
احتجاجات في 5 محافظات 
بغداد - طريق الشعب

يف  والخريجني  واملهندسني  العقود  أصحاب  احتجاجات  تواصلت 
عدد من املحافظات، مؤخرا، والتي أخذت تتصاعد باقرتاب مجلس 

النواب من إقرار قانون موازنة العام الجاري. 
وطالب املحتجون بضامن حقوقهم وتوفري فرص العمل لهم.

فيام شهدت محافظة كربالء، تظاهرة حاشدة ألهايل ناحية خريات 
الهندية، احتجاجا عىل تردي تجهيز الطاقة الكهربائية.

املطالبة  احتجاجاتهم  املجان  يف  املحارضون  واصل  جانبهم،  من 
بابرام عقود وزارية معهم.

الحكومة تحذر من »تحور 
وبائي« وموجة »قاسية«

بغداد ـ طريق الشعب
فريوس  تحور  إمكانية  من  مؤخرا،  والبيئة،  الصحة  وزارة  حذرت 
الوقائية  باإلجراءات  االلتزام  عدم  منتقدة  العراق،  داخل  كورونا 

من جانب املواطنني، وفتح املرافق العامة. 
ويف الوقت الذي أعلنت فيه محافظة دياىل عن عدم تسجيلها أي 
حالة وفاة ملدة 11 يوما مع انخفاض ملحوظ يف أعداد االصابات 
داخل املحافظة، أكدت منظمة الصحة العاملية ان تراجع اإلصابات 
يف العراق “ال يعني نهاية الفايروس”، مشرية اىل وصول النسختني 

املتحورتني من كورونا اىل 83 دولة.

مجلس الوزراء يقّر التأجيل
باإلجامع  املايض  الثالثاء  يوم  الوزراء،  مجلس  وأقّر 
موعدا  وحدد  )املبكرة(،  االنتخابات  موعد  تأجيل 
قبل  أي  األول،  ترشين  شهر  من  العارش  يف  جديدا 

املوعد الذي اقرتحته املفوضية بستة أيام.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يف بيان طالعته “طريق 
باإلجامع  “صّوت  الوزراء  مجلس  إن  الشعب”، 
واعضاء  رئيس  خاللها  استضاف  التي  جلسته  يف 
تحديد  عىل  لالنتخابات  املستقلة  العليا  املفوضية 
دراسة  بعد  جاء  “القرار  إن  مبينا  الجديد”،  املوعد 
عىل  ينطوي  االنتخابات،  مفوضية  قدمته  مقرتح 
نزاهة  تضمن  ان  شأنها  من  مهمة،  فنية  أسباب 
لخوض  الجميع  امام  الفرص  وتساوي  االنتخابات 

االنتخابات بحرية وعدالة”.
وأضاف البيان “أن أبرز ما تحدث به الكاظمي خالل 
ايفاًء  الجلسة، نص عىل ان تحديد هذا املوعد هو 
عام  خالل  االنتخابات  إلجراء  الحكومة  بتعهدات 
من توليها املسؤولية. كام ان الحكومة ومنذ يومها 
األول وضعت كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية 
وعرب  املاضية،  الفرتة  طوال  وأكدت  االنتخابات. 
والفعاليات  السياسية  القوى  جميع  مع  نقاشات 
القانونية والشعبية، ان الحكومة لن تجري انتخابات 
كيفام اتفق. واشرتطت ضامن انتخابات حرّة ونزيهًة 
وعادلة. وبذلت كل الجهود لضامن األمن االنتخايب”.
السابقة،  الجلسة  يف  صّوت  الوزراء  مجلس  وكان 
ملنع  البايومرتي،  التسجيل  لصالح  املايض،  االسبوع 

التالعب بنتائج االنتخابات.

المفوضية ترحب بالقرار
الحكومة  باستجابة  االنتخابات،  مفوضية  ورحبت 

لطلبها بتغيري موعد االنتخابات.
املفوضية،  باسم  املتحدثة  الغالي،  جامنة  وقالت 
“إننا نرحب بقرار مجلس الوزراء الذي حدد العارش 
من ترشين األول 2021. وإن طلب التأجيل املقدم 

تتعلق  فنية  اسباب  املفوضية تقف وراءه  قبل  من 
اكامل  بعدم  تتعلق  ترشيعية  وأخرى  باملفوضية 
ترشيع قانون املحكمة االتحادية”، مشرية إىل ان “لو 
كانت التحالفات قد سجلت بالكامل واتم الناخبون 
تسلم البطاقات البايومرتية لكان من املمكن اقامة 

االنتخابات يف 6 حزيران”.
إياد  االنتخايب،  الشأن  يف  الباحث  عّد  السياق،  ويف 
أربعة  قرابة  االنتخابات  موعد  تأجيل  الخفاجي، 
تكون  أن  قبل  تفاصيل سياسية  ينطوي عىل  أشهر، 

فنية.
وأوضح الخفاجي خالل حديثه لـ“طريق الشعب”، 
موعد  تريد  تكن  “مل  املتنفذة  السياسية  القوى  إن 
تأجيل  إىل  وسعت  البداية،  من  املبكرة  االنتخابات 
يف  املستمر  الشعبي  الغليان  لحجم  نظرا  موعدها 
خوفا  للتأجيل  يدفعها  ما  وهو  االحتجاج.  ساحات 

من أي تغيري قد تفرزه االنتخابات”.
عن  املفوضية  “حديث  ان  إىل  الباحث  وأشار 
طلبا  الحكومة  تفاتح  دعتها  فنية  معوقات  وجود 
وعدم  العمل  مجريات  حيث  من  للتأجيل، صحيح 
توفر االمكانات الالزمة، إال إن ذلك ال ينفي وجود 
التأجيل”، مربهنا عىل كالمه  رغبة سياسية يف هذا 
املتنفذة  القوى  قبل  من  ملسناه  الذي  “الرىض  بـ 
عندما أقرت الحومة طلب املفوضية، وهذا ميكن أن 
صفة  مبوجبه  تنتفي  ممكن  آخر  تأجيل  اىل  يحيلنا 

)االنتخابات املبكرة(”.

ثغرات تهدد الموعد الجديد
مفوضية  رئيس  أشار  التأجيل،  قرار  عىل  وتعقيبا 
االنتخابات األسبق، سعد الراوي، إىل أن “املفوضية 
استعدادها  حول  مفصل  تقرير  اعداد  عليها  كان 
يكون  ان  ويجب  واالشكاالت،  املعوقات  وتحديد 
هناك تعاون بني السلطات الثالث واملفوضية لضامن 

إقامة االنتخابات املبكرة مبوعدها الجديد”. 
وأكد وجود “جهات تريد عرقلة إجراءات االنتخابات 

بحسب  قانونها”،  عىل  التعديل  من  بد  ال  التي 
ترصيح متلفز تابعته “طريق الشعب”.

التميمي،  عيل  القانوين  الخبري  اعترب  جانبه،  من 
أسباب التأجيل التي قدمتها املفوضية “حججا غري 

مقنعة”، داعيا مجلس النواب إىل مساءلتها.
ارشاف  هو  الحجج  هذه  بني  “من  التميمي  وزاد 
االمم املتحدة عىل االنتخابات وهذه موضوع بسيط 
فهي  الثانية  الحجة  أما  لحسمه.  شهرا  ويتطلب 
تتعلق باملتقدمني للرتشيح لالنتخابات وقلة الوقت 

الكايف لتسجيلهم”.

عدم الجدية السياسية
يف األثناء، عزا سعد البطاط، رئيس شبكة عني ملراقبة 
االنتخابات والدميقراطية، تأجيل االنتخابات املبكرة 

اىل سببني رئيسيني.
وقال البطاط لـ“طريق الشعب”، إن التأجيل “شمل 
سببا فنيا يتعلق بعدم جاهزية الرشكة الكورية التي 

ترشف عىل عمل أجهزة املحطات االنتخابية”.
وأوضح إن “الرشكة الكورية طلبت مهلة ترتاوح بني 5 
– 6 أشهر إلنهاء عملها، باإلضافة إىل عدم حسم ملف 
6000 موظف متعاقد يف املفوضية، ما زالوا يعتصمون 

أمام مكاتب املفوضيات يف محافظات عدة”.

برغبة  مرتبط  الثاين  “السبب  املتحدث  وأردف 
الكتل السياسية املتنفذة التي تريد التأجيل، حيث 
الصيف  فصل  يف  االنتخابات  اقامة  تجنب  حاولت 
األجواء  هذه  تولده  وما  الحرارة  درجات  وارتفاع 
من سخط شعبي نتيجة الوضع الخدمي املرتدي”، 
الكواليس  تدور خلف  التي  “االحاديث  ان  مضيفا 
السياسية تشري اىل وجود رغبات بإقامة االنتخابات 
عىل  يدلل  وما  القادم،  العام  من  نيسان  شهر  يف 
ذلك هو عدم الجدية السياسية إلجراء االنتخابات 
اصدرته  الذي  التأجيل  قرار  ان  علام  املبكرة، 
مجلس  داخل  الكتل  إلرادة  سيخضع  الحكومة، 
النواب، وبالتايل قد يفتح هذا التأجيل الباب نحو 

تأجيل آخر جديد”.
إىل ذلك، حدد النائب رياض املسعودي، اسباباً عدة 
تعرقل إجراء االنتخابات املبكرة يف موعدها املحدد 

أو يف موعد آخر.
وقال املسعودي يف ترصيح صحفي طالعته “طريق 
الشعب”، إن “هناك قوى سياسية غري راغبة يف إجراء 

االنتخابات املبكرة، خوًفا من خسارة مقاعدها”.
واضاف ان تلك القوى تروج أحاديث عن أن إجراء 
بوابة  “ليس  النواب  مجلس  وتغيري  االنتخابات 

للتغيري”.

ملفات الفساد الكبرى.. اين منها القضاء؟ 

املركزية أصدرت  الفساد  ان محكمة جنايات مكافحة  القضاء  اعلن مجلس 
السابق،   التقاعد  رئيس هيئة  ٦ سنوات عىل  بالسجن  املايض حكام  الثالثاء 
وان  باملتقاعدين،  الخاص  الصحي  التأمني  متريرعقد  لقاء  رشوة  لقبوله 
تقاعد  إدارة  صندوق  أعضاء مجلس  بحق جميع  أخرى ستتخذ   إجراءات 

موظفي الدولة. 
النزاهة امس األربعاء بالسجن ٤ سنوات عىل مدير  وحكمت محكمة جنح 

عام دائرة النافذة  يف هيئة االستثامر، ومبصادرة أمواله وعزله.  
الف  “اكرث من ١٤٧  اىل وجود  الفساد  مكافحة  واشارعضو سابق يف مجلس 
قيد  كثرية  ملفات  هناك  مفتوحا الن  الرقم  زال  وما  العراق،  يف  فساد  ملف 

التحقيق”. 
بالفساد،  املتهمني  احكام عىل بعض  املعلنة وصدور  الخطوات  ورغم أهمية 
األمواج  متالطم  الفساد  بحر  يف  اقل،  حتى  او  ماء  قطرة  زالت  ما  فانها 
واملسترشي يف مؤسسات الدولة كافة، ومل متس امللفات الكبرية، وقد ال تتوفر 
اإلرادة للوصول اليها يف ظل التشابك املريب بني الفاسدين وأصحاب القرار 

والسالح املنفلت.
ويظل شعبنا يتنظر اللحظات التي يرى فيها حيتان الفساد خلف القضبان!

راصد الطريق 

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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تمهيدا الجرائها في وقت مالئم لمصالحها!

مطلعون: جهات سياسية متنفذة
قادت حملة تأجيل االنتخابات

خطوة في انتظار 
اخرى

نمو سكاني يتسارع 
وخدمات تتراجع

عمال ومحاضرون:
ضّمنوا الموازنة حقوقنا                  246

اقتصاد أخبار وتقارير أخبار وتقارير
همس عراقي

في ذكرى وفاة لينين 9
مختارات

الثلوج تغلق معرب حاج عمران

شبان وقاصرون يتصدرون 
االحتجاجات التونسية 

7

عربية ودولية

تأمين نزاهة االنتخابات
يبقى مطلوبا بإلحاح!

بعد ترصيحات واجتامعات شهدتها األيام القليلة املاضية، اعلن 
 2021  /10/10 يوم  عن  الثالثاء  االول  امس  الوزراء  مجلس 

موعدا جديدا الجراء االنتخابات الربملانية.
وتقول املفوضية ان القرار الجديد جاء استجابة لطلبها املؤسس 
ترشيعية  وأخرى  ذاتها،  املفوضية  تخص  فنية  اعتبارات  عىل 
يف  الصالحية  ذات  االتحادية  املحكمة  موضوع  بحسم  تتعلق 

إقرار نتائج االنتخابات.
 ومن الغريب ان يأيت طلب املفوضية التأجيل بعد ترصيحاتها 
شبهات  يثري  ما  حزيران،   6 يف  الجرائها  جاهزة  بانها  املتكررة 
من  مخاوف  تربز  فيام  التأجيل.  وراء  سياسية  وضغوط  دوافع 
ان يفتح التأجيل الباب لتأجيالت الحقا، ويثري شكوكا يف جدية 

اقامتها يف املوعد الجديد. 
وكان اجراء انتخابات مبكرة مطلبا طرحته االنتفاضة يف 2019، 
ومذذاك والقوى املتنفذة مرتددة يف االستجابة العتبارات تتعلق 
بحساباتها، خصوصا اذا اجريت يف خضم االنتفاضة ومع تعريتها 
جرى  عام  ومسؤوليتها   ٢٠٠٣ منذ  بالقرار  املتحكمة  القوى 
ويجري يف البالد. فكانت مبادرة رئيس الوزراء العالن موعد لها، 

مل يصمد يف النهاية. 
وأال  اصال،  املحدد  موعدها  يف  االنتخابات  تجري  ان  نامل  وكّنا 
يخضع األمر للتجاذبات السياسية ولحسابات املتنفذين الخاصة 
والشعب.  الوطن  مصلحة  الصدارة  يف  توضع  وان  الضيقة، 
واحتقان  سيايس  استعصاء  بحالة  مير  البلد  وان  خصوصا 
اجتامعي، وأزمة اقتصادية ومالية وصحية، وصعوبات معيشية 

وخدمية للمواطنني. 
ومع تحديد موعد جديد لالنتخابات، يتوجب التشديد وحشد 
اجراء  مستلزمات  وتوفري  املوعد،  هذا  لصمود  اإلمكانات  كل 
خيارات  عن  تعرب  صدقية،  وذات  وعادلة  نزيهة  انتخابات 

الناخبني الحرة. 
كام ينبغي استمرار الضغط الشعبي والجامهريي لضامن اجراء 
نجاحها  مستلزمات  وتوفري  الجديد  موعدها  يف  االنتخابات 
وتنظيم  ثانية،  مرة  به  التالعب  وعدم  وصدقيتها،  وعدالتها 
بطاقة  عىل  والحصول  االنتخابية  السجالت  لتجديد  الحمالت 
يف  املشاركة  عن  الفاسدين  ابعاد  بجانب  البايومرتية،  الناخب 

االنتخابات واسقاطهم سياسيا وقضائيا. 
ان بلدنا بحاجة ماسة اىل انتخابات معتربة، تحرتم إرادة الناخب 
وتكون جرسا اىل حياة مختلفة، يتطلع اليها العراقيون بعد كل 

املآيس والنكبات التي نزلت بهم.

كتب المحرر السياسي

بغداد - سيف زهير

شهر  إىل  املبكرة  االنتخابات  موعد  تأجيل  طلب  الوزراء  مجلس  إقرار  بعد 
ترشين األول القادم، تحدث مطلعون عىل الشأن االنتخايب، عن امكانية حدوث 
التي  للتعهدات  خالفا  القادم،  العام  اىل  اكتوبر  موعد  تدفع  أخرى،  تأجيالت 
اطلقها رئيس الوزراء، بإجراء انتخابات مبكرة، محددة برشوط تضمن النزاهة 
والعدالة واالنصاف. وأرّش الخرباء أسبابا عدة تقف خلف هذا التأجيل، منها 
فنية تتعلق مبتطلبات املفوضية وأدائها، وأخرى سياسية، لعبت الدور األهم 
يف هذا الجانب، والتي يراد مبوجبها خوض االنتخابات يف أجواء تناسب بعض 

القوى املتنفذة.



بغداد ـ طريق الشعب
كشف رئيس لجنة التخطيط االسرتاتيجي الربملانية، أمس االربعاء، عن وجود ثالثة مواليد مشمولة باالنتخابات النيابية املبكرة، مل 

تدخل ضمن سجل الناخبني، حتى اآلن.
وقال النائب حازم الخالدي، يف ترصيح صحفي اطلعت عليه “طريق الشعب”، إن “الحكومة لو كانت جادة يف اجراء االنتخابات 
النيابية املبكرة لطبقت املادة ٦٤ من الدستور العراقي التي يتم مبوجبها حل الربملان وتحديد موعد االنتخابات واجرائها”، مضيفا 

“الحكومة مل تكن جادة يف اجراء االنتخابات املبكرة، وهذا واضح من خالل عدم توفريها مستلزمات نجاح العملية”.
وأشار النائب إىل “وجود ثالثة مواليد شملت باالنتخابات بعد التمديد، اال انها مل تدخل سجل الناخبني حتى االن”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareeqalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية
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نائب: ثالثة مواليد مشمولة باالنتخابات 
لم يجر تسجيلها

            2
وطن حر وشعب سعيد

حول تشكيل األحزاب الشبابية 

خطوة في انتظار اخرى

جاسم الحلفي

طالت  ظاملة،  تشويه  حملة  املنرصمة  األسابيع  يف  إنطلقت 
لغرض  األخرية،  الفرتة  يف  تأسست  التي  الشبابية  األحزاب 
وتسفيه  الشباب،  الناشطني  جهود  إحباط  هو  خبيث 
أوضاعهم  ترتيب  اىل  والهادفة  الواعية  التنظيمية  خطوتهم 

وتنظيم انفسهم لالنخراط يف العمل السيايس.
يقف  ومن  الحملة  هذه  مصدر  اللبيب  عىل  يخفى  وال 
وراءها، وهو طغمة الفساد املتمسكة بالسلطة، وامللتصقة 
تدر  ما  اىل  نظرا  عنها،  تتزحزح  ان  رافضة  الحكم  بكرايس 
طبعا  بينها  وصفقات،  وامتيازات  مكاسب  من  عليها 
الحصانات القانونية التي تتيح لها التملص من املحاسبة. 

تشن  وهي  املقاصد  معروفة  الفساد  طغمة  كانت  واذا 
حملتها للنيل من ارادة الشباب وثنيهم عن إمتام خطوتهم 
بعض  تشكيك  اسباب  فان  انفسهم،  بتنظيم  املسؤولة 
غريبة  تبقي  املذكورة  األحزاب  تشكيل  خطوة  يف  املدنيني 

ومحرّية.
هناك من يعيب عليهم االنخراط يف العمل السيايس، ويقول 
السيايس مثلبة! وقد  العمل  ببقائهم مجرد محتجني، وكأن 
غاب عن الناقدين ان النشاط االحتجاجي فعل سيايس بكل 
وأشكال  واالعتصامات  والتظاهرات  الوقفات  من  صنوفه، 
يف  يشء  ال  واضحة:  وبكلمة  الثورة.  اىل  وصوال  العصيان، 
الحياة خارج نطاق السياسة، من الفن والثقافة اىل الدين 
والطائفية والبيئة واالقتصاد والنظم االجتامعية والعالقات 
تدخل  ادق  وبكلمة  والغنى.  الفقر  وثنائية  الدولية، 
من  بني  مصالح،  رصاع  من  الكون  يف  ما  كل  يف  السياسة 
ميلكون ومن ال ميلكون، ومن رصاع بني الظاملني واملظلومني، 

ورصاع املحرومني من اجل رفع الحيف عنهم.  
فالعمل السيايس الهادف اىل خدمة املصلحة العامة ومصالح 
املواطنني يف العيش الكريم، واىل الدفاع عن األموال العامة 
الذاتية  املصالح  عن  البعيد  والدميقراطي  الوطني  والعمل 
واالنانية، هو عمل يعرب عن وعي عاٍل وجهد راٍق. اما من 
يعيب عىل الشباب دخولهم يف أحزاب، فيبدو انه ال يفقه 
النظم الحزبية  دور األحزاب يف الحياة السياسية. ذلك ان 
الدميقراطي. فال ميكن تصور  النظام  هي أحد أهم أعمدة 
الدستور  كفل  وقد  أحزاب،  دون  من  العامل  يف  دميقراطية 

لكل مواطن الحق يف التنظيم الحزيب.
العمل  رافق  مام  الجديدة  لألحزاب  الناقدون  ينطلق  رمبا 
حزب  إرث  تركه  ما  يف  سواء  تشويه،  من  عندنا  الحزيب 
رسخته  ما  يف  او  القمعي،  ودوره  املنحل  الصدامي  البعث 
أحزاب السلطة يف االذهان من صورة سيئة للعمل الحزيب، 
حيث الحزبوية الضيقة والنفعية والتسلط وتخادم الفساد. 
وان رفض هذا التشويه للعمل الحزيب الذي كرسته أحزاب 
السلطة، يتطلب رسم صورة أخرى لهذا العمل مناقضة ملا 

شهدناه من ابتذال وتفاهة وبيع ورشاء للضامئر. 
لخوض  استعدادها  الجديدة  األحزاب  عىل  يعيب  من  اما 
بعيدا   - فأمامه  املقاطعة،  خيار  عن  وتخليها  االنتخابات، 
االنتخابات  يف  املشاركة  جدوى  بشأن  النقاش  خوض  عن 
اختيار  حق  تضمن  الدميقراطية  ان  حقيقة   – عدمها  من 
فذلك  لالنتخابات  يستعد  فمن  للكفاح.  املناسب  األسلوب 
فهو  املقاطعة  اتجاه  يف  يذهب  ومن  الدستوري،  حقه 
عزوفا  املقاطعة  تكون  ال  حتى  أيضا،  التنظيم  اىل  بحاجة 
من  الفساد  منظومة  لتجريد  إيجابيا  فعال  بل  محضا، 
ان مل  تؤيت مثارها  فال  االحتجاجات  أما  الحكم.  رشعيتها يف 
الرصاع  ألولويات  مدركة  واعية  وقيادة  تنظيم  هناك  يكن 

وحدته واتجاهه.
تشكيل  تحقيق  عدم  يف  املتمثلة  األساسية،  النقطة  وتبقى 
فتعدد  املطلوب.  بالهدف  الخاصة،  أحزابهم  الشباب 
اختالفات  وجود  عدم  رغم  وكرثتها  املؤسسة  األحزاب 
امنا يضعفان  وتباينات واضحة يف خطابها،  بينها   جوهرية 
عزميتها وقدرتها عىل التأثري. ولتجاوز هذه اإلشكالية ال بد 
لقياداتها من خطوة أخرى تضمن تنسيق انشطتها، واعتامد 
إطار سيايس مرن يتسع لألحزاب والشخصيات الدميقراطية 

الحقيقية، الصادقة يف رفعها لواء التغيري واالصالح.

اعتصامات مفتوحة ودعوات إلقالة مسؤولين محليين  كل خميس

احتجاجات في خمس محافظات 
تطالب بفرص عمل وتحسين الخدمات 

ذي قار في الصدارة
محافظات  يف  املطلبية  االحتجاجات  تنقطع  ومل 
تتمحور  والتي  قار،  ذي  ال سيام  والجنوب  الوسط 

مطالبها حول توفري فرص العمل والخدمات.
وقال املتظاهر ميثم حسن لـ”طريق الشعب”، ان 
نظموا  الرفاعي،  قضاء  يف  املحتجني  من  العرشات 
تظاهرة احتجاجية أمام مبنى القامئقامية، للمطالبة 
ساعة   ٤٨ وإمهاله  الفياض  كاظم  القامئقام  بإقالة 
لتقديم استقالته، متهام “إدارة القضاء بعدم قدرتها 

أثر  ما  الحزبية يف عملهم،  التدخالت  عىل مواجهة 
كثرياً عىل تردي واقع الخدمات”.

قار،  تربية ذي  العرشات من موظفي  تظاهر  فيام 
أمام مبنى املحافظة، مطالبني باحتساب شهاداتهم 

الدراسية، وتغيري عناوينهم الوظيفية.
لـ”طريق  جاسم  االمئة  عبد  املتظاهر  وذكر 
سابق،  وقت  يف  انجزت  “معامالتهم  ان  الشعب”، 
املحافظة”،  دوائر  يف  مكانها  تراوح  زالت  ما  لكنها 
داعيا “الحكومة املركزية اىل التدخل ومعالجة هذا 

امللف ومحاسبة املقرصين فيه”.
واالقتصاد  اإلدارة  كليات  خريجو  ويواصل  هذا 
الصحة،  دائرة  مبنى  أمام  املفتوح،  اعتصامهم 

مطالبني بتوفري فرص العمل.
الشعب”،  لـ”طريق  حسني  عيل  املتظاهر  وبنّي 
وظيفية  درجات  تخصيص  تتجاوز  ال  “مطالبنا  ان 
لخريجي كليات االدارة واالقتصاد يف دوائر الصحة 
يف املحافظة، وتضمني ذلك يف موازنة العام الحايل، 
الحذف  درجات  من  عدد  تخصيص  خالل  من 

واالستحداث لنا”.

تظاهرات للمحاضرين
يف غضون ذلك، توافدت أعداد كبرية من املحارضين 
مبنى  عىل  واسط  تربية  مع  املتعاقدين  اإلداريني 
الرتبية، مطالبني بالتعاقد معهم، وفقا لقرار مجلس 

الوزراء رقم 315 لسنة 2019.
التواصل االجتامعي صورا لعنارص  وتناقلت وسائل 
ملنع  صد  حاجز  تشكل  وهي  الشغب،  مكافحة 
تربية  مبنى  إىل  اإلداريني  من  املعتصمني  دخول 

واسط.
واىل جانب ذلك شهد مركز مدينة الكوت، انتشاراً 
امنياً مكثفاً، عىل خلفية التحشيد االحتجاجي قرب 

مبنى تربية املحافظة.
باملجان،  املحارضين  من  عدد  جدد  ميسان،  ويف 
للحكومة  التابعة  الضيافة  دار  امام  تظاهراتهم 
وادراجهم  عقودهم،  بتصديق  مطالبني  املحلية، 

ضمن املوازنة االتحادية لعام 2021.
معنا  ابرمت  “املحافظة  ان  اىل  املتظاهر  وأشار 
نطالب  لذا  رسمية،  غري  انها  نعتقد  لكننا  عقودا، 
بتصديقها”، مشددا عىل “رضورة ابرام عقود وزارية 

معنا اسوة بباقي املحافظات”.
كليات  خريجي  من  العرشات  اغلق  ذلك،  اىل 
الهندسة، مدخل رشكة نفط ميسان، مطالبني بتوفري 

فرص عمل لهم.
ان  الشعب”،  لـ”طريق  كريم  عيل  املتظاهر  وقال 
“مطالبنا ال تتعدى حدود توقيع عقود وزارية معنا 
عىل مالك الرشكة”، مشريا اىل تعرضهم “لالعتداء من 

قبل القوات االمنية املسؤولة عن حامية الرشكة”.

صولة أخرى للمهندسين
كليات  العرشات من خريجي  تظاهر  من جهتهم، 
الحكومة  مباين  امام  املثنى،  محافظة  يف  الهندسة 

املحلية، مطالبني بتوفري فرص العمل.
لـ”طريق  حديث  يف  يونس  احمد  املتظاهر  ودعا 
االلتفات  “اىل  املركزية  الحكومة  الشعب”، 
خالل  من  عنهم  الغنب  ورفع  املهندسني  لرشيحة 
العمل عىل توفري فرص عمل لهم يف دوائر الدولة 

والقطاع الخاص”.
ويف سياق ذي صلة، واصل خريجو كليات الهندسة 
املستودع  امام  اعتصامهم  الديوانية،  محافظة  يف 

النفطي، للمطالبة بتوفري فرص العمل.
لـ”طريق  حديث  يف  حسن  امري  املتظاهر  واكد 
الوزراء  مجلس  قرار  تطبيق  “رضورة  الشعب”، 
رقم 174 لسنة 2019، القايض بتعيينهم”، مطالبا 
اىل  التابعة  النفطية  الرشكات  عىل  بـ”توزيعهم 
العام  موازنة  يف  حقوقهم  وضامن  النفط،  وزارة 

الجاري”.
يُذكر ان العرشات من الحرفيني واإلداريني جددوا 
مطالبني  املحافظة،  ديوان  مبنى  أمام  اعتصامهم 
وزارية  عقود  إىل  وتحويلهم  معهم،  بالتعاقد 
حسب قرار 315 لسنة 2019، وضامن التخصيص 

املايل لهم.

تردي الكهرباء في كربالء
ناحية  يف  العرشات  تظاهر  كربالء،  محافظة  ويف 
الطاقة  توليد  محطة  امام  الهندية،  خريات 

الكهربائية، احتجاجا عىل تردي الطاقة الكهربائية.
ان  الجاسور  غانم  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
تظاهرة  يف  خرجوا  الناحية  اهايل  من  “العرشات 
الكهربائية،  الطاقة  تجهيز  تردي  بسبب  حاشدة، 
الجاسور،  واضاف  واملحسوبية”.  بالفساد  منددين 
بـ”ايجاد  الحكومية  الجهات  طالبوا  املحتجني  ان 
املنطقة  “أهايل  أن  اىل  واشار  لألزمة”.   حل رسيع 
يشكون انبعاث الغازات من املحطة، وانطفاء التيار 

الكهربايئ بصورة مستمرة”.

اتحادهم العام قّدم مقترحين لتجاوز المشكلة

الطلبة يردون على الوزارة: ال امتحانات بدون محاضرات
بغداد ـ علي شغاتي

يستعد طلبة الجامعات لالحتجاج عىل قرار وزارة 
التعليم العايل بتحديد آليات االمتحانات الفصلية 
الدوام  بإعادة  الوزارة  “بشكل حضوري”، مطالبني 
للمواد  ضافية  رشوح  وتقديم  منتظم،  بشكل 

الدراسية، قبل تحديد موعد االمتحانات.
من جهته، قدم اتحاد الطلبة العام يف العراق، عددا 

من املقرتحات، ملعالجة هذه االشكالية.
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وكانت 

أعلنت آلية االمتحانات يف الجامعات واملعاهد.
الشعب”،  “طريق  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
االمتحانات  “اعتامد  قررت  انها  منه،  نسخة 
الجانب  يف  األساسية  الدراسية  للمواد  الحضورية 
النظري لكل تخصص بنسبة 60 يف املائة للمراحل 
املواد  من  املائة  يف   40 ونسبة   األوىل،  فوق  ما 

األساسية للمرحلة الدراسية األوىل”.
اإللكرتوين  االمتحان  آلية  “استمرار  البيان،  واكد 
“االمتحانات  أن  إىل  مشريا  األساسية”،  غري  للمواد 
للمواد  العميل  الجانب  يف  تعتمد  الحضورية 

الدراسية العملية والتطبيقية والرسيرية كافة”.
والبيئة،  الصحة  وزارة  قررت  سابق،  وقت  ويف 
االمتحانات  بإجراء  العايل  التعليم  لوزارة  السامح 
بشكل  واألهلية  الحكومية  الجامعات  داخل 

حضوري.
وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، طالعتها “طريق 
الشعب”، فإنه “ال مانع من تطبيق آلية االمتحانات 
الدراسية  للسنة  واألهلية  الحكومية  الجامعات  يف 
2020 – 2021، عىل أن تتم متابعة الحالة الصحية 
الطالب والكوادر التدريسية من قبل فرقنا الصحية، 
وأن ال يسمح ألي طالب لديه أعراض املرض بأداء 
االمتحانات الحضورية إال بعد جلبه ما يؤيد خلوه 

من املرض من املؤسسة الصحية املعنية”.
األيام  عدد  متديد  “سيتم  أنه  اىل  الوثيقة  واشارت 
املخصصة لالمتحانات الحضورية، مبا يضمن تواجد 
ما ال يزيد عىل 25 يف املائة  من السعة االستيعابية 
كافة  اتخاذ  عىل  التأكيد  مع  امتحانية،  قاعة  لكل 

اإلجراءات الوقائية”.

احتجاج مبكر
األحد  يوم  للتظاهر  الطالبية  الدعوات  وتتواصل 
املقبل أمام وزارة التعليم العايل وعدد من الجامعات، 
احتجاجا عىل القرار، مطالبني بعودة الدوام بصورة 

كاملة، قبل تحديد آليات االمتحان.
املئات  تظاهر  القرار،  عىل  فعل طاليب  رد  اول  ويف 
من طلبة جامعة القادسية، مشرتطني عودة الدوام 
الدراسية حضوريا، من اجل املوافقة  واعطاء املواد 

عىل اداء االمتحانات.

تخبط في القرارات
ان  الشعب”،  لـ”طريق  حسن  امري  الطالب  وقال 
“وزاريت التعليم العايل والصحة تتخبطان يف قراراتهام، 

ويبدو ان هناك من مييل عليهام”.
واضاف حسن، “رغم مطالبتنا املستمرة منذ بداية 
يف  املسؤولني  لكن  الدوام،  بعودة  الدرايس  العام 
وباء  انتشار  من  الخوف  بحجة  تعذروا  الوزارتني 
كورونا”، مستغربا من قرار الوزارة بجعل االمتحان 

حضوريا.
بأداء  للقبول  كطلبة  “رشطنا  أن  حسن  وزاد 
ورشح  الدوام  عودة  هو  حضوريا  االمتحانات 

املحارضات يف القاعات الدراسية”.

فشل مستمر
التحاد  التنفيذية  اللجنة  عضو  قال  جانبه،  من 
الطلبة العام حسني عيل، ان “وزارة التعليم العايل 
ومنذ سنوات غارقة يف وحل الفشل والتخبط وعدم 
بحجة  الطلبة  عودة  رفضت  انها  حيث  التخطيط، 
انتشار الوباء، لكنها تعود بدون سابق انذار لتقرر 

اجراء االمتحانات حضوريا”.
وأضاف ان “الوزارة كان عليها وضع تقويم جامعي 
العام  بداية  منذ  واالمتحان  الدوام  طريقة  يحدد 
الدرايس وعدم ترك االمور غامضة والتالعب يف مصري 

الطلبة”.

االمتحان،  آلية  حددت  عندما  “الوزارة  أن  وبنّي 
ستعالج  وكيف  الداخلية،  االقسام  بطلبة  تفكر  مل 

وضعهم”.

حلول مقترحة
كل  تعطي  الحضورية  “االمتحانات  ان  عيل  وتابع 
ذي حق حقه، وتحقق العدالة املطلوبة، لكن ال بد 
من توفر رشوط إلجرائها، ومن غري املعقول اعتامد 
باالمتحان  الطلبة  مطالبة  ثم  االلكرتوين،  التعليم 
حضوريا”، مقرتحا  “تقليص املواد الدراسية االساسية 
وتحديد حصص اسبوعية باملواد املراد االمتحان بها 

لتمكني الطلبة من اداء امتحاناتهم”.
البالد  يف  السياسية  “املنظومة  ان  اىل  عيل  واشار 
جعلت من التعليم اداة انتخابية ما ساهم يف خروج 
العراق عن مؤرش جودة التعليم العاملي الصادر عن 
منتدى دافوس، ما يؤكد تراجع السياسات التعليمية 
املعتمدة يف العراق”، منوها اىل ان “نظام التعليم 
مع  معريف  وتخلف  واداري  مايل  فساد  من  يعاين 
نظرا  التعليم،  يف  الجودة  معايري  ألبسط  افتقاره 

لوجود أبنية متهالكة وانعدام االبتكار”.
وعّد مؤرش جودة التعليم العاملي الصادر عن منتدى 
مجال  يف  املصنفة  غري  الدول  من  العراق  دافوس، 
النظام  يف  الجودة  معايري  أبسط  الفتقاده  التعليم، 

التعليم .
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بغداد - طريق الشعب

تتواصل احتجاجات أصحاب 
العقود واملهندسني والخريجني 
يف عدد من املحافظات، والتي 

أخذت تتصاعد باقرتاب مجلس 
النواب من إقرار قانون موازنة 
العام الجاري، مطالبني بضامن 

حقوقهم وتوفري فرص عمل لهم.
فيام شهدت محافظة كربالء، 
تظاهرة حاشدة ألهايل ناحية 
خريات الهندية، احتجاجا عىل 

تردي تجهيز الطاقة الكهربائية.



            3
أخبار وتقارير

الصحة العالمية: قلة االصابات في العراق ال تعني نهاية الفايروس

تحذير حكومي من »تحور وبائي«: الموجة الثانية ستكون »قاسية«

مخاطر وبائية كبيرة
وذكرت الوزارة يف بيان طالعته “طريق الشعب”، ان 
وبائية  مبوجة  االصابات  “بارتفاع  تهدد  كبرية  مخاطر 
ثانية، قد تكون أقىس من األوىل، كام يحدث االن يف 
الصحة  منظمة  تحذيرات  بحسب  الدول،  من  العديد 

العاملية”.
باملوجة  اإلصابات  ارتفاع  أسباب  الوزارة  وحددت 
متنحها  التي  املناعة  امد  ان  “اوال:  باآليت:  الثانية 
مرة  االصابة  وامكانية  معروف،  غري  زال  ما  االصابة 
وترك  عليها  التعويل  الخطأ  ومن  جدا  محتملة  اخرى 
بسالالت  املستمر  التحور  ثانيا:  الوقائية.  االجراءات 
وجنوب  بريطانيا  دول  يف  حدث  كام  الفايروس 
اشد  سالالت  نشوء  يف  السبب  كان  والربازيل  افريقيا 
االن،  لحد  دولة   50 يف  القدمية  الساللة  من  انتشاراً 
او  بلدنا  يف  بالساللة  تحور  يحدث  ان  املحتمل  ومن 
الكبري  التهاون  ثالثا:  االخرى.  البلدان  من  الينا  ينتقل 
الحكومية  املؤسسات  قبل  من  الوقائية  باإلجراءات 
ضعف  وهناك  الخاص،  والقطاع  الحكومية  وغري 
خرق  يف  والتعمد  االجراءات  بهذه  االلتزام  يف  واضح 
واملراقد  الحيوية  املرافق  كافة  فتح  رابعاً:  التعليامت. 
اىل  كامل  بشكل  الطبيعية  الحياة  وعودة  الدينية 
هذه املرافق ذات التجمعات البرشية الضخمة بدون 

االلتزام بقواعد التباعد االجتامعي.
الحرارة  درجة  وانخفاض  الشتاء  فصل  ان  خامساً:   

يعترب عامال مساعدا عىل انتشار الوباء”.
وتابع البيان، أن “كل ذلك يشكل خطرا كبريا، ويوفر 

بيئة مناسبة لحدوث ارتفاع يف االصابات مبوجة ثانية 
ما  بكل  ويذهب  الصحي،  النظام  تهدد  قد  قاسية، 
الوضع  أن  مؤكدا  املاضية”،  االشهر  خالل  تحقيقه  تم 
نسب  يف  املستمر  التصاعد  وان  ينحرس،  “مل  الوبايئ 
نتيجة  جاء  والوفيات  باإلصابات  واالنخفاض  الشفاء 
لجهود مضنية بذلتها وزارة الصحة وكوادرها املتقدمة 
 180 من  أكرث  الرشسة  املعركة  هذه  خالل  وتكبدت 
شهيدا من جيشها االبيض، واكرث من 28 الف إصابة”. 
باإلجراءات  التام  “التقيد  باملواطنني  الوزارة  وأهابت 

الوقائية وعدم التهاون بها”.
الوزارة  أعلنت  األول،  يوم أمس  ويف وقت سابق من 
االدوية  النتقاء  الوطنية  الهيئة  “اقرار  عاجل  بيان  يف 
استخدام لقاح اسرتازنيكا الربيطاين وسينوفارم الصيني 

بشكل طارئ ملواجهة جائحة كورونا”. 
القرار  عىل  العراق  لدى  الربيطاين  السفري  علّق  فيام 
لقاح  استخدام  عىل  العراق  موافقة  “اسعدتني  قائال: 
اململكة  يف  تطويره  تم  الذي  اسرتازينيكا  اكسفورد 
الثالجة  يف  تخزينه  وميكن  مكلف  غري  فهو  املتحدة، 
مام يجعل توزيعه اسهل”، مؤكدا تقديم بالده “أكرث 
ملساعدته  العراق  إىل  اسرتليني  جنيه  مليون   16 من 
يف مكافحة فريوس وسيتواصل الدعم يف عام 2021”، 
وفقا لتغريده عىل منصة تويرت اطلعت عليها “طريق 

الشعب”.

تحذير الصحة العالمية
دياىل،  محافظة  صحة  دائرة  إعالن  من  ساعات  وبعد 

وفيات  دون  من  املحافظة  بقاء  عن  أمس،  يوم 
مع  التوايل،  عىل  يوماً   11 ملدة  كورونا  بفايروس 
الصحة  منظمة  شددت  جديدة،  إصابة   26 تسجيل 
يعني  ال  العراق  يف  اإلصابات  تراجع  أن  عىل  العاملية 

الفايروس. نهاية 
وائل  العراق،  يف  املنظمة  طوارئ  فريق  رئيس  ورأى 
بفايروس  اإلصابات  معدل  يف  االنخفاض  أن  حتاحت، 
كورونا الذي سجل مؤخراً يف العراق “ال يعني نهايته”.

“نوعية  إن  الرسمية،  الوكالة  بحسب  حتاحت،  وقال 
للتطور  قابلة  معه،  نتعاطى  الذي  الفايروس  ساللة 
عن  جديدة  معطيات  مستمر  بشكل  وتظهر  والتغري، 

نوعيته وهي غري واضحة حتى اآلن”. 

طريقة  يف  تغيري  يجري  أال  “يجب  أنه  وأضاف 
الساللة  يف  الفايروس  مع  والتعامل  التعاطي 
االجراءات  بنفس  معه  التعامل  واستمرار  الجديدة، 
باشتداد  التوقعات  وبشأن  السابقة”.  االحرتازية 
بنّي  املقبلة،  الفرتة  خالل  انخفاضها  أو  االصابات 
انخفاض معدل االصابات،  أو  املتحدث، أن “اشتداد 
مرتبط مبعطيات معقدة جداً، إال أن الرتاخي باتخاذ 
وتطبيق  االجتامعي  والتباعد  االحرتازية  االجراءات 
الصحة،  وزارة  أعلنتها  التي  والتعليامت  التوصيات 
سيؤدي اىل زيادة حتمية يف عدد االصابات”، مقرتحا 
والتعليامت  االجراءات  “بتكثيف  الحكومة  تقوم  أن 

للمواطنني”. التوعوية 

الفيروس المتحور في 83 دولة
اإلصابات  وصول  عن  املنظمة  كشفت  السياق،  ويف 
يف  ظهرتا  اللتني  الفايروس  من  املتحورتني  بالنسختني 

بريطانيا وجنوب إفريقيا إىل 83 دولة.
وقالت املنظمة يف بيان لها، طالعته “طريق الشعب”، 
كورونا  فايروس  من  املتحّورة  الربيطانية  “النسخة  إّن 
املستجّد ُرصدت حتى اآلن يف 60 دولة عىل األقّل، أي 
أسبوع”،  قبل  الوضع  عليه  كان  مام  دول  بعرش  أكرث 
مضيفة أّن “النسخة املتحّورة الثانية التي ظهرت للمرة 
أكرث عدوى من  أنّها  ويعتقد  إفريقيا  األوىل يف جنوب 
دولة   23 يف  جهتها  من  ُرصدت  الربيطانية  النسخة 

ومنطقة لغاية اليوم )أمس األربعاء(”.
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إعادة 49 اسرة 
نازحة في االنبار

بغداد ـ طريق الشعب
للشؤون  االنبار  محافظ  مستشار  اعلن 
االرس  وجبات  اوىل  عودة  أمس،  اإلغاثية، 

النازحة اىل مناطقها املحررة.
ابو ريشة يف ترصيح صحفي، إن  وقال مازن 
العودة  بارشت  النازحة  االرس  وجبات  “أوىل 
الوجبة  شملت  حيث  الحايل.  العام  خالل 
قضاء  مخيامت  من  نازحة  ارسة   49 عودة 
مناطقها  اىل  الفلوجة  يف  الصمود  عامرية 
األمنية  القوات  “تدقيق  مؤكدا  املحررة”، 
تسلل  من  تحسبا  االرس،  دخول  عملية 

االرهابيني”.

قريبا.. الشركة الكورية 
تباشر في ميناء الفاو 

بغداد ـ طريق الشعب
أعلن مدير عام الرشكة العامة ملوانئ العراق، 
الكورية  الرشكة  ان  أمس،  الفرطويس،  فرحان 
الفاو  ميناء  يف  فعيل  بشكل  العمل  ستبارش 

خالل االسابيع القليلة املقبلة.
إن  صحفي،  ترصيح  يف  الفرطويس  وقال 
من  االنتهاء  بعد  ستتم  بالعمل  “املبارشة 
االجراءات االدارية مبتابعة وزير النقل ومدير 
 400 مبلغ  تخصيص  عىل  والتأكيد  التخطيط، 
ليجري  املوانئ،  رشكة  لحساب  دينار  مليار 
مضيفا  مبارش”،  بشكل  االرصدة  فتح  بعدها 
بالعمل  املبارشة  الكورية  الرشكة  “طلبت 
خور  قناة  قاع  لرتبة  الفحوصات  إلجراء 

الزبري”.

بغداد ـ طريق الشعب

حذرت وزارة الصحة والبيئة، من إمكانية تحور فريوس كورونا داخل العراق، 
منتقدة عدم االلتزام باإلجراءات الوقائية من جانب املواطنني، وفتح املرافق 

العامة.
وأعلنت محافظة دياىل عن عدم تسجيلها أية حالة وفاة طيلة 11 يوما مع 

انخفاض ملحوظ يف أعداد االصابات داخل املحافظة، لكن منظمة الصحة العاملية 
أكدت ان تراجع اإلصابات يف العراق “ال يعني نهاية الفايروس”، مشرية اىل وصول 

النسختني املتحورتني من كورونا اىل 83 دولة.

لجان التحقيق الرسمية لم تتوصل الى الجناة

تقرير دولي:  الحكومة »تقاعست« عن إيقاف االنتهاكات ضد المتظاهرين 

اعتقاالت واخفاء وقتل
وأورد التقرير الذي أطلعت عليه “طريق الشعب”، أن 
القرسي والقتل خارج  التعسفية واإلخفاء  “االعتقاالت 
و2020   2019 أواخر  يف  للمتظاهرين  القضاء  نطاق 
أدت إىل استقالة الحكومة وتعيني رئيس وزراء جديد، 
هو مصطفى الكاظمي، يف أيار 2020. ورغم االستعداد 
األويل عىل ما يبدو للتصدي ألخطر التحديات الحقوقية 
حد  وضع  عن  الكاظمي  حكومة  تقاعست  العراق،  يف 

لالنتهاكات ضد املتظاهرين”.
الجنائية  العدالة  نظام  “يشوب  املنظمة  وأضافت 
االعرتافات  وانتزاع  للتعذيب  واسع  استخدام  العراقي 
لإلجراءات  الجسيمة  االنتهاكات  ورغم  القرسية، 
من  العديد  السلطات  نفذت  الواجبة،  القانونية 
“القانون  أن  مبينة  القضائية”،  اإلعدام  عمليات 
العراقي يضم مجموعة من أحكام التشهري والتحريض 
فيهم  مبن  املنتقدين،  ضد  السلطات  استخدمتها  التي 
الصحفيون والنشطاء واملتظاهرون إلسكات املعارضة”.

بشكل  ضاراً  كان  كورونا  فريوس  “تأثري  أن  وأردفت، 
الدراسة  مقاعد  خارج  ظلوا  الذين  الطالب  عىل  خاص 
حيث  البالد،  مستوى  عىل  املدارس  إغالق  أثناء  ألشهر 
مل يتمكن الكثري منهم من الحصول عىل أي تعليم عن 

بعد”.

قتل مئات المتظاهرين
وأشارت املنظمة يف تقريرها، اىل أن “موجة االحتجاجات 
التي بدأت يف ترشين األول 2019 واستمرت حتى أواخر 
2020، واالشتباكات التي رافقتها مع قوات األمن، أدت 
إىل مقتل ما ال يقل عن 560 متظاهراً وعنرصاً يف قوات 
العراق. ويف متوز  األمن يف بغداد ومدن أخرى جنوب 

القتىل  أهايل  ستعّوض  أنها  الحكومة  أعلنت   ،2020
خالل االحتجاجات واعتقلت ثالثة من ضباط األمن من 
الرتب الدنيا، إال أنه مل يُقاَض أي من كبار القادة، وبعد 
سلسلة من عمليات قتل ومحاوالت قتل للمتظاهرين 
يف البرصة يف آب 2020، فصلت الحكومة رئيس رشطة 
يبدو  لكن  املحافظة،  يف  الوطني  األمن  ومدير  البرصة 

أنها مل تُِحل أي شخص إىل املحاكمة”.

تحقيقات الحكومة الحالية
رئيس  توىّل  عندما   ،2020 أيار  “يف  أنه  التقرير،  وبنّي 
الوزراء مصطفى الكاظمي منصبه، شكّل لجنة للتحقيق 
نتائج  أي  عن  اللجنة  تعلن  ومل  املتظاهرين.  مقتل  يف 
قوات  اعتقلت  الشهر  نفس  ويف   .2020 أواخر  حتى 
األشخاص  عرشات  العراق  كردستان  إقليم  يف  األمن 
الذين كانوا يخططون للمشاركة يف احتجاجات ضد تأخر 
الرواتب الحكمية، وهي قضية مستمرة منذ 2015. ويف 
آب 2020، رضبت قوات األمن التابعة لحكومة إقليم 
تعسفيا  واحتجزتهم  والصحفيني  املتظاهرين  كردستان 
إقليم  يف  مدنيني  موظفني  قبل  من  احتجاجات  خالل 

كردستان يطالبون بدفع أجورهم”.

قمع حرية التعبير
“قانون  إن  ووتش،  رايتس  هيومن  تقرير  وقال 
العقوبات العراقي، الذي يعود تاريخه إىل 1969 ينّص 
عىل العديد من جرائم التشهري، مثل إهانة املجتمع أو 
أي مسؤول حكومي، بغض النظر عام إذا كانت النقد 
السجن  األفراد قضوا عقوبة  قلة من  أن  صحيحا، رغم 
مبثابة  نفسها  الجنائية  العملية  أن  إال  التشهري،  بتهمة 
ترتكبها  التي  واالنتهاكات  الفساد  عن  واإلبالغ  عقوبة، 

قوات األمن محفوف باملخاطر بشكل خاص. وتذرعت 
السلطات أيضا بقوانني وأنظمة أخرى للحد من حرية 
 2014 يف  واإلعالم،  االتصاالت  هيئة  وأصدرت  التعبري، 
اإلعالم  لتنظيم  قانوين  أساس  دون  إلزامية  إرشادات 
تُعرّفها،  مل  عبارة  وهي  اإلرهاب،  عىل  الحرب  أثناء 
أيار 2019، وُسمّيت  وتم تحديث هذه اإلرشادات يف 
الصحافة  حرية  تقّيد  وهي  اإلعالمي(  البث  بـ)قواعد 

لدرجة تتطلب تغطية موالية للحكومة”.
وتابع التقرير: “علّقت هيئة االتصاالت ترخيص وكالة 
ملدة  اإلعالمي  البث  تنظيم  لوائح  مبوجب  رويرتز 
ثالثة أشهر وغرمتها 25 مليون دينار عراقي )21 ألف 

 2020 نيسان   2 بتاريخ  مقال  بسبب  أمرييك(  دوالر 
يزعم أن عدد حاالت اإلصابة املؤكدة بفريوس كورونا 
املعلنة،  الرسمية  اإلحصاءات  من  بكثري  أعىل  البالد  يف 
 ،”2020 نيسان   19 يف  التعليق  السلطات  رفعت  فيام 
الفتة إىل أن “حكومة إقليم كردستان استخدمت قوانني 
فيه  مبا  التعبري،  حرية  لقمع  اإلقليم  يف  سارية  مامثلة 
إساءة  منع  وقانون  الصحافة  وقانون  العقوبات  قانون 

استخدام معدات االتصاالت”.
واختتمت املنظمة بالقول، إنه “يف ترشين الثاين 2020، 
مسودة  إقرار  منع  يف  املدين  املجتمع  جهود  نجحت 

قانون جرائم املعلوماتية التي تشوبها عيوب كبرية”.

بغداد – طريق الشعب

أصدرت املنظمة الدولية للدفاع عن حقوق اإلنسان )هيومن رايتس ووتش(، 
أمس األول، تقريرا خاصا يوثق االنتهاكات التي تعرض لها املتظاهرون يف العراق 
والتجاوز الخطري عىل حرية التعبري، مؤكدة ان الحكومة الحالية “تقاعست” عن 

حامية املتظاهرين، ووضع حد للقمع الذي يتعرضون له.



“تطبيق  التخطيط  وزارة  عىل  ان  مختصون  ويقول 
عرب  السكانية،  الزيادة  من  للحد  تحفيزية  سياسات 
استخدام أفضل لوسائل تنظيم األرسة”، خاصة يف املناطق 
الزيادة  بخطورة  التوعية  جانب  إىل  واملحرومة،  النائية 

السكانية يف جميع املحافظات.
ويضيف املختصون، ان التجارب الدولية العاملية أثبتت 
االقتصادي  واالنتعاش  بالرفاهية  املواطن  أنه ليك يشعر 
الحقيقي، ال بد من أن تصل معدالت النمو االقتصادي إىل 

ما يزيد عىل ثالثة أضعاف النمو السكاين.

نمو عالي للشباب 
الزهرة  عبد  التخطيط،  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
الهنداوي،  لـ”طريق الشعب”، ان الوزارة “تعمل ضمن 
اىل  تهدف  التي  السكانية،  للسياسات  الوطنية  الوثيقة 
تحويل الزيادة السكانية من عبء عىل التنمية اىل داعم 

كبري لها من خالل مسارات عدة”. 
وأضاف الهنداوي، أن من اهم هذه املسارات هو “متكني 
السكان  املائة من  الذين يشكلون قرابة 57 يف  الشباب 

يف املستوى التعليمي”، متوقعا بلوغ نسبة الشباب خالل 
العامني املقبلني “60 يف املائة”.

وأكمل أن “الوثيقة الوطنية تركز ايضاً عىل قطاع االسكان 
والصحة والخدمات، وهذه  املسارات ترجمت بسياسات 
تنموية ضمن رؤية العراق للتنمية واالستدامة  لعام 2030 
أساسية،  مرتكزات  خمسة  تضمنت  والتي  بعدها،  وما 
وهي محاربة  الفقر والصحة والتعليم والسكن، ومحور 
الحكم الرشيد ومتطلباته التي  تفرض سيادة قانون وضامن 
حريات املواطنني، ويأيت بعد ذلك االقتصاد املتنوع، ضمن 

 اهم املرتكزات التي تركز عليها الوزارة”.  
“تحقيق  اىل  ايضاً  تهدف  الوثيقة  ان  املتحدث،  وأوضح 
االمن املجتمعي بشقيه الغذايئ  والعام”، مبيناً ان “ظواهر 
اخرى تقع ضمن دائرة تركيز الوثيقة منها ظاهرة  التصحر 

والتلوث البيئي وملف املياه بجوانبه املختلفة”.  
 وحول تبويب االنفاق مبا يناسب معدل النمو السكاين، 
أكد الهنداوي أن “معظم املوازنات كانت تهتم بالجانب 
مجال  يف  مشاكل  كبرية  لدينا  كانت  لذلك  التشغييل، 
التنمية، فيام ان معدل النمو السكاين يف العراق سنوياً   2.6 

مبا يعادل مليون انسان، ومل تكن هناك ترجمة حقيقية 
ألبواب االنفاق  عىل هذه الزيادة السكانية”. 

 
إعادة النظر في الخدمات 

الهيمص،  ثامر  االقتصادي،  الخبري  دعا  جانبه،  من 
لـ”طريق الشعب”، الحكومة اىل “اعادة النظر يف جدول 

والشوارع  االبنية  وصيانة  والتعليمية  الصحية  خدماتها 
وباقي الخدمات املتعلقة باملجتمع”. 

خططا  تعتمد  املتطورة  “البلدان  ان  الهيمص  وأكد 
برنامجها  ضمن  الخدمات  هذه  لتغطية  خمسينية 
السنوي، ومضاعفة الخدمات مبا يالئم الزيادة السكانية 

عىل مستوى كل القطاعات”.

التحتية  بناها  التي مل توسع من  “الدول  ان  اىل  ولفت 
جائحة  خالل  لالنهيار  الصحي  نظامها  تعرض  الصحية 
كورونا”، مبينا ان “اعىل نسب الوفيات كانت يف اهم 

البلدان الرأساملية، وأمريكا عىل رأسها”. 
تناسب  للمواطنني “ال  املقدمة  الخدمات  ان  اىل  وأشار 
تراجعا  يشهد  اإلسكان  فقطاع  السكاين،  النمو  حجم 
تتعدى  ال  منازل  متلك  التي  العوائل  وان  ملحوظا، 
نسبتها الـ 40 يف املائة، اضافة اىل التخلف يف القطاعات 

االخرى”. 
احياء  اعادة  ميكن  ال  انه  االقتصادي،  الخبري  ويرى 
القطاعات الحكومية الخدمية إال بـ”ثورة زراعية كربى، 
او صناعية ال تتوفر متطلباتها يف البالد لألسف الشديد”، 

حسب وجهة نظره. 

االحصاء السكاني 
وتسعى وزارة التخطيط اىل اجراء التعداد السكاين نهاية 

العام الحايل، اال  انها اشارت اىل وجود بعض املعوقات.
وأوضح املدير العام للدائرة  التنفيذية للتعداد يف الجهاز 
اإللكرتوين  ان  التعداد  خضري،  سمري  لإلحصاء  املركزي 
“يتطلب رشاء مائة وخمسني ألفاً من األجهزة اللوحية 
  )التابلت( وتوزيعها عىل عدد الباحثني واملرشفني ومدراء 
املحالت، إضافة  إىل أن هناك أعامال ميدانية اخرى تدعم 
عمليات الحسم و الرتقيم والحرص والتدريب وعمليات 

عد السكان”. 
“طريق  تابعته  متلفز،  حديث  يف  خضري   وأضاف 
الشعب”، ان “خفض املبلغ املخصص للتعداد اىل ستني 
مليار دينار ال يكفي  إلجراء عملية التعداد، ألن األجهزة 
اللوحية وحدها تكلف ما بني 40 اىل 45 مليار  دينار”. 
فيام رجح “ترحيل التعداد إىل موازنة  2022 اذا مل تتوفر 

املبالغ املطلوبة لتنفيذه يف العام  الحايل”. 
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مطالبات بمضاعفة الجهود في قطاعات الصحة والتعليم واالسكان

نمو سكاني متسارع.. والخدمات تتراجع
بغدادـ  عبدالله لطيف 

أثار اعالن وزارة التخطيط، مؤخراً، ببلوغ عدد سكان العراق 40 مليون نسمة، 
تساؤالت عديدة يتعلق أبرزها بإمكانية توفري خدمات تناسب معدل النمو، الذي 

وصل اىل 2.6 سنوياً. 
ووفقا  لخرباء اقتصاديني، فإن عىل الحكومة يف ظل ارتفاع النمو السكاين، إعادة 

النظر يف جدول خدماتها الصحية والتعليمية وصيانة االبنية والشوارع، وباقي 
الخدمات املتعلقة باملجتمع. 

بارزاين،  مرسور  كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  وقال 
امس االربعاء، ان وفد اإلقليم سيزور العاصمة بغداد 
األسبوع املقبل، مضيفا أن هدف حكومته “ان نتوصل 
يف  يكون  املوازنة،  بخصوص  عادل  التفاق  بغداد  مع 

مصلحة شعبي كردستان والعراق وموظفينا العامني”.

ورؤساء  لقناصل  االربعاء  أمس  شكا  بارزاين،  وكان 
من  اإلقليم،  لدى  املعتمدين  والدبلوماسيني  البعثات 
زج القوى السياسية العراقية يف بغداد قضية رواتب 
يجعلها  بشكل  السيايس  الرصاع  يف  االقليم  موظفي 
ورقة ضغط ضد كردستان، وعملية “تجويع” ملوظفي 

االقليم الذين يتقاضون الرواتب.
مع  أربيل  يف  اجتامعه  خالل  بارزاين  مرسور  وقال 
املعتمدين  والدبلوماسيني  البعثات  ورؤساء  القناصل 
لدى اإلقليم، إن االقليم “يعمل دامئاً عىل إقامة أفضل 
وحل  بغداد  يف  االتحادية  الحكومة  مع  العالقات 
جميع املشاكل بصورة شاملة وعىل أساس الدستور”، 
مشريا اىل ان اإلقليم قد أوىف بجميع التزاماته بهدف 
املواطنني  جميع  مصلحة  يخدم  اتفاق  إىل  التوصل 

العراقيني.
ونقل بيان صحايف ملكتب رئاسة الحكومة، عن بارزاين 
تأكيده عىل رضورة عدم زج مسألة الرواتب بالرصاع 
السيايس ومبا يجعلها ورقة ضغط ضد إقليم كردستان 
الذين  املوظفني  تجاه  التجويع  سياسة  إىل  واللجوء 

الرواتب. يتقاضون 
االقتصاد  تنويع  عىل  حاليا  تعمل  ان حكومته  واوضح 

وزيادة مصادر الدخل وخفض النفقات وإعادة تنظيم 
الرضائب وتسهيل عمل املستثمرين األجانب واملحليني. 
وقال “لقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفري رواتب موظفي 

اإلقليم”.
واكد رئيس الوزراء، أن إقليم كردستان “سيبقى عامالً 

مهامً الستقرار املنطقة”.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء يف إقليم كردستان 
إن  طالباين:  قوباد  بغداد،  ٳلی  التفاويض  الوفد  رئيس 
االتحادية  الحكومة  مع  مباحثاته  خالل  أبدى  الوفد 
النفط  من  برميٍل  ألف   250 لتسليم  ٲربيل  استعداد 
تم  حال  يف  العراقية  الوطنية  النفط  رشكة  اىل  يوميا 
 2021 عام  موازنة  مرشوع  علی  الربملان  تصويت 
الربملان، والذي حدد حصة االقليم  الحالية يف  بصيغته 

فيها بنسبة 12.67 باملائة منها.
مجلس  يف  املالية  اللجنة  أعلنت  االثناء،  تلك  ويف 

املوازنة  قانون  مرشوع  أن  االربعاء،  أمس  النواب، 
للعام 2021 سيكون جاهزاً للتصويت االسبوع املقبل.

ترصيح  يف  مريزا  شريوان  النائب  اللجنة  عضو  وقال 
صحفي، تابعته “طريق الشعب”، إن لجنته “مستمرة 
مبناقشة مرشوع قانون املوازنة مع الوزارات والجهات 

املعنية”. الحكومية 
مع  يوميا  اجتامعات   10 نحو  “تعقد  انها  واضاف، 
املالحظات  جميع  تسلم  مؤكداً  الحكومية”،  الجهات 

واملقرتحات حول املوازنة.
من  اعتبارا  املوازنة  بتعديل  ستبدأ  “اللجنة  ان  وأكد 
سيكون  القانون  ان مرشوع  واعتقد  املقبل،  االسبوع 

جاهزا للتصويت خالل االسبوع املقبل”.
الجاري،  الثاين  كانون   16 يف  النواب  مجلس  وأعلن 
االنتهاء من قراءة مرشوع قانون املوازنة املالية للعام 

.2021

مالية البرلمان تؤكد جاهزية موازنة 2021 خالل سبعة أيام

أربيل تتطلع الى »اتفاق عادل« مع بغداد األسبوع المقبل
بغداد - طريق الشعب

يعتزم وفد كردستاين، زيارة العاصمة بغداد، االسبوع املقبل، ألجل التوصل اىل 
اتفاق “عادل” يف ما يخص املوازنة وملف النفط.

ويأيت ذلك ويف وقت تواصل فيه اللجنة املالية يف الربملان، مناقشة مرشوع قانون 
املوازنة االتحادية للعام 2021، مؤكدة انه سيكون جاهزاً للتصويت االسبوع 
املقبل، بعد انجاز كافة املناقشات مع الوزارات والجهات الحكومية املعنية.

بغداد ـ طريق الشعب 
أطلقت أمانة بغداد حملة جديدة تستهدف إكساء 16 مليون مرت مربع 

من شوارع العاصمة، والتي تشرتك فيها أكرث من وزارة وهيئة.
وقال أمني بغداد، عالء معن، يف حديث صحايف، تابعته “طريق الشعب”، 
والتي  بغداد”  “نهضة  الكربى  بالحملة  اليوم  سترشع  بغداد  أمانة  إن 
ابتدأت قبل أيام من ساحة التحرير وصوالً اىل منطقة باب املعظم كخطوة 
أوىل”. وأوضح، أن “الحملة ستشمل إكساء العديد من شوارع مناطق 
ومحالت العاصمة بغداد وبواقع 16 مليون مرت مربع، إضافة اىل تنظيم 
وتأهيلها  األرصفة  جميع  إعادة  ستتم  حيث  األرصفة  عىل  التجاوزات 
كطريق للمواطنني”، مشرياً اىل “تبليغ أصحاب البسطات واملتجاوزين عىل 

األرصفة برضورة رفع التجاوزات”.
العام  القائد  بالتنسيق مع مكتب  ولفت معن إىل أن “الحملة ستكون 
الوطني  واألمن  بغداد  عمليات  من  الساندة  والفرق  املسلحة،  للقوات 

وأغلب التشكيالت األمنية للمساهمة يف رفع التجاوزات”.
واختتم بالقول، إن “من املخطط أن تستمر الحملة خالل العام الحايل 
2021”. وكان املتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، 

قد أكد أمس االول، أن مجلس الوزراء استضاف أمني بغداد عالء معن.
وقال ناظم، يف مؤمتر صحفي، إن “مجلس الوزراء ناقش مع معن مرشوع 
حملة نهضة بغداد، والذي من املقرر أن يتضمن إكساء شوارع العاصمة 
والحشد  والصناعة  واإلسكان  النفط  وزارات  مبساندة  التجاوزات  ورفع 
الشعبي”. وأضاف، أن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي قد وجه 

خالل جلسة املجلس بدعم مرشوع حملة نهضة بغداد”.

بغداد ـ طريق الشعب
املحدودة  البؤرة  عىل  التامة  سيطرتها   الزراعة،  وزارة  أعلنت 
بحجر  االستمرار  مع  سامراء،  يف  الطيور  انفلونزا  مرض  من 

منطقة االصابة ملدة 21 يوما. 
فيام ناشدت لجنة الزراعة يف مجلس النواب، الوزارة والجهات 
فريوس  تفيش  ملنع  رسيعة  إجراءات  اتخاذ  املعنية  االخرى 

الطيور. انفلونزا 

السيطرة على الوباء
وقال املتحدث باسم الوزارة حميد النايف إنه “متت السيطرة 
وحرص الوباء يف منطقة تبلغ مساحتها 3 كم، وتوسعت جهود 
انتشار  عدم  لنضمن  سامراء،  قضاء  ضمن  كم   10 إىل  حرصه 

املرض خارج هذه الرقعة”.
املسؤولني  مع  الدين  صالح  يف  اجتامع  لنا  “كان  وأضاف 
جميع  اتخاذ  عىل  االتفاق  تم  وقد  املحافظة،  يف  املحليني 
وال  ومنتجاته  الدجاج  برشاء  املواطنني  ونطمنئ  التدبريات، 

يوجد أي خطر”.
ولفت إىل أن “بعض املحافظات أغلقت حدودها ملنع دخول 
الدجاج ومنتجاته كإجراء احرتازي تحوطا، وال يوجد أي تبليغ 
محافظة، خوفا  بكل  اجراء خاص  وهو  بذلك  رسمي  حكومي 
من دخول الدجاج املهرب من خارج العراق القادم من إقليم 

كردستان”.
برضورة  الدواجن  أصحاب  كل  تبليغ  “تم  إنه  إىل  واشار 
وباي  دواجنهم،  عن  املهاجرة  الطيور  جميع  وابعاد  الحراسة 

طريقة حتى وإن وصل األمر اىل اطالق العيارات النارية”.

مناشدة للوزارة
من جانبها، ناشدت لجنة الزراعة يف مجلس النواب، وزارة الزراعة 
تفيش  ملنع  رسيعة  إجراءات  باتخاذ  األخرى  املعنية  والجهات 

فريوس انفلونزا الطيور.
وذكر رئيس اللجنة سالم الشمري يف بيان تلقت “طريق الشعب”،  
نسخة منه، إن “ظهور بؤر لفريوس انفلونزا الطيور ببعض املزارع 
يف مناطق من البالد ينذر بخطر حقيقي، يهدد املنتج الوطني من 

الدجاج وبيض املائدة”.  
وأضاف أن “الوزارة والجهات املعنية األخرى إذا مل تتخذ اإلجراءات 
الرسيعة لوقف التفيش وإنهاء الفريوس وعدم انتشاره فسيدخل 
اإلنتاج املحيل يف أزمة نحن يف غنى عنها ضامنًا لالكتفاء الذايت”.  

وشدد الشمري عىل “أصحاب حقول الدواجن التعاطي اإليجايب 
مع الجهات املعنية واإلبالغ الفوري عن أي حالة إصابة لضامن 

عدم تفشيها وانتشارها”.
وكان محافظ صالح الدين عامر جرب خليل اعلن عن إصابة 60 
الطيور املعروف  إنفلونزا  ألف دجاجة يف قضاء سامراء بفريوس 
علميا بـH5N5، محذرا من تحوله لـH5N1 الذي قد ينتقل بني 
البرش. وقال خليل، إن “60 ألف دجاجة من النوع البياض أصيبت 
الفرق  الطيور داخل موقعني يف قضاء سامراء، وقامت  بإنفلونزا 
الطيور  وإعدام  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  املختصة  الصحية 
املصابة”. ودعا الفالحني يف املحافظة إىل “االنتباه واتخاذ ما يلزم، 
كون هذا الفريوس الذي أصاب الدواجن هو H5N5 وقد يتحول 
إىل H5N1”. وأشار إىل أن “الفريوس األخري قد ينتقل بني البرش، 
عىل  والقضاء  املوقف  ملعالجة  فورية  إجراءات  سنتخذ  ولذلك 

الفريوس”.

اليوم.. انطالق حملة »نهضة بغداد« 
بإكساء 16 مليون متر مربع 

الزراعة تطّمن: مسيطرون على انفلونزا الطيور
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بغداد – وكاالت 
أدى تفيش فريوس كورونا يف العراق إىل زيادة نسب 
مستويات  إىل  ارتفعت  حتى  املواطنني،  بني  الفقر 
بروز  يف  تسبب  ما  فقط،  شهور  غضون  يف  قياسية 
ظواهر اجتامعية مل تكن مختفية سابقاً، لكّنها باتت 
املساكن  إىل  اللجوء  زيادة  بينها  من  وضوحاً،  أكرث 
للخروج  األهايل  من  عدد  اضطر  بعدما  العشوائية، 
من منازلهم املستأجرة واختيار أراض تابعة للدولة 

وبناء وحدات سكنية عليها. 
وقد رافق ذلك توقف حمالت الرقابة، بسبب حظر 
املاضية،  الشهور  فرض خالل  الذي  الوقايئ  التجوال 

وتعطيل الدوائر الحكومية. 
وال ميلك املسؤولون الحكوميون أّي إحصائية دقيقة 
يؤكدون  لكّنهم  العشوايئ،  السكن  ظاهرة  لتنامي 
البلديات  موظفي  مالحظات  خالل  من  ارتفاعها 
الفرات  مناطق  يف  وتحديداً  املحافظات،  عموم  يف 

األوسط.
ويصل السكن العشوايئ إىل أماكن قريبة من الدوائر 
الحكومية، ومواقف السيارات، والبساتني يف أطراف 
ظاهرة  املاضية،  الشهور  خالل  برزت  فيام  املدن. 
نصب الكرفانات السكنية الجاهزة، عىل أراض تابعة 

للدولة. 

الحكومة لم تسعف الفقراء
حسني  بابل،  محافظة  يف  املحيل  املسؤول  بحسب 
عىل  تعتمد  التي  األرس  “عرشات  فإّن  الغريباوي، 
األجور اليومية يف األعامل الحرة، اضطرت إىل مغادرة 
املنازل التي تستأجرها، بسبب عدم تساهل أصحاب 
لرشيحة  خروج جامعي  إىل  أدى  ما  معها،  األمالك 
أو  العشوائية،  املساكن  نحو  والتوجه  الفقراء  من 

البناء عىل أرايض الدولة”. 
مل  “الحكومة  أن  صحفي،  حديث  يف  قائالً  ويتابع 
تساند الرشيحة الفقرية التي ترضرت وفقدت عملها 
التي سّببتها جائحة كورونا. فقد  بسبب اإلجراءات 
أقّر العراق حظراً للتجول استمر أكرث من ثالثة شهور، 

ويف املقابل مل تسعف الجهات الحكومية املترضرين 
نسبة  “تعاظم  أّن  إىل  اإلجراءات”، مشرياً  من هذه 
التي  الحكومة  تتحمله  العشوائية،  املناطق  سكان 
تدير  كيف  تعرف  أن  يفرتض  للتخطيط  وزارة  فيها 
هم  العشوائيات  سكان  غالبية  إّن  وبالتايل  األمور. 

ضحايا األخطاء الحكومية”.
الثاين  التخطيط قد أعلنت يف ترشين  وكانت وزارة 
مواطن  املليون  ونصف  ماليني  ثالثة  عن  املايض، 
عراقي يسكنون يف العشوائيات يف عموم البالد. وهي 
نسبة تعادل نحو 10 يف املائة من مجموع السكان. 

وتتصدر بغداد والبرصة ونينوى، املحافظات العراقية 
يف األحياء العشوائية – بحسب الوزارة، التي أضافت 
أّن “عدد العشوائيات تجاوز 4 آالف عشوائية تضّم 

أكرث من 500 ألف وحدة سكنية”. 
نسبة  أّن  إىل  التخطيط  وزارة  إشارة  من  وبالرغم 
السكان يف األحياء العشوائية تعادل نحو 10 يف املائة 
العراق، إال إّن مسؤولني ومتابعني يرون  من سكان 
أن النسبة أكرب من ذلك، وأن ما أعلنته الوزارة ميثل 
“رؤية ملا قبل انتشار وباء كورونا يف البالد. فالنسبة 

زادت بعد  انتشاره وهي يف ارتفاع مستمر”.
مسؤول  عن  الجديد”،  “العريب  أنباء  وكالة  وتنقل 
حكومي فضل عدم ذكر اسمه، قوله أن “الحكومة 
معلومات  أو  واضحة  نسبة  متتلك  ال  العراقية 
االنتشار  يف  املستمرة  الظاهرة  هذه  عن  دقيقة 
من  متددها  متنع  أن  تحاول  لكّنها  )العشوائيات(، 
األمنية  والقوات  بالبلديات  الخاصة  الفرق  خالل 

التي تفرض عقوبات بحق املتجاوزين عىل األمالك 
العامة”.

الفرات األوسط في الصدارة
منظامت مدنية وإنسانية وحقوقية، تشري من جهتها 
بابل  تحديداً  األوسط،  الفرات  محافظات  أّن  إىل 
العشوايئ.  السكن  يف  األبرز  هي  والنجف،  وكربالء 
فهناك يتخذ الفقراء، ال سيام َمن تأثرت مصالحهم 
البساتني  بعض  كورونا،  بسبب  رزقهم  ومصادر 
إىل  باإلضافة  والبلديات،  الزراعة  وزارة  إىل  العائدة 
بعض األرايض التابعة لوزاريت املالية واملوارد املائية، 
أماكن لبناء منازل بسيطة. فيام يفضل آخرون رشاء 

كرفانات، ليستقروا فيها عىل أراٍض ال تعود إليهم.

في ظل كورونا وأزمات المعيشة 

اتساع ظاهرة السكن العشوائي في أنحاء العراق 

البرصة،  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تعزي   *
الرفيق حسني فاضل السوداين )أبو لينا(  بوفاة زوجته )أُم عيل( 
العزاء  بخالص  لرفيقنا  نتقدم  وبهذا  مفاجئة.  قلبية  نوبة  اثر 
واملواساة، واىل الفقيدة الراحلة الذكر الطيب عىل الدوام وألهلها 

الصرب والسلوان.

مواساة

الكوت - وكاالت
محافظة  يف  الحي  الدجاج  باعة  من  عدد  شكا 
واسط، ضعف حركة البيع، بالرغم من االنخفاض 
الذي طرأ عىل سعر الدجاج خالل األيام األخرية.

سعر  ارتفاع  ان  صحفي،  حديث  يف  الباعة  وقال 
رصف الدوالر إضافة إىل ظهور إصابات بأنفلونزا 

الطيور يف محافظة صالح الدين، كل ذلك أدى إىل 
ضعف إقبال املواطنني عىل رشاء الدجاج.

واسط  حكومة  قرار  أن  إىل  بعضهم،  لفت  فيام 
للمحافظة،  الدواجن  دخول  مبنع  القايض  األخري 
والذي طبق أيضا يف محافظات مجاورة، ساهم يف 
تكدس الدواجن ومنتجاتها، األمر الذي قد يعرض 

الدجاج املوجود إىل اإلصابة بأمراض مختلفة.
ووجهت الحكومتان املحليتان يف واسط وذي قار، 
أخريا، مبنع دخول الدواجن من بقية املحافظات، 
بعد  الطيور،  أنفلونزا  وباء  انتقال  من  احرتازا 
محافظة  يف  طري  ألف   60 نحو  إصابة  تسجيل 

صالح الدين.

كربالء – طريق الشعب
نية  عن  كربالء،  يف  املحاربني”  “حي  سكان  كشف 
بعض الجهات تقسيم حديقة عامة تقع وسط الحي، 

إىل قطع سكنية. 
الشعب”،  “طريق  لـ  الحي  سكان  من  عدد  وأوضح 

من  طائلة  أمواال  رصفت  قد  كانت  كربالء  بلدية  أن 
أن  بعد  وانقاذها  الحديقة  لهذه  الحياة  إعادة  أجل 
طالها اإلهامل وتحولت إىل برك مياه آسنة، مبينني أن 
األهايل ساهموا من جانبهم يف حفر برئ يف الحديقة، 

وتأسيس شبكة سقي حديثة وزراعة األرض.

الحكومة  إىل  فإنهم رفعوا طلبا  الحي،  ووفقا لسكان 
بهذه  العبث  بعدم  يقيض  املحافظة،  يف  املحلية 
األرض، املثبتة منذ أكرث من ثالثني عاما يف التخطيط 
العمراين، كحديقة عامة، مشريين إىل أن مختار الحي 

وّقع عىل الطلب قبل رفعه إىل الحكومة.

بغداد – ماجد مصطفى عثمان 

وحافالت  والعامة  الخاصة  املركبات  أصحاب  يعاين 
نقل الركاب، معاناة كبرية للوصول إىل “ساحة عدن” 
إغالق  وبسبب  فهم،  بغداد.  من  الكرخ  جانب  يف 
الكونكريتية(،  )الكتل  بالصبات  الساحة  استدارة 

إىل  للوصول  جدا  بعيدة  مسافة  السري  إىل  يضطرون 
“ساحة صالح الدين” واالستدارة منها ثم الرجوع إىل 

“عدن” مجددا.
ووفقا ملا ذكره العديد من سائقي املركبات لـ “طريق 
انسيابية  عىل  سلبا  أثر  اإلغالق  هذا  فإن  الشعب”، 
املوظفني  وصول  تأخر  يف  يتسبب  وصار  السري، 

واصحاب األعامل إىل دوائرهم وأماكن عملهم، نظرا 
ملا يخلفه من زحام خانق. 

من  العديد  ومعهم  املركبات،  أصحاب  وناشد 
املواطنني، الجهات املعنية رفع الكتل الكونكريتية عن 
األماكن  من  بالعديد  أسوة  عدن”،  “ساحة  استدارة 

البغدادية التي تم فتحها بعد ان كانت مغلقة.

باعة الدجاج في واسط يشتكون من ضعف حركة البيع

قّسم إلى قطع سكنية؟
ُ

حديقة عامة في كربالء ت

صّبات “ساحة عدن”.. متى ترفع!؟

نائب يحذر من أبخرتها السامة 
 “بحيرة نفطية” 

في موازاة شط العرب
 

البصرة – وكاالت 
فنجان  كاظم  البرصة،  محافظة  عن  النائب  أفاد 
مبوازاة  كبرية  نفطية  بحرية  تشكل  برصد  الحاممي، 
الفاو،  وقضاء  البحار  ناحية  بني  العرب  شط  ضفاف 
مبينا أن تشكل هذه البحرية جاء نتيجة تكرس أنابيب 

ونضوحها. النفط 
وقال يف ترصيح صحفي، أن هذه البحرية تتصاعد منها 
يف  يتسبب  ما  االشتعال،  رسيعة  وخانقة  سامة  أبخرة 
تلوث البيئة، ويعد إهامال واضحا لصحة اإلنسان، فضال 
حسب   - النفطي  لالقتصاد  هدر  من  ذلك  ميثله  عام 

قوله 
 3 إىل  يصل  البحرية  هذه  طول  إن  الحاممي،   وأوضح 
كيلومرتات، وعرضها يبلغ نحو كيلومرت واحد، داعياً رشكة 
للنفط،  الناقلة  األنابيب  خطوط  رشكة  أو  البرصة  نفط 

التابعتني لوزارة النفط، إىل معالجة هذه املشكلة.

أهالي “الحيانية”: 
انقذونا من “الرصاص 

العشوائي”!

البصرة - وكاالت
شكا مواطنون يف منطقة الحيانية وسط مدينة 
العشوايئ  النار  إطالق  ظاهرة  اتساع  البرصة، 
األعراس  سيام  املناسبات،  خالل  منطقتهم  يف 
يف  اإلرساع  رضورة  عىل  مشددين  والعزاء، 
السلوكيات  هذه  من  وتخليصهم  إنقاذهم 

السلبية.
وناشد املواطنون، يف حديث صحفي، الحكومة 
املحلية وقياديت العمليات والرشطة يف املحافظة، 
وضع حد لهذه الظاهرة الخطرية، مشريين إىل 
أن الكثريين من السكان يطلقون الرصاص الحي 
األعراس  يف  أو  املوىت،  تشييع  خالل  الهواء  يف 
يف  تسبب  الذي  األمر  املناسبات،  من  وغريها 

حصول إصابات عديدة بني املواطنني.

“الغيوم السود” تغطي 
ناحية في ديالى!

 

بعقوبة – فالح العنبكي

ناحية  األخرية، سامء  األيام  غيوم سود،  غطت 
“دار السالم” يف محافظة دياىل، وذلك بعد أن 
متت إعادة تشغيل معامل األسفلت القريبة جدا 

من مركز الناحية.
الناس  حياة  املعامل  أصحاب  يأخذ  ومل 
بالحسبان، ومل يفكروا يف التأثريات السلبية التي 
ترض بصحتهم وببيئتهم الزراعية، جراء الدخان 

امللوث املنترش.  
ومعلوم أن من رشوط إنشاء معامل االسفلت 
البلديات  حدود  خارج  تكون  ان  والطابوق، 
بينها  تفصل  وأن  بالسكان،  املأهولة  واملناطق 
يف  الناس  يكون  ألن  كافية  مسافة  املدن  وبني 
مأمن من عوادمها. لكن أصحاب املعامل هؤالء، 
وبعضهم، حني  الرشوط،  لتلك  أهمية  يولوا  مل 
متت دعوته إىل نقل معمله ملكان آخر، رفض 
وأبدى عدم اهتاممه، رمبا ألنه مسنود من قوى 
سكان  من  مواطنون  يراه  ملا  وفقا   – متنفذة 

الناحية. 
ان لهذه العوادم واملخلفات الدخانية، أثرا ضارا 
عىل صحة الناس، خاصة االطفال وكبار السن، 
ناهيك عام تسببه من تلوث بيئي. لذلك، ندعو 
الناحية، إىل  وزارة الصحة والبيئة، باسم أهايل 
املعامل  متابعة هذه املشكلة، وإلزام أصحاب 
بنقل معاملهم إىل أماكن أخرى بعيدا عن مركز 

الناحية.

أهالي ناحية الدبوني: 

نريد حال عاجال لمعضلة الكهرباء!
الكوت – وكاالت 

الحكومتني  واسط،  محافظة  شاميل  الدبوين  ناحية  أهايل  طالب 
املركزية واملحلية بوضع حل عاجل ملشكلة تردي الكهرباء “التي 

أصبحت معضلة غري قابلة للحل” - بحسب تعبريهم.
وقفة  خالل  الناحية،  أبناء  من  عدد  قال  صحفي،  حديث  ويف 
الدبوين”،  كهرباء  تحويل  “محطة  أمام  أخريا  نظموها  احتجاج 
ان محافظة واسط يجب أن تستثنى من انقطاع الكهرباء، كونها 
متتلك محطة توليد كهرباء ضخمة تقع بالقرب من الناحية )محطة 

الزبيدية الحرارية(.
الناحية، يف  الكهرباء يف  فيام لوح آخرون، بإغالق محطة تحويل 
حال عدم تنفيذ مطلبهم القايض بتحسني التيار الكهربايئ، داعني 
يف الوقت ذاته، إىل أهمية إنهاء ملفات استرياد الوقود الغازي من 
دول الجوار “يف وقت يتم فيه إحراق الغاز املصاحب الستخراج 

النفط العراقي” – عىل حد قولهم.

“رّدت للتيمم 
من تبده الماي”!

مهدي العيسى

املحدود،  الدخل  اليوم ذوو  يعانيها  قاسية  ظروف معيشية 
معظم  يف  الفساد  تغول  اهمها  عدة،  عوامل  نتيجة  وذلك 
االنفاق  تخصيصات  اغلب  ابتلع  والذي  الدولة،  مفاصل 

الحكومي.
فاملولدات  كثرية.  أمثلة  هناك  املعيشية،  املعاناة  تلك  وعن 
من  املائة  يف   ١٥ إىل   ١٠ عن  يقل  ال  ما  تستنزف  االهلية 
حتى،  غيابها  أو  التموينية  الحصة  مفردات  وشح  املعاش، 
من  األساسية  الغذائية  املواد  رشاء  املواطن  عىل  يفرض 
السوق بأسعار مرتفعة، وهذه تستنزف ما ال يقل عن   ١٠ 
يف املائة من الدخل. ناهيك عن تدهور الخدمات الصحية، 
الرضورية  الصحية  والخدمات  العالجات  من  الكثري  وشح 
التوجه  إىل  املواطن  يضطر  ما  الحكومية،  املستشفيات  يف 
يزيد  ما  ليهدر  األهلية،  واملستشفيات  الخاصة  للعيادات 

عىل ٢٠ يف املائة من دخله.
الكثري  أجرب  اآلخر  فهو  التعليمي،  القطاع  مستوى  تدين  أما 
من املواطنني عىل تسجيل أبنائهم يف املدارس األهلية مقابل 
وال  العلمي.  مستقبلهم  عىل  حفاظا  وذلك  طائلة،  مبالغ 
يقف األمر عند هذا الحد، إذ ان أزمة السكن فرضت عىل 
النسبة األكرب  إيجار شهري، قد يستنزف  املواطن دفع بدل 

من دخله. 
ذوي  رشيحة  عاتق  عىل  تقع  كبرية  واملعاناة  كثرية،  األمثلة 
نسمة..  ماليني   8 الـ  نسبتها  تتجاوز  التي  املحدود،  الدخل 
هذه الرشيحة التي وجدت نفسها اليوم تسري نحو املجهول 

يف ظل ظروف معيشية صعبة مقلقة.
ومقابل املاليني من الفقراء الذين ال يجدون اليوم ما يسدون 
البلد  التي عبثت بخريات  الفساد،  الرمق، هناك مافيات  به 
أن  بعد  الشعبي،  املثل  يقول  كام  الحديدة”  ع  و”كعدته 
ابتلعت مليارات الدوالرات! فأي مفارقة هذه يف بلد يحفل 
بالخري الوفري، من موارد طبيعية وقطاعات صناعية وزراعية 
تجبيها  التي  املالية  والعوائد  الرسوم  عن  فضال  وسياحية، 
الخريات  تلك  كل  تكفي  أال  املختلفة.   الخدمية  القطاعات 
الخدمية  وبالقطاعات  للشعب،  املعييش  بالواقع  لالرتقاء 

عموما!؟ 
الدولة  تأيت  القاسية،  الحياتية  الضغوط  هذه  كل  وبعد 

لتفرض استقطاعات رضيبية عىل رواتب املتقاعدين. 
عىل  بث  فيديو  يف  النائبات  إحدى  قالته  مبا  استشهد  وهنا 
مواقع التواصل االجتامعي. إذ ان راتبها الذي يصل إىل نحو 

10 ماليني ونصف املليون دينار، ال يكفيها 15 يوما! 
يا ترى ماذا يفعل املتقاعد، الذي ال يشكل راتبه نسبة 10 يف 
العليا، حينام  الثالث والدرجات  الرئاسات  املائة من رواتب 

تفرض عليه استقطاعات رضيبية!؟ 
رضيبة  قانون  عىل  تجاوزا  متثل  االستقطاعات  هذه  إن 
والذي  اآلن،  لحد  النافذ   ١٩٨٢ لسنة   ١١٣ رقم  الدخل 
ومكافأة  التقاعدية  واملكافأة  املتقاعدين  رواتب  استثنى 
بقانون،  اال  يلغى  او  يعدل  ال  القانون  فهذا  الخدمة.  نهاية 
كيف سمحت  اذن  عليا.  سلطة  من  توجيه  أو  بقرار  وليس 

وزارة املالية لنفسها التجاوز عىل القانون!؟
ان هذه اإلجراءات ستلحق الرضر الفادح مبعاشات رشيحة 
املجتمعي.  األمن  وتُدهور  املعاناة  وسرتاكم  املتقاعدين، 
الكبرية  الفساد  رؤوس  وابقاء  الفقراء  معاقبة  تريدون  فهل 

تنعم بخريات البلد!؟

أگـول
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أنبوب غاز لدعم قطاعي الكهرباء والصناعة 

 مسؤولون يعتبرون موازنة العام الحالي “تعويضية”    

عمال عقود ومحاضرون مجانيون: ضّمنوا الموازنة حقوقنا

منذ  إنشاؤه  تم  أنبوب  وجود  من  الرغم  وعىل 
تأثريه  فقد  إنه  اال  املدن،  هذه  إىل  الغاز  لنقل  عقود 
تحمل  عىل  قدرته  وعدم  االندثار  نتيجة  االقتصادي 
املصاحب  الغاز  من  املتصاعد  واإلنتاج  الغاز  ضغط 
من حقول البرصة، ما دفع الحكومة يف عام 2019 إىل 
املوافقة عىل إنشاء أنبوب جديد باملسار نفسه، لدعم 

الحركة االقتصادية يف هذه املحافظات.
وسينقل األنبوب الجديد إنتاج الغاز الذي ترشف عليه 
رشكة غاز البرصة، يف حني تتوىل رشكة “شل” استخراج 
محطات  إىل  والغازية  النفطية  الحقول  من  الغاز 
الكهرباء التي تقع عىل مسار األنبوب يف مدن البرصة 
والعامرة والساموة والنجف، فضالً عن دعم الصناعات 

اإلنشائية.

بديل مناسب
ويقول مدير هيئة املشاريع يف رشكة نفط البرصة، عيل 
يوسف، إن األنبوب الجديد سيعوض األنبوب القديم 
املتهالك، وسينقل الغاز ملحطات الكهرباء يف الساموة 

والنجف.
مسار  بنفس  يسري  الجديد  “األنبوب  أن  ويضيف 
بديالً  وسيكون  الغاز،  بنقل  الخاص  القديم  األنبوب 

عن الخط القديم املتهالك”.
الكهرباء  ملحطات  الغاز  بنقل  األنبوب  أهمية  ويحدد 
يف الساموة والنجف، إضافة إىل معامل األسمنت، الفتاً 
إىل أن “األنبوب السابق يعاين ترضراً بشكل ال نستطيع 
املحطات  إليها  تحتاج  التي  الغاز  كميات  ضخ  معه 

الكهربائية”.

بداية مبشرة
أن  النفطي  القطاع  يف  متخصصون  يرى  جانبهم،  من 
إنجاز مرشوع األنبوب الجديد ميثل بداية مهمة لتطوير 

قطاع نقل الغاز واستثامره يف البالد،
من  لسلسلة  باكورة  يكون  بأن  أملهم  عن  معربني 

املشاريع الجديدة لتطوير هذا القطاع.
ويقول الخبري يف املجال النفطي، كوفند شريواين، إن هذا 
األنبوب هو جزء من سلسلة من األنابيب يحتاج إليها 
العراق لنقل الغاز املصاحب لعمليات استخراج النفط، 

نحو جميع محافظات العراق.
مع رشكة  متعاقدة  النفط  “وزارة  أن  ويصيف شريواين 
)شل( الستثامر الغاز املصاحب لعملية االستخراج النفط 
وجنوب  وسط  يف  كثرية  نفطية  حقول  وهناك  الخام، 
العراق”، مشرياً إىل أن “ما يحرق سنوياً من هذه الحقول 
يبلغ نحو 17 مليار مرت مكعب، ويف حال استثامره فإنه 
سيغذي محطات الكهرباء وتنتفي الحاجة السترياد الغاز 

والكهرباء من إيران وغريها”.

صديق للبيئة
محافظتي  ستزود  الرميلة  “حقول  أن  املتحدث  ويبني 
املثنى والنجف، يف حني ستغذي حقول محافظة ميسان 
العراق  وجنوب  وسط  يف  تقع  أخرى  محافظات  مثالً، 
بالغاز، عرب سلسلة أنابيب سيتم إنشاؤها مستقبالً لتنقل 
“العراق  أن  إىل  الفتاً  الكهربائية”،  املحطات  لتلك  الغاز 
الغاز، سواء  بنحو 10 سنوات يف عملية استثامر  متأخر 

املصاحب أو الحر، وإنشاء تلك األنابيب”.
املصانع  وقود  “استبدال  اىل  الحكومة  شريواين  ودعا 

ومحطات الكهرباء املتمثل بالنفط األسود وغريه إىل وقود 
صديق للبيئة مثل الغاز”، مشريا يف الوقت نفسه اىل أن 
“هناك معامل كبرية منها األسمنت يف محافظة املثنى، 

تحتاج إىل كميات كبرية من الغاز”.
وتقول وزارة النفط إنها استثمرت 60 يف املئة من الغاز 
املصاحب من خالل عدد من الرشكات العاملية. وتتوقع أن 
يصل العراق إىل أرقام جيدة يف استثامر الغاز عام 2024.

االكتفاء الذاتي
أن  الجواهري،  حمزة  النفطي  الخبري  يؤكد  جهته،  من 
أن  إىل  مشرياً  السابق،  لألنبوب  تحديث  هو  جرى  ما 

الغاز الذي سينقل عن طريق هذا األنبوب سيكفي تلك 
الحقول  جميع  من  ينتج  “ما  أن  املحافظات.ويضيف 
مكعب،  مرت   1200 يبلغ  مصاحب  غاز  من  النفطية 
الفتاً  والنجف”،  املثنى  محافظتي  حاجة  يسد  وهو 
من  كبرية  مجموعة  إنشاء  إىل  بحاجة  “العراق  أن  إىل 
األنابيب التي تنقل الغاز، وكذلك محطات معالجة الغاز 

وكابسات الغاز، وهذه تحتاج إىل أموال كبرية”.
ومن املتوقع ان يغذي املرشوع أكرث من 2500 ميغاواط 
والساموة  النجف  مدن  يف  الكهربائية  الطاقة  من 
والنجف،  املثنى  األسمنت يف  معامل  وتجهيز  والعامرة 

التي تنتج نحو 8 ماليني طن سنوياً.

جذب المستثمرين
اىل ذلك، يشري محافظ املثنى األسبق، أحمد صالل، اىل 
تحديث  الغاز عن طريق  من  كبرية  كميات  أن وصول 
عىل  املستثمرين  تشجيع  يف  سيسهم  النفطي  األنبوب 
باملحطات  الوقود  مشكلة  وحل  جديدة  مصانع  بناء 

الكهربائية.
يف  للكهرباء  محطتني  “وجود  عن  صالل  ويتحدث 
تلكؤ يف  وأي  الغاز،  تعتمد عىل  املثنى، وهي  محافظة 
الطاقة  إنتاج  املحطتني سيؤثر عىل  لهاتني  الغاز  تجهيز 
الكهربائية، فضالً عن مساهمة هذا األنبوب يف دميومة 

إيصال الغاز ملعامل األسمنت يف املحافظة”.

المحاضرون المجانيون
منذ  مجانيا  محارضا  يعمل  انه  ذكر  احمد  ليث  الشاب 
اربع سنوات، وهذا ما يجربه عىل العمل كعامل يف ورشة 
حدادة مقابل اجور ضئيلة ال تكاد تسد شيئا من متطلبات 
الحياة اليومية. وقال لـ”طريق الشعب” ان هناك كثريا 
من زمالئه يعملون “محارضين  مجانيني عىل امل تثبيتهم 

واشار  النواب”.  مجلس  يف  املوازنة  قانون  اقرار  حال 
رصد  الصرب  بفارغ  ينتظرون  عام  كل  بداية  يف  انهم  اىل 
املبالغ املالية التي تتذرع وزارة الرتبية ومحافظة بغداد 
بعدم توفرها، حني يطالبون بدفع مستحقاتهم املالية او 

بتثبيتهم عىل املالك الدائم.
العقود يف وزارة  افاد عيل داوود احد عامل  واىل جانبه 

بتضمني  مطالبًة   الجهود  تبذل  “الوزارة  ان  الكهرباء 
موازنة العام الحايل املستحقات املالية لعقود واجور وزارة 

الكهرباء”.
وقال انهم مل يتقاضوا “اي راتب خالل سنة 2020 وحتى 
الوزارة  قبل  من  لتثبيتنا  خطوات  هناك  تكن  ومل  االن، 

بحجة عدم وجود تخصيصات مالية”.

ال غير الوعود
امام بوابات  انهم يتظاهرون منذ عدة اشهر  ولفت اىل 
بدفع  مطالبني  الكهرباء،  ووزارة  الخرضاء  املنطقة 

مستحقاتهم املالية وتثبيتهم عىل املالك الدائم.
واستطرد قائال لـ”طريق الشعب”: مل نتلّق حتى االن غري 
الوعود من  مجلس الوزراء، الذي اكد قبل التصويت عىل 
لعام 2021 عىل تضمني حقوقنا  املوازنة  قانون  مرشوع 

ضمن املرشوع.
وتابع يقول:”لكننا تفاجأنا بعد وصول املوازنة اىل مجلس 
النواب باعالن بعض النواب ان املوازنة تشغيلية وخالية 

من اية مخصصات مالية لعقود وزارة الكهرباء “.
وقال انهم حتى االن يسمعون وعودا من بعض النواب 
بعدم مترير املوازنة اذا مل تتضمن املستحقات املالية لذوي 

االجور والعقود العاملني يف وزارة الكهرباء.
االنتخايب،  الكسب  ملجرد  الوعود  هذه  كانت  اذا  وعام 
مستمرون  وانهم  قليلة  ليست  اعدادهم  ان  داوود  بنّي 
استمرار  حال  و”ويف  املطالب  تحقيق  حتى  التظاهر  يف 
حقوقنا  تضمينها  دون  املوازنة  قانون  ومترير  املامطالت 

املالية، ستتحول التظاهرات اىل ارضاب عن العمل”.
ثم استدرك  قائال: “لكننا ال نرغب يف الوصول اىل هذه 

النقطة التي تلحق اإلرضار باملواطنني اوال”
 

والزيادة في اسعار النفط؟
وبخصوص ارتفاع اسعار النفط أخريا رصح املستشار املايل 
لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح لـ”طريق الشعب” 
ان “الريع النفطي الناجم عن ارتفاع اسعار النفط فوق 
املوازنة، هو مبثابة  قانون  املفرتضة يف  املالية  التقديرات 
منحة  مجانية غري مخطط لها”. وشدد عىل ان الفائدة 
منها تنحرص يف “تقليل فجوة العجز يف املوازنة، وتعويض 
من  املخطط  العجز  تحويل  وبالتايل  االقرتاض،  عمليات 

عجز فعيل اىل عجز افرتايض”.
وقال ان مجلس النواب سيميض يف املصادقة عىل مرشوع 

قانون املوازنة العامة بتقديراتها الحالية.

وحول التوسع يف االنفاق ذكر صالح ان املوازنة “تحمل 
نفقات  تحملت  وقد  تقشفية،  وغري  تقشفية  صفتني: 

فرضت نفسها خالل االعوام السابقة”.
 

تقشفية وغير تقشفية
واضاف “انها تقشفية لكونها ال تتضمن استحداث فرص 
غري  لكنها  جديدة.  استثامر  وعمليات  جديدة  عمل 
 27 بنسبة  مالية  تخصيصات  تتضمن   لكونها  تقشفية 
باملائة تعود اىل مشاريع استثامرية العوام سابقة، فضال 
عن مخصصات مالية فرضت نفسها، وتعود اىل 350  الف 

درجة وظيفية ملن عينوا عام 2019”.
وحول الدرجات الوظيفية هذه اوضح انها “واحدة من 
االسباب التي ادت اىل رفع سقف االنفاق بشكل كبري”، 
وقال انه “ يف موازنات االعوام السابقة كانت املخصصات 
املالية لهذه الدرجات 41 ترليون دينار، اما يف موازنة هذا 
العام فقد ارتفعت تخصيصات رواتب املوظفني وحدها 
يف  االنفاق  نسبة  ارتفعت  وبذلك  دينار،  ترليون  اىل 53 
ان   دينار”. وشدد عىل  ترليون  بحدود 12  الجانب  هذا 
“هذه املبالغ ليست قليلة مقابل الركود االقتصادي الذي 

متر به البالد”.

بغداد ـ طريق الشعب

يقرتب القطاع النفطي العراقي من تحقيق أول إنجاز حقيقي لتحسني إمدادات 
الغاز يف مدن الجنوب والوسط، بعد االنتهاء من أعامل مد أنبوب يبلغ طوله أكرث 

من 350 كيلو مرتاً من حقول الرميلة الشاملية إىل سلسلة مدن متتد من البرصة إىل 
محافظة النجف، بهدف دعم االقتصاد املحيل فيها.

بغداد- نورس حسن

ترتقب رشائح مختلفة، خاصة من العاطلني عن العمل، اقرار مرشوع قانون املوازنة، 
عىل امل اطالق املخصصات املالية التي يتحجج املسؤولون بشحتها، ويجعلونها 

عائقا امام التعيينات الحكومية.
ومن جانب آخر يشدد مسؤولون عىل ان “موازنة هذا العام تتحمل نفقات 

تشغيلية واستثامرية تعود العوام سابقة” معتربينها  “موازنة تعويضية عن حاالت 
االنكامش املايل لعام 2020” وقائلني ان “ارتفاع اسعار النفط ال يؤثر عىل بنود 

املوازنة، وامنا ينحرص تأثريه يف تعويض العجز املايل ال اكرث”

 بغداد ـ طريق الشعب
التجارة  وزاريت  مع  الصناعة  وزارة  اتفقت 
امس،  يوم  كردستان،  اقليم  حكومة  يف  والصناعة 
املحيل،  املنتج  لحامية  مشرتكة  لجنة  تشكيل  عىل 
وتسوقيه وتقليل الروتني يف منح اجازات التأسيس 

الصناعية.
مشرتكا  مؤمترا  الخباز،  منهل  الصناعة  وزير  وعقد 
حكومة  يف  التجارة  وزير  مع  اربيل  مدينة  يف 

االقليم كامل مسلم.
“التعاون  اىل  تهدف  زيارته  ان  الخباز  وقال 
والتنسيق يف مجال التجارة والصناعة بني الحكومة 

االتحادية وحكومة االقليم”.
 مشريا اىل “وجود مشاكل تواجه القطاع الصناعي 
يف منح اجازة تأسيس الرشكات واملصانع واملعامل، 

متت مناقشتها بشكل مستفيض”.

املحيل  املنتج  ناقش حامية  “االجتامع  ان  واضاف 
انشاء  اىل  اضافة  املجال،  املتبعة يف هذا  واآلليات 
من  االستفادة  وكذلك  والصناعية،  التجارية  املدن 
الرشكات  واستقطاب  باالستثامر  االقليم  تجربة 

االجنبية للعمل يف كردستان”.
لجنة  تشكيل  عىل  الجانبني  “اتفاق  اىل  واشار 
يوما   60 كل  مرة  تجتمع  املستوى  رفيعة  مشرتكة 
يتعلق  مبا  الوزيرين،  مكتبي  اىل  تقاريرها  وترفع 
التأسيس  شهادات  ومنح  الصناعي،  بالقطاع 

للمصانع واملعامل والرشكات”.
االقليم  حكومة  يف  التجارة  وزير  قال  جانبه،  من 
التنمية  اللقاء  خالل  “ناقشنا  مسلم،  كامل 
واملدن  واملناطق  التجارية  والعالمة  الصناعية 
كافة،  املجاالت  يف  والتعاون  والتنسيق  الصناعية، 
حول  الجانبني  من  تصدر  التي  القرارات  ومتابعة 

مسألة حامية املنتج املحيل”.
اللجنة  وان  مشرتكة  لجنة  تشكيل  “قررنا  واضاف 
سترشع بعملها اعتبارا من الخميس )اليوم( والتي 
اية  معالجة  اجل  من  التوصيات  سرتفع  بدروها 
إشكاليات بني الجانبني وتفادي تكرارها مستقبال”.
عزيز  منهل  واملعادن  الصناعة  وزير  ووصل 
الجبوري  أحمد  عالء  التجارة  وزير  يرافقه  الخباز 
رأس  عىل  أربيل  محافظة  إىل  املايض  الثالثاء  يوم 
الفني عادل كريم  الوزارة  وفد وزاري، ضم وكيل 
احمد  قيرص  التنمية  لشؤون  الوزارة  ومستشار 
الهاشمي، وعددا من املديرين العامني واملسؤولني 
رسمية  زيارة  يف  والرشكات  الوزارة  مقر  يف 
القضايا املشرتكة وفتح  العديد من  للتباحث حول 
االتحادية  الحكومة  بني  املستقبيل  التعاون  آفاق 

واإلقليم يف املجال الصناعي.

بين بغداد واربيل.. تشكيل لجنة لحماية المنتج المحلي 

بغداد ـ طريق الشعب
االول، عن مجموع  امس  النفط،  وزارة  كشفت 
لشهر  املتحققة  وااليرادات  النفطية  الصادرات 
االحصائية  بحسب  وذلك  املايض،  االول  كانون 
النفط  تسويق  رشكة  من  الصادرة  النهائية 

)سومـو(.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »طريق الشعب«، 
النفط  من  الصادرات  »كمية  ان  منه،  نسخة 
الخام بلغت 88 مليونا و211 الفا و 750 برميال، 
بإيرادات بلغت 4 مليارات و235 مليونا و313 

الف دوالر«.
من  املصدرة  الكميات  »مجموع  ان  واضافت 
من  املايض  االول  كانون  لشهر  الخام  النفط 

بلغ  العراق  وجنوب  وسط  يف  النفطية  الحقول 
بإيرادات  براميل،  و608  الفا  و195  مليونا   85
الف  و)41(  مليونا  و)89(  مليارات   )4( بلغت 
دوالر«. وأشارت اىل أن »الكميات املصدرة من 
نفط كركوك عرب ميناء جيهان بلغت )3( مليون 
بلغت  بإيرادات  برميال،  و)142(  الفا  و)16( 
دوالرا  و)112(  الف  و)272(  مليونا   )146(
بلغ  الواحد  الربميل  سعر  »معدل  ان  مبينة   ،«

)48.013( دوالرا«.
الكميات املصدرة تم تحميلها من  وتابعت  ان 
الجنسيات، من  قبل )31( رشكة عاملية مختلفة 
موانئ البرصة وخور العمية والعوامات االحادية 

عىل الخليج وميناء جيهان الرتيك.

النفط تعلن صادرات 
وايرادات شهر كانون االول
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رشيد غويلب

باملقاضاة  طويلة  فرتة  من  مشغول  الفرنيس  القضاء 
حرص  ال  فساد  ملفات  من  مسلسل  يف  والتحقيق 
ساركوزي.  نيكوال  االسبق  الفرنيس  الرئيس  مع  لها 
الفساد،  منها:  القضايا  من  الكثري  امللفات  وتحتوي 
املصالح،  رصاعات  يف  املبارش  وغري  املبارش  التدخل 
التأثري غري املرشوع، وإساءة توظيف األموال العامة، 
األول.  الصف  من  سيايس  متهم  أمام  أخرى  وقضايا 
ويف األسبوع الفائت تم الكشف عن أن الرجل الذي 
تهام  يواجه   2012  – سنوات2007  يف  فرنسا  ترأس 
نيكوالي  الروسيني  األخوين  مساعدة  وهي  جديدة. 
يف  لهام  العائدة  التأمني  ورشكة  ساركيسو  وسريجي 
أكرث  ثروتهام  لجعل  القانوين  غري  الضغط  عرب  فرنسا، 
تعامالتهام  لتسهيل  دوالر،  مليار  البالغة  قيمتها  من 
تعني  ساركوزي  مقاضاة  ان  متابعون  ويرى  املالية. 
وضع النظام السيايس الذي أسسه، وعزز وجوده يف 
الحياة السياسية يف قفص االتهام. ويحاول ساركوزي 
اضطهادا  واألكرث  الضحية،  بالسيايس  نفسه  تصوير 
يف  يعكسه  ما  هذا  واربا.  عموم  يف  بل  فرنسا،  يف 
متابعني،  وفق  التي  كتبه،  ويف  ومقاالته  حواراته 
تعود  والتي  املعلنني،  غري  الكتاب  أفضل  لها  يختار 

عىل دور النرش وساركوزي وفريقه مبئات اآلالف من 
الدوالرات. 

للفوز  االنتخابية  حملته  خالل  استحوذ  انه  ويقال 
من  كبرية  مبالغ  عىل   2007 عام  الرئيس  مبنصب 
التجميل  مستحرضات  رشكة  وريثة  الحقا  املتوفاة 

ومبساعدة  ساركوزي  قام  لقد  لوريال.  العمالقة 
ويف  بيتينكور،  ليليان  بإغراء  حزبه،  مالية  مسؤول 
هذه القضية من الصعب الحصول عىل أدلة دامغة، 
وبالتايل سوف لن تكون حاليا ضمن ملفات املحكمة.

أمام  خرسها  التي   ،2012 انتخابات  حملة  يف 

تجاوز  هوالند،  فرانسوا  االجتامعي  الدميقراطي 
ساركوزي و مساعدوه السقف األعىل لتمويل الحملة 
مليون   22,5 بـ  القانون  حددها  التي  االنتخابية، 
 50 تكاليف  تسجل  ومل  الضعف.  من  بأكرث  يورو، 
االنتخابية،  الحملة  كبرية يف سجالت  انتخابية  فعالية 
الحزب  اىل سجالت  مزورة  فواتري  بواسطة  نقلت  بل 
حدث.  مبا  له  علم  ال  إنه  يقول  ساركوزي  املالية. 
جمهورية  رئيس  وبصفته  مساعديه،  ادانة  متت  لقد 
قبل  من  حتى  محارصته،  أحيانا  الصعب  من  سابق، 
الدعوة  تأجيل  استطاع  لقد  رصامة.  املحققني  أكرث 
مرارا أمام هيئات االستئناف، وال يُتوقع أن يُحاكم يف 

هذه القضية قبل نيسان املقبل.
يف نهاية ترشين الثاين، وبداية كانون األول الفائتني، 
أول  وكان  االتهام،  قفص  يف  بالفعل  ساركوزي  جلس 
محكمة.  امام  ميثل  الخامسة،  الجمهورية  يف  رئيس 
رشوة  هريزوغ  تيريي  ومحاميه  ساركوزي  حاول  لقد 
قضية  حول  معلومات  عىل  للحصول  القضاة  رئيس 
التجميل  رشكة  تربعات  بفضيحة  املعروفة  أخرى  
االدعاء  طالب  الفائت،  األول  كانون  ويف  )بيتنكور(. 
عامان  ذلك  يف  مبا  لكليهام،  سنوات  أربع  بالسجن 
آذار  من  األول  يف  الحكم  وسيعلن  املراقبة.  تحت 
الحكم  ساركوزي  يستأنف  أن  املتوقع  ومن  املقبل، 

بهذه  أخرى  سنتني  أو  سنة  القضاء  ينشغل  وأن 
أيضا. القضية 

األبدي  املمثل  مع  القضايئ  السباق  يف  ما  وأبرز 
موعدها  تحديد  يتم  مل  محاكمة  ستكون  ساركوزي 
بعد. الحديث يدور مرة أخرى عن التمويل املفرتض 
لحملة االنتخابات الرئاسية لعام 2007. وعىل عكس 
هذه  يف  الالعب  سيكون  بيتنكور،  تربعات  فضيحة 
لقد  القذايف.  معمر  الراحل  الليبي  الرئيس  القضية 
كشف النجل األكرب للقذايف سيف اإلسالم، بعد مقتل 
والده يف عام 2011، ان القذايف دعم منذ عام 2006 
حملة ساركوزي االنتخابية مببلغ يصل اىل 50 مليون 
يورو، تم نقلها نقدا عىل مراحل اىل مكتب ساركوزي، 
الذي كان حينها وزيرا للداخلية يف عهد الرئيس جاك 

شرياك.
ساركوزي.  يقول  يشء،  ال  هذا؟  يف  الصحيح  هو  ما 
الحرب يف ليبيا وموت القذايف، قد دمر كل األدلة يف 
صديق   “ حينها  الصحافة  كتبت  لقد  وجودها.  حال 
بها  قام  التي  الزيارة  عىل  تعليقا  الجديد”  ساركوزي 
و400  املفتعلة  بهيبته  باريس،  اىل  حينها  القذايف 
دي  فندق  حديقة  يف  نصبها  التي  وخيمته  مرافق 
القذايف برشاء  املدرعة، حينها وعد  ماريني، وعرباته 

معدات حربية فرنسية بقيمة 3 مليار يورو.

ملفات الفساد في المراكز الرأسمالية

ساركوزي من قصر اإلليزيه الى قفص االتهام

الرئيس الفرنيس  االسبق نيكوال ساركوزي أمام املحكمة يف 30 ترشين األول  2020 

متابعة “طريق الشعب” 
السابق  التونيس  الرئيس  لسقوط  العارشة،  الذكرى  يف 
عدة،  تونسية  مدن  تشهد  عيل،  بن  العابدين  زين 
احتجاجات ليلية لليوم الخامس عىل التوايل، اسفرت عن 
وبذلك  التونيس.  االمن  وقوات  املحتجني  بني  موجهات 
فقد تحولت االحتجاجات االجتامعية، ألعامل شغب يف 
عدة مدن يقف وراءها سكان مناطق مهمشة معظمهم 

من الشبان. 

شرارة اندالعها 
االجتامعية  األزمة  جراء  أصال  املتصاعدة  التوترات 
نرش  مع  ازدادت  كوفيد19-  وباء  فاقمها  التي  العميقة 
يبدأ  الذي  التجول  حظر  احرتام  لفرض  الرشطة  عنارص 
الرابعة بعد الظهر من الخميس )اليوم( إىل  يف الساعة 
اعتبارا  األخرية  األشهر  يف  التجول  حظر  وطبق  األحد. 
األربعة  األيام  الثامنة مساء، ولكن تم تشديده يف  من 

األخرية للحد من تفيش فريوس كورونا. 
ونقلت وكالة “فرنس برس” عن املحلل السيايس، سليم 
خراط ان من الصعب “تضييق الخناق عىل الشبان علام 
بأن بعضهم ال يعود عادة إىل منزله سوى للنوم هربا من 

التوتر أو االختالط”. 
تونس  يف  تعبئة  عادة،  الثاين،  كانون  شهر  ويشهد 
االجتامعية  النضاالت  من  العديد  ذكرى  يصادف  كونه 
ومل  راهنا،  محظورة  التجمعات  كل  لكن  والدميقراطية. 
يستنث هذا التدبري إحياء الذكرى العارشة لسقوط نظام 
الرئيس السابق زين العابدين بن عيل يف 14 كانون الثاين 

.2011

من هم المحتجون؟ 
الشبان والقارصين  ان  الداخلية  اعلنته وزارة  ووفق ما 
الرشطة  عنارص  تحدي  إىل  الليل،  حلول  مع  يعمدون 
عرب رشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة. واملفارقة أن 

وكذلك  السلطات  وتصف  واضحة.  مطالب  هناك  ليس 
أن  وخصوصا  “مهمشون”  بأنهم  هؤالء  السكان  بعض 

االحتجاجات تخللتها أعامل نهب. 
السلطة يف  رموز  ملواجهة  نية  ان “هناك  وعلق خراط، 

األحياء املهمشة، وخصوصا مراكز الربيد والرشطة”.   
وتأيت هذه املواجهات بعد سلسلة من التظاهرات منذ 
املهمشة. ويندد  املناطق  الدولة  الصيف، رفضا إلهامل 
محتجون بالطبقة السياسية الغارقة يف معاركها الداخلية 
من دون إدراك البؤس الذي غرقت فيه العائالت الفقرية 

أصال بسبب الوباء.   
ورأى املؤرخ بيار فريمورين “لعل عدم اندالع مزيد من 
مواجهة  يف  أنه  مالحظا  معجزة”،  يشكل  االحتجاجات 
املائة،  يف   9  - املحيل  الناتج  إلجاميل  التاريخي  الرتاجع 
قادرة عىل  الديون،  الغارقة يف  التونسية  الدولة  تعد  مل 

الحد من األزمة.
السكان  ربع  نحو  تشغل  التي  “السياحة  أن  وأضاف 

عىل  تعويض  عائدات  دون  ومن  معدومة  شبه  باتت 
غرار فرنسا”. وخالل أشهر اإلغالق الثالثة العام الفائت، 
عائلة  لكل  املساعدات  من  يورو   140 الدولة  دفعت 
مشكلة  الشبان  املتظاهرين  بعض  يعاين  كذلك،  فقرية. 
الترسب املدريس الذي يطاول مئة ألف شاب كل عام، 
وبعد إغالق شامل للمدارس من آذار حتى الصيف، ال 
إال مبعدل يوم واحد كل يومني،  الطالب دروسا  يتلقى 

األمر الذي يزيد الوضع سوءا يف األحياء األكرث تهميشا.

دعوات مستمرة  
الثالثاء. وأسف االتحاد  وتكثفت الدعوات إىل التظاهر 
العام التونيس للشغل )املركزية النقابية( إزاء “صمت” 
الليلية.   االحتجاجات  وقف  إىل  دعوته  مع  السلطات 
شابة  قاعدة  من  بدعم   2019 العام  انتخب  أنه  ورغم 
قيس  التونيس  الرئيس  فإن  واسعة،  شعبية  عىل  متكئا 
الغنويش  الربملان راشد  أما رئيس  الصمت.  يلتزم  سعّيد 

مبنشور  فاكتفى  اإلسالمية،  النهضة  حركة  يتزعم  الذي 
الله  “حفظ  فيه  قال  فيسبوك  موقع  عىل  مقتضب 
تونس”. وليس رئيس الحكومة هشام مشييش يف وضع 
أعلنه  الذي  الواسع  الوزاري  فالتعديل  عليه،  يحسد 

السبت ال يزال ينتظر موافقة برملان منقسم.
وأوضح فريمورين أن “الطبقة السياسية تعاين االنقسام 
غري  اقتصادية  أزمة  أخرى  جهة  من  وتواجه  جهة  من 
بالغة  “إجراءات  اتخاذ  عليها  أن  إىل  الفتا  مسبوقة”، 
الصعوبة” للحصول عىل متويل، مذكرا بأن صندوق النقد 

الدويل يدفع نحو خفض الدعم عىل السلع األساسية. 
يسموها  مل  “أحزابا”  السياسيني  املسؤولني  بعض  واتهم 
بتدبري أعامل العنف لزعزعة استقرار البالد. وقال خراط 
“هناك أطراف داعمون صحيح، ولكن ال أعتقد أن مثة 
مامثلة”،  بتعبئة  القيام  يستطيع  من  مشرتكا.  تنسيقا 
أن  بدل  مطلقيها  تريح”  املؤامرة  “نظريات  أن  معتربا 

يتصدى هؤالء للمشكالت يف العمق.

لليوم الخامس على التوالي 
شبان وقاصرون يتصدرون االحتجاجات التونسية 

حزب الشعب الفلسطيني:
 مرسوم االنتخابات خطوة هامة

القدس ـ وكاالت 
الرئايس  املرسوم  إصدار  الفلسطيني،  الشعب  حزب  عد 
والرئاسية  “الترشيعية  العامة  االنتخابات  مواعيد  بتحديد 
مهم  جزء  تنفيذ  باتجاه  هامة  خطوة  الوطني”  واملجلس 

من مخرجات اجتامع األمناء العامون. 
وقال الحزب يف بيان طالعته “طريق الشعب”، ان “هذه 
مع  بالرتابط  وقانونياَ  سياسياَ  تحصينها  تتطلب  الخطوة 
املخرجات األخرى التي تضمنها هذا االجتامع، ومبا يضمن 
تكريس  دون  ويحول  لالنتخابات  السيايس  األفق  تعزيز 

الوضع القائم وإعادة انتاج املرحلة االنتقالية”.
وجدد الحزب مطالبته بـ”رضورة إدخال تعديالت واضحة 
عىل قانون االنتخابات مبا يتعلق مبدينة القدس وبإزالة أية 
رئيس  انتخابات  يخص  ما  يف  وسياسية  قانونية  التباسات 

دولة فلسطني”.
العامون  األمناء  اجتامع  الحزب عىل رضورة “عقد  وشدد 
أجل  من  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  املركزي  واملجلس 
تضمن  التي  القضايا  االتفاق حول جميع  أجل  ومن  ذلك 
بكافة  سياسية  معركة  إىل  وتحويلها  االنتخابات  اجراء 
االبعاد مع االحتالل وإجراءاته”، مشرياً اىل “أهمية انطباق 
دولة  عاصمة  القدس  مدينة  أنحاء  عىل  كافة  اجراءاتها 
بصون  الدميقراطي  املضمون  لتحقيق  باإلضافة  فلسطني، 
الدستورية وخاصة حقهم يف االنتخابات  حقوق املواطنني 
مختلف  عىل  الوطنية  املؤسسات  وتجديد  الدورية 

املستويات”.
لالنتخابات  السيايس  األفق  ان  بيانه  يف  الحزب  وتابع 
الدولة  وإقامة  االستقالل  وانجاز  االحتالل،  إنهاء  هو 
دولة  ملكانة  ومستندة  القدس  وعاصمتها  الفلسطينية 
فلسطني مبوجب القرار ١٩/ ٦٧ لعام ٢٠١٢، والتأكيد عىل 
دولة  ألرايض  والقانونية  والسياسية  الجغرافية  الوحدة 
غزة(،  وقطاع  القدس  فيها  مبا  الغربية  )الضفة  فلسطني 

وهو بالتأكيد ليس تكريس األمر الواقع”.

ليبيا: اختيار السلطة التنفيذية  المشرفة على االنتخابات العامة

ظريف: القضايا الصاروخية واإلقليمية 
خارج اطار االتفاق النووي

طرابلس ـ وكاالت 
أعلنت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، أمس، 
يف بيان نرشته عىل  موقعها الرسمي، اتفاق الفرقاء 
السلطة  التنفيذية  اختيار  آلية  عىل  الليبيني 
الجديدة التي ستحرض لالنتخابات العامة املقررة 

نهاية العام  الجاري.
وقالت بعثة األمم املتحدة “أجرت البعثة عملية 
من  بدءا  وذلك  واحدا  يوما  تصويت  استغرقت 
الثاين،  الثالثاء 19 كانون  يوم اإلثنني 18  إىل يوم 
اإلدالء  أعضاء  امللتقى  من  البعثة  طلبت  حيث 

بأصواتهم عىل املقرتح”.

السيايس يف  الحوار  من  ملتقى  72 عضوا  وشارك 
عملية التصويت، وصّوت 51 منهم  لصالح اآللية 
املقرتحة، ما ميثل نحو 73 باملئة من األصوات، يف 
امتنع عضوان   حني صوت 19 عضوا ضدها، فيام 
عن التصويت،  ومل يشارك اثنان آخران يف العملية.

اللجنة  إن  اقرتاح  “حيث  البعثة  وأضافت 
باملئة من األصوات، فقد تم   73 نال  االستشارية 
 اعتامد االقرتاح بتجاوز الحد األدىن املطلوب الذي 
كانت قد حددته  اللجنة االستشارية بنسبة ثالثة 

وستني باملئة من أصوات  املقرتعني”.
لألمم  العام  لألمني  الخاصة  املمثلة  وعلقت 

ويليامز  ستيفاين  باإلنابة،  يف  ليبيا  املتحدة 
ملؤمتر  السنوية  األوىل  الذكرى  اليوم  “يصادف 
اتخذ  التصويت،  وبهذا  ليبيا.  حول  الدويل  برلني 
خارطة  تنفيذ  نحو  هامة  خطوة  امللتقى   أعضاء 

الطريق”.
فرصة  اآلن  الليبيني  “أمام  ويليامز  وأضافت 
واختيار  خالفاتهم  وانقساماتهم،  لتجاوز  حقيقية 
من  مؤسساتهم  توحيد  إلعادة  مؤقتة  حكومة 
التي  الدميقراطية  الوطنية  االنتخابات   خالل 
مؤقتة  تنفيذية  سلطة  انتظارها،  هذه  طال 
دميقراطيا،  بعد  منتخبة  بسلطة  استبدالها  سيتم 

االنتخابات يف 24 كانون األول 2021”. 
الحوار  ملتقى  يف  الليبيون  الفرقاء  وتوافق 
تونس  يف  جوالته  انعقدت  أوىل  الذي  السيايس 
إجراء  عىل  الثاين  املايض،  ترشين  من  التاسع  يف 

انتخابات عامة يف 24 كانون األول   2021. 
وجاء ذلك بعد اتفاق عىل وقف إطالق النار بني 
يف  السلطة  يتنازعان  األساسيني  اللذين  الطرفني 
الوفاق  الوطني  لحكومة  املوالية  القوات  البالد: 
املتحدة ومقرها طرابلس،  األمم  بها  التي تعرتف 
الرجل  حفرت،  خليفة  للمشري  والقوات  املوالية 

القوي يف رشق البالد. 

طهران ـ وكاالت 
أن  أمس،  اإليرانية،  الخارجية  أكدت 
تكن  مل  واإلقليمية  الصاروخية  القضايا 
النووي،  االتفاق  من  جزءا  تكون  ولن 
مجددا نفي إجراء طهران أية مباحثات 

مع اإلدارة األمريكية الجديدة.
محمد  االيرانية  الخارجية  وزير  وقال 
االتفاق  يف  قبلنا  “لقد  ظريف،  جواد 
عىل  التسلح  حظر  استمرار  النووي 
وعىل  سنوات،  خمس  ملدة  إيران 

الصواريخ لعرش سنوات”.
املناسب  الوقت  ليس  “اآلن  وأضاف 
إيران  دور  عىل  بالتفاوض  للمطالبة 
اإلقليمي، وأمريكا وفرنسا وبقية الدول 
يف  النريان  تشعل  من  هي  الغربية 

للبارود”،  مخزن  إىل  وحولتها  املنطقة 
مشدداً عىل أن “املهم اآلن هو أن عىل 
االتفاق  إىل  العودة  األطراف  جميع 

النووي”.
إلغاء  بايدن  واجب  “من  أن  واوضح 
طهران  ستعود  وعندها  العقوبات 
يف  الكرة  وإن  النووي،  االتفاق  إىل 
اإلدارة  وعىل  املتحدة  الواليات  ملعب 
التزاماتها  تنفيذ  الجديدة  األمريكية 
وليس ابتزاز أحد”، مشريا إىل أن “إيران 
واشنطن  لعودة  عجلة  عىل  ليست 
متمسكة  لكنها  النووي  االتفاق  إىل 

بتعهداتها”.
تتعظ  أن  بايدن  إدارة  أن “عىل  وأشار 
لرتامب،  املاضية  السنوات  درس  من 

انتهاج  إما  يختار  أن  بايدن  وعىل 
مسار  اتباع  أو  الفاشلة  ترامب  سياسة 

آخر”.
عباس  مساعده  أن  ظريف  وأكد 
مع  مباحثات  أي  يجر  مل  عراقجي 
أن  مضيفا  الجديدة،  األمريكية  اإلدارة 
النووي  االتفاق  إىل  واشنطن  “عودة 
ليست بحاجة إىل مفاوضات جديدة”.

كانوا  “األوروبيني  أن  ظريف  وذكر 
عاجزين عن فعل أبسط يشء للحفاظ 
آلية  وإن  النووي،  االتفاق  عىل 

“اينستكس” املالية مل تنجح”.
كام اتهم ظريف األمم املتحدة بالعجز 
ديون  لسداد  إيران  أموال  تسلم  عن 

اشرتاكها بسبب العقوبات األمريكية.

مصر تستأنف العالقات 
الدبلوماسية مع قطر 

القاهرة ـ وكاالت 
تبادلتا  والدوحة  القاهرة  أن  أمس،  املرصية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
استئناف  عىل  مبوجبهام  الدولتان  اتفقت  حيث  رسميتني،  مذكرتني 

العالقات الدبلوماسية بينهام.
وقالت الخارجية املرصية يف بيان لها تابعته "طريق الشعب"، ان  "اتصاال 
ببيان  الواردة  املتبادلة  االلتزامات  تنفيذ  إطار  يف  التنفيذية  بالخطوات 
ودولة  الثاين،  كانون   20 اليوم  العربية،  مرص  جمهورية  تبادلت  العال، 
استئناف  عىل  مبوجبهام  الدولتان  اتفقت  حيث  رسميتني،  مذكرتني  قطر 

العالقات الدبلوماسية بينهام".
إىل  الجوية  الرحالت  استئناف  أعلنت  القطرية  الجوية  الخطوط  وكانت 
مرص بدءا من 18 كانون الثاين بواقع رحلة يومية، وإىل مطار برج العرب 

باإلسكندرية يوم 25 من الشهر ذاته، بواقع رحلتني أسبوعيا.
الطريان  أمام  املرصية  األجواء  فتح  إعادة  املدين  الطريان  وزارة  وقررت 
القطري يف الدقيقة األوىل ليوم الثالثاء 12 كانون االول، وذلك بعد قرار 

إغالق املجال الجوي الذي استمر لقرابة 3 سنوات.



  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com  8No. 42 Thursday 21 January 2021 العدد 42 الخميس 21 كانون الثاين

شهادات

مدرسة  شيدت  القريتني  بني  الفاصل  األخدود  ذلك  يف 
كونكريتي!!  سقف  ذات  وبناية  حجري  جدار  من 

فكانت تحسب مدرسة عرصية ومتطورة.
كام أن سينا تبعد عن ناحية فايدة بحدود ربع الساعة 
بسيارة  سافرنا  إذا  مرتات،  كليو   10 يعادل  ما  أو 
القائدية  سهل  قاطعني  الرتايب  الطريق  مستخدمني 

بشكل مائل.
بشكل  املتبادل  واالحرتام  الود  أوارص  تربطنا  كانت 
ملفت للنظر باملواطنني من سكان هذه القرى، وكانوا 
يتمتعون بأحاديثنا ولقاءاتنا وخصوصا أن أغلب رفاقنا 
وشيخ  سينا  سكان  مع  عالقات حميمة  أقاموا  األنصار 

خدر.
كنا  كام  أو  الرابعة  الرسية  ١٩٨٢بدأت  عام  بداية  يف 
نسميها الرسية املستقلة نسبًة الرتباطها بقيادة القاطع 
مبارشة وعدم خضوعها تنظيميا لفوج معني كام جرت 
املنطقة  بتلك  وتجوالها  نشاطها  بدأت  آنذاك،  العادة 
الواسعة واملكشوفة وكان ألسلوب آمر الرسية أبو نصري 
)الزار ميخو استشهد يف منتصف التسعينات بدهوك( 
وقع كبري يف نفوس أهايل املنطقة، وتركت صدًى جيداً 
كان  آنذاك، حيث  الشيوعيني  األنصار  تواجد  و  لحجم 
بحركة  ورموزه  النظام  وجود  يستفز  نصري  ابو  الرفيق 

جريئة للمفرزة وفعال تم زيارة قرى املنطقة ألول مرة 
هي  الحركات  تلك  من  الغرض  1979وكان  بداية  منذ 

الستدراج قوات النظام واإليقاع بها.
سينا  قرية  إىل  جئنا  الثاين  ١٨-١٩كانون  ليلة  ففي 
والتقينا مبفارز أخرى من قوات األنصار وعدد آخر من 
من  بأكرث  تقدر  قوة  وتكونت  املحيل  التنظيم  كوادر 
خمسني نصرياً وأربع نصريات وهن )الرفيقة ام عصام، 
عشتار(  والرفيقة  أمجد،  أم  والرفيقة  دروك،  الرفيقة 
حيث التقت الرفيقات مع معلامت املدرسة يف القرية 
وكن عىل ما أذكر ست معلامت وجرت أحاديث طويلة 
للمبيت!  املدرسة  األنصار  اختار  الليلة  تلك  يف  معهن، 
بالحذر  املتميز  الحضرية  آمر  حكمت  الشهيد  وكان 
كل  جرد  حيث  الحراسات  تنظيم  عن  املسؤول  هو 
املوجودين ونسق مع باقي املفارز لوضع حارسني لكل 
هذه  وتجنبت  بعد  فيام  املوقف  أنقذ  ما  وهذا  ساعة 
القوة الكبرية خطر االبادة الكاملة كام ستأيت االحداث.
الشهيد  وكان  الحديث  أطراف  نتجاذب  كنا  ليلتها  يف 
عايد )هيثم نارص الصكر( حارضا كعادته بالحديث عن 
مغامراته البحرية الشيقة، فعند تركه للعراق منتصف 
مخصصة  يونانية  باخرة  منت  عىل  اشتغل  السبعينات، 
عايد  الشهيد  واقصد  لكنه  أذكر،  ما  عىل  النفط  لنقل 

فعندما  واملغامرات،  األحاديث  بقية  لنا  يكمل  مل 
بان  بها  يتندر  كان  الدرامية،  الذروة  إىل  الرواية  تصل 

القادمة. بالحلقة  التكملة 
الباردة، فقد متكنت قوة  الليلة  لتلك  اخرى  أعود مرة 
مع  وبالتعاون  العسكرية  واالستخبارات  الجيش  من 
عىل  طوق  رضب  من  املنطقة  يف  والعيون  الجواسيس 
القرية  عىل  املرشف  الجبل  احتالل  وتم  ليال  القرية 
الحصار  ليحكموا  الكامئن  من  كبري  عدد  إىل  باإلضافة 

عىل كل القرية.
بعدها  أو  الخامسة  الساعة  بحدود  الفجر  وقت  ويف   
عىل  استدلت  نقيب  يقودها  مجموعة  تسللت  بقليل 
وكان  املختار  ابن  طريق  عن  باملدرسة  األنصار  وجود 
باب  مقابل  كمني  لوضع  املدرسة  إىل  مجيئهم  هدف 
ابو  الرفيق  وهو  الحرس  مع  اصطدموا  لكنهم  املدرسة 
حياة الذي بادر بالرمي وتشتيت القوة املهاجمة والحرس 
الثاين الرفيق ابو عيل األشقر من الجانب اآلخر للمدرسة، 
باملدرسة  وجودنا  من  الجيش  تأكد  املناوشات  هذه  يف 
فامطروا املدرسة بإطالق نار كثيف ومستمر، فاستيقظنا 
عىل صوت أشبه مبا يكون املطر وعند محاوالتنا الخروج 
من الباب الوحيد للمدرسة صوب القرية، سمعنا نشيج 

املعلامت من شدة الخوف والهلع.

خرجت ألجد الرفيق حكمت بعد أن عرف عن طريق 
املرشفة  الجهة  ومن  القرية  طوقوا  قد  أنهم  الحرس 
من الجبل، فاطلق من القاذف )االر يب جي( صاروخاً 
ممكن  عدد  اكرب  إلبادة  املخصص  الكمني  به  اخرتق 
كشف  إىل  ادى  ولكنه  باملدرسة،  املوجودين  من 
القاذف،  ذلك  يخلفها  الذي  النار  أثر  عىل  موقعه 
جرحه  إىل  ادى  مام  النار  من  شديد  بوابل  فأمطروه 
أبو  الرفيق  شهادة  حسب  اليمنى  الجهة  من  ببطنه 
رستم )استشهد فيام بعد يف دشت نهلة( الذي وضع 
الجريح حكمت عىل دابة محاوال انقاذه والخروج به 
من القرية مع الرفيق عايد الذي بادر بإسناد الجريح 
عيل  ابو  الرفيق  كان  ورابعهم  ومرافقته  حكمت 
وقعوا  ولكنهم  باعذرة(  يف  بعد  فيام  النجار)استشهد 
سقط  هنا  املرة،  هذه  السهل  جهة  من  آخر  بكمني 
وابو  عيل  ابو  االخرون  واشتبك  بالحال  شهيدا  عايد 
املحكمة  القبضة  من  االفالت  استطاعوا  حتى  رستم 
سهل  بنهاية  الصالحية  قرية  نحو  واالتجاه  للكمني 
بنا  اللقاء  ثم  ومن  القوش،  جبل  وبداية  القائدية 

اسفل سفح جبل القوش.
أعود إىل تلك اللحظة التي بادر الشهيد حكمت بالرمي 
الجهة  إىل  توجهت  قد  كنت  بها،  الجيش  مع  واشتبك 
االخرى من املدرسة مبحاولة االستطالع ومعرفة حدود 
الكامئن واالفالت منها ولكن كان من املستحيل التوجه 
إىل الجبل لكثافة وجود القوة املهاجمة. فتوجهت نحو 
ابو  الرفيقان  ، فظهر يل  القرية من أمام املدرسة متاما 
فواد)استشهد بالرضبة الكيمياوية يف مقر زيوة 1987( 
والرفيق ابو داود )غّيب باألنفال السيئة الصيت( وكان 
يناما  الليلة مل  املحيل، وبتلك  بالتنظيم  االثنان مكلفني 
معنا باملدرسة، فتفاجأت بهام ينادياين من أحد بيوت 
رفاق التنظيم املحيل، وأخرباين عىل الفور أن ال طريق 
لالنسحاب غري السهل وعن طريق األخدود الجاف بني 
القريتني والذي ال يتجاوز بعمقه املرت الواحد، فوقفت 
للقاء الرفاق الخارجني من املدرسة وأخربهم بالطريق 
الرفيقان صباح كنجي وخليل إىل جانبي  الوحيد وكان 

وجاء فيام بعد الرفيق أبو نصري وبقية الرفاق.
عن  البحث  وبدأنا  السيطرة  فقدنا  مالحظ  هو  كام 
الهجمة  سبب  وهذا  لالنسحاب  فقط  آمن  طريق 

بالكفاح  تجربتنا  وحداثة  لنا  وجهت  التي  املباغتة 
الغادر،  للعدو  الخدر واالطمئنان  املسلح وتسلل حالة 
لردود  التوقع  دون  االستفزازية  بالحركة  كثريا  متادينا 

الفعل من قبل النظام ورموزه.
سألني الرفيق ابو لينا )ولد السالك( بعد سنوات حيث 
ذلك  عرفت  كيف  بباريس،  اللومانتيه  مبهرجان  التقينا 
االخدود كخط أمني لالنسحاب، طبعا مل أخربه بحقيقة 

الخرب وتظاهرت له باملعرفة العسكرية الفذة...!!
 ولكني اخربته فيام بعد بحقيقة وجود رفاق حريصني 
هو  الدائم،  املجد  لهم  داود  وأبو  فواد  أبو  أمثال  من 

الذي ساعدين باالستدالل لذلك الطريق.
انسحبنا إىل سفح جبل القوش يف ذلك الصباح الكالح، 
االنسحاب  من  متكن  ممن  الرفاق  ببعض  والتقينا 
ورجعنا إىل القرية باليوم ذاته عرصا لنجد آثار الطوق 

املؤسف.
كلهم يجمعون عىل  القرية  أهل  بأن  تفاجأت   ولكني 
بدهوك.  شاخكة  مبقربة  دفنت  قد  الشهداء  جثث  أن 
اعتقد  بالرسعة،  وبهذه  الخرب!  هذا  مثل  عرفوا  فكيف 
رموز  قبل  من  ملفقا  سنجده  للخرب  متأنية  مراجعة 
الجثث  من  انتقموا  انهم  واتوقع  آنذاك.  السلطة 

بطريقة حزب البعث.
إىل  اثراً  ففقدنا شهيدين وفقدنا قربيهام ومل نجد لهام 

يومنا هذا، أهدي لهم مقطع من انشودة الشهيد:
كم شهيد لنا فقيد  مل نكلله بالزهور

ضائعا قربه املجيد  ضائعة كم لنا قبور    
تتنزى دما ونور

طالب  )حكمت(  حنونة  اسحق  رافد  للشهيد  املجد 
ترك  الذي  الثانية  املرحلة  بغداد   - الهندسة  كلية 

الدراسة ملتحقا بدرب كان االصعب.
يكمل  مل  الذي  )عايد(  الصكر  نارص  هيثم  وللشهيد 

وفارقنا. حكاياته 
تأبينه  اثناء  القصرية  بكلمته  جوزيف  ابو  الفقيد  ذكر 
لشهداء هذه املعركة بان بطولة الشهيد عايد ال تنىس 
فيا  به،  التفريط  رجولته  وأبت  الجريح  يفارق  مل  ألنه 

لها من بطولة.
لكل  واملجد  وحكمت(  )عايد  الشهيدين  لروح  السالم 

الشهداء

معركة سينا وشيخ خدر
مناف األعسم )ابو حاتم(

قبل يومني مرت الذكرى التاسعة والثالثون ملعركة سينا التي جرت يوم ١٩ كانون الثاين من العام ١٩٨٢ يف قرية سينا املالصقة 
لقرية شيخ خدر تقع مع حافة سهل القادرية جهة جبل دهوك. وهي قرية يزيدية يرتاوح نفوسها عىل ما يزيد من 2000 نسمة، 
وتعد من القرى الكبرية نسبيا يف ذلك السهل الجميل من سهول املوصل، يفصلها عن قرية شيخ خدر أخدود أشبه بالوادي وهو 

جاف وأغلب الظن هو من صنع السيول النازلة من جبل دهوك يوما ما.

اعـالن
١- اسم املحكمة: محكمة قوى االمن الداخيل األوىل للمنطقة الثالثة 

- بغداد
٢- اسم املتهم ورتبته ووحدته: العريف منتظر خيون محسن عيل 

الربيعي/ مديرية حامية املنشآت والشخصيات يف بغداد
3- اسم االم للتهم: سمرية موىس خلف

4- رقم الدعوى وتاريخها: 4١٨/ج/٢0٢0
5- تاريخ ارتكاب الجرمية: ٢0١٩/٩/١

6- تاريخ الحكم: ٢٢/٢0٢0/4
7- املادة القانونية: )5( ق.ع.د رقم ١4 لسنة ٢00٨ املعدل

خالصة الحكم:
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل األوىل للمنطقة الثالثة/ بغداد 
الربيعي(  عيل  محسن  خيون  )منتظر  العريف  الهارب  املدان  عىل 

باسم الشعب ما ييل:
١- بالحبس الشديد ملدة )خمس سنوات( استناداً الحكام املادة )5( 
ق.ع.د رقم ١4 لسنة ٢00٨ املعدل وبداللة املادتني )١6/ اوالً و 6٩/ 
اوالً( ق.أ.د رقم ١7 لسنة ٢00٨ لغيابه من تاريخ ٢0١٩/٩/١ ولعدم 

التحاقه لحد االن.
٢- طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استناداً الحكام املادة 

)3٨/ ثانياً( ق.ع.د رقم ١4 لسنة ٢00٨ املعدل.
3- إعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه أينام وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استناداً الحكام املادة )6٩/ ثانياً( ق.أ.د 

رقم ١7 لسنة ٢00٨.
استناداً الحكام  املدان  اختفاء  باالخبار عن محل  املوظفني  الزام   -4

املادة )6٩/ ثالثاً( ق.أ.د رقم ١7 لسنة ٢00٨.
 /6٩( املادة  الحكام  استناداً  املنقولة  وغري  املنقولة  أمواله  5- حجز 

رابعاً( ق.أ.د رقم ١7 لسنة ٢00٨.
6- تحديد اتعاب محاماة املحامي املنتدب )مرض نزار محمد عيل( 
بعد  له  ترصف  دينارعراقي(  الف  وعرشون  )خمسة  قدره  مبلغ 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
اوالً/   65( املادة  الحكام  استناداً  اآلراء  باتفاق  صادراً  غيابياً  حكامً 

ثانياً( ق.أ.د رقم ١7 لسنة ٢00٨ قابالً لالعرتاض يف ٢٢/٢0٢0/4.
اللواء الحقوقي/ عيل حمود عباس
املحكمة رئيس 

رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة االتحادية
دار القضاء يف حي الشعب

محكمة بداءة الشعب
العدد 65٨/ب/٢0٢0
التاريخ ٢0٢١/١/١7

اىل املدعى عليه/ حيدر صبيح إبراهيم

اعــالن تبليــغ

اقام املدعي بشار فاروق جاسم الدعوى البدائية املرقمة أعاله واملتضمنة 
محل  وملجهولية  دينار  مليون  وعرشون  واحد  مبلغ  بتأديتك  مطالبتك 
القضايئ وتأييد املختار، عليه قررت املحكمة  اقامتك حسب رشح املبلغ 
املحكمة يف  امام هذه  للحضور  التبليغ بصحيفتني محليتني يوميتني  نرش 
عدم  وعند  صباحاً  الثامنة  الساعة   ٢0٢١/١/٢5 املصادف  املرافعة  يوم 
وعلناً  غيابياً  بحقك  املرافعة  ستجرى  قانوناً  عنك  ينوب  من  او  حضورك 

وفق القانون.
القايض/ ضياء كاظم الكناين
نائب رئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة االتحادية

فقدان
سند قبض

واملرقم  قبض  سند  مني  فقد 
)٢٢750٩( بتاريخ ٢0١٢/١١/١١ 
 300000 مببلغ  شيك  واملتضمن 
ثالمثائة ألف دينار رقم ٢٨7٩٩/ 
األمر  مبوجب   ٢0١٢/١١/٨ يف 
اإلداري ١١٢07 يف ٢١/٢0١٢/١0 
رشيد  ياسني  نورالدين  باسم 
صادر من رشكة توزيع املنتوجات 
عليه  يعرث  من  فعىل  النفطية 

تسليمه ملصدره.

اعـالن

قدم املدعي )اياد عمران عبد( طلباً يروم فيه تبديل لقبه من )الغريري( 
املديرية  هذه  مراجعة  الدعوى  عىل  اعرتاض  لديه  فمن  )الزريجاوي(  اىل 
بالدعوى   ينظر  سوف  وبعكسه  يوماً(  عرش  )خمسة  اقصاها  مدة  خالل 
وفق احكام املادة )٢٢( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة ٢0١6.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

اعـالن

قدم املواطن )احمد حامدي حسن( دعوى قضائية لتبديل لقبه وجعله )العامري( 
بدالً من )الحكيم( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل )١5( خمسة 
عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استناداً اىل 

احكام املادة )٢٢( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة ٢0١6 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام/  وكالة

اعـالن

قدم املدعية )دالل زيدان داغر( طلباً تروم فيه تبديل لقبها من )الدليمي( 
املديرية  هذه  مراجعة  الدعوى  عىل  اعرتاض  لديه  فمن  )الصباحي(  اىل 
بالدعوى   ينظر  سوف  وبعكسه  يوماً(  عرش  )خمسة  اقصاها  مدة  خالل 
وفق احكام املادة )٢٢( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة ٢0١6.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

فقدان هوية

فقدت الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء/مديرية 
يرجى  وايش(  طرفان  )رسول  بإسم  الكرخ  توزيع 

ممن يعرث عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
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وأسهمن  العظمى،  الغالبية  ديسمرب  ثورة  يف  النساء  شكلت 
األكرب  للرضر  لتعرضهن  النظام،  إسقاط  يف  واضحة  بصورة 
املرأة  تتعرض  املنصفة.  غري  القوانني  جراء  البشري  نظام  من 
والتحرش  اللفظي  والعنف  املستمر،  للتعنيف  السودانية 
الرغم من فرض  التواصل االجتامعي عىل  الجنيس عىل مواقع 
داخل  الجسدي  والعنف  اإللكرتوين،  التحرش  عىل  عقوبات 

األرسة وأحياناً يف العمل.

وقفات احتجاجية
فرض وزير العدل نرص الدين عبد الباري أخرياً، قوانني جديدة 
تُجرم العنف عىل املرأة ومتنع االنتهاكات الجسدية، ولكن ما 
يومية توضح  زالت صفحات الجرائم يف الصحف تنرش أخباراً 

تعرض بعض النساء للعنف الذي وصل ببعضهن إىل املوت. 
زالت  ما  املطالب  فإن  األخرية  التعديالت  من  الرغم  وعىل 
مجال  يف  النسويات  الناشطات  من  عدد  عرب  حيث  مستمرة، 
الحكومة  أداء  عن  التام  رضاهن  عدم  عن  املرأة  حقوق 
آخرها  دورية،  بصورة  احتجاجية  وقفات  بتنظيم  االنتقالية 

كانت قبل ايام أمام وزارة العدل.
املرأة  ثورة   “ ومبادرة  معاِك”  “نحن  مبادرة  ونظّمت 
ملناهضة  احتجاجية  وقفة  العدل  وزارة  أمام  السودانية” 
تسليمها  تم  مطالب  بها  مذكرة  وقدمت  املرأة،  ضد  العنف 

لوزير العدل.
العنف  النسويات يف مناهضة  الناشطات  بدور  يتعلق  ما  ويف 
كناشطات  “دورنا  حمزة،  ميساء  النسوية  الناشطة  قالت 
الوعي  ونرش  املجتمع  يف  السالبة  الظواهر  محاربة  يف  يتمثل 
العدلية  املؤسسات  وعي  ونتمنى  وحقوقهن،  النساء  بقضايا 

والتنفيذية بقضايا املرأة وعدم التقليل من أهميتها”.
السودانية”  املرأة  “ثورة  مبادرة  قدمتها  التي  املذكرة  وكانت 
ومبادرة “كفى النسوية” شددت عىل حق السيدات املشاركة 

يف صناعة القوانني التي تدير حياتهن حتى تتوافق مع مبادئ 
الدولة املدنية. وأدرجت عدة مطالب تتمثل يف إدراج التحرش 

الجنيس كجرمية مستقلة يف القانون. 
وتدين  املرأة  تحمي  رادعة  بقوانني  “نطالب  تقول  ميساء 

املجرمني ليزيد شعور النساء باألمن والطأمنينة”.

 العنف متواصل
الحكومة االنتقالية عىل رغم تقدميها مواد تناهض العنف ضد 
الختان وغريه، إال أن املواد يف نظر الحقوقيات ما زالت ناقصة 

وغري مكتملة األركان وال تؤهل لوقف العنف ضد النساء.
دكتورة إحسان فقريي رئيسة مبادرة “ال لقهر النساء”، قالت 
وقانون  ناقصة،  زالت  ما  “القوانني  إن  عربية”،  لـ”اندبندنت 
تجريم الختان مثال لذلك، حيث تم منع الختان وتجرميه، إال 
أن  الجرمية، يجب  رادعة ضد مرتكب  تفرض عقوبات  أنها مل 
ومنعه  رخصته  بسحب  الجرمية  مرتكب  الطبيب  معاقبة  تتم 

من العمل ملدة معلومة”.
العنف ضد  بإنهاء  تنادي  التي  املطالب واألصوات  وعىل رغم 
يد  يقدم  ال  الذي  املجتمع  بسبب  متواصل  أنه  إال  السيدات، 
ومؤذية  صارمة  وتقاليد  عادات  تحكمه  حيث  للدولة،  العون 
وضع  تم  وإن  حتى  مستهدفات  النساء  يجعل  مام  للمرأة، 

قوانني تجرم العنف ضدهن.
سبب  “املجتمع  إن  تقول  مصطفى  نهى  االجتامعية  الباحثة 
أسايس يف تعنيف املرأة حتى إذا تم وضع قوانني تجرم العنف 
تعنيف  يواصلون  األفراد  أن  إال  وغريه،  والختان  النساء  ضد 
األرس  داخل  توعية  حمالت  عمل  الواجب  من  لذلك  املرأة، 
هذا  بفداحة  إقناعهم  عىل  والحرص  وتثقيفهم  السودانية، 

األمر”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“اندبندنت” – 13 كانون الثاين 2021

تجريم »ختان النساء« ال يكفي المناضالت في السودان 

ترابط التناقض الطائفي بالصراع 
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تقبع  التي  الصغرية  املدينة  يخرتق  الذي  الطريق  الصباح جنبات  أضاء 
العراق، واطلقت الشمس يف ساعة باكرة من يوم  الفرات من  يف قلب 
الحادي والعرشين من شهر كانون الثاين 1959 شعاعا باهتاً من أشعتها 
عىل النافذة الوحيدة من سكن العم سعيد، لتوقظ الرجل من نومه، قبل 
الرجل خوفاً  يغرق مسمع  بات صوته  نقر دمام حزين  ان يصحو عىل 
ووجالً .. وليخربه انه يف يومنا هذا قد انطفأت روح الجامل بذكرى حزنه، 
وغاض الرسور من االلوان والنعم والبهجة، اال اللون االسود الذي امتزج 

بصوت مطرق الدمام األعزب .
ثم بدء الصوت يرصخ يف ارتفاع يتلوه صمت شديد الحزن حتى جفت 
رجال  يومها  الدمام  حامل  كان  سعيد.  العم  صباح  افطار  مواقيت  فيه 
دمامه  يقرع  نعاس،  بال  يقظتان  عيناه  القامة  ممشوق  السحنة  أسمر 
ليشتق حزنه  يتبعه صدى أشد وقعاً  الكبري بشكل متقطع ليطلق حزناً 
مر  عىل  القهر  انتابها  السواد،  اسمها  أرض  جذرها  احزان  من  بصمت 

التاريخ بجراح عميقة مل تندمل بعد، انها بالد مابني النهرين.
يروي العم سعيد كيف تحولت مدينتهم الصغرية، التي احتضنتها كثافة 
زروع االرض التي المست مجرى الفرات من كل صوب، اىل ارض مقفلة 
يف ذلك النهار باستثناء املسري البرشي الذي ظلله تزاحم املزارعني وهم 
االول  الرجل  فيه  بات  منتظم،  وباصطفاف  بارجلهم  فرادى  يتثاقلون 
ببطء  خرج  منل  قطيع  وكأنهم  بالتوايل  سرياً  زاحفني  الثان،  عىل  يتقدم 
فيومها  القمح تسد رمقهم.  آبه سعيا وراء حبات من  من جحوره غري 
امتزج العقال العريب الذي اعتمر رؤوس املزارعني بنسيجه الفرايت االصيل 
ولونه الداكن مع خرقة القامش السوداء املهلهلة التي رقدت بثبات يف 
اعىل شامل جالبيبهم الفاقعة اللون كافة لتغلبها نسائم الصبح الباردة 
وتقلبها مييناً وهي تداعب بال ريب تالبيب عقولهم وجروح قلوبهم التي 

اغرورقت بدموع الحزن االنساين.
ولكن ملاذا هذا املسري الالفت يف هذا اليوم تحديداً؟ تساءل العم سعيد 
قبل ان يتأهب مرسعاً للذهاب اىل عمله، متطلعا اىل قائد ذلك املسري 
وهو يطرق ابواب الحزن بدمامه وكامنا يقطر دماً!! آه من هذا الرجل 
بنظرات  يتطلع  الذي  الداكنة،  السمرة  ذي  الطويل،  الواثب  الضعيف 
ساخنة شديدة التأثري تغشاه كآبة يف يوم قارص اشتد برده.. ولكن رسعان 
ما نسيت.. ال أتذكر انه املزارع السيايس ابن العم جاسب الذي تعود أن 
يقرأ يف مقهانا نصوصا من كتاب لينني ))ما العمل(.. وهو الكتاب الذي 
املاركيس  التثقيف  اهمية  اىل  لينني  فيه  يتطرق  والذي   1902 عام  نرش 

لتحريك الطبقة العاملة للمطالبة بظروف عمل افضل واجور اعىل.
حقا انه ابن العم جاسب الذي كان يواظب عىل زياريت يف بعض االعياد 
واملناسبات، فنشات بيني وبينه صداقة وهو رجل شديد االبتسامة، اال 
االنفاس.  تخنق  تقاليد  ميارس  وهو  حزينة  قوة  اليوم  به  قد حلت  انه 
وهو  ؟  يارجل  الخطب  ما  خافت:  بصوت  سعيد،  العم  يقول  ناديته، 
نداءايت  تواصلت  ثم  املزارعني،  بدمامه وخلفه جموع ثكىل من  يرضب 
ابن  وجدان  ان  اذ  جدوى،  دون  من  ولكن  ورمزيته  املسري  استعلم  يك 
العم جاسب وهو يحمل دمامه مل يتسع لسامع صوت آخر وظل دون 
بعينني  يحدث  ما  يراقب  ثقله  بكل  سعيد  العم  وقف  ألحد.  اكرتاث 
االجابة  جاءت  هنا  بالصرب.  مشحن  وهو  والصمت  بالعجب  طافحتني 
بصورة تلقائية من أحد املارة الذي سأله العم سعيد، وبحزن وزفري شديد 
القساوة، قائالً: أمل تعلم ايها الرجل ان اليوم هو الذكرى الرابعة والثالثني 
الذي مات يف مثل  لينني  البلشفية فالدميري  الروسية  الثورة  لوفاة زعيم 
هذا اليوم من العام 1924 ! أمل تتذكر انه يف 30 آب  1918 تعرض لينني 
اىل حادث اطالق نار يف العارشة ليالً اثناء مغادرته مصنع )ميكلسون( يف 
احدى ضواحي موسكو واستقرت ثالث اطالقات يف جسمه، وان الجرمية 
فعلتها فتاة مل تبلغ من العمر يومها مثانية وعرشين عاما وتدعى فاين 
أتتذكر كيف جرى  ؟  الثوري  الرويس  الحزب االشرتايك  كابالن وهي من 
اعدامها بعد اربع ساعات من الحادث وقطعت جثتها أربا اربا انتقاماً 

لفعلتها الشنيعة ؟ أجابه العم سعيد بدهشة: نعم. وواصل الرجل قائالً: 
ان موسكو قد دخلت حزنها ولبست سوادها منذ يوم امس والعامل كله 
يقدم قسط الحب والوفاء لقائد الثورة العاملية يف ذكرى وفاته يف العام 
1924. وهنا اخذ قلب العم سعيد يتمزق عطفاً وهو يقول ملحدثه: قد 
اضطر بنفيس لالنضامم اىل املسري ! ولكن ملاذا هذا الحزن الشديد عىل 
الرجل يف مدينتنا الفراتية الصغرية والحادث يبعد عن بالدنا كثرياً؟ أجابه 
الرجل انه زعيم الثورة البلشفية يف العام  1917ونحن، فالحي الفرات، 
لن تخفت احزاننا .. ثم أخذ املتحدث يبيك بحرقة حتى جف ماء عينيه.

ويقول العم سعيد انه من شدة احزان مدينتا الصغرية ظننت إن لينني 
العم سعيد  توقف  بوسيلة خائنه.هنا  واختفى  ولكنهم غدروه  مل ميت 
عن الكالم هنيهة وتوجه اىل محدثه قائالً: ان استمرار بكائنا لن يغري من 
االمر شيئاً، اجابني : اذن لرناقب املوكب حتى نهايته .. فاجبته نعم .. 
سينتهي املسري ونحن ال نشهد من الزمن اال اللحظة العابرة .. اجابني 
محديث قائالً: كال فان املسري يهاجر اىل صورة للرفيق لينني وضعت عند 
يهاجر حقا  املسري  بان  العم سعيد  املدينة. هنا تحسس  نهايات شارع 
لصد هجوم دفاعا عن هموم مزارعينا وان الجميع اخذ يردد قائالً: الخري 
ال ينهزم والرش ال ينترص ولكن سنبقى نشهد من الزمان لحظات عابرة 

دفاعاً عن املحبة والسالم!
لقد لخص قائد املسري )املولع بكتاب لينني : ما العمل ..( خطابه، قائالً ان 
لينني شهيد،  وان املجرمني لن يرتددوا من انتحال االعذار الشباع رغباتهم 

اآلمثة يف البطش وسفك الدماء لجر الناس اىل الهوان ومتزيق االوطان.
الصغرية قبل ستني عاما  الفراتية  وهكذا عربت جموع مزارعي مدينتنا 
ونيف وباميان عفوي قوي وراسخ بأن يف )مناجلهم (حيزاً من االنجذاب 
نحو ) مطارق( عامل مصنع )ميكلسون ( وان تجاذبات مزارعي اطراف 
النحل،  وكر  اىل  الفراشة  كانجذاب  العامل  عامل  نحو  الفراتية  مدينتنا 
وبحرية دون ان ترفس باغالل املايض وهم يغردون باهازيجهم الحزينة 
الشاعة الطأمنينة والسالم بينهم. ولكن هل ظل كتاب لينني يردد عنوانه 

بيننا ...حتى الساعة .. مالعمل؟ ال أدري.
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السياسية  الحياة  يف  الطائفي  الطابع  ذات  التناقضات  ليست 
بنيوي  لخلل  مظهر  إنها  بل  سطحية،  أو  عابرة  ظاهرة  اللبنانية 
أساسه.  عىل  السيايس  والنظام  اللبناين  الكيان  بإنشاء  ارتبط 
تناقضات داخلية وانقسامات  الخلل،  وقد نجم وينجم عن هذا 
عامودية وحروب أهلية، تتداخل وتتفاعل فيها رصاعات إقليمية 
تتالءم  ال  ولتسويات  لها  مرتهناً  اللبناين  الوضع  تجعل  ودولية، 
اللبناين  الوضع  يجعل  ما  وهذا  حلوالً.  وليست  مصلحته،  مع 
ما  وإذا  الداخلية.  ووحدته  الكيان  تالمس  لهزات  معرضاً  برمته 
صيغة  انه  وتصوير  الطائفي  النظام  بتربير  املنظّرين  بعض  قام 
العملية  الحياة  فإن  واملذاهب،  الطوائف  تعدد  لواقع  مبدعة 
ذلك.  عكس  أظهرت  واملذاهب،  الطوائف  زعامات  ومامرسات 
إلعاقة  األول  العامل  هي  ومعايريها،  للنظام  الطائفية  فالبنية 

وإفساد مناخ التعدد ومنع نجاحه.
الطوائف  زعامات  بني  وخالفات  تناقض  حالة  أوجدت  فقد 
واملذاهب ال تلغيها تسويات وتحاصصات تبقى مؤقتة وال ثبات 
لها. كام ال تلغي حذر وخوف كل طائفة عىل حصتها من مطامع 
سياسياً  املتحركة  القوى  مبوازين  ربطاً  األخرى  الطائفة  ودور 
طوائف  زعامات  استقواء  إمكانية  ذلك  كل  ويتيح  ودميغرافياً. 
ترابط  عالقة  وقيام  داخلياً،  القوانني  واستباحة  الدولة  عىل 
يؤدي  سلطوية،  وسياسية  دينية  خارجية،  مرجعيات  وبني  بينها 
إقليمي،  رصاع  ساحة  اللبناين  الداخل  جعل  اىل  بينها،  التناقض 

سيايس وديني ومذهبي، بأدوات داخلية. 
قرارها.  استقاللية  ويضعف  سيادتها،  من  الكثري  الدولة  فُيفقد 
أليس هذا ما يشهده اللبناين اليوم يف الوالءات املتنافرة ؟ أوليس 
دافع  هو  واملذهب،  الطائفة  دور  وتعظيم  النفوذ  عىل  الرصاع 
خارجية  ودول  بأطراف  لالستقواء  ومذاهب،  طوائف  لزعامات 
اىل  سوريا  ومن  أمريكا،  ثم  انكلرتا  اىل  فرنسا  من  لها،  والتبعية 

“إرسائيل” .. الخ..؟
األمرييك  املخطط  مواجهة  تستدعي  أن  الطبيعي  من  كان  وإذا 
القوى  بني  والتعاون  التضامن  شعوبنا،  لتحرر  املعادي  الصهيوين 
السياسية التي تلتقي يف مواجهة هذا املخطط، فإن ذلك ال يلغي 
تجاهلها.  ميكن  ال  بلد  كل  يف  وخصوصيات  وطني  طابع  وجود 
الشعور  إهامل  يف  والتامدي  معني،  بخارج  طرف  كل  فاستقواء 
والتباهي  واملعيشية،  االجتامعية  وقضاياه  للشعب  الوطني 
الالاستقرار  خطر  من  يضاعف  فعل  رّد  يستدرج  القوة،  بفائض 
األمرييك  املخطط  فخ  يف  والوقوع  الداخلية،  الوحدة  وتصّدع 
عىل  جديد”  أوسط  “رشق  إقامة  إىل  الرامي  األصيل  الصهيوين 
خصوصاً  العربية،  الدول  وتفتيت  البناءة”  “الفوىض  خلفية 
أسباب  أهم  من  الذي  لبنان  األخص  وعىل  بإرسائيل،  املحيطة 
املقاومة  نجاح  يف  قدمه  الذي  املثال  عليه،  الصهيوين  الحقد 
الباسلة ضّد االحتالل وفرض االنسحابات املذلة عىل جيشه، بدءاً 

من بريوت عام 1982، وصوالً اىل 25 أيار عام 2000، ثم إفشال 
أهداف عدوانه عام 2006.

لقد أظهرت التجربة أن بناء لبنان الكيان والدولة عىل مرتكزات 
ومل  ومذاهب،  طوائف  رعايا  اللبنانيني  أبقى  ومذهبية  طائفية 
مل  كام  سّيدة.  ودولة  حصني  لوطن  صلباً  توحيدياً  أساساً  يشكل 
للبالد.  واالستقرار  لجمهورها  االطمئنان  لطائفة  االمتيازات  توفر 
البعض.  تراود  التي  املثالثة  عنها  تختلف  وال  املناصفة،  وكذلك 
فاالنطالق من الحفاظ عىل لبنان الوطن والكيان الواحد، وإفشال 
الهدف االرسائيل، يتطلب االستفادة من دروس التجربة، والتخيل 
وان  مذهب.  أو  طائفة  أية  هيمنة  أو  االمتيازات  أوهام  عن 
إخراج لبنان من دائرة االهتزازات والتبعية ومن العجز حتى عن 
تشكيل حكومة وانتظام عمل السلطة، يستدعي بالرضورة إقامة 
عىل  القادرة  االجتامعية،  والعدالة  والدميقراطية  املواطنية  دولة 
والوقوف  الصهيوين  العدو  ومطامع  اعتداءات  من  لبنان  حامية 
اللبناين  بوجه الضغوط الخارجية. فالنظام الطائفي أبقى الوضع 
هشاً. ومل ينِب وطناً وال دولة متامسكة، وأوصل هذا الوضع برّمته 
اىل االنهيار والكوارث. وأصبح التمسك به، أو الجموح اىل هيمنة 
إغفال  يف  متادياً  القوة،  فائض  اىل  استناداً  مذهب،  أو  طائفة 
يؤدي  قد  االجتامعية، وخطراً  للشعب وقضاياه  الوطني  الشعور 

اىل تفكك الكيان. وهذا أفضل خدمة مجانية للعدو الصهيوين.
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أمين قاسم الموسوي

 / شعبي  أدب  صفحة  يف  الشعب  طريق  جريدة  نرشت 
مقالة  نرشت   ،2020/  12/  24 يف  الصادر   /  34 العدد 
للريل  ديوان  يف  )قراءة  بعنوان:  العيد  ظاهر  لألستاذ 
املقالة  كانت  وقد  النواب،  مظفر  الكبري  للشاعر  وحمد( 
إسهامة سّدت فراغاً يف ساحة الشعر الشعبي، ألنها أضاءت 
برشح واضح معنى كل مقطع من مقاطع قصيدة النواب 
الذائعة الصيت )للريل وحمد(، ولذلك كان من األوىل أن 
يكون عنوان املقالة: )قراءة يف قصيدة للريل وحمد(، ألن 
القراءة اقترصت عىل القصيدة وحَدها، ومل تكن قراءة يف 
الديوان كلّه، واملقالة تستمد أهميتها من رشحها للقصيدة 
بالقصيدة  يحيط  الذي  الغموض  من  الكثري  يزيل  رشحاً 
لقارئ ال يفهم املعنى اللغوي ملفرداتها العامية الجنوبية، 
وهذه مسألة ستخدم كثرياً األجيال القادمة التي ستنقطع 
الصلة بينها وبني معاين العامية التي كتبت بها القصيدة، 
وهذا الرشح سيخدم كثرياً غريَ العراقيني من عرب وغريهم 
يجهلون دالالت معاين األلفاظ العامية العراقية الجنوبية، 

وقد الحظت أن االستاذ ظاهر العيد رشح قول النواب: 
يا ريل... 

جيم ِحزن...
السومرية  الجيم  قرأ  قد  فالعيد  امجيمني...  الهوى  أهل 
نقاط  بثالث  نكتبها  التي  )جيْم(  األمر  فعل  يف  الفارسية 
من األسفل، ونلفظها كلغة )CH( يف االنكليزيّة، قد قرأها 

)الزنجار(،  )الصدأ(  من  مأخوذة  واحدة،  بنقطة  جيامً 
الصدأ، ومعناها  تكْن مبعنى  اللفظة مل  أن  والحقيقة هي 
مأخوذ من )الجيمة(، وهي مجموع الحطب الذي يوضع 
لفظة  أن  العلم  مع  للخبز،  استعداداً  ويُشعل  التنور  يف 
الجنوب،  يف  أهلنا  يستعملها  ال  الصدأ،  مبعنى  )جيم( 
القصيدة  كتابة  زمن  وهو  الخمسينات،  زمن  يف  خصوصاً 
التفسري من  العيد هذا  النوابية، ورمبا أخذ االستاذ ظاهر 
من  مقاطع  رشح  فيه  تناول  شرب  اسامعيل  للسيد  كتاب 

تفسري  يف  أخطأ  كام  بـ)الصدأ(،  )جيم(  ففرس  القصيدة، 
مقاطع أخرى من القصيدة، وقد تناولت هذا املوضوع يف 
)الدارمي  بعنوان  الشعب  طريق  يف  نرشت  سابقة  مقالة 

نبض العاطفة الشعبي(.
ومام جاَء يف مقالة االستاذ العيد يف رشح قول النواب: 

أسند  فالنواب  اللريه...(،  وتلجلج  الصبح   برد  )يجفلني 
بالواو  عليه  وعطف  الصباح،  برد  اىل  )يجفل(  الفعل 
رشوقها،  عند  أشعتها  تتألق  التي  )اللرية(  الشمس  ألق 
لرية،  الشمس  جعل  إنه  إذ  جميلة  مجازية  صورة  وهذه 
الشمس  فهي  واستدارة،  لوناً  خاف  غري  الشبه  ووجه 
نائم  كل  ويستيقظ  يتنبه  برشوقها  التي  الساموية  اللرية 
خصوصاً يف الريف ليامرس كٌل واجبه يف العمل يف الحقل 
أو بالخروج لرعي الحيوانات )الحالل(، وأما قول النواب: 

)كظبة ِدفو يا نهد 
ملَلمك برد الصبح 

يفرس:  فالعيد  ْح(،  َسِ يا  الهوى...  فراكني  ويرجفّنك 
حد  اىل  رصيحاً  )كان  الذي  قلبها..(  )تقصد  سح(:  )يا 
)لَملِمك...(  يف  النهد  يصف  النواب  أن  وأرى  البالهة...(، 
هو  كام  والرسح  سح...(،  )يا  وكذلك:  )يرجفّنك...(  و: 
بهذا  يريد  والشاعر  املسرتسل  املنساب  ومفهوم،  معروف 

الوصف الرقَة والنعومة التي يصف بها النهد.
من  يقلل  ال  العيد  ظاهر  االستاذ  عىل  استدركته  ما  ان 
مطلع  يف  إليها  أرشت  التي  األهمية  تلك  مقالته،  أهمية 

مقالتي هذه.
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»عرس البالبل«
البوح خارج أسوار الكتمان

ريسان الخزعلي

تأيت   / البغدادي  فيان   / الشاعرة  مجموعة  البالبل،  عرس 
فوانيس(..،  )خزرة  األوىل  مجموعتها  يف   ُ بدأته  ملا   ً ُمكّمال 
الصورة،  البناء،  اللغة،  ذاتها:  السامت  حملت  وبذلك 
ًصوتها  مؤِكدة  اليومية،  الحياتّية  الهموم  اإلهتاممات، 
اآلخر.  الصوت  تأثريات   ُ تلفْحه  مل  الذي  الخاص  الشعري 
 – العايل  البوح  قدرة  املجموعة  هذه  يف  الشاعرة  متتلك 
البوح خارج أسوار الكتامن، فال تردد يف افصاحها عن الُحب 
واإلشتياق واللوعة والتضامن مع اآلخر يف محنته الوجودية، 
جرسا  بإعتداد  عنها  تفصح  التي  )مسيحيتها(  ًمن  جاعلة 
اإلفصاح  هذا  مثل  كان  وإن  حتى  التضامن،  لهذا   ً ًروحيا 
اإلنسانية  تكون  عندما  الشعري،  التداول  يف   ً ليس رضوريا 

هي املشرتك األعىل.
مشاعرها  تُقّيد  ال  صادق،  بوح  شاعرة  البغدادي،  فيان 
بقّوة  الواقع  تواجه  وإمنا  اإلنوثة،  حشمة  بحبال  وأحاسيها 
مينحها  ما  وهذا  )الجندَرة(..،  عن   ً الشاعربعيدا  صوت   ِ

توصيفا ً شعريا ً قلّام نجده ُ عند األُخريات .
إىل  نُشري   ، املجموعة  هذه  يف  لشعرها  الفنية  القراءة  يف 
من  قصائدها  تصفو  يك  الشاعرة  إليه  تلتفت  أن  يجب  ما 
البناء أهمية أُخرى لتكسب  ، فهي بحاجة أن تويل  الفائض 
أن   ، يليه  الذي  البعض  إىل  بعضه  يُفيض  الذي  التسلسل 
بعض  من  تتخلص  أن   ، التأثري  حسّية  الصورة  من  تجعل 
الرتاكيب التجريدية النافرة : خنَك امرايات ، احرورة ملح ، 
خلكَ  ليلني ، ركض عميان ، نذر كَمره ، عيون كَلبي ، وغريها 
من املتشابه مع هذه األمثلة  ، أن تتأكد من الكتابة امالئّيا 
األشطر  هيكلية  يف  املفردات  توزيع  تسلسل   تالحظ  أن   ،  ً

الشعريةلضامن نهاية الُجمل واكتامل املعنى .
ناي، عتب  ونّة  العناوين:  تحمل  قصائد  ثالث  املجموعة  يف 
ناي، رصخة ناي، مام يوجب اإللتفات إىل الدّقة يف التسمية 
أن  باإلمكان  التسميات، كان  التداخل يف  وداللتها، ولتجاوز 
)ونّة  بعنوان  واحدة  ًمقطعية  قصيدة  القصائد  هذه  تكون 
التشكيل  يف  تتباين  قصيدة،   )24( املجموعة  تحتوي  ناي(. 
الشعري، ووتتشابه يف مناخاتها، وأرى من بينها ثالث قصائد 
ممكنات  من  عليه  توافرت  ملا  الشاعرة،  لشعرية  تؤسس 
فنية وجاملية: قّداس املطر، كتبت ُ له ُ يف آخر رسالة، غربة 

اسطنبول.
حنيتلك..

عْفت آنه روحي إو جيتلك
دكَيت بيبان العشَك..، 

دكَة طفل يرجف ملن ناغيتلك
مرجوحه اروحن ..،

 مّره ارد، واحبال صويت اتكَطعن
من ارصخ اشتاكَيتلك.

حنيتلك.. ،
 راحات اديّه ..،

 امن الجفن حّنة عرس، واشكَد دمع بديتلك..
الشاعرة  أن  نؤكد:  اإلشارات،  هذه  من  األخري  املفتتح  ويف 
خارج  تبوح  كانت   / البالبل  عرس   / يف  البغدادي(  )فيان 

أسوار الكتامن.

الزهيري فن شعبي عراقي أصيلفضاء شعبي

ولذلك نقرأ للجواهري:

نامي جياع  الشعب نامي ...حرستك  الهة  الطعام 
نامي  عىل زبد  الوعود ... يداف يف  عسل الكالم

 كام نقرأ  لشاعر الشعب محمد صالح  بحر العلوم:
رحـــت  استفرس من عقيل وهل  يدرك  عقيل
محنة  الكون التي  استعصت  عىل العامل  قبيل
أألجل الكـــــون  اسعى  انا  ام  يسعى  ألجيل 

فاذا  كـــان لكـــــل  فيه حــــــق  اين حقي؟   

هذا هو الفن واالدب والثقافة امللتصقة بالشعب، 
الخبز  لقمة  عىل  الحصول  قسوة  عن  تعبري 
والفاشلني  للفاسدين  وجلد  وتنكيل  الرشيفة، 
الشعبي  والرتاث  الناس.  رقاب  عىل  واملتسلطني 
واملفاهيم  املعارف  من  منظومة  يشكل  العراقي 
الثقافية واملعرفية، تجد عمقها التاريخي يف تراثنا 
واألكدى  السومري  الرتاث  من  ابتداء  القديم 

الشعبي  الرتاث  اىل  وصوال  واآلشوري  والبابيل 
البغدادي يف زمن العباسيني، مرورا بالفرتة املظلمة 
والصفوي،  العثامين  االحتاللني  تاريخنا يف ظل  من 
واجتامعي  فكري  خراب  من  ذلك  خلفه  وما 
العنارص  مجموع  هو  الشعبي:  والرتاث  وسيايس. 
االجيال  مع  تسري  والتي  الحية  الشعبية  الثقافية 
جيال بعد جيل، ومن خالل الرتاكم الزمني واملعريف 

يحصل ما يطلق عليه )الفولكلور( الشعبي.
والفولكلور )FOLKLORE(: يعرف أنه الثقافة التي 
انتقلت مشافهة لتشكل ما يعرف بالرتاث الشعبي. 
كام ان علامء االنرثبولوجي منحوا الفولكلور تعريفا 
جديدا ووسعوا نطاق شموله لجوانب اخرى، حيث 
مل يقرصوه عىل االدب الشعبي بل انه تعدى ذلك 
)التقاليد،  الشعبية  بالثقافة  يتعلق  ما  كل  ليشمل 
علم  وهو  بأنواعها(،  الطقوس  االعراف،  العادات، 
كام  الشعبية.  للثقافة  املختلفة  بالنواحي  يعنى 
املحتوى  )وهو  آخر:  تعريفا  يعطيه  من  هناك  ان 
الجمعي للرصيد املرتاكم من تجارب النوع البرشي 

عرب  مارسه  وما  االنسان  تعلمه  ما  نتاج  متضمنا 
العصور فيشكل معرفة شعبية متوارثة تختلف عن 
املعرفة العلمية(. موسوعة الرتاث الشعبي العراقي: 

خري الله سعيد.    
وغناه  نظمه  قد  كان  معروف  هو  كام  والزهريي 
باسمه.  وعرف  بغداد،  يف  الزهريي(  )جادر  مال 
ويذكر الدكتور خري الله سعيد يف موسوعة الرتاث 
البحرين )هناك  التي صدرت يف  العراقي  الشعبي 
يف  برصية  عراقية  عائلة  اىل  الزهريي  ينسب  من 
اشهر  ومن  الزهري،  بيت  من  وهي  الزبري  مدينة 
من نظم الزهريي “عيل باشا يحيى الزهري” املتوىف 
عام - 1830، و“عبد الرزاق الزهري” – املتوىف عام 
الفرج”  الله  و“عبد  الزهري”  و“موىس   ،  1836
العرب  منطقة شط  واشتهرت   .1901 عام  املتوىف 
الزهريي،  وغناء  نظم  يف  والزبري،  القدمية  والبرصة 
وخاصة  العريب  الخليج  منطقة  اىل  انتقل  حيث 
والغواصني  الصيادين  يرافق  كان  حيث  الكويت، 
من  منوذج  وهذا  البحر..  يف  اللؤلؤ  الستحصال 

زهريي الخليج:

     دمعي تحدر عىل وجناي  هاميل 
     وأشوف دهري يبوعثامن  هاميل
     يحـــك يل ألسكن الوديان هاميل

     أرابع الوحش وأدعي مثلهم وحيش
     وآخذ عىل  الراس من رمل  الرثى وأحيش 

     وعكب ذيج املعــزه صـرت أنا الوحيش 

     أصبحت مفجوع هم أهيل وهم مايل 

ويف سلطنة عامن وصحار يطلق عىل الزهريي اسم 
كثرية  مناطق  يف  الفن  هذا  اشتهر  وقد  )املسبع(، 
الشامي،  )الزجل  يسمى  الشام  ويف  السلطنة.  من 
واملوال الرشقاوي وموال العتابا، وامليجنا يف لبنان 
وفلسطني واالردن، وله حضور ايضا يف صعيد مرص 
يف جنوب الصعيد، حيث وصل اىل مرص عن طريق 
الشام(.  ولذلك فإن املوال والزهريي، يعتربان من 
الشعراء ألغراض  استخدمها  التي  الشعبية  الفنون 
تقع  التي  االجتامعية  الرشائح  معاناة  عن  التعبري 
عرفت  وقد  للمجتمع.  الطبقي  الهرم  أسفل  يف 
للتعريف  نظمته  الذي  الزهريي  بهذا  الزهريي 
الزهريي  يعترب  خلط  من  يحصل  وما  اللون  بهذا 
“موال”. وهذا كان وما يزال شائعا ... ولهذا فقد 

قلت بهذا الخصوص:
ازهريي نكتب شعر، نطلق عليه موال
بس الحقيقه غلط، الزهريي مو موال 

الزهريي صح من رحم مجموعة املوال 
     بس الزهريي نبع واللون بغدادي 
     غناه املله انعرف واملله بغدادي 

     وزنه بسيط وبحر والشعر بغدادي 
ونرجع نكول أألصل من هل وطن موال 

وادناه هذا الزهريي الذي قاله احد شعراء الجنوب ...
يا صاح كلبي انكرس عيب تحصل لحمته 

وثوب التهاين ركد  مبتوت من لحمته 
غم الرجل لو رجه انواالت من لحمته 

     يا صاحب الروح بعنان الصرب عنها  
     ولهل املعارف والعلم لو بغت عنها
     الجن بكت مسأله أرد أسألك عنها 
كيل الجلب لو سمن هم تنوكل لحمته؟

فكان الجواب من شاعر آخر عىل هذا السياق:
ارداي ثوب الصرب وعىل النوايب جلد 

أطعن اكلوب العدا  وبالروس أجلد جلد
ودون النخاين أطيحن دوم جلــد وجلد 

     وأعتني الزينات يف سابع سام لوسمن 
     ولركاب أألنذال انه ما  اشرتي لو سمن 
     يلكلت عن الجلب من ياكله لو سمن 

هليوم اكو أنذال تاكل لحمته والجلد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*باحث يف االدب الشعبي العراقي

حزن جنوبي

علي عبد الرضا

ودعتك من الباب للباب 
شايل سامرك صوت االحباب
لون العجد جن لون سداب
عطاب گلبي اليوم  عطاب 

جست الرسايك وطاحن سنني
من الجتف لدوارت الوين

مجفي وفزع حزنك يالونني
هبت الريح تيبس الطني 

ودعتك وضاك الدرب حيل
نجمة وكتلني موادع الليل

موتك خريف ويرصخ الريل 
حزنك عرب سيل بضهر سيل
ال تبتعد فاض الحزن شوك

صحرة وتدوس معاند النوك
فز بيه ذكرك دمعة بالسوك 
شافوك بيه وباوعت فوك  
طشيت شويف اعله الدرابني
هلبت ترد وتلجحك العني 

ظلمة الكرب مو مال حلوين 

خفاك گلبي عليك يازين 
ناطرتك وجن سود للوان 

ناخي املعربه بليش وبجان 
ضيعت نده بدروب دخان 
ضايع عليك ومامش مجان

ودعتك وصافن عىل ضواك 
جن كمرة ضايع حزنك وياك

حتى النخل صوفر عىل جفاك
ينعاك گلبي اليوم ينعاك 

حزنك چريب وجسمك بعيد
ثكلت وحشتي وفگدك يريد
يجزي الوكت وعيوين ياحيد 
تعمى ويثوبك من مير عيد

لفته عبد النبي الخزرجي *

األدب الشعبي والرتاث الشعبي والفولكلور الشعبي، لها مدلوالت خاصة يف 
ذاكرة الشعوب، وهي خالصة مركزة ملعاناة وقسوة الحياة أالجتامعية يف ظل 
الظروف السياسية املرتدية وفساد وفشل الحكام او الحكومات التي توارثت 
السلطة يف بالد الرافدين، وهذا أحد أهم األسباب التي تدفع املثقفني والباحثني 
واألدباء والشعراء لتناول الحياة أالجتامعية يف مؤلفاتهم ورواياتهم وأشعارهم. 
ولو أعدنا قراءة بعض من قصائد شعراء القرن العرشين ،وخاصة شعراء الصف 
االول مثل الجواهري ومحمد صالح بحر العلوم ومعروف الرصايف ومال عبود 
الكرخي ومظفر النواب والسياب والبيايت ومليعة عباس عامرة وعريان السيد 
خلف  والقامئة تطول ، ألدركنا عمق الهوة التي تفصل األغلبية الساحقة من 
والخيانة ونهب  والفساد  بالفشل  التي مترغت  الحكومات  الشعب عن  ابناء 
عنا  بعيدا  وليس  والنار،  الحديد  بقوة  الشعبية  املطالب  وسحق  العام  املال 
ما فعلته حكومة عادل عبد املهدي يف توجيه بنادق الرصاص الحي وبنادق 
القنص والكاتم وغريها من اعامل القتل والجرمية املنظمة ومقاومة املطالب 

املرشوعة للرشائح أإلجتامعية املسحوقة واملحرومة والبائسة.

أدب شعبي

)للريل و حمد( لهجة وروح من الجنوب

اعله ياذمه انبعت يهالل
شمسوي ابثالثينك..

ومنو اليگدر يسد فرگاك ونطيحهن اسنينك...
ولك يهالل ديرتنه العطش ضكها

ورضت بأول نزيز امتوت 
يهالل الشمس جذبه اعله كد الناس

بس يبدي الظالم اتطيح 
 طيحات الگمر بسكوت..

ولك يهالل
مايصهل مهر للكيف ويصوغ النهار ابتوت

ما يوكف زلف عالباب تيجان الحكم ياقوت
يهالل السلف يهالل موته ورايده الزاتوت

مامش حيل بحلوگ الزمل عالصوت
يهالل الكرايس اتريد

واحنه انريدلك تابوت..
خرسان السلف يبني وحدرنه املاي ظل ايفوت

غشمه اهلك رضو تنباع جنك ما الك داعي
يوليدي السلف نيام انت املن عشت واعي 

يبني الذيب مايب صوج
دم الشاة كله برگبة الراعي..

يبني املوت مو فشله اعله كيفك موت
عرف يبني الزمور الثارن ابصدرك

ملن ثارن عرفنه الصوت..
وجرعنه الدم جمر لله وعرفنه امتوت

عرفنه امتوت من صوتك عله اعله التاج 
كلنه انبعت للكريس وعرفنه امتوت

بس والدم ضمري املا خضع للعار
ما يطفة ابجبني اهله الوهج وميوت

يوليدي الزمور الضحكت اتصدي 
وصليب الفشلة ما ينشال
عالتاج الذهب  منحوت

خرسان السلف
ضياء محسن 



* تبني لنا ان عدداً من كتابنا، ينرشون كتاباتهم، 
ثم يرسلونها الينا، لذلك نعتذر عن نرش أية مادة 
كاتب  أي  وسنقاطع  الكرتونياً  او  ورقياً  منشورة 

يتبني لنا نرش مادته من قبل.
الفيسبوك  عىل  مادة  أية  ارسال  عدم  نرجو  كام 

وامنا ترسل اىل امييل الصفحة:
t.althaqafiu@gmail.com

عن  نعتذر  رجل..”  “يوميات  شعرية  نصوص   *
الناقد  اعتمدها  التي  النامذج  ألن  املادة  نرش 
تشري اىل انها قصائد متواضعة ال ترقى اىل مستوى 

النقد.
اجتامعي  موضوع  الحياة/  ملذات  بني  امرأة   *

يتطلب دراسة اعمق..
مقال  العقلية/  العيون  يف  الصوري  التفكري   *
ثقافية  صفحة  تحتملها  ال  تفاصيل  وفيه  مطول 

يومية.
* إرصار/ لهذا النص اهداف وطنية نبيلة، اال انه 

يقع يف املبارشة ويخل بطبيعة النص اإلبداعي.
التفكيكية وتأثري جاك دريدا/ ترجمة  النظرية   *

مرتبكة.
* الساعة ما زالت ترفض الزمان/ نص ال يحقق أي 

معطى، انه مجرد سطور مرتاكمة. 
* شذى/ قصة كتبت بانشائية عابرة.

* فقه الشعر/ احكام قطعية بلغة مليئة باالخطاء!
* قبالت املطر/ نص يفتقد حضوره الفني.

بها  مير  التي  املالية  الضائقة  من  الرغم  عىل   *
العراق، نواجه يومياً عرشات العنوانات الصادرة 
لكتب رثة تصدر عن دور نرش أهلية ورسمية.. 
التي  الهشة  املقاالت  من  العديد  يومياً  ونتلقى 

متجدها وتثني عىل مؤلفيها.
اننا يف “الطريق الثقايف” سنقف للحيلولة دون نرش 
هذه املقاالت الرثة للكتب الفارغة من املحتوى.. 
فيام سنيضء صفحات كل الكتب النوعية الجديرة 

بالقراءة، ونحث الجميع عىل تداولها. 
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التباين في الشعر النسوي العربي المعاصر
عن دار الفارايب/ بريوت، صدر مؤخراً كتاب جديد لألستاذ جعفر كامل بعنوان “التباين يف الشعر النسوي العريب املعارص 

بني الترصيف وجاذبية الصوت” الجزء األول.
وفاطمة  ستار  وناهضة  البستاين  وبرشى  عامرة  عباس  ومليعة  املالئكة  نازك  الشاعرات:  اعامل  بالنقد  تناول  الباحث 

الفالحي/ العراق. وجامنة حداد/ لبنان. وهيام قبال/ فلسطني. وروضة الحاج/ السودان. ومالكة العاصمي/ املغرب. 
قدم للكتاب: د. محمد عبد الرحمن يونس.

الحانة
بيان الصفدي- دمشق/ خاص

يف َغَبِش الدنيا
أعُب مثَل غباْر

أتطايُر فيها
والدنيا الحانُة

والحانُة ُدنيا من أرساْر
أتخبَُّط فيها كاألعمى

أسعى للُعشبِة 
أُمسكُها بني يديَّ طويالً 

َعكَْس التياْر
أَترَشَُّب ُخرضتَها

وأَُقطُِّر إكسريَ الَبهجِة
أعرِصُ ُعنقوَد املرأِة من داليِة الدنيا

ليَل نهاْر
داِب إليها تََتخاَفُت لكنَّ مصابيَح السِّ

حتى يُطِْبَق صمٌت وظالٌم
ُد قلَب العاشِق ناْر وتُرمِّ

والُعشبُة تَْذوي
تَهوي

أتالىش يف َغَبش الدنيا 
يولَُد آَخُر

يسعى يف إثْر ُخطاَي

يَُغذُّ السريَ
ابة هذي الداْر. إىل بوَّ

انا عراقي 
حمزة فيصل المردان

١ -أنا العراقيُّ

لسُت عابثا 

اوراقي تشهد 

وسرييت ال ترقني فيها

تسري بجانبي الطواويس

بريشها الوان محبتي

وخلفي تعبق الفراغات 

ان وجدت… 

وجهي سحابة

بني يدي سنابل القمح زاهية 

تلك صور االصدقاء

عامرة بالتهليل… 

..
َ

اك
َ

ْوض
َ

 ِبف
ُ

ت
َّ

أتشت
إنعام الشيخ 

يحِ ،  وانت ترسم الغْيَم  تذكِّر الكفَّ التي  حَملْت سْقسَقاِت الرِّ
وَوهَبِت النَّبَض حبَّاِت عشٍق رغم ُدواِر العطِش..

يَْبتلُّ العشُب املرتَقُب يتجىّل لوحًة زاهَيًة ..
ال تحرِْق اْرغفَة الفْجِر َفَتخُذَل  هديَل قلبي 

وتَقُتَل بياَض الحامماِت ..  
أنتظرَُك مواسَم تهطُُل كلامٍت  عذبًة
تَغرُّد بنسجِ حنيِنك قصيدًة كاملة. ..

هالّ  وهبَتني أرُجوحًة تَراِقص موشحاِت الّشوِق 
أُقيُم  يف األَرِق يْك  أرايِن فيك 

أحصُد رائحَة النْبِض .. 
أيها الجسد ! 

متى نوِقُد شموَع االخرِضاِر ونقطُع صهوَة الّضياعِ ونتوّغُل يف فيايِف  الكلامِت ؟؟
إيّن قادمٌة إليك ! أتشتَُّت بفوضاك !

وألنَّ جسَدك مواِقُد غياٍب ُخْذين حطَب اْحرتاٍق !!

حمدي العطار

إضاءة  هي   “ الروضان  “سعيد  واملرتجم  الكاتب  عند  الرتجمة 
ألوجه االختالف بني الثقافات بنفس القدر الذي تبز به نقاط 

االلتقاء بها.
الروضان  سعيد  لالستاذ  األمم(  لجة  يف  )العراق  كتاب  ويف 
مقاالت   مجموعة   ،  2020 الثقافية  الورشة  دار  اصدارات  من 
املجلد   – الكتاب  يضم   –  1922 عام  صدرت  مرتجمة  مصورة 
فضال  كبري  وجهد  اعداد  فيه  والكتاب  وتركيا((  ))العراق  االول 
الرصينة وهو كتاب توثيقي لالجانب والذين يعب  الرتجمة  عن 
عنهم املرتجم )برجال االحتالل( اما عن كيفية حصوله عىل هذا 

الكتاب املعريف فيقول: 
)حدث ذلك يف شتاء عام 2012 – بعد ان يصف لنا تجارة البالة-

أغلب  يف  كانوا  الذين  الباعة،  مع  طيبة  عالقات  عقدت  يقول 
معرفة  عىل  ساعدتهم  االنكليزية،  اللغة  يجيدون  ال  األحيان 
ادوات  عىل   – بضائعهم  االنكليزية عىل  باللغة  مكتوب  هو  ما 
يف  العادية.  عن  الفضة  أو  بالذهب  منها  املطلية  املطبخ-لفرز 
بوجود مجموعة  املحالت،  أصحاب  أحد  أخبين  االمايس  إحدى 
الذي كان مركونا عىل  الكتاب..  أنس  .مل  االنكليزية  الكتب  من 
املنضدة أمامي، بأجزائه التي رحت أعده، سبعة أجزاء وبأغلفة 
جلدية حمر، وبعنوان ناتئ “شعوب كل األمم” تصفحت أجزاء 
ورق  سمرة  الصور،  روعة  التاريخ،  عبق  فيها  شممت  الكتاب، 
امرأة  لوجود  عليه  الحصول  يل  يكتب  ومل  القديم.  “اآلرت” 
يشء  كل  فقلت  اقتناءه!  تريد  كانت  االنكليزية  للغة  مدرسة 
محل  إىل  أدلف  كنت  بينام  االيام،  أحد  ويف  ونصيب.  قسمة 
البالة ..رفعت رأيس ..وقع برصي عىل الكتاب بأجزائه السبعة ، 

وعرفت ان املعلمة مل تشرته ، وكان من نصيبي .
حارضا  العراق  وكان  بلدا،  تسعني  من  أكرث  يتناول  )الكتاب 
الكتاب  وزن  ويبلغ  األخرى..  العراق  ومدن  لبغداد  ومصورا 
أجد  فلم  الطبع  سنة  عن  بحثت  غراما..  كيلو   35 أجزائه  بكل 
للجزء  الداخيل  الغالف  كان مكتوبا عىل  فقد  ذلك  إىل  ما يشري 
الدار املدمجة للطباعة( ثم عرثت يف  االول )طبع يف لندن عن 
 )1922 عم  )طبع  صغرية  وبحروف  للكتاب  السفىل  الحوايش 
من  أكرث  أحصيت  املؤلفني  وصور  أسامء  عىل  االطالع  وعند 

سبعني كاتبا وكاتبة.

مقاالت الكتاب عن كل دولة بجزئني، األول انطباعات الكاتب 
عن  ويعب  الرحالت  أدب  باب  يف  يدخل  وهو  الرحالة،  أو 
تاريخي  والثاين عرض   .. الدول  تلك  يف  عاشها  لقطات جميلة 
مكثف يتناول تاريخ البلد املعني منذ فجر التاريخ ولحد عام 

.1921
يقع الكتاب يف 198 صفحة، ويحتوي عىل 200 صورة فريدة، يف 
هذا الجزء اختار املرتجم ان يكون بلده العراق وحمل عناوين 
التالية: حياة العرب يف دولة ما بني النهرين الجديدة  املقاالت 
اىل  البابلية  االمباطورية  من  العراق  كاندلر-   ادموند  بقلم 

الدولة العربية الحديثة بقلم أرثر دي أنيس(
الجزء الثاين حول تركيا، )تركيا – الحياة الكالحة للفالحني األتراك 

بقلم أج. أي ملتون(
هذا الكتاب، االنيق املوثق بالصور النادرة مع رشوحات معبة 
للمرتجم يعد رحلة سياحية وتاريخية، بحيث يشعر القارئ انه 
قد انتقل جسده اىل ذلك الزمن! عىل الرغم من تحذير املرتجم 
“ سعيد الروضان “ قائال: بإن ما جاء يف الكتاب يعب عن أراء 

اإلنجليز.  مؤلفيه 
إن الفائدة املرجوة من هذا الكتاب تتعلق بفهم تعامل العقل 
الحقبة  العربية واالسالمية يف تلك  الثقافة  الغريب مع معطيات 

الغابرة من الزمن حيث كان االحتالل واضحا ومبارشا.

العراق في لجة األمم 
د. كمال غمبار*

إستهالل الكناية عن القرية التي تدر الخريو العطاء والبكة والحياة 
)اإلزاحة  التأويل  لغة  إستخدم  الراوي  لإلنسان،  الكرمية  الحرة 
واإلنحراف( بديالً عن األُسلوب السدي املبارش، وهذا يدل عىل متكنه 
من ناصية اللغة بجدارة وإقتدار، وحتى شخوص الرواية وهم أهل 
التي  الشعبية  األًنشودة  الفصحى عدا  باللغة  يتحدثون  باتوا  القرية 

غنتها مجموعة من األطفال بأصواتهم الجميلة.   
كام ان إهداء الرواية اىل املناضل الوطني الشهيد زيدان منصور شاهني 
ذويهم،  إىل  الكتاب  يهدون  الذين  عكس  املناسب  مكانه  يف  وضع 
أهداه إىل من ضحى من أجل الناس  واملبادئ السامية التي آمن بها 
والراوي يؤمن بنفس املبادئ. إن ما تتميز بها الروية تكمن يف تصوير 
بيئة القرية والعادات والتقليد الحميمية التي تجمع بني العوائل حني 
تجمعهم ليايل الشتاء ونظرة اهل القرية وال سبام النساء أىل الشباب 
الطفيليني الذين مل يذهبوا اىل املدينة للعمل وتكوين أنفسهم ليك 
ميتلكوا القدرة عىل الزواج وإدارة شؤونهم، ما اشبه البيئة القروية التي 
صورها لنا الراوي بالبيئة القروية الكردية التي كنت فيها أيام كنت بني 
صفوف البيشمركة وكانوا مجموعة من فالحي قرى أربيل توجهوا إىل 
بغداد إليجاد العمل يف املشاريع املتوافرة يف بغداد لتكوين أنفسهم 
ثم العودة إىل قراهم، فتصوير البيئة بشكل دقيق واامني يضفي اهمية 
وفوزه  محفوظ  نجيب  ئالثية  نجاح  ورس  الرواية،  نجاح  عىل  كبرية 

بجائزة نوبل يعود إ ىل التصوير الجميل الرائع لبيئة مرص.  
 برأيى تبدأ الرواية من الفصل الثالث حيث يظهر الحدث الرئيس عىل 
الرغم من عدم أهميته كسقة عزت البطة الكبرية وأن والدته ذكرتها 
كمداعبة وإعرتف عزت بالندم أي ندم وبرر موقفه بخطأ إرتكبه بأن 
كان من األفضل عليه اإلمساك بالفراخ لإلحتفاظ بهام، يف حني أن أُمه 
انحت علية الالمئة أنه مل يول اإلهتامم بحرمة الجريان، وتحول الحدث 
الريس إىل عقدة يف نفس عزت كظل اليفارقة كام يقول املثل : )من 
شب عىل شيئ شاب عليه ( وكام يقول املثل الكوردي : “ ما إعتاد 
عليه يف الرضاعة مل يرتكه يف الشيخوخة “، هذه العقدة أخذت أبعاداً 
ومديات مع تقدم عزت يف العمر، حتى حولته أىل إنسان ميثل الظالم 
النبيل املعتد بشخصيته  الدامس بعكس والدة الحاج حسني الرجل 
العصامية عىل العكس من عزت الذي تحول إىل إنسان معتد بنفسه، 
إتكايل ووصويل يتحني الفرص ليعلو شانه ولو عىل حساب قتل والده 
الرجل الطيب يف القرية، سار عزت عىل نهجه فاملهم بالنسية له أن 

يحقق مآربه وينتقم من الذين مل يهتموا به حني اراد أن يتزوج كونه 
كان طفيلياً عائالً عىل أهله، وسار عىل نهجه العدايئ  لجميع أهايل 
القرية، سيام فتيات القرية يف نظرتهن إىل الشباب املقبلني عىل الزواج 

أن يعتمدوا عىل أنفسهم حتى اليكونوا عالة عىل غريهم. 
لقد حققت الرواية نجاحها والرواية الناجحة هي التي نأخذ طابعا 
شمولياً حيث وجدت نفيس فيها منذ الثامن من شباط األسود الدامي 
ما  بقرار من  الثانوي  التعليم  أُخرجت من  سنة 1963 وسنة 1978 
املحكمة  يف  كاتب  كباش  البرصة  اىل  وأُبعت  الثورة  بقيادة  يسمى 
الرشعية، اىل نيسان 20003 حيث سقوط نظام صدام الدكتاتوري بكل 

تفاصيله وأحداثه وحيثياته.  
كام ان األسامء التي إختارها كاتب الرواية أو خلقهالشخوص الرواية 
كانت أسامء د الة عىل مسمياتها  بشخوصها الخرية والرشيرة، أُختريت 

من منطلق العقالنية واملنطق السليم.
العيش فالحاً  القروي  إعتاد  التي  الحياة  الكاتب مجرى  وقد تحدي 
كقدر والده ، فركز عىل إرادة اإلنسان التي تؤكد عىل “ همة الرجال 
الذين يعيشون يف الجبال” ال أ ن يعيشوا فالحني كام إعتاد عليه والده 
كقدره املحتوم،كأنه مكتوب عىل جبينه، فأصبح إبنه مدرساً مرموقا ً 

وكاتباً المعاَ، كرس حياته لخدمة الشعب والتفاين من أجله.
ـــــــــــــــــــ
* باحث وناقد

رواية »األنهار ال تنبع من المدن«

البريد الثقافي
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

اليوم على قاعة “بيتنا الثقافي”

استذكار الشاعر والمناضل 
ألفريد سمعان 

“بصمتنا في نينوى”

الموصل تحتضن معرضا 
تشكيليا على عزف البيانو

  بمشاركة شيوعيي ديالى 

“المفوضية” تعقد ندوة حول 
تحديث البطاقات االنتخابية 

ضبط ١٦٧ قطعة أثرية 
معدة للتهريب في ذي قار

في بعشيقة

مباراة كرة قدم باسم الشيوعي 
الراحل عدنان طباني

بغداد – طريق الشعب 
تعقد اللجنة الثقافية التابعة إىل منتدى “بيتنا الثقايف” يف بغداد، 
هذا اليوم الخميس، ندوة استذكار للشاعر واملناضل الراحل أخريا، 

ألفريد سمعان. 
الندوة التي تحمل عنوان “ألفريد سمعان رصح ثقايف ونضايل”، 

سيتحدث فيها الناقد فاضل ثامر والشاعر عمر الرساي.
تبدأ الندوة يف الساعة الواحدة بعد الظهر، عىل قاعة املنتدى يف 

ساحة األندلس. 
والدعوة عامة.

الموصل – طريق الشعب 
تحت عنوان “بصمتنا يف نينوى”، احتضنت قاعة “البهو املليك” يف 
املتحف الحضاري مبدينة املوصل، أخريا، معرضا تشكيليا شارك فيه 
جمع من فناين املدينة، رسامني ونحاتني وخزفيني من كال الجنسني. 
املعرض الذي دعت إليه مجموعة “ريشة ولون” العاملية بالتعاون 
مع فرع نقابة الفنانني العراقيني يف نينوى، شهد إقبال جيدا من 

املهتمني يف الفنون التشكيلية. 
الفخارية،  واألعامل  الفنية  باللوحات  العرض،  قاعة  وازدحمت 
التي حملت مضامني وموضوعات مختلفة. وقد رافقت املعرض، 
معزوفات عىل آلة البيانو أدتها مدّرسة موسيقى يف معهد الفنون 

الجميلة.
عىل  تقدير  شهادات  املعرض،  عىل  القامئون  وزع  الختام،  ويف 

الفنانني املشاركني.

بعقوبة - محمود العزاوي   

“مؤسسة  مع  بالتنسيق  لالنتخابات  العليا  املفوضية  عقدت 
أخريا،  دياىل،  محافظة  يف  االنتخابات  ملراقبة  الجامعة”  النور 
بطاقة  وتوزيع  البايومرتي  “التحديث  حول  نقاشية  ندوة 
يف  شارك  السياسية”.  الكيانات  تسجيل  وعملية  الناخب 
اللجنة  من  وفد  بعقوبة،  مدينة  يف  عقدت  التي  الندوة 
املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف دياىل، وعدد من املعنيني 
الندوة يف محاورها، عىل أهمية  االنتخابات. وركزت  بشؤون 
تحديث البطاقات االنتخابية اىل بطاقات بايومرتية من أجل 
أن  فيام شددت عىل رضورة  االنتخابات.  املشاركة يف  ضامن 
يكون لإلعالم دور يف حث املواطنني عىل تحديث بطاقاتهم، 
التي يشرتط أن تحتوي عىل صورة حديثة وتعمل بالبصمة.  
وبضمنها  املرشحني،  استامرات  مناذج  الندوة  واستعرضت 
للمرشح  الداعمني  األشخاص  واستامرة  السلوك،  استامرة 
الفردي، الذين يجب أن يبلغ عددهم 500 شخص. وقد اشارت 
الندوة إىل أن األحزاب ال تحتاج إىل أشخاص داعمني، باعتبارها 
تضم أعضاء ال يقل عددهم عن 2000 شخص، وهذا ضمن 
رشوط تأسيسها.  وعن املبلغ الذي يستوىف من املرشح الفردي، 
ذكرت الندوة انه يبلغ 5 ماليني دينار عراقي غري قابلة للرد لغري 
الفائزين، أما الفائزون فيستعاد إليهم املبلغ. وتخللت الندوة 
مداخالت قدمها العديد من الحارضين، بضمنهم عضو الوفد 
الشيوعي، الرفيق محمود العزاوي، الذي نّوه إىل ضعف دور 
اإلعالم يف تثقيف الناس بأهمية تحديث البطاقات االنتخابية، 
مشددا عىل أهمية استغالل القنوات الفضائية ومواقع التواصل 
االجتامعي يف هذا األمر. كام أشار إىل رضورة أن تعلن نتائج 
االنتخابات مبارشة بعد ظهورها يف املراكز واملحطات االنتخابية، 
الصناديق،  داخل  طويلة  فرتات  االقرتاع  اوراق  تبقى  ال  يك 

فتكون عرضة للتزوير.

الناصرية – وكاالت 
قطعة   ١٦٧ أخريا،  قار،  ذي  محافظة  األمنية يف  األجهزة  ضبطت 
قضاء  للتهريب يف  معدة  كانت  واالشكال،  األنواع  مختلفة  أثرية 

قلعة سكر شاميل املحافظة.
وذكر بيان صادر عن قيادة الرشطة، نرشته وكاالت أنباء، ان القطع 
األثرية التي ضبطت تعود إىل عصور تاريخية مختلفة، وان عملية 
املواقع  املعنية مبتابعة  األمنية  الدوريات  الضبط متت من خالل 

األثرية.
يف  واإلدارية  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  تم  انه  إىل  البيان  وأشار 

إحالة املضبوطات إىل الجهات ذات العالقة.

الموصل – طريق الشعب
شهد “ملعب رومسيلو” املغلق يف ناحية بعشيقة مبحافظة نينوى، 
الرفيق  الراحل،  الشيوعي  اسم  حملت  قدم  كرة  مباراة  أخريا، 

عدنان طباين )ابو كرم(، وذلك يف مناسبة أربعينيته. 
املباراة التي شاهدها جمهور من رفاق الراحل وأصدقائه، جرت 
الدميقراطي  الشبيبة  اتحاد  لفرع  التابع  القدم  كرة  فريق  بني 
العراقي يف بعشيقة، و”فريق العبي أصدقاء نواف”. وقد انتهت 

بفوز األول.
العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمتي  سكرتريا  وزع  الختام،  ويف 

والحزب الشيوعي الكردستاين يف بعشيقة، هدايا عىل الفريقني.

ثامر الهيمص في “بيتنا الثقافي”

عن “مشروع طريق الحرير 
وميناء الفاو الكبير”

بغداد – غالي العطواني 

“بيتنا  ملنتدى  التابعة  الثقافية  اللجنة  عقدت 
الثقايف” يف بغداد، السبت املايض، ندوة بعنوان 
الكبري”،  الفاو  وميناء  الحرير  طريق  “مرشوع 
الهيمص،  ثامر  االقتصادي  الخبري  فيها  ضّيفت 
للحزب  املركزية  اللجنة  سكرتري  بحضور 
فهمي، وعضو  رائد  الرفيق  العراقي،  الشيوعي 
التمن،  أبو  عزة  د.  الرفيق  السيايس  املكتب 

والعديد من املهتمني يف الشأن االقتصادي.
يف  املنتدى  قاعة  احتضنتها  التي  الندوة  أدار 
عادل  االقتصادي  الباحث  األندلس،  ساحة 
عبد الزهرة شبيب، الذي قدم يف البداية نبذة 
انه خريج كلية اإلدارة  الضيف، مشريا إىل  عن 
وله   ،1969 عام  بغداد  جامعة  يف  واالقتصاد 
كتاب مطبوع يحمل عنوان “هموم عراقية يف 
أسبوعي  وعمود  واالقتصاد”،  واإلدارة  الثقافة 
جريديت  يف  يكتب  انه  كام  الصباح،  جريدة  يف 

“طريق الشعب” و”املدى”.
بعد ذلك تحدث الهميص عن “طريق الحرير”، 
برية  تجارية  عبارة عن شبكة طرق  الذي هو 
الرشق  عرب  وأوربا  الصني  بني  تربط  وبحرية 
التي  الطرق  هذه  أهمية  إىل  مشريا  األوسط، 

تتجىل اليوم يف الرصاع العاملي الدائر عليها. 
نارص  العراقي  النقل  وزير  بترصيح  ذكّر  ثم 
سيكون  العراق  بأن  فيه  أفاد  الذي  الشبيل، 
“طريق  إعادة  مرشوع  يف  الرئيسة  املحطة 
“ميناء  بإنشاء  إكامله  يرتبط  الذي  الحرير”، 

الفاو الكبري”. فيام أوضح أن خبريا إيطاليا أشار 
شهرا   45 تستغرق  الطريق  إنجاز  فرتة  أن  إىل 
كمرحلة أوىل، يتم خاللها إنشاء 5 ارصفة دفعة 
قال  العراقيني  النواب  أحد  أن  مضيفا  واحدة، 
أن إقامة القناة الجافة من الفاو إىل تركيا ومن 
تركيا إىل أوربا، قد تكتمل بعد 15 أو 20 عاما. 
وعن هذه الترصيحات املذكورة، قال الهيمص 
املحددة  التوقيتات  يف  إشكاال  أوقعت  انها 

إلنشاء ميناء الفاو. 
وأضاف معرّفا باألهمية االقتصادية مليناء الفاو، 
ألف   750 قرابة  يوفر  املرشوع  هذا  أن  مبينا 
يقلل  وانه  هائلة،  ترانزيت  ورسوم  وظيفة، 
ويساعد  الريعي،  االقتصاد  عىل  االعتامد  من 
ومعامل  عمالقة،  كهرباء  مشاريع  إقامة  يف 
سكك  عن  فضال  مهم،  ومطار  برتوكيمياويات 

الوطنية  السكك  بشبكة  امليناء  تربط  حديد 
وبناء  رسيعة  طرق  شق  جانب  إىل  الرئيسة، 

عرشات األرصفة مختلفة املهام يف امليناء.
الدولية  الرصاعات  الضوء عىل  الضيف،  وألقى 
الدائرة حول مرشوع “طريق الحرير”، مبينا أن 
املرشوع  هذا  إزاء  الصينية  الخارجية  السياسة 
إيران  مثل  آسيا،  دول  مع  بالحياد  تتسم 
العامل  إزعاج  أثار  وباكستان وروسيا وتركيا، ما 

الغريب بشكل كبري، خصوصا أمريكا.
فهمي  رائد  الرفيق  قدم  الندوة،  سياق  ويف 
مداخلة ذكر فيها أن “ميناء الفاو الكبري يقوم 
ما  وبرية،  بحرية  تحتية  بنى  بناء  أساس  عىل 
قلق  يثري  متينا  اقتصاديا  مرشوعا  يؤسس 
البضائع  ان  إذ  األمريكية.  الخارجية  السياسة 

الصينية سيتم إنزالها يف هذا امليناء”.

مشمسC° 12طقس اليوم

عن “مطبعة كاروان” يف أربيل، صدر اخريا كتاب بعنوان 
“محطات يف ذاكرة عائلة من عنكاوا”، من تأليف فاروق حنا 
عتو هبى. يرسد املؤلف يف كتابه، التاريخ النضايل لعائلته 
التي كافحت منذ العهد املليك وال تزال، ضد الدكتاتوريات 
والتعسف والجور، ومن أجل الحرية والعدالة االجتامعية. 
النضالية  املحطات  عند  رسده،  يف  املؤلف  يتوقف  وال 
لعائلته، ومدينتها عنكاوا، بل انه يتعدى ذلك ملقيا الضوء 
عىل بطوالت املئات من املناضلني الشيوعيني، من مختلف 
والعرب  والرسيان  واآلشوريني  والكلدان  الكرد  القوميات، 

والرتكامن والصابئة واألرمن، ومن مختلف أرجاء العراق.
يقع الكتاب يف 220 صفحة من القطع الكبري.

محطات في ذاكرة 
عائلة من عنكاوا

إصدار

االستاذ  والكاتب  الزميل  املعروف،  االعالمي  بارش 
عامد جاسم،  يف االيام املاضية، مهام العمل يف منصبه 

الجديد وكيال لوزارة الثقافة واآلثار والسياحة. 
تهانينا الحارة يف هذه املناسبة لالستاذ عامد ومتنياتنا 

له بالنجاح يف عمله. 

»طريق الشعب«

االستاذ عماد جاسم.. تهانينا

كربالء - غانم الجاسور 

أخريا،  كربالء،  يف  والكتاب  األدباء  اتحاد  احتفى 
الشافعي،  بصيلة  عباس  حاتم  والفنان  بالشاعر 
وذلك يف مناسبة إصداره عددا من نتاجاته األدبية 

والثقافية.
أدبيا  حضورا  شهدت  التي  االحتفاء  جلسة  أدار 
وثقافيا، الشاعر املرصي رفعت املنويف، ملقيا الضوء 

يف البداية عىل سرية املحتفى به.
يف  واضحة  بصامت  له  اديب  الشافعي  أن  وقال، 
وانه  املرسحية،  والنصوص  والشعر  املقال  كتابة 
“كربالء  صحيفة  تأسيس  يف  فاعل  بشكل  ساهم 
الثقافية  صفحاتها  مسؤولية  وتكفل  اليوم”، 
واألدبية، مذكرا ببعض قصائد املحتفى به املنشورة، 

الشيوعي  الحزب  بتاريخ  فيها  يتغنى  التي  خاصة 
العراقي وأمجاد مناضليه.

باإلضافة  الشافعي،  أن  إىل  الجلسة  مدير  ولفت 
معارض  يف  شارك  تشكييل  فنان  أديبا،  كونه  إىل 
الهندية(  )قضاء  مدينته  مستوى  عىل  عدة  فنية 
عىل  حاصل  تدرييس  أيضا  وهو  كربالء،  ومحافظة 

املاجستري يف جامعة بابل. 
بعدها تحدث املحتفى به عن أبرز تجاربه االدبية 
واشتغاالته  الشعر،  فضاء  يف  ومحطاته  والفنية، 
واملقال  الشعر  بني  فيها  زاوج  التي  الثقافية 

والتشكيل. 
وعن نشاطاته خالل الفرتة األخرية، أوضح الشافعي 
انه عاىن كثريا بسبب إجراء الحظر الصحي االحرتازي 
من وباء كورونا، لكنه استغل هذه الفرتة يف إعادة 

وإصدارها  وجمعها  السابقة  كتاباته  بعض  ترتيب 
يف مطبوعات. 

الجلسة، مختارات من  به، يف سياق  املحتفى  وقرأ 
قصائده، ملبيا طلبات الحارضين.

الشافعي،  تجربة  عن  مداخالت  الجلسة  وتخللت 
ساهم فيها كل من القاص والروايئ إبراهيم سبتي، 

الناقد السيناميئ د. عامر اليارسي، الشاعر د. عبود 
عامد  الشاعر  عريبي،  عيل  الروايئ  الحيل،  جودي 
عبد  والشاعر  الربيعي  غانم  الكاتب  الدعمي، 

الزهرة االويس. 
شهادة  الحمداين،  نوفل  الشاعر  قدم  الختام  ويف 

تقدير باسم االتحاد للمحتفى به.

في اتحاد أدباء كربالء

احتفاء بالشاعر والفنان حاتم عباس بصيلة

في قضاء الحسينية بكربالء 

مدرسون شباب يقدمون دروسا مجانية لطلبة الثانوية
كربالء - وكاالت

أطلق شاب من قضاء الحسينية شاميل كربالء، عرب صفحته يف فيسبوك، 
الثانوية، يف جميع املواد  مبادرة لتقديم دروس مجانية لطلبة املرحلة 

الدراسية، وذلك باالستعانة بكوادر تدريسية متطوعة.
نفذت  وذويهم،  الطلبة  من  واسعاً  وقبوالً  ترحيباً  القت  التي  املبادرة 
قاعاته  أبواب  فتح  الذي  القضاء،  يف  الشباب  منتدى  مع  بالتعاون 

الحتضان الدورات.
انه  صحفي،  حديث  يف  يقول  اليايس،  مخلد  الشاب  املبادرة  صاحب 
من  واسعا  ترحيبا  القى  فيسبوك،  عىل  املبادرة  فكرة  طرح  أن  بعد 
انه تم فتح  التدريسية أيضا، مشريا إىل  الكوادر  الطلبة وذويهم، ومن 
الطلبة، وإعداد جداول صباحية ومسائية مقسمة  أمام  التسجيل  باب 

بحسب املواد الدراسية وعدد الحصص. 
ويوضح اليايس، أنه “التحق بهذه الدورات مدرسون من أبناء القضاء، 
املئات  إىل  الطلبة  أعداد  وصلت  فيام  مدرسا،   40 نحو  عددهم  بلغ 
انه “قمنا بتحضري  تزايد مستمر”، الفتا إىل  الجنسني، وهي يف  من كال 
تعقيم  ومواد  وقفازات  كاممات  من  الصحية  الوقاية  مستلزمات 
بالتعاون مع بعض الصيدليات، وشددنا عىل االلتزام بالرشوط الصحية. 
كام أخذنا تعهدات خطية من أولياء أمور الطلبة، بعدم مامنعتهم يف 

التحاق أبنائهم بالدورات”.
ويؤكد صاحب املبادرة، أن “الدورات ستستمر لحني االنتهاء من املنهج 
العلمية ومستعدين  املادة  الطلبة متمكنني من  ليكون  كامال،  الدرايس 

الداء االمتحان النهايئ بتفوق عال”.

 د. صبحي الجمييل

عضو املكتب السيايس للحزب الشيوعي العراقي

سعد البطاط
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