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 بغداد/ متيم احل�صن

حت���ى نه���ار ام�س كان���ت القوات المني���ة تبحث عن 
مطلوب���ني يف منطق���ة الطارمي���ة الواقع���ة �س���مايل 
بغ���داد، بعد ليلة مرعبة عا�سه���ا ال�سكان مع ا�سوات 
انفج���ارات كبرية. ووجه رئي����س الوزراء م�سطفى 
الكاظم���ي يف زي���ارة ه���ي الثاني���ة م���ن نوعه���ا اىل 
الق�س���اء يف غ�سون 7 ا�سه���ر، مبالحقة بقايا تنظيم 

داع�س، عقب مقتل مايعرف بوايل الطارمية.
باملقاب���ل، ت�س���ود حال���ة من القل���ق بني الأه���ايل مع 
دخول ف�سائل م�سلحة اىل الق�ساء تزامنا مع اطالق 
الجتماعي  التوا�سل  "ها�ست���اكات" على من�س���ات 

تلمح اىل اعمال انتقامية.
ويف ال�سي���ف املا�سي، انطلقت دع���وات ل�ستن�ساخ 
"جترب���ة جرف ال�سخر" التي ابعد كل �سكانها عن 

املدينة منذ اكرث من 6 �سنوات بحجة داع�س.
ويق���ول نائب �ساب���ق ت�سكن ع�سريت���ه يف الطارمية 
ل�)امل���دى( ان "هن���اك اعتق���الت ع�سوائي���ة تقوم بها 
جماع���ات م�سلحة عل���ى خلفية احداث ي���وم ال�سبت 

�سد �سكان الق�ساء".
وكان احل�س���د ال�سعب���ي ق���د ا�ستب���ق الت�سريح���ات 
وايل  مقت���ل  واعل���ن  �ساع���ات،  بع���دة  احلكومي���ة 

الطارمية بوا�سطة كمني حمكم �سمايل بغداد.
ويخ�س���ى النائ���ب ال�ساب���ق ال���ذي طل���ب ع���دم ن�سر 
ا�سم���ه م���ن ان "تتح���ول تل���ك العملي���ة اىل انتق���ام 
وتخويف ل�س���كان الطارمية مع اقرتاب النتخابات 

الت�سريعية".
 التفا�صيل �س3

ف�صائل م�صلحة دخلت اإلى الق�صاء تزامنًا مع دعوات "اإخالء المدينة" 

 الـF-16  �شاركت بعملية الطارمية: قائد 
 بغداد/ املدىمن ع�شيرته نفذ هجوم قتل "الوالي"

يب���دو ان اآم���ال الق���وى ال�سيا�سية باج���راء النتخابات 
تال�س���ت،  ق���د  واح���د  ي���وم  يف  واملحلي���ة  الربملاني���ة 

خ�سو�س���ا ان رئا�سة الربملان مل تع���ط ال�سوء الأخ�سر 
لفتح م�سروع قانون تعدي���ل قانون النتخابات املحلية 

حتى الآن.
اج���راء  الربملاني���ة  القانوني���ة  اللجن���ة  وا�ستبع���دت 
النتخابات املحلية يف �سهر ت�سرين الول املقبل، وهو 

املوعد املحدد لجراء النتخابات الربملانية.
وت�سري معلومات و�سلت اىل )املدى( بان بع�س القوى 
ال�سيا�سي���ة ترغ���ب باملبا�س���رة بتحدي���د موع���د اج���راء 
انتخابات املحافظات بعد النتهاء من ملف النتخابات 
الربملاني���ة. وك�سف تقرير �سابق ل�)املدى( ن�سر يف �سهر 
كان���ون الول املا�س���ي عن ني���ة جمل�س الن���واب تعديل 
قان���ون انتخاب���ات جمال����س املحافظ���ات، حم���اول دمج 
النتخاب���ات الربملاني���ة واملحلي���ة �سوية به���دف خف�س 
النفقات النتخابية. وكانت جمال�س املحافظات مبثابة 
�سلط���ة ت�سريعي���ة م�سغرة تت���وىل انتخ���اب املحافظني 
باملحافظ���ة  اخلا�س���ة  الق���رارات  واإ�س���دار  ونوابه���م 
اأو الوح���دات الإداري���ة الأ�سغ���ر، وكذل���ك مراقب���ة اأداء 
ال�سلط���ة التنفيذية املتمثلة باملحافظة. ويقول �سريوان 
واملحافظ���ات  القالي���م  جلن���ة  رئي����س  الدوب���رداين، 
الربملاني���ة يف ت�سري���ح ل�)امل���دى(: "اتفقنا م���ع اللجنة 
القانوني���ة النيابية على تقدمي التعدي���ل الثالث لقانون 
انتخاب���ات جمال�س املحافظ���ات والق�سية واملكون من 
خم�سة ع�سر م���ادة"، م�سيفا ان "مناق�سة املواد املتبقية 
من قانون انتخابات جمال�س املحافظات متوقف ب�سبب 

م�سروع قانون املوازنة".
 التفا�صيل �س2 

لجان البرلمان تنتظر موافقة الرئا�شة لإحياء 
مجال�س المحافظات

اآمال دمج النتخابات تتال�صى 

 بغداد/ املدى

اخلام����س  املرك���ز  الع���راق  احت���ل 
عاملي���ًا والث���اين عربي���ًا م���ن حي���ث 
ال���دول امت���الكًا لحتياط���ي  اك���رث 
النفط لع���ام 2021 ح�سب ت�سنيف 

موؤ�س�سةGFP  العاملية.
وذك���رت املوؤ�س�س���ة يف تقري���ر له���ا 
لع���ام 2021، ان احتياطي العراق 

من النف���ط اخلام بل���غ 148 مليارًا 
800 األف برميل، وهو بذلك يحتل 
املرتب���ة اخلام�س���ة عاملي���ا بع���د كل 
م���ن فنزوي���ال التي احتل���ت املرتبة 
الأوىل ومبق���دار 302 ملي���ار 300 
ملي���ون برمي���ل من ا�س���ل 92 دولة 
متتل���ك احتياطي���ات نفطي���ة، تلتها 
 266 ومبق���دار  ثاني���ا  ال�سعودي���ة 
ملي���ارًا 200 ملي���ون برمي���ل، ومن 

الثالث���ة  باملرتب���ة  كن���دا  تاأت���ي  ث���م 
ومبقدار 170 ملي���ارًا 500 مليون 
الرابع���ة  باملرتب���ة  تليه���ا  برمي���ل، 
اي���ران ومبقدار 157 ملي���ارًا 200 
مليون برميل. وا�سافت ان العراق 
احت���ل املرتب���ة الثاني���ة عربي���ًا بعد 
ال�سعودية كاأكرب احتياطي للنفط، 
لتاأتي الكويت ثالثًا عربيًا ومبقدار 
101 ملي���ار و500 ملي���ون برميل، 

ومن ث���م تاأت���ي الم���ارات العربية 
املتح���دة رابع���ا بواق���ع 97 مليارًا 

و800 مليون برميل.
واأ�س���ارت اإىل اأن : اإثيوبي���ا كان���ت 
اأق���ل ال���دول امت���الكا لالحتياطيات 
النفطي���ة حيث بلغ���ت احتياطياتها 
428 األ���ف برمي���ل ت�سبقه���ا املغرب 
الردن  ث���م  برمي���ل،  األ���ف   684

مبليون برميل.

العراق الخام�س عالميًا بالحتياطي النفطي خالل 2021

 بغداد/ فرا�س عدنان

تتخ���ّوف الإدارة املحلي���ة يف الب�س���رة من رف�س 
وزارة املالي���ة تنفي���ذ تعدي���الت جمل����س الن���واب 
عل���ى موازن���ة 2021، املت�سمن���ة م�ساريع جديدة 
احلكوم���ة  الب�س���رة،  وحّمل���ت  املحافظ���ة.  يف 
الحتادي���ة م���ا تعر�ست له من حي���ف وظلم طوال 
ال�سنوات املا�سية، فيما ع���ّدت زيادة التخ�سي�س 
امل���ايل، يف القانون الذي جت���ري مناق�سته حاليًا، 

باأنه���ا ل تلب���ي الطموح. ويقول املع���اون الإداري 
للمحاف���ظ مع���ني احل�سن يف حدي���ث اإىل )املدى(، 
اإن "م�س���روع املوازنة الذي رفع من احلكومة اإىل 
الربملان مل يكن فيه اإن�ساف اإىل الب�سرة رغم اأنها 
مت���ّول البالد بجميع حمافظاتها من خالل حقولها 
"احلكوم���ة  اأن  احل�س���ن،  واأ�س���اف  النفطي���ة". 
الحتادي���ة كان مطل���وب منه���ا اأن تن�س���ف اأهايل 
الب�س���رة، ول ترتك الإدارة املحلي���ة تتوا�سل مع 
اللجن���ة املالي���ة يف جمل�س الن���واب؛ لرفع احليف 

ع���ن املحافظ���ة". واأ�س���ار، اإىل اأن "جه���ودًا كبرية 
تبذلها الإدارة املحلية م���ع اللجنة املالية لت�سمني 
امل�ساري���ع املهم���ة للمحافظ���ة يف املوازنة". وبني 
احل�س���ن، "ان���ه رغ���م ان التعديالت الت���ي اأجريت 
عل���ى القانون ل تلبي الطموح، لكن لدينا خماوف 
من عدم قدرة وزارة املالية على الإيفاء بالتزامات 
املوازنة يف �سوء ما متت اإ�سافته من قبل جمل�س 

النواب".
 التفا�صيل �س3 

نواب الب�شرة يحذرون املالية: القبول بتعديالت الربملان 
على املوازنة اأو امل�شاءلة

بغداد/ املدى

ك�سف����ت وزارة التخطي����ط، اأم�����س الأح����د، عن 
تفا�سيل نظام "الرق����م الوظيفي"، موؤكدة اأنه 

�سي�سمن عدم ت�سلم املوظف اأكرث من راتب.
وق����ال وكي����ل ال����وزارة ماه����ر، اإن "ال����وزارة 
واملتمثل����ة باجله����از املرك����زي لالح�ساء تعمل 
عل����ى تفعي����ل نظ����ام الرق����م الوظيف����ي"، مبينا 
اأن "النظ����ام يت�سم����ن اأن يك����ون ل����كل �سخ�س 
يتقا�س����ى مرتب����ات مالي����ة م����ن الدول����ة �سواء 

اأ�سح����اب  وحت����ى  موظف����ا  اأو  متقاع����دا  كان 
العق����ود والج����ور اليومي����ة و�سبك����ة احلماية 
الجتماعية رقم وظيفي يرتابط مع خمرجات 
الروات����ب املوج����ودة تفا�سيله����ا ل����دى وزارة 

املالية". 
واأ�س����اف، اأن����ه "بعد ذل����ك تتقاط����ع املعلومات 
م����ن  مرتب����ات  يتقا�س����ى  م����ن  كل  وي�سب����ح 
الدول����ة معرفا ببطاقة وظيفي����ة تت�سمن رقمه 
وت�سل�سل����ه ودرجته الوظيفية وراتبه وجميع 
التفا�سي����ل الخرى"، موؤك����دا اأن "هذا النظام 

�سيمن����ع تكرار توزي����ع الرواتب وي�سمن عدم 
ت�سلم املوظف اكرث من راتب من الدولة".  

بالعم����ل  با�س����رت  "ال����وزارة  اأن  اىل  واأ�س����ار 
به����ذا النظام وفاحت����ت الوزارات ع����ن طريق 
اجله����از املرك����زي لالح�س����اء ال����ذي �سيت����وىل 
"مت  اأن����ه  مبين����ا  رئي�س����ة"،  ب�س����ورة  املهم����ة 
ت�سلي����م الوزارات نحو اكرث م����ن مليوين رقم 
لكي يكملون الج����راءات التعريفية الخرى، 
بعده����ا �سيت����م تدقيقه����ا وتطابقه����ا يف وزارة 

املالية مع كل ال�سبكات".

التخطيط: رقم وظيفي يمنع ت�شلم الموظفين اأكثر من راتب 

 بغداد/ املدى

الأح���د،  اأم����س  ال�سح���ة،  وزارة  اأعلن���ت 
ت�سجي���ل 3187 اإ�سابة جدي���دة بفايرو�س 
كورونا خ���الل ال�24 �ساع���ة املا�سية، فيما 
لوحظ ارتفاع عدد الوفيات مقارنة بالأيام 

املا�سية. 
وقال���ت ال���وزارة يف بي���ان تلقت���ه )املدى( 
جدي���دة  اإ�ساب���ة   3187 ت�سجي���ل  مت  اإن���ه 
 2002 جان���ب  اإىل  كورون���ا  بفايرو����س 
حال���ة �سف���اء و27 وفاة. وبه���ذا ي�سل عدد 
الإ�ساب���ات الرتاكمي يف العراق منذ بداية 
جائح���ة كورون���ا واإىل الآن اىل 667937 
اإ�ساب���ة، منه���ا 13272 وف���اة، و618509 

حالت �سفاء.
وقب���ل �ساعات م���ن ن�سر الح�سائي���ة اأ�سار 

وزي���ر ال�سحة ح�س���ن التميم���ي، اىل قرب 
و�سول املاليني من جرعات لقاح فايرو�س 
كورونا، حمذرًا يف الوقت ذاته من ارتفاع 

الإ�سابات خالل اليومني املا�سيني.
م���ن   %50 م���ن  اأك���رث  اإن  التميم���ي  وق���ال 
الإ�ساب���ات امل�سجلة بكورون���ا خالل الأيام 

املا�سي���ة م���ن ال�سالل���ة اجلدي���دة، م�سيفًا: 
"نح���ذر من ارتفاع الإ�سابات بالفايرو�س 

خالل اليومني املا�سيني".
وع���ن تطبي���ق حظ���ر التج���وال ال�سام���ل، 
اأو�سح اأن ال���وزارة تراقب عن كثب عملية 
تنفيذ احلظ���ر ال�سحي، "ولحظت التزامًا 
من قب���ل املواطنني بارت���داء الكمامة، ومت 
اإغالق العديد من ال�سيدليات التي تتالعب 

باأ�سعار الكمامات".
وذكر التميمي اأن "3.4 ماليني جرعة لقاح 
من كورونا �ست�سل للعراق خالل الأ�سبوع 
الأخري من �سب���اط ويف يوم 28 من ال�سهر 
ملنت�سب���ي  �ستك���ون  والأولوي���ة  اجل���اري، 
وزارة ال�سح���ة والأجه���زة الأمني���ة وكبار 

ال�سن". 
اىل ذلك، اأعلن���ت وزارة الهجرة، اأن عملية 

التطعيم باللقاح امل�ساد لفايرو�س كورونا 
امل�ستجد، �سوف ت�سمل النازحني يف اأنحاء 
الب���الد. وقالت وزيرة الهج���رة واملهجرين 
ايف���ان فائ���ق جاب���رو، يف بي���ان، اإن عملية 
التطعي���م باللق���اح �سوف ت�سم���ل النازحني 
والالجئ���ني املوجودي���ن داخ���ل خميم���ات 

النزوح يف خمتلف املحافظات. 
واأ�س���ار بي���ان الوزارة اإىل اأن���ه من املنتظر 
اأن ي�س���ل اللق���اح اإىل الب���الد نهاي���ة ال�سهر 
التطعي���م  اأن  البي���ان  واأو�س���ح  احل���ايل. 
باللق���اح �س���وف ي�سمل 500 األ���ف �سخ�س 

تقريبا، من املقيمني يف خميمات النزوح.
واأعرب���ت الوزي���رة عن اأمله���ا يف اأن ت�سل 
باق���ي الدفع���ات الأخ���رى من اللق���اح خالل 
الف���رتة املقبلة حتى ت�سم���ل عملية التطعيم 

عددا اأكرب.

قريبًا اللقاح  �صيتلقون  نازح  األف   500

اأ�سواق بغداد اثناء حظر التجوال ... عد�سة )حممود روؤوف(

ما وراء الهـجـوم 
ال�صـاروخــي عـلـى اربـيـل

تحيات عالية من الأرا�صي 
المنخف�صة

 لم�صة وفاء لحار�س  

فالح احلمراين يكتب:

�صتار كاوو�س يكتب:

رعد العراقي يكتب
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 بغداد/ املدى 

�سق���ط فريق بر�سلونة لكرة القدم يف فخ التع���ادل اليجابي اأمام  �سيفه فريق 
قادي����س يف اللق���اء الذي جرى بينهما على ملعب الكام���ب نو مبدينة بر�سلونة 
بدون جمهور يف ختام مناف�سات اجلولة الرابعة والع�سرين من دوري الدرجة 
الوىل ال�سب���اين لك���رة الق���دم باملو�س���م 2020-2021 . وجن���ح الأرجنتيني 
ليوني���ل مي�سي قائد فري���ق بر�سلونة يف احراز هدف التق���دم بالدقيقة الثانية 
والثالث���ني م���ن ال�س���وط الول ع���ن طري���ق ركلة ج���زاء منحها احلك���م الدويل 
ال�سب���اين خ���وان مارتيني���ز مونوي���را وا�ستم���رت النتيجة عل���ى حالها حتى 
الدقيق���ة التا�سع���ة والثمان���ني متكن فيها فري���ق قادي�س م���ن اإدراك التعادل من 
خالل  املهاجم البديل اليخاندرو فرينانديز بوا�سطة ركلة جزاء منهيا املباراة 
بنتيج���ة )1-1( ليح�س���ل كل منهما على نقطة واحدة فق���ط، وحافظ بر�سلونة 
على مركزه الثالث بالرتتيب بر�سيد 47 نقطة متخلفا بفارق 8 نقاط عن فريق 
اأتلتيكو مدريد املت�س���در وبفارق 5 نقاط عن فريق ريال مدريد الو�سيف فيما 

ا�ستقر فريق قادي�س باملركز 14 وميلك يف ر�سيده 25 نقطة .

بر�شلونة ي�شقط في فخ 
قادي�س بالكامب نو !

اإ�شــابة بكورونــا ن�شــفها بال�شــاللة الجديــدة  3187 ال�شــحة ت�شــجل 

فريق التعفري يف احد خميمات النزوح
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بعد وق�ع هج�م �ساروخي 
على ال�سفارة االميركية في 

بغداد العام الما�سي، جددت 
ادارة الرئي�س االميركي 

ال�سابق دونالد ترامب 
تهديداتها ب�سحب دبل�ما�سييها 

من العراق. تمت مناق�سة رد 
ع�سكري �سد ايران في حينها، 

وحذر البيت االبي�س من رد 
�سارم "اذا ما قتل اأميركي 

واحد". ولم ُيقتل احد .
كما لم ُيقتل اأي اميركي في 

�سربة م�سابهة وقعت هذا 
اال�سب�ع �سد قاعدة ع�سكرية 

اميركية في مطار اربيل 
�سمالي العراق، والتي اتهم 

فيها م�س�ؤول�ن ف�سيال م�سلحا 
مدع�ما من ايران.

متعاق���د محلي واحد قتل في الهجوم مع جرح 
جندي اميركي واحد وعدة متعاقدين اآخرين, 
مم���ا دف���ع ذل���ك بوزي���ر الخارجي���ة االميرك���ي 
انتون���ي بلنك���ن, الى و�شف �شع���ور الواليات 

المتحدة بانها "غا�شبة".
لك���ن من جانب اآخر, كان���ت حدة رد فعل ادارة 
الرئي����س االأميرك���ي ج���و باي���دن عل���ى واب���ل 
ال�شواري���خ في اربي���ل متناق�ش���ة ب�شكل حاد 
مقارنة بردة فعل حمل���ة ادارة ترامب المروج 
لها �شد اي���ران, والتي دائما م���ا ت�شع العراق 

في مرمى النيران .
ه���ذا الموقف اثار ت�شاوؤال في كل من وا�شنطن 
وبغداد: ما هي خطوط بايدن الحمراء عندما 
يتعل���ق االم���ر ب���ردة الفع���ل على هجم���ات من 

ف�شائل م�شلحة ت�شتهدف اأميركان في العراق؟
دبلوما�شي���ون وم�شوؤول���ون ع�شكريون قالوا 
ان ه���دف باي���دن االكب���ر هو تهدئ���ة العداوات 
بي���ن الوالي���ات المتح���دة واي���ران والف�شائل 
الم�شلح���ة التابعة له���ا في المنطق���ة, ب�شمنها 
الع���راق, وال�شعي من جان���ب اآخر الى العودة 
للم�شل���ك الدبلوما�ش���ي م���ع طه���ران. تقدم���ت 
الواليات المتحدة ه���ذا اال�شبوع بدعوة لفتح 
�شفح���ة تفاو����س جدي���دة مع اي���ران لتحجيم 

برنامجها النووي .
وياأت���ي الجهد لهذا التقارب بينما ركزت ادارة 
باي���دن نظرها في نف����س الوقت عل���ى ف�شائل 
م�شلحة معين���ة في العراق يعتق���د م�شوؤولون 
بانها تعمل بدعم من طه���ران, او ربما باأوامر 
�ش���د  هجم���ات  ان  م�شوؤول���ون  وق���ال  منه���ا. 
اأميركان من قبل اي���ران او اتباعها قد تقو�س 

الهدف الدبلوما�شي االو�شع .
وقد ت���وؤدي هذه الهجمات اي�ش���ا الى محاولة 
جدي���دة من الواليات المتح���دة القناع العراق 
ب���ان يتنحى بعيدا عن ايران, مع الحفاظ على 
الرواب���ط الروحي���ة واالقت�شادي���ة والثقافية 
بينهم���ا, مقاب���ل عر����س محف���زات له ب���دال من 
تهديدات . نيد براي�س, متحدث عن الخارجية 
االميركي���ة, قال بعد هج���وم اأربيل: "من اجل 
ان تحافظ اأميركا على قيمنا وم�شالحنا حول 

العال���م, فيتطلب علين���ا ان نك���ون متوا�شلين 
ومندمجين مع العالم. وبالطبع فان ان�شغالنا 
مع بع�س االماكن في العالم تحمل لنا مخاطر 
ا�شافية ." وقال م�ش���وؤوالن في وزارة الدفاع 
االميركي���ة, ان���ه ل���م يج���ر نقا�س ل���دى القيادة 
المركزي���ة ف���ي البنتاغون ع���ن اأي رد ع�شكري 
محدد للهج���وم ال�شاروخي في اربيل االثنين 
ف���ي وق���ت تحق���ق في���ه ال�شلط���ات االميركي���ة 
والعراقية من الذي نفذ الهجوم. كل من وزير 
الخارجية بلنكن ووزير الدفاع لويد او�شتن, 
تحدث���ا م���ع نظيريهم���ا ف���ي الع���راق عار�شين 

الم�شاعدة في التحقيق .
م�شوؤولون القوا بالالئمة على ف�شائل م�شلحة 
مث���ل كتائب حزب الل���ه او ع�شائب اهل الحق 
بتنفي���ذ هج���وم اربي���ل والت���ي اتهم���ت اي�شا 
بتنفيذ �شربات �شابقة م�شابهة. ولكن ممثلين 
الخارجي���ة  ووزارة  االبي����س  البي���ت  داخ���ل 
والبنتاغ���ون, ن���اأوا بانف�شهم ع���ن االدالء باي 

اتهامات محددة .
�شايم���ون ليدن, م�ش���وؤول البنتاغون ل�شيا�شة 
ال�ش���رق االو�ش���ط, قال في تغري���دة له االثنين 
"ان���ه الختبار مهم تواجهه االدارة االميركية 
الجدي���دة. �شنك���ون مهتمي���ن لروؤي���ة فيما اذا 

�شيكون هناك رد ." 
وب�شغل���ه من�ش���ب نائب رئي�س ف���ي عهد ادارة 

اوباما, كان بايدن من بين الذين ا�شرفوا على 
نهاية الح���رب التي قادتها امي���ركا في العراق 
وان�شحاب اآخ���ر 50,000 الف جندي اميركي 
عام 2011, ليتفاج���اأ البلد بعد �شنتين بظهور 

تنظيم داع�س .
اهتم���ام  ل���ه  باي���دن  ان  م�شوؤول���ون  ويق���ول 
�شخ�ش���ي عمي���ق بالع���راق, حي���ث خ���دم ابنه 
بيو, في الحر�س الوطني الع�شكري وتعر�س 
لح���روق �شمي���ة ربما كان���ت ق���د ادت ال�شابته 
ب�شرط���ان الدم���اغ ال���ذي ت�شب���ب بموت���ه عام 
2015 . وزي���ر خارجيت���ه, بلنك���ن, كان قد بداأ 
الجمع���ة, ح�ش���ب م���ا و�شف���ه م�ش���وؤول رفي���ع 
ف���ي وزارة الخارجي���ة االميركي���ة, بمراجع���ة 
الت���ي  الع���راق  تج���اه  االميركي���ة  لل�شيا�ش���ة 
ت�شمح بتحول في عملية التوا�شل. �شت�شتمل 
المراجع���ة على دعم م���ن قب���ل البنتاغون قبل 
ان يعر�س على البي���ت االبي�س, وربما يكون 

ال�شهر القادم كاأقرب وقت ممكن .
المئ���ات  اع���ادة  تدر����س  االميركي���ة  االدارة 
االمني���ة  الدبلوما�شيي���ن وال�شخ�شي���ات  م���ن 
والمتعاقدين الى ال�شف���ارة في بغداد, وكانت 
اعداد كادر ال�شفارة قد تقل�شت الدنى م�شتوى 
ف���ي اأيار ع���ام 2019 خالل فت���رة ت�شاعد حدة 

التوتر مع ايران .
وزارة الخارجي���ة االميركي���ة غي���ر م�شتع���دة 

مدين���ة  ف���ي  قن�شليته���ا  فت���ح  الع���ادة  حالي���ا 
الب�ش���رة, والت���ي اغلقته���ا ادارة ترام���ب ف���ي 
اأيل���ول 2018 عندم���ا تعر�س مط���ار الب�شرة, 
الذي تتخذ القن�شلية مقرا لها فيه, الى هجوم 
�شاروخ���ي لف�شائل م�شلحة والذي لم يت�شبب 

الهجوم بجرح اي احد .
وتنظ���ر الخارجي���ة االميركي���ة اي�ش���ا بتمديد 
الح���دود الت���ي فر�شته���ا ادارة ترام���ب عل���ى 
كمي���ة الطاق���ة التي يمك���ن لحكوم���ة العراقية 
ان ت�شتريه���ا م���ن ايران... وه���و اجراء يحذر 
منتق���دون من ان���ه قد يزيد م���ن تمويل طهران 
ولكن���ه ف���ي الوق���ت نف�ش���ه يوف���ر م���ا يحتاجه 
ماليي���ن النا�س م���ن امداد لطاق���ة كهربائية قد 

يحرمون منها عك�س ذلك .
ه���ذا  التق���وا  عراقي���ون  م�ش���ارف  م�شوؤول���و 
اال�شبوع مع دبلوما�شيين اميركان حول هذه 
الق�شي���ة, التي تدف���ع حاليا بغ���داد بعد مرور 
كل مهل���ة ا�شه���ر قليلة ان تطلب م���ن وا�شنطن 
ا�شتثناء ل�شراء طاقة من ايران بدون م�شاءلة.
م�ش���وؤوالن اآخران ف���ي ادارة باي���دن ذكرا بان 
الوكالة االميركية للتنمية الدولية تدر�س االن 
امكاني���ة ار�شال مزيد من الم�شاعدة االن�شانية 
الج���زاء م���ن الع���راق, اغلبه���ا ف���ي المناط���ق 
الغربي���ة وال�شمالية من البالد التي كانت اكثر 

المناطق ت�شررا من هجمات داع�س .
ولكن عدة م�شوؤولين ف���ي البنتاغون و�شباط 
ع�شكريي���ن كبار قالوا انه لم يت�شح لهم ما هي 
الخط���وط الحمراء ل���دى فريق باي���دن عندما 
يتعلق االم���ر بحماي���ة الرعايا االمي���ركان في 
الع���راق م���ن اي���ران او اتباعها م���ن الف�شائل 
الم�شلح���ة . ديفد �شنيكر, ال���ذي �شغل من�شب 
م�شاع���د وزي���ر الخارجي���ة ل�ش���وؤون ال�ش���رق 
ف���ي ادارة ترام���ب وال���ذي ي�شغ���ل  االو�ش���ط 
حالي���ا من�شب زميل رفيع لدى معهد وا�شنطن 
م���ن  ان���ه  ق���ال  االدن���ى,  ال�ش���رق  ل�شيا�ش���ات 
م�شوؤولية الحكوم���ة العراقية ان تحجم نفوذ 

الف�شائل الم�شلحة المدعومة من ايران.
وا�ش���اف �شنيكر بقوله "ال اعتق���د انه باغداق 
التمل���ق الي���ران �شتح�ش���ل على ت�ش���رف جيد 
منه���ا ف���ي الع���راق. بالتاأكيد االمر كل���ه متعلق 
باي���ران. ال�شواري���خ والت�شلي���ح والتموي���ل 

والتوجيه جميعها تاأتي من طهران ."
عن: ني�ي�رك تايمز

 بغداد/ المدى

وّج���ه وزي���ر الدفاع جمعة عن���اد, اأم�س االأح���د, بت�شكيل لجن���ة تحقيقية ب�شاأن 
"ح���االت ف�ش���اد مالي واإداري وابتزاز وتعاط���ي الر�شى" في مديرية �شوؤون 
المحاربي���ن ودائ���رة التقاع���د الع�شك���ري. وذك���رت وثيق���ة �شادرة م���ن مكتب 
الوزير معنونة اإلى الفريق الركن كريم نزال تلقتها )المدى( اأنه "نظرًا لورود 
معلومات حول وجود حاالت ف�شاد مالي واإداري وابتزاز وتعاطي الر�شى في 
المديري���ة العامة ل�شوؤون المحاربين ودائرة التقاعد الع�شكري, ن�شبنا ت�شكيل 
لجنة برئا�شتك���م وع�شوية اللواء الركن فائز فا�شل اأحمد مدير اال�شتخبارات 
الع�شكرية, واللواء الركن علي �شبري معاون اأمين �شر اال�شتخبارات واالأمن/
اأمان���ة ال�شر الع���ام, واللواء يو�شف عناد اأمين �ش���ر االإدارة/اأمانة ال�شر العام, 
والل���واء قا�ش���م محمد ح�شين اأمين �ش���ر القانونية/اأمانة ال�ش���ر العام, لتدقيق 
المعلوم���ات اأع���اله". واأ�شاف, "عل���ى اللجن���ة الم�شكلة انج���از اأعمالها خالل 
14 يوم���ًا, واالإعالم بالنتائج". وقبل نحو �شهري���ن, علقت وزارة الدفاع, على 
تقاري���ر اأفادت باأنه يتم بيع "بع�س المنا�شب" داخل الوزارة. وقالت الوزارة 
ف���ي بي���ان حينه���ا اإن "بع����س و�شائل االإع���الم تناول خب���را من اأخب���ار رابطة 
ال�شفافي���ة مفاده )بي���ع المنا�شب ف���ي وزارة الدفاع(". واأ�شاف���ت الوزارة اأنه 
"ال �شحة لمثل هذه االأخبار", واأن المنا�شب في الوزارة يتم منحها لل�شباط 
والق���ادة وفق �شواب���ط ومعطيات تمر عبر �شل�شلة انتقائي���ة. واأ�شارت اإلى اأن 
ه���ذه العملية تت���م عبر لجان مخت�شة تجري المفا�شل���ة وتختار االأن�شب, بناء 
عل���ى �شروط محددة ح�ش���ب المن�شب, وفي النهاية يت���م عر�شها على الجهات 
العليا في الوزارة للموافقة عليها. وختم البيان باأن "اأية جهة اإعالمية �شتروج 
اأخبارا عارية عن ال�شحة, الهدف منها ت�شويه �شمعة الوزارة, �شتتم مقا�شاتها 

قانونيا".

 بغداد/ المدى

يبدو ان اآمال الق�ى 
ال�سيا�سية باجراء االنتخابات 
البرلمانية والمحلية في ي�م 

واحد قد تال�ست، خ�س��سا 
ان رئا�سة البرلمان لم 

تعط ال�س�ء االأخ�سر لفتح 
م�سروع قان�ن تعديل قان�ن 

االنتخابات المحلية حتى 
االآن. وا�ستبعدت اللجنة 

القان�نية البرلمانية اجراء 
االنتخابات المحلية في �سهر 

ت�سرين االول المقبل، وه� 
الم�عد المحدد الجراء 
االنتخابات البرلمانية.

وت�شي����ر معلومات و�شلت الى )المدى( 
ب����ان بع�����س الق����وى ال�شيا�شي����ة ترغب 
اج����راء  موع����د  بتحدي����د  بالمبا�ش����رة 
انتخاب����ات المحافظات بعد االنتهاء من 

ملف االنتخابات البرلمانية.
وك�ش����ف تقرير �شاب����ق ل�)الم����دى( ن�شر 
في �شهر كان����ون االول الما�شي عن نية 
مجل�س النواب تعديل قانون انتخابات 
دم����ج  المحافظ����ات, مح����اوال  مجال�����س 

االنتخابات البرلمانية والمحلية �شوية 
بهدف خف�س النفقات االنتخابية.

وكان����ت مجال�����س المحافظ����ات بمثاب����ة 
تتول����ى  م�شغ����رة  ت�شريعي����ة  �شلط����ة 
انتخ����اب المحافظين ونوابهم واإ�شدار 
اأو  بالمحافظ����ة  الخا�ش����ة  الق����رارات 
الوح����دات االإداري����ة االأ�شغ����ر, وكذل����ك 
مراقبة اأداء ال�شلطة التنفيذية المتمثلة 

بالمحافظة.

ويقول �شي����روان الدوبردان����ي, رئي�س 
لجنة االقالي����م والمحافظات البرلمانية 
ف����ي ت�شري����ح ل�)الم����دى(: "اتفقن����ا م����ع 
اللجن����ة القانونية النيابي����ة على تقديم 
انتخاب����ات  لقان����ون  الثال����ث  التعدي����ل 
واالق�شي����ة  المحافظ����ات  مجال�����س 
م����ادة",  م����ن خم�ش����ة ع�ش����ر  والمك����ون 
م�شيفا ان "مناق�شة المواد المتبقية من 
قانون انتخابات مجال�����س المحافظات 

قان����ون  م�ش����روع  ب�شب����ب  متوق����ف 
الح����راك  �شغ����ط  وتح����ت  الموازن����ة". 
ال�شعبي �شّوت مجل�س النواب في �شهر 
ت�شري����ن الثاني من العام 2019 ل�شالح 
تعدي����ل قانون����ي اأنه����ى بموجب����ه عم����ل 
مجال�����س المحافظات غير المنتظمة في 
اإقلي����م ومجال�س االأق�شي����ة والنواحي, 
وكل����ف اأع�شاء البرلم����ان بمهمة مراقبة 
عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات.

"لجنت����ي  ان  الدوبردان����ي  وي�شي����ف 
االقلي����م والقانونية النيابيتين �شتبداآن 
قان����ون  وتعدي����ل  مراجع����ة  عملي����ة 
انتخاب����ات مجال�����س المحافظ����ات بع����د 
االنته����اء م����ن اق����رار قان����ون الموازن����ة 
اج����ل  م����ن   2021 لع����ام  االتحادي����ة 
تقدي����م التعديل الثالث للق����راءة االولى 
والثاني����ة ثم الت�شويت عليه في الف�شل 

الت�شريعي المقبل".

انتخاب����ات  اإج����راء  المق����رر  م����ن  وكان 
المجال�����س المحلي����ة ف����ي اأي����ار 2018, 
لكنها اأُرجئت اإلى اأيلول 2018 ومن ثم 
اإل����ى ت�شرين االأول من الع����ام نف�شه, ثم 
اأُرجئت مج����ددا اإلى ني�شان 2020, قبل 

قرار البرلمان باإلغاء هذه المجال�س.
االقالي����م  لجن����ة  رئي�����س  ويتاب����ع 
"بع����د  اأن����ه  البرلماني����ة  والمحافظ����ات 
اق����رار ه����ذا التعدي����ل م����ن قب����ل مجل�س 
النواب �شنبداأ بالت�ش����اور مع الحكومة 
لتحدي����د  االنتخاب����ات  ومفو�شي����ة 
موع����د االقت����راع", الفتا اإل����ى اأن "ابرز 
التعدي����الت المقترحة على هذا التعديل 
هي اعتماد الدوائ����ر المتعددة, وبطاقة 
البايومترية, وان ع����دد اع�شاء مجل�س 
اع�ش����اء  بع����دد  �شيك����ون  المحافظ����ات 
مجل�����س النواب ف����ي المحافظة, وكذلك 

ال�شهادة الدرا�شية".
و�شبق ان قدمت ثالثة مقترحات ب�شاأن 
المادة المعنية بتحديد اأع�شاء مجال�س 
المحافظ����ات؛ االأول����ى وه����ي احت�شاب 
ع����دد االأع�ش����اء وفق����ا لع����دد المقاعد في 
مجل�س الن����واب, والثان����ي االإبقاء على 
االأع����داد الموج����ودة في اأ�ش����ل القانون 
)على الن�شب����ة ال�شكانية لكل محافظة(, 
والثال����ث تحدي����د ل����كل محافظ����ة ع�شرة 
اأع�ش����اء, ث����م يحت�ش����ب ل����كل مئ����ة األ����ف 
ن�شمة مقع����د اإ�شافي )اأي ح�شب نفو�س 
كل محافظ����ة(. وطعن����ت مجموع����ة من 
اأع�ش����اء مجال�����س المحافظ����ات بقانون 
اإلغ����اء مجال�س المحافظ����ات الذي اقره 
مجل�����س الن����واب الع����ام الما�ش����ي اأمام 
تعط����ل  اأن  اإال  االتحادي����ة,  المحكم����ة 
به����ذا  الب����ت  بع����دم  ت�شب����ب  المحكم����ة 
المو�ش����وع. ويلف����ت النائ����ب ع����ن كتلة 
الح����زب الديمقراط����ي الكرد�شتاني الى 
اأن "هناك عددا من المقترحات المقدمة 

م����ن كتل ونواب �شتت����م مناق�شتها داخل 
قب����ة مجل�����س الن����واب", م�ش����ددا عل����ى 
ان "االنتخاب����ات �شتج����ري ف����ي جمي����ع 
المحافظ����ات العراقي����ة )15 محافظ����ة( 

دون ا�شتثناء".
من جهته يوؤكد ع�شو اللجنة القانونية 
البرلمانية النائب ح�شن فدعم ل�)المدى( 
ان "مجل�����س النواب ل����م يناق�س قانون 
انتخاب����ات مجال�����س المحافظ����ات, لكن 
ت����م درجه �شمن ج����دول اعم����ال اللجنة 

القانونية النيابية".
وف����ي �شه����ر ت�شري����ن الثان����ي الما�ش����ي 
كل����ف مجل�����س الن����واب لجن����ة االأقالي����م 
والمحافظ����ات النيابية باإع����داد ت�شريع 
ه����ذه  و�شالحي����ة  عم����ل  ينظ����م  جدي����د 
اإج����راء  مواعي����د  ويح����دد  المجال�����س, 

االنتخابات فيها.
"تنتظ����ر  لجنت����ه  اأن  فدع����م  وي�شي����ف 
للموافق����ة  الرئا�ش����ة  م����ن هيئ����ة  ق����رارا 
على مقت����رح تعدي����ل قان����ون انتخابات 
مجال�س المحافظات من اجل المبا�شرة 
بدرا�شته وتعديله قب����ل تقديمه للقراءة 

االولى والثانية والت�شويت عليه".
اأن  القانوني����ة  اللجن����ة  ع�ش����و  ويبي����ن 
بي����ن  اتفاق����ا مبدئي����ا و�شفهي����ا  "هن����اك 
الكت����ل ال�شيا�شية عل����ى ان يكون قانون 
انتخابات مجال�س المحافظات م�شابها 
الن����واب   مجل�����س  انتخاب����ات  لقان����ون 
الفت����ا  المتع����ددة",  الدوائ����ر  باعتم����اد 
اإل����ى "وج����ود رغبة لدى اغلبي����ة القوى 
ال�شيا�شية ان تجرى انتخابات مجال�س 
مجل�����س  انتخاب����ات  م����ع  المحافظ����ات 

النواب اأو قبلها".
ويتوق����ع النائ����ب ع����ن كتل����ة الحكمة اأن 
اجراء  على  ال�شيا�شي����ة  القوى  "تتف����ق 
االنتخابات المحلية بعد االنتهاء بفترة 

من اجراء انتخابات مجل�س النواب".

الخالف على قان�ن 
الم�ازنة ي�ؤخر قراءة 
الت�سريع 

اآمال دمج االنتخابات الربملانية واملحلية تتال�شى.. واللجان 
تنتظر موافقة الرئا�شة الإحياء جمال�س املحافظات 

نيويورك تاميز: رد اإدارة بايدن على هجوم اأربيل اأ�شعف من ردود ترامب
معهد وا�سنطن: تحجيم نف�ذ الف�سائل الم�سلحة م�س�ؤولية الحك�مة العراقية

الفتات انتخابية �شابقة.. ار�شيف

الدفاع حتقيق بـ"حاالت ف�شاد" 
يف مديرية �شوؤون املحاربني

دمار خلفه الق�شف
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بغداد/ فرا�س عدنان

تتخ���ّوف االإدارة المحلية ف���ي الب�شرة 
تنفي���ذ  المالي���ة  وزارة  رف����ض  م���ن 
تعدي���ات مجل�ض الن���واب على موازنة 
2021، المت�شمن���ة م�شاريع جديدة في 

المحافظة.
وحّملت الب�ش���رة، الحكومة االتحادية 
م���ا تعر�شت ل���ه من حيف وظل���م طوال 
ال�شن���وات الما�شي���ة، فيما ع���ّدت زيادة 
التخ�شي�ض المالي، ف���ي القانون الذي 
تج���ري مناق�شت���ه حاليًا، باأنه���ا ال تلبي 

الطموح.
للمحاف���ظ  االإداري  المع���اون  ويق���ول 
معي���ن الح�شن في حديث اإلى )المدى(، 
اإن "م�ش���روع الموازن���ة ال���ذي رفع من 
الحكوم���ة اإل���ى البرلم���ان ل���م يك���ن فيه 
اإن�ش���اف اإل���ى الب�شرة رغم اأنه���ا تمّول 
الب���اد بجمي���ع محافظاته���ا م���ن خال 

حقولها النفطية".
"الحكوم���ة  اأن  الح�ش���ن،  واأ�ش���اف 
االتحادي���ة كان مطلوب منها اأن تن�شف 
االإدارة  تت���رك  وال  الب�ش���رة،  اأهال���ي 
المحلي���ة تتوا�ش���ل مع اللجن���ة المالية 
في مجل����ض النواب؛ لرف���ع الحيف عن 

المحافظة".
واأ�شار، اإل���ى اأن "جه���ودًا كبيرة تبذلها 
االإدارة المحلي���ة م���ع اللجن���ة المالي���ة 
لت�شمي���ن الم�شاريع المهم���ة للمحافظة 

في الموازنة".
وبين الح�ش���ن، "انه رغم ان التعديات 
الت���ي اأجري���ت عل���ى القان���ون ال تلب���ي 
م���ن  مخ���اوف  لدين���ا  لك���ن  الطم���وح، 
ع���دم ق���درة وزارة المالية عل���ى االإيفاء 
بالتزام���ات الموازنة ف���ي �شوء ما تمت 

اإ�شافته من قبل مجل�ض النواب".

و�ش���دد، عل���ى اأن "ال���وزارة ق���د ترف�ض 
تل���ك التعدي���ات بحج���ة ع���دم وج���ود 
غط���اء مالي، كونه���ا الم�شوؤولة عن ذلك 

الملف".
ويجد الح�ش���ن، ان "الغب���ن الذي لحق 
الب�ش���رة ف���ي ه���ذه الموازن���ة تتحمل���ه 
بالدرجة االأ�شا����ض وزارة المالية، ومن 
ثم مجل����ض الوزراء، والك���رة حاليًا في 

ملعب البرلمان".
لمحاف���ظ  االإداري  المع���اون  ويو�ش���ح 
الب�ش���رة، اأن "نواب الب�ش���رة مار�شوا 
�شغط���ًا كبيرًا من اأجل اإرجاع ولو ق�شم 
من حق���وق المحافظ���ة، عندم���ا لوحوا 

بعدم الت�شويت على الموازنة".
ف���ي  المحافظ���ة  "ح�ش���ة  اأن  واأك���د، 
 4 اإل���ى   2 م���ن  رفعه���ا  ت���م  الموازن���ة 
تريلي���ون دين���ار، كم���ا ت���م رف���ع مبالغ 

م�ش���روع البت���رودوالر م���ن 500 مليار 
اإلى تريليون دينار".

ع���ن  الب�ش���رة  "تعوي����ض  ب����  وطال���ب 
عائ���دات منافذه���ا الحدودي���ة الت���ي لم 
تح�شل عليها منذ العام الما�شي ب�شبب 

عدم اإقرار موازنة 2020".
واأردف الح�ش���ن، اأن "دي���وان الرقاب���ة 
المالية االتحادي ر�شد ديونًا لمحافظة 
الب�شرة في ذمة الحكومة االتحادية من 
م�ش���روع البت���رودوالر فق���ط ت�شل اإلى 
16 تريلي���ون دينار، وذلك قبل اأكثر من 
ع���ام". و�شدد الم�ش���وؤول المحلي، على 
اأن "امتن���اع الحكوم���ة ع���ن ت�شليم تلك 
الديون جاء بذرائع عدم توفر ال�شيولة 
المالي���ة وانخفا����ض اأ�شع���ار النفط منذ 

عام 2013".
ويتح���دث الح�شن عّما ع���ّده واحدًا من 

اأوجه الظلم الذي تعر�شت له المحافظة 
النفطي���ة، واأف���اد ب���اأن "اأكثر م���ن 650 
م�شروع���ًا جرت اإحالتها خ���ال 2019، 
وب���داأ العمل بها، ورفعنا العام الما�شي 
كتاب���ًا للمطالب���ة ب���� 700 ملي���ار دين���ار 
لمقاولين ع���ن اأعمال م�شتحقة الدفع تم 

تنفيذها لكن لم ت�شدد االموال".
ويو�ش���ح اأن "وزارة المالي���ة منحتن���ا 
173 ملي���ار دينار فقط، في حين وزارة 
التخطي���ط و�شع���ت تعليم���ات اأعط���ت 
الحق للمتعاقدين باإقامة الدعاوى على 
الجهات الر�شمية في حال امتناعها عن 
ت�شليمه���م م�شتحقاته���م الأكثر من �شهر، 

وهذا �شكل عبئًا كبيرًا علينا". 
لمحاف���ظ  االإداري  المع���اون  وم�ش���ى 
الب�شرة، الى اأن "ما تم ت�شمينه حديثًا 
ف���ي م�ش���روع الموازن���ة ه���و م�ش���روع 

البدع���ة  الف���او، م�ش���روع قن���اة  مين���اء 
وتحويله���ا م���ن مفتوح���ة اإل���ى مغلق���ة 
ه���و مه���م ويم���ول الب�شرة ب���� 70% من 
مي���اه االإ�شالة، وم�ش���روع اإن�شاء محطة 
حرارية كهربائية على البحر في ق�شاء 

الفاو".
من جانبه���ا ذكرت النائبة ع���ن الب�شرة 
ميث���اق الحام���دي، ف���ي ت�شري���ح اإل���ى 
)الم���دى(، اأن "المحافظة تمنح العراق 
اأكثر م���ن 85% من االإي���رادات النفطية، 
الحكوم���ي  الم�ش���روع  ف���ي  ورد  وم���ا 

ينطوي على ظلم كبير، ينبغي رفعه".
وتابعت الحام���دي، اأن "نّواب الب�شرة 
يوا�شلون ال�شغط لرفع التخ�شي�شات 
المالي���ة للمحافظ���ة وت�شمينه���ا المزيد 
خ�شو�ش���ًا  الخدمي���ة،  الم�شاري���ع  م���ن 
م���ع انتهاء الذريع���ة ال�شابق���ة المتعلقة 
النف���ط باالرتف���اع  اأ�شع���ار  بانخفا����ض 

الم�شتمر له".
اأن  يج���ب  "الموازن���ة  اأن  واأردف���ت، 
تت�شم���ن رواتب ل� 30 األ���ف تم تعيينهم 
خ���ال 2019، لكنهم ل���م يح�شلوا على 

م�شتحقاتهم لغاية االآن".
"وزارة  اأن  اإل���ى  الحام���دي،  وانته���ت 
المالي���ة �شتك���ون ملزمة باأي م���ادة يتم 
و�شعه���ا في الموازن���ة ل�شالح الب�شرة 
ولي����ض له���ا الح���ق ف���ي االمتن���اع ع���ن 
تنفيذها وبخافه �شتتعر�ض للمحا�شبة 

والم�شاءلة داخل مجل�ض النواب".
وكان اأع�شاء اللجنة المالية في مجل�ض 
النواب قد ك�شفوا ع���ن اإجراء تعديات 
كبيرة على الموازنة، قالوا اإنها ت�شمن 
حق���وق المحافظ���ات المنتج���ة للنف���ط 
من بينه���ا الب�شرة، بع���د اأن لوح نواب 
تل���ك المحافظات بع���دم الت�شويت على 

القانون.

بغداد/ المدى

اأك���د م�شت�ش���ار االأمن القومي قا�شم االأعرجي، اأم�ض االأح���د، اأن العراق �شيعمل على اال�شتفادة 
من خبرات "الناتو"، وذلك خال ا�شتقباله قائد بعثة حلف االأطل�شي في العراق الفريق الركن 

بيير اأول�شن. 
وذك���ر بي���ان لم�شت�شارية االأم���ن الوطني، تلقت )الم���دى( ن�شخة من���ه، اإن "االأعرجي ا�شتقبل 
بمكتب���ه قائ���د بعثة حلف الناتو في الع���راق الفريق الركن بيير اأول�ش���ن. واكد خال اللقاء اأن 
العراق حري�ض على التعاون مع المجتمع الدولي، واأن القوات العراقية لديها خبرات كبيرة 

اكت�شبتها من خال القتال"، مبينا اأن "تبادل الخبرات مهم لمواجهة االإرهاب والتطرف".
واأ�ش���ار االأعرجي اإلى اأن "العراق لي�ض ج���زءًا من اأي م�شكلة اإقليمية، بل هو جزء من الحل"، 
مو�شحا اأن "العراق �شيعمل على اال�شتفادة من خبرات الناتو، واأن تبادل الخبرات مهم، الأن 

داع�ض مازال ي�شكل خطرا حتى االآن".
م���ن جانبه اأكد قائد بعثة النات���و، بح�شب البيان، اأن "وجود البعثة ج���اء بطلب من الحكومة 
العراقية، واأن اأي تو�شيع للمهام �شيكون بناًء على طلب الحكومة العراقية"، مبينا اأن "بعثة 

الناتو تدعم العراق لمواجهة االإرهاب والتطرف".
وف���ي وقت �شابق، اأكد االأعرجي، اأن حلف �شمال االطل�شي "الناتو"، يعمل في الباد بموافقة 

بغداد، وبمهام غير قتالية.
وذك���ر االأعرج���ي في تدوين���ة اأن "حلف الناتو يعمل ف���ي العراق بموافق���ة الحكومة العراقية 

وبالتن�شيق معها، ومهمته ا�شت�شارية تدريبية ولي�شت قتالية".
 واأ�ش���اف "نتع���اون م���ع دول العالم، ون�شتفيد م���ن خبراتها في الم�ش���ورة والتدريب، لتعزيز 

االأمن، ولم يتم االتفاق على اأعداد الم�شت�شارين حتى االآن".
واأعل���ن االأمين العام لحلف الناتو ين�ض �شتولتنب���رغ، في وقت �شابق، اأن الحلف قرر تو�شيع 

مهمته في العراق.
وقال �شتولتنبرغ في موؤتمر �شحفي اإن "الحلف قرر تو�شيع مهماته في العراق، وذلك بطلب 

من الحكومة العراقية، و�شتنفذ باحترام �شيادة البلد".
واأ�شاف، "وقررنا تو�شيع نطاق عمليات التدريب في العراق، و�شنو�شع الح�شور الجغرافي 
لمهام قوات الحلف اإلى خارج بغداد". وتابع، "اأن "تنظيم داع�ض ما زال ن�شطًا في العراق".

وج���اء االعان عن الزيادة ����� بعد يوم واحد من تبني جماعات تطلق عل���ى نف�شها "مقاومة" �� 
هجمات �شاروخية على اربيل، ت�شببت بمقتل وا�شابة جنود اميركان ومن التحالف الدولي، 

فيما اعلنت وا�شنطن عن "غ�شبها" لتلك الهجمات.
وق���ال نائب تابع الحد القوى ال�شيعية في ات�شال م���ع )المدى( ن�شرته في عددها ال�شابق، ان 
"الجميع يعرف ان القوات بحاجة الى الدعم في عدة مجاالت، وان البلد ب�شبب النق�ض في 

المعدات �شار م�شتباحا للطائرات المجهولة".
وق���ال الرئي�ض االميركي، جو بايدن، الجمع���ة الما�شية، اإن حلف �شمال االطل�شي تولى مهمة 

تدريب  القوات العراقية، واأي هجوم عليه يعد ا�شتهدافا لوا�شنطن. 
واأ�ش���اف باي���دن خ���ال كلمة له: "ل���ن ن�شمح لداع����ض بالتو�شع م���ن جديد وتهدي���د الواليات 
المتح���دة".  وتابع، اأن "ال�ش���ركاء االأوروبيين ت�شدوا لداع�ض، والنات���و تبنى مهمة التدريب 
ف���ي العراق".  وم�شى ف���ي حديثه "اأبعث بر�شالة وا�شحة للعال���م اأن الواليات المتحدة عادت 

والتحالف عبر االأطل�شي  �شيعود". 

 بغداد/ تميم الح�سن

اأعمال انتقامية
ويق����ول نائب �شابق ت�شكن ع�شيرته في 
الطارمية ل�)المدى( ان "هناك اعتقاالت 
ع�شوائي����ة تق����وم بها جماع����ات م�شلحة 
عل����ى خلفي����ة احداث ي����وم ال�شب����ت �شد 

�شكان الق�شاء".
ا�شتب����ق  ق����د  ال�شعب����ي  الح�ش����د  وكان 
الت�شريح����ات الحكومية بعدة �شاعات، 
واعل����ن مقتل وال����ي الطارمية بوا�شطة 

كمين محكم �شمالي بغداد.
ويخ�شى النائب ال�شابق الذي طلب عدم 
ن�ش����ر ا�شمه من ان "تتحول تلك العملية 
الى انتقام وتخوي����ف ل�شكان الطارمية 

مع اقتراب االنتخابات الت�شريعية".
وب�شكل مفاجئ دخل����ت ف�شائل م�شلحة 
ان  م����ن  الرغ����م  عل����ى  الطارمي����ة،  ال����ى 
الق�شاء ت�شرف على حمايته قطعات من 
الجي�ض والح�ش����د الع�شائري الذي كان 

له الدور الرئي�ض في عملية ال�شبت.
و�ش����ارك ابراهي����م العب����دو الم�شهداني 
ف����ي قت����ل اب����ن ع�شيرت����ه �شاك����ر �شاهي 
الم�شهدان����ي، وال����ذي يع����رف ب�"وال����ي 

الطارمية" على اثر معلومات و�شلته.
وال يزال العبدو الم�شهداني، وهو قائد 
ح�ش����د الطارمية الع�شائري، جريحا في 
اح����دى م�شت�شفي����ات بغ����داد، فيم����ا غرد 
مدونون على )تويتر( م�شتخدمين ا�شم 
�شاه����ي الم�شهدان����ي لتعزي����ز ادع����اءات 
تفي����د ب����ان �ش����كان الطارمي����ة "جميعهم 
دواع�ض". ويبلغ ع����دد �شكان الطارمية 
نح����و 91 األ����ف ن�شم����ة وع����دد العوائ����ل 
فيه 15 األ����ف عائلة م����ن ع�شائر متعددة 
منه����ا الم�شاهدة والبوف����راج وال�شلمان 
والجب����ور  والجنابيي����ن  والحياليي����ن 

والعبيد.

كمين منزل الدواع�س
ويق����ول �شه����ود عي����ان وم�شاركي����ن في 
كمي����ن "قادة داع�ض" انه ف����ي ال�شاعة 3 
والن�شف من فجر يوم ال�شبت، و�شلت 
معلوم����ات الى ح�ش����د الطارمية بوجود 
اجتم����اع "عال����ي الم�شت����وى" لقي����ادات 

التنظيم داخل احد الب�شاتين.
ب�شت����ان  داخ����ل  كان  االجتم����اع 
"البو�شهي����ل" �شم����ن ب�شاتي����ن الطابي 
الكثيف����ة، ودخلت ق����وة الح�ش����د بقيادة 
ا�شي����ب  ال����ذي  العب����دو،  ابراهي����م 
باال�شتب����اك م����ع "داع�ض" وقت����ل معه 4 
م����ن الح�ش����د، باال�شافة ال����ى عن�شر من 
ا�شتخب����ارات ل����واء 59/ جي�����ض الت����ي 

و�شلت بعد ذلك الى الموقع.
م����ن   5 ان  العي����ان،  �شه����ود  وبح�ش����ب 
المتواجدين في المنزل قتلوا، ابرزهم 
�شاكر �شاه����ي داود �شلمان الم�شهداني، 
المكنى ب�"ابو هان����ي"، والي الطارمية 

والمفت����ي ال�شرع����ي، واب����و حاتم، وهو 
اعامي ع����ام قط����اع الفلوج����ة والنائب 
جان����ب  ال����ى  للمجموع����ة،  الع�شك����ري 

�شحيبون المكنى ب�"ابو م�شعب".
اثن����اء  ان����ه  الم�ش����ادر  وبح�ش����ب 
اال�شتباكات الت����ي ا�شتخدم فيها داع�ض 
القنا�شين، كان احد القيادات المهمة – 
لم يعرف ا�شمه حتى االن- قد هرب الى 

داخل الب�شاتين.
وتمت����د الب�شاتي����ن الكثيف����ة ال����ى ع����دة 
الجن����وب  م����ن  وترتب����ط  كيلومت����رات، 
بمنطق����ة الكاظمية ومن ال�شمال بمدينة 

�شامراء، التابعة ل�شاح الدين.

الطارمية اآمنة اأم ال؟
وتوؤك����د الم�شادر من داخ����ل الطارمية، 
ان القي����ادات التي تم قتله����ا "متواجدة 
ب�ش����كل دائ����م داخ����ل الطارمي����ة، وبعلم 
داخ����ل  تتخف����ى  لكنه����ا  الجي�����ض، 
الب�شاتي����ن"، وه����و ام����ر يف�ش����ر اع����ان 

الطارمية مرات عدة انها "اآمنة".
الما�ش����ي، و�ش����ل  الع����ام  تم����وز  وف����ي 
الكاظم����ي الى الطارمي����ة، عقب دعوات 
البعاد ال�ش����كان عن الق�شاء، باعتبارهم 

"دواع�ض".
وهاجم م�شت�شار االأم����ن القومي حينها 

قا�شم االعرج����ي، هذه الدعوات، موؤكدا 
اأن ع����ودة الطائفي����ة اإل����ى الع����راق ه����ي 

خائبة". "اأحام 
واطلق الكاظمي حينها حملة ع�شكرية، 
بع����د �شاعات من مقت����ل علي الخزرجي، 
اآمر ل����واء 59، فيما ت�شرب����ت معلومات 
اآنذاك بان الخزرجي قد قتل عقب ك�شفه 

معلومات عن "جماعات الكاتيو�شا".
وكان الخزرج����ي، ق����د عم����ل ف����ي وق����ت 
�شابق، كقائد ع�شكري في بع�ض مناطق 
تح����ت  كان����ت  والت����ي  بغ����داد،  جن����وب 
�شيط����رة تل����ك الجماع����ات، والتي قامت 
الحكوم����ة في حزي����ران 2020 باعتقال 

ع����دد منه����م ف����ي عملي����ة عرف����ت ب�"خلية 
الدورة".

ووج����ه الكاظمي في زيارته ال�شبت الى 
الطارمي����ة، ب�ش����رورة "اإدام����ة عمليات 
ماحقة الفلول االرهابية، بالتعاون مع 
وجهاء المنطق����ة و�شي����وخ ع�شائرها"، 

بح�شب بيان �شدر عن مكتبه.

بعد مغادرة الكاظمي
وعقب انته����اء الزيارة �شهدت الطارمية 
�شل�شل����ة من الغ����ارات، و�شم����ع ال�شكان 
ا�شوات نح����و 10 �شواري����خ، واخرى 
كانت في فجر ام�ض االحد، هي االعنف.

واك����د �شه����ود العي����ان ان اال�شتب����اكات 
االولي����ة ا�شتم����رت م����ن ال����� 6 والن�شف 
من �شباح ال�شبت الى العا�شرة �شباحا 
من نف�����ض اليوم، ث����م بع����د �شاعتين من 
نهاية زي����ارة الكاظمي )الت����ي كانت في 
و�شط النه����ار( بداأت طائرات "اف 16" 

بالق�شف".
وان�شحبت الطائ����رات عند الغروب، ثم 
ع����ادت مرة اخ����رى في منت�ش����ف الليل، 
انه����ا  يعتق����د  حي����ث  مج����ددا،  للق�ش����ف 

ا�شتهدفت منزال في الب�شاتين.
وق�شاء الطارمية اأح����د االأق�شية ال�شتة 
التي تحي����ط بالعا�شمة وت�شمى بحزام 
بغ����داد، وتكم����ن اأهميته ف����ي ربطه بين 
اأرب����ع محافظ����ات عراقي����ة ه����ي بغ����داد 
و�شاح الدين وديالى واالأنبار ويتاأّلف 
هذا الق�شاء من ثاث نواحي هي مركز 
الق�ش����اء وناحي����ة الم�شاه����دة وناحي����ة 
الق�ش����اء  م�شاح����ة  وتبل����غ  العبايج����ي 
)الدون����م  دون����م   192411 حوال����ي 

ي�شاوي 2500 مترمربع(.

اأفكار متطرفة
وتحت و�ش����م "الح�شد عاج الطارمية" 
اي����د ع����دد كبير م����ن المغردي����ن، دعوات 
واع����ادة  الق�ش����اء،  "اجتث����اث" �ش����كان 
الحدي����ث ع����ن ج����رف ال�شخ����ر )جنوب 
بغ����داد( واآمرل����ي )�شرق تكري����ت( التي 
اليزال �شكانها مبعدون منذ عام 2014.

ف����ي  ال�شاب����ق  الع�ش����و  يق����ول  ب����دوره 
محافظ����ة  مجل�����ض  ف����ي  االم����ن  لجن����ة 
ان  ل�)الم����دى(  المطلب����ي  �شع����د  بغ����داد 
"االجهزة االمنية كانت تتجاهل وجود 
الم�شلحي����ن ف����ي الق�ش����اء، وبع�ض تلك 

القوات كانت تباع وت�شترى".
ظاه����رة  "تك����ون  ان  المطلب����ي  وياأم����ل 
الف�ش����اد ق����د انته����ت االن"، لكن����ه يوؤك����د 
اي�ش����ا ان "هن����اك ع�شائ����ر كان����ت بعثية 
�شارت توؤمن بالفك����ر التكفيري ويجب 

توجيه ا�شد العقوبات لها".
بالمقاب����ل دع����ا الم�ش����وؤول ال�شابق الى 
"تحقي����ق عادل في الطارمية وان�شاف 
المظلومي����ن وال�شباب لكي ال ي�شبحوا 

وقودا لافكار المتطرفة في الق�شاء".

 الـF-16  �شاركت بعملية الطارمية.. قائد من ع�شريته 
نفذ عملية قتل "الوايل" 

ف�سائل م�سلحة دخلت اإىل 
الق�ساء تزامنًا مع دعوات 
املدينة"  "اإخالء 

 نواب الب�شرة يحذرون املالية: القبول بتعديالت الربملان 
على املوازنة اأو امل�شاءلة

حت��ى نهار ام�س كانت الق��وات االمنية تبحث عن مطلوبين في منطقة الطارمية الواقعة �سمالي بغ��داد، بعد ليلة مرعبة عا�سها ال�سكان مع 
ا�سوات انفجارات كبيرة. ووجه رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي في زيارة هي الثانية من نوعها الى الق�ساء في غ�سون 7 ا�سهر، بمالحقة 
بقاي��ا تنظي��م داع���س، عقب مقتل مايعرف بوال��ي الطارمية. بالمقاب��ل، ت�سود حالة من القلق بي��ن االأهالي مع دخ��ول ف�سائل م�سلحة الى 
الق�س��اء تزامن��ا مع اطالق "ها�ستاكات" على من�سات التوا�سل االجتماعي تلمح الى اعم��ال انتقامية. وفي ال�سيف الما�سي، انطلقت دعوات 

ال�ستن�ساخ "تجربة جرف ال�سخر" التي ابعد كل �سكانها عن المدينة منذ اكثر من 6 �سنوات بحجة داع�س.

الناتو: تو�شيع نطاق عملياتنا المحافظة الغنية بالنفط تخ�سى على م�ساريعها 
بطلب من احلكومة العراقية

الكاظمي خالل زيارته الطارمية ال�سبت

مياه ملوثة يف الب�سرة.. ار�سيف
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 ذي قار / ح�سني العامل 

اأطلقت وزارة الثقافة 
وال�سياحة والآثار،اأم�س 
الأحد، و�سمًا على مواقع 

التوا�سل الجتماعي بعنوان 
العراق” بالتزامن  يف  “البابا 

مع الزيارة التاريخية 
املرتقبة.  

وقال����ت ال����وزارة يف بي����ان تلق����ت  املدى  
ن�شخ����ة من����ه اأم�س الح����د  اإنه����ا “اطلقت 
)#البابا_يف_الع����راق(،   الو�ش����م   
ترحيبًا بالزي����ارة التاريخية املرتقبة يف 
اخلام�س م����ن اآذار الق����ادم للحرب الأعظم 
للكني�ش����ة الكاثوليكي����ة يف الع����امل البابا 

فرن�شي�س اإىل العراق.  
وبح�شب البيان فان “اطالق  هذا الو�شم 
)الها�شتاك( ياأتي تنفيذًا لأحد املقرتحات 
امل�شادق عليها يف اجتم����اع ال�شيد وزير 
الدكت����ور  والآث����ار  وال�شياح����ة  الثقاف����ة 

ح�شن ناظم مع املديرين العامني الثالثاء 
املا�شي«. 

 واأعل���ن يف حمافظة ذي قار يوم الحد ) 
21 �شباط 2021 (عن و�شول وفد اأمني 
م���ن الفاتي���كان اىل مدين���ة اأور الأثري���ة 
)18 كم جنوب غرب النا�شرية( واإجراء 
جول���ة تفقدية يف بي���ت النب���ي اإبراهيم 
اأن  املق���رر  الأخ���رى  واملواق���ع  اخللي���ل 
يزورها بابا الفاتي���كان يف ال�شاد�س من 

اآذار املقبل.
وق���ال مفت�س اآث���ار ذي ق���ار طاهر كوين 

ل�)امل���دى( اإن “وفدًا اأمني���ًا من الفاتيكان 
زار بيت النبي اإبراهيم اخلليل يف مدينة 
اأور الأثرية لالط���الع على ال�شتعدادات 
لزيارة بابا الفاتي���كان وحتديد وتنظيم 
خ���الل  فيه���ا  �شيتواج���د  الت���ي  املواق���ع 
زيارته املق���ررة للموقع املذكور” ، مبينًا 
اأن “ الوف���د ي�ش���م اأكرث م���ن 30 �شخ�شًا 
ويرافق���ه م�شوؤول الت�شريف���ات اخلا�شة 

بالبابا«.
“ ال�شتع���دادات  اأن  اىل  كوي���ن  واأ�ش���ار 
لزي���ارة باب���ا الفاتيكان مازال���ت قائمة يف 

جاه���زة  و�شتك���ون  الأثري���ة  اأور  مدين���ة 
ب�شورة تامة قبل موعد الزيارة”.

يج���ري  ال���ذي  الفاتي���كان  وف���د  وو�ش���ل 
الباب���ا  لزي���ارة  الالزم���ة  التح�ش���رات 

فرن�شي�س املرتقبة اإىل مطار النجف.   
  واأظه���رت �شور و�شول وف���د الفاتيكان 
اإىل مط���ار النج���ف عق���ب زيارت���ه ملعب���د 

الزقورة يف حمافظة ذي قار.   
اجلمهوري���ة  رئي����س  م�شت�ش���ار  وكان 
العراقي���ة، اإ�شماعيل احلدي���دي، اأكد يوم 
اأول اأم����س ال�شب���ت)20 �شب���اط 2021 (، 

اأّن ق���رار فر�س حظ���ر التجوال ل���ن يوؤثر 
عل���ى زيارة الباب���ا فرن�شي����س اإىل البالد، 
واملق���ررة يف اآذار املقب���ل. فيم���ا اأعلن���ت 
اإدارة مدين���ة اأور الأثري���ة و�شرك���ة نف���ط 
ذي ق���ار ، ع���ن ا�شتنف���ار عدد م���ن الدوائر 
اخلدمية وال�ش���ركات ال�شان���دة ا�شتعدادًا 
ل�شتقب���ال بابا الفاتيكان ال���ذي من املقرر 
اأن ي���زور بيت النبي اإبراهي���م يف املدينة 
املذك���ورة يف ال�شاد����س م���ن اآذار املقب���ل، 
باأعم���ال  املبا�ش���رة  اىل  اأ�ش���اروا  وفيم���ا 
تاأهي���ل الط���رق والأبني���ة واملم���رات ومد 

خطوط الكهرب���اء والإن���ارة والنرتنت ، 
ك�شف���وا ع���ن تعاقدات م���ع �شرك���ة لبنانية 
 V( متخ�ش�ش���ة لتجهي���ز من�ش���ة جلو�س
IP( رئي�شة لقدا�شة بابا الفاتيكان ومركز 
اإعالم���ي ف�شاًل عن خدم���ات الربوتوكول 

وال�شيافة.
وكان البابا فرن�شي�س قد اأعلن يف حزيران 
م���ن الع���ام 2019 ع���ن رغبت���ه يف زي���ارة 
الع���راق يف اخلام�س م���ن اآذار القادم، يف 
اأول زي���ارة بابوية اإىل هذا البلد العربي، 
وذلك خالل كلمة له اأمام اأع�شاء جمموعة 

م���ن اجلمعي���ات اخلري���ة الت���ي ت�شاع���د 
امل�شيحي���ني يف ال�ش���رق الأو�شط وغره، 
وقال: “تالزمني فك���رة دائمة عندما اأفكر 
يف الع���راق، ل���دي ا�شتع���داد للذه���اب اإىل 

هناك العام املقبل” .
التابع����ة  ال�شحاف����ة  دار  مدي����ر  واأعل����ن 
للكر�ش����ي البابوي واحل����ج اجلديد للبابا 
للع����راق  الباب����ا  زي����ارة  اأن  فرن�شي�����س، 
�شت�شتم����ر لأربع����ة اأي����ام و�شت�شم����ل مدن 
اأور واأربي����ل واملو�ش����ل  بغ����داد و�شه����ل 

وقرقو�س.

التاريخية الزيارة  ي�سبق  و�سمًا  تطلق  الثقافة  العراق"..  يف  "البابا 

وفد اأمني من الفاتيكان ي�سل النا�سرية ويتفقد مدينة اأور الأثرية ا�ستعدادًا لزيارة البابا

 متابعة املدى 

ن�شرت وزارة الرتبية،اأم�س الأحد، بيانًا، تطرقت فيه ملا اأ�شمتها 
ب�”الأ�ش���وات الن�شاز” لت�شتيت ذه���ن الطلبة، فيما اأ�شادت بدور 
القوات الأمنية وو�شائل الإعالم يف مواجهة اجلائحة، واأولياء 
الأم���ور يف متابع���ة اأبنائهم و�شر الع���ام الدرا�ش���ي اإلكرتونيًا.  
وقال���ت الوزارة يف بي���ان تلقى  املدى  ن�شخة من���ه، اأم�س الحد  
“�شي���دي املعل���م اأن���ت ح�ش���ارة، تاري���خ، ر�شال���ة، ثقاف���ة، روح، 
اإن�شاني���ة، قدوة، رمز، املعل���م تربية، لميكن اأن يعو�س وجودك 
يف ال�ش���ف واأم���ام التالميذ والطلبة«.  واأ�شاف���ت، “وما التعليم 
الإلك���رتوين اإل و�شيلة م�شاعدة للتعلي���م التفاعلي داخل ال�شف 
فيما اليوم يتم اتخاذه ب�شكٍل اأ�شا�شي للحفاظ على حياة اأبنائنا 
م���ن خطر الإ�شابة بجائحة كورونا«.  وتابعت، “فاأنت )املعلم(، 
م���ن ي�شع اأ�ش�ش���ُه واأ�شاليب���ه وطرائ���ق التدري����س والتعليم فيه 
والنربا����س الذي نهت���دي به لنور العل���م واملعرف���ة، املعلم قدوة 
واأم���ل«.  وبين���ت، “الزمالء وال�شادة، اأ�شح���اب الكلمة ال�شادقة 
وُر�ش���ل التوعي���ة والتثقي���ف وَحَمل���ة هم���وم النا����س للمعنيني، 

حان���ت مهمتكم الأعظ���م اأن تتعلم منكم الأجي���ال در�شًا باللتزام 
والإ�شرار والتوجه نحو التعليم الإلكرتوين”، مبينًا “نعم جل 
الح���رتام والتقدير لأهلنا مم���ن لميلكون الق���درة على التعليم 
الإلك���رتوين ولأ�شب���اب كثرة، ورغ���م ذلك هم يحاول���ون التعّلم 
ب�شتى الطرق لكي ل تفوتهم فر�شة امل�شي نحو العلم واملعرفة«.  
واأ�ش���اف، “هن���اك اأ�ش���وات ن�ش���از، وطاق���ة �شلبية حت���اول اأن 
تكون حجر العرثة يف التعّلم وت�شتيت ذهن الطالب علينا عدم 
ال�شتم���اع اإليه���ا وحماولة حثه���ا للتعلم وموا�شل���ة امل�شوار«.  
وتاب���ع، “�شك���رًا ل���كل اأولي���اء الأم���ور الذي���ن يحر�ش���ون على 
تعلي���م اأولدهم، �شكرًا لكل التالمي���ذ والطلبة ل�شعيهم موا�شلة 
التعليم، �شكرًا  ل�شجعان و�شائل الإعالم الذين لولهم ملا عرفنا 
خطورة فايرو�س كورون���ا واأعرا�شه، نقلوا لنا �شجاعة قوات 
الأم���ن وت�شحياته���م على احل���دود حلماي���ة وطنن���ا، و�شمود 
اجلي����س الأبي����س وت�شدي���ه ل�شرا�ش���ة الأمرا����س والأوبئ���ة، 
و�شعتمون���ا  يف و�ش���ط الع���امل بثقافته واأدب���ه وفنونه وعلمه 
وح�شارات���ه، �شكرًا لثقافتكم ور�شالتك���م ال�شادقة دمتم �شوت 

الوطن واملواطن«.  

 بغداد/ ح�سني حامت

يف اليوم الأول من احلظر الكلي ك�شرت 
مدين����ة ال�ش����در »احلاج����ز« واأ�ش����رت اأن 
جتع����ل ه����ذا الي����وم كبقي����ة الأي����ام الت����ي 
�شبقت����ه. اإذ اأن اأ�شح����اب املقاه����ي ورغ����م 
تعليمات خلي����ة الأزم����ة ووزارة ال�شحة 
بالإغ����الق اأ�ش����روا على افتت����اح مقاهيهم 
وا�شتقب����ال روادهم ب�ش����ورة �شبه �شرية 
م����ن خالل اإطفاء الإ�شاءة وغلق الأبواب 
و�شتائ����ر ال�شبابي����ك، ُمتحدي����ن كورون����ا 

وخلية الزمة.
وكانت اللجنة العلي����ا لل�شحة وال�شالمة 
قد اأعلن����ت ال�شبت املا�ش����ي، فر�س حظر 
التجوال ال�شامل اأي����ام اجلمعة وال�شبت 
والأح����د من كل اأ�شب����وع اعتبارًا من يوم 
18 �شب����اط 2021، فيم����ا يك����ون احلظ����ر 
والثالث����اء  الثن����ني  اأي����ام  يف  جزئي����ًا 
والربعاء واخلمي�س من ال�شاعة الثامنة 
م�ش����اًء ولغاي����ة ال�شاعة اخلام�ش����ة فجرًا 
ولغاي����ة ي����وم 8 اآذار 2021 ويعاد النظر 

بالقرار ح�شب املوقف الوبائي.
ويق����ول حمم����د تق����ي اأح����د رواد املقاهي 
يف مدين����ة ال�ش����در »نحن من����ر ب�شغوط 
نف�شية ناهيك ع����ن ال�شغوط القت�شادية 

واملعي�شية«.
وي�شيف تقي ل�)امل����دى( اإن »املقاهي هي 
امل����كان واملتنف�����س الوحيد ال����ذي يتجمع 
فيه ال�شباب بعد تعب يوم طويل ميرون 
لديه����م  ال�شب����اب  اأن  نالح����ظ  لذل����ك  ب����ه، 
ع����ادة حياتي����ة ول يكرتث����ون له����ذا الأمر 
وم�شتمرين يف الذه����اب يف ظل كورونا 

اأو غر كورونا«.
وي�شر اىل اأن »اخل����وف من الإ�شابة مل 

يعد كبداية انت�شار اجلائحة يف اأ�شهرها 
الأوىل«، م�شيفًا »ما باليد حيلة قد ت�شاب 
واأن����ت متخ����ذ جميع الحتياط����ات وقد ل 

ت�شاب واأنت غر متخذ لالحتياطات«. 
و ب�ش����اأن ارتف����اع الإ�شابات يرى تقي اأن 
»الأرقام مبالغ فيها ما بني ليلة و�شحاها 
ارتفعت الأعداد بدون �شابق اإنذار وهذا 

يدل على عدم امل�شداقية يف الأعداد«.
بدوره يقول علي جمعة ل�)املدى( »اعتدنا 
على جلو�س املقاهي لياًل بعد يوم طويل 
و�ش����اق، ول توجد اأماك����ن ترفيه يف هذه 

املدينة ال�شيقة غر املقاهي”.
وي�شي����ف جمعة “لقد كنت اأول امللتزمني 
يف بداية اجلائحة، واأُ�شبت اأنا وعائلتي 

اآنذاك لكني مل اأعد اأهتم خلطورتها”.
ويوا�ش����ل “عن����د التعاي�س م����ع �شيء من 
ال�شع����ب ترك����ه، تعاي�شن����ا م����ع ال�ش����ارع 
واخل����روج والدخول ب�ش����ورة طبيعية، 
فمن غ����ر املعقول الي����وم اللتزام بحظر 

جزئي اأو كلي”.
وي�شرت�ش����ل جمع����ة، “نعي�����س يف بيوت 
�شيق����ة واإمكان����ات ومقوم����ات حم����دودة 
يف  طوي����اًل  وقت����ًا  للمك����وث  ت�شم����ح  ل 
املن����زل”، م�شرًا لها “من ناحية امل�شاحة 
والكتظ����اظ العائل����ي و�ش����وء الكهرب����اء 

والنرتنت”.
من جهته يقول اإي����اد داود �شاحب مقهى 
يف مدين����ة ال�ش����در، “يف بداية اجلائحة 
وعن����د الغ����الق كان الزبائ����ن يت�شل����ون 
ب����ي باإحلاح لفتتاح املقه����ى”، م�شيفًا اأن 
“دل على �شي فاإمنا يدل على اأن �شاحب 
املقه����ى لي�����س ال�شب����ب، كما يع����زو بع�س 

النا�س اإننا �شبب انت�شار الوباء”.
ل�)امل����دى(،  حدي����ث  يف  داود  وي�شي����ف 

  5 ونح����و  علي����ه  يعتا�����س  “املقه����ى  اأن 
اأ�شخا�����س، جميعه����م اأ�شح����اب عوائ����ل، 
فعند الإغالق ن�شطر اىل اإيقاف اأجورهم 
وه����ذا ي����وؤدي اىل ت�شييق اخلن����اق على 
عوائله����م وعل����ي ب�ش����ورة مبا�ش����رة م����ن 

ناحية الإيجار واملعي�شة”.
وي����رى �شاحب املقه����ى اأن “فر�س حظر  
كل����ي لثالثة اأي����ام �شحك عل����ى الذقون”، 
غ����ر  احلكوم����ة  “ق����رارات  اأن  م�شيف����ا 
منطقي����ة ه����ل الفايرو�س ينتق����ل يف هذه 
الأي����ام ويختفي يف بقية ال�شبوع اأو يف 

الليل حتديدًا؟”.
وكان����ت  ال�شلط����ات ال�شحية  ق����د حّذرت 
من مع����دلت مرتفعة لالإ�شابات بال�شاللة 
ال�شلط����ات  ن�شط����ت  فيم����ا  اجلدي����دة، 
اليوم����ني  خ����الل  والأمني����ة  ال�شحي����ة 
الأخري����ن، بفر�����س غرام����ات مالية على 
املواطن����ني العاديني غر امللتزمني بلب�س 
الكمامات الطبية والعجالت التي تخرق 

حظر التجوال.
والبيئةع����ن  ال�شح����ة  وزارة  واأعلن����ت 
ارتف����اع مع����دل الإ�شاب����ات  ال�شدي����دة  ب� 
فئت����ني داخل املجتمع  “ كورون����ا”  بني 
وهما الأطفال وال�شب����اب يف موؤ�شر على 
اجتياح ال�شالل����ة اجلديدة للوباء البالد. 
»ي�شتم����ر  بي����ان:  يف  ال����وزارة  وقال����ت 
ت�شاع����د الإ�شابات ب�ش����كل �شريع لالأيام 
الأخ����رة، اإ�شافة اإىل ت�شجي����ل اإ�شابات 
�شدي����دة ب����ني الأطف����ال والأعم����ار ال�شابة 
وه����ذا ما يح����دث لأول مرة وه����و موؤ�شر 
املح����ّورة  اجلدي����دة  ال�شالل����ة  لنت�ش����ار 
والتي متت����از ب�شرع����ة انت�ش����ار العدوى 
و�ش����ّدة الأعرا�����س املر�شي����ة يف الوق����ت 

نف�شه” ..

 متابعة املدى 

ح�ش���ن  ال�شح���ة  وزي���ر  ق���ال 
التميمي،اأم����س الأح���د، اإن ح���الت 
كورون���ا احلرج���ة �شجل���ت زي���ادة 
مقلق���ة، موؤك���دًا اأن نظامنا ال�شحي 
ق���د يواجه م�ش���اكل ح���ال ا�شتمرار 

تزايد الإ�شابات.  
واأ�ش���اف التميم���ي خ���الل موؤمت���ر 
�شحفي تابعته  امل���دى اأم�س الحد 
اأن���ه “منذ ظهور ال�شالل���ة اجلديدة 
امل�شت�شفي���ات  بات���ت  الع���راق  يف 
ت�شتقبل اإ�شابات ملفتة”، مبينا اأن 
“اأع���داد امل�شاب���ني قفزت من 700 
تزاي���دت  فيم���ا  حال���ة،   1596 اإىل 
الإ�شاب���ات احلرج���ة م���ن 123 اإىل 

316 حالة”.  
واأك���د اأن “ه���ذا الأم���ر يع���د مبثابة 
اأن  اإىل  م�ش���رًا  للخط���ر”،  نذي���ر 
ال�شحي���ة  الع���راق  “موؤ�ش�ش���ات 
الت�شخي����س  يف  ق���درات  متل���ك 
وتق���دمي الع���الج جلمي���ع املر�ش���ى 
واملراجع���ني، ف�ش���اًل ع���ن امتالكنا 
بنى حتتي���ة ر�شينة تقدم اخلدمات 

ب�شكل كبر”.  
وق���ال التميم���ي اإن “م�شت�شفياتن���ا 
العام���ة م�شتمرة با�شتقبال املر�شى 
ب�شكل طبيعي، كامرا�س ال�شرطان 
اىل  بحاج���ة  الذي���ن  واملر�ش���ى 
غ�ش���ل الكل���ى، وكذلك بقي���ة املراكز 
ال�شحي���ة الأخ���رى”، مو�شح���ًا اأن 
“مراك���ز كورون���ا معزولة كليًا عن 

املوؤ�ش�شات ال�شحية الأخرى”.  
وقب���ل انته���اء اأي���ام احلظ���ر الكلي 
وتطبي���ق احلظ���ر اجلزئ���ي ، دع���ا 
اىل  العامل���ني  “كاف���ة  التميم���ي 
ال�شحي���ة  بالتعليم���ات  اللت���زام 
ب�ش���كل كامل اأثن���اء احلظر اجلزئي 
اأم����س  ي���وم  م���ن  �شيب���داأ  ال���ذي 

الثنني”.  
م���ع  ال�شحي���ة  “الف���رق  اأن  واأك���د 
الأجهزة الأمني���ة �شتطبق تعليمات 
اللجن���ة العلي���ا لل�شح���ة وال�شالمة 
الوطني���ة بفر����س الغرام���ات عل���ى 
يخالف���ون  ال���ذي  الأ�شخا����س 
التعليم���ات ال�شحي���ة”، داعي���ا اىل 
الأ�ش���وات  بع����س  اعتم���اد  “ع���دم 
الن�ش���از الت���ي ت�شكك بعم���ل وزارة 

ال�شحة”.  
اأخ���رى رجح���ت وزارة  م���ن جه���ة 
ال�شحة يف اإقليم كرد�شتان، الأحد، 
ت�شدي���د الإج���راءات الوقائي���ة �شد 
فايرو�س كورون���ا يف مدن الإقليم، 
فيم���ا اأ�ش���ارت اإىل اأنه���ا ق���د تتخ���ذ 

اإجراءات م���ع املواطن���ني القادمني 
م���ن باقي املحافظ���ات العراقية اإىل 

الإقليم.  
وقال املتحدث با�شم وزارة ال�شحة 
يف اإقليم كرد�شت���ان، اآ�شو حويزي 
“من املقرر اأن جتتمع اللجنة العليا 
ملكافحة فايرو�س كورونا يف اإقليم 
كرد�شت���ان غ���دًا اأوبع���د غ���د، لبحث 
جائح���ة  ب�ش���اأن  التط���ورات  اآخ���ر 

كورونا يف الإقليم”.  
واأ�ش���اف، “م���ن املقرر اتخ���اذ عدد 
م���ن الق���رارات اجلدي���دة، خا�ش���ة 
بالن�شب���ة للمواطن���ني القادمني من 
و�ش���ط وجنوبي الع���راق اإىل اإقليم 
كرد�شتان، واقرتحنا اتخاذ عدد من 
الإج���راءات ال�شحي���ة التي ت�شمن 
وه���م  الإقلي���م  م���دن  اإىل  دخوله���م 
اأ�شحاء غر حاملني للفايرو�س”.  

وا�شار حويزي اإىل، اأنه “بالن�شبة 
ملواطنين���ا، نعتق���د اأن الإج���راءات 
والتعليمات ه���ي نف�شها التي كانت 
يف املا�ش���ي، لك���ن بع�شه���ا ق���د يتم 
ت�شديدها، مع ن�ش���ر حمالت توعية 
با�شتم���رار، كم���ا بداأن���ا من���ذ �شه���ر 

اأيلول من العام املا�شي”.   
وحول اإمكانية فر�س حظرالتجول 
يف الإقلي���م و خا�ش���ة بع���د الإعالن 
اإ�شاب���ات بال�شالل���ة  ع���ن ت�شجي���ل 
اجلدي���دة يف حمافظ���ة اأربيل، قال 
حوي���زي، “ل يوج���د اإىل الآن ني���ة 

يف فر�س ذلك الإجراء”.  
واأعلن���ت وزارة ال�شح���ة يف اإقليم 
كرد�شت���ان،  اأم�س الأح���د، ت�شجيل 
اجلدي���دة  بال�شالل���ة  اإ�شاب���ات 
حمافظ���ة  يف  كورون���ا  لفايرو����س 

اأربيل.  
وق���ال متحدث ال���وزارة اإن “�شحة 
حمافظة اأربي���ل �شجلت 5 اإ�شابات 
لفايرو����س  املتح���ورة  بال�شالل���ة 

مالم�ش���ني  وهن���اك  كورون���ا، 
للم�شابني جت���ري الفحو�شات لهم 

ملعرفة اإ�شابتهم من عدمها”.
وزارة  اأعلن���ت  اخ���رى  جه���ة  م���ن 
ال�شحة والبيئة،اأم�س الأحد، اإعداد 
خطة مركزية لتحديد منافذ توزيع 

لقاح كورونا.  
وق���ال مدي���ر ع���ام ال�شح���ة العام���ة 
“وزارة  اإن  الم���ر   عب���د  ريا����س 
كب���رة  خط���ة  اعتم���دت  ال�شح���ة 
ب�شاأن منافذ التلقيح و�شيتم عر�س 
تفا�شيل اخلطة عل���ى املواطنني”، 
مبين���ًا اأن���ه “�شيت���م توزي���ع ن�شب���ة 

اللقاحات على عدد من املنافذ”.  
واأ�ش���اف اأن” لق���اح فايزر �شيخزن 
يف امل�شت�شفي���ات العام���ة يف بغداد 
اإىل  يحت���اج  كون���ه  واملحافظ���ات 
درجات ح���رارة منخف�ش���ة”، لفتًا 
اإىل اأن “ه���ذه امل�شت�شفيات �شتكون 

هي منافذ التلقيح”.  
م���ا  “ويف  اأن���ه  احللف���ي  وتاب���ع 
يتعل���ق باللقاح���ات الأخ���رى الت���ي 
ح���رارة  درج���ات  اإىل  حتت���اج  ل 
منخف�ش���ة ف�شيت���م توزيعه���ا عل���ى 
املراك���ز ال�شحي���ة وح�ش���ب الرقعة 

اجلغرافية والكثافة ال�شكانية”.  
واأ�شار اىل اأنه “مت تدريب الكوادر 
اللقاح���ات،  ل�شتخ���دام  ال�شحي���ة 
اللق���اح  و�ش���ول  بانتظ���ار  ونح���ن 

خالل اأ�شبوع
وزي���رة  اأك���دت  اأخ���رى  جه���ة  م���ن 
الهج���رة واملهجري���ن اإيف���ان فائ���ق 
�شم���ول  الأح���د،  اأم����س  جاب���رو، 
النازحني والالجئ���ني يف خميمات 

النزوح بلقاح فايرو�س كورونا.   
تلق���ت  بي���ان  يف  جاب���رو  وذك���رت 
امل���دى ن�شخة من���ه ، اأن “النازحني 
داخ���ل  املوجودي���ن  والالجئ���ني 
خمتل���ف  يف  الن���زوح  خميم���ات 

بلق���اح  �شي�شمل���ون  املحافظ���ات، 
فايرو����س كورونا امل�شتجد، والذي 
من املوؤمل اأن ي�شل اإىل البالد نهاية 

ال�شهر احلايل”.  
�شي�شم���ل  “اللق���اح  اأن  واأ�شاف���ت 
م���ن  �شخ����س،  األ���ف   500 تقريب���ًا 
املوجودي���ن يف خميم���ات النزوح، 
عل���ى اأم���ل اأن ت�شل باق���ي الدفعات 
الأي���ام  يف  اللق���اح  م���ن  الأخ���رى 

الأخرى ل�شمول عدد اأكرب”.  
واأعرب���ت الوزي���رة ع���ن “�شكره���ا 
وتقديره���ا جله���ود وزارة ال�شحة 
جع���ل  ال���ذي  الأبي����س  واجلي����س 
النازح���ني و�شالمته���م �شم���ن اأه���م 
���ر يوم���ًا يف  اهتمامات���ه، ومل ُيق�شّ
لفئ���ات  ال�شحي���ة  الرعاي���ة  تق���دمي 

عناية الوزارة .
والبيئ���ة،  ال�شح���ة  وزي���ر  وكان  
ح�ش���ن التميمي، قد ق���ال اأن �شلوك 
لفايرو����س  اجلدي���دة  ال�شالل���ة 
كورون���ا ب�”الغري���ب”، فيم���ا رجح 
اللجوء اىل احلظر ال�شامل يف حال 

ارتفاع معدل ال�شابات.
وقال التميمي لربنامج على اإحدى 
املحط���ات الف�شائي���ة تابع���ت املدى  
“  دخلن���ا حالة الإنذار يف العراق 
من���ذ ظه���ور ال�شالل���ة اجلدي���دة يف 
بريطاني���ا، ومت اتخاذ ق���رارًا بغلق 
ال�شف���ر اىل اأي دول���ة تظه���ر فيه���ا 
ال�شاللة اجلدي���دة ومنع دخول اأي 

وافد من 30 دولة”.
2020 كان  واأ�ش���اف” يف �شب���اط 
هن���اك تخبط وقل���ة معلومات حول 
م�ش���اكل  يف  واأدخلن���ا  الفايرو����س 
كب���رة م���ن انهي���ار يف املنظم���ات 
املري����س  وه���روب  ال�شحي���ة 
ولحق���ًا  الإ�شاب���ة  م���ن  والتح���رج 
م�شاعف���ات  م���ع  الع���امل  تكي���ف 

كورونا”. 

وتاب���ع التميم���ي” جمي���ع الأدوية 
الت���ي مت اإقراره���ا لع���الج كورون���ا 
متوفرة و�شاهم���ت يف تقليل ن�شبة 
%، واأ�شفنا  الوفيات اىل اأقل من 2 
47 معم���اًل لالوك�شج���ني يف عموم 
كم���ا  اجلائح���ة،  لت�ش���دي  الب���الد 
عززنا اإمكانياتنا من ناحية الأدوية 
والأ�ش���رة؛ لك���ن نتخوف م���ن عدم 
اإلت���زام املواط���ن والذه���اب باجتاه 

النهيار ال�شحي”.
موؤك���دة  الأطف���ال  اإ�شاب���ة  واأك���د” 
بال�شاللة اجلديدة، وعلى من تظهر 
عليه العرا�س مراجعة اأقرب مركز 
�شح���ي”، حم���ذرًا املواطن���ني من” 
نق���ل العدوى اىل الأطف���ال والتزام 
العائل���ة يف البيت وع���دم اخلروج 
اىل الأ�شواق والأماكن املزدحمة”.
املوؤ�ش���رات  اأن”  التميم���ي  ولف���ت 
تفيد ب���ان ال�شاللة اجلدي���دة تنتقل 
جان���ب  اىل  الك���رخ  جان���ب  م���ن 
الر�شافة، ويوم غ���د اخلمي�س يبداأ 
احلظر م���ن ال�شاعة الثامن���ة م�شاًء 
اىل اخلام�ش���ة فجرًا لقط���ع �شل�شلة 
انت�ش���ار الفايرو�س؛ لك���ن يف حال 
انخف�ش���ت ن�شب���ة الإ�شابات ممكن 

تخفيف الإجراءات”.
 واأكم���ل” حذرن���ا م�شبقا من دخول 
الع���راق مبوجات اخرى، والكمامة 
طويل���ة،  لف���رتة  معن���ى  �شتبق���ى 
ال�شام���ل  احلظ���ر  اىل  واللج���وء 
وارد ج���دًا ان تزاي���دت الإ�شابات، 
والفرو�س اجلدي���د �شلوكه غريب 
ول نع���رف موع���د تفاقم���ه، واإعادة 
الظ���رف  ه���ذا  يف  املدار����س  دوام 
يعني الكارث���ة”، مو�شح���ًا” حظر 
التج���وال لقط���ع �شل�شل���ة انت�ش���ار 

الوباء بني املحافظات”.
ولفت التميمي” منتلك 70 خمتربًا 
وال�شحة العاملية ت�شيد باجراءاتنا، 
وجانب بغداد/الكرخ اأكرث �شيطرة 
عل���ى كورونا لوج���ود اإلتزام بها”، 
معلن���ًا” اإق���رار ثالث���ة لقاح���ات يف 
العراق واأوله���ا ي�شل نهاية �شباط، 
و�شتكون هوية خا�شة لكل من يتم 
تلقيحه باجلرعة الأوىل”، موؤكدًا” 
اإرتداء الكمامة املنق���ذ الأ�شا�س من 

كورونا”.
واأردف بالق���ول” عانينا من تاأخر 
التعيين���ات من���ذ �شنت���ني، ونواجه 
املوؤ�ش�ش���ات  يف  كب���رًا  �شغط���ًا 
م���ن   183 فق���دان  بع���د  ال�شحي���ة 
خرة مالكاتن���ا بفايرو�س كورونا 
اآخري���ن  ال���ف   30 نح���و  واإ�شاب���ة 

باجلائحة.

ال�ساللة المتحّورة تزحف نحو اإقليم كرد�ستان 

وزير ال�سحة: زيادة »مقلقة« للحالت الحرجة واللجوء
الى الحظر ال�سامل وارد جدًا

رّوادها اأ�سحاب البيوت ال�سيقة: متنف�سنا الوحيد من �سغوطات احلياة 

مقاهي مدينة ال�سدر تك�سر حاجز احلظر 
وتفتح بـ »خفية وظالم«

التربية ترد انتقادات واجهت التعليم الإلكتروني: 
اأ�سوات ن�ساز وطاقة �سلبية!



 رعد العراقي
باختصار ديمقراطي

ميثل الدكتور حار�س حممد منوذجًا قيا�ص���يًا يف تو�ص���يف  معنى الكفاءة 
واخل���رة وامل�ص���توى العلمي حني جتتم���ع مع دماثة الأخ���اق واحلر�س 
وحب الوطن، فمنُذ اأن كان لعبًا ت�ص���عر اأنه ماكنة ب�صرية ل تهداأ دفاعًا عن 
نادي���ه واملنتخب الذي كان ميّثله، وتلم����ُس يف حركته دهاًء فكريًا، وروؤية 
فني���ة كانت تعطيه املرونة يف التمركز ال�ص���حيح، وت�ص���اعدُه يف �ص���ناعة 
وت�ص���جيل الأهداف بلم�ص���ات فنية برازيلية كانت �ص���ببًا يف تقدمي فا�صل 
مهاري على اأعلى م�ص���توى خّل�صتُه حركته ال�صهرية بتمرير الكرة من بني 
اأقدام �صقراط اأعظم لعبي الكرة الرازيلية الذي وقف مذهوًل منها خال 
لقاء منتخبنا الوطني اأمام نادي فامنغو على اأر�س ملعب ال�صعب الدويل 
يف اخلام�س من �صباط عام 1986 ومازالت ذاكرة اجلماهري حتتفظ بتلك 

الواقعة.
بعد رحلة ناجحة من العطاء والإجنازات على م�صتوى الأندية واملنتخبات 
الوطني���ة التي توّجها بامل�ص���اركة م���ع املنتخب الوطن���ي يف نهائيات كاأ�س 
الع���امل يف املك�ص���يك ع���ام 1986، غ���ادر املاع���ب ع���ام 1992 واأجته نحو 
مقا�ص���د الِعلم واملعرفة لتعزيز خرته وتطوير قدراته يف جمال التدريب، 
نال �صهادة الدكتوراه، وا�صتقّر به احلال يف دولة قطر كم�صت�صار فّني على 

مدار ع�صرين �صنة لأعرق الأندية القطرية )نادي الغرافة( .
ومثلم���ا غ���ادر املاعب والبلد ب�ص���مٍت عاد يف ت�ص���رين الث���اين 2020 اىل 
اأر�س الوطن ومع�ص���وقتِه مدينة املو�ص���ل با �ص���جيج اأي�ص���ًا لي�صتقّر مع 
اأهله واأ�صدقائه و�صط ترحاب وحفاوة من جماهريه التي طّوقته مب�صاعر 
احل���ب والتقدير من خال ا�صت�ص���افته يف حوارات وحما�ص���رات تقام يف 

املحافظة.
م����ن امل�ص����تغرب اأن تكون تل����ك ال����روة الوطنية بعي����دة عن اأذه����ان اللجنة 
التطبيعي����ة يف وقت كانت هناك اأ�ص����وات ُت�ص����ِكل على الكفاءات الريا�ص����ية 
املتواجدة خارج البلد عدم عودتها وامل�ص����اركة يف ت�صخري خرتها بتطوير 
الريا�ص����ة العراقي����ة و�ص����لت حلدود توجي����ه اتهامات قا�ص����ية له����م بالتنّكر 
خلدمة الوطن، بينما تخِفْت تلك الأ�ص����وات وتزيغ النظر عن حجم الإهمال 
وم�ص����احة ال�ص����تحقاق املفرت�����س اأن ُتَنح لتل����ك الكفاءات لتك����ون العودة 

للديار مبثابة نهاية امل�صوار!
ق����د تكون �ص����فة احلياء وع����ّزة النف�س التي ت�ص����ّكل اإحدى �ص����فات اخللوق 
حار�����س حممد ُعذرًا ل����ه يف عدم التفك����ري بعر�س خدماته لإثراء وتع�ص����يد 
عم����ل الهيئ����ة التطبيعية، اإل اأن موقف الأخرية ي�ص����ّكل لُغ����زًا حُمرّيًا بعد اأن 
جتاهلت مو�ص����وع ال�ص����تفادة من خرت����ه الأكادميية والعملية �ص����واء يف 
�ص����ّمه اىل اللجنة الفنية اأو ال�ص����تعانة به كم�صت�صار وحمّلل فني للمنتخب 
الوطني وخا�صة اأن هناك جتربة اأكر من ناجحة خا�صها حار�س حني عمل 
كم�صت�ص����ار فني برفقة املدرب حكيم �صاكر يف بطولة خليجي 21 بالبحرين 
)5 18- كانون الثاين 2013( وكان منتخبنا قاب قو�صني اأو اأدنى من حمل 
اللقب، اإ�صافة اىل عمله كمحلل يف قنوات الكا�س القطرية ل�صنوات طويلة.

اإن ما مّر به املنتخب الوطني من تفاوت يف م�ص���تواه الفني، وغياب حالة 
ال�ص���تقرار �صّكلت هاج�ص���ًا ُمقلقًا قد يوؤثر يف رحلته نحو التاأهل لنهائيات 
كاأ����س الع���امل 2022، وخا�ص���ة اأن لغة التفاهم والتوا�ص���ل تب���دو مفقودة 
ب���ني اللجنة الفنية واملدرب كاتانيت�س الذي اأبدى يف وقت �ص���ابق رف�ص���ه 
فكرة �ص���م م�صت�ص���ار فن���ي ل���كادره التدريبي وانف���راده بالق���رار الفني اأو 
عملية اختيار الاعبني، وقد يكون لطرح ا�ص���م الدكتور حار�س حممد حًا 
وخمرج���ًا ذكيًا حتت اأي م�ص���ّمى ليكون حلقة التوا�ص���ل واملتابعة وممّثًا 
ع���ن اللجنة الفنية م���ع املنتخب الوطني، وخا�ص���ة اأنه ميتلك ال�صخ�ص���ية 
والكاريزما والتاريخ املهني احلافل، اإ�صافة لإجادته اللغة الإنكليزية التي 
�صتكون جميعها عوامل م�صاعدة وحافزًا لإقناع كاتانيت�س باأهمية وجوده 
معه �ص���واء يف تقدمي امل�ص���ورة الفنية لأ�صلوب الأداء وت�صخي�س الثغرات 

ومتابعة لعبي الدوري اأو درا�صة وحتليل املنتخبات املناف�صة.
باخت�ص���ار، دعونا نبحث للمنا�ص���ب عن الأ�ص���خا�س املنا�صبني لها، ونعيد 
مل�ص���ة الوف���اء لكل الكفاءات التي اآث���رت النزواء بعيدًا عن م�ص���الك التوّدد 
والعاق���ات، وقد يك���ون حديثنا عن  الدكت���ور حار�س مث���اًل للكثري منهم، 
برغ���م اأنن���ا ل نعل���م �ص���دقًا اإن كان يوافقنا الط���رح اأم ل ، لك���ن ل بدَّ للحق 

اأن يقال!  

لم�سة وفاء لحار�س  

من الم�ستغرب اأن تكون تلك الثروة 
الوطنية بعيدة عن اأذهان اللجنة 

التطبيعية في وقت كانت هناك 
اأ�سوات ُت�سِكل على الكفاءات الريا�سية 

المتواجدة خارج البلد عدم عودتها 
والم�ساركة في ت�سخير خبرتها بتطوير 

الريا�سة العراقية
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 يون�س محمود �سدمته فل�سفة �سني�سل .. واأ�سقته هموم المنازلة االنتخابية!
اإ�سماعيل مطر يرف�س ا�ستراحة المحارب وي�سّجل هدفًا مارادونيًا

 متابعة : اإياد ال�ساحلي  

مل تنج���ب الكرة العربية جنوم���ًا كبارًا 
ُخلقًا وفّنًا وُمنجزات، و�ص���مودًا طويًا 
مثلم���ا  ال�ص���ن  تقّدمه���م يف  يف حت���ّدي 
اأجنب���ت ثّلة م���ن لعبي الزمن ال�ص���عب 
يف العراق والإمارات على �صبيل املثال 
ل احل�ص���ر، ممثل���ني بالكابتنني يون�س 
حممود واإ�ص���ماعيل مط���ر اأكر النجوم 
تاأث���ريًا يف الإع���ام، واأميزهم �ص���ناعة 
للفرح اجلماهريي طوال ال�صنني املاّرة 
من���ذ اأن توّهجت موهبتهم���ا مطلع عام 
2000 و�ص���ارا يف رحل���ة عط���اء فريدة 
يف تاريخ كرة البلدين، ومل تكن خاتة 
يون����س �ص���عيدة مثلم���ا اأراده���ا فتوّقف 
يف منت�ص���ف ع���ام 2016 موّدع���ًا الكرة 
بقرار غري مدرو�س، فيما رف�س �صديقه 
املحارب ووا�صل  “�ُصمعة” ا�ص���رتاحة 
معارك���ه يف امل�ص���تطيل الأخ�ص���ر حتى 

ال�صاعة.
للمقارنة الفنية، ولي�س نب�ص���ًا لاأحداث 
مطروح���ًا:  ال�ص���وؤال  يبق���ى  املا�ص���ية، 
هل كان با�ص���تطاعة يون����س حممود اأن 
ي�ص���تمر ول َي�صعف اأمام قرار العتزال 
�ص���ّر  وم���ا  ودولي���ًا؟  حملي���ًا  طواعي���ة 
دميومة عطاء اإ�ص���ماعيل مطر مع نادي 
الوحدة وا�صتعداده خلدمة “الأبي�س” 

يف ت�صفيات املونديال؟!
بداي���ة، اإن الاعب���ني وِلدا ع���ام 1983، 
يف   38 بالذك���رى  يون����س  واحتف���ى 
الثالث من �صباط اجلاري، بينما ينتظر 
اإ�ص���ماعيل عي���د مياده يف ال�ص���ابع من 
ني�ص���ان املقبل، وكان���ت بداية كل منهما 
مو�ص���ع ثقة م�ص���وؤويل ك���رة املنتخبني 
يف �ص���نٍّ مبّك���رة، فق���د اأعتم���د امل���درب 
عدن���ان حم���د الكاب���ن يون����س �ص���من 
قائمت���ه يف مع�ص���كر اإيطاليا ا�ص���تعدادًا 
لبطول���ة غرب اآ�ص���يا 2002 يف �ص���وريا 
الت���ي خط���ف الع���راق لقبه���ا بج���دارة، 
يف ح���ني ب���داأت رحل���ة مط���ر م���ع فريق 

الرج���ال عام 2003، ولفت 
كليهم���ا الأنظار يف اأهم 

منا�ص���بتني هما، كاأ�س 
يف  لل�ص���باب  العامل 

الإم���ارات ع���ام 
التي   2003

ح�ص���ل 
فيه���ا 
مطر 

عل���ى الكاأ����س الذهبي���ة كاأف�ص���ل لع���ب 
يف البطول���ة، وبع���د ع���ام كت���ب يون�س 
اأف�صل �صفحة يف تاريخ الكرة الأوملبية 
بتحقيق املرك���ز الراب���ع يف دورة اأثينا 
من خال عرو����س خابة برفقة املدرب 
كتيب���ة  واأهّمه���ا هزمي���ة  عدن���ان حم���د 
الرتغ���ال باأربع���ة اأه���داف بينها هدف 

ن�س  5( ليو 6 د (
وخروج 

ملع���ب  م���ن  رونال���دو  كري�ص���تيانو 
)بامبيلوبوني�ص���ياكو( بباترا����س وهو 

يلعق بدموع املرارة!

الوحدة .. ومحطات االحتراف
للم�ص���ادفة ، كان ن���ادي الوح���دة ال���ذي 
يلعب له اإ�ص���ماعيل مطر املحطة الأوىل 
ليون�س يف م�ص���وار الحرتاف مو�ص���م 
2003-2004 وعان���ى كثريًا من تعامل 
مدّربه الهولندي تيني ريخ�س ب�ص���لوك 
)ُعن�ص���ري( ح�ص���ب قول���ه، وكان ملط���ر 

مواقف موؤثرة يف م�صاندة زميله.
ن���ادي  م���ع  مط���ر  اإ�ص���ماعيل  ا�ص���تقرار 
الوحدة منذ ع���ام 1998 حتى الآن 
اأحد الأ�ص���باب اجلوهرية يف 
بالنف����س  الثق���ة  دميوم���ة 
برعاي���ة  واإحاطت���ه 
م���ن  ا�ص���تثنائية 
الن���ادي  اإدارة 
يف  حت���ى 
اأ  �ص���و اأ

الظروف 
الت���ي  الفني���ة 

تواج���ه الاع���ب يك���ون 
والنف�ص���ية  ال�ص���ّحية  العناي���ة  حت���ت 
والإعامي���ة، والأخ���رية له���ا دورها يف 
ال�ص���تعانة  باإمكاني���ة  القناع���ة  تعزي���ز 
ب�ص���احه امله���اري يف مع���ارك املنتخب 
الكروي���ة، ويف املقاب���ل ا�ص���تنزف تنّقل 
يون�س بني حمّط���ات احرتافية متعّددة 
اخل���ور   ،2003 الإمارات���ي  )الوح���دة 
القط���ري  الغراف���ة   ،2004 القط���ري 
)اإع���ارة(  القط���ري  العرب���ي   ،2006
2008، الوك���رة القطري 2011، ال�ص���د 
ال�ص���عودي  الأهل���ي   ،2013 القط���ري 
2013( ثم عاد لتمثيل ناديه الأم الطلبة 
ع���ام 2015، ويف الوقت الذي ا�ص���همت 
تل���ك التج���ارب يف زيادة خرت���ه، فاإنها 

ا�ص���تنزفت جهودًا كبرية منه خا�صة يف 
الغراف���ة الذي ع���ّول كثريًا عل���ى ماكنته 
التهديفية و�ص���ط ح�ص���ار كبار الاعبني 

املحرتفني!

المراقبة والدعم  
اإ�ص���ماعيل يف تنفي���ذ  �صيا�ص���ة مراقب���ة 
ال�صخ�ص���ي والك���روي كان���ت  منهاج���ه 
ت�ص���طلع مب�ص���ورة ناديه واحتاد الكرة 
والإعام الريا�ص���ي، وجنح مع منتخب 
باده يف �ص���ناعة اأف�ص���ل النتائج خلفًا 
جليل عدنان الطلياين �ص���فراء مونديال 
م�ص���اركات  “�ُص���معة”  فحق���ق   ،1990
ممّيزة يف بطولة اخلليج وكاأ�س اآ�ص���يا 
والأ�ص���ياد والأوملبياد وت�ص���فيات كاأ�س 
العامل، واختري اأف�ص���ل لعب يف اآ�ص���يا 
ع���ام2008 ، ومل ي�ص���طدم م���ع الإعام 
قط، بل لديه مقولة )من يريد اأن ي�ص���مع 
كام مط���ر علي���ه اأن يجل�س مع���ه، فحّل 

امل�صكات لي�س مكانها الإعام(!
اأم���ا يون�س، فواج���ه )حرب �ص���رو�س( 
م���ع الإع���ام، بالرغم من م�ص���اهمته يف 
اإه���داء الع���راق اأول لق���ب اآ�ص���يوي يف 
راأ�ص���ية يف مرم���ى  ك���رة  م���ن  تاريخ���ه 
ال�ص���عودية بنهائ���ي كاأ����س اآ�ص���يا2007 
و�ُص���رق منه لقب اأف�ص���ل لعب يف اآ�صيا 
الع���ام نف�ص���ه )كما يذكر دائم���ًا( ومازال 
يبح���ث ع���ن جلن���ة حتقي���ق عادل���ة يف 
الحتاد الآ�صيوي للعبة ت�صرتد له اللقب 
برغ���م مرور 14 عامًا علي���ه.. ثم انهالت 
���هام بعدها منذ بطولة خليجي  عليه ال�صِ
19 م�ص���قط 2009 يف حم���ات ت�ص���كيك 
بروحيته الوطنية خا�صة بعد الإق�صاء 
املرير اأمام قطر يف دبي حزيران 2008 
�ص���من ت�ص���فيات كاأ����س الع���امل 2010، 
وتلتها بعد عامني هجمة منّظمة يف عهد 
املدرب الرازيلي زيكو الذي ا�ص���تبعدُه 
يف طريق ت�صفيات كاأ�س العامل 2014، 
ومل ي�صتقّر احلال يف ظّل �صمت الحتاد 
اآنذاك وعدم م�صاندة جنم كبري بحجمه.
وفيما توا�ص���ل احتاد الك���رة الإماراتي 
ال�ص���ابق  املنتخ���ب  م���درب  مب�ص���اندة 
 )2017 ع���ام  )امل�ص���تقيل  عل���ي  مه���دي 

لحت�ص���ان اإ�ص���ماعيل يف ال�صتحقاقات 
القاري���ة الكب���رية كان الحت���اد العراقي 
يع���د خطة ال�ص���تغناء عن جنوم اآ�ص���يا 
2007 بالقطعة، حتى و�ص���ل التهمي�س 
اىل يون�س عندما ك�صف مدرب املنتخب 
م���ن  ي���وم اخلام����س  �صني�ص���ل  را�ص���ي 
حزيران 2016 قائمة لعبيه ا�ص���تعدادًا 
للمرحل���ة الثالث���ة م���ن ت�ص���فيات كاأ����س 
العامل 2018 لي�س بينهم ال�ص���فاح الذي 
ت�ص���فيات  يف  اأه���داف  اأربع���ة  �ص���ّجل 
امل���درب  وخ���رج  ال�ص���ابقة،  املرحل���ة 
بفل�ص���فة جديدة اأن املنتخب يحتاج اىل 
مرحل���ة بناء ولن يتوق���ف على لعب ما 
، ولديه جترب���ة يف الدوري القطري اأن 
املدافعني ح�ص���موا املباريات من حالت 
ثابتة، واأن لعبي خط الو�ص���ط �صّجلوا 
 !  20 املهاجم���ني  وح�ص���يلة  هدف���ًا   40
ليكون هدف ال�ص���فاح يف مرمى ال�صني 
تايبي���ه يوم 17 ت�ص���رين الث���اين 2015 

اآخر اأهدافه الدولية.
�ص���دمة �صني�ص���ل مع عدم ترّوي يون�س 
العتب���ار  ورّد  معه���ا،  التعام���ل  يف 
يف امللع���ب املحل���ي م���ع الطلب���ة ب�ص���كل 
���ل واجنراف���ه مع اأه���واء موقع  متوا�صِ
)في�ص���بوك( الجتماعي لدعم تر�ص���يحه 
ث���م عدول���ه وقبول���ه  لرئا�ص���ة الحت���اد 
باملناف�ص���ة على من�ص���ب النائ���ب، عّجل 
من اتخاذ قرار العتزال ب�ص���كل نهائي، 
وه���و قرار منفع���ل راَم من خال���ه الثاأر 
لنف�ص���ه م���ن تاآم���ر الحتاد ح�ص���ب قوله 
باإبعاده عن املنتخب، وخو�ص���ه املنازلة 
 .. بعام���ني  اعتزال���ه  بع���د  النتخابي���ة 

فخرج باأ�صرع مما توّقع!

القرار الفني
يحتف���ظ  مط���ر  اإ�ص���ماعيل  اأن  الاف���ت 
املو�ص���م  يف  العالي���ة  البدني���ة  بلياقت���ه 
واأذه���ل  الوح���دة،  م���ع   2021-2020
الع���امل بهدف جميل على طريقة الراحل 
�ص���باب  مرم���ى  يف  مارادون���ا  دييغ���و 
الأهلي 30 ت�ص���رين الأول 2020 بعدما 
راوغ براعة ن�ص���ف لعبي املناف�س من 
و�صط امللعب، ومع ذلك مل ي�صعه مدرب 
املنتخ���ب الهولندي فان ب���ريت مارفيك 
يف قائمته الأخرية مطلع كانون الثاين 
الق���رار  “�ُص���معة” اأن  2021، وكان رد 
الفني حُمرتم، ول ميك���ن انتقاد املدرب 
اإل بع���د انته���اء مهّمت���ه يف الت�ص���فيات 
خليارات���ه،  وفق���ًا  نتائج���ه  ومعرف���ة 
واح���رتم اجلمه���ور الإمارات���ي قناع���ة 

املدّرب ورد فعل الاعب.
لع���ب كبري مثل يون����س حممود مل يزل 
املنتخ���ب الوطن���ي بقيادة ال�ص���لوفيني 
�صريت�صكو كاتانيت�س يبحث عن مهاجم 
بقيمته الفكري���ة واملهارية للخا�س من 
الن�ص���جام  وحتقي���ق  الفر����س  �ص���ياع 
يف املقدم���ة، وه���ذا در�س مه���م لاعبني 
الكب���ار اليوم م�ص���تقبًا األ ي�صت�ص���لموا 
ل�صغوطات الإعام واجلمهور، فمعركة 
بقناع���ة  للمغام���رة  م�ص���تمّرة  احلي���اة 
وتطوي���ع امل�ص���تحيل، قبل اإلقاء �ص���اح 
املذّك���رات  لكتاب���ة  والتف���ّرغ  املواجه���ة 
قّدم���ه  مب���ا  �ص���طورها  �ص���تفخر  الت���ي 
يون�س حممود واإ�صماعيل مطر للعراق 

والإمارات.  

 بغداد / حيدر مدلول   

فق���د منتخبنا الوطن���ي لكرة ال�ص���لة العبور 
اىل ملح���ق اأ�ص���حاب املركز الثال���ث املوؤهل 
اىل كاأ����س ا�ص���يا لك���رة ال�ص���لة 2021 بع���د 
خ�صارته اأمام �ص���يفه منتخب الهند بنتيجة 
)78-81( نقط���ة يف املواجه���ة املثرية التي 
ج���رت بينهم���ا على قاع���ة خليفة الريا�ص���ية 
بالعا�ص���مة البحريني���ة املنام���ة يف افتت���اح 
اجلول���ة الوىل من النافذة الثالثة حل�ص���اب 
الأولي���ة  بالت�ص���فيات  الرابع���ة  املجموع���ة 
القارية التي تختتم مناف�ص���اتها م�صاء اليوم 
الثنني املوافق الثاين والع�ص���رين من �صهر 
�ص���باط اجلاري وف���ق اإج���راءات احرتازية 
ووقائية �صارمة تنفيذًا للروتوكول الطبي 
ال�ص���امل الذي و�ص���عه الحتاد الدويل لكرة 
ال�ص���لة جلميع الحت���ادات القاري���ة املنتمية 
اليها للحد م���ن تزايد الإ�ص���ابات بفايرو�س 
كورونا امل�صتجد )كوفيد 19- ( الذي اأجتاح 

العامل منذ نهاية �صهر �صباط 2020 .
واأنته���ى ال�ص���وط الأول مل�ص���لحة منتخبن���ا 
بنتيجة )25-24 ( نقطة فيما �ص���هدت دقائق 
ال�ص���وط الثاين �ص���يطرة هندي���ة على معظم 
جمرياته وتختت���م بنتيجة )23-13 ( نقطة 
ال�ص���وط  يف  توازنه���م  لعبين���ا  وا�ص���تعاد 
الثالث ليح�صموه ل�ص���احلهم بنتيجة )21-
13( وجاء ال�ص���وط الرابع والأخري يف قمة 
الإث���ارة والندّية حي���ث كان���ت النتيجة قبل 
النهاي���ة بثانيتني ت�ص���ري اىل التع���ادل )78-

78(حي���ث جن���ح النج���م الهن���دي في�ص���ي�س 
قاتل���ة  ثاثي���ة  ت�ص���جيل  يف  بريغوفان�ص���ي 
اأه���دت باده الف���وز الغايل الذي ح�ص���م فيه 
املركز الثالث يف ترتي���ب املجموعة الرابعة 
للهن���د و�ص���من بذل���ك امل�ص���اركة اىل جان���ب 
املجموع���ات  يف  الثال���ث  املرك���ز  اأ�ص���حاب 
الق�ص���ائي  امللح���ق  يف  املتبقي���ة  اخلم�ص���ة 
للنهائيات القارية الذي �صيقام خال الفرتة 
من ال�صاد�س ع�صر ولغاية الثامن والع�صرين 
من �ص���هر اآب املقبل بالعا�صمة الندوني�صية 

جكارتا بتواجد 16 منتخبًا فقط .
وبه���ذه اخل�ص���ارة اخلام�ص���ة عل���ى التوايل 
ظ���ل منتخبنا الوطن���ي لكرة ال�ص���لة باملركز 
الراب���ع والأخري بر�ص���يد 5 نق���اط من دون 
اأي انت�ص���ار بف���ارق 5 نق���اط ع���ن منتخ���ب 
لبنان املت�صدر وبفارق 4 نقاط عن البحرين 
الو�ص���يف الذي���ن تاأه���ا مبا�ص���رة اىل كاأ�س 
ا�ص���يا لكرة ال�ص���لة 2021 وبف���ارق نقطتني 
فقط عن منتخب الهند �صاحب املركز الثالث 
وبذل���ك فق���د الع���راق فر�ص���ة امل�ص���اركة يف 

ت�صفيات كاأ�س العامل لكرة ال�صلة 2023 .
ومن املوؤمل ان يلعب منتخبنا الوطني لكرة 
ال�صلة مباراته الثانية والأخرية يف النافذة 
الثالث���ة لت�ص���فيات كا�س اآ�ص���يا اأمام �ص���يفه 
منتخب البحرين يف ال�ص���اعة الثامنة م�صاء 
الي���وم الثنني عل���ى قاعة خليفة الريا�ص���ية 
يف  خليج���ي  ديرب���ي  يف  عي�ص���ى  مبدين���ة 
ختام اجلولة الثاني���ة والأخرية باملجموعة 
الرابعة ت�ص���بقها مب���اراة املنتخبني اللبناين 
والهن���دي لك���رة ال�ص���لة الت���ي �ص���تكون يف 
ال�ص���اعة اخلام�ص���ة ع�ص���رًا ب���دون تواج���د 

اجلماهري .
وم���ن املوؤم���ل اأن يغ���ادر وف���د املنتخ���ب غدا 
الثاث���اء العا�ص���مة البحريني���ة املنامة عر 
مدين���ة دبي الماراتية اىل العا�ص���مة بغداد 
الثالث���ة  الناف���ذة  يف  امل�ص���اركة  خت���ام  يف 
بت�ص���فيات كا����س ا�ص���يا لك���رة ال�ص���لة التي 
اأقيمت خال الفرتة من الثامن ع�صر ولغاية 
الثاين والع�صرين من �ص���هر �صباط اجلاري 
خميبًا احلل���م العراقي ب�ص���مان العبور اىل 
امللح���ق الأق�ص���ائي الأخ���ري اىل النهائي���ات 
القارية 2021 رغم الدع���م الاحمدود الذي 
ح�صل عليه من قبل وزير ال�صباب والريا�صة 
عدن���ان درج���ال ال���ذي رافق���ه اىل البحري���ن 
والتعاقد مع البو�ص���ني عزيز بكري بناء على 
طلب جمل�س اإدارة الحتاد وتفريغ الاعبني 
ملدة �صهر واحد للدخول يف مع�صكر تدريبي 
مغلق �ص���يفته قاعة ال�ص���عب املغلقة لاألعاب 

الريا�صية يف العا�صمة بغداد .

ثانيتان تنهيان اأحالم العراق بالتواجد في ملحق �سلة اآ�سيا 
 بغداد / املدى

كا�ص���يمرو  الرازيل���ي  حق���ق 
�ص���انع العاب فريق ري���ال مدريد 
رقم���ًا  الق���دم  لك���رة  الإ�ص���باين 
بخ�ص���و�س  جدي���دًا  قيا�ص���يًا 

الأه���داف الت���ي ت�ص���جل بالراأ�س 
على �ص���عيد الدوريات اخلم�ص���ة 
الق���ارة الوروبي���ة  الك���رى يف 
بع���د  احل���ايل  املو�ص���م  خ���ال 
اح���رازه اله���دف الراب���ع �ص���من 
دوري  يف  الكروي���ة  م�ص���ريته 

الدرج���ة الوىل ال�ص���باين لكرة 
بوا�ص���طته  ق���اد  وال���ذي  الق���دم 
امللك���ي اىل خطف انت�ص���ار ثمني 
من م�صيفه فريق بلد الوليد على 
ملع���ب نيوفو جو�ص���ي زور يبا 
�صمن مناف�ص���ات اجلولة الرابعة 

والع�صرين .
و�ص���اهم ه���دف كا�ص���يمرو الذي 
جاء بالدقيقة اخلام�صة وال�صتني 
م���ن املب���اراة يف زي���ادة ر�ص���يد 
فري���ق ري���ال مدري���د م���ن النقاط 
املرك���ز  يف  نقط���ة   52 لت�ص���بح 
 3 بف���ارق  الرتتي���ب  يف  الث���اين 
نق���اط فق���ط ع���ن فري���ق اأتلتيكو 
مدري���د لينق���ذ مدرب���ه الفرن�ص���ي 
زين الدين زيدان من اأزمة حقيقة 
واجهته قبل لقاء فريق بلد الوليد 
من كرة الإ�صابات التي و�صلت 
اىل اأن جتر 20 لعبًا عن الغياب 
الق�ص���ري وكان اآخره���م املهاج���م 
الهداف ك���رمي بن زمية �ص���احب 
12 هدف���ًا حت���ى اجلول���ة الثالثة 
رف���ع  جان���ب  اىل  والع�ص���رين 
املعنوي���ات قب���ل مواجه���ة فريق 
اأتانت���ا اليط���ايل م�ص���اء بعد غد 
الربعاء �ص���من مناف�ص���ات جولة 
الذهاب م���ن الدور ثم���ن النهائي 
بدوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم 

2021

رقم قيا�سي جديد لكا�سيمرو مع الملكي



مع علمنا اأن م�صطفى علي هو وزير العدل 
في حكومة الجمهورية العراقية الأولى 

بعد تموز 1958، وهو اأحد اأعالم ال�صيا�صة 
في العراق، منذ دعواته الوطنية الأولى 

لمقاومة الأ�صتعمار الإنكليزي الذي 
داهمنا بخيله ورجاله، اإل اأن م�صطفى 

علي له اإجتهاداته وكتبه وموؤلفاته التي 
فتحت اآفاقًا رحبة في درا�صة التاريخ 
والتراث والأدب، ومن اأهم اآثاره، �صرح 
وتعليقات ديوان الر�صافي الذي �صدر 

بخم�صة اأجزاء �صمن مطبوعات وزارة 
الثقافة والإعالم العراقية)1972_1978(، 

وكانت لعلي عالقة متينة بال�صاعر 
معروف الر�صافي، اأّهلته اأن يكون راويًا 

و�صارحًا لأ�صعاره.

وم���ع اأن م�س���طفى عل���ي ال�سيا�س���ي والقان���وين 
والوزي���ر،  ل���ه اإهتماماته املتع���ددة، اليجد باأ�س���ًا 
م���ن كتاب���ة �س���رته الذاتي���ة الت���ي ي�س���تجلي فيها 
االأح���داث، وي�ستح�سر فيها دوره املتميز منذ اأول 
حلق���ة مارك�سية يف العراق، ليرتاأ�س هيئة حترير 
جريدة )ال�سحيفة(، الت���ي �سدر عددها االأول يف 
28 كان���ون االأول، عام 1924،م���ع ح�سني الرحال 
وحمم���ود اأحمد ال�سيد وعوين بكر �سدقي، وعبد 

الله جدوع، و�سليم فتاح.

   �سدرت هذ ال�سرة يف كتاب بعنوان)مذكرات 
م�سطف���ى عل���ي، وزير الع���دل يف حكوم���ة عبد 
الكرمي قا�سم، من املعار�سة اإىل الوزارة(، اإعداد 
وتقدمي �س���يف القي�س���ي، من من�س���ورات مكتبة 
النه�س���ة العربي���ة يف بغداد، واأ�س���همت كرميته 
عالي���ة يف التق���دمي للمذك���رات، باحلدي���ث ع���ن 

اجلانب االأعمق واالأدل يف حياة هذا االإن�سان.
  وِل���د م�س���طفى علي ع���ام 1900يف حملة قنرب 
عل���ي ببغ���داد، در����س يف دار املعلم���ني، يومه���ا 
كان���ت اأعل���ى معه���د علم���ي يف الع���راق، وكانت 
بواك���ر اهتمام���ه ال�سيا�س���ي، باإنتمائه جلمعية 
حر�س اال�س���تقلل عام1919، وموؤيدًا للأحزاب 
الوطني���ة الربملانية)احلزب الوطن���ي العراقي، 
ث���ورة  جان���ب  اإىل  وكان  ال�س���عب(،  وح���زب 
الع�س���رين، اإلتحق يف كلية احلقوق عام1924، 
وتنق���ل يف وظائ���ف ع���ّدة، ف���از يف انتخاب���ات 
ع���ام1937 نائب���ًا ع���ن بغ���داد، وق���ف اىل جانب 

انقلب بكر �سدقي 1936 داعمًا وموؤيدًا.
اإن الق���راءة املتاأني���ة الت���ي تتوق���ف عن���د عطاء 
الفكري���ة  ومواقف���ه  واآرائ���ه  عل���ي  م�س���طفى 
وال�سيا�س���ية وه���و يتخطى املاأل���وف يف زمانه، 
لي�سق دربًا متفردًا مبتكرًا، يف موقفه من الدين، 
و�س���رورة ف�سله عن ال�سيا�س���ة، ويجد فيه اأمرًا 
�سروريًا جدًا يف تقدم االأمم، وله راأي متقدم يف 
حرية املعتق���د والدين، وكان موؤمنًا باالإ�س���لح 
وحتقي���ق   ، والتعلي���م  القوان���ني  جم���ال  يف 
التح���والت االإجتماعية واالإقت�س���ادية يف جمال 
الزراعة والتنمية ال�سناعية، وحتقيق امل�ساواة 

بني الرجل واملراأة، والعدالة االإجتماعية.
التقدمي���ة  االأف���كار  عل���ي  م�س���طفى  تبن���ى 
االإ�س���رتاكية، دون اإنتماء حلزب اأو اأيديولوجيا 
معين���ة، ومذكراته ت�س���لط االأ�س���واء على حياة 
هذه ال�سخ�س���ية، اأ�س���راره واأف���كاره واأحزانه، 
وروؤاه ووجدان���ه، م���ن هنا يظل طق����س الكتابة 
العامل االآخر للأديب م�س���طفى علي، �ساأنه �ساأن 
�س���واه م���ن الكت���اب، ل���ه جم�ّس���اته وهواج�س���ه 
واأحلمه، وكوابي�س���ه وحاالت يقظت���ه، وقلقه، 
فطب���ع مذكرات���ه بطاب���ع اأدب���ي �س���فيف، مل���يء 
باالإح���االت ال�س���عرية، واللغوي���ة، والرتاثي���ة، 
حتى يف اأ�س���د االأزمات ال�سيا�سية وال�سخ�سية، 

واأكرث املواقف �س���عوبة، حني اأقتيد اإىل املعتقل 
�سبيحة اإنقلب 8 �سباط.

   ع���ن علقت���ه بن���وري ال�س���عيد يذكر م�س���طفى 
عل���ى : ل�س���ت جمه���واًل لدي���ه، طامل���ا جمعتنا دار 
الر�س���ايف لي���ًل، وكان اليرتدد يف اأن ي�س���اركنا 
يف لهون���ا واأن�س���نا، ولكن���ه رجل �س���ّماع، وهو 
عيب يف ال�سا�س���ة، املزايا اللمعة يف �سخ�سيته 
و�س���عبيته تندثر وتنمحي اإزاء لونه ال�سيا�سي، 
وتاأم���ني  الربيطاني���ني،  خدم���ة  يف  املتف���اين 
م�س���احلهم، وال�س���عيد بط���ل املعاه���دات الت���ي 

ي�سبو لها االإ�ستعمار الربيطاين.

عالقة م�صطفى علي بالزعيم عبد 
الكريم قا�صم

    م���ن اأكرث الف�س���ول اإثارة للج���دل يف مذكرات 
م�س���طفى تل���ك الت���ي تل���ت ت�س���كيل اأول وزارة 
للجمهوري���ة العراقية، يف 14 مت���وز 1958، اإذ 
مت تكليف���ه كوزير للعدل، دون علم م�س���بق  منه، 
لكن بحكم جتربته الغنية يف املجال الق�س���ائي، 
وخرباته يف الت�س���ريعات القانونية، ف�سًل عن 

تاريخه ال�سيا�س���ي الوطني امل�سّرف، وال يغيب 
ع���ن الذه���ن، عم���ق علقت���ه بعائلة عب���د الكرمي 
قا�س���م، اإذ كان يك���ربه باأربعة ع�س���ر عام���ًا، فهما 
اأبن���اء حملة واح���دة يف بغ���داد، واإنتماء طبقي 

واحد)االأبوان عّمال جنارة( .
  اأدرك م�س���طفى ج�س���امة امله���ام املناطة به، يف 
ظل اأجواء  م�س���حونة ب�سراع �سيا�سي مراهق، 
وه���و ميتل���ك خزين���ًا م���ن املع���ارف يف جم���ال 
اإخت�سا�س���ه، وروؤى اأراد له���ا اأن تك���ون منجزًا 
م�س���افًا يف �س���رته، واإ�س���تطاع كوزي���ر للع���دل  
ت�س���ريع العديد م���ن القوانني ل�س���الح ال�س���عب 
العراقي، وقد �ُس���رع بع�سها، واأخرى مل يقدمها 
رئي�س ال���وزراء للمجل�س لينظر يف ت�س���ريعها، 
وظل مياطل وي�سّوف دون اأن يبني ال�سبب، كما 

ذكر يف )�س183( .
اإقرتح م�س���طفى علي ح���ذف امل���ادة التي تن�س 
عل���ى اأن الدين االإ�س���لمي دين الدولة الر�س���مي 
يف الد�س���تور املوق���ت مم���ا اأث���ار �س���غينة عب���د 
ال�س���لم عارف، يقول: مل يكن يف و�س���ع اإدراكه 
اأن يفهم معنى ما اأردت، وهل كان يف اإ�س���تطاعة 

تفك���ره اأن ي�س���توعب مغ���زى م���ا رمي���ت اإليه؟ 
واأثار قانون االأحوال ال�سخ�س���ية رقم 88 جدال 
وا�سعًا، اأثار ف�سول �سيخ االأزهر �سلتوت، الذي 
طال���ب باإلغائه، ورمى م�س���رعيه بعدائهم للقراآن 

الكرمي.
     يتحدث م�س���طفى علي ع���ن خلفه مع رئي�س 
احلكومة عبد الكرمي قا�س���م، م�س���رًا اإىل تدخل 
ق���ادة اجلي����س يف �س���وؤون وزارت���ه، وتعار�س 
�س���لحياته مع �س���لحيات احلاكم الع�س���كري، 
املجال����س  الق�س���اء، بوج���ود  اإ�س���تقلل  وع���دم 
العرفي���ة الت���ي زجت بتع�س���ف وباأح���كام باطلة 
باآالف الوطنيني يف ال�سجون، ف�سًل عن توجيه 
اإنتقاده ملظاهر بداأت تطفو على ال�سطح مل يجد 
له���ا تربيرًا اأو تف�س���رًا، منها اجلل�س���ات الليلية 
الطويل���ة ملجل����س ال���وزراء، وخط���ب الزعي���م، 
وولعه يف ن�سر �سوره، والنقطة اجلوهرية يف 
اخللف، تتلخ����س بقناعته الثابت���ة بعدم قدرة 
الع�س���كر يف اإدارة اأو بن���اء دولة، ال يف العراق، 
وال يف اأي بلد اآخر، وغالبًا ما تقود تلك االإدارات 
البل���دان اإىل الف�س���ل، واخل�س���ائر الكارثية، وله 
مواقف���ه اجلريئ���ة وال�س���جاعة م���ن مت���ّدد فرتة 
واالإنتخاب���ات  االأح���زاب،  واإج���ازة  االإنتق���ال، 
الربملاني���ة، وغي���اب املنه���ج يف االإدارة، وع���دم 

و�سوح العلقة مع القوى ال�سيا�سية.
لهذه االأ�س���باب قّدم م�س���طفى عل���ي طلبًا الزعيم 
باإعفائ���ه من مه���ام ال���وزارة يف حزيران1960، 
ث���م اأتبعها بطلب االإ�س���تقالة يف ني�س���ان1961، 
بع���د اأن اأجل قا�س���م البّت يف طل���ب االإعفاء، كان 
يحر����س عل���ى بقائ���ه مع���ه، ويف الوق���ت عينه، 
اأن  يحتم���ل  وال  معار�س���ًا،  ي���رى  اأن  يح���ب  ال 
يق���ول ل���ه)ال(! وعلى اأثر توقيع نداء ال�س���لم يف 
كرد�س���تان، بعد اإندالع العمليات الع�س���كرية يف 
متوز1961بني الكرد واحلكومة، غ�سب الزعيم 
غ�س���بًا �س���ديدًا من���ه، وه���ّدد باإتخ���اذ التداب���ر 

الق�سائية�سد كل املوقعني.

لقاء ال�صاعات الأخيرة بالزعيم
م�س���طفى عل���ي يبحث عن دور نق���ي، وعن عقل 
نّر، االإختلف مع الزعيم، لي�س لذاته، اإمنا هو 
ولي���د وعي واإنتب���اه واإرادة، بعيدًا عن عواطف 

اجلمه���ور وم���زاج ال�س���ارع، وهو االأك���رث قدرة 
على ت�س���خي�س ال�س���لبيات، واالأك���رث دراية يف 
اإق���رتاح البدي���ل، ال مطلق يف ال�سيا�س���ة واإدارة 
الدول���ة، وال قد�س���ية للزعام���ات، وال تابوه���ات 

حتجب الراأي، وتقمع حرية الفكر.
عل���ي يتح���دث مب���رارة وحزن �س���ديد، ع���ن لقاء 
عا�سف بالزعيم قبل �ساعات من اإنقلب8 �سباط، 
يقول: يف ال�س���اعة التا�س���عة من م�ساء7�س���باط 
ات�س���ل ب���ي الزعي���م وطل���ب اإيل ان اأزوره يف 
مكتب���ه ب���وزارة الدف���اع، اأخ���ذين اىل اجلن���اح 
اجلدي���د يف املبن���ى، وما ا�س���تطاع اأن يع�س���مه 
من امل���وت، ثم عر�س علي م�س���روع الد�س���تور، 
ثم اأف�سنا يف حديث طويل ذي �سجون، خرجت 
بعده بائ�سًا اأنف�س يدي منه، فو�سلت اإىل داري 

يف ال�ساعة الثانية والربع فجرًا.
م�س���طفى عل���ي يلق���ي بامل�س���وؤولية عل���ى عب���د 
الك���رمي قا�س���م يف جان���ب كب���ر منه���ا، مه���دت 
ال�سبيل النقلب 8 �س���باط 63، وا�سفًا �سيا�سته 

بالهوجاء، وت�سرفاته بال�ساذة )�س 230( .
   لق���د ر�َس���م م�س���طفى عل���ي االأح���داث الفاجعة 
ب�س���خرية، وعم���ق يف التعب���ر عن حج���م اآالمه 
وخيبات���ه، وهي خيبات وطن و�س���عب منك�س���ر 

وخمذول :
ظ���ل عب���د الك���رمي منت�س���يًا بخم���رة الزعام���ة، 
واحلك���م، ث���م تب���ني اأن جمهوريت���ه اأوه���ن م���ن 
تع�س���ف  اأن  اإ�س���تطاعت  اإذ  العنكب���وت،  بي���ت 
باأركانه���ا طيارت���ان، وت���دّك ح�س���نها دبابت���ان 
واأن تقّو�س ب�س���ع ر�سا�س���ات بور �س���عيد جمد 
زعيمه���ا وعظمت���ه، وهذه هي العقب���ى التي كان 
يتوقعها كل ذي نظر بعيد نافذ. )�س235(. كان 
م�س���طفى عل���ي اأول املعتقلني، الذين تعر�س���وا 
الأب�سع و�س���ائل التعذيب واالإذالل واخلوف من 

قبل االإنقلبيني.
  م���ن هنا ن���درك اأن م�س���طفى علي ح���اول يقدم 
قراءت���ه ال�سيا�س���ية )ه���و وح���ده( واأن يك�س���ف 
خفايا تلك الفرتة مبا حتمله من ثقل و ماأ�ساوية 
املا�س���ي،  اأ�س���ر  م���ن  للخ���روج  ظل���ت تلحق���ه، 
للإنط���لق نح���و احلقيق���ة كم���ا يعتقد، غ���ر اآبه 
بردود االأفعال امل�س���ادة الآرائ���ه ومواقفه، ومبا 

حتمل من اإختلف، وروؤى نقدية مغايرة.
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نافذة من موسكو 

ما وراء الهـجـوم ال�صـاروخــي عـلـى اربـيـل

ال�صتنت��اج الرئي���س الذي يمك��ن اأن  يخرج به المتابع لتط��ور العملي��ة ال�صيا�صية في الع��راق،  يتمحور حول اأن 
الق�ص��ف ال�صاروخ��ي على القاعدة الأميركي��ة في 16 �صباط، ينطوي على اأخطار ج�صيم��ة ويك�صف عن ا�صتمرار 
ق��وى اإقليمي��ة ومحلية بالعمل على اإ�صعاف الدولة العراقية و�صيادته��ا الوطنية، والبرهنة على �صعف جاهزية 
ق��وى الأم��ن والدفاع ف��ي الت�صدي لالعت��داءات وانتهاك حرمة الب��الد، وعدم تطبيق هدف ح�ص��ر ال�صالح بيد 
الدول��ة، ول م�صروعي��ة الت�صكي��الت الم�صلح��ة غي��ر النظامية. وعل��ى خلفية غمو���س الجهة الت��ي وقفت وراء 
العت��داء، وتن�ص��ل كاف��ة الأطراف  الم�صتبه بها م��ن م�صوؤوليتها عن الح��ادث، طرحت مراك��ز التحليل ال�صيا�صي 

ال�صوؤال الماألوف عن: لم�صلحة َمن كان ذلك الق�صف، وما هي تداعياته المحتملة على البالد؟.

 د. فالح احلم�راين

كلما اإ�س���تقبل م�س���وؤول ر�س���مي �س���يادي جمموعة من �سيوخ 
الع�سائر �سدر بيانه بعبارة “اأ�ساد بالدور الكبر الذي تلعبه 
الع�س���ائر يف دع���م جه���ود الدولة لرت�س���يخ �س���يادة القانون” 
بينم���ا الواقع يقول اإن الع�س���ائر و�س���يوخها م���ن اأهم عوامل 
الدول���ة  واإ�س���عاف  الع���راق  يف  القان���ون  �س���يادة  تقوي����س 
ودع���م اخلارجني عنه���ا، ويف كثر من احل���االت يكون الدور 
التخريب���ي للع�س���رة يفوق اجلماع���ات امل�س���لحة واجلرمية 
املنظمة وكثرًا ما تعاونت اأو دعمت الع�سائر هذه اجلماعات 

اأو منحتها احلماية والت�سهيلت.
كانت الع�س���ائرية خلل ال�س���نوات املا�س���ية رديفًا للف�ساد يف 
عرقلة كثر من امل�ساريع اخلدمية و�سريكًا يف اإثارة الفو�سى 
والعنف ومل تختلف عن اأي جماعة متع�سبة يف رف�سها للنقد 
اأو حتى لورود ذكرها �س���هوًا على ل�سان ممثل يف عمل درامي 
كومي���دي وعل���ى كرثة النزاع���ات الع�س���ائرية يف الب���لد فاإن 
ن�سرات االأخبار والربامج االإعلمية ال تذكر الع�سائر املتقاتلة 
باال�س���ماء وهو م���ا اليحدث حتى م���ع اجلماع���ات الدينية اأو 
القوى ال�سيا�س���ية فالكل عر�س���ة للنقد العلن���ي وحتى للتهام 
واأحيان���ًا للتلفي���ق بينم���ا تبق���ى الع�س���رة، الكي���ان اجلاهلي 
الذي يكبل املجتمع بع�س���بياته وق�سوته وعنفه، فوق كل نقد 
حقيقي وفوق املواجهة لي�س احرتامًا لها واإمنا الأنها الو�سيلة 
الرخي�س���ة لتنفي���ذ �س���تى امل���اأرب فف���ي االنتخاب���ات ال جت���د 
الوجوه ال�سيا�سية الكاحلة املتهمة بالقتل والف�ساد اأف�سل من 
امل�س���ايف الع�سائرية وهو�سات ال�س���يوخ الإ�ستعرا�س نف�سها 

والتمهيد لعمليات التزوير و�سراء االأ�سوات.
ي�س���تعر�س كث���ر من �س���يوخ الع�س���ائر يف مواقع التوا�س���ل 
م�س���ايفهم الفخمة وحف���لت افتتاحها الباذخ���ة والتي يعرف 
اجلميع م�س���ادر متويلها وم�ستقبل ا�س���تخداماتها، لكن اأحدًا 
من هوؤالء ال�س���يوخ امل�س���رفني مل يبلط طريقًا لقريته اأو يبني 
مدر�س���ة الأهله اأو ي�س���اهم يف م�س���روع يخدم منطقته وال قدم 
معونة ل�س���عفاء قريبني منه وهو ما دفع لرد فعل �سبابي �سد 
كل ما تتبناه الع�س���ائرية يتزايد باإ�ستمرار اىل حد اأنه يقرتب 
من التنكر حتى للجيد والطيب من اأخلق الع�سرة، فهو يرى 
كبره���ا مرتكبًا لكل امل�س���اوئ ومتحالفًا م���ع وجوه اجلرمية 

واخلراب فلماذا يحرتمه؟ وملاذا ي�سّدق ما يدعو له؟.
االإ�س���ادة بالع�س���ائر وعدم م�س���اءلتها عن اخلروق���ات االأمنية 
التي ترتكبها ك�سف فا�سح ل�سعف الدولة وانتهازية امل�سوؤول 
وال�سيا�س���ي ال���ذي يعق���د مقاي�س���ة ب���ني اإهانة الدول���ة مقابل 
احل�س���ول على خدمات ال�س���يوخ حتى �س���ارت كل ف�سيل من 
القوى ال�سيا�س���ية ينتج �س���يوخًا خا�سني به يجمع له ع�سرة 
ليمثله���ا فيما لو احتاج الف�س���يل ع�س���رة و�س���يخًا اأو يهاجم 

عربها من يريد اأو ي�سعها واجهة الإحدى م�ساريعه

حول مذكرات م�صطفى علي.. الع�صكر اليبنون دولة!

 د. جمال العّتابي

االإ�صادة بالع�صائر

  واأ�س���فرت الهجمات ال�س���اروخية  على 
اأربي���ل يف 16 �س���باط عن مقتل �س���خ�س 
واإ�س���ابة ع���دد اآخ���ر ، م���ن بينه���م جندي 
اأمرك���ي. وح�س���ب خمتل���ف التقدي���رات 
كان ه���ذا الهج���وم االأك���رث دموي���ة عل���ى 
هدف اأمركي يف البلد منذ ما يقرب من 
عام. و�س���قطت ال�س���واريخ يف وبالقرب 
تراب���ط  ع�س���كرية  جوي���ة  قاع���دة  م���ن 
فيه���ا ق���وات التحال���ف بقي���ادة الواليات 
املتحدة يف مط���ار اأربيل ال���دويل. وقال 
م�س���وؤوالن اأمركي���ان اإن املقاول املقتول 
لي�س اأمركيًا. وقال التحالف اإن خم�س���ة 
دون   ، ت�س���رروا  اآخري���ن  متعاقدي���ن 
اخلو�س يف التفا�س���يل. وق���ال متحدث 
با�س���م وزارة ال�س���حة يف حكوم���ة اإقليم 
كرد�س���تان اإن اأح���د ال�س���حايا يف حال���ة 
حرج���ة. وق���ال متح���دث با�س���م التحالف 
اإن 14 �س���اروخًا على االأقل �سقطت على 
ث���لث مناط���ق م�س���اء االثنني. واأ�س���اف 
اإقلي���م  الداخلي���ة يف حكوم���ة  اأن وزارة 
كرد�ستان �س���تحقق بال�س���راكة مع قوات 
التحال���ف. واأدى الهجوم ، ال���ذي اأعلنته 
جماعة غر معروفة تعتقد بع�س اجلهات 
اإىل   ، باإي���ران  �س���لت  له���ا  اأن  املحلي���ة 
ت�س���عيد التوترات يف ال�س���رق االأو�سط 
وا�س���نطن  ا�ستك�س���اف  خلفي���ة  عل���ى   ،
وطه���ران اإمكاني���ة الع���ودة اإىل االتف���اق 
النووي االإيراين. واأعلنت جماعة تطلق 
على نف�س���ها ا�س���م “�س���رايا اأولياء الدم” 
م�س���وؤوليتها ع���ن الهج���وم عل���ى القاعدة 
الت���ي تقودها الواليات املتحدة ، بدعوى 
اأن���ه كان ي�س���تهدف “احت���لال اأمركي���ًا” 
يف الع���راق. ومع ذل���ك ، مل تقدم اأي دليل 
وا�س���ح على مزاعم تورطها يف الهجوم. 
وحتق���ق الوالي���ات املتح���دة يف اجله���ة 
امل�س���وؤولة ع���ن الهجوم ال�س���اروخي يف 
الع���راق بالقرب م���ن القاع���دة االأمركية 
وحتتف���ظ بح���ق ال���رد. ج���اء ذل���ك ي���وم 
الثلثاء يف اإفادة لل�س���كرترة ال�سحفية 

للبيت االأبي�س جني ب�ساكي.
العراقيني  �س���ركائنا  “م���ا زلنا نعمل مع 

لتحدي���د ]املتورط���ني[ يف ه���ذا الهجوم ، 
فهذه ه���ي اأولويتنا. وبح�س���ب معطيات 
اأولية ، قتل مدين واأ�سيب عدد من ممثلي 
التحالف ال���دويل ، بينهم جندي اأمركي 
املتخ�س�س���ني  وع���دة جرح���ى   وقال���ت 
االأمركي���ني ، وم���ع ذل���ك ، لي����س لدين���ا 

بيانات حمددة ]حول امل�ساركني[”.
وقالت ب�س���اكي: “كم���ا هو احل���ال دائمًا  
الوالي���ات  –رئي����س  االإدارة  حتتف���ظ 
املتح���دة - باحل���ق يف ال���رد يف الوق���ت 
املنا�سب وبال�سكل املنا�سب”. - �سننتظر 
عن���د انتهاء التحقيق. �سن�س���در اإعلنات 
اإ�سافية قبل اأن نتخذ اأي خطوات اإ�سافية 
“. وبح�س���ب املتحدثة فاإن الدبلوما�سية 
هي اأولوية للإدارة احلالية، فوفق اإفادة 
وزارة اخلارجية ، �ُس���ئل رئي�س اخلدمة 
ال�سحفية للوزارة ، نيد براي�س ، عما اإذا 
كان���ت القيادة االأمركي���ة اجلديدة تلتزم 
مبفهوم اأ�س���لفها ب���اأن وف���اة اأي مواطن 
اأمركي �سوف ت�ستتبع عقوبة. “�سيكون 
من ال�سابق الأوانه احلديث عن الظروف 
املح���ددة للنتق���ام حتى نعرف بال�س���بط 
م���ا حدث. وق���ال اإن حتقيقًا ن�س���طًا جار. 
- نح���ن على ات�س���ال وثيق مع ال�س���ركاء 
االأك���راد والعراقيني. نريد اأن نعرف اأواًل 
ما حدث بالفعل. نحن نحتفظ باحلق يف 
الرد على الف�س���ل “. وكرر براي�س اأنه مل 

يك���ن ينوي توقع نتيجة التحقيق ، وهذا 
موؤ�س���ر وي�سر ب�سكل غر مبا�سر اإىل اأن 
وا�س���نطن تزن كل خماط���ر تفاقم املوقف 
خلططها لبدء مفاو�س���ات جديدة ب�س���اأن 
الربنامج النووي االإيراين. مبعنى اآخر 
، �ستجعل درجة حدة رد الفعل االأمركي 
من املمكن ا�س���تنتاج اأن وا�سنطن ملتزمة 
به���ذا امل�س���ار. وردًا عل���ى �س���وؤال ح���ول 
الت���ورط املزع���وم الإيران ، ق���ال املتحدث 
با�سم وزارة اخلارجية اإنه مل يلحظ يف 
االآونة االأخرة اأي تفاعل دبلوما�سي يف 
تنفيذ �سرتاتيجية ال�سغط االأق�سى على 
طهران. يب���دو اأن براي�س انتقد مقاربات 
واأ�س���اف  ال�س���ابقة.  االأمركي���ة  االإدارة 
يف الوق���ت نف�س���ه اأن هن���اك “دوامة من 
 ، االإي���راين  اجلان���ب  م���ن  الهجم���ات” 
دون اإعط���اء اأمثل���ة حم���ددة. ق���ال رئي�س 
اخلدمة ال�سحفية: “ال اأريد التكهن اأكرث 
ب�س���اأن الدوافع ، الأننا مل نحرز تقدمًا يف 

]تو�سيح الق�سية[ ب�ساأن اجلناة”.
وو�س���فت م�س���ادر عراقية �س���ريطة عدم 
باأن���ه  الهج���وم   ، ع���ن هويته���ا  الك�س���ف 
وف�س���ل كبر جلميع  للأمن  كبر  “خرق 
ق���وات االأم���ن الرئي�س���ة”، وم���ا زال م���ن 
غر الوا�س���ح كيف اأ�س���ابت ال�سواريخ 
املنطق���ة ، لك���ن م���ن املحتم���ل اأن يك���ون 
هناك من تعاونوا مع املجرمني. وي�س���ل 

م���دى ال�س���واريخ الت���ي مت اإطلقها اإىل 
ثمانية كيلومرتات ، وكثرًا ما ت�ستخدم 
امللي�س���يات املختلف���ة ه���ذه ال�س���واريخ. 
يف اأعق���اب ه���ذه الكارث���ة ، �س���يتم ط���رد 
م�سوؤولني من اأجهزة املخابرات الرئي�سة 
يف اأربي���ل. وق���ال امل�س���وؤول اإن االأزم���ة 
املالية يف املنطقة وال�س���راعات الداخلية 
اأث���رت عل���ى قدرة البي�س���مركة عل���ى اأداء 
دوره���ا على احل���دود. يف الوقت نف�س���ه 
، رف�س���ت احلركة  املعروفة اأي�س���ًا با�سم 
احل�س���د ال�سعبي ، املزاعم باأن ت�سكيلتها 
هي م���ن نفذت الهجوم. ونفى �س���يد علي 
ح�س���يني ، رئي�س مكتب ات�س���ال اجلبهة 
ال�سمالية ، املزاعم وقال اإن قوات احل�سد 
ال�سعبي لي�ست يف املنطقة التي ُيزعم اأن 
الهجوم نفذ منها. وقال ح�س���يني “قوات 
احل�سد ال�سعبي لي�س���ت يف املنطقة التي 
اأطلق���ت منه���ا ال�س���واريخ”. نرف����س كل 
االتهامات الت���ي تتهمن���ا بالوقوف وراء 
هذه االعتداءات. �سنقا�سي كل من يتهمنا 
بارت���كاب اأعمال اإرهابية ب���دون دليل “. 
واأ�س���اف ح�س���يني اأنه مل ي�س���مع قط عن 
تنظيم �س���رايا اأولياء الدم وت�س���اءل عما 
اإذا كان قد نف���ذ الهجوم. كما نفت طهران 
ي���وم الثلثاء 17 �س���باط اأن تكون لها اأي 
�سلت باجلماعة امل�س���وؤولة عن الهجوم 
وقالت اإنها تعار�س اأي عمل مي�س االأمن 

العراق���ي. وق���ال املتح���دث با�س���م وزارة 
اخلارجية االإيرانية �س���عيد خطيب زاده 
لو�س���ائل اإعلم ر�س���مية اإن اإي���ران تعترب 
ا�س���تقرار واأمن العراق ق�س���ية اأ�سا�س���ية 
يخ���ل  عم���ل  اأي  وترف����س   ... للمنطق���ة 
بال�س���لم والنظام يف هذا البلد. و�س���نت 
جماع���ات م�س���لحة مرتبط���ة باإي���ران يف 
العراق واليم���ن هجمات عل���ى الواليات 
املتح���دة وحلفائها العرب يف االأ�س���ابيع 
االأخ���رة ، مب���ا يف ذل���ك هج���وم بطائرة 
م�س���رة على مط���ار �س���عودي وهجمات 
�س���اروخية على ال�س���فارة االأمركية يف 
بغ���داد. ومعظ���م احلوادث مل ت�س���فر عن 
ا�س���تمرت يف  لكنه���ا   ، ب�س���رية  خ�س���ائر 
ال�سغط على القوات االأمركية وحلفائها 
يف املنطق���ة خلل االأيام االأوىل لرئا�س���ة 
جو بايدن. تدر����س اإدارة بايدن اإمكانية 
الع���ودة اإىل االتف���اق الن���ووي االإيراين 
، ال���ذي تخلى عنه �س���لفه دونال���د ترامب 
يف 2018 به���دف كبح الربنامج النووي 
االإيراين. يف هذا ال�سدد ، جتدر االإ�سارة 

اإىل ما يلي.
وعل���ى حد تقرير ن�س���ره معهد ال�س���رق 
االأو�س���ط يف مو�س���كو  “ من الوا�س���ح 
اأن اجلماع���ة التي زعمت بانه���ا اأطلقت 
ولي�س���ت  غط���اء  جم���رد  ه���ي  الن���ران 
هن���اك  واأن  الواق���ع”  يف  موج���ودة 
دول���ة اإقليمية تق���ف وراءها. ويفرت�س 
براه���ني  يق���دم  اأن  دون  م���ن  التقري���ر 
ومعطي���ات عيني���ة ف���ان دول���ة جماورة 
لتحقي���ق  العملي���ة  نف���ذت  الت���ي  ه���ي 
اأهداف خا�س���ة حم���ددة، منوه���ًا بانها 
ن�سرت  قاذفات �س���واريخهم التكتيكية 
يف �س���مايل العراق قبل ثلث �سنوات. 
كما ان هن���اك قوى ترمي اإىل االإ�س���اءة 
ل�س���معة االأجهزة االأمنية والت�س���كيلت 
الع�س���كرية يف املنطق���ة وكونها عاجزة 
تقدي���رات  اأداء مهامهم���ا. ح�س���ب  ع���ن 
املعه���د. وه���ذا ي�س���ر اىل اأن هناك من 
ي�س���عى اىل حتويل العراق اإىل �س���احة 

لت�سفية ح�ساباته مع االآخرين.
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تحيات عالية من الأرا�ضي 
المنخف�ضة 

م���ا الذي ي�ص���نع ثقاف���ة البلدان وامل���دن والنا�س؟ ما ال���ذي ي�ؤثر يف 
طريق���ة تفك���ر الأ�ص���خا�س وا�ص���تجاباتهم احلياتي���ة واجلمالي���ة؟ 
ُن روح البلدان  اأ�ص���عر اأن املناخ ه� الذي يفعل ذلك كله، فه� من يك�ِّ
واإن�صجامها، ه� الذي ي�ص���نع اأغانيها وحكاياتها واأمثالها ال�صعبية 
وطريق���ة عي�ص���ها. كل �ص���يء يتعل���ق باملن���اخ، وكل احلي���اة مرتبطة 
ب�ص���روق ال�ص���م�س اأو غروبها، بالربد اأو الدفء، باملطر اأو ال�صح�، 
بتاأثرات البحر اأو ال�ص���حراء، حماذاة الأنهار امل�صم�صة اأو الرك�ن 
ف�ق قمم اجلبال الباردة. كل �ص���يء ينحدر من �صاللة املناخ ويتفرع  
نح� حياة النا�س مثل اأغ�ص���ان �ص���جرة ظليلة، وميرر يده نح�هم، 

ِرر اأم عظيمة وخالدة يدها ف�ق روؤو�س اأبنائها.  كما ُتَ
فك���رت باملناخ ال���ذي يطبعنا جميع���ًا بطابعه، واأحبب���ُت اأن اأحدثكم 
ع���ن ه�لندا التي ل مير فيها ي�م هكذا عف� اخلاطر، دون الأم�ص���اك 
مب���ا يحمله م���ن اإمكانات وخ�ص��ص���ية يف �ص���نع املتع���ة واجلمال، 
والنغما����س يف الكث���ر من التفا�ص���يل الت���ي يرتكها املن���اخ. ورغم 
اأن كل �ص���يء يف حي���اة النا�س هنا حم�ص����ٌب تقريبًا، لك���ن املناخ له 
طبائعه التي يعرفها اله�لندي�ن جيدًا، فكل ف�صل من ف�ص�ل ال�صنة 
مي���ر يف هذه الأر�س، يحمل �صحرة وجاذبيته و�صخ�صيته الفريدة. 
نع���م اإنه���ا الأرا�صي املنخف�صة الت���ي عرفتها وخربته���ا ب�صكل جيد، 
بف�ص�له���ا الأربع���ة الت���ي جعلت كل ي����م يف حياة النا����س وا�صحًا 
وجلي���ًا وحم�ص��ص���ًا، ليحتل كل ف�صل ثالثة اأ�صه���ر، ينتهي ومي�صي 
بعي���دًا، ليخلِّفه الف�ص���ل الذي بعده، وكاأنهم جن����د دورية يتبادل�ن 

ن�بات حرا�صة مناخ البلد فيما بينهم. 
ومب���ا اأننا نعي�س الآن اآخر اأيام ال�صتاء، لذا �صاأبداأ حديثي الي�م عن 
ه���ذا الف�صل وم���ا تركه ويرتكه من اأث���ر. اأنظُر اىل الثل���ج الذي نزل 
فج���اأة، واأ�صاه���د النا����س وهي حت�ص���ر اأدوات التزل���ج وكاأنها كانت 
ُمهيئ���ة من ي�م البارحة عند الباب، هكذا اأنزل�ها من عليات البي�ت 
بع���د �صماعهم اأن الثل���ج �صيزور البلد، ليهي����ؤوا اأنف�صهم للذهاب اىل 
اأماك���ن التزل���ج، حي���ث ي�ج���د يف كل مدين���ة اأو قري���ة ح��س كبر 
ي�صب���ه م�صم���ار ال�صب���اق الدائري، وُي�ص���رف عليه )احت���اد التزلج(، 
مي���الأ بطبق���ة من امل���اء يف ال�قت املنا�ص���ب، ليتح�ل عن���د انخفا�س 
درجة احلرارة اىل جليد للتزل���ج. كذلك ي�صتخدم اله�لندي�ن عادة، 
مئ���ات الأنهار والقن�ات املائية التي حتي���ط بالبي�ت وتتخلل املدن 
والق���رى كاأماك���ن مثالية ومده�ص���ة للتزلج حني تتح����ل بفعل الربد 
اىل جلي���د، لكن الأمر ل يتم بهذه العف�ية يف هذه الأماكن املفت�حة 
والعميق���ة، لأن ذل���ك قد يعر����س النا�س للمخاطر. ل���ذا ي�صرتط اأن ل 
يق���ل �صمك اجلليد ع���ن 12 �صنتمرتًا ك���ي يك�ن اآمن���ًا للتزلج، عندها 
يتح����ل كل �صيء اىل عيد حقيقي وحفل اأبي�س مثل قل�ب الفالحني 
الذي���ن ر�صمه���م بيرت برويغ���ل. وع���ادُة التزلج هنا تع����د اىل مئات 
ال�صن���ني، حي���ث نالحظ ذل���ك يف ل�حات الكثر م���ن ر�صامي ه�لندا 
يف ق���رون م�صت، فحني ندقق بالل�حات جي���دًا نرى ذات التفا�صيل 
الت���ي حتدث الي�م ومل يتغر فيها �ص�ى ن�ع مالب�س النا�س. ولكي 
تكتم���ل ال�ص�رة، ف���الأكالت ال�صت�ي���ة تك�ن حا�ص���رة، مثل �ص�ربة 
ال�صنرت وال�صطائر ال�صاخنة، كذل���ك امل�صروبات الدافئة التي يقف 
يف مقدمته���ا ال���كاكاو باحلليب. والأجمل يف هذا املن���اخ البارد هي 
الأك�ص���اك ال�صغ���رة )ك����ك م���ع �ص�بي( وه���ذه الت�صمي���ة تع�د اىل 
الق���رن ال�صابع ع�صر وتعني الكعك وال�صراب، وتنت�صر هذه الأك�صاك 
مبح���اذاة اأماك���ن التزلج مع بع����س الكرا�صي وم�صاط���ب اجلل��س، 
ويب���اع فيها �صراب احللي���ب ال�صاخن املخل����ط بال�صك�لتا، والأمر 
ن لُي�صَرْب  ل يخل���� بالتاأكيد من )غل���� واين( وه� نبيذ اأحم���ر ُي�َصخَّ

اأيام الربد. 
وبعد اأن يذهب الثلج بعيدًا، ويك�ن اجل� ماطرًا مثاًل، فاملظالت يف 
اليد والقبعات على الروؤر�س والأحذية املخ�ص�صة لذلك جاهزة. اأما 
ح���ني ي�صبح املن���اخ )برايترن( اأي �صبابيًا ) وه���ذه الت�صمية يطلقها 
اأه���ايل اأم�صرتدام ح����ل الطق�س حني يك�ن �صبابي���ًا رمادي الل�ن، 
وق���د اقتب�ص����ا الكلمة م���ن ل�ح���ات الر�ص���ام النطباع���ي اله�لندي 
)برايت���رن( ال���ذي ر�ص���م م�صاه���د م���ن ام�ص���رتدام، مليئ���ة باملناخات 
الب���اردة الرمادي���ة( عندها يرت���دون معاطفهم ويبحث����ن عن مق�هى 
قريب لحت�صاء القه�ة، اأو ل�صرب بع�س ك�ؤو�س من �صراب اجلنيفر 
ال���ذي يعترب ال�صراب ال�طني اله�لندي، يجل�ص�ن عادة كمجم�عة، 
يرفع����ن ك�ؤو�صه���م ويتاأمل�ن ال�صباب الذي يل���ف املدينة ويح�لها 

اىل ل�حة تع�د لنطباعية ال�صمال.

فكرت بالمناخ الذي يطبعنا جميعًا 
بطابعه، واأحببُت اأن اأحدثكم عن 

هولندا التي ال يمر فيها يوم هكذا عفو 
الخاطر، دون االأم�شاك بما يحمله من 
اإمكانات وخ�شو�شية في �شنع المتعة 

والجمال، واالنغما�ش في الكثير من 
التفا�شيل التي يتركها المناخ.
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هل قراأِت " لوليتا " من قبل ؟ 

هكذا  يبداأ  حت�ل  األي�ص�ن البالغ من العمر 
�صبع���ة ع�صر عامًا من طالبة  اإىل  حبيبة  ثم  
�صحي���ة  ، هي  طالب���ة  يف الثان�ية وحيدة 
و�صعيفة ،  جت���د  العزاء  فقط يف كتاباتها 
التي تعر�صها على مدر�س اللغة  الإنكليزية 
ال�ص���اب ذي ال�صخ�صية الكاريزمية ، ال�صيد 
ن����رث ال���ذي  ميتدحه���ا  ككاتب���ة  ممي���زة 
وم�ه�ب���ة ، وتزهر يف ظ���ل دعمه وروؤيته 

مل�صتقبلها .
ال�صي���د ن�رث يعط���ي األي�ص����ن ن�صخة من 
اإنها ق�صة  لها  ، ويق�ل  " لتقراأها  " ل�ليتا 
جميل���ة ع���ن احل���ب ، �صرع���ان م���ا اأ�صب���ح 
الكت���اب خلفي���ة لعالقة  تزدهر م���ن اإعجاب 
ب�صي���ط اإىل ق�ص���ة ح���ب ممن�ع���ة ، حي���ث 
اأقنعه���ا  باأن  عالقتهم���ا  هي  عالقة  حب  ل 
تناف�صه���ا  �ص�ى حتفة ناب�ك����ف  ،  ولكن   
م���ع  تقدم   ال�ق���ت  وت�صيق  قب�صته  عليها 
، اأُج���رِبت  األي�ص����ن  عل���ى  تقيي���م    ه���ذه 
الرواية التي هي يف ال�اقع خيال مزعج .

يف  اأعق���اب  ذل���ك   ت�اجه  األي�ص����ن مرارًا 
وتكرارًا ق�صة ما�صيها ، من اإعادة  قراءة " 
ل�ليتا " يف الكلية  ، اإىل العمل مع الفتيات 
املراهقات ،  اإىل  اأن  ت�صبح اأ�صتاذة للكتابة 
الإبداعي���ة ، فق���ط م���ن خالل  تل���ك  امل�صافة  
واملنظ�ر  ميكنه���ا  فهم  الق�ة املطلقة للغة 
عليها ، وكيفي���ة ت�صخر هذه الق�ة لرواية 

ق�صتها احلقيقية .
كت���اب  األي�ص�ن وود " ك�نِك ل�ليتا " ،  ه�  

ت�ص�ير  ل يتزعزع
لالإ�صتمال���ة  ولئحة  اتهام  لذعة  للمعلمني 
ال�صتغالليني ،  ولكن الأهم من ذلك كله ه� 

اإدراك ق�ي لق�صم "وود" : 
"لأفع���ل كل م���ا ب��صعي للتاأك���د من اأن ما 

حدث يل ل يحدث  مرة اأخرى". 
عل���ى  اأن  الكت���اب  �صيك�ن  ل���ه  من  ال�صهل  
تلخي�س  الفيلم  عرب مذكرات  تتحدث  عن 

عالقة �صام���ة وا�صتغاللية بني مدر�س اللغة 
الإنكليزي���ة  يف املدر�ص���ة الثان�ية واإحدى 
طالباته���ا ، ب�صردية اأ�صب���ه برواية يتخللها 
الكث���ر م���ن الإغ����اء والتح���رر والإنهيار 
، فف���ي �ص���ن 17 ،  تخ�ص���ع  »وود«  بالفع���ل  

يف  الكهربائي���ة   بال�صدم���ات   للع���الج  
حماول���ة  لع���الج  اكتئابها  ، حتت مالب�صها 
كانت ذراعاه���ا حتمالن اآثار  اإيذاء  النف�س 
،  اإذ  كان���ت مدر�صته���ا الثان�ي���ة الأمركية 
مكانًا يجب  حتمل���ه ،  فالفتيات  الأخريات  
،  يف غرف���ة خل���ع   املالب����س  ،  ق���ررن  اأنها 
"خمتل���ة  نف�صي���ة" ، فاملنزل  لي�س  مالذًا  ،  
كان والداه���ا ، الل���ذان  �صُيطلق���ان  قريب���ًا ، 
من�صغل���ني  مب�صاكلهم���ا  اخلا�صة  اأكرث  من  

ان�صغالت ابنتهما املراهقة .
ه���ل  هذا  ه�  �صبب  اختيارها  املعلم  لها ؟  
اأم  اأن���ه بب�صاطة بع���د اأن مّت تكليفه مبنحها 
دعمًا اإ�صافي���ًا ، كان لدى ال�صيد ن�رث عذر 
لتف�صي���ل "وود” عل���ى  الط���الب  الآخرين  
؟  يف  كلت���ا احلالت���ني ، كان���ت هدف���ًا �صه���اًل 
، �صع���رت  ب�صع���ره  الأول   لقائهم���ا   ، يف 
الط�ي���ل ج���دًا ، ومالب�صه ، الت���ي كانت من  
اآند فيت�س” ،  كما  ل� كان   "اأبركرومب���ي  
مراهق���ًا  اأي�ص���ًا  مذه�ل���ة  ب���ه   ،  بعد  فرتة  
وجي���زة  ،  كان���ت  تقابل���ه  كل  ليل���ة   يف  
مطعم يف املدينة املجاورة ،  هناك  اأعطاها  
ن�صخ���ة  م���ن   روايته   املف�صل���ة  " ل�ليتا " 
، ه���ذا  الكت���اب  ه���� ال�صه����ة ، واحلنني  ،  
واملخاط���ر  املهني���ة  ،  وال���ذي  اأعتق���د  اأن���ه  
اأح���د  طرقه  اخلا�ص���ة  باليقاع   بها ،  كان  
ه���ذا  امل�صه���د – ملدر����س   مفرت����س   يهي���ئ   
طالب���ة  م���ن  خالل  ت�صجيعه���ا  على   قراءة  

ناب�ك�ف  - . 
كتابًا   » ك�ن���ِك  ل�ليت���ا "   لي�س 

خياليًا  ،   اإنها  مذكرات  ،  اإذن   يجب على  
الق���ارئ اأن  يح���اول تنحي���ة ال�صع����ر باأن 
رواي���ة م�ؤلفتها نظ���رًا لعالقتها م���ع ال�صيد 
ن����رث  تبدو حُمرج���ة  ، لكنها  خُمطط  لها  
ب�ص���كل يدع� للده�ص���ة  ،  وبالع�دة   مرارًا  
وتك���رارًا  اإىل  ق�ص���ة  ناب�ك����ف  ،  وم���ع  
اقرتابه���ا  م���ن  العرتاف  بنف�صه���ا ،  فاإنها  
ت�صتخدم  فقط روايت���ه لالرتقاء بق�صتها )  
"  لرفعه���ا  ف����ق  الت����دد"  (   ،   ول يجب  
اأن  نلج���اأ  اإىل  حكمها  املحبط ،  ) "  بغ�س  
النظر  عن  مدى   ن�صاط   اأو �صلبية  الفتاة 
، فهي ل تزال  حمك�م  عليها  بالف�صل "( .

لك���ن  يج���ب  اأن اأك����ن �صادق���ًا - يبدو هذا 
الكت���اب كاأن���ه عالج - ول ينبغ���ي اأن تك�ن 
"وود”  اأ�صل����ب  كان  اإذ  كذل���ك،  الكتاب���ة 
فه���ل      ، الت�ص�ي���ق  اإىل    يه���دف  ال���ذي   ،
�صيت���م  اكت�ص���اف  ذل���ك  لدى  ن����رث ؟  هل 
�صينتظ���رون  حق���ًا  حت���ى  تبل���غ 18 عام���ًا 
لينام����ا معًا ؟ ه���ل �صيتخل���ى عنها مبجرد 
دخ�لها اجلامع���ة ؟ ،ل ت�جد �ص�رة باقية 
يف الذه���ن ،  مائت���ي  �صفحة ،  وما زلت  ل 
اأمل���ك  �ص����رة  وا�صحة   عن���ه ،  با�صتثناء  
النتفاخ  الناعم  يف  بطنه ،  يبقى  ، ط�ال  
ال�ق���ت   يخط���ط ، يرتب����س ، ه���� لي����س 
�صخ�صي���ة كاريزمية  ،  بل �صخ�صية حدثية 
، ه���ذا  الن����ع  من  الرجال يبل���غ من العمر 
26 عام���ًا يفتخر  بط����ل  قامته  ، ي�صتخ�دم  
كلمة  " عاه���رة " عندما  يغ�صب  من املراأة  
، واعتزازه  ب�صهادته  يف  جامعة  ك�رنيل  
يجع���ل  نق���ده الأدب���ي اخل�صن اأك���رث اإثارة 

لل�صحك .
و�صل�ك���ه  معلمه���ا  اأن  "وود”  ت��ص���ح 
الق�ص���ري اأ�ص���ر بها  ، بعد اأن ق���ام بتهيئتها 
، قام بتخ�يفها واإ�صاءة معاملتها ، ولفرتة 

ط�يلة بعد ذلك  كتبت :
» كن���ت  اأجن���ذب  فق���ط   اإىل  الرج���ال  ، 
املتزوجني الذين  اأرادوا الحتفاظ ب�صرية 

عالقتهم  معي".
ه���ذا  ه���� م���ا �صتذه���ب  اإلي���ه  "وود” يف 
تكني الفتيات معرفة  ن�ازع الرجال  ومن  
امل�ؤك���د  اأن  هذا  الكتاب  يتناول الكثر من 
اإىل  الإيروتيكي���ة  الت���ي  وجه���ت   الته���م 
،  الت���ي غالب���ًا م���ا ت�ص���ارك يف عل���م اأ�ص�ل  
التدري����س  ، م���ن  اأج���ل اخل���ر  اأو ال�صر  ، 
ح����ل العالق���ات التي  على الرغ���م من اأنها 
ق���د  تك����ن  خاطئ���ة  ،  اإل  اأنها  لي�صت  غر  
قان�نية  ،  لكن " ك�نِك ل�ليتا " ، هنا تكمن 
نق���اط ال�صعف والق����ة فيها ك�نه���ا امراأة 

لي�صت ككل الن�صاء .  

عن / �صحيفة الغارديان البرييطانية

يف الرواي���ة الثامن���ة للكات���ب الي�ن���اين غزير 
الإنت���اج كري�صت�����س اأت�ص�مينيدي����س ، والتي 
حتم���ل عن����ان ) نيك���ي ( جن���د ام���راأة ميت���ة 
تروي مذكراتها وكاأنه���ا ت�صتب�صر عامل ماوراء 

الق���رب ..تتحدث نيكي يف الرواي���ة عن ولدتها 
ون�صبه���ا وطف�لته���ا ومراهقته���ا �صم���ن عائلة 
املذك���رات جداري���ة  ه���ذه  وت�صب���ه   ، �صي�عي���ة 
ت�ص�ر ج���زءًا كاماًل من التاري���خ الي�ناين،من 
بدايات اجل���الء املاأ�صاوي لل�ص���كان الي�نانيني 
يف اآ�صي���ا ال�صغرى وحت���ى ال�صن�ات التي تلت 

احلرب الأهلية ..
ونتعرف خلف �صخ�صية انط�ني��س اأرمادو�س 
فا�صيلي����س  عل���ى  الرواي���ة  يف  نيك���ي  وال���د   /
نيفل�دي����س )1906-2004( وه���� جد الكاتب 
و�صكرت���ر اللجنة املركزية حتت قيادة نيك��س 
ال�صي�ع���ي  احل���زب  ق���اد  ال���ذي   ، زكريادي����س 
 1956 ع���ام  اىل   1931 ع���ام  م���ن  الي�ن���اين 
..وتتمت���ع الرواية بفكاهة �صاخ���رة واإح�صا�س 
اإيقاعي رائع و�صرد غزير وديناميكي كما تنح 

فيها البط�لة للفرد كما للجماعة ..
ويتن���اول كري�صت�����س اأ ت�ص�مينيد����س تاريخ 
ال�صي�عية الي�نانية باأكرب قدر من الرومان�صية 
ث���م يتح���دث ع���ن العتق���الت الت���ي حدثت يف 
والديكتات�ري���ة  ال�صري���ة  و�صن����ات  اجل���زر 
والقمع الربيطاين يف كان�ن الأول عام 1944 

ث���م احل���رب الأهلي���ة واملنظم���ات واحل���ركات 
اجلماهري���ة الكب���رة ..اأم���ا بالن�صب���ة لنيكي ، 
فقد تلقت تعليمًا ا�صتثنائيًا ، بعيدًا عن املدار�س 
وداخ���ل اأ�ص���رة تدع���� اىل العدال���ة حي���ث يت���م 
الت�صحي���ة بالنف����س وحي���ث يك�ن ظه����ر عامل 
جدي���د ه� الأمل ال�حي���د ..وعندما كانت نيكي 
طفل���ة ، اختارت اأن تتبع والديها واأم�صت �صبع 
�صن�ات بعيدًا عن كل �صيء به�ية مزيفة تتعلم 
الرو�صي���ة والتاريخ واملارك�صي���ة بف�صل تعليم 
والده���ا ، وبع���د بل�غها �صن ال�صب���اب ، تركتهم 
متجه���ة اىل ال�لي���ات املتحدة ..وهن���ا تتمزق 
نيك���ي با�صتم���رار ب���ني التطّرف���ني ، العاطف���ي 
واجل�ص���دي ، وعلى العك�س م���ن الأيدي�ل�جية 
ال�صي�عي���ة املقدم���ة على اأنه���ا اأب�ي���ة وجامدة 
تام���ًا، تتلقى نيك���ي تعليمًا �صد جمي���ع اأ�صكال 
النظ���ام الأب����ي وترف����س فك���رة ال���زواج ، لذا 
ت�صب���ح ، على الرغم من كل �ص���يء ، مثل �صاحة 
معركة يتعار����س فيها احلب مع ال�صيا�صة: اإنها 
ترغب يف ال�صتمتاع باللحظة �صد الن�صال من 

اأجل امل�صتقبل. 
وتع���د رواية ) نيكي( ملحم���ة هيلينية جديدة ، 

اإذ تظهرالي�ناني���ني ك�صعب ليقه���ر ، والذين ل 
ميك���ن اأن تقلل الهج���رة ول احلرب ول املجاعة 
م���ن قيمته���م . ووفق���ا لك��صتا غافرا����س ، الذي 
وق���ع عل���ى املقدم���ة ، ف���اإن الي�نان كم���ا ت�صفها 
نيكي تتعار�س مع �ص����رة �صعب »اعتاد العامل 
روؤيت���ه اأو اكت�صافه فق���ط يف مناظره الطبيعية 
والن�ص���اء  الرج���ال  ت�ص���ف  اإنه���ا  ؛  اجلميل���ة« 
املنا�صل���ني. وترك���ز هذه امللحم���ة العائلية على 
م�صار والد نيكي ، وه� ي�ناين لجئ من اآ�صيا 
ال�صغرى ، جتد ه�يته �صدى لها يف ال�صي�عية 
الي�نانية ،عل���ى ال�صعيدين الدويل وال�طني.
ويف الي�ن���ان ، �صتتح���رر نيك���ي م���ن والديها ، 
وم���ن ال�صي�عية ، عندما تلتق���ي باألك�صندرو�س 
 ، املتح���دة  ال�لي���ات  اىل  �صياأخذه���ا  ال���ذي 
وي�ا�ص���ل الكاتب احلديث عن نيكي باعتبارها 
قا�ص���رًا اأبدًا يف اإ�صارة منه اىل ال�صي�عية التي 
مل ت�ص���ل اىل مرحل���ة الن�ص���ج ، فبع���د اله���روب 
م���ن �صلط���ة الأب تتب���ع رج���اًل اآخر ه���� حبيبها 
مع انتماءاته ال�صيا�صي���ة الغام�صة و�صخ�صيته 
املتلّ�ن���ة وف�ق كل ذل���ك افتق���اره اىل الروابط 
الأ�صري���ة على العك����س من �صخ�صي���ة اأرماو�س 

..وي�صفي الكاتب نباًل م�صتعارًا على �صخ�صية 
البطلة الأنث�ية لأنه ي�صتخدمها لتحقيق غاياته 
الأيدي�ل�جي���ة، وهك���ذا تبداأ ق�ص���ة حياة نيكي 
قب���ل ولدتها ب�ق���ت ط�يل ويت���م التعبر عنها 
بع���د امل�ت ، اإذ تتعرث الأجي���ال وتنتقل الذاكرة 
ذهابًا واإيابًا حتى لمي�ت وعي التاريخ اأبدًا ..

وهذا ه� احل���ال اأي�صًا مع امل�ؤل���ف كري�صت��س 
اأ. �ص�مينيدي����س ال���ذي ، ب�صفته كاتب���ًا ، يفعل 
عك����س ما ي�صرح به. وعل���ى عك�س ما يعلنه يف 
تعلي���م ابنته ، فه���� ل يحرر نف�صه م���ن املا�صي 
ب���ل يحاول اإ�صكاته ودفن���ه متاأرجحًا با�صتمرار 
بني الر�ص���م اجلاد وال�صخري���ة الالذعة للي�نان 
املعا�صرة ،وه���� يتحدث با�صتخفاف عن ما�ٍس 
م����ؤمل . وعل���ى الرغم من ذلك ، ف���اإن هذا الكتاب 
ي�ص���ر اإىل انت�ص���ار املا�ص���ي ال���ذي ل ي�صتطيع 
امل���رء اأن يحرر نف�صه منه ، ب���ل يظهر من خالله 
اأعرا�س الثغرات ال�صيا�صية احلالية واجلروح 
املفت�حة . ُن�صره���ذا الكتاب يف خ�صم التق�صف 
القت�صادي والأزم���ة الإن�صانية احلالية لت�صر 
�صخ�صية نيكي يف الرواي���ة اىل اإمكانية البناء 

اجلماعي للي�نان الأف�صل..

رواية ))نيكي(( للكاتب اليوناين كري�ضتو�س اأت�ضومينيدي�س..جدارية ت�ضّورتقلبات التاريخ اليوناين 

�ضو ليون وجيم�س ما�ضون في "لوليتا" 1962 

 » املما�ص���ي الداكن���ة “ عن����ان جمم�ع���ة 
ق�ص�صية رائع���ة للكاتب وال�صاعر الرو�صي 
)1870-1953( احلا�ص���ل  اإيف���ان ب�ن���ني 
على جائزة ن�ب���ل يف الآداب لعام 1933 . 
ويطل���ق النقاد على ه���ذه املجم�عة اإ�صم “ 
م��ص�عة احلب “ وه���ي اأقا�صي�س �صائقة 
وممتعة عن احل���ب الرتاجيدي ، ذات بناء 
فني حمكم ، وقيمة روحية وجمالية عليا .
كت���ب ب�ن���ني ه���ذه الق�ص����س ب���ني عام���ي 
وه���ي   ، باري����س  يف   )1944  -  1937(
ال�صن����ات الت���ي خي���م فيه���ا �صب���ح النازية 
عل���ى اأوروب���ا . كان ب�ن���ني خ���الل احلرب 
جن�ب���ي  يف  خمتبئ���ًا  الثاني���ة  العاملي���ة 
فرن�ص���ا ، ويع���اين م���ن �صيق م���ايل �صديد 
. ويف اللي���ايل امل�ح�ص���ة ، كان ي�صت�صل���م 

لذكريات���ه عما فق���ده يف حيات���ه : ال�طن ، 
ال�صب���اب ، احل���ب ، والأم���ل . . بطالت هذه 
الق�ص�س �صيدات و�صابات رو�صيات ذوات 
�صخ�صي���ات متباين���ة ولكنها جميع���ا اآ�صرة 
و�صاح���رة . احل���ب العارم ل ي���دوم ط�ياًل 
وتنته���ي نهاي���ة ماأ�صاوي���ة . ول ت�جد عند 
ب�نني ق�صة حب واح���دة لها نهاية �صعيدة 
، رغم اأن���ه كر�س معظ���م رواياته وق�ص�صه 

الق�صرة للحب بكل تن�يعاته واأ�صكاله .
ن���رث فن���ي بل���غ درج���ة الكم���ال يف جم���ال 
اأ�صل�ب���ه ور�صم ع�امل الأعم���اق يف تركيز 
�صع���ري ل ي�صارع���ه في���ه كات���ب ق�ص�ص���ي 
اآخر . عندما تدخ���ل عامل ب�نني �صُت�صحرك 
اأج����اءه ، فاأن���ت ت���رى يف ه���ذه الق�ص�س 
ببحراته���ا  الرو�صي���ة  الغاب���ة   : البديع���ة 
واأ�صجارها الظليلة ، وت�صم رائحة نباتاتها 
وزه�رها ،وت�صمع تغريد طي�رها ، وترى 
ال�صخ�صي���ات جم�صدة اأمام���ك ، وحت�س كم 
اأن���ت قريب من العامل الذي ير�صمه ب�نني : 

حب لهب عل���ى ظهر باخرة يف عر�س نهر 
الف�لغا ، كما يف ق�صة “ �صربة �صم�س “ اأو 
فت���اة خمط�بة ل�صاب ل تيل اليه وتق�صي 
ليلتها يف حديقة املن���زل و�صط ج� �صيفي 
خ���اّلب لتق���رر م�صرها عند انب���الج �ص�ء 
الفجر كم���ا يف ق�صة “ الفج���ر ط�ال الليل 
. وه� ي�ص�ر م�صاهد  “. وغرهم���ا كثر 
احلب ، دون اأن ينزلق اىل مهاوي الأبتذال 
، وي�ص�ر احل���ب كاأ�صمى عاطف���ة اإن�صانية 
، اذا كان حقيقي���ا و�صادق���ًا ، رغ���م نهايت���ه 

املاأ�صاوية غالبًا .
_____

مالحظ���ة : ترج���م البع����ض عنوان ه���ذه املجموعة 
الق�ص�صي���ة اىل “ ال���دروب الظليلة “ وهو عنوان 
�صاعري جميل ، ولكنه غري دقيق . وقد قال بونني 
اإنه اقتب�ض عنوان هذه املجموعة من ال�صطر الأول 
من ق�صيدة ال�صاعر الرو�صي نيكولي  اأوغاريف 

املو�صومة “ حكاية عادية »

اإبداع اإيفان بونني.. قيمة روحية وجمالية عليا
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�س����درت ع����ن دار امل����دى رواي����ة "�س����يدتنا الي�����س بات����ي" للروائ����ي 
نظار ب�س����دة يف  الباك�س����تاين الربيطاين حممد حنيف الذي لفت ا�أل
رواي����ة ح����ازت العديد م����ن اجلوائز "ق�سي����ة املانغ����ا املتفجرة" عن 
مقت����ل اجلرنال �سياء احلق وروايته الثانية "�سيدتنا األلي�س باتي" 
الت����ي حازت وتر�سحت للعديد م����ن اجلوائز واي�سا روايته الثالثة 
"الطيور احلمراء" ر�سخته كروائي مهم. �سبهوه روائيا ب�سلمان 
ر�سدي.ورواي����ة "�سيدتنا األلي�����س باتي" ي�سفها النق����اد بان قوتها 
تكم����ن يف ت�سويره كيفية �سح����ق األلي�س بال رحمة. واألخريا، وكاألن 
حني����ف يق����ول اإن األلي�����س واإن تكن بطلة خارقة، لك����ن حتى البطلة 
اخلارق����ة يف باك�ست����ان � ميك����ن األن تنت�س����ر لتك����ون نهايتها باألن 

يحرق وجهها مباء النار.

قبل األيام كنت األقراأل خربًا يقول 
اإن فتاة األمريكية تعاين من 

م�سكلة �سحية حريت الكثري 
من ا�ألطباء حيث األن ذاكرتها 

تعيد �سبط نف�سها كل �ساعتني، 
وو�سل بها احلال األنها � تتذكر 
النا�س الذين قابلتهم يف نف�س 
اليوم. وقال ا�ألطباء اإن الفتاة 
تعاين من مر�س ا�سمه "ذاكرة 

ال�سمكة" التي يقول العلماء 
اإن �ساحبتنا ال�سمكة  تعاين 
ال�سعف يف م�ساأللة الذاكرة .

تذكرت ال�سمكة وذاكرتها واألنا 
األ�ساهد اللقاء مع رغد �سدام 

ح�سني حيث حاولت من خالل 
ذاكرة مثقوبة األن تعود اإىل 
امل�سهد.. ون�سيت ما جرى 
للعراقيني منذ عام 1980 

وحتى هذه اللحظة.. ن�سيت 
كل هذا وراحت ترتدي ثوب 

تنتقد  "الدميقراطية" الزائفة، 
ما يجري يف العراق اليوم، 

وتن�سى األن ما جرى يف زمن 
"القائد ال�سرورة" كان ا�أل�سا�س 

ملا يحدث اليوم من فو�سى.. 
وبذاكرة ال�سمكة تتوهم األن 
نظام حكم "األم املعارك" كان 
طيبًا بل وودودا ومل يعتقل 

األحدًا، ومل ينتهك حريات 
العراقيني، ومل يفجع العوائل 

باألبنائها يف حروب عبثية كانت 
غايتها ا�ألوىل األن يتحول �سدام 

اإىل "�سيف العرب"، وكانت 
األبرز " منجزات" هذا ال�سيف 

األنه غزى بلدًا عربيًا و�سبى األهله 
حتت �سعار " حترير فل�سطني 

مير عرب الكويت" .
رغد �سدام التي عا�ست يف 

زمن األبيها خلف الكوالي�س، 
� ت�ستطيع األن تتفوه باألي 

ت�سريح األو ت�سارك باألب�سط 
ن�ساط اجتماعي، تتحدث اليوم 

عن احلرية التي كان العراقي 
ينعم بها، ون�سيت �ساحبة " 

ذاكرة ال�سمكة"  األنها كانت األول 
من متتع بهذه احلرية عندما 

قرر �سدام األن يقتل زوجها األمام 
النا�س .

الغريب األن �ساحبة "ذاكرة 
ال�سمكة" ما األن ظهرت على 

�سا�سات الف�سائيات حتى 
حت�س�س �سا�ستنا كرا�سيهم، 

وكاألنها �ستعود لتحكم العراق 
من جديد.. ون�سوا األن متثال 

�سدام �سقط يف �ساحة 
الفردو�س قبل 18 عامًا.. 

�سيقول قارئ عزيز: �سحيح 
األن التمثال �سقط ، لكن األحزاب 
التغيري األن�ساألت متاثيل جديدة 
ل�سا�سة اعتربوا التغيري ماركة 

خا�سة �سجلت باأل�سمائهم.. � 
مفاجاألة ياعزيزي القارئ األن 

ي�سعر جميع العراقيني باألنهم 
خدعوا واألن امل�سوؤول العراقي 

� يريد ان يغادر زمن " 
العنجهية " الفاغة . 

يكتب احلائز على نوبل لالآداب 
وول �سوينكا: "تعلمت األن � 

األثق األبدًا يف �سيا�سي"، واألعتقد 
األن العراقيني اليوم وبعد 

18 عامًا من القتل والدمار 
و�سرقة ثروات البالد � يثقون 

بال�سا�سة، مثلما � ي�سدقون 
رغد �سدام عندما تقول اإن 
والدها منع عليهم �سرب " 
البيب�سي" ب�سبب احل�سار.
بعد 18 عاما � بد ان وؤمن 

ان بناء هذا البلد �يتم عرب 
الكره وال�سغينة وا�نتهازية 

.اإننا، األيها ال�سادة، نعي�س 
ا�آن، �سراع الوجود � �سراع 

املظلوميات والطائفية. ويف 
نهاية هذه املعركة ثمة طريقان: 

األما بالد ت�سعى للم�ستقبل، 
واما ا��ستمرار يف البحث عن 

األ�سحاب "ذاكرة ال�سمكة".

ذاكرة ال�سمكة 

�سيدتنا �ألي�س باتي

 علي ح�سني

...
داً 

 ج
ص

خا
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ا�ه���ت���زازات  األن  درا����س���ة  األظ���ه���رت 
املرور  حركة  عن  الناجمة  ا�ألر�سية 
وا�ألع����م����ال ال�����س��ن��اع��ي��ة ت��راج��ع��ت 
العامل  م�ستوى  على  الن�سف  اإىل 
بفايرو�س  املرتبط  ا�إغ���الق  األث��ن��اء 
"ديلي  ل�سحيفة  وفقًا  "كورونا"، 

ميل".
ا�ج���ت���م���اع���ي،  ال���ت���ب���اع���د  واألدى 
وان��خ��ف��ا���س ع���دد ال�����س��ي��ارات على 
وال�سفر  ال�سياحة  وتراجع  الطرق، 
واألك��ره��ا  ه���دوء  ف��رة  "األطول  اإىل 
ب��ال�����س��و���س��اء  ت��رت��ب��ط  و�سوًحا" 

الزلزالية يف التاريخ امل�سجل.
اإىل  ال��زل��زال��ي��ة  ال�سو�ساء  وت�سري 
الناجتة  ا�ألر�����س  يف  ا�ه���ت���زازات 
الثقيلة  ا�آ�ت  األو  امل��رور  حركة  عن 
ال��ز�زل  مثل  الطبيعية  وال��ظ��واه��ر 

وحا�ت الطق�س.

وانخف�ست ال�سو�ساء 
العاملية  ال��زل��زال��ي��ة 

ال����ت����ي ي�����س��ب��ب��ه��ا 
)ب�سرية  ا�إن�سان 

امل����ن���������س����األ( ب��ن�����س��ب��ة 
 50 اإىل  ت�������س���ل 
منذ  امل���ائ���ة  يف 
)اآذار(  م��ار���س 

يف  ال��ب��الد  م��ن  العديد  دخ��ل��ت  حيث 
فايرو�س  انت�سار  لوقف  اإغالق  حالة 

"كورونا".
وه��ذا ما جعل ا�ألر���س األك��ر ه��دوءا 
العادية، والتي  من فرة عيد امليالد 
العام  يف  وق��ت  األه����داأل  تقليديا  تعد 
ي�سببه  ال����ذي  ال���زل���زايل  ل��ل��ن�����س��اط 

ا�إن�سان.
يف  ان����خ����ف����ا�����س  ت�������س���ج���ي���ل  ومت 
نائية  مناطق  يف  األي�سًا  ال�سو�ساء 
مثل الغابة ال�سوداء باألملانيا وروندو 

يف دولة ناميبيا ا�ألفريقية.
ومنح ا�إغالق لعلماء ا�ألر�س فر�سة 
التي  الطبيعية  ا�ألح���داث  �كت�ساف 
ذل��ك،  ل��و�  مكت�سفة  غ��ري  ظلت  رمب��ا 
يكون  عندما  ال��ن��ه��ار  خ��الل  خ��ا���س��ًة 
هناك املزيد من ال�سو�ساء من �سنع 

ا�إن�سان.

كورونا يقلل �ل�سو�ساء �لب�سرية

ك��ام��ريون  النجمة  ث���روة  األن  ميل  دي��ل��ي  م��وق��ع  ذك��ر 
غيابها  رغ��م  وذل��ك  دو�ر  مليون   140 ب�  تقدر  دي��از 
املوقع  راديك�س، وذكر  ب�سبب طفلتها  الفن  عن عامل 
بعد  التمثيل  اإىل  العودة  تريد   � دي��از  كامريون  األن 
 � األنها  ك�سفت  حيث  �سنوات،  خم�س  منذ  تقاعدها 
تخطط للعودة اإىل ال�سا�سة �ألنها "� ت�ستطيع تخيل" 

ترك طفتلها يف األيام الت�سوير ملدة 14 �ساعة.
اآذار   يف  اعتزالها  األعلنت  ق��د  دي��از  ك��ام��ريون  كانت 
امل�سروعات  اإق��ام��ة  ع��ن  تتوقف  مل  األن��ه��ا  اإ�   ،2018
ال�سخمة، ففي احلقيقة دياز م�سغولة حاليا بتطوير 
دي��از  ت����روج  ك��م��ا  للنبيذ،  ج��دي��دة  ع��الم��ة جت��اري��ة 

مبوقع  ال�سخ�سية  �سفحتها  عرب  با�ستمرار  للنبيذ 
التوا�سل ا�جتماعي ال�سهري "اإن�ستغرام".

العمر )47 عاما(  البالغة من  واألكدت كامريون دياز 
"مرحلة  وه��ي  حياتها  يف  مرحلة  األه��م  دخلت  األنها 
احلظر  ف��رة  خ��الل  األن���ه  اإىل  واأل���س��ارت  ا�ألمومة"، 
امل��ن��زيل ك��ان��ت دي����از ت�����س��ع ك��ل ت��رك��ي��زه��ا حلماية 
تاألمني  حالة  يف  احلياة  "اإن  وقالت:  وبيتها  األ�سرتها 
قائلة:  وا�ستكملت  الفايرو�س"  تف�سي  ب�سبب  ت��ام 
املحادثة  يف  مدرو�سة  بطريقة  امل�ساركة  "األحاول 

ا�ألك����رب وا�ألك����ر األه��م��ي��ة ال��ت��ي ي�����س��ارك فيها 
جمتمعنا حاليا".

يف درا���س��ة ج��دي��دة األج��ري��ت يف 
18 فرباير/�سباط احلايل، جنح 
ال��ب��اح��ث��ني يف  م���ن  ف��ري��ق دويل 
األث��ن��اء  املتطوعني  م��ع  التوا�سل 
األح��الم��ه��م، وال���ذي األط��ل��ق��وا عليه 

ا�آن ا�سم "احللم التفاعلي".
قال موؤلف الدرا�سة كني بالري من 
"وجدنا  و�سرن:  ن��ورث  جامعة 
ميكنهم  ن����وم  يف  ا�ألف��������راد  األن 
بالتوا�سل  وا�ن��خ��راط  التفاعل 
يف ال���وق���ت احل��ق��ي��ق��ي، األظ��ه��رن��ا 
على  ق���ادرون  احلاملني  األن  األي�سا 
ف��ه��م ا�أل���س��ئ��ل��ة وامل�������س���ارك���ة يف 
واإنتاج  العاملة  الذاكرة  عمليات 

ا�إجابات". 
معظم  ي��ت��وق��ع  "قد  واأل�����س����اف: 
ممكنا،  يكون  لن  ه��ذا  األن  النا�س 

ط��رح  ع��ن��د  ال��ن��ا���س  ي�ستيقظ  األن 
ا�إجابة،  يف  يف�سلون  األو  �سوؤال 
ال�����س��وؤال  يفهموا  ل��ن  وبالتاألكيد 
األن  ح��ني  يف  فهمه،  اإ���س��اءة  دون 
اإ�  �سائعة،  جتربة  ه��ي  ا�ألح���الم 

ب�سكل  ي�سرحوها  مل  العلماء  األن 
األن ا�عتماد على  كاٍف بعد". كما 
حمفوف  لالألحالم  ال�سخ�س  �سرد 
ب��ال��ت�����س��وي��ه��ات وال��ت��ف��ا���س��ي��ل 
املن�سية، لذلك قرر بالري وزمالوؤه 

النا�س  م��ع  التوا�سل  حم��اول��ة 
األثناء ا�ألحالم الوا�سحة.

"هدفنا  ال���ب���اح���ث���ون  وك���ت���ب 
اإي��ج��اد  اإىل  األق����رب  ال��ت��ج��ري��ب��ي 

ف�ساء  رائ��د  مع  للتحدث  طريقة 
اآخ��ر، ولكن يف  موجود يف عامل 
العامل  ت�سنيع  يتم  احل��ال��ة  ه��ذه 
الذكريات  األ�سا�س  على  بالكامل 
امل���خ���زن���ة يف 

الدماغ".

رغم غيابها عن �لتمثيل كامريون دياز حت�سد �لثـروة 

عجرم  نان�سي  اللبنانية  الفنانة  ك�سفت 
"داميا  األنه  لبناتها، موؤكدة  عن و�سيتها 
األق��ب��ل  األ���س�����س يف احل��ي��اة �  ه��ن��اك يف 

التخلي عنها".
قالت  ع��رب��ي��ة،  تلفزيونية  مقابلة   ويف 
ينب�سطوا  األن  بناتي  "األو�سي  نان�سي: 
لكل  قيمة  ي��ع��ط��وا  ال�����س��غ��رية  ب��ا�أل���س��ي��اء 
للوقت  قيمة  ي��ع��ط��وا  بحياتهن  ح��اج��ة 
ي��ع��ي�����س��وا ع��م��ره��ن ي���ح���رم���وا ال��ك��ب��ري 
ق�س�س  ه��ي��ك  ويف  م��ه��ذب��ني  وي��ك��ون��وا 
بيقدر  ال��واح��د  تبني  بالتعابري  ب��ال��ك��الم 

احلياة كلها".
جميع  ي��ح��ب��ن  ب��ن��ات��ه��ا  األن  واألو����س���ح���ت 
حتب  ال�����س��غ��رى  اب��ن��ت��ه��ا  واألن  األغ��ان��ي��ه��ا، 
يف  ك��ث��ريًا  ت�سبهها  وه��ي  "ليا"،  األغنيتها 
بيقويل  "البابا  معقبة:  �سوتها،  ن��ربة 
ع��ن��ده��ا ح���رك���ات األن����ا ك���ان ع��ن��دي نف�س 

احلركات واألنا �سغرية".
م����ن ج���ه���ة األخ��������رى، ط���ال���ب���ت ن��ان�����س��ي 
القوانني  بت�سديد  لبنان  يف  امل�سوؤولني 
التعنيف،  م��ن  امل����راألة  حل��م��اي��ة  ال�����س��ارم��ة، 
ه��ذه  ال��ت��ع��ن��ي��ف  م�����س��اه��د  األن  اإىل  م�����س��رية 
باخلارج  ولكن  باأل�سره،  العامل  يف  موجودة 
من  العك�س  على  حلمايتها،  ق��وان��ني  توجد 

الدول العربية عامة.

ـــــــاوي ـــي زه ـــت ـــم ـــي ع ـــق ـــت ـــل ـــري �لــــــزيــــــدي ي ـــس ـــ� خ

نان�سي عجرم علماء �أمريكيون يتمكنون من �لتحدث �إىل �لنا�س يف �أحالمهم
تك�سف عن 

و�سيتها 

الطقس
األعلن���ت الهيئ���ة العامة لالألن���واء اجلوية 
الي���وم  له���ذا  الطق����س  العراقي���ة حال���ة 
احل���رارة  درج���ات  األن  )ا�ثن���ني( 
�ستنخف����س قلي���ال ع���ن معد�ته���ا ليوم 
ام�س، وان اجلو �سيكون غائما وممطرا 

يف بع�س املناطق.
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 قحطان جا�سم جو�د

�لرو�ئي و�لقا�س خ�سري �لزيدي 
من �لكتاب �لذين يغو�سون يف قاع 

�ملدينة بحثا عن مناذج  �لفقر�ء 
و�مل�سحوقني ليكونو� �بطاال يف 

ق�س�سه وياما قدم �لكثري منهم 
يف رو�ياته �ل�سابقة، و�ليوم يعود 

من جديد يف رو�ية عمتي زهاوي 
يقدم فيها �ل�سرير و�الن�سان 

�لطيب بطريقة �خرى م�ستعري� 
�سخ�سية زها حديد. وقد �قيمت 

للرو�ية وكاتبها جل�سة يف جمعية 
�لثقافة للجميع. قدمها �ل�ساعر 
جا�سم �لعلي وبح�سور نخبة من 

�لنقاد و�الدباء. 

ال��دك��ت��ور �سمري اخل��ل��ي��ل يف  ب���داأله���ا 
الرواية  عن  فيها  حتدث  نقدية  ورق��ة 
العالقات  ت�سابك  وم��دي��ات  اجل��دي��دة 
جتريبية  بيئة  على  ال�سخو�س  ب��ني 
من  ك��ن��وع  ال��ك��ات��ب  يد�سنها  ج��دي��دة 
وناقدات  نقاد  تناوب  ثم  التجريب، 
األخ����رى لتفكيك  ع��ل��ى اخ��ت��ب��ار زواي����ا 
اإ�سماعيل  ا�أل�ستاذ  مثل  الرواية  بنية 
النظرية  ع��ن  وحت���دث  عبد  اإب��راه��ي��م 
والناقد  الزيدي  رواي��ة  يف  ا�إ�سارية 
ع��ل��وان ال�����س��ل��م��ان ال����ذي حت���دث عن 
ه����ذه ال����رواي����ة م���ن زاوي������ة األخ����رى 
وك��ذل��ك حت��دث��ت ا�أل���س��ت��اذة األ���س��واق 
ال��ن��ع��ي��م��ي وي��و���س��ف ع��ب��ود. ت��داخ��ل 
اجلنة  مفهوم  عن  احلا�سرين  بع�س 
يف الرواية العربية من منطلق األدبي 

وروائي.
الكاتب  اجلل�سة  م�ستهل  يف  ب��داأل  وقد 
الزيدي يف ورقة �سهادة عن حيثيات 

واخلري  ال�سر  بعنوان  كانت  الرواية 
يف راأل�س الكاتب. كيف يكتب الروائي 
خرية،  �سخ�سية  ابتداع  عن  ال�سرير 

الطيب  ال��ك��ات��ب  يبتدع  كيف  وك��ذل��ك 
مثلما  �سريرة،  �سخ�سية  اخراع  عن 
ف��ع��ل ف���ي���ودور دو���س��ت��وي��ف�����س��ك��ي يف 
رواية ا�ألخوة كرامازوف عندما جعل 
معا  تتقابالن  وال�سر  اخلري  األيقونتا 

يف �سخ�سيتني خمتلفتني.
وق��ال��ت ال��ن��اق��دة ال��دك��ت��ورة ا���س��واق 
زه��اوي  عمتي   ( رواي���ة  النعيمي:- 
ال�����س��اح��ة  ت���غ���ادر  مل  احل��ق��ي��ق��ة  يف   )
تدخل  األن  اخ��ت��ارت  لكنها  العراقية، 
ا�ألب��ع��اد  م��ت��ع��ددة  مبتكرة  ن��اف��ذة  م��ن 
�سخ�سية  م��رك��زي��ت��ني:  ب��وؤرت��ني  ع��رب 
احل���ا����س���رة ال��غ��ائ��ب��ة )زه�����ا ح��دي��د( 
جذور  ذات  عاملية  موؤ�س�سة  بو�سفها 
العراقية  اجلنة  وم�سروع  عراقية، 
ق�سايا  األب����رز  جم��ادل��ة  اإىل  ال�سبيل 
األبعد  ويذهب  بل  ا�جتماعي،  الواقع 
اخلامتة  يف  ي�سخ�س  ح��ني  ذل��ك  م��ن 
يف  ال�سيا�سي  الف�سل  األ���س��ب��اب  األب���رز 

روايته  املوؤلف  األ�س�س  وقد  ال��ع��راق.  
ف�سول  افتتح  حيث  ال�سك  مبداأل  وفق 
جرائد(  )كالم  ا�سماه  بف�سل  الرواية 
اختتمه بتنويه يك�سف فيه عن خمطط 
ال����رواي����ة، ج���اء يف ن��ه��اي��ة ال��ت��ن��وي��ه 
�سفة  فهل  اخليايل(،  )العراق  عبارة 
احلدث  األم  امل�سروع  تخ�س  اخليايل 
واألنهى  ال��ع��راق؟  لواقع  �سفة  هي  األم 
الرواية بف�سل م�سابه يقدم خامتتني 
عن  تك�سفان  اخل��امت��ت��ان  ل��ل��رواي��ة، 
روؤى م�ستقبلية تختلف يف التفا�سيل 
قارئه  ليرك  ال�سوداوية،  يف  وتتفق 
ب��ع��د خيبة  غ��ارق��ا يف ب��ح��ر احل����رية 
وتوقعاته  تتوافق   � نهاية  يف  ا�ألمل 
لالألحداث.  املنطقي  للت�سل�سل  املرادفة 
لكنه ي�سع يف طريق القارئ اإ�سارات 
وي����رك ل���ه ح��ري��ة اخ��ت��ي��ار ال��ن��ه��اي��ة 
وروؤيته  وثقافته  مداركه  درجة  وفق 

املو�سوعية لالألحداث.

ك�����س��ف��ت ال�����س��خ�����س��ي��ة امل��ث��رية 
للجدل جي�سيكا األلفي�س، الرجل 

الدمية �سابقا، عن رحلة حتولها 
م��ن رج���ل اإىل ام�����راألة، وال��ت��ي 
األنهتها موؤخرا من خالل 
خ�������س���وع���ه���ا جل���راح���ة 
اآ�ف  ع�سرات  تتخطى 
تايالند.  يف  ال���دو�رات 

"ذا  �سحيفة  ذك��رت��ه  وح�سبما 
خ�سعت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  �سن"  
جي�سيكا الربازيلية الربيطانية 
ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 37 ع��ام��ا، 
رودري��غ��و  تدعى  كانت  وال��ت��ي 
ا�ألربعاء  يوم  للجراحة  �سابقا، 
املا�سي يف تايالند وا�ستغرقت 
ما ي�سل اإىل 6 �ساعات. وبلغت 
األلف   20 نحو  اجل��راح��ة  تكلفة 
اإن��ه��ا  جي�سيكا  ت��ق��ول  دو�ر، 
ت�����س��ع��ر ب�����س��ع��ادة ع���ارم���ة بعد 
حت�س  األ�سبحت  �ألنها  حتولها، 
األخريا على طبيعتها واألنها  األنها 
اجل�سد  يف  ال�سابق  يف  ول��دت 
"األ�سعر  وت�����س��ي��ف:  اخل���ط���األ، 
كاألنني ولدت من جديد يف �سن 

ال� 37".

بعد حتوله �إىل �مر�أة.. "�لرجل �لدمية" 
يك�سف ما ح�سل له! 
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