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 بغداد/ متيم احل�صن

ي�س���ق هدوء بلدة يف جنوب املو�سل انباء اقرتاب 
و�س���ول اول دفعة لعوائل داع�ش م���ن اأخطر بقعة 
يف الع���امل، اذ يتوق���ع ح���دوث اعم���ال عن���ف �س���د 

ال�سيوف غري املرحب بهم.
وتخطط احلكومة لنق���ل اأكرث من 30 الف �سخ�ش 

من خميم الهول ال�س���وري "�سيئ ال�سيت"، و�سط 
انب���اء عن وج���ود "�سفقة �سري���ة" لتخلي�ش العامل 

من بقايا التنظيم عرب دفعهم اىل العراق.
واخت���ارت بغداد جن���وب املو�سل من بني 4 مواقع 
مقرتح���ة ليكون مرك���زا للعائدين م���ن املخيم الذي 
ت���دور حوله ق�س�ش مرعب���ة، يف وقت ل يوجد فيه 

تاأكيد بان النزلء اجلدد �سيكونون عراقيني فعال.
واعلن���ت احلكوم���ة ال�سه���ر املا�سي، متك���ن وزارة 
الهجرة من اغالق 90 باملئة من خميمات النازحني 

وتاأمني العودة الطوعية لآلف ال�سر النازحة.
لك���ن امل�سكل���ة مازال���ت قائم���ة يف وج���ود نحو 30 
ال���ف اآخري���ن يف الداخ���ل ي�سنفون �سم���ن عوائل 
"داع�ش"، ترف�ش جمتمعاتهم ال�سلية ا�ستقبالهم.
ورغ���م انه ل حل���ول واقعي���ة مطروحة حت���ى الآن 
لزمة النازحني العالقني يف الداخل، تقرتب بغداد 
م���ن ادخال اول دفعة من نازح���ي اخلارج اىل بلدة 
القي���ارة يف جنوب املو�سل حي���ث ي�سود قلق كبري 

هناك.
 التفا�صيل �س2
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 بغداد/ حممد �صباح

من جديد، ب���داأت كتل برملانية متنفذة احلديث 
ع���ن اإمكانية تغي���ري موعد اإج���راء النتخابات 
الربملانية املبكرة واملقرر اإجراوؤها يف العا�سر 
م���ن �سه���ر ت�سري���ن الأول املقب���ل، وقال���ت اإن 
قب���ول طعونها من قبل املحكمة الحتادية على 
قانون الق���رتاع �سيغري اجل���داول العملياتية 

للمفو�سية وحت�سرياتها اللوج�ستية.
ويوؤكد بهاء الدين نوري املتحدث با�سم ائتالف 
دول���ة القانون ل�)امل���دى( اأن العدي���د من الكتل 
النيابية قدمت طعونه���ا على قانون انتخابات 
جمل�ش النواب اأمام املحكمة الحتادية، مبينا 
اأن تل���ك اجله���ات ال�سيا�سية ثبت���ت العديد من 
اخلروق واملخالف���ات واملالحظات على مترير 

هذا القانون داخل جمل�ش النواب.
وك�سف���ت )امل���دى( يف ال�ساب���ع والع�سرين من 
�سهر اآذار املا�سي عن نية كتل برملانية خمتلفة 
اإجراء تعديالت على اأكرث من ع�سرين مادة يف 
قان���ون النتخاب���ات الربملانية وم���ن بني اأبرز 

هذه الطعون اإلغ���اء الدوائر املتعددة، وبطاقة 
البايومرتية، واق���رتاع اخلارج، ورفع عقوبة 

القيد اجلنائي عن بع�ش ال�سخ�سيات.

وي�سيف نوري اأن "الطعون قدمت بعد ت�سريع 
قانون النتخابات ومترير الدوائر النتخابية 
لك���ن املحكمة الحتادي���ة يف حينها مل تبت بها 

ب�سب���ب عدم اكتمال ن�سابه���ا"، م�سيفا اأنه بعد 
ت�سكيل املحكمة �سيتم البت بهذه الطعون.

 التفا�صيل �س3

من بينها ائتالف دولة القانون 

 موعد االنتخابات على المحك من جديد 
كتل نيابية تقدم طعونا �ضد القانون

اأول دفعة من "نزالء الهول" �ضت�ضل اإلى 
جنوب المو�ضل و�ضكوك بجن�ضية العائدين

 بغداد/ املدى

وقرر جمل�����ش ال����وزراء يف جل�ست����ه املنعقدة، 
ي����وم اأم�����ش، اإيق����اف التعلي����م احل�س����وري يف 
املدار�����ش واجلامع����ات بعموم الع����راق ب�سبب 

ارتفاع عديد الإ�سابات بفايرو�ش كورونا.
وا�ستثن����ى املجل�����ش 3 كليات من ق����رار اإيقاف 
التعلي����م احل�س����وري، وه����ي املراح����ل املنتهية 

لكليات الطب وطب ال�سنان والتمري�ش.
كم����ا ق����رر املجل�ش من����ع ال�سفر م����ن واإىل الهند 
واإل����زام القادم����ني باحلجر الجب����اري ملدة 14 
يوم����ًا، كذلك اإل����زام ال����وزارات والدوائر بحّث 

منت�سبيها على اأخذ لقاحات كورونا.
�سام����ل  حظ����ر  فر�����ش  اي�س����ًا،  ق����رر  املجل�����ش 
للتجوال ملدة 10 ايام بناء على تو�سية اللجنة 
العليا لل�سح����ة وال�سالمة الوطنية اعتبارا من 

12 اأيار ولغاية 22 اأيار اجلاري.
ويف �س����اأن منف�س����ل، واف����ق رئي�����ش جمل�����ش 
ال����وزراء، م�سطفى الكاظمي، اأم�����ش الثالثاء، 
عل����ى طل����ب ا�ستقال����ة وزي����ر ال�سح����ة والبيئة، 
ح�س����ن التميم����ي، عل����ى خلفي����ة حادث����ة حريق 

م�ست�سفى ابن اخلطيب.
وق����ال املكت����ب الإعالم����ي لرئي�ش ال����وزراء يف 
بي����ان تلقته )امل����دى(، اإن "الكاظمي وافق على 
طل����ب ال�ستقال����ة الت����ي قدمه����ا وزي����ر ال�سحة 
والبيئ����ة ح�س����ن التميم����ي وذل����ك بع����د �سدور 
التقرير اخلا�����ش بلجنة التحقيق امل�سكلة على 

خلفية حادثة م�ست�سفى ابن اخلطيب".
وراأى وزي����ر ال�سحة ح�س����ن التميمي يف بيان 
ا�ستقالت����ه، اأن م����ا ح����دث يف م�ست�سف����ى اب����ن 
اخلطي����ب يف بغداد قد يتكرر، يف اأي دائرة او 

موؤ�س�سة �سحية.

وق����ال التميمي يف ن�ش ا�ستقالت����ه اإن التخبط 
احلا�سل بف�س����ل املوؤ�س�سات ال�سحية وربطها 
باملحافظ����ات بالرغم م����ن �سدور ع����دة قوانني 
تو�س����ي باإرجاعها لل����وزارة �سب����ب الكثري من 

امل�ساكل التي اعاقت عمل الدوائر.
واأ�س����اف: "وانني وكالت����زام اخالقي وحفاظا 
على م�سريت����ي الوظيفي����ة وتاأريخ����ي العائلي 
وزارة  ادارة  م����ن  ا�ستقالت����ي  اعل����ن  واملهن����ي 
ال�سحة لعدم وجود مايلوح بالفق اىل وجود 
دع����م حقيقي للنهو�ش بالواقع ال�سحي وكذلك 
عدم تقدمي الدع����م اىل ابطال اجلي�ش البي�ش 

وبالرغم من كل مطالباتنا".
هذا و�سوت جمل�ش ال����وزراء يف جل�سته على 
تو�سي����ات اللجنة التحقيقي����ة املوؤلفة مبوجب 
ق����رار جمل�����ش ال����وزراء ) 140 ل�سن����ة 2021( 
ب�ساأن ح����ادث حريق م�ست�سف����ى ابن اخلطيب، 

وت�سمن����ت فر�����ش ع����دة عقوب����ات ان�سباطي����ة 
بحق مدي����ر م�ست�سفى اب����ن اخلطيب ومعاونه 
الداري وم�س����وؤول الدف����اع امل����دين واعفائه����م 
م����ن منا�سبهم وتنزيل مدي����ر امل�ست�سفى درجة 
وظيفي����ة، كما ت�سمن����ت الق����رارات اعفاء مدير 
عام �سحة الر�سافة م����ن من�سبه، واإنهاء حالة 
�سح����ب الي����د املن�سو�����ش عليها بق����رار جمل�ش 
بح����ق   )  2021 ل�سن����ة   140  ( رق����م  ال����وزراء 

حمافظ بغداد.
واأ�س����اف البي����ان، اأن "املجل�����ش �س����وت عل����ى 
م����ن  كاف����ة  وتوابعه����ا  ال�سح����ة  وزارة  اإل����زام 
�سحي����ة  وموؤ�س�س����ات  وم�ست�سفي����ات  دوائ����ر 
بتطبي����ق الأنظم����ة والتعليم����ات والإعمام����ات 
النافذة مبا ي�سم����ن �سالمة املر�سى واملرافقني 
واملراجع����ني وامل����الكات الطبية ومنه����ا التقيد 
الزي����ارة  �ساع����ات  وحتدي����د  املرافق����ني  بع����دد 

واختي����ار العنا�سر الكف����وءة، وتكليفهم مبهام 
ال�ستعالم����ات والتاأك����د م����ن توف����ر متطلب����ات 
ال�سالم����ة و�س����روط الأم����ان م����ن اإن����ذار مبك����ر 
ومنظومات اإطف����اء احلرائق، والتعامل بحزم 
م����ع املخالف����ني واملق�سرين يف جت����اوز قانون 
الوزارة وتعليماتها". من جانبه، ك�سف ع�سو 
جلنة ال�سحة النيابية جواد املو�سوي، اأم�ش، 
ان جلنت����ه �ستقدم ثالثة اأ�سماء بديلة عن وزير 

ال�سحة ح�سن التميمي الذي قدم ا�ستقالته.
وق����ال املو�س����وي يف بي����ان تلقت����ه )امل����دى( اإن 
الختيار  عليه����ا  �سيق����ع  الت����ي  "ال�سخ�سي����ات 
�ستك����ون بعيدة كل البعد عن املحا�س�سة �سعيا 

للنهو�ش بالواقع ال�سحي يف البالد".  
وا�س����اف ان "جلنة ال�سح����ة النيابية حري�سة 
جدا يف اختيارها ل�سخ�سيات مهنية لتقدميها 

اىل رئي�ش الوزراء باأ�سرع وقت ممكن".  

ال�صحة الربملانية تتحدث عن وزير خارج �صياقات املحا�ص�صة بعد ا�صتقالة ح�صن التميمي

الرتبي��ة توق��ف ال��دوام احل�ض��وري.. والتعلي��م ت�ض��تثني 3 كلي��ات

مي�ضان.. �ضبح املواجهات امل�ضلحة يهّدد اأمن االأحياء ال�ضكنية

قررت وزارة الرتبية، م�صاء 
اأم�س، اإيقاف العمل بالدوام 
احل�صوري بدءاً من اليوم 
الأربعاء، والعتماد كليا يف 
جميع املراحل على التعليم 
اللكرتوين.
وجاء قرار الوزارة، الذي 
طالبت به �صرائح اجتماعية 
وا�صعة، التزاما مبقررات 
اللجنة العليا لل�صحة 
وال�صالمة.

 مي�صان/ مهدي ال�صاعدي 

كتب على ح�ساب �سفحت���ه ال�سخ�سية للفي�ش 
ب���وك عب���ارة، )احلم���د لل���ه ال���ذي انق���ذ حياة 
ولدي( ومعها �سورة لإطالقة نارية تعود اإىل 
اإحدى البنادق بان عليها اأثر ال�سطدام بقوة، 
وم���ا اأن ن�س���ر املو�س���وع حت���ى انه���ارت عليه 

مئ���ات التعليقات )الناقم���ة(، وكاأن مو�سوعه 
ق���د فج���ر اأم���رًا ف���كان وقع���ه كعود ثق���اب على 

اخل�سب اله�سيم.
ف���الح ال���ذي اق���رتب م���ن عق���ده ال�ساد����ش من 
العمر، معلم ر�سمت ت�ساري�ش ال�سنني اآثارها 
على مالحم���ه، �ساحب املن�سور املدوي يروي 
�سبب من�س���وره بهدوء يقول "كنت جال�سًا يف 

باح���ة ال���دار مع ول���دي ال�سغري ننع���م بهدوء 
اللي���ل، ال���ذي اأف�س���ده دوي اإط���الق الأع���رية 
الناري���ة فقمت ما�سكًا بي���ده لإدخاله اىل الدار 
وم���ا اأن حتركن���ا حت���ى �سقط���ت اإطالقة حمل 
وقوف���ه ولول لط���ف الله تع���اىل مل يكن لالأمر 
بقية".  اإط���الق العيارات الناري���ة الع�سوائي 
واملواجه���ات امل�سلح���ة يف املناط���ق ال�سكنية 

والأحي���اء، بات من اأكرث الأمور ا�ستهجانًا من 
قبل عامة النا�ش، وقد ت�سبب يف حالت كثرية 
باإ�ساب���ة اأبرياء وه���م يف منازلهم حتى و�سل 
الأم���ر اإىل ح���د اعت���ربه الكثري م���ن املواطنني 
باأن���ه اأ�سبح اأم���رًا ماألوفًا ج���دًا اعتدنا العي�ش 

معه. 
 التفا�صيل �س4

التوقعات والتقييدات التي �ضت�ضاحب مهمة االأمم املتحدة الرقابية على االنتخابات

�صراع الليغا 
يتجّدد 
يف قمة 

 بر�صلونة 
واأتلتيكو 

مدريد
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 كركوك/ علي العزاوي

ل يزال تنظيم داع�ش مي���د اأذرعه بني املواطنني يف 
املدن املحررة.

وك�سفت م�سادر مطلعة، اأن تنظيم داع�ش الإرهابي 
بات يعتم���د بن�سب���ة 100% على الن�س���اء يف تنظيم 
اأموره املالية، وكذل���ك يف توفري املعلومات للخاليا 
النائمة. كما ك�سف امل�سدر عن اأن ن�ساء داع�ش يقمن 
بتموي���ل عائ���الت قتل���ى التنظي���م �سهري���ًا من خالل 

مكاتب �سريفة وحوالت مالية يف كركوك.
وكان التنظيم الإرهابي ميتلك ديوانا ي�سميه "بيت 
امل���ال"، جم���ع من خالله م���ا يقدر بنح���و 4 مليارات 
دولر خ���الل �سن���وات �سيطرته على تل���ك املدن، من 
فر�ش التاوات و�سرقة النفط يف حمافظات نينوى 

و�سالح الدين ودياىل واطراف كركوك.

وبعد زوال �سيطرة التنظيم وحترير املدن املحتلة، 
ح�س���ل داع����ش عل���ى متوي���ل كب���ري وم���ن م�س���ادر 
خمتلفة، م���ا جعله احد اقوى اجلماع���ات الإرهابية 

يف العامل.
وفقا لدرا�سة اأجرتها فرقة العمل املعنية بالإجراءات 
املالية عام 2015، فاأن داع�ش ميتلك َخم�سة م�سادر 

رئي�سة للدخل وهي )مرتبة ح�سب الأهمية(:
العائدات من احتالل الأرا�سي )مبا يف ذلك ال�سيطرة 
عل���ى البن���وك، مكام���ن النف���ط والغ���از، ال�سرائب، 
القت�سادي���ة(،  الأ�س���ول  م���ن  وال�سرق���ة  البت���زاز 
الختطاف للح�سول على فدية، التربعات من خالل 
املنظم���ات غري الربحية، الدعم املادي املقدم من قبل 
املقاتلني الأجانب، جمع التربعات من خالل �سبكات 

الت�سالت احلديثة.
 التفا�صيل �س3

متتد  مايل  اأخطبوط  داع�ش"..  "ن�ضاء 
اأذرعه يف املحافظات املحررة

مكافحة الفقر م�صوؤولية 
وطنية كربى   

اأحمد �صكارة يكتب:

الأدب اأداة ترتقي 
بالدماغ الب�صري

الزراع��ة تطل��ق 24 ملي��ون اإ�صبعي��ة كارب ف��ي اأه��وار النا�صري��ة

القيارة تخ�صى انفالت الو�صع الأمني مع حلول ال�صيف 
الثقيل وترجيحات بوجود "�صفقة �صرية"

 ترجمة/ حامد اأحمد

يتهياأ عراقيون يف ت�سرين الأول 2021، بعد 
�سنتني تقريبا من احتجاجات كبرية ا�سفرت 
ع���ن ا�ستقال���ة حكوم���ة ع���ادل عب���د امله���دي، 
للذهاب اىل �سناديق القرتاع يف انتخابات 
مبك���رة. احدى نق���اط اجل���دل الرئي�سة التي 

ت���دور حول هذه النتخابات هي مدى درجة 
تدخل الأمم املتحدة فيها.

كثري م���ن النخ���ب ال�سيا�سية دع���ت اىل دور 
رقاب���ي لالأمم املتحدة، ال���ذي يعترب حمدودا 
ي���وؤدي  ان  وميك���ن  العملي���ة  الناحي���ة  م���ن 
لعواق���ب غري مق�سودة. يف الوقت الذي دعا 
في���ه كثري م���ن املحتج���ني الذين له���م �سكوك 

بنزاه���ة النتخاب���ات اىل دور مكث���ف اك���رب 
لالأمم املتحدة عرب اإ�سرافها على النتخابات.
م���ا يكمن حت���ت ه���ذه املطالب ه���و توقع ان 
يتمكن دور المم املتحدة من �سمان �سفافية 
الثق���ة  ا�سرتج���اع  يف  ي�ساع���د  انتخابي���ة، 
بالدميقراطية ومن���ح النتخابات ال�سرعية. 
مع ذلك، يقول معهد بروكنغز، انه طاملا ان كال 

من النخ���ب ال�سيا�سية وجمامي���ع املحتجني 
الذين وقف���وا �سدهم طالب���وا با�سراك المم 
املتح���دة، فان هذا يثري الت�س���اوؤل التايل: كم 
�سيكون تاأثري اخلدمات النتخابية املختلفة 
ل���الأمم املتحدة يف حتقيق هذه الهداف وما 

الذي ينبغي فعله؟
 التفا�صيل �س2

4



 ترجمة/ حامد �أحمد

كث����ر م����ن النخ����ب ال�سيا�س����ية دعت 
اىل دور رقابي للأمم املتحدة، الذي 
يعترب حم����دودا من الناحية العملية 
غ����ر  لعواق����ب  ي����وؤدي  ان  وميك����ن 
مق�سودة. يف الوق����ت الذي دعا فيه 
كثر من املحتجني الذين لهم �سكوك 
بنزاه����ة االنتخابات اىل دور مكثف 
اكرب ل����لأمم املتح����دة عرب اإ�س����رافها 

على االنتخابات.
م����ا يكم����ن حت����ت ه����ذه املطال����ب هو 
توقع ان يتمك����ن دور االمم املتحدة 
من �سمان �سفافية انتخابية، ي�ساعد 
يف ا�سرتج����اع الثق����ة بالدميقراطية 
ومن����ح االنتخاب����ات ال�سرعي����ة. م����ع 
ذل����ك، يق����ول معه����د بروكنغ����ز، ان����ه 
طامل����ا ان كل من النخ����ب ال�سيا�سية 
الذي����ن وقفوا  وجمامي����ع املحتجني 
االمم  با�س����راك  طالب����وا  �سده����م 
املتح����دة، ف����ان ه����ذا يث����ر الت�ساوؤل 
التايل: كم �سيك����ون تاأثر اخلدمات 
االنتخابي����ة املختلفة ل����لأمم املتحدة 
يف حتقيق ه����ذه االهداف وما الذي 

ينبغي فعله؟
اكرث ال�سي����غ ال�سائع����ة للم�ساعدات 
يف  املتح����دة  االمم  تقدمه����ا  الت����ي 
ه����ي  الع����امل  ح����ول  االنتخاب����ات 
وجلن����ة  ومراقب����ة  فني����ة  م�ساع����دة 
خ����رباء ودع����م عمليات����ي للمراقبني 
الدولي����ني وم�سان����دة يف خل����ق بيئة 
امل�ساع����دة  للنتخاب����ات.  م�ساع����دة 
الفنية هي احدى اكرث �سيغ خدمات 
االمم املتح����دة االنتخابي����ة �سيوع����ا 
ومت توفره����ا الك����رث م����ن 100 بلد 

ع�سو ب�سمنهم العراق.
والتنظي����م  االنتخاب����ي  اال�س����راف 
والت�سديق هي م����ن ال�سيغ النادرة 
خلدم����ات االمم املتحدة االنتخابية. 
ن����ادرة،  اخلدم����ات  ه����ذه  ان  رغ����م 
ف����ان ال�سع����ب العراق����ي كان يطال����ب 
با�س����راف اأمم����ي ويف احيان اخرى 

بتنظي����م  املتح����دة  االمم  طالب����وا 
انتخاباتهم القادمة.

من جان����ب اآخ����ر، طالب����ت احلكومة 
العراقي����ة م����ن االمم املتحدة يف 20 
ت�سرين الثاين 2020 ان تقوم بدور 
رقاب����ي عل����ى االنتخاب����ات. وقام����ت 
املتح����دة  االمم  م����ن  مراقب����ة  بعث����ة 
ع����ن كل مرحل����ة  بجم����ع معلوم����ات 
م����ن العملي����ة االنتخابي����ة وبالتايل 
ت�ستخ����دم املعلومات لتق����دمي تقرير 
بالنياب����ة ع����ن االأم����ني الع����ام ح����ول 

نوعية االنتخاب.
الدور الرقابي يتطل����ب طلبا ر�سميا 
ق����رارا م����ن  م����ن احلكوم����ة وكذل����ك 
اجلمعي����ة العامة ل����لأمم املتحدة اأو 
جمل�س االمن التابع للمم املتحدة.

طلب احلكومة العراقية يتما�سى مع 
االهتم����ام والقبول ال����دويل املتزايد 

بخدم����ات االنتخابات ح����ول العامل، 
لي�����س بال�س����رورة تق����دم م����ن االمم 
املتحدة فق����ط. املفو�سي����ة العراقية 
العليا امل�ستقلة للنتخابات دعت 54 
�سف����ارة و 21 منظمة دولية الر�سال 
مراقب����ي انتخاب����ات. من����ذ منت�سف 
ن�س����ف  م����ن  اك����رث  الت�سعيني����ات 
دميقراطي����ات  انتخاب����ات  جمي����ع 
غ����ر متما�سك����ة ح����ول الع����امل قد مت 
اال�س����راف عليه����ا من قب����ل منظمات 
املتح����دة  االمم  ب�سمنه����ا  دولي����ة 
ومرك����ز كارتر واالحت����اد االوروبي 

و اآخرون.
املبعوث����ة  اك����دت  �سب����اط   16 يف 
اخلا�سة ل����لمم املتحدة يف العراق، 
جين����ني بل�سخ����ارت، ملجل�س االمن 
يف  القادم����ة  االنتخاب����ات  اهمي����ة 
املجل�����س  ت�سري����ن االول  وطالب����ت 

باال�ستجاب����ة لطل����ب بغ����داد لرقاب����ة 
يونام����ي.  قب����ل  م����ن  انتخابي����ة 
وا�س����ارت املبعوث����ة يف حينه����ا اىل 
يعي�سه����ا  الت����ي  املت�سعب����ة  االزم����ة 
العراق ب�سمنها االزمة االقت�سادية 
وا�ستم����رار تواج����د تهدي����د داع�����س 
وتوترات اجتماعية. ويف تقريرها 
ال�ساب����ع عن اال�ستع����دادات اجلارية 
املبعوث����ة  اك����دت  للنتخاب����ات، 
النظ����ر عم����ا  ان����ه بغ�����س  اخلا�س����ة 
ف����ان  االأم����ن،  جمل�����س  رد  �سيك����ون 
بقي����ادة  �ستك����ون  "االنتخاب����ات 
عراقي����ة وا�ستحق����اق عراقي يف كل 
االأوق����ات". ويقول معه����د بروكنغز 
انه اذا ما وافقت االمم املتحدة على 
الطل����ب مبهمة املراقبة، فانها �ستنفذ 
ب�س����كٍل  العراقي����ة  احلكوم����ة  طل����ب 
، ولك����ن ه����ل �سر�س����ي ذل����ك  مر�����سٍ

اهداف ال�سع����ب العراقي؟  اجلواب 
يكمن يف مواطن ال�سعف املتجذرة 
يف عملية الرقابة االنتخابية، ورغم 
ان����ه دور جوه����ري، فان����ه باالم����كان 
التاأثر عليه عرب �سيا�سة ا�ستباقية.

االمم املتح����دة والكيان����ات االخرى 
ال ميك����ن له����ا ان حت�س����ن اج����راءات 
مهم����ة  ع����رب  فع����ال  ب�س����كل  االدارة 
املراقب����ة االنتخابي����ة فق����ط. ع����لوة 
عل����ى ذل����ك فان����ه ميك����ن له����ذا املجال 
املحلي����ة  الثق����ة  يه����دد  ان  املح����دد 
واال�سرتاك بالعملية االنتخابية اذا 
ما كان ال�سعب يفهم جمال اال�سرتاك 

على انه اكرب مما هو فعل.
مطالب����ة ال�سع����ب العراق����ي با�سراك 
االمم املتح����دة ناب����ع م����ن االعتق����اد 
ب����ان االمم املتح����دة بامكانها �سمان 
االنتخاب����ات،  وعدال����ة  �سفافي����ة 

كث����ر م����ن النا�����س رمب����ا ن�س����وا ان 
االمم املتح����دة كان����ت ق����د �ساهم����ت 
مب�ساعداته����ا يف الع����راق من����ذ ع����ام 
ه����و  العراق����ي  ال�سع����ب   .2004
ا�س����ل لدي����ه ازمة ثق����ة فيم����ا يتعلق 
دور  ف�س����ل  اذا  البل����د.  بانتخاب����ات 
اج����راء  �سم����ان  يف  املتح����دة  االمم 
االنتخابات على انه����ا حرة وعادلة، 
اأو اذا كان بي����ان االمم املتحدة عقب 
االنتخاب����ات ال يتما�س����ى م����ع تطل����ع 
ال�سع����ب، فعنده����ا تهت����ز الثق����ة اإزاء 

االمم املتحدة واالنتخابات معا.
رغ����م ان ال����دور الرقاب����ي غالب����ا م����ا 
تف�سل����ه  م����ا  وه����ذا  مقي����دا،  يك����ون 
النخب ال�سيا�سية لهذا ال�سبب، فانه 
ميك����ن ان ي�ستخدم مع ذل����ك لتعزيز 
انتخاب����ات حرة وعادل����ة وا�ستعادة 
االنتخابي����ة  العملي����ة  يف  الثق����ة 
والج����ل  الدميقراط����ي.  واجلان����ب 
حتقي����ق ذلك فان����ه يتوج����ب ت�سكيل 
جمموع����ة مهم����ة املراقب����ة بالوق����ت 
املراقب����ة  اج����راء  ل�سم����ان  املح����دد 
ملمار�سات ما قبل االنتخابات. ولهذا 
فان����ه م����ن ال�س����روري ان ال يك����ون 
هناك تاأخر يف مهم����ة الرقابة اكرث 

من ذلك.
االمم املتح����دة كانت قد بنت علقات 
مكثف����ة مع املفو�سية العليا امل�ستقلة 
للنتخابات ومع موؤ�س�سات عراقية 
ولكنه����ا ف�سلت يف بن����اء توا�سل مع 
ال�سارع العراق����ي الذي متثله حركة 
االحتجاج. ه����ذا �سيء حتدده االمم 
املتح����دة، الن االآم����ال الت����ي ال تت����م 
تلبيته����ا �ستوؤدي فق����ط اىل االإ�سرار 

بال�سمعة.
اي قرار تتو�سل اليه االمم املتحدة 
واي تقيي����دات �ستواجهه����ا يجب ان 
تتوا�س����ل به م����ع ال�سع����ب العراقي، 
وعك�����س ذل����ك ف����ان ال�سع����ب �سيبقى 
ينظ����ر اىل دور االأمم املتح����دة عل����ى 

انه دواء عام مل�ساكل حكمه.
 عن معهد بروكنغز
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ي�س���ق ه���دوء بل���دة يف جن���وب املو�س���ل انب���اء 
اق���رتاب و�س���ول اول دفع���ة لعوائ���ل داع�س من 
اأخط���ر بقعة يف الع���امل، اذ يتوقع حدوث اعمال 

عنف �سد ال�سيوف غر املرحب بهم.
وتخط���ط احلكوم���ة لنق���ل اأك���رث م���ن 30 ال���ف 
�سخ����س م���ن خمي���م اله���ول ال�س���وري "�سي���ئ 
ال�سي���ت"، و�س���ط انب���اء ع���ن وج���ود "�سفق���ة 
�سري���ة" لتخلي�س العامل من بقاي���ا التنظيم عرب 

دفعهم اىل العراق.
واختارت بغ���داد جنوب املو�سل ب���ني 4 مواقع 
مقرتحة ليكون مركزا للعائدين من املخيم الذي 
ت���دور حول���ه ق�س�س مرعب���ة، يف وقت ال يوجد 
فيه تاأكيد بان النزالء اجلدد �سيكونون عراقيني 
فعل. واعلن���ت احلكومة ال�سه���ر املا�سي، متكن 
وزارة الهجرة من اغلق 90 باملئة من خميمات 
النازحني وتاأمني العودة الطوعية الآالف اال�سر 

النازحة.
لك���ن امل�سكل���ة مازال���ت قائم���ة يف وج���ود نح���و 
30 ال���ف اآخري���ن يف الداخ���ل ي�سنف���ون �سم���ن 
عوائ���ل "داع�س"، ترف����س جمتمعاتهم اال�سلية 

ا�ستقبالهم.
ورغ���م انه ال حلول واقعي���ة مطروحة حتى االآن 
الزم���ة النازح���ني العالق���ني يف الداخ���ل، تقرتب 
بغ���داد من ادخال اول دفعة م���ن نازحي اخلارج 
اىل بلدة القيارة يف جنوب املو�سل حيث ي�سود 

قلق كبر هناك.

�سغ�ط دولية
وال تع���رف حتديدا اال�سباب الت���ي تدفع العراق 
اىل نقل هذه العوائ���ل، لكن هناك ت�سريبات عن 

"�سغ���وط دولية" لتقوم بغ���داد با�ستقبال هذه 
الفئات.

ويعود نزالء "الهول" اىل 57 جن�سية ويبلغون 
نحو 70 األ���ف �سخ�س، ن�سفهم م���ن العراقيني، 

لكنها ارقام لي�ست دقيقة بح�سب م�سوؤولني.
ويقول خمت���ار املو�سوي وهو نائب عن نينوى 
ل�)املدى( ان "العراق لي�س لديه اي التزام دويل 
باع���ادة نازح���ي اله���ول، لك���ن ال ن�ستبعد وجود 

�سفقة �سرية".
مل يعط املو�سوي تفا�سي���ل او�سح عن ال�سفقة 
املزعوم���ة، لكنه يقول ان "�سوري���ا منطقة نزاع 

كبرة بني تركيا وامريكا" وال�سفقات امر وارد 
يف مثل تلك االجواء.

ت�سل���م  ع���ن  معلوم���ات  ت�سرب���ت   ،2019 ويف 
الع���راق نح���و 1000 معتق���ل م���ن 48 جن�سي���ة، 
كانوا حت���ت �سيطرة قوات �سوريا الدميقراطية 

وا�سنطن. من  "ق�سد" املدعومة 
وه���وؤالء ال�سجن���اء يفرت����س انه مت���ت حماكمة 
900 منه���م داخل العراق، بح�سب و�سائل اعلم 
غربي���ة، لكن العراق اعرتف فق���ط مبحاكمة 11 

فرن�سي، 10 منهم نالوا حكم االعدام.
وكان الرئي�س االمريكي ال�سابق دونالد ترامب، 

دع���ا بريطاني���ا واأملاني���ا وفرن�س���ا اىل ا�ستعادة 
اأكرث من 800 مقات���ل يف تنظيم داع�س اعتقلوا 

يف �سوريا ملحاكمتهم.
وملحت فرن�سا واملاني���ا يف ذلك الوقت، اىل انها 
غ���ر م�ستعدة االن ال�ستقبال ه���وؤالء، وقالت ان 

العراق يبدي اهتمامًا مبحاكمتهم.
وقال���ت ق���وات �سوريا الدميقراطي���ة قبل انتهاء 
املع���ارك يف �سرق���ي �سوري���ا، ان املعتقلني لديها 
والفرن�سي���ة  االأمريكي���ة  اجلن�سي���ات  م���ن  ه���م 
والربيطاني���ة والبلجيكي���ة وال�سي�ساني���ة ومن 
دول االحت���اد الرو�س���ي واملئ���ات م���ن جن�سيات 

عربية وبينهم مزدوجي اجلن�سية.
وا�س���ارت اىل ان البع�س منهم مطلوبني دوليني 

النهم نفذوا عمليات م�سلحة خارج �سوريا.

دور �لف�سائل
ويقع خميم الهول على بعد كيلومرتات معدودة 
من احلدود الغربية للع���راق، وهو رمبا مايدفع 
بغ���داد اىل نق���ل اجل���زء االك���رب منه���م خوفا من 

ت�سللهم.
وتعلن القيادة الع�سكرية ب�سكل دائم عن اعتقال 
مت�سلل���ني يعتق���د انهم قادمني م���ن "الهول"، كما 
تلع���ب بع����س الف�سائل امل�سيط���رة على احلدود 

دورا بعمليات النقل.
وبح�سب م�سادر )املدى( يف االنبار فان "بع�س 
الف�سائ���ل تنقل نزالء من الهول با�سعار ترتواح 
ب���ني 1000 اىل 3000 دوالر لل�سخ����س الواحد 

بح�سب ترتيبه يف تنظيم داع�س".
وتخ�س���ى بغ���داد ودول الع���امل اي�س���ا، بح�س���ب 
امل�س���ادر، ان تنفلت االو�ساع يف �سرقي �سوريا 
ويت�سرب �سكان املخي���م، حينها �سيكون العراق 

اقرب وجهة اىل الهاربني.
وتنقل تقارير م�سورة ق�س�س خميفة عن نزالء 
الهول، ومت�سكهم بتعليمات "داع�س". وبح�سب 
بع�س املعلومات فان املخيم مازالت فيه حمكمة 

�سرعية.
وي�س���ر النائ���ب عن نين���وى خمت���ار املو�سوي 
اىل ان���ه "ال دليل عل���ى ان الذين �سيتم نقلهم اىل 
العراق هم عراقيون، وان كانوا عراقيني بع�س 

الن�ساء تزوجن اجانب او العك�س".
وبح�س���ب التقديرات ان اع���داد اللجئني، الذين 
تن���وي احلكوم���ة نقله���م م���ن املخي���م اىل داخل 
الب���لد، ه���م "31400 ن���ازح"، 80 اىل 90% من 

الن�س���اء، بينهم 23% حتت عمر 12 عاما، و%12 
حتت �سن اخلام�سة.

ملاذ� �جلدعة؟
اجلدع���ة  خمي���م  الهج���رة  وزارة  واخت���ارت 
يف القي���ارة، جن���وب املو�س���ل، ليك���ون مرك���زا 
ال�ستقب���ال اول دفع���ات والتي يتوق���ع ان يكون 

عددهم نحو 2000 فرد.
ويقول �سال���ح اجلبوري، مدير ناحي���ة القيارة 
ل�)امل���دى( ان "�س���كان القيارة يرف�س���ون ب�سكل 
قاط���ع دخ���ول ه���ذه املجامي���ع"، م�س���را اىل ان 
اه���ايل املنطقة م�ساملون لك���ن هناك خماوف من 

اعمال عنف �سد القادمني.
ومازالت اجلدعة ت�سم 2300 عائلة، يقول عنهم 
مدي���ر الناحي���ة ان "95% منه���م عوائ���ل داع����س 

والع�سائر ترف�س عودتهم".
ويوؤك���د اجلب���وري ان "اجلدع���ة هادئ���ة امني���ا 
ونخ�س���ى ان يت�سبب العائدون بارباك االمن يف 

املنطقة".
وكان م���ن املفرت�س ان يكتم���ل نقل �سكان الهول 
يف اآذار 2020، لك���ن اعرتا����س ن���واب نين���وى 

حينها اوقف عملية النقل.
واخت���ر وقت���ذاك خمي���م يف زم���ار القريب���ة من 
�سنج���ار، �سمال املو�س���ل، التي مازال���ت تعي�س 

او�ساعًا مرتبكة، وو�سع فيه 4 اآالف خيمة.
ويتابع مدير ناحي���ة القيارة ان "وزارة الهجرة 
كان امامه���ا خمي���م زم���ام، وخمي���م اآخ���ر �سمال 
املو�س���ل، وثال���ث ق���رب احل���دود م���ع �سوري���ا، 

والرابع هو القيارة".
ووقع االختي���ار على القيارة، الأنها "مدينة اآمنة 
وفيها خميم���ات جاهزة وخدم���ات"، بح�سب ما 

يقوله اجلبوري.

 بغد�د/ �ملدى

اأك���د رئي����س اجلمهوري���ة، بره���م �سال���ح، اأم����س الثلث���اء، خ���لل 
ا�ستقبال���ه الوفد احلكوم���ي االأمريكي �سرورة تخفي���ف التوترات 
االإقليمي���ة، وحمورية العراق يف مواجه���ة حتديات االأمن والبيئة 
يف كل املنطقة. وقال املكتب االإعلمي لرئي�س اجلمهورية يف بيان 
تلقته )املدى(، اإن "�سالح ا�ستقبل يف ق�سر بغداد، الوفد احلكومي 
االأمريك���ي برئا�سة من�سق البيت االأبي����س لل�سرق االأو�سط و�سمال 
اأفريقي���ا بري���ت مكغ���ورك، وع�سوي���ة م�ست�س���ار وزارة اخلارجية 
االأمريكي���ة ديري���ك �سولي���ت، وم�ساع���د وزي���ر اخلارجي���ة ل�سوؤون 
ال�س���رق االأدن���ى جوي هود، ونائ���ب م�ساعد وزير الدف���اع ل�سوؤون 

ال�سرق االأو�سط دانا �سرتول".
واأ�س���اف البي���ان اأن "اللقاء ج���رى خلله بحث العلق���ات الثنائية 
ب���ني البلدي���ن و�سبل تعزيزه���ا يف املج���االت ال�سيا�سي���ة واالأمنية 
واالقت�سادي���ة والثقافي���ة يف �سي���اق احل���وار ال�سرتاتيج���ي ب���ني 
البلدين ووفق امل�سالح امل�سرتكة، ومت التاأكيد على اأهمية موا�سلة 

العمل يف مكافحة االإرهاب وا�ستئ�سال جذوره يف كل املنطقة".
وتاب���ع اأنه "جرى بحث اآخ���ر التطورات االإقليمي���ة والدولية ذات 
االهتم���ام امل�س���رتك، حي���ث اأّك���د الرئي�س بره���م �سال���ح اأن العراق 
ينطل���ق م���ن �سيا�سة متوازن���ة تدعم م�س���ارات نزع فتي���ل االأزمات 
وتخفي���ف التوت���رات يف املنطق���ة"، م�س���رًا اإىل اأن "موقع العراق 
اجلغ���رايف املتمي���ز واملتمث���ل يف وادي الرافدي���ن من���ذ القدم، مع 
ث���ل عامًل حموري���ًا ونقط���ة انطلق يف  تعزي���ز اأمن���ه و�سيادت���ه متمُ
مواجه���ة التحدي���ات املتعلق���ة مبكافح���ة االإره���اب وتعزي���ز �سلم 
املنطق���ة، ومواجهة التحدي���ات البيئية وم�سبب���ات التغر املناخي 
والت�سحر، والعمل على تعزيز الطاقة النظيفة واالإدارة امل�ستدامة 
للم���وارد املائية، من خ���لل التعاون عرب منظوم���ات عمل م�سرتكة 
اإقليمي���ة ودولية". من جانبه، اأّك���د الوفد االأمريكي، بح�سب البيان 
"الت���زام وا�سنطن بدعم اأمن وا�ستق���رار العراق و�سمان �سيادته 
ومكافح���ة االإرهاب وتعزيز اقت�ساده، وموا�سلة العمل والتن�سيق 
امل�س���رتك �سم���ن احل���وار ال�سرتاتيجي ب���ني البلدي���ن يف خمتلف 

املجاالت، ومبا ي�سب يف م�سلحة البلدين وال�سعبني".

اأول دفعة من "نزالء الهول" �ست�سل اإلى جنوب المو�سل و�سكوك بجن�سية العائدين
�لقيارة تخ�سى �نفالت �ل��سع �الأمني مع حل�ل �ل�سيف �لثقيل وترجيحات ب�ج�د "�سفقة �سرية"

رئي�س الجمهورية للوفد 
االأمريكي: �سرورة تخفيف 

التوترات االإقليمية

معهد بروكنغز: التوقعات والتقييدات التي �ست�ساحب مهمة 
االأمم المتحدة الرقابية على االنتخابات

�سوؤال معهد بروكنغز: ماذا لو فقد العراقيون الثقة بالأمم املتحدة كذلك؟ 

يتهي��اأ عر�قي�ن يف ت�سرين �الأول 2021، بعد �سنتني تقريب��ا من �حتجاجات كبرية ��سفرت 
عن ��ستقالة حك�مة عادل عبد �ملهدي، للذهاب �ىل �سناديق �القرت�ع يف �نتخابات مبكرة. 
�ح��دى نقاط �جل��دل �لرئي�سة �لتي ت��دور ح�ل ه��ذه �النتخابات هي م��دى درجة تدخل 

�الأمم �ملتحدة فيها.

خميم الهول يف �سوريا



 كركوك / علي العزاوي

يمتل���ك  الإرهاب���ي  التنظي���م  وكان 
ديوانا ي�س���ميه "بيت المال"، جمع 
من خالله ما يقدر بنحو 4 مليارات 
دولر خالل �س���نوات �سيطرته على 
تل���ك الم���دن، م���ن فر����ض التاوات 
محافظ���ات  ف���ي  النف���ط  و�سرق���ة 
وديال���ى  الدي���ن  و�س���الح  نين���وى 

واطراف كركوك.
التنظي���م  �سيط���رة  زوال  وبع���د 
وتحري���ر الم���دن المحتل���ة، ح�سل 
داع����ض عل���ى تموي���ل كبي���ر وم���ن 
م�س���ادر مختلف���ة، م���ا جعل���ه اح���د 
اق���وى الجماع���ات الإرهابي���ة ف���ي 

العالم.
وفقا لدرا�س���ة اأجرتها فرق���ة العمل 
المعني���ة بالإج���راءات المالي���ة عام 
2015، ف���اأن داع�ض يمتلك َخم�س���ة 
م�سادر رئي�سة للدخل وهي )مرتبة 

ح�سب الأهمية(:
العائ���دات م���ن احت���الل الأرا�س���ي 
)بما في ذلك ال�سيطرة على البنوك، 
مكامن النف���ط والغاز، ال�س���رائب، 
البت���زاز وال�س���رقة م���ن الأ�س���ول 
القت�سادية(، الختطاف للح�سول 
عل���ى فدي���ة، التبرع���ات م���ن خ���الل 
المنظم���ات غي���ر الربحي���ة، الدع���م 
المادي المق���دم من قب���ل المقاتلين 
الأجانب، جمع التبرعات من خالل 

�سبكات الت�سالت الحديثة.
عليه���ا  ح�س���لت  وثائ���ق  وكان���ت 
الق���وات العراقي���ة، وعدده���ا يقدر 
بنحو 200 وثيقة �س���رية ور�س���ائل 
التنظي���م  ف���ي  لأع�س���اء  �سخ�س���ية 
الرهاب���ي )بما ف���ي ذلك الأع�س���اء 
تنظيم���ات  �س���من  كان���وا  الذي���ن 
مت�س���ددة اأخرى وتحول���وا لتنظيم 
ان  الموؤ�س�س���ة  وج���دت  داع����ض(، 
ميزاني���ة التنظيم خالل هذه الفترة 
من العام 2005 اإلى العام 2010 لم 
تتجاوز 5% من التبرعات وخا�س���ة 
تل���ك الخارجية، اأما باقي الميزانية 

فهي من الداخل. 
الخالي���ا  اأن  اي�س���ًا،  واأكت�س���ف 

النائم���ة ُتر�س���ل ما ي�س���ل الى %20 
م���ن الميزانية م���ن خ���الل عمليات 
الختطاف والبت���زاز وغيرها من 
الن�س���طة الت���ي تفر�س���ها قي���ادات 
المجموعة الذين يتكفلون بتوزيع 
او  القليمي���ة  المنهوب���ة  الم���وال 
المحلي���ة على الخالي���ا التي ُتعاني 
من �س���عوبات او تل���ك التي تحتاج 

الى المال لتنفيذ هجمات.
اأع�س���اء  ان  ال�س���جالت  وُتظه���ر 
تنظيم الدولة الإ�س���المية ح�س���لوا 
عل���ى تموي���ل نق���دي م���ن م�س���ادر 
ف���ي مدينة المو�س���ل م���ا مكنهم من 
ال�س���يطرة عليه���ا وبالتال���ي توفير 
اأموال اإ�سافية ا�ستعملوها لمقاتلة 
الجي����ض في ديالي و�س���الح الدين 

ثم بغداد.
ودعا محافظ كركوك راكان �س���عيد 
الجب���وري رئي����ض اللجن���ة المنية 
لتفعي���ل  الق���وات المني���ة  العلي���ا، 
و�س���رب  ال�س���تخباري  الجه���د 
مخاب���ئ الرهابيي���ن ف���ي المناطق 
التي يتحرك���ون بها لقطع تمويلهم 

و�سل ن�ساطهم والق�سا�ض منهم.

اإن  ل�)الم���دى(  الجب���وري  وق���ال 
"الرهابيي���ن نف���ذوا عملي���ات لهم 
ق�س���ائي  ف���ي  مناط���ق  ا�س���تهدفت 
الحويجة وداقوق ادت ل�ست�س���هاد 
وا�س���ابة  قواتن���ا  م���ن  عنا�س���ر 
اآخرين خالل اليام الما�سية وهذا 
ي�ستدعي المزيد من العمل و�سرب 
ومنابعه���م  الره���اب  روؤو����ض 
ومواق���ع حركته���م واختبائهم عبر 
اأمن���ي  �س���ربات جوي���ة وانت�س���ار 
بم���ا يع���زز ال�س���تقرار والمن في 

كركوك".
م���ازال  "داع����ض  اأن  واأ�س���اف 
موج���ودا ف���ي اأطراف كرك���وك وله 
خاليا نائم���ة لأنها اآخر محافظة تم 
تحريره���ا، ول���م يتم الق�س���اء على 
جمي���ع عنا�س���ر التنظي���م ب���ل ه���م 
موجودون كخاليا ومجاميع تقوم 
بهجم���ات متفرق���ة وقواتنا المنية 

قادرة على �سحقهم".
وبح�س���ب م�س���در اأمن���ي رفيع في 
محافظ���ة كرك���وك ق���ال ل�)المدى(، 
اإن "ا�س���تخبارات وام���ن كرك���وك، 
نجح���ت هذا العام ف���ي تفكيك نحو 

خم�ض �س���بكات مخت�س���ة بالجانب 
المال���ي لتنظي���م داع����ض الرهابي 
وم���ن بينها �س���بكة مكونة من ثالث 
ع�س���ابات  ال���ى  منتمي���ات  ن�س���اء 

داع�ض الإرهابية في كركوك".
واأ�ساف ان "مديرية ال�ستخبارات 
والأم���ن في كركوك تلقت معلومات 
وبعملي���ة  دقيق���ة  ا�س���تخباراتية 
مديري���ة  مف���ارز  تمكن���ت  نوعي���ة، 
كرك���وك  وام���ن  ا�س���تخبارات 
الميداني���ة التابع���ة ال���ى المديري���ة 
والأم���ن،  لال�س���تخبارات  العام���ة 
من الق���اء القب�ض على ثالث ن�س���اء 
داع����ض  ع�س���ابات  اإل���ى  منتمي���ات 
محافظ���ة  مرك���ز  ف���ي  الإرهابي���ة 

كركوك".
واأ�س���ار ال���ى ان "الإرهابيات َيقمن 
با�س���تالم ح���والت مالي���ة بمبال���غ 
عائ���الت  ال���ى  واإي�س���الها  كبي���رة 
ع�س���ابات داع����ض الإرهابي���ة ع���ن 
داخ���ل  �س���يرفة  مكات���ب  طري���ق 
قيامه���ن  ال���ى  ا�س���افة  كرك���وك، 
الإرهابي���ة  الع�س���ابات  بتزوي���د 
بمعلوم���ات ع���ن مواق���ع الأجه���زة 

الأمني���ة والملق���ى القب����ض عليه���ن 
قب����ض  مذك���رات  بحقه���ن  �س���ادرة 
عل���ى وف���ق اح���كام الم���ادة )4/1( 
اره���اب، واعتقل���ن بالتن�س���يق م���ع 
ق���وة القتحام التابع���ة لمكتب قائد 

�سرطة كركوك". 
"الح���والت  ان  الم�س���در  وتاب���ع 
المالي���ة تعم���ل �س���من نظ���ام مالي 
معقد تعتمد على �س���ركات ال�سيرفة 
حيث ان القوات المنية تتابع هذه 
الذرع المالي���ة للتنظي���م الرهابي 
حي���ث ب���ات التنظيم يعتمد بن�س���بة 
تنظي���م  ف���ي  الن�س���اء  عل���ى   %100
المور المالية والدعم بالمعلومات 

للخاليا النائمة للتنظيم".
وك�س���ف الم�س���در ع���ن اأن "القوات 
المني���ة تمتل���ك معلوم���ات ممتازة 
للتنظي���م  المالي���ة  التعام���الت  ع���ن 
الرهاب���ي ولكن���ه ل ي���زال ي�س���كل 
خطرا على المن في كركوك وباقي 

المحافظات العراقية".
م���ن جهت���ه، ق���ال الخبي���ر المن���ي 
ن�سال الحيدري ل�)المدى( اإنه " من 
ال�س���حيح القول باأن تنظيم داع�ض 
م���ازال  ولكن���ه  ع�س���كريا،  انته���ى 
ين�س���ط في م���دن كرك���وك ونينوى 
و�سالح الدين، واأن الجانب المالي 
للتنظيم قد يكون لي�ض مثل �سنوات 
التنظيم ال�س���ابقة ولك���ن لديه اذرع 
مالي���ة ف���ي الع���راق وف���ي خارجه، 
فه���و يمول خالياه النائمة ويق�س���م 
جزءا من المال لدع���م عوائل قتاله 
وهذا ال�س���يء معلوم لدى الجهزة 

المنية في كركوك".
وتاب���ع ان "هن���اك موالي���ن وخاليا 
تابعة لداع�ض تتلق���ى الدعم المالي 
داخ���ل  وجماع���ات  ا�س���خا�ض  م���ن 
تتول���ى  فيم���ا  الع���راق،  وخ���ارج 
الن�ساء المواليات للتنظيم الجانب 
المالي، وم���ا اعالن القوات المنية 
بين فترة واخرى عن اعتقال ن�ساء 
يقمن بتوزيع كفالت لقتلى داع�ض، 
اإل دلي���ل قاط���ع عل���ى قي���ام داع����ض 
بتن�سيق عمله المالي لدعم عنا�سره 

في عموم المدن العراقية".
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 بغداد/ محمد �صباح

المتح���دث  ن���وري  الدي���ن  به���اء  ويوؤك���د 
با�س���م ائتالف دولة القانون ل�)المدى( اأن 
العديد من الكت���ل النيابية قدمت طعونها 
عل���ى قان���ون انتخاب���ات مجل����ض النواب 
اأم���ام المحكم���ة التحادية، مبين���ا اأن تلك 
الجه���ات ال�سيا�س���ية ثبت���ت العدي���د م���ن 
الخروق والمخالف���ات والمالحظات على 
تمرير هذا القانون داخل مجل�ض النواب.
وك�س���فت )المدى( في ال�سابع والع�سرين 
م���ن �س���هر اآذار الما�س���ي ع���ن ني���ة كت���ل 
تعدي���الت  لإج���راء  مختلف���ة  برلماني���ة 

عل���ى اأكثر م���ن ع�س���رين مادة ف���ي قانون 
النتخاب���ات البرلماني���ة وم���ن بي���ن اأبرز 
هذه الطع���ون اإلغ���اء الدوائ���ر المتعددة، 
وبطاقة البايومتري���ة، واقتراع الخارج، 
ورف���ع عقوبة القي���د الجنائي ع���ن بع�ض 

ال�سخ�سيات.
قدم���ت  "الطع���ون  اأن  ن���وري  وي�س���يف 
بعد ت�س���ريع قانون النتخاب���ات وتمرير 
المحكم���ة  لك���ن  النتخابي���ة  الدوائ���ر 
التحادي���ة ف���ي حينها لم تبت بها ب�س���بب 
ع���دم اكتم���ال ن�س���ابها"، م�س���يفا اأنه بعد 
به���ذه  الب���ت  �س���يتم  المحكم���ة  ت�س���كيل 
الطع���ون. ويبي���ن النائ���ب ع���ن محافظ���ة 

مي�سان اأن "ائتالف دولة القانون والنهج 
الوطني )حزب الف�س���يلة( قدما طعونهما 
اأم���ام المحكم���ة التحادي���ة عل���ى بع����ض 
الفق���رات والمواد في قان���ون النتخابات 
"كتلتن���ا  ان  اإل���ى  م�س���يرًا  البرلماني���ة"، 
ل���م تكن لديه���ا رغبة ف���ي تمري���ر الدوائر 
ال�س���غيرة واأبدت اعترا�س���ها وان�سحبت 
حينه���ا".  ف���ي  الت�س���ويت  جل�س���ة  م���ن 
وا�س���تكمل مجل�ض النواب العام الما�سي 
الت�س���ويت عل���ى الدوائ���ر النتخابية في 
قان���ون النتخاب���ات الت�س���ريعية الجديد 
الذي يق�س���م المحافظ���ات اإل���ى 83 دائرة 
انتخابي���ة متع���ددة يكون التر�س���يح فيها 

فردي���ًا، وذلك ا�س���تجابة لمطال���ب الحراك 
ال�س���عبي. ويعتق���د ع�س���و لجن���ة النف���ط 
والطاق���ة البرلمانية ان "ات�س���اع الدائرة 
النتخابية ت�س���من التمثيل لأكبر عدد من 
الناخبي���ن والمواطني���ن من دون ح�س���ر 
المواط���ن بق�س���اء اأو دائرة �س���غيرة يعد 
اإجحافا بح���ق اأبناء المحافظات"، منوها 
القان���ون ي�س���لح للدوائ���ر  اأن ه���ذا  اإل���ى 
البلدي���ة ال�س���غيرة ل لنتخاب���ات مجل�ض 

النواب.  
اإج���راء النتخابات  واأرج���اأت الحكوم���ة 
البرلمانية اإلى 10 ت�س���رين الأول 2021، 
بعد اقتراح المفو�سية تاأجيل النتخابات 

البرلمانية من اجل "ا�س���تكمال النواحي 
ال�سيا�س���ية  الأح���زاب  لت�س���جيل  الفني���ة 
وتوزي���ع البطاق���ات النتخابي���ة وتاأمين 

الرقابة الدولية".
وي�سير النائب اإلى اأن" الطعون ا�ستندت 
اإلى ق�سايا وموؤ�سرات قانونية وعلى هذا 
الأ�سا�ض قدمت اإلى المحكمة التحادية"، 
ه���و �س���مان  اإلي���ه  نه���دف  م���ا  اأن  مبين���ا 
م�س���اركة ومناف�س���ة كل الأحزاب النا�سئة 
ف���ي النتخابات البرلماني���ة المبكرة دون 
اإق�س���اء". وف���ي وق���ت �س���ابق بي���ن عماد 
يوحنا، م�ست�س���ار رئي�ض مجل�ض النواب 
ل�سوؤون المكونات في ت�سريح ل�)المدى( 

ان "هن���اك توجها برلمانيا لتعديل قانون 
النتخاب���ات البرلماني���ة خ���الل الفت���رات 
المقبل���ة من بينه���ا الغاء اقت���راع الخارج 

من قبل المفو�سية".
 وعللت مفو�سية النتخابات قرار اإلغائها 
اقتراع المواطني���ن المقيمين في الخارج 
اإل���ى  المبك���رة  البرلماني���ة  بالنتخاب���ات 
�س���عوبة ت�س���جيل الناخبين ف���ي الخارج 
بالبايومت���ري )الكترونيا( خ���الل الفترة 
المتبقي���ة على انته���اء عملية الت�س���جيل، 
وه���ي 40 يوم���ا فق���ط، وكذل���ك اعت���ذار 
وزارة الخارجي���ة ع���ن اإج���راء القت���راع 
ف���ي ال�س���فارات والقن�س���ليات العراقي���ة 

ل�ستحالة اإقامتها في المرحلة الراهنة.
م���ن جانبه يعتب���ر م���ازن الفيل���ي النائب 
ع���ن كتل���ة النه���ج الوطن���ي ف���ي ت�س���ريح 
ل�)المدى( اأن تقديم الطعن اأمام المحكمة 
التحادية اأمر طبيعي كونها متخ�س�س���ة 
في عملية الحكم بد�ستورية القوانين من 
عدمه، موؤكدا ان اأي �سخ�ض اأو جهة لديها 
الحق ف���ي تقدي���م الطعون ع���ن القوانين 

اأمام المحكمة.
وم���ن اخت�سا�س���ات المحكم���ة التحادية 
الت���ي ر�س���مها الد�س���تور في مادت���ه )93( 
القواني���ن  د�س���تورية  عل���ى  "الرقاب���ة 
ن�س���و�ض  وتف�س���ير  الناف���ذة  والأنظم���ة 
الد�س���تور والف�س���ل ف���ي الق�س���ايا الت���ي 
تن�س���اأ عن تطبي���ق القواني���ن التحادية، 
والتعليم���ات  والأنظم���ة  والق���رارات 
وغيره���ا والف�س���ل ف���ي المنازع���ات التي 
تح�سل بين الحكومة وحكومات الأقاليم 

والمحافظات".
ويبي���ن الفيل���ي ان "كتلة النه���ج الوطني 
لم تقدم اأي طع���ن على قانون النتخابات 
البرلمانية اأمام المحكم���ة التحادية لكن 
كان لدين���ا اعترا�س���ات عل���ى القانون من 
بينها عدم وجود اإح�س���اء �سكاني وكذلك 
التداخل بين الق�س���ية والنواحي، ف�سال 
ع���ن التج���اور الجغراف���ي من خالل �س���م 
بع�ض الق�س���ية اإلى اأق�س���ية عدد �سكانها 
ح���ال وج���ود  "ف���ي  اأن  وي���رى  كبي���را". 
طعون عل���ى الم���واد الجوهري���ة كالمادة 
المحكم���ة  قب���ل  م���ن  وتقب���ل  و16(   15(
التحادي���ة بالتال���ي ي�س���ار اإل���ى تعديلها 
بقانون ويحتاج اإل���ى قراءة اأولى وثانية 
عل���ى  يوؤث���ر  وه���ذا  ت�س���ويت  ث���م  وم���ن 
ا�س���تعداد وتوقيت���ات وخطط مفو�س���ية 

النتخابات".
ويتوق���ع النائ���ب ع���ن محافظ���ة وا�س���ط 
البرلماني���ة  الكت���ل  م���ن  "الكثي���ر  ان 
�س���تقدم طعونا عل���ى قان���ون النتخابات 
البرلماني���ة"، منوه���ا اإل���ى ان���ه ل يع���رف 
�س���يئا وتفا�س���يل عن ا�س���ماء ه���ذه الكتل 
الت���ي تن���وي الطعن به���ذا القان���ون امام 

المحكمة التحادية.

موعد االنتخابات على املحك من جديد.. كتل نيابية 
تقدم طعونًا �ضد القانون

من بينها ائتالف 
دولة القانون 

من جديد، بداأت كتل 
برلمانية متنفذة الحديث 

عن اإمكانية تغيير 
موعد اإجراء االنتخابات 

البرلمانية المبكرة 
والمقرر اإجراوؤها في 

العا�صر من �صهر ت�صرين 
االأول المقبل، وقالت اإن 

قبول طعونها من قبل 
المحكمة االتحادية على 

قانون االقتراع �صيغير 
الجداول العملياتية 

للمفو�صية وتح�صيراتها 
اللوج�صتية.

اأذرعه يف املحافظات املحررة "ن�ضاء داع�ش".. اأخطبوط مايل متتد 

املحكمة االحتادية تتلقى طعونًا بقانون االنتخابات 

ن�ساء داع�ش اأدوات لنقل املعلومات اىل اخلاليا النائمة

 بغداد/ ح�صين حاتم

يرى مخت�صون بال�صاأن االقت�صادي اأن 
وزارة النفط لو ا�صتثمرت م�صاريعها 

ب�صورة حقيقية �صت�صاهم في تقليل 
العبء على بقية نوافذ اال�صتثمار 

باالإ�صافة الى اإمكانية االحتفاظ 
بالعائد الذي يتولد من خالل هذه 

اال�صتثمارات. واقرت وزارة النفط، 
االثنين الما�صي، الخطة اال�صتثمارية 

الكبرى ل�صركة غاز الب�صرة، فيما 
ا�صارت الى ان خطة اال�صتثمار �صتكون 

على مدى 5 �صنوات بمبلغ اإجمالي ي�صل 
الى 3 مليارات دوالر.

ويق����ول الخبي����ر النفط����ي حم����زة الجواهري ف����ي حديث 
ل�)الم����دى(، اإن "الع����راق م����ا ت����زال لدي����ه كمي����ة كبيرة من 
الغاز غير المعالج والذي يتم حرقه في محافظة الب�سرة، 

والذي ت�سكل ن�سبته %40".
وي�س����يف الجواه����ري، اأن "العراق لديه م�س����اريع اأخرى 
في هذا ال�س����اأن في الب�س����رة ومي�س����ان وذي قار"، م�سيرا 
ال����ى "عدم كفايته����ا اإذ انها بحاجة الى ا�س����تثمارات للغاز 

المحروق في الب�سرة والذي يقدر بكميات كبيرة".
وقال وزير النفط اح�س����ان عبد الجبار في موؤتمر �سحفي 
عقد الثنين الما�س����ي، اإنه "تمَّ اقرار الخطة ال�ستثمارية 
الكب����رى ل�س����ركة غ����از الب�س����رة"، مبين����ًا اأن "ال�س����تثمار 
في ال�س����ركة يه����دف اإل����ى زيادة بن�س����بة 40% م����ن الطاقة 
الإنتاجية للغاز". واأ�س����اف اأن "خطة ال�ستثمار �ستكون 
على مدى 5 �س����نوات بمبلغ اإجمالي ي�سل الى 3 مليارات 
دولر"، لفت����ًا اإل����ى "اأنن����ا ن�س����عى للو�س����ول اإل����ى 1400 

مليون متر مكعب من الغاز عبر هذا ال�ستثمار".
وتاب����ع اأن "م�س����اريع ا�س����تثمار الغ����از مهمة لل�س����ناعات 
الأخ����رى"، مبّين����ًا اأن "هن����اك التزامًا حكومي����ًا لتاأمين كل 

م�ستحقات �سركة غاز الب�سرة".
واكد عبد الجبار اأن "هناك م�ساريع اأخرى في النا�سرية 
ومي�س����ان والمن�س����ورية وع����كاز"، مو�س����حًا اأن "هن����اك 
نقا�س����ًا فنيًا ب�س����اأن ا�س����تثمار حقل عكاز من قبل �س����ركات 
اأمريكية واأجنبية". وتابع، اأن "الهدف من ال�س����تثمارات 
الو�سول اإلى اإنتاج 400 األف مقمق"، معربا عن امله باأن 
من  وناأمل  ممتاز،  الب�سرة  غاز  ل�سركة  الحالي  "الو�سع 

�س����ركائنا اأن يبذلوا جهودًا اأكبر لتو�س����يع هذا ال�ستثمار 
وهناك التزام حكومي بتوفير الم�ستحقات". 

و�س����دد عبد الجبار "على �س����رورة ان نكون اأكثر �سجاعة 
في دعم الم�ساريع وتنفيذها وبذل الجهود".

واو�س����ح ان����ه "بالرغم من ذلك ال ان ال�س����ركة اثبتت انها 
عراقي����ة وبرغ����م من ال�س����ركاء الجان����ب اك����دت انتماءها 
لالقت�ساد الوطني وفعاليتها في رفد القت�ساد وهي ركن 

وا�سح في ذلك و�ستكون اأكثر و�سوحًا في الم�ستقبل".
�س����لمت  "الم�س����اريع  ان  ال����ى  النفط����ي  الخبي����ر  وي�س����ير 
ال����ى �س����ركة غ����از الب�س����رة المتمثل����ة ب�س����ركتي )�س����ل( و 
)ميت�سوبي�س����ي( بم�ساركة �سركة غاز الجنوب"، مبينا ان 

)�سل(". �سركة  الى  و%49  للوزارة  يذهب   %51"
الع����راق، و3  م����ن  "3 ملي����ارات  اأن  ويبي����ن الجواه����ري 
مليارات من )�سل( �ست�ستثمر على مدى 5 �سنوات"، لفتا 
ال����ى ان "جميع الغاز الذي يحرق في الب�س����رة م�س����تقبال 
�سوف ي�س����تثمر بهذه الأموال". وم�س����ى الخبير النفطي 
الت����ي  "به����ذه ال�س����تثمارات والم�س����اريع  اإن����ه  بالق����ول، 
تطرحه����ا وزارة النفط ن�س����ل ال����ى )ال�س����ولفيريك( اأي ل 
يوج����د اأي غاز يحرق في العراق، وي�س����بح م�س����تثمرا"، 
موؤك����دا ان "ال�س����تثمارات لو طبقت ب�س����ورة حقيقية، ل 
ي�س����تورد العراق اأي قطرة غاز م�س����تقبال، وخالل �سنتين 

يتم ا�سترجاع اأموال ال�ستثمارات التي تم و�سعها".
بدوره يقول المخت�ض بال�ساأن القت�سادي �سفوان ق�سي 
في حديث ل�)المدى( اإن "العراق يحاول ان ل يفتح نافذة 
لدخ����ول �س����ركاء في عملية �س����ناعة الغاز"، لفت����ا الى انه 
النفط  المتوف����رة لدى وزارة  "يمك����ن من خالل الأموال 
وغيره����ا من الوزارات، ان يكون هناك �س����راء لح�س�����ض 
ال�سركات التي تقوم بعملية انتاج الغاز كي يكون العراق 

هو من ي�ستطيع الإنتاج والت�سدير".
وي�س����يف �س����فوان ان "هذه الخطوة ت�س����اعد على اإدارة 

الأموال بعيدا عن دخول �سركاء وا�ستثمارات".
وي�س����ير المخت�ض بال�س����اأن القت�س����ادي الى ان "�سناعة 
الغ����از بحاجة الى اأموال"، مبين����ا اأن "عملية تمويلها من 
خالل وزارة النفط يمكن ان ت�ساهم في تقليل العبء على 
بقية نوافذ ال�س����تثمار بالإ�س����افة ال����ى اإمكانية الحتفاظ 

بالعائد الذي يتولد من خالل هذه ال�ستثمارات".
ويبين �س����فوان ان "العراق يحاول خلق نافذة لت�س����دير 
الغ����از ال����ى التح����اد الأوروبي، عل����ى اعتب����ار ان العراق 
يمتلك حقول قريبة من التحاد الأوروبي وكذلك اإمكانية 

ت�سديده الديون المتبقية".
ي�س����ار الى اأن العراق بداأ اإنتاج الغ����از الطبيعي بالتزامن 
م����ع اإنتاج النفط وذلك في عام 1927، عندما تدفق النفط 
م����ن حقل "بابا كركر" ف����ي كرك����وك، اإل اأن الغاز العراقي 
الم�س����احب يح����رق ه����درا دون ال�س����تفادة من����ه، منذ ذلك 

الوقت.

خمت�ضون: ا�ضتثمار وزارة النفط للم�ضاريع 
ب�ضورة حقيقية يفتح اآفاقًا وا�ضعة لالقت�ضاد

ال ي��زال تنظي��م داع���ش يمد اأذرع��ه بي��ن المواطنين ف��ي المدن المح��ررة. وك�صف��ت م�ص��ادر مطلعة، اأن 
تنظي��م داع�ش االإرهابي بات يعتمد بن�صبة 100% على الن�ص��اء في تنظيم اأموره المالية، وكذلك في توفير 
المعلوم��ات للخالي��ا النائمة. كما ك�صف الم�صدر عن اأن ن�صاء داع�ش يقم��ن بتمويل عائالت قتلى التنظيم 

�صهريًا من خالل مكاتب �صيرفة وحواالت مالية في كركوك.

قالو اإن هذه الخطوة ت�صاعد على اإدارة االأموال 
بعيداً عن دخول �صركاء 
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فقدان هوية
فقدت مني الهوي��ة الصادرة من 
وزارة الكهرب��اء / الك��رخ باس��م 
)عالء فؤاد عبد الستار( يرجى على 
من يعثر عليها تس��ليمها جلهة 

اإلصدار.. مع التقدير 

اإعــــالن
ق��دم املدعي )جنم كرمي حس��ن( طلباً ي��روم فيه تبديل 
)لقبه( من )قفط��ان( إلى )اجلمالي( فمن لديه اعتراض 
عل��ى الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة أقصاها 
)خمسة عش��ر يوم( وبعكسه س��وف ينظر بالدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

)3( لسنة 2016. 
اللواء ريا�ض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

اإعــــالن
قدم املدعي )عبد الرس��ول كرمي حسن( طلباً يروم فيه 
تبدي��ل )اللقب( من )قفطان( إل��ى )اجلمالي( فمن لديه 
اعت��راض على الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
أقصاها )خمس��ة عش��ر يوم( وبعكس��ه سوف ينظر 
بالدع��وى وفق احكام امل��ادة )22( من قان��ون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016. 
اللواء ريا�ض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

م�سودة اإعالن فر�سة ا�ستثمارية رقم )4(
تعل��ن جلن��ة االس��تثمار ف��ي وزارة الدفاع عن توف��ر فرصة 
 2 مقاطع��ة   4/46 و   3/46( العقاري��ن  عل��ى  اس��تثمارية 
الزعفرانية( الواقعة في محافظة بغداد البالغ مساحتهما 
)127( دومن وعلى الشركات واملستثمرين الراغبني باالستثمار 
مراجعة مديرية اإلس��كان العس��كري الكائنة في مجمع 
الكس��رة )بناية رقم 6( ليتم تقدمي العروض وفق الش��روط 
ادن��اه مرفقاً بها كافة املستمس��كات الثبوتية بواقع )10( 
نس��خ وبظرف مغلق واحد خالل مدة أقصاها نهاية الدوام 

الرسمي ليوم 2021/5/30. 
لغرض دراستها من قبل جلنة استثمار وزارة الدفاع واختيار 
العرض املناس��ب ويتحمل م��ن يتم قبول طلب��ه تكاليف 
نش��ر اإلعالن وكاف��ة الرس��وم واملصاريف األخ��رى إضافة 
إلى اس��تحصال كافة املوافقات األصولية من اجلهات ذات 

العالقة إلنشاء املشروع.
الشروط:

1- انشاء مجمع سكني عمودي.
2- يتعهد املستثمر بتخصيص 20% من الوحدات السكنية 
ملنتسبي اجليش العراقي على ان يكون ثمنها بسعر كلفة 

انشاء الوحدة السكنية.

3- يتعهد بتخصيص 10% من مجموع الوحدات السكنية 
كوحدات تشغيلية الى وزارة الدفاع مجاناً.

4- تكون جميع املراف��ق اخلدمية / جتارية ترفيهية تعليمية 
تنفذ بطريقة املس��اطحة ويؤول ملكيتها الى وزارة الدفاع 
ومبدة ال تزيد عن 25 عام على ان يتعهد بدفع ايجار س��نوي 

عن قيمة استثماره.
املستمسكات املطلوبة:

1- كافة التصاميم واخملططات اخلاصة باملشروع.
2- نسخة مصدقة من شهادة تأسيس الشركة مع محضر 

االجتماع.
3- حتاسب ضريبي آلخر سنة وبراءة ذمة مصادقة أصولياً.

4- كتاب يؤيد عدم تسجيل الشركة في القائمة السوداء.
5- عنوان الشركة. 
6- األعمال املماثلة.

7- املستمس��كات الثبوتي��ة للمدير املف��وض أو من ميثله 
)مخول او معاون(.

8- الكفاءة املالية. 
جمعة عناد 
وزير الدفاع 
رئي�ض جلنة ا�ستثمار وزارة الدفاع 

 ذي قار / ح�سني العامل

بع����د توقف د�م عامني، �أعلنت مديرية زر�عة ذي قار 
ي����وم �أم�س، �إط����اق وجبتني من �إ�شبعي����ات �لكارب 

�لعادي يف �أهو�ر �جلباي�س و�الإ�شاح.
وفيم����ا وعدت باإط����اق �إ�شبعيات �لكط����ان و�لكارب 
�شمن �لوجب����ات �لقادمة، ك�شفت ع����ن م�شاٍع الإدر�ج 
�شن����دوق  م�شاري����ع  �شم����ن  لاإ�شبعي����ات  مفق�����س 
�إعم����ار ذي قار لغر�����س حتقيق �الكتف����اء �لذ�تي من 
�الإ�شبعيات بداًل من �العتماد على مفاق�س حمافظتي 

مي�شان و�لكوت.
وق����ال مدي����ر زر�ع����ة ذي ق����ار �لدكتور ه����ادي �شالح 
ل�)�مل����دى( �إن "م����اكات د�ئ����رة �لزر�ع����ة �أطلق����ت 24 
ملي����ون �إ�شبعي����ة م����ن �ل����كارب �لع����ادي يف �أه����و�ر 
�لنا�شرية عرب وجبتني "، مبينًا �أن " �لوجبة �الأوىل 
�لت����ي تتكون من 17 مليون �إ�شبعي����ة جرى �إطاقها 
يف �أه����و�ر �جلباي�����س فيم����ا �أطلقت نح����و 7 مايني 

�إ�شبعية يف هور �أبو زرك يف ق�شاء �الإ�شاح".
و�أو�شح �شالح �أن " خطة �إطاق �الإ�شبعيات تعتمد 
عل����ى م����ا يتوف����ر يف مفاق�����س �ملحافظ����ات �ملجاورة 
مي�ش����ان ومفق�����س  �مليمون����ة يف  �ملتمثل����ة مبفق�����س 
�ل�شوي����رة يف �لكوت ك����ون حمافظة ذي ق����ار تفتقر 
ملفق�����س خا�����س به����ا"، مبين����ًا �أن " �خلط����ة �ل�شنوية 
الإطاق �الإ�شبعيات تتكون من خم�س وجبات تطلق 
يف �لع����ادة �بت����د�ًء م����ن نهاي����ة �شهر ني�ش����ان وحتى 
نهاي����ة �شهر �أيار من كل ع����ام وبح�شب بر�مج وز�رة 

�لزر�عة".
�أه����و�ر  " حاج����ة  �أن  ق����ار  و�أك����د مدي����ر زر�ع����ة ذي 
�لنا�شري����ة كب����رة م����ن �الإ�شبعيات لتنمي����ة �لرثوة 

�ل�شمكي����ة و�إد�م����ة �ملخ����زون �ل�شمك����ي"، منوهًا �ىل 
�أن " وزي����ر �لزر�عة ومديرية �لرثوة �حليو�نية يف 
�لوز�رة وع����دت باإط����اق �أ�شبعيات �لكط����ان �شمن 
�لوجبات �لقادم����ة هذ� �لعام �إ�شاف����ة �ىل �إ�شبعيات 

�لكارب �لعادي �لتي �طلقت موؤخر�".   
وعن م����دى �إمكاني����ة �إن�شاء مفق�����س لاإ�شبعيات يف 
حمافظ����ة ذي قار �أ�شوة باملحافظات �الأخرى �لتي ال 
تق����ارن م�شاحة �أهو�رها مب�شاحة �الأهو�ر �ل�شا�شعة 
يف ذي ق����ار ق����ال مدير �لزر�ع����ة �إن "د�ئ����رة �لزر�عة 
�شب����ق و�أن خ�ش�ش����ت موقع����ًا مب�شاح����ة 50 دومن����ًا 
الإن�ش����اء مفق�����س يف ق�ش����اء �الإ�ش����اح ) 45 كم �شرق 
�لنا�شري����ة ( لكن تع����ذر متويل �مل�ش����روع يف حينها 

�إد�رة  �ىل  موؤخرً�  تقدمت  " �لد�ئرة  �أن  و�أردف    ،"
�ملحافظ����ة مبخطط����ات الإن�ش����اء مفق�����س لاإ�شبعيات 
�إد�رة �ملحافظ����ة وع����دت  بكلف����ة ملي����ار دين����ار و�إن 
باإدر�ج����ه �شمن خط����ة م�شاريع �شن����دوق �عمار ذي 

قار".
و�ش����ّدد �شال����ح " على �أهمي����ة وجود مفق�����س خا�س 
لاإ�شبعي����ات يف �ملحافظ����ة ك����ي ي�شه����م يف تنمي����ة 
�ل����رثوة �ل�شمكية يف �مل�شطح����ات �ملائية و�الأنهار "، 
موؤك����دً� " ��شتع����د�د م����اكات د�ئرة �لزر�ع����ة الإد�رته 

وتوفر �لكميات �ملطلوبة لتكاثر �الأ�شماك" .   
�أه����و�ر  مناط����ق  يف  �الأ�شم����اك  �شي����ادو  وكان  
�لنا�شري����ة حذرو� يوم �الثن����ني ) 26 ني�شان 2021 

مناط����ق  يف  �ل�شمك����ي  �ملخ����زون  ��شتن����ز�ف  م����ن   )
�الأه����و�ر نتيجة حرمانها من بر�م����ج تكاثر �الأ�شماك 
باالإ�شبعي����ات طيل����ة �لعام����ني �حل����ايل و�ملن�ش����رم ، 
موؤكدين ت�شدير 100 طن من �أ�شماك �لبني و�لكارب 

و�جلري يومًا �ىل �أ�شو�ق �ملحافظات �لعر�قية.
عل����ى  و�أثره����ا  �الإ�شبعي����ات  �إط����اق  �أهمي����ة  وع����ن 
�الأو�ش����اع �القت�شادي����ة وحي����اة �ش����كان �الأهو�ر قال 
رئي�����س جمعية �ل�شيادين يف ه����ور �ل�شناف، ناجي 
رحي����م ح�ش����ن �ل�شعي����دي ل����� )�مل����دى( �إن " �إط����اق 
�الإ�شبعي����ات خال مو�ش����م تكاثر �الأ�شم����اك يكت�شب 
�أهمي����ة كبرة كون����ه ي�شهم بتنمية �ل����رثوة �ل�شمكية 
�لتي يعتمد عليها �ل�شكان �ملحليون و�ل�شيادون يف 

ك�شب رزقهم "، الفتًا �ىل �أن " كميات �الأ�شماك �أخذت 
ترت�ج����ع يف مناطق �الأه����و�ر خال �لع����ام �ملن�شرم 
ومطلع �لعام �حلايل نتيجة عدم �إطاق �الإ�شبعيات 

منذ �أيار عام 2019 ".
وح����ّذر �ل�شعي����دي "من ع����دم �نتظام عملي����ة �إطاق 
�الإ�شبعي����ات يف مو��ش����م �لتكاث����ر و�أث����ر ذل����ك عل����ى 
�ملخزون �ل�شمك����ي وحياة �ل�شكان �ملحليني "، مبينًا 
�أن " تز�ي����د �أع����د�د �ل�شيادين نتيج����ة �نعد�م فر�س 
�لعم����ل يف �الأق�شي����ة و�لنو�حي و�ملناط����ق �ملتاخمة 
لاأه����و�ر �أدى �ىل ��شتن����ز�ف �ل����رثوة �ل�شمكي����ة يف 

�الأعو�م �الأخرة ".
و�أو�ش���ح رئي����س جمعي���ة �ل�شيادي���ن �ل���ذي ت�شم 
جمعيت���ه نحو ثاثة �آالف �شياد �أن " �لكميات �لتي 
كان ي�شيدها �ل�شيادون قب���ل عدة �أعو�م تر�جعت 
حالي���ًا �ىل رب���ع �لكمي���ة نتيج���ة �لتلك���وؤ �حلكومي 
يف تنفي���ذ بر�مج تنمية �ل���رثوة �ل�شمكي���ة و�إكثار 
�الأ�شم���اك بطريقة �شخ �الإ�شبعي���ات" ، د�عيًا �ىل " 
�إطاق كمي���ات �أكرب من �الإ�شبعي���ات يف هذ� �لعام 

لغر�س تعوي�س �الأعو�م �لتي مل ُيطلق فيها".
و�شّدد �ل�شعيدي �أن " مناطق �الأهو�ر بحاجة ما�شة 
�ىل تعوي�شه���ا باالإ�شبعي���ات الأغر�����س �لتكاث���ر"، 
منا�ش���دً� " وز�رة �لزر�ع���ة باإط���اق �أك���رث من 100 
ملي���ون �إ�شبعي���ة خ���ال �لعام �حلايل ب���داًل من 50 
ملي���ون �إ�شبعي���ة �لتي كان���ت ت�شخه���ا يف مو��شم 

�الأعو�م �ل�شابقة ".
ويف ت�شري���ح �شاب���ق للم���دى دعا �ل�شي���اد ح�شني 
�الأ�ش���دي �ىل دع���م �شريح���ة �ل�شيادي���ن بال�شل���ف 
و�شمولهم مبنحة �شبكة �حلماية �الجتماعية خال 
نع فيه���ا �حلكومة �شي���د �الأ�شماك  �الأ�شه���ر �لتي متمَ

و�أو�ش���ح قائ���ًا �إن "�ل�شيادي���ن باأم����س �حلاج���ة 
�ىل �لدع���م وال�شيم���ا بال�شل���ف لتجدي���د حم���ركات 
�ل���زو�رق و�شيانته���ا و��شتب���د�ل �مل�شتهل���ك منه���ا 
ناهيك عن �شب���اك وم�شتلزمات �ل�شي���د"، و�أ�شاف 
�أن " �ل�شيادين يف فرتة منع �ل�شيد و�لبالغة ثاثة 
�أ�شهر عا�شو� حي���اة بطالة قا�شية طيلة تلك �ملدة ما 
��شطره���م �ىل بيع �أث���اث منازلهم ومو��شيهم حتى 

يوفرو� م�شتلزمات �ملعي�شة وقوتهم �ليومي".
وتاب���ع �الأ�ش���دي �أن " �الأو�ش���اع �ملعي�شية �ملرتّدية 
ه���و م���ا يدعون���ا �ىل �ملطالب���ة ب�شم���ول �ل�شيادين 
مبنح���ة �شبكة �حلماي���ة �الجتماعية خ���ال �الأ�شهر 
�لت���ي ُينع فيه���ا �ل�شي���د "، موؤكدً� وج���ود 3 �آالف 

�شياد جماز يف �أهو�ر �لنا�شرية وحدها".
ودع���ا �الأ�ش���دي وزير �لزر�ع���ة �ىل �لقي���ام بزيارة 
�أه���و�ر �لنا�شري���ة و�الإطاع على �أح���و�ل �الأهو�ر 
يعي�شه���ا  �لت���ي  و�الأو�ش���اع  �ل�شمكي���ة  و�ل���رثوة 
م���ن  وف���د  للق���اء  موع���د  حتدي���د  �أو  �ل�شي���ادون 
�ل�شيادين و�شكان �الأه���و�ر لتبيان حجم معاناتهم 

وطرح ق�شاياهم ومطالبهم �مل�شروعة".
وت�ش���كل �الأه���و�ر خم�س م�شاح���ة حمافظة ذي قار 
وه���ي تتوزع على ع�ش���ر وحد�ت �إد�ري���ة من �أ�شل 
20 ت�شمه���ا �ملحافظ���ة، �إذ تق���در م�شاح���ة �أه���و�ر 
�لنا�شري���ة قبل جتفيفه���ا مطلع ت�شعيني���ات �لقرن 
�ملا�ش���ي، مبلي���ون و48 �أل���ف دومن، يف حني تبلغ 
�مل�شاح���ة �لتي �أعيد غمرها باملي���اه بعد عام 2003 
نح���و 50 باملئة م���ن جممل �مل�شاح���ة �لكلية الأهو�ر 
�لنا�شري���ة �إال �أن هذه �مل�شاحة �ملغمورة �شرعان ما 
تتقل����س ب�شورة كبرة بع���د كل �أزمة مياه متر بها 

�لباد.

 خا�ض/ املدى

تعاين نينوى من �أزمة و��شحة للوقود، يعزوها �ل�شكان �إىل فرق �ل�شعر بني حمطات 
�ملحافظة و�إقليم كرد�شتان.

وتوجد عدد من حمطات �حلكومية على �جلانب �الأي�شر من �ملو�شل، وهي �لثقافة، �أم 
�لربيع���ني، �ل�شهد�ء، و�ل�شاالت، فيما جتهز حمط���ة )�لفي�شلية �حلكومية( �ملو�طنني 

بالبنزين �ملح�شن �ملعروف ب� )عايل �الوكتان( فقط.
�أم���ا حمطات تعبئ���ة �لوقود �حلكومية باجلانب �الأين ملدين���ة �ملو�شل، فهي �ملاأمون، 
�لغ���زالين، �لهارون، و�ب���ن �الأثر، �أما حمطة تعبئة )�لقعق���اع �حلكومية( فاأنها جتهز 

�ملو�طنني بالبنزين �ملح�شن.
ل ب���اأن يح�شل على وقود  كي���ان �شائق �أجرة يعمل عل���ى خط )مو�شل- �أربيل(، يف�شّ
�شيارت���ه م���ن حمافظ���ة نينوى، ويق���ول ل� )�مل���دى(، �إن "�شعر ل���رت �لبنزي���ن يف �إقليم 
كرد�شت���ان ه���و 650 دينارً� وبفارق 200 دينار عما يب���اع يف نينوى، كما �أن جودته 

�أف�شل بكثر".
يف ح���ني، يوؤك���د �أبو حمم���د، من �أه���ايل �ملو�شل، ل� )�مل���دى(، "وجود �أزم���ة وقود يف 
�ملحافظة نتيجة �إقبال �شائقي �الإقليم على تزويد عجاتهم من حمطاتنا م�شتغلني فرق 

�ل�شعر".
وبح�ش���ب م�ش���ادر مطلع���ة، ف���اأن "وز�رة �لنفط جتهز نين���وى ب� 1.7 ملي���ون لرت من 

�لبنزين يوميًا، وهذه �لكميات غر كافية ل�شد �حتياجات �ملحافظة".
وترف�س مديرية �ملنتجات �لنفطية �الإدالء بت�شريح ل� )�ملدى( عن �لزخم �حلا�شل على 

�لبنزين يف نينوى.
�إال �أن م�شدرً� حمليًا �أبلغ )�ملدى(، �أن "�شبب �لزخم على حمطات �لوقود هي �إجر�ء�ت 

�حلظر �لتي تعطل و�شول �ل�شاحنات �حلو�شية �إىل �ملحافظة".

ع�سر وحدات اإدارية متاخمة لأهوار النا�سرية تعتمد على الفائ�ض من مفاق�ض مي�سان والكوت

بعد توقف دام عامين.. الزراعة تطلق 24 مليون اإ�صبعية كارب في اأهوار النا�صرية

  مي�سان / مهدي ال�ساعدي 

كتب على ح�ش���اب �شفحته �ل�شخ�شي���ة للفي�س بوك 
عب���ارة، )�حلمد لله �ل���ذي �نقذ حياة ول���دي( ومعها 
�شورة الأطاقة نارية تع���ود �إىل �إحدى �لبنادق باأن 
عليها �أث���ر �ال�شطد�م بقوة، وم���ا �أن ن�شر �ملو�شوع 
حتى �إنهارت عليه مئات �لتعليقات )�لناقمة(، وكاأن 
مو�شوعه قد فجر �أم���رً� فكان وقعه كعود ثقاب على 

�خل�شب �له�شيم.
ف���اح �ل���ذي �قرتب م���ن عق���ده �ل�شاد�س م���ن �لعمر، 
معلم ر�شمت ت�شاري�س �ل�شنني �آثارها على ماحمه، 
�شاح���ب �ملن�ش���ور �مل���دوي ي���روي �شب���ب من�شوره 
بهدوء يقول "كن���ت جال�شًا يف باحة �لد�ر مع ولدي 
�ل�شغر ننعم بهدوء �لليل، �لذي �أف�شده دوي �إطاق 
�الأعرة �لنارية فقمت ما�شكًا بيده الإدخاله �ىل �لد�ر 
وم���ا �أن حتركنا حت���ى �شقطت �إطاق���ة حمل وقوفه 

ولوال لطف �لله تعاىل مل يكن لاأمر بقية". 
�إطاق �لعي���ار�ت �لناري���ة �لع�شو�ئ���ي و�ملو�جهات 
�مل�شلح���ة يف �ملناط���ق �ل�شكنية و�الأحي���اء، بات من 
�أك���رث �الأمور ��شتهجان���ًا من قبل عام���ة �لنا�س، وقد 
ت�شب���ب يف ح���االت كث���رة باأ�شابة �أبري���اء وهم يف 
منازله���م حت���ى و�شل �الأم���ر �إىل حد �عت���ربه �لكثر 
م���ن �ملو�طنني باأن���ه �أ�شبح �أمرً� ماألوف���ًا جدً� �عتدنا 

�لعي�س معه. 

علي �شاب يف مقتبل �لعمر �أ�شيب بر�شا�س طائ�شة 
بي���ده، يق���ول وال ز�ل يحتف���ظ ب�ش���ورة �لر�شا�شة 
�لت���ي مت �إخرجوها ل���ه يف �مل�شت�شفى"�أ�شبت بيدي 
و�أن���ا ذ�هب للعمل يف حملنا �ل�شغر  وال �أعرف من 
�أي���ن �أتت �لر�شا�ش���ة ولكنها ��شتق���رت يف يدي بعد 
ك�شره���ا �لعظم، وال �أعرف ماذ� �أقول عن تلك �حلالة 

�لتي ال متت للدين �أو �لعرف ب�شلة". 
�لباح���ث عن عينات يف هذ� �ملو�شوع ال يجهد نف�شه 
فله���ا م���ع كل مو�طن حكاي���ة وموق���ف، ور�شا�شات 
عل���ى  �أو  من���زل  و�جه���ة  �أو  ج���در�ن  يف  ��شتق���رت 
�شي���اج مدر�شة �أو د�ئ���رة حكومي���ة، �أو �حدثت ثقبًا 
يف �شي���ارة يحم���د �شاحبها �لله الأنه���ا مل ت�شتقر يف 
ج�ش���ده، وغرها �لكثر �لكث���ر يف حكايات طويلة 

يفوح منها ر�ئحة �لبارود. 
مل يق���ف �أبن���اء حمافظ���ة مي�ش���ان مكن���ويف �الأي���دي 
�أم���ام تلك �لظاه���رة �ملقيت���ة، بل كانت هن���اك �لكثر 
الأيقافه���ا،  و�حلقيقي���ة  �جل���ادة  �ملح���اوالت  م���ن 
يق���ول �ملجتمعي حمم���د ك���رمي "�أقيم���ت �لعديد من 
�ملوؤمتر�ت �لد�عية �ىل عدم �إطاق �لعيار�ت �لنارية 
يف �ملحافظ���ة ونظمت �لكثر من حم���ات �لتوعية، 
وطالب���ت �لعدي���د من �لن���دو�ت من �لوق���وف بوجه 
تل���ك �لظاه���رة لكنه���ا ولاأ�ش���ف �ل�شديد تنه���ار �أمام 
ت�شييع جنازة، رغم �رتفاع �أ�شو�ت �شيوخ �لع�شائر 

بالتخلي عنها". 

قي���ادة �شرطة �ملحافظ���ة تعلن يف كل م���رة عن �إلقاء 
�لقب����س عل���ى مرتكب���ي �إط���اق �لعي���ار�ت �لنارية، 
و�شبط عدد من �الأ�شلحة و�أعتدة خمتلفة، و�إحالتهم 
�ىل مر�ك���ز �الحتج���از  �الأمن���ي التخ���اذ �الإجر�ء�ت 
�لقانونية بحقهم، معلنة عن ت�شديد قائدها "�لتاأكيد 
عل���ى فر����س �إج���ر�ء�ت م�ش���ّددة للق�ش���اء عل���ى هذه 
�لظاه���رة، وع���دم �لتهاون م���ع مرتكبيه���ا مهما تكن 

�شفتهم". وكما ينقل مكتبها �الإعامي. 
�لن���ار  �إط���اق  بتح���رمي  ق���ام  �لدين���ي  "�مل�ش���رع 
�اللت���ز�م  ع���دم  �الأم���ر  يف  و�لعجي���ب  �لع�شو�ئ���ي، 
بذل���ك �لت�شري���ع من قب���ل �لكثر" يقول �ش���امل عبود 
�لق���ول  ويتاب���ع  �لدول���ة  دو�ئ���ر  �أح���د  يف  موظ���ف 
�أي�شًا يدعون يف كل منا�شبة �ىل  �لع�شائر  "�شيوخ 
عدم �إطاق �لعيار�ت �لنارية، باالإ�شافة �إىل �لقانون 
ومل يلتف���ت �أح���د �ىل �لنو�هي �لديني���ة و�لقانونية 

و�لع�شائرية يف ذلك". 
ومل ينته���ي �الأم���ر عن���د �الإط���اق �لع�شو�ئ���ي للنار، 
ب���ل تع���د�ه �ىل �العتد�ء عل���ى �الآخرين كم���ا ي�شميه 
�لع���رف )�لدكة �لع�شائرية( رغ���م �أن �لقانون جّرمها 
و�شنفها حتت عن���و�ن �أعمال �إرهابية، حيدر مناتي 
�شاح���ب ف���رن �شم���ون تعر����س فرن���ه �ىل �إطاقات 
عدي���دة ماز�لت �آثار معظمها يقول "تفاجاأت �شباحًا 
بوج���ود �آث���ار �إطاق���ات ناري���ة على و�جه���ة �لفرن، 
حتى �أخربوين بحدوث )دكة ع�شائرية( يف �ل�شارع 

�ملقاب���ل تط���ورت �ىل مو�جه���ة م�شّلح���ة يف �حل���ي 
�ل�شكني". 

قي���ادة �شرط���ة �ملحافظ���ة تعل���ن م���ر�ت عدي���دة ع���ن 
�عتق���ال مطلوبني نتيج���ة �رتكابه���م جلرية �إطاق 
�لن���ار عل���ى من���ازل �ملو�طن���ني، م���ا يع���رف )بالدكة 
�لع�شائري���ة( وم�ش���ادرة �أ�شلحته���م و�قتياده���م �ىل 
مر�ك���ز  �الحتجاز �الأمنية، لغر�س �تخاذ �الإجر�ء�ت 

�لقانونية �أ�شوليًا بحقهم. 
�ل�شي���خ ك���رمي �أبوعل���ي يعل���ل �الأمر ب�شب���ب وجود 
�نفات غ���ر م�شبوق بال�شاح، قائ���ًا "يتلك �أغلب 
�الأه���ايل �أ�شلح���ة ناري���ة وغالبًا ما تك���ون بعيدة عن 
�الن�شب���اط، �أو عدم وجود مركزي���ة �شارمة من قبل 
رب �الأ�ش���رة مم���ا يتيح �ملج���ال و��شعًا �أم���ام �أوالده 
�الجتماعي���ة،  �ملنا�شب���ات  يف  �ل�ش���اح  باأ�شتخ���د�م 
مث���ل �الأعر�����س �أو جمال����س �لع���ز�ء وي�شتخدم يف 

�لنز�عات كذلك". 
يق���ول �لكاتب عاء ك���ويل "�ل�شيطرة عل���ى �ل�شاح 
�ملنفل���ت و�إيق���اف ظاه���رة �إط���اق �لنار،�لع�شو�ئي، 
ال يحت���اج �ىل حم���ات تثقفية �أو توعوي���ة �أو �إقامة 
موؤمتر�ت للحد من �لظاهرة، كل ما يف �الأمر حتتاج 
�لق�شي���ة �ىل تفعي���ل جه���از �أمن���ي يعلن ع���ن عملية 
�أمني���ة حقيقية، حت���ى لو دخل يف مو�جه���ة م�شّلحة 
م���ع جماعة �ل�شاح �ملنفلت، و�إعادة هيبة �لدولة يف 

كثر من �ملدن و�ملناطق".

مي�صان.. �صبح المواجهات الم�صلحة يهّدد اأمن الأحياء ال�صكنية اأزمة وقود في نينوى ب�صبب فرق 
الت�صعيرة مع الإقليم



 بغداد / حيدر مدلول

يواج���ه فريق ال�ش���رطة لك���رة الق���دم رابع 
الرتتي���ب بر�ش���يد 49 نقط���ة يف ال�ش���اعة 
العا�ش���رة م�ش���اء اليوم الأربعاء على ملعب 
ال�شع���ب ال���دويل بالعا�شم���ة بغ���داد �شيفه 
الثقي���ل فريق نفط مي�ش���ان التا�شع �شاحب 
النق���اط 36 يف لق���اء موؤج���ل م���ن اجلول���ة 
الثام���ن والع�شرين من دوري الكرة املمتاز 
باملو�شم 2020-2021 الذي تقام مناف�شاته 
وفقًا لجراءات �شّحية احرتازية ووقائية 
من���ذ ي���وم اخلام����س والع�شرين م���ن �شهر 
ت�شري���ن الأول املا�شي للحفاظ على �شالمة 
اجلميع يف ظّل تزايد تف�ّشي اأزمة فايرو�س 
ال���ذي  الب���الد  يف  )كوفي���د19-(  كورون���ا 
جتاوز معدل الإ�شابات به اأكرث من مليون 

�شخ����س ح�شب اآخ���ر اإح�شائية �شادرة من 
قب���ل وزارة ال�شحة والبيئ���ة بالتعاون مع 

منظمة ال�شحة العاملية.
وتعت���ر اإدارة ن���ادي ال�شرط���ة الريا�ش���ي 
نقاط فريق نفط مي�ش���ان يف غاية الأهمية 
لفريقها الكروي الواجب حتقيقها من اأجل 
تك���ون حافزًا نح���و حتقي���ق انت�شار ثمني 
يف املواجه���ة املوؤجلة من اجلولة التا�شعة 
والع�شري���ن الت���ي �شتج���ري اأم���ام فري���ق 
الكرخ العا�شر بر�شيد 36 نقطة على ملعب 
ال�شاحر اأحمد را�شي مبدينة املن�شور يف 
ال�شاع���ة الرابعة ع�شر ي���وم ال�شبت املقبل 
امل�شادف الثامن من �شهر اأيار اجلاري اأماًل 
يف اأ�ش���رتداد مرك���ز الو�شافة م���ن الغرمي 
الل���دود فريق الزوراء لك���رة القدم والبقاء 
كمط���ارد رئي�ش���ي لفري���ق الق���وة اجلوي���ة 

املرتب���ع على املرك���ز الأول يف اإطار رحلته 
للحفاظ على اللقب الذي احرزه يف مو�شم 
اأن�ش���اره  م���ع  وامل�شاحل���ة   2019-2018
م���ن جديد لتعوي����س اأثار اخل���روج املبكر 
م���ن الن�شخ���ة احلالي���ة م���ن دوري اأبط���ال 
اآ�شي���ا لك���رة القدم الت���ي احتل فيه���ا املركز 
املجموع���ة  ترتي���ب  والأخ���ر يف  الراب���ع 
الثالثة �شمن ال���دور الأول مبنطقة الغرب 
بر�شي���د 3 نقاط فقط م���ن فوزه يف مباراة 
واح���دة فقط عل���ى فريق الدحي���ل القطري 
مقاب���ل تلقي���ه خم����س هزائ���م اأم���ام فري���ق 
ا�شتق���الل طه���ران الإي���راين واأهل���ي جدة 
ال�شع���ودي والدحي���ل القط���ري ب�شكل دفع 
الرئي����س عب���د الوه���اب الطائ���ي وزمالوؤه 
يف جمل�س الإدارة اىل توجيه انذار نهائي 
جلميع الالعبني و�ش���رورة احرتام �شعار 

الكيان الذي ميثلون���ه بال�شكل الذي يوؤّمن 
ح�ش���ورًا تناف�شي���ًا يلي���ق بتاري���خ فري���ق 
)القيثارة( واإجنازات���ه، وخ�شم ن�شبة 5% 
من عقد حار�س املرمى حممد حميد فرحان 
للمو�ش���م احل���ايل واإ�شاف���ة م���درب لياق���ة 
وحمل���ل فني اىل امل���الك التدريبي اجلديد 
اليتي����س  األيك�شن���در  لل�شرب���ي  امل�شاع���د 
وها�ش���م  دراغ���ان  مواطن���ه  م���ن  املوؤل���ف 
خمي����س ود.ح�ش���ني جب���ار م���درب حرا�س 
املرمى الذي ح�ش���ول موافقة ر�شمية على 
اإعارت���ه حتى ختام امل�شابقة من قبل الهيئة 
التطبيعية يف احتاد الكرة باعتباره مدربًا 
حلرا�س مرمى منتخب ال�شباب لكرة القدم 
ب���دًل من امل���الك التدريب���ي امل�شاعد القدمي 
ال���ذي مت التف���اق عل���ى فك الرتب���اط معه 
املكّون من الأردين هيثم ال�شبول وح�شني 

عب���د الواح���د وعماد ها�شم م���درب حرا�س 
املرمى.

يف املقاب���ل ين�ش���د امل���درب ع���دي اإ�شماعيل 

ولعب���وه اىل حتقي���ق مفاج���اأة مدّوية يف 
العا�شم���ة بغ���داد باأ�شقاط���ه م�شيف���ه فريق 
ال�شرط���ة لك���رة الق���دم للتق���دم اىل الأم���ام 

وال�شتق���رار يف املركز ال�شاب���ع بالرتتيب 
والع�شري���ن  التا�شع���ة  اجلول���ة  خت���ام  يف 
ولدي���ه مب���اراة موؤجلة على ملع���ب مي�شان 
ال���دويل مبدينة العم���ارة م���ع �شيفه فريق 
النف���ط لك���رة القدم بن���اء على طل���ب اإدارة 
الأخر ح���دادًا على روح املرحوم احلار�س 
م�شطف���ى �شع���دون وينتظ���ر حتديد موعد 
اإقامته���ا من قبل جلنة امل�شابق���ات املركزية 
يف احت���اد ك���رة الق���دم حي���ث يع���د ملع���ب 
ال�شع���ب الدويل من اأهم املالعب اخلارجية 
الت���ي يخرج منها فائز بحك���م اأنه احل�شان 
الأ�ش���ود ال���ذي يرع���ب الف���رق املناف�ش���ة له 
الت���ي  البغدادي���ة  اجلماهري���ة  وخا�ش���ة 
ح�شاب���ات  التدريبي���ة  مالكاته���ا  حت�ش���ب 
خا�ش���ة يف اللق���اءات الت���ي جتمعهم���ا منذ 

خم�شة موا�شم �شابقة.

 ح�سين جبار 
نظام سبورت

ني  التخطي���ط وال�شرتاتيجية مفردات ت���رتّدد على األ�شن الكث���ر من املخت�شّ
ب�شوؤون القت�ش���اد وال�شيا�شة وغرها من القطاعات، اأم���ا بالن�شبة لقّطاعنا 
الريا�ش���ي فن�شمُع ه���ذه املفردات خالل اللق���اءات التلفازي���ة اأو يف الندوات 
���ني، ومنهم كاتب هذا  واملوؤمت���رات من خالل مطالب���ات الأكادميني واملخت�شّ
ال�شط���ور، ب�ش���رورة تبّن���ي �شرتاتيجية �شامل���ة لتطوير القّط���اع الريا�شي، 
والت���ي بات���ت ت�شّكل �ش���رورة حتمية مِلَن ُيري���د مواكبة التق���ّدم املت�شاِرع يف 
اآلي���ات اإدارة الريا�شي���ة والتعام���ل مع جوانبه���ا القت�شادي���ة والجتماعية 
واأبعاده���ا الرتبوي���ة والوطني���ة، ف�ش���اًل عن حتقي���ق الإجناز والق���درة على 

املناف�شة.
فه���ل اأن تبّن���ي التخطيط ال�شرتاتيجي هو حالة ترف فك���ري اأم اأنها �شرورة 

ُملّحة ملن يريد ال�شتمرار والتنمية والتطّور لقطاعِه الريا�شي؟
واإجاب���ة هذا الت�ش���اول نبداأها من ا�شرتاط���ات الهيئات الريا�شي���ة الدولية، 
ويف مقدمته���ا الأوملبي���ة الدولية الت���ي ت�شع �شمن لوائ���ح اأخالقيتها املُلزمة 
للج���ان الأع�شاء مواد وفقرات ت�شرتط اأن يك���ون للمنظمات الريا�شية روؤية 
�شاملة ملا تريد الو�شول اإليه من غايات، وما ت�شعى لتحقيقِه من اأهداف، واأن 

ت�شع �شرتاتيجيات عمل وا�شحة وحمّددة تتما�شى مع هذه الروؤية.
رة التي ت�شبقنا باأ�ش���واط طويلة، ومّديات  اأم���ا على م�شتوى ال���دول املتح�شّ
بعيدة يف جمال التخطيط الريا�شي فتختلف درجة اإلزام الهيئات الريا�شية 
بتبّني التخطيط الريا�شي، فمنها من ي�شل اىل درجة الإلزام القانوين  مثل 
فرن�ش���ا التي ي�شرتط قانون الريا�شة فيها اأن تك���ون خّطة الهيئات لريا�شية 
متوافقة مع خطط التنمية ال�شاملة للدولة ا�شتنادًا اىل قانون تنمية وتطوير 
اجلمهورية للع���ام 1995ويكون واج���ب وزارة الريا�ش���ة الفرن�شية متابعة 
تنفيذه���ا اأم���ا ا�شتوني���ا ف���اإن وزارة الثقافة فيها ه���ي امل�شوؤولة ع���ن الهيئات 
الريا�شي���ة وخّطة متويلها ي�شعها الوزير وخطط الهيئات الريا�شية تو�شع 
�شم���ن اإطار خطة التنمي���ة احلكومي���ة، ويف هولندا تقوم اللجن���ة الأوملبية 
الوطني���ة الهولندي���ة  كل اأربع �شنوات بتطوير وثيق���ة �شيا�شة جديدة )خطة 

ريا�شية( مع اأع�شائها وغرهم من اأ�شحاب امل�شلحة املعنيني.
ر يعتم���د يف ت�شريعاته  مّم���ا تق���ّدم يت�شح للق���ارئ اللبيب اأن الع���امل املتح�شّ
وقوانين���ه و�ش���ع اإلتزامات عل���ى الهيئ���ات الريا�شية بتبّني خط���ط تتوافق 
م���ع اخلطط العامة للدولة م���ع مراجعات م�شتمّرة لهذه اخلطط وتقييم مدى 
حتقيقه���ا لأهدافها واملوارد التي حتتاجها لتحقيق هذه الأهداف، بل اإن هذه 
ال���دول ت�شع �شمن ُخططها برامج لتطوير امل���وارد الب�شرية املوؤّهلة لالإدارة 

والتخطيط الريا�شي.
ه���ذا الأم���ر، اأي مو�ش���وع تطوي���ر امل���وارد الب�شري���ة العامل���ة يف الإدارة 
الريا�شي���ة، لي����س منهجًا لل���دول الأوروبية فقط، بداأت دول ع���ّدة يف قاّرات 
ة بالإدارة  خمتلف���ة، منها قارتنا ال�شفراء، باإن�ش���اء احتادات وروابط خمت�شّ
الريا�شية التي ُي�شّكل التخطيط الريا�شي حجر الزاوية فيها، ومنها الرابطة 
ني من  الآ�شيوي���ة لالإدارة الريا�شية )AASM( الت���ي ت�شّكلت على يد خمت�شّ
تاي���وان و�شنغاف���ورة وتايالند وال�ش���ني واليابان وكوري���ا يف العام 1999 

ليتم تاأ�شي�شها ب�شكل ر�شمي يف  عام 2002.
وقد يكون تبّني هذه الدول للتخطيط ال�شرتاتيجي الريا�شي هو ال�شّر وراء 
تط���ّور م�شتوياته���ا والجن���ازات التي حتققه���ا اأوملبيا وكروي���ًا يف الأعوام 

ال�شابقة.
وعل���ى م�شتوى الدولة العراقية عامة، ولي����س القّطاع الريا�شي خا�شة، فقد 
كان���ت اآخ���ر اخُلط���ط ال�شرتاتيجية ال�شامل���ة للنهو�س بالع���راق يف خمتلف 
َعْت يف الع���ام 1959 مع �شركة )دوك�شياد�س(  القّطاع���ات هي اخلّطة التي وقِّ
البولوني���ة، وتبعتها ُخطط على م�شتوى ال���وزارات، لكّنها مل تكن مب�شتوى 

واقعية وجدية ال�شرتاتيجية ال�شاملة.
وعق���ب الع���ام 2003 ف���اإن اخلط���ط ال�شرتاتيجي���ة لتنمية وتطوي���ر القطاع 
الريا�ش���ي تو�ش���ع �شم���ن الرام���ج احلكومية الت���ي ي�شّوت عليه���ا الرملان 
وتك���ون احلكوم���ة ُملزمة بتنفيذه���ا خالل الأرب���ع �شنوات م���ن عمرها، وقد 
اأختلف���ت ر�شان���ة ومهنية هذه الرام���ج باإختالف الظ���روف ال�شيا�شية التي 
واكب���ت ت�شكيل هذه احلكوم���ات ومن خالل املقارن���ة املو�شوعية بينها جند 
اأن اأن�ش���ج اخلطط واأكرثه���ا واقعية وقابلة للتطبيق كان���ت �شمن الرنامج 
ال���وزاري حلكومة عادل عبد املهدي، لك���ن حالها حال بقية برامج احلكومات 

ال�شابقة ظّلت يف اأغلب فقراتها ِحرًا على ورق!
ع  كل ذل���ك ب�شب���ب عدم وجود برنام���ج رقابي لدى ال�شلط���ة الت�شريعية يو�شَ
�س من  بالتع���اون م���ع الوزارة القطاعي���ة ملتابعة امل���وارد املالية الت���ي ُتخ�شّ
الدول���ة للقط���اع الريا�شي اأ�شوة بدول العامل، فظّلت ه���ذه املوارد ول�شنوات 
م�ش���ت ُت�شَرف وُتبّذر اأحيان���ًا يف اإيفادات و�شفرات وم�شاركات يف بطولت 
ل وزن ق���اري ول قيم���ة فنية لها، دون اأي تطوي���ر يف الُبنى التحتية للهيئات 

الريا�شية اأو حتقيق ريا�شيينا لجناز ُمتمّيز اإل ما ندر.
فه���ل اأن عملية و�شع خط���ط �شرتاتيجية يف القّطاع الريا�ش���ي �شعبة اأم اأن 
اإع���داد برام���ج ملراقبة تنفيذه���ا م�شتحيل علين���ا اأو اأن هناك م���ن ُيعّطل هذه 

التوّجهات لي�شتمّر يف اف�شاده وف�شاده؟!
نرتك الإجابة لُقّراِئنا الأفا�شل. 

التخطيط الريا�ضي ..
ترٌف اأم �ضرورة؟

رة   على م�ستوى الدول المتح�سّ
التي ت�سبقنا باأ�سواط طويلة، 

ومّديات بعيدة في مجال 
التخطيط الريا�سي فتختلف 

درجة اإلزام الهيئات الريا�سية 
بتبّني التخطيط الريا�سي،

الرواد!  بحق  درجال  وطالب  المو�سم..  بلقب  ال�سرطة  واأو�سى   .. الفئات  نجوم  الإم��ارات  اأهدى   
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األعاب القوى وكرة ال�ضلة توّدعان البا�ضل جبار كامل

 بغداد / اإياد ال�ساحلي

وّدع���ت اأ�شرتا ك���رة ال�شلة واألع���اب القوى، 
الرائ���د الريا�شي جبار كام���ل العزاوي، عن 
عمر ناهز74 عامًا، خدمهما لعبًا منذ اأواخر 
عق���د اخلم�شيني���ات حت���ى اعتزال���ه مطل���ع 
الثمانيني���ات، ليكِمل م�شرت���ه مدّربًا �شلويًا 
كفوءًا، قاد فرقًا حملية وعربية عّدة، حُمّققًا 
ُمنجزات لفت���ة مع ال�شغار والكبار، قبل اأن 
ُيباغته القلب بعجز تام ، لُينهي حياته حتت 
ت���راب الأغ���راب، بعي���دًا عن وط���ن الطفولة 
وال�شب���اب، بع���د رحل���ة التحدي���ات ق�شاه���ا 
خُمل�ش���ًا ووفي���ًا للب���الد، معطاًء ب���ال حدود، 
حتى يف اأخطر �شنوات انتكا�شاته ال�شّحية 
���ل قادته���ا  مل يتخ���لَّ ع���ن لعبت���ه الت���ي تن�شّ
ع���ن اأ�شول الهتم���ام بالرعي���ل الأول مثلما 
ف�شف����س كام���ل لنجل���ه "كرار" ع���ن حقائق 
كثرة ك�شفها الأخر يف حديثه للمدى وهي 
ت�شّج���ل اأب���رز حمّطات���ه املهني���ة، وما جرى 
يف ال�شاعات الأخرة قب���ل اأن يلفظ اأنفا�شِه 
موّدعًا اأهله ب�شمت، ت���اركًا حكايته للتاريخ 
كي ي���روي بفخر عن اأحد بوا�ش���ل الريا�شة 

مقدرة وخلقًا و�شرًا.

اعتزال
يقول كرار جبار يف البداية :"اأ�شدل والدي 
ال�شت���ار عن لعب���ة األعاب الق���وى عام 1979 
باعت���زال ر�شمي بعد م�شاركات كثرة �شّجل 
خالله���ا اأرقام���ًا جي���دة ملختل���ف الفعالي���ات، 
وكذل���ك كان ميار�س يف تلك الفرتة لعبة كرة 
ال�شل���ة وطوى مل���ف م�شاركاته ع���ام 1981 
باع���الن انتقال���ه اىل التدري���ب، م�شطحب���ًا 
ال���دورة  اىل   1982 ع���ام  ال�شرط���ة  فري���ق 
العربية يف تون�س وخطف له املركز الثاين، 
فكان���ت ال���دورة ف���األ ال�شعد علي���ه ليوا�شل 

م�شواره مع الكرة الرتقالية بعزم كبر".

حرب
كاأول  وال���دي جتربت���ه  :"با�ش���ر  وي�شي���ف 
م���درب �شل���وي حم���رتف يف الإم���ارات عام 
1989 مع نادي ال�شب���اب الريا�شي يف دبي 
حت���ت 22 عام���ًا، واأحرز معه لق���ب البطولة 
املحلي���ة، وبع���د ن�ش���وب ح���رب اخلليج عام 
1991 �ُشِم���ل وال���دي بقرار دول���ة الإمارات 
باإنه���اء اإقام���ة العراقي���ني وت�شفرهم خارج 
وتوّج���ه  الع���راق،  اىل  وع���اد  اأرا�شيه���ا، 
لتدري���ب فريق ال�شرطة من عام 1993 لغاية 
ع���ام 1995 برفق���ة امل���درب حكم���ت حممود 
ندمي، و�شّج���ل �شبقًا كونه اأول مدرب لنادي 
ال�شرط���ة ينتزع ل���ه بطولة ال���دوري املمتاز 

مو�شم 1995-1994".

مفاتحة
ع���ام  :"عاد  وت����اب����ع 

اىل   1997
الإم�������������������������ارات 
ث���ان���ي���ة، ل���ي���درب 
ف��������رق ال����ف����ئ����ات 
ال�����ع�����م�����ري�����ة يف 
ن�����ادي الإم������ارات 

مو�شم  ال��دوري  لقب  لهم  وحقق  الريا�شي، 
ن��ادي  ل��ت��دري��ب  ان��ت��ق��ل  ث��م   ،1999-1998
العمرية  للفئات  الريا�شي  اخليمة  راأ����س 
لعبني  ق��ّدم  اأن��ه  ل��ه  وُيح�شب   ،2001 ع��ام 
موهوبني بقيمة النجوم متّكنوا من متثيل 
ال��ب��ط��ولت  يف  الأول  الإم������ارات  منتخب 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ق��اري��ة، وظ���ّل م��ت��وا���ش��اًل يف 
مراكز  لهم  حُمّققًا  هناك  ال�شلوية  اأن�شطته 
عام  حتى  املحلية  ال��ب��ط��ولت  يف  متقدمة 
اأنتهى عقده ومت مفاحتته من  2013 حيث 
ُمقّربني لنادي ال�شرطة الريا�شي لال�شتفادة 
من خرته، فقّرر العودة اىل بغداد، وت�شّلم 
املدرب فرقد جبار )�شقيقي( املهمة بدًل عنه 

يف راأ�س اخليمة".

لجوء
واأ�ش���ار ك���رار اىل اأن���ه :"توىل قي���ادة نادي 
مو�ش���م  نهاي���ة  يف  ال�شل���ة  لك���رة  ال�شرط���ة 
2013-2014 بعق���د رم���زي، وكانت نتائج 
الفري���ق �شّيئ���ة قب���ل توّلي���ه املهم���ة، ومتّكن 
م���ن تثبيته يف مركز جيد باملقدمة، ووعدته 
الإدارة بالتعاق���د مع���ه يف املو�ش���م الت���ايل 
مببل���غ يتنا�ش���ب مع خرت���ه، لكنه���ا اأخلفت 
واأبرم���ت العق���د مع امل���درب التون�شي ماهر 
خنف���ر، عندها �شعر وال���دي بورطة عودته 
فقّرر عدم البقاء يف العراق، وتوّجه لالقامة 
يف تركي���ا لغر����س تق���دمي معامل���ة اللجوء 
اىل اإح���دى الدول الأوروبي���ة قناعة منه اأن 
الواق���ع الريا�شي للبلد ل���ن ي�شهد اأي تغير 
يف التعام���ل م���ع الريا�شيني ال���رّواد الذين 
يعانون التهمي�س وقّلة فر�س العمل وبخ�س 
احلقوق، وها نحن من�ش���ي يف الإقامة هنا 

قيد النتظار منذ �شبع �شنوات".

حرية
:"مل  كام���ل  جب���ار  الراح���ل  جن���ل  وك�ش���ف 
يتوا�ش���ل احتاد كرة ال�شلة مع والدي طوال 
م���ّدة وج���وده يف الإم���ارات وتركي���ا، وكان 
ي���رى اأن �شيا�ش���ة الحت���اد مل تك���ن موّفق���ة 
يف عدي���د امللف���ات، منها ما يخ����سّ املدربني 
الوطنيني الأكفاء مثل عبا�س خ�شر ون�شال 
غامن وغرهما حيث اأ�شدر عقوبات بحقهما 
ملج���ّرد اأنهما انتقدا عمل���ه، بينما والدي كان 
يتمّن���ى اأن يع���ّزز الحتاد حرّي���ة الراأي دون 

امتعا�س"!

تغيير
قي����ادة  اأع�ش����اء  ويوا�ش����ل حديث����ه :"اأغل����ب 
ف����رتة طويل����ة يف  ق�ش����وا  العراقي����ة  ال�شل����ة 
مواقعه����م واللعبة بحاج����ة اىل تغير وجوه 
اإدارة نظامه����ا ب�ش����ورة عام����ة، ه����ذا م����ا كان 
يوؤك����د عليه والدي اأثن����اء ات�شالت رّواد كرة 
ال�شل����ة واملدربني ال�شباب معه، علمًا اأنه لي�س 
لديه موقف����ًا �شلبيًا مع رئي�����س الحتاد اأو اأي 

ع�ش����و يف الإدارة، ب����ل وج����د اأن تغير قيادة 
اللعب����ة كل دورت����ني اأمر اإيجاب����ي ُيبعدها عن 
امل�شكالت ال�شخ�شي����ة التي ترتاكم وتنعك�س 
عل����ى التعام����ل وت�شري����ف �ش����وؤون املنظومة 
م����ن لعبني ومدربني وح����كام واإدارات اأندية 

ومنتخبات".

ن�سيحة
وع����ن ظ����روف معاناة وال����ده يف تركي����ا، قال 
كرار:"�شبع �شنوات هنا، ظّل والدي من دون 
عم����ل لع����دم ال�شماح له بذل����ك وفق����ًا للقوانني 
الرتكي����ة، كم����ا مل يح����دث اأي توا�شل من قبل 
الأندي����ة العراقية معه، �ش����وى لقاء وفد فريق 
ال�شرطة للعبة اأثناء فرتة مع�شكره التدريبي 
يف تركي����ا اآذار عام 2016، فيما مّرت ال�شنني 

من�شغاًل يف معاجلة مر�شه".
وذك����ر :"�شبق ل����ه اأن اأجرى عملي����ة جراحية 
يف قلب����ه لوج����ود ان�ش����داد بال�شم����ام الأبه����ر 
ومت ا�شتبداله باإح����دى م�شت�شفيات الإمارات 
ع����ام 2010 ، ون�شحه الأطب����اء بالتوقف عن 
العم����ل الريا�ش����ي كون����ه يوؤث����ر عل����ى ت�شّخم 

القلب، ولدي����ه �شعف يف ع�شلت����ه حيث تبلغ 
ن�شبة كفاءتها %40، وعانى من م�شاعفات ما 
ي�شّم����ى )ف�شل القلب الحتقاين( دفعه لإجراء 
 )Thoracentesis( عملية �شحب م����اء الرئة
اأك����رث من مرة يف تركيا، م����ا اأثر عليه يف عدم 
التنف�����س بانتظ����ام، ومل يك����ن مرتاح����ًا اأثن����اء 

امل�شي مل�شافة ق�شرة".

وفاة
وبنّي جن����ل الراح����ل :"حت�ّشن����ت �شّحته منذ 
عام 2020 وحتى حلول �شهر رم�شان املبارك 
احل����ايل، مل ي�شُك من اأي عار�س �شّحي، لكنه 
مل ي�شتطع ال�شوم حلاجته اىل تناول الأدوية 
يف عّدة اأوقات ول ميك����ن ت�اأجيلها، و�شادف 
يوم الأربعاء املواف����ق الثامن والع�شرين من 
ني�شان 2021 اأنه ذهب اىل ال�شوق عّدة مّرات 
ل�شراء مايلزم العائلة ملاأدبة الإفطار كاملعتاد، 
وبعد عودت����ه اأّدى فري�شة ال�ش����الة، وتناول 
وجبة الغداء، وذهب اىل فرا�شه لياأخذ غفوة 
منت�ش����ف النه����ار، ل�شيما اأن مفع����ول اأدويته 
ق����وي جدًا، وبعد دقيقتني ن����ادى على والدتي 
ب�شوٍت مرتبك، طالبًا ح�شورها، وملا و�شلت 
اإلي����ه وج����دت تغر ل����ون وجه����ه اىل الأزرق، 
وهرول����ت يل م�شطربة ك����ي اأت�ش����ل ب�شيارة 
ال�شع����اف ب�شرع����ة، وبالفعل ح�ش����ر عدد من 
املُ�شعف����ني حاول����وا اإج����راء عملي����ة التنف�����س 
ال�شناع����ي ل����ه لكنه����م مل يفلح����وا واأبلغون����ا 

حلظتها بوفاته ب�شبب عجز يف القلب".

منا�سدة
ونا�شد كرار وزارة ال�شباب والريا�شة، قائاًل 
:"يتقا�ش����ى والدي منذ �شن����ني طويلة راتبني 
اأحدهما عن هيئ����ة التقاعد والآخر عن وزارة 
ال�شب����اب والريا�ش����ة كون����ه رائ����دًا ريا�شي����ًا 
م�شم����وًل بقان����ون من����ح الريا�شي����ني الأبطال 
وال����رواد بناًء على م����ا اأقّره جمل�����س النواب 
و�ش����ادق عليه رئي�����س اجلمهورية يف الثاين 
والع�شري����ن م����ن كان����ون الثاين ع����ام 2013، 
واأطال����ب وزير ال�شب����اب والريا�ش����ة الكابنت 
عدن����ان درج����ال بت�شري����ع تفعيل امل����ادة ) 4 ( 
من هذا القانون والتي تن�س على تخ�شي�س 
امل�شمول����ني ب����ه قطعة اأر�����س �شكنية مب�شاحة 
)200( م����رت مرب����ع يف م�شق����ط راأ�شهم، كون 
عائلتن����ا الت����ي تتاألف من ثالث����ة اأولد وبنتني 
واأم ل متلك م�شكنًا لها بعد مغادرتنا العراق، 
وكث����ر من ال����رواد مات����وا ومل ي�شتفيدوا من 

هذه املزّية".

و�سية
ويف اخلتام قال كرار جبار كامل: كان والدي 
فري����ق  مباري����ات  م�شاه����دة  اأثن����اء  يتحّم�����س 
ال�شرط����ة لكرة ال�شلة تلفازيًا، ومتّنى اأن يرى 
احتف����ال لعبيه وُه����م يرفع����ون درع الدوري 
وه����ذه   2021-2020 للمو�ش����م  ال�شل����وي 
فر�ش����ة لتحفيزهم ببذل جه����وٍد كبرة لتنفيذ 
و�شيت����ه واإهداء اللق����ب لروحه، كم����ا اأتوّجه 
بال�شكر با�ش����م عائلتي لإدارة ن����ادي ال�شرطة 
الريا�شي لإقامتها جمل�س عزاء اأول من اأم�س 
الأثنني بالتن�شيق م����ع وكالة الأنباء العراقية 

امل�شتقّلة".

والكرخ مي�ضان  بنقاط  المت�ضدر  لمطاردة  "القيثارة" ي�ضعى 

 بغداد / املدى

ع�شاق  اأن��ظ��ار  تتجه 
ال���ك���رة امل�����ش��ت��دي��رة 
م���ل���ع���ب  اىل 

ال�����ك�����ام�����ب 
بر�شلونة  مبدينة  نو 

الإ�شبانية حيث يحت�شن يف ال�شاعة 
اخلام�شة والربع م�شاء يوم ال�شبت املقبل 
اأتلتيكو  فريق  ب��ني  �شامتة  تقليدية  قمة 

مدريد �شاحب املركز الول بر�شيد 76 نقطة 
بر�شيد  الثالث  بر�شلونة  ف��ري��ق  وم�شيفه 
اخلام�شة  اجلولة  مناف�شات  �شمن  نقطة   74
الأوىل  ال����درج����ة  دوري  م���ن  وال���ث���الث���ني 

الإ�شباين لكرة القدم  باملو�شم احلايل.
وينظ���ر القائ���د الأرجنتين���ي ليونيل 
مي�شي اىل اأهمية نيل النت�شار 
فيها م���ن اأجل الرتبع على مركز 
ال�ش���دارة الذي �شيق���رب فريقه 
من خط���ف اللق���ب يف نهاية عمر 
دع���ا  اأن  بع���د  ول�شيم���ا  امل�شابق���ة 
زم���الءه يف الفريق من خ���الل حفل اأقامه يف 
منزل���ه لتناول الغذاء اىل �شرورة عدم اإهدار 

اأية نقط���ة وخا�شة اأمام فريق اأتلتيكو مدريد 
من اأجل حتقيق اللقب املحلي الثاين بعد لقب 
بطولة كاأ�س ملك اإ�شبانيا لكرة القدم مّما ولد 
الرتياح لدى لبورتا رئي�س النادي واملدرب 
الهولندي كومان ال���ذي �شيغيب عن التواجد 
على دكة الحتياط بعد طرده يف لقاء غرناطة 
�شم���ن اجلول���ة الثالث���ة والثالث���ني، وكذل���ك 
اجلماه���ر التي اأ�شادت كثرًا باخلطوة التي 
قام بها جنمهم الأول يف ظل تزايد الأنباء من 
بقائه يف قلع���ة بر�شلونة حتى نهاية م�شرته 

يف القارة الأوروبية.
يف املقاب���ل �شيك���ون الأورغوي���اين لوي����س 
�شواري���ز �شاحب الأه���داف الت�شعة ع�شر يف 

املو�شم احل���ايل من اأبرز الأ�شلح���ة التقليدية 
الت���ي �شيزج به���ا امل���درب الأرجنتيني دييغو 
�شيمي���وين من���ذ البداي���ة لكونه يع���رف نقاط 
اخلل���ل وال�شعف لدى فري���ق بر�شلونة الذي 
غادره بنهاية املو�شم املا�شي اإثر عدم جتديد 
التعاق���د معه بن���اء على طلب امل���درب رونالد 
كوم���ان مما اأثار احلزن لدي���ه حيث �شيواجه 
�شواري���ز اأع���ز اأ�شدقائ���ه )مي�ش���ي( يف قم���ة 
يتمن���ى فيه���ا خط���ف نقاطها الثالث م���ن اأجل 
تعزي���ز بقاء فريق���ه باملرك���ز الأول ونيل اأول 
لقب حملي مع فريق اأتيتكو مدريد ف�شاًل عن 
تعزي���ز جهوده يف خطف جائزة الهدافني يف 

ختام املو�شم 2021-2020.

�ضراع الليغا يتجّدد في قمة بر�ضلونة واأتلتيكو مدريد



اإن مكافحة الفقر في العراق يعد 
م�سوؤولية وطنية حيوية م�ستدامة 

�سرطها الم�سبق تاأ�سي�س عقد 
اإجتماعي جديد لبنته الأ�سا�سية 
حكم ر�سيد وحكيم يتمتع بروؤية 

جيو�سيا�سية  تنموية م�ستدامة 
تحقق نقلة نوعية على م�ستوى 

حياة كل العراقيين مع اإهتمام 
خا�س بال�سرائح اله�سة المعر�سة 

للمخاطر الداخلية والخارجية 
وعلى راأ�سها فئة الفقراء 

المحرومين من اأب�سط الحتياجات 
الإن�سانية خا�سة ونحن والعالم 

نمر بموؤثرات وتداعيات اأزمة 
كورونا التي ك�سفت �سعف 

الموؤ�س�سات ال�سحية والتعليمية 
والثقافية – الفكرية ، المفارقة 

التي تدمي القلب اأن العراق 
البلد الغني بكل �سيء من موارد 

ب�سرية ذات طيف متنوع جميل 
لحمته خبرات ، ثقافات ، كفاءات 

ومهارات متخ�س�سة ، اإ�سافة 
لموارد اأو اإمكانات  مادية – معدنية 

�سخمة تتجاوز بكثير ما لديه من 
الحتياطات النفطية والغازية 

التقليدية. ال�سيء الُمحزن اأن  
الحكومات المتعاقبة في الغالب 

الأعم لم تح�سن ترجمة ال�سيا�سات 
المجتمعية – القت�سادية اإلى 

مناهج قيمية �سلوكية – قائمة 
على العدل الجتماعي – 

القت�سادي المن�سف لأكثر 
الجماعات وال�سرائح المجتمعية 
فقراً وحرمانًا وتعر�سًا لإمرا�س 

واأوبئة  "جائحة كورونا اإنموذجًا 
لها". 

  لع����ل م����ن �ملنا�ض����ب �لإ�ضارة �أي�ض����ًا �إىل �أن 
�أزم����ات �لفقر لي�ض����ت م�ضاأل����ة م�ضتحدثة �أو 
�لق����دمي  �ل�ضيا�ض����ي  �لتاري����خ  يف  مفاجئ����ة 
و�حلدي����ث للع����ر�ق ولك����ن �لأزم����ة �لر�هنة 
جائح����ة  وتد�عي����ات  ماآ�ض����ي  م����ع  متت����زج 
كورون����ا �ملتيق����ن وغ����ر �ملتيق����ن منه����ا مع 
تو�ضيح لبد منه يق����ول �أن "�لأزمة �لعامة 
نه����ج  ع����ن  و�لناجم����ة   ، �لأوج����ه  متع����ددة 
�ملحا�ض�ضة و�لطائفية �ل�ضيا�ضية و�لف�ضاد 
، �إىل تفاقم معاناة عم����وم �ل�ضعب �لعر�قي 
، وتلق����ي بتد�عياته����ا �لثقيلة عل����ى كو�هل 
�لعم����ال و�ل�ضغيل����ة ، وت�ضف����ر ع����ن تر�ج����ع 
�ملعي�ضي����ة  �لأو�ض����اع  �خلدم����ات وتده����ور 
و�إزدي����اد ن�ض����ب �لبطالة و�لفق����ر". )طريق 

�ل�ضع����ب 29- ني�ض����ان 2021(. �إن تفعي����ل 
�لقطاع����ات �لقت�ضادي����ة �لتقليدي����ة وغ����ر 
يتطل����ب  �جلدي����دة  �لتقني����ة   – �لتقليدي����ة 
�إنته����اج  يف  �مللح����ة  لل�ض����رورة  �لحت����كام 
م�ضمونه����ا  بديل����ة  �إقت�ضادي����ة  �ضيا�ض����ة 
وتنمي����ة  �لقت�ض����اد  تنوي����ع  و"غايته����ا 
�ملنت����ج  وحماي����ة  �لنتاجي����ة  �لقطاع����ات 
�ل�ض����ركات  �إىل  �حلي����اة  و�إع����ادة  �لوطن����ي 
�ململوك����ة للدول����ة و�ملعطلة حالي����ا، بجانب 
ت�ض����ور  �ل�ضيادي����ة."  �ل�ضنادي����ق  �إن�ض����اء 
يذهب وفق����ا لقوى �لي�ض����ار �لعر�قي  �أي�ضًا 
�إىل �ض����رورة �لنتباه و"مر�جع����ة �ضيا�ضة 
�لرك�����ض ور�ء �ض����ر�ب �ل�ض����وق �ملفتوح����ة 
و�للرب�لي����ة �جلديدة ، و�إتخ����اذ �لجر�ء�ت 
�لكفيل����ة بتعظيم م����و�رد �لدول����ة ، وجتّنب 
�لكادح����ن  �أكت����اف  عل����ى  �لأزم����ة  �إلق����اء 

و�لفاحن ذوي �لدخل �ملحدود". 
   �ملوؤك����د �أن �ضريح����ة �لأطف����ال �لفق����ر�ء – 
�إىل جان����ب فئ����ات �ل�ضب����اب و�ل�ضي����وخ من 
�جلن�ض����ن - تع����د �لأك����ر ت�ض����ررً� نتيج����ة 
لتفاق����م �أزمات �لفقر و�لبطالة و�لتي حتمل 
يف طياتها �إت�ضاع م�ضاحة �جلهل و�لتخلف 
يف �ملجتم����ع �لعر�قي. �ضمن ه����ذ� �ل�ضياق 
قدم����ت علي����اء ح�ض����ن �أمينة �ض����وؤون �ملر�أة 
�لعامل����ة يف �لحت����اد �لعام لنقاب����ات عمال 
�لع����ر�ق و�ضفًا و�قعي����ًا دقيقًا و�قعي����ًا لهذ� 
�لو�ض����ع �ملاآ�ض����اوي : �إن " �ملخاط����ر �لت����ي 
يو�جهه����ا �لأطف����ال �ملنخرط����ون يف �لعمل 
ناجم����ة عن �أ�ض����و�أ �أ�ض����كال �لعمال����ة ، وهي 
ت�ضمل �لتعر�ض لدرجات �حلر�رة �ل�ضديدة 
، و�لعم����ل يف بيئات ملوثة ل�ضاعات طويلة 
، و�لتعر�����ض للإ�ضابة و�لتحر�ض �جلن�ضي 
و�إ�ض����اءة �ملعامل����ة ، ونق����ل �أحم����ال ثقيلة"،  
�ضم����ن ه����ذ� �ل�ضياق م����ن �ملنا�ض����ب ت�ضليط 
�ل�ض����وء �ملرك����ز على تقري����ر حكومي يحلل 
�إجتاهات حتليل �لفقر ل����دى �أطفال �لعر�ق 
و�لتو�ضي����ات �ل�ضيا�ضي����ة �ملقرتح����ة �ضمن 

�ل�ضرت�تيجية �لوطنية لتخفي�ض �لفقر :
 Child Poverty In Iraq : An 
analysis of Child Poverty Trends 
and Policy Recommendations  
for the National Poverty 
Reduction Strategy  20172021- 

من هنا �أهمية تو�ضيح ما يلي : 
للأ�ض����رة  �لر�ب����ع  �لطف����ل  �أن  ر�ض����د   : �أوًل 
�لعر�قي����ة يف ع����ام 2012 يعي�����ض يف حالة 
فق����ر. كم����ا �أن حو�يل ثل����ث �أطف����ال �لعر�ق 
لي�����ض مبكنته����م �حل�ض����ول عل����ى �حلق����وق 

�لأ�ضا�ضية.
ثاني����ًا : �لأطف����ال �لذي����ن يتعر�ض����ون لإكر 
�لذي����ن  �أولئ����ك  ه����م  �لن�ضاني����ة  �ملخاط����ر 
يعي�ض����ون يف ظل �أ�ضر متتل����ك �أقل مدخول 

�ضنوي.
ثالث����ًا: �إن �إت�ضاع م�ضاح����ة �لفقر يف �لعر�ق 
يقابله����ا تقلي�ض �آخر يف �لتح�ضيل �لعلمي 
– �لدر��ضي للفئة �لعمرية �لتي تغطي جيل 

�لأطفال �ل�ضغار و�ليافعن من �ل�ضباب.
ر�بع����ًا: �لأطفال �لفق����ر�ء و�أطف����ال �لبيوت 
�لفقرة هم لي�ضو� �لأطر�ف �لأكر ��ضتفادة 

من نظم �حلماية �لجتماعية. 
خام�ض����ًا: جلع����ل �لع����ر�ق مرك����زً� مرحبًا به 
لإطفال����ه �أو لأطف����ال من يقطن عل����ى �أر�ضه 
�ملعط����اء  لب����د م����ن ��ضتئ�ض����ال �لفقر وهي 
م�ضاأل����ة لي�ضت مي�ضورة ولكنه����ا من �ملمكن 
�أن تتحق����ق ب����اإذن �لل����ه تع����اىل م����ن خ����لل 
جه����ود وطنية ودولية م�ضرتكة تعنى برفع 
م�ضتوى �حلياة لكل فئات �ل�ضعب �لعر�قي 
وعل����ى ر�أ�ضه����ا �لطبق����ة �لفقرة م����ن �أطفال 

و�ضباب �لعر�ق. 
بع�ض �لإح�ضاء�ت من �ملهم �لتطّرق �إليها: 
1. قبل �ضنو�ت قليلة ما�ضية قدر باإن ن�ضف 
 34.205.038 �لبالغ����ن  �لع����ر�ق  �ض����كان 
ه����م �أطفال حتت عم����ر �ل18. ي�ض����ّكل منهم 
�لأطف����ال 3.7 ملي����ون ن�ضم����ة م����ن جمموع 
6.5 ملي����ون ن�ضمة ) �ملجموع �لكلي لفقر�ء 

�ل�ضعب �لعر�قي(. 
�لع����ر�ق  �أطف����ال  م����ن   %  23 ح����و�يل   .2
يف حال����ة فق����ر يف ع����ام 2012 . ه����ذ� وق����د  
ت�ضاع����دت تقدي����ر�ت لعم����وم �لفق����ر�ء �ىل 
مايق����ارب -30 35 % يف �لأون����ة �لأخرة 
 ، �جلائح����ة)2021-2020(   �أزم����ة  عق����ب 
علمًا باإن مع����دلت �لفقر �لعالية ماز�لت من 
ن�ضيب حمافظات �لو�ضط و�جلنوب مابن 

 . %  52 -  45 ِ
3. �أم����ا ن�ض����ب �لفق����ر بن عو�ئ����ل �لنازحن 
فقد و�ضلت تقدير�تها يف عام 2012 – بل 

ورمبا حتى ما بعده �ىلِ 35 - %38 .
4. �إن �ملقارنة بن ن�ضب �لفقر�ء يف �لريف 
عنه����ا يف �مل����دن تباينت حي����ث و�ضلت �إىل 
�ل�ضع����ف يف �لريفِ 34% بينم����ا يف �ملدن 

%17ِ
 �إنطلقا مما تقدم لب����د لنا جميعًا �أن نوفر 
لل�ضر�ئ����ح �لفق����رة و�ملحرومة م����ن �أب�ضط 
م�ضتلزم����ات �حلي����اة �لأ�ضا�ضي����ة �ضندوق����ًا 
�ضيادي����ًا – مالي����ًا  ينا�ضب ن�ضبي����ًا –-  قيمة 
للرعاي����ة  خم�ض�ض����ًا  �لن�ضاني����ة  �ملعان����اة 
 – –�لثقافي����ة  – �لقت�ضادي����ة  �ملجتمعي����ة 
و�لعلمي����ة – �لتقنية �لت����ي تنا�ضب �إنطلق 
 – �ملع����ريف  �لع�ض����ر  مه����ار�ت  وتنمي����ة 
�لرقم����ي �حلدي����ث. �إن م�ضم����ون �لفق����ر مل 
يع����د مادي����ًا – مالي����ًا فح�ضب ب����ل م�ضمون 
�ضام����ل للأم����ن �لإن�ض����اين يف كاف����ة حق����ول 
�حلي����اة  ما ي�ضتدع����ي تاأ�ضي�ض جه����از د�ئم 
ملر�قبة �أو�ض����اع �لأطفال ب�ض����ورة جتنبهم 
�ملخاط����ر �لأمني����ة – �لقت�ضادي����ة يف ظ����ل 
تد�خ����لت وتقاطعات �لتحدي����ات �لد�خلية 

و�خلارجية . 
  �إن �لبن����اء �ل�ضليم �لر�ضن للبيت �لوطني 
�لطاق����ات  ����اأ  تعبَّ �أن  يفرت�����ض  �لعر�ق����ي 
لبن����اء  يت����م توجيهه����ا  ب�ض����ورة  �ملتنوع����ة 
وتنمي����ة �ضخ�ضية �لطفل كي يكون عن�ضرً� 
فاع����ًل موؤثرً� يف بناء وط����ن قوي متما�ضك 

�ضيا�ضي����ًا - جمتمعي����ًا – �قت�ضاديًا - ثقافيًا 
وعلميًا- تقنيًا. 

م����ن �لنم����اذج �لت����ي ت�ضتح����ق �ل�ض����ادة بها 
�أدو�ر �أطف����ال �لع����ر�ق �لذي����ن وم����ن خ����لل 
دور عو�ئله����م �مل�ضان����د معنويًا جنحو� يف 
ت�ضكي����ل لبنة متينة جليل جديد �ضيتو��ضل 
م����ع جيل����ي �ل�ضب����اب و�لكبارب�ض����كل �أك����ر 
�لفر�����ض   ، �لإر�دة  توف����رت  كلم����ا  وت����رة 
و�لإمكان����ات �ملنا�ضب����ة . �أحد ه����ذه �لنماذج 
�لناجح����ة �لطفل����ة رو�ن �ض����امل �لتي عرفت 
باإنها �ضديقة �لأطفال و�ملد�فعة عن حقوق 
�لنازحن �لتي وبنتيج����ة جهودها �لعلمية 
�ل�ضح����ة  بتنمي����ة  و�إ�ضهامه����ا  – �لثقافي����ة 
�لنف�ضي����ة للأطف����ال وبر�م����ج �لق����ر�ءة نالت 
تكرمي����ًا دولي����ًا حي����ث ح�ضلت عل����ى جائزة 
متنحها وز�رة �خلارجية �لهولندية تعرف 
 Tulip بجائ����زة تول����ب حلق����وق �لإن�ض����ان
 .2018 ع����ام  يف   Human Rights
من����وذج �آخر مثله ه�ض����ام �لذهبي �لذي نال 
تكرمي����ًا بف����وزه بجائزة �ل�ضي����خ حممد بن 
ر��ضد �آل مكت����وم للمب����ادر�ت �لعاملية نظرً� 
�لعر�ق����ي  �لبي����ت   تاأ�ضي�����ض  يف  جله����وده 
للإبد�ع �ل����ذي وفر م����اأوى يف بيته لأطفال 
�ل�ض����و�رع �لذي����ن ليجدون م����ا ي�ضد رمقهم 
�أو ي�ضند عودهم �لط����ري �أو يوؤمن حياتهم 
�ليومي����ة م����ن خماط����ر تن����اول �ملمنوع����ات 
وم����ن حال����ة �ل�ضي����اع ، �إ�ضاف����ة لتعليمه����م 
حرفًا مثل �لعمل على �حلا�ضوب ، �خلياطة 
و�حللقة ومهار�ت مو�ضيقية وفنية جتنبًا 
لوقوعه����م يف  مطب����ات حياتي����ة خط����رة 
ق����د تنهي حياته����م قبل �أجله����ا �ملحتوم، يف 
��ضتنها�����ض  م����ن  �إذن  لمنا�����ض  �خلامت����ة 
�لهمم �لوطنية ب�ضورة �أكرب من �أجل جعل 
�أدو�رً�  تلع����ب  �مل����دين  �ملجتم����ع  منظم����ات 
فاعل����ة م�ضوؤولة لتنمية �لإن�ض����ان �لذي يعد 
�لركي����زة �لأ�ضا�����ض يف بناء �لع����ر�ق ، دون 
ذل����ك ف����اإن خ�ضارتن����ا جلي����ل �لطفول����ة ه����ي 
خ�ض����ارة ك����ربى للع����ر�ق ولإجي����ال نعتم����د 
عليها يف بناء ع����ر�ق �آمن ، مزدهر ومتقدم 
حقوق �لإن�ض����ان وحرياته �لأ�ضا�ضية يجب 
�أن ت�ض����كل �لعم����ود �لفق����ري يف م�ضروعات 
�لتنمي����ة �لإن�ضاني����ة �ملجدي����ة . �لأم����ر �لذي 
يتطلب م����ن �حلكومة �لعر�قي����ة تخ�ضي�ض 
جه����ٍد مادي ومعن����وي و��ضتثنائي �أكرب يف 
م�ضان����دة وتق����ومي م�ض����رة �أطف����ال �لعر�ق 
حا�ضرً� وم�ضتقب����ًل، عّلنا لن�ضمع م�ضتقبًل 
�ض����و�رع  �أطف����ال  ع����ن  �أو حدي����ث  �أي كلم 
وم�ض����در  �لأوىل  �حل�ض����ار�ت  ع����ر�ق  يف 
�لإ�ضع����اع �لفك����ري و�لزده����ار �حل�ض����اري 
�لذي فق����د �آلقه ب�ضب����ب �ض����وء �إد�رة �لدولة 
وجت����ّذر �لف�ضاد وغياب �لتوج����ه �ل�ضيا�ضي 
�لإعلمي   - – �ملجتمع����ي  – �لقت�ض����ادي 
، �ل�ضح����ي ، �لثق����ايف و�لقان����وين �ل�ضلي����م 
م����رورً�   �لأ�ض����رة   - �لف����رد  م����ن  �إنطلق����ًا 
ب����كل  و�لدول����ة  �ملجتم����ع  �إىل  باملدر�ض����ة 
تف�ضيلتها �لبنيوية �لتي �أ�ضعفتها مر�حل 
�ضعب����ة �أكرها �إيلم����ًا تد�عي����ات �حلروب 
يف  طويل����ة  ل�ضن����و�ت  �لظ����امل  و�حل�ض����ار 
�لثمانينيات و�لت�ضعينيات بل وحتى عقب 
2003 ، م�ضافًا لكل ذل����ك غياب �لأ�ضخا�ض 
�ملنا�ضب����ن عن مو�ق����ع �لتاأث����ر �لإد�ري – 
�ل�ضيا�ضي �ملنوط به بناء �لوطن و�ملو�طن 
–تقني����ة  علمي����ة   – مدني����ة  �أ�ض�����ض  عل����ى 
حديثة بعي����دً� عن دو�ئ����ر �لنغلق �لفكري 
– �لثق����ايف و�ضي����اق �ملحا�ض�ض����ة �لفئوية 
�إطار من  – �لطائفي����ة و�لقومي����ة يف ظ����ل 
�لتو��ضل و�ل�ضتفادة �مل�ضتمرة من جتارب 
�لعومل����ة و�لتكام����ل �لإن�ض����اين "�إقت�ضادي����ًا 
– �إجتماعي����ًا وثقافي����ًا " �ملنت����ج حلالة من 
�لزده����ار و�لرتق����اء �لن�ض����اين بكل مايف 

�لكلمة من معنى حقيقي .    
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لطفي حامت

د. اأحمد عبد الرزاق �سكارة

�إن ه���ذه �لن�ضبة ل�ضالح �لرئي����ض بايدن جاءت على �ضوء 
�لإجن���از�ت �لتي حققها على �ل�ضعيد �لد�خلي فقد �ن�ضب 
جه���ده خلل ه���ذه �لفرتة ح���ول �لو�ضع �لد�خل���ي لإعادة 
ردم �لهوة �لتي �ت�ضعت بن �لأمركين �أثناء �لنتخابات 
و�لف���رز و�إعلن �لنتائج مبا فيه���ا �قتحام مقر �لكونغر�ض 
يف مبن���ى �لكابيت���ول، وكذل���ك �حل���د من �نت�ض���ار جائحة 
كورونا �لتي ح�ضدت �أرو�حًا عديدة بفعل �لإد�رة �ل�ضيئة 
للرئي�ض �ل�ضابق، فقد مت توزيع  220 مليون جرعة لقاح، 
و�عتم���اد خطة للإنعا�ض �لقت�ض���ادي قيمتها  ما يقارب 4 
تريليون���ات دولر ملكافح���ة جائح���ة كورون���ا و�لأ�ض���ر�ر 

�لناجمة عنها �قت�ضاديًا، ولإعادة بناء �لبنية �لتحتية.
�إىل جان���ب ه���ذه �لجن���از�ت عل���ى �ل�ضعي���د �لد�خل���ي، 
مل نلح���ظ �خل���ط �لبي���اين نف�ضه عل���ى �ضعي���د �ل�ضيا�ضة 
�خلارجي���ة، وذل���ك للق�ضايا �لعدي���دة �لتي تتطل���ب �إعادة 
�لنظ���ر حوله���ا، عل���ى �ض���وء �ضيا�ض���ات �لرئي����ض �ل�ضابق 
حملت���ه  �أثن���اء  �جلدي���د  للرئي����ض  �ملعلن���ة  و�لتوجه���ات 
�لنتخابية، ومن هذه �لق�ضايا �لعلقة مع �أقوى خ�ضمن 
يف �ملنطق���ة وهما �إ�ضر�ئيل و�إي���ر�ن، و�لتي �ضنتطرق لها 

يف هذه �ملقالة:
 

العالقة مع اإ�سرائيل
  توظ���ف �لإد�رة �جلدي���دة، ما و�ضلت �إلي���ه �ضفقة �لقرن 
و �تفاقي���ات �أبر�ه���ام ب���ن �إ�ضر�ئيل و�ملغ���رب و�لإمار�ت 
و�لبحرين وتو�ضيعها حيثما �أمك���ن، وحث �لفل�ضطينين 
للنخ���ر�ط به���ا، م���ع �لتاأكي���د �لأمرك���ي �لر�ف����ض ب�ضم 
�لأر��ضي �لعربية �إذ كان���ت فل�ضطينية �أو �ضورّية، وكذلك 
�لإيف���اء بالتعه���د�ت �لت���ي قطعه���ا باي���دن وكذل���ك �إع���ادة 
فت���ح مكتب منظم���ة �لتحري���ر �لفل�ضطيني���ة يف و��ضنطن 
و�إع���ادة قن�ضلي���ة �لولي���ات �ملتح���دة يف �لقد����ض و�لتي 
ه���ي مبثابة �ل�ضف���ارة مع فل�ضط���ن، �لتي �أعل���ن عن �لنية 
عنها يف 2021/1/29 و�لت���ي تو�جه بع�ض �لإ�ضكاليات 
�لقانونية، وبا�ضتئناف �مل�ضاعد�ت لوكالة غوث وت�ضغيل 
�للجئن �لفل�ضطينين ) �أونرو�( �لتي �أعلن عنها بتاريخ 
8 ني�ض���ان 2021 �لبالغ���ة 235 ملي���ون دولر �لتي قطعها 
تر�م���ب، بعد رف����ض �لقياد�ت �لفل�ضطيني���ة �لن�ضو�ء يف 
�ضفق���ة �لق���رن، و�ضتبق���ى �إد�رة باي���دن ترف���ع  �ضعار حل 
�لدولت���ن، وتنتظ���ر �لوقت �ملنا�ض���ب لإحي���اء �لتفاو�ض، 
بخ�ضو�ض �ل�ضر�ع �لإ�ضر�ئيلي �لفل�ضطيني بعد �لنتهاء 
من ت�ضكي���ل �حلكوم���ة �لإ�ضر�ئيلية على �إث���ر �لنتخابات 
�لأخرة بتاري���خ 2021/3/23 و�لتي هي �لر�بعة خلل 
�ضنت���ن ،�لتي مل حت�ضم �ل�ض���ر�ع �لد�ئر ب���ن �ملع�ضكرين 
�لرئي�ض���ن، حيث مل ي�ضتطع �أي منهما من ت�ضكيل حكومة 
م�ضتق���رة، و�نتظار �أي�ض���ًا �لنتخاب���ات �لفل�ضطينية �لتي 
مت تاأجيله���ا م���ن قب���ل �لرئي����ض حمم���ود عبا����ض بتاري���خ 
م�ضارك���ة   �إ�ضر�ئي���ل  رف����ض  ب�ضب���ب   ،2021 ني�ض���ان   29
فل�ضطيني���ي �لقد�ض بالنتخابات و�لت���ي تكر�ض �لنق�ضام 

�لد�خلي للفل�ضطينين. 
 من �جلدير بالذك���ر تبقى حماية �أمن و��ضتقر�ر �إ�ضر�ئيل 
�أه���م  م���ن  �لأو�ض���ط  �ل�ض���رق  يف  �لع�ضك���ري  وتفوقه���ا 

�لأولوي���ات �لتي تلتزم بها �لوليات �ملتحدة بغ�ض �لنظر 
عن �لرئي�ض �لأمرك���ي  �لذي يتوىل �لإد�رة ومبا يف ذلك 

�لرئي�ض بايدن.

العالقة مع اإيران
 كان �ضعار �لرئي�ض �ملنتخب بخ�ضو�ض �لعلقة مع �إير�ن 
ه���و �لع���ودة �ىل خط���ة �لعم���ل �ل�ضاملة �مل�ضرتك���ة و�لتي 
ت�ضم���ى �خت�ض���ار� )�تفاقي���ة 5+1 ( �لت���ي �ن�ضح���ب منه���ا 
�لرئي�ض تر�مب بتاريخ 2018/5/8 ب�ضكل �أحادي ودون 
�لتن�ضي���ق مع حلفاء �لوليات �ملتحدة، وقد �ضرع �لرئي�ض 
باي���دن  باإحي���اء �ملفاو�ض���ات وح�ضول بع����ض �لتقدم يف 
�ملحادث���ات �لتي جت���ري يف �لعا�ضم���ة �لنم�ضاوي���ة فيينا 
وب�ض���كل غ���ر مبا�ضرة ب���ن �ل���دول �ملوقعة عل���ى �لتفاق 
م���ع �إي���ر�ن حول �خلطو�ت �لت���ي ميكن �إتباعه���ا من �أجل 
عودته���ا لللت���ز�م ببن���ود �لتف���اق مقابل رف���ع �لعقوبات 
عنه���ا من قب���ل �لوليات �ملتحدة. وتو�جه ه���ذه �ل�ضيا�ضة 
�لتخ���وف م���ن قبل حلف���اء �لولي���ات �ملتح���دة يف �ملنطقة 
وتعت���رب  �خللي���ج،  دول  �إ�ضر�ئي���ل وبع����ض  وبالأخ����ض 
�إ�ضر�ئيل م���ن �أ�ضد �ملعار�ضن للتفاق عن���د �لتوقيع عليه 
يف ع���ام 2015، وق���د �نعك����ض ذل���ك بحال���ة �ل���ربود �لتي 
�ض���ادت �لعلق���ة ب���ن �لرئي����ض  �أوبام���ا ورئي����ض وزر�ء 
�إ�ضر�ئي���ل  نتنياه���و، بحج���ة �أن ه���ذ� �لتف���اق  �ضيطل���ق 
ي���د �إي���ر�ن يف �ملنطق���ة و�إن �مل�ض���روع �لن���ووي �لإير�ين 
ي�ض���كل تهدي���دً� خطرً� لأم���ن �إ�ضر�ئي���ل، �إم���ا بع�ض دول 
�خللي���ج وبالأخ�ض �ململكة �لعربية �ل�ضعودية و�لإمار�ت 
و�لبحري���ن حتاول �ل�ضغط باإ�ضاف���ة �أجندة جديدة لبنود 
�لتف���اق وهما �حلد م���ن �ل�ضو�ري���خ �لبالي�ضتي���ة و�لتي 
ت�ضكل م�ضدر �خلوف و�لهل���ع لدول �ملنطقة، حيث ت�ضكل 
خماط���ر جّدي���ة عل���ى �أمنه���ا و��ضتقر�ره���ا، �أم���ا �لأجندة 
�لأخرى: هي �لدور �لإقليمي �لإير�ين يف �ملنطقة، �لأخذ 
بالتو�ضع و�لنت�ضار على ح�ضاب هذه �لدول، حيث حققت 
�إير�ن توغًل عميقًا يف �لع���ر�ق و�ضوريا ولبنان و�ليمن. 
ولذلك تتو�ىل �لوفود �لأمركية يف �ملنطقة لغر�ض تبديد 
هذه �ملخاوف وتطمن �حللف���اء، و�لتي من بو�درها فتح 
�لقن���و�ت �لدبلوما�ضي���ة بن هذه �لدول وم���ع �إير�ن، و�إن 
�لت�ضريح���ات �لأخرة م���ن بع�ض �مل�ضوؤول���ن يف �لرغبة 
بخف����ض �لتوتر�ت  و�مل�ضال���ح �مل�ضرتكة و�لتاأكيد من )�أن 
تغير �للهجة و�خلط���اب ي�ضاعد يف ت�ضفية بوؤر �خللف 
و�لتوت���ر و�إع���ادة �لأم���ن و�ل�ضتقر�ر يف �ملنطق���ة(،  هذ� 

يعك�ض تطورً� جديًا يف �ملنطقة.
م���ن �ض���ر �ملفاو�ض���ات يف فيين���ا، يت�ض���ح وج���ود ترقب 
حذر من قب���ل �لإد�رة �لأمريكية للع���ودة للتفاق �لنووي 
ورفع �لعقوبات �لقت�ضادية ع���ن �إير�ن، وبنف�ض �لوقت، 
هن���اك تخوف من �لبق���اء يف �لنتظار حتى �جنلء نتائج 
�لنتخابات �لرئا�ضية يف �إير�ن عند �ضهر حزير�ن �لقادم، 
و�لت���ي �ضتف�ض���ي بف���وز �ملت�ضّددي���ن على موق���ع �لرئا�ضة 
�إ�ضاف���ة �إىل �ضيطرتهم �ملريح���ة يف جمل�ض �ل�ضورى، مما 
ي�ضّعب من مهم���ة �لإد�رة �لأمركية باإبر�م �ضفقة �لعودة 

ورفع �لعقوبات باأقل �خل�ضائر �ملمكنة.

1
حملت �ل�ضيادة �لدولي���ة لأ�ضلوب �لإنتاج 
�لر�أ�ضمايل حزمة من �مل�ضاعب �ل�ضيا�ضية 
-�لجتماعي���ة وم���ا ر�فقه���ا م���ن توتر يف 

�لعلقات �لدولية.
- �ضيا�ضة �لتوتر �ملت�ضاعدة يف �لعلقات 
�ملناف�ض���ة  روح  م���ن  تنبث���ق  �لدولي���ة 
�لقت�ضادي���ة ب���ن م�ضتويات تط���ور دول 
�لت�ضكيل���ة �لر�أ�ضمالية �لعاملي���ة بطو�بقها 
�لث���لث - دول �لر�أ�ضمالية �ملعوملة - دول 
�لر�أ�ضمالية �لحتكارية - �لدول �لوطنية.  
- ترتكز �ل�ضر�ع���ات �لدولية بن طو�بق 
�لت�ضكيل���ة �لر�أ�ضمالية �لعاملي���ة �ملتطورة 
عل���ى كيفي���ة ��ضتغ���لل �ل���دول �لوطني���ة 
ثرو�ته���ا  عل���ى  �لقت�ضادي���ة  و�لهيمن���ة 

�لوطنية.
ب���ن  �لدولي���ة  �ل�ضر�ع���ات  ترت�ف���ق   -
م�ضتويات �لت�ضكيلة �لعاملي���ة �لر�أ�ضمالية 
م���ع نز�ع���ات وطني���ة �جتماعي���ة تقودها 
طبق���ات فرعي���ة ت�ضع���ى لبن���اء حتالف���ات 
تعزي���ز  �ىل  هادف���ة  وطني���ة   - دولي���ة 
�ل�ضيطرة �خلارجية على �لدول �لوطنية.    
�لك���ربى  �لر�أ�ضمالي���ة  �ل���دول  - نز�ع���ات 
تتجل���ى بكرة من �لأ�ضاليب �ل�ضيا�ضية – 
�لقت�ضادية نحاول ��ضتعر��ض �أبرزها –  
�أ-- �إث���ارة �لتوت���ر�ت �لدولية �لهادفة �ىل 

�إعادة �ضيط���رة �ملر�كز �لدولي���ة �ملتنازعة 
لغر�ض �لهيمنة و�لتو�ضع.   

ب-- فر����ض �ل���دول �لر�أ�ضمالي���ة �ملعوملة 
�حل�ض���ار�ت �لقت�ضادي���ة لغر����ض خن���ق 
�خل�ضوم �لدولي���ن غر مكرتثة بتجويع 

وتخلف �ضعوب �لدول �ملحا�ضرة. 
ج— �عتم���اد �ضيا�ضة �لعزل �لدبلوما�ضي 
بهدف تقلي�ض �لعلقات �لدبلوما�ضية مع 

�لدول �مل�ضتهدفة.
د-- متوي���ل �مللي�ضي���ات �ملناه�ض���ة للنظم 
�أن�ضطته���ا  �ل�ضيا�ضي���ة )�ملتم���ردة( ودع���م 
بلده���ا  ل�ضلط���ات  �ملعادي���ة  �لرهابي���ة 

�لوطنية. 
�ل���دويل  �لإع���لم  �ضجي���ج  �إث���ارة  ه-- 
و�لقي���ام بحم���لت �لدف���اع ع���ن )حق���وق 
�لإن�ضان( لغر�ض تب�ضيع �ضورة �خل�ضوم 

�لدولين. 
�لتكنولوج���ي  بالتخري���ب  �لقي���ام  و- 
يف  �ل�ضيا�ض���ي  للتدخ���ل  و��ضتخد�م���ه 
�ملناه�ض���ة  للبل���د�ن  �لد�خلي���ة  �ل�ض���وؤون 

ل�ضيا�ضة �لدول �لر�أ�ضمالية �لكربى.
�ل�ضغوط���ات �لدولية �مل�ض���ار �إليها ت�ضعى 
�ىل �لتاأثر على �لبلد�ن �ملناه�ضة للهيمنة 

�لدولية ��ضتنادً� �ىل --  
به���دف  �مل�ضتهدف���ة  �ل���دول  �إ�ضع���اف   --

�إحلاقها بالتكتلت �لر�أ�ضمالية �لكربى.

-- �إنهاك �لطبق���ات �لجتماعية �ملناه�ضة 
للهيمنة �لدولية.

-- �حت�ض���ان فعالي���ة �لطبق���ات �لفرعي���ة 
وتعزي���ز �ضيطرته���ا عل���ى �ضلط���ة �لدول���ة 

�ل�ضيا�ضية. 
-- م�ضان���دة �لنظ���م �لإرهابي���ة يف �لدول 
�لأح���ز�ب  ق���وة  و�إ�ضع���اف  �لوطني���ة 

و�لتيار�ت �ل�ضيا�ضية �لدميقر�طية. 
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  - ��ضتخ���د�م �لعقوب���ات �لقت�ضادي���ة يف 
�لعلق���ات �لدولي���ة ترت�فق ونه���ج �لتوتر 
بن �لدول �لر�أ�ضمالية و�حتد�م تناق�ضات 
طبق���ات ت�ضكيلتها �لجتماعية �ملنبثقة من 
قان���ون �لتطور �ملتفاوت �لذي يف�ضي �ىل 
ظه���ور مر�كز ر�أ�ضمالي���ة جديدة و�نحد�ر 

دول ر�أ�ضمالية �أخرى.  
-- يتجل���ى قان���ون �لتط���ور �ملتفاوت يف 
�لعلقات �لدولية يف �لظروف �لتاريخية 

�ملعا�ضرة ب�    
مو�ق���ع  �ل�ضين���ي  �لقت�ض���اد  تب���ّوء   --
متقدمة يف �لأ�ضو�ق �لعاملية معتمدً� على 
�مت���د�د �ل�ضوق �ل�ضيني���ة �ىل دول قار�ت 

�لعامل �ملختلفة.
- تر�ج���ع هيمن���ة �ل�ض���وق �لأمركية على 
�لأ�ض���و�ق �لعاملي���ة و�ضعوب���ة �حتفاظه���ا 

بال�ضيادة �لقت�ضادية �لدولية.   
ملكانته���ا  �لرو�ضي���ة  �لدول���ة  ��ضتع���ادة   -
�ل�ضيا�ضية وم�ضاركته���ا يف حل �لنز�عات 

�لدولية وحتجيم 
�لقوى �لإرهابية.  

- - جت���ّذر �لروح �لقومي���ة و�لوطنية يف 
�ل�ضن �ل�ضعبي���ة ورو�ضيا و�عتمادها يف 
مكافح���ة �ل���روح �لكو�ضموبولتية للعوملة 

�لمركية.
-- تز�ي���د ��ضتقللي���ة �لق���ارة �لأوروبي���ة 
ع���ن �لوليات �ملتح���دة وتط���ور علقاتها 
�لربغماتية مع �ل�ضن ورو�ضيا �لوطنية. 
- تنام���ي فعالية �لتجمع���ات �ليمينية يف 
وتز�ي���د  �ملتط���ورة  �لر�أ�ضمالي���ة  �ل���دول 

معاد�تها للأجانب و�لو�فدين �جلّدد.   
لليم���ن  �لإرهابي���ة  �لنزع���ات  ��ضت���د�د   -

�لإ�ضلم���ي �ملتط���ّرف وم�ضاندت���ه من قبل 
�ملر�كز �لر�أ�ضمالية.

�ملّت�ضم���ة  �لدولي���ة  �ل�ضيا�ضي���ة  ت�ض���ر   -
بالتوت���ر �ىل �أن �لع���امل يرف����ض �ضيا�ضية 
�لتبعي���ة و�لتهمي����ض وي�ضع���ى �ىل بن���اء 
علق���ات دولية جديدة ي�ضوده���ا �لتعاون 
�لدويل و�حرت�م �خل�ضو�ضية �لوطنية. 
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-- تغي���ر�ت �ل�ضيا�ضة �لدولية وتطورها 
وفق م�ضالح �لكت���ل �لدولية �أنتجت �آثارً� 
�ضلبي���ة على �لتعاون �ل���دويل بن طو�بق 
�لت�ضكيلة �لر�أ�ضمالي���ة �لعاملية �لمر �لذي 
يتطل���ب حتدي���د �لكتل �لدولي���ة �ملتناف�ضة 

يف �ل�ضيا�ضية �لدولية و�ملتمثلة ب�:  
�أوًل – كتل���ة ر�أ�ضمالية معوملة ت�ضعى �ىل 

�لهيمنة �لدولية تتمثل بالوليات �ملتحدة 
�لمركية -كند� - بريطانيا �لعظمى. 

ثانيًا - كتل���ة ر�أ�ضمالية �حتكارية تتج�ضد 
بتحالف �لدول �لأوروبية و�نق�ضامها بن 
طابقن �لأول منهم���ا ر�أ�ضمالية �حتكارية 
تتك���ون م���ن �ملاني���ا - فرن�ض���ا – �إيطالي���ا 
دول  م���ن  تت�ض���كل  و�أخ���رى  -��ضباني���ا 
�أوروبي���ة �ضرقي���ة ناجتة ع���ن �نهيار دول 

�لكتلة �ل�ضرت�كية.
- رغ���م �لوح���دة �لأوروبية �ملعلن���ة �إل �أن 
�لحت���اد �لأوروب���ي ت�ض���وده �نق�ضام���ات 
ح���ادة منبثق���ة م���ن درج���ة تط���ور دول���ه 

وتبعيتها للر�أ�ضمالية �لأمركية �ملعوملة.
بالتع���اون  ترتك���ز  دولي���ة  كتل���ة  ثالث���ًا- 
�لرو�ض���ي - �ل�ضيني مرتكزً� على عجلتن 
رئي�ضت���ن �لأوىل منهما تعاون �قت�ضادي 
�لكربي���ن،  �لدولت���ن  ب���ن  متنام���ي 
وثانيتهم���ا ق���وة ع�ضكرية نووي���ة �ضاربة 

لدى �لطرفن. 
�إن �لتع���اون ب���ن �لكت���ل �لدولي���ة �لثلث 
�أ�ضب���ح �أم���رً� �ضروري���ًا ل�ضيان���ة �ل�ضلم 
�لعاملي و�ضمان تط���ور �مل�ضالح �لوطنية 

لدول �لت�ضكيلة �لر�أ�ضمالية �لعاملية.  
�عتمادً� �ىل ذل���ك ولغر�ض حتقيق تعاون 
دويل لب���د من �تباع �ضيا�ضة دولية ترتكز 

على عدة توجهات �أهمها --

-- �لتعاي����ض �ل�ضلمي و�حلد من �ملناف�ضة 
�لث���لث  �لدولي���ة  �لكت���ل  ب���ن  �ل�ضاري���ة 

وتطوير تعاونها �لدويل �مل�ضرتك. 
ونب���ذ  �ل�ضلمي���ة  �ملناف�ض���ة  �عتم���اد   --
�لعقوب���ات �لقت�ضادي���ة و�ضيا�ض���ة �لعزل 
�لدبلوما�ض���ي وم���ا تنتجه م���ن �حتكاكات 

و�ضر�عات �ضيا�ضية. 
�لجتماع���ي  �لتط���ور  �ضب���ل  �ح���رت�م   --
و�إد�نة �لتدخلت �خلارجية يف �ل�ضوؤون 

�لوطنية. 
-- تبن���ي دبلوما�ضية �حل���و�ر و�لتعاون 
ب���ن �لكتل �لدولية �لثلث ونبذ ��ضتخد�م 

�لقوة يف �لنز�عات �لدولية. 
�ىل  ته���دف  دولي���ة  تفاهم���ات  بن���اء   --
�ضيان���ة �ل�ضلم �لدويل وتطوير �للقاء�ت 
و�ملوؤمتر�ت �لدولي���ة �لهادفة �ىل حتجيم 

�لتوتر�ت �لدولية. 
- بن���اء �ضيا�ض���ة وطني���ة تعتم���د مو�زن���ة 
�مل�ضالح �لجتماعية بن طبقات �لت�ضكيلة 

�لجتماعية �لوطنية. 
�إن �ملو�ضوع���ات �مل�ضار �إليه���ا ترتكز على 
وح���دة �لعامل �لر�أ�ضمايل �ملعا�ضر بعو�مله 
�لتناق�ض���ات  �ىل ح�ض���ر  هادف���ة  �لثلث���ة 
�ىل  �ضاعي���ة  �ضلمي���ة  باإط���ار�ت  �لدولي���ة 
�ضيانة دول �لعامل  من �لتبعية و�لتهمي�ض 

و�لإحلاق.

الراأ�سمالية المعولمة وع�سكرة العالقات الدولية 

اأجندة بايدن خالل مائة يوم من حكمه

في تقليد تم الأخذ به لما يقارب القرن،خاطب الرئي�س 
الأميركي الجديد ال�سعب واأمام الجتماع الم�سترك لمجل�س 

النواب وال�سيوخ  بمنا�سبة وجوده في ال�سلطة  لأول 100 
يوم، قّدم جرد ح�ساب لأعماله خالل هذه الفترة، وهي 

محطة لتقييم اإنجازاته وتوجهاته الداخلية والخارجية، 
والذي اأ�سبح ُعرفًا لقيا�س اأدائه، ووفق اآخر ا�ستطالع للراأي 

اأجراه مركز بيو )Pwew( لالأبحاث نال باإيدن ر�سا 59 % من 
الم�ستطلعين ، مقابل 46 % التي حظي بها الرئي�س ال�سابق 

ترامب خالل الفترة نف�سها.

د. علي مهدي 

مكافحة الفقر م�سوؤولية وطنية كربى   



الق�سم الثاين

 نعي�ُش في ع�سٍر باتت فيه الحقول 
�سة اأقرب اإلى  المعرفية المتخ�سّ

حفريات تنتمي لما�ٍش مندثر ؛ وقد 
تر�ّسخت هذه الخ�سي�سة المميزة 
لع�سرنا بعد تعاظم اأهمية درا�سة 

الظواهر الطبيعية وغير الطبيعية 
في �سيغة ن�سقية �ساملة، ولم يكن 

الأدب )الذي يمثل ال�سرد هيكله 
الجوهري( بعيداً عن هذه المقاربة 

المعرفية ؛ فقد طاله تغييرات 
بنيوية كبيرة في الجوانب التالية 
على الأقّل : ماهي طبيعة الفعالية 

ال�سردية التي يت�سارك بها كّل 
الكائنات الب�سرية ؟ كيف تعمل اللغة 

كو�سيط �سردي في تمرير الخبرات 
الب�سرية بين الب�سر ؟ وماالعالقة 

بين التخييل الب�سري والإبداع 
الدبي ؟ قد تبدو هذه الأ�سئلة مثل 
كثير �سواها من الأ�سئلة التقليدية ؛ 

لكّن الأمر �سيختلف اإذا مادر�سنا هذه 
الأ�سئلة في �سياق ن�سقي يجمع بين 
الإجابات المتوّقعة بعد اإخ�ساعها 
للك�سوفات غير الم�سبوقة في علم 

 COGNITIVE النف�ش الإدراكي
PSYCHOLOGY وعلوم البيولوجيا 

 BRAIN الع�سبية الدماغية
NEUROSCIENCE وكثير من 

الجبهات العلمية المتقّدمة. 

غ���ر  مقارب���ة  الت���ايل  احل���وار  يق���ّدم   
فيه���ا  يق���ّدُم  الأدب،  نح���و  م�س���بوقة 
 Angus الربوف�س���ور اأنغو����س فليت�س���ر
Flitcher روؤي���ة جدي���دة فيم���ا يخ����سُّ 
املوؤث���رة  وقيمته���ا  ال�سردي���ة  الفعالي���ة 
الب�س���ري  العق���ل  �سياغ���ة  اإع���ادة  يف 
الرتق���اء يف  عل���ى  ق���ادرًا  يجعل���ه  مب���ا 
تن���اول املو�سوع���ات العلمي���ة يف �سياق 
عملي���ة تخادمي���ة يغتذى فيه���ا الأدب من 
الك�سوفات العلمية ويعيد �سّخ املوؤثرات 
امل�ستج���ّدة يف الفعالي���ة ال�سردي���ة مب���ا 
الرتق���اء بالعل���م يف من���ٍط م���ن التغذية 
يت�سّم���ن  اليجابي���ة،  ال�سرتجاعي���ة 
م���ن  ثوري���ة  جمموع���ة  كذل���ك  احل���وار 
الأف���كار ب�ساأن القيمة الرباغماتية للأدب 
)باملعنى املفيد ملفردة الرباغماتية(، كما 

ي�سُف فليت�س���ر الفعالي���ة ال�سردية باأنها 
من���ٌط من امليكانيزم العقل���ي النا�سئ عن 

عملية تطور بيولوجي. 
 اأق���ّدُم اأدن���اه ترجم���ة للق�س���م الثاين من 
 Kevin حوار حديث اأجراه كيفن برغر
Berger، املح���ّرر يف جمّل���ة ناوتيلو�س 
فليت�س���ر.  الربوف�س���ور  م���ع   Nautilus
ظه���ر احلوار يف ع���دد املجل���ة املرّقم 97 
)فرباي���ر(  �سب���اط   24 ي���وم  واملن�س���ور 
اأن  يج���ب  )الأدب  عن���وان  2021 حت���ت 
 Literature Should ُيدّر����س مثل العلم

 .)Be Taught Like Science
املرتجمة

 ملاذا ترى الأدب �شكاًل من التقنية ؟ 
- التقني���ة - يف اأ�س���ل تعريفها - هي كل 
�سيء اإ�سطنعه الب�سر بق�سد حّل مع�سلة 
ما )يف العامل املادي، املرتجمة(، ومعظُم 
تقنيتن���ا احلا�سرة توج���د بق�سد تعظيم 
امل���ادي وزي���ادة  �سطوتن���ا عل���ى عاملن���ا 
امل�ساحات املنا�سبة للعي�س الب�سري فيه. 
ه���ذا هو ال�سب���ب الكام���ن وراء امتلكنا 
للهواتف الذكية واملنازل الذكية والأقمار 
بتن���اول  الأدب  يخت����سُّ  ال�سطناعي���ة، 
اجلانب الآخ���ر من املع�سلت الب�سرية ؛ 
فهو ليهت���مُّ بكيفية تعظيم �سطوتنا على 
الع���امل املادي غ���ر الب�سري ب���ل بكيفية 
زيادة �سطوتنا عل���ى اأنف�سنا نحن، ومن 
اأج���ل ه���ذا امل�سع���ى يت�س���ارُع الأدُب مع 
املع�س���لت النف�سية الت���ي تعتمل داخلنا 
واأفعالن���ا  توجهاتن���ا  ت�س���ّكُل  ولتنف���كُّ 
يف ه���ذا العامل امل���ادي، احل���زن، الكرب 
ال�سدي���د، فق���دان املعن���ى، الوح���دة،،،،، 
ف  : ه���ذه بع�س املع�س���لت الت���ي اأكُت�سِ
الأدُب لكي يتعامل معها بكيفية منا�سبة، 
ونحُن اإذا مااأردنا العي�س يف جمتمعاٍت 
�سعي���دة ودميقراطي���ة لديه���ا ك���رٌة م���ن 
املهند�س���ن والعلماء املوؤثرين فنحُن يف 
حاج���ة لأنا����سٍ مبتهجن بدًل م���ن اأنا�ٍس 
ممتلئ���ن غ�سب���ًا وجزع���ًا، وله���م ح����سٌّ 
عمي���ق بالتعاط���ف والغر����س ف�سًل عن 

مقدرة فائقة يف املقاربات املنطقية وحّل 
املع�س���لت. نح���ُن ن�ستطيُع بل���وغ هذه 

الأهداف عرب الأدب. 

 عندما تقوُل اإّن الأدب �شكٌل من اأ�شكال التقنية 
فاإّن هذا الأمر يبدو كاأّنك تقوُل اإّن الأدب هو اآلة ؟ 
- نع���م، اأنا اأوؤّك���ُد قويل ب���اأّن الأدب اآلة ! 
ه���و اآلة م�سّممٌة للعم���ل يف تناغم مع اآلة 
اأخرى : عقلنا الب�س���ري، اإّن الغر�س من 
هات���ن الآلتن هو اأّن تعّظم كّل اآلة كفاءة 
الآل���ة الأخ���رى، الأدُب طريق���ة لتعزي���ز 
اخلي���ال الب�س���ري وتعجي���ل الرتقاء به 
نح���و م�ستوي���ات غ���ر م�سبوق���ة، ويف 
املقاب���ل فاإّن اخليال الب�سري يعّزُز الأدب 
ويرتق���ي به، اإّن ه���ذه التقني���ة العظيمة 
ب���ن  املتب���ادل  التفاعل���ي  الرتق���اء  )يف 
الأدب والعقل الب�س���ري( مل تزل حبي�سة 
مكتباتن���ا  رف���وف  يف  املن�سي���ة  الكت���ب 
ولي����س ثّم���ة مّن���ا م���ن يوّظفه���ا بطريقة 
فاعل���ة، وله���ذا ال�سب���ب ت���رى اأّن الطلبة 
اجلامعين يهج���رون اأق�سام الأدب نحو 

اأق�سام العلوم والهند�سة.

 مقاربت���َك هذه جتعل فعل اخلي���ال يبدو فعالية 
ميكانيكية، األترى هذا معي ؟ 

- ال�سرد يف اأحد جوانبه فعٌل ميكانيكي 
؛ فه���و ليتطّل���ُب خياًل، مثلم���ا ليتطّلُب 
 : الأم���ر  ���ح  اأو�سّ دعن���ي  ح���ّرة،  اإرادة 
مفتقدي���ن  يكون���وا  اأن  لب�س���ٍر  ميك���ُن 
للخي���ال والإرادة احل���ّرة ؛ ومع هذا يف 
م�ستطاعهم كتابة الروايات وال�سعر لأّن 
العن�س���ر الهيكل���ي الأ�سا�س���ي يف هاتن 
الفاعليت���ن الب�سريتن ه���و ال�سرد، الآن 
لنتفّك���ر يف هذه الأم���ر : اإّن ال�سبب الذي 
يدف���ُع الب�س���ر اأحيان���ًا للنظ���ر اإىل ال�سرد 
باأن���ه فع���ٌل اإبداع���ي اأو خي���ايل ه���و اأّن 
ال�سرد قد ليكون فعالية منطقية )اأي اأّن 
البداع التخييلي ي�سبح مرادفًا للوقائع 
غ���ر املنطقية التي لجن���د نظرًا لها يف 
الع���امل املادي، املرتجم���ة(، يوجد الأدب 
املو�س���وف بالإبداع اخلّلق يف العوامل 

الفرتا�سية، املخالفة للوقائع احلقيقية 
اأن���ت  غالب���ًا.  واحلد�سي���ة  امل�سه���ودة، 
لت�ستطي���ُع اأبدًا كتاب���ة رواية �سادقة اأو 
كاذبة ؛ ب���ل كلُّ مات�ستطيع كتابته رواية 
تخييلي���ة وح�س���ب، وه���ذا ه���و ال�سب���ب 
ال���ذي ق���د يجعلن���ا نفّك���ُر يف اأّن الرواية 
عمل تخييلي خال�س. قد نذهُب بالكيفية 
ذاته���ا اإىل خلع �سف���ة التخييلي )مبعنى 
�س���يء �سنع���ه اخلي���ال( عل���ى اأي �س���يء 
يخلق���ه مهند�ٌس ؛ لك���ّن مانقوله حقًا عند 
و�سف روايٍة ما بالتخييلية هو اأنها تقع 
خارج نطاق احلّيز املنطقي. الرواية يف 
العادة تنتم���ي لف�ساء اآلة خمتلفة – ذاك 

هو الف�ساء الآيل لل�سرد. 

 يف الع�شري���ن �شن���ة الأخ���رة تناق�ش���ت اأعداد 
املقبول���ن يف اأق�شام اللغ���ة النكليزية مبقدار 25 
باملائ���ة ؛ يف ح���ن اأّن اأع���داد املقبول���ن يف اأق�شام 
STEM )خمت�ش���ُر ي�ش���ُر اإىل جم���الت العلوم 
 َ والتقني���ة والهند�شة والريا�شي���ات( ت�شاعفت. لمِ

�شار الأمر هكذا براأيك ؟ 
- اأ�ستطي���ُع اأن اأخربك بال�سبب احلقيقي 
الأدب  احلقيق���ة،  ه���ذه  وراء  الكام���ن 
النكلي���زي لُيَدّر����ُس بطريق���ة له���ا كبر 
ارتب���اط مبا�س���ر مع النا����س : تعّلمنا يف 
نق���ول  الأدب، واأن  نف�ّس���ر  اأن  املدار����س 
مو�سوعات���ه  نح���ّدد  واأن  يعن���ي،  م���اذا 
و�سواه���ده احلجاجي���ة ؛ لكنن���ا عندم���ا 

نفع���ل ه���ذه الأم���ور فاإننا نعم���ل بال�سد 
م���ن وظيف���ة الأدب، اأن���ا اأق���وُل اأنن���ا يف 
م�سي����س احلاج���ة لتقني���ات ومكت�سفات 
الأدب  مو�سوع���ات  رب���ط  مب�ستطاعه���ا 
معرف���ة  م���ن  متكينن���ا  ع���رب  بروؤو�سن���ا 
الأدب  بعقولن���ا،  الأدب  يفعل���ه  ماال���ذي 
لي�س �سيئًا يخت�سُّ باإخبارك ماال�سواب 
اأو اخلطاأ بل ه���و �سيء يرمي مل�ساعدتك 
يف اإكت�س���اف مكام���ن اخلط���اأ يف عقل���ك 
ومن ثّم احل�سول على روؤى جديدة غر 
م�سبوق���ة لك ب�س���اأن العامل ال���ذي تعي�س 

فيه. 

 ت�شمُّ عناوين كتابك املو�شوم " اأعمال مده�شة 
فيم���ا  والَفَكاه���ة  الدعاب���ة  عل���ى  تبع���ث  " ا�شم���اًء 
يخ�صُّ مااأ�شميَت���ُه مكت�شفات الأدب، ثمة بن هذه 
العناوي���ن : القل���ب كّل���ي املقدرة، م�شع���د ال�شفاء 
الروح���ي، ُمف���ّكك احل���زن، الع���المِ الفرتا�ش���ي، 

كيف اإكت�شف الأدب العالمِ الفرتا�شي ؟ 
ذات  ل���ه  لي����س  الفرتا�س���ي  الع���امِلُ   -
م�سّخ�س���ة، تول���ُد عقولن���ا وه���ي مبثابة 
علم���اء حقيقي���ن، ومن���ذ اللحظة الوىل 
الت���ي نوَل���ُد فيها فاإننا ن�س���ع افرتا�سات 
م�سبقة ب�س���اأن ماال���ذي �سيح�سُل عندما 
نق���وم بفعٍل معّن، ث���م نقوم بو�سع هذه 
الختب���ارات مو�س���ع الختبار احلقيقي 
يف الع���امل امل���ادي، قد يق���ول اأحدنا مثًل 
فقد  الن���ار  اإ�سبع���ي يف  " ل���و و�سع���ُت 
حترتق "، ومن ثّم ي�سُع اإ�سبعه فعًل يف 
الن���ار، وحينه���ا يقول " نع���م، هذا الفعل 
يح���رُق اإ�سبعي "، نح���ًن نفعل مثل هذه 
الأفع���ال )التجارب( ب�س���ورة م�ستدمية 
يف حياتن���ا، وم���ن ث���ّم نن�س���ئ الق�س�س 
وامل�سرودات احلكائي���ة كطريقة لتنظيم 
ع���ن  ماي�سّدن���ا  لك���ّن  ؛  التج���ارب  ه���ذه 
ال�سردي���ة  اللعب���ة  ه���ذه  ال�ستم���رار يف 
" املخب���وء  الفرتا�س���ي  " الع���امِل  ه���و 
يف عقولن���ا وال���ذي ليري���ُد لن���ا اأن نفّكر 
يف اأنن���ا ق���د نكون عل���ى خط���اأ، تفّكْر يف 
ه���ذه احلقيقة : اأع���ِط �سخ�سًا م���ا قائمة 
بيانات حقيقي���ة تتخالُف ب�س���ورة بّينة 
م���ع مايظّنه �سوابًا ولحظ كيف �سيعمُد 
عل���ى الفور اإىل نك���ران �سّح���ة بياناتك، 
اأح�س���ن الأح���وال �سيلج���اأ اإىل يّل  ويف 
عن���ق بيانات���ك مب���ا يجعله���ا تتوافق مع 
افرتا�ساته الأ�سا�سية، هذه حقيقة اأ�سبه 
بعّلة نف�سية - اأق���رب اإىل مر�س متوّطن 
- ت�سيُب اإحدى فعاليات العقل الب�سري. 
 ال�س���وؤال املُ�َسّوُغ اأكر م���ن �سواه، اإذن، 
ه���و : " كي���ف ال�سبي���ُل لن�سب���ح علم���اء 
اأف�س���ل ؟ "، واجل���واب ه���و : ب���اأن نزيح 
ذاتن���ا الأنوية جانب���ًا، الأدُب هو مايوّفُر 
لنا هذا الف�س���اء الذي مب�ستطاعه اإزاحة 
)الأنا( جانبًا، م���اذا يفعُل �سرلوك هوملز 
؟ ق���ّدم لن���ا �سرل���وك هوملز مع�سل���ًة نحُن 
يف حاج���ة حلّله���ا على اأ�سا����س جتريبي 
ع���رب و�سع افرتا�س���ات منا�سبة ومن ثّم 
اختباره���ا ؛ لكننا يف واق���ع احلال ل�سنا 
�سرلوك هومل���ز، ولن يكون اأمرًا ي�سيبنا 
باحل���رج اإذا ماثب���ت باأنن���ا اأخطاأن���ا يف 
افرتا�ساتنا، اإّن رواي���ات �سرلوك هوملز 
واأطنان���ًا مثيلتها من رواي���ات التحري 
البولي�س���ي العظيمة اإمنا ت�سم���ُح لنا اأن 
 " الفرتا�سي���ن  " العلم���اء  دور  نلع���ب 
ع���رب الولوج يف ف�س���اءاٍت لتوجد فيها 
ذواتن���ا " الأنوية "، وحيث يكون متاحًا 
لن���ا ممار�سة املنهجي���ة العلمي���ة القائمة 
عل���ى اأ�سا�س و�سع الفرتا�سات ومن ثّم 

اختبارها جتريبيًا يف العامل املادي. 
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د. ر�سول حممد ر�سول

ترجمة وتقدمي لطفية الدليمي

 حيدر املح�سن
كالمٌ عاديٌّ جدًا

حمطات 

بعد مرور ب�سعة اأ�سهر عاد اأخوة ال�ساعر 
الكبار اإلى الإ�سكندرية، وا�ستاأنفوا 

اأعمالهم، بينما ق�ست خاريكليا 
وق�سطنطين الأعوام الثالثة التالية 
في اإ�سطنبول. كان الجّد فويتادي من 

اليونايين الذين لديهم �سطوة وقوة في 
المنا�سب الدينية، وغيرها من المنا�سب 

تحت الحماية التركية.

اأجرى احلوار : كيفن بريغر

اأّرخ حلي����اة كافافي�����س اإثن����ان هم����ا �سرتاتي�����س ت�سركا�����س، وميخائيل 
بري�س، بالإ�سافة اإىل "اإرث العائلة"، امللف الذي جمعه ال�ساعر بنف�سه. 
* وال����داه هم����ا بيرت ج����ون كاف����ايف وخاريكليا فويت����ادي، ينحدران من 

اأ�سرتن مي�سورتي احلال يف ال�ستانة،  مدينة اإ�سطنبول احلالية.
* ع����ام 1842 اأ�س�����ّس بي����رت جون مع �سقيق����ه الأكرب ج����ورج، عقب وفاة 
والدهم����ا، �سرك����ة "كافايف واأولده"، وهي �سرك����ة �سناعية حتولت بعد 
انتق����ال بي����رت جون وزوجت����ه ال�ساب����ة اإىل القاه����رة اإىل �سرك����ة ت�سدير 
تتعام����ل م����ع الغ����لل والقطن واجلل����ود. اأم����ا �سقيقه ج����ورج، فقد هاجر 
اإىل اإنكل����رتا حيث اأن�ساأ فروع����ًا ل�سركة "كاف����ايف واأولده" يف ليفربول 
ومان�س�سرت ولندن، تق����وم بت�سويق املنتجات التي ي�سدرها اأخوه بيرت 

جون من م�سر.
* يف 1855 توقف����ت ال�سركة يف الأ�ستان����ة، وكّر�س ال�سقيقان جهودهما 
للتجارة النامية يف القط����ن امل�سري، وكانا من اأوائل ال�سناعين الذين 
ب����داأوا بحلج القطن، حتى اأن اخلديوي اإ�سماعي����ل اأنعم على بيرت جون 

والد كافافي�س بو�سام تقديرًا خلدماته يف تطوير �سناعة القطن.
* يف 15 ني�س����ان 1863 ولد ق�سطنطن، اأ�سغر اأولد العائلة بعد ثمانية 
اأطفال اآخرين، تويف اأحدهم والإبنة الوحيدة بينهم يف مرحلة الطفولة.

* عام 1870 تويف بيرت جون والد كافافي�س.
* 1872 انتقل���ت خاريكلي���ا، وال���دة كافافي����س، اإىل اإنكلرتا. وبعد 
�سبع���ة اأعوام عادت اإىل الإ�سكندري���ة، حيث �سغل اأبناوؤها اخلم�سة 
الأك���رب وظائف، بينما اأحلقت ابنه���ا الأ�سغر، ق�سطنطن، مبدر�سة 
جتاري���ة يوناني���ة ا�سمها "اأرمي����س"، وكان يبل���غ ال�ساد�سة ع�سرة، 
وكان مدي���ر املدر�س���ة م���ن املولع���ن بالكل�سيكي���ات، اكت�س���ف لدى 
ال�سب���ّي ا�ستعدادًا طيب���ًا، فغر�س يف نف�سه ولع���ًا عميقًا باحل�سارة 
اليوناني���ة القدمي���ة، وكان���ت اأكر الدرو����س الت���ي يتلقاها ل متت 

للتجارة ب�سلة.
* يف 1882 حدثت يف م�سر انتفا�سة �سعبية �سّد الأجانب املقيمن 
بقي���ادة اأحمد عرابي، و�سارع الأجان���ب اإىل ترك منازلهم خوفًا من 
غ�س���ب العام���ة، وامت���لأ مين���اء الإ�سكندري���ة ب�سفن تنق���ل هوؤلء. 
ا�سطحبت خاريكلي���ا اأبناءها قا�سدة اإ�سطنب���ول، حيث جلاأت اإىل 

منزل اأبيها تاجر املا�س جورج فويتادي.
* بعد مرور ب�سعة اأ�سهر عاد اأخوة ال�ساعر الكبار اإىل الإ�سكندرية، 
وا�ستاأنف���وا اأعماله���م، بينما ق�ست خاريكلي���ا وق�سطنطن الأعوام 
الثلث���ة التالي���ة يف اإ�سطنب���ول. كان اجلّد فويتادي م���ن اليوناين 
الذي���ن لديه���م �سط���وة وق���وة يف املنا�س���ب الديني���ة، وغره���ا من 
املنا�سب حتت احلماية الرتكي���ة. قراأ ال�ساعر ال�ساب يف بيت جده 
التاري���خ البيزنط���ي والهيليني، واأحّب تاريخ اأ�س���رة والدته، ويف 
ه���ذا العام، 1882، اأ�س���اف اإىل ا�سمه ح���رف "ف" تكرميا جلورج 
فويتادي، جّده لأمه، بحيث كان ي�سعه بن ا�سمه وا�سم اأبيه، وظل 
حمتفظ���ا به���ذه الإ�ساف���ة حتى ع���ام 1896 عندما توف���ى جده. يف 
1899 اأ�س���اف اإىل ا�سم���ه احلرف الأول من ا�س���م اأبيه بيرت جون، 

و�سار يوّقع اأ�سعاره با�سم ق�سطنطن. ب. كافافي�س.
* ع���ام 1855 عادت خاريكلي���ا وق�سطنط���ن اإىل الإ�سكندرية، وقد 
اأ�سبح���ت ه���ذه م�ستعم���رة اإنكليزية، مم���ا اأدى اإىل تدم���ر احلياة 

التجارية للجالية اليونانية فيها.
* يف 1891 ت���ويف بي���رت ث���اين اأكرب اأ�سق���اء ال�ساع���ر، والذي كان 

يعيله، ويريده اأن يتفرغ للدرا�سة والكتابة.
* 1892  التح���ق كافايف بوظيفة كات���ب موؤقت، بوزارة الري، ومل 
يع���ّن موظفًا ثابتًا لأنه يوناين الأ�سل، ووا�سل عمله هذا 30 عامًا 

حتى تقاعده عام 1922.
* 1895 التق���ى كافايف بالناقد بريكليز اأنا�ستا�سيادي�س الذي كان 
ي�سغره ب�سبع �سنوات، و�سار اأقرب اأ�سدقائه، ومن اأ�سّد املعجبن 

باأ�سعاره، وكان كافافي�س يثق به ك�سديق وناقد.
* يف 1899 توفيت خاريكليا، والدة كافافي�س، وكانت يف اخلام�سة 
وال�ستن من عمرها. يف ذلك اليوم، 4 �سباط، كانت تتجمل باأجمل 
زين���ة ا�ستعدادا للذه���اب للتقاط �سورة عند اأح���د كبار امل�سورين 
عندم���ا فارقت احلياة، فجاأة، وذلك على اأث���ر اإ�سابتها باأزمة قلبية. 
ظل كافافي�س يحتفظ من �سباه بذكرى اأمه على الدوام يف اأعماقه. 
يتبع

الأدب اأداة ترتقي بالدماغ الب�شري
ح��������������واٌر م�������ع ال������روف�������������س������ور اأن������غ������و�������ش ف���ل���ي���ت�������س���ر

رغم اأن مفردة "هرمينوطيقا" بدت �ستاتًا 
اأر�سطوطالي����س  اليون���اين  للفيل�س���وف 
فه���ا  وظَّ حت���ى  م(  ق.   322  –  384(
م���ن  الأهمي���ة  جزيل���ة  مو�سوعت���ه  يف 

الناحي���ة الريادي���ة )املنط���ق(، ل �سيم���ا 
ُم�سم���ى  حت���ت  العب���ارة" فيه���ا  "كت���اب 
اأج���د  فاإنن���ي   ،)Peri - hermencias(
ذهني م�سغ���وًل باإجنازات الق���رن الأول 

الهجري؛ ذلك الق���رن الذي مل يعرف بعد 
ر فيها  اأّي���ة نظري���ة تاأويلّي���ة جاه���زة مفكَّ
بحيث تخت�س بِعل���م اأو فن التاأويل على 
ال�سعي���د املع���ريف )الفينومينولوج���ي( 
التاأويلّي���ة يف  املذاهن���ات  �سي���وع  رغ���م 
د )����س( اأو الع�سر  ع�سر الر�س���ول حممَّ
ال���ذي اأت���ى بع���ده يف مرحل���ة اخللف���اء 
الرا�سدي���ن وم���ا بعدها، م���ا يجعلني اأقرُّ 
ب���اأن الق���رن الأول الهج���ري انته���ى ومل 
يظه���ر فيه م���ا ن�سمي���ه الي���وم نظرية فن 
ال�تاأوي���ل ول نظري���ة  ف���ن التف�س���ر م���ن 
ناحية البن���اء املعريف؛ بل ظهرت ملمح 
من ذلك لكنها موّزعة يف مكّونات جتارب 
وخربات وحنكات املُذاهن���ات التاأويلّية 
نف�سه���ا التي و�سل���ت اإلينا بجه���د جهيد 
رغم اختفاء الكثر من متونها ال�سفاهية 
ن���ة يف طّيات الزم���ن والن�سيان،  اأو املدوَّ
خ�سو�سًا اأن املعرفة الفل�سفية اليونانية 
الأول  الق���رن  عق���ود  بع���ُد يف  مل تظه���ر 
الهج���ري، ول حتى التج���ارب التاأويلّية 
الت���ي رافق���ت الت���وراة اأو الإجني���ل كما 
�ستتب���ّدى يف الق���رون الهجري���ة التالي���ة 

على ذلك القرن.

تاأويل الن�سو�ش اجلمالّية 
املع���ارف  تل���ك  اأن  يعن���ي  ل  وه���ذا 

الفل�سفية واملنطقية، وفيما لو ظهرت 
منطق���ة  يف  اأو  الع���رب  جزي���رة  يف 
الكوف���ة  ملدين���ة  املتاخم���ة  احل���رة 
التفك���ر  �س���اع  الت���ي  تل���ك  بالع���راق 
العقل���ي فيه���ا ل���كان الأم���ر �سيختل���ف 
بحيث يوؤث���ر يف اإن�س���اء بناء معريف 
�س لفن التاأوي���ل والتف�سر على  يوؤ�سِّ
ر في���ه م���ن دون اأن  نح���و نظ���ري مفكَّ
نتغافل عن حقيق���ة تاأريخية اأ�سا�سية 
ه���ي اأن فن التاأوي���ل ل يعود فقط اإىل 
اأر�سطوطالي����س يف مباحثه املنطقية 
واللغوية؛ ب���ل ميتد تاأريخي���ًا اإىل ما 
قبل���ه، اأي اإىل اأفلط���ون )427 – 347 
ق. م(، خ�سو�س���ًا يف ن�سه احلواري 
)اأي���ون( = )Ion(، ال���ذي ُيعتق���د اأن���ه 
كتب���ه يف �سنة 380 قب���ل امليلد عندما 
و�سع التاأويل باإزاء ن�سو�س جمالية 
اإبداعية )�سعرية(، قال اأفلطون وفقًا 
لرتجمة الدكتور عادل م�سطفى: "اإن 
فه���م هومرو����س لي����س جُم���ّرد حفظ 
كلمات���ه ع���ن ظهر قل���ب، ول���ن يت�سّنى 
ق�سائ���د  راوي���ة  يك���ون  اأن  لإن�س���ان 
ملحمّية ما مل يفهم املعنى الذي يرمي 
اإليه ال�ساعر؛ لأن الراوية )ال�سخ�س( 
ل عق���ل ال�ساعر  ينبغ���ي عليه اأن ي���وؤوِّ
له حق  مل�ستمعيه، وما كان ل���ه اأن يوؤوِّ

تاأويله ما مل يعرف ما يعنيه". 
لقد جاء هذا الن�س على ل�سان �سقراط 
)468 – 399 ق. م( الذي �سارك اأيون 
ل  يف احل���وار، هذا احل���وار الذي اأ�سَّ
في���ه اأفلط���ون - تاأريخي���ًا - م�ساأل���ة 
تاأوي���ل الن�سو�س اجلمالي���ة، ويبدو 
يل اأن اأفلط���ون كان ق���د �سم���ع ع���ن 
حكاي���ات الأنبي���اء يف الت���وراة قب���ل 
حتري���ف متنه، ل �سيم���ا حكاية النبي 
، وعلى  مو�سى، عليه ال�سلم، لكنه يقرُّ
ل�س���ان اأي���ون، �سعوب���ة ف���ن التاأويل 
الن�سو����س  لتف�س���ر  ����س  املخ�سَّ
الأخرى. ولذلك يب���دو يل اأن معاجلة 
اأفلط���ون تعدُّ من التج���ارب القدمية، 
رمبا الأق���دم، يف ما يخ����س التجربة 
القرائية – التاأويلّية، تلك التي تقابل 

ن�سًا لتاأوله.

مفاهيم عديدة
وهذا يعن���ي، اأن اأفلطون - وبح�سب 
هذه املحاورة - و�سع مفاهيم عديدة 
يف عملية التاأويل مث���ل: الن�س وهو 
ل،  القابل للتاأويل، والقارئ وهو املوؤوِّ
واملتلق���ي اأو امل�ستم���ع، وكذل���ك احلق 
بالتاأوي���ل،. لكّنن���ي اأرى اأن )حماورة 
اأي���ون( مل تاأخ���ذ طريقه���ا اإىل الع���رب 

يف الق���رن الأول الهج���ري برمته؛ فل 
توج���د اأّية اإ�س���ارة لها حت���ى الآن ول 
لغره���ا ما يتعلَّ���ق بالتاأوي���ل كفن من 
فنون الفهم الإن�سي ب���اإزاء الن�س من 
نا�سوت���ي  اأو  لهوت���ي  جتني����س  اأي 
كان؛ فه���ذه املحاورة مل تكن موجودة 
يف الق���رن الأول الهج���ري، ب���ل حتى 
يف الق���رن الث���اين، علين���ا اأن ننتظ���ر 
القرن الثالث الهج���ري، ون�ستطلع ما 
كتب���ه الفيل�س���وف الفاراب���ي )260 – 
330 هجري���ة( حت���ت عن���وان )فل�سفة 
اأفلط���ون ومرات���ب اأجزاءها من اأول 
اإىل اآخرها لأبي ن�سر الفارابي( الذي 
ن�س���ره الدكت���ور عبد الرحم���ن بدوي 
ع���ن "خمط���وط اأي���ا �سوفي���ا"؛ وذلك 
يف كتاب���ه )اأفلط���ون يف الإ�س���لم(، 
وال���ذي ذك���ر في���ه اأن للفاراب���ي كتابًا 
اأو حم���اورة من حم���اورات اأفلطون 
حتت عن���وان )اأي���ن( وه���ي حماورة 
)اأيون( = )Ion(، لكن الدكتور بدوي 
مل ين���ّوه اإىل ه���ذا ال�س���م، اأم���ا نح���ن 
فن�ستنت���ج ذلك من ن�س الفارابي ذاته 
ال���ذي �سرح فيه م�سمون املحاورة اأو 
الكتاب، واأمتنى اأن يكون ا�ستنتاجي 
ه���ذا �سليم���ًا م���ن الناحي���ة املعرفي���ة 

التاأريخية. 

ال��م��ع��رف��ة ال��ت��اأوي��ل��ي��ة ق��ب��ل ان��ب��ث��اق��ه��ا ع��رب��ي��ًا



�س���يمثل طالق بيل وملين���دا غيت�س، 
ث���اين اأك���ر تق�سيم لالأ�س���ول املالية، 
وذلك بعد انف�سال جيف بيزو�س عن 
زوجت���ه ماكنزي يف منت�س���ف العام 

.2019
وتق���در ث���روة عائل���ة غيت����س بنح���و 
134 ملي���ار دوالر، مم���ا يجعلهم يف 
املرتب���ة الرابعة الأثرياء العامل، خلف 
ورج���ل  ما�س���ك،  واإيل���ون  بيزو����س 

االأعمال الفرن�سي برنارد اأرنو.

واأ�س���ار تقرير ل�س���حيفة "ديلي ميل" 
"اإمراطوري���ة  اأن  اإىل  الريطاني���ة 
غيت�س املالية" ت�سمل منازل يف خم�س 
والي���ات، واأ�س���طوال من ال�س���يارات، 
مب���ا يف ذل���ك �س���يارة بور����س ن���ادرة 
قيمته���ا 2 ملي���ون دوالر، وجمموع���ة 
فني���ة تت�سم���ن خمطوط���ة لدافن�س���ي 
بقيمة 30 مليون دوالر، ا�سرتاها بيل 
يف مزاد علني، باالإ�سافة اإىل عدد من 

الطائرات اخلا�سة.
متتلك عائلة غيت�س عددا من الق�سور 
الفاخ���رة يف جميع اأنح���اء الواليات 
املتح���دة، م���ن اأهمه���ا من���زل العائل���ة 
الرئي����س يف وا�سنط���ن، والذي تبلغ 

م�ساحت���ه 66 األف ق���دم مربع، وتقدر 
كلفة بنائه ب����63 مليون دوالر، بينما 
ملي���ون   125 اإىل  االآن  ثمن���ه  ي�س���ل 

دوالر.
ويحت���وي املنزل عل���ى مكتبة عمالقة 
ت�سم دفرت مالحظات يعود لليوناردو 
دافن�سي، ا�سرتاه بيل �سنة 1994 من 

مزاد، مقابل 30 مليون دوالر.
اآل  ميتل���ك  الق�س���ور،  جان���ب  واإىل 
ملي���ون   59 بقيم���ة  مزرع���ة  غيت����س 
بفلوري���دا،  ويلينغت���ون  يف  دوالر 
يف  اأخ���رى  مزرع���ة  اإىل  باالإ�ساف���ة 
وايومن���غ قيمته���ا 9 مالي���ن دوالر، 
وم�ساحتها 492 فدانا، ا�سرتاها بيل 

�سنة 2009.
وميتل���ك الزوجان اأي�س���ا منزلن يف 
كاليفورني���ا، تقدر قيمتهما ب�18 و43 
مليون دوالر، مت �سراوؤهما يف عامي 

2014 و2020.
يعت���ر بي���ل اأك���ر مال���ك ف���ردي م���ن 
القط���اع اخلا�س، لالأرا�سي الزراعية 
يف الوالي���ات املتح���دة، حي���ث لدي���ه 
اأرا�س مب�ساح���ة 242 األف فدان عر 

18 والية خمتلفة.
وال يع���رف على وجه الدق���ة، ال�سبب 
الرئي�س ال���ذي يدفع بي���ل لال�ستثمار 
يف االأرا�س���ي الزراعي���ة مبث���ل ه���ذا 

امل�ستوى.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�س����در ع����ن دار امل����دى كت����اب بعن����وان "التاري����خ الثق����ايف 
للقباحة" تاألي����ف غريت�س هندر�سن ترجمة ر�سا �سادق، يف 
هذا الكتاب ت�سلط املوؤلفة ال�سوء على مفاهيم القباحة عر 
التاري����خ، انطالقا من اعياد الروم����ان القدماء اىل الع�سور 
الو�سط����ى، وانته����اء مبعر�س الف����ن االنحطاط����ي النازي. 
ت�ستك�س����ف االدب، الف����ن، املو�سيق����ى، ب����ل وحت����ى الدم����ى 
القبيح����ة، وتبن لنا كي����ف طرحت القباح����ة حتديا للذوق 
وللمعاي����ر اجلمالي����ة طيل����ة الوقت.. هذا الكت����اب املزدان 
مبجموع����ة من اللوحات والر�سومات يقدم لنا وجهة نظر 

متجددة تغو�س عميقا لت�ساأل ما هي القباحة؟

يف م�سرحيته ال�سهرة "�سجة 
فارغة" يخلط امل�سرحي االإنكليزي 

وليام �سك�سبر  اجِلد بالفكاهة، 
ويحاول اأن ميزج بن املتناق�سات 
يف م�سرحية تو�سف باأنها واحدة 

من اأف�سل كوميديات �سك�سبر، 
ال�سجة الفارغة التي �سخر منها 

�سك�سبر ال تزال تالزم الكثر 
من الذين يتخذون من الثقافة 

واالإعالم و�سيلة لقلب احلقائق، 
وكان اآخر م�سهد مل�سرحية ال�سجة 

الفارغة هو م�سهد ال�سخرية  
اجلوائز الثقافية العربية والتي 

اعترها البع�ساإهانة ل�سرف 
الثقافة العربية، من دون اأن 

يخرنا اأ�سحاب حملة "�سرف 
الثقافة" هل دعم الكتاب العربي 

يعد اإهانة ل�سرف الثقافة؟، هل 
تكرمي االأدباء واملفكرين اأ�سبح 

جرمية نكراء ؟ واأن �سرف 
الثقافة العربية اأ�سبح "زي عود 

الكريت" مع االعتذار للراحل 
يو�سف وهبي؟، واأن هذا ال� " 

�سرف " الرفيع ال ي�سلم من االأذى، 
حتى ُيراق على جوانبه حر 

االنتهازية وقلب احلقائق؟.
ماجرى منذ يومن حول رف�س 

الفيل�سوف االأملاين يوهان 
هابرما�س جلائزة ال�سيخ زايد، 

اأمر مثر لل�سحك، فالذين طالبوا 
املثقفن العرب باأن يتخذوا من 

هابرما�س منوذجًا لل�سجاعة 
وقوة الكلمة، فاتهم اأن اآخر رجال 

مدر�سة فرانكفورت النقدية 
ال يزال يعتر ن�سال ال�سعب 
الفل�سطيني نوعًا من اأنواع 

االإرهاب بعد اأن جرده من بعده 
الوطني، فهو ال يعتر الق�سية 
الفل�سطينية جزءًا من حركات 

التحرر الوطني التي ظهرت 
يف الن�سف الثاين من القرن 

الع�سرين، كما اأنه ال يرى �سرورة 
الأن يكون للفل�سطينين دولة. 

ويذهب هابرما�س اأ�سواطًا بعيدة 
يف الدفاع عن اإ�سرائيل عندما 

اأيد عام 1991 احلرب التي �سنها 
بو�س االأب على العراق، ومل 

يكن هابرما�س يف موقفه هذا 
مدافعًا عن الكويت، واإمنا اعتر 
هذه احلرب والق�ساء على القوة 

الع�سكرية العراقية �سرورة ملحة 
حلماية اأمن اإ�سرائيل.

يف ال�سجة الفارغة التي اأثرت 
حول رف�س هابرما�س للجائزة 

كان هناك من تغنى بالبيان الذي 
اأ�سدره الفيل�سوف االأملاين، ومل 

ينتبه اأ�سحاب الدفاع عن "�سرف 
الثقافة" اإىل اأن �ساحب نظرية 

الفعل التوا�سلي مل ي�سرح لنا ملاذا 
قبل اجلائزة يف البداية ؟، وملاذا 

رف�سها بعد اأ�سهر؟، وهل يعقل 
اأن فيل�سوفًا باهمية هابرما�س 

ومكانته مل يكن يعرف �سيئًا 
عن اجلائزة واملوؤ�س�سة التي 

متنحها؟.
ل�ست يف وارد االإ�ساءة ملوقف 

هابرما�س، فقد كتبت عنه وعن 
فل�سفته اأكرث من مقال، وما زلت 

اأوؤمن اأن فيل�سوف النظرية 
النقدية التوا�سلية، ي�سعى يف كل 
كتاباته اىل ان يجعل من الفل�سفة 

دلياًل هاديًا يف عالقتنا باأنف�سنا، 
وبرفاقنا من الب�سر.

هناك "معارك" اأدبية كثرة يف 
التاريخ، لكننا هنا اأمام �سجة 
فارغة، فالقائمن على اجلائزة 
احرتموا قرار هابرما�س، فيما 

�سحذ دعاة " �سرف " الثقافة 
�سكاكينهم للطعن ب�سخ�سيات 

فكرية مثل عبد الله العروي 
واأمن معلوف و�سلمى اجليو�سي 
وحممد �سحرور وعبا�س بي�سون 

وثروت عكا�سة ، النهم كانوا قد 
ت�سلموا اجلائزة.، يف �سراع 

امل�سالح واخل�سومات يتحول 
البع�س اإىل كومبار�س يف 

م�سرحية كوميدية 

�ضجة هابرما�س 

التاريخ الثقايف للقباحة
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 يا�س خ�سر 
الفنان الرائ���د الكبير تلقى تعازي 
الفن���ي والثقاف���ي بوفاة  الو�س���ط 
زوجته "ام م���ازن" اثر م�ساعفات 
كورون���ا،  بفايرو����س  االإ�ساب���ة  
ويذكر ان الفنان الكبير قد تعر�س 
قبل ا�سهر الى ازمة �سحية ا�سطر 
على اثرها الجراء عملية جراحية 
تكلل���ت بالنجاح.. )الم���دى( تقدم 

خال�س التعازي للفنان الكبير. 

  اآوات ح�سن اأمين
  المدير العام لدار الثقافة والن�سر 
مو�سوع���ة   بح���ث   الكردي���ة،  
التن�سي���ق الم�ست���رك بين الجهتين 
الم�ستقبلي���ة.  الن�ساط���ات  القام���ة 
وا�ستقب���ل اأمين في مكتبه الخا�س 
النائب دي���ار برواري، حيث جرى 
خ���الل اللق���اء التن�سيق بي���ن الدار 
ومجل����س الن���واب للم�ساهم���ة في 
دعم ال���دار والم�ساركة بن�ساطاتها 

الم�ستقبلية.

 خ�سير فليح الزيدي 
القا����س والروائي �سدر له موؤخرا 
كت���اب ف���ي ادب الرح���الت بعنوان 
م�ستذك���را  ال�ساع���ي"  "رحل���ة 
وامكن���ة  محط���ات  خالل���ه  م���ن 
ا�ستك�سفه���ا بعي���ن رحال���ة يج���وب 
المدن ليتفح�سه���ا بعد�سة مقعرة. 
عب���ر �ساع���ي بري���د المدين���ة وهو 
يكت���ب له���م اآهاته���م باأ�سل���وب اأدب 
الر�سائ���ل.. وللزي���دي العدي���د من 
االعمال الروائية والق�س�سية التي 

الطقساغنت الم�سهد الثقافي العراقي. 
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)االأربع���اء( اأن درج���ات احل���رارة �ستحافظ عل���ى معدالتها لي���وم ام�س، واأن 

اجلو �سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق البالد.
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 متابعة املدى 

�سهدت  مواقع التوا�سل االجتماعي 
يف الع���راق نقا�س���ات ح���ول برام���ج 
املقال���ب الت���ي اجتاح���ت ال�سا�سات، 
ت�سع���د  "ال  الأنه���ا بح�س���ب كثري���ن 
امل�ساهد وال ومُتتعه وال ت�سحكه بل 

اأحيانًا تثر ا�سمئزازه و�سخطه".
فالعن���ف �سار جزءًا م���ن التلفزيون، 
حولت���ه برام���ج رم�س���ان اإىل م���ادة 
تن���اول يفرت����س اأن تك���ون �ساخرة 
وفكاهية، لكنها عجزت عن اخلروج 
من امل�سمون العنف���ي اإىل امل�سمون 
الفكاهي، فقارب���ت االبتذال وطّبعت 

مع العنف جاعلة منه م�سهدًا عاديًا.
وبع���د �سج���ة اثارتها ه���ذه الرامج 

قررت "هيئة االإع���الم واالت�ساالت" 
من���ذ  ُيعر�س���ان  برناجم���ن  اإيق���اف 
بداي���ة �سه���ر رم�س���ان احل���ايل على 
ف�سائيتن عراقيتن، ب�سبب م�ساهد 
العنف فيهما التي اأثارت ا�ستياء بن 

امل�ساهدين.
واأعلنت الهيئة يف بيان، اأم�س االأول 
االثن���ن، اأنها اأوقفت ب���ث برناجمي 
"طن���ب ر�سالن" ال���ذي يعر�س على 
ت���وين"  و"طلق���ة  "اآ�سي���ا"،  قن���اة 
الذي يب���ث على �سا�س���ة "زاكرو�س" 
الكردي���ة، ا�ستن���ادًا اإىل ال�سالحيات 

املمنوحة لها وفقًا للد�ستور. 
ولفت���ت اإىل اأّن الرناجم���ن خالف���ا 
الئحة الب���ث امللزمة لو�سائل االإعالم 
الت���ي متنع ب���ث اأو اإعادة ب���ث مواد 

ترّوج الأي �سكل من اأ�سكال االإرهاب، 
اأو الأي جماع���ة متار����س اأو ت�سج���ع 
على ممار�سة االأعم���ال االإرهابية اأو 
الن�ساط���ات االإجرامي���ة، اأو حتر�س 
على االعتداء عل���ى املمتلكات العامة 

واخلا�سة. 

واأ�س���ارت اإىل اأّن الئح���ة الب���ث التي 
خالفه���ا الرناجمان حتظ���ر بث اأي 
م���واد متّج���د اجلرائم ب���كل اأ�سكالها 
ب�س���كل  عر�سه���ا  اأو  و�سوره���ا، 
عل���ى  ي�سج���ع  اأو  يغ���ري  اأن  ميك���ن 
اإع���ادة ارتكابه���ا، اأو تنط���وي عل���ى 

اإ�سفاء �سف���ة البطولة على اجلرمية 
ومرتكبيه���ا اأو تري���ر دوافعها باأي 
�س���كل م���ن االأ�س���كال. وكذل���ك متن���ع 
م���ن  الف�سائي���ة  القن���وات  الالئح���ة 
ب���ث مقاط���ع م�س���ورة م���ن عملي���ات 
الرهائ���ن،  احتج���از  اأو  االختط���اف 
الأن تل���ك امل�ساهد تع���د ت�سجيعًا على 

اختطاف مزيد من االأ�سخا�س. 
يف برنامج "طنب ر�سالن" تختطف 
تنظي���م  زي  ترت���دي  جمموع���ة 
املمثلن  اأح���د  "داع����س" االإرهاب���ي 
وتدع���ي  ال�سي���وف،  امل�ساه���ر  اأو 
نف�س���ه  لتفج���ر  الإر�سال���ه  تفخيخ���ه 
بن املدنين، قب���ل اأن يداهم عنا�سر 
يف  املنطق���ة  ال�سعب���ي"  "احل�س���د 
اللحظات االأخ���رة الإف�سال "املهمة" 

االفرتا�سية. 
اأما برنامج "طلق���ة توين" فيت�سمن 
�سجارًا يحدث اأثن���اء ا�ست�سافة اأحد 
املمثل���ن ينت���ج عن���ه اإ�ساب���ة مق���دم 

الرنامج بطلقة نارية. 
واأك���د االكادمي���ي  حمم���د التميمي، 
العراقي���ة  الرام���ج  م���ن  كث���رًا  اأّن 
الرم�ساني���ة له���ذا الع���ام لي�س���ت اإال 
"ا�ستن�ساخًا الأفكار برامج م�ستهلكة 
حمط���ات  يف  عر�س���ت  اأن  �سب���ق 
�سن���وات"،  قب���ل  عربي���ة  ف�سائي���ة 
مو�سح���ًا اأّن بع����س الرامج بالغت 
الت���ي  العن���ف  م�ساه���د  عر����س  يف 
حقبة  العراقين  اأذهان  اإىل  "اأعادت 
التنظي���م  �سيط���رة  رافق���ت  �سعب���ة 

االإرهابي على بع�س املدن".

ب����رام����ج ال����ك����ام����را اخل���ف���ي���ة ت���ث���ر ح��ف��ي��ظ��ة امل�����س��اه��دي��ن 

دخ��ول  العراقية  ن��ادي��ة  الفنانة  ابنة  اأعلنت 
حالتها  وت��ده��ور  امل��رك��زة،  العناية  وال��دت��ه��ا 
ال�����س��ح��ي��ة، وط��ال��ب��ت م��ن اجل��م��ه��ور ال��دع��اء 
لوالدتها بال�سفاء العاجل، وكتبت عر ح�ساب 
"اأنا مي.. ماما يف  والدتها على في�س بوك: 
العناية املركزة حالتها حرجة و�سعبة جدا 
من يومن اأرجوكم ادعولها بال�سفاء بحق 
اكتب  كان الزم  اأنا  املفرتجة دي  االأيام 

يعمل  يقدر  دعاكم  ميكن  عندها  ده  البو�ست 
حاجة.. اللهم اإين ال اأ�سالك رد الق�ساء ولكني 

ا�ساألك اللطف فيه".
�سهر  ف��ى  العراقية  ن��ادي��ة  الفنانة  واأ�سيبت 
كورونا،  بفايرو�س  املا�سى  ني�سان/اأبريل 
بيتنا  على  ك��ورون��ا  "هجمت  وقتها  وكتبت 
ربنا ما يوريها حلد م�س عرفة ليلي من نهاري 
حادثة  عاملة  ميكون  زي  ومتك�سرة  بخطرف 
عمل  يحكيلي  كورونا  جتله  اللي  واتك�سرت 

يعملوا  البيت  يجو  اأط��ب��اء  ه��ن��اك  وه��ل  اإي���ه 
املو�سوع  وحر�سوا  دعواتكم  دم؟  حتاليل 

خطر".
و�ساركت الفنانة نادية العراقية يف املاراثون 
م�سل�سل  خ��الل  م��ن  رم�سان  ل�سهر  ال��درام��ي 
"اأح�سن اأب" للفنان علي ربيع وتدور اأحداثه 
يف اإطار كوميدي خالل 15 حلقة، وعر�س يف 

الن�سف االأول من �سهر رم�سان.

اأن�ساأت املمثلة االأمركية كاثرين زيتا جونز، منذ 
اأربع �سنوات، عالمته���ا التجارية "كا�سا زيتا 
جونز"، ولكنها مل تتخلَّ عن التمثيل، فهي 
تقوم حالي���ا بت�سوير املو�سم الثاين من 
م�سل�سل "االبن ال�س���ال"، الذي تلعب 
في���ه دور طبيبة نف�سي���ة. وك�سفت اأن 
ابنته���ا تتدخ���ل يف اأعماله���ا قائل���ة: 
"كل جمموعات���ي يج���ب اأن توافق 
عليها ابنت���ي كاري". تعي�س املمثلة 
عل���ى  اإيرفينغت���ون،  يف  ق�س���ر  يف 
بع���د 25 مياًل م���ن مانهات���ن. ت�ستيقظ 
م���ع  ومت�س���ي  �سباح���ا،  الرابع���ة  يف 
كالبها، وتق���وم بتمارينه���ا يف �سالة االألعاب 
الريا�سي���ة، وجت���ري مكامل���ات هاتفية م���ع موظفيها 
يف نيوي���ورك ولو�س اأجنلو�س، ثم تق���راأ الن�سو�س . تدين 
كاثرين ب�سغفها بالت�سميم واإح�سا�سها اجلمايل الأمها باتري�سيا، 
الت���ي كان���ت تعم���ل باخلياطة: "لق���د ول���دت و�س���ط اآالت اخلياطة 
واالأقم�سة. لقد �سنعت ثيابي. لقد األهمتني اأ�سفاري وت�سويري يف 
اخل���ارج. اأمتلك عددا كب���را من املالب�س القدمية، ب���دءا من ف�ساتن 
فر�سات�سي اإىل قطع االأزي���اء الراقية لكري�ستيان الكروا... احتفظ 

بها البنتي كاري التي ت�ستخدمها يف خزانة مالب�سي".

نادية العراقية يف غرفة العناية املركزة ب�سبب كورونا

 5 May 2021

 كاثرين زيتا جونز 
يف االبن ال�سال

دوالر م��ل��ي��ار   "134" ث��م��ن��ه  غ��ي��ت�����س..  وم��ل��ي��ن��دا  ب��ي��ل  ط����اق 

تراف���ق الدم���وع الب�س���ر من���ذ والدته���م وحتى 
كث���رة  الأ�سب���اب  يذرفونه���ا  حي���ث  وفاته���م، 
ومواق���ف ع���دة تعب���را ع���ن الف���رح واحلزن. 
وي���رى باحثون اأن الدموع ه���ي اأي�سا و�سيلة 

للتوا�سل.
ي���ذرف كل �سخ�س يف املتو�س���ط خالل حياته 
ب���ن 70 و 100 لرت اأو ما بن 4.2 اإىل خم�سة 
مالي���ن دمع���ة تقريب���ا. اإ�ساف���ة اإىل الدم���وع 

العاطفية يف حالة احلزن اأو الفرح.
من بن االأجوب���ة التي تو�سل اليها الباحثون 
عل���ى �س���وؤال مل���اذا نبكي نح���ن الب�سر ه���و اأن 
البكاء ي�ستخ���دم اأحيانا كنوع من "التالعب". 
واأظهرت نتائج درا�سة اأجريت عام 2007 من 
ط���رف باح���ث بريط���اين اأن االأطف���ال يف عمر 
�ستة اأ�سهر ا�ستخدموا البكاء التكتيكي الإثارة 
انتباه والديهم. بالن�سبة للباحث الهولندي اأد 

فينغ���ر هوت�س هناك تف�س���ر تطوري حمتمل 
للدم���وع العاطفي���ة يف مرحل���ة الطفول���ة، كما 
اأن للدم���وع حمفزات اإيجابية جتعل ال�سخ�س 
البالغ يبكي مثال اأثناء والدة طفل اأو الزواج. 
لك���ن ب�سكل ع���ام ي���رى الباحث���ون اأن الدموع 
حت���ى واإن كانت اإيجابية فهي �سكل من اأ�سكال 
العج���ز. وب�سب���ب االأمل اجل�سدي ق���د ترتاجع 

ن�سبة البكاء مع تقدم العمر.

اأعلن���ت النجم���ة العاملية دميي 
لوفات���و تلق���ي لق���اح فايرو�س 
�س���ورة  ون�س���رت  كورون���ا، 
لها بع���د تلقي���ه، ع���ر ح�سابها 
الر�سم���ي مبوقع "ان�ستغرام"، 
"بب�ساطة  بتعلي���ق:  م�سحوبة 
باالآث���ار  املخاط���رة  اأف�س���ل 
اجلانبي���ة املحتمل���ة للقاح بداًل 
ع���ن  باحلي���اة  املخاط���رة  م���ن 
طريق االإ�سابة بالفايرو�س اأو 

ن�سره".

وتابعت :"من الطبيعي توخي 
احلذر عند ظهور �سيء جديد. 
اإن الرغبة يف معرفة املزيد اأمر 
جيد - فه���ي تعني اأنك تريد اأن 

تكون على اطالع".
االأمريكي���ة  املغني���ة  وكان���ت 
طرح���ت  لوفات���و،  دمي���ي 
 2 ي���وم  اجلدي���دة،  اأغنيته���ا 
وو�سل���ت  املا�س���ي،  ني�س���ان 
ع���دد م�ساه���دات الفيديو كليب 
اإىل 13 ملي���ون م�ساه���دة من���ذ 

طرحه.
كلي���ب  الفيدي���و  بداي���ة  وف���ى 
نوه���ت لوفات���و اىل اأن الكليب 
اجلدي���د يحت���وى عل���ى بع�س 
حي���ث  ال�سادم���ة،  اللقط���ات 
ق�س���ة  اإط���ار  يف  ي���دور  اأن���ه 
حقيقي���ة، يواجهه���ا الكثر من 
االأ�سخا����س، كم���ا انه���ا نوهت 
يف و�س���ف الكلي���ب، اىل اأنه���ا 
م�ستعدة مل�ساع���دة اأي �سخ�س 

يحتاج امل�ساعدة.

دميى لوفاتو بعد تلقيها لقاح كورونا: اأف�سل املخاطرة باالآثار اجلانبية 
على االإ�سابة

ملاذا نبكي؟ اإعرف �سخ�سيتك من خالل دموعك !
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