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 بغداد / حيدر مدلول

حّددت جلنة امل�س���ابقات املركزية يف الهيئة التطبيعية 
باحت���اد ك���رة الق���دم بعد غ���د الثالث���اء املواف���ق الثالث 
والع�س���رين من �س���هر �س���باط اجلاري موعدًا لنطالق 
اجلولة الأوىل من مرحلة الإياب بدوري الكرة املمتاز 
للمو�س���م 2021-2020 باإجراء �س���ت مباريات على 
مالعب العا�سمة بغ���داد واملحافظات وفق���ًا لإجراءات 
وقائية احرتازي���ة م�سّددة بناًء على الربوتكول الطّبي 
ال�سام���ل ال���ذي مت اإتباعه للحفاظ عل���ى �سّحة و�سالمة 
اجلمي���ع يف ظّل ظهور ال�ساللة اجلدي���دة من فايرو�س 
كورون���ا )كوفي���د19- ( الت���ي �ساهم���ت يف تزايد عدد 
الإ�ساب���ات ح�س���ب اآخ���ر اإح�سائي���ة �س���ادرة م���ن قبل 
وزارة ال�سّحة بالتعاون والتن�سيق مع منظمة ال�سحة 

العاملية .
وجت���ري يف ال�ساع���ة الثاني���ة ظه���رًا اأرب���ع مواجهات 
حي���ث تنتظر فري���ق القوة اجلوي���ة مت�س���ّدر الرتتيب 
بر�سي���د 41 نقط���ة رحل���ة �سعب���ة اىل ملع���ب ن���ادي 
التاج���ي الريا�س���ي يف �سم���ال العا�سم���ة م���ع م�سّيفه 
فري���ق الكهرب���اء الراب���ع ع�س���ر بر�سي���د 20 نقطة يف 
اإط���ار تطّلعات���ه الكب���رة اىل تو�سي���ع ف���ارق النق���اط 
ع���ن مطارديه ال���زوراء الو�سي���ف وال�سرط���ة �ساحب 

املرك���ز الثالث الذي���ن ميتلكان 36 نقط���ة للحفاظ على 
الزعام���ة للمرة الرابع���ة على التوايل اأم���اًل يف انتزاع 
لقب امل�سابقة الذي ب���ات املطلب الرئي�س ملجل�س اإدارة 
الن���ادي برئا�س���ة �سهاب جاه���د وع�ساق���ه، وال�ستعداد 
ب�س���كل مث���ايل للموقعة احلا�سم���ة اأم���ام م�سّيفه فريق 
الوحدة ال�سعودي التي �ستجري يوم ال�سابع من �سهر 
ني�سان املقبل عل���ى ملعب ال�سرائع مبدينة مكة املكرمة 
�سمن الدور الإق�سائي الأخر املوؤهل اىل الدور الأول 
ملنطقة غربي القارة ال���ذي �سيقام بنظام التجمع خالل 
الفرتة من الرابع ع�سر ولغاية الثالثني من ال�سهر ذاته 
حل�س���اب الن�سخة اجلديدة من دوري اأبطال اآ�سيا لكرة 
الق���دم. و�سيغ���ادر فريق نف���ط الو�سط الراب���ع بر�سيد 
31 نقط���ة اىل حمافظ���ة املثن���ى ليواج���ه م�سيفه فريق 
ال�سم���اوة الثام���ن ع�س���ر بر�سيد 17 نقط���ة على ملعب 
الإدارة املحلي���ة باملحافظة بلق���اء يف غاية الأهمية لكال 
املدرب���ني �ساك���ر حمم���ود وعبد الغن���ي �سه���د ول�سيما 
الأول الذي بات���ت مهمته اجلديدة هو زيادة غّلة فريقه 
من النقاط للهروب م���ن املواقع املتاأخرة للفرق الثالثة 
الأخ���رة الت���ي تدن���و م���ن �سب���ح الهب���وط اىل دوري 
املظالي���م باملو�سم املقب���ل برغم الأزم���ة املالية اخلانقة 

التي ميّر بها النادي.
 التفا�صيل �س5

العدد )4878( ال�سنة الثامنة ع�سرة - الحد )21( �سباط  2021

 بغداد/ ح�صني حامت

ي�ستع���د ط���ران اجلي����س ل�س���ن غ���ارة على 
منطق���ة تابع���ة للطارمي���ة خ���الل ال�ساعات 

املقبلة. 
ومتكن اجلي�س نهار ي���وم اأم�س من حتييد 
املدنيني عن املنطقة فيما يعتقد ان م�سلحني 

من التنظيم الإرهابي يختبئون فيها.
واأعل���ن قائ���د عملي���ات بغداد الل���واء الركن 
اأحم���د �سلي���م، ال�سبت، مقت���ل 5 عنا�سر من 

تنظي���م داع����س يف املنطقة الواقع���ة �سمال 
العا�سمة بغداد.

وقال �سليم يف بيان مقت�سب تلقته )املدى( 
اإن���ه "مت قتل 5 اإرهابي���ني يف الطارمية من 
�سمنهم الع�سك���ري والإداري ل�سمال بغداد 
واعالم���ي الفلوج���ة كانوا يروم���ون تنفيذ 

هجمات ارهابية يف العا�سمة".
موف���د  ع�سكري���ون  م�سوؤول���ون  واخ���رب 
)امل���دى( خالل العملية ان الإرهابيني كانوا 
يروم���ون ارت���داء احزم���ة نا�سف���ة وتنفي���ذ 

عملي���ات اإرهابي���ة يف مناط���ق خمتلف���ة من 
العا�سمة.

بدوره���ا، قالت خلي���ة الإع���الم الأمني، يف 
بيان اإنه "بناًء عل���ى معلومات ا�ستخبارية 
دقيقة، تفيد بوج���ود جمموعة اإرهابية يف 
ب�سات���ني الطابي بق�س���اء الطارمية �سمايل 
م�سرتك���ة  ق���وة  نف���ذت  بغ���داد،  العا�سم���ة 
م���ن الفرق���ة ال�ساد�س���ة باجلي����س العراق���ي 
واحل�س���د الع�سائ���ري عملي���ة مداهمة على 
املجموع���ة  ه���ذه  م���ع  وا�ستبك���ت  امل���كان 

الإرهابي���ة". وبح�س���ب البي���ان ، "متكن���ت 
الق���وات الأمني���ة من قت���ل خم�س���ة عنا�سر 
اإرهابي���ة، كما اأ�سفرت اأي�سًا ع���ن ا�ست�سهاد 
اثن���ني م���ن احل�س���د الع�سائ���ري واإ�ساب���ة 
جن���دي". اىل ذلك، يق���ول املخت�س بال�ساأن 
الفالح���ي يف  ح���امت  الع�سك���ري والمن���ي 
حديث ل�)امل���دى( اإن "تنظيم داع�س هو من 
بداأ الهج���وم على املنطق���ة وت�سبب بارباك 

�سفوف القوات المنية".
 التفا�صيل �س3 

غارة مرتقبة تنهي عملية الطارمية.. 5 م�سلحين 
حاولوا اإرباك الأمن في العا�سمة

 بغداد/ املدى

تق���ول جه���ات رقابي���ة معني���ة مبكافح���ة الف�س���اد اإن 
الكث���ر م���ن املدانني بعملي���ات تهريب ام���وال خارج 
الع���راق، ادعوا انه���م معار�سون للعملي���ة ال�سيا�سية 
وهو ما مكنهم من البقاء خارج البلد. وتقدر الأموال 
املهربة بنحو 500 مليار دولر. ويقول �سعيد يا�سني 
مو�س���ى، ع�سو جمل����س مكافحة الف�س���اد ال�سابق يف 
ت�سري���ح ل�)امل���دى( اإن "اجراءات ا�س���رتداد الموال 
العراقي���ة من اخل���ارج هي م���ن مهمة هيئ���ة النزاهة 

و�سندوق ا�س���رتداد الموال"، مبين���ا: "اننا بحاجة 
اإىل وزارت���ي اخلارجية والع���دل لتكثيف اجلهود يف 
اب���رام التفاقي���ات والعقود الثنائي���ة واجلماعية مع 
الدول ل�سرتداد املجرم���ني الهاربني وجتميد وحجز 
الم���وال املهرب���ة". وي�سي���ف "م���ا ن�سع���ى الي���ه هو 
حتليل البيئ���ة الق�سائية لدول املالذ اي مالذ الموال 
والهارب���ني من اجل حج���ز وجتميد الم���وال املهربة 
وعودته���ا للدول���ة العراقي���ة"، مو�سح���ا ان "قان���ون 
ا�س���رتداد الم���وال ت�سم���ن ان تك���ون هن���اك �سركات 
قانوني���ة تقوم بهذه املهمة". وف�سل العراق يف اعادة 
اأموال���ه املهربة رغم ت�سكيل عدة جل���ان ل�سرتدادها. 
واآخر هذه اللجان التي �سكلت يف العام 2016 موؤلفة 
من البنك املركزي العراقي، وهيئة النزاهة، ووزارة 
اخلارجي���ة،  ووزارة  املخاب���رات،  وجه���از  املالي���ة، 
ملتابعة ا�ستعادة اأموال العراق املهربة للخارج، لكنها 

مل تف�ِس اإىل نتائج ملمو�سة.
 التفا�صيل �س3

500 مليار دولر مهربة خارج 
البلد.. وحيلة توؤخر جهود اإعادتها

 بغداد/ متيم احل�صن

يف توقيت قد يكون الف�سل لبع�س 
ت�ستع���د  الت���ي  ال�سيا�سي���ة  الق���وى 
الت�سريعية،  النتخاب���ات  خلو����س 
يع���ود ج���دل الق���وات الجنبية يف 
الع���راق، بع���د اع���الن حل���ف �سمال 
ع���دد  زي���ادة  )النات���و(  الطل�س���ي 
عنا�س���ره يف الب���الد. وكانت فورة 

عل���ى  ال�سيعي���ة  الكت���ل  اعرتا����س 
تواج���د الق���وات الغربي���ة قد جرت 
بع���د اي���ام م���ن مقت���ل نائ���ب رئي�س 
هيئ���ة احل�س���د ال�سعبي اب���و مهدي 
املهند����س واجلرنال اليراين قا�سم 
�سليماين، بغارة امركية قرب مطار 
بغداد بداية الع���ام املا�سي. واعلن 
الربمل���ان حينه���ا ق���رارًا – واجهته 
تف�س���رات قانونية متعددة- بالزام 

احلكومة العراقية باخراج القوات 
المريكي���ة من الب���الد، فيم���ا زادت 
الكاتيو�س���ا"  ب�"خالي���ا  مايع���رف 
م���ن الهجم���ات ال�ساروخي���ة عل���ى 
املنطق���ة اخل�س���راء ومط���ار بغداد. 
وا�ستخدم���ت ورقة اخ���راج القوات 
بح�س���ب  الع���راق،  م���ن  الجنبي���ة 
بع����س  م���ن  ال�سيا�سي���ني،  بع����س 
القوى ال�سيا�سي���ة لرتميم �سورتها 

الت���ي اهتزت يف اعق���اب تظاهرات 
ت�سري���ن، وحماولة ح���رف النظار 
جتاه ق�سايا اخ���رى، بينما ي�سرح 
العراقي���ة  الق���وات  ب���ان  اجلمي���ع 
مازال���ت بحاجة اىل الدعم. ولنف�س 
ال�سب���اب، يقول نائ���ب يف الربملان 
ان "موجة جديدة من الت�سريحات 
املنفعلة واملزاي���دات �ستنطلق هذه 
اليام بعد اعالن حلف الناتو زيادة 

قوات���ه يف الب���الد"، مبين���ا ان "تلك 
للدعاية  �ست�ستخ���دم  الت�سريح���ات 
النتخابي���ة املبكرة". واأعلن الأمني 
العام حللف �سم���ال الأطل�سي ين�س 
املا�س���ي،  اخلمي����س  �ستولتن���ربغ، 
يف  مهمت���ه  �سيو�س���ع  النات���و  اأن 
العراق اإىل ثمانية اأ�سعاف حجمها 

احلايل.
 التفا�صيل �س2 

قرار الحلف جاء بعد يوم من هجوم اأربيل

اآراء مت�ساربة ب�ساأن زيادة اأعداد بعثة الناتو.. �سماء العراق 
مفتوحة اأمام الطائرات 

ذي قار ت�صتنفر دوائرها ا�صتعداداً ل�صتقباله

ح��ظ��ر ال��ت��ج��وال ل���ن ي���وؤث���ر ع��ل��ى زي�����ارة ب��اب��ا ال��ف��ات��ي��ك��ان 

التجربة الدميقراطية يف العراق 
بني الف�صل واآمال التغيري الإيجابي 

العلم كلمة �صرِّ ع�صرنا

اأحمد عبد الرزاق �صكارة  يكتب: 

لطفية الدليمي تكتب: 
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 بغداد– ذي قار/ح�صني العامل 

اأكد م�ست�س���ار رئي�س اجلمهوري���ة العراقية، 
اإ�سماعيل احلديدي، الي���وم ال�سبت، اأّن قرار 
فر�س حظ���ر التجوال ل���ن يوؤثر عل���ى زيارة 
الباب���ا فرن�سي����س اإىل الب���الد، واملق���ررة يف 
اآذار املقب���ل. وق���ال احلدي���دي، يف ت�سريح ، 
اإّن “تف�س���ي فايرو����س كورون���ا والت�سّدد يف 
فر�س اإجراءات احلظر لن يوؤثرا يف برنامج 
زي���ارة الباب���ا اإىل العراق”، م�س���ددًا على اأّنه 
“ل يعتقد اأن ت�سهد الزيارة اأي تاأجيل، ف�ساًل 
ع���ن اإج���راءات ال�ستقبال والتهيئ���ة للزيارة 
م�ستمرت���ني«. وكان رئي�س الوزراء العراقي، 
م�سطفى الكاظم���ي، قد ك�سف الأحد املا�سي، 
ترتيب���ات زيارة الباب���ا فرن�سي����س مع �سفر 
الفاتي���كان يف بغداد، ميتغ���ا ل�سكوفر، و�سط 
اأنب���اء ع���ن عزمه توقي���ع “وثيقة اإخ���اء” مع 

املرجع ال�سيعي علي ال�سي�ستاين.

وق���ال الكاظمي اإن زيارة الباب���ا �ست�سهم يف 
التاآخي  روح  واإ�ساعة  ال�ستقرار،  “تر�سيخ 
يف الع���راق ويف عم���وم املنطق���ة”، بح�س���ب 

بيان لرئا�سة الوزراء العراقية.
اأعلن���ت اإدارة مدين���ة اأور الأثري���ة و�سرك���ة 

نف���ط ذي ق���ار يوم اأم����س، عن ا�ستنف���ار عدد 
من الدوائ���ر اخلدمي���ة وال�س���ركات ال�ساندة 
ا�ستع���دادًا ل�ستقب���ال باب���ا الفاتي���كان ال���ذي 
م���ن املق���رر اأن يزور بيت النب���ي اإبراهيم يف 
املدينة املذكورة يف ال�ساد�س من اآذار املقبل، 

وفيم���ا اأ�س���اروا اىل املبا�سرة باأعم���ال تاأهيل 
الط���رق والأبني���ة واملم���رات وم���د خط���وط 
ك�سف���وا   ، والنرتن���ت  والإن���ارة  الكهرب���اء 
ع���ن تعاقدات م���ع �سركة لبناني���ة متخ�س�سة 
رئي�س���ة   )V IP( لتجهي���ز من�س���ة جلو����س
لقدا�سة باب���ا الفاتيكان ومركز اإعالمي ف�ساًل 

عن خدمات الربوتوكول وال�سيافة.
وق���ال منق���ب الآث���ار يف مدين���ة اأور الأثرية 
علي كاظم ل�)امل���دى( اإن “ الدوائر احلكومية 
متمثلة بالكهرباء وبلدية النا�سرية ومديرية 
بلدي���ات ذي قار و�سرك���ة اأور العامة توا�سل 
العم���ل لتاأهي���ل عدد من الأبني���ة واملواقع يف 
مدين���ة اأور الأثرية ا�ستع���دادًا ل�ستقبال بابا 
الفاتي���كان يف ال�ساد����س م���ن اآذار املقب���ل”، 
واأردف اأن” �سركت���ي ايرثن���ك وزين تقومان 
م���ن جانبهم���ا بتهيئ���ة م�ستلزم���ات ات�س���ال 

النرتنت«.
 التفا�صيل �س4

 ال�سق��ور يتطّلعون اإل�ى تو�سي�ع 
فارق النقاط مع الزوراء  

ن�صخة اإلكترونية

قوة ع�سكرية يف �لطارمية �أم�س.. )عد�سة : حممود روؤوف (

جمل�س مكافحة الف�صاد ال�صابق: فتحنا 450 ملف ا�صرتداد

 بغداد/ املدى

اأفاد م�س���در اأمني، اأم�س ال�سبت، ب�سق���وط �سواريخ على 
قاعدة بلد اجلوية يف حمافظة �سالح الدين.

وق���ال امل�س���در اإن "3 �سواري���خ �سقط���ت عل���ى �ساح���ات 
خارجية �سمن القاعدة دون اأن ت�سجل اأي خ�سائر".

لك���ن النائبة عن حمافظ���ة �سالح الدين اخال����س الدليمي 
اك���دت يف من�س���ور عل���ى �سفحته���ا عل���ى )في�سب���وك( ان 
الق�سف ت�سب���ب با�سابة متعاقد عراق���ي، كح�سيلة اأولية. 
فيم���ا ن�س���رت �سفح���ات عل���ى الفي�سبوك معلوم���ات افادت 
بج���رح جن���دي امرك���ي. ومل يت�س���ن ل�)امل���دى( التاأكد من 
املعلوم���ات. وقبل ايام، اأعلنت خلية الإعالم الأمني، مقتل 
عن�سرين يف تنظيم داع�س، ب�سربة جوية نفذتها طائرات 

التحالف الدويل يف حمافظة �سالح الدين.
وقال���ت اخللي���ة يف بي���ان مقت�س���ب حينه���ا، اإن���ه "وفق���ًا 
ملعلوم���ات ا�ستخبارية دقيق���ة، وباأمر وتن�سي���ق من قيادة 
العمليات امل�سرتكة، نفذت طائرات التحالف الدويل �سربة 
جوية �سمن قاطع عملي���ات �سالح الدين، اأ�سفرت عن قتل 

عن�سرين من ع�سابات داع�س الرهابية".

ا�ستهداف �ساروخي 
لقاعدة بلد الجوية

 ترجمة/ حامد احمد

ا�ستن���ادا اىل قي���ادي يف ق���وات البي�سمركة فان هناك م���ا يقارب من 7000 
م�سل���ح من تنظي���م داع�س ي�ستغلون ظ���روف انت�سار وب���اء كورونا لعادة 
تنظي���م �سفوفهم يف العراق . وقال اجلرنال �س���روان بارزاين، احد قادة 
ق���وات البي�سمرك���ة يف اربي���ل بحديث ل�سحيف���ة التامي���ز الربيطانية، ان 
الفتق���ار اىل وجود عمليات ع�سكرية �سد داع�س يف املنطقة قد وفر فر�سة 
لالرهابيني للخ���روج من خمابئهم . وقال اجلرنال ب���ارزاين لل�سحيفة اإن 
التنظي���م ما يزال ي�سكل "تهديدا كبرا ل���كل العامل"، خممنا وجود ما يزيد 
على 7000 م�سلح ما يزالون متمركزين يف العراق . وبني القيادي المني 
يف البي�سمركة انه عندما مت حترير جميع املناطق التي كان يحتلها داع�س، 
قام الكثر من م�سلحي داع�س بحلق حلاهم واختلطوا مع النا�س كمدنيني 
. وا�س���اف اجل���رنال بارزاين قائ���ال "لقد اأع���ادوا تنظي���م �سفوفهم ب�سكل 
ا�س���رع ب�سبب انت�سار وباء كورونا ." ويرى اجلرنال بارزاين يف ظروف 
انت�س���ار وباء كورونا كاأحد ال�سباب الت���ي �ساعدت يف متكني التنظيم من 
اع���ادة تنظي���م �سفوفه لن قوات التحالف مل تعد جت���ري عمليات ع�سكرية 
�س���ده كاملعتاد.  وا�س���ار اىل ان �سربة جوية نفذتها طائرات القوة اجلوية 
امللكي���ة الربيطانية ال�سهر املا�سي �سد اح���د م�ستودعات التنظيم للعبوات 
النا�سف���ة، كانت تعترب الغارة الوىل للق���وات الربيطانية �سد التنظيم منذ 
ثالثة ا�سهر . مع ذلك، قال متحدث با�سم وزارة الدفاع الربيطانية ل�سحيفة 
التامي���ز اإن الوب���اء مل يكن ل���ه ذلك التاأث���ر على متابعة �سرب���ات التحالف 
اجلوية، م�سرا اىل ان توجيه اي �سربة جوية يعتمد كخطوة اخرة على 

ما يتم احل�سول عليه من معلومات ا�ستخبارية .
 التفا�صيل �س2 

م�سوؤول اأمني: 7000 داع�سي 
في العراق 
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 ترجمة/ حامد احمد

ا�شتن���ادا الى قي���ادي في ق���وات البي�شمركة 
ف���ان هناك ما يق���ارب م���ن 7000 م�شلح من 
تنظي���م داع����س ي�شتغل���ون ظ���روف انت�شار 
وب���اء كورونا الع���ادة تنظي���م �شفوفهم في 

العراق .
وق���ال الجن���رال �شي���روان بارزان���ي, اح���د 
ق���ادة ق���وات البي�شمركة ف���ي اربيل بحديث 
ل�شحيف���ة التايمز البريطاني���ة, ان االفتقار 
ال���ى وجود عمليات ع�شكرية �شد داع�س في 
المنطقة قد وفر فر�شة لالرهابيين للخروج 

من مخابئهم .
وق���ال الجن���رال بارزان���ي لل�شحيف���ة ب���ان 
التنظي���م ما يزال ي�ش���كل "تهديدا كبيرا لكل 
العالم", مخمنا وج���ود ما يزيد على 7000 

م�شلح ما يزالون متمركزين بالعراق .
وبي���ن القيادي االمن���ي ف���ي البي�شمركة انه 
عندم���ا تم تحرير جمي���ع المناطق التي كان 
يحتله���ا داع����س, ق���ام الكثي���ر م���ن م�شلحي 
داع����س بحلق لحاه���م واختلطوا مع النا�س 

كمدنيين .
"لق���د  قائ���ال  بارزان���ي  الجن���رال  وا�ش���اف 
اأعادوا تنظيم �شفوفهم ب�شكل ا�شرع ب�شبب 

انت�شار وباء كورونا ."
ويرى الجنرال بارزاني في ظروف انت�شار 
وب���اء كورونا كاأحد اال�شب���اب التي �شاعدت 
في تمكين التنظيم من اعادة تنظيم �شفوفه 
الن ق���وات التحالف لم تع���د تجري عمليات 

ع�شكرية �شده كالمعتاد .
وا�ش���ار الى ان �شربة جوية نفذتها طائرات 
الق���وة الجوي���ة الملكية البريطاني���ة ال�شهر 
الما�ش���ي �ش���د اح���د م�شتودع���ات التنظي���م 
للعب���وات النا�شف���ة, كان���ت تعتب���ر الغ���ارة 
االول���ى للق���وات البريطاني���ة �ش���د التنظيم 

منذ ثالثة ا�شهر . مع ذلك, قال متحدث با�شم 
وزارة الدف���اع البريطانية ل�شحيفة التايمز 
ب���ان الوب���اء ل���م يكن ل���ه ذل���ك التاأثي���ر على 
متابع���ة �شربات التحال���ف الجوية, م�شيرا 
ال���ى ان توجي���ه اي �شرب���ة جوي���ة يعتم���د 
كخط���وة اخيرة على ما يت���م الح�شول عليه 

من معلومات ا�شتخبارية .
مه���ام ق���وات التحالف ف���ي تدري���ب القوات 
االتحادي���ة العراقي���ة والكردي���ة كان���ت ق���د 
توقف���ت ف���ي �شهر كان���ون الثاني م���ن العام 
الما�ش���ي بعد ت�شبب هج���وم طائرة م�شيرة 
اميركي���ة بمقت���ل الجن���رال االيران���ي قا�شم 
�شليمان���ي ونائ���ب قائ���د الح�شد اب���و مهدي 
المهند����س قرب مطار بغداد. وتوقفت نف�س 
مهام التدريب اي�شا عندما بداأ وباء كورونا 

باالنت�شار .
بتاري���خ 24 كانون الثان���ي الما�شي حددت 
طائرة ا�شتطالع للتحالف وجود كهفين في 

منطقة بيج���ي ي�شتخدمان كم���الذ لم�شلحي 
داع�س, وا�شتنادا الى بيان �شادر عن وزارة 
الدف���اع البريطانية تم تكلي���ف طائرتين من 
طائ���رات القوة الجوي���ة الملكية ال�شتهداف 
الكهفي���ن الذي���ن يبع���د الواح���د منهم���ا ع���ن 
االآخر بم�شافة ثالثة كيلومترات تقريبا وتم 
ق�شفهم���ا ب�ش���كل متزامن با�شتخ���دام قنابل 

موجهة با�شعة الليزر .
منذ ان خ�شر تنظيم داع�س اآخر معقل له في 
قري���ة الباغوز �شرق���ي �شوريا ف���ي اآذار عام 
2019, لج���اأ م�شلح���و التنظي���م ال���ى تكتيك 
ح���رب الع�شاب���ات ب�ش���ن هجم���ات �شيق���ة 
النطاق متفرقة ف���ي كل من العراق و�شوريا 
با�شتخدام عبوات نا�شفة وا�شلحة خفيفة .

من جانب اآخر ك�شف م�شوؤولون ع�شكريون 
عل���ى  ت���دل  موؤ�ش���رات  هن���اك  ان  وخب���راء 
ان تنظي���م داع����س م���ا ي���زال يجن���ي كميات 
�شخمة من االموال والموارد المالية تكون 

م�شخ���رة لدعم عملياته االرهابية في كل من 
العراق و�شوريا .

الق���وات  م���ن  امن���ي  م�ش���وؤول  وق���ال 
الديمقراطي���ة الكردي���ة ال�شورية في حديث 
ع���دم  طالب���ا  االميرك���ي     VOA لموق���ع 
الك�ش���ف عن ا�شم���ه, انه "ف���ي كل مرة نقوم 
بها بتنفيذ هجوم على موقع لتنظيم داع�س 
االرهاب���ي نعث���ر في���ه عل���ى كمي���ات كبي���رة 
م���ن اال�شلح���ة واالم���وال. م���ن الوا�شح ان 
م�شلح���ي داع����س يمتلكون كمي���ات �شخمة 
من االموال لتمويل عملياتهم االرهابية في 

المنطقة ."
وا�شتن���ادا ال���ى تقدي���رات وزارة الخزان���ة 
يمتل���ك  داع����س  تنظي���م  ف���ان  االميركي���ة 
بح���دود  تق���در  نقدي���ة  مالي���ة  احتياطي���ات 
100 ملي���ون دوالر . ويعتق���د خب���راء ان���ه 
م���ن الممك���ن ان يك���ون ق�شم �شخ���م من هذا 
المبل���غ ق���د تحق���ق �شم���ن الفترة الت���ي كان 

م�شاح���ات  عل���ى  م�شيط���را  التنظي���م  فيه���ا 
وا�شعة من االرا�شي ف���ي العراق و�شوريا, 
وباالخ����س عندم���ا ا�ش���در التنظي���م عملته 
النقدية الخا�شة به . ويقول الباحث, ايمن 
ج���واد التميمي, م���ن جامع���ة �شوان�شي في 
بريطانيا: "خالل فترة حكم التنظيم وقرب 
انهي���اره ف���ي عام���ي 2017 و2018 فر����س 
التنظي���م عل���ى االهال���ي عملت���ه الخا�شة به 

وجعلهم يتعاملون بها".
وا�ش���اف التميم���ي قائ���ال "ل���م يك���ن ي�شمح 
لالهال���ي با�شتخ���دام عمالت اخ���رى, وكان 
الم�شلح���ون به���ذه الطريق���ة يمت�ش���ون م���ا 
ي�شتطيع���ون من عمل���ة �شعبة م���ن االهالي 
الذي���ن كان���وا تح���ت �شيطرته���م وذلك الجل 

تمويل مرحلة ما بعد انهيارهم".
ويق���ول خب���راء ان���ه من���ذ انهي���ار الخالف���ة 
الب�شائ���ع  ا�شبح���ت  للتنظي���م,  المزعوم���ة 
المهربة بي���ن العراق و�شوريا م�شدرا ماليا 
�شخما لم�شلحي داع�س . نيكوال�س هيرا�س, 
للدرا�ش���ات  وا�شنط���ن  معه���د  م���ن  محل���ل 
الحربي���ة, يقول ان م�شلح���ي التنظيم كانوا 
يفر�شون �شرائب على المهربين المحليين 
للب�شائ���ع بين البلدين واتخ���ذ التنظيم هذا 
اال�شل���وب كطريق���ة لجن���ي ام���وال طائل���ة . 
وا�ش���اف المحل���ل هيرا����س قائ���ال "يحتفظ 
التنظي���م باحتياطيات���ه المالي���ة م���ن العملة 
النقدية عل���ى �شكل عملة �شعب���ة او ب�شائع 
تحاف���ظ عل���ى قيمته���ا المالية مث���ل الذهب, 
وجمي���ع هذه الم���وارد المالية م���ن ال�شعب 
و�ش���ع ال�شيط���رة عليه���ا. فتنظي���م داع����س 
لي�شت له ح�شاب���ات مالية في م�شرف يمكن 
تجميده���ا, وال مجموعة ا�شه���م ا�شتثمارية 

يمكن و�شع اليد عليها ."
عن �سحيفة التايمز وم�قع 
  VOA

 بغداد/ ا ف ب

قال���ت وكال���ة ال�شحافة الفرن�شي���ة, اإّن المقط���ع الم�شور ال���ذي روجته بع�س 
مواقع التوا�شل االجتماعي وربطته برغد �شدام ح�شين "م�شلل ومزيف".

واأ�ش���ارت )فران����س بر����س( ف���ي تقري���ر تابعت���ه )الم���دى(, اإل���ى المن�شورات 
والفيديوه���ات الت���ي انت�شرت على مواقع التوا�ش���ل االجتماعي وتحديدا في 
ال�شفح���ات العراقية بعد االإطالل���ة التلفزيونية االأخيرة لرغ���د �شدام ح�شين, 
والت���ي زعم���ت ر�شد موكبه���ا االأمن���ي, و"لكن الحقيق���ة اأن ه���ذه المن�شورات 
م�شلل���ة ومزيف���ة". واأو�شح���ت خدم���ة "تق�شي االأخب���ار" في وكال���ة فران�س 
بر����س, اأن فيدي���و قد انت�شر وقيل اإن���ه ل� "موكب �شيارات رغ���دة اأثناء دخولها 
اإل���ى الع���راق", مو�شح���ًة اأّن الفيدي���و من�شور قب���ل �شنوات على اأن���ه لموكب 
م�ش���وؤول اأمن���ي عراق���ي. واأّك���دت الوكالة اأّن "دخ���ول رغد �ش���ّدام ح�شين اإلى 
الع���راق م�شتبعد, وال�شّيما على ه���ذا النحو العلنّي, ب�شبب ما يحول دون ذلك 
م���ن موان���ع �شيا�شّية وق�شائّية", م�شددة عل���ى اأّن الفيديو االأ�شلي ن�شر منذ 3 
�شن���وات. كما ظهر على مواقع التوا�ش���ل االجتماعي مقطع م�شّور اآخر ُيظهر 
موكب���ًا من ال�شيارات, قيل اإنه موكبها اأثناء توّجهها الإجراء اللقاء التلفزيوني 
االأخي���ر ف���ي ا�شتوديو بمدينة دبي, لك���ن هذا االدعاء غير �شحي���ح, والفيديو 

م�شّور في االأردن ومن�شور قبل اأ�شهر, وقيل اإنه ي�شّور الموكب الملكّي.
واإذ اأك���دت الوكال���ة اأن الفيدي���و لي�س من دب���ي اأ�شال, �شرحت اأن���ه في الثانية 
الرابع���ة ع�ش���رة يمكن مالحظة ا�ش���م وعالمة بنك اال�شتثم���ار العربي االأردني 
)AJIB(. واأظه���ر البح���ث ع���ن الفيدي���و بع���د تقطيع���ه اإل���ى م�شاه���د ثابت���ة 
والتفتي����س عنها على مح���ّركات البحث, اأنه من�شور في الع���ام 2020 بعنوان 
"لحظة و�شول الملك عبد الله لمقابلة منّفذي جريمة الزرقاء", حين اعتدى 
عدد من االأ�شخا�س على فتى في مدينة الزرقاء واقتلعوا عينيه وبتروا يديه.  

 بغداد/ تميم الح�سن

في ت�قيت قد يك�ن االف�سل 
لبع�س الق�ى ال�سيا�سية التي 

ت�ستعد لخ��س االنتخابات 
الت�سريعية، يع�د جدل 

الق�ات االجنبية في العراق، 
بعد اعالن حلف �سمال 

االطل�سي )النات�( زيادة عدد 
عنا�سره في البالد.

وكانت ف�رة اعترا�س الكتل 
ال�سيعية على ت�اجد الق�ات 

الغربية قد جرت بعد ايام 
من مقتل نائب رئي�س هيئة 

الح�سد ال�سعبي اب� مهدي 
المهند�س والجنرال االيراني 

قا�سم �سليماني، بغارة 
اميركية قرب مطار بغداد 

بداية العام الما�سي.

واعل���ن البرلمان حينها قرارًا – واجهته 
بال���زام  متع���ددة-  قانوني���ة  تف�شي���رات 
الق���وات  باخ���راج  العراقي���ة  الحكوم���ة 
االمريكية من البالد, فيما زادت مايعرف 
الهجم���ات  م���ن  الكاتيو�ش���ا"  ب�"خالي���ا 
ال�شاروخي���ة عل���ى المنطق���ة الخ�ش���راء 

ومطار بغداد.
الق���وات  اخ���راج  ورق���ة  وا�شتخدم���ت 
االجنبي���ة م���ن الع���راق, بح�ش���ب بع�س 
ال�شيا�شيين, من بع�س القوى ال�شيا�شية 
لترمي���م �شورتها التي اهتزت في اعقاب 
ح���رف  ومحاول���ة  ت�شري���ن,  تظاه���رات 
االنظ���ار تج���اه ق�شاي���ا اخ���رى, بينم���ا 
ي�ش���رح الجمي���ع ب���ان الق���وات العراقية 

مازالت بحاجة الى الدعم.
ف���ي  نائ���ب  يق���ول  اال�شب���اب,  ولنف����س 
م���ن  جدي���دة  "موج���ة  ان  البرلم���ان 
والمزاي���دات  المنفعل���ة  الت�شريح���ات 
�شتنطل���ق ه���ذه االي���ام بعد اع���الن حلف 
الناتو زيادة قواته في البالد", مبينا ان 
"تل���ك الت�شريح���ات �شت�شتخدم للدعاية 

االنتخابية المبكرة".
�شم���ال  لحل���ف  الع���ام  االأمي���ن  واأعل���ن 
االأطل�ش���ي ين�س �شتولتنب���رغ, الخمي�س 
�شيو�ش���ع مهمت���ه  النات���و  اأن  الما�ش���ي, 
ف���ي العراق اإلى ثماني���ة اأ�شعاف حجمها 

الحالي.
وق���ال �شتولتنب���رغ, بع���د اجتم���اع م���ع 

وزراء دف���اع الدول االأع�شاء في الحلف, 
وهو االأول من���ذ تولي االإدارة االأمريكية 
الجدي���دة مقالي���د الحكم: "قررن���ا اليوم 
ف���ي  التدريبي���ة  النات���و  مهم���ة  تو�شي���ع 
العراق. �شتزيد مهمتنا من 500 فرد اإلى 
حوال���ي 4000 ف���رد, و�شت�شم���ل اأن�شطة 
التدري���ب االآن المزي���د م���ن الموؤ�ش�شات 
االأمنية العراقية ومناطق خارج بغداد".
واأو�شح اأمين حلف الناتو اأن "وجودنا 
يعتم���د عل���ى الظ���روف, والزي���ادات في 

اأعداد القوات �شتكون تدريجية".
وم�شى �شتولتنب���رغ �شارحا اأن التو�شع 
الحكوم���ة  م���ن  طل���ب  عل���ى  بن���اء  ج���اء 
العراقي���ة و�شيتم تنفيذه م���ع "االحترام 

و�شالم���ة  الع���راق  ل�شي���ادة  الكام���ل 
اأرا�شيه".

واأ�ش���اف �شتولتنب���رغ: "لقد تحدثت مع 
رئي�س ال���وزراء الكاظمي هذا االأ�شبوع, 
واأك���دت له اأن كل �ش���يء �شيتم بالت�شاور 

الكامل مع ال�شلطات العراقية".

بعد هج�م اأربيل
وج���اء االعالن ع���ن الزي���ادة �� بع���د يوم 
واح���د م���ن تبن���ي جماع���ات تطل���ق على 
نف�شه���ا "مقاومة" �� هجم���ات �شاروخية 
عل���ى اربي���ل, ت�شبب���ت بمقت���ل وا�شاب���ة 
جنود امري���كان ومن التحال���ف الدولي, 
فيما اعلنت وا�شنطن عن "غ�شبها" لتلك 

الهجمات.
وي�شي���ف النائ���ب التاب���ع الح���د الق���وى 
)الم���دى(:  م���ع  ات�ش���ال  ف���ي  ال�شيعي���ة 
"الجمي���ع يعرف ان القوات بحاجة الى 
الدعم في عدة مجاالت, وان البلد ب�شبب 
النق����س ف���ي المع���دات �ش���ار م�شتباح���ا 

للطائرات المجهولة".
وق���ال الرئي����س االميرك���ي, ج���و بايدن, 
�شم���ال  حل���ف  اإن  الما�شي���ة,  الجمع���ة 
االطل�ش���ي تول���ى مهم���ة تدري���ب  القوات 
العراقية, واأي هجوم عليه يعد ا�شتهدافا 

لوا�شنطن. 
واأ�ش���اف باي���دن خ���الل كلم���ة ل���ه: "ل���ن 
جدي���د  م���ن  بالتو�ش���ع  لداع����س  ن�شم���ح 

وتهدي���د الوالي���ات المتح���دة".  وتاب���ع, 
ت�ش���دوا  االأوروبي���ون  "ال�ش���ركاء  اأن 
لداع����س, والنات���و تبنى مهم���ة التدريب 

في العراق". 
بر�شال���ة  "اأبع���ث  حديث���ه  ف���ي  وم�ش���ى 
وا�شح���ة للعال���م اأن الوالي���ات المتحدة 
عادت والتحالف عبر االأطل�شي  �شيعود". 
م���ن جهته اأعل���ن وزير الدف���اع االأميركي 
لوي���د اأو�شتن, ف���ي موؤتم���ر �شحفي, في 
الي���وم نف�ش���ه اأن تو�شي���ع  مهم���ة حل���ف 
النات���و بالع���راق كان���ت بناء عل���ى طلب 

الحكومة العراقية. 
قا�ش���م  القوم���ي  االأم���ن  وكان م�شت�ش���ار 
االعرج���ي, قد اأكد الجمع���ة الما�شية, ان 
حل���ف النات���و يعم���ل  بموافق���ة الحكومة 
العراقي���ة وبالتن�شيق معه���ا, م�شيرا اإلى 
ان مهمت���ه ا�شت�شاري���ة وال يوج���د اتفاق 

عن  اعداد المدربين. 
عل���ى  تغري���دة  ف���ي  االعرج���ي,  وق���ال 
)تويت���ر( ان "حل���ف النات���و يعم���ل م���ع 
الع���راق وبموافق���ة الحكوم���ة  العراقي���ة 
وبالتن�شي���ق معه���ا, ومهمت���ه ا�شت�شارية 

تدريبية ولي�شت قتالية". 
العال���م,  دول  م���ع  "نتع���اون  واأ�ش���اف: 
ون�شتفي���د م���ن خبراته���ا ف���ي الم�ش���ورة 
والتدري���ب, لتعزي���ز االأم���ن  واال�شتقرار 

وال اتفاق على اعداد المدربين". 

الحك�مة ال�سابقة
المه���دي  عب���د  ع���ادل  حكوم���ة  وكان���ت 
ال�شابقة قد اعلنت مطلع عام 2020 بانها 
تن���وي رفع قوات حلف الناتو كبديل عن 

القوات االمريكية في العراق.
ونقل���ت اآن���ذاك و�شائل اع���الم غربية عن 
م�شوؤولين في الناتو, اأّن رئي�س الوزراء 
ع���ادل عبد المه���دي طل���ب �شياغة بع�س 
الخي���ارات. وت���م تقدي���م تل���ك الخيارات 

مبا�شرًة اإلى رئي�س الوزراء.
وت�شمن���ت الخيارات ت�شكي���ل ائتالف ال 
تقوده الوالي���ات المتح���دة, اأو تفوي�شًا 
اأو  التحال���ف  ن�شاط���ات  يح���دد  مع���داًل 
دورًا مو�شع���ًا لمهام منف�شل���ة للناتو في 
الع���راق. وت�شّكل���ت بعثة النات���و بقيادة 
كندا ف���ي العام 2018, وت�شم نحو 500 
جندي يتولون تدريب القوات العراقية.

لك���ّن التحال���ف الدولي ال���ذي ت�شكل عام 
2014, لدي���ه نح���و 8000 جن���دي ف���ي 

العراق, غالبيتهم اأميركيون.
للحكوم���ة  الع�شك���ري  الناط���ق  وذك���ر 
العراقي���ة حينه���ا عب���د الكريم خل���ف اأّن 
"التوجه لدور اأكبر لحلف االطل�شي كان 
اأح���د الخي���ارات المتع���ددة الت���ي تجري 

مناق�شتها".

التقديرات على االأر�س
وكان ع�ش���و ف���ي لجن���ة االأم���ن والدفاع 
النيابي���ة عن منظمة ب���در, مهدي تقي قد 
حذر في وق���ت �شابق, م���ن تفاقم التوتر 
في الع���راق "نتيجة الزي���ادة المفتر�شة 

في قوات الناتو".
ال  "الع���راق  اأن  ت�شريح���ات  ف���ي  واك���د 
عل���ى  اجنبي���ة  ق���وات  لوج���ود  يحت���اج 
اأرا�شي���ه الأنه يمتلك قوات اأمنية وجي�س 
وح�ش���د �شعب���ي قادرة عل���ى �شبط االأمن 

واال�شتقرار وردع االإرهاب".
وي�شل مالك وزارت���ي الداخلية والدفاع 
ال���ى نح���و مليون���ي عن�شر, ال���ى جانب 
اكثر من 150 الف عن�شر داخل منظومة 
الح�ش���د ال�شعب���ي. لك���ن النائ���ب في احد 
الق���وى ال�شيعية يوؤك���د ان "هناك نق�شا 
كامال في �شالح الجو, وطيران الجي�س, 
والم���واد االحتياطية للطائ���رات, ف�شال 
عن نق�س في ال���رادارات وهو ما ي�شمح 
بحري���ة  الدخ���ول  الم�شي���رة  للطائ���رات 
ال���ى االج���واء العراقي���ة وق�ش���ف بع�س 
االماك���ن". وكان نح���و 20 مق���را تابع���ا 
للح�ش���د ال�شعب���ي ق���د تعر����س لهجم���ات 
من طائ���رات مجهولة بي���ن عامي 2018 
الخال���ق  عب���د  يق���ول  ب���دوره  و2019. 
العزاوي, ع�شو لجنة االمن في البرلمان 
ل�)المدى( ان "�شبب رف�س بع�س القوى 
ال�شيا�شية زيادة قوات الناتو هو دخول 
ق���وات اجنبي���ة جدي���دة الى الب���الد على 
خالف قرار البرلمان ال�شابق الذي طلب 

انهاء وجودها".
ويرى الع���زاوي ان "وجود حلف �شمال 
االطل�شي وزي���ادة اعداده على الرغم من 
معار�شة بع�س الجهات اال انه ي�شب في 
م�شلحة البالد وزيادة امكانيات القوات 

العراقية".

قرار الحلف جاء 
بعد ي�م من هج�م 
اأربيل

 اآراء مت�شاربة ب�شاأن زيادة اأعداد بعثة الناتو:
 �شماء العراق مفتوحة اأمام الطائرات

موقع اأمريكي: داع�ش ي�شتغل وباء كورونا لإعادة ن�شر عنا�شره 
م�س�ؤول اأمني: 7000 م�سلح في العراق 

وفد من بعثة الناتو يف رئا�شة اركان اجلي�ش.. ار�شيف

فران�ش بر�ش: فيديو موكب 
رغد �شدام ح�شني مفربك

قوة من اجلي�ش والبي�شمركة خالل ممار�شة امنية.. ار�شيف



 بغداد/ ح�سين حاتم

ي�ش���تعد طي���ران الجي����ش ل�ش���ن غ���ارة 
عل���ى منطق���ة تابع���ة للطارمي���ة خ���ال 
ال�ش���اعات المقبل���ة.  وتمك���ن الجي����ش 
نه���ار يوم اأم����ش من تحيي���د المدنيين 
ع���ن المنطقة فيما يعتقد ان م�ش���لحين 
من التنظي���م الإرهابي يختبئون فيها. 
واأعل���ن قائ���د عملي���ات بغ���داد الل���واء 
الرك���ن اأحمد �ش���ليم، ال�ش���بت، مقتل 5 
عنا�شر م���ن تنظيم داع�ش في المنطقة 
بغ���داد.  العا�شم���ة  �شم���ال  الواقع���ة 
وق���ال �شلي���م في بي���ان مقت�ش���ب تلقته 
)الم���دى( اإن���ه "ت���م قت���ل 5 اإرهابيي���ن 
ف���ي الطارمية م���ن �شمنه���م الع�شكري 
واعام���ي  بغ���داد  ل�شم���ال  والإداري 
الفلوجة كانوا يرومون تنفيذ هجمات 
واخب���ر  العا�شم���ة".  ف���ي  ارهابي���ة 
م�شوؤولون ع�شكري���ون موفد )المدى( 
خ���ال العملي���ة ان الإرهابيي���ن كان���وا 
يرومون ارتداء احزمة نا�شفة وتنفيذ 
عملي���ات اإرهابي���ة في مناط���ق مختلفة 
م���ن العا�شم���ة. بدوره���ا، قال���ت خلية 
الإع���ام الأمن���ي، في بي���ان اإن���ه "بناًء 
عل���ى معلوم���ات ا�شتخباري���ة دقيق���ة، 
تفي���د بوج���ود مجموع���ة اإرهابي���ة في 
الطارمي���ة  الطاب���ي بق�ش���اء  ب�شاتي���ن 
�شمال���ي العا�شم���ة بغ���داد، نف���ذت قوة 
م�شتركة من الفرقة ال�شاد�شة بالجي�ش 
العراق���ي والح�ش���د الع�شائ���ري عملية 
مداهم���ة عل���ى الم���كان وا�شتبك���ت مع 
ه���ذه المجموعة الإرهابية". وبح�شب 
البي���ان ، "تمكنت الق���وات الأمنية من 
قت���ل خم�ش���ة عنا�ش���ر اإرهابي���ة، كم���ا 
اأ�شفرت اأي�شًا ع���ن ا�شت�شهاد اثنين من 

الح�شد الع�شائري واإ�شابة جندي".
واأ�شارت الخلية اإلى اأن "عملية البحث 
والتفتي����ش مازال���ت في ه���ذه المنطقة 
الت���ي نفذت فيها المداهم���ة م�شتمرة". 
من جهتها، اأعلنت قيادة عمليات بغداد 
للح�شد ال�شعبي، ال�شبت، مقتل "والي 
الطارمية والمفت���ي ال�شرعي" بتنظيم 
داع�ش في "كمين محكم" �شمال بغداد.

وذكر بيان لإع���ام الح�شد ال�شعبي اأن 
"وال���ي الطارمي���ة والمفت���ي ال�شرعي 
قت���ل  الجرام���ي  داع����ش  بتنظي���م  
بوا�شط���ة كمين محكم �شم���ال بغداد". 
ف���وج  م���ن  "ق���وة  اأن  البي���ان  اأ�ش���اف 
ال�شعب���ي  للح�ش���د  التاب���ع  الطارمي���ة 
ا�شتبكت م���ع مجموعة م���ن داع�ش، ما 
ا�شفر ع���ن قتل ثاثة دواع�ش". واأ�شار 
البي���ان اإل���ى اأن "ال�شتب���اكات ا�شفرت 
اأي�ش���ا عن ا�شت�شهاد ثاث���ة من مقاتلي 
الف���وج وا�شاب���ة اثني���ن اآخري���ن، وما 

زالت ال�شتباكات م�شتمرة".
م�شطف���ى  ال���وزراء  رئي����ش  وكان 
الكاظم���ي، ق���د ا�ش���در ام����ش، توجيهًا 
ق�ش���اء  باأم���ن  خ�ش���ه  جدي���دًا  اأمني���ًا 
الطارمي���ة، بع���د �شاع���ات م���ن زي���ارة 
الق�ش���اء. وقال بي���ان لمكتبه الإعامي 
تلقت���ه )المدى( "�شمن حملة الحكومة 
للق���وات  الع���ام  القائ���د  وتوجيه���ات 
الم�شلحة، م�شطفى الكاظمي، بالق�شاء 
على ع�شابات داع�ش الرهابية والتي 
ادت الى مقتل قيادات الرهاب، اأجرى 
الكاظم���ي، زيارة ال���ى ق�شاء الطارمية 
لاط���اع والإ�ش���راف عل���ى العملي���ات 
ال�شتباقي���ة التي انطلقت للق�شاء على 

ما تبقى من ع�شابات داع�ش".
مق���ر  زار  "الكاظم���ي  اإن  واأ�ش���اف 

اللواء 59 عملي���ات الم�شاهدة، الفرقة 
ال�شاد�شة، في ق�شاء الطارمية، يرافقه 
مع���اون رئي����ش اركان الجي����ش قائ���د 
عملي���ات بغ���داد". واجتم���ع الكاظمي 
وفقًا للبي���ان بعدد من القادة المنيين، 
وا�شتم���ع ال���ى ايج���از ع���ن تط���ورات 
الو�ش���ع المن���ي في المنطق���ة، واطلع 
عل���ى تفا�شي���ل العملي���ات الع�شكري���ة 
والمنية الت���ي تنفذ لماحقة م�شافات 
الرهاب وتدميرها.  ويقول المخت�ش 
حات���م  والمن���ي  الع�شك���ري  بال�ش���اأن 
اإن  ل�)الم���دى(  حدي���ث  ف���ي  الفاح���ي 
"تنظي���م داع����ش هو من ب���داأ الهجوم 
عل���ى المنطقة وت�شبب بارباك �شفوف 
الق���وات المني���ة". وي�شي���ر الفاح���ي 
"رغ���م الخروق���ات المني���ة  اأن���ه  ال���ى 
ف���ي ه���ذه المنطق���ة )الطارمي���ة( التي 
تعتبر من المناط���ق ال�شاخنة بالن�شبة 
للتنظي���م ل���م ن���ر حت���ى ه���ذه اللحظ���ة 
�شبط���ا للو�شع المن���ي فيها ونرى ان 
الخروق���ات تتكرر با�شتم���رار"، مبينا 
ان���ه "اإذا كان���ت الق���وات الما�شكة هي 
ق���وات نظامي���ة فاعتقد ان هن���اك خلا 
كبيرا في ه���ذه الق���وات الما�شكة واذا 
كان���ت الق���وات الما�شك���ة للقاط���ع هي 
ق���وات الح�ش���د ال�شعبي فه���ذه القوات 
ه���ي ق���وات غي���ر نظامي���ة فيمك���ن ان 

تح�شل هذه الخروقات في المنطقة". 
وي�شي���ف المخت�ش بال�شاأن المني اأن 
"هن���اك ا�ش���كالت حقيقية ف���ي م�شاألة 
منطق���ة  ف���ي  المني���ة  الخط���ة  ادارة 
الطارمية"، م�شيرا الى اأن "هناك خلا 
في م�شاأل���ة المعلومات ال�شتخباراتية 
او الجهد ال�شتخباري خ�شو�شا وان 
هناك ا�شكال ما بي���ن التحالف الدولي 

الآن وما بين القوات الأمنية".
وي���ردف الفاح���ي: "يج���ب ان يك���ون 
الجهد ال�شتخباراتي �شابقا لمثل هذه 

العمليات بحيث يمنع وقوعها".
م���ن جهت���ه يبي���ن المخت����ش بال�ش���اأن 
المن���ي ح�شي���ن ع���اوي ف���ي حدي���ث 
ل�)الم���دى( اأن "داع����ش يريد اختطاف 
المدينة وايقاف عجلة الحياة وتهديد 

العا�شمة بغداد".
وي�شي���ف ع���اوي اأن "رئي�ش الوزراء 
م�شطف���ى الكاظمي كان يعم���ل بنظرة 
كان���ت  العملي���ة  ولذل���ك  ا�شتخباري���ة 
ناجحة و�شتكون ه���ي مفتاح لعمليات 
مناب���ع  تجفي���ف  باتج���اه  اخ���رى 

الرهاب".
وي�ش���ف ا�شت���اذ الم���ن الوطن���ي ف���ي 
الطارمي���ة   عملي���ة  النهري���ن  جامع���ة 
ب�"الجهد ال�شتخباري الفعال والقدرة 

على تجفيف منابع الرهاب".

 بغداد/ المدى

وي�شي����ف "م����ا ن�شع����ى اليه ه����و تحليل 
البيئ����ة الق�شائية ل����دول الماذ اي ماذ 
الم����وال والهاربي����ن م����ن اج����ل حج����ز 
وتجمي����د الم����وال المهرب����ة وعودته����ا 
للدولة العراقي����ة"، مو�شحا ان "قانون 
ا�شترداد الموال ت�شمن ان تكون هناك 

�شركات قانونية تقوم بهذه المهمة".
وف�شل العراق في اعادة اأمواله المهربة 
رغ����م ت�شكيل ع����دة لج����ان ل�شتردادها. 
واآخ����ر ه����ذه اللج����ان الت����ي �شكل����ت في 
الع����ام 2016 موؤلفة من البنك المركزي 
ووزارة  النزاه����ة،  وهيئ����ة  العراق����ي، 
المالية، وجه����از المخاب����رات، ووزارة 
الخارجي����ة، لمتابع����ة ا�شتع����ادة اأم����وال 
العراق المهربة للخارج، لكنها لم تف�ِش 

اإلى نتائج ملمو�شة.
وينوه ع�ش����و مجل�ش مكافح����ة الف�شاد 
المداني����ن  "بع�����ش  اأن  اإل����ى  ال�شاب����ق 
الذين ه����م الن في الخارج يدعون انهم 
معار�ش����ون للنظ����ام ال�شيا�شي الحالي، 
وبالتال����ي يعتبر ارجاعهم ال����ى العراق 
ا�شتهدافا �شيا�شيا وهو ما اخر او اعاق 
كل الجه����ود الرامي����ة ل�شترج����اع ه����ذه 
الم����وال"، موؤكدا ان "ه����ذه الدعاءات 
تمث����ل حيل����ة م����ن اج����ل البقاء ف����ي هذه 

الدول وعدم ارجاع اموال العراق".
ويتاب����ع اأن "هناك نوعي����ن من الموال 
الت����ي نحت����اج اإل����ى ا�شترداده����ا؛ الأول 
المهرب����ة قب����ل الع����ام 2003 والم�شجلة 
ال�شاب����ق  النظ����ام  ازلم  با�شم����اء 
والمتعاونين معهم، والثاني بعد العام 
2003 وم����ا ي�ش����در من اح����كام غيابية 
بح����ق مداني����ن يتطل����ب ا�شتردادهم من 

الخارج مع الموال المهربة".
واعتم����دت الحكوم����ات المتعاقب����ة على 
الأم����وال  اأجان����ب ل�شت����رداد  محامي����ن 
لكن م����ن دون فائدة، فيما و�شلت اأجور 
المحامين لما يقارب ال� 9 مايين دولر 

يتطلب من الحكومة ت�شديدها.
ويلف����ت مو�ش����ى اإلى اأن "حج����م المبالغ 
المهرب����ة قب����ل وبع����د الع����ام 2003 م����ع 
الم����وال الثابتة )الم����زارع والعقارات 
وم�شان����ع وغيرها( ت�شل لنحو )500( 
"ه����ذه  ان  مو�شح����ا  دولر"،  ملي����ار 
الم����وال عندم����ا تعمل ف����ي اقت�شاديات 
هذه الدول له����ا مردودات مالية وارباح 
مما يعرقل عملية ا�شتردادها في الوقت 

الحالي".
ويبين ع�ش����و مجل�ش مكافح����ة الف�شاد 

ال�شابق ان "حجم الق�شايا التي فتحت 
ا�شت����رداد  ب�ش����اأن   2020 الع����ام  حت����ى 
الم����وال المهرب����ة م����ن الع����راق ت�ش����ل 
لنح����و 450 ملف ا�شترداد"، منوها اإلى 
ان "هن����اك ام����وال ت����م ا�شترداها ومنع 
هدره����ا م����ن قب����ل هيئ����ة النزاه����ة تقدر 

بحوالي ملياري دولر".
ق����رارا  "هن����اك  اأن  مو�ش����ى  ويو�ش����ح 
لمجل�����ش المن تم ا�شتح�شاله في العام 
2018 ب����ان تق����وم ال����دول بالتعاون مع 
الع����راق في ا�شت����رداد الم����وال وحجز 

الر�شدة مما دعا الى تطور العاقة مع 
�شوي�شرا التي تمتلك اموال من النظام 
ال�شاب����ق لحجز الموال ف����ي الم�شارف 

ال�شوي�شرية".
ف����ي  المتح����دة رغبته����ا  الأم����م  واأب����دت 
ل�شلط����ات  اإجرائي����ة  ت�شهي����ات  تقدي����م 
الع����راق ب�ش����اأن رف����ع اليد ع����ن الأموال 
العراقي����ة المهرب����ة والمجم����دة لغر�ش 

ا�شترجاعها.
م�شطف����ى  ال����وزراء  رئي�����ش  واأعل����ن 
الكاظم����ي ف����ي ت�شري����ن الول الما�شي 

مال����ي،  دول����ي  حل����ف  تاأ�شي�����ش  ع����ن 
الت�ش����ال  "مجموع����ة  م�شم����ى  تح����ت 
القت�شادي"، ياأخذ على عاقته م�شاعدة 
العراق "ا�شت�شاريًا"، في تجاوز اأزمته 

القت�شادية.
وتت�ش����كل مجموع����ة القت�ش����اد الدولي 
من مجموع����ة ال����دول ال�شناعية ال�شبع 
الياب����ان،  اإيطالي����ا،  األماني����ا،  )فرن�ش����ا، 
المملكة المتح����دة، والوليات المتحدة 
الأمريكي����ة( وبع�شوية �شن����دوق النقد 
الدول����ي  والبن����ك   ،IMF(  ( الدول����ي 

والبن����ك الأوروب����ي لاإن�ش����اء والتعمير 
والبن����ك  العراقي����ة  المالي����ة  ووزارة 
المرك����زي العراق����ي واللجن����ة المالي����ة، 
وم����ن �شمن مه����ام �شن����دوق "مجموعة 
الت�شال القت�شادي" م�شاعدة العراق 

على ا�شترداد الأموال المهربة.
ويتاب����ع مو�ش����ى اأن "ال����دول الرئي�ش����ة 
التي تعتبر ماذا لهذه الموال المهربة 
هي كل من بريطانيا الردن والمارات 
وتركيا وايران، لكن الردن وبريطانيا 
ال����دول  ه����ذه  راأ�����ش  عل����ى  والم����ارات 

والتي ت�شل ه����ذه المبالغ اإلى مليارات 
الدولرات".

وي�شي����ر ع�شو مجل�����ش مكافحة الف�شاد 
ال�شابق اإلى اأنه "فق����ط �شراء العقارات 
في بريطانيا وحده����ا بعد العام 2003 
دولر"،  ملي����ارات   )10( لنح����و  ي�ش����ل 
لفت����ا اإل����ى ان "ه����ذه الم����وال مازال����ت 
مح����ل �شبهة وتحت����اج التدقي����ق الكامل 

من قبل الجهات الرقابية".
وكان����ت هيئ����ة النزاه����ة قد ا�ش����ارت في 
تقريرها ال�شنوي الذي عر�شته قبل عدة 
اي����ام الى انه����ا عملت خال ع����ام 2020 
ق�شائي����ًا  ق����رارًا   )120( ا�ش����دار  عل����ى 
والُمتَّهمي����ن  الُمداني����ن  لت�شلُّ����م  غيابي����ًا 
الهاربين المطلوبي����ن للق�شاء، وفتحت 
)51( مل����ف ت�شلُّ����ٍم للُمتَّهمين والُمدانين 
الهاربي����ن؛ لثب����وت مغادرته����م العراق، 
بينهم )2( وزي����ر ومن بدرجته، و)25( 
ة والُمديرين  من ذوي الدرجات الخا�شَّ

ين". العامِّ
تقريره����ا  ف����ي  النزاه����ة  وا�شاف����ت 
ال�شن����وي ان����ه "ت����مَّ العمل عل����ى )163( 
بة، منها  ملّفًا ل�شت����رداد الأم����وال الُمهرَّ
����ات ُمتعّلق����ة ب����وزراء وم����ن هم  )5( ملفَّ
ذوي  بح����ّق  ملف����ًا  و)45(  بدرجته����م، 
ين،  ة والُمديرين العامِّ الدرجات الخا�شَّ
ة من  وبل����غ مجم����وع الأموال الُم�شت����ردَّ
والأم����وال  وخارج����ه  الع����راق  داخ����ل 
والمحج����وزة  با�شترداده����ا  المحك����وم 
من����ذ ا�شتح����داث دائ����رة ال�شت����رداد في 
الهيئ����ة حت����ى نهاي����ة الع����ام الُمن�ش����رم 
دولر،  ملي����ار   )1،417،900،842(
ي����ورو،  ملي����ون  و)33،582،725( 
جني����ٍه  مليون����ي  و)2،329،521( 
، و )951،428،263،286(  ا�شترلين����يٍّ
، و )720،529(  ملي����ار دين����اٍر عراق����يٍّ
، و )3،652( األ����ف  األ����ف دين����اٍر اأردن����يٍّ
، ف�شا عن الحجز على  فرنك �شوي�شريٍّ
)14( اأربعة ع�شر عقارًا، و)5( ح�ش�ش 

عٍة". في �شركاٍت ُمتنوِّ
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 بغداد/ فرا�س عدنان

اأكدت وزارة ال�شحة والبيئة، اأم�ش ال�شبت، 
اأن الع���راق �شيتلق���ى الوجب���ة الأول���ى م���ن 
اللقاحات الم�شادة لفايرو�ش كورونا نهاية 
ال�شه���ر الحال���ي، م�شي���رة اإلى اأنه���ا ت�شم 3 
مايين جرعة من اإنت���اج �شركة ا�شترازينكا 
اأعلن���ت  ذل���ك،  م���ع  بالتزام���ن  البريطاني���ة. 
اإ�شاب���ة   3273 ت�شجي���ل  ال�شح���ة،  وزارة 
بفايرو����ش كورون���ا.  جدي���دة، و13 وف���اة 
ومن �شمن 41897 فح�شًا مختبريًا اأجرته 
مختبرات الوزارة في عموم العراق، اأم�ش، 
تاأكدت اإ�شاب���ة 3273 �شخ�ش���ًا، لي�شل عدد 
الإ�شاب���ات التراكم���ي من���ذ بداي���ة الجائحة 

والى الآن الى 664750 اإ�شابة.
وتوف���ي ج���راء الجائحة ف���ي عم���وم الباد 
13245 �شخ�ش���ًا منذ ظه���ور الوباء ولغاية 
يوم ام����ش. و�شجلت ال���وزارة 1978 حالة 
�شفاء خ���ال 24 �شاعة الما�شية في العراق، 

لي�شل عدد المتعافين الكلي الى 616507.
ياأت���ي ذل���ك في وق���ت، ك�شفت لجن���ة ال�شحة 
والبيئ���ة ف���ي مجل����ش النواب ع���ن تفا�شيل 
توزيع الجرع���ات على المواطني���ن، مقدرة 
ع���دد الم�شمولي���ن بالأولوي���ة ب���� 13 مليون 
�شخ����ش. وق���ال المتح���دث با�ش���م ال���وزارة 
�شي���ف البدر، في حدي���ث اإلى )الم���دى(، اإن 
"الع���راق �شوف يتلق���ى الوجبة الأولى من 
لقاح���ات كورون���ا نهاية ال�شه���ر الحالي، اأي 
خ���ال اأي���ام قليل���ة بعدم���ا اأنه���ى التعاقدات 

عليها".
وتاب���ع الب���در، اأن "ه���ذه الوجب���ة �شت�ش���م 
ا�شترازين���كا  لق���اح  م���ن  3 مايي���ن جرع���ة 
البريطاني، ومن بعده���ا �شوف يتم ا�شتام 
وجب���ات اأخرى من �شركتي فايزر الأميركية 

و�شينوفارم ال�شينية".
ولفت، اإل���ى اأن "العراق اأقر ر�شميًا في وقت 
�شاب���ق لقاح ه���ذه ال�شركات الث���اث، ولديه 
رغبة بالتنويع في الم�ش���ادر، والمهم لدينا 
هو الفعالية والقدرة على مواجهة فايرو�ش 

كورونا".

وزاد الب���در، اأن "الم���اكات الطبي���ة �شتقوم 
م���ن  المواطني���ن  اإل���ى  اللقاح���ات  بتوزي���ع 
خ���ال المراك���ز الر�شمي���ة التي ت���م الإعان 
عنه���ا، وب�ش���كل مبا�ش���ر بمج���رد و�شوله���ا 
وح�شب الأولويات". و�شدد المتحدث با�شم 
وزارة ال�شح���ة، على اأن "التقارير ال�شحية 
والطبي���ة تو�شل���ت اإل���ى اأن ه���ذه اللقاحات 
فعالة ل�شالتي كورون���ا الحالية وال�شابقة، 
وه���و اأمر جيد جدًا، وكذل���ك الحال بالن�شبة 
ويتخ���وف،  العاجي���ة".  للبرتوك���ولت 
م���ن "ا�شتم���رار ت�شاع���د الإ�شاب���ات ب�شكل 
يوم���ي"، ورغ���م تاأكي���ده ب���اأن "ا�شتعدادات 
الأ�ش���ّرة  �شعي���د  عل���ى  ال�شحي���ة  الجه���ات 
واأجه���زة التنف����ش ممتازة وقد ت���م اتخاذها 
"دوًل  اأن  اإل���ى  ن���وه  لكن���ه  ب�ش���كل مبك���ر"، 
متقدمة تعر�شت اأنظمتها ال�شحية لانهيار، 
نتيجة و�شول الإ�شابات اإلى ع�شرات اآلف 
يومي���ًا". وي�شتر�شل الب���در، اأن "ن�شبة غير 
قليل���ة من الحالت التي يتم ت�شجيلها يوميًا 
ه���ي بالفايرو����ش المتح���ور، ال���ذي يمت���از 
ب�شرع���ة فائق���ة عل���ى النت�ش���ار واإ�شاب���ات 
فئات لم نعتد عليها في ال�شابق مثل الأطفال 

وال�شباب".
ويوا�ش���ل، اأن "تو�شياتن���ا م�شتم���رة اإل���ى 
المواطني���ن ب�ش���رورة اتخ���اذ الإج���راءات 
الوقائي���ة بو�شفها ال�شبي���ل الأمثل لت�شييق 
الإ�شابات، وهي ارتداء الكمامات والتباعد 

الجتماعي".
وطالب الب���در موؤ�ش�شات الدولة ب� "اللتزام 
بقرارات اللجن���ة العليا لل�شح���ة وال�شامة 

ومنع التجمعات الب�شرية".
وم�ش���ى الب���در، اإل���ى اأن "تقييم���ًا للو�ش���ع 
ال�شح���ي �ش���وف يح�ش���ل بع���د اأ�شبوعي���ن 
من اأج���ل معرف���ة الموقف الوبائ���ي و�شيتم 
رف���ع تو�شي���ات اإل���ى اللجنة العلي���ا لل�شحة 
وال�شام���ة لتخاذ الق���رارات ب�شددها وفقًا 

لعدد الإ�شابات".
م���ن جانبه، ذكر مقّرر لجنة ال�شحة النيابية 
جواد المو�شوي، في ت�شريح اإلى )المدى(، 
اأن "حملة توزيع اللقاحات على المواطنين 

�شتبداأ بنحو ر�شمي مطلع ال�شهر المقبل".
وتاب���ع المو�ش���وي، اأن "ا�شتع���دادات له���ذه 
الحملة تج���ري حاليًا ل�شيم���ا على ال�شعيد 
الإعام���ي م���ن اأجل ح���ث المواطني���ن على 

تلقي الجرعة".
وك�شف، ع���ن "ا�شتطاعات ج���رت تفيد بان 
30% م���ن العراقيين يرف�ش���ون تلقي اللقاح 
لأ�شب���اب مختلف���ة، ونح���ن نري���د اأن يتلقاه 
لك���ي نح�ش���ل عل���ى  ال�ش���كان  م���ن  الأغل���ب 

المناعة المجتمعية".
واأورد المو�ش���وي، اأن "الفئ���ات الت���ي له���ا 
وفق���ًا  اللق���اح  عل���ى  للح�ش���ول  الأولوي���ة 
وزارة  منت�شب���و  ه���م  الدولي���ة  للمعايي���ر 
ال�شح���ة وهم ل يق���ل عددهم ع���ن 500 األف 
ن�شم���ة، والذي���ن يتج���اوز عمره���م 50 عامًا 
ن�شم���ة،  مايي���ن  ب�اأربع���ة  عدده���م  المق���در 
واأ�شحاب الأمرا�ش المزمنة ويقدر عددهم 

اأي�شًا باأربعة مايين ن�شمة".
م���ن  تعتب���ر  الأمني���ة  "الق���وات  اأن  وبّي���ن، 
الفئات التي لها الأولوي���ة اأي�شًا ويقدر عدد 
المنت�شبي���ن اإليه���ا بنح���و مليون���ي ن�شم���ة، 
والم�شمول���ون بال�شمان الجتماعي المقدر 
عدده���م بمليون ن�شمة". وتاب���ع مقّرر لجنة 
ال�شحة النيابي���ة، اأن "مجموع هذه الفئات 
هو اأكثر م���ن 13 مليون �شخ�ش، نعمل على 
تاأمي���ن اللق���اح له���م باأ�ش���رع وق���ت". و�شدد 
التالي���ة  "المرحل���ة  اأن  عل���ى  المو�ش���وي، 
�شتك���ون لنزلء ال�شج���ون و�شائقي عجات 
الأج���رة والمتواجدين ف���ي دور الدولة مثل 
الأيت���ام وعم���ال المطاع���م، وه���وؤلء يق���در 

عددهم بمليون ن�شمة".
واأو�ش���ح، اأن "اللقاح يمن���ح لل�شخ�ش على 
ملي���ون  �شيتلق���ى 16  جرعتي���ن، والع���راق 
جرعة خال الأ�شهر الثاث المقبلة، اأي اأنها 

�شوف تغطي 8 مايين ن�شمة".
وانتهى المو�شوي، اإلى اأن "وزارة ال�شحة 
اأع���ّدت قائمة )�شهادة( ل���كل �شخ�ش يح�شل 
على الجرعة الأولى من اللقاح تت�شمن كامل 
بيانات���ه، لكي يعود مرة اأخ���رى بعد ثاثين 

يومًا ويح�شل على الجرعة الثانية".

البلد خارج  مهربة  دوالر  مليار   500"
وحيلة توؤخر جهود اإعادتها

ع�سو يف جمل�س مكافحة 
الف�ساد ال�سابق: فتحنا 450 
ملف ا�سرتداد

العراق ي�ستعد ال�ستقبال اأول وجبة لقاح وي�سجل 
3273 اإ�سابة بكورونا

تقول جهات رقابية معنية بمكافحة الف�ساد اإن الكثير من المدانين بعمليات تهريب اموال خارج العراق، ادعوا انهم معار�سون للعملية 
ال�سيا�سي��ة وه��و ما مكنهم من البق��اء خارج البلد. وتقدر االأم��وال المهربة بنحو 500 ملي��ار دوالر. ويقول �سعي��د يا�سين مو�سى، ع�سو 
مجل���س مكافحة الف�ساد ال�سابق في ت�سريح ل�)المدى( اإن "اجراءات ا�سترداد االموال العراقية من الخارج هي من مهمة هيئة النزاهة 
و�سندوق ا�سترداد االموال"، مبينا: "اننا بحاجة اإلى وزارتي الخارجية والعدل لتكثيف الجهود في ابرام االتفاقيات والعقود الثنائية 

والجماعية مع الدول ال�سترداد المجرمين الهاربين وتجميد وحجز االموال المهربة".

غارة مرتقبة تنهي عملية الطارمية.. 5 م�سلحني حاولوا 
اإرباك االأمن يف العا�سمة

�مر�أة يف تظاهرة �سابقة

اإح�سائية: 30 % من العراقيين يرف�سون تلقي اللقاح

�لكاظمي يف �لطارمية �م�س.
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اأكد م�ست�سار رئي�س الجمهورية 
العراقية، اإ�سماعيل الحديدي، 

اليوم ال�سبت، اأّن قرار فر�س حظر 
التجوال لن يوؤثر على زيارة البابا 

فرن�سي�س اإلى البالد، والمقررة في 
اآذار المقبل.

وقال احلديدي، يف ت�شريح ، اإّن “تف�شي 
فايرو����ض كورون���ا والت�ش���ّدد يف فر����ض 
اإج���راءات احلظ���ر لن يوؤث���را يف برنامج 
زي���ارة الباب���ا اإىل العراق”، م�ش���ددًا على 
اأي  الزي���ارة  ت�شه���د  اأن  يعتق���د  “ل  اأّن���ه 
تاأجي���ل، ف�شاًل ع���ن اإج���راءات ال�شتقبال 

والتهيئة للزيارة م�شتمرتني«.
وكان رئي����ض الوزراء العراقي، م�شطفى 
املا�ش���ي،  الأح���د  ك�ش���ف  ق���د  الكاظم���ي، 
الباب���ا فرن�شي����ض م���ع  ترتيب���ات زي���ارة 
ميتغ���ا  بغ���داد،  يف  الفاتي���كان  �شف���ر 
ل�شكوف���ر، و�ش���ط اأنباء ع���ن عزمه توقيع 
اإخاء” مع املرجع ال�شيعي علي  “وثيق���ة 

ال�شي�شتاين.

وقال الكاظم���ي اإن زيارة الباب���ا �شت�شهم 
يف “تر�شي���خ ال�شتق���رار، واإ�شاعة روح 
التاآخي يف العراق ويف عموم املنطقة”، 

بح�شب بيان لرئا�شة الوزراء العراقية.
اأعلن���ت اإدارة مدين���ة اأور الأثرية و�شركة 
نف���ط ذي قار يوم اأم�ض، عن ا�شتنفار عدد 

من الدوائر اخلدمية وال�شركات ال�شاندة 
ا�شتعدادًا ل�شتقبال باب���ا الفاتيكان الذي 
م���ن املق���رر اأن يزور بيت النب���ي اإبراهيم 
ال�شاد����ض  يف  املذك���ورة  املدين���ة  يف 
اىل  اأ�ش���اروا  وفيم���ا  املقب���ل،  اآذار  م���ن 
املبا�شرة باأعمال تاأهي���ل الطرق والأبنية 

واملمرات ومد خطوط الكهرباء والإنارة 
والنرتن���ت ، ك�شف���وا ع���ن تعاق���دات م���ع 
لتجهي���ز  متخ�ش�ش���ة  لبناني���ة  �شرك���ة 
من�ش���ة جلو����ض )V IP( رئي�ش���ة لقدا�شة 
بابا الفاتيكان ومرك���ز اإعالمي ف�شاًل عن 

خدمات الربوتوكول وال�شيافة.

وقال منقب الآث���ار يف مدينة اأور الأثرية 
الدوائ���ر   “ اإن  ل�)امل���دى(  كاظ���م  عل���ي 
وبلدي���ة  بالكهرب���اء  متمثل���ة  احلكومي���ة 
ق���ار  ذي  بلدي���ات  ومديري���ة  النا�شري���ة 
و�شركة اأور العامة توا�شل العمل لتاأهيل 
ع���دد م���ن الأبني���ة واملواق���ع يف مدين���ة 

اأور الأثري���ة ا�شتع���دادًا ل�شتقب���ال باب���ا 
الفاتي���كان يف ال�شاد�ض من اآذار املقبل”، 
وزي���ن  ايرثن���ك  �شركت���ي  اأن”  واأردف 
تقوم���ان من جانبهم���ا بتهيئة م�شتلزمات 

ات�شال النرتنت«.
واأو�شح كاظم اأن “ اأعمال التاأهيل ت�شمل 
تعبيد و�شيان���ة الطرق وتاأهي���ل الأبنية 
وطالئه���ا ومد وتاأهيل خط���وط الكهرباء 
ولإن���ارة وات�ش���الت النرتن���ت وتاأمني 
ه���ذا  املطلوب���ة يف  امل�شتلزم���ات  جمي���ع 
املجال وكل دائرة بح�شب اخت�شا�شها”، 
م�ش���رًا اىل اأن “ اأعم���ال ن�ش���ب من�ش���ة 
وم���درج احل�ش���ور واخليم���ة اخلا�ش���ة 
الآن  حت���ى  تب���داأ  مل  الإعالم���ي  باملرك���ز 

و�شيبا�شر بتنفيذها قريبًا« .
اإع���الم  ويف حدي���ث للم���دى ق���ال مدي���ر 
�شرك���ة نفط ذي قار ك���رمي اجلنديل الذي 
مت تكلي���ف دائرته بتهيئ���ة من�شة جلو�ض 
)V IP( رئي�ش���ة لقدا�ش���ة باب���ا الفاتيكان 
م���درج  ومن�ش���ة  ل���ه  املراف���ق  والوف���د 
للح�ش���ور وخيم���ة خا�ش���ة بالإعالمي���ني 
مرك���زًا  لتك���ون  وال���وكالت  والقن���وات 
اإعالميًا متكاماًل اأن “ املعدات و�شلت من 
لبن���ان اىل العراق وقريبًا �شتتم املبا�شرة 
بتنفي���ذ العمل واإقامة املن�ش���اآت املذكورة 
متخ�ش�ش���ة  لبناني���ة  �شرك���ة  قب���ل  م���ن 
يف جم���ال ال�شياف���ة والعالق���ات العام���ة 
موؤك���دًا  التيكي���ت”،  وبروتوك���ولت 
10 �شاحن���ات كب���رة حتم���ل  “و�ش���ول 

املعدات املطلوبة«.    
واأ�ش���ار اجلنديل اىل اأن “ جلان م�شرتكة 
ت�ش���م ممثل���ني م���ن رئا�ش���ة اجلمهوري���ة 

النف���ط  ووزارة  ال���وزراء  ورئا�ش���ة 
والوزارات املعني���ة الأخرى تتبنى اإدارة 
بزي���ارة  اخلا�ش���ة  ال�شتع���دادات  مل���ف 

البابا«.
وكان مدي���ر اإع���الم �شرك���ة نف���ط ذي ق���ار 
اأعل���ن ي���وم الثالث���اء ) 9 �شب���اط 2021 ( 
ع���ن �ش���دور توجيهات م���ن وزارة النفط 
اىل �شرك���ة نفط ذي قار حول تنفيذ الأمر 
الرئا�شي اخلا�ض باإج���راء ال�شتعدادات 
املطلوبة لزيارة قدا�ش���ة البابا فرن�شي�ض 
اىل مدين���ة اأور الأثري���ة ) 18 ك���م جنوب 
غرب النا�شرية ( واعتبار ذلك من الأمور 
ذات الأولوي���ة”، مبينًا اأن ال�شركة �شكلت 
جلنة خا�ش���ة لتنفيذ ما مطلوب من خالل 
الفريق الهند�شي يف ال�شركة وبالتن�شيق 

مع امل�شوؤولني يف وزارة النفط .
يف  اأعل���ن  ق���د  فرن�شي����ض  الباب���ا  وكان 
حزي���ران م���ن الع���ام 2019 ع���ن رغبت���ه 
يف زي���ارة العراق يف اخلام����ض من اآذار 
الق���ادم، يف اأول زي���ارة بابوي���ة اإىل هذا 
البل���د العرب���ي، وذلك خالل كلم���ة له اأمام 
اأع�شاء جمموعة من اجلمعيات اخلرية 
ال�ش���رق  يف  امل�شيحي���ني  ت�شاع���د  الت���ي 
“تالزمن���ي  وق���ال:  وغ���ره،  الأو�ش���ط 
فكرة دائمة عندم���ا اأفكر يف العراق، لدي 
ا�شتعداد للذهاب اإىل هناك العام املقبل«.

التابع���ة  ال�شحاف���ة  دار  مدي���ر  واأعل���ن 
للكر�ش���ي الباب���وي احل���ج اجلدي���د للبابا 
للع���راق  الباب���ا  زي���ارة  اأن  فرن�شي����ض، 
�شت�شتم���ر لأربع���ة اأي���ام و�شت�شم���ل مدن 
واملو�ش���ل  واأربي���ل  اأور  و�شه���ل  بغ���داد 

وقرقو�ض.

 متابعة املدى 

اأك���دت وزارة ال�شح���ة والبيئ���ة، اأن الو�شيلة 
اللت���زام  ه���و  اخلط���ر  لتف���ادي  الوحي���دة 
فيم���ا  والوقائي���ة،  ال�شحي���ة  بالإج���راءات 
اأ�ش���ارت اإىل اأن ت�شجي���ل اإ�شابات �شديدة يف 
الأطفال والأعمار ال�شابة هو موؤ�شر لنت�شار 

ال�شاللة اجلديدة من فايرو�ض كورونا. 
وقال���ت ال�شحة يف بيان، تلقت  املدى  ن�شخة 
من���ه، اإن “ت�شاعد الإ�شاب���ات م�شتمر ب�شكل 
�شري���ع لالأي���ام الأخرة، اإ�شاف���ة اإىل ت�شجيل 
والأعم���ار  الأطف���ال  يف  �شدي���دة  اإ�شاب���ات 
ال�شاب���ة، وه���ذا م���ا يح���دث لأول م���رة، وهو 
موؤ�ش���ر لنت�ش���ار ال�شاللة اجلدي���دة املحورة 
والتي متتاز ب�شرعة انت�شار العدوى وال�شدة 

املر�شية بنف�ض الوقت«.  
واأ�شافت، “اآن الأوان للمجتمع بكافة طبقاته 
و�شرائح���ه اأن يتخ���ذ كل الإج���راءات الكفيلة 
بتقلي���ل الع���دوى ب���ني املواطن���ني، ويتحت���م 
الآن تنفي���ذ ق���رارات اللجن���ة العلي���ا لل�شحة 
وال�شالم���ة الوطنية ب�شكل �ش���ارم يف جميع 

اأرجاء العراق«.  
وتابع���ت اأن “التهاون يف تطبيق الإجراءات 
الوقائية وع���دم تنفيذ القرارات التي �شدرت 
من اللجنة العليا لل�شحة وال�شالمة الوطنية، 
وم���ع انت�ش���ار ه���ذه ال�شالل���ة اجلدي���دة يهّدد 
بارتف���اع �شري���ع بالإ�شاب���ات خ���الل الأي���ام 
القادم���ة مم���ا يعر����ض موؤ�ش�شاتن���ا ال�شحية 
اإىل خط���ر  فق���دان ال�شيط���رة عل���ى ا�شتيعاب 
عدد الإ�شاب���ات املتزايد مما يوؤدي اإىل زيادة 

بالوفيات«.  
واأ�ش���ارت ال�شحة اإىل اأن “الو�شيلة الوحيدة 
اللت���زام  ه���و  ه���ذا اخلط���ر حالي���ًا  لتف���ادي 
بكاف���ة الق���رارات ال�شادرة م���ن اللجنة العليا 
الوطني���ة وخا�ش���ة يف  لل�شح���ة وال�شالم���ة 
ارت���داء الكمامات والتباعد اجل�شدي وتعقيم 
اليدين ب�شكل م�شتمر وجتنب خمتلف اأنواع 
ال�شيق���ة،  والأماك���ن  الب�شري���ة  التجمع���ات 
والتع���اون مع الف���رق ال�شحي���ة الرقابية يف 

متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية«.  
وبين���ت اأن���ه “يف الوق���ت نف�ش���ه ف���اإن وزارة 

ب���اأن  الك���رمي  املواط���ن  تطمئ���ن  ال�شح���ة 
اأهب���ة  عل���ى  كاف���ة  ال�شحي���ة  موؤ�ش�شاته���ا 
ال�شتعداد ل�شتقبال ومعاجلة املر�شى حيث 
مت توف���ر الأ�ش���ّرة الكافية وكاف���ة العالجات 
وامل�شتلزم���ات الطبي���ة املطلوب���ة، ونن�شحه 
موؤ�ش�شاتن���ا  مراجع���ة  ع���ن  التاأخ���ر  بع���دم 
ال�شحي���ة عند ال�شع���ور ب���اأي اأعرا�ض مر�ض 

الكوفيد 19«.  
منطل���ق  “م���ن  اأن���ه  اإىل  ال�شح���ة  ولفت���ت 
م�شوؤوليتن���ا التاريخي���ة اأمام �شعبن���ا العزيز 
ندع���و كل ال���وزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية 
ذات  الن�شاط���ات  كل  بتعلي���ق  والأهلي���ة 
التجمع���ات الب�شري���ة كم���ا نهي���ب بالوقف���ني 
ال�شيع���ي وال�شّن���ي والقائمني عل���ى العتبات 
املقد�ش���ة وامل���زارات ال�شريفة كاف���ة وال�شادة 
حمافظ���ي املحافظ���ات العراقي���ة ذات املراقد 
لوق���ف  احلثيث���ة  اجله���ود  ب���ذل  املقد�ش���ة 
الفعالي���ات الدينية ذات التجمع���ات الب�شرية 
واللت���زام  القادم���ة  الأي���ام  خ���الل  كاف���ة 
بالإجراءات الوقائية ب�شكل تام داخل املراقد 

املقد�شة واملزارات ال�شريفة«.  
واأردف���ت اأنه “بعد اأن دخل���ت قرارات اللجنة 
حي���ز  الوطني���ة  وال�شالم���ة  لل�شح���ة  العلي���ا 
التنفي���ذ فاإنن���ا نهي���ب باملواطن���ني كاف���ة باأن 
يكونوا على قدر امل�شوؤولية واأن يعوا اخلطر 
الكبر ويلتزموا بالإج���راءات الوقائية ويف 
الوق���ت نف�ش���ه فاأنن���ا نثم���ن امللتزم���ني منه���م 
بارتداء الكمامة وجتنب التجمعات الب�شرية 

وتعقيم اليدين«.  
وقدم���ت الوزارة “ ال�شك���ر والتقدير للكوادر 
تق���دمي  توا�ش���ل  الطبي���ة وال�شحي���ة وه���ي 
املطل���وب  بال�ش���كل  ال�شحي���ة  اخلدم���ات 
للمر�ش���ى يف موؤ�ش�شاته���ا ال�شحية، وال�شكر 
والتقدي���ر  للجه���ات الأمني���ة كاف���ة جلهودهم 
املبذول���ة يف تنفي���ذ احلظ���ر ال�شح���ي ومنع 
التجمع���ات الب�شرية، اإ�شاف���ة اإىل م�شاندتهم 
للف���رق ال�شحي���ة يف مهامها الرقابي���ة لتنفيذ 
الإج���راءات  واتخ���اذ  الوقائي���ة  الإج���راءات 
القانوني���ة بحق املخالف���ني، وجهود القنوات 
الإعالمي���ة كاف���ة لتكثي���ف جهوده���م يف ب���ث 
التوعي���ة ال�شحي���ة والتاأكي���د عل���ى اللت���زام 

“بجه���ود  بالإج���راءات الوقائي���ة”، م�شي���دًا 
وكل  احلكومي���ة  واملوؤ�ش�ش���ات  ال���وزارات 
اجله���ات ال�شان���دة لدع���م جهود ال���وزارة يف 
معركته���ا �ش���د الوب���اء يف موجت���ه الثاني���ة 

اخلطرة«.
وكانت وزارة ا�شحة قد دخلت ر�شميًا �شباق 
ت�شخي�ض ال�شاللة اجلديدة، بعد الإعالن عن 
اإدخ���ال الأجه���زة واملخت���ربات الق���ادرة على 
ت�شخي����ض ن���وع �شالل���ة الفايرو����ض، بعد اأن 
بداأت الإ�شاب���ات تتزايد عقب اأ�شابيع طويلة 
م���ن ا�شتقرارها حول مع���دل ال����600 اإ�شابة 

يوميًا.
ومنذ ظهور ال�شالل���ة اجلديدة يف بريطانيا، 
ب���داأت املخ���اوف والنقا�ش���ات تتعم���ق عل���ى 
فيم���ا يخ����ض و�ش���ع  ال�شعبي���ة  امل�شتوي���ات 
ال�شالل���ة اجلديدة يف العراق، وم���ا اإذا كانت 
ق���د دخل���ت الب���الد دون عل���م وزارة ال�شحة، 
ال���وزارة كان���ت تراه���ن عل���ى مع���دل  اأن  اإل 
الإ�شاب���ات امل�شتق���ر، وتنف���ي ب�ش���كل م�شتمر 
ت�شجي���ل اإ�شاب���ات بال�شاللة اجلدي���دة، كون 
ه���ذه ال�شاللة تتميز ب�شرع���ة النت�شار، الأمر 
الذي يجع���ل ا�شتقرار الإ�شاب���ات دلياًل كافيًا 
حت���ى  حينه���ا،  ال�شح���ة  وزارة  لطمئن���ان 
و�شفت���ه باأن���ه “دلي���ل علم���ي” لع���دم وجود 

ال�شاللة اجلديدة يف البالد.
ويف اأكرث من منا�شبة، كانت الوزارة “تقلل” 
م���ن اأهمي���ة وج���دوى ت�شخي����ض ال�شاللة اأو 
دخولها البالد، معللة ذلك باأن الربوتوكولت 
العالجي���ة هي نف�شه���ا امل�شتخدم���ة حاليًا مع 
الن�شخ���ة الأوىل م���ن الفايرو����ض، م���ا يعن���ي 
ع���دم ترت���ب اأي اإج���راءات اإ�شافي���ة يف حال 

ت�شخي�ض ال�شاللة اجلديدة.
يف وقت �شابق، قال مدير عام ال�شحة العامة 
ريا�ض احللفي يف ت�شريحات �شحفية “، اإن 
“فحو�ش���ات الع���راق ل تعطي نوع ال�شاللة 
ولكنه���ا ت�شتطيع ت�شخي�ض احلال���ة اإذا كانت 
موجبة اأو �شالبة حتى عند الإ�شابة بال�شاللة 

اجلديدة«. 
واأك���د احللف���ي اأن “وزارة ال�شح���ة ل توجد 
لديه���ا اأي اإمكاني���ة ملعرف���ة ال�شالل���ة اجلديدة 
م���ن  حت���ى  قل���ق  لدين���ا  ولي����ض  لكورون���ا، 

العالجي���ة  الربوتوك���ولت  ك���ون  ظهوره���ا 
نف�شه���ا ت�شتخدم مع امل�شابني بالفايرو�ض اأو 

املتحّور«. 
الأجه���زة  ال�شح���ة  وزارة  واأدخل���ت  
الت�شخي�شي���ة الق���ادرة عل���ى ك�ش���ف ال�شاللة 
املت�ش���ارع  الرتف���اع  ب���دء  عق���ب  اجلدي���دة، 
لالإ�شابات منذ نح���و اأ�شبوع، حتى �شخ�شت 
وجود ال�شالل���ة اجلديدة يف الع���راق بالفعل 
و�شجل���ت اإ�شابات عديدة بها، اإل اأن الوزارة 
يب���دو وكاأنه���ا غ���ر مكتفي���ة مبعرف���ة دخول 
ال�شاللة اجلديدة للبالد وتنوي مالحقتها يف 

كل الأزقة، دون معرفة جدوى هذا التوجه.
مدير املرك���ز الوطني للمخت���ربات التعليمية 
التابع���ة للوزارة حمم���د غامن مه���دي قال اإن 
“وزارة ال�شح���ة قدمت خط���ة كاملة للتو�شع 
يف املخت���ربات لإج���راء الفحو�ش���ات الطبية 
لفايرو����ض كورون���ا”، م�ش���رًا اإىل اأن “ه���ذه 
املخت���ربات �شتدخ���ل للع���راق خ���الل الف���رتة 
القليلة املقبلة لت�شخي�ض ال�شاللة اجلديدة«. 

وذكر مهدي اأن “هنالك مرحلة ت�شمى بالفلرتة 
الت���ي متر به���ا عين���ات املري�ض، وحت���ّدد من 
خاللها املري�ض املر�ش���ح لفحو�شات ال�شاللة 
اجلدي���دة”، م�ش���رًا اإىل اأن “فح�ض ال�شاللة 
اجلديدة عايل الثمن والأجه���زة ُمكِلفة، لذلك 

الوزارة عملت على توفرها«. 
وبالعودة لت�شريح���ات وزارة ال�شحة، التي 
اأك���دت يف وق���ت �شاب���ق اأن الربوتوك���ولت 
العالجي���ة امل�شتخدم���ة مع ال�شالل���ة اجلديدة 
ه���ي نف�شه���ا امل�شتخدمة مع الن�شخ���ة الأوىل 
للفايرو����ض، يظه���ر اأن الع���راق يتج���ه حلرق 
ال�شالل���ة  لت�شخي����ض  ال���دولرات  مالي���ني 
اجلدي���دة لأغرا�ض “اإح�شائي���ة” فقط، دون 
فائ���دة تذك���ر �ش���وى حتدي���د ع���دد امل�شاب���ني 
بال�شالل���ة اجلدي���دة يف العراق، وه���و الأمر 
ال���ذي ل فائدة ملمو�شة من���ه ول يرتتب عليه 
اأو وقائي���ة ممي���زة،  اإج���راءات عالجي���ة  اأي 
�ش���وى مادة اإعالمي���ة وخربًا جدي���دًا ي�شاف 
لأخبار املوق���ف الوبائي اليوم���ي يف البالد، 

بح�شب خمت�شني.
تق���ول ع�شو الفريق الطبي الإعالمي ال�شاند 
ل���وزارة ال�شح���ة الدكت���ورة رب���ى ف���الح، “ 
فيم���ا يخ����ض ج���دوى ت�شخي����ض ال�شالل���ة، 
اإن���ه “ل يهم ماهو ن���وع ال�شالل���ة املتواجدة 
اأو الت���ي ت�شي���ب الأ�شخا����ض، بق���در اأهمية 
ح���ث املواطن���ني عل���ى اللت���زام بالإجراءات 
الوقائي���ة من لب����ض الكمامة وتعقي���م اليدين 
والتباع���د الجتماع���ي، حيث امت���ازات هذه 
ال�شاللة ب�شرعة النت�شار واإ�شاباتها للفئات 

العمرية ال�شغرة«.
حديث���ة  زال���ت  م���ا  “ال�شالل���ة  اأن  وت�شي���ف 
الظه���ور، وم���ن املمك���ن اأن الأعرا����ض تكون 
خمتلفة من �شخ�ض لآخر، وما زالت البيانات 
حولها غر مكتملة ول نعرف مدة خطورتها، 

ما يعني نحتاج لفرتة اأطول لذلك«.
وتبنّي اأنه “على الرغم من اأن الربوتوكولت 
امل�شاب���ني  لع���الج  امل�شتخدم���ة  العالجي���ة 
بال�شالل���ة اجلدي���دة ه���ي نف�شه���ا امل�شتخدمة 
�شابق���ًا م���ع الن�شخ���ة الأوىل للفايرو����ض، اإل 
اأن م���ا يهمن���ا ه���و احل���ث عل���ى الت���زام اأكرب 
اأع���داد  م���ن  الوقائي���ة واحل���د  بالإج���راءات 

الإ�شابات وك�شر �شل�شلة انت�شار الوباء”.

 وا�سط/ جبار بچاي

وقال  املدي����ر العام ل�شحة وا�شط، 
 “ اإن  اليا�ش����ري  جب����ار  الدكت����ور 
املحافظ����ة  يف  ال�شحي����ة  الف����رق 
ومن خ����الل املختربات النموذجية 
م����ن  ع����ددًا  �شجل����ت  املوج����ودة 
اجلدي����دة  بال�شالل����ة  الإ�شاب����ات 
املتح����ورة لفايرو�����ض كورونا يف 

مناطق عدة باملحافظة.”
واأ�ش����اف اأن “ الإ�شابات اجلديدة 
اإر�ش����ال  خ����الل  م����ن  تاأكيده����ا  مت 
قب����ل  م����ن  توكيدي����ة  فحو�ش����ات 
�شحة وا�ش����ط اىل خمترب ال�شحة 
املرك����زي يف بغ����داد وال����ذي اأظهر 
تاأكي����د تل����ك الإ�شاب����ات مثلم����ا مت 
ت�شجيلها يف حمافظات اأخرى .”

واأو�ش����ح اأن “ ال�شالل����ة اجلدي����دة 
املتحورة تتمي����ز ب�شرعة النت�شار 
واإ�شابته����ا لالأطف����ال لذل����ك نوؤك����د 
عل����ى اللت����زام الت����ام بالإجراءات 
بقط����ع  الكفيل����ة  كونه����ا  الوقائي����ة 
�شل�شل����ة انت�شار املر�ض واحلد من 

تو�ّشعه كثرًا.”
“اللت����زام  اىل  املواطن����ني  داعي����ًا 
الوقائي����ة  بالإج����راءات  الت����ام 
ومقررات جلنة ال�شحة وال�شالمة 
الوطنية وخا�ش����ة ارتداء الكمامة 
والبتعاد عن الأماكن املزدحمة .”

وق����ال اليا�شري اإن����ه “ مع ت�شاعد 
الب����الد  يف  ال�شاب����ات  موؤ�ش����ر 
ب�شكل ع����ام ويف حمافظ����ة وا�شط 
وت�شجي����ل اإ�شاب����ات ب����ني الكوادر 
الطبي����ة فقد كثفت وح����دة  املخترب 
يف  اجلزئ����ي  البايولوج����ي 
التعليمي من  الكرام����ة  م�شت�شف����ى 
عمله����ا وو�ش����ل ع����دد الفحو�شات 
الت����ي جتريها يومي����ًا اىل اأكرث من 
2200 فح�ض من اأجل الت�شخي�ض 

املبكر للفايرو�ض .”
املخت����رب  “ه����ذه  اأن  مو�شح����ًا 
وم����ن خ����الل كوادره����ا الت����ي تقف 

الوب����اء  م����ع  املواجه����ة  خ����ط  يف 
 PCR تق����وم باإج����راء فحو�ش����ات
كورون����ا  بفايرو�����ض  اخلا�����ض 
وباأح����دث الأجه����زة وامل�شتلزمات 
الت�شخي�شية وعلى مدار 24 �شاعة 
ووفق الربوتكول املعتمد من قبل 
 Pcr Real منظمة ال�شحة العاملية

”.. Time
م�شيف����ًا اأن “ الك����وادر املختربي����ة 
توا�ش����ل علمه����ا وب�ش����كل م�شتم����ر 
حتى يف اأيام العطل وتقوم وحدة 
با�شت����الم  اجلزئ����ي  البايولوج����ي 
م����ن  املر�شل����ة  العين����ات  جمي����ع 
املوؤ�ش�ش����ات ال�شحية يف حمافظة 
وا�شط للح����الت امل�شتبه ا�شابتها 
لأج����راء  كورون����ا  بفايرو�����ض 
الفح�����ض املخت����ربي له����ا واإظه����ار 

النتائج �شريعًا دون اأي تاأخر.”
“قي����ام  اىل  اليا�ش����ري  واأ�ش����ار 
يف  ال�شريع����ة  ال�شتجاب����ة  ف����رق 
املراك����ز ال�شحي����ة التابع����ة لق�ش����م 
ال�شح����ة العامة للرعاي����ة ال�شحية 
الأولية وح�ش����ب توجيهات وزارة 
ال�شح����ة ودائ����رة �شح����ة وا�ش����ط 
الع�شوائي����ة  امل�شح����ات  باإج����راء 
الأك����رث  املناط����ق  يف  للمواطن����ني 
ت�شجي����اًل لالإ�شاب����ات جتنب����ًا م����ن 
تزاي����د حالت الإ�شاب����ة بفايرو�ض 
كورون����ا وغالب����ًا م����ا يراف����ق تل����ك 
احلم����الت حمالت مماثل����ة لتوعية 
املواطنني ح����ول �ش����رورة ارتداء 
الكمام����ات والتباع����د الجتماع����ي 
وعدم مالم�ش����ة الأ�شطح واللتزام 
باحلجر ال�شحي للم�شابني وعدم 

الختالط معهم.”
ال�شتجاب����ة  ف����رق  اأن”  م�شيف����ا 
يف املراك����ز ال�شحي����ة تق����وم اأي�شًا 
م����ن  لع����دد  ميداني����ة  بزي����ارات 
�شم����ن  منازله����م  يف  امل�شاب����ني 
الرقعة اجلغرافية حيث قامت تلك 
الفرق بفح�ض امل�شابني للتاأكد من 
حالته����م ال�شحية واأخ����ذ م�شحات 
للمالم�ش����ني  م����ع تق����دمي الن�شائح 

والإر�شادات ح����ول كيفية الوقاية 
من املر�ض .”

ويف �شي����اق مت�شل ق����ال اليا�شري 
ف����روز  ال�شهي����د  “م�شت�شف����ى  اإن 
العام يف ق�ش����اء احلي  ا�شتحدثت 
امل�شاب����ني  لع����زل  جدي����دة  رده����ة  
بفايرو�����ض كورونا يف حال زيادة 
ع����دد الإ�شاب����ات يف املحافظ����ة  اإذ 
اأن ه����ذه الردهة �شتك����ون للحالت 

املوؤكدة بالإ�شابة.”
اجلدي����دة  “الرده����ة  اأن  واأ�ش����اف 
امل�شتلزم����ات  بجمي����ع  جمه����ز 
املطلوب����ة كما مت رفده����ا مبالكات 
طبي����ة و متري�شية و خمتربية مع 
الأدوي����ة اإ�شاف����ة اىل فت����ح خمترب 
الأجه����زة  بامل�شتلزم����ات و  جمه����ز 
املختربي����ة مبا ي�شم����ن العمل على 

مدار ال�شاعة ..”
قي����ادة  ك�شف����ت  ذل����ك  غ�ش����ون  يف 
�شرط����ة وا�ش����ط ع����ن ر�شاه����ا على 
باإج����راءات  املواطن����ني  الت����زام 
الب����دء  الت����ي مت  احلظ����ر ال�شام����ل 
الثامن����ة  ال�شاع����ة  من����ذ  بتطبيقه����ا 
م�ش����اء اخلمي�ض املا�ش����ي و�شوف 
ت�شتم����ر لغاي����ة اخلام�ش����ة من فجر 

يوم الثنني املقبل .
وق����ال م�شدر يف قي����ادة ال�شرطة ل� 
) امل����دى ( اإن “ اإج����راءات احلظ����ر 
و�شه����دت  جي����دة  كان����ت  ال�شام����ل 
التزامًا وا�شحًا من قبل املواطنني 
م����ع  واملناط����ق  امل����دن  اأغل����ب  يف 
اللت����زام بلب�ض الكمام����ات وتقليل 
املح����ال  كان����ت  فيم����ا  الخت����الط 
غ����ر امل�شتثن����اة من احلظ����ر مقفلة 
وحرك����ة املركب����ات حم����دودة جدًا 
يف ال�ش����وارع الرئي�ش����ة واملناطق 

الأخرى.”
م�ش����رًا اىل اأن  “ ال�شرط����ة اتبعت 
اإج����راءات مرن����ة لت�شهي����ل م����رور 
اىل  اإ�شاف����ة  الإن�شاني����ة  احل����الت 
اجلهات امل�شرح لها باملرور كونها 
م�شتثن����اة م����ن اإج����راءات احلظ����ر 

دون ح�شول اأي �شك .

ذي قار ت�ستنفر دوائرها ا�ستعداداً ال�ستقبال البابا

م�س�ؤول�ن ي�ؤكدون اأن حظر التج�ال لن ي�ؤثر على زيارة بابا الفاتيكان 

وا�سط ت�سجل اإ�سابات بال�ساللة الجديدة
الحظر  اإج�����راءات  ع��ن  را���س��ي��ة  وال�����س��رط��ة 

وتطلب المزيد من االلتزام

ال�سحة: ال�ساللة الجديدة تهّدد بخطر فقدان ال�سيطرة

اأعلن��ت دائ��رة �سح��ة وا�س��ط ع��ن ت�سجي��ل اإ�ساب��ات بال�سالل��ة 
الجديدة المتحورة لفايرو�س كورونا ، موؤكدة اأن تلك االإ�سابات 
ج��اءت بعد اإج��راء فحو�س��ات توكيدي��ة لعينات م��ن المر�سى 
الم�سابي��ن في مختب��رات ال�سحة العامة في بغ��داد حيث اأكدت 
االإ�ساب��ة الجدي��دة والت��ي تتميز ب�سرع��ة االنت�س��ار واإ�سابتها 
لالأطف��ال، كا�سف��ة ع��ن اإ�ساب��ة ع��دد من االطب��اء به��ذا الوباء 
اللعي��ن، ف��ي غ�س��ون ذل��ك اعتب��رت قي��ادة �سرط��ة وا�س��ط اأن 
اإج��راءات الحظ��ر ت�سير ب�سكل جي��د ومن�سبط وهن��اك التزام 
وا�س��ح من قبل المواطنين ، لكنها دعت الى المزيد من االلتزام 

حفاظًا على �سالمة الجميع.



 اإياد ال�صاحلي
مصارحة حرة

يف ظ���ّل حال���ة �لفو�ض���ى �لتي ي�ض���هدها ن���ادي �لطلب���ة �لريا�ض���ي �إثر 
�مل�ض���روعة،  �جلماهريي���ة  لل�ض���غوطات  �لإد�ري���ة  هيئت���ه  ��ضت�ض���ام 
وتهّربه���ا م���ن مو�جهة و�ق���ع فريقه���ا �ملُ���ّر، وترّقبها �ملرير مل���ن ُيطفئ 
�لدي���ون �لثقيل���ة بذمتها، ِ�ن�ض���لَّ لع���ب منتخب �ليم���ن �ملحرتف مفيد 
���دَم �ل�ضارع �لكروي بك�ض���فه �أ�ضو�أ ظرف  جمال من وَجع �ض���ِره، و�ضَ
معي�ض���ي ظ���ّل يعانيه من���ذ �أن وطاأت قدم���اه �أر�ض بغد�د قبل �ض���هرين 
ونيف و�ض���ط جتاهل وز�رة �ل�ض���باب و�لريا�ض���ة و�لهيئ���ة �لتطبيعية 

لاإ�ضاءة �لكبرية �لتي خّلفتها ماأ�ضاة �لاعب للريا�ضة و�لبلد!
��ض���تقالية ن���ادي �لطلب���ة يف ق���ر�رِه �لفّن���ي و�لإد�ري بالتعاق���د م���ع 
�لاعبني �ملحرتفني من خارج �لوطن ل يعفي �لوز�رة و�لتطبيعية من 
حتّمل م�ض���وؤوليتهما �لعتبارية و�لقانونية ملُ�ض���اَءلة �إد�رة �لنادي عن 
م �ضكو�ه �ل�ض���ريحة عر قناة تلفازية  �أ�ض���باب �إهمال لعب �ض���يف قدَّ
حكومية، ُمبّينًا �ض���وء �ملعامل���ة ُمنذ قر�ر �ملدرب ح�ض���ن �أحمد �لتخّلي 
عن خدماته ما بعد توقيعه �لعقد يف 9 كانون �لثاين �ملا�ض���ي، �أي بعد 
�ض���هر تقريبًا م���ن دفاع جمال ع���ن �ألو�ن �لطلبة مبوجب عقد ر�ض���مي، 
و��ض���طر�ره حتّمل نفقات �ملعي�ض���ة �ملقفرة من قيمة تذكرة �ل�ض���فر يف 
فندق متو��ضع ل ي�ضتطيع فيه تاأمني ثاث وجبات تغذية جيدة، ف�ضًا 
عن جمهولية حّقه �مل�ض���مون يف وثيقة �لتعاقد بعد �لقر�ر �لفّني بعدم 

�حلاجة �ليه!
ك�ضَب مفيد جمال تعاطفًا �إعاميًا كبريً� مع ق�ضيته خال �لأيام �لثاثة 
�ملا�ض���ية، ل�ض���يما من �إعاميي بل���ده �لذين ر�ح���و� يعاتبون �حلبيبة 
بغد�د و�أهلها �لكر�م وم�ضوؤويل �لريا�ضة بر�ضائل وّدية كيف تخذلون 
لعب���ًا ُمث���ًا ملنتخبن���ا و�ض���فريً� لوطنن���ا با رعاي���ة لئقة ي�ض���تحّقها 
مبوجب �لحكام �لإن�ض���انية ولي����ض �لبنود �ل�ض���كلية يف وثيقة عقده 
�لت���ي ُيكن ��ض���رتد�د حقوقه فيها عر �لق�ض���اء؟ ون�ض���ري هن���ا �ىل �أن 
كّل �ملحرتفني �لذين مّرو� عر �لأندية �لريا�ض���ية �لعر�قية ما بعد عام 
2003 كانو� حمل �هتمام بالغ مبن فيهم جمال �لذي ي�ضهد بكرم نادي 
�لقا�ضم “�لبابلي” وجمهوره و�أبناء �لق�ضاء يوم لعب ل�ضفوفه بنظام 

�لإعارة قادمًا من نادي 22 مايو �ليمني �أيلول عام 2019.
هن���اك م���ن ُي���رر لرئي����ض �لنادي ع���اء كاظم وم���درب �لفريق ح�ض���ن 
�أحم���د ب���اأن تز�من ظ���روف مفي���د جمال م���ع �أزم���ة �نتفا�ض���ة جمهور 
�لطلب���ة �ملُطاِلب بتغي���ري �لإد�رة قد �ض���غلت �جلميع عن �إقر�ر م�ض���ري 
�لاع���ب �ملحرتف، ف���ا �لإد�رة تفاعلت مب�ض���وؤولية وناق�ض���ت �ملدرب 
���ل من طرف و�ح���د عّما ت�ض���ّمنه عقده يف  ع���ن ق���ر�ره وتبعات �لتن�ضّ
ظّل خو�ء ميز�نيتها وعدم قدرتها على تاأمني م�ض���تلزمات معي�ضته �ىل 
ح���ني منحه حقوق���ه كاملة، ول بادرت وز�رة �لتعلي���م �لعايل و�لبحث 
�لعلمي، �ملُ�ض���رفة على �ض���وؤون نادي �لطلبة، با�ضتدعاء رئي�ض �لنادي 
�أو من ُيثله لبيان �أ�ض���باب تعّث م�ض���رية �حرت�ف �لاعب وما تتطّلبه 
�مل�ض���ائل �لقانوني���ة لت�ض���وية �أمره، �أم���ا �أن تكتفي �ل���وز�رة بالُفْرَجة، 
وتع���د �حلكاية حلقة من م�ضل�ض���ل ناٍد خرج عن ِع�ض���متها وغري قادرة 
على �إلز�مه بُحزَمة �ض���و�بط توؤّمن بينهما عاقة �إد�رية وطيدة مبا ل 
ت�ض���مح بت�ض���ّرر �أّي ِمن �لطرفني، فاأدعوها لفّك �لرتباط به �ليوم قبل 
�لغ���د، و�أن تكتَب للجهات �ملعنية بنق���ل ملكية �لأر�ض من وز�رتها �ىل 
وز�رة �ل�ض���باب و�لريا�ض���ة لأغر��ض نادي �لطلبة ح�ضب �لقر�ر �لأول 
�ل�ض���ادر بهذ� �ل�ض���اأن بعد تاأ�ضي�ض���ه ع���ام 1969 �أو ��ض���تثمار �لأر�ض 
و�لن���ادي من قبل ُم�ض���تثمر بق���ر�ر حكوم���ي ُينهي �لتبعية �ملنقو�ض���ة 

و�ل�ضتقالية �لوهمية �لفاقدة للمو�رد �ملالية مع �ملوؤ�ض�ضة �لأم!
كم���ا ل يج���وز للهيئة �لتطبيعية برئا�ض���ة �إياد بنيان �أن تناأى بنف�ض���ها 
عن خرٍق فا�ض���ح لوثيقة لعب حمرتف كونها مثلة لاحتاد �لعر�قي 
لكرة �لقدم �أمام نظريه �لحتاد �لدويل، ول بّد �أن تبا�ضر �لتحقيق يف 
�ملو�ض���وع حلماي���ة منظومة �لكرة من �لتاع���ب �لكيفي بعقد حُمرتف 
ُتِرك حائرً� يو�جه ظرفًا معي�ضيًا �ضّيئًا وموؤثرً� على نف�ضيته، مع تفاعل 
و��ض���ع للر�أي �لع���ام �لعر�قي و�ليماين و�لعربي، ول���و �أّن جماًل تقّدم 
مبذكرة �ض���كوى �ىل �لفيفا مع حيثيات ق�ض���يته يقينًا لن ت�ض���لم �لهيئة 
د م�ض���الح كرتنا �لت���ي ُتبذل �جلهود �لكبرية  ونادي���ه من �إجر�ء�ت تهدِّ
من �أجل عدم �مل�ض���ا�ض بها و�ض���ط �لتز�مات قارية، و�أمنيات وطنية �أن 
يف�ض���ي عمل جلان �لتطبيعية �ىل �أجو�ء �إيجابية تف�ضي �ىل �نتخاب 
مكت���ب تنفي���ذي لاحت���اد �أو�خر ني�ض���ان �ملقب���ل ُينهي تد�عي���ات ملف 

حمكمة كا�ض.

د كرتنا! اليماني ُيهدِّ

هناك من ُيبرر لرئي�س النادي عالء 
كاظم ومدرب الفريق ح�صن اأحمد باأن 

تزامن ظروف مفيد جمال مع اأزمة 
انتفا�صة جمهور الطلبة الُمطاِلب 

بتغيير الإدارة قد �صغلت الجميع عن 
اإقرار م�صير الالعب المحترف،
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يف  �ملركزي���ة  �مل�ض���ابقات  جلن���ة  ح���ّددت 
�لهيئ���ة �لتطبيعي���ة باحت���اد كرة �لق���دم بعد 
غ���د �لثاث���اء �ملو�ف���ق �لثال���ث و�لع�ض���رين 
من �ض���هر �ض���باط �جلاري موع���دً� لنطاق 
�جلول���ة �لأوىل من مرحل���ة �لإياب بدوري 
 2020-2021 للمو�ض���م  �ملمت���از  �لك���رة 
باإجر�ء �ضت مباريات على ماعب �لعا�ضمة 
بغد�د و�ملحافظات وفق���ًا لإجر�ء�ت وقائية 
�حرت�زي���ة م�ض���ّددة بن���اًء عل���ى �لروتكول 
�لطّب���ي �ل�ض���امل �ل���ذي مت �إتباع���ه للحفاظ 
على �ضّحة و�ض���امة �جلميع يف ظّل ظهور 
�ل�ض���الة �جلدي���دة م���ن فايرو����ض كورونا 
)كوفيد19- ( �لتي �ض���اهمت يف تز�يد عدد 
�لإ�ضابات ح�ضب �آخر �إح�ضائية �ضادرة من 
قبل وز�رة �ل�ضّحة بالتعاون و�لتن�ضيق مع 

منظمة �ل�ضحة �لعاملية .

الكهرباء × القوة الجوية
وجت���ري يف �ل�ض���اعة �لثاني���ة ظه���رً� �أرب���ع 
مو�جهات حيث تنتظر فريق �لقوة �جلوية 
مت�ض���ّدر �لرتتي���ب بر�ض���يد 41 نقطة رحلة 
�ض���عبة �ىل ملعب نادي �لتاجي �لريا�ض���ي 
م���ع م�ض���ّيفه فري���ق  �لعا�ض���مة  �ض���مال  يف 
�لكهرباء �لر�بع ع�ض���ر بر�ضيد 20 نقطة يف 
�إط���ار تطّلعات���ه �لكبرية �ىل تو�ض���يع فارق 
�لنق���اط ع���ن مطارديه �ل���زور�ء �لو�ض���يف 
و�ل�ض���رطة �ض���احب �ملرك���ز �لثال���ث �لذي���ن 
يتل���كان 36 نقط���ة للحف���اظ عل���ى �لزعامة 
للم���رة �لر�بعة على �لتو�يل �أمًا يف �نتز�ع 
لق���ب �مل�ض���ابقة �لذي ب���ات �ملطل���ب �لرئي�ض 
�ض���هاب  برئا�ض���ة  �لن���ادي  �إد�رة  ملجل����ض 
جاهد وع�ض���اقه، و�ل�ض���تعد�د ب�ضكل مثايل 
�أم���ام م�ض���ّيفه فري���ق  للموقع���ة �حلا�ض���مة 
�لوح���دة �ل�ض���عودي �لت���ي �ض���تجري ي���وم 
�ل�ض���ابع من �ضهر ني�ض���ان �ملقبل على ملعب 
�ل�ض���ر�ئع مبدينة مكة �ملكرمة �ض���من �لدور 
�لإق�ض���ائي �لأخري �ملوؤهل �ىل �لدور �لأول 
ملنطق���ة غرب���ي �لقارة �ل���ذي �ض���يقام بنظام 
�لتجم���ع خ���ال �لف���رتة م���ن �لر�ب���ع ع�ض���ر 
ولغاي���ة �لثاثني من �ل�ض���هر ذ�ته حل�ض���اب 
�لن�ض���خة �جلديدة م���ن دوري �أبطال �آ�ض���يا 

لكرة �لقدم.

ال�صماوة × نفط الو�صط
�لر�ب���ع  �لو�ض���ط  نف���ط  فري���ق  و�ض���يغادر 
�ملثن���ى  نقط���ة �ىل حمافظ���ة   31 بر�ض���يد 
ليو�ج���ه م�ض���يفه فري���ق �ل�ض���ماوة �لثامن 
ع�ضر بر�ض���يد 17 نقطة على ملعب �لإد�رة 
�ملحلية باملحافظة بلق���اء يف غاية �لأهمية 
ل���كا �ملدربني �ض���اكر حممود وعب���د �لغني 
�ض���هد ول�ض���يما �لأول �ل���ذي بات���ت مهمته 
�جلدي���دة هو زيادة غّلة فريق���ه من �لنقاط 
للهروب من �ملو�قع �ملتاأخرة للفرق �لثاثة 
�لأخ���رية �لتي تدنو من �ض���بح �لهبوط �ىل 
دوري �ملظاليم باملو�ضم �ملقبل برغم �لأزمة 
�ملالي���ة �خلانقة �لتي يّر به���ا �لنادي قبيل 
�نطاق �ملناف�ض���ات �لتي �ض���اهمت يف عدم 
�لتعاق���د م���ع �أي لع���ب حمل���ي جدي���د �أو 
حمرتف خ���ال فرتة �لنتقالت �ل�ض���توية 
للمو�ض���م �حل���ايل مقارن���ة بخ�ض���مه �لذي 
�ل�ض���فوف  تعزي���ز  يف  �إد�رت���ه   جنح���ت 
مبحرتفني م���ن تون����ض و�لأردن و�لتعاقد 
م���ع مد�ف���ع �ملنتخ���ب �لوطني لك���رة �لقدم 
ولي���د �ض���امل لك�ض���ر �لنح����ض �ل���ذي م���ّر به 
منذ �جلولة �لر�بعة ع�ض���رة من خال عدم 

حتقيق���ه �أي �نت�ض���ار بع���د رحي���ل �ملدرب 
جمال علي �ىل تركيا .

ال�صناعات الكهربائية × النفط
 ويحت�ضن ملعب نادي �ل�ضناعة �لريا�ضي 
يف �لر�ض���افة لقاًء من �لوزن �لثقيل يجمع 
فري���ق �ل�ض���ناعات �لكهربائي���ة �لقاب���ع يف 
�ملركز �لع�ضرين و�لأخري بر�ضيد 15 نقطة 
و�ض���يفه فريق �لنف���ط �ل�ض���ابع ويلك يف 
جعبته 28 نقطة مبهّمة بني �لأ�ضتاذ يحيى 
عل���و�ن وتلمي���ذه عبا����ض لأول م���رة من���ذ 
دخول �لثاين �ض���لك �لتدري���ب بعد �عتز�له 
مار�ض���ة ك���رة �لق���دم ين�ض���د منه���ا حتقيق 
�لنت�ض���ار �لثال���ث م���ن �أج���ل �لقف���ز ثاثة 
مر�ك���ز �ىل �لأمام و�ل�ض���تقر�ر عند �ملركز 
17 نقط���ة يف ظّل �ل���روح �ملعنوية �لعالية 
�لتي يتحّلى بها �جلميع �إثر �لتعادل �لثمني 
م���ع فريق �ل�ض���رطة حامل �للق���ب برغم �أن 
عبا����ض �ض���يكون متو�ج���دً� م���ن �ملدرجات 
�إثر طرده من قب���ل �حلكم �لحتادي حممد 
ريا����ض بعد ثاث جولت فقط من ت�ض���ّلمه 
مهمة رئا�ضة �ملاك �لتدريبي خلفًا للمدرب 

عماد عودة �لذي عاد �ىل حمافظة �لب�ضرة 
لقيادة فريق نفط �لب�ضرة .

الكرخ × زاخو
ويلتقي فريق �لكرخ �حلادي ع�ض���ر بر�ضيد 
22 نقطة على ملعب �ل�ض���احر �أحمد ر��ضي 
باملن�ضور مع �ض���يفه فريق ز�خو �ل�ضاد�ض 
بر�ض���يد 29 نقط���ة مببار�ة ��ض���تعادة �لثقة 
ب���ه م���ن قب���ل جمل����ض �إد�رة �لن���ادي للظفر 
بث���اث نق���اط جدي���دة مع���ّوًل عل���ى عام���ل 
�لأر����ض، وحالة �لات���و�زن �لتي يعي�ض���ها 
غريه �لقادم من حمافظ���ة دهوك يف �إقليم 
كرد�ض���تان عل���ى خلفية تق���دمي مدربه �أحمد 
�ض���اح �عتذ�ره عن ع���دم �ل�ض���تمر�ر على 
�ملادي���ة  للظ���روف  نتيج���ة  �لفري���ق  قي���ادة 
�ل�ض���عبة �لت���ي مّر بها �لن���ادي خال �لفرتة 
�لأخ���رية �أج���رت ثاث���ة م���ن لعبي���ه على 
مغادرته �ض���وب �لف���رق �لأخرى �ل�ض���بوع 
�ملا�ضي و�لو�ض���ع مر�ّضح لهجرة �خرى من 
جنومه قبيل �إغاق �ملناف�ض���ات يوم �لثامن 

و�لع�ضرين من �ضهر �ضباط �جلاري!

نفط مي�صان × القا�صم
وتتجه �لأنظار يف �ل�ض���اعة �لر�بعة و�لربع 
ع�ض���رً� �ىل ملعب مي�ض���ان �ل���دويل مبدينة 
�لعم���ارة حيث يحت�ض���ن مب���ار�ة بني فريق 
�لقا�ضم �لبابلي �ضاحب �ملركز �ل�ضابع ع�ضر 
بر�ض���يد 17 نقطة وم�ض���ّيفه �ل�ضعب فريق 
نف���ط مي�ض���ان �لثامن بر�ض���يد 28 نقطة يف 
خمّط���ط جدي���د ياأمل منه �لأخ���ري �لقفز �ىل 
�ملرك���ز �خلام����ض يف �لرتتي���ب بانتظار �أن 
يقّدم له فريق �لديو�نية �لعا�ضر بر�ضيد 23 
نقط���ة هدّية غالي���ة باأ�ض���قاطه فريق �لنجف 
عل���ى ملع���ب �لنج���ف �ل���دويل يف �ل�ض���اعة 
�ل�ضاد�ض���ة و�لن�ضف م�ض���اًء يف ختام �ليوم 

�لأول من جولة �لإياب .

لقاءات الأربعاء
و�ضي�ض���هد ي���وم �لأربع���اء �ملقب���ل �ملو�ف���ق 
�لر�بع و�لع�ض���رين من �ضهر �ضباط �جلاري 
�إقامة �أربعة لقاء�ت، �أثنان منها يف �ل�ضاعة 
�لثانية ظهرً� حيث ي�ضّد فريق �مليناء �لثاين 
ع�ضر بر�ضيد 21 نقطة �لرحال من حمافظة 
�لب�ض���رة �ىل �لعا�ض���مة بغد�د للق���اء فريق 
�حل���دود �لتا�ض���ع ع�ض���ر بر�ض���يد 16 نقطة 
عل���ى ملع���ب �لتاجي �لريا�ض���ي، وي�ض���يف 
فري���ق �أربي���ل �خلام�ض ع�ض���ر بر�ض���يد 19 
نقط���ة على ملعب فر�ن�ض���و حري���ري باإقليم 
كرد�ض���تان فريق �أمانة بغد�د �ضاحب �ملركز 
�لتا�ضع بر�ضيد 24 نقطة مبو�جهة متكافئة 
بينهم���ا برغم �أن �ملدرب لوؤي �ض���اح يطمح 
بني���ل �أول فوز له بعد تعيينه مدربًا من قبل 
جمل����ض �إد�رة �لن���ادي ب���دًل م���ن �لكرو�تي 
ر�د�ن �لذي قدم ��ض���تقالته يف ختام �جلولة 
�لثامنة ع�ض���رة من مرحل���ة �لذهاب، ويلعب 
فريق نفط �لب�ضرة �لثالث ع�ضر بر�ضيد 21 
نقطة على ملعب �لفيحاء باملدينة �لريا�ضية 
�لر�بع���ة  �ل�ض���اعة  �لب�ض���رة يف  مبحافظ���ة 
و�لربع ع�ضرً� �ضيفه فريق �لطلبة �ل�ضاد�ض 
ع�ض���ر بر�ض���يد 19 نقطة، يليها يف �ل�ض���اعة 
�ل�ضاد�ض���ة و�لن�ضف م�ض���اًء ديربي بغد�دي 
ناري - يفتقد �حل�ض���ور �جلماهريي - بني 
فريقي �لزور�ء �لو�ضيف بر�ضيد 36 نقطة 
وغري���ه �لل���دود �ل�ض���رطة �ض���احب �ملركز 
�لثالث بر�ضيد 31 نقطة لفّك �ضر�كة �لنقاط 
بينهم���ا، ومو��ض���لة ماحق���ة فري���ق �لقوة 

�جلوية �لذي يرتّبع على �ملركز �لأول .

ال��زوراء   مع  النقاط  ف��ارق  تو�سيع  اإل��ى  يتطّلعون  ال�سقور 

 بغداد / املدى

�ملنتخ���ب  �ألع���اب  �ض���انع  �أحت���ل 
ج�ض���ن  �لق���دم  لك���رة  �لوطن���ي 
�ض���فوف  يف  �ملح���رتف  م���ري�م 
فريق ريال �ض���انت ليك �لأمريكي 
�ملرك���ز �لثامن يف قائمة �لاعبني 
يخو�ض���ون  �لذي���ن  �لع���رب 
مناف�ض���ات �لدوري���ات �خلارجية 
يف �ل�ضتفتاء �ل�ضنوي �ل�ضاد�ض 
�لعرب���ي  �لحت���اد  نّظم���ه  �ل���ذي 
لختي���ار  �لريا�ض���ية  لل�ض���حافة 
جنوم �لك���رة و�لأندي���ة �لعربية 
لعام 2020 خلف �مل�ضري حممد 
�ض���اح مهاج���م فري���ق ليفرب���ول 
�لإنكلي���زي لكرة �لق���دم �لذي نال 
�ملركز �لأول، و�جلز�ئري ريا�ض 
حم���رز لع���ب فري���ق مان�ض�ض���رت 
و�ملغرب���ي  �لإنكلي���زي،  �ض���يتي 

�أ�ض���رف حكيمي جنم �أنرت ميان 
يا�ض���ني  ومو�طن���ه  �لإيط���ايل، 
�أ�ض���بيلية  فري���ق  لع���ب  بون���و 
�لإ�ضباين، و�جلز�ئري ��ضماعيل 
بنا�ض���ر لعب مي���ان �لإيطايل، 
�خل���زري  وهب���ي  و�لتون�ض���ي 
جن���م �ض���انت �أيتي���ان �لفرن�ض���ي 
و�مل�ض���ري حمم���د �لنن���ي مد�فع 

�أر�ضنال �لإنكليزي لكرة �لقدم .
وح�ض���ل مهاج���م فريق �ل�ض���رطة 
عل���ى  د�ود  حمم���د  �لق���دم  لك���رة 
ترتي���ب  يف  �لعا�ض���ر  �ملرك���ز 
يلعب���ون  �لذي���ن  �لاعب���ني 
بع���د  �لعربي���ة  بالدوري���ات 
لع���ب  معل���ول  عل���ي  �لتون�ض���ي 
فريق �لأهلي �مل�ض���ري �لذي نال 
يلي���ه �جلز�ئ���ري  �لأول،  �ملرك���ز 
بغ���د�د ب���و جن���اح مهاج���م فريق 
�ل�ض���د �لقطري، و�ل�ض���وري عمر 

�ل�ض���ومة قائ���د فري���ق �أهلي جدة 
�ض���فيان  و�ملغرب���ي  �ل�ض���عودي، 
�لرج���اء  فري���ق  لع���ب  رحيم���ي 
�لبي�ض���اوي، و�ض���امل �لدو�ض���ري 
جنم فري���ق �له���ال �ل�ض���عودي، 
و�أكرم عفيف �ضانع �ألعاب فريق 
�ل�ض���د �لقط���ري، وعل���ي مبخوت 
هد�ف فريق �جلزيرة �لإمار�تي، 
و�لفل�ض���طيني حمم���ود �ل���و�دي 
لعب فري���ق بري�ميدز �مل�ض���ري 

لكرة �لقدم .
وت���ّوج فري���ق �لأهل���ي �مل�ض���ري 
لكرة �لقدم بجائزة �أف�ض���ل فريق 
عربي خال �لعام �ملا�ض���ي، يليه 
يف مركز �لو�ض���افة فريق �لهال 
�ل�ض���عودي، وكان �ملرك���ز �لثالث 
ة فريق �لزمالك �مل�ضري  من ح�ضّ
وح���ل فري���ق �لنه�ض���ة �لركانية 

�ملغربي يف �ملركز �لر�بع .

ميرام عا�سرًا في ا�ستفتاء االتحاد العربي لل�سحافة الريا�سية

بغداد / املدى

�ض���احب  �لأن���رت  فري���ق  يلع���ب 
نقط���ة يف   50 بر�ض���يد  �ل�ض���د�رة 
�لي���وم  �ل�ض���اعة �خلام�ض���ة ع�ض���ر 
�لأح���د بتوقيت بغد�د مع م�ض���يفه 
�لو�ض���يف  مي���ان  فري���ق  �لل���دود 
بر�ض���يد 49 نقطة بديرب���ي مدينة 
ميان���و �ل���ذي �ض���يقام عل���ى ملعب 
مناف�ض���ات  �ض���من  �ض���ريو  �ض���ان 
م���ن  �لثالث���ة و�لع�ض���رين  �جلول���ة 
�لإيط���ايل  �لأوىل  �لدرج���ة  دوري 
لك���رة �لق���دم �ل���ذي ت�ض���هد �أجو�ءه 
غي���اب �جلماه���ري للمو�ض���م �لثاين 
تد�عي���ات  ب�ض���بب  �لت���و�يل  عل���ى 
جائحة كورونا �لذي �ضرب �لباد 

منذ نهاية �ضهر �ضباط 2020 .
�ض���ر�عًا  �لديرب���ي  و�ضي�ض���هد 
�ض���اخنًا م���ن ن���وع خا����ض بني 
لوكاك���و  روميل���و  �لبلجيك���ي 
مهاجم فريق �أنرت �لذي يرتّبع 
عل���ى زعام���ة عر����ض �لهد�فني 

بر�ض���يد 16 هدفًا بالتقا�ضم مع 

�لرتغ���ايل رونال���دو مهاجم فريق 
يوفنتو�ض مع و�ضيفه �ل�ضويدي 

زلت���ان �إبر�هيموفيت����ض جن���م 
�ض���باق  يف  ميان���و  فري���ق 
�لعرو����ض بينهم���ا �أطلق عليها 
حي���ث  �أن�ض���ارهما  قب���ل  م���ن 

�ىل  منهم���ا  كا  ي�ض���عى 
من  غّلته  زيادة 

�لأه���د�ف 

�نت�ضار  وخطف 
يع���ّزز  جدي���د 
م���ن ترتيبهما 
خت���ام  يف 
ل���ة  جلو �
لث���ة  لثا �
و�لع�ض���رين 
م���ن 

�لكالت�ضيو يف ظّل رغبتهما بخطف 
�للق���ب يف �ملو�ض���م 2020-2021 

من فريق �ل�ضيدة �لعجوز .
وجنح فريق �لنرت يف �لنت�ض���ار 
يف 15 مبار�ة من �أ�ض���ل 22 لعبها 
تع���ادل يف 5 وتعّر�ض �ىل �لهزية 
54 هدف���ًا  2 و�ض���ّجل لعب���وه  يف 
مقاب���ل 24 دخلت �ض���باكه يف حني 
�أح���رز فري���ق ميان �لف���وز يف 15 
مب���ار�ة وتعادل يف 4 وخ�ض���ر 
يف 3 ومتك���ن لعب���وه م���ن 
ت�ض���جيل 45 هدفًا مقابل 

25 �ضجلت مبرماه.

بغداد / املدى

�أكد �لحتاد �لآ�ضيوي لكرة �لقدم �أن حجم �لتفاعل 
لكرة  �آ�ضيا  �أبطال  دوري  من   2020 �لن�ضخة  مع 
�لتو��ضل  قنو�ت  عر  مليار   2.2 جتاوز  �لقدم 

�لجتماعي وهو رقم قيا�ضي جديد .
و�أ�ضاف �لحتاد �لآ�ضيوي لكرة �لقدم على موقعه 
�لر�ضمي ب�ضبكة �لنرتنت :�إن �لإح�ضائيات ك�ضفت 
�أول�ضان  فريق  بني  �لنهائية  �ملبار�ة  ت�ضجيل  عن 
فريق  ومناف�ضه  �جلنوبي  �لكوري  هيوند�ي 
رقمًا  �لأبطال  دوري  يف  �لإير�ين  لي�ض  بري�ضيبو 
�ألف متابع  ب�989  قيا�ضيًا على موقع )�ن�ضتغر�م( 
حدث  لأي  �ملتابعني  �ضعف  جتاوز  رقم  وهو 
�لرتتيب  يف  كانت  حيث  �ضابق  قاّري  ريا�ضي 
�ملباريات  مبتابعة  �لعامل  م�ضتوى  على  �خلام�ض 
�ل�ضفر�ء  �لقارة  يف  ريا�ضي  حدث  �أعلى  لت�ضبح 
هذ�  عر  �ملبا�ضر  �لبث  خال  باملتابعة  يحظى 

�لتطبيق .
و�أ�ضار �ىل �أن بطولة دوري �أبطال �آ�ضيا لكرة �لقدم 
�كتملت بنجاح كبري برغم �لتحّديات �لتي فر�ضتها 
جائحة )كوفيد- 19( مب�ضاركة 52 فريقًا يثل 23 
جرت  مر�حلها  معظم  �أن  مو�ضحًا  وطنيًا،  �حتادً� 
�ضة  خم�ضّ ثاثة  بينهما  من  ماعب  �أربعة  على 

ل�ضيافة بطولة كاأ�ض �لعامل لكرة �لقدم 2022

2020 اآ���س��ي��ا  اأب���ط���ال  دوري  م��ع  م��ت��ف��اع��ل  م��ل��ي��ارا  لوكاكو واإبرا ي�سرقان االأنظار في ديربي ميالنو



 د. اأثري ناظم اجلا�سور 

قناطر

 طالب عبد العزيز

   الغري���ب يف الو�ضع العراقي اأنَّ كلَّ االطراف املعنية تعرف 
مواط���ن اخلل���ل ال�ضيا�ضي���ة واالمني���ة واالقت�ضادي���ة، وه���م 
ي�ضّمون يف جمال�ضهم اخلا�ضة كلَّ جهة با�ضمائها ال�ضريحة، 
وارتباطاته���ا الداخلي���ة واخلارجية، اأم���ركا واإيران ودول 
اخللي���ج واجل���وار كله���م يعرف���ون ب���اأن الطبي���خ م�ض���رك، 
والق�ض���اع واح���دة، اإال املواطن العراقي امل�ض���كني فهو التائه 

الوحيد يف الدائرة املغلقة تلك.
    فف���ي كل ليل���ة ُتفر����ش اخلرائ���ط اخلا�ض���ة اأم���ام اأنظ���ار 
الغرماء واخل�ض���وم التقليديني، كل يف مو�ض���عه وحمميته، 
وتعر����ش قائمة باأ�ض���ماء ال�ضخ�ض���يات واالأح���زاب والرموز 
الديني���ة وال�ضيا�ض���ية، ويتم الثناء والتعري����ش لهذا اأو ذاك، 
وهناك ات�ض���االت طويلة بينهم، عرب الهواتف ويف القنوات 
االأخرى، وتتم يف ال�ض���رِّ امل�ض���اومات والتنازالت اأحيانًا، مع 
ع���دم التفريط بامل�ض���الح بكل تاأكيد، ول���و متكنت جهة ما من 
ح�ض���ر مكاملات االأط���راف لليلة واح���دة،  لوقعنا على واحدة 
من اأخطر ما يتعر�ش له ال�ض���عب امل�ض���كني على اأيدي هوؤالء، 
حت���ى ليظّن باأنَّ احللول ب�ض���يطة وممكنة اإذا توفرت النوايا 

الوطنية لذلك. لكن هيهات.
   مغف���ل بال�ض���اأن ال�ضيا�ض���ي العراق���ي كلُّ م���ن يعتق���د ب���اأنَّ 
اجلماع���ات الت���ي ته���دد االم���ن يف بغ���داد واملحافظ���ات مثل 
)جماع���ة الل���ه واأولي���اء ال�ض���ماء واالأمر باملع���روف وخامتة 
االأح���زان .. وغره���ا م���ن امل�ض���ميات ه���ي جماعات م�ض���لحة 
كب���رة، ولها نف���وذ وارتباط���ات، وبامكانهم تهدي���د الدولة، 
اأب���دًا، اإذ ال وج���ود حقيق���ي وتنظيم���ي لها، اإمنا هي �ض���ناعة 
االأح���زاب الكبرة، احلاكمة والفاعلة يف ال�ض���احة ال�ضيا�ض���ة 
العراقي���ة، وظيفتها اإرباك الو�ض���ع العام، واإر�ض���ال ر�ض���ائل 
لل�ضعب با�ضتحالة ا�ضتتباب االمن، وعودة احلياة الطبيعية، 
بهدف يخدمهم، هو االإبقاء على احلالة العراقية مبا هي عليه 
من االإرباك، ومبا ال يعر�ش م�ض���الح االأحزاب وال�ضخ�ضيات 
للخطر، اأما و�ض���ائل التهدئة واإ�ضغال النا�ش عن كل ما يحدث 

فممكنة.
  منذ �ضنوات وال�ضعب فقد ثقته باالأحزاب، واالأداء ال�ضيا�ضي 
بعام���ة، ومل تع���د الرموز الديني���ة بالهالة الت���ي كانت عليها، 
فالكل متهم بالف�ض���اد، وهدر املال وتخريب البالد، واإن كانت 
و�ض���ائل االإعالم احلزبية قد �ضاهمت يف ت�ضليل الراأي داخل 
قواعدها اىل حدٍّ ما، اإال اأنَّ و�ض���ائل االت�ضال االأخرى اأف�ضدت 
الت�ضليل ذاك، حتى وجدنا َمن تخلى عن والئه القدمي، الذي 
كان يقاتل من اأجله يف ال�ض���ابق، وينحاز اىل احلقيقة، التي 

مل تعد حكرًا على طائفة اأو حزب اأو �ضخ�ضية بعينها.
  كلن���ا يعل���م ب���اأن ال�ض���الح ه���و الوحيد ال���ذي يلج���م النا�ش، 
ويق���ف �ض���ندًا مانع���ًا حلماي���ة االأح���زاب والكيان ال�ضيا�ض���ي 
ث اأح���دًا عن املقّد�ش، فلم يبق م���ن الوالء له اإال  كل���ه، وال ُتدِّ
الر�ض���م الباه���ت يف اأدمغ���ة بع����ش اجلهلة واملنتفع���ني، ولو 
وجد ال�ض���عب من يحمه من الر�ض���ا�ش الأ�ض���قط احلكومة يف 
�ض���اعات، فالو�ضع العراقي ي�ض���به اىل حدًّ قريب ما قبل ربيع 
2003 والنقمة قد تبلغ ذروتها يف االنتخابات القادمة، ما مل 
يحدث تغير وا�ض���ح يف اأداء احلكومة، فقد اكت�ضف ال�ضعب 
اللعب���ة، واأ�ض���قط االأقنع���ة، وما ن�ض���اهده من فت���وق اإعالمية 
وم�ض���ارحات علنية هو بع�ش من اآليات التحول يف امل�ض���هد 

العراقي.
  مل يعد ال�ض���عب بعامته يعّول على احلل االمركي، وغالبية 
ال�ض���يعة عرف���وا باأن اإي���ران دول���ة قومية، غازية وتو�ض���عية 
وغر معنية بحياتهم وم�ض���تقبلهم، ومثلهم عرف اأهل ال�ضّنة 
ب���اأنَّ دع���م امل���ال اخلليجي ل���ن ي�ض���نع املعجزات، وال�ض���عب 
الك���ردي ال يقع خارج معادلة اجلذب وامل�ض���الح ال�ضخ�ض���ية 

اإيران واأمركا . 

   فتق ال�سرور في ك�سف الم�ستور
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   ع���امل ميك���ن ا�ضت�ض���راف م�ض���تقبله من 
معطياته ، خ�ضائ�ض���ه واأهدافه الرئي�ضة 
الت���ي �ض���تتبلور يف الق���ادم م���ن الزم���ن 
ب�ضورة يفر�ش اأن توؤكد اأهمية الركون 
النظ���ام  موؤ�ض�ض���ات  و�ض���فافية  ملتان���ة 
والتجرب���ة الدميقراطي���ة . م�ض���ار يق���دم 
للع���راق وللعراقي���ني خدم���ات اإن�ض���انية 
حقيقي���ة بعيدًا ع���ن حاالت اله�ضا�ض���ة اأو 
ال�ض���عف ال�ض���ديد يف جمابهة التحديات 
امليادي���ن  يف  واملتداخل���ة  املتع���ددة 
االقت�ض���ادية   – ال�ضيا�ض���ية   – االمني���ة 
وال�ض���راتيجية . م�ض���األة اله�ضا�ض���ة يف 
النظام الدميقراطي لي�ض���ت قا�ضرة على 
الع���راق فقط حي���ث اأن الواليات املتحدة 
ال�ض���اد�ش  االمرك���ي  الرئي����ش  ظ���ل  يف 
واالربعني جو بايدن قد اأ�ضارت اإليها على 
�ض���بيل التحذير م���ن عواق���ب وتداعيات 
ف�ض���ل ع���زل الرئي����ش االمرك���ي دونال���د 
ترامب من قبل جمل�ش ال�ضيوخ االمركي 
مل�ض���وؤوليته عن الهجوم غر امل�ضبق على 
The Capitol  م���ن  مبن���ى الكابيت���ول 
قبل موؤيديه الذين اعر�ض���وا على نتائج 
االنتخاب���ات االمركية. من هن���ا، اأهمية 
ميك���ن  فر����ش  اإىل  التحدي���ات  ترجم���ة 
ا�ض���تثمارها من قبل اإدارة بايدن الإجناح 
واإ�ضتعادة الثقة بالدميقراطية االمركية 
. اأما ما يخ�ض���نا ، ال�ضوؤال املطروح : هل 
�ض���تنجح التجربة الدميقراطية العراقية 
؟؟ اأم اأنها �ض���توؤدي اإىل الف�ضل ال�ضيا�ضي 
– االقت�ض���ادي واالجتماعي  – االأمن���ي 
التداعي���ات  كل  م���ع  وال�ض���راتيجي 
املتوقع���ة خا�ض���ة اإذا مل يت���م معاجلته���ا 
ب�ض���ورة معمقة وواقعية تاأخذ باالعتبار 
واآف���اق  التعقيدال�ضيا�ض���ي  طبيع���ة 
التغي���ر املن�ض���ود الذي يراف���ق التجربة 

الدميقراطية احلديثة؟ . 
   بدءًا نتفق مع ما ذكره الدكتور علي الدين 
هالل يف كتابة املو�ض���وم : "االنتقال اإىل 
الدميقراطي���ة : ماذا ي�ض���تفيد العرب من 
جت���ارب االخرين؟ من اإن جزءًا اأ�ضا�ض���يًا 
م���ن تعريف الدميقراطية ي�ض���ر اإىل اأنها 
"جمموعة قيم وموؤ�ض�ضات تتاأثر ب�ضياق 
املجتم���ع ال���ذي تن�ض���اأ في���ه، ف�ض���ّتان بني 
اأداء املوؤ�ض�ض���ات الدميقراطية )اأحزاب-

اإنتخابات- برملان-حكومة...( يف الدول 
ه���ذه  الرا�ض���خة ونظائ���ر  الدميقراطي���ة 
املوؤ�ض�ض���ات يف كثر من الدول االفريقية 
واال�ضيوية ويف اأمركا الالتينية." ملاذا 
؟ ال�ضبب يرجع اإىل اأن الدول املار ذكرها 
" حملت املوؤ�ض�ضات الدميقراطية �ضمات 
جمتمعاتها كالفقر املدقع ، �ض���يوع االّمية 
وغلب���ة االنتم���اءات االأثنية وممار�ض���ات 
الزباني���ة ال�ضيا�ض���ية على قي���م املواطنة 
واالنتماء الوطني". �ض���من هذا املنظور 
ميكن مالحظ���ة اأن التجربة الدميقراطية 

الكث���ر  الع���راق حمل���ت  ال�ضيا�ض���ية يف 
م���ن مث���ل ه���ذه االأمرا����ش ب���ل وغط���ت 
اأبع���ادًا اأخ���رى طائفي���ة  -  ع�ض���ائرية – 
جهوية وق�ض���ايا تنبع من جتذر الف�ض���اد 
املوؤ�ض�ضي – االإداري – ال�ضيا�ضي مت�ضقًا 
مع �ض���وء االإداء ال�ضيا�ض���ي- االإداري يف 
معاجل���ة االأزمات التي تراكمت ب�ض���ورة 
 " الوج���ودي  "الكي���ان  كث���رًا  اأ�ض���عفت 
االط���ر  يف  ال�ض���لبية  التداعي���ات  اإن   .
ال�ضيا�ض���ية – االقت�ضادية – االجتماعية 
مب���رور  بالت�ض���اعد   اآخ���ذة  والثقافي���ة 
الوقت ما يعرقل بل���ورة معادلة اإيجابية 
للتنمية االإن�ض���انية امل�ض���تدامة ت�ض���ع يف 
اإحتياج���ات  تلب���ي  اأولوي���ات  االعتب���ار 
ال�ض���كان االأ�ضا�ض���ية من �ضحة – حظيت 
موؤخرًا فقط باأهتم���ام الفت ولكنه مازال 
دون امل�ض���توى املطلوب - نتيجة ت�ضاعد 
اأزم���ة جائحة كورونا – اإ�ض���افة اإىل اأمن 
، اأقت�ضاد متنوع وتعليم اأ�ضا�ش يفر�ش 
اأن يغط���ي فئ���ات املحروم���ني اأو الفقراء 
بغ�ش النظر ع���ن اأختالفاتهم وهوياتهم 
الفرعي���ة . ترتيب���ًا عل���ى ذل���ك ، "يتع���ني 
عل���ى الباحث يف مو�ض���وع االنتقال اإىل 
الدميقراطي���ة اإدراك اأنه���ا عملي���ة طويلة 
االأجل ومعقدة ، وديناميكية ، ومفتوحة 
النهاي���ات". ت�ض���ورات دقيق���ة و�ض���ليمة 
ت�ض���تقراأ اأهمية توفر البيئة املجتمعية – 
الثقافية العراقية املنا�ض���بة التي تت�ضمن 
قيما اإن�ض���انية حيوي���ة )اإعتمدتها اأجيال 
ح�ض���ارية متن���ورة �ض���ابقة م���ن الزم���ن 
اجلميل( يفر�ش اأن تعزز بناء منظومة 
االإن�ض���ان  وحري���ات  حلق���وق  متكامل���ة 

االأ�ضا�ضية. 
امل�ض���كل اأن حال���ة التنوي���ر تراف���ق م���ع 
ا�ض���تمرار ح���االت موؤ�ض���فة م���ن اجله���ل 
والتجهيل وف�ض���اد الحق م�ضرة التنمية 
مايع���رف  يف  العراقي���ة  الدميقراطي���ة 
ب)الزم���ن غر اجلمي���ل( . الحظوا اأنني 
بعينه���ا  زمني���ة  ف���رة  اأح���دد  اأن  اأود  مل 
الإنن���ي اأجد اأن تراك���م االأحداث والوقائع 
ع���رب التاري���خ ال�ضيا�ض���ي العراقي اأوجد 
خلط���ة مركبة معقدة ميتزج فيها التنوير 
وح���االت متع���ددة م���ن التخل���ف ترافقت 
وت���ردي  واالأم���ان  االأم���ن  اإفتق���اد  م���ع 
اخلدم���ات العام���ة وم���ع ت�ض���اعد ن�ض���ب 

الفق���ر والبطالة املجتمعية وعلى راأ�ض���ها 
بطالة اخلريجيني، علمًا باإن بناء العراق 
احلديث يفر�ش اأن ينطلق من اإبداعات 
الطبقة الو�ضطى املتنورة علميًا – ثقافيًا 

وتقنيًا.  – معرفيًا 
   ترتيبًا على ما تقدم ، و�ضمن �ضياق بناء 
دول���ة عراقي���ة حديثة – مدني���ة الميكننا 
وتلي���ل  و�ض���ف  اإىل  فق���ط  الرك���ون 
اأوتقيي���م جت���ارب النظ���م الدميقراطي���ة 
يف الع���امل "نظري���ًا" م���ن خ���الل اإعتم���اد 
يكاد يكون كليًا على و�ض���ف املوؤ�ض�ض���ات 
و�ض���كلها القان���وين – الد�ض���توري فقط 
بل البد من االهتمام ال�ض���ديد مبو�ضوعة 
الدميقراط���ي  "النظ���ام  ك���ون  تطبيقي���ة 
لي�ش جمرد فاعلني وانتخابات وت�ض���كيل 
حكومات ، ولي�ش جمرد من يح�ضل على 
الن�ض���بة االأكرب م���ن اأ�ض���وات الناخبني ، 
بل اأي�ضًا ماذا ي�ض���تطيع هوؤالء الفاعلون 
م���ن ق���وى وموؤ�ض�ض���ات فعل���ه ، وم���دى 
متثيلهم للم�ض���الح االجتماعية وقدرتهم 
على ت�ض���ني ظروف احلي���اة الأكرب عدد 
م���ن النا�ش". ترتيبًا على ذلك ، ال�ض���ك اأن 
يف ال�ض���ميم من حمور و قلب تو�ض���يفنا 
يف  الدميقراطي���ة  لتجري���ة  وتليلن���ا 
العراق تربز اأهمية تفعيل مقولة: "�ض���يد 
الق���وم خادمهم" اأي �ض���انع الق���رار الذي 
يج���ب اأن ين���وء بجه���د م�ض���اعف لتلبية 
اإن  ال�ض���ك   . االإن�ض���انية  االحتياج���ات 
�ضناعة القرارات الرئي�ضة لن يت�ضنى لها 
النور واالنت�ض���ار مامل تتبلور موؤ�ض�ضات 
الدولة احلقيقية التي يجب اأن تت�ض���دى 
بجدية للتحدي���ات الداخلية واخلارجية 
م���ن خ���الل بن���اء قي���ادة حكيم���ة تتمت���ع 
ب�ض���لوك ق���ومي وباإرادة �ض���لبة م�ض���تقلة 
هدفه���ا اإجناز مه���ام التغي���ر االإيجابي . 
من هنا، فاإن �ضرعية وم�ضروعية التجربة 
الدميقراطي���ة النا�ض���ئة يف العراق ميكن 
فقط اأن تتحقق من خالل تقق اإجنازات 
وا�ضحة ملمو�ضة تعك�ش �ضرعية االجناز 
والتحدي���ث ولي�ش جمرد عملية االقراع 

فقط  "على اأهميتها" .
االأمر بحق مرهون ب�ض���كل اأ�ضا�ضي على 
ا�ض���تناد البالد على موؤ�ض�ضات د�ضتورية 
حقيقي���ة بعي���دًا ع���ن االهتم���ام  بطاب���ع 
م�ض���لحة  ذي  اأو  فئ���وي   – �ضخ�ض���ي 

�ض���يقة حمتك���ر كلي���ًا للق���رار ال�ضيا�ض���ي 
ب���ل عل���ى حيوي���ة امل�ض���اركة ال�ضيا�ض���ية 
اجلماعية الفاعلة . كل ذلك �ضي�ض���هم حقا 
بخلق تقاليد دميقراطية را�ض���خة متتزج 
بتنمية اإجراءات بناء الثقة املتبادلة بني 
احلكوم���ة "اأهل احل���ل والعقد" من جهة 
وال�ض���عب ب���كل اأطياف���ه من جه���ة اأخرى 
م���ا ي�ض���هل اإجن���از م�ض���روعات اإنتاجية 
تنموي���ة اإن�ض���انية تنحو لرفع م�ض���توى 
التمكني والتنمية االإن�ض���انية امل�ض���تدامة 
اأكده���ا  جماعي���ة  وطني���ة  م�ض���وؤولية   .
للدميقراطي���ة" للعام  العاملي  "االإع���الن 
مبقوم���ات  اخلا����ش  اجل���زء  يف   1997
احلك���م الدميقراط���ي م�ض���رًا "اإىل ح���ق 
كل فرد يف امل�ض���اركة يف اإدارة ال�ض���وؤون 
التعددي���ة  وتعزي���ز  بل���ده،  يف  العام���ة 
الرقابة  ال�ضيا�ض���ية واحلزبي���ة واآلي���ات 
الت���ي  والفعال���ة  واملحاي���دة  امل�ض���تقلة 
تكفل حكم القانون ، وت�ض���من ال�ضفافية 
واملحا�ض���بية ، اإ�ض���افة اإىل دور هيئ���ات 
املجتمع املدين وو�ض���ائل االإعالم احلرة 
يف تهيئ���ة البيئ���ة املنا�ض���بة للممار�ض���ة 
الدميقراطي���ة". اأدوار ، مه���ام ووظائف 
اأ�ضا�ض���ية اأهدافه���ا ال�ض���راتيجية تنب���ع 
ل)الدميقراطي���ة  متكامل���ة  �ض���ور  م���ن 
االجتماعية – الت�ض���اورية - الرقمية -( 
الت���ي اأكدت عل���ى اأهمية تالق���ح ، تكامل 
اإجرائ���ي  "جن���اح   : جناح���ني  وتفاع���ل 
واملوؤ�ض�ض���ات  بالرتيب���ات  يتعل���ق 
 ، ونزاهته���ا  والتمثيلي���ة  االنتخابي���ة 
بنوعي���ة  يت�ض���ل  مو�ض���وعي  وجن���اح 
احلكم وجودته وم�ض���مون ال�ضيا�ض���ات 
العام���ة ومتك���ني املجتم���ع". ميكنني اأن 
ا�ض���يف جناح���ًا ثالث���ًا يتمح���ور حول : 
�ض���رورة اال�ض���تفادة من منظوم���ة القيم 
االأخالقي���ة – املعنوية يف بناء ال�ض���لوك 
بتوف���ر  املعن���ي  الق���ومي  االإن�ض���اين 
االحتياجات واملطالب االإن�ض���انية بعيدًا 
ع���ن كل اأ�ض���اليب االأق�ض���اء ، التع�ض���ب ، 
والتهمي����ش او اإعطاء مزايا واأف�ض���ليات 
اإقت�ض���ادية –�ضيا�ض���ية حلزب اأو جماعة 
اأو ف���رد عل���ى ح�ض���اب امل�ض���لحة العامة. 
مايع���رف  نظ���ام  اعتم���اد  اأن  يعن���ي  م���ا 
املذهبي���ة   – الطائفي���ة  ب"املحا�ض�ض���ة 
واجلهوي���ة  – الع�ض���ائرية  – العرقي���ة 

وغره���ا" يف العراق م�ض���األة �ضت�ض���تمر 
باإث���ارة مزي���د م���ن النع���رات وال�ض���كوك 
واالأح���زاب  اجلماع���ات  ب���ني  والف���ن 
�ض���يزيد  م���ا  احلاكم���ة  وال�ضخ�ض���يات 
بال�ض���رورة م���ن حال���ة االنق�ض���ام داخل 
االأح���زاب والتكت���الت ال�ضيا�ض���ية الت���ي 
ت�ض���هد فعلي���ا �ض���راعات داخلي���ة ح���ادة 
عل���ى احل�ض����ش واالمتي���ازات اأو ب���ني 
م���ن ميلك الكث���ر )اإقت�ض���اديًا – ماليًا – 
نقدي���ًا( وتخرج ح�ض���اباته ع���ن احلدود 
املقبول���ة جمتمعي���ًا وبعي���دًا ع���ن تبن���ي 
الطرق امل�ضروعة يف التعامالت االإدارية 
� االقت�ض���ادية واملالية بينما الغالبية من 
ال�ض���عب تظ���ل تعاين من �ض���ظف العي�ش 
يف ظل معدالت عالية للفقر املدقع ت�ض���ل 
ر�ض���ميًا مل���ا يتجاوز ال%30 من �ض���كان 
العراق )االح�ض���اءات الر�ضمية( خا�ضة 
يف ظ���ل اإ�ض���تمرار جائح���ة كورونا التي 
 " جمتمعي���ًا   - "اإقت�ض���اديًا  اأ�ض���عفت 
احوال فئات و�ض���رائح عديدة ب�ض���منها 
الطبقة الو�ض���طى املتنورة دون ا�ضتثناء 
م���ا فاق���م و�ض���يفاقم امل�ض���كل االإن�ض���اين 
يف الع���راق ب�ض���ورة البد معها تت�ض���كل 
وتت�ض���اعد حدة االحتجاجات ال�ض���عبية 
اإىل  بغداد  م���ن  "االنتفا�ض���ات" اإنطالقًا 
الب�ضرة مرورًا بالنا�ض���رية والديوانية 
ومي�ضان ووا�ضط وغرها من حمافظات 
الو�ض���ط واجلنوب التي تطالب �ض���لميًا 
بوط���ن حر م�ض���تقل وك���رمي يرحب بكل 

اأبنائه. 
االآن �ض���دى     مطالب���ات الجت���د حت���ى 
مالئم���ًا كافي���ًا ميك���ن �ض���ناع الق���رار من 
و�ضع خطة �ض���راتيجية تنموية �ضاملة 
وحريات���ه  االإن�ض���ان  حق���وق  ت���رم 
ال�ض���لطات  كاف���ة  قب���ل  م���ن  اال�ضا�ض���ية 
الرئي�ض���ة يف الدولة . علم���ًا باإن اجلهود 
االأمني���ة االأخرة يف ال�ض���رب بقوة على 
بع����ش  امللي�ض���يات الع�ض���كرية املتطرفة 
التي التب���ذ والترغب باالن�ض���واء اإىل 
االخت�ض���ا�ش القان���وين للدولة م�ض���األة 
مرحب بها خا�ض���ة اإذا انه���ت قانونيًا – 
ق�ض���ائيًا تداعيات خطرة منها اإنتعا�ش 
جتارة ال�ض���الح املنفل���ت وتنامي حاالت 
العن���ف الداخل���ي باأ�ض���كاله وم�ض���مياته 
 – الفئوي���ة  ظواه���ر  عاك�ض���ًا  املختلف���ة 
الع�ض���ائرية   - الطائفي���ة   – الديني���ة 
وغره���ا م���ا قد ي�ض���عد م���ن اأهمية قوى 
الالدول���ة او مايع���رف بالدول���ة العميقة

State   Deep  على ح�ض���اب قوة الدولة 
وحيوية اإحتكارها للم�ضوؤولية الوطنية 
..ولكن يف حال فعلت االإرادة ال�ضيا�ضية 
امل�ض���تقلة ميكن اأن ُت�ض���تعاد هيبة الدولة 
ل���كل م���ن  وقيم���ة االح���رام االإن�ض���اين 
يحر����ش عل���ى �ض���المة واأم���ن و�ض���يادة 

العراق الوطنية.

التجربة الديمقراطية في العراق بين الف�سل واآمال التغيير الإيجابي 

ال يختل���ف اأح���د عم���ا ميتلكه الع���راق من 
موارد مادية وب�ض���رية ت�ض���اعده على اأن 
يكون قبلة العامل االقت�ض���ادية والثقافية 
وال�ضيا�ض���ية، وال يختلف اأحد اأن العراق 
بع���د االحت���الل االأمركي له ع���ام 2003 
كان باالإمكان انت�ض���اله من حالة الفو�ضى 
ال�ضيا�ض���ية واالقت�ض���ادية الت���ي ال ي���زال 
يعي�ض���ها اإذا ما متت اإدارة الدولة ب�ض���كل 
منطقي وعقالين، وال يخفى عن اجلميع 
القي���ود  م���ن  وبالرغ���م  الع���راق  اأن  م���ن 
االقت�ض���ادية الت���ي كان���ت تقي���ده وق���وة 
احت���الل على اأر�ض���ه لك���ن كان من املمكن 
اأن ي�ضتعيد عافيته لو متت اإدارة موارده 
بالطرق العلمية وتبني �ضيا�ضات وطنية 
واأهداف �ض���راتيجية ت�ضب يف م�ضلحة 
الب���الد، لك���ن القائمني على حك���م العراق 
اأو م���ن ن�ض���بوا اأنف�ض���هم حكام���ًا بالقوة 
�ض���ارعوا الأن يك���ون الع���راق فق���رًا يف 
كل اجلوان���ب وعل���ى خمتلف ال�ض���عد، ال 
ب���ل راح���وا اإىل تق���زمي دوره ال�ضيا�ض���ي 
والثقايف واالقت�ضادي وحتى الع�ضكري 

من خالل اتباع �ضيا�ض���ات ال متت ب�ض���لة 
اىل �ض���ناع قرار عقالنيني ي�ضعون للبناء 
والتطوي���ر والتحديث لبعده���م عن هذه 
املفردات التي قد ت�ضدع اأدمغتهم، فلم يعد 
للع���راق اأي ثقل اإقليمي اأو دويل ال�ض���يما 
ال�ض���يادة واال�ض���تقالل  م���ن  واإن���ه ج���رد 
م���ن  ن���اجت  وه���ذا  الق���رار،  اتخ���اذ  يف 
�ضيا�ض���ة العرفان واملح���اور التي اتبعتها 
االأحزاب احلاكمة فال�ضيا�ض���تني الداخلية 
واخلارجي���ة اأفرغ���ت م���ن حمتواها بعد 
توزي���ع  يف  للمحا�ض�ض���ة  خ�ض���عتا  اأن 
املنا�ض���ب واملهام بعد اأن خ�ضع التوزيع 
لثنائية االأغلبية واالأقلية واأهمية وقدرة 
املوؤ�ض�ض���ة على اإغناء من يتوىل اإدارتها، 
اإن هات���ني ال�ضيا�ض���تني اأ�ض���بحتا عب���ارة 
عن خمرجات م���ا ترت�ض���يه دول اجلوار 
والقوى الكربى ال قيمة لها على ال�ضاحة 
العراقي���ة ال ب���ل ال فائدة جتن���ى منهما قد 
بعث���ات   املواط���ن،  م�ض���لحة  يف  ت�ض���ب 
دبلوما�ض���ية يرثى لها مواقف يف املحافل 
الدولي���ة اأب�ض���ط م���ن اأن متثل بل���دًا مثل 

العراق الخ ... من االنك�ض���ارات، بالتايل 
مت تفقر العراق �ضيا�ض���يًا و�ضلبه حقوقه 
التي اليوم بالتاأكيد باتت توؤثر على �ضكل 

الدولة فيه.
اأم���ا من ناحي���ة اخلدم���ات واملوؤ�ض�ض���ات 
االأخ���رى ف���كل �ض���يء وا�ض���ح ال يحت���اج 
الت���ي  اإىل �ض���رد والتعم���ق يف امل�ض���اكل 
باتت اأي�ض���ًا خمجلة، من ناحي���ة التعليم 
ق���رارات م���ا اأن���زل الله به���ا من �ض���لطان 
و�ض���اق  ق���دم  عل���ى  الكف���اءات  وفق���دان 
ويف بالنهاي���ة العراق خارج الت�ض���نيف 
العامل���ي، الزراعة وال�ض���ناعة يف ا�ض���واأ 
حاالته���ا ال ي�ض���مح باإنت���اج اأك���ر من 10 
% حت���ى يت�ض���نى للدولة ا�ض���تراد املواد 
الغذائي���ة وال�ض���ناعية م���ن باق���ي الدولة 
�ض���من �ض���فقات م�ض���بوهة ي�ض���رك فيها 
م�ضوؤويل الدولة، اأما اجلوانب ال�ضحية 
ف���كل  وغري���ب  خط���ر  و�ض���ع  يف  فه���ي 
املرافق ال�ض���حية بحاجة اإىل اإعادة بناء 
ه���ذا اإىل جانب هج���رة االأطباء وعمليات 
االعتداء عليهم، اأي�ضًا فقدان الرقابة على 

العي���ادات اخلا�ض���ة وال�ض���يدليات التي 
بات���ت اأماك���ن ا�ض���تغالل للمواط���ن، وكل 
ال�ض���رقات واالبت���زاز ح�ض���لت يف مل���ف 
ال�ض���حة �ض���واء بعقود اأبرمته���ا الوزارة 
يف ال�ضابق اأو يف فرة جائحة كورونا.  
اقت�ض���اديًا بل���د ريع���ي مرهون باأ�ض���عار 
النف���ط هبوط���ًا و�ض���عودًا ال ميتل���ك اأي 
خيارات اقت�ض���ادية بديله، كل اخلطوات 
االقت�ض���ادية خ�ض���عت للف�ض���اد ولنظ���ام 
العق���ود وال�ض���فقات امل�ض���بوهة ونظرية 
الكعك���ة، فالف�ض���اد وخ�ضو�ض���ًا يف ه���ذا  
اجلان���ب اأ�ض���بح م���ن بديهي���ات النظ���ام 
الذي تعر حتى يف خلق طبقة من رجال 
االأعم���ال ال�ض���احلني للعمل االقت�ض���ادي 
وتر�ضينه، فكان ينبغي اأن يكون معتمدًا 
عل���ى ه���ذه الطبق���ة الت���ي ت�ض���اعد يف كل 
االأح���وال القط���اع الع���ام عل���ى النهو�ش 
م���ن خالل عالق���ة تعاونية ت�ض���اركية بني 
القطاع���ني العام واخلا�ش، لكن الت�ض���اد 
ال�ضيا�ض���ية  واالختالف���ات  ال���راأي  يف 
وال�ض���رقات وتوزيعها كله���ا كانت تعطي 

باالقت�ض���اد  النم���و  اأن  عل���ى  موؤ�ض���رات 
�ض���يحدد منافع الطبقة احلزبية، واالأكر 
ق�ضوة يف هذا اجلانب كل ما يحدث عجز 
يف ميزانيات الدولة التي هم �ض���ببًا فيها 
يلج���وؤون اإىل اقتطاع اأو �ض���د العجز من 
ق���وت املواطن الب�ض���يط ال���ذي لطاملا هو 
م���ن يدف���ع �ض���ريبة �ض���رقات املتنفذي���ن، 
وم���ا يحث الي���وم من اللج���وء اىل الدين 
اخلارجي و�ضيطرة ال�ضركات و�ضندوق 
النق���د ال���دويل والبن���ك ال���دويل والدول 
االأخرى واالقرا����ش الداخلي الذي كان 
الغر�ش منه �ض���يطرة االأحزاب من خالل 
م�ض���ارفها عل���ى �ض���وق العمل���ة وخزي���ن 
املمار�ض���ات  ه���ذه  كل  املرك���زي  البن���ك 
واالأ�ضاليب �ضاهمت يف اإفقار العراق يف 

هذا اجلانب.
م���ن  واإفراغ���ه  الع���راق  اإفق���ار  فعملي���ة 
�ض���واء  حمت���واه م�ض���تمرة دون توق���ف 
املالي���ة اأو الب�ض���رية وتوي���ل كل ما هو 
مل���ك للدول���ة اإىل مل���ك خا����ش باالأحزاب 

و�ضخ�ضياتها املتنفذة.

ل�����ق�����د اأف��������ق��������رمت ال������ع������راق

 اإقترابنا من موعد االنتخابات البرلمانية "المبكرة" في ت�سرين االأ�ل 2021 يثير جملة ت�سا�ؤالت حيوية تنبع 
ف��ي ال�سميم من توجهات �اآفاق �تداعيات التغيير االيجابي المنتظر ح�سوله على م�ستوى الد�لة ، ما ي�ستدعي 
الت�س��ا�ؤل عن م�سير التجرب��ة الم�ستقبلية الديمقراطية ف��ي العراق؟ جهود �سيا�سية ر�سمي��ة يفتر�ض اأن تحمل 
اأبعاداً �م�سوؤ�ليات �ستراتيجية تت�سمن قيمًا �مبادئ اإن�سانية عليا معطياتها �م�سمونها غنية بالعطاء �سفافة في 
 A  طبيعة االإعالن �االإعالم عنها ترنو لبث االأمل باإتجاه التو�سل لهدف �ستراتيجي ياأخذ العراق نحو عالم اأف�سل
Better World  �لي�ض بال�سر�رة اإنقاذ العراق totally Saving Iraq من كل االأزمات �الم�سكالت المريرة القا�سية 
. ه��دف من ال�سع��ب ت�سوره حاليًا كونه مازال مثالي��ًا �لي�ض �اقعيًا على االأقل في المرحل��ة االنتقالية الممتلئة 
بالتحدي��ات الخطيرة "الداخلية �الخارجية" ما يتطلب اقتنا�ض �ا�ستثمار الفر�ض المنا�سبة بكل اإقتدار ��سواًل 

لحالة تمكين المجتمع من بناء الد�لة المدنية الحديثة "د�لة المواطنة الحقة". 

 د. اأحمد عبد الرزاق �سكارة



ياأتي باخ يف �أذهاننا كلما ن�ش����مع ب�ش����كل 
�لكانتات����ا. ظهر ه����ذ� �ل�ش����كل �لغنائي يف 
�إيطالي����ا يف �أو�ئ����ل �لقرن �ل�ش����ابع ع�ش����ر 
�لديني����ة  �لأعم����ال  لتق����دمي  و��ش����تعمل 
و�لدنيوي����ة على حد �ش����و�ء وعلى �لأغلب 
�مللح����ن  )�للق����اء  �ل����رو�ة  وج����ود  م����ع 
رت�ش����يتاتيف(. غلب �لطاب����ع �لديني على 
�لدني����وي �لذي ��ش����تخدم يف �ملنا�ش����بات 
مث����ل �ل����زو�ج و�أو �أعي����اد �ل�ش����م و�مليالد 
يف �لق����رن �لثام����ن ع�ش����ر. حتول �ل�ش����كل 
�لدين����ي �إىل �ور�توريو �شغري وتو�شعت 
�لق����رن  يف  �لدني����وي  �ل�ش����كل  مو��شي����ع 
�لتا�ش����ع ع�شر و�نتع�ش جم����ددً� يف �لقرن 

�لع�شرين. 
كتب يف ه����ذ� �ل�شكل �إىل جان����ب باخ عدد 
كب����ري م����ن �ملوؤلف����ن، منهم فيلي����ب جورج 
تلم����ان معا�ش����ر ب����اخ �لذي كت����ب �أكرث من 
�ألف كانتاتا، لكن ل ن�شتطيع �إغفال �أ�شماء 
�أخرى برعت فيه مثل غوتفريد �شتولت�شل 
)1690 – 1749( �أو كري�شتوف غر�وبرن 
)1683 – 1760(، وحت����ى هن����دل �ل����ذي 
كت����ب ع����ددً� منه����ا يف �شباب����ه يف �إيطالي����ا 

)بالإيطالية(. كتب �لكثري من �ملو�شيقين 
يف ه����ذ� �ل�ش����كل يف �لق����رن �لتا�شع ع�شر، 
مثل في����ر وبرليوز ومندل�شون. و��شتمر 
ذلك يف �لقرن �لع�شرين لكن يف عودة �إىل 
�ملو��شيع �لدنيوية ب�ش����كل �أكر، من �أهم 
و�أ�شهر هذه �لأعمال كانتاتا بروفانا لبيال 
بارت����وك وكارمينا بور�نا ل����كارل �ورف. 
ح�ش����ل هذ� �ل�شكل على �أهمية يف �لحتاد 
�ل�شوفيتي بالرتباط مع �لحتفال بذكرى 
ثورة �أكتوبر �أو متجيد لينن �أو �شتالن.

م����ن �لأعم����ال �جلدي����رة بالتنوي����ه نذك����ر 
كانتات����ا �لأم �لت����ي �أل����ف ن�شه����ا برتول����ت 
بري�شت ��شتن����اد� �ىل رو�ية �لأم لغوركي 
)1906( وو�ش����ع مو�شيقاه����ا �مل�شاحب����ة 
هان�ش �آيزلر )1898 – 1962(. قدم �لعمل 
يف �لبد�ي����ة كم�شرحي����ة يف برل����ن �شن����ة 
1932 بح����و�ر مع ت�شع قط����ع مو�شيقية، 
لك����ن �آيزلر قدمها لحقًا يف نيويورك �شنة 
1935 كعم����ل غنائ����ي لل�شال����ة �ملو�شيقية 
لأ�شو�ت مت�شو�شوبر�ن����و وباريتون مع 
كور�ش وبيانوين )عمل رقم 25(. ��شتمر 
�آيزل����ر يف �شقل����ه وقدم����ه م����ن جدي����د يف 
�ملاني����ا �لدميقر�طية يف �لرليرن �ن�شمبل 

ب�شكله �ملعروف حاليًا.
ه���دف ه���ذ� "�لعم���ل �لرتب���وي" ح�شبما 

و�شفه بري�شت ه���و نقل ر�شالة �شيا�شية، 
ودع���وة  و��ش���ح  �شيا�ش���ي  فالن����ش 
لل�شيوعي���ة. �أم���ا �جلان���ب �ملو�شيقي فهو 
فال�ش���كل ه���و كانتات���ا  مث���ري لالهتم���ام، 
وي�ش���ري عل���ى نف�ش �ل���رت�ث و�أعتق���د �أنه 
�أقرب �إىل �ل�شكل �لديني منه �إىل �لدنيوي 
ب�شب���ب طبيعت���ه �لدر�مية، وفي���ه �لكثري 
م���ن �لإ�ش���ار�ت �إىل ب���اخ �شي���د �لكانتاتا. 

يب���د�أ �آيزل���ر �لعمل مبقدم���ة لبيانوين يف 
�أ�شلوب �لفوغ���ا )تتابع تكر�ر �لأ�شو�ت( 
وه���ي �أول �إ�شارة �إىل باخ �لذي برع بهذ� 
�ل�شكل �ملو�شيقي �ملعقد. �لإ�شارة �لثانية 
هي �قتبا�شه حل���ن �لآريا �لثامنة "�أ�شقط 
�جلبابرة من عرو�شه���م ورفع �ل�شعفاء" 
م���ن عمل ب���اخ "ماغنيفي���كات" وهو عمل 
غنائ���ي دين���ي ر�ئ���ع. نظ���رة �ىل عناوين 

بع����ش �لقط���ع يف ه���ذ� �لعم���ل تدلل على 
طبيعت���ه �لتحري�شي���ة �لدعائي���ة: �عمل، 
�عم���ل �أك���رث )�قتبا����ش حلن ب���اخ( – يف 
مدي���ح �ل�شيوعي���ة – يف مدي���ح �لث���و�ر 
– يف مدي���ح �لأمه���ات مث���ل فال�شوفا – 

�نه�شو�. 
�لت���ي  �ل�شه���رة  عل���ى  �آيزل���ر  يح�ش���ل  مل 
تنا�شب فنه ونتاج���ه �ملو�شيقي و�لفكري 
و�لن�ش���ايل مث���ل �شه���رة بع����ش �أقر�ن���ه 
مث���ل كورت فايل )موؤل���ف �أوبر� �لقرو�ش 
�لثالث���ة وجمهورية �ملاهاغ���وين( فاآيزلر 
�أف�شل من �لناحية �ملو�شيقية، وكان �أكرث 
�ت�شاقًا مع برتولت بري�شت على �ل�شعيد 

�لفكري. 
�لولي���ات  يف  منف���اه  ملغ���ادرة  ��شط���ر 
�ملتحدة بع���د �شنو�ت طويل���ة ق�شاها يف 
تاألي���ف مو�شيق���ى �لأف���الم يف هوليوود، 
ب�شب���ب �تهامه بال�شيوعي���ة من قبل جلنة 
مكارث���ي، وق���د �أطلق علي���ه يف وقته لقب 
كارل مارك����ش �ملو�شيق���ى. يع���رف �آيزلر 
كذل���ك بتاأليف���ه �لن�شي���د �لوطن���ي لأملانيا 
�لدميقر�طي���ة وهو من �لأنا�شيد �لوطنية 
�ملو�شيق���ى  معه���د  ي���ز�ل  ول  �جلميل���ة. 
�لع���ايل يف برلن )�ل�شرقي���ة( يحمل ��شم 

هان�ش �آيزلر �ىل �ليوم. 

موسيقى االحد

ثائر �صالح
زيد ال�صهيد

اأ.د. �صياء نافع

عالء المفرجي

 لطفية الدليمي
قناديل

العلم كلمة �صرِّ ع�صرنا
كثيرٌة هي �لمّر�ت �لتي �شمعنا فيها عبارة ) �لعلُم نوٌر ( وهي 
تجري ف���ي �أو�شاطنا مج���رى �لأمثولت �لفلكلوري���ة، �شاأنها 
ف���ي هذ� �ش���اأن �لكثير م���ن �لأمثولت �لت���ي تد�ولناها ولم نَر 
له���ا تطبيق���ات م�شّخ�شة ف���ي و�قعنا . �لأمثلة ف���ي هذ� كثيرة 
: �ل�ش���دق و�لأمانة مثالن. خ���ذ �أي كتاب من كتب �لتر�ثيات 
�لفل�شفي���ة   �لمنظوم���ات  ّن���اع  �شُ �أنن���ا  ل���ك  و�شيخّي���ُل  مث���اًل 
و�لأخالقي���ة �لكب���رى في �لعالم، ث���م تمّعن في و�ق���ع �لحال؛ 
حينئ���ذ �شينتابك قنوط مريع لحجم �لفارق بين �لفلكلوريات 
�لتر�ثي���ة  وبين و�قعن���ا �لبائ�ش. تفّكرُت كثي���رً� في  هذ� منذ 
عق���ود بعيدة ، وربم���ا كان �لتح�ّش���ُب من �تجاه���ات �لتاأويل 

�لمتعجل هو ماي�شّدني عن تناول هذه �ل�شكالية . 
 Super-Structure لعل���ُم عندن���ا لي�ش �ش���وى بناٍء فوق���ي�   
قو�م���ه كلمات م�شطورة في كت���ب – مدر�شية على �لأغلب – 
يقر�أه���ا �لطالب  لينجحو� ويفوزو� بمر�تب مهنية تدرُّ دخاًل 
عالي���ًا ، مهٌن ر�قية كما ي�شّمونها . حّدثتني �شديقة �أّن حو�رً� 
جمعه���ا مع مجموع���ة �شديق���ات و�أ�شدقاء، و�ش���ّم �لمجل�ش 
�شيدلنيًا جمع ثروة كبيرة لمتالكه مذخرً� لالأدوية . تطرق 
�لحدي���ث �إلى تفا�شيل م�شتجّدة عن فايرو�ش كورونا ، وكان 
م���ن �لطبيع���ي �أن ي�شتاأن�شو� ب���ر�أي �ل�شيدلن���ي -باعتباره 
�لأق���رب تخ�ش�شًا ودر��شة - في جزئي���ة علمية دقيقة تخ�ّش 
�لفايرو����ش ، ق���ال �ل�شيدلن���ي �شاخرً� : �أنا لم �أق���ر�أ كتابًا  �أو 
من�ش���ورً� علمي���ًا من���ذ تخرجي م���ن �لجامعة ، مال���ي وللكتب 

و�لقر�ءة ودوخة �لر�أ�ش �لتي تعيق نمو عملي وثروتي !. 
�لعل���ُم  ف���ي مجتمعنا لي�ش �شوى �ُشّلٍم ي���وؤدي لوظيفة ولي�ش 
ثقاف���ة جمعي���ة ترتق���ي بو�قعن���ا �شم���ن خط���و�ت عقالني���ة 
مدرو�ش���ة . وق���د نت�ش���اءل : لم���اذ� و�شلن���ا �إلى ه���ذه �لحال 
ّن���اع �ل�شيا�شات  ؟ ق���ّدم - و�شيق���ّدُم -  منّظ���رو �لتنمي���ة و�شُ
�لقت�شادي���ة وخب���ر�ء �لم���م �لمتح���دة �لكثير م���ن �لنماذج 
و�لتبري���ر�ت عن معيقات �لتنمية في منطقتنا �لعربية ؛ لكّن 
�لت�شوي���غ �لأكث���ر معقولي���ة وقربًا من �لو�قع ، ه���و �أّن �لعلم 
لي�شن���ع �لث���روة عندن���ا، فه���و يبقى مج���رد عب���ار�ت عائمة  
فوقي���ة لدور له���ا ف���ي ت�شكيل حي���اة جديدة، لم���كان لها في 
�بت���كار مو�رد غي���ر مطروقة لخل���ق �لث���روة، فالأمر يتطلب 
توطي���ن خبر�ت، وتثوير نظم تعلي���م، و�إ�شاعة روؤية جديدة 
لالأن�ش���اق �لمجتمعية، و�أفكار جديدة لإع���ادة توزيع �لثروة 

طبقًا للكفاء�ت و�لمجهود�ت �لحقيقية . 
   ت�شي���ُر �أدبي���ات �لتنمي���ة �لت���ي ت�ش���ف و�ق���ع �لمجتمع���ات 
����شُ للبح���ث �لعلم���ي  �لمتقّدم���ة �أّن ميز�ني���ات كبي���رة تخ�شّ
�لأ�شا�ش���ي �لذي لُينتظُر منه فائدة قريب���ة �لأجل بل  يتطلب 
�لنتظ���ار و�ل�شبر حت���ى تن�شج عو�ئده . ه���ذ� هو ماح�شل 
عل���ى �شبيل �لمثال م���ع معظم �لتقنيات �لثوري���ة �لتي �أعادت 
ت�شكيل حياتنا ف���ي �ل�شنو�ت �لقليلة �لما�شية. بد�أت بو�كير 
�لبح���ث ف���ي �شبك���ة �لمعلوم���ات �لعالمي���ة ) �لنترن���ت ( قبل 
ماليق���ُل ع���ن خم�شة عق���ود، وتطل���ب �لمر جه���ود مئات من 
�لباحثي���ن ف���ي �لجبه���ات �لعلمي���ة �لمتقدمة حت���ى بلغنا في 
�أيامن���ا  ه���ذه �لطفرة �لنوعية ف���ي �لنترنت. ه���ل كّنا �شنبلغ 
ه���ذه �لمرحلة ل���و كان �لم�شوؤول���ون عن �ل�شيا�ش���ات �لعلمية 

يفكرون في منافع �شريعة �لجل ؟ بالتاأكيد ل . 
   �لعل���م روؤي���ة ومجاه���دة و�أخالقيات و��شطب���ار على قطف 
�لنتائج وتطّلٌع �شغوف نحو �لم�شتقبل ، وهو �لمنِتج �لعظم 
للثروة في وقتنا �لحا�شر ؛ �أما �لمجتمع �لذي يرى في �لعلم 
ب�شع معادلت ومحفوظات تتيح لأفر�ده  مهنًة بدًل من ثقافة 
علمي���ة حقيقية توؤثر في �شناعة و�قع جديد فلن يكون قادر ً� 
على �شيء �ش���وى �إنتاج �أ�شخا�ش لي���رون �أبعد من بطونهم 

ومحفظة  نقودهم وليعنون بالعلم و�لعالم ومتغير�ته  .  
  �لمجتمع �لذي يجعل �لعلم ن�شقًا فلكلوريًا �شينتهي به �لمر 
مجتمعًا طفيليًا يعتا�ُش على مخلفات �لآخرين ، ولي�ش بعيدً� 
�لي���وم �لذي �شتعجز فيه مجتمعات كه���ذه على �لتعامل حتى  

مع مخّلفات �لأمم  �لأخرى !  

العلُم  في مجتمعنا لي�س �صوى �ُصّلٍم 
يوؤدي لوظيفة ولي�س ثقافة جمعية 

ترتقي بواقعنا �صمن خطوات عقالنية 
مدرو�صة . وقد نت�صاءل : لماذا و�صلنا 

اإلى هذه الحال ؟ قّدم - و�صيقّدُم 
ّناع ال�صيا�صات  -  منّظرو التنمية و�صُ

االقت�صادية 
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يتناول كتاب االأدب االإ�صباني في 
ع�صره الذهبي، ال�صادر عن دار 

المدى بترجمة واإعداد وتقديم 
مح�صن الرملي، فترة االأحداث في 
اإ�صبانيا التي مازالت تدين بهويتها 

الثقافية الأدبائها في القرنين 
ال�صاد�س وال�صابع ع�صر.. حيث 

تطلق ت�صمية )الَع�صر الذهبي( 
اأو )الَقرن الذهبي( تحديداً على 

الن�صف الثاني من القرن ال�صاد�س 
ع�صر والن�صف االأول من القرن 

ال�صابع ع�صر، وُيبرر المخت�صون 
هذه الت�صمية بف�صل بروز اأدباء 

كبار ـ في تلك المرحلة ـ لم ي�صبق 
واأن ظهر كتاب و�صعراء بم�صتواهم 

من قبل. ويم�صي الدار�صون في 
ت�صنيفاتهم لتق�صيم القرن الذهبي 

اإلى ع�صرين هما:

 )ع�ش���ر �لنه�ش���ة( و)�لع�ش���ر �لباروك���ي( 
حي���ث �إىل جان���ب �زدهار �لفن���ون �لأخرى 
كالر�شم و�ملو�شيقى وبزوغ حركات فكرية 
و�إن�شاني���ة، كان �لأدب )�شع���رً� ونرثً�( هو 
يف �لقم���ة م���ن كل ذل���ك بحيث ت���رك �أعماًل 
ر�ئ���دة وتاأ�شي�شي���ة خال���دة لكل م���ا تالها 
م���ن �لتي���ار�ت �لأدبي���ة عل���ى �ل�شعيدي���ن 
ه���ذه  وماز�ل���ت  و�لعامل���ي،  �لإ�شب���اين 
�لأعم���ال حا�ش���رة يف �لو�جه���ات �لأوىل 
للمكتب���ات من���ذ ذلك �حل���ن وحتى يومنا 
ه���ذ�، حيث ل تخل���و منها رف���وف مكتبة 
�أي قارئ ل���الأدب.. ورمبا تكفي �لإ�شارة 
للدللة على ذلك ِذكرنا لعمل و�حد منها، 
ج���اء كنتاج لأدب تل���ك �ملرحلة، �أل وهو 
رو�ي���ة )�ل���دون كيخوت���ه( مليغي���ل دي 

ثربانت�ش.
�شع���ب  لق�شائ���د  قر�ءتن���ا  كان���ت  و�إذ� 
م���ا متنحن���ا �لفر�ش���ة لالإط���الع عل���ى 
نوعي���ة �لذ�ئق���ة �جلمالي���ة و�للغوي���ة 
لذل���ك �ل�شع���ب، وحت�ش�شن���ا لطبيع���ة 
م�شاعره وهو�ج�شه و�أحالمه و�شيغ 

وت�شوي���ره  �أفعال���ه  ردود  ع���ن  تعب���ريه 
لروؤيته لذ�ته ولأر�ش���ه ولالآخر، فاإن �لنرث 
هو �لوج���ه �لآخر لهذه �لعمل���ة �لأدبية � �أو 
�مل�شه���د �لثق���ايف � حي���ث تقدم لن���ا �لأعمال 
�لق�ش�شي���ة و�مل�شرحي���ة �ش���ورة و��شع���ة 
ع���ن �لأف���كار وطبيعة �لعالق���ات �لإن�شانية 
وت�شف تفا�شيل �لهم���وم �ليومية و�ملناخ 
�لع���ام و�لأحد�ث �لتاريخي���ة و�لجتماعية 
و�ل�شيا�شية و�لقت�شادية وغريها، ت�شف 
لنا طبيع���ة �لقي���م و�ل�شلوكي���ات و�لأفر�ح 

�مللب����ش  ونوعي���ة  و�لأح���ز�ن 
�لتح���اور.. وبالنهاي���ة  و�مل���اأكل وطريق���ة 
تر�شم �أمامنا بانور�م���ا �شاملة تعيننا على 
فهم تركيبة وتاري���خ �لذهنية �لثقافية لهذ� 
�ل�شعب وبالتايل فهمنا لهويته �حلا�شرة.

 وتاأث���ري�ت �حل�شارة �لعربي���ة �لإ�شالمية 
ودورها �لري���ادي يف �لثقاف���ة و�لأدب كما 
يق���ول مرتج���م �لكت���اب: "ه���ي م���ا �ش���وف 
نالحظ���ه باأنف�شن���ا عل���ى �شعي���دّي �لق�شة 
و�ل�شع���ر عن���د قر�ءتن���ا له���ذه �ملخت���ار�ت 

م���ن  �أيدين���ا  ب���ن  �لت���ي 
بد�ياتهم���ا، حي���ث جن���د 
يف �لق�ش ما �عتدنا عليه 
�أدبن���ا  كال�شيكي���ات  يف 
�حلكاي���ات  م���ن  �لعرب���ي 
و�ملو�ق���ف  و�لطر�ئ���ف 
�لتاريخي���ة  و�لأح���د�ث 
�ل�شعب���ي  و�خلي���ال 
�لوعظي���ة  و�لأه���د�ف 
و�لأخالقي���ة وق�شد �ملتعة، 
و�لتاأ�شي����ش عل���ى معطيات 
حقيقي���ة،  �شخ�شي���ات  �أو 
وطبيع���ة �ل�ش���رد م���ن حيث 
�لتكثيف و�حلو�ر وح�شور 
و�خلال�ش���ات  �لكات���ب  �أن���ا 

�لتعليمية.. وما �إىل ذلك..
ويف �ل�شعر �شنجد مو��شيع 
�حل���ب  �أو  �لع���ذري  �حل���ب 
�لإفالطوين و�لغزل و�لهجاء 
وقي���م �لفرو�شي���ة و�لرجول���ة 
وت�شمينه للمو�عظ �لأخالقية 
و�لديني���ة. ول���ن يخف���ى عل���ى 
�لق���ارئ مالم���ح تاأث���ري�ت �ل�شع���ر �لعربي 
يف كل ه���ذه �ملو�شوع���ات، وب�شكل خا�ش 
مو�شوع���ات �لت�ش���وف و�لغ���زل و�لتغني 
�ل�شع���ر  به���ا  يع���ج  كان  �لت���ي  بالطبيع���ة 

�لأندل�شي."
يحت���وي ه���ذ� �لكتاب عل���ى �أربع���ة �أبو�ب، 
ميكن �عتباره���ا كتبًا م�شتقل���ة �أي�شًا. قمنا 

بالتقدمي لها جميعها وترجمنا �ملتون.
تاريخي���ة  نقدي���ة  در��ش���ة  �لأول:  �لب���اب 

ثقافية �شامل���ة ومكثفة، تر�ش���د �لتحولت 
�لت���ي ط���ر�أت عل���ى �لفك���ر و�لآد�ب و�للغة 
�لإ�شباني���ة يف �لقرن���ن �ل�شاد�ش و�ل�شابع 
ع�شر �شمن �ملناخ���ات �ل�شيا�شية و�لثقافية 
�لت���ي كان���ت �شائدة �آن���ذ�ك. ويت���م �لرتكيز 
و�لتعريف باأهم �لكت���اب و�ل�شعر�ء وباأهم 
ر�ئ���دة  كان���ت  �لت���ي  و�أعماله���م  �أفكاره���م 

وموؤ�ش�شة ملا جاء بعدها.
مقدم���ة  عل���ى  يحت���وي  �لث���اين:  �لب���اب 
وخم�شن ق�ش���ة ق�شرية لأربعة ع�شر كاتبًا 
�إ�شباني���ًا م���ن �لع�ش���ر �لذهب���ي، حي���ث قام 
هوؤلء بالتاأ�شي�ش �لأول للق�شة �لإ�شبانية. 
ومتت���از ه���ذه �لق�ش�ش �ملخت���ارة بتنوعها 
عل���ى �أ�شع���دة �ل�ش���كل و�مل�شم���ون فنج���د 
بينه���ا ما يهدف �إىل �لإمتاع و�آخر للتعليم؛ 
وخر�ف���ات  وتاري���خ  ومو�ق���ف  طر�ئ���ف 
وحكم���ة وغريه���ا مما مي���زج ب���ن �لو�قع 
و�خليال، بحيث �أن قر�ءتنا لهذه �لق�ش�ش 
متنحن���ا ت�ش���ورً� كام���اًل عن طبيع���ة �ملناخ 

�لق�ش�شي يف تلك �ملرحلة.
وخمت���ار�ت  تق���دمي  ه���و  �لثال���ث:  �لب���اب 
�شعرية ت�شم �أكرث من مائة ق�شيدة لأربعن 

�شاعرً� تقريبًا.
�لب���اب �لر�بع: ي�شم مقدم���ة وثالثة مناذج 
�أجنبت���ه  كات���ب  لأه���م  م�شرحي���ة ق�ش���رية 
�لثقاف���ة �لإ�شبانية يف كل ع�شورها و�لذي 
�ش���ارت ت�شم���ى �للغ���ة �لإ�شباني���ة با�شم���ه 
�شك�شب���ري  بلغ���ة  �لإنكليزي���ة  ت�شم���ى  كم���ا 
و�لإيطالية لغة د�نتي و�لأملانية لغة غوته، 
�أل وه���و ثربانت����ش: ميغي���ل دي ثربانت�ش 

موؤلف ر�ئعته �خلالدة ) دون كيخوته(.

َلوال هذا الباُب املُبَهم
ِة الَوْقِت َيغِدُق َهباءاَته على �ّسرَّ
ما ُكنُت ا�سَتَعْنُت بالَفل�َسَفِة َفتاًة

َترفُل على َخميَلِة االأْفكاِر
وتركُت ُغيوَم التيِه 

اٍت ِقطارات َترَحُل اإىل َمطَّ
َلعلَّها الَيقني.

 ***
ٍم َييد لَّ على َوْقِع �سِ
تركُت اآمايل َتَتنَّح

ى َوْف َجيِب َقَدري كاَن احَل�سْ
ُحقواَلً
***

هذا الهديُل الذي َظَننُته اأُْغنيًة
َعنات اأُ بالطَّ ُغْربٌة َتَتو�سَّ

ُحزٌن َيبَتِكُر َليالُه
 هذا االأَ�ْسى 

ُيقاِرُع َهداأتي 
فاأَهِبُط ُحْزنًا

واأَناُم على َتْرنيَمِة َغيَمٍة
ْموع ُل ِو�ساَدْتي بالدِّ ُتبلِّ

  ***
ية الَوْقِت اأَْدنى نا�سَ

الروؤى طاَرت خاِئَفًة ِمَن الُبْكاء
اأَْعلى َطيف الَوْح�َسِة 

�ساَر الُبْلُبُل  ُعْتَمًة
ْحراء واآمايل �سَ

الع�صر الذهبي في االأدب اال�صباني وم�ؤثراته

ن�صرت �صحيفة ) ليتيراتورنايا غازيتا ( 
الرو�صية االأ�صبوعية في عددها ال�صادر 

بتاريخ  25/ 11 / 2020 وعلى �صفحتها 
االأولى �صورة ملّونة كبيرة اليغور 

زولوت�صكي بمنا�صبة بلوغه الت�صعين من 
عمره . ت�صاءلت اأنا بيني وبين نف�صي ، من 

هو زولوت�صكي هذا ، الذي ن�صرت �صورته 
وبهذا ال�صكل البارز �صحيفة �صهيرة مثل 

)ليتيراتورنايا غازيتا ( . حاولت – واأنا 
ا�صتري ال�صحيفة – اأن اأتذكر ، اإذ كان يبدو 

لي اأنه ا�صم معروف لدّي ، ولكنني ن�صيته 
)عمر واتعده  الثمانين يا مظفر النواب 

. )!!!

��شتلم���ت �ل�شحيف���ة ، وب���د�أت ر�أ�ش���ًا بالق���اء 
نظ���رة �شريعة عل���ى �ملقال���ة �لتف�شيلية عنه ، 
وتذكرت طبعًا ، �إنه موؤلف �لكتاب �ل�شهري عن 
غوغ���ول ، �لذي �شدر �شم���ن �شل�شلة رو�شية 
�شه���رية ت�شم���ى - ) حي���اة �لنا����ش �لر�ئعن ، 
ح�شب �لرتجمة �حلرفي���ة ، �أو حياة �لعظماء 
، �أو حي���اة �لإعالم ، ح�شب �لرتجمة �ل�شليمة 
�ل�شحيح���ة ( ، هذ� �لكتاب �ل���ذي متّيز �آنذ�ك 
فع���اًل �شم���ن �لكت���ب �لرو�شية ع���ن غوغول ) 
ظه���رت طبعته �لأوىل ع���ام 1979 ، و�لثانية 
ع���ام 1984، و�لثالثة ع���ام 1998 ، و�لر�بعة 
ع���ام 2005 ( ، و�لذي جعل م���ن زولوت�شكي 
ر�أ�ش���ًا ناق���دً� بارزً� �شه���ريً� ، وباحث���ًا متمّيزً� 
ج���دً� يف جم���ال در��ش���ة غوغ���ول و�إبد�ع���ه، 
�ل�شتنتاج���ات  �آن���ذ�ك   با�شم���ه  �رتبط���ت  �إذ 
�ل�شجاعة ) يف ذلك �لزمن طبعًا ( عن غوغول 
، وقد مّتت ترجمة �لكتاب هذ� �ىل ثالث لغات 

يف حينه���ا ، وه���ي – �لليتو�ني���ة و�لبلغارية 
و�ل�شلوفيني���ة، حي���ث مت طب���ع ه���ذ� �لكت���اب 
يف ث���الث جمهوري���ات ) ليتو�ني���ا وبلغاري���ا 
و�شلوفيني���ا ( ، وه���ذه ظاه���رة ن���ادرة ج���دً� 
بالن�شب���ة  لكتب تل���ك �ل�شل�شل���ة ، ولي�ش عبثا 
طبع���ًا ، �أن زولوت�شك���ي ح�ش���ل عل���ى جائزة 
غوغ���ول �لأدبي���ة يف حينه ،  ث���م  على جائزة 
�شوجلينيت�ش���ن ع���ام 2005 ، و�أ�شارت جلنة 
تلك �جلائ���زة ، �ىل �أنها متنح���ه �ياها نتيجة 
بحوث���ه �لنقدي���ة �ملتمّي���زة  يف تاري���خ �لأدب 
�لرو�ش���ي ب�شكل عام ويف در��شاته �لتحليلية 
�ملعمق���ة )ذ�ت �لنظ���رة �لذ�تي���ة �مل�شتقلة( يف 
�إبد�ع غوغول ب�ش���كل خا�ش ، وهي مالحظة 
ذكي���ة جدً� من قبل تل���ك �للجنة لتحديد مكانة 
ه���ذ� �لباح���ث �لكب���ري وقيمت���ه �حلقيقية يف 
جمال در��ش���ة �لأدب �لرو�ش���ي . زولوت�شكي 

�لآن ي�شغل من�شب رئي����ش �شندوق غوغول 
تاأ�شي����ش  �ىل  ي�شع���ى  �ل���ذي   ، مو�شك���و  يف 
متحف غوغ���ول ، و�ىل تنفيذ و�شية غوغول 
ب�ش���اأن دفنه ، �إذ �أن �لكاتب �أو�شى �أل ي�شعو� 
عل���ى قره متث���اًل له ) �نظ���ر مقالتنا بعنو�ن 
– ح���ول موت غوغول . هل دفنوه حّيًا ؟ ( 
.  لق���د �أ�ش���در زولوت�شك���ي )29( كتاب���ًا يف 
تاري���خ �لأدب �لرو�ش���ي و �أعالم���ه ، )8( منها 
عن غوغ���ول ، و�أعّد بر�م���ج تلفزيونية حول 
�لأدب �لرو�شي ، منها �شل�شلة بر�مج ُعر�شت 
م���ن ع���ام 1992 �ىل ع���ام 1996 بعن���و�ن – 
�أم�شي���ات يف بيت غوغول ، وبرنامج �آخر مت 
عر�شه عام 2009 بعنو�ن – ترير لغوغول  
، وباخت�ش���ار �شديد ، ف���ان زولوت�شكي هو- 
قب���ل كل �شيء - �لغوغويل �لأول ) �إْن �شّحت 
�لت�شمي���ة !( ، وقد قال م���ّرة لأحد �ل�شحفين 

�لرو�ش يف حو�ر مت ن�شره ، �أن زوجته كانت 
) تغار!!!( من غوغ���ول ، لأنه كان يق�شي كل 

وقته وهو يدر�ش �إبد�عه وم�شرية حياته .
 �شحيفة ليتري�تورنايا غازيتا كّر�شت معظم 
�ل�شفح���ة �لوىل ملقالته���ا ع���ن زولوت�شكي ، 
و�شفحت���ن باكملهما د�خ���ل عددها ذ�ك لتلك 
�ملقال���ة �لتف�شيلي���ة عن���ه ، �إذ �أن���ه �رتب���ط مع 
هذه �ل�شحيفة يف �ل�شتينيات ، و�أ�شبح �أحد 
حمرريها ، و�مل�شوؤول عن ق�شم )تاريخ �لأدب 
�لرو�شي ( فيه���ا ، ونحاول يف هذه �ل�شطور 
�لتوق���ف - لي����ش �إل- عن���د �أب���رز �ملحط���ات 
�لبد�عي���ة لزولوت�شك���ي ، ك���ي نر�شم للقارئ 
�لعرب���ي �شورة قلمية ) ويج���ب  �لقول ر�أ�شًا 
، �إنه���ا �ش���ورة تقريبية ج���دً� ج���دً� لي�ش �إل( 
له���ذ� �ل�شم �لكبري و�ملتعدد �ملو�هب يف دنيا 
�لأدب �لرو�ش���ي �ملعا�شر ، �إذ �أن زولوت�شكي 

ي���كاد �أن يك���ون جمهوًل �أو �شب���ه جمهول يف 
�أف�شل �حلالت للقارئ  �لعربي هذ� .

ول���د �يغ���ور بيرتوفيت����ش زولوت�شك���ي عام 
1930 . كان و�ل���ده ع�شكري���ًا ، ويعم���ل يف 
�لأجه���زة �ل�شوفيتي���ة �لمني���ة �آن���ذ�ك ، ومت 
�عتقاله عام 1937 �أثن���اء �حلملة �ل�شتالينية 
�ملعروف���ة �ش���د ) �أع���د�ء �ل�شع���ب !( ، ث���م مت 
�عتقال و�لدته �أي�شًا ع���ام 1941 لأنها زوجة 
�يغ���ور  بق���ي  وهك���ذ�   ،  )! �ل�شع���ب  ع���دو   (
وحيدً� ، و�نتق���ل �ىل مدر�شة خا�شة باليتام 
م���ن �أبن���اء �أع���د�ء �ل�شع���ب ) حي���ث كان مبد�أ 
�لق�ش���وة و�لقوة �شائ���دً� ، كما كتب هو بعدئذ 
( ، و��شتط���اع �أن يلتح���ق بع���د �ملدر�ش���ة يف 
�لق�شم �لرو�شيي بكلية �لفيلولوجيا ) �للغات 
و�آد�به���ا (  يف  جامع���ة ق���از�ن بجمهوري���ة 
، ومتّي���ز حت���ى يف  �ل�شوفيتي���ة  تتار�شت���ان 
�شن���و�ت �لدر��شة مبوهب���ة �لكتاب���ة �لنقدية 
، وهك���ذ� ب���د�أ ين�ش���ر يف �ل�شح���ف و�ملجالت 
�ملحيط���ة ب���ه ، و�نتق���ل بع���د �إنه���اء در��شت���ه 
�جلامعي���ة �ىل �ل�شح���ف �ملركزي���ة ) ومنه���ا 
ليتري�تورناي���ا غازيت���ا كم���ا �أ�شرن���ا ( بعد �أن 
لح���ظ كتابات���ه �ملتمّي���زة يف �لنق���د �لدب���ي 
�لكات���ب �ل�شوفيت���ي ك���ورين ت�شوكوف�شك���ي 
يف ن���دوة �لنّقاد �ل�شباب ، �لت���ي �نعقدت عام 

. 1961
زولوت�شك���ي – ناق���د �أدب���ي رو�ش���ي معروف 
، وكات���ب ، و�شح���ايف ل���ه مكان���ة خا�شة يف 
م���ن  �ملختلف���ة  �لرو�شي���ة  �لإع���الم  �أو�ش���اط 
جم���الت وتلفزي���ون ور�دي���و ، و �شخ�شي���ة 
�جتماعي���ة ب���ارزة ت�شغ���ل منا�ش���ب �إد�ري���ة 
كب���رية يف �ملنظمات �لثقافي���ة �لرو�شية . لقد 
ق���ال زولوت�شكي م���ّرة ، �إن �شعلة �حلب جتاه 
�لأدب كانت تتوهج يف روح غوغول ، وميكن 
�لق���ول ، �إن هذه �ل�شعلة نف�شها قد �نتقلت من 

غوغول �ىل زولوت�شكي نف�شه ..... 

اأت����ذك����ره مل  ال�������ذي   زول����ت�������ص���ك���ي   

الكانتاتا ال�صي�عيةعَتَمُة الُبلُبل
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�صدر عن دار املدى كتاب بعن���وان "التاريخ الثقايف للقباحة" 
تاأليف غريت�ش هندر�ص���ن  ترجمة ر�صا �صادق، يف هذا الكتاب 
ت�صل���ط املوؤلف���ة ال�ص���وء على مفاهي���م القباحة ع���ر التاريخ، 
انطالق���ا من اعياد الروم���ان القدماء اىل الع�ص���ور الو�صطى، 
وانته���اء مبعر����ش الف���ن االنحطاط���ي الن���ازي. ت�صتك�ص���ف 
االدب، الف���ن، املو�صيقى، ب���ل وحتى الدم���ى القبيحة، وتبني 
لن���ا كيف طرحت القباحة حتديا لل���ذوق وللمعايري اجلمالية 
طيل���ة الوقت.. ه���ذا الكتاب املزدان مبجموع���ة من اللوحات 
والر�صوم���ات يق���دم لنا وجه���ة نظر متج���ددة تغو�ش عميقا 

لت�صاأل ما هي القباحة؟

ظّل الكتاب واملفكرون ي�صربون 
اأخما�صًا باأ�صدا�ش وهم يحاولون 

و�صع ت�صور للدولة العادلة، 
مل يوفق اأفالطون يف حل اللغز 
حتى وهو يخ�ص�ش للمو�صوع 

كتابًا بعنوان "اجلمهورية" 
تاركًا املهمة لتلميذه النجيب 

اأر�صطو الذي كتب جملدًا �صخمًا 
اأطلق عليه "علم ال�صيا�صة" وهو 
الكتاب الذي ترجم للعربية قبل 

مئة عام من قبل اأحمد لطفي 
ال�صيد.. وعندما اأ�صر اأفالطون 

على اأن يعلم طلبته اأن املدن 
ال ميكن اأن تكون اأف�صل من 

حكامها، وقف اأر�صطو ليقول 
له: احلاكم احلق هو الذي يبني 

دولته على خ�صلتني، العقل 
والعدل.. يف مرات عديدة، 

واأنا اأ�صرتجع ما قراأته، اأتذكر 
دومًا ما كتبه جان جاك رو�صو 

يف اعرتافاته: "العدالة، لي�صت 
عالقة بني اإن�صان واإن�صان، بل 

بني دولة ومواطنني، �صرط 
اأال يحول احلاكم االأفراد اإىل 

اأعداء مبح�ش ال�صدفة". يعلمنا 
رو�صو يف اعرتافاته اأن الظلم 
حني ي�صبح ماألوفًا فاإنه يزرع 

الفو�صى، وُيغّيب الرحمة.. 
ويطرد العدالة.. فالظلم مثل 

الوباء ينت�صر بال متييز، يلتهم 
اجلميع ثم يلتهم يف النهاية 

اأ�صحابه .
اأرجو من املثقفني، ال ال�صا�صة، 
اإعادة قراءة اعرتافات رو�صو، 

ليكت�صفوا كيف اأن احلياة ميكن 
اأن ي�صنعها كتاب واحد.. حني 
كتب رو�صو كتابه عن الرتبية 

بوجه  يقف  اأن  "اإميل" اأراد 
�صلطات الالهوت الغيبي، لذلك 

تاآلب عليه امل�صتبدون يف كل 
بلدان اأوروبا.. فقرروا اأن 

يقيموا له املحارق، والحقوا 
موؤلفه من عا�صمة اإىل اأخرى. 

فيكتب اإىل اأحد  اأ�صدقائه: "ما 
همني اأن اأ�صبح طريدًا.. فقد 
ع�صت م�صردًا طوال حياتي"، 

ويقال اإن فيل�صوف التنوير 
االأملاين كانط عندما �صمع بظهور 
كتاب رو�صو هذا، قرر اأن يح�صل 
على ن�صخة منه مهما كلفه الثمن 

وبعد اأن انتهى من قراءته التفت 
اإىل اأحد تالمذته قائاًل "هذا 

كتاب �صي�صكل حدثًا يف تاريخ 
الب�صرية"، بعد �صنوات يكتب 

رو�صو ر�صالة اإىل كانط يقول له 
فيها: "اأنظر اإىل االإن�صان يولد 

وهو حر.. وال يدري اأن هناك من 
يريد له اأن يظل عبدًا حلاجياته".

كلمات رو�صو التي اأ�صاءت 
اأوروبا منذ ع�صرات ال�صنني 
ر�صمت خارطة طريق لبلدان 

قررت اأن تتقدم، فيما نحن ومنذ 
ع�صرات ال�صنني قررنا اأن نتفرج 

ونعي�ش يف �صبات تقطعه بني 
احلني واالآخر خطابات لقادة " 
تاأريخيني " يرفعون �صعار "اأنا 

اأو الفو�صى". قادة وم�صوؤولون 
حمملون باأطنان الذرائع واأكوام 

اخلطب. واأعوام �صبات يف 
اجلهل والتخّلف.

ما الذي علينا اأن نتعلمه من 
رو�صو؟، ير�صدنا �صاحب العقد 

االجتماعي اإىل اأن االأمم ال تزدهر 
يف ظل �صا�صة " روزخونية " 

يخططون من اأجل الو�صول اإىل 
درجة من االإميان باأنه ال خيار 

اأمام النا�ش �صواهم.
اأيها االأ�صدقاء اقراأوا رو�صو 

جيدًا وت�صاءلوا معي: ماذا 
�صيكتب �صاحب االعرتافات لو 
اأنه عا�ش يف ظل الدميقراطية 

العراقية ، حيث ال �صوت يعلو 
على �صوت الف�صاد واالنتهازية؟

رو�سو يكتب عن 
الدميقراطية 

العراقية 

التاريخ الثقايف للقباحة
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حول العالم

اإط��الق  ب�صاأن  اليابان  يف  اجل��دل  يت�صاعد 
واملناطق  االأحياء  تك�صف  تفاعلية  خريطة 
مزعجون"،  "اأطفال  يقطنها  التي  ال�صكنية 
بحيث ي�صتطيع الباحثون عن مواقع هادئة 

جتنب االإقامة فيها.
"دوروزوكو  ا�صم  اخلريطة  على  واأط��ل��ق 
اليابان  يف  ي�صتخدم  م�صطلح  وهو  ماب"، 
يتحدثون  الذين  االأ�صخا�ش  اإىل  لالإ�صارة 

ب�صوت عال يف االأماكن العامة.
ووفق ما ذكرت و�صائل اإعالم يابانية، فاإن 
اخلريطة �صتتيح حتديد "مناطق االإزعاج" 
�صيكون  ال��ذي��ن  ال�صكان  تقييم  على  ب��ن��اء 
مبقدورهم اإ�صافة التعليقات، واحلديث عن 
جتاربهم يف االإقامة قرب جريان مزعجني.

تعتمدها  ال��ت��ي  ال��ت�����ص��ن��ي��ف��ات  ب���ني  وم����ن 
مزعجة  م��ن��اط��ق  اإىل  االإ����ص���ارة  اخل��ري��ط��ة 
م�صادر  عن  تعليقات  مع  االأط��ف��ال،  �صببها 

ال�صادرة  االأطفال  �صو�صاء  مثل:  ال�صخب 
ال��ل��ع��ب على  امل�������ص���اء،  ال��رك�����ش يف  ع��ن��د 
الطريق، اأطفال ي�صدرون اأ�صواتا مزعجة، 

الركوب على لوح تزلج.
ميل"  "ديلي  �صحيفة  ذك����رت  وح�����ص��ب��م��ا 

الريطانية نقال عن و�صائل اإعالم يابانية، 
تتعلق  اخلريطة  يف  ال�صكاوى  معظم  ف��اإن 
باالأطفال، اإال اأن هناك فئات اأخرى م�صتهدفة 
يف  يحدقون  الذين  الف�صوليني  كاجلريان 

االأ�صخا�ش، ويقومون مبراقبتهم.

 اآخر اخرتاعات اليابان.. خريطة تفاعلية 
املزعجني "تف�سح" اجلريان 

عجرم،  نان�صي  اللبنانية،  الفنانة  قالت 
راأيها يف الثورات التي اندلعت يف العديد 
من البلدان العربية وطالبت بالتغيري. وفيما 
اأيدت عجرم اإ�صعال ال�صعوب لثورات، فقد متنت 
تخريب،  اأع��م��ال  اإىل  وتتحول  هدفها  ت�صل  اأال 
بح�صب ت�صريحاتها لرنامج "�صربل ي�صتقبل"، 
على �صبكة "�صي اإن اإن" االأمريكية. ونا�صدت 
بتنفيذ  بلدها  �صيا�صيي  اللبنانية  الفنانة 
االإح�صا�ش  وخلق  اللبناين  ال�صعب  مطالب 

خمتلف  يف  و�صبابهم  اأط��ف��ال��ه��م  ل���دى  ب���االأم���ان 
من  للهروب  �صي�صطرون  واإال  احلياة،  جوانب 
من  الأن  الهروب،  نريد  ال  "نحن  وقالت:  البالد. 
اأهم االأولويات حلكوماتنا هي بناء الثقة، وخلق 
االإح�صا�ش باالأمان لدى اأطفالنا و�صبابنا يف كل 
نواحي احلياة، لكي يكونوا قادرين على حتقيق 
اأحالمهم وطموحاتهم، وهذا ما نطلبه كلبنانيني 
اأن تتم تلبية متطلباتنا يف بلدنا، فنحن ال نريد 

الهروب".

ت�صتعد مدينة دمني االأملانية النتخابات يف 
االأ�صابيع املقبلة الختيار عمدة جديد لها. 
ويف ظاهرة فريدة من نوعها، تر�صح قط 
عمدة  "كفاركي" ملن�صب  ا�صم  عليه  يطلق 
و�صائل  اهتمام  جذب  الذي  االأمر  املدينة، 
الإذاع��ة  لتقرير  وفقًا  البالد،  يف  االإع��الم 
اأو  اأمل���ان���ي���ا  ���ص��وت 
"دويت�صه فيله".

وق����وب����ل ه���ذا 
ال�����رت������ص�����ح 
ب���ال���رف�������ش 
م���������ن ق���ب���ل 
ال�����ص��ل��ط��ات 
اإال  املحلية، 
م���ال���ك  اأن 
ال������ق������ط ال 

للق�صاء،  اللجوء  وقرر  اال�صت�صالم،  يريد 
تيفاو"  "ن.  قناة  موقع  ذك��ره  م��ا  ح�صب 
االأملانية. وتذرعت ال�صلطات باأنها رف�صت 
من�صب  ل��ت��ويل  "كفاركي"  ال��ق��ط  تر�صح 
عمدة املدينة ب�صبب "عدم ا�صتيفاء �صروط 
الرت�صح". وقالت اأي�صًا اإن اإم�صاء املر�صح 
باالإ�صافة  اال�صتمارة،  على  موجود  غري 
يكون  ال  اأن  ���ص��رط  ا���ص��ت��ي��ف��اء  ع���دم  اإىل 

ما  وف��ق  ع��ام��ًا،  م��ن 18  اأق��ل  املر�صح  عمر 
القط  ويبلغ  فيلت".  "دي  �صحيفة  ذكرته 
مالكه  وي�صر  ���ص��ن��وات،  �صت  العمر  م��ن 
للمن�صب،  تر�صيحه  على  لوهر،  تور�صنت 
حيث عر�ش بع�ش املحامني تقدمي الدعم 
لوهر  و�صيقا�صي  ل��ه.  املجاين  القانوين 
طلب  على  توافق  مل  اإذا  املدينة  �صلطات 

تر�صح قطه لهذا املن�صب املهم.

ا�صتن�صاخ  يف  اأمريكيون  علماء  جنح 
ح���ي���وان ال��ن��م�����ش االأ�����ص����ود االأق�����دام 
�ش لالنقرا�ش، با�صتخدام خاليا  املعرَّ
دة من اإحدى اإناث هذا احليوان  جممَّ
يف  وذل��ك  عقود،  منذ  نفقت  قد  كانت 
خلطر  �ش  معرَّ لنوع  ا�صتن�صاخ  اأول 

االنقرا�ش يف الواليات املتحدة.
ذي  النم�ش  ا�صتعادة  جهود  وخطت 
االأق����دام ال�����ص��وداء، ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
اإث������راء ال��ت��ن��وع اجل��ي��ن��ي وم��ق��اوم��ة 
العا�صر  االأمرا�ش، خطوة جريئة يف 
ب��والدة  االأول،  كانون  دي�صمر/  من 
"اإليزابيث اآن" امل�صتن�صخة من خاليا 
اأكرث  قبل  عا�صت  "ويال" التي  من 30 عامًا، ح�صبما قالت "املوؤ�ص�صة االأنثى 

االأمريكية لالأ�صماك واحلياة الرية".
وق����ال����ت م����دي����رة م��ن��ط��ق��ة اجل���ب���ال 
والراري التابعة للموؤ�ص�صة، نورين 
هذا  اأن  من  الرغم  "على  اإن��ه  وال�ش، 

ا�صتن�صاخ  اأول  فهو  اأويّل،  البحث 
اأمريكا  يف  لالنقرا�ش  �ش  معرَّ لنوع 
ال�����ص��م��ال��ي��ة، وي��ت��ي��ح و���ص��ي��ل��ة واع���دة 
للجهود امل�صتمرة للحفاظ على النم�ش 

االأ�صود االأقدام".
وهذا النوع هو الوحيد من حيوانات 
اب���ن ع��ر���ش ال��ت��ي م��وط��ن��ه��ا اأم��ريك��ا 
انقر�ش،  اأن��ه  ُيعتقد  وك��ان  ال�صمالية، 
لالأبد  يختفي  ك��اد  بعدما  ظهر  لكنه 
ع��ن��دم��ا اك��ت�����ص��ف م�����زارع يف والي���ة 
وايومنغ عددًا �صغريًا منه يف اأر�صه 
عام 1981. وجمعت هذه احليوانات، 
ا���ص��ت��ي��الد  ب���رن���ام���ج  واأدرج���������ت يف 

ال�صتعادة النوع.

�ض لالنقرا�ض ي�ستن�سخه علماء اأمريكيون حيوان معرَّ

نان�سي عجرم لل�سيا�سيني يف لبنان: ال نريد 
الهروب من البلد 

ما اإن مت االإعالن عن طلب كيم كاردا�صيان الطالق ر�صميًا من زوجها 
هو  ما  مبعرفة  العامل  حول  الكثريون  ان�صغل  حتى  وي�صت،  كاين 
قادم بالن�صبة للثنائي، حيث اأثارا جداًل كبريًا ال يتعلق بانف�صالهما 
االأم��ور  تق�صيم  كيفية  ملعرفة  متابعيهما  بتطلع  واإمن��ا  فح�صب، 
املادية بينهما بعد الطالق خا�صة اأنهما كانا قد وقعا على اتفاقية 
اأ�صول ثروتهما املجمعة  الزواج والتي �صتجعل تق�صيم  ما قبل 

ومع  منه.  البد  اأم��را  وت�صويتها  دوالر  مليار   2.1 تبلغ  والتي 
اأغنى  م��ن  منهما  ك��ل  يعتر  ال��ذي��ن  للثنائي  الكبرية  ال���رثوة 

والتي  ثروتهما،  باأرقام  الكثريون  ان�صغل  العامل،  اأغنياء 
�صلط موقع فورب�ش ال�صوء عليها خالل تقرير اأكد فيه اأن 

الزوجان كانا يديران اأعمالهما التجارية اخلا�صة �صويا 
الذي  االأم��ر  امل�صرتكة،  املمتلكات  من  العديد  ولديهم 

�صيجعل عملية الت�صوية اأكرث تعقيدا نظرا ل�صخامة 
�صيكون  ال��ذي  االأم���ر  ك��ل منهما على ح��دة،  ث��روة 

بالعقارات  االأمر  تعلق  اإذا  اأكر  ب�صورة  اأ�صعب 
م��ث��ل ق�����ص��ر ك��االب��ا���ص��ا���ش، ال����ذي ع��ا���ش فيه 

بنحو  كيم حاليا  ثروة  لفرتة. وتقدر  الثنائي 
عالماتها  م��ن  ربحتها  دوالر،  مليون   900
الدعائي  املن�صور  اأن  كما  الكثرية،  التجارية 
يكلف  اإن�صتغرام  على  �صفحتها  عر  الواحد 
وي�صت  ك��اين  ث��روة  اأم��ا  دوالر،  مليون   1.2
فت�صل اإىل نحو 1.03 مليار دوالر اكت�صبها 
امل�صروعات  من  لعدد  باالإ�صافة  الغناء  من 

االأخرى التي يديرها بجانبه.
وبالتايل اأكد موقع فورب�ش، اأن الثنائي رمبا 

ثروتهما  يق�صمان  حينما  عديدة  م�صاكل  يف  يقعا  لن 
الق�صور  حول  خالف  اأي  ت�صفية  باإمكانهما  اأنه  خا�صة 

امل�صرتكة لهما ب�صراء اأي منهما لن�صيب االآخر، خا�صة اأن 
العقارات والق�صور ال يتعدى ن�صيبها من ثروة الثنائي 

اأكرث من 5% فح�صب.

 ما�ض القي�سي

جل�سة تفاعلية عن التجارب 
االخراجية االبتكارية قدمت عرب 

من�سة امانة ال�سوؤون الثقافية التابعة 
الحتاد الدباء والكتاب يف العراق، على 

موقع التوا�سل االجتماعي في�ض بوك، 
عر�ض فيها املخرج امل�سرحي عماد 

بهجت م�سريته التاريخية يف فن امل�سرح 
واالحداث املوؤثرة التي تخللتها يف 

انطالقته منذ طفولته وحتى ال�سباب 
وااللتحاق مبقر االإذاعة والتلفزيون 

العراقي ذاكرا عناوين امل�سرحيات التي 
اخرجها والطاقم الفني من موؤلفني 

وممثلني والطرق والتقنيات امل�ستخدمة 
اآنذاك التي ت�ستخدم يف ت�سميم 

الديكور امل�سرحي واالأدوات امل�ساعدة.

التلفزيون مقر  اإىل  ن��وؤي��ل  ب��اب��ا  �سخ�سية  م��ن  ب��ه��ج��ت..  ع��م��اد 

قط يرت�سح ملن�سب عمدة مدينة اأملانية  بني  �ستق�سم  كيف  دوالر..  مليار    2
كاين وي�ست وكيم كاردا�سيان بعد 

االنف�سال؟

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العامة لالأن���واء اجلوية 
الي���وم  له���ذا  الطق����ش  العراقي���ة حال���ة 
)االح���د( اأن درجات احل���رارة �صرتتفع 
قلي���ال ع���ن معدالتها لي���وم ام����ش، وان 
اجلو �صيكون غائما وممطرا يف بع�ش 

املناطق.
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ول���د عم���اد بهجت ع���ام 1948 مبنطق���ة القلعة 
يف كرك���وك، املدين���ة العراقي���ة ذات ال�صبغ���ة 
الثقافي���ة املتنوع���ة والت���ي ا�صافت ل���ه التمكن 
والكردي���ة  العربي���ة  وه���ي  لغ���ات  ع���دة  م���ن 
والرتكمانية اإ�صاف���ة اىل الكلدانية، لغته االم، 
عم���ل خمرج���ا لع���دد ال يح�ص���ى م���ن االأعم���ال 
العراقي���ة وحائز عل���ى جوائز عربي���ة وعاملية 
لع���دد م���ن اعماله الفني���ة يف جم���ال املنوعات، 
امل�صل�صالت الدرامية والتمثيليات، وهو يعمل 
حالي���ا كمخرج اأقدم يف قن���اة اجلزيرة ومدربا 

للمواهب ال�صابة.
 �صار عماد بهجت يف دروب االإخراج امل�صرحي 
منذ طفولته حيث عاي����ش العديد من التجارب 
اثره���ا،  ترك���ت يف خميلت���ه  الت���ي  الطفولي���ة 
ودفعت���ه نحو االم���ام يف هذا الع���امل الدرامي، 
حي���ث كان بعم���ر احل���ادي ع�صر ربيع���ا ينتظر 
هو ورفاق املدر�صة، اأيام راأ�ش ال�صنة امليالدية 
للتنك���ر باللحى وجت�صيد �صخ�صية البابا نويل 
وعر����ش متثيلي���ة يف منازل االأ�صدق���اء، االمر 
ب���ذور حياك���ة  ال���ذي ن�ص���ج يف خميلت���ه اول 

امل�صاه���د التمثيلية والكوميدي���ة، وهكذا كانت 
اوىل خطواته. 

 بعد التخرج من الثانوية قدم بهجت الكادميية 
الفنون ع���ام 1968 ويف قاعة االختبار عر�ش 

م�صه���دا ع���ن يوليو����ش قي�ص���ر ل�صك�صبري على 
اثرها قبل يف االكادميي���ة، وا�صتمرت درا�صته 
4 �صن���وات، ث���م و�صلته دعوة من قب���ل االإذاعة 
والتلفزي���ون �صهلت امامه الطريق ليدخل ق�صم 
الدراما والفنون املنوع���ة وذلك حل�صوله على 
درج���ة امتي���از يف اجلامع���ة، فق���د امته���ن اأوال 
وظيف���ة املخ���رج امل�صاع���د ومهند����ش االإ�صاءة 
كتجربة اأولية مهدت طريق���ة لي�صبح فيما بعد 
خمرج���ا للمنوع���ات يف القن���اة وكان���ت اأوىل 
جتارب���ه يف مق���ر االإذاعة هي متثيلي���ة كردية، 
وبع���د م���رور 7 ا�صه���ر ا�صب���ح خمرج���ا ب�صفة 
ر�صمي���ة لرام���ج املنوع���ات وم�صاع���د خم���رج 

برفقة كبار املخرجني.
 خ���الل اجلل�ص���ة ن���وه بهج���ت اىل ام���ر مه���م 
والطلب���ة  اله���واة  م���ن  ال�صب���اب  للمخرج���ني 
بقول���ه: "اه���م االأ�ص����ش االخراجي���ة التي على 
املخ���رج اخذه���ا بنط���ر االعتب���ار ه���و تق�صي���م 
ال���كادر وت�صمي���م جمالي���ة ال���كادر والديكور، 
وتعبئة الفراغات ملوازنة ال�صورة"، وقد ق�صم 
تاريخ���ه االإخراج���ي م���ع االإذاع���ة والتلفزيون 

اىل مرحلت���ني وهما مرحل���ة االأ�صود واالأبي�ش 
ومرحلة البث امللون.

 اول اعم���ال عم���اد بهج���ت اأي���ام الب���ث االأ�صود 
واالأبي�ش هي متثيلية )البيتونة( والتي تدور 
احداثه���ا ح���ول ق�صايا املجتم���ع الناقد لوزارة 
ال�صح���ة مما ت�صب���ب يف رف�ش العم���ل و)خطاأ 
ب�صي���ط ج���دا( و)�صائ���ق تك�ص���ي( و)املزرعة(، 
اال�صتودي���و  خ���ارج  ب���الدي(  م���ن  و)معم���ل 

وحتديدا يف احدى قرى النا�صرية. 
تلتها مرحل���ة البث التلفزي���وين امللون وبداأت 
اأوىل جتارب���ه م���ع م�صرحي���ة )ذل���ك االن�صان(، 
اعم���اال  اخ���رج  و1977،   1976 عام���ي  ويف 
مث���ل  الرم�صاني���ة  بالف���رتة  مرتبط���ة  ديني���ة 
)نفحات من االمي���ان( و)نفحات من نور(، اما 
)حتقي���ق عن ام حمي���د( فكان عم���ال ا�صتثنائيا 
حيث ح�صل يف  مهرجان اخلليج على اجلائزة 
الذهبي���ة، ومتثيلي���ة )ال�صيح���ة( ع���ام 1984 
واوبري���ت )الوطن وال�صه���ادة( و)الهروب من 
املا�صي( ع���ام 1990 وقدم العدي���د من االأفالم 

وامل�صرحيات االأخرى.
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