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 ترجمة/ حامد احمد

عب���د الل���ه �س���رمي، املع���روف ل���دى الكث���ر 
م���ن الهايل املحلي���ن على ان���ه مربي نحل 
�س���نجار، مل يعد منذ ف���رة يربي او يحتفظ 
بنح���ل ول يبيع ع�س���ا ومل يع���د يعي�ش يف 
�سنج���ار اي�س���ا، حتى ان���ه مت تاألي���ف كتاب 

حمل ا�سمه كعنوان.
يف ع���ام 2014 ا�ستثمر عب���د الله ات�سالته 
ببيع الع�سل يف �سوريا املجاورة وحتويلها 
اىل �سبك���ة بح���ث ع���ن ناج���ن حمتملن من 
ن�س���اء واأطف���ال اأيزيدي���ن اختطفهم داع�ش 

واقتاده���م ك�سباي���ا عن���د اجتياح���ه لبلدتهم 
يف  وذل���ك  �سنج���ار  فيه���ا  يقطن���ون  الت���ي 
�سه���ر اآب من ذل���ك الع���ام . اآلف من الرجال 
اليزيدي���ن والولد والن�س���اء قد مت قتلهم 
من قبل التنظيم يف جمزرة اقرت بها المم 

املتحدة على انها جرمية ابادة جماعية .
ا�ستن���ادًا ملعلومات حكوم���ة اقليم كرد�ستان 
فان���ه اأك���ر م���ن 6000 ام���راأة مت اقتياده���ا 
لا�ستعب���اد  اغلبه���ن  بي���ع  ومت  كاأ�س���رة، 
داع����ش  مل�سلح���ي  اعطائه���ن  او  اجلن�س���ي 

كمكافاأة .
م���ع  لق���اء  الل���ه 46 عام���ا، يف  وق���ال عب���د 

موق���ع CBC الخباري الكن���دي يف قرية 
الن  يعي����ش  حي���ث  ده���وك  يف  اخلانك���ة 
"عندما قدم داع�ش مت اأ�سر 56 �سخ�سا من 
اف���راد ع�سرت���ي. مل تكن لدي خط���ة لنقاذ 
ا�سخا�ش، ولكن الواعز الن�ساين هو الذي 

دفعني لهذا العمل مبعونة من الله ."
ويق���ول عبد الل���ه ان اأول �سخ�ش متكن من 
اعادته لهله بنجاح ه���و احد اولد اأخواله 
وكان ذل���ك يف نهاي���ة ع���ام 2014، م�س���را 
اىل �سرع���ة انت�سار هذا اخل���ر وبداأ النا�ش 

ياأتون اليه طلبا للم�ساعدة .
 التفا�صيل �س2 

العدد )4924( ال�سنة الثامنة ع�سرة - الحد )18( ني�سان  2021

 بغداد/ متيم احل�صن

خي���ط رفي���ع يرب���ط ب���ن ماج���رى يف اربي���ل 
ومدينة ال�سدر يف بغداد، حيث ُتتهم جماعات 
م�سلح���ة جمهولة بالهجومن، رغ���م ان داع�ش 
اع���رف مب�سوؤوليته عن احل���ادث الذي جرى 
يف �سرق���ي العا�سمة نهاي���ة ال�سبوع املا�سي. 
وجتري حتقيق���ات �سرية حول احتمال تورط 
جماميع حملي���ة يف انفجار منطق���ة احلبيبية 
ال���ذي ت�سبب مبقتل وا�سابة نح���و 20 مدنيا، 

يف وق���ت طالبت فيه جلن���ة المن يف الرملان، 
احلكوم���ة بك�سف تلك اجلماع���ات. ولول مرة 
ت�ستخ���دم الطائرات امل�س���رة يف ق�سف مطار 
اربي���ل ال���ذي يق���ع قريبا م���ن قاع���دة ع�سكرية 
ت�ست�سي���ف ق���وات امركي���ة، وتته���م ف�سائ���ل 
متواج���دة يف �س���رق املو�س���ل بالهج���وم، يف 
وق���ت �سهدت بغ���داد اخل���رق الث���اين الأو�سع 
منذ بداي���ة العام احلايل، عر �سيارة مفخخة. 
العا�سم���ة، يف  م�س���وؤول حمل���ي يف  ويق���ول 
ات�س���ال م���ع )امل���دى( ان "هن���اك احتم���ال بان 

امل���واد املتفجرة الت���ي عرعليه���ا يف ال�سيارة 
التي انفجرت يف بغداد ت�ستخدم يف الهجمات 
املتكررة على ارتال التحالف الدويل وخمازن 
الكح���ول". ويوم اجلمعة اأعلنت خلية العام 
النفج���ار  ع���ن  جدي���دة  تفا�سي���ل  المن���ي، 
ال���ذي وقع يف �س���وق احلبيبية �سرق���ي بغداد 
اخلمي�ش املا�سي، م�س���رًة اإىل اأنه كان ناجمًا 
ع���ن انفج���ار يف عجل���ة ن���وع "ني�س���ان �سني" 
كان���ت حتمل م���واد �سديدة النفج���ار. ويقول 
امل�س���وؤول املحلي الذي طلب ع���دم ن�سر ا�سمه، 

ان "حتقيق���ات �سري���ة جت���ري الن للتاأك���د من 
ارتب���اط �سائق العجلة ال���ذي  قتل يف النفجار 
مع داع�ش او جماعات م�سلحة حملية".  وتبنى 
تنظيم داع�ش يف بيان، اجلمعة، التفجر الذي 
وقع يف �سوق �سعبي �سرقي بغداد، واأدى اإىل 
مقتل 4 وج���رح 17 اآخرين. وقال التنظيم يف 
بي���ان ن�سر على من�سات���ه الرقمية اإن "الهجوم 
ال���ذي وقع يف معقل ال�سيع���ة ببغداد اأ�سفر عن 

مقتل واإ�سابة 20 �سخ�سا".
 التفا�صيل �س2

 بغداد/ ح�صني حامت

ل ي����زال اجلدل قائما بن املواطنن ب�ساأن تلقي 
لقاح فايرو�ش كورون����ا. وما بن راف�ش واآخر 
موؤي����د، هناك من اجر على اأخ����ذ اللقاح ب�سبب 
ق����رارات �سدرت موؤخرا م����ن قبل جلنة ال�سحة 
وال�سامة ب�ساأن الدوائر احلكومية وموظفيها.

م����ن يوؤي����دون اأخذ اللق����اح، يقولون ب����اأن تلقيه 
اأم����ر طبيعي جدا، واأعرا�سه لي�ست بتلك املبالغ 
بها كما ي�س����اع يف مواقع التوا�سل الجتماعي 

وبع�ش الو�سائل العامية.

كرار �س����ال الذي تلق����ى اللقاح يف اح����د مراكز 
العا�سمة ي����وم اأم�ش، يقول ل�)امل����دى( اإن "اأخذ 
اللق����اح م�ساأل����ة حتمية ل ب����د منه����ا"، م�ستدركا 
بالق����ول "جمي����ع الدول ب����داأت تتج����ه نحو اأخذ 
اللق����اح ولي�ش هن����اك حل اآخر او ع����اج للوباء 
واحلماي����ة من����ه غر الت�س����دي باللق����اح امل�ساد 

له".
وي�سي����ف �س����ال "ل نعلم م����ا تخبئ لن����ا اليام 
املقبل����ة م����ن فايرو�س����ات وامرا�����ش جدي����دة"، 
معتق����دا اأن "اخ����ذ اللق����اح يف وق����ت مبكر رمبا 

تكون نتائجه ايجابية م�ستقبا".
ب����دوره يق����ول عل����ي با�س����م ال����ذي تلق����ى اللقاح 
امل�ساد لفايرو�ش كورونا يف نهاية اآذار املا�سي 
اإن "ال����ذي دفعني لأخذ اللق����اح بالدرجة الوىل 

هو خويف على عائلتي".
ودرا�س����ات  لبح����وث  اجل����ادة  املتابع����ة  "بع����د 
العلم����اء يف ما يخ�ش اللقاح تبن اأن الأعرا�ش 
اجلانبي����ة للق����اح ب�سيطة ول تدع����و للخوف او 

القلق"، بح�سب با�سم.  
وي�سي����ف با�س����م ل�)امل����دى( "تنت�س����ر ال�سائعات 
عل����ى كل كب����رة و�سغ����رة وم����ن الغري����ب ان 
ي�ستثن����ى اللقاح من ري����اح ال�سائعات التي تبث 
اخل����وف يف نفو�����ش املواطن����ن وحت����ول  دون 

اأخذهم للقاح".
 التفا�صيل �س3 

بين موؤيد وراف�ض.. مواطنون 
 ينتقدون التطعيم الإجباري 

 بغداد/ حممد �صباح

ع���ر تطبيق "الوات�ساب" يتوا�سل اع�ساء جمل�ش 
الن���واب يومي���ا. ويف اليومن املا�سي���ن ان�سغلوا 
ببح���ث ومناق�س���ة مق���رح وزي���ر املالية عل���ي عبد 
الم���ر عاوي ال���ذي دعا فيه جمل�ش ال���وزراء اإىل 
العم���ل بقانون �سريبة الدخل على الراتب ال�سمي 
واملخ�س�س���ات، تطبيق���ا للمادة )34( م���ن م�سروع 
قانون املوازنة الحتادية وامل�سوت عليه يف نهاية 

اآذار املا�س���ي. وتل���وح العديد من الكت���ل الرملانية 
بتفعي���ل ملف ا�ستج���واب الوزير يف ح���ال موافقة 
جمل����ش ال���وزراء على تطبي���ق "�سريب���ة الدخل"، 
معتقدي���ن اأن مق���رح وزارة املالي���ة في���ه خمالف���ة 
قانوني���ة �سريحة ملواد ون�سو����ش قانون املوازنة 
الحتادي���ة لع���ام 2021 . ال اأن هن���اك م���ن يتوق���ع 
مترير هذا املقرح من قب���ل جمل�ش الوزراء وباأثر 
رجع���ي نتيجة لن�سغال تلك الكتل واع�ساء جمل�ش 
النواب بالتحالفات النتخابية والتح�سر لجراء 

النتخاب���ات املبكرة يف موعدها املحدد يف العا�سر 
م���ن �سهر ت�سرين الول املقب���ل. مازن الفيلي ع�سو 
جلن���ة القت�س���اد وال�ستثم���ار يف جمل����ش النواب 
ومناق�س���ات  ت���داول  "هن���اك  ان  ل�)امل���دى(  يق���ول 
م�ستمرة بن اع�س���اء جمل�ش النواب عر كروبات 
"وات�س���اب" لبح���ث طل���ب وزي���ر املالي���ة بتفعي���ل 
ال�ستقط���اع ال�سريب���ي من املوظف���ن، م�سددا على 
ان جمي���ع اع�س���اء املجل����ش راف�سن له���ذه الفكرة 
والطلب". وقدم وزير املالية  مقرحا بكتابه املرقم 

880 يف 13/4/2021 مطالب���ا جمل����ش ال���وزراء 
بتفعيل ال�ستقطاع ال�سريبي من رواتب املوظفن 
اعتب���ارا من �سهر ني�سان وباأثر رجعي على ال�سهر 
الثاثة املا�سية ل�سن���ة 2021، والغاء قرار جمل�ش 
الوزراء رق���م 156 والقرار رقم 1478 لعام 2016 
اخلا����ش مبنع ال�ستقطاع ال�سريبي على الرواتب 
واملطالب���ة بع���ودة العمل بالتعليم���ات املالية رقم 1 

لعام 2007.
 التفا�صيل �س3 

عندما ي��رى الحاكم الفا�ص��د 
في الإ�صالِح ف�صاداً

 اأم�س واليوم وغداً... 
من الفقر املدقع اإىل 

النجومية ال�صاطعة

ناجح املعموري يكتب: 

اجل�������ص���د وامل��ط��ب��خ 
10�صامل رو�صان املو�صوي يكتب: 9 8

املرور يغلق نحو ن�سف �سوارع العا�سمة �سمن خطة احلظر ال�سامل ... عد�سة : حممود روؤوف

 بغداد/ اإخال�س داود

اأيقن���ت اأن �سدمة اخليان���ة من خطيبته  "من���ذ الأ�سه���ر الأوىل م���ن زواجنا 
ال�سابق���ة، �سه���م ا�س���اب �سميم قلب���ه واأفقده الثق���ة ب�سركاء العم���ل واحلياة، 
لك���ن وكما يقال )الفاأ�ش وقع بالراأ�ش( ووثيقة ال���زواج التي متت بيننا يجب 

ان تبقى �سارية املفعول حتى املمات، تقول ليلى ل�)املدى(. 
وتكم���ل ليلى عبد الرزاق الت���ي تخطت الأربعن من���ذ اأ�سبوعن، وعلى طرف 
فمها ابت�سامة توحي باحل���زن وال�ستهزاء: "هذه الغ�سة التي مل ميح اآثارها 
الزمن جعلتنا يف �سجار م�ستمر دام خم�ش ع�سرة �سنة، واأذكر يف اأحد الأيام 
طلب���ت منه اأن ي�سن���ع يل حزام العفة من احلديد وترك املفتاح عنده،  كما كان 
يفعله���ا الإغريق يف الق���رون الو�سطى،  كان طلبي حقيقيا، فقد كنت يف وقتها 
عل���ى ا�ستعداد لتجربة كل احللول مهما كان���ت من اجل ان مينحني القليل من 
الثق���ة لأ�سع���ر باحلرية، اإل احلل بالط���اق فكان م�ستبعدا متام���ا، لأن عائلتي 
كان���ت ترف�ش رف�سا قاطعا. وتقول )ليلى(، بعد تغير النظام البائد اأ�سبحت 
املطلق���ات يف حميط���ي كثرات وه���ذا �سجعني كثرا كما وج���دت هناك تقبا 

لدى اأهلي لفكرة الطاق بعد ا�ست�سهاد والدي يف اأحد التفجرات.
بدوره���ا، تق���ول النا�سط���ة يف حق���وق الن�س���ان مث���ال كاط���ع حبي���ب، "وفق 
اح�سائي���ة �س���ادرة من جمل����ش الق�س���اء الأعلى  ل�سه���ر كانون الث���اين ل�سنة 
2020، تب���ن اأن اأكر م���ن 23% من حالت الزواج قد انته���ت بالطاق، اأي ما 

يقارب لكل 4 زيجات، واحدة منها تنتهي بالطاق. 
 التفا�صيل �س4 

قانونيون يحذرون من ت�صاعد 
حالت الطالق: �صت�صل اإلى 

المليون �صنويًا

معلومات تربط بني "درون اأربيل" وهجوم 
احلبيبية.. والربملان يريد تو�صيحًا 

11
جدل حول مادة قانونية تخ�س الإعفاءات الكمركية وال�صريبية

فريدريك ما�س: 
اتخاذ احلرية، 

ك�صرتاتيجية �صحية 
 للتعاي�س 
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 م�صوؤول �صبكة تهريب الأيزيديني من داع�ض: اأنقذنا 399 �صخ�صًا 
واملهمة تعقدت بعد التحرير!

 وا�صط/ جبار بچاي

اأعلنت حمافظة وا�سط افتتاح مركز ت�سويقي 
جديد ل�ستام حم�سول احلنطة. وي�ستوعب 
املرك���ز اجلديد الذي يق���ع يف ناحية الدبوين 
عل���ى الطريق العام كوت �� بغ���داد نحو  120 

األف طن من احلبوب.
وتوقع���ت وا�س���ط انها �ستحت���ل املركز الأول 
يف الإنت���اج ه���ذا املو�س���م بنح���و 800 األ���ف 
طن م���ن حم�سول احلنط���ة، لكنها حذرت من 
ع���زوف الفاحن ع���ن ت�سوي���ق انتاجهم اىل 
الدولة واللج���وء اىل القطاع اخلا�ش ب�سبب 
تعر احلكومة ب�سرف م�ستحقاتهم ال�سابقة.
والتج���ارة  املالي���ة  وزارت���ي  وطالب���ت 
بتخ�سي����ش مبالغ الت�سويق للمو�سم اجلديد 

و�سرفها من دون اأي تاأخر.

ل�س���وؤون  وا�س���ط  حماف���ظ  م�ست�س���ار  وق���ال 
الزراع���ة �سام البطي���خ اإن "اللجنة الزراعية 
العلي���ا يف املحافظ���ة وم���ن خ���ال التن�سي���ق 
م���ع ال�سرك���ة العام���ة لتجارة احلب���وب قامت 
بتو�سيع مناف���ذ ا�ستام كميات احلبوب التي 
يت���م ت�سويقها من قبل الفاحن خال املو�سم 
اجلدي���د بافتت���اح مرك���ز ت�سويق���ي جديد يف 
ناحي���ة الدب���وين عل���ى الطريق الع���ام بغداد 

الكوت".
واأ�ساف اأن "املركز اجلديد ي�ستوعب كميات 
كب���رة من احلبوب ت�س���ل اىل 120 األف طن 
بع���د اأن مت���ت تهيئت���ه ب�س���كل جي���د وتاأم���ن 
الك���وادر الدارية والفنية الكافية مما ي�ساعد 
يف تخفيف الكثاف���ة على ال�سايلوات ومراكز 

ال�ستام الخرى يف املحافظة".
 التفا�صيل �س5 

وا�صط ت�صتعد ملو�صم احلنطة بافتتاح مركز 
 ب�صاأن �صريبة الدخل.. "وات�صاب" الربملان ن�صط بالعرتا�صات ت�صويق جديد

ووعيد با�صتجواب وزير املالية 

 ذي قار/ ح�صني العامل

ت�ساع���دت وترة العنف يف ق�س���اء الرفاعي، يوم 
اأم�ش، اث���ر تعر�ش مبن���ى القائممقامي���ة للتفجر 
بالتزام���ن مع مهاجمة من���زل القائممقام امل�ستقيل 

عمار الركابي على يد م�سلحن جمهولن.
وياأتي ذلك و�سط �سراع عل���ى من�سب القائممقام 

الذي ل يزال �ساغرا منذ نحو �سهر.
وك�سف حمافظ ذي ق���ار احمد اخلفاجي عن خطة 
امني���ة عاجل���ة للحد م���ن اعم���ال العن���ف وجرائم 

الغتيال التي ت�ستهدف املتظاهرين.
وي�سهد ق�ساء الرفاع���ي )80 كم �سمال النا�سرية( 
للمطالب���ة  ح���راكا �سعبي���ا وا�سع���ا واعت�سام���ات 
باإعادة القائممقام ال�سبق املهند�ش كاظم الفيا�ش 

اىل من�سب���ه ال���ذي اعف���ي منه بقرار م���ن املحافظ 
ال�ساب���ق عبد الغني ال�سدي يف الع�سرين من اآذار 
2021 حي���ث مت تكلي���ف الدكت���ور عم���ار الركابي 
خلف���ا ل���ه والذي �سرع���ان م���ا اعل���ن ا�ستقالته بعد 
رف�س���ه م���ن قبل املحتج���ن وعدد كب���ر من اهايل 

الق�ساء املذكور.
وق���ال النا�س���ط �ساك���ر ع���واد ل�)املدى( ان���ه "عند 
ال�ساع���ة الثاني���ة والن�س���ف من فجر ي���وم ال�سبت 
ق�س���اء  قائممقامي���ة  مبن���ى  يف  عب���وة  انفج���رت 
الرفاع���ي وت�سبب���ت با�س���رار مادية فق���ط"، نافيا 
القائممقامي���ة  ك���ون  ب�سري���ة  "ت�سجي���ل خ�سائ���ر 
مغلق���ة من���ذ نحو �سهر اث���ر ال�سراع عل���ى من�سب 

القائممقام".
 التفا�صيل �س4

تفجري قائممقامية الرفاعي ومهاجمة منزل 
م�صوؤول م�صتقيل ت�صعد وترية العنف يف ذي قار



 ترجمة/ حامد احمد

عبد اهلل �شرمي، املعروف لدى 
الكثري من االهايل املحليني على 

انه مربي نحل �شنجار، مل يعد 
منذ فرتة يربي او يحتفظ بنحل 
وال يبيع ع�شال ومل يعد يعي�ش يف 
�شنجار اي�شا، حتى انه مت تاأليف 

كتاب حمل ا�شمه كعنوان.
يف عام 2014 ا�شتثمر عبد اهلل 

ات�شاالته ببيع الع�شل يف �شوريا 
املجاورة وحتويلها اىل �شبكة بحث 

عن ناجني حمتملني من ن�شاء 
واأطفال اأيزيديني اختطفهم 

داع�ش واقتادهم ك�شبايا عند 
اجتياحه لبلدتهم التي يقطنون 
فيها �شنجار وذلك يف �شهر اآب من 

ذلك العام .

واالوالد  االيزيدي���ن  الرج���ال  م���ن  اآالف 
والن�س���اء ق���د مت قتله���م من قب���ل التنظيم يف 
جم���زرة اق���رت به���ا االمم املتحدة عل���ى انها 

جرمية ابادة جماعية.
ا�س���تنادًا ملعلوم���ات حكومة اقليم كرد�س���تان 

فان���ه اأك���ر م���ن 6000 ام���راأة مت اقتياده���ا 
لال�س���تعباد  اغلبه���ن  بي���ع  ومت  كاأ�س���رة، 
داع����ش  مل�س���لحي  اعطائه���ن  او  اجلن�س���ي 

كمكافاأة .
وق���ال عبد الل���ه 46 عاما، يف لق���اء مع موقع 
CBC االخباري الكندي يف قرية اخلانكة 
يف ده���وك حي���ث يعي����ش االن "عندم���ا ق���دم 
اف���راد  م���ن  �سخ�س���ا   56 اأ�س���ر  مت  داع����ش 
ع�سرتي. مل تكن لدي خطة النقاذ ا�سخا�ش، 
ولكن الواعز االن�ساين هو الذي دفعني لهذا 

العمل مبعونة من الله ."
ويق���ول عبد الل���ه ان اأول �سخ����ش متكن من 
اعادته الهل���ه بنجاح هو اح���د اوالد اأخواله 
وكان ذل���ك يف نهاية ع���ام 2014، م�سرا اىل 
�سرعة انت�سار هذا اخلرب وبداأ النا�ش ياأتون 

اليه طلبا للم�ساعدة .
اأ�سحاب عبد الله داخ���ل حلب من الذين كان 
على توا�سل معهم اثناء عمله يف بيع الع�سل 
ن�سحوه ب���ان يتوا�سل مع مهرب���ي ال�سكائر 
الذين كانوا يخاطرون بحياتهم باالجتار يف 
ب�ساعة حمرمة لدى داع����ش، وذلك بتهريبها 
من واىل دولة اخلالفة املزعومة بن العراق 

و�سوريا .
بعبارة اأخرى، قال ان���ه يف حال م�سكهم فان 
عقوبتهم املتوقعة كما هو معروف دائما هي 

املوت .
وبع���د فرتة ق�سرة من ه���ذه الن�سيحة التي 
تلقاه���ا من زمالئ���ه يف العمل داخ���ل �سوريا 

ا�سبحت لديه �سبكة خمربين .
قال عبد الله "كنا نقوم بعمل وكالة خمابرات 
وتنفي���ذ  بتخطي���ط  نق���وم  وله���ذا  منظم���ة 

عملياتنا وان�سطتنا باأنف�سنا ."

كث���ر م���ن الن�س���اء اال�س���رات انته���ى به���ن 
املط���اف يف معق���ل داع�ش ال�ساب���ق ب�سوريا 
مدينة الرق���ة. عبد الله ا�ستاأجر خمبزا هناك 
وحول عماله الذين ينقلون اخلبز اىل احياء 
يزودون���ه  كمراقب���ن ومت�سنت���ن  خمتلف���ة 

باملعلومات .
وكذلك قام عبد الله بتجنيد امراأه تقوم ببيع 
مالب����ش اطف���ال بتنقله���ا من بي���ت اىل بيت. 
�سهول���ة دخوله���ا اىل منازل عوائ���ل وبحكم 

ما يجول بخاطرها جع���ل ذلك من املمكن لها 
ان متي���ز من هي خادم���ة يف البيت ومن هي 

ا�سرة ومن هي لي�ست بذلك .
ويقول عب���د الل���ه "النا�ش يقول���ون ان عمل 
اال�ستخب���ارت ال يقوم ب���ه اال الرجال، ولكن 
هذه املجندة تقوم باأهم دور الأنه يت�سنى لها 

دخول البيوت ب�سهولة ."
ما ي���زال يحتفظ بكت���اب مالحظاته اال�سلي 
حي���ث يح���وي ر�سوم���ات وخمطط���ات ع���ن 

خط���ط انق���اذ متعددة. اح���دى اخلطط تظهر 
�سل�سل���ة قب���ور وار�س���ادات الم���راأة عليها ان 
ت���زور مق���ربة حي���ث �سيك���ون هن���اك خم���رب 

بانتظارها .
ويقول انه ا�ستغل تعليمات داع�ش ب�سرورة 
تغطي���ة امل���راأة لوجهه���ا يف تنفي���ذ عملي���ات 
االنق���اذ . وم�س���ى يو�س���ح ذلك بقول���ه "كان 
ام���را ايجابيا بالن�سبة لنا ان نطبق تعليمات 
داع����ش بتغطي���ة وجه امل���راأة. اذا اردنا انقاذ 
فت���اة بعم���ر 16 عام���ا نق���وم بتزوي���ر بطاقة 
هوي���ة له���ا ونغ���ر عمره���ا اىل 70 عاما الأن 
داع����ش �سوف لن يقدم عل���ى رفع غطاء وجه 

امراأة بهذا العمر ."
ويق���ول عب���د الل���ه ان ا�سع���ب مهم���ة انق���اذ 
واجهها هي تل���ك املتعلقة باإنق���اذ اربع ن�ساء 
م���ن ال�س���م والبك���م. ق���ام بت�سوي���ر �سري���ط 
فيديو القارب لهن يتحدثن معهن باال�سارات 
لتو�سي���ل ار�س���ادات وتعليم���ات لهن وقامت 
امل���راأة املخ���ربة بائع���ة املالب����ش بالو�س���ول 
اليه���ن وت�سغيل �سريد الفيدي���و امامهن لكي 
يفهمن املهمة. ويقول انه مت انقاذهن جميعا 

بهذه الطريقة وارجاعهن للعراق .
وي�س���ر عبد الل���ه اىل ان ق�سما م���ن عمليات 
االإنق���اذ ي�ستغ���رق اأ�سهر الأن بائع���ة املالب�ش 
ال ميكنه���ا العودة لنف�ش البي���وت يف اوقات 
قريب���ة. وب�س���كل ع���ام، يق���ول عب���د الل���ه انه 
متكن م���ن حترير 399 �سخ�س���ا. وان املهمة 
مل تنت���ه، حيث ما ت���زال هن���اك قرابة 3000 
امراأة وطف���ل اختطفهم داع�ش مل يتم العثور 
عليهم بع���د او مل يتم ت�سجيلهم. الكثر منهم 
ق���د يكونوا يف ع���داد االموات اثن���اء معارك 
حترير املنطقة من داع�ش او ب�سبب الغارات 

اجلوية، ولكن عبد الله يعتقد ان ق�سما منهم 
م���ا يزال���ون احي���اء يف �سوريا وه���م بحاجة 

مل�ساعدة .
وا�ساف بقوله "نعم ان�سطتنا ما تزال قائمة. 
ولكن احلقيق���ة هي انه بع���د حترير املناطق 
من داع�ش ا�سبحت مهامنا اكر �سعوبة ."

مدين���ة الرق���ة ا�سبح���ت االن حت���ت �سيطرة 
القوات الدميقراطية ال�سورية الكردية وذلك 
بعد الق�ساء على اآخر معقل لداع�ش يف قرية 
الباغوز ع���ام 2019، ويعتق���د ان الكثر من 
اال�س���رات االيزيديات ما زل���ن �سمن قب�سة 
عوائ���ل م�سلح���ي داع�ش الذين هرب���وا اثناء 
مع���ارك التحري���ر وم���ن املحتم���ل يف مدينة 
ادل���ب ال�سورية حيث ما ت���زال تتواجد هناك 
خالي���ا وجمامي���ع مل�سلحي التنظي���م، او يف 

البلد املجاور تركيا .
وا�ستنادا اىل عبد الله فان احد اكرب امل�ساكل 
التي تعرقل حماوالت تعقب ن�ساء ايزيديات 
هو االفتقار للتمويل لت�سديد اجور املهربن.

ويق���ول عب���د الل���ه "امل�سكلة ه���ي ان املجتمع 
ال���دويل ال يع���ي مب�سكلتن���ا وحت���ى االن مل 
تق���دم  ومل  العراقي���ة  احلكوم���ة  ت�ساعدن���ا 

م�ساعدة للن�ساء االيزيديات املفقودات ."
من جمموع ال� 56 �سخ�سا من افراد ع�سرته 
الذي���ن بحث عنه���م وجلبهم للبي���ت، ما يزال 
هناك 16 �سخ�سا منه���م يف عداد املفقودين. 
ويق���ول ان ق�سما من الذي���ن كانوا ي�ساعدوه 
يف العث���ور عل���ى املفقودي���ن وراء خط���وط 
العدو قد دفعوا حياتهم ثمنا لهذه املهمة ومن 
بينه���م املراأة التي كانت تبيع مالب�ش اطفال. 
وكان داع�ش قد القى القب�ش عليها واعدمها .
عن: موقع CBC االإخباري الكندي
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خيط رفيع يربط بين 
ماجرى في اربيل ومدينة 

ال�شدر في بغداد، حيث 
تتهم جماعات م�شلحة 

مجهولة بالهجومين، رغم ان 
داع�ش اعترف بم�شوؤوليته 

عن الحادث الذي جرى 
في �شرقي العا�شمة نهاية 

اال�شبوع الما�شي.
وتجري تحقيقات �شرية 

حول احتمال تورط مجاميع 
محلية في انفجار منطقة 

الحبيبية الذي ت�شبب بمقتل 
وا�شابة نحو 20 مدنيا، في 

وقت طالبت فيه لجنة 
االمن في البرلمان، الحكومة 

بك�شف تلك الجماعات.

الطائ���رات  ت�ستخ���دم  م���رة  والول 
اربي���ل  مط���ار  ق�س���ف  ف���ي  الم�سي���رة 
ال���ذي يق���ع قريبا م���ن قاع���دة ع�سكرية 
وتته���م  اميركي���ة،  ق���وات  ت�ست�سي���ف 
ف�سائ���ل متواجدة في �س���رق المو�سل 
ف���ي وق���ت �سه���دت بغ���داد  بالهج���وم، 
الخرق الثاني االأو�سع منذ بداية العام 

الحالي، عبر �سيارة مفخخة.
ويق���ول م�سوؤول محلي ف���ي العا�سمة، 
ف���ي ات�س���ال م���ع )الم���دى( ان "هن���اك 
احتم���اال ب���ان الم���واد المتفج���رة التي 
عثرعليها ف���ي ال�سيارة الت���ي انفجرت 
الهجم���ات  ف���ي  ت�ستخ���دم  بغ���داد  ف���ي 
المتكررة عل���ى ارتال التحالف الدولي 

ومخازن الكحول".
وي���وم الجمع���ة اأعلن���ت خلي���ة االعالم 
االمني، تفا�سي���ل جديدة عن االنفجار 
ال���ذي وقع في �س���وق الحبيبية �سرقي 

بغداد الخمي����ش الما�سي، م�سيرًة اإلى 
اأن���ه كان ناجم���ًا عن انفج���ار في عجلة 
نوع "ني�سان �سني" كانت تحمل مواد 

�سديدة االنفجار.
ويقول الم�س���وؤول المحلي الذي طلب 
عدم ن�سر ا�سم���ه، ان "تحقيقات �سرية 
تج���ري االن للتاأكد م���ن ارتباط �سائق 
العجل���ة ال���ذي  قت���ل ف���ي االنفج���ار مع 

داع�ش او جماعات م�سلحة محلية". 

اعتراف داع�ش
بي���ان،  ف���ي  داع����ش  تنظي���م  وتبن���ى 
الجمع���ة، التفجير الذي وقع في �سوق 
�سعبي �سرقي بغ���داد، واأدى اإلى مقتل 

4 وجرح 17 اآخرين.
وق���ال التنظي���م ف���ي بي���ان ن�س���ر عل���ى 
من�سات���ه الرقمي���ة اإن "الهج���وم الذي 
وقع ف���ي معق���ل ال�سيعة ببغ���داد اأ�سفر 

عن مقتل واإ�سابة 20 �سخ�سا".
وكانت خلية االعالم االمني قد قالت ان 
خب���راء المتفجرات تاأكدوا ان انفجارا 
وق���ع "داخ���ل عجلة نوع ني�س���ان �سني 
كان���ت تحم���ل م���واد �سدي���دة االنفجار 
اأثناء حركتها في منطقة الحبيبية قرب 

احد االأ�سواق ال�سعبية".
بي���ان  بح�س���ب  االنفج���ار،  واأدى 
الخلي���ة، الى احتراق العجل���ة بالكامل 
ومقت���ل �سائقها وا�سابة ع���دد اآخر من 

المواطنين، ف�ساًل عن احتراق عدد من 
العجالت القريبة عليها.

وفي ال�سهر الما�سي، �سكك م�سوؤولون 
ف���ي �س���الح الدي���ن باعت���راف مماث���ل 
ل�"داع����ش" بعملي���ة اختط���اف ج���رت 
لمدنيي���ن ف���ي مناط���ق �س���رق تكريت، 
حيث رجحوا وق���وف ف�سائل م�سلحة 
اقت�سادي���ة  ال�سب���اب  الهج���وم  وراء 
واإخالء المناطق من �سكانها اال�سلية.

�س���رق  ف���ي  مناط���ق  ان  يعتق���د  كذل���ك 
العا�سم���ة، تعتب���ر معق���ال للجماع���ات 
"اأ�سم���اء  ت�ستخ���دم  الت���ي  الم�سلح���ة 
الم�س���اج  مراك���ز  لمهاجم���ة  وهمي���ة" 
ومح���ال بي���ع الم�سروب���ات الروحية، 

وق���د ترتب���ط ه���ذه المجامي���ع بجهات 
المع���دات  نق���ل  �ساحن���ات  ت�سته���دف 
لقوات التحالف على الطرق ال�سريعة.

وف���ي ال�سه���ر الما�س���ي قت���ل �ساح���ب 
دراج���ة نارية فيم���ا ا�سي���ب زميله في 
�سرق���ي العا�سم���ة، بع���د ان انفج���رت 
عبوة كانت داخ���ل الدراجة يعتقد انها 
كانت �سمن عمليات ا�ستهداف "محال 

الم�سروبات" في العا�سمة.
وتتبن���ى جه���ات مث���ل "ربع الل���ه" في 
الع���ادة تل���ك الهجم���ات، الت���ي ك�س���ف 
ت�سريح نادر ال�سهر الما�سي لم�سوؤول 
كتائب حزب الله –احد ف�سائل الح�سد 
ال�سعبي- ابو عل���ي الع�سكري ارتباط 

ه���ذه المجموعة بالف�سيل، على خلفية 
ف���ي  ج���رى  ع�سك���ري"  "ا�ستعرا����ش 

العا�سمة حينها.

درون اأربيل
وكان���ت طائرة م�سيرة قد ق�سفت مطار 
اأربي���ل قبل ي���وم من ح���ادث الحبيبية، 
حيث لم ي�سفر الهج���وم على ا�سابات، 
لكن���ه ك�سف ع���ن ورقة �سغ���ط ايرانية 

جديدة �سبيهة ب�سنجار.
وبح�س���ب م�س���ادر مطلعة ف���ي نينوى 
تحدث���ت ل�)الم���دى( ان "هن���اك �سكوكا 
�سه���ل  ف���ي  الف�سائ���ل  اح���د  بوق���وف 
نينوى، �سمال �سرق المو�سل، بهجوم 
حكومت���ان  عج���زت  حي���ث  المط���ار"، 
اتحاديت���ان ع���ن اإبع���اد الف�سائل حتى 

االن.
وق���ال هو�سيار زيباري م�ساء االربعاء 
الما�س���ي: "الليل���ة كان هن���اك هج���وم 
ب���دون طي���ار عل���ى  اإرهاب���ي بطائ���رة 
مطار اأربي���ل لتقوي�ش اأم���ن كرد�ستان 

العراق".
واأ�س���اف زيب���اري ف���ي تغري���دة عل���ى 
)تويتر(: "يبدو اأن الميلي�سيات نف�سها 
التي ا�ستهدفت المطار قبل �سهرين هي 
من قامت بذلك م���رة اأخرى"، عادًا ذلك 

وخطيرًا". وا�سحًا  "ت�سعيدًا 
وعر�ست كرد�ست���ان في اآذار الما�سي، 
اعتراف���ات لمتهم قال ان���ه تابع لكتائب 
�سي���د ال�سه���داء، عل���ى خلفي���ة ق�س���ف 
مطار اربيل ب����14 �ساروخًا في �سباط 

الما�سي.
يك���ون  ان  رجح���ت  الم�س���ادر  لك���ن 
الهج���وم هذه الم���رة "قادما م���ن �سهل 
نين���وى حيث ح���اول رئي����ش الوزراء 
ع���ادل عب���د المه���دي وبع���ده م�سطفى 
الكاظم���ي اف���راغ ه���ذه المنطق���ة م���ن 

الف�سائل لكنهما ف�سال".
وبعد يوم من حادث "الم�سيرة" �سقط 
�ساروخ���ان عل���ى اح���د الف�سائ���ل ف���ي 
ناحي���ة برطل���ة ب�سهل نين���وى وت�سببا 
با�سابة عن�سرين ف���ي لواء 30 التابع 
للح�سد ال�سعبي، فيما لم تعلن اأي جهة 

حتى االن م�سوؤوليتها عن الحادث.
وقال���ت الم�س���ادر ان "ف�سائ���ل تابع���ة 
الي���ران ت�سيط���ر عل���ى �سه���ل نين���وى 
ب�سنج���ار  �سبيه���ة  ن�سخ���ة  وتجعل���ه 

لل�سغ���ط عل���ى كرد�ست���ان والحكوم���ة 
ف���ي ال�سراع الدائر م���ع وا�سنطن على 

االرا�سي العراقية".
الف�سائ���ل  م���ن  تحال���ف  وي�سيط���ر 
وحزب العم���ال الكرد�ستان���ي منذ عام 
2018 عل���ى �سنج���ار، بع���د ان طردوا 
وعين���وا  المحليي���ن،  الم�سوؤولي���ن 
راأ����ش  عل���ى  له���م  تابعي���ن  ا�سخا�س���ا 

االدارات المحلية في الق�ساء.

�شواريخ بع�شيقة
وكان���ت 3 �سواريخ �سقط���ت االربعاء 
عل���ى قاعدة تركية ف���ي بع�سيقة، �سمال 
المو�س���ل، ت�سبب���ت بمقت���ل ع�سك���ري 

تركي وجرح طفل في احدى القرى.
وقال���ت وزارة الدفاع التركية في بيان 
االربع���اء ان "�سواري���خ �سقط���ت على 

القاعدة في �سمالي العراق".
واكد البيان مقتل جندي تركي وا�سابة 
طف���ل عراقي ف���ي �سق���وط �ساروخين 
داخل احد القرى المجاورة للمع�سكر.

بدوره���ا اعتبرت لجن���ة االمن والدفاع 
في البرلم���ان، ان الهجمات التي جرت 
في اربي���ل والمو�سل وبغداد نفذتها 3 

جهات مختلفة.
اللجن���ة  وق���ال عل���ي موؤن����ش، ع�س���و 
ف���ي ت�سري���ح ل�)الم���دى( ان "ال�سيارة 
المفخخة ف���ي بغداد وراءه���ا ب�سمات 
داع����ش"، مبين���ا ان هن���اك "معلومات 
عن وجود خالي���ا نائمة للتنظيم داخل 

العا�سمة".
اما بخ�سو�ش هجوم "بع�سيقة" فقال 
ع�سو اللجنة ان "تركيا متهمة بق�سف 
قرى ف���ي كرد�ستان وبينه���ا �سراع مع 

حزب العمال الكرد�ستاني".
ورف����ش موؤن�ش "رب���ط الهجمات" مع 
بع�سه���ا، ونف���ى "م�سوؤولي���ة ف�سائ���ل 

حاربت داع�ش بهجوم اأربيل".
واأ�س���اف: "م���ن يق�س���ف اربي���ل فه���ي 
جماع���ات مجهول���ة حت���ى االن وتري���د 
بغ���داد  بي���ن  العالق���ة  �سف���و  تعكي���ر 
الق���وات  �س���رب  بحج���ة  واالقلي���م 

االميركية".
وطال���ب موؤن����ش الحكومة:"بتو�سيح 
من تلك الجهات الت���ي ت�ستهدف اربيل 
وعدم ت���رك الب���اب مفتوح���ا للتكهنات 

واالتهامات للح�سد".

معلومات تربط بني "درون اأربيل" وهجوم احلبيبية 
والربملان يريد تو�ضيحًا 

م�ضوؤول �ضبكة تهريب الأيزيديني من داع�ش: اأنقذنا 399 �ضخ�ضًا.. واملهمة تعقدت بعد التحرير!

دمار خلفه تفجري مدينة ال�ضدر اال�ضبوع املا�ضي

حول خمططات االإنقاذ اإىل كتاب با�شمه

عبد الله �ضرمي



 خا�ص/ المدى

زي���ادة  �أن  �أم����س،  �لكهرب���اء،  �أعلن���ت وز�رة 
�ش���اعات تجهي���ز �لطاق���ة ب�ش���كل مري���ح ج���دً� 
يتطل���ب  �لما�ش���ي،  �ل�شي���ف  م���ن  و�أف�ش���ل 
و�شول �لنتاج �إلى 22 �ألف ميغا و�ط، �لأمر 
�ل���ذي رهنته باأم���ور عّدة، بينه���ا توفير �لغاز 

�لإير�ني ودفع �لمو�طنين لأمو�ل �لجباية.
وقال �لمتحدث با�ش���م �لوز�رة �أحمد مو�شى، 
ف���ي ت�شري���ح ل�)�لم���دى(، �إن وز�رت���ه طالبت 
�لجه���ات �لأمني���ة بحماي���ة �لأب���ر�ج �لناقل���ة 
للطاق���ة �لكهربائي���ة عبر �لطي���ر�ن �لم�شير �أو 
ن�شب كامير�ت حر�رية، خا�شة و�أنها ممتدة 
ف���ي م�شاحات �شا�شع���ة وفارغة ق���د ت�شل �إلى 
�أن  �إل  �لو�ح���د،  للخ���ط  ب���رج   800 �أو   700

�لإجر�ء�ت ل تز�ل غير كافية، بح�شب قوله.
و�أ�ش���اف �أن "وز�رة �لكهرب���اء �أوع���زت �إل���ى 
منظومة حماية �لطاق���ة �لكهربائية ب�شرورة 
ن�شب مر�بطات و��شتنفار �لحمايات �لمدنية 
و�لعنا�شر �لأمنية لحماية م�شار�ت �لخطوط 
�لحاكمة منه���ا على �أقل تقدي���ر، و�لتي ت�شكل 
بنى تحتية وعم���ودً� فقري���ًا لمنظومة �لطاقة 

�لكهربائية".
وب�ش���اأن �نت���اج �لكهرب���اء، ق���ال مو�ش���ى، �إن 
ل�22  �لنتاج  و�ش���ول  �إلى  ت�شبو  "�ل���وز�رة 
�شاع���ات  زي���ادة  وبالتال���ي  و�ط  ميغ���ا  �أل���ف 
"ه���ذ� �لأم���ر مره���ون  �لتجهي���ز"، مبين���ًا �أن 
بع���دة �ش���روط، ه���ي ��شتق���ر�ر تجهي���ز �لغاز 
لمحط���ات �لنت���اج و�شمان خط���ة وقودية �أو 
توفي���ر �لغ���از �لم�شت���ورد من �إي���ر�ن لت�شغيل 
محطات �لنتاج، وعدم �ل�شتمر�ر في توزيع 
�لمناط���ق �لزر�عية و�لع�شو�ئي���ة �لتي ت�شكل 
�أحم���اًل على �ل�شبك���ة وت�شعفه���ا، �إ�شافة �إلى 
تعاون �لمو�طن في م�شاألة مردود�ت �لجباية 
لتتمك���ن �لوز�رة من �ش���ر�ء �لم���و�د �لحاكمة 

لإد�مة �ل�شبكة".
و�أك���د �أن "هذه �لأمور �ذ� توف���رت، ف�شتكون 
�شاع���ات �لتجهي���ز مريح���ة ج���دً� للمو�طني���ن 
و�أف�ش���ل من �ل�شي���ف �لما�ش���ي"، م�شيرً� �إلى 
�أن "وز�رة �لكهرب���اء ��شتعدت ل�شهر رم�شان 
ف���ي جميع قطاعات �لنتاج، و�أن هناك خططا 
كبي���رة نف���ذ بع�شها و�لآخ���ر قي���د �لتنفيذ مع 
�لختناق���ات  لح���ل  مركزي���ة  لج���ان  وج���ود 

�لموجودة في مر�كز �لحمل".

 بغداد/ محمد �صباح

وتل����وح �لعدي����د م����ن �لكت����ل �لبرلماني����ة 
بتفعيل ملف ��شتجو�ب �لوزير في حال 
مو�فق����ة مجل�����س �ل����وزر�ء عل����ى تطبيق 
مقترح  �أن  معتقدين  �لدخ����ل"،  "�شريبة 
قانوني����ة  مخالف����ة  في����ه  �لمالي����ة  وز�رة 
قان����ون  ون�شو�����س  لم����و�د  �شريح����ة 

�لمو�زنة �لتحادية لعام 2021 .
ه����ذ�  م����ن يتوق����ع تمري����ر  �أن هن����اك  �ل 
�لمقترح م����ن قبل مجل�س �لوزر�ء وباأثر 
�لكت����ل  تل����ك  لن�شغ����ال  نتيج����ة  رجع����ي 
و�ع�ش����اء مجل�����س �لن����و�ب بالتحالفات 
لج����ر�ء  و�لتح�شي����ر  �لنتخابي����ة 
�لنتخابات �لمبكرة في موعدها �لمحدد 
ف����ي �لعا�ش����ر م����ن �شه����ر ت�شري����ن �لول 

�لمقبل.
م����ازن �لفيل����ي ع�ش����و لجن����ة �لقت�ش����اد 
و�ل�شتثم����ار ف����ي مجل�س �لن����و�ب يقول 
ل�)�لمدى( �ن "هناك ت����د�ول ومناق�شات 
م�شتم����رة بين �ع�ش����اء مجل�����س �لنو�ب 
عب����ر كروب����ات "و�ت�ش����اب" لبحث طلب 
�ل�شتقط����اع  بتفعي����ل  �لمالي����ة  وزي����ر 
�ل�شريبي من �لموظفين، م�شدد� على �ن 
جميع �ع�ش����اء �لمجل�����س ر�ف�شين لهذه 

�لفكرة و�لطلب".
وق����دم وزي����ر �لمالي����ة  مقترح����ا بكتاب����ه 
�لمرق����م 880 ف����ي 13/4/2021 مطالبا 
مجل�����س �ل����وزر�ء بتفعي����ل �ل�شتقط����اع 
�ل�شريبي من رو�تب �لموظفين �عتبار� 
م����ن �شه����ر ني�ش����ان وباث����ر رجع����ي عل����ى 
�ل�شه����ر �لثالثة �لما�شي����ة ل�شنة 2021، 
رق����م  �ل����وزر�ء  مجل�����س  ق����ر�ر  و�لغ����اء 
156 و�لق����ر�ر رق����م 1478 لع����ام 2016 
�لخا�����س بمن����ع �ل�شتقط����اع �ل�شريب����ي 
عل����ى �لرو�تب و�لمطالب����ة بعودة �لعمل 

بالتعليمات �لمالية رقم 1 لعام 2007.
�لن����و�ب  "مجل�����س  �أن  �لفيل����ي  ويوؤك����د 
�لخا�ش����ة  �لم����ادة  �لغ����اء  عل����ى  �ش����وت 
عل����ى رو�ت����ب  �ل�شريب����ي  بال�شتقط����اع 
قان����ون  ف����ي  �لموج����ودة  �لموظفي����ن 
�لمو�زنة �لتحادية لعام 2021"، مبديا 
��شتغر�ب����ه م����ن موق����ف وزي����ر �لمالي����ة 

وطلبه بتفعيل �ل�شتقطاعات.
ويتاب����ع قائ����اًل �إن "وزي����ر �لمالية يتعكز 

على �لم����ادة )34 �لفقرة ج( من م�شروع 
للع����ام  �لتحادي����ة  �لمو�زن����ة  قان����ون 
�لحالي ف����ي م�شاألة تفعي����ل �لعمل بنظام 
�ل�شتقط����اع �ل�شريب����ي"، لفت����ا �إل����ى �أن 
ه����ذه �لم����ادة تخ�����س �لغ����اء �لإعف����اء�ت 

�لكمركية و�ل�شتثناء�ت �ل�شريبية.
م����ن  ج(  �لفق����رة   34( �لم����ادة  وتن�����س 
�لمو�زن����ة �لتحادي����ة  قان����ون  م�ش����روع 
لع����ام 2021 على �لغاء جميع �لعفاء�ت 
و�ل�شتثن����اء�ت �لكمركي����ة و�ل�شريبي����ة 
�لممنوح����ة بقر�ر�ت �شابق����ة من مجل�س 
�ل����وزر�ء، م����ا لم تن�����س عليه����ا �لقو�نين 
�لناف����ذة. وينب����ه �لنائب ع����ن كتلة �لنهج 
�لوطن����ي �إل����ى �أن "�ل�شب����اب �لتي دفعت 
مجل�����س �لنو�ب �ل����ى �لت�شوي����ت للغاء 

تلك �لعف����اء�ت و�ل�شتثناء�ت �لكمركية 
تعظي����م  منه����ا  �له����دف  و�ل�شريبي����ة، 
�لي����ر�د�ت ومن����ع �لهدر في �لم����ال �لعام 
�لحا�ش����ل في �لمناف����ذ �لحدودية"، لفتا 
�إل����ى �أن هن����اك �لكثي����ر م����ن �لعف����اء�ت 
و�ل�شتثن����اء�ت على �لمو�د �لد�خلة عبر 

�لمنافذ �لحدودية.
و�شوت مجل�س �لن����و�ب في نهاية �شهر 
قان����ون  م�ش����روع  عل����ى  �لما�ش����ي  �آذ�ر 
�لمو�زنة �لعامة ل�شنة 2021، بعد حذف 
�لمادة 20 م����ن �لقانون �لخا�شة بفر�س 
�شريب����ة دخ����ل و��شتقطاع عل����ى رو�تب 

�لموظفين و�لمتقاعدين.
ويقترح م�شروع قانون �لمو�زنة �لعامة 
�لتحادية �لعر�قي����ة ل�شنة 2021، �لذي 

�شادق عليه مجل�س �ل����وزر�ء �لتحادي 
في )21 كانون �لأول 2020( ورفعه �إلى 
مجل�س �لن����و�ب، فر�����س �شريبة �لدخل 
عل����ى رو�تب جميع متقا�ش����ي �لرو�تب، 
ي�شتثن����ى منه����ا م����ن كان �إجمال����ي دخله 

�ل�شهري 500 �ألف دينار �أو �أقل.
وين�����س �لمقترح عل����ى �ن  ت�شتقطع 10 
% عن كل من يتر�وح دخله �ل�شهري بين 
500 �أل����ف وملي����ون دينار )لك����ن �ل�500 
�أل����ف �لأولى غي����ر م�شمول����ة بال�شريبة( 
وتفر�س بن�شب����ة 20% على من يتقا�شى 
ر�تب����ًا يت����ر�وح بي����ن ملي����ون وملي����ون 
ون�شف ملي����ون دينار عر�قي و30% عن 

كل ما ز�د عن 1.5 مليون دينار. 
�لمتقاعدي����ن  ت�شم����ل  �ل�شريب����ة  وه����ذه 

�لمدنيين و�لع�شكريين وبنف�س �لن�شب. 
كما تفر�س �شريب����ة 10% مقطوعة على 
نهاي����ة  �لتقاعدي����ة ومكاف����اآت  �لمكاف����اآت 

�لخدمة. 
ويتوق����ع �لنائ����ب ع����ن محافظ����ة و��شط 
�مكاني����ة تفعي����ل طلب ��شتج����و�ب وزير 
�لمالي����ة م����ن قب����ل مجل�����س �لن����و�ب ف����ي 
�لجل�ش����ات �لمقبل����ة، معتب����ر� �ن م�شاءلة 
�ي وزي����ر �و م�شوؤول ف����ي �لحكومة يعد 

من �شالحيات مجل�س �لنو�ب.
�لنيابي����ة  �لنز�ه����ة  لجن����ة  ع�ش����و  وكان 
يو�ش����ف �لكالبي �أعلن ف����ي وقت �شابق، 
عن موعد ��شتج����و�ب وزير �لمالية علي 
عب����د �لمي����ر ع����الوي كونه "�أت����ى بعجز 
ونفق����ات في م�ش����روع قان����ون �لمو�زنة 

�لمالية �لتحادية لعام 2021 تعد �لأكبر 
في تاريخ �لمو�زنات �لعر�قية".

ب����دوره يو�ش����ح محم����ود د�غ����ر �لخبير 
�لمالي �ن "�ل�شل �لعلمي و�لمو�شوعي 
�شيك����ون بفر�����س �شريب����ة �لدخ����ل على 
�لر�ت����ب �لكل����ي، ولي�����س �ل�شم����ي فقط" 
منوه����ا �إل����ى �أن ه����ذ� �لق����ر�ر عط����ل ف����ي 
�لع����ام 2016 م����ن قبل مجل�����س �لوزر�ء 
�ل����ذي �أ�ش����در تعليمات����ه عل����ى �ن تك����ون 
�ل�شتقطاع����ات على �لر�تب �ل�شمي بعد 

��شتثناء �لمخ�ش�شات.
)�لم����دى(:  م����ع  حديث����ه  د�غ����ر  ويتاب����ع 
�ن �لقان����ون وطبيعت����ه يقت�ش����ي فر�����س 
)�ل�شم����ي  �لر�ت����ب  كل  عل����ى  �شريب����ة 
و�لمخ�ش�ش����ات( للموظفي����ن، مو�شح����ا 

�ن وز�رة �لمالي����ة �عتب����رت �لت�شوي����ت 
على �لم����ادة )34( �لتي تن�س على �لغاء 
كل �لعفاء�ت و�ل�شتثن����اء�ت �لكمركية 
و�ل�شريب����ة م����ن �شمنه����ا ق����ر�ر مجل�����س 
�لوزر�ء �ل�شادر في �لعام 2016 و�لذي 
�لر�ت����ب  عل����ى  �ل�شريب����ة  فر�����س  عط����ل 

�لكلي.
و�و�شح����ت وز�رة �لمالية ف����ي بيان لها 
�نه����ا تعمل على "تطبي����ق كافة �لقر�ر�ت 
قان����ون  ف����ي  �ل����و�ردة  و�لن�شو�����س 
�لت����ي   2021 لع����ام  �لعام����ة  �لمو�زن����ة 
�شوت عليها مجل�����س �لنو�ب" مبينة �أن 
�لكتاب �لذي يحم����ل توقيع �لوزير علي 
عبد �لمي����ر ع����الوي ب�ش����اأن �ل�شتقطاع 
�ل�شريبي جاء تطبيقًا لأحكام �لمادة 34 

فقرة )ج( من قانون �لمو�زنة �لعامة.
"تطب����ق  �أنه����ا  �ل����وز�رة  بي����ان  ويوؤك����د 
�لقان����ون في دف����ع �ل�شريب����ة على جميع 
�لأ�شم����ي  �لر�ت����ب  في����ه  بم����ا  �لدخ����ل 
و�لمخ�ش�شات وما ح�شل من �إعفاء من 
مجل�س �ل����وزر�ء كان ��شتثنائيًا" م�شير� 
�إل����ى �أن �ل�شتقطاع �ل�شريب����ي �لمقترح 
ولمجل�����س  �لدني����ا  �لطبق����ات  ي�شم����ل  ل 

�لوزر�ء �شالحية �إلغائه.
وي�شير �لخبير �لمال����ي �إلى �ن "�شريبة 
�لم����رة مرتفع����ة  �لدخ����ل �شتك����ون ه����ذه 
بال�شن����و�ت  مقارن����ة  كبي����ر  ب�ش����كل 
�لما�شية"، منوها �إلى �ن �ل�شتقطاعات 
�شتختلف م����ن وز�رة �إلى �خرى �عتماد� 
عل����ى �لر�ت����ب �ل�شم����ي و�لمخ�ش�ش����ات 

للموظفين.
 من جهت����ه، يبي����ن با�شم خ�ش����ان �لنائب 
�ل����ذي ل����م ي����وؤِد �ليمي����ن �لد�شتوري����ة �ن 
�لرو�ت����ب  خف�ش����ت  بعدم����ا  "�لحكوم����ة 
بزي����ادة �شع����ر �ش����رف �ل����دولر تح����اول 
م����رة �خرى فر�����س �شريب����ة �لدخل على 
�لرو�ت����ب ��شتناد� �لى �لم����ادة )34( في 
قان����ون �لمو�زنة". ويتوق����ع خ�شان في 
ه����ذه  كل  تطبي����ق  ل�)�لم����دى(  ت�شري����ح 
�لج����ر�ء�ت و�لقر�ر�ت ف����ي ظل �ن�شغال 
كتل ونو�ب مجل�����س �لنو�ب بالتح�شير 
دون محا�شب����ة  �لنتخابي����ة  للتحالف����ات 
لوزير �لمالية وحتى هذه �لحكومة �لتي 
تخل����و م����ن �ية فك����رة �قت�شادي����ة لتغيير 

�لو�شاع �ل�شيئة في �لعر�ق.
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جدل حول مادة قانونية 
تخ�ص الإعفاءات الكمركية 
وال�صريبية

عب��ر تطبي��ق "الوات�ص��اب" يتوا�ص��ل اع�صاء مجل���ص الن��واب يوميا. وف��ي اليومي��ن الما�صيين ان�صغل��وا ببحث ومناق�ص��ة مقترح 
وزي��ر المالي��ة عل��ي عبد المير عالوي ال��ذي دعا فيه مجل�ص ال��وزراء اإلى العمل بقان��ون �صريبة الدخل عل��ى الراتب ال�صمي 

والمخ�ص�صات، تطبيقا للمادة )34( من م�صروع قانون الموازنة التحادية والم�صوت عليه في نهاية اآذار الما�صي.

الكهرباء ترهن حت�سن الطاقة 
با�ستمرار تدفق الغاز الإيراين 

ودفع اجلباية

احد منافذ �شرف الرواتب..ار�شيف

ب�ساأن �سريبة الدخل.. "وات�ساب" الربملان ن�سط بالعرتا�سات 
ووعيد با�ستجواب وزير املالية 

 بغداد/ ح�صين حاتم

ل يزال الجدل قائما بين 
المواطنين ب�صان تلقي لقاح 

فايرو�ص كورونا. وما بين راف�ص 
واآخر موؤيد، هناك من اجبر 

على اأخذ اللقاح ب�صبب قرارات 
�صدرت موؤخرا من قبل لجنة 

ال�صحة وال�صالمة ب�صاأن الدوائر 
الحكومية وموظفيها. من يوؤيدون 

اأخذ اللقاح، يقولون باأن تلقيه 
اأمر طبيعي جدا، واأعرا�صه لي�صت 

بتلك المبالغ بها كما ي�صاع في 
مواقع التوا�صل الجتماعي وبع�ص 

الو�صائل العالمية.

ك���ر�ر �ش���الل �ل���ذي تلق���ى �للق���اح ف���ي �ح���د مر�كز 
�لعا�شم���ة ي���وم �أم����س، يق���ول ل�)�لم���دى( �إن "�أخذ 
�للق���اح م�شاألة حتمية ل بد منها"، م�شتدركا بالقول 
"جميع �لدول بد�أت تتجه نحو �أخذ �للقاح ولي�س 
هن���اك حل �آخر �و عالج للوب���اء و�لحماية منه غير 

�لت�شدي باللقاح �لم�شاد له".
وي�شي���ف �شالل "ل نعلم ما تخبئ لنا �ليام �لمقبلة 
من فايرو�شات و�مر��س جديدة"، معتقد� �أن "�خذ 
�للق���اح في وقت مبكر ربما تك���ون نتائجه �يجابية 

م�شتقبال".
ب���دوره يقول علي با�شم �ل���ذي تلقى �للقاح �لم�شاد 
لفايرو�س كورونا في نهاية �آذ�ر �لما�شي �إن "�لذي 
دفعني لأخذ �للقاح بالدرجة �لولى هو خوفي على 

عائلتي".
�لعلماء  لبحوث ودر��شات  �لج���ادة  �لمتابعة  "بعد 
ف���ي ما يخ�س �للق���اح تبي���ن �أن �لأعر��س �لجانبية 
�لقل���ق"،  �و  للخ���وف  تدع���و  ول  ب�شيط���ة  للق���اح 

بح�شب با�شم.  
وي�شي���ف با�شم ل�)�لمدى( "تنت�ش���ر �ل�شائعات على 

كل كبي���رة و�شغي���رة وم���ن �لغري���ب �ن ي�شتثن���ى 
�للق���اح من ري���اح �ل�شائعات �لتي تب���ث �لخوف في 

نفو�س �لمو�طنين وتحول  دون �أخذهم للقاح".
خالفا ل�ش���الل وبا�شم، ق���رر حيدر محم���د �لعزوف 
ع���ن �أخ���ذ �للقاح، مبين���ا في حديث���ه ل�)�لم���دى( �أن 
و�لمختلفة  �لمتناق�شة  و�لدر��ش���ات  �للغط  "كثرة 
ف���ي ما بينها جعلني �تخ���وف من �خذ �للقاح وعدم 

�لوثوق به".
ويتابع محم���د، �أن "�نعد�م �لثق���ة باللقاح كان منذ 
�ن و�شع���ت �ول جرع���ة على �ر�س �لع���ر�ق ولم نر 
م�ش���وؤول ف���ي و�شائل �لع���الم كبقية �ل���دول يتلقى 

�للقاح قبل �لمو�طن".
و�نتقد محمد، "�خذ �للقاح بالإجبار"، و��شفا هذه 

�لظاهرة ب�"�لدكتاتورية �ل�شحية".
وكان �لخبي���ر �ل�شابق في �لتحاد �لدولي لل�شليب 
�لأحم���ر  فالح �ل�شاعدي، قد حذر �لثنين �لما�شي، 

�لحكومة من م�شاعفات لقاح �أ�شتر�زينيكا.
وقال �ل�شاعدي: "ل يج���وز �إجبار �لمو�طنين على 
�أخذ �للقاح���ات، خا�شة لق���اح )��شتر�زينيكا( �لذي 
�أوقف���ت وكالة �لأدوي���ة �لأوروبي���ة �لتطعيم به في 

مختل���ف دول �أوروب���ا ب�شب���ب تاأثير�ت���ه �لجانبي���ة 
�لخطيرة، �إل �ذ� ثبتت فعاليته وخلوه من ذلك".

و�أ�ش���اف �ل�شاع���دي، �ن���ه "ف���ي ح���ال ثب���وت خلو 
�للقاح م���ن �لتاأثير�ت �لجانبي���ة، ي�شبح لز�ما على 
�لمو�طني���ن �أخ���ذه، كم���ا عل���ى �ل�شلط���ات �ل�شحية 
�لتطعي���م  ب�ش���اأن  �لأخي���رة  مقرر�ته���ا  مر�جع���ة 
�لإجب���اري عل���ى �لمو�طنين، لأن ذل���ك يتم في حال 

�إقر�ر قانون �لطو�رئ �لطبية، ل بهذه �لطريقة".
م���ن جهته، يقول �بو �حمد ل�)�لمدى( �إنه "�لى �لن 
لم �كن مقتنعا باللقاح"، معتقد� �نه "لم تتم تجربته 
ومعرفة نتائجه و�نما جاء بفترة �شريعة لي�شت لها 

خلفيات".
وي�شي���ف �بو �أحم���د "�أخذت �للق���اح ب�شبب طبيعة 
عمل���ي في �ح���دى �لدو�ئ���ر �لحكومي���ة"، مبينا �نه 
"فر����س علين���ا من قب���ل لجنة �ل�شح���ة و�ل�شالمة 

�لعليا، وتتم محا�شبتنا في حال �لعزوف عنه".
وف���ي وق���ت �شاب���ق، بين���ت ع�ش���و �لفري���ق �لطبي 
�لإعالم���ي ل���وز�رة �ل�شح���ة رب���ى فالح ح�ش���ن، �أنَّ 
"�أخذ �للقاح لي�س �إجباريًا، ولكن في حالة �أنَّ �لفرد 
�أ�شب���ح ي�شكل خط���رً� عل���ى �لآخرين، فهن���ا تنتهي 

حريت���ه بالختيار بح���دود �ل�شرر، ل���ذ� ي�شبح من 
�ل�شروري �أخذ �للقاح".

وتابعت ح�شن، �أن "�لوز�رة لم ت�شجل �أي �أعر��س 
جانبي���ة ته���دد �لحياة، فق���ط �لأعر�����س �لعتيادية 
عند �أخ���ذ �لجرعة �لأولى �لمتمثل���ة بارتفاع ب�شيط 

في درجة �لحر�رة وبع�س �لوهن".
ويوم �أم�س، ح���ددت وز�رة �لد�خلية، موعد �إغالق 
�لدو�ئر �لمكتظة بالمر�جعين تطبيقًا لقر�ر �للجنة 

�لعليا لل�شحة و�ل�شالمة �لعليا.
�لل���و�ء  �لد�خلي���ة  وز�رة  ب�ا�ش����م  �ل�ن�اط����ق  وق���ال 
خال���د �لمحن���ا، �إن�����ه "ب�ح��ش����ب م�ق����رر�ت �للجن���ة 
�لعلي���ا لل�شح���ة و�ل�شالم���ة، فلن ي�شم���ح بمر�جعة 
�لطبيع���ة  ذ�ت  و�لدو�ئ���ر  لل���وز�ر�ت  �لمو�طني���ن 
�لم���رور،  مديري���ات  �لتقاع���د،  )د�ئ���رة  �لمكتظ���ة 
مديري���ات �لج���و�ز�ت، مديريات �لح���و�ل �لمدنية 
و�لجن�شي���ة وغيره���ا( من دون �لأخ���ذ بالإجر�ء�ت 
�ل���ش��ح��ي�����ة �لم�ع�ت�م����دة وك�ذل����ك ع����دم �ل��ش�م����اح 
لموظفي ه���ذه �ل�دو�ئ����ر ب�ال�دو�م ب����دءً� من تاريخ 
20 ن�ي��ش����ان �لمو�ف���ق �لثالثاء �لمقب���ل، �ذ ��ش��رت 
�ل�ف�رق �ل��ش�ح�ي�ة �ل�ت�اب�ع�ة ل���وز�رة �ل�شحة �إج��ر�ء 
�للقاح���ات للفئ���ات �لم�شمول���ة ب��ال��درج�����ة �لأول���ى 
ل��ل��ق�����و�ت �لأم�ن�ي����ة و�ل��ذي�����ن ل��دي��ه�����م �ح��ت��ك��اك 
م�ب�ا�ش����ر م����ع �لم�و�ط�ن�ين ف����ي �ل�دو�ئ����ر �لخدمية 
�لم���ذك������ورة �آن��ف�����ا و�ل���ق������و�ت �لأم�ن�ي�ة �لمر�بطة 

في �ل�شيطر�ت".
وف�����ي م����ا ي�ت�ع�ل����ق ب�ال�ن�ق�ط����ة )ج( م���ن مق���رر�ت 
�ل��ل��ج��ن�����ة ث��ام��ن�����ًا، و�ل��ت�����ي تن�س عل���ى )تتحمل 
ب�����وز�رة  �لمرتبط���ة  غي���ر  و�لجه���ات  �ل�����وز�ر�ت 
و�لمحافظات ك�اف�ة م�شوؤولي���ة تطبيق �لج��ر�ء�ت 
ومتابعة من�شوبيها وع����د �لموظف �لمخالف غائبا 

بدون ر�ت�ب(.
و�رتفعت ن�شبة �ل�شاب���ات بفايرو�س كورونا منذ 
مطل���ع ني�ش���ان �لج���اري �إذ و�شلت �ل���ى �كثر من 8 
�آلف ��شاب���ة وبقيت تتر�ويح ما بين 6 �لى 8 �آلف 

في �ل�شبوع �لخير.
و�شجل���ت وز�رة �ل�شح���ة، �أم����س �ل�شب���ت، 6552  
�إ�شاب���ة جدي���دة بالفايرو����س، فيم���ا تماث���ل 5867 
م�شاب���ًا لل�شف���اء، وقابل���ت ذل���ك وف���اة 30 م�شاب���ًا 
بالفايرو�س خ���الل �لمدة �لمذك���ورة. بح�شب بيان 

�لوز�رة.

بني موؤيد وراف�ض.. مواطنون ينتقدون التطعيم 
الإجباري للقاح كورونا

احد مراكز توزيع اللقاح

خط طاقة مدمر



 ذي قار/ ح�سني العامل

ت�ساعدت وتيرة العنف في 
ق�ساء الرفاعي، يوم اأم�س، اثر 

تعر�س مبنى القائممقامية 
للتفجير بالتزامن مع مهاجمة 

منزل القائممقام الم�ستقيل 
عمار الركابي على يد م�سلحين 

مجهولين.
وياأتي ذلك و�سط �سراع على 

من�سب القائممقام الذي ال يزال 
�ساغرا منذ نحو �سهر.

وك�ش���ف حماف���ظ ذي قار احم���د اخلفاجي 
عن خط���ة امني���ة عاجل���ة للحد م���ن اعمال 
العن���ف وجرائ���م االغتيال التي ت�ش���تهدف 

املتظاهرين.
وي�شه���د ق�ش���اء الرفاع���ي )80 ك���م �شم���ال 
وا�شع���ا  �شعبي���ا  ح���راكا  النا�شري���ة( 
القائممقام  باإع���ادة  واعت�شامات للمطالبة 
اىل  الفيا����ض  كاظ���م  املهند����ض  اال�شب���ق 
من�شب���ه الذي اعفي منه بقرار من املحافظ 
ال�شابق عبد الغني اال�ش���دي يف الع�شرين 
م���ن اآذار 2021 حي���ث مت تكليف الدكتور 
عم���ار الركاب���ي خلف���ا ل���ه وال���ذي �شرعان 
م���ا اعل���ن ا�شتقالت���ه بع���د رف�ش���ه م���ن قبل 
املحتج���ن وع���دد كبري من اه���ايل الق�شاء 

املذكور.
وق���ال النا�ش���ط �شاكر ع���واد ل�)امل���دى( انه 
"عن���د ال�شاعة الثاني���ة والن�شف من فجر 
ي���وم ال�شب���ت انفج���رت عب���وة يف مبن���ى 
وت�شبب���ت  الرفاع���ي  ق�ش���اء  قائممقامي���ة 
با�ش���رار مادي���ة فق���ط"، نافي���ا "ت�شجي���ل 
خ�شائر ب�شري���ة ك���ون القائممقامية مغلقة 
من���ذ نحو �شه���ر اثر ال�ش���راع على من�شب 

القائممقام".
وا�ش���اف ع���واد ان "تفج���ري القائممقامية 

جاء بعد ب�ش���ع �شاعات م���ن تعر�ض منزل 
القائممق���ام ال�شاب���ق عمار يا�ش���ر الركابي 
اىل هج���وم م�شل���ح م���ن قب���ل جمهول���ن"، 
مبين���ا ان "اثن���ن من امل�شلح���ن ي�شتقلون 
دراج���ة ناري���ة قاموا بفت���ح الن���ار باجتاه 

املنزل والذوا بالفرار".
وا�شار النا�شط اىل ان "القائممقام ال�شابق 
مل يكن يف املنزل وقت احلادث ومل ت�شجل 
اية ا�شابات اثر الهجوم"، موؤكدا "تعر�ض 

واجهة املنزل اىل اثار اطالقات نارية".
يف  النا�ش���ط  اغتي���ل  االأربع���اء،  وي���وم 
تظاه���رات ق�ش���اء الرفاعي ح�ش���ن عا�شور 
ام���ام منزله على ي���د جمهولن فتحوا عليه 

النار والذوا بالفرار.
وق���ال م�ش���در امن���ي حينه���ا ان "م�شلحن 
جمهول���ن ي�شتقلون مركبة �شالون فتحوا 
ن���ريان  اأ�شلحته���م باجت���اه النا�شط ح�شن 
عا�ش���ور واردوه قتي���ال"، م�ش���ريا اىل ان 
"الق���وات االأمنية فتحت حتقيقا باحلادث 
ونقلت جثة املجني علي���ه اإىل دائرة الطب 

العديل يف النا�شرية".
ب���دوره، ق���ال حماف���ظ ذي ق���ار احمد غني 
اخلفاج���ي ل�)امل���دى( ان "ادارة املحافظ���ة 
تعمل ب�شورة جادة الإنه���اء ملف االنفالت 

االمني يف املحافظ���ة وان العمل متوا�شل 
ان  اىل  اىل  الفت���ا  اخلروق���ات"،  لت���اليف 
حاالت  ملعاجلة  خط���ط  تتبني  "املحافظ���ة 
العن���ف بالتن�شي���ق م���ع الق���وات االمني���ة 
وانه���ا ج���ادة يف مالحقة منف���ذي اجلرائم 

وتقدميهم للق�شاء".
وكان حماف���ظ ذي قار قد اك���د يف ت�شريح 
�شابق انه "�شوف يلتق���ي باأهايل و�شيوخ 
مل���ف  لبح���ث  الرفاع���ي  ق�ش���اء  ووجه���اء 

ت�شمي���ة قائممق���ام الق�ش���اء وح�شم���ه مب���ا 
يخدم امل�شلحة العامة".

وكان����ت حمافظ����ة ذي قار ق����د �شهدت خالل 
اال�شه����ر الثالث����ة املح�ش����ورة ب����ن كان����ون 
 40 نح����و   2021 و�شب����اط   2020 االول 
جرمية اغتي����ال وتفجري ملن����ازل النا�شطن 
واملواطن����ن فيم����ا �شجل����ت ا�شت�شهاد 131 
متظاه����را ونا�شطا مدنيا خ����الل اال�شهر ال� 

18 من عمر تظاهرات ت�شرين.
وكان حماف����ظ ذي قار ال�شاب����ق عبد الغني 
 )2021 اآذار   20( يف  ق����رر  ق����د  االأ�ش����دي 
تكليف عم����ار يا�شر الركاب����ي ر�شميًا ل�شغل 
من�ش����ب قائممقام ق�ش����اء الرفاعي وهو ما 
دفع املتظاهري����ن للت�شعيد واتهام الركابي 
اأظه����رت  اإذ  املن�ش����ب،  و�ش����راء  بالتح����زب 
مقاط����ع فيديوية تابعتها )امل����دى( الركابي 
وه����و يغ����ادر موق����ع عمل����ه و�ش����ط هتافات 
)باطل.. باطل( و)بفلو�شه.. بفلو�شه( التي 
يطلقه����ا املتظاه����رون يف اإ�ش����ارة ل�شفقات 
�ش����راء املنا�شب احلكومي����ة. يف حن هتف 
متظاه����رون اآخ����رون )هذا ال�ش����وب وذاك 
ال�شوب نري����دك �شيد كاظم( وذلك لالإعراب 
ع����ن تاأييده����م للقائممق����ام ال�شاب����ق كاظ����م 

الفيا�ض الذي ي�شفونه بغري املتحزب.

�سيوع وتقبل فكرة الطالق
البائ���د  النظ���ام  تغي���ري  بع���د  )ليل���ى(،  وتق���ول 
اأ�شبح���ت املطلق���ات يف حميط���ي كث���ريات وهذا 
�شجعني كثريا كما وجدت هناك تقبال لدى اأهلي 
لفك���رة الط���الق بع���د ا�شت�شه���اد وال���دي يف اأحد 

التفجريات.
بدوره���ا، تق���ول النا�شط���ة يف حق���وق االن�ش���ان 
مث���ال كاطع حبيب، "وف���ق اح�شائية �شادرة من 
جمل����ض الق�ش���اء االأعل���ى  ل�شه���ر كان���ون الثاين 
ل�شنة 2020، تبن اأن اأكرث من %23 من حاالت 
ال���زواج قد انتهت بالط���الق، اأي ما يقارب لكل 4 

زيجات، واحدة منها تنتهي بالطالق. 
لقد ا�شبحت ن�ش���ب الطالق اكرث بكثري من ن�شب 
الزواج يقول املحامي مرت�شى �شادق املو�شوي 
يف بداي���ة حديث���ه ويكم���ل: اكرث ا�شب���اب حاالت 
الط���الق الت���ي ت���رد يف املحاك���م العراقي���ة، ه���ي 
انع���دام ثقافة احلوار والت�شام���ح مما يوؤدي اىل 
غي���اب التفاهم واالن�شج���ام ب���ن االزواج وعدم 
معرف���ة كال الطرف���ن حج���م امل�شوؤولي���ة املوكل���ة 

اليهما، ف�شال عن العادات والتقاليد املنت�شرة يف 
جمتمعن���ا والتي ال تتنا�شب مع التطور احلا�شل 
الرومان�شي���ة  ال�شب���اب  اأح���الم  و  الب���الد،  يف 
ح���ول �شريك احلي���اة املاأخ���وذة م���ن امل�شل�شالت 
وو�شائ���ل التوا�شل االجتماع���ي، كذلك احلروب 

والتفجريات غيبت ال�شند احلقيقي للمراأة.
 وي�شي���ف املو�ش���وي ل�)امل���دى(: "ال���ذي ا�شه���م 
بزيادة الطالق اأن اأغلبهم يلجاأ لزواج القا�شرين  
خ���ارج املحكم���ة بعقد )�شي���خ ، موم���ن(، واإيقاع 
الطالق اأي�ش���ا خارج املحكمة غيابي���ا او الطالق 
الر�شائي )اخللع(، وما يقارب %70 من حاالت 
الطالق تتم خ���ارج تلك املحاكم، هذا دليل ق�شور 
القان���ون و�شعف���ه يف معاجل���ة ح���االت الط���الق 

وعدم وجود قوة رادعة للحد من هذه االآفة.

اأرقام ت�ساعدية
وتق���ول ليل���ى: بع���د طالق���ي مل اأواج���ه م�شاع���ر 
االأذى، الت���ي عا�شته���ا اأم �شديقت���ي عندما طلقت 
يف خم�شينيات الق���رن املا�شي، فقد حذرتني من 

نب���ذ املجتمع يل ومواجهة اللوم ال�شديد، واإبعاد 
اجلريان واالقارب بناتهم عني خوفا من ان اوؤثر 
عل���ى افكارهن، مل اواجه �شوى م�شاعب و�شعي 

املايل املتذبذب. 
�شي���وع فك���رة الط���الق غ���ري مفاهي���م املجتم���ع، 
تق���ول النا�شطة املدني���ة بنن قا�ش���م: يف االم�ض 
كان���ت املطلقة منب���وذة من املجتم���ع ولكن االهل 
ي�شاندوها ماديا ومعنويا، هذه الفكرة انعك�شت 
اليوم ب�شكل كبري، فهي مقبولة وتتابع اندماجها 
يف املجتمع بعد الطالق ولكنها  مطالبة من االهل 

بتحمل م�شوؤولياتها املادية. 
ويق���ول نعيم عل���ي العنزي، خمت����ض يف قانون 
2004 بلغ���ت  االح���وال ال�شخ�شي���ة: يف �شن���ة 
وتدرج���ت  حال���ة،   28،690 الط���الق  ح���االت 

ت�شاعديا ح�شب ال�شنن حتى بلغت عام 2018، 
)73،569( حالة طالق وكان عدد ال�شكان )38( 

مليون، بن�شبة 19%.
 وم���ن املتوق���ع ان تك���ون االح�شائي���ات ل�شن���ة 

2021 تتجاوز فيها املليون حالة. 

تفعيل دور الباحث االجتماعي
من جهته، يرى اخلب���ري القانوين علي التميمي 
ع العراقي اأ�شدر عام 1985 التعليمات  اأن امل�شرِّ
رق���م )4(، التي اأعطت م�شاح���ة وا�شعة للباحث 
االجتماع���ي لثني املقبلن على الط���الق؛ اإال انه 
بع���د عام 2003 مل يعد دور الباحث االجتماعي 
جمدي���ا؛ ب�شبب ازدياد احل���االت. واأ�شار اإىل اأن 
تعليمات جمل����ض الق�شاء االأعلى )قواعد تنظيم 

البح���ث االجتماع���ي( رقم )1( ل�شن���ة 2008 مل 
حتد هي االأخرى من الطالق اإال بجزء ي�شري.

مل  زيج���ات  هن���اك  العن���زي:  املحام���ي  وق���ال 
ت�شتمر �شوى ا�شهر قليل���ة وياأتون اىل املحكمة 
دور  تفعي���ل  مهم���ا  ا�شب���ح  وعلي���ه  للط���الق، 
الباح���ث االجتماعي والعام���ل النف�شي مل�شاعدة 
املتزوج���ن، م���ن خ���الل  تق���دمي  برام���ج توف���ر 
معلوم���ات تثقيفي���ة معرفية الكت�ش���اب املهارات 

وال�شلوكيات التي يحتاجها قبل الزواج.
ي�شيف، عل���ى الرغم من ان اله���دف من القانون 
هو تنظيم احلي���اة االجتماعية للمواطنن، لكن 
قانون االح���وال ال�شخ�شية قدمي ومل جتِر عليه 
تعدي���الت الغاي���ة منها احلد من ح���االت الطالق 

منذ 2003 اىل االن.

بالع���ودة اىل املحامي مرت�ش���ى املو�شوي الذي 
ق���ال: م���ن ال�شروري ج���دا تفعي���ل دور الباحث 
االجتماع���ي ملا له م���ن اهمية يف حاالت الطالق، 
فعند احالة دعاوى الطالق والتفريق يجب على 
الباحث���ن االجتماعين درا�ش���ة احلالة اال�شرية 
ب�ش���كل دقيق���ة وحماول���ة راأب ال�ش���دع وتوعية 
املقبل���ن عل���ى الط���الق وخطورت���ه وتداعيات���ه 

واحليلولة دون وقوعه.

حلول 
وط����رق  جت����ارب  هن����اك  قا�ش����م:  بن����ن  وتق����ول 
تعتمدها ال����دول للحد من ظاهرة الطالق، ومنها 
جترب����ة )رخ�شة الزواج االإلزامي( والتي تعتمد 
على الدورات التثقيفية املتعلقة بتغيري املفاهيم 
حول الزواج واحلث على ح�شور هذه الدورات 
الع����راق  يف  تطب����ق  ان  امتن����ى  ال����زواج،  قب����ل 
لنجاعتها، وقد بداأت التجربة يف ماليزيا وخالل 
ع�شر �شنوات انخف�شت ن�شبة الطالق من 32% 

كثرية. دول  يف  منت�شرة  وهي  فقط،  اإىل 7% 
ويط����رح املحام����ي نعي����م عل����ي العن����زي حل����وال 
وه����ي: اع����ادة النظ����ر بالت�شريع����ات والقوان����ن 
والقرارات ال�شادرة وتعديلها ب�شكل يح�شن من 
و�شع اال�ش����رة العراقية باعتبار قانون االحوال 

ال�شخ�شية هو قانون ا�شرة.
كم���ا  دائم���ا  م�شكل���ة  لي����ض  الط���الق  ويتاب���ع، 
يت�شوره���ا النا����ض امنا يف الكث���ري من االحيان 
الطالق حل مل�شاكل، والدليل ان بع�ض الزوجات 
تطل���ب التفري���ق يف املحاك���م وال حت�ش���ل عليه 
ل�شن���وات طويل���ة ب�شب���ب امتن���اع ال���زوج ع���ن 

الطالق.
وي�شي���ف، قدم���ت مقرتح���ا اىل نقاب���ة املحامن 
لتغيري ن�ض مادة الط���الق اخللعي ليكون نف�ض 
توج���ه الق�شاء امل�شري، اأي ع���دم �شرط موافقة 
ال���زوج على الطالق يف ح���ال رغبت الزوجة ان 
تخلع زوجها مقابل ان تتنازل عن كافة حقوقها، 
ولك���ن عندنا اذا مل يواف���ق الزوج ال يتم الطالق 
اخللعي اأي حتوي���ل الع�شمة او ال�شالحية بيد 
الزوج���ة فقط يف تنفيذ الط���الق اخللعي، وهذا 
اكي���د �شيخل���ق خماوف م���ن اخللع ل���دى الزوج 
ويوؤث���ر علي���ه ايجاب���ا ليح�ش���ن �شلوك���ه جت���اه 
زوجت���ه يف ح���ال كان ه���و امل�ش���وؤول يف خل���ل 

العالقة الزوجية. 

خطيبته  من  اخليانة  �سدمة  اأن  اأيقنت  زواجنا  من  االأوىل  االأ�سهر  "منذ 
ال�سابقة، �سهم ا�ساب �سميم قلبه واأفقده الثقة ب�سركاء العمل واحلياة، لكن 

وكما يقال )الفاأ�س وقع بالراأ�س( ووثيقة الزواج التي متت بيننا يجب ان تبقى 
�سارية املفعول حتى املمات، تقول ليلى لـ)املدى(. 

وتكمل ليلى عبد الرزاق التي تخطت االأربعني منذ اأ�سبوعني، وعلى طرف فمها 
ابت�سامة توحي باحلزن واال�ستهزاء: "هذه الغ�سة التي مل ميح اآثارها الزمن 

جعلتنا يف �سجار م�ستمر دام خم�س ع�سرة �سنة، واأذكر يف اأحد االأيام طلبت 
منه اأن ي�سنع يل حزام العفة من احلديد وترك املفتاح عنده،  كما كان يفعلها 

االإغريق يف القرون الو�سطى،  كان طلبي حقيقيا، فقد كنت يف وقتها على 
ا�ستعداد لتجربة كل احللول مهما كانت من اجل ان مينحني القليل من الثقة 

الأ�سعر باحلرية، اإال احلل بالطالق فكان م�ستبعد متاما، الأن عائلتي كانت ترف�س 
رف�سا قاطعا.
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قالت وزارة املالية، ان قرار اال�شتقطاع ال�شريبي 
من روات���ب املوظفن بي���د جمل�ض ال���وزراء الذي 
ميلك �شالحية اإلغائه. وفيما اأ�شارت اإىل اأن فر�ض 
ال�شريب���ة ال ي�شمل ذوي الدخول املنخف�شة، دعت 

اإىل االبتعاد عن "املزايدات واأ�شلوب التح�شيد".
وقال���ت وزارة املالي���ة يف بي���ان تلقت���ه )امل���دى( 
اإن "ال���وزارة تعم���ل عل���ى تطبيق كاف���ة القرارات 
والن�شو�ض ال���واردة يف قان���ون املوازنة العامة 
لع���ام 2021 الت���ي �شوت عليها جمل����ض النواب، 
واأن الكت���اب الذي يحمل توقي���ع الوزير علي عبد 
االأمري ع���الوي ب�شاأن اال�شتقط���اع ال�شريبي جاء 
تطبيق���ًا الأح���كام امل���ادة 34 فق���رة )ج(م���ن قانون 

املوازنة العامة".
وتن�ض الفقرة عل���ى "اإلغاء جمل�ض النواب جميع 
االإعف���اءات واال�شتثناءات الكمركي���ة وال�شريبية 

املمنوحة بقرار جمل����ض الوزراء ما مل 
تن�ض عليه القوانن النافذة".

و�شددت الوزارة على اأنها 
"تطبق القانون يف دفع 

ال�شريب���ة على جميع 
فيه���ا  مب���ا  الدخ���ل 
االأ�شم���ي  الرات���ب 
واملخ�ش�ش���ات وما 
ح�شل من اإعفاء من 

جمل�ض الوزراء كان 
ا�شتثنائيًا"، مبينًة اأن 

ال�شريبي  "اال�شتقطاع 
املقرتح ال ي�شمل الطبقات 

ال���وزراء  وملجل����ض  الدني���ا 
�شالحية اإلغائه".

واأو�شح���ت اأنه���ا ا�شتطاع���ت "امل�ش���ي بخطوات 
البي�ش���اء يف و�ش���ع  الورق���ة  م���ن خ���الل  ثابت���ة 
االقت�شاد الوطني على امل�شار ال�شحيح واالبتعاد 
ع���ن االعتماد على مورد النفط وابعاد �شبح تكرار 
اله���زات املالية الت���ي تعر�ض لها البل���د اثر تذبذب 

ا�شعار النفط عامليًا".
واأطلق���ت احلكوم���ة العراقية "الورق���ة البي�شاء" 
االإداري  الف�ش���اد  ظاه���رة  ملعاجل���ة  االإ�شالحي���ة 
وتقوي���ة  الب���الد  يف  املتف�شي���ة  واالقت�ش���ادي 
نح���و  يف  الورق���ة  ومتت���د  العراق���ي  االقت�ش���اد 
100 �شفح���ة، عل���ى اأن يك���ون تنفيذها بن 3 و5 
�شن���وات، وعنه���ا ق���ال رئي����ض ال���وزراء م�شطفى 
الكاظم���ي يف وقت �شابق اإنها "م�شروع حل الأزمة 
اإدارة االقت�ش���اد املزمن���ة، واالعتم���اد الكامل على 

النفط وعدم تنويع م�شادر الدخل".
ودع���ت وزارة املالي���ة اىل "ابع���اد م�شلح���ة البلد 
عن املزاي���دات وا�شلوب التح�شيد الذي يلقي اثرًا 

�شلبيًا على اجلميع كم���ا ان وزارة املالية حري�شة 
كل احلر�ض على �شمان حق املوظفن واملواطنن 

املكفول د�شتوريا وال مزايدات يف ذلك".
ويف ال�شي���اق، نقلت وكال���ة االأنب���اء الر�شمية عن 
م�ش���در حكوم���ي مل ت�شمه قوله اإن���ه "ال يوجد اأي 
توج���ه لفر����ض �شرائب اإ�شافية عل���ى املوظفن"، 
الفت���ًا اإىل اأن "الكاظم���ي اكد يف اأك���رث من منا�شبة 
الفق���رية  الطبق���ات  بدخ���ل  االهتم���ام  �ش���رورة 

وجتنيبها اآثار التقلبات واالأزمات االقت�شادية".
ال�شريب���ي وتق���دمي مق���رتح  واأث���ار اال�شتقط���اع 
لتطبي���ق قان���ون �شريب���ة الدخ���ل عل���ى اإجم���ايل 
الرات���ب واملخ�ش�ش���ات، وباأثر رجعي م���ن بداية 
�شن���ة 2021، ا�شتن���كار عدد من الكت���ل واجلهات 
ال�شيا�شي���ة الت���ي ذهب���ت اإىل ح���د املطالب���ة باإقالة 

وزير املالية.
هيث���م  النيابي���ة،  املالي���ة  اللجن���ة  رئي����ض  واأك���د 
اجلب���وري، اأن املادة )34 ج( م���ن قانون املوازنة 
اخلا�ش���ة  الدخ���ل  ب�شريب���ة  عالق���ة  له���ا  لي�ش���ت 

باملوظفن.
"اإنن���ا  بي���ان:  وق���ال اجلب���وري يف 
اطلعن���ا عل���ى بي���ان وزارة املالية 
بتعكزه���م على امل���ادة )34 ج( 
م���ن قان���ون املوازن���ة الإع���ادة 
العم���ل بقان���ون 113 ل�شن���ة 
ال�شريبة  بخ�شو�ض   1982
عل���ى راتب املوظ���ف الكلي"، 
ه���ذه  "ا�شتخ���دام  اأن  مبين���ًا 
امل���ادة غ���ري دقي���ق وال يعط���ي 
احلق مب���ا ذهبت له ال���وزارة يف 
كتابه���ا املن�شور كون نية امل�شرع يف 
ه���ذه املادة هي اإلغاء االإعفاءات الكمركية 
وال�شريبي���ة املتعلقة با�شت���رياد الب�شائع وال�شلع 
ال�شادرة بقرارات ملجل�ض الوزراء ولي�شت لها اأي 
عالق���ة ب�شريبة الدخل اخلا�شة مبدخول املوظف 

اأو راتبه".
بدورها، رف�شت ع�ش���و اللجنة املالية عن حتالف 
�شائرون ماج���دة التميمي ما جاء يف كتاب وزارة 
املالي���ة املرق���م 880 يف 13/4/2021 واخلا�ض 
باال�شتقط���اع ال�شريبي وتو�شية الوزير بالعودة 

للعمل بالتعليمات املالية رقم 1 ل�شنة 2007.
وقال���ت التميم���ي يف بي���ان: "ال يج���وز تعر����ض 
املوظ���ف اىل انخفا����ض م���زدوج خ���الل ف���رتة ال 
تتجاوز االربعة ا�شهر م���ن تخفي�ض قيمة الدينار 
مقابل الدوالر ف�شاًل ع���ن اال�شتقطاع ال�شريبي"، 
متابعًة اأن "هذا القرار ما هو اال انعكا�ض للتخبط 
يف ادارة الدول���ة وع���دم التن�شيق بن ال�شيا�شتن 
املالية والنقدية". ودعت وزير املالية اىل الرتاجع 
عن هذا الق���رار "واال �شن�شطر اىل ا�شت�شافته ثم 

ا�شتجوابه قريبًا".

 وزير المالية يرمي كرة ا�ستقطاع الرواتب 
في ملعب مجل�س الوزراء 

المحافظة �سهدت 40 جريمة اغتيال وتفجير في غ�سون 3 اأ�سهر 

تفجير قائممقامية الرفاعي ومهاجمة منزل م�سوؤول م�ستقيل 
ت�سعد وتيرة العنف في ذي قار



 بغداد/ املدى

�أكد �ملتح���دث با�سم �لأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء، حيدر جميد، �أن 
مه���ام �ملجل�س �لأعل���ى للإ�سكان و�لذي ي�س���م يف ع�سويته �أكرث من 
20 جه���ة ر�سمية، تتمثل بالقيام بعدة مه���ام تخ�س و�سع �ل�سيا�سة 

�ل�سكانية دون �أن يكون من بينها حتديد �لن�سل.
وق���ال جمي���د �إنه "بناء عل���ى �ملقت�سي���ات �لعامة مت ت�سكي���ل �للجنة 
�لعلي���ا للإ�س���كان ومهمته���ا �لأ�سا�سية هي تنفي���ذ توجيهات �ملجل�س 
�لأعل���ى لل�سكان و�إع���د�د �لوثيقة �لوطنية للدر��س���ات �ل�سكانية يف 
�لع���ر�ق ودعم تنفي���ذ �لتعد�د�ت و�مل�س���وح �ل�سكانية للح�سول على 

�ملعلومات �لدقيقة و�أحدث �لبيانات".
و�أ�س���اف �أن "هناك مقرتحات وبر�مج و�أن�سطة خا�سة بال�سيا�سات 
�ل�سكانية �أو �ملنظمات �لدولية ومنظمات �ملجتمع �ملدين �ستدر�سها 
�للجن���ة �إىل جان���ب �لتن�سي���ق بينها وبني مر�ك���ز �لبحوث مبا يعزز 
حتقيق �أهد�ف �ل�سيا�سة �ل�سكانية وهذه �للجنة �ستاأخذ على عاتقها 
�لكثري من �ملهام و�سرتفع تو�سياتها �لدورية للأمانة �لعامة ملجل�س 
�ل���وزر�ء للنظر فيه���ا و�إحالتها للج���ان �ملعنية للمبا�س���رة بتنفيذها 
وهنال���ك �لكث���ري م���ن �لدر��س���ات �لت���ي و�سعته���ا وز�رة �لتخطيط 
بالتن�سي���ق مع �جله���ات و�ل���وز�ر�ت و�ملنظمات �ملحلي���ة و�لدولية 

�ملعنية".
وكان م���ن �ملقرر �أن ي�سهد �لع���ر�ق تعد�دً� عامًا لل�س���كان، لكن جميد 
�أو�س���ح �أنه "مت تاأجيل �لتعد�د �ل�سكاين ب�سبب �لظروف �لو��سحة 
للجميع، وهن���اك �سيا�سات وخطط و�سعت م���ن �حلكومة �لعر�قية 
و�لكثري من �لرب�مج جاري �لعمل عليها خطوة خطوة هنالك �لكثري 
م���ن �لرب�مج و�لتع���د�د �لعام لل�س���كان حتتاجه �حلكوم���ة �لعر�قية 

للكثري من �مل�ساريع و�خلطط �للحقة".
وح���ول حتديد �لن�سل، نفى �ملتحدث با�س���م �لأمانة �لعامة �أن يكون 
من �أهد�ف �للجنة "تقليل �ل�سكان، فاحلكومة حري�سة على �ملجتمع 
�لعر�ق���ي و�لتنوع �ل�س���كاين، لكن يجب و�سع خط���ط خا�سة كفيلة 
بتوزي���ع �ل�سكان، وكل ه���ذه تدخل يف عمل �للجن���ة، �أما تقليل عدد 

�ل�سكان فغري �سحيح، و�حلكومة ل تتدخل يف هذه �لأمور".
ويف كانون �لثاين �ملا�س���ي، �أعلنت وز�رة �لتخطيط �أن عدد �سكان 
�لع���ر�ق لع���ام 2020، بل���غ 40 مليوًنا و150 �أل���ف ن�سمة، موزعون 
فئ���ة  �أن  مبين���ًة  للن�س���اء،  و)49.5٪(  للرج���ال   )50.50٪( بو�ق���ع 
�لنا�سط���ني �قت�ساديًا، هم �ل�سكان يف �سن �لعمل من )15� 64( �سنة، 
وكان���ت هي �لن�سبة �لأعلى بني �لفئ���ات �لعمرية، �إذ بلغت )56.5٪( 
م���ن جمم���وع �ل�س���كان، تلته���ا فئة �سغ���ار �ل�س���ن بعم���ر )�سفر14- 
�سن���ة( �لتي �سكلت )٪40.4( من جمم���وع �سكان �لعر�ق، فيما كانت 
ن�سب���ة �سكان كبار �ل�سن )65 �سنة( فما ف���وق، هي �لأقل بني �لفئات 

�لعمرية، �إذ �سجلت ما ن�سبته )٪3.1( فقط. 
وبالع���ودة مله���ام �ملجل�س، �أ�س���ار جميد �إىل "�لإ�س���ر�ف على �إ�سد�ر 
�لتقاري���ر �خلا�سة �سنويًا ودوري���ًا ب�سكان �لع���ر�ق، وهناك تقارير 
نحتاجها �سهريًا �أو ن�س���ف �سنويًا �أو �سنويًا بح�سب �حلاجة وهذه 
ترف���ع �إىل �لمان���ة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء لغر����س در��ستها ورفعها 
للجه���ات �لعلي���ا و�إحالته���ا للجهات �ملعني���ة لتنفيذ م���ا ورد فيها من 

تو�سيات".
وم�س���ى بالق���ول �إن "�للجن���ة مهمته���ا �ل�سا�سي���ة و�س���ع �ل�سيا�سة 
�ل�سكاني���ة، وت�س���م يف ع�سويته���ا �ك���رث م���ن 20 جه���ة ر�سمي���ة يف 
موؤ�س�س���ات �لدولة �ملختلفة تدر����س �ملقرتحات و�لأن�سطة و�لرب�مج 
لإد�رة �ل�سيا�س���ة �ل�سكانية مع �ملجال����س و�للجان لل�سكان �لإقليمية 
و�لدولي���ة و�لتن�سي���ق م���ع مر�ك���ز �لبح���وث �لوطني���ة و�لأجنبي���ة 
و�لرب�مج �خلا�سة بال�س���كان يف �لأمم �ملتحدة، وهنالك �جتماعات 

بني �جلانب �لعر�قي ومنظمة und بي بهذ� �ل�سدد".
و�أج���ري �آخر تع���د�د �س���كاين يف �لع���ر�ق ع���ام 1997، وعلى مدى 
�لأع���و�م �ملا�سية مل تتو�ف���ق �لقوى �ل�سيا�سية عل���ى �إجر�ء �لتعد�د 
�ل���ذي يعترب �لأ�سا�س يف توزي���ع �لرثو�ت يف �لبلد ور�سم �خلطط 
�لتنموي���ة وتق���ومي نتائجه���ا وو�س���ع �خلط���ط �ل�سحيح���ة لإعادة 
�لإعم���ار وم���ن �أب���رز �مل�س���اكل �لت���ي تعيق �إج���ر�ء هذ� �لتع���د�د هي 

�ملناطق �ملتنازع عليها. 
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 وا�سط/ جبار بچاي

اأعلنت محافظة وا�سط افتتاح 
مركز ت�سويقي جديد ال�ستالم 

مح�سول الحنطة. وي�ستوعب 
المركز الجديد الذي يقع في 
ناحية الدبوني على الطريق 

العام كوت ــ بغداد نحو  120 
األف طن من الحبوب.

وتوقعت وا�سط انها �ستحتل 
المركز االأول في االإنتاج هذا 

المو�سم بنحو 800 األف طن 
من مح�سول الحنطة، لكنها 

حذرت من عزوف الفالحين 
عن ت�سويق انتاجهم الى 

الدولة واللجوء الى القطاع 
الخا�ص ب�سبب تعثر الحكومة 
ب�سرف م�ستحقاتهم ال�سابقة.

و�لتج���ارة  �ملالي���ة  وز�رت���ي  وطالب���ت 
للمو�س���م  �لت�س���ويق  مبال���غ  بتخ�س���ي�س 

�جلديد و�سرفها من دون �أي تاأخري.
وقال م�ست�س���ار حمافظ و��س���ط ل�س���وؤون 
"�للجن���ة  �إن  �لبطي���خ  �س���لم  �لزر�ع���ة 
�لزر�عي���ة �لعلي���ا يف �ملحافظة ومن خلل 
�لتن�س���يق م���ع �ل�س���ركة �لعام���ة لتج���ارة 
�حلب���وب قام���ت بتو�س���يع منافذ ��س���تلم 
كمي���ات �حلبوب �لت���ي يتم ت�س���ويقها من 
�جلدي���د  �ملو�س���م  خ���لل  �لفلح���ني  قب���ل 
بافتت���اح مركز ت�س���ويقي جديد يف ناحية 
بغ���د�د   �لع���ام  �لطري���ق  عل���ى  �لدب���وين 

�لكوت".
و�أ�س���اف �أن "�ملرك���ز �جلدي���د ي�ستوع���ب 
كميات كبرية من �حلبوب ت�سل �ىل 120 
�أل���ف طن بعد �أن متت تهيئت���ه ب�سكل جيد 

وتاأمني �لك���و�در �لد�رية و�لفنية �لكافية 
مم���ا ي�ساع���د يف تخفي���ف �لكثاف���ة عل���ى 
�ل�سايلو�ت ومر�كز �ل�ستلم �لخرى يف 

�ملحافظة".
ي�ستل���م  �جلدي���د  "�ملرك���ز  �أن  و�و�س���ح 
�لكمي���ات �مل�سوق���ة م���ن فلح���ي ق�سائ���ي 
�لنعمانية و�لعزيزية �إ�سافة �ىل �لدبوين 
وبع�س �ملناط���ق �لقريبة. وم���ن �ساأنه �أن 
يخف���ف �لزخ���م عل���ى �ملر�ك���ز �لت�سويقية 
�لأخرى خا�سة مركز ��ستلم �لنعمانية".

�حل�س���اد  "مو�س���م  �أن  �لبطي���خ  و�أك���د 
�مليكانيك���ي �ل���ذي ت�سارك في���ه نحو 400 
حا�س���دة موزعة ح�س���ب �لكثافة �لزر�عية 
�سينطل���ق نهاي���ة �ل�سه���ر �حل���ايل وهناك 
باأن���ه �سيك���ون مو�سم���ا يب�س���ر  توقع���ات 
باخل���ري �لوف���ري وم���ن �ملتوق���ع �أن ي�سل 
�لإنتاج فيه �ىل نحو 800 �ألف  طن لتحتل 
و��سط �ملركز �لأول على �سعيد �لعر�ق".

ودع���ا �حلكوم���ة �لحتادي���ة �ىل "تاأم���ني 
�ملبالغ �للزمة لدف���ع م�ستحقات �لفلحني 
و�ملز�رع���ني وع���دم تاأخريه���ا كم���ا ح�سل 
يف �ملو�س���م �ملا�س���ي و�ملو��س���م �لخ���رى 
�ل�سابقة حيث ماز�ل عدد كبري من فلحي 
ومز�رع���ي �ملحافظ���ة مل ي�ستلم���و� كام���ل 
م�ستحقاته���م �ملالي���ة مم���ا ين���ذر بعزوفهم 
عن �لت�سوي���ق �ىل �ملر�كز �حلكومية هذه 

�ل�سنة لفقد�ن �لثقة".
وق���ال "مل�سن���ا رغبة عند بع����س �لفلحني 

بالت�سويق �ىل �لتجار يف �لقطاع �خلا�س 
حتى ولو كان �ل�سع���ر �أقل لأن �ملهم لديهم 
��ستلم مبالغ �لت�سويق كاملة دون تاأخري 
ب�سبب �مل�س���اكل �لتي تعر�س���و� لها جر�ء 

�لديون �لتي تر�كمت عليهم".
يف غ�س���ون ذلك �أكد �لفلح حميد �سو�دي 
من ريف ق�ساء �لأح���ر�ر "رغبة �لفلحني 
بالت�سوي���ق �ىل �لقط���اع �خلا����س ب�سبب 
تعرث �لدولة يف �سرف م�ستحقاتهم �ملالية 

منذ �ملو�سم �ل�سابق وحتى �لآن".
�لت���ي  �مل�سارب���ات  ظ���ل  "يف  و�أ�س���اف 
ت�سهده���ا �لأ�س���و�ق و�لتخب���ط �حلكومي 
يف �يجاد حل���ول منا�سبة لتقلبات �ل�سوق 
و�رتف���اع �أ�سعار �ل�سرف ف���اأن �لفلح فقد 
�لثق���ة باإمكانية �حل�سول على م�ستحقاته 
كاملة بعد �إمت���ام �إجر�ء�ت �لت�سويق فنيا 
و�إد�ريًا، لذلك قد نلجاأ �ىل �ل�سوق �ملحلية 
وبي���ع �لنتاج �ىل �لتج���ار حتى لو ب�سعر 

�أقل".
و�أطلق فلح���و ومز�رعو حمافظة و��سط 
ون���د�ء  منا�س���دة  �ملا�س���ي  �آذ�ر  خ���لل 
��ستغاث���ة �ىل رئي����س �ل���وزر�ء م�سطفى 
�لكاظم���ي مطالب���ني ب�س���رف م�ستحقاتهم 
�ملالية �ملتبقي���ة من مو�سم �لت�سويق للعام 
�ملا�سي، موؤكدين تكبده���م خ�سائر كبرية 
ج���ر�ء  وتد�عي���ات  مل�س���اكل  وتعر�سه���م 

�لديون �ملرتتبة عليهم.
ب���دوره طال���ب حماف���ظ و��س���ط  حمم���د 

جمي���ل �ملياح���ي، وز�رة �لتج���ارة بدف���ع 
م�ستحقات �لفلح���ني �ملتاأخرة منذ ع�سرة 
�سه���ور و�لتي تقدر باأك���رث من 100 مليار 
دينار عر�قي، حمذرً� يف �لوقت نف�سه من 
تاأثري ذلك على مو�سم �لت�سويق �جلديد ما 
يدفع �لفلحني لبيع حم�سول �حلنطة يف 

�ل�سوق �ملحلية لعدم ثقتهم باحلكومة.
و�أعلنت حمافظة و��س���ط �أو�خر �ل�سيف 
�ملا�س���ي ع���ن �لتح�س���ري لزر�ع���ة ملي���ون 
�أل���ف دومن مبح�س���ويل �حلنط���ة  و400 
�أل���ف  و313  ملي���ون  منه���ا  و�ل�سع���ري، 
و47 دومن خ�س�س���ت للحنط���ة و71 �ألف 
و773 دومن لل�سع���ري، موؤكدة عزمها على 
�لبق���اء يف �س���د�رة �ملحافظ���ات �ملنتج���ة 
للمح�سول���ني �ملذكورين رغ���م �لجر�ء�ت 
�حلكومي���ة �لقا�سي���ة مع �لفلح���ني ومنها 

تاأخري �سرف م�ستحقاتهم �ملالية.
و�سه���د مو�س���م �لت�سوي���ق �ملا�س���ي عل���ى 
م�ست���وى و��س���ط �نتاج 789 �ألف���ًا و862 
طنا م���ن �حلنطة �لت���ي مت ت�سويق �أغلبها 
�ىل  كذل���ك  �لتج���ارة  وز�رة  خم���ازن  �ىل 
�سرك���ة ما بني �لنهرين لإنتاج �لبذور فيما 
�حتفظ �لفلحون بخزين كاٍف من كميات 

�لنتاج كبذور للمو�سم �للحق.
يف21  �أعلن���ت  �لتج���ارة  وز�رة  وكان���ت 
مت���وز 2020، �ن كمي���ات �حلنطة �ملحلية 
�مل�سوق���ة من �لفلحني و�ملز�رعني ملخازن 
لتج���ارة  �لعام���ة  �ل�سرك���ة  و�سايل���و�ت 

�حلب���وب يف �لوز�رة  جت���اوزت �خلم�سة 
ملي���ني ط���ن، فيم���ا ��س���ارت �ىل حتقي���ق 
�لكتف���اء �لذ�ت���ي للمح�س���ول م���ن �ملنتج 
�ملحل���ي و�أن مو�س���م 2020  �سهد �رتفاعا 
�حلنط���ة  حم�س���ول  ت�سوي���ق  مع���دل  يف 
�ملا�س���ي  �ملو�س���م  ع���ن  �لوىل  �لدرج���ة 
م�سجل كمي���ة ) 4،297،450( مليون طن 
ويع���ود ذل���ك لكت�س���اب �لف���لح �لعر�ق���ي 
يف �ل�سن���و�ت �لخرية �لثقاف���ة �لزر�عية 
م���ن خ���لل �لتوج���ه باإنتاج���ه م���ن �حلقل 
�ىل معام���ل �لتنقي���ة �لهلي���ة �لتي �خذت 

بالنت�سار.
وتق���در �مل�ساح���ة �ل�ساحل���ة للزر�ع���ة يف 
حمافظة و��س���ط بنحو 2556626 دومنًا 
منه���ا 47847 دومن���ًا �أر��سي م�ست�سلحة 
و151550 دومنًا ر��سي �سبه م�ست�سلحة 
يف ح���ني تق���در م�ساح���ة �لأر��س���ي غ���ري 
�ل�ساحل���ة للزر�عة ب���� 2035489 دومنا، 
وتت���م عملي���ة �لإرو�ء لتل���ك �مل�ساحات من 
خ���لل جمموع���ة كب���رية م���ن �ملنظومات 
�لرو�ئي���ة �ملنت�س���رة يف عم���وم مناط���ق 
�ملحافظ���ة وبالجتاهني �ل�سي���ح و�ل�سخ، 
لك���ن �ل�سفة �لغالبة ل���لإرو�ء �عتماد نظام 
�ل���ري بال�سخ �لذي يعتم���د �لكهرباء كليًا، 
ويف �حلالت���ني يع���د نه���ر دجل���ة �مل�س���در 
�لرئي����س حي���ث �أنه يخ���رتق �ملحافظة من 
�ل�سم���ال �ىل �جلن���وب �ل�سرق���ي وبط���ول 

327 كم.

 بغداد/ املدى

متكنت �لقو�ت �لأمنية من �لعثور على مبالغ 
مالي���ة طائل���ة، مدفونة يف �أح���د �ملنازل، بعد 
ثلث �سنو�ت على حترير مدينة �ملو�سل من 

�سيطرة �لتنظيم �لإرهابي.
وقالت حمكم���ة ��ستئناف نين���وى، يف بيان 
تلقت���ه )�مل���دى(، �إن���ه "مت �لعثور عل���ى مبلغ 
1.6 مليون دولر �أمريك���ي، وعملت ذهبية 
يف  ذهبي���ة  ومقتني���ات  و�سبائ���ك  وف�سي���ة، 

مدينة �ملو�سل �لقدمية، �أثناء �لقيام باأعمال 
�إز�لة �أنقا�س �لدور �ملدمرة".

و�مل���و�د  "�لأم���و�ل  �أن  �لبي���ان  و�أ�س���اف 
�ملذكورة، كانت خمب���اأة برب�ميل بل�ستيكية 
حت���ت  �أمت���ار   3 ح���و�يل  بعم���ق  ومدفون���ة 

�لر����س"، م�سريً� �إىل �أن "تنظيم د�ع�س كان 
ي�ستخدم �ملبالغ لتمويل عملياته �لإرهابية".

وتاب���ع �لبي���ان �أن "قا�س���ي حمكم���ة حتقيق 
نينوى قرر �لتحفظ على �مل�سبوطات متهيد� 

لت�سليمها �إىل �لبنك �ملركزي �لعر�قي".

�لع���ام  �لقائ���د  با�س���م  �ملتح���دث  ون�س���ر 
للق���و�ت �مل�سلح���ة �لل���و�ء يحي���ى ر�سول، 
�أم����س �ل�سب���ت، عل���ى �سفحت���ه �لر�سمي���ة 
يف )توي���رت( �سور� للأم���و�ل و�ملقتنيات 

�مل�سبوطة.
وز�رة  وكال���ة  ك�سف���ت  �خلمي����س،  ي���وم 
�س���وؤون �ل�سرطة، عن �لعث���ور على �أمو�ل 
طائل���ة وذهب وف�سة ب���ني �أنقا�س �حلرب 

يف �ملو�سل.
وقال���ت مديري���ة �سرطة حمافظ���ة نينوى 
يف بي���ان �إنه "وبناء على معلومات دقيقة 
متكن���ت م���ن �لعث���ور عل���ى مبال���غ مالي���ة 
��ست���وىل عليها تنظي���م د�ع�س خلل فرتة 
�سيطرت���ه عل���ى مدين���ة �ملو�س���ل كان ق���د 
خباأه���ا ودفنه���ا يف �أح���د �ل���دور �ل�سكنية 
يف �ملنطقة �لقدمية و�لذي يعرف بديو�ن 

�ملالية )بيت مال �مل�سلمني(".
و�أ�س���اف، �أن "�ل�سرط���ة متكنت من �سبط 
�ملبال���غ �ملالي���ة و�لتي قيمته���ا: 1500000 
دولر �أمريك���ي فئة �ملائ���ة دولر( �إ�سافة ل� 
17 مليون���ا و500 �أل���ف دينار عر�قي و15 
كغم من �لف�سة �ملقطعة لغر�س طبع �لعملة 
�ملعدنية لد�ع�س ونحو ن�سف كغ من �لقطع 
�لذهبي���ة على �سكل عمل���ة نقدية لع�سابات 
د�ع����س. ومئت���ان و�ستة وخم�س���ون غر�م 
م���و�د معدنية جمهولة �لنوع و�سبعة ع�سر 

ون�سف كغم �سبائك من �لف�سة(".
ويف عام 2014، قال���ت �ل�سلطات �لمنية 
�إن تنظي���م "د�ع����س" �سيطر عل���ى مليني 
�ل���دولر�ت و�مل�سوغ���ات �لذهبي���ة، كانت 
مودع���ة يف �مل�س���ارف �حلكومي���ة قبي���ل 

�سقوط �ملدينة بيد �لتنظيم.

تتكفل  ر�سمية  جهة   20
بال�سيا�سية ال�سكانية: تحديد 
الن�سل لي�س من مهام الحكومة

 بغداد/ املدى

رفع م�س���رف �لر�فدين ن�سبة �لفائ���دة حل�سابات �لتوفري 
.% �خلا�سة باملو�طنني �إىل 4.5 

وبح�سب بيان للمكتب �لإعلمي للم�سرف، تلقته )�ملدى( 
فق���د �أكد �أنه رفع �لفائدة على ح�ساب���ات �لتوفري �خلا�سة 

باملو�طنني، وذلك لتعظيم �لإير�د�ت.
وق���ال �لبي���ان: "�نطلق���ًا م���ع �سيا�س���ة �مل�س���رف �لهادفة 
�إىل تعظي���م �لإي���ر�د�ت من �أج���ل جذب �ل�سيول���ة �لنقدية 
وت�سجي���ع �لزبائن على �دخار �أمو�له���م بدًل من �كتنازها 
يف �ملن���ازل فقد ق���رر �مل�سرف زي���ادة ن�سب���ة �لفائدة على 

ح�سابات �لتوفري �إىل 4.5%".
وع���ن تف�سي���لت �لزيادة �لت���ي �أعلن عنها �مل�س���رف، �أكد 
�لبيان �أنه قرر �أي�سا زيادة ن�سبة �لفائدة على �لود�ئع ملدة 
�ست���ة �أ�سه���ر لت�سبح %4.5، وزيادة ن�سب���ة �لفائدة على 
�إىل  بالإ�سافة  �لود�ئ���ع �لثابتة ملدة �سنة لتك���ون 5.5%، 
زي���ادة ن�سب���ة �لفائ���دة على �لود�ئ���ع ملدة �سنت���ني لت�سبح 

.6.5%
و�أو�س���ح �لبيان �أن "�مل�س���رف قرر دفع �لفائ���دة للود�ئع 
�لثابت���ة لتمنح مقدمًا على �أن يتعهد �ملو�طن بعدم ك�سرها 
و�سحبه���ا"، موؤكد� �أن���ه "وبخلف ذلك ت�ستقط���ع �لفائدة 
�ملمنوح���ة م���ن �أ�سل مبل���غ �لوديع���ة ويكون ذل���ك �أ�سا�سًا 

للمفا�سلة بني �لوديعة وح�ساب �لتوفري وللزبون".
ي�س���ار �إىل �أن م�سرف �لر�فدين كان قد رفع ن�سبة �لفائدة 
على �لود�ئ���ع �لثابتة لأكرث من �سنت���ني وملبلغ 50 مليون 
�لع���ام  %6، وذل���ك يف  م���ن  ب���دل  دين���ار لت�سب���ح 7%، 

.2017

القديمة المو�سل  منازل  اأحد  في  ذهبية  وعمالت  اأميركي  دوالر  مليون  ي�سلمها للراغبني مقدمًا1.5 
الرافدين يرفع ن�سبة 

الفائدة اإلى 4.5 %

تخ�سى عزوف الفالحين وبيع محا�سيلهم اإلى التجار

تتح�سر للح�سول على املركز االأول عراقيًا.. وا�سط تفتتح 
مركزًا لت�سويق 120 األف طن من احلبوب 
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  متابعة املدى

ودع����ت اإليزابي����ث الثاني����ة واململك����ة املتحدة 
الي����وم )ال�س����بت( االأم����ر فيليب، ال����ذي خدم 
ل�س����بعة عقود التاج الربيطاين و�ساند امللكة، 
يف مرا�س����م مقت�سبة ب�سبب وب����اء »كورونا«، 

ويطغى عليها الطابع الع�سكري.
وكان زوج امللك����ة ال����ذي ت����ويف »يف ه����دوء« 
منذ ثماني����ة اأيام، املعروف بال�سراحة وروح 
الدعابة - الت����ي تقرتب اأحيانًا من العن�سرية 
اأو التميي����ز اجلن�سي - �سيبلغ من العمر مائة 

عام يف العا�سر من )حزيران( املقبل.
قلع����ة  اأرا�س����ي  يف  اإدن����ربه  دوق  و�سيدف����ن 
ويند�س����ور حيث تويف الرج����ل الذي ُولد يف 
كورفو اأمرًا لليون����ان والدمنارك، بعد حياة 
من خدم����ة امللكية باإخال�ص من����ذ زواجه قبل 
73 عامًا اإىل جانب زوجته »ليليبت«، ح�سبما 

اأفادت “وكالة ال�سحافة الفرن�سية” .
وفق����دت امللك����ة بذل����ك، عل����ى ح����د تعبره����ا، 
»قوته����ا« و»�سنده����ا« ال����ذي ظ����ل من����ذ تتويج 
اإليزابيث الثانية يف 1952 يف اخللف ليدعم 
زوجته بثبات، وي�سبح دعامة للنظام امللكي.

وت�ساع����د الظ����روف يف حتقي����ق رغب����ة دوق 
اإدن����ربه يف جتنب ت�سييعه باأبه����ة، و�ستكون 

جنازته اأ�سغر مما كان يت�سور يف البداية.
فب�سب����ب تف�س����ي فايرو�����ص »كورون����ا«، ُطلب 
م����ن اجلمه����ور االمتن����اع ع����ن التجم����ع اأم����ام 
املق����ار امللكي����ة. ودعيت اململك����ة املتحدة التي 
تعي�����ص ح����دادًا وطنيًا منذ وف����اة دوق اإدنربه 
يف التا�س����ع م����ن  ني�س����ان  اإىل الوقوف دقيقة 
�سمت يف ال�ساع����ة 15:00 )14:00 بتوقيت 
غرينت�����ص( يف بداي����ة املرا�س����م الديني����ة.ومل 
يح�س����ر هذه املرا�س����م �سوى ثالث����ن �سخ�سًا 
مبوج����ب القواع����د ال�سحي����ة املفرو�س����ة يف 

اإنكلرتا.
وتعك�����ص اجلنازة التي ُتبث عل����ى التلفزيون 
وتنظم ببع�ص الب�ساط����ة، املا�سي الع�سكري 
ال����ذي كان م�سدر فخر لالأم����ر الذي قاتل يف 
البحري����ة الربيطاني����ة خالل احل����رب العاملية 

الثانية.
املرا�س����م  جت����ري بح�س����ور البحري����ة امللكية 
يف  واجلي�����ص  امللكي����ة  اجلوي����ة  والق����وات 
ويند�س����ور لت�سل����م نع�س����ه املغط����ى ب�سع����اره 
ال�سخ�سي و�سيفه، ليتم نقله على منت �سيارة 

»بي����ك اآب الند روفر« خ�س����راء ب�سيطة �ساعد 
دوق اإدنربة بنف�سه يف ت�سميمها.

حي����ث قدم����ت فرق����ة حر�����ص رم����اة الرمان����ات 
امل�س����اة  اأف����واج  اأح����د  غ����ارد(،  )غريناديي����ه 
اخلم�س����ة حلر�����ص البيت امللكي، خ����دم فيليب 
فيه برتبة كولونيل ملدة 42 عامًا، املوكب اإىل 
كني�سة القدي�ص جورج، حيث �سُتقام املرا�سم 

الدينية.
وق����د واك����ب االأم����ر فيلي����ب ب�سم����ت زوجته 
امللك����ة اإليزابي����ث الثانية الأكرث م����ن 73 عاما، 
لك����ن الرجل الذي تويف قبيل بلوغه املئة عام 
اأظهر خ����الل عقود طويل����ة يف العائلة امللكية 
قوة و�سالبة كبرت����ن يف مواجهة حتديات 

�سّحى خاللها مب�سرته يف �سبيل حبه.
فارق دوق اإدنربه احلياة يف ق�سر ويند�سور 
بعدما اأم�سى �سهرًا كام����اًل يف امل�ست�سفى يف 
لندن اإثر تعر�سه اللتهاب ومل�سكلة يف القلب.
وكان فيلي����ب اأعلن ل�سكرتره اخلا�ص مايكل 
باركر قبيل زواجه �سنة 1947 اأن “وظيفتي 
االأوىل والثاني����ة واالأخ����رة ه����ي اأال اأتخل����ى 

يومًا عن امللكة”.
اإليزابي����ث  امللك����ة  واأظه����رت 

له����ذا  امتنانه����ا  الثاني����ة 
التفاين، اإذ و�سفت زوجها 
باأنه  يف ت�سريحات علنية 

“قوتها” و”�سندها”.
م����ع ذل����ك، ا�سط����دم االأم����ر 

بالقي����ود  طوي����اًل  فيلي����ب 
الربوتوكولي����ة للعائل����ة امللكي����ة 

والت����ي  الربيطاني����ة 
تتعار�ص مع طباعه 

�س����ًا  خ�سو و
دعابات����ه  م����ع 
املوفق����ة  غ����ر 
بنظ����ر البع�ص 

ت����ه  تعليقا و
ُو�سف����ت  الت����ي 

بالعن�سرية.
فيلي����ب  ول����د 

جزي����رة  يف 
اليوناني����ة  كورف����و 

م����ن  العا�س����ر  يف 
ني����و  يو / ن ا ير حز

اأم����ر  بلق����ب   ،1921

والدمن����ارك.  اليون����ان 
وح����ن كان عم����ره 18 
عم����ه  اأرغ����م  �سه����رًا، 
مل����ك اليون����ان عل����ى 
فيم����ا  التنح����ي 
وال����ده  ُنف����ي 

بع����د 

احلرب اليونانية الرتكية.
وه����رب فيليب م����ع والديه و�سقيقات����ه االأربع 

على منت �سفينة تابعة للجي�ص الربيطاين.
اأم����ا فيلي����ب، فاأُر�س����ل يف نهاي����ة املط����اف اإىل 
ا�سكتلن����دا حي����ث تاب����ع تعليم����ه يف مدر�س����ة 
داخلي����ة تتبع نظام����ًا �سارم����ًا، ومل يكن يرى 

عائلته اإال يف منا�سبات نادرة.
واعتب����ارًا م����ن �سن����ة 1939، التح����ق بكلي����ة 
جنوب����ي  دارمت����وث  يف  امللكي����ة  البحري����ة 
والتق����ى  دعوت����ه  اكت�س����ف  حي����ث  اإنكل����رتا، 
للم����رة االأوىل باالأم����رة اإليزابي����ث، فوقع����ت 
فت����اة الثالث����ة ع�سر ربيع����ًا حينه����ا يف غرام 

الع�سكري الو�سيم البالغ 18 عامًا .
خ����دم يف البحري����ة خالل احل����رب العاملية 
الثاني����ة، فتميز �سريعًا واأ�سب����ح من اأ�سغر 
ال�سب����اط يف البحري����ة امللكي����ة م����ع م�س����رة 

واعدة يف االأفق.
وعقد خطوبت����ه على اإليزابي����ث بعد احلرب، 
لكن اأف����راد العائل����ة امللكية مل يرحب����وا كثرًا 
بالواف����د اجلدي����د، اإذ “كان����وا يعتربونه فظًا 
وغ����ر متعلم” ويظنون اأنه لن يكون خمل�سًا 
على االأرجح، بح�سب اآل����ن ال�سيلز ال�سكرتر 

اخلا�ص للملك جورج ال�ساد�ص.

انت�س����ر  اإليزابي����ث وفيلي����ب  غ����رام  اأن  غ����ر 
وتّوج����ا عالقتهم����ا بال����زواج يف 20 ت�سري����ن 

الثاين 1947.
وتخل����ى فيليب ع����ن االألق����اب الت����ي نالها عند 
اإدن����ربه وح����از  اأ�سب����ح دوق  لكن����ه  ال����والدة 
اجلن�سي����ة الربيطاني����ة واعتم����د ا�س����م عائل����ة 
والدت����ه باتن����ربغ ب�سيغت����ه االإنكليزي����ة، اأي 

ماونتباتن.
واعتل����ت اإليزابي����ث العر�����ص بعد وف����اة امللك 
ج����ورج ال�ساد�ص �سنة 1952، وخالل مرا�سم 
التتوي����ج، تعه����د فيلي����ب ب����اأن يك����ون “التابع 
�سري����ك  م����ذاك  واأ�سب����ح  املخل�����ص” للملك����ة 

زوجته االأبدي.
وا�سط����ر اإىل اإنه����اء م�سرت����ه الع�سكرية، ما 
كان اأم����رًا قا�سي����ًا ل����ه، واأق����ر يف وق����ت الح����ق 
اإىل رتبة  للتو  ُرّقيت  “كان ذلك حمبطًا، كنت 
كومن����دان، واجل����زء االأهم م����ن م�سرتي يف 

البحرية بداأ للتو”.
واعت����زل االأمر فيليب احلي����اة العامة يف اآب 
2017 بع����د م�ساركت����ه يف اأك����رث م����ن 22 األف 
منا�سبة ر�سمي����ة منذ اعت����الء زوجته العر�ص 
يف 1952، ووا�سل مرافق����ة امللكة يف بع�ص 

االإطالالت العلنية.

صحافة عالمية 
وا�سنطن بو�ست: 

ديلى ميل: 

فاينان�سيال تاميز: 

االقت�ساد ال�سيني ينمو بوترية قيا�سية 
ويتجاوز الدول الكربى االأخرى

 اخلالف بني ويليام وهاري يطغى على 
ترتيبات جنازة جدهما االأمري فيليب

املحادثات النووية تزيد حدة ال�سراع
 على ال�سلطة داخل اإيران

قالت �سحيفة “وا�سنطن بو�ست” االأمركية، اإن االقت�ساد ال�سيني 
من���ا بوترة قيا�سي���ة يف الرب���ع االأول من العام احل���اىل، متجاوزًا 

الدول الكربى االأخرى يف انتعا�سه الوبائي.
واأ�ساف���ت اأن ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل ا�ستع���اد ن�ساطه ال�سابق 
للوب���اء، عل���ى الرغم م���ن التحديات مث���ل انخفا�ص مع���دالت فعالية 
لقاح���ات فايرو����ص كورون���ا، وقيود ال�سف���ر الوبائي���ة، والعقوبات 

االأمريكية على ال�سناعات ال�سينية الرئي�سة.
وق���ال نيكوال�ص الردي، الزميل االأول فى معهد بيرت�سون لالقت�ساد 
ال���دويل )PIIE( يف وا�سنطن: “ال�س���ورة الكبرة هي اأن ال�سن 
تلح���ق االآن ب�سكل اأ�سرع مب�ستوى االقت�سادات املتقدمة، اأ�سرع من 

اأي وقت م�سى«.
واأو�سح���ت ال�سحيف���ة اأن احلي���اة اليومي���ة يف ال�س���ن ع���ادت اإىل 
طبيعته���ا بالن�سب���ة ملعظ���م النا����ص الع���ام املا�س���ي ب�سب���ب اجلهود 
امل�سنية الحت���واء جمموعات العدوى ومتطلب���ات احلجر ال�سحي 
ال�سارم���ة الأولئ���ك الذي���ن يدخلون الب���الد، لك���ن كبار الق���ادة ظلوا 

حذرين يف وعودهم.
وح���ّذر رئي����ص جمل����ص الدولة يل ك���ه ت�سياجن ه���ذا ال�سه���ر من اأن 
االنتعا����ص ال ي���زال غر منتظ���م، واأن “�سكوكًا جدي���دة” ظهرت يف 
البيئ���ة الدولية - رمبا يف اإ�س���ارة اإىل عقوبات اأمركية جديدة على 
�س���ركات التكنولوجي���ا الفائق���ة ال�سينية ومقاطع���ة �سناعة االأزياء 

للقطن ال�سيني.
اأعل���ن املكت���ب الوطن���ي ال�سين���ي لالإح�س���اء اأول اأم����ص اجلمعة اأن 
االقت�س���اد منا بن�سب���ة 18.3 يف املائة يف الربع م���ن كانون الثاين 
اىل اآذار مقارن���ة بالعام ال�سابق، عندما ت�سبب فايرو�ص كورونا يف 

تعطيل االأعمال يف جميع اأنحاء البالد.
يتوق���ع االقت�سادي���ون اأن الوالي���ات املتح���دة �ستع���ود اأي�س���ًا اإىل 
م�ستوي���ات الن�س���اط االقت�س���ادي ال�سابق���ة للوباء هذا الع���ام، على 
الرغم من اأن م�سارها اأبطاأ م���ن ال�سن، و�ستكافح اأوروبا واليابان 
والعدي���د من البلدان االأخرى لتحقيق هذا االنتعا�ص الكامل يف عام 

2021 ، وفقًا لتوقعات معهد بيرت�سون لالقت�ساد الدويل.
واأو�سح���ت ال�سحيف���ة اأن النم���و الرئي�س���ي ال�سين���ي املك���ون م���ن 
رقم���ن يبدو كب���رًا الأنه يتم مقارنته بالرب���ع االأول من عام 2020 
، عندم���ا �سجل���ت ال�سن انكما�س���ًا اقت�ساديًا بن�سب���ة 6.8 يف املائة 
خ���الل الوباء. مقارنة مب�ستوي���ات ما قبل الوباء ، ال يزال االقت�ساد 

ال�سيني ينمو ، ولكن لي�ص مبثل هذا املعدل املذهل

قال���ت م�س���ادر ل�سحيف���ة “ديلى مي���ل” الربيطاني���ة، اإن امل�ساعدين 
امللكي���ن يبذل���ون كل طاقتهم وه���م يحاولون التغل���ب على اخلالف 
ب���ن ويليام وهاري، اأثن���اء االإعداد لرتتيبات جن���ازة جدهما، دوق 

اإدنربة، االأمر فيليب اليوم ال�سبت.
وظهر ي���وم اخلمي�ص املا�سي اأن دوق كامربي���دج ودوق �سا�سك�ص، 
ل���ن يقفا جنبًا اإىل جنب خلف نع�ص جدهم، و�سيكونون على جانبي 

ابن عمهما، بيرت فيليب�ص.
و�سّدد املطلعون على اأن الرتتيب ال ينبغي اأن يوؤخذ على اأنه اإ�سارة 
اإىل اأن االأخوي���ن رف�سا ال�سر جنب���ًا اإىل جنب، وقال متحدث با�سم 
ق�س���ر باكنجهام: “هذه جنازة، لن ننجذب اإىل هذه الت�سورات عن 
الدراما، وق���د مت االتفاق على الرتتيبات وهي تعك�ص رغبات جاللة 

امللكة.
واعرتف���ت امل�س���ادر باأن اخلالف االأخ���وي قد ا�ستهل���ك “الكثر من 
التفك���ر والطاق���ة” يف مكت���ب الل���ورد ت�سامربل���ن، امل�س���وؤول عن 
ترتيب���ات اليوم، وقال اأحده���م: “اجلميع ي�سر عل���ى ق�سر البي�ص 

حتى ال يوؤدي اإىل تفاقم الو�سع«.
واأ�ساف:”لكي نكون من�سفن، اأو�سح كل من ويليام وهاري اأنهما 
يرغب���ان يف الرتكيز على احلداد على جدهم���ا وال يريدان اأي �سيء 
يعي���ق ذلك، لكنه جعل اجلمي���ع قلقن ب�سكل م�ساعف ب�ساأن قول اأي 
�س���يء ميكن تف�سره عن بعد على اأنه ينتقد اجلانب االآخر، لقد كان 

حقل األغام«.

قالت �سحيف���ة فاينان�سيال تاميز الربيطانية اإن املحادثات النووية 
تزيد من حدة ال�سراع على ال�سلطة داخل اإيران. فاملت�سددون الذين 
ينج���وا م���ن ال�سغ���وط القا�سية الت���ي مار�سه���ا الرئي����ص االأمركي 
ال�سابق دونالد ترامب ي�سعون اإىل ا�ستعادة ميزتهم ال�سيا�سية على 

خ�سومهم االإ�سالحين.
وتذه���ب ال�سحيف���ة اإىل الق���ول ب���اأن احتم���االت االت�س���ال املبا�س���ر 
م���ع الوالي���ات املتحدة ح���ول االتفاق الن���ووي ق���د زادت من �سراع 
ال�سلط���ة يف طه���ران وزاد م���ن تعقي���د امل�سه���د ال�سيا�س���ي االإيراين 
قب���ل االنتخابات الرئا�سية املقررة ف���ى 18 حزيران، والتي يخ�سى 
االإ�سالحيون اأن يهيمن عليها املت�سددون، وقد ي�سهدون اأدنى ن�سبة 
م�سارك���ة يف االنتخابات الرئا�سي���ة يف التاريخ احلديث. فمثل هذه 
النتيجة ميكن اأن حتد م�ساحة التفاو�ص حول االتفاق النووي بعد 

االنتخابات.
وتاأتي االنتخابات يف الوق���ت الذي تتزاحم فيه الف�سائل املختلفة، 
املت�سددون واالإ�سالحيون واحلر�ص الثوري والق�ساء، للتاأثرعلى 
اأي معرك���ة خالف���ة �ستاأتي عقب وف���اة املر�سد االأعل���ى على خامنئى 

البالغ من العمر 81 عامًا .
ويق���ول اأحد املطلعن من داخل النظام االإي���راين، املقرب من قوات 
املت�سددي���ن اإن التحدي���ات الت���ي تواجهه���م م���ع الوالي���ات املتح���دة 
واإ�سرائي���ل خارجية، فالواليات املتحدة مثل �ساحنة حتب اأن ت�سر 
م�سافة حتى اإيران ثم تعود، ويكون هذا ممكنًا فقط اإذا كانت املباين 

املحيطة مدمرة. فلماذا  ندع الواليات املتحدة تدخل حارتنا؟.
ويتاب���ع قائ���اًل اإن ترامب فعل كل م���ا فى و�سعه مبا ف���ى ذلك خف�ص 
ال�س���ادرات النفطية اإىل ال �سيء تقريبًا، لكن اجلمهورية االإ�سالمية 
مل تنه���ار، وال ميك���ن الأي اإ�سالح���ي اأن يحل���م حت���ى بالرتاج���ع عن 
ال�سيا�سات ال�سرتاتيجية، كما اأن العالقات مع الدول الغربية لي�ست 
ج���زءًا من العقيدة االأمني���ة واالقت�سادية الإي���ران. فحتى اأوروبا مل 

تعد جذابة لهم الأنها مل تعد لديها القوة.

 متابعة املدى

ق���ال الرئي�ص االأمرك���ي جو باي���دن، اإنه ال 
يوؤي���د اأو ي���رى فائ���دة يف تخ�سي���ب اإيران 
اأن  م�سيف���ا   ،%  60 بن�سب���ة  اليوراني���وم 
اأمركا واليابان �ستواجهان معًا التحديات 
التي تطرحها ال�س���ن، وذلك ح�سبما اأفادت 
ف�سائية “العربية”، فى خرب عاجل لها منذ 

قليل.
واأ�س���ار الرئي����ص االأمرك���ي، اإىل اأن���ه م���ن 
املبكر احلك���م على نتائج املحادث���ات ب�ساأن 

امللف النووي االإيراين.
و ق���ال رئي�ص الربملان االإي���راين اأول اأم�ص 
،اجلمعة، يف تغريدة على تويرت، اإن بالده 
جنح���ت يف تخ�سي���ب اليوارني���وم بن�سبة 
60 %، وذلك بالتزام���ن مع املحادثات التي 
جتريه���ا ب���الده ف���ى العا�سم���ة النم�ساوية 
فيين���ا، م���ن اأجل الع���ودة لالتف���اق النووي 
امل���ربم يف 2015، بح�س���ب “ و�سائل اإعالم 

اأمركية«.
ويع���د االإع���الن اجلدي���د لطه���ران، انته���اكًا 
لالتف���اق الن���ووي، ال���ذي ال ي�سم���ح �سوى 
بتخ�سيب اليورانيوم عند ن�سبة 3.67 %، 
واعترب وزي���ر اخلارجية االأمركي اأنتوين 
بلينك���ن اإعالن اإيران عزمه���ا على البدء يف 
تخ�سي���ب اليورانيوم حت���ى 60 % خطوة 

“ا�ستفزازية«.
ويف موؤمت���ر �سحف���ي م�س���رتك مبقر حلف 
�سم���ال االأطل�س���ي، اعت���رب بلينك���ن اأن هذه 
اخلطوة تثر ت�ساوؤالت حيال جدية طهران 

يف املحادثات النووية يف فيينا.
 وقال اإنه “يف حن تظهر وا�سنطن جديتها 
ف���ى العودة اإىل االتفاق النووي املوقع عام 
2015 ب���ن طه���ران والق���وى العاملي���ة فاإن 

اإيران مل تظهر بعد جدية مماثلة«.
وم���ن جانبه اأعلن الرئي����ص االإيراين ح�سن 
روح���اين اأن تخ�سيب اليوراني���وم بن�سبة 
�ستن باملئ���ة وتركيب اأجه���زة طرد مركزي 
متط���ورة يف نطن���ز ج���اء ك���رٍد اأويل عل���ى 

حادث املن�ساأة.
واأعلن���ت املتحدث���ة با�س���م البي���ت االأبي�ص 
ج���ن ب�ساكي اأن الوالي���ات املتحدة واإيران 
�ست�ستاأنف���ان املحادثات غ���ر املبا�سرة التي 
ته���دف الإحي���اء االتف���اق الن���ووي االإيراين 

يوم اخلمي�ص يف فيينا.
فيم���ا اأعل���ن عبا����ص عراقجي، رئي����ص وفد 

اإيران ملباحثات فيين���ا النووية ب�ساأن خطة 
العمل ال�ساملة امل�سرتكة املربمة عام 2015 
بن اإيران واملجموع���ة ال�سدا�سية الدولية، 
عق���د اللجنة امل�سرتكة لالتفاق اأم�ص ال�سبت 
اجتماع���ًا يف فيين���ا، واأ�ساف عراقجي عرب 
قناته عل���ى “تليغرام” اأن االجتماع �سيعقد 
على م�ست���وى م�ساع���دي وزراء اخلارجية 
الن���ووي،  باالتف���اق  االأع�س���اء  لل���دول 
وه���ي اإي���ران ورو�سي���ا وال�س���ن وفرن�سا 

وبريطانيا واأملانيا. 
املفاو����ص  اإي���ران  وف���د  رئي����ص  ق���ال  كم���ا 
للتلفزيون االإي���راين اإن م�س���اورات ثنائية 
ومتع���ددة االأط���راف ُعقدت اأم����ص يف فيينا 
االجتم���اع  اإىل  باالإ�ساف���ة  الوف���ود،  ب���ن 

الر�سمي للجنة امل�سرتكة. 
يف  الرو�س���ي  املن���دوب  اأك���د  االأثن���اء،  يف 
اأوليان���وف  ميخائي���ل  فيين���ا،  مفاو�س���ات 
يف تغري���دة عل���ى “تويرت” اجتم���اع اليوم 
م�ساعدي وزراء  م�ستوى  “الر�سمي” على 
اخلارجية، قائاًل اإن هذه املباحثات “حتقق 

تقدمًا بطيئًا لكنه منتظم«.
واأ�س���اف اأن اخل���رباء اأي�س���ًا �سيوا�سلون 
اجتماعاته���م وف���ق االأن�سط���ة املخط���ط لها 

م�سبقًا .

م���ن جهة اأخرى ب���ث التلفزي���ون احلكومي 
يف اإيران، �سورة لرج���ل قال اإنه كان وراء 
الهجوم االأخر عل���ى من�ساأة نطنز النووية 

يوم االأحد املا�سي.
ونقل���ت وكال���ة االأنباء الر�سمي���ة عن وزارة 
اال�ستخب���ارات واالأم���ن الوطن���ي، قولها اإن 
الرجل يدع���ى “ر�سا كرميي”، وكان �سمن 
الفريق العامل يف املن�ساأة النووية، وغادر 

البالد قبل اأيام من الهجوم.

واأ�ساف التلفزي���ون االإيراين اأن ال�سلطات 
والقانوني���ة  الالزم���ة  “اخلط���وات  ب���داأت 

العتقاله واإعادته اإىل البالد«.
اإ�سرائي���ل  اإيراني���ون  م�سوؤول���ون  واته���م 
بتنفي���ذ م���ا و�سف���وه بعملي���ة “تخريبية” 
ا�ستهدفت وحدة الطاق���ة يف نطنز، املن�ساأة 
الرئي�سة يف برنام���ج تخ�سيب اليورانيوم 

يف البالد، يوم االأحد املا�سي 11 ني�سان.
وقال امل�سوؤولون اإن مفاعل نطنز لتخ�سيب 

اليوراني���وم كان هدف���ًا ل�”اإرهاب نووي”، 
بعد ت�سغي���ل اأجهزة طرد مرك���زي متطورة 

جديدة لتخ�سيب اليورانيوم يف املفاعل.
ومل تعل���ق اإ�سرائيل على االأمر، لكن االإذاعة 
العام���ة نقل���ت ع���ن م�س���ادر ا�ستخباراتي���ة 

قولها اإنها عملية اإلكرتونية للمو�ساد.
وقال���ت امل�س���ادر اإن العملي���ة ت�سبب���ت يف 
اأ�سرار ج�سيمة اأكرث مما اأبلغت عنه اإيران.
وكثفت اإ�سرائيل موؤخ���رًا حتذيراتها ب�ساأن 
الربنامج الن���ووي خل�سمها اللدود، و�سط 
جهود الإحياء االتف���اق النووي لعام 2015 
الذي تخلى عنه الرئي�ص االأمركي ال�سابق 

دونالد ترامب.
وردت اإي���ران عل���ى احلادث باإع���الن عزمها 
زي���ادة تخ�سي���ب اليورانيوم، وقال���ت اإنها 
ب���داأت تخ�سي���ب اليوراني���وم بن�سبة ت�سل 
اإىل 60 يف املئ���ة، وهو ما يتجاوز بكثر ما 
هو م�سم���وح لها مبوجب االتف���اق النووي 

لعام 2015.
الذري���ة  الطاق���ة  منظم���ة  رئي����ص  واأعل���ن 
ي���وم  �ساحل���ي،  اأك���رب  عل���ي  االإيراني���ة، 
اجلمع���ة، اأن اإي���ران تنتج حالي���ا 9 غرامات 
م���ن اليوراني���وم املخ�س���ب بن�سب���ة 60 يف 
املئة يف كل �ساع���ة، يف من�ساأة نطنز و�سط 

اإيران.
وقال �ساحلي يف ت�سريحات لوكالة فار�ص 
يف  اليوراني���وم  تخ�سي���ب  اإن  االإيراني���ة، 
من�س���اأة نطن���ز مل يتوق���ف كم���ا مل ينتج اأي 
تلوث اإ�سعاعي عن الهجوم الذي ا�ستهدفها.

وج���اء الهجوم عل���ى نطنز بع���د يومن من 
تد�س���ن طه���ران اأجهزة “متط���ورة” للطرد 
املركزي تعم���ل على تخ�سي���ب اليورانيوم 

اأكرب«. “ب�سرعة 
وب���ث التلفزي���ون الر�سم���ي االإي���راين يوم 
يف  التد�س���ن  حف���ل  ني�س���ان،   10 ال�سب���ت 
حمطة نطنز لتخ�سيب اليورانيوم جنوبي 
احلف���ل  يف  و�س���ارك  طه���ران.  العا�سم���ة 

الرئي�ص ح�سن روحاين عرب الفيديو.
اإيراني���ة  ر�سمي���ة  اإع���الم  و�سائ���ل  وقال���ت 
اإن عملي���ة �س���خ الغ���از يف اأجه���زة الط���رد 
املركزي، التي و�سفت باأنها جيل جديد، قد 

بداأت بالفعل.
وانتق���دت الق���وى الغربي���ة املوقع���ة عل���ى 
االتف���اق الن���ووي م���ع اإي���ران ع���ام 2015 
مث���ل ه���ذه اخلط���وة، واعتربته���ا خمالف���ة 

اللتزامات طهران الواردة يف االتفاق.

اإيران تك�سف هوية منفذ هجوم نطنز بعد فراره خارج البالد

بايدن: ال نرى فائدة في تخ�سيب اإيران لليورانيوم بن�سبة 60 %

مبرا�سيم مقت�سبة.. بريطانيا تودع االأمري فيليب



    اإياد ال�صاحلي
مصارحة حرة

احتاد الأثقال بال وزن!

م�صدر موثوق اأفاد لنا، باأن تواجد 
محمد ح�صن جلود بمن�صب اأمين �صر 

االتحاد الدولي منذ انتخابات بانكوك 
يوم االثنين التا�صع والع�صرين من اأيار 

ع�صو   88 ثقة  خاللها  نال  التي   2017
جمعية عمومية من اأ�صل 147 حتى 

يومنا هذا، 
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هائم���ون يف مواقع الريا�سة بال ح�ساب، وبع����ض ال�سرارات الدولية 
ُت�سع���ل احلرائق، وتلتهم اآم���ال الريا�سيني روي���دًا .. رويدًا، من دون 
ر وُينهرُه اأو  اأن ُتزعج دخاخينها مزاج الراعي االأول لي�ستاء من املُق�سّ
يبتك���ر حاًل م���ع نف�سه يف ُعزلة َهمَهمتِه حتت غط���اء خوفه، ال هذه وال 
تلك، عرفناه يتجّنب املحارق، فيما يظّل الريا�سي يرتقب ال�سماء لعّل 

املطر ينهمر فوق جميع الروؤو�ض برحمة وعدالة. 
م���ا يحدث يف الريا�سة العراقية ي�ستح���ق اأن يوثق باأمانة عن م�ساكل 
واأزم���ات مل جتد حلول اخلت���ام لتئدها يف حينه، ب���ل ي�ستمر ان�سغال 
الريا�سي���ني به���ا حت���ى ين�سح���ب تاأثريها عل���ى فّعالي���ات وموؤمترات 
وبط���والت يدف���ع الع���راق ثمنه���ا م���ن �سمعته، اأم���ام �سم���ت امل�سوؤول 
وجنوحه دائمًا اىل االن���زواء لتفادي ال�سدمات ال�سخ�سية اإذا ما قّرر 
التدّخل وم�سِك ملّف االأزمة والتحقيق فيها بهدف ا�ستقرار الريا�سة.

من���ذ اأربع���ة ع�س���ر �سه���رًا، واحتاد رف���ع االأثق���ال ميار�ض قت���ل الوقت 
بعل���م وزارة ال�سب���اب والريا�س���ة واللجن���ة االأوملبي���ة الوطني���ة، م���ن 
خالل امل�س���ي يف اإجراءات االعرتا�ض على عّين���ات فح�ض املن�ّسطات 
اخلا�سة بالرباعني الثالثة �سفاء را�سد و�سلوان جا�سم واأحمد فاروق 
عق���ب م�ساركته���م ببطولة فج���ر الدولية يف اإيران �سب���اط عام 2020، 
وتلق���ى االحتاد اإ�سع���ارًا ر�سميًا من نظريه الدويل بع���د �سهرين يوؤّكد 
وق���وع الرّباع���ني يف املحظور بعد ظهور م���واد ممنوعة يف حتاليلهم 
االأولي���ة تخرق اللوائح اخلا�سة مبكافح���ة املن�سطات، ومع ذلك ي�سّر 
االحت���اد املحلي على عدم االعرتاف بها لي����ض تهّربًا من عقوبة واقعة 
ال ُم���ال، بل باإنتظار ما ُت�سفر عنه متغ���رّيات احلراك االنتخابي على 

م�ستوى االحتاد الدويل رمّبا متدُّ له طوق النجاة!
م�س���در موث���وق اأفاد لن���ا، ب���اأن تواجد مم���د ح�سن جل���ود مبن�سب 
اأم���ني �سر االحتاد الدويل منذ انتخابات بانك���وك يوم االثنني التا�سع 
والع�سري���ن م���ن اأي���ار 2017 التي نال خالله���ا ثقة 88 ع�س���و جمعية 
عمومي���ة من اأ�س���ل 147 حتى يومنا هذا، ي�سع���ى اىل حتقيق هدفني، 
االأول خدم���ة الع���راق ودعمه لوج�ستي���ًا والرجل م�سه���ود له مبواقف 
وطني���ة كث���رية يف ه���ذا اجلانب، والث���اين ماولتِه جتدي���د الثقة يف 
االنتخاب���ات الدولي���ة، وهنا االأمر لي�ض �سه���اًل يف حالة �سدور عقوبة 
دولية جتّمد ن�ساط االحتاد العراقي والرّباعني الثالثة ما ُيحّتم اإبعاده 
ع���ن الرت�سيح! ولهذا يحاول جلود متري���ر مقرتح بتعديل عدد حاالت 
خ���رق لوائح املن�ّسط���ات لتبلغ اأربع ولي�ض ث���الث ال�سيما توجد �سبعة 
احت���ادات يف اجلمعي���ة العمومية مه���ّددة بالعقوب���ات، يف وقت وّبخ 
توما�ض ب���اخ رئي�ض اللجنة االأوملبية الدولي���ة نظريه االحتاد الدويل 
لرف���ع االأثقال بت�سريح �سحفي يوم اخلمي�ض الثاين ع�سر من ت�سرين 
الثاين 2020 وهّدده باال�ستبعاد عن اأوملبياد باري�ض عام 2024 كونه 
)يحّق���ق تقّدمًا �سئياًل يف عملي���ة االإ�سالح بعد مزاعم الف�ساد وتعاطي 

املن�سطات( !
برغ���م اأهمية جتديد الثقة بجلود، كعراقي ميتلك التاريخ والكاريزما 
لت�سري���ف البلد يف قمة امل�سوؤولية الدولي���ة، لكن بقاء االحتاد املحلي 
ب���ال وزن ب���ني االحت���ادات املُهّم���ة م���ن ناحي���ة حج���م االن�سط���ة مل���دة 
�سن���ة و�سهري���ن، واأمتناعه ع���ن امل�ساركة يف بط���والت خارجية دون 
م���ررات واقعية، و�سي���اع زمن طويل على عدم تاأهي���ل فئات عمرية 
يف امل�سابق���ات املتنّوع���ة، اأم���ر ال يقل اأهمي���ة هو االآخ���ر! وبرغم ذلك 
�سة  ت�ستم���ر وزارة ال�سباب والريا�سة مبن���ح االحتاد االأموال املخ�سّ
م���ن وزارة املالية دون اأن ُيبنّي وزيرها عدنان درجال ما م�سري جلنة 
���ي احلقائق الت���ي اأمر بها �سلف���ه د.اأحمد ريا�ض ي���وم اخلمي�ض  تق�سّ
ال�ساب���ع من اأيار 2020 والت���ي اأكد مدير عام دائ���رة الطب الريا�سي 
والع���الج الطبيع���ي يف وزارت���ه د.حي���در رحيم وهاب ع���ن موا�سلة 
التحقيق يف الق�سية بالتن�سيق مع جلنة اإدارة النتائج التابعة الإقليم 
غرب���ي اآ�سيا ملكافحة املن�سطات؟! هل هناك م�سلحة ما ل�سمان �سوت 
االحت���اد يف انتخابات اللجنة االأوملبي���ة الوطنية التي جرت بعد ذلك 
مّرتني يف ت�سرين الثاين 2020 واآذار 2021 مثلما يغِمز بع�ض اأبناء 

اللعبة؟
ح اأ�سباب غلقه باب احلل اأمام بع�ض  ليخرج الوزير درجال ببيان يو�سّ
اأبطال رفع االثقال الذين قّدموا له ملف خروق االحتاد يف ق�سية قاعة 
التدري���ب الوحيدة التي �ُسّلم���ت مل�ستثمر من دون موافقات ر�سمية مع 
وثائ���ق مكتوبة ومرئي���ة، وكذلك عن �سّر املماطل���ة يف ملف املن�سطات 
وع���دم ت�سكيل هيئة موؤقتة تدي���ر �سوؤون اللعبة حت���ى ينجلي املوقف 
ال���دويل نحو الع���راق؟ مل���اذا مل ينظر فيه���ا وي�ستدعي الط���رف االآخر 
)االحتاد( ليقف على املُع�سلة رمّبا االأخري بريء مّما يزعمون، وكيف 

يطلب منهم التوّجه اىل املحكمة كونه ال ميتلك �سالحية التدخل؟!
اأي���ة ريا�سة هذه ال مُيار�ض واليها احُلكم الر�سيد ويرتك نريان �سراع 
اأبنائه���ا تدّم���ر م�ساح���ة ال�س���الم والوئ���ام واالح���رتام ب���ني �سغريهم 

وكبريهم اأمام نظرات مايدة وم�ساعر بليدة؟!

اآ���ص��ي��ا دوري  ف���ي  ط���ه���ران  ا���ص��ت��ق��الل  اأم�����ام  ل��ل�����ص��رط��ة  ح��ا���ص��م  اخ��ت��ب��ار   
ال��زوراء يبحث ع��ن تقليل ف��ارق النق��اط مع مت�ص��در الممتاز  

 بغداد / حيدر مدلول

يبحث فريق ال���زوراء لكرة القدم �ساحب 
املرك���ز الث���اين يف الرتتي���ب بر�سي���د 51 
نقطة عن تقليل فارق النقاط الذي يف�سله 
ع���ن غرمي���ه الل���دود فريق الق���وة اجلوية 
 59 جعبت���ه  يف  ميتل���ك  ال���ذي  املت�س���در 
نقط���ة، عندما يلتق���ي يف ال�ساعة التا�سعة 
م�س���اء الي���وم االأحد املواف���ق الثامن ع�سر 
م���ن �سه���ر ني�س���ان احل���ايل، عل���ى ملع���ب 
ال�سع���ب ال���دويل بالعا�سم���ة بغ���داد م���ع 
�سيف���ه فريق امليناء الب�س���ري  لكرة القدم 
يف قمة كروية �سامتة يف ختام مناف�سات 
اجلول���ة الثامن���ة والع�سري���ن م���ن دوري 
الكرة املمتاز باملو�سم 2020-2021 الذي 
يتوا�س���ل اإقامة مبارياته وف���ق اإجراءات 
احرتازي���ة ووقائية م�س���ّددة للحفاظ على 
�سّح���ة و�سالم���ة اجلمي���ع وال�سيم���ا بع���د 
ظه���ور ال�سالل���ة اجلدي���دة م���ن فايرو����ض 
كورون���ا )كوفي���د- 19( من���ذ ي���وم الثاين 
ع�س���ر من �سه���ر �سباط املا�س���ي يف جميع 
اأنح���اء الع���امل مم���ا �ساهم���ت يف ارتف���اع 
معدل االإ�سابات اىل اأكرث من ثمانية اآالف 
يف الي���وم الواحد وجتاوز ع���دد الوفيات 

اأكرث من اأربعني �سخ�سًا.

دور المخ�صرم
حتقي���ق  ع���ن  �سني�س���ل  كتيب���ة  وتبح���ث 
بداي���ة  من���ذ  ع�س���ر  الراب���ع  االنت�س���ار 
م�سواره���ا من اأجل زيادة الر�سيد اىل 54 
نقطة، معّولة عل���ى تواجد املخ�سرم عالء 
عب���د الزهرة ال���ذي ميتلك ع�س���رة اأهداف 
يف ر�سي���ده وزميل���ه املهاج���م مهن���د عب���د 
الرحيم كرار �ساحب االأحد ع�سر هدفًا يف 
اخلط االأمامي، وكذلك ع���ودة املوريتاين 
قا�س���م  وعبا����ض  اأحويبي���ب  احل�س���ن 
و�سرغ���ام اإ�سماعي���ل واحلار����ض االأم���ني 
ج���الل ح�سن حاجم ومهدي كامل وح�سني 
علي وال�س���وري ممد زاه���ر ميداين يف 
منطق���ة العملي���ات اأم���اًل يف البق���اء �سمن 
دائ���رة التناف����ض عل���ى اللق���ب بال���دوري 
املحلي الذي بات م�سورًا بني النوار�ض 
وال�سقور والقيث���ارة وغزالن البادية اىل 

جان���ب الرحلة املتوا�سلة للدفاع عن كاأ�ض 
بطولة العراق لك���رة القدم الذي �سيواجه 
النهائ���ي  رب���ع  ال���دور  مناف�س���ات  �سم���ن 
على ملع���ب ال�سعب الدويل ف���رق احلدود 
املجته���د يف موع���د �سيت���م حتدي���ده م���ن 
يف وق���ت الح���ق من قبل جلن���ة امل�سابقات 
املركزي���ة يف الهيئ���ة التطبيعي���ة باحت���اد 
كرة الق���دم يف تطلعات جدي���دة لتعوي�ض 
ال���دور االإق�سائ���ي  اخل���روج املبّك���ر م���ن 
للن�سخ���ة احلالي���ة من دوري اأبط���ال اآ�سيا 
لك���رة الق���دم بعد اخل�س���ارة اأم���ام م�سيفه 
فري���ق الوحدة االإمارات���ي بنتيجة )2-1( 
يف الديرب���ي اخلليجي املث���ري الذي جرى 
ي���وم ال�ساب���ع م���ن �سه���ر ني�س���ان اجلاري 
عل���ى ملعب اآل نهي���ان ال���دويل بالعا�سمة 
اأبو ظب���ي الذي اأثار احلزن ل���دى ال�سارع 

الريا�سي.

لقاء متكافئ
ويحت�س���ن ملعب بغداد مبتن���زه الزوراء 
يف ال�ساع���ة الرابع���ة ع�سرًا لق���اًء متكافئًا 

بني فريق ال�سناعات الكهربائية ال�ساد�ض 
ع�س���ر بر�سيد 27 نقط���ة، وم�سيفه الثقيل 
فري���ق اأمان���ة بغ���داد التا�س���ع بر�سيد 36 
نقط���ة يف مهم���ة يرن���و فيه���ا كال املدربني 
عبا����ض عبي���د وع�سام حم���د اىل اخلروج 
بنتيجة اإيجابية تعّزز من موقف فريقهما 
يف الرتتي���ب وخا�س���ة االأول الذي ي�سعى 
لبق���اء فريق���ه �سم���ن املنطقة االآمن���ة التي 
تعّزز بقائ���ه �سم���ن دوري االأ�سواء برغم 
االأزم���ة املالي���ة اخلانق���ة الت���ي مي���ّر به���ا 
الن���ادي لع���دم ت�سّلم���ه امليزاني���ة اخلا�سة 
ب���ه م���ن قب���ل وزارة ال�سناع���ة واملع���ادن 
الراع���ي الر�سم���ي للع���ام اجل���اري ب�سكل 
اأجر الفري���ق من االن�سح���اب من خو�ض 
مباراته اأم���ام فريق زاخو لكرة القدم يوم 
ال�ساد�ض والع�سرين من �سهر اآذار املا�سي 
�سمن الدور ثمن النهائي من بطولة كاأ�ض 
العراق لكرة القدم مّما مت اعتباره خا�سرًا 
بنتيج���ة )0-3( من قبل جلن���ة امل�سابقات 

املركزية يف احتاد كرة القدم.

اختبار الجوهرة 
وم���ن جهة اأخ���رى يواجه فري���ق ال�سرطة 
حامل لق���ب دوري الكرة املمت���از باملو�سم 
2018-2019 اأختب���ارًا �سعبًا يف ال�ساعة 
احلادي���ة ع�س���رة وخم����ض ع�س���رة دقيق���ة 
م�س���اء الي���وم االأحد على امللع���ب الثانوي 
ملدينة امللك عبد الله الريا�سية )اجلوهرة 
ا�ستق���الل طه���ران  فري���ق  اأم���ام  امل�سع���ة( 
االإيراين لك���رة القدم يف خت���ام مناف�سات 
الذه���اب  مرحل���ة  م���ن  الثاني���ة  اجلول���ة 
حل�ساب املجموع���ة الثالثة التي ت�سم اىل 
جنبهما فريق اأهلي ج���دة ال�سعودي لكرة 
الق���دم والدحيل القطري لكرة القدم �سمن 
ال���دور االأول مبنطق���ة غرب���ي الق���ارة يف 
ن�سخ���ة 2021 من دوري اأبطال اآ�سيا لكرة 
القدم التي �ست�ستم���ر مبارياتها حتى يوم 

الثالثني من �سهر ني�سان اجلاري.
ويحت���ل فريق ال�سرطة لك���رة القدم املركز 
الثال���ث يف ترتي���ب املجموع���ة الثالثة من 
دون ر�سي���د من النق���اط يف ختام اجلولة 
االأوىل بع���د �سقوط���ه يف ف���خ اخل�س���ارة 

اأم���ام فري���ق الدحي���ل القط���ري الو�سيف 
لك���رة الق���دم بنتيج���ة )0-2( يف املب���اراة 
التي جرت بينهما ي���وم اخلمي�ض املا�سي 
متخلف���ًا بف���ارق ث���الث نق���اط ع���ن فري���ق 
ا�ستق���الل طه���ران االإي���راين لك���رة الق���دم 
املت�س���در اإث���ر ف���وزه الكبري عل���ى م�سيفه 
فري���ق اأهلي ج���دة ال�سعودي لك���رة القدم 
بنتيج���ة )5-2( حي���ث ترّب���ع االأخ���ري يف 

املركز الرابع واالأخري.

معالجة ال�صعف
و�ست�س���ّكل هذه املب���اراة منعطف���ًا حا�سمًا 
يف م�س���رية ال�سرط���ة �سمن ال���دور االأول 
حيث اأن اخل�س���ارة �ستقّل�ض من حظوظه 
ال���دور  اىل  التاأه���ل  عل���ى  التناف����ض  يف 
ُثم���ن النهائي م���ن البطول���ة وخا�سة بعد 
املكت���ب  اأعتم���ده  ال���ذي  اجلدي���د  الق���رار 
التنفي���ذي لالحت���اد االآ�سيوي لك���رة القدم 
ب���اأن التاأه���ل اعتب���ارًا م���ن ه���ذه البطولة 
املرك���ز  �ساح���ب  ن�سي���ب  م���ن  �سيك���ون 
االأول يف كل جمموع���ة اىل جان���ب اأف�سل 
�ست���ة ف���رق حت�س���ل عل���ى املرك���ز الث���اين 
يف املجموع���ات الع�س���ر �سم���ن منطقت���ي 
الغ���رب وال�سرق حيث ب���ات من ال�سروي 
على امل���درب ال�سربي اليك�سن���در اليتي�ض 
معاجل���ة ال�سعف الوا�س���ح لدى االأطراف 
والُعم���ق الدفاعي لدى العبي���ه الذي عمل 
عل���ى ا�ستغالله نظرائهم م���ن جنوم فريق 
الدحي���ل يف اخل���روج بالنهاي���ة بهدف���ني 
نظيف���ني كان اأحدهم���ا م���ن خط���اأ الالع���ب 
ح�س���ام كاظ���م الذي �سّج���ل اله���دف االأول 
با�س���ل  اأحم���د  املرم���ى  حار����ض  مبرم���ى 
فا�س���ل يف الدقيق���ة ال�ساد�س���ة والثالث���ني 
م���ن ال�س���وط االأول حي���ث مت تاأ�سريه من 
قبل فرهاد جميدي م���درب فريق ا�ستقالل 
طه���ران االإي���راين لك���رة الق���دم الختي���ار 
االنت�س���ار  لني���ل  التكتيك���ي  اال�سل���وب 
الث���اين على التوايل معتم���دًا على تواجد 
العق���ل املفّكر فار�سي���د اأ�سماعيلي وممد 
نادري ومهدي قائدي الذين مت اختيارهم 
�سم���ن قائم���ة االأف�س���ل خ���الل مناف�س���ات 
اجلول���ة االأوىل من مرحل���ة الذهاب لدور 

املجموعات.

 بغداد / املدى

فق����د مداف����ع فريق النج����ف لكرة الق����دم ممد 
عب����د الزه����رة جائ����زة اأف�سل الع����ب يف منطقة 
غربي اآ�سيا لكرة الق����دم ل�سهر اآذار 2021 بعد 
حلوله يف املرك����ز الثاين بن�سبة %40.95من 
يف  �سارك����ت  الت����ي  اال�س����وات  جمم����وع 
اال�ستفت����اء اجلماه����ريي الذي اأقام����ه االحتاد 
ال����ذي  الق����دم عل����ى موقع����ه  لك����رة  االآ�سي����وي 
اأختت����م  يف �ساع����ة متاأخ����رة م����ن م�س����اء اأول 
اأم�����ض الثالث����اء بعد النج����م ال�سع����ودي يا�سر 
ال�سهراين العب فريق الهالل لكرة القدم الذي 
فيما  ج����اء يف املركز االأول بن�سب����ة 47.84% 
كان املرك����ز الثالث م����ن ن�سي����ب م�سطفى اأبو 
م�سام����ح حار�ض مرمى فري����ق اجلليل االأردين 
لكرة الق����دم اأثر ح�سوله عل����ى ن�سبة 3.53% 
من اال�س����وات والرازيل����ي رومارينيو دا�ض 
يلف����ا مهاج����م االحت����اد االآ�سي����وي لك����رة القدم 

رابعًا بن�سبة 1.8%.
ولع����ب النجم ممد عبد الزه����رة دورًا موؤثرًا 
يف النتائ����ج الرائعة التي حققها فريق النجف 
لك����رة الق����دم حي����ث جن����ح يف ت�سجي����ل اأربعة 
اأهداف رائع����ة يف مرمى الفرق االأخرى خالل 
�سه����ر اآذار 2021 مّم����ا �ساع����د فريق����ه يف عدم 
ت����ذّوق طعم اخل�سارة يف اآخ����ر ت�سع مباريات 
جعلت����ه يحت����ل املرك����ز الثاين يف 
فري����ق  خل����ف  الرتتي����ب 
لكرة  اجلوي����ة  الق����وة 

الق����دم مت�س����ّدر دوري الكرة املمت����از باملو�سم 
2020-2021 واأ�سب����ح عبد الزهرة من اأجنح 
ال�سفق����ات الت����ي اأبرمه����ا الرئي�����ض د.ر�سوان 
الكندي خالل ف����رتة االنتقاالت ال�سيفية قادمًا 

من فريق الزوراء لكرة القدم.
واأختار االحت����اد االآ�سيوي لكرة القدم جلائزة 
اأف�س����ل الع����ب ل�سه����ر اآذار 2021 اىل جان����ب 
ممد عبد الزهرة كال من علي مبخوت مهاجم 
فريق اجلزي����رة االإماراتي وح�س����ن الهيدو�ض 
قائ����د فريق ال�سد القط����ري ومهدي عبد اجلبار 

جنم فري����ق املنامة البحرين����ي وممد الواكد 
الع����ب فري����ق ت�سري����ن ال�سوري وثام����ر �سيام 
�سان����ع األعاب فريق �سباب اخلليل الفل�سطيني 
وع����دي الدباغ الع����ب فريق العرب����ي الكويتي 
وم�سطف����ى اب����و م�سامح حار�����ض مرمى فريق 
ال�سه����راين �سان����ع  اجللي����ل االأردين ويا�س����ر 
األعاب فريق الهالل ال�سعودي ورومارينيو دا 
�سيفا مرتف فريق االحت����اد ال�سعودي والبا 

كودجو جنم فريق العني االإماراتي.

المدافع عبد الزهرة يفقد جائزة اآذار في غربي اآ�صيا      

 بغداد / املدى

و�س���ع االحتاد ال���دويل لك���رة الق���دم منتخبنا الوطن���ي لل�سي���دات خارج 
ت�سنيف���ه الف�سل���ي االأول لع���ام 2021 ال�س���ادر م�س���اء اأول اأم�ض اجلمعة 
ي���وم ال�ساد�ض ع�س���ر من �سهر ني�سان اجل���اري لقائمة املنتخب���ات العاملية 
املن�سوية حتت لوائه التي مازال املنتخب االأمريكي يرتّبع على ال�سدارة 

بر�سيد 2200.39 نقطة.
وذك���ر االحتاد الدويل لكرة القدم على ح�ساب���ه الر�سمي مبوقع التوا�سل 
االجتماع���ي )الفي�سب���وك( اأن منتخبن���ا الوطن���ي لل�سي���دات مل يخ�ض اأي 
مباراة دولية ودية اأو مباراة دولية ر�سمية �سمن اأي بطولة ي�سرف عليها 
االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم منذ 18 �سهرًا مّما مت ا�ستبعاده من الت�سنيف 
اجلدي���د الف�سلي جلمي���ع املنتخبات البالغ���ة عدده���ا 167 يف االحتادات 
القاري���ة ال�ستة، ومنها االحتاد االآ�سيوي لك���رة القدم حيث حافظ منتخب 
�سيدات اأ�سرتاليا )9( على املركز االأول يف الرتتيب يليها كوريا ال�سمالية 
)10( والياب���ان )11( وال�س���ني )14( وكوري���ا اجلنوبي���ة )19( وفيتن���ام 
)33( وتايالن���د )39( وتاي���وان )40( واأوزبك�ستان )43( وميامنار )45( 
والهن���د )57( واالأردن )59( والفلب���ني )68( واإي���ران )70( وهونغ كونع 
)76( وغ���وام )83( والبحري���ن )85( وماليزي���ا )92( واأندوني�سيا )95( 
واالإمارات )100( ونيبال )101( وفل�سطني )120( وكازاخ�ستان )123( 
ومنغولي���ا )124( و�سنغافورة )130( وطاجيك�ستان )135( وبنغالدي�ض 
 )145( ولبن���ان   )144( املالدي���ف  ووج���زر   )143( و�سريالن���كا   )137(

واأفغان�ستان )152( وجزر البهاو�ض )161( .
وترّب���ع منتخب �سيدات االأردن لكرة القدم عل���ى املركز االأول يف ترتيب 
املنتخب���ات العربية )59( يلي���ه تون�ض )79( واملغ���رب )82( والبحرين 
)85( واجلزائ���ر )86( واالإم���ارات )100( وفل�سط���ني )120( ولبن���ان 

. )145(

منتخبنا الوطني لل�صيدات خارج 
ت�صنيف الفيفا لعام 2021

فاج���اأ م���درب ن���ادي النفط "م���درب منتخبن���ا الوطني االأ�سب���ق" با�سم 
قا�س���م، امل�ساهدي���ن بت�سري���ح يتقاطع م���ع راأي �سابق له، اأك���د فيه اأنه 

ُيطال���ب ببقاء امل���درب ال�سلوفين���ي �سريت�سك���و كاتانيت�ض، عل���ى راأ�ض 
االإدارة الفنية الأ�سود الرافدين.

وب���ّرر قا�س���م ذلك، ال�ستق���رار النتائج التي حققها امل���درب يف املرحلة 
االأخ���رية، بعك����ض االنطب���اع ال�سلب���ي ال���ذي خّلفت���ه قيادت���ه 

للمنتخ���ب خا�س���ة يف بطول���ة كاأ����ض اآ�سي���ا 2019 يف 
االإمارات.

وا�ست���درك قا�سم اأن���ه ال جديد للم���درب االأجنبي على 
�سعي���د اإ�ساف���ة العب���ني �سب���اب للتوليفة احلالي���ة التي 

ت�ستع���د خلو�ض جتمع املنامة، فاأغل���ب عنا�سرها ُهم َمن مّت 
اعتمادهم يف ُحقبته و�سلفيه حكيم �ساكر ورا�سي �سني�سل.

قا�س���م يرى اأن املنتخب بحاجة اىل اأ�سل���وب ُمغاير ميكن من خالله 
مواجه���ة حظوظه يف جتّم���ع حزيران الق���ادم لي�ستم���ّر بال�سدارة 
وح�س���م بطاق���ة العبور اىل ال���دور احلا�سم املوؤه���ل اىل مونديال 

قطر 2022.
راأين���ا : جميل جدًا اأن تتوّحد روؤية املدرب الوطني مع م�سلحة 
املنتخب، واالأجمل اأن يثبت على ُمّررات انطباعه م�ستقباًل يف 

حالة اخفاق املدرب االأجنبي وعدم متكنه من اإجناز هدفه!

 بغداد / املدى

حقق فريق ال�سماوة لكرة القدم مفاجاأة 
بغ���داد  العا�سم���ة  يف  مدوي���ة 
بانتزاع���ه ف���وزًا غالي���ًا م���ن 
الطلب���ة  فري���ق  م�سيف���ه 
بهدف���ني  الق���دم  لك���رة 
مقاب���ل ه���دف واح���د 
ال���ذي  اللق���اء  يف 
ج���رى بينهم���ا على 
ال�سع���ب  ملع���ب 
�سم���ن  ال���دويل 
مناف�س���ات اجلولة 
الثامنة والع�سرين 
الك���رة  دوري  م���ن 
باملو�س���م  املمت���از 
ال���ذي  احل���ايل 
 20 في���ه  ي�س���ارك 

فريقًا واأدارها احلكم �سامل عامر.
وُيدي���ن فريق ال�سماوة لكرة الق���دم بهذا الفوز اىل 
املهاج���م عل���ي �سعد ال���ذي جن���ح يف ت�سجيل هدف 
التق���دم االأول يف الدقيق���ة الثالث���ة واالأربع���ني من 
ال�س���وط االأول، وعّززه زميله �سان���ع االألعاب علي 
خلي���ل بهدٍف ثاٍن يف الدقيقة الثالثة وال�سبعني قبل 
اأن يتمّك���ن جن���م الطلب���ة اأم���ري �سباح م���ن تقلي�ض 
النتيجة يف الدقيق���ة الثامنة والثمانني من املباراة 
الت���ي انته���ت مل�سلح���ة ال�سم���اوة بنتيج���ة )1-2( 
وك�سف���ت معان���اة االأنيق م���ن علل ع���ّدة ال�سيما يف 

خط الدفاع!

 وبذلك تق���ّدم ال�سماوة خطوة واح���دة لي�ستقّر يف 
املرك���ز التا�سع ع�س���ر بر�سيد 23 نقط���ة جمعها من 
28 مباراة لعبها جن���ح يف االنت�سار يف 5 وتعادل 
يف 8 واأنه���زم يف 15 اأحرز العبوه 16 هدفًا مقابل 
43 ك���رة دخل���ت �سباك���ه ليتقّدم بف���ارق نقطتني عن 
فري���ق احلدود �ساح���ب املركز الع�سري���ن واالأخري 
بعد خطفه نقطة ثمينة من م�سيفه فريق الديوانية 
لك���رة الق���دم يف املواجه���ة الت���ي اأنته���ت بالتع���ادل 
االإيجاب���ي )1-1( عل���ى ملع���ب االإدارة املحلي���ة يف 

مافظة القاد�سية �سمن مناف�سات اجلولة ذاتها.
وحّقق امل���درب �سمري كاظ���م اأول انت�سار مع فريق 

ال�سم���اوة لك���رة القدم ال���ذي ت�سّلم���ه خلف���ًا لزميله 
امل���درب ال�سابق �ساكر ممود الذي ق���ّدم ا�ستقالته 
بع���د الهزمي���ة اأمام فري���ق نفط مي�سان لك���رة القدم 
بنتيج���ة )1-2( �سم���ن اجلولة الثالث���ة والع�سرين 
م���ن املو�س���م احل���ايل ي���وم التا�سع م���ن �سه���ر اآذار 
املا�سي حيث تع���ادل الفريق حتت قيادته مع فريق 
الك���رخ )0-0( ي���وم الراب���ع ع�س���ر، وتعّر����ض اىل 
اخل�س���ارة عل���ى اأر�س���ه )0-1( اأم���ام �سيف���ه فريق 
اأربي���ل يوم احلادي والع�سرين من ال�سهر ذاته قبل 
اأن يتعّر����ض اىل خ�سارة ثقيلة اأم���ام م�سيفه فريق 
ال�سرط���ة ب�سباعي���ة نظيف���ة ي���وم الثاين م���ن �سهر 
ني�سان اجلاري وي�سق���ط يف فخ التعادل االإيجابي 
م���ع فري���ق النف���ط )1-1( ي���وم الثامن م���ن ال�سهر 
نف�سه، فيما �سيخلد اىل الراحة يف اجلولة التا�سعة 
والع�سري���ن ب�سبب تاأجي���ل مباراته مع فريق القوة 
اجلوية املت�سّدر ال���ذي ي�سارك حاليًا يف مناف�سات 
ال���دور االأول ملنطق���ة الغرب ب���دوري اأبط���ال اآ�سيا 
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كان تعطل���ي عن ا�ش���تكمال كتابي الم�ش���ار له هو تنوع 
اهتمامات���ي الثقافي���ة المعروفة ومتابعة م�ش���وؤوليتي 
ف���ي االتحاد العام للأدباء والكتاب / في العراق ، لكني 
ا�ش���تعدت العمل والتفرغ لذلك . وعاودت متابعة كثير 
الم�شادر التي حر�شت على �شرائها من معار�ض الكتب 
في الداخل والخارج والبد من االإ�شارة الى اأن �شفرتي 
االأخي���رة ال���ى القاهرة قب���ل الوباء اقتني���ت كتابًا مهمًا 
للغاي���ة " الج�ش���د بين الحداث���ة وما بع���د الحداثة " د. 
�شامية قدري العداد المقدمة التي �شاأجعلها اأول اإ�شارة 
لكتاب���ي ال���ذي �شاأذهب ال�شتكماله ، اأن���ا ال اأخفي الجهد 
الثقافي والمعرفي الذي تمكنت منه د. �شامية وغزارة 
المعلوم���ات المطلع���ة عليه���ا م���ع كثي���ر م���ن الم�شادر 

الثقافية الجديدة . 
وق���د اأ�شارت د. �شامي���ة الى اأهمية العلق���ة الجوهرية 
بي���ن الج�ش���د والمطب���خ ، الت���ي ل���م تك���ن ذات طاب���ع 
م���ادي فقط بل تذه���ب الى توفي���ر الطع���ام للتمكن من 
اأج���ل ال�ش���رورات البيولوجي���ة للج�ش���د ، عل���ى الرغم 
من ح�ش���ور العلق���ة الرمزي���ة ذات االهتم���ام الثقافي 
الملح���وظ ، والمع���روف وال���ذي �شي�شاهم عل���ى اإنارة 
حاج���ات االأف���راد والجماع���ات وال�شع���وب ، الت���ي لها 
م�شاهم���ة جوهري���ة م���ع االأج�ش���اد ومك���ون الهوي���ات 
الوطني���ة والقومية والذاتية من خ���لل تنوع االأطعمة 
التي ياأكله���ا االأفراد بعد ت�شنيعه���ا ، وقدمت د. �شامية 
تو�شيف���ًا مرّك���زًا لتحلي���لت الثقاف���ة الكا�شف���ة للعلقة 
بي���ن الطع���ام والج�ش���د والهوي���ة ، والهوي���ة الثقافية 
اأو الهوي���ة المبني���ة عل���ى   ، لجماع���ة ثقافي���ة بعينه���ا 
الن���وع االجتماعي " رجل ، ام���راأة " او حتى الهويات 
الثقافي���ة الجدي���دة الناجم���ة ع���ن العولم���ة : عولم���ة 
الطعام من ناحية وعولم���ة الج�شد والهوية من ناحية 
اأخ���رى واأ�شاف���ت د. �شامية الى العلقة بي���ن الطعام ، 
االأكل والثقاف���ة " المحلية والعالمي���ة " وما اأفرزت من 
الظواه���ر تحت تاأثي���ر عملية العولم���ة ، وما نجم عنها 
م���ن انت�ش���ار ال�شل���ع الغذائي���ة العالمية ، ال���ى مختلف 
المجتمعات والثقافات ، وما جعل اأغذية يعنيها تنت�شر 
ف���ي مكان ، محددة بالعالم وتتكر����ض بح�شور مهم في 

العر�ض وات�شاع الطلب .
اإن اهتمام الدرا�شات الثقافية ، منذ انبثاق هذا المجال 

الثقاف���ي والمعرف���ي ، و�ش���ط جماعة برمغه���ام ، ازداد 
التن���وع الثقاف���ي وتعمق كثيرًا ، بحي���ث تبَدت عنا�شر 
له���ا وظيفة محددة من الطعام وهي التي لها تاأثير على 
الن���وع ، ومنها م���ا كان جوهريًا للرج���ال واأي�شا كذلك 
للمراأة ، الأن العولم���ة انت�شرت في االإعلم ... وتمظهر 
العناي���ة بالمراأة وما تحتاجه���ا من طعام ، ت�شتجيب له 
حاجاته���ا الخا�ش���ة بمرحلة ما ، ف���ي حياتها ومراحلها 
المتنوعة وال���ذي ت�شتدعيه المراأة ، ف���ي لحظة ثقافية 
معين���ة وت�شكل م���ن اأ�شكال الح���وار الثقاف���ي العالمي 
الحدي���ث ، ه���ذا ما قال���ه الطاه���ي الفرن�ش���ي االأول في 
العال���م " اليك�ض �شوير " في القرن التا�شع ع�شر والتي 
اأ�شبح���ت الي���وم حقيقة ، وم���ا يتناول���ه الكائن يك�شف 
عن اهتمام االإن�ش���ان وكذلك الجماعة التي ينتمي اإليها 
ثقافي���ًا " فه���و ال يعل���ن لن���ا ع���ن اذواقه���م ، وامتعتهم ، 
وتطلعاته���م او روتين حياتهم اليومية ، ولكنه يخبرنا 
اأي�ش���ًا باح�شا�شه���م بذواته���م ، ونوعه���م االجتماعي ، 
والى اأي عرف ينتمون وطبقتهم االجتماعية ، وغيرها 
م���ن االأم���ور فالطع���ام يمك���ن اأن يك�ش���ف ع���ن عديد من 
الجوان���ب ل�شخ����ض ما ، ف���ي جماعة اجتماعي���ة اأو في 
مجتمع م���ا . فكيف  ياأكل النا�ض وماذا ياأكلون ، وكيف 
ي�شيف���ون طعامه���م ، وكي���ف يوزعون���ه . وم�شاعره���م 
المطبخية وكرههم التباع الحمية الغذائية ، اإن مراعاة 
مث���ل هذه المو�شوع���ات ، يمكن اأن يلق���ي ال�شوء على 
الجوان���ب اال�شا�شية لكل �شع���ب / د. �شامية قدري / ن 
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اأك���دت د. �شامية قدري راأي���ًا اأخذته من ليفي �شتراو�ض 
ع���ن مطبخ ح�شارات ال�ش���رق . واأتذكر باأنه اأكد وجود 
خا�شي���ة للجغرافي���ة وتماث���لت بينه���ا ، لكنه���ا ، ل���كل 
ح�ش���ارة مهمة مطبخه���ا الخا�ض المنف���رد مع وجهات 
ت�شابها مع ما يجاورها بحيث تبرز الح�شارة المعنية 
بعنا�شرها الثقافية ، حيث تلع���ب الطبيعة دورًا بارزًا 
تتمظه���ر اأطعمته تعريفًا بها وتح���وز على تعريف مهم 
ويكفي الدن���و اإليه التعرف عل���ى ح�شارته ، وتتجاور 
م���ع معارفه���ا وتقاليده���ا وقيمها ، التي تتح���ول قريبة 
للجماع���ات القريب���ة منه���ا وال�شبب كما ذهب���ت اإليه د. 
�شامية ق���دري الى اأن الجماعات تبتك���ر ثقافات خا�شة 
تغل���ف الطعام بالمعان���ي ، ولكن معان���ي العالم حينئذ 
تح���دث تاأثي���رات بعيدة الم���دى على ما يفك���ر فيه وما 
يفعله ه���وؤالء النا�ض . من هنا تتبَدى �� دائمًا �� الثقافات 
والمعان���ي في مقدمة اهتماماته���م ، مثل علم االجتماع 

الثقافي / ينظر / د. �شامية قدري / �ض217//
ق���ال ج���ان بوتي���رو ، عال���م االآ�شوريات المع���روف في 
ح���وار �شريع باأن الع���راق القديم م�شح���ون بتراكمات 
ثقافي���ة ا�شتولدها ف���ي طبيعته ، و�ش���ارت بع�شًا مهمًا 
من فعالياته وان�شطته ذات الفعالية القوية مع مطبخه 
ال���ذي لعب بو�ش���وح في تر�شي���خ ديانت���ه المنعك�شة . 
في معب���ده ، عب���ر الم�شروبات والطع���ام وحتى اآليات 
ممار�ش���ة الجن�ض المقد�ض . وهكذا ما تتطور االأن�شطة 
والتقالي���د وال�شحري���ات . وال�شعائ���ر حت���ى تت�شي���َد ، 
لتك���ون معايي���ر ديني���ة ذات طاق���ة تحفيزي���ة يتداولها 
المعبد ، كمركز ديني وي�شفي عليها ، ما يمثل �شرورة 

ملحة الهتمامات الع�شر . 
اإن عل���م االجتم���اع الثقاف���ي باإمكان���ه ا�شتخ���دام كل ما 
تو�شل اإلي���ه ، في درا�شة كيف يك���ون الم�شتوى الكلي 
، والعوام���ل المادي���ة الخا�شة بالغ���ذاء ، اأن توؤثر على 
اإنت���اج المزيد من العمليات ، على الم�شتوى الجزئي " 
رمزي���ة " واالأهم كيف يمكن اأن توؤثر هذه االأخيرة على 

االأولى بطرق مهمة / د. �شامية قدري / �ض218//
وح�ش���ل اهتمام ا�شتثنائي بتاأثي���ر جماعات برمنغهام 
تمظهرت بكثير من الدرا�شات والبحوث ، هذا ما جعل 
علم االجتم���اع الثقافي من الذهاب بجراأة نحو الطعام 
و�ش���رورات اإ�شاعة م���ا هو جديد في حي���اة الجماعات 
، وتجع���ل من���ه مرك���زًا متمتعًا ببع���د ثقاف���ي ، ال يمكن 
التقلي���ل من ح�ش���وره في الم���دن وهكذا حت���ى يهيمن 
على الب���لد بالكامل ، وي�شير م���ن ال�شعب التقليل من 
وظائف���ه وتبديها على الج�شد ، الأن للطعام دور وا�شح 
اكد عليه علم االجتم���اع حيث �شار الطعام مدونة على 
الج�ش���د وخ�شو�ش���ًا ج�شد االأنث���ى اإنه معل���م حيوي ، 
وعن�ش���ر هوياتي �شمن مجال الممار�ش���ات الغذائية ، 
اإن درا�ش���ة علم االجتم���اع الثقافي للطع���ام تمدنا بفهم 
معق���د للعديد من الجوانب االكث���ر ح�شمًا في ا�شتهلك 

الطعام في الوقت الحا�شر / ن . م/ �ض218//

ال�شعبي����ة  االأغ����اين  اأبح����اث  ازده����ار  يك����ن  "مل 
وترع����رع الف����ن املو�شيق����ي الراق����ي الناب����ع من 
االأغني����ة ال�شعبي����ة يف املج����ر بال����ذات حم�����ض 
اأوروب����ا  �شرق����ي  تتو�ش����ط  فاملج����ر  م�شادف����ة، 
جغرافي����ًا، وكان����ت املجر قب����ل احل����رب العاملية 
االأوىل �ش����ورة م�شغ����رة حقيقة لتن����وع �شعوب 
اأوربا بف�شل تعدد القوميات التي تقطنها، وقاد 
هذا التن����وع يف االأقوام واالحت����كاك املتوا�شل 
بينه����ا اإىل تك����ون اأ�شكال خمتلف����ة ومتعددة من 
املو�شيق����ى ال�شعبي����ة؛ وه����ذا هو تف�ش����ر �شبب 
ذل����ك الغن����ى املده�����ض للمو�شيق����ى ال�شعبية يف 
�ش����رق اأوروبا باأ�ش����كال االأغني����ة ال�شعبية ويف 
املح�شل����ة النهائي����ة باالأغاين ال�شعبي����ة، ولي�ض 
م����ن العجيب اأن يهتم مو�شيقي����و املجر - املركز 
الذي تتقاطع فيه الطرق - بهذا الكنز املو�شيقي 
املذه����ل له����ذه الدرج����ة. واأثم����ر ه����ذا االهتم����ام 
ثمرت����ن: االأوىل ه����ي ظهور البح����ث والو�شف 
والت�شني����ف واملقارنة العلمي����ة الأمناط االأغاين 
ال�شعبي����ة يف �شرقي اأوروبا، وق����اد ذلك البحث 
يف خامت����ة املط����اف اىل خل����ق عل����م جدي����د ه����و 

اأبح����اث االأغنية ال�شعبية املق����ارن" )على  "عل����م 
منط "عل����م اللغات املق����ارن"(. والنتيجة املهمة 
الثاني����ة والت����ي يج����ب ف�شلها ع����ن االأوىل، هي 
ظه����ور املو�شيق����ى املجري����ة احلقيقي����ة بتاأث����ٍر 
من امل����ادة املو�شيقي����ة ال�شعبية الت����ي ال مياثلها 
�ش����يء اآخ����ر، اإن انبع����اث الف����ن املو�شيق����ي على 
ترب����ة كن����ٍز م����ن املو�شيق����ى ال�شعبي����ة، مل يعرف 
�شابق����ًا ومل ي�شتهلك بعد وال����ذي يتمتع بحيوية 
كاملة؛ اأ�شب����ح يف املجر نظرة وفل�شفة جديدة. 
اإن االأوروبي����ن الغربي����ن بعيدون ع����ن الواقع 
عندم����ا يق�ش����رون هذه النظ����رة اجلدي����دة على 
ت�شمية تيار فولكلوري يف املو�شيقى، مع �شيء 
من االحتق����ار، الأن االأمر ال يتعلق بتطعيم املادة 
املو�شيقية بقطع "فولكلورية"، بل هو اأكرث من 
ذل����ك بكثر: انبعاث روح مو�شيقية جديدة على 

اأ�شا�ض قوى مو�شيقية نبعت من االأر�ض.
كذل����ك يخطئ الذي����ن يعتقدون ب����اأن درا�شة هذه 
القوى النابعة من االأر�ض، اأو ما يعرب عنه بلغة 
مفهومة: جم����ع االأغاين ال�شعبية، هو عمل بالغ 
ال�شعوبة ويتطلب حتمل احلرمان والت�شحية، 
وح�شبما يتعلق االأمر بي �شخ�شيًا، فل ي�شعني 
اإال اأن اأق����ول ب����اأن تلك الفرتة الت����ي ق�شيتها يف 
مثل ذلك العمل كانت اأجمل فرتات حياتي، ولن 

اأبدله����ا ب����اأي �شيء اآخ����ر. كانت االأجم����ل، باأنبل 
مع����اين هذه الكلم����ة، الأين اأ�شبحت �شاهدا على 
ذلك البناء الذي هو انعكا�ض فني اليزال موحدًا 
لت�شكيلة اجتماعية اأخذت باالختفاء التدريجي، 
جمي����ل ل����لأذن، جمي����ل للع����ن. ولرمب����ا ال ميكن 
ت�شور ذلك هنا يف الغرب، ت�شور مناطقًا هناك 
يف اأوروب����ا ال يرى فيها املرء اأدوات اال�شتعمال 
اليومية اإاّل وهي ت�شنع يف البيت، من امللب�ض 
ِنع  حتى اأدوات الور�شة، حيث ال جتد مل�لومًا �شُ
يف املعام����ل، حيث �شكل وطبيع����ة هذه االأدوات 
تختلف م����ن منطقة واأخرى، ويف اأحيان كثرة 
من قرية اىل اأخرى، وبقدر ما تتمتع االأذن بهذا 
التنوع املميز للأحلان، تتمتع العن بقدر مماثل 
م����ن التنوع. اأنه����ا متعة ال تن�ش����ى، اإنها ذكريات 
موؤمل����ة الأننا نعلم ب����اأن حال القري����ة هذا حمكوٌم 
عليه بالدمار، واإذا ما تدمر يومًا، فاأنه لن ُيبعث 
م����رة ثانية ولن يحل حمله �ش����يء م�شابه. يبقى 
بع����د اندثاره ف����راغ كبر: ف����راغ ال ي�شلح لغر 
جتميع نفايات الثقافة والثقافة املزيفة للمدينة.

اأنه����ا حياة الفلحن، اأ�شمح����وا يل التعبر عما 
مل�شت����ه من علق����ة الفلحن الذي����ن ينتمون اىل 
قوميات خمتلف����ة بع�شها ببع�����ض. االآن، عندما 
تقت����ل ه����ذه ال�شع����وب بع�شه����ا االآخ����ر لتنفي����ذ 

االأوام����ر العليا، عندم����ا يبدو للعامل كم����ا لو اأن 
ال�شع����وب هن����اك حت����اول خن����ق بع�شه����ا االآخر 
مبلعقة ماء - وهذا ما ن�شمعه منذ عقود - لرمبا 
كان من املنا�شب االإ�ش����ارة اىل انعدام الكراهية 
عن����د الفلح����ن جت����اه االأق����وام االأُخ����رى، ومل 
توج����د مثل ه����ذه الكراهية يف ال�شاب����ق اأي�شًا. 
اأنه����م يعي�شون بع�شه����م مع بع�ض ب�ش����لم، كٌل 
يتكلم بل�شان����ه وميار�ض عادات����ه وتقاليده، وال 
ي�شتغ����رب اأن ق����ام ج����اره ال����ذي يتكل����م بل�ش����ان 
اآخ����ر بنف�ض ال�شيء. والدليل عل����ى ما اأقول هو 

ما حتفظ����ه مراآة روح ال�شع����ب، اأعني ن�شو�ض 
االأغ����اين ال�شعبي����ة ذاته����ا. فل جند فيه����ا اأفكارًا 
تعادي االأق����وام االأجنبية. ولرمبا وجدنا اأبياتًا 
ت�شخ����ر م����ن االأجنبي، لكنه����ا ال تعن����ي اأكرث من 
ن�شو�ض تلك االأغاين ال�شعبية التي ي�شخر فيها 
ه اأو نواق�شه هو  �شعب قرية ما من نواق�ض ق�شِّ
اإن ال�ش����لم ي�ش����ود ب����ن الفلح����ن، والكراهية 
املوجه����ة اىل االأع����راق االأخ����رى ال يثرها غر 

احلاكمن".
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قناديل
 لطفية الدليمي

 م���ن هم المقام���رون الفاو�شتيون ف���ي ع�شرنا ؟ اإنه���م – باخت�شار 
ف���ي �شي���اق  م���ن يقاي����ضُ م�شتقب���ل االإن�شاني���ة بحا�شره���ا  – كّل 
دًا  مغام���رة تقني���ة مجنونة ، اأو هم من يغ�ضُّ الط���رف قا�شدًا متق�شّ
ع���ن المع�شلت الوجودية الخطيرة التي تواج���ه الب�شرية،  وبهذا 
الو�ش���ف يك���ون هوؤالء جميعًا كم���ن ) يبيع كّله ببع�ش���ه ( كما تقول 

اأمثولة في تراثنا الجميل . 
   لي�ش���ت التقنية الجديدة والالتغي���رات العنيفة الم�شاحبة لها قوة 
خارج���ة عن ط���وع الب�شر ، كلن���ا م�شوؤولون عن قيادة ه���ذه الثورة 
التقني���ة عبر الق���رارات الت���ي نتخذها يومي���ًا باعتبارن���ا مواطنين 
وم�شتهلكي���ن وم�شتثمرين ومطّوري تقني���ات و�شانعي �شيا�شات ؛ 
لذا يتوّجُب علين���ا اأن نتفّهم طبيعة القدرة التي باتت بحوزتنا واأن 
ن���درك اأبعاده���ا، وفي كّل االأح���وال، ولكي نحقق ه���ذا االأمر ، يجب 
اأن نط���ّور روؤية �شاملة وُمت�شارَك���ة عالميًا  ب�شاأن الكيفية التي توؤثر 
به���ا التقنية ف���ي حيواتنا وفي كيفي���ة  ت�شكيل بيئاتن���ا االإقت�شادية 

واالإجتماعية والثقافية والب�شرية .
 robotize  تمتلك الثورة ال�شناعية الرابعة القدرة على“ رْوبتة   
" االإن�شاني���ة وبالتال���ي حرمانن���ا من قلوبنا واأرواحن���ا ؛ لكنها في 
الوق���ت ذات���ه يمك���ن اأن تدف���ع االإن�شانية اإل���ى مرتقي���ات جديدة من 
الوعي الجمعي واالأخلقي ال���ذي يقوُد اإلى ح�ض م�شترك بالم�شير 

االإن�شاني العام .
   يعتم���د م�شتقبلن���ا عل���ى اتخاذ خي���ارات حكيمة ب�ش���اأن التحّديات 
المجتمعي���ة المف�شلي���ة : الطاقة ، ال�شحة ، الغ���ذاء ، الروبوتيات ، 
البيئ���ة ، الف�شاء ، الذكاء اال�شطناعي ، وما�شواها . هذه الخيارات 
تعتم���د العل���م بال�ش���رورة ؛ غير اأّن الق���رارات الجوهري���ة الينبغي 
اأن يتخذه���ا العلماء وحده���م دون �شواهم الأّن تل���ك القرارات تهّمنا 
جميع���ًا ويتوّج���ُب ف���ي كّل االأح���وال اأن تك���ون ح�شيل���ة ناتجة عن 
مناق�شات جمعية �شاملة وا�شعة النطاق ، واإلى اأن يتحّقق هذا االأمر 
عل���ى اأر�ض الواق���ع بفاعلية موؤثرة نحتاج جميعًا تطوير " �شعور " 
جمع���ي تجاه االأفكار االأ�شا�شية في العل���م ف�شًل عن اإمتلك ب�شيرة 
مدّرب���ة توؤّهلن���ا لتقيي���م المخاطر واالإحتم���االت والم���اآزق وبكيفية 
نين - بقدر مايمك���ن -  من الوقوع في �شرك الخبراء  تجعلن���ا مح�شّ
التقنيين ذوي االأجن���دات الخا�شة اأو ال�شعبويين الذين اليجيدون 
�ش���وى تمجيد ال�شع���ارات الكبيرة الخاوي���ة اأو المنقادين الذيليين 
لل�شيا�شيي���ن الفا�شدي���ن ، وكّل م���ن ينق���اُد لم�شيئة فا�شد ه���و فا�شٌد 

بال�شرورة  .
   تن�ش���اأ المو�شوع���ات االأكث���ر تعقي���دًا ف���ي عالمنا المعا�ش���ر عندما 
يك���ون للبح���ث العلمي ال���ذي ينه�ض ب���ه العلماء مترّتب���اٌت تتجاوز 
نط���اق المختبرات وتخلق تاأثي���رًا ذا مفاعيل اإجتماعية واقت�شادية 
واأخلقياتي���ة تخ����ضُّ كّل المواطنين والتتعلق بفئ���ة محّددة منهم ، 
اأو عندم���ا تك�شف تلك المترّتبات عن تهدي���د خطير لم ينل التح�ّشب 
الم�شّب���ق المنا�ش���ب ، والينبغي للعلم���اء اأن يكونوا غي���ر مكترثين 
بثمار اأفكارهم التي هي �شنائعهم في نهاية االأمر ، ويتوّجُب عليهم 
اأن يحاول���وا - ماا�شتطاع���وا لذل���ك �شبي���ًل - تعزي���ز االإ�شتخدامات 
ال�شلمي���ة ل�شنائعهم ،وكذل���ك ينبغي اأن ُيبدوا مقاوم���ة الت�شتكين ، 
وبق���در ماي�شتطيعون ، ل���كّل التطبيقات الم�شبوهة اأو التي تنطوي 
عل���ى نتائج ته���ّدد الحياة الب�شري���ة اأو الكوكب االر�ش���ي ، وهم في 
�شعيه���م هذا ينبغ���ي اأن ي�شّجلوا تحذيرهم ب�ش���اأن كّل تطبيق علمي 
يحمل ُنُذر التهديد للإن�شانية وعلى نحو يجعل ال�شيا�شيين يدركون 

تلك المخاطر بطريقة اللب�ض فيها كّلما كان هذا االأمُر متاحًا . 
   كلن���ا نع���رف اأن ال�شيا�شيي���ن مقام���رون فاو�شتي���ون ب�شيغ���ة اأو 
ل���ون النتائج ال�شريعة التي يجتنون منها مك�شبًا  باأخرى : هم يف�شّ
على الجهود طويلة االأجل التي تتطّلب ت�شحيات بالمواقف االآنية، 
وق���د اأبان���ت الجائح���ة الكورونية اأّن ه���ذه البراغماتي���ة ال�شيا�شية 
القبيح���ة التي لو كّنا ارت�شيناه���ا من قبل على م�ش�ض فلن نرت�شي  

االإبقاء عليها في قادمات االأيام . 
   لي����ض مقبواًل اأن تك���ون حياتنا الب�شرية رهين���ة مقامرة فاو�شتية 

ل�شيا�شيين ج�شعين فا�شدين  اأو علماء مغامرين نزقين . 

مقامرون فاو�ستيون

تمتلك الثورة ال�صناعية الرابعة القدرة 
على“ رْوبتة  robotize " الإن�صانية وبالتالي 

حرماننا من قلوبنا واأرواحنا ؛ لكنها في 
الوقت ذاته يمكن اأن تدفع الإن�صانية 

اإلى مرتقيات جديدة من الوعي الجمعي 
والأخالقي الذي يقوُد اإلى ح�س م�صترك 

بالم�صير الإن�صاني العام .

ثائر �صالح

�أبحاث �لأغنية �ل�سعبية في �سرقي �أوروبا موسيقى االحد

وِح،  ترْكُت جمرًة يف َمعابِر الرُّ
ى اللََّهَب تت�شهَّ

... وحنينًا تائهًا يف ُملتقى الظنِّ
مِت  ُي�شافُر كاخِلنجر يف َج�شِد ال�شَّ

ه�شِة ى اأماَم ترانيِم الدَّ املُ�َشجَّ
كْن اأنَت... يا اأنا

يِح يا اأوراقي ال حتتمي بالرِّ
عبثًا اأقراأُ لليِل هواج�شي وظنوين...!!

عبثًا اأخطُّ للريِح ُنبوءاتي.. 
واأ�شراري !!

وَيحبُل بالفجر ليلي
لًة بالِعطِر َيهُفو ُمنتِظرًا ُمعِجزًة ُمبلَّ

�شاَخِت الّلحظاُت..
وما �َشاَخ وْجُه مراآتي

اأماَمها اأعرِتُف بخطاياَي
ْطنائيَل َرْغبتي،  واأزجُر �شِ

واأتُلو َطال�شمي يف َمْعَبِد الّريِح
هاِر. داأَ عِن النَّ واأنفُخ ال�شّ

ُطوبى للَوجِع ...
غبِة خمبوءِة االأننِي  ملخا�ضِ الرَّ

جيِج يف التماعِة ال�شَّ
العِة  هقاِت الطَّ ُطوَبى لل�شَّ

مِت من تراتيِل ال�شَّ
ون�شيُد غربتي يك�ُشو َحريتي بقايا ُع�شٍب

وطحالَب على ذاكرِة املراآِة
يف امل�شابيِح املربعمِة انك�شارًا 

واد  برائحِة ال�شَّ

يف �شماٍء عامرٍة بال�ّشمو�ِض.
اٌت تتبادُل الو�شو�شاِت  لذاكرِة املقابِر اأنَّ

ووباٌء، يكلِّل الوقَت �شنابَل 
وَب الِقباِب  متيُل �شَ

فرا�شة تطفو، تقيُم يف 
�شرنقِة الَباِب االأخري 

ي  تخارمي الَغ�َشِق على اأكتاِف الّت�شظِّ
داعياِت الَعابثِة  َمرَحى للتَّ

وِت  باأدغاِل ال�شَّ
رَة توقيٍف  ُمذكَّ

اٍل  متنُح املوَج اإك�شرَي موَّ
ُف اإ�شارًة ... يتكاثَّ

َت�شتوي عنَد مئذنِة احللِم 
رْر. ى بال�شَّ املو�شَّ

  ***

اأن�صر هذا الأ�صبوع ترجمتي 
لكتابة المو�صيقار المجري بيال 

بارتوك )1881 – 1945( عن 
الأغنية والمو�صيقى ال�صعبية، 

وهو اأحد اأبرز من جمع المو�صيقى 
ال�صعبية. كان بارتوك يعي�س 

في الوليات المتحدة الأميركية 
وقت كتابة هذه الوثيقة الهامة 

في 1943، اأثناء الحرب العالمية 
الثانية.

�ل���ج�������س���د و�ل���م���ط���ب���خ 

ط������ا�������س������ُم �ل�����ّرغ�����ب�����ة 
ال�صاعر ال�صوري ق�صي عطية

الثقافة  اج��ت��م��اع  ع��ل��م 

ناجح املعموري 

هذه المقالة وا�صحة و�صريحة عن 
الج�صد ، وعالقته مع المطبخ ، ومثل 

هذا العنوان �صاع ح�صوره وات�صع 
انت�صاره في الدرا�صات الثقافية 

، وعرفته عديد من البحوث 
والدرا�صات والكتب والمجالت . 

وكنت اأنا اأول باحث عراقي ان�صغل 
بهذا المو�صوع منذ �صنوات وتحدثت 

عن م�صروعي " ماذا كان ياأكل 
العراقيون القدماء " وحققت تقدمًا 

يعرفه الأ�صدقاء ، لكني فوجئت 
ب�صديقي د. قي�س كاظم الجنابي 

با�صدار كتاب عن الطعام مع اإ�صارة 
ذكية لم�صروعي ، لكن ما انجزه د. 

قي�س الجنابي تجميع مبا�صر و�صريع 
عن و�صائل الت�صال ، واأ�صدرته دار 

التنوير في بيروت .

جان بوتريود. قي�ض اجلنابي



ولعل اختيار ه����ذا العنوان جاء الن�سجامه 
م����ع م����ا دّونت����ه ف����ي مذكراته����ا ا�ستعرا�سًا 
ل�سي����رة حياتها من الطفول����ة الُمعدمة حتى 
النجومية ال�ساطعة، واأي�سًا ال�ستعادة تلك 

االأيام الزاخرة في ن�ساطها ال�سينمائي.
ف����ي مذكراته����ا ، ت����روي الممثل����ة الحائ����زة 
على جائزة االأو�سكار �سوفيا لورين ق�سة 
حياتها المذهلة م����ن �سراعات طفولتها في 
نابول����ي التي مزقته����ا الحرب اإل����ى حياتها 
كاأ�سط����ورة �سا�س����ة واأيقون����ة للأناق����ة واأم 

مخل�سة.
ف����ي م�سيرتها التمثيلية الت����ي امتدت الأكثر 
م����ن �ستة عق����ود ، ا�سته����رت �سوفيا لورين 
الدرامي����ة  واأدواره����ا  المذه����ل  بجماله����ا 
م����ع النج����وم الم�سهوري����ن : كاري غرانت 
بران����دو  ومارل����ون  �سينات����را  وفران����ك 
وغريغ����وري بي����ك وج����اك ليم����ون وب����ول 
نيوم����ان، كانت نجم����ة ال�سينم����ا االإيطالية 
المتاألقة واأول فنانة تفوز بجائزة اأو�سكار 
ع����ن اأداء بلغة اأجنبي����ة ، وبعد ذلك وا�سلت 
م�سيرته����ا المهني����ة المتنوع����ة والحيوي����ة 
الت����ي نقلته����ا م����ن هولي����وود اإل����ى باري�س 
اإل����ى اإيطالي����ا - والع����ودة اإل����ى هولي����وود، 
ف����ي االأم�س واليوم والغ����د ، ت�سارك لورين 
ذكري����ات حّية عن العمل والح����ب واالأ�سرة 

ب�سراحة الفوز.
ُول����دت لوري����ن ع����ام 1934 وترعرع����ت في 
الحرب العالمية الثانية باإيطاليا ، و�سبقتها 
�سن����وات من الفقر والم�سّقة ، عندما عا�ست 
في من����زل اأجدادها مع والدته����ا و�سقيقتها 
، وعان����ت م����ن المجاع����ة، ولكنه����ا ازدهرت 

اإل����ى ام����راأة  م����ن فت����اة نحيف����ة الم�س����واك 
جميل����ة على ما يبدو بي����ن ع�سية و�سحاها 
، وب����داأت بالفوز في م�سابق����ة ملكة الجمال 
وكي����ف اأ�سعل فيلمه����ا االأول في هوليوود ، 
والذي ن�ساأ عنه ق�سة حب رفيعة الم�ستوى 
م����ع كاري غران����ت ، الت����ي كان����ت تتناف�����س 
مع معلمه����ا و�سديقه����ا ومنتجه����ا المتكرر 
وع�سيقه����ا كارل����و بونتي لي�سب����ح زوجها، 
تك�سف لوري����ن اأي�سًا عن رغبته����ا الطويلة 
ف����ي اأن ت�سب����ح اأم����ًا ، وخيب����ات االأمل التي 
عان����ت منه����ا ، والف����رح المطل����ق باإنج����اب 

ولدين ، و�سعادتها كاأم وجدة.
اأوق����ات  اإل����ى  الع�سيب����ة  االأوق����ات  وم����ن 
االنت�س����ار ، تر�س����م ه����ذه ال�سي����رة الذاتي����ة 
المتلألئ����ة �سورة متع����ددة االأبع����اد للمراأة 

خل����ف الم�ساهير ، وتب����داأ كل ف�سل بحرف 
 . ذكرياته����ا.  يثي����ر  �س����يء  اأو  �س����ورة  اأو 
بكلم����ات لوري����ن الخا�سة ، ه����ذه مجموعة 
من "الذكري����ات غير المن�سورة ، الحكايات 
الغريب����ة ، االأ�س����رار ال�سغي����رة الت����ي يت����م 
�سردها ، وكلها تنبع من �سندوق تم العثور 
عليه بال�سدفة ، كنز ثمين مليء بالعواطف 
والتجارب والمغامرات." يتحدث �سوتها 
الحكيم وال�سريح من ال�سفحات بتفا�سيل 
جذاب����ة وروح دعابة حادة، االأم�س واليوم 
مث����ل  تن�س����ى  اأنيق����ة وُمبهج����ة وال  والغ����د 

�سوفيا لورين نف�سها.
اأن����ا في ه����ذه المذكرات ، حيث ت����م االإعلن 
ع����ن: "وجهه����ا ق�سي����ر ج����دًا ، وفمه����ا كبير 
ج����دًا ، واأنفها طويل ج����دًا." باالإ�سافة اإلى 

كونه����ا موهوبة )فازت بجائ����زة االأو�سكار 
ع����ن فيل����م Two Women لع����ام 1960 –
الأول م����رة لممثل بلغة اأجنبي����ة( ، وا�سلت 
لورين االإ�سادة كواحدة من اأعظم جميلت 
ال�سينم����ا اإلى جانب اأمث����ال مارلين مونرو 
واإليزابي����ث تايل����ور واأف����ا غاردن����ر، كان����ت 
لورين اأي�سًا نجمة في وقت كان الغمو�س 
ي�سيطر عليه. . اإذن ، من نواح كثيرة ، هذه 
مذكرات هوليوود قديمة وحقيقية ، بعيدة 
كل البع����د عن م�سه����د ال�سهرة ال����ذي يحّطم 

وُينتزع اليوم بقدر االإمكان.
ن�س����اأت لوري����ن في فق����ر مدقع ف����ي نابولي 
�ساقيه����ا  ب�سب����ب  "م�س����واك"  و�سمي����ت   ،
النحيفتي����ن ، وكان لها اأج����داد ت�سمي ماما 
وباب����ا ، وه����و اأب غائ����ب ، واأم �ساب����ة غي����ر 

متزوج����ة تدع����ى مامين����ا )"االأم ال�سغي����رة 
البداي����ة الم�سوؤومة ،  "(، هرب����ت من هذه 
وجدت نف�سها تلعب دور البطولة في اأفلم 
معاك�سة الأمث����ال مار�سيل����و ما�ستروياني ، 
من اإخراج عظماء مثل فيتوريو دي �سيكا.

انخرطت لوري����ن اأي�سًا في العمل مع منتج 
الفيلم كارلو بونتي ، الذي واجهت �سعوبة 
لدي����ه  الأن����ه كان  اأواًل   - من����ه  ال����زواج  ف����ي 
زوج����ة بالفعل ، ثم ب�سب����ب رف�س الكني�سة 
الكاثوليكي����ة، امت����دت علقته����م عل����ى مدى 
خم�سة عق����ود ، واأنجبت ولدين ، واالأحفاد 

الذين كر�ستهم لورين في الكتاب.
كان لزواج لورين المبكر تاأثير في الو�سط 
الهولي����ودي لق����د رف�س����ت مارل����ون براندو 
، تارك����ة اإي����اه "ينكم�����س مث����ل البال����ون" ، 
ال�س����يء الوحي����د ال�ساخ����ن والثقي����ل الذي 
تح�س����ل عليه م����ن ريت�س����ارد بيرت����ون هو 
عندما كان يتنقل م����ن اإليزابيث تايلور في 
ر�سال����ة اإل����ى لورين "مثل ه����ذا الحب الذي 
تحول اإل����ى �سفقة " ، وهن����اك علقة غريبة 
وغي����ر مكتملة تمامًا م����ع كاري غرانت دون 
االإ�سارة اإلى حقيق����ة اأنه تم الك�سف عن اأنه 

ثنائي الجن�س منذ ذلك الحين.
في مقطع من المذكرات، تروي لورين كيف 
، بعد اأن ذكرت اأن جرانت اأر�سل لها الزهور 
، �سفعها بونتي علن����ًا على وجهها. تكتب ، 
"ف����ي الداخل كنت اأعل����م اأنني ا�ستحق ذلك 
بطريقة ما" ، وال ي����زال يبدو وكاأنها تنظر 
اإل����ى عنف بونتي على اأنه لفتة "رجل واقع 
ف����ي الح����ب" ، وتاأكي����دًا على اأنه����ا اختارت 
ال�س����واب. ح�سًن����ا ، الرج����ل الغي����ور الذي 
ي�سرب����ك - هذا هو الحلم! حتى مع مراعاة 
االأوقات المختلفة ، والزواج الطويل الذي 
اأعق����ب ذل����ك ، تظ����ل ه����ذه الحادث����ة مقلقة ، 

واأنت تت�ساءل لماذا اأدرجتها لورين.
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كتب

�س���ارة بينب���ورو   ه���ي   م���ن  اأكث���ر  الُكت����اب  
مبيع���ًا بح�سب  �سحيفة " نيوي���ورك تايمز " 
و "�سن���داي تايمز "   والموؤلفة االأكثر  مبيعًا  
عالمي���ًا  ف���ي  اأكث���ر  م���ن  25  منطق����ة  ح���ول   
العال���م  ،   بع���د   اأن ن�سرت اأكثر من 25 رواية 

مختلفة الموا�سيع ، روايتها االأخيرة :
Behind Her Eyes 

"خل���ف عينيه���ا " �ستبث من خلل  نيتفلك�س 
بعد تكييفها  لتلفزيون المملكة المتحدة .

حازت  �س���ارة عام  2009 على جائزة الخيال 
البريطان���ي الأف�س���ل ق�س���ة  ق�سي���رة  وكذل���ك  
ح���ازت  عل���ى  جائ���زة  الخي���ال  البريطان���ي 
لعام���ي 2010 و 2014 الأف�س���ل رواية  ، وقد 
ت���م  تر�سيحه���ا اأربع م���رات  الأف�س���ل رواية ، 
وه���ي اأي�س���ًا كاتب���ة �سيناريو كتب���ت لبي بي 
�س���ي   وتعم���ل   حالي���ًا  على  ثلث���ة   م�ساري�ع   

تلفزيونية ،  منها تكييف روايتها :
The Death House

" للتلفزيون االأميركي  اأي�سًا.  " بيت الموت 
عندم���ا  ن�س���رت  لها  روايتها  " خلف عينيها "  
ف���ي  عام  2017 و�سفها  نا�سرها  اأنها  تحمل 
تحذي���رات رهيبة ، ال ت���زال  تحظى  باإعجاب  
كل  م���ن  �ساهده���ا  عل���ى  ال�سا�س���ة  ال�سغيرة 
في م�سل�سل ق�سير ، انتهيت من م�ساهدته منذ 

وقت لي�س بالطويل .  
" خل���ف عينيه���ا " ، الت���ي  تلعبه���ا  �سيمونا 
ب���راون ، وه���ي اأم عزب���اء له���ا ليل���ة واح���دة 
م���ع رجل ف���ي حان���ة ، لتكت�س���ف اأن���ه رئي�سها 
الجدي���د ، ديفي���د ، ال���ذي يلع���ب دوره ت���وم 
بيتمان ، �سديقة لوي���ز الجديدة اأديل )حواء 
هيو�س���ون( ت�سادف اأن تك���ون زوجة ديفيد ، 
عندم���ا تعرفت لويز على  الزوجين ،  الحظت  
ات�س���اع  ال�سق���وق ف���ي زواجهم���ا ،  بينبورو 
�سنع���ت ا�سمه���ا م���ن خ���لل تناوله���ا الرع���ب 
والخي���ال العلم���ي ف���ي  رواياته���ا  قب���ل  اأن  

تتحول اإلى اأفلم االإثارة ، اأو كما تقول:
" كن���ت  اق���راأ  الكثير من الروايات المحلية 
وم�ساه���دة اأف���لم االإث���ارة النف�سي���ة ،  كن���ت  
ا�ستمت���ع  بها حق���ًا ، اعتقدت اأنن���ي اأتخيل اأن 
اأكت���ب �سيئ���ًا  كه���ذا ،  لكنن���ي  ل���م  اأتمكن  من  

ابتكار  اأي  �سيء  في تلك المرحلة " .
تتذك���ر  جلو�سه���ا  ف���ي  حان���ة  اأثن���اء  موؤتمر  
الخيال العلمي وروؤية الُكّتاب وهم يح�سلون 
عل���ى �سفق���ات كبيرة ، " م���ن  الخطير حقًا اأن 
اأ�سع���ر بالغي���رة من نج���اح االآخري���ن ، لكنني 

بداأت اأ�سعر بالقل���ق من اأن حياتي ربما كانت 
تنف���د " .  " ف���ي  البداية  اعتقدت  اأنه �سيكون 
من ال�سهل حقًا الكتابة ، لكن االأمر كان  �سعبًا  
للغاي���ة  ، كل  �س���يء  يج���ب اأن يكون له معنى 
مزدوج ،  بحيث  ال يمكن  الأحد اأن يقول هذه 

ال�سخ�سية مجرد كذبة ، كنت �ساأكره ذلك " .
االآن  م���ا يقرب  من  مليون  ن�سخة  من  رواية 
اأمازون  " بيعت  عن  طريق   " خلف عينيها 
،  وه���ي متفائل���ة ب�س���اأن ردود االأفعال عليها ،  
كان���ت  بينبورو  مديرة ق�سم اللغة االإنكليزية 
ف���ي مدر�س���ة ثانوي���ة  عندما  بداأت ف���ي كتابة 
رواي���ات الرع���ب ، قدم���ت اإلى ع���دد قليل  من  
النا�سري���ن ،  ولك���ن  ل���م يك���ن اأح���د ين�سر لها 

رواياته���ا تلك  ، كان ذلك في عام 2003 وبعد 
عودته���ا اإلى المملك���ة المتحدة بع���د زواجها  
في  ال�س فيجا�س ، التقطت  رواية  رعب ذات 
غلف ورقي في المط���ار واأر�سلت كتابها اإلى 
نا�سرها ، ليجر بوك�س في الواليات  المتحدة  
الذي  اأعجب  بها  وتم  �سدورها  هناك  ،  بعد  
�س���ت  روايات  رع���ب  ، تقول  بينب���ورو اإنها 
�سئم���ت م���ن هذا الن���وع ، لقد  ُعر�س���ت  عليها 
فر�سة كتاب���ة روايات وق���ررت اأنها ت�ستطيع  
تحم���ل  اإج���ازة تعليمي���ة لم���دة �ست���ة اأ�سهر ، 
وتاأجي���ر منزلها في لن���دن  والبقاء  في  منزل 
اأح���د االأ�سدقاء في ا�سكتلن���دا ، حيث �ستكتب 

رواية اأرادت بالفعل اأن تكتبها كما تقول : 
" ن���وع  م���ن  رواي���ة  الفردو����س  المفق���ود 
الحديث���ة ، ق�سة  جريمة ، بائ�سة " ، اختارها  
النا�سر  البريطان���ي  غوالن�س ، الذي اأعطاها 
بع���د  ذلك  �سفقة م���ن ثلثة كتب لثلثية �سابة 
، مكتوب���ة تح���ت ا�س���م �س���ارة �سيلف���روود ،  
وتاأليف  كتابين في ال�سنة وتاأجير الغرف في 
منزلها  ،  يعني  اأنها  قد  تتخلى عن  التدري�س  
باالإ�ساف���ة  اإل���ى كتابة رواية جدي���دة ،  تكتب  
بينبورو  اأي�سًا لل�سينما والتلفزيون ، بما في 
ذلك فيلم  مقتب�س عن روايتها  لل�سباب  البالغ  
، والذي  من المقرر اأن يبداأ ت�سويره في عام 

. 2022
اإن���ه  تح���ول  منع����س  فق���د  كتب���ت  27 اأو 28  
كتاب���ًا  حت���ى  االآن : " ما زل���ت اأحب الكتابة  ، 
لكنن���ي ال اأريد اأن اأكون على عجلة من اأمري ،  
اأكتب  فيلمًا  مثيرًا  كل  عام للأ�سخا�س الذين 
يعرفون بال�سبط  ما �سيح�سلون  عليه ،  فاإذا 
جاءت فكرة االإثارة ، فهذا رائع ، اإذا لم يحدث 

ذلك ، ف�سوف اأكتب �سيئًا اآخر " . 

عن / �صحيفة الغارديان البريطانية

ولد ال�ساعر االأديب والقا�سي محمد 
بن يحيى بن عبد القادر بن بكير بن 
محم���د ب���ن ال�سيخ عل���وان الحموي 
الهيت���ي ب���ن عطي���ة ب���ن ح�سي���ن بن 
محمد الحدادي الح�سيني ال�سافعي 
ال�ساذلي، في محل���ة ال�سيخ �سندل، 
ف���ي الك���رخ ببغ���داد، عل���ى االأرج���ح 
ا�سته���ر  "وق���د  م.   1898 �سن���ة 
ب�الها�سم���ي ن�سب���ة اإلى بن���ي ها�سم، 

الأنه ح�سيني".
االأدبي���ة  المق���االت  يكت���ب  كان 
ف���ي:  وين�سره���ا  والتاأريخي���ة 
والمقط���م(.  واله���لل،  )المقتط���ف، 
الفي�سل���ي  الحك���م  تاأ�سي����س  وعن���د 
في دي���ار ال�سام ع���ام 1920، اأبرقت 
الحكوم���ة ل�ساعرنا بوجوب المثول 
اإل���ى دم�س���ق، و�ساف���ر اإل���ى دم�سق، 
وفيه���ا قام���ت الحكومة بطب���ع اأول 
ديوان له، وهو "عب���رات الغريب"، 

�سنة 1919 م.
وبعد اإ�سقاط الحكم الفي�سلي )يوم 
28 تم���وز 1920(، نفي �ساعرنا اإلى 
ي���وم.   100 لم���دة  )اأرواد(  جزي���رة 
وبعدها اأفرج عنه، وعاد اإلى بغداد، 
على االأرج���ح نهاية ت�سري���ن الثاني 

عام 1920 م.
ودخل )مدر�سة الحقوق(، )1921-

1925 م(، وتخ���رج بدرج���ة امتياز، 
بعد اأن نال �سهادة الحقوق منها.

ث���م عم���ل ف���ي وزارة الدف���اع لم���دة 
�سنتين، ثم انتق���ل منها اإلى )البلط 

م���دة  تط���ل  ول���م  الفي�سل���ي(، 
ا�ستغاله فيه، ثم ا�ستغل �ساعرنا 
بالمحاماة لك���ي يحظى بحرية 
العمل، ثم عمل بمن�سب "كاتب 
اأول"، في 26 اآي���ار 1927، في 
حاكمية الحلة. وهكذا فقد خدم 
ف���ي الق�ساء اأكثر من ثلث قرن، 
وتنقل بحكم من�سبه في معظم 
اأنحاء الع���راق، حتى انتهى به 
المطاف اإل���ى رئا�سة المجل�س 
ال�سرع���ي ال�سن���ي ف���ي بغداد، 
ثم انت���دب حاكمًا ف���ي محكمة 
تميي���ز الع���راق، وبق���ى فيه���ا 
حت���ى اأحي���ل عل���ى التقاعد في 
بمقت�س���ى  م،   1961/6/18
المر�س���وم الجمهوري المرقم 
ب���� )294( والموؤرخ في محرم 
1381ه�/ 18 حزيران 1961 
م  وق���د اأ�سيب �ساعرنا محمد 

الها�سم���ي ب���داء ع�س���ال ق���د األزم���ه 
داره من���ذ �سن���ة 1967، حتى وافاه 
االأج���ل في بغداد، ظهر يوم الجمعة، 
1973/11/9 م، ودف���ن ف���ي مقبرة 
ال�سي���خ معروف الكرخ���ي، في كرخ 

بغداد.
كتاب���ه  بح���ق  �سه���ادة  خي���ر  ولع���ل 
م���ا  ه���و  االأول(  الج���زء  )المثان���ي، 
كتبه العالمان الجليلن محمد بهجة 
االأثري، والدكت���ور م�سطفى جواد، 
ف���ي مقدمة كتاب���ه )المثاني(، الجزء 
االأول، بغ���داد، مطبعة االإيمان، �سنة 

1382/ 1962، حيث جاء فيها:
ال�سع���ر  مفاخ���ر  م���ن  "و�سع���ره 
العرب���ي ف���ي الع���راق، فف���ي دي���وان 
المثاني مثل �سمن كل بيتين غر�سا 
م�ستق���ل، وق���د نح���ا في ذل���ك منحى 
المعري حينا، ومنحى الخيام حينا 
اآخ���ر، من حي���ث النق���د االجتماعي، 
ولكنه ينفرد عنهما بطابعه الخا�س، 
وتفكيره الع�سري، مع غلبة االإيمان 
علي���ه، وتغليب���ه النظ���رة االأخلقية 

واالإ�سلحية.
وقد تناول في ه���ذا الديوان الحياة 
العقلي���ة،  والحي���اة  االإجتماعي���ة، 
وال�سيا�سي���ة م���ن اأطرافه���ا، وتغلغل 
في الطبائع، واالأخ���لق، والغرائز، 
فو�س���ف ونق���د و�سخ���ر وافت���ن م���ا 
�س���اء، وتهي���اأ له، ف���ي هذا الب���اب ما 
ل���م يتهياأ ل�ساع���ر من قب���ل، غير اأبي 
العلء المع���ري، واأنه اٱلتزَم في هذه 
المثان���ي م���ا اٱلت���زم اأب���و الع���لء من 
ل���زوم ما ال يل���زم، في القافي���ة فكاأنه 

اأراد بذلك اأن يكون معريا اآخر".
والج���زء الثان���ي م���ن )المثاني( هو 
نف����س نمط الج���زء االأول، وقد طبع 

عل���ى نفق���ة المحق���ق بع���د اأن تخلى 
ال�سخ�س الذي تكفل بطبعه، حفاظا 
عل���ى ه���ذا االأرث الثقاف���ي العراق���ي 
واالإن�ساني من ال�سي���اع واالإندثار. 
الفا�س���ل  مطبع���ة  ف���ي  طب���ع  وق���د 
ببغداد، نهاي���ة كانون االأول 2020، 
�سفح���ة،   420 ف���ي  الكت���اب  ويق���ع 
والمحق���ق الذي ا�ستم���ر في تحقيقه 
الأكث���ر م���ن �سنتي���ن، بمع���دل ثم���ان 
�ساعات يوميا، هو االأ�ستاذ ال�سديق 
الدكتور جا�سم عبد مزعل العبودي، 
الذي ول���د على ال�سفة ال�سرقية على 
�ست���ة اأمت���ار م���ن نه���ر الف���رات، في 
ق�س���اء الم�سخ���اب؛ الواق���ع جنوب 
النجف بحوالي 32 كم، وعن بغداد 
بحوالي 192 ك���م جنوبها؛ المدينة 
والخل���ق  الك���رم  ذات  ال�سومري���ة، 
الرفي���ع، مدين���ة اأهلها اإم���ا �ساعر اأو 
محب لل�سعر والثقافة، مدينة العنبر 
وه���و اأ�سهر واأطيب رز ف���ي العالم ، 
اأكمل درا�سته���ا الثانوية في ثانوية 
الع���زة فيها، وفي ع���ام 1967 هاجر 
اإل���ى بغداد، حي���ث قطن ف���ي ال�سفة 
الغربي���ة م���ن مدين���ة الكاظمية على 
بع���د 150 م من دجلة الخير، و50 م 

من �سريح الكاظمين.
ح�سل على دبلوم بامتياز تعليم من 
معهد الملعلمي���ن للتربية االأ�سا�سية 
في اأبي غري���ب )1967-1969( في 
بغ���داد، وكان ترتيب���ه ال�ساد�س، لذا 
عين ف���ي 11-3-1970 معلمًا �سمن 
االثني ع�سر فق���ط من معهده، وكان 
ن�سيبه ف���ي بغداد، ولك���ن زميًل له، 
بوا�سط���ة اأخ���ذ مكان���ه، واأر�سل هو 

اإلى الكوت. 
�سج���ن م���ن 2-10-1972 اإلى 28-
وو�س���ل   ،1972-12
بحج���ة  للإع���دام 
معار�س���ة النظ���ام، ث���م 
منع من ال�سفر اإلى 20-
على  ح�س���ل   ،1980-5
بكلوريو����س م���ن كلي���ة 
 )1977-1973( االأداب 
بدرجة جيدا. انتقل اإلى 
التعليم الثانوي ودر�س 
ف���ي اإعدادي���ة الكاظمي���ة 
للبني���ن، اأكم���ل الخدم���ة 
متاأخ���را  الع�سكري���ة 
وثلث���ة  �سنتي���ن  لم���دة 
 ،)1979-1977( اأي���ام 
مق���االت  يكت���ب  كان���ت 
اإجتماعي���ة تربوي���ة ف���ي 
الت���ي  )االأجي���ال(  مجل���ة 
ت�سدرها نقابة المعلمين 

في بغداد.

و�سل اإلى مدريد في 1982-10-22 
مع عائلته، فح�سل على بكلوريو�س 
اأخرى في على فق���ه اللغات ال�سامية 
من جامعة مدري���د )كوملبوتن�سى(، 
حت���ى تك���ون �سهادت���ه نف����س درج���ة 
ال�سه���ادات االأوربي���ة. ورغ���م قط���ع 
التربي���ة  وزارة  قب���ل  م���ن  منحت���ه 
بن���اء على تقاري���ر البعثيي���ن ، اأكمل 
درا�ست���ه، وح�سل عل���ى الماج�ستير 
والدكت���وراه في فق���ه اللغات اللغات 
م���ن نف����س الجامعة، ع���ام 11-12-

1990 الت���ي قامت بطب���ع اأطروحته 
على نفقتها. 

االأ�سباني���ة  التربي���ة  منحت���ه وزراة 
ال�سه���ادات التالية ل�سيرت���ه العلمية 
دكت���ور،  اأ�ست���اذ  وه���ي:  وموؤلفات���ه 
واأ�ست���اذ  دكت���ور،  م�ساع���د  اأ�ست���اذ 
محا�س���ر دكتور، وربما هو العراقي 
الوحي���د ال���ذي يح�س���ل عل���ى ه���ذه 

ال�سهادات.
هو مع���روف على ال�سعيد االأ�سباني 
موؤلف���ات  ل���ه  علمي���ًا،  واالأوروب���ي 
كثيرة بالعربي���ة واالأ�سبانية، ومنها 
)م�سال���ك االأندل����س للدري�س���ي ف���ي 
الق���رن الثان���ي ع�س���ر( ال���ذي طبع���ه 
المجل����س االأعلى للبح���وث العلمية، 
ف���ي  علمي���ة  موؤ�س�س���ة  اأعل���ى  وه���و 
ح���ول  كتاباته���ا  وج���ل  اأ�سباني���ا، 
االأندل�س، ولم ين�س العراق فقد اأفرد 
له كتاب )حب ووطن(،الذي يتناول 

اأ�سهر الكفاءات االأدبية العراقية.
 كتاب المثاني يت�سمن

اأ- مقدمة ديوان المثاني )ج 2(:
حيات���ه   3- درا�ست���ه   2- ن�سب���ه   1-
ن�ساط���ه   4- والعلمي���ة  العملي���ة 
العلم���ي  المعه���د   5- ال�سيا�س���ي 
ال�سحف���ي  ن�ساط���ه   6- وال�ساع���ر 
اآث���اره  المطبوع���ة -8  -7 موؤلفات���ه 
المخطوط���ة -9 نماذج م���ن علقات 
ال�ساع���ر -10 بداي���ات �سع���ره -11 

وفاته.
ب - تحقيق دي���وان المثاني، الجزء 

الثاني:
-1 ن�سر الدي���وان -2 ن�سخ الديوان 
تقري���ظ   4- الدي���وان  تحقي���ق   3-
�سه���ادة   6- اأ�سلوب���ه   5- الدي���وان 
�ساهد عي���ان -7 االأغرا�س ال�سعرية 
�سع���ر  ف���ي  والع���راق  بغ���داد   8-
الها�سم���ي -9 فل�سطي���ن واإ�سرائي���ل 
-10 الوح���دة الم�سري���ة ال�سوري���ة 
 12- المعممي���ن  م���ن  موقف���ه   11-
ال�سيوعي���ة والبل�سفية -13 الجي�س 
العراقي -14 حزب البعث والحر�س 
والغ���زل  الم���راأة   15- القوم���ي 

والحب.

اأم�س واليوم وغدًا... من الفقر المدقع اإلى النجومية ال�ساطعة

باقتبا�س عنوان واحد من اأهم افالمها )اأم�س، 
اليوم، غداً(، تكتب �صوفيا لورين مذكراتها 
بعنوان حياتي اأم�س اليوم وغداً ال�صادر عن 

دار المدى بترجمة د. علي عبد الأمير 
�صالح.

الفيلم المذكور هو فيلم كوميدي اأنتج عام 
اأ�صهمت فيه مجموعة من النجوم   ،1963

هم الأقرب الى �صوفيا لورين فيتوريو دي 
�صيكا في الإخراج ومار�صيللو ما�صترياني في 

التمثيل  واألبيرتو مورافيا كاتبًا وهو ال�صديق 
ال�صخ�صي للورين

�س��دور كت��اب دي��وان المثاني الج��زء الثاني 
بتحقيق د. جا�سم العبودي 

د. يا�صر عبد احل�صني

كتابة / األي�صون فلوود

ترجمة / اأحمد فا�صل

ف���ي ل���ق���اء م��ع��ه��ا :

ال��ك��ات��ب��ة الإن��ك��ل��ي��زي��ة ����س���ارة ب��ي��ن��ب��ورو : 
. غ��ي��ره��ا  م��ن  اأك��ث��ر  ال���ذاك���رة  ف��ي  تبقى  ال�����ص��ع��ي��دة  غ��ي��ر  النهايات 



الوجه الجيد
ي�س���مح بمرونة متزاي���دة ال�س���تخدام الوقت 
بحي���ث يمك���ن للط���اب العمل وفق �س���رعتهم 
الخا�س���ة ف���ي اإط���ار معي���ن، ويمك���ن تق�سيم 
عملي���ة الم�ساركة في التعّل���م، والتعليم "اأون 
الي���ن"، اإل���ى اأج���زاء اأ�سغ���ر من الوق���ت، مع 
وجود فر�س���ة للتفكير فيم���ا بينهما، وب�سبب 
زي���ادة مرونة الموقع يمك���ن التعّلم والتعليم 
ف���ي اأي مكان )المنزل، المكتب، اأثناء التنقل، 
المقهى(، ويمكن اأن ي�سمل الطاب والمعلمين 
من مختل���ف االأماكن طالم���ا يتوفر االنترنت، 
ويوف���ر التعليم االلكترون���ي فر�سًا للو�سول 
اإلى المعلوم���ات وم�ساركتها ب�سهولة وي�سر، 
باالإ�ساف���ة الو�سول اإلى عم���ق وات�ساع اأكبر 
للموارد والمعلومات، ويمنح الطالب تجربة 
متنوع���ة وغنية بحيث يمكن له���ذا النوع من 
التعليم اأن يعزز تجربة تعلم الطاب من خال 
توفي���ر فر����ص للتعاون عبر اال�ست���اذ وخارج 
الجامع���ة، يمك���ن اأن تح���دث تجرب���ة التعل���م 
ه���ذه عل���ى الم�ست���وى العراق���ي اأو الدول���ي، 
ويمك���ن اإثرائه���ا بزيادة التفاع���ل والم�ساركة 
وتعليق���ات الزماء ومهارات العمل الجماعي 
، عن طريقه يتمتع المتعلم باإمكانية الو�سول 
اإل���ى مو�سوعات غير مح���دودة، والى خبراء 
عالميي���ن في مو�سوع���ات متخ�س�سة - وهو 
اأم���ر ال يمك���ن اأن يح�سل علي���ه معظم الطلبة، 
ت�سم���ح البرام���ج عب���ر االإنترن���ت لاأ�سخا�ص 
من الفئات العمرية الكبيرة بالتعلم بال�سرعة 
التي تنا�سبهم، دون موانع، ودون الت�سحية 
بم�سوؤولياته���م االأخرى، وينم���ي التعلم عبر 
االإنترن���ت مه���ارات معرفة الق���راءة والكتابة 
الرقمية المطلوبة ب�سكل متزايد في المجتمع 
المعا�س���ر وبيئ���ات العم���ل ويمكن���ه تب�سيط 

بع�ص الجوانب االإدارية للتعليم.
مع ظه���ور وانت�س���ار كوفيد 19 ف���ي العراق، 
انتق���ل التعلي���م عبر االإنترنت اإل���ى الم�ستوى 
االأ�سا����ص - المدار����ص والجامع���ات! اأ�سب���ح 
خي���ار االإنترن���ت حاج���ة �سروري���ة ف���ي ظ���ل 
ه���ذا الو�س���ع الوبائ���ي، والأن���ه تعلي���م اأكث���ر 
مرون���ة لذا م���ن المحتم���ل اأن يج���ده الطاب 
تغييرًا مرحبًا به م���ن حيث افتقاره للجداول 
الزمنية ال�سارمة والتنقات لم�سافات طويلة 
للو�س���ول للمدر�س���ة اأو الجامع���ة، بالن�سب���ة 
للبع�ص االآخ���ر من الذين يج���دون التعّلم في 
ال�سف���وف الكبي���رة اأم���رًا مخيف���ًا، ق���د يكون 
التعليم عن بعد خي���ارًا اأقل اإرهاقًا، وي�ستفيد 
العدي���د م���ن المدر�سي���ن م���ن ه���ذه الو�سعية 
م���ن خال ا�ستك�ساف ط���رق جديدة للتدري�ص 

والتقييم. 
ه���ذا جيد، لكن ف���ي اللحظة الت���ي ينتقل فيها 
التعليم عبر االإنترنت م���ن ال�سكل االختياري 
اإل���ى ال�س���كل الوحي���د للتعل���م، وعل���ى المدى 

الطويل جدًا، يبداأ الوجهان، ال�سيئ والقبيح، 
بالظهور، وهذا ما بداأ يتجلى في العراق.

الوجه ال�سيئ
ُيعد ا�ستخدام االإنترن���ت للترفيه اأمرًا �سائعًا، 
ولكن بالن�سبة للدرو�ص عب���ر االإنترنت يمثل 
تحديًا كبيرًا، قد ال يكون المعلمون على دراية 
جي���دة باإن�ساء محت���وى رقمي ونقل���ه ب�سكل 
فع���ال عب���ر االإنترنت ب�سب���ب �سع���ف القدرة 
عل���ى ا�ستخ���دام التكنولوجي���ا، والأن بع����ص 
التقني���ات واالأدوات تتطل���ب التدري���ب، ف���ي 
بع�ص الحاالت، قد ال يك���ون التدريب التقني 

متاحًا ب�سهولة للطاب اأو التدري�سيين.
الج�س���د  لغ���ة  اأهمي���ة  اإدراك  ال�سع���ب  م���ن 
واالت�س���ال بالعي���ن، وهم���ا اإ�س���ارات مهم���ة 
للمعل���م قد تفتقر في الدرا�س���ة عبر االإنترنت. 
ف���ا يتلق���ى المدر����ص تعليق���ات م�ستم���رة في 
�س���كل ردود فعل الطاب اأثناء الجل�سات، مما 
يقل���ل من فعالية التدري����ص. ال يمكن للمدر�ص 
ان يع���رف ع���دد الط���اب الذي���ن انتبه���وا في 
الدر����ص؟ وكم من ه���وؤالء فه���م الدر�ص؟ وهل 
وتيرة التدري�ص على ما يرام؟ هل ُترك بع�ص 
الط���اب من دون اهتمام؟ تطرح هذه االأ�سئلة 
حت���ى في الف�سول الدرا�سية التقليدية، ولكن 
م���ن ال�سعب معالجتها في الف�سول الدرا�سية 
عب���ر االإنترنت، ق���د ال ينبغ���ي اأن تكون هناك 
درو�ص عبر االإنترنت لاأطفال ال�سغار ب�سبب 
ق�سر فت���رة تركيزهم ويفق���دون االنتباه بعد 

فترة،
يب���دو اأن ط���اب الجامع���ات يق���درون تجربة 
التعلم داخل القاعات اأكثر بكثير من التجربة 
االفترا�سي���ة، يعترف الكثيرون باأن الهواتف 
يمك���ن اأن تك���ون م�ستت���ة للغاي���ة. باالإ�ساف���ة 
اإل���ى ذل���ك، غالبا م���ا تت�سم���ن برام���ج العلوم 
عملي���ة  مختبري���ة  جل�س���ات  والتكنولوجي���ا 
ال�ستكم���ال  ميداني���ة  ورح���ات  وم�ساري���ع 
الدرا�س���ات النظرية، هذا الجان���ب من التعلم 

محدود للغاية في التعليم عبر االإنترنت.
المعرف���ة  عل���ى  التعلي���م  يقت�س���ر  ال  اأخي���رًا، 
بالمو�سوع فح�سب، بل يتعلق اأي�سًا بتطوير 
وال���روح  والفني���ة  االجتماعي���ة  المه���ارات 
الريا�سي���ة بين الط���اب، والتي يت���م بناوؤها 
عل���ى مدار �سن���وات، قد ي���وؤدي االعتماد فقط 

عل���ى التعليم عبر االإنترنت اإلى اإعاقة التطور 
ال�سامل لاأطفال، وقد يوؤدي انعدام االختاط 
االجتماع���ي ودع���م المدر�س���ة والجامعة الى 
تاأثي���ر �سلبي وقت الحق على حياتهم المهنية 

وال�سخ�سية.

الوجه القبيح
يتمت���ع العراق بتن���وع ثقافي وا�س���ع، اإال اأنه 
يعاني اأي�سًا من فجوة اجتماعية واقت�سادية 
�سخم���ة، لي�ص كل الط���اب والمعلمين لديهم 
و�س���ول منتظ���م، اأو موثوق اإل���ى االإنترنت، 
في العديد م���ن الحاالت، قد يقت�سر الو�سول 
اإل���ى االإنترن���ت عل���ى �سرع���ة الطل���ب الهاتفي 
خ�سو�سًا في المناطق النائية والريفية حيث 
االنترنت بطيئة والكهرباء غير منتظمة، كما 
يكون اال�ست���راك غالي الثمن بالن�سبة لبع�ص 
فئات النا����ص، اإن انقطاع التي���ار الكهربائي، 
و�سعف االت�سال باالإنترنت اأو عدم وجوده، 
وعدم الق���درة على �سراء االأجهزة ال�سرورية 
هي عقبات رئي�سية. ال يح�سر كثير من الطلبة 
بانتظ���ام لكث���رة الم�ساكل الت���ي تواجههم في 
االت�سال، لق���د اثبت التعلي���م االلكتروني انه 
تجرب���ة محبط���ة الإ�س���راك الطاب ف���ي و�سع 
االت�سال الحالي باالإنترنت لقلة رغبة الطالب 
في هذا النوع من التعلم مف�سًا المحا�سرات 

الجاهزة والطريقة التقليدية في التلقين. 
هن���اك اعتقاد وا�س���ع باأن م�ست���وى التدري�ص 
على االإنترنت ال ي�سل اإلى نف�ص الم�ستوى في 
التدري����ص وجها لوجه، ويوؤك���د هذا االعتقاد 
وجود �سعوبات في فه���م الدرو�ص وباأن هذا 
االأ�سلوب يعزز التعل���م ال�سائع عن ظهر قلب، 
وينطبق ال�سيء نف�سه على البرامج الم�سجلة 
الت���ي يتم بثها على التلفزيون والتي ال تكون 
طريق���ة التدري����ص م�سوق���ة اأو مبتك���رة، على 
الرغ���م م���ن اأنه���ا تلب���ي احتياجات ع���دد اأكبر 
من الط���اب الذي���ن ال يمكنه���م اال�ستفادة من 
ه���ذا  االإنترن���ت.  عب���ر  المبا�س���رة  الدرو����ص 
باالإ�سافة الى تف�س���ي ظاهرة الغ�ص وانت�سار 
التحايل خال االمتحانات االلكترونية وهو 

اأ�سد ما يقلق المدر�سين ويثير حفيظتهم.
هن���اك قدر كبير م���ن النتائج تظهر اأن الطاب 
عبر االإنترنت بحاجة اإلى ال�سعور باأن المعلم 
"موج���ود" عب���ر االإنترن���ت، اأي التفاع���ل مع 

الطاب، وتوجيههم اإل���ى المقاالت اأو االأمور 
ذات ال�سل���ة، واال�ستجابة ال�سريعة لاأ�سئلة، 
علمًا اأن كثيرًا من المحا�سرات في الجامعات 
العراقي���ة غير تفاعلي���ة وال يحدث نقا�ص فيها 

بين اال�ستاذ والطلبة.
ه���ذا لي����ص كل �س���يء، م���ع محدودي���ة �سب���ل 
العي����ص ف���ي االأ�سر الفقي���رة، غالبًا م���ا تكون 
ن�سب���ة  ال�سرب���ة،  يتلق���ى  م���ن  اأول  الفتي���ات 
الفتي���ات اللوات���ي يمتلك���ن هوات���ف ذكية في 
منازلهن اقل من االأوالد، وغالبا ما تكون هذه 
الهواتف الذكية مملوكة للبالغين من الذكور، 
وتك���ون اأق���ل و�س���واًل اإل���ى الفتي���ات مقارنة 
ب���االأوالد، وال ت�ستطيع ه���ذه العائات تحمل 
تكلفة االإنترنت وال الى ملكية اكثر من هاتف 

واحد م�سترك.
الطاب ذوو االإعاقة هم من بين اأكثر الطاب 
اعتم���ادًا عل���ى التعلي���م ال�سخ�س���ي وبالتالي 
هم اأق���ل احتمالي���ة لا�ستفادة م���ن التعّلم عن 
بع���د، ه���وؤالء الطلبة بحاج���ة ال���ى التدري�ص 
الح�س���وري الأن���ه التدري����ص الفع���ال للذي���ن 
يعان���ون م���ن ا�سطراب���ات التعل���م والتوّح���د 
و�سع���ف الب�س���ر، ق���د ي���وؤدي نق����ص التعليم 
الفعال اإلى تفاقم مع���دالت الت�سرب المرتفعة 

لهوؤالء االأطفال من المدار�ص.

الحاجة الى �سيا�سات للتعليم 
ال�سامل

هناك اعتراف عالم���ي بالحاجة اإلى �سيا�سات 
التعلي���م ال�سام���ل خال ه���ذه الفت���رة، لجعل 
التعليم عب���ر االإنترنت اأكث���ر فعالية و�سهولة 
ف���ي الو�س���ول اإلي���ه واأكث���ر اأمان���ًا، الب���د من 
تطوير العدي���د من الموارد عبر االإنترنت من 
مثل برامج ودورات تدريبية من قبل الوزارة 
لتمكي���ن المعلمي���ن والموؤ�س�س���ات التعليمية 
باأي م���ن الطرق المتبعة في منتديات وور�ص 
عم���ل تنف���ذ با�ستم���رار كج���زء م���ن التعلي���م 
الم�ستم���ر، وي�سارك فيها المهتمون من خارج 
الجامعة كالموظفين والمهند�سين واأ�سحاب 
المه���ن الطبي���ة ت�سم���ل تقدي���م المحا�س���رات 
وت�سجي���ع  تفاعلي���ة،  ب�س���ورة  االلكتروني���ة 
الجامع���ات بتاأ�سي�ص �سبك���ة ات�ساالت مقيدة 
وخا�سة )انتران���ت(، حيث يمكن ا�ستخدامها 

لغر�ص التعليم "اأون الين". 
ماحظة اأخيرة، يفت���ح التعليم عبر االإنترنت 
الكثي���ر من االحتم���االت للط���اب والمعلمين 
على حٍد �سواء، ومع ذلك، فقد يوؤدي اأي�سًا اإلى 
تو�سي���ع التفاوت���ات في الن�سي���ج االجتماعي 
واالقت�س���ادي للعراق، يجب اأن ت�سعى جميع 
�سيا�ساتن���ا وتدخاتن���ا فيما يتعل���ق بالتعليم 
عب���ر االإنترن���ت اإلى اأن تكون �سامل���ة، الروؤية 
ال�سائبة والجهود المخل�سة والوقت �سيظهر 

فيما اإذا كنا ن�سير في الطريق ال�سحيح. 
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اطلعت عل���ى واقعة ق�سائية حدث���ت عام 1937 
حي���ث ق���رر حاك���م ج���زاء بغ���داد ف���ي الدع���وى 
تجري���م   ،1937 ل�سن���ة   )38( رق���م  الجزائي���ة 
الجواه���ري  مه���دي  محم���د  الكبي���ر  ال�ساع���ر 
)بالتحري����ص عل���ى ب���ث الكراهي���ة( عندما كان 
�ساح���ب امتي���از جري���دة االنق���اب وت�س���ادف 
ه���ذه االأي���ام ذكرى �س���دور ذلك الحك���م، وكانت 
التهم���ة التي اأدين بها على وف���ق المادة )89/اآ( 
م���ن قان���ون العقوب���ات البغ���دادي ال�س���ادر عام 
1918 والملغ���ى عام 1969 بع���د �سدور قانون 
العقوبات الحالي الت���ي جاء فيها االآتي )كل من 
�سع���ى بوا�سطة طبع اأي جري���دة اأو كتاب اأو اأي 
مطب���وع اآخر اأو ت�سبب ف���ي طبع ذلك اأو باإحدى 
و�سائ���ل الن�س���ر المن�سو����ص عنه���ا ف���ي المادة 
78 ف���ي اإث���ارة �سعور الكراهي���ة والبغ�ساء بين 
�س���كان العراق اأو )�سد نظ���ام الحكومة المقرر( 
يعاق���ب باالأ�سغ���ال ال�ساق���ة اأو الحب����ص لمدة ال 
تزي���د ع���ن �سب���ع �سني���ن اأو بالغرام���ة اأو بكلت���ا 
هاتي���ن العقوبتي���ن.) وحك���م عل���ى الجواهري 
بالحب����ص الب�سي���ط لمدة �سهر واح���د، الأنه طلب 
م���ن باع���ة ال�سحف بالمن���اداة عل���ى الموا�سيع 

الرئي�سة في الجري���دة ومنها المتعلق بالخاف 
بين اأبن���اء الطائف���ة اال�سرائيلية، وم���ن اأ�سباب 
الحك���م ال���ذي اعتمدت���ه محكم���ة التميي���ز اآنذاك 
عن���د ت�سديق ق���رار االإدانة والعقوب���ة، اإنه كان 
�سحفي���ًا وعلي���ه اأن ين�سر من المق���االت واالآراء 
الت���ي م���ن �ساأنه���ا اأن تخف���ف وته���دئ م���ن روع 
ال�سكين���ة  اإل���ى  الم�سربي���ن ويعيده���م  العم���ال 
وال���ى الع���دول ع���ن االإ�س���راب، ويذك���ر في تلك 
الفت���رة ارتفع���ت اأ�سع���ار بع�ص اأن���واع اللحوم 
مم���ا اأثر عل���ى قوت العام���ل الذي اأج���ره متدني 
وكان الأح���د تجار اليهود )�سا�س���ون خ�سوري( 
دور ف���ي فر����ص ر�س���وم عل���ى نوع م���ن اللحوم 
)الكا�سي���ر( ه���ذا اأدى اإل���ى ارتف���اع اأ�سع���ار هذا 
النوع م���ن اللحوم ويعتبر م���ن االأنواع الجيدة 
مم���ا ت�سبب في ارتفاع االأ�سع���ار وحرمان فقراء 
اليه���ود من تناولها، واعتبرت المحكمة اأن ن�سر 
المقاالت من المتهم في جريدته ولزوم المناداة 
على روؤو�ص االأق���ام والعناوين من قبل الباعة 
بمثابة تحري�ص عل���ى الكراهية، وهذه الواقعة 
ذكرها الدكتور �ساح عبدالهادي الجبوري في 
ر�سالته المو�سومة )تاري���خ الق�ساء في العراق 

م���ن 1921 � 1958( لنيل الدكت���وراه في فل�سفة 
التاري���خ م���ن جامعة بغ���داد/ كلي���ة التربية عام 
2003 ال�سفحة )293(، الت���ي و�سلتني ن�سخة 
م�س���ورة منها عبر اأحد الزم���اء االأفا�سل، ومن 
خ���ال العر����ص ن���رى اأن �سب���ب االإدان���ة لم يكن 
عن دع���وة اأو خطاب يتعلق بدي���ن اأو مذهب اأو 
طائف���ة واإنما كان ب�سبب من���اداة ال�ساعر الكبير 
لحق���وق العمال حت���ى ولو لم يكون���وا من دينه 
اأو م���ن طائفت���ه، وه���ذا يدل على م���دى الوطنية 
الت���ي يتحلى به���ا ال�ساع���ر الكبي���ر الجواهري، 
وي�سير اأحد الباحثين بان الجواهري قد عا�سر 
مرحل���ة �سيا�سي���ة م�سطرب���ة اأث���ّر فيه���ا الف�ساد 
ال�سيا�س���ي واالقت�سادي تاأثيرًا كبي���رًا، فاأحدث 
ذل���ك خلًا ظاهرًا في التركيب االجتماعي، وكان 
للجواهري مواقف كثيرة في ف�سح ال�سيا�سيين 
وكان م���ن دع���اة االإ�س���اح وه���و الذي ل���م يغنم 
بمك�س���ب اأو نفع من الدول���ة طيلة حياته بل ناله 
منه���ا االأذى، وال�سب���ب هو رف�س���ه للف�ساد وكان 
باإمكان���ه اأن يه���ادن الق���وم الفا�سدي���ن من طبقة 
الح���كام فينال من الرخاء والث���راء الكثير، لكنه 
اآث���ر عل���ى نف�س���ه اإال اأن يكون ال�س���وت ال�سادح 

�سد ف�سادهم وهو القائل )لقد ابتلوا بي �ساعقًا 
لَهب���ًا ... وق���د ابتليت به���م جهام���ًا كاذبا ،،،،،  ُمتَّ
َح�َس���َدوا عل���ي الجوع ين�س���ب ناب���ه... في جلد 
اأرق���ٍط ال يبال���ي نا�سبا( وكان يتمن���ى اأن يرتقي 
بالباد اإل���ى اأعلى المراتب ور�س���م الطريق اإلى 
ذلك عندما قال )لو اأَنّ مقاليَد الَجماهير في يدي 
ِد ،،، اإذن َعِلَمْت  .. �َسَلك���ُت باأوطاني �سبيَل التم���ُرّ
د  اأْن ال حي���اَة الأّمٍة .. ُتحاوُل اأن َتحيا بغير التجُدّ
ُد هذا  زُت قّوًة .. ُتعِوّ ،،،،،، لِو االأمُر في َكِفّي لجَهّ
د ،،،،، لو االأمُر في كِفّي الأعلنُت  ال�سعَب ما لم ُيعَوّ
د ،،،،،،، على  ث���ورًة .. على كِلّ هّدام باألَف���ي م�سِيّ
ُكِلّ رجعٍيّ باألَف���ي مُناه�ٍص .. ُيرى اليوم م�ستاًء 
فيبكي عل���ى الغد(، لذل���ك فان الق�س���اء العراقي 
اآنذاك كان خا�سع الأهواء ومزاج الف�ساد الأن من 
يتحك���م به كان موالي���ًا وتابعًا للطبق���ة الفا�سدة 
الحاكم���ة اآنذاك، وهذا ما ذك���ره الدكتور �ساح 
الجبوري في ر�سالته اأعاه في ال�سفحة )128( 
وي�سيف على ذلك االآت���ي )بان انحراف الق�ساء 
ع���ن اال�ستقالية كان ب�سيغ متع���ددة منها اإلقاء 
القب����ص عل���ى المت�سدين للف�ساد( ف���ي ال�سفحة 
)129( كم���ا ي�سي���ر الدكتور الجب���وري اإلى )اأن 

الح���كام ف���ي المحاك���م العراقي���ة وقع���وا تح���ت 
�سغط من الم�ستوي���ات العليا واأ�سحاب النفوذ 
والح���كام الذي���ن يظه���روا حي���ادًا ومو�سوعية 
ف���ي اإ�س���دار االأح���كام يتعر�س���وا ل���ردود فع���ل 
انتقامي���ة تلحق ال�س���رر بم�سالحه���م الوظيفية 
وق���د ينقل���وا ف���ي اأي وق���ت( ال�سفح���ة )130( 
وي�سير الدكت���ور الجبوري اإل���ى مذكرة الحزب 
الوطن���ي الديمقراط���ي الت���ي رفعه���ا اإل���ى الملك 
ع���ام 1952 التي عززت وجهة النظر بعدم الثقة 
في الق�ساء اآنذاك والت���ي جاء في بع�سها االآتي 
)الق�س���اء ال يزال اأداة �سيا�سي���ة توجه لمحاربة 
الحري���ات ال�سخ�سي���ة وفقد ا�ستقال���ه ونزاهته 
ب�سب���ب خ�سوعه للتدخ���ل الم�ستم���ر( ال�سفحة 
)131(، وفي ظل هذا المناخ ال�سيا�سي الموبوء 
بالف�ساد والطغي���ان كان الحكام ومن تقلد اأمور 
الب���اد ينظرون اإلى من ينادي باالإ�ساح فا�سدًا 
واإن منهجه���م الفا�س���د اإ�ساحًا، فيعم���دون اإلى 
ال  مك���ذوب  فع���ل  تح���ت  الجواه���ري  محاكم���ة 
ي�ستقي���م ومنهج الجواهري الوطني وهو الذي 
ي�سام���ح حتى اأعدائ���ه عند قوله ) �سام���ْح القوَم 
انت�سافًا، واأختلق منك اعتذارًا ..... عّلهم مثل�َك 

في مفترق الدرب حيارى( فكيف يثير الكراهية  
وي���دان بها، لك���ن العبرة ف���ي خواتي���م االأمور، 
فه���ل دام ف�ساد من ح���ارب الجواه���ري وظلمه؟ 
اأم التاريخ لفظه���م، وُخِلدَّ الجواهري فيذكر في 
علياٍء واإكبار، بينم���ا ال ت�سمع لمن ظلمه ذكٌر اأو 
خب���ر، وعندما ت���رك الباد مهجرًا ق�س���رًا ونفيًا، 
فان���ه ل���م يتح�سر على ع�س���رة ه���وؤالء الفا�سدين 
واإنم���ا كان يح���ن اإل���ى الع���راق واأهل���ه الغيارى 
ويتح�س���ر عل���ى ت�سل���ط ه���وؤالء عل���ى المقدرات 
فيق���ول فيه���م )ي���ا الأجن���اِد ال�سف���االِت انحطاطًا 
ْيعِة الَقوم  وانحدارًا ... وج���دت فر�سَتها في �سَ
َرَب الِبيَد  الَغي���ارى .... يا غريَب ال���داِر يا من �سَ
ِقمارا… لي�ص ع���ارًا اأْن َتَولِّي من م�سّفيَن ِفرارا 
..... َدْع َمب���اءاٍت واأجافًا وبيئي���َن ِتجارا ..... 
غ���ارا......  جاِفِه���ْم كالَن�س���ِر اإذ ياأَن���ُف ِديدانًا �سِ
بَّْت على الَفجرِة دعه���ا والِفجارا ......  خلق���ٌة �سُ
ونفو�ص ُجبل���ت طينُتها ِخزيًا وعارا ...... َخلِّها 
ْلب���ًا وَفق���ارا ..... اأنت ال  ي�ست���لُّ منها الحق���ُد �سُ

تقدر اأن تزرَع في الُعور اإحورارا(

*قا�ضٍ متقاعد

عندما يرى الحاكم الفا�سد في الإ�سالِح ف�سادًا
اأن��م��وذج��َا( ال��ج��واه��ري  الكبير  )ال�����س��اع��ر 

 �سامل رو�سان املو�سوي* 

 وبالمجم���ل فاإن هذه االأفكار يتم تقدي�سها 
وفا�سفته���ا  منظريه���ا  خ���ال  م���ن  اإم���ا 
ال�سيا�سي���ة  الممار�س���ات  خ���ال  م���ن  اأو 
واالقت�سادي���ة والحربي���ة الت���ي تمار�سها 
الدول من���ذ تاأ�سي�ص الدول���ة، بالتالي فاإن 
اأغل���ب ه���ذه ال�سراعات جاءت بن���اًء على 
قدا�سة الفكرة الت���ي تحملها لدى المتلقي 
اأو مجموع���ة االأف���راد الموؤمني���ن به���ا اأو 
م���ن الحالمين ب���ان تكون ه���ذه الفكرة اأو 
الممار�س���ة ه���ي اأ�سا����ص حك���م العال���م اأو 

ال�سيطرة عليه في النطاق الوا�سع.
لك���ن االأ�سا�ص في ه���ذا ال�سراع هو اثبات 
خ���ال  م���ن  االأ�سا����ص  بالدرج���ة  وج���ود 
ثنائي���ة ال�س���راع الفك���ري – االإن�سان���ي، 
اأيديولوجي���ة  وق���د تك���ون ه���ذه الفك���رة 
اأي م�سم���ى كان���ت  قومي���ة ديني���ة تح���ت 
لك���ن بال�سرورة ندها االإن�س���ان المختلف 
ال���ذي يحاول في كل م���رة اأن يثبت �سحة 
نق���ده لفكرة المطل���ق في ه���ذه النظريات 
واالأف���كار والممار�س���ات، وه���ذا م���ا جعل 
كل ال�سراع���ات وف���ي مختل���ف المراح���ل 
التي م���ر بها العالم م�سطبغ���ة بقدا�سة ما 
تحمله م���ن اأفكار وفق مراح���ل و�سياقات 
تاريخي���ة ن���رى اإنه���ا ت�ستد وتحت���دم وقد 
تتط���ور اأ�سالي���ب الفر�ص واالإجب���ار فيها 
اآل���ت ال تبنى ع���ل اأ�سا�ص ق���راءة المراحل 
تقدي���ر  ور�س���م  وتحليله���ا  التاريخي���ة 
وقيا�س���ات تتنا�سب م���ع الحا�سر بقدر ما 
ه���ي عملي���ات اإثب���ات �سح���ة النظري���ة اأو 
الفكرة حت���ى واإن كانت تعاني من ق�سور 

وا�سح.
والعراق واحد م����ن دول العالم الذي �سهد 
هذا النوع من ال�سراع المقد�ص غير القابل 
للنقا�����ص والنقد والتدقيق والت�سحيح من 
خ����ال االأدوات الم�ستخدم����ة فيه والتي ال 
تقب����ل الق�سمة على اثني����ن، فعندما تكونت 
الفك����رة القومي����ة وا�ستمكن����ت م����ن الحكم 
وال�سلط����ة لم ت�سمح ف����ي �سراعها الفكري 
م����ن االأف����كار االأخ����رى اأن تك����ون ن����دًا له����ا 
واأن تتعام����ل معه����ا بو�سطي����ة ف����ي الطرح 
ال ب����ل �س����ارت �س����وب التوجه����ات العنفية 
والقمعي����ة الت����ي بال�س����رورة تجع����ل م����ن 
التي����ارات االأخ����رى في زاوي����ة )العمالة – 
الخيانة(، هذه الزاوية التي تجعل من كل 
ناق����د ومعتر�ص قنبلة موقوت����ة في فهمهم 
هم مما يجعل ال�سراع بين قوتين ال ثالث 
لهما ق����وى الخير وال�سر، وبال�سرورة في 
مث����ل هذه الحالة تكون ال�سلطة هي حاملة 

لواء قوى الخير وال�سام والفريق االخر 
حت����ى واإن كانت ب����اأدوات فكري����ة ب�سيطة 
فه����و الفكر الهدام الذي يمث����ل قوى ال�سر، 
وه����ذا ال يعن����ي اأن الفكرة ت�ستن����د على ما 
يوؤك����ده "نيب����ور" ح����ول ن�س����ف االإن�سان 
ال�س����ر والخي����ر بقدر م����ا عل����ى الجميع اأن 
ي����درك اأن ال�سلط����ة وب����كل االأح����وال ه����ي 
تخو�ص �سراعًا �سد قوى �سريرة ال مكان 

لها على اأر�ص الواقع.
م����ع انتهاء ه����ذه المرحلة من عم����ر الدولة 
ب����داأت المرحل����ة الجديدة الت����ي تمحورت 
ح����ول  �سراعه����ا  رح����ى  دارت  اأو  اأي�س����ًا 
المقد�����ص الدين����ي ه����ذه المرة، م����ن خال 
ل����ن  واأي�س����ًا  الدي����ن  مع����اداة  فك����رة  زرع 
ت�ستند ه����ذه الفكرة على ما ت����م طرحه في 
)�س����دام الح�س����ارات( ل�"هنتنغتون" البل 
اأن ال�س����راع هذه الم����رة مختلف من حيث 
الم�سم����ى لكن اأع����داءه هذه الم����رة هو كل 
معتر�ص على اأ�سا�ص المنهج ولي�ص الفكرة 
عل����ى اعتبار اأن الفكرة ثابتة والتحول في 
المنه����ج، وال�س����راع هنا داخل����ي اأكثر في 
تجليات����ه فالدي����ن هن����ا يواج����ه كل االأفكار 
التي ترف�ص فكرة ال�سيطرة والهيمنة على 
ال�سلط����ة والق����رار الأن الت�س����ارك ف����ي هذه 
الحال����ة �سي�سل����ب المتدني����ن ال�سلطويي����ن 
�سلطته����م، بالتالي فان م����ن ال�سروري اأن 
تح����ارب هذه القوى حربه����ا المقد�سة �سد 
كل من يحاول اأن ينقد ويدقق في تفا�سيل 
العمل ال�سيا�سي العراقي الموكل لل�سلطة 
الحالية باأفكارها وتوجهاتها ومنطلقاتها، 
بالتالي ف����ان اأي معتر�ص ه����و بال�سرورة 

يهدد باأفكار عفاف المجتمع وطهارته. 
بالمح�سل����ة ف����ان ال�س����راع المقد�ص �سواء 
كان عن����د القوميي����ن اأو عن����د االإ�ساميي����ن 
ل����م يك����ن ح����ول الفك����رة واثب����ات �سحتها 
وديمومة تعاي�سها وتطورها مع المراحل 
المتقدم����ة الت����ي ي�سهدها العال����م، بقدر ما 
ه����ي مجموعة من ال�سراع����ات التي يراها 
المتوف����رة  االأدوات  اأنه����ا  عل����ى  الجمي����ع 
لجملة م����ن االأف����راد الذين ي����رون من هذه 
االأف����كار ه����ي اأواًل ط����وق نجاته����م م����ن اأي 
م����اآزق ق����د يمرون ب����ه، وثاني����ًا اإنه����ا اأفكار 
له����ا من الجمه����ور المخدر المطي����ع القانع 
بان بالوح����دة هي اأ�سا�����ص االنت�سار واإن 
الفقير هو ع�سب الجنة الخ .... من الر�سم 
الم�ستمر لهذه الفك����رة اأو تلك، وكل طرف 
م����ن االأط����راف ف����ي �سراعات����ه يبح����ث عن 

قد�سيه الأفكاره الأجل ا�ستمراره. 

ال�������س���راع ال��م��ق��د���س

 د. اأثري ناظم اجلا�سور 

لن تخلو اأمة من االأمم وال ح�سارة من ح�سارات العالم من ال�سراعات 
التي ُقد�ست جوانب متعددة منها وكل جانب اأُخذ من جوانبه 

ومنطلقاته الفكرية واالأيديولوجية، فالعالم �سهد �سراع المدار�س 
الفكرية والفل�سفية التي اأخذت توجهاتها نطاقًا وا�سعًا في االنت�سار 

حتى اأنها باتت اإما منهجًا للحكم اأو عامل اأ�سا�س في التغييرات 
والتحوالت التي �سهدها العالم

الجي��د وال�سي��ئ والقبي��ح ف��ي التعلي��م ع��ن بعد

  اأ.د. حممد الربيعي

في هذه المقالة اأحب ت�سليط ال�سوء على الوجوه الجيدة وال�سيئة والقبيحة للتعليم 
عن بعد )عبر االنترنت( في العراق، وعلى الحاجة الملّحة ل�سيا�سات التعليم ال�سامل. 
مع اإغالق المدار�س والجامعات ب�سبب جائحة كوفيد 19، اأ�سبح التعليم عبر االإنترنت 

و�سيلة لتحقيق ا�ستمرارية الدرا�سة، وقامت الجامعات بالتبديل با�ستخدام من�سات 
االإنترنت، وما اإلى ذلك، بينما ال تزال المدار�س تجدها مهمة �ساقة، تحديات التعليم 

عبر االإنترنت متعددة االأوجه، لقد حان الوقت نحن العراقيين، كمجتمع، اأن نفهم 
عوالم التعليم عبر االإنترنت من اأجل �سباب واأطفال العراق. 



 
 ، غي���ر م�س���بوقة  �أزم���ة �س���حية  فف���ي مو�جه���ة 
��ستجابت �لدولة بب�سط �سيطرتها على �لمجتمع 
�لمدني كما لم يح���دث منذ نهاية �لحرب �لعالمية 
�لثاني���ة. باالعتماد على حالة �لطو�رئ �ل�س���حية 
و�لدعاية �لمثيرة للقل���ق و�لنخب �لبيروقر�طية 
عل���ى  قي���ودً�  �لحكوم���ة  ففر�س���ت   ، �لمذع���ورة 
�لحري���ات �لعام���ة ، مث���ل حرية �لتنق���ل و�لتجمع 
بمو�فق���ة  ، وذل���ك  �الأعم���ال و�لتج���ارة  وري���ادة 
�الأغلبي���ة . . ث���م �عتم���د �إيمانوي���ل ماك���رون على 
�سلطة لجنة علمية عينها بنف�سه وقررها في لجنة 
�س���غيرة د�خل مجل�س �لدفاع ب�س���اأن �الإجر�ء�ت 
�ل�سحية �لمختلفة �لتي تتابعت لمدة عام تقريبًا.
ويرى ما�س �أن م�س���ادرة �ل�س���لطة �لتكنوقر�طية 
كانت بمثابة ف�سل �سلطوي ، �أدى �إلى �إفقار �لبالد 
، و�نع���د�م �الأم���ن �القت�س���ادي و�لنف�س���ي لجزء 
من �س���كانها ، و�نفج���ار �لدي���ون ، و�ندالع حملة 
�لتطعي���م. وكل هذ� حتى ي�س���تمر �لفايرو�س في 
�النت�س���ار مع بع�س �لمتغير�ت ، وت�سير �سل�سلة 

�ل�سيا�س���ات �لعام���ة ق�س���يرة �لم���دى و�لدعو�ت 
�لدعائية �الأ�س���بوعية بو�س���وح �إل���ى �أن هذه هي 
�لموؤ�س�س���ات �لتي تحتاج �إلى �إع���ادة �لتفكير من 
منظ���ور ليبر�لي و��س���ح ، وهذ� مطل���ب �أخالقي 

و�سيا�سي في نف�س �لوقت.
تاريخي���ًا ، كان���ت �لطبق���ة �لبرجو�زي���ة هي �لتي 
��ستح�سرت �سيادة �لقانون في مو�جهة �ل�سلطة 
�لملكي���ة و�الإقط���اع وقي���ادة �لكني�س���ة – ح�س���ب 
ه���دف  له���ا  كان  -�إذ  ما����س  فريدري���ك  �لدكت���ور 
�سيا�س���ي ، وه���و �إقام���ة حكومة ح���رة. وقد قبلت 
�أن تحكمه���ا قو�نين كانت نتاج �لعقل ، ولي�س من 
�الإر�دة �لتع�س���فية للحاك���م �أو �أي حاك���م له �ألقاب 
مرموقة �أكث���ر �أو �أقل ، وتعلمنا �الأزمة �ل�س���حية 
�أن تح�سين �لو�سع ال يرجع �أ�سا�سًا �إلى �القت�ساد 
�ل���ذي تديره �لدولة ، ولكن يرجع �إلى �ل�س���ركات 
�لت���ي تبتك���ر وتبتكر ب�س���رعة لتلبي���ة �حتياجات 
�ل�س���كان، فعندم���ا كان���ت �لدولة غير ق���ادرة على 
توفير �الختبار�ت و�لمعقمات و�الأقنعة ومعد�ت 
�الإنعا����س ، كان���ت �ل�س���ركات ه���ي �لت���ي ت�س���عد 

لتوفيرها ب�سكل فعال.
لقد جعلت �لموؤ�س�سات �ل�سيا�سية �الأكثر �حتر�ما 
البت���كار �ل�س���وق م���ن �لممك���ن �إنت���اج �للقاح���ات 
ف���ي وقت قيا�س���ي ، عل���ى �لرغ���م من �لت�س���وي�س 
�ل�سيا�س���ي في �التحاد �الأوروبي ، بعبارة �أخرى 
، كان���ت �لر�أ�س���مالية �لليبر�لي���ة ه���ي �لتي مكنت 
من �لتعبئة �ل�س���ريعة و�لفعالة للم���و�رد �لالزمة 

لمو�جهة �لوباء.
و�لي���وم كما في �الأم�س ، تعتب���ر حماية �لحريات 
�لفردي���ة �س���رورية �س���د ق���وة له���ا م�س���لحة في 
تقوي����س مبادئها من �أجل مو��س���لة �نت�س���ارها، 
باالأم����س ، كان عل���ى �لقان���ون �أن ينحني لمطالب 
�ل�سيا�س���ة با�س���م �الإلحاح �ل�سيا�س���ي �أو �قت�ساد 
و�لي���وم   ، �لث���روة  توزي���ع  �إع���ادة  �أو  �لح���رب 

�الأيديولوجية �ل�س���حية هي �لت���ي تبرر �متد�ده 
طو�ل حياتنا.

�أخيرً� ، ال يمكن للبحث و�لتطوير ، وهو �لمحرك 
ف���ي �لمج���ال �لطب���ي ، �إال �أن يعود م���ن جديد في 
فرن�س���ا م���ن خ���الل رف���ع �لمحرم���ات �لت���ي تخيم 
على �الأبحاث �لخا�س���ة. وتعتمد �ل�سر�كات �لتي 
تتطلبه���ا مع مر�ك���ز �لبحوث �لعام���ة على قدرتها 
�لتناف�س���ية عل���ى �لم�س���توى �لدول���ي ، �إذ يعم���ل 
جمي���ع جير�نن���ا ، وخا�س���ة بريطاني���ا �لعظم���ى 
و�ألماني���ا ، على هذه �لنم���اذج: فلماذ� ال نقوم بها 

نحن؟
عل���ى  �لمو�فق���ة  �أن  ما����س  فريدري���ك  ويوؤك���د 
�لفك���ري  �لتقلي���د  يتبناه���ا  �لت���ي  �لموؤ�س�س���ات 
و�ل�سيا�س���ي �لليبر�لي ، وه���ي �لطريقة �لوحيدة 

للحك���م �لمتو�فق���ة مع �ال�س���تقالل �لذ�تي �لفردي 
�لعام���ة  �لق���ر�ر�ت  �س���فافية  م�س���بًقا  تفتر����س   ،
و�سيطرة �لمو�طنين عليها.ويمكن �لقول �إن هذ� 
ه���و �أحد �أقدم �لدرو�س في �لليبر�لية �ل�سيا�س���ية 
.. وتتطل���ب �لحكوم���ة �لح���رة �ال�س���تقاللية ، �أي 
�لم�س���او�ة بين �لمو�طنين �أمام �لقانون ، �س���و�ء 
كان���و� حكام���ًا �أو محكومي���ن ، وهو م���ا �أدى �إلى 

تاآكل �سديد في حالة �لطو�رئ �ل�سحية.
و�لي���وم ، �أ�س���بحت �لخدمات �لعام���ة �لتي يدفع 
�لمو�طنون ثمنها غاليًا بطيئة في بع�س �الأحيان 
لدرج���ة �أنه���ا لم تعد تف���ي بر�س���التها بجدية ، هل 
�لتعلي���م �لوطني قادر على تقديم خدماته ب�س���كل 
�س���حيح في ظ���ل �لقي���ود �ل�س���حية �لحالي���ة؟ ما 
�ل�سرر �لذي �س���يلحقه ذلك بتعليم �ل�سغار �لذين 
�س���يجدون �أنف�س���هم في �س���وق �لعمل في غ�سون 
�س���نو�ت قليلة؟ هن���اك ما تر�ه وم���ا ال تر�ه، ربما 

لن نرى هذ� �ل�سرر �أبدً�.
لق���د حان �لوق���ت الأخذ �لمثل �الأعلى للد�س���تورية 
�لليبر�لي���ة عل���ى محمل �لج���د: �لد�س���تور ، �لذي 
يقع على قمة هرم �لمعايي���ر �لقانونية ، يجب �أال 
يفي بال�س���روط �لر�س���مية فح�س���ب ، بل يجب �أن 
يفي �أي�س���ًا بالمبادئ،فال يكون �لد�ستور د�ستورً� 
�إال �إذ� كان يحم���ي �لحري���ات �لفردي���ة و�لعد�ل���ة، 
يج���ب �أن يتوقف عن كون���ه فهر�ًس���ا لالقتر�حات 
�ل�سيا�س���ية �النتهازي���ة �لت���ي تهدف �إل���ى تلطيخ 
باالإيديولوجيا،ويدع���و  �الأ�سا�س���ية  �لقاع���دة 
د�س���تور �لحرية �إلى �إلغ���اء مب���د�أ �لحيطة. وهذ� 
يخن���ق �البتكار و�لنمو وي�س���ل �لبلد في مو�جهة 
�لمخاط���ر و�لمناف�س���ة.ففي وق���ت مبك���ر من عام 

"�أعرب  قد  بيزيه  �ل�س���ناتور جان  كان   ،  2004
بالفع���ل عن تحفظه �الأولي ب�س���اأن م�س���لحة مثل 
هذ� �الإ�س���الح �لذي ق���د يوؤدي �إل���ى �إعاقة �لبحث 
و�لتنمي���ة  �لتكنولوج���ي  و�البت���كار  �لعلم���ي 
�القت�س���ادية ، �أو حتى �لتقاع�س عن �لعمل با�سم 
�ل�سعي �لم�ستحيل من �أجل �نعد�م �لمخاطر. . " 
و�الأهم من ذلك ، �أن �لد�س���تورية �لليبر�لية تدعو 
�إل���ى حماي���ة �لملكي���ة �لخا�س���ة ، �لت���ي تق���ع ف���ي 
قل���ب �ال�س���تقالل �لذ�تي �لفردي ، وعم���ل �لعد�لة 

وموؤ�س�سات �لرخاء..
ويدع���و �لدكت���ور ما�س �ل���ى �إيجاد �س���بل جديدة 
للخ���روج م���ن �الأزم���ة بقول���ه �إن �لوقت ق���د حان 
لن�س���رف عقولنا عن �ال�س���تر�كية �لمحيطة،و�إن 
هناك بد�ئل �أخرى غير �لدولة �الأكبر ، غير �إ�سفاء 
�لطابع �لوظيفي على �لمجتمع �لمدني و�لجمود 
�لناج���م عن �لذع���ر �لقاتل، مت�س���ائاًل عمن يتجر�أ 
على طرح �ل�س���وؤ�ل حول �إ�س���الح �لموؤ�س�س���ات ، 
و�لدفاع عن د�ستور �لحرية للخروج من �الأزمة؟

عن �سحيفة كونتربوان الفرن�سية
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ال�س��حفي والباح��ث ال�سيا�س��ي الدكتور فريدري��ك ما�س :
 19  - كوفيد  مع  للتعاي�ش  �صحية  ك�صرتاتيجية  احل��ري��ة،  اتخاذ   

وال��ع��دال��ة ال���ف���ردي���ة  ال���ح���ري���ات  ال��د���ص��ت��ور  ي��ح��م��ي  اأن  البد 

بعد �نت�س���ار �لوباء كان���ت �إد�رة تر�مب قد 
تعاملت ب�س���وء مع �لوباء، وهذ� ما �أغ�سب 
�أو�س���تر بقوله: لم �أكن �أ�س���عر بالغ�سب في 
حياتي �إال بعد روؤيتي الإد�رة �س���يئة تتولى 
زم���ام �ل�س���لطة تتعام���ل م���ع �لوب���اء بهذه 
�لطريقة. �س���موه خدع���ة، وو�س���فوه باأنه 
فايرو�س �س���يني! هوؤالء ال ق���درة لهم على 

تحّمل م�سوؤوليًة وطنّية!
قب���ل �س���نو�ت كان ب���ول �أو�س���تر يحذر من 
مغّبة دخول تر�مب للبيت �الأبي�س، م�سّددً� 
عل���ى توخ���ي �لحذر و�أخ���ذ �الأم���ر بجدية. 
فما �ل�س���بب �ل���ذي دعاه لق���ول ذلك؟ يجيب 
�أو�ستر �أن ذلك يرجع �إلى �لنظام �النتخابي 
�لمعم���ول به ف���ي �أمي���ركا و�لمع���روف ب: 
�لمجم���ع �النتخاب���ي. وه���ي طريق���ة تمّكن 

�لمتر�سح �لذي ال يح�سد �أغلبّية �الأ�سو�ت 
�أن يف���وز بالرئا�س���ة. حي���ث �س���عر �أو�س���تر 
�أن تر�م���ب يتلق���ى دعمًا بعيدً� ع���ن بيانات 
�لر�أي �لع���ام و��س���تطالعات مر�كز �لبحث 
و�ل�س���حافة، ما �أثار رعب وخوف �أو�س���تر 
خ���روج بريطانيا م���ن �التح���اد �الأوروبي 
في حزير�ن �لما�سي، حيث تت�سابه �أميركا 
وبريطاني���ا ف���ي ع���دة �أم���ور منه���ا: �لعد�ء 
�لمتنام���ي �س���د �لمهاحري���ن، �لعن�س���رية، 
�لقومي���ة، �أنه���م �أغلبي���ة بي�س���اء، خوفه���م 
م���ن �الآخ���ر، وفيه���م من ي�س���تاء ويغ�س���ب 
مم���ن يتجاهل���ه ف���ي �لثقاف���ة �لعام���ة. لكن 
هذ� �لتق���ارب موجود بن�س���بة كبي���رة جّد� 

باأميركا.
لم���اذ� يحّب �لنا�س تر�مب؟ يجيب �و�س���تر 
�أغلبّي���ة �لنا����س يحّب���ون تر�م���ب؛ الأن���ه   :
بينم���ا  �أنف�س���هم،  ع���ن  بالر�س���ا  ي�س���عرهم 
بالحن���ق  ي�س���عرونهم  �لديمقر�طي���ون 
و�ل�س���يق تجاه �أنف�سهم، وهي طريقة فّظة 
حي���ن ننظ���ر �إليها، لكنها مفهوم���ة كما يرى 
بالديكتات���ور  �أو�س���تر  وي�س���ببه  �أو�س���تر. 
�لن���ازي هتلر �ل���ذي �أتاح لالألمان �ل�س���عور 
باالأم���ان و�لر�س���ا ع���ن �أنف�س���هم، ه���ذ� م���ا 
ينتق���ده �أو�س���تر وي�س���فه بالع���د�ء �لمقيت 
لمجتم���ع متن���ّوع ومتغّي���ر! حيث يخ�س���ى 
على �أميركا �أن تزول ح�س���ارتها �لمعنونة 
ف���ي عي���ون �أو�س���تر: ب���الد �لكل م���ن جميع 
�لجن�س���يات و�الأعر�ق و�لديانات و�الألو�ن 
ومختلف �لثقافات. ي�س���يف �أو�س���تر: هذ� 
�ل�سيء نحتفي به في �أميركا، لكن هناك من 

ال يحتفي بهذ� �لّتنوع.
كتب �أو�س���تر رو�يته �الأخي���رة و�لمعنونة 
برم���ز رقمي ١٢٣٤ وهي ت�س���ور �سخ�س���ًا 
د�خله���ا  ف���ي  �لمه���م  لك���ن  ذو�ت،  باأرب���ع 
�س���ّورت حركة �لمطالبة بالحقوق �لمدنية 
كي���ف  و�ل�س���بعينيات،  �ل�س���تينيات  ف���ي 
نظر �أو�س���تر لم�س���كلة �لعن�س���رية �لحالية 
و�لمتنامية في بالده بالتو�زي مع رو�يته 
هذه؟ يجيب �أو�س���تر �أن ذلك �أعاد له �إيمانه 
ب���اأن �أميركا ربما تكون قد ب���د�أت في �إعادة 
�لنظر في نف�سها جّيد�، كانت �الحتجاجات 
�الأطول و�الأكثر كثافة في تاريخ هذ� �لبلد، 
�الأهم م���ن ذلك، بد�أ �لعديد من �الأ�س���خا�س 
�لبي�س يت�س���اءلون، الأول م���رة في حياتهم 
، كيف �س���يكون �الأمر عندما يكبر جيل  من 
ذوي �لب�س���رة �ل�سود�ء في هذ� �لبلد؟ يبقى 
�أن ن���رى م���ا �إذ� كان ه���ذ� �لحال �سي�س���بح 
تح���ّول  م���ن  ج���زءً�  و�س���يكون  م�س���تد�مًا 
وطني د�ئم. مع ذلك يبدي �أو�س���تر �إعجابه 
باالحتجاجات �الأخيرة �إثر مقتل �ل�س���رطي 
�الأ�س���ود فلويد، وي�سفها باأن كانت قّمة في 
�لروعة، وال يمكن تجاهلها. يتابع �أو�س���تر 
قوله: �إنها و�حدة من �أقوى �الأ�س���ياء �لتي 

ر�أيتها في حياتي كلها.
م�ساكل �أميركا و�لعالم، وحنين �لعودة:

لقد تغيرت �الأمور �إلى �الأبد. �لعالم ب�س���كل 
ع���ام، و�أمي���ركا ب�س���كل خا����س، ف���ي �أزمة. 
لدين���ا م�س���كلة كبي���رة حقيقية يج���ب علينا 
جميعًا مو�جهتها، وهي �أزمة تغير �لمناخ، 

�إنه قادم ب�س���رعة، كاأن���ه كويكب هائل ياأتي 
�أج���ز�ء  بتدمي���ر  و�س���يقوم  �لف�س���اء  م���ن 
كبي���رة م���ن �الأر����س، �إذ� ل���م نتح���رك فورً� 
ف���اإّن �الأو�ن �س���يكون ق���د ف���ات، و�لمعاناة 
لالأجيال �لقادمة مرعبة و�سادمة، لقد ر�أينا 
بالفعل بذور �الأ�سياء �ل�سيئة في هذ� �لبلد، 
�أ�س���و�أ حر�ئق و�أ�س���و�أ �أعا�س���ير �سهدناها 
ف���ي تاريخن���ا. ه���ذه بد�ي���ة �الأح���د�ث فقط 
و�ست�س���مل طريقة جديدة للحياة. يغ�س���ب 
�لنا����س م���ن �رت���د�ء �الأقنع���ة ف���ي �لوب���اء، 
فتخي���ل �أن���و�ع �لتغيي���ر�ت �لتي �س���يتعّين 
علين���ا �إجر�وؤه���ا لتقلي���ل �النبعاث���ات بع���د 
ذلك. ثم هناك �لنظام �لر�أ�سمالي �الأميركي 
�ل���ذي خلق مجتمعًا غير عادل ورّجح �لكّفة 
ناحي���ة �الأثرياء، لدرجة �أنه ما لم يتّم �إعادة 
�لنظر في هذه �لق�س���ايا، فاإن �لبالد �سوف 
ت�س���تمر في �لتده���ور، كل ذل���ك يحتاج �إلى 
�إ�س���الح يقول �أو�ستر، و�س���تتو�لى �لمزيد 
م���ن �لنك�س���ات، وبالتال���ي لن تكون �س���هلة 
علينا جميعًا، لكّنني �أعتقد �أنه �إذ� ما و�سل 
�لديموقر�طّي���ون �إل���ى �ل�س���لطة، و�أ�س���بح 
ديمقر�طي���ة،  �ل�س���يوخ موؤ�س�س���ًة  مجل����س 
يمكن تمرير �لعديد من �لقو�نين �لتي تبد�أ 
عملّي���ة �إ�س���الح بع�س م���ن �أب�س���ع �لمظالم 

�لتي لحقْت باأميركا.

و�صعية الطبقة العاملة
ل���م يق���دم �لديمقر�طي���ون �أي �س���بب للفوز 
و�أغلبيته���م  �لعامل���ة،  �لطبق���ة  باأ�س���و�ت 
غا�س���بة وم�س���تاءة منهم. هذ� بح�سب ر�أي 
�أو�س���تر. م���ا جعلهم ي�س���عرون بالتح�س���ن 
و�لر�س���ا ه���م �لجمهوريون؛ حي���ث عززو� 
�لتف���وق �س���د �لمهاجرين، وذوي �لب�س���رة 
�ل�س���ود�ء. �إن عالمتهم �لبي�س���اء هي �لتي 
منحته���م �لتف���وق عل���ى �الآخري���ن! ، جذور 
ه���ذ� �الأمر ول���دت م���ع �إد�رة �أوبام���ا، فهي 
تتحمل ج���زءً� من هذه �لم�س���وؤولية، حيث 
كانت تمتلك �إد�رته ثماني �سنو�ت، وكانت 
لها �أغلبية ف���ي �لكونغر�س، مما جعله يهتم 
بتنفي���ذ خط���ة رعاية �س���حية، هذ� م���ا �أر�د 
عمله في بد�ية م�س���و�ره بالبيت �الأبي�س. 
بح�س���ب �أو�س���تر فباإمكانن���ا مناق�س���ة هذه 
�ل�ستر�تيجية �إن كانت �أف�سل �أم ال. مع �أّنها 
ق�س���ّية ال يمكن �أن نغفلها، ولم ي�ستطع �أي 
رئي�س حلها، ي�سيف �أو�ستر: لقد عمل دون 
�أن يتم �س���حب �لقر�ر بت�س���ويت جمهوري 
و�حد! هذ� �س���يء مذه���ل، �إذ �أنن���ا �نتخبنا 
رئي�س���ًا �أ�س���ود بالبيت �الأبي�س. هذه ثيمة 
الب���ّد �أن نفّكر فيها. لكن يمكنن���ا �لقول باأن 
�لبقية من �ل�سعب كانت غا�سبًة وم�ستاءة، 
�لف���وز.  ه���ذ�  م���ن  كان���و� مذعوري���ن  لق���د 
لدرج���ة �أنه���م بع���د ف���وز �أوبام���ا مبا�س���رًة 
ب���د�أت جماع���ات يمينية في خلق �س���يء لم 
يتح���دث عنه �أحد قّط! وهي حفلة �ل�س���اي! 
هذ� �لحفل كان بمثاب���ة هجوم يميني على 
ف���وز �أوبام���ا و�لديمقر�طّيي���ن. ولالأ�س���ف 
م���ع ٢٠١٠ ف���از �لجمهوري���ون باأغلبية في 
�لكونغر����س، وهذ� مما منع �أوباما من فعل 
�أي �س���يء! لم يتمّكن من تنفي���ذ �أّي قانون، 

ف���ي �لحقيقة وجه���و� لها �تهام���ات تنّم عن 
قل���ة �حتر�م! يب���دو لي كاأنهم قب�س���و� على 
رج���ٍل �أ�س���ود وقي���دوه بالحب���ال، ع�س���بو� 
عينيه وو�س���عو� منادي���ل ورقّية في حلقه، 
وقام���و� بركله ولكمه لمدة �س���ت �س���نو�ت! 
�ست �س���نو�ت وهم ال يتو�نون عن �سربه! 
ل���م يكن ل���ه �أّي ذن���ب فيما ح�س���ل بعد ذلك، 
ردة �لفع���ل تجاه���ه هي من �أطلق���ت �لعنان 
للعن�سرية في بالدنا، و�لتي لم �أكن �أت�سّور 
�أن تك���ون عميقة له���ذ� �لحّد. �إنها ف�س���حت 
عيوب بالدنا �لجيولوجّية. وقامت بتغذية 
�لح���رب �لثقافي���ة �لت���ي قاده���ا تر�مب منذ 
توليه �لرئا�س���ة خ���الل �ل�س���نو�ت �لخم�س 
�لما�س���ية، م���ا يثي���ر خط���ورة �الأم���ر ل���دى 
�أو�س���تر �أن �لبالد �أ�سبحت منق�سمة لدرجة 
ي�سعب فيها تخيل �أّي حو�ر �أو حديث بين 
�لحزبي���ن. كاأّن �لح���و�ر قد توق���ف بينهما. 
ي�س���ببه �أو�س���تر بحال �لحرب �الأهلية حين 
بد�أت ع���ام ١٨٦١؛ الأّن �لكر�هية تزد�د بين 

�لطرفين!

العن�صرية
�لعن�س���رية من �أهم �الأ�س���باب �لتي �س���كلت 
تاريخ �أميركا. ي�س���فها �أ�س���وتر باأنها عيٌب 
قات���ٌل ف���ي ه���ذ� �لبل���د. ف���ي جن���وب �أميركا 
كان �القت�س���اد يعتم���ُد على نج���ارة �لرقيق 
 ١٣ �أمي���ركا  ف���ي  كان���ت  حي���ث  و�لعبي���د، 
كان���ت  وق���د  بالعبي���د،  تمتل���ئ  م�س���تعمرة 
�لعبودية م�س���رعة قانونا في �أميركا، ولكن 
لم تكن هن���اك عبودية في بع����س �لمناطق 
خ�سو�س���ًا في �ل�س���مال، بل كانت م�ستقرة 
في �لجن���وب كما ذكرنا، بع���د �إعالن �تحاد 
�لواليات وت�س���كيل �لوالي���ات �لمتحدة  تم 
طل���ب تقدي���م تن���ازالت م���ن �ل�س���مال منه���ا 
�عتب���ار �أن �لعبودي���ة قانوني���ة، وحت���ى لو 
كان تعد�د �س���كان �لوالية �أقّل، فمن �لممكن 
�أن يك���ون له���م تمثيل �أكبر ف���ي �لكونغر�س 
بع���د �لعبيد، وتم ح�س���ابهم على نحو ثالثة 
�أخما����س فقط، هذ� تعّهد بح�س���ب �أو�س���تر 
مثيٌر للتقزز، ومنذ ذلك �لوقت يدفع �لنا�س 
ثم���ن ه���ذه �لق���ر�ر�ت، حتى ي�س���تقيم حال 
�لب���الد ومحاولة �إ�س���الحه الب���ّد �أن نتمكن 
م���ن �لوق���وف بوج���ه ه���ذه �لق���ر�ر�ت، في 
�ألماني���ا وجدت متاح���ف ت���وؤّرخ للمحرقة، 
لكّنن���ا ال ن���رى �أعالم���ًا للنازية، ف���ي �أميركا 
ن���رى �أع���الم فيدر�لي���ة، وهي لدى �أو�س���تر 
ال تختل���ف ع���ن �ل�س���ليب �لمعق���وف رم���ز 
�لنازي���ة! له���ذ� �ل�س���بب يق���ول �أو�س���تر، �إن 
�الحتجاج���ات �الأخبرة تلهمني؛ �إذ يبدو له 
�أن �أميركا بد�أت ت�س���حو م���ن غفلتها تجاه 
تعامله���ا م���ع �ل�س���ود، وتجاه �لعن�س���رية، 
وحتى ت�س���بح �أميركا عالمية على �س���عبها 
�أال يثير �النق�س���ام فيما بينهم، و�النق�س���ام 
هنا في �لعن�س���رية تجاه �ل�س���ود كما ير�ه 

�أو�ستر.

جو بايدن، الُكّتاب عن 
الديمقراطية

ف���ي نظ���ر �أو�س���تر ف���اإن باي���دن ديمقر�طي 

معتدل، عمل كثيرً� في �لمحال �ل�سيا�س���ي، 
نائ���ب  منه���ا  ع���دة،  مهم���ات  تول���ى  حي���ث 
�لرئي����س ف���ي �إد�رة �أوبام���ا. لكن���ه ل���م ينل 
�إعج���اب �أو�س���تر، �إذ يبدو غبّي���ًا في بع�س 
ي���ر�ه  �أن���ه  ق���ام به���ا. م���ع  �لت���ي  �الأ�س���ياء 
الئق���ًا للرئا�س���ة، حي���ث ال يمتل���ك �أي ميول 
�إجر�مّية، فهذ� �الأمر يعني الأو�س���تر �أنه لن 
يحكم �أميركا مجرم، كتر�مب �لذي ي�س���فه 
باأن���ه مج���رم، وكاذب، ومقيت! �أم���ا بايدن 
فهو �س���خ�ٌس الئق للبيت �الأبي�س. ي�س���ببه 
بديالن���و  وروزفل���ت عندما تولى �ل�س���لطة 
في ع���ام ١٩٣٣ خالل فترة �لرك���ود. �أعتقُد 
باأن���ه يقوم بعم���ل جّيد ح���د �للحظة، يقول 
�أو�ستر. م�ست �أ�س���هر ولم يفعل �سيئًا لكنه 
بخير. كان يقول �أو�س���تر لزوجته �س���يري: 
يمكن للديمقر�طيين تقديم غ�س���ن �س���جرة 
�س���ّد تر�مب، و�س���ينالون �لفوز بالغ�س���ن! 
بايدن يت�س���رف كال�س���جرة، �سيفعل �أف�سل 
مما يفعله �لذي ي�س���ر�خ، و يلوح بذر�عيه 
د�ئم���ًا! م���ا يه���ّم ف���ي نظ���ر �أو�س���تر �إخر�ج 
وهزيمة وتر�مب و�لجمهوريين من �لبيت 
�الأبي����س ومجل����س �ل�س���يوخ، �أم���ا ب�س���اأن 
بايدن فاإن �لم�س���تقبل حياله �سيكون مقلقًا 

للغاية!
يق���ول �أو�س���تر: �لُكت���اب بارع���ون؛ الأنه���م 
يمتلك���ون حرية للتعبير ع���ن �أفكارهم بلغة 
و��سحة ومخت�س���رة. فالكتاب مو�طنون، 
ولهم �هتمام بهذه �النتخابات. لذ� �جتمعْت 
�أطي���اٌف و��س���عة من �لُكت���اب للنقا�س حول 
م�ساألة �النتخابات، و�لم�ساعدة في هزيمة 
تر�مب. ما رّكز عليه �لُكتاب هو ح�سد كبير 
من �الأ�س���و�ت �سّد تر�مب مع �أن �لوقت قد 
ف���ات لمحاولة �إقناع �أي �س���خ�س بذلك كما 
يق���ول �أو�س���تر. خ���الل �لفترة �لما�س���ية لم 
ي�س���وت حو�لي ٩٥ مليون �سخ�س، وهذ� 
ما �أثار �س���عادة �أو�س���تر، �إذ ركز هو وغيره 
على �ل�سباب �لتقدميين، و�لذين لم يجدو� 
مبتاغه���م مع هاري�س �أو باي���دن، محاولين 
فب ذل���ك �إقناعهم ب���اأن عدم �لت�س���ويت في 
�النتخابات هو ت�س���ويت ل�س���الح لتر�مب 
بطريق���ة �أخ���رى! يتطل���ب منا �الأم���ر يقول 
�أو�س���ترء �أن ينال �ل�سباب فوزهم �أّوال. لقد 
بد�أنا مع ٨٠ كاتبًا، و�الآن �أ�س���بح �لعدد في 

�زدياد حتى و�سل حو�لي ١٧٠٠ كاتب.

بول اأو�صتر وال�صيا�صة:
�أم���ا ع���ن �نخر�طه في �ل�سيا�س���ة ف���اإن بول 
�أو�س���تر كان د�ئم �الهتمام و�لم�س���اركة في 
�لميد�ن �ل�سيا�سي، ولكن ن�ساطه ز�د خالل 
هذه �لفترة، �أي فترة تولي تر�مب لرئا�س���ة 
�أميركا، و�سبب �هتمامه �الأخير بال�سيا�سة 
يرجع �إلى خوفه على م�ستقبل �أميركا؛ الأنه 
على �لمحّك كما يبدو له، وجود تر�مب في 
�لبي���ت �الأبي�س �س���يعني �ختفاء وتال�س���ي 
�لديمقر�طّي���ة،  مظاه���ر  م���ن  مظه���ر  �أّي 
باالإ�س���افة �إل���ى خوف���ه م���ن تح���ّول �أميركا 
�إلى دول���ة ��س���تبد�دّية. يقول �أو�س���تر: �إنه 
�حتماٌل �س���ّيئ للغاي���ة، و�أحاول عمل كل ما 

في و�سعي حتى ال تحدث هذه �الأ�سياء ،.

ب��ول اأو�س��ر ..اأم��ركا ب��ن التع�س��ب وح�س��ار كورونا

ترجمة : عدوية الهاليل

ترجمة: منعم الفيتوري

منذ ان تولي ترامب رئا�صة امريكا بدت البالد في نظر الكاتب 
الروائي ال�صهير بول اأو�صتر اأكثر �صعفًا وانق�صامًا مما كانت عليه 

في ١٥٠ عام الما�صي، اأي منذ نهاية الحرب االأهلية. بعد ذلك يعّدد 
اأو�صتر مثالب وعيوب الحزب الجمهوري، بقوله اأواًل اأّن الحزب 

الجمهوري اأ�صبح بعيداً جّداً عن الّديمقراطية، اإ�صافًة الإيمانهم 
بمنطق القّوة، ومن اأهم دعاماتهم الفكرّية اأنهم ال يريدون دولة 

حقيقّية، لقد فّككوا الّن�صيج االجتماعي باأكمله في نواحي اأميركا 
وبطرٍق غير معهودة. مثاًل يقول اأو�صتر لدينا وكالة لحماية 

البيئة، فال تهتم بحماية البيئة، لدينا وزير للتعليم، لكنه ال 
يوؤمن بالمدار�ش العاّمة. هذا كل ما في االأمر. ثم ينتقد من كانوا 

يدعمونهم وهم يعانون من قراراتهم المجحفة بحّقهم معّلاًل ذلك 
باأ�صباٍب بعيدة جدا عن ال�صيا�صة ومبالغة التعقيد. ويطلق على 
هذا ال�صيء اأو�صتر: يمكن اأن ن�صمي ذلك بداية الحرب الثقافية 

االأميركية!

في حوار ن�صرته جريدة كونتربوان الفرن�صية ، قال ال�صحفي الليبرالي 
الكال�صيكي والباحث ال�صيا�صي الدكتور فريدريك ما�ش ، اإنه اإذا كان علينا 
التعاي�ش مع كوفيد 19- ، فيجب علينا االآن التفكير في العودة اإلى �صيادة 

القانون، لقد ناق�صنا الفر�صية ، واأكدها مدير الوكالة االأوروبية لالأمرا�ش 
..واأ�صاف : كوفيد في طريقه "للبقاء معنا". لذلك ي�صبح من ال�صروري 

الخروج من حالة الطوارئ الدائمة التي اأُن�صئت با�صم االأزمة ال�صحية من 
اأجل العودة اإلى الحكم الطبيعي ، الذي يحترم القانون العام والحريات العامة 

ويتكيف مع ق�صايا ال�صحة العامة المعا�صرة.



متابعة/ املدى 

تويف خ�صري ماجد، الذي غطى �صراعات 
عدي���دة يف الع���راق ب�صفته منت���ج مقاطع 
م�صورة وم�صورا لدى وكالة "اأ�صو�صيتد 
بر����س" لأكرث م���ن 17 عاما، ح�ص���بما اأفاد 
اأقرب���اوؤه، عن عمر ناه���ز 64 عاما.   اأودع 
ماج���د م�صت�ص���فى لقراب���ة ثالثة اأ�ص���ابيع، 
لك���ن حالت���ه تده���ورت ب�ص���رعة يف الأيام 
ي���وم  �ص���باح  وت���ويف  املا�ص���ية  القليل���ة 
ام����س الول  اجلمعة.  وان�ص���م ماجد اإىل 
اأ�صو�ص���يتدبر�س ببغ���داد يف اآذار 2004، 
النهي���ار  تغطي���ة  يف  ماج���د  وا�ص���تمر 
الأمن���ي وحمام ال���دم الطائفي الذي �ص���اد 

الع���راق ل�ص���نوات، وكذلك ف���رة الوجود 
القاع���دة  تنظي���م  و�ص���عود  الأمريك���ي، 
الإرهاب���ي، واأخ���ريا احل���رب عل���ى تنظيم 
داع�س. وكان���ت عمليات القت���ل واخلطف 
اأحداثا يومية، ت�صاحبها اأحيانا تفجريات 

متعددة يف نف�س اليوم.  
وخ���الل ذل���ك كل���ه، كان ماج���د، املع���روف 
با�صم اأبو اأجمد و�صط العائلة والأ�صدقاء، 
زميال حمبوبا و�صاحب ح�صور هادئ يف 

مكتب بغداد، تقول الوكالة.  
كم���ا كان ماجد �ص���حفيا متفاني���ا يف عمله 
يعم���ل  وكان  لكثريي���ن.  جي���دا  و�ص���ديقا 
م���ن  للتاأك���د  الكوالي����س  وخل���ف  به���دوء 
احل�ص���ول على العتماد والأوراق وجمع 

وتغطي���ة  املقاب���الت  وتي�ص���ري  ال�ص���ارات 
التقارير الإخبارية.  

وبح�ص���ب اأحم���د �ص���امي، كب���ري منتج���ي 
التقارير امل�ص���جلة امل�صورة يف اأ�صو�صيتد 
بر����س يف بغ���داد، ف���اإن "اأب���و اأجم���د كان 
م�ص���در بهجة خالل اأوقات العمل ال�صعبة 
يف بغ���داد عل���ى م���دار 17 عام���ا م�ص���ت. 
�ص���يذكره النا����س على اأنه �ص���خ�س لطيف 

ومهني متفان".
واأ�صارت �صامية كالب، مرا�صلة اأ�صو�صيتد 
بر�س يف بغداد، اإىل تفاين ماجد والتزامه 
يف �ص���بيل اإقن���اع ال���وزراء وامل�ص���وؤولني 
املراوغني باإجراء مقابالت مع اأ�صو�ص���يتد 

بر�س. 

وقال���ت اإن���ه "ط���ارد وزارة النق���ل لأ�ص���هر 
يف الآون���ة الأخ���رية. وكان يق���ول: اإنه���م 
يوا�ص���لون القول الأ�صبوع املقبل ولكن ل 
تقلق���وا لن اأتوقف عن الت�ص���ال. كان هذا 

جزءا من تفانيه يف �صبيل ن�صر تقرير".
كما كان يقول "لن اأن�صى اأبدا".

كما تذكرت �ص���امية وزمالوؤه الآخرون يف 
بغداد لطفه.  

وقالت "كانت زوجته ت�صنع معمول التمر 
ال���ذي تقا�ص���مه مع���ي ذات م���رة. وذك���رت 
عر�ص���ا اأنه اعجبن���ي. ويف الي���وم التايل 

جاءين مبعمول متر يكفي ملدة �صهر".
 دف���ن ماج���د يف النج���ف اجلمع���ة، ت���اركا 

زوجته واأبناًء خم�صة.  

 األفريد �سمعان 
احتف����ت  الراح����ل  الكبي����ر  ال�ص����اعر 
انف����ردت  حي����ث  الماأم����ون  مجل����ة  ب����ه 
الول  الف�ص����لي  ف����ي عدده����ا  المجل����ة 
ف����ي  حديًث����ا  ال�ص����ادر   2021 ل�ص����نة 
ن�ص����ر ح����وار لم ي����ر النور م����ن قبل مع 
الراحل الفريد �ص����معان قال خالله اإن: 
)ال�صعر و�ص����ادة الحالمين( كما ت�صدر 
غالف العدد �ص����ورة �صمعان. يذكر ان 
الفريد �ص����معان يعد من ابرز ال�صعراء 
العراقيي����ن زام����ل ال�ص����ياب وتعر�����س 
لالعتق����ال ال�صيا�ص����ي اكث����ر م����ن م����رة 
وتول����ى من�ص����ب المين الع����ام لتحاد 

ادباء وكتاب العراق. 

 با�سم البغدادي
الفنان ال�ص����اب ي�ص����ارك في الم�صل�ص����ل 
تاألي����ف  "العدلي����ن"  التلفزيون����ي 
واخ����راج ح�ص����ن  الركاب����ي  م�ص����طفى 
ال�ص����وء  ي�ص����لط  الم�صل�ص����ل  ح�ص����ني، 
على احتجاجات ت�صرين، حيث يج�صد 
البغ����دادي �صخ�ص����ية متظاه����ر يطالب 

بحقوقه الم�صروعة.

 ثامر مهدي 
ا�ص����تاذ الفل�ص����فة وعلم الجمال وكاتب 
ال�ص����يناريو المع����روف �ص����در ل����ه ع����ن 
لالأدب����اء  الع����ام  التح����اد  من�ص����ورات 
والكّت����اب في الع����راق الكت����اب الفكري 
ال�صوء  فل�ص����فًة" ي�ص����لط  "التراجيديا 
في����ه عل����ى اعم����ال الكات����ب الم�ص����رحي 
ويدر�����س  يوربيد�����س  الغريق����ي 
اعمال �ص����وفوكلي�س، ويتن����اول عالقة 
الفيل�ص����وف الغريق����ي ار�ص����طو بف����ن 
الم�ص����رح والتراجيديا، يذكر ان مهدي 
ا�ص����در العديد من الدرا�صات في مجال 

الفل�صفة وعلم الجمال. 

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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اقــــرأ

�ص���درت ع���ن دار امل���دى الرجم���ة العربي���ة لكت���اب بير �ص���لغيت 
"بريطاني���ا يف الع���راق.. �ص���ناعة ملك ودول���ة" ترجمة الراحل 
عب���د الل���ه النعيمي، الكت���اب يتن���اول دور بريطانيا يف ال�ص���وؤون 
العراقي���ة خالل فرة الحت���الل والنتداب الربيطاين. وي�ص���تند 
الكتاب اىل م�ص���ادر بريطانية ومنها ما موجود يف ار�صيف الهند 
الوطني، ا�صافة اىل اوراق مكتب املندوبية ال�صامية الربيطانية 
يف الع���راق، والكتاب يتناول معلوم���ات مهمة عن عمل النتداب 
الربيط���اين م���ن ي���وم اىل اآخ���ر بو�ص���فه اداة حك���م و�ص���يطرة 
داخ���ل الع���راق، كما انه يحتوي على وثائ���ق مهمة حتتوي على 
معلومات عن الو�صاع املحلية يف العراق خالل فرة النتداب.

ماذا ت�صّمي م�صوؤوًل كبريًا يف 
الدولة العراقية يخرج على 

امل�صاهدين ليقول اإنه لول دعم 
اإيران ملا جل�س حممد احللبو�صي 

على كر�صي رئا�صة الربملان؟، وماذا 
تقول اأي�صا لهذا امل�صوؤول الكبري 

وهو يعلن �صراحة اأن اأمريكا 
تدخلت يف اختيار رئي�س الوزراء، 
واأنها رفعت الكارت الأحمر بوجه 

مر�صح حتالف البناء؟.. عندما 
ت�صمع هذا الكالم من رجل توىل 

ويتوىل الكثري من املنا�صب الأمنية 
حتمًا �صت�صحك على �صعارات 

ال�صيادة واأخواتها، وقطع ذراع 
اأمريكا. الآن، نحن ب�صدد تطّور 
مذهل، يتمّثل يف اعراف ال�صيد 
فالح الفيا�س باأن اأمريكا واإيران 

هما من يحدد �صكل احلكومة 
والربملان، اأما الناخب العراقي 

املغلوب على اأمره، فمهمته فقط 
الدعاء باأن يطيل الله عمر "نوابنا" 

الأفا�صل . لالأ�صف لنزال نطلب 
الر�صا من اإيران، ون�صكت على 

تدخالت اأمريكا، ونغ�س الطرف 
عن قوات اأردوغان التي متار�س 

لعبة القذائف مع القرى العراقية.
حتتل معظم اأحزابنا ال�صيا�صية 

احلاكمة عددًا من املحافظات 
والوزارات ت�صاف اإليها املنطقة 
اخل�صراء وجزءًا لباأ�س به من 

اجلادرية، لكنها عندما تواجه 
م�صاألة تخ�س الدولة العراقية، 

فاإنها تذهب، اإما باجتاه اجلارة 
ال�صرقية، اأو ت�صتدعي ال�صفري 

الأمريكي لتاأخذ موافقته.
اأمل يحن الوقت ملراجعة اأخالقية 

�صاملة جتعلنا نطرح ال�صوؤال 
املهم: هل يجوز اأن جند اأحزابًا 

ت�صتويل على املنا�صب وتتقا�صم 
املغامن، واأع�صاوؤها ينعمون باأعلى 
الرواتب وباأرقى المتيازات، لكنها 

تناق�س ق�صاياها يف دول اخرى، 
ول قانون يقف بوجهها، لأنها 

يف عرف هذه الأحزاب عالقات 
�صراتيجية؟.

عندما اأيقن ديغول بخ�صارته يف 
ال�صتفتاء الذي اأجراه عام 1969، 

عاد اإىل بيته الريفي وظّل مقيمًا 
فيه اإىل حني وفاته. مل يطلب طعنًا 

ول اإعادة عّد وفرز يديوي. مل 
يتوعد خ�صومه بحرب اأهلية. كل 
ما فعله جل�س يف الريف يت�صامر 

مع القرويني.
ل ميكنك اأن تعرف من هو الوطني 
يف العراق، ومع َمن، ول ملاذا، ول 
اإىل متى! يف اأمريكا ودول اأوروبا 

من  مر�صح  "الكافرة" ين�صحب 
معركة الرئا�صة،عندما ُيكت�صف اأنه 
غ�ّس يف درا�صته الثانوية، ولي�س 

يف"الوطنية!"
اليوم املواطن املغلوب على اأمره 
مثل "جنابي" يحق له اأن ي�صاأل: 

متى يطمئن العراقيون على 
وطنهم  وم�صتقبلهم، يف وقت 

ي�صّر فيه �صا�صتنا الأ�صاو�س على 
اأن مي�صوا بنا فى بحر هائج 

تت�صارع فيه امل�صالح وحيتان 
الف�صاد؟، فيما املواطن امل�صكني 

حائر تتخبط به الأمواج واخلطب 
وال�صعارات، بينما ل �صاطئ هناك 

ول �صوء بعيدًا يهتدي به واإليه، 
با�صتثناء الإ�صرار على اأننا طالب 

اآخرة ول�صنا طالب دنيا، ولهذا ل 
داعي لإقامة م�صانع ومعامل ما 
دامت تركيا وايران بحاجة اإىل 

دولراتنا .
ي�صعى الربملان اإىل اأن يهرب 

بالبالد اإىل املجهول ، يتجاهل 
الحتجاجات ، حماوًل اأن يوهمنا 
جميعًا اأن معركة العراق احلقيقية 
لي�صت، مع الطائفية والنتهازية ، 
واإمنا يف رفع �صعارات ال�صيادة " 

امل�صحكة " 

دراما الفيا�ض 

بريطانيا يف العراق.. 
�سناعة ملك ودولة

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الح���د( اأن درجات احلرارة �ص���رتفع عن معدلتها لي���وم اأم�س، واأن اجلو 

�صيكون م�صم�صا يف جميع مناطق البالد.
C°  21 -C°  37 °C       النجف /   19 -    C° 32   /اأربيل

C°  23 -C°  39 °C      الب�سرة /   21 -    C° 37  /بغداد

C°   21 -C°  36 °C       الرمادي /   20 -    C° 34   /املو�سل

الم
حول الع

العراقية  املو�صل  مدينة  منت�صف  يف 
وب����ج����وار م�����ص��ج��د ال����ن����وري ال��ك��ب��ري 
اإرهاب  على  ال�صاهدة  املُهدمة  واملباين 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف ال���ع���راق، اأخ���ذت 
اأو  ه��الل،  ���ص��رور  الع�صرينية  ال�صابة 
اأهايل  ُيلقبها  كما  احلديدية"  "املراأة 
فوق  امل��دي��ن��ة  داخ���ل  تتجول  امل��و���ص��ل 
دراج��ت��ه��ا امل��ل��ون��ة وخ��ل��ف��ه��ا ع�����ص��رات 
الن�صاء يف م�صهد اأثار ده�صة اجلميع.  

غري  ي���وم،  ك��ل  بحياتها  ال��ف��ت��اة  تغامر 
يواجهها  قد  الذي  املوت  بخطر  مبالية 
لديها  لٔن  اإل��ي��ه��ا،  النا�س  بنظرة  اأو 
كل  يف  لن�صرها  ت�صعى  ور�صالة  هدفا 

دول  اإىل  واإي�صالها  العراق،  حمافظات 
العامل اأجمع.  

بداية  �صعبة  حلظات  �صرور  وعا�صت 
م��ن ق�����ص��ف م��ن��زل��ه��ا يف اآذار/م����ار�����س 
ال��وح��ي��دة  �صقيقتها  ووف�����اة   ،2017
���ص��اح��ب��ة ال���� 14 ع��ام��ا، وت��اله��ا م��وت 
والدها حزنا على �صقيقتها، واأمها التي 
بال�صرطان.    اإ�صابتها  ج���ّراء  حلقتهما 
الأح��داث كانت كفيلة بتحطيم  كل هذه 
حدث  م��ا  اأن  اإل  الع�صرينية،  ال�صابة 
حّول �صعفها اإىل قوة، و�صعوباتها اإىل 

اإ�صرار.  
يف  العاملة  املدنية  النا�صطة  قالت  و 
املجتمع  اإن  ����ص���رور،  الإن���ق���اذ،  جم���ال 
وتتوقف  ال��ث��ق��اف��ات،  متنوع  ال��ع��راق��ي 
وتقاليد  ع��ادات  على  فيه  امل���راأة  حرية 
التي  املحافظات  فهناك  حمافظة،  ك��ل 

الع�صائري" ول متلك  "النظام  يحكمها 
الن�صاء فيه احلرية، وحمافظات اأخرى 

وحمافظات  ال��الزم،  من  اأك��رث  منفتحة 
ثالثة ي�صود فيها "التحفظ" مثل نينوى 

حتكمها  ح��ي��ث  امل��و���ص��ل،  وعا�صمتها 
حمراء  خطوطا  تفر�س  التي  العادات 

وقيودا على املراأة.   
ووف���ق ���ص��رور ف���اإن ك��ث��ريا م��ن فتيات 
الذي  الأم��ر  احل��ري��ة،  يفتقدن  املو�صل 
احل��واج��ز  ك�����ص��ر  ع��ل��ى  ت�صمم  جعلها 
امل����ف����رو�����ص����ة ع���ل���ى ن�������ص���اء امل���دي���ن���ة 
ال���دراج���ات  ق���ي���ادة  ع��ل��ى  بت�صجيعهن 
�صلمية  ر�صالة  يو�صلن  حتى  الهوائية 
"بنات  باأن  العراقية  وال�صلطة  لل�صعب 
ال�صعاب،  قادرات على تخطي  املو�صل 
الثقة والدعم، واأن  اإىل  واأنهن يحتجن 
اإىل  العريقة ما زالت يف حاجة  املدينة 

الرميم".  
الختيار  هذا  وراء  من  �صرور  وترمي 
ما  بلدها  باأن  لعامل  اإىل  ر�صالة  لإي�صال 
هناك  واأن  اإع��م��ار،  اإىل  حاجة  يف  زال 

جيال واعيا خرج من بني ركام اخلراب 
والدمار يحبو نحو التغيري.  

وت�صجع الفتاة الع�صرينية جميع اأهايل 
يذهنب  بناتهم  اأن يركوا  على  املو�صل 
والتنقل  العمل  وم��ك��ان  امل��در���ص��ة  اإىل 
ب��ا���ص��ت��خ��دام ال����دراج����ات ال��ه��وائ��ي��ة، 
للبيئة  �صديقة  �صحية  و�صيلة  كونها 
وغ���ري ُم��ك��ل��ف��ة وت��خ��ف��ف الزدح���ام���ات 
ر�صالة  اأن��ه��ا  ع��ن  ف�صال  ال�����ص��وارع،  يف 
املو�صل  باأن  اأجمع  العامل  اإىل  اإيجابية 
ل�صنوات  املت�صددون  عليها  �صيطر  التي 
وت�صري  ج��دي��د.    م��ن  حريتها  تكت�صب 
اإىل اأنها عر�صت فكرة ماراثون الفتيات 
دعمتها  ح��ت��ى  ك��ث��رية  م��ن��ظ��م��ات  ع��ل��ى 
منظمة "UPP" الإيطالية التي رحبت 
ال��دراج��ات ووقفت  لهن  ب��ه��ا، ووف���رت 

بجانبهن.  

 "املراأة احلديدية" تثري الده�صة يف املو�صل

رم�صان  ل�صهر  ال��درام��ي  امل��اراث��ون  انطالقة  قبل  ما  منذ 
2021 وحتى الآن، مل ينقطع احلديث عن اأجور الفنانني 
والتقديرات  املو�صم،  هذا  املتناف�صة  الدرامية  الأعمال  يف 
الأكرث ميزانية،  اأجرًا وامل�صل�صل  الأعلى  بالنجم  اخلا�صة 
ل �صيما اأن عددًا من الأعمال يت�صارك يف بطولتها جنوم 
الأجور.  يف  التناف�س  من  حالة  يخلق  مبا  اأول"  "�صف 
اأي�����ص��ًا ع��رب مواقع  وع��رب ت��ق��اري��ر اإع��الم��ي��ة، كما احل���ال 
التقديرات  م��ن  �صل�صلة  ُن�صرت  الجتماعي،  التوا�صل 
مو�صم  وهو  احل��ايل،  للمو�صم  الفنانني  باأجور  اخلا�صة 
النجوم  وع��دد  املقدمة  الأع��م��ال  حجم  جلهة  ا�صتثنائي 
من  بداية  الفنانني  اأجور  خاللها  تفاوتت  فيه،  امل�صاركني 
دولر(  ماليني  ثالثة  نحو  يعادل  )مب��ا  جنيه  مليون   45

وحتى 10 مليون جنيه تقريبًا لنجوم ال�صف الأول الأعلى 
الأرق��ام  تلك  املنتجة لالعمال  تنفي  ال�صركات   لكّن  اأج��رًا. 
"معدلت  واأن  "تقديرات جزافية"،  اإنها  املُتداولة، وتقول 
الأجور احلقيقية اأقل من ذلك بكثري جدًا". وعلى اختالف 
التقديرات املُتداولة عرب تقارير اإعالمية ومواقع التوا�صل 
الجتماعي، فاإن غالبيتها اأجمعت على ت�صدر الفنان حممد 
 2021 رم�صان  يف  اأج��رًا  الأعلى  الفنانني  قائمة  رم�صان، 
عن دوره يف م�صل�صل مو�صى، وذلك باأجر قدرته التقارير 
من 40 اإىل 45 مليون جنيه. واتفقت التقارير على جميء 
الفنان اأحمد ال�صقا يف املركز الثاين باأجر قدرته بحوايل 
يف  دوره  عن  دولر(  مليون   2 )ح��وايل  جنيه  مليون   33
م�صل�صل "ن�صل الأغراب" الذي ي�صاركه البطولة فيه الفنان 

اأمري كرارة، الذي قّدرت التقارير املُتداولة اأن اأجره ي�صل 
اإىل 28 مليون جنيه )ما يعادل حوايل 1.7 مليون دولر(، 
ثم يف املركز الرابع الفنان يحيي الفخراين عن دوره يف 
"جنيب زاهي زرك�س" بحوايل 22 مليون جنيه  م�صل�صل 

)ما يعادل نحو 1.5 مليون دولر(. 
عبد  ك��رمي  النجم  اأج��ر  اأي�صًا  ق��ّدرت  املُتداولة  التقارير 
عن  دولر(  مليون   1.2( جنيه  مليون  ب����20  ال��ع��زي��ز 

دوره يف م�صل�صل "الختيار 2"، واملبلغ نف�صه للفنانة 
"اللي  م�صل�صل  يف  دوره��ا  عن  العزيز  عبد  يا�صمني 
الأعلى  كونها  على  التقارير  لتتفق  كبري"،  ملو�س 
للبطولت  املت�صدرات  النجمات  �صفوف  يف  اأج��رًا 

الن�صائية هذا املو�صم.

ن�صرت الفنانة فيكتوريا بيكهام �صورة 
ج��دي��دة ل��ه��ا ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل 
وهي  فيكتوريا  وتظهر  الإجتماعي. 
حم��اط��ة ب��زي��ن��ة ع��ي��د م��ي��الده��ا ال��ذي 
فيكتوريا  وكتبت  ام�����س،  ي�صادف 
:"عيد  نف�صها  فيه  ع��اي��دت  تعليقًا 
�صعيد،  و���ص��ب��ت  يل،  �صعيد  م��ي��الد 
اأن  ف��ي��ك��ت��وري��ا  وك�صفت  قبالتي". 

ال�صورة ملجلة "غالمور" 
جت��در الإ���ص��ارة اىل اأن��ه العيد ال���47 

لعب  من  متزوجة  وه��ي  لفيكتوريا، 
منه  ولديها  بيكهام  ديفيد  املعتزل  القدم  كرة 
وروميو  وك��روز  بروكلني  هم  اأولد  اأرب��ع��ة 
وهاربر. وفيكتوريا كانت يف ال�صابق مغنية 

�صمن فريق "�صباي�س غريلز".

الدم"! "حمام  وعا�سر  مراوغني  م�سوؤولني  طارد  عراقيًا:  م�سوراً  بر�س" تنعى  "اأ�سو�سيتد 

فيكتوريا بيكهام 
تعايد نف�سها يف 

عيد ميالدها

ال��ف��ن��ان��ني يف درام������ا رم�����س��ان اأج������ور  ح��ق��ي��ق��ة 

الربيطانية هيلني  املمثلة  لوي�س، زوج  داميان  املمثل  اأعلن 
مكروري، يوم اجلمعة اأنها توفيت بال�صرطان عن 52 عامًا.

بطولية  معركة  بعد  اأن��ه  ح��زن  وكلي  "اأعلن  لوي�س:  وق��ال 
مكروري  هيلني  الرائعة  اجلميلة  امل��راأة  فاإن  ال�صرطان،  مع 
ت��وف��ي��ت ب�����ص��الم يف امل���ن���زل و���ص��ط ف��ي�����س م���ن احل���ب من 

اأ�صدقائها وعائلتها".
العام  طفلني.  واأجنبا   ،2007 عام  تزوجا  قد  الثنان  وكان 
لتاأمني  اإ�صرليني،  جنيه  مليون  من  اأك��رث  جمعا  املا�صي 
الربيطانية،  الوطنية"  ال�صحة  "خدمة  ملوظفي  وج��ب��ات 

و�صط �صغوط جائحة فايرو�س كورونا.
يف  قوية  �صخ�صيات  عن  اأدوار  بتاأدية  مكروري  ا�صتهرت 
من  اخلم�صة  امل��وا���ص��م  يف  و���ص��ارك��ت  وال�صينما،  امل�صرح 
الإذاع��ة  "هيئة  اأنتجتها  التي  باليندرز"  "بيكي  �صل�صلة 
"بويل غراي"، منذ عام 2013. العام  الربيطانية"، بدور 
الذي  "رودكيل"  ق�صريتني:  �صل�صلتني  يف  اأطلت  املا�صي 
هيو  اأم���ام  املتحدة  اململكة  وزراء  رئي�صة  دور  فيه  اأدت 
لوري، و"كويز"Quiz  التي ت�صتند اأحداثها اإىل ف�صيحة 

برنامج الألعاب "من يريد اأن ي�صبح مليونريًا".

الرئي�����س  دخ����ل  اأن  الكرمل����ني،  اأعل����ن 
الع����ام  يف  بوت����ني  فالدمي����ري  الرو�ص����ي 
2020 بل����غ 9 مالي����ني و 994 األف روبل 

)133 األف دولر(.
وزاد دخ����ل الرئي�س بوت����ني مبقدار 268 
األف روب����ل )3600 دولر( مما كان عليه 

يف العام 2019.  
ويع����د دخ����ل الرئي�س الرو�ص����ي يف العام 
2017 الأعل����ى، حيث بلغ اأكرث من 18.7 
ملي����ون روبل )250 األ����ف دولر(، لكونه 
ب����اع قطع����ة اأر�����س م�ص����احتها 15 فدانا، 

بح�صب وكالة تا�س.  

الرئي�����س  ممتل����كات  قائم����ة  تتغ����ري  ومل 
اإذ م����ا زال ميتل����ك  بوت����ني يف الإع����الن، 
�ص����قة مب�ص����احة 77 مرا مربع����ا، ومراآبا 

مب�صاحة 18 مرا مربعا.  
م����ن  )اأنتي����كا(  �ص����يارتني  اإىل  بالإ�ص����افة 
نوع "فوجلا GAZ M21"، و�ص����يارة 

دفع رباع����ي من نوع "نيف����ا"، ومقطورة 
"�ص����كيف".   وقال����ت الوكال����ة اإن بوتني 
ي�ص����كن يف �ص����قة تبلغ م�ص����احتها 153.7 
مرا مربعا ذات مراآب مب�صاحة 18 مرا 
مربعا.   واأ�صافت اأن كل هذه املرافق تقع 

يف رو�صيا.

عامًا  52 عن  مكروري  هيلني  باليندرز"  "بيكي  جنمة  وفاة 
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