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 خا�س/ املدى

هرب���ًا م���ن عط����ش النه���ار، يلج���اأ عمال 
البن���اء اىل العمل بعد الفطار يف �س���هر 

رم�سان بالتن�سيق مع �ساحب املنزل.
ويق���ول عمال بن���اء التقتهم )امل���دى( اإن 
اجللو�ش �سهرا كامال يعود اجل�سم على 

الك�سل.
ويوؤكد خلفة البناء ابو احمد يف حديث 
ل�)امل���دى( "نلجاأ اىل العم���ل ليال ب�سبب 
�سيام العمال وارتفاع درجات احلرارة 
يف النه���ار". وي�سيف اب���و احمد "يبداأ 
عملنا بعد الفط���ار ب�ساعة تقريبا حلني 
اآذان الفج���ر، ونك���ون اجنزن���ا نح���و ما 

ننجزه نهارا".
وي�س���ر خلف���ة البن���اء اىل اأن "ا�سحاب 
معن���ا  متعاون���ون  وجرانه���م  املن���ازل 

ويقدرون و�سعنا يف هذا ال�سهر".
ب���دوره، يقول عامل البن���اء ميثم حممد 
يف حديث ل�)امل���دى( "جلو�سنا يف �سهر 

رم�سان بدون عم���ل �سيوؤثر ب�سكل كبر 
عل���ى عائالتن���ا، لذلك نلتج���ئ اىل العمل 
لي���ال رغ���م ان ه���ذا الوقت ه���و الهم يف 

�سهر رم�سان لق�ساء وقت مع العائلة".
الحي���ان  بع����ش  "يف  حمم���د  ويتاب���ع 
عندم���ا نعمل يف املناطق ال�سعبية ن�سعر 
باحل���رج م���ن املواطن���ني، اإذ ان عملن���ا 
ي�سبب لهم الزعاج لكن ما باليد حيلة".

وي�سيف عام���ل البن���اء اأن "عملنا غالبا 
من���زل  يف  كان  اإذا  مقي���دا  يك���ون  م���ا 
يف  العم���ل  عك����ش  ا�سحاب���ه،  ي�سكن���ه 
املنزل اخلايل"، لفت���ا اىل اأن "ا�سحاب 
املنزل يكون���ون يف هذا الفرتة يتهياأون 
لال�سرتخ���اء بعد وجب���ة الفط���ور". من 
جهته، يبني العام���ل الخر ح�سني رحيم 
�سه���ر  طيل���ة  "اجللو����ش  اأن  ل�)امل���دى( 
رم�س���ان خط���وة غ���ر �سحيح���ة حت���ى 
ل���و كان العام���ل ميل���ك املال ال���كايف يف 
ه���ذا ال�سهر"، م�سيف���ا اأن "العتياد على 
اجللو����ش والن���وم يولد الك�س���ل ويفقد 

الرغبة يف العمل يف اليام املقبلة".
م���ن جهته، يق���ول املواط���ن حم�سن علي 
ال���ذي ي�سك���ن يف منطق���ة �سعبي���ة: "يف 
كث���ر م���ن الحي���ان تك���ون مهن���ة عمال 
البناء م�سدر ازعاج لالخرين خ�سو�سًا 
م���ن لديهم كب���ار يف ال�س���ن ومر�سى يف 

املنازل".
لكنه يعود ويبدي تعاطفه قائال ل�)املدى( 
اىل  باأ�سد احلاجة  هم  ذاته  الوقت  "يف 
العم���ل، ويج���ب دعمهم معنوي���ا بالكالم 

اجلميل وعدم نبذهم وانتقادهم".
وي���رى عل���ي ان���ه "كان من الف�س���ل اأن 
توفر احلكومة رواتب رعاية اجتماعية 
حت���ى واإن اقت�سرت عل���ى �سهر رم�سان 
فق���ط، لك���ي ت�سه���م ول���و ب�س���يء ب�سيط 
يف م�ساع���دة ه���وؤلء الطبق���ات الكادحة 

والتخفيف عن كاهلهم".

العدد )4929( ال�سنة الثامنة ع�سرة - الحد )25( ني�سان  2021

 بغداد/ متيم احل�صن

اأمام احلكومة العراقية ايام فقط ل�"الرد" على 
اجلماع���ات امل�سلحة الت���ي ا�سبحت قريبة من 
توجيه "�سربات نوعية" اىل القوات الغربية 

يف العراق قبل ان تقوم وا�سنطن بذلك.
وكاد الهج���وم الخ���ر ال���ذي ا�سته���دف مطار 
بغ���داد ان ي�سيب اح���دى الطائرات المريكية 
داخ���ل مع�سك���ر ي�س���م ق���وات اجنبي���ة، وه���و 
اخطر هجوم على القوات المركية منذ نحو 

عامني. واعلن���ت القيادة الع�سكري���ة العراقية 
نهاي���ة ال�سبوع املا�س���ي، �سقوط 3 �سواريخ 
على مطار بغداد، فيما اعادت ا�ستخدام عبارة 
"اخلارجني عن القانون" يف تو�سيف هوية 
الدف���اع  وزارة  قال���ت  باملقاب���ل  املهاجم���ني. 
الأمركي���ة اإنها على عل���م بالتقارير الإعالمية 
ح���ول ا�سته���داف مطار بغ���داد واإنه���ا تراقب 
الأو�س���اع. ووف���ق م�س���ادر امني���ة حتدث���ت 
ل�)املدى( ف���ان "احد ال�سواري���خ الثالثة التي 
ا�ستهدفت املطار م�س���اء اخلمي�ش، �سقط قرب 

مهب���ط خا����ش للطائ���رات المركي���ة داخ���ل 
مع�سكر فكتوريا الذي يقع قرب املطار".

ويع���د الهج���وم الخر ه���و الول منذ نحو 6 
ا�سهر، حيث كان اآخر هجوم قد نفذ يف ايلول 

2020 وانتهى بكارثة ان�سانية.
وت�سيف امل�س���ادر ان "الهجوم نفذ من �سطح 
من���زل م�ستاأج���ر يف حي الف���رات التابع حلي 
اجله���اد، غرب���ي العا�سمة، املال�س���ق للمطار، 
حي���ث ع���ر هن���اك عل���ى 5 �سواري���خ اخ���رى 
معدة لالطالق". وقال���ت خلية العالم المني 

التابعة للحكومة يوم اجلمعة، اإنه "بالتزامن 
تنفذه���ا  الت���ي  ال�ستباقي���ة  العملي���ات  م���ع 
قواتن���ا الأمنية �سد عنا�س���ر ع�سابات داع�ش 
العملي���ات،  قواط���ع  خمتل���ف  يف  الإرهابي���ة 
العنا�س���ر  بقاي���ا  مالحق���ة  يف  وان�سغاله���ا 
الإرهابي���ة، جن���د اجلماع���ات اخلارج���ة ع���ن 
الأمني���ة  قواتن���ا  اإ�سغ���ال  حت���اول  القان���ون 
بجبه���ات اأخرى من خالل اإط���الق ال�سواريخ 

على املناطق التي ت�سم قوات عراقية".
 التفا�صيل �س2 

 بغداد/ حممد �صباح

اأ�سب���ح ي�س���كل خطرًا عل���ى حياتنا"،  "التواج���د 
هك���ذا و�سفت اح���دى النائب���ات الو�س���اع داخل 

جمل�ش النواب.
وك�سفت عن قيام هيئة الرئا�سة بغلق عدد كبر من 
دوائ���ر ومكاتب املجل�ش ب�سكل ت���ام نتيجة تف�سي 
فايرو����ش كورونا وارتف���اع موؤ�سر ال�سابات اىل 

اأكر من مئة حالة.
ومن���ذ ال�سبوع املا�س���ي يحاول جمل����ش النواب 

اإق���رار  بع���د  تعطل���ت  الت���ي  جل�سات���ه  ا�ستئن���اف 
املوازنة، لكنه مل يتمك���ن ب�سبب الغيابات الكثرة 

لأع�سائه.
وا�ستغل���ت اط���راف برملاني���ة الو�س���اع ال�سحية 
وراحت تكم���ل مفاو�ساته���ا مع اط���راف �سيا�سية 
اخ���رى لعق���د التحالف���ات من اج���ل ت�سلي���م قوائم 
املر�سح���ني اإىل مفو�سي���ة النتخاب���ات قبل الول 

من اأيار. 
وتو�سح زيتون الدليمي، النائبة عن كتلة حتالف 
احت���اد القوى الربملانية يف ت�سري���ح ل�)املدى( ان 
ا�سبابا فنية اخرت عقد جل�سات الربملان  "هن���اك 
ال�سب���وع املا�سي يعود بع�سه���ا اإىل �سفر النواب 
خ���ارج الع���راق، وان�سغ���ال اآخري���ن بالتحالف���ات 
النتخابي���ة والرت�سي���ح على اعتب���ار ان الول من 
ايار اآخر موعد لت�سلي���م التحالفات والرت�سيحات 

للمفو�سية".
كب���رة  م�سكل���ة  "هن���اك  ان  الدليم���ي  وت�سي���ف 
وخط���رة �سعبت اي�سا من عملي���ة عقد اجلل�سات 
ال وه���ي ارتف���اع ال�ساب���ات بفايرو����ش كورونا 
ب���ني اع�س���اء املجل����ش واملوظف���ني، مم���ا ادى اإىل 
غلق دوائ���ر ب�سكل كامل"، م�سيف���ة "اننا ل منتلك 
اح�سائي���ات عن ه���ذه ال�ساب���ات لكنها ق���د ت�سل 

لكر من مئة اإ�سابة".
 التفا�صيل �س2 

�أكثر من 100 �إ�صابة بكورونا في 
�لبرلمان وخام�س نائب يغادر �لحياة

 خا�س/ املدى

ك�س���ف م�س���در اأمن���ي، اأم����ش ال�سب���ت، اأن رئي����ش 
ال���وزراء القائ���د الع���ام للق���وات امل�سلح���ة م�سطفى 
الكاظمي وجه بفتح حتقيق باأحداث ناحية الوحدة 

التي اأدت اإىل مقتل متظاهر.
للق���وات  الع���ام  "القائ���د  ل�)امل���دى(  امل�س���در  وق���ال 
امل�سلح���ة وج���ه القي���ادات المني���ة بفت���ح حتقي���ق 
ب�س���اأن الح���داث الت���ي ح�سلت �سمن ح���ي الوحدة 

ببغ���داد والتي راح �سحيته���ا متظاهر وا�سابة عدد 
م���ن ال�سخا����ش بينه���م عنا�سر ام���ن". ومل يف�سح 
امل�س���در عن تفا�سيل اأكر. ولي���ل اجلمعة، انطلقت 
احتجاج���ات غا�سب���ة يف ناحي���ة الوح���دة جنوب���ي 
العا�سمة بغداد ب�سبب تردي واقع جتهيز الكهرباء.
وقال م�س���در اأمني حينه���ا، اإن التظاهرات تطّورت 
اإىل �سدام���ات بني املحتجني والقوات الأمنية الأمر 
ال���ذي اأّدى اإىل �سق���وط �سهي���د م���ن املتظاهرين و9 

جرحى من الطرفني.

واأ�س���ار امل�س���در اإىل اأن متظاه���ري ح���ي الوح���دة 
اأ�سعل���وا الإطارات وقام عدد منه���م برمي احلجارة 

على القوات الأمنية.
وت�سه���د �ساع���ات جتهي���ز الكهرب���اء تراجع���ًا، فيم���ا 
ترتف���ع درج���ات احل���رارة ب�س���كل كب���ر يف عم���وم 

حمافظات العراق.
اأ�سب���اب  ال�سب���ت  اأم����ش  الكهرب���اء،  وع���زت وزارة 
تراج���ع �ساع���ات التجهيز للمواطن���ني بالطاقة، اإىل 
عوار�ش فنية واعت���داءات و�سفتها ب�"الإرهابية"، 

حالت دون ا�ستقرار ذلك.
وق���ال الناط���ق با�س���م ال���وزارة اأحمد العب���ادي يف 
ت�سريح اإن "خطني اأحدهما يف �سرق بغداد والآخر 
غربها تعر�سا، يف اليومني املا�سيني، اإىل عوار�ش 
فنية اأدت اإىل حمدودية التجهيز يف بع�ش املناطق، 
حلقها قيام عنا�سر اإرهابية بعمل تخريبي طال خط 
�س���د مو�سل - قيارة مما اث���ر ب�سكل كبر يف و�سع 
املنظوم���ة الكهربائي���ة يف حمافظ���ات عدي���دة ومن 

بينها العا�سمة".

هل هي اأغلبية طائفية �صتيفن لونكريك يبحر يف تاريخ 
العراق منذ فجر التاريخ اىل الن

ناجح املعموري يكتب: 
ال�صاعر ن�صري فليح 

م�صروع ثقايف وفل�صفي

اأثري ناظم اجلا�صور يكتب: 10عالء املفرجي يكتب:  9 8

�سوق اجلمعة يتحدى اجراءات احلظر  ... عد�سة : حممود روؤوف

 خا�س/ املدى

اأعلن����ت الكتلة ال�سدرية، اأم�����ش ال�سبت، خو�سها النتخاب����ات الت�سريعية 
املقبل����ة وتر�سيحه����ا �سخ�سيات "وطني����ة ومهنية" للو�س����ول اإىل جمل�ش 
النواب. وذك����رت الكتلة يف بيان تلقته )امل����دى(: "ا�ستنادا لأحكام الفقرة 
46 ثانيا م����ن الد�ستور وتطبيقا لأحكام قان����ون املفو�سية العليا امل�ستقلة 
لالنتخاب����ات واإجراءاتها، ف����اإن الكتلة ال�سدرية تعل����ن جاهزيتها خلو�ش 

النتخابات الت�سريعية القادمة". 
واأ�ساف����ت: "قدمن����ا اأ�سماء مر�سحين����ا اإىل مفو�سي����ة النتخابات، وندعو 
اأبن����اء ال�سع����ب اإىل امل�سارك����ة الفاعل����ة يف النتخاب����ات لرت�سي����خ مب����ادئ 
الدميقراطي����ة التي حتفظ حقوق جميع العراقيني، وتعزز مفهوم التداول 

ال�سلمي لل�سلطة، من اأجل عراق موحد خال من الف�ساد واملف�سدين". 
اىل ذل����ك، قال النائب عن حتالف القوى العراقي����ة اأحمد مظهر اجلبوري، 
يف ت�سري����ح تلفزي����وين تابعت����ه )امل����دى(، اإن "اأك����ر م����ن اأربع����ني نائب����ًا 
وقع����وا ب�سكل ر�سم����ي وان�سم����وا اإىل �سفوف حزب تق����دم بزعامة حممد 

احللبو�سي".
واأ�ساف اجلبوري، اأن "هوؤلء ال�سخ�سيات اإما من كان وزيرًا يف ال�سابق، 
اأو نائبا لدورتني اأو ثالثة، ون�سبة جناحهم يف النتخابات املقبلة �ستكون 
اأك����ر م����ن 90%". ولفت، اإىل اأن "من يح�سل على اأك����ر مقاعد لل�سنة، هو 
م����ن �سيكون زعيمًا �سيا�سي����ًا للمكون، وهو ما اعتادت علي����ه التجربة منذ 

اأول انتخابات".
 التفا�صيل �س3

�ل�صدريون يقدمون مر�صحيهم 
لالنتخابات �لمقبلة.. وتحالف 

�لحلبو�صي يتحدث عن 50 مقعدً� �صنيًا 

وا�صنطن تراقب خطوات بغداد للرد على منفذي الهجمات
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جرعة واحدة من لقاح 
اأ�صرتازينيكا اأو فايزر "تقلل 
خطر الإ�صابة عند جميع 

الفئات العمرية"

ع���م���ال �ل���ب���ن���اء ي���ك�������ص���رون ل���ي���ل رم�����ص��ان 

�لكاظمي يوجه بالتحقيق يف مقتل متظاهر وجرح �آخرين يف حي �لوحدة

 هجوم �ملطار �لأول منذ 6 �أ�صهر �قرتب 
من �إ�صابة طائرة �أمريكية

اأغلقت جميع دوائر ومكاتب ال�صلطة الت�صريعية 

 بغداد/ املدى

اأعل����ن الرئي�����ش الأمرك����ي ج����و بايدن، 
الت����ي  باملذاب����ح  الع����رتاف  ال�سب����ت، 
ارتكب����ت يف العهد العثم����اين �سد اأكر 

من مليون اأرمني.
واعت����رب باي����دن اأن املج����ازر التي طالت 
احل����رب  خ����الل  اأرمن����ي  ملي����ون   1.5
العاملي����ة الأوىل على ي����د الإمرباطورية 

العثمانية "اإبادة جماعية".
وياأت����ي اإعالن باي����دن مبنا�سبة الذكرى 
اجلماع����ي  القت����ل  لعملي����ات  ال�����106 
الت����ي ب����داأت ع����ام 1915، عندم����ا كانت 
الإمرباطوري����ة العثمانية تقاتل رو�سيا 
القي�سرية خالل احلرب العاملية الأوىل 

يف املنطقة التي هي الآن اأرمينيا.
وجاء يف بي����ان للبيت الأبي�ش: "نتذكر 
اأرواح جمي����ع الذي����ن مات����وا يف الإبادة 
اجلماعي����ة لالأرمن يف العه����د العثماين 
وجن����دد التزامن����ا مبن����ع ح����دوث مث����ل 
ه����ذه الفظائع م����رة اأخ����رى". واأ�ساف: 
م����ع  ني�س����ان 1915،  م����ن 24  "ابت����داًء 
اعتق����ال املفكرين الأرمن وقادة املجتمع 
يف الق�سطنطيني����ة م����ن قب����ل ال�سلطات 
العثماني����ة، مت ترحي����ل ملي����ون ون�سف 
املليون اأرمني اأو ذبحهم اأو نقلهم حتى 

املوت يف حملة اإبادة".
وتاب����ع: "نك����رم ال�سحاي����ا الي����وم حتى 
ل ي�سي����ع التاري����خ ونتذك����ر حت����ى نظل 
يقظ����ني دائم����ا �س����د الكراهي����ة بجمي����ع 

اأ�سكالها".
وكان الرئي�����ش ج����و باي����دن ق����د اأج����رى 
مكامل����ة هاتفية، ام�ش الول اجلمعة، مع 

نظره الرتكي رجب طيب اأردوغان.
اأبل����غ  باي����دن  اإن  وق����ال م�س����در مطل����ع 
اأردوغان خالل الت�س����ال اأنه �سيعرتف 
ال�سبت ب����اأن مذاب����ح 1915 لالأرمن هي 

جماعية". "اإبادة 
وجتنب ع����دد من الروؤ�س����اء الأمركيني 
ال�سابقني اإع����الن هذا العرتاف، ب�سبب 
خماوف م����ن تفاقم التوتر م����ع احلليفة 

يف الناتو تركيا.
ويف اأول رد فع����ل ترك����ي عل����ى خط����وة 
باي����دن، ق����ال وزي����ر اخلارجي����ة الرتكي 
مولود جاوو�ش اأوغلو اإّن بالده ترف�ش 
متام����ًا ق����رار اأم����ركا، م�سيف����ًا اأنه����ا "ل 

تتلقى درو�سًا من اأحد حول تاريخها".
)توي����رت(  عل����ى  تغري����دة  يف  وكت����ب 
بالإنكليزي����ة: "ل����ن ت�ستطي����ع الكلم����ات 
كتابت����ه"،  اإع����ادة  اأو  التاري����خ  تغي����ر 
م�سيف����ًا: "ل �سيء لنتعلمه م����ن اأّي كان 
ح����ول ما�سين����ا. ال�سعبوي����ة ال�سيا�سية 
والع����دل.  لل�س����الم  خيان����ة  اأعظ����م  ه����ي 
نرف�����ش ب�س����كل مطل����ق ه����ذا الت�سريح 

القائم ح�سرًا على ال�سعبوية".
الرتكي����ة،  اخلارجي����ة  وزارة  واأك����دت 
ام�����ش ال�سبت، اأّن باي����دن ل ميلك احلق 
امل�سائ����ل  عل����ى  احلك����م  يف  القان����وين 
التاريخي����ة، وت�سريحاته عن "الإبادة" 

املزعومة لالأرمن ل قيمة لها.

�أول رئي�س �أمريكي يعرتف 
 باإبادة 1.5 مليون �أرمني 

يف عهد �لعثمانيني 



 ترجمة/ حامد �أحمد

عق���ب ادخ���ال قان���ون انتخاب���ات جدي���د ومع 
االنب���ار  محافظ���ة  �س���كان  م���ن  كثي���ر  بق���اء 
المحليي���ن يتوجه���ون اأكث���ر نحو ع�س���ائرهم 
طلب���ا للأم���ن والحماي���ة ب���دال م���ن الحكوم���ة 
االتحادي���ة، فانه من المحتمل ج���دا ان تكون 
للعلق���ات الع�س���ائرية ووجهائه���ا تاأثير كبير 
عل���ى المحافظة في انتخابات ت�س���رين االول 

المرتقبة .
بدت على وجه �س���يخ عموم ع�سائر البو محل 
ف���ي القائم، �سي���خ �سباح، معال���م القلق بينما 
كان ف���ي ا�ستقبال عدد من اف���راد قبيلته الذين 

قدموا اإليه طلبا للم�ساعدة .
زعم���اء الع�سائ���ر ف���ي االنب���ار يقوم���ون مقام 
منا�سري���ن  وكذل���ك  م�س���اكل  لح���ل  و�سط���اء 
الأخوته���م الع�سائري���ة تج���اه ع�سائ���ر وقوات 
امنية وحكومية اخ���رى. في الجانب الغربي 
م���ن محافظة الع���راق الغربية، يك���ون زعماء 
الع�سائ���ر ه���وؤالء اأول محطة ال�ستقب���ال نداء 

الذين هم بحاجة لم�ساعدة.
المقابل، هناك توقع �سمني لحد معين من ان 
اأولئك الذين يدعمونهم في االنتخابات �ستتم 

م�ساندتهم من قبل افراد ع�سيرتهم اي�سا .
ال�سي���خ �سباح ق���ال للمونيتر، ف���ي لقاء جرى 
في بيت���ه موؤخرا هذا ال�سه���ر، ان االنتخابات 
البرلماني���ة المزم���ع عقده���ا ف���ي 10 ت�سري���ن 
االول "�ست�سه���د كثيرا من الوج���وه الجديدة 
من االنبار"، م�سيرا الى ان "االهالي يريدون 
التركي���ز عل���ى �سوؤونه���م اكث���ر ومزي���دا م���ن 

التمويل للجانب الغربي من المحافظة" .
وا�ستن���ادا لقان���ون االنتخ���اب الجدي���د الذي 
مرر في 24 كانون االول 2019 وتعديله بعد 
مرور 11 �سهرا اآخر، ف�سيكون في هذا الوقت 

83 دائرة انتخابية .
�سيك���ون ه���ذا مختلف���ا تمام���ا ع���ن المنطق���ة 
ف���ي  اعتم���د  ال���ذي  الواح���دة  االنتخابي���ة 
الت�سريعي���ة  االنتخاب���ات   2005 انتخاب���ات 
االول���ى عق���ب الغ���زو االميركي للع���راق عام 
2003 ومعامل���ة كل مناطق انتخابات العراق 
ال���� 18 كمنطق���ة انتخابي���ة مف���ردة، كم���ا كان 

الحال في االنتخابات الثلث اللحقة .
جاء هذا التغيير بع���د االحتجاجات ال�سعبية 
الوا�سع���ة الت���ي ت�سبب���ت بتقدي���م الحكوم���ة 
ال�سابق���ة ا�ستقالته���ا ف���ي اواخر ع���ام 2019 
االح���زاب  هيمن���ة  تحجي���م  ال���ى  والدع���وة 

ال�سيا�سية على ال�سلطة .
وقال ال�سيخ �سباح: "في االنتخابات القادمة 
ل���ن يك���ون هن���اك محم���د الكربول���ي ومحمد 
الحلبو�س���ي فق���ط"، وذل���ك ف���ي ا�س���ارة من���ه 
لع�سو برلماني من ع�سي���رة مناف�سة ورئي�س 
البرلم���ان م���ن مدين���ة الكرم���ة ق���رب الفلوجة 

�سرقي االنبار .
كان معروف عن الحلبو�سي بانه كان يحاول 
الم�ساع���دة في جل���ب بع����س التح�سينات في 
االنب���ار. ولك���ن هنا ف���ي الجان���ب الغربي من 
المحافظة في القائ���م ومنطقة العبيدي يقول 
البع����س بانه ل���م ي�سرف اأي مبل���غ للم�ساعدة 
ف���ي اع���ادة اعم���ار المنطق���ة المت�س���ررة م���ن 
الحرب، �سوى الج���زء الخارجي الى الجانب 

ال�سرقي من المحافظة القريب من بغداد .
ويدعي ال�سيخ �سباح بقوله: "راأينا مجاميع 
�سغيرة من �سيا�سيين في المنطقة يتحولون 
الى اغنياء"، موؤكدا بان هناك معدال عاليا من 
الفقر في الجانب الغربي من المحافظة وانه 
لم تت���م معالجة هذا الو�س���ع ب�سكل جدي من 
قب���ل الم�سوؤولي���ن . زعيم ع�سي���رة البو محل 
قال ان ابنه حارث، يخطط لدخول المناف�سة 
االنتخابي���ة المزمع اقامتها في ت�سرين االول 
كمر�س���ح م�ستق���ل . �سي���خ ربي���ع م���ن ع�سيرة 

الكرابل���ة، وهي م���ن الع�سائر الكبي���رة اي�سا 
ف���ي منطق���ة القائ���م، ق���ال للمونيت���ر ان���ه اأمر 
�سحيح ان يك���ون للنتماء الع�سائري تاأثيره 
الكبير على الت�سوي���ت في االنتخابات داخل 

المنطقة .
"ف���ي اغل���ب الح���االت يت���م  وا�س���اف قائ���ل 
اختي���ار المر�سحي���ن م���ن الع�سي���رة نف�سه���ا 
حت���ى لو ل���م يكونوا هم االف�س���ل للمن�سب". 
ال�سي���خ  اب���ن  بتر�س���ح  م�ست�سه���دا  وا�س���ار 
�سباح كمثال على ذل���ك. وادعى باأن ع�سيرته 

ع�سي���رة الكرابل���ة  ق���د ر�سح���ت بدال م���ن ذلك 
خب���رة  لديه���م  اآخري���ن  ال�سخا����س  اأ�سم���اء 
متوقع���ا  االنتخاب���ات،  لخو����س  �سيا�سي���ة 
بانهم �سيكونون اكث���ر حر�سا لخدمة مطالب 

مجتمعهم ومكوناتهم .
ع�سيرة الكرابلة وع�سيرة البو محل تعتبران 
من الع�سائر المتناف�سة المعروفة على منطقة 
القائ���م الحدودية. كثير من الم�س���اكل بينهما 
تع���ود لعق���ود م���ن ال�سني���ن ولفت���رة ت�سكي���ل 
ال�سح���وات لمحارب���ة القاع���دة، ولك���ن بدعم 
م���ن الحكومة والتحال���ف الدولي اي�سا خلل 
الح���رب �سد داع�س كان ل���ه ال�سبب في تهدئة 
االو�س���اع. كل من ع�سي���رة الكرابلة وع�سيرة 

البو محل لديهم وحدات ح�سد ع�سائرية .
وا�ستنادا لمقابلت اجرتها مرا�سلة المونيتر 
مع ف�سي���ل ع�سائ���ري م�سلح اثن���اء التح�سيد 
لعملي���ات تحرير القائم وما بع���د ذلك في عام 
2017 ف���ان لواء اأعالي الف���رات، الذي يقوده 
العقي���د مو�س���ى حم���د الكربول���ي، ق���د تلق���ى 
تدريب���ا على يد قوة دنماركية من النخبة وتم 

ت�سليحه من قبل القوات االميركية .
وهن���اك ثلث وحدات ح�س���د ع�سائري اخرى 
تتاأل���ف ب�سكل رئي����س من اتب���اع ع�سائر البو 
المقربي���ن  المنطق���ة،  ف���ي  الن�سطي���ن  مح���ل 
م���ن �سي���خ �سب���اح يقول���ون ان اح���دى تل���ك 
الت�سكي���لت تتكف���ل بتوفي���ر حماي���ة لل�سي���خ 
�سب���اح وعائلت���ه، والت�سكيل االآخ���ر يتراأ�سه 
العقيد جم���ال في منطقة العبيدي، والت�سكيل 
الثال���ث هو كتائ���ب الحم���زة الع�سائري. وان 
كثي���را من منت�سبي قوات وزارة الداخلية في 

القائم  وف���ي ال�سرطة المحلية وقوات �سوات 
هم من ع�سيرة البو محل كذلك .

االمن في االنبار غالبا ما يعتمد على الع�سائر 
ورغبته���م ف���ي التعاون م���ع الق���وات االمنية 

ومحاربة التطرف .
زعي���م ح�س���د ع�سائري من ع�سي���رة البو محل 
اأي�سا ولكن من بلدة ال�سوفية قرب الرمادي، 
ق���ال للمونيت���ر "الع�سائر هنا ه���م اكثر اهمية 
م���ن االح���زاب ال�سيا�سي���ة بالن�سب���ة للهالي 
ف���ي حمايته���م ." وق���ال ان كثي���را م���ن ابن���اء 
ع�سي���رة البو نمر وع�سائر اخ���رى قد اختفوا 
اثن���اء هروبهم م���ن داع�س عن���د نقطة تفتي�س 
ال���رزازة ع���ام 2015، وه���ي حادثة م���ا تزال 
تلقي بظللها على المنطقة. المئات من �سكان 
االنبار من رجال و�سباب لم ي�سمع عنهم �سيء 
منذ ذلك الوق���ت وعوائلهم ما تزال تبحث عن 
معلوم���ات عنه���م. اآالف اآخري���ن م���ن معيلين 
لعوائ���ل ف���ي االنب���ار اختف���وا اي�س���ا خ���لل 
احتلل داع�س للمحافظة ما بين عامي 2014 
و2017، وان عوائله���م غالبا م���ا ي�ستعينون 
اوال بزعم���اء ع�سائرهم في محاولة للح�سول 
على معلومات عن اماكن تواجدهم المحتملة 
قب���ل  م���ن  اعت���راف  عل���ى  يح�سل���وا  ان  اأو 
الحكوم���ة بو�سعهم كاأرامل او ح�سولهم على 

مرتب تقاعدي كتعوي�س .
التراب���ط  تعزي���ز  بالنتيج���ة  �سيول���د  ه���ذا 
الع�سائ���ري اكث���ر واحتمالية �سع���ور االهالي 
بانه���م مدينون للزعماء الع�سائريين اكثر مما 
ه���م للحكومة المركزية ف���ي بغداد التي تكون 

بعيدة عن ال�سعور بم�ساكل الكثير منهم .
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�أمام �لحك�مة �لعر�قية 
�يام فقط لـ"�لرد" على 

�لجماعات �لم�سلحة �لتي 
��سبحت قريبة من ت�جيه 

ن�عية" �لى  "�سربات 
�لق��ت �لغربية في �لعر�ق 

قبل �ن تق�م و��سنطن 
بذلك.

وكاد �لهج�م �الخير �لذي 
��ستهدف مطار بغد�د �ن 
ي�سيب �حدى �لطائر�ت 

�المريكية د�خل مع�سكر 
ي�سم ق��ت �جنبية، وه� 
�خطر هج�م على �لق��ت 

�الميركية منذ نح� عامين.

واعلنت القي���ادة الع�سكري���ة العراقية 
�سق���وط  الما�س���ي،  اال�سب���وع  نهاي���ة 
3 �سواري���خ على مط���ار بغ���داد، فيما 
اعادت ا�ستخ���دام عب���ارة "الخارجين 
ع���ن القان���ون" ف���ي تو�سي���ف هوي���ة 
المهاجمي���ن. بالمقابل قالت المتحدثة 
االأميركي���ة  الدف���اع  وزارة  با�س���م 
بالتقاري���ر  عل���م  عل���ى  البنتاغ���ون  اإن 
االإعلمية حول ا�ستهداف مطار بغداد 
واإنها تراقب االأو�ساع. ووفق م�سادر 
امني���ة تحدث���ت ل�)الم���دى( ف���ان "احد 
ال�سواري���خ الثلث���ة الت���ي ا�ستهدف���ت 
المط���ار م�س���اء الخمي����س، �سقط قرب 
مهب���ط خا����س للطائ���رات االميركي���ة 
داخ���ل مع�سكر فكتوريا الذي يقع قرب 
المط���ار". ويع���د الهج���وم االخير هو 
االول من���ذ نح���و 6 ا�سه���ر، حي���ث كان 
اآخ���ر هجوم ق���د نفذ في ايل���ول 2020 

وانتهى بكارثة ان�سانية.

هج�م من �سطح منزل !
وت�سي���ف الم�س���ادر ان "الهج���وم نفذ 
م���ن �سط���ح من���زل م�ستاأج���ر ف���ي حي 

الف���رات التاب���ع لح���ي الجه���اد، غربي 
العا�سم���ة، المل�س���ق للمط���ار، حيث 
عث���ر هن���اك عل���ى 5 �سواري���خ اخرى 

معدة للطلق".
وقالت خلي���ة االعلم االمن���ي التابعة 
للحكومة يوم الجمعة، اإنه "بالتزامن 
مع العملي���ات اال�ستباقية التي تنفذها 
قواتنا االأمنية �س���د عنا�سر ع�سابات 
داع����س االإرهابية ف���ي مختلف قواطع 
العمليات، وان�سغالها في ملحقة بقايا 
العنا�س���ر االإرهابية، نج���د الجماعات 
الخارجة عن القان���ون تحاول اإ�سغال 
قواتن���ا االأمني���ة بجبه���ات اأخ���رى من 
خلل اإطلق ال�سواريخ على المناطق 

التي ت�سم قوات عراقية".
واأ�سافت اأن "3 �سواريخ �سقطت على 

محيط مطار بغداد الدولي من اأ�سل 8 
�سواري���خ، فقد �سقط ال�ساروخ االأول 
ق���رب �سجن الكرخ المرك���زي والثاني 
قرب اأكاديمي���ة جهاز مكافحة االإرهاب 
في �ساح���ة فارغ���ة والثالث ق���رب مقر 

احد اأفواج التدخل ال�سريع".
ولف���ت بيان الخلية الى اأنه "لم ت�سجل 
اي خ�سائر ب�سرية، فيما �سرعت مفارز 
المعالجة بتفكي���ك ال�سواريخ التي لم 
تنطل���ق والتي كانت ف���وق �سطح احد 
البي���وت الفارغة التي ت���م ا�ستئجارها 

قبل نحو 10 ايام".
وتعي����س منطقة حي الجهاد في "حالة 
ا�ستنفار" منذ هج���وم ايلول الما�سي 
على مطار بغداد، والذي ت�سبب بمقتل 
وا�سابة 7 ا�سخا�س من عائلة واحدة 

ف���ي منطق���ة الر�سواني���ة القريب���ة من 
المطار بع���د �سقوط اأح���د ال�سواريخ 
على منزل اال�سرة. واغلقت اكثر منافذ 
المنطق���ة وتمت زيادة عدد ال�سيطرات 
االمنية الثابت���ة والمتحركة، فيما كان 
رئي����س ال���وزراء م�سطف���ى الكاظمي، 
ام���ر حينها ب�"حب�س" الق���وة الما�سكة 
للمنطق���ة عل���ى خلفية الهجم���ات التي 

طالت المطار في العام الما�سي.
ويقول ع�سو في لجنة االمن والدفاع 
ف���ي البرلم���ان طلب ع���دم ن�س���ر ا�سمه 
ل�)المدى( ان "دخ���ول ال�سواريخ الى 
المناط���ق يتم عبر غط���اء ر�سمي، مثل 
ان يتم ا�ستخدام عجلت تابعة للح�سد 

ال�سعبي حتى ال تثير االنتباه".
وف���ي الع���ام الما�س���ي تم تنفي���ذ نحو 

4 هجم���ات م���ن داخ���ل ح���ي الجه���اد، 
احداها ا�ستهدف���ت المنطقة الخ�سراء 
االول  ت�سري���ن  ف���ي  ب�ساروخي���ن 
الما�س���ي، لكنهم���ا �سقط���ا ف���ي منطقة 
الجادري���ة وت�سببت���ا بخ�سائ���ر مادي���ة 

لعجلت ومحال تجارية.

بعد ج�لة �لح��ر
ويعتب���ر ب���در الزي���ادي الع�سو االخر 
ف���ي لجنة االمن والدفاع في البرلمان، 
"دلي���ل عل���ى ع���دم  تك���رار الهجم���ات 
ق���درة الحكوم���ة عل���ى مواجه���ة تل���ك 

الحوادث".
ت�سري���ح  ف���ي  الزي���ادي  وو�س���ف 
الهجم���ات  تل���ك  ل�)الم���دى( 
ب�"االرهابية". وا�ساف: "من يق�سف 

المع�سك���رات والبعث���ات الدبلوما�سية 
يري���د اطالة عمر القوات االميركية في 
الع���راق، ويدفع الحكوم���ة للطلب من 

تلك القوات بالبقاء".
و�سبق ان ح���ذر الزيادي عبر )المدى( 
من ت�ساعد الهجمات فيما لو لم تطبق 
الحكوم���ة خط���ة اقترحه���ا النائب من 
مرحلتي���ن. وتت�س���م المرحل���ة االولى 
كل  م�ستدي���رة" ت�س���م  "طاول���ة  عق���د 
الق���وى ال�سيا�سية وخا�س���ة تلك التي 
لتحدي���د  م�سلح���ة"  "اجنح���ة  لديه���ا 
باط���لق  تق���وم  الت���ي  الجه���ات  م���ن 
ال�سواري���خ، فيم���ا الثاني���ة هي تحرك 
ع�سكري النهاء تلك الجماعات. وكانت 
بغ���داد  بي���ن  الثالث���ة  الح���وار  جول���ة 
ووا�سنط���ن ف���ي اال�سب���وع االول م���ن 
ني�س���ان الحالي ناق�ست م�سير القوات 
البلدي���ن،  بي���ن  والعلق���ة  االميركي���ة 
ق���د انته���ت دون اعط���اء �سق���ف زمني 
لرحي���ل بقي���ة الق���وات االميركية التي 
يق���در عددها ب�2500 جندي بعد ان تم 

تخفي�سهم العام الما�سي.
وكان هذا االجراء، بح�سب مخت�سين 
وم�سوؤولين، قد اث���ار "غ�سب" بع�س 
الف�سائل التي تط���رح نف�سها بو�سفها 
ت�سعي���د  ال���ى  وع���ادت  "مقاوم���ة"، 
الهجمات بطريقة اكثر عنفا وباأ�ساليب 
جدي���دة حي���ث ا�ستخدم���ت اول م���رة 
اربي���ل  هج���وم  ف���ي  م�سي���رة  طائ���رة 
االخي���ر، وا�سابة طائرة "اف 16" في 
قاع���دة بل���د، وكادت ان ت�سيب طائرة 
امريكي���ة في هج���وم المط���ار االخير. 
وبح�س���ب م�س���ادر �سيا�سي���ة تحدث���ت 
ل�)الم���دى( فان "هن���اك ت�سريبات على 
ان وا�سنطن منحت الحكومة العراقية 
ايام���ا للرد عل���ى اال�سالي���ب المتطورة 
الق���وات  ت�سته���دف  الت���ي  للف�سائ���ل 
االمريكي���ة والتحال���ف الدولي قبل ان 

تقوم امريكا بهذا الدور".
وكان���ت الواليات المتحدة قد ردت في 
�سب���اط الما�س���ي، على خلفي���ة هجوم 
ف���ي  االميركي���ة  ال�سف���ارة  ا�سته���دف 
بغ���داد، بق�سف مقرات تابع���ة لكتائب 
ح���زب الل���ه عل���ى الح���دود العراقي���ة- 
ال�سوري���ة، وت�سب���ب بمقت���ل وا�سابة 

اكثر 20 عن�سرا من تلك الجماعات.
اأعلن���ت  التط���ورات االخي���رة  وعق���ب 
اأن  االأمريكي���ة،  المركزي���ة  القي���ادة 
الوالي���ات المتح���دة ل���ن تخف����س عدد 

قواتها ف���ي العراق، وذل���ك "بناء على 
رغبة الحكومة العراقية في بغداد".

وق���ال قائد القي���ادة المركزية الجنرال 
يري���د  "الع���راق  ماكين���زي:  كيني���ث 
بقاءن���ا، ول���ن نخف����س ع���دد الق���وات 

هناك".
وا�س���اف ماكينزي في موؤتمر �سحفي 
ي���وم الخمي����س اأن���ه "ال توج���د ل���دى 
ع���دد  لخف����س  خط���ط  اأي  وا�سنط���ن 
الق���وات المنت�س���رة في الع���راق مثلما 

تفعل في افغان�ستان".
الخارجي���ة  وزي���ر  ق���ال  بالمقاب���ل 
االأميركي، اأنتوني بلينكن ان "العراق 
التحال���ف  لق���وات  م�ستم���رة  بحاج���ة 
الدول���ي في الب���لد ودع���م البي�سمركة 
والق���وات االأمنية العراقية في الحرب 
ف���ي  بلينك���ن  وادان  داع����س".  �س���د 
وزراء  رئي����س  م���ع  هاتفي���ة  محادث���ة 
كرد�ست���ان م�سرور بارزان���ي الجمعة: 
والطائ���رات  ال�سواري���خ  "هجم���ات 
والقواع���د  االإقلي���م  �س���د  الم�سي���رة 

العراقية وقوات التحالف الدولي".

�إرباك �النتخابات
الى ذل���ك اعتبر زعيم التي���ار ال�سدري 
مقتدى ال�سدر، هجم���ات "الملي�سيات 
ال���ى  ته���دف  الع���راق  المنفلت���ة" ف���ي 

االنتخابات". "تاأجيل 
ومن المفتر�س ان تجري االنتخابات 
الت�سريعي���ة المبكرة في ت�سرين االول 
المقب���ل عق���ب تاأجيل الموع���د ال�سابق 

الذي كان في حزيران.
وقال ريا����س الم�سع���ودي النائب عن 
�سائ���رون ل�)المدى( ان "غالبية القوى 
االنتخاب���ات  تاأجي���ل  م���ع  ال�سيا�سي���ة 

الت�سريعية ال�سباب مختلفة".
وا�س���اف الم�سع���ودي: "كن���ا حذرن���ا 
�سابقا من ان الفترة بين تحديد موعد 
االنتخاب���ات ولحي���ن اجرائها �ست�سهد 
البلد ازمات واحداث امنية خطيرة".
وكان ال�س���در قد قال ف���ي تغريدة يوم 
ان  المط���ار،  عق���ب هج���وم  الجمع���ة، 
هن���اك جه���ات تري���د تعكي���ر االمن في 
العراق الأ�سباب عدي���دة "اأهمها تاأخير 

االنتخابات".
خ���لل  م���ن  "وذل���ك  وا�س���اف: 
الميلي�سي���ات المنفلتة الت���ي ت�ستهدف 
بق�سفه���ا الق���وات المحتل���ة لثنيها عن 

االن�سحاب".

هجوم �ملطار �لأول منذ 6 �أ�صهر �قرتب من �إ�صابة 
طائرة �أمريكية

�ملونيرت: ع�صائر �لأنبار ت�صحب �ل�صلطة من �لأحز�ب يف �لنتخابات �لربملانية �ملقبلة 

من�صة الطالق ال�صواريخ

و��سنطن تر�قب خط��ت 
بغد�د للرد على منفذي 
�لهجمات

ت�سيطر على جتمعات مق�سمة على دو�ئر منفردة

قوة من ع�صائر االنبار.. ار�صيف



 خا�ص/ المدى

اأعلن���ت الكتلة ال�ضدرية، اأم�س ال�ضبت، خو�ضها 
المقبل���ة وتر�ض���يحها  الت�ض���ريعية  االنتخاب���ات 
�ضخ�ض���يات "وطني���ة ومهني���ة" للو�ض���ول اإل���ى 

مجل�س النواب.
)الم���دى(:  تلقت���ه  بي���ان  ف���ي  الكتل���ة  وذك���رت 
"ا�ضتنادا الأحكام الفقرة 46 ثانيا من الد�ضتور 
العلي���ا  المفو�ض���ية  قان���ون  الأح���كام  وتطبيق���ا 
الم�ض���تقلة لالنتخابات واإجراءاته���ا، فاإن الكتلة 
ال�ض���درية تعلن جاهزيتها لخو�س االنتخابات 

الت�ضريعية القادمة".
اإل���ى  مر�ض���حينا  اأ�ض���ماء  "قدمن���ا  واأ�ض���افت: 
مفو�ض���ية االنتخاب���ات، وندع���و اأبناء ال�ض���عب 
اإلى الم�ض���اركة الفاعلة في االنتخابات لتر�ضيخ 
مب���ادئ الديمقراطية التي تحف���ظ حقوق جميع 
العراقيي���ن، وتع���زز مفه���وم الت���داول ال�ض���لمي 
لل�ض���لطة، من اأجل عراق موحد خال من الف�ض���اد 

والمف�ضدين".
الى ذلك، قال النائب عن تحالف القوى العراقية 
اأحم���د مظهر الجبوري، في ت�ض���ريح تلفزيوني 
تابعت���ه )الم���دى(، اإن "اأكث���ر من اأربعي���ن نائبًا 
وقعوا ب�ض���كل ر�ض���مي وان�ض���موا اإلى �ض���فوف 

حزب تقدم بزعامة محمد الحلبو�ضي".
واأ�ضاف الجبوري، اأن "هوؤالء ال�ضخ�ضيات اإما 
من كان وزيرًا في ال�ضابق، اأو نائب لدورتين اأو 
ثالثة، ون�ض���بة نجاحهم في االنتخابات المقبلة 

�ضتكون اأكثر من %90".
ولف���ت، اإل���ى اأن "من يح�ض���ل على اأكث���ر مقاعد 
لل�ض���نة، هو من �ضيكون زعيمًا �ضيا�ضيًا للمكون، 
اأول  من���ذ  التجرب���ة  علي���ه  اعت���ادت  م���ا  وه���و 

انتخابات".
واأو�ض���ح الجبوري، اأن "الموؤ�ضرات المتوافرة 
لدينا، وهو ما �ض���نوؤكده بع���د االنتخابات، تفيد 
باأن الحلبو�ض���ي �ضيح�ض���ل في ال���دورة المقبلة 

على اأكثر من 50 مقعدًا".
وفي �ضياق ذي �ضلة ك�ضف م�ضدر، يوم الخمي�س 
الما�ضي، عن احتمال تاأجيل االنتخابات المقرر 
اإجراوؤها في العا�ض���ر من ت�ض���رين االول المقبل 

10 اأيام عن موعدها المحدد.
وحذر رئي�س كتلة بدر النيابية ح�ضن �ضاكر، من 
اإجراء يعرقل االنتخابات المبكرة، م�ض���ددًا على 

�ضرورة توفير م�ضتلزماتها االأمنية.
وق���ال �ض���اكر، ف���ي ت�ض���ريح اإل���ى )الم���دى(، اإن 
الن���واب الإجراء  �ض���عيا داخ���ل مجل�س  "هن���اك 
تغيي���رات عل���ى قان���ون االنتخاب���ات م���ن خالل 
التعدي���ل اأو الطعن في ن�ضو�ض���ه اأمام المحكمة 

االتحادية العليا".
واأ�ض���اف �ض���اكر، اأن "ح�ض���ول اأي تعدي���ل على 
القان���ون الحالي يعن���ي اأننا �ض���وف نحتاج اإلى 
وقت ال�ض���يما مو�ضوع الدوائر االنتخابية، فهو 
يتطل���ب عم���اًل فنيًا قد يه���دد موع���د االنتخابات 
المبك���رة ف���ي العا�ض���ر من �ض���هر ت�ض���رين االأول 

المقبل". 

واأ�ض���ار، اإلى اأن "الراأي االأف�ض���ل هو اأن نم�ضي 
بهذا القانون رغم اأنه يت�ض���من بع�س ال�ضلبيات 
اإج���راء  اأج���ل  م���ن  الدوائ���ر،  لبع����س  وغب���ن 
االنتخابات المبكرة في موعدها بو�ضفها مطلبًا 
�ض���عبيًا، لكن �ض���رورة اأن تتولى الحكومة مهمة 

توفير الم�ضتلزمات االأمنية".
بدوره انتقد نائب، قرار اعتماد البطاقة ق�ضيرة 
االأم���د ف���ي االنتخابات، وعّدها و�ض���يلة ت�ض���اعد 

على التزوير.
وق���ال النائ���ب اأر�ض���د ال�ض���الحي، ف���ي حدي���ث 
اإل���ى )الم���دى(، اإن "ق���رار مجل����س المفو�ض���ية 
با�ض���تخدام البطاق���ة االنتخابية ق�ض���يرة االأمد 

غير �ضحيح".
وتابع ال�ض���الحي، اأن "هذا التوجه ي�ضاعد على 
عدم الم�ض���اركة في االنتخابات، كونها �ض���تكون 
عر�ضة للتزوير في وقت نحن نبحث عن �ضمان 

النزاهة في عملية االقتراع ومخرجاته".
واأ�ض���ار، اإل���ى اأن "�ض���مان �ض���فافية االنتخابات 
ياأتي من ر�ض���انة القانون االنتخابي الم�ض���وت 
علي���ه م���ن مجل�س الن���واب، الذي ينط���وي على 
العدي���د من الم�ض���كالت ينبغي الوق���وف عندها 
ومعالجه���ا". وا�ض���تغرب ال�ض���الحي م���ن "عدم 
وجود العد اليدوي في االنتخابات"، مو�ض���حًا 
اأن "الع���راق هو البل���د الوحيد ف���ي العالم الذي 
يري���د االعتماد عل���ى الع���د االلكترون���ي واإبعاد 
رع���د  النائ���ب  رج���ح  جانب���ه،  م���ن  الي���دوي". 
الدهلكي، تاأخر االنتخاب���ات اإلى ما بعد الدورة 

النيابية الحالية، مو�ضحًا اأن المعطيات االأولية 
باأن االأو�ض���اع اأكثر خط���ورة عّما كانت عليه في 

.2018
وق���ال الدهلك���ي في ت�ض���ريح اإلى )الم���دى(، اإن 
"جمي���ع المتطلب���ات الخا�ض���ة باالنتخابات قد 
انتهت، بت�ضريع القوانين ذات العالقة واإ�ضدار 

المر�ضوم الجمهوري بتحديد موعدها".
للموق���ف  "قراءت���ي  اأن  الدهلك���ي،  واأ�ض���اف 
�ض���تكون  االنتخاب���ات  ب���اأن  تظه���ر  ال�ضيا�ض���ي 
متاأخ���رة، اإذ لن تجرى ف���ي الموعد المبكر الذي 
تم تحديده بموجب المر�ض���وم الجمهوري، كما 
اأنه���ا لن تجرى بانتهاء عم���ر الدورة االنتخابية 

الحالية في ني�ضان من العام المقبل".
واأ�ض���ار، اإلى اأن "المعطيات لالنتخابات المقبلة 
ال تختل���ف عم���ا ج���رى ف���ي ع���ام 2018، بل هي 
اأخطر من ذلك، والدليل ال�ض���الح المنفلت، وهذا 

يجعلنا نتخوف من التزوير مرة اأخرى".
قب���ل  النيابي���ة،  القانوني���ة  اللجن���ة  ا�ض���تبعدت 
البرلماني���ة  االنتخاب���ات  اإج���راء  ا�ض���بوع، 
والمحلي���ة ف���ي اآن واح���د، وعزت ذلك الأ�ض���باب 

ت�ضريعية و�ضيا�ضية ومالية.
وق���ال ع�ض���و اللجن���ة النائب �ض���ائب خ���در في 
"قان���ون  اإن  حينه���ا،  )الم���دى(،  اإل���ى  حدي���ث 
انتخاب���ات مجال����س المحافظات رقم 12 ل�ض���نة 
2018، تم اإن�ضاجه في بداية الدورة االنتخابية 

الحالية، ومن ثم الت�ضويت عليه".
اعتم���د  الناف���ذ  "القان���ون  اأن  خ���در،  واأ�ض���اف 
اآلي���ة انتخابية وتق�ض���يما لالأ�ض���وات والدوائر 
خالف���ًا لما ذهب اإلي���ه قانون انتخاب���ات مجل�س 
الن���واب الحالي". واأ�ض���ار، اإل���ى اأن "التعار�س 
بي���ن القانوني���ن، يجعل م���ن ال�ض���عوبة اإجراء 
االنتخاب���ات العامة والمحلية ف���ي اآن واحد كما 
يت���م التروي���ج له في و�ض���ائل االإعالم؛ الأ�ض���باب 

مالية وقانونية و�ضيا�ضية".
وك�ض���ف خدر، ع���ن "وجود مقت���رح تعديل على 
قانون االنتخاب���ات المحلية مقدم من قبل لجنة 
االأقالي���م والمحافظ���ات، وق���د ت���م اإر�ض���اله اإل���ى 
لجنتن���ا ولكن لم نناق�ض���ه ب�ض���كل ر�ض���مي لغاية 
االآن". ويقّر خ���در، باأن "مجل�س النواب ارتكب 
هف���وة باإلغ���اء مجال�س المحافظ���ات، واأدى هذا 
االإج���راء اإل���ى ارتفاع ن�ض���بة الف�ض���اد؛ الختالل 

عن�ضر الرقابة في االإدارات المحلية".
و�ض���دد خدر، على اأن "المادة 122 من الد�ضتور 
وج���ود  عل���ى  ن�ض���ت   ،2005 ل�ض���نة  العراق���ي 
مجال����س المحافظات، وال يمك���ن لنا اأن نتجاوز 

نظام الالمركزية االإدارية".

 خا�ص/ المدى

طالبت كتلة النهج الوطني، اأم�س ال�ضبت، بمراجعة 
ج���والت التراخي����س النفطي���ة، م�ض���يرة اإل���ى اأنه���ا 

ت�ضتنزف نحو 40% من االإيرادات.
وقال النائب عن الكتلة، مازن الفيلي، في ت�ض���ريح 
للع���ام  االتحادي���ة  "الموازن���ة  اإن  )الم���دى(،  اإل���ى 
الج���اري تجاهل���ت العدي���د م���ن الحق���وق المهم���ة 
لل�ض���عب العراق���ي، فالمو�ض���وع ال يتعل���ق ب�ض���عر 
�ض���رف الدوالر فح�ض���ب، بل هناك ق�ض���ايا خطيرة 
اأخ���رى". واأ�ض���اف الفيلي، اأن "مطالبن���ا كانت باأن 
تت�ض���من الموازنة اإع���ادة نظ���ر ومراجعة لجوالت 
التراخي����س النفطي���ة الت���ي اأبرمه���ا الع���راق خالل 
ال�ض���نوات الما�ضية واأ�ضبحت ت�ض���تنزف نحو 30 

اإلى 40% من وارداته النفطية".
واأو�ض���ح، اأن "جميع المخت�ض���ين يطالبون باإعادة 
�ض���ياغة هذه الجوالت بنحو يمن���ع الهدر في المال 
وال  العراق���ي،  لل�ض���عب  الفائ���دة  ويحق���ق  الع���ام، 
تك���ون ب�ض���كلها الحال���ي ال���ذي هو قريب م���ن عقود 

الم�ضاركة".
بي���ن  م���ن  كان���ت  الوطن���ي  النه���ج  كتل���ة  اأن  يذك���ر 
وتحدث���ت  الموازن���ة،  قان���ون  عل���ى  المعتر�ض���ين 
ع���ن عزمه���ا الطع���ن ببع�س فقرات���ه اأم���ام المحكمة 

االتحادية العليا.
واأبرم���ت الحكوم���ة العراقي���ة ف���ي منت�ض���ف العام 
2009 عق���ودا مع كبرى ال�ض���ركات االأجنبية الإعادة 
هيكلة القط���اع النفطي وتطويره وقلب االنخفا�س 
ال�ض���نوي في االإنتاج النفط���ي، اإذ لم يكن االإنتاج قد 

ازداد من 2003 الى 2011.
وو�ض���فت جوالت التراخي�س الت���ي اأبرمها العراق 
مع �ض���ركات النفط االأجنبية باأنها تمثل ا�ض���تعمارًا 

ولي�س ا�ض���تثمارًا لالقت�ضاد العراقي كون اأن هنالك 
اأم���واال تترتب على ذم���ة الحكومة تابعة ل�ض���ركات 
النف���ط االأجنبي���ة مث���ل �ض���فر واإقامة مدير ال�ض���ركة 

االأجنبية في دولة غير العراق.
وقال رئي�س لجنة االقت�ضاد واال�ضتثمار البرلمانية 
النائ���ب احم���د الكنان���ي ل�)الم���دى(، قبل م���دة، اإنه 
"ب���داأ بالتح���رك نيابيا نحو تعدي���ل عقود جوالت 
التراخي����س النفطي���ة الت���ي فيه���ا احج���اف بح���ق 
الدولة العراقية وت�ض���تنزف المال العام بطرق غير 
قانونية"، محذرا من "ا�ضتمرار العمل بهذه العقود 

التي �ضت�ضبب في هدر االأموال".
وي�ض���يف الكنان���ي اأن "�ض���فرات وتنق���الت واإقامة 
والفنيي���ن  والم�ضت�ض���ارين  الم���دراء  ه���وؤالء 
والمهند�ض���ين العاملين في هذه ال�ض���ركات يتحملها 
العراق"، مقدرا "عدد هوؤالء المدراء في كل �ض���ركة 
ي�ضل ب�ضكل تقريبي لنحو اأكثر من 100 �ضخ�س".

ويلف���ت اإل���ى اأن "الحكوم���ة تعاق���دت �ض���من عقود 
ج���والت التراخي�س مع 30 �ض���ركة نفطي���ة عمالقة 
وم���ع �ض���ركات ثانوي���ة عدي���دة كلها تعم���ل االن في 
اإنتاج وت�ضدير النفط"، م�ض���يفا اأنه "حتى الطعام 
والم���اء له���ذه ال�ض���ركات يتم ا�ض���تيراده م���ن خارج 

العراق".
ج���والت  �ض���من  االأجنبي���ة  ال�ض���ركات  ومنح���ت 
التراخي����س امتيازات مجحفة بحق العراق وكبلت 
العراق بقيود والتزامات مالية بددت ثروات البالد، 
دون اأي م���ردود عل���ى م�ض���توى نق���ل التكنولوجيا 

وتطوير الكوادر المهنية المحلية.
ووعد ح�ض���ين ال�ضهر�ض���تاني بعد حف���ل توقيع هذه 
العقود بو�ض���ول طاقة اإنتاج العراق اإلى 12 مليون 
برمي���ل يوميا خالل 6 �ض���نوات، لي�ض���بح م���ن اأكبر 

الدول الم�ضّدرة للنفط في العالم.

 بغداد/ محمد �صباح

ومنذ اال�ض����بوع الما�ضي يحاول مجل�س 
النواب ا�ض����تئناف جل�ضاته التي تعطلت 
بع����د اإق����رار الموازن����ة، لكن����ه ل����م يتمكن 

ب�ضبب الغيابات الكثيرة الأع�ضائه.
وا�ض����تغلت اط����راف برلمانية االو�ض����اع 
ال�ض����حية وراحت تكمل مفاو�ضاتها مع 
اطراف �ضيا�ض����ية اخرى لعقد التحالفات 
من اجل ت�ض����ليم قوائم المر�ض����حين اإلى 
مفو�ض����ية االنتخاب����ات قب����ل االول م����ن 

اأيار. 
وتو�ض����ح زيت����ون الدليم����ي، النائبة عن 
كتل����ة تحالف اتح����اد الق����وى البرلمانية 
في ت�ضريح ل�)المدى( ان "هناك ا�ضبابا 
البرلم����ان  عق����د جل�ض����ات  اخ����رت  فني����ة 
اال�ضبوع الما�ضي يعود بع�ضها اإلى �ضفر 
النواب خارج العراق، وان�ضغال اآخرين 
والتر�ض����يح  االنتخابي����ة  بالتحالف����ات 
عل����ى اعتب����ار ان االول م����ن اي����ار اآخ����ر 
موعد لت�ض����ليم التحالفات والتر�ضيحات 

للمفو�ضية".
وت�ض����يف الدليم����ي ان "هن����اك م�ض����كلة 
كبيرة وخطيرة �ضعبت اي�ضا من عملية 
عقد الجل�ضات اال وهي ارتفاع اال�ضابات 
بفايرو�س كورونا بين اع�ضاء المجل�س 
والموظفي����ن، مم����ا ادى اإلى غل����ق دوائر 
ب�ض����كل كام����ل"، م�ض����يفة "انن����ا ال نمتلك 
اح�ض����ائيات عن هذه اال�ضابات لكنها قد 

ت�ضل الكثر من مئة اإ�ضابة".
وهذه لي�ض����ت المرة االول����ى التي ترتفع 
فيها اال�ضابات بفايرو�س كورونا داخل 
مجل�����س النواب، اإذ �ض����بق ل����ه ان اوقف 
عقد جل�ض����اته في �ض����هر اآب الما�ضي بعد 
تف�ض����ي اال�ض����ابات بين موظفيه ونوابه 
والتي و�ض����لت في حينها لنحو اكثر من 

خم�ضين ا�ضابة.
وتوؤك����د ع�ض����وة لجن����ة النف����ط والطاقة 

البرلماني����ة اأن "هن����اك مكات����ب ودوائ����ر 
اغلقت ب�ض����كل تام ب�ض����بب تف�ضي الوباء 
ف����ي المجل�س"، مبين����ة اأن "التواجد في 
مجل�����س الن����واب ب����ات ي�ض����كل خط����ورة 
علينا ب�ض����بب ارتفاع موؤ�ض����ر اال�ضابات 

بهذا الفايرو�س الخطير والمميت".
وت����رى اأن "اللق����اح الذي وفرت����ه وزارة 

ال�ض����حة يج����ب ان يك����ون ملزم����ا عل����ى 
جميع دوائر الدولة من اجل تفادي هذه 
الم�ض����كلة"، مبدي����ة "ا�ض����تغرابها من قلة 
اإقبال الموطنين على المراكز ال�ض����حية 
م����ن اجل اخذ هذا اللقاح الذي �ض����يعطي 

مناعة لجميع النا�س". 
وكانت هيئة رئا�ض����ة البرلمان قد حددت 

الع�ض����رين م����ن �ض����هر ني�ض����ان الج����اري 
موعدا  لبدء  اعمال عقد جل�ضات الف�ضل 
الت�ض����ريعي الثان����ي لل�ض����نة الت�ض����ريعية 

الثالثة. 
من جهته، يوؤكد النائب ح�ض����ن �ض����ويرد، 
النائ����ب ع����ن الكتل����ة الوطني����ة النيابية، 
كورون����ا  بوب����اء  اال�ض����ابات  "ع����دد  اأن 

الن����واب خ����الل  ارتف����ع داخ����ل مجل�����س 
الفترة الحالية مما �ض����بب في اعاقة عقد 
الجل�ض����ات في الفترة الما�ضية واخرتها 
وفاة رئي�����س كتلة ائتالف دولة  القانون 

عدنان اال�ضدي".
واعلنت هيئة رئا�ضة البرلمان الخمي�س 
الما�ض����ي وف����اة النائب عدنان اال�ض����دي 

ب�ض����بب م�ض����اعفات بفايرو�س كورونا، 
ب�ض����بب  يتوف����ى  نائ����ب  خام�����س  وه����و 

ا�ضابته بالفايرو�س.
وي�ض����يف �ض����ويرد اأن "م����ا ناأمل����ه خالل 
الفت����رة المقبل����ة تمكنن����ا م����ن ا�ض����تئناف 
عقد الجل�ض����ة م����رة اخرى لمناق�ض����ة عدد 
م����ن القوانين المهم����ة"، منوه����ا اإلى اأن 

الموظفي����ن  بي����ن  موزع����ة  "اال�ض����ابات 
والن����واب لكن ال نمتلك اح�ض����ائيات عن 

عدد هذه اال�ضابات ".
اع����داد  ب����داأت  االخي����رة  الفت����رة  وف����ي 
اال�ض����ابات في الع����راق ت�ض����جل ارتفاعا 
غير م�ض����بوق  بعدما �ض����جلت ف����ي نهاية 
اال�ض����بوع الما�ض����ي اح�ض����ائية و�ضلت 
قراب����ة الت�ض����عة اآالف ا�ض����ابة ووفاة 38 

م�ضابًا.
وي�ض����ير النائب �ض����ويرد ال����ى اأن "هناك 
نواب����ا اي�ض����ا من�ض����غلون بالتفاو�ض����ات 
والتباحث ب�ض����اأن التحالفات االنتخابية 
وقوائ����م المر�ض����حين من اج����ل تقديمها 
الموع����د  قب����ل  االنتخاب����ات  لمفو�ض����ية 
النهائي الذي حددت����ه في االول من ايار 
المقب����ل"، مبين����ا ان "هذه المفاو�ض����ات 

اثرت على الن�ضاب".
ال����ى ذلك، نف����ت لجن����ة ال�ض����حة والبيئة 
النيابي����ة، الجمع����ة، اإجب����ار المواطنين 
اأن  اإل����ى  لق����اح كورون����ا، م�ض����يرة  عل����ى 
بع�س ال�ضرائح ملزمة بتلقيه كونها على 

احتكاك مع االآخرين.
ح�ض����ن  النائ����ب  اللجن����ة  ع�ض����و  وق����ال 
خالط����ي، ف����ي ت�ض����ريح اإل����ى )الم����دى(، 
اإن "المب����داأ العام هو ع����دم جواز فر�س 
اللق����اح عل����ى المواطنين، بو�ض����فه حق 

يمكن ا�ضتخدامه اأو التخلي عنه".
واأ�ض����اف خالطي، اأن "واجب الحكومة 
هو توفير اللقاح الفّعال واالآمن، والعمل 
عل����ى و�ض����ع خط����ة للوع����ي الجماهيري 
ب�ض����رورة تلقي����ه، ولي�����س له����ا اأن تجبر 

اأحدا عليه".
واأ�ض����ار، اإل����ى اأن "هن����اك �ض����رائح كونها 
على تما�����س مع االآخرين، فهي �ض����تكون 
ملزمة بتلقي اللقاح، كون المو�ض����وع ال 
يتعلق بال�ضخ�س ذاته، اإنما بغيره الذي 
يحت����ك به، مث����ل المالكات ال�ض����حية، اأو 

العاملين في مراكز الت�ضوق".
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اأغلقت جميع دوائر 
ومكاتب ال�صلطة 
الت�صريعية 

"التواج��د اأ�صب��ح ي�صكل خطراً على حياتنا"، هك��ذا و�صفت احدى النائبات االو�ص��اع داخل مجل�ص النواب. 
وك�صف��ت عن قيام هيئة الرئا�صة بغلق عدد كبير من دوائر ومكاتب المجل�ص ب�صكل تام نتيجة تف�صي فايرو�ص 

كورونا وارتفاع موؤ�صر اال�صابات الى اأكثر من مئة حالة.

النهج الوطني: جوالت الرتاخي�ص تكلف 
النفط اإيرادات  الدولة 40 % من 

قاعة جمل�س النواب.. ار�شيف

 اأكرث من 100 اإ�صابة بكورونا فـي الربملان 
وخام�ص نائب يغادر احلياة

 ال�صدريون يقدمون مر�صحيهم لالنتخابات املقبلة
وحتالف احللبو�صي يتحدث عن 50 مقعدًا �صنيًا 

افتات انتخابية يف �شوارع بغداد



م���ع  تعم���ل  ب���اده  �أن  وتاب���ع ر�س���ول 
حلف �لناتو لتدري���ب وجتهيز �لقو�ت 
�لعر�قي���ة، موؤك���دً� �أن “�لع���ر�ق ميتلك 
ق���و�ت مدرب���ة ت�س���تطيع �أن تد�فع عن 

�لوطن و�ل�سعب”.
وتعليقا على ذلك قال �ملحلل �ل�سيا�سي 
عب���د �لأم���ر �ملج���ر �ن “�س���ر�تيجية 
م���ع  �لتعام���ل  يف  �ملتح���دة  �لولي���ات 
ع���ن  تنف�س���ل  ل  �مل�سلح���ة  �لف�سائ���ل 
�إي���ر�ن  مو�جه���ة  يف  �سر�تيجيته���ا 
د�خ���ل �لع���ر�ق، فو��سنط���ن ت���درك �أن 
ه���ذه �لف�سائل مرتبطة باإي���ر�ن، وتلك 
�لف�سائ���ل و�إن �أعلن���ت ع���ن م�سمي���ات 
جدي���دة، فاإن ذل���ك ل يبع���د �ل�سبهة عن 
�لف�سائل �لتي �أعلنت عن �نتهاء �لهدنة 

مع �لوليات �ملتحدة.«
و��ساف �ملجر بالقول: “هناك مو�جهة 
ق���د ب���د�أت فعا ب���ن �إي���ر�ن و�لوليات 
�ملتحدة، لك���ن لي�س عل���ى �سعيد حرب 
�سامل���ة، و�إمن���ا ع���ر عملي���ات نوعية، 
كم���ا ح�س���ل باغتي���ال قا�س���م �سليماين 

و�أبو مه���دي �ملهند����س و�ل�ستهد�فات 
�لأخ���رى، وه���ي �لي���وم تت�ساع���د م���ع 
ب���دء �ملفاو�س���ات حول �ملل���ف �لنووي 

�لإير�ين«.
حدي���ث  يف  عر�ق���ي  م�س���وؤول  وق���ال 
مقت�س���ب م���ع )�مل���دى(: “تري���د �إير�ن 
�أن تدخ���ل �ملفاو�سات بق���وة من خال 
�ل�سغط على �لولي���ات �ملتحدة، وذلك 
�أو  �لع���ر�ق  يف  �س���و�ء  �أذرعه���ا  ع���ر 
يف �ليم���ن �أو يف غره���ا، وه���ي ج���زء 
م���ن لعب���ة يل �ل���ذر�ع، �لت���ي �ساحته���ا 
وميد�نها �لأب���رز يف �لعر�ق، �لذي هو 
م���ن �سي�سبط �ملعادل���ة �لأمنية، ذلك �أن 
�لولي���ات �ملتح���دة تعول عل���ى �لعر�ق 
�لو�س���ع  ح�س���م  م�ساأل���ة  يف  ع�سكري���ا 

�لأمني يف �لباد”.
وياأت���ي كام �مل�س���وؤول �لعر�ق���ي بع���د 
�لق���و�ت  لقائ���د  ن�سب���ت  ت�سريح���ات 
�لأمركية يف �ل�س���رق �لأو�سط كينيث 
ماكن���زي �أ�س���ار فيه���ا �إىل �أن و��سنطن 
ل تخط���ط حاليا لب���دء �ن�سحاب مماثل 

لقو�ته���ا م���ن �لع���ر�ق كم���ا يح�سل يف 
�أفغان�ستان.

ونقل���ت �سحيف���ة “ميلي���ري تامي���ز” 
“كان���ت  �إن���ه  قول���ه  ماكين���زي  ع���ن 
�لأم���ر  ه���ذ�  ح���ول  مناق�س���ات  هن���اك 
)�لن�سح���اب( م���ع وزي���ر �لدف���اع لويد 
�أو�سنت لكن جهود عملية �لعزم �ل�سلب 

�سد د�ع�س مل تنته بعد«.
�لتحال���ف  �ملتح���دة  �لولي���ات  وتق���ود 

يف  �لع���ر�ق  ي�ساع���د  �ل���ذي  �ل���دويل 
حمارب���ة تنظي���م د�ع����س من���ذ 2014، 
يف  ع�سك���ري   2500 نح���و  وتن�س���ر 

�لباد.
ويف �ل�ساب���ع من ه���ذ� �ل�سهر ��ستاأنفت 
�لولي���ات �ملتحدة و�لع���ر�ق “�حلو�ر 
�ل�سر�تيج���ي” �ل���ذي يرم���ي لو�س���ع 
جدول زمني لن�سحاب قو�ت �لتحالف 

�لدويل من �لعر�ق. 
م���ن جه���ة ثانية تط���رق يحي���ى ر�سول 
�إىل �لهجم���ات �لت���ي تنفذه���ا ف�سائ���ل 
مو�لي���ة لإي���ر�ن �س���د قو�ع���د ع�سكرية 
عر�قي���ة ت�ست�سيف ق���و�ت �أمركية �أو 
م�ست�سارين ومدربن تابعن للتحالف 

�لدويل.
وقال ر�س���ول �إن �لتحقيق���ات م�ستمرة 
�ملق���ر�ت  ��سته���د�ف  “مو�س���وع  يف 
�لدولي���ة  و�لبعث���ات  و�ملط���ار�ت 
م�س���ادر  وماحق���ة  بال�سو�ري���خ 
�لق�سف”، م�سيف���ا �أن “�إعان �لنتائج 

مروك للقيادة �لع�سكرية �لعليا«.
و�أ�سار �ىل �أن “��ستهد�ف �ملطار �أو �أي 
منطقة بال�سو�ري���خ و�لتي هي لي�ست 
�سو�ري���خ ذكي���ة، تق���ع عل���ى من�س���اآت 
ويذه���ب  عر�قي���ة  ع�سكري���ة  وقو�ع���د 

�سحيتها عر�قيون«.
وتاب���ع ر�سول �أن “قاع���دة بلد �جلوية 
عر�قي���ة خال�س���ة مئة باملئ���ة وعمليات 

�ل�ستهد�ف لي�ست مب�سلحة �أحد«.
ولف���ت �إىل �أن “قي���ام بع�س �جلماعات 
�مل�سلحة بحركة معين���ة �أو ��ستعر��س 
فه���ذه ر�سالة غ���ر �سحيح���ة”، م�سدد� 
عل���ى �أن “�لق���و�ت �مل�سلح���ة �لعر�قي���ة 
ق���ادرة على ��ستتب���اب �لو�سع �لأمني، 
لكنه���ا تتعام���ل بحكم���ة م���ن �أج���ل عدم 

�لجنر�ر �إىل �سد�مات«.
و�سقطت لي���ل �خلمي�س-�جلمعة ثاثة 
�سو�ري���خ يف قاع���دة ع�سكري���ة مبطار 
ق���و�ت عر�قي���ة  فيه���ا  تتمرك���ز  بغ���د�د 
و�أخ���رى �أمركية ما �أ�سف���ر عن �إ�سابة 
ع�سك���ري عر�ق���ي بج���روح، يف �أحدث 
حلقة من م�سل�س���ل �لتوتر�ت �مل�ستمرة 
ب���ن �لولي���ات �ملتح���دة و�إي���ر�ن على 

�لأر��سي �لعر�قية.
وهذ� ثاين هجوم �ساروخي ي�ستهدف 
يف  �لع���ر�ق  يف  �لأمركي���ة  �لق���و�ت 
�أق���ل م���ن �أ�سب���وع، �إذ تعر�س���ت قاعدة 
ع�سكرية �أخرى تق���ع �سمال بغد�د، هي 
قاع���دة بلد، لق�س���ف بخم�سة �سو�ريخ 
�سق���وط خم�س���ة  �إىل  �أدى  م���ا  �لأح���د، 
عر�قي���ن  جن���ود  ثاث���ة  ه���م  جرح���ى 

ومتعاقدتان �أجنبيتان.
�لهج���وم  ه���ذ�  جه���ة  �أي  تت���ن  ومل 
�جلديد، لك���ن غالبا ما تن�سب و��سنطن 
�لهجم���ات �لت���ي ت�سته���دف قو�ته���ا �أو 
مقر�ته���ا �لدبلوما�سي���ة يف �لعر�ق �إىل 

جمموعات م�سلحة مو�لية لإير�ن.
وبذل���ك يرتف���ع �إىل 23 ع���دد �لهجمات 
�لت���ي ��ستهدف���ت ب�سو�ري���خ �أو قنابل 
�أمركي���ن  ع�سكري���ن  ت�س���م  قو�ع���د 
يف  �أمركي���ة  دبلوما�سي���ة  مق���ر�ت  �أو 
�لع���ر�ق، من���ذ و�س���ول �لرئي����س ج���و 

بايدن �إىل �لبيت �لأبي�س.
وبلغت هذه �لهجم���ات م�ستوى جديد� 
ح���ن  �جل���اري  ني�س���ان  منت�س���ف  يف 
نف���ذت ف�سائ���ل عر�قية مو�لي���ة لإير�ن 
مفخخ���ة  م�س���رة  بطائ���رة  هجوم���ا 
��سته���دف قاعدة ع�سكري���ة �أمركية يف 
مط���ار �أربيل باإقلي���م كرد�ستان يف �أول 

هجوم من نوعه.
وعل���ق �لأم���ن �لع���ام حلرك���ة ع�سائب 
�أه���ل �حل���ق، قي����س �خلزعل���ي، عل���ى 
�لع�سكري���ة  �لقي���ادة  ت�سريح���ات 
�لأمركي���ة �لو�سط���ى �لأخ���رة ح���ول 
�سح���ب قو�ته���ا م���ن �لعر�ق، وق���ال �ن 
�لطريق���ة  ه���ي  �لأفغاني���ة  “�لطريق���ة 

�لوحيدة لإخر�جهم”.
عل���ى  تغري���دة  يف  �خلزغل���ي  وق���ال 
)توي���ر(، �م����س �ل�سب���ت )24 ني�سان 
�لقي���ادة  “ت�سريح���ات  �إن   ،)2021
�لع�سكرية �لأمركية �لو�سطى �لأخرة 
دلي���ل و��سح عل���ى عدم جدي���ة �لإد�رة 
�لمركي���ة ب�سح���ب قو�ته���ا �لع�سكرية 

من �أر�س �لعر�ق”.
و�أ�س���ار �إىل �أن���ه يف حال ع���دم �سدور 
تكذيب من �لط���رف �حلكومي �لعر�قي 
فاإنه “�سيعتر دليل على عدم م�سد�قية 
�لق���و�ت  بخ���روج  طال���ب  باأن���ه  قول���ه 
�لأمركية من �لأر��سي �لعر�قية، و�ن 
م���ا يقال يف �لعل���ن خاف مل���ا يقال يف 

�ل�سر”.
كم���ا لف���ت �إىل �أن “�لأمركين يقدمون 
�لدلي���ل تلو �لآخر عل���ى �ن لغة �حلو�ر 
و�ملنط���ق ل تنف���ع معه���م و�أن �لطريقة 
�لوحي���دة  �لطريق���ة  ه���ي  �لأفغاني���ة 

لإخر�جهم”.

 ترجمة/ املدى

�أ�س���ار تقري���ر حتليل���ي ملعهد بروكينغ���ز �إىل �أن 
جهود �لعر�ق للو�ساطة بن �ل�سعودية و�إير�ن، 
يعيد من �لبلد �لذي مزقته �حلرب، لعبا رئي�سا 

يف �ملنطقة.
وفق���ا للتقرير، ف���اإن �جلهود �لعر�قي���ة ميكن �أن 
ت�ساع���د يف تخفي���ف �لتوتر�ت ب���ن �خل�سمن 
�لبارزين يف �خللي���ج �لعربي، يف وقت حتتاج 
ه���ذه �جله���ود �إىل دع���م ه���ادئ م���ن �لولي���ات 

�ملتحدة.
و�أفاد �لتقرير �أن خف�س �لتوتر�ت �لطائفية يف 
�ملنطق���ة من �سال���ح �لوليات �ملتح���دة، خا�سة 
و�أن م�ساع���دة �لعر�ق حلو�ر �سع���ودي �إير�ين 
ي�ساهم يف �إنهاء حرب �ليمن �لتي وعد �لرئي�س 

�لأمركي جو بايدن باإيقافها.
ويعت���ر �مللك �سلم���ان و�بن���ه ويل �لعهد �لأمر 
حمم���د، �أكرث �لقادة �ل�سعودي���ن معاد�ة لإير�ن 
يف تاري���خ �ململكة، لذل���ك فاإن �حل���و�ر �لآن مع 

�إير�ن ميثل خطوة كبرة.
عل���ى  تعليق���ه  يف  عر�ق���ي  م�س���وؤول  و�أ�س���ار 
�أن  �إىل  �لع���ر�ق  ��ست�سافه���ا  �لت���ي  �ملحادث���ات 
�لكاظم���ي “حري����س للغاي���ة” عل���ى �أن يلع���ب 
�لعر�ق دور “�جل�سر” بن جارتيه �ملتعاديتن.

و�لأربع���اء، نقل���ت وكال���ة رويرز ع���ن م�سادر 
�أن �ل�سعودية  “مطلع���ة” يف �ل�سرق �لأو�سط، 
و�إي���ر�ن تخطط���ان لعق���د �ملزيد م���ن �ملباحثات 
�ملبا�سرة، هذ� �ل�سهر، دون حتديد موعد دقيق.

وفقا للم�سادر، فاإن �ملحادثات �ستهدف لتخفيف 
�لتوتر�ت �لقائمة ما بن �لبلدين �خل�سمن، ما 

قد ي�ساهم بتحقيق �ل�ستقر�ر يف �ملنطقة.
وتنذر �ملحادثات �جلدي���دة بديناميكية جديدة 
و�لع���ر�ق  �إي���ر�ن  ب���ن  �لعاق���ة  يف  حمتمل���ة 
و�ل�سعودية، وهم �لأقط���اب �لرئي�سون �لثاثة 

يف �خلليج �لعربي منذ عقود.
وبح�س���ب م�س���ادر روي���رز، ف���اإن �ملباحث���ات 
ب���د�أت بع���د زي���ارة رئي����س �ل���وزر�ء �لعر�قي، 
م�سطفى �لكاظمي، للريا����س، ويقودها رئي�س 

�ملخاب���ر�ت �ل�سعودي���ة، خالد حمي���د�ن، ونائب 
�أمن �ملجل�س �لأعل���ى لاأمن �لقومي يف �إير�ن، 

�سعيد �إيرو�ين.
يف �ل�سن���و�ت �لأخ���رة، كان �لعر�ق يهدف �إىل 
�تباع �سيا�سة خارجية تتمثل يف عدم �لنحياز 
بن �ل�سعودية و�إير�ن. وغالبا ما يقوم روؤ�ساء 
�لوزر�ء �لعر�قيون بجدولة رحات �إىل طهر�ن 

و�لريا�س معا من �أجل �إظهار هذ� �لتو�زن. 
وكان رئي����س �ل���وزر�ء �لعر�ق���ي �لأ�سبق حيدر 
�لعبادي قال يف عام 2017، �إن باده “�سحية” 

للمناف�سات �لإقليمية.
عل���ى  تعليق���ه  يف  �لعر�ق���ي  �مل�س���وؤول  وق���ال 
�أن  ب���اده تتمث���ل يف  �إن م�سلح���ة  �ملحادث���ات 
تلعب بغ���د�د دور �لو�سيط، مردفا: “كلما ز�دت 

�ملو�جهة يف �ملنطقة، ز�د لعبهم هنا«.
و�أ�س���ار �إىل �أن �لنف���ر�ج �ل�سع���ودي �لإي���ر�ين 

يعني منطقة �أكرث هدوء� وعر�قا �أكرث هدوء�.
وفق���ا للمعه���د �لأمركي، ف���اإن �ملحادث���ات �لتي 
يتو�س���ط فيها �لع���ر�ق �إذ� ما �أ�سف���رت عن وقف 

�إط���اق �لنار يف �ليم���ن، ف�سيكون ذل���ك مبثابة 
حت�سن كب���ر يف �لتوت���ر�ت �لإقليمية وي�ساعد 

يف تخفيف �أ�سو�أ كارثة �إن�سانية يف �لعامل.
وعل���ى �ملدى �لقري���ب، لي�س م���ن �لو��سح على 
�لإط���اق ما �إذ� كان �لع���ر�ق �سيكون قادر� على 
�لقي���ام بذلك، خا�سة و�أن���ه لي�س من �ملوؤكد على 
�لإط���اق �أن �ل�سعودي���ة و�إي���ر�ن لديهما بالفعل 

�إر�دة للم�ساحلة.
ول ي���ز�ل �لع���ر�ق �أ�سع���ف بكثر م���ن ممار�سة 
ن���وع من �لنفوذ على جارتيه للم�ساعدة يف دفع 
عجل���ة ه���ذه �مل�ساحل���ة �لتي قد تغ���ر من �سكل 
�ملنطق���ة �إذ� ما خل�ست لنتائج �إيجابية، بح�سب 

تقرير بروكينغز.
كان �لع���ر�ق لعب���ا رئي�س���ا يف �ملنطق���ة خ���ال 
ف���رة �ل�سبعينيات و�لثمانينيات بجانب �إير�ن 
و�ل�سعودية بعد خ���روج بريطانيا من �ملنطقة، 
لكن بعد �لتدخل �لأمركي عام 2003، غالبا ما 
ينظر �إىل �خلليج على �أنه منطقة ثنائية �لقطب 

بن �إير�ن �ل�سيعية و�ل�سعودية �ل�سنية.
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قالوا اإن م�سلحة البالد تتمثل في اأن يلعب دور الو�سيط
م�سوؤولون عراقيون يتحدثون عن الو�ساطة بين ال�سعودية واإيران: �ستعك�س ا�ستقرارًا في العراق

 بغداد/ ح�سني حامت

ي�سك���و �سائق���و �سي���ار�ت �لأجرة م���ن عربات 
)�لت���ك ت���ك( وموظف���ن يعمل���ون ب�سيار�ته���م 

�خلا�سة بعد �نتهاء �لدو�م �لر�سمي.
�لعم���ل  متن���ع  �ج���ر�ء�ت  باتخ���اذ  وطالب���و� 
له���م  ت�سن���ح  لك���ي  �خل�سو�س���ي  ب�سي���ار�ت 

�لفر�سة بالعمل.
باملقابل يرى �لبع�س �ن �سبب جلوء �ملوظف 
�ىل �لعم���ل ك�سائ���ق �ج���رة نتيجة قل���ة مرتبه 

و�زدياد �لتز�ماته �ملعي�سية.
ويق���ول �سائق �لأج���رة كر�ر عل���ي يف حديث 
ل�)�مل���دى( �إن “�لكث���ر يناف�سن���ا عل���ى عملن���ا 
ل �سيم���ا منت�سب���ي �ل�سرط���ة و�جلي����س �ثناء 
�جاز�ته���م”، لفت���ا �ىل �أن “�غلبه���م لي�س���و� 
بحاج���ة �ىل �لعم���ل لكنهم يلج���اأون �ليه ل�سد 
فر�غه���م، مم���ا يوؤث���ر ب�س���ورة كب���رة عل���ى 

عملنا”.
ويتاب���ع عل���ي، �أن “�أغلبي���ة �س���و�ق �لتك�س���ي 
عل���ى  يك���ون  �لوحي���د  �عتماده���م  )�لج���رة( 
�ل�سي���ارة، ويفتقرون �ىل عم���ل �آخر �و ر�تب 

معي�سي”.
وي�سر �سائق �لج���رة �ىل �أن “�مل�ساكل �لتي 
نو�جهه���ا باملرتب���ة �لوىل ه���ي �لزدحام���ات 
و�لط���رق �ل�سيئة و�نع���د�م �جل�سور يف �كرث 

�ملناطق”.
ب���دوره، يق���ول �ل�سائ���ق �لآخر �حم���د ح�سن 
�ىل  ينق�سم���ون  “�ملوظف���ن  �إن  ل�)�مل���دى( 
ق�سم���ن، منهم من يك���ون �ساح���ب ج�سع ول 
يعط���ي فر�سة ل�سح���اب �لتك�س���ي يف �لعمل 
وتوف���ر م�سروف ي�س���د حاجتهم، ومنهم من 
يك���ون ر�تبه قلي���ا وي�سكن �ليج���ار �و لديه 
�طفال كثرون فيح���اول توفر و�رد ��سايف 

�ىل ر�تبه”.
وي�سي���ف �أن “�لق�سم���ن يوؤث���ر�ن على عملنا 
�س���و�ء �كانو� حمتاج���ن �م ل، �إذ  نحن �وىل 
بالعم���ل لفتقارن���ا �ىل  ر�ت���ب م�سم���ون �و 

م�ستقبل موؤمتن”.
�ىل  “بالإ�ساف���ة  �ن���ه  �ىل  ح�س���ن  وي�س���ر 
�ملوظف���ن ف���اأن ظه���ور عجل���ة )�لت���ك تك( يف 
�لآون���ة �لخ���رة �ث���ر �ي�سا على �س���ر �لعمل 
�لتك�س���ي  لأ�سح���اب  مناف�س���ا  و��سبح���ت 

)�لجرة(”.
وم�سى �سائق �لجرة بالق���ول، “يف �ل�سابق 
كن���ا ن�سارك يف �سلف ون�س���ري بيوت �و�سع 
م���ن بيوتن���ا م���ن خ���ال �لعم���ل يف �لتك�س���ي 
)�لج���رة( �ما �ليوم فقد كرث مناف�سيها وكذلك 
ك���رثت �ل�سي���ار�ت �خل�سو�س���ي و��سبح���ت 

�لقلة ممن يركبون �لجرة”.
من جهته، طالب �سائق �لجرة �بو ن�سر يف 
حدي���ث ل�)�مل���دى( “وزي���ر �لد�خلي���ة ووز�رة 
�لنق���ل بالج���ر�ء�ت �جلدي���ة ملن���ع �لعم���ل يف 

�سيار�ت �خل�سو�س���ي وفر�س غر�مات مالية 
�و �حتجازهن”.

وكان �ملتح���دث با�س���م وز�رة �لد�خلية �للو�ء 
�ملا�س���ي،  �آذ�ر  يف  �س���دد  ق���د  �ملحن���ا،  خال���د 
عل���ى حما�سب���ة وتغ���رمي �سائق���ي �لعج���ات 

�خل�سو�سي �لذين يعملون كاأجرة.  
وق���ال �ملحن���ا يف لق���اء متلفز تابعت���ه )�ملدى( 
�لعج���ات  �سائق���ي  “بع����س  �إن  حينه���ا، 
وي�ستغل���ون  موظف���ون،  �خل�سو�سي���ة، 
�سيار�تهم كاأجرة وهذ� يز�حم �سو�ق عجات 

�لتاك�سي و�أرز�قهم«.
وتابع: “و�سل���ت �إىل وز�رة �لد�خلية �لعديد 
م���ن �ل�سكاوى من �أ�سح���اب �سيار�ت �لأجرة، 
جر�ء تاأثر �أرز�قهم ب�سبب عمل بع�س �سائقي 

عجات �خل�سو�سي كاأجرة«.
ولف���ت �ملحن���ا �إىل �أن “مف���ارز مديرية �ملرور 
�سب���ط  باإمكانه���م  �ل�سيط���ر�ت  خ���ال  وم���ن 
�لأ�سخا����س �لذي���ن يحملون معه���م �أ�سخا�سًا 
م�ستاأجري���ن للعجل���ة، وذل���ك من خ���ال طرح 
�س���وؤ�ل على �لر�ك���ب م���ا �إذ� كان م�ستاأجرً� �و 
قريبًا من �ساحب �لعجلة”، مبينا �أن “�لقر�ر 
جاء حلماية �أ�سح���اب عجات �لأجرة، وحث 

�ملو�طنن على �للتز�م باملبادئ �لعامة”. 
وي�سي���ف �ل�سائق �بو ن�سر، �أن “�لتد�عيات 
�لت���ي زرعه���ا فايرو����س كورون���ا �ث���رت على 
كان  �إذ  كب���رة،  ب�س���ورة  �لتك�س���ي  �سائق���ي 
�لغل���ب منه���م يعمل �سائ���ق خ���ط جامعي �و 
خط مدر�سة لكن بعد ظهور �جلائحة وتوقف 
�لدو�م ��سبح �لعتم���اد على �مل�ستطرقن يف 

�ل�سو�رع فقط”.
من جانبه، يق���ول طيف كرمي- موظف ب�سفة 
عقد ويعمل بعد �لدو�م �سائق �جرة: “ب�سبب 
قلة �لر�ت���ب وتاأخره ��سط���ررت �ن �عمل يف 
�لتك�سي لتوفر م�س���رويف وم�سرف عائلتي 

�ليومي”.
وي�سي���ف ك���رمي ل�)�مل���دى( �أن “هن���اك �لكثر 
��سب���ه بحالت���ي ولي����س ق�سده���م �ملناف�سة �و 
قط���ع �رز�ق �لآخرين �منا ه���م جمرون على 
�لعم���ل يف �سيار�تهم �خلا�س���ة لتوفر قوتهم 

�ملعي�سي”.
وي�س���ر �ملوظ���ف �ىل �أن���ه “لو كان���ت رو�تب 
�لقط���اع  يف  و�ل�ستثم���ار  جي���دة  �حلكوم���ة 
�خلا�س مفع���ل ملا جلاأ �لكث���ر �ىل هذه �ملهنة 

�ملتعبة و�ملهلكة ل�ساحبها”.
وتوع���دت مديري���ة �مل���رور �لعام���ة، يف �آذ�ر 
�ملا�س���ي، بحجز �ملركب���ات �خل�سو�سية �لتي 

تعمل ب�سفة “�أجرة”، مع فر�س �لغر�مة.
وذك���ر بيان للمديري���ة تلقت )�مل���دى(، ن�سخة 
من���ه، �أنه���ا “�ستق���وم بحجز �ملركب���ات ع�سرة 
�أي���ام، م���ع فر����س �لغر�م���ة �لقانوني���ة بح���ق 
�أ�سح���اب �ملركب���ات �خل�سو�س���ي �لتي تعمل 

ب�سفة �أجرة”.  

�سائقو مركبات الأجرة ي�سكون
 "التك تك" و"ج�سع الموظفين"

�سجال بقاء القوات الأميركية يبلغ ذروته
 بين الحكومة والف�سائل الم�سلحة 

 بغداد/ خ�سر اليا�ض ناه�ض

ا�سعل الحديث عن بقاء قوات التحالف الدولي في العراق من عدمه �سجال ت�سريحات 
بين الحكومة والف�سائل الم�سلحة التي يعتقد انها م�سوؤولة عن ا�ستهداف تلك القوات.

وقال م�سوؤول ع�سكري عراقي رفيع، ام�ض ال�سبت، اإن »العراق ل يحتاج لأي جندي 
اأميركي اأو اأجنبي يحمل ال�سالح ويقاتل مع القوات العراقية«.

واأ�ساف المتحدث با�سم القائد العام للقوات الم�سلحة اللواء يحيى ر�سول اإن جدولة 
ان�سحاب القوات الأجنبية من البالد “تحددها اللجان الفنية �سمن الحوار ال�ستراتيجي” 

بين الوليات المتحدة والعراق.
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 وا�سط / جبار بچاي

ت�سهد محافظة وا�سط ومنذ 
مطلع �سهر رم�سان الحالي 

اأزمة �سديدة في تجهيز 
الكهرباء، وو�سل معدل 

�ساعات االنقطاع في اأغلب 
مناطق المحافظة الى اأكثر 

من 16 �ساعة مقابل ثماني 
�ساعات تجهيز خالل الـ 24 

�ساعة .

املحافظ���ة  باإن�س���اف  مواطن���ون  وطال���ب 
الت���ي تنت���ج اأكرث م���ن 2500 ميغ���اواط من 
حمط���ة وا�س���ط احلرارية باحل�س���ول على 
ح�س���ة املحافظ���ة كاملة، وه���ددوا باللجوء 
اىل اإج���راءات ق���د ت�س���ل اىل ع���زل املحطة 
اإذا ا�ستم���ر التجهي���ز به���ذه الطريق���ة الت���ي 

و�سوفوها ب� » غري العادلة واملن�سفة »
وحت���دث حماف���ظ وا�سط عن وج���ود متايز 
املحافظ���ات  ح�س����ص  يف  وا�ستثن���اءات 

وع���دم وج���ود عدال���ة يف التوزي���ع، داعي���ًا 
رئي����ص ال���وزراء للأ�س���راف �سخ�سي���ًا على 
غرف���ة عمليات اإدارة اأزم���ة الكهرباء لتليف 
امل�ساكل املتكررة يف كل �سيف والتي تقود 

اىل عدم ا�ستقرار املحافظات. 
م���ن  فار����ص  عب���د  ط���ه  املواط���ن  وق���ال 
اإن  الك���وت  مبدين���ة  الربي���ع  ح���ي  اأه���ايل 
»واقع الكهرب���اء يف املحاف���ظ ال ي�س���ر اأبدًا 
ب�سب���ب ك���رثة االنقطاع���ات الت���ي ت�سل يف 

بع����ص االأحي���ان اىل اأك���رث م���ن 18 �ساع���ة 
يوميًا خلفًا ملا ن�سمع به من ت�سريحات من 
قبل امل�سوؤولني يف وزارة الكهرباء باأن هذا 
ال�سي���ف �سيك���ون خمتلفًا ع���ن �سابقاته من 

حيث �ساعات القطع .«
واأ�س���اف » تلك الت�سريح���ات ال تعدو اأكرث 
م���ن كونها زوبعة لي�ص له���ا تاأثري ، فالواقع 
�س���يء وما يتح���دث ب���ه امل�سوؤول���ون �سيء 

مغاير وخمتلف متامًا عن واقع احلال .«

وذكر  » اأن اأغلب اأحياء مدينة الكوت ت�سهد 
انقطاعات متوا�سل���ة ت�سل يوميًا اىل اأكرث 
م���ن 16 �ساع���ة دون اأن تتم مراع���اة النا�ص 
وال�سائمني الذين �سار لزمًا عليهم الفطور 

وال�سحور حتت رحمة اأبو املوّلد .«
 وق���ال زميل���ه جعف���ر ر�س���ا   اإن »احلكومة 
املحلي���ة يف وا�س���ط يفرت�ص اأن يك���ون لها 
دور كب���ري يف املطالب���ة بح�س���ة املحافظ���ة 
م���ن الكهرباء ال�سيم���ا اأن وا�سط تنتج اأكرث 

م���ن 2500 ميغاواط من حمطتها احلرارية 
وه���ذه الكمي���ة م���ن الطاقة يت���م �سخها اىل 
ال�سبكة الوطنية كامل���ة دون منح املحافظة 

اأي خ�سو�سية اأو ا�ستثناء يف التجهيز.«
  ودع���ا اىل » اأهمي���ة اأن يك���ون هناك موقف 
حمل���ي وا�س���ح و�ساغ���ط عل���ى احلكوم���ة 
خ���لل  م���ن  الكهرب���اء  ووزارة  املركزي���ة 
التظاه���ر ال�سلم���ي ورف���ع مظلومي���ة اأبناء 
وا�س���ط املتعلق���ة بنق����ص الكهرب���اء ال�سيما 

ونح���ن يف �سهر رم�س���ان » ،  م�سريًا اىل اأن 
» احلكوم���ة مطالبة الي���وم ويف ظل اأجواء 
اأ�سح���اب  اأن متن���ح  ال�سي���ف احل���ارة اىل 
الوق���ود  م���ن  اإ�سافي���ة  كمي���ات  املول���دات 
اأثن���اء  املول���دات  ت�سغي���ل  يف  لي�ستم���روا 

جداول القطع .«
يف  اأك���دوا  مواطنون وا�سطي���ون   وكان 
انقطاع���ات  ا�ستم���رار  اأن   ، �سابق���ة  م���رات 
الكهرباء وو�سولها الأكرث من ع�سر �ساعات 
يومي���ًا، يدل عل���ى زيف تعه���دات احلكومة 
بتوف���ري  م���رارًا  وع���دت  الت���ي  االحتادي���ة 
الطاق���ة عل���ى م���دى 24 �ساع���ة، ويف ح���ني 
ع���دوا اأن عدم ح�سول املحافظ���ة،)180 كم 
جنوب العا�سمة بغ���داد(، على احتياجاتها 
ي�س���ّكل اجحاف���ًا بحقه���ا ال�سيما اأنه���ا ت�سم 
اأك���ر حمط���ة تولي���د يف الب���لد، وطالب���وا 
وزارة الكهرباء باإ�سافة 15 باملئة من اإنتاج 

تلك املحطة حل�سة املحافظة.
الطاق���ة  يف  نق�س���ًا  الع���راق  ويع���اين 
الكهربائية منذ بداية �سنة 1990، وازدادت 
�ساع���ات تقنني التي���ار الكهربائي بعد العام 
2003، يف بغ���داد واملحافظات، ب�سبب قدم 
الكثري من املحط���ات باالإ�سافة اإىل عمليات 
التخريب التي تعر�س���ت لها املن�ساآت خلل 
ال�سن���وات املا�سية، حي���ث ازدادت �ساعات 
انقطاع الكهرباء ع���ن املواطن���ني اإىل نح���و 

ع�سرين �ساعة يف اليوم الواحد.
من جانبه، دعا حمافظ وا�سط حممد جميل 
املياحي ، رئي�ص جمل�ص الوزراء للأ�سراف 
�سخ�سي���ًا عل���ى غرف���ة عملي���ات اإدارة اأزمة 
الكهرب���اء وت�سهي���ل االإج���راءات املطلوب���ة 
لدعم الوزارة لت���ليف امل�ساكل املتكررة يف 
كل �سي���ف والتي توؤدي عل���ى عدم ا�ستقرار 
املحافظ���ات.  وقال يف بي���ان اأطلعت عليه ) 

امل���دى ( ،  “ نوؤك���د عل���ى �س���رورة التوزيع 
العادل للطاق���ة الكهربائية ب���ني املحافظات 
فاأنن���ا نلحظ هناك متايزًا وا�ستثناءات يف 
ح�س�ص املحافظات على ح�ساب حمافظات 
اأخرى وهذا �سيوؤدي اىل م�ساكل كبرية. “

واأ�س���اف “ كما جندد مطلبن���ا بتوفري مادة 
) الكاز ( جمانًا الأ�سح���اب املولدات االأهلية 
العم���ل  مت  كم���ا  االأمب���ري  �سع���ر  وحتدي���د 
ب���ه م���ن قب���ل وزارة النف���ط يف احلكوم���ة 
املول���دات  ت�سغي���ل  وا�ستم���رار  ال�سابق���ة 
تلفي���ًا ل�ساع���ات القط���ع الطويل���ة وم���دى 
تاأث���ري ذلك عل���ى املواطن���ني ، خا�سة ونحن 
يف �سه���ر رم�س���ان وف�س���ل ال�سي���ف حي���ث 
ارتف���اع درجات احل���رارة.” ووفق ما يراه 
خمت�س���ون ف���اأن حمافظة وا�سط تتعر����ص 
اىل مظلومي���ة وا�سحة وتدف���ع ثمنًا باهظًا 
على امل�ست���وى االقت�س���ادي والبيئي جراء 
تاأث���ريات املخلف���ات البيئي���ة الناجت���ة ع���ن 
ح���رق الوقود يف حمطة وا�س���ط احلرارية 
والت���ي متت���د عل���ى م�ساح���ات وا�سع���ة من 
قل���ة  مقاب���ل  باملحط���ة  املحيط���ة  املناط���ق 
جتهي���ز الطاق���ة للمحافظ���ة.   وكان جمل�ص 
وا�س���ط ال�ساب���ق قد ه���ّدد يف م���ّرات عديدة 
كهرب���اء  حمط���ة  وزارة الكهرباء باإيق���اف 
وا�س���ط احلراري���ة اإذا مل يتم زي���ادة ح�سة 
املحافظ���ة من الطاق���ة املجهزة م���ن ال�سبكة 
الوطني���ة.  وتتك���ون حمطة كهرباء وا�سط 
احلرارية من مرحلت���ني، االأوىل ت�سم اأربع 
وح���دات توليدية، تنتج ما جمموعة 1320 
ميغا واط، اأي ما يعادل 330 ميغا واط لكل 
منه���ا وجميعه���ا االآن يف اخلدمة ، والثانية 
تتك���ون من وحدت���ي توليد طاق���ة كل منهما 
610 ميغ���ا واط، ما يعني اأن جمموع اإنتاج 

املحطة يبلغ 2540 ميغا واط.

 ذي قار / ح�سني العامل

�سه���دت العديد من اأق�سية ونواحي حمافظة 
ذي ق���ار وعل���ى م���دى اأ�سب���وع كام���ل العديد 
م���ن التظاه���رات والفعالي���ات االحتجاجي���ة 
للمطالب���ة باإقال���ة القائممقام���ني وم�سوؤويل 
الدوائر اخلدمية، وتخللت التظاهرات قطع 
للطرقات احليوي���ة واأعمال حرق للإطارات، 
وفيما ا�ستج���اب عدد من امل�سوؤولني وقدموا 
 ، املتظاهري���ن  ملطال���ب  تلبي���ة  ا�ستقاالته���م 
حم���دودة  تظاه���رات  باملقاب���ل  وانطلق���ت 
يف  للبق���اء  وتدعوه���م  ا�ستقالته���م  ترف����ص 

منا�سبهم.
و�سه���دت اأق�سية �س���وق ال�سي���وخ والغراف 
وا�سع���ًا  جماهريي���ًا  ح���راكًا  �سك���ر  وقلع���ة 
للمطالب���ة باإج���راء تغي���ريات اإداري���ة فيم���ا 
ب�س���اأن  اجلماهريي���ة  الفعالي���ات  توا�سل���ت 
ت�سمي���ة قائممق���ام ق�س���اء الرفاع���ي واإعادة 

القائممقام االأ�سبق اىل من�سبه.
وانطلق���ت يف ق�ساء الغ���راف ) 35 كم �سمال 
النا�سري���ة ( تظاه���رات جماهريية للمطالبة 
بتح�س���ني واقع اخلدم���ات واإقال���ة قائممقام 
الق�س���اء ح�س���ن كاظ���م اخلفاج���ي و�سه���دت 

التظاهرات  قطع عدد من ال�سوارع الرئي�سة 
واإ�سرام النار باالإطارات.

وه���و ما دع���ا القائممقام املذك���ور اىل تقدمي 
طل���ب ا�ستقال���ة موج���ه اىل حماف���ظ ذي قار 
اإنه���اء تكليف���ه وج���اء يف  يدع���وه في���ه اىل 
طل���ب اال�ستقال���ة ال���ذي اطلع���ت علي���ه املدى 
» ال�سي���د حماف���ظ ذي ق���ار اأ�سع ب���ني اأيديكم 
طلب ا�ستقالتي من من�س���ب قائممقام ق�ساء 
الغراف راجيًا فيه اإنهاء تكليفي من املن�سب 
م���ن  جم���وع  انطلق���ت  ذل���ك  اأع���له«.واإزاء 
املتظاهري���ن تطالب القائممق���ام ح�سن كاظم 

اخلفاجي بالرتاجع عن طلب اال�ستقالة.
م���ن  الع�س���رات  اأق���دم  ذل���ك  غ�س���ون  ويف 
املحتج���ني على غلق تقاط���ع ال�سناعة و�سط 
جن���وب  ك���م   29( ال�سي���وخ   �س���وق  ق�س���اء 
النا�سري���ة ( باالإطارات املحروق���ة للمطالبة 
باإقال���ة قائممق���ام الق�س���اء اأحم���د االأ�س���دي 

وحت�سني واقع اخلدمات«.
وق���ال املتظاه���ر حمم���د ح�س���ن للم���دى اإن » 
املتظاهري���ن ا�ستاأنفوا تظاهراتهم يف ق�ساء 
�س���وق ال�سي���وخ للمطالبة باإقال���ة القائممقام 
»، مبين���ًا اأن » ق�س���اء �س���وق ال�سي���وخ مازال 
يفتق���ر للكثري من اخلدمات اال�سا�سية نتيجة 

الف�س���ل يف اإدارة الق�س���اء وتبدي���د االأموال 
املخ�س�سة له«. ودعا ح�سن » حمافظ ذي قار 
اىل التعجي���ل بتلبية مطال���ب املتظاهرين »، 
ملوح���ًا باملزيد من الت�سعي���د يف حال جلاأت 

احلكومة املحلية للت�سويف«.
ك���م �سم���ال  ويف ق�س���اء قلع���ة �سك���ر )100 
النا�سرية (  تظاهر املئات من اأهايل الق�ساء  
للمطالب���ة بتغيري مدي���ر بلدي���ة الق�ساء على 
والتلك���وؤ  اخلدم���ات  واق���ع  ت���ردي  خلفي���ة 
يف توزي���ع قط���ع االأرا�س���ي عل���ى ال�سرائح 

امل�ستحقة وفق  القرار 25.
وهو ما الق���ى ا�ستجابة �سريع���ة من مديرية 
بلدي���ات ذي ق���ار ، اإذ اأ�س���درت اأم���رًا اإداري���ًا 
بتكليف جبار لفتة ب���اإدارة بلدية ق�ساء قلعة 
�سكر بالوكالة واإعفاء ع���ادل ناهي من اإدارة 
الدائ���رة. وجاء يف كتاب االإعفاء ال�سادر من 
مديرية بلدي���ات ذي قار واطلعت عليه املدى 
اإن » ه���ذا االأمر ياأت���ي ا�ستن���ادًا لل�سلحيات 
م���ع  هاتفي���ة  مكامل���ة  عل���ى  وبن���اء  املخول���ة 

املحافظ اأحمد اخلفاجي«.
قائممق���ام  ت�سمي���ة  مل���ف  م���ازال  ح���ني  يف 
�س���د  لعملي���ات  خا�سع���ًا  الرفاع���ي  ق�س���اء 
وج���ذب ب���ني املتظاهري���ن املطالب���ني باإعادة 

القائممق���ام االأ�سبق املهند����ص كاظم الفيا�ص 
واملتظاهري���ن الراف�س���ني لعودت���ه، اإذ �سه���د 
الق�س���اء العديد من الفعالي���ات االحتجاجية 
التي تخللها قطع للط���رق احليوية واإ�سرام 

النار باالإطارات.
فبع���د اأن ق���ررت احلكوم���ة املحلي���ة اإع���ادة 
الفيا����ص اىل من�سب���ه بع���د �سه���ر م���ن عزله 
انطلق���ت تظاه���رات راف�س���ة لعودت���ه وه���و 
ما ا�ستدع���ى اإلغاء القرار املذك���ور واالإعلن 
ع���ن ت���ويل حماف���ظ  ذي ق���ار اإدارة من�س���ب 

قائممقام ق�ساء الرفاعي من موقع اأدنى.
غ���ري اأن هذا الق���رار االأخري قوب���ل بالرف�ص 
 ، الفيا����ص  اأن�س���ار  قب���ل  م���ن  والت�سعي���د 
االحتجاجي���ة  الفعالي���ات  توا�سل���ت  اإذ 
واالعت�سام اأمام مبن���ى القائممقامية ناهيك 
يف  الن���ار  واإ�س���رام  الطرق���ات  قط���ع  ع���ن 

االإطارات املحروقة.
وتواج���ه حمافظ���ة ذي ق���ار الت���ي ت�سم 20 
10 منه���ا متاخم���ة ملناط���ق  اإداري���ة  وح���دة 
االأه���وار نق�سًا حادًا يف اخلدمات اال�سا�سية 
وتده���ورًا وتقادم البن���ى التحتية ناهيك عن 
عج���ز �سري���ري يف امل�ست�سفي���ات احلكومية 
يقدر باأكرث من 4500 �سرير وعجز باالأبنية 

املدر�سي���ة يقدر باأكرث م���ن 700 بناية فيما ال 
ت�س���كل املناطق ال�سكني���ة املخدومة ب�سبكات 
املج���اري اإال اأقل م���ن 30 باملئة م���ن املناطق 
املذك���ورة، يف ح���ني يع���اين قط���اع الكهرباء 
وال�سب���كات  الناقل���ة  اخلط���وط  تق���ادم  م���ن 
واملحطات واملحوالت الثانوية التي باتت ال 
ت�ستوعب االأحمال املتنامية وتواجه خماطر 
االن�سه���ار اأو انفج���ار املح���والت، و مازالت 
هن���اك الع�س���رات م���ن القرى غ���ري املخدومة 
باملاء والكهرب���اء، ناهيك عن معاناة ال�سكان 
املحليني من �ُسح املياه خلل ف�سل ال�سيف.

واأعلن يف حمافظة ذي قار االحد )18 ني�سان 
2021( عن تعي���ني  15 معاون���ًا وم�ست�سارًا 
ملحافظ ذي ق���ار يف جميع املجاالت االإدارية 
والفني���ة والعلمي���ة ، وذل���ك بعد ي���وم واحد 
م���ن قرار يق�س���ي ب�سحب �سلحي���ات نائبي 
املحاف���ظ واملعاون���ني والهيئ���ة اال�ست�سارية 
العامل���ة يف ديوان املحافظ���ة  ، فيما جتّددت 
االحتجاجات يف ق�ساء الرفاعي عقب اإعادة 
تكلي���ف القائممقام االأ�سبق  ب���اإدارة الق�ساء 
املذك���ور ال���ذي ي�سه���د جتاذب���ات ع�سائري���ة 
و�سيا�سي���ة على من�سب القائممقام منذ نحو 

�سهر.

الفطور وال�سحور تحت رحمة  "اأبو الموّلد" 

الكهرباء تقت�ص من ال�سائمين في وا�سط والمحافظ يتحدث عن »ا�ستثناءات وتمايز«

 بغداد / املدى

ك�سف���ت وزارة التخطي���ط، اأم����ص، ع���ن خططه���ا 
ملكافح���ة الفق���ر يف الب���لد، مبين���ة اأن حمافظ���ة 

املثنى تعد االأعلى ن�سبة للفقر.  
وقال الناطق الر�سمي با�سم الوزارة عبد الزهرة 
الهنداوي يف بي���ان، اإن “وزارة التخطيط لديها 
�سيا�س���ات وخط���ط �سرتاتيجية للحد م���ن الفقر 
يف البلد من �سمنه���ا �سرتاتيجية مكافحة الفقر 
يف الع���راق التي اأطلقتها الع���ام 2018 وت�ستمر 
لغاي���ة 2022 وكذل���ك خط���ة التنمي���ة اخلم�سي���ة 
2018-2022 الت���ي تت�سمن متك���ني الفقراء من 
حتقي���ق دخل و�سك���ن وتعليم وحت�س���ني واقعهم 

املعي�سي”.   
واأ�س���اف اأن “ال���وزارة تعم���ل على دع���م القرى 
االأ�س���د فق���رًا يف املحافظ���ات، م���ن خ���لل اإن�ساء 
اأح���د  وه���و  للتنمي���ة  االجتماع���ي  ال�سن���دوق 
عم���ل  وي�سم���ل  التخطي���ط،  وزارة  ت�سكي���لت 
ال�سندوق تنفيذ م�ساريع خدمية ومراكز �سحية 
ومدار����ص وخدم���ات بلدي���ة كاملي���اه والكهرب���اء 
والط���رق يف ه���ذه الق���رى”، موؤك���دًا اأن “ه���ذه 
امل�ساري���ع حتقق اأمري���ن االأول توفري اخلدمات، 
والث���اين توفري فر����ص عمل لت�سه���م يف حتقيق 

دخل للعوائل يف هذه القرى”.  
وتاب���ع الهن���داوي، اأن “اختي���ار امل�س���روع يت���م 
م���ن قب���ل اأبن���اء القري���ة ومت تطبيق���ه كمرحل���ة 
اأوىل يف ع�س���ر ق���رى ل���كل من حمافظ���ات املثنى 
و�س���لح الدين وده���وك”، مبينًا اأن���ه “مت تنفيذ 
عدد م���ن امل�ساري���ع وتعمل ال���وزارة يف املرحلة 
الثاني���ة و�سيتم �سمول حمافظ���ات اأخرى بنف�ص 
االآلي���ة واختيار الق���رى االأكرث فق���رًا خلل العام 

احلايل”.  
واأ�س���ار اإىل اأن “�سرتاتيجي���ة وزارة التخطي���ط 
العم���ل  وزارة  تخ�سي�س���ات  زي���ادة  تت�سم���ن 
وال�س���وؤون االجتماعي���ة لتح�سني دخ���ل الفقراء 
م���ن خ���لل م�ساري���ن االأول زي���ادة تخ�سي�سات 
�سبك���ة احلماي���ة االجتماعي���ة لتتمكن م���ن زيادة 
املرتب املق���دم للعوائل مع زي���ادة التخ�سي�سات 
املالي���ة ل�سمول عوائ���ل جديدة ب�سبك���ة احلماية 
االجتماعي���ة، وامل�سار الثاين زي���ادة مبالغ الدعم 
م���ن خلل القرو�ص للم�ساريع ال�سغرية لل�سباب 
العاطل لتوفري دخول لعوائلهم وتوفري ا�ستقرار 

معي�سي لهم”.  
اأن  ع���ن  فق���رًا، ك�س���ف  اأك���رث املحافظ���ات  وع���ن 
“حمافظ���ة املثن���ى تع���د اأك���رث املحافظ���ات فق���را 
الديوانية ثم  تليه���ا  ال�سكان،  بن�سب���ة %52 من 
ذي ق���ار بن�سب���ة %47، ث���م حمافظ���ات الو�سط 
واجلن���وب واأخ���ريًا املحافظات الغربي���ة واإقليم 

كرد�ستان بن�سبة اأقل للفقر يف البلد”.  
وب���نّي، اأن “اأك���رث املحافظ���ات التي ت�س���م اأعداد 
الفق���راء هي بغداد، الأنها متثل اأكر كتلة �سكانية 

يف العراق، تليها نينوى”.  

 حمافظة املثنى 
الأعلى فقرًا.. 
تليها الديوانية

بع�ض المدراء قدموا ا�ستقاالتهم تلبية لمطالب المتظاهرين

بعد اأزمة المحافظ.. محتجو ذي قار ي�سّعدون بهدف تغيير الم�سوؤولين
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 متابعة/ املدى

ب����ن  اأم�����س،  ي����وم  التوت����ر  ت�ساع����د 
الفل�سطينين والقوات اال�سرائيلية بعد 
�سدامات جديدة ليل اجلمعة ال�سبت يف 
القد�س ال�سرقي����ة وتظاهرات يف ال�سفة 
الغربية واإط����اق �سواريخ وق�سف يف 

قطاع غزة.
اندلع����ت �سدام����ات ليل اجلمع����ة ال�سبت 
للقد�����س  القدمي����ة  البل����دة  حمي����ط  يف 
غ����داة ليل����ة اندلعت فيه����ا مواجهات بن 
وال�سرط����ة  فل�سطيني����ن  متظاهري����ن 
اال�سرائيلي����ة جرح خاله����ا اأكرث من مئة 

فل�سطيني وع�سرين �سرطيا ا�سرائيليا.
ال�سدام����ات ب�سب����ب تظاه����رة  ووقع����ت 
ليهود ميينين متطرف����ن هتفوا »املوت 
للع����رب« اأمام باب العم����ود، اأحد مداخل 

القد�س ال�سرقية.
وبع����د �ساة اجلمع����ة التي �س����ارك فيها 
ع�س����رات االآالف من امل�سلم����ن يف باحة 
االأق�س����ى، ا�ستوؤنفت املناو�س����ات اإذ قام 
ال�سرط����ة  بر�س����ق  فل�سطيني����ون  �سب����ان 

بعبوات املياه واحلجارة.
من جهته����ا، ردت ال�سرطة التي انت�سرت 
بكثاف����ة، بقناب����ل �سوتي����ة يف حماول����ة 
لتفري����ق احل�س����د، واعتقل����ت ع����ددا م����ن 
االأ�سخا�س م�ستخدمة القوة يف توقيف 
وكال����ة  يف  �سح����ايف  ح�س����ب  اأحده����م، 
فران�����س بر�����س. وج����رت �سدام����ات يف 
عدد من االأحياء الفل�سطينية يف القد�س 

ال�سرقية.
م�س����اء  الفل�سطيني����ن  مئ����ات  وجتم����ع 
اجلمع����ة عند مع����ر قلنديا ال����ذي يربط 
الغربي����ة  وال�سف����ة  ا�سرائي����ل  ب����ن 
واأ�سرم����ت النريان يف اأ�سي����اء خمتلفة. 
وقال����ت ال�سرط����ة اإن فل�سطينين ر�سقوا 
بحجارة وزجاج����ات حارقة قر راحيل 
املوقع املقد�س لدى اليهود يف بيت حلم 
يف ال�سف����ة الغربي����ة املحتل����ة. ونظم����ت 
ال�سلط����ة  مق����ر  الل����ه،  رام  يف  تظاه����رة 

الفل�سطينية.
يف وق����ت الحق من ليل اجلمعة ال�سبت، 
اأطلق 15 �ساروخا من قطاع غزة اجليب 
ع����ن  جغرافي����ا  املنف�س����ل  الفل�سطين����ي 
ال�سفة الغربية والقد�س، على اإ�سرائيل 
اال�سرائيل����ي.  اجلي�����س  اأعل����ن  ح�سبم����ا 
وردا عل����ى اإط����اق ال�سواري����خ، ق�سفت 
ا�سرائيل بالدبابات ثم يف غارات جوية 

مواقع يف غزة.
وذكر اجلي�س وم�سادر اأمنية فل�سطينية 
و�سه����ود عي����ان اأن الق�سف ط����ال مواقع 
حلرك����ة املقاوم����ة اال�سامي����ة )حما�����س( 
التي ت�سيط����ر على القط����اع منذ 2007، 
للف�سائ����ل  تابع����ة  للتدري����ب  واأخ����رى 
الفل�سطينية امل�سلحة يف مناطق متفرقة 

يف مدن غزة.
الوطني����ة  املقاوم����ة  كتائ����ب  واأعلن����ت 
اجلن����اح امل�سلح للجبه����ة الدميوقراطية 
لتحرير فل�سطن، يف بيان »م�سوؤوليتها 

االحت����ال  م�ستوطن����ات  ق�س����ف  ع����ن 
املحاذي����ة للقط����اع بع����دة �سواريخ فجر 
الي����وم ردا عل����ى ع����دوان االحت����ال يف 

القد�س«.
االأق�س����ى  �سه����داء  كتائ����ب  اأعلن����ت  كم����ا 
اجلناح الع�سكري حلركة فتح، يف بيان 
م�سوؤوليته����ا عن اط����اق �سواريخ عدة 

على جنوب اإ�سرائيل.
الق����رى  يف  االإن����ذار  �سّف����ارات  ودّوت 

االإ�سرائيلية القريبة من القطاع.
واأكدت كتائب عز الدين الق�ّسام اجلناح 
الع�سك����ري حلركة حما�����س التي ت�سيطر 
2007، دعمه����ا  عل����ى قط����اع غ����زة من����ذ 
لفل�سطيني����ي القد�����س ال�سرقي����ة. وقالت 
يف بي����ان اإّن »ال�سرارة الت����ي ت�سعلونها 
الي����وم �ستكون فتي����ل االنفجار يف وجه 
العدو املجرم وحينها �ستجدون كتائبكم 
ومقاومتك����م حيث ينبغ����ي اأن تكون يف 
قل����ب معركتك����م، تلّق����ن الع����دو الدرو�س 

القا�سية وغري امل�سبوقة«.
ب����اأن ال  واأ�ساف����ت »نق����ول للع����دو )...( 
يخت����ر �سرن����ا فقد�سن����ا دونه����ا الدماء 
واالأرواح ويف �سبيله����ا نقل����ب الطاول����ة 
كل  ونبع����رث  اجلمي����ع  روؤو�����س  عل����ى 

االأوراق«.
من جانبه����ا، قالت الف�سائل الفل�سطينية 
امل�سلحة وبينه����ا حما�س وحركة اجلهاد 
اإنه����ا  م�س����رك  بي����ان  يف  االإ�سام����ي، 
ا�ستم����رار  عل����ى  ت�سم����ت  اأن  ميك����ن  »ال 
العدوان ال�سهيوين الهمجي على اأبناء 
اأن  م����ن  حم����ذرة  القد�����س«،  يف  �سعبن����ا 
»الع����دو با�ستمراره يف انته����اك اأق�سانا 
واالعت����داء على اأهلن����ا يف القد�س يفتح 

على نف�سه اأبواب اجلحيم«.
وع����ر حزب الل����ه اللبناين مث����ل حما�س 
»ت�سامن����ه  ع����ن  االإ�سام����ي،  واجله����اد 
الكام����ل مع ال�سع����ب الفل�سطيني«، ودان 
»ب�س����دة االإج����راءات الع�سكري����ة وحال����ة 

ترتكبه����ا  الت����ي  والت�سيي����ق  احل�س����ار 
�سرطة االحتال وع�سابات امل�ستوطنن 

منذ اأيام«.
حمم����ود  الفل�سطين����ي  الرئي�����س  ودان 
ب����ه  يق����وم  »م����ا  بي����ان  يف  عبا�����س 
اليميني����ة  واجلماع����ات  امل�ستوطن����ون 
املتطرف����ة بالتحري�����س على قت����ل العرب 
وبحماي����ة اجلي�����س و�سرط����ة االحت����ال 
م����ن  ب����ه  يقوم����ون  وم����ا  االإ�سرائيل����ي، 

ماحقات الأبناء �سعبنا«.
االأي����ام  يف  ال�سدام����ات  واندلع����ت 
منع����ت  اأن  بع����د  القد�����س  يف  االأخ����رية 
ال�سرط����ة اجللو�س على ال����درج املحيط 
بب����اب العم����ود وه����و م����كان يلتق����ي فيه 
الفل�سطيني����ون ع����ادة يف امل�س����اء خ����ال 

�سهر رم�سان.
ويف الوق����ت نف�س����ه، راأى العدي����د م����ن 
الفل�سطيني����ن يف تظاهرة ليهود اليمن 
املتط����رف للتظاه����ر بالق����رب م����ن ب����اب 

العمود ا�ستف����زازا وحماول����ة لل�سيطرة 
على هذا املوقع الرمزي.

وع����رت الوالي����ات املتح����دة ع����ن »قلقها 
العميق« م����ن اأعمال العن����ف هذه ودعت 
اإىل »رف�س ح����ازم« ل�«خطاب متظاهرين 
متطرفن رددوا هتافات كراهية عنيفة«.

وق����ال الناط����ق با�س����م وزارة اخلارجية 
االأمريكي����ة نيد براي�����س يف تغريدة على 
توي����ر »ندع����و اإىل اله����دوء والوح����دة 
ونح����ث ال�سلط����ات عل����ى �سم����ان االأم����ن 

واحلقوق للجميع يف القد�س«.
ودان مبع����وث االأمم املتح����دة اخلا�����س 
ويني�سان����د  ت����ور  االأو�س����ط  لل�س����رق 
اأي����ام  من����ذ  امل�ستم����رة  اال�ستب����اكات 
ومدني����ن  االإ�سرائيلي����ة  ال�سرط����ة  ب����ن 
اإىل  ودع����ا  وفل�سطيني����ن  اإ�سرائيلي����ن 

»وقف الت�سعيد«.
ودان االأردن املج����اور الذي ي�سرف على 
االأماك����ن املقد�س����ة االإ�سامي����ة يف البلدة 

واال�ستف����زازات  »التحري�����س  القدمي����ة 
به����ا جمموع����ات يهودي����ة  قام����ت  الت����ي 
مطالب����ا  املقد�سي����ن،  بح����ق  متطرف����ة« 
ب�«التقي����د بالتزاماته����ا وف����ق  ا�سرائي����ل 
القانون ال����دويل واالإن�ساين والكف عن 
كل م����ا من �ساأنه امل�سا�����س ب�سكان البلدة 

القدمية اأو الت�سييق عليهم«.
وقال رئي�س بلدية القد�س مو�سيه ليون 
لقناة »كان« االإ�سرائيلية اإنه يتحدث اإىل 
القادة الفل�سطينين يف القد�س ال�سرقية 
على اأمل اإنهاء »هذا العنف غري املجدي« 
الذي يح����دث قبل �سهر م����ن االنتخابات 
الت�سريعي����ة الفل�سطينية االأوىل منذ 15 

عاما.
كم����ا تاأت����ي بينم����ا جت����ري حمادثات يف 
اإ�سرائي����ل ب�س����اأن دع����م حمتم����ل حل����زب 
عرب����ي حلكومة ي�سعى رئي�����س الوزراء 
م����ع  ت�سكيله����ا  اإىل  نتانياه����و  بنيام����ن 

اأحزاب ميينية راديكالية.

ت�ساعد ال�سدامات في القد�س ال�سرقية.. وق�سف اإ�سرائيلي على غزة 

 متابعة/ املدى

ن�س����ب  اإىل  اأم�����س،  االأرم����ن  اآالف  تدّف����ق 
ت����ذكاري على تل����ة يف العا�سمة يريفان يف 
الذكرى ال�ساد�سة بع����د املئة للمجزرة التي 
ارتكب����ت بح����ق ال�سع����ب االأرمن����ي يف عهد 
ال�سلطن����ة العثمانية خ����ال احلرب العاملية 

االأوىل.
وط����وال عقود مار�س����ت اجلالي����ة االأرمنية 
�سغوط����ا للح�س����ول عل����ى اع����راف دويل 
باأن ما تعر�س له 1،5 مليون اأرمني »اإبادة 

جماعية«.
واعت����رت نح����و ثاث����ن دول����ة واالحت����اد 
االأوروب����ي م����ا ح����دث »اإب����ادة جماعية« يف 
ح����ن ترف�����س تركي����ا ه����ذا االته����ام ب�س����كل 

قاطع.
كما طالبت يريفان تركيا بتعوي�سات مالية 
وباإع����ادة حقوق امللكية الأحفاد الذين قتلوا 

يف املجازر يف 1918-1915.
واإن كانت تركيا وريثة االإمراطورية بعد 
تفككها ع����ام 1920، تقر بوقوع مذابح، اإال 
اأنها ترف�س تو�سيفها باالإبادة، م�سرية اإىل 
ان حرب����ا اأهلي����ة يف االأنا�سول تزامنت مع 
جماع����ة، ت�سببت مبقتل ما بن 300 و500 
األ����ف اأرمن����ي، ف�س����ا ع����ن ع����دد م�س����او من 

االأتراك.
وازدادت م�ساع����ر الغ�س����ب م����ن تركي����ا يف 
�سف����وف االأرم����ن الذي����ن حمل����وا ال�سموع 
واالأزه����ار ال�سب����ت و�سارك����وا يف امل�سرية 

ال�سنوية الإحياء ذكرى �سحايا املجزرة.
اأرميني����ا حت����ت وق����ع ال�سدم����ة  ت����زال  وال 
ج����راء هزميتها الع����ام املا�س����ي يف حربها 
م����ع اأذربيجان ح����ول جيب ناغ����ورين قره 
باغ املتن����ازع عليه والتي دعمت اأنقرة فيها 

حليفتها باكو.

وو�سف رئي�س ال����وزراء نيكول با�سينيان 
احلرب الت����ي اندلع����ت يف اأيل����ول وانتهت 
بعد �ست����ة اأ�سابيع بف�س����ل و�ساطة رو�سية 
اأدت اإىل وق����ف الإطاق الن����ار باأنه »عدوان 
اأذربيجاين-ترك����ي �سع����ى اإىل حم����و اآث����ار 

االأرمن« يف قره باغ.
تركي����ا  »�سيا�س����ة  اأن  بي����ان  يف  واعل����ن 
والتطلع����ات  اخلارجي����ة  التو�سعي����ة 
لا�ستياء على اأرا�س����ي اأرمينيا خري دليل 
عل����ى اإع����ادة اإحي����اء اأيديولوجي����ة االإب����ادة 
واأ�س����اف  تنتهجه����ا«.  الت����ي  اجلماعي����ة 
»كراهي����ة االأرم����ن جوهر القومي����ة الركية 
وميكنن����ا اأن ن����رى الي����وم اأك����رث مظاهرها 

املثرية لا�سمئزاز يف اأذربيجان«.
االأذربيج����اين  اجلي�����س  تركي����ا  وام����داد 
باالأ�سلحة اأتاح ل����ه حتقيق ن�سر حا�سم يف 

احلرب.
ومبوج����ب اتفاق هدنة - اعتر يف اأرمينيا 
باأن����ه اإذالل وطني - تنازل����ت يريفان لباكو 
ع����ن اأرا�����س وا�سعة كانت حت����ت �سيطرتها 

منذ عقود.
و�سرح املتقاعد �سوني����ك بيرو�سيان )72 
عام����ا( لفران�����س بر�����س »اجل����راح القدمية 
تن����زف جم����ددا« م�س����ريا اإىل احل����رب التي 

اأودت بحياة �ستة اآالف �سخ�س.
واأ�ساف وهو ي�سع اكليا من الزهور اأمام 
الن�سب الت����ذكاري لاإب����ادة االأرمنية »على 
االأرم����ن اأن يتحدوا لتخرج بادنا قوية من 

هذه ال�سعاب«.
وم�س����اء اجلمع����ة �سمت م�س����رية 10 اآالف 
يف  و�س����اروا  امل�ساع����ل  حمل����وا  �سخ�����س 
ال�سنوي����ة  الذك����رى  يف  يريف����ان  و�س����ط 
للمج����زرة �س����ارك فيها نا�سط����ون من حزب 
واأحرق����وا  القوم����ي  دا�سناكت�سوتي����ون 

االأعام الركية واالأذربيجانية.

الأرمن يحيون ذكرى المجازر 
 متابعة/ املدىفي عهد ال�سلطنة العثمانية

قبل اأ�سابي���ع، ك�سف الرئي����س الرو�سي 
فادميري بوتن عن اأ�سلحة ا�سراتيجية 
جدي���دة، م���ن بينه���ا �سواري���خ عاب���رة 
للق���ارات تتمي���ز ب�سرعة ف���وق �سوتية، 
االأم���ر الذي اأثار خم���اوف يف الواليات 
م���ن احتم���ال وق���وع هج���وم  املتح���دة 

نووي مباغت.
وبالن�سب���ة للغ���رب، تكم���ن امل�سكلة لدى 
رو�سي���ا فيم���ا يع���رف با�س���م “الت�سابك 
اخلط���وط  تا�س���ي  اأي  الن���ووي”، 
التقليدي���ة  االأ�سلح���ة  ب���ن  الوا�سح���ة 
والنووي���ة، بح�س���ب موق���ع “نا�سونال 

اإنر�ست” االأمريكي.
مو�سك���و  امت���اك  يف  ذل���ك  ويتج�س���د 
�ساروخا يحمل روؤو�سا حربية نووية، 
واآخ���ر ي�سع���ب التكه���ن بن���وع الراأ����س 

الذي يحمله.
اأن  ميك���ن  “ال  فاإن���ه  املوق���ع،  وح�س���ب 
نع���رف م���ا ال���ذي دار يف راأ����س بوت���ن، 
عندم���ا اأعل���ن موؤخرا ع���ن تطوير باده 
�ساروخا عابرا للقارات قال اإنه ال يقهر، 
باالإ�سافة اإىل جملة اأخرى من االأ�سلحة 

اال�سراتييجية«.
ورمب���ا يعتقد بوتن، بح�سب التحليات 
االأمريكي���ة، اأن االإع���ان ع���ن مث���ل هذه 
االأ�سلحة يوؤكد لوا�سنطن قوة مو�سكو، 

اأو اأنه يردع تهديدا اأمريكيا مفر�سا.
لك���ن ال�س���يء الوحي���د الذي م���ن االأكيد 
اأنه مل يق�سده بوت���ن، فهو زيادة فر�س 

الوالي���ات  م���ع  نووي���ة  ح���رب  ان���دالع 
املتحدة.

ويف املقابل، ي�سخر خ���راء اأمريكيون 
من هذه ال�سواريخ التي تعمل بالطاقة 
النووية، اإذ اإن فكرتها جرى ا�ستبعادها 
من ط���رف االأمريكي���ن وال�سوفييت يف 

خم�سينيات القرن املا�سي.
ويقول���ون اإن االأمر االأك���رث خطورة يف 
ه���ذه االأ�سلح���ة م���ا ي�سم���ى ب�”الت�سابك 
احل���دود  ت���ذوب  عندم���ا  الن���ووي”، 
الفا�سل���ة ب���ن االأ�سلح���ة النووية وغري 
م���ع وج���ود هذي���ن  النووي���ة، خا�س���ة 

النوعن من االأ�سلحة يف مكان واحد.

وي���رون اأن وج���ود االأ�سلح���ة النووي���ة 
وغ���ري النووي���ة يف امل���كان ذات���ه خطر 
�سدي���د، اإذ من املمكن ح���دوث خطاأ مثل 
ا�ستعمال اأ�سلحة الدمار ال�سامل عو�سا 
عن االأ�سلحة التقليدية، وبدال من تدمري 
متركز الق���وات املعادية يتم تدمري دولة 

باأكملها.
ب���روز  م���ع  امل�سكل���ة  ه���ذه  وتتعاظ���م 
االأ�سلحة النووية اجلدي���دة وال�سريعة 
الت���ي ي�سع���ب اعرا�سه���ا، اإذ اإنها تثري 

خماطر هجوم نووي مفاجئ.
ويقول خبري احلد م���ن الت�سلح جيم�س 
التقليدي���ة  اإن ه���ذه االأ�سلح���ة  اأكت���ون، 

اجلدي���دة تزي���د يف الواق���ع م���ن فر�س 
احلرب النووية.

وكتب اأكت���ون، اإىل جانب خراء رو�س 
و�سينين، تقريرا اأواخر العام املا�سي 
وقال���وا  الن���ووي”،  “الت�ساب���ك  ح���ول 
اإن ال�س���وؤال الوجي���ه ه���و: ه���ل هن���اك 
دول���ة �ستخاطر بحرب نووي���ة من اأجل 
حماربة اأ�سلحة اخل�سم اال�سراتيجية؟ 
وك���م ع���دد الق���ادة الذي���ن يري���دون اأن 
يكون���وا اأول م���ن ي�ستخ���دم االأ�سلح���ة 

النووية ردا على هجوم تقليدي؟
واأ�س���اف اأكت���ون وزم���اوؤه اأن »هن���اك 
تذم���را من م�س���ودة ال�سيا�س���ة النووية 

ال�ساب���ق  االأمريك���ي  الرئي����س  الإدارة 
دونال���د ترام���ب، الت���ي اأ�س���ارت اإىل اأن 
باأ�سلح���ة  ت���رد  ق���د  املتح���دة  الوالي���ات 
نووية على هجوم اإلكروين اأو هجوم 

على اأقمار ا�سطناعية اأمريكية«.
“نا�سون���ال  بح�س���ب  املوؤك���د،  وم���ن 
اإنر�س���ت”، اأن رو�سي���ا قلق���ة م���ن ه���ذا 
االأمر، االأمر الذي قد يف�سر جزئيا تفاخر 

بوتن بتطوير اأ�سلحة ا�سراتيجية.
�سيناريو احلرب النووية

ووفق���ا لتقري���ر معه���د كارنيج���ي، ف���اإن 
»القل���ق الدائ���م ل���دى القي���ادة الرو�سية 
يتمثل يف التهديد ب�س���ن �سربة �سخمة 
لن���زع ال�س���اح با�ستخ���دام اأ�سلحة غري 

نووية عالية الدقة«.
وتوج���د االأ�سلحة النووية الرو�سية يف 
غوا�س���ات وقاذف���ات، يف نف�س القواعد 
الت���ي فيه���ا اأ�سلح���ة تقليدي���ة، مما يثري 
القلق يف حال وقع���ت �سربات اأمريكية 
غري نووي���ة، اإذ اإنها قد تدم���ر االأوىل ال 

الثانية من دون ق�سد.
ورك���ز تقرير املعه���د على كيفي���ة تعامل 
رو�سيا وال�س���ن املختلف عن الواليات 
التمح���دة ب�س���اأن احل���رب النووي���ة، اإذ 
ي�س���ع الفري���ق االأول االأ�سلحة النووية 
مع التقليدية، بخاف الواليات املتحدة 

التي تف�سل بينهما.
وينظ���ر اإىل االأمر يف وا�سنطن على اأنه 
مع�سل���ة، فا�ستهداف الق���وات النظامية 
الرو�سي���ة ق���د ي���وؤدي اإىل ح���رب نووية 

�ساملة.

�سرح بها بوتن.. �سواريخ رو�سيا التي يمكن اأن تدمر العالم بالخطاأ

  متابعة/ املدى

امل�ساع����د  كامينغ����ز  دوميني����ك  �س����ن 
ال�ساب����ق لرئي�س ال����وزراء الريطاين 
بوري�����س جون�س����ون، هجوم����ا عنيف����ا 

عليه، ما ا�ستدعى ردا ر�سميا.
اأوردت  م����ا  وف����ق  كامينغ����ز،  وق����ال 
اإن  ال�سبت،  ام�����س  “فران�����س بر�س”، 
جون�س����ون ال يتمت����ع بالكفاءة، و�سكك 
يف يف نزاهته يف العديد من الق�سايا.

وكت����ب ه����ذا امل�ست�سار ال�ساب����ق املوؤيد 
االحت����اد  م����ن  بريطاني����ا  خل����روج 
حمل����ة  ف����وز  ومهند�����س  االأوروب����ي 
ا�ستفت����اء  يف  “بريك�س����ت”  موؤي����دي 
االلك����روين:  موقع����ه  عل����ى   ،2016
“م����ن املحزن اأن نرى رئي�س الوزراء 
ومكتبه يراجع����ان اإىل هذا امل�ستوى 
م����ن الكفاءة والنزاه����ة التي ي�ستحقها 

البلد«.
وكان امل�ست�س����ار املث����ري للجدل والذي 
يتمت����ع بنف����وذ كب����ري، غ����ادر احلكومة 

كب����رية يف نوفم����ر  و�س����ط خاف����ات 
.2020

ت�صريب ر�صائل ن�صية
وداف���ع ع���ن نف�س���ه يف ق�سي���ة ت�سريبه 
ر�سائ���ل ن�سي���ة تك�س���ف ع���ن ا�ستف���ادة 
ال���ذي  داي�س���ون  جيم����س  ال�سناع���ي 
�سن���ع ثروته يف قطاع اإنت���اج االأجهزة 
املنزلية، م���ن امتياز االت�س���ال برئي�س 

الوزراء ب�سكل مبا�سر.
موؤخ���را  اإعامي���ة  تقاري���ر  وك�سف���ت 
ع���ن ه���ذه الر�سائ���ل الن�سي���ة املتبادل���ة 
الت���ي طلب فيه���ا داي�سون م���ن بوري�س 
“كوفي���د  وب���اء  بداي���ة  يف  جون�س���ون 
ال�سريب���ي  الو�س���ع  ت�سوي���ة   ،”19
ملوظفي���ه الذي���ن ا�سط���روا اإىل القدوم 
اإىل بريطاني���ا الإنت���اج اأجه���زة للتنف�س 

اال�سطناعي كما طلبت احلكومة.
مار����س  يف  رد  جون�س���ون  اأن  ويب���دو 
2020 قائ���ا: “�ساأق���وم بت�سوية ذلك 

غدا! نحن بحاجة لك«.

خط���ة  ع���ن  اأي�س���ا  كامينغ���ز  وحت���دث 
جلون�س���ون م���ن اأج���ل احل�س���ول على 
متويل من مانحن يف القطاع اخلا�س 

الأ�سغال يف �سقته.
واأكد كامينغز اأن���ه رف�س م�ساعدته يف 

تنفي���ذ هذه امل�ساريع وقال له اإنها “غري 
اأخاقية وغبية ورمبا غري قانونية«.

كم���ا اته���م جون�س���ون مبحاول���ة وقف 
حتقي���ق داخلي يف ت�سريب���ات عن قرار 
حكوم���ي بفر����س اإغاق جدي���د، جرت 
الع���ام املا�س���ي بع���د اجتم���اع ملجل����س 
ال���وزراء، الأنها كانت �ستوؤدي اإىل اإدانة 
كاري  خطيبت���ه  م���ن  قري���ب  م�ست�س���ار 

�سيموندز.
وتاب���ع امل�ست�س���ار ال�سابق اأن���ه رد على 
بوري����س جون�سون بالق���ول غنها فكرة 
موؤكدا  اأخاقية”،  “جنونية” و”غ���ري 
ق���راري  “�ساه���م يف  الف�س���ل  ه���ذا  اأن 
داونين���غ  مغ���ادرة  بخطت���ي  االلت���زام 
احلكوم���ة  رئا�س���ة  مق���ر  �سري���ت”، 

الريطانية.

رد بوري�س جون�صون
ورد اأح���د املتحدث���ن با�س���م جون�سون 
على اتهامات كامينغز. وقال اإن »رئي�س 
ال���وزراء مل يتدخل ق���ط يف حتقيق يف 

ت�سري���ب حكوم���ي«، ونف���ى االتهام���ات 
املتعلقة ب�سقة رئي�س الوزراء املحافظ.

واأ�س���اف املتحدث اأن “احلكومة عملت 
دائما وف���ق مدونات ال�سل���وك املنا�سبة 
وقان���ون االنتخاب���ات”، موؤكدا اأن “كل 

الترعات اأعلنت ون�سرت ب�سفافية«.
وعر�س كامينغ���ز و�سع ر�سائل خا�سة 
تثبت اأقواله بت�سرف حمققن واالإدالء 
ب�سه���ادة حت���ت الق�س���م، واق���رح ب���دء 
�سل���وك  يف  عاج���ل  برمل���اين  حتقي���ق 

احلكومة خال جائحة كوفيد.
ودفعت هذه االتهامات على الفور حزب 
العمال املحاف���ظ اإىل التعليق. واتهمت 
الثاني���ة  ال�سخ�سي���ة  راي���ر  اأجني���ا 
يف قي���ادة احل���زب املعار����س، حكوم���ة 
املحافظ���ن ب�”التاأرج���ح ب���ن عملي���ات 

الت�سر واخلداع«.
يقط���ع  بالب���اد  “ازدراء  اإن���ه  وقال���ت 
ح���زب  اأن  اإىل  م�س���رية   ،“ االأنفا����س 
بوري����س جون�س���ون “ي���زداد غرقا يف 

م�ستنقع الف�ساد«.

هجوم حاد على رئي�س وزراء بريطانيا واتهامات بعدم الكفاءة 



    اإياد ال�صاحلي
مصارحة حرة

الطب الريا�ضي العليل

حيرة اإدارة النفط ما بين بقاء م�صطفى 
في مدينة الطب اأو نقله الى م�صت�صفى في 

ال�صليمانية تك�صف اأمام الراأي العام والحكومة 
خا�صة �صوء اإدارة ملف الطب الريا�صي في 

العراق، تلك الدائرة الروتينية في كل 
تفا�صيل وجودها ما بعد عام 2003 لم تكن 

جزءاً اأ�صا�صيًا من منظومة �صالمة الريا�صيين
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�سّي���ع الو�س���ط الريا�سي فج���ر اأم����س ال�سبت جثم���ان حار�س مرمى 
فري���ق النفط لكرة القدم م�سطفى �سعدون، بعد اإ�سابة مفاجئة عجز 
�س تعذر  الطب العراق���ي عن فّك طال�سمها برغم اإ�سراف كادر متخ�سّ
علي���ه ت�سخي�س �سبب وفاته، وع���زا االأمر اىل فايرو�س غريب مل يتم 
التعّرف علي���ه، ولي�س جلطة دماغية مثلما اأ�سيع حال تدهور �سّحته 

م�ساء يوم االأثنني التا�سع ع�سر من ني�سان 2021.
الزمي���ل جمعة الثامر، املدير االإعالمي لن���ادي النفط الريا�سي، كتب 
ع���ر �سفحته ال�سخ�سي���ة )في�سبوك( بعد �ساعات م���ن نقل م�سطفى 
اىل امل�ست�سف���ى: قب���ل ال�س���روع بالوح���دة التدريبي���ة، تفاج���اأ ُزمالء 
احلار����س م�سطفى �سعدون املتواجدي���ن يف امللعب ب�سقوطه مغ�سيًا 
عليه، وفورًا �سارع الكادر الطبي باإجراء االإ�سعافات االأولية له، ومت 
ْت مبدئّيًا  �سَ نقل���ه اىل اأقرب م�ست�سفى، للوقوف على حالتِه التي �ُسخِّ
ب�”جلط���ة دماغي���ة” مفاِجئ���ة، ويرقد �سعدون حالي���ًا يف م�ست�سفى 
مدين���ة الطب، فيم���ا توا�سل اإدارة ن���ادي النفط جهوده���ا الأجل نقلِه 

بال�سرعة املمكنة الأحد م�ست�سفيات مدينة ال�سليمانية( .
اأنتهى خر الثامر، واأبرز ما جاء يف و�سفه للحدث: �سقوط قبل بدء 
التمرين، اإ�سعافات اأولية، توّقع جلطة دماغية، يرقد يف مدينة الطب 
واالإدارة ت���روم نقله اىل ال�سليمانية( وزميلنا هنا ينقل عن م�سوؤول 
يف الن���ادي وم���ا يحّدث���ه م���ن معلوم���ات ع���ن املو�س���وع، وه���و غري 
م�س���وؤول عن حال���ة االرتباك التي �سّتت فكر اإدارت���ه بحثًا عن و�سيلة 
اإنقاذ م�سطف���ى يف ظرف تعاين م�ست�سفيات العراق من تزاحم كبري 
عن���د اأبواب ردهاتها نتيجة تزايد حاالت اال�سابة بفايرو�س كورونا 
ال���ذي اأثار الهل���ع لدى الك���وادر الطبي���ة يف بلدن���ا وكل م�ست�سفيات 

العامل بعدما خرج تفاقمت خطورته خارج �سيطرتها متامًا!
حرية اإدارة النفط ما بني بقاء م�سطفى يف مدينة الطب اأو نقله اىل 
م�ست�سفى يف ال�سليمانية تك�سف اأمام الراأي العام واحلكومة خا�سة 
�س���وء اإدارة ملف الطب الريا�سي يف العراق، تلك الدائرة الروتينية 
يف كل تفا�سي���ل وجوده���ا ما بع���د عام 2003 مل تكن ج���زءًا اأ�سا�سيًا 
من منظومة �سالمة الريا�سيني مثلما نرى قوات حفظ االأمن متار�س 
واجباته���ا ق���در امل�ستطاع للحيلول���ة دون حدوث خ���روق توؤّدي اىل 

خ�سائر ب�سرية ال تعّو�س!
يف اأك���ر من م�سه���د ماأ�ساوي وّثقه ع���ام 2020 واالأ�سهر االأربعة من 
العام احلايل، جند متابعة �سورية لوزير ال�سباب والريا�سة عدنان 
درج���ال اأثناء تفّقد الريا�سي���ني يف م�ست�سفيات متعّددة ما بني بغداد 
واإقلي���م كرد�ستان ي�ستم���ع خاللها الآراء االأطب���اء اأو ُيبدي ا�ستعداده 
لالهتم���ام بتخفيف معان���اة الريا�سيني املر�س���ى دون حلول واقعية 
من���ه كاأن ُيب���ادر اىل ا�ستح�سال املوافق���ات االأ�سولي���ة الإن�ساء ثالثة 
م�ست�سفي���ات ريا�سية يف اجلنوب والو�س���ط وال�سمال، وفقًا الأحدث 
املوا�سف���ات العاملي���ة ُتعنى ب�سّح���ة الريا�سيني وُجّلهم م���ن ال�سباب 
“ث���روة الع���راق” ب���داًل م���ن ت�سابقه م���ع وزراء ريا�س���ة �سابقني يف 
افتتاح مالعب كرة القدم والتخطيط لبناء اأخرى .. )اأال يكفي( وهي 
تف���ّرغ ميزاني���ة الدولة من مليارات الدنانري الت���ي ينبغي تخ�سي�س 
ج���زٍء منه���ا لرعاي���ة �سّحة اأ�س���رة الريا�س���ة يف عموم الب���الد ولي�س 

العا�سمة فقط!
ي ع���ن هيكليتها العاملة،  دائ���رة الط���ب الريا�سي، بحاجة اىل التق�سّ
واأه���داف وجوده���ا، وماهي���ة ارتباطاته���ا الر�سمي���ة واللوج�ستي���ة 
م���ع املوؤ�س�سات الريا�سي���ة �سواء االأندية اأو االحت���ادات؟ ثم ما قيمة 
ا�ستمرارها اإن مل يكن لها دور يف حماية الريا�سيني باإجراءات ُمعلنة 
بالتن�سي���ق مع ال���وزارة واالأوملبية لن ت�سمح في���ه الأي كيان ريا�سي 
اال�ستم���رار يف اأن�سطته ما مل يقم بفح����س �سهري ملنت�سبيه وخا�سة 
العبي كرة القدم املطالب���ني باللعب طوال �سبعة اأ�سهر ب�سكل م�ستمر 
�سم���ن اإلتزام ال���دوري، وهكذا بالن�سبة جلمي���ع املنتخبات التابعة ل� 
46 احت���ادًا يتطّلب ار�سادهم بتعليمات ال�سّح���ة ورعايتهم ومتابعة 
ما يطراأ على ال�سخو�س من متغرّيات رمبا تهّددهم باأمرا�س مفاجئة 

وقاتلة كما ح�سل لل�ساب م�سطفى.
اإذا كان االحت���اد ال���دويل لكرة الق���دم قد هّدد االأجه���زة الطبية، عقب 
وف���اة الع���ب و�سط منتخب الكام���ريون مارك فيفيان فوي���ه بالدقيقة 
72 يف مب���اراة ن�سف النهائي م���ع كولومبيا لبطول���ة كاأ�س القارات 
2003 يف فرن�س���ا نتيج���ة ت�سّخ���م ع�سلة القلب، بع���دم الت�ساهل مع 
اأهم���ال تقاري���ر الفح�س الطبي الدوري جلمي���ع الالعبني يف العامل، 
فم���اذا �سيكون اإج���راء الهيئة التطبيعية الحتاد ك���رة القدم بعد وفاة 
م�سطف���ى �سعدون؟ ه���ل �سُتطلب اإدارة نادي احلار����س مبلفه الطبي 
مثّب���ت في���ه اآخ���ر تقرير فح����س ل�سه���ر اآذار؟ وه���ل �ستحّق���ق وزارة 
الريا�س���ة مع دائرة الطب الريا�سي اإن كانت حتتفظ بتقارير فح�س 
الريا�سيني �سهريًا؟ وقبل ذلك هل طلبت الدائرة من الهيئات االإدارية 

الريا�سية كافة اتخاذ مثل هذا االإجراء؟!
وف�ّ���روا اجله���ود الأنف�سك���م، الطب الريا�س���ي علي���ل، وال خا�سر غري 
الريا�سي نف�سه، لن جتدوا تقريرًا طبيًا مل�سطفى يف نادي النفط، وال 
فحو�س���ات دورية يف عموم االأندية واملنتخبات الأي العب اأو مدرب 
اأو حك���م اأو اإداري، نتيجة التكا�س���ل وقّلة الدراية بالواجبات املهنية 
واالإن�ساني���ة الت���ي يفرت����س اأن تبداأ م���ن ال�سبل والنا�س���ئ وال�ساب 
وُيرّح���ل ملّفه الطبي معه اأينم���ا يلعب خالل حمطاته الريا�سية حتى 

يطوى باعتزاله اأو موته املحتوم.  

 ال����دوح����ة ت��ح��ت�����ص��ن م���را����ص���ي���م ق���رع���ة ك����اأ�����س ال����ع����رب ال���ك���روي���ة
تف��ا�ؤل عراقي بت�ضمي��ة الب�ض��رة ر�ضميًا الحت�ض��ان خليجي 25 

 بغداد / حيدر مدلول

تتج���ه اأنظ���ار ال�س���ارع الريا�س���ي العراقي 
غ���دًا االأثن���ني املوافق ال�ساد����س والع�سرين 
م���ن �سه���ر ني�س���ان اجل���اري اىل االجتم���اع 
اال�ستثنائ���ي ال���ذي يعقده روؤ�س���اء االحتاد 
اخلليجي���ة والع���راق واليم���ن ع���ر تقني���ة 
االت�سال املرئي لت�سمي���ة حمافظة الب�سرة 
مناف�س���ات  الحت�س���ان  ر�سمي���ة  ب�س���ورة 
الن�سخ���ة اخلام�س���ة والع�سري���ن من بطولة 
كاأ����س اخلليج العرب���ي لكرة الق���دم املوؤمل 
 2022 ع���ام  الث���اين   كان���ون  يف  اإقامته���ا 
بتواج���د منتخب���ات البحرين حام���ل اللقب 
وال�سعودي���ة واالإم���ارات والكوي���ت وقطر 

و�سلطنة ُعمان واليمن والعراق.
و�سيمث���ل الع���راق يف ه���ذا االجتم���اع اإياد 
بنيان رئي����س الهيئ���ة التطبيعية يف احتاد 
ك���رة الق���دم واالأم���ني الع���ام حمم���د فرحان 
واأ�سع���د العي���داين حمافظ���ة الب�س���رة اىل 
جانب رئي�س االحتاد اخلليجي لكرة القدم 
حمد ب���ن خليف���ة رئي����س االحت���اد القطري 
لكرة القدم و�سامل الوهيبي رئي�س االحتاد 
الُعماين لكرة القدم وعلي بن خليفة رئي�س 
االحت���اد البحرين���ي لك���رة الق���دم ويا�س���ر 
امل�سح���ل رئي����س االحت���اد ال�سع���ودي لكرة 
الق���دم ورا�سد ب���ن حمي���د النعميمي رئي�س 
الق���دم واأحم���د  لك���رة  االحت���اد االإمارات���ي 
�سال���ح العي�س���ي رئي����س االحت���اد اليماين 
لكرة القدم واأحمد اليو�سف رئي�س االحتاد 
الق���دم والقط���ري جا�س���م  لك���رة  الكويت���ي 
الرميحي االأمني العام الحتاد كاأ�س اخلليج 
العرب���ي لك���رة القدم حي���ث �سيت���م مناق�سة 
التقري���ر النهائي الذي رفعت���ه جلنة درا�سة 
ملفات �سيافة خليجي 25 برئا�سة الُعماين 
الدكت���ور جا�س���م بن حمم���د ال�سكيل���ي بعد 
اجتماعها ي���وم االأربعاء املا�سي عر تقنية 
الفيديو الذي تناول تقريرالوفد التفتي�سي 
اخلليج���ي برئا�سة د.حمي���د ال�سيباين بعد 
الزيارة التي ق���ام بها اىل حمافظة الب�سرة 
خالل الفرتة من الراب���ع ولغاية الثامن من 
�سهر ني�س���ان اجلاري التي حظيت باهتمام 
امل�ستوي���ات  اأعل���ى  م���ن  النظ���ري  منقط���ع 
احلكومي���ة ومتابعة اإعالمية مكثفة من قبل 
جمي���ع و�سائل االإع���الم املرئي���ة واملكتوبة 
وامل�سموع���ة حت���دث الأول م���رة بع���د ع���ام 
2003 حي���ث دون املالحظات الت���ي تتعّلق 

مبتطّلبات ال�سيافة.

تفاوؤل عراقي
وي�سود تف���اوؤل كبري يف العراق من خروج 
االجتم���اع باإ�سن���اد مهم���ة تنظي���م الن�سخة 
املقبلة م���ن البطولة اخلليجية اىل حمافظة 

الب�سرة بعد اعت���ذار االحتاد القطري لكرة 
القدم اأن يكون بدياًل لتنظيم البطولة وكذلك 
على النجاح ال���ذي حققته اجلولة التي قام 
به���ا وفد عراقي رفيع امل�ستوى تقّدمه وزير 
ال�سباب والريا�سة عدن���ان درجال للكويت 
واالإمارات والبحرين و�سلطنة ُعمان وقطر 
ال���ذي ح�سل م���ن خاللها عل���ى دعم كبريمن 
قبل روؤ�ساء احتاداتها الوطنية بخ�سو�س 
ملف الب�سرة الذي قّدم فيه �سرح للخطوات 
الت���ي قام بها العراق خ���الل الفرتة ال�سابقة 
والتعّه���دات بخ�سو�س اإكم���ال املالحظات 
التي مت تاأ�سريها م���ن قبل الوفد التفتي�سي 
اخلليجي ويق���ف يف مقدمتها اإجناز ملعب 
املين���اء االأوملبي الذي يّت�س���ع الأكر من 30 
األف متف���ّرج �سيكون امللعب الث���اين الإقامة 
املباريات خ���الل اأدوار البطولة املقبلة بعد 
اعتم���اده ر�سمي���ًا اىل جان���ب ملع���ب ج���ذع 
النخل���ة باملدينة الريا�سي���ة الذي ي�ستوعب 

اأكر من 65 الف متفّرج.
ومت اعتم���اد ملع���ب ج���ذع النخلة م���ن قبل 

االحتاد الدويل لك���رة القدم ليكون م�سرحًا 
ملباري���ات املنتخ���ب الوطن���ي لك���رة الق���دم 
الودية الدولية اأو الر�سمية بت�سفيات كاأ�س 
الع���امل لكرة القدم 2022 بقطر حيث �سيف 
الديربي اخلليجي املث���ري الذي كان بطابع 
جتريبي مع املنتخب الكويتي ال�سقيق لكرة 
الق���دم احلائز عل���ى 10 ن�سخ ي���وم ال�سابع 
والع�سرين من �سه���ر كانون الثاين املا�سي 
اىل جان���ب اأن���ه �سي���ف املب���اراة النهائي���ة 
لبطول���ة كاأ�س االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم 
ي���وم ال�ساب���ع والع�سرين من �سه���ر ت�سرين 
االأول  2018 ب���ني فري���ق الق���وة اجلوي���ة 
و�سيف���ه األتني اأ�س���ري الرتكمان�ستاين ونال 
فري���ق القوة اجلوي���ة اللقب للم���رة الثالثة 
عل���ى الت���وايل اإثر ف���وزه بهدف���ني مقابل ال 

�سيء.

بطل ثالث ن�صخ
الن�سخ���ة  تنظي���م  يف  الع���راق  وجن���ح 
اخللي���ج  كاأ����س  بطول���ة  م���ن  اخلام�س���ة 

العرب���ي لك���رة الق���دم خ���الل الف���رتة من 
الثال���ث والع�سرين من �سه���ر اآذار ولغاية 
التا�س���ع من �سهر ني�سان 1979 مب�ساركة 
7 منتخب���ات على ملع���ب ال�سعب الدويل 
بالعا�سم���ة بغ���داد حي���ث ح�س���ل اأ�س���ود 
الرافدين حت���ت قيادة املرح���وم عموبابا 
�سي���خ املدرب���ني يف خت���ام عم���ر امل�سابقة 
الت���ي جرت بطريق���ة الدوري املج���ّزاأ من 
مرحل���ة واح���دة عل���ى اللق���ب بر�سيد 10 
نق���اط م���ن فوزه عل���ى منتخ���ب البحرين 
لكرة القدم بنتيجة )4-0( وعلى منتخب 
الكوي���ت  منتخ���ب  وعل���ى   )0-2( قط���ر 
-5( االإم���ارات  منتخ���ب  وعل���ى   )1-3(

0( وعل���ى منتخ���ب ُعم���ان )7-0( وعل���ى 
منتخب ال�سعودي���ة )2-0( ونال املهاجم 
ح�س���ني �سعي���د جائ���زة ه���داف البطول���ة 
بر�سي���د ع�س���رة اأه���داف وح�س���ل القائد 
رعد حم���ودي �سلمان عل���ى جائزة اأف�سل 
حار����س مرم���ى، واأح���رز �سان���ع االألعاب 
هادي اأحمد عل���ى جائزة اأف�سل العب يف 

البطولة حيث فتح الطريق نحو التتويج 
ال�سابع���ة  الن�سخ���ة  يف  الث���اين  باللق���ب 
التي �سيفتها العا�سم���ة الُعمانية م�سقط 
خالل امل���دة من التا�س���ع ولغاية ال�ساد�س 
والع�سرين من �سه���ر اآذار 1984وح�سل 
النج���م ح�س���ني �سعيد على جائ���زة اأف�سل 
ه���داف بر�سيد �سبعة اأه���داف اىل جانب 
تقا�سمه جائ���زة اأف�سل العب يف البطولة 
م���ع الُعم���اين غ���الم خمي����س وليح�س���ل 
منتخبنا الوطني لك���رة القدم على اللقب 
الثال���ث يف الن�سخة التا�سعة من البطولة 
التي اأقيمت عل���ى ملعب امللك فهد الدويل 
خ���الل �سه���ر اآذار 1988 وح�س���ل الع���ب 
الو�سط حبيب جعفر عل���ى جائزة اأف�سل 

العب.

قرعة كاأ�س العرب 
ومن جهة اأخرى �ستكون ال�ساعة التا�سعة 
م�س���اء بعد غ���د الثالث���اء موع���دًا ل�سحب 
قرع���ة بطول���ة كاأ�س الع���رب لك���رة القدم 
2021 يف دار االأوب���را باحل���ي الثق���ايف 
كت���ارا يف العا�سم���ة القطري���ة الدوح���ة 
التي يرعاها االحت���اد الدويل لكرة القدم 
باالتفاق مع االحت���اد القطري لكرة القدم 
واللجن���ة العليا مل�ساري���ع االإرث القطرية 
مب�سارك���ة 23 ممث���اًل ملنتخ���ب عربي من 
قارتي اآ�سي���ا واأفريقيا اأعلن���ت احتاداتها 
الوطنية م�ساركتها ب�سورة ر�سمية فيها.
وت�س���م قائم���ة املنتخب���ات امل�سارك���ة يف 
البطول���ة الع���راق واجلزائ���ر والبحرين 
وجزر القمر وجيبوت���ي وم�سر واالأردن 
والكوي���ت ولبن���ان وليبي���ا وموريتاني���ا 
واملغ���رب وُعمان وفل�سط���ني وال�سعودية 
ال�س���ودان  وجن���وب  وال�سوم���ال 
وال�س���ودان و�سوريا وتون�س واالإمارات 
العربي���ة املتح���دة واليم���ن وقط���ر البل���د 
امل�سيف حي���ث �ستجري املباريات على 6 
مالعب من مالعب املونديال خالل الفرتة 
م���ن االأول ولغاية الثامن ع�س���ر من �سهر 
كان���ون االأول املقبل وهي فر�سة الختبار 
من�س���اآت ومالع���ب الدوحة الت���ي �ستقام 
عليه���ا مواجهات كاأ�س الع���امل لكرة القدم 
خ���الل املدة م���ن احل���ادي والع�سرين من 
�سهر ت�سرين الث���اين ولغاية الثامن ع�سر 

من �سهر كانون االأول 2022.
التطبيعي���ة  الهيئ���ة  اأن  بالذك���ر  اجلدي���ر 
يف احت���اد كرة القدم برئا�س���ة اإياد بنيان 
وافق���ت عل���ى م�ساركة منتخبن���ا الوطني 
لكرة القدم على امل�ساركة يف بطولة كاأ�س 
الع���رب لكرة الق���دم 2021 بع���د الت�ساور 
�سريت�سك���و  ال�سلوفين���ي  امل���درب  م���ع 

كاتانيت�س.

 بغداد / املدى

ت���ويف حار����س مرمى فري���ق النفط لكرة 
الق���دم م�سطف���ى �سعدون ع���ن عمر ناهز 
27 عامًا يف العناي���ة املركزة مب�ست�سفى 
الر�ساف���ة  جان���ب  يف  الط���ب  مدين���ة 
حالت���ه  ت���رّدي  بع���د  بغ���داد  بالعا�سم���ة 
ال�سحي���ة متاأث���رًا با�سابت���ه بفايرو����س 
يف الدم���اغ بعد خم�سة اأي���ام من �سقوطه 
املفاجئ قبل انطالق الوحدات التدريبية 
الت���ي يجريها فريقه عل���ى ملعبه يف حي 
اأور حت�س���ريًا للمواجه���ة املقبل���ة الت���ي 
كان م���ن املق���ّرر اأن يخو�سه���ا اأمام فريق 
نف���ط مي�س���ان ي���وم االأربع���اء املقبل على 
ملع���ب مي�سان ال���دويل مبدين���ة العمارة 
اأمام فريق نف���ط مي�سان �سمن مناف�سات 
اجلول���ة التا�سعة والع�سري���ن من دوري 

الكرة املمتاز باملو�سم 2021-2020.
�سع���دون،  م�سطف���ى  املرح���وم  وب���ات 
ال�سخ�س احلادي ع�س���ر،  يلّبي نداء ربه 
خالل العام اجلاري، بعد مدرب املنتخب 
الوطن���ي االأ�سبق لك���رة القدم �سباح عبد 
�سع���دون  ال�سحف���ي  والرائ���د  اجللي���ل، 
ج���واد، ورئي����س ن���ادي املين���اء االأ�سبق 
عم���ران را�س���ي، والزمي���ل ح�سني عودة 

امل�س���رف االإعالمي عل���ى مباريات دوري 
الك���رة املمتاز، وجنم كرة الي���د العراقية 
حمم���د دري���ول، وامل�س���رف الفن���ي عل���ى 
الفريق الديوانية لكرة القدم غامن ف�سل، 
وال�سب���اح ع���الء الدين الن���واب، وحيدر 
ال�س���ايف ع�س���و املكتب التنفي���ذي للجنة 
الباراملبية ورئي�س احتاد ال�سم والبكم، 
ورئي����س  الكب���ادي  احت���اد  و�سكرت���ري 
ن���ادي الديواني���ة االأ�سب���ق حمي���د نعم���ة 
احلم���داين، وحار����س مرم���ى املنتخ���ب 

الوطني ال�سابق اأنور مراد.
يعت���ر م�سطف���ى م���ن اأب���رز جن���وم كرة 
القدم املحلية الذين �ساهموا يف معاجلة 
اأ�سيب���وا  الذي���ن  زمالئ���ه  م���ن  العدي���د 
بفايرو�س كورونا )كوفيد- 19( وتطّلب 
رقودهم يف م�ست�سف���ى ابن اخلطيب يف 
منطق���ة ج�س���ر دياىل من���ذ �سه���ر اآذار من 
العام املا�س���ي، واكت�سب���وا ال�سفاء التام 
يف النهاي���ة، وح�س���ل عل���ى العدي���د م���ن 
ال�سه���ادات التقديرية من قب���ل املنظمات 
االأوروبية االإن�سانية نظري مواقفه هذه.

النف���ط  لن���ادي  وق���ال املدي���ر االإعالم���ي 
الريا�س���ي جمع���ة ثام���ر اأن���ه مت ت�سيي���ع 
املرح���وم م�سطف���ى �سع���دون م���ن مق���ر 
الن���ادي يف حي البن���وك بال�ساعة الثالثة 

�سب���اح اأم����س ال�سب���ت املواف���ق الراب���ع 
والع�سرين من �سهر ني�سان اجلاري، بعد 
�ساع���ات قليلة من وفاته بالعناية املركزة 
مب�ست�سفى مدينة الط���ب يف منطقة باب 
املعظم، اإث���ر تدهور حالته ال�سحية التي 
اأ�س���ار له���ا الدكتور منري خما����س رئي�س 
الوفد الطبي الذي مت تخ�سي�سه من قبل 
وزارة ال�سحة التي اأ�سار اىل اأنه يعاين 

من وجود فايرو�س يف الدماغ.
واأ�س���اف ثام���ر يف ت�سري���ح خ����س ب���ه 
امل���دى : اإن ك���رة الق���دم العراقية خ�سرت 
واح���دًا م���ن اأ�سجع رجاله���ا الذين عملوا 
ال�سخ�سي���ة  املب���ادرات  م���ن  العدي���د  يف 
من���ذ انت�سار جائح���ة كورونا يف العراق 
وبالعا�سم���ة بغداد، فقد �س���ّكل م�سطفى 
فري���ق عم���ل مع جمموع���ة م���ن ا�سدقائه 
تلق���اء اأنف�سهم مل���ّد يد الع���ون اىل العديد 
م���ن اأبناء اللعبة وغريه���م من املواطنني 
اللع���ني  الوب���اء  به���ذا  اأ�سيب���وا  الذي���ن 
م���ن اأج���ل اكت�سابه���م ال�سفاء الت���ام وهم 
يعلم���ون خط���ورة عمله���م حي���ث اأ�سبح 
�سه���ر  من���ذ  العراق���ي  ال�س���ارع  حدي���ث 
اآذار م���ن ع���ام 2020 واأطل���ق عليه رجل 
املواق���ف االإن�ساني���ة، وتط���ّور االأمر بعد 
الط���ب  مدين���ة  م�ست�سف���ى  اأن  اىل  ذل���ك 

اأ�سبح���ت مكانًا يتفّق���ده حمبيه وزمالئه 
طوال مدة مكوثِه يف العناية املركزة قبل 

اأن يلّبي نداء ربه.
ونعى وزي���ر ال�سب���اب والريا�سة عدنان 
درج���ال وف���اة حار�س املنتخ���ب االأوملبي 
بتغري���دة  �سع���دون  م�سطف���ى  االأ�سب���ق 
عل���ى ح�سابه الر�سمي مبوق���ع التوا�سل 
االجتماع���ي )اأن�ستغ���رام( قائ���اًل :نعّزي 
الو�سط الريا�سي ون���ادي النفط وعائلة 
الفقيد برحيل حار�س مرمى فريق النفط 
لكرة القدم م�سطفى �سعدون وندعو الله 
عز وجّل اأن ي�سكن���ه ف�سيح جناته وُيلهم 

اأهله وذويه ال�سر وال�سلوان.
ومن جهته���ا عّزْت الهيئ���ة التطبيعية يف 
احتاد كرة القدم الو�سط الريا�سي رحيل 
حار����س مرمى فري���ق النفط لك���رة القدم 
م�سطف���ى �سعدون عر موق���ع التوا�سل 
االجتماع���ي )الفي�سب���وك( قائل���ة :تتقدم 
الهيئة التطبيعية الحتاد كرة القدم باأحّر 
التع���ازي واملوا�س���اة للو�س���ط الريا�سي 
لوفاة حار�س مرم���ى الفريق االأول لكرة 
القدم بالنادي م�سطفى �سعدون، �سائلني 
الله عّز وج���ّل اأن يتغّمده بوا�سع رحمته 
وي�سكن���ه ف�سي���ح جنات���ه، وُيله���م اأهل���ه 

وحمبيه ال�سر وال�سلوان.

الموت يغيب “رجل االإن�ضانية” م�ضطفى �ضعد�ن

 بغداد / املدى

قّدم احتاد كرة اليد طلبًا ر�سميًا اىل نظريه االحتاد العربي 
لك���رة الي���د بت�سييف مناف�س���ات البطولة العربي���ة احلادية 
ع�سرة ملنتخبات النا�سئ���ني مواليد 2004 خالل الفرتة من 

االأول ولغاية الثامن من �سهر ت�سرين الثاين عام 2021.
وق���ال املن�سق االإعالمي الحتاد ك���رة اليد ح�سام عبد الر�سا 
يف ت�سري���ح للم���دى : اإن رئي����س االحت���اد حمم���د ها�س���م 
االأعرجي اأر�سل كتابًا ر�سميًا اىل االحتاد العربي لكرة اليد 
يطل���ب فيها با�ست�سافة الن�سخ���ة احلادية ع�سرة من بطولة 
كاأ����س العرب للنا�سئ���ني متعّهدًا فيه بااللت���زام التام جلميع 
متطّلب���ات جناحها وهي فر�سة طيب���ة للقاء االأ�سقاء العرب 

يف بلدهم الثاين بالعراق.
وك�س���ف اأنه يف حال مّتت املوافقة �سيق���وم احتاد كرة اليد 
باإقامة املباريات يف اأقليم كرد�ستان، م�سريًا اىل اأن العراق 
ح�س���ل عل���ى املركز الث���اين يف الن�سخة الثالث���ة من بطولة 

كاأ�س العرب للنا�سئني التي جرت مناف�ساتها عام 1989.
-2005 النا�سئ���ني م���ن موالي���د  اأن دوري  وب���نّي ح�س���ام 
2006-2007 ينطلق اعتبارًا م���ن يوم اخلام�س ع�سر من 
�سهر متوز املقبل عل���ى اأن تعتمد البطاقة الوطنية املوحدة 
وتلتزم االأندية الراغبة بامل�ساركة بار�سال كتاب م�سدق من 
قبل جمل�س اإدارتها بخ�سو�س القائمة الر�سمية لك�سوفات 
العبيه���ا الذين �سيت���م اعتمادهم م���ن قبل جلن���ة امل�سابقات 

املركزية يف االحتاد.

كرد�ضتان مر�ّضحة لت�ضييف يد العرب للنا�ضئني
 بغداد / املدى

خلت القائمة النهائية التي اأعلنها االحتاد 
ال���دويل لكرة القدم من احل���كام الدوليني 
العراقيني التي �ستدير مناف�سات م�سابقة 
االأوملبي���ة  االألع���اب  ب���دورة  الق���دم  ك���رة 
العا�سم���ة  ت�سيفه���ا  الت���ي  ال�سيفي���ة 
م���ن  الف���رتة  خ���الل  طوكي���و  الياباني���ة 
احلادي والع�سرين من �سهر متوز ولغاية 
ال�سابع من �سهر اآب املقبلني مب�ساركة 16 

منتخبا.

الق���دم  لك���رة  ال���دويل  االحت���اد  ون�س���ر 
عل���ى ح�ساب���ه الر�سم���ي مبوق���ع توي���رت 
ثالث���ة طواق���م حتكيمي���ة م���ن ق���ارة اآ�سيا 
مت اختياره���ا م���ن قب���ل جلن���ة احلكام يف 
االحت���اد ال���دويل لك���رة القدم حي���ث كان 
م���ن  يتك���ون  االأردن  م���ن  االأول  الطاق���م 
اأدهم خمادم���ة حكما للو�س���ط ومواطنيه 
حممد اخلل���ف واأحمد الرويل���ي والطاقم 
ياما�سيت���ا  يو�س���ي  الياب���اين  الث���اين 
والك���وري  بوزون���و  ماكوت���و  وزميل���ه 
اجلنوب���ي كيم ميونغ م���ني يف حني تاألف 

الطاق���م الثال���ث اال�س���رتايل م���ن كري����س 
بي���ث ومواطني���ه اأ�سلي بيت�س���ام وانتون 
�سكيتين���ني ف�س���ال عل���ى اختي���ار القطري 
عب���د الله امل���ري وال�سنغافوري حممد بن 
جهاري وال�سين���ي فومينغ كحكام فيديو 
م�ساعدي���ن اىل جانب الياباين هريبوكي 

كيمورا كحكم احتياط.
ويف م�سابق���ة ك���رة الق���دم لل�سي���دات مت 
اختي���ار االأ�سرتالي���ة كاي���ت جاكويتز اىل 
جان���ب الكورية اجلنوبية يل �سيونغ غي 
والياباني���ة ناوم���ي تي�سريوغ���ي من قبل 

جلن���ة احل���كام يف االحتاد ال���دويل لكرة 
القدم للم�ساركة يف اإدارة املباريات �سمن 

الدورة ذاتها.
اجلدير بالذكر اأن احلكمني الدوليني علي 
�سب���اح ومهن���د قا�س���م يعتران م���ن اأبرز 
ح���كام النخب���ة �سم���ن الق���ارة االآ�سيوي���ة 
حي���ث ي�ساركان حاليًا يف اإدارة مناف�سات 
دور املجموع���ات مبنطقة الغرب للن�سخة 
احلالي���ة من دوري اأبطال اآ�سيا لكرة اقدم 
التي ت�ستمر مبارياتها لغاية يوم الثالثني 

من �سهر ني�سان اجلاري.

ال�ضفارة العراقية خارج قائمة الفيفا للأ�ملبياد



 وف���ي الحدي���ث معه تت�ض���ح اأكثر ه���ذه االهتمامات ، 
وه���و من المب�ضرين بالفال�ضفة الجدد الذين اقترحوا 
مغايرات لما هو مكر�س فل�ضفيًا وقدم تو�ضيفًا مركزًا 
لتو�ضالت العدي���د منهم ، واتذكر باأنه حدثني طوياًل 
ع���ن الفيل�ض���وف " اآالن بادي���و " وما اأ�ض�ض���ه مخترقًا 
فل�ضف���ة هايدجر ف���ي " الكينونة والزم���ان " وابتداء 
م�ض���روع فل�ضفت���ه " الكينون���ة والح���دث " واأ�ض���در 
لبادي���و كتابي���ن اأوله���ا ح���وار طويل مع ج���اك دريدا 
وه���و االأخير والثاني كتابه " اآالن باديو " عن مكتبة 
عدنان ، وهو من الكتب المهمة ، الأنه اخت�ضر بتركيز 
م�ض���روع ه���ذا الفيل�ضوف بترجمة جي���دة ولغة �ضهلة 

، حاول فيه���ا التب�ضيط ، ليقدم ال�ضع���ب �ضهاًل ومرنًا 
ومقب���واًل ، كل هذه المقدمة من اأجل االإ�ضارة ل�ضل�ضلة 
ن�ضير فليح الجديدة وهي الجزء الثاني من " ما بعد 
دريدا " وه���و " �ضالفوي جيجك " وبذل ن�ضير جهدًا 
مهم���ًا في التعري���ف بهذا الفيل�ضوف وق���دم له وعرف 
ب���ه وبما ن�ضر واأن���ا واثق باأن هذا الكت���اب هو االأول 
بالعربي���ة لي�س ف���ي العراق واإنما ف���ي البالد العربية 
وق���ال فلي���ح ع���ن م�ضروعه ه���ذا : فال�ضف���ة وفل�ضفات 

معا�ضرة / من القرن الحادي والع�ضرين .
و�ضاأحاول به���ذا المقال الحديث بتركيز عن " جيجك 
ومفهوم" ال���ذات الأنه االأقرب للف�ضاء الفل�ضفي واأكثر 
ح�ض���ورًا ف���ي الدرو����س الثقافي���ة ولل���ذات ح�ض���ور 
مه���م �ضم���ن المفاهي���م " الحقيقي���ة " والمو�ض���وع ، 

والكينونة ، وهي مثلما هو معروف موا�ضع فل�ضفية 
اأ�ضا�ضي���ة ، وال���ذات مو�ض���وع �ضائ���ك وعمي���ق ، على 
الرغم من �ضيوعه بالحي���اة الثقافية وتكر�ضه فل�ضفيًا 
من خ���الل ديكارت ومثلم���ا قال اال�ضت���اذ ن�ضير فليح 
ناقاًل عن معج���م  اك�ضفورد : الذات م�ضطلح تعميمي 
ي�ضتخ���دم على نطاق وا�ضع لالإ�ض���ارة الى ما ي�ضطلح 
عليه عادة بالف���رد اأو النف�س ، ومفهوم الذات بفل�ضفة 
دي���كارت ، الذي يعتبر اأب���ًا للفل�ضفة الحديثة �� كان وال 
يزال مفهومًا تاأ�ضي�ضًا تفرعت النقودات والت�ضورات 

حوله وال تزال .
و�ض���اع اهتمامه مثلما هو معل���وم بالنظرية البنيوية 
اإق�ض���اًء لل���ذات واإح���الل البني���ة بدياًل له���ا ، وكر�ضت 
ذل���ك ما بع���د البنيوية ، وتحول االهتم���ام نحو اللغة 

وعالقته���ا بالحي���اة اليومي���ة والواق���ع ، ل���ذا �ضارت 
مركزًا رئي�ضًا لتعّرف عل���ى االإن�ضان من خاللها وعلى 
المحي���ط الم�ضتوعب له ، كذلك االقتراب لالإن�ضان من 
خ���الل اللغة اأكثر فاأكثر لمعرفة الحياة والعالم ، اأما " 
م���ا بع���د البنيوية " والتي برز فيه���ا " دريدا ، فوكو ، 

الكان ، ليوتار ، دلوز " .
وح�ض���ب مفه���وم جيج���ك للذات ه���ي " ف���راغ " وهو 
الممك���ن ف���ي التح���ول م���ن حال���ة الطبيعة ال���ى حالة 
الح�ض���ارة ذلك اأن���ه اإذا لم يكن ثمة فج���وة بين �ضيء 
م���ا " او مو�ض���وع م���ا " وتمثي���ل ذل���ك ال�ض���يء " اأي 
الكلم���ة ، اأو اللغ���ة " عندم���ا �ضيكون���ان متطابقي���ن " 
الكان للذاتي���ة " وقال جيج���ك باأن االأولي���ة لتكوينها 
، ف���ان هذه النواة واليقظة تظ���ل خارجها الأنها اأ�ضاًل 
نجم���ت عن ما يحيطه���ا ، اأي الواقعي ح�ضب المفهوم 
الالكاني وللتو�ضي���ح اأن الذات م�ضتقلة بكيان عن ما 
ه���و خارجها وفي نف�س الوقت يكون هذا الخارج هو 
الم���كان ال���ذي توجد في���ه ويمكن ت�ضبيه ذل���ك بعملية 
النظ���ر وكرة العي���ن . فالعين ترى م���ا حولها لكنها ال 
ت�ضتطي���ع اأن ت���رى نف�ضه���ا ، اإال اإذا نظ���رت بالم���راآة ، 
اأي اإن الطريق���ة الوحيدة التي ي�ضتطيع ال�ضخ�س اأن 
يرى ك���رة عينه هي عبر و�ضي���ط خارجي / �س 52/ 

�ضالفوي جيجك //
ق���ال اال�ضتاذ ن�ضير فلي���ح : اإن جيجك اأع���اد االعتبار 
المنه���ج  م���ن  ا�ضتف���اد  ولكن���ه  الديكارت���ي  للمنه���ج 

الديكارتي و ت�ضوره عن الذات والعالم .
ما تو�ض���ل ديكارت في منهجه هو االن�ضحاب للداخل 
، وه���ذه االأنا لي�ض���ت جوهري���ة الفرد الت���ي اقترحها 
دي���كارت ، واإنم���ا نقط���ة �ضل���ب فارغ���ة نقط���ة ال�ضلب 
الفارغ���ة ه���ذه لي�ضت " ال �ضيئًا " واإنما هي نقي�س كل 
�ض���يء ، اأو �ضلب لكل م���ا هو محدد ، وفي هذه النقطة 
عل���ى وجه التحديد ، في هذا الف�ضاء الفارغ المنزوع 

من كل محتوى / ن . م / �س 50//

ا�ضت�ضاف���ت جامعة بيرمنكه���ام، بانكلترا، 
قبل م���دة، الباحثة االكاديمي���ة المرموقة، 
الدكتورة روث اأبو را�ضد الإلقاء محا�ضرة، 
على مدى �ض���اعتين، عبر تطبيق "زووم"، 
العراقي���ة،  الن�ض���وية  الكتاب���ات  ع���ن 
وترجمتها اإل���ى اللغة االإنكليزي���ة، احتفاء 
بكتابه���ا ال�ضادر عن دار الن�ضر البريطانية 
رواي���ات  "ق���راءة  وعنوان���ه:  راوتل���دج، 
لكاتب���ات عراقي���ات وترجمته���ا اإل���ى اللغة 
 Reading Iraqi Women 's "االإنكليزي���ة

..Novels in English Translation
�ضه���ادة  تحم���ل  را�ض���د  اأب���و  الدكت���ورة 
كيمب���ردج،  جامع���ة  م���ن  الماج�ضتي���ر 
متخ�ض�ض���ة باللغ���ة العربي���ة والفرن�ضي���ة 
واآدابهم���ا. ث���م نال���ت �ضه���ادة الدكت���وراه 
م���ن جامع���ة مانت�ض�ضت���ر، وكان مو�ض���وع 
العراق���ي  الن�ض���وي  اطروحته���ا:"االأدب 
ونظري���ات الترجمة الن�ضوية التقاطعية". 
الدكت���وراه بتدري����س  نيله���ا  بع���د  عمل���ت 
العرب���ي،  واالأدب  الترجم���ة  نظري���ات 
واآ�ضت���ون   ، مانت�ض�ضت���ر  جامعت���ي  ف���ي 
البريطاني���ة، وتق���وم بتدري����س نظري���ات 
به���دف  المعا�ض���رة،  واللغ���ات  الترجم���ة، 
اإ�ض���راك الط���الب وت�ضجيعهم عل���ى درا�ضة 
اللغ���ات المعا�ض���رة ومنها اللغ���ة العربية،  
واآدابها في الجامعات البريطانية الكبرى. 
لمجلة:"اأ�ض���وات  مح���ررة  االآن  وه���ي 
جديدة، برعاية الرابطة الدولية، للترجمة 

والدرا�ضات ما بين الثقافات:
International Association of Trans-

.lation& Intercultural Studies
التقني���ات  بف�ض���ل  الم�ضاه���دون،  كان 
الحديث���ة، م���ن �ضّت���ى اأنح���اء العال���م- من 
القارتين االأمريكي���ة والالتينية، واأوروبا 
والعال���م العرب���ي، م���ن �ضم���ال اأفريقيا اإلى 

الخليج.
ال عجب اأْن بيع���ت كل التذاكر، المتي�ضرة، 
مثي���رًا  عليه���ا  االإقب���ال  كان  بالكام���ل. 
لالإعج���اب، وال �ضّيما المناق�ضات المو�ّضعة 

التي اأعقبت المحا�ضرة.
 ف���ي بداي���ة المحا�ض���رة، قام���ت الباحث���ة 
اأني�ضة  االأكاديمي���ة الجزائري���ة الدكت���ورة 
ال���داوودي، رئي�ض���ة ق�ض���م اللغ���ة العربية 
ال�ضيف���ة،  بتقدي���م  بيرمنكه���ام،  بجامع���ة 
وتب�ضطت في مواه���ب الدكتورة روث في 
بحوثها االأكاديمي���ة، ومعارفها التف�ضيلية 
العميقة ف���ي االأدب الن�ضائي العراقي، على 
وجه الخ�ضو�س. ومما قالته بهذا ال�ضدد، 
اإن الدكتورة روث ملّمة بالجانب النظري، 
وغني���ة من الناحية التطبيقية.  وقالت عن 

رة "اإنها قّيمة بكل المعايير". المحا�ضَ
روث  د.  تكلم���ت  المحا�ض���رة  بداي���ة  ف���ي 
اأب���و را�ض���د ح���ول كتابه���ا واهمي���ة ابداع 
االديبات العراقيات ب�ض���كل عام والق�ضايا 
الم�ضتع�ضية الت���ي يتناولنها في كتاباتهن 
االإبداعي���ة وجمالياته���ا ال�ضردي���ة ب�ض���كل 
�ض���وءًا  المحا�ض���رة  األق���ت  ك���ذا  خا����س. 
كا�ضف���ًا عل���ى م�ض���ارات الترجم���ة لروايات 
�ض���ت اديب���ات عراقي���ات - دي���زي االأمي���ر 
و�ضمي���رة المانع وانع���ام كجه جي وبتول 
الخ�ضيري وعالية ممدوح وهدية ح�ضين، 
واأ�ضب���اب التجائه���ن ال���ى ن�ض���ر ق�ض�ضهن 
وازمن���ة  اأماك���ن  ف���ي  االإنكليزي���ة  باللغ���ة 

مختلف���ة. وذك���رت اي�ضا ال���دور االأ�ضا�ضي 
كاتباته���ا  اه���م  وم���ن  الق�ضي���رة،  للق�ض���ة 
لطفي���ة الدليمي وابت�ض���ام عبدالله وبثينة 
النا�ض���ري و�ضالم���ة �ضال���ح وعالية طالب 
و�ضه���د  ه���ادي  ومي�ضل���ون  مظف���ر  وم���ي 

الراوي وهيفاء زنكنة وغيرهن.  
ع���ن  ذل���ك،  بع���د  را�ض���د  اأب���و  د.  اأ�ضهب���ت 
م���دى ا�ضتقب���ال ترجم���ات االدب العراق���ي 
الن�ض���وي وم���دى تلق���ي الق���راء ل���ه خارج 
العراق متناولة ف���ي بحثها �ضتى جوانبه.  
اأنه���ا  اإل���ى  قوله���ا:  ذل���ك  اإل���ى  واأ�ضاف���ت 
ا�ضتخدم���ت نظري���ات الترجم���ة الن�ضوي���ة 
التقاطعي���ة. حيث يمك���ن بوا�ضطتها قراءة 
االأديب���ات  م���ن  االأول���ى  االأجي���ال  تاري���خ 
العراقيات اللواتي ن�ضرن رواياتهن باللغة 

االإنكليزية برغم ظروفهّن الع�ضيبة.
اإذن م���ا بح���وث الدكت���ورة اأبو را�ض���د، اإاّل 
المتمي���ز، وتو�ضي���ع  االأدب  ه���ذا  لتجذي���ر 
دائ���رة االهتمام���ات النقدي���ة ب���ه. وذكرت 
الدكتورة اأبو را�ضد اأنه من خالل ا�ضتخدام 
نظري���ات الترجم���ة الن�ضوي���ة التقاطعية، 
مث���اًل، يمكننا قراءة تاأريخ االأجيال االأولى 
من االأديب���ات العراقي���ات اللوات���ي ن�ضرن 
رواياتهّن العربي���ة باللغة االإنكليزية، رغم 

ظروفهن ال�ضعبة.
 وناق�ض���ت الدكت���ورة روث اأي�ض���ا  كي���ف 
اجبره���ا ظ���رف االأدب العراق���ي الن�ض���وي 
جدي���د  اأكاديم���ي  م�ضطل���ح  خل���ق  عل���ى 

هو:feminist paratranslation    اأْي:
)نظري���ة الترجم���ة التاأطيري���ة الن�ضوي���ة( 
ف���ي  العراقي���ات  االأديب���ات  دور  لتوثي���ق 
تحرير المج���الت االأدبية الت���ي ظهرت في 
عق���د الثماني���ات ومنه���ن �ضمي���رة المان���ع 

وعالية مم���دوح وهيفاء زنكن���ة وغيرهّن. 
���ات  من�ضّ بمثاب���ة  المج���الت  تل���ك  كان���ت 
الإبداعهّن وذلك ما لم يتي�ضر لزميالتهّن من 

الجيل الالحق.
تمي���زت الدكتورة اأب���و را�ض���د ، باأكاديمية 
دقيق���ة ولكن ، م���ا كان اأبعدها عّما ت�ضطبغ  
ب���ه المحا�ض���رات االأكاديمي���ة م���ن جف���اف 
ع���ادة. كان لطريقة القائها، وتغيير طبقات 
�ضوتها وفق معاني الجمل والكلمات، وقع 
�ضدي���د التاأثير، وكل ذلك مو�ضوم بتوا�ضع 
حمي���م �ضف���اف.  كان���ت تلق���ي معلوماته���ا 
الغزي���رة وكاأْن بعفوية ب���ال ا�ضتعالء وبال 

منبرية.
اأم���ا ع���ن كتابه���ا الجديد:" ق���راءة روايات 
لكاتب���ات عراقي���ات وترجمته���ا اإل���ى اللغة 

االإنكليزية، فتمنت ان يكون   
ن�ض���ره خط���وة اولى ف���ي تو�ضي���ع قراءات 
االدب العراق���ي الن�ض���وي وتتمن���ى د. اأبو 
را�ض���د ف���ي كتابها ب���ان رواي���ات االديبات 
بمتابع���ة  الق���راء  �ضتله���م  المذك���ورات 
عل���ى  وت�ضجعه���م  االبداعي���ة  م�ضاراته���ن 
االدب  الدرا�ض���ات  حق���ل  ف���ي  الم�ضارك���ة 
العراق���ي الن�ض���وي �ض���واء كان الباحثون 

داخل العراق اأم خارجه.
ف�ض���ال ع���ن ه���ذا الكت���اب ن�ض���رت د. روث 
اأب���و را�ضد مق���االت اكاديمي���ة عديدة حول 

م�ضارات الترجمة للكاتبات 
واالدب  الترجم���ة  نظري���ات  دّر�ض���ت  كم���ا 
العربي���ة ف���ي جامع���ة مان�ض�ضت���ر وجامعة 
ا�ضت���ون البريطاين���ة، ه���ي حالي���ا باحث���ة 
�ضوثهامبت���ون  جامع���ة  ف���ي  اكاديمي���ة 
البريطاني���ة ومخت�ضة بتدري����س درا�ضات 

الترجمة واالدب العربي.

 هي اأي�ضًا محررة لمجلة " اأ�ضوات جديدة 
وه���ي مجلة علمية ُمحكمة برعاية الرابطة 
الدولي���ة للترجم���ة والدرا�ض���ات م���ا بي���ن 

الثقافات.  
International Association of Trans-
lation & Intercultural Studies )IA-

.)TIS
ُدعت روث اأبو را�ضد محررة �ضيافة لمجلة 
 The Journal of Contemporary Iraq 

and the Arab World
)برعاي���ة رئي����س التحرير االأ�ضت���اذ طارق 
اإ�ضماعيل( في عددها الممتازة حول االدب 

العراقي. 
االأدب  م�ض���ارات  الع���دد  ه���ذا  ويتن���اول 
العراق���ي و�ضخ�ضياته���ا الثقافية المتميزة 
الت���ي ت���م انت�ضاره���ا بلغ���ات مختلف���ة منذ 
منت�ض���ف الق���رن الما�ض���ي حت���ى الوق���ت 

الحالي. 

ول����د بالق����رب م����ن �ضانك����ت بطر�ضب����ورغ يف 
عائل����ة مو�ضيقية، فاأب����وه كان مغنيًا مهمًا يف 

دار اوب����را مارين�ضك����ي واأم����ه عازف����ة بيان����و 
جي����دة. لكنه، بخالف الكث����ر من املو�ضيقيني 
قبل����ه  معج����زة.  طف����اًل  يك����ن  مل  الالمع����ني، 
– كور�ضاك����وف كطال����ب خا�����س  رمي�ضك����ي 
لدي����ه �ضن����ة 1903 )وكان وقته����ا بروفي�ضور 

يف كون�ضرفات����وار �ضانكت بطر�ضبورغ( اإىل 
جان����ب درا�ضته احلقوق. كان����ت ال�ضيمفونية 
املهم����ة  اأعمال����ه  اأوائ����ل  م����ن  بيم����ول  ره  يف 
باأعم����ال  وا�ض����ح  بتاأث����ر  كتبه����ا   ،)1905(
وبالطب����ع  وغالزون����وف  ت�ضايكوف�ضك����ي 
ا�ضتاذه رمي�ضكي كور�ضاكوف. لكن مل يلم�س 
النقاد فيه����ا اأي اأ�ضلوب خا�س ب�ضرتافن�ضكي 
نف�ض����ه. كل ه����ذا �ضيتغر مع اأعمال����ه الالحقة 
عندم����ا ظه����رت �ضخ�ضيت����ه املتمي����زة وبقوة. 
الناري����ة"  "االألع����اب  االأعم����ال  ه����ذه  اأه����م 
الت����ي  الفنط����ازي" )1908(  و"ال�ضكرت�ض����و 
ا�ضتم����ع اإليه����ا �ضرغي جاغيليف اأح����د اأ�ضهر 
منظمي وممويل عرو�س املو�ضيقى والباليه 
يف باري�����س، فطلب منه اأعم����ااًل ملو�ضم 1910 
لفرقة البالي����ة الرو�ضية هناك فكتب له "طائر 
الن����ار" ال����ذي جل����ب له جناح����ًا كب����را. تبعه 
ببالي����ه برتو�ضكا ال�ضهر باألوان����ه واإيقاعاته 
الغريب����ة، قب����ل اأن يكتب طقو�����س الربيع يف 
1913. تع����اون م����ع العديد م����ن الفنانني يف 
ابت����كار اجلديد يف تلك االأعم����ال، منهم بابلو 

بيكا�ضو وجان كوكتو.
ا�ضتق����ر �ضرتافن�ضك����ي يف �ضوي�ض����را ث����م يف 

فرن�ض����ا بع����د الث����ورة البل�ضفي����ة ومل يعد اإىل 
بل����ده، بخ����الف مواطن����ه املو�ضيق����ار �ضرغي 
ال����ذي   )1953  –  1891( بروكوفيي����ف 
اأجن����ز ه����و االآخر اأعم����ال بالي����ه لفرق����ة باليه 
رو�����س يف باري�س، فقد ع����اد �ضنة 1936 اىل 
رو�ضي����ا بينم����ا انته����ج �ضرتافن�ضك����ي موقف����ًا 
ميينيًا جت����اه ال�ضوفيت، مثله مثل املو�ضيقار 
وعازف البيانو الكب����ر �ضرغي رخمانينوف 
)1873 – 1943(. زار االحت����اد ال�ضوفيت����ي 
م����رة واح����دة �ضن����ة 1962 بدعوة م����ن احتاد 
املو�ضيقي����ني ال�ضوفي����ت، ونظم����ت ل����ه فر�س 
قي����ادة الف����رق يف �ض����ت حف����الت يف مو�ضكو 
ولنينغ����راد، والتقى بنيكيت����ا خرو�ضت�ضوف 
ال�ضكرتر االأول للحزب ال�ضيوعي الرو�ضي، 
وبعدد من املو�ضيقيني منهم �ضو�ضتاكوفيت�س 

وخات�ضاتوريان.
اأعم����ال  يف  ا�ضلوب����ي  حت����ول  اأول  ن�ضه����د 
�ضرتافن�ضك����ي يف بالي����ه بولت�ضيناّل )1920( 
حي����ث اجت����ه نح����و م����ا يع����رف بالكال�ضيكية 
االأ�ضل����وب  ه����ذا  غلب����ة  ا�ضتم����رت  اجلدي����دة. 
حتى بع����د هجرته اىل الوالي����ات املتحدة مع 
بداي����ة احل����رب الثاني����ة يف 1939، لكن����ه بداأ 

بالتوجه نحو االأ�ضاليب املعا�ضرة مرة ثانية 
يف اخلم�ضين����ات بان�ضغال����ه م����ع املو�ضيق����ى 
الت�ضل�ضلي����ة )الت����ي تط����ورت م����ن املو�ضيقى 
االثنت����ي ع�ضري����ة الت����ي ابتكره����ا النم�ضاوي 
اأرنول����د �ضونربغ وزم����الوؤه، وت�ضمى اأحيانا 
باملو�ضيقى الالمقامية كناية عن نبذها املراكز 

النغمية يف ال�ضلم املو�ضيقي التقليدي(.
االألعاب النارية )1908(

https://www.youtube.com/
watch?v=SWOAu_T5DuI

برتو�ضكا )1911(
https://www.youtube.com/
watch?v=esD90diWZds

�ضيمفونية بثالث حركات
https://www.youtube.com/
watch?v=FB-NzpYwC3Y&t=909s

يف ذكرى اآلدو�س هك�ضلي )1963(
https://www.youtube.com/
watch?v=WsFf9JWZspQ
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قناديل
 لطفية الدليمي

بع���د ب�ضعة اأ�ضهر يكون الكي���ان الجغرافي العراقي قد اأتّم قرنًا 
كام���اًل عل���ى والدت���ه الر�ضمية ف���ي �ضن���ة 1921 ، كان���ت القابلة 
بريطاني���ة ، وم���اذا يهّم ؟ ه���ل توجد دولة في العال���م لم تنجبها 
قابلة؟ ت�ضكيل االأمم �ضناعة لم ننجح فيها نحن - العراقيين - ؛ 
في حين نجح فيها غيرنا من العرب االأقربين واالأبعدين . ربما 
لم ينجح���وا ؛ لكني اأراهم نجحوا بالمقا�ض���ات الن�ضبية معنا ، 
اإذا كان ه���وؤالء خ�ضروا اأ�ضياء محّددة ؛ فنحن خ�ضرنا كل �ضيء 

بالمقارنة معهم .
تب���دو حكومتن���ا في تي���ه من اأمرها حت���ى لكاأّن مئوي���ة الوالدة 
العراقية التعنيها في �ضيء ، الحق اأّن اأغلب العراقيين التعنيهم 
ه���ذه الوالدة ؛ بل حتى لكاأنهم ينكرونها اأ�ضاًل . يت�ضاءلون في 
�ضّره���م وعالنيتهم ) ه���ذا اإن اإمتلكوا اأ�ضاًل دافعي���ة الت�ضاوؤل ( 
: مالي وهذه المول���ودة البريطانية التي حّدد معالمها المق�ّس 

البريطاني اال�ضتعماري اأواًل واآخرًا ؟
   اإنها حماقة كبرى اأن النتعّلم من تاأريخنا . يح�ضرني في هذا 

المقام الجواهري الكبير اإذ يقول :
ومن لم يّتعظ لغٍد باأم�ٍس       واإن كان الذكي هو البليُد

لننظ���ر ف���ي حال الهن���د مثاًل ، األم تك���ن دّرة الت���اج البريطاني ؟ 
األي�ض���ت كوكبًا يعّج بالتنّوع���ات ال�ضكاني���ة واللغوية والدينية 
ئ مرتب���ة متقّدمة بين  ؟ لم���اذا اإذن �ض���ارت الهند مر�ّضح���ة لتبوِّ
االقت�ض���ادات العالمي���ة واالإمبراطوري���ات التقني���ة وهي التي 
التمل���ك الثروات التي يملكها العراقي���ون ؟ وحال الهند ينطبق 
على ح���ال الكثير من الم�ضتعم���رات البريطاني���ة ال�ضابقة التي 
حقق���ت اإنجازات كبرى في ميادين التعلي���م وال�ضحة والريادة 

التقنية . 
كان الع���راق الموروث من الحقبة العثماني���ة اأر�ضًا خربة ، بداأ 
بناء المملكة العراقية من ال�ضفر اأو دون ال�ضفر . لم يكن اآنذاك 
نفط ملع���ون يخّرُب النفو�س والعقول وُي�ضي���ُل لعاب الكائنات 
الطفيلي���ة الت���ي عرفت �ضفرة اللعب���ة الالحق���ة : اأم�ضك بكر�ضي 
الحكم فتم�ضك بمفتاح الثروة . �ضار العراق دولة بعلم وجي�س 
وطني وموؤ�ض�ضات في وقت لم تكن فيه الهند دولة بعد ! �ضارت 
الهن���د دولة م�ضتقلة عن التاج البريطاني ع���ام 1948 ، اأي بعد 
اأكثر من ربع قرن من تاأ�ضي�س الدولة العراقية الحديثة ؛ فلماذا 
�ض���ارت الهند على ال�ضاكلة الت���ي نعرف في حين اإنتهى العراق 
ف���ي قعر اآ�ض���ن القرارة ل���ه ؟ هذا �ض���وؤال بنيوي يج���ب على كّل 

عراقي حقيقي اأن يتفّكر فيه . 
بداأ الحكم الملكي باإر�ضاء نمٍط معقول من الليبرالية المن�ضبطة 
والمتفاعل���ة م���ع الطبيع���ة العراقي���ة المحافظ���ة . ل���ن ياأخذن���ا 
الزه���و والن�ضوة فنت�ضّوُر اأّن الليبرالي���ة العراقية كانت تماثُل 
الليبرالي���ة البريطانية ؛ لكنه���ا كانت مقبولة في حدود زمانها ، 
واالأهّم من هذا اأنها كانت قابلة للحياة واال�ضتمرارية والتطّور 
ف���ي كل الميادين. تجربة مجل�س االإعم���ار – على �ضبيل المثال 
– كان���ت تجرب���ة ناجحة عل���ى م�ضت���وى العال���م ، وكان مقّدرًا 
له���ا اأن تحق���ق قف���زات نوعية ف���ي االقت�ضاد العراق���ي ، تجربة 
اأخ���رى هي دار المعلمين العالية التي �ضّممت لتكون بم�ضتوى 
الجامع���ات البريطانية ، وقد خّرجت اأعالمًا نابهين كثرًا ، وكم 
اأ�ضعر بالخجل عندما يق���اُل اأّن كلية التربية الحالية هي وريثة 
دار المعلمي���ن العالية العظيمة . تجربة اأخرى في هذا الميدان 
عندما �ضارت بغداد ور�ضة عمل في منت�ضف خم�ضينيات القرن 
الما�ض���ي بعد اأن تّم التعاقد مع اأعظ���م معماريي العالم ليعملوا 
ف���ي بغداد : والتر غروبيو�س ، لي���ه كوربوزيه ، مي�س فان دير 
روه ، واآخ���رون ، ولي����س خافي���ًا اأّن فرانك لوي���د رايت ) جّني 
بغ���داد ( و�ض���ع ت�ضميمات ل���دار اأوب���را عراقية ف���ي جزيرة اأم 

الخنازير .
الب���د في ه���ذه المئوي���ة العراقي���ة اأن ن�ضتذكر حقائ���ق كثيرة  ، 
ومنه���ا اأّن العراقيي���ن كانوا ينام���ون ولم يكن ليخط���ر لهم في 
اأ�ضواأ كوابي�ضهم اأّن �ضي���ارة �ضتنفجر في ال�ضباح ، اأو اأّن جثثًا 
مجهول���ة �ضترمى على قارعة الطرق���ات ، اأو اأّن المدافع �ضتعلن 

بدء حرب جديدة .

مئوّيتنا العراقية

تبدو حكومتن� في تيه من اأمره� حتى لك�أّن 
مئوية الوالدة العراقية التعنيه� في �شيء 

، الحق اأّن اأغلب العراقيين التعنيهم هذه 
الوالدة ؛ بل حتى لك�أنهم ينكرونه� اأ�شاًل . 
يت�ش�ءلون في �شّرهم وعالنيتهم ) هذا اإن 

اإمتلكوا اأ�شاًل دافعية الت�ش�وؤل ( : م�لي وهذه 
المولودة البريط�نية التي حّدد مع�لمه� 

المق�ّص البريط�ني اال�شتعم�ري اأواًل واآخراً ؟

ن�س��ف ق��رن على وف��اة �سترافن�س��كيموسيقى االحد

م�������س���روع ث���ق���اف���ي وف��ل�����س��ف��ي

محا�سرة عبر القارات عن الأدب الن�سائي العراقي

ال�������ش����ع���ر ن�������ش���ي���ر ف��ل��ي��ح 

ن�جح املعموري 

من يعرف ن�شير فليح �ش�عراً واطلع على 
تجربته ال�شعرية يدرك جيداً ب�أنه ال�ش�عر 

الوحيد في العراق الذي وظف المعرفة 
في ال�شعر ، وال ق�شدية بذلك ، بل هي 

مذوبة في لغته وت�شوراته واأح�ديثه ، لكن 
اأغلب من كتب عن تجربته �ش�عراً التقط 

ح�شورات الفل�شفة عبر تنوع�ته� العديدة 
وح�شوراته� المختلفة .

مت�بعة خ��شة ب�لمدى

يندر اأن نعثر في ت�ريخ المو�شيقى على �شخ�شية 
م�ش�بهة ل�شخ�شية المو�شيق�ر الرو�شي والمواطن 
الع�لمي اإيغور �شترافن�شكي )1882 – 1971(، في 

تنوعه� وروحه� التجديدية وفي اإث�رة الجدل في 
نف�ص الوقت. ك�ن هذا المو�شيق�ر يولد من جديد 

كل عقد من ال�شنين تقريبً�، عندم� يبداأ بكت�بة 
اأعم�ل ب�أ�شلوب يختلف كثيراً عن االأ�شلوب الذي 

ي�شبقه، ويف�جئ المهتمين ب�لمو�شيقى ب�لجديد، 
واأحي�ن� بم� ي�شدم وحتى يت�شبب في "ف�ش�ئح" 
مثلم� ح�شل مع عمله "طقو�ص الربيع" )1913( 

في ب�ري�ص بعدم� و�شفه النق�د ب�لعمل الفج 
ث�ئر �ش�لحوالبربري.

�صالفوي جيجكن�صري فليح
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دار  2021 عن  بما �صدر م�ؤخرًا عام 
ال��م��دى ه��� ت��رج��م��ة ج��دي��دة لأر����ض 
اليباب  الأر�����ض   ( ب��ع��ن���ان  ال��ي��ب��اب 
وت��ن��ا���ص��ه��ا م��ع ال���ت���راث الإن�����ص��ان��ي( 
فا�صل  العراقي  والمترجم  لل�صاعر 
ال�صلطاني . القارئ للترجمة الحديثة 
دوره  اأخ����ذ  ق���د  ال��م��ت��رج��م  اأن  ي���رى 
ال�صعري والأكاديمي اأي�صًا في البحث 
عن المرجعيات الثقافية في ق�صيدة ، 
كذلك ال�ق�ف عند اأخطاء المترجمين 
وه��ذا   ، م��ص�عية  ب��ك��ّل  ال�صابقين 
تطلب مغامرة من المترجم ، وت�صلح 
باأدوات معرفية وثقافية عالية ، وقد 
ذك���ر ف��ي ال��ت��ق��دي��م ق��ائ��ًا )) واأخ��ي��رًا 
ارتاأينا اأخذًا بن�صيحة اإلي�ت اأن تقدم 
الق�صيدة نف�صها ، واأن يقراأها القارئ 
العربي ، ويكت�صف ع�المها الخا�صة 
بنف�صه .. بالإ�صافة اإلى ف�صل مترجم 
الن�ض  مع  اإلي�ت  ق�صيدة  تنا�ض  عن 
وفل�صفة   ، ون���ث���رًا  ���ص��ع��رًا  ال��ت��راث��ي 

العربي على م�صادر  القارئ  ليتعرف 
الق�صيدة الأ�صا�صية(( ، بهذه ال�صط�ر 
نك�ن قد اأجبنا القارئ عن ال�صاوؤلت 
ال�ص�ؤال  اإجابة  ون���ؤج��ل    ، الم�صبقة 
عن عاقة العن�ان بما بعد الحداثة ، 
عن  طرحه  يتطلب  اأخر  �ص�ؤال  فهناك 
لل�صعرّية  الأول���ي��ة  وه��ل   : الترجمة 
نظرنا  وجهة  تبدو  ؟  فقط  لاأمانة  اأم 
�صروريٌة  ال�صعرّيَة  اإن  المت�ا�صعة 
الترجمة  تجنب  ي��ت��ّم  ك��ي  ؛  ولزم���ة 
ال��ح��رف��ي��ة وال��ق��ام������ص��ي��ة ، وه���ذا ما 
وقع به بع�ض المترجمين في الق�صم 
دفن   ( بعن�ان  الق�صيدة  م��ن  الأول 
الم�تى( فير�صد المترجم ال�صلطاني 
ومنها  القام��صية  الترجمة  اأخ��ط��اء 
 what are the roots that clutch
التي ترجمها د. فريد ب�صكل متناق�ض 
هذه  ع�صى  ما   : الأ�صلي  المعنى  مع 
الترجمة  . ويذكر  المنتف�صة  الجذور 
 : ل����ؤل����ؤة  ل��ع��ب��دال���اح��د  ال�صحيحة 

في  وق��ع  بينما   ، المت�صبثة  ال��ج��ذور 
وهذا  فريد  د.  ه�  القام��صي  الخطاأ 
اأن  فا�صل)  المترجم  عليه  نبهنا  م��ا 
ترجمة د. فريد مليئة بالجمل المقعرة 
المعنى  تعك�ض  ل  التي  القام��صية 
لي�ض   ، كثيرة  اأحايين  في  ال�صحيح 
ترجماته  في  واأنما  اليباب  اأر�ض  في 
لمعظم ق�صائد اإلي�ت(. في حين نرى 
في  اأخ��ر  خطاأ  اإل��ى  ينبه  المترجم  اأن 
 Aheap المقطع ذاته عند ق�ل اإلي�ت
تمت  .عندما    of broken images
ترجمته من قبل ل�ؤل�ؤة اإلى )ك�مة  من 
اإلى  الأ�صنام( ول�ي�ض ع��ض  مك�صر 
مه�صم الأوثان ، والي��صف ك�مة من 
الأوثان المه�صمة ، وقد ذكر المترجم 
عن  بعيدة  الترجمات  هذه  اأن  فا�صل 
المترجم�ن  اأقحم  وق��د  الن�ض  روح 
ابن  و  ن�ض  على  الإ�صامية  ثقافتهم 
ثقافة اأخرى ل تعرف الأ�صنام اأ�صا�صًا 
ب  ترجمتها  ب�صاطة  بكل  يمكن  وكان 
75 . فهذه  ك�مة �ص�ر مه�صمة . �ض 
الإلتفاتة مهمة من قبل المترجم فهي 
الأخ��ر  بثقافة  المعرفة  اأن  اإل��ى  تنبه 
�صرورية في الترجمة ، كذلك اأن لفظة 
بعد  اإ�صامي جاء   لفظ  الأ�صنام هي 
اأن  ، بالرغم من  ولدة الدين الأخير  
المترجم لم ينّظر للترجمة م�صبقًا لكن 
الن�ص��ض  على  التطبيقي  اإج���راءه 
ه���ب��م��ث��اب��ة ت��ن��ّظ��ي��ر ل��م��ن ي��ق��ب��ل على 
ت��رج��م��ة ال�����ص��ع��ر  ف���ي ال��م�����ص��ت��ق��ب��ل . 
الكتاب  من  الأخ��ر  ال�صق  اإلى  وننتقل 
بينها  التي  الق�صيدة  مرجعيات  ه� 

ال�����م�����ت�����رج�����م 
اأن����ه����ا ن��اب��ع��ة 
م�����ن ال����ت����راث 
الإن�������ص���ان���ي ، 
ف���������ص����ًا ع��ن 
اأح���داث اأث��رت 
ب����ال���������ص����اع����ر 
فعن   ، نف�صه 
ال����ل����ي����ل����ك   (
م�����ازج�����ًا   ..
ال���������ذك���������رى 
وال�����رغ�����ب�����ة 
 ( ي������ذك������ر   )
اإل��ي���ت  كتب 
م���ن ف��رن�����ص��ا 
 1910 ع����ام 
اأن  اأري�����������د 
اأن  اع���ت���رف 

ا���ص��ت��ع��ادت��ي 
بحدث  تاأثرت  قد  الما�صية  لاأحداث 
عاطفي ذكرى �صديق جاء عبر حديقة 
وه�  متاأخر  م�صاء  في  ل�ك�صمب�رغ 
 ،  124 �ض   )  .. الليلك  باأزهار  يل�ح 
يتعمق  ال�صلطاني  المترجم  اأن  غير 
تنا�ض  اإل��ى  الن�ض  ه��ذا  ويعيد  اأكثر 
ول�صاعر  ويتمان  وال��ت  ال�صاعر  من 
اأخر جمي�ض ت�م�ص�ن ، وعن الع�دة 
اليباب  واأر���ض  الحداثة  بعد  ما  اإل��ى 
بالم�روث  اإل��ي���ت  اهتمام  اأن  ن��رى 
لي�ض  بملحمته  وت�ظيفه  الإن�صاني 
من باب الع�دة اإلى الما�صي ، واأنما 
م���ن ق��ب��ي��ل ال��ج��ن���ح اإل����ى ال��ح��ا���ص��ر 

وال��م�����ص��ت��ق��ب��ل م��ت��خ��ط��ّي��ًا ج��غ��راف��ي��ة 
لأنَّها  اله�ّية  ثقافية  معززًا   ، الحدود 
وراء  فيما  مترّحلة  تك�ن   ال�حيدة 
لاإن�صان  ف��ق��ط  وال�����دوام   ، ال��ح��دود 
بعيد عن كل ه�ّياته الأخرى الدينية 
وهذا  وغيرها  والمذهبية  والعرقية 
ما اهتم به اإلي�ت ، ف�صا عن الخل�د 
الدائم للق�صيدة ، وهذا ما جعلها بعد 
قرن كامل تعاد مرة اأخرى وبترجمة 
بعد  الق�ل  ، ويمكن  دقة  اأكثر  اأخرى 
الفاح�صة  الترجمة  ل��ه��ذي  ق��راءت��ن��ا 
اإنها �صتك�ن هي المعتمدة عند قراءة 

الق�صيدة  اأو درا�صتها  . 
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قرأت لك 

رواية " النباتي���ة " للكاتبة الك�رية الجن�بية 
" والتي ح�ص���لت من خالها على  " ه���ان كانغ 
جائ���زة الب�ك���ر ع���ام 2016 تق���دم لن���ا الكاتبة 
م���ن خالها  �ص����رة بالغة الروع���ة والدقة عن 
ال��ص���ع الجتماعي ال���ذي تعي�ض في���ه المراأة 
في الع�ص���ر الحديث ، وتطرح اأ�صئلة عن الظلم 
والتم���رد والختاف بي���ن الب�ص���ر ، والجن�ن 
ال���ذي ي�ص���يب الإن�ص���ان في لحظة �ص���عف من 

خال حكايات اأبطالها. 
ف���ي ال�ص���فحة الول���ى م���ن الرواي���ة يخبرن���ا 
ال�ص���يد ت�ص���ي�نغ عن زوجته التي قررت فجاأة 
المتن���اع ع���ن تن���اول اللح�م وطبخه���ا، وه� 
يعطين���ا انطباعًا ع���ن نظرته ال���ى زوجته هذه 
: " ل���م اأكن اأرى �ص���يئًا مميزًا ف���ي زوجتي قبل 
اأن ت�ص���بح نباتي���ة ، واأق����ُل ب�ص���راحٍة اإنن���ي 
ل���م اأ�ص���عر بانج���ذاٍب نح�ها حي���ن رايتها اأول 
ة " فه���ي في نظ���ره : " قليلة ال���كام .كانت  م���رَّ
القراءة – ل�ص���بب غير معل�م – �ص���يئًا تغم�ض 
نف�ص���ها فيه ، تق���راأ الكتب التي تب���دو مملة الى 
درج���ة اأنني ل ا�ص���تطيع اأن احمل َ نف�ص���ي على 
مطالع���ة اأكثر م���ن اغلفتها " .. لماذا اأ�ص���بحُت 
نباتي���ة تبرر الزوجة " ي�ن���غ هاي " فعلها هذا 
بحل���م راأت فيه فمه���ا وثيابها ملطخ���ة بالدماء 
، ووجهه���ا ينعك����ض في بركة دم ، فيما تم�ص���ك 
ب�ص���كين تقطع به اأ�صابع يدها ، بعد ذلك الحلم 
تبدا تتح����ل اإلى كائ���ن يت�ص���رف بغرابة، فا 
تطي���ق اللح�م ول تطي���ق القتراب من زوجها 
ومام�ص���ته والن�م معه ، لأنه يذكرها برائحة 
اللح�م ، الزوج الذي ي�ص���ك� ت�صرفات زوجته 
يب���دا باث���ارة حمل���ة �ص���دها تدفع والده���ا اإلى 
معاقبتها ب�صربها ، وو�صع اللحم بالغ�صب في 
فمها، ترد عل���ى العق�بة بقطع �ص���رايين يدها، 
وعندما تنقل الى الم�صت�ص���فى تقرر خلع ثيابها 
وال�ق����ف في حديق���ة الم�صت�ص���فى على يديها 
وراأ�ص���ها كال�ص���جرة حيث تحلم ب���اأوراق تنبت 
من ج�ص���مها، قائلة اإنه���ا لم تعد حي�ان���ًا واإنها 
تحتاج فقط ال���ى الماء وال�ص����ء. .اإنها تتذكر 
الآن حياته���ا حي���ث كانت �ص���حية لعن���ف الأب 
ال���ذي ظل ي�ص���ربها حتى بلغت الثامنة ع�ص���رة 

من عمرها .
في الق�ص���م الثان���ي من الرواية �ص���نتعرف على 
زوج �ص���قيقتها ، مخ���رج اأف���ام فدي���� ، ُيفاج���اأ 
ذات ي����م حين يرى مل�ص���قًا لعر�ض م�ص���رحي 
في���ه رجال ون�ص���اء عراة اإل من ر�ص����م لأزهار 
مل�ن���ة عل���ى اأج�ص���ادهم . . خط���رت ل���ه فك���رة 
ت�ص����ير فيل���م حي���ن علم م���ن زوجت���ه اأن على 
ج�ص���د �ص���قيقتها عام���ة ولدة زرقاء �ص���غيرة 
ا�ص���به بالنبتة، كانت " ي�نغ هاي" ب�صعة ربما 
مقارن���ة بزوجته، لكنها ت�ص���ُع طاق���ة، وبدت له 
مثل �صجرة في البرية، يزورها في الم�صت�صفى 
متظاه���رًا اأن �ص���قيقتها قلقة عليه���ا، ت�افق في 

النهاية على فكرته اأن ي�صّ�رها، 
في ال�صت�دي�، يرى العامة ال�صاحبة الزرقاء 
– الخ�ص���راء، ير�ص���م ج�ص���مها بالأزه���ار بدءًا 
بالعامة، وي�ص���ّ�ر نف�ص���ه وه� ير�ص���مها، كان 
ج�ص���دها ج�صد �ص���ابة جميلة ُيفتر�ض اأن يك�ن 
م��ص���ع الرغبة، لكنه خا منها تمامًا لرف�ص���ها 

الحياة فيه وتركها لجمالها يذبل مع الأيام . 
اللجن���ة  اأك���دت  الب�ك���ر  بع���د منحه���ا جائ���زة 
الم�ص���رفة على الجائ���زة اأن ه���ان كانغ نجحت 
ف���ي " النباتي���ة " ب���� " اإظهار التاح���م الطريف 
بين الجمال والرعب عبر ق�ص���ة مركزة ودقيقة 
ومروع���ة، ع���ن ام���راأة ت�ص���تحيل اإل���ى نباتي���ة 
بي���ن ي����م وليل���ة دون اأي م�ص����غات، �ص����ى 

الكاب�����ض ال���ذي نب�ض حلم���ًا م���ن اأحامها في 
اإح���دى الليالي" ، وقال الناقد البريطاني ب�يد 
ت�نك���ن الذي راأ����ض لجنة تحكي���م الب�كر اأن : 
" ه���ذه الرواية الم�ج���زة والمقلقة والمكّ�نة 
ب�صكل جميل تّتّبع رف�ض المراأة العادية لجميع 
التفاقيات والفترا�ص���ات التي تربطها ق�ص���رًا 
بمنزلها وعائلتها والمجتمع في اأ�صل�ب غنائي 
يك�ص���ف عن تاأثير هذا الرف����ض الكبير على كل 
من البطلة نف�صها وعلى من ح�لها، �ص�ف يظل 
هذا الكتاب ال�ص���غير والرائع والمزعج ط�يًا 

في العق�ل ، وربما في اأحام قرائها. "
تطرح هان كانغ في " النباتية " فكرة المعاملة 
ال�ص���يئة للن�ص���اء ، فالبطل���ة حين تتح����ل اإلى 
���م�نها بالجن����ن،  نباتي���ة ُت���ام ب�ص���دة، وَي�صِ
وكاأن لي����ض من حقها اأن تختار، بل هذا الخيار 
الحّر نح� ما يائم �صخ�ص���يتها ل وج�د له في 
عال���م الم���راأة المتزوجة، ه���ذا النته���اك الذي 
يتعر�ض لحريتها ال�صخ�ص���ية ربما ه� المبعث 
الأ�ص���ا�ض لف�ص���ل حياته���ا الزوجي���ة، لي�ض هذا 
فح�ص���ب، ب���ل اإن الرواية اأي�ص���ًا تظه���ر طبيعة 
المجتمعات التي لتتقبل اختاف الآخر، قالت 
" هان كانغ " بعد ف�زها بالب�كر :" "اأردت اأن 
اأ�ص���ف امراأة يائ�صة لم تعد تريد اأن تنتمي اإلى 
الجن�ض الب�ص���ري. فالب�ص���ر يرتكب����ن العنف ، 
فكي���ف يمكن لي اأن اأتقب���ل اأن اأك�ن اأنا واحدة 
من ه�ؤلء الب�صر؟ هذا الن�ع من المعاناة دائمًا 

يطاردني ".
ول���دت ه���ان كان���غ ف���ي ك�ري���ا الجن�بي���ة عام 
الأدبي���ة  محاولته���ا  اأول���ى  ن�ص���رت   ،  1970
وكان���ت مجم�ع���ة م���ن الق�ص���ائد ع���ام 1993 
بعدها ن�ص���رت عددًا من الق�ص����ض الق�ص���يرة ، 
والرواي���ات ف���ازت بجائ���زة يي �ص���انغ الأدبية 
وجائ���زة الكاتبة ال�ص���ابة ، كما ف���ازت بجائزة 
مان هاي الأدبية وتعمل حاليا اأ�صتاذة في ق�صم 
الكتاب���ة الإبداعية في معهد �ص���يئ�ل للفن�ن..

ف���ي طف�لتها ع�ص���قت الكتب من خ���ال والدها 
الذي يحب جمع الكتب :" كنت محاطة بالكتب 
دائمًا عل���ى الأر�ض وفي كل زاوية وركن حيث 
غط���ت الكتب كل �ص���يء ما ع���دا النافذة والباب 
فقد اأبقى وال���دي المكتبة متنامي���ة واأذكر اأني 
�ص���عرت دائمًا باأن الكتب كانت ت��صعية بمعنى 
اأنه���ا كان���ت في وف���رة م�ص���تمرة اإلى ح���د اأنني 
ف�جئ���ت عندم���ا زرت من���زل �ص���ديقي وراأيت 
كي���ف اأن���ه اأفتقر اإلى الكت���ب " .، �ص���تتذكر بعد 
�صن�ات بيتًا من ال�صعر، كانت قد قراأته لل�صاعر 
الك�ري ِيي �ص���انغ :" اأوؤمن باأْن ل ُبّد للب�صر اأن 

يك�ن�ا نباتًا" .

علي ح�سني 

 هان كان��غ تر�صد الحياة في "النباتية "

م����ن يق����راأ ه����ذه الرواي����ة ، لب����د وان يفع����ل ذلك 
دفع����ة واح����دة ، لأن الم�ؤلف م�ه�ب جدا ، قلمه 
حاد ودقيق وحي�ي بحيث ي�ص����في على ق�ص����ته 
ايقاع����ا حي�ي����ا عبر 144 �ص����فحة ..ان����ه يحلل 
مجتمعاتن����ا الحديثة ويحكم على ما�ص����يه باأثر 
رجع����ي ، وتتجل����ى م�هبت����ه ف����ي خ������ض ه����ذه 
الرحلة ذهاب����ا وايابا بين العام والخا�ض وبين 
الم�����ر الكبيرة وال�ص����غيرة ، مايجعل من هذه 

الرواية ق�صة فل�صفية حقيقية ..
عاوة عل����ى ذلك ، فاإننا �ص����نعرف من ال�ص����فحة 
الأول����ى ، وم����ن العن�����ان ذات����ه ، اأين �ص����يق�دنا 
الم�ؤلف غا�ص����بار ك�ني����غ وماذا يري����د اأن يظهر 
لن����ا ، فم����ن خ����ال م�ص����اركة اأف����كار ال�صخ�ص����ية 
الرئي�صية ، �صيكت�ص����ف القارئ الجحيم وهيئته 
الحديثة.وهن����ا تكم����ن اأ�ص����الة الكت����اب اذ نف�ض 
الكات����ب الغبار عن الجحي����م لتحديثه. فا مزيد 
م����ن النيران والمحارق ، ول جل�ص����ات التعذيب 
الأبدي����ة ؛ فق����د غيرال�ص����ر وجه����ه للتكي����ف م����ع 

الع�صر.
 ت����دور الحداث في مكان يدع����ى ) الجحيم الآن 
( وه�عب����ارة ع����ن �ص����بكة م����ن المط����ارات حيث 
يجتم����ع ح�ص����د م����ن الرواح الملع�نة لتح�ص����ل 
عب����ر بطاق����ة ائتم����ان غي����ر مح����دودة عل����ى كل 
الملذات التي طالم����ا حلمت بها ..ولكن الرهيب 
في ذلك ه� �ص����يء واحد فقط ، فاذا كانت الروح 

الملع�نة قادرة على ال�ص����فر م����ن مطار الى اآخر 
فاأنه����ا هن����ا ل����ن تك�����ن ق����ادرة على الخ����روج بل 
محك�����م عليه����ا بالتمت����ع بالمنتج����ات المعف����اة 
م����ن الر�ص�����م الجمركي����ة و�ص����ال�نات التدلي����ك 
والخدم����ات الفاخ����رة ال����ى البد ، تحت �ص����غط 
الرحات الج�ي����ة التي يجب القيام بها كل ي�م 

من بقية الم�صافرين ..
بالتدريج ، ما كان حلًما – وه�امتاك كل �صيء 
، وا�ص����تهاك كل �ص����يء - ي�ص����بح كاب��ًصا حيث 
ي�ص����بح الجمي����ع عبيًدا لنظ����ام معياري ب�ص����كل 
كام����ل ومثالي لتعزيز ال�ص����تهاك.وهنا يت�قف 
النا�����ض عن ال�ص����تمتاع حقا بما ح�لهم خا�ص����ة 

وان ال�ص����تهاك غير المح����دود مخطط له تماما 
ويحرمهم من ) حرية الختيار(..

لذلك نت�ص����اءل عند قراءة الرواية، ما ه� العامل 
والمجتمع����ات  الجحي����م  بي����ن  هن����ا  الم�ص����ترك 
التجاري����ة ؟ ولي�ص����ع الق����ارئ ال����دوؤوب للكت����ب 
عل����ى  المطلعي����ن  والأ�ص����خا�ض  القت�ص����ادية 
الفل�ص����فة الليبرالي����ة اإل اأن ينده�ص�����ا ،فا �ص����ك 
في اأن الم�ؤلف ل يحاول اإعادة تاأهيل الليبرالية 
من خ����ال لعب دور الناقد بنف�ص����ه.لأن ل�ص����يء 
ي�ص����ير ال����ى ان غا�ص����بار ك�نيغ يف�ص����ح المجال 
لمث����ل ه����ذه اللعب����ة ب����ل ربم����ا يح����اول مناق�ص����ة 
يب����دو  كم����ا  الليبراليي����ن  القت�ص����اد والفل�ص����فة 

ظاهري����ا ..وبالطبع ، ف����ان هذه رواية فل�ص����فية 
ولي�صت اأطروحة اقت�ص����ادية، لذلك ل يمكننا اأن 
نل�م �ص�����ء فه����م الكاتب العميق لنظام ال�ص�����ق 
وبالتالي لما ه� عليه المجتمع الليبرالي ، فمن 
المعروف ان الليبرالية تمنح ال�صيادة لاأفراد ، 
ول يجب����ر فيها اأحد على ال�ص����تهاك ، والت�قف 
عن التفكير ؛ ول اأحد يجبر اأي �ص����خ�ض على اأن 
يك�ن ف����ي حركة دائمة ول يغل����ق اأي باب. على 
عك�ض م����ا ي�ص�����ره ه����ذا الجحيم ال�ص����تبدادي 
، والذي ي�ص����ف واقعا ا�ص����تراكيا اكث����ر مما ه� 

تجاري ..
عل����ى  التركي����ز  تجن����ب  م����ن  لب����د   ، بالتاأكي����د 
التفا�ص����يل ، واإعطاء اأهمية اأكبر للق�ص����ة – في 
المط����ار - اأكثر من الر�ص����الة الأ�صا�ص����ية –وهي 
ان الليبرالي����ة خاطئ����ة ، ولب����د من الع�����دة اإلى 
ر�ص����الة  او�ص����ل  الكات����ب  ان  القت�ص����اد.ويبدو 
خاطئة فلغر�ض المتثال للنظام الليبرالي ، كان 
لبد من تغيير �ص����يئين �صغيرين: اأن يك�ن لكل 
ف����رد الحرية في مغ����ادرة المطار مت����ى اأراد ، اأو 
التنزه اأو تثقيف نف�صه ، كما اأن جميع المنتجين 
مهتم�ن حًقا باحتياجات العماء. ولكن ، اإذا لم 
يفعل غا�صبارد ك�نيغ هذا ، فذلك لأنه يعلم جيًدا 
اأن ق�ص����ته لن تدورحينذاك ح�����ل الجحيم ، بل 
ح�����ل الجنة على الأر�ض. ، وهذا اأمر لي�ص����عى 
الي����ه م����ن يناه�����ض الليبرالي����ة ...�ص����درت هذه 
الرواي����ة م�ؤخرا ع����ن دار اوبزيرفات�ار للن�ص����ر 
وحقق����ت مبيع����ات جي����دة �ص����من الكت����ب الأكثر 

مبيعا لبدايات هذا العام ..

الأر���ضُ اليب��اب في معا�ص��رة ما بع��د الحداثة 
ق��د ي�ستغ��رب الق��ارئ م��ن العن��وان اّل��ذي و�سعت��ه ، فم��ا 
المنا�سب��ة من��ه وال��كّل يعل��م اأن ملحم��ة اإلي��وت ال�سهي��رة ) 
الأر���ض اليباب( ق��د ُن�سرْت في ع��ام 1922 وتّمْت ترجمتها 
اإل��ى العربية م��ن قبل فر�س��ان ال�سع��ر العرب��ي ) اأدوني�ض ، 
يو�سف الخال ، توفيق ال�سايغ ، عبدالواحد لوؤلوؤة ..( فبعد 
ه��ذي الترجم��ات ال يكفي اأن ن�سّل��م بها؟ ولم��اذا الهتمام 
الكبي��ر به��ذه الق�سي��دة ؟ وم��ا عالقتها بما بع��د الحداثة؟ 

لالإجابة عن مثل هذه الت�ساوؤلت : 

موج يو�سف

وي���زداد الأم���ر �صع�بة حينم���ا يت�صدى 
لي����ض  بل���د  تاري���خ  لكتاب���ة  الم����ؤرخ 
بل���ده. وحي���ن يتمكن ه���ذا الم����ؤرخ من 
ا�صطاع���ًا  المهم���ة  به���ذه  ال�صط���اع 
ناجعًا مقدمًا �ص���ردًا تاريخيًا من�صفًا قدر 
الإم���كان، وم�صتعر�ص���ًا �ص���تى الج�انب 
التاريخية، وال�صيا�ص���ية، والقت�صادية، 
والجتماعية ب�صيء من التناول الدقيق، 
عنده���ا ل ب���د م���ن ال�ص���تنتاج اأنن���ا اإزاء 

م����ؤرخ كبير ا�ص���ت�عب اأدواته المعرفية 
ا�ص���تيعابًا كام���ًا مكن���ه م���ن ول����ج هذا 
الحق���ل المعرفي عل���ى نحٍ� ُيف�ص���ح بما 
ل يدُع مجاًل لل�ص���ك عن عل� �صاأنه. وهذا 
ينطبق انطباقًا تامًا على �صتيفن هم�صلي 
ل�نكريك، الم�ؤرخ البريطاني المعروف 
ف���ي  البريطاني���ة  الإدارة  واأح���د رج���ال 
الع���راق والم�ص����ؤول ف���ي �ص���ركة نف���ط 
الع���راق، الذي خب���ر البلد خ���ال اإقامته 
فيه، وانكب على درا�ص���ة تاريخه القديم 
والمعا�ص���ر، وق���د ق���دم ل�نكري���ك كتب���ًا 
ع���دة ذات اأهمية كبي���رة، لعل من اأبرزها 
كتابه "اأربعة قرون م���ن تاريخ العراق" 
ال���ذي نقله اإل���ى العربية الأ�ص���تاذ جعفر 
الخي���اط،  ه���ذا الكت���اب ك�احد م���ن اأهم 
هذه الدرا�ص���ات ع���ن الع�ص����ر المظلمة 
للعراق ومما يزيد م���ن قيمة هذا الكتاب 
م��ص����عية الكاتب خافًا لباقي الكتاب 
البريطانيين وكتاب "العراق 1900 اإلى 
1950 " الذي نقله اإلى العربية الأ�ص���تاذ 
�ص���ليم طه التكريتي، والكتاب الحالي ل 
يق���ل اأهمي���ة ع���ن الكتابي���ن المذك�رين، 
وين���م ع���ن جه���ٍد كبي���ر بذل���ه ل�نكري���ك 

وفرانك �ص���ت�ك�ض مدير مركز الدرا�صات 
ال�صرق اأو�صطية في لندن في

خم�ص���ينيات الق���رن الع�ص���رين قدما فيه 
و�ص���فًا و�ص���ردًا تاريخيين للع���راق منذ 
فج���ر التاري���خ وحتى الإطاح���ة بالنظام 
الملك���ي ف���ي �ص���بيحة الرابع ع�ص���ر من 
تم����ز 1958 م���ع تغطية لاأي���ام الأولى 
للث�رة. ونرج� اأن يجد المخت�ص�ن في 
مجال الدرا�صات ال�صيا�صية والتاريخية 
ف�ص���ًا عن القارئ العام ف���ي هذا الكتاب 
اإ�ص���هامًا مفيدًا وقّيمًا في ت�ص���ليط �ص����ء 

على تاريخ.. 
وي�ص���هد الع���راق حاليًا بتاريخ���ه المثقل 
بالتج���ارب اأحداث���ًا له���ا عاق���ة بج���ذور 
مم���ا  درا�ص���ة  ال���ى  تحت���اج  تاريخي���ة 
المراج���ع  عل���ى  التركي���ز  ي�ص���تتدعي 

والدرا�صات المهمة القديمة وياأتي ".
في ه���ذا الكتاب الذي يت�ص���من ق�ص���مين 
وت�صعة ف�ص�ل يتناول الم�ؤلف وبنظرة 
فج���ر  من���ذ  الع���راق  تاري���خ  تاريخي���ة 
الخم�ص���ينيات  نهاي���ة  وحت���ى  التاري���خ 
م���ن القرن المن�ص���رم، وتحديدت بنهاية 
حقبة �صيا�ص���ية ت�لى فيها الحكم الملكي 

غ���دارة الب���اد من���ذ ع���ام 1921 وحت���ى 
انتهاء الملكية بقيام ت�رة 14 تم�ز.

تناول الم�ؤلف في الف�ص���ل الأول والذي 
ت�ص���من مقدمة، يق����ل الم�ؤل���ف في هذا 
الف�ص���ل: الع���راق من���ذ منت�ص���ف لبقرن 
الع�ص���رين يثير اهتمامًا كبيرًا ف�صًا عما 
يلهمه من م�ص���اعر وّدّية اتجاه ال�صع�ب 
الأخرى انطاقًا من ن�ص���بته الى حجمه، 
و�ص���كانه اأو م���ا يح����ز علي���ه م���ن هب���ة 
مادية في ال�قت الحالي: ومن هنا لي�ض 
بالإمكان درا�صة تك�ينه المادي المتفرد 
والمتن�ع، بميزة غير معتادة فح�ص���ب، 
بل بالمكان درا�ص���ة تاأثير الجي�ل�جيا، 
والمن���اخ و�ص���طح الر����ض عل���ى اأجيال 

الحياة الب�صرية اأي�صًا.
الختاف���ات  ال���ى  الم�ؤل���ف  ينتق���ل  ث���م 
الملح�ظ���ة بق����ة ف���ي مناط���ق الع���راق 
المختلف���ة، الت���ي يب���دو انه���ا تج���اوزت 
م�اط���ن الخت���اف العتيادي���ة لتبل����ر 
دول���ة م�حدة �صيا�ص���يا ذات حجم يمتاز 
�ص���غيرة،  �ص���كانية  ون�ص���بة  بالت��ص���ط 
اأعطت البلد ال�صحر والثراء، والج�انب 

المتعددة لاههتمام.

وف���ي الف�ص���ل الثاني يج���د الم�ؤل���ف اأن 
الجاب���ة غير متي�ص���رة على �ص����ؤال "من 
اأي عرق ترجع اأ�ص����ل ه�ؤلء القاطنين 
الأوائ���ل في هذه المنطق���ة " فما من ثمة 
م�ص���م�ن مقن���ع للم����ؤرخ عن���د تعامل���ه 
م���ع تخمين���ات عاِلم الع���راق الب�ص���رية 
القديم���ة، ال���ذي اعتمدت مادت���ه الأولية 
في غربي اآ�ص���يا على العرق المنحدر من 
البحر الأبي�ض المت��ص���ط ذي الأطراف 
ال�ص���مراء الق�ص���يرة والراأ�ض ذي الن�ع 

الخا�ض.
ويتناول الح�ص���ارات الت���ي تعاقبت في 
الع���راق مث���ل الفرثيين وال�صا�ص���انيين، 

والفر�ض والإغريق.
ث���م يم�ص���ي الى تن���اول الع���راق في ظل 
ال�ص���ام ، حي���ث ي�ص���ير ال���ى اأن العراق 
قبل ظه�ر ال�ص���ام، وتحديدًا في العقد 
الثالث من القرن ال�ص���ابع الميادي، بلد 
لطي���ف التم���ازج م���ن العراق �ص���م الى 
جانب �صكانه الأ�ص���ليين اأعراقا مهاجرة 
قدمت من النا�ص����ل، و�ص����ريا، وباد 
الجزي���رة  و�ص���به  والإغري���ق،  فار����ض، 
العربي���ة. وه���ذه الكيان���ات العرقي���ة لم 

تمث���ل عرق���ًا اأحادي���ًا ب���ل اأع���راق �ص���تى 
كانت ق���د هاجرت من تلكم البلدان، ومن 
الناحي���ة الثقافية انت�ص���رت ف���ي العراق 

لغات عدة في تلك الفترة .
المرحل���ة  ال�ص���ياق  ه���ذا  ف���ي  ويتن���اول 
الثانية من تاريخ العراق في ظل ال�صام 
بحدث لم يك���ن باإمكان اأي مراقب التنب�ؤ 
به: وه� انتقال الخافة من دم�ص���ق الى 
بغداد، وا�ص���تمرارها هناك طيلة القرون 
المتهاوي���ة  القادمة.فال�ص���الة  الخم�ص���ة 
لاأم�يين، التي اأ�صابتها الحرب الأهلية 
المت�ا�صلة بال�ص���عف �صيطاح بها جراء 
انتفا�ص���ة اأ�ص���علت فتيله���ا عل���ى الأرجح 
عنا�ص���ر �ص���يعية م�ؤث���رة مع �ص���اخطين 

اآخرين على الحطم الأم�ي .
وينتق���ل ال���ى الح���رب العالمي���ة الولى 
وقرار بريطانيا في خريف 1914 بغزو 
ال�ليات العربية الخا�ص���عة لل�ص���يطرة 
الهن���د،  ف���ي  ق�اعده���ا  م���ن  العثماني���ة 
مت�قع���ًا في ذلك الحي���ن م�اجهة لب�ادر 
التهدي���د بفع���ل التاأييد الترك���ي لألماني 
اأو لخ�ص���يتها من م�قعها الخا�ض وعلى 

اأ�صدقائها في الخايج.

�صتيفن لونكريك يبحر في تاريخ العراق منذ فجر التاريخ الى الن
عالء املفرجي

�سدر عن دار عدنان للن�سر كتاب )العراق منذ فجر التاريخ حتى 
تموز 1958( لموؤلفيه �ستيفن هم�سلي لونكريك، وفرانك �ستوك�ض، 

بترجمة م�سطفى نعمان اأحمد الكتابة في التاريخ عمٌل لي�ض بالهين؛ 
فهي تتطلب تحلياًل دقيقًا ومو�سوعيًا يتجرد ما اأمكن عن الأهواء 

ال�سخ�سية، والميول الفكرية، والمنطلقات الآيديولوجية. 

في رواية )الجحيم( للكاتب الفرن�صي غا�صبار كونيغ :
؟! ال�������������س������ر  وج�����������ه  ت�����غ�����ي�����ر  ك�������ي�������ف 

ترجمة : عدوية الهاليل 



ولكي ن���رى الأمر ب�ضكل اأكرث و�ضوح���ًا ، من املفيد 
الإ�ض���ارة اإىل اأعمال املوؤرخ���ني القت�ضاديني وعلى 
وج���ه اخل�ضو�ش اأعمال بول بريو����ش ، عن الذين 
يتمتعون بال�ضلطة، يف اأ�ضاطري ومفارقات التاريخ 
البل���دان  اأن  اأو�ض���ح  اإذ   ،  )1994( القت�ض���ادي 
املتقدمة قد حققت م�ض���توى عاليًا جًدا من الت�ضنيع 
بف�ض���ل املواد اخلام املحلي���ة ، وحتى عام 1955 مل 
يكن اعتماد الغرب على العامل الثالث ملوارد املعادن 
والطاق���ة ق���د اأ�ض���بح حقيقة واقع���ة. لذل���ك مل تكن 
املواد اخلام من العامل الثالث �ض���رورية للت�ض���نيع 

الغربي.
ويت�ض���ح م���ن درا�ض���ته اأي�ض���ًا اأن ال�ض���تعمار كان 
ل���ه تاأث���ري �ض���ئيل يف املراح���ل الأوىل م���ن الثورة 
ال�ض���ناعية. . يف اإجنلرتا ، والتي مل ت�ضاهم ب�ضكل 
كبري يف انطالق اقت�ضادها عندما حدثت يف مطلع 
القرنني الثامن ع�ض���ر والتا�ض���ع ع�ض���ر، اأم���ا املنافذ 
ال�ض���تعمارية فل���م تلع���ب دورًا حا�ض���مًا يف تطوير 
ال�ض���ناعات الغربي���ة ، حت���ى اأن بايرو����ش ي�ض���ري 
اإىل مفارقة، فقد �ض���هدت القوى ال�ض���تعمارية مثل 
فرن�ض���ا اأو بريطانيا العظمى منوًا اأبطاأ من البلدان 
املتقدم���ة الأخ���رى. ذلك اأن العالقة بني ال�ض���تعمار 

والت�ضنيع والنمو القت�ضادي �ضلبية اإىل حد ما.
ولك���ن اإذا مل يرب���ح الغرب الكثري من ذل���ك ، فهذا ل 
يعن���ي اأن الع���امل الثالث مل يخ�ض���ر الكث���ري، اإذ كان 
ب�ض���كل  له���ا  الليربالي���ون معادي���ن  القت�ض���اديون 
اأ�ضا�ض���ي، وحول هذا املو�ض���وع ، ميك���ن للمرء اأن 
يعي���د قراءة املقاطع التي خ�ض�ض���ها له اآدم �ض���ميث 
الغ���زو  خط���ط  فف���ي  الأمم"،  "ث���روة  كتاب���ه  يف 
ال�ضيا�ض���ية  امل�ض���اريع  فق���ط  راأى   ، ال�ض���تعماري 
ال�ض���ائنة املنفذة حتت �ض���غط جمموعات امل�ض���الح 
املغلقة املعادية للمناف�ض���ة احلرة واقت�ضاد ال�ضوق، 
كم���ا يكتب بريو�ش:"لي�ش هناك �ض���ك يف اأن اأ�ض���ل 

العدي���د م���ن ال�ض���مات الهيكلي���ة ال�ض���لبية لعملي���ة 
التخلف القت�ض���ادي ميكن اإرجاعها اإىل ال�ضتعمار 

الأوروبي."
ويالح���ظ اأوًل اأن���ه عل���ى الرغ���م من اأن ال�ض���ادرات 
مل تك���ن حيوية لل�ض���ناعات الغربي���ة ، اإل اأنها اأدت 
اإىل تراجع الت�ض���نيع يف �ض���به القارة الهندية التي 
فق���دت ال�ض���يطرة متاًما عل���ى �ضيا�ض���تها اجلمركية 
ب�ض���بب ال�ض���تعمار. ففي نهاية القرن التا�ضع ع�ضر 
، مت ا�ض���ترياد م���ا يق���در بنح���و ٪75 من ا�ض���تهالك 
املن�ض���وجات يف الهند، وارتفعت الن�ضبة اىل 95٪ 

بالن�ضبة املعادن.
كما يجب التاأكيد على التاأثري ال�ضلبي لالزدهار يف 
ت�ض���دير املحا�ض���يل اإىل الدول الغربي���ة. فغالبًا ما 
كانت اأف�ض���ل الأرا�ض���ي حمجوزة له���م بالقوة ، مع 
هبوط حما�ض���يل الكفاف اإىل اأر�ش اأقل خ�ض���وبة، 
ويف نظام ا�ض���تعماري معتم ومغلق ، كانت العديد 
م���ن املزارع مملوك���ة لأوروبيني جل���اأوا اإىل العمل 

الق�ضري.

ونح���ن حاليًا عل���ى نقي�ش م���ن الأف���كار الليربالية 
الت���ي تدي���ن اإدخ���ال "و�ض���ائل ال�ض���تغالل العنيفة 
يف امل�ض���تعمرات ، ويج���ب اأن ن�ض���ع العبودي���ة يف 
املرتب���ة الأوىل " فقد مت تنظي���م جتارة الرقيق عرب 
املحيط الأطل�ض���ي م���ن قبل جتار عدميي ال�ض���مري 
وبدعم من الدول التي ت�ض���عى اإىل تو�ض���يع نفوذها 
وقدراته���ا الع�ض���كرية ، ومت اإدانتها ب���ال هوادة من 
قب���ل القت�ض���اديني الليرباليني ث���م مت اإحياوؤها من 
قب���ل نابلي���ون ، وبالتايل فاإن الق�ض���ية هنا لي�ض���ت 
الليربالي���ة ولك���ن �ض���يق الأف���ق للحكوم���ات الت���ي 
تتالع���ب به���ا جماع���ات ال�ض���غط املعادي���ة ب�ض���كل 

اأ�ضا�ضي للمناف�ضة واحلرية.
لذلك ُيظهر التاريخ القت�ضادي بو�ضوح اأن البلدان 
املتقدمة ل تدين بازدهارها لال�ضتعمار ، لكنها كانت 
لعبة دراماتيكية حم�ضلتها �ضلبية ورف�ضها موؤيدو 

الليربالية القت�ضادية.

* باحث اقت�سادي من جامعة ليل الفرن�سية

وا�ض����تمر ال�ض����راع ب����ني الأح����زاب والكتل 
الأك����رب  م�ض����مى  عل����ى  املوؤتلف����ة  احلزبي����ة 
والأ�ض����غر والأق����ل والأقلي����ة، راكنني على 
الرفوف كل ما له عالقة بالعمل ال�ضيا�ض����ي 
واله����دف وامل�ض����لحة، على الرغ����م من علم 
الأحزاب التي اأ�ض����بحت حاكم����ة فيما بعد 
اأن ممار�ض����اتهم ه����ذه مل تنف����ع عل����ى املدى 
الطويل لأنها وبب�ض����اطة حمف����زات اآنية ما 
اأن ياأتي وق����ت وتنتهي مع بروز اأي حركة 

اأو حراك وطني.
جمم����ل العم����ل احلزب����ي ال�ض����يق ركز على 
الآخ����ر  م����ن  واخلط����ر  التهمي�����ش  ق�ض����ايا 
وخماطب����ة اجلمه����ور على اأ�ض����ا�ش اخلطر 
القاب����ع خل����ف اجل����دران الت����ي مت بناوؤه����ا 
وف����ق معتق����دات وتبنيات ا�ض����تمدت قوتها 
م����ن خمي����ال ُبني عل����ى اخل����وف واحليطة 

ال�ض����يعية  الأغلبي����ة  تك����ن  مل  واحل����ذر، 
وال�ض����ّنية الجتماعي����ة هي الأ�ض����ا�ش بقدر 
ما كان غياب الوعي و�ضبابية امل�ضاهد هي 
ا�ض����ا�ش التحرك بالن�ض����بة له����ذه الأحزاب، 
وما اأن تنجلي مرحلة �ض����عبة حتى ت�ضاهم 
يف خل����ق اأزم����ات جديدة مبرحلة اأ�ض����عب 
واأ�ض����د والنتيجة تقا�ضم للغنائم بينها دون 
العمل على ت�ض����يق نط����اق عملية التوزيع، 

فالدميقراطي����ة بات����ت هي الذريعة لت�ض����نم 
هذه الأحزاب مقاليد ال�ض����لطة وعجلت يف 
اأن يكون����وا قائمني عل����ى املواطن والعراق 
متحكمني مب�ضائر كل الهويات وامل�ضميات 

وما بني قو�ضني وخارجهما.
اليوم مل يعد هن����اك اأغلبية طائفية بقدر ما 
ع����ال �ض����اأن الأغلبية احلزبي����ة النفعية التي 
ا�ض����تطاعت خالل هذه ال�ضنوات اأن حتقق 

حللفائه����ا الإقليمي����ني والدولي����ني م����ا ل����ن 
ت�ضتطع حكومات العامل اأن حتققه وبالقدر 
والكيفي����ة التي قامت بها، فالتقا�ض����م اليوم 
ُبني على مقدار الولء �ض����واء كان �ض����يعيًا 
اأو �ض����نيًا اأو اأي هوي����ة كان����ت، والت����داول 
كالدميقراطي����ة  ب����ات  لل�ض����لطة  ال�ض����لمي 
مفاهي����م خطابية اأو تدر�ش للعلم بال�ض����يء 
اأن  الف�ض����ل يف  لك����ون الأخ����رية �ض����احبة 

يك����ون احل����ال عل����ى م����ا ه����و علي����ه اليوم، 
والفوز لي�ش ملن يح�ض����د الأ�ضوات الأكرب 
بل ملن له القدرة على التاأثري اأكرث، ومل يعد 
هناك كتلة اأكرب واأخرى اأ�ض����غر فكل �ضيء 
مباح على طاولة التوزيع وممكن لل�ضغري 
اأن يك����رب وع����دو الأم�ش اأن يكون �ض����ديق 
الي����وم، مل تع����د هن����اك طائفي����ة ول اأغلبية 
لها ومل يعد احلدي����ث عن الطائفية والآخر 
واخلط����ر والتهديد يج����دي لأنها �ض����لعة ل 
تنف����ع، لعب����ة الوقت احل����ايل من �ض����يكون 
�ضيد طائفته وما دوره يف مل �ضملها ومتيم 
جدرانه����ا ليكون هو املنقذ الذي �ض����يدخلها 
من جدي����د يف فو�ض����ى احلكم، باملح�ض����لة 
كل م����ا اأنتج����ه الحتالل الأمريك����ي للعراق 
اأغلبية �ضرهة حلمت بحكم العراق فحكمته 

و�ضرقته. 

العدد )4929( ال�ضنة الثامنة ع�ضرة - الحد )25( ني�ضان 2021
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net آراء وأفكار

قناطر

يف �ض���طور معرفتن���ا الوىل، ق���راءًة وكتابًة، ما كن���ا نتوقع ذات 
ي���وم، باأننا �ض���نكون م�ض���طرين اىل التنكر ملا كتبن���اه، والعدول 
عنه بعد �ض���اعات قليلة من كتابته. اأحتدث عن ق�ض���ية �ضخ�ضية، 
اإل اأنني اأراها ظاهرة وا�ض���عة يف حميطنا الثقايف، اأو ما يحدث 
يف و�ض���ائل التوا�ض���ل بيننا، التي اأمتنى اأن ُتر�ض���َد من دار�ضني 
معني���ني بالتمظهر القلق، والتحولت غ���ري املتوقعة، التي باتت 
ترافق �ضلوكنا الثقايف، يف اإ�ضكالية حقيقية نعاين منها جميعًا، 
اإم���ا خوف���ًا، اأو ا�ض���طرارًا حياتي���ًا واأخالقي���ًا، اأو حماول���ة يف 

ت�ضحيح م�ضار خاطئ، ُنبهنا اإليه.
الغالبي���ة العظم���ى من �ض���عبنا تق���رُّ ب���اأنَّ العملية ال�ضيا�ض���ية يف 
العراق اإمنا تدار من قبل جمموعة من الفا�ض���دين، والل�ض���و�ش، 
والقتل���ة، واملنتفعني املعلنني و )ال�ض���امتني(، وي�ض���اركهم العامُل 
كله الإقرار هذا، لكنني، حني تعر�ض���ت يف �ضفحتي اىل م�ضاوئ 
نائب مات بوباء الكورونا، وهو ممن ينطبق الو�ض���ف العام يف 
ال�ض���وء عليهم، فوجئت ب�ضديق عزيز راح يحّدثني عن حما�ضن 
النائ���ب ذاك، وينب���وؤين ب���ان الرج���ل كان مم���ن تعر�ض���وا لظلم 
النظام ال�ض���ابق، واأنه يعيل اأ�ض���رًا فقرية، حمرومة، ومبعنى ما 
اأنن���ي ظلمته يف ه���ذه كثريًا، فيم���ا راح اآخ���رون حتركهم دوافع 
اأخالقي���ة وديني���ة معرت�ض���ني علّي، اآيته���م باأنَّ الرج���ل ذهب اىل 
دار حق���ه، وما علينا اإل اأن نذكر حما�ض���ن موتان���ا، -اأملثل هوؤلء 
حما�ض���ن يا ت���رى؟- ومثلهم من قال يل باأنني �ض���اعر، ولي�ش من 
امل���روءة التعر����ش للموت���ى، لهذه وتل���ك وجدتني م�ض���طرًا اىل 

حذف البو�ضت.
اأن���ا �ضخ�ض���يًا مل اأخطْئ بحق النائب امليت، فه���و باتفاق اجلميع 
م���ن اأخط���اأ بح���ق �ض���عب كامل، ول���ه تاريخ م�ض���ّوه يف �ض���فقات 
الأ�ض���لحة، واحلرب الطائفية، وحوادث القتل واخلطف، ونحن 
�ض���هود اأحياء ما زلنا على الفرتة تلك ، وهناك الع�ضرات واملئات 
من اأمثاله ما زالوا ميك�ضون بقب�ضة ال�ضلطة، ي�ضرقون ويقتلون 
ويخرب���ون البالد، لكنهم على موعد مع اأطنان الكلمات ال�ض���امتة 
التي �ض���يقولها ال�ض���عب بحقهم، والأمر لن يقف بحدود ال�ضتيمة 
والت�ضفي، اإمنا، �ضياأتي بعجلته احلديدية على �ضريهم واأموالهم 
و�ض���ركاتهم وهي باملليارات، فهذه حقوق ل ت�ض���قط مبوتهم، بل 
�ضت�ضتل من بناتهم واأولدهم وزوجاتهم الذين �ضيالحقهم العار 

يف ما تنعموا به.
�ض���من الت�ض���ور هذا وج���دُت اأنَّ الوزير د. ح�ض���ن ناظ���م كان قد 
تعّر����ش اىل �ض���يٍء من ه���ذا، بالكت���اب الذي بعث ب���ه اىل وزارة 
اخلارجي���ة وال�ض���فارة العراقي���ة بلن���دن، والذي ت�ض���من توجيه 
القن�ض���لية اىل العناية بالو�ضع ال�ض���حي املتدهور الذي مير به 
ال�ضاعر �ض���عدي يو�ضف هناك، وهي خطوة م�ض���وؤولة و�ضادقة، 
وت�ض���تحق الثناء، لك���نَّ املفاجئ يف الأمر ه���و اأنَّ الوزير )ناظم( 
اأ�ضطر هو الآخر اىل تربير موجبات توجيهه ذاك، حتى بدا كما 
لو انه يعتذر ملجموعة �ض���اغطة حواليه، الوزير قال كلمة كبرية 
بحق �ض���عدي يو�ض���ف ح���ني و�ض���فه بانه اأك���رب �ض���عراء العربية 
الأحياء، وهذه كلمة يقولها كلُّ معنيٍّ ب�ضاأن الثقافة، لكنَّ الآخرين 
ذهبوا اىل �ضتائم �ضعدي ومواقفه يف ال�ضيا�ضة والدين اأبعد من 
ذهابهم اىل �ض���عره ومنجزه، الذي جتاوز ال� 100 كتاب، ف�ض���اًل 
عن اأهميته ك�ض���اعر، والتي �ضتبقى مئات ال�ضنني من بعده، نحن 

بحاجة اىل الرتوي، اأقول هذه عن نف�ضي واأق�ضد اجلميع.

في ما نكتبه ون�شطر �إلى �شطبه

   طالب عبد العزيز

عالقة �زدهار �لدول �لمتقدمة باال�شتعمار 

 بقلم : بيري روبرت* 
   ترجمة : املدى

ُيظهر التاريخ االقت�صادي اأن الدول 
المتقدمة ال تدين بازدهارها 

لال�صتعمار ، لكن هذا اال�صتعمار 
كان لعبة �صلبية بمجملها يرف�صها 

م�ؤيدو الليبرالية االقت�صادية ، 
فهل تم بناء ازدهارنا على نهب 

الم�صت�طنات ؟
ويعد هذا ال�ص�ؤال الحا�صم مرة اأخرى 

مثار النقا�ش العام ، حيث يعتقد 
الكثيرون اأن اال�صتعمار كان عاماًل 

حا�صمًا في اإثراء الغرب ، والذي 
يدين بالتالي ال�صرر الذي وقع على 

ال�صع�ب الم�صتعمرة �صابقًا.

لذل���ك كّتاب و�ضيا�ض���يون كثريون بل هو 
كي���ان عدا ع���ن كونه حقيقة فاإنه ي�ض���تمد 
قوت���ه من جتربة املائة ع���ام األتي اأعقبت 
تاأ�ضي�ش الدولة العراقية احلديثة والتي 
ر�ض���خت وجود الدولة كمفهوم والعراق 
م�ض���ندة  ك�ض���عب  والعراقي���ني  كوط���ن 
بت�ض���حيات ن���ادرة ون�ض���ال وطن���ي من 

اأجل بقاء هذا الكيان ..
اإن ال�ضيا�ض���ة اخلارجية التي اأت�ضورها 
لميك���ن توقعها يف ظ���ل هيمن���ة الفئات 
الطفيلي���ة عل���ى الق���رار ال�ضيا�ض���ي لذلك 
ه���ي تفرت����ش و�ض���عًا �ضيا�ض���يًا خمتلفًا 
ه���و الآن مطل���ب غالبي���ة العراقي���ني كما 
نعتق���د وه���و م���ا تثبت���ه الأح���داث ..اإن 
ال�ضيا�ض���ة اخلارجي���ة لأي بلد هي تعبري 
عن امل�ض���الح العليا للبلد وهو لي�ش حال 
�ضيا�ض���تنا اخلارجية املتبعة منذ �ض���نني 
واأول خط���وة لإجنازه���ا تك���ون بتحديد 
واأولوياته���ا  ال�ضيا�ض���ة  ه���ذه  اأه���داف 
ومراع���اة ذل���ك لقي���م املجتم���ع وثوابت���ه 
وحي���ث اأنن���ا نعي����ش يف عامل متوا�ض���ل 
ب�ض���كل غري م�ض���بوق يف التاريخ وجزء 
من اإقليم فاإن ال�ضيا�ض���ة اخلارجية تاأخذ 
بنظ���ر الإعتبار ذلك كحقيقة وت�ض���ع يف 
اإعتبارها عالقات جيدة متبادلة امل�ضالح 

مع الآخرين..
اإن اأي �ضيا�ض���ة خارجي���ة حتت���اج كفاءة 
واملمي���زات  ال�ض���فات  اإ�ض���تخدام  يف 
ر�ض���يق  ب�ض���كل  للبل���د  ال�ض���رتاتيجية 
وباأولويات ح�ض���ب الظروف ال�ضيا�ضية 

للبل���د والأقلي���م والع���امل ولتحقي���ق ذلك 
يج���ب اأن يك���ون حت�ض���ني العالق���ات مع 
دول اجل���وار والإقلي���م والع���امل من اأهم 
اأه���داف هذه ال�ضيا�ض���ة فمن ال�ض���روري 
اأن تك���ون العالق���ات طبيعي���ة تقوم على 
امل�ض���الح املتبادل���ة م���ع اإي���ران وتركي���ا 
اجل���وار والإقلي���م  م���ن دول  وغريهم���ا 
لكن ذلك ل���ن يتحقق ملج���رد رغبتنا بذلك 
فم���ا الذي يجع���ل اإي���ران اأو تركيا تدخل 
يف عالقة تب���ادل م�ض���الح متوازنة معنا 
وه���ي قادرة عل���ى اإقامة عالق���ات خمتّلة 
التوازن مل�ضلحتها كما هو الو�ضع الآن؟ 
يج���ب اأن تك���ون هن���اك ق���وة يتمت���ع بها 
�ض���احب الق���رار ال�ضيا�ض���ي العراقي كي 

يفر����ش عالقة جدي���دة تراعي امل�ض���الح 
العراقي���ة وهذه القوة تاأتي من م�ض���ادر 
متعددة مث���ل القوة الع�ض���كرية والورقة 
بال���دول  البل���د  وعالق���ات  القت�ض���ادية 
الأخ���رى الت���ي يت���م جتيريه���ا لت�ض���بح 
م�ض���در ق���وة اأزاء الآخرين،فالعالقة مع 
اإي���ران اأو تركي���ا م���ع وج���ود ق���وة ردع 
ع�ض���كرية �ض���تجعل الرغب���ة العراقية يف 
عالق���ات متوازنة غ���ري احلالي���ة املختلة 
بالق���وة  ل�ض���احلهما ممكن���ة ومدعوم���ة 
،اإ�ض���افة اإىل اأن املن���اورة بالعالقات بني 
الدول يقوي اأوراق العراق التفاو�ض���ية 
م���ع اأي منه���م فرتكي���ا ت�ض���عى  لتو�ض���يع 
عالقاتها الإقت�ضادية مع العراق وعندما 

يبدي العراق اإ�ض���ارات اأنه قد ي�ضتعي�ش 
ع���ن هذه العالقات اأو يقل�ض���ها حل�ض���اب 
اإي���ران مامل تتح�ض�ض���ن �ض���روط العالقة 
معها،فاإن ذل���ك مع اأوراق اأخ���رى يلعبها 
الع���راق �ض���يجرب تركي���ا عل���ى حت�ض���ني 
�ض���روط العالقة ل�ض���احلنا وهكذا الأمر 
م���ع اإي���ران ب���ل وحتى م���ع اأم���ريكا التي 
من ال�ض���روري واحليوي للعراق وجود 
عالق���ات قد ل تكون متوازنة  يف البداية 
لكنها مهم���ة لإحداث ت���وازن يف العالقة 

مع اإيران وتركيا والآخرين..
اإن الإنفت���اح عل���ى عالق���ات وا�ض���عة م���ع 
الع���امل يعط���ي مرون���ة كبرية ل�ض���احب 
القرار ال�ضيا�ض���ي ،فالعالقة مع الوليات 

املتحده لي�ض���ت اأمرًا مريحًا لبع�ش دول 
اجل���ريان والإقلي���م لكنه���ا مهمة لن���ا ، اإذ 
يف الوق���ت الذي ن���رى اأن اأم���ريكا  تقف 
خل���ف الكث���ري م���ن ماآ�ض���ينا املتاأتي���ة من 
م�ض���احلها غ���ري امل�ض���روعة يف الع���راق 
واملنطقة  واأي�ض���ًا ب�ضبب عدم فهم حكام 
العراق لكيفية التعامل معها يف املا�ض���ي 
ف���اإن اأمريكا ه���ذه هي من ال���دول القليلة 
الت���ي لم�ض���لحة  لها يف تفكي���ك العراق 
على الأقل يف الوقت احلا�ض���ر وهو اأمر 
يج���ب العمل عليه بجدي���ة وعقل مفتوح 
وحكمة لتحقيق الفائ���دة الوطنية وعدم 
ال�ض���قوط يف حبائل املخطط���ات التي ل 
تفيد البلد وقد ت�ضر بدول جماورة ..اإن 
مبداأ عدم التدخل يف ال�ض���وؤون الداخلية 
لالآخرين وعدم ال�ض���ماح لهم يف التدخل 
يف �ضوؤوننا مبداأ اأ�ضا�ضي يجب التم�ضك 
ب���ه والعم���ل عليه كم���ا اأن هناك م�ض���الح 
�ض���رتاتيجية مع بع�ش البلدان الإقليمية 
والعربي���ة يجب احلفاظ عليها حتى ولو 
اإننا ل�ض���نا موافقني على �ضيا�ض���اتهم يف 
جم���الت اأخ���رى اأو حتى يف �ضيا�ض���تهم 
جتاهن���ا وب�ض���كل اأك���رث حتدي���دًا فاإننا ل 
يجب اأن نكون طرفًا يف اإ�ض���عاف القوة 
الإيرانية ول ن�ضاهم يف حماولت تهديد 

اأمن ال�ضعودية 
ب���كل  اخلارجي���ة  ال�ضيا�ض���ة  اإدارة  اإن 
تناق�ض���اتها وملفاته���ا اأم���ر يحت���اج عدا 
ماذكرناه اىل كفاءات ومهارات ي�ضبقهما 

فهم عميق للعامل ووطنية حقيقية .

ه���ل ه���ي �أغ��ل��ب��ي��ة ط��ائ��ف��ي��ة

 د. اأثري ناظم اجلا�ص�ر 

وتاأ�صي�ش مجل�ش الحكم االنتقالي  القادمة  االأحزاب  بدعم  المتحدة  ال�اليات  قيام  ومع  منذ العام 2003 
طفت على ال�صطح من خالل الممار�صات واالإجراءات م�صمى االأغلبية لكنها لم تكن ال�طنية الجامعة ، 

اإنما االأغلبية الطائفية ال�صيقة التي تر�صم كل ما يتعلق بالدولة من خالل منظ�رها ال�صيق وفق اله�ية 
الفرعية التي بال�صرورة تعد مهددة لكيان الدولة ككل، وبالرغم من اأن العراق يتمتع بجملة من اله�يات 

التي تر�صم وتغذي الج�صد العراقي لما تحت�يه من ثقافات متعددة اإال اأنها مع هذا الحدث باتت واحدة من 
اأخطر ُممِزقات الن�صيج ال�طني، 

ن���ح���و ���ش��ي��ا���ش��ة خ���ارج���ي���ة وط��ن��ي��ة 

   ف�زي عبد الرحيم

كتبت في الما�صي والأكثر من مرة مقاالت عن 
ال�صيا�صة الخارجية العراقية ف�صلت فيها اآليات 

�صناعتها وماتمثله وعالقة ذلك بطبيعة النظام 
و�صيا�صاته الداخلية،لكن وخالل العام الما�صي حدثت 
تط�رات �صيا�صية ت�صت�جب الكتابة عن هذا الم��ص�ع 

المهم ، ال�صيما واأني كتبت قبل مدة عن محاوالت 
تفكيك العراق بل واإلغاوؤه كفاعل �صيا�صي اإقليمي 

والتي تق�م بها ق�ى خارجية وداخلية حيث اأكدت 
االأحداث �صحة ت�قعاتي ووجهة نظري في الم��ص�ع 

في اأن هذه المحاوالت رغم تحقيقها نجاحات هامة 
لكنها ف�صلت في التقدم اأكثر ل�ج�د مقاومة وطنية 

اأواًل كان من تجلياتها اإنتفا�صة ت�صرين اإ�صافة ل�صحة 
الراأي القائل باأن المعطيات ال�صتراتيجية للكيان 

العراقي حقيقية وم��ص�عية وي�صعب اإلغاوؤها 
فالعراق كيان �صيا�صي لي�ش مفتعاًل كما ذهب
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وهـــذه ال�ســـالة مـــن الفايرو�ـــس، وتعـــرف بــــ 
B1.617، ظهرت الأول مرة في الهند في ت�سرين 

االأول الما�سي.
قتلى في حريق بم�ست�سفى هندي ُيعالج مر�سى 

كورونا و�سط تفاقم اأزمة االأوك�سجين
ما مدى انت�سارها؟

ال تجـــري اختبـــارات للعينـــات ب�ســـكل كاٍف في 
الهند لمعرفة �سرعة ومدى انت�سار هذه ال�سالة.
و ظهرت ال�سالة الجديدة في 220 من بين 361 
عينـــة ُجمعت بين كانون الثاني واآذار في والية 

مهارا�سترا في غربي الهند.
وانت�ســـرت حتى االآن فـــي 21 دولة حول العالم، 
وفقًا لبيانات المبادرة الدولية لم�ساركة بيانات 

االإنفلوانزا.
ويبدو اأن حركـــة ال�سفر جلبت هذه ال�سالة اإلى 
المملكة المتحـــدة، اإذ اكُت�سفت 103 حاالت منها 

منذ 22 �سباط.
وُحظـــر ال�سفر على اأغلب القادمين من الهند اإلى 

المملكة المتحدة موؤخرًا .
واأدرجـــت هيئـــة ال�سحـــة العاملـــة فـــي اإنكلترا 
ال�سالـــة الهنديـــة �سمـــن العديد »مـــن ال�ساالت 
الخا�سعة للدرا�سة«، لكنها ال تعتبرها حتى االآن 

من ال�ساالت الخطرة.
النا�ـــس ي�سطفون في انتظـــار اختبار فايرو�س 
كورونـــا في جامـــو باإقليم ك�سميـــر - 20 ني�سان 

2021
هل هي اأكثر عدوى اأو خطورة؟

ال يعـــرف العلمـــاء حتـــى االآن مـــا اإذا كانت هذه 
ال�سالة معدية اأكثر اأو مقاومة للقاحات.

اأ�ستـــاذ  كاميـــل،  جيريمـــي  الدكتـــور  ويقـــول 
الفايرو�سات بجامعة والية لويزيانا بالواليات 
المتحـــدة اإن اأحـــد نمـــاذج هـــذه ال�سالـــة ي�سبه 
اأفريقيـــا  جنـــوب  فـــي  ظهـــرت  التـــي  ال�سالـــة 

والبرازيل.
وقد ي�ساعد هذا التحور الفايرو�س على التغلب 

علـــى االأج�ســـام المناعيـــة في الجهـــاز المناعي، 
والتـــي يمكنها مقاومة الفايرو�س بف�سل اإ�سابة 

�سابقة اأو اللقاح.
هل ت�سبح الهند بـــوؤرة تف�سي فايرو�س كورونا 

المقبلة؟
لكـــن المقلق في الوقت الحالي هو ال�سالة التي 
تم اكت�سافها في المملكة المتحدة، وهي ال�سائدة 

في بريطانيا وانت�سرت في اأكثر من 50 دولة.
ويقـــول الدكتـــور كاميـــل: “اأ�ســـك فـــي اأن تكون 
ال�سالـــة  مـــن  عـــدوى  اأكثـــر  الهنديـــة  ال�سالـــة 
المنت�سرة في المملكة المتحدة. وال يجب ن�سعر 

بالهلع«.
لم ال نعرف الكثير عنها؟

يقـــول العلماء اإن اأغلـــب البيانـــات المتاحة عن 
ال�سالة الهندية غير مكتملة، فالعينات المتاحة 
ال تزيـــد علـــى 298 فـــي الهند و656 مـــن اأنحاء 
العالـــم. وفي المقابـــل، تزيد العينـــات المتاحة 
عـــن ال�سالة المنت�سرة في المملكة المتحدة عن 

384 األف عينة.
ويقـــول الدكتور كاميل اإنه بعد ظهور اأول حالة 
مـــن هـــذه ال�سالة في الهنـــد، عثر علـــى اأقل من 

400 حالة اإ�سابة بها حول العالم.

هـــل هـــي الم�سوؤولـــة عـــن الموجـــة الثانية في 
الهند؟

تظهـــر في الهند حوالي مئتـــي األف حالة كوفيد 
يوميا منذ 15 ني�سان، وهذا المعدل اأكثر بكثير 
من الحد االأق�سى الذي و�سل اإليه عدد الحاالت 
اليوميـــة العـــام الما�سي، والذي ُقـــدر بحوالي 
93 األـــف حالة في اليـــوم، كذلك ارتفعـــت اأعداد 
الوفيـــات. ويقول الدكتور رافـــي غوبتا، اأ�ستاذ 
الميكروبـــات الطبيـــة في جامعـــة كامبريدج اإن 
بمثابة  الهند  في  المرتفعة  ال�سكانية  “الكثافـــة 

حا�سنة هائلة للفايرو�س ليتحور«.
لكـــن حـــاالت االإ�سابة فـــي الموجـــة الثانية في 
الهنـــد قـــد يكـــون �سببهـــا التجمعـــات الحا�سدة 
ارتـــداء  مثـــل  الوقائيـــة،  االإجـــراءات  وغيـــاب 

االأقنعة اأو التباعد االجتماعي.
ويقـــول الدكتـــور جيفـــري باريـــت، مـــن معهـــد 
ويلكـــوم �سانغـــر، اإنه من الممكـــن وجود عاقة 
�سببية بين الموجة الثانية وال�سالة الجديدة، 

لكن ال يوجد دليل على ذلك حتى االآن.
وي�سيـــر اإلـــى اأن ال�سالة الهنديـــة اكت�سفت منذ 
الموجـــة  كانـــت وراء  “واإذا  الما�ســـي،  العـــام 
الثانيـــة فـــي الهنـــد، اأي اأنهـــا احتاجـــت اأ�سهـــر 

عديـــدة للو�سول اإلى هـــذا المرحلة، ما قد ي�سي 
باإمكانيـــة اأن تكـــون اأقل عـــدوى مقارنة ب�سالة 

.»B117 ِكنت
هل ُتجدي اللقاحات؟

فـــي  اللقاحـــات  تنجـــح  اأن  الخبـــراء  يرجـــح 
ال�سيطـــرة علـــى هـــذه ال�سالـــة مـــن حيـــث منع 

المر�س ال�سديد.
لكـــن ورقة بحثيـــة ن�سرها البورفي�ســـور غوبتا 
وفريقـــه فـــي دوريـــة نيت�سر تتنبـــاأ بـــاأن بع�س 
ال�ســـاالت فـــي مرحلة ما �ستتغلـــب على مفعول 
اللقاحـــات. ولذلـــك، يجب اإحـــداث تغييرات في 
ت�سميـــم اللقاحـــات في مرحلـــة ما لتكـــون اأكثر 

كفاءة.
وفي الوقت الحالي، يرجح اأن تنجح اللقاحات 

المتاحة في كبح انت�سار المر�س.
الأغلـــب  “بالن�سبـــة  كاميـــل:  الدكتـــور  ويقـــول 
النا�ـــس، اإن الفارق الذي تحدثـــه هذه اللقاحات 
هـــي بين عـــدم االإ�سابة اأو االأعرا�ـــس الخفيفة، 
وبيـــن الحاجـــة لدخـــول م�ست�سفـــى اأومواجهة 
خطـــر الموت«. »واأرجو من النا�ـــس اأن ياأخذوا 
اأول لقاح ُيعر�س عليهم، ال ترتكبوا خطاأ التردد 

وانتظار اللقاح المثالي«.

 تنت�ســـر فـــي دول التينيـــة عدة �سالة جديـــدة من فايرو�ـــس كورونا الم�ستجـــد، اأطلق عليها 
ا�ســـم “كوفيـــد البرازيلي”، وتعد االأ�سرع انت�سارًا واالأكثـــر فتكًا في اأميركا الجنوبية منذ 
اأ�سابيع، ونقلت �سحيفة “غارديان” البريطانية معاناة روميل هيريديا من بيرو، الذي فقد 
والديـــه واأخيه بينمـــا كان ي�سابق الوقت من اأجل اإيجاد �سرير لهم في غرف العناية المركزة 
المكتظـــة بالمر�ســـى. وقـــال هيريديا، وهو مدر�س تربيـــة بدنية ويبلغ من العمـــر 47 عامًا، 
ب�ســـوت مكتـــوم ب�سبب قناعين اأ�سودين على وجهه: “توفـــي �سقيقي خوان كارلو�س البالغ 
مـــن العمر 52 عامـــًا بينما كان ينتظر �سريرًا في العناية المركـــزة في م�ست�سفى ريباجلياتي 
العـــام فـــي ليما«. واأ�ساف: “في اليوم التالي فقدت والدتي فيلما البالغة من العمر 80 عامًا، 
التي عانت التهابًا دماغيًا قاتًا األقى االأطباء باللوم فيه على )كوفيد 19(. وبعد 4 اأيام توفي 

والدي خورخي«.
وتعانـــي بيرو حاليًا من موجة هي االأ�سد من فايرو�س كورونا، االأمر الذي يطرح ت�ساوؤالت 
ب�ساأن الكيفية التي يمكن للباد الت�سدي بها لهذا الوباء في ظل اإ�سغال �سبه تام للم�ست�سفيات، 
وتت�ساعـــد مخـــاوف مت�سابهة مـــن ال�سك والياأ�ـــس في اأنحاء اأميـــركا الاتينيـــة، ويعتقد اأن 
ال�سالـــة الفتاكـــة التي ظهرت في البرازيـــل وانت�سرت باأنحاء القارة ال تـــزال توا�سل ح�سد 
المزيد من االأرواح يوميًا . وبح�سب االإح�ساءات، فقد �سجلت اأميركا الاتينية ما يقرب من 
مليـــون حالة وفاة بفيرو�س كورونا، منـــذ اكت�ساف اأول اإ�سابة في فبراير 2020، ويت�سارع 
انت�سار الوباء االآن مرة اأخرى في دول مثل االأرجنتين وبوليفيا وفنزويا واأوروغواي، مع 
اقتناع الكثيرين باأن »كوفيد البرازيلي« يقف وراء انت�سار الوباء على هذا النطاق الوا�سع.
وفي بيرو حّذر وزير ال�سحة اأو�سكار اأوغارتي في اأوائل ني�سان، من اأن “كوفيد البرازيلي 

و�سل اإلى جميع المناطق تقريبًا”، حيث غرقت باده في اأكثر المراحل فتكا ً  .
وقالت اإ�ستر �سابينو، العالمة البرازيلية التي تتعقب ال�ساالت الجديدة من »كوفيد 19«، ال 
�سيما البرازيلية منها، اإن التحليل التطوري ي�سير اإلى ظهور الطفرة في الن�سف الثاني من 
ت�سريـــن الثاني الما�سي في مكان ما بالقرب من ماناو�س، وهي مدينة مزدحمة على �سفاف 
نهر االأمازون في البرازيل. وبعد اأ�سابيع، ت�سدرت ماناو�س عناوين ال�سحف العالمية بعد 
اأن غ�ست م�ست�سفياتها بالمر�سى، اإذ لم تكن على اأهبة اال�ستعداد، لدرجة اأن اأحد الممر�سين 

و�سف ما يجري باأنه “مذبحة كاملة«.

افتتاحية �سحيفة االإندبندنت، تدعو اإلى عدم التخلي عن الحر�س في التعامل مع فايرو�س 
كورونـــا، وتقـــول ال�سحيفـــة اإن الربيع جـــاء، ومر اأ�سبوع واحـــد على فتح معظـــم اأن�سطة 

االقت�ساد البريطاني: المحال التجارية ومراكز الترفيه وما اإلى ذلك.
وتقـــول ال�سحيفة اإن “الحياة الطبيعية الجديدة” ال ت�سبه الحياة الطبيعية التي نتذكرها، 
الأن ال�سفـــر اإلى الخارج ال يزال محظورًا في الكثير من االأحوال. لكن يمكننا اأن نجد بع�س 
المامح التي تب�سر بالعودة اإلى عالم يمكننا فيه مقابلة اأ�سدقائنا واأقاربنا، عالم يمكننا اأن 

نت�سرف فيه مثل الب�سر مرة اأخرى.
وتقـــول ال�سحيفـــة اإن مـــا يحـــدث فـــي بريطانيا جزء ممـــا يحدث فـــي العالم باأ�ســـره جراء 
الفايرو�ـــس. وت�سيف اأن عجلة الحياة تتحرك في اأوروبا ب�سكل اأبطاأ، مع م�ستويات مقلقة 
مـــن العـــدوى والوفيات، لكن وتيـــرة التلقيح بداأت فـــي الت�سارع، ومن الممكـــن اأن ي�سبح 
الفايرو�ـــس تحت ال�سيطـــرة بحلول ال�سيف، وتقـــول ال�سحيفة اإن هذا ال�سعـــور بالتفاوؤل 
الحـــذر انعك�س علـــى االأ�سواق الماليـــة، حيث اأنهت اأ�سعـــار االأ�سهم في الواليـــات المتحدة 

واأوروبا االأ�سبوع الما�سي عند م�ستويات قيا�سية.
وتقـــول ال�سحيفـــة اإنه يجـــب اأن نعترف بهذا التقـــدم ونحتفل به، مع عـــدم ن�سيان الماآ�سي 
االإن�سانيـــة واالقت�ساديـــة التي اأحدثهـــا الوباء، ولكن اإذا علمتنا ال�سنـــة الما�سية اأي �سيء، 
فهـــو اأننا يجب اأن نظل حذرين. وتطلب ال�سحيفة من الحكومات اأن تتعلم من اأخطائها في 

اإدارتها الأزمة فايرو�س كورونا.
وت�سيـــف ال�سحيفة اأن المرحلـــة التالية من اإعادة االفتتاح حا�سمـــة، وترى اأن فر�س قيود 

على ال�سفر اأمر �سروري ومطلوب.
وتختتم ال�سحيفة قائلة اإن الوقت ال ي�سمح بالتخلي عن الحذر، حيث لم يختف الفايرو�س، 
وال يجـــب اأن تذهـــب الت�سحيـــات التي قدمهـــا الكثير من النا�ـــس �سدى، وت�سيـــف اأنه كلما 
اأ�سبحنـــا اأكثـــر حكمة االآن، كلمـــا زاد احتمال قدرتنا على اال�ستمتـــاع بحياتنا الطبيعية في 

الم�ستقبل.

فـــي خطـــوة جديـــدة علـــى طريـــق �ســـد وباء 
“كوفيـــد 19”، ك�سفـــت مجموعة اأوك�سفورد 
للقاحات في بريطانيا، خططها الإنتاج لقاحات 
مخ�س�سة لمكافحة ال�ســـاالت المتحورة من 
فايرو�ـــس كورونـــا الم�ستجـــد، وتوقـــع مدير 
المجموعـــة البروفي�ســـور اأندرو بـــوالرد، اأن 
تكون اللقاحات المطورة لمواجهة ال�ساالت 

الجديدة جاهزة بحلول �سهر اأيلول المقبل.
وكانـــت طفرات كورونا التـــي اأدت اإلى ظهور 
�ســـاالت جديدة مـــن الفايرو�س فـــي ع�سرات 
فعاليـــة  ب�ســـاأن  ال�سكـــوك  اأثـــارت  الـــدول، 
اللقاحـــات الحاليـــة، ومـــع ذلك، قـــال بوالرد، 
الـــذي تولـــى االإ�ســـراف علـــى تجـــارب لقـــاح 
اللقاحـــات  اإن  اأ�سترازينيـــكا”،  “اأك�سفـــورد 
ب�سورتها الحالية توؤمـــن بع�سًا من الحماية 
�ســـد ال�ســـاالت المتحـــورة، م�ســـددًا على اأن 
وبـــاء كورونا لـــن يكون �ساغطـــًا على الباد 
خـــال االأ�سهر المقبلة. وفـــي مقابلة �سحفية 
بمنا�سبة مـــرور عام على تلقـــى اأول �سخ�س 
جرعـــة من لقاح كورونا اإبـــان فترة التجارب 
ال�سريريـــة، اأو�ســـح اأن انت�ســـار بـــاده على 
قبـــل  وارد  غيـــر  اأمـــرًا  كان  كورونـــا  وبـــاء 
نحـــو عـــام. واأو�سح بوالرد فـــي ت�سريحات 

اأن  البريطانيـــة،  ميـــل”  “ديلـــي  ل�سحيفـــة 
اللقاحـــات هـــي الحـــل للخـــروج مـــن دوامـــة 
العالـــم،  حـــول  تنتهـــي  ال  التـــي  االإغاقـــات 
واأ�ســـاد العالـــم البريطانـــي بالجمـــوع التـــي 
هبـــت للم�ساركـــة فـــي التجـــارب ال�سريريـــة 
العـــام الما�ســـي، مما اأتـــاح المجـــال لتطوير 
اللقاحـــات واإخراجهـــا اإلـــى حيـــز الوجـــود، 
و�سجلـــت بريطانيا اأكثر من 4 مايين اإ�سابة 
بفايرو�ـــس كورونـــا، توفي منهـــم 127 األفًا، 
فيما انخف�ـــس معدل االإ�سابـــات اليومية من 
قرابة 70 األفًا في كانون الثاني الما�سي، اإلى 
اأقـــل من 3 اآالف في االأيام االأخيرة، والجمعة 
قـــال رئي�ـــس الـــوزراء البريطانـــي بوري�ـــس 
جون�سون، اإن باه باتت ت�سيطر على الوباء 
مـــع تراجع االإ�سابات. وقالـــت و�سائل اإعام 
محلية اإن اأكثـــر 33 مليون بريطانيا ح�سلوا 
علـــى جرعـــة واحدة علـــى االأقل مـــن لقاحات 
كورونا، مما يفتح الباب اأمام تخفيف القيود 
المفرو�ـــس لمواجهة الوبـــاء، واعتبر اأندرو 
بـــوالرد اأن بريطانيـــا في و�سع جيـــد للغاية، 
م�سيرا اإلى اأن 90 بالمئة ممن عر�سوا عليهم 
اللقاح وافقوا على تلقيه، وقال: “هذا مذهل. 

لم يتوقع اأحد ذلك

ما هي ال�ساللة الهندية وهل ُتجدي معها اللقاحات؟

متابعة املدى 

االأميركيـــة  المراكـــز  مديـــرة  قالـــت 
لمكافحـــة االأمرا�ـــس والوقايـــة منهـــا، 
الخمي�ـــس  والين�سكـــي،  را�سيـــل 
الما�ســـي، اإن الوكالـــة تدر�س مراجعة 
اإر�ســـادات ارتـــداء الكمامـــات الخا�سة 
بهـــا، واأ�سافـــت والين�سكـــي، لبرنامـــج 
“تـــوداي” علـــى �سبكـــة “اإن بي �سي” 
“فـــي  االأميركيـــة، اأن الهيئـــة �ستنظـــر 
م�ساألة ارتـــداء الكمامات فـــي الخارج، 
ولكن في �سياق حقيقة اأنه ال يزال لدينا 
اأ�سخا�س يموتون ب�سبب كوفيد19-«.

وتحمـــي االأقنعـــة الطبيـــة مـــن تف�ســـي 

فايرو�ـــس كورونـــا الم�ستجـــد، ولكـــن 
مع تلقـــي اأكثر من 89 مليـــون بالغ في 
الواليـــات المتحدة لقاحـــات كاملة �سد 
المر�ـــس، تتزايد الت�ســـاوؤالت ب�ساأن ما 
اإذا كان ارتـــداء الكمامـــات فـــي الهـــواء 
الطلق ال يزال �سروريًا، وبداأت بع�س 
التحـــركات لتخفيـــف قيـــود الكمامـــات 
فـــي االأماكـــن الخارجيـــة، وياأمل روي 
كوبـــر، حاكـــم واليـــة نـــورث كارولينا 
في رفـــع القيود، بمـــا في ذلـــك اإلزامية 
ارتـــداء الكمامات فـــي الخارج، بحلول 
االأول مـــن حزيران،ويفكر عمدة مدينة 
نيويـــورك بيـــل دي با�سيو فـــي تغيير 
التوجيهات المتعلقة بارتداء الكمامات 
الهـــواء الطلـــق بحلـــول يونيـــو،  فـــي 

فـــي حيـــن �سترفـــع واليـــة كونيتيكـــت 
متطلبـــات ارتداء الكمامات في االأماكن 

المفتوحة في منت�سف اأيار.
ووفـــق اإر�ســـادات المراكـــز االأميركيـــة 
منهـــا  والوقايـــة  االأمرا�ـــس  لمكافحـــة 
“قد ال تكون  “�سي دي �سي” الحالية، 
الكمامـــات �سروريـــة عندمـــا تكون في 
الخارج بمفردك بعيدًا عن االآخرين، اأو 

مع من يعي�سون في منزلك.«
تحـــدد  اأن  ال�سحـــة  خبـــراء  وياأمـــل 
الوكالـــة، ب�سكل اأو�سح المواقف عالية 
الخطـــورة عندمـــا تكـــون هنـــاك حاجة 
حقيقيـــة الرتـــداء الكمامـــات، وتتزايد 
بتخفيـــف  الخبـــراء  بع�ـــس  مطالبـــات 
االأن�سطـــة  خـــال  الكمامـــات  قيـــود 

الخارجيـــة، وقـــال عميد كليـــة ال�سحة 
العامة بجامعـــة براون اأ�سي�ـــس جا اإن 
مـــن المعـــروف اأن الفايرو�ـــس ينتقـــل 
في االأماكـــن المغلقة، ولكـــن “في هذه 
المرحلـــة مـــن الجائحـــة، ومـــع تطعيم 
فمـــن  االأميركييـــن،  مـــن ن�ســـف  اأكثـــر 
فـــي  بالتفكيـــر  البـــدء  جـــدا  المنطقـــي 
التخلي عـــن القناع اأثنـــاء التواجد في 
الخـــارج، و�سدد على وجوب ا�ستخدام 
الكمامـــات اأثنـــاء التجمعـــات الكبيـــرة 
في الهـــواء الطلق، حين يكـــون النا�س 
متقاربين لفترة طويلة من الزمن، مثل 
التجمعـــات اأو االأحـــداث الريا�سية في 

الماعب المزدحمة.
باحثـــون  اأجراهـــا  درا�ســـة  ووجـــدت 

فـــي جامعـــة كاليفورنيـــا، ون�سرت في 
اأن اأقل  المعديـــة”،  االأمرا�س  “مجلـــة 
مـــن 10 بالمئة فقط من حـــاالت انتقال 
العـــدوى تحـــدث فـــي الهـــواء الطلـــق، 
واأن احتمـــاالت تف�ســـي الفايرو�س في 
الداخـــل كانـــت اأعلـــى 19 مـــرة، وفـــي 
المقابـــل، نقلـــت �سبكة “اإن بـــي �سي”، 
“نـــورث  جامعـــة  فـــي  خبـــراء  عـــن 
و�ستـــرن” فـــي �سيكاغـــو، اأن الحفـــاظ 
على الكمامـــات عندما تكون في الهواء 
الطلق، حتـــى بعد تلقيـــك اللقاح، لي�س 
مجـــرد “مجاملـــة اجتماعيـــة”، ولكنه 
“نمـــوذج  تقديـــم  فـــي  اأي�ســـا  ي�ساعـــد 
�سلوكـــي” يقتدي بـــه االأطفال، الذين ال 

يمكنهم الح�سول على التطعيم بعد.

احتمــــاالت  اأن  اإلــــى  بريطانيــــة  درا�ســــة  خل�ســــت 
االإ�سابــــة بفايرو�س كورونا تراجعــــت ب�سكل حاد 
بعــــد تلقي الجرعة االأولى من لقاح "اأ�سترازينيكا" 
مــــع  فعاليــــة  اللقاحــــان  اأثبــــت  كمــــا  "فايــــزر"  اأو 
االأ�سخا�ــــس الذيــــن تزيــــد اأعمارهم علــــى 75 عامًا، 
والذين يعانون من م�ســــكات �سحية غير ظاهرة، 
مقارنــــة باالآخرين، كما ر�ســــدت الدرا�سة التي قام 
بهــــا مكتب االإح�ساء الوطنــــي وجامعة اأوك�سفورد 
َت�سّكل ا�ستجابة قوية لاأج�سام الم�سادة في جميع 

الفئات العمرية مع ا�ستخدام اللقاحين.
وي�ستنــــد البحــــث، الــــوارد فــــي درا�ستيــــن لــــم تتم 
اأو ن�سرهمــــا بعــــد، علــــى اختبــــارات  مراجعتهمــــا 
للفايرو�ــــس �سملــــت 370 األــــف �سخ�س مــــن �سكان 
بريطانيــــا، وهي واحدة من اأكبــــر الدرا�سات حتى 
االآن، وتقدم الدرا�سة مزيدًا من االأدلة الفعلية على 
اأن اللقاحات الم�ستخدمة في بريطانيا للحماية من 
كوفيــــد19- فّعالة في حماية االأ�سخا�س من عدوى 

فايرو�س كورونا.
حماية من �سالة الفايرو�س المتحورة

وتراجعت االإ�سابات الم�سحوبة باأعرا�س بن�سبة 
74 فــــي المئة، بعد ثاثــــة اأ�سابيع من تلقي اللقاح، 
بيــــن كانــــون االأول 2020 واأوائــــل ني�سان 2021، 
بينما تراجعت االإ�سابات التي لم يتم االإباغ عنها 

بن�سبة 57 في المئة.

وكان اأولئــــك الذيــــن تلقــــوا جرعــــة ثانية مــــن لقاح 
 90 "فايــــزر" هــــم االأقل عر�ســــة لاإ�سابــــة بن�سبة 
في المئة، وال يمكن اإجراء نف�س الح�ساب بالن�سبة 
للقــــاح "اأ�سترازينيــــكا"، نظــــرا الأن قلــــة قليلــــة من 
االأ�سخا�ــــس فــــي الدرا�سة تلقــــوا جرعــــة ثانية من 

اللقاح الذي بداأ طرحه الحقًا .
واأظهــــرت الدرا�ســــة اأن كا اللقاحيــــن اأثبتا فعالية 
�ســــد ال�سالة المتحــــورة التي ظهرت فــــي مقاطعة 
كينــــت، وقال كوين بويلز، كبير الباحثين في ق�سم 
نافيلد ل�سحة ال�سكان التابع لجامعة اأك�سفورد، اإن 

البيانات تدعم قرار تمديد الفترة بين الجرعتين.
واأ�ســــاف: "اإن الحماية التــــي يوفرها تلقي جرعة 
اأولــــى من اللقاح تدعــــم القرار بتمديــــد الفترة بين 
الجرعتيــــن االأولى والثانية اإلــــى 12 اأ�سبوعًا وهو 
االأمــــر الــــذي ي�سمــــح بتطعيــــم اأكبر عــــدد ممكن من 

النا�ــــس بالجرعــــة االأولــــى وتقليــــل حــــاالت دخول 
الم�ست�سفيــــات والوفيــــات". وعلــــى الرغــــم من ذلك 
فــــاإن االأرقــــام تظهــــر اأنــــه ال يــــزال يوجــــد احتمــــال 
اأن ُي�ســــاب اأ�سخا�ــــس، ح�سلــــوا علــــى تطعيم �سد 
كوفيــــد، مرة اأخرى بالمر�ــــس واأن ينقلوا العدوى 
اإلــــى اآخريــــن، ممــــا يوؤكــــد الحاجــــة اإلــــى التباعــــد 
االجتماعــــي واالأقنعة، ور�ســــدت الدرا�سة الثانية، 
التــــي �سملت نحــــو 46 األف �سخ�س بالــــغ ح�سلوا 
علــــى جرعــــة واحدة مــــن اللقــــاح، ا�ستجابــــة قوية 
لاأج�سام الم�ســــادة، وهي عامة على اأن اللقاحين 
يحفــــزان الجهاز المناعي في الج�ســــم للحماية من 

الفايرو�س، في جميع الفئات العمرية.
وقــــال الباحثــــون اإن ا�ستجابة االأج�ســــام الم�سادة 
10 اأ�سابيع بعد  "ا�ستمرت على نطاق وا�سع لمدة 
ذلــــك" ،  وعلى الرغم مــــن اأن م�ستويــــات ا�ستجابة 

االأج�سام الم�سادة ارتفعت ب�سكل اأبطاأ وبم�ستوى 
اأقــــل بعــــد جرعة واحــــدة مــــن لقــــاح "اأوك�سفورد-

اأ�سترازينيكا"، اإال اأنها انخف�ست ب�سرعة اأكبر بعد 
جرعة واحدة من لقاح "فايزر"، خا�سة في الفئات 

العمرية االأكبر.
تعزيز االأج�سام الم�سادة لمن هم فوق ثمانين عامًا
قالت الدرا�سة اإن اال�ستجابة كانت اأف�سل بالن�سبة 
للبالغيــــن االأ�سغــــر �سنًا مقارنة بكبــــار ال�سن الذين 
تزيد اأعمارهم عن 60 عامًا في كا اللقاحين، ولكن 
بعــــد جرعتين كانت م�ستويــــات االأج�سام الم�سادة 
مع لقاح "فايــــزر" عالية في جميع االأعمار، وكانت 
اإحــــدى النتائــــج التــــي اأده�ســــت الباحثيــــن هي اأن 
مقــــدار زيــــادة اال�ستجابــــة المناعية لمــــن تتجاوز 
اأعمارهم 80 عاما بعــــد الجرعة الثانية اأكثر بكثير 
مقارنــــة بالفئات العمرية االأ�سغر. وقال الباحثون 
اإن النتائــــج ت�سلــــط ال�ســــوء علــــى اأهميــــة ح�سول 
االأ�سخا�ــــس علــــى جرعــــة اللقــــاح الثانيــــة لزيــــادة 
الحمايــــة ، بيــــد اأنه من غير الوا�ســــح حتى االآن ما 
الــــذي يعنيه زيــــادة االأج�ســــام الم�ســــادة بعد لقاح 
كوفيد. وقالــــت البروفي�سور �ســــارة ووكر، كبيرة 
الباحثيــــن فــــي الدرا�ســــة، مــــن جامعــــة اأك�سفورد: 
"ال نعــــرف حتــــى االآن بال�سبــــط مقــــدار ا�ستجابــــة 
االأج�ســــام الم�سادة، واإلــــى متى، الازمــــة لحماية 
االأ�سخا�س مــــن االإ�سابة بكوفيــــد19- على المدى 
الطويل، ولكن خال العــــام المقبل، من المفتر�س 
اأن ت�ساعدنــــا المعلومات الواردة مــــن الدرا�سة في 

االإجابة عن هذه االأ�سئلة ".

هل ارتداء الكمامات في الهواء الطلق ال يزال �سروريًا؟

يدر�س العلماء حول العالم ال�ساللة الجديدة من فايرو�س كورونا التي ظهرت في الهند.
لكن ل ُيعرف حتى الآن مدى انت�سارها وما اإذا كانت وراء الموجة الثانية المميتة في الهند.

ما هي ال�ساللة الهندية؟
تتحور الفيرو�سات طوال الوقت وتتغير ويوؤدي ذلك اإلى ظهور �ساللت جديدة منها.

واأغلب هذه التحورات كبيرة وجوهرية، وبع�سها قد يجعل الفايرو�س اأقل خطورة، لكن تحورات اأخرى قد 
تجعله اأكثر ت�سببًا للعدوى واأكثر مقاومة للقاحات.

كورونا البرازيلي«.. طفرة فتاكة تجتاح 
اأميركا الالتينية

مواجهة  "معركة م�ستمرة" في 
الوباء

 بريطانيا تخطط لإنتاج لقاحات مخ�س�سة 
ل�ساللت كورونا المتحّورة

الغاردي��ان

الندبندنت

ديل��ي ميل

كورونا في الصحافة العالمية 

متابعة املدى 

جرعة واحدة من لقاح اأ�سترازينيكا اأو فايزر "تقلل خطر االإ�سابة 
عند جميع الفئات العمرية"

متابعة املدى 



جوائ���ز  توزي���ع  احتف���ال  منظم���و  حر����ص 
ال�"اأو�س���كار" الذي يقام ح�سوري���ًا م�ساء اليوم 
الأح���د عل���ى تف���ادي اأي جمازف���ة يف م���ا يتعلق 
بجائحة "كوفيد-19"، فاكتفوا ب�سجادة حمراء 
اأبرز  اإىل  "�سغرية جدًا"، ومل يوجهوا دعوات 
دورًا  للكمام���ات  وجعل���وا  هولي���وود،  اأقط���اب 
املنا�سبة  ال�"اأو�سكار" ال�93  احتفال  "مركزيًا". 
الأوىل الت���ي جتمع اأه���م �سخ�س���يات هوليوود 
منذ اأكرث من �سنة. وقال منتجه امل�سارك، �ستيفن 
�س���ودربريغ، اإنه ي�ستمر 3 �ساعات، و"لن يكون 
كاأي �س���يء اأقي���م �س���ابقًا". و�س���يكون يف اإمكان 
املر�س���حني املدعوي���ن اأن يتخالط���وا يف الهواء 
الطل���ق، يف فن���اء حمط���ة "يوني���ون �ستي�س���ن" 
اأجنلو����ص،  لو����ص  يف  للقط���ارات  ال�س���هرية 
عل���ى اأن يتناوب���وا بعد ذل���ك دخ���وًل اإىل القاعة 
وخروج���ًا منه���ا خ���ال الحتفال. حف���ل توزيع 
اجلوائز لن يح�س���ره اإل املر�س���حون و�س���ركاء 

حياتهم ومقّدمو الحتفال، وال�سجادة احلمراء 
التقليدية �ستكون اأ�سغر بكثري من ما هي عادة، 
يف ح���ني اأن قائم���ة ال�س���يوف حم���دودة. واأمل 
�س���ودربريغ يف اأن تق���دم جوائز ال�"اأو�س���كار" 
للع���امل "ملحة عما �س���يكون ممكن���ًا عندما يتلقى 
معظ���م النا����ص اللق���اح، وعندما تك���ون القاعدة 

اإج���راء اختب���ارات �س���ريعة ودقيقة ورخي�س���ة 
"�س���توؤدي دورًا  الكمام���ات  اأن  واأّك���د  الثم���ن". 

مركزيًا وبالغ الأهمية" يف الحتفال.
املر�س���حني  معظ���م  يح�س���ر  اأن  املتوق���ع  وم���ن 
الحتفال �سخ�س���يًا، فيما اأقيم موقعان يف لندن 
وباري�ص يتيحان لاأوروبيني الذين لن يتمكنوا 

م���ن احل�س���ور اإىل لو����ص اأجنلو����ص امل�س���اركة 
يف الحتف���ال، ولكن فقط عرب و�س���ات الأقمار 
ال�س���طناعية املتوافقة مع املعايري املطلوبة، ل 

بوا�سطة تطبيق "زوم".
التوقعات

وكال����ة  يف  ال�س����ينمائيان  الناق����دان  �س����ارك 
بار،  وليند�سي  كويل  جيك  بر�ص"،  "اأ�سو�سييتد 
توقعاتهم����ا لاأفام واملمثل����ني واملمثات املرجح 

فوزهم خال حفل توزيع اجلوائز م�ساء الأحد.
الأعمال املر�سحة للفوز بجائزة "اأو�سكار" اأف�سل 
فيل����م ه����ي: "ذا ف����اذر"، و"جودا�����ص اأن����د ذا باك 
 ،Mank "و"مان����ك ،"Messiah مي�س����اياه  
و"برومي�س����ينغ  و"نومادلن����د"،  و"مين����اري"، 
يون����غ ووم����ان ، و"�س����اوند اأوف ميت����ال"، و"ذا 
تريال اأوف ذا �سيكاغو". اأ�سار كويل اإىل اأن فيلم 
"نومادلند" يبدو كاأنه الفيلم املرجح اأكرث للفوز 

باجلائزة، خا�س����ة بعدما ح�س����د جوائز "غولدن 
غل����وب" و"بافت����ا" وجوائ����ز نقابت����ي املنتج����ني 

واملخرجني.
املمث����ات املر�س����حات لنيل جائزة اأف�س����ل ممثلة: 
كاري موليغان، وفران�سي�ص ماكدورماندوفيول 
ديفي�ص  وفاني�ّس����ا كريبي واأن����درا داي. قالت بار 
اإن التوقعات �سعبة يف هذه الفئة، ففيول ديفي�ص 
ف����ازت بجائ����زة "نقابة ممثلي ال�سا�س����ة"، واأندرا 
وفران�س����ي�ص  غل����وب"،  "غول����دن  بجائ����زة  داي 
ماكدورمان����د بجائ����زة "بافت����ا". ا�س����تبعدت فوز 
ديفي�����ص بجائ����زة "اأو�س����كار"، وقال����ت اإن كاري 
موليغان جدي����رة بالفوز. التوقع����ات ترجح فوز 
"اأو�س����كار"  بجائزة  ت�س����او  "نومادلند" لكلوي 
اأف�س����ل فيلم. اأما يف فئة الأفام الأجنبية، فتتجه 
الأنظار نحو الدمنارك، علمًا اأن الفيلم التون�س����ي 
"الرج����ل الذي باع ظه����ره"، للمخرجة كوثر بن 

هنية، مر�سح عن الفئة نف�سها.

 ح�سن ناظم 
 وزي���ر الثقاف���ة  زار متح���ف تراث 
النجف الأ�س���رف )خان ال�سيان(، 
واطلع ناظم على مقتنيات المتحف 
المختلفة والوثائق والمخطوطات 
وبانورما ثورة الع�س���رين. وا�ساد 
ناظم بالجه���ود المميزة التي تبذل 
م���ن قبل مدي���ر وكادر متحف تراث 
النجف ال�س���رف )خان ال�س���يان( 
من خال الن�ساطات التي تقدم فيه 
من ا�سبوحات ومحا�سرات ثقافية 

في كل يوم �سبت في الأ�سبوع.

 ماجد درند�ش 
الكات���ب والممث���ل اك���د انه �س���عيد  
بم�س���اركته في م�سل�سل "بروانة"، 
ك���ون الم�سل�س���ل ذو طاب���ع وطن���ي 
يق���دم للم�س���اهد بطول���ة الن�س���ان 
داع����ص  ام���ام ع�س���ابات  العراق���ي 
الرهابية، الم�سل�س���ل ي�س���ارك فيه 
ع���دد م���ن الممثلين ابرزه���م  غالب 
جواد، فاح ابراهيم، اياد الطائي، 

ح�سين علي �سالح. 

 علي ري�سان 
الفنان والكاتب الدرامي ي�س���ارك في 
تمثيل فيلم �سينمائي ق�سير بعنوان 
"بورتريت" من اخراج منى المختار 
، ري�سان اكد انه �سيمثل مع مجموعة 
والع���رب  الكنديي���ن  الممثلي���ن  م���ن 
"و�سي�سارك معنا من العراق الفنان 
الت�س���كيلي اأتي���ا �س���اهين بلوحات���ه 
الفيل���م"  عنا�س���ر  اح���د  ه���ي  الت���ي 
وا�س���اف ان الت�س���وير  �س���يبداأ بعد 

العيد مبا�سرة .

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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اقــــرأ

ق���دم اأريان���ا هارويك���ز يف ه���ذه الرواي���ة منطًا من الن�س���اء يث���ري التعاطف 
يف نف����ص الق���ارئ ب�س���بب ا�س���طراباتها الت���ي حتيله���ا اإىل كائن �س���عيف، 
لكن���ه �س���رعان ما يتخلى عن �س���عوره هذا عندما ي�س���تفزه ب���ل يثري نفوره 
وا�س���مئزازه �س���عور مناق�ص ميار�س���ه عليه �س���لوك وح�س���ي غريب يرافق 
البطل���ة عل���ى امتداد الرواية. بل ي�س���بقه �س���عور مفاجئ اآخر يق���وده اإليه 
عن���وان الرواية "لَتُمْت يا حبيبي" وما تاه من بداية حيث تداعب البطلة 
ال�س���كني بيده���ا وتراوده���ا فكرة قت���ل زوجه���ا وابنها. ام���راأة ل تكف عن 
ال�س���عي اإىل موتها وهي ترى يف نف�س���ها �س���ورة املراأة ال�س���هوانية التي 
تطارده���ا رغباته���ا ورغب���ات م���ن يطاردها من الرج���ال الذي���ن تذعن لهم 
با�ست�س���ام. جنحت هارويكز يف اإثارة م�س���اعر القارئ وخلخلة مزاجه 
وخلق �س���عور بعدم الرتي���اح لديه وهي تعك�ص حال���ة الزدواجية التي 

تعانيها �سخ�سية تلك املراأة وتلك النتقالت املفاجئة لها .

اأخريًا، اأخربتنا جلنة حتقيقية اأن 
العراق �سرف على الكهرباء منذ 

عام 2005 وحتى عام 2019 اأكرث 
من 81 مليار دولر، عدًا ونقدًا، 

وب�سرتنا وزارة التخطيط اأن اأكرث 
املدن فقرًا يف العراق هي حمافظة 

املثنى، وكنت قد كتبت يف هذا 
املكان عن امل�ساريع ال�ستثمارية 
التي قدمتها بع�ص دول اخلليج 

لتنفيذها يف حمافظة املثنى، لكن 
قوى �سيا�سية زجمرت وغ�سبت 

واعتربت هذه ال�ستثمارات 
حماولة لا�ستياء على القت�ساد 
العراقي، بينما احلقيقة تقول اإن 

هذه امل�ساريع مل حتظ مبوافقة 
اجلارة اإيران، وتب�سرنا وزارة 
التخطيط باأن اأكرث املحافظات 

التي ت�سم اأعداد الفقراء هي بغداد، 
تليها نينوى.

ما اجلديد يف هذه التقارير؟ 
ل �سيء، �سرقة بو�سح النهار، 

جمموعة من كبار امل�سوؤولني 
يتاآمرون لنهب الأخ�سر والياب�ص، 

فاإذا هبطت اأ�سعار النفط، و�سح 
لوا  املال غادروا منا�سبهم وحتوَّ

اإىل اأ�سحاب ثروات فلكية، ل اأعتقد 
اأنني بحاجة اإىل اأن اأعيد على 

م�سامعكم اأ�سماء ال�سادة "النهاب"؟ 
ولكني �ساحيلكم اإىل خرب يقول 
اإن م�سر، اعلنت عن ا�ستعدادها 

لت�سدير الكهرباء اإىل ليبيا 
وال�سودان والأردن والعراق، واإن 
لديها فائ�ص يكفي ملاحتتاجه هذه 
البلدان.. وكانت م�سر تعاين عام 

2011 من اأزمة كهرباء حادة، لكنها 
ا�ستطاعت ومببلغ 6 مليارات دولر 

فقط ، بناء ثاث حمطات كربى 
للكهرباء تغطي احتياجات اأكرث من 

40 مليون مواطن. 
عندما ي�ست�سهل امل�سوؤول الكبري، 

ال�سرقة والنهب واإثارة الفتنة 
الطائفية، ي�سبح كل �سيء اآخر 

ب�سيطًا اأو مب�سطًا. كال�سطو 
على مال الغري وبث الف�ساد يف 

موؤ�س�سات الدولة .
والآن ا�سمحوا يل اأن اأ�سدع 

روؤو�سكم بحكاية ح�سني 
ال�سهر�ستاين الذي اأخربنا عام 

2008، اأنه �سي�سدر الكهرباء 
لل�سني، واإذا بنا بعد اأن �ُسرق 81 

مليار دولر عدًا ونقدًا، ن�ستدين 
الطاقة الكهربائية من اإيران 

وبالتق�سيط.
ولأن الع�سوائية هي املتحكم 

الرئي�ص يف كل حياتنا في�سعب 
اأن نعرث على رقم واحد وحقيقي 

للمبالغ التي �سرفت على الكهرباء، 
فاللعب بالأرقام �سيا�سة حكومية 

م�ستمرة منذ اأن اأق�سم ال�سيد 
ال�سهر�ستاين باأنه �سيجعل العراق 
يف مقدمة البلدان امل�سدرة للنفط 
واأطلق ت�سريحه ال�سهري عن ثمار 

الزيادة يف �سادرات النفط،، ثم 
طور ال�سيد املالكي الأمر باأن قال 

اأزهى  يعي�سون  العراقيني  "اإن 
ع�سورهم"، طبعًا الفقراء يف 

العراق ل ي�سغلهم كم تبلغ ن�سبة 
النمو، وهل زاد العجز اأم حدث 
انكما�ص، ول ت�سغلهم تعبريات 
ال�سهر�ستاين عن ثمار التنمية، 

كل ما ي�سغلهم عجزهم ال�سخ�سي 
عن تلبية احتياجات اأ�سرهم، واأن 
ميلكوا مال كي يروا ثمار التنمية 
يف �سكن �سحي وكهرباء م�ستقرة 

وم�ستقبل اآمن لأبنائهم.
والآن هل تريد اأن ت�ساأل مثل 

جنابي : هل كثري على هذا ال�سعب 
امل�سكني اأن ي�سمع اأو يقراأ اأن 

ال�سهر�ستاين ومن معه �سيقدمون 
اإىل املحاكمة بتهمة ال�سحك على 

عقول العراقيني؟ .

ثالثية النهب والفقر 
والكهرباء 
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تقدم أريانا هارويكز يف هذه الرواية نمطاً من النساء يثري التعاطف يف نفس القارئ بسبب 

التي حتيلها إىل كائن ضعيف، لكنه رسعان ما يتخىل عن شعوره هذا عندما  اضطراباهتا 

يستفزه بل يثري نفوره واشمئزازه شعور مناقض يامرسه عليه سلوك وحيش غريب يرافق 

تْ يا البطلة عىل امتداد الرواية. بل يسبقه شعور مفاجئ آخر يقوده إليه عنوان الرواية «لتَمُ

حبيبي» وما تاله من بداية حيث تداعب البطلة السكني بيدها وتراودها فكرة قتل زوجها 

وابنها. امرأة ال تكف عن السعي إىل موهتا وهي تر يف نفسها صورة املرأة الشهوانية التي 

يطاردها  من  ورغبات  رغباهتا  تطاردها 

من الرجال الذين تذعن هلم باستسالم.

نجحت هارويكز يف إثارة مشاعر القارئ 

بعدم  شعور  وخلق  مزاجه  وخلخلة 

حالة  تعكس  وهي  لديه  االرتياح 

تلك  شخصية  تعانيها  التي  االزدواجية 

املرأة وتلك االنتقاالت املفاجئة هلا وسط 

زوجها  جتاه  تتنازعها  التي  الرغبة 

والشعور بالنفور منه بل الرغبة يف إزاحته من الوجود وهي تعمد إىل فرض سطوة لغة فجة 

احلياء  إىل  تفتقر  أسلوبية  من  اقرتبت  كلام  وقرفاً  وتعقيداً  صعوبة  تزداد  لغة  ومبارشة. 

وتتعمق يف رؤ محيمية وحسية جريئة عرب صيغة اقرتحتها الكاتبة وأكدهتا وهي تقول: 

«نعم، عندما أكتب أحاول حتطيم اللغة وتفكيكها، بني مزدوجني أحاول أن ال جتمعني هبا 

عالقة حسنة، إذ إنني بفعل حتطيم اللغة ورضهبا أبحث عن دوزنتها وكأهنا آلة موسيقية، 

آلة كامن أو بيانو مثالً».
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الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ص له���ذا اليوم 
)الأحد( اأن درجات احلرارة �سرتتفع قليا عن  معدلتها عن يوم اأم�ص، واأن 

اجلو �سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق الباد.
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حول العالم

 عامر موؤيد 

فجع الو�سط االدبي والثقايف بوفاة ال�ساعر 
مروان عادل حمزة اثر جلطة دموية. و�سيع 

االدباء الناطق الر�سمي با�سم احتادهم من 
مقرهم العام يف �ساحة االندل�ش ليدفنوه يف 

مثواه االخري.  ون�سر رئي�ش احتاد االدباء 
والكتاب ناجح املعموري �سورة مع الراحل 

احلقها بتعليق قال فيه: "حلظة مواجهة 
غياب االمراء �سعبة. لكننا اقوياء وامل�سروع 

الثقايف يعلن عن نف�سه متباهيا". 

املثقفون ينعون رحيل ال�شاعر مروان عادل حمزة

اأ�سرار  عن  حديثة  درا���س��ة  ك�سفت 
ينامون  م��ن  ت�سيب  بالغة  �سحية 

يوميا اأقل من 6 �ساعات.
ووجد معدو الدرا�سة اأن الأ�سخا�ص 
اأو  اأعمارهم بني 50  الذين ترتاوح 
بانتظام  ينامون  والذين  عاما   60
كانوا  ليلة  كل  اأقل  اأو  �ساعات  �ست 
اأك����رث ع��ر���س��ة ل��اإ���س��اب��ة ب��اخل��رف 

مقارنة مبن ينامون �سبع �ساعات.
املتغريات  يف  التحكم  بعد  وحتى   

ال��ق��ل��ب��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة وامل��ت��ع��ل��ق��ة 
الدرا�سة  وجدت  الغذائي،  بالتمثيل 
العمر  م��ن  البالغني  الأ�سخا�ص  اأن 
50 عاما الذين ينامون �ست �ساعات 
اأقل يف الليلة كانوا اأكرث عر�سة  اأو 
ب��اخل��رف  ل��اإ���س��اب��ة   %22 بن�سبة 
م��ن حياتهم. وك��ان  يف وق��ت لح��ق 
اأك��رث  ال�ستني  �سن  يف  الأ���س��خ��ا���ص 
بهذا  لاإ�سابة   %37 بن�سبة  عر�سة 

ال�سطراب.

التي  الأوىل  امل��رة  ه��ي  ه��ذه  لي�ست 
ال��ن��وم،  م��ن  احل��رم��ان  فيها  يرتبط 
اأ�سا�ص منتظم، بالعديد  خا�سة على 
طويلة  ال�����س��ح��ي��ة  الإ����س���اب���ات  م���ن 

الأمد.
باحلرمان  املرتبطة  احل��الت  ت�سمل 
ال��ن��وم م��ر���ص ال�سكري  امل��زم��ن م��ن 
وارت���ف���اع ���س��غ��ط ال����دم واأم���را����ص 
اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  وكلها  القلب- 

ق�سر متو�سط العمر املتوقع.

ف���اج���اأت ال��ن��ج��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ك��ات��ي ب��ريي 
متابعيها بظهورها بزي حورية بحر يف 

الأع��م��ال،  لأح��د  ت�سويرها  كوالي�ص 
وب�����دت م�����س��ت��ل��ق��ي��ة ع��ل��ى الأر������ص 

النيلي  بلونيه  متيز  الذي  بالزي 
�سعرها  وت��رك��ت  والأ����س���ف���ر، 

كتفيها  على  من�سدًل 
ب����ت���������س����ري����ح����ة 

جمعدة.
النجم  وك�����س��ف 

بلوم  اأورلن�����دو 
م�����وؤخ�����رًا اأن������ه مل 

ي��ق��م ب���ع���دد ك�����اٍف من 
مع  اجلن�سية،  العاقات 

خ��ط��ي��ب��ت��ه ال��ن��ج��م��ة ك��ات��ي 
اإن�سغالهما  ب�سبب  ب��ريي، 

ب��اه��ت��م��ام��ات اأخ�����رى. وق��ال 
�سحيفة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  ب��ل��وم 

مل  اإن������ه   "The Guardian"
الأوق���ات  م��ن  الكثري  ل��دي��ه  يكن 

كان  كما  كاتي،  مع  احلميمة 
يتمنى.

رحبا  وكاتي  اأنه  واأ�ساف 
"ديزي لف" يف  باإبنتهما 
اآب/اأغ�سط�ص عام 2020، 
كبري  ب�سكل  اأث���رت  وال��ت��ي 

على اأولوياتهما.
ع��دد  ع���ن  ����س���وؤال  ع��ل��ى  وردًا 

امل�����رات، ال��ت��ي اأق����ام ف��ي��ه��ا ع��اق��ات 
بلوم:  اأج���اب  ك��ات��ي،  م��ع  حميمة 

"لي�ص كفاية لقد رزقنا بطفل".

جوائز الـ"اأو�سكار" بني التوقعات واملفاجاآت

كاتي بريي تتحول 
حلورية بحر

اأ�سرار �سحية بالغة للنوم اأقل من 6 �ساعات يوميًا 

ع�سية اأ�سبوع التح�سني العاملي، ن�سر لعب كرة القدم 
العاملي املعتزل ديفيد بيكهام فيديو �سمن مبادرة عاملية 
جميع  يف  الوالدين  وت�سجيع  باللقاحات  الثقة  لغر�ص 
الأم��را���ص  �سد  اأطفالهم  حت�سني  على  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 

الفتاكة.
لليوني�سف وموؤ�س�ص  ديفيد هو �سفري النوايا احل�سنة 

7" لليوني�سف. "ال�سندوق 
وقال بيكهام يف الفيديو :"يف ال�سنة املا�سية، اأظهرت 
وجودها  نعترب  الأ�سياء  من  كم  كوفيد-19  جائحة  لنا 

اللقاحات.  بقوة  اأي�سًا  ذكّرتنا  كما  ب��ه،  م�سلمًا  اأم���رًا 
فاللقاحات فّعالة وتنقذ مايني الأرواح �سنويًا".

اليوني�سف  مع  عملي  خ��ال  من  ع��ِرف��ُت  "وقد  وت��اب��ع: 
العديد  اأحبائنا. ولكن ل يح�سل  ل�سحة  اأهميتها  مدى 
اللقاحات  على  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  الأط��ف��ال  م��ن 
الأم��را���ص  م��ن  لياأمنوا  يحتاجونها  التي  الروتينية 
اليوني�سف  اإىل  اأن�سم  باأن  فخور  فاإنني  لهذا  الفتاكة. 
العام  لهذا  العاملي  التح�سني  اأ�سبوع  يف  و�سركائها 

لأ�سجع الوالدين على حت�سني اأنف�سهم واأطفالهم".

طرح���ت وكال���ة ا�س���تخبارات بريطانية 
لغزًا عرب ح�سابها بتطبيق "اإن�ستغرام" 
اأج���ل  م���ن  بحل���ه  متابعيه���ا  وطالب���ت 

اللتحاق بوظيفة بها.
"اإندبندن���ت"  �س���حيفة  وح�س���ب 
مكات���ب  وكال���ة  ن�س���رت  الربيطاني���ة، 
ُتع���رف  الت���ي  احلكومي���ة  الت�س���الت 

اخت�س���ارًا ب����"GCHQ" ع���ددًا م���ن 
الأرقام واحلروف يف �سورة وطرحت 
�س���وؤاًل ب�س���اأن ما يعنيه ت�سل�سل الأرقام 
واحلروف، هل هو لغة؟ وقالت اإذا كان 
جواب���ك: "نعم"، فاأنت م���ن نبحث عنه، 
واأو�س���حت اأن���ه جتب الإجاب���ة عن هذا 
اللغ���ز خ���ال 24 �س���اعة لأنه �س���يختفي 

بعد ذلك.
وذكرت ال�سحيفة اأن تلك الوكالة ت�سف 
نف�س���ها باأنها وكالة ا�ستخباراتية رائدة 
يف جم���ال الإنرتن���ت ومهمته���ا احلفاظ 

على اأن تبقى اململكة املتحدة اآمنة.
وقال���ت ال�س���حيفة الربيطاني���ة اإن حل 
اللغ���ز اإن كان اأن الق�س���م اخلام����ص يف 

)اإم  الع�س���كرية  ال�س���تخبارات  هيئ���ة 
اآي 5( ق���د ان�س���م اإىل الق���رن احل���ادي 
والع�س���رين م���ن خال اإن�س���اء ح�س���اب 
مبوقع "اإن�س���تغرام" ي���وم )اخلمي�ص(، 
واأو�س���حت ال�س���حيفة اأن اللغ���ز ُكت���ب 
ع�س���ر  ال�سدا�س���ي  النظ���ام  با�س���تخدام 

احل�سابي.

ديفيد بيكهام ي�ساهم بغر�ش الثقة بلقاحات كورونا 

الربيطانية باال�ستخبارات  وظيفة  واربح  لغزاً  حل 
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ال�س���ماوي:  يحي���ى  ال�س���اعر  كت���ب  فيم���ا 
الأ�سجاَر  ي�ستاأ�س���ُل  املوِت  فاأ�ُص  "وحُدُه  

البا�سقَة من جذورها ب�سربٍة واحدة".
ع�س���و املجل����ص املرك���زي لحت���اد الدباء 
ال�س���اعر عم���ر ال�س���راي كت���ب: كّلم���ا مات 
�س���ديٌق لنا كن���ُت اأقول لك: - ي���ا الله.. من 
اأين يجلبون �سورهم اجلديدة مع املوتى 

القدماء..؟!
فتجيبن���ي: - كّلنا مّيتون واإن مل ن�س���عر.. 
ثّمة ما ل ميكن انتزاعه ب�س���هولة، والدليل 
اأن �س���ورَك و�س���وري حتم���ان ماحمن���ا 
���فُح يف ا�س���توديو الذكري���ات،  مع���ك، اأت�سّ
فاأجدك بكل زاوية منه، اأتاأمل من�س���ورات 

نعيك، فاأرى وجهي قبل وجهك.
و�سيقيم الحتاد العام لاأدباء والكّتاب يف 
العراق، جمل�ص عزاء لل�ساعر مروان عادل 
حمزة، الناطق الإعام���ي لاحتاد، واأمني 

ال�س���وؤون الإداري���ة واملالي���ة، اليوم الحد 
25 ني�س���ان يف قاع���ة زه���ا حديد-احت���اد 

الأدباء.
ال�س���اعر علي وجيه كت���ب عن مروان عادل 
حمزة الن�س���ان قائا "16 عامًا وما راأيُت 
منك زل���ًة واحدة بحق �س���ديق، ول قطرة 
ًا �سعيفًا، ول �سحكة  كره يف قلبك، ول ن�سّ
غري حقيق���ة، فلماذا تكون قا�س���يًا اإىل هذا 
احل���د؟ اأن تعي����ص بكل هذا ال���ذي نحتاجه 
يوميًا، ثم متوت فجاأة؟ ثم ت�سرّينا اأيتامًا 
لروحك؟  ك�س���رٌة كبرية يا مروان، ك�س���رت 

اأرواحنا برحيلك".
الناقد وا�س���تاذ الفل�س���فة علي املرهج ذهب 
للحدي���ث ع���ن امانة م���روان ع���ادل حمزة 
وحر�سه الكبري على احتاد  الدباء، وقال 
املره���ج "ُكن���ت اأعجب من حر����ص مروان 
على م���ال احت���اد الأدب���اء، لأنه امل�س���وؤول 

املايل والإداري يف الحت���اد، ولأننا نعقد 
موؤمت���رًا بني مدة واأخ���رى يف منرب العقل 
التاب���ع لحت���اد الأدب���اء، و�س���رفياته م���ن 
خزين���ة الحت���اد، فكان )مروان( حري�س���ًا 

على اأن ن�سرف مبقدار حم�سوب".
وذكر ان "مروان ن�س���مة الحتاد ون�س���مة 
عل���ى  املقبل���ة  املعرف���ة  وحيادي���ة  ال�س���عر 
املحب���ة"، لفت���ا اىل ان "ل فل�س���فة للموت 
�س���وى اأن���ه خامت���ة حي���اة تاأتي م���ن دون 
توقع يف الأغلب الأعم. تفقد فيها الأحباب 
والأ�س���دقاء الذين ر�س���موا خارطة املحبة 
يف طلته���م وت�س���رفاتهم واإبداعه���م، مب���ا 

ينطبق على مبدع مثل مروان"!
وخت���م حديثه ع���ن الراح���ل قائ���ا "تنوع 
�سعره مثل تنوع قيافته واختياراته لبهاء 
ملب�سه والُقبعة التي مُتيزه يف ت�سكياتها 

اللونية العا�سقة للحياة".
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