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 بغداد/ املدى

ت�سري التنب���وؤات اجلوي���ة، اإىل انخفا�ض يف درجات 
احلرارة حت���ى نهاي���ة الأ�سبوع احل���ايل ب�سبب تاأثر 

الأجواء بكتلة قطبية.
وق���ال الرا�سد اجل���وي �سادق عطي���ة يف تدوينة اإن 
"فر�ض ت�ساقط الأمطار تتو�سع لت�سمل كافة مناطق 
ال�سليمانية واأربيل ودهوك وكركوك وغربي الأنبار 
ومرك���ز نين���وى"، م�سيف���ًا اأن���ه "م���ن املتوق���ع اأي�سًا 
اأن ت�سم���ل لي���ًا مناطق م���ن العا�سمة بغ���داد ودياىل 
والنج���ف، اأم���ا باق���ي امل���دن فالأج���واء فيه���ا ب���اردة 
وم�ستقرة ن�سبيا مع ظه���ور بع�ض ال�سحب يف اأغلب 

املدن".
واأ�س���اف، "ت�ستمر فر�ض هط���ول الثلوج يف مناطق 
وا�سعة من ال�سليمانية واأربيل ودهوك ورمبا ت�سمل 
�سرق اأو �سمال كركوك". وذكر عطية، اأن "الرياح لن 
يك���ون فيها ن�ساط وا�سح وتك���ون متقلبة خفيفة اإىل 

معتدلة ال�سرعة خال اليومني املقبلني".
واأ�سار اإىل اأن "درجات احلرارة ت�ستمر بالنخفا�ض 
خ���ال الأيام املقبلة والأجواء �ستكون باردة يف مدن 
�سم���ايل وغربي الباد خال �ساعات النهار، ومعتدلة 
نهارًا وب���اردة لي���ًا يف الو�سط واجلن���وب والفرات 

الأو�سط".
ب���دوره، ق���ال الرا�س���د اجل���وي واث���ق ال�سامي يف 
تدوينة اأي�سا، اإن "الأجواء باردة خال الأيام املقبلة 

ب�سبب ا�ستمرار تاأثر الباد بالكتلة القطبية ودرجات 
احلرارة ت�سجل دون معدلتها العامة".

وق���ال ال�سام���ي اإن "الأج���واء يوم ال�سب���ت �ستكون 
غائمة جزئيا وغائمة اأحيانا مع فر�ض ت�ساقط اأمطار 
خفيف���ة اإىل معتدل���ة اأحيان���ا وت�سمل ده���وك واأربيل 
وال�سليماني���ة واملو�سل، اإ�ساف���ة لفر�ض زخات مطر 
يف �سم���ال غرب���ي الأنب���ار و�س���اح الدي���ن و�سمايل 
دي���اىل ورمبا �سم���ايل العا�سمة بغ���داد بينما ي�ستمر 

الطق�ض بال�ستقرار يف باقي املدن".
واأ�س���اف اأن "التوقع���ات لت�سري اإىل وج���ود ارتفاع 
يف درجات احلرارة يف الأ�سبوع احلايل، بل ت�ستمر 

بالنخفا�ض اإىل اأقل من معدلتها الطبيعية".
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التطبيعية 
حتّدد اأ�صماء 

املحرومني من 
افتتاح اإياب 

املمتاز 

 بغداد/ املدى

تو�سل���ت الكت���ل ال�سيا�سي���ة واللجن���ة املالية 
النيابي���ة اإىل اتفاق���ات اولي���ة لتحدي���د ي���وم 
الثاث���اء املقبل موع���دا للت�سويت على قانون 

املوازنة الحتادية لعام 2021.
واأعل���ن م�ست�س���ار رئي����ض ال���وزراء لل�سوؤون 
اخلمي����ض،  �سال���ح،  حمم���د  مظه���ر  املالي���ة 
تغي���ريات  اأن  ع���ن  يف ت�سريح���ات �سحفي���ة 
�ستجريه���ا وزارة املالية عل���ى قانون املوازنة 

العامة لعام 2021 قبل عر�ض التعديات على 
جمل�ض ال���وزراء للم�سادقة عليها ورفعها اإىل 

جمل�ض النواب.
ويق���ول يون���ادم كن���ا، رئي����ض كتل���ة الرافدين 
الربملاني���ة يف ت�سريح ل�)امل���دى( ان "الربملان 
اجرى عددا من التعدي���ات واملاحظات على 
قانون املوازنة الحتادية وقدمها للحكومة"، 
لفت���ا اإىل ان "هن���اك ماحظ���ات و�سعت على 

م�سودة املوازنة".
وي�سي���ف كن���ا اأن "هن���اك تغي���ريات �ستك���ون 

طفيف���ة على قانون املوازنة بعد ارتفاع النفط 
يف ال�س���واق العاملي���ة خ���ال الي���ام املا�سية 
واحلالي���ة"، م�ستبعدا "قيام احلكومة باجراء 
العام���ة".  املوازن���ة  قان���ون  عل���ى  تعدي���ات 
ويتوق���ع اأنه "اوا�س���ط ال�سب���وع احلايل اي 
ي���وم الثاثاء املقب���ل �سيمرر جمل����ض النواب 
قان���ون املوازن���ة الحتادي���ة بع���د النتهاء من 
جميع امل�ساكل واملواد اخلافية". من جانبه، 
رف�ض حتال���ف الفت���ح، ت�سريح���ات م�ست�سار 
ال���وزراء  جمل����ض  ب���ان  احلكوم���ة  رئي����ض 

وطال���ب  املوازن���ة.  عل���ى  تعدي���ا  �سيج���ري 
النائب خمتار املو�سوي يف بيان اطلعت عليه 
)امل���دى( "جمل�ض النواب بن�سر مواد م�سروع 
قان���ون املوازنة قبل ار�ساله���ا للحكومة ليعلم 
العراق���ي فقرات���ه"، موؤك���دا رف�س���ه  ال�سع���ب 
"الإبه���ام والغمو�ض بني احلكومة والربملان 
وفر����ض  املواطن���ني  معي�س���ة  بخ�سو����ض 
ال�سرائ���ب يف املوازن���ة  والتاع���ب ب���ارزاق 

النا�ض".
 التفا�صيل �س2 

الفتح ينتقد ت�صريحًا لم�صت�صار حكومي تحدث عن تعديل الم�صودة

 اتفاق اأولي للت�صويت على موازنة 2021 
 متابعة/ املدىخالل الأ�صبوع الحالي

حلل���ف  الع���ام  الأم���ني  اأعل���ن 
ين����ض  )نات���و(  الأطل�س���ي  �سم���ال 
النات���و  دول  اأن  �ستولتن���ربغ، 
�ستزيد عدد الأفراد الذين تن�سرهم 
يف الع���راق م���ن 500 اإىل ح���وايل 
4000 �سخ����ض. وق���ال يف موؤمتر 
"اليوم، قّررنا  �سحفي، اخلمي�ض، 
�سم���ال  ق���وات حل���ف  رف���ع عدي���د 
يف  التدري���ب  ملهم���ات  الأطل�س���ي 
العراق لدعم الق���وات العراقية يف 

ت�سديها لاإرهاب".
واأ�س���اف �ستولتن���ربغ اأن الفك���رة 
اأن�سط���ة  تو�سي���ع  ح���ول  ت���دور 

التدريب لق���وات الأم���ن العراقية، 
بغ���داد،  خ���ارج  ن�سره���ا  وكذل���ك 
واله���دف ه���و من���ع ع���ودة ظه���ور 

تنظيم "داع�ض".
و�س���دد الأم���ني الع���ام للنات���و بعد 
حمادث���ات ل���وزراء دف���اع احلل���ف 
عل���ى اأّن "مهمتنا ج���اءت بناء على 
طل���ب احلكومة العراقي���ة". وتابع 
"اأن ذل���ك يتم مع الحرتام الكامل 
ل�سيادة العراق ووحدة ارا�سيه". 
�ستولتن���ربغ  يق���دم  مل  وفيم���ا 
طل���ب  ح���ول  مف�سل���ة  معلوم���ات 
احلكومة العراقي���ة من احللف، مل 
تعلق بغداد على قرار احللف حتى 

�ساعة اإعداد هذا اخلرب.

اأم���ام  الب���اب  البنتاغ���ون  وفت���ح 
اإمكاني���ة اإر�سال املزي���د من القوات 

الأمريكية مع احللف
وقالت املتحدث���ة با�سم البنتاغون، 
جي�سي���كا اإل ماكنولتي ل�سبكة �سي 
اإن اإن: "الولي���ات املتحدة ت�سارك 
الق���وة لبعث���ة  يف عملي���ة تكوي���ن 
و�ست�ساه���م  الع���راق  يف  النات���و 
بن�سيبه���ا الع���ادل يف ه���ذه املهمة 

املو�سعة واملهمة".
كان وزي���ر الدف���اع الأمريكي لويد 
اأو�س���ن، حت���دث ع���ن املهم���ة م���ع 
نظرائ���ه يف الناتو خ���ال اجتماع 

مع وزراء الدفاع يوم اخلمي�ض.
 التفا�صيل �س3 

الناتو والتحالف الدولي يرفعان عدد 
جنودهما في العراق

 بغداد/ متيم احل�صن

ت���كاد اتفاقي���ة "تطبي���ع �سنج���ار" ان تذهب 
ادراج الري���اح، عق���ب ن�س���ر ما يق���ارب نحو 
فرقة ع�سكرية كامل���ة تابعة للح�سد ال�سعبي 
يف املدين���ة ذات الغلبي���ة اليزيدي���ة، عل���ى 

خلفية التهديدات الرتكية باقتحامها.
وي�س���ري م�سوؤول���ون يف الق�س���اء الذي كان 
حتت �سيط���رة "داع�ض" قبل ع���دة �سنوات، 

بان بغ���داد "ل تن���وي" امل�س���ي بالتفاقية، 
رغ���م الزي���ارات املتك���ررة لكبار ق���ادة المن 
اإع���ادة  ووع���ود  الق�س���اء،  اىل  واجلي����ض 
النازحني الفارين منذ 2014 وبدء العمار.

ال�سب���وع  انق���رة  ت�س���ن  ان  متوقع���ًا  وكان 
احل���ايل، هجوما بريا ه���و الول من نوعه، 
يف �سنج���ار ملاحقة م�سلحي ح���زب العمال 
�سرا�س���ة  ان  ال   ،"pkk"����ال الكرد�ست���اين 
املواجه���ات دفع���ت تركيا على م���ا يبدو اىل 

تاأجيل املوعد. واعلنت انقرة منت�سف �سهر 
�سباط احل���ايل، انتهاء حملة "خملب الن�سر 
2" بعد مقتل عدد م���ن عنا�سر حزب العمال 
الكرد�ست���اين املعار����ض لرتكي���ا، يف �سمال 
املو�س���ل، فيم���ا ت�س���ري امل�س���ادر يف داخ���ل 

العراق اىل رواية اخرى.
ان  �سنج���ار  يف  )امل���دى(  م�س���ادر  ووف���ق 
�سر�سة  مع���ارك  واجهت  الرتكية  "الق���وات 
مع ح���زب العم���ال ت�سببت مبقت���ل نحو 50 

تركيا، فيما دعم���ت جماعات حم�سوبة على 
احل�س���د ال�سعب���ي تل���ك املواجه���ات ل�سالح 

.")pkk(�ال
وب���داأت تركيا يف 10 �سب���اط املا�سي، ب�سن 
هج���وم بري على م�سلح���ي ال�" pkk "  قرب 
حمافظ���ة ده���وك التابعة لقلي���م كرد�ستان، 
يف ثال���ث هجوم تنفذه تركي���ا منذ حزيران 

املا�سي، وت�سمن ق�سفا بالطائرات.
 التفا�صيل �س3 

اتفاقية التطبيع في المدينة على حافة النهيار بعد تزايد المظاهر الم�صلحة

�صنجار.. ت�صاعد التهديدات بين الح�صد وتركيا.. وال�صكان مازالوا نازحين

ذي قار توجه 34 انذارًا لم�صتثمرين و�صركات متلكئة

التعاون بني املخابرات 
املركزية الأمريكية وقيادة 

حزب البعث 

حديث نادر للمفكر 
الفل�صطيني اإدوارد 

�صعيد
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 بغداد/ املدى 

اأعلنت وزارة ال�سح���ة، اأم�ض اجلمعة، ان 
عدد الإ�ساب���ات بفايرو�ض كورونا تخطى 
حاج���ز ال����4 اآلف اإ�سابة، فيم���ا اأعلنت ان 
جانب الكرخ يف بغداد وحمافظتي كرباء 

والنجف دخلت مرحلة خطرة.
وقال���ت ال���وزارة يف بي���ان تلق���ت )املدى( 
ن�سخة منه، اإن "الإ�سابات اجلديدة بلغت 
4024 اإ�ساب���ة، قابلها �سف���اء 1802، فيما 
�سجلت الوزارة اثنتي ع�سرة حالة وفاة".
بدوره، ح���دد ع�سو جلنة ال�سحة والبيئة 
النيابي���ة ج���واد املو�س���وي، 3 مناطق يف 
الع���راق �سيتطل���ب فيها الو�س���ع ال�سحي 
فر����ض احلظ���ر ال�سام���ل ب�سب���ب الزي���ادة 

الكبرية يف موؤ�سر الإ�سابات.
وقال املو�س���وي "اإذا ا�ستمر هذا الت�ساعد 
وخا�س���ة  كورون���ا،  لفايرو����ض  ال�سري���ع 
زي���ادة الإ�سابات بال�سال���ة اجلديدة، فاإن 
ذل���ك �سي�سكل خط���رًا كب���ريًا و�سغطًا على 
وم���ن  الع���راق،  يف  ال�سحي���ة  ال�سلط���ات 
املوؤك���د اأن���ه يف ظ���ل ه���ذه الظ���روف فاإننا 

ذاهبون باجتاه احلظر ال�سامل".
واأ�سار اإىل اأن "احلظر ال�سامل �سي�ستهدف 
املناط���ق واملحافظات التي ت�سجل ارتفاعًا 
كب���ريًا يف ع���دد الإ�ساب���ات"، مبين���ا اأن���ه 
"حت���ى الآن، مت ت�سخي����ض 3 مناطق يف 
الع���راق ق���د تعر�س���ت اإىل زي���ادة كب���رية 
يف ع���دد الإ�ساب���ات، وهي منطق���ة الكرخ 
يف بغ���داد وحمافظتي النج���ف وكرباء، 
ونعتق���د اأن ه���ذه املناط���ق �سيفر����ض فيها 

احلظر ال�سامل يف املرحلة القادمة".
واأ�س���اف ع�س���و جلن���ة ال�سح���ة والبيئ���ة 
النيابي���ة اأن "ه���ذه ال�سال���ة خط���رة ج���دًا 
و�سبب���ت الكث���ري م���ن الأذى للكث���ري م���ن 

الأنظمة ال�سحية يف العامل ب�سبب �سرعة 
النت�س���ار و�سدة العرا����ض، وا�ستهدافها 
ل���كل العمار حي���ث اأنه ل يوج���د اي عمر 

ي�ستثنى من الإ�سابة".
وح���ول فعالية لقاح كورون���ا �سد ال�سالة 
اجلديدة، قال املو�س���وي اإن "كل التقارير 
اأن���ه  اإىل  ت�س���ري  الر�سين���ة  والدرا�س���ات 
فع���ال �س���د ال�سال���ة القدمي���ة واجلدي���دة 
م���ن الفايرو����ض". باملقاب���ل، ق���ال ع�س���و 

مفو�سي���ة حق���وق الإن�سان عل���ي البياتي، 
اإّن 14 ملي���ون عراق���ي غ���ري قادري���ن على 
�س���راء الكمامات، فيما اأ�س���ار اإىل �سرورة 
اخلا�س���ة  الحتياج���ات  ذوي  ا�ستثن���اء 
م���ن قرار حظ���ر التجوال.  وذك���ر البياتي 
)توي���رت(:  ع���ل موقع���ه يف  تدوين���ة،  يف 
اأن "14 ملي���ون عراق���ي غ���ري قادرين على 
�س���راء الكمامة"، م�سددا بانه "على الدولة 

توفريها لهم جمانا".

واأ�ساف، "يجب اأي�س���ًا توزيع منح مالية 
�سريعة لتجن���ب ال�سغوط���ات املالية التي 
�ستنتهي مب�ساكل اجتماعية ونف�سية ومن 
املمك���ن حدوث جرائم اي�س���ا". وتابع، اأن 
"ذوي الحتياج���ات اخلا�سة، وعددهم ل 
يق���ل عن ملي���ون ون�سف، يج���ب �سمولهم 

بال�ستثناء من احلظر".
و�س���ددت ال�سلط���ات الأمني���ة اإجراءاته���ا، 
ابت���داًء م���ن 18 �سب���اط 2021، يف �س���وء 

تو�سيات حازمة من اللجنة العليا لل�سحة 
وال�سام���ة بعد اإع���ان ت�سجي���ل اإ�سابات 
بال�سال���ة اجلدي���دة وارتف���اع موؤ�س���رات 

املوقف الوبائي.
وكان���ت وزارة التخطي���ط ق���د اأعلن���ت اأن 
"ن�سب���ة الفقر يف العراق بلغت 31.7 يف 
املئ���ة، بارتفاع يقدر ب� 12 يف املئة عن عام 
2019، وه���و معدل قيا�س���ي ي�سجل للمرة 

الأوىل منذ عام 2003".

ال�صاللة اجلديدة تفتك بـ3 مناطق.. و14 مليون عراقي غري قادر على �صراء الكمامات!

 ذي قار / ح�صني العامل

ك�سفت هيئ���ة ا�ستثمار ذي قار عن 
توجي���ه 34 انذارًا اىل م�ستثمرين 
و�س���ركات متلكئة بتنفيذ امل�ساريع 
ال�ستثمارية ، وفيم���ا اأ�سارت اىل 
يف  تكم���ن  ل  التلك���وؤ  اأ�سب���اب  اأن 
امل�ستثم���ر فح�س���ب واإمن���ا يع���ود 
الدوائ���ر  اإج���راءات  اىل  بع�سه���ا 
ع���ن  ناهي���ك  املحلي���ة  والإدارة 
بالنزاع���ات  املتعلق���ة  الأ�سب���اب 

الع�سائري���ة وابت���زاز امل�ستثم���ر ، 
بينت اأن النذار ي�سّكل اأول اإجراء 
الرخ�س���ة  �سح���ب  يف  قان���وين 
ال�ستثماري���ة يف ح���ال مل ميتث���ل 
امل�ستثم���ر اىل معاجل���ة النحراف 

يف خطة تقدم العمل .
وق���ال مدير عام هيئة ا�ستثمار ذي 
قار عب���د احلميد احل�سونه للمدى 
اإن " هيئة ال�ستثمار وجهت حتى 
الآن 34 ان���ذارًا اىل امل�ستثمري���ن 
وال�س���ركات املتلكئ���ة"، مبينا اأن " 

امل�ساري���ع ال�ستثماري���ة  اجم���ايل 
 44 يبل���غ  ق���ار   ذي  يف  املتلكئ���ة 

م�سروعًا".
 " اأن  احل�سون���ة  واو�س���ح 
بع����ض اأ�سب���اب التلك���وؤ تكم���ن يف 
يع���ود  ذات���ه وبع�سه���ا  امل�ستثم���ر 
لنزاعات ع�سائرية واأخرى تتعلق 
والإدارة  الدوائ���ر  باإج���راءات 
الأ�سب���اب  ع���ن  ناهي���ك  واملحلي���ة 
املتعلق���ة بالبتزاز ال���ذي يتعر�ض 
 " اأن  اىل  لفت���ًا  امل�ستثم���ر"،  له���ا 

الكثري م���ن امل�ساري���ع املتلكئة هي 
�سم���ن قط���اع الإ�س���كان ولأ�سباب 
اأ�سح���اب  ب���ني  بنزاع���ات  تتعل���ق 
الر�ض من الع�سائر وامل�ستثمرين 
وكذل���ك ع���دم و�س���ول اخلدم���ات 
امل�س���روع  حل���دود  الأ�سا�سي���ة 

ال�سكني".
واأ�سار مدير ع���ام هيئة ال�ستثمار 
اأن " الإن���ذار ي�س���ّكل اأول اإج���راء 
الرخ�س���ة  �سح���ب  يف  قان���وين 
ال�ستثماري���ة يف ح���ال مل ميتث���ل 

امل�ستثم���ر يف معاجل���ة النحراف 
يف  العم���ل  تق���دم  خط���ة  يف 
امل�س���روع"، م�ست���دركًا اأن " غاي���ة 
�سح���ب  لي����ض  ال�ستثم���ار  هيئ���ة 
واإمن���ا  ال�ستثماري���ة  الرخ�س���ة 
وتذلي���ل  امل�ستثم���ر  م�ساع���دة 
العقب���ات الت���ي تواجه���ه والدف���ع 
امل�س���روع �سم���ن  تنفي���ذ  باجت���اه 
ليق���دم  املح���دد  الزمن���ي  ال�سق���ف 

اخلدمات املطلوبة ".
 التفا�صيل �س4

 طق�س بارد خالل الأ�صبوع الحالي 
مع فر�س ت�صاقط لالأمطار

 متابعة / املدى 

يق���رتب الع���راق من ت�سري���ع قانون جدي���د للتقاع���د وال�سم���ان الجتماعي، 
ي�سم���ن حت�سني اأو�ساع العاملني يف جمي���ع امل�ساريع التجارية وال�سناعية 
والرتفيهي���ة اخلا�س���ة للم���رة الأوىل منذ عق���ود، ويجعله���م يح�سلون على 
تقاع���د يف نهاي���ة خدمتهم، م�سابهًا ملا هو معمول ب���ه يف القطاع العام، الذي 

ي�سهد اإقباًل كبريًا من جانب ال�سباب العراقي لهذه امليزة.  
وين����ض القانون اجلدي���د على �سمول �سرائح وا�سعة م���ن العاملني يف املهن 
وجميع الن�ساطات القت�سادي���ة اخلا�سة بال�سمان الجتماعي، مثل �سائقي 
�سي���ارات الأج���رة والنق���ل اخلا����ض واأ�سحاب املح���ال التجاري���ة والور�ض 
ال�سناعي���ة وغريه���ا من الن�ساطات التي تهم حي���اة املجتمع اليومية، لتكون 
اأول خط���وة على طريق وقف الزحف ال�سعبي نح���و القطاع العام للح�سول 
عل���ى وظائ���ف.   ومن���ذ �سق���وط نظ���ام �س���دام ح�س���ني ع���ام 2003، فتحت 
احلكوم���ات العراقي���ة املتعاقبة وب�سغط من الأح���زاب امل�ساركة يف العملية 
ال�سيا�سي���ة، الب���اب وا�سعًا اأمام التعيينات يف دوائ���ر الدولة، كجزء مهم من 
حملتها الدعائية لانتخابات، الأمر الذي رفع عدد العاملني يف القطاع العام 
م���ن 850 األفًا عام 2003 اإىل اأربعة مايني ون�سف املليون موظف وعامل 

يتقا�سون حواىل 46 تريليون دينار عراقي �سنويًا.   
 التفا�صيل �س4

م�صروع قانون جديد ُيخفف 
ال�صغط على الوظيفة 

اجلي�ش يوزع الكمامات على املواطنني.. عد�سة: حممود روؤوف

ن�صخة اإلكترونية



 ترجمة/ حامد احمد

عند ردهة الطوارئ المزدحمة 
في احد م�شت�شفيات بغداد 

الرئي�شة، يقف علي عبا�س دون 
ان يرتدي كمامة بانتظار دور 

والده المري�س. ع�شرات من 
مر�شى اآخرين برفقة اقارب لهم 

يختلطون في زحام وهم بدون 
اقنعة وقاية.

انه م�شهد يخالف ويفند ما يدعو 
له عمال ال�شحة في العراق، 

الذين يحذرون من ان البلد داخل 
في موجة جديدة من حاالت 

اال�شابة بفايرو�س كورونا، واحد 
ا�شباب ذلك هو ان الكثير يتهربون 

من االجراءات الوقائية .

ق����ال عبا�����س 21 عام����ا وه����و يقف و�س����ط ردهة 
الم�ست�سفى متحديا تعاليمه����ا ب�سرورة ارتداء 
كمامة "اأنا ال اوؤمن بالفايرو�س، وا�سع ايماني 

بالله فهو بيده كل �سيء".
�سب����اح الجمع����ة عا�س العراق الي����وم االول من 
الحظ����ر ال�سامل الجديد للتج����وال الذي فر�سته 

الحكوم����ة ا�ستجاب����ة الرتفاع مع����دالت اال�سابة 
التي رجعت مرة اخ����رى بعد تراجعها الخريف 
الما�سي. وت�ستمل االجراءات اغالق الم�ساجد 
والمدار�����س ومنع التجمعات الكبيرة مع فر�س 

ارتداء الكمامات .
وا�ستنادا لم�سوؤولين حكوميين، رف�سا الك�سف 
عن ا�سميهما، فانه يتم النظر، في فر�س الحظر 

ال�سامل، واغالق المطارات والحدود اأي�سا.
ح����االت اال�ساب����ة الجدي����دة بع����د ان كانت دون 
ال�����600 حالة باليوم قبل �سه����ر فقط قد ارتفعت 
لتتخط����ى  �سب����اط   19 الجمع����ة  ح����اد  ب�س����كل 
ال�����4000 حالة، مقاربة مع����دالت ذروة اال�سابة 
بالفايرو�س خالل ايلول العام الما�سي حين تم 

ت�سجيل اكثر من 5،000 ا�سابة باليوم .
اطباء ذك����روا لال�سو�سييتدبر�����س بانهم �سهدوا 
ارتفاع����ا بت�سجيل الحاالت منذ اأ�سابيع. والقوا 
بالالئم����ة على عدم االكتراث بي����ن النا�س وعدم 
الق����درة الحكومي����ة عل����ى فر�����س بروتوكوالت 

الفايرو�س ب�سكل كامل .
محم����د �سح����اذة، طبي����ب مخت�����س باالأمرا�����س 
التنف�سي����ة ف����ي م�ست�سف����ى الزه����راء الع����ام ف����ي 
بغ����داد، يق����ول "اأنا طبي����ب اعمل عل����ى محاربة 

الجهل العام اكثر من محاربة الوباء ."
مع بداية هذا العام �سهدت ردهة العزل ال�سحي 
ف����ي الم�ست�سف����ى الذي ي�س����م 90 �سري����را اأربع 
ح����االت فق����ط. ولك����ن م����ع بداي����ة �سه����ر �سب����اط 

ارتفع����ت ح����االت اال�ساب����ة بفايرو�����س كورونا 
لديه����ا ال����ى 30 حال����ة حرجة. ويتوق����ع الطبيب 
�سح����اذة مزيدا م����ن االإ�سابات خ����الل االأ�سابيع 

القادمة .
ا�سماعيل طاهر، طبيب ف����ي احدى م�ست�سفيات 
بغداد العامة، يخمن ان واحدا فقط من بين كل 
ع�سرة ا�سخا�����س يدخلون الى الم�ست�سفى وهم 

يرتدون كمامات.
وتلق����ي وزارة ال�سح����ة بالالئم����ة عل����ى بع�����س 
اال�سخا�س الذين ي�سككون علنا بوجود الوباء، 

وهو �سعور �سائد بين النا�س .
يحي����ى ال�سمري 28 عاما خري����ج جامعة، يقول 
"انه����ا مجرد انفلون����زا. ذهبت الى الم�ست�سفى 
مرتين بدون ارتداء كمامة ولم ا�سب بالوباء."
ويق����ول اطب����اء ان����ه ل����م يواج����ه الع����راق نق�سا 
بالتجهي����زات الطبي����ة او م�ستلزم����ات وح����دات 
العناي����ة المركزة، ولكن الحال ق����د يتغير اذا ما 

ارتفعت حاالت اال�سابة. 
للب����دء  تخط����ط  انه����ا  ال�سح����ة  وزارة  وقال����ت 
بتقدي����م اللقاحات بنهاية �سهر اآذار. وخ�س�ست 
الحكوم����ة مبالغ لتاأمين 1.5 مليون جرعة لقاح 
م����ن �سركة فايزر ووقعت عق����دا لمليوني جرعة 
اخ����رى م����ن �سرك����ة ا�سترازن����كا. ولكن ل����م يعلم 

�سيء عن كيف �ستجري عملية التلقيح .
ويق����ول م�سوؤول����ون حكومي����ون بقل����ق ان����ه من 
ال�سع����ب ج����دا االن، اكث����ر من اي فت����رة م�ست، 
تغيير ممار�س����ات وعادات متج����ذرة بالمجتمع 

تحول دون التقيد باإجراءات الوقاية .
التميم����ي،  ح�س����ن  ال�سح����ة  وزي����ر  وق����ال 
لال�سو�سيتدبر�����س على هام�����س موؤتمر �سحفي 
عق����د موؤخ����را "تغيي����ر �سلوكي����ات الوع����ي لدى 
العامة هو الطري����ق الوحيد الإيقاف تف�سي اآخر 

للفايرو�س المميت ."
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 بغداد/ المدى

ويق���ول يون���ادم كن���ا، رئي����س كتل���ة الرافدي���ن 
البرلمانية في ت�سري���ح ل�)المدى( ان "البرلمان 
اج���رى عددا م���ن التعدي���الت والمالحظات على 
قان���ون الموازنة االتحادي���ة وقدمها للحكومة"، 
الفت���ا اإل���ى ان "هن���اك مالحظ���ات و�سع���ت على 

م�سودة الموازنة".
واأكمل مجل�س النواب، القراءة االأولى والثانية 
لقانون الموازن���ة االتحادية لعام 2021، و�سط 
مناق�س���ات واآراء مت�سارب���ة ح���ول ع���دة فقرات 
تخ����س القان���ون ف���ي مقدمته���ا حج���م الموازنة 

وعجزها.
اللجن���ة  اجرته���ا  الت���ي  التعدي���الت  وخف�س���ت 
المالي���ة "حج���م الموازن���ة اإل���ى 129 تريلي���ون 
دينار، والعج���ز المالي الى حوالي 28 تريليون 
دينار، مع احت�ساب �سعر بيع برميل النفط ب�45 
دوالرا، اإذ �سيت���م ت�سدي���د العج���ز المتوق���ع ف���ي 

الموازنة عن طريق االقترا�س الداخلي".
وكانت م�سودة قان���ون الموازنة االتحادية لعام 
2021 الت���ي اأر�سلتها الحكومة قد ن�ست على ان 
العج���ز تجاوز ال�70 تريليون دينار، بحجم كلي 
ي�سل اإل���ى 164 تريليون اإذ احت�سبت االإيرادات 
المخمنة م���ن ت�سدير النفط الخ���ام على اأ�سا�س 
�سع���ر 42 دوالرًا للبرمي���ل، وبمع���دل ت�سدي���ر 3 
ماليي���ن و250 األف برميل يوميًا، ب�سمنها 250 

األف برميل م�سدرة من اإقليم كرد�ستان.
�ستك���ون  تغيي���رات  "هن���اك  اأن  كن���ا  وي�سي���ف 
طفيفة عل���ى قانون الموازنة بع���د ارتفاع النفط 
ف���ي اال�س���واق العالمي���ة خ���الل االي���ام الما�سية 
والحالي���ة"، م�ستبع���دا "قيام الحكوم���ة باجراء 

تعديالت على قانون الموازنة العامة ".
ويتوقع اأنه "اوا�س���ط اال�سبوع الحالي اي يوم 
الثالثاء المقب���ل �سيمرر مجل����س النواب قانون 
الموازن���ة االتحادي���ة بع���د االنته���اء م���ن جميع 

الم�ساكل والمواد الخالفية".
م���ن جانب���ه، رف�س تحال���ف الفت���ح، ت�سريحات 
م�ست�س���ار رئي�س الحكومة ب���ان مجل�س الوزراء 

�سيجري تعديال على الموازنة.
وطال���ب النائ���ب مخت���ار المو�س���وي ف���ي بي���ان 

اطلع���ت عليه )الم���دى( "مجل�س الن���واب بن�سر 
م���واد م�س���روع قان���ون الموازن���ة قب���ل ار�سالها 
فقرات���ه"،  العراق���ي  ال�سع���ب  ليعل���م  للحكوم���ة 
موؤكدا رف�سه "االإبهام والغمو�س بين الحكومة 
المواطني���ن  معي�س���ة  بخ�سو����س  والبرلم���ان 
وفر����س ال�سرائ���ب ف���ي الموازن���ة  والتالع���ب 

بارزاق النا�س".
ت�سري���ح  "نرف����س  انن���ا  المو�س���وي  وذك���ر 
م�ست�س���ار الحكومة بان مجل�س الوزراء �سيعدل 

الموازن���ة"، الفت���ا اإلى اأن "مجل����س النواب غّير 
ف���ي الموازنة ل�سال���ح ال�سع���ب والمفرو�س من 

مجل�س الوزراء ان ال يغير فيها".
ودع���ا المو�س���وي "الدولة برمتها اإل���ى اأن تكون 
قاط���ع  ب�س���كل  ال�سع���ب وتبتع���د  م���ع  �سريح���ة 
ع���ن الغمو����س وفر����س �سريبة الدخ���ل بطرق 
غي���ر وا�سح���ة واالعالن ع���ن الجهة الت���ي تريد 
ق�سم ظه���ر الموظفي���ن بارتفاع ا�سع���ار الدوالر 
وفر����س �سريبة الدخل". الى ذل���ك، اعلنت كتلة 

الديمقراط���ي الكرد�ستان���ي، ع���ن التو�س���ل اإلى 
اأول���ي" لح�س���م ح�سة االقلي���م بقانون  "اتف���اق 
الموازنة العامة. وقالت النائبة عن الديمقراطي 
ميادة النجار، اإن "ن�سبة اإقليم كرد�ستان بقانون 
الموازن���ة العام���ة ه���ي 12.67%"، الفت���ة اإل���ى 
اأن "ه���ذه الن�سب���ة تذه���ب كروات���ب للموظفي���ن 
والبي�سمرك���ة وال�سجن���اء ال�سيا�سيين والرعاية 

االجتماعية والنفقات الوزارية".
واأ�ساف���ت اأن "الوفد الك���ردي والكتل ال�سيا�سية 

ح�س���ة  لح�س���م  اأول���ي  اتف���اق  اإل���ى  تو�سل���وا 
الح���وارات  اأن  اإال  الموازن���ة،  االقلي���م بقان���ون 
والمفاو�سات ال�سيا�سية التزال م�ستمرة لح�سم 
المو�س���وع". وتابع���ت النجار، "نح���ن بانتظار 
و�س���ول م�س���ودة قان���ون الموازن���ة اإل���ى هيئ���ة 
رئا�سة مجل�س النواب للت�سويت على الموازنة 
ف���ي االأ�سب���وع المقبل، ح�سب ما تح���دده اللجنة 

المالية النيابية".
 م���ن جهت���ه، اك���د م���ازن الفيل���ي، ع�س���و لجن���ة 

االقت�س���اد واال�ستثمار النيابية ان "هناك حراكا 
بي���ن الق���وى ال�سيا�سي���ة للتعجي���ل ف���ي تمري���ر 
م�س���ودة الموازن���ة خالل اال�سب���وع الخالي عبر 
التفاو�س���ات بي���ن وف���د اقليم كرد�ست���ان والكتل 
ال�سيا�سية"، م�سيرا اإلى ان "هناك تغييرات على 
قانون الموازنة �ستراع���ي هذا الحراك وارتفاع 

�سعر النفط في اال�سواق العالمية".
ومنذ عدة ا�سهر تتوا�سل المفاو�سات بين الكرد 
والق���وى ال�سيعي���ة في بغ���داد بح�س���ور رئي�س 
الجمهوري���ة بره���م �سال���ح لمناق�س���ة الخالفات 
القائم���ة على ح�سة اإقليم كرد�ستان في الموازنة 

االتحادية.
وي�سي���ف الفيل���ي ف���ي ت�سري���ح ل�)الم���دى( ان 
"الموازن���ة ا�سبح���ت كامل���ة وجاه���زة من قبل 
اللجن���ة المالي���ة النيابية لك���ن مازالت الخالفات 
بي���ن االقليم والحكوم���ة والق���وى ال�سيا�سية لم 
تحل حتى ه���ذه اللحظة"، موؤك���دا انه "في حال 
ح�س���ول اتفاق �سيتطلب االم���ر اجراء تغييرات 

في الموازنة".
ويتوق���ع ان "تر�سل الحكوم���ة في �سهر حزيران 
موازن���ة تكميلية في حال ا�ستمرت ا�سعار النفط 

باالتفاع في اال�سواق العالمية".
االقت�س���اد  لجن���ة  ك�سف���ت  اآخ���ر،  �سي���اق  وف���ي 
واال�ستثم���ار، عن نية الحكوم���ة تقديم "موازنة 

جديدة"، خالل االأ�سهر المقبلة.
وقال���ت ع�س���و اللجن���ة ن���دى �ساكر ج���ودت، ان 
النفط  ال���وزراء ثبت �سعر بيع برميل  "مجل�س 
ب����)45( دوالرا �سم���ن قان���ون موازن���ة 2021، 
والنف���ط حاليًا يباع ب����)65( دوالرا وهذا ال�سعر 
قاب���ل لالرتف���اع خ���الل الفت���رة المقبل���ة، وف���ق 

الخبراء وكل الدرا�سات".
وبينت ج���ودت ان "الفائ�س م���ن اأ�سعار النفط، 
�س���وف يقدم على �سوء موازنة تكميلية، تقدمها 
الحكوم���ة العراقية ال���ى البرلمان، خالل اال�سهر 
المقبل���ة، وتك���ون اموال ه���ذه الموارن���ة مكملة 
للموازن���ة ال�سابقة وتوزع عل���ى كل المحافظات 
م�ساري���ع  م���ن  الحاج���ة  ح�س���ب  كل  العراقي���ة 
وغيرها، والبرلم���ان �سيراقب بدقة تلك االأموال 
وطريق���ة �سرفه���ا حت���ى تك���ون بعي���دة ع���ن اي 

�سبهات او هدر".

الفتح ينتقد ت�شريحًا 
لم�شت�شار حكومي تحدث عن 
تعديل الم�شودة

 اتفاق اأويل للت�صويت على موازنة 2021 
خالل الأ�صبوع احلايل 

اأ�صو�صييتدبر�س: ع�صر مراجعي امل�صت�صفيات يرتدون الكمامات فقط!
م�شوؤوالن حكوميان: ننظر يف اإغالق املطارات واحلدود اأي�شا

اجتم�ع م�شرتك بني جمل�س الوزراء واللجنة امل�لية ب�ش�أن املوازنة.. ار�شيف

تو�شلت الكتل ال�شيا�شية واللجنة المالية النيابية اإلى اتفاقات اولية لتحديد يوم الثالثاء المقبل موعدا للت�شويت على 
في  الخمي�س،  �شالح،  محمد  مظهر  المالية  لل�شوؤون  الوزراء  رئي�س  م�شت�شار  واأعلن   .2021 لعام  االتحادية  الموازنة  قانون 
ت�شريحات �شحفية عن اأن تغييرات �شتجريها وزارة المالية على قانون الموازنة العامة لعام 2021 قبل عر�س التعديالت 

على مجل�س الوزراء للم�شادقة عليها ورفعها اإلى مجل�س النواب.

 بغداد/ المدى

واألماني���ا  فرن�س���ا  خارجي���ة  وزراء  ج���دد 
وبريطانيا والواليات المتحدة اإدانتهم لهجوم 

15 �سباط ال�ساروخي في اأربيل.
واأعرب���وا ع���ن تعازيه���م لل�سحاي���ا وعائالتهم 
واأك���دوا اأنه لن يتم الت�سامح مع الهجمات على 
اأف���راد ومراف���ق الواليات المتح���دة والتحالف 
دعمه���م  ال���وزراء  وج���دد  والنات���و.  الدول���ي 

للحكومة العراقية. 
والت���زم ال���وزراء مج���ددًا بموا�سل���ة الجه���ود 
الحا�سم���ة ال�سته���داف والق�س���اء عل���ى تهدي���د 
داع����س ف���ي الع���راق و�سوري���ا بم���ا ف���ي ذل���ك 
الجه���ود المبذولة من خ���الل التحالف الدولي 
ال���دول  داع����س. ورحب���ت مجموع���ة  لهزيم���ة 
الث���الث والوالي���ات المتح���دة ف���ي بي���ان بع���د 
اجتماع افترا�سي لها باحتمال عودة الواليات 
المتح���دة واإي���ران اإل���ى االمتثال لخط���ة العمل 

ال�ساملة الم�ستركة.
المتح���دة  والوالي���ات  المجموع���ة  واأك���دت 
عزمهم���ا على تعزيز هذه الخط���ة بالتعاون مع 
االأطراف االإقليمية والمجتمع الدولي لمعالجة 
المخ���اوف االأمني���ة االأو�سع المتعلق���ة ببرامج 
ال�سواري���خ االإيراني���ة واالأن�سط���ة االإقليمية. 
واأكدت عل���ى االلت���زام بالعمل �سوي���ًا لتحقيق 
االتح���اد  دول  اأعرب���ت  كم���ا  االأه���داف.  ه���ذه 
االأوروب���ي الث���الث والوالي���ات المتح���دة عن 
مخاوفها الم�ستركة ب�ساأن االإجراءات االإيرانية 
االأخيرة الإنت���اج اليورانيوم المخ�سب بن�سبة 

ت�سل اإلى 20% ومعدن اليورانيوم.
بالتزام���ن م���ع ذل���ك، ق���ال المحل���ل ال�سيا�س���ي 
والباح���ث البريطان���ي، كون كوفل���ن، اإنه على 
طاقم ال�سيا�سة الخارجي���ة الذي عينه الرئي�س 
بتنظي���م  االهتم���ام  باي���دن،  ج���و  االأميرك���ي 

"داع����س"، وعدم تجاهله. واأ�ساف في تقرير 
ن�سره معهد جيت�ستون االأمريكي، اأن اأولويات 
الرئي����س بايدن الرئي�سة ه���ي بحث احتماالت 
ب�س���اأن  طه���ران  م���ع  مفاو�س���ات  ب���دء  اإع���ادة 
برنامجه���ا الن���ووي، واإقامة حوار م���ع القادة 
الفل�سطينيين الذين قاطع���وا الرئي�س ال�سابق 
دونال���د ترام���ب، ب�سب���ب قيامه بنق���ل ال�سفارة 
االأمريكية اإلى القد�س. واأكد كوفلن اأنه في ظل 
تبني ه���ذه النظ���رة ال�سيقة اإلى حد م���ا ب�ساأن 
التحديات العديدة التي تواجه المنطقة، هناك 
مخ���اوف متزاي���دة م���ن اأال يولي طاق���م بايدن 
اهتماما كافيا بالن�سب���ة للتهديد المتزايد الذي 
ي�سكله اإرهابي���و تنظيم "داع����س". وا�ست�سهد 
الباح���ث بما ق���ام به التنظيم ال�سه���ر الما�سي، 
عندم���ا نف���ذ تفجي���را مزدوجا في �س���وق باأحد 
�س���وارع العا�سمة العراقية، بغ���داد، اأ�سفر عن 
32 قتيال و75 م�سابا، موؤكدا اأن الهجوم ياأتي 
عل���ى خلفية ن�س���اط متزايد من جان���ب مقاتلي 
"داع�س" في العراق، حيث يعمد التنظيم الى 
تد�سي���ن حملة ترهيب عل���ى م�ستوى منخف�س 

في العراق خالل معظم العام الما�سي.
واأ�س���ار الباح���ث البريطان���ي اإل���ى اأن الزي���ادة 
االأخي���رة ف���ي ن�س���اط "داع�س" تع���د دليال على 
�سعي���ه على نطاق وا�سع الإحياء نفوذه، بعد اأن 
تم الق�ساء على محاوالت���ه لتاأ�سي�س ما ي�سمى 
بدولة "الخالفة" من خالل حملة اإدارة ترامب 
الفعال���ة �سد مقاتل���ي التنظيم، الذي���ن اأُرغموا 
عل���ى التخلي عن اآخر قطعة من االأرا�سي التي 

كانوا ي�سيطرون عليها في عام 2019.
ولفتت الدرا�س���ة االأمريكية اإلى اأنه من الموؤكد 
اأن ع���ودة ظهور "داع�س" كتهديد اإرهابي كبير 
- حيث هن���اك اأي�سا تقارير ع���ن زيادة ن�ساطه 
االإرهاب���ي في اأفريقيا - اأم���ر يتعين على اإدارة 

بايدن اأن ت�سعه في االعتبار.

ال�صاروخي  الهجوم  تدين  دول   4
على اأربيل 



 متابعة/ المدى

اأعل���ن الأمي���ن العام لحلف �س���مال الأطل�س���ي 
)نات���و( ين����س �س���تولتنبرغ، اأن دول النات���و 
�س���تزيد ع���دد الأف���راد الذي���ن تن�س���رهم ف���ي 
الع���راق من 500 اإلى حوالي 4000 �سخ�س. 
وقال ف���ي موؤتمر �سحفي، الخمي�س، "اليوم، 
قّررنا رف���ع عديد قوات حلف �سمال الأطل�سي 
لمهم���ات التدريب ف���ي العراق لدع���م القوات 

العراقية في ت�سديها للإرهاب".
واأ�س���اف �ستولتنبرغ اأن الفك���رة تدور حول 
الأم���ن  لق���وات  التدري���ب  اأن�سط���ة  تو�سي���ع 
بغ���داد،  خ���ارج  ن�سره���ا  وكذل���ك  العراقي���ة، 
تنظي���م  ظه���ور  ع���ودة  من���ع  ه���و  واله���دف 
"داع����س". و�س���دد الأمين الع���ام للناتو بعد 
اأّن  عل���ى  الحل���ف  دف���اع  ل���وزراء  محادث���ات 
"مهمتن���ا ج���اءت بن���اء على طل���ب الحكومة 
العراقي���ة". وتابع "اأن ذل���ك يتم مع الحترام 
الكام���ل ل�سيادة الع���راق ووح���دة ارا�سيه". 
وفيم���ا لم يقدم �ستولتنبرغ معلومات مف�سلة 
حول طل���ب الحكوم���ة العراقية م���ن الحلف، 
ل���م تعلق بغداد على ق���رار الحلف حتى �ساعة 
اإع���داد ه���ذا الخبر. وفت���ح البنتاغ���ون الباب 
اأم���ام اإمكاني���ة اإر�س���ال المزي���د م���ن الق���وات 

الأميركية مع الحلف
وقالت المتحدثة با�س���م البنتاغون، جي�سيكا 
اإل ماكنولت���ي ل�سبكة �س���ي اإن اإن: "الوليات 
المتح���دة ت�س���ارك ف���ي عملي���ة تكوي���ن القوة 
لبعثة الناتو في العراق و�ست�ساهم بن�سيبها 

العادل في هذه المهمة المو�سعة والمهمة".
كان وزي���ر الدف���اع الأميرك���ي لوي���د اأو�ستن، 
تحدث عن المهمة مع نظرائه في الناتو خلل 

اجتماع مع وزراء الدفاع يوم الخمي�س.
ف���ي وقت متاأخر م���ن ليلة الخمي����س، اأو�سح 
المتح���دث با�سم البنتاغون ج���ون كيربي اأنه 
القوات  من  المزيد  لإر�سال  خطط  توجد  "ل 

الأميركي���ة اإل���ى الع���راق". وم���ع ذل���ك، ق���ال 
م�س���وؤول دفاعي للقن���اة اإن القوات الأميركية 

ا دعم المهمة من خارج البلد.  يمكنها اأي�سً
وق���ال كيربي على تويت���ر "ندعم مهمة الناتو 
المو�سعة في العراق و�سنوا�سل القيام بذلك 
لكن ل توجد خطط لزيادة م�ستويات القوات 
الأميركية هن���اك". ورحب اأو�ست���ن "بالدور 
المو�س���ع" لمهم���ة الناتو ف���ي الع���راق، وفقًا 
لق���راءة المناق�س���ات التي قدمه���ا البنتاغون. 
واأع���رب ع���ن ثقته ف���ي اأن كل العم���ل الذي تم 
اإنج���ازه حت���ى الآن م���ع الحكوم���ة العراقي���ة 
وق���وات الأم���ن العراقي���ة �سي���وؤدي اإلى مهمة 
مكتفي���ة ذاتي���ا. وف���ي �سي���اق مت�س���ل، نقلت 
�سحيف���ة "ديلي مي���ل" عن م�س���ادر ع�سكرية 
اأن ق���وات التحال���ف الدول���ي تعت���زم زي���ادة 
عدد جنوده���ا في العراق لت�س���ل اإلى 5 اآلف 
عن�سر. وقالت ال�سحيفة اإنه �سيجري اإر�سال 
مئات من الجن���ود البريطانيي���ن اإلى العراق 
ف���ي اأكب���ر زي���ادة للق���وات البريطاني���ة هناك 
منذ ح���رب الخلي���ج الأخيرة. وم���ن المتوقع 

اأن يت�ساع���ف ع���دد الق���وات البريطاني���ة اإلى 
�سعفي���ن اأو ثلث���ة ف���ي وق���ت لحق م���ن هذا 
الع���ام. وف���ي المجم���وع، فق���د 179 جندي���ًا 
بريطاني���ًا حياته���م ف���ي العراق من���ذ 2003، 
فيما ان�سحبت اآخر القوات هناك في 2011.

ويتمركز حالي���ا 100 عن�سر بريطاني هناك 
لتدريب قوات الأمن العراقية. في اإطار مهمة 
التحال���ف الدولي لمكافحة تنظيم داع�س، مع 

اإمكانية تاأديتهم لأدوار اأمنية .
وج���اء اإع���لن وزي���ر الدف���اع البريطاني، بن 
وال����س، الليل���ة الما�سي���ة عن اإر�س���ال مئات 
الجن���ود بعد اأيام من هج���وم �ساروخي على 
قاع���دة للتحالف الدولي قرب مطار اأربيل في 
�سمالي العراق اأ�سفر ع���ن مقتل مقاول مدني 

واإ�سابة ت�سعة اآخرين.
وتاأييدا للق���رار، قال القائ���د ال�سابق للقوات 
البريطاني���ة في اأفغان�ستان، ريت�سارد كيمب: 
"تواجه القوات العراقية تهديدا متزايدا من 
تنظيم داع����س، حيث وقع اعت���داء انتحاري 
مزدوج في بغداد في كانون الثاني بالإ�سافة 

اإل���ى الهجمات الإرهابي���ة اليومية في مناطق 
مختلفة من البلد".

واأو�س���ح كيمب اأن ع���ودة الق���وة اإلى تنظيم 
الهجم���ات  م���ن  العدي���د  اإل���ى  "اأدت  داع����س 
الإرهابي���ة ف���ي اأوروب���ا بما في ذل���ك المملكة 
المتح���دة". واأ�س���اف: "يج���ب علين���ا وعلى 
حلف الناتو بذل كل م���ا في و�سعنا لم�ساعدة 
العراقيي���ن على تح�سين قدراته���م الع�سكرية 
حت���ى يتمكنوا م���ن فر�س �سيط���رة اأكبر على 

اأرا�سيهم. وبذلك �سنحمي وطننا اأي�سا".
ب���دوره، راأى المتح���دث با�س���م القائ���د العام 
للق���وات الم�سلح���ة يحي���ى ر�س���ول، اأن رف���ع 
ق���وات الناتو ع���دد عنا�سره���ا التدريبية في 

العراق، لن يوؤثر على دول الجوار.
وق���ال ر�س���ول اإن "مهم���ة حل���ف النات���و ف���ي 
الع���راق هي فق���ط لتدريب الق���وات العراقية 
ولبن���اء قدراته���ا، ول ت�س���ارك ف���ي اأي مه���ام 
قتالي���ة على الأر�س"، موؤكدًا ان "قرار الناتو 
الذي �سدر يوم الخمي�س )18 �سباط 2021(، 
ح���ول رفع عدد قوات المهم���ات التدريبية في 
العراق اإل���ى اأربعة اآلف ع�سك���ري هو لنف�س 
الغاي���ة ول يوؤث���ر ذل���ك عل���ى اأي دول���ة جارة 
�سواء اإيران او غيره���ا". وحول ال�سواريخ 
التي �سقط���ت قرب مطار اأربي���ل يوم الثنين 
الما�س���ي، والتي اأ�سف���رت عن مقت���ل متعاقد 
مدن���ي اأجنبي وج���رح 9 اآخرين بينهم جندي 
اأميرك���ي، اأك���د ر�س���ول اإدانتهم له���ذا الهجوم 
اإل���ى  م�سي���رًا  ب�"الإرهاب���ي"،  و�سف���ه  ال���ذي 
ت�سكي���ل لجن���ة م�سترك���ة بي���ن حكوم���ة اإقليم 
كرد�ست���ان والحكوم���ة التحادي���ة، با�س���رت 
�ستعر����س  والنتائ���ج  التحقي���ق  ف���ي  عمله���ا 

و�ستتخذ الإجراءات اللزمة.
واعتبر اأنه حتى بتبني "�سرايا اأولياء الدم" 
الهجم���ات قرب مطار اأربيل، "ل يمكن ح�سمه 
اإل بعد اكتمال التحقيق والتو�سل اإلى نتائج 

دقيقة وهذا من الممكن اأن ياأخذ وقتًا".
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 بغداد/ المدى

بحث رئي�س الوزراء م�سطف���ى الكاظمي، مع رئي�س 
الجمهورية برهم �سالح، جمل���ة من الق�سايا الأمنية 
وال�سيا�سي���ة ومنها ال�ستعدادات لإجراء النتخابات 
المبك���رة والخط���وات الإ�سلحي���ة وتوحي���د ال�سف 

الداخلي.
واأف���اد المكت���ب الإعلم���ي لرئي�س ال���وزراء في بيان 
تلقت )المدى( ن�سخة منه باأن الكاظمي ا�ستقبل برهم 
�سال���ح الخمي�س وبحثا "اآخر التط���ورات ال�سيا�سية 

والأمنية التي ت�سهدها البلد".
وم���ن المق���رر اأن ي�سه���د الع���راق اإج���راء النتخابات 
المبك���رة في العا�سر من �سهر ت�سري���ن الأول المقبل، 
وه���و ثان���ي موعد للعملية بع���د تاأجيلها م���ن الموعد 
الأول ال���ذي كان مح���ددًا ف���ي ال�ساد�س م���ن حزيران 

.2021
وج���رى خلل اللق���اء ا�ستعرا�س اآخ���ر ال�ستعدادات 
الت���ي توفرها الأجهزة الحكومية المعنية ومفو�سية 
النتخاب���ات لإجراء النتخابات ف���ي موعدها المقرر 
"وبما ي�سمن اأن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن 

اإرادة ال�سعب العراقي واختياراته".
ونق���ل البي���ان ع���ن الكاظم���ي تاأكي���ده عل���ى "اأهمي���ة 
الخط���وات الإ�سلحي���ة الت���ي تنتهجه���ا الحكوم���ة، 
وانعكا�سه���ا اإيجابًا على م�ستقبل العراق القت�سادي 
واأمن���ه الداخل���ي وال�سل���م الأهل���ي وتوفي���ر الفر�س 
لقط���اع ال�سب���اب". وتواجه البلد اأزم���ة مالية خانقة 
ناجمة عن جائحة كورونا وتف�سي الف�ساد اإلى جانب 
تدهور اأ�سعار النفط قبل اأن تعاود الرتفاع اإلى اأكثر 

من 60 دولرًا خلل الأيام الما�سية. 
توحي���د  "�س���رورة  عل���ى  ال���وزراء  رئي����س  و�س���دد 
ال�سف���وف الداخلية اإ�سنادًا ل�سلط���ة القانون، ولأجل 
تنفيذ الأهداف الت���ي جاءت من اأجلها الحكومة التي 
تح���ث الخط���ى من اأج���ل تحقي���ق مطال���ب العراقيين 

وتطلعاتهم". 
ياأتي هذا م���ع ت�ساعد الح���راك ال�سيا�سي في العراق 
وتفاق���م وتي���رة ال�سراع بي���ن الكتل مع ق���رب حلول 
النتخاب���ات وانعك�س ذلك على غي���اب التوافق بينها 
ح���ول مجم���ل الق�سايا وعل���ى راأ�سه���ا الموازنة التي 
ُينظر اإليها كو�سيلة لك�سب تعاطف ال�سارع واأ�سوات 

الناخبين.

 بغداد/ تميم الح�سن

وكان متوقع���ًا ان ت�س���ن انق���رة ال�سب���وع 
الحال���ي، هجوما بريا هو الول من نوعه، 
في �سنجار لملحقة م�سلحي حزب العمال 
الكرد�ستان���ي ال����"pkk"، ال ان �سرا�س���ة 
المواجهات دفعت تركي���ا على ما يبدو الى 
تاأجي���ل الموع���د. واعلنت انق���رة منت�سف 
�سهر �سباط الحال���ي، انتهاء حملة "مخلب 
الن�س���ر 2" بعد مقتل عدد من عنا�سر حزب 
العم���ال الكرد�ستاني المعار�س لتركيا، في 
�سم���ال المو�سل، فيما ت�سي���ر الم�سادر في 

داخل العراق الى رواية اخرى.
ووف���ق م�س���ادر )الم���دى( في �سنج���ار ان 
"الق���وات التركية واجه���ت معارك �سر�سة 
مع ح���زب العمال ت�سبب���ت بمقتل نحو 50 
تركيا، فيما دعمت جماعات مح�سوبة على 
الح�س���د ال�سعب���ي تلك المواجه���ات ل�سالح 
ال����)pkk(". وبداأت تركيا ف���ي 10 �سباط 
الما�س���ي، ب�سن هجوم ب���ري على م�سلحي 
ال����" pkk "  ق���رب محافظة ده���وك التابعة 
لقلي���م كرد�ست���ان، في ثالث هج���وم تنفذه 
تركي���ا من���ذ حزي���ران الما�س���ي، وت�سم���ن 
ق�سفا بالطائ���رات. وبح�سب الت�سريحات 
التركية، ف���اإن العملية الع�سكري���ة اأدت اإلى 
تدمي���ر مخازن الذخي���رة وقواعد لمقاتلين 
اأكراد ف���ي منطقة غ���ارا باإقلي���م كرد�ستان، 
نفذت فيها اأي�سا �سربات جوية وتم خللها 

ن�سر جنود جرى حملهم بالمروحيات.
وقال خلو�سي اأكار، وزير الدفاع التركي، 
اإن���ه ت���م العث���ور عل���ى "جث���ث 13 مواطنا 
تركيا خطفه���م م�سلحون اأك���راد في مجمع 

كهوف �سمالي العراق".
لكن ت�سريحات حزب العمال كانت مغايرة 
تمام���ا، حي���ث قال���ت اإن الغ���ارات الجوي���ة 
التركي���ة ا�ستهدفت �سجن���ا كان ي�سم ب�سع 
ع�سرات من اأفراد الجي�س التركي وعنا�سر 
المخابرات التركية الذين كانوا اأ�سرى مما 

اأدى اإلى مقتل 13 منهم.
وخلف تلك الحداث، يجري ت�سعيد مريب 
في �سنج���ار، �سمال المو�س���ل، حيث يقول 
الم�سدر في المدنية: "قبل ا�سبوع و�سلت 
ثلثة الوية من الح�سد، ي�سل عددها لنحو 

10 اآلف م�سلح".

نهاية الأمل !
التعزي���زات  "تل���ك  ان  الم�س���در  ووف���ق 
ج���اءت لتنه���ي كل الم���ال المعق���ودة على 

تنفي���ذ اتفاقية �سنج���ار لتطبي���ع الو�ساع 
ف���ي المدينة". وك�س���ف زعي���م منظمة بدر 
ه���ادي العام���ري ف���ي معلوم���ات و�سفه���ا 
ب�"الموؤك���دة"، ع���ن ني���ة الجي����س الترك���ي 
الهجوم على جبل �سنجار، داعيا الحكومة 
لتخ���اذ اإجراءاته���ا ل���ردع اأي ع���دوان على 

اأرا�سي العراق.
"هن���اك  اإن  بي���ان  ف���ي  العام���ري  وق���ال 
معلوم���ات ا�ستخبارية موؤك���دة اأن الجي�س 
جب���ل  عل���ى  الهج���وم  ني���ة  لدي���ه  الترك���ي 
�سنجار، ل���ذا على الحكوم���ة التركية الكف 
ع���ن ه���ذه الممار�س���ات العدائي���ة، الت���ي ل 
تخدم م�سالح البلدي���ن بل �ستوؤثر وب�سكل 

بالغ على العلقات الدولية".
واأ�ساف: "كنا نتوقع من الحكومة التركية 
الن�سحاب م���ن الأرا�س���ي العراقية ب�سكل 
كام���ل �سواء م���ن بع�سيقة اأو م���ن ال�سريط 
الحدودي الذي احتلته موؤخرا، ل اأن تقوم 

بالمزيد من الحتلل".
ودع���ا العام���ري الحكوم���ة العراقي���ة اإل���ى 

اأن "تتخ���ذ كاف���ة الإج���راءات اللزمة لردع 
اأي ع���دوان على اأرا�سي الع���راق"، موؤكدا 
اأن "الق���وات الم�سلحة العراقي���ة والح�سد 
ال�سعب���ي والأجه���زة الأمنية ق���ادرة بعون 
الله عل���ى الدفاع والذود ع���ن تراب الوطن 
المقد�س". وكان���ت )المدى( قد ك�سفت قبل 
ا�سبوع من ت�سريحات العامري، اأن انقرة 
ابلغ���ت بغداد، ف���ي نهاي���ة 2020، بانها قد 

ت�سطر لبع���اد حزب العم���ال الكرد�ستاني 
بنف�سه���ا ف���ي �سب���اط او اآذار المقب���ل كحد 

اعلى، اذا لم ي�ستطع العراق القيام بذلك.
وتت�سم���ن اتفاقي���ة �سنج���ار الت���ي ابرمت 
بي���ن بغداد واربيل، وت���م العلن عنها في 
ت�سرين الول الما�سي، اخلء كل المظاهر 
الم�سلحة م���ن المدينة وم���ن �سمنها حزب 

العمال الكرد�ستاني.

ومقابل ذلك ت�سمن بغداد اعادة النازحين، 
الذي���ن مازال���ت حركته���م باتج���اه الع���ودة 
بطيئ���ة جدا، واع���ادة العمار بع���د ا�سرار 
كبي���رة تعر�ست لها المدين���ة عقب اكثر من 

عام على �سيطرة "داع�س".

تحالف غير معلن
ومنذ الك�سف ع���ن التفاقية، بداأت جهات 

بتوجيه  م�س���ادر-  بح�س���ب  "�سيعي���ة"- 
انتق���ادات �سديدة الى بغ���داد وكرد�ستان، 
وذلك ب�سبب وج���ود "تحالف غير معلن" 
بين بع�س الف�سائل الم�سلحة في �سنجار 
وجماع���ات م�سلح���ة �سيعي���ة م���ن خ���ارج 

المدينة لل�سيطرة على الو�ساع هناك.
وكان���ت بع�س الف�سائل في داخل �سنجار 
ق���د ان�سمت ال���ى هيئة الح�س���د ال�سعبي، 
وا�ستول���ت نهاي���ة 2018 عل���ى ال�سلط���ة 
ف���ي �سنجار، بعد ط���رد الحكومة المحلية 
تل���ك  ان  الم�س���ادر  ووف���ق  ال�سابق���ة.  
الف�سائ���ل ه���ي ف���ي ال�سل تابع���ة لحزب 
العم���ال الكرد�ستان���ي، وت�س���م جن�سيات 
تركي���ة،  �سوري���ة،  منه���ا  عراقي���ة،  غي���ر 

وايرانية.
لك���ن الملفت في الق�سي���ة، ان بغداد ت�سر 
عل���ى ان �سنج���ار خالية م���ن الم�سلحين، 
ورغم ذلك لم تتق���دم خطوة واحدة، وفق 
ما يقول���ه م�سوؤولون هن���اك، تجاه اعادة 

التطبيع في المدينة.

وقب���ل اق���ل م���ن ا�سب���وع ج���ددت قي���ادة 
ب�"ع���دم  التاأكي���د  الم�سترك���ة،  العملي���ات 
ق�س���اء  ف���ي  م�سلح���ة،  مظاه���ر  وج���ود 
�سنج���ار"، فيم���ا اأ�س���ارت اإل���ى اأن الأم���ن 
ف���ي الق�س���اء يدار م���ن الجي����س العراقي 

وال�سرطة المحلية والأمن الوطني.

لماذا ل تطبق التفاقية؟
وق���ال المتح���دث با�س���م القي���ادة، الل���واء 
تح�سي���ن الخفاج���ي في ت�سري���ح للوكالة 
للق���وات  الع���ام  "القائ���د  اإن  الر�سمي���ة 
الم�سلح���ة م�سطف���ى الكاظم���ي وج���ه في 
وق���ت �ساب���ق ب���اأن يك���ون ق�س���اء �سنجار 
خاليا من المظاهر الم�سلحة"، موؤكدا اأنه 
"ل يوجد حاليا في الق�ساء �سوى قوات 
المحلي���ة  وال�سرط���ة  العراق���ي  الجي����س 
والم���ن الوطن���ي، فيم���ا تتواج���د ق���وات 
ف���ي المناط���ق  م���ن ال�سرط���ة التحادي���ة 

الحدودية وخارج مدينة �سنجار".
واأ�ساف، اأن "ق�س���اء �سنجار خال حاليا، 
من اأي حزب او جهة �سيا�سية تتولى زمام 
المن ف���ي المدينة، با�ستثن���اء المنظومة 
التابع���ة للحكوم���ة التحادية"،  الأمني���ة 
م�سي���رًا ال���ى اأن "الق���وات المني���ة تعمل 
وفق���ًا لتوجيه���ات القائ���د الع���ام للق���وات 
الم�سلح���ة عل���ى تاأمين المن ف���ي الق�ساء 

من اأجل ت�سهيل عودة النازحين".
ويقدر وج���ود 4 اآلف م�سلح تابع ل�حزب 
العمال ف���ي مناط���ق كرد�ست���ان و�سنجار 
�سمال المو�سل، وهي اكثر المناطق التي 

تقلق انقرة.
نائ���ب  �سنج���اري،  الق���ادر  عب���د  ويق���ول 
محاف���ظ نين���وى ال�سابق ل�)الم���دى(، انه 
"ل تغيي���ر يجري في �سنجار. الو�ساع 
كما هي من���ذ �سن���وات". وبح�سب بع�س 
التوقع���ات ان التفاقية قد تبداأ بال�سريان 
ب�سكل فعلي في اآذار المقبل، حيث ت�سمل 
التفاقية الى جانب الخدمات وطرد حزب 

العمال، ت�سكيل قوة من ابناء المنطقة.
لك���ن �سنجاري يق���ول: "بالعك����س لي�ست 
هن���اك اأي ني���ة او موؤ�س���رات قريب���ة على 
يح���دث  العك����س  التفاقي���ة.  �سري���ان 
�سنج���ار  ف���ي  تزاي���د  ف���ي  والم�سلحي���ن 

خ�سو�سا بعد التهديدات التركية".
ويع���زو الم�س���وؤول ال�سابق ف���ي �سنجار، 
بق���اء الو�ساع كم���ا هي ف���ي المدنية الى 
ان "بغ���داد لي�ست لديها نية جدية في حل 

او�ساع �سنجار".

 �شنجار.. ت�شاعد التهديدات بني احل�شد وتركيا
 وال�شكان مازالوا نازحني

اتفاقية التطبيع يف املدينة 
على حافة النهيار بعد 
تزايد املظاهر امل�سلحة

الناتو والتحالف الدويل يرفعان عدد جنودهما يف العراق

ت��كاد اتفاقي��ة "تطبيع �سنجار" ان تذه��ب ادراج الرياح، عقب ن�سر م��ا يقارب نحو فرقة ع�سكري��ة كاملة تابعة للح�سد 
ال�سعبي في المدينة ذات الغلبية اليزيدية، على خلفية التهديدات التركية باقتحامها. وي�سير م�سوؤولون في الق�ساء 
ال��ذي كان تحت �سيطرة "داع�ش" قبل ع��دة �سنوات، بان بغداد "ل تنوي" الم�سي بالتفاقي��ة، رغم الزيارات المتكررة 

لكبار قادة المن والجي�ش الى الق�ساء، ووعود اإعادة النازحين الفارين منذ 2014 وبدء العمار.

�شالح والكاظمي يبحثان ملفي االنتخابات بغداد تطمئن: مهمة الحلف فقط للتدريب
واالإ�شالح

قوة ع�شكرية قرب �شنجار .. ار�شيف

ويقول عبد القادر �شنجاري، نائب حمافظ نينوى ال�شابق لـ)املدى(، انه "ال تغيري 
يجري يف �شنجار. االو�شاع كما هي منذ �شنوات". وبح�شب بع�ض التوقعات ان 
االتفاقية قد تبداأ بال�شريان ب�شكل فعلي يف اآذار املقبل، حيث ت�شمل االتفاقية اىل 

جانب اخلدمات وطرد حزب العمال، ت�شكيل قوة من ابناء املنطقة.

م�شوؤولون يف الناتو مع م�شوؤولني ع�شكريني عراقيني

رئي�شا احلكومة والوزراء خالل لقاء �شابق
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 ذي قار / ح�سني العامل

ك�سفت هيئة ا�ستثمار ذي 
قار عن توجيه 34 انذاراً اىل 
م�ستثمرين و�سركات متلكئة 

بتنفيذ امل�ساريع اال�ستثمارية 
، وفيما اأ�سارت اىل اأن اأ�سباب 

التلكوؤ ال تكمن يف امل�ستثمر 
فح�سب واإمنا يعود بع�سها اىل 

اإجراءات الدوائر واالإدارة 
املحلية ناهيك عن االأ�سباب 

املتعلقة بالنزاعات الع�سائرية 
وابتزاز امل�ستثمر ، بينت اأن 

االنذار ي�سّكل اأول اإجراء 
قانوين يف �سحب الرخ�سة 

اال�ستثمارية يف حال مل ميتثل 
امل�ستثمر اىل معاجلة االنحراف 

يف خطة تقدم العمل .

وق���ال مدي���ر عام هيئ���ة ا�ش���تثمار ذي قار 
عبد احلميد احل�ش���ونه للمدى اإن " هيئة 
ال�ش���تثمار وجهت حت���ى الآن 34 انذارًا 
اىل امل�ش���تثمرين وال�ش���ركات املتلكئ���ة"، 
مبينا اأن " اجمايل امل�شاريع ال�شتثمارية 
املتلكئة يف ذي قار  يبلغ 44 م�شروعًا".

واو�ش���ح احل�ش���ونة اأن " بع�ض اأ�شباب 
التلكوؤ تكمن يف امل�ش���تثمر ذاته وبع�شها 
يعود لنزاعات ع�ش���ائرية واأخرى تتعلق 
باإج���راءات الدوائ���ر والإدارة واملحلي���ة 

ناهيك ع���ن الأ�ش���باب املتعلق���ة بالبتزاز 
الذي يتعر�ض لها امل�شتثمر"، لفتًا اىل اأن 
" الكثري من امل�شاريع املتلكئة هي �شمن 
قطاع الإ�شكان ولأ�شباب تتعلق بنزاعات 
الع�ش���ائر  م���ن  الر����ض  اأ�ش���حاب  ب���ن 
و�ش���ول  ع���دم  وكذل���ك  وامل�ش���تثمرين 
اخلدم���ات الأ�شا�ش���ية حل���دود امل�ش���روع 

ال�شكني".

واأ�ش���ار مدير ع���ام هيئة ال�ش���تثمار اأن " 
الإن���ذار ي�ش���ّكل اأول اإج���راء قان���وين يف 
�شحب الرخ�ش���ة ال�شتثمارية يف حال مل 
ميتثل امل�ش���تثمر يف معاجل���ة النحراف 
يف خط���ة تق���دم العم���ل يف امل�ش���روع"، 
م�ش���تدركًا اأن " غاي���ة هيئ���ة ال�ش���تثمار 
لي�ض �شحب الرخ�شة ال�شتثمارية واإمنا 
م�شاعدة امل�ش���تثمر وتذليل العقبات التي 

تواجه���ه والدفع باجتاه تنفيذ امل�ش���روع 
ليق���دم  الزمن���ي املح���دد  ال�ش���قف  �ش���من 

اخلدمات املطلوبة ".
واأردف احل�ش���ونه اأن " هيئة ال�شتثمار 
�ش���ّكلت موؤخ���رًا جلن���ة خمت�ش���ة ملتابع���ة 
امل�شاريع ال�شتثمارية وتقييم م�شتويات 
العمل فيها وتق���دمي تقارير دورية لإدارة 
الإج���راءات  لتخ���اذ  ال�ش���تثمار  هيئ���ة 

 " اأن  اىل  لفت���ًا   ،" ب�ش���ددها  املطلوب���ة 
الهيئ���ة اإذا وج���دت اأن امل�ش���روع املتلك���ئ 
ع���ن  عاج���ز  وامل�ش���تثمر  �ش���ريريًا  مي���ت 
موا�ش���لة العمل ل�شتكماله �شاعتها تتخذ 
الإج���راءات القانوني���ة املطلوبة ل�ش���حب 

الرخ�شة ال�شتثمارية".
وعن طبيعة التعاون  بن هيئة ا�ش���تثمار 
ذي قار والدوائ���ر املركزية حول معاجلة 

م�ش���كلة امل�ش���اريع املتلكئة قال احل�شونه 
اإن " هيئة ا�ش���تثمار ذي قار عر�ش���ت اأمر 
امل�ش���اريع املتلكئ���ة  على الهيئ���ة الوطنية 
ملجل����ض  العام���ة  والأمان���ة  لال�ش���تثمار 
الوزراء ومل�شت تعاونًا جيدًا من اجلهات 
�ش���كلت  اإذ   ، املج���ال  ه���ذا  يف  املذك���ورة 
العام���ن  امل���دراء  م�ش���توى  عل���ى  جلن���ة 
ملتابع���ة  الأم���ر ميدانيًا "، لفت���ًا اىل اأن " 

هيئة ا�ش���تثمار ذي قار تدار�شت الأ�شباب 
التي اأدت اىل توقف امل�ش���اريع واحللول 

املمكنة مع اللجنة املذكورة".
وي���رى مراقبون لل�ش���اأن القت�ش���ادي يف 
حمافظ���ة ذي ق���ار اأن " التوج���ه لتفعي���ل 
قط���اع ال�ش���تثمار يف حمافظ���ة ذي ق���ار 
يكت�شب اأهمية كبرية يف تاأمن املتطلبات 
احلياتية لل�شكان املحلين يف ظل �شعف 
ه���ذا  يف  احلكومي���ة  املوؤ�ش�ش���ات  اأداء 
املج���ال". وق���ال علي ح�ش���ن وه���و اأحد 
املتابع���ن لل�ش���اأن القت�ش���ادي للمدى اإن 
ال�شكانية  الكثافة  ذات  قار  ذي  "حمافظة 
العالية والتي ت�ش���نف �ش���من املحافظات 
الأك���ر فق���رًا ، بحاج���ة اىل املزي���د م���ن 
لمت�ش���ا�ض  ال�ش���تثمارية  امل�ش���اريع 
البطال���ة  التي تق���در باأكر من %40 من 
القوى العاملة واخلريجن" واأردف اأن " 
م�ش���كلة ارتفاع معدلت الفقر تتطلب هي 
الأخ���رى العديد من الربامج وامل�ش���اريع 
الكب���رية للنهو����ض بالواقع القت�ش���ادي 
واملعي�ش���ي ل�ش���كان املحافظ���ة التي يزيد 

عدد نفو�شها على مليوين ن�شمة".
وكان���ت هيئ���ة ا�ش���تثمار ذي ق���ار اأعلن���ت 
ي���وم الثالث���اء ) 2 �ش���باط 2021 ( ع���ن 
منح رخ�ض ا�ش���تثمارية ل� 64 م�ش���روعًا 
يف قطاع���ات خمتلفة خالل ع���ام 2020 
، وفيما بينت اأن قيمة امل�ش���اريع املذكورة 
تبل���غ  252 ملي���ار دين���ار ، اأك���دت توفر 
اكر من 370 فر�ش���ة ا�شتثمارية اأخرى 
والزراعي���ة  ال�ش���ناعية  القطاع���ات  يف 
والتجاري���ة ال�ش���ياحية والنقل وال�ش���كن 

وغريها.
وكان���ت الإدارة املحلي���ة يف حمافظة ذي 
ق���ار، ح���ذرت ي���وم ال�ش���بت ) 16 كانون 
الث���اين 2016 (، م���ن ارتف���اع مع���دلت 
ع���ن  العاطل���ن  ال�ش���باب  ب���ن  اجلرمي���ة 
العم���ل ، وفيم���ا اأك���دت اأن توق���ف جممل 
م�ش���اريع املحافظة عّطل حركة املفا�ش���ل 
القت�ش���ادية والتجارية وت�شبب برتاجع 

فر�ض العمل.

عزت بع�ض اأ�سباب اإلى النزاعات الع�سائرية واالبتزاز

ا�ش��تثمار ذي ق��ار توج��ه 34 ان��ذارًا لم�ش��تثمرين و�ش��ركات متلكئ��ة
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�ش���لط تقرير �ش���حفي، اجلمعة، ال�شوء على 
قانون التقاعد وال�ش���مان الجتماعي املزمع 
ت�ش���ريعه خ���الل الأي���ام املقبلة، مو�ش���حًا اأن 
القان���ون اجلديد �شي�ش���مح للعاملن بالقطاع 
اخلا����ض من احل�ش���ول على رات���ب تقاعدي 
يف نهاي���ة خدمته���م.   وذك���رت " اندبندن���ت 
عربية" يف تقرير، تابعه "نا�ض" )19 �شباط 
"اإقرار قانون ال�شمان اجلديد  2021(، ان 
وتفعيل���ه �ش���يعمل على دعم القط���اع اخلا�ض 
وا�ش���تيعاب العمالة العاطلة وتخفيف الطلب 

على الوظائف احلكومية". 
فيما يلي ن�ض التقرير:  

يق���رتب الع���راق م���ن ت�ش���ريع قان���ون جديد 
ي�ش���من  الجتماع���ي،  وال�ش���مان  للتقاع���د 
حت�شن اأو�شاع العاملن يف جميع امل�شاريع 
التجارية وال�ش���ناعية والرتفيهية اخلا�ش���ة 
للمرة الأوىل منذ عقود، ويجعلهم يح�شلون 
على تقاعد يف نهاية خدمتهم، م�ش���ابهًا ملا هو 
معم���ول ب���ه يف القط���اع الع���ام، الذي ي�ش���هد 
اإقباًل كبريًا من جانب ال�ش���باب العراقي لهذه 

امليزة.  
وين�ض القانون اجلديد على �ش���مول �شرائح 
وجمي���ع  امله���ن  يف  العامل���ن  م���ن  وا�ش���عة 
الن�ش���اطات القت�ش���ادية اخلا�ش���ة بال�شمان 
الجتماع���ي، مث���ل �ش���ائقي �ش���يارات الأجرة 
والنقل اخلا�ض واأ�ش���حاب املحال التجارية 
والور�ض ال�ش���ناعية وغريها من الن�شاطات 
الت���ي تهم حياة املجتمع اليومية، لتكون اأول 
خط���وة عل���ى طريق وق���ف الزحف ال�ش���عبي 

نحو القطاع العام للح�شول على وظائف.  

وقف تو�ّسع القطاع العام  
ع���ام  ح�ش���ن  �ش���دام  نظ���ام  �ش���قوط  ومن���ذ 
العراقي���ة  احلكوم���ات  فتح���ت   ،2003
املتعاقب���ة وب�ش���غط م���ن الأحزاب امل�ش���اركة 
يف العملي���ة ال�شيا�ش���ية، الباب وا�ش���عًا اأمام 
التعيين���ات يف دوائر الدول���ة، كجزء مهم من 
حملته���ا الدعائي���ة لالنتخاب���ات، الأم���ر الذي 
رفع عدد العاملن يف القطاع العام من 850 
األفًا ع���ام 2003 اإىل اأربعة مالين ون�ش���ف 
امللي���ون موظ���ف وعام���ل يتقا�ش���ون حواىل 
46 تريليون دينار عراقي )31 مليار دولر( 
�ش���نويًا.   ومع هذه الزيادة املرعبة يف اأعداد 
العامل���ن يف القط���اع الع���ام وعج���ز الدول���ة 
ع���ن ت�ش���ديد رواتب جزء كبري منه���م، اإل عن 
طري���ق القرتا�ض وا�ش���تيعاب اأعداد جديدة 
من العاملن فيه، فاإن حكومة رئي�ض الوزراء 
م�ش���طفى الكاظمي تهدف م���ن خالل القانون 
اجلدي���د اإىل حتوي���ل الإقب���ال م���ن القط���اع 
العام اإىل اخلا�ض، واإقناع ال�ش���باب العراقي 
بالعمل فيه بدًل من التو�شط ودفع الر�شاوى 

للح�شول على وظيفة حمدودة الأجر.  

اأدنى   كحّد  دينار  األف   350
وق���ال وزي���ر العم���ل وال�ش���وؤون الجتماعية 
العراق���ي عادل الركاب���ي اإن القانون اجلديد، 
يت�ش���من حتدي���د ح���د اأدن���ى لتقاع���د العامل 
يف القط���اع اخلا����ض مب���ا ل يق���ل ع���ن 350 
األ���ف دينار عراقي )ما يق���ارب 250 دولرًا( 
واإلزام �ش���احب العم���ل اأن ياأخذ يف العتبار 
املوؤه���ل الدرا�ش���ي للموظ���ف قب���ل احت�ش���اب 

اأجره.  
الأنب���اء  لوكال���ة  ت�ش���ريح  يف  واأ�ش���اف 
)ت�ش���رين  نوفم���رب  يف  الر�ش���مية  العراقي���ة 
الثاين( املا�ش���ي اأن "م�شروع قانون التقاعد 
ط���ور  يف  للعم���ال  الجتماع���ي  وال�ش���مان 
الت�ش���ريع حالي���ًا، وهو قانون جديد �ش���يحّل 
حم���ل قان���ون التقاعد وال�ش���مان الجتماعي 
واأجري���ت   ،1971 ع���ام  ال�ش���ادر  للعم���ال 
يف القان���ون اجلدي���د تعدي���الت جوهري���ة".   
وين�ض القانون اجلديد اأي�شًا على ا�شتحقاق 
الرجل للراتب التقاعدي اإذا كانت لديه خدمة 
م�ش���مونة ت�ش���ل اإىل 30 عام���ًا وعم���ره 50 
�ش���نة، وبالن�ش���بة اإىل امل���راأة اإذا كان���ت لديها 
خدمة م�شمونة ل� 25 �شنة وتكون بعمر 50 
�ش���نة، فهي ت�ش���تحق الرات���ب التقاعدي. كما 
ين����ض على اإحال���ة امل���راأة اإىل التقاعد يف اأي 
�شن كانت، اإذا كان لديها ثالثة اأطفال وخدمة 
15 �شنة.  فيما يحدد العمر التقاعدي بعمر 
63 �شنة بالن�شبة اإىل الرجل الذي لديه 15 

�شنة خدمة و58 �شنة بالن�شبة اإىل املراأة.  

ُيدر�ض من قبل نقابات العمال  
وال�ش���وؤون  العم���ل  جلن���ة  ع�ش���و  ويتوق���ع 
الجتماعي���ة والهج���رة واملهجري���ن ح�ش���ن 
ع���رب اإقرار القانون يف الف�ش���ل الت�ش���ريعي 
املقبل بعد درا�شته درا�شة م�شتفي�شة من قبل 
النقابات العمالية، لفتًا اإىل اأن القانون يلبي 
طموح العمال و�شين�ّشط احلركة القت�شادية 
يف البلد.   وي�ش���يف "القان���ون يدعم حقوق 

العم���ال و�ش���يزيد راتبه���م التقاعدي، ف�ش���اًل 
ع���ن احلف���اظ عل���ى حقوقه���م"، مو�ش���حًا اأن 
القان���ون وا�ش���ع و�ش���يكون هن���اك ع���دد م���ن 
الور�ض ل�شت�شافة جميع املعنين من اللجنة 
القانونية واملالية، و�ش���تكون هناك اآراء عدة 
من اجلهات املعنية به.   وي�ش���ري عرب اإىل اأن 
اللجنة ت�ش���عى اإىل اأن يلّب���ي القانون طموح 
العمال واحل�ش���ول على قطاع عمايل ي�شمن 
احلق���وق التقاعدية ملوظفي القطاع اخلا�ض، 
خ�شو�ش���ًا اأن له تاأثريًا يف تن�ش���يط احلركة 

القت�شادية بالبلد.  

تن�سيط القطاع اخلا�ض  
ويرى خرباء اقت�شاد اأن القانون �شي�شهم يف 
حال اإقراره بتن�شيط القطاع اخلا�ض وجعله 
الوجه���ة الأكرب لالقت�ش���اد العراق���ي بدًل من 
القط���اع الع���ام، الذي و�ش���ل اإىل حد ال�ش���لل 
التام ب�ش���بب تو�ش���عه يف التوظيف من دون 

ح�شابات اقت�شادية.  
وي�ش���ف اخلبري القت�شادي با�ش���م اأنطوان 
قانون العمل القدمي ب�"البائ�ض واخلجول"، 
وم�ش���ى علي���ه اأكر م���ن 50 عام���ًا، ويعترب 
تغي���ريه مهمًا جدًا، ل �ش���يما يف ظ���ل الراتب 
التقاع���دي القليل الذي يتقا�ش���اه العامل من 
�ش���ندوق ال�ش���مان.   وي�ش���يف اأن "العام���ل 
وفق القانون ال�ش���ابق، يدفع خم�شة يف املئة 
من اأجره ورب العمل يدفع 12 يف املئة ويتم 
دع���م الباق���ي من قب���ل الدول���ة، اإل اأن الراتب 
التقاع���دي للعام���ل يبل���غ 200 األ���ف دين���ار 
)137 دولرًا(، فيم���ا اأن اأقران���ه يف القطاع 
الأحي���ان  بع����ض  يف  راتبه���م  ي�ش���ل  الع���ام 
م���ا بن ملي���ون اإىل ملي���ون ون�ش���ف املليون 
)700 اإىل 1000 دولر(، معرب���ًا ع���ن اأمله 
يف اأن تكون هناك اإرادة حقيقية يف ت�ش���ريع 
القان���ون اجلديد الذي يحف���ظ كرامة العامل 
ويوفر له الراتب التقاعدي الذي ي�شتحقه".  
وي���رى اأنط���وان اأن اإق���رار قان���ون ال�ش���مان 
اجلدي���د وتفعيله �ش���يعمل على دع���م القطاع 

العاطل���ة  العمال���ة  وا�ش���تيعاب  اخلا����ض 
وتخفي���ف الطلب على الوظائ���ف احلكومية، 
ل �ش���يما اأن الوظيف���ة احلكومية ت���وؤدي اإىل 
الك�شل واخلمول، موؤكدًا اأن القطاع اخلا�ض 
يزي���د اإنتاجي���ة العامل اإىل �ش���عفن اأو ثالثة 
اأ�ش���عاف عن القط���اع العام.   و�شي�ش���فر دفع 
�ش���مان للعمال من قبل رب العمل عن تن�شيط 
القط���اع اخلا����ض، خ�شو�ش���ًا اأن 180 األف 
�شخ�ض يتخّرج �شنويًا يف الكليات واملعاهد 
بالخت�شا�ش���ات كافة، ف�ش���اًل عن 300 اإىل 
األ���ف �ش���خ�ض يدخلون �ش���وق العمل   400
�ش���نويًا ول يجدون وظيفة بح�شب اأنطوان، 
ال���ذي ب���ّن اأن توف���ري ال�ش���مان الجتماع���ي 
املجزي �ش���يمت�ّض البطالة والفقر، و�ش���ريفع 
مع���دل النمو ال�ش���نوي من �ش���تة اإىل 12 يف 
املئ���ة، ويحّول العراقين من م�ش���تهلكن اإىل 

منتجن.  

م�سمون   عامل  األف   300
وعلى الرغ���م من الفرتة الطويل���ة التي متت 
فيه���ا مناق�ش���ة القان���ون بن جمل����ض النواب 
ال�شابق وجمل�ض �شورى الدولة حلن اإقراره 
يف جمل�ض الوزراء واإر�شاله اإىل الربملان، اإل 
اأن���ه ل يخلو من انتق���ادات لبع�ض فقراته من 

قبل النقابات العمالية.  
ويوؤ�ش���ر الأمن الع���ام لالحتاد الع���ام لعمال 
العراق عدنان ال�شفار اإىل بع�ض البنود التي 
ما زال���ت مو�ش���ع اعرتا�ض من قب���ل نقابات 
العم���ال، ل �ش���يما يف ما يخ�ض عم���ر العامل 
امل�ش���مون ون�ش���بة ال�ش���تقطاع، مو�شحًا اأن 
عدد امل�ش���مونن ل يتجاوز 300 األف عامل 
م���ن جمم���وع عدد ه���وؤلء الذي ي���رتاوح بن 

خم�شة اإىل �شتة مالين عامل.  
ويعل���ن ال�ش���فار "رف���ع ال�ش���ن التقاعدي يف 
�ش���نة   63 اإىل   60 م���ن  اجلدي���د  القان���ون 
بالن�ش���بة اإىل الرجال ومن 55 اإىل 58 �شنة 
بالن�شبة اإىل الن�شاء، اإ�شافة اإىل زيادة ن�شبة 
ال�ش���رتاك للعم���ال م���ن خم�ش���ة يف املئة يف 
القانون القدمي اإىل �ش���بعة يف املئة مب�شودة 

القانون اجلديد".  
ويتحدث ع���ن بع�ض الإيجابيات يف القانون 
اجلديد، التي متّثلت يف �شمول العاطلن من 
العم���ل اأو القطاع غري املنظ���م من العمال من 
خ���الل ت�ش���ديد ا�ش���رتاكات �ش���هرية، ومن ثم 
يح�ش���ل عل���ى الرات���ب الأدنى للتقاع���د الذي 
يق���در ب����350 األف دين���ار )ما يق���ارب 250 
دولرًا( اإل اأن���ه يدع���و اإىل دعم هوؤلء العمال 
بتقليل ال�ش���رتاكات ال�ش���هرية التي ترتاوح 
ب���ن 40 اإىل 50 األف دينار )م���ا يقارب 27 
ي�ش���عب  والت���ي  �ش���هريًا،  دولرًا(   34 اإىل 
ت�شديدها من قبل العامل الب�شيط يف القطاع 
غ���ري املنظم.  ويختم "قّدمن���ا مالحظاتنا اإىل 
جلن���ة العمل يف الربملان العراقي لأخذها يف 

العتبار".  

 متابعة / املدى

عل����ى بع����د اأك����ر من 22 ك����م �ش����رق بعقوب����ة مركز 
حمافظ����ة دي����اىل، جتمع الع�ش����رات م����ن املواطنن 
اأغلبهم من ال�ش����باب وال�ش����بية بانتظ����ار حدث غري 
عاب����ر وا�ش����تثنائي وه����و انط����الق �ش����باق اخليول 
الأ�ش����لية ال����ذي اأقيم قب����ل اأيام، يف اأط����راف ناحية 
كنع����ان التي كانت من النواحي الأكر ت�ش����ررًا من 
العملي����ات الرهابية بعد 2006 وفقدت املئات من 
اأبنائه����ا يف موجات عنف دامية قبل اأن يلوح الأمن 

�شماءها يف ال�شنوات الأخرية.
ال�ش����باق وال����ذي �ش����اركت ب����ه اأكر م����ن 10 خيول 
اأ�ش����يلة �ش����من ماراث����ون ميتد لنح����و 1500 مرت 
يف اأر�����ض زراعي����ة مفتوح����ة، يع����د الأول من نوعه 
من����ذ 2003 عل����ى م�ش����توى دياىل. ويق����ول جمال 
ال�ش����مري وه����و م�ش����وؤول حكومي �ش����ابق )ع�ش����و 
جمل�ض ناحية كنعان املنحل(، يف حديث �ش����حفي، 
اإنه "حدث ا�ش����تثنائي هو الأول من نوعه يف دياىل 
ويب����دو اأن كنع����ان حمل����ت �ش����عاره"، لفت����ًا اإىل اأن 
احلدث "�ش����كل مفاج����اأة لالأهايل يف وجود �ش����باق 
خيل لأن الكثريي����ن مل يعلموا اأن يف الناحية هناك 
العدي����د مم����ن ميتهن����ون تربي����ة اخلي����ول العربي����ة 

الأ�شيلة".
وي�ش����يف ال�ش����مري، اأن "يف ناحي����ة كنع����ان هناك 
العربي����ة  للخي����ول  حمب����ة  معروف����ة  �شخ�ش����يات 
الأ�ش����يلة وه����ي تق����وم برتبيته����ا منذ اأجي����ال، لكن 
جترب����ة ال�ش����باق فري����دة م����ن نوعها، ورغ����م اإجراء 
اأول جول����ة له����ا لكنها خلقت اأبع����ادًا اإيجابية كبرية 

و�شكلت ر�شالة مهمة عن ال�شتقرار الأمني".
 وتع����د ناحية كنع����ان من اأه����م النواح����ي املرتبطة 
بق�ش����اء بعقوبة وهي ت�شكل ن�ش����يجًا جمتمعيًا من 
كل الأطياف وت�شم اأكر من 30 ع�شرية عانت بعد 
2006 من هجمات دامية لتنظيم القاعدة ونزوح 
اآلف الأ�ش����ر وتدم����ري منازله����م خا�ش����ة يف قاط����ع 

اجلنوب قبل اأن ت�شتقر الأو�شاع الأمنية.
"انطالق �ش����باق خيول يف كنعان ر�شم البت�شامة 
ناحي����ة منكوب����ة  اأجي����ال تعي�����ض يف  �ش����فاه  عل����ى 
بع����د 2006"، هك����ذا ب����داأ املواط����ن عرفان ح�ش����ن 

حديثه، م�ش����يفًا اأنها "كانت اأروع ر�ش����ائل ال�ش����الم 
املناط����ق  كل  م����ن  و�ش����بية  �ش����بابًا  جمع����ت  لأنه����ا 
وه����ذا ما نري����ده الآن اأن ن�ش����عر باأننا منثل ج�ش����دًا 
واحدًا". وي�ش����ري ح�ش����ن اإىل اأنه راأى "زائرين من 
اأغلبه����ا جنوبي����ة، جاءوا حل�ش����ور  6 حمافظ����ات 
ال�ش����باق الذي ميث����ل خط����وة ا�ش����تثنائية وجريئة 
ورمبا يتحول هذا احللم اإىل �ش����يء كبري ويتحول 
اإىل �ش����باق عل����ى م�ش����توى العراق يك����ون مقره يف 

كنعان". 
م����ن جانب����ه، يذك����ر اأبو �ش����اكر وه����و مهت����م برتبية 
اخلي����ول العربي����ة الأ�ش����يلة، اأن "تربي����ة اخلي����ول 
موج����ودة يف بع�ض مناطق كنعان، بالإ�ش����افة اإىل 
مدن اأخرى يف دياىل ولكنها لي�ش����ت كبرية خا�ش����ة 
واأن الأح����داث الأمنية والنزوح اأثرت ب�ش����كل كبري 
ناهيك عن الهتمام باخليول مكلف بع�ض ال�شي". 
ويتابع اأبو �ش����اكر اأن "�شباق اخليول رغم توا�شع 
جتربت����ه الأوىل لكنها بداي����ة وكانت ناجحة يف كل 
املقايي�ض خا�ش����ة واأن الكثري م����ن الأهايل تفاعلوا 
معه����ا من خ����الل احل�ش����ور امليداين اأو ع����ن طريق 

مواقع التوا�شل الجتماعي". 
ويلف����ت اإىل اأن "�ش����باق اخليول هو ر�ش����الة �ش����الم 
وحمبة وجتري من اأجل تغيري الأجواء بالإ�ش����افة 
اإىل التعري����ف باأهمي����ة اخلي����ول وتب����ادر اخلربات 
ب����ن املرب����ن كما اأنها ميك����ن اأن تتح����ول اإىل مرفق 

اقت�شادي من خالل البيع وال�شراء".
 اأم����ا قي�����ض ال�ش����مري، وه����و خمت�����ض يف اخليول 
العربي����ة، فيق����ول اإن "4 مناطق يف دي����اىل ل تزال 
ترب����ي اخلي����ول ول����و ب�ش����كل حم����دود عن����د اأف����راد 
لأن الكث����ري م����ن الأ�ش����باب �ش����اهمت يف خف�ض عدد 
املهتمن بها خا�ش����ة واأن اأو�ش����اع دياىل ب�شكل عام 

كانت بعد 2003 �شعبة جدًا".
ويردف ال�ش����مري، اأن "كنعان م����ن اأهم املناطق يف 
دياىل التي ل تزال ت�ش����م نخب����ة من املربن ولو اأن 
عدد ل يزيد عن 8 لكنهم ميتلكون اأ�ش����ماء مهمة يف 
ع����امل اخلي����ول العربية الأ�ش����يلة"، م�ش����ريًا اإىل اأن 
"انطالق ال�شباق هو ر�شالة اإعالمية مهمة �شيكون 
له����ا اأث����ر اإيجاب����ي يف اإحي����اء �ش����باقات اخلي����ل يف 

العراق التي تنطلق من كنعان".

م�شروع قانون جديد ُيخفف ال�شغط على الوظيفة احلكومية دياىل: اخليول ُتنع�ش احلياة يف مدينة منكوبة
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يلتقي منتخبنا الوطني لكرة ال�شلة يف 
ال�ش���اعة الرابع���ة ع�ش���ر اليوم ال�ش���بت 
يف مهمة م�ش���ريية اأمام نظريه الهندي 
عل���ى قاع���ة خليف���ة الريا�ش���ية مبدين���ة 
عي�شى يف العا�ش���مة البحرينية املنامة 
يف افتت���اح مناف�ش���ات اجلول���ة االوىل 
من الناف���ذة الثالثة حل�ش���اب املجموعة 
الرابع���ة بت�ش���فيات كاأ����س اآ�ش���يا لك���رة 
ال�شلة 2021 التي �شت�شتمر مبارياتها 
حت���ى بعد غ���د االأثن���ن املواف���ق الثاين 
والع�ش���رين م���ن �ش���هر �ش���باط اجلاري 
احرتازي���ة  �ش���حية  اإج���راءات  وف���ق 
م�ش���ددة للحفاظ عل���ى �ش���امة اجلميع 
من اآثار ال�ش���الة اجلديدة من فايرو�س 
كورونا امل�ش���تجد )كوفي���د19- ( التي 
اأجتاحت العامل منذ �ش���هر كانون االأول 

املا�شي . 
واأخت���ار البو�ش���ني عزي���ز بك���ري قائمة 
نهائي���ة للمنتخ���ب الوطني لكرة ال�ش���لة 
مكونة من 14 العبًا خلو�س مناف�ش���ات 
النافذة الثالثة من ت�ش���فيات كا�س اآ�شيا 
�ش���اح  )حمم���د  م���ن  تتك���ون   2021
اخلفاجي وح�ش���ان علي عبد الله وعلي 
عبد الل���ه وذو الفقار فاه���م وعلي حامت 
وح�شن هادي واإيهاب الزهريي وعلي 
موؤي���د اإ�ش���ماعيل وعل���ي عام���ر وك���رار 
جا�ش���م وحمم���د عب���د اخلال���ق وم���راد 
زويكي وريكان عبد الله وكيفان غاوي 
(بع���د االنته���اء م���ن املع�ش���كر التدريبي 
الداخلي ال���ذي اأقيم على قاعة ال�ش���عب 
املغلق���ة لاألعاب الريا�ش���ية بالعا�ش���مة 
بغ���داد ا�ش���تمر مل���دة �ش���هر واح���د فقط 
خ�شع خال اأيامه الع�شرة االأخرية اىل 
حجر �شحي مغلق بناًء على التعليمات 
والق���رارات ال�ش���ادرة من قب���ل االحتاد 
االآ�ش���يوي لكرة ال�ش���لة يف اإطار حملته 
للح���د من جائحة كورونا ومت خ�ش���وع 
اجلمي���ع اىل فح����س باملر����س الوب���اء 
يف املرك���ز ال�ش���حي التاب���ع اىل جه���از 
مكافح���ة االإره���اب ح�ش���ب االتفاق بن 

وزير ال�شباب والريا�شة عدنان درجال 
مع د.ح�شن العميدي رئي�س االحتاد .

واأختت���م منتخبنا بال�ش���لة حت�ش���رياته 
اأم����س اجلمع���ة بخو�ش���ه اآخ���ر وح���دة 
تدريبي���ة يف ال�ش���اعة الواح���دة ظه���را 
اأ�ش���تمرت ملدة �ش���اعة واح���دة فقط على 
قاع���ة زين  الريا�ش���ية التابع���ة لاحتاد 
للمواجه���ة  ال�ش���لة  لك���رة  البحرين���ي 
امل�ش���ريية م���ع املنتخب الهن���دي بروح 
عل���ى  كب���ري  معنوي���ة عالي���ة واأ�ش���رار 
�ش���رورة خطف النقطتن وال�شيما بعد 
اأن ظه���رت �ش���لبية نتائ���ج الفحو�ش���ات 
الطبي���ة التي خ�ش���ع لها جميع اأع�ش���اء 
العا�ش���مة  اىل  و�ش���وله  بع���د  الوف���د 
البحريني���ة املنام���ة ع���ر مدين���ة دب���ي 

االإماراتي���ة قادمًا م���ن العا�ش���مة بغداد 
بخ�ش���و�س كوفي���د 19- ودخول���ه اىل 
الفقاعة ال�ش���حية يف مقر �ش���كنه تنفيذًا 
للروتوكول الطبي ال�ش���امل املو�شوع 
م���ن قبل االحت���اد ال���دويل لكرة ال�ش���لة 
جلميع االحت���ادات القارية املنتمية اليه 
وكذل���ك االحت���ادات الوطنية االأع�ش���اء 

قبيل انطاق امل�شابقات فيها .
حال���ة  يف  عزي���ز  كتيب���ة  و�شتح�ش���ل 
اجتياز عقبة الهن���د دفعة معنوية هائلة 
نحو االعداد املثايل للقاء احلا�شم الذي 
�ش���تجمعها مع االأحم���ر البحريني لكرة 
ال�شلة بديربي خليجي ناري يف ال�شاعة 
الثامنة م�ش���اء بعد غد االثنن على قاعة 
خليفة الريا�ش���ية �شمن اجلولة الثانية 

واالأخ���رية م���ن الناف���ذة الثالث���ة حي���ث 
�شرتفع �ش���عار االنت�ش���ار فقط من اأجل 
الرتتي���ب  يف  الثال���ث  املرك���ز  احت���ال 
خل���ف منتخب لبنان املت�ش���در بر�ش���يد 
بر�ش���يد  البحرين  وو�ش���يفه  نق���اط   8
7 نقاط من اأجل �ش���مان امل�ش���اركة يف 
ال���دور االأخ���ري ال���ذي �ش���تتواجد فيه���ا 
اىل جانب���ه اأ�ش���حاب املرك���ز الثالث يف 
املجموع���ات اخلم����س االأخ���رى حي���ث 
�ش���يتم توزيعها على جمموعتن ت�ش���م 
كل منها ثاثة منتخب���ات تلعب بطريقة 
ال���دوري املج���زاأ مبرحلة واح���دة فقط 
تتاأهل يف ختامها اأربعة منها لت�شم اىل 
12 منتخبًا لت�ش���بح 16 �شت�شارك يف 
بطولة كاأ�س اآ�ش���يا لكرة ال�ش���لة 2021 

التي حتت�ش���نها العا�شمة االندوني�شية 
جكارتا خال الفرتة من ال�ش���اد�س ع�شر 
ولغاية الثامن والع�ش���رين من �شهر اآب 
املقب���ل . ويحت���ل العراق املرك���ز الرابع 
يف  فق���ط  نق���اط   4 بر�ش���يد  واالخ���ري 
ترتيب املجموعة الرابعة بختام النافذة 
الثاني���ة التي جرت وقائعها بالعا�ش���مة 
البحرينية املنامة يف االأ�ش���بوع االخري 
م���ن �ش���هر ت�ش���رين الثاين املا�ش���ي بعد 
تعر�ش���ه اىل الهزائم يف اأربع مباريات 
لبن���ان وواح���دة  اأم���ام  منهم���ا  اثنت���ان 
فق���ط اأم���ام منتخب���ي البحري���ن والهند 
متخلفًا بف���ارق اأربع نق���اط عن منتخب 
وث���اث  االأول  املرك���ز  �ش���احب  لبن���ان 
نقاط و�ش���يفه منتخب البحرين ونقطة 

واحدة عن منتخب الهند ثالث الرتتيب 
 وبح�ش���ب نظ���ام الت�ش���فيات النهائي���ة 
الذه���اب  بنظ���ام  املباري���ات  تلع���ب 
واالإي���اب وبالتايل كل منتخب �ش���يلعب 
اأم���ام مناف�ش���ه ذهاب���ًا واإياب���ًا لي�ش���بح 
ع���دد املباري���ات الكلية باملجموعة �ش���ت 
مباريات و�ش���يتاأهل بط���ل كل جمموعة 
وو�شيفه اىل بطولة كا�س اآ�شيا لي�شبح 
جمم���وع املتاأهل���ن 12 منتخب���ًا بينم���ا 
الفرق ال�شتة اأ�شحاب املركز الثالث يف 
املجموعات ال�شت �ش���يتم تق�شيمها على 
جمموعتن لتخو�س امللحق و�ش���يتاأهل 
للنهائي���ات  م���ن كل جمموع���ة  فريق���ان 
الف���رق  جمم���وع  �شي�ش���بح  وبالت���ايل 
املتاأهل���ة 16 منتخب���ا فقط وه���ي التي 

يح���ق لها امل�ش���اركة يف ت�ش���فيات كا�س 
العامل لكرة ال�شلة املقبلة .

اجلدي���ر بالذك���ر اأن االحتاد االآ�ش���يوي 
لك���رة ال�ش���لة ق�ش���م املنتخب���ات االأربعة 
ت�ش���فيات  يف  امل�ش���اركة  والع�ش���رين 
كاأ����س اآ�ش���يا لك���رة ال�ش���لة 2021 اىل 
�ش���ت جمموعات �ش���مت االأوىل كًا من 
الفلب���ن وكوري���ا اجلنوبي���ة وتايان���د 
الثاني���ة  واملجموع���ة  واأندوني�ش���يا 
تكونت م���ن اليابان وتايوان وال�ش���ن 
اأ�ش���رتاليا  وماليزي���ا وحل���ت منتخبات 
وني���و زيلن���دا وغ���وام وهون���غ كون���غ 
باملجموع���ة الثالث���ة وتاألف���ت املجموعة 
الرابع���ة م���ن لبن���ان والبحري���ن والهند 
م���ن  اخلام�ش���ة  واملجموع���ة  والع���راق 
منتخبات �ش���وريا وال�ش���عودية واإيران 
وقط���ر وتكون���ت املجموع���ة ال�شاد�ش���ة 
واالأردن  كازاخ�ش���تان  منتخب���ات  م���ن 

وفل�شطن و�شريانكا .
ك���رة  ق���رر احت���اد  اأخ���رى  وم���ن جه���ة 
ال�ش���لة تعليق ن�ش���اطاته ملدة اأ�شبوعن 
متتال���ن عل���ى اإثر ق���رار اللجن���ة العليا 
لل�ش���حة وال�ش���امة الوطني���ة مبجل�س 
كورون���ا  فايرو����س  ملكافح���ة  ال���وزراء 
امل�ش���تجد اإيق���اف االأن�ش���طة الريا�ش���ية 
يف العا�ش���مة بغداد واملحافظات وغلق 
القاع���ات الريا�ش���ية ومن���ع التجمعات 
بكافة م�ش���توياتها وفق الق���رار االأخري 
الذي اتخذه م�ش���اء يوم ال�شبت املا�شي 
املواف���ق الثالث ع�ش���ر من �ش���هر �ش���باط 

املا�شي .
و�ش���مل كذلك تاأجي���ل املباري���ات االأربع 
من التجمع الثاين لدوري ال�شلة املمتاز 
باملو�ش���م احل���ايل الت���ي كان م���ن املقرر 
انطاقه���ا اعتب���ارًا م���ن ي���وم ال�ش���اد�س 
والع�ش���رين م���ن �ش���هر �ش���باط اجلاري 
يف مدين���ة زاخ���و يف حمافظ���ة ده���وك 
باقليم كرد�شتان حيث �شيحدد موعدها 
الوبائ���ي  املوق���ف  �ش���وء  يف  اجلدي���د 
بخ�ش���و�س تط���ورات املر����س اخلطري 
وظه���ور ال�ش���الة اجلدي���دة يف العراق 

بداية االأ�شبوع املا�شي .

م��ه��م��ة م�����س��ري��ة ل�����س��ل��ة �ل��وط��ن��ي �أم�����ام �ل��ه��ن��د يف ت�����س��ف��ي��ات �آ���س��ي��ا 

بغد�د / �ملدى 

و�شعت جلنة امل�شابقات يف االحتاد االآ�شيوي 
لكرة اليد منتخب ال�ش���باب بامل�ش���توى الثالث 
اىل جانب قطر يف مرا�شيم حفل �شحب القرعة 
للن�شخة ال�شابعة ع�شرة من بطولة كاأ�س اآ�شيا 
لل�ش���باب حت���ت 19 عام���ًا املوؤهل���ة اىل بطولة 
كاأ����س العامل لكرة اليد 2021 التي �ش���تجري 
يف ال�ش���اعة ال�شاد�ش���ة م�ش���اء ي���وم اخلام����س 
والع�شرين من �ش���هر �شباط اجلاري على قاعة 
االحتاد البحريني لكرة اليد بالعا�شمة املنامة 
بطريقة تقنية االت�شال املرئي والتي �شتجري 
نهائياته���ا هن���اك خال الف���رتة من الع�ش���رين 
ولغاية التا�شع والع�شرين من �شهر اذار املقبل 

.
وقال املن�شق االإعامي الحتاد كرة اليد ح�شام 
عبد الر�ش���ا يف ت�ش���ريح خ�س به امل���دى : اإنه 
مت تق�ش���يم املنتخب���ات الع�ش���رة امل�ش���اركة يف 
هذه الن�ش���خة من بطولة كا�س اآ�ش���يا لل�ش���باب 
حتت 19 عامًا اىل خم�شة م�شتويات بناًء على 
نتائج الن�شخة االأخرية التي جرت يف �شلطنة 
عمان حيث �ش���م امل�شتوى االأول كا من كوريا 
اجلنوبية والبحرين وحل كًا من ال�ش���عودية 
واإي���ران بامل�ش���توى الثاين وتكّون امل�ش���توى 
الث���اث من الع���راق وقطر وج���اء كل من عمان 
والهند يف امل�ش���توى الرابع وتاألف امل�ش���توى 

اخلام�س واالأخري من الكويت واأوزبك�شتان .
واأ�ش���اف اأن نتائ���ج �ش���حب القرعة �شتح�ش���م 
املع�ش���كر التدريب���ي اخلارجي املزم���ع اأقامتها 
بالعا�ش���مة البحرينية املنامة خال �ش���هر اآذار 
املقبل اأو بالعا�ش���مة القطرية الدوحة ملنتخب 
ال�ش���باب ال���ذي يت���وىل  قتيب���ة اأحم���د رئا�ش���ة 
ماك���ه التدريب���ي حيث �ش���يتخلله خو�س عدد 

م���ن املباري���ات التجريبية هن���اك قبيل خو�س 
املواجه���ات احلقيقي���ة الت���ي نتطل���ع منها اىل 
اإح���راز نتائ���ج جي���دة تعك����س امل�ش���توى الذي 
بلغته كرة اليد العراقية على �ش���عيد اخلارطة 
القاري���ة خ���ال الفرتة االأخ���رية وال�ش���يما اإنه 
ي�ش���م عددًا م���ن الاعب���ن ال�ش���باب الذين من 
املنتخ���ب  يف  جنوم���ًا  ي�ش���بحوا  اأن  املوؤم���ل 

الوطني لكرة اليد يف ال�شنوات القادمة .
وتاب���ع اأن وف���د منتخ���ب ال�ش���باب لك���رة الي���د 
�ش���يغادر اليوم ال�شبت اىل العا�شمة االإيرانية 
طه���ران للم�ش���اركة يف بطولة اإي���ران الدولية 
لك���رة الي���د التي تنطل���ق هناك اعتب���ارًا من غد 
االأحد وت�ش���تمر لغاية اخلام�س والع�شرين من 
�شهر �ش���باط اجلاري بتواجد اأربعة منتخبات 
اأخ���رى التي �ش���تفتقد اىل ح�ش���ور اجلماهري 
تنفيذًا للروتوكول الطبي ال�ش���امل املو�شوع 
من قبل االحتاد االآ�ش���يوي لك���رة اليد  2021 
للح���د من تف�ش���ي فايرو�س كورون���ا يف جميع 

البلدان التابعة يف القارة ال�شفراء .
واأ�ش���ار اىل اأن اأمن �ش���ر االحت���اد ريا�س عبد 
الر�ش���ا �شمن رئي�ش���ًا للوفد و�ش���م اىل جانبه 
كا من �ش���باح داوود �ش���لوم مدي���را للمنتخب 
وقتيب���ة اأحم���د ح�ش���ن مدرب���ًا وخال���د عدنان 
مدربًا م�ش���اعدًا وم�شطفى يا�ش���ن علي مدربًا 
حلرا����س املرم���ى وحبيب جبار كاظ���م معاجلًا 
و16 العب���ًا )علي �ش���اح كاظم وح�ش���ن علي 
خ�شري وح�شن ح�ش���ن عامود وجمتبى با�شم 
حمم���د وحي���در عل���ي ح�ش���ن وع���اء حمم���د 
�شياوي ووائل حافظ نعيم وعلي عبد الكرمي 
�شلمان وكرار كاظم جبار واحمد طارق �شبيح 
وح�ش���ن كوك���ب ح�ش���ن ومنتظر ناظ���م حميد 
وعلي اأحمد عبد ال�شتار وعي�شى �شالح ح�شن 

وكرار اأ�شعد قا�شم (.

�سباب �ليد بامل�ستوى �لثالث يف �لقرعة �لقارية 

 بغد�د / �ملدى 

املركزي���ة  امل�ش���ابقات  جلن���ة  اأ�ش���درت 
يف احت���اد ك���رة الق���دم قائم���ة الاعب���ن 
م���ن  االأوىل  اجلول���ة  م���ن  املحروم���ن 
مرحل���ة االإي���اب ب���دوري الك���رة املمت���از 
املوؤم���ل اإقامته���ا خ���ال يوم���ي الثاثاء 
واالربع���اء املقبلن مب�ش���اركة 20 فريقًا 
من العا�شمة بغداد واملحافظات للمو�شم 
2020-2021 وفق اإجراءات م�شّددة 
للق���رارات واالأوام���ر  تنفي���ذا  ووقائي���ة 
ال�ش���ادرة من قبل اللجنة العليا لل�شحة 
وال�ش���امة الوطني���ة مبجل����س الوزراء 
مت  الت���ي  الكورون���ا  جائح���ة  ملكافح���ة 
مبوجبها ا�ش���تثناء الن�شاط الكروي من 
التعلي���ق الريا�ش���ي ال���ذي اتخ���اذه يوم 

الثاثاء املا�شي .
املحروم���ن  الاعب���ن  قائم���ة  و�ش���ملت 
بداع���ي االإيق���اف حل�ش���ولهم على ثاث 
بطاق���ات �ش���فراء كا م���ن مداف���ع فريق 
ال�ش���رطة لكرة الق���دم علي فائ���ز والعب 

فري���ق زاخ���و اأحم���د ع���ادل لك���رة القدم 
والع���ب فري���ق ال�ش���ناعات الكهربائي���ة 
لك���رة الق���دم حمم���ود اأحم���د وحم���رتف 
الق���دم جوزي���ف  لك���رة  فري���ق احل���دود 
ناثينال والعب فريق نفط الو�ش���ط لكرة 
القدم اأياد �ش���دير والعب فريق ال�شماوة 

لك���رة الق���دم اإيهاب ناج���ح والعب فريق 
نفط مي�ش���ان فا�ش���ل كرمي والعب فريق 

اأربيل لكرة القدم اركان اأميدزرار .
ومن املوؤم���ل اأن يواجه فريق ال�ش���ماوة 
عل���ى ملعبه فريق نفط الو�ش���ط  ويلتقي 
التاج���ي  الكهرب���اء عل���ى ملع���ب  فري���ق 

الريا�ش���ي فريق الق���وة اجلوية ويلعب 
فري���ق النفط على ملعب نادي ال�ش���ناعة 
ال�ش���ناعات  م�ش���يفه  م���ع  الريا�ش���ي 
الكهربائي���ة ويحت�ش���ن ملع���ب مي�ش���ان 
ال���دويل مبدينة العمارة مب���اراة فريقي 
القا�ش���م ونف���ط مي�ش���ان فيم���ا ي�ش���يف 
النج���ف  لق���اء  ال���دويل  النج���ف  ملع���ب 
والديوانية وي�ش���تقبل فريق الكرخ على 
ملع���ب ال�ش���احر اأحم���د را�ش���ي �ش���يفه 
فري���ق زاخو ويح���ل فريق اأمان���ة بغداد 
�شيفًا ثقيًا على فريق اأربيل على ملعب 
فران�ش���و حري���ري يف اأقلي���م كرد�ش���تان 
العا�ش���مة  اىل  املين���اء  فري���ق  ويغ���ادر 
بغ���داد ملاقاة فريق احل���دود على ملعب 
التاجي الريا�ش���ي وتنتظر فريق الطلبة 
مواجه���ة �ش���عبة عل���ى ملع���ب الفيح���اء 
باملدينة الريا�ش���ية يف حمافظة الب�شرة 
مع فريق نفط الب�ش���رة يف حن �شيكون 
ملعب ال�ش���عب الدويل م�شرحًا للديربي 
البغادادي ال�ش���اخن الذي �ش���يجري بن 

الزوراء وال�شرطة .

�لتطبيعية تحّدد �أ�سماء �لمحرومين من �فتتاح �إياب �لممتاز 

 بغد�د / �ملدى 

حاف���ظ منتخبن���ا الوطن���ي لكرة الق���دم على 
مركزه 69 عامليا للمرة الثانية على التوايل 
بر�ش���يد 1348نقطة يف الت�شنيف االأخري 
ال�ش���ادر من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم 
ل�ش���هر �ش���باط اجل���اري جلمي���ع املنتخب���ات 
العاملية املن�ش���وية اليه الذي مازال املنتخب 

البلجيك���ي لكرة القدم يرتبع على �ش���دارته 
بر�شيد 1780 نقطة.

الق���دم م���ن  لك���رة  وزاد منتخبن���ا الوطن���ي 
ر�ش���يده نقاط���ه نقط���ة واح���دة فقط قيا�ش���ًا 
كان���ون  ت�ش���نيف  يف  ال�ش���ابق  بر�ش���يده 
االأول املا�ش���ي والبال���غ 1347 نقط���ة على 
اإث���ر خو�ش���ه مبارات���ن دوليت���ن وديت���ن 
عل���ى  والكويت���ي  االإمارات���ي  �ش���قيقيه  م���ع 

ملعب زعبيل بنادي الو�ش���ل الريا�ش���ي يف 
مدين���ة دب���ي وملعب ج���ذع النخل���ة باملدينة 
الريا�ش���ية حمافظ���ة الب�ش���رة يومي الثاين 
ع�ش���ر وال�شابع والع�ش���رين من �شهر كانون 
بالتع���ادل  االأوىل  انته���ت  املا�ش���ي  الث���اين 
ال�ش���لبي فيم���ا اأ�ش���فرت الثاني���ة ع���ن ف���وزه 
الثم���ن بنتيج���ة )3-2(.واأ�ش���تقر باملرك���ز 
ال�ش���ابع يف ترتي���ب املنتخب���ات االآ�ش���يوية 
واإي���ران   )27( الياب���ان  منتخب���ات  خل���ف 
)38(واأ�ش���رتاليا  )29(وكوري���ا اجلنوبية 
)41(وقط���ر )58( وال�ش���عودية )67(فيما 
ح���ل الع���راق باملركزال�ش���ابع ع���ى ال�ش���عيد 
العرب���ي بعد تون����س )26(واجلزائر )31(

واملغ���رب )33(وم�ش���ر )49(وقط���ر )58( 
وال�شعودية )67(. ومن املوؤمل اأن يخو�س 
منتخبن���ا الوطني لكرة القدم مباراة واحدة 
على االأقل خ���ال اأيام الفيفا دي ل�ش���هر اآذار 
املقب���ل املح�ش���ورة خ���ال املدة م���ن الثاين 
والع�ش���رين ولغاي���ة الثاث���ن قب���ل �ش���دور 
الت�ش���نيف اجلدي���د لاحت���اد ال���دويل لكرة 

القدم يوم الثامن من �شهر ني�شان املقبل 

�لعر�ق يحافظ على �لمركز 69 بت�سنيف �لفيفا 

 بغد�د / �ملدى 

اأ�ش���بح ال�ش���حفي الريا�ش���ي ح�ش���ن عودة ثاين  
�شخ�شية ريا�ش���ية عراقية يف عام 2021 يفارق 
احلياة �ش���باح اأم�س اجلمعة متاأثرًا مب�ش���اعفات 
فايرو����س كورون���ا امل�ش���تجد )كوفي���د19- ( يف 
م�شت�ش���فى الفيحاء مبحافظة الب�شرة يف جنوبي 
العراق بعد اأيام من اأ�ش���ابته بهذا املر�س الوبائي 
وا�ش���عًا احلزن واالأ�ش���ى يف ال�شارع الكروي بعد 
رئي�س نادي امليناء االأ�ش���بق عمران را�ش���ي ثاين 
مدير عام ال�ش���ركة العامة ملوانئ الع���راق التابعة 

اىل وزارة النقل .
ونع���ت الهيئ���ة التطبيعي���ة يف احت���اد ك���رة القدم 
رحي���ل ح�ش���ن ع���ودة يف تغري���ده على ح�ش���ابها 
الر�شمي مبوقع التوا�شل االجتماعي ) الفي�شبوك 
( بالق���ول :تتق���دم الهيئ���ة التطبيعي���ة يف االحتاد 
العراق���ي لكرة الق���دم باأح���ر التعازي واملوا�ش���اة 
االإعام���ي  املن�ش���ق  لوف���اة  الريا�ش���ي  للو�ش���ط 
ملباريات الدوري املمتاز لكرة القدم ح�ش���ن عودة 
�ش���ائلن الله عز وجل اأن يتغمده بوا�ش���ع رحمته 
وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله وحمبيه ال�شر 

وال�شلوان .

فايرو�س كورونا ُينهي حياة ح�سني عودة 
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حول ق�شايا مثل الوح����دة العربية ومو�شوعة 
جت����اه  ال�شيوعي����ن  وت�شرف����ات  الأحم����ر  امل����د 
مو�شوع����ة الإميان الديني واإفتع����ال الإتهامات 
والإنته����اكات �شده����م وغريه����ا م����ن املف����ردات 
له����ذا  اجلوهراحلقيق����ي  عل����ى  تت�ش����ر  الت����ي 
ال�ش����راع، ع����اوة عل����ى الت�شر عل����ى التحالف 
بن قي����ادة حزب البع����ث واملخاب����رات املركزية 
واأط����راف اإقليمية وخماب����رات دولية و�شركات 
النف����ط، ومبن فيهم ق����ادة اجلمهوري����ة العربية 
املتح����دة واأح����زاب قومية واإ�شامي����ة ومراجع 
دينية لاإجهاز عل����ى مكت�شبات ثورة 14 متوز 
والإطاحة برموزها وتوجيه احلربة بالأ�شا�س 
�ش����د احل����زب ال�شيوع����ي العراقي، ال����ذي �شّكل 
بتحالف����ه غ����ري املعلن م����ع الزعيم الك����رمي قا�شم 
�شمان����ة لردع جميع املوؤاآمرات التي حيكت �شد 
ال�شع����ب الع����راق يف ال�شه����ور الأوىل بعد قيام 
الث����ورة. ولك����ن مع اإنف����راط ه����ذا التحالف غري 
املعلن بن اأركان الثورة، اأ�شبح الطريق معبدًا 
لتحالف وا�ش����ع داخلي واإقليم����ي ودويل لن�شر 
حمامات الدم يف العراق و�شياع كل املكت�شبات 
التي اأحرزها ال�شعب بعد الثورة، ونقل العراق 
اإىل دائ����رة ال�شفر. ونتيجة لذلك اأ�شبح العراق 
مرتع����ًا للتدخ����ل ال�شامل لق����وى اإقليمية ودولية 
للتدخ����ل الفظ يف ال�شوؤون الداخلية للعراقين، 
والت����ي مازلنا نع����اين منه����ا، واأ�شبح����ت عائقًا 
اأم����ام ا�شتق����رار الب����اد واإعم����اره اإىل الآن. طيًا 
م����رور �شري����ع يلقي ال�شوء على م����ا تعر�س لها 
الع����راق منذ الأي����ام الأوىل لإنت�شار الثورة من 
مكائ����د كان حموره����ا التع����اون ب����ن املخابرات 
املركزية الأمريكية وقيادة حزب البعث العربي 

الإ�شراكي. 
 وم����ن اأج����ل التمهي����د له����ذا املخطط، اأعل����ن األن 
دل�س Allen Dulles مدي����ر وكالة املخابرات 
املركزي����ة )�ش����ي اآي اأي( يف �شهادت����ه امام جلنة 
العاق����ات اخلارجي����ة يف جمل�����س ال�شيوخ يف 
ني�شان ع����ام 1959، باأن الو�شع يف العراق هو 
"اأ�شد الأو�شاع خطورًة يف العامل، واأن القوى 
ال�شيوعي����ة عل����ى و�ش����ك ال�شيطرة عل����ى العراق 

ب�شكل تام".
ويف عام 1978  ن�ش����ر الثنائي اأديث و اإي اأف 
ب����روز Edith and E. F. Penrose كتابهما 
املو�شوم "الع����راق: العاقات الدولية والتطور 
 Iraq: International Relations "الوطني
and National Development. واأجري����ا 
ح�شن����ي  عراقي����ن  "بعثي����ن  م����ع  مقاب����ات 
الط����اع"، الذي����ن اأك����دوا اأن وكال����ة املخابرات 
املركزي����ة تعاون����ت مع البعث يف ع����ام 1963. 
واأخربن����ا "ها�ش����م ج����واد وزي����ر اخلارجية يف 
عهد قا�شم باأن وزارة اخلارجية العراقية كانت 
لديه����ا معلوم����ات عن وجود تواط����وؤ بن البعث 

ووكالة املخابرات املركزية )�شي اآي اأي(".
 David ديفي����د واي����ز  ن�ش����ر   1991 ع����ام  ويف 
Wise تقري����رًا يف �شحيف����ة "لو�����س اجنل�����س 
 A "تامي����ز" تقري����رًا بعن����وان "�شع����ب مغ����دور
People Betrayed. عر�����س واي����ز يف ه����ذا 
التقري����ر رواية ع����ن �شهادات لعم����اء يف وكالة 
املخاب����رات املركزي����ة يعرف����ون فيه����ا مبحاولة 
اغتي����ال فا�شل����ة كان����ت م����ن تخطيطه����م يف عام 
1960 �شد عبد الكرمي قا�شم. واأ�شحى التقرير 
علني ووا�شح وورد يف هام�س عابر يف تقرير 
 "the Church Commission" ت�شري�����س 
ع����ن الغتي����ال وال����ذي �ش����در يف ع����ام 1975. 
وينبغ����ي اأّل ُيخل����ط ه����ذا مع حماول����ة الغتيال 
الفا�شل����ة الت����ي ُنف����ذت عراقي����ًا يف ع����ام 1959 

مب�شاركة �شدام ح�شن.
املعنون����ة  اأطروحت����ه  زمي����ان  ويلي����ام  وق����دم 
يف  املتح����دة  للولي����ات  ال�ش����ري  "التدخ����ل 
 U.S. الع����راق خ����ال الف����رة 1963-1958" ) 
 COVERT INTERVENTION IN
 THE ORIGINS:1963-IRAQ 1958
 OF U.S. SUPPORTED REGIME
 )CHANGE IN MODERN IRAQ
للح�شول عل����ى �شهادة املاج�شت����ري يف التاريخ 
البوليتكنيكي����ة يف ولي����ة  يف كلي����ة اجلامع����ة 
كاليفورني����ا، بومون����ا، �شرحًا مف�ش����ًا وموثقًا 
�ش����وؤون  الولي����ات املتح����دة يف  ح����ول تدخ����ل 
الع����راق وعاقة املخاب����رات املركزية الأمريكية 

مع قيادة حزب البعث العربي الإ�شراكي .
اأك����ر  م����ن  يع����د  ري�����س  اب����و  ك  �شعي����د  ولع����ل 
املوؤلف����ن اإحاط����ة مبو�شوع التدخ����ل المريكي 
يف الع����راق خ����ال الف����رة املمت����دة م����ن 1958 
"�شداق����ة  1963. ف����ان كتابي����ه املعنون����ان  اىل 
 A Brutal "وح�شية: الغرب والنخبة العربية

 Friendship: The West and the Arab
Elite، ال�ش����ادر عام 1997، و"�شدام ح�شن:  
 Saddam Hussein: The "شيا�شة النتقام�
Politics of Revenge ، ال�شادر عام 2000، 
يعرف����ان مبا ورد يف بحوث كّتاب �شابقن مثل 
مالك املفتي وحنا بطاطو وحممد ح�شنن هيكل 
وماريون وبير �شلوگليت، ولكنه يذهب اأبعد 
منه����م بكثري. وتتمث����ل امل�شاهم����ة املتميزة لبو 
لة ح�شل  ري�س يف كونه ي�شيف معلومات مف�شَّ
عليها بخربت����ه ال�شخ�شية، اإ�شافة اإىل مقابات 
عديدة مع �شخ�شيات قامت باأدوار اأ�شا�شية يف 
 James انقاب 1963 مث����ل جيم�س كريت�شفيل
Critchfield،  م�ش����وؤول ال�ش����رق الأو�شط يف 
وكال����ة املخاب����رات املركزي����ة خال ع����ام 1963 
وهاين الفكيكي ع�شو قيادة حزب البعث خال 
عام 1963، والعديد من المريكان والعراقين 
الآخرين، املذكورين بال�شم اأو من الذين بقيت 
ا�شمائهم طي الكتمان، وي�شت�شهد كتاب "�شداقة 
وح�شي����ة" ب� 58 مقابلة بال�ش����م وب� 29 مقابلة 
با ا�شم، كذلك ي����ورد يف كتابه "�شدام ح�شن" 
67 مقابل����ة بالأ�شم و46 مقابلة با اأ�شم، كما 
ي�شتخ����دم املوؤلف ب�شريت����ه ال�شخ�شية للولوج 
يف العاق����ات العراقية-المريكي����ة ال�شرية من 
خ����ال ما اكت�شبه من خ����ربة اأثناء عمله �شحفيًا 
يف منطقة ال�شرق الأو�ش����ط اإبان اخلم�شينيات 
وال�شتينيات، وعمل����ه كحلقة و�شل بن ال�شرق 
ومع����دات  اأ�شلح����ة  م�شري����ات  يف  والغ����رب 
�شراتيجي����ة  للع����راق خال الف����رة املمتدة من 

1974 اىل 1977 ومن 1981 اىل 1984.
يف ع����ام 2003 ن�شر ريت�ش����ارد �شايل من وكالة 
يونايتد بر�����س انرنا�شنال )يو بي اآي( تقريرًا 
حت����ت عن����وان "خا�س: �ش����دام لع����ب اأ�شا�شي 
يف موؤام����رة �شابق����ة حاكته����ا وكال����ة املخابرات 
 Exclusive: Saddam Key in"املركزي����ة
Early CIA Plot.. فبال�شتن����اد اإىل مقابات 
م����ع "درزين����ة م����ن الدبلوما�شي����ن الم����ريكان 
ال�شابقن والباحث����ن الربيطانين وم�شوؤولن 
اأمريكان �شابقن يف املخابرات "، فانه قّدم على 
�شبكة النرنت، معلوم����ة تف�شيلية وحيدة عن 
تفوي�����س وكالة املخاب����رات املركزية و�شلوعها 
يف حماول����ة الغتيال ال�شه����رية التي ا�شتهدفت 
عبد الكرمي قا�شم يف ت�شرين الأول عام 1959. 
وبح�شب �شايل، فان الهجوم الفا�شل بالأ�شلحة 
الناري����ة ُنف����ذ مب�شارك����ة �شدام ح�ش����ن بو�شفه 
عميًا اأجريًا لوكالة املخابرات املركزية، والذي 
قامت الوكال����ة لحقًا باخائ����ه وتدريبه ودعمه 
يف اخل����ارج، وتوؤك����د ه����ذه الق�شة عل����ى ظنون 
كانت ترد كتلميح����ات فقط يف كتابات تاريخية 
�شابق����ة، ولك����ن و�شع اآخ����رون عام����ة ا�شتفهام 
عل����ى رواية �شايل ، فيعتق����د ابو ري�س اأن عاقة 
وكالة املخاب����رات املركزية ب�ش����دام ح�شن قبل 
هروب����ه اىل م�ش����ر لي�شت ممكن����ة، ويعتقد بيل 
ليكان����د Bill Lakeland ال�شكرتري ال�شيا�شي 
الأول يف ال�شف����ارة المريكي����ة يف بغ����داد ع����ام 
1963 اأي�ش����ًا اأن تع����اون الوكال����ة مبك����رًا يف 
حماول����ة الغتي����ال الت����ي جرت ع����ام 1959 هو 
�شرب م����ن الوهم. وعلى الغرار نف�شه، ا�شتبعد 
ايكن����ز رواي����ة �شاي����ل حي����ث كت����ب يق����ول: "اإن 
ريت�ش����ارد �شايل اإن�ش����ان جيد ج����دا، واأقول اإنه 
موث����وق على نحو ا�شتثنائ����ي، ولكن اإذا قال اأو 
كت����ب اأو اعتق����د اأن وكال����ة املخاب����رات املركزية 
كانت وراء ه����ذا الهجوم على عبد الكرمي قا�شم 
فانه خمط����ئ قطعًا". لذا ف����ان مزاعم �شايل، من 
دون وج����ود دلئ����ل توؤكدها، ل ميك����ن اأن ُتعترب 

وقائع تاريخية.   
يف عام 2005 ن�ش����ر املوؤلف واملرا�شل املخت�س 
 John ب�شوؤون ال�شرق الأو�شط جون كي كويل
K. Cooley كتابه املو�شوم "حتالف �شد بابل: 
 An"الولي����ات املتح����دة واإ�شرائي����ل والع����راق
 Alliance against Babylon: The U.S.،
Israel and Iraq. فف����ي ه����ذه الكت����اب ي�شلط 
الكات����ب ال�ش����وء عل����ى دور وكال����ة املخاب����رات 
املركزي����ة يف انق����اب 1963، ويعتم����د الكات����ب 
اعتم����ادًا كب����ريًا عل����ى اب����و ري�س، لكن����ه ي�شيف 
م����ادة جديدة ع����ن جيم�����س كريت�شفيل����د رئي�س 
عمليات ال�شرق الأدن����ى يف ال�"�شي اآي اأي" يف 
اأوائل ال�شتينيات. وي�شلط كويل ال�شوء اأثناء 
النعي يف مقربة اآرلينغنت الوطنية وي�شري اإىل 
اأن كريت�شفيل����د اع����رف باأنه اأو�ش����ى باأن تقدم 
وكال����ة املخابرات املركزي����ة الدعم حلزب البعث 
يف اأوائ����ل ال�شتيني����ات، واأو�ش����ح " رمب����ا كن����ا 
نعرف قبل �شتة اأ�شهر اإن [النقاب] �شيحدث". 
ويقدم كويل تاريخًا موجزًا ل�شجل كريت�شفيلد 
الع�شك����ري وال�شتخبارات����ي، ويتن����اول بع�س 

ن�شاطاته خ����ال الأ�شهر الأوىل م����ن عام 1963 
يف خطوطها العامة.

ويف ع����ام 2005 اي�ش����ًا، ن�ش����ر ويلي����ام بل����وم 
ث����ة م����ن كتابه "دول����ة مارق����ة:  دليل  طبع����ة حمدَّ
 A"اىل الق����وة العظم����ى الوحي����دة يف الع����امل
 Rogue State: A Guide to the World’s
Only Superpower ، ال����ذي ُن�ش����رت طبعته 
الأوىل ع����ام 2000.  وخ�ش�����س بل����وم يف ه����ذا 
الكت����اب ف�ش����ًا طويًا يلخ�س في����ه كل تدخات 
الوليات املتحدة. ويت�شمن هذا الف�شل مقطعًا 
ع����ن العراق خال الفرة من 1958 اىل 1963، 
حيث ي�شيف فيه بلوم اإ�شافة مهمة اىل التدوين 
التاريخي عن طريق ما ينقله من تقارير تتعلق 
بوثائ����ق ر�شمي����ة بريطاني����ة تك�ش����ف ع����ن دع����م 
بريطاني����ا للحكوم����ة البعثية اجلدي����دة يف عام 
1963، ويلخ�س مقابلة كا�شفة اأجراها مرا�شل 
�شحيف����ة "لوموند" م����ع عبد الك����رمي قا�شم يف 
اأوائ����ل عام 1963، وبحلول ع����ام 2000 عندما 
�شدر كتاب "دول����ة مارقة"، وكان بلوم قد جمع 
م����ادة وف����رية لي�شمنه����ا يف انق����اب 1963 يف 
العراق �شمن لئح����ة التدخات المريكية التي 
اأعده����ا، اإن ه����ذه الدرا�ش����ة التي تتن����اول تدخل 
الولي����ات املتح����دة اخلفي����ة يف الع����راق خ����ال 
املراح����ل الأوىل م����ن تاريخه احلدي����ث، ت�شيف 
معلوم����ات اأخرى اإىل املوؤَل����ف ال�شابق، م�شتقاة 
من درا�شة وثائ����ق احلكومة الأمريكية، وتغني 
الن�س با�شتخدام  مقابات يف التاريخ املنقول 
فاه����ًا مع ابو ري�س وم�شوؤولن متقاعدين يف  �شِ
وزارة اخلارجي����ة مثل ويليام ليكاند وجيم�س 
ايكنز وامل�شوؤول ال�شاب����ق يف وكالة املخابرات 
املركزية ايد ك����ي Ed Kane. لقد �شغل ليكاند 
والث����اين  الأول  ال�شكرت����ري  من�شب����ي  وايكن����ز 
للدائرة ال�شيا�شية يف �شفارة الوليات املتحدة 
يف بغ����داد خ����ال الف����رة الت����ي �شبق����ت انقاب 
1963 والف����رة الت����ي اأعقبت����ه، وكان اي����د كن 
رئي�����س مكتب العراق يف مق����ر وكالة املخابرات 
املركزي����ة يف وا�شنط����ن وقتذاك، وهن����اك مزيد 
م����ن املطبوعات عن هذا املو�ش����وع �شناأتي على 

ذكرها لحقًا.
وكال����ة املخاب����رات املركزي����ة ب����داأت يف الأي����ام 
الأوىل الت����ي اأعقب����ت النق����اب بالتع����اون م����ع 
مل����ك الأردن ح�ش����ن وم����ع �شاه اإي����ران واأجهزة 
خمابراتهم����ا يف حماولة للتو�ش����ل اإىل و�شيلة 
ل�شق����اط عب����د الكرمي قا�ش����م. وبح�ش����ب ملفات 
تتعل����ق بالوليات املتح����دة ويعود تاريخها اىل 
11 ت�شري����ن الأول 1959، فاإن وزير اخلارجية 

العراقي عبد اجلبار اجلومرد قال يف حينه:
 باإنهم"علموا بوج����ود اأعداد كبرية من العماء 
الم����ريكان املتوجهن اىل اإيران واأماكن اأخرى 
م����ن املنطق����ة للعم����ل عل����ى تنفيذ ث����ورة ردة يف 
الع����راق، وب����دا اأن ه����ذه التقارير الت����ي تتحدث 
ع����ن ه����ذه الن�شاطات ق����د تاأكدت م����ن حقيقة اأن 
الوليات املتحدة "تاأخرت كثريًا" يف العراف 
بالنظ����ام، ودفعت مع الربيطاني����ن بقوات اىل 
املنطق����ة، و�شعرت ال�شلط����ات العراقية اأنه بات 
من ال�شروري اتخ����اذ اجراءات حازمة حلماية 

نف�شها �شد اأعمال معادية حمتملة".
 ومي�ش����ي اجلوم����رد لُيع����ّدد ه����ذه الإج����راءات 
ث����م يخت����م كام����ه م����ع التاأكي����د: "لك����ن غالبي����ة 
ال�شعوب����ات الت����ي له����ا ه����ذا الطابع ق����د انتهت، 
واأن ل����دى احلكوم����ة رغبة يف اإع����ادة العاقات 
الطيب����ة م����ع الولي����ات املتح����دة وم����ع ممثليها 
باأ�شرع وقت ممكن". ويف ت�شرين الأول 1958 
اأي�ش����ًا، لحظت وكال����ة املخاب����رات املركزية اأن 
بالإم����كان ا�شتخ����دام الك����رد لزعزع����ة احلكومة 
العراقي����ة، لي�س باأنف�شهم كما فعلوا يف �شنوات 
لحقة، خوفًا من تدخ����ل الحتاد ال�شوفيتي يف 

كرد�شت����ان، ويف مذك����رة نقا�س )وه����ي م�شنفة 
�شري����ًا حتى الآون����ة الأخرية( تتعل����ق باجتماع 
نقل����ت   ،1958 الأول  كان����ون   4 يف  ج����رى 
ال�شف����ارة المريكي����ة يف بغ����داد اىل وا�شنط����ن 
طلب متويل قدمه قائ����د جمموعة من املتاآمرين 
العراقن املعادين لل�شيوعية، وما زال ا�شم قائد 
املجموع����ة م�شنف �شري����ًا، وقيل ل����ه "اإنه لي�س 
من املنا�شب ول م����ن املرغوب فيه اأن تقوم قوة 
خارجي����ة مثل الولي����ات املتح����دة بالتدخل يف 
�ش����وؤون الع����راق الداخلية". وكان ه����ذا الطلب 
على الأرجح مقدمًا من قبل املتاآمرين القومين 
الذين كانوا يخططون علنًا لنقاب مدعوم من 
اجلمهورية العربية املتحدة بقيادة ر�شيد عايل 
الكي����اين، وكان خمططًا اأن يجري التنفيذ بعد 
اأ�شب����وع. . رف�ش����ت الوليات املتح����دة العر�س 
لأنه����ا كان����ت تعتق����د اأن "هناك احتم����الت قوية 
يف اأن تك����ون ه����ذه املحاولة جم����رد ا�شتفزاز". 
وكان الم����ريكان حذرون عل����ى نحو مفهوم لأن 
الربيطاني����ن نقل����وا له����م اأن قا�شم اأبل����غ ال�شري 
م����ن   Sir Michael Wright راي����ت  ماي����كل 
وزارة اخلارجي����ة الربيطانية باأن "لديه معرفة 
مطلق����ة باأن المريكان، قب����ل فرة ق�شرية جدا، 
رتبوا �شفر ثاثة اأ�شخا�س من اإيران للعمل �شد 
النظام العراقي، واإن هناك ن�شاطًا مماثًا يقوم 

به العماء المريكان يف جنوبي العراق".
كان����ت املخاب����رات املركزي����ة لديه����ا عل����م �شلف����ًا 
بتمرد املو�ش����ل يف اآذار 1959 يف العراق. فقد 
 John S. D. اأر�ش����ل جون ا�����س دي ايزنه����اور
Eisenhower تقري����رًا اىل وا�شنط����ن يف 28 
�شب����اط "ي�شري اىل اأنه من املقرر القيام بانقاب 
تنفذه عنا�شر يف اجلي�س العراقي مدعومة من 
عب����د النا�شر يف الفرة الواقعة بن 2 و5 اآذار 
".  وخال اجتماع جمل�س الأمن القومي يف 5 
اآذار قال مدي����ر وكالة املخابرات املركزية دل�س 
اإن "هن����اك تقاري����ر ت�شتم����ر يف الو�ش����ول اإلينا 
حتك����ي عن موؤامرات حتاك �شد رئي�س الوزراء 
قا�شم. و�ش����واء اأكانت هذه املعلومات �شحيحة 
اأم ل، ف����ان الو�ش����ع يف الع����راق يتطل����ب اأق�شى 
درج����ات الهتمام من الولي����ات املتحدة ورمبا 
ميلي عل����ى الولي����ات املتح����دة الت�ش����ال بعبد 
النا�ش����ر ملواجهة النتائ����ج املحتمل����ة". ويتابع 
ال�شي����د دل�����س قائًا" يب����دو اأننا نواج����ه خيارًا 
بن ال�شيوعية اأو النا�شرية واإن الأخرية تبدو 

اأهون ال�شّرين".  
بل����غ ال�شيوعيون يف الع����راق ذروة نفوذهم يف 
ني�ش����ان واأيار عام 1959. واأث����ار هذا توج�شًا 
لي�س بالقليل لدى �شّناع ال�شيا�شة المريكين. 
وج����رت مناظ����رة مفتوحة ح����ول غ����زو العراق 
"لنقاذه من ال�شيوعية". وناق�س جمل�س الأمن 
القوم����ي اإمكاني����ة تغي����ري النظ����ام بعملية خفية 
كما حدث م����ع "م�شدق" يف "اإيران". ويف هذا 
الوقت القى األن دل�س خطابه الناري اأمام جلنة 
ال�شوؤون اخلارجية يف جمل�س ال�شيوخ. ولكن 
الغلب����ة كانت ل����ذوي الروؤو�س الب����اردة، وتقرر 
تق����دمي اأق�شى ما ميكن من الدع����م لعبد النا�شر 
قدر الإمكان دون اإثارة حفيظة حلفاء الوليات 
املتحدة يف ال�شرق الأو�شط. وينبغي اأن ُيغازل 
قا�ش����م بو�شفه ثق����ًا م�شادًا لنف����وذ ال�شيوعين 
)رغم اأن الكثريين كانوا ي�شكون يف قدرته على 
مقاومته����م(، عل����ى اأن تبقى ن�شاط����ات الوليات 
املتح����دة بعيدة عن الأنظ����ار وتوا�شل ما ميكن 
تنفي����ذه م����ن برامج جتاري����ة وثقافي����ة على اأمل 
اأن يكون����وا البدي����ل عن الحت����اد ال�شوفيتي يف 
م�شاعدة العراق. ومع ذلك كان القلق من وقوع 
الع����راق يف اأح�شان ال�شيوعية عميقًا بحيث اإن 
جمل�����س الأمن القومي اتخ����ذ القرار رقم 2068 
بت�شكي����ل "جلنة خا�شة حول الع����راق" جتتمع 

وتق����دم ما ميكن اإعداده من خط����ط عمل لتبديد 
هذا القلق خال ال�شنوات القليلة املقبلة.  

كان����ت الولي����ات املتحدة عل����ى معرفة مبخطط 
 24 من����ذ  النقابي����ة  واملوؤام����رة  الغتي����ال 
اأيل����ول. وبح�شب ريت�ش����ارد �شيل، ف����اإن اأمريكا 
كان����ت اأك����ر م����ن ُمطلع����ة، فق����د تعاون����ت وكالة 
املخاب����رات املركزي����ة مع امل�شري����ن يف متويل 
ت�شري����ن   7 يف  وتنظيمه����ا  الغتي����ال  حماول����ة 
الأول 1959، وخول����ت الوكالة، بح�شب رواية 
�شي����ل، فري����ق اغتي����ال ي�ش����م �شت����ة م����ن عنا�شر 
ح����زب البعث بينه����م ن�شري �شاب ا�شم����ه �شدام 
ح�شن. "واأُ�شكن �شدام يف �شقة يف بغداد تطل 
عل����ى �شارع الر�شي����د مبا�شرة مقاب����ل مقر قا�شم 
يف وزارة الدف����اع العراقي����ة لر�ش����د حتركاته". 
وكان عمي����ل ال�ش����ي اآي اأي املكل����ف بالت�ش����ال 
م����ع �شدام طبيب اأ�شنان عراق����ي يعمل حل�شاب 
املخاب����رات امل�شري����ة الت����ي كان����ت تتع����اون مع 
الأمريكي����ن ل�شق����اط قا�شم ب�شب����ب وقوفه �شد 
الأماين القومية لل�شعب العراقي يف الن�شمام 
اىل اجلمهورية العربية املتحدة. و"كان �شدام 
يقب�����س الأم����وال م����ن الرائ����د عبد املجي����د فريد 
معاون امللحق الع�شكري يف ال�شفارة امل�شرية، 
ال����ذي كان يدف����ع اإيج����ار ال�شق����ة م����ن ح�شاب����ه 

ال�شخ�شي".
واأثن����اء وجود �ش����دام يف ب����ريوت كانت وكالة 
املخابرات املركزية تدف����ع اإيجار �شقته وعمدت 
ث����م  ق�ش����رية،  تدريبي����ة  دورة  اإدخال����ه يف  اىل 

�شاعدته على الو�شول اىل القاهرة".
لح����ظ المريكي����ون ما حلزب البع����ث من ميول 
وا�شحة يف عدائه لل�شيوعية. وبداأوا ينظرون 
اإلي����ه بو�شف����ه طريق����ًا بدي����ًا و�شط ب����ن قا�شم 
وال�شيوعين اأو عبد النا�شر والقومين العرب 
الراديكالي����ن. وم����ن الثاب����ت اأن �ش����دام ح�شن 
وغ����ريه م����ن البعثي����ن اأ�شبحوا عل����ى توا�شل 
حميم مع وكالة املخاب����رات املركزية على الأقل 
بع����د حماولة الغتي����ال خال وجوده����م خارج 
الع����راق، يف دم�ش����ق اأو ب����ريوت اأو القاه����رة. 
و�ش����رح املوظ����ف ال�شاب����ق يف جمل�����س الأم����ن 
 Roger موري�����س  روج����ر  والكات����ب  القوم����ي 
Morris لوكال����ة روي����رز موؤخ����رًا "هن����اك يف 
القاهرة ات�شلت وكالة املخابرات املركزية لأول 
مرة )ب�شدام( والآخرين". وقال م�شوؤول كبري 
�شابق يف وزارة اخلارجية المريكية مل ُتك�شف 
هويته للباحث����ن ماريون وبير �شليگليت اإن 
�ش����دام ح�شن والبعثي����ن ات�شل����وا بال�شلطات 
المريكية يف اأواخر اخلم�شينيات، وكان ُينظر 
اىل البعث عل����ى اأنه "قوة امل�شتقبل ال�شيا�شية" 
التي ت�شتحق دعم الوليات املتحدة �شد "قا�شم 
وال�شيوعي����ن"، ويف 10 كان����ون الأول 1959، 
حينم����ا كان �شاب����ط وكالة املخاب����رات املركزية 
ريت�ش����ارد بي�ش����ل Richard Bissell يتح����دث 
ع����ن "طريق ثال����ث" يف الع����راق ويتط����رق اىل 
اإمكاني����ة تدخ����ل اجلمهورية العربي����ة املتحدة، 
نقل اىل جمل�س الأمن القومي اأن "عبد النا�شر 
كان عل����ى ات�شال وثيق مع حزب البعث". ومبا 
اأن المريكي����ن كانوا يعملون بالتعاون مع عبد 
النا�ش����ر، فمن املوؤك����د اأنهم بحل����ول ذلك الوقت 
كانوا على ات�شال بالبع����ث اأي�شًا ، وقد اعرف 
جيم�����س كريت�شفيل����د لوكال����ة ا�شو�شيت����د بر�س 
ان����ه قدم تو�شية اىل حكوم����ة الوليات املتحدة 
يطلب فيها التعاون م����ع حزب البعث يف اأوائل 

ال�شتينيات.
املخاب����رات  ووكال����ة  المريك����ي  اجلي�����س  اإن 
املركزي����ة موؤ�ش�شت����ان ت�شتجيب����ان للكونغر�����س 
وللرئي�����س عند ال�ش����رورة. وتبعًا لذل����ك فانهما 
ط����وارئ  خط����ط  اإع����داد  عل����ى  دائم����ًا  تعم����ان 
 Operation كانونب����ون"  "عملي����ة  مث����ل 
Cannonbone، وه����ي خطة غزو العراق من 
تركي����ا. وكانت اإحدى هذه اخلطط التي اأعدتها 
وكالة املخابرات املركزية خطة خبيثة "لإ�شاعة 
العجز عند عبد الكرمي قا�شم". ويف هذا ال�شاأن 
ج����اء يف تقري����ر التحقيق الذي اأج����راه جمل�س 
ال�شيوخ ع����ام 1975 بالرتباط مع عمل جلنة 

ت�شرت�س Church Committee ما يلي:  
1960 طلب ق�شم ال�شرق الأدنى يف  "يف �شباط 
وكالة املخابرات املركزية تاأييد ما �شماه رئي�س 
الق�شم "جلن����ة التغيري ال�شحي"، لغر�س تنفيذ 
"�ش����ل" �شابط عراقي  "عملي����ة خا�شة" هدفها 
)قا�شم( ُيعتق����د اأنه "يخدم امل�شال����ح ال�شيا�شية 
للكتلة ال�شوفييتي����ة يف العراق"، وطلب الق�شم 
م�ش����ورة اللجنة ب�شاأن اعتم����اد تكنيك "ل يوؤدي 
اإىل ع����وق كل����ي، بل مين����ع الهدف م����ن ممار�شة 
ن�شاطاته املعتادة مدة ل تقل عن ثاثة اأ�شهر...
فنح����ن ل ن�شع����ى بوع����ي اىل اإبع����اد ال�شخ�����س 

امل�شته����دف عن ال�شاحة ب�شورة دائمة، كما اإننا 
ل نبغي تطور هذا العوق عند الهدف.

يف ني�ش����ان م����ن نف�����س الع����ام، اأو�ش����ت اللجنة 
����ذ عملي����ة  بالجم����اع ق�ش����م العملي����ات ب����اأن ُتنفَّ
العوق، مع ماحظة مدير العمليات الذي ن�شح 
باأنها �شتك����ون عملية "مرغوب����ة للغاية"، كانت 
العملي����ة التي مت����ت املوافقة عليه����ا تت�شمن اأن 
ُير�ش����ل بالربي����د مندي����ل حم����اك علي����ه الأحرف 
بع����د  امل�شته����دف  ال�شخ�����س  اأ�ش����م  م����ن  الأوىل 
"معاجل����ة املندي����ل مبادة من ن����وع ما مل�شايقة 

ال�شخ�س الذي ي�شتلمه".
وا�شتن����ادًا اىل اأب����و ري�����س، اأدى انف����راط عق����د 
اجلمهوري����ة العربي����ة املتحدة يف ع����ام 1961 
اىل تخفي����ف ح����دة التوج�����س من التع����اون مع 
ال�شتخبارات امل�شري����ة. ويف عام 1961 قدم 
المريكان اىل عبد النا�شر خطة لإ�شقاط قا�شم 
بانق����اب بعثي، واأب����دى عبد النا�ش����ر موافقته 
على اخلطة. "ومنذ عام 1961 وحتى الإطاحة 
بقا�ش����م يف �شب����اط 1963، كان ق�ش����م الع����راق 
يف املخاب����رات امل�شري����ة يت����وىل مهم����ة ت�شهيل 
الت�ش����الت ب����ن وكال����ة املخاب����رات املركزي����ة 
وعراقين جلاأوا اىل القاهرة. وعمل المريكان 
عل����ى زيادة هذه الت�ش����الت باإقامة �شات بن 
حمط����ات الوكالة يف ب����ريوت ودم�شق و�شباط 
�شابق����ن يف ال�شرط����ة العراقية يف زم����ن العهد 
امللك����ي وعنا�ش����ر م�شيحي����ة لبناني����ة و�شورّية 
تنتمي اىل حزب البع����ث القومي العربي نف�شه 
الذي ينا�شب قا�شم الع����داء". وبح�شب العاهل 
الأردين املل����ك ح�شن فان "لقاءات كثرية ُعقدت 
بن حزب البع����ث واملخابرات الأمريكية، حيث 

ُعقدت اأهمها يف الكويت".
كان �ش����دام ح�ش����ن واح����دًا من الذي����ن ات�شلت 
به����م وكال����ة املخاب����رات املركزي����ة يف القاهرة. 
فقد جاء �شدام اىل القاهرة يف �شباط 1960. 
وبح�ش����ب �شيل، ف����ان �ش����دام "اأُ�شك����ن يف �شقة 
بح����ي الدقي الراقي، وكان مي�ش����ي وقته يلعب 
الدومينو يف مقهى انديانا، حيث تراقبه عيون 
الوكال����ة واملخاب����رات امل�شري����ة... ولكن خال 
ه����ذه الفرة كان �ش����دام يقوم بزي����ارات كثرية 
لل�شفارة المريكية حيث كان يعمل خرباء لدى 
وكالة املخاب����رات املركزية مث����ل مايلز كوباند 
 Jimورئي�����س حمط����ة الوكال����ة جي����م ايكلربغر
Eichelberger، وكان����وا يعرف����ون �شدام، بل 
اإن الم����ريكان امل�شوؤولن ع����ن الت�شال ب�شدام 
�شجع����وا امل�شرين امل�شوؤولن عن����ه على زيادة 
ه����ذا  اأكان  و�ش����واء  ال�شهري����ة".  خم�ش�شات����ه 
�شحيح����ًا اأم ل، ف����ان كّتاب����ًا اآخري����ن ينقلون اأن 
�ش����دام كان على ات�شال م����ع المريكين، وهذا 
ثاب����ت ب����ا م����راء. وكان����ت املباح����ث امل�شري����ة 
تراق����ب �ش����دام ع����ن كث����ب وتق����وم يف اأحي����ان 
كث����رية بتفتي�����س �شقت����ه واحتجزت����ه ذات م����رة 
ره����ن التوقي����ف يف ال�شجن خ����ال اإقامته التي 
ا�شتم����رت ث����اث �شن����وات يف القاه����رة، وعل����ى 
الرغم من تعاون امل�شرين مع وكالة املخابرات 
املركزية اإل انهم كانوا ينظرون اىل المريكين 
بريب����ة �شديدة اي�ش����ًا، وبالت����ايل اىل الاجئن 

البعثين الذين كان المريكان يزورونهم. 
اأي  اآي  ال�ش����ي  ع����ن طريق����ة  النظ����ر  وب�ش����رف 
يف ا�شطي����اد البعثي����ن العراقي����ن، فق����د و�شل 
نب����اأ لقاءاته����م اىل الق����ادة البعثي����ن يف دم�شق، 
واحت����دم اجلدل ب����ن البعث ال�ش����وري والبعث 
العراق����ي. وي����روى جم����ال الأتا�شي ال����ذي كان 
وزي����رًا يف احلكومة ال�شوري����ة وقتذاك فحوى 
تل����ك النقا�ش����ات:  "عندم����ا اكت�شفنا ه����ذا الأمر، 
بداأن����ا مبناق�شته����م وكان����وا ي����ربرون تعاونه����م 
م����ع وكالة املخاب����رات املركزي����ة )�ش����ي اآي اأي( 
والولي����ات املتح����دة باأن����ه لغر�����س اأ�شقاط عبد 
الك����رمي قا�شم وال�شتي����اء على احلك����م. كانوا 
يقارن����ون ذل����ك بكيفي����ة و�ش����ول لين����ن بقط����ار 
اأملاين للقيام بثورته قائلن اإنهم و�شلوا بقطار 
امريك����ي. ولك����ن يف الواق����ع، وحت����ى يف حالة 
ت�شل����م مقاليد احلكم يف �شوري����ا، فقد كان هناك 
دفع من الغرب وبخا�ش����ة من الوليات املتحدة 
ك����ي لي�شتويل البعث على ال�شلطة وي�شتاأثر بها 
وي�شتبع����د كل العنا�ش����ر والق����وى الأخرى )اأي 

ال�شيوعين والنا�شرين(.
هذا هو جوهر ال�شراع الذي دار يف العراق يف 
تل����ك الفرة، فه����و لي�س �شراعًا حزبي����ًا يتحمله 
البع����ث  العراق����ي وح����زب  ال�شيوع����ي  احل����زب 
العرب����ي ال�شراك����ي كما ي�ش����وره البع�س، بل 
كان حمور ال�شراع الدويل للهيمنة على العراق 
وعرقل����ة نهجه امل�شتقل دوليًا اإرجاع " احل�شان 
اإىل اإ�شطبل����ه" كما كان يبغيه �ش����ادة املخابرات 

املركزية الأمريكية.

 التعاون بني املخابرات املركزية الأمريكية وقيادة حزب البعث 
يف العراق للإطاحة ب�شلطة 14 متوز يف 8 �شباط عام 1963

يحتل مو�شوع العالقة بين المخابرات المركزية االأميركية وقيادة حزب البعث العربي اال�شتراكي في 
العراق بهدف االإطاحة ب�شلطة 14 تموز والتمهيد الإنقالب البعث في 8 �شباط عام 1963 م�شاحة وا�شعة 

في بحوث وموؤلفات ومقاالت الكثير من الباحثين والموؤلفين من �شتى البلدان. وهناك الع�شرات بل 
المئات من الكتب وبلغات متعددة تتناول هذا الحدث الخطير، لي�س في تاريخ العراق، بل وفي العالم 
في ذروة اإ�شتداد حمى الحرب الباردة التي اإندلعت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن بين هذه 

الموؤلفات َمن يناق�س هذه المو�شوعة بنَف�س اأكاديمي ومو�شوعي وحيادي، وهناك من ي�شعى اإلى التمويه 
على هذا الحدث والردة في العراق ويح�شره في اإطار ال�شراعات الداخلية، وخا�شة بين حزب البعث 

العربي االإ�شتراكي والحزب ال�شيوعي العراق، 

 اإعداد: عادل حبه



يف لقاء اإذاعي اأجراه املذيع 
املخ�سرم علي اأ�سعد مع املفكر 
الفل�سطيني الراحل الدكتور 

اإدوارد �سعيد )1935-2003( واأذيع 
من الق�سم العربي لهيئة الإذاعة 

الربيطانية BBCويف �سمن 
برنامج )ذاكرة اإذاعة( حتدث 

اإدوارد املولود يف مدينة القد�س 
العربية عام 1935، والدار�س يف 

مدار�سها.

حت���ى اإذا حل���ت النكب���ة بع���رب فل�س���طني بق���رار 
التق�سي���م ال���ذي اأ�سدرت���ه الهيئ���ة العام���ة ل����أمم 
املتحدة خريف �سن���ة 1947، تق�سيم فل�سطني اإىل 
ق�سم���ني : فل�سطين���ي، والث���اين اإ�سرائيل���ي، ومن 
ث���م قي���ام الكي���ان ال�س���هيوين يف اخلام�س ع�س���ر 
م���ن ماي�س/ اأيار 1948، وا�سط���رار اأبيه )وديع( 
املتمك���ن مادي���ًا من مغ���ادرة القد�س نح���و القاهرة 
وافتت���اح خم���زن جتاري كب���ر، ودرا�س���ة اإدوارد 
يف كلي���ة امللك���ة فكتوري���ا بالإ�سكندري���ة، ومن ثم 
اأر�سل���ه اأب���وه اإىل الولي���ات املتحدة ع���ام 1951 
ل���ه يف كتابه املهم  لغر����س الدرا�سة، وهو م���ا ف�سّ
)خ���ارج املكان( ال���ذي اأه���داه اإىل الطبيب )كانتي 

راي( طبيب���ه املعالج من �سرط���ان الدم واىل مرمي 
قرطا����س �سعيد زوجت���ه و�سدرت طبعت���ه الأوىل 
ع���ام 2000 برتجم���ة  اللبناني���ة  الآداب  دار  ع���ن 
ف���واز الطرابل�سي. يف هذا اللق���اء الإذاعي النادر 
حر�ست على نقل بع�س ما متكنت من تدوينه اإىل 
اأنظ���ار القراء والقارئات، حت���دث الدكتور اإدوارد 
�سعي���د ال���ذي اأكم���ل درا�ست���ه ع���ام 1963 و�سغ���ل 
من�س���ب اأ�ستاذ الأدب املقارن يف جامعة كولومبيا 
من���ذ تل���ك ال�سنة وحت���ى وفات���ه يف اأح���د م�سايف 
نيويورك يوم اخلم�����ي�س اخل����ام�س والع�����سرين 

من �سهر اأيلول عام 2003.
يتحدث اإدوارد عن ق�سية ال�سعب الفل�سطيني وما 
ح���اول عمله من اأجل تبيان وجه���ة النظر العربية 
الت���ي كان���ت ت�سط���دم ب�سع���ور �سلبي ل ب���ل كاره 

وناك���ر لوج���ود �سع���ب فل�سطيني �ساح���ب اأر�س 
ا�ستلب���ت منه ويح���اول الرجوع اإليه���ا الأمر الذي 
دف���ع ب� )كولدا مائر( رئي�سة الوزراء الإ�سرائيلية 
يف ال�ستيني���ات م���ن الق���رن املا�س���ي اإىل �س���وؤال 

اإنكاري: اأين هم الفل�سطينيون؟
كان���ت الرواب���ط اليهودي���ة موؤثرة عل���ى توجهات 
ال�سع���ب الأمرك���ي ل���ذا حاولت التح���ّدث اإىل هذا 
ال�سع���ب ل�س���رح وجه���ة نظرن���ا، وكان ي�سف���ع يل 
ك���وين اأ�ست���اذًا جامعي���ًا، اأ�ست���اذ اأدب ويف حق���ل 
الأدب املق���ارن وم���ا كن���ت �سيا�سيًا حمرتف���ًا، كنت 
جي���دًا يف اخت�سا�س���ي ون�س���رت مق���الت وكتبت 
درا�سات خ���ارج النطاق الأكادمي���ي واأنا خمت�س 
بالإن�ساني���ات، واأتكلم لغة غ���ر �سيا�سية، رف�ست 
امل�سوؤولية الر�سمية حتدث���ت مب�سوؤولية اأخ�قية 

ه���ي كي���ف نك�س���ب اجلمه���ور ونقنعه براأين���ا ، ما 
كان���ت املهم���ة �سهل���ة ف�س���ً� عل���ى ك���وين اأحيا يف 
املنفى بعي���دًا عن اأر�سي وقفت اأمام الراأي الآخر. 
اأم���ركا م���ا كان فيه���ا اأع�م ر�سم���ي كان اجلمهور 
متعط�س���ًا ملعرف���ة احلقيق���ة ولذل���ك كان بع�سه���م 
يتح���داين يق���ول يل: اإنك تك���ذب، ما ه���ي الدلئل 
على �سدق���ك؟ وحاول بع�سه���م ا�ستفزازي ولكني 
مل اأجنر ل��ستفزاز وظللت اأحتدث بوقائع احلياة 
والأ�سي���اء، ف���� يكف���ي اأن تك���ون اب���ن الق�سية بل 
يج���ب اأن تك���ون تلميذًا له���ا، لقد �ساعدتن���ي اللغة 
كث���رًا يف الو�س���ول اإىل الآخ���ر واإقناع���ه بوجهة 
النظ���ر الفل�سطيني���ة، كنت احذق ف�س���ً� عن اللغة 
العربية اللغات الإنكليزية والفرن�سية والإيطالية 
والأملاني���ة، اللغ���ات الأوروبية �س���رورة للدار�س 
والباح���ث والكات���ب، فكتبت اآرائ���ي يف ال�سحف 
العاملية الكربى مثل الوا�سنطن بو�ست ونيويورك 
تاميز ف�س���ً� عن الوبزرف���ر الربيطاني���ة، فالذي 
كن���ت اأقول���ه بالإنكليزي���ة اأو اكتب���ه اأراه مرتجمًا 
اإىل اللغ���ات الأوروبية احلية، وه���ذا ي�سهل مهمة 
الو�س���ول اإىل ال���راأي الع���ام الأوروب���ي واملتلقي 
هن���اك، وكان ه���ذا حتديًا كب���رًا ف�سورتن���ا �سيئة 
اأم���ام الأخ���ر الغربي، وحاول���ت تغي���ر ال�سورة 
ال�سلبية اإىل �س���ورة اإيجابية. واإذ ي�ساأله املحاور 
الأمركي���ة  اأو  الأوروبي���ة  ال�سح���ف  كان���ت  ه���ل 
حتذف �سيئًا م���ن مقالتك؟ يجي���ب اإدوارد �سعيد، 
ال�سحاف���ة هناك حرة ول اأح���د يتدخل فيما تكتب 
لك���ن الأهم كيف ت�س���ل اإىل اجلريدة ومن ثم تقبل 
اجلري���دة ن�سر مقال���ك، اإذ قبلت اجلري���دة كتاباتك 
فل���ن تكون هناك عقب���ة يف طريق الن�سر و�ستكون 
املعيت���ك ونزاهت���ك ودقت���ك هي ال�سفيع ل���ك يف اأن 
تكت���ب وتن�سر هذا املكتوب، ومن ثم الو�سول اإىل 
الق���ارئ واملتلقي وهو اله���دف الأ�سا�س يف عملية 

الكتابة وهذا ما كان.

املقابُر ت�سر نحونا
مُت ير�سم دوائر اخلوف  وال�سّ

على جباهنا
وجوٌه غارقٌة يف نعا�سها 

وعيوٌن مفتوحٌة على الأبد
نتبع اخلوَف الذي

يعزف على قيثارة راٍع جمنون
نعدو حفاًة..

نلوذ بقرون املاعز يف احلقول
ي�ستيقُظ الّطفُل الّنائم يف اأعماقي

 ، اأجثو على ركبتيَّ
واأبكي..

اأتوُه يف الفراغ
اأدخُل يف �ُسّرة الأر�س

كوابي�س
�سراديب

قطعاٌن من الوحو�س
اأنادي با�سم اأختي التي اأ�سعتها

�ستزجرها اأّمي، وُيوّبخها اأبي
اأم�سي ُمدَمى القدمني

نا�سًا بوجوٍه غريبة اأ�سادُف اأُ
اأحادثهم بلغٍة ل يفهمونها..

 ***
الّليُل ل ينام يف بلدتي، 

ول البحر اأي�سًا...
موٌج يعلو... ويهبُط

والقمر ُمّتكٌئ على خا�سرة الّليل
يدندُن، يرتّنح �َسِكرًا

�سوُءه �سرداٌب...
وال�ّسماُء تزرُع جنوَمها 

على �سفحِة البحر الهادر
ل ُيعّكر �سفَو خلوتي �سوى 

بع�س الأ�سوات
لك�ٍب �ساردة.

الّليُل ل ينام  يف بلدتي، 
ول اأنا اأي�سًا..

ال�ّسبت 10/ 09/ 2016

وموؤدى القول اإن ع���دم املواكبة ملا طراأ على 
نظري���ات التاريخ وفل�سفاته م���ن تطور هي 
الت���ي جعلت مرجعية املوؤلف مفككة تتاأرجح 
التاريخ���ي  الدر����س  معتادي���ة  عن���د  ت���ارة 
الك��سيك���ي حي���ث املجال املع���ريف للتاريخ 
الإ�س�م���ي يقوم عل���ى القط���ع وال�ستق�ساء 
التاري���خ  واأن  والنق���ل  العق���ل  بتوظي���ف 
�سردي���ة ك���ربى تتجل���ى يف ملحمي���ة الن�س 
التاريخي وه���ذا بال�سبط) مو�سوع الكتاب 
الأول( وتتاأرج���ح تارة اأخرى عند املا بعدية 
احلداثي���ة الت���ي فيه���ا حت���ول التاري���خ اإىل 
�سرديات �سغرى وه���ذا بال�سبط) مو�سوع 

الكتاب الثاين(
الن����س  مفه���وم)  اأن  اإىل  الإ�س���ارة  وجت���در 
التاريخ���ي( ا�ستعمل���ه �سو�س���ان وق�س���د به 
فح�س البنية الن�سية للتاريخ، مو�سحًا اأن" 
الن�سو����س امل�سماة التاريخ اأي���ًا كان زمانها 
ومكانه���ا ل يج���وز النظ���ر اإليه���ا عل���ى اأنه���ا 
خزائن للمعلومات؛ بل ينبغي التعامل معها 
على اأنها م�ساريع للبحث اللغوي والتحليل 
الدبي.. ُتفح�س من حيث تقاليدها ال�سردية 
و�سرتاتيجياتها الب�غية" )�سعرية التاريخ 
الإ�س�مي، ����س30( وهو ما تبناه �سو�سان 
ب�س���كل واٍع منتج���ة وانتاج���ًا، منطلق���ًا م���ن 
مرجعي���ة من�سبط���ة بتنظ���رات كولنجوود 
بحث���ه  نا�س���ف  غ���ر  وهاي���دن  وريك���ور 

بالتنظرات الك��سيكية للتاريخ. 
الن���اجت  يف  ال�نوعي���ة   : الث���اين  املح���ور 

والتح�سيل /
مل تك���ن منهجي���ة الباحث �سعي���د املرهج يف 
ق���راءة �سرة الط���ربي � التي دّونه���ا ياقوت 
احلم���وي يف كتاب���ه معجم الأدب���اء � �سردية 
كم���ا يوح���ي العن���وان؛ ب���ل كان���ت منهجي���ة 
�سياقية َتقراأ �سرة الطربي قراءة اإ�سقاطية، 
فيه���ا تتمرك���ز ال���ذات اأي الط���ربي ولي����س 
الن����س التاريخي، لتك���ون الروؤيا مكونًا من 
مكونات التاريخ الإ�س�مي الذي هو �سردية 
كربى ����س8. وهو ما �سيتوك���د يف املبحث 
الثاين الذي فيه ي�س���ل املوؤلف اإىل حت�سيل 
مف���اده اأن املدونة التاريخي���ة الإ�س�مية هي 
التاري���خ الكلي الذي فيه يتجلى وعي الذات 

الإ�س�مية جتاه الآخر اخلارجي. 
ول �س���ك يف اأن ترجم���ة احلم���وي للط���ربي 

هي منط كتاب اإبداعي عرفه العرب يف زمن 
متق���دم �سمي) فن الرتجم���ة( وهو يدخل يف 
ب���اب الكتابة التاريخي���ة البيوغرافية. ومن 
ث���م ل يع���ود وق���وف الباحث �سعي���د املرهج 
عن���د ه���ذه الرتجمة جدي���دا ليق���ول" مقدمة 
لدرا�س���ة ف���ن الرتجم���ة وكت���ب الرتاج���م ملا 
لها م���ن اأهمية كربى �سمن امل���ن التاريخي 

الإ�س�مي"�س17 
فالرتاج���م العربية واأع�مها مت���ت درا�ستها 
وق�س�سي���ًا  روائي���ًا  اأي�س���ًا  وحوكي���ت 
وم�سرحي���ًا، وه���و م���ا فعل���ه مث���ً� ل ح�سرًا 
الكات���ب الفرن�س���ي جلي���ربت �سينوي���ه حني 
اأف���اد من ترجمة ابن �سينا التي كتبها تلميذه 
اجلوزجاين فحّولها اإىل عمل روائي ا�سمه) 

الطريق اىل اأ�سفهان(
درا�س���ة  يف  ال�سب���ق  حي���ازة  حماول���ة  اإن 
جم���ال ُدر�س اأو مل ُيدر�س من قب���ُل عربيًا اأو 
غربي���ًا ث���م ال�مواكب���ة النظري���ة يف درا�سة 
ذل���ك املج���ال هو م���ا يجع���ل اأي باح���ث يقع 
يف حم���ذورات كث���رة منه���ا اأن ي�سيع لديه 
ال�سابط املنهجي. وه���و ما وقع فيه املوؤلف 
عل���ى  ا�ستدراك���ه  يف  اأوًل  املره���ج  �سعي���د 
بع����س ا�ستنتاجات���ه م���ن قبي���ل ت�ساوؤله عن 
�سب���ب اختي���اره املدخ���ل الروؤي���وي لدرا�سة 
�س���رة الطربي �س17 واأج���اب باأن الروؤى 
ت�س���كل متنًا �سيميائي���ًا فاعً� يوجب عليه اأن 
ي�سل���ط ال�سوء على اأهمي���ة الروؤيا يف الفكر 
الإ�س�مي..هن���ا نت�س���اءل اأين ه���ي القراءة 
الع�ماتي���ة وه���و يعالج املو�س���وع معاجلة 
ذل���ك  ك���ربى؟ وم���ع  التاري���خ مدون���ة  فيه���ا 
ف���ان ت�ساوؤله وجواب���ه يوؤ�س���ران تنبهه اإىل 
اللتبا�س النظري الذي وقع فيه. وثانيًا يف 
ت�ساده بني منهجيتني: الأوىل �سياقية ترى 
اأن التاريخ �سردية ك���ربى ملحمية والثانية 
ن�سية ترى اأن التاريخ �سردية �سغرى. مما 
اأدى اإىل ت�ست���ت املق�سدي���ة اأي�سًا يف توجيه 
البح���ث، اأ هو يف خدمة التاري���خ اأم هو يف 

خدمة ال�سرد ؟.
ول عج���ب اأن هذا الت�ساد املنهجي �سي�ساهم 
يف ع���دم الدراي���ة اأي�س���ًا مبق���دار املجازف���ة 
التي على الباح���ث اأن يتحملها وهو يحاول 
اخلو����س يف ميدان لي����س �سهً� في���ه تفنيد 
الدور امللحمي للتاري���خ ال�س�مي ويتطلب 

منه وعيًا باأهمية تداخل التخ�س�سات. 
وعل���ى وف���ق ه���ذا الوع���ي بالتداخ���ل اختار 
�سو�س���ان تاري���خ الطربي لأن���ه" عمل مركب 
م���ن اأعمال���ه املتع���ددة وه���و جتمي���ع مل���واد 

م�ستم���دة م���ن الكت���ب املقد�س���ة والتفا�س���ر 
والفلكلور" �س34 

بينم���ا كان اللتبا�س املنهج���ي �سببًا يف عدم 
مب���ادرة الباحث �سعيد املره���ج اىل الدخول 
اإىل مو�سوع���ه مبا�س���رة وه���و تاريخ الأمم 
واملل���وك؛ واإمنا ابتداأ بدًل م���ن ذلك بدرا�سة 
للط���ربي. مم���ا  احلم���وي  ياق���وت  ترجم���ة 
زاد يف البع���د ب���ني م���ن الكت���اب وعنوان���ه 
الرئي����س واأدى اأي�س���ًا اإىل اإ�سعاف اجلانب 
النوع���ي فيه بهذه املعتادي���ة يف تناول فكرة 
الق���در كمو�س���وع عقائدي له ع�ق���ة باحللم 
والكابو�س لغويًا وبالنبوة ا�سط�حيًا واأن 
ع�ق���ة جربية ترب���ط بني الأح����م والروؤى 
والعقل التاريخي الإ�س�مي وحديث طويل 
تقوق���ع املوؤل���ف �سعيد املرهج في���ه عند كتب 
التفا�س���ر وم���ا قدمته من تاأوي����ت م�ستندًا 
اىل م�س���ادر احلدي���ث ال�سري���ف ك�س���ن ابن 
كبح���ار  اأخ���رى  عقائدي���ة  ماج���ة وم�س���ادر 

النوار وفتح الباري. 
ولبد من التاأكيد هنا اأن الطيب الهربي فيما 
نقله ب���واز �سو�سان عنه كان ق���د در�س فكرة 
القدر يف تاريخ الط���ربي و"اأن الغر�س من 
تنظي���م الأح���داث واملو�سوع���ات يف ث�ث���ة 
م�ساه���د تتخ���ذ �س���كل ث�ثي���ة رمب���ا كان هو 
اليح���اء ب���اأن تل���ك الأح���داث واملو�سوعات 

ترتبط بفكرة القدر"�س57 
لك���ن الباح���ث املره���ج اتب���ع درا�س���ة فك���رة 
الق���در بدرا�س���ة حي���اة الط���ربي م���ن خ����ل 
عمل خمطط���ات واأول خمطط ه���و) الرحلة 
اجل���زاء(   / احلياتي���ة  ال�س���رة   / العلمي���ة 

وث���اين خمط���ط ه���و) ال�س���رة/ احلكاي���ة/ 
الروؤيا( واأن فيه ث�ث دوائر ق�س�سية حيث 
الرائ���ي يف ال�سرة واحلكاي���ة تقليدي ويف 

الروؤيا هو ت�سويري.  
اأن املفاج���اأة كان���ت يف ه���ذا التح���ول  بي���د 
املنهجي م���ن التحلي���ل ال�س���ردي اإىل املنهج 
ال�سيميائ���ي وكاأن ثنائي���ة) الروؤيا/ الرائي( 
مل ت�سع���ف املوؤل���ف يف بلوغ �سردي���ة الن�س 
فرتكه���ا ليتح���ول اإىل �سيميائي���ة غرميا����س 
ومربعه حماوًل ق���راءة روؤيا الطربي قراءة 

�سردية �سيميائية معًا.
ال���ذي  اللتبا����س  عل���ى  اآخ���ر  دلي���ل  وه���ذا 
ح���اول املوؤل���ف مدارات���ه مب���ا افرت�س���ه من 
اأن) حي���اة الط���ربي( حالة جزئي���ة لها ع�قة 
بال�سي���اق العام الذي ه���و) التاريخ( كع�قة 
الل�سان بال���ك�م واأن يف املرب���ع ال�سيميائي 
تتح���رك الفواعل مع هيمن���ة الن�سق الأبوي 
عل���ى �س���رة الطربي الت���ي ت�س���ر يف اإطار 
اخل�سوع وال�س���رورة والعامة وال�سلطان، 
�س40 �42 لينتهي اإىل القول:"اإن الطربي 
لنق���ل  اأو  التقالي���د  ع���ن  الدف���اع  ميث���ل  كان 
املدار����س التقليدي���ة وه���ذا م���ا جعل���ه قريبًا 
م���ن ال�سلط���ان" �س46�47 وه���ذا حت�سيل 
مفروغ منه وتقليدي لي�س فيها اأية تو�س�ت 
�سيميائي���ة. ويدلل قوله الآت���ي على تقليدية 
التح�سي���ل:" م���ن كل م���ا �سب���ق ن�ستطيع اأن 
نتحدث ع���ن خمطط ق���دري يح���رك الذوات 
املرتجم لها فلي�س للطربي �سوى القدرة اما 
الختيار فهو ر�سالة اآلهية" ذلك اأن احلوادث 
التاريخي���ة مدونة بالعم���وم على وفق روؤية 

اأيديولوجية يلتزم بها املوؤرخ. 
واإذا كان التمهي���د كله حم�س���ورًا يف مدونة 
احلم���وي واقع���ًا خارج اإط���ار العين���ة املراد 
التمثيل به���ا والتي حددها العنوان الرئي�س 
وه���ي) مدونة الط���ربي التاريخي���ة( فاإن ما 
�سياأتي من حديث عن )التطور التاريخي ..( 
�سينحرف اأي�سًا عن تاريخ الطربي ليتوجه 
اإىل تن���اول مو�سوعات لها �سل���ة باملوؤلفات 
التاريخي���ة الآتية: �س���رة ابن ه�سام وكتاب 
التيجان وملوك حمر لوهب بن منبه واأيام 
الع���رب قبل الإ�س�م لبي عبيدة و�سرة ابن 

ا�سحاق وك�ساف الظنون حلاجي خليفة. 
حتى اإذا حل���ل املوؤلف مقدمة تاريخ الطربي 
وجد فيها ثنائيات ت�سكل دائرة اإق�ساء ل�آخر 
ودائرة تكامل مع الذات واأنها اأي الثنائيات 
تعط���ي �س���ورة لطبيع���ة التفك���ر الإ�س�مي 
الذي حرك فع���ل التدوين التاريخ���ي تاأكيدًا 
حلجم التمييز ب���ني ما هو زماين ول زماين 
لكن���ه بعد ذلك مبا�سرة �سيفند ما تقدم جازمًا 
اأن" ل ميك���ن اإدراج الط���ربي خ���ارج اإط���ار 
الجت���اه النقل���ي، وه���ذا الأم���ر ل���ه مدلول���ه 
الكبر يف درا�ساتنا لتاريخه"�س63 فكيف 
تو�س���ل اىل هذا اجلزم وهو قبل ذلك كان قد 
قطع بوج���ود ثنائية العق���ل/ النقل اجلدلية 

يف كتابة هذا التاريخ؟!
واإذا كن���ا تغا�سين���ا عم���ا �سيعت���اده املوؤل���ف 
فيم���ا �سياأتي يف كتابه م���ن ميل اىل اقتبا�س 
الط���ربي  تاري���خ  م���ن  طويل���ة  ن�سو����س 
واأردافها بتحلي�ت قليلة؛ فاننا لن نتغا�سى 
عن مقولت يتعامل فيها املوؤلف مع التاريخ 
كعلم ولي����س كخرب اأو حكاية معتربًا املوؤرخ 
الإخباري ه���و املخرب عما ه���و تاريخي، اأو 
اأن جتزيئي���ة التاريخ تاأتي م���ن اأجل كليته) 
التاري���خ الكل���ي( التي فيها تهيم���ن املركزية 
الإ�س�مي���ة واأنه���ا" مركزي���ة م�سيط���رة على 
ليك���ون  التاريخية"����س102  الكتاب���ة 
تاري���خ الط���ربي "تاريخًا لل���ذات ال�س�مية 
املت�سخمة )خر اأم���ة اأخرجت للنا�س( التي 
ل ت�ستطي���ع جت���اوز نف�سه���ا يف النظ���ر فهي 
مرك���ز الكون وما �سواه���ا زوائد ل ي�سر يف 

�سيء جتاوزها"
وكان الأج���دى باملوؤل���ف اأن ُيعن���ى ب�سردي���ة 
التاريخ قب���ل اأن يوؤاخذ المة على مركزيتها 
ثم يفند تلك املركزية مناق�سا نف�سه، قائ�:" 
اإذا م���ا نظرنا اىل ع�س���ر الطربي فاننا ندرك 
اهمي���ة ه���ذه ال�س���ورة لزمن مل يع���د العرب 
ي�ستطيعون في���ه املحافظة على ثغورهم لقد 

اكلت الف���ن الداخلية قلب العامل ال�س�مي" 
�س103

وبالنتق���ال اىل الكت���اب الث���اين ) الف�س���ل 
الث���اين ( يتغ���ر التوج���ه املنهج���ي وتكون 
املنتج���ة النقدي���ة موجه���ة نح���و ال�س���رد من 
ناحية الت�سكل اخل���ربي/ احلكائي للمدونة 
الط���ربي( وعل���ى  تاري���خ   ( اأي  التاريخي���ة 
الرغ���م م���ن ه���ذا العر����س ملق���ولت هيغ���ل 
وكوليج���وود وريكور وهيدج���ر والعروي 
ووايت؛ فاإن ذلك كان ب� معيار او بالحرى 
ب� فائدة . فلقد ح�سم املوؤلف راأيه يف تداخل 
ال�س���رد بالتاريخ من مفتت���ح الف�سل قائ�:" 
يبي���ح لنا الق���ول اإن التاري���خ ال�س�مي كان 
حكاي���ة كربى) حكاي���ة اخلل���ق او الوجود( 
"�س111وه���ذا النفي الخ���ر هو مبثابة 
اثبات حلقيقة م���راده الذي به حاول مداراة 
ال�سرخ الوا�سح والتعار�س البني يف املنتج 
النقدي داخل كتابه ليكون املتح�سل كتابني 

م�ستقلني عن بع�سهما. 
ول يغي���ب عنا اأن بواز �سو�س���ان در�س هذه 
ال�سردية يف تاريخ الطربي يف اإطار )ال�سرد 
التاريخ���ي( ال���ذي ل يعن���ي نق���ل احلقيق���ة 
كما ه���ي امنا كم���ا يت�سورها امل���وؤرخ نف�سه 
موظف���ا مفهوم املح���اكاة وقان���ون الحتمال 
الر�سطي. واأردف ذلك بتحليل البناء الفني 
للن����س التاريخي ك�سيغ���ة و�سوت مبفهوم 
جينيت وكيف اأن ال�سارد يختفي خلف �سارد 
�سابق ي���روي عنه اأو �سل�سل���ة رواة خمتارا 
حوادث بعينها من تاريخ الطربي ليحلل ما 
فيها من �سرد تاريخ���ي كحادثة مقتل عثمان 
وحادثة ال�سقيفة ومعركة �سفني وا�ست�سهاد 

احل�سني.
اأم���ا املوؤل���ف املرهج فحاول حتلي���ل الث�ثية 
ال�سردي���ة املف���روغ منها وهي وجه���ة النظر 
وبناء الف�س���اء وبن���اء ال�سخ�سية من خ�ل 
عر����س ن�سو�س طويلة م���ن تاريخ الطربي 
مقابل حتلي����ت �سئيلة تفتق���ر اىل التعيني 
النوع���ي م�ستعم���� عب���ارات) يف ه���ذا املن 
ن���رى ../ نقف هنا../ هنا نرى../ نحن هنا 

اأمام..( 
اأن يتح���رى  للموؤل���ف  : كان  نق���ول  اإجم���ال 
املنه���ج ال���ذي يت�ءم م���ع فك���رة كتابه وهي 
تداخ���ل ال�سرد بالتاري���خ ويحقق فيه وحدة 
ع�سوي���ة مقدمة ومتهي���دا وف�سول وخامتة 
ب���دل اأن ين�سغ���ل بدرا�س���ة) الق���در والروؤي���ا 
والرائ���ي واحلاكمي���ة اليديولوجية ( وهو 

من تناوله الدار�سون من قبل كثرا .
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ب�سبب هذا اللتبا�س الى جانب التناق�س في ما افتر�سه الموؤلف من تعدد منهجي وما حاول 
التنظير له وهو معرفية العقل العربي وثوابته التجزيئية �سار الكتاب عبارة عن كتابين 

منف�سلين منظوراً ومح�سالت حيث:  الكتاب الول/ يبداأ من التمهيد وينتهي بنهاية الف�سل الأول 
وعدد �سفحاته) 109( �سفحات. الكتاب الثاني/ يبداأ من الف�سل الثاني وينتهي بنهاية الف�سل 

الثالث وعدد �سفحاته) 136( �سفحة. 

حديث نادر للمفكر الفل�سطيني اإدوارد �سعيد
�سكيب كاظمدوائر الخوف... ق�سي عطية

وهذا دليل اآخر على االلتبا�س الذي حاول امل�ؤلف مداراته مبا 
افرت�سه من اأن) حياة الطربي( حالة جزئية لها عالقة بال�سياق العام 
الذي ه�) التاريخ( كعالقة الل�سان بالكالم واأن يف املربع ال�سيميائي 

تتحرك الف�اعل مع هيمنة الن�سق االأب�ي على �سرية الطربي التي 
ت�سري يف اإطار اخل�س�ع وال�سرورة والعامة وال�سلطان، �س40 ـ42
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�س����درت عن دار امل����دى رواية "طقو�س فار�س����ية"  للكاتبة الإيرانية 
�س����يمني دان�س����ور ترجمة علي عبد الأمري �س����الح، والرواية تتناول 
اأف����كار وتطلعات جيل كامل من الإيراني����ني يف حقبة زمنية متيزت 
بغليان اجتماعي و�سيا�س����ي. ُن�سرت الرواية عام 1969 فبيع منها 
اأكرث من ن�س����ف مليون ن�س����خة وُترجم����ت اإىل 17 لغة وُعدت عمال 
كال�س����يكيًا. عملت �س����يمني دان�س����ور بالإذاعة وال�س����حافة وكتبت 
الق�س����ة الق�س����رية والرواية وترجمت لت�س����يخوف وبرنارد �س����و 
وهوث����ورن ونال����ت الدكت����وراه يف الأدب الفار�س����ي م����ن جامع����ة 
طه����ران وتزوجت م����ن جالل اآل اأحمد؛ املثق����ف والكاتب الإيراين 
البارز ولعب����ت دورًا مهمًا يف جمعية الكّت����اب الإيرانيني ودعمت 

املعار�سني منهم حلكم ال�ساه.

 كان الرئي�س الفرن�سي 
الراحل فران�سو ميرتان قد 

ارتبط بالعديد من ال�سداقات 
الأدبية، ومن اأبرز اأ�سدقائه 

غابريل غار�سيا ماركيز، 
ماريو فارغا�س يو�سا، غراهام 
غرين، ويف �سبابه كان �سديقًا 

لفران�سوا مورياك واألبري كامو 
وهمنغواي، لكنه مل يحب 
�سارتر، وقبله كان ديغول 

حماطًا بالكاتبني اأندريه مالرو 
وفران�سوا مورياك. ولكن يف 

اخلارج كان �سارتر اأي�سًا يقف 
يف �سف املعار�سة دومًا، عنّي 

ميرتان الفيل�سوف ريجي�س 
دوبريه م�ست�سارًا له بعد عودته 

من بوليفيا، حيث كان يقاتل اإىل 
جانب ت�سي غيفارا.

�سيقول قارئ عزيز، يارجل 
مالنا ومال ميرتان ونحن نعي�س 

يف ظل حممد احللبو�سي الذي 
يريد اأن يحول الربملان اإىل دكان 

لالمتيازات والهبات والعطايا، 
يف الوقت الذي ليعرف املواطن 

اأين حل الدهر مبكتبة العالمة 
اإبراهيم اجلعفري �ساحب 

املوؤلفات التي جتاوزت املئتني؟، 
ياعزيزي قراأت يف الأخبار اأن 

مكتبة ميرتان التي ت�سم اأربعة 
اآلف كتاب، �سيباع ق�سم منها 

يف املزاد لدعم م�ساريع خريية 
تتعلق باملهجرين، وقد احتفظ 

ابن ميرتان مبكتبة والده 
التي ت�سّم جمموعة من الكتب 

النادرة عليها اإهداءات األبري 
كامو وماركيز وهمنغواي وعدد 

كبري من جنوم الأدب والفكر 
يف القرن الع�سرين، واأن �سعر 

الكتاب الواحد جتاوز اخلم�سة 
ع�سر األف يورو �ستو�سع يف 

�سندوق لدعم الأعمال اخلريية.
كيف ي�سقط كبار ال�سا�سة يف 

اأوروبا واأمريكا ويذرفون 
الدموع اأمام الف�سائيات؟ يف 

�سالح ا�سمه املثقفون، ولي�س يف 
اإن�ساء جيو�س اإلكرتونية امتالأت 

بها �سفحات الفي�سبوك، فهذا 
جي�س تابع حلنان الفتالوي، 

وهذه جمموعة تتبع نوري 
املالكي، وجي�س اإلكرتوين  يكره 
العراق ويرفع �سعار اليمن اول 
، وجي�س اآخر يرى يف املواطنة 

رج�س من عمل ال�سيطان  .. 
وجيو�س تكتب ق�سائد املديح 

بال�سيا�سيني 
قال ديغول وهو يتاأمل ما 

و�سلت اإليه الأمور بعد احلملة 
التي قادها �سارتر �سده: "مل 

اأُواجه يف حياتي مدفعية 
بكل هذه القوة والرتكيز على 

الهدف".
اأقراأ �سارتر فاأرى كيف تتقدم 
الأمم ونحن قعود. واإذا قمنا 
فلكي نقاتل بع�سنا البع�س. 

دائمًا حمملني باأطنان من 
الأكاذيب واأكوام اخلطب. ول 

�سيء �سوى ال�سبات يف اجلهل 
والتخّلف والطائفية.

ظّل �سارتر يرفع �سعار "ل" 
جلميع اأنواع الطغيان فقد ولد 
الإن�سان حرًا لي�س من اأجل اأن 

ي�سبح رهينة حلاكم اأحمق، اأو 
جمموعة من ناق�سي اخلربة 

الذين مل يجدوا لهم مهنة غري 
مهنة "جندي" متطوع يف جي�س 
الكرتوين يرك�س وراء ما يرميه 

له م�سوؤول كبري.
منذ �سنوات ونحن نعي�س 

يف اأجواء �سل�سلة مثرية من  
النتهازية والو�سولية  ، وكان 

العراقيون يظنون اأن التغيري 
�سيجعلهم يعي�سون ع�سرا 

جديدا من الأمان والرخاء، 
ومل يكونوا يتوقعون اأنهم 
�سيعي�سون يف ظل جيو�س 

الكرتونية تريد منهم ان 
ي�سفقوا للزعماء .

جيو�ش �إلكرتونية

طقو�س فار�سية

 علي ح�سني

...
داً 

 ج
ص

خا

20 February 2021

حول العالم

 منتظر اخلر�سان

ي�سيء  وم�سباح  خ�سبية  ومن�سدة  ي��دوي��ة  ُع��دد 
يق�سي  املعدنية.  القطع  وبع�س  معامله  خفايا  له 
"ان�سام عبد الله" املعروف بال�"العجيمي" �ساعات 
النا�سرية  ملدينة  اليومية  اجل جت�سيد احلياة  من 
واإظ���ه���ار ه��م��وم م��واط��ن��ي ب��ل��ده يف ف��ن اح��رتف��ه 
رواده  احد  ذلك  بعد  لي�سبح  التعلم  دون  بالفطرة 
فن  الديوراما"  ف��ن   " وه��و  ال��ع��راق  جنوبي  يف 

املج�سمات وامل�سغرات.
�سغرية  قبعة  ي��رت��دي  ال���ذي  الرب��ع��ي��ن��ي  ال�����س��اب 
املن�سدة اخل�سبية وهو  تلك  امام  ل�ساعات  يجل�س 
ي�سخر كل اأفكاره وانامل يديه ويجمع القطعة تلو 
الأخرى لتظهر ب�سكل م�سغر حتكي ق�سة ابداع او 
ت��اري��خ 

هو  امل�سغرات"  ف��ن  او  ال��دي��ورام��ا  "فن  مدينته. 
جت�سيد الواقع احلايل ولكن ب�سكل م�سغر يحاكي 
يف  ا�ستخدامه  يتم  م��ا  وع���ادة  وال��واق��ع  الطبيعة 

الأفالم الأجنبية او ما ي�سمى بالك�سن.
او  اك��ادمي��ي  ب�سكل  الفن  ه��ذا  "ان�سام"  يتعلم  مل 
حما�سرات او دورات بل كان هذا الفن الهام فطري 

اكت�سبه وهواية �سمم على تنميتهما وتطويرهما، 
كوخ  �سناعة  هو  الفن  هذا  يف  اعماله  اول  ليكون 
لإكماله واخراجه ب�سكل  باأدوات ب�سيطة  م�ستعينا 

ي�سفه باملنا�سب اىل حد ما.
رغم ان وباء كورونا القى بظالله على اجلميع من 
"ان�سام" وغ��ريه  وال��زم��ت  ورع��ب  وخ��وف  هموم 
فرتة  توظيف  اىل  عمد  ان��ه  ال  امل��ن��زيل  باحلظر 
احلظر يف �سناعة جم�سمات جديدة توؤرخ حقبة من 
تاريخ مدينته لينجز عمال ملحل كان موجودا و�سط 
�سوق النا�سرية ل�سناعة الفخاريات يعود اىل فرتة 
التي  الفخارية  القطع  بوجود  امتاز  الثمانينيات 
وخزن  امل��اء  �سرب  يف  العوائل  ت�ستخدمها  كانت 
تلك اجل��دران واقفال  ال�سوائل، حتى ج�سد  بع�س 
�سهرين  منه  العمل  هذا  وا�ستغرق  املتهالكة،  املحل 
متكاملني يجل�س يف كل يوم �ساعات لإظهاره ب�سكل 

يحكي حقيقة كيف كان اآنذاك.
على  عمل  احلالية  القت�سادية  الظروف  ظل  ويف   
هذه  موهبته  اجناز  على  ُتعينه  ببدائل  ال�ستعانة 

ب�سناعة  اخلا�سة  القطع  بع�س  ���س��راء  دون  م��ن 
هذه املج�سمات التي تكون باه�سة الثمن، اذ يلجاأ 
الثمن  ب�"البالة" رخي�سة  ت�سمى  ب�سائع  اىل  عادة 

وتوؤدي الغر�س املطلوب.
عادة ما يكون عامله الفني هذا ملجاأ له من �سغوط 
احلياة وم�ساكلها بل ج�سد يف عامله الفني م�ساكل 
اأبناء جلدته لي�سور يف احدى جم�سماته ال�سغرية 
كيف تقوم جرافة اآلية باإزالة احد منازل التجاوزات 
لعائلة علقت على احد جدران املنزل املج�سم لفتة 
تنعى ابنها ال�سهيد الذي قتل يف احدى املعارك �سد 

تنظيم داع�س.
ال� 50  "ان�سام" قرابة  بلغت العمال التي اجنزها 
عمال، ومل يعر�سها للبيع بل يرى قيمتها اغلى من 
هذه  يف  ق�ساها  واأ�سهر  ف�ساعات  مادي  تثمني  اأي 

املج�سمات ل تقابل بالأموال ح�سب قوله.
مل  ان  خمفية  طاقة  "ان�سام"  بح�سب  الفن  ويبقى 
يكن هناك اهتمام وا�سح بها فهي جزء من توثيق 

التاريخ و�ساهد عليه.

�أن�صام مبدع من �لنا�صرية يحول �جلماد �إىل حياة و�خلردة �إىل �إبد�ع

ولية  من  بارتون  دوللي  الأمريكية  املغنية  طلبت 
تيني�سي التي تتحدر منها عدم امل�سي يف م�سروع 

اأقره الربملان املحلي لإقامة متثال لها، معتربة 
"مع كل  اأن توقيت هذه اخلطوة غري منا�سب 
ما يح�سل يف العامل حاليًا". وكانت اجلمعية 
ال�سهر  مطلع  در���س��ت،  تيني�سي  يف  ال��ع��ام��ة 

احلايل، اقرتاح قانون ين�س على اإقامة متثال 
الربملان  مقر  خارج  الكانرتي  مو�سيقى  لنجمة 
يف  ن���ادرة  خ��ط��وة  ويف  نا�سفيل.  يف  املحلي 
امل�سهد ال�سيا�سي الأمريكي احلايل، اأيد النواب 
اأي  دون  من  والدميقراطيون  اجلمهوريون 
تتم  اأن  املقرر  من  كان  ال��ذي  امل�سروع  حتفظ 
اأن  غري  الثالثاء.  برملانية  جلنة  اإىل  اإحالته 
املغنية البالغة 75 عامًا اأ�سدرت موقفًا حازمًا 

من امل�سروع اخلمي�س، قائلة: "نظرًا اإىل كل ما 
يح�سل يف العامل حاليًا، ل اأظن اأن من املنا�سب 

اأنها  واأعلنت  الوقت".  هذا  يف  يل  متثال  اإقامة 
مبدية  القانون،  اق��رتاح  �سحب  النواب  من  طلبت 

يف الوقت عينه "ت�سرفها وتاأثرها" بهذه البادرة.

ق�ست املحكمة العليا الدمناركية، ب�سجن 
ب�"حماولة  اإدانته  اإثر  اأ�سهر  اأربعة  �ساب 
ممار�سة العنف" يف حق عنا�سر ر�سميني 
ب��ع��دم��ا ع��ط�����س يف وج���ه ���س��رط��ي��ني على 
�سارخا  منهما  قليلة  �سنتيمرتات  بعد 

"كورونا".
عاما،   20 العمر  من  البالغ  ال�ساب،  وكان 
ع��ائ��دا م��ن ح��ف��ل��ة ع��ي��د م��ي��الد يف مدينة 

اأرهو�س غربي الدمنارك، عندما ا�ستوقفه 
عادية يف 29  تدقيق  عملية  �سرطيان يف 
اآذار/مار�س الفائت خالل تدابري الإغالق 

اجلزئي الأوىل يف البالد.
وه��ت��ف ال�����س��اب ال����ذي ك���ان ث��م��ال بع�س 
وج��ه  يف  وع��ط�����س  "كورونا"  ال�����س��يء 
ع��ن�����س��ري��ن م���ن ال�����س��رط��ة ع��ل��ى ب��ع��د 50 

�سنتيمرتا.

ال�����س��اب غ��ري امل�����س��اب حينها  واأو����س���ح 
ب��ال��ف��اي��رو���س، يف وق���ت لح���ق اأن����ه ق��ام 
بفعلته يف حالة �سكر، لكن عنا�سر الأمن 

مل يجدوا الأمر طريفا واأوقفوه.
ُحكم  ال��ب��داي��ة،  حمكمة  يف  تربئته  واإث���ر 
عليه بال�سجن ثالثة اأ�سهر يف ال�ستئناف، 
اإج���راءات  اإث��ر  لحقا  ��ددت  ���سُ عقوبة  يف 
العليا،  املحكمة  بح�سب  جديدة،  قانونية 

ح�سبما ذكرت "فران�س بر�س".
اإن  ب���ي���ان  ال��ع��ل��ي��ا يف  امل��ح��ك��م��ة  وق���ال���ت 
العنف  على  تن�س   1 الفقرة   119 "املادة 
والأ�سكال الأخرى من العتداء اجل�سدي 
العقوبات  قانون  يف  عليها  املن�سو�س 

الإج���راء  ال��ف��ق��رة 224، وه���ذا 
ع��دوى  ن��ق��ل  ي�سمل  الأخ����ري 

فايرو�س كورونا".

قائمة  ال�ساهر"  كاظم  "جدو  ها�ستاك  احتل 
الأكرث بحثا على موقع اإن�ستغرام، بعد تداول 
�سورة  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  رواد 
و�سنا،  اآي��ة  حفيدتيه  برفقة  العراقي  للنجم 
مع تاأكيدات باأن ال�سورة التقطت هذا ال�سهر 

اثناء تواجد كاظم يف اأمريكا.
من  م��ن�����س��ة  اأي  ع���رب  ت��ن�����س��ر  مل  ال�������س���ورة 
التوا�سل  مواقع  على  ال�ساهر  كاظم  من�سات 
ت�سريبها،  م�سدر  ي��ع��رف  ومل  الج��ت��م��اع��ي، 
رواب��ط  ولكن  احلقيقي،  التقاطها  موعد  اأو 
قام  اأن��ه  اأك���دت  ال��ع��راق��ي،  باملطرب  املعجبني 
اأم��ري��ك��ا هذا  املقيم يف  الأك���رب  اب��ن��ه  ب��زي��ارة 

حفيدتيه  برفقة  ال�سورة  التقاط  ومت  ال�سهر، 
املرافق  الكلب  بجوارهما  ورق��د  و�سنا،  اآي��ة 

للحفيدتني.
عن  ال��ك�����س��ف  دوم���ا  يتجنب  ك��اظ��م  اأن  ي��ذك��ر 
اجلانب العائلي، ويظهر نادرا برفقة ا�سرته، 
الدكتور ح�سني جبار  �سقيقه  اأعلن  اأن  و�سبق 
ابراهيم اأنه انتهى منذ عامني من تاأليف كتاب 
عن حياة �سقيقه كاظم وعائلته واأن كاظم منعه 
يف البداية من ن�سره احرتامًا مل�ساعر البع�س 
ح�سب تعبريه، منوهًا اإىل اأن الكتاب كان من 
العام  الأوىل من  الأ�سهر  ان ي�سدر يف  املقرر 

اجلديد اإذا وافق كاظم على ذلك.

كاظم 
ال�ساهر 
يف دور 
"جدو" 

دوللي بارتون ترف�س 
م�سروع ن�سب متثال لها

�سبب  ع��ن  اإل��ي�����س��ا،  اللبنانية،  ال��ف��ن��ان��ة  ك�سفت 
مو�سحة  عاما،   15 منذ  نف�سي  لطبيب  زيارتها 
اأن "ال�سحة النف�سية لعبت دورًا هامًا واأ�سا�سيًا يف 

حياتها".
وق��ال��ت اإل��ي�����س��ا، م��ن خ���الل ح��ل��ق��ة ب��ودك��ا���س��ت، 
ج���اءت  ال��ن��ف�����س��ي  ل��ل��ط��ب��ي��ب  زي���ارت���ه���ا  اإن 
امل�ساكل  من  الكثري  مل�ساعدتها يف تخطي 
وال�����س��ع��وب��ات ال���ت���ي ت��ع��ر���س��ت ل��ه��ا، 
مو�سحة اأنها بداأت يف زيارته منذ 15 
ال�سعور  على  �ساعدها  ما  وهو  عامًا 
ب��ال���س��ت��ق��رار ال��ذه��ن��ي وال��و���س��ول 
ل���ل���ت���وازن ال��ن��ف�����س��ي يف ال��وق��ت 
الذي تعر�ست فيه لل�سغوطات 
منها  مت���ر  اأن  وا���س��ت��ط��اع��ت 

ب�سهولة.
يف  "النظرة  اإل��ي�����س��ا،  وان��ت��ق��دت 
زالت  ما  التي  ال�سرقية  املجتمعات 
تعترب اأن الذهاب للطبيب النف�سي 
م�سددة  ف��ق��ط،  للمجنون  ي��ك��ون 
احلاجز  هذا  ك�سر  �سرورة  على 
خ��ا���س��ة م���ع م��واج��ه��ة ال��ك��ث��ري 
م���ن ال�����س��غ��وط��ات يف ال��ف��رتة 
احلالية"، قائلة "مل نكن مهيئني 
لها ل �سحيًا ول نف�سيًا خا�سة 
���س��واء  ال��ل��ب��ن��اين  املجتمع  يف 
وب��اء  اأو  القت�سادية  الأزم����ة 

كورونا".

 تتهم �س���ركات جمموعة في�سبوك 
ب���اأن  عل���م  عل���ى  كان���ت  باأنه���ا 
م�ستخدميه���ا  لع���دد  تقديراته���ا 
غ���ري موثوق���ة ومرتفع���ة ب�س���كل 
جتاهل���ت  لكنه���ا  ا�سطناع���ي، 
الأم���ر جلني املزيد م���ن العائدات 
الإعالني���ة، على ما اأف���ادت وثائق 

ق�سائية ك�سفت اأخريًا.
وكتب اأح���د املوظف���ني يف ر�سالة 
اإلكرتونية داخلي���ة "اإنها عائدات 
مل يك���ن يجدر اأن جننيه���ا اإطالقا 
لأنه���ا كان���ت ت�ستن���د اإىل بيان���ات 
الت���ي  الوثائ���ق  وف���ق  خاطئ���ة"، 
اطلع���ت عليه���ا وكال���ة ال�سحاف���ة 

الفرن�سية.
التوا�س���ل  �سبك���ة  وتواج���ه 
الجتماع���ي العمالق���ة منذ 2018 
دع���وى ق�سائية جماعي���ة قدمتها 
اأك���رث من �سرك���ة. ويوؤك���د مقدمو 
ال�سك���وى اأن ق���ادة ال�سبكة كانوا 

ح���ول  بياناته���ا  ب���اأن  عل���م  عل���ى 
"الو�س���ول املحتم���ل" لالإعالنات 
مبني���ة على اأرق���ام م�سخمة حول 

للحم���الت  املحتم���ل  اجلمه���ور 
يحاول���وا  مل  لكنه���م  الإعالني���ة، 
ل  حت���ى  الو�س���ع  ت�سحي���ح 

يخ�سروا عائدات.
تتخ���ذ  الت���ي  ال�سرك���ة  وت�ستم���د 
مق���را له���ا يف كاليفورنيا الغالبية 

ال�ساحق���ة م���ن اإيراداته���ا من بيع 
ت�سته���دف  اإعالن���ات  م�ساح���ات 
فئ���ات حم���ددة م���ن م�ستخدميها. 
بح�س���ب  الأ�سع���ار  وت���رتاوح 
ع���دد م���ن املعاي���ري، ب���دءا بع���دد 
ي���رون  ق���د  الذي���ن  امل�ستخدم���ني 

الإعالن.
وعل���ق ج���و اأوزب���ورن املتح���دث 
با�س���م في�سبوك "هذه الوثائق مت 
اختياره���ا لتطاب���ق رواي���ة مقدم 
ال�سك���وى، )الو�س���ول املحتم���ل( 
يت���م  اأداة لتخطي���ط احلمل���ة ول 
لتحدي���د  اإطالق���ا  ا�ستخدام���ه 
الثم���ن املرتت���ب عل���ى املعلن���ني(. 
واأ�س���اف )اإن���ه تقدي���ر، ون�س���رح 
بو�س���وح كيف يتم احت�سابه على 
�سفحتن���ا اخلا�س���ة بالإعالنات(. 
وب���دل املوق���ع يف مار����س )اآذار( 
2019 طريقة حتدي���د )الو�سول 
املحتمل(، فلم يعد ي�ستند اإىل عدد 

لل�سبكة،  النا�سط���ني  امل�ستخدمني 
بل اإىل عدد الذين �ساهدوا اإعالنا 
عن اأح���د منتج���ات ال�سركة خالل 
الأيام الثالثني الأخرية. وحققت 
اإي���رادات   2020 يف  ال�سرك���ة 
تق���ارب 86 مليار دولر، وتخطت 
اأرباحه���ا 29 مليار دولر، بزيادة 

بن�سبة 58 يف املائة.
"اإي ماركي���رت"  وتتوق���ع �سرك���ة 
اأن  الأ�س���واق  ح���ول  للدرا�س���ات 
ي�سل �سايف عائدات في�سبوك من 
الإعالنات اإىل 96.6 مليار دولر 
ع���ام 2021، م���ا ميث���ل 24.4 يف 
املائة من ال�سوق العاملية. وتواجه 
وفي�سب���وك  غوغ���ل  جمموعت���ا 
اللت���ان حتت���الن املرتبتني الأوىل 
والثاني���ة عل���ى الت���وايل يف هذه 
ال�سوق، مالحقات م���ن ال�سلطات 
الفيدرالي���ة لتهامهم���ا با�ستغالل 

موقعهما املهيمن.

في�سبوك متهمة بت�سخيم جمهورها لزيادة الإعالنات

 اإلي�سا 
تك�سف �سبب ذهابها 

لطبيب نف�سي 

لل�سجـن  �ــســابـــــًا  تــقــــــــود  كــورونا"  "عط�سة 

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
الي���وم  له���ذا  الطق����س  حال���ة  العراقي���ة 
)اخلمي�س( اأن درجات احلرارة �ستنخف�س 
اجل���و  وان  ام����س،  لي���وم  معدلته���ا  ع���ن 
�سيكون غائما وممطرا يف بع�س املناطق.
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