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 ترجمة/ حامد احمد

جا�سب حطاب احلليجي، مل يلحظ 
اب���دا الدراج���ة النارية وهي حتمل 
رجلني م�س���لحني تتق���دم باجتاهه. 
كان���ت كاأي دراج���ة ناري���ة اخرى، 
ت�س���ق طريقه���ا ب�سعوب���ة يف طرق 
وازقة �سيقة مزدحمة مب�ستطرقني 
مبدين���ة  ال�سيني���ة  منطق���ة  يف 

العمارة .
ومل يلح���ظ احلليج���ي اي�سا عندما 
ترج���ل احدهما من الدراج���ة وبداأ 
نح���وه.  متق�س���د  به���دوء  مي�س���ي 
كان  عي���ان،  ل�سه���ود  وا�ستن���ادا 
ذل���ك امل�سه���د عندما اخ���رج امل�سلح 
م�سد�س���ا موجه���ا اإي���اه اىل راأ����س 
احلليج���ي مطلقا منه عي���ارا ناريا 
اأردى الرج���ل ذي ال� 57 عاما قتيال 

يف احل���ال. بع���د اق���ل م���ن �ساع���ة 
من ذل���ك احل���ادث اعلن���ت ال�سرطة 
املحلية عن انه���ا القت القب�س على 
القات���ل مبين���ة ب���ان اجلرمية كانت 

ناجمة عن نزاع ع�سائري .
�سابط كب���ر يف ال�سرط���ة املحلية 
اآي  اي�س���ت  م���دل  ملوق���ع،  ق���ال 
الربيطاين، ان "احلليجي هو ابن 
ع���م القاتل، وبينهما نزاعات كربى 
ودعاوي ق�سائي���ة متبادلة. القاتل 

او�سح ذلك خالل اعرتافاته".
وا�س���اف �ساب���ط ال�سرط���ة بقوله 
"ذك���ر القات���ل بان���ه كان عائدا من 
اأمام���ه  احلليج���ي  ووج���د  العم���ل 
منطق���ة  ع���رب  مي���ر  كان  بينم���ا 
ال�سيني���ة، وله���ذا اخ���رج م�سد�سه 

ورماه بر�سا�سة اردته قتيال ."
 التفا�صيل �س2 

العدد )4913( ال�سنة الثامنة ع�سرة - ال�سبت )3( ني�سان  2021

 بغداد/ متيم احل�صن

وا�سنط����ن  ان  باجت����اه  الآراء  اغل����ب  تذه����ب 
�ستقرر يف احل����وار ال�سرتاتيجي املرتقب مع 

بغداد ابقاء قواتها حتت اأي م�سمى.
وتدفع ع����دة عوامل لبقاء تل����ك القوات، منها 
م����ا يتعلق بوجود تنظيم داع�س و"الف�سائل" 
بال�ساف����ة اىل حاج����ة الق����وات العراقي����ة اىل 

املزيد من الدعم والتدريب.
واأعلن����ت وزارة اخلارجي����ة الأمريكي����ة، عرب 
ح�س����اب تابع لها عل����ى "توي����رت"، اأن اجلولة 
القادم����ة من احل����وار ال�سرتاتيجي العراقي - 

الأمركي �ستجري يوم 7 ني�سان املقبل.

تواجده����ا  املتح����دة  الولي����ات  وقّل�س����ت 
الع�سك����ري يف الع����راق بنح����و 60 باملئة بعد 

جولتي احلوار ال�سرتاتيجي العام املا�سي.
ويعتق����د مثال اللو�سي وه����و نائب �سابق ان 
النقا�س ح����ول م�ستقبل القوات المركية يف 
الع����راق حت����دده ثالثة ام����ور وه����ي: "وجود 
تنظيم داع�����س والف�سائل امل�سلحة، واحلفاظ 
عل����ى حكوم����ة الكاظم����ي م����ن الف�س����ل، ودع����م 

القوات العراقية".
وتدع����م وا�سنطن حكوم����ة م�سطفى الكاظمي 
باإج����راء انتخاب����ات مبك����رة يف 10 ت�سري����ن 
الأول املقبل، وموا�سلة تعزيز قدرات القوات 
الأمني����ة لفر�����س �سلط����ة الدولة ون����زع �سالح 

املجموعات امل�سلحة احلليف����ة لإيران، والتي 
ت�ستهدف الوجود الأمركي يف العراق.

وي�سي����ف اللو�سي يف ات�سال مع )املدى( ان 
حاجة  هو  الع����راق  يف  الأمركي  "التواج����د 
عاملية للحرب �سد املتطرفني، وحاجة عراقية 

حلماية البالد من تلك اجلهات الرهابية".
وفق����ا للبي����ت الأبي�����س، ف����اإن ق����وات التحالف 
ال����دويل، الت����ي تقوده����ا الولي����ات املتح����دة، 
امل�س����ورة  لتق����دمي  الع����راق  يف  تتواج����د 
والتدري����ب للق����وات الأمني����ة العراقي����ة، ملن����ع 
"داع�����س" م����ن اإع����ادة ن�ساطات����ه يف  تنظي����م 

العراق.
 التفا�صيل �س3 

الثقافة تطلب دعمًا جمتمعيًا  

دولة القانون حت�سم اأمرها وتتجه للطعن باملوازنة و"النهج" تدر�س خطواتها

اأين �صار قرار احلكومة 
ب�صاأن مر�صى ال�صرطان ؟

ت�صّفح احللم على 
الكلمات..تاأمالت يف 
ق�صيدة  "قو�س قزح 

حرويّف" لل�صاعر اأديب 
كمال الدين

كاظم املقدادي يكتب:

فالح ح�صن 
يرتاأ�س وفد 

الزوراء للمواجهة  
امل�صريية مع 

الوحدة الإماراتي 
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 بغداد/ ح�صني حامت

م���ن  كث���ٍر  اإىل  تفتق���ر  اأور  مدين���ة  ت���زال  م���ا 
اخلدم���ات، رغ���م ت�سلي���ط انظ���ار الع���امل عليها 
عقب زيارة البابا فرن�سي�س مطلع اآذار املا�سي، 
والدع���وات الت���ي جاءت بع���د الزي���ارة من قبل 
نا�سط���ني وم�سوؤول���ني با�ستثمار ه���ذه الزيارة 

لإحياء املدينة.
وتقول م�سادر مطلع���ة يف مدينة اور ل�)املدى( 
اإن "املدينة بحاج���ة اإىل عمٍل واهتمام حكومي 
حقيقي ل�ستثماره���ا"، م�سرين اىل اأن "غياب 
خط���وط النق���ل، ُيَعّد م���ن اأ�سباب ع���دم و�سول 

ال�سياح اإليها".
وُتَع���ّد مدينة اأور الأثرية، الت���ي كانت من اأبرز 
حمط���ات الباب���ا فرن�سي����س، واح���دة م���ن اأقدم 

احل�سارات يف جنوبي العراق.
وزاد الهتم���ام به���ا بع���د �س���ّم "الزق���ورة" اإىل 

لئحة الرتاث العاملي يف متوز 2017.

م�سطف���ى  ال���وزراء  جمل����س  رئي����س  وكان 
الكاظم���ي، قد وافق الأح���د املا�سي، على تاأليف 

جلنة لتطوير مدينة اأور الأثرية.
واأك���د الأم���ني الع���ام ملجل����س ال���وزراء، حمي���د 
نعيم الغزي، اأن ال�ستع���دادات جارية لل�سروع 
بعملية تاأهيل وتطوير مدينة اور، جلعلها قبلة 
للوافدي���ن من �ست���ى اأنح���اء العامل، مل���ا متتلكه 
م���ن مقوم���ات جاذب���ة م���ن الناحيت���ني الديني���ة 

وال�سياحية. 
وق���ال الغ���زي خ���الل تروؤ�س���ه الجتم���اع الأول 
للجن���ة تطوير وتاأهي���ل مدين���ة اأور الأثرية اإن 
�ستاأخ���ذ على عاتقه���ا و�سع اخلطط  "اللجن���ة 
الكفيل���ة لإظهار املدينة ب�سكلها الالئق ومكانتها 
الطبيعي���ة والرمزية، بتكاتف اجلهات الر�سمية 
ذات العالقة، من خالل بلورة الأفكار واخلطط 
امل�س���روع  ه���ذا  لإجن���از  الك�سوف���ات  واإع���داد 

احليوي املهم".
 التفا�صيل �س2 

 ذي قار/ ح�صني العامل  

�سه���د مرك���ز مدين���ة النا�سرية ي���وم اأم����س، جت���دد الت�سعي���د يف الفعالية 
الحتجاجي���ة والتظاهرات املطلبي���ة لليوم الثاين على الت���وايل للمطالبة 
بت�سمي���ة حماف���ظ جديد بدل م���ن املحافظ املكل���ف. وفيما اأق���دم خريجون 
غا�سب���ون يطالب���ون بالتعيني عل���ى اغالق �سرك���ة نفط ذي ق���ار وامل�سفى 
واملنتوج���ات النفطية، دخ���ل اعت�سام ق�س���اء الرفاعي يوم���ه الثاين ع�سر 
للمطالبة باإع���ادة القائممقام ال�سابق ملن�سبة. واأق���دم حمتجون منذ م�ساء 
يوم اخلمي�س على قط���ع الطريق املوؤدي ملبنى حمافظة ذي قار بالإطارات 
املحروق���ة معلن���ني جمل���ة م���ن املطالب م���ن بينه���ا تن�سيب حماف���ظ جديد 
واإط���الق التعيينات للخريجني والفراج ع���ن اأحد املتظاهرين الذي اأ�سدر 
الق�ساء بحقه حكما بال�سج���ن لب�سعة اعوام موؤخرًا. وقال النا�سط املدين 
ه�س���ام ال�سوم���ري ل�)املدى( ان "متظاه���ري النا�سرية �سع���دوا فعالياتهم 
الحتجاجي���ة منذ م�س���اء يوم اخلمي����س ووا�سلوا التظاه���ر يوم اجلمعة 
للمطالبة بت�سمية حمافظ جديد بدل من املحافظ املكلف الفريق عبد الغني 
ال�س���دي"، حمذرا " احلكومة املركزية من املماطلة يف ح�سم ملف تن�سيب 
املحاف���ظ". وا�ساف ال�سوم���ري ان "مطالب املتظاهري���ن ت�سمنت مطالب 
اخ���رى من بينها الف���راج عن املتظاهر )ح�س���وين النظيف( الذي ا�سدرت 

احدى املحاكم بحقه حكما بال�سجن ل�سنتني"، 
 التفا�صيل �س4 

ن�صخة اإلكترونية

 متابعة/ املدى

�س���دد رئي�س الوزراء م�سطف���ى الكاظمي، 
عل���ى اأهمي���ة الوج���ود العرب���ي يف بالده، 
ال�سع���ودي  احل�س���ور  اأن  اإىل  م�س���رًا 
�سيلع���ب دورًا كبرًا يف ا�ستق���رار املنطقة 

والع���راق. واأ�س���اد الكاظم���ي خ���الل لق���اء 
م���ع عدد م���ن ال�سحافيني ن�سرت���ه )ال�سرق 
الأو�س���ط( عل���ى هام�س زيارت���ه للريا�س، 
الأربع���اء،  م�س���اء  م���ن  متاأخ���ر  وق���ت  يف 
بتجرب���ة ال�سعودي���ة يف عالقاته���ا ببالده 

وا�ستقراره". العراق  على  "حلر�سها 

وق���ال: "اأنا عل���ى يقني تام ب���اأن احل�سور 
القت�س���ادي  ال�سعي���د  عل���ى  ال�سع���ودي 
والتعاون ال�سيا�سي وتبادل وجهات النظر 
�سيلع���ب دورًا كبرًا يف ا�ستق���رار املنطقة 
وا�ستق���رار الع���راق". ولف���ت اإىل "تذلي���ل 
العقب���ات" يف عالق���ات بغ���داد اخلارجية، 

مو�سحًا: "جنحنا خالل فرتة ق�سرة يف 
التح���ول اإىل دول���ة لديها عالق���ات ممتازة 
م���ع اأوروب���ا والولي���ات املتح���دة واإيران 
وتركيا، وعالقات ممتازة مع ال�سعودية". 
اأن  العراقي���ة  احلكوم���ة  رئي����س  واأك���د 
يف  حقيق���ي  ح�س���ور  "له���ا  ال�سعودي���ة 

الوجدان العراق���ي... ودائمًا اأذكر منوذج 
الب�س���رة ب���ني ال�سعودي���ة والع���راق، وما 
�سهدته حني احت�سنت مب���اراة لكرة القدم 
م���ع املنتخب ال�سعودي، وكان���ت الهتافات 

ت�سجع املنتخب ال�سعودي". 
 التفا�صيل �س3

قال اإن العالقات مع الكرد "يف ع�صرها الذهبي"

الكاظمي: نواجه حتديات �سعبة اأبرزها اجلماعات الإجرامية التي حتمل ال�سالح

 10 اآلف داع�سي و"�سواريخ الملي�سيات" 
على طاولة الحوار العراقي-الأميركي    

النق�صام بين البرلمان والحكومة والنتخابات المبكرة يعقدان التفاق 

 بغداد/ حممد �صباح

اتخ���ذ ائتالف دولة القانون ق���رارا بالطعن يف 6 مواد 
من قانون املوازنة الحتادية لعام 2021 اأمام املحكمة 
اوىل  �سيبا�س���رون  اع�ساءه���ا  ان  موؤك���دة  الحتاي���ة، 
مهامه���م يف اليوم���ني املقبلني، فيما تنتظ���ر كتلة النهج 
الوطن���ي اجتماعا لتخاذ قرار اللجوء اىل املحكمة من 

عدمه. 
القت�س���اد  جلن���ة  رئي����س  الكن���اين،  اأحم���د  ويوؤك���د 

وال�ستثم���ار النيابي���ة يف ت�سريح ل�)امل���دى( ان "كتلة 
ائت���الف دول���ة القان���ون �ستق���دم طعونا ام���ام املحكمة 
الحتادية على �ست م���واد يف م�سروع قانون املوازنة 
الحتادي���ة لعام 2021 بعد اعالن املر�سوم اجلمهوري 

بت�سكيلها واملتوقع يف اليومني املقبلني".
�سوت جمل�س الن���واب ال�سبوع املا�سي على م�سروع 
قان���ون املوازن���ة العامة الحتادي���ة جلمهورية العراق 
ان�سحاب���ا  �سه���دت  الت���ي  لل�سن���ة 2021 يف اجلل�س���ة 
لكتلت���ي دول���ة القانون والنه���ج الوطني ون���واب كتل 

برملانية متفرقة.
وي�سي���ف الكناين، وه���و نائب عن كتل���ة ائتالف دولة 
القان���ون الربملانية اأن "جلوءنا اإىل املحكمة الحتادية 
للطع���ن بامل���واد ال�ست ام���ر طبيعي كفله لن���ا الد�ستور 
الدميقراط���ي"،  ال�سيا�س���ي  الربمل���اين  نظامن���ا  وف���ق 
متوقعا ان "تبا�سر املحكمة الحتادية اوىل مهامها يف 

بداية او منت�سف ال�سبوع اجلاري".
وبع���د مترير م�سودة قان���ون املوازنة الحتادية اكدت 
كتل���ة دول���ة القان���ون  يف بي���ان له���ا  انه���ا حاولت رفع 

م���واد يف القان���ون منها تقلي���ل القرتا����س اخلارجي 
وامل�س���اواة والعدال���ة يف توزي���ع ال���روات ب���ني كل 
ال�سه���داء  ع���ن عوائ���ل  والدف���اع  الع���راق  حمافظ���ات 
وال�سجن���اء واملعتقل���ني واملحتجزي���ن ورف���ع الفقرات 
التي ت�س���ر بهم، واغالق منافذ الف�س���اد واحلفاظ على 
ممتل���كات الدولة وا�سولها وبناه���ا التحتية، و�سغط 
النفق���ات غ���ر ال�سروري���ة وفيه���ا ه���در، وتخ�سي�س 

درجات وظيفية ل�سحاب العقود واملحا�سرين.
 التفا�صيل �س2 

جتدد الحتجاجات للمطالبة 
بت�سمية حمافظ ذي قار واعت�سام 

الرفاعي يدخل يومه الـ12

العمارة تت�سدر قائمة اأعلى 
املدن يف اغتيال النا�سطني

الكتل التي ان�صحبت من الت�صويت تعول على مبا�صرة املحكمة الحتادية اأعمالها قريبًا

هواة الطيور يف ظل حظر التجوال ... عد�سة : حممود روؤوف

 بغداد/ حيدر مدلول

وا�س���ل فري���ق الق���وة اجلوي���ة مت�سك���ه ب�سدارة 
دوري الك���رة املمت���از للمو�س���م احل���ايل، بر�سيد 
59 نقط���ة، بع���د ف���وزه الثم���ني بنتيج���ة هدف���ني 
مقابل ه���دف واحد عل���ى م�سيفه فري���ق القا�سم، 
يف املب���اراة الت���ي ج���رت بينهم���ا اأم����س اجلمعة 
على ملع���ب الكفل الوملبي مبحافظة بابل، �سمن 
مناف�س���ات اجلول���ة ال�سابع���ة من مرحل���ة الياب 
ب���دون تواج���د اجلمهور عل���ى املدرج���ات تنفيذا 
للربوتوكول الطب���ي ال�سامل الذي و�سعته جلنة 
امل�سابقات يف الهيئة التطبيعية باحتاد كرة القدم 
للحفاظ على �سالمة اجلميع يف ظل توا�سل اأزمة 
تف�س���ي فايرو�س كورونا امل�ستج���د )كوفيد-19( 

يف العا�سمة بغداد واملحافظات.
وتقدم فريق القوة اجلوية لكرة القدم عرب القائد 
حم���ادي اأحمد عبد الله ال���ذي �سجل الهدف الأول 
يف الدقيق���ة ال�ساد�س���ة واخلم�س���ني، وبع���د اأربع 

دقائق فقط اأدرك فري���ق القا�سم التعادل بوا�سطة 
لع���ب الو�سط علي كرمي، وجن���ح �سانع اللعاب 
همام ط���ارق فرج نعو�س يف اح���راز هدف الفوز 
الث���اين يف الدقيق���ة الرابع���ة وال�ست���ني عرب كرة 
جميل���ة �سددها من خارج منطقة اجلزاء ا�ستقرت 
يف �سب���اك حار�س املرمى حممد كرمي الذي اأخفق 
يف ابعاده���ا، لتنته���ي املب���اراة مل�سلح���ة الق���وة 
اجلوية  بنتيجة )2-1( رافعا ر�سيده من النقاط 
اىل 59 نقط���ة يف املرك���ز الول بالرتتيب من 26 
مباراة لعبه���ا متكن من النت�سار يف 18 وتعادل 

يف 5 وتعر�س اىل الهزمية يف 3.
وجتم���د ر�سي���د فري���ق القا�سم لك���رة الق���دم عند 
النقط���ة 22 يف املرك���ز الثام���ن ع�س���ر خل���ف فرق 
الق���وة اجلوي���ة وال�سرط���ة وال���زوراء والنج���ف 
ونف���ط الو�س���ط وزاخ���و والنفط ونف���ط مي�سان 
واأمان���ة بغ���داد والك���رخ واأربيل واملين���اء ونفط 
الب�س���رة والديواني���ة وال�سناع���ات الكهربائي���ة 

والكهرباء والطلبة.

القوة اجلوية يتجاوز القا�سم بهديف 
اأور املن�سية.. مدينة غادرها البابا فرن�سي�س مع خمططات ا�ستثمارهاحمادي وهمام يف بابل



 بغداد/ ح�سين حاتم

ما تزال مدينة اأور تفتقر اإلى كثيٍر من الخدمات، 
رغم ت�سليط انظار العالم عليها عقب زيارة البابا 
فرن�سي�س مطل���ع اآذار الما�سي، والدعوات التي 
جاءت بعد الزيارة من قبل نا�سطين وم�سوؤولين 

با�ستثمار هذه الزيارة لإحياء المدينة.
وتقول م�سادر مطلع���ة في مدينة اور ل�)المدى( 
اإن "المدينة بحاج���ة اإلى عمٍل واهتمام حكومي 
حقيق���ي ل�ستثمارها"، م�سيرين ال���ى اأن "غياب 
خط���وط النق���ل، ُيَع���ّد م���ن اأ�سباب ع���دم و�سول 

ال�سياح اإليها".
وُتَع���ّد مدين���ة اأور الأثرية، التي كان���ت من اأبرز 
محط���ات الباب���ا فرن�سي����س، واح���دة م���ن اأق���دم 

الح�سارات في جنوبي العراق.
وزاد الهتم���ام به���ا بع���د �س���ّم "الزق���ورة" اإلى 

لئحة التراث العالمي في تموز 2017.
م�سطف���ى  ال���وزراء  مجل����س  رئي����س  وكان 
الكاظم���ي، قد وافق الأح���د الما�سي، على تاأليف 

لجنة لتطوير مدينة اأور الأثرية.
واأك���د الأمي���ن الع���ام لمجل����س ال���وزراء، حميد 
نعيم الغ���زي، اأن ال�ستع���دادات جارية لل�سروع 
بعملية تاأهي���ل وتطوير مدينة اور، لجعلها قبلة 
للوافدي���ن من �ست���ى اأنح���اء العالم، لم���ا تمتلكه 
م���ن مقوم���ات جاذب���ة م���ن الناحيتي���ن الديني���ة 

وال�سياحية. 
وق���ال الغ���زي خ���ال تروؤ�س���ه الجتم���اع الأول 
للجن���ة تطوي���ر وتاأهي���ل مدين���ة اأور الأثرية اإن 
"اللجن���ة �ستاأخ���ذ عل���ى عاتقها و�س���ع الخطط 
الكفيل���ة لإظهار المدينة ب�سكلها الائق ومكانتها 
الطبيعية والرمزية، بتكات���ف الجهات الر�سمية 
ذات العاقة، من خال بل���ورة الأفكار والخطط 
الم�س���روع  ه���ذا  لإنج���از  الك�سوف���ات  واإع���داد 

الحيوي المهم".
واأ�سار الغزي، اإل���ى اأن "اللجنة خال اجتماعها 

الأول �ست�سع اللبنة الأولى لنطاق الم�سروع، 
الذي �سيع���د بوابة لمحافظة ذي ق���ار واإنعا�سها 
وف���ق  عل���ى  الأ�سا����س،  بالدرج���ة  اقت�سادي���ًا 
الخطط التي �ستقدمه���ا الوزارات والموؤ�س�سات 
العام���ة  الأمان���ة  ا�ستع���داد  مبدي���ًا  الر�سمي���ة"، 
لمجل����س ال���وزراء، "لتقديم جمي���ع الت�سهيات 

والدعم من اأجل اإنجاح الم�سروع".
وبح�س���ب م�سادر )المدى( ف���ي محافظة ذي قار 
فاأن "مدينة اأور مهملة من قبل ال�سلطات المحلية 
والمركزي���ة، لكونها ل تمث���ل جانب���ًا ا�ستثماريًا 
قوي���ا كغيرها من الملف���ات، ولذلك منذ 18 عامًا، 
ه���ي مهمل���ة، ولم تلتفت له���ا اأي حكومة من اأجل 

ا�ستثمارها والتعريف بها اأمام ال�سّياح".
وت�سي���ف الم�سادر اأن "الخل���ل الذي تعاني منه 
مدين���ة اأور، هو الف�س���اد المال���ي والإداري لدى 

بع�س م�سوؤولي الموقع الأثري".
م���ن جهته، يقول المتحدث با�س���م وزارة الثقافة 
وال�سياح���ة والآث���ار احمد العلي���اوي ل�)المدى( 
اإن "ج���زءا من ملف تطوي���ر مدينة اور يقع على 
عات���ق وزارة الثقاف���ة وال�سياح���ة والآث���ار، من 
ناحي���ة ترتيب الملف الخا�س بال�ستثمار، اإذ ان 
المنطقة تحت���اج الى نوع محدد م���ن ال�ستثمار 
في المجال ال�سياحي كونها منطقة اثرية قديمة 

وبعيدة عن مركز مدينة النا�سرية".
وي�سيف العلياوي اأن "مدينة اور ا�سبحت اأكثر 
�سه���رة من ال�سابق بع���د زيارة الباب���ا فرن�سي�س 
ال�سه���ر الما�س���ي اإذ كان���ت مح���ط انظ���ار العالم 
واأدت الزيارة الى خلق رغبة لدى فئة كبيرة من 

الداخل والخارج بزيارة هذه المدينة".
ويرى المتحدث با�سم الثقافة اأنه "من المفتر�س 
ان تتكفل الوزارات والجهات المعنية بم�ساعدة 
وزارة الثقاف���ة وال�سياحة والآث���ار في ا�ستثمار 
تي�س���ر  الت���ي  والم�ساري���ع  الف���كار  واإن�س���اج 
للقا�سدي���ن من انحاء العال���م الو�سول الى هذه 

المدينة والتعريف بقيمتها".

ويلف���ت العلياوي الى اأن "توج���ه وزارة الثقافة 
المواق���ع  بجمي���ع  يعن���ى  والآث���ار  وال�سياح���ة 
م���ن  مجموع���ة  م���ع  اتفاق���ات  وهن���اك  الثري���ة 

المنظمات المعنية في هذا المجال".
ويبي���ن المتح���دث با�س���م الثقاف���ة اأن "ال�سياحة 
الموج���ودة في الع���راق متع���ددة ومتنوعة ولها 
ابعاد كثي���رة ومن �سمنه���ا ال�سياح���ة الأثرية"، 
مبين���ا اأن "زيارة الباب���ا فرن�سي�س اذا ا�ستثمرت 
ا�ستثم���ارا �سحيح���ا وحقيقي���ا �سيوف���ر لمدين���ة 
جدي���دا  اقت�س���ادا  بالخ�سو����س  النا�سري���ة 
وناه�س���ا، وبا �س���ك ان هذا ال�ستثم���ار �سيمتد 

الى جميع المناطق الثرية العراقية".
ودع���ا العلي���اوي الى ت�ساف���ر الجه���ود قائا اإن 
"عملي���ة الن�س���اج وال�ستثم���ار ل تقت�سر على 
وزارة الثقاف���ة فقط، ل بد ان يكون للمجتمع اآثر 
في تعزيز ال�ستثمار"، موؤكدا ان "المجتمع جزء 
ا�سا�س من نجاح هذا النوع من القت�ساديات".

ب���دوره، يق���ول ع�سو لجن���ة الثقاف���ة وال�سياحة 
والآث���ار النيابية، عل���ي الحمي���داوي ل�)المدى( 
اإن "اهتم���ام رئي�س ال���وزراء م�سطفى الكاظمي 
بمدين���ة اور وحر�س���ه عل���ى تطويره���ا �س���يء 
م�سجع"، م�ستدركا: "لكن لم ناحظ اي خطوات 
حقيقي���ة او ا�ستثمار حقيقي ا�ستغل زيارة البابا 

من اجل النهو�س بواقع هذه المدينة".
وي�سي���ر الحميداوي ال���ى اأن "الهتمام وحده ل 
يكفي، لبد ان تنطل���ق م�ساريع حقيقية لتطوير 
هذه المدينة وهذه المواقع التاريخية المهمة".

"تطوي���ر  اأن  النيابي���ة  الثقاف���ة  ويوؤك���د ع�س���و 
القط���اع ال�سياح���ي �سي�سه���م بت�سغي���ل اكثر من 

مورد في العراق".
وي�سي���ف الحميداوي اأن "الث���ار ل تحتاج الى 
تخ�سي�سات مالية فهن���اك منظمات عالمية تهتم 
به���ذه الخطوات، م���ن الممكن التع���اون مع هذه 
المنظم���ات لتقدي���م الم�ساري���ع وال�سيان���ة له���ا 

وا�ستثمارها ا�ستثمارا حقيقيا".  
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 بغداد/ محمد �سباح

ق����رارا  القان����ون  دول����ة  ائت����اف  اتخ����ذ 
بالطعن ف����ي 6 مواد من قانون الموازنة 
التحادي����ة لع����ام 2021 اأم����ام المحكمة 
اع�ساءه����ا  ان  موؤك����دة  التحاي����ة، 
�سيبا�س����رون اولى مهامه����م في اليومين 
النه����ج  كتل����ة  تنتظ����ر  فيم����ا  المقبلي����ن، 
الوطن����ي اجتماعا لتخاذ ق����رار اللجوء 

الى المحكمة من عدمه. 
ويوؤك����د اأحم����د الكنان����ي، رئي�����س لجن����ة 
ف����ي  النيابي����ة  وال�ستثم����ار  القت�س����اد 
ت�سري����ح ل�)الم����دى( ان "كتل����ة ائت����اف 
ام����ام  طعون����ا  �ستق����دم  القان����ون  دول����ة 
المحكم����ة التحادية عل����ى �ست مواد في 
م�سروع قانون الموازنة التحادية لعام 
2021 بعد اع����ان المر�سوم الجمهوري 
اليومي����ن  ف����ي  والمتوق����ع  بت�سكيله����ا 

المقبلين".
ال�سب����وع  الن����واب  مجل�����س  �س����وت 
الما�سي على م�س����روع قانون الموازنة 
العام����ة التحادي����ة لجمهوري����ة الع����راق 
لل�سن����ة 2021 في الجل�س����ة التي �سهدت 
ان�سحاب����ا لكتلتي دول����ة القانون والنهج 

الوطني ونواب كتل برلمانية متفرقة.
ع����ن  نائ����ب  وه����و  الكنان����ي،  وي�سي����ف 
كتل����ة ائتاف دول����ة القان����ون البرلمانية 
اأن "لجوءن����ا اإل����ى المحكم����ة التحادي����ة 
للطع����ن بالمواد ال�ست ام����ر طبيعي كفله 
لن����ا الد�ست����ور وف����ق نظامن����ا البرلماني 
ان  متوقع����ا  الديمقراط����ي"،  ال�سيا�س����ي 
اول����ى  التحادي����ة  المحكم����ة  "تبا�س����ر 
مهامه����ا في بداي����ة او منت�سف ال�سبوع 

الجاري".
وبع����د تمرير م�س����ودة قان����ون الموازنة 
التحادي����ة اك����دت كتل����ة دول����ة القان����ون  
ف����ي بيان لها  انها حاول����ت رفع مواد في 
القانون منها تقليل القترا�س الخارجي 
توزي����ع  ف����ي  والعدال����ة  والم�س����اواة 
الع����راق  الث����روات بي����ن كل محافظ����ات 

والدفاع ع����ن عوائل ال�سهداء وال�سجناء 
ورف����ع  والمحتجزي����ن  والمعتقلي����ن 
الفقرات التي ت�سر به����م، واغاق منافذ 
الف�س����اد والحفاظ عل����ى ممتلكات الدولة 
وا�سوله����ا وبناه����ا التحتي����ة، و�سغ����ط 
النفق����ات غي����ر ال�سروري����ة وفيه����ا هدر، 
وتخ�سي�س درج����ات وظيفية ل�سحاب 

العقود والمحا�سرين.
ويتوقع الكناني اأن "رئا�سة الجمهورية 
ف����ي  جمهوري����ا  مر�سوم����ا  �ست�س����در 
اليومي����ن او الثاثة ايام المقبلة بتعيين 
للمبا�سرة  اع�ساء المحكم����ة التحادي����ة 
باعماله����م"، موؤك����دا "تقدي����م الطعن في 

اول يوم مبا�سرة للمحكمة".

من جهته، ي�سي����ف مازن الفيلي، النائب 
عن كتل����ة النهج الوطن����ي البرلمانية في 
ت�سري����ح ل�)الم����دى( ان كتلت����ه "قدم����ت 
اربعي����ن ماحظة على قان����ون الموازنة 
التحادية وعلى اثرها رف�سنا الم�ساركة 
في جل�سة الت�سويت"، معتبرا ان "هذه 
وجوهري����ة  مهم����ة  كان����ت  الماحظ����ات 

ت�س����ب في م�سلحة بنية الدولة والنظام 
القت�سادي ب�سورة عامة".

ويعب����ر الفيلي ع����ن ا�سفه ل�"ع����دم الخذ 
بهذه الماحظات التي قدمتها كتلته الى 
مجل�����س الن����واب"، لفت����ا اإل����ى اأن "قرار 
كتلتن����ا منذ البداي����ة ع����دم الم�ساركة في 
جل�س����ة الت�سوي����ت في حال ع����دم الخذ 

بهذه الماحظات التي قدمنها".
وم����ن اب����رز الماحظ����ات الربعين التي 
قدمته����ا كتلة النه����ج الوطني على قانون 
الموازن����ة هي اإلغ����اء الم����ادة )38( التي 
تجي����ز خ�سخ�سة جميع قطاعات الدولة 
الإنتاجي����ة والخدمية وت�سم����ح با�سراك 
ف����ي ملكي����ة  الم�ستثمري����ن والمقاولي����ن 

حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء 
وطائ����رات الخط����وط الجوي����ة العراقية 
والم�سارف الحكومية، واإلغاء المادتين 
)42،41( الت����ي ت�سم����ح ببي����ع الرا�سي 
الزراعية المملوكة للدولة لأ�سحاب حق 
الت�س����رف بقيم����ة اقل بكثير م����ن قيمتها 
الواقعي����ة و�ستخلق نزاع����ات اجتماعية 

وا�سعة.
وين����وه اإلى اأن كتلته "م����ع ائتاف دولة 
القان����ون وع����دد م����ن الن����واب م����ن كت����ل 
متفرق����ة رف�سوا الت�سوي����ت على قانون 
الموازن����ة التحادي����ة"، مبين����ا ان "عدد 
النواب المعتر�سين عل����ى تمرير قانون 
 35 اإل����ى   40 بي����ن  يت����راوح  الموازن����ة 

نائبا".
ب�س����اأن توجه كتل����ة النهج اإل����ى المحكمة 
الموازن����ة  بقان����ون  للطع����ن  التحادي����ة 
يجي����ب النائب ع����ن محافظ����ة وا�سط اأن 
"هذا القرار �ستقوم كتلتنا بدرا�سته في 

الم�ستقبل القريب".
ويلف����ت اإل����ى اأن "هناك تطابق����ا بالروؤى 
وبالموق����ف بي����ن دولة القان����ون والنهج 
الوطني في الكثير م����ن المور"، موؤكدا 
على ان "النه����ج الوطني ودولة القانون 
ون����واب اآخرين لديه����م موقف موحد من 

قانون الموازنة التحادية".
المطلب����ي  �سع����د  ي�سي����ف  جانب����ه،  م����ن 
ت�سري����ح  ف����ي  الم�ستق����ل  ال�سيا�س����ي 
ل�)الم����دى( ان م����ن "اب����رز الم����واد التي 
�سيطع����ن بها هو رفع �سع����ر بيع الدولر 
وبع�����س الم����واد الخ����رى"، موؤك����دا ان 
"هن����اك احزابا �سيا�سي����ة اخرى تنتظر 
�سدور اإجازة تاأ�سي�سها من اجل التوجه 
اإل����ى المحكمة التحادي����ة لتقديم الطعن 

على مواد الموازنة".
القان����ون  دول����ة  "كتل����ة  اأن  ويتاب����ع 
ح�سمت امرها و�ستتج����ه نحو المحكمة 
التحادي����ة للطع����ن بقان����ون الموازن����ة، 
ف�سا عن كت����ل واحزاب �سيا�سية اخرى 

�ستعلن عن موقفها في الفترة المقبلة".

الكتل التي ان�سحبت من 
الت�س�يت تع�ل على مبا�سرة 
المحكمة االتحادية اأعمالها 
قريبًا

دولة القانون حت�سم اأمرها وتتجه للطعن باملوازنة 
و"النهج" تدر�س خطواتها
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جا�س���ب حطاب الحليجي، لم يلحظ 
اب���دا الدراجة الناري���ة وهي تحمل 
رجلي���ن م�سلحين تتق���دم باتجاهه. 
كان���ت كاأي دراج���ة ناري���ة اخ���رى، 
ت�س���ق طريقه���ا ب�سعوبة ف���ي طرق 
وازقة �سيقة مزدحمة بم�ستطرقين 
بمدين���ة  ال�سيني���ة  منطق���ة  ف���ي 
الحليج���ي  يلح���ظ  ول���م  العم���ارة. 
اي�س���ا عندم���ا ترج���ل احدهم���ا من 
الدراجة وبداأ يم�سي بهدوء متق�سد 
نحوه. وا�ستنادا ل�سهود عيان، كان 
ذل���ك الم�سهد عندما اخ���رج الم�سلح 
م�سد����س موجه���ا اأي���اه ال���ى راأ����س 
الحليج���ي مطلق���ا منه عي���ارا ناريا 
اأردى الرج���ل ذي ال���� 57 عاما قتيا 

في الحال.
بع���د اقل من �ساعة م���ن ذلك الحادث 
اعلن���ت ال�سرط���ة المحلية ع���ن انها 
الق���ت القب����س عل���ى القات���ل مبينة 
بان الجريمة كانت ناجمة عن نزاع 

ع�سائري .
�ساب���ط كبير في ال�سرط���ة المحلية 
اآي  اي�س���ت  م���دل  لموق���ع،  ق���ال 
البريطان���ي، ان "الحليجي هو ابن 
عم القاتل، وبينهم���ا نزاعات كبرى 
ودع���اوي ق�سائية متبادل���ة. القاتل 

او�سح ذلك خال اعترافاته".
وا�س���اف �ساب���ط ال�سرط���ة بقول���ه 
من  عائدا  كان  بان���ه  القات���ل  "ذك���ر 
العمل ووجد الحليجي اأمامه بينما 
ال�سيني���ة،  منطق���ة  عب���ر  يم���ر  كان 
ورم���اه  م�سد�س���ه  اخ���رج  وله���ذا 

بر�سا�سة اردته قتيا ."
ت�سريحات ر�سمية وا�سرطة فيديو 
لعتراف���ات م���ن قب���ل القات���ل كانت 

غي���ر  جريم���ة  انه���ا  اأي  وا�سح���ة، 
�سيا�سية وهي مج���رد نزاع عائلي. 
ولكن حقيقة النزاع بال�سبط لم يتم 
تو�سيحه���ا، ول حت���ى مب���رر حمل 

القاتل للم�سد�س ا�سا .
مدين���ة  ف���ي  لكثيري���ن  بالن�سب���ة 
العم���ارة والعراق ب�س���كل عام، فان 
هن���اك رواي���ة مختلف���ة. الحليج���ي 
كان �سحي���ة وباء الغتيال، وكبقية 
ح���الت الغتي���الت الخ���رى ف���ان 
مح���ل  �ستبق���ى  الحليج���ي  ق�سي���ة 
ت�س���اوؤل رغم دواف���ع الجريمة التي 

اعلن عنها .
في 12 اآذار اعلنت محكمة تحقيقات 
العم���ارة ب�سكل ر�سم���ي انها اغلقت 
ق�سية اغتيال الحليجي، وذلك عقب 
الم�سادقة عل���ى اعترافات الم�ستبه 
به. وا�ستن���ادا الى العت���راف، فان 
المحكمة ا�ستنتج���ت بان الحليجي 
كان يته���م الم�ستب���ه ب���ه باختط���اف 
ابن���ه، واأن ه���ذا ال�سغ���ط دفعه الى 
قتل���ه . وق���ال �ساب���ط �سرط���ة لمدل 
اي�ست اآي: "لي�س لدينا علم بدوافع 
انتم���اء  اأي  اأو  ال�سيا�سي���ة  القات���ل 
�سيا�س���ي له. التحقيق���ات ل تتناول 
وقع���ت  الجريم���ة  الجان���ب.  ه���ذا 
ل�سب���اب تتعل���ق بنزاع���ات عائلية، 
وان القات���ل ت���م الق���اء القب�س عليه 
اغ���اق  وت���م  بجريمت���ه  واعت���رف 
الق�سي���ة ." ولك���ن الق�سي���ة لم تنته 
اغتي���ال  لآخري���ن.  بالن�سب���ة  بع���د 
ت���م  الت���ي  والطريق���ة  الحليج���ي، 
التعام���ل به���ا م���ن قب���ل ال�سلط���ات، 
ت�سل���ط ال�سوء على توج���ه متزايد 
نحو اعتبار ح���وادث قتل �سخ�سية 
�سيا�سي���ا  طابع���ا  تحم���ل  واخ���رى 
عل���ى نح���و كبي���ر عل���ى انه���ا تعزى 

لنزاعات ع�سائرية، وغالبا ما يكون 
ال�سحايا نا�سطون او �سحفيون او 

محتجون.
�سه���دت مدينة العمارة ف���ي ت�سرين 
مح���اولت  ارب���ع   2019 الثان���ي 
له���م  بارزي���ن  لنا�سطي���ن  اغتي���ال 
اندلع���ت  باحتجاج���ات  ارتباط���ات 
ف���ي المحافظ���ة. ابرزه���ا كان مقتل 
النا�س���ط اأمجد الدهامات، احد قادة 
التظاه���رات البارزين التي �سهدتها 

محافظة مي�سان في ذلك الوقت.
الدهام���ات وعدد من رفاقه كانوا قد 
انه���و توا اجتماعا مع قائد ال�سرطة 
ف���ي ذلك الحين عندم���ا تم اعترا�سه 
عن���د مغادرته من قب���ل �سيارة جيب 
�س���وداء. وا�ستنادا لم�س���در �سرطة 
ونا�سطين فان اح���د الم�سلحين في 
ال�سي���ارة اطلق وابا من الر�سا�س 
تجاه الدهام���ات ا�ستقرت فيه ثاث 
اطاق���ات ت�سبب���ت بقتله م���ع اثنين 
اآخرين وجرح زميله النا�سط ب�سام 

ال�ساعدي .
بع���د ثاث���ة ا�سه���ر م���ن التظاهرات 
حرك���ة  تكب���دت  والحتجاج���ات، 
الع���راق خ�س���ارة  الحتج���اج عب���ر 
الع�سرات من ابرز قادتها النا�سطين 
او  واعتق���ال  وجري���ح  قتي���ل  بي���ن 

اختطاف اأو هروب خارج الباد .
ف���ي مدين���ة العمارة، خل���ف رجان 
�ساب���ان الدهام���ات كق���ادة احتجاج 
من بعده، وهما عبد القدو�س قا�سم 
ممث���ل م�سرح���ي، ور�س���ا العقيل���ي 
من�سق حرك���ة الطلبة. كاهما تابعا 
احي���اء جذوة الحتج���اج في مدينة 
العم���ارة لاإبقاء عل���ى حركة النا�س 

وتواجدهم في �سوارع مي�سان.
ن�سط���اء هربوا قب���ل �سنتي���ن بحثا 

عن ماذ اآمن لهم خارج العراق بعد 
مقت���ل رفاق له���م قال���وا لموقع مدل 
اي�س���ت اآي، ان قا�س���م وعقي���ل كان���ا 
يمثان العقبة الرئي�سة اما الجهات 
المعار�سة لهم لنهاء الحتجاجات 

في العمارة .
وق���ال نا�سط "رف�س عب���د القدو�س 
ا�سرارن���ا  رق���م  العم���ارة  مغ���ادرة 
علي���ه، ر�س���ا كذلك بقي ف���ي ن�ساطه 

بموا�سلة الحتجاجات."
ت���م  ع���ادل  ك���رار  وزميل���ه  قا�س���م 
اغتيالهم���ا بتاري���خ 10 اآذار 2020 
و�س���ط مدين���ة العم���ارة، ف���ي حين 
نج���ى عقيل م���ن محاولت���ي اغتيال 
بع���د ذل���ك بيومين . �ساب���ط �سرطة 
ف���ي العمارة ق���ال لم���دل اي�ست اآي: 
"ما يحدث بالفعل هو �سراع دموي 
ح���ول �سلطة ونفوذ، مع غياب كامل 
تقريبا لأي رغب���ة بو�سع حد ل�سفك 
الدماء وحل النزاعات عبر الحوار. 
الأ�سلح���ة ف���ي كل م���كان والعراف 
الع�سائري���ة ه���ي ال�سائ���دة، فكي���ف 
ن�ستطي���ع ال�سيط���رة عل���ى رجل في 
الع�سرينيات من عمره يحمل قاذفة 
اآر بي جي ويتمت���ع بكامل الحماية 
من ع�سيرت���ه والح���زب او الف�سيل 
ال���ذي ينتم���ي ل���ه؟". لي�س���ت هن���اك 
اح�سائي���ات ر�سمية عن عدد حالت 
الغتيالت والقتل التي ت�سهدها كل 

محافظة �سهريا او �سنويا .
ع�س���و المفو�سي���ة العلي���ا لحق���وق 
الن�س���ان عل���ي البياتي، ق���ال لمدل 
اي�س���ت اآي، ان���ه بع���د وق���وع �سبعة 
اغتي���الت منذ ت�سرين الول 2019 
فق���د احتل���ت العم���ارة ثال���ث اعل���ى 
مع���دل اغتي���الت وقت���ل للنا�سطين 

وال�سحفيين.

مدل اأي�ست اآي: العمارة تت�سدر قائمة 
اأعلى املدن يف اغتيال النا�سطني 

جل�شة برملانية �شابقة.. ار�شيف

الثقافة تطلب دعمًا جمتمعيًا  



 متابعة/ المدى

م�صطف���ى  ال���وزراء  رئي����س  �ص���دد 
الوج���ود  اأهمي���ة  عل���ى  الكاظم���ي، 
اإل���ى  م�صي���رًا  ب���اده،  ف���ي  العرب���ي 
�صيلع���ب  ال�صع���ودي  الح�ص���ور  اأن 
دورًا كبي���رًا ف���ي ا�صتق���رار المنطقة 
والع���راق. واأ�ص���اد الكاظم���ي خال 
لقاء مع عدد من ال�صحافيين ن�صرته 
هام����س  عل���ى  الأو�ص���ط(  )ال�ص���رق 
زيارته للريا�س، في وقت متاأخر من 
م�صاء الأربع���اء، بتجربة ال�صعودية 
في عاقاتها بب���اده "لحر�صها على 

العراق وا�صتقراره".
وق���ال: "اأن���ا عل���ى يقي���ن ت���ام ب���اأن 
الح�ص���ور ال�صعودي عل���ى ال�صعيد 
ال�صيا�ص���ي  القت�ص���ادي والتع���اون 
�صيلع���ب  النظ���ر  وجه���ات  وتب���ادل 
دورًا كبي���رًا ف���ي ا�صتق���رار المنطقة 

وا�صتقرار العراق".
ولف���ت اإل���ى "تذلي���ل العقب���ات" ف���ي 
عاقات بغداد الخارجية، مو�صحًا: 
في  ق�صي���رة  فترة  خ���ال  "نجحن���ا 
التح���ول اإل���ى دول���ة لديه���ا عاقات 
والولي���ات  اأوروب���ا  م���ع  ممت���ازة 
المتحدة واإي���ران وتركيا، وعاقات 

ممتازة مع ال�صعودية".
العراقي���ة  الحكوم���ة  واأك���د رئي����س 
ح�ص���ور  "له���ا  ال�صعودي���ة  اأن 
حقيق���ي ف���ي الوج���دان العراقي... 
ودائم���ًا اأذك���ر نموذج الب�ص���رة بين 
ال�صعودي���ة والع���راق، وم���ا �صهدته 
لك���رة  مب���اراة  احت�صن���ت  حي���ن 
ال�صع���ودي،  المنتخ���ب  م���ع  الق���دم 
وكان���ت الهتافات ت�صج���ع المنتخب 

ال�صعودي". 
وعن التبادل التجاري مع فتح منفذ 
جدي���دة عرعر بين البلدي���ن، قال اإن 
المملك���ة "له���ا تجرب���ة عل���ى �صعيد 
ال�صتثمارات في التجارة والزراعة 

وال�صناع���ة... والطم���وح اأن يكون 
التب���ادل التج���اري م���ع ال�صعودي���ة 
في م�صتوي���ات واأرقام تخدم �صعبي 
البلدي���ن وتخدم ميزانيات الريا�س 

وبغداد".
ق���ال  الإعام���ي،  الو�ص���ع  وع���ن 
"لاأ�ص���ف ال�صدي���د، )كلم���ا( �ص���رخ 
�صخ����س بت�صري���ح طائف���ي يعط���ي 
انطباع���ًا ب���اأن ه���ذا هو الج���و العام 
في العراق، وهذا لي�س �صحيحًا... 
مت�صامح���ة  الع���راق  ف���ي  الأج���واء 
وع���ن  للتكام���ل".  وم�صتع���دة 
التحدي���ات الت���ي تواج���ه حكومته، 
اأ�ص���ار الكاظم���ي اإل���ى "الم�صاكل في 
مناط���ق جماع���ات اإجرامي���ة تحمل 
ال�ص���اح وت�ص���كل تهدي���دًا"، م�صددًا 
عل���ى الجه���ود "لتحيي���د الجماعات 
الدول���ة".  اإط���ار  خ���ارج  الم�صلح���ة 
وق���ال: "هناك مجموعة من ال�صباب 
اأن  يري���د  الع���راق  ف���ي  المتحم����س 
يح���ارب ال�ص���اح المنفل���ت بطريقة 

توؤدي اإل���ى �صدام اأو ح���رب اأهلية، 
وهذا لن ن�صمح به".

وتعه���د بموا�صلة حملت���ه لمكافحة 
الف�ص���اد، لفت���ًا اإل���ى اأن "الحكوم���ة 
منذ قدومها اأ�ص�ص���ت لجنة لمكافحة 
الف�ص���اد... ونجح���ت ف���ي ال�صيطرة 
عليه". واأ�صار اإلى اأن "�صوء الإدارة 
خل���ق نوعًا م���ن عدم وج���ود خطط 

للتنمية" في باده.
واأ�ص���ار الكاظمي اإل���ى اأن انخفا�س 
اأ�صعار النفط "اأنتج ازمة اقت�صادية 
حقيقي���ة، والكل توق���ع اأن الحكومة 
وب���اء  هن���اك  كان  ُث���م  �صتنه���ار... 

كورونا الذي �صكل تحديًا اآخر".
الح���وار  ع���ن  �ُصئ���ل  وحي���ن 
ال�صتراتيجي م���ع اأميركا، واإمكانية 
اأن يك���ون هناك ان�صح���اب كامل من 
الع���راق للق���وات الأميركي���ة، اأجاب 
باأن ه���دف الحوار ال�صتراتيجي مع 
الولي���ات المتحدة "اإع���ادة ترتيب 

العاقات العراقية � الأميركية".

بتجرب���ة  م���ر  "الع���راق  اأن  وبّي���ن 
الحرب �صد )داع�س( التي انتهت... 
ولي�س بحاجة لقوات قتال اأميركية، 
ولكن���ه ف���ي اأم����س الحاج���ة لتعاون 
ا�صتخبارات���ي اأميرك���ي، وفي اأم�س 
ف���ي  قواتن���ا  لم�صاع���دة  الحاج���ة 
التدري���ب ورف���ع كفاءته���ا وقدراتنا 
القتالي���ة". اأم���ا العاق���ة م���ع اإقلي���م 
كرد�صتان، فراأى اأنها "تمر بع�صرها 
الذهب���ي الآن رغ���م كل التحديات". 
وقال: "اأن���ا ع�صت م���ع كل القيادات 
الكردية من���ذ الثمانينيات... وكنت 
اأح���د ال�صب���اب الذي���ن حارب���وا م���ع 
الك���رد، وتربطن���ي عاق���ة تاريخية 
م���ع الرئي�س م�صع���ود بارزاني ومع 
م�ص���رور  الإقلي���م  وزراء  رئي����س 
بارزان���ي، وه���و اأخ���ي، وتربطن���ي 
عاق���ة تاريخية ممتازة م���ع رئي�س 
الجمهوري���ة الدكت���ور بره���م �صالح 

وهو حليف و�صديق".
وردًا عل���ى �ص���وؤال ع���ن ال�صتق���رار 

ال�صيا�صي ومتى يتحقق في العراق، 
قال الكاظم���ي اإن "التحديات �صعبة 
والع���راق م���ازال يواج���ه تحدي���ات 
واأك���د  ال�ص���اح".  مو�ص���وع  منه���ا 
اأن ب���اده "نت���اج ظ���روف �صعب���ة"، 
م�صي���رًا اإل���ى اأن الأنظم���ة التي كانت 
تت�صم���ى ب�"التقدمية" �صابقًا و�صلت 
اإل���ى ح���روب اأهلي���ة مثل م���ا ح�صل 
في �صوريا وليبي���ا والعراق، "وذلك 
ما يوؤل���م ويدمي القل���ب". واأ�صاف: 
وحت���ى   1958 من���ذ  م���ر  "الع���راق 
توج���ت  ا�صتثنائي���ة  بح���الت  الآن 
ف���ي 1963 بدم���اء في ال�ص���وارع... 
واأنتج���ت و�صع���ًا اآخ���ر ف���ي 1968 
بي���ن العراقيين اأنف�صه���م، ثم الحرب 
العراقية - الإيراني���ة، وكذلك الغزو 
العراق���ي م���ن قب���ل �ص���دام ح�صي���ن 
لدولة ج���ارة م�صالمة مث���ل الكويت، 
ومن ثم ما ح�صل في ظروف العراق 
م���ن عقوب���ات قا�صي���ة اأنه���ت الطبقة 
الو�صطى المتعلمة الراقية". واعتبر 
اأن "العراق اأكثر بلد عنده تجربة في 
الحروب... وهناك �صبغة )التركيز( 
عل���ى الظاهرة الديني���ة في المجتمع 
الأح���زاب  وتتحمله���ا  العراق���ي، 
الديني���ة ويتحملها �ص���دام ح�صين". 
واأو�ص���ح اأن "هناك ظاه���رة قام بها 
�صدام اأ�صاءت اإلى الدين الإ�صامي، 
حينما ق���ام بحملة اإيماني���ة للهروب 
م���ن هزيمت���ه ف���ي ح���رب الكوي���ت، 
وغّي���ر المفه���وم القومي اإل���ى ديني 
كي ي�صتغل الدين بطريقة بعيدة عن 
الأهداف ال�صامية". ولفت اإلى اأن ما 
حدث بع���د 2003 و"ظ���روف فقدان 
الثق���ة اأنتجت نظام���ًا �صيا�صيًا ه�صًا، 
وحرب���ًا طائفي���ة وع���دم الطماأنين���ة 
وع���دم الم�ص���اواة بي���ن ال�صعب"، ما 
جعل���ت  عبثي���ة  "ح���روب  اإل���ى  اأدى 
اأو  نازحي���ن  يعي�ص���ون  العراقيي���ن 

لجئين اأو مغيبين".

 بغداد/ تميم الح�سن

واأعلن���ت وزارة الخارجي���ة الأمريكية، 
عب���ر ح�ص���اب تاب���ع له���ا عب���ر "تويتر"، 
الح���وار  م���ن  القادم���ة  الجول���ة  اأن 
الأميرك���ي   - العراق���ي  ال�صتراتيج���ي 

�صتجري يوم 7 ني�صان المقبل.
وقّل�ص���ت الوليات المتح���دة تواجدها 
الع�صكري في الع���راق بنحو 60 بالمئة 
بعد جولتي الحوار ال�صتراتيجي العام 

الما�صي.
ويعتق���د مث���ال اللو�ص���ي وه���و نائ���ب 
�صابق ان النقا�س حول م�صتقبل القوات 
الميركية في العراق تحدده ثاثة امور 
وهي: "وجود تنظيم داع�س والف�صائل 
حكوم���ة  عل���ى  والحف���اظ  الم�صلح���ة، 
الكاظم���ي م���ن الف�ص���ل، ودع���م الق���وات 

العراقية".
م�صطف���ى  حكوم���ة  وا�صنط���ن  وتدع���م 
الكاظم���ي في اإج���راء انتخاب���ات مبكرة 
في 10 ت�صرين الأول المقبل، وموا�صلة 
تعزي���ز ق���درات القوات الأمني���ة لفر�س 
�صلط���ة الدولة ونزع �صاح المجموعات 
والت���ي  لإي���ران،  الحليف���ة  الم�صلح���ة 
ت�صتهدف الوجود الأميركي في العراق.
م���ع  ات�ص���ال  ف���ي  اللو�ص���ي  وي�صي���ف 
)الم���دى( ان "التواج���د الأميرك���ي ف���ي 
العراق ه���و حاجة عالمي���ة للحرب �صد 
المتطرفي���ن، وحاج���ة عراقي���ة لحماي���ة 

الباد من تلك الجهات الرهابية".
ق���وات  ف���اإن  الأبي����س،  للبي���ت  وفق���ا 
تقوده���ا  الت���ي  الدول���ي،  التحال���ف 
الولي���ات المتحدة، تتواجد في العراق 
لتقدي���م الم�ص���ورة والتدري���ب للق���وات 
الأمنية العراقية، لمنع تنظيم "داع�س" 

من اإعادة ن�صاطاته في العراق.
ل���ن  ويتاب���ع اللو�ص���ي :"ف���ي النهاي���ة 
تخ�ص���ع وا�صنط���ن ل�صغ���ط الملي�صيات 
و�صتبق���ي على قواتها ف���ي العراق لدعم 
ال�ص���ام العالمي والق�ص���اء على داع�س 

والملي�صيات".
وتاأت���ي المرحل���ة الثاني���ة م���ن الح���وار 
ف���ي  الأول���ى  وه���ي  ال�صتراتيج���ي، 

عه���د الرئي����س الأميرك���ي ج���و باي���دن، 
بع���د جولتي���ن م���ن الح���وار م���ع اإدارة 
الرئي����س ال�صابق دونال���د ترامب خال 
و11   10 يوم���ي  الأول���ى   ،2020 ع���ام 
حزيران، عبر دائ���رة تلفزيونية مغلقة، 
خ���ال  اآب،  و20   19 يوم���ي  والثاني���ة 

زيارة الكاظمي لوا�صنطن.
قي���ادي  وه���و  النجيف���ي،  اثي���ل  لك���ن 
يق���ول  والتنمي���ة،  النق���اذ  جبه���ة  ف���ي 
ان "اأق�ص���ى م���ا ق���د ي�ص���ل ل���ه الح���وار 
بي���ن الطرفي���ن هو ف���ي الح�ص���ول على 

وق���ت ا�صاف���ي لمناق�ص���ة تل���ك الم�صائل 
الح�صا�صة بين البلدين".

م���ع  حدي���ث  ف���ي  النجيف���ي  وي�صي���ف 
)الم���دى( ان "الح���وار ياأت���ي ف���ي وقت 
ي�صتعد فيه العراق الى اجراء انتخابات، 
لذلك ان هذه الج���واء ل ت�صمح باجراء 
اتفاق �صتراتيجي طويل المد". واأكدت 
وا�صنط���ن، خ���ال المرحل���ة الأولى من 
الحوار ال�صتراتيجي، التزامها ب�صيادة 
وجدول���ة  اأرا�صي���ه،  ووح���دة  الع���راق 
ان�صح���اب القوات الأميركية خال ثاث 

�صن���وات، يت���م خاله���ا تاأهي���ل الق���وات 
الأمني���ة العراقية مع ا�صتمرار الوليات 
المتحدة بتقدي���م الدعم في الحرب على 
"داع�س"، وم�صاعدة العراق اقت�صاديا، 
اإج���راء  ف���ي  ودع���م حكوم���ة الكاظم���ي 

انتخابات مبكرة.
ويرى النجيفي، ان "الو�صع في العراق 
غير مح�صوم تجاه الق���وات الميركية، 
بين برلم���ان ت�صيطر علي���ه اغلبية تريد 
�صرب العاق���ة بين بغ���داد ووا�صنطن، 
وبين حكوم���ة تريد ا�صتمرار العاقات، 

ق���رارات  ينت���ج  ل  التناق����س  وه���ذا 
م�صوؤولي���ن  وبح�ص���ب  حا�صم���ة". 
اأميركيي���ن اأن مباحث���ات الطرفي���ن ف���ي 
جل�ص���ات الحوار ال�صتراتيج���ي المقبلة 
�صتركز على التن�صيق والتعاون ل�صمان 
الهزيمة الكامل���ة ل�داع�س، وما يمكن اأن 
تقدمه القوات الأميركية المتواجدة في 

العراق من دعم للقوات الأمنية.
كما �صترك���ز المناق�صات عل���ى ان�صحاب 
المزيد من الجن���ود الأميركيين، الُمقدر 
عددهم بنحو 2500 جندي ما زالوا في 

العراق بعد �صحب اأكثر من 2700 منهم 
خ���ال الع���ام الأخي���ر من ولي���ة دونالد 

ترامب )2021-2017(.
في�ص���ل،  غ���ازي  يق���ول  ذل���ك،  ال���ى 
للدرا�ص���ات  العراق���ي  المرك���ز  مدي���ر 
ال�صتراتيجي���ة ان "وا�صنط���ن لن تغامر 
بام���ن الخلي���ج وال�ص���رق الو�ص���ط لنه 
وحماي���ة  القوم���ي  بالأم���ن  مرتب���ط 

الم�صالح الميركية".
وي�صيف غازي في ات�صال مع )المدى(، 
اأم�س، انه "مازال هناك 10 اآلف عن�صر 

تاب���ع لداع����س بي���ن الع���راق و�صوريا" 
وه���م يه���ددون بن�ص���ف كل ال�ص���ام في 
المنطق���ة، لذل���ك من المهم بق���اء عدد من 
الق���وات لم�صاع���دة العراق ف���ي الحفاظ 

على المن.
وخف�س ترامب ع���دد القوات الأميركية 
م���ن اأكثر من 5200 جن���دي اإلى 2500، 
قبل مغادرته البي���ت الأبي�س في كانون 

الثاني الما�صي.
وي�صير مدير المركز العراقي للدرا�صات 
ال���ى ان التج���اه ف���ي النهاي���ة "�صيكون 
لبق���اء ق���وات غي���ر قتالية لكنه���ا �صتوفر 
الدع���م والت�صلي���ح والتدري���ب للق���وات 

العراقية".
ويتبن���ى مجل�س النواب اإل���زام حكومة 
الكاظمي، العام الما�صي، بقرار اإخراج 
جمي���ع الق���وات الأجنبي���ة م���ن العراق، 
وهو ق���رار لم ي�صوت علي���ه من النواب 

العرب ال�ُصنة والكرد.
لذل���ك يق���ول الباحث في ال�ص���اأن المني 
عل���ي البيدر ان "مواق���ف الكرد وال�صنة 
ه���و  الميركي���ة  الق���وات  بق���اء  م���ن 
للح�ص���ول عل���ى "الم���ن الن�صب���ي" من 

اأفعال الف�صائل الم�صلحة".
الم�صلح���ة  المجموع���ات  و�صّع���دت 
الحليف���ة لإي���ران م���ن وتي���رة هجماتها 
عل���ى القواع���د والمراف���ق الدبلوما�صية 
مقت���ل  من���ذ  الع���راق،  ف���ي  الأميركي���ة 
الإيران���ي،  القد����س"  "فيل���ق  قائ���د 
قا�ص���م �صليمان���ي، ونائب رئي����س هيئة 
"الح�صد ال�صعبي" العراقية، اأبو مهدي 
المهند�س، في 3 كان���ون الثاني 2020، 
عب���ر غ���ارة اأميركية ق���رب مط���ار بغداد 

الدولي، باأمر مبا�صر من ترامب.
"�صواري���خ  ان  البي���در  وي�صي���ف 
الملي�صيات بداأت تهدد اربيل و�صكانها، 
كم���ا ان الف�صائل تعبث بام���ن المناطق 
ال�صني���ة، ووج���ود الق���وات الميركي���ة 
في العراق �صيحق���ق الطماأنينة الى تلك 
الم���دن". لذلك يفتر����س الباحث المني 
ان "الو�ص���ع في الع���راق يتجه الى بقاء 
وربما زي���ادة في عدد القوات الأمريكية 

لمواجه تلك التحديات".
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االنق�سام بني الربملان واحلكومة 
واالنتخابات املبكرة يعقدان 
الو�سول اإىل اتفاق طويل االأمد

تذهب اغلب االآراء باتجاه ان وا�سنطن �ستقرر في الحوار ال�ستراتيجي المرتقب مع بغداد ابقاء قواتها تحت اأي م�سمى.
وتدفع عدة عوامل البقاء تلك القوات، منها ما يتعلق بوجود تنظيم داع�ش و"الف�سائل" باال�سافة الى حاجة القوات العراقية 

الى المزيد من الدعم والتدريب.

الكاظمي: نواجه حتديات �صعبة اأبرزها اجلماعات الإجرامية 
التي حتمل ال�صالح 

جانب من �حلو�ر �ل�شرت�تيجي قبل �أ�شهر

 10 اآلف داع�صي و"�صواريخ امللي�صيات" على طاولة 
احلوار العراقي-الأمريكي

 بغداد/ المدى

اأفادت خلية العام الأمني، اأم�س، اأن طيران التحالف 
الدول���ي وبالتن�صي���ق م���ع قي���ادة العملي���ات الم�صتركة 
نف���ذ �صربة جوية في وادي الثرث���ار بين �صاح الدين 
والأنب���ار . وقال���ت الخلي���ة اإن ال�صرب���ة اأ�صف���رت ع���ن 
تدمي���ر كهف وقتل اأحد الإرهابيين. وفي �صياق مت�صل 
اأعلنت قيادة ال�صرطة التحادي���ة، تنفيذ عملية تفتي�س 
والعث���ور على كميات كبيرة من العب���وات النا�صفة في 
محافظ���ة كركوك. واأو�ص���ح بيان ر�صم���ي اأن "قطعات 
الل���واء التا�صع ع�صر الفرقة الخام�ص���ة �صرطة اتحادية 
نفذت عملية تفتي�س وتطهير منطقة الو�صطانية �صمن 
ناحية الر�ص���اد بمحافظة كركوك، اأ�صف���رت عن العثور 
عل���ى كد����س يحتوي عل���ى اكثر م���ن 60 عب���وة نا�صفة 
وم�صطرة تفجير بالإ�صافة ال���ى �صاروخين كاتيو�صا، 
م���ن مخلف���ات داع����س". واأ�ص���اف البي���ان اأن���ه "تم���ت 

معالجة المواد موقعيًا".
م���ن جان���ب اآخ���ر، اأعلن���ت قي���ادة ال�صرط���ة التحادي���ة 
القب�س عل���ى مطلوب ب�"ق�صايا اإرهابية" في العا�صمة 

بغداد.
وذك���ر بيان ال�صرطة اأنه "وفق���ًا لمعلومات ا�صتخبارية 

وبعملي���ة نوعية، تمكنت قوة من الل���واء الأول الفرقة 
الأول���ى �صرط���ة اتحادي���ة من اإلق���اء القب�س عل���ى اأحد 
منطق���ة  ف���ي  )الم���ادة ٤/اإره���اب(  وف���ق  المطلوبي���ن 

الف�صيلية �صرق بغداد".
ون���وه البيان اإلى اأنه قد جرت "اإحالة المتهم المطلوب 
اإل���ى الجهات المخت�ص���ة اأ�صولي���ًا لإكم���ال الإجراءات 

القانونية والتحقيقية الازمة بحقه".
وف���ي �صي���اق مت�ص���ل، اأعلن���ت قي���ادة �صرط���ة محافظة 
مي�صان، اأم�س الجمعة، عن اإلقاء القب�س على 11 متهمًا 
بجرائم جنائية خ���ال تنفيذ عملي���ات اأمنية ا�صتباقية 

في ق�صاء المجر الكبير.
وقال���ت القيادة في بيان ان "مف���ارز ق�صم �صرطة ق�صاء 
المج���ر الكبير وبدعم واإ�صناد من فوج طوارئ مي�صان 
الثان���ي و�صري���ة �ص���وات، الق���ت القب�س عل���ى عدد من 
المتهمي���ن م���ن بينه���م مطلوب وف���ق جريم���ة الرهاب 
لرتكاب���ه جريم���ة اإط���اق الن���ار عل���ى دار �صكني لحد 

المواطنين "ما يعرف بالدكة الع�صائرية".
وا�ص���اف البيان "ام���ا بقية المتهمي���ن فمطلوبين وفق 
اأح���كام الم���ادة ٤05 م���ن قان���ون العقوب���ات العراق���ي 
)�صروع بالقتل(، م�صيرا الى انه "تم �صبط �صاح ناري 

نوع كا�صينكوف مع اعتدة".

 عملية م�صرتكة يف وادي الرثثار والعثور 
على كد�س عتاد يف كركوك

جانب من زيارة �لكاظمي �ىل �ل�شعودية

قال اإن العالقات مع الكرد "في ع�سرها الذهبي"

 بغداد / المدى

قال���ت اللجن���ة المالي���ة ف���ي مجل�س 
الن���واب، اإن نائب رئي����س الوزراء 
ل�ص���وؤون الطاق���ة نج���ح ف���ي اإقن���اع 
الكت���ل المعتر�ص���ة عل���ى القرو�س 

الخارجية وتغيير مواقفهم.
النائ���ب  اللجن���ة  ع�ص���و  ويق���ول 
محم���ود ال�صبك���ي، في حدي���ث اإلى 
)الم���دى(، اإن "ع���ددًا م���ن الفقرات 
تم���ت اإ�صافتها عل���ى الموازنة، قبل 

الت�صويت على القانون".
ونف���ى ال�صبك���ي، "ح�ص���ول اإ�صافة 
فق���رات خل���ف الكوالي����س وجمي���ع 
التعدي���ات قد ج���رت ف���ي الجل�صة 

العلني���ة الت���ي تم بثها عب���ر و�صائل 
الإع���ام"، متابع���ًا اأن "القان���ون لم 
يبلغ مرحل���ة المثالي���ة، لكن ح�صل 
عليه توافق كبير، وهو اأمر جيد".

"اإق���رار  اأن  ال�صبك���ي،  وي���رى 
الموازن���ة بهذا ال�ص���كل �صوف يلقي 
باآثاره اليجابي���ة على الم�صتويين 
الجتماع���ي وال�صيا�ص���ي؛ لتحقيق 
العدالة وترطي���ب الأجواء، ل�صيما 
بي���ن الحكوم���ة التحادي���ة واإقليم 
كرد�صتان". واأكد، اأن "المعتر�صين 
عل���ى القرو�س الخارجية قد غّيروا 
موقفهم بعد اأن طالبوا بتخ�صي�صها 
اإل���ى م�صاريع مهمة لتوفي���ر الطاقة 
الكهربائي���ة ف���ي قطاع���ات الإنت���اج 

والتوزيع والنقل".
وم�ص���ى ال�صبك���ي، اإل���ى اأن "نائ���ب 
ال���وزراء ل�صوؤون  رئي����س مجل����س 
الطاق���ة عق���د اجتماع���ًا م���ع زعم���اء 
الكت���ل ال�صيا�صي���ة قب���ل الت�صويت 
عل���ى الموازنة ونجح ف���ي اإقناعهم 

باأهمية تلك القرو�س".
وكان مجل�س النواب قد �صوت قبل 
يوم الأربع���اء 31/ ني�صان/ 2021 
عل���ى الموازن���ة التحادي���ة و�ص���ط 
مقاطع���ة من ائتاف دول���ة القانون 
بزعامة ن���وري المالكي ال���ذي هّدد 
بطع���ن في فق���رة رفع �صع���ر �صرف 
ال���دولر اأم���ام المحكم���ة التحادية 

العليا.

كوالي�س اإقناع املعرت�صني على القرو�س 
اخلارجية قبل اإقرار املوازنة



 وا�سط / جبار بچاي

اأعلنت مديرية مجاري 
وا�سط عن مبا�سرة اإحدى 

ال�سركات المحلية بتنفيذ 
م�سروع الخطوط الناقلة 
لمجاري ال�سرف ال�سحي 

في الجانب الأيمن لمدينة 
الكوت بكلفة تبلغ نحو 18 
مليار دينار وبفترة تنفيذ 

ت�سل الى 500 يوم، في 
مقابل ذلك وزعت الحكومة 
المحلية �سندات تمليك 727 
قطعة اأر�ض ووحدة �سكنية 

بين �سرائح مختلفة من 
اأبناء المحافظة.

وق���ال مدير جماري وا�س���ط هادي 
كام���ل ك���زار اإن » اإحدى ال�س���ركات 
املحلي���ة با�س���رت بتنفيذ م�س���روع 
اخلطوط الناقل���ة ملجاري ال�سرف 
ال�سح���ي ملناط���ق اجلان���ب الأمين 
من مدين���ة الكوت وال���ذي يعد من 
يف  واحليوي���ة  املهم���ة  امل�ساري���ع 
17 ملي���ار  املدين���ة وتبل���غ كلفت���ه 
و934 مليون و850 األف دينار«.

واأ�ساف اأن » هذا امل�سروع ينطوي 
على اأهمي���ة كبرية تتعل���ق بجانب 
اخلدم���ات ل�سيما خدمات املجاري 
الثقيل���ة يف مناط���ق اأمي���ن الكوت 
كح���ي اجله���اد والع���زة والأنوار، 

وزي���ن  وال�سيا�سي���ن  والفالحي���ة 
امل�سمول���ة  املناط���ق  وكل  القو����س 
اأو  حالي���ًا  التطوي���ر  باأعم���ال 

م�ستقباًل«.
املحافظ���ة  »اإدارة  اأن  مو�سح���ًا 
حر�ست على اإحالة امل�سروع الذي 
يع���د اأه���م م�ساريع تنمي���ة الأقاليم 
مل���ا في���ه م���ن فائ���دة كب���رية جلانب 
عل���ى  وي�ساع���د  الأمي���ن  املدين���ة 
تطوير �سبكات املجاري وال�سرف 
ال�سح���ي يف عم���وم املدين���ة بع���د 

ربطها باخلطوط الناقلة«.
وق���ال اإن »امل�سروع يت�سمن اإن�ساء 
حمطة رفع ثقيلة يف ق�س�اء الكوت 
تقع خلف منطقة ال�سفحة مب�ساحة 
كلية )1200( مرت مربع ، كذلك مد 
�سبكة اأنابيب ن���وع GRP باأقطار 
 )1000،1100،1200،1800(
وبط���ول )14700( م م���ع تنفي���ذ 
خ���ط دف���ع دكتاي���ل قط���ر 800 ملم 
اىل  اإ�ساف���ة  م���رت   )200( بط���ول 

اأعمال تكميلية ترافق امل�سروع”.
ودعا ال�سرك���ة املنفذة اىل “اعتماد 
الدقة املطلوبة يف العمل واللتزام 
باملدة الزمنية املحددة”، موؤكدًا اأن 
“ دائرته �ستبذل ق�سارى جهودها 
لتذليل ال�سعوبات والعقبات التي 
ق���د تعرت����س �س���ري العم���ل به���دف 
اإجن���ازه �سم���ن ال�سق���ف الزمن���ي 

املحدد”.
م���ن جانب اآخ���ر وزع���ت احلكومة 
�سن���دات  املحافظ���ة  يف  املحلي���ة 
متيلي���ك 727 قطعة اأر�س ووحدة 

�سكني���ة يف كل م���ن الك���وت وبدرة 
بواق���ع 443 قطع���ة اأر����س �سكنية 
وح���دة  و284  ب���درة  ق�س���اء  يف 
�سكني���ة واطئ���ة الكلف���ة وزعت بن 
م�ستحقيه���ا �سمن م�س���روع وزارة 
التخطي���ط “�سرتاتيجية التخفيف 

من الفقر”
وبح�سب معاون املحافظ لل�سوؤون 
ف���اأن   الفني���ة رحم���ن ي�س���ر ناه���ي 
ال�سكنية  “عملية توزيع الوحدات 
واطئ���ة الكلف���ة يف جمم���ع الكرامة 
ال�سكن���ي وزع���ت  بح�سور الوكيل 
الفن���ي لوزارة التخطي���ط و�سملت 
العوائ���ل الأكرث فقرًا وفق ت�سنيف 
املعاي���ري القيا�سية الت���ي و�سعتها 

وزارة التخطيط “.
مو�سح���ًا اأن “املجم���ع �سه���د اأي�سًا 
افتتاح مدر�ستن ابتدائية واأخرى 
متو�سط���ة ذات �سع���ة 18 �سفًا لكل 
وخمت���رات  قاع���ات  م���ع  منهم���ا 
وتاأثي���ث كامل وت�سمن���ت الأعمال 
املنج���زة يف احل���ي املذك���ور تنفيذ 
جمي���ع اأعم���ال البن���ى التحتية من 
خدمات امل���اء واملجاري والكهرباء 

وال�سوارع الداخلية .”
واأ�س���ار يف جان���ب اآخر اىل توزيع 
�سن���دات متليك 443 قطع���ة اأر�س 
�سكنية يف ق�ساء بدرة بن مقاتلي 
احل�سد ال�سعب���ي وعوائل ال�سهداء 
الق���وات  اأبط���ال  م���ن  واجلرح���ى 
الأمنية وباق���ي ال�سرائح امل�سمولة 
للق���رارات  وفق���ًا  بالتخ�سي����س 

املركزية.” 

احلكوم���ة  “حر����س  اىل  لفت���ًا 
اإدخ���ال اخلدم���ات  عل���ى   املحلي���ة 
للمنطق���ة الت���ي وزع���ت فيه���ا تل���ك 
ال�ستف���ادة  ل�سم���ان  الأرا�س���ي 
احلقيقي���ة من قب���ل املواطنن لتلك 
ب�س���كل عمل���ي  ، وامل�س���ي  القط���ع 
ملعاجلة اأزم���ة ال�سكن يف املحافظة 
وف���ق خطة طموح���ة لتوزي���ع عدد 
اآخر من القط���ع ال�سكنية يف عموم 
الأق�سية والنواح���ي حال النتهاء 
من عملي���ات الف���رز والرتقيم لتلك 

القطع .”
وكان وكيل وزارة التخطيط ماهر 
حم���ادي جوهان قد تفق���د عددًا من 
امل�ساري���ع العمرانية واخلدمية يف 
املحافظ���ة برفق���ة املحاف���ظ، واأك���د 
حر�س الوزارة عل���ى امل�سي بدعم 
جه���ود احلكومات املحلي���ة لتنفيذ 
خمتل���ف امل�ساري���ع يف املحافظات 
وف���ق الأولويات الت���ي حتددها كل 

حمافظة.
و�سمل���ت جولت���ه م�ساري���ع مدين���ة 
الك���وت ، م�س���روع ح���ي احل���وراء 
وم�ساري���ع   ، احل���ويل  والطري���ق 
عامل���ة اأخ���رى وم�ساري���ع تنفذ يف 
ق�ساء احلي منها عدد من ال�سوارع 
املهم���ة ، وم�س���روع جم���اري احلي 
الذي ينفذ من قبل اإحدى ال�سركات 
م�س���روع  اىل  اإ�ساف���ة  ال�سيني���ة 
تو�سع���ة طري���ق كوت بغ���داد الذي 
تبل���غ كلفته 97 ملي���ار دينار، كذلك 
م�س���روع جم�سر مدخ���ل ال�سويرة 

عند مفرق بغداد.
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�سهد مرك���ز مدينة النا�سري���ة يوم اأم�س، 
جتّدد الت�سعيد يف الفعالية الحتجاجية 
والتظاهرات املطلبي���ة لليوم الثاين على 
التوايل للمطالب���ة بت�سمية حمافظ جديد 

بدًل من املحافظ املكلف.
وفيما اأقدم خريجون غا�سبون يطالبون 
بالتعي���ن على اإغالق �سرك���ة نفط ذي قار 
وامل�سف���ى واملنتوج���ات النفطي���ة، دخ���ل 
اعت�س���ام ق�س���اء الرفاع���ي يوم���ه الثاين 
ع�سر للمطالبة باإعادة القائممقام ال�سابق 

ملن�سبه.
واأقدم حمتجون منذ م�ساء يوم اخلمي�س 
على قطع الطري���ق املوؤدي ملبنى حمافظة 
املحروق���ة معلن���ن  بالإط���ارات  ق���ار  ذي 
جمل���ة م���ن املطال���ب م���ن بينه���ا تن�سيب 
التعيين���ات  واإط���الق  جدي���د  حماف���ظ 
للخريجن والإفراج عن اأحد املتظاهرين 
الذي اأ�سدر الق�ساء بحقه حكمًا بال�سجن 

لب�سعة اأعوام موؤخرًا.
وق���ال النا�سط امل���دين ه�س���ام ال�سومري 
للم���دى اإن »متظاهري النا�سرية �سّعدوا 
فعالياته���م الحتجاجي���ة من���ذ م�ساء يوم 
ي���وم  التظاه���ر  ووا�سل���وا  اخلمي����س 
اجلمعة للمطالب���ة بت�سمية حمافظ جديد 
ب���دًل م���ن املحاف���ظ املكل���ف الفري���ق عبد 
احلكوم���ة   « حم���ذرًا  الأ�س���دي«،  الغن���ي 
املركزي���ة م���ن املماطل���ة يف ح�س���م مل���ف 

تن�سيب املحافظ«.
»مطال���ب  اأن  ال�سوم���ري  واأ�س���اف 
املتظاهري���ن ت�سمنت مطال���ب اأخرى من 
بينه���ا الإف���راج ع���ن املتظاه���ر )ح�سوين 
النظيف( ال���ذي اأ�سدرت اإح���دى املحاكم 
بحقه حكمًا بال�سج���ن ل�سنتن«، واأ�ساف 
»كما ت�سمنت املطالب تعين املحا�سرين 
املجاني���ن عل���ى امل���الك الدائ���م ب���دًل من 

مف���ردات  وحت�س���ن  الوقتي���ة  العق���ود 
البطاق���ة التمويني���ة خالل �سه���ر رم�سان 
وغريها م���ن املطالب املتعلق���ة بالإ�سالح 
ال�سيا�س���ي والإداري وحمارب���ة الف�س���اد 

وحما�سبة الفا�سدين«.
واأو�س���ح النا�س���ط امل���دين اأن »ع���ددًا من 
بن���ود املوازن���ة الحتادي���ة الت���ي اأقره���ا 
الرمل���ان موؤخ���رًا مل تن�س���ف اخلريج���ن 

عم���ل  فر����س  توف���ر  ومل  واملحا�سري���ن 
للعاطلن وهو ما دفع الكثري من ال�سرائح 
اىل  اخلريج���ون  ول�سيم���ا  الجتماعي���ة 
والإع���الن  التظاه���رات  يف  امل�سارك���ة 
واعت�سام���ات  تظاه���رات  مواعي���د  ع���ن 
اأخ���رى �ست�سهدها املحافظ���ة خالل الأيام 

القادمة«.
ومن جانبه، ق���ال اأ�سرف ناجي وهو اأحد 

اخلريج���ن املعت�سم���ن من���ذ ع���دة اأ�سهر 
اأم���ام �سرك���ة نف���ط ذي ق���ار للم���دى اإن » 
الت�سعيد الذي �سهده اعت�سام اخلريجن 
اأم���ام املوؤ�س�سات النفطي���ة والإقدام على 
غل���ق �سركة نفط ذي ق���ار وم�سفى النفط 
و�سرك���ة توزيع املنتج���ات النفطية يعود 
لت�سوي���ف احلكوم���ة املحلي���ة بوعوده���ا 
الت���ي قطعته���ا للمعت�سمن »، مبين���ًا اأن » 

حمافظ ذي قار املكلف عبد الغني الأ�سدي 
�سب���ق واأن وع���د بحلول منا�سب���ة ملطالب 
املتظاهري���ن واإن وزي���ر النف���ط �سي���زور 
النا�سرية خالل الأ�سبوع املن�سرم اإل اأن 

اأي �سيء من ذلك مل يح�سل«.
مبينًا اأن »ما زاد الطن بلًة هو اأن املوازنة 
الحتادي���ة مل تت�سم���ن اأي بن���د لتعي���ن 
اخلريجن خ���الل ال�سنة احلالية«، موؤكدًا 

اأن » العت�سام وغلق املوؤ�س�سات النفطية 
�سيك���ون مفتوح���ًا حلن حتقي���ق مطالب 
اخلريج���ن  اعت�س���ام  ك���ون  اخلريج���ن 
توا�سل على م���دى ثمانية اأ�سهر من دون 
اأن تتبن���ى احلكوم���ة معاجل���ات حقيقي���ة 

ملطالبهم«.
ويوا�س���ل املئ���ات م���ن خريج���ي املعاهد 
والكلي���ات التظاه���ر والعت�سام منذ عدة 
اأ�سه���ر للمطالب���ة بالتعي���ن يف الدوائ���ر 
وال�سركات النفطية، وقد اأقدموا اأكرث من 
مرة ويف اأزم���ان خمتلفة على غلق �سركة 
نف���ط ذي ق���ار وم�سف���ى النف���ط و�سرك���ة 

توزيع املنتجات النفطية.
وعاود خريجون عاطلون عن العمل يوم 
الأربع���اء املا�سي، اإغالق م�سفى نفط ذي 
ق���ار احتجاجًا على املماطل���ة بح�سم ملف 
تعينه���م وذلك بعد انق�ساء مهلة الأ�سبوع 
التي منحها اخلريجون للدوائر النفطية 
ملعاجل���ة املل���ف املذك���ور، فيم���ا يوا�س���ل 
الع�س���رات من اأه���ايل الرفاع���ي التظاهر 
قائممقامي���ة  مبن���ى  اأم���ام  والعت�س���ام 
القائممق���ام  باإع���ادة  للمطالب���ة  الرفاع���ي 

ال�سابق اىل من�سبه.
وم���ن جان���ب اآخ���ر وا�سل الع�س���رات من 
الث���اين ع�س���ر عل���ى  املحتج���ن وللي���وم 
الت���وايل تظاهراته���م واعت�سامه���م اأمام 
مبن���ى قائممقامي���ة ق�س���اء الرفاعي )80 
ك���م �سم���ال النا�سري���ة( للمطالب���ة باإعادة 
كاظ���م  املهند����س  ال�ساب���ق  القائممق���ام 
الفيا����س الذي اأُعفي من من�سبه يف وقت 

�سابق.
اأح���د  وه���و  الرفاع���ي  ح�س���ن  وق���ال 
القائممقامي���ة  مبن���ى  ام���ام  املعت�سم���ن 
للم���دى اإن »اأه���ايل الرفاع���ي �سب���ق واأن 
اأعلنوا رف�سهم لإقالة القائممقام ال�سابق 
املهند�س كاظ���م الفيا�س وتعين الدكتور 
عمار الركابي خلفًا له«، مبينًا اأن » حمافظ 

ذي قار املكلف الفريق عبد الغني الأ�سدي 
ق���رر موؤخ���رًا اإدارة الق�س���اء املذك���ور من 
موق���ع اأدنى، بعد اأن طل���ب الدكتور عمار 
الركاب���ي اإعفاءه من املن�سب حتت �سغط 

التظاهرات«.
»املتظاهري���ن  اأن  الرفاع���ي  واأ�س���اف 
ي�س���ّددون عل���ى اإع���ادة الفيا����س ملن�سبه 
ويرف�س���ون ق���رار حماف���ظ ذي ق���ار ول 
يرت�س���ون ب���ان يدير من�س���ب القائممقام 

من موقع اأدنى«.
واأعلن يف ق�س���اء الرفاعي يوم )27 اذار 
املكل���ف  ق���ار  ذي  حماف���ظ  اأن   ،)  2021
الفري���ق عب���د الغن���ي الأ�سدي ق���رر اإدارة 
الق�س���اء املذكور م���ن موقع اأدن���ى، وذلك 
بع���د اأ�سب���وع م���ن التظاه���رات املطالب���ة 
باإلغاء تن�سي���ب القائممقام اجلديد عمار 
املتظاه���رون  يوا�س���ل  فيم���ا  الركاب���ي، 
اعت�سامهم اأمام القائممقامية حلن اإعادة 
القائممق���ام ال�ساب���ق كاظ���م الفيا�س اىل 

من�سبه.
وكان حماف���ظ ذي قار املكل���ف عبد الغني 
الأ�س���دي ق���د قرر ي���وم ال�سب���ت )20 اآذار 
يا�س���ر  عم���ار  الدكت���ور  تكلي���ف   )2021
الركابي ر�سميًا ب�سغ���ل من�سب قائممقام 
ق�س���اء الرفاعي وهو م���ا دفع املتظاهرين 
بالتح���زب  الركاب���ي  واته���ام  للت�سعي���د 
مقاط���ع  اأظه���رت  اإذ  املن�س���ب،  و�س���راء 
فيديوي���ة تابعتها )امل���دى( الركابي وهو 
يغادر موقع عمله و�سط هتافات )باطل.. 
الت���ي  بفلو�س���ه(  و)بفلو�س���ه..  باط���ل( 
يطلقه���ا املتظاه���رون يف اإ�سارة ل�سفقات 
ح���ن  يف  احلكومي���ة.  املنا�س���ب  �س���راء 
هتف متظاهرون اآخ���رون )هذه ال�سوب 
وذاك ال�س���وب نريدك �سي���د كاظم( وذلك 
لالإعراب عن تاأييدهم للقائممقام ال�سابق 
بغ���ري  ي�سفون���ه  ال���ذي  الفيا����س  كاظ���م 

املتحزب.

�سركة النفط تدخل على خط الإغالق بعد الم�سفى والمنتوجات النفطية

جتّدد االحتجاجات للمطالبة بت�صمية حمافظ ذي قار واعت�صام الرفاعي يدخل يومه الـ12 

 بغداد / املدى

قدم���ت ع�سو جلن���ة القت�ساد النيابي���ة النائب 
ندى �ساك���ر، اأم�س، ثالثة مقرتح���ات لل�سيطرة 
عل���ى الرتفاع امل�ستمر لأ�سع���ار املواد الغذائية 

يف الأ�سواق.
اإن  �سحف���ي،  ت�سري���ح  يف  �ساك���ر  وقال���ت 
»املقرتح���ات تتمث���ل يف قيام احلكوم���ة باإيجاد 
خارطة طري���ق خلف�س اأ�سعار امل���واد الغذائية 
ال�سا�سية وتوفري مفردات البطاقة التموينية، 
واأن تك���ون هن���اك حما�سبة �سدي���دة ملن يحاول 
التالعب بالأ�سعار وا�ستغالل اأي اأزمة لرفعها«.

واأ�ساف���ت، اأن »�سعر �س���رف الدولر مثبت منذ 
اأ�سابي���ع ع���دة بعد ق���رار البنك املرك���زي برفعه 
اىل 1450 دينار لك���ن ال�سوؤال الأهم هل ثبتت 
اأ�سعار امل���واد الغذائية عند ح���د معن اجلواب 
ل لأنها لالأ�س���ف خ�سعت لإطار امل�ساربة وعدم 
�سيط���رة للحكومة عل���ى اأ�سواقها لتخفيف حدة 

ال�سرر على �سرائح وا�سعة من العراقين«.
ال�س���رف  �سع���ر  ارتف���اع  »�س���رر  اأن  وتابع���ت 
مل يخت�س���ر عل���ى امل���واد الغذائي���ة ب���ل �سم���ل 
الإيج���ارات وامله���ن وحت���ى املول���دات الأهلية 
لأن���ه بب�ساط���ة مل يجِر تفعي���ل اأدوات احلكومة 
يف �سب���ط اإيقاع الأمن القت�س���ادي وحما�سبة 

م���ن يحاولوا ا�ستغ���الل الأزمة لتحقي���ق اأرباح 
كبرية«.

احلكوم���ة  �سيط���رة  »ع���دم  اأن  واأو�سح���ت، 
عل���ى الأ�سواق دف���ع اىل الته���ام ثل���ث اإيرادات 
العراقي���ن �سواء م���ن املوظف���ن اأو غريهم من 
ال�سرائح ب�سبب الغالء الذي مل يتوقف عند حد 

معن«.
واأ�س���ارت، اىل اأن »ارتف���اع �سع���ر ال�سرف عن 
1450 دين���ار وارد ج���دا لأنه خا�س���ع لعوامل 
متع���ددة منه���ا امل�سارب���ات والأزم���ات لكن يف 
املح�سل���ة املواطن هو من يدفع الثمن يف نهاية 

املطاف«.

ثالثة مقترحات برلمانية لل�صيطرة
 على اأ�صعار المواد الغذائية

 بغداد / املدى

اأو�سح���ت وزارة ال�سح���ة والبيئ���ة، 
اأم����س، م���دى اإمكاني���ة ن�س���ر الف���رق 
اجلوال���ة التابعة لل���وزارة، من اأجل 
تطعي���م املواطن���ن بلق���اح فايرو�س 

كورونا.
وقال املتح���دث با�سم الوزارة، �سيف 
الب���در قوله، اإن »ال���وزارة يف الوقت 
احل���ايل تتبع الت�سجي���ل على املوقع 
اللك���رتوين بالن�سب���ة حل�س���ول اأي 
�سخ����س عل���ى لق���اح كورون���ا اأو من 
خالل املراجعة املبا�سرة لأقرب منفذ 
تلقيح���ي للمواطن«، مبينًا اأن »الفرق 
اجلوال���ة بالن�سبة للقاح غري معتمدة 

يف الوزارة حاليًا«.
واأ�س���اف الب���در، اأن »الوجبة الأوىل 
للقاح كانت 50 األف جرعة �سينوفارم 
ا�سرتازن���كا«،  جرع���ة  األ���ف  و386 
جت���اوز  »امللقح���ن  اأن  اىل  م�س���ريًا 

عددهم ال�40 األفًا يف عموم البالد ».
وتاب���ع اأن »كوفاك�س وّردت نحو 16 
ملي���ون جرعة تكف���ي لثمانية مالين 
مواط���ن بواق���ع جرعت���ن لل�سخ�س 
 2 »هن���اك  اأن  مو�سح���ًا  الواح���د«، 
ملي���ون جرع���ة م���ن �سينوف���رام و8 

مالين من فايزر ».
واأكد البدر، اأن »هناك توا�ساًل حول 
ملي���ون جرع���ة م���ن لق���اح �سبوتن���ك 
»دفع���ات  اأن  اىل  لفت���ًا  الرو�س���ي«، 
اللق���اح �ستاأت���ي تباع���ًا خ���الل الأيام 

املقبلة«.

 بغداد / املدى

ك�س���ف رئي�س جمل����س الق�ساء 
الأعل���ى فائ���ق زي���دان، اأم����س، 
ع���ن اختي���ار مهند����س عراق���ي 
لبن���اء دار الق�ساء يف العا�سمة 
املع���امل  اأح���د  ليك���ون  بغ���داد، 

املميزة.  
وذك���ر زي���دان يف بي���ان، تلقت 
)امل���دى( ن�سخ���ة منه اأن���ه »بعد 
يف  ال�سيا�س���ي  النظ���ام  تغ���ري 
الع���راق �سن���ة ٢٠٠٣ ا�ستط���اع 
بقي���ة  مث���ل  مثله���م  الق�س���اة 
العراقين ال�سفر خارج العراق 
اليف���اد  اأو  ال�سياح���ة  بق�س���د 
الر�سم���ي وباعتباري جزءًا من 
اطلع���ت  الق�سائي���ة  املوؤ�س�س���ة 
جت���ارب  عل���ى  �سف���ري  خ���الل 
كل  ويف  ال���دول  م���ن  العدي���د 
زيارة لأبنية املحاك���م اأو اإدارة 
الق�س���اء يف تل���ك ال���دول كانت 
تعرتين���ي م�ساع���ر خمتلطة من 
علي���ه  اطلع���ت  مب���ا  الإعج���اب 
واحل���زن يف نف����س الوقت لأن 
الع���راق ل توجد في���ه مثل هذه 
الأبنية رغم اأنه الأقدم ح�سارة 
تل���ك  م���ن  اإمكاني���ة  والأك���رث 
ال���دول ول ينق�سه م���ا موجود 
يف الع���امل اإل الإرادة واتخ���اذ 

القرار«.  
»ل���ذا عندم���ا  واأ�س���اف زي���دان 
امل�سوؤولي���ة  موق���ع  ت�سنمن���ا 
الأول يف اإدارة الق�س���اء قررنا 

من���ذ الأي���ام الأوىل اأن ن�سع���ى 
لإيج���اد اأبني���ة للمحاك���م ومقر 
للق�س���اء يليق بتاري���خ العراق 
احل�س���اري واأن يك���ون لإدارة 
الق�ساء وراأ�س الهرم الق�سائي 
التميي���ز  مبحكم���ة  املتمث���ل 
�سرح متميز يك���ون اأحد رموز 
الع���راق وفكرنا اأن يك���ون هذا 
البن���اء يعك�س رمزي���ة القانون 
بتاري���خ  ومق���رتن  والق�س���اء 

العراق«.  
»م�سّل���ة  اأن  زي���دان  وتاب���ع 
حموراب���ي وجدناها هي الرمز 
ال���ذي ميي���ز العراق ع���ن غريه 
ل���ذا عر�سن���ا  املج���ال  ه���ذا  يف 
الفكرة على ع���دد من الأ�سدقاء 
املخت�س���ن ون�سحن���ا معظمهم 
اأن ن���وكل مهمة اإع���داد ت�ساميم 
اأو  �سرك���ة  اإىل  البن���اء  ه���ذا 

م�سم���م اأجنب���ي ل�سم���ان الدقة 
اأن  �سعرن���ا  لكنن���ا  واجل���ودة 
اإيكال ه���ذه املهمة اإىل �سركة اأو 
�سخ�س غ���ري عراقي رمبا يقلل 
من قيم���ة املنجز خا�س���ة واأننا 
ن�ساه���د يوميًا من نافذة مكتبنا 
وه���ي  املرك���زي  البن���ك  بناي���ة 
متمي���ز  ب�س���كل  يومي���ًا  ترتف���ع 
ج���دًا وم�سممته���ا الراحلة ابنة 

العراق زهاء حديد«.  
وك�س���ف زي���دان »ل���ذا قررنا اأن 
ن���وكل هذه املهم���ة اإىل مهند�س 
ب���كل  العم���ل  ليك���ون  عراق���ي 
تفا�سيل���ه يق���رتن با�سم العراق 

تاريخًا ورمزًا وتنفيذًا«.  
البح���ث  »بع���د  اأن���ه  واأو�س���ح 
ميكن���ه  م���ن  خ���ري  اأن  وجدن���ا 
اإىل  احلل���م  فك���رة  يرتج���م  اأن 
حقيقة املهند����س العراقي منهل 
احلبوب���ي الذي رح���ب بالفكرة 
ت���رّدد  ب���دون  عليه���ا  وواف���ق 
ورغ���م الأزم���ة املالي���ة الت���ي قد 
توؤخ���ر التنفي���ذ اإل اأنن���ا وجهنا 
املخت�س���ن يف الدائ���رة املالية 
والهند�سية يف جمل�س الق�ساء 
اخلط���ط  ي�سع���وا  اأن  الأعل���ى 
الت���ي ميكن م���ن خالله���ا تنفيذ 
امل�س���روع عل���ى �س���كل مراح���ل 
حت���ى واإن طال الزم���ن و�سوًل 
اإىل النتيج���ة وحتقي���ق احلل���م 
بان يك���ون دار الق�ساء هو اأحد 
املع���امل الت���ي متي���ز العا�سم���ة 

بغداد احلبيبة«.  

ال�صحة: الفرق 
الجوالة للتلقيح غير 

معتَمدة في الوقت 
الحالي

»الم�صروع الحلم« لمجل�س الق�صاء االأعلى 
بيد مهند�س عراقي

منحت �سندات تمليك 727 قطعة اأر�ض ووحدة �سكنية 

وا�صط ت�صرع بتنفيذ م�صروع للمجاري 
بكلفة 18 مليار دينار 



 بغداد / املدى

طالب���ت اإدارة ن���ادي ب���ادي الريا�ض���ي م���ن جلنة 
الريا�ض���ة الن�ض���وية يف الهيئة التطبيعية باحتاد 
كرة القدم اختيار حّكامًا اأكّفاء يتمّتعون باخلربة 
الطويلة يف ميدان عملهم يف اجلوالت املقبلة من 
املرحل���ة الثانية للدوري الن�ض���وي بكرة ال�ضاالت 
الت���ي ت�ض���ارك في���ه ف���رق البل���دي احلل���ي والقوة 

اجلوية والزوراء وغاز ال�ضمال وبادي .
وقال املن�ض���ق االإعام���ي لنادي بادي الريا�ض���ي 
عبد الزهرة نعيم الركابي يف ت�ض���ريح للمدى :اإن 
الفريق الن�ض���وي لكرة ال�ض���االت بالن���ادي مازال 
يدف���ع ثمن االأخط���اء الفادحة واملجام���ات للفرق 
اجلماهريية على �ض���عيد اللعب���ة من قبل الطواقم 
التحكيمي���ة التي ق���ادت مبارياته االأربع املا�ض���ية 
ب�ضكل جعله يتعّر�ض اىل الهزائم فيها وي�ضتقر يف 
املرك���ز اخلام�ض واالأخ���ري يف الرتتيب خلف فرق 
القوة اجلوية املت�ض���در وغاز ال�ضمال  الو�ض���يف 

والزوراء الثالث وبلدي الرابع .
واأ�ض���اف اأن املباراة االأخرية التي جمعت فريقنا 
مع فريق القوة اجلوية على قاعة وزارة ال�ض���باب 
والريا�ض���ة يف �ض���ارع فل�ض���طني يف افتتاح جولة 
االإياب من دوري كرة ال�ض���االت الن�ض���وي �ضهدت 
حتّيزًا وا�ض���حًا للعيان من قبل الطاقم التحكيمي 
املكّون من ح�ض���ن ح�ضام وحممد علي وعلي ر�ضا 
وحمم���د رافل ل�ض���الح مناف�ض���نا من خال اإف�ض���اد 
جم���رى املباراة التي توقفت الأك���ر من مّرة حيث 
احت�ضبوا هدفًا لهم يف البداية وال�ضحيح مل�ضة يد 

وا�ض���حة على اإحدى العباته، ف�ضًا عن تغا�ضيهم 
ع���ن ركلة ج���زاء لن���ا، اىل جان���ب تعّر����ض اإحدى 
العباتنا اىل ال�ض���رب من اخللف واإ�ضقاطها اأر�ضًا 

دون احت�ضاب خمالفة اأو اإ�ضهار اأنذار �ضدهم .
وتاب���ع اأن اأغل���ب العباتن���ا �ض���ابات تاأّث���رن �ض���لبًا 
بالق���رارات املُجحف���ة بحّقه���ن م���ن قب���ل الطاق���م 
التحكيمي، مّما تراجع مردود م�ض���تواهم ب�ض���بب 
قّل���ة خربتهم بحكم اأنهن يلع���ن الأول مّرة يف هذا 
ال���دوري، ودف���ع نظرياتهن اىل تغي���ري املجريات 
ل�ض���احلهن يف ال�ض���وط الث���اين ال���ذي اأثم���ر يف 
النهاية بتحقيق االنت�ض���ار بنتيج���ة )9-1( نظرًا 
ل�ض���فوف  الرئي�ض���ة  االأعم���دة  ي�ض���ّكلن  لكونه���ن 
املنتخ���ب الوطن���ي لكرة ال�ض���االت ورغب���ة اإدارة 
الن���ادي يف التناف����ض بق���وة خلطف لقب املو�ض���م 

احلايل .
وك�ضف عبد الزهرة اأن االأزمة املالية اخلانقة التي 
مازال ميرُّ بها النادي يف الوقت احلايل باعتباره 
نادي���ًا اأهليًا حديث العه���د ال يرتبط باأي وزارة اأو 
موؤ�ّض�ض���ة حكومية �ض���اهمت يف هج���رة عدد كبري 
م���ن العبات���ه اىل فريق ال���زوراء بعد ي���وم واحد 
من ت�ض���كيله كون االأخري من الف���رق اجلماهريية 
الت���ي لها ُرعاة ر�ض���ميني، نظرًا للقاعدة ال�ض���عبية 
له يف الع���راق، واللعب معه ُيقّربهن من �ض���فوف 
املنتخبات الوطنية التي �ض���تكون لها ا�ضتحقاقات 
خارجية خ���ال الفرتة املقبلة مّما جعلنا نلجاأ اىل 
اال�ضتعانة باعبات �ضابات من املدار�ض االإعدادية 
واملتو�ض���طة من اأج���ل �ض���ّد الفراغ ُقبي���ل انطاق 

املناف�ضات اأمًا يف اكت�ضاب اخلربة .
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 ع��ب��د ال���زه���رة ي��ن��اف�����س م��ب��خ��وت ع��ل��ى ل��ق��ب الأف�����س��ل ف��ي غ��رب��ي اآ���س��ي��ا
 بغداد / حيدر مدلول 

ب���ات فريق الطلب���ة لك���رة القدم ال�ض���ابع 
نقط���ة   24 بر�ض���يد  الرتتي���ب  يف  ع�ض���ر 
باأم����ض احلاج���ة اىل خط���ف ث���اث نقاط 
يف املواجه���ة القوي���ة التي �ض���تجمعه يف 
ال�ضاعة اخلام�ض���ة والن�ضف م�ضاء اليوم 
ال�ض���بت على ملعب ال�ض���عب الدويل اأمام 
فريق الديوانية لكرة القدم الرابع ع�ض���ر 
28 نقط���ة يف ر�ض���يده يف  ال���ذي ميل���ك 
خت���ام مناف�ض���ات اجلول���ة ال�ض���ابعة م���ن 
مرحل���ة االإياب بدوري الك���رة املمتاز يف 
املو�ض���م احلايل ال���ذي مازال���ت مبارياته 
تخ�ض���ع اىل اإج���راءات �ض���حية ووقائية 
م�ضّددة وفق الربوتوكول الطبي ال�ضامل 
ال���ذي وّزعته جلنة امل�ض���ابقات يف الهيئة 
التطبيعية باحتاد كرة القدم على اإدارات 
االأندي���ة امل�ض���اركة للحف���اظ عل���ى �ض���ّحة 
و�ض���امة اجلمي���ع وال�ض���يما بع���د ظهور 
ال�ض���الة اجلديدة من فايرو����ض كورونا 
)كوفي���د19-( من���ذ يوم الثاين ع�ض���ر من 
�ضهر �ض���باط املا�ضي يف جميع حمافظات 

العراق.
املوؤقت���ة  الطلب���ة  ن���ادي  اإدارة  وتراه���ن 
برئا�ض���ة �ض���الح  الفتاوي على اأن يلعب 
املع�ض���كر التدريبي الداخلي الذي اأقامته 
كرد�ض���تان  باقلي���م  اأربي���ل  حمافظ���ة  يف 
للفري���ق االأول لك���رة الق���دم الذي اأ�ض���تمر 
م���ن الرابع والع�ض���رين ولغاي���ة احلادي 
والثاث���ني من �ض���هر اآذار املا�ض���ي خا�ض 
خاله لقاءين وديني على حتفيز الاعبني 
يف تقدمي م�ض���تويات رفيعة خال دقائق 
ال�ض���وطني االأول والثاين اأمًا يف انتزاع 
اإط���ار  �ض���من  االأهمي���ة  غاي���ة  يف  ف���وز 
م�ض���ريته للهروب من �ض���بح الهبوط  اىل 
الق���دم يف  لك���رة  االأوىل  الدرج���ة  دوري 
املو�ضم املقبل يف ظل فارق النقاط القليلة 
التي ت�ضل اىل 5 فقط عن فريق ال�ضماوة 
�ض���احب املركز االأخري بالرتتيب رغم ان 
�ض���يفه االأحمر الديواين �ضيكون مناف�ضًا 
�ض���عب املرا�ض يف ظل ال�ضفقات اجليدة 
االنتق���االت  ف���رتة  خ���ال  اأبرمه���ا  الت���ي 
ال�ض���توية يف املو�ض���م اجل���اري من خال 
تدعي���م ال�ض���فوف بثماني���ة ع�ض���رة العبًا 

حملي���ًا وحمرتف���ًا اىل جانب اال�ض���تعانة 
عل���ى  �ض���واري�ض  لوزان���و  بالربازيل���ي 
رئا�ض���ة ماك���ه التدريب���ي وه���و امل���درب 
اخلام����ض من���ذ انط���اق املناف�ض���ات يوم 
اخلام����ض والع�ض���رين من �ض���هر ت�ض���رين 
االول املا�ض���ي واأ�ض���بح ثاين اأجنبي يف 
املو�ض���م احلايل بعد ال�ض���ربي اليك�ضندر 
ايليت�ض مدرب فريق ال�ض���رطة لكرة القدم 
ومت اإ�ضناد مهمة قيادة املباراة اىل احلكم 
ال���دويل هيثم حمم���د علي يعاون���ه جهاد 
عطي���ة حكمًا م�ض���اعدًا اأواًل وعلي فا�ض���ل 
مهدي حكمًا م�ضاعدًا ثانيًا و�ضفاء جا�ضم 
حكمًا رابعَا و�ضياء جنديل حكمًا اإ�ضافيًا 
اأواًل واأحم���د جمع���ة حكمًا اإ�ض���افيًا ثانيًا 

ود.�ضمري مهنا مقيمًا للحكام.

الميناء × ال�سناعات الكهربائية
وغادر فريق ال�ض���ناعات الكهربائية لكرة 
الق���دم اخلام�ض ع�ض���ر بر�ض���يد 27 نقطة 
العا�ض���مة بغ���داد اىل حمافظ���ة الب�ض���رة 
ملاقاة م�ضيفه ال�ضعب فريق امليناء لكرة 
القدم الثاين ع�ضر �ضاحب النقاط 28 يف 
ال�ضاعة الثالثة ع�ضرًا على ملعب الفيحاء 
باملدينة الريا�ضية يف لقاء متكافئ يطمح 
كليهم���ا يف اخل���روج بنتيج���ة اإيجابي���ة 
يبقي���ه يف املنطقة الدافئة رغ���م اأن االأول 
يع���اين م���ن اإجه���اد ع���دد كب���ري م���ن اأبرز 
اله���داف  االأ�ضا�ض���يني وخا�ض���ة  جنوم���ه 
االأول م�ض���طفى حممود ال���ذي ميتلك يف 
ر�ض���يده �ض���تة اأه���داف واالأزم���ة املالي���ة 
ب�ض���كل دفعته اىل االن�ض���حاب من خو�ض 
مبارات���ه اأمام فريق زاخو يوم ال�ض���اد�ض 
والع�ض���رين من �ض���هر اآذار املا�ض���ي على 
ملع���ب زاخو الدويل مبحافظة دهوك يف 
اإقليم كرد�ض���تان �ض���من مناف�ض���ات الدور 
ثم���ن النهائ���ي من بطول���ة كاأ����ض العراق 
لكرة القدم باملو�ض���م 2020-2021 حيث 
حقق نتائ���ج متميزة حتت قي���ادة املدرب 
ال�ض���اب عبا�ض عبيد الذي مت التعاقد معه 
ي���وم الع�ض���رين من �ض���هر كان���ون الثاين 
املا�ضي حتى نهاية املو�ضم بداًل من زميله 
عم���اد ع���ودة الذي اتف���ق م���ع اإدارة نادي 
نف���ط الب�ض���رة الريا�ض���ي لقي���ادة فريقها 

الكروي.

الكرخ × نفط مي�سان
ويلعب فريق الكرخ لكرة القدم العا�ض���ر 
بر�ض���يد 30 نقط���ة على ملعب ال�ض���احر 
اأحمد را�ض���ي باملن�ض���ور مع فريق نفط 

مي�ض���ان لك���رة الق���دم الثام���ن بر�ض���يد 
33 نقط���ة يف مهم���ة جديدة للم�ضت�ض���ار 
الفني ثائر اأحمد لا�ض���تمرار يف الظفر 
بالنتائ���ج االإيجابية التي ظف���ر بها منذ 
يوم الثالث والع�ض���رين من �ضهر �ضباط 

املا�ضي على �ض���عيد امل�ضابقات املحلية 
للبق���اء �ض���من دائ���رة الف���رق الع�ض���رة 
الكب���ار بع���د اعتباره من قب���ل املحللني 
الك���رة  ل�ض���وؤون  واملتابع���ني  والنق���اد 
العراقية باأنه احل�ض���ان االأ�ض���ود الذي 

تخ�ضاه االأندية اجلماهريية البغدادية 
للفدائي���ة  نتيج���ة  واملحافظاتي���ة 
واحلما����ض املنقط���ع للنظ���ري لنجومه 
ال�ضباب الذين يقاتلون حتى اللحظات 
ماع���ب  عل���ى  وخا�ض���ة  االخ���رية 
خ�ض���ومهم للعودة بع���دم التعر�ض اىل 
الهزمي���ة وم���ا مب���اراة النج���ف املثرية 
الت���ي خي���م عليه���ا التع���ادل االإيجاب���ي 
)2-2(�ض���من اجلول���ة ال�ضاد�ض���ة م���ن 
مرحل���ة االإي���اب الت���ي �ض���يفها ملع���ب 
النج���ف  مبحافظ���ة  ال���دويل  النج���ف 

االأ�ضرف اال دليًا على ذلك.

اأمانة بغداد × الكهرباء
وتتجه االأنظار اىل ملعب بغداد مبنتزه 
الزوراء يف الك���رخ حيث يواجه فريق 
اأمانة بغداد التا�ض���ع بر�ض���يد 33 نقطة 
�ض���يفه فريق الكهرباء ال�ض���اد�ض ع�ضر 
بر�ض���يد 24 نقطة يف حت���د يطمح فيه 
املدرب عبا�ض عطية اىل مغادرة نح�ض 
النتائ���ج ال�ض���لبية التي مل يت���ذوق فيها 
طعم االنت�ض���ار منذ اجلولة اخلام�ض���ة 
ع�ضرة من مرحلة الذهاب يوم الثاثني 
م���ن �ض���هر كان���ون الث���اين 2021 مم���ا 
و�ض���عته يف موقف حمرج اأمام رئي�ض 
النادي علي االأ�ض���دي الذي �ض���رعان ما 
ج���دد ثقته ب���ه بحك���م العاق���ة الوثيقة 
التي تربطهما منذ نيل و�ض���افة بطولة 
كاأ����ض الع���راق لك���رة الق���دم باملو�ض���م 
2018-2019 حي���ث جن���ح يف الظف���ر 
يف الف���وز يف اأربع مباريات مقابل 12 
تع���اداًل و9 هزائم و�ض���جل العبوه 23 

هدفًا مقابل 27 دخلت �ضباك مرماه.
االحت���اد  اأخت���ار  اأخ���رى  جه���ة  وم���ن 
االآ�ض���يوي لك���رة الق���دم مداف���ع فري���ق 
النج���ف لكرة القدم حمم���د عبد الزهرة 
)اأبو حال���وب( للتناف�ض على لقب جنم 
�ض���هر اآذار يف منطقة غرب اآ�ض���يا لكرة 
الق���دم اىل جانب عل���ي مبخوت مهاجم 
فريق اجلزي���رة االإمارات���ي لكرة القدم 
والبا كودجو فودوه العب فريق العني 
االماراتي لكرة القدم ويا�ضر ال�ضهراين 
�ض���انع األعاب فريق الهال ال�ض���عودي 
لك���رة الق���دم وح�ض���ن الهيدو����ض قائ���د 

فريق ال�ض���د القطري لكرة القدم وروما 
ريني ودا �ض���يلفا ه���داف فريق االحتاد 
ال�ض���عودي لك���رة الق���دم ومه���دي عب���د 
اجلب���ار جنم فري���ق املنام���ة البحريني 
الع���ب  الواك���د  القدم  وحمم���د  لك���رة 
فري���ق اجلي����ض ال�ض���وري لك���رة القدم 
وع���دي الدباغ حمرتف فري���ق العربي 
الكويت���ي لك���رة اق���دم وم�ض���طفى اأبو 
م�ض���امح حار����ض مرمى فري���ق اجلليل 
االأردين لكرة القدم وثامر �ض���يام جنم 
فريق �ض���باب اخلليل الفل�ضطيني لكرة 
القدم يف اال�ض���تفتاء اجلماهريي الذي 
مت اأطاقه يوم االأول من �ض���هر ني�ض���ان 

اجلاري.
عب���د  حمم���د  املداف���ع  اختي���ار  وج���اء 
الزه���رة م���ن قب���ل االحت���اد االآ�ض���يوي 
لكرة القدم بعد ت�ض���جيله اأربعة اأهداف 
خال �ض���هر اآذار املا�ضي لي�ضاعد فريق 
طع���م  مل  ال���ذي  الق���دم  لك���رة  النج���ف 
اخل�ضارة يف اآخر ت�ض���ع مباريات اأمام 
ف���رق الك���رخ ونف���ط مي�ض���ان واملين���اء 
وال�ض���ماوة ونفط الو�ضط والديوانية 
والقا�ض���م وزاخو واأمانة بغداد �ض���من 
اجل���والت ال�ض���ابعة ع�ض���رة والثامن���ة 
ع�ض���رة والتا�ض���عة ع�ض���رة والع�ضرين 
والث���اين  والع�ض���رين  واحل���ادي 
والع�ض���رين  والثال���ث  والع�ض���رين 
واخلام����ض  والع�ض���رين  والراب���ع 
باملرك���ز  و�ض���عته  حي���ث  والع�ض���رين 
ي���وم  الث���اين يف الرتتي���ب يف خت���ام 

احلادي والع�ضرين من ال�ضهر ذاته.
واأ�ض���ار االحتاد اىل اأن باب الت�ضويت 
اأم���ام اجلماه���ري الختيار جنم ال�ض���هر 
�ضي�ض���تمر  الق���ارة  غرب���ي  منطق���ة  يف 
لغاي���ة ال�ض���اعة احلادي���ة ع�ض���رة ظه���ر 
يوم الثاث���اء املقبل املوافق ال�ض���اد�ض 
م���ن �ض���هر ني�ض���ان اجل���اري بن���اًء على 
العديد من املعاي���ري اأهمها دور الاعب 
يف التاأث���ري على نتائج فريقه من خال 
ت�ض���جيل و�ض���ناعة االأه���داف وترتيب 
الفريق على �ض���عيد املناف�ض���ة اإ�ض���افة 
الت���ي خا�ض���ها  املباري���ات  اأهمي���ة  اىل 
ودوره مع منتخب باده يف املباريات 

الودية اإن وجدت. 

نق��اط الديوانية �س��الح الطلب��ة لالبتع��اد ع��ن دوري المظاليم 

نادي بالدي يطالب بحكام 
 بغداد / املدىاأكفاء لدوري الن�ساء  

ي�ض���تقبل فريق قطر رابع الرتتيب بر�ض���يد 31 نقطة يف ال�ض���اعة 
الثامنة والن�ض���ف م�ض���اء اليوم ال�ض���بت املوافق الثالث من �ض���هر 
ني�ض���ان اجل���اري عل���ى ملعب �ض���حيم بن حم���د الريا�ض���ي بنادي 
قطر الريا�ض���ي يف العا�ض���مة القطري���ة الدوحة مع �ض���يفه فريق 
ال�ض���يلية الثامن بر�ضيد 23 نقطة مبباراة بدون جمهور يف ختام 
مناف�ض���ات اجلول���ة الع�ض���رين م���ن دوري جنوم قطر لك���رة القدم 
باملو�ض���م احلايل الذي توج فيه ال�ض���د بطًا قبل خم�ضة اأدوار من 

ختام امل�ضابقة.
و�ضت�ض���هد هذه املباراة �ضراع ناري بني �ض���انع األعاب فريق قطر 
ب�ضار ر�ضن بنيان ومناف�ضه مهند علي كاظم مهاجم فريق ال�ضيلية 

لكرة القدم باعتبارهما من اأبرز االأوراق الرابحة للمدربني يون�ض 
علي و�ض���امي الطرابل�ضي وخا�ضة االأول الذي ين�ضد للحفاظ على 
املرك���ز الراب���ع على الت���وايل خل���ف فرق ال�ض���د البط���ل والدحيل 
الو�ض���يف والريان الثالث برغم اأن فارق النقاط التي تف�ض���له عن 
فريق الغرافة ال�ض���اد�ض ت�ض���ل اىل نقطتني فقط يف ختام اجلولة 

التا�ضعة ع�ضرة من الدوري.
و�ض���اهم مهاج���م املنتخ���ب الوطني لك���رة القدم ميم���ي يف تتويج 
فري���ق ال�ض���يلية لكرة الق���دم بكاأ�ض جن���وم قطرللمو�ض���م 2020-
2021 بع���د اإح���رازه هدف الفوز الثاين مبرم���ى فريق الريان يف 
الدقيقة االخرية من الوقت االأ�ض���لي باملباراة النهائية التي جرت 
يوم ال�ض���اد�ض والع�ضرين من �ضهر اآذار املا�ضي على ملعب جا�ضم 

بن حمد بنادي ال�ضد الريا�ضي 

�سراع ناري بين ب�سار ومهند في  قطر

  بغداد / املدى

م���ن املقرر اأن يغ���ادر وفد فريق 
ال���زوراء لك���رة الق���دم برئا�ض���ة 
العا�ض���مة  اىل  ح�ض���ن  ف���اح 
االإماراتي���ة اأب���و ظبي ي���وم غد 
االحد امل�ضادف الرابع من �ضهر 
ني�ض���ان اجلاري  خلو�ض القمة  
اخلليجية امل�ضريية  مع �ضقيقه 
فري���ق الوح���دة االإماراتي لكرة 
ال�ضاد�ض���ة  ال�ض���اعة  يف  الق���دم 
ي���وم  م�ض���اء  دقيق���ة  واأربع���ني 
االربعاء املقب���ل  بتوقيت بغداد  
عل���ى ملع���ب ال نهي���ان الدويل 

بنادي الوحدة الريا�ضي �ضمن 
الدور االإق�ضائي االأخري املوؤهل 
اىل الدور االأول  مبنطقة غربي 
القارة يف ن�ضخة  2021لدوري 

اأبطال اآ�ضيا لكرة القدم .
ال���زوراء  ن���ادي  ع�ض���و  وق���ال 
الريا�ض���ي عبد الرحمن ر�ض���يد 
يف ت�ض���ريح للم���دى :اإن مدرب 
الفري���ق االأول لك���رة الق���دم يف 
الن���ادي را�ض���ي �ضني�ض���ل ق���رر 
اأختيار 23 العبًا  �ضمن القائمة 
النهائي���ة   التي مت اعتمادها من 
قبل جلنة امل�ضابقات يف االحتاد 
االآ�ض���يوي لكرة القدم طمعًا  يف 

خط���ف انتزاع ف���وزا  ثمينا من 
اأج���ل حجز تذك���رة العبور  اىل  
املجموعة اخلام�ض���ة التي ت�ضم 
الري���ان القطري وغ���وا الهندي 
وبري�ض���بولي�ض االإي���راين التي  
يف  التجّم���ع  بنظ���ام  جت���ري 
الهند خ���ال الفرتة م���ن الرابع 
ع�ض���ر ولغاية الثاثني من �ضهر 

ني�ضان اجلاري .
التدريب���ي  امل���اك  اأن  وتاب���ع  
للفريق ر�ضد  عددًا من  مباريات 
فري���ق الوح���دة االإماراتي لكرة 
القدم يف امل�ضابقات املحلية  كان 
اآخرها  اأم���ام فريق احتاد كلباء 

لكرة الق���دم التي اأقيمت م�ض���اء 
اأم����ض اجلمعة املواف���ق  الثاين 
من �ض���هر ني�ضان اجلاري �ضمن 
والع�ض���رين  الثالث���ة  اجلول���ة 
العرب���ي  اخللي���ج  دوري  م���ن 
عل���ى  الق���دم  لك���رة  االمارات���ي 
ملعب ال نهيان الدويل م�ض���ريًا 
اىل  اأن لقاء الفريقني ال�ضقيقني  
االإماراتي �ضيكون ملتهبًا بحكم 
القاعدة ال�ضعبية التي يتمّتعان 
بها خارج بلديهم���ا بحكم اأنهما 
ي�ض���ّمان جمموع���ة كب���رية م���ن 
العب���ي املنتخب���ني  امل�ض���اركني 
حالي���ًا بت�ض���فيات كاأ����ض العامل 
لكرة الق���دم 2022 بقطر ولهما 
رغبة م�ضرتكة يف خطف بطاقة 
املجموع���ات   دور  اىل  التاأه���ل 
يف  دوري اأبط���ال اآ�ض���يا لك���رة 
منطق���ة  2021�ض���من  الق���دم 
 5 ي�ض���م  ال���ذي  الق���ارة  غرب���ي 
جمموع���ات فيه تلعب بطريقتي 
الذهاب واالإي���اب خال التجمع 
الذي �ضيجري خال الفرتة من 
الراب���ع ع�ض���ر ولغاي���ة الثاثني 
م���ن ال�ض���هر نف�ض���ه يتاأه���ل يف 
النهاي���ة الف���رق �ض���احبة املركز 
االأول يف الرتتي���ب اىل جان���ب 
ثاثة فرق �ضاحبة اأف�ضل مركز 
ث���اين اىل دور ثمن النهائي من 

البطولة .

  بغداد / املدى

اأ�ض���ندت  جلنة احلكام يف االحتاد االآ�ض���يوي لك���رة القدم اىل طاقم 
ح���كام دويل من الع���راق للم�ض���اركة يف ادارة مباريات املجموعتني 
االأوىل والرابع���ة م���ن دوري اأبطال اآ�ض���يا لكرة الق���دم 2021 التي 
�ض���تقام يف العا�ض���مة ال�ض���عودية الريا�ض خال الف���رتة من الرابع 
ع�ض���ر ولغاية الثاثني من �ضهر ني�ض���ان اجلاري �ضمن منطقة غرب 

القارة . 
وقال احلكم الدويل علي �ضباح القي�ضي يف ت�ضريح خ�ض به املدى  
:اإن جلن���ة احلكام املركزية يف الهيئ���ة التطبيعية باحتاد كرة القدم 
ت�ضّلمت اإ�ضعارًا  ر�ضميًا من جلنة احلكام يف االحتاد االآ�ضيوي لكرة 
الق���دم بت�ض���ميتي  اىل جانب زميلي  احلكم الدويل امل�ض���اعد  حيدر 
عبد احل�ض���ن �ض���من الطواق���م التحكيمية اال�ض���يوية التي �ض���تدير 
مباريات املجموعة االأوىل التي  تتكون  من فرق الهال ال�ض���عودي 
و�ض���باب االأهل���ي دب���ي االإماراتي وا�ض���تقال دو�ض���نبه  الطاجيكي 
والفائ���ز من مباراة الغرافة القط���ري واأجمك االأوزبكي واملجموعة 
الرابعة التي ت�ض���م فرق الوحدات االأردين وال�ضد القطري والن�ضر 
ال�ض���عودي والفائز من مباراة العني االإماراتي وفوالذ خوز�ض���تان 

االإيراين من الدور االأول لدوري اأبطال اآ�ضيا لكرة القدم   .
واأ�ض���اف اإن هذا الواج���ب التحكيمي الثالث يل  خ���ال عام 2021 
حي���ث مت تكليف���ي  بقي���ادة لق���اء منتخب طاجيك�ض���تان لك���رة القدم 
ونظريه منتخ���ب منغوليا لكرة القدم الذي جرى  على ملعب بامري 
يف العا�ض���مة دو�ض���نبه ي���وم  اخلام����ض والع�ض���رين من �ض���هر اآذار 
املا�ضي  �ضمن اجلولة ال�ضابعة من الدور الثاين حل�ضاب املجموعة 
ال�ضاد�ض���ة التي ت�ض���م اأي�ض���ًا منتخبي اليابان وقريغيز�ضتان �ضمن 
الت�ض���فيات االآ�ض���يوية امل�ض���رتكة لنهائيات كاأ�ض الع���امل لكرة القدم 
2022 بقط���ر والن�ض���خة املقبلة من بطول���ة كاأ�ض اآ�ض���يا لكرة القدم 
2023 بال�ض���ني وكذل���ك مباراة فريق���ي اأجمك االأوزبك���ي والغرافة 
القطري التي �ض���تقام يف ال�ض���اعة ال�ضاد�ضة وع�ض���رين دقيقة م�ضاء 
ي���وم االربع���اء املقب���ل على ملع���ب ثاين بن جا�ض���م بن���ادي الغرافة 

الريا�ضي يف العا�ضمة القطرية .

 �سفارة علي �سباح ت�سارك 
في تجمع الريا�ض  

فالح ح�سن يتراأ�ض وفد الزوراء للمواجهة  
الم�سيرية مع الوحدة الإماراتي 



مقدمة البد منها 
ال�شهيد اخلالد ح�شني ال�شيخ حممد ال�شبيبي 
)�شارم( مل يك���ن فقط ثائرًا ومنا�شاًل وطنيًا 
�شلبًا، واإمنا كان اأي�ش���ًا �شاعرًا واأديبًا، وقد 
بزغ���ت موهبته منذ طفولته. ي���روي والدي 
عل���ي ال�شبيب���ي -�شقيق ال�شهي���د- طيب الله 
ث���راه يف خمطوطاته هذه الطرفة التي تدلل 
عل���ى موهب���ة ح�ش���ني اللغوي���ة من���ذ نعومة 
اأظاف���ره، حيث كان تلميذا يف ال�شف الثالث 
البتدائ���ي. يقول والدي: ع�ش���ر اأحد الأيام 
كان عن���د وال���دي �شديقه احلمي���م – اإذ ذاك 
– العالم���ة ال�شيخ عب���د الكرمي اجلزائري، 
وقد ع���اد ال�شغري من مدر�شت���ه متاأبطا كتبه 
ودفات���ره و�شع���د اىل اأبيه يحي���ه و�شديقه. 
تناول ال�شيخ اجلزائ���ري دفرتا كان مكتوبا 
عليه )كرا�شة للر�شم واخلرائط ( فالتفت اىل 
ال�شغري وقال له : ح�شني اقراأ هذا ...... انه 
ن�ش���ف بيت �شعر فاأكمل���ه انت. ورد ال�شغري 
عل���ى البديه���ة: كرا�ش���ة للر�ش���م واخلرائ���ط 
يحمله���ا �شوي���خ امل�ش���ارط ! فزج���ره والده 
غا�شبًا، لك���ن ال�شيخ اجلزائري راح ي�شحك 
ويف���رك برجلي���ه واغ���رق يف ال�شح���ك ث���م 
البديهي���ة  له���ذه  ا�شتح�شان���ه  ال�شي���خ  اأع���اد 
وي�شي���ف  نقدي���ة.  جائ���زة  ومنح���ه  الف���ذة 
والدي راويًا بع����ض مواهب ال�شهيد املبكرة 
فيكتب: اأهت���م ال�شهي���د ب���الأدب من���ذ �شغره 
عندم���ا كان يف الول املتو�ش���ط مي���الأ فراغه 
بالق���راءة ويتاب���ع املج���الت املتح���ررة التي 
ت�ش���در اآن���ذاك كالع�ش���ور والده���ور ويقراأ 
املقتط���ف واله���الل. وق���د نظ���م اأول ق�شيدة 
وه���و يف ال�شف الثاين متو�شط، وقد جرب 
ال�شهيد ع���دا ال�شعر كتابة الق�ش���ة، فقد ن�شر 
يف جمل���ة الروائع البغدادي���ة ق�شة بعنوان 
)الف�ش���ل الأخري م���ن املاأ�ش���اة( تن���اول فيها 
حمن���ة فل�شط���ني. فال�شهي���د كان اإذن يتمت���ع 
لوعي���ه  اإ�شاف���ة  و�شعري���ة  اأدبي���ة  مبوهب���ة 
اأن�ش���ر  و�ش���وف  طفولت���ه،  من���ذ  ال�شيا�ش���ي 
م�شتقباًل بع����ض ما توفر لدي م���ن نتاجاته. 
وي�ش���ري وال���دي يف خمطوطات���ه اأن بداي���ة 
عالق���ة ال�شهيد ح�شني باحل���زب كانت ب�شبب 
م���ا ين�ش���ره يف جمل���ة »املجل���ة« م���ن كتابات 
وحتلي���الت �شيا�شي���ة نا�شج���ة وعلمي���ة مع 
بداية احلرب العاملي���ة الثانية. وكانت جملة 
»املجل���ة« يراأ����ض حتريرها اأ�شت���اذه ال�شابق 
الراحل ذنون اأيوب وكان اخلالد فهد بعالقة 
قوية مع ذنون اأيوب وي�شرف على ن�شريات 
املجلة. فاأعج���ب اخلالد فهد بكتابات ال�شهيد 
وبتحاليله العلمية املتعلقة باحلياة املعا�شية 
يف النج���ف اأي���ام احل���رب وم�ش���ار احلرب، 
فاأر�ش���ل فه���د اىل ح�شني بطاقة دع���وة للقائه 
يف مق���ر املجلة، ومن ذاك اللقاء بداأت حياته 
احلزبي���ة الت���ي انته���ت باإعدام���ه ورفيقي���ه 
اخلالدي���ن يو�ش���ف �شلم���ان -فه���د- وزك���ي 
حمم���د ب�شي���م -ح���ازم- يف 14و15 �شباط 

  .1949
قب���ل اأيام عرثت عل���ى مقال���ة لل�شهيد ح�شني 
)�ش���ارم( ن�شرته���ا جمل���ة »املجل���ة« العراقية 
بتاري���خ 1941/11/16 بعن���وان )كي���ف 
النازي���ة(.  حت���اول  وم���اذا  التط���ور  ي�ش���ري 

واأع���ادت ن�ش���ر املق���ال جمل���ة ا�شرتاكي���ة يف 
اإ�شرائي���ل عام 1977 بالعن���وان اأعاله وقد 
ا�شتن�شخت���ه ع���ن طري���ق ه���ذه املجلة.  كتب 
ال�شهي���د مقال���ه يف الف���رتة التي كان���ت فيها 
مو�شك���و ولينينغ���راد تعانيان م���ن احل�شار 
الرا�ش���ي  ثل���ث  م���ن  اأك���رث  وكان  الن���ازي 
ال�شوفياتية حمتلة. وجاء مقاله هذا يتحدث 
فيه عن �شنة التطور ويوؤكد النهاية احلتمية 
احلي���اة  اأثبت���ت  وق���د  والفا�شي���ة.  للنازي���ة 
�شحت���ه، وكان م�شيب���ًا لعتم���اده التحلي���ل 

املارك�شي. 
م���ن املوؤ�شف اأن بع�ض ت���راث ال�شهيد الأدبي 
والفكري وال�شيا�شي قد فقد نتيجة الظروف 
ال�شعب���ة اإ�شافة لالإهم���ال وعدم احلر�ض!؟. 
بع����ض  طب���ع  احل���زب  اأن  م���ن  وبالرغ���م 
نتاج���ات ال�شهيد ح�شني ولك���ن هناك الكثري 
م���ازال جمه���وًل يف طيات جم���الت و�شحف 
الربعين���ات. يف ر�شالت���ي هذه اأوجه دعوة 
ال�شهي���د  رف���اق  مقدمته���م  ويف  للمهتم���ني 
)احل���زب ال�شيوع���ي العراق���ي( يف مراجعة 
�شحافة احل���زب والأحزاب الوطنية وجملة 
جلم���ع  الربعين���ات  �شن���وات  يف  »املجل���ة« 
وتوثيق ما يعرثون عليه من كتابات ال�شهيد 
ورفاقه، وبذلك يحيوا تراثه ودوره -ودور 
احل���زب- يف احل���راك الأدب���ي والثوري يف 

�شنوات الربعينات من القرن املا�شي.  
نع���م الإهمال وع���دم احلر����ض كان �شببًا يف 
�شياع بع����ض تراث ال�شهيد ح�شني ال�شبيبي 
)�ش���ارم(، وحت���ى ت���راث رفيقي���ه ال�شهيدين 
فه���د وح���ازم. ول يعق���ل اأن ال�شهي���د ح�شني 
ق�ش���ى اأكرث م���ن �شنتني بني اعتق���ال و�شجن 
متوا�شلني ولغاية اإعدامه يف �شباط 1949 
مل يكن قد اأحتفظ وبخط يده ببع�ض كتاباته 
)ال�شعرية والأدبي���ة وال�شيا�شية( -فقد ن�شر 
ل���ه وه���و داخ���ل ال�شج���ن بع����ض الق�شائ���د 
عبي���د  �ش���امل  الراح���ل  يذك���ر  والكتاب���ات-. 
النعمان كيف �شلمه الرفاق قادة احلزب -فهد 
وحازم و�شارم- حقائبهم عندما �شحبوا من 
�شج���ن الكوت اىل بغداد لإع���ادة حماكمتهم، 
فف���ي موؤلف���ه )احل���زب ال�شيوع���ي العراق���ي 
بقيادة فه���د( طباعة دار املدى 2007، يذكر 
النعمان ما ن�شه يف �شفحة 290: )�شلمني 
الرفي���ق فه���د مفت���اح جنطت���ه اخلا�ش���ة ث���م 
�شلمن���ي زكي مفتاح جنطته و�شلمني ح�شني 
مفتاح جنطته تباعًا بح�شور الرفاق اأع�شاء 
اللجن���ة الت���ي �شكلها فهد. وكان���ت كل جنطة 
حتتوي على مالب����ض واأوراق خا�شة �شوى 
اأين وج���دت يف جنط���ة الرفيق زك���ي مفتاح 
ر�شائ���ل فه���د اىل املركز وقد اأطلع���ت اأع�شاء 
اللجن���ة عليها بع���د علمنا باإع���دام الرفاق.(. 
الهام����ض  يف  النعم���ان  الراح���ل  ويكت���ب 
م���ا يلي: )لقد بقيت اجلنطات الثالث   115
بعهدت���ي حتى ح���دوث ان�شق���اق �شجن نقرة 
ال�شلم���ان الق���دمي يف اأيل���ول 1950 حي���ث 
و�ش���ع املن�شق���ون اأيديه���م عل���ى اجلنط���ات 
العائ���دة للرفاق يو�شف فه���د وزكي وح�شني 
وانتزع���وا من���ي مفاتيحه���ا ول اأعل���م حت���ى 
ال�شاع���ة م�شريه���ا ولعله���ا اآل���ت اىل احلزب 
ال�شيوعي الذي هو وارثها احلقيقي، هذا ما 

كن���ت وما زلت اآمله واجلنطات حتتوي على 
مالب����ض الرفاق واأوراقه���م اخلا�شة ومفتاح 
التخاط���ب مع احل���زب خ���ارج ال�شجن وهو 
بخط الرفيق زك���ي وحمفوظ يف جنطته.(! 
ولالأ�ش���ف اأن الراحل �ش���امل عبيد النعمان مل 
يعلم احل���زب اأو يعلم عائ���الت ال�شهداء عما 
احتوت���ه ه���ذه احلقائب من ر�شائ���ل خا�شة، 
ورمبا حتى كتابات اأدبي���ة اأو �شيا�شية، ومل 
يكتب حتى عن ذلك خالل اأيام جمهورية 14 

متوز قبل �شتة عقود! 
ل يعلم ومل يقدر النعم���ان الأهمية العاطفية 
لآث���ار ال�شهي���د بالن�شب���ة لعائلت���ه التي كانت 
حري�شة على الحتفاظ بكل حاجات ال�شهيد 
)من مالب����ض وكتاب���ات(. حت���ى اأن ال�شقيق 
الأ�شغر -حممد علي- لل�شهيد ح�شني عندما 
حك���م علي���ه بال�شج���ن لع�ش���رة �شن���وات يف 
1949/04/27 واأر�ش���ل اىل �شجن نقرة 
ال�شلمان التقى بالراحل �شامل عبيد النعمان، 
ال���ذي و�ش���ل قبل���ه باأكرث م���ن �شه���ر، حاول 
حممد عل���ي -ال�شم مرك���ب- راجيًا الإطالع 
عل���ى حمتوي���ات حقيب���ة ال�شهي���د �شقيقه اأو 
الحتف���اظ ببع����ض مالب�ش���ه وكتابات���ه التي 
ل مت����ض �شرية التنظي���م، ولك���ن لالأ�شف اأن 
النعم���ان كان ي�ش���ده بتعج���رف متذرعًا باإن 
هذه املحتوي���ات هي ملك احل���زب! مما اأدى 
ذل���ك اىل نوع من القطيعة واخلالف بينهما. 
وحتى عائلة ال�شهيد ح�شني ف�شلت، من خالل 
عالقتها العائلي���ة بعائلة الراحل النعمان يف 
احل�شول عل���ى حمتويات حقيب���ة ال�شهيد!. 
لق���د كان لت�شرفات الراح���ل النعمان -داخل 
ال�شجن- وغطر�شته وغروره اإ�شافة ل�شعف 
خربته يف العم���ل التنظيمي والقيادي �شببًا 
يف اخلالف���ات بني جمموعت���ني من ال�شجناء 
)القادم���ني اجلدد من �شجن الكوت والقدماء 
يف �شجن النق���رة(. وبعد ال�شرب���ة القا�شية 
الت���ي وجه���ت للح���زب باإع���دام قادت���ه -فهد 
وحازم و�شارم- وت�شتت معظم التنظيمات 
جاء و�شول حمي���د عثمان اىل �شجن النقرة 
فزاد الطني بل���ة، فهو الخر تنق�شه التجربة 
واخل���ربة القيادية. ويف ظل هذه املالب�شات 
واخلالف���ات فق���دت ه���ذه احلقائ���ب العزيزة 
لعائالت ال�شهداء ول���رتاث احلزب و�شاعت 
م���ن  ن�شم���ع  اإنن���ا  ولالأ�ش���ف  حمتوياته���ا!؟ 
الراحل �شامل عبيد النعمان عن ذلك بعد �شتة 
عقود بينم���ا كان بالإمكان البحث عن م�شري 
حمتوي���ات احلقائب لو ب���ادر وفاحت احلزب 
مبو�شوعه���ا بعد ث���ورة 14 مت���وز 1958 
فرمبا كان بالإم���كان معرفة م�شري احلقائب 
الرف���اق  بع����ض  اأن  وخا�ش���ة  وحمتوياته���ا 
)ال�شهي���د حمم���د ح�شني اب���و العي����ض، علي 

�شك���ر، جورج تل���و وغريهم( الذي���ن زاملوا 
قادة احلزب يف �شجن الكوت مازالوا اأحياء 
ويتذكرون حمتوياته���ا، ورمبا اأطلعوا على 
حمتوي���ات احلقائ���ب لأن بع�شه���م كان م���ن 
�شم���ن اللجن���ة القيادي���ة الت���ي اأختارها فهد 
لقي���ادة ال�شج���ن! ولكن خالفات���ه ال�شخ�شية 
م���ع رفاق���ه وان�شق���اق التنظي���م يف �شج���ن 
النق���رة وابتع���اده ع���ن احل���زب -حت���ى بعد 
توحده- وما تركه الن�شقاق من تبعات حال 

دون اهتمامه مب�شري احلقائب.        
حممد علي ال�شبيبي 

 * * *
اليكم ن�ض ما كتب���ه ال�شهيد ح�شني ال�شبيبي 
)�ش���ارم( ون�شرت���ه جمل���ة »املجلة« العراقية 

بتاريخ 1941/11/16  
 كيف ي�شري التطور وماذا حتاول النازية 

القاع���دة الت���ي ل ي�ش���ذ عنه���ا اأي كائ���ن حي 
ه���ي ان العامل �شائر نحو التط���ور، م�شتمرا 
قدم���ا اىل الم���ام، ل يق���ف يف �شبيل���ه �ش���د، 
ول يح���ول دون���ه حائ���ل . فل���و رج���ع اأولئك 
الرجعي���ون البطيئ���و احلرك���ة، اىل قليل من 
الب�شر بتاريخ احلياة، وي�شري من الرتوي، 
و�شدفوا عن ت�شلبهم وتزمتهم يف مذاهبهم، 
ولهاله���م، واأفزعهم ما ل يدع لهم جمال لل�شك 
يف ان احلي���اة ت�شري على غ���ري ما يزعمون ، 

وان نامو�شها ل كما يظنون ... 
لق���د اأثبت���ت الفل�شف���ة املادي���ة ان »ال�شع���ور 
نتيج���ة البق���اء« ول عك����ض، اأي ان ال�شع���ور 
الجتماعي نتيجة بقاء املجتمع، ومعنى هذا 
ان للهيئة الب�شري���ة البقاء، وهي لذلك ت�شعر 
ب�شرورته���ا وحاجاتها، فكان لها ان تطورت 
وتقدم���ت، ولو عك�شنا ه���ذا القانون لرجعت 
احلي���اة متقادم���ة اىل ال���وراء ل متقدمة اىل 
الأم���ام كما نرى، ول�شخر من���ا نطق احلياة! 
ويكفين���ا دليال قاطعا على ذلك، ل يقبل ال�شك 
ان الف���رد منا امنا ي�شعر بالواجب املكلف به 
م���ن ال�شعي واجلهد بع���د ان يعرف انه خلق 
للبق���اء، في�شعر بعد ذلك ان بقاءه يحتم عليه 
العم���ل لياأكل ويلب�ض وين���ام �شعيدا مرتفها، 
قب���ل ان  ي���درك  ف���اأدرك« و«مل  ان���ه »كان  اأي 

يكون« . 
ولنقتب�ض الآن ه���ذه الفقرة من اجلزء الأول 
من كت���اب »راأ�ض املال« فهي كما يقول مثبتها 
يف اأح���د كتب���ه »تعطينا نظام���ا كامال لأ�ش�ض 
املادي���ة اجلوهرية كم���ا تنطبق على املجتمع 

الب�شري وتاريخه« : 
»عن���د انت���اج و�شائ���ل احلي���اة الجتماع���ي، 
تدخ���ل البيئ���ة الب�شري���ة يف رواب���ط مقررة 
حتمي���ة، تل���ك ه���ي رواب���ط النت���اج املنفقة 
النت���اج،  ق���وى  لتط���ور  معين���ة  مرحل���ة 

وجمموع���ة ه���ذه الروابط النتاجي���ة ت�شيد 
اأ�شا����ض بناء املجتمع القت�ش���ادي، الأ�شا�ض 
احلقيق���ي ال���ذي يرتف���ع علي���ه اأعل���ى بن���اء 
�شيا�شي م�شروع، وال���ذي تتفق معه قوانني 
ال�شع���ور الجتماع���ي الثابت���ة املق���ررة، فان 
اأ�شلوب انت���اج و�شائل احلي���اة املادية، على 
الأع���م، يح���دد مظاه���ر احلي���اة الجتماعية 
�شع���ور  فلي����ض  والعقلي���ة،  وال�شيا�شي���ة 
الهيئ���ة الب�شرية هو الذي يح���دد بقاءها، بل 
بالعك�ض، ان وجوده���ا الجتماعي هو الذي 

يحدد �شعورها ..” . 
ه���ذه النظ���رة الت���ي ا�شتخل�شت م���ن نظرية 
ه���ي  الواقع���ي  التاري���خ  م���ن  م�شتم���دة 
ا�شم���ى اجت���اه للفل�شف���ة الجتماعي���ة، فاإنها 
م���ن  ل  التاري���خ،  م���ن �شمي���م  ا�شتخرج���ت 
النظريات التاريخية ال�شالفة »التي و�شعت 
يف املح���ل الأول ان تخت���رب فق���ط البواع���ث 
دون  الب�شري���ة،  الهيئ���ة  لفعالي���ة  الفكري���ة 
حتقي���ق وبحث عن من�شاأ ه���ذه البواعث، اأو 
ادراك للتواف���ق املح�شو�ض مع قانون تطور 
طراز الروابط الجتماعية، اأو متييز جلذور 
هذه الرواب���ط الجتماعي���ة بالن�شبة لتطور 
النتاج املادي ..« وهي اأي�شا، اأي النظريات 
فعالي���ات  »جتاهل���ت  القدمي���ة،  التاريخي���ة 
التاريخي���ة  النظري���ات  بينم���ا  اجلماه���ري« 
املادي���ة »متكن���ت م���ن درا�ش���ة �ش���وؤون حياة 
اجلماه���ري الجتماعي���ة، والتبدلت يف هذه 
ال�ش���وؤون مع الدق���ة العلمية« فم���ن احلق ان 
يقال ان علم الجتماع وفن التاريخ مل يعطيا 
قبل النظرية املادية، ال »جموعا من احلقائق 
املر�شوف���ة اعتباط���ا، ومل ي�شف���ا ال جوانب 
مبعرثة من الظواهر التاريخية، ومل ير�شما 
ال�شبي���ل لختيار كل املي���ول املت�شاربة، ومل 
يرداها باإحكام اىل �شوؤون احلياة واأ�شاليب 
انتاج طبق���ات املجتمع املختلفة، ومل يطرحا 
امليول الذاتية يف اختيار الأفكار التوجيهية 
املختلف���ة اأو يف تاأويالتها واإظهار ما جلميع 
تل���ك الأفكار وامليول من تاأثريات يف �شوؤون 
ق���وى النت���اج امل���ادي«، ف���كان م���ن نتائ���ج 
تل���ك النظري���ات العقيم���ة انها مل ت���درك، اأو 
جتاهلت، هذه احلقيق���ة النا�شعة وهي : ان 

الب�شر يعمل تاريخه بنف�شه . 
عل���ى ه���ذا الأ�شا�ض يج���ب ان يف�ش���ر تاريخ 
الهيئ���ة الب�شري���ة، وعلى ه���ذا ال�شوء يجب 
ان ننظ���ر اىل التط���ورات الجتماعي���ة اذن، 
متم�ش���ني م���ع احلقائ���ق التاريخي���ة الثابتة، 
فلي�ش���ت هن���اك م���ن فرو����ض نفر�شه���ا على 
الع���امل لي�ش���ري عليه���ا، امنا الع���امل هو الذي 
يفر����ض فرو�شه فال منل���ك ردا ول اعرتا�شا 
‒ ويجب ان ل يقودنا اللتبا�ض اىل الميان 

بالقدر، ان العامل ي�شتمد قوانينه من »ظهور 
القت�شادي���ة  ان�شاءات���ه  وتط���ور وانح���الل 
والجتماعي���ة«، فف���ي كل ناحي���ة من نواحي 
التاريخ نرى هذه الظاه���رة وهي : »ظاهرة 
الن�شاء والهدم امل�شتمرة، والرتقاء الذي ل 
ينتهي، من الأدنى اىل الأعلى« وهكذا تكون 
الفل�شفة يف عرف املادية »علم قوانني التنقل 
العامة يف كال العامل���ني اخلارجي والفكري« 
وه���ي بذل���ك ق���د انق���ذت الفل�شف���ة احلية من 
»رح���ل املثالية« اىل »ت�شور الطبيعة املادية« 

كما قال قطب من اقطابها . 
 *  **

 وهذا هو ملخ�ض التطور الجتماعي : ‒ 
ان تاري���خ الهيئ���ة الب�شري���ة عل���ى اخت���الف 
نواحيه واأجزائه وحدة متما�شكة ل ينف�شل 
ج���زء منه���ا ع���ن الآخ���ر، متعلق���ة كل ناحي���ة 
منها بالأخرى، فالأف���كار التوجيهية، وقوى 
النت���اج امل���ادي، وفعالي���ات اجلماهري، كلها 
ت�ش���ري جنب���ا اىل جن���ب، متفاع���ال بع�شه���ا 
م���ع بع����ض، م�ش���رية الرواب���ط الجتماعية 
على نح���و يخ�شع ملبداأ املقدم���ات والنتائج، 
ل يحي���د عنه���ا ول ميي���ل، عل���ى ان���ه كلم���ا 
تق���دم الزم���ن ت�شعبت الرواب���ط الجتماعية 
وات�شعت، وكلما ت�شعب���ت وات�شعت ازدادت 
قوة تفاعله���ا واأ�شرعت، وكلم���ا بلغت درجة 
الرواب���ط  اأ�ش���كال  م���ن  �ش���كل  يف  معين���ة 
والعالق���ات ح���دث انق���الب يخط���و بالع���امل 
اىل الأم���ام، والع���امل دائم���ا يف انتظ���ار هذا 
الن���وع من فرتات التدرج، ليت���م انتقاله »من 
الكمي���ة اىل النوعي���ة«، ولينق���ا »لولبي���ا« ل 
يف خ���ط م�شتقيم، منتهزا الفر����ض املنا�شبة 
»ليقفز وليث���ب ويثور«، متحمال كلما يرتتب 
علي���ه م���ن الولي���ات وامل�شائ���ب والنكب���ات 

وامل�شاعب . 
تقدم���ه وتط���وره  دون  الع���امل  توق���ف  وان 
ه���و  للتط���ور  املت���ني  الفل�شف���ي  والأ�شا����ض 
املختلف���ة،  الق���وى  انعكا����ض  »تناق����ض 
كل  عل���ى  التاأث���ري  املتوات���ر  والنعط���اف 
ج�ش���م ويف كل عر����ض و�شم���ن كل جمتمع، 
والرتب���اط الذي ل ينحل بني جميع جوانب 
كل ج�ش���م اأو عر����ض اأو جمتم���ع )والتاريخ 

دائم الك�شف عن كل جانب جديد(« ؟ 
لقد برهن التاري���خ على ان العامل �شائر على 
ه���ذا النحو م���ن التطور، ه���ذا التطور الذي 
ياأتل���ف مت���ام الئت���الف م���ع النظ���ر العلمي 
ال�شحيح، برهن حني بلغ نظام األرقيق اأ�شده 
فانهار كي���ان احل�ش���ارة الرومانية، وبرهن 
ح���ني و�ش���ل نظ���ام القط���اع غايت���ه فانهدم 
الع���امل القطاعي على يد الث���ورة الفرن�شية، 
وبره���ن حني انه���ارت امرباطوري���ة رو�شيا 
القي�شري���ة عل���ى روؤو�ض القي�ش���ر واملالكني 
والنب���الء، وه���و الآن يربه���ن حي���ث ي���زداد 
حت�ش����ض وتيقظ وتكتل طبق���ة الربوليتاريا 
يف جمي���ع اأنح���اء الع���امل، اذ يتو�ش���ع جمال 
الراأ�شمالي���ة يف ال�ش���ركات الكبرية واملعامل 
ال�شخمة والأ�ش���واق ال�شتثمارية وو�شائل 
النت���اج . فهو الآن ‒ اأي الع���امل ‒ �شائر يف 
طريق���ه حتى يكتم���ل ت�شخم وت���اآزر طبقات 
العم���ال، اىل ان يق���ف لي�شهد اأعظ���م واأروع 

عظيم���ني،  مع�شكري���ن  ب���ني  هائ���ل  �ش���راع 
اأحدهما يريد البقاء، والثاين يحاول بكل ما 
اوتي م���ن القوة واحلق والإميان ان ي�شرع 
املفرت����ض، مدفوع���ا بحك���م  ع���دوه اجلب���ار 

ال�شرورة املنطقية للتطور . 
 * **

فاأي���ن جن���د الفا�شي���ة يف ايطالي���ا واأملاني���ا 
)النازية( يف هذه ال�شل�شلة التاريخية ؟ اأين 
مكانها من هذا اللولب التطوري ؟ اأين حملها 

من هذا الت�شل�شل املنطقي ؟ 
هذا ما يجب ان يلفت نظر اأولئك املتقاع�شني 
عن البح���ث العلمي، الذين قنع���وا بالرثثرة 
دون ما تاأمل اأو تفك���ري م�شتقيمني بال در�ض 
وا�شتق�ش���اء، فراح���وا ير�شل���ون لالإعج���اب 
بالنازية م�شتمدين كل معلوماتهم من اأبواق 
الدعاي���ات املهرج���ة املخادع���ة الكاذب���ة تل���ك 
الدعايات الغا�شمة الثيمة التي مل ت�شتهدف 
اإل ال�شواد الأمي من ال�شعوب لت�شمم دماغه 

املتبلبل بالأ�شاليل والأباطيل . 
ولعمري ل���و قدر له���ذه اجلماه���ري ال�شعبية 
ت�شيريه���ا  يف  ا�ش���اءوا  الذي���ن  تعاق���ب  ان 
وتوجيهه���ا، وت�ش���ب �ش���وط عذابه���ا عل���ى 
حرماتها وكراماتها، وتنتقم من م�شتخدميها 
م���ا  وعلم���ت  وم�شتثمريه���ا  وم�شتغليه���ا 
ل)ان�ش���اف املثقفني( م���ن �شوء الث���ر عليها 
وامل����ض بكرامته���ا، اتراها تقن���ع بالهزء بهم 
وال�شخرية منه���م ؟ اأم انها �شت�شكب كل جام 
غ�شبه���ا وحقدها عليه���م ؟ ان من اخلطل ان 
يت�شاهل كل مثقف �شليم العقل قومي الدراك 
مع ه���ذه الطبق���ة م���ن املهرجني م���ا داموا ل 
يري���دون ان ي�شتنجدوا بالعقل واحلكمة يف 

اآرائهم لينقذوها من �شفتها الرثثارة .. 
لي�ش����ت النازية ال انتكا�����ض رجعي يريد ان 
يق����ف يف �شبيل التقدم الجتماعي وهي �شد 
يري����د ان يثب����ت يف طرق ال�شل����م التطوري، 
وي�ش����ري  التط����ور  تي����ار  ي����رد  ان  ويح����اول 
ت�شط����دم  ان  تري����د  انه����ا  ال����وراء،  اىل  ب����ه 
بالواق����ع لتعك�����ض القان����ون املنطق����ي لتقدم 
احلي����اة، انه����ا لثورة ولكنها ث����ورة يف وجه 
التجدي����د، انه����ا لإ�شهار ال�ش����الح ولكن على 
الواق����ع واحل����ق ال�ش����راح، فما ا�شب����ه �شري 
احلياة �شف النازي����ة بتيارين مت�شادمني ! 
ولك����ن �شتان بني التيار اجل����ارف وبني تيار 
حدي����ث العم����ر ق�شري املنح����در !! ث����م �شتان 
بني موؤم����ن باحلياة وهي م����لء اهابه وبني 
حمت�ش����ر ين����ازع باآخر ما تبقى ل����ه من رمق 
يريد به احلياة !! اأو لي�شت النازية حماولة 
باعثه����ا النخذال ودافعها الن����زاع الفا�شل ؟ 
انها ل�ش����الح ت�شهره، دائما، الفئ����ة ال�شئيلة 
من الرجعي����ني، فتحيط نف�شه����ا باأ�شباح من 
الرهاب وافانني من بث الرعب ون�شره، ثم 
انها تلجاأ اىل الق����وة لتقف يف �شبيل التقدم 
حمافظ����ة عل����ى كل م����ا حتتم علي����ه الظروف 

املوت والزوال . 
فهي الآن قوة تريد ان تعزز فئة الراأ�شماليني 
الفن���اء  نح���و  �شائ���رة  وكاأنه���ا  الفا�ش�ش���ت، 
ف�شتموت النازية لأن �شنة احلياة ل تعرتف 
لها بحق البقاء، ولأن نامو�ض التطور احلق 

�شي�شخر من �شفاتها وحماقتها ! 

ُتعتبر محنة مر�سى ال�سرطان 
ومعاناتهم اليومية واحدة 

من اأكثر الم�سكالت ال�سحية 
والبيئية واالإجتماعية 

ال�ساخنة في العراق. والطامة 
الكبرى ان اأعداد المر�سى 

والوفيات ال�سرطانية تتزايد 
عامًا بعد عام، وبلغت 8-10 

اأ�سعاف ما كانت عليه قبل 
حرب عام 1991 واإ�ستخدام 

القوات االأمريكية وحليفاتها 
لذخائر اليورانيوم الم�سعة 

على العراق. 

م���ع كل ي���وم مير،واأم���ام اأنظ���ار اجلمي���ع، 
تتفاقم حمنة مر�ش���ى ال�ش���رطان واأ�شرهم، 
ب���دلآ من اأن تخف، كم���ا يفرت�ض، وذلك لأن 
احلكوم���ات املتعاقبة مل تهتم جدي���ًا، اإن مل 
نق���ل جتاهل���ت املحنة جتاه���الآ خمزيًا، ومل 
حتق���ق �ش���يئًا يذك���ر يف معاجلته���ا نعاجلة 
جدي���ة وفاعل���ة. فوقفت اجله���ات ال�شحية 
عاجزة متامًا عن عم���ل اأي �شيء، وال�شبب 
وهيمن���ة  الف�ش���اد  اإ�شت�ش���راء  ه���و  الأب���رز 
املافيا وع�شابات املتاج���رة ب�شحة وحياة 
املواطنني عل���ى مقاليد الأمور يف ال�شحة. 
وعندم���ا ح���اول الدكت���ور ع���الء العلوان- 

وزي���ر لل�شح���ة الأ�شب���ق- تخفي���ف حمن���ة 
املر�ش���ى، �شم���ن خط���ة علمي���ة مدرو�ش���ة، 
و�شعه���ا بنف�ش���ه، كخب���ري دويل بال�شح���ة 
العام���ة، ول���ه خ���ربة طويل���ة يف املنظمات 
الدولية املعنية، لتح�ش���ني الواقع ال�شحي 
امل���رتدي، ت�ش���دى له بكل وقاح���ة و�شالفة 
امل�شوؤولون املتنفذون الفا�شدون، و�شهروا 

به، فاأ�شطر لالإ�شتقالة ومغادرة العراق..
لق���د علن���ى املر�شى،ب�شكل ع���ام، ومر�شى 
وم���ا  كث���ريًا،  خا����ض،  ال�شرطان،ب�ش���كل 
يزالون يعانون من �شوء اخلدمات الطبية، 
و�ش���وء املعامل���ة، وم���ن �شح���ة الأدوية يف 
ن�ش���رت  احلكومية.وق���د  امل�شت�شفي���ات 
و�شائ���ل الأع���الم العراقية،طيل���ة �شن���وات 
عدي���دة، الكث���ري ع���ن �شعوبة الع���الج، بل 
وع���دم توف���ر العالج���ات الالزم���ة ب�ش���كل 
م�شتمر، حيث الدواء املطلوب ل يتوفر يف 
امل�شت�شفى احلكوم���ي، في�شطرون ل�شرائه 
عل���ى نفقتهم اخلا�شة.وال���دواء املخ�ش�ض 
له���م، وال���ذي يتع���ني اإ�شتالم���ه كل �شهر، ل 
ي�شتلم���وه اإل م���رة كل 6 اأ�شه���ر، وبع�شهم 
اإ�شتل���م مرة واحدة فقط، ومل يكمل عالجه، 

فتويف.. 
المرا����ض  اأدوي���ة  �شح���ة  ت�شبب���ت  وق���د 
ال�شرطاني���ة املتف�شي���ة املزمن���ة اىل ارتفاع 
املواطن���ني  معان���اة  وزي���ادة  ا�شعاره���ا، 
املحتاج���ني اليها،خا�ش���ة م���ن ذوي الدخل 
عل���ى  تع���ذر  الأ�شب���اب  املحدود.ول���ذات 
الغلبي���ة ال�شفر اىل اخلارج لتلقي العالج. 
ونا�شد مر�شى ال�شرط���ان وذووهم، مرارًا 
وتكرارَا، احلكومة واجلهات ال�شحية ذات 
العالق���ة بتوفري الدوية من منا�شئ جديدة 
وبا�شع���ار منا�شبة لكي يت�شن���ى لهم اكمال 

مراح���ل العالج.وه���ذا م���ا �شع���ى لتحقيقه 
الوزير العلوان، فاأحبطوا م�شعاه..

وامل�شتلزم���ات  الدوي���ة  نق����ض  وع���دا 
الطبي���ة، يع���اين القط���اع ال�شح���ي نق�ش���َا 
كب���ريَا يف الك���وادر الطبي���ة والتمري�شي���ة 
يف  خا�ش���ة  بال�شرط���ان،  املتخ�ش�ش���ة 
املحافظات اجلنوبية.ول���ذا طالبت العديد 
م���ن املحافظات باإن�ش���اء مرك���ز تخ�ش�شي 
لت�شخي�ض وع���الج اأمرا����ض ال�شرطان يف 
ل  الفق���راء  مواطنيه���ا  لأن  حمافظ���ة،  كل 
ي�شتطيع���ون حتم���ل تكالي���ف ال�شفر لعالج 

هذه الأمر�ض القاتلة..
وه���ذا املطل���ب مل���ح ج���دًا اأزاء تزاي���د عدد 
املر�شى الذين ياأتون من املحافظات للعالج 
يف م�شت�شف���ى الأ�شع���اع والطب الذري يف 
بغداد، ويف امل�شت�شفيات التي فيها ردهات 
ملر�ش���ى ال�شرط���ان، ويتكلف���ون م�شاريف 
يح�شل���وا  ومل  وتعب���ًا،  ووقت���ًا  باه�ش���ة 
عل���ى الع���الج، بحجج عدي���دة، ومنها »عدم 
اإ�شتالم« املوؤ�ش�شات الطبية لالأدوية، بينما 
الأدوي���ة متوف���رة يف ال�شيدلي���ات الأهلية 

ولدى باعة الأر�شفة .
    وقد اإ�شتكى اطباء يف م�شت�شفى ال�شعاع 

والط���ب ال���ذري م���ن ان امل�شت�شف���ى يعاين 
م���ن زخ���م كب���ري يف املراجع���ني واملر�ش���ى 
كون���ه الوحي���د يف البلد ولي�ض ل���ه اي فرع 
يف باقي املحافظات وله���ذا فاملواعيد التي 
تعط���ى له���م من ثالث���ة ا�شه���ر اىل �شنة وقد 

ميوت املري�ض اثناء فرتة النتظار.
حكوم���ة الكاظمي اإلتفتت ملر�شى ال�شرطان 
وم���ا يحتاج���ون اإلي���ه، ول���و بال���كالم غ���ري 
املق���رتن بالأفع���ال، فق���رر جمل����ض الوزراء 
يف جل�شت���ه العتيادية يف 2020/7/28 ، 
برئا�شة رئي�شه ال�شي���د م�شطفى الكاظمي، 
اإقرار تو�شيات املجل����ض الوزاري للتنمية 
رده���ات  اإن�ش���اء  عل���ى  وواف���ق  الب�شري���ة، 
جديدة ملعاجلة الأمرا�ض ال�شرطانية، وفقًا 

للمقررات التالية:
اأ- اإن�ش���اء ردهات اإ�شافي���ة ملعاجلة مر�شى 
ال�شرط���ان يف م�شت�شف���ى الأم���ل الوطن���ي، 
الوطن���ي  املرك���ز  يف  مماثل���ة  واأخ���رى 
لالأمرا�ض ال�شرطاني���ة ، ف�شاًل عن التو�شع 
يف معاجل���ة الأنواع الأخرى من الأمرا�ض 

ال�شرطانية، واأمرا�ض الغّدة الدرقية.
يف  الن���ووي  للط���ب  مراك���ز  اإن�ش���اء  ب- 
نين���وى،  النج���ف،  الب�ش���رة،  حمافظ���ات: 

باب���ل، الأنب���ار، وفق���ًا للمخطط ال���ذي اأعّد 
ملحافظ���ة النجف، وتكلي���ف وزارة التعليم 
الع���ايل والبح���ث العلمي- دائ���رة معاجلة 
املواد اخلطرية، ومديريات الطاقة الذرية، 
الف�ش���الت  ت�شري���ف  منظوم���ات  باإن�ش���اء 
امل�شع���ة، عل���ى وفق النم���وذج ال���ذي �شبق 

تطبيقه يف م�شت�شفى الأمل الوطني.
ج- الإ�ش���راع يف اإن�ش���اء مراك���ز لالأبح���اث 
النووية لتلبي���ة امل�شتلزمات والحتياجات 
الت���ي حتتاجه���ا املراك���ز امل�ش���ار اإليها، من 
النظائ���ر امل�شع���ة ف�ش���اًل ع���ن م���ادة الي���ود 

امل�شع.
د- ا�شتثن���اء عملية ا�شت���رياد املواد امل�شعة 
الروت���ني  اإج���راءات  م���ن  ومنظوماته���ا 
املتبع���ة يف �شركة كيمادي���ا، وت�شليمها اىل 
اجلهة امل�شتفي���دة حال و�شولها اىل املنافذ 
احلدودي���ة، لتاليف الأ�ش���رار التي ت�شببها 

تلك الإجراءات.
ه����- الإف���ادة من الدع���م املقّدم م���ن الحتاد 
ال���ذي �شت�ش���رف علي���ه وزارة  الأوروب���ي 
ال�شحة، واملقّدم ل�شالح الأن�شطة النووية، 
يف توفري املنظوم���ات الإ�شعاعية وتدريب 

املالكات.

والبيئ���ة  ال�شح���ة  وزارة  قي���ام  و- 
واملحافظ���ات باتخ���اذ الإج���راءات الالزمة 

ب�شاأن املقررات اآنفًا.
ز- فتح ح�شاب خا�ض لدعم مراكز الأبحاث 

ال�شرطانية.
بعنوان:«حكوم���ة  لن���ا  مق���ال  يف 
مر�ش���ى  ملحن���ة  تلتف���ت  الكاظم���ي 
اإعتربن���ا  ال�شرط���ان«،يف2020/8/10، 
الق���رار املذك���ور اإلتفات���ة طيب���ة، ومقررات 
هام���ة مطلوب���ة، على اأم���ل ان يقوم جمل�ض 
ال���وزراء مبتابع���ة تنفيذه���ا جدي���ًا، وعلى 
نحو دوري، كل �شه���ر مثالآ، يف اإجتماعاته 
تك���ون  ل  ان  فع���الآ  اأراد  اإذا  الأعتيادي���ة، 

ك�شابقاتها حربًا على ورق!
    بي���د ان حكوم���ة الكاظم���ي خيبت الأمل، 
ف���ال وزارة ال�شح���ة والبيئ���ة واملحافظات 
اإتخ���ذت، حلد الي���وم، الإج���راءات الالزمة 
لتنفيذ املق���ررات، ول جمل�ض الوزراء تابع 
مقررات���ه، التي بقيت حل���د الآن حربًا على 

ورق..
ولتفاق���م حمن���ة مر�ش���ى  ه���ذا،       حي���ال 
ال�شرط���ان، توا�شل���ت حم���الت الت�شام���ن 
معهم،وَاخره���ا الوقف���ة  الت�شامني���ة ملركز 
الفرات الو�ش���ط لالأورام،التي نظمها قبل 
اأيام، للمطالبة باإيجاد حلول ملعاناة مر�شى 
ال�شرطان الذين بحاجة للعالج الإ�شعاعي. 
واأعل���ن م�شارك���ون يف الوقف���ة ان املر�شى 
ي�شارع���ون امل���وت ومنذ ف���رتات طويلة .. 
وذووه���م ل يج���دون قوت يومه���م، فكيف 
بتوف���ري مبلغ جل�ش���ة الإ�شع���اع الواحدة ) 
130-150 دولر( يف امل�شت�شفيات الأهلية 
؟ . .ويف امل�شت�شفي���ات احلكومية ل تتوفر 
يف املحافظة، في�شط���ر املري�ض ومرافقوه  

ال�شف���ر للمحافظات املوج���ودة فيها، وهذا 
مكل���ف. والأده���ى ه���و الأنتنظ���ار الطويل 
جدًا، وال���ذي حتى حينه يك���ون الكثري من 

املر�شى قد توفوا.. 
وقد ط���رح الدكت���ور حيدر ال�شبل���ي- مدير 
مرك���ز الف���رات الو�ش���ط ل���الأورام احللول 

التالية،التي تخ�ض املنطقة :
النج���ف  الأمل���اين يف  امل�شت�شف���ى  -1فت���ح 
وال���ذي يوج���د في���ه جهازي���ن لالإ�شعاع ول 

احد يعرف �شبب عدم افتتاحه 
-2 �شراء عاجل ومبا�شر جلهاز اإ�شعاع ..

-3 عق���د �شيان���ة للجهاز الوحي���د يف مركز 
الورام وب�شكل عاجل ...

مثل هذه احللول ال�شريعة املطلوبة تنطبق 
على كاف���ة املحافظات التي تعاين من نف�ض 
امل�شكل���ة، وه���ي لي�ش���ت �شعب���ة التحقي���ق 
ل���و توف���رت الأرادة والرغب���ة وامل�شوؤولية 
اإن�ش���اء  �شعب���ًا  لي����ض  مثلم���ا  واحلر����ض. 
ردهات اإ�شافية ملعاجل���ة مر�شى ال�شرطان 
يف م�شت�شف���ى الأمل الوطن���ي، ويف املركز 
ال�شرطانية،وا�شتثناء  لالأمرا����ض  الوطني 
عملية ا�شت���رياد املواد امل�شعة ومنظوماتها 
من اإج���راءات الروت���ني املتبع���ة يف �شركة 
كيمادي���ا، وت�شليمها اىل اجله���ة امل�شتفيدة 
حال و�شولها اىل املنافذ احلدودية، لتاليف 
الأ�ش���رار الت���ي ت�شببه���ا تلك الإج���راءات.

والإف���ادة م���ن الدع���م املق���ّدم م���ن الحت���اد 
الأن�شط���ة  ل�شال���ح  واملق���ّدم  الأوروب���ي، 
النووية، يف توفري املنظومات الإ�شعاعية 
وتدريب امل���الكات، الخ.. كما ورد يف قرار 
جمل�ض ال���وزراء ال�شادر قبل نحو 8 اأ�شهر 

ومل يتحقق منه �شيء يذكر..
فمتى تفي احلكومة بتنفيذ قرارها ؟
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اأين �سار قرار الحكومة ب�ساأن مر�سى ال�سرطان ؟

 د. كاظم المقدادي

الفل�سفة المادية والتطّور االجتماعي 
)كيف ي�سري التطور وماذا حتاول النازية(
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مل يبق َ من ذكرى الُقرى
غري ُ الذي كانت ُتغنيه ُ ال�سبايا ..،

يف الطريقِ  اإىل احل�ساد
حتى كاأين الآن َ ..،

اأ�سمع ُ ما َحملن َ على الروؤو�سِ  ..،
وما ت�ساقط َ يطرق ُ ال�سّباك َ يقطع ُ 

غفوتي
واأرى الرغيف َ على الو�سادةِ  موجة 

/.. ً
فيها عيون ُ الناقالتِ  تغامزت

- كيف َ ا�ستطبت َ اخلبز َ يا ري�سان ُ 
يف بغداد ..؟!

.........                     .......        .....
 .........                    ........      ......

مّرتني ْ
مّرتنيِ  ك�سبت ُ الرهان ْ

مّرة ً
يف الظالمِ  ..،

وثانية ً يف املنام .
فلَمن يجد ُ الربح َ يف رف ِّ مكتبتي

�سيكون ُ له ُ يف الو�سّيةِ  مرياث ُ 
ب�ستان ... 

)قو�س قزح هو اأوبرا ال�شوء 
والماء القادم من الخيال والهائم 

ب�شحر الفيزياء، وال�شعر 
كقو�س قزح، فكيف اإذا تج�ّشدا 

بالكلمات؟(
ي�شتند ال�شاعر اأديب كمال 

الدين في منجزه الإبداعي على 
الحروف، وعلم الحرف هو اأول 

العلوم، لذا ا�شتد وَلهُه العرفاني 
على ابتكار عالمه ال�شعري 

باأ�شلوبه ال�شوفي مت�شال 
بت�شوراته واأفكاره. فبعد 

اأن �شّكل لغة المرايا �شابقًا، 
يقّدم في ق�شيدته هذه فكرة 

متقدمة لت�شكيل لوحة �شعرية 
ب�شيغة �شينمائية تمتزج فيها 

المو�شيقى والألوان عن قو�س 
قزح الذي هو حلم ال�شوء 

والماء، فكيف اإذا تج�ّشد ذلك 
في الكلمات؟ 

الن����س  يف  ال�سوفي���ة  التاأث���ريات  رغ���م 
فه���و يبن���ي ف�س���اء ق�سيدته عل���ى امل�سهد 
عل���ى  نق���ول  ول  ال�سع���ري  ال�سينمائ���ي 
ال�سورة ال�سعرية فكل �سيء يف الق�سيدة 
متح���ّرك ويباغت���ك بده�سته، م���ن النظرة 
لل�سي���دة  اإلتفات���ه  اإىل  لل�ساع���ر  الأوىل 
الت���ي هي مرك���ز الق�سي���دة وال�سوء فيها 
م�سّل���ط عل���ى العنق، اجل���زء الأه���م، كاأّن 
نظ���رة ال�ساعر هي قو�س قزح الذي يبوح 
لي�سكب باأ�سراره عرب نثيث الغيم وذرات 
ال�س���وء؛ ه���ذا م���ا �سنج���ده يف ق�سي���دة 
)قو����س قزح حرويّف( لل�ساعر اأديب كمال 
الدين والتي تتك���ون من ثالثة ن�سو�س: 
الأح���الم(،  و)كت���اب  اجلمي���ل(،  )عنُق���ِك 
و)حي���اة يف قّنين���ة(. ب���دءًا م���ن العنوان 
على اعتباره عتبة الدخول اإىل الق�سيدة، 
والعتب���ة هن���ا تعن���ي العب���ور والتجاوز 
والدخ���ول اإىل عامل الكلم���ات ومبا ي�سبه 
احللم، فالدخ���ول اإىل عامل قو�س قزح هو 
دخول اإىل ذّرات ال�س���وء واملاء. واأ�سف 
اإىل ذل���ك اأنه يت�سّكل بالكلمات وهذا يعني 
اأنها كلم���ات �سوئية، تق���دم نف�سها ب�سكل 
جم�ّس���د، ك���ي ت�سم���ح للفك���رة بالن�سوج، 
يف حميط وا�سع يتجاوز فكرة ال�سيمياء 
والتحول، فمنذ البدء �سنجد اأن الق�سيدة 
ف���رادة  الحتم���الت:  كل  عل���ى  منفتح���ة 
الفك���رة/ احلل���م/ الت�سكي���ل، حي���ث نقراأ 
يف مفتتحه���ا الذي ه���و بعن���وان: )عنُقِك 

اجلميل(:
ذاَت حياة

اأردُت اأْن اأقطَع عنَقِك اجلميل بالُقَبل
، لكنَّ عنقِك ا�ستداَر اإيلَّ

فجاأًة،
وقطعني اإىل ن�سفني؛

ن�سف اأُ�سيَب باجلنون
ون�سف اأُ�سيَب باحلروِف واجلنون.

يقدم ال�ساعر �سورًا ب�سرية اأّخاذة جتتمع 
يف لوحة �سعرية مبهرة ومو�سيقى زرقاء 
ت�سق���ط من اأ�سابع البيانو لتالم�س حرير 
القلب وال���روح، وتت�ساعد من انحناءات 
فت�سه���ق  اأوت���اره؛  عل���ى  الكم���ان  قو����س 
الأوب���وا  ويتنف�سه���ا  بلوعته���ا،  الناي���ات 
كالن�سيم فين�س���اب النغم بهدوء، فن�ستمع 
اإلي���ه يف م���زاج املتاأّم���ل.  وق���د ت�ستيق���ظ 
فيه���ا فرا�س���ات فاجاأته���ا اللتفاتة ونظرة 
ال�سيدة التي جت���اوزت الأبجدية فتكلمت 
بلغ���ة العي���ون. رمب���ا ه���ذا مل يخطر على 
بال الر�سام الإيطايل اأميدي�و مودي�لي�اين 
عندم���ا ابتك���ر فكرة الأعن���اق الطويلة يف 
لوحات���ه، لأّن غايت���ه كان���ت الو�سول اإىل 
جم���ال ب�سي���ط خج���ول ورقي���ق ومهذب؛  
الت�سكيل���ي  الفن���ان  ب���ال  عل���ى  وكذل���ك  
)غو�ست���اف كليم���ت( ال���ذي ر�س���م التفاتة 
امل���راأة يف لوح���ة ال�سيدة،  ور�س���م الُقبلة 
يف لوحت���ه الأخ���رى التي ج�ّس���دت اأطول 
قبل���ة يف العامل، لكن ال�ساع���ر اأديب كمال 
الدين ح���ني لم�ست روح���ه روح ال�سعر، 
ر�سم فتات���ه كاأنها ت�ستقبل الفجر، فجعلها 
م���ع الحتم���ال الآخ���ر، وهذه ه���ي براعة 

متثي���ل اللغ���ة ال�سعرية ويظه���ر بو�سوح 
متاهيها مع ما تقدمه من لوحات الناب�سة 
باحلياة؛ فالرتدد املوجي للنظرة ال�ساعر 
ال�سوفية تقابلها نظ���رة ال�سيدة برتددها 
املوج���ي ال�سع���ري جعل���ت م���ن اللتفاتة 
هي الق�سيدة الأهم الت���ي فاجاأت ال�ساعر 
وجعلت���ه كاملجن���ون غائب���ًا يف احل�سور 
وحا�سرًا يف الغي���اب يكتب بلغات ل ُتعّد 
ول حت�سى وبح���روف �سبحية واأبجدية 
م���ن ُقُبل كاأنه���ا احلد الفا�سل ب���ني ال�سعر 
ق���د حتول���ت اإىل جم���ازات  وال�سوفي���ة، 
املع���اين  بانورامي���ة.  تفاعلي���ة  �سعري���ة 
فنظ���رة  كالأح���الم،  ل���ة  وموؤجَّ متحّرك���ة 
امت���داد  يف  التاأوي���ل  والتفات���ة  املعن���ى 
التاأمل، جعلت ال�ساعر يراهن على كلماته 
وي���دور حول نف�س���ه ك�س���ويف ويت�سّظى 
يف الكلم���ات لريّدد وْرَده ال�سعري كمريد، 
وهذه هي جمالي���ات الق�سيدة لدى اأديب 

كمال الدين.
فهل كانت فكرة ال�س���وء هي الظهور عرب 
خط���ة الل���ون يف الكلم���ات؟ وه���ل كان���ت 
الق�سيدة مو�سورًا لأحالمنا؟ كاأّن الده�سة 
تدير كل �سيء، عرب الفعل ال�سعري احلر، 
فه���و يلتق���ط برباعة فك���رة احلل���م، كاأمنا 
يلتقط ال�س���وء واحلرك���ة ويوظفهما يف 
�س���ور متع���ددة الأبعاد متوازن���ة وب�سكل 
املو�سيق���ي،  بالإيق���اع  متتل���ئ  جمي���ل، 
عل���ى  احلل���م  نت�سف���ح  جعلن���ا  فال�ساع���ر 
الكلمات، وهذا ي�سّكل املثل الأعلى للفكرة 
ال�سع���ر وماهيته، نق���راأ يف املقطع الثاين 

وعنوانه )كتاب الأحالم(:
يف احُلْلِم

اأُخرِبُت باأّنِك ُمِتّ
بعَد مر�ضٍ َمهوٍل اأملَّ بِك.

فتاأ�ّسفُت طوياًل،
ورّبا ذرفُت دمعتني على ما�ضٍ قتيل

جمعني بِك قلياًل اأو كثريًا.

الن����س يت�سع ات�س���اع لغ���ة ال�ساعر، يولد 
الإندها����س والإنبه���ار ويخل���ق احل���رية، 
حقيقي���ة  ل���ّذة  خالل���ه  م���ن  ن�ست�سع���ر 
وغام�س���ة يف اآن واح���د، ويتج�ّسد جماله 
احتمالت���ه وحتّولت���ه، وت�سكيالت���ه  يف 
احللمية ومتّوجات���ه اللونية واملو�سيقية 
التي تنا�سب مع معاني���ه، وم�سافة الزمن 
في���ه ه���ي م�ساف���ة املعن���ى، حتى نق���راأ يف 
املقط���ع الأخري م���ن الق�سي���دة وعنوانه: 

)حياة يف قّنينة(:
ُقُبالُتِك ال معنى لها

متامًا مثل حياتي التي تعّلمْت من ُقُبالِتِك
اأاّل معنى الأّي �سيء.

***

ُقُبالُتِك �ساعدْتني على اأْن اأ�سطاَد حياتي
واأ�سعها يف قّنينٍة عظيمة

واأرميها يف َعْر�ضِ البحِر.
 ماذا يح���دث للغة ال�سعري���ة الآن؟ �سنجد 
عل���ى  وتت�س���ّكل  وتتوّح���د  تتاآل���ف  اأنه���ا 
�س���كل لوحات فنية من�س���وره على �سريط 
الق�سي���دة ال�سينمائ���ي بالتعاق���ب لتثب���ت 
حالته���ا الأيوني���ة ك�سع���ر. فال�سع���ر، كم���ا 
قلنا �سابقا، هو احلالة الأيونية للكلمات، 
فهي اأق���رب اإىل عامل ال�سينم���ا والت�سكيل 
واملو�سيقى حيث الأ�س���كال الغام�سة هي 
املعن���ى احلقيق���ي؛ ولذا تظ���ل الفكرة فيه 
ل مرئي���ة اإن مل حت���دد الكلم���ات اجتاهه���ا 
واآثاره���ا، كالري���ح اإذا مل حت���دد الأ�سرعة 

والأمواج اآثارها على وجه املاء.
فالق�سي���دة هن���ا ه���ي احتف���ال ت�سكيل���ي 
ب�سري باكت�س���اف قو�س ق���زح واأ�سراره 
عرب الكلمات، فن�سوة اكت�ساف قو�س قزح 
كن�سوة اكت�ساف املجهول، وهي ل تعطي 
باأّنه���ا  اليق���ني  الأ�سلوبي���ة  الناحي���ة  م���ن 
ت�سكي���ل �سع���ري �سينمائ���ي فق���ط، واإمنا 
عل���ى اعتبارها ق���درة منتج���ة للجمال من 
خالل متّكنه���ا يف متثيل الفع���ل ال�سعري 
من القرتاب والتح���اور مع عني املتلقي. 

واأدناه ن�س الق�سيدة كامال:

قو�س قزح حرويّف
* عنُقِك اجلميل

ذاَت حياة

اأردُت اأْن اأقطَع عنَقِك اجلميل بالُقَبل
، لكنَّ عنقِك ا�ستداَر اإيلَّ

فجاأًة،
وقطعني اإىل ن�سفني؛

ن�سف اأُ�سيَب باجلنون
ون�سف اأُ�سيَب باحلروِف واجلنون.

*
هكذا كتبُت عن عنِقِك

بحروٍف من ُقَبل،
وكتبُت عن غيابِك الذي امتدَّ

اإىل ما �ساَء الله
بحروٍف من غياب،

بل اإّنني كتبُت عن اأ�سباِحِك التي طاردتني
ليَل نهار

بحروٍف من اأ�سباح.
*

ُثمَّ ترجمُت ما كتبُتُه عنِك
اإىل لغاٍت اأخرى،

ال ُتعدُّ وال ُت�سى.
اإذ ترجمُت ما كتبُتُه عنِك

كارى؛ اإىل لغِة ال�سُّ
َبوات، �سكارى الع�سِق واخلمِر وال�سَّ

واإىل لغِة املُت�سّوفِة والّدراوي�ِض والعارفني،
واإىل لغِة املحرومني واملُطاَردين والتائهني،

واإىل لغِة الغرقى والَهْلكى والالجئني،
واإىل لغِة االأحالِم واالأوهام،

واإىل لغِة الهْلَو�َساِت والهذيان،
حرِة واملُ�سعوذين واملُنّجمني واإىل لغِة ال�سَّ

لكنَّ اأف�سَل لغٍة ترجمُت اإليها
ما كتبُتُه عنِك وعن ُقُبالِتك

كانْت -  وا اأ�سفاه -
لغة املحكوِم عليهم بالنفي،

اأعني لغة املحكوِم عليهم باالإعدام.

* كتاب الأحالم

يف احُلْلِم
اأُخرِبُت باأّنِك ُمِتّ

بعَد مر�ضٍ َمهوٍل اأملَّ بِك.
فتاأ�ّسفُت طوياًل،

ورّبا ذرفُت دمعتني على ما�ضٍ قتيل
جمعني بِك قلياًل اأو كثريًا.
وحنَي ا�ستيقظُت من الّنوم

ُدِه�سُت حنَي عرفُت باأن
كنُت مّيتًا منُذ زمٍن طويل،

واأّن كنُت فقط
اأنفُق اأيامي الأت�سّفَح كتاَب االأحالم.

* حياة يف قنينة

ُقُبالُتِك ال معنى لها
متامًا مثل حياتي التي تعّلمْت من ُقُبالِتِك

اأاّل معنى الأّي �سيء.
*

ُقُبالُتِك �ساعدْتني على اأْن اأ�سطاَد حياتي
واأ�سعها يف قّنينٍة عظيمة

واأرميها يف َعْر�ضِ البحِر.
*

ُقُبالُتِك حّولْتني اإىل فيل�سوٍف
ا يقول، ال يفقُه �سيئًا ِمّ

واإىل �ساعٍر اكت�سَف معنى احلروف
دوَن اأن يفقه �سيئًا عن معنى الّنقطة.

*
ُقُبالُتِك حّولْتني اإىل �سفينٍة تائهة

اأكَلها البحُر �سريعًا
ورمى عظاَمها على ال�ّساطِئ املهجور.

*
لكْن يف ُقُبالِتِك اّت�سَع قلبي كثريًا

َفَفهمُت �سرَّ املجانني
حّتى �سرُت اأهذي معهم ليَل نهار

وهم يف �سروٍر عظيم،
رَّ الّدراوي�ض َوَفهمُت �سِ

ورق�سُت معهم 
حّتى ابتكرُت لهم

كلَّ يوٍم رق�سًة جديدة.
واأخريًا،

ماء، يف ُقُبالِتِك فهمُت معنى ال�سَّ
ماء، معنى زرقِة ال�سَّ

حّتى اأ�سبَح قلبي حمامًة بي�ساء
تطرُي اأبدًا اإىل املجهول. 

   

مع  اقتراب  عام  2020  كانت 
المكتبة العراقية على 

موعد مع �شدور   رواية   
بولي�شية   عراقية   بامتياز  
،  افتقـد   القارئ  مو�شوعها  

طيلة عقـود  اإن  لم تخنا  
الذاكـرة  ،  وحان  الوقت  

للعـودة لعالم الجريمة 
والغمو�س  والخيال ، وهذا  
ي�شكل في حد ذاته تمرينًا 

حقيقيًا لمعرفة ال�شرر 
الذي  تلحقه الجريمة .

“  التي  كتب�ها   ورواي���ة  “ وكر ال�سلمان 
�س���الل عنوز ، ه���و  يف الأ�سل  حمامي  
�سب���ق  واأن  در����س  احليثي���ات  الت���ي  
ودوافعه���ا    اجلرمي���ة    عليه���ا  تق����وم 
،   وعندم���ا   نح���دد  خياراتن���ا  وه���ي 
الرتف���اع   يف   باملالحظ���ة   جدي���رة 
امللحوظ  يف عامل  اجلرمية  ، نتيجة 
احل���روب  التي  �سهدها  العراق منذ 
ع���ام 1980 ، وم���ا بع����ده  من غزو  
تعر�س���ت  اأرا�سيه م���ن قبل اأمريكا  
و 20  دول���ة  متحالف�ة  معها ،  وما 
خلف�ته  من اآثار نف�سية واقت�سادية  

واجتم�اعي���ة على الأف�راد ،  �سوف  نتوقف  
عن���د �سخ�سيتها الرئي�سة  نعمان الذي كان  
اأح����د  �سحاياه���ا ، هن���ا  يج���ب  العرتاف  
باأن  الأذى  غالبًا  ما  يرتب�س  باملجتمعات  
فيحرمه���ا  م���ن  اأمنه���ا  ،  ويجع���ل  فيه���ا 
اأمرا�س���ًا   كث���رية  لي����س  اآخره���ا العام���ل 
النف�سي الذي ترب����س بهم ،  و�سغل  العدد  
الكبري من رجال ال�سرطة واملحرتفني بحل  

األغاز  مثل هذه اجلرائم .
الرواي���ة   ميك���ن التعرف عل���ى �سخو�سها 
م���ن خالل �س���وت موؤلفه���ا ال���ذي  �سيرتّدد  
من����ذ  بدايته���ا  حتى  النهاي���ة ،  عاكفًا  على 
ترتي���ب اأمكنتها وزمانه���ا واأحداثها املوؤملة 
الت���ي  و�سعنا  اأمامها ،  فكثري  من   النا�س   
لديه���م   افتتان  مظلم  

ومروع  باجلرمية  احلقيقية  والأ�سخا�س 
الذين يقف���ون وراء هذه الأعم���ال  املروعة  
غالب���ًا م���ا ينبع  ه���ذا  الف�سول  م���ن  اأ�سئلة  
ي�سع���ب  الإجاب���ة  عليه���ا  : كي���ف  ي�سب���ح  
ال�سخ����س  جمرم���ًا  ؟  ه���ل  يولد املجرمون  
اأم  ُي�سنّع���ون ؟ وه���ل باإم���كان اأي �سخ�س 
اأن ي�سب���ح جمرم���ا ؟ ي�ستخ���دم املحلل���ون  
اجلنائي���ون عل���م النف�س والط���ب ال�سرعي 
وعل���م الأع�س���اب  ملحاول���ة  الإجاب���ة  على  
ه���ذه  الأ�سئلة ، في�ستخدمون  هذه  املعرفة  
نف�سه���ا  للقب�س على املجرم���ني ، الأمل هو 
اأنه م���ن خالل الفهم ،  ميكننا منع  اجلرائم  
وحتقي���ق  العدال���ة  اجلنائي���ة ب�س���كل اأكرث 
فعالي���ة ، م���ن   خ���الل  مع�رف���ة  املزي���د  عن  
حي���اة  وجرائم املجرمني  البارزين ، الذين  
قد نالح���ظ  بع�س الأمناط 
وال�سمات  امل�سرتكة  بينهم 
،  فم����ن  امل�فيد  اأي�سًا درا�سة  
الت�سوير الع�سبي والعلوم 
امل�زي���د   ملع�رف���ة   ال�سلوكي���ة 
ح���ول ما يحف���ز  �سخ�س���ًا  ما 
على  ارتكاب اأكرب  اجلرائم .

فنعم���ان  ال���ذي  عركت���ه  �سني  
ا�ستم���رت    �سرو����س   ح���رب  
ثمانية  �سن���وات ا�ستمراأ القت�ل 
نتيج���ة لروؤيت���ه الدم���اء وه���ي 
تنزفه���ا �سحاياه���ا ، كم���ا  نزيفه  
ال���ذي ل���ن يتوق���ف اإل ب�سراه���ة 
روؤيت���ه �سحاياه ، فكان  اأول  م�ن  
متكن���ت  �سكينت���ه  ال�ت���ي  حمله���ا  
مع���ه  اإىل  ذل���ك الكه���ف اأو الوك���ر 
ال�سلم���اين ، كما  اأ�س���ار  له  املوؤلف  
ال�سم���اوة   مدين���ة  يف  يق���ع  كون���ه 
م�سق���ط  راأ�س  نعم���ان  وحا�سرته ،  
التي احت�سنت ذلك ال�سجن الرهيب  

، �س���در  �سديقه  ناظم  ف�سع���ر بالذنب بعد 
فوات الآوان :

اأعماق���ه �سارخًا : اأيها  يتم���زق يف  “  كان 
احلق���د الأ�س���ود البغي����س ، مل���اذا  غزوتني  
بك����ل  ه���ذا  اجل���ربوت ؟  ي���ا اأيه���ا  النا����س 
اقتل���وين ، دك���وا راأ�س���ي  باحذيت�ك���م  ، ل 
ترحم���وين  اأبدًا ،  فاأنا  مل اأرحم من قتلتهم 
بي���ديَّ هات���ني ، فه���ذه رائح���ة ال���دم ت�سج 
منهم���ا ، اأنا ل اأ�ستح���ق احلياة  فاأنا  جندي  
تطوع  يف  معونة ملك املوت واأدمنت على 
اقتنا����س الأرواح ، اأن���ا �سنيعة ال�سيطان ، 
ل اأغف���و اإل على حمرة الدم ،  اذهبوا  معي 
اإىل هناك ، يف نفق املوت �سرتون حقيقتي 

ال�سوداء ووجهي املرعب الآخر “ .
لك���ن  ذنب���ه �سرعان م���ا تال�س���ى يف اأعماق 
روحه تاركًا له و�ساو�سه ال�سيطانية  تعيث  
ف�سادًا يف الأر�س ، وعاد  يطرق  باب  كهفه  
وه���و  ينح�ر  يف  �سحاياه  ، �سناء  زميلته 
يف الكلي���ة وحبيبته  ،  فه���ل  �سته�داأ روح�ه 
الإجرامي����ة وتكتفي بال�سحيت���ني ، اأم  هو 
يف  طريق����ه  جلرائ���م  اأخرى ، هذه  الأفكار 
�ساحبت���ه وهو يف طريقه  للبيت يف بغداد 
ح����ي العام�ل  الذي  �سه����د طفولته و�سباه 
و�سباب���ه ،  “ وه���و  ي�ستم���ع اإىل البي����ان 
ال���ذي اأذيع حول العملي���ات الع�سكرية  يف  
القواط����ع  ال�ساخن���ة ،  اأث���ار  في�ه  موجات 
م���ن الأمل وال�سج���ون  لأن   احل���رب   ه���ي   
التي  كبلته  بقيود  الوجع  فعطلت  احلياة  
و�سيطن���ت  الفطرة  ، حّول���ت  الإن�سان  من  
كائ�ن وديع اإىل كائن  مفرت�س  ، جردته  من 
ث���وب اإن�سانيت���ه “ ، وبحنكة وعمل املوؤلف 
منه  ، اجلنائي  القانون  در�س  – حم�امي  
خا�سة – ك�سف لنا  اأن  نعمان   ك�ان  يعاين  
من ا�سطراب ال�سخ�سية املعادية للمجتمع 
، ه���ذا  جع�ل���ه  فعلي���ًا  غري  مب����اٍل  مبعاناة  

الآخرين ، جتّمع  لديه  خ�زين  �سخ�سي من 
ال�سلوك املع�ادي للجميع  وحدد لنا مالمح

�سخ�سي���ة  مرتبط���ة  بفظائع احل���رب ، اإنه 
يث���ري ت�س���اوؤًل ح���ول م���ا اإذا ك����ان  باإمكان  
املوؤ�س�س���ات  الع�سكري���ة  اأن  تهت���م  اأك���رث 
عند  جتنيد الأ�سخا�س ، حيث  ت�سري  اأكرث 
الدرا�س���ات  اإىل  وج���ود �سل���ة ب���ني �سمات  
ال�سخ�سية  املعادي���ة  للمجتمع  وانتهاكات 

لالأخالق  .
نعم���ان  وه���و  يق���ود  حبيبت���ه “ �سن���اء “ 
بع���د اإيهامه���ا مب�ساهدته���ا اللق���ى والتحف  
الآثارية  املوجودة  يف  كهفه ال�سري ، نحو 
م�سريها املجه���ول فارتابت منه ، غري اأنها 
طردت كل و�ساو�سها وارمتت يف  اح�سانه 
، الت���ي  اأبعده���ا  عن���ه  �سارخ���ًا  به���ا  اأن ل 
فائدة منه لأنه فاقدًا لرجولته ، وك�سف عن 
عورته ، “مل يكن هنالك ع�سو ذكري ، راأت  
جمرد  فتح���ة يف مو�سع م�سّوه ، فاأ�سيبت 
بالف���زع واجتاحتها  موج���ات  من  الهو�س 
م�سحوب���ة بنوبات بكاء ع���ارم ، واقرتبت  
من���ه  كلبوة  هائج���ة  و�سربته  على �سدره 

�سارخة به وهي تقول :
“ مل���اذا  اأخفي���ت  عن���ي  كل ذل���ك ؟ مل���اذا مل 
؟   كذب���ت  مل���اذا   ؟  املناف���ق  اأيه���ا  تخ���ربين 
اأحببتك  ب���كل  جوارحي ووهبتك كل حبي 
وكن���ت �سادق���ة  خمل�سة  مع���ك ، فلماذا  مل 
تق���ل يل ؟ “ فا�ست���د به���ا الغلي���ان ومتلكها  
الرعب  ف�سرخ���ت  به  بفزع وثارت هائجة 
متوثب���ة م���ن �س���دة  النار  الت���ي  ت�سج  ف�ي 
اأعماقها ، ومل تتمال���ك نف�سها فانفلتت يدها  
ووجه���ت له �سفعة قوية عل���ى وجهه قائلة 
له : هذا هو الرد املنا�سب على حقارتك “ .

اإليه  وجذبها  ب�سدة  رقبتها  من  “ اأم�سكها  
، ث���م امت�سق �سكينه لينه���ي اآخر  ف�سل  من 
ه���ذه الرتاجيدي���ا املاأ�ساوي���ة ، وكلم���ا فكر 

بالرتاج���ع عن  قرار قتلها  ي�سج فيه �سوت 
ن�سف���ه الوح�س���ي �سارخ���ًا : هي���ا اقتلها ل 
تدعه���ا تخرج فاإن خرجت م���ن هنا �ساملة ل 
تعود اإليك ، �سرتحل عن���ك لالأبد و�ستذهب 

حل�سن رجل اآخر غريك “ .
الوك���ر مل يغل���ق بقت���ل “ �سن���اء “ ، فها هو 
 “ املق���رب  �سديق���ه  لقت���ل  يفتح���ه  نعم���ان 
“  بنف�س تل���ك الروحية التي ُجبلت  نا�س���ر 
عل���ى ال�سادي���ة ، هذه  ال����روح  ال�سريرة  مل  
ت�سلم  من  العقاب فقد �سارفت على الوقوع 
يف قب�س���ة القان���ون بعد اأن حام���ت حولها 
ال�سبه���ات ، نعم���ان اختفى  خملف���ًا جرمي�ة 
اأخ���رية فق���د فج���ر وك���ره ال�سيط���اين بعد 

دخول ال�سرطة اإليه للقب�س عليه :
“ ، وق���د مل���ح الرع���اة �سبح���ًا عل���ى اأطراف 
املدين���ة ، يرك����س �سوب ال�سح���راء ،  ومل 
يفقه���وا �س���ره ، راح يختف���ي ع���ن الب�سر ، 

تال�سى بني الكثبان “ .
“ وك���ر ال�سلم���ان “ ، رواية  تخّللها عن�سر 
اخليال ب�سورة اأق���رب للواقع  ،  والراوي  
/  ال�س���وت  ال�س���ردي  الوحي���د  املهيم���ن 
من���ذ بدايتها حتى نهايته���ا ، يف خط زمني 

موؤامراتي تاألف من �سل�سلة
من الأحداث والأفع���ال ، اأما هيكل  حبكتها  
فق���د  قام  على دعائم ال�س���راع – الحتكاك 
–  بني  �سخ�سياتها ، بحركات مل تعقد اأو 
تثري   املتلقي   بفعلها   املت�ساعد   املحر�س  
عل���ى  الأحداث الالحقة املرتبطة برتتيبات 

خمتلفة ، على �سبيل املثال :
ترتيب  زمني  ، يبداأ  يف  احلا�سر  والعودة  
اإىل املا�س���ي ، ث���م العودة  ثاني���ة  للحا�سر 
،  اأم���ا  اأب���رز  عنا�سره���ا ال�سردي���ة  كان – 
الإن���ذار – اأو التلميح بنتيجة ال�سراع من 
خالل اأفعال �سخ�سيات الرواية اأو رموزها 

.

ت�شّفح الحلم على الكلمات..تاأمالت في ق�شيدة  "قو�س قزح حروفّي" لل�شاعر اأديب كمال الدين

الربح : موجة "وكر ال�شلمان" رواية �شالل عنوز..القانون في مواجهة الجريمة
على الو�شادة



القدير  الفنان  الرحيم  عبد  وطلب 
بطل العديد من الأعمال الكوميدية 
مب�شاركة نخبة من اأملع جنوم الفن 
العراقي، وهو على فرا�ض املر�ض، 
اأحوال  من احلكومة، منحه هوية 
هويته  اإىل  اإ�شافة  عراقية  مدنية 

الفل�شطينية.
الرحيم،  عبد  الفنان  وج��ه  وحاملا 
ميديا،  ال�شو�شيال  يف  مطالبته 
�شوته  لإي�شال  العراقيون  تهافت 
وال��ت�����ش��ام��ن م��ع��ه ب��ه��ا���ش��ت��اغ��ات 
حديثا  له  ر�شمت  لوحات  و�شور 
حبهم  ع��ن  تعرب  ربيعية  ب��األ��وان 

وتقديرهم له.
العراقيني،  الفنانني  نقيب  وك�شف 
احل��ك��وم��ة  اأن  ج�������ودي،  ج���ب���ار 
بعالج  التكفل  وع���دت  ال��ع��راق��ي��ة 
الرحيم،  عبد  الفنان حممد ح�شني 
وزارة  اإىل  اأوراق�������ه  واأر����ش���ل���ت 

اللجان  عليها  تطلع  ك��ي  ال�شحة 
الطبي  الإخ���الء  اأج��ل  م��ن  الطبية 
عملية  اإج����راء  اإىل  يحتاج  ك��ون��ه 

ج��راح��ي��ة يف ال���ف���ق���رات، خ���ارج 
العراق.

املواطنني  اأن  ج���ودي،  واأ���ش��اف 

وبقية  ال��ع��راق  يف  الفل�شطينيني 
ق����رار م��ن جامعة  ال�����دول، ه��ن��اك 
الدول العربية �شنة 1974 ي�شمى 
منع  ال���ذي  العودة"  ح��ق  "قرار 
جنا�شي  منح  من  العربية  ال��دول 
اأن  اأمل  على  للفل�شطينيني  بلدانها 
يعودوا لبلدهم وهذا القرار ل اأحد 

ي�شتطيع جتاوزه.
عبد  ح�شني  حممد  الفنان  وميتلك 
�شعبية   1955 مواليد  من  الرحيم 
وا���ش��ع��ة يف ال���ع���راق، وج��م��ه��ور 
يحفظ اأعماله اخلالدة ومنها دوره 
واأي���ام  الليل،  ذئ���اب  م�شل�شل  يف 
الكوميدية  والتمثيليات  الإج��ازة 
مع الراحلة اأمل طه يف ثمانينيات 
القرن املا�شي، اإ�شافة اإىل اأدواره 
يف اأفالم رائعة اأبرزها عمارة 13، 
اخليط  منها  عديدة  وم�شرحيات 

والع�شفور وغريها.

اأطلق فنانون ومواطنون 
من رواد مواقع التوا�صل 

االجتماعي يف العراق، حمالت 
دعم للفنان، حممد ح�صني عبد 

الرحيم العراقي الفل�صطيني 
االأ�صل، الكوميدي البارز 

الذي نق�ش اأدواره املميزة يف 
ذاكرة العراقيني من ا�صرتاحة 

الظهرية اإىل اأيام االإجازة يف 
الثمانينيات والت�صعينيات.
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العمود
الثامن

�ش���درت ع���ن دار امل���دى الرتجم���ة العربي���ة لرواي���ة: وداع���ًا، 
كولومبو�ض وق�ش�ض اأخ���رى، للكاتب المريكي ال�شهري فيليب 
روث، ترجم���ة: اأ�شام���ة منزجل���ي. ويع���د فيلي���ب روث ال���ذي 
ت���ويف ع���ام 2018 من اب���رز كت���اب الرواية يف امري���كا ح�شب 
ا�شتطالعات الق���راء وقد �شدرت روايت���ه "وداعا كولومب�ض" 
عام 1959 فلفتت اليه انظار النقاد وحازت على جائزة الكتاب 
الوطني���ة، ي�شفه النقاد بانه امت���داد لوليم فوكرن، ح�شل على 
"19" جائ���زة ادبي���ة ا�شهرها بوليتزر وم���ان بوكر الدولية، 
وثالث مرات جائزة فوكرن، ويعد واحدا من اهم اربعة كتاب 
يف تاري���خ الدب المريك���ي اىل جانب ولي���ام فوكرن و�شول 

بيلو وجون ابدايك.

مل يتم ابتذال عبارة "املحلل 
ال�شيا�شي"، كما يحدث الآن، حيث 

ن�شاهد كل يوم �شورة املحلل 
ال�شيا�شي الكاريكاتورية، وهو 
ي�شرخ ويولول يف الف�شائيات 

كجزء من الفيلم الهابط لل�شيا�شة 
العراقية؟ .

عليك اأن ترجع بالذاكرة اإىل �شنوات 
عدة حني كان املحلل ال�شيا�شي 

يخرج  علي  حممد  "اجلهبذ" جناح 
من لندن لي�شرح للم�شاهدين من 

اأمثايل ماذا تفعل اإيران يف العامل، 
وكيف اأنها تقود حملة �شد من 
يختلف معها، اآنذاك كان جناح 

حممد علي يلعب دور اأر�شني 
لوبني، وهو يتابع خطوات ال�شا�شة 

الإيرانيني ليحدثنا عن املوؤامرة 
التي تقودها اإيران �شد العامل.. تلك 
امل�شاهد التي كان يظهر فيها قبل اأن 

يتحول اإىل مغرم باإيران، ويتنباأ 
مب�شري رئي�ض الوزراء م�شطفى 

الكاظمي الذي �شتخلعه ايران من 
كر�شي احلكومة، لأن الكاظمي ذهب 

يف زيارة اإىل ال�شعودية، وماذا 
بعد ياعزيزي الببغاء جناح؟ لأنه 

خالف الأوامر قبل اأ�شهر و�شافر 
اإىل اأمريكا. امل�شكلة لي�شت يف 

ت�شريحات جناح حممد علي ، فمثله 
بالع�شرات ، لكن الغريب ان ال�شيد 

جناح يتقا�شى راتبًا من العراق 
باعتباره جماهد "�شابق"، لكنه يف 

الوقت نف�شه يتمنى اأن يبقى العراق 
منك�شرًا .

منذ �شنوات و�شفحات اجليو�ض 
الإلكرتونية يف مواقع التوا�شل 

الجتماعي م�شغولة  بالأحداث فى 
ال�شعودية والبحرين والإمارات، 
فما اأن تتعر�ض فتاة �شعودية اإىل 
العتقال حتى ت�شرخ ال�شفحات 

املمولة: اأين الإن�شانية؟، ووجدنا 
اأحزابًا تخرج يف تظاهرات لن�شرة 
ن�شاء البحرين، ويف الربملان ذرف 

اإبراهيم اجلعفري الدموع على 
متظاهرات املنامة، فيما اأقامت 

حنان الفتالوي مناحة على الفتيات 
ال�شعوديات لأنهن حمرومات من 

ال�شياقة.. لكن اجلميع حتولوا 
اىل حمالن وديعة وهم يقراأون 

اخبار مقتال �شباب يف احتجاجات 
النا�شرية ، واغتيال فتيات عراقيات 

يف الب�شرة ،  ذنبهن الوحيد هو 
الدفاع عن العراق . 

وقد قيل ما قيل يف اأ�شباب تقّلب 
بع�ض املحللني من اليمني اإىل 
الي�شار، وبالعك�ض، الكثري من 
الكالم، اإل اأّن اأحدًا مل يخربنا 

حتى الآن، اأين اختفى "املدين" 
حمد املو�شوي الذي حتول من 

لفلفة اأموال مزاد بيع العملة، اإىل 
تاأ�شي�ض حزب مدين مهمته اإ�شاعة 

احلياة الثقافية يف البالد، مما 
ذكرنا ب�شاحب الوزارتني �شعدون 

الدليمي، عندما و�شع حجر 
الأ�شا�ض لأوبرا بغداد وهو يبت�شم 

ويقول ملرا�شلي الف�شائيات: اإنها 
�شتكون الأكرب يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط، وبعد خم�ض �شنوات 
حتولت اأوبرا الدليمي اإىل م�شتنقع 

للبعو�ض وال�شفادع .
جناح حممد علي وجوقته ممن 

ل يريدون ال�شتقرار لهذه البالد 
يتوهمون ان با�شتطاعتهم اللعب 

على اكرث من حبل ، ، لكنهم لال�شف 
ل يعرفون ان ظهورهم املتوا�شل 

على الف�شائيات يك�شف �شقوط 
الأكاذيب التي يروجون لها ، وهم 

يدعون النا�ض للحرب �شد دول 
اخلليج ، حتت وهم اأن هذه الدول 

ل حتب العراقيني 
يكتب ريجي�ض دوبريه اإن: "النا�ض 
تدرك جيدا اأن ال�شيا�شي النتهازي 

يتعّكز على ف�شيلة الن�شيان " . 
وهذا لال�شف ما يحاول ان يتعكز 

عليه  جناح حممد علي 

بني "جناح" 
و"جناح"!!

وداعًا، كولومبو�ش

 علي ح�صني

حول العالم

 يع���اين بع����ض الأ�شخا����ض الذي���ن 
يتناول���ون اللق���اح امل�ش���اد لفريو�ض 
والتع���ب  احلم���ى  م���ن  "كورون���ا" 
متوقع���ة،  غ���ري  اأخ���رى  واأعرا����ض 
ولك���ن الأطباء يوؤك���دون اأنه ل داعي 
ملرا�شل���ة  تقري���ر  للخ���وف، بح�ش���ب 

�شبكة "�شي اإن اإن"، هويل يان.
والآث���ار اجلانبية للقاح���ات "كوفيد 
لف���رتة طويلة،  – 19" ل���ن ت�شتم���ر 
وتعت���رب يف الواق���ع دلي���اًل عل���ى اأن 
بالطريق���ة  يعم���ل  املناع���ي  جه���ازك 
الالزمة )رغ���م اأن اللقاح���ات ل تزال 
فعالة للغاية حتى دون اآثار جانبية(.

فيم���ا يل���ي بع����ض الآث���ار اجلانبي���ة 
الأك���رث �شيوعًا للقاح���ات "كورونا"، 
وكيف ميكنك اإدارتها، وملاذا ل يجب 
ا�شتخدامها ذريعًة لتخطي التطعيم:
* ما الآثار اجلانبية الأكرث �شيوعًا؟

هوتي���ز،  بي���رت  الدكت���ور  ق���ال 
كلي���ة  يف  اللقاح���ات  اخت�شا�ش���ي 
الت���ي  "الأعرا����ض  للط���ب:  بايل���ور 
نراها هي وجع الذراع واآلم اجل�شم 
واأحيان���ًا التعب واحلم���ى منخف�شة 

الدرجة".
وتابع: "بعد اأن ح�شلت على اجلرعة 
الثانية من لقاح )فايزر( �شعرت 
�شاع���ات...  لب�ش���ع  بق�شعري���رة 
نح���ن نعلم �شب���ب ح���دوث ذلك، 
حي���ث اأن اللق���اح فع���ال جدًا يف 

اإح���داث ا�شتجاب���ة مناعي���ة. اإنه اأحد 
الأ�شب���اب التي جتعلن���ا نح�شل على 

م�شتوي���ات عالي���ة م���ن احلماية �شد 
الفايرو�ض".

وقال���ت املراك���ز الأمريكي���ة ملكافح���ة 
الأمرا����ض والوقاي���ة منه���ا اإن الآثار 

اجلانبي���ة الأخ���رى ميك���ن اأن ت�شمل 
يف  الت���ورم  اأو  الحم���رار  اأو  الأمل 
اأو  ال�ش���داع  موق���ع احلق���ن ورمب���ا 

الغثيان.
* هل ميكن���ك التق���اط "كورونا" من 

اللقاح؟
يب���دو الأمر اأ�شب���ه بامل�شتحيل فعليًا، 
لأن اللقاحات خا�شة تلك امل�شتخدمة 
يف الوليات املتحدة ل حتتوي على 

فايرو�ض "كورونا" احلقيقي.
* كم عدد الأ�شخا�ض الذين ي�شابون 

باآثار جانبية؟
يعت���رب ه���ذا الأم���ر غ���ري موؤك���د لأن 
املاليني من النا����ض يتم تطعيمهم كل 
ي���وم، واأولئك الذين يعانون من اآثار 

جانبية قد ل يبّلغون عنها.
* ه���ل تنتج بع����ض اللقاح���ات اآثارًا 

جانبية اأكرث من غريها؟
كل ج�ش���م خمتل���ف. ل���ذا ف���اإن نف����ض 
اللق���اح ميك���ن اأن يجع���ل �شخ�شًا ما 
مري�ش���ًا لي���وم واحد و�شخ�ش���ًا اآخر 

ي�شعر ب�شحة جيدة.
*هل تاأث���ري اجلرعات الثاني���ة اأ�شواأ 

من الأوىل؟
�شحيح اأن بع�ض الأ�شخا�ض اأبلغوا 
ع���ن اآثار جانبية اأقوى بعد جرعاتهم 
الثاني���ة، لكن مرة اأخرى، هذه عالمة 
عل���ى اأن اللقاحات تفع���ل ما يفرت�ض 

اأن تفعله.
وق���ال ماي���كل وورب���ي، اأ�شت���اذ عل���م 
الأحياء التطوري بجامعة اأريزونا: 
عليك  يتعني  الأوىل،  اجلرع���ة  "م���ع 
تولي���د ا�شتجاب���ة مناعية م���ن الألف 

اإىل الياء".

هل علينا اخلوف من الآثار اجلانبية للقاحات كورونا؟

امل�صتقل/ خا�ش
مهرجانها  والتلفزيون  ال�شينما  راب��ط��ة  اختتمت 
دورة  الق�شرية/  ل��الف��الم  ع�شر  ال��ث��ام��ن  ال�شنوي 
العبا�ض، واقيم على قاعة نقابة  الفنان حممود ابو 
من  عراقيا  فلما   20 مب�شاركة  الب�شرة  يف  الفنانني 
حمافظات العراق، وبح�شور نخبة من جنوم الفن 
الب�شري والعراق عامة. وت�شمن حفل الفتتاح كما 
اوبريتا  املهرجان  رئي�ض  املالكي  علي  الفنان  ق��ال 
الثقافة  ق�شم  فرقة  قدمته  بامتياز  ب�شريا  غنائيا 

تكرمي  ومت  وال��ري��ا���ش��ة  ال�شباب  مل��دي��ري��ة  وال��ف��ن��ون 
امل�����ش��ارك��ني وال�����ش��ي��وف ح�����ش��ب م��واق��ع��ه��م. وه��ن��اك 
مهرجان  فليما.  ع�شرون  عليها  تناف�ض  جوائز  �شبع 
عام  يف  التغيري  بعد  اقيم  مهرجان  اول  هو  الب�شرة 
واعلنت  اليوم.  الوقت حلد  ذلك  منذ  وم�شتمر   2003
الدكتور  من  املتكونة  للمهرجان  التحكيمية  اللجنة 
العامري  الكرمي  امل�شرحي عبد  حميد �شابر والكاتب 

واملخرج  ع�شام جعفرعن اجلوائز.. وكما يلي:-
جائزة اف�شل �شيناريو لفيلم امورابي للمخرج احمد 

ح�شني  للفنان  ت�شوير  اف�شل  وجائزة  الواحد،  عبد 
الذل، وجائزة اف�شل ممثلة  اخلليفةعن فيلمه �شراع 
وجائزة  الهيل،  اب��و  فيلمها  حيدرعن  حياة  للفنانة 

اف�شل  وج��ائ��زة  الهيل،  اب��و  لفيلم  مونتاج  اف�شل 
فيلم لبو الهيل اخراج عماد الزركاين، وجائزة 

دوره  عن  اخلليفة  ح�شني  للفنان  ممثل  اف�شل 
يف فيلم امهلني حلظة، وجائزة اف�شل اخراج 
وجائزة  حلم،  فيلمه  عن  مقداد  ام��ني  للفنان 

جلنة التحكيم اخلا�شة لفيلم عربة ودولب.

�شيطرت دوا ليبا واأرلو بارك�ض و�شيلي�شت على مناف�شات 
"جوائز بريت" املو�شيقية الربيطانية، بثالثة تر�شيحات 

لكّل منهن.
فنانة  اأف�شل  جائزة  لنيل  حن  ُر�شِّ الثالث  الربيطانيات 

ليبا  الأرب��ع��اء.  يوم  العام،  األبوم  وجائزة  منفردة 
مر�شحة اأي�شًا لنيل جائزة اأف�شل اأغنية بريطانية 

بارك�ض  "فيزيكال"،   اأغنيتها  ع��ن  م��ن��ف��ردة، 
جائزة  على  اأي�����ش��ًا  تتناف�شان  و�شيلي�شت 

الآخرون  املو�شيقيون  متميز،  فنان  اأف�شل 
ل�"جوائز  الذين ح�شدوا ثالثة تر�شيحات 
بريت" هم املن�شق املو�شيقي جويل كوري 
وب��اغ��زي. ومن  ت��ي  ي��ان��غ  ال���راب  ومغنيا 

املقبل،  اأي��ار  الفائزين يف 11  اإع��الن  املقرر 
حية  مو�شيقية  عرو�شًا  يت�شمن  حفل  خالل 

وج��م��ه��ورًا حم���دود ال��ع��دد وم��ل��ت��زم��ًا ب��اإج��راءات 
التباعد يف العا�شمة الربيطانية لندن. 

فنانون يت�صامنون مع حممد ح�صني عبد الرحيم ويطالبون مبنحه اجلن�صية العراقية 

دوا ليبا واأرلو بارك�ش و�صيلي�صت 
ي�صيطرن على تر�صيحات جوائز 

املو�صيقى الربيطانية

الب�صرة  �صينما  مهرجان  جوائز  على  ت�صتحوذ  حيدر  حياة 

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العامة لالأن���واء اجلوية 
الي���وم  له���ذا  الطق����ض  العراقي���ة حال���ة 
احل���رارة  درج���ات  اأن  )ال�شب���ت( 
�شتنخف����ض قلي���ال ع���ن معدلته���ا ليوم 
ام����ض، وان اجلو �شيك���ون م�شم�شا يف 

العديد من مناطق البالد.    
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التي  ال�شارة  تلك  اأن  اأح��د  ببال  يخطر  مل  لعله 
األ���ق���ى ب��ه��ا جن���م م��ن��ت��خ��ب ال���ربت���غ���ال وق��ائ��ده 
خالل  غ�شبا  الأر���ض  على  رونالد،  كري�شتيانو 
يف  ال��ع��امل،  لكاأ�ض  امل��وؤه��ل��ة  اأوروب����ا  ت�شفيات 

بلغراد الأ�شبوع املا�شي قد تنقذ حياة اإن�شان.
غري اأن ما حدث يثبت خالف ذلك، فتلك ال�شارة 
ال���زرق���اء ا���ش��رتاه��ا م��زاي��د جم��ه��ول م��ق��اب��ل 64 
األ��ف دولر، يف  األ��ف ي���ورو، اأي م��ا ي��ع��ادل 75 
ال�شربي  التلفزيون  اأف��اد  ح�شبما  خريي،  مزاد 

الر�شمي اليوم اجلمعة.

ال�شارة  طرحت  �شربية  خريية  جمعية  وكانت 
قيمة  جلمع  الإن��رتن��ت  ع��رب  للمزايدة  ال��زرق��اء 
اأ���ش��ه��ر يعاين  ي��ت��ج��اوز ع��م��ره 6  ع��الج طفل مل 
م��ن ���ش��م��ور ع�����ش��الت ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري، وفقا 

لالأ�شو�شيتد بر�ض.
ب��دون  اأي����ام،   3 ا�شتمر  ال���ذي  امل����زاد،  ومل مي��ر 
جدل، اإذ حاول بع�ض امل�شاركني تعطيل العملية 
واقعي،  غري  ب�شكل  �شخمة  مببالغ  باملزايدة 
ال�شلطات  اأث��ار غ�شبا عاما، ودف��ع  ال��ذي  الأم��ر 

اإىل التعهد بالعثور على اجلناة ومعاقبتهم.

ب����ادرت ال�شي����دة الأمريكي����ة الأوىل، جي����ل بايدن، 
توزي����ع  اإىل  م�شيف����ة  ب����زّي  متنك����رة  اخلمي�����ض، 
املثلج����ات عل����ى ركاب كان����وا يرافقونه����ا يف رحلة 
بالطائ����رة، وذل����ك يف اإط����ار "الحتف����ال" مبزح����ة 

الأول من ني�شان/ اأبريل.
وت�شّل����م اأف����راد الطاق����م وعنا�ش����ر ال�شتخب����ارات 

وال�شحفي����ون قط����ع املثلجات م����ن ام����راأة �شمراء 
ق�شرية ال�شعر ت�ش����ع كمامة �شوداء و�شارة حتمل 
ا�ش����م "جازمني" جالت بينهم يف مم����رات الطائرة 
الت����ي كان����ت عائ����دة به����ا اإىل وا�شنطن بع����د زيارة 
لولي����ة كاليفورني����ا. وبع����د خم�ض دقائ����ق، اأطلت 
وخلع����ت  ال�شحفي����ني،  عل����ى  "جازم����ني" جم����ددا 

�شعرها امل�شتعار، وك�شف����ت لهم هويتها احلقيقية، 
معلنة لهم: "اإنها كذبة ني�شان".

واع����رتف ال�شحفي����ون الذي����ن رووا وقائع مزحة 
جي����ل باي����دن ب����اأن تنكرها انطل����ى عليه����م، معّزين 
اأنف�شهم باأن اأف����راد فريقها حتى مل يتعرفوا عليها، 

ح�شبما ذكرت "فران�ض بر�ض".

بيع �صارة رونالدو امللقاة يف مزاد لعالج حالة اإن�صانية

زوجة بايدن "م�صيفة جوية" ب�صبب "كذبة ني�صان"
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