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 بغداد/ حممد �صباح

ت�ساعدت اخلالفات ب���ن الكتل ال�سيا�سية بعد 
ط���رح فك���رة تعديل قان���ون انتخاب���ات جمل�س 
الن���واب. وهددت كت���ل �سيا�سي���ة بالن�سحاب 
من التناف�س النتخاب���ي املقبل لو اأ�سرت كتل 

اأخرى على عدم تعديل الت�سريع.
باملقاب���ل يريد املع�سك���ر املوؤي���د للتعديل الغاء 
الت�سوي���ت ع���ر البطاقة اللكرتوني���ة واإلغاء 
فقرة الع���د اليدوي عند العرتا����س للت�سييق 

على املزورين بح�سب وجهة نظره.
ويتبن���ى رئي�سا اجلمهوري���ة واحلكومة وعدد 
م���ن الكت���ل ال�سيا�سية فك���رة اإج���راء تعديالت 
على خم����س ع�سرة مادة من قان���ون انتخابات 
جمل����س الن���واب النافذ والذي �س���رع يف �سهر 
كانون الأول املا�سي، من بينها اإلغاء القرتاع 
يف امل�ست�سفي���ات وال�سجون، لتخفي�س املبالغ 
املخ�س�سة لالنتخابات التي تكون مكلفة جدا.
ويق���ول النائب حمم���د الغزي، رئي����س اللجنة 
القانوني���ة النيابي���ة يف ت�سري���ح ل�)املدى( اإن 

متفقة حتى  الرملانية غري  والأطراف  "الكتل 
ه���ذه اللحظة عل���ى تعدي���ل قان���ون انتخابات 
جمل����س الن���واب"، منوه���ا اإىل اأن "مفو�سية 
النتخابات اأبلغت اللجن���ة القانونية النيابية 
اإج���راء تعدي���ل قان���ون النتخاب���ات  رف�سه���ا 

الرملانية".
ويرج���ح النائب الغ���زي ان "الرمل���ان ل يقدم 
عل���ى تنفي���ذ تعديالت على قان���ون النتخابات 
والتداعي���ات  الظ���روف  ظ���ل  يف  الرملاني���ة 
الراهن���ة واملتمثلة بتحف���ظ املفو�سية على اأي 

تعدي���ل"، م�سيف���ا "اإنن���ا اجتمعن���ا ولأكرث من 
اجتماع���ن م���ع املفو�سي���ة واأبلغتن���ا برف�سها 
تنفي���ذ اأي تعدي���ل على قان���ون النتخابات يف 

الوقت الراهن".
 التفا�صيل �س2  

المفو�صية تبلغ اللجنة القانونية رف�صها التعديل في الوقت الحالي

كتل �شيا�شية تهدد بعدم الم�شاركة في 
االنتخابات المقبلة اعترا�شًا على القانون

 بغداد/ متيم احل�صن

حمل���ت احلكومة ف�سيلن م�سلحن اثن���ن، م�سوؤولية 
الهجمات على امل�سالح المريكية، واآخرها ا�ستهداف 

املنطقة اخل�سراء م�ساء الثنن.
وتتحرك احلكومة بح���ذر �سديد، بح�سب م�سادر، يف 

التعام���ل م���ع تلك اجله���ات، ب�سبب ان احده���ا م�سارك 
وبقوة يف العملية ال�سيا�سية.

وكانت اجلماعات امل�سلحة، ق���د اوقفت هجماتها على 
ال�سفارة المريكية واملع�سكرات قرابة ال�سهرين، فيما 
ع���ادت لن�ساطه���ا متزامنة مع ك�سف طه���ران معلومات 

جديدة عن ما عرف حينها بحادثة املطار.
و�سهدت اواخ���ر 2020 وبداية العام احلايل توترات 
كبرية، حيث توقعت وا�سنطن ان ت�سن طهران هجمات 
مع الذكرى ال�سنوية الوىل حلادث اغتيال ابو مهدي 

املهند�س واجلرنال الإيراين قا�سم �سليماين.
وتته���م الولي���ات املتح���دة، ايران وجماع���ات عراقية 
عل���ى  الهجم���ات  ع���ن  بامل�سوؤولي���ة  به���ا،  مرتبط���ة 
يف  ال���دويل  للتحال���ف  التابع���ة  واملواق���ع  �سفارته���ا 
بغ���داد واملحافظات. وتقول م�س���ادر �سيا�سية مطلعة 
ل�)املدى( ان "الدوائ���ر ال�ستخبارية والمنية اطلعت 
احلكوم���ة ب�سكل ل يقبل ال�سك على اجلهات التي تقف 
وراء تل���ك الهجم���ات". ووفق امل�س���ادر ان "احلكومة 
تاأك���دت الآن م���ن ان تل���ك الهجمات وراوؤه���ا ف�سيالن 
م�سلح���ان معروف���ان، احدهم���ا لديه عدد م���ن النواب، 
ووزراء يف احلكوم���ة ال�سابق���ة". ورف�س���ت امل�سادر 
ذك���ر ا�س���م الف�سيلن ب�س���كل وا�س���ح، لكنه���ا و�سفت 
احدهم���ا بانه "يعمل مع احلكوم���ة يف النهار و�سدها 
يف امل�س���اء". وكانت احلكومة ق���د اعتقلت نهاية العام 
املا�سي، ما ا�سيع بانه امل�سوؤول عن ق�سف اخل�سراء. 
وت�سرب حينها ا�سم ح�سام الزيرجاوي، وهو م�سوؤول 

ال�سواريخ يف حركة ع�سائب اهل احلق. 
 التفا�صيل �س 3 

اأو�شاط مطلعة: ف�شيالن م�شلحان 
 م�شوؤوالن عن هجمات الخ�شراء 

ومقار التحالف الدولي

 ذي قار/ ح�صني العامل

الن�س���ر  ج�س���ر  قط���ع  النا�س���ري  واك���د 
بالإط���ارات  من���ه  القريب���ة  والط���رق 

املحرتقة.
وم���ن جانبه ذكر م�سدر طب���ي يف دائرة 
�سح���ة ذي ق���ار ل�)امل���دى( ان "احل�سيلة 
الولي���ة للم�سادم���ات بلغ���ت 13 جريحا 
م���ن كال اجلانب���ن وبواق���ع 8 جرح���ى 
م���ن املتظاهرين و5 جرح���ى من القوات 

المنية".
و�س���اد ه���دوء ح���ذر مدين���ة النا�سري���ة 
�سباح ام����س الثالثاء. و�سه���دت املدينة 
ي���وم الثن���ن تظاه���رات طالب���ت باإقالة 

املحافظ و�سقط على اثرها 3 �سهداء.
وامهل���ت ا�س���ر ال�سه���داء رئي����س جمل�س 
ال���وزراء م�سطف���ى الكاظم���ي ا�سبوع���ًا 
واح���دًا لإقال���ة املحاف���ظ ناظ���م الوائلي، 
فيما لوحت باتخاذ موقف حازم يف حال 

عدم المتثال لتلك املطالب.
وج���اء يف بي���ان ا�س���ر ال�سه���داء ����� تلقت 
)املدى( ن�سخة منه، ام�س �� انه "من هذه 
ال�ساع���ة منهل رئي�س ال���وزراء م�سطفى 

الكاظم���ي �سبعة ايام لإقال���ة حمافظ ذي 
قار ونوابه ومعاونيه وم�ست�ساريه على 
خلفية الأحداث الت���ي �سهدتها تظاهرات 

يوم الثنن واحالتهم للتحقيق فورا".
وا�ساف "كم���ا نطالب باإحال���ة ال�سباط 
وعنا�سر ق���وات ال�سغب الذين ا�سرتكوا 

مبجزرة الثن���ن اىل اللجان التحقيقية 
واعالن النتائج، وبخ���الف ذلك �سيكون 

لنا موقف حازم نعلن عنه يف حينه".
اىل ذل���ك، ق���ال النا�س���ط ح�س���ن ه���ادي 
"التظاه���رات  ان  ل�)امل���دى(  العراق���ي 
�ستتوا�س���ل  الحتجاجي���ة  والفعالي���ات 

حلن حتقي���ق كامل املطال���ب"، مبينا ان 
ي���وم الثنن و�سقوط  "قم���ع تظاهرات 
املتظاهري���ن  جع���ل  و�سه���داء  جرح���ى 
اك���رث ا�س���رارا عل���ى حتقي���ق مطالبه���م 

امل�سروعة".
"مطال���ب  ان  اىل  العراق���ي  وا�س���ار 
كان���ت  الثن���ن  ي���وم  يف  التظاه���رات 
العام���ة  امل�سلح���ة  يف  ت�س���ب  مطال���ب 
وتدع���و اىل توفري اخلدم���ات ال�سا�سية 
وتغيري امل�سوؤول���ن العاجزين عن حفظ 
الم���ن وتاأم���ن اخلدم���ات للمواطنن"، 
املحاف���ظ  اقال���ة  "مطل���ب  ان  موؤك���دا 
يت�س���در  ب���ات  وم�ست�ساري���ه  ونواب���ه 
اأولوي���ات املتظاهري���ن و�س���وف يرتف���ع 
�سق���ف املطال���ب لي�سم���ل قائ���د ال�سرط���ة 
وقادة الجه���زة المني���ة املتورطة بقمع 

التظاهرات".
و�سدد العراق���ي على ان "تغيري املحافظ 
�سيكون م�سروط���ا بتعين حمافظ جديد 
غري متحزب وق���ادر على ادارة املحافظة 
وع���ازم عل���ى حمارب���ة الف�س���اد وتلبي���ة 
به���ا  ين���ادي  الت���ي  امل�سروع���ة  املطال���ب 

املتظاهرون". 

عوائل "�صهداء الثنني" متهل رئي�س احلكومة اأ�صبوعًا واحداً
جتدد ال�شدامات بني املتظاهرين والقوات االأمنية يف النا�شرية واحل�شيلة 13 م�شابًا

جتددت ال�صدامات بني 
املتظاهرين والقوات الأمنية 
و�صط النا�صرية يف وقت متاأخر 
من يوم اأم�س. التوتر عاد بعد 
�صاعات من "الهدوء احلذر" 
وبلغت احل�صيلة الولية 13 
ا�صابة بح�صب، مرا�صل )املدى( 
يف املحافظة. وقال املتظاهر 
احمد النا�صري لـ)املدى( ان 
ع�صر  جتددت  "التظاهرات 
)الثالثاء( يف �صاحة احلبوبي 
وانطلق املتظاهرون �صوب مبنى 
ديوان املحافظة ال ان القوات 
المنية منعتهم من عبور ج�صر 
الن�صر"، م�صريا اىل ان "عدم 
ال�صماح للمتظاهرين مبوا�صلة 
م�صريتهم ادى اىل م�صادمات 
�صقط على اثرها عدد من 
املتظاهرين".

ال�صتخبارات ت�صلم احلكومة دلئل ل تقبل ال�صك 

 بغداد/ املدى

دع���ا املتح���دث با�س���م جمل����س ال���وزراء، املواطن���ن اىل اللت���زام ال�سارم 
بالق���رارات التي ت�س���در عن اللجنة العليا لل�سح���ة وال�سالمة، فيما اأكد اأن 

واحدة".   دفعة  على  ولي�ست  تباعًا  �ستاأتي  كورونا  لقاح  "كميات 
وق���ال املتحدث با�سم جمل����س الوزراء ح�سن ناظ���م، يف املوؤمتر ال�سحفي 
الأ�سبوع���ي، اإن "رئي����س احلكوم���ة م�سطف���ى الكاظم���ي اأكد �س���رورة اأن 
يحظ���ى العراقيون بلقاحات كورونا قريبًا"، داعي���ا اإىل "اللتزام ال�سارم 
بق���رارات اللجنة العليا لل�سحة وال�سالم���ة".   واأ�سار اىل "تخويل وزارة 
ال�سحة بالتعاقد مع �سينوفارم لتوفري كميات كافية من لقاحات كورونا"، 
مبين���ا اأن���ه "ل ميكن اعطاء اللقاحات دون احل�س���ول على �سمانة قانونية 
من ال�سرار اجلانبية".   ولفت ناظم اىل اأن "جمل�س الوزراء �سوت على 
م�س���روع قانون احل�سانة القانونية لل�س���ركات امل�سنعة للقاح وا�ستحداث 
�سندوق لال�سرار"، م�سيفا اأن "كميات لقاح كورونا �ستاأتي تباعًا ولي�ست 
عل���ى دفعة واح���دة".   وق���ال ناظم اإن "احلكوم���ة توؤكد اأنه���ا وحدها فقط 
امل�سوؤول���ة ع���ن امللفات الأمنية بالب���الد، ول يوجد اأحد ق���ادر على ال�سغط 
عل���ى احلكومة بال�سواري���خ العابثة للتدخل بامللف���ات الأمنية"، موؤكدا اأن 
"الدول���ة ل تفاو����س عل���ى �سيادتها".  وب�ساأن زي���ارة بابا الفاتيكان اىل 
الع���راق، قال ناظ���م اإن "هناك ا�ستع���دادات كاملة لزيارة باب���ا الفاتيكان"، 
مبين���ا "لدينا مئات الطلبات م���ن الإعالمين الأجانب للم�ساركة يف تغطية 
زي���ارة الباب���ا".   ومن جانب اآخ���ر، اأكد ناظم اأن "هن���اك متابعة حثيثة من 
احلكوم���ة للوق���وف على الأحداث التي جرت يف النا�سري���ة".   فيما اأ�سار 
اىل اأن "عق���دة املوازن���ة هي ح�س���ة الإقلي���م وجميع الفق���رات الأخرى مت 

التفاق عليها".  

متحدث حكومي: لقاح كورونا 
�شيدخل على �شكل دفعات  

 بغداد/ املدى

ا�س���ارت قي���ادة العملي���ات امل�سرتك���ة، اأم�س 
تنظي���م  عنا�س���ر  ع���دد  ان  اىل  الثالث���اء، 
داع�س داخل الأرا�س���ي العراقية ل يتخطى 
ال�1000 م�سلح. وقال الناطق با�سم القيادة 
الل���واء حت�سن اخلفاجي، اإن اأعداد عنا�سر 
التنظي���م يف الع���راق تق���در باأقل م���ن األف. 
ويف �سي���اق اآخ���ر اأ�س���ار اخلفاج���ي، اىل اأن 

قي���ادة العملي���ات امل�سرتك���ة تعم���ل على حل 
م�سكل���ة مل���ف خميم اله���ول املعق���د، بجانب 
ملف احلدود م���ن اأجل اإنهاء تواجد عنا�سر 

داع�س يف تلك املناطق.
داع����س  تنظي���م  عنا�س���ر  اأن  اإىل  ولف���ت 
الإرهاب���ي م���ا زال���وا يحاول���ون الت�سلل من 
احل���دود العراقي���ة ال�سوري���ة، ل�سيم���ا يف 
العملي���ات  قي���ادة  ب���ن  الفا�سل���ة  املناط���ق 
امل�سرتك���ة وقوات الب�سمركة. واأ�سار اإىل اأن 

هناك "عمال متوا�سال مع البي�سمركة لإنهاء 
هذا املو�سوع، واإيق���اف تدفق الدواع�س". 
واأو�سح اخلفاجي اأن القوات الأمنية "على 
اأهب���ة ال�ستع���داد دائم���ا، وت�سط���اد هوؤلء 
الدواع�س ع���ر الكامريات احلرارية اأو عن 
طري���ق اجل���و". و�سدد الناط���ق با�سم قيادة 
العملي���ات امل�سرتك���ة اأن املناط���ق الواقع���ة 
عل���ى اأطراف بغ���داد ت�سهد ا�ستق���رارا اأمنيا 

وت�سم العديد من القوات المنية.

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأبلغ���ت اللجن���ة املالية رئا�س���ة جمل�س الن���واب بانتهاء 
مناق�س���ات املوازن���ة متهي���دًا لتحديد موع���د للت�سويت 
عليها، من دون التو�س���ل اإىل حل ب�ساأن الفقرة املتعلقة 
مبوازن���ة اإقليم كرد�ست���ان، ما يفتح املج���ال اأمام جميع 
اخليارات يف مقدمتها اإقرار القانون بالأغلبية. ويقول 
ع�سو اللجن���ة النائب اأحمد حمة ر�سي���د يف حديث اإىل 
)امل���دى(، اإن "اأكرث من 50 اجتماعًا عقدته اللجنة قامت 

من خالله باإعادة �سياغة كاملة مل�سروع قانون املوازنة 
الوارد من احلكومة".

واأ�س���اف ر�سي���د، اأن "ما و�سلنا م���ن احلكومة ل ميكن 
اأن يو�س���ف باأنه قانون، بل جم���رد ورقة مالية تنطوي 
عل���ى العديد من امل�س���كالت التي ا�ستوجب���ت منا اإعادة 

�سياغتها ب�سكل كامل".
واأ�س���ار، اإىل اأن "النقا�س���ات ا�ستم���رت اأك���رث م���ن �سهر 
ون�س���ف ال�سهر داخ���ل اللجنة الواح���دة، اأو مع اللجان 
وح���دات  م�س���وؤويل  م���ع  وكذل���ك  الأخ���رى،  النيابي���ة 

الإنف���اق يف الوزارات وموؤ�س�سات الدولة غري املرتبطة 
بوزارة".

ولفت ر�سيد، اإىل اأن "همنا الأول كان تخفي�س النفقات 
وتقلي���ل ن�سبة العجز وقد جنحنا يف ذلك اإىل حد كبري، 
وكذل���ك تاأم���ن روات���ب املوظف���ن بنح���و ل مي�س���ه اأي 
ا�ستقط���اع ل �سيما بع���د توجه البنك املرك���زي العراقي 
لرفع قيمة الدولر اأمام الدينار، وتاأثري ذلك �سلبيًا على 

ال�سرائح املتو�سطة والفقرية".
 التفا�صيل �س3 

نائب كردي: القوى ال�صيعية مل تعط بدائل

املوازنة تتجه نحو "االإقرار باالأغلبية" مع غياب احللول ب�شاأن ح�شة االإقليم
 العمليات امل�شرتكة: م�شلحو داع�ش يف العراق 

ال يتعدون الـ1000 

جل في�صنتي 
ينتزع فوزاً 

ثمينًا يف 
الربتغال بغياب 

عالء عبا�س
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 ترجمة/ حامد احمد

م���ن  ينظ���ر بوج���ه عبو����س  وه���و 
محل وقوف���ه عند �ش���رفة تطل على 
بغداد وكان يم�شك بفنجان قهوته، 
يقول النا�ش���ط والمحلل ال�شيا�شي 
اح�شان ال�شمري ان عدة جهات من 
اط���راف �شيا�شية مختلف���ة ات�شلوا 
م���ع  ح���زب  او  كتل���ة  لت�شكي���ل  ب���ه 
نا�شطي���ن اآخرين من حركة ت�شرين 

ولكنه رف�س .
االي���ام االخيرة تقترب ف���ي العراق 
لت�شكي���ل  والتن�شي���ق  للتفاو����س 
قبي���ل  انتخابي���ة وائتالف���ات  كت���ل 
االنتخاب���ات القادمة الت���ي كان من 
المزم���ع اقامتها ف���ي حزيران ولكن 
تم ارجاوؤه���ا لحي���ن ت�شرين االول 

القادم من هذا العام .
 New( لموق���ع  ال�شم���ري  وق���ال 
له���ذه  يكت���رث  ال  )ان���ه    Arab
الدع���وات، موؤكدا بالق���ول "العديد 
منهم ات�شل���وا بي ولكنني رف�شت، 
حزبي���ن �شيعيين كبيرين طلبا مني 
ت�شكي���ل وتزع���م تكت���ل جدي���د م���ع 
ن�شطاء اآخرين م���ن حركة ت�شرين. 
حتى انهم عر�شوا علي مبلغا ماليا 

".
�شيا�شي���ة  اح���زاب  ب���داأت  عندم���ا 
تقليدية العام الما�شي بالتقرب من 
ن�شط���اء، كان الكثير منهم تراودهم 
�شكوك. وقال ال�شمري، الذي �شغل 
من�ش���ب م�شت�شار لرئي����س الوزراء 
ال�شاب���ق عادل عب���د المهدي "تحت 
لل�شب���اب  �ش���وت  اعط���اء  ذريع���ة 
مطال���ب  االعتب���ار  بنظ���ر  واالخ���ذ 
المتظاهري���ن فانهم ي�شع���ون بذلك 

لبن���اء اح���زاب ظ���ل، الت���ي تعتم���د 
ب�ش���كل مبا�شر عل���ى نف����س الطبقة 
الفا�ش���دة الت���ي دائم���ا م���ا �شيطرت 

على العراق ."
ف�شلن���ي  "لق���د  قائ���ال  وا�ش���اف 
مبا�ش���رة بعد انط���الق احتجاجات 
ت�شري���ن عندم���ا قلت له بان���ه يقوم 
بقتل المحتجين". ولك���ن بالن�شبة 
لكثي���ر من الن�شط���اء ال�شباب الذين 
يفتق���رون ال���ى �شخ�شي���ة وخب���رة 
العرو����س  ه���ذه  ف���ان  ال�شم���ري، 
انته���ت  ان  ومن���ذ  متقبل���ة.  تبق���ى 
اجتاح���ت  االحتجاج���ات  اي���ام 
�شريح���ة الن�شط���اء موجة تهديدات 

وم�شايقات واغتياالت .
لهي���ب هيج���ل، خبي���رة بال�ش���وؤون 
العراقي���ة وزميل���ة مجموعة االزمة 
الدولية  ICG ف���ي العراق، تقول 
كبي���ر.  لخط���ر  "معر�ش���ون  انه���م 

االلتح���اق باح���زاب �شيا�شية يمكن 
ان تكون له عدة اوجه، ربما تكون 
طريق���ة ال�شكاتهم ف���ي الوقت الذي 
ي�شمن���ون له���م الحماي���ة". النظام 
ال�شيا�ش���ي في الع���راق باكمله يمر 
ح���االت  وت�شوب���ه  عميق���ة  باأزم���ة 

الف�شاد والمح�شوبية .
"انه���م  بقوله���ا  هيج���ل  وت�شي���ف 
المحتجي���ن  اخرا����س  يحاول���ون 
ب���اي طريق���ة ممكنة، ولك���ن بع�س 
االح���زاب ادرك���ت ان���ه لي����س هناك 
مج���ال لتجاه���ل جان���ب الت�شكيل���ة 
ال�شكاني���ة الحالي���ة للبل���د حيث ان 
70% م���ن ال�شعب ه���م من دون عمر 
30 �شن���ة. ق�ش���م م���ن ال�شيا�شيي���ن 
التقليديي���ن تو�شل���وا لقناع���ة بانه 
ا�شل���وب  اتب���اع  عليه���م  يتوج���ب 
�شب���اب  ل�ش���م  اكث���ر  �شتراتيج���ي 

ل�شفوفهم ."

ب���دوره، تطرق القيادي عن ائتالف 
المطلب���ي،  �شع���د  القان���ون،  دول���ة 
بالحدي���ث ع���ن الحرك���ة ال�شيا�شية 
من���ذ  يتزعمه���ا  الت���ي  الجدي���دة 
اال�شه���ر القليل���ة الما�شي���ة مع عدد 
المطلب���ي  وق���ال   . الن�شط���اء  م���ن 
"ان���ا ادربهم. ناأمل ان نفوز بمقعد 
االول،  ت�شري���ن  ف���ي  مقعدي���ن  او 
و�شتك���ون بمثاب���ة بداي���ة كبيرة". 
من���ذ ان انخرط بالعم���ل ال�شيا�شي 
عام 1981، كان المطلبي جزءا من 
حزب الدع���وة الكثر م���ن 17 عاما، 
لحي���ن بدء التظاهرات ال�شعبية في 

ت�شرين االول عام 2019 .
وا�ش���اف قائ���ال "ترك���ت ائتالف���ي. 
الن�شط���اء ج���اوؤوا للقائ���ي بع���د ان 
التلف���از  ف���ي  اتح���دث  �شاهدون���ي 
ولي�س العك�س. انا م�شتقل االآن ."

م���ع ذلك يقر المطلب���ي بانه ما يزال 

عل���ى ات�شال مع ق���ادة ائتالف دولة 
القان���ون  وزعيم���ه ن���وري المالكي 
بموا�شي���ع  يناق����س  ان���ه  وحت���ى 
تع���اون �شيا�شي مع رئي�شه ال�شابق 
ومجموعة النا�شطين الذين تعرف 
عليهم. وي�شيف بقوله "كانت اآخر 
مرة التقيت ب���ه اال�شبوع الما�شي. 
قب���ل �شهرين طل���ب من���ي ان يلتقي 
بهوؤالء الن�شطاء الذين اعمل معهم. 
وقم���ت بترتي���ب لقاء بي���ن المالكي 

و36 �شخ�شا منهم ."
االول  الطاب���ق  عن���د  مكتب���ه  وف���ي 
م���ن م�شجد في مدين���ة ال�شدر، قال 
ال�شيخ ابراهيم الجابري، وهو احد 
اتب���اع رج���ل الدين مقت���دى ال�شدر 
"نح���ن ال نتبع هذا اال�شلوب. انها 
االح���زاب االخ���رى الذي���ن يلجاأون 
للن�شطاء وي�شعوه���م �شدنا. نحن 

لي�س بحاجة لهذه الطريقة ."
بع���د  "ام���ا  بقول���ه  ا�شل���م  ث���م 
ان  بامكانن���ا  نع���م  االنتخاب���ات؟ 
ه���وؤالء  م���ن  بالم�شتقلي���ن  نرح���ب 

داخل �شفوفنا ."
الح���زب الوحي���د ال���ذي ل���م يخ���ف 
اهتمام���ه بال�شباب هو تيار الحكمة 
ف���ادي   . ف���ي 2017  ت�ش���كل  ال���ذي 
ال�شم���ري قي���ادي في تي���ار الحكمة 
ق���ال "كنا عل���ى ات�شال م���ع ن�شطاء 
واأغل���ب   2020 ع���ام  بداي���ة  من���ذ 
قوائمنا ت�ش���م �شخ�شيات م�شتقلة، 
ه���ذا �شيء ال يعتبر خط���اأ. ات�شلوا 
ب���ي اي�شا قبل اي���ام قليل���ة. قلت ال 
�شكرا.  ه���ذه االنتخاب���ات لن تغير 
اأي �ش���يء وكل الذي���ن �شي�شاركون 
�شيخ�شرون. لهذا ن�شحت الن�شطاء 

الذين اعرفهم ان ال ي�شاركوا ."
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مف��سية االنتخابات 
تتحفظ

ويق���ول النائ���ب محمد الغ���زي، رئي�س 
اللجنة القانوني���ة النيابية في ت�شريح 
واالأط���راف  "الكت���ل  اإن  ل�)الم���دى( 
البرلمانية غير متفقة حتى هذه اللحظة 
على تعدي���ل قانون انتخاب���ات مجل�س 
الن���واب"، منوه���ا اإل���ى اأن "مفو�شي���ة 
االنتخاب���ات اأبلغ���ت اللجن���ة القانونية 
النيابي���ة رف�شها اإج���راء تعديل قانون 

االنتخابات البرلمانية".
ويرج���ح النائب الغزي ان "البرلمان ال 
يق���دم على تنفيذ تعدي���الت على قانون 
االنتخابات البرلمانية في ظل الظروف 
والتداعيات الراهنة والمتمثلة بتحفظ 
المفو�شي���ة عل���ى اأي تعدي���ل"، م�شيفا 
اجتماعين  من  والأكثر  اجتمعن���ا  "اإننا 
مع المفو�شية واأبلغتنا برف�شها تنفيذ 
اأي تعدي���ل على قان���ون االنتخابات في 

الوقت الراهن".
وقبل اأيام قادت كت���ل �شيا�شية متعددة 
ح���راكًا وا�شع���ًا م���ع رئا�ش���ة البرلم���ان 
به���دف اإج���راء تعدي���ل عل���ى اثنين من 
فقرات قانون االنتخابات الجديد، الذي 
تم اإقراره نهاية ت�شرين االأول الما�شي 
ا�شتجاب���ًة لمطال���ب المتظاهري���ن ف���ي 

االحتجاجات ال�شعبية.
وج���اء ه���ذا الح���راك بعد م���دة ق�شيرة 
م���ن الق���رار ال���ذي اتخذت���ه الحكوم���ة 
بتاأجي���ل  االنتخاب���ات،  ومفو�شي���ة 
موع���د االنتخاب���ات م���ن ال�شاد����س من 

م���ن  العا�ش���ر  اإل���ى  المقب���ل  حزي���ران 
�شه���ر ت�شري���ن االأول المقب���ل م���ن اجل 
ا�شتكم���ال النواح���ي الفني���ة لت�شجي���ل 
االأحزاب ال�شيا�شية وتوزيع البطاقات 

االنتخابية وتاأمين الرقابة الدولية.

�سراع على تعديل القان�ن
م���ن جانب���ه يك�ش���ف محم���د الخالدي، 

رئي�س كتلة بيارق الخير البرلمانية ان 
اأن يزور  "هناك �شراعا بين من يريد 
االنتخاب���ات، وبين من يريد انتخابات 
نزيه���ة و�شحيح���ة على تعدي���ل قانون 

االنتخابات البرلمانية الذي �شرع قبل 
فترة". 

ويق�شم القانون الجدي���د لالنتخابات، 
المحافظ���ة الواح���دة اإل���ى ع���دة دوائر 
االأق�شي���ة  اأ�شا����س  عل���ى  انتخابي���ة 
والمدن، حي���ث احت�شب لكل 100 األف 
ن�شمة ف���ي تلك المدن مقع���دا برلمانيا، 
وف���ي حال قل ع���دد �ش���كان الق�شاء عن 
100 األ���ف يدم���ج م���ع ق�ش���اء مج���اور 

لتالفي تلك الم�شكلة.
"ال�ش���راع  اأن  الخال���دي  وي�شي���ف 
الج���اري بي���ن الكت���ل البرلماني���ة ه���و 
عل���ى اعتماد بطاق���ة الباي���و مترية  اأو 
االلكترونية في االنتخابات البرلمانية 

المقبلة"، م�شددا على ان "غالبية الكتل 
�شتهدد باالن�شحاب من االنتخابات في 
حال ع���دم اعتماد  بطاق���ة البايومترية 

في االنتخابات المقبلة".
ويتيح قانون االنتخاب���ات الذي �شرع 
الما�ش���ي  االأول  ت�شري���ن  �شه���ر  ف���ي 
للناخ���ب الت�شوي���ت ببطاقتي الناخب 
االلكترونية والجديدة )البايومترية(، 
مم���ا اث���ار مخ���اوف العديد م���ن الكتل 
واالأح���زاب ال�شيا�شي���ة م���ن محاوالت 
االنتخاب���ات  وتزوي���ر  التالع���ب 

البرلمانية .
وُيق�شد ب�"البطاق���ة البايومترية" اأنها 
بطاقة انتخاب تحم���ل بيانات الناخب 
كافة، اإ�شافة اإلى بع�س العالمات التي 
ال يمكن تزويره���ا، كب�شمات االأ�شابع 
وه���ي  البطاق���ة،  حام���ل  و�ش���ورة 
البيانات التي بداأ جمعها من الناخبين 
ف���ي ع���ام 2013، تحت مظل���ة ما ُعرف 

ب�"م�شروع الت�شجيل البايومتري".
مجل����س  �ش���وت  ايل���ول  �شه���ر  وف���ي 
الن���واب على �ش���رورة تعدي���ل قانون 
االنتخاب���ات البرلماني���ة بع���د م�شادقة 
رئي����س الجمهورية ون�شره في جريدة 
الوقائ���ع، م���ن اج���ل ال�شم���اح للناخب 
با�شتخ���دام بطاق���ة الباي���و متري���ة في 

االنتخابات.
وي�ش���دد النائ���ب ع���ن محافظ���ة ديال���ى 
عل���ى ان "غالبية الكت���ل البرلمانية مع 
اعتم���اد بطاق���ة البايو متري���ة فقط في 
االنتخاب���ات البرلمانية المقبلة والغاء 
البطاق���ة االلكتروني���ة م���ن اج���ل من���ع 
ح���االت التزوير التي ممكن ان تح�شل 
بالبطاق���ة االلكترونية م���ن قبل بع�س 

الجهات".
وي�شي���ر اإلى ان "من بي���ن المواد التي 
نطال���ب بتعديلها هي الفق���رة المتعلقة 
باالعترا����س عل���ى نتائ���ج االنتخابات 
الت���ي تق���وم المفو�شي���ة عل���ى اثره���ا 
باإعادة العد والف���رز يدويا"، الفتا اإلى 
اأن "ه���ذا االإج���راء ي�شاع���د على تزوير 

االنتخابات".
ويلفت الخالدي اإلى اأن "مجمل المواد 
الت���ي تطال���ب غالبي���ة الكت���ل بتعديلها 
قان���ون  ف���ي  م���ادة   15 لنح���و  ت�ش���ل 
االنتخاب���ات البرلماني���ة النافذ ابرزها 
اعتم���اد بطاق���ة الباي���و متري���ة واإلغاء 
اإعادة الع���د والفرز يدوي���ا"، الفتا اإلى 
الجمهوري���ة  ورئي����س  "الحكوم���ة  اأن 
تبن���وا  المختلف���ة  الكت���ل  م���ن  وع���دد 
تعدي���ل الخم�شة ع�شر م���ادة في قانون 

االنتخابات".
وف���ي �شه���ر ت�شري���ن الثان���ي الما�شي 
م�شت�ش���ار  الهن���داوي  ح�شي���ن  ك�ش���ف 
رئي����س الوزراء في ال�ش���اأن االنتخابي 
تن���وي  الحكوم���ة  اأن  ع���ن  ل�)الم���دى( 
خم����س  لتعدي���ل  اقت���راح   تقدي���م 
ع�ش���رة م���ادة ف���ي قان���ون االنتخابات 
لتخفي����س االأم���وال الالزم���ة الإج���راء 
ف���ي  االقت���راع  واإلغ���اء  االنتخاب���ات، 
الم�شت�شفي���ات وال�شج���ون، واالقتراع 
ف���ي خ���ارج الع���راق، وذل���ك لتخفي�س 
لالنتخاب���ات،  المخ�ش�ش���ة  المبال���غ 
ف���ي  الت�شوي���ت  م�شتلزم���ات  ك���ون 
الم�شت�شفيات وال�شجون وفي الخارج 

تكون مكلفة جدا.

الخالفات اأخرت التعديالت
اأن  عل���ى  الخال���دي  النائ���ب  وي�ش���دد 
الق���وى  بي���ن  القائم���ة  "الخالف���ات 
ال�شيا�شية اأخ���رت البدء بعملية تعديل 
قان���ون االنتخابات"، فيم���ا رف�س  ذكر 
اأ�شم���اء الكت���ل والجهات الت���ي تحاول 
اإعاق���ة الم�شاع���ي او الجه���ود الرامية 

الى تعديل قانون االنتخابات.
وي�شتبع���د اأن "يتمك���ن مجل�س النواب 
من اج���راء هذه التعدي���الت في الفترة 
المقبل���ة ب�شبب هذه الخالف���ات"، لكنه 
يتوق���ع ان "التعدي���الت �شتناق����س في 
بداية الف�ش���ل الت�شريع���ي المقبل قبل 
تقديم القانون للقراءة االأولى والثانية 

والت�شويت عليه".

المف��سية تبلغ اللجنة 
القان�نية رف�سها التعديل 
في ال�قت الحالي

كتل �شيا�شية تهدد بعدم امل�شاركة فـي االنتخابات 
املقبلة اعرتا�شًا على القانون

 االأحـزاب التقليديـة تتقـرب مـن نـا�شطي ت�شريـن 
وحتاول ا�شتمالتهم لتكتالت جديدة

م�ست�سار �سابق: جهات �سيا�سية طلبت مني ت�سكيل كتلة جديدة  

الفتات انتخابية يف 2018

�سيا�سية  كتل  وهددت  الن�اب.  مجل�س  انتخابات  قان�ن  تعديل  فكرة  طرح  بعد  ال�سيا�سية  الكتل  بين  الخالفات  ت�ساعدت 
اأ�سرت كتل اأخرى على عدم تعديل الت�سريع. بالمقابل يريد المع�سكر الم�ؤيد  باالن�سحاب من التناف�س االنتخابي المقبل ل� 
للتعديل الغاء الت�س�يت عبر البطاقة االلكترونية واإلغاء فقرة العد اليدوي عند االعترا�س للت�سييق على المزورين بح�سب 
اإجراء تعديالت على خم�س ع�سرة مادة  ال�سيا�سية فكرة  الكتل  الجمه�رية والحك�مة وعدد من  وجهة نظره. ويتبنى رئي�سا 
من قان�ن انتخابات مجل�س الن�اب النافذ والذي �سرع في �سهر كان�ن االأول الما�سي، من بينها اإلغاء االقتراع في الم�ست�سفيات 

وال�سج�ن، لتخفي�س المبالغ المخ�س�سة لالنتخابات التي تك�ن مكلفة جدا.

 بغداد/ محمد �سباح

 بغداد/ المدى

اأعلنت هيئة النزاهة، اأم�س 
الثالثاء، القب�س على عدد من 

ال�سباط بتهمة تعاطي الر�ساوى 
من منت�سبين مقابل الت�ستر عن 

تغيبهم من الدوام، وهي حالة تعرف 
اجتماعيا بـ"الف�سائيين". واف�سحت 
الهيئة في بيان تلقته )المدى( عن 

فيها  حققت  التي  ة  الق�سَيّ "تفا�سيل 
واأحالتها اإلى الق�ساء، حيث اأفادت 

باإ�سدار الق�ساء )٢٨( اأمر قب�ٍس بحق 
�سباط يت�ل�ن مهمة اإِْمَرة ت�سكيالٍت 

باأحد األ�ية المغاوير العاملة في 
محافظة مي�سان"، م��سحًة اأن "تلك 

ة �سبهة  االأوامر جاءت على خلفيَّ
ٍة من  اإقدامهم على اأخذ مبالغ ماليَّ

منت�سبين في الل�اء مقابل التغا�سي 
عن دوام ه�ؤالء المنت�سبين ب�س�رٍة 

منتظمٍة". 

واأ�شارت اإلى اأن "مكت���ب تحقيق الهيئة في محافظة 
مي�ش���ان ا�شتكمل التحقيق���ات في تل���ك الق�شيَّة، بعد 
اأوراق  واإف���راد  وتدقيقه���ا  المتوف���رة  االأدل���ة  جم���ع 
المحكم���ة  ل���كل مخالف���ٍة، وعر�شه���ا عل���ى  م�شتقل���ٍة 
رت اإ�ش���دار )28( اأم���رًا بح���ق  المخت�ش���ة الت���ي ق���رَّ
���ة؛ ا�شتنادًا اإلى اأح���كام المادة  المتهمين ف���ي الق�شيَّ

   ." )307( من قانون العقوبات العراقيِّ
وتن�س الم���ادة )307( من قانون العقوبات العراقي 
عل���ى "كل موظف اأو مكلف بخدمٍة عامة طلب اأو قبل 
لنف�ش���ه اأو لغيره عطي���ة اأو منفعة اأو مي���زة اأو وعدًا 

ب�ش���يء م���ن ذل���ك الأداء عم���ل من اأعم���ال وظيفت���ه اأو 
االمتن���اع عنه اأو االإخ���الل بواجبات الوظيفة يعاقب 

بال�شجن مدة ال تزيد على ع�شر �شنوات". 
ال���ى ذل���ك اأعلن���ت هيئ���ة النزاه���ة االتحادي���ة، اأم�س 
الثالثاء، �شب���ط متهمين بالف�شاد بينه���م م�شوؤولون 
خ���الل تنفي���ذ ث���الث عمليات �شب���ط، ف���ي محافظتي 
بغ���داد ونين���وى. وقال���ت الهيئ���ة ف���ي بي���ان تلقت���ه 
)الم���دى( اإن "دائ���رة التحقيق���ات في هيئ���ة النزاهة 
���ات �شب���ٍط لح���االت  ���ة، نف���ذت ث���الث عمليَّ االتحاديَّ
ٍة، وتعاٍط للر�شوة في محافظتي  اختال�س مبالغ ماليَّ

نينوى وبغداد".
واأ�ش���اف، اأن���ه "ت���م �شب���ط مدي���ر ح�شاب���ات الخطة 
���ة لتوزي���ع كهرباء  ���ة ف���ي ال�شرك���ة العامَّ اال�شتثماريَّ
�شًا باختال�س  المنطقة ال�شماليَّة – ف���رع نينوى متلبِّ
ٍة"،  مبل���ٍغ من المال ت�شلَّمه بموج���ب و�شوالٍت ر�شميَّ
الفت���ًا اإلى "�شب���ط �شجل قي���د اليوميَّة ف���ي ال�شركة، 
اٍت لمبالغ روات���ب واأجوٍر ُمعادٍة، ومبلغ ر�شم  واأوليَّ
الطاب���ع العدل���ّي". وبي���ن، اأن "الُمتَّهم ق���ام بت�شقيط 

المبالغ دون تقييدها، خالفًا للقانون". 
���ن فري���ق عم���ل  ���ٍة ثاني���ٍة، تمكَّ وتاب���ع، "وف���ي عمليَّ
���ٍف ف���ي  ���ة تحقي���ق نين���وى، م���ن �شب���ط ُموظَّ مديريَّ
ة بالمحافظ���ة ُمتلب�شًا بالجرم الم�شهود  دائرة ال�شحَّ
اأثن���اء ت�شلُّمه مبلغ الر�شوة م���ن اأ�شخا�ٍس، واإيهامهم 
بتروي���ج ُمعام���الت تعيي���ٍن له���م، واأ�شف���رت العمليَّة 
عن �شب���ط ُمعامالت تعييٍن وُمعام���الٍت اأخرى يقوم 
�ة  ه���م بتعقيبه���ا ف���ي ُمختل���ف الدوائ���ر الحكوميَّ الُمتَّ

بالمحافظة".
ة  ن فريق عمل مديريَّ واأ�شار اإلى اأنه "وفي بغداد، تمكَّ
تحقي���ق بغداد م���ن �شبط مدير الق�ش���م القانونّي في 
���ة لل�شناعات الحربيَّة ُمتلّب�شًا بتعاطي  ال�شركة العامَّ

الر�شوة بالجرم الم�شهود؛ لقاء وعٍد بغلق دعوى".
���ه "تمَّ تنظ�يم  واأو�شح���ت الدائرة بح�شب البيان، اأنَّ
محا�ش���ر �شبط اأ�شوليَّة بالُمب���رزات الم�شبوطة في 
ٍة،  ���َذت؛ بناًء على مذك���راٍت ق�شائيَّ ���ات التي ُنفِّ العمليَّ
وعر�شه���ا ب�شحب���ة الُمتهمي���ن عل���ى ال�ش���ادة ق�شاة 
ة بالنظر بق�شايا النزاهة  محكمة التحقي���ق الُمخت�شَّ
روا توقيف الُمتَّهمين  في بغ���داد ونينوى، الذين ق���رَّ
قان���ون  م���ن   )340،307( المادتي���ن  اأح���كام  وف���ق 

العقوبات والقرار )160 ل�شنة 1983(".

بحق  قب�ض  اأمر  و28  للنزاهة..  عمليات   4
�شباط يتعاملون مع "الف�شائيني" 

حمتجون امام احد موانئ الب�شرة.. ار�شيف
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 بغداد/ ح�سين حاتم

انه���ى ارتفاع ا�شع���ار النفط في اال�ش���واق العالمية، 
الحاج���ة ال���ى اتفاقي���ة الدف���ع الم�شب���ق الموقعة مع 
ال�شين وهي اول اتفاقية من نوعها يعقدها العراق.

وكان���ت ال�شركة ال�شينية قد ظه���رت كاأبرز ال�شركات 
ف���ي مزاي���دة ل�ش���راء النف���ط العراق���ي لم���دة خم����س 
�شن���وات اأجرته���ا �شرك���ة توزي���ع النف���ط العراقي���ة 
)�شوم���و( بع���د اأن قدمت اأكث���ر العط���اءات تناف�شية. 
و�شاركت ف���ي المزايدة �شركات نف���ط دولية وبيوت 
تجاري���ة وم�شاف���ي تكري���ر �شينية وهندي���ة. وجمد 
العراق االتفاق بعد اأ�شهر من توقيعه. وتقول ع�شوة 
لجنة النفط والطاقة النيابية النائبة زهرة البجاري 
في حديث ل�)المدى( اإن "اآلية الدفع الم�شبق هي باب 
ث���ان للقرو�س، او نوع من انواع القرو�س كونه يتم 
با�شت���ام االم���وال قبل ت�شدير النف���ط"، م�شيرة الى 
اأن "ه���ذا بدوره يوؤثر على االجيال القادمة لذلك كان 
هن���اك رف����س من قبل اع�ش���اء لجنة النف���ط والطاقة 

النيابية وكذلك البرلمان".
وق���رر وزي���ر النف���ط  اح�ش���ان عب���د الجب���ار، االح���د 
الما�ش���ي، تجميد اتفاق الدف���ع الم�شبق للنفط الخام 

مع ال�شين.
وق���ال عبد الجب���ار في لقاء متلفز: "م���ع بداية ال�شنة 
الحالية واال�شتقرار االقت�شادي الناتج عن ا�شتقرار 
اأ�شع���ار النفط قررنا تجميد ه���ذه المحاولة وتجميد 

هذا الخيار ولم نفعله لحد اليوم".
واأ�شاف "كان التخوف من اأن ال ترتفع اأ�شعار النفط 
فوق االأربعين دوالرا عن���د قيامنا بهذا االإعان الأول 
م���رة ف���ي تاري���خ الع���راق".  وكان الع���راق ق���د ابرم 
�شفق���ة والأول مرة بت�شدير النفط الخام الى ال�شين 
بالدف���ع الم�شبق. حي���ث تمت ال�شفقة م���ا بين �شركة 
النفط العراقية "�شومو"، و�شركة "ت�شينخوا اأويل" 

ال�شينية. 
وتوؤكد البج���اري اأن "التجميد ال يعن���ي االلغاء انما 
ه���و ع���دم الر�ش���ى". وت�شي���ر ع�ش���وة لجن���ة النفط 
"ارتف���اع �شع���ر النف���ط  والطاق���ة النيابي���ة ال���ى اأن 
ايجاب���ي ج���دا"، الفت���ة ال���ى ان "الفارق بي���ن ال�شعر 
المثبت في الموازنة وال�شعر المرتقب اليوم والذي 
�شي�ش���ل ال���ى اكثر لربما ف���ي االيام المقبل���ة �شيكون 
ل�شد العج���ز المالي الكبير ف���ي الموازنة والقرو�س 

المتراكمة نتيجة العجز".

وكان خ���ام برنت ق���د ارتفع، ام�س الثاث���اء، الى 66 
دوالرا للبرميل الأول مرة منذ 13 �شهرًا.

ب���دوره، يق���ول المتاب���ع للم�شه���د االقت�ش���ادي عب���د 
اإن  ل�)الم���دى(  حدي���ث  ف���ي  الم�شهدان���ي  الرحم���ن 
"اتفاقي���ة الدف���ع الم�شب���ق والبي���ع الم�شب���ق للنفط 
وا�شت���ام مبالغ���ه مقدما كان الهدف من���ه تاأمين على 
االق���ل 2 مليار ال���ى 4 مليار �شنوي���ا بطريقة التفافية 
عل���ى ال�ش���ادرات والح�ش�س النفطي���ة، عندما كانت 

ا�شعار النفط منخف�شة".
ويوؤك���د الم�شهدان���ي، ان "اله���دف منه���ا كان ل�شمان 
ح�ش���ة �شوقية ال�شتمرار ت�شوي���ق النفط الى ال�شين 
بكمي���ات كبيرة، اي ان المغ���زى اال�شا�شي هو هدف 
مال���ي و�شم���ان ت�شوي���ق". وي�شي���ر الم�شهداني الى 
اأن "ال�شب���ب اال�شا�ش���ي للتجميد هو ارتف���اع ا�شعار 
النف���ط"، م�شتر�ش���ا: "حي���ث و�ش���ل �شع���ر البرميل 
الواح���د الى اكثر م���ن 64 وربما ي���زداد خال االيام 
المقبل���ة"، مبين���ا، ان "ه���ذا يعن���ي تح�ش���ن الو�ش���ع 

المالي للحكومة خال اال�شهر المقبلة". 
ويعتق���د الم�شهدان���ي اأن "هذه الزي���ادة �شتوؤدي الى 
انه���اء العجز المالي في الموازن���ة العامة والذي هو 
بح���دود 28 تريلي���ون دينار". وخف�ش���ت التعديات 
الت���ي اجرته���ا اللجن���ة المالية حج���م الموازن���ة اإلى 
129 تريليون دينار، والعجز المالي الى حوالي 28 
تريلي���ون دينار، مع احت�شاب �شعر بيع برميل النفط 

ب�45 دوالرا.
ويبي���ن الم�شهدان���ي اأن "الفرق بين ال�شع���ر المثبت 
ف���ي الموازنة 45 وبين �شعر البيع اإذا افتر�شنا على 
60 فاأن هذا بدوره �شي�شيف بحدود ال�15 تريليون، 
وه���ذا �شياأخذنا ال���ى انتعا�س اقت�ش���ادي". ويتوقع 
ان "ه���ذه الزي���ادة �شت���وؤول ال���ى ت�شدي���د العجز في 
الموازن���ة العامة". وكانت م�ش���ودة قانون الموازنة 
االتحادي���ة لع���ام 2021 الت���ي اأر�شلته���ا الحكومة قد 
ن�شت عل���ى ان العجز تجاوز ال����70 تريليون دينار، 
بحج���م كلي ي�ش���ل اإل���ى 164 تريلي���ون اإذ احت�شبت 
االإي���رادات المخمن���ة م���ن ت�شدير النف���ط الخام على 
اأ�شا����س �شعر 42 دوالرًا للبرميل، وبمعدل ت�شدير 3 
مايين و250 األف برميل يوميًا، ب�شمنها 250 األف 
برمي���ل م�ش���درة من اإقلي���م كرد�شتان. ي�ش���ار الى ان 
العراق احتل المركز الخام�س عالميًا والثاني عربيًا 
م���ن حيث اكثر الدول امت���اكًا الحتياطي النفط لعام 

2021 ح�شب ت�شنيف موؤ�ش�شة GFP العالمية.

 بغداد/ فرا�س عدنان

م���ن  و�شلن���ا  "م���ا  اأن  ر�شي���د،  واأ�ش���اف 
الحكومة ال يمك���ن اأن يو�شف باأنه قانون، 
بل مجرد ورقة مالي���ة تنطوي على العديد 
م���ن الم�شكات التي ا�شتوجب���ت منا اإعادة 

�شياغتها ب�شكل كامل".
واأ�ش���ار، اإلى اأن "النقا�ش���ات ا�شتمرت اأكثر 
م���ن �شه���ر ون�ش���ف ال�شه���ر داخ���ل اللجنة 
الواح���دة، اأو مع اللجان النيابية االأخرى، 
وكذل���ك م���ع م�شوؤول���ي وح���دات االإنف���اق 
ف���ي ال���وزارات وموؤ�ش�ش���ات الدول���ة غي���ر 

المرتبطة بوزارة".
ولف���ت ر�شي���د، اإل���ى اأن "همن���ا االأول كان 
تخفي����س النفق���ات وتقلي���ل ن�شب���ة العجز 
وق���د نجحنا في ذلك اإلى ح���د كبير، وكذلك 
تاأمي���ن روات���ب الموظفين بنح���و ال يم�شه 
اأي ا�شتقط���اع ال �شيم���ا بع���د توج���ه البنك 
المركزي العراق���ي لرفع قيمة الدوالر اأمام 
الدين���ار، وتاأثير ذلك �شلبي���ًا على ال�شرائح 

المتو�شطة والفقيرة".
وبي���ن، اأن "النقط���ة الوحيدة الت���ي تبقت 
لن���ا طيلة الم���دة الما�شية ه���ي التي تتعلق 
باإقلي���م كرد�شتان، وبقين���ا ننتظر التو�شل 
اإل���ى ح���ل م���ن خ���ال الوف���ود التفاو�شية 

والكتل ال�شيا�شية لكن من دون جدوى".
و�ش���دد ر�شي���د، عل���ى اأن "اللجن���ة المالي���ة 
بدوره���ا رفع���ت بكتاب ر�شمي اإل���ى رئا�شة 
اإ�شعاره���ا  يت�شم���ن  م���ا  الن���واب  مجل����س 
بانته���اء المناق�ش���ات عل���ى جمي���ع فق���رات 
قان���ون الموازن���ة م���ن دون التو�ش���ل اإلى 
باإقلي���م  المتعلق���ة  الم���ادة  ب�ش���اأن  اتف���اق 
كرد�شت���ان واآلية ت�شليم نفطه". واأورد، اأن 
"جميع الخيارات اأ�شبحت مفتوحة اليوم، 
من الممك���ن اأن يعر�س القانون للت�شويت 
في جل�شة يتوقع عقدها غدًا الخمي�س، وقد 

يتم تاأجيلها اإلى وقت الحق".

وم�ش���ى ر�شي���د، اإل���ى اأن "اأع�ش���اء اللجنة 
توافق���ي  ح���ل  اإل���ى  بالو�ش���ول  يرغب���ون 
ير�شي جميع االأطراف لكي يتم الت�شويت 

على القانون الذي تاأخر كثيرًا".
من جانبه، ذكر ع�شو اللجنة النائب جمال 
كوجر في ت�شريح اإلى )المدى(، اأن "الكتل 
ال�شيعي���ة هي م���ن تتحم���ل م�شوؤولية عدم 
التو�ش���ل اإل���ى اتفاق حول م���ادة بديلة عن 
التي وردت في م�شروع الحكومة المتعلق 

باإقليم كرد�شتان".
وتاب���ع كوج���ر، اأن "الحكوم���ة كان���ت ق���د 
اأر�شلت الم�شروع وينطوي على المادة 11 
الت���ي تن�س على اأن ي�شل���م اإقليم كرد�شتان 
250 األ���ف برمي���ل من نفط���ه مقابل ح�شته 

من الموازنة".
ونّوه، اإلى اأن "الكتل ال�شيعية رف�شت هذه 
الفقرة، وطلبنا منه���ا اأن تعطي ن�شًا بديًا 
لك���ي يتم اإدراجه في الم�ش���روع، ولكنها لم 
تفع���ل ذل���ك، وبقى االأم���ر معلقًا اإل���ى اأن تم 

اإر�شال القانون اإلى رئا�شة البرلمان بكتاب 
ر�شم���ي". وي���رى كوج���ر، اأن "الموقف ما 
زال يحم���ل نوعًا من ال�شبابية، وننتظر ما 
تتو�ش���ل اإليه الح���وارات ال�شيا�شية خال 
ال�شاع���ات المقبلة، ولكن ق���د يمّرر القانون 

باالأغلبية من دون التو�شل اإلى اتفاق".
ويج���د، اأن "الق���وى ال�شيا�شي���ة يج���ب اأن 
تو�شل ر�شائ���ل اطمئنان اإلى الجميع باأنها 
تعم���ل من اأجل م�شلحة العراق وال تبخ�س 
حقوق اأي جهة كانت �شواء اإقليم كرد�شتان 

اأو اأي محافظة اأخرى".
اإق���رار  "تاأخي���ر  اأن  اإل���ى  وم�ش���ى ر�شي���د، 
الموازن���ة حال���ة غي���ر �شحي���ة، وتعك����س 
م�شتوى الخاف ال�شيا�ش���ي، الذي ينبغي 
اأن يت���م ح�شم���ه من خ���ال العق���اء ووفق 

الد�شتور".
اإلى ذلك، اأفادت ع�شو اللجنة النائبة زهرة 
حمزة علي خ���ال حديث مع )المدى(، باأن 
"المادة المتعلقة باإقليم كرد�شتان ما زالت 

عالقة ولم يتم ح�شمها لغاية االآن".
واأو�شح���ت عل���ي، اأن "الخ���اف ه���و على 
اإقلي���م  م���ن  اليومي���ة  الم�شتحق���ة  الكمي���ة 
كرد�شت���ان، وه���ل اأن���ه ي�شلمه���ا نفط���ًا اإلى 
اأم  �شرك���ة الت�شوي���ق العراقي���ة )�شوم���و( 
العائ���دات المالية عّما ي�ش���ّدره". واأعربت 
ع���ن اأ�شفه���ا كون "ه���ذا المو�ش���وع يتكّرر 
اأمله���ا ب����  م���ع كل موازن���ة"، معرب���ة ع���ن 
"الو�ش���ول اإل���ى ح���ل ير�ش���ي الطرفي���ن، 
وبح�ش���ب معلوماتنا فاأنه ل���م يتم التو�شل 
اإل���ى حل لغاي���ة الوق���ت الحال���ي، وهذا ما 
يعطي اإ�شارات باأن تمرير القانون �شيكون 

باالأغلبية داخل مجل�س النواب".
مجل����س  اأن  اأك���دت  ق���د  الرئا�ش���ة  وكان���ت 
الن���واب م�شتم���ر ف���ي اأعماله رغ���م دخوله 
ف���ي عطلة ت�شريعي���ة ولغاية اإق���رار قانون 
الموازن���ة، واأن الجل�ش���ات �ش���وف تنعق���د 
بح�شب م���ا تو�شيه اللجن���ة العليا لل�شحة 

وال�شامة.

 بغداد/ تميم الح�سن

و�شه���دت اواخ���ر 2020 وبداية العام 
الحالي توترات كبي���رة، حيث توقعت 
وا�شنط���ن ان ت�ش���ن طه���ران هجم���ات 
م���ع الذك���رى ال�شنوية االول���ى لحادث 
اغتيال ابو مهدي المهند�س والجنرال 

االإيراني قا�شم �شليماني.
اي���ران  المتح���دة،  الوالي���ات  وتته���م 
به���ا،  مرتبط���ة  عراقي���ة  وجماع���ات 
عل���ى  الهجم���ات  ع���ن  بالم�شوؤولي���ة 
�شفارته���ا والمواقع التابع���ة للتحالف 

الدولي في بغداد والمحافظات.

مطلع���ة  �شيا�شي���ة  م�ش���ادر  وتق���ول 
ل�)الم���دى( ان "الدوائ���ر اال�شتخبارية 
واالمني���ة اطلع���ت الحكوم���ة ب�شكل ال 
يقب���ل ال�ش���ك عل���ى الجهات الت���ي تقف 

وراء تلك الهجمات".
ووفق الم�ش���ادر ان "الحكومة تاأكدت 
االن م���ن ان تل���ك الهجم���ات وراوؤه���ا 
ف�شيان م�شلح���ان معروفان، احدهما 
لدي���ه ع���دد م���ن الن���واب، ووزراء ف���ي 

الحكومة ال�شابقة".
ورف�شت الم�شادر ذكر ا�شم الف�شيلين 
ب�شكل وا�شح، لكنه���ا و�شفت احدهما 
بان���ه "يعمل م���ع الحكومة ف���ي النهار 

و�شدها في الم�شاء".
وكانت الحكومة قد اعتقلت نهاية العام 
الما�شي، ما ا�شي���ع بانه الم�شوؤول عن 
ق�شف الخ�شراء. وت�شرب حينها ا�شم 
ح�ش���ام الزيرج���اوي، وه���و م�ش���وؤول 
ال�شواري���خ ف���ي حرك���ة ع�شائ���ب اهل 

الحق.
وكان���ت عملية اعتق���ال الزيرجاوي قد 
جرت بعد ايام م���ن ا�شتهداف المنطقة 
الخ�شراء بثماني���ة �شواريخ، بع�شها 

�شقط على مدنيين.
ع���ن  الم�ش���وؤول  م�ش���ك  لحظ���ة  ومن���ذ 
ال�شواريخ، كانت الهجمات قد توقفت 
عل���ى ال�شف���ارة االميركي���ة حت���ى ليل���ة 
االثني���ن الما�شية، و�شبقه���ا هجومان 
احدهم���ا في اربيل واالآخ���ر في �شاح 

الدين.

نقل ال�سواريخ
الهجم���ات  ان  الم�ش���ادر  وبح�ش���ب 
الجديدة كان معد له���ا منذ فترة، حيث 
ب���داأت حموالت م���ن ال�شواريخ تدخل 
ال���ى الع���راق عب���ر �شوريا خ���ال منفذ 
بعي���د عن �شيط���رة الحكوم���ة العراقية 

في غربي الباد.
ووف���ق تقارير امنية ان الهجمات التي 
طالت مطار اربي���ل ومحيطه اال�شبوع 
الجوي���ة،  بل���د  وقاع���دة  الما�ش���ي، 
وهجوم الخ�شراء االخي���ر نفذ بنف�س 

ال�شواريخ وهي اإيرانية ال�شنع.
ال�شعب���ي،  والح�ش���د  اي���ران  وتنف���ي 
عاقتهم���ا بالهجم���ات الت���ي ا�شتهدفت 
متعاق���د  بمقت���ل  وت�شبب���ت  اربي���ل 

م���ع ق���وات التحال���ف وا�شاب���ة 5 م���ن 
االميركان بينهم جندي.

وكان���ت )الم���دى( ق���د ك�شف���ت ع���ن ان 

ال�شواريخ كانت قد نقلت من المو�شل 
الى كرك���وك، فيما تم نق���ل ال�شواريخ 

بعد ذلك الى داخل كرد�شتان.

وق���ال ريب���ر اأحمد وزي���ر الداخلية في 
حكوم���ة كرد�شت���ان اإن���ه ت���م "تحديد" 
الجهة التي تقف وراء عملية ا�شتهداف 

مطار اأربي���ل ومقر التحال���ف الدولي، 
م�شيرا اإل���ى اأن المنفذين "ت�شللوا اإلى 
داخ���ل االإقلي���م بهدف تنفي���ذ هجماتهم 

ال�شاروخية".
ك�شف احم���د في ت�شريح���ات االثنين، 
بغ���داد  م���ن  "تنتظ���ر  ال�شلط���ات  اأن 
اعتقاله���م". واأو�ش���ح اأن "المهاجمين 
ا�شتفادوا من المعاملة الجيدة للقوات 
االأمني���ة في نقاط التفتي����س، واأحدثوا 

خرقا اأمنيا".
واأ�ش���اف اأن "ه���ذه العملية تق���ول لنا 
اإن داع����س لي�ش���ت المنظم���ة االإرهابية 
الوحي���دة في الباد، وهن���اك جماعات 

اإرهابية اأخرى".
لك���ن زعيم حركة ع�شائ���ب اأهل الحق، 
قي����س الخزعلي، قال، ام�س، انه يمتلك 
معلوم���ات ح���ول ا�شته���داف المنطق���ة 
الخ�ش���راء و�شق���وط ال�شواري���خ على 
اأن  اإل���ى  م�شي���رًا  ال�شكني���ة،  المناط���ق 
االإف�شاح عنها في "الوقت المنا�شب".

عل���ى  تغري���دة  ف���ي  الخزعل���ي  وق���ال 
ا�شته���داف  "ا�شتم���رار  اإن  )تويت���ر( 
الق���رار  رغ���م  الخ�ش���راء  المنطق���ة 
التن�شيقي���ة  الهيئ���ة  م���ن  الوا�ش���ح 
الكيفي���ة  وبه���ذه  العراقي���ة  للمقاوم���ة 
الت���ي تحدث فيه���ا في كل م���رة �شقوط 
�شواريخ عل���ى المناطق ال�شكنية دون 
حدوث اأي اإ�شابات حقيقية اأو خ�شائر 
ف���ي ال�شفارة ت�ش���ع الكثير من عامات 
اال�شتفهام ح���ول الجهة الم�شتفيدة من 

ذلك".
واأ�ش���اف: "بالن�شبة لن���ا فنحن نمتلك 
معلوم���ات ق���د نف�شح عنها ف���ي الوقت 

المنا�شب".
وت�شبب هجوم الخ�شراء ليلة االثنين، 
بتدمي���ر 4 عجات مدني���ة، حيث �شقط 
�ش���اروخ عل���ى مرائ���ب لل�شي���ارات في 
منطق���ة الحارثي���ة، و�شاروخان داخل 

المنطقة الخ�شراء.

اأ�سرار جديدة عن مقتل 
�سليماني

وجاء الهجوم، ع�شية اعان ايران عن 
تفا�شيل جديدة عن مقتل نائب رئي�س 
الح�ش���د اب���و مه���دي المهند����س وقائد 
فيل���ق القد�س قا�ش���م �شليماني، ماف�شر 

بانه رد طه���ران على تلك الحادثة الذي 
اجل من بداية العام.

 وق���ال قائ���د االأركان االإيران���ي، اللواء 
محم���د باقري، ام����س، اإن القنبلة التي 
ف���ي  االأميركي���ة  الق���وات  ا�شتخدمته���ا 
اغتي���ال قا�ش���م �شليماني واأب���و مهدي 
المهند����س ورفاقهم���ا، "ل���م تك���ن قنبلة 

عادية".
واأ�شاف باق���ري، في ت�شريحات اأم�س 
الثاث���اء، "القنبل���ة الت���ي ا�شتخدمتها 
الق���وات االأميركي���ة ف���ي اغتي���ال قا�شم 
المهند����س  مه���دي  واأب���و  �شليمان���ي 
ورفاقهم���ا، ل���م تك���ن قنبلة عادي���ة، بل 
قنبل���ة يت���م فيه���ا ا�شته���داف المع���دات 
الف���والذ  تخت���رق  وه���ي  المدرع���ة، 
ب�شم���ك 30 �شنتيمترا، ك���ي يتم تقطيع 

اأج�شادهم اإربا اإربا".
بالمقاب���ل ردت الخارجي���ة االميركي���ة 
عل���ى هج���وم الخ�شراء االخي���ر، بانها 
"�شتحمل اإيران الم�شوؤولية عن اأفعال 
اأتباعها الذين يهاجمون االأميركيين".

لكنه���ا ا�شتدرك���ت وقال���ت عل���ى ل�ش���ان 
المتح���دث با�شم الخارجي���ة االأميركية 
ني���د براي�س بعد �شاع���ات من الهجوم، 
�شتتجن���ب  االأميركي���ة  الق���وات  اإن 
الم�شاهم���ة ف���ي "ت�شعي���د ي�ش���ب ف���ي 

م�شلحة اإيران".
وكان���ت خلية االعام االمني، قد اكدت 
ان ال�شواريخ التي ا�شتهدفت المنطقة 
الخ�ش���راء انطلق���ت "من ح���ي ال�شام 
)الطوبج���ي("، بعد ما اعلن���ت العثور 
على من�شات اإطاق ال�شواريخ هناك.

ويعتقد النائب علي جبار، وهو ع�شو 
في لجن���ة االمن البرلمانية ان "الف�شاد 
حت���ى  وربم���ا  االمن���ي  والتق�شي���ر 
التع���اون م���ع الم�شلحي���ن وراء ادخال 

تلك ال�شواريخ الى الطوبجي".
ويقول جبار في ات�شال مع )المدى( ان 
الدبلوما�شية  البعثات  على  "الهجمات 
يثير قلق ال�شارع الن اغلب ال�شواريخ 

ت�شقط على المدنيين".
ويوؤك���د ع�ش���و اللجن���ة ان "الحكوم���ة 
غي���ر وا�شح���ة ف���ي الك�شف ع���ن هوية 
تل���ك الجهات وعن اه���داف الم�شلحين 
من تل���ك العملي���ات ما�شبب ف���ي ارباك 

الو�شع بالباد ب�شكل عام".

ف�سيالن �أحدهما تابع لكتلة �سيا�سية م�س�ؤوالن عن هجمات 
�خل�سر�ء ومقار �لتحالف �لدويل 

م�سادر مطلعة: اال�ستخبارات 
 �سلمت احلكومة دالئل 
ال تقبل ال�سك

 �رتفاع �أ�سعار �لنفط يلغي �أول �تفاقية 
من ن�عها وقعها �لعر�ق 

حملت الحكومة ف�سيلين 
م�سلحين اثنين، م�سوؤولية 

الهجمات على الم�سالح 
االميركية، واآخرها ا�ستهداف 

المنطقة الخ�سراء م�ساء 
االثنين. وتتحرك الحكومة 

بحذر �سديد، بح�سب م�سادر، 
في التعامل مع تلك الجهات، 

ب�سبب ان احدها م�سارك 
وبقوة في العملية ال�سيا�سية.

وكانت الجماعات الم�سلحة، 
قد اوقفت هجماتها 

على ال�سفارة االميركية 
والمع�سكرات قرابة 

ال�سهرين، فيما عادت 
لن�ساطها متزامنة مع ك�سف 

طهران معلومات جديدة 
عن ما عرف حينها بحادثة 

المطار.

لجنة برلمانية: كانت وجهًا اآخر للقرو�س 

�مل��زنة تتجه نح� "�الإقر�ر باالأغلبية" مع غياب �حلل�ل ب�ساأن ح�سة �الإقليم

من�شة الطالق ال�شواريخ.. ار�شيف

نائب كردي: القوى ال�سيعية لم تعط بدائل 

وفد اقليم كرد�شتان يجتمع برئي�س الربملان

اأبلغ��ت اللجنة المالي��ة رئا�سة مجل�س النواب بانته��اء مناق�سات الموازنة تمهي��داً لتحديد موعد للت�سويت 
عليه��ا، م��ن دون التو�سل اإل��ى حل ب�ساأن الفق��رة المتعلقة بموازنة اإقلي��م كرد�ستان، ما يفت��ح المجال اأمام 
جمي��ع الخي��ارات في مقدمتها اإق��رار القانون باالأغلبي��ة. ويقول ع�س��و اللجنة النائب اأحم��د حمة ر�سيد 
ف��ي حديث اإلى )المدى(، اإن "اأكث��ر من 50 اجتماعًا عقدتها اللجنة قامت م��ن خاللها باإعادة �سياغة كاملة 

لم�سروع قانون الموازنة الوارد من الحكومة".
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منا�شدة
تناشد السيدة )بيادر جاسم خويط( من سكنة محافظة 
بغداد، الس��يد وزير العمل والشؤون االجتماعية، لضّمها 
إلى املس��تفيدين م��ن الرعاية االجتماعي��ة كونها ترعى 

وتسكن مع والدتها األرملة وليس لهما ُمعيل.

فقدان وثيقة درا�شة
فقدت مني الوثيقة الدراس��ية باس��م 
)ولي��د ضرغ��ام حس��ن( والص��ادرة من 
قس��م التعليم املهني األول في الكرخ 
واملرقمة 1 في 2003/10/29 يرجى على 
من يعث��ر عليها تس��ليمها الى جهة 

اإلصدار.. مع التقدير 

 املدى / جبار بچاي

افتتحت الحكومة المحلية في 
محافظة وا�شط م�شروع تطوير 

وتاأهيل مدخل ق�شاء بدرة المطل 
على الحدود العراقية الإيرانية 

بكلفة اأكثر من 15 مليار دينار �شمن 
م�شاريع تنمية الأقاليم بعد توقف 

دام لأربع �شنوات وبموا�شفات 
عمرانية وح�شرية عالية الجودة.

وح�شب الأهالي اأن ن�شفًا مهمًا من 
المدينة التي تمثل بوابة وا�شط نحو 

ال�شرق راأى النور باإنجاز وتطوير 
وتاأهيل مدخلها واإظهاره ب�شكل 
جميل اأمام الوافدين الأجانب، 

موؤكدين اأن ذلك غير كاٍف ، واأن 
النظار تتجه الى اإنجاز الممر الثاني 

لطريق كوت بدرة  مهران الذي يعد 
اأهم الطرق الدولية الرابطة بين 
العراق واإيران اإ�شافة الى ح�شول 
المدينة على ح�شتها من واردات 
المنفذ الحدودي والبترو دولر.

وناحيت���ي  ب���درة  ق�ش���اء  اأه���ايل  ويطل���ق 
ج�ش���ان وزرباطي���ة عل���ى طري���ق ك���وت - 
ب���درة ب���� " طريق املوت " لك���رة احلوادث 
التي حت�شل فيه �ش���نويًا ويذهب �شحيتها 
اأ�شخا�ص اأبرياء، يف وقت ترجح تربيرات 
تلك احل���وادث لرداءة الطري���ق كونه مبمر 
واحد اإ�ش���افة اىل كثافة مرور ال�ش���احنات 
والب�ش���ائع  ال�ش���لع  تنق���ل  الت���ي  خا�ش���ة 
م���ن املنطق���ة احلدودي���ة يف زرباطي���ة اىل 

املحافظات االأخرى وبالعك�ص.

مدخل نموذجي
جمي���ل  حمم���د  وا�ش���ط  حماف���ظ  ويق���ول 
املياح���ي " اأجنزن���ا اأحد اأهم امل�ش���اريع يف 
مدين���ة ب���درة ، املتمث���ل مبدخله���ا الذي مت 
افتتاحه موؤخرًا بعد اإجنازه من قبل اإحدى 
ال�ش���ركات املحلي���ة �ش���من م�ش���اريع تنمية 
االأقالي���م بكلف���ة اأكر م���ن 15 ملي���ار دينار 

عراقي."
واأ�شاف " يعد امل�شروع اأحد اأهم امل�شاريع 
ال���ذي ميث���ل بواب���ة وا�ش���ط  يف الق�ش���اء 
نحو ال�ش���رق وباإجنازه تغيرّ �شكل املدينة 
املحاذي���ة ملنفذ مه���ران احل���دودي كثيًا ملا 
فيه من مل�شات وموا�شفات فنية وجمالية."

واأو�ش���ح " يبلغ طول املدخل 4250 مرتًا 
وت�ش���من العمل فيه تاأهيل ال�ش���ارع ملمري 
الذهاب واالإياب من خالل تنفيذ اأعمال قلع 
االأعمال  القدمي���ة والبدء باأعم���ال التاأهيل 

التي ت�شمنت عمليات التو�شعة والت�شوية 
والتعدي���ل واحلدل وال�ش���ب باخلر�ش���انة 
امل�ش���لحة ب�شمك 30 �شم مع اأعمال االإك�شاء 
بطبقة رابطة واأ�شا�ش���ية واأعمال االأر�شفة 
والكار ب�شتون وتنفيذ اأعمال االإنارة مع مد 

الكيبل ال�شوئي لربط املنفذ احلدودي."
م�ش���يًا اىل اأن "االأعم���ال ت�ش���منت تاأثيث 
ال�ش���ارع وال�شبغ احلراري وباقي االأعمال 
التكميلية واإن�ش���اء ج�شر م�ش���اة بطول ٣٨ 
مرتًا ، بارتفاع ٥،٢٥ م  مع اأعمال الت�شجي 
للج���زرات الو�ش���طية وتنفي���ذ ع���دة اأعمال 
اإ�ش���افية كالناف���ورة ومنظوم���ة ماء �ش���قي 

حديثة على طول املدخل ."
الفت���ًا اىل اأن "تنفيذ اأعم���ال االإنارة الكاملة 
من خالل ن�ش���ب اأربع���ة  اأب���راج كبية مع 
بارتف���اع  االإن���ارة  م���زدوج  عم���ود    200
ع�ش���رة اأمتار ون�ش���ب �ش���تة اأعم���دة اإنارة 
ثالثي���ة بارتفاع ع�ش���رة اأمتار اأي�ش���ًا  و١٢ 
عمودًا بارتفاع �ش���بعة اأمت���ار و20  عمودًا 
مزدوجًا بارتفاع ت�شعة اأمتار  ون�شب اأربع 
حم���والت كيو�ش���ك يف اجلزرة الو�ش���طية 
ومد االأ�ش���الك مع ن�ش���ب قواطع الدورة و 
اأجه���زة للتحك���م االوتوماتيك���ي للت�ش���غيل 

واالإطفاء ."

اأم الخير ت�شتحق الكثير 
كث���ية  ب���درة   مث���ل  "مدين���ة  اأن  م�ش���يفًا 
اخل���يات ت�ش���تحق الكث���ي، فه���ي واحدة 
من مدن وا�ش���ط والع���راق املنتج���ة للنفط 
من خ���الل حقل ب���درة النفطي اإ�ش���افة اىل 
�ش���هرتها باإنت���اج املواد الداخل���ة يف اأعمال 
واحل�ش���ى  والرم���ل  كاحل�ش���ى  البن���اء 
اخلابط ) ال�شبيي�ص ( اإذ جتهز بدرة معظم 

حمافظ���ات الع���راق بهذه اخلامات اإ�ش���افة 
اىل اآالف االأطن���ان م���ن ال�ش���لع والب�ش���ائع 
الت���ي تف���د عن طري���ق املنفذ احل���دودي يف 
زرباطي���ة وكل ذل���ك يفرت����ص اأن ينعك����ص 
ب�ش���كل اإيجاب���ي عل���ى املدينة لك���ن الواقع 

خمتلف."
ويربر ذلك حمافظ وا�شط خالل حديثه مع 
االأه���ايل الذي �ش���اركوا يف افتت���اح املدخل 
بالق���ول اإن " احلكوم���ة االحتادية ووزارة 
املالية مل تن�ش���ف املحافظة اأ�شاًل وال حتى 
ق�ش���اء بدرة باحل�ش���ول على امل�ش���تحقات 
املالي���ة م���ن واردات املنفذ والب���رتو دوالر 
الد�ش���تور والقان���ون وه���ذه  الت���ي كفله���ا 
املبال���غ لو ت�ش���لمتها احلكوم���ة املحلية لتمرّ 
اإنف���اق ج���زء كب���ي منه���ا لتطوي���ر وتاأهيل 
مدين���ة ب���درة وجعله���ا واح���دة م���ن امل���دن 
العراقية املميزة من حيث البناء والعمران 
ال�ش���يما واأنها واحدة م���ن واجهات العراق 
نحو دول اجلوار ." م�ش���يفًا " لو ح�ش���لنا 
عل���ى تلك املبالغ ميك���ن لنا تنفيذ م�ش���اريع 
عمرانية وخدمية يف النواحي التابعة اىل 

بدرة - ج�شان وزرباطية - على اعتبار اأن 
لها ا�شتحقاقًا يف تلك االأموال  التي نطالب 

بها دومًا ." 
وبقدر م���ا يثني على �ش���رب وحتمل اأهايل 
ق�ش���اء ب���درة  اأم اخلي للكثي م���ن االأعباء 
ومنه���ا عل���ى �ش���بيل املث���ال االأ�ش���رار التي 
تخلفها ال�شاحنات الكبية املارة يف املدينة 
اأو يف اأطرافه���ا يقول " ال نريد مدينة بدرة 
مث���ل جمل يحم���ل الذهب وي���اأكل العاقول، 
فاملدين���ة خياته���ا كث���ية وكل م���ا نعم���ل 
علي���ه ون�ش���عى اإليه ه���و كيفية اال�ش���تفادة 
م���ن اخل���يات املوج���ودة يف ق�ش���اء بدرة 
وحتقي���ق منفع���ة للنا�ص الأنهم ي�ش���تحقون 

ذلك دون منة."

االأهايل يطالبون بحقوقهم 
يقول ح�ش���ن اله���اليل وهو من قرية �ش���يد 
�ش���فر القريب���ة م���ن املنطقة احلدودي���ة  اإن 
" مدينة بدرة مل ت�ش���تفد ب�ش���كل �ش���حيح 
م���ن ثرواته���ا وال�ش���بب يع���ود اىل قرارات 
يف  ت�ش���تمر  الت���ي  االحتادي���ة  احلكوم���ة 

حرم���ان املدين���ة م���ن اأب���رز حقوقه���ا وهي 
مبال���غ املنف���ذ احل���دودي الت���ي يفرت�ص اأن 
حت���ول اىل احلكوم���ة املحلي���ة يف وا�ش���ط 
كي تق���وم بدورها باإنفاق تل���ك املبالغ وفق 
االأوُجه ال�ش���حيحة ومن اأهم تل���ك االأوُجه 
اأن توظ���ف لتطوي���ر امل�ش���اريع واخلدمات 
يف مدين���ة ب���درة وكذل���ك مدينتي ج�ش���ان 

وزرباطية ."
واأ�ش���اف اله���اليل اأن  "بدرة فيه���ا ثروات 
كث���ية ، الب�ش���اتني ومقال���ع احل�ش���ى واأن 
ا�ش���تغالل تلك ال���روات منذ عدة �ش���نوات 
وحت���ى االآن مل ي���اأت مبنفعة ملدين���ة بدرة ، 
بل اأحلق اأ�شرارًا فيها خا�شة الطرق، لذلك 
نحن �ش���كان بدرة نطالب بتطبيق القانون 
والد�ش���تور الذي منحنا حقوقًا �ش���واء يف 
تخ�شي�ش���ات البرتو دوالر اأو من واردات 
املنف���ذ احل���دودي ال���ذي ي�ش���هد زخم���ًا يف 
حرك���ة ال�ش���احنات م���ا ينعك�ص �ش���لبًا على 
طرق املدين���ة اخلارجية ومنها طريق كوت 

- بدرة.

�شوتنا مع الأهالي 
وترتب���ط بق�ش���اء ب���درة  كل م���ن ناحيت���ي 
ج�ش���ان وزرباطية وكالهما تطالبان اأي�شًا 
م���ن  الت���ي ميك���ن  املالي���ة  باال�ش���تحقاقات 
خالله���ا تنفيذ م�ش���اريع عمراني���ة وخدمية 
خمتلفة كما يقول قائممقام بدرة جعفر عبد 
اجلب���ار حممد الذي اأ�ش���اف  اأن "احلكومة 
اإىل  �ش���وتها  ت�ش���م  الق�ش���اء  يف  املحلي���ة 
بن�ش���بة  املطالب���ة  يف  املواطن���ني  �ش���وت 
حمددة من واردات تل���ك املعامل وواردات 
لغر����ص  زرباطي���ة   يف  احل���دودي  املنف���ذ 

تطوير الق�شاء والنواحي التي تتبع له".
واأ�ش���اف  اأن "  �ش���احنات نق���ل احلموالت 
الط���رق  يف  فادح���ة  اأ�ش���رارًا  اأحلق���ت 
اخلارجي���ة للمدين���ة بخا�ش���ة طريق كوت 
�����  ب���درة  ال���ذي ي�ش���هد ح���وادث مروري���ة 
با�ش���تمرار يذه���ب �ش���حيتها االأبري���اء من 
املواطنني ." مو�ش���حًا اأن "عدد ال�شاحنات 
التي تقوم بنقل املواد االإن�ش���ائية من مقالع 
احل�شى والرمل وكذلك ال�شاحنات القادمة 
م���ن املنف���ذ احل���دودي  ماب���ني 700 � 800 
�ش���احنة يومي���ًا وبحم���والت كبية ت�ش���ل 
اىل  40 طن���ًا ما ي���وؤدي مرورها اىل اإحلاق 

ال�شرر بالطريق."
معت���ربًا اأن " اأعمال ال�ش���يانة للطريق بني 
الك���وت وب���درة كانت تكل���ف مبال���غ طائلة 
نظرًا ل�ش���خامة االأ�شرار التي �شببها مرور 
احلموالت العالية وال بد تخ�ش���ي�ص مبالغ 
منا�ش���بة  م���ن قب���ل احلكومة ال�ش���تثمارها 
يف �ش���يانة طريق كوت - ب���درة والطريق 
بني بدرة ومنفذ زرباطي���ة احلدودي الذي 
تعر����ص الأ�ش���رار بالغ���ة لالأ�ش���باب ذاتها"، 
داعيًا اإىل "اإن�شاء طرق بديلة خا�شة ب�شي 
�ش���احنات نقل املواد االإن�شائية، الأن الطرق 

القدمية ت�شررت كثيًا".

�شحايا طريق الموت 
املث���ال  �ش���بيل  عل���ى   2018 ع���ام  ويف 
�ش���حية   284 وا�ش���ط  حمافظ���ة  �ش���جلت 
جراء احل���وادث املرورية وحينها و�ش���ف 
اأ�ش���بحت  تل���ك احل���وادث  اأن  م�ش���وؤولون 
اأرواح  بح�ش���اد  يت�ش���بب  خفي���ًا  اإرهاب���ًا 
االبري���اء، وخط���رًا يه���دد املواطن���ني واأن 
 2018 للع���ام  الر�ش���مية  "االح�ش���ائيات 
اأ�ش���ارت اىل ر�ش���د 45 األفا و155 خمالفة 
مروري���ة، وت�ش���جيل 387 حادث���ًا مروريًا 
خمالف���ًا و272 حال���ة وفاة و779 اإ�ش���ابة 
خمتلف���ة بعم���وم مناط���ق املحافظ���ة ، جزء 
كب���ي منه���ا وقع عل���ى طريق ك���وت - بدرة 
ال���ذي يع���رف عند االأه���ايل بطري���ق املوت 

لكرة احلوادث ."
ويف ت�ش���رين االأول 2018 اأعلنت مديرية 
�ش���حة حمافظ���ة وا�ش���ط ع���ن م�ش���رع 10 
اإ�ش���افة  اآخري���ن   9 واإ�ش���ابة  اإيراني���ني 
ل�ش���ائق عراقي بحادث �ش���ي يف املحافظة 
وذل���ك بحادث ت�ش���ادم بني حافل���ة من نوع 
فت���ون، وحافل���ة لنق���ل الركاب عل���ى طريق 

بدرة - كوت �ش���رقي املحافظة ، فيما ح�شل 
حادث مماثل اأودى بحياة  واإ�ش���ابة �ش���تة 
اأ�ش���خا�ص م���ن كرب���الء كان���وا يف طريقهم 
اىل املنطقة احلدودية يف زرباطية لغر�ص 

ال�شفر اىل اإيران .

نور في الأفق ؟ 
احل���وادث  ت���زال  ال  ال���ذي  الوق���ت  فف���ي 
املروري���ة  تتكرر با�ش���تمرار عل���ى الطريق 
املذك���ور ال���ذي تق���وم بتو�ش���عته وتاأهيل���ه 
حالي���ًا وزارة االإعمار واالأ�ش���كان من خالل 
اإن�شاء املمر الثاين للطريق املعروف طريق 
) ك���وت � بدرة � مهران( ال���دويل بطول 76 
كم �ش���من م�ش���اريع اخلط���ة اال�ش���تثمارية 
ل���وزارة االأعمار واالأ�ش���كان، بعد اأن توقف 
امل�ش���روع الأك���ر من ثالث���ة اأعوام ب�ش���بب 

ال�شائقة املالية يف البلد.
ويق���ول مع���اون حمافظ وا�ش���ط ل�ش���وؤون 
الطرق والبلديات ، املهند�ص �شعدون كرمي 
اإن " م�ش���روع املمر الث���اين لطريق كوت - 
بدرة الذي تنفذه وزارة االإعمار واالإ�شكان 
وباإ�شراف مبا�شر من الهيئة العامة للطرق 
واجل�ش���ور التابعة لل���وزارة، �ش���هد توقفًا 
الأكر من ثالثة اأعوام ب�ش���بب االأزمة املالية 
التي �ش���هدها البلد بفعل انخفا�ص اأ�ش���عار 
النف���ط لكن العم���ل ا�ش���توؤنف في���ه موؤخرًا 
وبوت���ية جيدة ما يعني اأن نورًا بداأ يلوح 

يف االأفق." 
واأو�ش���ح اأن “امل�ش���روع الذي ي�ش���م اأي�شًا 
ج�ش���رًا كونكريتيًا يف ق�ش���اء ب���درة بطول 
48 م���رتًا، يت�ش���من اإن�ش���اء املم���ر الث���اين 
للطريق وق�ش���ط االأر�ص الطبيعية والدفن 
بال���رتاب النظي���ف وال�ش���بي�ص على �ش���كل 
طبقات واإن�ش���اء االأكتاف م���ع اأعمال احلدل 
االأنبوبي���ة  القناط���ر  واإن�ش���اء  واالإك�ش���اء 
واملنهوالت يف اجلزرة الو�ش���طية، اإ�شافة 
عالم���ات  ون�ش���ب  الطري���ق  تخطي���ط  اىل 
مرورية اإر�شادية وحتذيرية واجتاهية مع 
تك�ش���ية حجرية لبع�ص االأجزاء فيه �شمن  

حمددات هور ال�شويجة".
واأ�ش���اف اأن  "املم���ر الث���اين له���ذا الطريق 
املع���روف بطري���ق ك���وت - ب���درة مه���ران 
�شي�ش���اعد يف التقلي���ل من الزخ���م املروري 
يف  وال�ش���وارع  الط���رق  عل���ى  احلا�ش���ل 
املدينة  وهو ما �شي�شهم يف رفع م�شتويات 
وت�ش���هيل  للمواطن���ني  العام���ة  ال�ش���المة 
حركت���ي التج���ارة والنق���ل وله���ذا نحر�ص 

على تنفيذه باأعلى املوا�شفات الفنية ."
م���ن  جمموع���ة  عل���ى  الطري���ق  ويحت���وي 
القناطر ال�ش���ندوقية املختلفة والفي�شانية 
 72 بع���دد  والن�ش���فية  قنط���رة   29 بع���دد 
قنطرة ومبرحلت���ني يبلغ طول االأوىل  40  
كيلو م���رتًا  وبكلفة  26،243  مليار دينار 
، والثاني���ة يبلغ طوله���ا   36،4   كيلو مرت 
وبكلفة  40،709   مليار دينار  واأن ن�ش���ب 
االإجناز في���ه حاليًا جيدة لك���ن الطموح اأن 

ينجز �شمن ال�شقف الزمني املحدد .

عين الأهالي على الممر الثاني لطريقها الدولي وح�شتها من النفط والمنفذ 

 "بدرة" الحدودية تفتتح مدخلها بكلفة 15 مليار دينار 

 بغداد / المدى

اأعلنت وزارة ال�ش���حة والبيئ���ة، اأم�ص، املوقف 
الوبائ���ي لفيو�ص كورونا امل�ش���تجد يف عموم 

العراق خالل ال� 24 �شاعة املا�شية.
وبح�شب بيان، �شجلت الوزارة "4181 اإ�شابة 
جدي���دة بفيو����ص كورونا امل�ش���تجد، و2592 
حالة �ش���فاء من الفيو�ص التاج���ي، و16 حالة 

وفاة، خالل ال� 24 �شاعة املا�شية".
وبلغ اإجمايل االإ�ش���ابات بفيو�ص كورونا يف 
عم���وم الع���راق 675982، بينم���ا ارتفع معدل 
ال�ش���فاء الكل���ي اإىل 623337، يف ح���ني بل���غ 

اإجمايل عدد الوفيات يف العراق 13311.
اإىل ذل���ك، ق���ال مدي���ر �ش���حة ذي ق���ار، �ش���عدي 
املاجدي، اإن الو�شع ال�شحي لالأطفال امل�شابني 
بال�ش���اللة اجلدي���دة لفيو����ص كورون���ا ح���رج 
للغاي���ة، فيم���ا اأكدت �ش���حة الديوانية ت�ش���جيل 

اإ�شابات جديدة بالفيو�ص املتحور.
وذكر املاجدي يف ت�شريح �شحفي اأن "ال�شاللة 
اجلديدة من فايرو�ص كورونا، ا�شتهدفت فئات 
جديدة مل يكن ي�ش���يبها )كوفيد 19(، و�ش���جلنا 
اإ�ش���ابة اأطف���ال بالفيو����ص املتح���ور واأغلبه���م 

الفيو����ص  و�ش���دة  حرج���ة  ال�ش���حية  حالته���م 
عندهم خطرة".

واأ�ش���اف، اأن "امل���الكات ال�ش���حية تتعامل على 
نحو مت�شاٍو بني امل�ش���ابني بال�شاللتني القدمية 
واجلدي���دة واأن االعتن���اء يك���ون بح�ش���ب حالة 

املري�ص".
اأما، معاون مدير عام �شحة حمافظة الديوانية، 
يحيى فالح، اأو�شح اأن "هناك عدد من االإ�شابات 
بال�ش���اللة اجلديدة �ش���جلت يف املحافظة ويرقد 
امل�ش���ابون فيه���ا داخ���ل املوؤ�ش�ش���ات ال�ش���حية 

وتقدم لهم العناية املركزة".
وكان وزير ال�ش���حة، ح�ش���ن التميم���ي، قد اأعلن 
اإ�ش���ابات  اأول  ت�ش���جيل  املا�ش���ي،  االأ�ش���بوع 
بال�ش���اللة اجلدي���دة لفيو����ص كورون���ا، حي���ث 
لل�ش���حة  العلي���ا  اللجن���ة  بع���د  فيم���ا  فر�ش���ت 
اأ�ش���بوعني  مل���دة  للتج���وال  وال�ش���المة، حظ���را 

لتقوي�ص الفيو�ص املتحور.
من جهتها، اأكدت دائرة �ش���حة الكرخ، اإن 10 %  
من االإ�ش���ابات اجلديدة بفيو�ص كورونا كانت 

الأطفال.

وقال مدير دائرة ال�ش���حة العامة بجانب الكرخ 
يف بغداد – د. نازك الفتالوي يف مقابلة متلفزة 
"ن�شيطر على املوقف يف جانب الكرخ بالن�شبة 
لالإ�شابات اجلديدة وتوفر االأ�شرة وما ن�شجله 

من اأعداد متوقع الأن اجلائحة م�شتمرة".
بع���دد  زي���ادة  "هن���اك  اإن  حم���ذرًا  واأ�ش���اف 
االإ�ش���ابات ل���دى االأطفال يف االآون���ة االأخية ، 
اأجرينا اأم�ص اأجرينا 2940 م�شحة وظهر فيها 
693 اإ�ش���ابة 58 منها ملن اأعمارهم دون ال� 15 
�شنة واأي�ش���ا هناك 10 اإ�شابات الأطفال دون ال� 

5 �شنوات".
"جمي����ع  بالق����ول  ب�ش����اأنهم  املوق����ف  واأو�ش����ح 
خفيف����ة  االأطف����ال  ل����دى  اجلدي����دة  االإ�ش����ابات 
ولي�ش����ت �ش����ديدة وه����م االآن بالع����زل املن����زيل 
با�ش����تثناء طف����ل لدي����ه مناعة �ش����عيفة ب�ش����بب 
مر�ش����ه باللوكيمي����ا وحاليًا يتلق����ى العالج يف 

امل�شت�شفى".
وحول م����دى تفاعل املواطنني م����ع االإجراءات 
االأخ����ية ق����ال الفت����الوي " مت فر�����ص غرامات 
باأع����داد كب����ية يف الي����وم االأول م����ن احلظ����ر 
بعدها ح�ش����ل التزام عاٍل جدًا يف الكرخ وكلما 

زاد وعي املواطنني زاد التزامهم".

معظم اإ�شابات الأطفال بال�شاللة الجديدة "�شديدة"

عداد الإ�صابات بكورونا يتجاوز حاجز الـ4000



 ح�سام المعمار
أون سايد

مثلما قّدمنا الأ�س���بوع املا�س���ي مفهوم النتائج ال�سلبية وتاأثريها 
عل���ى اجلانب الهجومي للفرق ودوري كرة القدم العراقي ب�س���كل 
ع���ام، نقدم ه���ذا اّلأ�س���بوع مفهوم���ًا اآخ���ر )النتائج التناف�س���ية اأو 
�س���دة املناف�س���ة( وق���د يب���دو اإيجابيًا للوهل���ة الأوىل، لك���ن وبعد 
درا�س���ة متعّمق���ة وجدن���ا في���ه اآث���ار �س���لبية تلق���ي ب�س���الها على 
انع���دام ف���ارق الإمكاني���ات واملوا�س���فات الفردي���ة الكب���رية ب���ن 
لع���ب املنتخب الوطن���ي ولعبي ال���دوري، وهنا نطال���ب اللجنة 
الفني���ة يف التطبيعي���ة اأو املجل�س التنفيذي لحت���اد الكرة القادم، 
وكذل���ك اللجان الفنية يف الأندي���ة حتليل هذه الظاهرة واخلروج 

بعاجات منا�سبة.
اإن تقارب امل�ستويات يف الدوري العراقي يتجّلى يف عدد النتائج 
الت���ي انته���ت اإم���ا بالتع���ادل اأو الفوز بف���ارق هدف واح���د، وبعد 
ت�س���خي�س وح�س���اب ه���ذه النتائ���ج ِعرب برنام���ج اأون �س���ايد لهذا 
املو�س���م 2020-2021 وللموا�س���م ال�س���ابقة خرجن���ا باحل�س���يلة 
التالية ح�س���ب ن�سبة النتائج التناف�سية من ناحية التعادل والفوز 
% ، مو�س���م 18-17: 71  بفارق هدف واحد:مو�س���م 17-16: 75 
% ، مو�سم 19-20 املُلغى الأول )اأربعة  ، مو�س���م 19-18: 78   %
% ، مو�س���م 19-20 املُلغى الثاين )خم�سة اأدوار  اأدوار فقط(: 69 
، وبالت���ايل وكم���ا   % %  ومو�س���م 21-20: 79  15 فريق���ًا(: 76 
تاحظون فاإن �سّدة املناف�سة بن الفرق عالية جدًا، وظاهرة غياب 
الف���وارق الفني���ة بن الف���رق وتاأثريها عل���ى النتائ���ج لي�س وليدة 

اللحظة اأي�سًا.
اإن م���ا ن�س���عه عل���ى طاول���ة اللج���ان الفنية ه���ي ظاهرة ت�س���تحق 
الدرا�س���ة، لأن هذه الظاهرة مرتبطة بظاهرة الُعقم الهجومي يف 
دورين���ا، وعدم ق���درة اأقوى الفرق على �س���ناعة ف���ارق كبري على 
اأر�س امللعب، ولنا بتعادل ال�س���رطة و�سيف الدوري وال�سناعات 
متذّيل الرتتيب خري مثال، اأما لو كانت ن�س���بة النتائج التناف�س���ية 
عالي���ة مع ارتفاع يف الن�س���ق الهجومي لفرق ال���دوري فاإننا بذلك 
نعي����س فرتة اإيجابية ذهبية وقاعدة لعبن وخيارات كثرية اأمام 

مدرب املنتخب الوطني.
���لة وت�س���مل جميع ف���رق الدوري  الدرا�س���ة يج���ب اأن تك���ون مف�سّ
لت�س���خي�س اخَللل، ومعرفة العّلة، كما ويج���ب ُمراجعة نتائج كل 
فريق على ِحَدة، وتق�س���يم الاعبن اىل م�ستويات، ومن ثم قيا�س 
النتائ���ج مع م�س���توى الاعبن والفك���ر التدريبي ال���ذي يقودهم، 
وهذا عم���ل ُمرهق جدًا يتوّجب على اللجان الفني���ة اأن ُتتابع اأّوًل 

باأول وجولة بجولة كل ذلك للت�سخي�س والتحليل.
كنتيج���ة من هذا البحث ال�س���غري، اأنن���ا نقّدم ظاهرة ت�س���تند اإىل 
اأدوات ت�سخي�س وجم�ّس���ات الأرقام بدقة وواقعية، وقد يكون ما 
يعاني���ه دوري كرة القدم وكذلك املنتخ���ب اليوم وحاجته لاعبن 
يحدث���ون عام���ات فارقة اأثن���اء املباريات )اإل ما ندر( هو ب�س���بب 
ه���ذه الظاه���رة الت���ي قد ترج���ع اىل فق���ر منظومتنا بالك�س���ف عن 
املواهب اأو اأن املواهب موجودة لكن العقلية التدريبية والإدارية 
امل�س���وؤولة ع���ن �س���قلهم وتغذيته���م فني���ًا فق���رية اىل درجة جتعل 
الاعب عاِجزًا عن اكت�س���اف نف�س���ه بال�س���كل ال�س���حيح! وهذا ما 
ُيدّل���ل على اأن موا�س���فات لعب املنتخب الوطن���ي ومّيزاته الفنية 
اأ�س���بحت غري وا�سحة املعامل ومن املمكن لأي لعب اآخر اأن يحلَّ 

حمّله ب�سهولة.
يف ه���ذا املو�س���م 2020-2021، ولغاي���ة نهاي���ة املرحل���ة الأوىل 
ل يف نتائجها التناف�سية  اإليكم الفرق الع�س���رة الأوىل ب�سكل مف�سَّ
اأي التع���ادل اأو الفوز واخل�س���ارة بفارق ه���دف وعدم قدرتها على 
�س���ناعة الفارق الكب���ري كما كان يف ال�س���ابق: )1( القوة اجلوية: 
13، )2( ال���زوراء: 15، )3( ال�س���رطة: 14 ، )4( نف���ط الو�س���ط: 
16، )5( النج���ف: 14، )6( زاخ���و: 17، )7( النفط: 13، )8( نفط 
مي�س���ان: 18 و)9( اأمانة بغداد: 15، )10( الديوانية: 15، كل رقم 

ميثل نتيجة تناف�سية.  
وكما وا�س���ح يف النتائج، مل ن�س���هد متّيزًا وا�س���حًا على م�ستوى 
النتائ���ج لفرق املقّدمة، ومل ي�س���تطع لعبوها م���ن فر�س هيمنتهم 
ب�س���كل ُمطلق، عدا تفّوق ن�س���بي طفيف لفريق القوة اجلوية، مع 
الِعلم اأن اأغلب عنا�سر منتخبنا الوطني تتمركز يف الفرق الثاثة 

الأوىل!

�سلبية النتائج التناف�سية

لة وت�سمل  الدرا�سة يجب اأن تكون مف�سّ
جميع فرق الدوري لت�سخي�ص الَخلل، 

ومعرفة العّلة، كما ويجب ُمراجعة 
نتائج كل فريق على ِحَدة، وتق�سيم 

الالعبين الى م�ستويات، ومن ثم قيا�ص 
النتائج مع م�ستوى الالعبين والفكر 

التدريبي الذي يقودهم، 
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تتجه الأنظار يف ال�س���اعة اخلام�س���ة م�س���اء 
الي���وم الأربع���اء اىل ملعب ال�س���عب الدويل 
بالعا�س���مة بغداد حيث يحت�س���ن قمة نارية 
كروي���ة من دون ح�س���ور جماه���ريي جتَمع 
الزوراء و�س���يف مت�س���ّدر الرتتيب بر�سيد 
36 نقطة وغرميه اللدود ال�س���رطة �س���احب 
املرك���ز الثال���ث بر�س���يد 36 نقط���ة يف ختام 
مناف�س���ات اجلولة الأوىل من مرحلة الإياب 
بدوري الكرة املمتاز للمو�سم 2021-2020 
الذي يقام وفق اإجراءات احرتازية ووقائية 
م�س���ّددة تنفيذًا للربوتوكول الطبي ال�سامل 
املركزي���ة  امل�س���ابقات  ال���ذي وزعت���ه جلن���ة 
الق���دم  ك���رة  التطبيعي���ة يف احت���اد  للهيئ���ة 
عل���ى اإدارات الأندي���ة بخ�س���و�س املباريات 
الر�س���مية وتدريب���ات الف���رق للحف���اظ على 
ا�س���تثناء  بع���د  اجلمي���ع  و�س���امة  �س���ّحة 
الن�س���اط الكروي من ق���رار تعليق الفّعاليات 
العلي���ا  اللجن���ة  اتخذت���ه  ال���ذي  الريا�س���ية 
لل�سّحة وال�سامة الوطنية مبجل�س الوزراء 
ملكافحة فايرو�س كورون���ا )كوفيد19-( اإثر 
تزايد انت�س���ار ال�س���الة اجلديدة من الوباء 
يف جميع اأنحاء العراق منذ بداية الأ�سبوع 

املا�سي .
وي�س���عى امل���درب را�س���ي �سني�س���ل اىل ف���ك 
�س���راكة النقاط م���ن خال خط���ف النوار�س 
لنت�س���ار جدي���د يعّزز في���ه مركز الو�س���افة 
وموا�س���لة ماحق���ة فري���ق الق���وة اجلوي���ة 
املرتّبع على الزعامة يف ظّل الروح املعنوية 
العالية التي يتحّلى بها لعبوه، وخا�سة بعد 
التعاقد مع مهاجم املنتخ���ب الإماراتي لكرة 
الق���دم �س���يدي عبد الل���ه تودا، وع���ودة عماد 
حم�س���ن مرة اأخرى اىل الن���ادي خال فرتة 
النتقالت ال�ستوية احلالية بعد فك ارتباطه 
مع فريق امليناء الب�س���ري حيث �سي�س���ّكان 
ق���وة داعمة اىل جانب زميلي���ه الهداف مهند 
عب���د الرحيم كرار �س���احب الع�س���رة اأهداف 
والقائ���د املعمر عاء عب���د الزهرة يف اخلط 
الأمامي اىل جانب ا�س���تغال ال�س���عف الذي 
ي�س���كو منه اخل���ط الدفاعي لفريق ال�س���رطة 
ب�س���بب غي���اب الاعب���ن عل���ي فائ���ز بداعي 
الإيق���اف وعاء علي مه���اوي نتيجة  عقوبة 
ان�سباطية احتادية بحرمانه ثاث مباريات 

متتالي���ة، وح�س���ام كاظ���م لع���دم تعافي���ه من 
الإ�س���ابة الت���ي حلقت به وهم من العنا�س���ر 
املوؤثرة يف كتيبة األك�سندر األيت�س برغم قيام 
اإدارة النادي ب�س���م املدافع عدي �س���هاب من 
�سفوف فريق الكرخ لكرة القدم يوم ال�سبت 
املا�س���ي وتواجد هداف الفريق �س���عد ناطق 
ال���ذي مت رف�س رحيل���ه اىل اخلارج خلو�س 
جتربة احرتافية جديدة يف اخلليج العربي 
م���ع فري���ق اأهل���ي ج���دة ال���ذي يحت���ل املركز 
الثال���ث يف دوري كاأ����س حمم���د بن �س���لمان 

ال�سعودي لكرة القدم .

متابعة اآ�سيوية متمّيزة
وقامت جلنة امل�س���ابقات املركزية يف الهيئة 
التطبيعية باحتاد ك���رة القدم بتغيري موعد 
اإقام���ة مب���اراة فريق���ي ال���زوراء وال�س���رطة 
من ال�س���اعة ال�ساد�سة والن�س���ف م�ساًء اىل 
ال�س���اعة اخلام�س���ة م�س���اًء مراعاة ل�ساعات 
احلظ���ر ال�س���ّحي اجلزئ���ي املفرو�س خال 
اأيام الأثنن والثاثاء والأربعاء واخلمي�س 
من كل اأ�سبوع الذي يبداأ من ال�ساعة الثامنة 
م�ساًء وينتهي يف ال�ساعة اخلام�سة �سباحًا 
ملدة اأربعة ع�س���ر يومًا الذي مت اأتخاذه يوم 

ال�سبت املوافق الثالث ع�سر من �سهر �سباط 
اجلاري يف جل�س���ة جمل�س الوزراء برئا�سة 
م�س���طفى الكاظم���ي للح���د من اآث���ار جائحة 
كورون���ا يف العا�س���مة بغ���داد واملحافظات 
ب���ن  اجلدي���دة  املواجه���ة  حتظ���ى  حي���ث 
الفريق���ن مبتابعة اإعامي���ة متمّيزة من قبل 
الحتاد الآ�س���يوي لكرة القدم حيث و�سعها 
�سمن ال�س���تفتاء اجلماهريي الأخري الذي 
طرح���ه عل���ى موقع���ه الر�س���مي على �س���بكة 
النرتنت �س���من الديربيات الأف�سل بالكرة 
العراقي���ة بحكم تواج���د جمموعة كبرية من 
�س���فوف املنتخبات الوطنية يف �س���فوفهما 
اىل جان���ب لهما قاعة �س���عبية من الأن�س���ار 
لهما يف العراق وخارجه ف�س���ًا عن ت�سمية 
ح���كام دولي���ن م���ن النخب���ة لإدارة املباراة 
بدلي���ل ت�س���مية احلكم ال���دويل مهند قا�س���م 
�س���اري لإدارتها باعتباره م���ن اأبرز احلكام 
عل���ى �س���عيد الق���ارة ال�س���فراء يعاونه كا 
من واث���ق مدّلل حكمًا م�س���اعدًا اأوًل واأحمد 
�س���باح حكمًا م�س���اعدًا ثانيًا و�سمري �سبيب 
مقّيم���ًا للحكام، وكذلك التطّرق اىل اللقاءات 
�س���عيد  عل���ى  جمعتهم���ا  الت���ي  ال�س���ابقة 
امل�س���ابقات املحلي���ة من���ذ ال�س���بعينيات من 

الق���رن املا�س���ي والجنازات الت���ي حتّققت 
لهما على �س���عيد ني���ل الألقاب �س���واء كانت 
يف م�س���ابقة الدوري املحلي اأو بطولة كاأ�س 
العراق و�س���مح لهما بتمثيل الكرة العراقية 
يف البط���ولت الآ�س���يوية لك���رة القدم حيث 
م���ن  اجلدي���دة  الن�س���خة  يف  �سي�س���اركان 
دوري اأبط���ال اآ�س���يا لكرة الق���دم اىل جانب 
فري���ق القوة اجلوي���ة لكرة الق���دم بعد منح 
مقعد ون�س���في مقع���د للبلد من قب���ل املكتب 
التنفيذي لاحتاد الآ�س���يوي لكرة القدم يف 
القرار الر�س���مي ال���ذي اأتخذه خ���ال الربع 
الأخري من العام املا�سي اإثر رفع عدد الفرق 
امل�س���اركة �س���من منطقتي الغرب وال�س���رق 
خ���ال دور املجموع���ات اىل 40 فريقًا الذي 
�س���يقام بطريق���ة التجّم���ع خ���ال الفرتة من 
الراب���ع ع�س���ر ولغاي���ة الثاث���ن م���ن �س���هر 

ني�سان القادم .

توا�سل معاناة الأنيق
ع�س���ر  ال�س���اد�س  الطلب���ة  فري���ق  وينتظ���ر 
بر�س���يد 19 نقط���ة لقاء يف غاية ال�س���عوبة 
يف ال�س���اعة الثالث���ة ع�س���رًا اأم���ام م�س���ّيفه 
فريق نفط الب�س���رة الثالث ع�سر على ملعب 

الفيح���اء باملدين���ة الريا�س���ية يف حمافظ���ة 
الب�س���رة وميل���ك يف جعبت���ه 21 نقط���ة يف 
ظل توا�س���ل املعان���اة املالية  التي يعي�س���ها 
من���ذ بداية املو�س���م احلايل والتي �س���اهمت 
يف هج���رة عدد كبري من جنومه نحو الفرق 
املناف�سة بعد �س���كواهم يف عدد من الربامج 
الريا�س���ية بالقنوات الف�س���ائية املحلية من 
قّلة ت�سّلمهم مبالغ )ُمقّدم العقد( التي اأبرمت 
اآخره���م  وكان  املناف�س���ات،  انط���اق  قبي���ل 
املح���رتف اليم���اين مفيد جم���ال ال���ذي اأثار 
�سّجة وتعاطف هائل يف ال�سارع الريا�سي 
العراق���ي مع���ه حت���ى و�س���ل اىل تعوي�س���ه 
ب�س���يارة اأهداه���ا ل���ه اإح�س���ان الأزيرجاوي 
رئي�س نادي النا�س���رية الريا�سي مّما اأجرب 
مدي���ر الفريق ومي�س خ�س���ر اىل اإعطائه 3 
ماي���ن دينار فق���ط وكتاب ال�س���تغناء عنه 
ال���ذي مبوجب���ه غ���ادر اىل حمافظ���ة املثنى 
للعب يف �سفوف فريق ال�سماوة لكرة القدم 
حت���ى نهاية امل�س���ابقة مقابل ملي���وين دينار 
يف ال�س���هر الواحد بن���اًء على طل���ب املدرب 
�س���اكر حممود، وكذلك ع���دول اإدارة النادي 
برئا�س���ة عاء كاظم عن ال�ستقالة اجلماعية 
الت���ي وّلدت غ�س���بًا من قب���ل جماهريه التي 
قام���ت بتظاه���رة جديدة بقي���ادة جنم الكرة 
العراقي���ة ال�س���ابق با�س���م عبا�س اأم���ام مقر 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حلث 
الوزي���ر د.نبيل كاظم على اإقالة الإدارة بناًء 
على ملفات الف�ساد التي قّدمها اليه وت�سمية 
هيئة اإداري���ة جديدة تتوىّل ت�س���يري الأمور 
ملدة ثاثة اأ�س���هر عل���ى الأقل متّه���د الطريق 
نح���و اإج���راء انتخابات ينت���ج عنها جمل�س 
اإدارة جديد ُيعيد هيبة الكرة الطابية التي 
فق���دت هوّيتها منذ ع���ام 2007، فيما يلتقي 
فري���ق اأربي���ل اخلام����س ع�س���ر بر�س���يد 19 
نقطة يف ال�س���اعة الواحدة ظهرًا على ملعب 
ده���وك ال���دويل يف حمافظ���ة ده���وك باإقليم 
كرد�س���تان م���ع �س���يفه فري���ق اأمان���ة بغ���داد 
التا�س���ع بر�سيد 24 نقطة تعقبه يف ال�ساعة 
الثانية ظهرًا مباراة فريق امليناء الب�س���ري 
�س���احب املرك���ز الث���اين ع�س���ر بر�س���يد 21 
نقطة وم�س���ّيفه فريق احلدود التا�سع ع�سر 
بر�سيد 165 نقطة على ملعب نادي التاجي 
الريا�سي بالعا�سمة بغداد يف ختام اجلولة 

الأوىل من مرحلة الإياب .

مدربا الزوراء وال�سرطة يخططان لفك �سراكة مركز الو�سيف

 بغداد / املدى

طال����ب الكابنت رع����د نامق، م����درب األعاب 
وزارة  كرك����وك،  حمافظ����ة  يف  الق����وى 

ال�سباب والريا�سة باملبا�سرة يف م�سروع 
حتت�س����ن  �س����ية  تخ�سّ مدر�س����ة  اإن�س����اء 
موهوب����ي اللعب����ة م����ن جمي����ع الأعم����ار، 
تنفي����ذًا ملوافق����ة الوزير ال�س����ابق د.اأحمد 

ريا�س وتقديره حلاجة املحافظة لها.
وقال نامق يف ت�س���ريح للمدى :"م�س���ى 
اأك���ر م���ن �س���نتن عل���ى موافق���ة الوزير 
ال�س���ابق عقب لقائِه بي يف مكتبه يوم 17 
كانون الثاين عام 2019 لإن�س���اء مدر�سة 
ترع���ى املوهوب���ن يف خمتل���ف فّعالي���ات 
الق���وى، ومل يبداأ امل�س���روع حتى الآن، ما 
دفعن���ا لتذكري م�س���وؤويل ال���وزارة كونها 
يف  للريا�س���ة  التحتي���ة  بالبن���ى  املعني���ة 

عموم ُمدن الِباد".
عه���د  ال���وزارة يف  :"تواك���ب  واأ�س���اف 
اإن�س���اء  عل���ى  الكاب���نت عدن���ان درج���ال 
�سية لكرة القدم يف جميع  مدار�س تخ�سّ
املحافظ���ات، ومنه���ا كرك���وك، وكذل���ك 
متابع���ة اإجناز املاعب باملوا�س���فات 

العاملي���ة متهيدًا لت�س���ييف بطولت 
عربي���ة وقارية، وناأمل اأن توا�س���ل 

لإي���اء  ذاته���ا  باحلما�س���ة  ال���وزارة 
األعاب القوى الهتمام املطلوب لوجود 

ع�س���رات الأبطال ال�س���غار الذين نتو�ّسم 
فيه���م حتقيق نتائ���ج جيدة يف امل�س���تقبل 
متى ما توّفرت لهم املدر�س���ة وم�ستلزمات 

التدريب فيها".
واأو�س���ح نام���ق :"اأحر����س م���ع ثّل���ة من 
املدربن يف املحافظة على رعاية الأ�سبال 
والنا�س���ئن وال�س���باب الذين يوا�س���لون 
�سبه  التدريب 
يف  اليومي 
ف  و ظ���ر

�س���عبة 
دون  م���ن 
ى  و م���اأ
�س���مي  ر
ن  و ي�س���عر

في���ه 
بالأم���ان مع 
 ، بيه���م ر مد
ي���ر  ز لو ا و

درج���ال يع���رف جي���دًا م���ن خ���ال زيارته 
الأخ���رية اأن اأن�س���طة املحافظ���ة م�س���تمّرة 
برغم غياب الُبن���ى التحتية املثالية لأغلب 
الألع���اب الت���ي يعِكف املدّرب���ون من خال 
واأدوات"  "مالي���ة  متوا�س���عة  اإمكاني���ات 
على دميومة العطاء جلميع الريا�س���ين، 
وحت���ّدي املعّوق���ات الع�س���يبة يف طريق 

الإعداد لبطولت العراق".
وخت����م رع����د نام����ق ت�س����ريحه :"اأمتن����ى 
والريا�س����ة  ال�س����باب  وزارة  تتلّق����ف  اأن 
عم����ل  اىل  وترتجمه����ا  ه����ذه،  منا�س����دتنا 
�س����باب  مدي����ر  م����ع  بالتن�س����يق  حقيق����ي، 
وريا�س����ة كرك����وك م����روان اأحم����د عم����ر، 
الداعم مل�س����روع �س����قل مواهب ريا�سيي 
األع����اب الق����وى، مل����ا له م����ن مك�س����ب كبري 
املحافظ����ة  اأندي����ة  متثي����ل  �س����عيد  عل����ى 
واملنتخب����ات، ل�س����يما اأن رئي�����س احت����اد 
����د م�س����اعينا  اللعبة د.طالب في�س����ل يع�سّ
لدعم اأحد روافد �س����ناعة البطل مباكات 

وطنية كفوءة". 

نامق: مواهب كركوك بحاجة اإىل مدر�سة األعاب القوى

 بغداد / املدى

ق����ّرر احتاد كرة اليد اإقامة مناف�س����ات املرحل����ة النهائية من 
دوري الي����د املمت����از للمو�س����م 2020-2021 يف حمافظ����ة 
ال�س����ليمانية باإقلي����م كرد�س����تان بع����د اإعتذار ن����ادي كرباء 
الريا�س����ي عن �س����يافة املباريات مب�س����اركة �س����تة فرق من 
العا�س����مة بغداد واملحافظات على خليفة تطّورات ال�سالة 
اجلديدة من فايرو�س كورونا امل�ستجد يف املحافظة خال 
نهاية الأ�س����بوع املا�س����ي التي و�سلت اىل 266  اإ�سابة يف 

اآخر اإح�سائية �سادرة عن وزارة ال�سّحة.
وقال املن�س����ق الإعامي لحتاد كرة اليد ح�سام عبد الر�سا 
يف ت�س����ريح للمدى :اإن املناف�سات �ستقام خال الفرتة من 
الثالث ولغاية الثامن من �س����هر اآذار املقبل بدًل من موعدها 
ال�س����ابق الذي كان قد ُحّدده الحتاد ب����ن الأول واخلام�س 
من ال�س����هر ذات����ه بتواجد فرق اجلي�س وال�س����رطة وكرباء 
والقا�س����م البابلي وال�سليمانية والفتوة املو�سلي اأ�سحاب 
املراكز ال�س����تة الأوىل من املرحلة الأوىل التي اأقيمت خال 
جتّمع����ي ال�س����ليمانية باإقليم كرد�س����تان والعا�س����مة بغداد 

ل�سهري كانون الأول وكانون الثاين املا�سين.
واأ�س����اف :اإن املرحل����ة النهائي����ة �س����تقام بنظ����ام ال����دوري 
املج����ّزاأ من مرحلة واح����دة فقط على القاع����ة املغلقة بنادي 
ال�س����ليمانية الريا�س����ي بناًء على طلب اإدارات تلك الأندية 

لتقلي���ل نفق���ات م�س���اركة فرقه���ا باليد  يف 
ظل عدم تلقيها املنح ال�سنوية املخ�س�سة 
احلكومي���ة  ال���وزارات  قب���ل  م���ن  له���ا 
واملوؤ�س�سات الر�س���مية الراعية الر�سمية 
له���ا يف العا�س���مة بغ���داد واملحافظ���ات 
حي���ث �س���يتم التع���رف يف نهاي���ة عم���ر 
امل�س���ابقة عل���ى الفري���ق املت���وج باللقب 
احلا�س���ل على اأكرب عدد م���ن النقاط من 
املباريات اخلم�س لكل فريق م�س���ارك يف 

النهائيات .
وك�س���ف ح�س���ام اأنه مت  اإلغاء   مناف�سات 

املرحل���ة  ال�س���ابعة ع�س���رة م���ن بطولة 
كاأ����س اآ�س���يا حت���ت 19 عام���ًا من قبل 
الحتاد ال�س���يوي لكرة الي���د  التي 
كان من املقرر اأن  ت�سيفها البحرين 
خ���ال املدة م���ن الع�س���رين ولغاية 
التا�س���ع والع�سرين من �س���هر اآذار 
املقبل  للحفاظ على �س���امة الفرق 
الع�س���رة امل�س���اركة بعد ا�س���تمرار 
جائح���ة انت�س���ار فايرو�س كورونا 

يف معظم دول العامل منذ نهاية �سهر 
�سباط 2020 .

احتاد اليد يحّدد مكان وموعد 
الدوري النهائي  

بغداد/ املدى

اأنت���زع فري���ق ج���ل في�س���نتي فوزًا 
ثمين���ًا م���ن �س���يفه فري���ق �س���انتا 
كارا بهدف اأبي����س يف املباراة 
الت���ي ج���رت بينها عل���ى ملعب 
مدين���ة باركيلو�س الربتغالية 
يف خت���ام مناف�س���ات اجلولة 
ال���دوري  م���ن  الع�س���رين 
الربتغايل املمتاز لكرة القدم 

باملو�سم احلايل.
املنتخ���ب  مهاج���م  وغ���اب 
ع���اء  الق���دم  لك���رة  الوطن���ي 
�س���فوف  يف  املح���رتف  عبا����س 
فري���ق جل في�س���نتي للم���رة الثانية 
على الت���وايل عن هذه املباراة ب�س���بب 
اإح���دى  يف  له���ا  تعّر����س  الت���ي  الإ�س���ابة 
التدريبات التي جرت على ملعب النادي والتي 
من املقّرر اأن يكت�س���ب ال�س���فاء التام منها يف غ�سون 
اليوم���ن املقبلن قب���ل اأن يك���ون متاحًا اأم���ام املدرب 

الربتغايل روي اأمليدا لأ�س���راكه يف القائمة ال�سا�سية 
التي �ستلعب اأمام م�سيفه فريق تونديا الثاين ع�سر 
يف الرتتي���ب بر�س���يد 21 نقط���ة يف ال�س���اعة الثامنة 
والن�س���ف م�س���اء ي���وم الأحد املقب���ل املواف���ق الثامن 
والع�س���رين من �سهر �سباط اجلاري على ملعب غواو 
كاردوزو مبدين���ة توندي���ا �س���من اجلول���ة احلادي���ة 

والع�سرين من امل�سابقة.
ويتطّل���ع ع���اء عبا����س وزم���اوؤه اىل موا�س���لة نيل 
انت�س���ار ث���اٍن خ���ال اأ�س���بوع واح���د فق���ط م���ن اأجل 
البتعاد كثريًا عن فرق املوؤّخرة يف ظل الفارق القليل 
من النقاط التي تف�سل فريق جل في�سنتي لكرة القدم 
اىل اأرب���ع فق���ط عن فريق فام���ا ليكاو �س���احب املركز 
الثام���ن ع�س���ر والأخ���ري يف خت���ام اجلولة الع�س���رين 
حي���ث يحت���ل املرك���ز الراب���ع ع�س���ر م���ن ف���وزه يف 5 
مباريات و4 تعادلت و11 خ�س���ارة، و�س���جل لعبوه 

16 هدفًا فقط مقابل 26 كرة دخلت يف �سباكه.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن النج���م ع���اء عبا����س اأنتق���ل م���ن 
�س���فوف فري���ق الكوي���ت الكويت���ي كاع���ب ُح���ر اىل 
�س���فوف فريق جل في�س���نتي الربتغايل يوم ال�س���ابع 

من �سهر ت�سرين الأول 2020.

جل في�سنتي ينتزع فوزًا ثمينًا في البرتغال 
بغياب عالء عبا�س

قاعد القوى يف كركوك تزخر باالبطال ال�شغار

عالء عبا�س



-- اأف�ضى انهيار نموذج التطور 
اال�ضتراكي الى ال�ضيادة الدولية 
لوحدانية النهج الراأ�ضمالي وما 

حمله من احتدام المناف�ضة 
الراأ�ضمالية بين المراكز الراأ�ضمالية 

المت�ضيدة ف�ضاًل عن احتدامها بين 
المراكز االإقليمية بهدف ال�ضيطرة 

على االأ�ضواق الوطنية وم�ضادر 
الطاقة معتمدة -الدول المتناف�ضة 

-اأ�ضاليب التدخالت ال�ضيا�ضية 
-الع�ضكرية- الفكرية في الدول 

الوطنية.   

-- ت�ش���ود �لعامل عالق���ات دولية تتنوع �أ�ش���كالها 
�لدول���ة  تط���ور  مل�ش���توى  تبع���ًا  وم�ش���توياتها 
�لدولي���ة  �لعالق���ات  يف  وموقعه���ا  �لر�أ�ش���مالية 
و�ملتمثل���ة بثالث���ة م�ش���تويات متابن���ة - �ل���دول 
�لر�أ�ش���مالية  و�ل���دول   - �ملعومل���ة  �لر�أ�ش���مالية 
�الحتكارية و�ل���دول �لوطنية �لت���ي يدور حولها 

�ش���ر�ع دويل به���دف �ال�شتح���و�ذ عل���ى �أ�شو�قها 
وثرو�تها �لوطنية. 

-- �ملناف�ش���ة �لر�أ�شمالية بني م�شتويات �ملنظومة 
�لر�أ�شمالية �لعاملية حتتدم يف مناطق خمتلفة من 
�لع���امل حيث ي�شكل �لنز�ع �الإقليمي بني �لدولتني 
�لرتكي���ة و�لفار�شي���ة ناهيك عن �لدول���ة �مل�شرية 

�شكاًل من �أ�شكال �ملناف�شة �لر�أ�شمالية.
�عتم���ادً� عل���ى �لروؤية �جلي���و- �شيا�شي���ة نحاول 
متابع���ة جتلي���ات �ملناف�ش���ة �الإقليمية ع���ر ثالثة 

حماور �أ�شا�شية -- 
ل���دول �ملناف�ش���ة  –�الأيديولوجي���ا �لناظم���ة  �أواًل 

�الإقليمية.
ثانيًا –�ملناف�شة �الإقليمية و�لدولة �لوطنية.

ثالثًا - �حلركة �لدميقر�طية ومناه�شة �لتهمي�ش 
�لر�أ�شمايل. 

��شتن���ادً� �ىل �ملنهجي���ة �ملعتمدة نتن���اول �ملف�شل 
�ملو�شوم-

للمناف�ش���ة  �لناظم���ة  ---�الأيديولوجي���ا  �أوال 
�الإقليمية

تتناف����ش يف �ل�ش���رق �الأو�شط دول كب���رة �أهمها 

جمهورية �إير�ن �الإ�شالمية و�جلمهورية �لرتكية 
ف�شاًل عن �لدولة �مل�شرية �لتي تعمل ��شتنادً� �ىل 

كونها )دولة حار�شة( مل�شالح �لدول �لعربية.
�عتمادً� على ذلك نعم���د �ىل در��شة �شمات �ملر�كز 
�الإقليمية وحتديد �أدو�ت وحدود �ل�شر�ع �لهادف 

�ىل �لهيمنة و�لتو�شع �لر�أ�شمايل �الإقليمي. 
-1 �أيديولوجيا �الإ�شالم �ل�شيا�شي 

تعتم���د كال �لدولت���ني �لفار�شي���ة و�لرتكي���ة عل���ى 
�ال�ش���الم �ل�شيا�شي يف تو�شعيه���ا �الإقليمي حيث 
�الإخ���و�ن  روؤى  عل���ى  �لرتكي���ة  �لدول���ة  تعتم���د 
�مل�شلمني �ل�شّنية عامل���ة على بعث �الإمر�طورية 
�لعثمانية لغر�ش �لهيمنة بينما ترتكز �جلمهورية 
�الإير�نية على �الإ�شالم �ل�شيعي �ملناه�ش للهيمنة 
�الأجنبية �لهادف �ىل و�شول �حلركات �ل�شيا�شية 

�ل�شيعية �ىل �ل�شلطة �الأ�شا�شية.
2 – �لتدخل يف �ل�شوؤون �لوطنية 

د�أب���ت �لدولتان �لرتكي���ة و�لفار�شية على �لتدخل 
يف �ل�ش���وؤون �لد�خلي���ة لل���دول �لعربية �ملجاورة 
وبه���ذ� �مل�شعى تتدخ���ل �لدولة �لرتكي���ة ع�شكريًا 
يف �الأر��ش���ي �لعر�قي���ة و�ل�شوري���ة هادف���ة بذلك 
�ىل مكافح���ة �لق���وى �لكردية �ملناه�ش���ة لنظامها 

�ل�شيا�شي �ملركزي وم�شاعدة �الأطر�ف �ملناه�شة 
لنظ���ام �لدولة �لعر�قي���ة �ل�شيا�ش���ي. بينما تعمل 
�لدول���ة �لفار�شي���ة على ذ�ت �لنه���ج �لتدخلي عر 
م�شاع���دة وحماية �مللي�شي���ات �مل�شلحة �ل�شاغطة 
على �لدول���ة �لعر�قية و��شتقالله���ا بهدف ت�شكيل 

حز�م �شيعي حلماية م�شاحلها �الأمنية.
-3 مناه�شة �حلقوق �لقومية.

د�أب���ت �ل�شيا�شي���ة �لرتكية عل���ى مناه�شة �لقوى 
�لقومية �ملطالب���ة بحقوقه���ا �ل�شيا�شية ومكافحة 
ن�شاطه���ا �لع�شك���ري - �ل�شيا�ش���ي وب���ذ�ت �مل�شار 
�ش���ارت �جلمهوري���ة �الإ�شالمي���ة حت���ت �شعار�ت 
طائفي���ة لتحجيم كف���اح �لقوميات غ���ر �لفار�شية 
�ملطالبة بحقوقه���ا �لقومية ومناه�شة �لعن�شرية 

�لفار�شية. 
--4 �لتو�شع �لر�أ�شمايل �الإقليمي 

�لدولت���ني  ل���كال  �لطبقي���ة  �لرتكيب���ة  تعتم���د 
�لرتكي���ة و�لفار�شي���ة عل���ى �ل�شر�ئ���ح �لتجاري���ة 
�ل�شيا�شي���ة  بال�شلط���ة  �ملا�شك���ة  �لكمبور�دوري���ة 
�لتو�ش���ع يف  �لر�مي���ة �ىل  �لتو�شعي���ة  وروحه���ا 
�لبلد�ن �ملجاورة وتعزيز �ل�شيطرة على �لرثو�ت 

�لوطنية للبلد�ن �لوطنية �ملجاورة.
 -5 �نق�شام �لوحدة �الإقليمية. 

�ل���دول  �الإقليمي���ة  �لهيمن���ة  نز�ع���ات  ق�شم���ت   -
�لعربي���ة �ىل ق�شمني �أحدهم���ا متحالف مع �جلار 
�لفار�ش���ي يف مكافح���ة نه���وج �ل�شيط���رة �لقادمة 
من �جلانب �لرتكي و�ل���دول �لر�أ�شمالية �لكرى 
و�الآخ���ر متحال���ف م���ع �جلانب �لرتك���ي حلمايته 
من �لنزع���ة �لقومية وهيمنة �ل�شعودية على دول 

�خلليج �لعربي. 
�الإقليمي���ة  �لنز�ع���ات  م�شم���ون  يتجل���ى   -
باأيديولوجي���ة - طائفي���ة - �شيا�شي���ة تع���ر ع���ن 
مناف�ش���ة ر�أ�شمالية بني �ملر�ك���ز �الإقليمية متجلية 
-�لنز�ع���ات - باأ�ش���كال خمتلف���ة ت�شرتطها تبعية 
هذ� �لبلد �أو ذلك للمر�كز �لر�أ�شمالية �ملتحكمة يف 

�الإطار �الإقليمي.

-- جوهر نز�عات �ملر�كز �الإقليمية يتمثل بروح 
�لهيمن���ة و�ل�شيط���رة عل���ى �الأ�ش���و�ق و�لرثو�ت 
�لوطني���ة وم���ا تف�ش���ي �لي���ه تل���ك �لنز�ع���ات من 
�لتدخل يف �ل�ش���وؤون �لد�خلي���ة و�ندالع حروب 

�لوكالة ناهيك عن �ل�شر�عات �الأهلية.
ثانيًا –�ملناف�شة �الإقليمية و�لدول �لوطنية. 

��شتن���ادً� �ىل ذل���ك تو�ج���ه �لباح���ث ك���رثة م���ن 
�الأ�شئل���ة منها ما ه���ي �الأيديولوجيا �لقادرة على 
بن���اء �لدول���ة �لوطني���ة �لدميقر�طي���ة؟ ومنها ما 
هي �لنظم �ل�شيا�شي���ة �لقادرة على حل �لنز�عات 
�لوطني���ة؟ وماهي �لطبق���ات �الجتماعية �لقادرة 
�لتبعي���ة  م���ن  �لوطني���ة  �لدول���ة  �شيان���ة  عل���ى 

و�لتهمي�ش؟
�عتمادً� على �الأ�شئلة �ملثارة نحاول �لتقرب منها 

بروؤية مكثفة.
- حتديد طبيعة �ملرحلة 

�لتط���ور  بوحد�ني���ة  �ملعا�ش���ة  �ملرحل���ة  تت�ش���م 
�لر�أ�شم���ايل و�نتق���ال ثق���ل �ملناف�شة ب���ني �ملر�كز 

�لر�أ�شمالية �لدولية �ىل �ملر�كز �الإقليمية. 
 - مركز �حلركة �ملناه�شة للر�أ�شمالية 

�لر�أ�شمالي���ة  �ل���دول  ب���ني  �ملناف�ش���ة  �حت���د�م   -
�الإقليمي���ة عل���ى �ل���رثو�ت �لوطني���ة و�الأ�ش���و�ق 
�جلدي���دة ي�ش���رتط �نتق���ال �حلرك���ة �ل�شيا�شي���ة 
�ملناه�شة ل���روح �لهيمنة �لر�أ�شمالية �ىل �لبلد�ن 
�لوطني���ة به���ذ� �ملعن���ى ف���ان �لكف���اح �ملناه����ش 
للر�أ�شمالي���ة كنظ���ام �شيا�ش���ي – �جتماعي يتخذ 

�أبعادً� وطنية - �إقليمية –دولية 
3 – �لقوى �ملناه�شة للر�أ�شمالية �ملعوملة 

- ت�شرتط قو�ن���ني �ملناف�ش���ة �لر�أ�شمالية ونهوج 
�لتبعي���ة و�لتهمي����ش ف�ش���اًل ع���ن تبعي���ة �لق���وى 
�لفرعي���ة �ىل �لر�أ�شمالي���ة �ملعومل���ة عل���ى �لق���وى 
�لطبقي���ة �الأ�شا�شي���ة قي���ادة �ل�ش���ر�ع �ملناه����ش 

للتبعية و�ل�شيطرة �لدولية. 
-4 �لتحالفات �لوطنية – �الإقليمية  

- وح���دة �لكف���اح �ملناه����ش للطبق���ات �لفرعي���ة 

ومناه�شة نه���وج �لتبعية و�لتهمي�ش تف�شي �ىل 
قيام حتالفات طبقية �أممية بني �لطبقات و�لقوى 

�لدميقر�طية يف �ملحيط �الإقليمي.
 ثالثا - �حلركة �لدميقر�طية ومناه�شة �لتهمي�ش 

�لر�أ�شمايل. 
�إن �ملو�شوع���ات �ملث���ارة الب���د م���ن ت�شمينها يف 
برنام���ج كفاح���ي وطن���ي دميقر�ط���ي يرتكز على 

�ملو�شوعات �لتالية-
�أ – �لتن�شي���ق بني �لق���وى �لدميقر�طية �لوطنية 
يف �ملحي���ط �الإقليمي وتر�شي���خ كفاحها �مل�شرتك 
�ش���د �شيا�شة �لدول �لك���رى �لهادفة �ىل �لهيمنة 

وتهمي�ش �لدول �لوطنية.  
ب – مكافحة �لتدخ���الت �خلارجية يف �ل�شوؤون 
�لتو�شعي���ة  �لنزع���ات  ومناه�ش���ة  �لوطني���ة 

للر�أ�شمال �الإقليمي. 
ج -- بن���اء �ل���دول �الإقليمي���ة �ملتع���ددة �لقومي���ة 
عل���ى �أ�ش���كال فدر�لي���ة وتلبية �حلق���وق �لقومية 

لل�شعوب �الأخرى. 
�لي�ش���ار  ي�ش���كل  وطني���ة  حتالف���ات  بن���اء   -- د 
�لدميقر�ط���ي قوتها �الأ�شا�شي���ة باعتباره ف�شياًل 

وطنيًا ر�ف�شًا �مل�شاومة على �مل�شالح �لوطنية.
ه – بن���اء عالق���ات وطني���ة -�إقليمي���ة ت�شتند �ىل 

ح�شن �جلو�ر و�ملنافع �القت�شادية �مل�شرتكة.
�عتم���ادً� على م���ا جرى ��شتعر��ش���ه نتو�شل �ىل 

�ال�شتنتاجات �لتالية –
�أواًل—ي���دور �ش���رع ب���ني �ملر�ك���ز �لر�أ�شمالي���ة 
�الإقليمي���ة به���دف �لهيمن���ة عل���ى ث���رو�ت �لدول 

�لعربية و�أ�شو�قها �لوطنية. 
�ل�شيا�شي���ة  �لتحالف���ات  �إقام���ة  –ت�شب���ح  ثاني���ًا 
�لتبعي���ة  �شيا�شي���ة  ب�شب���ب  وطني���ة  �ش���رورة 

و�لتهمي�ش �لتي تنتهجها �لر�أ�شمالية �ملعوملة.
ثالثًا – مي���ول �لهيمنة و�لتهمي����ش ت�شرتط على 
�لي�ش���ار �لدميقر�ط���ي قي���ادة �حلرك���ة �ملناه�شة 
للتط���ور �لر�أ�شم���ايل و�شيان���ة م�شال���ح �لب���الد 

�لوطنية.

 د. اأ�ضامة �ضهاب حمد اجلعفري

 لطفي حامت

�لعدد )4881( �ل�شنة �لثامنة ع�شرة - �الربعاء )24( �شباط 2021آراء وأفكار
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 وفًقا لهرني كي�ضنجر ، فاإن الوباء العاملي 
ذلك  االأبد" ومع  اإىل  العاملي  النظام  "�ضيغري 

فاإن عاملنا يتغري مع اأو بدون هذا الوباء. 
وحتى قبل الوباء ، كان العامل يتغري ب�ضكل 

جذري - كان مليئًا بالنزعة االأحادية وال�ضعبوية وعدم 
امل�ضاواة ، والتي ميكن اأن ُتعزى اإىل العوملة االقت�ضادية 

والنيوليربالية وحتى اأزمة الالجئني. ومع ذلك ، فقد اأدت 
جائحة كورونا بال �ضك اإىل تفاقم هذه الق�ضايا. كما خلقت 

العديد من امل�ضاكل اجلديدة التي توؤثر على احلياة واملجتمع 
والعامل.

�عتق����د �أن منط �حلياة �لذي �عتدنا عليه قد ي�شبح جمرد ذكرى ، الأن �حلياة 
تتغ����ر ب�شب����ب جائح����ة كورونا ، ولكن م����ا �إذ� كان �شيتم تغيره����ا �إىل �الأبد 
ف����اأن ذلك يعتم����د على �شرت�تيجيتن����ا للتكّيف.رمبا ن�شهد "نهاي����ة �لعوملة كما 
نعرفه����ا" وتتحول �حلكومات و�ل�شعوب يف �لعديد م����ن �لبلد�ن من �لعوملة 
�إىل �النعز�لي����ة ، ومن �لتعددي����ة �إىل �الأحادية ، ومن �لتعددي����ة �لثقافية �إىل 
�لعن�شري����ة. ويف نهاي����ة �ملطاف ، قد يكون �أحد �أك����رث خماوفنا جّدية هو �أن 
�لقوى �لك����رى يف �لعامل قد تتخذ م�شارً� يو�زي م�شار جمهورية فاميار )1( 

قبل قرن من �لزمان.
وم����ع ذل����ك ، ومن وجهة نظري ، ف����اإن جائحة كورونا لي�ش����ت نهاية �لعوملة ؛ 
على �لعك�ش من ذلك ، فاإنها تذكر �لب�شر يف �لوقت �ملنا�شب بالتعاون �ملتبادل 
بينهم يف هذ� �لعامل �ملتغر. وكما جادل كي�شنجر يف كتابه "�لنظام �لعاملي" 
�ل�ش����ادر ع����ام 2014 ، فاإن "ع�شرنا ي�شعى باإ�ش����ر�ر ، و�أحيانًا ب�شكل يائ�ش 
تقريبًا ، �إىل �ل�شعي ور�ء مفهوم �لنظام �لعاملي. وتهدد �لفو�شى �لعامل جنبًا 
�إىل جنب مع �لتعاون �ملتبادل غر �مل�شبوق ". �إذ� نظرنا �إىل �لتاريخ وفكرنا 
يف وباء �الأنفلونز� �لعاملي لعام 1918 ، فرمبا ن�شعر بالياأ�ش و�لت�شاوؤم يف 
ه����ذ� �ملوقف �أكرث مما ن�شعر ب����ه �الآن ، فقد جنا �لب�شر من �لعديد من �الأوبئة 
ع����ر �لتاري����خ ، ، ويج����ب �أن يذكرن����ا ه����ذ� ، عل����ى �مل�شتوى �جلزئ����ي للحياة 
�لفردية و�مل�شتوى �لكلي للنظام �لعاملي ، باأهمية �لتعاون �ملتبادل ، ملو�جهة 

هذ� �لتحدي معًا يف هذ� �لعامل �ملتغر.
وم����ن �أه����م �لطرق �لت����ي يغر بها وب����اء فايرو�ش كورونا �لع����امل هو تاأثره 
عل����ى كل جان����ب من جو�نب حياة كل فرد يف �ملجتم����ع ، مبا يف ذلك �لطريقة 
�لت����ي نعم����ل بها ونعي�ش ونتعلم ، وم����ن �القت�شاد �لكل����ي �إىل دخل �الأ�شرة ، 
وم����ن �ل�شم����ان �الجتماعي �إىل حق����وق �الإن�شان �لفردية. ق����د نت�شاءل ،كيف 
�شيك����ون �لعامل - وخا�شة �حلياة �ليومية - خمتلف����ًا بعد هذ� �لوباء؟ بدون 
�ش����ك ، تتاأث����ر �حلياة ب�شكل كب����ر باالقت�شاد �لعاملي ، �لذي مي����ر �الآن باأحلك 
حلظات����ه. قد يكون �لركود �لعاملي �حلايل �أخطر �أزمة �قت�شادية منذ �حلرب 
�لعاملي����ة �لثاني����ة. فقد جت����اوزت �الأزمة �ملالية لع����ام 2008 بكثر وقد تكون 
مماثل����ة للك�ش����اد �لعظي����م يف �لوالي����ات �ملتح����دة يف �لثالثيني����ات. ومع ذلك 
، فق����د كان للوب����اء �آثار كب����رة على �أكرث بكثر م����ن �القت�شاد ؛ لق����د �أّثرعلى 
�ل�شيا�ش����ة و�ملجتمع و�لثقافة و�لتعليم و�الإع����الم و�لرعاية �ل�شحية و�الأمن 
و�لعل����وم و�لتكنولوجي����ا و�ل�شفر ومنط �حلياة �ل�شخ�ش����ي. وقد يكون من 
�ملفي����د ��شتك�ش����اف �الأبعاد �الجتماعي����ة و�لقانوني����ة للجائح����ة و�أثرها على 
�حلياة �ليومية. �إذ ت�شّلط جميع �لتغير�ت �لتي �أحدثها �لوباء �ل�شوء على 
�أهمية �الأمن �لب�ش����ري وتر�بط �لب�شرية، كما �أن �الإجماع �ملعياري �شروري 
للتعاي�����ش ب����ني جميع �لب�شر يف هذ� �لع����امل �ملتغر ، وينبغ����ي �أن يكون هذ� 

مبثابة �شرت�تيجية للتكيف يف معاجلة �لوباء..
�أم����ا م����ن ناحية تاأث����ر �جلائحة عل����ى �حلي����اة �الجتماعية فق����د تغرجائحة 

فايرو�����ش كورون����ا حياة �لف����رد. فقد ال ميكنن����ا �ل�شفر دولي����ًا �أو حتى حمليًا 
، وق����د ال نتمك����ن م����ن تناول �لطع����ام يف �ملطاع����م. وعلى ه����ذ� �لنح����و ، فاإن 
قط����اع �خلدمات ، وخا�شة �ل�شناع����ات �ملتعلقة بال�شف����ر و�ملطاعم و�شركات 
�لط����ر�ن و�لفن����ادق ومناطق �جلذب �ل�شياح����ي ، ت�شرر ب�ش����دة. و�أكرث من 
ذل����ك ، فاإن �لوباء يغ����ر حياتنا �الجتماعي����ة و�لعملية بطرق �أك����رث تعقيدً� ، 
وخا�ش����ة �لطريق����ة �لتي نتو��شل به����ا يف ظل تط����ور تكنولوجيا �ملعلومات 

و�الت�شاالت.
لق����د تطور�ملجتم����ع �الفرت��ش����ي �لقائ����م عل����ى �الإنرتن����ت جي����دً� بالفعل قبل 
�جلائح����ة ، ولك����ن بد� ذلك بعد �لوباء �أقوى وال غنى عن����ه ، �إذ �أدت متطلبات 
�لتباع����د �الجتماع����ي �إىل مزي����د من �لتو��ش����ل عر �الإنرتن����ت لي�ش فقط يف 
حياتن����ا �الجتماعي����ة ولكن يف عملنا �ملكتبي ، حي����ث �أ�شبح �شروريًا وفعااًل 
م����ن حي����ث �لتكلف����ة و�أ�شبح����ت �أع����د�د متز�ي����دة م����ن �لعامل����ني يف �ملكات����ب 
يتعاملون عن ُبعد ، ونقلت �جلامعات دور�تها عر �الإنرتنت. ومع ذلك ، فاإن 
�لعم����ل و�لتعّلم من �ملنزل غر ممك����ن �أو ممتع للجميع ، �إذ يف�شل �لكثر من 

�لنا�ش بيئة �ملكتب ، حيث ميكنهم �لتفاعل و�لتو��شل مع �لزمالء.
ويوؤث����ر �لوب����اء �أي�شًا عل����ى �لتو��شل ب����ني �لطبيب و�ملري�����ش ، مبا يف ذلك 
�إي�ش����ال وتلق����ي خدمات �لرعاي����ة �ل�شحية وغرها من �خلدم����ات، وبالتايل 
، تتوف����ر خي����ار�ت طبية موثوق����ة وفعالة من حي����ث �لتكلف����ة يف �ملنزل دون 
�النتق����ال �إىل �لعي����اد�ت �لطبي����ة و�النتظ����ار فيه����ا، مم����ا يوف����ر م�شاح����ة يف 
�مل�شت�شف����ى و�ملو�رد �لطبي����ة �الأخرى للمر�شى �لذي����ن يحتاجون �إىل رعاية 

مركزة وحرجة.
وال تغ����ر �جلائح����ة حياة �لفرد فح�ش����ب ، بل توؤثر �أي�شًا عل����ى �ملجتمع. الأن 
للوب����اء �نعكا�شات مهمة على �الرتباط بني �لوباء وحمدد�ته �الجتماعية. �إذ 
ت�شاعد فكرة "علم �الأوبئة �الجتماعية" على تف�شر �الختالفات �لدر�ماتيكية 
يف �لنتائ����ج �ل�شحية يف �ملجتمعات �ملختلف����ة و�لواليات �ملتحدة حتى �الآن 
ه����ي �الأكرث ت�شررً� من �لوباء من حي����ث �حلاالت �ملوؤكدة وعدد �لوفيات. �إن 
ح�شيل����ة �لوفيات �لناجمة ع����ن جائحة كوروناعل����ى �الأمريكيني �أكر بكثر 
م����ن �لهجمات �الإرهابية يف 11 �أيلول و�أعلى م����ن عدد �ل�شحايا �الأمركيني 
يف �أي ح����رب و�حدة �أو كارثة طبيعية منذ �حل����رب �لعاملية �لثانية. وباملثل 
، ُتظه����ر �لدول �الأوروبي����ة �أي�شًا معدالت وفيات عالية وع����دد وفيات ب�شبب 
تف�ش����ي فايرو�����ش كورونا. كم����ا ت�ش����ر �الإح�شائيات ومقارن����ات ��شتجابات 
خمتل����ف �لبلد�ن للوباء ، فاإن �شحة �ملجتمع ككل ، و�لتي ُتعرف �أي�شًا با�شم 
�شح����ة �ل�شكان ، تت�شكل من خالل �لعملي����ات �لبيولوجية و�الجتماعية. وال 
يتعلق ذل����ك فقط بنمط �حلياة �لفردي و�لظروف �ل�شحية ، بل ي�شمل �أي�شًا 
�لعو�م����ل �ل�شيا�شي����ة و�القت�شادي����ة و�لثقافي����ة و�لقانوني����ة ، باالإ�شافة �إىل 

�لرعاية �ل�شحية.
�أم����ا �لعو�مل �ملجتمعي����ة مثل عدم �مل�ش����او�ة �الجتماعي����ة و�لتمييز و�لفقر. 
و�مل�ش����اكل �لنف�شي����ة و�الجتماعي����ة �لناجت����ة عن �الإجه����اد �لنف�ش����ي �ملرتبط 
بالوب����اء ، و�الأع����ر�ف �لثقافي����ة ، مثل �لقب����ول �الجتماعي الرت����د�ء �الأقنعة ، 
و�لتو��شل �الجتماعي و�لتباعد �الجتماعي ، فهي توؤثر جميعها ب�شكل كبر 
على �شحة �ل�شكان ، �إىل جانب �لعو�مل �لبيولوجية مثل �لرتكيب �جليني. 
وكل ه����ذه �لعو�مل توجه �أد�ء �حلكومة �أثناء �جلائحة ، وهي عو�مل خلقها 

�لوباء �أو تفاقمت ب�شببه.

* بروف�سور وباحث معلوماتي يف جامعة كاليفورنيا
)1( جمهورية فاميار: هي اجلمهورية التي ن�ساأت يف اأملانيا يف الفرتة من 1919 

اإىل 1933 كنتيجة احلرب العاملية الأوىل وخ�سارة اأملانيا احلرب.

�ل���م���ر�ك���ز �لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��م��ن��اف�����س��ة �ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة

�س��يادة �لقانون �لمدني �لعر�قي في مكافحة �لعقود 
�لفا�سدة و��سترد�د �لمال �لعام

ومن هذه الفل�ضفة التعاقدية الحديثة 
تنبع رقابة القانون على العقود فاإن 

م�ضاألة عدالة ال�ضعر و الثمن في العقود 
ب�ضكل عام و العقود الحكومية ب�ضكل 

خا�ص كانت محل عناية خا�ضة من 
قبل القانون المدني العراقي رقم 41 

ل�ضنة 1952، فهو يقيم بناًء قانونيًا م�ضدد 
الرقابة لي�ضمن من خالله تحقيق 

التوازن العقدي عبر اإلزام اأطراف العقد 
بعدالة الثمن و عدم وجود اأي غبن 

لطرفيه ليكون حار�ضًا منيعًا للعدالة 
العقدية في كل مراحله ، فهو – القانون 

المدني العراقي-  يراقب عدالة الثمن 
عبر مرحلتين . لحظة التعاقد من 

خالل التقنية القانونية التي ت�ضمى 
)124( منه،   المادة  "الغبن" وفق 

ث���م ي�شتم���ر يف رقابته عل���ى عد�لة �لثمن بع���د �إبر�م 
�لعقد و تنفي���ذه ، �إذ� ما ��شتجدت ظروف توؤدي �ىل 
تغ���ر �الأ�شعار يف �الأ�ش���و�ق �نخفا�ش���ًا �أو �رتفاعًا، 
م���ن خالل تقني���ة قانونية ت�شم���ى " نظرية �لظروف 
�لطارئ���ة"  �لتي تن�ش عليها �مل���ادة )146( منه �لتي 
تكفلت باعادة �لتو�زن �القت�شادي للعقد �حلكومي.

 و م���ا يهمن���ا هنا ه���و عد�ل���ة �ل�شع���ر �أو �لثمن وقت 
�إب���ر�م �لعق���د �حلكوم���ي و هو وق���ت قب���ول �الإد�رة 
لل�شع���ر �ملعرو����ش عليه���ا و �إحالة �لعق���د �حلكومي 
عل���ى �ملق���اول ف���اإن تعّر�ش �لعق���د �حلكوم���ي للغنب 
�لفاح�ش م���ن خالل عدم عد�لة �ل�شع���ر �أو �لثمن يعد 
موؤ�ش���رً� قوي���ًا على �أن �مل���ال �لعام ق���د تعر�ش للهدر 
و مل تك���ن �الإد�رة �لعام���ة ر�شي���دة يف �لت�شرف به ، 
و �له���در يك���ون يف �ل�شع���ر �ل���ذي مت دفع���ه للمقاول 
كمقاب���ل عن �مل���و�د و �الأعمال �لت���ي مت �شر�وؤها ،  و 
�لف�ش���اد يكم���ن يف �لثمن يف عدم عد�لت���ه بحق �ملال 
�لع���ام و عدم مطابقت���ه للو�قع �ل�شع���ري وقت �إبر�م 
�لعقد �أو وقت �الإحالة ، و هذ� �لعيب �لتعاقدي �لذي 
يتعر����ش ل���ه �لعقد �حلكوم���ي هي م�شكل���ة رقابية ال 
تقييم موؤ�ش�ش���ات �لدولة �لرقابية لها وزنًا و ت�شعها 
خارج نطاق �لرقابة و ال ت�شع يف �لذهنية �لتدقيقية 
�ىل �أي م���دى تعر����ش �لعقد �حلكوم���ي �ىل غنب يف 
عدم �لتعادل �ل�شعري �لت���ي تدفعه �الإد�رة لل�شركات 
و �ملقاول���ني و �لت���ي تك���ون �أثمان���ًا باهظ���ة و تكلف 
خزينة �لدولة �أم���و�اًل طائلة ، و من هذ� �ملنفذ تدخل 

مافيات �لف�شاد �الإد�ري و �ملايل �ىل �لعقد �حلكومي 
فبالوق���ت �لذي تن�شغ���ل موؤ�ش�شات �لدول���ة �لرقابية 
بتدقيق �ل�شكلي���ة �لقانونية الإب���ر�م �لعقد �حلكومي 
ف���اإن مافي���ات �لف�ش���اد تن�شغ���ل بال�شط���و عل���ى �ملال 
�لع���ام من خ���الل منطقة �لثم���ن �أو �ل�شع���ر �لتعاقدي 
بت�شخيم���ه ب�شكل مرعب و مبالغ في���ه كونها منطقة 
خالي���ة م���ن �أي تدقيق و رقاب���ة من قب���ل �ملوؤ�ش�شات 
�لرقابية للدولة مما ينتج عدم �لتعادل بني ما ياأخذه 
�ملال �لعام  من فائدة و ما يعطيه من �لثمن و هذ� هو 
�لغ���نب �لفاح�ش �لذي يتعر�ش له �ملال �لعام ، فاإن كل 
ما يه���م مافيات �لف�شاد هو �لك�ش���ب باأعلى مقد�ر من 

خالل ت�شخيم �ل�شعر .
�إن ه���ذه �ملنطق���ة �خلالي���ة م���ن �لرقاب���ة �لتدقيقي���ة 
حلماي���ة �مل���ال �لع���ام من ناحي���ة ت�شخي���م �لثمن يف 
�لعق���د �حلكومي كانت حمل حماي���ة قانونية م�شّددة 
م���ن قب���ل �لقان���ون �مل���دين �لعر�ق���ي رق���م 41 ل�شنة 
1952 �إذ ن�ش���ت �لفق���رة )2( من �مل���ادة )124( على 
�العت���د�د بالغ���نب �لفاح�ش �لذي ي�شيب م���ال �لدولة 
و�أعت���ره �شببًا كافي���ًا لبطالن �لعق���د ، و �إن �لفل�شفة 
�لت�شريعية له���ذ� �حلكم �مل�شّدد ه���و �أن هذه �الأمو�ل 
خم�ش�ش���ة للنف���ع �لع���ام و ال ت�شتطي���ع �لدف���اع ع���ن 
نف�شه���ا يف �لعق���ود �لت���ي ت���رم مل�شلحته���ا و من ثم 
تك���ون عر�ش���ه الأطم���اع �لطامع���ني به���ا و�لذي���ن قد 
يجدون م���ن يتو�طاأ معه���م من �لقائم���ني عليها لذلك 
ق���رر �لقانون  �أ�شد �جل���ز�ء�ت �ملدنية و هو �لبطالن 
حكم���ًا الأي غنب فاح�ش يلحقه���ا.  و مل يحدد �لقانون 
�ملدين مقد�ر �لغنب �لفاح�ش لذلك يجب �أن ُترتك هذه 
�مل�شاأل���ة لتقدير �ملحكمة و �جتهاده���ا . فال�شعر �لذي 
يدفعه �لعق���د �حلكومي ال يتنا�شب م���ع �ملنفعة �لتي 
ح�شل���ت عليه���ا �لدولة ، و ع���دم �لتنا�ش���ب هنا وفق 
معي���ار �أ�شع���ار �الأ�ش���و�ق  و �لغاي���ة �الأخالقي���ة لهذ� 
�لن����ش ه���و �لق�ش���اء على �لغ���نب �لذي ي�شي���ب �ملال 
�لعام جر�ء �لت�شرف به من قبل �لقائمني �ملتو�طئني 
من �ملوظفني �لعموميني مع �لطامعني باملال �لعام . 

و معنى بط���الن �لعقد �حلكوم���ي ب�شبب عيب �لغنب 
�لفاح�ش هو �أن �لعقد �حلكومي غر قادر على �إنتاج 
�أث���ره �لقانوين ب�شب���ب خمالفة لقاع���دة قانونية من 
قو�عد �إن�شاء �لعقود �ملتعلقة مبال �لدولة و هي قاعد 
قانوني���ة �آمرة الأنها من �لنظ���ام �لعام ،  و ال يلزم �أي 
من �ملتعاقدين بتنفيذه ، و �حلكم با�شرتد�د �الأمو�ل 
�لت���ي دفعت من دون وجه حق باإع���ادة �حلال �ىل ما 
قب���ل �لعق���د ،  و �إن �حلك���م ببطالن للعق���د �حلكومي 
�ل���ذي كان �شبب���ه �لغ���نب �لفاح����ش للمال �لع���ام جاء 
لتقري���ر حماي���ة مل�شلح���ة �جتماعية عام���ة  و متعلقة 
بالنظ���ام �لعام لذ� ميكن للقا�ش���ي �أن يحكم ببطالنه 
من تلقاء نف�شه دون �حلاجة لتم�شك �لدولة بذلك ، كما 
ميكن لكل ذي م�شلحة �لطع���ن بهذ� �لعقد �حلكومي 
�مل�ش���اب بعي���ب �لغ���نب �لفاح����ش كهيئ���ة �لنز�ه���ة و 
ديو�ن �لرقابة �ملالي���ة و �أي مو�طن عر�قي ي�شتطيع 
�لطع���ن به���ذ� �لعقد �أم���ام �لق�شاء مبوج���ب �لو�جب 

�لد�شتوري يف حماي���ة �ملال �لعام �ملفرو�ش على كل 
مو�ط���ن عر�قي مبوجب �مل���ادة )27( من �لد�شتور ،  
باالإ�شافة �ىل �ل�شخ����ش �ملحمي نف�شه و هي �لدولة 
و موؤ�ش�شاتها ، و يكون يف مو�جهة �لغابن �مل�شتفيد 
. و تقري���ر بطالن �لعق���د �حلكومي �لذي ت�شمن غنب 
فاح����ش للمال �لعام يحتاج م���ن �لناحية �لعملية �ىل 
�إقام���ة دع���وى مدنية �أمام �لق�شاء �مل���دين �ملخت�ش ، 
و ال يحق ل���وز�ر�ت �لدولة و موؤ�ش�شاتها و دو�ئرها 
�إج���ازة هذ� �لن���وع من �لعق���ود الأن �لبطالن ال يزول 
باالإج���ازة و لكون �لدولة كي���ان موؤ�ش�شاتي نائبًا عن 

�ملالك �حلقيقي للمال �لعام و هو �ل�شعب . 
     و ال يتق���ادم ح���ق �إقام���ة �لدع���وى �ملدني���ة لتقرير 
�لغ���نب  �لعق���د �حلكوم���ي الإ�شابت���ه بعي���ب  بط���الن 
�لفاح����ش �إال بع���د م���رور خم����ش ع�ش���رة �شن���ة على 
�إبر�م �لعقد �حلكومي و �إذ� ما �أ�شدر �لق�شاء �ملدين 
�لعر�ق���ي ق���ر�رً� يق�شي بالبطالن فاإن���ه فيجب �إعادة 
�حل���ال �ىل م���ا قبل �لعق���د و �إذ� ��شتحال حتقيق ذلك 

ي�شار �ىل �لتعوي�ش �لعادل . 
�أم���ا �إذ� مل ي�ش���ب �ملال �لع���ام �إال غنب ي�ش���ر و لي�ش 
فاح�ش���ًا فاإن �لعقد ال يكون باط���اًل و تقت�شر �لدعوى 
على �ملطالب���ة بالتعوي�ش عن �لغ���نب �لي�شر بزيادة 
�ل�شع���ر وفق �الأ�شعار �ل�شائ���دة يف �الأ�شو�ق و يجب 
�أن ُتق���ام �لدع���وى خ���الل ثالث���ة �أ�شهر م���ن �نك�شاف 

�لغنب.  
و نخل����ش �ىل �أن تدقي���ق �لعق���د �حلكوم���ي من قبل 
�الأجه���زة �لرقابي���ة للدول���ة يج���ب �أن ال يتوقف على 
�شكلي���ة �لتعاق���د و �إمن���ا يج���ب �أن ميت���د �ىل م���دى 
تعر�ش �ملال �لعام للغ���نب �لفاح�ش من خالل �لرقابة 
عل���ى تعادل �ل�شع���ر مع �ملنفعة �لت���ي ح�شلت �لدولة 
عليه���ا من خ���الل �لتحقق عن "عد�ل���ة �لثمن" �ملثبت 
يف �لعقد �حلكوم���ي ، و بذلك يكون �لعقد �حلكومي 
"نافعًا – عاداًل" للمال �لعام. و �إال كان �لعقد باطاًل 

لف�شاده و �إ�شر�ره باملال �لعام.  
�إن ه���ذه �الأح���كام �لقانوني���ة �ملدنية �ملت�ش���ّددة الأجل 
تنبيه �ملوظف���ني �لعموميني �ملت�شرف���ني باملال �لعام 
�لت�ش���رف  خط���ورة  �ىل  �لدول���ة   موؤ�ش�ش���ات  يف 
�لقانوين بامل���ال �لعام و دفعهم نحو غاية �ملال �لعام 
يف  حتقي���ق �خلر �لع���ام لل�شعب ، و يجب �أن يكون 
�لت�ش���رف باملال �لع���ام ر�شي���دً� . و ردع �مل�شتهرتين 
باأم���و�ل �ل�شعب من �ملوظفني �لعموميني و �ملقاولني 
بامل���ال �لعام ف���اإذ� ما مت �إحاطة �لعق���د �حلكومي عند 
�لتدقيق عليه من قبل �أجهزة �لدولة �لرقابية لي�شمل 
�لتدقي���ق �ل�شكل���ي عل���ى م���دى �شح���ة �الإج���ر�ء�ت 
�ل�شكلي���ة �لقانوني���ة و �لتدقي���ق �ملو�شوع���ي  عل���ى 
مدى �إ�شابة �ملال �لعام بالغنب ، فاإن �لعقد �حلكومي 
�شيكون �شليم���ًا و قانونيًا و يثبت �أن �ملوؤ�ش�شة �لتي 
تدي���ر �مل���ال �لعام تتمت���ع بعقلية ر�شي���دة و قد نفذت 
�لتز�مه���ا �لقان���وين بعدم ه���در �ملال �لع���ام و لي�شت 
متف�شلة يف عملها و �إمنا كل ما قامت به �أن �لتز�مها 

قد نفذته بكل حرفية و دقة . 

جائحة فايرو�س كورونا:
هل �ستغري�حلياة �إىل �لأبد؟!

رأي باالجنبي 

 ت�ضاو وانغ *
ترجمة : عدوية الهاليل
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�سدر للكاتب والم�سرحي العراقي 
د. قا�سم البياتلي كتاب جديد، 
عن من�سورات "الهيئة العربية 

للم�سرح/ ال�سارقة/ دولة االمارات 
العربية المتحدة "، بعنوان: 

فن  وتقنيات  ديلالرته  "كوميديا 
االرتجال في الم�سرح".

 و��س���تقى �لبياتل���ي، �لذي ي���ويل �أهمية 
كب���رة لعناوي���ن كتب���ه، عن���و�ن كتاب���ه 
�جلدي���د، مبعناه �لإجر�ئ���ي، �أي �لكيفية 
�لت���ي يت���م به���ا ��س���تخد�م جمموع���ة من 
�ملعاي���ر و�لج���ر�ء�ت �مللمو�س���ة �لت���ي 
تقوم بتنظيم ن�س���اط ما: ن�س���اط ج�سدي 
�أو ذهن���ي �أو طريق���ة عم���ل يف حق���ل ما، 
�أو مبعن���ى �لطريقة �جلدلية يف توظيف 
ف���ن  يف  و�لذهني���ة  �جل�س���دية  �لطاق���ة 

�لتمثيل �مل�س���رحي. وذلك بهدف توظيفه 
يف در��س���ة �إ�س���كالية ف���ن �لرجت���ال يف 
مبعاي���ر  عالقت���ه  خ���الل  م���ن  �لتمثي���ل 
ملمو�س���ة، لكي ي�ساعد على جتنب �لكالم 
�لعموم���ي و�ل�سباب���ي ح���ول �لرجت���ال 
يف عمل �ملمث���ل �مل�سرحي، �ل���ذي �سادت 
حول���ه �آر�ء تب�سيطي���ة وتعميمية خلطت 
بينه وب���ن مفهوم �لتلقائي���ة و�لطبيعية 
�لآين  وبال�سل���وك  بال�سدف���ة  وربطت���ه 
يف �مل�سه���د، وكاأن���ه ن���وع م���ن �لأد�ء من 
دون حت�سر، �أو كاأن���ه عبارة عن عملية 
�بتكار �س���يء ما دون تفك���ر، �أو حدوث 

�سيء غر متوقع �أثناء �لتمثيل.
 مقولة للبياتلي، ��ستهلَّ بها �لكتاب، نقر�أ 
فيها: "م�سطل���ح �لرجتال) �إمربوفيزو( 
�لإيطالي���ة  �للغ���ة  يف  ي�ستخ���دم  �ل���ذي 
)و�لذي ج���اء م���ن �للغة �لالتيني���ة( فهو 
�حل���دث  �أو  �ل�س���يء  وق���وع  �إىل  ي�س���ر 
ب�سكل مفاج���ىء �أو ب�سكل فوري، ودون 
�لتفك���ر ب���ه. ولك���ن ينبغ���ي �أن لنعتمد 
�مل�سطل���ح مبعن���اه �للغوي فق���ط، بل �أن 
نعتم���د معن���اه �لإجر�ئي �أي�س���ًا، كفن له 
خ�س���ال تطبيقي���ة، كم���ا كان ي�ستخدم���ه 
ممثل ف���رق �لكوميديا �لت���ي يطلق عليها 
)ديللالرت���ه(، وكم���ا جن���ده يف �لكتابات 
�لنظرية �لتي تركها لن���ا ممثلو كوميديا 
نفه���م  �أن  ينبغ���ي  وله���ذ�  ديلالرت���ه. 
ون�ستوعب �ملفهوم يف �لتطبيق �لعملي، 
وذلك لتف���ادي �لتعميم و�ل���كالم �لهالمي 

�ل���ذي جن���ده يف بع����ض �لكتاب���ات غ���ر 
�لدقيق���ة، �ل�سادرة باللغ���ات �لوروبية) 
و�ملنقولة منها �ىل �للغ���ة �لعربية( �لتي 
تخل���ط ب���ن مفه���وم �لرجت���ال مبعن���اه 
�للغ���وي، وب���ن �لرجت���ال وتقنياته يف 
عمل �ملمثل �ملحرتف. �أو �لتي تخلط بن 
فن �لرجتال يف عم���ل �لفرق �لكوميدية 
عرو����ض  ظاه���رة  وب���ن  �ملحرتف���ة. 
�ل�سعالي���ك و�ل�سماج���ة �ملرجتل���ة ) يف 
�لق���رون �لو�سطى( �لتي كانت تقدم يف 
ف�ساء مفت���وح كال�ساح���ات و�لأ�سو�ق 
و�لطرقات ح�سرً�، ومن ثم يتم تعميم 
ذل���ك �خللط، ويت���م جتاه���ل �لوثائق 
�لتاريخي���ة) حي���ث يذه���ب �لبع����ض 
�ىل  �ملتط���ّرف  وتعميم���ه  بخلط���ه 
�لتاأكيد �أن " ت�سب�ض" هو �أول ممثل 
طبق �لرجت���ال يف �لقرن �ل�ساد�ض 
قبل �ملي���الد يف �ليونان من جانب، 
�آلي���ة  ويت���م جتاه���ل خ�سو�سي���ة 

و�إجر�ء�ت فن �لرجتال".
و�نطل���ق �لبياتلي، م���ن �حلديث 
عن طريق���ة "�لرجتال" يف عمل 
ممثل فرق "كوميديا ديلالرته"، 
وما هي �إ�سكاليات فن �لرجتال 
�مل�سرح���ي  �ملمث���ل  عم���ل  يف 
�ملح���رتف؟ ه���ذه ه���ي �لأ�سئلة 
�لت���ي ت�س���كل نقط���ة �نط���الق 
�لقدمي���ة  �لكتاب���ات  در��س���ة 
�لتي ��ستطاع �ملوؤلف �لطالع 

ع���ن ممثل���ي  ع���دة م�س���ادر  م���ن  عليه���ا 
"كوميدي���ا ديلالرت���ه"، جنب���ًا �ىل جنب 
�لدر��سات �حلديث���ة �لتي �سدرت باللغة 
�لإيطالي���ة يف بد�ي���ات �لق���رن �ملا�س���ي، 
و�لتي تناولت معطيات ومعامل" طريقة 
�ملرجتل���ة"  �لكوميدي���ا  و"  �لرجت���ال" 
و�لتي متيز به���ا �ملمثل يف م�سرح �لقرن 
�لع�سري���ن يف �أوروب���ا عل���ى 

وجه �خل�سو�ض. 
وق���د ق���ام �ملوؤل���ف بتو�سي���ح �للتبا����ض 
�ل�سائ���د حول طريق���ة �لرجتال يف عمل 
ممثل���ي "ديلالرته"، ومفه���وم �لرجتال 

ب�سكل عام . 
يق���ول �لبياتل���ي مو�سح���ًا وجه���ة نظره 
بخ�سو����ض طريق���ة �لكتاب���ة، �إن هذ� قد 
�ت�س���ح له عل���ى �خل�سو�ض، وه���و يقر�أ 
�جلاح���ظ ، �لذي قال عن���ه �إنه خل�سه من 
�سع���وره بالنق����ض، ي���وم �أدرك 
�أن���ه "مل يكن ي�ستطي���ع، �أو على 
�لأ�س���ح مل يكن يرغب يف �إجناز 
كتاب مبعن���ى ��ستيفاء مو�سوع 
ما و�ملثاب���رة علي���ه و�ل�سر قدمًا 
دون �للتف���ات ميين���ًا �أو ي�س���ارً�. 
ويعت���ذر  به���ذ�  يق���ر  نف�س���ه  ه���و 
مر�رً�... على ماذ�؟ كدت �أقول على 
تق�س���ره، وما ه���و بتق�سر. يعلل 
�لأم���ر بتخوفه من �أن مي���ّل �لقارئ، 
و�لو�ق���ع �أنه ه���و �أي�س���ًا كان ي�سعر 
باملل���ل وي�سع���ى �إىل �لتغل���ب علي���ه، 
�ملتتالي���ة.  ��ستطر�د�ت���ه  �س���ّر  وه���ذ� 
ف���ن  جلي���ة  ب�سف���ة  �جلاح���ظ  �أ�س����ض 
�ل�ستط���ر�د، �أي فن �لنتق���ال �ملفاجئ 
م���ن مو�س���وع �إىل مو�س���وع، من �سعر 
�إىل ن���ر، م���ن موعظ���ة �إىل ن���ادرة، من 
َمَث���ل �إىل خطبة، من ّج���د �إىل هزل. و�إذ� 
كان م���ن �لالزم ت�سبيهه بكاتب �أوروبي، 
ف���ال يرى �ملوؤلف يف مقارنته ، �أف�سل من 

�لفرن�س���ي مونتين���ي، �ل���ذي كان يكتب، 
عل���ى ح���د قول���ه، )بالقفز و�لوث���ب(. ول 

�أ�سك �أنه كان يقر�أ �أي�سًا بهذه �لطريقة.
وي�سم���ل �لكت���اب عل���ى متهي���د وخم�س���ة 
ف�س���ول وملحق : يتن���اول �لف�سل �لأول 
م���ن  ُتظهرجو�ن���ب  تاريخي���ة  مالم���ح 
م�س���رة ع���دة ف���رق كوميدي���ا ديلالرته. 
ويتن���اول �لف�سل �لثاين بع����ض كتابات 
رجالت ف���رق "كوميديا ديلالرته"، �لتي 
تعك�ض روؤيتهم ح���ول �لرجتال يف عمل 
�ملمث���ل يف تكوي���ن �لعر����ض �مل�سرح���ي. 
ويتن���اول �لف�سل �لثال���ث �آليات �لعر�ض 
�لف���رق  ممثل���ي  عم���ل  و�سرت�تيجي���ة 
�إ�سكالي���ة  م���ع  �لتعام���ل  يف  �لكوميدي���ة 
�لدور و�لنموذج �ل���ذي يوؤديه �ملمثل يف 
�لعر�ض �مل�سرحي. ويركز �لف�سل �لر�بع 
عل���ى تو�سي���ح مع���امل مفه���وم �لرجتال 
�مل�س���رح.  ف���ن  يف  و�إجر�ء�ت���ه  �لفن���ي 
�أم���ا �لف�سل �خلام����ض، فيتن���اول م�ساألة 
تع���دد �أن���و�ع �لرجت���ال �لفن���ي، �س���و�ء 
يف عم���ل �ملمث���ل �أو �ملخ���رج يف �مل�سرح 
�لأوروب���ي �حلدي���ث. وي�ستم���ل �مللحق 
على ترجمة بع�ض �ملقاط���ع �ملقتطفة من 
كتاب���ات ممثل���ي "كوميدي���ا ديلالرت���ي" 
�لت���ي ق���ام �ملوؤل���ف برتجمتها م���ن �للغة 
�لإيطالي���ة. ومن �أج���ل م�ساعدة �لقارىء 
وطبيع���ة  هيكيلي���ة  ملعرف���ة  �لباح���ث  �أو 
كتابة �ل�سيناري���و، فقد و�سع �ملوؤلف يف 
نهاية �لكتاب بع�ض �مل�سطلحات �ملتعلقة 

باملو�سوع �ملط���روح، �إ�سافة �ىل بع�ض 
�ملخت���ار�ت م���ن �ل�سور لع���الم �ملمثلن 
من ف���رق م�سرح "�لكوميدي���ا ديلالرته"، 

و�سور �أخرى تعك�ض جو�نب عملهم. 
ومن �أه���م موؤلف���ات �لبياتل���ي، بالعربية 
، �لت���ي كر�ست���ه عل���ى �ل�سعي���د �لعرب���ي 
خمرجًا وباحثًا م�سرحي���ًا ومدر�سًا ملادة 
�مل�س���رح يف جامع���ة طر�بل����ض �لليبية ، 
وجامع���ة ده���وك وجامع���ة �ملو�س���ل يف 
�لع���ر�ق جند " �لعديد م���ن �لكتب باللغة 
�لعربي���ة :�لرق�ض يف �ملجتمع �لإ�سالمي 
- حو�ر�ت حول �مل�سرح - دو�ئر �مل�سرح 
غروتوف�سك���ي  و  �جل�س���د،  ذ�ك���رة  و 
و�مل�س���رح، وكت���اب "غروتوف�سك���ي بن 
و�لطقو�سية")�لقاه���رة(.  �لع�سوي���ة 
م�سرحي���ة  وم�سطلح���ات  مفاهي���م  و 
)2015(. لغ���ة �حلرك���ة و �جل�س���د وف���ن 
ملمث���ل ) �ل�سارق���ة 2016(. �لإخر�ج وفن 
�مل�س���رح )�لأُردن 2017( . وترجمة كتب 
�إيوجيني���و بارب���ا : م�س���رة �ملعاك�س���ن 
و زورق م���ن �ل���ورق. وكت���اب �أ�سر�ر فن 
�ملمثل )2015(. وترجمة ثالثة ن�سو�ض 
كوميدية للم�سرح���ي �لإيطايل د�ريو فو 

)�حلائز على جائزة �لنوبل(. 
�أ�س����ض فرق���ة م�س���رح �لأركان يف مدينة 
فلورن�س���ا �لإيطالية �سن���ة 1984 .�أخرج 
: حكاية �ملتزه���د - �لربزخ نور �ل�سرق- 
رق�س���ات  �لذهبي���ة-  �خل���روف  ج���زة 

�لأركان- �إىل خليل يف �لغربة.

لم يُعد التغّير المناخي في اأيامنا 
هذه �سربًا من توقعات كارثية اأو 

م�سهداً متخّياًل في رواية اأو في 
عقل مهوو�س بالنهايات الماأ�ساوية 
للعالم ؛ بل هو حقيقة واقعة �سار 

الب�سر يعي�سونها ويختبرونها بل 
ويتح�ّسبون خوفًا من ماآالتها القاتلة 

. متى كانت درجات الحرارة اليومية 
في كبرى العوا�سم االوروبية ، 

مثاًل ، تكاد تالم�س حدود االأربعين 
درجة مئوية ؟ االأمر لي�س مزحة 

اأبداً ، والبّد من تكري�س ثقافة 
بيئية جمعية تتناول كّل التفا�سيل 

الخا�سة باالحترار العالمي . 

ف���رط  ع���ن  �لناج���م  �ملناخ���ي  �لتغ���ر  م�ساأل���ة 
�لت�سخ���ن يف �لغالف �جل���وي م�ساأل���ة �سائكة 
باأمن���اط  تتعّل���ق  لكونه���ا  �لتعقي���د  و�سدي���دة 
�ليومي���ة  و�ملعي�س���ة  �لت�سني���ع  م���ن  �سائ���دة 
عل���ى �سعيد �إنت���اج �لغ���ذ�ء و�لطاق���ة ، وهناك 
م�سال���ح ر�أ�سمالي���ة �سخم���ة – مث���ل �س���ركات 
�لنف���ط �لعمالق���ة – لن تقبل ب�سهول���ة �لنتقال 
نح���و �أمناط م�ستحدث���ة من �لعي����ض ُتكبح فيه 
 )  CO2 غ���از  �أي   ( �لكاربوني���ة  �لنبعاث���ات 
�مل�سبب���ة لف���رط �لت�سخ���ن �لعامل���ي ، ولي�س���ت 
بعيدة �ل�سيا�س���ات �لرت�مبية �لتي حتّولت �إىل 
منط من �لآيديولوجي���ا �لناكرة حقيقة �لتغر 

�ملناخي �أ�ساًل . 
و�لنك���ر�ن  �خل���د�ع  �آيديولوجي���ا  لي�س���ت   
�ل�سرت�تيجية �لوحيدة �لتي توّظفها �ل�سركات 
�لعمالق���ة و�ملد�فع���ون عن م�ساحله���ا من كبار 
�ل�سيا�سي���ن �ملتنفذي���ن ؛ بل �س���ادت يف �لآونة 
�لأخرة روؤية تتبن���ى �لياأ�ض وعدم جدوى �أي 
جه���د ب�سري لعك�ض �آث���ار �لتغر �ملناخي حتت 
�ستار �ّدعاء �أّن �لب�سرية عربت حاجز �لالعودة 
، و�ّن �لكارث���ة �ملناخي���ة قادم���ة لحمال���ة مهما 
فعلن���ا . �حلالة م�ستبكة ومعقدة وتنطوي على 

�سيناريوهات �سر�عية در�مية بالتاأكيد . 
م���ن �ملفيد يف ه���ذ� �ملو�س���وع �أن ن�ستمع لر�أي 
مط���ّور �لأعم���ال �لأك���ر �سهرة يف �لع���امل ، بل 
غيت����ض Bill Gates ، �ملهت���م ب�س���وؤون �لتغر 
�ملناخ���ي ، و�لذي ن�سر كتابه عن هذ� �ملو�سوع 
ي���وم 16 �سب���اط ) فرب�ي���ر ( م���ن ه���ذ� �لع���ام ) 
�ل�سبي���ل  كي���ف   : �لكت���اب بعن���و�ن   .  )  2021
لتجّن���ب كارث���ة مناخية : �حللول �لت���ي لدينا ، 

و�لنعطافات �حلا�سمة �لتي نحتاجها 
 How to Avoid a Climate Disaster:
 The Solutions We Have and the
Breakthroughs We Need

�أق���ّدم �أدن���اه ترجم���ة للمالحظ���ات �لت���ي كتبها 
موقع���ه  يف  ون�سره���ا  كتاب���ه  ع���ن  غيت����ض 
�للك���رتوين �ملع���روف GatesNotes حت���ت 
عن���و�ن ) كتاب���ي �جلدي���د عن �لتغ���ر �ملناخي 
�ستج���ده هنا تقريبًا ( . �لر�بط �للكرتوين ملن 

ي�سع���ى لقر�ءة �لن����ض �لأ�سلي ) ومو�د �أخرى 
يف �ملوقع ( هو :

https://www.gatesnotes.com/ 
Energy/My-new-climate-book-
is-finally-here

المترجمة

عندم���ا عمل���ُت يف مايكرو�سوف���ت ، كان �لأم���ر 
ميثل دوم���ًا هّزة عاطفي���ة عندما ننتظ���ر روؤية 
منت���ج لن���ا عملن���ا علي���ه ل�سن���و�ت طويلة وهو 
يتاأّه���ُب ليك���ون مطروح���ًا �أم���ام �جلمه���ور يف 
نهاي���ة �ملط���اف . يخاجلن���ي �سع���ور �لرتّق���ب 
�لتغ���ر  ع���ن  �جلدي���د  كتاب���ي   . �لي���وم  ذ�ت���ه 
�ملناخي �سيك���ون متوّفرً� للقّر�ء ي���وم �لثالثاء 
) 16 فرب�ي���ر 2021 ، �ملرتجم���ة ( �ألكرتونيًا ) 

�أونالين ( ويف متاجر �لكتب كذلك . 
 كتب���ت كتابي هذ� ) كيف �ل�سبيل لتجّنب كارثة 
مناخي���ة ( لعتق���ادي باأنن���ا يف حلظ���ة حا�سمة 
فارق���ة . �سه���دُت تقّدم���ًا مذهاًل خ���الل �خلم�سة 
ع�سرة �سنة �ملا�سي���ة – ومايزيد – كنُت �أتعّلم 
فيه���ا �لكث���ر ح���ول �لطاقة و�لتغ���ر �ملناخي : 
�إنخف�ست �أ�سعار �لطاقة �ملتجّددة �مل�ستح�سلة 
م���ن �ل�سم����ض و�لري���اح بطريق���ة در�ماتيكية ، 
وهناك دع���م جمعي متز�يد – ومل يزل يتعاظم 
�لي���وم مقارنة م���ع �ل�سن���و�ت �ل�سابقة – ملزيد 
من �خلطو�ت �لكب���رة �ل�ساعية لتجّنب كارثة 
مناخية ، وقد �إنطلق���ت �حلكومات و�ل�سركات 
يف كل �لع���امل لعتم���اد �أهد�ف طموح���ة ب�ساأن 

خف�ض �لنبعاثات �لكاربونية . 
�إّن مانحتاج���ه �لآن هو خّط���ة بو�سعها حتويل 
كل ه���ذ� �لزخ���م �ملت�ساعد �إىل خط���و�ت عملية 
كفيل���ة بتحقي���ق �أهد�فن���ا �لكب���رة ، وهذ� هو 
بالتحدي���د ماي�سعى �إلي���ه كتابي ) كيف �ل�سبيل 
لتجّن���ب كارث���ة مناخي���ة ( : خّط���ة م���ن �ساأنه���ا 
�إز�لة �لنبعاثات �لكاربونية �ملت�سّببة يف فرط 

�لت�سخن �لعاملي . 
���دُت �لإبقاء على �لتف�سي���الت �لتقنية يف  تق�سّ
ح���ّد �أدنى لأنن���ي �أريد للكت���اب �أن يكون متاحًا 
للمقروئي���ة �لعامة �أمام كّل من ُيب���دي �هتمامًا 
بهذه �ملع�سلة �خلطرة . مل �أفرت�ْض منذ �لبدء 
�أّن �لقّر�ء يعرفون �سيئًا عن مو�سوعات �لطاقة 
و�لتغ���ر �ملناخي ؛ لكن لو �متلك بع�سهم �سيئًا 
من هذه �ملعرفة فعندئذ �آمُل �أّن فهمهم �سيتعّمُق 
حول ه���ذه �ملو�سوعات �ملعقدة �إىل حدود غر 
مت�س���ّورة . �سّمن���ُت كتابي �أي�س���ًا و�سائل من 
�ساأنه���ا جعل كّل ف���رد قادرً� عل���ى �مل�ساهمة يف 
حّل ه���ذه �ملع�سل���ة �س���و�ٌء كان قائ���دً� �سيا�سيًا 
، �أو م�سّوت���ًا �إنتخابي���ًا ، �أو مط���ّور �أعمال ، �أو 
مكت�سف���ًا تقنيًا ، �أو ف���ردً� يروم معرفة �لو�سيلة 
�لت���ي ي�ستطي���ع بها �لتاأث���ر من �أج���ل �ل�سالح 

�لعام . 
يف   ) مايكرو�سوف���ت   ( موؤ�س�ست���ي  �ساهم���ت 
ب���د�أت  �لطاق���ة  مي���د�ن  يف  ك���ربى  �إنعطاف���ة 
بتاأ�سي����ض �سندوق م���ايل م�س���رتك لال�ستثمار 
يف �س���ركات �لطاق���ة �لنظيف���ة �لو�ع���دة ، وق���د 
كث���رً� يف  �ل�سن���دوق  ه���ذ�  �أعم���ال  تو�ّسع���ت 
ميد�ن �لتعجي���ل باعتماد �لبد�ع���ات �خلا�سة 
يف جم���ال �لطاق���ة حت���ى بلغ �لأم���ر �خلطو�ت 
�لتف�سيلي���ة لكّل م�س���روع . �سنم�س���ي يف دعم 
�ل�ستثم���ار عل���ى جانب���ن : جان���ب �ملفّكري���ن 
�لعظ���ام يف ميادين �لطاق���ة ، وجانب �لتقنيات 
و�لأعم���ال �مل�ستجدة غر �مل�سبوقة ، ف�ساًل عن 
دع���م �ل�سيا�سات �لطاقوي���ة يف �لقطاعن �لعام 
و�خلا����ض �لتي من �ساأنه���ا �لتعجيل بالنتقال 

�إىل �لطاق���ة �لنظيفة . �سنعم���ُل خالل �لأ�سابيع 
و�ل�سهور �لقليلة �لقادم���ة على حتويل �لأفكار 
�ملعرو�سة يف كتابي هذ� �إىل فعل ، مع حماولة 

جعل خطتي و�قعًا مرئيًا على �لأر�ض . 
 �أدناه مقط���ع من مقّدمة كتاب���ي ، يوّفُر للقارئ 
�إح�سا�س���ًا ح���ول �ملو�سوع���ات �لت���ي يتناولها 
كتاب���ي ، و�لأ�سب���اب �لت���ي دفعتن���ي لكتابت���ه . 
�آم���ُل �أن ي�ستث���رك �لكت���اب ويحّف���ز تفكرك ؛ 
لك���ّن ما�آمله �أكر م���ن هذ� هو �أّن���ك �ستعمل كّل 
ماميكنك عمل���ه يف �مل�ساعدة على �إبقاء كوكبنا 

بيئة قابلة للعي�ض لالأجيال �لقادمة . 
* * * * * 

 مل �أك���ن لأتنّب���اأ من���ذ عقدي���ن قب���ل �لي���وم �أنني 
�ساأحت���ّدُث يومًا م���ا �إىل �جلمه���ور �لعام حول 
�لتغ���ر �ملناخ���ي ، �أو كتاب���ة كت���اب ع���ن ه���ذه 
�ملع�سل���ة . ترتّك���ز خلفيت���ي �ملهني���ة يف قط���اع 
 ) �ل�سوفتوي���ر   ( �حلا�سوبي���ة  �لرب�جمي���ات 
ولي����ض يف �لعلم �ملناخي ، و�أعم���ل هذه �لأيام 
ب�سورة كاملة مع زوجتي ميليند� يف موؤ�س�سة 
غيت����ض حيث يرتّكز �هتمامن���ا �مل�سرتك ) وهو 
�هتم���ام و��س���ع �لأبع���اد ب���كل �ملقايي����ض ( يف 
حق���ول �ل�سحة �لعاملية ، و�لتنمي���ة ، و�لتعليم 
يف �لولي���ات �ملتحدة �لأمركي���ة . جاء تركيز 
�ملناخ���ي  �لتغ���ر  مو�سوع���ة  عل���ى  �هتمام���ي 
بطريق���ة غر مبا�سرة – �أعني بذلك عرب تناول 

مع�سلة فقر �لطاقة يف عاملنا .
 م���ع بد�ي���ة �لألفي���ة �لثالث���ة ، وعندم���ا كان���ت 
ب���د�أُت   ، �لأوىل  بو�كره���ا  يف  موؤ�س�ستن���ا 
�لرتح���ال �إىل بل���د�ن و�طئ���ة �لدخ���ل �لف���ردي 
وجنوب���ي  �لأفريقي���ة  �ل�سح���اري  �سب���ه  يف 
�آ�سي���ا لغر�ض �حل�سول عل���ى معرفة �أوثق عن 
وفيات �لأطف���ال ، ومر�ض �لأيدز ، و�ملع�سالت 
�ل�سحي���ة �لك���ربى �لت���ي كنا نعمل عل���ى فهمها 
ومعاجلته���ا يف موؤ�س�ستن���ا ؛ لكّن عقلي مل يكن 
يرتاح لالقت�سار على فه���م �لأمر��ض فح�سب . 
كنُت �أركب �لطائر�ت نحو �ملدن �لرئي�سة هناك 
، و�أتطّل���ع عرب �لنو�فذ ، و�أت�ساءل : ملاذ� ت�سود 
�لظلمة �حلالكة ؟ �أين كّل تلك �لأ�سو�ء �لرّب�قة 
�لت���ي كن���ُت �ساأر�ها ل���و كانت ه���ذه ُمُدن���ًا مثل 

نيويورك �أو باري�ض �أو بّكن ؟ 
 تعّلمُت لحقًا �أّن مايقارُب بليونًا ) �أي مليارً� ، 
�ألف مليون ( من �لب�سر مل ميتلكو� �أبدً� �لقدرة 
�لتي توفر لهم م�س���درً� معتمدً� للكهرباء ، و�أّن 
ن�س���ف ه���وؤلء يعي�س���ون يف �سب���ه �ل�سحاري 
�لأفريقي���ة ) حت�ّسن���ت �ل�سورة قلي���اًل منذ ذلك 
�حلن يف مطل���ع �لألفية �لثالثة ؛ يعي�ض �ليوم 
حو�يل 860 مليون���ًا فح�سب من غر كهرباء ( 
. ب���د�أُت منذ ذلك �حلن بالتفك���ر يف �لو�سائل 
�لتي م���ن �ساأنها جعل �لعامل ق���ادرً� على توفر 
طاقة ُمْعَتَمَدة للفقر�ء . مل يكن �أمرً� ذ� معنى �أن 
تاأخذ موؤ�س�ستن���ا على عاتقها حّل هذه �ملع�سلة 

�ل�سخم���ة لأنن���ا �سعين���ا دوم���ًا جلع���ل تركيزنا 
م�سّوبًا على �ملع�سالت �لرئي�سية �لتي �إنطلقنا 
منه���ا ) وفي���ات �لأطف���ال ، �لإي���دز ، �ملع�سالت 
�ل�سحي���ة �لكربى ( ؛ ومع ذلك بد�أُت يف تدوير 
�لأفكار بر�أ�سي مع �سحبٍة من بع�ض �أ�سدقائي 

�ملكت�سفن و�أ�سحاب �لأفكار �خلالقة . 
 �إلتقي���ُت �أو�خ���ر ع���ام 2006 م���ع �إثن���ن م���ن 
زمالئي �ل�سابق���ن �لعاملن يف مايكرو�سوفت 
و�للذي���ن �سرع���ا يف �لعم���ل مب�سروع���ات غر 
ربحي���ة يف مي���د�ن �لطاق���ة و�ملن���اخ . ح�س���ر 
زميالي �للق���اء �سحبة �إثنن م���ن علماء �ملناخ 
بالطاق���ة  �خلا�س���ة  �ملع�س���الت  يف  �خل���رب�ء 
و�ملن���اخ ، و�سرح يل �لأربعة بياناٍت تربط بن 
�لنبعاثات �لكاربونية ) ظاهرة غاز�ت �لدفيئة 

Greenhouse Gases( و�لتغر �ملناخي . 
 علم���ُت حينه���ا �أّن غاز�ت �لدفيئ���ة كانت جتعل 
�حلر�رة ترتف���ع با�سطر�د ؛ لكنن���ي �إفرت�سُت 
م�سبق���ًا وج���ود تغ���ر�ت تناوبي���ة �أو عو�م���ل 
�أخ���رى �ستعمل ب�سكل طبيع���ي على منع وقوع 
كارثة مناخية ، وكان من �لع�سر �آنذ�ك �لقبوُل 
بحقيق���ة �أّن �لب�سر طاملا ظّل���و� يطلقون غاز�ت 
دفيئة بق���در ماي�ساوؤون ف���اإّن درجات �حلر�رة 
�ستبق���ى ترتف���ع م���ن غ���ر كاب���ح يحّده���ا ) �أي 
كّن���ا نفرت�ض وج���ود كو�بح طبيعي���ة لدرجات 

�حلر�رة ، �ملرتجمة ( . 
 ع���دُت ملقابلة جمموعة زمالئي م���ّر�ت عّدة مع 
�أ�سئل���ة �إ�سافي���ة لغر�ض �ملتابع���ة و�لتفكر يف 
�ملع�سل���ة ؛ لكنن���ا كّنا نغ���رق يف برك���ة موحلة 
: �لع���امُل ، من جه���ة ، يف حاج���ة لتوفر �ملزيد 
من �لطاق���ة لالإيفاء باحتياج���ات �لفقر�ء ؛ لكن 
م���ن جهة �أخ���رى نح���ن يف حاج���ة لتوفر تلك 
�لطاق���ة من غر �إط���الق �ملزيد م���ن �لنبعاثات 

�لكاربونية . 
 ب���دت �ملع�سل���ة �لآن �أكر م�سقة م���ن ذي قبُل ؛ 
�إذ مل يك���ن كافيًا توفُر طاقة رخي�سة ومعتمدة 
للفق���ر�ء بل يج���ُب �أي�سًا �أن تك���ون تلك �لطاقة 

نظيفة .
 �أ�سبح���ُت خ���الل ب�سع �سن���و�ٍت مقتنعًا باأمور 

ثالثة : 
1 . لك���ي نتجّنب كارثة مناخي���ة يجب �أن نبلغ 

مرحلة �لنبعاثات �لكاربونية �ل�سفرية .
2 . نحُن يف حاجة لن�سر �لو�سائل �لتقنية �لتي 
بحوزتنا �ليوم ) مثل معّد�ت �لطاقة �ل�سم�سية 
وطاقة �لرياح ( بطريق���ة �أ�سرع و�أذكى من ذي 

قبُل .
3 . نح���ُن يف حاج���ة خلل���ق ون�س���ر �ملبتكر�ت 
�لتقني���ة �لت���ي متثل �نعطافات غ���ر م�سبوقة ، 
وهذه ه���ي �لت���ي �ستقودنا �إىل ح���ل مع�سالت 

�لطاقة و�لتغر �ملناخي يف �مل�ستقبل . 
 كان �ملتطّل���ب �خلا����ض بالنبعاث���ات �ل�سفرية 
 – بالفع���ل  وه���و   – �لكاربوني���ة  للغ���از�ت 

�ل�سخ���رة �ل�سّم���اء �لعنيدة �لأك���ر م�سقة بن 
كل �ملتطلب���ات . �إّن ق�س���ر �ملتطّلب على خف�ض 
ه���ذه �لنبعاث���ات فح�سب ) بدُل م���ن ت�سفرها 
بالكام���ل ( ل���ن يك���ون مفي���دً� . �له���دف �ملفي���د 
و�لوحيد هو �خليار �ل�سفري لهذه �لنبعاثات 
. يق���رتُح هذ� �لكتاب طريقة للم�سي �إىل �لأمام 
، وه���ذه �لطريق���ة ه���ي �سل�سلة م���ن �خلطو�ت 
�لت���ي بو�سعه���ا توف���ر فر�س���ة �أف�س���ل لنا يف 
جتّن���ب كارث���ة مناخية . تقوُم ه���ذه �خلطو�ت 

على خم�ض دعامات رئي�سة : 
ُل يف �لف�سل  - ملاذ� �خليار �ل�سفري ؟ : �ساأف�سّ
�لأول م���ن �لكت���اب كثرً� ع���ن �ل�سب���ب �لكامن 
ور�ء حاجتنا لت�سفر �لنبعاثات �لكاربونية ، 
وي�سم���ل هذ� �حلقائق �لتي نعرف ) وتلك �لتي 
لنعرف ( عن �لكيفي���ة �لتي �سيوؤثر بها �إرتفاع 
درجات �حلر�رة على �لب�سر يف كّل بقاع �لعامل 

.
- �لأخب���ار �ل�سيئ���ة ، بل���وغ مرحل���ة �لنبع���اث 
�ل�سفري لغاز�ت �لدفيئة �سيكون م�سعى عظيم 
�مل�سق���ة حق���ًا : كّل خّط���ة ت�سعى لجن���از �سيء 
حقيق���ي عل���ى �أر�ض �لو�ق���ع �إمنا تب���د�أ بتقييم 
و�قع���ي للُمعيق���ات �لت���ي تقف حج���ر عرة يف 
�لطريق ؛ ولأجل هذ� �ساأقّدُم يف �لف�سل �لثاين 
من �لكتاب تقييم���ًا للتحّديات �لتي من �ملتوقع 

مو�جهتها يف �لطريق . 
- كي���ف �ل�سبي���ل لإد�م���ة ح���و�ر ث���ري مق���رتن 
باملعلوم���ات و�لبيان���ات �لدقيقة ب�س���اأن �لتغر 
�ملناخي : �ساأوّفُر يف �لف�سل �لثالث من �لكتاب 
بع�سًا من �لح�سائي���ات �ملُرِبكة �لتي قد تكون 
�سمعَت به���ا ، ومن ثّم �ساأ�س���ارُك �لقارئ بع�سًا 
م���ن �ل�سئلة �لت���ي لطامل���ا د�رت يف عقلي و�أنا 
يف خ�س���ّم كّل حو�ر جّدي ع���ن �لتغر �ملناخي 
. �لح�سائيات و�لبيانات �لدقيقة هي �لعا�سُم 
�ل���ذي منعن���ي م���ن �لجن���ر�ف يف �أخطاء غر 
مقبول���ة م���ّر�ت ع���ّدة ، و�آم���ُل �أن ت�ساه���م هذه 
�لح�سائيات و�لبيان���ات �ملوثوقة يف تر�سن 
�ملو�ق���ف  �أو  �ل�سط���ط  م���ن  ومنع���ك  روؤيت���ك 

�ملنحازة غر �ملُ�سّببة . 
- �لأخب���ار �لطيب���ة ، ن�ستطي���ع �أن ننج���ح ! : 
�أق���ّدُم يف ف�س���ول �لكت���اب �ملمتدة م���ن �لف�سل 
�لر�ب���ع حت���ى �لتا�س���ع روؤي���ة ع���ن �مل�ساهمات 
�لتي ميكن بها لتقنيات �حلا�سر �أن تكون ذ�ت 
فائدة ، و�أبّنُ �أي�سًا �ملو��سع �لتي نحتاُج فيها 
�إنعطاف���ات تقني���ة لي�س���ت يف حوزتن���ا �ليوم . 
�سيك���ون هذ� هو �جلزء �لأطول من �لكتاب لأّن 

هناك �لكثر مّما ميكن – ويتوّجُب – قوله . 
- �خلط���و�ت �لت���ي ن�ستطي���ع �تخاذه���ا �لآن : 
يف �لوق���ت �ل���ذي يبدو من �لطبيع���ي �أن تكون 
�ملناخ���ي  �لتغ���ر  طموحاتن���ا ح���ول معاجل���ة 
مدفوع���ة باإح�سا�سن���ا �لعمي���ق باأهمي���ة �لعل���م 
خلف����ض  عملي���ة  خط���ة  �أي���ة  ف���اإّن  ؛  �ملناخ���ي 
تك���ون  �أن  يج���ب  �لكاربوني���ة  �لنبعاث���ات 
مدفوع���ة بحقول علمية �أخ���رى غر علم �ملناخ 
فح�س���ب : �لفيزي���اء ، �لكيمي���اء ، �لبيولوجي���ا 
، �لهند�س���ة ) ب���كل فروعه���ا ( ، عل���م �ل�سيا�سة ، 
�لقت�س���اد ، �لعلوم �ملالي���ة ،،، �إلخ . �ساأقّدُم يف 
�لف�س���ول �لأخرة م���ن �لكت���اب مقرتحًا خلّطة 
عم���ل موؤ�ّس�سة على موّجه���ات دليلية �إ�ستقيُتها 
م���ن خ���رب�ء يف كّل هذه �حلق���ول �لعلمية �لتي 

ذكرتها . 
 �خلال�س���ة : ثمة �أ�سي���اء ي�ستطيع كل مّنا فعلها 
) مهما كان جن�سه �أو وظيفته �أو تدريبه �ملهني 
( م���ن �ساأنه���ا �مل�ساع���دة يف جتني���ب �جلن����ض 

�لب�سري كارثة مناخية موؤّكدة . 
 هذ� هو كّل �لأمر . دعونا ننطلق يف �سعينا . 
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روما: مو�سى اخلمي�سي

ترجمة وتقدمي لطفية الدليمي

 حيدر املح�سن
كالمٌ عاديٌّ جدًا

احلياة فيزا
�أه���دى �لرو�ئ���ي �لفرن�سي بل���ز�ك م�سودته �مل���الأى باحل���ذف و�لت�سويب �إىل 
�لنّحات "د�في���د د�جنيه" وكتب �إليه: "لي�ض �لنح���ت مق�سورً� على �لنّحات". 
�ل�سط���ب و�حلذف و�لت�سويب ه���ي �أعمال وقائّية ل بّد منها من �أجل �لتخّل�ض 
م���ن �لكلمات و�ل�سياقات �ل�سارة. "عليك �أن ت�سوط �جلملة لتنقاد �إليك" يقول 
حمم���ود عب���د �لوهاب: �ملقّل���م �لرهي���ب للن�ّض، وكاأن���ه ي�ستع���ر يف عمله دّقة 
ومثاب���رة �لعا�سف���ة. يف �أعلى �سفحة من �أور�قه �لت���ي ُجمعت بعد وفاته نقر�أ 

و�سّية تركها للكّتاب، و��ستعارها من �ل�سعر �ل�سيني: 
ِزْن كل كلمٍة وفق ميز�ن و��ستخدم خيطًا حا�سبًا حن تق�ّض وتقطع

عا�س���ر عبد �لوه���اب خم�سة �أجيال �أدبية ومل ين�سر �س���وى جمموعة ق�س�سية 
و�ح���دة، ه���ي ر�ئح���ة �ل�ستاء، ومل يك���ن يفكر باأن م���ا يقوم به ميث���ل نوعًا من 
�لتح���ّدي لالآخرين من �لكّتاب، بل هو �إ�ساف���ة �إىل من تعّلم على �أيديهم �سنعة 
�لأدب. كانت �لق�سة ت�ستغرق لديه �سهورً� و�سهورً� كي ي�ستقّر على كل تركيبة، 
وكل دللة، ويو�ئ���م كل حرف يف مفرد�تها، و�إيحاء�تها، وجمازها، وتنغيمها 
�ل�سوتي، وغر ذلك. كّل جملة يف �لق�سة لها ملم�ض لفظي يف �لورقة، ويجب 

�أن يتمرد �سياقها على �جلمل �لك�سولة و�ملتثائبة و�ملاألوفة.
يف �إح���دى �سفر�ت���ه �إىل �خل���ارج تع���ّرف عل���ى فت���اة بولندي���ة ذ�ت عين���ن 
كر�ستاليت���ن عّلمته �أن ينظر �إىل �لأ�سياء بعينيه���ا، و�سار كاأمنا يكتب �لق�سة 
بهم���ا، يختار �لن�ّض �لذي ميتلئ مبحمولت كث���رة، وفيه ح�سا�سية عالية يف 
�ل�س���كل و�لروؤي���ة. �حلكمة �لت���ي خرج بها م���ن عالقته بالفتاة ه���ي �أن �حلياة 
�إقام���ة )�أي فيز�( على ه���ذه �لأر�ض، علينا �أن ننظر �إليه���ا ونحن و�قفون على 

تلة �ل�سعر. 
ي�سّبه ناطق خلو�سي ق�س�ض حممود عبد �لوهاب باللقطات �لفيلمية، ي�ستعر 
�لقا�ّض فيها عن �لكام���ر� �ل�سينمائية عند �لكتابة، ويقول حممد خ�سر عنه 
�إنه مل يتورط يف �لقرت�ب و�لمتز�ج بحياة �سخ�سياته، وكلتا �لقر�ءتن، يف 
ر�أي���ي، مل تتمّثال متامًا "مكر �لفّن" �لذي ر�ه���ن عليه �لكاتب، ويقينه باأن �سّلم 
�لقيم �لفنية متغر على �لدو�م، فما يكون �ليوم يف �ل�سد�رة من عنا�سر فنية 
يف �لق�س���ة رمبا ياأخذ موقع���ًا يف �ملوؤخرة يف حقبة تالي���ة. �سّود عبد �لوهاب 
مئات �ل�سفح���ات، على حّد تعبره، و�رحتل عرب روؤى �سردية عديدة، قبل �أن 

يعر على �لق�سة �لتي متثل "�جلزء �لأ�سعب من وعيه باحلياة". 
منطلق���ًا من مبد�أ �أن �أ�سو�أ �لق�س�ض هي �لت���ي "ُتروى" وكاأنها "حكاية جّدة"، 
كت���ب عبد �لوهاب �لق�سة �ملرئية ل �ملقروءة، �لت���ي يتحّول بو��سطتها �لو�قع 
�ليومي �إىل بناء �أ�سطوري بعد جتريده من و�قعيته، و�أدى به هذ� �لك�سف �إىل 
ي، وهو كون يجمع بن �لو�قع  خل���ق عامل جدي���د �أطلق عليه ��سم �لو�قع �لن�سّ
و�خلي���ال، ومينح متلّقيه تعددً� يف �لقر�ءة، وكثافة يف �ملد�ليل، ويقيم، مثلما 

يحدث يف �ل�سعر، بينه وبن �لو�قع عالقات جديدة، وروؤى ثّرة ومغايرة.
�لق���ر�ءة �لأوىل لق�س�س���ه تظهره���ا �سبيهة باللقط���ات �لفيلمية: رج���ل و�مر�أة 
يدخ���الن �ملطع���م، يجل�سان، ول �سيء غ���ر ذلك، �نتهت �للقط���ة، و�نتهت معها 
�لق�س���ة، بينم���ا �حلقيقة خالف ذلك. يتح���ّول �مل�سهد يف �لق�س���ة بقوة �ل�سدق 
�لفن���ي �إىل حياة كاملة لل�سخو�ض، نتتب���ع حياتها كيف كانت، وكيف �ستكون، 
ونتعرف بو��سطة مكر �لفّن على �حلدث �لذي كان، وعلى �لو�قعة �لتي �ستقع، 

بالإ�سافة �إىل ت�ساوؤلت �لوجود عما هو حملي وعاملي وكوين.
يف ق�سة "طي���ور بنغالية" نتعّرف على عا�سقن يجل�سان عند �ساطئ مهجور، 
وهنال���ك روؤو�ض نخي���ل قريبة حمرتقة. �لفت���اة م�سغولة بكتابه���ا. "يبدو هذ� 
�مل���كان موح�س���ًا. �أترغب���ن يف �لنتقال �إىل م���كان �آخر". ي�ساأله���ا �ل�ساّب، لكن 
�ل�ساط���ئ ل نهائّي. م���ا �لعمل؟ يوؤمّل �ل�ساّب حبيبته باأن���ه �سوف يعمل بّحارً�. 
ي. يخربها �أنه �سوف يجعلها  هنا ينتهي �لو�قع �حلياتي، ويبد�أ �لو�قع �لن�سّ

�أمرة:
"�سرتتدي���ن ثياب���ًا من حرير ك�سمري مطرزة بطيور بنغالية وعندما �أومئ 
�إىل ثياب���ك �ستغادر �لطيور قما�سة ثوبك وحتّط عل���ى ركبتي و�ستحدثني عن 

ج�سدك �لناعم مثل �لهو�ء".
تنته���ي �لق�سة عندما يعود �لعا�سقان �إىل و�قعهم���ا �حلياتي، وتعود �لوح�سة 
يف �مل���كان. يح�سب بع�سه���م هذ� خياًل حم�سًا. �لو�ق���ع �لن�سّي هو مالذ كائن 
يوؤ�س�سه �لتجريب يف �لفن، �سريطة �أن ل يكون �لتجريب �إدها�سًا تزويقيًا، بل 
��ستجاب���ة ل�سرورة بنائية، وهو ي�سدر عن منظور �ىل �لعامل، وينطق بروؤية 
�إلي���ه. �إنه �لت���ز�م �لفنان باأن يق���ّدم منجزً� "يبقى د�ئمًا كما ل���و كان هو �ملنجز 

�لكلي يف حو�ر �حلياة".

كتب عبد الوهاب الق�سة المرئية ال 
المقروءة، التي يتحّول بوا�سطتها 

الواقع اليومي اإلى بناء اأ�سطوري بعد 
تجريده من واقعيته، واأدى به هذا 
الك�سف اإلى خلق عالم جديد اأطلق 

ي عليه ا�سم الواقع الن�سّ

الـمـ�سـرح" فـي  االرتجـال  فـن  وتـقـنـيـات  ديـلـالرتـه..  "كـومـيـديـا 

بل غيت�س في كتابه الجديد.. 

ــة ؟ ــي ــاخ ــن ـــة م ـــارث ــب ك ــّن ــج ــت ــل ل ــي ــب ــس ــ� ــف ال ــي ك



 قحطان جا�سم جواد

اقام الفوتوغرايف ور�سام 
الكاريكاتري كرمي كل�ش معر�سا 

كاريكاترييا يف البيت الثقايف 
ملدينة  الفلوجة، بالتعاون 

مع منتدى �سباب وريا�سة 
الفلوجة. وهو املعر�ش احلادي 

ع�سر. و�سم 30 لوحة متنوعة. 
افتتح املعر�ش ال�سيد علي 

�سليمان م�ست�سار حمافظ االنبار 
وال�سيد ماجد اجلبوري مدير 

البيت الثقايف يف الفلوجة. 
بع�ش لوحات املعر�ش تناولت 

جائحة كورونا والبع�ش االآخر 
�سيا�سي انتقد او�ساع العراق 

ومعاناة النا�ش.

ر�س���ام الكاريكات���ر ك���رمي كل����ش عربع���ن 
�س���روره بهذه امل�س���اركة، واعجب بالتطور 
يف الواقع الثقايف يف ق�ساء الفلوجة التي 
قدم���ت الكث���ر للثقاف���ة. وقال: ب���كل �سرور 
قدم���ت ر�سال���ة اإىل امل�ساه���د ع���رب معر�سي 
الذي يحمل عنوان )يوميات كاريكاترية( 
خمتلف���ة  موا�سي���ع  ر�سومات���ي  تناول���ت 
بع�سها عن الوباء وكيفية الوقاية والبع�ش 
لوحات �سيا�سية واجتماعية – بنقد �ساخر 
وم�سح���ك ب���روح وطنية تتمث���ل يف عملية 
ن�سر الثقافة الوطنية بني ال�سباب وال�سعي 
اإىل حت�سيد كل اجلهود اخلرة وت�سافرها 
م���ن اج���ل النهو����ش بواق���ع ن�س���ر الثقاف���ة 
لتكون املدينة مركز اإ�سعاع ثقايف من خالل 
الأعمال الأدبية والثقافية والفنية وغرها. 
اأ�سبوع���ا  وا�ستغرق���ت  كل����ش:-   وا�س���اف 
يف ر�س���م اللوحات اجلدي���دة وكان بع�سها  
)�سيناري���و �سام���ت( ب���ال تعلي���ق والأخرى 
امل�ساه���د  يق���راأه  ب���كالم  �سيناري���و  ذات 

بابت�سامة )�سيا�سي���ة واجتماعية(.  وا�سار 
كل�ش اىل:- قمت بتقدمي ر�سم خا�ش للبيت 
الثق���ايف يف الفلوج���ة ت�سلم���ه ال�سيد ماجد 
حامد اجلب���وري مدير البيت ميث���ل ان�سانا 
م���ن  الد�سدا�س���ة ال�سيل���ة  يرت���دي  عربي���ا 
بغ���داد وهو يرحب ب�سيوفه من املحافظات 
وه���ي تعك�ش ك���رم و�سيافة الع���رب يف كل 
احل�س���ارات.   واو�سح كل����ش: كما ت�سمن 
احلف���ل فعالي���ة رائعة غنائي���ة للفنان طارق 
حمم���ود عمر الذي اطرب قلوب احلا�سرين 
ب�سم���اع اأغ���اين كوك���ب ال�س���رق اأم كلث���وم 
ب�سوت���ه نال���ت اعج���اب احلا�سري���ن.  يف 
اخلتام قدمت رابطة الريا�سيني الرواد يف 
الفلوج���ة هدي���ة تذكارية و�سه���ادة تقديرية 
من مدير البيت الثق���ايف يف الفلوجة ماجد 
و�س���ع  يف  جله���وده  تثمين���ا  اجلب���وري، 
الأ�سبع على الظواهر ال�سلبية يف املجتمع 
الرائع���ة  وجله���وده  لإ�سالحه���ا  وال�سع���ي 

واإبداعه من خالل م�سرته الطويلة. 
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�سدر ع���ن دار امل���دى كتاب "اأبط���ال جمهول���ون" تاأليف اأريك 
دورت�سمي���د موؤلف الكتاب ال�سه���ر "دور ال�سدفة والغباء يف 
تغي���ر جمرى التاريخ"، والكتاب يتح���دث عن بع�ش الرجال 
والن�س���اء الذي���ن خاط���روا بحياته���م، وع���ن �سجاعته���م يف 
مواجهة حتديات مذهلة، وحول طبيعة ال�سدفة، حول الظلم 
الكب���ر ال���ذي يتعر�ش له بع����ش ال�سخا�ش ح���ني يتم جعل 
املاآ�س���ي الت���ي واجهتهم من ا�س���رار الدولة، ح���ول الحداث 
املاأ�ساوي���ة، والرواي���ات املتعددة للحقيق���ة.. الكتاب ترجمة 

احمد الزبيدي.

بغ�ش النظر عن �سكل النهاية 
التي �سي�سعها القائمون على 

امل�سل�سل الدرامي الطويل 
واملثر امل�سمى "�سواريخ 

اخل�سراء" فاإنه يح�سب للكثر 
من القوى ال�سيا�سية اأنها ل تزال 
توا�سل اللعب على اأكرث من حبل 

ومبهارة، فال اأحد فينا يعلم علم 
اليقني حقيقة ما يدار يف اخلفاء، 
وكيف اأن الكثر من هذه القوى 

ال�سيا�سية يدعم اأهل ال�سواريخ. 
بالأم�ش اأعلن البع�ش اأن منظر 

ال�سواريخ وهي تقع على بيوت 
املواطنني لي�ش منا�سبًا، فيما 

ذهب البع�ش لأبعد من ذلك، حني 
طالبوا احلكومة باأن تعيد هيبة 

الدولة. الت�سريحات التي اأطلقها 
بع�ش ال�سا�سة العراقيني توحي 
للمواطن الب�سيط اأن هذه القوى 

ال�سيا�سية وبخت وهددت كل 
من ت�سول له نف�سه اأن يوا�سل 

لعبة ال�سواريخ، وطالبتهم 
باأن يذهبوا بعيدًا عن بيوت 

املواطنني. لكن التجارب ال�سابقة 
والق�سايا املماثلة �ستك�سف فيما 

بعد اأن معظمها �سعارات بال لون 
ول طعم ول رائحة واأن ما كان 
يقال يف الغرف املغلقة خمتلف 

كثرًا عما يقال اأمام و�سائل 
الإعالم.

يف بالد العجائب والغرائب يبدو 
امل�سهد �سديد التناق�ش وموغاًل 

فى ال�سخرية، جهات م�سلحة 
ت�سر على اأن من حقها موا�سلة 

لعبة اإطالق ال�سواريخ، يف 
الوقت الذي مند فيه ايدينا اىل 

المريكان والرو�ش ونقول :" لله 
  " لقاح ياحم�سنني 

ل العراقيون حقًا:  ماذا كان يف�سّ
العدالة الجتماعية والرفاهية 

والأمان، التي مايزال جميع 
ال�سيا�سيني يتغنون بها من 

اأجل احل�سول على مزيد من 
المتيازات والأموال املنهوبة 

واملنا�سب، اأم اطالق ال�سواريخ  
ونهب الرثوات؟ من اأو�سل 

املواطن امل�سكني اإىل هذا اخليار، 
؟ ماذا حدث ل�"دولة الإ�سالح" 

اأين غابت خطب ال�سالح بيد 
الدولة ؟ مباذا يفكر العراقي 

وهو يرى ا�سحاب ال�سواريخ 
ي�سرحون وميرحون ليال ونهارا  

، �سيقولون له بكل ب�ساطة مل 
يحن الوقت بعد لأن ت�سبح 

�ساحب قراٍر حٍر، فما زال هناك 
الكثر من ال�سواريخ البالي�ستية 

التي نريد اأن جنربها؟! 
هل يجروؤ اأحد مهما عال �ساأنه 
اأن: من اأنتم وماذا تفعلون؟، 

�سُيّتهم باخليانة حتًما، األي�ست 
اأحزابنا العتيدة ومعها احلكومة 

الر�سيدة، كانت قد قررت قبل 
�سنوات ويف حلظة تاريخية 

مهمة اأن �سواريخ "الكاتيو�سا" 
وحدها ميكن اأن توؤ�س�ش لعراق 

دميقراطي .
هكذا وجدنا اأنف�سنا بني " 

حانة " ال�سواريخ و " مانة " 
�سا�سة ميار�سون ال�ستعالء على 

عقول النا�ش يدعون الثورية، 
وفى الوقت نف�سه ل يتورعون 
عن ال�ستعانة بالأمركان يف 

احل�سول على املكا�سب. وفاتهم 
اأننا كعراقيني ن�ستطيع اأن نواجه 

اأمريكا عندما تكون جبهتنا 
الداخلية حم�سنة ، ونواجهها 

اأي�سا ونرف�ش تدخلها ون�ستغني 
عن جيو�سها ومعوناتها عندما 

يكون لنا م�سروع حقيقي ي�ستند 
على احلرية والدميقراطية 

واحرتام الإن�سان. واإىل اأن 
يحدث ذلك ف�ستظل اأمريكا تتدخل 

يف �سوؤوننا، ويظل �سا�ستنا 
يكذبون على اأنف�سهم قبل اأن 

يكذبوا على النا�ش.

ما بني �صاروخ 
و�صاروخ �صاعت حلانا 

اأبطال جمهولون

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����ش له���ذا اليوم 
احل���رارة  درج���ات  اأن  )الأربع���اء( 
�سرتتف���ع قلي���ال ع���ن معدلته���ا لي���وم 
غائم���ا  �سيك���ون  اجل���و  وان  ام����ش، 

وممطرا يف بع�ش املناطق.
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الفلوجة خا يف  ي��ح��ط  ك��ل�����ش  ك���رمي  ك��اري��ك��ات��ري 

حول العالم

مي�سان/ مهدي ال�ساعدي 

ت�سنيعه ب�سكل ملفت لالنظار وجتهيز ظاهره 
جعله  امل�����ارة،  ان��ظ��ار  يبهر  جميل  ب��دي��ك��ور 
يف  ال�سراي  كورني�ش  �سارع  ملرتادي  مق�سدا 
بع�ش  و�سع  بذلك  �ساعده  ال��ع��م��ارة،  مدينة 

املقاعد قبالته لال�سرتاحة. 
ك�����س��ك ع�����س��ري م��ت��ن��ق��ل ل���الك���الت ال�����س��ري��ع��ة 
احد  حم��اول��ة  الكورني�ش،  ���س��ارع  على  يقبع 
امل�ست�سرية  البطالة  ملحاربة  املدينة  �سباب 
من  ال��ع��دي��د  عمله  خ��الل  واج���ه  ابنائها،  ب��ني 

مقتبل  يف  مي�ساين  �ساب  �سجاد  امل�ساعب..  
املتنقل  الك�سك  ت�سنيع  اىل  اه��ت��دى  العمر، 
ابت�سامته  م�ستثمرا  العي�ش  �سظف  ملواجهة 
زبائنه  جلذب  ال�سغر،  ك�سكه  واك�س�سوارات 

وهو ي�ستعر�ش ماأكولته ال�سريعة.. 
يقول �سجاد "�ساعدين اخي الكرب يف �سناعة 
وكانت  ل��وازم��ه،  مبختلف  وجتهيزه  الك�سك 
ال�13 مليون دينار  تكلفته باه�سة مبا يقارب 
مل  املدينة  �سباب  من  كغره  �سجاد  عراقي".  
املرحلة  يف  وتوقف  درا�سته،  اكمال  ي�ستطع 
عمل  عن  يبحث  لفرتة  وبقي  منها،  املتو�سطة 
يدم  مل  مار�سها  التي  والع��م��ال  ج��دوى  دون 
للذهاب  تفكره  دفعه  مما  طويال،  معه  حالها 
بعمله  وال�ستقالل  الك�سك  ت�سنيع  اىل  بعيدا 

اجلديد. الك�سك م�سمم على �سكل عربة ميكن 
�سيارة  كبر  حد  اىل  وي�سبه  ب�سهولة.  نقلها 

اخلارجية  اج��زاوؤه��ا  ممت  �سُ كبرة،  عائلية 
على �سكل ابواب اآلية الفتح لتقدمي الوجبات 

مب�سابيح  اخلارجي  اطارها  زين  ال�سريعة، 
الن��ت��ب��اه، وُعلقت  زاه��ي��ة جل��ذب  ال���وان  ذات 
الكالت  لأن��واع  كثرة  لفتات  جوانبها  على 
املقدمة.   يواجه �سجاد الكثر من ال�سعوبات 
منع  اهمها  اليومي،  عمله  خ��الل  واملعوقات 
بابت�سامته  التجاوز ولكنه  له بدعوى  البلدية 

املعهودة يجيد لغة التفاو�ش معهم. 
على  داخله  يف  املتنقل  �سجاد  ك�سك  يحتوي 
ومقاعد  مغا�سل  اىل  بال�سافة  متكامل  مطبخ 
للجلو�ش عليها، الناظر اليه من الوهلة الوىل 
يرتاءى له مطبخ احد املطاعم لكرثة الدوات 
باتقان  وزع���ت  وال��ت��ي  امل�ستعملة  وامل��ع��دات 
يوم  كل  ع�سر  عملنا  "يبداأ  �سغر.  مكان  يف 
وي�ستمر لغاية الليل، تزامنا مع ازدياد احلركة 

يف ال�سارع" يروي �سجاد حكاية عمله اليومي 
م�سطحبني  الك�سك  العوائل  "ترتاد  وي�سيف 
معهم الطفال، وعملنا يعتمد الطلب والتجهيز 
اىل  نعمد  امل��ارة  حركة  تقل  وعندما  الفوري، 
تنظيف الك�سك وغلقه ومن ثم �سحبه ب�سيارة 

اىل البيت، و املعاودة يف يوم جديد". 
�سعوبات اخرى يواجهها �سجاد خالل عمله مل 
تثن من عزمه، منها احلظر الوقائي، وارتفاع 
ا�سعار املواد التي ي�ستخدمها لإعداد ماأكولته 

ال�سريعة، مع بقاء ا�سعار بيعه ثابتة.
يف  واب��داع��ه  املي�ساين  ال�����س��اب  جن��اح  ق�سة 
كانت  خ��الل��ه،  م��ن  يعتا�ش  م�سروع  تاأ�سي�ش 
التفكر  يف  املدينة  �سباب  من  للكثر  منطلقا 

بخلق وابتكار فر�ش عمل جديدة. 

�صاب مي�صاين يحارب البطالة وي�صنع ك�صكًا ع�صريًا متنقاًل لالأكالت ال�صريعة 

ح���دد اأطباء يف دول���ة الإمارات 
العربي���ة املتحدة موعد اإعطاء 
م���ن  تع���اين  عراقي���ة  طفل���ة 
ال�سوكي  الع�س���الت  �سمور 

اأغلى حقنة يف العامل.
واأعل���ن ال�سي���خ حممد بن 

را�سد اآل مكتوم حاكم دبي، تكفله 
اإبراهي���م  لف���ني  الطفل���ة  بع���الج 
 19 العم���ر  م���ن  البالغ���ة  جب���ار 
�سهرا. وتعاين لف���ني من �سمور 
)املرحل���ة  ال�سوك���ي  الع�س���الت 
الثانية(، وهو مر�ش وراثي ناجت 

عن حدوث طفرة يف جني اخلاليا 
واأعل���ن  احلركي���ة.  الع�سبي���ة 
ط���ب  اأخ�سائ���ي  الب�س���ر  هيث���م 
الأع�س���اب يف م�ست�سفى اجلليلة 
والطبيب  لالأطف���ال  التخ�س�س���ي 
باأن���ه  العراقي���ة  للطفل���ة  املعال���ج 
�سيت���م اإعط���اء احلقنة الت���ي يبلغ 
ثمنه���ا 8 ماليني دره���م )2 مليون 
و178 األ���ف دولر( للطفل���ة لفني 
الق���ادم، بح�سب  خالل الأ�سب���وع 
"البي���ان" الإماراتي���ة.  �سحيف���ة 
واأو�سح اأنه بع���د تلقيها احلقنة، 
�ستخ�سع الطفلة العراقية ملرحلة 
اأ�سه���ر،   3 مل���دة  �سدي���دة  متابع���ة 
ت�سم���ل اإع���ادة التاأهي���ل والعالج 
الطبيع���ي والوظيف���ي كم���ا �سيتم 
وحتالي���ل  فحو�س���ات  اإج���راء 
خمربي���ة اأ�سبوعي���ا للوقوف على 

احلالة ال�سحية للطفلة.

ع���ادت جنمة تلفزي���ون الواق���ع، عار�سة الأزي���اء الأمريكي���ة، كي���م كاردا�سيان، 
ام����ش الثالث���اء 23 فرباير/�سباط، اإىل متابعيها باملالي���ني على مواقع التوا�سل 
الجتماعي، بعد اختفاء ق�سر عقب طلبها الطالق ر�سميا من زوجها كاين وي�ست، 
وذل���ك بتوجيهه���ا ر�سالة اإىل العامل الآخ���ر. وخرجت كاردا�سيان م���ن عزلتها الوجيزة 
لكي تهنئ والدها الراحل، املحامي ال�سهر، روبرت كاردا�سيان، بذكرى ميالده، وذلك عرب ح�ساباتها 
الر�سمي���ة على موقعي "في�سبوك" و"اإن�ستغ���رام". و�ساركت كيم كاردا�سيان )40 عاما( �سورة لها مع 
والده���ا ووالدته���ا كري�ش جي���ر، واأ�سقائها كورتني وكل���وي وروب، واأرفقتها بر�سال���ة له هي: "عيد 
مي���الد �سعيد ي���ا اأبي! اأحتفل بك كل يوم ولك���ن اليوم اأكرث، هناك الكثر لكي اأخ���ربك به!". وتابعت: 
"ات�سلت برقم هاتفك الذكي فقط لأت�ساءل عما اإذا كان اأي �سخ�ش �سرد علي بعد كل هذه ال�سنوات 

من رحيلك، يف الواقع ل اأ�سدق اأنني تذكرت ذلك، من ف�سلك تعال لزيارتي يف املنام قريبا".

م���ن���ح  ط��ف��ل��ة ع���راق���ي���ة اأغ���ل���ى ح��ق��ن��ة يف ال��ع��امل

24 February 2021

ح�سناء ال�سني تك�سف عن م�ساكل 
واجهتها مع عادل اإمام

تعي����د �س����الت ال�سينم����ا يف مدين����ة نيويورك 
فت����ح اأبوابها يف اخلام�ش م����ن مار�ش )اآذار(، 
بع����د نحو عام من اإغالقها بقرار اإداري ب�سبب 
فايرو�����ش كورونا، على ما اأعل����ن حاكم ولية 
نيويورك وفق����ًا لوكالة ال�سحاف����ة الفرن�سية. 
وتعي����د ال�س����الت فت����ح اأبوابه����ا م����ع اللتزام 
بن�سبة ق�س����وى للمتفرجني تبلغ 25 يف املائة 
من قدرته����ا ال�ستيعابية العتيادي����ة، على األ 
يتع����دى عدد ه����وؤلء يف كل �سالة 50 متفرجًا، 
وف����ق احلاكم. وي�سكل هذا الق����رار جرعة دعم 
لقط����اع ال�سينم����ا يف الولي����ات املتح����دة الذي 
ُح����رم اأك����رب منفذي����ن ل����ه يف الب����الد اأي لو�����ش 
ل  نيوي����ورك،  ويف  ونيوي����ورك.  اأجنلو�����ش 

ت����زال �س����الت ال�سينم����ا مغلق����ة من����ذ 17 اآذار 
رئي�����ش  اأ�س����دره  مر�س����وم  مبوج����ب   2020
البلدي����ة بيل دي بالزي����و. وياأتي الق����رار بعد 
تراج����ع اأع����داد الإ�ساب����ات بكورون����ا وحالت 
الفايرو�����ش  ج����راء  امل�ست�سف����ى  اإىل  الدخ����ول 
امل�سجل����ة  م�ستوياته����ا  اإىل  نيوي����ورك  يف 
يف مطل����ع دي�سم����رب )كان����ون الأول(، اأي يف 
بداية املوج����ة الثانية من اجلائح����ة. فقد اأدت 
اجلائح����ة اإىل تاأخر ط����رح اأكرثية الإنتاجات 
الهوليوودي����ة ال�سخمة، فيم����ا اعتمدت بع�ش 
ال�ستوديوه����ات �سرتاتيجية عر�����ش اأعمالها 
ب�سورة متزامنة يف ال�سالت وعلى املن�سات 

الإلكرتونية.

�ساالت ال�سينما يف نيويورك تعيد فتح اأبوابها كيم كاردا�سيان توجه 
ر�سالة اإىل العامل االآخر

ك�سفت احل�سناء ال�سينية "اآ�سيا" التي حازت على �سهرة وا�سعة بعد 
اإمام، وعدد من  الكبر، عادل  العربي  للنجم  تقليدها  تداول م�ساهد 
النجوم العرب، مثل، يا�سر العظمة، عن م�ساعرها وبع�ش امل�ساكل 

التي واجهتها بعد اهتمام و�سائل الإعالم العربية بها. 
"في�سبوك"، حول  اآ�سيا يف فيديو ن�سرته على �سفحتها يف   وقالت 
اأعمالها،  حول  والتقارير  الأخبار  من  الكثر  ت��داول  عند  �سعورها 
وفرحها" من  "ده�ستها  عن  معربة  ترق�ش  وهي  اآ�سيا  ظهرت  حيث 
العربية  الإع��الم  و�سائل  من  كبر  عدد  يف  والأخبار  اللقاءات  كرثة 

والعاملية.
ونوهت اآ�سيا اإىل اأن اللقاءات كانت تعقد بالتوقيت العربي، ما �سبب 
م�سكلة لها ب�سبب فارق التوقيت بني ال�سني والبلدان العربية، حيث 

�سادفت هذه اللقاءات توقيت الفجر يف ال�سني.
واأكدت اآ�سيا اأنها كانت غاية يف التوتر واأنها كانت ت�سعر بالنعا�ش 
وتفكر "هل �سيبداأ �سعري بالت�ساقط ب�سبب �سهري لوقت متاأخر كل 
يوم؟". ونوهت اآ�سيا اإىل اأنها عانت اأي�سا من اخلوف، لأن اللقاءات 
باللغة  املقدم  �سيتحدث  "هل  وت�ساءلت  مبا�سر،  ب�سكل  تبث  كانت 
املتابعني، هل  اإعجاب  �ساأنال  اأفهم، هل  اإن مل  �ساأفعل  العامية وماذا 

�سيبدو وجهي �سمينا؟".
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