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 بغداد/ املدى

تباينت اآراء الكتل ال�سيا�سية ب�ساأن امل�ساركة 
يف احل���وار الوطن���ي ال���ذي دعا الي���ه رئي�س 
احلكومة م�سطفى الكاظم���ي، فيما ا�سرتطت 
ق���وى ت�سري���ن اخ�ساع قتل���ة املتظاهرين اىل 

الق�ساء قبل امل�ساركة يف احلوار.
وكان رئي�س احلكوم���ة م�سطفى الكاظمي قد 
دعا الثنني، اإىل "حوار وطني" ي�سم القوى 
ال�سيا�سية وال�سبابية واملحتجني ومعار�سي 
احلكومة، اإىل "طاولة احلوار امل�سوؤول اأمام 

�سعبنا واأمام التاريخ". 
اإقلي���م كرد�ست���ان نيجريف���ان  وع���ر رئي����س 
بارزاين عن دعمه لدعوة الكاظمي، قائال اننا 
ندعم دع���وة رئي�س ال���وزراء ال�سيد الكاظمي 
م���ن اأجل عق���د ح���وار وطن���ي ب���ني الأطراف 
العراقي���ة املختلف���ة. كم���ا اأعلن زعي���م حتالف 
عراقيون عمار احلكيم، عن ت�سامنه مع دعوة 

رئي�س الوزراء ب�ساأن "احلوار الوطني". 
بدوره، اأبدى احمد الكناين، النائب عن كتلة 
�سادق���ون الرملاني���ة ا�ستغراب���ه يف ت�سريح 
ل�)امل���دى( من "دعوة رئي����س جمل�س الوزراء 
م�سطف���ى الكاظمي اإىل حوار وطني �سامل"، 
العراق���ي  املجتم���ع  اأطي���اف  "كل  ان  قائ���ال 
اي���ة  توج���د  ول  ومن�سجم���ون  متفاهم���ون 

م�سكلة".
وي�سي���ف اأن "م�سكلتن���ا �سيا�سي���ة، وبالتايل 
واجله���ات  والأط���راف  الكت���ل  ه���ذه  اأن 
ع���ن  تتن���ازل  اأن  م�ستع���دة  غ���ري  ال�سيا�سي���ة 
ا�ستحقاقاته���ا وم�ساحله���ا ال�سيقة"، معترا 
اأن "ه���ذه الدعوة ل ج���دوى منها يف ظل هذه 

التداعيات وامل�ساكل والتقاطعات".
م���ن جهت���ه، يوؤك���د املحل���ل ال�سيا�س���ي ح�سني 
ع���الوي يف ت�سريح ل�)املدى( اأن  "الهدف من 

دع���وة رئي�س جمل�س الوزراء هو مللمة جراح 
العراقي���ني بعد ح���رب طويلة ونزي���ف الدم"، 
لفت���ا اإىل اأن "زي���ارة الباب���ا كان���ت منا�سب���ة 

مالئمة لإطالق هذه الدعوة".
بدوره يوؤكد احلقوق���ي ح�سني الغرابي، احد 

املتظاهري���ن يف حمافظة ذي قار ل�)املدى( ان 
امل�ساركة يف هذا  يرف�سون  ت�سري���ن  "�سباب 

املوؤمتر الذي دعا اإليه رئي�س احلكومة".
ويطرح الغرابي �سروطا على احلكومة مقابل 
ح�سوره���م يف ه���ذا املوؤمتر منه���ا "حما�سبة 

م���ن قم���ع حركة ت�سري���ن وتقدميه���م للق�ساء، 
والتهيئة لإج���راء انتخابات برملانية مبكرة"، 
بالقتل���ة  معرفتن���ا  ح���ال  "يف  ان���ه  مو�سح���ا 

وتقدميهم للق�ساء رمبا �سنعلن م�ساركتنا".
 التفا�صيل �س2

قوى ت�صرين ت�صترط ك�صف القتلة ومقا�صاتهم قبل الجلو�س

الكتل ال�سيا�سية والمحتجون منق�سمون 
ب�ساأن "الحوار الوطني"

 بغداد/ متيم احل�صن

اأربك���ت ا�سوات غ���ري معروفة �سمعت م�س���اء الثنني 
غرب���ي النب���ار، الو�س���اع يف املحافظة الت���ي تعي�س 
حال���ة ترق���ب منذ اأ�سب���وع عل���ى خلفي���ة الت�سعيد بني 

وا�سنطن والف�سائل امل�سلحة.

وتبني بعد �ساعات بان ال�سوات هي لتدريبات داخل 
قاع���دة عني ال�س���د التي ا�ستهدفت مطل���ع اآذار احلايل 
بعدة �سواريخ من منطقة زراعية قريبة من املع�سكر.
وكان���ت تل���ك ال�س���وات كافي���ة لن يعتق���د ال�س���كان 
القريب���ون من القاعدة ب���ان "ال�سيناري���و" ال�سواأ قد 
ح���دث، فيما ل���و كان املع�سكر قد ا�سته���دف مرة اخرى 

او انه الرد المريكي.
باملقاب���ل كان عدد م���ن الف�سائل امل�سلح���ة يف النبار، 
ق���د اتخ���ذ اج���راءات ا�ستباقي���ة، لكن ه���ذا مل مينع ان 

ال�سوات التي �سمعت اربكت تلك اجلماعات اي�سا.
وبح�س���ب �سه���ود عي���ان يف غرب���ي النب���ار حتدث���وا 
ل�)امل���دى( فان���ه "�سوه���د عدد م���ن ال�سي���ارات رباعية 
الدفع الت���ي ت�ستخدمها الف�سائل وه���ي تهرع م�سرعة 

اثناء �سماع ال�سوات".
وقاع���دة "ع���ني الأ�سد" تق���ع يف ناحية البغ���دادي 90 
كم غرب مدين���ة الرمادي وتعتر اأكر قاعدة ع�سكرية 

للقوات الأمريكية يف العراق.
وت�س���ري م�س���ادر مطلع���ة يف النب���ار ل�)امل���دى( ب���ان 
"ال�سوات كانت لتدريبات باملدفعية المريكية التي 

�ساركت يف وقت �سابق باحلرب �سد داع�س".
وا�ساف���ت امل�س���ادر ان "اجلمي���ع اعتق���د ان���ه هج���وم 
جديد على القاع���دة، بينما بع�س الف�سائل توقعت ان 

وا�سنطن بداأت بالرد".
 التفا�صيل �س3

التحقيقات بق�صف "الكاتيو�صا" م�صتمرة ولم تتو�صل لهوية الفاعلين

 بغداد/ املدى

م���ع ت���وايل توقيت���ات امل���وت املريب���ة يف 
بغ���داد، يبق���ى التوقي���ت وامل���كان اأهم من 
التفج���ري اأو اخلرق الأمن���ي نف�سه، �سواء 
اأكان���ت ب���اأدوات خارجي���ة واأي���ٍد حملي���ة 
اأم العك����س، فاله���دف املن�س���ود منها خلط 
الوق���ت  وت���ر  عل���ى  والع���زف  الأوراق 
ي���رى مراقب���ون، يف  م���ا  احل���رج، وف���ق 
حماول���ة لإدامة ماكنة العنف التي حت�سد 
اأرواح العراقيني ول ت�ستثني منهم اأحدًا.
وبينما يوجه البع�س اأ�سابع التهام اإىل 
تنظي���م داع�س وم���ا �سابه���ه، اإل اأن �سوؤاًل 

يقف���ز لالأذهان مف���اده: ما معن���ى اأن تعود 
اخلروقات المنية يف بغداد اىل الواجهة 
يف اأوق���ات تتناغ���م م���ع اق���رتاب موع���د 
التناف�س النتخاب���ي بني الأحزاب يف كل 

دورة برملانية؟
فبالأم����س، ويف وق���ت متاأخ���ر م���ن لي���ل 
الثنني/ الثالثاء ا�ستهدف تفجري برمانة 
يدوية زائرين مي�سون �سريًا على القدام، 
لإحياء زي���ارة المام الكاظ���م، على ج�سر 
الئم���ة الراب���ط ب���ني مدينت���ي الكاظمي���ة 
والأعظمية �سرقي بغداد، واأدى اإىل مقتل 

امراأة وجرح 8 اآخرين.
وطوال �سنوات كانت اجلدران ال�سمنتية 

تعزل الكاظمية ذات الأغلبية ال�سيعية يف 
�سمايل بغ���داد عن الأعظمية ذات الأغلبية 
ال�سني���ة ملنع اأعمال العن���ف الطائفية على 
�سفتي نهر دجل���ة، ال�سرقية يف الأعظمية 
والغربي���ة يف الكاظمي���ة اللت���ني يربطهما 
ج�سر الأئم���ة. وفيما يتخوف البع�س من 
اأن تك���ون ه���ذه الهجمات الت���ي ت�ستهدف 
اأماك���ن ح�سا�س���ة مذهبي���ًا، جم���رد م�سعى 
لإ�سع���ال حرب اأهلية م���رة اأخرى، لغايات 
الق���وى  ب���ني  النف���وذ  ب�س���راع  ترتب���ط 
ال�سيا�سي���ة واأذرعها الع�سكري���ة امل�سلحة 
خارج �سلط���ة الدولة مع قرب النتخابات 
الأول  ت�سري���ن   10 يف  املق���ررة  املبك���رة 

املقب���ل، لك���ن كال من الناطق با�س���م القائد 
الع���ام للق���وات امل�سلح���ة، وخطيب جامع 
اأبي حنيفة الكائ���ن يف الأعظمية، ونائب 
عن حتال���ف �سائ���رون ا�ستبع���دوا جميعًا 
)رووداو(  ل�سبك���ة  ت�سريح���ات  خ���الل 
تل���ك  مث���ل  ان���دلع  احتم���ال  الإعالمي���ة، 
احل���رب، موؤكدي���ن اأن الظ���روف مواتي���ة 
لإجها����س اأي حماول���ة ت�سته���دف اللع���ب 
عل���ى ه���ذا الوتر. الل���واء يحي���ى ر�سول، 
املتح���دث الع�سك���ري با�س���م القائ���د العام 
للقوات امل�سلح���ة العراقية، حتدث ل�سبكة 
)رووداو( العالمي���ة، ام����س الثالثاء )9 
اآذار 2021( ع���ن تفا�سي���ل انفجار ج�سر 

وراء  الجن���رار  ل�"ع���دم  داعي���ا  الئم���ة، 
ال�سائعات الت���ي حتاول جهات من خاللها 
زرع الفتن���ة بني جم���وع امل�سلمني".  ويف 
ح���ني اأك���د ر�س���ول، اأن "جم���وع الزائرين 
لأداء  الكاظمي���ة  مدين���ة  اإىل  املتوجه���ني 
م�ستم���رة  )ع(  الكاظ���م  الإم���ام  زي���ارة 
بان�سيابي���ة عالية"، لف���ت اىل اأن "الو�سع 
م�سيط���ر علي���ه ب�س���كل ت���ام حي���ث تق���وم 
ق���وات خا�سة بعمليات البحث والتفتي�س 
�سمن منطقة احلادث". وحول احل�سيلة 
النهائي���ة للهجوم، لفت ر�س���ول اإىل مقتل 

امراأة وا�سابة 8 مدنيني بالنفجار.
 التفا�صيل �س3

ال�صحة: املوقف الوبائي نحو الأ�صواأ

حتقيقات "رمانة ج�سر الأئمة" تفرج عن متهم وتتحفظ على اثنني اآخرين

 بغداد/ املدى

اعلن���ت مفو�سي���ة حق���وق الإن�سان، اأم����س الثالثاء، ت�سجي���ل 644 حالة 
انتح���ار خ���الل العام املا�س���ي. وقال ع�س���و املفو�سية فا�س���ل الغراوي، 
يف بي���ان تلقته )امل���دى( اإن "املفو�سي���ة اأ�سرت ارتفاع ح���الت النتحار 
يف عم���وم حمافظ���ات الع���راق لع���ام 2020 بلغ���ت )644( حال���ة، لفت���ا 
اىل ان "حمافظ���ة بغ���داد ت�س���درت امل�سه���د بالعداد حي���ث بلغت )139( 
حال���ة تلته���ا حمافظة الب�س���رة )86( حالة وحمافظة ذي ق���ار )80( حالة 
وحمافظ���ة نين���وى )69( حال���ة". وا�ساف الغ���راوي انه "م���ن خالل ما 
مت ت�سجيل���ه اي�س���ا فئة الذك���ور، حيث بلغ���ت اعداده���م )368( والناث 
)276( حال���ة انتحار"، م�سريا اىل ان ")159( حالة منها كانت بوا�سطة 
اطالق النار من ا�سلحة قريبة و)319( حالة بوا�سطة ال�سنق با�ستخدام 
احلب���ال و)6( حالت متثلت بال�سقوط م���ن اماكن مرتفعة و)122( حالة 
با�ستخ���دام احلرق بالنار و)20( حالة با�ستخدام املواد ال�سامة اخلطرة 
و)3( ح���الت متثلت بقطع الوريد و)8( حالت عن الطريق الغرق و)2( 
حال���ة بوا�سطة ال�سعق بالكهرباء". وعن دواف���ع النتحار بني الغراوي 
انها "تنوعت بني ال�سب���اب الجتماعية والنف�سية والقت�سادية، ا�سافة 
لعامل الفقر وتداعيات احلروب وتدهور واقع حقوق الن�سان"، مطالبا 
الن�سان وتوفري  لتعزيز وحماية حقوق  باإج���راءات عاجلة  "احلكومة 
فر����س العمل وتاأم���ني اخلدمات والعي����س الكرمي وال�سك���ن املالئم لدرء 

خطر النتحار".

العام  يف  انتحار  حالة   644
بغداد يف  اأغلبها   2020

نيمار 
ي�صطدم 
مبي�صي 
يف موقعة 
الأمراء 
الباري�صية
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ن�صخة اإلكترونية

 تدريبات المدفعية الأميركية 
 في "عين الأ�سد" تربك 

الف�سائل الم�سلحة

 بغداد/ املدى

ك�سف���ت مديرية امل���رور العامة، اأم����س الثالثاء، 
اأ�سب���اب الختناق���ات املروري���ة الت���ي �سهدته���ا 
العا�سمة بغ���داد. وقال مدير العالقات والعالم 
يف املديرية العميد حي���در كرمي يف ت�سريحات 

�سحفي���ة، اإن "اأه���م ال�سب���اب التي تق���ف وراء 
الزحام���ات املرورية، هو فر�س احلظر اجلزئي 
وال�سام���ل، الذي اأ�سهم بتقيي���د حركة املواطنني 
يف اأوق���ات واأيام حمددة، م���ا �سبب الختناقات 
املروري���ة يف �س���وارع العا�سم���ة، ل�سيم���ا اأيام 
"العا�سم���ة  الثن���ني والثالث���اء". واأ�س���اف اأن 

بغداد مركز جتاري وحي���وي مهم، لذلك يتوجه 
اليها املواطنون م���ن جميع املحافظات بعد رفع 
احلظر، ل�سيما يومي الثنني والثالثاء، فت�سهد 

العا�سمة اختناقات مرورية كبرية".
واأك���د اأن "مب���ادرة رئي����س ال���وزراء م�سطف���ى 
الكاظم���ي اأ�سهمت بتقليل الزحام���ات املرورية، 

ل�سيم���ا بعد رفع عدد م���ن ال�سيطرات يف جانب 
الك���رخ". واأ�سار اإىل اأنه "يف ح���ال النتهاء من 
الط���رق احلولي���ة والطري���ق احللق���ي الراب���ع، 
�سيعمل عل���ى حتويل �سيارات احلمل اليها دون 
املرور ب�سوارع العا�سمة، ما �سيقلل ب�سكل كبري 

الزحامات املرورية داخل العا�سمة بغداد".

املرور تو�سح اأ�سباب الختناقات املرورية يف بغداد

 بغداد/ فرا�س عدنان

ي�ستع����د العراق ل�ستقب����ال ماليني اجلرع����ات من لقاح 
كورونا خالل اأيام.

وفيم����ا توؤك����د جه����ات حكومي����ة وبرملاني����ة اأن الوجبة 
م����ع مرف����ق )كوفاك�����س(  امل����رم  التف����اق  م����ن  الأوىل 
�ست�س����ل ي����وم 15 من ال�سهر احل����ايل، تتزايد املخاوف 
م����ن اجت����اه املوق����ف الوبائي نح����و الأ�سواأ م����ع تاأ�سري 

عدم الت����زام وا�سح م����ن املواطنني باإج����راءات احلظر 
ال�سام����ل واجلزئي املفرو�سة من اللجنة العليا لل�سحة 

وال�سالمة.
ويق����ول املتح����دث الر�سم����ي ل����وزارة ال�سح����ة �سي����ف 
الب����در، يف حديث اإىل )امل����دى(، اأن "جهود العراق يف 
احل�س����ول على لقاح����ات م�ستمرة من خ����الل التوا�سل 

املبا�سر مع جميع ال�سركات امل�سنعة".
وتاب����ع الب����در، اأن "مالي����ني اجلرع����ات �س����وف نتلقاها 

خ����الل �ساعات اأو اأيام قليلة، وبنحو متتابع بح�سب ما 
مت التفاق عليه من خالل وزارة ال�سحة".

واأ�س����ار، اإىل اأن "ملي����وين جرعة ننتظ����ر و�سولها من 
لق����اح �سينوف����ارم ال�سيني، ومليون جرع����ة اأخرى من 

لقاح �سبوتنيك الرو�سي".
و�س����ّدد الب����در، عل����ى اأن "الوجب����ة الأ�سا�سي����ة ه����ي م����ا 
�سنح�س����ل علي����ه م����ن التعاق����د م����ع مرف����ق كوفاك�����س- 
التحال����ف ال����دويل للقاح����ات حي����ث تعاقدن����ا عل����ى 16 

ملي����ون جرعة". بنّي الب����در، اأن "الطائ����رة التي حتمل 
اأوىل الوجب����ات م����ن لقاح����ات ه����ذا التعاق����د ه����ي قي����د 

ال�سحن و�سوف ت�سل اإىل بغداد قريبًا".
ونّوه، اإىل اأن "التعاقد مع �سركة فايزر ينتظر اأن ينفذ 
القان����ون ال����ذي مت ت�سريع����ه ب�ساأن مواجه����ة اجلائحة، 
وق����د حج����ز العراق ملي����ون و525 األف جرع����ة من هذا 

اللقاح".
 التفا�صيل �س2

العراق يتلقي الوجبة الأوىل من لقاح كوفاك�س يف 15 من ال�سهر اجلاري

على هام�س 
زيارة البابا 

للعراق

ها�صم �صالح يكتب: 

لطفية الدليمي تكتب: 



 بغداد/ فرا�س عدنان

ماليي���ن  ال�س���تقبال  الع���راق  ي�س���تعد 
الجرع���ات م���ن لق���اح كورونا خ���الل اأيام، 
وفيم���ا توؤكد جه���ات حكومي���ة وبرلمانية 
اأن الوجب���ة االأول���ى م���ن االتف���اق المب���رم 
م���ع مرف���ق )كوفاك����س( �ست�س���ل ي���وم 15 
من ال�س���هر الحالي، تتزاي���د المخاوف من 
اتج���اه الموقف الوبائي نحو االأ�س���واأ مع 
تاأ�سير عدم الت���زام وا�سح من المواطنين 
والجزئ���ي  ال�سام���ل  الحظ���ر  باإج���راءات 
المفرو�س���ة م���ن اللجن���ة العلي���ا لل�سح���ة 

وال�سالمة.
ويقول المتحدث الر�سمي لوزارة ال�سحة 
�سي���ف البدر، في حديث اإل���ى )المدى(، اأن 
"جهود العراق في الح�سول على لقاحات 
م�ستم���رة من خالل التوا�س���ل المبا�سر مع 

جميع ال�سركات الم�سنعة".
وتابع البدر، اأن "ماليين الجرعات �سوف 
قليل���ة،  اأي���ام  اأو  �ساع���ات  نتلقاه���ا خ���الل 
وبنحو متتابع بح�سب ما تم االتفاق عليه 

من خالل وزارة ال�سحة".
واأ�س���ار، اإل���ى اأن "مليون���ا جرع���ة ننتظ���ر 
و�سولها م���ن لق���اح �سينوف���ارم ال�سيني، 
ومليون جرعة اأخرى م���ن لقاح �سبوتنيك 

الرو�سي".
و�سّدد البدر، عل���ى اأن "الوجبة االأ�سا�سية 
هي ما �سنح�سل عليه من التعاقد مع مرفق 
كوفاك�س- التحالف الدولي للقاحات حيث 

تعاقدنا على 16 مليون جرعة".
بّين الب���در، اأن "الطائرة التي تحمل اأولى 
الوجبات م���ن لقاحات هذا التعاقد هي قيد 

ال�سحن و�سوف ت�سل اإلى بغداد قريبًا".
ون���ّوه، اإل���ى اأن "التعاقد م���ع �سركة فايزر 
ينتظ���ر اأن ينفذ القانون ال���ذي تم ت�سريعه 

حج���ز  وق���د  الجائح���ة،  مواجه���ة  ب�س���اأن 
الع���راق مليون و525 األ���ف جرعة من هذا 

اللقاح".
ويوا�سل الب���در، اأن "الموقف الوبائي ما 
زال خطي���رًا ويتجه نحو االأ�س���واأ، نتيجة 
ع���دم االلت���زام الم�ستم���ر م���ن قب���ل اأغل���ب 
المواطني���ن باالإج���راءات الوقائي���ة، رغم 

النداءات المتكررة التي نطلقها".
واأو�س���ح، اأن "تمدي���د اإج���راءات الحظ���ر 
ال�سامل والجزئ���ي الأ�سبوعين جاء نتيجة 
الموق���ف الوبائ���ي، والغر����س من���ه تقليل 
انتق���ال الفايرو�س بي���ن المواطنين، لكننا 
ناأم���ل باأن يكون هناك التزام حقيقي، الأننا 

لم�سنا العك�س".
وتح���دث الب���در، ع���ن "تحذي���رات نطلقها 

م���رة اأخ���رى ب���اأن تلق���ي جرع���ات اللق���اح 
ارت���داء  ع���ن  بدي���اًل  اعتب���اره  يمك���ن  ال 
الكمام���ات والتباع���د االجتماع���ي وغ�سل 
اليدي���ن الم�ستم���ر بالم���اء وال�ساب���ون اأو 

المعقمات".
وي�ستر�س���ل، اأن "التوا�سل م���ع ال�سركات 
المنتجة والمط���ورة للقاحات اأو عالجات 
قب���ل وزارة  م���ن  مبا�س���رة  يت���م  كورون���ا 

ال�سحة، ومن جميع المنا�سئ العالمية".
وم�س���ى البدر، اإل���ى اأن "توزي���ع جرعات 
اللقاحات يكون من خالل المنافذ الر�سمية 
لل���وزارة ويمن���ع تداول���ه �سم���ن القط���اع 

الخا�س".
م���ن جانب���ه، ذك���ر ع�س���و لجن���ة ال�سح���ة 
في مجل����س الن���واب غايب العمي���ري، اأن 

مرفق  من  ر�سمي���ة  ر�سالة  تلقى  "الع���راق 
كوفاك�س الدولي تفيد باأن الوجبة االأولى 
م���ن اللقاح �ست�سل في ي���وم 15 من ال�سهر 

الحالي".
اإل���ى  حدي���ث  ف���ي  العمي���ري،  واأ�س���اف 
ت�سم���ل  االأول���ى  "الوجب���ة  اأن  )الم���دى(، 
500 األ���ف جرع���ة"، مو�سح���ًا اأن "وجب���ة 
ثاني���ة �ستتبعها بنحو اأ�سب���وع اإلى ع�سرة 
اإل���ى  األ���ف  اأي���ام تت�سم���ن ملي���ون و500 
مليوني جرع���ة". ولفت اإل���ى اأن "و�سول 
اللقاحات يك���ون وفق جدول زمني محّدد، 
والعراق جزء من كوفاك�س مع 190 دولة، 
والمعايي���ر ه���ي ذاتها تنطب���ق على جميع 

االأع�ساء".
و�س���ّدد العمي���ري، عل���ى اأن "التوا�سل مع 

ال�س���ركات العالمي���ة يت���م من خ���الل فريق 
خب���راء في وزارة ال�سح���ة، ونحن نراقب 
الد�ستوري���ة،  اخت�سا�ساتن���ا  بح�س���ب 
عمليات توريد الجرع���ات وكذلك توزيعها 

على المواطنين".
وزارة  م���ن  ال�س���ادر  ب�"الق���رار  واأ�س���اد، 
ال�سح���ة الذي ح�س���ر بها عملي���ة ا�ستيراد 
المواطني���ن،  تطعي���م  وكذل���ك  اللقاح���ات 
ك���ون  الخا����س،  القط���اع  اإ�س���راك  وع���دم 
ال�سح���ي  باالأم���ن  يتعل���ق  المو�س���وع 

للمواطن العراقي".
"الحكوم���ة  اأن  اإل���ى  العمي���ري،  وانته���ى 
العراقي���ة اأنهت كام���ل االلتزام���ات المالية 
الخا�سة به���ذه التعاقدات، وقامت بت�سليم 
البواب���ات  عب���ر  ال�س���ركات  م�ستحق���ات 

الم�سرفية الر�سمية".
ي�س���ار اإل���ى اأن مجل�س الن���واب كان قّد اأقر 
اأم�س االأول قانون مكافحة جائحة كورونا 
المت�سمن ع���دم م�سوؤولية جزائية ومدنية 
لل�س���ركات المنتج���ة للقاح���ات، كما �سادق 
رئي����س الجمهوري���ة عل���ى القان���ون ي���وم 
اأم����س. واعلن���ت وزارة ال�سح���ة والبيئة، 
اأم����س الثالثاء، ت�سوي���ت مجل�س الوزراء 
على مقت���رح قدمه الوزير ح�س���ن التميمي 
ب�ساأن تعوي�س عوائل �سحايا كورونا من 

منت�سبي الوزارة.  
وقالت ال���وزارة في بيان، تلق���ت )المدى( 
ن�سخ���ة منه،  انه "بناء على ماطرحه وزير 
ال�سح���ة والبيئ���ة ح�س���ن محم���د التميمي 
ب�س���كل ط���ارئ، �س���وت مجل����س ال���وزراء 
على �سرف مكاف���اأة )ع�سرة ماليين دينار( 
لعوائ���ل �سحاي���ا كورون���ا م���ن منت�سب���ي 
وزارة ال�سح���ة والبيئ���ة تقديرا لجهودهم 
م���ن اجل �سالمة المواطن واالمن ال�سحي 

العراقي".  
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واالأح����زاب  الق����وى  حينه����ا،  وطال����ب   
ال�سيا�سي����ة بتغلي����ب م�سلح����ة الوط����ن 
واالبتع����اد عن لغ����ة الخط����اب المت�سنج 
اإل����ى  ودع����ا  ال�سيا�س����ي.  والت�سقي����ط 
المبكرة،  االنتخابات  الإنجاح  "التهيئة 
ومن����ح �سعبن����ا فر�س����ة االأم����ل والثق����ة 

بالدولة وبالنظام الديمقراطي".
وعبر رئي�س اإقليم كرد�ستان نيجيرفان 
بارزان����ي ع����ن دعم����ه لدع����وة الكاظمي، 
قائال انن����ا ندعم دعوة رئي�����س الوزراء 
ال�سي����د الكاظم����ي م����ن اأجل عق����د حوار 
العراقي����ة  االأط����راف  بي����ن  وطن����ي 
المختلفة، واإجراء حوار حقيقي عميق 
بغية الو�سول اإلى اتفاق نهائي وو�سع 
حلول جذرية لم�س����اكل اإقليم كرد�ستان 
االتحادي����ة  العراقي����ة  الحكوم����ة  م����ع 

بموجب الد�ستور.
ب����دوره، اأعل����ن زعيم تحال����ف عراقيون 
عم����ار الحكيم، ع����ن ت�سامنه م����ع دعوة 
"الح����وار  ب�س����اأن  ال����وزراء  رئي�����س 
الوطن����ي". وذك����ر الحكيم ف����ي تغريدة 
له جاء فيه����ا "نت�سامن مع دعوة ال�سيد 
رئي�����س ال����وزراء اإل����ى ح����وار وطني"، 
�سانح����ة  الفر�س����ة  اأن  عل����ى  موؤك����دا 
واالأج����واء مهياأة للم�س����ي بهذا الحوار 
ونجدد المطالبة بانخراط جميع القوى 
االجتماعي����ة  والفعالي����ات  ال�سيا�سي����ة 
واالأكاديمي����ة بح����وار ي�ستوع����ب جميع 
لمعالج����ة  البن����اءة  واالأف����كار  ال����روؤى 

االإخفاقات وتقويم ال�سلبيات. 

الدع�ة غير مجدية
بدوره، اأبدى احمد الكناني، النائب عن 
كتلة �سادقون البرلمانية ا�ستغرابه في 
ت�سري����ح ل�)الم����دى( من "دع����وة رئي�س 

مجل�����س ال����وزراء م�سطف����ى الكاظم����ي 
اإل����ى حوار وطني �سامل"، قائال ان "كل 
اأطي����اف المجتم����ع العراق����ي متفاهمين 

ومن�سجمين وال توجد اية م�سكلة".
�سيا�سي����ة،  "م�سكلتن����ا  اأن  وي�سي����ف 

اأن ه����ذه الكت����ل واالأط����راف  وبالتال����ي 
والجه����ات ال�سيا�سية غي����ر م�ستعدة اأن 
تتن����ازل ع����ن ا�ستحقاقاته����ا وم�سالحها 
ال�سيق����ة"، معتبرا اأن "ه����ذه الدعوة ال 
ج����دوى منه����ا في ظ����ل ه����ذه التداعيات 

والم�ساكل والتقاطعات".
وي����رى الكنان����ي اأن����ه "عل����ى الحكوم����ة 
الدع����وة اإل����ى تقدي����م الخدم����ات واإنهاء 
الم�س����اكل والمعان����اة الت����ي يعاني منها 
المواطن العراقي ب����دال من الدعوة اإلى 

هك����ذا م�س����روع"، فيم����ا اب����دى تحفظه 
على "دعوة الجهات المعار�سة للعملية 

ال�سيا�سية".

تغيير �س�رة الدولة
م����ن جهت����ه يوؤك����د المحل����ل ال�سيا�س����ي 
ح�سي����ن عالوي في ت�سري����ح ل�)المدى( 
اأن  "اله����دف م����ن دعوة رئي�����س مجل�س 
الوزراء هو لملمة جراح العراقيين بعد 
حرب طويل����ة ونزيف ال����دم"، الفتا اإلى 
اأن "زيارة البابا كان����ت منا�سبة مالئمة 

الإطالق هذه الدعوة".
وي�سي����ف اأن "هن����اك رغب����ة كبي����رة في 
انتق����ال العراق نح����و ف�س����اء جديد من 
حيث �سورة الدولة ومن ناحية مطالب 

الخدم����ات  لتقدي����م  العراق����ي  ال�سع����ب 
وتغيي����ر كل �س����ي"، موؤك����دا اأن "زي����ارة 
الباب����ا هي م����ن دفعت رئي�����س الحكومة 
المفق����ود  الوطن����ي  الخط����اب  الإحي����اء 
ب�سبب التناف�����س ال�سيا�س����ي وال�سراع 

وجماعات الكاتيو�سا".

الت�سريني�ن والمعار�س�ن 
ويوؤكد الخبير واالأكاديمي اأن "الجهات 
واالأط����راف الت����ي �ستك����ون مدع����وة في 
ال�سيا�سي����ة  الق����وى  ال�سام����ل  الح����وار 
واالحتجاج����ات  وال�سبابي����ة  العراقي����ة 
العملي����ة  تعار�����س  الت����ي  والق����وى 
ال�سيا�سي����ة، وكذلك الق����وى التي تمتلك 
ال�سالح"، موؤكدا "�سرورة عدم ح�سور 

اأو دع����وة كل م����ن تلطخ����ت ي����داه بدماء 
ال�سعب العراقي".

ويو�س����ح اأن "�س����كل الموؤتم����ر ووق����ت 
�ستح�س����ر  الت����ي  واالأط����راف  عق����ده 
عل����ى  ويعتم����د  يتوق����ف  وت�س����ارك 
مفاو�س����ات رئي�س مجل�����س الوزراء مع 
االأطراف والق����وى ال�سيا�سية المختلفة 
التي �سيجريها خالل الفترات المقبلة"، 
مرجح����ا عقد هذا الموؤتم����ر "قبل اإجراء 
االنتخاب����ات البرلمانية المبكرة المقرر 

اإجراوؤها في ت�سرين االأول المقبل".
وي����رى اأن "العراق بحاج����ة اإلى تكوين 
اإج����راء  قب����ل  الو�س����وح  عال����ي  من����اخ 
االنتخابات الجديدة ومن اجل تاأ�سي�س 
م�س����روع وطني جدي����د يجتمع الجميع 

عليه".

�سروط المتظاهرين 
بدوره يوؤكد الحقوقي ح�سين الغرابي، 
اح����د المتظاهرين ف����ي محافظة ذي قار 
ل�)المدى( ان "�سباب ت�سرين يرف�سون 
الم�سارك����ة في ه����ذا الموؤتم����ر الذي دعا 
اإليه رئي�س الحكوم����ة"، م�سددا على ان 
"المحتجي����ن ال يرغب����ون في الجلو�س 
م����ع الكت����ل الت����ي ت�سبب����ت ف����ي قتلهم". 
وي�سي����ف ان "م�سروعن����ا م����ازال قائما 
وم�ستمرا في التظاهر �سد هذه الطبقة 
ال�سيا�سي����ة الت����ي خرب����ت كل �س����يء في 
الع����راق والتي ال ت�سل����ح الدارة الحكم 
في الع����راق"، م�سيفا انن����ا "م�ستمرون 
ه����ذه  ع����ن  نتوق����ف  ول����ن  للتغيي����ر 

التظاهرات واالحتجاجات".
ويتوق����ع اأن "الحكوم����ة �ستذه����ب اإل����ى 
الت����ي  الظ����ل  االأح����زاب  بع�����س  دع����وة 
ن�س����اأت  م����ن �ساح����ات التظاه����رة لق�سد 
اإيه����ام االآخري����ن"، موؤك����دا اأن "ت�سرين 
ب�سخو�سه����ا الفاعلين ل����م ي�ساركوا في 

هذه الدعوات".
ويطرح الغرابي �سروطا على الحكومة 
مقاب����ل ح�سوره����م ف����ي ه����ذا الموؤتم����ر 
منه����ا "محا�سبة من قم����ع حركة ت�سرين 
وتقديمه����م للق�س����اء، والتهيئ����ة الإجراء 
انتخاب����ات برلمانية مبك����رة"، مو�سحا 
انه "في حال معرفتنا بالقتلة وتقديمهم 

للق�ساء ربما �سنعلن م�ساركتنا".

ق�ى ت�سرين ت�سترط 
ك�سف القتلة ومقا�ساتهم 
قبل الجل��س

 الكتل ال�سيا�سية واملحتجون منق�سمون 
ب�ساأن "احلوار الوطني"

العراق يتلقي الوجبة الأوىل من لقاح كوفاك�س يف 15 من ال�سهر اجلاري
ال�سحة: الم�قف ال�بائي نح� االأ�س�اأ

ن�شطاء ت�شرين يرفظون احلوار مع الكتل ال�شيا�شية قبل تقدمي قتلة املتظاهرين ... ار�شيف

رئي�س  اليه  دعا  الذي  ال�طني  الح�ار  في  الم�ساركة  ب�ساأن  ال�سيا�سية  الكتل  اآراء  تباينت 
الى  المتظاهرين  قتلة  اخ�ساع  ت�سرين  ق�ى  ا�سترطت  فيما  الكاظمي،  م�سطفى  الحك�مة 
الق�ساء قبل الم�ساركة في الح�ار. وكان رئي�س الحك�مة م�سطفى الكاظمي قد دعا االثنين، 
اإلى  الحك�مة،  ومعار�سي  والمحتجين  وال�سبابية  ال�سيا�سية  الق�ى  وطني" ي�سم  "ح�ار  اإلى 

التاريخ". واأمام  �سعبنا  اأمام  الم�س�ؤول  الح�ار  "طاولة 
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نف���ذ طيران التحال���ف الدولي، اأم����س الثالثاء، �سربة جوي���ة ا�ستهدفت 
مواقع لتنظيم داع�س في جبل "عداية" �سمن محافظة نينوى.  

وقالت خلية االعالم االمني في بيان تلقت )المدى( ن�سخة منه اإنه "بامر 
وتن�سيق م���ن قيادة العملي���ات الم�ستركة، نفذ طي���ران التحالف الدولي 
�سرب���ة جوية في جبل عداية �سمن قاطع عملي���ات نينوى، وقد اأ�سفرت 
عن تدمير وكر بداخله نحو 10 عنا�سر من ع�سابات داع�س االإرهابية".  
واأ�س���اف البيان اأنه "ف���ي الوقت ذاته خرجت قوة من ل���واء الم�ساة 75 
ولواء الم�ساة 92 لتفتي�س المنطقة الم�ستهدفة، حيث �ساهدت اثنين من 

عنا�سر داع�س يرتديان اأحزمة نا�سفة فقتلتهما بالحال".  
كم���ا نفذ طي���ران التحالف الدولي بح�سب البي���ان، "�سربة جوية اأخرى 
ف���ي منطقة العيثة �سمن قاط���ع عمليات �سالح الدين، اأ�سفرت عن تدمير 

نفق كبير بالكامل".  
ال���ى ذل���ك، اأعلن���ت وزارة الداخلي���ة، القب�س عل���ى عدد م���ن المطلوبين 

وحجز مركبات في محافظتي بابل و�سالح الدين.  
وقال���ت الوزارة، في بي���ان تلقت )المدى( ن�سخة من���ه، )9 اآذار 2021(: 
اإن "مف���ارز قي���ادة �سرطة محافظ���ة بابل، خالل الممار�س���ات االأمنية في 
غ�س���ون ال�24�ساع���ة الما�سي���ة، األق���ت القب�س عل���ى عدد م���ن المتهمين 

ال�سادرة بحقهم اأوامر قب�س ق�سائية".  
وبين���ت القيادة اأن "الممار�س���ات اأ�سفرت عن القب�س عل���ى 36  مطلوبا 
للق�ساء وفق مواد قانونية مختلفة اأبرزها جرائم القتل العمد والخطف 
وال�سرقة، ف�سال ع���ن �سبط )111( مركبة مخالفة من قبل دوريات ق�سم 

النجدة والمرور".  
وف���ي محافظة �س���الح الدين، "نفذت مديرية ال�سرط���ة والمن�ساآت حملة 
تفتي����س وا�سع���ة لتنفي���ذ اأوامر قب�س بح���ق مطلوبين للق�س���اء بجرائم 
مختلف���ة، واأن الحمل���ة اأ�سف���رت ع���ن القب����س عل���ى )16( متهم���ا بمواد 
قانوني���ة مختلف���ة والعثور على 5 عب���وات نا�سفة ف���ي  اق�سية )المالحة 
وبيج���ي والط���وز والدجي���ل وال�سلوعي���ة و�سام���راء والمعت�سم وبلد( 
حي���ث تم���ت اإحال���ة المتهمي���ن الى مراك���ز االحتج���از لغر����س ا�ستكمال 
االإج���راءات القانونية بحقهم، ومعالج���ة العبوات في نف�س المكان دون 

حادث يذكر".  

طريان التحالف والقوات 
الأمنية يقتالن 12 

داع�سيًا يف جبل عداية

فريق طبي يف احدد مدار�س العا�شمة
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فباالأم����س، وف���ي وق���ت متاأخر من لي���ل االثنين/ 
الثالث���اء ا�شتهدف تفجير برمان���ة يدوية زائرين 
يم�شون �شيرًا على االق���دام، الإحياء زيارة االمام 
الكاظ���م، على ج�ش���ر االئمة الرابط بي���ن مدينتي 
الكاظمي���ة واالأعظمي���ة �شرقي بغ���داد، واأدى اإلى 

مقتل امراأة وجرح 8 اآخرين.
وطوال �شن���وات كانت الجدران اال�شمنتية تعزل 
الكاظمية ذات االأغلبية ال�شيعية في �شمالي بغداد 
عن االأعظمي���ة ذات االأغلبية ال�شني���ة لمنع اأعمال 
العنف الطائفية عل���ى �شفتي نهر دجلة، ال�شرقية 
ف���ي االأعظمي���ة والغربي���ة ف���ي الكاظمي���ة اللتين 

يربطهما ج�شر االأئمة.
ه���ذه  تك���ون  اأن  م���ن  البع����س  يتخ���وف  وفيم���ا 
الهجم���ات التي ت�شتهدف اأماكن ح�شا�شة مذهبيًا، 
مج���رد م�شعى الإ�شع���ال حرب اأهلية م���رة اأخرى، 
الق���وى  النف���وذ بي���ن  لغاي���ات ترتب���ط ب�ش���راع 
ال�شيا�شي���ة واأذرعها الع�شكري���ة الم�شلحة خارج 
�شلط���ة الدول���ة م���ع ق���رب االنتخاب���ات المبك���رة 
المق���ررة ف���ي 10 ت�شرين االأول المقب���ل، لكن كال 
من الناطق با�شم القائ���د العام للقوات الم�شلحة، 
وخطيب جام���ع اأبي حنيفة الكائن في االأعظمية، 
ونائب ع���ن تحالف �شائ���رون ا�شتبع���دوا جميعًا 
خ���الل ت�شريح���ات ل�شبك���ة )رووداو( االإعالمية، 
احتم���ال ان���دالع مث���ل تل���ك الح���رب، موؤكدين اأن 
الظ���روف مواتية الإجها�س اأي محاولة ت�شتهدف 

اللعب على هذا الوتر.
وقبلها اأث���ارت التفجيرات الدامي���ة التي �شهدتها 
�شاح���ة الطي���ران و�شط بغ���داد، ف���ي )21 كانون 
الثان���ي 2021( وراح �شحيته���ا 32 قتي���اًل واأكثر 
م���ن 100 جري���ح، ت�شاوؤالت عدة ح���ول توقيتها، 
والر�شائ���ل التي اأرادت اإي�شالها، وذلك بعد هدوء 
ن�شبي �شهدته المدينة اأعقب اإعالن االنت�شار على 

تنظيم داع�س عام 2017.
واأيا م���ا كان االأمر، فاإن هجم���ات �شاحة الطيران 
جاءت بعد يوم واحد م���ن ت�شلم جو بايدن اإدارة 
البي���ت االأبي����س، االأم���ر ال���ذي اعتب���ره محللون 
ر�شال���ة موجهة اإل���ى الرئي�س االأميرك���ي الجديد، 

فيم���ا و�شفه���ا اآخ���رون باأنه���ا موؤ�شر عل���ى بداية 
تنفيذ ما يعرف ب�"م�شروع بايدن" لتق�شيم البالد 

اإلى ثالثة اأقاليم.

ر�سائل تفجير ج�سر الأئمة 
اللواء يحيى ر�ش���ول، المتحدث الع�شكري با�شم 
القائد الع���ام للقوات الم�شلح���ة العراقية، تحدث 
ل�شبك���ة )رووداو( االعالمي���ة، ام����س الثالثاء )9 
اآذار 2021( ع���ن تفا�شيل انفج���ار ج�شر االئمة، 
داعي���ا ل�"ع���دم االنج���رار وراء ال�شائع���ات الت���ي 
تح���اول جهات من خاللها زرع الفتنة بين جموع 

الم�شلمين". 
وف���ي حي���ن اأك���د ر�ش���ول، اأن "جم���وع الزائرين 
المتوجهي���ن اإل���ى مدين���ة الكاظمي���ة الأداء زيارة 

االإم���ام الكاظ���م )ع( م�شتم���رة بان�شيابية عالية"، 
لف���ت ال���ى اأن "الو�ش���ع م�شيطر علي���ه ب�شكل تام 
البح���ث  ق���وات خا�ش���ة بعملي���ات  تق���وم  حي���ث 

والتفتي�س �شمن منطقة الحادث".
وحول الح�شيل���ة النهائية للهج���وم، لفت ر�شول 

اإلى مقتل امراأة وا�شابة 8 مدنيين باالنفجار.

التاأثير على مجرى النتخابات 
المقبلة

ع�ش���و مجل�س النواب عن تحالف �شائرون �شالم 
ال�شم���ري، م���ن جهته و�شف اعت���داء االثنين، في 
ج�شر االئمة ببغداد ب�"االرهابي ومحاولة خائبة 
لخلط االأوراق والتاأثير على االنتخابات المقبلة، 
وج���ر الناخبين الى اال�شطف���اف الطائفي والذي 

انتهى وولى ولن يعود ابدا".
ل���ن  "االره���اب  اأن  بي���ان،  ف���ي  ال�شم���ري  واأك���د 
يج���ر الب���الد الى الفو�ش���ى بمحاوالت���ه الخائبة، 
والعراقيون و�شلوا الى م�شتوى عال من الوعي 
واأن وحدتهم �شر قوتهم وت�شامنهم اأ�شا�س لبناء 
البل���د وتخلي�شه من االره���اب والف�شاد"، م�شددًا 
على "اأهمية ان يعي الجميع خطورة مايخطط له 
االرهابي���ون والفا�شدون الذين هم وجهان لعملة 
واحدة لجر البالد ال���ى الفو�شى والفتنة بوحدة 
قرارهم وعدم ال�شماح الأي جهة بالعزف على هذا 

الوتر النتن".

ر�سائل تطمين 
اإمام وخطيب جامع االأم���ام اأبي حنيفة النعمان 

ف���ي مدين���ة االعظمي���ة، م�شطف���ى البيات���ي، من 
ل�شبك���ة )رووداو(  ف���ي ت�شري���ح  اأك���د  ناحيت���ه 
االعالمي���ة، ام����س الثالث���اء، "تبني���ه �شخ�شي���ا 
لتداعيات التفجير التي اأف�شت الى اعتقال ثالثة 
من ابناء المدينة بحملة امنية لتفتي�س المناطق 
�ش���راح  اط���الق  موؤك���دًا  بالح���ادث"،  المحيط���ة 
واحد منهم واالبقاء عل���ى االثنين االآخرين، مع 
اال�شارة الى متابعة مجري���ات التحقيق التي قد 

تف�شي الى اطالق �شراحهما. 
وخت���م رج���ل الدي���ن ال�شن���ي بالق���ول: "�شتبقى 
الكاظمي���ة واالعظمي���ة مدينتا االخ���اء والمحبة 
والوح���دة وان هذا التفجير نفذته اياٍد اجرامية 

لم تفرق بين ابناء هاتين المدينتين".
للق���وات  الع���ام  القائ���د  ال���وزراء  رئي����س  وكان 
الم�شلح���ة، م�شطف���ى الكاظمي، وج���ه في وقت 
مبك���ر من يوم ام�س الثالث���اء، بحماية الزائرين 
االنتب���اه واال�شتع���داد  اأق�ش���ى درج���ات  وب���ذل 
ل�شم���ان ان�شيابية مرا�شيم زيارة االإمام الكاظم، 
خالل اجتم���اع اأمني طارئ عق���ب انفجار رمانة 
يدوي���ة ف���ي مك���ب نفاي���ات ق���رب ج�ش���ر االئم���ة 
بمنطقة االأعظمية في العا�شمة العراقية بغداد.

واأف���ادت خلي���ة االإع���الم االأمن���ي بع���د منت�ش���ف 
الليلة الما�شية باأن االنفجار اأ�شفر عن ا�شت�شهاد 
ام���راأة، الفتًة اإل���ى اإجراء عملي���ات طارئة لثالثة 
م���ن الم�شابي���ن باإ�ش���راف وزير ال�شح���ة ح�شن 
التميمي، فيما غادر بقية الم�شابين الم�شت�شفى 
بع���د تلقيه���م الع���الج، بع���د �شاع���ات م���ن اإعالن 
ح�شيل���ة اأولية ل�شحايا انفجار رمانة يدوية في 
مكب نفايات قرب ج�شر االئمة في بغداد اأ�شارت 

اإلى اإ�شابة ثمانية اأ�شخا�س. 
واأج���رى الكاظمي، فج���ر ام�س الثالث���اء، زيارة 
لمقر قيادة عمليات بغ���داد حيث تراأ�س اجتماعًا 
ح�ش���ره كل م���ن وزي���ر الداخلي���ة، ونائ���ب قائد 
العملي���ات الم�شترك���ة، وقائ���د عملي���ات بغ���داد، 
ف�ش���اًل عن عدد م���ن القي���ادات االأمني���ة و�شّباط 

االأجهزة الع�شكرية واالأمنية.
واأف���اد المكت���ب االإعالم���ي لرئي�س ال���وزراء باأن 
االإج���راءات  تنفي���ذ  �شي���ر  عل���ى  اطل���ع  االأخي���ر 
االأمني���ة المتخ���ذة وتفا�شي���ل التفجي���ر برمانة 

يدوية في مكب نفايات الذي ا�شتهدف الزائرين 
الم�شاركي���ن ف���ي اإحي���اء مرا�شي���م زي���ارة االإمام 

مو�شى الكاظم عليه ال�شالم. 
وتاب���ع الكاظم���ي تنفي���ذ الخط���ط والواجب���ات 
حماي���ة  وتاأكي���د  االمني���ة  للق���وات  الموكل���ة 
الزائري���ن كما وّجه ببذل اأق�شى درجات االنتباه 
واال�شتع���داد "ل�شمان ان�شيابي���ة مرا�شيم زيارة 
االم���ام مو�ش���ى بن جعف���ر عليه ال�ش���الم وجميع 
الفعالي���ات والن�شاط���ات الجارية ف���ي العا�شمة 

الحبيبة بغداد".
وكان���ت خلي���ة االإع���الم ق���د اأ�ش���ارت ف���ي وق���ت 
�شابق اإلى اأن قوة خا�ش���ة با�شرت بعملية بحث 
وتفتي�س دقيق قرب م���كان الحادث للتحقيق من 
المالب�شات، اأدت الى اعتقال ثالثة ا�شخا�س في 
مدين���ة االعظمية القريبة م���ن مكان الحادث، في 
وقت مازالت جموع الزائرين توا�شل م�شيرتها 
باإن�شيابية عالية الإحي���اء ذكرى ا�شت�شهاد االمام 

الكاظم.
وعان���ى الع���راق لنح���و عقد م���ن ح���رب طائفية 
اأهلية بين ال�شنة وال�شيعة، اأتت على المئات من 
ابنائه واأجبرت مئ���ات االآالف على ترك منازلهم 
مرغمي���ن، بر�شائ���ل تهديد كانت ُترم���ى في فناء 
ال���دار وتمهل اأ�شحابه���ا اأيامًا اأو حت���ى �شاعات 
ويك���ون الذبح اأو االختطاف م�شير من يتجاهل 
اأوام���ر المهدِدين، حتى اأفرغ كل حي من ال�شكان 
الذي���ن ال ينتم���ون للمذه���ب ال���ذي طغ���ى بق���وة 
ال�ش���الح المنفل���ت، كما ال تزال ح���وادث ت�شببت 
بتاأجي���ج نيران الحرب الم�شتع���رة حا�شرة باألم 
في ذاكرة العراقيين حت���ى اليوم، ومنها تفجير 
مرق���د االإمامي���ن الع�شكريي���ن ف���ي �شام���راء عام 
2006 ال���ذي تبع���ه ا�شته���داف ممنه���ج لم�شاجد 
وح�شيني���ات المذهبين، وكانت الجثث مقطوعة 
الراأ����س في �ش���وارع بغ���داد وبقي���ة المحافظات 
منظ���رًا ماألوفًا كل �شب���اح ل�شحايا تلك "الفتنة" 
عل���ى ي���د اأ�شخا����س ال يربطه���م بال�شحاي���ا ثاأر 
�شخ�ش���ي �ش���وى تنفي���ذ توجيه���ات داخلية )من 
خارجي���ة  اأو  بميلي�شي���ات(  م�شلح���ة  اأح���زاب 
لتحقيق م�شالح دول لي����س للعراقيين فيها ناقة 

وال جمل.

بغداد/ تميم الح�سن

وكان���ت تلك اال�ش���وات كافي���ة الن يعتقد 
ب���ان  القاع���دة  م���ن  القريب���ون  ال�ش���كان 
لو  فيما  قد حدث،  "ال�شيناري���و" اال�شواأ 
كان المع�شك���ر قد ا�شتهدف مرة اخرى او 

انه الرد االميركي.
بالمقاب���ل كان عدد من الف�شائل الم�شلحة 
في االنب���ار، قد اتخذ اجراءات ا�شتباقية، 
لك���ن ه���ذا ل���م يمن���ع ان اال�ش���وات الت���ي 

�شمعت اربكت تلك الجماعات اي�شا.
وبح�شب �شه���ود عيان في غرب���ي االنبار 
تحدث���وا ل�)المدى( فان���ه "�شوهد عدد من 
ال�شي���ارات رباعية الدفع التي ت�شتخدمها 
الف�شائل وهي تهرع م�شرعة اثناء �شماع 

اال�شوات".
وقاع���دة "عي���ن االأ�ش���د" تق���ع ف���ي ناحية 

البغ���دادي 90 ك���م غ���رب مدين���ة الرمادي 
وتعتب���ر اأكب���ر قاع���دة ع�شكري���ة للق���وات 

االأمريكية في العراق.
االنب���ار  ف���ي  مطلع���ة  م�ش���ادر  وت�شي���ر 
ل�)المدى( بان "اال�شوات كانت لتدريبات 
بالمدفعي���ة االمريكي���ة الت���ي �شاركت في 

وقت �شابق بالحرب �شد داع�س".
وا�شافت الم�شادر ان "الجميع اعتقد انه 
هج���وم جديد على القاع���دة، بينما بع�س 
ب���داأت  وا�شنط���ن  ان  توقع���ت  الف�شائ���ل 

بالرد".

رد مدرو�س
لوي���د  االأمريك���ي  الدف���اع  وزي���ر  وق���ال 
اأو�شت���ن، االأح���د الما�ش���ي، اإن ردن���ا على 
ا�شته���دف  ال���ذي  ال�شاروخ���ي  الهج���وم 
موؤخرا قاع���دة "عين االأ�ش���د" في العراق 

�شيكون "مدرو�ًشا".
واأك���د اأو�شت���ن، ف���ي مقابل���ة اأجرتها معه 
اأن  االأمريكي���ة،  �ش���ي"  ب���ي  "اإي  �شبك���ة 
به���دف  تقييمات���ه  يوا�ش���ل  "البنتاغ���ون 
تحدي���د الجه���ة الم�شوؤول���ة ع���ن الهجوم 
الذي اأودى بحي���اة متعاقد مدني اأمريكي 

في القاعدة".
وك�ش���ف اأو�شتن اأنه "هو م���ن اقترح �شن 
�شرب���ة ف���ي �شوري���ا، والمبن���ى ال���ذي تم 
ا�شتهدافه، كان ي�شتخدم من قبل جماعات 
م�شلحة م�شوؤولة عن الهجمات االأخيرة".
وفي 25 �شباط الما�شي، نفذت الواليات 
المتحدة االأمريكية غارة جوية ا�شتهدفت 
اإي���ران" ف���ي  م���ن  مدعوم���ة  "ملي�شي���ات 
�شوري���ا، ف���ي اأول عم���ل ع�شك���ري تق���وم 
ب���ه اإدارة الرئي����س ج���و باي���دن ردًا عل���ى 
الهجم���ات الت���ي ت�شته���دف م�شالحها في 
الع���راق. وتابع وزير الدف���اع قائال: "اإذا 
ق���ررت الواليات المتحدة الرد مرة اأخرى 
عل���ى الملي�شي���ات الت���ي �شن���ت الهج���وم، 
�شيك���ون ذلك في الزمان والم���كان اللذين 

نختارهما باأنف�شنا".
جماع���ة  اأطلق���ت  الما�ش���ي،  واالأربع���اء 
م�شلح���ة، مااليقل ع���ن 10 �شواريخ على 
قاعدة "عين االأ�ش���د" الجوية، التي ت�شم 
ق���وات اأمريكي���ة ف���ي محافظ���ة االأنب���ار، 
غربي البالد. وقال م�شوؤولون اإن متعاقد 

اميرك���ي الجن�شي���ة اأ�شيب بنوب���ة قلبية 
وتوفي اأثن���اء احتمائه من الق�شف، وهو 

ماعزز امكانية الرد االميركي.
وتته���م الواليات المتح���دة كتائب "حزب 
الل���ه" وف�شائ���ل عراقي���ة م�شلح���ة مقربة 
هجم���ات  وراء  بالوق���وف  اإي���ران،  م���ن 
�شاروخي���ة متك���ررة ت�شته���دف �شفارتها 

الموجودة وقواعدها الع�شكرية.
وف���ق الم�ش���ادر ف���ي االنب���ار ف���ان "اكثر 
م���ن 10 مقرات تابع���ة لف�شائل في غربي 
المحافظ���ة ق���د اخلي���ت منذ تنفي���ذ عملية 

الق�شف على عين اال�شد".
وهاجم���ت الف�شائ���ل القاعدة م���ن منطقة 

البي���ادر، 7 ك���م جن���وب البغ���دادي، وهي 
منطق���ة زراعي���ة وتقع عل���ى طريق مرور 

الف�شائل الى الحدود مع �شوريا.
وا�شتخدم���ت الجه���ات المهاجم���ة �شيارة 
وو�شع���ت  ق���الب(  )ل���وري  كبي���رة  نق���ل 
ال�شواريخ ا�شفل ال�شاحنة، لمنع ر�شدها 

من طائرات المراقبة.
وت���م الق�ش���ف بوا�شط���ة �شواري���خ نوع 
ومعدلة  ال�شنع،  ايرانية  وهي  "ارا�س"، 
عن ن�شخ���ة �شواري���خ "غ���راد" الرو�شي 
عي���ار 122 مل���م وي�ش���ل مداه���ا الى نحو 

٤0 كم.

التحقيقات بحوادث 
الكاتيو�سا

ول���م ت�ش���رح الحكوم���ة العراقي���ة حت���ى 
االن ع���ن الجه���ة التي ا�شتهدف���ت القاعدة 
الع�شكري���ة، فيما و�شف رئي����س الوزراء 
م�شطف���ى الكاظم���ي المهاجمي���ن ب�"غي���ر 

المنتمين الى العراق".
وقال عل���ي موؤن�س، ع�شو لجنة االمن في 
البرلم���ان ل�)المدى( ان "التحقيقات حول 
الح���ادث م���ا زالت م�شتم���رة ول���م تتحدد 

هوية الفاعلين".
وكان���ت م�شادر قد ك�شفت في وقت �شابق 
ل�)المدى( بان الحكومة �شارت "متيقنة" 

من الجهات التي تطلق ال�شواريخ، وهم 
ف�شي���الن احدهم���ا م�ش���ارك ف���ي العملية 

ال�شيا�شية.
وت�ش���م قاع���دة عين اال�شد نح���و 20 الف 
عن�شر عراق���ي، �شمن ت�شكيالت متعددة، 
ابرزه���ا الق���وة الجوي���ة، قي���ادة عمليات 
الجزي���رة، ومغاوير الجي����س، باال�شافة 
الى المركز الرئي�س للتحالف الدولي �شد 

داع�س.
ويوؤك���د موؤن����س ان���ه عل���ى الحكوم���ة ان 
تك�ش���ف عن "كيفي���ة و�ش���ول ال�شواريخ 
ال���ى ق���رب القاع���دة، وتظه���ر �ش���ور م���ن 
ح���دوث  م���كان  ع���ن  ال�شناعي���ة  االقم���ار 

الهج���وم". وكان���ت بغ���داد ق���د اعلنت عن 
ت�شكي���ل ع���دة لج���ان للتحقي���ق بق�شاي���ا 
ق�ش���ف "الكاتيو�ش���ا" دون نتائ���ج، بينما 
اال�شب���وع  ق���د ك�شف���ت  كان���ت كرد�شت���ان 
الما�شي ب�ش���كل وا�شح عن الجهات التي 

ق�شفت مطار اربيل ال�شهر الما�شي.
ويق���ول ع�ش���و لجن���ة االم���ن ان "م���كان 
ح���دوث الق�ش���ف ف���ي قاع���دة الحري���ر – 
القاع���دة االميركي���ة ق���رب مط���ار اأربيل- 
يختل���ف عن عي���ن اال�شد، حي���ث االخيرة 
تق���ع ف���ي منطق���ة مفتوح���ة واحتم���االت 
عملي���ة  ي�شع���ب  م���ا  اأو�ش���ع  ا�شته���داف 

التحقيق".
واالأربع���اء الما�ش���ي، ن�ش���رت ال�شلط���ات 
االأمنية ف���ي اإقلي���م كرد�شت���ان، اعترافات 
تنفي���ذ  بالوق���وف وراء  المتهمي���ن  اأح���د 
الهجوم، حيث اأك���د اأن العملية تمت باأمر 
م���ن كتائ���ب �شيد ال�شه���داء، وه���و ف�شيل 
الح�ش���د  مظل���ة  تح���ت  ين�ش���وي  م�شل���ح 

ال�شعبي.
وورد ف���ي فيدي���و اعترافات اأح���د منفذي 
الهج���وم، المدع���و حيدر حم���زة البياتي، 
وهو م���ن مواليد 1983 م���ن قرية قرداغ 
ف���ي الحمداني���ة، وي�شك���ن منطق���ة خبات 
ف���ي اأربي���ل، اأنه تع���رف في �شه���ر ت�شرين 
الثاني الما�ش���ي، على �شخ�س من كتائب 
"�شيد ال�شهداء"، وتم االتفاق على القيام 

بعملية على مطار اأربيل الدولي.
بدوره قال هريم كم���ال الع�شو االآخر في 
لجن���ة االمن ل�)المدى( ان "تكرار عمليات 
والبعث���ات  المع�شك���رات  �ش���د  الق�ش���ف 
الدبلوما�شي���ة يح���رج القي���ادات االمني���ة 

وي�شيء الى �شمعة العراق".
واعتب���ر ع�ش���و لجن���ة االم���ن ان رئي����س 
"اكث���ر  الكاظم���ي  م�شطف���ى  ال���وزراء 
جدي���ة ف���ي الك�شف عن تل���ك الجهات" من 

الحكومات ال�شابقة.
 لكن���ه ع���اد وق���ال ان "تلك الجه���ات تبدو 
اتخ���اذ  يمك���ن  وال  الدول���ة  م���ن  اق���وى 
اج���راءات قانونية بحقه���ا" كما جرى في 
ق�شي���ة ال���دورة ف���ي �شي���ف 2020، حين 
اطلق �ش���راح متهمين باط���الق �شواريخ 
عل���ى المنطق���ة الخ�ش���راء بع���د ا�شب���وع 

االدلة". كفاية  "لعدم 

 تدريبات املدفعية الأمريكية يف "عني الأ�سد" 
تربك الف�سائل امل�سلحة

التحقيقات بق�سف 
ومل  "الكاتيو�سا" م�ستمرة 
تتو�سل لهوية الفاعلني

اأربكت ا�سوات غير 
معروفة �سمعت م�ساء 

الثنين غربي النبار، 
الو�ساع في المحافظة 

التي تعي�س حالة ترقب 
منذ اأ�سبوع على خلفية 
الت�سعيد بين وا�سنطن 

والف�سائل الم�سلحة.
وتبين بعد �ساعات بان 

ال�سوات هي لتدريبات 
داخل قاعدة عين ال�سد 
التي ا�ستهدفت مطلع اآذار 
الحالي بعدة �سواريخ من 

منطقة زراعية قريبة من 
المع�سكر.

حتقيقييات "رمانيية ج�سيير الأئميية" تفييرج عيين متهييم وتتحفييظ علييى اثنييني اآخرين

قاعدة عني اال�شد بعد تعر�شها لغارة اإيرانية.. ار�شيف

الناطق الع�سكري وخطيب جامع اأبي حنيفة ا�ستبعدا تكرار الحرب الطائفية 

زائري االمام مو�شى الكاظم عليه ال�شالم.. عد�شة حممود روؤوف

م��ع توالي توقيتات الموت المريبة في بغ��داد، يبقى التوقيت والمكان اأهم من 
التفجي��ر اأو الخرق الأمني نف�سه، �سواء كانت ب��اأدوات خارجية واأيٍد محلية اأم 
العك�س، فالهدف المن�س��ود منها خلط الأوراق والعزف على وتر الوقت الحرج، 
وف��ق ما ي��رى مراقبون، ف��ي محاولة لإدامة ماكن��ة العنف الت��ي تح�سد اأرواح 

العراقيي��ن ول ت�ستثني منهم اأح��داً. وبينما يوجه البع���س اأ�سابع التهام اإلى 
تنظي��م داع�س وم��ا �سابهه، اإل اأن �سوؤاًل يقفز للأذه��ان مفاده: ما معنى اأن تعود 
الخروق��ات المنية في بغداد الى الواجهة في اأوقات تتناغم مع اقتراب موعد 

التناف�س النتخابي بين الأحزاب في كل دورة برلمانية؟
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 بغداد / املدى

ك�ش���فت وزارة الزراعة اأم�س الثالثاء، عن زيادة االإنتاج املحلي 
لقط���اع الدواجن ل�ش���هر �ش���باط املا�ش���ي م���ن حل���وم الدواجن 
وبي����س املائدة اىل اأكرث م���ن 251 مليونًا ونحو 10 اآالف طن 

من حلوم الدواجن.
وقال���ت الوزارة يف بي���ان اإن تنفيذ توجيهات ال���وزارة كان لها 
وق���ع اإيجابي يف اإرتف���اع معدالت اإنتاج بي����س املائدة وحلوم 
الدواج���ن، حيث اأ�ش���رت دائ���رة الرثوة احليواني���ة ومن خالل 
التقارير ال�شهرية الواردة من مديريات الزراعة يف املحافظات 
كاف���ة عدا اإقليم كرد�ش���تان اإنتاج ) ٢٥١٧٣١٦٧٩( بي�ش���ة مائدة 
من امل�ش���اريع العاملة املجازة و البالغ عددها )١٦٨( م�ش���روعًا 
، و )٩٦٣٧( طن���ًا م���ن حل���وم الدواج���ن، يف امل�ش���اريع العاملة 

املجازة والبالغة )٦٤١( م�شروعًا”.
واأ�ش���ارت باأن “عدد الدجاج امل�شوق منها )٦٢٦١١٣٠( دجاجًة 
وع���دد املفاق����س العاملة بواقع ) ٧٠( مفق�ش���ًا حي���ث مت اإنتاج ) 

١٩٦٤٣٩٢٨( فرخ���ًة ،فيما بلغ ع���دد املجازر العاملة ) ٦( جمازر 
ومت ج���زر ) ٢١١٣٢٠٠( فرخ���ة واإنت���اج )٣١٧٠( طنًا من اللحم 

ال�شايف”.
وتابع���ت اأن “ع���دد معامل العلف العاملة بل���غ )٦٣( معمل علف 
حي���ث مت اإنت���اج) ١٣١٩٨١( طن���ًا م���ن العل���ف ، وفيم���ا يتعل���ق 
بتجديد ومنح اإجازات رخ�شة ممار�شة مهنة فقد مت تاأ�شري )٦( 
م�شاريع دواجن ومنحها رخ�ش���ة ممار�شة املهنة، )٤( م�شاريع 
دواجن نقل ملكية، )٥( تو�شعة وجتديد م�شاريع دواجن وذلك 
�ش���من اخلدمات املقدم���ة من قبل ق�ش���م م�ش���اريع الدواجن يف 
الدائرة للم�ش���اهمة يف حت�ش���ن وزيادة االإنتاج باالإ�ش���افة اإىل 
القيام بالك�شوفات ملتابعة �شري العمل يف امل�شاريع واحلقول”.

واأ�ش���ارت ال���وزارة ومن خالل دائ���رة ال���رثوة احليوانية اأنها 
“ما�شية بتقدمي اخلدمات لدعم وتطوير وزيادة اإنتاج قطاع 
ال���رثوة احليواني���ة، للم�ش���اهمة يف �ش���د احتياجات ال�ش���وق 
املحل���ي ورف���د ال�ش���لة الغذائي���ة للم�ش���تهلك خدم���ة لالقت�ش���اد 

الوطني.

 ذي قار / ح�سني العامل

الكلي���ات  خريج���ي  م���ن  املئ���ات  وا�ش���ل 
واملعاه���د التقني���ة يف ذي قار ي���وم اأم�س، 
الت�ش���عيد يف حراكه���م االحتجاج���ي على 
العام���ة درج���ات  املوازن���ة  ع���دم ت�ش���من 

وظيفية لهم.
وفيم���ا اأقدموا ولليوم الثاين على التوايل 
عل���ى قط���ع ع���دد م���ن الط���رق واجل�ش���ور 
اأمه���ل  النا�ش���رية،  و�ش���ط  احليوي���ة 
املحا�ش���رون املجاني���ون ومعلم���و حم���و 
واملركزي���ة  املحلي���ة  احلكومت���ن  االأّمي���ة 
اأ�ش���بوعًا واحدًا حل�ش���م ملف املحا�ش���رين 

املجانين.
ومن���ذ  النا�ش���رية  مدين���ة  مرك���ز  و�ش���هد 
�ش���اعات ال�ش���باح االأوىل من يوم الثالثاء 
قطع ج�ش���ري الن�ش���ر والزيت���ون واإرباكًا 
يف حرك���ة امل���رور بعد اأن احت�ش���دت اأعداد 
كبرية من اخلريج���ن العاطلن عن العمل 
عن���د مداخ���ل اجل�ش���ور املذك���ورة ومنعت 
عبور املركبات، فيما اأ�ش���در املحا�ش���رون 
املجاني���ون ومعلم���و حم���و االأّمي���ة بيان���ًا 
يح���ذرون فيه االأح���زاب واجلهات املتنفذة 
من التالعب يف نتائج القرعة االلكرتونية 
اخلا�ش���ة بتعييناته���م ملوح���ن بت�ش���عيد 
حراكه���م االحتجاجي يف حال عدم ح�ش���م 
ملف تعييناتهم خالل مدة اأق�شاها اأ�شبوع 

واحد.
وقال ك���رمي البدري وه���و اأحد اخلريجن 
العاطل���ن ع���ن العم���ل للم���دى اإن" املئ���ات 
م���ن اخلريجن يوا�ش���لون الت�ش���عيد يف 
تظاهراتهم للمطالبة بالتعين وتخ�شي�س 
املوازن���ة  �ش���من  له���م  وظيفي���ة  درج���ات 
العام���ة"، م�ش���ريًا اىل اأن " خريجي كليات 
والقان���ون  والعل���وم  واالقت�ش���اد  االإدارة 
ق���ار  التقني���ة يف حمافظ���ة ذي  واملعاه���د 
يتظاه���رون من���ذ عدة اأ�ش���هر م���ن دون اأن 

يلتفت اأحد من امل�شوؤولن ملطالبهم".
 واأو�شح البدري اأن " الت�شعيد االأخري يف 
تظاهراته���م واإقدامهم على قطع اجل�ش���ور 
يهدف لل�ش���غط باجت���اه حتقي���ق مطالبهم 

امل�ش���روعة"، ملوحًا باملزيد من الت�ش���عيد 
للمطال���ب  اال�ش���تجابة  ع���دم  ح���ال  يف 

املذكورة.
ويف االأثناء، تعر�س اأحد املتظاهرين ظهر 
اأم�س الثالثاء اىل الده�س من مركبة مدنية 

واأ�شيب بجروح وك�شور خمتلفة.
وقال ح�ش���ن النا�ش���ري وهو اأحد �ش���هود 
العي���ان للم���دى اإن "مركب���ة مدني���ة قام���ت 
بده�س اأح���د املتظاهرين املعت�ش���من عند 
ج�ش���ر الزيتون واأ�ش���يب بك�شور وجروح 
خمتلف���ة"،  مبينًا اأن "امل�ش���اب مت نقله اىل 
اإحدى امل�شت�ش���فيات القريبة لتلقي العالج 

."
وت�ش���هد حمافظ���ة ذي ق���ار التي تتوا�ش���ل 
فيه���ا التظاهرات منذ نحو �ش���نة ون�ش���ف 

ت�ش���عيدًا يف احلرك���ة االحتجاجي���ة ب���ن 
اآونة واأخرى يتمثل بالتح�شيد لتظاهرات 
الدوائ���ر  اأم���ام  كب���رية  واعت�ش���امات 
الط���رق  واملوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة وقط���ع 
واجل�ش���ور م���ا ينجم ع���ن ذلك م�ش���ادمات 
دامية ب���ن املتظاهرين والق���وات االأمنية. 
ويعود �ش���بب تنامي احلركة االحتجاجية 
يف تل���ك املحافظ���ة اجلنوبي���ة التي ت�ش���م 
اأكرث من مليوين ن�شمة اىل ارتفاع معدالت 
الفق���ر والبطال���ة والت���ي تتج���اوز حاج���ز 
ال���� 40 باملئ���ة م���ن ع���دد ال�ش���كان والقوى 

العاملة.
املحا�ش���رون  اأمه���ل  ال�ش���ياق  ذات  ويف 
االأّمي���ة  حم���و  ومعلم���و  املجاني���ون 
احلكومت���ن املحلي���ة واملركزي���ة اأ�ش���بوعًا 

واحدًا حل�ش���م ملف املحا�شرين املجانين 
يف  ا�ش���مائهم  ظه���رت  واأن  �ش���بق  الذي���ن 
القرع���ة االلكرتوني���ة الت���ي اأجري���ت من���ذ 
اأك���رث م���ن �ش���نة ، حمذرين م���ن حماوالت 
االأح���زاب املتنف���ذة االلتف���اف عل���ى نتائج 
مت  الت���ي  االأوىل  االلكرتوني���ة  القرع���ة 
مبوجبها قبولهم كمحا�شرين يف املدار�س 

واملوؤ�ش�شات التعليمية يف املحافظة.
وجاء يف بيان املتظاهرين املجانين الذي 
تلقت املدى ن�شخة منه اأنه " نحن حما�شرو 
ذي قار املقبولن الكرتونيًا مبوجب الفرز 
حم���و  وحما�ش���رو  االأويل  االإلك���رتوين 
االأّمية البالغ عددنا الكلي ١٢ األف حما�شر 
ندع���و اىل ح�ش���م ملف تعيينن���ا خالل مدة 
اأق�شاها نهاية 16 اآذار من العام احلايل"، 

م�ش���ريين اىل اأن " املحا�ش���رين �شبق واأن 
دخل���وا يف مناف�ش���ة م���ع اأقرانه���م �ش���من 
�شروط القرعة االلكرتونية وفازوا بها اإال 
اأن االأحزاب املتنفذة حتاول االلتفاف على 
نتائ���ج تلك القرعة وتعين اأتباعها بداًل من 

املحا�شرين الفائزين بالقرعة املذكورة".
تظاه���رة  لن���ا  " �ش���يكون  البي���ان  وتاب���ع 
ك���رى وموق���ف خمتل���ف وت�ش���عيد كبري 
من اأج���ل حقوقن���ا واأرزاق عوائلن���ا اإْن مل 
يتم اإن�شافنا واإعطائنا حقوقنا خالل املدة 
املذكورة"، واأردف "يكفي ما حتملناه وما 
جترعن���اه من وعود كاذبة من قبل اجلميع 
طيل���ة ع���ام ون�ش���ف ويكف���ي االأح���زاب ما 
�ش���رقته يف ال�ش���ابق لتاأتي اليوم لت�شرقنا 

من جديد".

يف  املجاني���ون  املتظاه���رون  و�ش���ّدد 
بيانه���م على اإعط���اء املحا�ش���رين بالقرعة 
ك���ون  بالتعي���ن  االأولوي���ة  االلكرتوني���ة 
قبولهم مت وفق ال�شروط  وال�شوابط التي 
اعتمدتها اجلهات املعنية بالقبول وكونهم 
دخلوا املناف�ش���ة االلكرتوني���ة مع اأكرث من 

30 األف حما�شر وفازوا بتلك املناف�شة.
وقال رئي�س رابطة املحا�ش���رين املجانين 
علي ح�شن للمدى اإن " الوجبة االأوىل من 
املحا�ش���رين املجانين الفائزي���ن بالقرعة 
ع���ام  اأواخ���ر  ج���رت  الت���ي  االلكرتوني���ة 
2019 يطالبون بح�ش���م ملف املحا�شرين 
املجاني���ن "، واأ�ش���اف اأن " املحا�ش���رين 
االأح���زاب  حم���اوالت  م���ن  يح���ذرون 
والتي���ارات املتنف���ذة التالع���ب بالدرجات 

الوظيفية املخ�ش�شة لهم ".
واأ�شاف ح�شن اإن "املحا�شرين املجانين 
الفائزي���ن بالقرع���ة االلكرتوني���ة با�ش���روا 
بال���دوام منذ اأواخر ع���ام 2019 بناء على 
اأوامر اإدارية �ش���ادرة م���ن اإدارة املحافظة 
"، مبينًا " ففي تاريخ 12 ت�ش���رين الثاين 
2019 �ش���در اأم���ر اإداري م���ن حمافظ ذي 
قار االأ�ش���بق ع���ادل الدخيل���ي بتكليف 10 
االآف خري���ج بعن���وان ) مدر����س ، ومعل���م 
جامعي ، ومعلم ، ومر�ش���د تربوي ( بالقاء 
حما�شرات جمانًا على مالك مديرية تربية 
ذي قار وحلن ت�ش���من مبالغ اأجورهم من 
املوازن���ة االحتادي���ة لل�ش���نة املالية 2020 
م���ن قب���ل االأمانة العام���ة ملجل����س الوزراء 
ح�شب قرار جمل�س الوزراء املرقم 340 ".
وتاب���ع ح�ش���ن اأن " تكلي���ف املحا�ش���رين 
جاء بعد اإجراءات تقدمي اأ�شولية واجراء 
قرع���ة الكرتوني���ة وف���ق ا�ش���تمارة تعي���ن 
املفا�ش���لة واحلاج���ة  نق���اط  عل���ى  تعتم���د 
والتخ�ش����س الوظيف���ي ف�ش���اًل ع���ن �ش���نة 
اخلريج���ن  ب���ن  التناف����س  يف  التخ���رج 

املتقدمن للتعين ".
واأ�ش���ار ح�ش���ن اأن " اأع���داد املحا�ش���رين 
املجانين املقبول���ن ارتفعت فيما بعد اىل 
12 األف حما�ش���ر بعد اإ�ش���افة حما�ش���ري 
حم���و االأّمي���ة الذي���ن اأم�ش���وا ع���دة اأعوام 
يف التعلي���م �ش���من برامج حمارب���ة االأّمية 
" �ش���مول اخلريجن من ذوي  موؤك���دًا   ،"
ال�ش���هداء وال�ش���جناء واملهجري���ن �ش���من 
االلكرتوني���ة  القرع���ة  تعيين���ات  قوائ���م 

وبح�شب ال�شوابط االإدارية املعتمدة".
ذي  يف  املجاني���ون  املحا�ش���رون  وح���ذر 
ق���ار يف ) منت�ش���ف اأيل���ول 2020 ( م���ن 
االلتف���اف  املتنف���ذة  االأح���زاب  حم���اوالت 
عل���ى نتائ���ج القرع���ة االلكرتوني���ة االأوىل 
الت���ي مت مبوجبه���ا قبوله���م كمحا�ش���رين 
يف املدار����س واملوؤ�ش�ش���ات التعليمي���ة يف 
املحافظ���ة ، فيم���ا اأك���دوا �ش���عي االأح���زاب 
والتي���ارات ال�شيا�ش���ية اإدراج اأتباعها بداًل 
منهم وا�شتغالل تعيينات الرتبية الأغرا�س 

انتخابية وحتقيق منافع حزبية �شيقة.

تعر�س اأحد المتظاهرين للده�س ب�سيارة مدنية

خريجون عاطلون يقطعون ج�سور �لنا�سرية ويمهلون �لحكومة �أ�سبوعًا

بغداد، العراق، ٩ اآذار ٢٠٢١: وقعت اآ�شيا�ش����يل 
اتفاقية �ش����راكة جدي����دة مع الدوري االإ�ش����باين 
لك����رة الق����دم، الليغ����ا، الإط����الق "الليغا اإك�ش����رتا 
العراق"، وهي من�ش����ة رقمية تنق����ل اآخر اخبار 
الدوري االإ�شباين ح�ش����ريًا مل�شرتكي اآ�شيا�شيل 
وال�ش����ور  الفيدي����و  مقاط����ع  م����ن  العدي����د  م����ع 
وحمتوى تفاعلي رقم����ي، لتقدمي جتربة فريدة 

مل�شجعي كرة القدم يف العراق. 
ال����دوري االإ�ش����باين واح����د من اأك����رث الدوريات 
�شعبيًة على امل�شتوى الدويل واالأوروبي، حيث 
ي�شم اأملع جنوم كرة القدم املوهوبن يف العامل، 
وي�ش����م اأي�ش����ًا مباريات الكال�ش����يكو ال�ش����هرية، 
التي يتواجه فيها فريقا ريال مدريد وبر�شلونة 
بع�ش����هما البع�����س. ويف ه����ذه املنا�ش����بة، متنح 
االإ�ش����باين  ال����دوري  ب����ن  املوقع����ة  االتفاقي����ة 
واآ�شيا�ش����يل احل����ق احل�ش����ري الآ�شيا�ش����يل يف 
ا�ش����تخدام اال�ش����م التجاري للدوري االإ�ش����باين 

)الليغا( يف العراق.
من�شة الليغا اك�ش����رتا LaLiga Xtra العراق 
متاحة ح�ش����رًا مل�شرتكي اآ�شيا�ش����يل على املوقع 
https://xtra.laliga. :االلكرتوين التايل

com/iq
 )LaLiga Xtra( تربط من�ش����ة الليغا اك�شرتا
م�شجعي كرة القدم العراقين بعامل من الرتفيه 
اخلا�س مع اأحدث االأخبار واملقاالت وال�ش����ور 
ومقاط����ع الفيدي����و اخلا�ش����ة بالدور االإ�ش����باين 

واحل�شرية مل�شرتكي 

اآ�سيا�سيل يف العراق.
وقد مت موؤخرًا تعين جمموعة مونديا ال�ش���ركة 
الرائ���دة للتجارة ع���ر الهاتف املتحرك �ش���ريكًا 
جتاري���ًا وتقنيًا عامليًا ل�ش���ركة LaLiga العاملية 
وه���ي االأن م�ش���وؤولة ع���ن ب���دء تنفي���ذ واإن�ش���اء 

وجتميع املحتوى من LaLiga اإك�شرتا.
�ش���توفر ه���ذه االتفاقي���ة مل�ش���رتكي اآ�شيا�ش���يل، 
حمتوى فريدًا ومثريًا يقرب م�ش���جعي الريا�شة 
من قلب الدوري االإ�ش���باين ب�ش���ورة مبا�ش���رة. 
و�شتفتح فر�ش���ًا جديدة اأمام م�ش���جعي الدوري 
االإ�ش���باين )الليغا( من العراقين ليكونوا جزءًا 
م���ن مبادرات جدي���دة تربطهم م���ع العامل. حيث 
تعتر ال�ش���راكة م���ع احتاد ريا�ش���ي عاملي، مثل 
الليغا، �ش���ابقة فريدة وكاأول اتفاقية ر�شمية من 

نوعه���ا يف الع���راق. تفخر اآ�شيا�ش���يل باأن تكون 
يف  الطاحم���ة  العراقي���ة  ال�ش���ركات  طليع���ة  يف 
الدخ���ول املبادرات الدولية التي تهدف اإىل ربط 
م�ش���جعي كرة القدم العراقين رقميًا بالريا�ش���ة 

حول العامل.
واأ�ش���اف عب���د الل���ه ح�ش���ن، املتحدث الر�ش���مي 
با�ش���م اآ�شيا�شيل ومدير االت�ش���االت الت�شويقية 
املتكاملة فيها: "تتما�ش���ى �ش���راكتنا مع الدوري 
اآ�شيا�ش���يل  االإ�ش���باين )الليغ���ا( وا�ش���رتاتيجية 
اخلا�شة بالرقمنة والتي نقدمها خدمًة مل�شرتكينا 
من خالل توفري اأف�شل احللول الرقمية وخدمات 
االإنرتن���ت، مب���ا يف ذلك عرو�ش���نا املتع���ّددة يف 
خدمات الت�ش���لية والرتفيه حيث �ش���تبقي الليغا 
اإك�شرتا م�شرتكينا من امل�شجعن الريا�شين يف 
�شدارة اآخر اأخبار الدوري االإ�شباين ح�شرًا من 
خالل اآ�شيا�ش���يل. تفخر اآ�شيا�شيل بكونها �شركة 
االت�ش���االت الرائ���دة واالأوىل يف العراق والتي 
جنح���ت يف توقيع �ش���راكة كبرية مع موؤ�ش�ش���ة 
ريا�ش���ية عاملية مثل الليغا. نح���ن متفائلون باأن 
�ش���راكتنا م���ع الليغا �ش���وف ت�ش���يف الكثري اإىل 
�شل�شلة جناحات ا�شيا�شيل حيث نتطلع اإىل اأطر 
تعاون مثمر وعميق مع الدوري االإ�ش���باين على 

املدى الطويل يف امل�شتقبل". 
ويف معر����س حديث���ه ع���ن ه���ذه ال�ش���راكة، قال 
اأو�شكار مايو، رئي�س ق�ش���م االأعمال والت�شويق 
والتطوي���ر ال���دويل يف الليغ���ا: "ه���ذه �ش���راكة 
ملهم���ة بالن�ش���بة لن���ا، حي���ث اأنن���ا نتطل���ع دائمًا 
اإىل بن���اء واإينا����س جمتمع���ات م�ش���جعي ك���رة 
الق���دم ح���ول العامل من خ���الل املحت���وى املتميز 
والتجارب اجلديدة. تعد الليغا اإك�ش���رتا من�شة 
جديدة �شت�ش���اعدنا على االقرتاب من م�ش���جعي 
الع���راق،  اأنح���اء  االإ�ش���باين يف جمي���ع  ال���دور 
و�ش���تعر�س كل ما تقدم���ه كرة القدم االإ�ش���بانية 
من اأخبار ح�ش���رية متميزة. فنحن متحم�ش���ون 
ملوا�ش���لة بن���اء هذه االأوا�ش���ر من خ���الل العمل 
اال�شرتاتيجي مع �شريكنا احل�شري يف العراق، 

اآ�شيا�شيل".
--- انتهى ---

عن اآ�سيا�سيل
اآ�شيا�ش���يل هي املزود االأول خلدمات االت�شاالت 
املتنقل���ة والرقمن���ة يف العراق، حي���ث جتاوزت 

قاعدة م�ش���رتكي اآ�شيا�ش���يل حاجز ١٤.٧ مليون 
عميل را�ٍس اعتب���اًرا من االأول من يناير ٢٠٢١. 
وم���ن املعروف ب���اأن اآ�شيا�ش���يل هي اأول �ش���ركة 
هاتف نقال تعمل يف العراق واأول �شركة حتقق 
تغطية �ش���املة على م�ش���توى البالد، حيث تقدم 
الي���وم خدم���ات اجلي���ل الراب���ع عالي���ة اجل���ودة 
يف جمي���ع املحافظ���ات العراقي���ة. تغطي �ش���بكة 
اآ�شيا�شيل ٩٩.٠٦٪ من �شكان العراق، مما يجعل 
�ش���بكتها الوطني���ة االأكرث ات�ش���اعًا بن م�ش���غلي 
الهات���ف النقال االآخرين يف العراق. ومنذ يناير 
٢٠١٥، تفخ���ر اآ�شيا�ش���يل بكونه���ا اأف�ش���ل مزود 

خلدمات االإنرتنت عالية اجلودة يف العراق.

اآ�شيا�شيل لالت�شاالت، ق�شم العالقات العامة
public.relations@asiacell.com
www.asiacell.com / @
AsiacellConnect / على تويرت 
 اآ�شيا�شيل على في�شبوك / اآ�شيا�شيل على
ان�شتغرام / اآ�شيا�شيل على لينكد اإن

عن الليغا
الليغ����ا ه����ي منظم����ة عاملي����ة مبتكرة وم�ش����وؤولة 
اجتماعًيا، رائدة يف قطاع الريا�ش����ة والرتفيه. 
والليغ����ا احتاد ريا�ش����ي خا�س متك����ون من ٢٠ 
نادًيا �ش����من الليغا �ش����انتاندر و٢٢ نادي �ش����من 
الليغ����ا �ش����مارت بان����ك، والليغ����ا م�ش����وؤولة ع����ن 
تنظيم امل�شابقات الوطنية االإ�شبانية لكرة القدم 
للمحرتف����ن. يف مو�ش����م ٢٠١٩/٢٠١٨، و�ش����ل 
جمهور الليغا ب�ش����ورة تراكمية اىل ما يزيد عن 
٢.٧ مليار �ش����خ�س عر القارات. يقع مقر الليغا 
يف مدري����د )اإ�ش����بانيا(، والليغا موجودة يف ٤١ 
بلًدا م����ن خالل ١١ مكتًب����ا و٤٤ مندوًبا، يغطون 
٨٤ دولة ح����ول العامل. حيث تقوم الليغا بعملها 
االجتماعي من خالل موؤ�ش�شاتها املتنوعة فتقدم 
دوري ك����رة الق����دم املح����رتف االأول م����ن خ����الل 
العب����ي كرة الق����دم االأمهر على م�ش����توى العامل: 

.LaLiga Genuine Santander
 prensa@laliga.es / للتوا�ش����ل مع الليغا
 TLF: +34 912 055 000 / TLF: +34

 616 035 335
 / توي����رت  عل����ى   LaLiga.es / @LaLiga

الليغا على الفي�شبوك / الليغا على ان�شتغرام

 LaLiga Xtra �آ�سيا�سيل تطلق من�سة �لليغا �ك�سرت�
ح�سريًا للدوري �لإ�سباين 

 متابعة / املدى

حتّولت بحرية جّفت من����ذ مايزيد على قرن 
من الزمان يف مدينة النجف و�ش����ط العراق 
اإىل "بح����ر" يّت�ش����م بوف����رة املي����اه وينب�س 
باحلي����اة، اإذ يلح����ظ زائر املنطق����ة وفرة يف 

�شتى اأنواع الطيور واالأ�شماك.  
وذكرت �ش����حيفة "ليرا�ش����يون" الفرن�شية 
-يف تقري����ر له����ا، اأن م����ا و�ش����فته ب�"بح����ر 
النج����ف" الواق����ع يف قل����ب ال�ش����حراء يعّد 
"معج����زة بيئي����ة" حديثة ون����ادرة الوقوع 
يف ع����امل ك����رثت في����ه الك����وارث الطبيعي����ة 
وانقرا�س االأ�ش����ناف النباتية واحليوانية 
االنحبا�����س  ظاه����رة  تداعي����ات  ب�ش����بب 

احلراري.  
وينب�ش����ط "بحر النجف" عند �شفح املدينة 
التي يبلغ تعداد �ش����كانها مليون ن�ش����مة، يف 
نهاية ب�ش����تان �ش����خم م����ن اأ�ش����جار النخيل 
كيلوم����رتًا   336 امت����داد  عل����ى  املثم����رة، 
مربعًا، اأي اأكرث من ن�ش����ف م�ش����احة بحرية 
جنيف الواقع����ة على احلدود ال�شوي�ش����رية 

الفرن�شية.  

ممر للزوار �سابقًا  
ي����رتاءى للناظر من بعي����د اأطفال يدنون من 
املاء وي�شريون بحذر وتوازن على حجارة 
كبرية لال�ش����تمتاع بالنظر اإىل االأ�شماك من 
حتته����م، يف ح����ن حتّلق اأ�ش����راب من طيور 

النور�س فوقهم.  
وعل����ى اجلان����ب االآخر ق����ارب �شي����د ينتظر 
به����دوء حلول الظالم ال�شتئن����اف العمل يف 
بحرية ال مي����الأ جنباتها �شوى غب����ار البناء 
و�شجي����ج املحركات، يف ح����ن مل ُتخ�ش�س 
اأي مراف����ق للرتفي����ه ح����ول املوق����ع، اأو على 

االأقل حتى اللحظة.  
وتفي����د رواي����ات الوافدي����ن اإىل املنطق����ة اأن 
الزوار يف ال�شابق كانوا ي�شلون عن طريق 
البحر اإىل النجف، لكن هذا البحر جّف عام 
1887 بق����رار من ال�شلطان العثماين اآنذاك 
ال����ذي اأم����ر بوق����ف قن����وات اإم����داده، متامًا 
كما فع����ل املرة االأوىل االإ�شكن����در االأكر يف 

ع�شره.  
"بح����ر  كان  فق����ط،  �شن����وات  ب�ش����ع  وقب����ل 
النج����ف" م�ش����تنقعات �شا�ش����عة يف منطق����ة 
تكتونية منخف�شة، وبداأت منذ عام 2012 
موجة جف����اف تدريجية ملياه البحرية لكنها 
عادت جمددًا وبوفرة يف العامن املا�شين 

لتكّون جمددًا بحرية حقيقية.  
وجُترى اأبحاث ل�شرح اأ�شباب هذه الظاهرة 
با�شتك�ش����اف فر�ش����يات ع����دة ممكن����ة؛ منها 
االأمطار التي اأّدت بعد �ش����نوات من اجلفاف 
يف الع����راق اإىل ارتف����اع مي����اه نه����ري دجلة 
والف����رات الذي مي����ر على بع����د كيلومرتات 
قليل����ة فقط من النجف. كما ارتفع من�ش����وب 
ال�ش����عودية  م����ن  االآتي����ة  اجلوفي����ة  املي����اه 
يف  اأخ����رى  مي����اه  م�ش����ادر  اإىل  لتن�ش����اف 

واحات ال�ش����مال الغربي واالأنهار ال�شغرية 
الت�ش����اقطات  طري����ق  ع����ن  جت����ددت  الت����ي 

املطرية.  

بانتظار انك�ساف الأ�سرار  
ويف انتظار اأن تتك�ش����ف كل االأ�ش����رار وراء 
ه����ذه احلي����اة اجلدي����دة "لبح����ر النج����ف"، 
تبق����ى تاأث����ريات ه����ذا التغي����ري يف ال����رثوة 
احليوانية والنباتية وا�شحة ومذهلة، فقد 
�ُشّجل ظهور 168 نوعًا خمتلفًا من الطيور 
املحلي����ة اأو املهاج����رة يف املنطق����ة من����ذ عام 

  .2017
كم����ا اأُح�ش����ي نح����و 30 نوعًا م����ن النباتات 
املتكّيفة مع املناخ ال�شحراوي ومع الو�شط 
املائ����ي، و�ش����محت وف����رة االأ�ش����ماك بعودة 
ن�ش����اط ال�ش����يد ال����ذي اختفى من����ذ مدة يف 
البح����رية، كما ازدهرت اأن�ش����طة ا�ش����تخراج 

امللح.  
وترى ال�ش����حيفة الفرن�ش����ية اأنه اإذا ا�شتمر 
ه����ذا االنتعا�����س يف ظ����ل الظ����روف اجلوية 
اجليدة يف ال�شنوات املقبلة، فرمبا يتحول 
"بح����ر النج����ف" يوم����ًا م����ا اإىل واحدة من 
الوجه����ات ال�ش����ياحية الب����ارزة يف عراق ال 
تنق�ش����ه املواق����ع القدمي����ة والطبيعي����ة ذات 
الغنى الكبري، �ش����ريطة اأن ي�ش����تمر من�شوب 
املي����اه يف االرتفاع، لك����ن -وبوجه خا�س- 
�شريطة اأن ت�ش����تمر اأجواء ال�شلم يف عموم 

البالد.  

بحر �لنجف ينب�ض باحلياة.. ’�ملعجزة �لبيئية’ 
بانتظار ك�سف �لأ�سر�ر

�لزر�عة: زيادة �لإنتاج �لمحلي بم�ساريع �لدو�جن



 ح�سين جبار  
نظام سبورت

كرثْت العرتا�ضات، وُطرحْت الكثري من الآراء حول قانون الأندية 
اجلديد، بع�ض���ها مهني، يحمل وجهات نظر علمية ي�ضتحق التوّقف 
عن���ده ودرا�ض���ة اإمكانية تعديل اأو اإ�ض���افة فقرات مل�ض���وّدة القانون، 
ل  والبع����س الآخ���ر يعِك����س دفاعهم ع���ن م�ضاحله���م يف اأندي���ة متوَّ
م���ن املال الع���ام حّولوها طوال �ضن���وات م�ض���ت اىل اإمرباطوريات 
له���م، وليته���م جنح���وا يف بنائه���ا وتطويره���ا كما هو ح���ال تاريخ 
اإمرباطوري���ات الع���امل، هن���اك من ه���ّدد بتدويل الق�ضي���ة دون اأدنى 
معرف���ة باأن م���واد القانون التي يعرت�ضون عليها ه���ي ذاتها املبادئ 
الت���ي تتبّناه���ا وبق���ّوة املنّظمات الريا�ضي���ة الدولي���ة وتعك�ضها يف 

اأنظمتها الأ�ضا�ضية اأو لوائح اأخالقياتها اأو لوائح حوكمتها   .
وم���ن بني اأك���رث العرتا�ضات التي اأث���ارْت الغرابة ه���و الدعاء باأن 
القان���ون اجلديد وّفر �ضالحية لثنني من اأع�ضاء الهيئة العامة بحّل 
الن���ادي دون علمه���م ب���اأن هذا احل���ق املفرت�س لأي عدد م���ن اأع�ضاء 
الهيئ���ة العامة موجود منذ عقود وقد �ضّمن���ُه قانون الأندية رقم 18 
ل�ضن���ة 1986 املع���ّدل بالقان���ون رقم 37 ل�ضن���ة 1988 النافذ، والذي 
اأعط���ى مث���ل ه���ذه ال�ضالحي���ة يف حالة تع���ّذر عقد الجتم���اع الأول 
حي���ث ورد تنظيم اجتماع الهيئ���ة العامة يف املادة 8 الفقرة خام�ضًا، 
والت���ي تن�س  :)يعترب اجتماع الهيئة العام���ة قانونيًا يف الجتماع 
الأول اإذا ح�ض���ره اأكرث من ن�ضف الأع�ضاء، ويف حالة عدم ح�ضول 
الن�ض���اب يعقد اجتم���اع ثاٍن خ���الل اأ�ضبوعني من الجتم���اع الأول، 
ويعت���رب الن�ضاب حا�ض���اًل مهما كان عدد الأع�ض���اء احلا�ضرين( اأي 
اأن الجتماع الثاين يف حال تعّذر عقد اجتماع اأول بن�ضاب قانوين 
ُيعطي احلّق ملن يح�ضره باتخاذ اأي قرار ولو كان الن�ضاب اثنني من 
اأع�ض���اء الهيئة العامة، وهنا فر����س املحال لي�س مبحال بالت�ضويت 

على قرارات م�ضرية ومنها حّل النادي.
للمقارنة بني القانونني، وك�ضف احلقائق، فاإن املادة 22 من القانون 
اجلديد تن�س على: )يكون حل النادي مبوافقة ثلثي اأع�ض���اء الهيئة 
العام���ة يف الجتم���اع ال�ض���تثنائي بعد حتّق���ق الن�ض���اب القانوين 
لالنعقاد، ح�ض���ب النظ���ام الداخلي للن���ادي، ويف حالة ع���دم حتّققه 
يك���ون الجتماع القادم بعد �ض���بعة اأيام، ويعد الن�ض���اب متحّققا اإذا 
% من العدد الكلي لالأع�ض���اء،  كان ع���دد احلا�ض���رين ل يقل ع���ن 25 
ويف ح���ال ع���دم حتقق الن�ض���اب يف امل���ّرة الثانية يك���ون الجتماع 
القادم بعد خم�ض���ة ع�ض���ر  يومًا، ويكون الن�ضاب متحّققا مبن ح�ضر 
منه���م، ويتخذ القرار بالأغلبية الب�ض���يطة، وي�ض���در الأمر الوزاري 

بحل النادي( .
���ني، يجد اأن القانون اجلديد  وم���ن يتمّعن بدّقة يف الفارق بني الن�ضّ
اأك���رث دّقة واأ�ض���د حتدي���دًا، وجاء م�ض���روطًا بك���ون الجتم���اع وفقًا 
ل�ض���وابط و�ض���روط النظ���ام الداخل���ي  الذي هو اأ�ض���اًل م���ن الهيئة 
العام���ة، وقد ا�ض���رتط القانون اجلدي���د اأن يت�ض���ّمن تنظيم اجتماع 
الهيئة العامة العتيادي اأو ال�ض���تثنائي واآليات انعقاده وتوقيتات 
���ت املادة 6 اخلا�ض���ة بالبنود  توجي���ه الدعوات لأع�ض���ائه حيث ن�ضّ
الت���ي يجب اأن يت�ض���ّمنها النظام الداخلي  الفق���رة ) ز( على )تكوين 
اجلمعية العامة، و�ضالحياتها، واآلية تنظيم اجتماعاتها، وقانونية 
النعق���اد، والن�ض���اب، والت�ض���ويت لتخ���اذ الق���رار واآلي���ة اإج���راء 

النتخابات( .
والن����س اأع���اله متوافق مع ن�ض���و�س القانون املدين ال�ضوي�ض���ري 
ل�ض���نة 1907 وحتديدًا املادة 60 وما يليها والتي اأ�ّض�ض���ْت ا�ض���تنادًا 
الي���ه الأوملبي���ة الدولي���ة، والفيف���ا واأغل���ب الحت���ادات الريا�ض���ية 
الدولي���ة عدا القّلة منها التي اأ�ّض�ض���ت ا�ض���تنادًا لقوان���ني اأخرى، مع 
الف���ارق اأن القان���ون ال�ضوي�ض���ري ي�ض���رتط دع���وة خم�ض���ة اأع�ض���اء 
لالجتماع ال�ض���تثنائي، وهي ذات الن�ض���بة التي ُيحّددها الفيفا لعقد 
اجتماع���ه ال�ض���تثنائي، يف حني اأن القانون العراقي و�ض���َع ن�ض���بة 
ثلث الأع�ض���اء، وهو الأمر الذي اعتمدتُه اأغلب ت�ض���ريعات منطقتنا 

العربية نتيجة اختالف الثقافات.
تنويه :املواد امل�سار اليها اأعاله والواردة يف الت�سريعات الدولية �سواء كانت 
قوان���ن وطني���ة اأم اأنظم���ة اأ�سا�سية لهيئ���ات ريا�سية دولية، فه���ي معتمدة لدى 
الع���امل كحج���ر زاوية لبناء اأية منظومة اأو قّطاع �سواء كان �سناعيًا اأم زراعيًا 

اأم ريا�سيًا كما هو احلال.

َمْن يحّل النادي الريا�ضي؟

ومن يتمّعن بدّقة في الفارق بين 
ين، يجد اأن القانون الجديد  الن�سّ

اأكثر دّقة واأ�سد تحديداً، وجاء 
م�سروطًا بكون االجتماع وفقًا 

ل�سوابط و�سروط النظام الداخلي  
الذي هو اأ�ساًل من الهيئة العامة،

���س��ب��اط   ف����ي  االأف���������س����ل  ب��ا���س��ت��ف��ت��اء  اآ����س���ي���وي���ة  اأن�����دي�����ة   6 ي���ن���اف�������س  ال���ج���وي���ة   
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بغ���داد  العا�ض���مة  مالع���ب  عل���ى  تختت���م 
املواف���ق  اخلمي����س  غ���د  ي���وم  واملحافظ���ات 
اجل���اري  اآذار   �ض���هر  م���ن  ع�ض���ر  احل���ادي 
مناف�ض���ات اجلولة الرابعة من مرحلة الذهاب 
لدوري الكرة املمتاز باملو�ض���م اجلاري باإقامة 
�ض���تة لقاءات قوية من دون تواجد اجلماهري 
عل���ى املدّرجات لالأ�ض���بوع الثالث والع�ض���رين 
عل���ى الت���وايل للحف���اظ على �ض���المة اجلميع 
وتنفي���ذًا للقرارات والتعليمات ال�ض���ادرة من 
قبل اللجنة العليا لل�ضّحة وال�ضالمة الوطنية 
مبجل����س ال���وزراء ملكافحة جائح���ة كورونا، 
ل�ض���يما بعد تزايد عدد الإ�ض���ابات والوفيات 
بال�ضاللة اجلديدة التي ظهرت يف العراق منذ 

يوم الثالث ع�ضر من �ضهر �ضباط املا�ضي .

القا�سم × ال�سرطة
ي�ض���ّد فريق ال�ضرطة لكرة القدم ثالث الرتتيب 
بر�ض���يد 40 نقطة رحال���ه اىل حمافظة بابل ، 
حيث تنتظ���ره مهّمة يف غاية ال�ض���عوبة اأمام 
م�ض���يفه فريق القا�ض���م، ال�ض���ابع ع�ضر وميلك 
الكف���ل  ملع���ب  عل���ى  نقط���ة،   21 جعبت���ه  يف 
والن�ض���ف  الواح���دة  ال�ض���اعة  يف  الأوملب���ي، 
ظه���رًا بحك���م اأن الأخري يطم���ح اىل تعوي�س 
نزيف النقاط التي فقدها يف املباراة الأخرية 
بعد تعّر�ض���ه اإىل هزمي���ة ثقيلة اأمام م�ض���يفه 
فري���ق اأربي���ل بنتيج���ة )1-5( وا�ض���رتجاعه 
�ضّكة النت�ض���ارات من جديد للهروب من فرق 
املوؤخرة التي تت�ضارع فيما بينها قبل الهبوط 
اىل دوري الدرجة الأوىل لكرة القدم باملو�ضم 
املقب���ل يف ظل الفارق القلي���ل من النقاط التي 
تف�ض���له عن فري���ق ال�ض���ماوة �ض���احب املركز 
الأخ���ري التي ت�ض���ل اىل ثالث فق���ط يف ختام 
اجلول���ة الثالثة من مرحل���ة الإياب وعزم عدد 
كبري م���ن اأبرز جنومه على موا�ض���لة الإبداع 
والتاأّلق للم�ض���احلة مع اجلماهري حتت قيادة 
املدرب الكفوء عادل نعمة الذي يريد اأن يكون 
فريق���ه "احل�ض���ان الأ�ض���ود" حت���ى اللحظات 
الأخ���رية من املباريات الت���ي يرهب بها الفرق 
اجلماهريي���ة البغدادي���ة واملحافظاتية عندما 
تلعب على ملعبه وخارج اأر�ضه حيث يريد رّد 
العتبار اأمام القيثارة اخل�ضراء بعد اأن كانت 
نتيج���ة جولة الذه���اب ل�ض���الح الأخري بهدف 

حمل توقيع �ضانع الألعاب مازن فيا�س.

الحدود × ال�سناعات الكهربائية
ويلتق���ي فريق احل���دود لك���رة القدم التا�ض���ع 
ع�ض���ر بر�ض���يد 18 نقط���ة يف ال�ض���اعة الثانية 
ظه���رًا عل���ى ملع���ب ن���ادي التاجي الريا�ض���ي 
�ض���يفه الثقي���ل فري���ق ال�ض���ناعات الكهربائية 
ال�ض���اد�س ع�ض���ر �ض���احب النقاط 22 يف لقاء 
مث���ري من العيار الثقيل ين�ض���ُد امل���درب عبا�س 
عبيد ولعبوه موا�ض���لتهم النتائج الإيجابية 
الت���ي حتّققت يف اجل���ولت اخلم�س الأخرية 
م���ن اأج���ل التق���ّدم مركزي���ن اىل الأم���ام عل���ى 
الأق���ل حي���ث يعي�ض���ون ن�ض���وة الف���وز الثمني 
عل���ى املت�ض���ّدر فريق الق���وة اجلوي���ة بهديف 
املهاج���م م�ض���طفى حمم���ود ال���ذي ميل���ك يف 
جعبته خم�ض���ة اأهداف جنح يف ت�ضجيلها منذ 
انتقاله من �ضفوف فريق الزوراء لكرة القدم، 
اىل جانب ا�ضتغالل حالة الالتوازن التي ميّر 
بها �ض���يفه والتي اأجربت مدرب���ه مظفر جبار 
عل���ى تق���دمي ال�ض���تقالة ف���ور اخل�ض���ارة اأمام 
فري���ق نف���ط الب�ض���رة بنتيج���ة )2-3( دفع���ت 
اإدارة النادي لال�ض���تعانة بخدمات جنم الكرة 
الب�ضرية ال�ض���ابق عمار ح�ضني لقيادة الفريق 

حتى نهاية عمر امل�ضابقة .

الديوانية × اأربيل
ويخو�س فري���ق الديوانية لكرة القدم الرابع 
ع�ض���ر بر�ض���يد 24 نقطة على ملعب���ه مواجهة 
متكافئة مع �ض���يفه فريق اأربيل الثالث ع�ض���ر 
بر�ض���يد 24 نقط���ة يتطّل���ع كليهم���ا اىل خطف 
ث���الث نقاط غالية حتت قيادة املدربني �ض���عيد 
حم�ض���ن ولوؤي �ض���الح، من اأجل ف�ّس �ضراكة 
النقاط بينهما، ودخول قائمة الفرق الع�ض���رة 
الكب���ار يف الرتتيب، خا�ض���ة اأنهم���ا يتمّتعان 
بر�ض���يد �ض���عبي كبري من اأبناء حمافظاتهما، 
الث���اين  الب�ض���رة  نف���ط  فري���ق  يرن���و  فيم���ا 
ع�ض���ر بر�ض���يد 25 نقط���ة اىل نيل النت�ض���ار 

اأمام فريق الكهرباء  ال�ض���ابع 
اخلام����س ع�ض���ر ال���ذي ميلك 
يف ر�ض���يده 22 نقط���ة عل���ى 
باملدين���ة  الفيح���اء  ملع���ب 
بع���د  وخا�ض���ة  الريا�ض���ية 
انف���راج اأزم���ة الن���ادي املالية 
م���ن خ���الل ت�ض���ّلمه امليزانية 
�ض���ة له من قبل �ضركة  املخ�ضّ
اىل  التابع���ة  الب�ض���رة  نف���ط 
النف���ط والت���ي تعترب  وزارة 
الراعي الر�ضمي له وا�ضهم يف تدعيم �ضفوفه 
بع���دد من الالعبني املحّليني واملحرتفني خالل 
فرتة النتقالت ال�ضتوية التي مت اإغالقها يوم 

الثامن والع�ضرين من �ضهر �ضباط املا�ضي .

الميناء × النجف
وتتجه الأنظار يف ال�ض���اعة ال�ضاد�ض���ة م�ض���اًء 
اىل ملع���ب الفيح���اء باملدين���ة الريا�ض���ية يف 
الب�ض���رة حي���ث يحت�ض���ن موقع���ة  حمافظ���ة 
حمافظاتي���ة "نارية" بني فريق النجف الرابع 
بر�ض���يد 40 نقط���ة وم�ض���يفه فري���ق املين���اء 
احل���ادي ع�ض���ر �ض���احب النق���اط 26 يتمّن���ى 
بف���وز  حمافظت���ه  اىل  يع���ود  اأن  الأول  فيه���ا 

غ���اٍل يعّزز م�ض���ريته الناجحة اإث���ر تعاقده مع 
ثالث���ة حمرتف���ني ُج���دد ويقفز م���ن خالله اىل 
دائ���رة املثلث الذهبي لأول مّرة خالل املو�ض���م 
احلايل خلف فريقي القوة اجلوية والزوراء، 
�ضريطة �ض���قوط غرميه اللدود فريق ال�ضرطة 
يف ف���ّخ الهزمية اأم���ام  فريق القا�ض���م البابلي 

لكرة القدم.

�سباعية اآ�سيا
وم���ن جهة اأخ���رى اأخت���ار الحتاد الآ�ض���يوي 
لكرة الق���دم الق���وة اجلوية مت�ض���ّدر الدوري 
املمتاز �ض���من قائمة اأهم الفرق ال�ض���بعة التي 
برزت خالل �ضهر �ضباط املا�ضي يف امل�ضابقات 
املحلية يف منطقة غرب اآ�ض���يا لكرة القدم اىل 
جان���ب ال�ض���باب ال�ض���عودي وال�ض���د القطري 
البحرين���ي  والرف���اع  الإمارات���ي  واجلزي���رة 
وت�ض���رين ال�ض���وري وظف���ار الُعم���اين الت���ي 
تتناف�س بالت�ض���ويت فيما بينهما على جائزة 
الفريق الأف�ض���ل خالل ال�ضتفتاء اجلماهريي 
الذي طرحه الحتاد الآ�ضيوي لكرة القدم على 

موقعه الر�ضمي. 
وج���اء اختي���ار فري���ق القوة اجلوي���ة من قبل 
الحت���اد الآ�ض���يوي لك���رة الق���دم بع���د اإنهائه 
بالعالم���ة  املا�ض���ي  �ض���باط  �ض���هر  مناف�ض���ات 
الكاملة حمّققًا اأربعة انت�ضارات متتالية كانت 
على ح�ض���اب ف���رق الطلبة واملين���اء واحلدود 
والكهرباء ليو�ّض���ع الفارق بينه وبني الزوراء 
اىل �ض���بع نق���اط بعد م���رور واحد وع�ض���رين 
جولة من املو�ض���م احلايل، وياأمل اأن ي�ض���رتّد 
لقب امل�ض���ابقة الغائب عن خزائنه منذ املو�ضم 
2016-2017 ، فم���ع انتهاء ال�ض���هر املا�ض���ي 
كان يحتل حتى الآن املركز الأول بر�ض���يد 47 
نقطة من 14 فوزًا و5 مباريات انتهت بتعادله 
مقاب���ل خ�ض���ارتني فق���ط، كم���ا يعت���رب الفريق 
الأق���وى هجوم���ًا ب�34 هدفًا مقاب���ل 12 دخلت 

مرماه. 
ب���اب  فت���ح  اأن���ه  الق���اري  الحت���اد  واأو�ض���ح 
الت�ض���ويت اأم���ام اجلماه���ري لختيار اأف�ض���ل 
فري���ق يف منطقة غربي اآ�ض���يا عن ذلك ال�ض���هر 
حت���ى ال�ض���اعة التا�ض���عة م�ض���اء يوم ال�ض���بت 
املوافق الثالث ع�ضر من �ضهر اآذار اجلاري يف 
ظّل توا�ض���ل املناف�ضات يف البطولت املحلية 
والتي �ض���هدت مالعبه���ا الكثريم���ن اللحظات 
التناف�ض���ية بينها حيث باتت حظوظ بع�ض���ها 

اأكرث و�ضوحًا مع تقدم املراحل.

القا�ضم يترب�ص بال�ضرطة في ملعبه وي�ضعى لتفادي الهبوط

 بغداد / املدى

ي�ض���طدم النج���م الربازيلي نيم���ار دي �ض���يلفا مهاجم 
فري���ق باري����س �ض���ان جريمان الفرن�ض���ي لك���رة القدم  
ب�ض���ديقه الأرجنتين���ي ليوني���ل مي�ض���ي قائ���د فري���ق 
بر�ض���لونة الأ�ض���باين لك���رة الق���دم يف القم���ة الكبرية 
واحلا�ضمة التي �ضتجمع فريقهما يف ال�ضاعة احلادية 
ع�ض���رة م�ض���اء الي���وم الأربع���اء بتوقي���ت بغ���داد على 
ملع���ب حديق���ة الأمراء بالعا�ض���مة الفرن�ض���ية باري�س 
�ضمن مناف�ض���ات جولة الإياب من الدور ثمن النهائي 
بالن�ضخة احلالية من دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم 

.
و�ضتتجه اأنظار املاليني من ع�ضاق الأ�ضطورتني نيمار 
ومي�ضي بالكرة الأر�ضية طيلة دقائق ال�ضوطني الأول 
والث���اين من املباراة التي �ض���تكون خال���دة يف تاريخ 
م�ض���وارهما الك���روي يف القارة العج���وز بحكم اأنهما 
�ضيلعبان دورًا م�ضرييًا يف انتقال فريقيهما اىل الدور 

ربع النهائي من اأجل التواجد يف حفل مرا�ضيم �ضحب 
القرعة الذي �ض���يجري يوم التا�ضع ع�ضر من �ضهر اآذار 

اجلاري .
وغّيبت الإ�ض���ابة نيمار عن جولة الذهاب، فيما ف�ض���ل 
مي�ض���ي يف اإنقاذ فريق بر�ض���لونة من ال�ضقوط يف فخ 
اخل�ض���ارة الثقيل���ة بنتيج���ة )1-4( الت���ي ج���رت على 
ملعب الكامب نو مبدينة بر�ضلونة يوم ال�ضاد�س ع�ضر 
من �ض���هر �ض���باط املا�ضي برغم ت�ض���جيله هدف التقّدم 
يف الدقيقة ال�ضابعة والع�ضرين من ال�ضوط الأول عن 

طريق ركلة جزاء.
وكان النجم الأول الفرن�ضي كيليان مبابي الذي اأحرز 
ثالثي���ة دخل بها �ض���جل الذهب���ي لفريق باري�س �ض���ان 
جريمان من اأو�ضع اأبوابه يف اإطار رحلته نحو التقّدم 
�ض���وب املباراة النهائي���ة لدوري اأبط���ال اأوروبا لكرة 
الق���دم اأماًل يف انت���زاع اللقب الذي فقده يف الن�ض���خة 
املا�ض���ية ل�ض���الح فريق بايرن ميوني���خ الأملاين لكرة 

القدم الذي ح�ضم املباراة النهائية بهدف اأبي�س .

نيمار ي�ضطدم بمي�ضي في موقعة الأمراء الباري�ضية

 الدوحة / خا�س باملدى

اإميان���ًا بال���دور احلي���وي ال���ذي يلعب���ه 
الإع���الم الرقم���ي، بادرت اللجن���ة العليا 
للم�ض���اريع والإرث القطرية ب�ضرد كافة 
م�ض���تجدات اأعم���ال البن���اء يف املالع���ب 
املونديالي���ة الثمانية، وم�ض���اريع البنية 
التحتية ذات ال�ضلة ببطولة كاأ�س العامل 
2022 منذ فوز قط���ر بحقوق تنظيمها، 
م���ع اأب���رز املع���امل واملواقع ال�ض���ياحية 
يف قطر، واإجن���ازات برامج ومبادرات 
الإرث اخلا�ض���ة بالبطول���ة على خمتلف 

مواقع التوا�ضل الجتماعي.
وب���رز الوج���ود الرقم���ي للجن���ة العلي���ا 
اأطلق���ت  حي���ث  الأخ���رية  الأع���وام  يف 
والإنكليزي���ة،  بالعربي���ة،  ح�ض���اباتها 
والإ�ض���بانية  )املاندري���ن(،  وال�ض���ينية 
وتوي���رت،  في�ض���بوك،  ���ات  من�ضّ ع���رب 
ويوتي���وب،  ولينك���داإن،  واإن�ض���تغرام، 
كم���ا كان���ت اللجن���ة العلي���ا م���ن اأوائ���ل 
الهيئ���ات القطري���ة املبادرة با�ض���تخدام 
���ات  ���ة تي���ك توك، عالوة على من�ضّ من�ضّ
ويب���و، ودويان، وكواي�ض���وا، وتوتياو 

ال�ضينية.
والي���وم، يبل���غ اإجم���ايل ع���دد متابع���ي 
ح�ض���ابات اللجن���ة العلي���ا ع���رب خمتلف 
���ات نحو 4.5 مليون متابع، حيث  املن�ضّ

يتابعه���ا اأكرث م���ن 1.9 مليون �ض���خ�س 
على في�ض���بوك، فيما �ض���هدت ح�ضاباتها 
جماهريي���ًا  من���ّوًا  ال�ض���ينية  باللغ���ة 
ملحوظًا خالل العام املن�ض���رم، ويتابع 
تل���ك احل�ض���ابات اأك���رث م���ن 1.3 مليون 
فرد، يف حني يحق���ق املحتوى املطروح 

من قبل اللجن���ة العليا باللغتني العربية 
والإنكليزي���ة عل���ى تويرت واإن�ض���تغرام 

تفاعاًل اإيجابيًا.
فاطم���ة  قال���ت  ال�ض���ياق،  ه���ذا  ويف 
لإدارة  التنفي���ذي  املدي���ر  النعيم���ي، 
للم�ض���اريع  العلي���ا  باللجن���ة  الت�ض���ال 

عل���ى  املن�ض���ور  املحت���وى  اأن  والإرث، 
ح�ض���ابات اللجن���ة العلي���ا عرب و�ض���ائل 
يف  ُي�ض���هم  الجتماع���ي  التوا�ض���ل 
ت�ض���ليط ال�ض���وء على خمتل���ف جوانب 
التجرب���ة املمّي���زة التي تنتظ���ر ماليني 
امل�ضجعني املتوقع قدومهم اإىل قطر عام 
2022 حل�ض���ور مناف�ض���ات املوندي���ال، 
وتعريفه���م مبمي���زات البطولة ومالمح 
التجرب���ة الت���ي تنتظره���م من���ذ حلظ���ة 

و�ضولهم اإىل قطر وحتى مغادرتهم.
خماطب���ة  اأن  عل���ى  النعيم���ي  واأك���دت 
اللجنة العليا للعامل باأربع لغات خمتلفة 
���ات متنوع���ة يه���دف  وم���ن خ���الل من�ضّ
اإىل تعزيز التوا�ض���ل مع اأكرب �ض���ريحة 
ممكنة من امل�ض���جعني من خالل اإي�ض���ال 
كافة م�ضتجدات وتفا�ضيل البطولة اإىل 
جماهري كرة القدم يف الأ�ضواق املختلفة 
حول العامل با�ض���تخدام حمتوى حملي 
ع���ن  يحاك���ي تطلعاته���م واهتماماته���م 
���ات الأكرث ا�ض���تخدامًا من  طري���ق املن�ضّ
قبلهم، ُمعربة عن حر����س اللجنة العليا 
ب���اأن تعك����س كاف���ة اأن�ض���طتها يف جمال 
الت�ضال كون مونديال قطر 2022 اأول 
ن�ضخة من البطولة تقام بالعامل العربي 
وال�ض���رق الأو�ض���ط وثانيه���ا يف اآ�ض���يا، 
و�ضمان اأن تكون كافة جهودها يف هذا 

ال�ضياق عاملية على خمتلف الأ�ضعدة.

 بغداد / املدى

ت���ّوج فري���ق اجلي����س بط���اًل ل���دوري الي���د 
املمتاز يف املو�ض���م احلايل باحتالله املركز 
الأول �ض���من الرتتيب النهائي بر�ضيد 30 
نقط���ة يف ختام مناف�ض���ات التجّمع الأخري 
الذي اأقيم يف حمافظة ال�ض���ليمانية باإقليم 
كرد�ض���تان خالل الفرتة م���ن الثالث ولغاية 
الثام���ن م���ن �ض���هر اآذار اجلاري مب�ض���اركة 

�ض���تة فرق من العا�ضمة بغداد واملحافظات 
.

ومتّكن فريق اجلي�س لكرة اليد من التغّلب 
على غرمي���ه التقلي���دي يف كال�ض���يكو اليد 
يف  هدف���ًا   )24-28( بنتيج���ة  العراق���ي 
اجلولة اخلام�ض���ة �ض���من التجّم���ع الأخري 
ال���ذي ج���رى على قاعة ن���ادي ال�ض���ليمانية 
م���ن  كب���ري  ع���دد  بح�ض���ور  الريا�ض���ي 
ال�ضخ�ض���يات الريا�ض���ية يتقّدمه���م وزي���ر 

ال�ضباب والريا�ضة ال�ضابق د.اأحمد ريا�س 
فيما فاز فريق القا�ضم البابلي على م�ضّيفه 
فريق ال�ض���ليمانية بنتيجة )31-27( هدفًا 
اىل  املو�ض���لي  الفت���وة  فري���ق  وتعّر����س 
اخل�ضارة اأمام فريق كربالء بنتيجة )23-

24( هدفًا.
فري���ق  احت���كار  اجلي����س  فري���ق  واأنه���ى 
ال�ض���رطة للق���ب دوري الي���د املمت���از ال���ذي 
اأ�ض���تمر مل���دة �ض���تة موا�ض���م متتالي���ة حيث 
ح�ض���ل الأخري على املركز الثاين بر�ض���يد 
24 نقط���ة، وح���ّل فري���ق كرب���الء باملرك���ز 
الثال���ث بر�ض���يد 12 نقط���ة متفّوق���ًا بفارق 
الأهداف عن فريق القا�ض���م �ض���احب املركز 
الرابع، ونال فريق الفتوة املو�ضلي املركز 
اخلام����س بر�ض���يد 6 نقاط متفّوق���ًا بفارق 
املواجهات على فريق ال�ض���ليمانية �ضاحب 

املركز ال�ضاد�س والأخري .
وح�ضل الالعب ماجد عبد الر�ضا على لقب 
اأف�ض���ل لعب يف دوري كرة اليد باملو�ض���م 
2020-2021 ون���ال الالعب �ض���جاد طالب 
لقب اأف�ض���ل لعب �ض���اب وتوج اأحمد مكي 
بلقب اأف�ض���ل حار�س مرمى فيما كان زعيم 
الهداف���ني الالع���ب رامي علي بع���د اإحرازه 

95 هدفًا .

يد الجي�ص تنهي احتكار ال�ضرطة 
للقب البطل 6 موا�ضم
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بع���د اأن ا�صتقبل���ه رئي����س ال���وزراء م�صطفى 
�صادق���ة  ترحيبي���ة  بابت�صام���ة  الكاظم���ي 
ومتاألق���ة عل���ى اأر����س املط���ار، وكذل���ك فع���ل 
رئي����س اجلمهوري���ة بره���م �صال���ح الحقًا يف 
كلمات���ه  اأوىل  كان���ت  اجلمه���وري،  الق�ص���ر 
ه���ي التالي���ة: كف���ى عنفًا! كف���ى تطرف���ًا! كفى 
تع�صبًا! هذه هي الكلم���ات التي ينتظرها يف 
الواقع جميع �ص���كان املنطقة ولي�س فقط اأهل 
العراق. وكانت اأوىل كلماته اأي�صًا خم�ص�صة 
قب���ل امل�صيحي���ن؛ نظ���رًا  للإيزيدي���ن حت���ى 
للعنف الهمجي وغري امل�صبوق الذي تعر�صوا 
له على يد الدواع�س املجرمن، ونظرًا الآالمهم 
واآالم ن�صائهم واأطفالهم التي تفوق الو�صف. 
وه���ي اآالم �صك���ت عنها للأ�ص���ف ق�صم كبري من 
املثقف���ن الع���رب واعتربوه���ا هام�صية ورمبا 
م���ربرة الهوتي���ًا اأو ديني���ًا. اأكاد اأرجتف واأنا 
اأكتب هذه الكلمات متمنيًا اأال تكون �صحيحة. 
منذ البداية اإذن كان هذا البابا يعرف ما يريد 
وال يخ�ص���ى يف احلق لوم���ة الئم. منذ البداية 
وّجه اإ�صب���ع االتهام اإىل امل�ص���وؤول االأ�صا�صي 
ع���ن ال�ص���ر امل�صتط���ري ال���ذي اأدم���ى الع���راق، 
واملنطق���ة، والعامل. وبابا روم���ا يعرف جيدًا 
اأن ه���ذا ال�ص���ر له ا�صم واح���د يف علم االأديان: 
العنف التكف���ريي اللهوتي، اأي العنف الذي 
يخلع���ون عليه امل�صروعية االإلهية ذاتها. وهل 
هن���اك م���ن م�صروعية فوقه���ا اأو تعل���و عليها؟ 
وبالت���ايل، فه���و اأخط���ر اأن���واع العن���ف الذي 
�صهدته الب�صرية عل���ى مدار تاريخها الطويل. 
وذل���ك الأين اأقتلك واأنا واثق من اأين �صاأتقرب 
اإىل الل���ه تع���اىل بقتل���ك، بل و�صاأدخ���ل اجلنة 
بذبح���ك. ه���ذا هو »العن���ف املقد����س« اأو الذي 
يتوهم���ون اأنه مقد�س. من هنا الطابع املريب 
له���ذا العنف ال���ذي اأرعب املنطق���ة كلها. فاأنت 
كافر ملجرد اأنك »ولدت« يف دين اآخر اأو مذهب 
اآخر خمتلف. وبالت���ايل، فيحل ذبحك �صرعًا. 
مل���اذا مل تول���د يف امل���كان املنا�ص���ب، يف املكان 
ال�ص���ح؟ ملاذا ولدت يف املكان اخلطاأ؟ الحظوا 
الطاب���ع التع�صفي اأو االعتباطي لل�صوؤال. هذا 
ه���و اللهوت االأ�ص���ود الذي يتحك���م بال�صرق 
االأو�صط والع���امل االإ�صلمي كله حاليًا. ولهذا 
ال�صب���ب رك���ز البابا على هذه النقط���ة فورًا ما 
اإن وطاأت قدم���اه »االأر�س ال�صهيدة«، على حد 
تعب���ريه: اأي اأر����س الع���راق. فه���و رجل دين 
كبري ويعرف عّم يتحدث بال�صبط. اإنه يعرف 
اأين تكمن امل�صكلة والداء الع�صال الذي ينخر 
يف منطقة ال�صرق االأو�صط كلها ويحولها اإىل 
برمي���ل ب���ارود متفجر. وله���ذا ال�صبب و�صف 
االإيزيدي���ن الك���رام يف جب���ل �صنج���ار باأنهم 
املجنون���ة  للرببري���ات  االأبري���اء  »ال�صحاي���ا 
واللاإن�صانية باملرة«. ر�صالة موجهة مبا�صرة 
لي����س فق���ط اإىل الدواع�س، واإمن���ا اإىل كل من 
يتعاط���ف معه���م �ص���رًا اأو علني���ة. وه���م كرث 

للأ�صف حتى بن املثقفن اأو اأ�صباه املثقفن!
يف كتاب���ه احل���واري الكب���ري ع���ن »ال�صيا�صة 
واملجتم���ع« يق���ول الباب���ا للمفك���ر الفرن�ص���ي 
دومني���ك ولتون ما معن���اه: ممار�ص���ة العنف 
با�ص���م الل���ه خط���اأ ال يغتف���ر. الله ع���ز وجل ال 
ميك���ن اأن ي���ربر العنف االأعمى ب���اأي �صكل من 
االأ�ص���كال. الله حمب���ة وغف���ران. العنف والله 
خط���ان متوازي���ان ال يلتقي���ان. مبعن���ى اآخر، 
ف���اإن الدي���ن ال ميك���ن اأن ي���ربر العن���ف اإذا ما 
فهمن���اه ب�ص���كل �صحي���ح. وعندم���ا يعرت����س 
علي���ه حم���اوره قائ���ًل: ولكن هذا م���ا يح�صل 
بال�صب���ط يف منطقة ال�ص���رق االأو�صط على يد 
اجلماع���ات املتطرفة؟ فهم يعتربون اأن العنف 
حلل، بل ومقد�س، بل وواجب وفر�س عن؟ 
وعندئذ يقول له البابا: �صح، معك حق. ولهذا 
ال�صب���ب اأن�ص���ح اإخ���واين امل�صلم���ن باإع���ادة 
قراءة ن�صو�صه���م على �صوء احلا�صر والعلم 
املعا�ص���ر. اأن�صحه���م بتطبيق منهجي���ة النقد 
التاريخي على ن�صو�صه���م املقد�صة كما فعلنا 
نحن م���ع ن�صو�صنا وكتاباتن���ا املقد�صة. واإال 
فل���ن نخ���رج من امل���اأزق اأبدًا. هن���اك ن�صو�س 
وحتلل���ه  العن���ف  جتي���ز  الهوتي���ة  وفت���اوى 
وتبيح���ه، بل وتعت���ربه مقد�ص���ًا! وينبغي اأن 
نواجهه���ا وجه���ًا لوج���ه. وق���د �ص���دق البابا. 
هذه م�صكلة الع�ص���ر يف راأينا. وهذا ما اأدمى 
الع���راق عل���ى م���دار الع�صرين �صن���ة االأخرية 
م���ن اأبو م�صعب الزرق���اوي وحتى الدواع�س 
احلالي���ن. هنا يكمن اأ�صل الب���لء. لقد و�صع 
يده عل���ى اجل���رح. وبالتايل فامل�صاأل���ة لي�صت 
�صيا�صية �صطحية عل���ى عك�س ما نتوهم. واإال 
له���ان االأمر. واإمنا هي اأخط���ر من ذلك بكثري: 
اإنه���ا ديني���ة الهوتية بالدرج���ة االأوىل. ولهذا 
ال�صب���ب ينك����س معظ���م املثقفن الع���رب على 

اأعقابهم �صاغرين ما اأن ي�صلوا اإليها.
لتو�صي���ح ه���ذه النقط���ة اأكرث ال �ص���يء اأف�صل 
م���ن علم االأ�صولي���ات املقارنة. وذل���ك الأننا ما 
دمنا منغلقن عل���ى اأنف�صنا داخل تراث واحد 
اأو متقوقع���ن داخ���ل مذهب واح���د فل ميكن 
اأن نفه���م �صيئ���ًا. ينبغي اأن ننظ���ر اإىل االأمور 

م���ن املنظ���ور الوا�ص���ع العري����س. فاملقارن���ة 
ه���ي اأ�صا�س الفه���م والنظ���ر. وب�صدها تتبن 
االأ�صي���اء. وهن���ا ي�صاعدن���ا الباب���ا ذات���ه عل���ى 
ذل���ك. يق���ول يف م���كان اآخر م���ن ه���ذا الكتاب 
القي���م املمتع: عندما كن���ت طفًل �صغريًا كانوا 
ب���اأن جمي���ع الربوت�صتانتي���ن  لن���ا  يقول���ون 
�صوف يذهبون اإىل اجلحي���م. كلهم من اأولهم 
اإىل اآخرهم )وهنا ينفجر البابا بال�صحك اأمام 
حم���اوره، ب���ل وي�صح���كان معًا(. وذل���ك الأننا 
نحن الكاثولي���ك كنا نعت���رب الربوت�صتانتين 
مبثابة الهراطق���ة اأو الزنادق���ة املنحرفن عن 
ال�ص���راط امل�صتقيم: اأي ع���ن امل�صيحية احلقة 
اأو ال�صحيحة. كن���ا نعتقد اعتقادًا جازمًا باأنه 
ال يوج���د اإال مذه���ب واح���د �صحي���ح اأو فرقة 
ناجي���ة وحي���دة يف امل�صيحي���ة: ه���ي الفرق���ة 
الكاثوليكي���ة. هك���ذا كان اعتقادن���ا نح���و عام 
 4 عم���ري  كان  عندم���ا  اأي   ،1942 –  1940
اأو 5 �صن���وات فقط. ث���م تغرينا وتطورنا ومل 
نع���د نحرم اأحدًا من نعمة الله. لقد تخلينا عن 
عقي���دة التكف���ري بعد جممع الفاتي���كان الثاين 
ال���ذي ج���دد الله���وت الكاثوليك���ي جتدي���دًا 
رائعًا واأحدث التقارب اللهوتي مع املذاهب 
امل�صيحي���ة االأخ���رى، بل وحتى م���ع امل�صلمن 
ت�صاحل���ت  وعندئ���ذ  الع���امل.  اأدي���ان  وبقي���ة 
امل�صيحية مع نف�صها وم���ع احلداثة بعد عراك 

طويل.
واالآن نطرح هذا ال�ص���وؤال: عّم يتحدث البابا 
عن امل�صيحية اأم ع���ن االإ�صلم؟ يف الواقع اأن 
كلمه ينطب���ق حرفيًا على اجله���ة االإ�صلمية 
اأي�ص���ًا م���ع ف���ارق اأ�صا�ص���ي: هو اأنه���م تخلوا 
كلي���ًا ع���ن اله���وت التكف���ري وتبن���وا اله���وت 
التنوي���ر، يف ح���ن اأنن���ا ال ن���زال مت�صبث���ن 
بلهوت التكف���ري وال نر�صى عن���ه بديًل. بل 
وال ن�صتطي���ع من���ه ف���كاكًا. نح���ن حمبو�صون 
داخله وم�صيج���ون باالأ�صلك ال�صائكة من كل 
اجلهات. بل واأكرث من ذلك: نحن م�صتمتعون 
كل اال�صتمتاع بهذا االنغلق اللهوتي داخل 
قف�صن���ا الذهبي. ملاذا؟ الأن���ه ي�صعرنا بالتمايز 
واال�صتع���لء على بقية اأدي���ان العامل وجميع 

�صع���وب االأر����س. اأنه يوؤم���ن لن���ا الطماأنينة 
وال�صكين���ة ب���ل وي�صعرن���ا باأنن���ا وحدن���ا يف 
اجلن���ة وثلث���ة اأرب���اع املعم���ورة يف الن���ار. 
نحن وحدن���ا املوؤمن���ون وكل االآخرين كفار. 
م���ا اأجمل ه���ذا ال�صع���ور! ما اأق���واه! ال ميكن 
اأن نفه���م التفجريات الت���ي اأدمت العراق على 
ي���د الزرق���اوي ومن ت���له اإن مل ناأخذ الهوت 
التكف���ري وفت���اواه املعروف���ة بع���ن االعتبار. 
ولذلك؛ اأقول باأن امل�صاألة الهوتية يف البداية 
قبل اأن تك���ون �صيا�صية اأو قل اأنها الهوتية - 
�صيا�صية اإذا م���ا ا�صتعرنا م�صطلح �صبينوزا. 
ال�ص���يء الذي يفّجر امل�ص���رق العربي ويدمره 
حالي���ًا ه���و الله���وت ال�صيا�ص���ي التكف���ريي 
الظلم���ي. نقطة عل���ى ال�صط���ر. ال�صيء الذي 
اأجه����س الربي���ع العربي ال���ذي كان ذا �صحنة 
حتريري���ة حقيقية يف البداية ه���و م�صادرته 
م���ن قب���ل الظلمي���ن واالإخ���وان امل�صلم���ن. 
وهكذا بداًل من اأن يقذف بنا اإىل االأمام اأعادنا 
قرونًا اإىل الوراء. يف حياتها كلها مل تنتع�س 
الطائفي���ة واملذهبية كما ه���ي منتع�صة حاليًا. 
حتى يف القرون الو�صطى كانت اأخف وطاأة. 
ومع ذل���ك في�صر اأ�صباه املثقف���ن العرب على 
القول باأنه ال توج���د م�صكلة دينية اأو طائفية 
يف الع���امل العربي! حل�ص���ن احلظ، فاإن البابا 
مثق���ف وع�صري ع���رب يف االأرجنتن ويعرف 
جي���دًا اأين تكم���ن امل�صكل���ة وال���داء الع�صال. 
وله���ذا ال�صب���ب ف���اإن زيارت���ه ُرّح���ب به���ا يف 
العراق واملنطق���ة باأ�صرها. اإنه طبيب يداوي 
اجل���راح. علوة على ذلك فه���و �صخ�س مفعم 

بالنوايا الطيبة ويحب اخلري فعًل.
جمعت���ه  الت���ي  الروحي���ة  القم���ة  وكان���ت 
عل���ي  الل���ه  اآي���ة  م���ع  االأ�ص���رف  النج���ف  يف 
ال�صي�صت���اين، تتويجًا ل���كل ذلك، فهي موجهة 
والظ���لم  التط���رف  وق���وى  »داع����س«  �ص���د 
 2014 ع���ام  من���ذ  الع���راق  اجتاح���ت  الت���ي 
وحت���ى ع���ام 2017 تاري���خ انهي���ار اخللف���ة 
ال�ص���وداء. ومعل���وم اأن فت���وى ال�صي�صت���اين 
ال�صه���رية يف يوني���و )حزي���ران( 2014 هي 
الت���ي اأوقف���ت امل���د الداع�ص���ي ال���ذي و�صف���ه 
الباب���ا بالهمج���ي والوح�صي الربب���ري. اإنها 
فت���وى مباركة غريت جم���رى التاريخ. هكذا 
ُي�صتخ���دم يف  اأن  الدي���ن ميك���ن  اأن  نلح���ظ 
طري���ق اخلري)ال�صي�صت���اين(، اأو يف طري���ق 
ال�صر)داع�س(. وهذا �صيء يدركه البابا اأكرث 
م���ن اأي �صخ�س اآخر. كما ويدرك اأن ال�صراع 
اجل���اري حالي���ًا لي�س فقط يف الع���راق واإمنا 
يف املنطق���ة كله���ا هو ب���ن مفهوم���ن للدين: 
مفه���وم تعاي�صي اإن�ص���اين مت�صامح، ومفهوم 
تكفريي »داع�ص���ي« متع�ص���ب. االأول يحافظ 
على الوحدة الوطنية واإمكانات التعاي�س يف 
حن اأن الثاين ميزقه���ا ويجعل من التعاي�س 

جحيمًا ال ُيطاق!

 مع اإقرتاب موعد االنتخابات 
الربملانية “املبكرة” للعام احلايل 

هذا اإذا مل يتم تاأجيلها للمرة 
الثالثة لتنعقد يف موعدها 

املحدد يف عام 2022 يبدو 
من املنا�ضب تو�ضيح طبيعة 

دور االأمم املتحدة يف العراق 
لي�س فقط من حيث اال�ضهام 

اللوج�ضتي باالإ�ضراف واملراقبة 
على نزاهة االنتخابات العامة 

، ولكن من حيث الرتكيز 
على اأهمية ما تقدمه منظمة 

االأمم املتحدة من م�ضاعدات 
حيوية مالية ومعنوية قيمة 

الإجناح دور العراق الد�ضتوري 
االإطار  يف  ال�ضيادي   - – ال�ضيا�ضي 

اجليو�ضيا�ضي. م�ضاألة لي�ضت 
هينة والميكن توقع الكثري من 
النتائج االيجابية منها الأ�ضباب 

ومربرات داخلية يف الغالب 
ترتبط ب�ضعف العراق حاليًا 

مقارنة بجريانه من القوى 
الرئي�ضة .

 املمثل���ة الدائم���ة ملكت���ب االأمم املتحدة يف 
الع���راق جن���ن بل�صخ���ارت اأك���دت حاجة 
 ، الناج���ز  باال�صتق���لل  للتمت���ع  الع���راق 
حماي���ة ال�صي���ادة الوطنية وع���دم التدخل 
يف �صوؤون���ه الداخلي���ة اإنطلقًا م���ن اأهمية 
تعزي���ز موق���ع الع���راق جلبهت���ه الداخلي���ة 
�صمان���ًا مل�ص���ار �صرتاتيجي يحف���ظ للعراق 
مرك���زه اجليو�صيا�صي اإقليمي���ًا ودوليًا من 
جه���ة وم���ن موقف���ه ال�صيا�ص���ي – االإداري 
م���ن مواجه���ة ومعاجل���ة خمتل���ف اأن���واع 
التحدي���ات املتلحقة الداخلية واخلارجية 

يف ع�صر مابعد اجلائحة كورونا. 
مزية اأخرى البد من االإ�صارة اإليها تخت�س 
باأبعاد العراق من اأن يكون �صاحة لت�صفية 
واالإقليمي���ة  الك���ربى  الق���وى  ح�صاب���ات 
امل�صطرعة على النف���وذ يف العراق نخ�س 
بالذكر منها : النزاع االمريكي – ال�صيني 
واالمريكي – االإيراين بكل ما يحمله مثل 
هذا التوجه من تاأثريات ونتائج �صتنعك�س 
عل���ى طبيع���ة وم�صار ال�صيا�ص���ة اخلارجية 
والدبلوما�صي���ة العراقي���ة ملراحل تاريخية 
قادم���ة. من هن���ا تبدو اأهمي���ة وا�صحة يف 
متتن وحت�ص���ن الدور الداخل���ي للعراق 
كي يك���ون على اأهب���ة اال�صتع���داد ملواجهة 
اأي���ة تدخ���لت غ���ري مرغ���وب به���ا اأو ذات 
تداعي���ات حتم���ل مظاهر عنف توؤث���ر �صلبًا 
على ا�صتق���رار واأمن واأزده���ار العراق يف 
املرحل���ة اأو املراحل امل�صتقبلية. ما نتوقعه 
اأن اليكون دور االأمم املتحدة تقليديًا �صمن 
حميط ممتزج بخلط���ة االإدانة من جهة اأو 
التاأييد واالمت���داح من جهة اأخرى ملواقف 
احلكوم���ة العراقي���ة او النظ���ام ال�صيا�صي 
العراقي اله�س اأ�صا�صًا يف طبيعته الراهنة 
وال���ذي يحتاج ملقوي���ات وح�صانة مازالت 
غري متوفرة حاليًا . اإذ مازالت مثًل العديد 
من امللفات تفت���ح اأو قد تغلق ملربرات غري 
وا�صح���ة اأو قد يتب���ن منها عن���د املعاجلة 
الفاعل���ة  ال�صيا�صي���ة  االإرادة  توف���ر  ع���دم 
ب���اإن اجله���ود  العراقي���ة حل�صمه���ا. علم���ًا 

الر�صمية احلكومية الراهنة جتاه حماربة 
حاالت االإره���اب – العنف والف�صاد جارية 
ب�صكل ي�صت�صف منه اإعلمي���ًا ودبلوما�صيًا 
جدي���ة احلكوم���ة العراقي���ة ولكنه���ا تظ���ل 
برغم ذلك كل���ه قا�صرة ن�صبيًا طاملا التتوفر 
بعد �صرتاتيجية وا�صحة ، �صاملة وموؤثرة 
تنعك����س اإيجاب���ًا عل���ى معاجل���ة »حقيقية« 
ين���وء  ع���راق  ج���دًا يف  الإو�ص���اع �صعب���ة 
وخارجي���ة  داخلي���ة  واأزم���ات  مب�ص���كلت 
اإ�صتثنائية  مرتاكم���ة حتت���اج للإج���راءات 
تخف���ف من حدته���ا وتقرتح حل���واًل ناجعة 
خا�ص���ة واأن ع�صر مابع���د كورونا يحتاج 
الإج���راءات و�صيا�ص���ات ا�صتثنائية تتطلب 
نظام���ًا اأمني���ًا – �صحي���ًا – اقت�صادي���ًا – 
اجتماعي���ًا وثقافي���ًا جديًا مبدع���ًا وجديدًا. 
نظام اليقل اأهمية عن ما هو كائن يف دول 

اجلوار والعامل اخلارجي. 
 م���ا هو متطلب ب�صكل حي���وي وا�صتثنائي 
العراقي���ة  ال�صلط���ات  تعم���د  اأن  ومب���دع 
ووكاالته���ا  املتح���دة  االأمم  ومبعون���ة 
وتنظيماته���ا املتع���ددة اأن تن�ص���ئ و�صع���ًا 
جدي���دًا ميكن مع���ه اال�صتفادة م���ن الفر�س 
التكيي���ف  يت���م  حت���ى  املتاح���ة  امللئم���ة 
االيجاب���ي م���ع متغ���ريات النظ���ام العاملي 
اجلدي���دة ب�صمنه���ا “االح���داث املفاجئة” 
 – قانوني���ة  �صي���غ  بل���ورة  راأ�صه���ا  عل���ى 
�صرتاتيجي���ة –�صيا�صي���ة – اأمني���ة مقبولة 
ذات م�صداقي���ة عالية »للحوكم���ة الر�صيدة 
والعقلني���ة” واأخ���رى مكمل���ة مهم���ة جدًا 
تخت�س بتامن حق���وق االإن�صان وحرياته 
االأ�صا�صي���ة التي تنتظر بدوره���ا اأن ت�صود 

درج���ات عالية اأو مقبول���ة بحدودها الدنيا 
م���ن االأم���ن واالأم���ان خا�ص���ة يف مايعت���رب 
ومواق���ع   Soft Zones رخ���وة  مناط���ق 
 Geographic  – اجلغرافي���ة  االأحزم���ة 
Belt sitesاملحيط���ة مبدن عراقية متعددة 
خا�صة تلك التي ترتب���ط بحدود “تخوم” 
العربي���ة  وال���دول  تركي���ا   ، اإي���ران  م���ع 
اجل���ارة االأخ���رى .من هنا اأهمي���ة االلتزام 
بعهدي االأمم املتح���دة املدين – ال�صيا�صي 
واالقت�ص���ادي – االجتماع���ي حيث تعترب 
من اأبرز االهتمامات التي نتوقعها من دور 
حي���وي ن�صط للأمم املتح���دة ي�صفي االأمن 
واالأم���ان والتق���دم واالزدهاراالقت�ص���ادي 
متهي���دًا  “االإن�ص���اين”  االجتماع���ي   –
االإن�صاني���ة  للتنمي���ة  �صيغ���ة  لبل���ورة 
 Sustainable Human م�صتدام���ة 
اأن���واع  Development خالي���ة م���ن كل 
الف�ص���اد الت���ي وم���ن خ���لل ما يق���رتح من 
تاأ�صي����س حمكمة عراقية خمت�صة ملكافحته 
يتوق���ع اإن �صدقت النواي���ا اأن يتوفر مناخ 
�صحي جدي���د للعراق ميكنه م���ن اأن يلعب 
دورًا جيو�صرتاتيج���ي فاعل وموؤثر ن�صبيًا 
واقليميًا “على اأقل تقدير”. يتوقع اإذن اأن 
يكون دور ممثلة االأمم املتحدة يف العراق 
اأكرثكف���اءة وفاعلية لي�س فق���ط يف اإجناز 
االت�صاالت املنا�صبة م���ع املرجعية الدينية 
العريق���ة ومع مرجعي���ات عراقية حكومية 
�صيا�صية – اأمنية – اقت�صادية وجمتمعية 
– مدني���ة واإمن���ا مت�صددا جت���اه كل خرق 
االأ�صا�صي���ة  وحريات���ه  االإن�ص���ان  حلق���وق 
وفق���ًا لبن���ود ميثاق االأمم املتح���دة على اأن 

يك���ون رد الفعل م�صاوي���ًا للفعل ب�صكل ينم 
ع���ن حكمة وتوازن يف طبيع���ة اال�صتجابة 

للتحديات . 
 ما يجعلنا نتفاءل ن�صبيا اأن م�صار التحرك 
م���ن قب���ل ممثل���ة االأمم املتح���دة م���ع قوى 
املجتمع ال���دويل الرئي�صة مع���ززًا بتقارير 
يف  املتح���دة  االأمم  دور  ت�ص���رح  دوري���ة 
ت�صخي�س مكامن اخلل���ل يعد خطوة مهمة 
ج���دًا الإيج���اد حلول ناجعة تعك����س اإيجابًا 
عل���ى مدي���ات م�صتقبلي���ة متدرج���ة زمني���ًا 
على حالة الع���راق اأو دوره اجليو�صيا�صي 
املنتظ���ر يف ظ���ل نظ���ام دويل ه���و االآخ���ر 
بحاج���ة لتعديلت واإ�ص���لح حقيقي مينح 
ال���دول النامية فر�ص���ًا متكافئة م���ع الدول 
املتقدم���ة او ال�صاعدة يف م�صارات التنمية 
االن�صانية امل�صتدام���ة . ولكن امل�صكلة التي 
جتابه التح���رك الدبلوما�صي – ال�صيا�صي 
ملمثلة االأمم املتحدة اأنه يف حاالت متعددة 
اليتو�ص���ح لل���راأي الع���ام العراق���ي طبيعة 
دور االمم املتح���دة يف الع���راق واملنطق���ة 
واإمكاناته���ا احلقيقي���ة االأمر ال���ذي يطلب 
مزيدًا من ال�صفافي���ة وامل�صداقية والكفاءة 
التخ�ص�صي���ة يف اإتخ���اذ اإج���راءات رادعة 
�ص���د بع�س املح���اوالت ال�صيا�صية الحزاب 
وتكت���لت الزال بع�صها يعتم���د على روؤية 
متخلف���ة وو�صائل عن���ف واإك���راه اإرغامي 
خارج���ة عن م�ص���ار االخت�صا�س القانوين 

للدولة. 
علم���ًا باإن���ه وكلم���ا متك���ن الع���راق م���ن اأن 
يبتعد عن �صراع املح���اور واال�صتقطابات 
اأن  �صي�صتطي���ع  والدولي���ة  االقليمي���ة 

يوؤم���ن �ص���ورة مرح���ب به���ا تتواف���ق م���ع 
قواع���د القانون ال���دويل الع���ام والقانون 
االن�ص���اين الذي البد من تفعيل���ه ، االأخري 
يعن���ى ب�ص���كل اأ�صا����س بحق���وق االإن�ص���ان 
وحريات���ه االأ�صا�صي���ة وه���ذا بال�صب���ط ما 
يج���ب اأن يك���ون مرك���ز اأو حم���ور اإهتمام 
بعث���ة االأمم املتحدة يف الع���راق املعروفة 
 UNAMI United يونام���ي  با�ص���م 
 Nations Assistance Mission for
Iraqالت���ي يجب اأن تنف���ذ مهامها االأممية 
من خ���لل التعاون والتن�صي���ق مع �صركاء 
االأمم املتح���دة وم���ع كل اأ�صحاب امل�صالح 
املعني���ون بال�صاأن االإن�ص���اين . من االأمثلة 
الت���ي �صجل���ت من���اذج مهم���ة – واإن تك���ن 
حم���دودة ن�صبيًا - له���ذا التعاون تلك التي 
بن الواليات املتحدة وبرنامج امل�صاعدات 
االأمم  علي���ه  ت�ص���رف  ال���ذي  اخلارجي���ة 
املتح���دة حيث رحب مكت���ب االأمم املتحدة 
املتح���دة  الوالي���ات  بتق���دمي  الع���راق  يف 
م�صاعدته���ا  برنام���ج  �صم���ن  االمريكي���ة 
ل���دول العامل ومن �صمن���ه العراق ماقيمته 
خم�ص����س  امريك���ي  دوالر  ملي���ون   9.7
لتقدمي امل�صاع���دات املنا�صبة لدعم العملية 
االنتخابي���ة حي���ث م���ن املق���رر اإ�صتخ���دام 
م�صت�صاري���ن متخ�ص�صن ي�صدون الن�صح 
للم�صرفن على العملية االنتخابية القادمة 
�صم���ن �صي���اق دميقراط���ي ذي م�صداقي���ة 
يعتم���د عل���ى ال�صفافي���ة واملحا�صب���ة ع���ن 

اخلروق االنتخابية .
UNAMI من هنا وبالنيابة عن يونامي

مت فعلي���ًا التوقي���ع على اإتف���اق ثنائي بن 
UNDP صندوق االأمم املتح���دة للتنمية�

والوكالة االأمريكية للم�صاعدات التنموية 
الدولي���ة USAID((. اإذن من ال�صروري 
اأن يت���م االهتمام ال�صديد واملتجدد من قبل 
ال�صلطات العراقي���ة واالأممية معًا بحقوق 
امل���راآة والطف���ل وكب���ار ال�صن م���ن الفئات 
اله�ص���ة املحروم���ة “الفق���رية” واملعر�صة 
للمخاطر خا�صة يف ع�صر مابعد كورونا. 

ي�ص���اف لذل���ك الب���د م���ن تفعيل اإج���راءات 
املجل����س االقت�ص���ادي واالجتماعي للأمم 
م�صاع���دات  توف���ري  اأج���ل  م���ن  املتح���دة 
اإن�صاني���ة – تنموية تنق���ذ �صرائح �صعيفة 
للمجتم���ع العراق���ي من املخاط���ر املتوقعة 
اأهمي���ة  ي���زداد  االأم���ر  للبق���اء.  امله���ددة 
وخط���ورة م���ع ا�صتم���رار ت�صاع���د اأزم���ة 
جائح���ة كورون���ا الت���ي غيب���ت العديد من 
طبق���ات وفئات ونخب �صعبن���ا التي نعول 
عليه���ا يف بناء عراق جديد بعيد عن كل ما 
يعرقل او يحب���ط اجلهود اخلرية للتنمية 
االإن�صانية امل�صتدامة. اأما �صريحة ال�صباب 
فم���ا زال���ت تنتظ���ر م���ن املجتم���ع ال���دويل 
وبخا�صة االأمم املتحدة اأن تقدم مزيدًا من 
االهتمام واأ�صاليب غري تقليدية للمعاجلة 
تعتم���د على ا�صتخ���دام التقني���ات الرقمية 
وال�صايربي���ة احلديث���ة الت���ي تتواف���ق مع 
اجله���ود املتوا�صعة ن�صبي���ًا حتى االآن يف 
اإحت���واء البطالة خا�صة تل���ك التي تخ�س 
“خريج���ي اجلامع���ات واملعاه���د العلمية 
والفنية”. الع���راق بحاجة الأنعا�س نه�صة 
وث���ورة – تقني���ة توف���ر للعراقي���ن حياة 
كرمي���ة �صعيدة �صم���ن اإط���ار �صرتاتيجية 
�صامل���ة للتنمية االإن�صاني���ة امل�صتدامة. من 
هن���ا ، ينتظر اأن يك���ون دور االأمم املتحدة 
يف االنتخاب���ات القادم���ة اأك���رث فاعلية من 
حيث الرقاب���ة واالإ�صراف املبا�صر ب�صورة 
ننتظ���ر معها اأن حتق���ق خطوة على طريق 
بن���اء  يف  ترتج���م  والنزاه���ة  امل�صداقي���ة 
وقي���م  تقالي���د  ذات  عراقي���ة  موؤ�ص�ص���ات 
دميقراطي���ة تليق بدول���ة املواطنة و ترنو 
الإعتماد »مدنية الدولة مع تطبيق للقانون 
والعدالة االجتماعي���ة” على اجلميع دون 
متيي���ز وبعيدًا ع���ن كل اأ�صكال املحا�ص�صة 
املقيت���ة وعن العن���ف وانت�ص���ار ملي�صيات 
حتم���ل �صلح���ًا يق���ع خ���ارج اإط���ار الدولة 
واخت�صا�صه���ا ال�صيادي ه���ذا اإذا اأردنا اأن 
تك���ون للعراق �صيادة وطنية حقة يعتز كل 

عراقي بها . 
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م���ن بديهي���ات ال���دول اأن اأنظمته���ا ال�صيا�صية تعمل 
عل���ى تقييم براجمها احلكومي���ة بن مرحلة واأخرى 
بغي���ة التو�صل اإىل نتائج اإيجابي���ة وت�صحيح ما مت 
االإغف���ال عنه اأو م���ا قد يح�صب���ه املخت�صون خطاأ يف 
املمار�ص���ة، وهذا العم���ل ال يقت�صر على الدول فحتى 
االأح���زاب ال�صيا�صية تخ�ص���ع نتائجها له���ذا التقييم 
وحت���اول الو�صول من خلل���ه اإىل نتائج من خللها 
يتم قيا�س عدد االأه���داف التي مت حتقيقها، فاليابان 
بعد احلرب العاملية الثانية خرجت مهزومة منك�صرة 
مدّم���رة ق���د يكون يف تلك املرحلة من ج���زم على اأنها 
�صت�صتعي���د حياتها وتطورها بعد الكم من العقوبات 
والتحجي���م، لك���ن الياب���ان الي���وم هي غري م���ا توقع 
الكث���ريون يف تلك املرحلة، اأي�ص���ًا اأملانيا بعد انتهاء 
احلرب الباردة اأعادت النظر يف �صيا�صاتها ووجدت 
اخليارات وبدائلها يف تر�صن عملها الذي �صب يف 
م�صلحة الدولة ومتت مغادرة احلروب والعنف يف 
�صيا�صته���ا الدولية لتبدل مفاهيم التو�صع واالحتلل 
مبفاهيم اأكرث مقبولية يف املجتمع الدولية ونه�صت 
م���ن كبوتها تل���ك لت�صبح اأملانيا الت���ي نراها، وهناك 
العدي���د من ال�صواه���د التاريخي���ة واحلالية من دول 
ع���ززت مكانتها وفاعليتها ملجرد مت���ت درا�صة وافية 
وكافي���ة ل�صرتاتيجياته���ا املتبع���ة �ص���واء يف احلكم 
وتعامله���ا م���ع �صعوبها اأو يف علقاته���ا مع حميطها 

االإقليمي والدويل.
العم���ل  خمرج���ات  يف  النظ���ر  اإع���ادة  �صيا�ص���ة  اإن 
ال�صيا�صي مل ت�صهم فقط يف اأن حتقق للدولة مكانتها 
العاملي���ة بل ع���ززت يف خل���ق ت�ص���ورات جديدة يف 
خمتلف اجلوانب ال�صيا�صية واالقت�صادية وتر�صن 
الثقاف���ة االجتماعي���ة، و�صاهم���ت يف خل���ق طبق���ات 
تعم���ل على م�صاع���دة النظ���ام �صواء كان���ت �صيا�صية 
– اقت�صادي���ة اأو ثقافي���ة – فكرية ت�صاهم يف طرح 
ال���روؤى والت�ص���ورات البن���اءة، وهذا مل يت���م اإال من 

خلل خلق اأجواء م���ن احلقوق واحلريات والتاأكيد 
على فكرة العدالة االجتماعية وجعل تلك الرتاكمات 
الت���ي انهكت الدولة جم���رد �صردي���ات تاريخية تقفز 
للفك���ر كلم���ا حاد �صان���ع القرار عن ج���ادة ال�صواب، 
بالتايل جند تاأ�صي�صًا جلملة من املفكرين والباحثن 
بعد اأن اأعطتهم دولهم حرية الكتابة والنقد والرتكيز 
على كل م���ا له علقة بتنوير املجتم���ع وحتويله اإىل 
كتلة ب�صرية نافعة م�صاركة يف حتديد م�صري الدولة، 
اأي�ص���ًا خلق طبقة من رجال االأعم���ال واالقت�صادين 
واملدار����س االقت�صادي���ة التي تنظ���ر وتف�صر وتفكر 
وحتلل لتطوي���ر القطاع االقت�ص���ادي الذي بات يعد 
م���ن اأه���م ركاز �صيا�ص���ة الدولة، لذلك جن���د اأن العقل 
اأخذ م�صاحة كبرية يف التنوير والتطوير يف العديد 
من ال���دول التي باتت هي م���ن يتحكم مب�صري اأغلب 

ال�صعوب ومب�صميات خمتلفة.
هل ميكن لنا اأن نعيد النظر يف �صيا�صتنا و�صيا�صيينا 
بعد هذه االأعوام من الفو�صى والعبثية ال�صيا�صية؟، 
قد يوؤك���د فريق على اأن ال�ص���ري يف مثل هذا الطريق 
الواق���ع  معطي���ات  اثبت���ت  اأن  بع���د  للغاي���ة  �صع���ب 
ال�صيا�ص���ي واالجتماع���ي اأننا م���ا زلنا ام���ام م�صاهد 
�صبابية ال ميكن تف�صريها والتحقق منها بالرغم من 
معرفة اأ�صباب ما حدث وتلم�س نتائجه التي نعي�صها 
اليوم، وقد يذهب الفريق الثاين اإىل فكرة راديكالية 
يف التعام���ل مع ه���ذا الواقع ال���ذي اأ�صبحت عوامل 
تف���كك الدولة م���ن بديهياته، والفري���ق الثالث يوؤمن 
باأن اإعادة النظر يف امل�صاهد ال تاأتي من قرار داخلي 
بق���در م���ا اأن التغيري والتجديد ه���ي مرحلة يحددها 
القرار االإقليمي والدويل بع���د اأن بات العراق يدور 
يف ه���ذه االأف���لك، لك���ن يبق���ى ال�ص���وؤال الوحيد هل 
با�صتطاع���ة الطبقة احلاكمة احلالي���ة اأن تعيد النظر 
يف �صيا�صاتها املتبعة؟، يجزم الكثريون اأن احلديث 
ع���ن هذه النقط���ة بالذات م�صيعة للوق���ت بالرغم من 
اإ�ص���رار الطبق���ة احلاكمة احلالية اللع���ب على عامل 
الوقت الذي اأ�صعفه���ا يف مراحل خمتلفة لكنه اليوم 

اأ�صبح من الو�صائل التي اأكل عليها الدهر و�صرب.
كل اخلط���وات الت���ي م���ن املمك���ن اأتباعه���ا م���ن اأجل 
عملي���ات ت�صحي���ح واإ�صلح ه���ي يف االأ�صا�س حمل 
�ص���ك وعدم ثقة م���ن قبل طبقات كب���رية من املجتمع، 
و�صبب عدم الر�صا تراكمات ال�صنوات ال�صابقة التي 
خلقت مرحلة ع�صيبة يعي�صه املواطن بكل جتلياته، 
ومفه���وم الدولة وال�صلطة والنظ���ام باتت معلقة يف 
االأذه���ان ب�صورة م�صّوهة اأخ���ذت االأحزاب احلاكمة 
ج���زءًا كبريًا من زواياها فما ع���ادت ت�صر الناظرين، 
كل فر����س الت�صحي���ح واإع���ادة النظ���ر بال�صيا�صيات 
املتبع���ة ا�صتنفدت ومل يبَق �ص���وى انتظار اخلل�س 
وه���ذه من اأخط���ر املراح���ل الأنه���ا بب�صاط���ة �صتبني 
جدران���ًا �صلب���ة بن املواطن���ن وطبقة احل���كام وما 
اأن تاأت���ي فر�ص���ة اخلل����س حتى جتد ه���ذا املواطن 
�صيتخل���ى عن �صلطت���ه ب�صهول���ة غري اآب���ه لتداعيات 
م���ا يح���ل حمله���ا، الق���ادم بالرغم م���ن �صبابيت���ه اإال 
اأن���ه يعط���ي موؤ�ص���رات وا�صحة على حج���م ال�صخط 

ال�صعبي فل اإعادة ت�صحيح وال نظر تفي وتنقذ.   
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 �صدر عن دار المدى م�ؤخراً كتاب 
) التاريخ الثقافي للقباحة(، 

للم�ؤلفة غريت�صن. اإي. هندر�صن، 
وهي باحثة اأميركية تعمل في 

اإحدى مراكز االأبحاث في ال�اليات 
المتحدة، ومثل هذا الكتاب يحتاج 
اإلى من يناق�ش ماورد فيه من اآراء، 

وال�صيما واأن المجال يت�صع لمزيد 
من االإختبارات للأفكار التي 

تناولتها الكاتبة في درا�صة وتتبع 
مفه�مًا جديداً وقلقًا، ماتزال 

الدرا�صات والبح�ث قا�صرة في 
ك�صف اأبعاده ودالالته واآثاره على 

م�صت�يات)�صيا�صية، اإجتماعية، 
اإقت�صادية، علمية وترب�ية( .

 يف ه���ذا التوج���ه ما يعطي املفه���وم بعدًا 
عميقًا، وي�صري حاج���ة ترتبط مبدلوالت 
حم���ددة و�ص���ريحة، تلتق���ط بح�صا�ص���ية 
دقيقة ال�ص���ور واالح���داث تغو�ص عميقا 
يف التاريخ ،يف تعقب مفهوم )القباحة(، 
بوجهة نظر متجددة، وب�ص���كل متما�ص���ك 
ومرتاب���ط، اإنطالق���ًا من اأعي���اد الرومان، 
اىل الع�ص���ور الو�ص���طى، وتبني لنا كيف 
طرحت القباح���ة حتديًا للذوق وللمعايري 

اجلمالية.
 اإن ع���ددًا م���ن الدرا�ص���ات اإخت���ارت له���ا 
االأخ���رية،  االآون���ة  يف  جدي���دًا  منح���ى 
كانت عل���ى درجة من االأهمي���ة، يف اإثارة 
فاعلي���ة اجل���دل فين���ا، مل تك���ن اىل وق���ت 
قري���ب، مو�صع اهتم���ام الباحث���ني، اأذكر 
على �صبي���ل املثال كتاب ) نظ���ام التفاهة( 
للكاتب الكن���دي اآالن دونو، واآخر)تاريخ 
اخل���وف( للكاتب فال���ح مه���دي، العراقي 
املقيم يف فرن�صا، وقطعت هذه الدرا�صات 
الظواه���ر  حتلي���ل  يف  بعي���دًا  �صوط���ًا 
ال�ص�صيولوجي���ة، والديني���ة، والنف�صي���ة، 
وم���ع تط���ور وتغ���ري االأزمن���ة، اإختلف���ت 
املتطلب���ات، واإ�صتج���دت اأخ���رى، من هنا 
يجيء التاري���خ الثق���ايف للقباحة، مكماًل 
ل���ذاك االإجت���اه، لينقلن���ا اإىل ج���دل اأعمق 
واأغن���ى واأدل بني ثنائي���ة القبح واجلمال 

عرب التاريخ.
 واإذا كان���ت مو�صوع���ة اجلم���ال نقي����ص 
القباحة، قد اإ�صتاأث���رت باإهتمام الفال�صفة 

من���ذ االإغري���ق وحت���ى يومن���ا ه���ذا، فاإن 
ه���ذا يعني اأن ماحملت���ه املوؤلفات واالآراء 
مات���زال  باجلم���ال،  اخلا�ص���ة  واالأف���كار 
حتتل ال�صدارة يف قائم���ة االإ�صتغال على 

هذا املفهوم.
 يف التاري���خ الثق���ايف للقباح���ة، نكت�صف 
ث���راء املعرف���ة الت���ي تختزنه���ا هندر�صن، 
وغن���ى جتاربه���ا البحثي���ة، وتق���دمي هذا 
الرتاك���م البالغ يف التفا�صي���ل وال�صروح 
تتب���ع  يف  وال�ص���ور،  والتو�صيح���ات، 
ل�ص���وؤال  اإجاب���ة  ع���ن  للبح���ث  تاريخ���ي 
حم���وري تطرح���ه الباحث���ة ع���ن الثنائية 
القبي���ح؟  وم���ا  :مااجلمي���ل؟  املت�ص���ادة 
وه���ل اأن القباح���ة ه���ي بال�ص���رورة �صد 
اجلم���ال،؟ على الرغم من �صعف الرتجمة 
للن�ص،لالأ�ص���ف ال�صدي���د اإذ يج���د الق���ارئ 
ارتب���اكًا وا�صح���ًا يف �صياغ���ة العب���ارة، 
وخل���اًل يف ت�صل�صل وربط االأفكار بع�صها 

للبع�ص. 
 تذهب هندر�ص يف ف�صول الكتاب الثالثة 
تتاب���ع البح���ث ع���ن االأف���راد القبيح���ني، 
تخ�ص����ص  و  القبيح���ة،  اجلماع���ات  ث���م 
القبيح���ة،  باحلوا����ص  االأخ���ري  الف�ص���ل 
ويف اإ�ص���ارات ق�ص���رية ت�ص���درت الكتاب 
الأ�صات���ذة ومتخ�ص�ص���ني، م���ا يوؤكد حجم 
املغام���رة املعرفي���ة الت���ي اأقدم���ت عليه���ا 
باإيج���از  ال�صياق���ات،  خ���ارج  هندر�ص���ن، 
بال���غ الدق���ة، وتتف���ق تل���ك االأراء على اأن 
التاري���خ الثقايف للقباحة كت���اب م�صتفز، 

جتربن���ا الكاتبة فيه على التمعن باأذواقنا 
اأو  االإجتماعي���ة،  وقناعاتن���ا  وخماوفن���ا 
مفهومن���ا اليوم���ي للعدال���ة، وي�صفه اأحد 
الكّت���اب انه كتاب �صاح���ر، واآخر يت�صاءل 
ع���ن احلقيقة، هل ه���ي قبيحة دائم���ًا، اإذا 
كان���ت االإجاب���ة نع���م، فهندر�ص���ن اأثبت���ت 

العك�ص.
 اإن ق���راءة ه���ذا الكت���اب جتعلن���ا نحاك���م 
اجلم���ال  ح���ول  ال�صخ�صي���ة  معايرين���ا 
امل�ص���ار  تتج���اوز  القباح���ة  املقب���ول، 
الظاه���ري ال���ذي غالبًا ما يربطه���ا ب�صكل 
ح�صري م���ع مظاهرها يف الف���ن وفل�صفة 
اجلم���ال، وت���دور يف فل���ك العالق���ات بني 
النا�ص واالأ�صياء، والف�صاءات واالأج�صاد 
لهندر�ص���ن  وكان  الوج���ود،  واأمن���اط 
الق���درة يف ك�صف تغري مفه���وم القباحة، 
عو�ص���ًا ع���ن ح�ص���ر م�صامني املف���ردة يف 
تعري���ف وحيد ف�صفا�ص، اإنه���ا تنقل عن 
مرتادفات)القبيح( عرب التاريخ، الإحياء 

واإغناء اجلذور االبتمولوجية للكلمة.
ت�صتع���ري الكاتبة تو�صيف���ًا المربتو ايكو 
للقباح���ة، فكتب: اجلمال، ه���و على نحو 
م���ا، مم���ل، رغ���م اأن مفهوم���ه يتب���دل عرب 
ال�ص���يء اجلمي���ل  عل���ى  لك���ن  الع�ص���ور، 
دائم���ًا اأن يتب���ع قواع���د معين���ة، القباحة 
غ���ري متوقع���ة، وتقدم جم���ااًل النهائيًا من 
االإحتماالت، اجلمال حمدود، اأما القباحة 

فال نهائية.
 القباحة واجلمال اأ�صبه مبنظومة النجم 

التواأم، حيث ين�صوي كل منهما 
�صمن حقل جاذببة االآخر، ويدور حوله، 
تق���ول هندر�ص���ن اإن اهتمامه���ا بالقباحة 
خالل قيامها بالبحث عن مفهوم الت�صوه، 
وتقاطع الدرا�صات يف حقول تاريخ الفن 

واالأدب حول االإعاقة اجل�صدية.
اىل  القبيحة  امل��ج��م��وع��ات  وت��ت��ع��ر���ص   
اإن�صانية، مبا يف  ال  اأ�صاليب وممار�صات 
ذلك حتويلهم ايل كب�ص فداء، اأو لغر�ص 
املجموعات  اإ���ص��ت��ع��ب��اد  اأو  اي��روت��ي��ك��ي، 

 ، تهم ع�صكر و
ات����خ����اذ  او 
اج���������������راءات 
ت�����ط�����ه�����ريي�����ة 
���������ص��������ده��������م. 
وحم��������������اوالت 
ل���������������ص�������ح�������ق 

ان�صانيتهم.
ت�����ع�����دد  م����������ع   
امل������م������ار�������ص������ات 
تبدلت  الثقافية، 
القباحة،  م��ع��اي��ري 
وخ���������������ص�������ع�������ت 
ل�����ت�����������ص�����ري�����ع�����ات 
خمتلفة  وق���وان���ني 
ع��رب ال��ت��اري��خ، اأح��د 
املو�صيقيني  املوؤلفني 
معنى  عن  مقااًل  كتب 
القباحة يف املو�صيقى، 
الب�صري  اجل�صد  كذلك 
ك��اآل��ة ي�����ص��در اأ���ص��وات��َا 
ق��ب��ي��ح��ة)ال��ت��ج�����ص��وؤ، امل�����ص��غ، ال�����ص��راخ، 
ب��ارزًا  دورًا  العيون  ولعبت   ، ال�صتائم( 
العديد  للقباحة،  الثقايف  ال��ت��اري��خ  يف 
ال�صريرة  العني  اأن  توؤمن  الثقافات  من 
يراها،  من  توؤذي  ال�صيطانية،  احلا�صدة 
اك��ر من جمرد  ما هو  االأع��م��ى  ويعرف 
ي��ح��م��ل م�صامني  اإن����ه  ج�����ص��دي��ة،  ح��ال��ة 
غري  االح�صا�ص،  عدمي  التنبل،  اجلاهل، 

الع�صوائي،  املن�صبط،  غ��ري  ال��واع��ي، 
اأعمى،  املتعر، ويقال :غ�صب  املت�صرع، 

واإميان اأعمى.
 ويف االأدب العرب���ي تقليد يعك�ص املجاز 
م���ن خ���الل م���دح القباح���ة، والتهك���م من 
اجلم���ال، يف ن�ص يعود لبداي���ات القرن 
العا�ص���ر املي���الدي، لكات���ب جمه���ول، اإن 
ال�صاع���ر االأف�ص���ل ه���و م���ن يقّب���ح اأجمل 
االأ�صي���اء، ويجّمل اقبحها، كما هو مدون 
يف اأحد اأعمال الثعالبي)حت�صني القبيح، 

وتقبيح احل�صن( .
 واىل جان���ب هذه النم���اذج، هناك كتابة 
قبيحة، كم���ا ت�صري هندر�ص���ن يف خامتة 
كتابه���ا املث���ري، وه���ي ت�صتح���ق اهتمامًا 
للقباح���ة،  الثق���ايف  فالتاري���خ  اأك���رب، 
ق���د يه���دف اىل تفكي���ك �ص���يء م���ا، اأك���ر 
فو�صوية ميكن للقراء اأن يلوثوا اأيديهم 
في���ه، كي ينقبوا ع���ن مفاهيمهم اخلا�صة 
م���اذا  عل���ى  ويكت�صف���وا  القباح���ة،  ع���ن 

يح�صلوا.
 كت���اب هندر�ص���ن م�ص���در اإث���ارة للجدل 
غام����ص  ماه���و  اىل  يعم���د  واالهتم���ام، 
مب�صتويات متع���ددة، منها امليتافيزيقي، 
والفنت���ازي،  واملو�صوع���ي،  الفل�صف���ي، 
والال�صع���وري، وعلى وفق ذل���ك اأزاحت 
هندر�ص���ن ال�صت���ار ع���ن جم���ال زائف يف 
املجتمع���ات، وو�صع���ت اأم���ام الق���ارىء 
املمار�ص���ات  بطبيع���ة  معرفي���ة  �ص���ورة 

االإن�صانية التي تقتل العواطف.

الق�صم االأول

 Julian Baggini ج�ليان باغيني 
) م�ل�د عام 1968( : فيل�ص�ف 

و�صحافي وم�ؤلف بريطاني اأّلف 
ماين�ف على الع�صرين كتابًا ب�صاأن 

الفل�صفة م�ّجهة للقارئ العام ، 
وه� اأحد م�ؤ�ص�صي مجلة الفل�صفة 

Philosophes’ Magazine ذات 
ال�صهرة العالمية المرم�قة . 

باال�صافة لم�ؤلفاته ومن�ص�راته 
البحثية العديدة في حقل الفل�صفة 
فقد تناول باغيني اأي�صًا م��ص�عات 

متعددة مثل : العلمانية وطبيعة 
اله�ية ال�طنية .

فولك�صت����ون  مدين����ة  يف  باغين����ي  ُوِل����د   
واأم  مهاج����ر  اإيط����ايل  الأب  الربيطاني����ة 
انكليزي����ة . ح�صل على �صهادة الدكتوراه 
الكلي����ة  م����ن   1996 ع����ام  الفل�صف����ة  يف 
اجلامع����ة يف لندن ع����ن اأطروحت����ه التي 
تناول فيها فل�صفة الهوية الوطنية ، وهو 
يعم����ل حاليًا ) 2020 ( باحث����ًا �صرفيًا يف 

ق�صم الفل�صفة بجامعة كنت .
منتظ����م  نح����ٍو  عل����ى  باغين����ي  ي�صاه����م   
يف  �صحفي����ة  واأعم����دة  مق����االت  بكتاب����ة 
 Prospect صحيف����ة الغارديان ، وجملة�
، و�صحيف����ة الفاينن�صي����ال تامي����ز ، كم����ا 
ي�صاه����م مبراجع����ات منتظم����ة للكتب يف 
�صحيف����ة وول �صرتي����ت ، وجمل����ة ني����و 
�صتيت�صم����ان ، و�صحيفة نيويورك تاميز 

، واملراجعة االأدبية لنيويورك تاميز . 
 باالإ�صاف����ة اإىل كتابات����ه الت����ي تناول����ت 
تاأري����خ الفل�صفة واملو�صوع����ات ال�صائعة 
اهتمامات����ه  باغين����ي  ع����ن  ُيع����َرُف  فيه����ا 
الثقافي����ة العام����ة ، مثل : فل�صف����ة الطعام 
، طبيع����ة النزعة االنكليزي����ة . ُيعَرُف عن 
باغين����ي كذل����ك مناه�صت����ه لتعلي����م مب����داأ 
اخلل����ق Creationism يف املدار�����ص ، 
وكثريًا مادافع يف املوؤمت����رات الفل�صفية 

والعامة عن ف�صائل التعليم العلماين . 
 اأّل����ف باغين����ي العدي����د من الكت����ب ، اأذكر 

منها : 
- كي����ف يفّك����ر الع����امل ؟ : تاأري����خ عامل����ي 

للفل�صفة ، 2018 
 -  2017  ، احلقيق����ة  تاأري����خ  موج����ز   -
اإ�صتعادة احلرية : اإمكانية االإرادة احلّرة 
، -201 خدع����ة االأن����ا : ماال����ذي يعنيه اأن 

تكون اأنت ؟ 2011
- ه����ل ينبغ����ي اأن حتكم عل����ى الكتاب من 

عنوانه ؟ 2009
- البط����ة التي ف����ازت باليان�صيب : و99 

حّجة فا�صدة اأخرى، 2008
- ُع����ّدة االأخالقي����ات : اخلال�ص����ة الوافية 
للمفاهيم واملناهج االخالقياتية ، 2007 
- عّم ي����دوُر االأمر كل����ه ؟ الفل�صفة ومعنى 

احلياة ، 2004 
- اإ�صف����اء معنى على اال�صي����اء : الفل�صفة 
 ، الرئي�صي����ة  العناوي����ن  وراء  الكامن����ة 

2002
- الفل�صفة : مو�صوعات رئي�صة ، 2002

- الفل�صفة : ن�صو�ص رئي�صة ، 2002 
- ُع����ّدة الفيل�ص����وف : اخلال�ص����ة الوافية 

للمفاهيم واملناهج الفل�صفية ، 2002
- املفّك����رون العظام من االألف اإىل الياء ، 

2004
- ماالذي يفّكر فيه الفال�صفة ؟ 2003

 : اجلدي����دة  الربيطاني����ة  الفل�صف����ة   -
احلوارات ، 2002

 اأق����ّدُم يف الق�صم التايل – واأق�صام الحقة 
– ترجم����ة لف�ص����ول منتخب����ة م����ن كتاب 
باغيني املعن����ون ) الفل�صفة : كّل مايهّمنا 

عنها
 ) Philosophy : All That Matters 

املن�صور عام 2013 .
 املرتجمة

 
 ملاذا تهّمنا الفل�صفة ؟

الكائن����ات  ازدراء  اأّن  م����ن  الرغ����م  عل����ى   
�ص����ار  �صاأنه����ا  م����ن  والتقلي����ل  الب�صري����ة 
يف  الفكري����ة  املو�ص����ة  اإىل  اأق����رب  اأم����رًا 
بع�����ص االأو�صاط ف����اإّن اأغلبن����ا ) اإذا �صئنا 
نزاه����ة االعرتاف ( متفق����ون اأّن االإن�صان 
ن����وٌع  ه����و   Homo Sapiens العاق����ل 
ب�ص����ري مذه����ل اإىل ح����دود بعي����دة ؛ لكن 
عندم����ا يخت�����صُّ االأمر بتو�صي����ح ماالذي 
يجعلن����ا خمتلفني ع����ن ) اإن مل نقل اأف�صل 
م����ن ( احليوان����ات االخ����رى ف����اإّن النا�ص 
التط����رف  ُيظِه����رون اختالف����ات �صدي����دة 
فيم����ا بينه����م . ي�ص����ري النا�����ص يف العادة 
اإىل قدرتن����ا املمي����زة يف ا�صتخ����دام اللغة 
، اأو - بب�صاط����ة - قدرتن����ا عل����ى مقابل����ة 
االإبه����ام مع ال�صّباب����ة ، وهي مقدرة تتيح 
متف����ردة  اإمكاني����ة  الب�صري����ة  للكائن����ات 
للتعام����ل مع املوج����ودات املادية بطريقة 
معّق����دة الت�صتطيعها احليوانات االخرى 
؛ لك����ن اليب����دو اأّن اأيًا م����ن هاتني امليزتني 
باإمكانه����ا ت�صويغ فرادة الن����وع الب�صري 
. قد تفتقد االأن����واع البيولوجية االأخرى 
اإىل التعامل بلغة ثرية ومطواعة ؛ لكنها 
يف نهاية املط����اف ت�صتطيع التوا�صل مع 
بع�صه����ا ، وق����د نح����وز مه����ارات اأكرب من 
باق����ي االنواع يف التعام����ل مع اال�صياء ؛ 
لكن حتى حيوانات ال�صمبانزي ت�صتطيع 

�صنع بع�صٍ من االأدوات االأ�صا�صية . 
 ل����ذا دع����وين اأق����ّدم ه����ذا االق����رتاح هنا : 
ُح ملاذا  واحٌد من االقرتاح����ات التي تو�صّ

نح����ن – الن����وع الب�ص����ري – خمتلفون ، 
ومل����اذا تتمو�ص����ع الفل�صف����ة يف قل����ب ذلك 
االختالف ، وملاذا تعدُّ الفل�صفة مو�صوعًا 

ذا اأهمية يف احلياة . 
 الفيل�ص�ف االأّول

 دعون����ا نتفّك����ر يف الكائن����ات الب�صري����ة 
االأوىل : كان����ت ت�صتطي����ع ال����كالم ، وق����د 
�صنع����ت مالب�صها ، و�صّيدت اأكواخها ،،،، 
اإلخ . اإّن هوؤالء االأف����راد يبدون خمتلفني 
للغاية عن احليوانات االأخرى ؛ لكن ثمة 
خ�صي�ص����ة واحدة ممي����زة تت�صاب����ه فيها 
هذه الكائنات م����ع احليوانات االأخرى : 
عندما يط����ري الطري جنوب����ًا يف ال�صتاء ، 
وعندم����ا يبني القند�ص خمب����اأه اأو عندما 
ي�صط����اد االأ�صد فرائ�صه ف����اإّن كاًل من هذه 
احليوان����ات يفعل هذا بب�صاط����ة الأّن هذا 
ه����و مايفعله . مل يختل����ف اإن�صاننا االّول 
عن ه����ذه احليوانات الأنه فع����ل بال�صبط 
مافعل����ه كّل منها . رمبا يكون من االأف�صل 
قلياًل التفك����ري ب�صاأن الو�صائل التي اأمكن 
للكائن الب�ص����ري البدائي ا�صتخدامها يف 
حتقي����ق غاياته النهائي����ة ؛ لكنه يبقى يف 
نهاية االم����ر مثل اأية قّط����ة : هي ت�صطاد 
فري�صته����ا ، وت����اأكل ، وتتكاث����ر ، وت�صّي����ُد 
ماأواه����ا ، وتتفّن يف املالعب����ة ثّم ينتهي 
بها االأمر باملوت الأّن هذا هو ماتفعله يف 

احلياة . 
 ثّم ح�صل يومًا ما اأّن تفّكر اإن�صان ب�صري 
بفكرة مل يتفّكر مبثلها - رمبا - اأي �صيء 
يف الكون م����ن قبُل : ملاذا ينبغي اأن اأفعل 
مااأفعله ؟ ب����داًل من قتل حيوان واالكتفاء 

باأكل����ه فقد تفّكر هذا الكائ����ن الب�صري يف 
ال�ص����وؤال الت����ايل : هل هذه ه����ي الطريقة 
الوحي����دة املتاح����ة للعي�����ص ؟ ميكن����ك اأن 
تتخّي����ل الي����وم ك����م كان اأم����رًا ي�ص����ريًا اأن 
يح�ص����ل غ�ص الط����رف عن ه����ذا ال�صوؤال 
واأمثال����ه حتى بعد التفّكر فيه با�صتفا�صة 
. الي����زال كرة من الب�صر حتى يف ايامنا 
هذه يجاهدون لك�صف النقاب عن الدافع 
ال����ذي يجعله����م يفعل����ون مايفعلون����ه يف 
حيواته����م . تاأّم����ْل مثاًل كي����ف اأّن كثريين 
م����ن الب�صر يف االأجي����ال االأقدم من جيلنا 
احل����ايل جاه����دوا ملعرف����ة ال�صب����ب الذي 
جعلهم يتزّوجون وهم �صباٌب بعُد ، ومن 
ثّم قبولهم باالجاب����ة الب�صيطة التالية : » 
ه����ذا هو مانفعله فح�ص����ب يف اأيامنا هذه 
» . قب����ل اأن حت����ّل حلظة التفّك����ر الفل�صفي 
االأوىل على نوعنا الب�صري كان كّل �صيء 
يفعل����ه اأفراد ه����ذا النوع ه����و ، بب�صاطة ، 
م����اكان يفعله هوؤالء االأف����راد وح�صب يف 

تلك االأيام . 
نوعن����ا  يف  االأول  فيل�صوفن����ا  ت�ص����اءل   
الب�صري ، وبطريقة موؤثرة ، ذلك ال�صوؤال 
الذي �صار واحدًا من االأ�صئلة اجلوهرية 
يف الفل�صف����ة : ماالغر�ص م����ن هذا كله؟ ) 
 ) ? ؟   What is the point of it all
، مامعن����ى احلياة ؟ كّل االأ�صئلة الفل�صفية 
االأخ����رى تتبُع ه����ذا ال�ص����وؤال اجلوهري 
حتى لو كانت بع�ص االأ�صئلة تبدو غارقة 
يف التجري����د وبعي����دة ع����ن االهتمام����ات 

الب�صرية اليومية . 
 ل����و �صاأل����َت ، على �صبيل املث����ال فح�صب ، 

كيف ينبغ����ي لك اأن تعي�ص ف�صتبداأ بطرح 
باالأخالقي����ات  تخت�����ص  الت����ي  االأ�صئل����ة 
Ethics : ماالذي يتوّجُب علينا اأن نفعله 
ولي�ص مانفعله حقًا فح�صب ؟ ثمة �صواهد 
 ، م����ن احليوان����ات  بع�ص����ًا  اأّن  متزاي����دة 
وبخا�صة احليوانات الرئي�صة منها ) اأي 
املتقّدم����ة يف �صل�صلة التطّور البيولوجي 
واالأقرب اىل الن����وع الب�صري ، املرتجمة 
( قادرة على اإبداء مظاهر التعاطف ولها 
�ص����كل ما م����ن التعامل الرحي����م وال�صلوك 
التفاعل����ي املتب����ادل ؛ لكن عل����ى الرغم من 
اأّن ه����ذه ال�صواه����د ق����د ت�ص����رُي اإىل بع�ص 
االإح�صا�����ص االخالقيات����ي البدائي فلي�ص 
ثمة حيواٌن منه����ا يبدو قادرًا على التفّكر 
ب�ص����اأن مايعني����ه الق����ول باأنن����ا يج����ُب اأن 
نفع����ل �صيئ����ًا م����ا . اأ�ّص����رت ه����ذه احلقيقة 
اخلط����وة الرئي�ص����ة الثالث����ة يف م�ص����رية 
تفاعل����ت   ، اأواًل   .  ) الب�ص����ري   ( التفك����ري 
العق����ول البدائي����ة للن����وع الب�ص����ري م����ع 
الع����امل عرب احلوا�ص املج����ّردة ، ومتّثلت 
الع����امل كما هو . ثاني����ًا ، منذجت العقول 
االأك����ر تط����ّورًا الع����امل ووّظف����ت اخليال 
لتمثي����ل الع����امل كم����ا ميك����ن اأن يك����ون . 
عندم����ا انبثق����ت االأخالقي����ات ح����ّل ع�صر 
جدي����د الأن الكائن����ات الب�صري����ة مل تكتِف 
الع����امل بطريق����ة و�صفي����ة  بالتفك����ري يف 
فح�صب بل بطريقة تنطوي على معيارية 
اأخالقياتي����ة حمكوم����ة باأع����راف حمّددة 

جتاه العامل كما ينبغي اأن يكون . 
 اإنها خطوة �صغرية فا�صلة بني التفكري » 
كيف ينبغي يل اأن اأعي�ص ؟ » اإىل التفكري 
» كي����ف ينبغ����ي لن����ا اأن نعي�ص مع����ًا ؟ » – 
االأمر الذي يقودن����ا بطريقة مبا�صرة اإىل 
الفل�صفة ال�صيا�صية . احليوانات االأخرى 
له����ا �صيا�ص����ات تعاي�ص خا�ص����ة بنوعها ) 
البيولوج����ي ( ؛ فه����ي تنّظ����ُم اأنف�صها يف 
جمموع����ات اجتماعي����ة ، وله����ا تراتبيات 
هيكلي����ة وقادة ، وثمة بروتوكوالت ) بل 
وحتى قواعد �صمني����ة ( حتكم �صلوكها . 
اإّن ماالتفعله هذه املجموعات احليوانية 
) باملقارنة مع املجموعات الب�صرية ( هو 
تغي����ري املمار�صات على اأ�صا�ص التفّكر يف 
الو�صائ����ل االف�ص����ل لتنظي����م جمتمعاته����ا 
. اإّن ه����ذه املق����درة الب�صرية ه����ي - اأوؤّكُد 
تخ�����صّ  متف����ّردة  مي����زة   - اأخ����رى  م����رة 
النوع الب�ص����ري ، وهي تنبثق من مقدرة 
اأ�صا�صي����ة ل����دى ه����ذا الن����وع يف التفك����ري 
فل�صفي����ًا ب�صاأن االبعاد اخلا�صة بالنواظم 

املعيارية normative يف احلياة .
 مت����ى ماو�صعنا هذه النواظ����م املعيارية 
يف ح�صبانن����ا فل����ن يغيب طوي����اًل اأّن هذه 
االأبع����اد املعياري����ة اإمن����ا متت����ّد اأبع����د من 
حم�����ص تل����ك االأ�صئل����ة اخلا�ص����ة بكيفية 
العي�ص ، واأّن ه����ذه االبعاد املعيارية هي 
ذاته����ا التي متنحن����ا القدرة عل����ى تقدمي 
تقييم����ات ب�ص����اأن مو�صوع����ات كثرية يف 
حياتن����ا مث����ل الف����ن واجلم����ال الطبيع����ي 
والطع����ام وال�ص����راب . اإّن ه����ذه احلقيقة 
ه����ي التي ق����ادت الن����وع الب�ص����ري ) واإن 
كان االأم����ر اليخل����و م����ن ع����رات �صاقة ( 
نح����و جمال اآخ����ر يف الفل�صفة – ذاك هو 
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جمال العّتابي

 حيدر املح�صن
كالمٌ عاديٌّ جدًا

خرزات ملوّنة
�صرية ذاتية

ق���د يح�ص���ل اأحيان���ًا اأن ال تك���ون الق�صة ن�صخة م���ن احلي���اة، واإمنا يكون 
العك�ص هو ال�صحيح. قراأت »زهرة االأنبياء« للكاتبة �صاملة �صالح يف طبعة 
دار املدى )1994(، ويف اأخ���رى حديثة اأ�صدرتها من�صورات اجلمل، ويف 
املرت���ني عددته���ا �صرية للكاتب���ة ولي�ص جمموعة ق�ص�صي���ة مثلما هو مثّبت 
عل���ى الغالف. الف�صول الثالثة والثالثون لي�صت ق�ص�صًا، اإمنا خرز زّينتها 
الكاتب���ة باأل���وان العي�ص يف الطفولة يف مدينتها املو�ص���ل؛ زهرة االأنبياء، 
والكت���اب لي����ص يف جممله �صورا من احلنني املربكة، ب���ل هو خلق غر�صه 
التعوي�ص عن الطفولة املفقودة، وال�صاكنة يف قلب الكاتبة، تقّدمها لنا هنا 

ب�صورة اأكر جمااًل وتناغمًا من الواقع، واأكر قدرة على التحقٌّق. 

األ�اح املرمر
ال توج����د اأي����ة �صعوبة يف تذكر املا�ص����ي، فالذكريات تق����ّدم نف�صها مبا�صرة، 
كذل����ك االأ�صياء واحلاج����ات املنزلية، رغم اأنه����ا اأ�صبحت خ����ارج اال�صتعمال 
من����ذ وقت بعيد، تعانقها الكاتب����ة االآن روحيًا، يوميًا، اأما ر�صوم االأ�صخا�ص 
فتب����دو باهت����ة وكاأنها �صاخ����ت مع اأ�صحابه����ا. يرد ذك����ر االأم واالأب واالأخت 
لكنهم يعودون اإىل احلياة بال مالمح، الوجوه التي عا�صت يف املا�صي تفقد 
�صكله����ا الأن املا�صي بال �صكل، تبقى منه احلكايات ال غري: “كنا جنل�ص قرب 
اأمي هادئات ون�صغي اإىل الق�ص�ص نف�صها يومًا بعد يوم فال ن�صعر بامللل”. 
يف الكت����اب �ص����ورة تف�صيلي����ة للبي����ت الكب����ري الذي بن����اه االأج����داد، والذي 
اأخ����ذ يتهدم ب�صورة م�صتمّرة وتتحول غرفه الوا�صعة والعالية اإىل حجارة 
تتك����وم وتكت�ص����ب داللة خا�صة، األ����واح املرمر ذات الع����روق اخل�صر تنتظم 
فوق بع�صها تاركة �صقوقا وثغرات تبتلع مبرور االأيام اأ�صياء ثمينة وكنوزًا 
“ال يح�صل عليها املرء اإال مرة واحدة يف حياته”. وها هي االأحجار توؤّثث 
عزلة الكاتبة وت�صب����ح حا�صرا يالزمها اأينما ذهبت: “كانت جدران وغرف 
تنه����ار بني يوم واآخر، ن�صمع دويا فن�صيخ ال�صمع برهة لنتبني م�صدره، ثم 
ن�صتاأنف حياتنا”. وهي يف بالد املهجر، املنفى، ت�صغي الكاتبة اإىل ارتطام 
احلجارة حتى يف نومها. قوة هذا امل�صهد تتعاظم مبرور ال�صنني يف خاطر 
الكاتب����ة حتى غدت رم����زًا َيقَوى ويطغى ب�صوته على كّل ما حوله من �صور 
املا�ص����ي. عا�صت املوؤلف����ة يف املدينة القدمية واجلدي����دة، وكانت هذه ُتبنى 
من احلج����ارة نف�صها التي تفّتت����ت من بيتهم، ومن نا�صه����ا االأّولني: “�صارع 
عري�ص �ُصّق حديث����ا. اإىل ي�صاره �صريط من االأر�ص قلبت ترابه اجلّرارات. 
اأنظ����ر اإىل االأر�ص يف توّج�ص م�صتعّدة للمفاج����اأة التي قد تداهمني يف اأية 
حلظ����ة. هذا عظم يظهر فوق الرتاب اله�ّص الرطب. رمبا كان بقية من هيكل 
اإن�ص����ان”. ي����وؤّدي الّزقاق الذي يق����ع عنده البيت اإىل تقاط����ع طرق تقوم يف 
ث����الث من زواياه ثالث كنائ�ص ومق����ربة ورو�صة اأطفال، املا�صي يعي�ص مع 

احلا�صر ويتعانقان بقوة، ما�صي املدينة والدنيا. 

اأ�ص�د واأبي�ش
»كان الأمي الكثري لتفعله من اأجل اأطفالها ال�صبعة، وكان عملها ال ينتهي اإال 
بحلول الظالم”، من البديهي اإذن اأن تكون االأم حا�صرة يف اأكر �صفحات 
الكت���اب، بينما تذكر املوؤلفة اأباها ثالث م���رات؛ االأوىل وهو يق�ّص لالأبناء 
احلكاي���ات، الثانية: “فروة اأبي نتدثر بها، نختب���ئ حتتها اأو...”، الثالثة 
ح���ني تطلب من���ه اأن ي�صرتي لها �صيئاٌ من النمنم: “كنت قد رغبت يف �صيء 
م���ن هذه اخل���رزات امللّون���ة ال�صغرية، فح�صل���ت على كمية م���ا كنت اأحلم 

بها”. من هذه اخلرزات ا�صتعرُت عنوان املقال، واأ�صميُت به الكتاب. 
تذه���ب البن���ت مع اأمه���ا اإىل حّم���ام الن�ص���اء، وت�صاه���دان يف الب���اب رجاًل 
م�صبوغ���ًا بال�ّص���واد، مثل عفريت خارج م���ن حكايات األف ليل���ة وليلة. اإنه 
الوّق���اد، ي�صع���ل الّنار لت�صخني خ���ّزان املاء. تدخالن، وتفر����ص االأم ب�صاطًا 
خ�صنًا على الدكة، متّد فوقه فرا�صًا اآخر نا�صع البيا�ص مو�ّصى بحرير اأكر 
بيا�ص���ا، يفوح منه عبق ال�صابون. ثمة ف���وط من خ�صل احلرير، ومناديل 
للراأ����ص بي����ص يو�ّص���ي اأطرافه���ا النمن���م. �صمعت البن���ت غن���اء اأعطاه جّو 
احلّم���ام �صحرًا غريبا. ت�ص���األ اأمها، وتعرف اأنهم ج���اوؤوا بعرو�ص قروّية. 
تبح���ث عنها بني الن�صاء، تقول الكاتبة اإن العرو�ص«ال ميكن التعّرف عليها 
يف عريها«، واأوحت يل هذه العبارة اأن اأكتب عند هام�ص ال�صفحة: الن�صاء 

يف عريهّن عرائ�ُص جميعًا!

ال ت�جد اأية �صع�بة في تذكر الما�صي، 
فالذكريات تقّدم نف�صها مبا�صرة، كذلك 

االأ�صياء والحاجات المنزلية، رغم اأنها 
اأ�صبحت خارج اال�صتعمال منذ وقت بعيد، 

تعانقها الكاتبة االآن روحيًا، ي�ميًا، اأما 
ر�ص�م االأ�صخا�ش فتبدو باهتة وكاأنها 

�صاخت مع اأ�صحابها.

ترجمة وتقدمي لطفية الدليمي
ج�ليان باغيني

الفل�سفة:
كيف ت�سّكل الأفكار الكبرية حياتنا ؟

التاريخ الثقافي للقباحة.. هل القباحة م�ساّدة للجمال؟ 



 بغداد/ املدى

يف اإط����ار �سعيه����ا املتوا�س����ل لتو�سيع 
نط����اق ح�سوره����ا يف خمتل����ف اأنحاء 
ال�س����رق  "كان����ون  اأعلن����ت  املنطق����ة، 
الأو�سط"، ال�س����ركة الرائدة يف جمال 
تقنيات وخدمات الت�سوير عن توقيع 
اتفاقي����ة �س����راكة جدي����دة م����ع "ماك����ن 

اجلزي����رة" يف الع����راق، الت����ي متل����ك 
�سجاًل طوياًل يف دعم قطاع الطباعة.

"ماكن  ومبوجب التفاقية، �س����تتوىل 
اجلزيرة" مهام املوزع املعتمد اجلديد 
منتج����ات  توف����ر  يف  املتخ�س�����ص 
والتن�س����يقات  الحرتافي����ة  الطباع����ة 
الكب����رة والطابع����ات النافث����ة للح����ر 
بال�س����وق  كان����ون  م����ن  التجاري����ة 
ال�س����رق  كان����ون  وقال����ت  العراقي����ة. 
الأو�س����ط يف بي����ان لها تلق����ت )املدى( 
العراقي����ة  ال�س����وق  اإن  من����ه،  ن�س����خة 
متثل اإحدى الأ�س����واق ال�س����رتاتيجية 

لع����ام 2021، موؤك����دة اأن����ه "وبف�س����ل 
واخل����رات  اجلدي����دة  ال�س����راكة 
كنها من تلبية جميع  املكت�س����بة التي متمُ
التوجهات اجلديدة، تث����ق كانون اأنها 
�س����تكون على كام����ل ال�س����تعداد لي�ص 
ملج����رد حتقي����ق متطلب����ات عمالئها بل 
ال�س����ركة  وا�ست�س����افت  وتخطيه����ا". 
غ����ادة  د.  احتف����ايل،  ويبين����ار  خ����الل 
العاملي مديرة موؤ�س�سة املدى لالعالم 
والثقافة الفنون، التي عرت عن اأملها 
يف اأن ت����وؤدي ه����ذه ال�س����راكة اىل نقلة 
يف جم����ال الطباعة بالع����راق، وحتول 

م����ن الطباع����ة التقليدي����ة اإىل الطباعة 
الرقمية احلديثة.

وقال����ت العاملي، اإن �س����ناعة الطباعة 
م�س����كالت  م����ن  تع����اين  الع����راق  يف 
ومعوقات كبرة، ومعاناة هذا القطاع 
ممت����دة اإىل ثالث����ة عقود م�س����ت، بدءًا 
من فر�ص احل�س����ار القت�س����ادي على 
الع����راق، م����رورا باهم����ال القط����اع يف 
�س����نوات ما بعد العام 2003، م�س����رة 
الع����راق  يف  الطباع����ة  �س����وق  اأن  اإىل 
يواجه حتدي����ات كبرة، خا�س����ة فيما 
يرتتب على املطاب����ع من كلف ل تويف 

التزاماتها. 
كم����ا حت����دث خ����الل ال�"ويبين����ار" كل 
من ال�س����ادة: اأنوراغ اأغ����راوال، املدير 
العام ل�س����ركة كانون ال�س����رق الأو�سط 
وتركيا/ �س����ادي بخور، رئي�ص وحدة 
التجارة بني املن�س����اآت، كانون ال�سرق 
الأو�س����ط/ اأمي����ن عل����ي، املدي����ر الأول 
للت�س����ويق الإقليم����ي، كانون ال�س����رق 
الأو�س����ط/ جب����ار املرايات����ي، الرئي�ص 
التنفي����ذي، ماك����ن اجلزي����رة/ حمم����د 
جمال عبد الله، مدي����ر املبيعات، ماكن 

اجلزيرة.
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اقــــرأ

العمود
الثامن

�س���درت عن دار امل���دى رواية "هب���اء" للكاتب الرتكي ح�س���ن 
عل���ي طوبتا�ص، الرواية ح���ازت على جائ���زة عاملية وترجمت 
اإىل العدي���د من اللغات، يذهب البع�ص اإىل حد ت�س���ميته كافكا 
ال�س���رق، من اأ�سهر رواياته "حتى الطيور تذهب اإىل عزائه"، 
تت�س���در رواي���ات طوبتا����ص قائم���ة الأك���ر مبيع���ًا يف تركيا 
و�س���درت له عّدة روايات وجمموعات ق�س�س���ية، كما ح�سل 
عل���ى جوائز داخل تركيا وخارجها، متي���زت كتاباته بتناول 
العالق���ات الجتماعي���ة ب���ني الأفراد داخ���ل الأ�س���رة الرتكية 
ور�س���د الدواخل واملتغرات النف�س���ية داخل اأفراد الأ�س���رة 
الواحدة ك�سورة م�سغرة عن تركيبة املجتمع الرتكي ككل. 

منذ اأن قرر الرملان العراقي عام 
2011 اأن يجهز �سفينة تبحر 

اإىل البحرين لدعم  املحتجني يف 
املنامة، وذرف اإبراهيم اجلعفري 

الدموع داخل قبة الرملان 
على اأحوال �سعب البحرين، 

ونحن نعي�ص �سيئًا اأقرب اإىل 
الكوميديا ال�سوداء يف خطابات 

امل�سوؤولني العراقيني. ذلك اأن 
دموع اجلعفري "الكوميدية"، 

كان اأوىل بها �سباب الحتجاجات 
يف العراق الذين خرجوا يف 

25 �سباط عام 2011 يطالبون 
بالعدالة وحما�سبة ال�سراق.. 

وكنت اأت�سور اأن هذه امل�ساهد 
الكوميدية �سي�سدل عليها ال�ستار 

لول الظهور الأخر "لنجم" 
ال�سا�سة عامر الكفي�سي ، وهو 
يطالب باإنقاذ �سعب البحرين، 

وم�ساندة احلوثيني يف اليمن.. 
ويف الوقت الذي يجهز فيه 
الكفي�سي جيو�سه لحتالل 

اخلليج، يخرنا اأن مقولة ف�سل 
الدين عن ال�سيا�سة اأكذوبة، 

فال �سيا�سة من دون رجال دين، 
ويقدم الكفي�سي نظرية جديدة 

يف احلكم، وهو يتلمظ بكلمات 
مثل العفة وال�سرف، ويبكي 

على بغداد التي يتظاهر فيها 
ال�سباب حتت ن�سب احلرية 

فرتكبون الآثام، بح�سب قوله، 
ويف الوقت الذي يحذرنا به عامر 

الكفي�سي من التظاهرات يف 
حمافظات العراق، جند ال�سيد 

الكفي�سي نف�سه ب�سحمه وحلمه 
يدافع وبحرارة عن تظاهرات 

يتمنى اأن تندلع يف دول اأخرى، 
وين�سى " املفكر " الكفي�سي  اأن 

هناك فقرًا وعوزًا يف العراق 
واأن هناك عوائل تنام حتت 

�سقوف من ال�سفيح، واأن اإرادة 
النا�ص م�ستلبة واأن البالد على 

�سفى هاوية ب�سبب �سبيانية 
وتعنت م�سوؤولينا الكبار. لقد 

مار�ست احزاب ال�سلطة  اأب�سع 
و�سائل القمع �سد التظاهرات، 

وا�ستخدمت كل اأ�سكال الرتهيب 
لكي ين�سى العراقيون اأن لهم 
حقوقًا يف رقاب امل�سوؤولني.. 
قالوا لهم مبكرًا اإن موؤامرات 

خارجية وداخلية جاهزة للتنفيذ 
من خالل تظاهرات ال�سباب  واأن 

خمططات لزعزعة ال�ستقرار 
وتق�سيم البالد �ستكون يف انتظار 
من يخرجون ليهتفون �سد الف�ساد 
واملف�سدين.. فما الذي تغر، حتى 
جند الكفي�سي يرفع لواء التغير 

خارج حدود العراق ؟ 
يف كل مرة تنتاب عامر الكفي�سي 
حالة من الدرو�سة وهو ي�سرخ: 

ملاذا ت�سمحون باإقامة  دولة 
املواطنة ؟، ثم يقرر اأن يتحول من 

حما�سر اإىل خطيب منر لي�سن 
هجومًا على كل من يرفع �سعار 
الختالف والتنوع، فبنظره اأن 
كل �سباب العراق اإمنا يريدون 

اأن يحولوا العراق اإىل بلد فاجر 
ت�ستباح به الف�سيلة والأخالق..

كنت اأمتنى اأن يعرف ال�سادة 
اأ�سحاب تظاهرات البحرين 

ودعم احلوثيني اأن يف العراق 
عوائل ل حت�سل يف اليوم على 

اأكر من دولرين، هوؤلء الفقراء 
تظاهروا ويتظاهرون ولكن ل 
من جميب، وكنت اأمتنى لو اأن 

الكفي�سي خ�س�ص وقته للحديث 
عن ظرورة عودة امل�سيحيني  

الذين هجرهم اأ�سحاب م�سروع 
ربط الدين بال�سيا�سة  وجعلوهم 

هائمني يف طرقات الغربة.. 
امل�سحك ان الكفي�سي الذي يطالب 

�سعب البحرين بالثورة ، يلعن 
العراقيني لأنهم يرفعون �سعار 
انقذونا من خراب " حيتان " 

ال�سيا�سة  .

الكفي�شي يريد 
حترير البحرين 

هبـــاء

 علي ح�سني

لالأزي���اء  العراقي���ة  ال���دار  قام���ت 
انخيدواآن���ا"   " جري���دة  باإ�س���دار 
ت�س���امنًا م���ع ي���وم امل���راأة العاملي 8 
مار����ص/ اآذار، اعتزاًزا ب���دور املراأة 
الرافديني���ة عر التاري���خ وانطالقا 
م���ن ك���ون الثقاف���ة عن���وان وهوي���ة 
لالإن�س���ان، �س���وف تك���ون اجلري���دة 
ن�سف �س���هرية بن�سختني اإلكرتونية 
وفكره���ا  بامل���راأة  تهت���م  وورقي���ة 
وطموحاته���ا وجناحاتها اإىل جانب 
الهتمام بالطفل واجلمال واملو�سة 

ب  د لأ ا و
التاريخ���ي  وال���رتاث  وال�س���عر 
الأزي���اء  جم���ال  يف  والفولكل���وري 
واحلل���ي والك�س�س���وار واملاأثورات 
ال�سعبية. جاءت ت�سمية "انخيدواآنا 
العليا  "الكاهن���ة  ا�س���مها  " ويعن���ي 
زينة ال�سماء" من ا�س���م اأول �ساعرة 
يف التاريخ وهي ابنة امللك �سرجون 
الأك���دي، وتع���د واح���دة م���ن اأعظ���م 

�ساعرات العامل القدمي.

) يف احتفالية اإلكرتونية ا�ست�سافت فيها مديرة م�ؤ�س�سة )

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ص له���ذا اليوم 
)الأربع���اء( اأن درج���ات احلرارة �س���تحافظ عل���ى معدلتها لي���وم ام�ص، وان 

اجلو �سيكون م�سم�سا يف العديد من مناطق البالد.    
C°  10 -C°  27 °C        النجف /   9 -    C° 24   /اأربيل

C°  12 -C°  29  / الب�سرة      C°  10 -    C° 27  /بغداد

C°   10 -C°  26 °C        الرمادي /   9 -    C° 25   /امل��سل

حول العالم

يحتفل كل �سناع وع�ساق امل�سرح 
اآذار  العامل يوم 27  اأنحاء  يف كل 
واختيار  للم�سرح،  العاملي  باليوم 
اأثناء  ع��ام 1961  ب��داأ  ال��ي��وم  ه��ذا 
للمعهد  التا�سع  ال��ع��امل��ي  امل��وؤمت��ر 
"فيينا"  مبدينة  للم�سرح  ال��دويل 
من  باقرتاح  وذل��ك  عام 1961  فى 
كلف  حيث  اآن���ذاك،  املعهد  رئي�ص 
للمعهد  التابع  الفنلندي"  "املركز 

يف العام الذي تاله 1962 بتحديد يوم عاملي 
للم�سرح هو يوم 27 اآذار/مار�ص من كل عام.
ويف العام التايل 1962 �سادف افتتاح م�سرح 
الأمم يف مو�سم امل�سرح بالعا�سمة الفرن�سية 
برنار"،  �سارة  "م�سرح  با�سم  وك��ان  باري�ص 
وجرى تقدمي عدد من العرو�ص امل�سرحية من 

خمتلف امل�سارح العاملية ليتحول اليوم اإىل " 
يوم عاملي ". 

الفنانة  اخ��ت��ارت  للم�سرح  ال��دول��ي��ة  الهيئة 
لكتابة ر�سالة يوم  الإجنليزية هيلني مرين، 

امل�سرح العاملي لهذا العام، احتفاًء بهذا اليوم 
امل�سرحيني  لكل  م�سرحيا  عر�سا  يعد  ال���ذي 
للعربية  وترجمتها  امل�����س��رح،  ف��ن  وع�����س��اق 
الفنانة  وكتبت  الفال�سي.  ح�سة  املرتجمة 
ر�سالتها:  ن�ص  يف  مرين  هيلني  الإجنليزية 
للفنون  للغاية بالن�سبة  "كان هذا وقتا �سعبا 
الأدائية احلية، كافح فيه العديد من الفنانني، 
والفنيني، واحلرفيني، والن�ساء يف مهنة هي 

يف الأ�سل حمفوفة بانعدام الأمن".
الأمن  انعدام  كان  "ولرمبا  مرين:  وتابعت 
مكن  ما  هو  املهنة،  بهذه  دائما  ارتبط  ال��ذي 
جائحة  ظ��ل  يف  النجاة  م��ن  الفنانني  ه���وؤلء 
ال��ذك��اء  م���ن  ب��ال��ك��ث��ر  مت�سلحني  ك���ورون���ا، 
وال�سجاعة، ففي ظل هذه الظروف اجلديدة، 
اإبداعية  ط��رق  اإىل  خيالهم  الفنانون  ح��ول 

التوا�سل  من  ليتمكنوا  وم��وؤث��رة  وترفيهية 
مع العامل، ويعود الف�سل يف ذلك ب�سكل كبر 

بالطبع اإىل �سبكة الإنرتنت".
واأ����س���اف���ت م���ري���ن، اأن����ه وم��ن��ذ ب���دء اخل��ل��ق 
الق�س�سي  ال�����س��رد  ن�ستخدم  الب�سر  ون��ح��ن 
ولذلك  بيننا،  التوا�سل  اأ���س��ك��ال  م��ن  ك�سكل 
طاملا  �ستبقى  اجلميلة  امل�����س��رح  ث��ق��اف��ة  ف���اإن 
"مرين" ر�سالتها  بقينا نحن هنا. واختتمت 
الإب��داع��ي��ة  الرغبة  اأب���دا  تختنق  "لن  قائلة: 
واملغنني،  والراق�سني،  وامل�سممني،  للكتاب، 
ويف  واملخرجني،  واملو�سيقيني،  واملمثلني، 
مرة  الرغبة  تلك  �ستزهر  القريب  امل�ستقبل 
اأخرى تدفعها طاقة جديدة وفهم جديد للعامل 
�سوقا  اأحت���رق  وك��م  جميعا،  نت�ساركه  ال��ذي 

لذلك" .

الهيئة الدولية تختار هيلني مريين لإلقاء ن�ص ر�سالة الي�م العاملي للم�سرح

من  العديد  اأن  جديدة،  درا�سة  اأظهرت 
من  يعانون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص 
اأع���را����ص ط��وي��ل��ة الأم���د 
كورونا  لفايرو�ص 
امل���������س����ت����ج����د 
ي�������س���ع���روا  مل 
على  ب��امل��ر���ص 
الإط������الق ع��ن��دم��ا 

عليهم  تظهر  ومل  البداية،  يف  اأ�سيبوا 
"نيويورك  �سحيفة  وبح�سب  اأعرا�سه. 
تاميز" الأمركية، فاإن الدرا�سة، والتي 
التي  الدرا�سات  اأوىل  تعتر واحدة من 
الذين  الأ�سخا�ص  على  ح�سريًا  رك��زت 
امل�ست�سفى  دخول  اإىل  اأبدًا  يحتاجوا  مل 
اأ���س��ي��ب��وا ب��ال��ف��اي��رو���ص، حللت  ع��ن��دم��ا 
ل�1407  الإلكرتونية  الطبية  ال�سجالت 

اأ�سخا�ص يف كاليفورنيا ثبتت اإ�سابتهم 
ب��ف��اي��رو���ص ك����ورون����ا. واأ�����س����ار ف��ري��ق 
اأكر من 60 يومًا  اأنه بعد  اإىل  الدرا�سة 
من الإ�سابة، كان 27 يف املائة من هذه 
يعانون  �سخ�سًا،   382 اأو  املجموعة، 
الأمد"،  ط��وي��ل  "كورونا  اأع��را���ص  م��ن 
اأو  ال�سدر  اأمل  اأو  التنف�ص  �سيق  مثل 
ال�سعال اأو اآلم البطن. ووجد الباحثون 
اأن م��ا ي��ق��رب م��ن ث��ل��ث امل��ر���س��ى ال��ذي��ن 
طويلة  امل�ساكل  ه��ذه  مثل  م��ن  يعانون 
عند  اأع��را���ص  اأي  عليهم  تظهر  مل  الأم��د 
اإ�سابتهم بالفايرو�ص. واأ�سار الباحثون 
املتعلقة  الأم���د  طويلة  امل�ساكل  اأن  اإىل 
ال��ف��ئ��ات  ك���ل  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  ب�"كورونا" 

العمرية، مبا يف ذلك الأطفال.
وح���ددت ال��درا���س��ة اأك��ر م��ن 30 عر�سا 
ذلك  يف  مب��ا  الأمد"،  طويل  ل�"كورونا 
والإره����اق  الظهر  اأ���س��ف��ل  واآلم  القلق 
اله�سمي  اجل���ه���از  وم�����س��اك��ل  والأرق 

و�سرعة دقات القلب.

اأفقدها  الذي  الأمعاء،  ت�سرب  مبر�ص  اإ�سابتها  نتيجة  ال�سفر"،  "اإبنة  م�سل�سل  من  ان�سحابها  بعد 
وزنها ب�سكل ملحوظ، ت�سّدرت النجمة الرتكية ن�سليهان اأتاغول حديث املتابعني، بعد تداول اأخبار 
اإعالم  بينيلوبي كروز. وذكرت و�سائل  النجمة  اإ�سباين، اىل جانب  فيلم  م�ساركتها يف بطولة  عن 
تركية اأنه مت اختيار ن�سليهان لتكون �سمن "كا�ست" الفيلم الإ�سباين  "على الهام�ص"، من بطولة 
بينيلوبي كروز والنجم لوي�ص تو�سار، و�سيتم عقد اجتماع اأونالين بني ن�سليهان ومنتجي الفيلم 
خالل هذا الأ�سبوع. وكانت ن�سليهان قد اأعلنت اأنها م�سابة مبر�ص ت�سرب الأمعاء، الذي اأفقدها 
وزنها ب�سكل ملحوظ، كما اأنها كانت قد فقدت الوعي اأثناء ت�سوير م�ساهدها يف "اإبنة ال�سفر"، 
وبناًء على تو�سية الطبيب ان�سحبت من العمل. وبعد اجلدل الكبر وقتها و�سط خماوف من اأن 
مر�سها خطر، وقد ي�سل اإىل املوت، عادت ولتطمئن حمبيها على و�سعها ال�سحي، واأنها فقط 

بحاجة للراحة الكاملة لب�سعة اأيام، حتى تعود لو�سعها الطبيعي.

درا�سة: العديد من مر�سى "ك�رونا" مل تظهر عليهم اأعرا�ص الفايرو�ص
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عبد احلليم حافظ يع�د اإىل 
الغناء على امل�سرح 

اأع���اد الرئي����ص الأمركي جو بايدن كلبي���ه اإىل منزله يف 
ويلمنغتون بولية ديالوير بع���د "حادث ع�ص" تعّر�ص 
له �س���ابط اأمن يف البيت الأبي�ص، على ما اأفادت و�سائل 
الإع���الم الأمركية الثنني. اإىل ذلك، نقلت �س���بكة "�س���ي 
اإن اإن" ع���ن م�س���درين مل تذك���ر ا�س���ميهما اأن ت�س���رفات 
عدواني���ة �س���درت ع���ن ميج���ور البال���غ ثالث �س���نوات، 
وهو اأ�س���غر كلبي اآل بايدن من نوع "جرمن �س���يرد"، 
منه���ا القف���ز والنب���اح ومهاجمة موظفي البي���ت الأبي�ص 
وعنا�سر الأمن.  واأ�س���ار امل�سدران اإىل ح�سول "حادث 
ع�ص" من دون اأن يحددا ما اإذا كان ت�سبب باإ�سابات. اإل 
اأن احل���ادث اعتمُر خطرًا مبا يكف���ي لتخاذ قرار باإعادة 
الكلب���ني ميجور وت�س���امب البالغ 13 عام���ًا اإىل منزل اآل 
بايدن يف ويلمنغتون الأ�سبوع الفائت. ي�سار اإىل اأن جو 

بايدن وزوجته تبنيا ميجور العام 2018.  فاأ�سبح بذلك 
اأول كل���ب يت���م تبنيه من ماأوى للحيوان���ات يدخل البيت 
الأبي����ص بع���د انتقال���ه اإلي���ه على اإثر مرا�س���يم تن�س���يب 

الرئي�ص اجلديد يف كانون الثاين/يناير الفائت.

حادث ع�ص يف البيت الأبي�ص.. وقرار ب�ساأن كلبي بايدن جتمع  مفاجاأة  الهام�ص" يجمع  "على 
ن�سليهان اأتاغ�ل وبينيل�بي كروز

ني�س���ان/اأبريل  م���ن  الث���اين  يف 
املقب���ل، �س���يتوجه عدد م���ن حمبي 
الفن���ان الراحل عب���د احلليم حافظ 
اإىل ق�س���ر البارون و�سط القاهرة، 
حل�س���ور حفل غنائ���ي ل�"العندليب 
الأ�س���مر"، رغ���م اأن���ه ف���ارق احلياة 
منذ قرابة 44 عاما، فكيف �سيحدث 
ذل���ك؟ ل يع���د هذا احلف���ل الأول من 
نوعه عربي���ا، ال���ذي يحييه مطرب 
"العندلي���ب"  اأن  خا�س���ة  راح���ل، 
كارول  اللبناني���ة  املطرب���ة  �س���ارك 
�س���ماحة يف حفل غنائ���ي بالقاهرة 
بداي���ة  �س���هد  ال���ذي   ،2019 ع���ام 
"الهولوغ���رام"  تقني���ة  ا�س���تخدام 
مب�س���ر، م���ن اأجل ب���ث ال���روح من 
جدي���د يف عظماء الغن���اء العربي.. 
ورغم التج���ارب ال�س���ابقة حلفالت 
"الهولوغرام" عربيا، ما زال هناك 

قط���اع كب���ر م���ن اجلمه���ور، يج���د 
�س���عوبة يف تقبله���ا، خا�س���ة م���ع 
ارتفاع اأ�سعار التذاكر اخلا�سة بها، 
التي متنع الكثرين من ح�سورها، 
وتكوين راأي عنها، ليبقى ال�س���وؤال 
الأه���م، هل �س���تفر�ص تلك احلفالت 
نف�سها على ال�ساحة الفنية العربية 

خالل الفرتة املقبلة؟

"ماك��ن اجلزي��رة" يف العراق �ش��راكة مع  "كان��ون" توق��ع اتفاقي��ة 

دار الأزياء 
العراقية 

ت�سدر جريدة 
" "اأنخيدواآنا 
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