملُلح”  الرضوري  من  أنه 
وأن  اليورانيوم  جزيئات  مصدر  إيران 
جميع  عموما  الدولية  للوكالة  تقدم 

اإلجابات التي تطلبها.
وعىل الرغم من أنه ليس القرار األول 
إال  القضية،  هذه  بشأن  إيران  ضد 
إىل  وتلمح  أقوى  الحالية  الصيغة  أن 
البيان،  تضمن  إذ  دبلومايس،  تصعيد 
التعاون،  يف  إيران  أخفقت  حال  يف 
مزيد  التخاذ  مستعد  املجلس  فإن 
االستعانة  ذلك  يف  مبا  اإلجراءات،  من 
األسايس  النظام  من  -12ج  باملادة 
بإحالة  الخيارات  تحدد  التي  للوكالة 
لألمم  التابع  األمن  مجلس  عىل  إيران 
اللتزاماتها  االمتثال  لعدم  املتحدة 

النووية.

جونسون ينتقد مواقف أوروبية 
متناقضة بشأن أوكرانيا

إيران ترفع مستوى إنتاج 
اليورانيوم المخصّب

بغداد –  وكاالت

أردوغان،  طيب  رجب  الرتيك  الرئيس  أعلن 
وقت  أي  من  أكرث  “مصممة  تركيا  أّن  أمس، 
مع  الجنوبية  حدودها  حامية  عىل  مىض” 
أّن  إىل  الفتاً  األكراد،  املسلحني  بوجه  سوريا 
يف  هناك  الربية  للقوات  عملية  ستبدأ  بالده 

“الوقت املالئم”.
وقال أردوغان يف كلمة لنواب حزبه “العدالة 
بواسطة  “عملياتنا  الربملان:  يف  والتنمية” 
سوى  ليست  واملسرّيات  واملدافع  الطائرات 
بال  الجوية  العمليات  سنواصل  البداية.. 
الوقت  يف  اإلرهابيني  أرايض  وسندخل  توقف، 

الذي يبدو لنا مناسباً” عىل حد تعبريه.
وأضاف أن تركيا عازمة أكرث من أي وقت مىض 
عملياتها  وأن  الجنوبية،  حدودها  تأمني  عىل 
العراق  وكذلك  سوريا  أرايض  وحدة  ستضمن 
حيث نفذت أيضاً عمليات ضد مسلحني أكراد.

حيال  بتعهداتنا  “التزمنا  الرتيك:  الرئيس  وتابع 
األطراف  تستطع  مل  إذا  السورية،  الحدود 
لنا  فيحق  االتفاقية،  مبتطلبات  الوفاء  األخرى 

أن نتدبر أمرنا بأنفسنا”.
ضامنات  قدمت  التي  “القوى  أن  واعترب 
بعدم صدور أي تهديد ضد تركيا من املناطق 
من  تتمكن  مل  سوريا،  يف  لسيطرتها  الخاضعة 

الوفاء بوعودها”.

أردوغان: عملياتنا في سوريا لن تتوقف
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وداعًا ام إيمان

بقلوب موجوعة ينعى الشيوعيون العراقيون رفيقتهم املناضلة مثينة ناجي يوسف ) ام اميان ( زوجة الشهيد البطل سالم عادل، السكرتري األسبق لحزبهم ورفيقة دربه، واخت 
الشهيد النصري الشيوعي نزار ناجي يوسف.

يوم امس غّيب املوت عنا امَّ اميان، الشخصية الوطنية الشيوعية املقدامة، والرائدة النسوية الفاعلة، بعد رصاع مرير مع املرض.
وتركت لنا الفقيدة الغالية ارثا نضاليا ملهام، إْذ كانت طيلة حياتها الحافلة باملواقف الشجاعة، عنرصا ايجابيا ومؤثرا يف مسرية حزبنا املجيدة وحركة شعبنا الوطنية،  داعمًة 

ومساندًة للشهيد الخالد أبو اميان ورفاقه القياديني، كام ملئات واالف الشيوعيات والشيوعيني، وللحركة الدميقراطية والتقدمية يف بالدنا، وللحركة النسوية ايضا.
وكان للفقيدة الكبرية دورها املتميز يف حمالت التضامن العاملية مع الشعب العراقي والحزب الشيوعي العراقي، وساهمت يف فضح انقالب شباط األسود ١٩٦٣ وجرامئه، وتعرية 

سائر األنظمة الدكتاتورية والرجعية.
مل تكفَّ ام اميان يوما عن وضع كل ما متلك وما تستطيع يف خدمة الحزب ومنظامته. كانت قمة يف الوفاء لرفيقاتها ورفاقها، والكثريون منهم يتذكرون كم كانت فخورة بحركة 

األنصار الشيوعيني وتضحياتهم الغالية.
ويتذكرون كذلك الجهد الكبري الذي بذلته يف اعداد كتاب »سالم عادل.. سرية مناضل«، الذي وثّقت فيه حياة ومسرية وبطوالت الشهيد سالم عادل، وضّمنته صفحات مجيدة من 

تاريخ الحزب ومن املآثر التي اجرتحها رفاقه ورفيقاته.
لكم يشق علينا وداعك فقيدتنا الغالية ام اميان، فأنت شأن الشهيد أبو اميان سكنت قلوبنا جميعا، شيوعيني ووطنيني.

 يف مناسبة هذه الرحيل املفجع للرفيقة العزيزة ام اميان، نتقدم بخالص العزاء واملواساة اىل األعزاء ابنها عيل وابنتيها اميان وشذى، واىل شقيقتها الرفيقة نوال ناجي يوسف )ام عامر(، والعائلة 
الكرمية جميعا، واىل رفاق ورفيقات الحزب وأصدقائه ومنارصيه، متمنني للجميع الصرب والسلوان، ولفقيدتنا دوام الذكر الطيب.

 
المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي
٢٢-١١-٢٠٢٢

الرفيقة ثمينة ناجي يوسف 
) ام ايمان (.. وداعًا

الرفيقة المناضلة ثمينة ناجي يوسف في ذمة الخلود
 

توقف ليلة امس قلب الرفيقة املناضلة مثينة ناجي يوسف )ام اميان( زوجة الشهيد البطل األسطوري سالم عادل ورفيقة دربه بعد معاناة مريرة مع املرض.
يف أعقاب انقالب 8 شباط 1963 األسود، واالستشهاد البطويل للرفيق سالم عادل، ساهمت الرفيقة أم اميان بشكل فاعل يف كشف جرائم البعث الفايش، وبقيت ملتصقة بحزبنا 

الشيوعي وتواصل تقديم الدعم له رغم معاناتها ووضعها الصحي الصعب خالل السنوات األخرية يف موسكو.
نتقدم باخلص التعازي ألوالدها األعزاء اميان وشذى وعيل وشقيقتها الرفيقة نوال )ام عامر( ولكل العائلة الكرمية.

املجد الخالد للرفيقة ام اميان والصرب والسلوان لكل أهلها ورفاقها.

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في بريطانيا
 ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢

ثمينة ناجي يوسف

 ام ايمان  
في ذمة الخلود

 

تنعى  واألمل  الحزن  ميلؤها  بقلوب 

رابطة املرأة العراقية العزيزة الراحلة  

من  رائدة   ) اميان  أم   ( ناجي  مثينة 

رائدات الحركة النسوية العراقية بعد 

نستلهم   .. املرض  مع  طويله  معاناة 

من سرية نضالها الطويلة معاين الصرب 

والنضال ليعيش معنا الوطن ويستقر 

أحر   .. وزمان  مكان  كل  قلوبنا يف  يف 

لعائلتها ومحبيها.   التعازي 

رابطة المرأة العراقية 
٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تعزي بوفاة المناضلة ثمينة ناجي يوسف
الرفيق رائد فهمي المحترم 

سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي 

تحية النضال..
ببالغ الحزن واألىس، تلقينا يف جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، نبأ رحيل رفيقتكم املناضلة مثينة ناجي يوسف )أم اميان( زوجة الشهيد البطل سالم عادل، السكرتري األسبق للحزب 

الشيوعي العراقي ورفيقة دربه، وأخت الشهيد النصري الشيوعي نزار ناجي يوسف. 
ونيابة عن األمني العام الرفيق الدكتور أحمد مجدالين، وباسم الرفيقات والرفاق أعضاء املكتب السيايس واللجنة املركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، نتقدم لكم بأصدق 
مشاعر املواساة برحيل هذه الشخصية الوطنية الشيوعية، والرائدة مجال العمل النسوي، والتي تركت ارثاً نضالياً ملهامً وخالداً يف ذاكرة العراق وحركته الوطنية، وكان لها دوراً 

كبرياً ومؤثراً يف مسرية الشيوعيني العراقيني ونضالهم التاريخي.
ان رحيل هذه املناضلة املعروفة سيرتك فراغاً كبرياً، فرحيل القيادات التاريخية مبا حملوه من ارث كفاحي طويل، له خسارة مضاعفة، ولكننا عىل ثقة بأن الحزب الشيوعي العراقي 
الويف لتضحيات قادته ومناضليه سيواصل النضال بعزمية ال تلني الستكامل طريقه الثابت لبناء العراق عىل أسس دميقراطية وتقدمية تنهي كل الفصول القاسية من تاريخ الشعب 

العراقي وتؤسس ملرحلة جديدة ال مكان فيها للهيمنة املذهبية أو الطائفية، بل للدميقراطية واملواطنة الفاعلة لجميع العراقيني دون أي متييز.
تعازينا الحارة لكم ولعائلتها ولرفاقها

رفيقكم محمد علوش
عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
رام الله – فلسطين
٢٣-١١-٢٠٢٢

وداعا الرفيقة ثمينة ناجي يوسف!
بأمل بالغ غادرتنا يوم 21 / 11 / 2022 الرفيقة الشيوعية املناضلة مثينة ناجي يوسف ) ام اميان ( زوجة 
الشهيد سالم عادل سكرتري حزبنا الشيوعي الذي انترص عىل جالديه البعثيني القتلة بصموده البطويل 

والحفاظ عىل أرسار الحزب وعدم املهادنة مع القتلة املجرمني.
لقد كانت الفقيدة واحدة من الرعيل األول من املناضالت الشيوعيات اللوايت اجرتحن املآثر البطولية 
ابان العهد املليك وبداية العهد الجمهوري، فقد شاركت يف انتفاضة ترشين الثاين عام 1952 وساهمت 

يف كل املعارك الطبقية التي قادها الحزب جنبا اىل جنب مع رفيق دربها الشهيد سالم عادل.
بعد ثورة متوز املجيدة أرسلها الحزب للدراسة الحزبية يف معهد العلوم االجتامعية مبوسكو ولكن مل 

تتمكن من العودة بسبب االرهاب البعثي وانظمة االستبداد والدكتاتورية.
كانت الرفيقة من املناضالت امللتصقات بالحزب والشعب والوطن ، متابعة بال كلل ما يجري فيه غري 

ان املرض أقعدها عن مامرسة مهمتها النبيلة.
مجدا لك ايتها املناضلة الشيوعية الباسلة ، ستبقى أجيالنا الشيوعية تتطلع باحرتام كبري وتقدير عال 

اىل مسريتك النضالية.
بهذه املناسبة األليمة تتقدم منظمة حزبنا يف روسيا بخالص التعازي لعائلة واهل أم اميان وباألخص 

للرفيقة اميان واألبناء عيل وشذى وتتمنى للجميع الصرب والسلوان. وللفقيدة ام اميان الذكر الطيب.

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في روسيا االتحادية
 ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢

نعي  
المناضلة ثمينة ناجي يوسف

 

ينعى الشيوعيون العراقيون يف كندا الرفيقة املناضلة الشجاعة )مثينة ناجي يوسف( أم إميان، أرملة 
الشهيد البطل )سالم عادل السكرتري األول للحزب الشيوعي العراقي -1956 1963(

رافقت الفقيدة أم إميان زوجها الشهيد البطل سالم عادل يف مسريته النضالية، وتحملت آثار استشهاده 
آنذاك،  القمعية  السلطة  أجهزة  عام 1963، ومالحقات  األسود  انقالب شباط  البطويل، يف  األسطوري 
وكيف  الدولية،  املحافل  يف  املقيتة  البعث  جرائم  دون هوادة، وفضحت  النضالية  وواصلت مسريتها 
مارسوا جرميتهم النكراء يف تعذيب زوجها الشهيد سالم عادل، ورفاقه، وتقطيع أوصاله، وصموده حتى 

فارق الحياة شامخاً. 
نتقدم بخالص العزاء واملواساة للرفيقة أم عامر، نوال ناجي يوسف وعائلة الفقيدة ومحبيها .

لروحها السالم والرحمة والصرب والسلوان لعائلتها ورفاقها، ولها الذكر الطيب دوماً.

الشيوعيون العراقيون في كندا
 ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢

عن ثمينة ناجي يوسف التي رحلت
سلوى زكو

كان آخر لقاء يل معها يف موسكو سنة 1963 بعد بضعة ايام من رحيل سالم عادل رفيق عمرها عىل يد 
جالديه كانت املناسبة انعقاد مؤمتر االتحاد النسايئ الدميقراطي العاملي

وام اميان تحرض كل جلسات املؤمتر مرتدية السواد تقف عىل املنصة لتحدث الحضور عن محنة العراق 
املذبوح مل تحدثهم كثريا عن سالم عادل لكن العراق كان حارضا يف خطابها تحدثهم مبنطق الشيوعية 
التي ال تفقدها املحنة اميانها وبحرقة العاشقة التي فقدت حبيبها قبل أيام يأتيني صوتها واثقا وعاليا 

يرتعش الصوت قليال تتوقف لحظة ثم تتامسك لتعاود الحديث.
مل تبك ومل تولول رغم ان كل من كان يف القاعة بىك وهو يستمع اىل ام اميان. بعد انتهاء الجلسات 

تلتقي ام اميان بوفود املؤمتر والكل يتزاحم للقاء هذه العراقية الشجاعة.
يأخذنا جالل  اىل فراشها تنشج بصمت وبال دموع نقف نحن من حولها  تأوي مثينة  الليل  اواخر  يف 
التضحية التي ال يوازيها كالم قلت يف نفيس يومذاك ما اشجع هذه املرأة الشابة كانت يف الثالثني او 

رمبا اواخر العرشين شعرها فاحم السواد
رحلت ام اميان بشعر ابيض وتاريخ ناصع البياض
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فقدان هوية
وزارة  من  الصادرة  الهوية  فقدت 

التجارة/ الرشكة العامة لتجارة املواد 

 CM00000098 بالرقم  االنشائية 

يرجى  ادويدي(  فيصل  )نداء  بإسم 

جهة  اىل  تسليمها  عليها  يعرث  ممن 

االتصال.

بغداد/  استئناف  محكمة  رئاسة 

الرصافة االتحادية

الهيئة االستئنافية الثانية

العدد 1044/س2022/2

التاريخ 2022/11/13

اىل املستأنف عليه )صبيحة سعود 

فريج(

م / اعــــالن
قبل  من  املقدم  للطعن 

إضافة  بغداد/  )امني  املستأنف 

املرقمة  بالدعوى  لوظيفته( 

البدايئ  القرار  عىل  أعاله 

البداءة/  محكمة  من  الصادر 

الرصافة بالعدد 780/ب/2021 

 2021/11/28 بتاريخ  والصادر 

قرر  اقامتك  محل  وملجهولية 

بصحيفتني  اعالناً  تبليغك 

هذه  امام  بالحضور  محليتني 

املرافعة  يوم  يف  املحكمة 

حال  ويف   2022/12/1 املوافق 

من  ارسال  او  حضورك  عدم 

ينوب عنك قانوناً سوف تجرى 

احكام  وفق  بحقك  املرافعة 

القانون.

محافظة كربالء المقدسة
مديرية بلديات كربالء المقدسة

العدد 145 
التاريخ 2022/11/21

إعــــــادة  اعـــــــالن
تعلن مديرية بلديات كربالء املقدسة/ لجنة البيع وااليجار عن تأجري العقارات املدرجة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الحسينية يف املزايدة 

العلنية وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة املرقم )21 لسنة 2013 املعدل( فعىل الراغبني باالشرتاك الحضور يف ديوان البلدية أعاله يف الساعة 

العارشة صباحاً بعد مرور )15( خمسة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة 

التقديرية وهوية األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واالعالن واملصاريف األخرى وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة املرقم 

)21 لسنة 2013 املعدل( وال يجوز التنازل عن اإلحالة وبخالفه يعد املستأجر ناكالً وتطبق بحقه اإلجراءات القانونية املقتضاة.

رئيس مهندسين أقدم/ قدير احمد عبد
مدير بلديات كربالء المقدسة / وكالة

محافظة كربالء المقدسة
مديرية بلديات كربالء المقدسة

العدد 144
التاريخ 2022/11/21

اعـــــالن  كســـر قـــــــرار
بناًء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية الهندية املرقم 11971 يف 2022/11/10 واملتضمن كرس قرار عىل العقار املبني يف 
الجدول ادناه واستناداً لقانون بيع وايجار أموال الدولة املرقم )21 لسنة 2013 املعدل املادة 12/ تاسعاً/أ( تعلن مديرية 
بلديات كربالء املقدسة/ لجنة البيع وااليجار عن تأجري هذا العقار والعائد اىل مديرية بلدية الهندية يف املزايدة العلنية فعىل 
الراغبني باالشرتاك الحضور يف ديوان البلدية أعاله يف الساعة العارشة صباحاً بعد مرور )7( سبعة أيام تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مستصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة التي رست عىل املؤجر األخري مضاف اليها )%15( 
وهوية األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واالعالن واملصاريف األخرى وفق قانون بيع وايجار أموال 
الدولة املرقم )21 لسنة 2013 املعدل( وال يجوز التنازل عن اإلحالة وبخالفه يعد املستأجر ناكالً وتطبق بحقه اإلجراءات 

القانونية املقتضاة.

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ 

الرصافة االتحادية

محكمة بداءة مدينة الصدر

رقم الدعوى 1209/ب/2022

التاريخ 2022/11/14

إضافة  بغداد/  امني  املدعي: 

لوظيفته

كريم  محمد  عليه:  املدعى 

عباس

الدعوى املرقمة )أعاله( لدى هذه 

)ابطال  فيها  يطالبك  املحكمة 

قيد العقار املرقم 518/10 م19 

باسم  وتسجيله  وكرع  شامعية 

محل  وملجهولية  بغداد(  امانة 

بصحيفتني  تبليغك  قرر  اقامتك 

يوم  املرافعة  مبوعد  يوميتني 

التاسعة  الساعة   2022/11/29

من  او  حضورك  عدم  حال  ويف 

ستجرى  قانوناً  عنك  ينوب 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق 

القانون.

رئيس مهندسين أقدم/ قدير احمد عبد
مدير بلديات كربالء المقدسة / وكالة
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لنتعلم من مدرسة كأس العالم

منعم جابر
 

نعيشها  توصف  ال  وسعادة  كبري  وحدث  عظيمة  مناسبة 
هذه األيام، أال وهي بطولة كأس العامل بكرة القدم، وهو 
ميثل رشفا كبريا للساحة العربية ولدولة قطر، حيث تحتضن 
مالعبها أكرب بطولة كروية يف تاريخ اللعبة عىل مستوى كرة 
تغيب عن  التي ال  األوىل  الشعبية  اللعبة  التي هي  القدم 

مالعبها الشمس يف كل انحاء العامل. 
شعوب  كل  حولها  تجتمع  التي  البطولة  هذه  يف  األهم 
األرض من مشارق األرض ومغاربها الذين استحقوا وبجدارة 
جهد  بعد  قطر،  يف  النهائيات  إىل  مجموعاتهم  عن  التأهل 
املعمورة  بلدان  فيه  قدمت  متقدم  ومستوى  شاق  وكفاح 

أفضل مستوياتها وأحسن عطائها. 
منها  واالستفادة  دراستها  يتوجب  التي  الدروس  أول هذه 

هو اقدام دولة قطر عىل تنظيم هذه البطولة الكبرية.
الفرق  أفضل  القدم  بكرة  العامل  لقد قدمت بطوالت كأس 
وبالتايل  اللعب  وخطط  أساليب  اهم  واكتشفت  العاملية 
املدرسة  قدمت  حيث  الكروية  املدارس  مستويات  اعىل 
اشهر  صارت  والتي  مستوياتها  أحسن   1954 عام  املجرية 
قدمت  التي  الربازيلية  املدرسة  وبعدها  يومها،  املدارس 
زعامتها  وأكدت   1958 العامل  كأس  يف  عروضها  أحسن 
لكأس العامل عام 1962 وكان لإلنكليز دور يف زعامة الكرة 
العاملية يف كأس العامل 1966، إال أن الربازيليني عادوا مرة 
إنجازات  وقدموا   1970 عام  العاملية  الكرة  لزعامة  أخرى 
مهمة تسيدت الكرة العاملية، وتواصل العطاء األملاين الذي 
ابتدأ عام ،1954 وهكذا تناوب عىل سيادة الكرة العاملية 
النموذج األملاين وااليطايل والفرنيس ثم االسباين وقد اعجبت 
وادائها  بنتائجها  العامل  أبهرت  التي  النامذج  تلك  الجامهري 
مارادونا  واسطورتها  االرجنتني  قدمت  حيث  ومستوياتها 
وكانت هولندا قد قدمت أروع مستوياتها يف الكرة الشاملة 
املتميز  لعطائها  الثاين  املوقع  متتاليتني  لدورتني  وحققت 

والفريد يف نهائيات كأس العامل.
تدعونا الن  العامل  كأس  العاملية من خالل  الكرة  ان عطاء 
ومبدعيها  واممها  األرض  لشعوب  الحية  التجارب  ندرس 
لذا يتوجب ان ندرس هذه التجارب واالبداعات وان نقدم 
هضمها  من  نتمكن  حتى  وندرسها  منها  لنتعلم  أنفسنا 
واستيعابها وبالتايل تقديم األفضل لنساهم بصناعة العطاء 
السالم  صناعة  يف  يساهم  بدوره  والذي  الريايض  اإلنساين 
العاملي واالستقرار الدويل وابعاد شبح الحروب والعدوان، 
فالرياضة رسالة سالم ومحبة وتعاون وال بد لشعوب األرض 
ومحبي السالم إىل التعاون من أجل ان يعم السالم والخري 

يف أرض السالم.

وقفة رياضية

متابعةـ  طريق الشعب

صدمة جديدة سجلها مونديال قطر 2022، هذه املرة 
بأقدام “مقاتيل الساموراي” يف املنتخب الياباين، الذي 
صدم عامل الكرة بانتصاره عىل أملانيا ضمن منافسات 

املجموعة الخامسة، امس األربعاء.
وخالل املباراة املرتقبة عىل استاد خليفة الدويل، سجل 
املنتخب األملاين أوال، من ركلة جزاء يف الدقيقة 33، 
بعد ارتكاب حارس اليابان شوييش غوندا خطأ واضحا 

عىل األملاين دافيد روم.
وسجل العب وسط مانشسرت سيتي، إلكاي غوندوغان، 

الركلة بهدوء محرزا الهدف األول “للامكينات”.
وبالرغم من الضغط املتواصل ملنتخب أملانيا، صمد 
املباراة رأسا  الياباين، حتى عاد ليقلب  “الساموراي” 

عىل عقب، قبل ربع ساعة من النهاية.
دوان  ريتسو  أملانيا،  يف  اليابان  محرتفا  وسجل 
)فرايبورغ( وتاكوما أسانو )بوخوم(، هدفان “قاتالن” 
صفوف  بني  صدمة  ليحققا  و83،   75 الدقيقتني  يف 

األملان.
انتصار اليابان “التاريخي” عزز سيناريو املفاجآت يف 
مونديال 2022، بعد انتصار السعودية عىل األرجنتني 

الثالثاء.
وانهى املنتخب االسباين الشوط االول من مباراته امام 

نظريه الكوسرتييك بالتفوق بثالثة اهداف دون رد.

فرنسا والبداية القوية
عن  الدفاع  حملة  وبدأ  بقوة،  فرنسا  منتخب  رضب 
اللقب الذي تّوج به يف مونديال روسيا 2018 بفوز 
كبري عىل نظريه األسرتايل 1-4، رغم معاناته من غياب 

بعض نجومه بسبب اإلصابة.
دخل الشك إىل قلوب الجامهري الفرنسية بعدما تأخر 

منتخبها بهدف أسرتايل بعد مرور 9 دقائق فقط، لكن 
رد “الديوك” كان صاعقا برباعية تناوب عىل تسجيلها 
أدريان رابيو وكيليان مبايب وأوليفييه جريو )هدفني(، 
ليتصدر أبطال العامل املجموعة متقدما عىل كل من 

تونس والدامنارك.
وعادل جريو بفضل هدفيه يف أسرتاليا املهاجم السابق 
تيريي هرني يف عدد األهداف الدولية، إذ سجل كل 
منهام 51 هدفا، وبات بإمكانه تجاوزه ليكون الهداف 

التاريخي ملنتخب “الديوك”.

صيام ليفاندوفيسكي 
واصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسيك صيامه 
مباراة  انتهاء  عقب  العامل،  كأس  يف  التسجيل  عن 
 ،974 ملعب  عىل  املكسيك  أمام  بالده  منتخب 

بالتعادل السلبي.
إىل  بيث،  كريستوفر جيمس  األسرتايل  الحكم  وأشار 

تقنية  إىل  العودة  بعد  بولندا  لصالح  الجزاء  عالمة 
حكم الفيديو )VAR(، سددها ليفاندوفيسيك الذي 
فرانشيسكو غيريمو  املخرضم  الحارس  بتألق  اصطدم 
رضبة  أول  صاحب  برشلونة  مهاجم  ليكون  أوتشوا، 

جزاء ضائعة يف مونديال قطر.
وفشل ليفاندوفيسيك يف هز الشباك بكأس العامل، يف 
مباراته الرابعة عىل التوايل، لتنتهي املباراة بالتعادل 

السلبي الثاين عىل التوايل يف كأس العامل 2022.

اليابان تعطل الماكينات

هل تغيرت موازين القوى في كرة القدم؟

جدول مباريات كأس العالم اليوم الخميس

سويسرا

األوروغواي

13:00

16:00

الكاميرون

كوريا الجنوبية

Baghdad

Baghdad

البرتغال

البرازيل

19:00

22:00

غانا

صربيا

Baghdad

Baghdad

استئناف مباريات 
الدوري العراقي

بغداد ـ طريق الشعب

تستأنف مباريات الجولة السادسة من الدوري العراقي اليوم 
الخميس وغدا الجمعة.

مباراتان  تقام  اليوم،  والنصف من ظهر  الثانية  الساعة  ويف 
ملعب  عىل  الديوانية  نظريه  الوسط  نفط  األوىل  يف  يالقي 
النجف الدويل، ويحتضن ملعب املدينة الدويل مباراة الطلبة 

وضيفه دهوك.
وعىل ملعب الفيحاء، ستقام مباراة واحدة يف الرابعة وخمس 
وأربعني دقيقة بني نفط البرصة ونفط ميسان، بينام سيضيف 
ملعب النجف يف السابعة مساًء مباراة النجف وضيفه نوروز، 
ويف نفس الوقت يلتقي عىل ملعب املدينة فريقا القوة الجوية 
غدا  السادسة،  الجولة  منافسات  وتتواصل  الحدود.  وضيفه 
الجمعة، بإقامة خمس مواجهات ثالث منها تقام يف الساعة 
الثانية والنصف ظهراً، األوىل تجمع القاسم وضيفه زاخو عىل 
ملعب كربالء الدويل، والثانية عىل ملعب الزوراء بني الكهرباء 

وضيفه الكرخ، والثالثة بني أربيل وضيفه الرشطة.
بينام سيضيف ملعب كربالء يف السابعة مساًء مباراة أصحاب 
منافسات  ويختتم  الصناعة،  وضيفه  كربالء  نادي  األرض 
الجولة السادسة بلقاء فريقي الزوراء وضيفه النفط يف الساعة 

السابعة مساًء عىل ملعب الزوراء.

اليوم.. البرازيل في اختبار حقيقي.. والبرتغال تسعى لتجاوز أزمة رونالدو
متابعةـ  طريق الشعب

السادسة واللقب  النجمة  الربازيل، رحلتها نحو  تبدأ 
األول لكأس العامل منذ 2022، باختبار حقيقي، اليوم 
الخميس، مبواجهة املنتخب الرصيب، وذلك يف الجولة 

األوىل من منافسات املجموعة السابعة.

مشوار رائع
وبعد املشوار الرائع الذي حققته يف تصفيات أمريكا 
الجنوبية التي أنهتها يف الصدارة بـ 14 فوزًا و3 تعادالت 
دون هزمية، تبدو الربازيل من أبرز املنتخبات املرشحة 
نجومها عىل  معظم  تألق  يف  ال سيام  باللقب،  للفوز 

رأسهم نيامر وفينيسيوس جونيور ورودريغو.
الصحيح،  الطريق  عىل  فريقه  تيتي،  املدرب  ووضع 
 1-7 املانيا  أمام  التاريخية  الهزمية  غبار  عنه  ونفض 
يف نصف نهايئ مونديال 2014، من خالل قيادته إىل 

التتويج بكوبا أمريكا 2019.
هزمية،  دون  الجنوبية  أمريكا  تصفيات  خاض  ثم 

قبل   2021 أمريكا  كوبا  نهايئ  إىل  للوصول  إضافة 
الخسارة أمام غرميه األرجنتيني.

ومنذ السقوط أمام مييس ورفاقه يف 10 متوز 2021، 
متتالية،  مباراة   15 يف  الهزمية  تيتي،  رجال  يذق  مل 
بالفوز  انتهت  للنهائيات،  آخرها 4 وديات تحضريية 

عىل كوريا الجنوبية واليابان وغانا وتونس.

الطموح السويسري
 ،2020 يورو  نهايئ  مثن  من  فرنسا  أخرجت  وبعدما 
بعدما  العامل  كأس  عن  إيطاليا  غياب  يف  تسببها  ثم 
تفوقت عليها يف التصفيات األوروبية، تأمل سويرسا 
مثن  إىل  الوصول  مهمة  لكن  مفاجآتها،  مواصلة  يف 
النهايئ للمرة الثالثة تواليا لن تكون سهلة، بداية من 

االختبار األول عىل ستاد الجنوب ضد الكامريون.
بالن،  دومينيك  السويرسي  االتحاد  رئيس  يرتدد  ومل 
يف التعبري عن طموحات منتخب بالده يف املونديال، 
إثر التأهل للمرة الخامسة تواليا، حيث قال “نعم.. 

الفريق يرغب يف التتويج بطالً للعامل”.

ويتألق نجوم املنتخب السويرسي يف أنديتهم، بداية 
من القائد غرانيت تشاكا الذي سجل 4 أهداف هذا 
وسط  يف  نشاط  كتلة  يزال  وال  آرسنال،  مع  املوسم 

امللعب. 
وبالنسبة للكامريون التي حلت ثالثة يف كأس األمم 
تضم  الحايل،  العام  مطلع  استضافتها  التي  األفريقية 
يف صفوفها بعض النجوم مثل الحارس أونانا، والعب 
وسط نابويل أندريه فرانك زامبو أنغيسا بجانب إريك 
مكسيم تشوبو موتينغ الذي يتألق مع بايرن ميونخ، 

وفينسنت أبو بكر العب النرص السعودي.

البرتغال وأزمة رونالدو
بنتائجها،  التكهن  يصعب  مفتوحة  مجموعة  ويف 
سيحاول رونالدو أن يصبح أول العب يحرز هدفاً عىل 
األقل يف خمس نسخ مختلفة لكأس العامل )من 2006 
إىل 2022(، ليتفوق عىل أسامء عظيمة أمثال األسطورة 
الربازيلية بيليه واألملانيني مريوسالف كلوزه وأوفه زيلر.

ولكن مثل نجمه، يبدو املنتخب الربتغايل يف تراجع، 

لكن املدرب سانتوس ال يفتقر إىل املواهب، إذ تضم 
رافايل  فيليكس،  جواو  أمثال  بارزة  وجوهاً  كتيبته 
دياز،  روبن  كانسيلو،  جواو  فرنانديز،  برونو  لياو، 

برناردو سيلفا وغريهم.
العامل  كأس  يف  الخامسة  مشاركته  رونالدو  ويخوض 
اليوم  غانا  ضد   2016 أوروبا  أبطال  افتتحها  التي 
الخميس يف املجموعة الثامنة، فيام تلعب األوروغواي 

مع كوريا الجنوبية يف اللقاء الثاين.
بطلة  أوروغواي،  تكون  أن  املتوقع  من  الورق،  عىل 
صدارة  عىل  الرئيسة  املنافسة  و1950،   1930 العامل 
املجموعة والفوز عىل كوريا الجنوبية الخميس عىل 
الحلقة  يعترب  فريق  ضد  التعليمية  املدينة  ملعب 
األضعف، سيحدد وترية الرصاع ومينح “ال سيليستي” 
للمرة  النهايئ  مثن  إىل  الوصول  ملحاولة  الالزم  الدفع 
الجنويب مل  الرابعة توالياً، رغم أن املنتخب األمرييك 
يعد متوهجاً كام كان قبل أربع سنوات بعد أن بات 
نجام الهجوم لويس سواريز وإدينسون كافاين يف سن 

الخامسة والثالثني.

جدل حول حكم لقاء المغرب وتونس بنقطة في بداية المشوار
االرجنتين والسعودية متابعةـ  طريق الشعب

السلبي  بالتعادل  املغرب  اكتفى منتخب 
أمام كرواتيا يف ظهوره األول بكأس العامل 
يف  مثينة  نقطة  وخطف  قطر،  يف   2022
الدور  بلوغ  عىل  املنافسة  نحو  مشواره 
وبني  البيت  ومبلعب  البطولة.  يف  الثاين 
الذين  املغاربة  املشجعني  من  اآلالف 
املدرجات،  يف  مميزة  لوحات  رسموا 
تعادل “أسود األطلس” دون أهداف مع 
املاضية،  النسخة  بطلة  وصيفة  كرواتيا، 
جوالت  أوىل  يف  الفرص  قليلة  مباراة  يف 

يف  الفاعلية  وغابت  السادسة.  املجموعة 
املغريب  الحارس  وتألق  املحاوالت،  بعض 
نيكوال  لتسديدة  التصدي  يف  بونو  ياسني 
فالشيتش، كام سدد لوكا مودريتش فوق 

العارضة قبل نهاية الشوط األول.
وكانت أقرب محاوالت املغرب يف الشوط 
الثاين، لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش 
ثم  املزراوي،  نصري  رأس  لرضبة  تصدى 
تسديدة أرشف حكيمي القوية بعد ركلة 
حرة. وأبعد العب الوسط سفيان ملرابط 
كرة قبل تجاوز خط املرمى بعد تسديدة 

منخفضة من املهاجم إيفان بريشيتش.

أمام  املقنع  األداء  جاء  التعادل،  ورغم 
املنتخب الكروايت ليعزز طموح املنتخب 
املغريب وجامهريه يف التأهل من املجموعة 
السادسة.  وخرج املنتخب التونيس بنقطة 
من مباراته األوىل يف مونديال قطر 2022، 
عىل  الدامناريك  نظريه  مع  تعادله  عقب 
“نسور  وقّدم  التعليمية.  املدينة  ملعب 
الشوط  يف  سيام  ال  مميزا،  أداء  قرطاج” 
األول، لكنه مل ينجح يف هز الشباك، وهو 
ما ينطبق عىل رفاق كريستني إريكسني، 
ليشهد كأس العامل يف نسخته الحالية أول 

تعادل سلبي.

متابعةـ  طريق الشعب

والسعودية  االرجنتني  مباراة  حكم  أثار 
الحكم السلوفيني سالفكو فينسيتش الجدل 
بعد عدم ايقافه للمباراة اثناء إصابة مدافع 
الفريق السعودي يارس الشهراين والسامح 
الحارس  رصاخ  رغم  اللعب  استمرار  يف 
احتساب  وكذلك  وصدمته،  السعودي 
يف  الجنويب،  األمرييك  للفريق  جزاء  ركلة 
يوم  لوسيل  ملعب  احتضنها  التي  املباراة 

الثالثاء، ضمن منافسات املجموعة الثالثة 
بفوز  وانتهت   ،2022 قطر  مونديال  من 

“األخرض” 2-1.
سالفكو  السلوفيني  الحكم  واحتسب 
فينسيتش، ركلة جزاء للمنتخب األرجنتيني، 
بعد العودة إىل تقنية الفيديو، إثر سقوط 
أحد العبي األرجنتني داخل منطقة الجزاء 
بعد تدخل من مدافع السعودية يف الدقيقة 
داخل  بنجاح  مييس  ليونيل  ليسددها   ،8

الشباك.
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ظاهرة »كتاب الوالئم الثقافية«
أمين الزاوي

معارض الكتب التي تقام يف الدول 
العربية مناسبة ثقافية وازنة وفاعلة، 

لكن عسلها به مرارة ما، خيبة ما 
تكرب يوماً بعد يوم. ما يف ذلك شك، 

فالكتاب يف مجتمعاتنا يحتاج إىل 
كثري من االحتفال والدعم واالنتباه، 
لكن رشيطة أال تتحول هذه الحال 

إىل ابتذال وفلكلورية سياسية، تغطي 
االنهيار الثقايف الذي نحن فيه بالتزويق 

والكرنفاالت الثقافية.

املغرب من  أو  املرشق  للكتاب، يف  افتتاح معرض  مبجرد 
التواصل  وسائل  تغرق  حتى  والرببر،  العرب  بلدان 
مبهج  وهذا  الكتب،  وأغلفة  الكتاب  بصور  االجتامعي 
معطوبة،  القراءة  إن  يقول:  الحال  واقع  لكن  للنفس، 
أال  علينا  مشلول.  واملغاريب  العريب  العامل  يف  والكتاب 

نختفي خلف أصبعنا!
تفكيك  نحاول  أن  هدوء،  وبكل  علينا،  هذا  أمام 
باب  يف  إنقاذه  ميكن  ما  إنقاذ  إىل  سعياً  العطب،  هذا 
والفلكلورية”  “الكرنفالية”  مرض  قبضة  من  الكتاب 
و”السياسوية الثقافية”. علينا أن نعرتف بأن هناك كثرياً 
من “التنشيط” وقليل جداً من “الثقافة”. هناك كثري من 

التمظهر وقليل من العمق.
نشعر بأن ظاهرة غريبة وخطرة تنمو برشاسة يف األوساط 
األدبية واإلعالمية حول مناسبات تنظيم معارض الكتاب 
التي باتت  الثقافية”،  إنها ظاهرة “الوالئم  هنا وهناك، 
عىل  وسلوكها  طبائعها  تفرض  ثقافية”  “مؤسسة  تشبه 

املجتمع الثقايف واإلبداعي.
تنتمي  دولة   25 هناك  املقدمات:  مقدمة  من  لنبدأ 
بلد  كل  مختلفة،  وبأشكال  وثقافة  لغة  العريب  للفضاء 

عاصمته،  يف  للكتاب  دولياً  معرضاً  سنوياً  ينظم  تقريباً 
الدول  وبعض  أكرث،  ورمبا  أيام،  عرشة  املعرض  ويدوم 
وبالحساب  ذلك  عىل  وبناء  معرض،  من  أكرث  تنظم 
البسيط فإن جميع أيام السنة التي عددها 52 أسبوعاً 
متسها تواريخ هذه املعارض، بهذا املعنى فإننا يف مجتمع 

يحتفل بالكتاب عىل مدار العام.
إىل هنا، فاألمر إيجايب وجيد جداً، باعتبار أن هذه الحال 
املتواصلة لحضور الكتاب عىل مدى السنة تجعلنا نعتقد 
نفسه  الوقت  ويف  الكتاب،  لسوق  منقذة  عملية  بأنها 
هذه  وإىل  جداً.  وجيد  جيد  هذا  كل  للقراءة،  تكريس 
ولتقديم  كتبهم  لتوقيع  وأدباء  كتاب  يدعى  املعارض 
دون  من  وهو  أيضاً،  وإيجايب  جيد  وهذا  مداخالت، 
إنسانية حميمية  االحتامل، عالقات  أقل  شك يخلق، يف 

ومبارشة ما بني النخب اإلبداعية.
وتدويرها،  املعارض  إقامة  أمر  يف  للغرابة  املثري  لكن 
وبخلطة  غريب  بشكل  غالبيتها،  يف  تدور،  أنها  هو 
الفعاليات  طبيعة  بجانب  يتصل  ما  يف  عجيبة،  سحرية 
الثقافية املرافقة لهذا املعرض أو ذاك، حني ندقق النظر، 

ونقوم بقراءة دالئل املعارض عىل مدى عرشية تقريباً، 
مدروس،  بشكل  تشتغل  شلالً  هناك  بأن  سنكتشف 
مهمتها إعادة تدوير ورسكلة الوجوه نفسها، من معرض 

إىل آخر.
حقيقية  بحكاية  ذكرتني  الثقايف”  “التدوير  هذا  حال 
الخدمة  يقيض  كان  إذ  كامو،  ألبري  الكاتب  مع  جرت 
العسكرية يف أقىص الجنوب الجزائري، وكان مكلفاً برصد 
وإرسال  املنطقة،  يف  الحرارة  لدرجات  اليومي  الحساب 
ذلك إىل اإلدارة املركزية بالعاصمة، وألنه كان متيقناً بأن 
ال أحد يهمه تغري درجة الحرارة يف أقىص الجنوب، فقد 
شمس  تحت  لقياسها  الخروج  يف  نفسه  يتعب  ال  كان 
للسنة  الحرارة  درجات  دفرت  بإخراج  يكتفي  إذ  الفحة، 
املاضية، ويعيد تسجيل درجة حرارة نفسها لليوم نفسه 

من السنة املاضية، وإرسالها إىل املسؤول بالعاصمة.
حكاية برامج الفعاليات الثقافية واملدعوين إليها الخاصة 
مبعارض الكتاب العربية كحكاية سجالت درجات الحرارة 
املعارض  عىل  ترشف  التي  فالشللية  كامو،  ألبري  عند 

يكفيها استخراج دليل السنة املاضية وإعادة تدويره.

والئم  كل  يف  يحرض  تجده  كاتب  تصور  ميكن  كيف 
يحرض  أسبوعاً،   52 مدى  عىل  املقامة  الكتب  معارض 
مغربها؟  حتى  الشمس  مطلع  بلدان  من  كلها  املعارض 
من  صوره  مستعرضاً  بطوطة،  كابن  متنقالً  يحرضها 
بحاله،  مبتهجاً  أخرى،  إىل  مدينة  ومن  آخر  إىل  معرض 
الجري  عن  يتوقف  ال  الكاتب،  هذا  مثل  كان  وإذا 
واللهاث، بني املطارات والطائرات والفنادق والسهرات، 
فكيف ميكنه أن يكتب رواية مميزة أو نصاً فكرياً عميقاً 

أو حتى مقالة صحافية؟
كل  فعىل  نفسها،  “الغرابة”  تستغربه  الذي  والغريب 
مائدة، ويف كل مأدبة ينحت املدعوون بحسب سجالت 
الدعوة  أهل  يريض  املرشفني،  يناسب  خطاباً  كامو  ألبري 
والشلة التي ترسب اسمه وتعيد تدويره كام تدور القناين 

البالستيكية املستعملة.
الكتاب  املعارض  وإعادة طبع دالئل  األسامء  تدوير  إن 
تغيري من دورة إىل أخرى يخلق  العربية من دون كبري 
كل  أمام  الباب  ويغلق  الرداءة،  ويكرس  قاتالً،  روتيناً 

هواء صحي لإلبداع، وللحياة الثقافية بشكل عام.
كل من ميعن النظر والتفكري يف واقع “مآدب” امللتقيات 
بأن  يشعر  العريب  العامل  تقام يف  التي  الكتاب  ومعارض 
إنقاذ  يف  حلم  كل  عىل  سيقيض  الشللية  مرض  هناك 
الكتاب وحرية التعبري والتعدد الفكري واالجتهاد الذي 
هو منقذ بلداننا من الجفاف الروحي والعنف السيايس 

وثقافة اإلقصاء والكراهيات.
إن تدوير األسامء األدبية الحارضة باستمرار يف املعارض 
الثقايف  املجتمع  سيجعل  املستعملة  املواد  تدور  كام 
حاسة  ويفقد  الرداءة  مع  يتصالح  عام  بشكل  والنخب 

النقد ومينح لسانه للقطة!
القامئة  الشللية  هذه  إن  وذاك  هذا  كل  من  واألخطر 
عىل فكرة “تدوير القناين الثقافية واإلبداعية املستعملة 
حرم  عىل  تزحف  الكتب  معارض  يف  املستهلكة”  أو 
الفكرية  امللتقيات  وعىل  اإلعالم  منابر  وعىل  الجامعات 
واإلبداعية، لتشكل جهازاً قوياً يكون مانعاً لكل محاولة 
وإقصاء  ملحاربة  مدربة  حراسة  كالب  وتضع  اخرتاق، 

وتشويه كل صوت خارج جوقة الشلة.
واإلبداعية  الثقافية  القناين  “تدوير  فكرة  سيادة  إن 
هيمنة  إنتاج  وتعيد  تنتج  املستهلكة”  البالستيكية 

ما  وهو  املؤسسة،  والرداءة  والشعبوية  الفلكلوروية 
العامل  يف  وغريباً  وضائعاً  غامئاً  عاملاً  الكتاب  عامل  يجعل 

العريب واملغاريب.
ال ميكن إصالح حال الكتاب، من حيث السوق والقراءة 
واإلبداع والرتجمة، يف غياب معطيات علمية ودقيقة عن 
وضعه، مهام كان هذا الوضع كارثياً أم متوسطاً أم معاىف، 
وهذه الحال الغامضة العكرة تسعد “الشللية”، وتخلق 

حقل فطريات يساعد يف تكاثرها.
فقط، وعىل سبيل التمثيل: إن معرض الكتاب يف مدينة 
 Foire du livre de بفرنسا  بريف  كمدينة  متوسطة 
Brive، الدورة 41 هذه السنة 2022، الذي يعترب واحداً 
قامات  من  كتاب  يحرضها  التي  املهمة  املعارض  من 
عالية، يقدم فيه املنظمون سنوياً ومبارشة بعد انقضاء 
الدورة أرقام مبيعات الكتب بشكل عام، أرقام مبيعات 
الكتاب،  بعض  كتب  مبيعات  أرقام  األدبية،  األجناس 
كتاب(  ألف  )ستمئة   600000 بيع  السنة  هذه  فمثالً 
ووصلت  كلها،  املعرض  أيام  هي  أيام،  ثالثة  مدى  عىل 
مبيعات بعض الكتاب بالتوقيع إىل أزيد من 600 نسخة، 
عىل  املرشفون  يقدمها  التي  الصادقة،  اإلحصاءات  هذه 
املعرض هي التي تجعل أصحاب القرار السيايس يف أعىل 
سلم السلطة قادرين عىل التدخل لتحسني وضع الكتاب 

الثقايف واالقتصادي أكرث فأكرث.
يف العامل العريب واملغاريب، ال يوجد معرض كتاب واحد، 
بعيداً  وموثقة،  دقيقة  أرقاماً  يقدم  علمي،  بحسب 
الفروسية  من  بعيداً  الشعبوي،  السيايس  التهريج  من 
التي بيعت  الكتب  الثقافية، معطيات صادقة عن عدد 
األدب  جنس  عن  إحصاءات  تلك؟  أو  الدورة  هذه  يف 

املطلوب مثالً؟ عن نوع الكتابة املقروءة؟
القراءة  كام  الكتاب  بأن  نعرتف  أن  علينا  السادة  أيها 
عىل  قامئة  احتفالية  فوىض  يف  يتقدمان  مجتمعاتنا،  يف 
الحس الكرنفايل وعىل تدوير سيزيفي “للقناين الثقافية 
مجتمعات  وإن  املستهلكة”،  البالستيكية  واإلبداعية 
كهذه يعيش فيها الكتاب مثل هذا الوضع يصعب عليها 
تخطي التخلف والتبعية، يصعب عليها العيش مع ساعة 

العرص واملعارصة والتعددية واالختالف.
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والكتب  اللغوية  املعاجم  تخربنا 
املدرسية أن الرومانتيكية عبارٌةعن تيار 
أديب وفني نشأ يف أوروبا الغربية ــ وال 
سيام يف أملانيا وفرنسا وسويرسا وإنكلرتا 
ــ خالل القرن التاسع عرش، وأن املؤلفني 
املنتمني إىل هذا التيار ُعرفوا برغبتهم يف 
العودة إىل الطبيعة عىل حساب التمدن 
عىل  العاطفة  وبتقدميهم  والحداثة، 

العقل، والحدس عىل املنطق.
قامئاً  كان  وإن  التعريف،  هذا  أن  عىل 
يجتزئ  أنه  إال  الصواب،  من  يشء  عىل 
الظاهرة وال يتوقف إال عند جانب منها 
أن  حني  يف  والفني،  األديب  الجانب  هو 
العامل«،  إىل  »نظرة  متثل  الرومانتيكية 
إبداعي  نظرة ال ميكن حرصها يف حقل 
يخربنا  كام  واحد،  فكري  أو  ِعلمي  أو 
املفكران األمرييك روبرت ساير والربازييل 

- الفرنيس مايكل لويف.
باريس، صدر  يف  »بايّو«  منشورات  عن 

والطبيعة«،  للرأساملية،  املضادة  »الرومانتيكية  بعنوان  ولويف  لـساير  كتاب جديد  حديثا 
مواجهة  يف  الرومانتيكية  والسوداوية:  »الثورة  يف  بدآه  ما  فيه  يستكمالن  عمل  وهو 
الحداثة« )1992( و«أرواح النار: شخصيات من الرومانتيكية املضادة للرأساملية« )2010(  
بعد توقفهام يف أعاملهام السابقة لدى أسامء لطاملا ارتبط اسمها بالرومانتيكية، مثل جان 
تعريف  الجديد  عملهام  يف  املؤلفان  اختار  شليغل،  وفريديريش  ونوفاليس  روسو  جاك 
يف  الرومانتييك  الفكر  يحظ  مل  والعلمية،  اإلبداعية  الحقول  مختلف  من  بأسامء  القراء 
تحرص  التي  األفكار  نقض  مزدوج:  مسعى  ضمن  وذلك  الدراسة،  من  يكفي  مبا  تجاربها 
الرومانتيكية باألدب والفن، والكشف عن امتداد »الرؤية الرومانتيكية« عرب الزمن، حيث 
الحادي  والقرن  الثامن عرش  القرنني  بني  الكتاب  موضوع  يشكلون  الذين  املؤلفون  عاش 

والعرشين. 
الحديث هنا عن كل من عامل الطبيعيات والرحالة األمرييك ويليام بارمتان )1739 ـ 1823(، 
ويليام  الربيطاين  والكاتب  واملصمم   ،)1949 ـ   1801( كول  توماس  األمرييك  والتشكييل 
موريس )1834 ـ 1896(، إضافة إىل املفكر األملاين فالرت بنيامني )1892 ـ 1940(، واملفكر 
الويلزي راميوند ويليامز )1921 ـ 1988(، ووصوالً إىل معارصتنا، املؤلفة والناشطة البيئية 

الكندية نعومي كالي )1970(.
ويرى املؤلفان أن ما يجمع بني هذه األسامء، عىل اختالف اشتغاالتها، هو ذاك »االحتجاج 
الرومانتييك عىل الحضارة الربجوازية الحديثة وتدمريها للبيئة الطبيعية«، مشريين إىل أن 
الهدف من وراء كتابهام هو »إبانة الروابط العميقة، عىل املستوى الفكري، والثقايف، وحتى 
عىل مستوى األحاسيس، بني االنتفاضة الرومانتيكية ضد الحداثة وبني االنشغال البيئي يف 

وجه تهديدات الحداثة للطبيعة«.
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تايه الجمعة

عقدت األممية الشيوعية مؤمترها الثاين 
يف موسكو صيف عام 1920، وكان من 

ضمن ما قرره املؤمتر حسم املوقف من 
االستعامر واملسألة القومية. وأقر حق 
الشعوب يف تقرير مصريها. ودعا إىل 

تضامن الطبقة العاملة مع حركة الشعوب 
املقهورة واملستعمرة للنضال ضد الرأساملية 

واإلمربيالية.

أول  تعقد  أن  الشيوعية  األممية  اختارت  اإلطار،  هذا  ويف 
السوفييتية،  باكو  مدينة  يف  االستعامر  ضد  عاملية  تظاهرة 
والتي جرى اختيارها لعقد املؤمتر األول لشعوب الرشق ألنها 
مدينة مفتوحة عىل الرشق وتتعايش فيها عدة قوميات وأديان 
كانت تتعرض لالستغالل اإلمربيايل ألن باكو كانت غنية بالنفط 
وتعرضت للنهب عىل يد الرشكات األجنبية. كام كانت املدينة 
الطبقة  لنضال  ورمزاً  والربجوازية،  القيرصية  للنضال ضد  رمزاً 

العاملة.
و266  ملتزماً  شيوعياً  بينهم 1273  مندوباً  الدعوة 1891  لبى 

مستقالً و55 امرأة موزعني بالدرجة األوىل بني الشعوب اإلسالمية 
داخل روسيا السوفييتية وعىل أطرافها، فبني األتراك 235 مندوباً، 
الجورجيني  إىل  باإلضافة  واألرمن 157،  مندوباً  واإليرانيني 192 
واألكراد والصينيني والهنود والعرب واألنغوشيون والكاباردينيون 
والشيشان واآلفاريني والكوريني واألوسيتيني والكلميك والقرغيز 
والطاجيك والبشكري واألوزبك والجورجيني والليتوانيني والروس 
واألوكرانيني والبولونيني والهنغار وغريهم من الشعوب املحيطة. 
كام حرض املؤمتر ممثلو األحزاب الشيوعية يف الغرب. وعىل الرغم 
من قلة الحضور بني العرب، فقد حرض ثالثة مندوبني قيل إن 

األمري شكيب أرسالن كان أحدهم.
الغرب  بروليتاريا  األخوي بني  التحالف  بتحقيق  املؤمتر  طالب 
الثورية وفالحي وشعوب الرشق املقهورة ضد نظام االستغالل 

والقهر العاملي. وكان ذلك الهدف الرئييس للمؤمتر.
وخالل الكلامت التي ألقيت يف املؤمتر، حذر الصحفي األمرييك 
العامل«  هزت  أيام  »عرشة  كتاب  صاحب  ريد  جون  الشهري 
االستعامر  للحلول محل  الذي يستعد  األمرييك  االستعامر  من 

الربيطاين. وكان ذلك تحليالً متقدماً جداً يف ذلك الزمن.
ممثيل  إىل  الشيوعية  األممية  وجهتها  التي  الدعوة  يف  وجاء 
الربافدا،  واملنشورة يف صحيفة  املؤمتر،  لحضور  الرشق  شعوب 

صحيفة حزب البالشفة، بتاريخ 3 أيلول 1920:
يا فالحي سورية والجزيرة العربية أن اإلنكليز والفرنسيني قد 
أراضيكم  تحتل  جيوشهم  هي  ها  ولكن  باالستقالل  وعدوكم 
السلطان  من  تحررتم  أن  بعد  إنكم  وها  قوانينها.  فارضة 
ولندن،  باريس  لحكومات  عبيداً  رصتم  وحكومته  العثامين 
تشدد  سوف  أنها  هو  السلطان  وبني  بينها  الوحيد  والفارق 

قبضتها عليكم وتنهبكم بفاعلية أكرب.
الرشق  شعوب  نضال  حول  الدعوة  يف  جاء  السياق،  هذا  ويف 
سورية.  إخضاع  عن  عجزوا  لقد  والرأساملية:  االستعامر  ضد 
كام وجهت دعوات باالسم إىل مختلف شعوب الرشق إلشعال 
النضال ضد االستعامر واإلمربيالية: فليعلن مؤمترنا إىل أعدائكم 
يف أوروبا وأمريكا أن زمن العبودية قد أنقىض وأنكم عقدتم 

العزم عىل الثورة وإنكم ملنترصون.
عقد املؤمتر األول لشعوب الرشق يف مدينة باكو السوفييتية يف 
قلعة النضال العاميل بني األول والثامن من أيلول عام 1921. 
اللغات.  بلشفية وطبقية مبختلف  املؤمتر شعارات  وعلقت يف 
العامل  جميع  يا صعاليك  التايل:  الشعار  العربية  باللغة  وكتب 

اتحدوا »يقصد يا عامل العامل اتحدوا«.
جاء يف البيان الذي أصدره املؤمتر إىل شعوب الرشق:

العربية  للجزيرة  إنكلرتا  قدمت  ماذا  الرشق،  شعوب  يا 
والعراق؟ أعلنت أن ثالث دول إسالمية مستقلة قد تحولت إىل 
مستعمرات تابعة لها. وطردت أصحاب األرض من العرب من 
أراضيهم حرمتهم من أخصب وديان نهري دجلة والفرات ومن 
أفضل املراعي الحيوية ملعيشتهم. وسلبت أمثن املوارد النفطية 

يف املوصل والبرصة.
فضح املؤمتر مؤامرات االستعامر الربيطاين يف فلسطني، وجاء يف 
البيان كيف طرد اإلنكليز السكان العرب من قراهم ومنحوها 

للمستوطنني اليهود خدمة للصهيونية.
ومرص  وفلسطني  والعراق  سورية  شعوب  املؤمتر  طالب  كام 
وأفغانستان  وآذربيجان  وداغستان  وكاشغر  والصني  والهند 
والهند  وتركيا  وجورجيا  وكوريا  واليابان  وإيران  وبلوشستان 
النضال  إىل  وتركستان  وبخارى  الشاملية  والقفقاس  الصينية 
كل  يف  اإلمربيالية  وقراصنة  االستعامر  ضد  حديدية  بوحدة 

الرشق اإلسالمي. وجاء يف نهاية البيان:
إن املؤمتر األول لشعوب الرشق يخاطبكم. عاشت وحدة فالحي 
وعامل الرشق والغرب. وحدة جميع املضطهدين واملستغلني. 
نار نضال  الشيوعية. ليستعر  املناضلة األممية  عاشت قيادتها 

شعوب الرشق وكادحي العامل أجمع ضد االستعامر.
ضد  للنضال  الرشق  فيه  هب  فرتة  يف  املؤمتر  هذا  عقد  لقد 
العرشين، وكانت ثورة  اشتعلت ثورة  العراق  االستعامر، ففي 
الشيخ محمود الحفيد يف السليامنية عىل اتصال مع الحكومة 
السوفييتية. ويف سورية، معركة ميسلون والعرشات من الثورات 
األخرى، وكان الزعيم إبراهيم هنانو يتصل عرب املراسالت مع 
املهامتا  مع  املراسالت  عرب  يتصل  العيل  صالح  والشيخ  لينني، 
غاندي يف الهند لتشديد النضال. ويف مرص اشتعلت ثورة 1919. 
ويف املغرب ثورة عبد الكريم الخطايب. واشتد النضال يف الهند 
والصني. لقد كان الرشق يلتهب ضد االستعامر من أجل تحرره. 
ولعبت ثورة أكتوبر االشرتاكية العظمى دوراً كبرياً يف دفع هذا 

النضال إىل األمام.
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روبرت ساير ومايكل لوفي: 

الرومانتيكية كنظرة 
مضادة للرأسمالية

المؤتمر األول لشعوب الشرق
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 حامد عبدالحسين حميدي 

متثل أنوثة اللغة الشعرية الدالة عىل ما تطرحه الشواعر 
ضمن بوحهن الذايت، صورة ذات أبعاد متباينة الرؤى، 
الداخيل  عاملها  مخاطبة  عىل  قادرة  األنثى  فالشاعرة 
يف  يجول  عام  تعرب  إرساليات  وفق  وعىل  والخارجي 
عاملها الخاص، حيث تسمو يف كثري من األحيان لتصل 
إىل عاملها املكتظ بالحرية والتساؤالت والهموم الحياتية 

حتى نجدها تطلق انطباعاً يوازي ما يكتبه الشاعر...
الشاعرة أزهار السيالوي ويف مجموعتها النرثية )قبلة.. 
النرثي  خطابها  حيث  من  تسري  الرساب(،  جنح  عىل 
ضمن مسارات صوتية متحركة، حيث أن صوتها تفّرع 
اىل: صوت طفويل متمسك بعشقه الصغري الذي ال ميكن 
ماضوية  وحدة  يشكل  كونه  بسهولة،  منه  االنسالخ 
البسيط  والعامل  بالخيال  والتحليق  باالستقرار  مشبعة 
الهادئ الذي ال تثقله الفوىض وتداعيات الزمن املتعب، 
وراء  الصوت  يتوارى  حيث  غائب  أنثوي  صوت  وهي 
لحظة الضمري الغائب حينام نجد الشاعرة تختفي وراء 
تلجأ لرضورات  تجعلها  التي  التحفظات  من  هائل  كّم 
أنثوي متكلم حارض وفاعل  انها صوت  اضطرارية، كام 
مندمج مع ما حوله من فضاءات كبرية وهي اشرتاكية 

الصوت األنثوي املختفي وراء الصوت الذكوري، ولعل 
هذا عائد اىل كتابتها األوىل.

يف  السيالوي  عليها  حرصت  التي  االشتغاالت  هذه 
متشّعبة  حياة  بتفرعات  اململوءة  ذاكرتها  اىل  الدخول 
فكرها  يف  يدور  ما  تتبع  عىل  القدرة  منحتنا  حيث   ،

ومحاولة فهم مضامينه والبحث عام يتضمنه... 
لكنه تذكر فجأة 

أن طائرته الورقية
تطري يف الهواية

وأن األطفال يلعبون 
يف األراجيح 
عىل املروج

وليس تحت املاء/ ص 10 - تهويدة   
هكذا هي مخيلة األطفال تعتمد عىل اسرتجاعية الحلم 
الحياة  يعشقون  إنهم  املّعقد،  املركّب/  غري  البسيط 
كانت  )فجأة(  فمفردة  البسيطة،  بتفاصيلها  ويحبونها 
التحفيز  أجل  اسرتجاعي ضاّج، من  أشبه بصدمة وعي 
تشكّل  األراجيح(  الورقية/  )الطائرة  فـ  يأيت  ملا  الداليل 
خلدهم،  يف  يدور  وحلم  الطفولة  لحياة  محركات 
هكذا استطاعت السيالوي أن تأخذنا يف دائرة ذاكرتها 
املعامل  واضحة  غّضة  صورة  ترسم  وهي  الطفولية، 

بسيطة املعنى.
لكنها 

تشهق ملتاعة آخر الليل 
ال أحد يقرأ جراحها 

فهي تحرس عناقيدها بالشفاه/ ص 16 - لهفة املساء
هنا تطلق الشاعرة بوح صوت الذات الغائبة، بأنفاس 
مع  يتامهى  وبأسلوب  مشرتك،  يومي  وجع  عن  تنّم 
ال  أنثى  معاناة  تنقل  أن  تحاول  كام  األخرى،  الذات 
ميكنها إال أن تطلق رصخة موحدة ملا تعانيه من أنوثة 
و  )تشهق  الفعل  حّفز  فقد  متكّرر،  وغياب  مهمشة 
تحرس( بواطن الوجع األنثوي املرتاكم، إنها ال تستطيع 
أن تفلت من قبضة ذلك )الليل الثقيل/ الجراح( اللذين 

كانا سبباً يف هيجان اللوعة املفرطة.
أعرف دروباً بنفسجية

تقودين اىل أنامل الذكرى حيث تغازلني 
أشواك غيابك

وحيدة أفتش يف الرساب عن أمنية 
مثلت بحرشجات العناق/ ص 28 – جذوة غياب.

الفاعلة،  الذات  السيالوي بحضور  املقطع نجد  يف هذا 
األفعال  خالل  من  وواضحاً  جلياً  صوتها  يظهر  حيث 
)أعرف/ تقودين/ تغازلني/ أفتش( فضمري املتكلم )أنا( 

لها  أنثى  انها  الداخل،  املنطلق من عمق  أثبت صوتها 
أحالمها امللونة وذاكرتها ووحدتها وأمنياتها وحرشجاتها 
الناطقة  الذات  صورة  إنها  الغزل،  تعانق  تزل  مل  التي 

مبجسات الرغبة الباحثة عام يف ذلك حضور دال.
يف كل يوم 

ال أحد هناك 
ينفخ غبار راقد عن جدار مظلة 

مييش ويتوجس طيفاً ما 
فيوقظ الحلم فيه/ ص5 – قبلة عىل جنح رساب.

يبدو يف هذا املقطع تغليب الصوت الذكوري عن طريق 
مشرتكات الصوت األنثوي، فالشاعرة مل تستطع االنفالت 
من هذا األمر الذي أبعدها عن مكنونها املستقّل، فلقد 
حولّت هذا الصوت ومبلء ارادتها اىل اشرتاكية موحدة، 
لتختفي من ورائه وهي تعلن عن رغبات امرأة تنازلت 
عن الكثري مام لديها من أجل احضار اآلخر، كيف تفتح 
يتوجس/  مييش/  )ينفخ/  فنالحظ  واسعاً،  أفقاً  أمامه 
وحدة  تشكل  التي  الغائبة  الذكورية  اىل  تشري  يوقظ( 

اتصالية فاعلة ضمن دائرة الحياة املتكاملة.
توّجه صوتها يف  أن  استطاعت  السيالوي شاعرة  أزهار 
املتمثل  االنساين  البعد  حيث  ومختلفة،  دالة  مسارات 

بحضوره الضاغط باطنياً.
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مع الشاعرة ازهار السيالوي

تدّرجات ذاكرة الصوت الباطني

كريم گطافة: روايتان جديدتان

للروايئ العراقي املغرتب كريم كطافة صدرت روايتان جديدتان هام: “عودة اىل وادي الخيول” و “ذاكرة يد”. األوىل تناقش حقيقة الحدود العراقية مع 
الخارج، فيام الثانية تتناول معاناة العراقيني يف أعوام التسعينيات يف ظل الحصار االقتصادي عىل العراق.

كريم كطافة يعنى يف جميع رواياته باألمل العراقي املزمن وكيفية معالجة الواقع اإلنساين املدمر.

شمس لمدينة 
األرجوان

محمـد علوش*

-1

خذين يا متوسط للساحل

أُسرّي نحو الحرف رشاعي 

أزرُع باللغِة البكر

خرص الُجزر العطىش للنور .

خذين يا موُج 

نبيذاً رعوياً 

سكبتُه غزاالُت الله 

عىل مينائِك يا صور.

خذين يا أرُز ألبني مدن الله

أمحو عن عطش الصورة جوع الرمل ورمح املأساة

خذين ألمجد مجذافاً 

يحمل من عشتار أساورها 

ويقيم لنهديها الكون صالة.

هذا األرجوان دمايئ يف الرمل 

هذا األرجوان نبيذي يف املحل

وخيٌط من وجعٍ 

شدَّ ثياب الربِق ايّل .

وقاَل

ألنَك ابني أعلن صوتك يف األرض نّبي 

وأقدم أفراساً تختاُل مبعراج السيف 

لتنقذ أوروبا من منفاها الوحيّش 

ولتكرس أسنان التنني 

وتبذر يف الربّية خرص أثينا 

وتعيد ألبيها أوروبا 

درة هذا التاج األبوّي .

يا صور 

وصوتك صويت 

أو صوري قامئٌة ضد التيار 

وتبرش بالدفء وسلة ضوء 

للبحار الساري 

قومي ومتادي يف مجدك 

يا بنت الله 

ويا نسمة قيثاري 

قومي فمدائن جرحي 

سيفي يحضن ارصاري .

-2

البحُر بابِك فاغسيل أمواجُه  

بالُحب سّيدة البالد وسورها

وتوهجي بالحرِف ألُف قصيدٍة   

متيض اىل محل البالد بنورها

واحمي تخوم النص من فزاعٍة   

جاءت تدوُس األرجوان بنريها

صوٌر تعتُق عشقنا أيقونًة  

ومتجُد الوحَي العيَل بصورها

-3

أنت البداياُت الجميلُة والسنا     

وأنا رسوُل الشعر جاء يزورها

ليقبل املُدن التي فاضت هدى  

ومنا عىل وجِه السامء حضورها 

ليمجد األرَز املوىش بالندى      

ولكّل حاٍل يا جهات جذورها

هذا الجنوُب صهيُل نجامت العال  

واألرُض يف األسوار فاَح عبريها

فسالُم وجهِك يا مدينة مرشع   

للعٍز، للثوار حان عبورها

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاعر من فلسطين

قصة قصيرة 

طيور بيضاء
مدن كاظم زهايمر وتركواز.. ذكريات 

ومعتقدات تتالقح ومنارة عراقية مكسورة
د. حازم العقيدي

املُهيل  والشاي  الشواء  رائحة  َشَمْمُت  كلام 
القابع  الصغري  املطعم  عامل  “عبد”  تذكرت 
عىل ناصية شارع تفوح يف جنباته رائحة محببة 
تنبعث من مطاعم املشاوي والكباب يف منطقة  
وكان  القدمية،  املوصل  وسط  جديد”   “باب 
“عبد” شاباً يافعاً نظيف املظهر لطيف املعرش 
ترك الدراسة لِرَيِث العمل يف نفس املطعم عن 
ابيه الذي أقعده املرض، وقد دأب الجميع عىل 
مناداته  بأسم “ عبد” وهو نفس االسم الذي 
زاد  ، وما سمعت احداً  كانوا ينادون به االب 
عىل االسم حرفاً أو حاول أن يسأل نفسه هل 
هو عبد الرحمن أو عبد الرزاق أو عبد الهادي 

أو غري ذلك من االسامء ؟. 
وعذباً  رخيامً  صوتاً  ميتلك  “عبد”  الشاب  كان 
يدندن بأغاٍن موصلية مل أسمعها من قبل، وقد 
سألته عن مصدرها يف آخر لقاء معه فقال وهو 

يبتسم ابتسامة غامضة: 
ثم رصت  طفولتي  يف  يل  تغنيها  امي  كانت   -

اليوم أغنيها إلبني...    
نظرت يف وجهه أتقىص  رس ابتسامته الغامضة 
فلمحت يف عينيه ومضة  حزن خافتة تحذوها 
مالطفته  حاولت  عالقة...  دمعة  جفنيه  بني 

فقلت: 
انه  الشك  ؟  ابنك  ماأسم   أبو...  يا  حسناً   -

“عبد” ايضاً... 
مفعمة  بنربة  وقال  جامحة  ضحكة  أطلق 

بالغبطة 
- انها بنت جميلة اسمها أمل

- ثم اردف  وهو يغادرين الستقبال زبون جديد  
:

بطن  يف  موجود  هو  بعد...  أَُسِمه  مل  الولد   -
أُمه منذ اربعة اشهر فقط وكلام سمعني أغني  

يتحرك ويبدأ بالرقص عىل ايقاع الغناء … 
املدينة عىل عجل مع  بأيام غادرُت  بعد ذلك 
ارسيت كغريي من الذين غادروها اىل ارض الله 
ديارهم  يف  يجدوه  مل  أمان  عن  بحثاً  الواسعة 
التقيته صدفة يف  اليها بعد حني   وحني عدت 
وقف  املوصل...  من  االيرس  بالجانب  مطعم 
أمامي وهو يرنو ايل بعينني زائغتني تنزان بربيق 

عذاب رهيب... صافحني بيد مرتجفة أنهكتها 
رصوف دهر عقيم... ادهشني منظره املُكفهر 
وكأنه قد كرب قروناً عديدة... حاولت ان اكرس 

طوق وحشته املُريب فقلت مامزحاً : 
-  ماذا عن ابنك الجديد عبد؟ 

ارتجفت شفتاه ومل ينبس ببنت شفة فسألته: 
- ماذا حدث؟ 

عني  ببرصه  وأشاح  كليلة  بكٍف  جبهته  مسح 
كََمْن يُراوُغ نفسه وَهْمَهَم كأعمى كسيح:

- ماتوا جميعاً... دفنوا تحت أنقاض البيت... 
وأحسست  انفايس  فاضطربت  الخرب  هالني 
قدر هائل من  ليست سوى  الحياة  ان  لوهلة 
كلاميت  ذلك  اثر  وتسارعت  والقروح...  املظامل 
أو  الزلزال،  يقذفها  الجبال  كصخور  وتقافزت 
ودون  الفليك،  مدارها  من  خرجت  كشموس 

وعي مني أطلقُت يف وجهه سؤايل العجيب: 
_ وأنت... ملاذا مل َمتُْت معهم ؟ 

رصخ بوجهي كنمر جريح:
- أوتظنني ما زلُت حيا؟

ثم تابع بعد ان متالك نفسه واستعاد نربته :
بنريان  املدينة  سامء  احرتقت  اليوم  ذلك  يف   -
القتال وكانت زوجتي يف مخاضها العسري بولدي 
كاملجنون  وجهي  عىل  هامئاً  فخرجُت  الثاين 
ابحث عن قابلة الحي أو لعيل أحىض مبمرضة 
وجدت  عدت  وعندما  والدتها،  يف  تساعدها 
االرض قد ابتلعت الدار مبن فيها وكان صوت 
يف  تدوي  واالنفجارات  االسامع  يصم  القصف 

كل مكان، وأشالء القتىل مبعرثة يف االنحاء . 
بصوت  بعده  أرَدَف  حزين  صمت  بيننا  ران 

يُشِبه الهمس:
- كل يوم اذهب اىل هناك ألسمع صوت أمي  
تردد  وهي  االنقاض  تحت  من  بوهن  يصعد 
اراهم  الليل  يهبط  وعندما  املفضلة  اغنيايت 
وطفالي  وأختي  وزوجتي  وأيب  امي  جميعاً 
تلمس  بيضاء   كطيور  أراهم  الصغريين 
بأجنحتها سقف السامء... تلك ارواحهم تحلق 

كل مساء فوق ظالم املدينة... 
املكان  وغادرت  نفسه  يحدث  تركته  هنا 
اجساد  فيه  تتالطم  للزحام  نفيس  وأسلمت 
ملح  من  هائل  عمود  يَْنَحرِشُ  فمي  ويف  البرش 

يأىب ان يذوب...

حسين فوزي

انطاليا  قاعة متحف  قاعة كربى من  يف 
الروماين  الرتاث  من  يضم  الذي  الرتكية، 
وبقية الحضارات ما يتجاوز متحف روما، 
أقام كاظم الداخل معرضه األربعني “بني 
عاملني”، ريشته تصورت أمناطاً من الحياة 
ما بعد املوت، مستوحياً ما شهد به قرابة 
500 شخص ممن توفوا ثم عادوا للحياة، 
أجمعوا عىل أنهم قد انتقلوا إىل عامل فيه 
شخوص مضيئة لكنها غري محددة املعامل، 
أقرب ما يكون لثاما ضوئيا يغطي بعضاً 

من وجوههم.
قناعات  من  اقرتبت  الشهادات  هذه 
تراكامت يف وجدانه عام يؤول له اإلنسان 
بعد املوت، مقتنعاً أن الطاقة، الروح، لن 
تبقى تحت الرتاب بل تنتقل إىل عامل آخر 
مرشق أكرث من حياة بعضنا يف هذا العامل 

“الفاين”. )اللوحات 1 و2 و3(
وهو يتعامل بريشته ما بني عاملني بألوان 
ليالً  املعتمة  السامء  زرقة  فيها  تتداخل 
مع  معراجها  يف  تتدرج  أرضية  وخرضة 
املنتقل إىل العامل األخر حتى تقرتب من 
الهادئ  األصفر  يكون  قد  ألوان ضوئية، 
اإلنسان إىل  انتقال  عن فكرته يف  تعبرياً 
عامل الروح اآلخر، لكن الصفار ليس صفار 
املحبة املوعودة يف الجنة، لكنه يقاربها، 
إىل  أقرب  اآلخر  العامل  معامل  تبدو  فيام 

مستوطنات فضائية.
وضمن بعض التوقد الوجداين، بني رؤية 
مادية وثقة بخلود يف عامل أخر، ينتقل بنا 
يف اللوحة الرئيسة التي تصدرت اإلعالن 
العشاء  بني  يجمع  حيث  معرضه،  عن 
وبعض  اإلسالمي  التصوف  وبني  األخري 
اإلميان  إن  القول  رمبا  قاصداً  طقوسه، 
يف  سواء  وبذل  عطاء  هو  الواحد  بالله 
الطقوس اإلسالمية  العشاء األخري أو يف 
للمتصوفة. وحرص كاظم عىل أن يكون 
العشاء األخري وطقوس املناجاة املولوية 
الرومي  الدين  جالل  املجدد  ملؤسسها 
الظلمة، وتتامهى يف سكون  ترشق من 

الروح وعطاء الجسد.، وهو يرى أن هذه 
متعددة  حضارات  إىل  تعود  الطقوس 

سبقت املولوية.
فيها  تتداخل  لوحات  الزهامير  مدن 
يف  رأسه  مسقط  عن  كاظم  ذكريات 
مدينة النارصية حيث راسخة يف وجدانه 
بوابة بيت أهله الذي هجروه إىل البرصة، 
إىل  للجوء  وحيداً  هو  أضطر  وبعدها 
الكويت هرباً من “الضغوط العقائدية” 

عام 1979.
مدن الزهامير تتداخل فيها نخالت عراقية 
تستطيع  لن  لكنك  متنوعة،  معامل  مع 
النخلة  جعلت  التي  األلوان  تجاهل 
واملدينة كئيبتني، بعض كآبتها من معاناته 
وهو يقىص من معهد الفنون عام 1979 
ألنه غري منتٍم، ورحلته مشياً عىل األقدام 
إىل الكويت، ومن ثم اضطراره للهرب من 
الكويت إىل روما، مبساعدة سفري إيطاليا، 
مجلة  برعاية  األول  الفني  معرضه  أثر 
واملناضلني  العربية  القومية  الطليعة 
الراحلني الدكتور أحمد الخطيب ورئيس 
تحرير الطليعة سامي املنيس أبو أحمد 
الذي اعدم والده بقطع رأسه عام 1936، 
اثر ثورة الكويتيني استجابة إلذاعة امللك 

غازي ودعوته للوحدة.
معارض  من  بعض  هي  الرتكواز  مدن 
سابقة تتالقح مع مدن الزهامير ومعاناتها، 
ففي الرتكواز هناك أجساد عارية بحياء 
وكؤوس ومثالة، ويتالقى الزهامير الرتكواز 
واضطهاده،  ومعاناته  اإلنسان  قلق  يف 
وآالمه  هواجسه  لتسكني  واحتياجاته 
يبحث  اللذين  والحنان،  األمل  ببعض 

عنها كل إنسان بطريقته الخاصة.
العراق،  الداخل أقيص من وطنه  كاظم 
فلجأ للكويت وعاش أكرث من سنتني مع 
الطليعة”،  “جامعة  برعاية  عمل  فرصة 
لكن معرضه املندد بالحرب العبثية مع 
اجربه  العراقية،  املخابرات  ورصد  إيران 
له  توفرت  حيث  روما  إىل  الرحيل  عىل 
فصارت  للفن،  جامعية  دراسة  فرصة 
يزيد  أكرث تعبرياً يف ما  ريشته برضباتها 

عىل 40 معرضاً يف إرجاء العامل، بعضها يف 
الوطن العريب، وموضوعاته تلقت قبوالً 
واستحسانا من الحضور. وكاظم املقيص 
من فرص الدراسة الجامعية، واملجرب عىل 
االبتعاد أكرث عن العراق ليغادر الكويت 
محتمياً ببعد روما، أثارت فزعه الحرب 
حيث  و2003   1991 عام  العراق  عىل 
قنبلة  أضعاف  أمام  املنارة  انكرست 

هريوشيام عىل أهله يف العراق.
الداعشية  الهجمة  لوحاته  تغفل  مل  كام 
املسلمني  بالد  وبقية  العراقيني  عىل 

ومغريات حور العني الكاذبة.
متوهجة  كانت  الشاب  كاظم  ألوان 
مضيئة شمسية ال تخلو من ترابية وادي 
الرافدين، لكن مع الغربة وبيئة السويد 
حيث استقر سنيناً طوال، برغم أحضان 
عىل  تزحف  بدأت  واألطفال،  العائلة 
بريق ألوانه فبعد الخمسني بدأت ألوانه 
الشكوك  حيث  عتمة،  وأكرث  بريقاً  أقل 
عن سبب كل املعاناة واالضطهاد، حتى 
كانت قناعاته بالعامل الثاين، فكان معرضه 
بني عاملني، لكن ألوانه املعتمة قليالً تعرب 
سيعرب  كان  إذا  عام  القلق  بعض  عن 
يظل  الربيق  لكن  الثاين،  العامل  إىل  حقاً 
جاذباً لعني املشاهد برغم كل االكفهرار 

والعتمة.
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي
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في جمعية المهندسين العراقية

عن »رواية شمران الياسري ودورها التنويري«

ع »تعال معي إلى قنديل«
ّ

صباح المندالوي يوق
كربالء - غانم الجاسور 

ضّيفت اللجنة الثقافية التابعة إىل اللجنة املحلية للحزب 
الفنانني  نقيب  أخريا،  كربالء،  يف  العراقي  الشيوعي 
كتابه  ليوّقع  املندالوي،  صباح  الرفيق  األسبق  العراقيني 
الذي يتحدث  املوسوم »تعال معي إىل قنديل«،  الجديد 
الشيوعيني  األنصار  يف صفوف  النضالية  تجربته  عن  فيه 

بكردستان.  
حرض الجلسة التي عقدت يف مقر اللجنة املحلية، جمع من 

الرفاق إىل جانب جمهور غفري من املثقفني واألدباء. 
الرفيق القاص سالم القريني، أدار الجلسة وابتدأها مرحبا 
الجمل  صادق  د.  بغداد  من  القادمني  ورفيقيه  بالضيف 
بحق  شهادتني  قدما  اللذين  عيل،  عبد  سامي  والكاتب 
الكاتب، واستعرضا فصوال من كتابه عرب قراءة متفحصة 

ملحتوياتها. 
كام تطرق رفيقا الضيف إىل أهم املحطات الفنية واألدبية 
يف حياة املندالوي، منذ سبعينيات القرن املايض، وما تال 
األنصار  املسلح مع رفاقه  الكفاح  ذلك من مساهمته يف 

الشيوعيني، ضد الدكتاتورية. 
الضيف  الضوء عىل سرية  ليلقي  القريني  عاد  ذلك،  بعد 
الذاتية، وتجاربه يف النضال الوطني، ويف التأليف واإلخراج 

املرسحيني. 
ثم فَسح املجال للمندالوي، ليتحدث من جانبه عن مدينته 
التي ألحق اسمها باسمه األول، فكان لقبه الذي  منديل، 
عرف به، مبينا أن »تلك القصبة كتبت عنها عمال مرسحيا 
حمل عنوان )عطش منديل(، وسلط الضوء عىل بساتينها 

الغناء وجداولها وسواقيها، التي خربّت يف ما بعد وأفرغت 
من ناسها«. 

أما املحطة األخرى التي تحدث عنها، فهو »جبل قنديل« 
املخيف العايل، الذي يقع عىل الحدود العراقية – اإليرانية 
ضمن سلسلة »جبال زاغروس«، والذي كان يحتضن الثلج 
ومعاريض األنظمة الدكتاتورية، موضحا أنه »يف ثنايا هذا 
الجبل كنا نقرأ ونقاتل ونحتفل ونقدم األعامل املرسحية، 

وأيضا نقدم القرابني مثنا للحرية«. 
وعن الحركة األنصارية، قال املندالوي أنها مل تأخذ حقها 
الكايف يف التوثيق، بالرغم من الجهود االستثنائية التي بذلها 
عدد من الرفاق يف هذا املضامر، مستدركا »لكن هناك كام 
هائال من األحداث واملواقف يحتاج إىل توثيق، كونه يجسد 

حقا سنوات الجمر«.
أيام  يف  املندالوي  أصدقاء  من  عدد  الحارضين  بني  وكان 

الدراسة، منهم األستاذ نوماس الشاطئ من قضاء الهندية، 
أيضا شهادتني  قدما  اللذان  الحسني خلف،  عبد  والشاعر 

بحق صديقهام. 
كذلك كانت هناك مداخالت قدمها كل من الرفاق إبراهيم 

حالوي وعيل الحلو وكوثر النارص. 
وقبيل ختام الجلسة، استذكر الرفيق سالم القريني الشهيد 
األنصاري وضاح عبد األمري )سعدون(، الذي مرت ذكرى 
األنصار،  من  عددا  استذكر  كام  أيام.  قبل  استشهاده 
بضمنهم الرفاق كاظم حبيب وعبد الرزاق الصايف وجاسم 
أبو  يوسف  وزاهر حالوي وحسن كوجك وصفاء  حالوي 

طحني وأم لينا ورضية السعداوي وعيل جرب وغريهم. 
وبعد أن وقع الرفيق املندالوي نسخا من كتابه ووزعها عىل 
الرفيق صباح  املحلية  اللجنة  له سكرتري  قدم  الحارضين، 

الحمد، شهادة تقدير. 

بغداد - رقية مجيد

عقدت جمعية املهندسني العراقية 
يف بغداد بالتعاون مع “مركز 

شمران اليارسي” للثقافة واآلداب، 
السبت املايض، ندوة بعنوان “رواية 
شمران اليارسي – ابو كاطع ودورها 
التنويري يف املجتمع”، ضّيفت فيها 
األستاذ احسان شمران اليارسي ود. 

جامل العتايب. 

“حي  يف  الجمعية  قاعة  احتضنتها  التي  الندوة 
واألدباء  املثقفني  من  نخبة  حرضتها  النضال”، 
أدارها  وقد  موضوعتها.  يف  واملهتمني  واإلعالميني 
املهندس االستشاري عيل صبيح العالق، واستهلها 

بتقديم نبذة مخترصة عن الضيفني. 
الذي  اليارسي،  األستاذ  كان  املتحدثني  أول 
الكاتب  والده  حياة  قصة  مقتضب  بشكل  رسد 
)أبو  اليارسي  الراحل شمران  املعروف،  والصحفي 
قلوب  إىل  يدخل  أن  استطاع  انه  وكيف  كاطع(، 
إىل  استامعهم  أو  مقاالته  قراءتهم  عرب  املتلقني، 
املقالة  برنامجه اإلذاعي، بعد أن تربع عىل عرش 
من  عقدين  لنحو  العراق  يف  واملسموعة  املكتوبة 

الزمن.
والده،  محطات  أبرز  إىل  احسان  األستاذ  وتطرق 
مثل  بها،  عرف  التي  الحركية  األسامء  وإىل 
أن  إىل  الفتا  الدوار”،  و”خلف  الفرحان”  “العود 
“اليارسي كان قد انتقل بعد ثورة متوز 1958 إىل 
للصحافة  أوسع  أبواب  له  فتحت  وهناك  بغداد، 

واإلذاعة”. 
هو  والده  قدمه  إذاعي  برنامج  أول  أن  وأوضح 
كانت  والذي  كاطع”،  أبو  يا  برصاحة  “احجيها 
الريف  لحكايات  ورسده  فيه  إلقائه  طريقة 
من  كبريا  قدرا  تحمل  ومريرة  ساخرة  العراقي، 
الرفض والتحدي، مبينا أن اليارسي كان يدافع يف 

برنامجه عن الرشائح الفقرية يف املجتمع.
وتابع املتحدث قائال أن “اليارسي اعتقل وتوقف 
 8 قبل  رساحه  أطلق  حظه  حسن  ومن  برنامجه، 
شباط 1963، فتمكن من االختفاء يف الريف حتى 

يف  كتب  كاطع”  “أبو  أن  إىل  مشريا   ،”1968 عام 
العام 1968 روايته الرباعية الشهرية، وعاىن كثريا 

حتى جرت طباعتها وإصدارها يف العام 1972.
شمران  الراحل  عن  تحدث  فقد  العتايب،  د.  أما 

اليارسي باعتباره زميله يف العمل وصديقه. 
تاريخ  يف  بارزة  عالمة  يعد  كاطع  “أبو  أن  وقال 
الصحفية  والحياة  أوال،  الوطنية  الحركة  وسجل 
والثقافية العراقية ثانيا. إذ قدم منجزاً مهامً كبرياً 

خالل مسريته وحياته القصرية”.
متمردة  كاطع  ابو  “شخصية  ان  العتايب  د.  وبنّي 
متجددا  جاداً  تنويرياً  عقالً  ميتلك  كان  فهو  جدا. 
قريبا إىل روح الشباب”، موضحا أن “اليارسي كان 
الشعبية  اللهجة  بني  يجمع  الصحفية  أعمدته  يف 
أبناء  يقنع  أن  استطاع  وقد  الريف.  أبناء  ولهجة 
يف  نجح  كام  إليها.  ويشدهم  بكتاباته  املدينة 

كسب املثقف العراقي”. 
لقراءة  يتلهفون  كانوا  “القّراء  أن  قائال  وأضاف 
عمود أبو كاطع املوسوم )برصاحة أبو كاطع(. إذ 
كان حافال بالحكايات والقصص والحكم واألمثال 

والشعر واملفارقات الساخرة”.

ولفت د. العتايب إىل أن “الراحل كان ميتلك خزينا 
الشعبي  واملوروث  والوقائع  األحداث  من  هائال 
الذي حفظه يف الدواوين واملجالس الريفية، فضال 
ما  املتنوعة يف  التي منّاها عرب قراءاته  ثقافته  عن 

بعد”. 
الشعب”  “طريق  التقت  الندوة  هامش  وعىل 
باألستاذ احسان شمران اليارسي، فتحدث لها عن 
بحقوقه،  وتعريفه  املجتمع  تنوير  يف  والده  دور 
لها  صدر  التي  الرباعية،  اليارسي  رواية  أن  مبينا 
جزء خامس بعد وفاته، كانت من األعامل املهمة 
التي تناولت قضايا الريف ووالدة الدولة العراقية 
أربعة عقود، من 1920  الحديثة ومسريتها خالل 

حتى 1963.
أعيد  األربعة،  العقود  “خالل  أنه  قائال  وأضاف 
بتأثري  فيه  اإلنتاج  وعالقات  املجتمع  تشكيل 
الذي  الشيوعي  الحزب  وتحديدا  العراقي،  اليسار 

كان له أثر يف تنوير الريف وسائر املجتمع”.  
حادث  يف  تويف  والده  أن  احسان  األستاذ  وذكر 
بداية  يف  وقتها  وكان  عاما،   53 عمر  عن  مدبر 

عطائه.  

محامية شابة 
على رأس التيار الديمقراطي في واسط

الكوت – نجم خطاوي 

يف أجواء دميقراطية، انتخبت تنسيقية التيار الدميقراطي 
يف محافظة واسط، املحامية سديم فاضل منسقا لها، 

واملهندس باسم خميس نائبا للمنسق. 
جرى ذلك يف اجتامع موسع عقدته التنسيقية الجمعة 
املاضية، وتحت ارشاف أعضاء املكتب التنفيذي للتيار: 
ورئيس  الدين،  ضياء  زهري  املحامي  العام  املنسق 
“التجمع العلامين العراقي” الصحفي فوزي العبيدي، 

ومنسق تنسيقيات الخارج األستاذ سعد العبيدي. 
مجمل  ومراجعة  عرض  االجتامع  جدول  وتضمن 
النشاطات وتفاصيل العمل خالل الفرتة املاضية، فضال 
جرت  االجتامع  وخالل  ونائبه.   املنسق  انتخاب  عن 

مناقشة العديد من األفكار واملالحظات التي من شأنها 
وتوسيع  الدميقراطي،  التيار  عمل  تطوير  يف  االسهام 
قاعدته ونشاطه يف مدينة الكوت وجميع مدن واسط. 
وألقى د. سفاح بدر التقرير االنجازي للتنسيقية، أعقبه 
املحامي زهري ضياء الدين بالحديث عن رصيد واسط 
الدميقراطيني  النضايل، مشددا عىل أهمية تعزيز دور 

يف املحافظة. 
إبراهيم عن دور تنسيقيات  السيد سعد  كام تحدث 
التيار  لربامج  والرتويج  التضامن واملساندة  الخارج يف 
وسياسته. ويف نهاية االجتامع، عرب الحارضون عن تقييم 
إيجايب للدور الذي يلعبه النائب سجاد سامل يف الربملان، 
ومعه بقية النواب املدنيني املستقلني، يف تبني قضايا 

الناس ومطالبهم.

مشمسC° 28طقس اليوم

معًا لبناء بيت الحزب.. بيت الشعب
دعامً للحملة الوطنية لبناء مقر الحزب الشيوعي العراقي، تربع 

الرفاق واألصدقاء:
-  الرفيق نوح ابو سالم ١٠٠ الف دينار.  

- الصديق الروايئ عبد األمري صبار ١٠٠ الف دينار.
الشكر والتقدير للرفاق واألصدقاء عىل دعمهم واسنادهم حملة 

الحزب لبناء مقره املركزي يف بغداد.
معاً حتى يكتمل بناء بيت الشيوعيني.. بيت العراقيني.

عبد األمري صبارالرفيق نوح ابو سالم

د. جامل العتايب )إىل اليسار( واحسان اليارسي وعيل صبيح العالق

عرض مسرحي جديد

»أَمل«
دائرة  تقدم  اسبوع،  وملدة  الجمعة،  غد،  يوم  من  اعتبارا 
السينام واملرسح العرض املرسحي الجديد “أمل”   للفنان 
»منتدى  واخراجا، عىل خشبة  تاليفا  االسدي  املبدع جواد 
املرسح« يف السنك، الساعة السادسة مساء، وهو من بطولة 

الفنانني حيدر جمعة ورضاب احمد.
»أمل« تغور يف تالفيف الجرح العراقي، وتحاول الخالص من 

اجل حياة آمنة، حرة، كرمية!!

دور النساء في بناء السلم االهلي
بغداد - طريق الشعب

الجمعة،  غدا  بغداد،  يف  املتنبي”  رواد  “ملتقى  يضيف 
سكرترية رابطة املرأة العراقية شمريان مروكل، التي ستقدم 

محارضة عنوانها “دور النساء يف بناء السلم االهيل”.
تبدأ املحارضة يف الساعة 11 عىل “قاعة عيل الوردي” يف 

املركز الثقايف البغدادي.
والدعوة عامة.

عن »إشكالية المثقف والسلطة«
بغداد – طريق الشعب 

يعقد “ملتقى إبراهيم الخياط” الثقايف يف بغداد، بعد غد 
السبت، ندوة بعنوان “إشكالية املثقف والسلطة.. هل من 
جديد؟”، يضّيف فيها كال من د. فوزي حامد الهيتي ود. 

عبد الهادي املرهج ود. عيل مهدي.  
تبدأ الندوة يف الساعة الرابعة عرصا يف مقر الحزب الشيوعي 
العراقي مبنطقة الكرادة داخل – خلف محطة وقود “أبو 

أقالم”.

شيوعيو الشطرة يتفقدون

 الفنان ربيع الشطري
الشطرة – احمد طه

العراقي يف  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  زار وفد من 
قضاء الشطرة مبحافظة ذي قار، أخريا، الفنان ربيع الشطري 
ونقل  جراحية.  عملية  إجرائه  بعد  لالطمئنان عىل صحته 
الوفد للشطري تحيات قيادة الحزب ومتنياتها له بالصحة 
والعافية. ضم الوفد الرفاق عقيل عبد الرضا وكاظم جبار 
وضياء سعد عزيز. وخالل الزيارة أّدى الشطري مجموعة 
استعداده  عن  واعرب  والرتاثية،  الوطنية  األغنيات  من 

للمشاركة يف احتفاالت الحزب القادمة. 

صباح الحمد )إىل اليمني( يقدم شهادة تقدير للضيف وإىل ميينهام سالم القريني


