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 بغداد/ المدى

اأم����س  المرك���زي،  البن���ك  ق���رر 
الأربعاء، زيادة كميات المبيعات 
م���ن العمل���ة الأجنبي���ة للم�سارف 
و�سركات ال�سرافة لل�سيطرة على 

ارتفاع الأ�سعار.
وق���ال نائ���ب محافظ البن���ك عمار 
حمد خلف، في اإعم���ام وجهه اإلى 
ال�س���رافة  و�س���ركات  الم�س���ارف 
و�سركات التو�سط ببيع العمالت، 
تلقت���ه )الم���دى(، اإن الق���رار جاء 
"لأغرا����س تلبي���ة الطلب���ات على 
العملة الأجنبية وتحقيق اأهداف 
و�سم���ان  النقدي���ة  ال�سيا�س���ة 

ا�ستقرار �سعر ال�سرف".
المبيع���ات  ح�س���ة  الق���رار  وزاد 
اإل���ى  للم�س���ارف  الأ�سبوعي���ة 

الأ�سب���وع،  ف���ي  دولر   200000
فئ���ة  ال�سراف���ة  �سرك���ة  وح�س���ة 
ف���ي  دولر   150000 اإل���ى   A
�سرك���ة  وح�س���ة  الأ�سب���وع، 
ال�سراف���ة فئ���ة B اإل���ى 500000 
دولر، وح�س���ة �سرك���ة ال�سرافة 
فئ���ة C اإل���ى 50000 دولر ف���ي 

الأ�سبوع.
وت�سجل البور�سة، منذ الثالثاء، 
ارتفاع���ا في �سعر �س���رف الدولر 
مقاب���ل الدين���ار. وج���اء الرتفاع 
ت�سريح���ات  عل���ى  �ساع���ات  بع���د 
المرك���زي  البن���ك  ف���ي  لم�س���وؤول 
البن���ك  اأن  فيه���ا  اأك���د  العراق���ي 
الدول���ي اقترح على الع���راق رفع 
�سعر ال�سرف ليكون 1600 دينار 

للدولر الواحد.
 التفا�صيل �س2

 ترجمة/ حامد احمد   

حامل���ا اخرتقت اب���رة احلقنة جلده���ا، فتحت متارة 
عامر عينيها وكاأمن���ا تفوق من حلم. ق�ست الطريق 
وهي داخل ال�سيارة يف غفوة تفكر بوالدها متمنية 

لو كان معها. �سعرت وكاأنها كانت يف �سدمة .
ث���م ا�ستذكرت عند �سعورها بوخ���زة البرة الباردة 
يف ذراعه���ا فيم���ا بع���د بجمل���ة م�ساعر ج���اءت على 
عج���ل، كان���ت تل���ك امل�ساع���ر خليطا من ح���زن واأمل 
وف���رح بالوقت نف�س���ه. وبعد ان ق�س���ت �سنة جحيم 
بعمله���ا اليوم���ي يف رده���ة عالج مر�س���ى فايرو�س 
كورون���ا، تبادرت اىل ذهنها وج���وه املر�سى الذين 
توف���وا هن���اك. ولكن تفكريه���ا يف والده���ا كان يف 
مقدمة كل تل���ك الذكريات، وكيف انهما كانا يحلمان 

بهذا اليوم قبل ان يدخل فايرو�س كورونا بيتهم. 
الطبيب���ة عامر انفج���رت بالبكاء ال�سب���وع املا�سي 

عندم���ا تذكرت اباها وهي جال�س���ة على كر�سيها يف 
اح���دى م�ست�سفي���ات بغداد. فقد ت���ويف من اعرا�س 

كورونا قبل ان ياأتي اللقاح اىل البلد .
و�سول لقاحات كورونا اىل العراق خالل ال�سابيع 
الخ���رية اعطى العامل���ن يف املجال الطبي اأمال يف 
ان وج���ود منفذ ملغادرة هذا الوب���اء هو اأمر ممكن. 
ولك���ن بدل من ذلك، فان ح���الت ال�سابة بداأت تبلغ 
ذروته���ا. يوم اأم����س �سجل���ت وزارة ال�سحة 7972 
حال���ة ا�ساب���ة جدي���دة وه���ي مقاربة لأعل���ى حد مت 
ت�سجيله، م���ع توقع م�س���وؤويل ال�سح���ة باحتمالية 
ت�ساع���د ال�ساب���ات اليومي���ة اأك���ر يف وق���ت هناك 
تع���ر يف برنام���ج التلقي���ح يف الع���راق ف�س���ال عن 
وج���ود ت���راخ يف اللت���زام باج���راءات الوقاية بن 
النا����س مث���ل ارت���داء الكمام���ات او احلف���اظ عل���ى 

التباعد الجتماعي اإل العدد القليل جدا .
 التفا�صيل �س2 
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مع الجريدة ملحق اليوم

 بغداد/ حممد �صباح

اتفق���ت الكت���ل ال�سيا�سية عل���ى اإج���راء انتخابات 
احلكوم���ة  ت�سكي���ل  بع���د  املحافظ���ات  جمال����س 
اجلديدة. ياأتي هذا التفاق بعدما اأبلغت مفو�سية 
النتخاب���ات موؤخرا جلن���ة الأقالي���م واملحافظات 
الربملانية رف�سها لفك���رة دمج النتخابات املحلية 
والربملاني���ة املقرر اإجراوؤه���ا يف العا�سر من �سهر 

ت�سرين الأول املقبل.
وتنتظ���ر جمال����س املحافظات التي جم���دت بقرار 
من جمل����س النواب الب���ت بطعونها الت���ي قدمتها 
اإىل املحكم���ة الحتادي���ة، حي���ث ت�س���ري التوقعات 

تتج���ه  الحتادي���ة  املحكم���ة  ان  اإىل  والتكهن���ات 
لرف���ع التجمي���د واإعادته���ا للعم���ل. ويبن حممود 
الكعب���ي، نائب رئي�س جلن���ة الأقاليم واملحافظات 
الربملاني���ة يف ت�سري���ح ل�)امل���دى( اأن "ع���ددا م���ن 
اأع�س���اء جمال����س املحافظ���ات قدم���وا طعن���ا اأمام 
املحكم���ة الحتادية بعد ت�سوي���ت جمل�س النواب 
عل���ى اإنهاء وجتميد اأعماله���م"، مبينا اأننا "ننتظر 
الن ق���رار املحكم���ة بخ�سو����س اإلغ���اء التجمي���د 
الإبق���اء علي���ه". وطعن���ت جمموع���ة  اأو  واحل���ل 
م���ن اأع�س���اء جمال����س املحافظ���ات بقان���ون اإلغاء 
جمال����س املحافظ���ات ال���ذي اقره جمل����س النواب 
اأم���ام املحكم���ة الحتادي���ة، اإل اأن تعط���ل املحكمة 

ت�سب���ب بعدم البت به���ذا املو�سوع. وحتت �سغط 
احل���راك ال�سعبي �سّوت جمل����س النواب يف �سهر 
ت�سرين الث���اين من الع���ام 2019 ل�سالح التعديل 
الثاين لقان���ون جمال�س املحافظات اأنهى مبوجبه 
عملها، وكل���ف اأع�ساء الربملان مبهمة مراقبة عمل 
املحافظ ونائبي���ه يف املحافظات. وكان من املقرر 
اإجراء انتخابات املجال�س املحلية يف اأيار 2018، 
لكنه���ا اأُرجئ���ت اإىل اأيل���ول 2018، وم���ن ث���م اإىل 
ت�سري���ن الأول من الع���ام نف�سه، ثم اأُرجئت جمددا 
اإىل ني�سان 2020، قبل ق���رار الربملان باإلغاء هذه 

املجال�س.
 التفا�صيل �س2 

جلنة حكومية ت�شلمت 10 اآالف �شكوى عن مغيبني ومل تعقد اجتماعات جدية

ال�صرطة يخو�س مهمة �صعبة 
اأمام الدحيل القطري

مهرجان القاهرة 
ال�صينمائي الدويل 
يُعلن موعد دورته 
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 ترجمة/ املدى

األق����ت �سحيفة نيويورك تامي����ز ال�سوء على 
منطق����ة الأه����وار لتظه����ر وكاأنه����ا واح����ة يف 
و�سط ال�سحراء، لكنها تواجه خطر اجلفاف 

من حن لآخر لعدة اأ�سباب.
واأوروك  اأور  م����دن  املنطق����ة  ه����ذه  وت�س����م 
واأريدو ال�سومرية القدمية، التي اأُن�سئت يف 
ب����الد ما بن النهري����ن بن الألفيت����ن الرابعة 
والثالث����ة قبل امليالد على �سفاف نهري دجلة 

والفرات.
والأهوار ه����ي موطن ل�سعب ي�سمى املعدان، 
املعروف اأي�س����ا با�سم عرب الأه����وار، الذين 
يعي�سون يف عمق املناطق الرطبة، ويعملون 
برتبي����ة اجلامو�����س يف اأماك����ن معزول����ة، ل 
ميك����ن الو�س����ول اإىل معظمه����ا اإل عن طريق 

القوارب.
بينم����ا يعي�س اآخرون يف م����دن �سغرية على 
�سف����اف نهري دجل����ة اأو الف����رات التي تغذي 
الأه����وار. لك����ن العديد م����ن ال�س����كان املعدان 

غادروه����ا قبل عق����ود، عندم����ا دمرتها احلرب 
واملجاعة والقمع.

وبحلول اأوائل العقد الأول من القرن ال�21، 
كان اأقل من 10 يف املئة من الأرا�سي الرطبة 

الأ�سلي����ة يف املنطق����ة عبارة ع����ن م�ستنقعات 
عاملة.

والي����وم، بعد اإعادة غمرها وترميمها جزئيا، 
اأ�سبح����ت الأهوار مهددة م����رة اأخرى ب�سبب 

تغ����ري املن����اخ، ونق�����س الوع����ي البيئ����ي على 
امل�ست����وى املحلي، ورمبا الأهم من ذلك، بناء 

ال�سدود يف تركيا و�سوريا.
يف 2018، ت�سب����ب �سي����ف �سدي����د احل����رارة 
اأعقبته قلة الأمطار يف حدوث جفاف خطري. 
انخف�����س من�س����وب املياه يف بع�����س املناطق 

لأكر من ثالثة اأقدام.
ونتيج����ة لذل����ك فقد مرب����و اجلامو�س حوايل 
اإىل  الكث����ريون  وا�سط����ر  ما�سيته����م،  ثل����ث 
املغادرة عندما حتولت املناطق اإىل �سحراء، 
مهاجري����ن اإىل امل����دن املج����اورة اأو اأبع����د من 
ذل����ك؛ اإىل ال�سواح����ي الفق����رية يف كرب����الء 

والب�سرة وبغداد.
لكن بعد ب�سعة اأ�سهر، بداأت املياه بالرتفاع. 
وع����اد املهاج����رون لكن بقي����ت املخاطر كبرية 

على الأ�سخا�س الذين يعي�سون هنا.
ف����اإذا جف����ت الأه����وار امل�ستنزف����ة بالفعل مرة 
اأخ����رى، فق����د ل يك����ون اأم����ام �سع����ب املع����دان 
خيار �سوى املغ����ادرة، والبتعاد عن املنطقة 

امل�ساملة يف الأر�س امل�سطربة.

 مي�صان/ مهدي ال�صاعدي 

من����ذ اأك����ر من عام ون�س����ف وما زال مهند�س����و مي�سان يرفع����ون اأ�سواتهم 
وينادون بكل ما اأوتوا من عزم للمطالبة باأب�سط حقوقهم، وهم يفرت�سون 
الأر�س حينًا وينامون يف �سرادق العت�سام حينًا اآخر يواجهون اأ�ساليب 
تعامل خمتلفة و�سلت اإىل ال�سرب والعتقال والتفريق بوا�سطة خراطيم 

املياه ولكن عزمهم مل يهن اأو ي�سعف. 
اأفواج من مهند�سي مي�سان ينظمون مظاهرات حا�سدة ووقفات احتجاجية 

واعت�سامات غري منقطعة للمطالبة بتعيينهم اأو اإيجاد فر�س عمل. 
املهند�����س حممد يف اأواخ����ر عقده الثاين يقول "م�سى ع����ام وثمانية اأ�سهر 
وما زالت اأ�سواتنا تنادي ومل ي�ستجب اأحد، نحن مل نطلب �سيئًا �سعبًا اأو 
م�ستحي����اًل، نحن نريد فر�س عمل منار�س من خالله����ا ما تعلمناه ون�ساهم 
يف بن����اء بلدن����ا". مل يرتك مهند�س����و مي�سان بابًا مل يطرق����وه وبكل �سلمية 
فكان����ت لهم وقفات واحتجاجات واعت�سام����ات يف اأماكن عديدة يف مدينة 

العمارة.
"نظمن����ا وقف����ات احتجاجي����ة اأم����ام مبنى املحافظ����ة واأم����ام �سركة النفط 
واأم����ام مكتب الن����واب يف املحافظ����ة ومل نتل����َق اأي ج����واب والوعود التي 
قطع����ت مل ت����ِف بحقنا" تقول املهند�سة و�سن املنظّم����ة اىل رفاقها املحتجن 
وت�سيف "م�ست خم�س �سنوات على تخرجي من كلية الهند�سة واأملي يف 

احل�سول على فر�سة عمل".
 التفا�صيل �س4

 بغداد/ متيم احل�صن

من���ذ اأي���ام تبح���ث الجه���زة المني���ة ع���ن 
حمافظ باب���ل ح�سن منديل، الذي هرب اىل 
جهة جمهولة عقب �سدور امر اعتقاله على 

خلفية تهم ف�ساد.
"�سفق���ة  هن���اك  ان  املعلوم���ات  وبح�س���ب 

�سيا�سي���ة" قريب���ة لنه���اء الزم���ة، او ل���ن 
يعود مندي���ل اىل بابل، فيما ت�سكك او�ساط 
الخ���ري يف حقيقة التهام���ات املوجهة اىل 
املحافظ. ومنديل ه���و املحافظ ال�سابع يف 
الب���الد الذي يته���م بق�سايا ف�س���اد، والثاين 
يف باب���ل الذي يه���رب عقب �س���دور مذكرة 

القاء قب�س.

 وبح�س���ب م�سوؤول حمل���ي يف بابل حتدث 
ل�)امل���دى( ف���ان "اوام���ر العتق���ال �س���درت 
�س���د املحافظ ح�س���ن منديل وجنل���ه �سالم 

و�سهره ه�سام يف ق�سية ر�سوة".
وداهمت قوات امنية مطلع ال�سبوع منزل 
مندي���ل يف منطق���ة احل���ي يف مدينة احللة 
)مركز حمافظ���ة بابل(، فيما كانت �سيارات 

دفع رباعي حتمي املنزل.
وي�سي���ف امل�س���وؤول ال���ذي طلب ع���دم ن�سر 
ا�سم���ه ان "ا�ستمرار هروب املحافظ وراءه 
حم���اولت م���ن جه���ات �سيا�سي���ة لت�سوي���ة 
الق�سي���ة، او �سم���ان عدم عودت���ه اىل بابل 
مقابل ع���دم اعتقاله". وينتم���ي منديل اىل 
تي���ار احلكمة، الذي يتزعم���ه عمار احلكيم، 

فيم���ا كان متظاه���رون ق���د اتهم���وا الخري 
ب�"التغطية" على املحافظ ل�سباب حزبية.

ول تعرف حت���ى الن تفا�سي���ل "الر�سوة" 
التي جاءت يف مذكرة العتقال، فيما اكدت 
او�س���اط مقربة م���ن املحافظ وج���ود "لعبة 

�سيا�سية".
 التفا�صيل �س3 

ثاين حمافظ يف عامني يختفي بعد �صدور مذكرات اعتقاله

القوات االأمنية تبحث عن حمافظ بابل وتوقعات بعقد "�شفقة هروب"

المفو�شية تحبط م�شاعي دمج االنتخابات 
البرلمانية والمحلية.. والنواب يغيرون البو�شلة

ترجيحات برفع قرار الإلغاء واإعادة العمل بمجال�س المحافظات

 بغداد/ ح�صني حامت

تقول مفو�سية حقوق الإن�سان اإنها ت�سلمت 
نحو 8 اآلف �سكوى وتبليغ عن مغيبن منذ 
نهاية الع���ام 2017 غالبيتهم من املحافظات 

املحررة.
ع���دد  ع���ن  املتداول���ة  الرق���ام  وتت�س���ارب 
املغيب���ن ب���ن ع�س���رات اآلف وب�سع مئات، 
املعني���ون مبتابع���ة حق���وق  يواج���ه  فيم���ا 

الن�س���ان م�سايقات كبرية من ال�سلطة ومن 
اجلهات المنية التي حتجب املعلومات.

اىل  الع���راق  يف  املختف���ون  ينق�س���م 
الت���ي  احل���وادث  بح�س���ب  جمموعت���ن 
ه���م  الب���الد، املجموع���ة الوىل،  م���رت يف 
ال���ذي اختف���وا يف اعق���اب احت���الل داع����س 
وعملي���ات التحري���ر التي تلتها ب���ن اعوام 
2014 اىل 2017، واملجموع���ة الثاني���ة هم 
املتظاه���رون والنا�سط���ون الذي���ن اختف���وا 

اثناء احتجاجات ت�سرين.
املناط���ق  يف  املختف���ن  ق�سي���ة  واث���ريت 
ع���ام  م���رة  بغ���داد، لأول  �سم���ال  املح���ررة، 
2016، حي���ث ك�سف عادل املحالوي النائب 
ع���ن النب���ار ل�)امل���دى( حينه���ا، ع���ن اجراء 
جولة مفاو�سات "�سعبة" خا�ستها اطراف 
من املحافظ���ة، تخللته���ا و�ساطات، جنحت 
اخ���ريا باإط���الق �س���راح نح���و 80 حمتجزا 
م���ن ا�س���ل 1200، وهو ع���دد ت�ساع���د بعد 

ذل���ك التاريخ. مل يذكر النائ���ب حينها هوية 
اجله���ات الت���ي مت التفاو����س معه���ا بعدم���ا 
اختطفته���م عن���د نقط���ة تفتي����س يف منطقة 
ال���رزازة ب���ن النب���ار وكرب���الء، لكن���ه اكد 
وقته���ا ان التفاهم���ات امت���دت ل����3 ا�سه���ر، 

واطلق �سراحهم على وجبات.
ويق���ول ع�س���و مفو�سي���ة حق���وق الن�سان 
علي البيات���ي يف حديث ل�)املدى( اأم�س، اإن 
قد  الذين  املفقودين  ي�سمل  املغيب���ن  "ملف 

اختطفوا من قبل جهات اجرامية وارهابية 
او ا�سخا����س مقتولن دون عل���م ذويهم، اأو 
يك���ون مغيب���ا وخمفيا ق�س���را وه���ذا النوع 
يك���ون ذو مل���ف خا����س وح���ده". وي�سيف 
البياتي اأن "التغيي���ب الق�سري موجود يف 
التفاقي���ات الدولية التي وقع عليها العراق 
وهذا يتمثل با�ستخدام اخلطف حتت مظلة 

الدولة".
 التفا�صيل �س3 

اأكرث من عام م�شى يحتجون 
بكامل زّيهم.. املهند�شون 

يطلبون االإن�شاف 

املركزي ي�شخ الدوالر بعد 
�شاعات على ارتفاعه يف االأ�شواق 

�صجال برملاين ب�صاأن فتح امللف و�صل اإىل طلب الإقالة

اأحد حمال بيع احللويات يف بغداد ... عد�سة : حممود روؤوف

ب����روف����ة ج���ف���اف اأخ����ل����ت االأه���������وار م����ن ���ش��اك��ن��ي��ه��ا  طبيبة خ�صرت والدها حتث العراقيني على اأخذ اجلرعات 

اأماكن التلقيح يف العراق خالية واالإ�شابات 
عند ال�8 اآالف يوميًا 
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 ترجمة/ حامد احمد   

حالم����ا اخترق����ت اب����رة الحقن����ة جلده����ا، فتحت 
تم����ارة عام����ر عينيه����ا وكاأنم����ا تفوق م����ن حلم. 
ق�س����ت الطري����ق وهي داخل ال�سي����ارة في غفوة 
تفك����ر بوالده����ا متمني����ة ل����و كان معه����ا. �سعرت 

وكاأنها كانت في �سدمة .
ث����م ا�ستذك����رت عن����د �سعوره����ا بوخ����زة االب����رة 
الب����اردة ف����ي ذراعه����ا فيما بع����د بجمل����ة م�ساعر 
ج����اءت على عجل، كان����ت تل����ك الم�ساعر خليطا 
من ح����زن واأمل وفرح بالوق����ت نف�سه. وبعد ان 
ق�س����ت �سنة جحي����م بعمله����ا اليومي ف����ي ردهة 
ع����اج مر�سى فايرو�����س كورونا، تب����ادرت الى 

ذهنها وجوه المر�سى الذين توفوا هناك.
ولكن تفكيرها في والدها كان في مقدمة كل تلك 
الذكريات، وكيف انهما كانا يحلمان بهذا اليوم 

قبل ان يدخل فايرو�س كورونا بيتهم. 
اال�سب����وع  بالب����كاء  انفج����رت  عام����ر  الطبيب����ة 
الما�س����ي عندم����ا تذك����رت اباه����ا وه����ي جال�سة 
عل����ى كر�سيها في احدى م�ست�سفيات بغداد. فقد 
توفي من اعرا�س كورون����ا قبل ان ياأتي اللقاح 
ال����ى البلد . و�سول لقاحات كورونا الى العراق 
خ����ال اال�سابي����ع االخي����رة اعط����ى العاملين في 
المج����ال الطبي اأما في ان وجود منفذ لمغادرة 
ه����ذا الوباء هو اأمر ممكن. ولك����ن بدال من ذلك، 
فان ح����االت اال�سابة ب����داأت تبل����غ ذروتها. يوم 
اأم�س �سجلت وزارة ال�سحة 7972 حالة ا�سابة 
جدي����دة وهي مقاربة العلى حد تم ت�سجيله، مع 
توق����ع م�سوؤول����ي ال�سح����ة باحتمالي����ة ت�ساع����د 
اال�ساب����ات اليومية اأكثر في وق����ت هناك تلعثم 
في برنامج التلقيح في العراق ف�سا عن وجود 
تراخ في االلتزام باجراءات الوقاية بين النا�س 
مث����ل ارتداء الكمامات او الحف����اظ على التباعد 

االجتماعي اإال العدد القليل جدا .
م����ن بين الذي����ن تلقوا اللق����اح حديثا ه����م فيالق 
ال����كادر الطب����ي العراق����ي، الذين يقول����ون انهم 

ي�سعرون وكاأن االآخرين ينظرون ما قد يح�سل 
لهم وذلك و�سط ال�سكوك المنت�سرة حول اللقاح 
. تق����ول الطبيب����ة عام����ر، التي تلق����ت اللقاح هي 
ب����اأي  "النا�����س ال يثق����ون  وزوجه����ا ووالدي����ه، 
�س����يء. حتى ل����و اعطيتهم حقائ����ق علمية فانهم 
ال ي�سدقونه����ا". حتى قب����ل ان تنتقل بلدان مثل 
ا�سباني����ا وايطاليا الى الح����د من ا�ستخدام لقاح 
اوك�سف����ورد ا�سترا زيني����كا، م�ست�سهدين ببحث 
غير وا�سح حول اعرا�س جانبية محتملة، فان 
اكثر من ن�س����ف العراقيين الذين تمت مقابلتهم 
�سمن درا�سة اخيرة اجراها البنك الدولي قالوا 
بانه����م ي�سككون باللقاح، او انهم �سد ت�سجيلهم 
للتلقي����ح . ال�سلط����ات تلق����ي باللوم عل����ى النا�س 
الرتفاع اال�ساب����ات بمع����دالت قيا�سية وتحثهم 

على تلقي اللقاح .
خب����راء �سح����ة يعزون اح����د ا�سباب ه����ذا ال�سك 
لهاج�����س منت�س����ر بي����ن النا�����س بع����دم ثقتهم في 
الموؤ�س�س����ات ال�سحي����ة بع����د عق����ود م����ن ف�س����ل 

ان  ال����ى  م�سيري����ن  القط����اع،  به����ذا  حكوم����ي 
ال�سلطات العراقي����ة اأ�سعفت موؤخرا ثقة النا�س 

بهذا االجراء و�سامة اللقاحات .
عل����ي المول����وي، محل����ل م�ستق����ل يتاب����ع حركة 
�سي����ر القاح ق����ال "التاأخيرات الت����ي ح�سلت في 
ا�ست����ام ال�سحن����ة االولى من اللق����اح م�سافا لها 
ت�سريح����ات متناق�س����ة م����ن م�سوؤول����ي ال�سحة 
ق����د �ساهم����ت بدون �س����ك في زعزعة ثق����ة النا�س 

بال�سلطات ال�سحية ."
النظ����ام ال�سح����ي العراقي كان متده����ورا حتى 
قبل انت�سار الوب����اء، بتعر�سه لعقود من حاالت 
ف�ساد وقلة تموي����ل. ويقول عاملون في المجال 
الطب����ي ان التحدي����ات الت����ي واجهوه����ا خ����ال 

مرحلة الوباء هذه كانت قا�سية جدا .
برنام����ج التلقي����ح ف����ي العراق ب����داأ ف����ي اآذار مع 
و�س����ول اول 50000 جرع����ة لق����اح �سينوف����ارم 
تبرع����ت به����ا ال�سي����ن، وم����ن ث����م �سحن����ة اخرى 
م����ن 336000 جرع����ة لقاح اك�سف����ورد – ا�سترا 

زيني����كا وذل����ك عبر مب����ادرة دولي����ة مدعومة من 
منظمة ال�سح����ة العالمية ل�سم����ان توزيع عادل 

للقاحات .
اع����داد اللقاحات تعتب����ر �سئيل����ة مقارنة بحجم 
احتياجات العراق البلد ال����ذي يبلغ تعداده 40 
ملي����ون ن�سم����ة. مع ذل����ك وبعد م����رور �سهر على 
الب����دء بالتلقي����ح ف����ان 118،000 �سخ�����س فقط 

تلقى اللقاح .
خ����ال االي����ام االول����ى م����ن ال�س����روع ببرنام����ج 
التلقيح، ا�سطف عراقيون خارج من�ساآت طبية 
في تجمعات يعل����و �سخب الحديث فيما بينهم. 
فه����م يت�ساءلون، هل وخزة اب����رة اللقاح توؤذي؟ 
وه����ل ان اللق����اح ناج����ح؟ وم����اذا ع����ن االأعرا�س 
الجانبي����ة؟ تلك الطوابير ق����د تقل�ست الى اعداد 
قليل����ة. داخ����ل مركز محم����د الج����واد الطبي في 
بغداد، يقول الطبيب غ�سان محمد الذي ي�سرف 
عل����ى برنام����ج التلقي����ح ف����ي المن�س����اأة ان معدل 

الذين يتلقون اللقاح هو 10 ا�سخا�س يوميا .
وق����ال محم����د "ب�سراح����ة يوؤلمن����ي ان ارى هذا 
الو�سع. ل����و ا�ستطعنا فقط ان نجعل كل النا�س 

يتلقحون لكان ا�سعد يوم في حياتي ."
عندم����ا اخذت الطبيبة عام����ر اال�سبوع الما�سي 
الجرع����ة االول����ى م����ن لق����اح ا�سترا زيني����كا عند 
م�ستو�س����ف �سح����ي ف����ي بغ����داد، كان����ت اروقة 
الم�ستو�س����ف خالية وكذل����ك المن�ساآت ال�سحية 
عب����ر الباد كانت هادئة. اللذين �سجلوا للتلقيح 
كانت غالبيتهم من الكادر الطبي. واالآخرون هم 

من كبار ال�سن، حيث ذكروها بوالدها .
عند رجوعها في ال�سيارة اخرجت هاتفها النقال 
وفتح����ت موقعه����ا على في�سب����وك وكتبت ر�سالة 
لوالده����ا ولكل م����ن قد يلق����ي باال. كتب����ت تقول 
برفقة �س����ورة لوالدها "كورون����ا اخذتك بعيدا 
عني قب����ل ان يحالف����ك الحظ باأن تاأخ����ذ اللقاح. 
انا فقط اريد ان اخبر النا�س وان اترجاهم بان 
ياأخ����ذوا اللقاح. بامكانكم عبر اللقاح ان تنقذوا 

ارواح احبائكم ."
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اتفق���ت الكت���ل ال�سيا�س���ية عل���ى اإج���راء 
بع���د  المحافظ���ات  مجال����س  انتخاب���ات 

ت�سكيل الحكومة الجديدة.
ياأتي هذا االتفاق بعدما اأبلغت مفو�سية 
االأقالي���م  لجن���ة  موؤخ���را  االنتخاب���ات 
والمحافظ���ات البرلماني���ة رف�سها لفكرة 
دمج االنتخاب���ات المحلي���ة والبرلمانية 
المق���رر اإجراوؤه���ا ف���ي العا�سر م���ن �سهر 

ت�سرين االأول المقبل.
الت���ي  المحافظ���ات  مجال����س  وتنتظ���ر 
جمدت بق���رار من مجل�س الن���واب البت 
بطعونه���ا الت���ي قدمته���ا اإل���ى المحكم���ة 
التوقع���ات  ت�سي���ر  حي���ث  االتحادي���ة، 
والتكهن���ات اإلى ان المحكم���ة االتحادية 

تتجه لرفع التجميد واإعادتها للعمل.
ويبي���ن محم���ود الكعب���ي، نائ���ب رئي�س 
لجن���ة االأقاليم والمحافظ���ات البرلمانية 
ف���ي ت�سري���ح ل�)الم���دى( اأن "ع���ددا م���ن 
اأع�ساء مجال�س المحافظات قدموا طعنا 
اإمام المحكم���ة االتحادية بع���د ت�سويت 
مجل����س الن���واب عل���ى اإنه���اء وتجمي���د 
اأعماله���م"، مبينا اأنن���ا "ننتظر االن قرار 
التجمي���د  اإلغ���اء  بخ�سو����س  المحكم���ة 

والحل اأو االإبقاء عليه".
وطعنت مجموع���ة من اأع�س���اء مجال�س 
مجال����س  اإلغ���اء  بقان���ون  المحافظ���ات 
المحافظ���ات الذي اق���ره مجل�س النواب 
اأمام المحكم���ة االتحادي���ة، اإال اأن تعطل 
به���ذا  الب���ت  بع���دم  ت�سب���ب  المحكم���ة 

المو�سوع.
وتح���ت �سغ���ط الحراك ال�سعب���ي �سّوت 
مجل�س النواب في �سه���ر ت�سرين الثاني 
من الع���ام 2019 ل�سالح التعديل الثاني 
اأنه���ى  المحافظ���ات  مجال����س  لقان���ون 
بموجبه عملها، وكل���ف اأع�ساء البرلمان 
بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في 

المحافظات.
انتخاب���ات  اإج���راء  المق���رر  م���ن  وكان 
المجال�س المحلية في اأيار 2018، لكنها 
اأُرجئ���ت اإلى اأيل���ول 2018، ومن ثم اإلى 
ت�سرين االأول من العام نف�سه، ثم اأُرجئت 

مج���ددا اإل���ى ني�س���ان 2020، قب���ل ق���رار 
البرلمان باإلغاء هذه المجال�س.

االأقالي���م  "لجنت���ي  اأن  الكعب���ي  ويبي���ن 
النيابيتي���ن  والقانوني���ة  والمحافظ���ات 
اتفقت���ا عل���ى تقدي���م ال�سيغ���ة النهائي���ة 
م���ن تعدي���ل قان���ون انتخاب���ات مجال�س 
المحافظات للق���راءة االأولى في جل�سات 
للم�س���ي  المقب���ل  الت�سريع���ي  الف�س���ل 

بتمريرها خال هذه الدورة".

وم���ن �سم���ن المقترح���ات الت���ي تقدمت 
المختلف���ة  البرلماني���ة  االأط���راف  به���ا 
ب�ساأن الت�سريع ه���و تقلي�س عدد اأع�ساء 
وتخفي����س  المحافظ���ات،  مجال����س 
امتيازاتهم، ومن���ع اإحالتهم على التقاعد 

بعد انتهاء دورتهم.
ويك�س����ف النائب ع����ن تحال����ف �سائرون 
االنتخاب����ات  "مفو�سي����ة  اأن  النيابي����ة 
والمحافظ����ات  االأقالي����م  لجن����ة  اأبلغ����ت 

البرلماني����ة بع����دم مقدرتها م����ن الناحية 
الفني����ة عل����ى اإمكاني����ة دم����ج االنتخابات 
اأن  موؤك����دا  والبرلماني����ة"،  المحلي����ة 
تتعلق  قانونية  ولي�ست  فني����ة  "الق�سية 

بالت�سريعات".
االنتخاب����ات  دم����ج  اإمكاني����ة  وي�ستبع����د 
ق����رار  وف����ق  والبرلماني����ة  المحلي����ة 
اأن  متوقع����ا  االنتخاب����ات"،  مفو�سي����ة 
�سيكون  المحلي����ة  االنتخابات  "تنظي����م 

بع����د ت�سكي����ل الحكوم����ة الجدي����دة التي 
�ستتمخ�����س عن االنتخاب����ات البرلمانية 
المبكرة التي �ستجرى في ت�سرين االأول 

المقبل".
ويلف����ت اإل����ى اأن "هناك �سب����ه اتفاق بين 
غالبي����ة الق����وى ال�سيا�سي����ة عل����ى اإعداد 
م�س����روع قان����ون االنتخاب����ات المحلي����ة 
من اج����ل تنظيم عملية اقت����راع مجال�س 
الحكوم����ة  ت�سكي����ل  بع����د  المحافظ����ات 

المقبلة التي �ستتمخ�س عن االنتخابات 
المبك����رة"، مبينا اأن "الحكومة الجديدة 
وبالتع����اون م����ع مفو�سي����ة االنتخاب����ات 

�ستحدد موعد االنتخابات المحلية".
المجال�����س  انتخ����اب  قان����ون  و�سيك����ون 
المقترح����ة  التعدي����ات  وف����ق  المحلي����ة 
م�سابه����ا اإلى قان����ون انتخاب����ات مجل�س 
الن����واب ف����ي مو�س����وع احت�س����اب اأعلى 
والدائ����رة  االأول،  للفائ����ز  االأ�س����وات 

االنتخابية، و�سروط التر�سيح.
ال�سيا�سي����ة  "الكت����ل  اأن  عل����ى  ويوؤك����د 
اأب����دت مرون����ة كبي����رة في انج����از قانون 
الف�س����ل  ف����ي  المحلي����ة  االنتخاب����ات 
الت�سريع����ي المقب����ل حتى يك����ون جاهزا 
لتنظي����م االقتراع بع����د ت�سكيل الحكومة 
التعدي����ات  اأن  اإل����ى  الفت����ا  الجدي����دة" 
الجدي����دة �ستك����ون م�سابه����ة لح����د كبي����ر 

لقانون االنتخابات البرلمانية".
م����ن جهت����ه يقول م����ازن الفيل����ي، النائب 
ع����ن كتلة النه����ج الوطن����ي ف����ي ت�سريح 
ل�)المدى( "هناك حراك �سيا�سي لتعديل 
قان����ون انتخابات مجال�����س المحافظات 
لك����ن ل����م يق����دم اي تعدي����ل حت����ى ه����ذه 
اللحظ����ة للقراءة االولى من قبل الجهات 
المعني����ة". وف����ي �سه����ر ت�سري����ن الثاني 
الما�س����ي كل����ف مجل�����س الن����واب لجن����ة 
االأقالي����م والمحافظات النيابي����ة باإعداد 
ت�سري����ع جدي����د ينظ����م عم����ل و�ساحية 
ه����ذه المجال�س، ويح����دد مواعيد اإجراء 
اأن  الفيل����ي  ويبي����ن  فيه����ا.  االنتخاب����ات 
اإمكانية  تمن����ع من  فنية  اأ�سبابا  "هن����اك 
دمج االنتخابات الت�سريعية والمحلية". 
وك�س����ف تقري����ر �ساب����ق ل�)الم����دى( ن�سر 
ف����ي �سهر كان����ون االول الما�سي عن نية 
مجل�����س النواب تعديل قانون انتخابات 
دم����ج  مح����اوال  المحافظ����ات،  مجال�����س 
االنتخابات البرلمانية والمحلية �سوية 

بهدف خف�س النفقات االنتخابية.
وكان����ت مجال�����س المحافظ����ات بمثاب����ة 
�سلطة ت�سريعية م�سغرة تتولى انتخاب 
المحافظين ونوابهم واإ�سدار القرارات 
الوح����دات  اأو  بالمحافظ����ة  الخا�س����ة 
االإداري����ة االأ�سغ����ر، وكذلك مراقب����ة اأداء 
ال�سلطة التنفيذية المتمثلة بالمحافظة.

"مجال�����س  ان  الفيل����ي  وي�سي����ف 
وال  د�ستوري����ا  موج����ودة  المحافظ����ات 
يمك����ن اإلغاوؤه����ا ونحن في كتل����ة المنهج 
بال�سد من قرار اإلغ����اء هذه المجال�س"، 
بالطع����ون  الب����ت  "يك����ون  ان  متوقع����ا 
االتحادي����ة  المحكم����ة  اأم����ام  المقدم����ة 
ل�سالح مجال�����س المحافظات وقد ن�سهد 

عودتها".

ترجيحات برفع قرار 
االإلغاء واإعادة العمل 
بمجال�س المحافظات

 املفو�سية حتبط م�ساعي دمج االنتخابات الربملانية واملحلية
والنواب يغريون البو�سلة

وا�سنطن بو�ست: اأماكن التلقيح يف العراق خالية.. والنا�س معرت�سون
 بغداد/ المدى

ق���رر البن���ك المرك���زي، اأم����س االأربع���اء، زيادة 
االأجنبي���ة  العمل���ة  م���ن  المبيع���ات  كمي���ات 
للم�س���ارف و�س���ركات ال�سراف���ة لل�سيطرة على 

ارتفاع االأ�سعار.
وق���ال نائ���ب محاف���ظ البن���ك عمار حم���د خلف، 
ف���ي اإعم���ام وجه���ه اإل���ى الم�س���ارف و�س���ركات 
ال�سراف���ة و�س���ركات التو�س���ط ببي���ع العمات، 
تلقت���ه )المدى(، اإن القرار جاء "الأغرا�س تلبية 
الطلبات على العملة االأجنبية وتحقيق اأهداف 
�سع���ر  ا�ستق���رار  و�سم���ان  النقدي���ة  ال�سيا�س���ة 

ال�سرف".
االأ�سبوعي���ة  المبيع���ات  ح�س���ة  الق���رار  وزاد 
للم�س���ارف اإل���ى 200000 دوالر في االأ�سبوع، 
وح�س���ة �سركة ال�سرافة فئ���ة A اإلى 150000 
دوالر ف���ي االأ�سب���وع، وح�سة �سرك���ة ال�سرافة 
فئ���ة B اإل���ى 500000 دوالر، وح�س���ة �سرك���ة 
ف���ي  دوالر   50000 اإل���ى   C فئ���ة  ال�سراف���ة 

االأ�سبوع.
وت�سج���ل البور�سة، منذ الثاث���اء، ارتفاعا في 
�سع���ر �س���رف ال���دوالر مقاب���ل الدين���ار. وجاء 
االرتفاع بعد �ساعات على ت�سريحات لم�سوؤول 
ف���ي البنك المركزي العراقي اأك���د فيها اأن البنك 
الدول���ي اقترح على العراق رف���ع �سعر ال�سرف 

ليكون 1600 دينار للدوالر الواحد.
وارتف���ع �سع���ر �س���رف ال���دوالر ف���ي بور�ستي 
الكف���اح والحارثي���ة ف���ي بغ���داد اإل���ى 1492.5 
دينارا لل���دوالر الواحد، وتجاوز ذلك بقليل في 
عدد من المحافظات، في ارتفاع قيا�سي منذ اأن 
قررت الحكومة نهاي���ة 2020 رفع �سعر �سرف 
ال���دوالر من نح���و 1200 اإل���ى 1450، وتثبيت 
ذل���ك في موازنة الدولة لعام 2021 التي �سوت 
عليه���ا البرلم���ان نهاي���ة ال�سه���ر الما�سي، وظل 
�سع���ر ال�سرف يت���راوح خال االأ�سه���ر االأخيرة 

بين 1450 و1470.
واأك���د نائب محاف���ظ البن���ك المرك���زي اإح�سان 
�سم���ران اليا�س���ري، الثاث���اء، اأن البنك الدولي 
اقت���رح على الع���راق رفع �سعر �س���رف الدوالر 
اإل���ى 1600، ك���ون ذل���ك ال�سعر الحقيق���ي الذي 
يمك���ن اأن ي�ستقر علي���ه ال�سوق المحل���ي قيا�سًا 
ب���دول الجوار، مو�سحا ف���ي ت�سريح �سحافي 
اأن "المركزي العراقي" وجد اأن القيمة الحالية 
ل�سع���ر ال�سرف وه���ي 1450 منا�سبة، وحققت 
النقدي���ة.  ال�سيا�س���ة  ف���ي  المرج���وة  النتائ���ج 
بدوره���ا، طالب���ت كتلة ائت���اف دول���ة القانون 
بزعامة ن���وري المالكي، اأم�س االأربعاء، باإعادة 
�سرف الدوالر اإلى و�سعه ال�سابق، م�سيرة اإلى 
اأن الق���رار الخاط���ئ بتغيي���ره اأدى اإل���ى ارتفاع 

وا�سح في االأ�سواق.
وق���ال رئي�س الكتلة خلف عب���د ال�سمد في بيان 
اطلع���ت عليه )الم���دى(، اإن "الفج���وة المتولدة 
بين �سعر ال�سرف المرتفع اأ�سا�سًا وبين �سعره 
في ال�سوق يعني مزيدًا من الغاء في االأ�سعار، 
وبالنتيج���ة مزيدًا من ال�سعوب���ات االقت�سادية 
للطبق���ات الفقي���رة والمتو�سط���ة وذوي الدخل 
المح���دود". واأ�س���اف البي���ان، اأن "العراقيي���ن 
الي���وم يعان���ون الكثي���ر بالرغ���م م���ن الوع���ود 
والبرام���ج الحكومية التي �سمعوها"، مبينًا اأن 
ال�سرف  �سعر  برفع  الخاطئ  القرار  "تداعيات 
وت�سمينه بالموازنة )اآت���ى اأكله( بارتفاع كبير 

في االأ�سعار".
و�س���دد، عل���ى اأن "ما يح�سل م���ن موؤ�سر خطير 
بارتف���اع جديد في ال���دوالر، يوؤكد �سعف اإدارة 
ال�سيا�س���ة النقدي���ة ف���ي الباد وي�س���ع عامات 

ا�ستفهام كثيرة".
وم�س���ى البي���ان، اإل���ى اأن "كتلة دول���ة القانون 
متم�سكة بموقفها الثابت ب�سرورة اإرجاع �سعر 
ال�سرف اإلى ما كان عليه مع ارتفاع �سعر النفط 

في االأ�سواق العالمية".

 املركزي ي�سخ الدوالر بعد �ساعات 
على ارتفاعه يف االأ�سواق 

عملية العد والفرز يف 2018

طبيبة خ�سرت والدها حتث العراقيني على اأخذ اجلرعات 

عراقي يتلقى اللقاح قبل ايام



 بغداد/ ح�سين حاتم

تقول مفو�س���ية حق���وق �لإن�س���ان �إنها 
ت�س���لمت نح���و 8 �آلف �س���كوى وتبليغ 
ع���ن مغيبي���ن منذ نهاي���ة �لع���ام 2017 
غالبيته���م م���ن �لمحافظ���ات �لمحررة. 
وتت�س���ارب �لرق���ام �لمتد�ولة عن عدد 
�لمغيبي���ن بين ع�س���ر�ت �آلف وب�س���ع 
مئات، فيما يو�ج���ه �لمعنيون بمتابعة 
حقوق �لن�س���ان م�س���ايقات كبيرة من 
�ل�س���لطة وم���ن �لجه���ات �لمني���ة �لتي 

تحجب �لمعلومات.
ينق�س���م �لمختف���ون ف���ي �لع���ر�ق �ل���ى 
مجموعتي���ن بح�س���ب �لح���و�دث �لت���ي 
مرت في �لبالد، �لمجموعة �لولى، هم 
�لذي �ختفو� في �عقاب �حتالل د�ع�ش 
وعملي���ات �لتحري���ر �لت���ي تلته���ا بي���ن 
�عو�م 2014 �لى 2017، و�لمجموعة 
�لثاني���ة هم �لمتظاهرون و�لنا�س���طون 
�حتجاج���ات  �ثن���اء  �ختف���و�  �لذي���ن 
ت�س���رين. و�ثي���رت ق�س���ية �لمختفي���ن 
في �لمناط���ق �لمحررة، �س���مال بغد�د، 
لأول م���رة ع���ام 2016، حي���ث ك�س���ف 
ع���ادل �لمح���الوي �لنائ���ب ع���ن �لنبار 
ل�)�لم���دى( حينه���ا، ع���ن �ج���ر�ء جولة 
مفاو�س���ات "�سعب���ة" خا�ستها �طر�ف 
تخللته���ا و�ساط���ات،  �لمحافظ���ة،  م���ن 
نجحت �خي���ر� باإطالق �سر�ح نحو 80 
محتج���ز� م���ن ��س���ل 1200، وهو عدد 
ت�ساع���د بع���د ذل���ك �لتاري���خ. ل���م يذكر 
�لنائب حينه���ا هوية �لجه���ات �لتي تم 
�لتفاو����ش معها بعدم���ا �ختطفتهم عند 
نقط���ة تفتي�ش في منطقة �ل���رز�زة بين 
�لنب���ار وكرب���الء، لكن���ه �ك���د وقتها �ن 
�لتفاهم���ات �مت���دت ل�3 ��سه���ر، و�طلق 
�سر�حه���م على وجب���ات. ويقول ع�سو 
مفو�سي���ة حقوق �لن�سان علي �لبياتي 
في حدي���ث ل�)�لمدى( �أم����ش، �إن "ملف 
�لذي���ن  �لمفقودي���ن  ي�سم���ل  �لمغيبي���ن 
ق���د �ختطف���و� من قبل جه���ات �جر�مية 
و�رهابي���ة �و ��سخا����ش مقتولين دون 

عل���م ذويه���م، �أو يكون مغيب���ا ومخفيا 
ق�س���ر� وه���ذ� �لن���وع يك���ون ذو مل���ف 

خا�ش وحده".
"�لتغيي���ب  �أن  �لبيات���ي  وي�سي���ف 
�لتفاقي���ات  ف���ي  موج���ود  �لق�س���ري 
�لدولي���ة �لتي وقع عليه���ا �لعر�ق وهذ� 
يتمثل با�ستخ���د�م �لخطف تحت مظلة 
مفو�سي���ة  ع�س���و  وي�سي���ر  �لدول���ة". 
"�لع���ر�ق  �أن  �ل���ى  �لن�س���ان  حق���وق 
�ل  و�لم�سادق���ات،  �لتفاقي���ات  رغ���م 
�ن���ه يفتق���ر للقان���ون �لذي يف�س���ر هذه 
�لعملي���ات"، لفت���ا �ل���ى �أن "�لق�ساء ل 
ي�ستطيع �لتعامل م���ع عمليات �لخفاء 
�لق�س���ري، �إذ �ن �لمتهم يكون من �سمن 
�لجه���از �لحام���ي". وي���رى �لبياتي �أن 
وجود  عدم  هي  �ل�سا�سية  "�ل�سكالية 
ت�سريع، و�لفتقار �لى �مكانية �لتحقق 
من �لو�سول �لى �لجاني ومحا�سبته". 
ويوؤكد ع�سو مفو�سية حقوق �لن�سان 
�أن "مفو�سي���ة حق���وق �لن�س���ان عملت 
جاه���دة على مل���ف �لمغيبين و�ن�سمت 
�ل���ى لجن���ة �لم���ر �لديو�ن���ي 46 ل�سنة 
2017 �لت���ي �سكلت ف���ي حكومة حيدر 
�لتحري���ر".  عملي���ات  بع���د  �لعب���ادي 

ويبين �لبياتي �أن "�لمفو�سية ت�سلمت 
�س���كاوى وتبليغ���ات من���ذ نهاي���ة �لعام 
مفق���ود  �آلف(   8( يق���ارب  بم���ا   2017
غالبيتها م���ن �لمحافظات �لمحررة من 
�سيط���رة د�ع�ش"، م�ست���دركا: "�سجلنا 
و�لم���كان  �لتغيي���ب  وفت���رة  بياناته���م 
بالإ�ساف���ة �ل���ى �لجهة �لت���ي ي�سك فيها 
ذوو �لمفق���ود، لك���ن ل���م يت���م �لتحقيق 
ف���ي ه���ذه �ل�س���كاوى". وم�س���ى ع�سو 
�لمفو�سي���ة بالق���ول �إن "لجن���ة �لم���ر 
�لديو�ني ت�سلمت �ل�سكاوى من مكاتب 
�لمحافظين ف���ي �لمناطق �لمحررة بما 
يق���ارب 10 �آلف �سك���وى"، مبين���ا �نه 
"ل���م يتم �لتحقيق فيها بالكامل ب�سبب 
توق���ف �للجن���ة بع���د ع���دة �جتماع���ات 
غير جدي���ة". ويتابع �لبيات���ي: "ت�سم 
�ل�سج���ون ما يق���ارب 40 �ل���ف �سجين، 
ن�سفهم متهم���ون بالرهاب، ول نعرف 
كم م���ن �لمعتبرين مغيبي���ن موجودين 

في هذه �ل�سجون".
و�أف���اد ع�س���و �لمفو�سي���ة، باأن���ه "م���ن 
خ���الل �لتحقي���ق و��ستجاب���ة �لجه���ات 
�سخ�س���ا   250 ع���ن  ك�سفن���ا  �لمني���ة 
محكومين بق�سايا جنائية و�رهابية"، 

م�سي���ر� �ل���ى �أن "ه���ذ� ياأخذن���ا �لى �نه 
ل���و كانت هن���اك ��ستجاب���ة حقيقية من 
وز�رة  م���ن  �و  �لمني���ة  �لموؤ�س�س���ات 
�لع���دل لو�سلن���ا �ل���ى ع���دد �أكب���ر م���ن 
�لمغيبي���ن". ويرى �لبيات���ي �أن "�عد�د 
�لمغيبي���ن م�ستت���ة م���ا بي���ن مخيم���ات 
�لنزوح �لتي تفتقر �لى قو�عد �لبيانات 
بال�ساف���ة �لى �لمقاب���ر �لجماعية �لتي 
�رتكبته���ا د�ع�ش و�لتي ت�سم ما يقارب 
12 �ل���ف �سخ�ش عر�ق���ي و�لكثير منها 
لم تفتح حت���ى �لن ومجهولة"، موؤكد� 
�ن���ه "�إذ ل���م نقم بت�سفية ه���ذه �لعو�مل 
بطريق���ة نظامي���ة وحقيقي���ة ل ن�س���ل 
مطلق���ا �ل���ى نهاي���ة �لمل���ف". و�أث���ارت 
ت�سريحات نائب رئي�ش لجنة �لعالقات 
�لخارجي���ة في �لبرلم���ان، �لنائب ظافر 
�لعان���ي، خ���الل م�ساركته ف���ي �جتماع 
��ست�سافت���ه  �ل���ذي  �لعرب���ي  �لبرلم���ان 
�لعا�سمة �لم�سري���ة �لقاهرة قبل �أيام، 
�لق�سي���ة مج���ددً�. وتح���دث �لعاني عن 
�نتهاكات حقوق �لإن�س���ان في �لعر�ق، 
قب���ل  م���ن  �إليه���ا  �للتف���ات  و�س���رورة 
�لمنظمات �لدولية، خا�سة فيما يتعلق 
بمل���ف �لمختطفي���ن �لعر�قيي���ن وقم���ع 

�لمتظاهري���ن وتهجي���ر �أهال���ي مدين���ة 
جرف �ل�سخر على يد ف�سائل م�سلحة. 
وم���ن �أب���رز ما ج���اء ف���ي كلم���ة �لنائب 
�لعان���ي �ل���ذي مثل بالده ف���ي �لبرلمان 
�لمنظم���ات  �أن  بالقاه���رة،  �لعرب���ي 
�لحقوقي���ة تتجاه���ل �أو تقل���ل من قيمة 
�لعت���د�ء�ت عل���ى حق���وق �لإن�سان في 
�لعر�ق، لفتًا �إل���ى �أن "حقوق �لإن�سان 
تتعر����ش لنته���اكات خطي���رة م���ن قبل 
ظه���ر  عل���ى  ترك���ب  �لت���ي  �لملي�سي���ات 

�لدولة �لعر�قية".
و�أو�س���ح �أن هن���اك �أكثر م���ن 10 �آلف 
وتح���رم  م�سيره���م  ُيع���رف  ل  مغي���ب 
عو�ئله���م م���ن دف���ن رف���ات �أبنائه���ا، �أو 
حتى جب���ر خو�طرهم وتج���ري عملية 
وقت���ل  وتروي���ع  ممنه���ج  �ختط���اف 
ول  �لتظاه���ر�ت،  ق���ادة  م���ن  لل�سب���اب 

يعرف �أحد لليوم هوية قاتليهم.
ولفت �لعاني �إلى �أن "�لملي�سيات تمنع 
عودة 100 �ألف عر�قي من مدينة جرف 
�ل�سخ���ر لمنازلهم، ومثله���ا مدن �أخرى 
بالع���ر�ق ف���ي م�سع���ى لإح���د�ث تغيير 
ديموغر�ف���ي". بالمقاب���ل، طالب نائب 
رئي�ش مجل�ش �لن���و�ب ح�سن �لكعبي، 
�أع�ساء �لبرلمان بالت�سويت على �إقالة 
�لنائ���ب �لعاني نافيا وج���ود �أي مغيب 
د�خ���ل �لبل���د، وق���ال "كل م���ا يذك���ر من 
�دع���اء�ت لم يت���م �ثباتها لح���د �للحظة 
"منطق���ة  �أن  و�أردف  دلي���ل".   ب���اأي 
جرف �ل�سخ���ر عانى منه���ا �لعر�قيون 
خ���الل �سنو�ت كثي���رة باعتبارها كانت 
حا�سن���ة لالرهابيين وعب���ارة عن مالذ 
�آم���ن لع�ساب���ات �لقاعدة، وم���ن بعدها 
�لآلف  فيه���ا  ��ست�سه���د  وق���د  د�ع����ش 
م���ن �لعر�قيين عل���ى �لهوي���ة �لطائفية 
وكان���ت �لجث���ث منت�س���رة ف���ي جمي���ع 
مبازل �لر��س���ي �لزر�عية هناك وعلى 
�متد�د ع���ام 2003 حت���ى 2014، وكل 
ذلك موثق ب�سكل ر�سمي لدى �لحكومة 
�لعر�قي���ة، وبع���د د�ع�ش كان���ت منطلقا 
جن���وب  مناط���ق  ��سق���اط  لمح���اولت 

و�س���رق وغرب بغ���د�د، ولك���ن �لقو�ت 
�لمني���ة �لوطني���ة �لبطلة عم���دت على 
تحرير �لمنطقة وعودة كل من لم يثبت 
�نتم���اءه لد�ع����ش".   و�أف���ادت م�سادر 
�سيا�سي���ة ل�)�لم���دى( في وق���ت �سابق، 
باأن "هناك �آلف م���ن �لمختطفين ربما 
بع�سه���م م���از�ل حي���ا، موج���ودون في 
زنازين �سرية تابعة لف�سائل م�سلحة". 
يق���ول حقوقي���ون �ن هن���اك معلومات 
ع���ن وجود 8 "زنازين �سري���ة"، �غلبها 
ف���ي جن���وب بغ���د�د، ت�س���م مختطف���ي 
�لفريقي���ن )�لمفقودي���ن م���ن �لمناط���ق 
�لمح���ررة و�لمتظاهري���ن(، وت���د�ر من 
قب���ل ف�سائ���ل م�سلح���ة. وتعليق���ا عل���ى 
ذل���ك، يق���ول �لمخت�ش بال�س���اأن �لمني 
�حم���د �ل�سريفي في حدي���ث ل�)�لمدى( 
�إن "�لموؤث���ر�ت �ل�سيا�سي���ة تمن���ع فتح 
�أن  �ل���ى  م�سي���ر�  �لمغيبي���ن"،  مل���ف 
"جمي���ع �لزم���ات �لتي يمر به���ا �لبلد 
تق���ف خلفها �بع���اد �سيا�سي���ة وحركات 
�سيا�سي���ة". وي�سي���ر �ل�سريف���ي �لى �أن 
جر�أة  �ل���ى  يحت���اج  �لمغيبي���ن  "مل���ف 
وعم���ل حقيق���ي و�ل���ى �لن ل���م تتوف���ر 
ه���ذه �ل�سفات وربما حت���ى في �لدورة 
�سخ�سي���ة"،  هك���ذ�  نج���د  ل  �لمقبل���ة 
متوقع���ا  "�إعادة �سيناريو �لمحا�س�سة 
و�لم���الء�ت، ويك���ون �سان���ع �لق���ر�ر 
�ل�سيا�س���ي �سعيف���ا وم�سي���ر� م���ن قبل 

�لكيانات �ل�سيا�سية".
�لمن���ي،  بال�س���اأن  �لمخت����ش  وي���رى 
�أن "�لجه���ات �لت���ي تعي���ق فت���ح مل���ف 
�لمغيبي���ن تخ�سى ب�س���كل كبير �لتدخل 
"�لر�دة  �أن  �ل���ى  م�سي���ر�  �لدول���ي"، 

�لمحلية م�سيطر عليها".
ويلف���ت �ل�سريف���ي �لى �ن "هن���اك كتل 
تتكتم عل���ى ملف �لمغيبي���ن طيلة �ربع 
�سن���و�ت وي�سعون لفتح���ه عند �قتر�ب 
�لنتخاب���ات، ويغلقونه حال ح�سولهم 
على �لمتياز�ت و�حيانا يغلق ب�سغط 
مبا�س���ر �و تو�ط���وؤ و�لثني���ن يفتقد�ن 

للنز�هة و�ل�سفافية".

 بغداد/ تميم الح�سن

ومنديل هو �لمحاف���ظ �ل�سابع في �لبالد 
�ل���ذي يته���م بق�سايا ف�س���اد، و�لثاني في 
باب���ل �ل���ذي يهرب عق���ب �س���دور مذكرة 
�لقاء قب����ش.  وبح�سب م�س���وؤول محلي 
ف���ي بابل تح���دث ل�)�لمدى( ف���ان "�و�مر 
�لعتق���ال �س���درت �سد �لمحاف���ظ ح�سن 
مندي���ل ونجله �سالم و�سه���ره ه�سام في 
ق�سي���ة ر�س���وة". ود�همت ق���و�ت �منية 
مطل���ع �ل�سبوع من���زل منديل في منطقة 
�لحي ف���ي مدينة �لحلة )مرك���ز محافظة 
بابل(، فيم���ا كانت �سي���ار�ت دفع رباعي 
�لم�س���وؤول  وي�سي���ف  �لمن���زل.  تحم���ي 
�لذي طلب عدم ن�سر ��سمه �ن "��ستمر�ر 
ه���روب �لمحاف���ظ ور�ءه مح���اولت من 
جه���ات �سيا�سي���ة لت�سوي���ة �لق�سي���ة، �و 
�سم���ان ع���دم عودت���ه �ل���ى باب���ل مقاب���ل 
عدم �عتقاله". وينتم���ي منديل �لى تيار 
�لحكم���ة، �ل���ذي يتزعم���ه عم���ار �لحكيم، 
فيم���ا كان متظاهرون ق���د �تهمو� �لخير 
ل�سب���اب  �لمحاف���ظ  ب�"�لتغطي���ة" عل���ى 

حزبية.

تهمة الر�سوة
ول تعرف حتى �لن تفا�سيل "�لر�سوة" 
�لتي ج���اءت في مذك���رة �لعتق���ال، فيما 
�كدت �و�ساط مقربة من �لمحافظ وجود 
)�لمدى(  "لعب���ة �سيا�سي���ة". وتو��سلت 
مع مقربين من �لمحافظ �لهارب، و�كدو� 
�ن "مذكرة �لعتقال �سادرة منذ 31 �آذ�ر 

�لما�سي، ولم يتم تفعيلها �ل موؤخر�".
وتعتق���د تل���ك �لو�س���اط �ن تاأخير تنفيذ 
�لمذكرة لكثر من 10 �يام وعدم و�سوح 
ق�سية �لر�س���وة "ور�ءه دو�فع �سيا�سية 
من بع�ش �لط���ر�ف �لطامعة بالح�سول 
على من�سب �لمحاف���ظ". وكانت �سفحة 
عل���ى �لفي�سب���وك من�سوب���ة �ل���ى �ع���الم 
�لمحافظ���ة، قال���ت �ن ح�س���ن منديل "لم 

يهرب" وم�ستعد للوقوف �مام �لق�ساء.
ونقل���ت �ل�سفح���ة عن مندي���ل قوله: "�نا 
لم �عتقل وم�ستع���د للمثول �مام �ل�سلطة 
�لق�س���اء  �ن  و�ث���ق  كون���ي  �لق�سائي���ة 
�سين�سفني ويك�سف �لق�سية �لتي �ثيرت 
�س���دي و�لتي ور�ءه���ا غاي���ات �سيا�سية 

مدفوعة". و��ساف �لمحافظ �لمطلوب: 
�لمو�زنة و��ستح�سال محافظة  "�ق���ر�ر 
باب���ل لمبال���غ مالي���ة لع���ام 2021 حركت 
تل���ك  عل���ى  لل�سيط���رة  �لف�س���اد  مافي���ات 

�لمبالغ عبر �لبتز�ز  و�لت�سقيط".
وتابع���ت �ل�سفحة على ل�س���ان �لمحافظ 
�له���ارب: "�ن���ا و�ث���ق كل �لثق���ة بنز�ه���ة 
�لق�س���اء �لعر�قي ومتفائ���ل بانه �سيقول 
كلم���ة �لح���ق ويدح�ش �لباط���ل". وكلف 
منديل بمن�سب محافظ بابل في 2019، 
عل���ى خلفي���ة ه���روب �لمحاف���ظ �ل�سابق 
�لتاب���ع لدول���ة �لقان���ون ك���ر�ر �لعبادي، 
�لذي �سدرت بحقه �حكام غيابية جديدة 

بالتز�من مع ق�سية منديل.

قائمة الف�ساد
و�لمحاف����ظ �لهارب هو ثالث محافظ في 
بابل منذ 2013 يتهم بق�سايا ف�ساد، بعد 
�س����ادق مدلول )�لمحافظ رقم 4 بعد عام 
2005(. و�أ�س����درت هيئ����ة �لنز�ه����ة في 
2015 �م����ر �عتقال بحق مدلول )�لنائب 
�لحالي( بتهمة ��ستغ����الل �لوظيفة، قبل 

�ن ي�سمل بقانون �لعفو �لعام.
و�علن����ت  �لنز�ه����ة  هيئ����ة  ع����ادت  كم����ا   
م����رة �خرى ف����ي 2019 توقي����ف �لخير 
وكان حينه����ا نائب����ا ف����ي �لبرلم����ان ع����ن 
دول����ة �لقان����ون. وقالت �لهيئ����ة في بيان 
حينها، �ن �رتكاب �لُمتَّهم �سادق مدلول 
محافظ  من�س����ب  ت�سنُّم����ه  م����دة  "خ����الل 

اٍت  باب����ل مخالف����اٍت في عق����د �إدخ����ال كميَّ
كبي����رٍة من �لإ�سمن����ت �لُم�ست����ورد بدون 
ويعتب����ر  لل�سو�ب����ط".  خالف����ًا  ر�س����وٍم 
ح�س����ن منديل، محافظ بابل �لهارب، هو 
ثان����ي محافظ تابع لح����زب عمار �لحكيم 
)�لحكمة(، �لذي يهرب بظروف غام�سة.

فف����ي �آب 2017، هرب محاف����ظ �لب�سرة 
�ل�ساب����ق ماجد �لن�س����ر�وي �لتابع لتيار 
�لحكمة، �لى �ير�ن، بح�سب �لت�سريبات 
حينه����ا، ب�سب����ب �تهامات بالف�س����اد، فيما 

كان يمتلك جن�سية ��ستر�لية.
�س����درت  �لما�سي����ة،  �لع����و�م  وخ����الل 
غيابي����ة  و�ح����كام  �عتق����ال  مذك����ر�ت 
وحب�����ش موؤق����ت وم�سدد ل�����7 محافظين، 

�برزهم �حم����د �لجبوري محافظ �سالح 
�لدي����ن �ل�ساب����ق، ومحاف����ظ ديال����ى عمر 
�لمجمع����ي، ونوف����ل �لعاك����وب محاف����ظ 

نينوى �ل�سابق.
بح����ق  �عتق����ال  مذك����ر�ت  جان����ب  �ل����ى 
محافظ ذي ق����ار �لخير ناظ����م �لو�ئلي، 
ومحافظ����ي باب����ل )�لعب����ادي ومنديل(، 

ومحافظ �لب�سرة �ل�سابق �لن�سر�وي.
و�أ�س����درت هيئ����ة �لنز�ه����ة بالتز�من مع 
محافظ بابل �له����ارب، قر�ر� بالم�سادقة 
عل����ى حك����م �ساب����ق عل����ى ك����ر�ر �لعبادي 
�لمحاف����ظ رق����م 5 بعد ع����ام 2005 )�ول 
بع����د  �لع����ر�ق  ف����ي  محلي����ة  �نتخاب����ات 
2003(. ووفقا لبيان �س����ادر عن �لهيئة 

"�أ�س����ارت د�ئ����رة  فق����د  �لعب����ادي  ب�س����اأن 
�لتحقيق����ات �لتابعة له����ا، في حديثها عن 
�����ة، �إلى �أن �لمحاف����ظ �لمد�ن، قام  �لق�سيَّ
باإب����ر�م عقٍد بي����ن دي����و�ن محافظة بابل 
و�ل�سرك����ة �لعام����ة ل�سناع����ة �ل�سي����ار�ت 
�ة؛ لتجهيز �آلياٍت  و�لمعد�ت- �لإ�سكندريَّ

ة �لحلة خالفًا للقانون". ة بلديَّ لمديريَّ
وبع����د عدم قناع����ة كلٍّ من هيئ����ة �لنز�هة 
ووكيل �لم����د�ن وطعنهم����ا بالقر�ر �لذي 
�أ�سدرت����ه محكم����ة جن����ح �لحل����ة للنظ����ر 
محكم����ة  وج����دت  �لنز�ه����ة،  بق�ساي����ا 
�����ة بعد �لتدقيق  ��ستئناف بابل �لتحاديَّ
و�لمد�ولة، �أنَّ قر�ر �لحكم كان �سحيحًا 
رت  وق����رَّ �لقان����ون،  لأح����كام  ومو�فق����ًا 

�ل�س����ادرة  كاف����ة  �لق����ر�ر�ت  ت�سدي����ق 
بالدعوى، ح�سب �لبيان.

فيم����ا �أوجب����ت �إ�س����د�ر �أمر قب�����شٍ بحق 
�لم����د�ن �لمحكوم؛ عماًل باأح����كام �لمادة 
�ة. و�أ�سار �لبيان �إلى  )2/248( �لأ�سوليَّ
�أن "محكم����ة جنح �لحل����ة للنظر بق�سايا 
�لنز�هة �أ�سدرت ف����ي )9 ت�سرين �لثاني 
ة ثالث  2020( حكمًا غيابيًا بالحب�ش لُمدَّ
�سن����و�ٍت عل����ى �لُمد�ن؛ ��ستن����ادً� لأحكام 
�لم����ادة )331( م����ن قان����ون �لعقوب����ات، 
����ة �لحل����ة  ����ة بلديَّ م����ع �لحتف����اظ لمديريَّ
ودي����و�ن محافظ����ة بابل بح����ق مر�جعة 
����ة؛ للمطالبة بالتعوي�ش  �لمحاكم �لمدنيَّ
�ة.  بعد �كت�س����اب �لقر�ر �لدرج����ة �لقطعيَّ
وكانت هيئة �لنز�ه����ة قد ��سدرت خالل 
حكم����ا   21 و�لما�س����ي،  �لحال����ي  �لع����ام 
غيابي����ا عل����ى محافظي����ن وم�سوؤولي����ن، 
بح�س����ب بيان����ات �لهيئة. و�ك����دت �لهيئة 
ف����ي بي����ان ع����ام 2020، �ن هن����اك "149 
مد�ن����ا" خارج �لع����ر�ق بق�سايا مختلفة، 
ت�سع����ى �لهيئة �ل����ى �عادتهم ومحاكمتهم 

د�خل �لعر�ق.

بعد هروب المحافظ
وعل����ى �لجان����ب �لآخ����ر م����ن �لح����د�ث، 
فان �س����كان �لحل����ة يتناقل����ون معلومات 
ع����ن "ح�سم �لق�سية" م����ن قبل �لزعامات 
�ل�سيا�سي����ة وتهري����ب مندي����ل �لى خارج 

�لعر�ق، فيما �لمدينة تغرق بالنفايات.
�ح����د  وه����و  عدن����ان،  �حم����د  ويق����ول 
�لمو�ظبين على �لتظاهر�ت في بابل منذ 
ت�سري����ن 2019، ف����ي حدي����ث ل�)�لمدى(: 
"من����ذ عام ونحن نطالب باقالة محافظ 

بابل لكن �لحز�ب تدعمه".
وق����دم متظاهرو بابل في �ل�سهر �لقليلة 
�لما�سية ف����ي موجة �حتجاج����ات �طلق 
عليه����ا "عا�سف����ة باب����ل"، 3 بدلئ����ل ع����ن 
منديل، وه����م: ع�سكري �سابق، وطبيب، 

وقا�سي.
�لمحاف����ظ  "ه����روب  عدن����ان:  و��س����اف 
�لآن جعل �لمحافظ����ة تتخبط خ�سو�سا 
�لحظ����ر،  �ج����ر�ء�ت  �ت�س����اح  ع����دم  م����ع 
و��ستم����ر�ر ��س����ر�ب عم����ال �لنظافة منذ 
4 �يام لتحويلهم �لى عقود فيما تحولت 

�لو�ساخ في �لحلة �لى جبال".
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ثاين حمافظ يف عامني 
يختفي بعد �سدور 
مذكرات اعتقاله

من��ذ اأي��ام تبحث االجهزة االمنية عن محافظ باب��ل ح�سن منديل، الذي هرب الى جهة مجهولة عق��ب �سدور امر اعتقاله على 
خلفية تهم ف�ساد. وبح�سب المعلومات ان هناك "�سفقة �سيا�سية" قريبة النهاء االزمة، او لن يعود منديل الى بابل، فيما ت�سكك 

او�ساط االخير في حقيقة االتهامات الموجهة الى المحافظ.

جلنة حكومية ت�شلمت 10 اآالف �شكوى عن مغيبني ومل تعقد اجتماعات جدية

تظاهرة �شابقة يف بابل للمطالبة باإقالة املحافظ.. ار�شيف

 القوات االأمنية تبحث عن حمافظ بابل 
وتوقعات بعقد "�شفقة هروب"

 خا�ص/ المدى

�أكدت قي����ادة �لعمليات �لم�ستركة، �أم�ش �لأربع����اء، �إ�سر�رها على 
تاأمي����ن �لأو�ساع في �سه����ر رم�سان، م�سيرة �إل����ى وجود ن�ساطات 

��ستخبارية على �أغلب �لقو�طع �لع�سكرية للمحافظات كافة.
وقال �لمتح����دث با�سم �لقيادة تح�سين �لخفاجي، في ت�سريح �إلى 
)�لم����دى( �إن "ن�ساطاتنا �لحالية �لتي نعتمد عليها في تاأمين �سهر 
رم�س����ان تركز عل �ل�ستباقي����ة و�لنوعية وتكثي����ف �لجهد �لأمني 
و�ل�ستخباري". و�أ�ساف �لخفاجي، �أن "كل منا�سبة تمر بالعر�ق 
ت�سبقه����ا �لقيام بعمليات ��ستباقية ف����ي مناطق مختلفة، وما نعمل 
علي����ه حالي����ًا مالحق����ة �لتنظيم����ات �لإرهابية لجعل �سه����ر رم�سان 

�آمنا".
و�أ�س����ار، �إلى �أن "�أغل����ب �لقو�طع �لأمنية ت�سه����د عمليات ع�سكرية 
و�أمني����ة، �سو�ء بغد�د �أو كربالء �أو �لنبار �أو �لب�سرة �أو كركوك، 

�و �سالح �لدين، �أو ديالى".
و�أو�سح �لخفاجي، �أن "�لمعلومات �لتي تمتلكها قو�تنا �لم�سلحة 
ع����ن تح����ركات �لإرهابيي����ن و�لجماع����ات �لم�سلح����ة دقيق����ة ج����دً� 
ن�ستطيع من خاللها تاأمين خطة باتجاه �لهدف �ل�سحيح، و�إيقافه 
ع����ن �لقيام ب����اأي هجوم". وبي����ن، �أن "�ل�سهري����ن �لما�سيين �سهد� 
قتل عت����اة �لمجرمين و�لقينا �لقب�ش عل����ى �لبع�ش منهم، ودمرنا 
م�سافاته����م ومخططاته����م، وه����ذ� كله ياأت����ي �سم����ن �إ�سر�رنا على 
��ستقر�ر �لأو�ساع �لأمني����ة خالل رم�سان". ونوه، �إلى "مو�جهة 
�أر�د تنظي����م د�ع�����ش ��ستغالله����ا لتنفي����ذ  جمي����ع �لعو�م����ل �لت����ي 
مخططات����ه، مث����ل �لجريمة �لمنظم����ة، وظاهرة �ل�س����الح �لمنفلت، 

و�لأزمة �ل�سحية، و�لمخدر�ت".
و�نته����ى �لخفاجي، �إل����ى �أن "�لتحالف �لدولي ي����زود قو�تنا د�ئمًا 
بمعلوم����ات �أمني����ة وح�سيل����ة ��ستطالع����ه، كما �أنه ي�س����ن �سربات 
جوي����ة موفق����ة، وهن����اك عمل م�ست����رك ف����ي �لمج����ال �ل�ستخباري 

و�لأمني".
�لى ذل����ك، �أحبط جهاز مكافحة �لإرهاب، �أم�����ش �لأربعاء، مخططًا 

لد�ع�ش، ل�ستهد�ف �لمو�طنين في �أحد �أ�سو�ق محافظة ديالى.
وق����ال ر�سول في بي����ان تلقت )�لمدى( ن�سخة من����ه، �إنه "من خالل 
�لمتابع����ة �لميد�نية وتكثيف �لجه����ود �ل�ستخبارية، �أحبط جهاز 
ُمكافحة �لإرهاب ُمخططًا �إرهابيًا لع�سابات د�ع��ش �لتكفيرية كان 
ي�سته����دف من خالل����ه �لمو�طنين �لذين يتب�سع����ون ل�سهر رم�سان 

�لمبارك في �أحد �أ�سو�ق ُمحافظة ديالى".
و�أ�س����اف، "حيث تم �لقب�ش على �إرهابي كان يحاول تنفيذ عملية 

�إجر�مية، وبحوزته مو�د متفجرة لتنفيذ �لعملية �لإرهابية".

العمليات امل�شرتكة: 
م�شرون على تاأمني 

االأو�شاع خالل �شهر رم�شان

معتقلون يف احد �شجون املو�شل.. را�شيف

�سجال برلماني ب�ساأن فتح الملف و�سل اإلى طلب االإقالة
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مي�سان / مهدي ال�ساعدي 

من���ذ اأكرث م���ن ع���ام ون�سف وم���ا زال 
مهند�س���و مي�س���ان يرفع���ون اأ�سواتهم 
وين���ادون ب���كل م���ا اأوت���وا م���ن ع���زم 
،وه���م  حقوقه���م  باأب�س���ط  للمطالب���ة 
يفرت�س���ون الأر����س حين���ًا وينام���ون 
اآخ���ر  حين���ًا  العت�س���ام  �س���رادق  يف 
يواجه���ون معامالت خمتلف���ة و�سلت 
والتفري���ق  والعتق���ال  ال�س���رب  اإىل 
بوا�سطة خراطيم املي���اه ولكن عزمهم 

مل يهن اأو ي�سعف. 
اأف���واج من مهند�س���ي مي�سان ينظمون 
مظاهرات حا�سدة ووقفات احتجاجية 
واعت�سام���ات غ���ر منقطع���ة للمطالبة 

بتعيينهم اأو اإيجاد فر�س عمل 
عق���ده  اأواخ���ر  يف  حمم���د  املهند����س 
الث���اين يق���ول »م�س���ى ع���ام وثماني���ة 
اأ�سه���ر وما زال���ت اأ�سواتنا تنادي ومل 
ي�ستج���ب اأح���د نح���ن مل نطل���ب �سيئ���ًا 
�سعبًا اأو م�ستحياًل ، نحن نريد فر�س 
عم���ل منار�س م���ن خاللها م���ا تعلمناه 

ون�ساهم يف بناء بلدنا«.
مل  باب���ًا  مي�س���ان  مهند�س���و  ي���رتك  مل 
يطرق���وه وب���كل �سلمي���ة فكان���ت له���م 
وقفات واحتجاجات واعت�سامات يف 

اأماكن عديدة يف مدينة العمارة 
»نظمنا وقف���ات احتجاجية اأمام مبنى 
املحافظ���ة واأم���ام �سركة النف���ط واأمام 
مكتب الن���واب يف املحافظة ومل نتلَق 
اأي جواب والوعود التي قطعت مل تِف 
بحقن���ا« تقول املهند�سة و�سن املن�سّمة 
اىل رفاقه���ا املحتجني وت�سيف »م�سى 
خم�س �سن���وات على تخرجي من كلية 
الهند�س���ة واأمل���ي يف احل�س���ول عل���ى 

فر�سة عمل«. 
ومل يتج���ه املهند�س���ون املحتجون اىل 
عملهم يومًا فهم منذ تخرجهم من كلية 
الهند�س���ة مل يح�سون بتعيني حكومي 
اأو عمل وف�سلوا ارتداء مالب�س عملهم 
والتوج���ه اىل الحتج���اج والتظاه���ر 

والعت�س���ام للمطالب���ة بفر�س���ة عم���ل 
يعتا�سون منها. 

مدي���ر عام �سركة نفط مي�سان املهند�س 
علي جا�س���م حمود اأو�س���ح من جانبه 
عند لقائ���ه ميداني���ًا باملتظاهرين اأمام 
مق���ر ال�سركة مطلع �سه���ر كانون الأول 
من العام املا�س���ي » اأن ال�سركة ت�سعى 
وبجه���ود كب���رة وحثيث���ة وبتن�سيق 
الدوائ���ر  كاف���ة  م���ع  امل�ست���وى  ع���ايل 
املعنية ل�سيم���ا وزارة النفط وديوان 
حمافظة مي�سان لإيجاد حلول �سريعة 
لتوفر �سبل العي�س الرغيد للمطالبني 
بحقوقه���م امل�سروع���ة و�سم���ن الإطار 

القانوين« 
وبعد اأ�سهر من الكالم مل يتحقق �سيء 
، الأمر الذي عّده الكثر من املهند�سني 

املحتج���ني جم���رد وع���ود ودع���ا جّلهم 
اىل الت�سعي���د »مل يلتف���ت اىل مطالبنا 
اأح���د ومل يتبَق لنا �س���وى الت�سعيد و 
�س���رون منا م���ا مل يتوقعه اأحد« يقول 

املهند�س املحتج علي 
امل�س���اكل التي ع�سف���ت بالبالد يف ظل 
الظروف الراهن���ة األقت بظاللها اأي�سًا 
عل���ى اأزم���ة املهند�س���ني املحتج���ني يف 
مي�سان كم���ا اأ�سار له مدي���ر عام �سركة 
نفط مي�سان بالقول »جملة من امل�ساكل 
التي واجهت عم���ل ال�سركة خ�سو�سًا 
يف ظل الظروف الراهنة التي ع�سفت 
بالعامل اأجمع وبالتحديد العراق الذي 
يع���د م���ن ال���دول النفطي���ة املهم���ة يف 
املنطق���ة  ، هي جائح���ة كورونا والتي 
كان���ت ال�سب���ب الرئي����س يف الرتاج���ع 

الكب���ر يف اأ�سع���ار النف���ط وانخفا�س 
كمي���ات الت�سدير والإنت���اج من النفط 
اخل���ام وب�س���كل موؤثر عل���ى الأو�ساع 
القت�سادي���ة واملالي���ة يف البل���د الذي 
يعتم���د على الإنت���اج النفطي وبالتايل 
خاب���ت الأح���الم والأه���داف واأربك���ت 
الو�س���ع  لإيج���اد فر����س عم���ل لأبناء 

مي�سان«
الت�سعي���د واملوقف املت���اأزم كان خيار 
املهند�س���ني املحتج���ني الذي���ن عم���دوا 
اىل اإغ���الق �سرك���ة نفط مي�س���ان ومنع 
موظفيها من الدخول وحرق الإطارات 
يف ال�س���وارع املقابلة له���ا بل وحدوث 
ا�ستباكات بالأي���دي مع موظفي الأمن 

فيها 
املهند�س���ون  اأ�س���دره  بي���ان  ويف 

املحتج���ون يف املحافظة يطالبون فيه 
اللق���اء بوزي���ر النف���ط ويف حالة عدم 
ال�ستجاب���ة �سيك���ون لهم موق���ف اآخر 

كما ورد يف بيانهم 
»اإن ه���ذا الت�سوي���ف وه���ذه املماطل���ة 
ق���د وىّل زمانها وت�سبعن���ا من الوعود 
الزائف���ة والكت���ب الت�سويفي���ة التي ل 
طائل منه���ا واإننا على اأهبة ال�ستعداد 
واأعطينا مهلة ملدي���ر ال�سركة والوزير 
لرتتيب لقاء مع الوزير ل�سرح مطالبنا 
وا�ستح�سال املوافقة الأكيدة عليها«. 

واأ�س���اف البي���ان »�سنع���ود لت�سعيدنا 
ونح���ن غ���ر م�سوؤول���ني ع���ن �سالم���ة 
�سركة النف���ط والت�سكيالت التابعة اإذا 
ا�ستمر هذا التهمي����س والت�سويف من 

قبل الوزير ومدير ال�سركة«.
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 اأبرز طريقين ي�سهدان على حوادث ال�سّير

ك�سف���ت مديري���ة املرور العامة، اأم�س الأربعاء، عن اأب���رز طريقني ي�سهدان على 
ح���وادث ال�س���ّر، فيما ح���ّددت اأبرز اأ�سباب تل���ك احلوادث، وق���ال مدير املرور 
الل���واء ط���ارق اإ�سماعي���ل اإن »معظ���م احل���وادث املروري���ة تق���ع عل���ى الطريق 
اخلارج���ي ال���ذي يربط بغداد مبحافظة باب���ل«، مبين���ًا اأن »ال�سرعة الفائقة يف 

قيادة ال�سيارات وراء احلوادث التي تقع يف هذا الطريق«.
واأك���د اإ�سماعي���ل اأن »ح���وادث مماثل���ة تقع على طري���ق بغداد �� كرك���وك ب�سبب 
الإهم���ال ووجود حف���ر كثرة على ه���ذا الطريق«، لفتًا اىل اأن���ه »رغم منا�سدة 
مديري���ة امل���رور واملواطن���ني اجله���ات املعني���ة لإعمار ال�س���ارع لك���ن ل توجد 

ا�ستجابة حتى الآن«.
واأ�س���اف اأن���ه »على الرغ���م من تفق���د املوقع وو�س���ع العالم���ات املرورية على 
جانب���ي الطري���ق، اإلاَّ اإن ذلك مل يوقف احلوادث«، معربًا ع���ن اأ�سفه ل�«الكوارث 

التي حت�سل على الطريق«.

 اعتقال مهرب محا�سيل م�ستوردة 
اأعلن���ت ال�س���وؤون الداخلية والأمن يف نين���وى، اأم�س الأربع���اء، اإلقاء القب�س 
عل���ى اأحد الأ�سخا�س يق���وم بتهريب املحا�سيل الزراعي���ة امل�ستوردة بوا�سطة 
�سهري���ج نق���ل املنتج���ات النفطية، وذك���ر بيان لل�س���وؤون اأن “مف���ارز ال�سوؤون 
الداخلي���ة يف نين���وى متكنت ومن خ���الل املتابعة امليداني���ة امل�ستمرة وتفعيل 
دورن���ا الرقاب���ي واملي���داين ملفارزنا املنت�س���رة داخل ال�سيط���رات يف املحافظة 
وحل�سول ال�ستباه وال�سك ب�سيارة حمل كبرة )�سهريج نفط( نوع مر�سيد�س 
بعد تفتي�سها لوحظ وجود قطع خمفي وباب �سري حتت املقطورة”، واأ�ساف 
البي���ان اأن���ه “مت العثور عل���ى حما�سيل زراعية ممنوعة م���ن ال�ستراد وزنها 
١٠ اأطنان”، موؤكدا “تنظيم حم�سر �سبط باملواد والقب�س على �سائق العجلة 
املدعو)ع.م.اأ( دونت اأقواله واعرتف اإدخال املواد املمنوعة من ال�ستراد اىل 

املحافظة من اإقليم كرد�ستان”.

 اعتقال متهمين و�سبط اأعتدة
األق���ت القوات المنية، اأم�س الأربع���اء، القب�س على عدد من املتهمني و�سبطت 

اأعتدة واأ�سلحة يف بغداد ومي�سان ونينوى وكركوك.
وقال���ت خلية الإعالم الأمني يف بيان اإن “قوة من قيادة عمليات بغداد �سرعت 
بواجب تفتي�س يف عدة مناطق من بغداد �سمن قاطع م�سوؤوليتها، حيث األقت 
القب����س عل���ى )7( متهمني، وع���رثت على بندقي���ة m4 مع عت���اد 150 اإطالقة 
و�س���اروخ كاتيو�س���ا و)10( م�سد�س���ات وعت���اد متن���وع 429 اطالق���ة وجهاز 

موتوريال”.
ووفق���ًا لبي���ان ثان للخلي���ة فاأن “ق���وة من قي���ادة عمليات �سومر نف���ذت واجب 
تفتي����س يف ق�س���اء �س���وق ال�سيوخ - ق�س���اء املجر الكبر - قلع���ة �سالح حيث 

األقت القب�س على 5 مطلوبني وفق اأحكام املادة 4 اإرهاب”.
كم���ا �سرعت قوة م���ن قيادة عملي���ات نينوى بواج���ب تفتي����س يف منطقة كرن 
ال�سيط���ان وعرثت على حزام نا�سف جاهز للتفج���ر ورمانتني يدويتني ودرع 
ع�سك���ري �س���د الر�سا����س وقداحت���ي تفجر وعت���اد ر�سا�س���ة bkc  عدد 250 

اإطالقة ومتت املعاجلة ميدانيًا، بح�سب البيان.

 هدٌر وا�ستحواٌذ على المال العام في �سالح الدين
فنِي اثننِي يف جممع حبوب  ة، اأم�س، �سبط ُموَظّ اأعلن���ت هيئة النزاهة الحتادَيّ

دهما اإهدار املال العام. بيجي يف حمافظة �سالح الدين؛ لتعُمّ
���دت اأن مالكات  وقال���ت الهيئ���ة يف بي���ان اإن “دائ���رة التحقيق���ات يف الهيئة اأَكّ
مكتب حتقيق �سالح الدين التي انتقلت اإىل جممع حبوب بيجي قامت ب�سبط 
املَُتّهم���ني اللذي���ِن يعمالن ب�سفة )فاح����س خمترب(؛ لثبوت قيامهم���ا بهدر املال 

العام”.
واأو�سح���ت اأنهما “قاما بت�سنيف كمي���ة )3،000( اآلف طٍنّ من مادة احلنطة 
املُت�سَلّم���ة للمو�س���م الزراع���ِيّ 2020، باعتباره���ا درج���ة اأوىل، يف ح���ني اإن 

م فيها”. ة اأ�سارت اإىل وجود تفُحّ الفحو�سات املختربَيّ
ن���ت م���الكات املكت���ب الت���ي انتقل���ت اىل امل�سرف  ���ٍة ُمنف�سل���ٍة، “متَكّ ويف عملَيّ
الزراع���ِيّ – فرع تكريت م���ن �سبط اأ�سل �سٍكّ م�سروٍف نقدًا من ح�ساب �سركة 
ة اإىل معمل الذرة ال�سفراء يف �سالح الدين؛ لغر�س حفر  ما بني النهرين العاَمّ
، دون اأن يتَمّ تنفيذ امل�سروع على اأر����س الواقع، على الرغم من  بئ���ٍر ارت���وازٍيّ

البيان. وفق  �سة له منذ عام 2018”،  �سرف املبالغ املُخ�سَّ

�أكرث من عام م�ضى وهم يحتجون بكامل زّيهم.. 
مهند�ضون يطلبون �لإن�ضاف 

 بغداد / املدى

اأعلنت وزارة الكهرب���اء، اأم�س، �سمول املناطق 
الزراعي���ة، والع�سوائيات يف ن�س���ب العّدادات 

الذكية يف بغداد واملحافظات الأخرى.
وقال املتح���دث با�سم الوزارة اأحم���د العبادي، 
يف بي���ان، اإنه« يف اإط���ار م�ساعي الوزارة للحد 
م���ن التج���اوزات واله���در الكب���ر يف الطاق���ة 
الكهربائية، وحتديد وتنظيم اأحمال امل�ستهلكني 

�سيت���م ن�سب العّدادات الذكية التي �ست�سهم يف 
زيادة �ساعات التجهيز للمواطنني«.

ن�س���ب  تطبي���ق  م���ن  »اله���دف  اأن  واأ�س���اف، 
الع���دادات الذكية هو حتويل بع�س امل�ستهلكني 
الع�سوائي���ة  املناط���ق  يف  النظامي���ني  غ���ر 
واملق�سم���ة زراعي���ًا، اىل م�ستهلك���ني نظامي���ني« 
موؤك���دًا، اأن« ه���ذه اخلط���ة �ست�سه���م يف تدعي���م 
كم���ا  ال�سته���الك،  وتر�ّس���د  التوزي���ع،  �سبك���ة 

�ستعظم موارد اجلباية«.

واأ�س���ار اإىل اأن« مناطق الع�سوائيات واملق�سمة 
زراعيًا، تعترب �سبب���ًا رئي�سًا يف �سعف ال�سبكة 
الكهربائي���ة وزي���ادة الأحم���ال كونه���ا مناط���ق 
جباي���ة،  م���ردودات  ب���دون  الطاق���ة،  ت�ستهل���ك 
اأن  اإىل  م�س���رًا،  اأحم���ال«،  تنظي���م  وب���دون 
»ال���وزارة غ���ر م�سوؤولة ع���ن تق���دمي و�سيانة 

الكهرباء لهذه املناطق«.
لن�س���ب  خط���ة  لديه���ا  »ال���وزارة  اأن  وتاب���ع، 
الع�سوائي���ات  مناط���ق  يف  الذكي���ة  الع���ّدادات 

والزراعية، حيث �سيتم ن�سب املقايي�س ابتداًء 
م���ن امل�ستهل���ك ث���م اىل املحولة الواح���دة داخل 
الزق���اق ثم يتم ن�سب املي���رتات على ال� 33 وال� 
املجهزة  الطاقة  ق���راءة  �ساأنها  والت���ي من   11

وامل�ستهَلكة«.
ولف���ت العب���ادي اإىل اأنه« �سيت���م تن�سيب نظام 
الأحم���ال  حتدي���د  ملراقب���ة  دقي���ق  األك���رتوين 
ومراقبة موظف���ي اجلباية ملنع حالت البتزاز 

اأو حالت ال�سرقة ملردودات اجلباية«.

عّد�د�ت جباية �لكهرباء �ضت�ضمل مناطق »�لزر�عي« و�لع�ضو�ئيات

االحتاد العام للتعاون 
احتاد بغداد التعاوين 

 الجمعية التعاونية الإدارة المجمع 
ال�سكني في زيونة 

اإعــــــالن
اس��تناداً إلى قانون التعاون رقم )15( لس��نة 
1992 )املعدل( النافذ وعمالً بنظام بيع وإيجار 
أم��وال وعقارات التنظيم��ات التعاونية تعلن 
اجلمعي��ة التعاوني��ة اخلدمي��ة إلدارة اجملم��ع 
الس��كني في زيونة عن اج��راء مزايدة علنية 
لتأجي��ر محالت جتاري��ة عدد )6( س��تة فعلى 
السادة الراغبني باالش��تراك باملزايدة العلنية 
مراجعة مقر اجلمعية للحصول على شروط 
املزايدة مقابل مبلغ وقدره )75.000( خمس��ة 
وس��بعون أل��ف دينار عراق��ي غير قاب��ل للرد 
مس��تصحبني معه��م صك مصدق باس��م 
اجلمعية التعاونية إلدارة اجملمع الس��كني في 
زيون��ة كتأمين��ات قانونية بنس��بة )20%( من 
القيمة التقديرية وس��تجري املزايدة في مقر 
اجلمعي��ة الكائن في محل��ة )718( زقاق )22( 
عم��ارات زيونة بعد مرور )15( خمس��ة عش��ر 
يوماً تب��دأ من تاريخ اليوم التالي للنش��ر في 
الصح��ف احمللية الس��اعة العاش��رة صباحاً 
ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة أجور نش��ر 
اإلعالن والداللية بنس��بة )2%( من أصل املبلغ 

الذي ترسو عليه املزايدة واملصاريف األخرى.  

الجمعية التعاونية الخدمية 
الإدارة المجمع ال�سكني في زيونة 

 بغداد / املدى

حددت وزارة الرتبية، اأم����س الأربعاء، موعد انطالق 
مت  الت���ي  الدرا�سي���ة  للمراح���ل  احل�س���وري  ال���دوام 
حتديده���ا بق���رار اللجن���ة العلي���ا لل�سح���ة وال�سالم���ة 
الوطنية، مبينة اأن يوم الأحد املقبل �سيكون اأول اأيام 

الدوام احل�سوري.
وقال���ت الوزارة يف بيان تلقت )املدى( ن�سخة منه، اإن 
وزيره���ا »علي حميد الدليمي، وج���ه املديريات العامة 
ب�س���رورة  كاف���ة  املحافظ���ات  يف  املدار����س  واإدارات 
تهيئ���ة اجل���داول اخلا�س���ة بالدوام للمراح���ل التي مت 
حتديده���ا، م�س���رًا اإىل ا�ستمرار التعلي���م الإلكرتوين 
للمراح���ل الأخرى وم���ن �سمنها التي �ُسمل���ت بالدوام 

احل�سوري لبقية اأيام الأ�سبوع«.

واألف���ت الدليمي، اإىل اأن »ق���رار دوام تالميذ ال�سفوف 
الث���الث الأوىل م���ن املرحل���ة البتدائية ج���اء من اأجل 
اكت�سابه���م امله���ارات العلمي���ة الأ�سا�سي���ة يف )القراءة 
والريا�سي���ات والعل���وم والإ�سالمي���ة(«، م�س���ددًا على 
»دور الإ�سراف الرتبوي يف متابعة الدوام احل�سوري 
والتاأكيد على اأتباع الإجراءات الوقائية يف املدار�س، 
اإذ �سيت���م �سح���ب اإجازة فتح املدر�س���ة الأهلية املخالفة 
لتلك ال�س���روط والتعليم���ات املعمول به���ا حفاظًا على 

�سالمة الطلبة«.
وجه وزير الرتبية، املديرية العامة للمناهج ب�سرورة 
»ا�ستكم���ال خط���وات حتويل املناهج م���ن الورقية اىل 
رقمي���ة تفاعلي���ة كخط���وة اأوىل ليتم بعده���ا ا�ستكمال 
باق���ي اخلطوات وتعميمه���ا على بقي���ة مدار�س البالد 

كافة«.

�ل���رب���ي���ة حت����دد م���وع���د �ن���ط���اق �ل�������دو�م �حل�����ض��وري

 ترجمة / املدى

األق���ت �سحيفة نيوي���ورك تاميز 
ال�س���وء عل���ى منطق���ة »الأه���وار 
جنوبي العراق« وهي م�سطحات 
مائي���ة تق���ع بالقرب م���ن احلدود 
لب���الد  ال�سرقي���ة  اجلنوبي���ة 
الرافدي���ن، لتظه���ر وكاأنها واحة 
لكنه���ا  ال�سح���راء،  و�س���ط  يف 
تواج���ه خط���ر اجلف���اف من حني 

لآخر لعدة اأ�سباب.
وت�س���م ه���ذه املنطق���ة م���دن اأور 
ال�سومري���ة  واإري���دو  واأوروك 
القدمي���ة، الت���ي اأُن�سئ���ت يف بالد 
م���ا ب���ني النهري���ن ب���ني الألفيتني 
الرابعة والثالثة قبل امليالد على 

�سفاف نهري دجلة والفرات.
والأه���وار ه���ي موط���ن ل�سع���ب 
ي�سم���ى املعدان، املع���روف اأي�سًا 

الذي���ن  الأه���وار،  ع���رب  با�س���م 
املناط���ق  عم���ق  يف  يعي�س���ون 
تربي���ة  يف  ويعمل���ون  الرطب���ة، 
اجلامو�س يف اأماكن معزولة، ل 

ميك���ن الو�س���ول اإىل معظمها اإل 
عن طريق القوارب. 

بينم���ا يعي����س اآخ���رون يف مدن 
نه���ري  �سف���اف  عل���ى  �سغ���رة 

تغ���ذي  الت���ي  الف���رات  اأو  دجل���ة 
الأه���وار. لكن العدي���د من �سكان 
قب���ل عق���ود،  املع���دان غادروه���ا 
عندما دمرتها احل���رب واملجاعة 

والقمع.
وبحلول اأوائل العق���د الأول من 
الق���رن ال����21، كان اأق���ل م���ن 10 
يف املئ���ة م���ن الأرا�س���ي الرطبة 
الأ�سلي���ة يف املنطق���ة عبارة عن 

م�ستنقعات عاملة.
غمره���ا  اإع���ادة  بع���د  والي���وم، 
اأ�سبح���ت  جزئي���ًا،  وترميمه���ا 
اأخ���رى  م���رة  مه���ددة  الأه���وار 
ونق����س  املن���اخ،  تغ���ر  ب�سب���ب 
الوع���ي البيئ���ي عل���ى امل�ست���وى 
املحل���ي، ورمب���ا الأهم م���ن ذلك، 
بناء ال�سدود يف تركيا و�سوريا، 

وفقا لنيويورك تاميز.
يف 2018، ت�سب���ب �سيف �سديد 
احل���رارة اأعقبه قل���ة الأمطار يف 
حدوث جف���اف خطر، فاإنخف�س 
من�سوب املياه يف بع�س املناطق 

لأكرث من ثالثة اأقدام.

مربي���و  فق���د  لذل���ك  ونتيج���ة 
ثل���ث  ح���وايل  اجلامو����س 
الكث���رون  وا�سط���ر  ما�سيته���م، 
حتول���ت  عندم���ا  املغ���ادرة  اإىل 
املناطق اإىل �سح���راء، مهاجرين 
اإىل امل���دن املج���اورة اأو اأبعد من 
ذل���ك؛ اإىل ال�سواحي الفقرة من 

كربالء والب�سرة وبغداد.
لك���ن بع���د ب�سع���ة اأ�سهر، ب���داأت 
وع���اد  الرتف���اع.  يف  املي���اه 
املهج���رون لك���ن بقي���ت املخاط���ر 
كب���رة عل���ى الأ�سخا����س الذي���ن 

يعي�سون هنا. 
ف���اإذا جف���ت الأه���وار امل�ستنزف���ة 
بالفعل مرة اأخ���رى، فقد ل يكون 
اأم���ام �سعب املع���دان خيار �سوى 
املغ���ادرة، والبتعاد ع���ن منطقة 
م�سطرب���ة،  اأر����س  يف  م�سامل���ة 

ح�سبما تقول نيويورك تاميز.

ت��غ��ر �مل���ن���اخ و����ض���دود ت��رك��ي��ا و���ض��وري��ا ت���ه���ّدد �لأه�����و�ر
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 بغداد / اإياد ال�ساحلي

اأك���دت الرائ���دة الريا�س���ية يف لعب���ة التايكواندو 
�سروق �سهاب اأحمد )48عامًا( اأن قاعدة الريا�سة 
الن�س���وية يف الع���راق تع���اين حرب���ًا ناعم���ة م���ن 
قي���ادات العم���ل االأوملب���ي الت���ي مل تدع له���ا جمااًل 
للتط���ّور وُم�س���ايرة بقي���ة الريا�س���يات يف الدول 
العربي���ة، كا�س���فة ع���ن ظ���روف �س���عبة واجه���ْت 
م�س���رتها الريا�س���ية واالإعالمية ب�س���بب �سطوة 
م���ا اأ�س���متهم ب�"باملُنتفع���ن" املُقّرب���ن من �ُس���لطة 
الريا�س���ة، داعية االحتاد املرك���زي للعبة لالنفتاح 
نحو الكفاءات الوطني���ة يف املهجر لتدعيم جهود 
املدرب���ن واحل���كام م���ن اأج���ل االرتق���اء باجلي���ل 

اجلديد و�سناعة االإجنازات الدولية.
���ت ب���ه  وقال���ت �س���روق يف حدي���ث �س���ريح خ�سّ
)امل���دى( اأثن���اء ات�س���ال م���ن العا�س���مة الفنلندية 
هل�س���نكي :"ُي�س���عدين بع���د غياب���ي الطوي���ل عن 
بل���دي اأن احت���ّدث ع���ر امل���دى لتوثي���ق مواق���ف 
مهمة مبثاب���ة درو�س للجيل اجلديد، ف�سخ�س���يًا، 
مار�س���ُت الفن���ون القتالية ُمذ كان عم���ري 11 عامًا 
حي���ث كنت اتابع بط���ل الفنون القتالية ال�س���يني 
)برو�س يل( مقّلدة حلركاته، وعند عودتي للبيت 
كنت اأ�س���اك�س اأبناء حمّلتي بق���وة، وُيكن القول 
اإنه مع بداي���ة عام 1984بداأُت لعب���ة التايكواندو 
تنت�س���ر �س���ريعًا يف املدار�س واملنتديات ال�سبابية 
مبنطقتي "ال�سيدية" ويف تلك الفرتة اأخذ مدربي 
جميل عكّي�س االهتمام بتنمية مهاراتي با�س���راف 
الكاب���ن ع�س���ام اأحم���د عبا�س الذي اأرافقه ع�س���ر 
كل يوم بعد اأنتهاء دوامي مبدر�س���ة حلب لغر�س 
باإهم���ايل  للريا�س���ة  ُحب���ي  وت�س���ّبب  التدري���ب، 
الدرا�س���ة ومر�سي بالروماتيزم ملدة اأربعة اأ�سهر، 
كوننا نتمّرن على اأر�س���ية )�س���تايكر( لعدم وجود 
قاعات منوذجية، ثم ُمنعُت من ممار�س���ة الريا�سة 

�سنتن بتوجيه من الطبيب".
وت�سيف :"يف فرتة م�سوؤويل احتاد التايكواندو 
ال�سابقن، حامت �س���ريف وماهر اأحمد العي�ساوي 
ورع���د ح���ازم، تعّر�س���ُت اىل �س���وء املعاملة، كون 
يف  امل���راأة  تواج���د  يحّب���ذون  ال  الثالث���ة  ه���وؤالء 
الريا�سة، ويف عهد اأّحدهم لفقوا يل ُتهمة �سفوية 
م���ع عقوب���ة اإداري���ة واهي���ة لغر�س حرم���اين من 
ممار�س���ة اللعب���ة مدى احلي���اة وكان عمري وقتها 

اأربعة ع�سر عامًا وتلك اأول �سدمة موجعة يل"!

حرب ال�سكرتير!
واأو�س���حت :"عا�س���رُت جياًل ذهبيًا �سّم الالعبن 

)حي���در يو�س���ف وجا�س���م حممد خل���ف وحممود 
كاظ���م حرب���ي وخلي���ل ع���واد وط���ارق جرائي���ل 
ويو�س���ف حمم���د هيج���ل وميث���م نا�س���ر وعم���اد 
�س���ابر ومنت�س���ر عبداجلب���ار( واعتب���ارًا من عام 
1991 اأخ���ذت �س���هرتي ت���زداد على نط���اق احتاد 
التايكوان���دو واالأندية، ويف عام 1994 عدُت اىل 
اللعبة بتدّخل من ع�سو االحتاد جمال عبدالكرمي 
ال���ذي اأ�س���بح تاأث���ره كب���رًا فيم���ا بع���د، ووّج���ه 
ب�س���رورة ا�س���تئنايف التدريب مع نادي )زيونة( 
اأنتقل���ت   1998 ع���ام  الوطن���ي حت���ى  واملُنتخ���ب 
بعدها لتمثيل نادي الكرخ با�س���راف املدرب اأحمد 

عبا�س، ويف ه���ذه الفرتة كنت 
م���ن �س���من املر�ّس���حات للع���ب 
العربي���ة  االألع���اب  دورة  يف 
التا�سعة التي جرت يف االأردن 
وج���ود  وتزام���ن  ع���ام1999، 
�س���كرتر  عبدالوه���اب  ط���ارق 
االحتاد الذي عاملني ب�سلبية، 
واأك���د حماربتِه يل بالقول )اأما 
اأن���ا اأو اأنت يف اللعبة( فقلت له 
نعم احلا�س���ر لَك، لكن املا�سي 
وامل�ستقبل ل�سروق يف ريا�سة 
ل���ك  و�س���تثبت  التايكوان���دو 

االأيام ذلك."

تواطوؤ مع الحكام
وك�س���فت �س���روق :"قب���ل ب���دء 
الدورة العربية التا�س���عة تاآمر 
�س���دي  عبدالوه���اب  ط���ارق 
اخلا�س���ة  االختب���ارات  يف 

بت�س���مية اأع�س���اء املنتخ���ب الوطني حي���ث تواطاأ 
مع احلكام واأثروا يف قراراتهم �س���دي وخ�سرت، 
واأ�س���بحُت مر�س���حة ثاني���ة يف قوائ���م املنتخ���ب، 
وا�س���تمّرت احلرب حت���ى عندما ق���ّررْت االأوملبية 
وقتها م�س���اركة اخلط االأول والث���اين يف الدورة 
العربية، ا�سرُتط علينا تقدمي تعّهٍد خّطي مع رهن 
بيت اأو �س���قة ت�س���ادر يف حالة ع���دم رجوعنا اىل 
الع���راق! فذهبُت مع والدتي اىل مكتب االإدارة يف 
اللجنة االأوملبي���ة، وكانت مديرته ال�س���يدة باهرة 
ال�س���يخلي وال���دة ط���ارق عبدالوه���اب، قّدمت لها 
�س���ند ال�س���قة العائدة اىل والدي ك�سمان لعودتي 
وفق���ًا الإج���راءات االأوملبية، وح���ال لقائي باملديرة 
قال���ت )حتلم���ن ت�س���وفن احل���دود(! وبالفعل مت 
جمع العبي املنتخب لل�س���فر اىل االأردن، واجتمع 
بن���ا طارق بن���اء على توجي���ه من رئي����س االحتاد 

فار�س جمعة ح�س���ان، و�س���األ 
ع���ن  ف���ردًا  ف���ردًا  الالعب���ن 
طموحاتهم وعندما و�س���ل يل 
ق���ال با�س���تهزاء )بالن�س���بة لِك 
ُمبعدة عن الدورة ولو �سمحنا 
)اإذا  اأجبت���ه  �س���تحّققن(؟  فم���اذا  بامل�س���اركة  ل���ك 
�س���اركت �س���اأعود مبيدالية ذهبية لي����س خوفًا من 

رئي�س االأوملبية، بل الأخيِّب اأملك بخ�سارتي(!.

اأول ميدالية 
وع���ن اجنازاته���ا، قالت :"اأفتخر بح�س���ويل على 
ح���زام اأ�س���ود 5 دان، وت�س���ّرفت باإه���داء الع���راق 
اأول ميدالية )برونزية( با�س���م الريا�سة الن�سوية 
يف لعبت���ي، هي الثالث���ة يف تاري���خ التايكواندو، 
ف���االأوىل ذهبية البط���ل حيدر يو�س���ف عام 1986 
والثانية ف�س���ية ال�س���هيد زمن حمم���د حّققها معي 
يف البطولة العربية الرابعة التي �س���ّيفتها م�س���ر 
عام2003 بع���د اأحداث التغير وقد تراأ�س خاللها 
جمال عبدالكرمي قيادة االحت���اد، وبعدها مل تخُل 
م�س���رتي الريا�س���ية من املنّغ�س���ات، خا�س���ة يف 

طري���ق م�س���اركتي باملناف�س���ات التاأهيلي���ة لدورة 
اأوملبياد اأثين���ا عام2004 والتي ج���رت يف كوريا 

اجلنوبية".

رحلة باري�س
عل���ى  للح�س���ول  االأردن  اىل  :"�س���افرنا  وتتاب���ع 
التاأ�س���رة، ومت تق�س���يم الوف���د اىل رحلتن لعدم 
توّف���ر التذاك���ر، وعلم���ُت اأين اأ�س���افر يف الوجب���ة 
����س  الثاني���ة، ويف �س���باح الي���وم التايل مل ُيخ�سّ
يل رئي����س الوف���د جم���ال عبدالك���رمي ثم���ن تذكرة 
الطائ���رة، ووجه امل���درب عادل عني���د اأن يخرين 
بالع���ودة اىل بغ���داد، وبع���د عودت���ي مت ت�س���هيل 
مهمة ات�س���ايل مب�ست�س���ار الريا�س���ة حينها منذر 
فتف���ت وبدوره اأجرى ات�س���ااًل مع جم���ال وقال له 
بالن����س )كيف مل ت�س���طحب �س���روق معك، لعلمك 
هي وحدها �ست�س���ارك يف باري�س واأنت واأع�ساء 
وف���دك تع���ودوا اىل بغ���داد( هن���ا مت ا�ستح�س���ال 
تاأ�س���رة باري����س يل م���ع تذك���رة ال�س���فر والحق���ًا 
ا�ستح�س���لْت للبطلن و�س���ام عريبي ورائد عبا�س 

ب�سغط مني".

ات�ساالت الحجية
وت�سرت�س���ل �س���روق :"عند و�س���ويل باري�س كان 
وف���د جمال قد و�س���ل قبل���ي، ومل اأع���ر على قاعة 
الت�س���فيات اإال بعد �ساعتن بف�سل م�ساعدة �سائق 
تك�س���ي تون�س���ي اجلن�س���ية تعاطف مع���ي، وحال 
و�س���ويل القاع���ة ق���ال يل م�س���وؤول اأمنه���ا اأن���ه ال 
يوجد ا�س���م ريا�س���ي ثالث ح�س���ب بيانات رئي�س 
الوف���د، ويف الي���وم الت���ايل انتظرُت من ال�س���اعة 
ال�س���ابعة �س���باحًا اىل ال�ساد�س���ة م�س���اء يف ج���و 
بارد عن���د بوابة القاعة ومل ياأذن���وا يل بالدخول، 
وطوال الوق���ت كان رئي�س اللجنة االأوملبية اأحمد 
احلجي���ة على توا�س���ل مع���ي هاتفيًا مل�س���اعدتي، 
واأك���د اأن هاتف جمال مغلق، فقلت له )خل�س غدر 
ب���ي( فموقف االأخ���ر ُمعد �س���لفًا رّدًا عل���ى املكاملة 
احلاّدة من امل�ست�سار فتفت معه، وجنح بحرماين 
م���ن اإج���راء فح����س الوزن وع���دم م�س���اركتي يف 
التاأهيلي���ة، فطماأنن���ي احلجية اأنه و�س���ع اأ�س���مي 
يف ال�س���فارة االأردني���ة بباري����س ملراجعته���م وهم 
يتكّفل���ون باإقامت���ي وعودت���ي اىل عّمان ب�س���الم، 

وذلك لعدم وجود �س���فارة عراقية يف فرن�س���ا عام 
 ."2004

تدريب.. واإعالم
وب�س���اأن اأ�س���باب مغادرة العراق، بّينت :"بعد اأن 
�سادت الفو�سى يف العراق عامي 2005و2006، 
قّررُت املغادرة �س���وب مملكة البحرين م�س���تفيدة 
من �س���هادتي "بكالوريو�س كلي���ة الرتبية البدنية 
وعلوم الريا�سة" ف�س���اًل عن خرتي الطويلة يف 
التايكوان���دو، وتعاقدُت مع اأح���د االأندية لتدريب 
اأح���د الف���رق مل���دة اأربع���ة اأ�س���هر، ثم توّجه���ُت اىل 
م�س���ر وعملُت يف قناة البغدادي���ة، بحكم خرتي 
االإعالمي���ة مع قن���وات عربي���ة وحملي���ة، وبعدها 
ا�س���تلمُت اإدارة مكت���ب القن���اة يف �س���وريا حت���ى 
ني�س���ان ع���ام 2008، غ���ادرت اآن���ذاك اىل تركي���ا، 
ومنه���ا اىل قر�س حيث ا�س���تقّر ب���ي احلال هناك 
حتى عام 2014 دّرب���ُت خاللها يف اإحدى مدار�س 
التايكوان���دو لتاأم���ن معي�س���تي، كما �س���اركُت يف 

مهام حتكيمية يف ثالث بطوالت خليجية".

ر�سالة الى االتحاد
ووّجه���ت �س���روق ر�س���الة اىل االحت���اد العراق���ي 
للتايكوان���دو برئا�س���ة اإبراهي���م البه���اديل، قائلة 
:"ناأ�س���ف اأن ي�س���تمّر الظل���م، ومل اأن���ل حقي حتى 
االآن، عندم���ا ُيطلب منكم ا�س���ماء احلّكام الدولين 
للتايكوان���دو العراق���ي ُيذك���ر ا�س���م ناظ���م حمم���د 
خل���ف فقط بينما يل تاريخ���ي يف التحكيم املحّلي 
وال���دويل منذ عام 1995 حتى االآن، وهنا اأمار�س 
التحكي���م يف فنلن���دا ب�س���كل متوا�س���ل، اأم���ا على 
م�س���توى قاعدة اللعبة، اأمتن���ى اأن يكون االإهتمام 
م���ن  الإع���داد جي���ل  الن�س���وية نوعي���ًا  بالريا�س���ة 
النا�سئات وال�سابات يتمّكَن من حتقيق املُنجزات 

اأ�سوة بالعبات م�سر وتون�س واالأردن".

التغيير الحقيقي
:"اأح���الم  حديثه���ا  �س���هاب  �س���روق  وختم���ت 
ا�س���تقرار  كث���رة، و�س���يطول زم���ن  الريا�س���ين 
األعابه���م طامل���ا يوجد م���ن يعتا�س عل���ى جهودهم، 
وي�س���تفيد م���ن املواق���ع خلدم���ة م�س���لحته، حتى 
املُغرتبن عندما جاءوا ال�س���الح واقع الريا�س���ة 
تاأثروا بثل���ة من الفا�س���دين وغ���ّروا توّجهاتهم، 
لهذا فالتغير احلقيقي مرهون باأ�سوات الهيئات 
العام���ة، وال اأمل لريا�س���ة ُمنجزات مع ا�س���تمرار 
منح الثقة للفا�سلن وحماربي االأبطال واملنتفعن 
الذي���ن ي�س���تحقون الط���رد م���ن االأب���واب اخللفية 

لالأوملبية واالحتادات واالأندية"!

بطلة التايكواندو �سروق �سهاب تخرج عن �سمتها:

ل اأمل لريا�شة المنجزات.. اأطردوا الفا�شلين من الأبواب الخلفية لالتحادات!

 بغداد / حيدر مدلول

يخو����س فري���ق ال�س���رطة حامل لق���ب دوري الكرة 
املمت���از باملو�س���م 2018-2019 مهّم���ة �س���عبة يف 
ال�س���اعة الثامن���ة وخم����س واأربعن دقيقة، م�س���اء 
الي���وم اخلمي�س املوافق اخلام�س ع�س���ر من �س���هر 
ني�س���ان اجلاري، على امللعب الثان���وي ملدينة امللك 
عبد الل���ه الريا�س���ية مبدينة جدة ال�س���عودية اأمام 
�سقيقه الدحيل القطري لكرة القدم بديربي اخلليج 
يف افتتاح مناف�س���ات املجموعة الثالثة التي ت�س���م 
اىل جنبهما فريقي ا�س���تقالل طهران االإيراين لكرة 
الق���دم واأهلي ج���دة ال�س���عودي لكرة القدم �س���من 
منطقة غرب���ي القارة بالن�س���خة احلالية من دوري 
اأبط���ال اآ�س���يا لكرة القدم التي تق���ام بنظام التجّمع 
حت���ى يوم الثالثن من ال�س���هر ذاته وفق اجراءات 
احرتازي���ة �س���ّحية ووقائية م�س���ّددة للحفاظ على 
�س���المة اجلميع يف ظل ظهور ال�ساللة اجلديدة من 
فايرو�س كورونا )كوفيد- 19( منذ منت�س���ف �سهر 
كانون االأول 2020 يف عدد كبر من بلدان العامل.
وعمل ال�سربي اليك�سندر اليتي�س خالل الوحدات 
التدريبي���ة التي اأجراها فريق ال�س���رطة اىل مدينة 
جدة ال�سعودية منذ م�ساء يوم ال�سبت املا�سي على 
معاجلة نقاط اخللل وال�سعف املوجودة يف اخلط 
الدفاعي التي كانت ال�س���بب الرئي�س يف هّز �سباكه 
لث���الث م���رات متتالي���ة يف املب���اراة االأخ���رة التي 

خ�س����رها اأمام م�سيفه فريق النجف برغم وجود 
ثالث����ة العب����ن يف �س����فوفه مّمن يلعبون �س����من 
املنتخ����ب الوطني لك����رة القدم )عل����ي فائز عطية 
و�سعد ناطق ناجي وعالء علي مهاوي ( من اأجل 
عدم ا�س����تثمارها من قبل مهاجمي فريق الدحيل 
القطري وخا�سة الالعب  البلجيكي ايدميل�سون 
جوني����ور الذي اأح����رز 12 هدفًا فق����ط يف دوري 
جنوم قطر وزميل����ه الرازيلي ايدواردوبريرا 
رودريغيز الذي �س����جل نف�س العدد من االأهداف 
وكذل����ك النج����م  الكين����ي ماي����كل اأولونغ����ا الذي 
اأح����رز �س����بعة اأهداف من����ذ انتقاله اإليه يف �س����هر 
�س����باط املا�س����ي قادمًا من فريق كا�سيوا ري�سول 
الياب����اين حيث ي�س����عى اىل ت�س����جيل ح�س����وره 
االأول ب����دوري اأبطال اآ�س����يا والقطري املعز علي 
عبد الله �ساحب االهداف ال�ستة الذين ي�سكلون 
االأعم����دة الرئي�س����ة للم����درب التون�س����ي �س����ري 
ملو�س����ي له����ز �س����باك القيث����ارة للخ����روج ب����اأول 
انت�س����اره له باعتب����اره من اأبرز املر�س����حن من 
قبل االحتاد االآ�س����يوي لكرة القدم خلطف املركز 
االأول يف املجموعة الثالثة الذي يوؤهله لالنتقال 
اىل الدور ثم����ن النهائي من دوري اأبطال اآ�س����يا 

لكرة القدم 2021.
ويعاين فريق ال�سرطة من حالة عدم اال�ستقرار يف 
م�س���تواه وتذب���ذب نتائجه منذ انطالق مناف�س���ات 
املو�س���م الكروي املحل���ي نتيجة لكرة االإ�س���ابات 

التي عانى منها اأغل���ب جنومه الذين مت اختيارهم 
من قبل املدرب ال�س���ابق عبد الغني �س���هد وخا�س���ة 
يف اخلط االأمامي ب�سكل دفع جمل�س اإدارة النادي 
برئا�س���ة وه���اب الطائ���ي اىل التعاق���د م���ع املهاجم 
املخ�س���رم الفنزويل���ي جيلم���ن ريفا����س قادمًا من 
فريق دي �سي يونايتد االأمركي لكرة القدم وجنح 
يف ت�س���جيل خم�س���ة اأهداف خ���الل املرحلة الثانية 
والرازيلي رافايل �سيفا قادمًا من فريق وهان زال 
ال�س���يني لكرة القدم وال�سوري فهد اليو�سف قادمًا 
من �س���فوف فريق الوحدات ال�س���وري لكرة القدم 
اىل جانب جنم املنتخب الوطني لكرة القدم حممد 
داود يا�س���ن الذي يلك يف جعبته �ستة اأهداف مع 
فريق النفط و�س���انع االألعاب علي ح�س���ني في�سل 
وكذلك املدافع عدي �س���هاب خ���الل فرتة االنتقاالت 
ال�س���توية باالتفاق م���ع اليتي�س لتعزيز ال�س���فوف 
للدوري الكرة املمتاز والبقاء �سمن دائرة التناف�س 
على اللقب برغم 10 نقاط تف�س���له عن فريق القوة 
اجلوية املت�س���در ودوري اأبطال اآ�س���يا لكرة القدم 
�س���من منطق���ة الغ���رب وال�س���يما بع���د اأن اأوقعت���ه 
القرع���ة يف املجموع���ة الثالث���ة الت���ي مت اعتبارها 
نارية من قبل النقاد واملحللن واملتابعن ل�س���وؤون 
الكرة يف القارة ال�س���فراء ل�س���م فرقها عددًا كبرًا 
م���ن منتخب���ات بلدانها امل�س���اركة حاليًا بت�س���فيات 
كاأ�س العامل لكرة القدم 2022 بقطر وكذلك تواجد 

املحرتفن يف �سفوفها.

ال�شرطة يخو�ض مهمة �شعبة اأمام الدحيل القطري

 بغداد / املدى

يحت�س���ن ملع���ب الكارتوخ���ا مبدينة ا�س���بيلية 
االإ�سبانية يف ال�ساعة العا�سرة والن�سف م�ساء 
بعد غد ال�سبت امل�سادف ال�سابع ع�سر من �سهر 
ني�س���ان اجل���اري املب���اراة النهائي���ة لكاأ�س ملك 
اأ�س���بانيا لك���رة الق���دم 2021 بن فري���ق اأتلتيك 

بيلباو وم�سيفه فريق بر�سلونة
ويراه���ن رئي����س ن���ادي بر�س���لونة االإ�س���باين 
خوان البورتا عل���ى القائد االأرجنتيني ليونيل 
مي�سي خلطف لقب الن�سخة احلالية من بطولة 
كاأ�س امللك بحكم دوره املوؤثر على زمالئه الذين 
طالبهم بن�سيان اآثار خ�سارة الكال�سيكو االأخر 
اأم���ام الغرمي اللدود فري���ق ريال مدريد بنتيجة 
)1-2( �س���من اجلولة الثالثن من الليغا حيث 
اإن االنت�س���ار يف املب���اراة النهائية �س���تعطيهم 
اأول لق���ب حمل���ي يف املو�س���م 2021 تن�س���يهم 
مرارة اخلروج املبكر من دوري اأبطال اأوروبا 
لك���رة الق���دم مع دفع���ة معنوية نح���و البقاء يف 
موا�س���لة االآمال مبطاردة فريق اتليتكو مدريد 
�س���احب املركز االأول يف ظل الفارق القليل من 
النق���اط الت���ي ت�س���ل اىل نقطتن فقط ل�س���الح 
االأخ���ر بانتظ���ار موقعة احل�س���م بينهم���ا التي 

�س���تجري يف ال�س���اعة ال�ساد�س���ة والربع م�ساًء 
ي���وم الثامن من اأيار املقبل عل���ى ملعب الكامب 
نو يف مدينة بر�سلونة �سمن اجلولة اخلام�سة 

والثالثن.
واأثار الفرن�سي عثمان ديبلي الذعر يف كتيبة 
الهولن���دي رونال���د كومان من عودة م�س���كالت 
مبنطق���ة احلو�س اإليه التي زادت من اآالمه بعد 
مباراة الكال�س���يكو التي يخ�س���ع على �س���وئها 

لع���الج حتفظ���ي موؤقت بعد رف�س���ه اخل�س���وع 
اىل عملي���ة جراحي���ة عاجلة لرغبت���ه اجلاحمة 
يف ع���دم التوق���ف ع���ن اللع���ب وامل�س���اركة يف 
املباراة النهائية لكاأ�س ملك اأ�سبانيا لكرة القدم 
وال�س���يما اأنه يعتر النجم الهداف يف البطولة 
بالهدفن الذين �س���جلهما خالل املو�سم احلايل 
م���ع زمالئ���ه انط���وان غريزمان وج���وردي البا 

وفرينكي دي يونغ ومارتن برايثوابت.

بر�شلونة ُيراهن على مي�شي لنيل لقب كاأ�ض الملك

 بغداد / املدى

ع���اد اأحمد �س���الح م���درب فريق زاخو لك���رة القدم 
ال�س���ابق اىل دوري الك���رة املمت���از بع���د اإتفاقه مع 
اإدارة ن���ادي الكهرب���اء الريا�س���ي لت���ويّل فريقه���ا 
الك���روي حت���ى نهاي���ة املو�س���م احل���ايل، ب���داًل من 
املدرب ال�س���ابق عبا����س عطية الذي قّدم ا�س���تقالته 
بع���د اخل�س���ارة التي ُمن���ي به���ا اأمام �س���يفه فريق 
زاخو بنتيج���ة )1-2( جعلته يرتاج���ع اىل املركز 
ال�س���ابع ع�س���ر يف الرتتيب بر�س���يد 24 نقطة يف 
خت���ام اجلول���ة ال�س���ابعة والع�س���رين خل���ف ف���رق 
القوة اجلوية والنجف وال�سرطة والزوراء ونفط 
الو�س���ط وزاخ���و والنف���ط ونف���ط مي�س���ان واأمانة 
بغ���داد والك���رخ واأربيل واملين���اء ونفط الب�س���رة 

والديوانية وال�سناعات الكهربائية والطلبة.
للم���درب  امل�س���اعد  التدريب���ي  امل���الك  و�س���يتكون 
اأحمد �س���الح من م�س���اعده مازن عبد ال�ستار وبدر 
�س���اكر مدربًا حلرا����س املرمى حيث ق���اد الوحدات 
التدريبية لفريق الكهرباء حت�سرًا للمباراة املقبلة 
اأمام فريق القا�س���م الثامن ع�س���ر بر�سيد 23 نقطة 
يف ال�س���اعة الرابعة ع�س���ر بعد غد ال�سبت املوافق 
ال�س���ابع ع�سر من �سهر ني�س���ان اجلاري على ملعب 
الكف���ل االأوملب���ي يف حمافظ���ة بابل �س���من اجلولة 
الثامنة والع�سرين من الدوري املمتاز يف لقاء مهم 
للمدرب املنقذ اأحمد �س���الح الذي يراهن عليه علي 
االأ�س���دي الإعادة الت���وازن من جدي���د بتحقيقه فوز 
ثم���ن يبعده عن الفرق االأخرة التي تواجه �س���بح 

الهبوط اىل دوري الدرجة االأوىل املو�سم املقبل.

وب���ات عبا�س عطية يحتل املرك���ز 23 يف قائمة 
املدرب���ن املغادرين ملناف�س���ات ال���دوري احلايل 
بع���د حازم �س���الح و�س���عد حافظ وق�س���ي منر 
و�س���مر كاظم )الديوانية( وغالب عبد احل�سن 
و�س���اكر حمم���ود )ال�س���ماوة( والروم���اين تيتا 
�س���هد  الغن���ي  وعب���د  )املين���اء(  نا�س���ر  وع���ادل 
)ال�س���رطة( وبا�س���م قا�س���م )ال���زوراء( وح�س���ن 
اأحمد )النج���ف( ومظفر جبار )احلدود( واأحمد 
خل���ف )الطلب���ة( وجا�س���م جاب���ر وع���ادل نعم���ة 
)القا�س���م( وعماد عودة )ال�سناعات الكهربائية( 
واأحم���د �س���الح )زاخ���و( وعم���ار ح�س���ن )نفط 
الب�س���رة( وجمال عل���ي )نفط الو�س���ط( ورزاق 
فرحان )نفط مي�س���ان( ويحيى عل���وان )النفط( 

والكرواتي رادان )اأربيل( . 

المنقذ اأحمد �شالح يقود الكهرباء في رحلة القا�شم
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رأي باألجنبي  

 دانيال جون هانان*
ترجمة: عدوية الهاليل

ا�س���تهواين مقال مارتن �س���وارتز حول اأهمية 
ا�س���تهويت  العلم���ي كم���ا  البح���ث  الغب���اء يف 
قراءت���ه املاليني ح���ول العاملK مقال منا�س���ب 
ليومنا هذا مثل ما كان منا�سبًا وقت ن�سره قبل 
12 عام���ًا، يقرتح �س���وارتز يف مقال���ه اأنه لي�س 
من املقبول اأن ت�س���عر بالغباء كباحث فح�سب، 
ب���ل اإنه اأمر �سروري بالفع���ل، لأنك اإذا عاجلت 
فق���ط اأ�سئل���ة معروف���ة اإجاباته���ا بالفع���ل، فقد 
يجعلك ذلك ت�سعر بالذكاء، لكنك لن ت�ساهم يف 

حتقيق اخرتاقات علمية كبرية. 
يقول �سوارتز: “العلم يجعلني اأ�سعر بالغباء. 
لق���د اعت���دت على ذل���ك - لقد اعت���دت عليه. يف 
الواقع، اأنني كنت ِطوال حياتي العلمية اأبحث 
بن�ساط ع���ن فر�س جديدة لأ�سع���ر بالغباء، لن 
اأع���رف م���اذا اأفعل بدون ه���ذا ال�سع���ور، حتى 
اأنن���ي اأعتقد اأن���ه من املفرت����س اأن يكون الأمر 

على هذا النحو«.
بالن�سب���ة ل�سوارتز ولرمبا اأي�سًا لكل من در�س 
العل���وم، اأحد الأ�سباب التي جعلته يحب العلم 
يف اجلامع���ة هو اأن���ه كان بارعا في���ه، ل ميكن 
اأن يك���ون ه���ذا ه���و ال�سب���ب الوحي���د – لرمبا 
واحلاج���ة  امل���ادي  الع���امل  مبعرف���ة  النبه���ار 
كان���ت  جدي���دة  اأ�سي���اء  لكت�س���اف  العاطفي���ة 
م���ن الأ�سب���اب الت���ي جعلت���ه يحب العل���م. لكن 
الدرا�س���ة اجلامعي���ة الأولي���ة تتطل���ب العم���ل 
امل�سن���ي، والأداء اجلي���د يف المتحان���ات، اإذا 
كن���ت تع���رف الإجاب���ات يف المتح���ان، فه���ذا 

�سي�سعرك بالفخر وبالذكاء. 
لك���ن الدكت���وراه كان���ت �سيئ���ًا خمتلف���ًا متام���ا 
ل�سوارت���ز. يت�س���اءل: “كي���ف ميكنن���ي تاأطري 
اإىل  ت���وؤدي  اأن  �ساأنه���ا  م���ن  الت���ي  الأ�سئل���ة 
اكت�ساف���ات مهم���ة؟ ت�سمي���م وتف�س���ري جترب���ة 
بحيث تكون ال�ستنتاجات مقنعة متامًا، توقع 
ال�سعوب���ات وروؤية الطرق للتغل���ب عليها، اأو 
يف حال���ة ف�سل ذلك، حلها عن���د حدوثها؟” كان 
م�س���روع الدكتوراه اخلا����س ب�سوارتز متعدد 
التخ�س�س���ات اإىل حد ما، ولف���رتة من الوقت، 
كلما واجه م�سكلة، اأزعج باأ�سئلته بقية اأع�ساء 
هيئ���ة التدري����س يف ق�سم���ه م���ن الذي���ن كانوا 
خ���راء يف خمتل���ف التخ�س�س���ات الت���ي كان 

يحتاجها، يتذكر اليوم الذي اأخره فيه هرني 
توب���ي )احلائز على جائزة نوبل( اأنه ل يعرف 
كيفي���ة ح���ل امل�سكل���ة الت���ي كان يواجهه���ا يف 
مو�سوع اهتمامه، كان طالب درا�سات عليا يف 
ال�سن���ة الثالثة واعتق���د اأن هرني توبي يعرف 
ح���وايل 1000 م���رة اأكرث مم���ا كان هو يعرفه. 
اعتقد اأن���ه اإذا مل يكن لدى هرني اجلواب، فال 

اأحد لديه. 
عنده���ا �س���دم �سوارت���ز: مل يفعلها اأح���د، لهذا 
ال�سب���ب كان���ت م�سكل���ة بح���ث، ولأنه���ا م�سكلة 
بحثي���ة، كان الأمر م���رتوكًا له حلله���ا، مبجرد 
اأن واج���ه ه���ذه احلقيق���ة، ق���ام بح���ل امل�سكل���ة 
احلا�س���م  الدر����س  كان  يوم���ني،  غ�س���ون  يف 
ه���و اأن نط���اق الأ�سي���اء الت���ي مل يك���ن يعرفها 
مل تك���ن جم���رد نط���اق وا�سع. وعلى ح���د قوله 
كان���ت، جمي���ع الأغرا����س العملي���ة، لنهائية، 
ه���ذا الإدراك، ب���دًل من اأن يك���ون حمبطًا، كان 
حمررًا ل���ه، اإذ اعتر اأنه لو كان جهله لنهائيًا، 
فاإن امل�س���ار الوحيد املمكن للعمل هو اخلو�س 
يف الأمر باأف�س���ل ما ي�ستطيع. وكلما اأ�سبحنا 
اأك���رث راحة مع كوننا اأغبي���اء، كلما تعمقنا يف 
املجه���ول وزادت احتمالية حتقي���ق اكت�سافات 

كبرية. 

- ا�شتنتاجات مهمة
* ال�سعور بالغب���اء ل يرتبط مبا�سرة بالغباء، 
اإنه �سعور �سائع يف البحث العلمي، اإذا �سعرت 

بهذا ال�سعور، فاأنت ل�ست الوحيد.
* ال�س���وؤال الغب���ي الوحيد هو ال���ذي مل ُيطرح 

�سابقًا.
* اإن ط���رح اأ�سئل���ة جي���دة اأ�سع���ب بكث���ري من 

اإعطاء اإجابات جيدة.
كما قال األرت اأين�ستاين:

اإن جم���رد �سياغ���ة م�سكل���ة ه���و يف كث���ري م���ن 
الأحيان اأكرث اأهمية من حلها، والذي قد يكون 
جم���رد م�ساألة مه���ارات ريا�سي���ة اأو جتريبية، 
لط���رح اأ�سئل���ة جدي���دة، والنظ���ر يف امل�س���اكل 
القدمي���ة م���ن زاوي���ة جدي���دة يتطل���ب اخليال 
الإبداع���ي وه���ي عالمات التق���دم احلقيقي يف 

العلم.

طبيعته���ا.  اإىل  الأم���ور  تع���ود  ل���ن 
و�سي�ستمر التاأثري ال�سيا�سي والنف�سي 
ل�وب���اء كورونا لعقود.. �سيظهر العامل 
الذي نتج���ه نحوه اأكرث فق���رًا ، واأكرث 
تفاهة ، واأكرث توترًا ، واأكرث �سلطوية 
الآن ، ينت�س���ر الوب���اء يف اأدمغتنا، فقد 
اأ�سبحن���ا اأك���رث ح���ذرًا واأق���ل ت�ساحمًا 
مع املعار�س���ني، و�سرنا نطالب بحزم 
الدول���ة. ول���ن تتغ���ري طريق���ة تفكرينا 

هذه عندما يختفي الفايرو�س.
اإذا فكرن���ا يف التغي���ريات ال�سيا�سي���ة 
الت���ي اأعقبت احلرب العاملي���ة الثانية ، 
فقد كانت ه���ذه هي املرة الأخرية التي 
�سعر فيه���ا النا�س بالتهدي���د اجلماعي 
على هذا النطاق، اإذ بقيت القيود التي 
كان م���ن املفرت����س اأن يت���م فر�سها يف 
حالة الطوارئ �سارية بعد فرتة طويلة 
م���ن انتهاء حال���ة الطوارئ م���ع تقنني 
امل���واد الغذائي���ة ، وبطاق���ات الهوي���ة 
، والتجني���د الإجب���اري ، والقت�س���اد 

اخلا�سع لل�سيطرة.
مل���اذا ؟ لأن احلروب والأوبئ���ة تعيدنا 

ال�سي���د  يف  الأ�سا�سي���ة  غرائزن���ا  اإىل 
واجلم���ع، فن�سب���ح اأك���رث ان�سحاب���ًا ، 
واأكرث قبلي���ة ، واأكرث جماعية ، واأكرث 
لال�سي���اء  ت�سل�س���ل  لعم���ل  ا�ستع���دادا 
..بعبارة اأخرى ، تذكرنا ال�سطرابات 
الكب���رية م���ن ه���ذا النوع مب���دى كون 
النظ���ام الليرايل غ���ري طبيعي ومدى 
الفردي���ة  النزع���ة  واإزده���ار  ه�سا�س���ة 

والإزدهار يف القرنني املا�سيني.
يف عام 1824 كتب اللورد ماكولي: 
"التج���ارة احل���رة ، ه���ي اأعظ���م نعم���ة 
ميك���ن اأن متنحه���ا الدول���ة ل�سع���ب ما 
كل  يف  ب�سعبي���ة  حتظ���ى  ل  ،لكنه���ا 
بل���د تقريب���ًا"، ومن���ذ ذلك احل���ني ، زاد 
وفًق���ًا   ، الع���امل  يف  الدخ���ل  متو�س���ط 
لتقدير متحفظ ، بن�سبة ٪3000 ، يف 
حني اأنه كان بالكاد قد زاد من قبل. فقد 
اأدت العوملة والأ�س���واق املفتوحة اإىل 
احلد من الفقر باأعجوبة، و�سار ميكن 
اأن ن���رى اأدل���ة الزده���ار اأمامن���ا مث���ل 
معرفة الق���راءة والكتابة وطول العمر 
ووفيات الأطفال وتعليم املراأة وتناول 

ال�سعرات احلرارية والطول،ومع ذلك 
، وحتت تاأثري غرائزنا ما قبل التاريخ 
، م���ا زلن���ا نرف����س قبولها، نح���ن ننكر 
الأدلة على الزدهار املتزايد. اأو نقول 
لأنف�سنا اأن رفع م�ستوى املعي�سة ياأتي 
بتكلف���ة باهظ���ة ، واأن املجتم���ع اأ�سبح 
بال روح وماديًا ، واأن �سيًئا ما مفقود.

اإن كل حرك���ة احتجاجية �س���د النظام 
اللي���رايل احلدي���ث - الرومان�سي���ة ، 
والوجودي���ة ، والفا�سية ، وال�سيوعية 
، والأ�سولي���ة الديني���ة - ه���ي �سرخة 
معّذبة من رج���ل الكهف الداخلي لدينا 
، ال���ذي يت���وق اإىل اجلماعي���ة و�سلطة 
وعندم���ا   ، الجتماعي���ة  املجموع���ة 
نخ���رج م���ن �سرنق���ة احلب����س ، �سنجد 
اأنف�سن���ا متغريي���ن مبه���ارة، فالطل���ب 
عل���ى احلكوم���ات ال�ستبدادي���ة اأكر، 
وهن���اك املزيد من احلمائية ، وبالتايل 
املزيد من الفقر. فهناك ت�سامح اأقل مع 
املعار�س���ة. وهناك املزيد من �سيا�سات 
الهوية ، والرتكيز على ال�سكل النهائي 
للجماعي���ة لأنه���ا حتدد النا����س ، لي�س 

كاأفراد ، ولكن كمجموعة.
ق���د تكون الأف���كار الت���ي اأخذناها كاأمر 
م�سل���م ب���ه يف الع�س���ر احلدي���ث - اإن 
الف���رد ه���و اأك���رث من جم���رد ج���زء من 
جمموع���ة - ، واأن الق���ادة ل ينبغي اأن 
يكون���وا قادري���ن على و�س���ع القواعد 
كما ي�س���اوؤون ، واأن عالقتن���ا ببع�سنا 
البع����س ل ينبغي حتديدها بامليالد اأو 

الطبقة ..
 ، اجلليدي���ة  الع�س���ور  تراج���ع  وم���ع 
دعون���ا نحدد ما تركناه وراءنا، دعونا 
نحتف���ل باملعج���زة غ���ري العادي���ة التي 
ح���ررت اجلن����س الب�س���ري م���ن ع�سرة 
اآلف �سن���ة من العبودي���ة ورفعتنا اإىل 
ذروة ال���رثوة وال�سع���ادة التي مل يكن 
من املمكن ت�سوره���ا حتى وقت قريب 
ج���دًا م���ن خ���الل التع���رف عل���ى نتائج 
نظ���ام ال�س���وق ال���ذي اأنه���ى العبودية 
، وك�س���ر الطغي���ان ، ورف���ع م�ست���وى 
، وحت���رر  العادي���ني  النا����س  معي�س���ة 
الن�س���اء والأقلي���ات ، فه���و نظ���ام دعم 

كرامة الفرد.

دعون���ا نحتف���ل بنموذج العم���ل الأول 
ال���ذي مّك���ن النا�س م���ن امل�س���ي قدمًا ، 
لي����س عن طريق فر�س ال�سلطة ، ولكن 
م���ن خالل تقدمي اخلدم���ات ملن حولهم 
، باملنا�سب���ة ، دعونا نح���زن اأي�سًا على 
النظ���ام اللي���رايل ال���ذي ق�س���ى قب���ل 
الوب���اء عل���ى اآخر برك الفق���ر على هذا 

الكوكب.
دعون���ا ندرك هذه اللحظة ال�ستثنائية 
، عندم���ا يتغل���ب العق���ل عل���ى العقيدة 
وكاأن النا����س العادي���ني ق���ادرون على 
ال�ستمتاع باأمناط حياة مل يكن بو�سع 
مل���وك الع�سور الو�سط���ى اأن يحلموا 
به���ا، اإن هذا اأكرث م���ن رائع لأنه مل يتم 
فهمه اأو تقديره، وظل امل�ستفيدون منه 
م�سبوه���ني وعدائي���ني حت���ى النهاية، 
اإذن، الآن فق���ط ، رمب���ا ،وبينم���ا نعود 
م���ا  �سنق���در   ، الطبيعي���ة  حالتن���ا  اإىل 

نخ�سره.

* كاتب ومنظر �سيا�سي وبرملاين �سابق 
عن �سحيفة كونرتبوان الفرن�سية 

 ه���ذا ناهيك عن الخت���الف يف الآليات املُختارة 
الن�سو����س  لتاأوي���ل  ل�سياغ���ة منظ���ور مغاي���ر 
الديني���ة والنق���الب عل���ى الأن�س���اق التقليدي���ة 
ل�سكَّ اأنَّ ذلك ي���وؤدي اإىل ال�ستقطاب يف الروؤى 
واملواق���ف وتتباي���ُن امل�س���ارات اإْن مل ت�سط���دْم 
يف املحط���ات املف�سلية الت���ي ي�سهُد فيه���ا الفكُر 
خما�س���ًا م�سرييًا ويك���وُن ال�سراع عل���ى اأ�سده 
قب���ل اأن يتخ���َذ العامل احلديث مالحم���ه مايعني 
اأنَّ النتكا�سة اأم���ُر حمتمُل وقد ليطابُق ح�ساب 
احلق���ل  ح�ساب البي���در دائمًا ، يتن���اوُل الكاتُب 
النم�س���اوي �ستيف���ان زفاي���غ ه���ذا املو�سوع يف 
موؤلفات���ه ال�سريي���ة خ�سو�س���ًا فيم���ا ن�س���ره عن 
حي���اة امل�سل���ح الهولن���دي اإيرازمو����س بعنوان 
“م���ن يقط���ف ثم���ار التغي���ري؟” كذل���ك يف كتابه 
املو�سوم ب”عنف الديكتاتورية” حيُث ي�ستعيُد 
يف العن���وان الأخ���ري �س���رية موؤ�س����س املذه���ب 
الرو�ستانت���ي لفت���ًا اإىل التكوي���ن ال�سخ�س���ي 
لكالفن و�سرامته وزهده وانعكا�س كل ذلك على 

اآرائه ونزوعه لإق�ساء خمالفيه

طبيعة الع�شر
الأه����م يف حمتوي����ات �سرية الثنني ه����و الإبانة 
ع����ن طبيعة الع�س����ر كان اإيرازمو�س �ساهدًا على 
اإن�سق����اق لوث����ر وثورت����ه عل����ى روم����ا باعتبارها 
مرك����زًا للكاثوليكي����ة عل����ى رغ����م تقاط����ع الإرادة 
الإ�سالحي����ة بني لوث����ر وايرازمو�س لكن الأخري 

ق����د رف�����س العن����ف و�سل����ك منح����ى خمتلف����ًا يف 
اأنَّ  اإىل  زفاي����غ  ي�س����رُي  الإ�سالحي����ة  منا�سدات����ه 
اإيرزامو�����س كان مُيث����ُل روح ع�س����ره ويحظ����ى 
مبكان����ٍة توؤهل����ه ملمار�س����ة �سلط����ٍة وذل����ك بف�س����ل 
راأ�سمال����ه املعريف ومازاد من جم����ده هو عزوفه 
عن احل����راكات التحري�سية لذا فاإنَّ الهدوء الذي 
قد طبع �سخ�سيته و�سَط ال�سراعات التي �سادت 
يف ع�س����ره ق����د مكنُه م����ن املراقية بع����ني ب�سرية 
دون الوق����وع يف مطب التحزب����ات ومن املعلوم 
اأنَّ حتقي����ق ال�ستق����الل الفك����ري يتطل����ُب وعي����ًا 
بخلفي����ة الإ�سكاليات التي تزي����ُد من حدة التنابذ 
الفك����ري علي����ه ف����اإنَّ ا�ستع����ادة زفاي����غ ل�سخ�سية 
ايرازمو�س كان����ت متزامنًة مع ت�ساعد التيارات 
����ه اأراد بذل����ك التاأكيد  ال�سعبوي����ة يف اأوروب����ا كاأنَّ
عل����ى مغب����ة الجن����رار وراء حمي����ة ال�سع����ارات 
والأفكار املُهلكة، وهذا املق�سد يتبني اأكرث عندما 
يق����ارُن زفايغ ب����ني ايرازمو�����س ولوثر،والأخري 
كم����ا هو معلوم ق����د ذاع �سيتُه بعدم����ا علق بيانه 
الإ�سالح����ي على باب الكني�س����ة يف فيتنرغ وما 
اأك�سب����ه اعجاب ال�سع����ب الأملاين ه����و مناه�سته 
ل�سك����وك الغفران ويذكُر موؤل����ف “عامل الأم�س” 
م����ا كان يعاني����ه الفالح����ون واأه����ل امل����دن نتيجة 
ا�ستغ����الل اخلوف املتاأ�سل ل����دى الب�سر وحتوله 
اإىل اأم����وال ع����ر باعة �سك����وك الغف����ران ، وكان 
اإيرازمو�س ب����دوره معار�سًا للُمقاي�سة اخلادعة 
وقه����ر الإن�س����ان م����ن خ����الل توظي����ف املف����ردات 

الديني����ة واأطل����َق النك����ت �ساخ����رًا م����ن حم����الِت 
ظاهره����ا يطال����ُب بالغفران وحقيقته����ا لي�ست اإل 
ت�سلي����اًل للعق����ل لك����ن اللهج����ة ال�ساخ����رة لتعبئ 
طاق����ات ولت����وؤدي اإىل اإح����داث التغي����ري بقدر ما 
يولد منها الر�سا ال�سلبي ، لذا فاإنَّ انخراط لوثر 
يف املع����رتك مبا�سرة والتعبري عن اآرائه بكلمات 
موجزة “لميلُك البابا العفو اإل عن العقاب الذي 

فر�سه هو “ قد جعلُه �سمريًا ناطقًا لل�سعب .
 وقد �سرح اإيرازمو�س ب����اأنَّ كل الأخيار يحبون 
�سراح����ة لوثر غري اأنَّ موؤلف “مديح احلمق” قد 
اأدرك بفرا�ست����ه باأنَّ مغ����الة لوثر وعنفه الثوري 
�سيكلُف النا�س ثمنًا باهظًا والأدهى من ذلك فاإنَّ 
م�س����روع الحتاد ب����ني الكيان����ات الأوربية الذي 
كان مو�س����ع اهتم����ام اإيرازمو�س ق����د اأ�سبح يف 
ع����ني العا�سفة.وذل����ك لأنَّ العامل الديني  قد اأثار 
اخلالف بني املكونات املجتمعية وحَل النق�سام 
ب����ني روما واأتب����اع الكني�س����ة اللوثري����ة. فالعامل 
براأي اإيرازمو�س ماهو اإل وطن م�سرتُك واأبدى 
ا�ستغرابه من النزاع املُحتدم بني اأملان والأنكليز 
والفرن�سيني طامل����ا جتمعهم ديانة واحدة كما اأنَّ 
اللغ����ة الالتينية يجُب اأن حتل مكان اللغات التي 
تف�س����ُل ب����ني ال�سع����وب الأوروبي����ة اإذًا ق����د تطلَع 
اإيرازمو�س اإىل املثال الأوروبي العابر لالأوطان 
وهذه الأفكار كلها ق����د وردت يف كتابه “�سكوى 
ال�س����الم” اإىل جانب ماذكر اآنفًا فاإنَّ زفايغ ير�سد 
مراح����َل م����ن حي����اة اإيرازمو�����س دار�س����ًا تركيبة 

�سخ�سيته اإذ اعرتف ايرازمو�س بخوفه ال�سديد 
م����ن امل����وت واملر�����س وكان ميي����ُل اإىل التق�س����ف 
اأكرث ويخت����ار ماأكله بعناية زاه����دًا من املخالطة 
بالن�ساء.وم����ع م�س����ي العم����ر اأراد ك�س����ب الأمان  
والعزلة من اأجل العتكاف على العمل  ولول هذا 
الإهتمام ال�سدي����د بال�سحة والتن�سك من امللذات 
ملا ج�سده اله�س عب����وَر الأزمنة القا�سية ، تفادى 
اإيرازمو�����س ت�سلم الوظيفة وال�سلطة وا�ستهجن 
رغبة النا�س ملتابعة الألع����اب الدموية وراأي يف 
ذل����ك خملف����ات م����ن الهمجية.وامللم����ح البارز يف 
حي����اة هذا املفكر الإ�سالحي هو افتتانه باملعرفة 
والكت����ب وه����و مل ي����رد امل����ال اإل ل�س����راء الكتب.
�سبَق اإيرازمو�س غريه يف املطالبة بالعودة اإىل 
ينابع الإمي����ان احلق م�ستنكرًا ا�ستئثار الرهبان 
مبعرفة الن�سو�س املقد�سة وحياة امل�سيح واأكد 
عل����ى �سرورة دراية ال�سعب بالإجنيل والتعاليم 
الدينية فهو قد اأقدم على ترجمة الكتاب املقد�س 

جمددًا اإىل اللغة الالتينية.

ال�شمو الإن�شاني
ليكتف���ي �ستيف���ان زفايغ برواية �س���رية املفكر 
موؤلفات���ه  م���ن  مقتب�س���ات  واي���راد  الهولن���دي 
واآرائ���ه بل يحاوُل بن���اًء عل���ى مايقدمُه حتليل 
�سخ�سي���ة اإيرازمو����س وت�سلي���ط ال�سوء على 
البع���د النف�س���ي ل���دى اجلماه���ري وبالطب���ع اإن 
اله���دف م���ن ه���ذا امل�سع���ى ه���و الإجاب���ة عل���ى 

�سوؤاٍل ملاذا مل يقرتن اإ�سم ايرازمو�س باحلركة 
���ه قد اخ���رتق مبوؤلفاته �سدًا  الإ�سالحي���ة مع اأنَّ
قائمًا اأمام تيار الفكر؟ يعزُو زفايغ تواري ا�سم 
ايرازمو����س وراء اأ�سماء اأخرى اإىل �سخ�سيته 
التوا�سلي���ة وال�سلمي���ة وه���و مل يتخ���ذ موقفًا 
عنيف���ًا على غ���رار لوث���ر وكالف���ن وت�سفينغلي 
�سحي���ح ق���د اأعل���ن ايرازمو����س ب���اأنَّ جوه���ر 
التقوى ليحققه التم�سك بالطقو�س اخلارجية 
وح���ده بل �سري���رة الإن�سان ه���ي حت�سُم درجة 
اإميان���ه لكن ذل���ك مل ي�سف غلي���ل الع�سر الهائج 
وكان مب���داأُ ايرازمو����س ه���و اأن ال�س���الم غ���ري 
الع���ادل اأف�سل من اأكرث احل���روب عدالًة والأمر 
ليتطل���ُب عناء التفكري حتى ن���درك باأنَّ مدلول 
هذا ال�سعار ليوافق مزاج اجلماهري املتوثبة.
ومايدع���و اإىل القلق بالن�سب���ة لإيرازمو�س هو 
التع�سب والعنف ، وفهم باأنَّ وبال احلرب يقُع 
عل���ى اأولئك الذين لي�س له���م دور يف ا�ستعالها.
والالف���ُت يف ايرازمو����س ه���و تفطن���ه اإىل اأن 
الغري���زة البدائي���ة لته���داأ بكلم���ات لطيف���ة لذا 
�سرف ذهنه اإىل نظرائه املفكرين متو�سمًا منهم 
حتم���ل امل�سووؤلي���ة مرددًا  باأنَّ م���ا يح�سُل عليه 
امل���رُء بالتوا�سع اأكرث مما ينالُه بالعنف، واأ�سَر 
ايرازمو�س لت�سفينغلي قائاًل “كل مايطالُب به 
لوث���ر ه���و ماناديت به من قبل لك���ن لي�س مبثل 
ه���ذا العن���ف ولبلغ���ٍة تت�سيد التط���رف” فعاًل 
كان لوث���ر ح���ادًا يف طبع���ه ، وم���ا اأن راح كثرُي 

من الفالحني �سحية ت�ساعد العنف حتى يقوَل 
ب�سوت �سريح “دماوؤهم يف عنقي” ي�سار اإىل 
اأنَّ املح���اولت الرامي���ة لدف���ع ايرازمو����س اإىل 
حلبة ال�سراعات قد باءت بالف�سل ومل يتخندق 
�س���د اأي طرف مع اأنَّه ق���د مت ترويج ال�سائعات 
ع���ن حظر كتبه بق���رار الكني�س���ة يف روما فيما 
انهال لوث���ر بت�سريحاته امل�سحون���ة بالغ�سب 
عل���ى خ�سومه معرتف���ًا باأنَّه قد ق�س���ى بالهالك 
عل���ى كل الفالحني الذي���ن �سارك���وا يف الثورة 
.طال هجومه ايرازمو����س وطالب بعدم قراءة 
كتب���ه متعه���دًا ب���اأنَّ يقتل ه���ذا ال�سيط���ان بقلمه 

مثلما قتل �سابقًا مونت�سر.
ماي�سم���ُه هذا الكت���اب من حفري���ات يف حيثية 
مرحلة تاريخية قد انتهت بحرب �سرو�سة بني 
اأتباع املذهب���ني يوؤكُد ح�سا�سي���ة تد�سني عملية 
الإ�س���الح الدين���ي لأنَّ الدين كما يك���وُن عاماًل 
لتحقي���ق الوح���دة ب���ني ال�سعوب بقط���ع النظر 
عن الختالف العرق���ي واللغوي رمبا قد يفجُر 
�سراع���ًا حتى بني اأتباع���ه عندما يتخُذ اخلالف 
عل���ى تاأوي���ل مقا�سده م�سلكًا متحزب���ًا وهذا ما 
نتابع���ُه يف املقال القادم ح���ول �سخ�سية كالفن 
وا�ستهداف���ه خل�سوم���ه ب�س���الح التزندق.هن���ا 
ن�س���ري اإىل اأنَّ م�س���ادرة كالف���ن حلري���ة ال���راأي 
والتاأويل ون�سب املحرقة لأ�سدقاء الأم�س يف 
اجلني���ف تذكُر بال�سراع ب���ني الفرق الإ�سالمية 

ل�سيما الت�سادم بني املعتزلة واحلنابلة

فتح���ت الثورة الإيراني���ة )1979( بوابة التدين 
الّطاغ���ي املمنه���ج، ث���م قام���ت احلمل���ة الإميانيَّة 
داخل الّع���راق)-1993 2003( الت���ي �سرعت ما 
�سدرته تل���ك الثورة، ومع �س���دة احل�سار، �سار 
املجتم���ع العراقي جاه���زًا لقبول تخل���ف القوى 
الديني���ة التي وا�سلت تل���ك احلملة )بعد 2003( 
ب�س���دة، وه���ذه 18 �سن���ًة والع���راق يزحف نحو 
الهاوّي���ة، و�سل احل���ال اأن كتل���ًة برملانّيًة جعلت 
قاع���ة الرملان، الذي ميثل فئات ال�سعب املختلفة 
ديني���ًا ومذهبي���ًا، اإىل ُح�سيني���ة يق���راأ فيه���ا دعاء 
التعجي���ل بظه���ور امله���دي املنتظ���ر، واملنا�سب���ة 
كان���ت )15 �سعبان( ال���ذي ُيعتقد اأن���ه يوم ميالد 
امله���دي، وكاأن احُل�سيني���ات واملراق���د بالع���راق 
قليل���ًة، حت���ى تك���ون قاع���ة الرمل���ان مكان���ًا لهذا 
ال�ستعرا����س! فقبله���ا ب�سنوات، وبع���د و�سول 
جماعة »الإخوان« والقوى ال�سلفيَّة اإىل ال�سلطة، 
قطع اأحده���م جل�سة الرملان برف���ع الأذان اإيذانًا 
بالدول���ة الدينّية، مع اأن يف تاريخ الإ�سالم كانت 

دار الإمارة، والأذان يف امل�سجد. 
اأو  واحُل�سيني���ة  الدول���ة  ب���ني  ميي���ز  ل  عندم���ا 
الّتكف���ري  وي���رر  الكراهي���ة،  ُت���رر  امل�سج���د، 
وجتهيل املجتمع، ي�سبح الواعظ اأو قارئ املنر 
احل�سين���ي هو ال�سلطة، تتحول الر�سائل الفقهية 
اإىل قوان���ني مقد�سة، والغتيالت والف�ساد باملال 

الع���ام ي���رر بن�سو�سها. وعندم���ا ُتهتك احلدود 
ي���ن واملذهب، يخرج رئي�س  ���ة ب�سغط الدِّ الوطنيَّ
وزراء ورئي����س كتل���ة برملانّي���ة ُيداف���ع ع���ن رفع 
�س���ور لقادة اأجان���ب، ترفعها جماع���ات م�سلحة، 
عل���ى اأنَّ ه���وؤلء مراجع املذه���ب، وم���ا َعلمنا اأن 
للمراج���ع الأجان���ب م�سلح���ني داخ���ل بغ���داد، اإل 

بطغيان التَّدين وتوظيفه. 
قدمت القوى الديني���ة ال�سيا�سية مناذج فا�سحة 
لطغيان التدّين على الدولة، ما�سيها وحا�سرها، 
يا�س���ي،  ���اأن ال�سِّ فالدي���ن الأك���رث توظيف���ًا يف ال�سَّ
وقدمي���ًا ُنق���ل عن القا�س���ي والفقيه عب���د الله بن 
املبارك)ت:181هجريَّة(: »قد يفتح املرء حانوتًا 
ي���ن/  ملتج���ره/ وق���د فتح���ت ل���ك احلان���وت بالدِّ

�سريت دينك �ساهينًا ت�سي���د به...«)ابن ِخلِّكان، 
وفيات الأعيان( .

تل���ك م�ساهد غ���ري منف�سلة ع���ن املا�س���ي، واأدت 
���ة(  م���اء، ح�س���ل )307هجريَّ اإىل اخل���ذلن والدِّ
حي���ث  بالق���ريوان،  امل���وؤذن«  »عرو����س  ُقت���ل  اأن 
ب���ب اأنه  اخلالف���ة العبيدي���ة الإ�سماعيلي���ة، وال�سَّ
رف���ع الأذان ب���ال »حيَّ على خ���ري العمل«)املالكي، 
ن���ي، ف�ُسل  ريا����س النُّفو����س(، يف م�سج���ده ال�سُّ
ل�سان���ه وُقت���ل. لك���نَّ م���اذا انت���ج ه���ذا الطغي���ان 
الّدين���ي عل���ى الدول���ة، فبع���د انتق���ال العبيديني 
الق���ريوان  اأه���ل  ث���ار  ���ة(،  اإىل م�سر)362هجريَّ
رقات  على نوابه���م »اآل بادي����س«، وحتول���ت الطُّ
���ة، مار�سها الع���وام الناقمون  اإىل م�سال���خ ب�سريَّ

عل���ى احلكم، فاأت���وا ب�سخ����س، قال���وا: »زنديق، 
يف�س���ل عل���ي ب���ن اخلط���اب عل���ى عم���ر ب���ن اأبي 
طالب«)القا�سي عيا����س، ترتيب املدارك(. اأقول 
التدين الطاغي اليوم على الدولة ِمن هذا النوع، 
ل مييز باأ�سماء َمن جعلهم �سببًا لنفعالته، وَمن 
يفكر اأنه يخت�سر الدول���ة بكتلته الدينية، ينتظر 
رد الفع���ل، فم���ا يح�س���ل ُيع���د حت�سي���دًا لنكب���ات 
والدول���ة  »دميقراطي���ة«  حت�سبوه���ا  ل  قادم���ة، 

م�ستلبة بطغيان التدين. 
ائف���ي يلتهم  عندم���ا يب���داأ القت���ل عل���ى اأ�سا����س طَّ
اجلميع، فلما حتول امل�سجد اإىل دار حكم، جل�س 
الفقيه اب���ن خلدون البلوي)ُقت���ل: 407 هجريَّة( 
يق�سي، واأتي برجل فقال: »مِلَ ل تقتلوه فاإن كان 
راف�سي���ًا اأ�سبتم، واإن كان �ُسني���ًا عجلتم بروحه 
اإىل اجلنَّة«)ترتي���ب املدارك(. بعد األف عام تكرر 
امل�سهد، وقالها قا�سي الث���ورة الإ�سالمية �سادق 
خلخ���ايل)ت: 2003(: »ال���ريء يدخ���ل اجلنة«! 
واحل���وادث  الزم���ن  يتق���دم  كي���ف  اأتالحظ���ون، 
تتك���رر، لأن رج���ال الدين، عندم���ا يدخلون حلبة 
يا�س���ة، ل �ساأن لهم بالزمن، يريدون الدولة ل  ال�سِّ
دول���ة، وهذا ما يح�سل بالِعراق بعد 18 �َسنًة ِمن 

طغيان التَّدين.

عن االحتاد 

الغباء  "اأهمية 
في البحث العلمي"

ح��������ول م���������ص����رة الإ���������ص��������اح ال����دي����ن����ي 

طغيان التدّين.. ت�صبح الدولة ل دولة!

الفايرو�س قتل النظام الليربايل 

المحرك الأ�شا�ض للنهو�ض من الواقع الم�شتكين هو الجدل القائم بين الفكر والكت�شافات التي تاأتي 
�شمن المغامرة العقلية الهادفة اإلى ك�شر الجمود، وتقوي�ض الُم�شلمات والُمتعاهد عليه ،من القيم 

المعيقة لالنطالقات الجديدة لذا فمن الطبيعي اأن ت�شبق الفتوحات الجغرافية عملية تثوير 
المفاهيم الفكرية في اأوروبا ، وبالتالي توالت المغامرات اإلى اأْن ن�شاأت روؤية مختلفة للكون والحياة 

كذلك فاإنَّ ال�شوؤال عن دور الدين والمفاهيم الالهوتية في العالم الجديد قد �شار ال�شغل ال�شاغل 
بالن�شبة لرواد الحركة الإ�شالحية اإذ بداأت ال�شجالت ب�شاأِن مايحتاُج اإلى التجديد في المنظومة 

العقائدية كما احتدَّ الجدُل حول حدود ال�شلطة الدينية ،



اأعلنت اإدارة مهرجان القاهرة 
ال�سينمائي الدولي، عن موعد 

دورتها الـ 43، التي �ستقام 
خالل الفترة من 1 اإلى 10 

كانون الأول 2021، على اأن 
يكون حفل الختام في التا�سع 

من كانزن الأول المقبل، فيما 
يخ�س�ض اليوم التالي لعر�ض 

الأفالم الفائزة بجوائز 
الم�سابقات الر�سمية، كما 

جرت العادة خالل الدورات 
ال�سابقة من عمر المهرجان.

يق����ول حمم����د حفظ����ي رئي�����س املهرجان، 
اإن فري����ق الربجم����ة متحم�����س ه����ذا العام 
برنام����ج  وتق����دمي  التح����دي،  ملوا�صل����ة 
فن����ي متمي����ز ال يق����ل ج����ودة وجاذبية عن 
جمه����ور  علي����ه  اعت����اد  ال����ذي  امل�صت����وى 
ال����دورات  يف  و�صيوف����ه  املهرج����ان 

ال����ذي  اأن املب����داأ  املا�صي����ة، موؤك����دًا عل����ى 
يرت�ص����خ عام����ًا بعد ع����ام، هو ع����دم وجود 
ظ����ل  للطموح����ات واالأح����ام، يف  �صق����ف 
النجاح����ات املتتالي����ة التي تتحق����ق، على 
م�صت����وى اختيارات االأفام التي يعر�صها 
املهرج����ان، وكذلك على م�صتوى اخلدمات 

التي تق����دم ل�صناعة ال�صينم����ا عرب من�صة 
ال�صينم����ا«،  ل�صناع����ة  القاه����رة  »اأي����ام 
و«ملتق����ى القاه����رة ال�صينمائي« الذي قدم 
دعمًا العام املا�صي و�صل قيمته 250 األف 
دوالر، ل� 15 م�صروعًا يف مراحل التطوير 

وما بعد االإنتاج.

ورغ����م ا�ص����تمرار الظ����روف اال�ص����تثنائية 
الت����ي يفر�ص����ها فايرو�����س كورون����ا عل����ى 
الع����امل منذ مطل����ع الع����ام املا�ص����ي، يوؤكد 
»حفظ����ي« عل����ى اأن مهرجان����ات ال�ص����ينما 
كانت وال تزال متنف�ص����ًا رئي�ص����ًا ل�ص����ناعة 
االأف����ام التي تاأثرت بتف�ص����ي هذا الوباء، 
وت�ص����ببه يف اإغ����اق دور العر�����س ح����ول 
الع����امل، م�ص����رًا يف الوقت نف�ص����ه اإىل اأن 
حت����دي ع����دد قليل م����ن املهرجان����ات ومن 
بينها القاه����رة باإقامة دوراتها على اأر�س 
الواقع العام املا�ص����ي، كان دافعا رئي�ص����ًا 
وت�ص����جيع  االإنت����اج،  عجل����ة  ال�ص����تمرار 
مهرجان����ات اأخ����رى عل����ى قب����ول التحدي 

وعدم اإلغاء دورات هذا العام.
كان����ت ال����دورة 42، �ص����هدت م�ص����اركة 95 
فيلمًا، ممثًا الأكرث من 40 دولة، من بينها 
20 فيلمًا يف عرو�ص����ها العاملية والدولية 
االأوىل، واأكرث من 10 اأفام ح�ص����لت على 
اأرفع اجلوائ����ز من املهرجان����ات الكربى، 

باالإ�صافة اإىل 10 اأفام م�صرية.
ورغم االلتزام الكامل بالتباعد االجتماعي 
وتخفي�س عدد املقاعد يف جميع القاعات 
اإىل الن�ص����ف، فاإن الدورة املا�صية �صهدت 
اإقب����ااًل جماهريًا كب����رًا، حيث جتاوزت 
ورغ����م  تذك����رة،  األ����ف   30 التذاك����ر  ع����دد 

معوقات و�ص����عوبات ال�صفر التي فر�صها 
فايرو�����س كورونا على الع����امل، فاإن هناك 
حوايل ٢٠٠ �ص����يفًا اأجنبيًا، حر�صوا على 
يف  وامل�ص����اركة  االأف����ام،  م����ع  احل�ص����ور 
احللق����ات النقا�ص����ية، على اأر�����س الواقع، 
كما وفر املهرجان م�ص����اركات افرتا�ص����ية 
لل�صيوف الذين مل يتمكنوا من احل�صور. 
الثاني����ة  دورت����ه  يف  املهرج����ان  وك����رم 
واالأربع����ن ثاث �صخ�ص����يات �ص����ينمائية 
ب����ارزة، اثن����ان بجائ����زة اله����رم الذهب����ي 
التقديري����ة الإجن����از العم����ر، هم����ا الكاتب 
الكب����ر وحي����د حامد، والكات����ب واملخرج 
االأو�ص����كار  عل����ى  احلا�ص����ل  الربيط����اين 
عا�����س  وال����ذي  هامبت����ون،  كري�ص����توفر 
ج����زءًا من طفولته يف م�ص����ر بن مدينتي 
ثال����ث  اأم����ا  وال�ص����وي�س،  االإ�ص����كندرية 
التكرميات فكان����ت الفنانة منى زكي التي 

منحت جائزة فاتن حمامة للتميز.
مهرجان القاهرة ال�ص����ينمائي الدويل هو 
اأحد اأع����رق املهرجانات يف العامل العربي 
واإفريقيا واالأكرث انتظام����ًا، ينفرد بكونه 
املهرج����ان الوحي����د يف املنطق����ة العربي����ة 
واالإفريقية امل�ص����جل يف االحت����اد الدويل 
للمنتجن يف باري�����س )FIAPF( مع 14 

مهرجانًا اآخرًا ينظم م�صابقات دولية.

متابعة: املدى

ترجمة اأحمد فا�سل

 عالء املفرجي
كالكيت

ال�سعر وال�سينما
- 2 -

يركز الناقد اجلزائري عبدالكرمي قادري يف كتابه )�صينما ال�صعر( 
عل���ى بح���ث بازولين���ي يف هذا اخل�ص���و�س ب�ص���يء م���ن التحليل 
واملعاجل���ة اإ�ص���افة اىل كتابة ع���دد من ُنقاد ال�ص���ينما وكّتابها حول 
هذه النظرية، وخا�ص���ة كر�ص���تيان بيتز، وبي���رت وولن، وامربتو 

ايكو.
فيم���ا يرى الناقد اأمن �ص���الح اأن »ال�ص���عر، يف جوهره، ال يت�ص���ل 
ال�ص���رد، يف  كامن���ة يف  ال�ص���عرية  فالطاق���ة  بالق�ص���يدة وحده���ا، 
اللوح���ة  يف  ال�ص���ينمائية،  ال�ص���ورة  يف  النرثي���ة،  الن�ص���و�س 
الت�ص���كيلية، يف املقطوعة املو�صيقية، يف النحت، يف الطبيعة، يف 
احلي���اة اليومية. وال ميكن جله���ة ما اأن حتتكر ما ال ميكن حتديده 

وتاأطره، وما ال ميكن اأ�صره.«
فال�ص���عر الحتتكره الق�صيدة وال�ص���عر كما يقول نرفال:« يهرب من 

الق�صيدة، وي�صتطيع اأن يوجد من دونها”.
نق���ف هنا عند فيلم )باتر�ص���ون( جليم جارمو����س والذي ميكن اأن 
ن�ص���نفه بافام ال�ص���رة الذاتية، من جانب اأن ال�ص���رة هنا ا حتّفز 
عل���ى اإكت�ص���اف ال���ذات، واكت�ص���اف اأف���كار ومقارب���ات يف حيات���ك 
اخلا�ص���ة عربرْ ق�ص����س وجتارب االآخرين، وهي يف هذا الفيلم عن 
ال�ص���اعر االأمرك���ي وليام كارلو����س ويليامز. لكننا هن���ا لي�س اإزاء 
�صخ�ص���ية ال�صاعر وزمنه، بل عن جتربته، عن �صعره ب�صكل ي�صمح 

روؤية العامل بطرق جديدة... 
ولي���ام كارلو����س ويليام���ز )1883 - 1963( ال�ص���اعر االمرك���ي 
احلائ���ز عل���ى جائ���زة الدول���ة لل�ص���عر االأمرك���ي 1950 م وجائزة 
بولتي���زر اإ�ص���افة اىل جوائز اأخ���رى. والذي نال اإج���ازة يف الطب 

والتقى بال�صاعر عزرا باوند والذي اأثر كثرًا يف كتاباته.
يقتف���ي جارمو����س يف ه���ذا الفيل���م خط���ى ال�ص���اعر يف ق�ص���يدته 
امللحمية »باتر�ص���ون« التي �ص���درت يف 5 جملدات خال منت�ص���ف 
القرن الفائت، وباتر�ص���ون هو ا�ص���م املدينة واأي�صا اأ�صم �صخ�صية 
البط���ل يف الفيل���م، وهو ال�ص���اعر ال���ذي يعم���ل �ص���ائقًا للبا�س يف 
املدينة وعا�س حياة م�ص���رتخية مع زوجته ال�صابة، ويكتب الكثر 
من الق�ص���ائد والت���ي ُتعجب بها زوجته، وهي موؤمنة اإنه �ص���يكون 

�صاعرًا كبرًا..
ال�صخ�ص���ية هنا العاقة لها بال�ص���اعر اأو �ص���رته، وحتى الق�ص���ائد 
الت���ي يقيه���ا خال م�ص���اهد الفيل���م فهي من�ص���وبة ل�ص���عراء اآخرين 
ولي����س لويليامز.. مالذي تبقى من �ص���رة ال�ص���اعر ويليامز اإذن؟. 
هنا نحن مع اأ�صلوب جارمو�س يف االإخراج حيث ال�صرد يف الفيلم 
يتمرد على ال�ص���رد التقليدي، مثلما يبني م�صاهده الب�صرية ب�صكل 
متداخ���ل.. فيعر�س م�ص���اهد الأحداث ال�ص���لة بينه���ا، لكنها تتقاطع 

حتمًا بالكثر من الدالالت..
فالفيلم هنا هو املعادل الب�ص���ري لق�ص���يدة ويليامز يف تفا�ص���يلها 
احلياتي���ة واجلمالية، حيث الق�ص���يدة امللحمية ت�ص���تلها جماليات 

املكان وهو هنا مدينة باتر�صون.
فجارمو�س ر�ص���م ب�ص���ريًا ملحاولة ويليامز كتابة ق�صيدته، فمثلما 
كانت كلمات الق�صيدة ت�صتلهم التجوال يف �صوارع املدينة وحركة 
النا����س واأحاديثه���م، ف���ان كام���را جارمو�س ر�ص���دت التفا�ص���يل 

اليومية اململة، واالأحاديث الغريبة يف البا�س اأثناء جتواله.
اأن تعي����س اأجواء الق�ص���يدة ومتار�ص���ها بل وتتذوقه���ا هو ما فعله 

جارمو�س بفيلمه )باتر�صون( وهو ما اليفعله غره.
وجارمو����س كم���ا يف كل اأفام���ه يق���دم حكايت���ه واليلزم امل�ص���اهد 
مبعرفة غاياته منها، ويعي�س اأجواء ق�صيدة ويليامز كما �صمعها«.

فف���ي فيلم »اأغرب من الفردو�س« يف عام 1984 اعتمد جمموعة من 
االأح���داث لي�ص���وغ منها حكاية الفيل���م التي تبدو غ���ر مرتابطة.. 
اأم���ا يف فيلمه )ي�ص���قط القان���ون(.. فيختار ثاث �صخ�ص���يات غر 
من�ص���جمة بطبيعتها ومتناق�صة تتقاطع بامل�ص���ر والهرب، اأما يف 
فيل���م )قطار الغمو�س( فنتعرف على �ص���بح الفي�س بري�ص���لي مثلما 
نتعرف عل���ى اأجواء الفندق ال���ذي ياأوي البطل و�ص���ديقته، اأغنية 

)قمر اأزرق( الألفي�س بري�صلي، واأ�صدقاء اأ�صرفوا يف ال�صراب.

 )1963  - وليام كارلو�ض ويليامز )1883 
ال�ساعر الميركي الحائز على جائزة 

الدولة لل�سعر الأميركي 1950 م 
وجائزة بولتيزر اإ�سافة الى جوائز 
اأخرى. والذي نال اإجازة في الطب 

والتقى بال�ساعر عزرا باوند والذي 
اأثر كثيراً في كتاباته.
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علي اليا�سري

تجارب سينمائية عراقية

تنبثق من فيلم املخرج ال�ص���اب ح�صن 
االأ�ص���دي الوثائقي )مل تك���ن وحيدة( 
�ص���ورة الن�ص���ال اليوم���ي احليات���ي 
العراقي���ة  امل���راأة  تخو�ص���ه  ال���ذي 
م���ع م���ا يحمل���ه و�ص���عها من ق�ص���ور 
النظرة املجتمعية ال�ص���اعية لتهمي�س 
اإمكاناته���ا يف الفعل املثابر ملجرد اأنها 
امراأة، اإذا كان للفيلم من ميزة ظاهرة 
للعي���ان فهي تلك الروح النقية لفاطمة 
املتناغم���ة م���ع طبيعة احلي���اة الربية 
يف االأه���وار، قدرته���ا عل���ى التم���ازج 
معها و�ص���ناعة عاملها اخلا�س ياأخذنا 
اىل األفة حمببة تعي���د الكثر لروابط 
واإمكاناته���ا  الطبيع���ة  م���ع  االإن�ص���ان 

يف تهذي���ب النفو�س وتثوي���ر مكامن 
االجن���از بداخلها. طاقته���ا االإيجابية 
الهائل���ة  للق���درة  در����س  املثاب���رة  يف 
املنظورة من املراأة العراقية والعربية 
ب�ص���كل ع���ام يف حت���دي الكث���ر م���ن 
امل�صاق وال�ص���عوبات، يختزل ح�صن 
بكفاءة تنا�ص���ب مع كون فيلمه ق�صر 
تفا�ص���يل اليوم عن���د ال�ص���يدة فاطمة 
حن عو�صت انفراط عقد االأ�صرة عنها 
بعد اأن حتملت واجب رعايتهم فماأت 
روحها بتوا�ص���ل م�ص���تدام مع دواّبها 
ودواجنها وحتى ق�ص���ب الهور. اإنهم 
�ص���ركاءها الذي���ن ال تخ�ص���ى رحيله���م 
املفاجئ وال النك���ران، كمحاولة اأوىل 
يق���رتب  الق�ص���ر  الوثائق���ي  لتق���دمي 
املخرج من غايته يف عر�س املحتوى 
اللم�ص���ات  بع����س  اأن  رغ���م  لفيلم���ه 
كان ميك���ن له���ا اأن ترفع من م�ص���توى 
الفيل���م اأكرث، مثل التقليل من تدخات 
املو�ص���يقى عل���ى العديد من امل�ص���اهد 
وتعوي�صها بت�ص���جيل وا�صح ل�صوت 

احلي���اة املجاورة لفاطم���ة بالهور، اأو 
ا�ص���تخدام ت�ص���جيات تراثي���ة تنتمي 
للبيئة املعاجلة بالفيلم. �ص���يكون ذلك 
اأكرث تكامل مع روؤية الر�صد الوثائقي 
وفكرت���ه، هناك حاج���ة اأي�ص���ًا الأطالة 
الزم���ن لبع����س امل�ص���اهد م���ع تنوي���ع 
اللقطات واالقرتاب ب�صريًا من ن�صاط 
االأيدي واجل�صد كطاقة هادرة تتحدى 
نظرة املجتمع و�صعوبات املكان ُتعرب 
عن روح ال�صجاعة التي ذكرتها فاطمة 
بحديثه���ا، اإنه���ا غاي���ات ملح���ة لتمعن 
اأك���رث تف�ص���يل  الأب���رز مام���ح وجود 

ال�صخ�صية اليومية. 
ُيح�ص���ب حل�ص���ن االأ�ص���دي قدرته يف 
)مل���ن تك���ن وحي���دة( عل���ى االإم�ص���اك 
ب���روح احلي���اة الت���ي تعي�ص���ها فاطمة 
العراقي���ة  امل���راأة  مكاب���دات  وط���رح 
والتي يحلينا فيه���ا ذكاء العنوان اىل 
اختياره���ا ب�ص���عادة رفق���ة حيواناتها 
على العي�س و�ص���ط النظرة القا�ص���رة 

الذكورية.

)مل تكن وحيدة( .. طرح مكابدات املراأة العراقية

تم تـ�سوير فيلم "المقدمة" 
بالأبي�ض والأ�سود، وهو 

خام�ض فيلم كوري جنوبي 
يتناف�ض فـيه المخرج "هونغ 
�سانغ �سو" في مهرجان برلين 

ال�سينمائي الدولي، درا�سة 
�سخ�سية و�سورة عائلية 
ماكرة لأحد اأهـم محاور 

الفيلم، لكنه ل يك�سف عـن 
نواياه اإل في وقت متاأخر، 

متجاوزاً التوقعات ب�سكل 
متعمد.

بع���د ف���رتة طويلة م���ن ن�ص���يان حركة 
الدوغما، وقد تاأ�ص�صت احلركة على يد 
كل من املخرج���ن الدمن�اركين الر�س 
فون تراير و توم����س فنرتبرغ وقد 
بداأت وقائعها بالتوقيع على عري�ص���ة 
دوغم���ا 95، وان�ص���م اإليه���ا بع���د ذلك 
جمموع���ة اأخ���رى من املخرج���ن منهم 
)�ص���ورن  و  الفرين���غ(  )كري�ص���تيان 
الفك���رة  كان���ت  جاكوب�ص���ن(،  ك���وراه 
الت���ي قامت عليها جماع���ة الدوغماتية 
ب���دون  االأف���ام  �ص���ناعة  ميك���ن  اأن���ه 
االعتم���اد عل���ى امليزانيات ال�ص���خمة، 
حي���ث يت���م االعتماد بداًل م���ن ذلك على 

املنح احلكومي���ة االأوروبية وحمطات 
التلفاز، وكان الهدف هو تنقية �صناعة 
ال�ص���ينما ع���ن طري���ق نب���ذ املوؤث���رات 
الب�ص���رية اخلا�ص���ة املكلفة، وعمليات 
التح�ص���ن ال�تي تاأتي ع�ادة يف مرحلة 

ما بعد االإنتاج
 بحي���ث يج���رب التاأكي���د عل���ى النق���اء 
�ص���ّناع االأفام على الرتكيز اأكرث على 
الق�صة الف�علية واأداءات املمثلن، ب��ما 
ي�ص���اعد اجلمهور – من وجهة نظرهم 
عملية  م�����ع  اأك���رث  االندم���اج  – عل���ى 
ال�صرد واملوا�صيع املطروحة واحلالة 

العامة للفيلم.

املخرج هونغ افتت���ح به مهجان برلن 
مبقال���ة  االإنرتن���ت  ع���رب  ال�ص���ينمائي 
ق�ص���رة مثرة لاهتمام، وعلى الرغم 
م���ن احتوائه���ا عل���ى تفا�ص���يل خلفية 
كافي���ة لدرام���ا مدته���ا �ص���اعتان، فاإن���ه 
يو�ص���ح اللم�ص���ة الرقيق���ة لهون���غ يف 
�ص���ناعة االأف���ام، مثل ن���وع معن من 
الق�صة الق�ص���رة اأو الق�صيدة، توحي 
بعمق وتفا�ص���يل اأكرث مم���ا هو ظاهر 
على ال�صطح، فلماذا ت�صمى " املقدمة"؟ 
يتم تقدمي بع�س ال�صخ�صيات لبع�صها 
البع����س، ف����ي م�ص���اهد خمتلف���ة، م���ن 
اأجي���ال خمتلف���ة، م���ع ع���دم االرتي���اح 

ينط���وي  الت���ي  وال�ص���كليات  امله���ذب 
عليه���ا ذل���ك، وف����ي امل�ص���اهد االأخرى، 
يتم تقدمي ال�صخ�ص���يات اإ�ص���تنادًا اإىل 
اأف���كار وعواطف جديدة، هناك م�ص���هد 
غريب يظهر فيه ال�صخ�ص���ية الرئي�ص���ة 
وهي تقدم نف�صها ل�صديقته الأول مرة، 
على �ص���اطئ ب���ارد، على الرغ���م من اأن 
عاقتهما احلميمة قد تر�صخت بالفعل 
يرتكن���ا  مم���ا  ال�ص���ابقة،  امل�ص���اهد  يف 
نت�صاءل ولو للحظة، اإذًا، اإنها ذكريات 
املا�ص���ي اأو احلل���م ال���ذي ي���راوده، اأو 
اإذا كان كاهما حلمًا يحلم به �ص���خ�س 
اآخ���ر، ينتقل الفيلم بخفة ت�ص���به احللم 

من بلد اإىل اآخر، ومن كوريا اجلنوبية 
اإىل اأملانيا، والعودة مرة اأخرى.

ينق�ص���م الفيلم اإىل ثاثة اأق�صام، حيث 
زار ) يون���غ هو ( وال����ده الطبيب اأواًل 
) كي���م يونغ هو (، ثم �ص���ديقته )بارك 
مي �ص���و(، التي انتقلت اإىل برلن ف�ي 
اأملانيا لت�ص���بح طالبة اأزي���اء، واأخرًا 
والدته )ت�صو يون هي(، ال�تي تتناول 
الع�ص���اء م���ع �ص���ديق للعائل���ة املمث���ل 
ال�ص���هر )كي جو بوجن(، الذي �ص���بق 
اأن ن�ص���ح يونغ هو باأن ي�ص���بح فنانًا، 
الفيل���م عب���ارة عن درا�ص���ة �صخ�ص���ية 
و�ص���ورة عائلي���ة ماكرة، ومل يك�ص���ف 
الفيل���م عن نواياه اإال يف وقت متاأخر، 
حي���ث تع�م���د هون���غ جت���اوز توقعات 
اجلمه���ور، اللقط���ة االأوىل للفيلم هي 
ل���اأب، على مكتب���ه، ويب���دو يف حالة 
ذه���ول، قائ���ًا " �ص���اأفعل اأي �ص���يء " 
وه���و ي�ص���لي اإىل ق���وة اأعل���ى، لكنن���ا 
ل�ص���نا متاأكدين - ح�ق���ًا - من اأين تاأتي 
حمنته، يبدو اأن هونغ ي�صتمتع مبا ال 
يعرفه النا�س ه�ن���ا، بعد حلظة جميلة 
يف الثلج الكوري، تنتقل الق�ص���ة اإىل 
برلن، و�صلت �ص���دي�قة يونغ هو اإىل 
املدينة االأملانية مع والدتها وا�صتقرت 
حالته���ا، وبع���د ذلك تتلقى ر�ص���الة يف 
نزوة، تقول والدتها، راف�صة �صلوكه، 

ال�ص���ابان،  الزوج���ان  يلتق���ي  عندم���ا 
بال���كاد ي���درك تكلف���ة تذك���رة طائرت���ه 
ويقل���ل من ث���روة والده، "اإنه ي�ص���بح 

يف املال ".
هناك �ص���يء �ص���عيف وغر م�ص���وؤول 
ب�ص���اأن يونغ هو، عل���ى االأقل ظاهريًا، 
حي���ث يغل���ف الواف���د اجلدي���د �ص���ن 
غطر�ص���ة ال�ص���باب، ومع ذل���ك، عندما 
يب���داأ املقطع االأخر، علمن���ا اأنه تخلى 
عن رغبته يف التمثيل عندما ُطلب منه 
اأداء م�صهد حميمي مع ممثلة غر قادر 
على "خيان���ة" �ص���ديقته الغائبة،"اإنه 
ي�ص���عر بع���دم االرتي���اح"، كم���ا يقول، 

وك�صف االأعماق اخلفية ل�صخ�صيته.
ميزج هون���غ الفيل���م ب���روح الدعابة، 
ال �ص���يما من خال دور ك���ي جو بونغ 
كممثل م�ص���ن )وغا�ص���ب يف كثر من 
االأحي���ان(، وال���ذي يجع���ل يون���غ هو 
و�ص���ديقه يق�ص���مان اأنهم���ا لن ُي�ص���ِكا 
عل���ى مائدة الع�ص���اء ث���م مي�ص���كانهما 
بالكح���ول، تق���ول اإحدى �صخ�ص���يات 
م���ن  خائف���ون  "اجلمي���ع   : الفيل���م 
الق�ص���ة  تنته���ي  اأن  قب���ل  اخل���روج"، 
بفرتة وجيزة على �ص���اطئ فارغ، اإنها 
ال�ص���ورة النهائية الت���ي مت اختيارها 

بدقة.
عن / �صحيفة الغارديان الربيطانية
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)املقدمة(.. فيلم كوري عن  �سبكة مت�سابكة من العالقات العائلية 



 ذي قار/ ح�سني العامل

ال�س���ينما وامل�س���رح يف  ن���ادي  ق���دم 
احت���اد الأدب���اء والكّت���اب يف ذي قار 
م�سرحية )رفع اإىل الأ�سفل( للمخرج 
ال�ساب عمار احلمادي ومتثيل نخبة 
من فن���اين النا�سرية، وتناول العمل 
امل�سرح���ي ال���ذي عر����ض عل���ى قاعة 
الن�س���اط املدر�سي الح���ام املقموعة 
لل�سب���اب ال�ساعني للتغي���ر، اذ تدور 
درام���ا الح���داث يف حمامات زنزانة 
ق���ذرة ويف ف�س���اء معت���م يف�سي اىل 

املجهول.
العم���ل  وخم���رج  موؤل���ف  ويق���ول 
امل�سرحي عمار حم���ادي ل�)املدى( ان 
"العمل امل�سرحي )رفع اإىل الأ�سفل( 

ينتم���ي اىل م�س���رح العب���ث ويج�سد 
ال�س���راع الزيل ب���ني �سلط���ة القم���ع 
والف���كار املتح���ررة"، وا�س���اف ان 
"العم���ل ط���رح جانب���ًا م���ن تطلعات 
ال�سب���اب امل�سارك���ني يف التظاهرات 
العراقي���ة وم���ا واجه���وه م���ن عنف 

وتنكيل وتغييب واعتقال".
وم���ن خ���ال م�ساه���د العم���ل ال���ذي 
ادى ادواره الرئي�س���ة كل م���ن �سفاء 
فا�س���ل  حمم���د  وفا�س���ل  اجلاب���ري 
و�سحاب رزاق ورمي اجلابري يتبني 
للم�ساهد ان عفن ال�سلطة القمعية ل 
يختل���ف كث���را ع���ن عف���ن حمامات 
الزنزانة القذرة التي ت�سيق باأحام 
حت���ى  مغاي���رة.  حلي���اة  املتطلع���ني 
ان اح���د ابط���ال امل�سرحي���ة يتمن���ى 

وه���و منهم���ك بتنظي���ف مراحي����ض 
الزنزان���ة ل���و ان كي����ض القمامة قادر 
عل���ى ا�ستيعاب الأع���وام املتعفنة يف 
زنزانات ال�سلطة. فيما حتول رائحة 
ال���دم وامل���وت وجنا�سة امل���كان دون 

بل���وغ دع���اء اخلا����ض ال���ذي يطلقه 
م���ا  وه���و  ال�سم���اء،  اىل  امل�ساج���ني 
يفاقم من ياأ�ض املحنة التي يفقد فيها 
املظل���وم اآخر خيط اأمل ق���د ي�ساعده 
فيه ال���رب على النعت���اق. وعن دور 

احت���اد ادباء وكت���اب ذي قار يف دعم 
الطاق���ات واملواه���ب ال�ساب���ة يق���ول 
رئي�ض الحتاد علي ال�سيال ل�)املدى( 
ان "ه���ذه امل�سرحية ه���ي واحدة من 
ثمار ن���ادي امل�س���رح وال�سينما الذي 
ا�ستحدث���ه الحتاد لتنمي���ة وتطوير 
ورعاية الطاق���ات الفنية"، موؤكدا ان 
النفو�ض  لتهذي���ب  منطلق  "امل�س���رح 
وبن���اء الن�سان وم���ن واجبنا اعادة 
الهيب���ة ملق���ام امل�س���رح لياأخ���ذ دوره 

احلقيقي يف احلياة الثقافية".
وك�سف ال�سيال عن وجود حماولت 
ي�سمه���ا  مل  جه���ات  م���ن  حمموم���ة 

لاإطاحة بامل�سرح وتغييب دوره.
وا�سار رئي�ض احتاد ادباء وكتاب ذي 
ق���ار اىل ان "العر�ض الول مل�سرحية 

)رفع اإىل الأ�سفل( �سهد اقبال وا�سعا 
اكتظ���ت ب���ه قاع���ة العر�ض وه���و ما 
ا�ستدع���ى متديد العر�ض لي���وم اآخر 
ليت�سنى للجمه���ور م�ساهدة العر�ض 
العر����ض  يف  و�س���ارك  امل�سرح���ي". 
امل�سرح���ي عدد اآخر م���ن املمثلني من 
بينه���م فرا����ض ع���ادل وعل���ي يحي���ى 
املياح���ي  ومهيم���ن  عبا����ض  وولي���د 
ح�س���ني  وعل���ي  الأم���ني  وعبا����ض 
وعل���ي جو�ست���ار وامن���ار الع�سكري 
وباق���ر ر�سي���د وعلي �سم���ر و�سياء 
ح�س���ني وح�س���ني حميد  فيم���ا توىل 
ادارة امل�س���رح واملاك���ر وال�س���اءة 
والديك���ور كل م���ن مرت�س���ى عب���ود 
وغفران التميمي وعمار �سيف وعلي 

يحيى وعلي �سمر.

وداعا بسام فرجكاركاتيــــــــــــــــــــر

General Political daily

Editor-in-Chief
Fakhri Karim

www.almadapaper.net

Email: info@almadapaper.net

اقــــرأ

العمود
الثامن

ع���ن دار املدى �سدر موؤخرا ديوان �سعري  بعنوان )يا طارقًا 
بابي( لاعامي وال�ساعر ن�سر النهر وي�سم الديوان ت�سعة 
واربع���ون ق�سيدة يقول عنه���ا ن�سر النه���ر: "عندما تنتزع 
ال�سحاف���ة �ساعرا م���ن عر�سه، فهي بذلك ت�سي���ق عليه حرية 
اخليالت وانطاقها اىل اآفاق ل مدى لها، يوفرها ذلك العامل 
ال�ساحر"، وي�سيف النهر: "اخرا حانت يل الفر�سة جلمع 
بع����ض م���ا ت�ستت م���ن ق�سائدي، الت���ي فقدت الكث���ر منها، 
خ���ال �سنوات تنقلي بني ال�سج���ون والعتقات ا�سافة اىل 
فق���دان اول جمموعة ار�سلته���ا للطباع���ة".. ون�سر النهر 
يع���د من ابرز العاميني العراقي���ني، عمل ل�سنوات طويلة 

يف ال�سحافة العراقية والعربية.

يبدو اأن القائمني على اإدارة 
العليا  "دكان" املفو�سية 

ل�سوؤون حقوق الإن�سان يف 
الأمم املتحدة يتمتعون بروح 

فكاهية وقدرة غر عادية 
على ا�سطياد "القف�سات 

امل�سلية"، وعلى هذا العتبار 
�سمعنا �سراخهم ب�ساأن الأمر 

حمزة، وكيف اأن الناطقة 
با�سم "الدكان" ال�سيدة مارتا 
هورتاردو اأبلغتنا قلقها على 
الأمر الردين، واأنها مل تنم 

الليل حتى تطمئن على اأن 
الأمرحمزة نام يف ق�سره. 

مل يفاجئني هذا اخلرب لأنني 
يف كل مرة اأرى كيف تتخلى 
مفو�سية حقوق الإن�سان عن 

املو�سوعية حني تنظر اإىل 
بلدان مثل العراق و�سوريا 
وليبيا باعتبارها زائدة عن 

احلاجة.. ما فاأجاين هو �سيل 
النكات التي ظلت تطلقها 

ال�سيدة مارتا هورتاردو وهي 
تذرف الدموع على ما جرى 

يف الأردن، ومل تكتف بذلك بل 
اأ�سافت بع�ض التوابل اإىل " 

طبق " حقوق الإن�سان وطالبت 
املجتمع الدويل باأن يتدخل 

حلل م�سكلة عائلية بني حاكم 
دبي وابنته. واأنا اأقراأ هذه 

البيانات "امل�سحكة" تيقنت 
بالدليل القاطع اأن وجود 
مفو�سية حقوق الإن�سان 

التابعة لاأمم املتحدة يف هذه 
الدنيا الفانية ل ل�سبب اإل لكي 

متار�ض اخلديعة وال�سحك على 
النا�ض، فرتاها ت�سدر بيانًا 

عن خافات عائلية ملجرد عمل 
الأمر  وتعترب  "�َسو" اإعامي، 

انتهاكًا حلقوق الإن�سان!!.. 
ويف الوقت نف�سه تغم�ض 

عينيها عن مئات املختطفني يف 
العراق وليبيا و�سوريا الذين 
ل يعرف اأحد م�سرهم..مما 

يثبت اأن ماكينة حقوق الإن�سان 
الممية م�سابة بالعطب، اأو 

بالعمى .
يا�سادة ياكرام، ع�سنا يف هذه 

الباد ف�سوًل متوا�سلة من 
القتل والتغييب من دون اأن 

تخرج علينا ال�سيدة مارتا 
هورتاردو لت�ساأل : اين اختفى 

�سجاد العراقي ظن وما هو 
م�سر العامي مازن لطيف 

، واين حل الدهر بالكاتب 
والديب توفيق التميمي ، وما 

هي الجراءات التي اتخذت يف 
ق�سية مقتل ه�سام الها�سمي .

تعودنا منذ �سنوات على بيانات 
جلان حقوق الن�سان ، التي 
مل تعد اأرقام ال�سحايا مهمة 

بالن�سبة لها ول حجم اخلراب، 
يف كل يوم مع خرب جديد، 

لكننا ننتظر متى تطل علينا 
ال�سيدة مارتا هورتاردو لتقول 

لنا انا مت�سامنة معكم .
تعودت املنظمات الدولية ان 

تنظر اىل  م�سهد مقتل املواطن 
العراقي بانه لي�ض مهمًا جدًا، 

فهذا اأمر عادي يح�سل كل يوم 
ول ي�ستحق بيانًا من منظمة 

دولية ، ول موؤمترًا تذرف فيه 
ال�سيدة مارتا هورتاردو ولو 

دمعة واحدة . ول خرب يف 
ال�سفحات الوىل، ول برقية 

تعزية، لحظوا اأن الذين 
ي�سدرون بيانات مفو�سية 

حقوق الن�سان " الكوميدية "  ، 
ل يعنيهم مقتل �سابة عراقية او 

خطفها يف و�سح النهار ، فالأمر 
جمرد حادثة ب�سيطة. تلك هي 

باخت�سار حكاية مفو�سية 
حقوق الإن�سان ل�ساحبتها الأمم 
املتحدة... حكاية تعي�سة تنتهي 

دائمًا بغياب امل�سداقية. 

""طبق" 
حقوق االن�سان 

يا طارقًا بابي

 علي ح�سني

 رائد مح�سن 
الم�سرح���ي  والفن���ان  الممث���ل 
ال�سينمائ���ي  الفيل���م  ف���ي  ي�س���ارك 
" للمخ���رج �سع���د  "اآخ���ر ال�سع���ادة 
الع�سام���ي، "اح���داث الفيل���م تدور 
�سمن اج���واء ق�س�سية غير معتادة 
في المجتمعات العربية والعالمية، 
من خ���ال العديد من الأحداث التي 
تع�سف ببط���ل الفيلم، م���ا ي�سطره 
ع���ن  البح���ث  برحل���ة  القي���ام  ال���ى 
�سديق قديم له، ي�سارك في التمثيل 
الفنانون مق���داد عب���د الر�سا واياد 
الول  الظه���ور  وي�سه���د  الطائ���ي 

للفنانة  اأيار عزيز خيون.

 وارد بدر ال�سالم 
الكاتب والعامي �سدرت له رواية 
وقد  الرومان�سي���ة"،  "المخطوط���ة 
�س���درت الطبعة الجدي���دة بدرا�سة 
نقدي���ة للناق���د محمد يون����ض، الذي 
قال عنها: الروائي وارد بدر ال�سالم 
ق���ّدم لن���ا تجرب���ة م����ا بع���د حداثية 

ر�سينة وفاعلة في الجراأة الأدبية.

 �سذى ح�سون 
المطرب���ة العراقية تلق���ت، الجرعة 
الأولى من اللقاح الم�ساد لفايرو�ض 
كورونا الم�ستج���د، وقالت ح�سون 
النج���ح  ال�سبي���ل  ه���و  اللق���اح  ان 
للق�س���اء عل���ى فايرو����ض كورون���ا، 
وطالبت جمهوره���ا بان يذهب الى 
مراك���ز التلقي���ح من اج���ل ان تعود 

الحياة الى طبيعتها.

...
داً 

 ج
ص

م�سرحية )رفع اإىل الأ�سفل( اإطاللة على عوامل احلرية املمزوجة باأحالم ال�سبابخا

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)اخلمي����ض( اأن درجات احلرارة �سرتتفع قليا عن معدلتها ليوم اأم�ض، واأن 

اجلو �سيكون غائمًا يف بع�ض مناطق الباد.    
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عامر موؤيد 
مل مي��ن��ع ح��ظ��ر ال��ت��ج��وال امل��ف��رو���ض 
فايرو�ض  ب�سبب  بغداد  العا�سمة  يف 
القيام  م��ن  "امل�سحرجي"  ك���ورون���ا، 
بعمله ليقاظ ال�سائمني لعمل ال�سحور 
ال�سيام.   من  جديد  ليوم  وال�ستعداد 
ويف ال��ذاك��رة ال��ع��راق��ي��ة وال��ب��غ��دادي��ة 
ه���ن���اك م���ام���ح رم�����س��ان��ي��ة ���س��ه��رة 
البغداديني  قلوب  يف  حا�سرة  بقيت 
وجود  وع��وا  ممن  العمر  كبار  خا�سة 
كما  امل�����س��ح��رات��ي  )او  امل�����س��ح��رج��ي 

اأو  طبل  اب��و  او  امل�����س��ري��ون(  ي�سميه 
الب�سريون،  ي�سميه  كما  طبيلة  اأب���و 
عليه  يطلق  العربي  اخلليج  دول  ويف 
ت�سميات  اإىل  اإ���س��اف��ة  "القريقعان" 
املبارك  رم�سان  و�سهر  اأخرى.  �سعبية 
بتلك  ال�سنة  اأ���س��ه��ر  بقية  ع��ن  ا�ستهر 
التي  اخل��ال��دة  الرم�سانية  الطقو�ض 
ت�����س��ي��ف لأي���ام���ه ن��ك��ه��ة وج��م��ال��ي��ة قل 
رم�سان  طقو�ض  ب��ني  وم��ن  نظرهما 

يربز امل�سحراتي.
طيلة  مبهمامه  امل�سحرجي  وي��ق��وم   
اليوم  ويف  املبارك  رم�سان  �سهر  ايام 
املنازل  حول  يحوم  ال�سهر  من  الخر 
من  به  قام  ملا  "العيدية" جزاء  وياأخذ 
اي��ق��اظ امل��واط��ن��ني، وه��ذا الم��ر معتاد 

– باحث  ع��اء  يا�سر  وي��ق��ول  ع��ل��ي��ه.  
اإن  ل���)امل��دى(  حديثه  يف  ال��ت��اري��خ  يف 
اأكرث  من  هو  الرم�ساين  الطق�ض  "هذا 

العربية  البلدان  يف  �سيوعا  الطقو�ض 
اإيقاظ  اأ�سلوب  مع اختاف ب�سيط يف 
واحد  الأ�سا�ض  الهدف  ان  اإل  النا�ض، 

وهو تنبيه ال�سائمني لأوقات ال�سحور 
واأداء �ساة الفجر".

اب��رز  م��ن  يعد  "امل�سحراتي  ان  وب��ني 
متتلك  التي  الرم�سانية  ال�سخ�سيات 
ح�����س��ورا يف ال����ذاك����رة م��ن��ذ ال���ق���دم، 
الذي  اجلهوري  ب�سوته  يتميز  والذي 
�ساعة  ق��ب��ل  ي��وم��ي��ا  ال�سائمني  ي��وق��ظ 
تقليد من  الإم�����س��اك وه���و  م��وع��د  م��ن 
العادات القدمية املتوارثة حتى يومنا 
هذا".. ويوؤكد انه "بح�سب الكتب فان 
اإح��داه��ا  ج���ولت  ث���اث  للم�سحراتي 
النا�ض  لإيقاظ  كل احلي  ت�سمل  يومية 
ال�سحور، والثانية يومية ت�سمل  وقت 
بع�ض الأحياء بالتناوب جلمع الطعام 
وامل�ساعدات، وي�سطحب معه يف هذه 

وبع�ض  �سلة  ليحمل  م�ساعدًا  اجلولة 
العائات  له  تقدمه  ما  لو�سع  الأطباق 
من اأطعمة، اأما اجلولة الثالثة للم�سحر 
من  العيديات  جلمع  العيد  اأيام  فكانت 
ال��ن��ا���ض. وت��راف��ق��ه يف ه��ذه اجل��ولت 
ط��ب��ل��ت��ه ال���ت���ي ه����ي مب���ث���اب���ة ه��وي��ت��ه 

اخلا�سة".
يف رم�������س���ان ه�����ذا ال����ع����ام ال��ب��ع�����ض 
امل�سحراتي  امكانية  ع��دم  من  تخوف 
ال��ت��ج��وال  ح��ظ��ر  ب�سبب  اخل����روج  يف 
الطق�ض  لهذا  رم�سان  ليايل  وف��ق��دان 
ك��ث��رون  عليه  اع��ت��اد  وال����ذي  املتميز 
حم�سن  علي  وي��ق��ول  بعيد.  زم��ن  منذ 
ان  ل�)املدى(،  – م�سحراتي يف حديثه 
منها:  للم�سحراتي  ط��رق  ع��دة  هنالك 

الطبل او الدق على البواب او املناداة 
الج��را���ض حتى، وم��ن عامات  دق  او 
تنبيه النا�ض اىل ال�سحور باأنه هو ابو 
لل�سحور،  )ا�ستعدوا  قوله:  ال�سحور، 

ا�ستعدوا لل�سحور(.
وبني ان "القوات المنية تعاونت معنا 
الزقة خا�سة  اثناء جتوالنا يف  ام�ض 
مع  اخ��ت��اط  اي  فيه  لي�ض  الم��ر  وان 
الآخرين  ايقاظ  الآخ��ري��ن وه��و جم��رد 

عرب ال�سوت". 
تنتظر  كثرة  "عوائل  ان  اىل  وا�سار 
بقدوم وقت  تنبيههم  بغية  امل�سحراتي 
الوجبة  لهذه  ي�ستعدوا  كي  ال�سحور 
من الطعام وال�ستعداد ليوم جديد من 

ال�سيام".

رغم حظر التجوال.. امل�سحراتي يجوب مناطق العا�سمة 

دي��اب  م��اي��ا  اللبنانية  الفنانة  �سرحت 
امركا  اإىل  ال�سفر  م��ن  ممنوعة  بانها 
علمت  المركية  بال�سفرة  لقائها  وعند 
ان��ه��ا م��درج��ة على لئ��ح��ة الإره����اب، ثم 
�سد  ان��ه��ا  ب��ال��ق��ول  نف�سها  ع��ن  داف��ع��ت 
اأي  مت��ار���ض  ول  فنانة  وه��ي  الإره����اب 

ب��الإره��اب. ن���������س����اط  عاقة  له 
وذل��������������������ك يف 
مع  مقابلتها 
الإعامية 

اأوىل حلقات  ب�سمة وهبي يف  امل�سرية 
"العرافة" الذي تعر�سه �سا�سة  برنامج 
عن  وهبي  ب�سمة  �ساألتها  كما  امل��ح��ور. 
خافها مع اإميي �سمر غامن على خلفية 
غناء مايا لزوجها املمثل امل�سري ح�سن 
اأ�سدقاء  وباأنهم  بالنفي  جميبة  ال��رداد 

ول نوايا �سيئة بينهم.
عندما  امل�ساهدين  دي��اب  مايا  و�سدمت 
اخليانة  على  ال��رد  توؤيد  انها  �سّرحت 
الرجال  "معظم  اأّن  واأ�سافت  باخليانة. 
مل  وان��ه��ا  خائنون  العربي  ال��وط��ن  يف 
جاء  كما  بعد".  خمل�سا  رج��ا  تقابل 
احل�����وار ج��ري��ئ��ا م���ن ح��ي��ث امل�����س��م��ون 
واأج��اب��ت  احل���دود  اأب��ع��د  اىل  و�سريحا 
موا�سيع  ع��ن  امل��ع��ه��ودة  بثقتها  م��اي��ا 
ح��ي��ات��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة وف��ن��ي��ة ع��دي��دة، 
ب�سمة  طرحتها  عري�سة  عناوين  حتت 
الكذب،  الطمع،  منها:  احللقة  يف  وهبة 
اخل��ي��ان��ة، ال��غ��رة، اجل�����راأة، ال��غ��رور، 
احل�����زن، ال���ق���وة وغ���ره���ا. اع��ت��ربت 
م��اي��ا ان ال��ط��م��ع ب���اإث���ارة اجل��دل 
�سحيح  غ��ر  بت�سريحاتها 

فهي ل جتد ا�سا ان ت�ساريحها جريئة 
باحلياة،  قناعاتها  ومتثل  حقيقية  ب��ل 
فنيا  تقدمها  التي  امل��ج��الت  تعدد  وع��ن 
اع���ت���ربت ان��ه��ا جت��ي��د ال��غ��ن��اء وت��ق��دمي 
الربامج وهذا لي�ض طمعا بل ان الع�سر 
بالطريقة  ول��ك��ن  ال��ت��واج��د  اإىل  يحتاج 

ال�سحيحة.
ال��رج��ل  تع�سق  ب��اأن��ه��ا  م��اي��ا  واأ����س���ارت 
ال��ذك��ي امل��ث��ق��ف ال���واع���ي ورف�����س��ت ان 

بحاجة  لي�ست  ام��راأة  البع�ض  يعتربها 
اأحبه  يكملني،  "الرجل  موؤكدة:  لرجل، 
حتى  معي  ي��ك��ون  واأن  يحتويني،  اأن 
يف غيابي، واأك��رث رج��ل اح��ت��واين هو 
ال��ت��ط��رق  راف�����س��ة  ال�سابق"،  زوج����ي 
احل��وار  مايا  وتابعت  التفا�سيل.  اىل 
اأن  ميكن  ل  ولكن  كثر،  "الكذب  قائلة: 
اأ�سامح يف اأي نوع من اأنواع اخليانة". 
ما  هذا  الغرور"،  عن  اإن�سان  اأبعد  "اأنا 

بع�ض  ان  موؤكدة  باإجابتها  مايا  اأكدته 
فحني  ال�سكل  على  يحكمون  ال�سخا�ض 
وجذابة  جريئة  باإطالت  الفنان  يظهر 
ي��ع��ت��ق��دون ان���ه ق���وي وب���اأن���ه ل ي��واج��ه 
امل�����س��ك��ات ب��ي��ن��م��ا احل��ق��ي��ق��ة ق���د ت��ك��ون 
عانت  ان�سان  ك��اأي  فهي  متاما  خمتلفة 
ت��ع��اين م��ن اخل���وف والقلق  وم���ازال���ت 
من امل�ستقبل خ�سو�سا باأن بلدها لبنان 
ال�ستقرار  اي�سا من عدم  يعاين  بدوره 
ما  يوما  ت�سل  اأن  تتمنى  انها  م��وؤك��دة 
ميكن  ل  ال����ذي  ال��داخ��ل��ي  ال�����س��ام  اإىل 
�سواها.  اي��اه  يعطيها  اأن  �سخ�ض  لأي 
وباحلديث عن بع�ض النجوم والفنانني 
ان فروز هي رمز وطني  مايا  اعتربت 
العامل  لكل  لي�سل  لبنان  تخطى  وفني 
وحب  الفن  منها  تتعلم  وباأنها  العربي 
الوطن وت�سمعها وتغني لها حني تكون 
وبكل  و�سباحا  ليا  حزينة  او  �سعيدة 
الوقات راف�سة جمددا الرد على اإ�ساءة 
رميا الرحباين لها م�ستنكرة ت�سويه باأي 
طريقة تاريخ فروز. واعتربت مايا اأن 

ل خاف بينها وبني الفنانة اأحام.
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هندية تطالب بالقب�ض 
على الأمري هاري "ملخالفته 

وعده بالزواج منها"

تقدم���ت حمامي���ة هندية تزع���م اأن الأم���ر الربيطاين 
ه���اري عر����ض ال���زواج عليه���ا ب�سك���وى اإىل املحكمة 

ملخالفته بوعده، وفقًا ل�سحيفة "ديلي ميل". 
وزعمت امل���راأة، التي ُتعرف با�سم بالويندر كاور، يف 
التما����ض مت تقدميه مبحكمة البنجاب وهاريانا العليا 
اأن الأم���ر هاري توا�سل معها ع���رب و�سائل التوا�سل 
الجتماع���ي، واأنه بعد فرتة من الوق���ت، اأخربها باأنه 

يريد الزواج منها. 
كما طلبت من ال�سلطات الهندية اإ�سدار مذكرة توقيف 
دولي���ة حت���ى تتمك���ن ال�سرط���ة واململك���ة املتح���دة من 
اإلق���اء القب�ض على هاري، حيث ق���د ُيجرب على الوفاء 

بوعده، والزواج منها "دون املزيد من التاأخر". 
ورف�س���ت املحكم���ة الطل���ب قائل���ة اإن���ه مل يثب���ت اأنه���ا 
كانت تتح���دث مع الأمر ه���اري وحذرتها من خماطر 

ال�سفحات املزيفة على مواقع التوا�سل. 
وقد رفعت املراأة ال�سكوى �سد الأمر هاري واآخرين، 
وتن����ض على اأن "هذا اللتما����ض الذي قدمته املحامية 
يطال���ب باتخ���اذ اإج���راء قان���وين �س���د الأم���ر هاري 
ميدلت���ون جن���ل الأم���ر ت�سارل���ز ميدلت���ون وتوجي���ه 
�سرط���ة اململكة املتحدة اإىل اتخاذ خطوات بحقه، لأنه 
رغ���م تقدميه وعدًا بالزواج، فاإن الوعد املذكور مل يتم 

الوفاء به".

ا�ستم���ر زواج جنمي هوليوود كاثرين 
زيتا جون���ز وماي���كل دوغا�ض عقدين 
بينهم���ا  العم���ر  ف���ارق  رغ���م  كامل���ني 
البال���غ 25 عام���ًا، حي���ث يك���رب ماي���كل 
كاثري���ن ب�25 عام���ًا، وهذا لي����ض �سرًا، 
اآخ���ر،  زواج  كاأي  زواجهم���ا  و�سه���د 
لف���رتة  �سع���ودًا وهبوط���ًا، وانف�س���ا 
ث���م ا�ستاأنفا عاقتهم���ا الزوجية ثانية، 
وجنحت كاثرين يف جت���اوز كل �سيء 
ليبق���ى حبهم���ا عل���ى قيد احلي���اة حتى 

موق���ع  بح�س���ب  بال�سع���ادة.  ميدهم���ا 
زيتا  كاثرين  املمثل���ة  "هول"،انفتحت 
جون���ز البالغ���ة م���ن العم���ر "51 عامًا" 
عل���ى عاقته���ا الزوجي���ة امل�ستمرة مع 
جن���م هولي���وود ماي���كل دوغا�ض منذ 
عقدي���ن واأثم���رت طفلني هم���ا "ديان" 
و"كاري�ض"، وكيف حافظت على �سحة 
و�سعادة زواجهما ط���وال هذه الفرتة. 
اعرتف���ت كاثري���ن باأنهم���ا ي�ستمتع���ان 
كثرًا معًا لأن ج���دول عملهما املختلف 

وغ���ر الع���ادي يحاف���ظ عل���ى تنا�س���ق 
واأو�سح���ت:  ووقتهم���ا.   زواجهم���ا 
"نح���ن من�سي الكثر م���ن الوقت معًا 
على عك�ض العدي���د من الأزواج، فنحن 
لي�س���ت لدينا وظيفة يومية من 5 اإىل 9 
�ساع���ات. اأما يف و�سع العمل اأو خارج 
العمل، فاأنا اأعمل 16 �ساعة متوا�سلة، 
اأو ل اأعم���ل، وه���و يفعل الأم���ر نف�سه، 
ف���رتات  لذل���ك كان لدين���ا يف عاقتن���ا 

طويلة من الوقت لق�سائها معًا".

كاثرين زيتا جونز تتحدث عن حياتها مع مايكل دوغال�ض
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