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 بغداد/ حممد �صباح

�س���فريا  يلتق���ي  اأن  املتوق���ع  م���ن 
ال�س���عودية واإي���ران يف بغ���داد بع���د 
عطل���ة العيد ل�س���تكمال امل�س���اورات 
من���ذ  انطلق���ت  الت���ي  والنقا�س���ات 
ف���رة ق�س���رية لت�س���وية كل امللف���ات 

واخلالفات.
اللق���اءات  ه���ذه  و�ست�س���تمر 
الدبلوما�س���ية ب���ن البلدي���ن متهي���دا 

لعقد الجتم���اع الرباعي الذي يجمع 
العراق والوليات املتحدة الأمريكية 

وال�سعودية واإيران. 
ويو�س���ح رحي���م العب���ودي، ع�س���و 
يف  احلكم���ة  لتي���ار  العام���ة  الهيئ���ة 
ت�سريح ل�)املدى( اأن "عملية التقارب 
تط���ورت  واإي���ران  ال�سعودي���ة  ب���ن 
كثريا خ���الل الفرة القليل���ة املا�سية 
بعدم���ا �س���هدت لق���اءات واجتماعات 
متوا�س���لة ب���ن اأجه���زة خمابراته���ا 

التي حت���اول مناق�س���ة امللف���ات التي 
�س���تعر�س على طاولة التفاهمات يف 

املراحل املقبلة".
وك�س���فت )املدى( يف نهاية �سهر اآذار 
املا�س���ي اأن رئي�س الوزراء م�سطفى 
اإىل  اأثن���اء زيارت���ه  الكاظم���ي ط���رح 
لتقري���ب  و�س���اطة  مل���ف  الريا����س 
وجهات النظر بن ال�سعودية واإيران 
يف  يعق���د  اجتم���اع  يف  وت�س���ويتها 

بغداد مب�ساركة الوليات املتحدة.

"التق���ارب  اأن  العب���ودي  وي���رى 
الرك���ي  اجلان���ب  ب���ن  احلا�س���ل 
وال�سعودي وامل�سري اأخر نوعا ما 
املحادثات وحالة التقارب احلا�سلة 
بن ال�س���عودية واإي���ران"، مبينا ان 
"هذه احلوارات تتطلب يف البداية 
مناق�س���تها يف اأروقة  املخابرات ثم 
تناق�س على امل�س���توى الدبلوما�سي 
قبل عر�سها يف اجتماع القيادات".

ويلف���ت اإىل اأن "اأجه���زة املخابرات 

اأجن���زت  والإيراني���ة  ال�س���عودية 
التفاهم���ات  م���ن  الأوىل  املرحل���ة 
والت���ي تتعلق مبناق�س���ة العديد من 
امللف���ات م���ن بينه���ا املل���ف النفط���ي 
ورفع احل�س���ار عن طه���ران وكذلك 
م�س���يفا  اليم���ن"،  يف  احل���رب 
�س���تكون  املقبل���ة  "اخلط���وة  اأن 
لق���اءات وزي���ارات  عل���ى م�س���توى 

دبلوما�سية بن البلدين".
 التفا�صيل �س2

الجانبان �صيتبادلن ر�صائل التهاني في العيد

الو�ساطة العراقية تدخل مرحلة متقدمة: �سفيرا 
ال�سعودية واإيران في بغداد �سيلتقيان قريبًا

 بغداد/ ح�صني حامت

اثار تقرير ملجل�س الق�ساء الأعلى، ب�ساأن املخدرات اجلدل 
بن الأو�ساط الأمنية والربملانية.

وك�س���ف جمل����س الق�س���اء يف تقري���ر ن�س���ره عل���ى موقعه 
اللك���روين، قبل يوم���ن، اأن ن�س���بة اإدمان ال�س���باب على 
املخدرات قد ت�س���ل اإىل 50 يف املئة، عازيًا الأمر اإىل �سوء 

الأو�ساع القت�سادية يف البالد.
ونق���ل املجل�س عن قا�س���ي حمكم���ة حتقيق امل�س���يب نبيل 
الطائ���ي قوله، اإن "ن�س���بة الإدمان قد ت�س���ل اإىل 50 باملئة 

بن ال�سباب، لكن هذا الأمر غري مكت�سف ب�سكل ر�سمي".
واأ�ساف، اأن "جرائم املخدرات مل تعد حم�سورة بالرجال، 
بل اأ�س���بحنا نالحظ تورط الن�ساء فيها، ولعل اأهم اأ�سباب 
انت�س���ارها ترك���ز يف زيادة الإنت���اج العامل���ي للمخدرات، 
كما اأن لتطور تكنولوجيا الت�س���الت واملوا�س���الت دورًا 

حيويًا يف ت�سهيل انت�سارها".

وتعليق���ًا عل���ى ذل���ك، ق���ال ع�س���و جلن���ة الأم���ن والدف���اع 
النيابي���ة بدر الزي���ادي يف حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن "الدولة 
ل ت�س���تطيع ال�س���يطرة على الو�س���ع اإذ مل تكن هناك خطة 
حمكمة ور�س���ينة من قبل احلكومة ملتابع���ة التجار الكبار 

للمخدرات وغلق احلدود ب�سورة �سحيحة".
وي�س���يف الزي���ادي اأن "الظاهرة بداأت تتف�س���ى ب�س���ورة 
كبرية بن ال�س���باب"، داعيا اىل "ث���ورة ملكافحة املخدرات 

�سد التجار واملدمنن لهذه املواد".
وي�س���ري ع�س���و المن النيابية اىل اأن "املخدرات اأ�سبحت 
ذات خط���ورة اكرث من داع�س، اإذ ان داع�س عدو ت�س���تطيع 
ان تراه وتقاتله اما امام هذه املواد ل ت�ستطيع فعل ذلك".
وم�س���ى ع�س���و حتالف �س���ائرون بالق���ول: "طالبنا كثريا 
وحتدثن���ا م���ع القائ���د الع���ام للق���وات امل�س���لحة باأنه يجب 
ان تك���ون هناك قي���ادة ملكافحة املخدرات، وو�س���ع خطط 
وح�سابات امنية وفنية دقيقة للق�ساء على هذه الظاهرة".
 التفا�صيل �س2 

الق�ساء: 50 % من ال�سباب مدمنون 
والداخلية ترد: الأرقام مبالغ فيها

�لقو�ت �لأمنية تغلق و�حدً� من �أكرب �أ�سو�ق �لديكور و�سط بغد�د بعد حتويل فندق قريب �إىل موقع حجر �سحي.. عد�سة حممود روؤوف

 بغداد/ ا ف ب 

تتعر����س الأه���وار الت���ي عرف���ت تاريخيا 
مبوط���ن جن���ة ع���دن وتنتم���ي الي���وم اإىل 
ال���راث العاملي للتهدي���د اأكرث من اأي وقت 
م�س���ى ب�س���بب �س���وء اإدارة مياه ال�سرف 

ال�سحي ف�سال عن تغري املناخ.
فمي���اه املجاري الثقيل���ة تتدفق من اأنابيب 
اأه���وار  يف  مبا�س���رة  ال�س���حي  ال�س���رف 
اجلباي�س وهي من اأهم امل�سطحات املائية 
يف جنوبي العراق، مهددة بتلويث البيئة 

احلياتية للموقع.
يف بل���د تفتقر فيه الدول���ة اإىل القدرة على 
توف���ري اخلدمات الأ�سا�س���ية، تلقى 70 يف 
املئة من نفايات العراق ال�سناعية مبا�سرة 
يف الأنه���ار اأو يف البح���ر، وفق���ا لبيان���ات 

جمعتها الأمم املتحدة واأكادمييون.
منظم���ة  مدي���ر  الأ�س���دي،  جا�س���م  يق���ول 
طبيعة الع���راق غري احلكومية التي ُتعنى 
بحماي���ة الأهوار "ت�س���ب حمطة جماري 
املي���اه امللوثة الثقيلة ال�س���ارة بالبيئة يف 
الأهوار بدون اأي معاجلة لها، وهذا يوؤثر 
ب�س���كل مبا�سر على تنوع الأحياء النباتية 

واحليوانية فيها".
وي�س���يف الأ�س���دي ال���ذي غ���ادر عمله يف 
للعم���ل  ليتف���رغ  املائي���ة  امل���وارد  وزارة 
التطوع���ي حلماي���ة البيئ���ة "توؤث���ر مي���اه 
عل���ى  مبا�س���رة  غ���ري  ب�س���ورة  املج���اري 
�سحة الإن�س���ان من خالل ما ي�ستهلكه من 
منتج���ات حيوانية تعتمد �س���ناعتها على 
الأبق���ار واجلوامي�س الطافي���ة فوق مياه 
الأهوار"، ول �س���يما ق�س���طة القيمر وهي 

طبق عراقي بامتياز.
من جانبه، يقول نادر حم�س���ن وهو مربي 
يف  يعي����س  اأ�س���ماك  و�س���ياد  جامو����س 
اجلباي����س يف حمافظة ذي قار، اإن "اأغلب 
اجلامو����س ل ي�س���تطيع اليوم اأن ي�س���رب 
م���ن الأماكن القريبة من اأنابيب ال�س���رف 
وي�س���طر لجتياز عدة كيلومرات داخل 

الأهوار ليجد مياها غري ملوثة".
وي�س���يف حم�سن وهو ي�س���ري اإىل ال�سمك 
الناف���ق الطايف على �س���طح املي���اه، "مياه 
ال�سرف ال�سحي ت�سببت يف نفوق الكثري 
من الأ�س���ماك وباتت ته���دد كل احليوانات 

التي تعتا�س على مياه الهوار".
ولي�س التلوث �سوى واحد من التهديدات 

الت���ي تعر�س���ت له���ا امل�س���طحات املائي���ة 
املرامي���ة الأطراف التي تعد اأو�س���ع دلتا 

داخلية يف العامل.
فه���ذا املوئ���ل ال���رثي املمت���د ب���ن دجل���ة 
والفرات حيث ينمو ق�سب ال�سكر وتعي�س 
اأنواع كثرية من الطيور والأ�سماك بالكاد 
جنا من التدمري يف عهد الدكتاتور �سدام 
ح�س���ن ال���ذي اأم���ر بتجفي���ف الأهوار يف 

1991 بعد اأن �سارت مالذا ملعار�سيه.

واأدى التجفي���ف اإىل تقلي�س الأهوار اإىل 
ن�س���ف م�س���احتها التي كان���ت تقدر بنحو 

15 األف كيلومر مربع يف 1991.
م�س���وؤول  عل���ى  ُحك���م   ،2010 ع���ام  ويف 
�س���ابق يف النظ���ام بالإع���دام ب�س���بب م���ا 
و�س���فته الأمم املتحدة باأنه "اإحدى اأ�سواأ 
اجلرائ���م البيئي���ة يف التاري���خ". ولكن���ه 
تويف لأ�س���باب طبيعية يف ال�س���جن العام 

املا�سي.

وقبل ب�س���ع �س���نوات، ظن حم�سن وغريه 
م���ن �س���كان اله���وار اأنه���م �س���ريون جنة 
عدن تزدهر من جديد. ويقدر عدد �س���كان 
ه���ذه امل�س���طحات املائي���ة بع���دة اآلف من 
العائ���الت املنت�س���رة يف املنطق���ة املمت���دة 
بن حمافظات مي�سان وذي قار والب�سرة 
ويغلب عليها الطابع الريفي والع�سائري.

فاملي���اه ع���ادت بع���د ع���ام 2003 اإىل تل���ك 
املناطق بعد اإزالة ال�س���دود الرابية التي 
بنيت يف فرة �س���دام، وع���اد اإىل املنطقة 
اأكرث من 200 نوع من الطيور وع�س���رات 

الأنواع من احليوانات الربية.
م���ن  ومعظمه���م  ال�س���ائحون،  ب���داأ  كم���ا 
العراقي���ن، يتدفقون عل���ى املنطقة للقيام 
بج���ولت يف الق���وارب وتن���اول ال�س���مك 

امل�سوي.
لك���ن الروائ���ح الكريهة املتدفق���ة من مياه 
ال�س���رف ال�سحي تدفع النا�س اإىل جتنب 
ال�س���لطات  تق���ول  فيم���ا  املنطق���ة حالي���ا، 
املحلي���ة اإنها ل تتحمل وحدها م�س���وؤولية 

عدم معاجلة مياه ال�سرف.
ال�س���كان  اأن  اإىل  ال�س���لطات  وت�س���ري 
يقوم���ون باإجراء و�س���الت غ���ري قانونية 

لأنظمة ت�س���ريف مي���اه الأمطار لأنها غري 
مت�س���لة بنظام ال�سرف ال�سحي، بينما ل 
تق���دم احلكوم���ة الأموال الالزم���ة ملجل�س 
املحافظ���ة لبن���اء حمط���ات ملعاجل���ة مي���اه 

ال�سرف ال�سحي.
ويق���ول مدي���ر جم���اري ذي ق���ار املهند�س 
حيدر رزاق اإن "�سبب عدم وجود وحدات 
معاجلة ملحطات ال�س���رف ال�س���حي يعود 
اإىل كلفته���ا املالية العالي���ة. فنحن نحتاج 
اإىل نح���و 100 ملي���ار دين���ار عراقي )69 

مليون دولر(".
وي�س���يف "يوج���د لدينا الآن م�س���روعان 
ملحط���ات املعاجلة، اأحدهم���ا كان يفر�س 
اأن يب���داأ العم���ل منذ الع���ام 2015، لكن مل 

يتحقق ذلك ب�سبب الأزمة املالية".
ال���ذي عم���ل موؤخ���را م���ع  لك���ن الأ�س���دي 
لإيج���اد  واأمريكي���ن  اأوروبي���ن  خ���رباء 
حل لهذه امل�س���كلة، يقول اإن احلل ب�س���يط 
وطبيعي "ويكمن يف ا�س���تخدام النباتات 
لتنظي���ف مياه الأهوار عرب تقنية ت�س���مى 
التكنولوجي���ا النباتي���ة. لك���ن ال�س���لطات 
اأي  املقرح���ات  تل���ك  تع���ر  مل  لالأ�س���ف 

اهتمام".

ثاني تحد تواجهه المنطقة المدرجة على لئحة التراث

الأهوار! بقاء  كريهة" تهدد  "روائح 

 ترجمة: حامد احمد  

�سنه  الذي  الهجوم  ان  الخباري،  ويكلي  اأراب  ملوقع  برملانية  م�سادر  قالت 
هيئة  رئي�س  �سد  احللبو�سي  حممد  الربملان  رئي�س  يدعمه  الذي  التحالف 

احل�سد ال�سعبي فالح الفيا�س، يعد هجوما غري م�سبوق .
كما ذكرت امل�سادر بان هناك موؤ�سرات على مواجهة و�سيكة وك�سف اوراق 
بن قوى �سيا�سية �سنية يف املناطق الغربية لل�سيطرة على ما ا�سبح يعرف 

ب� "امل�سروع ال�سني".
ق�سمت  اقليمية  وحتالفات  حماور  بن  �سراع  من  نابعة  املكا�سفة  هذه 
املجاميع ال�سنية يف العراق، ما بن املجاميع املتعاطفة مع الوليات املتحدة 

وال�سعودية  من جهة، وتلك املرتبطة بقطر وتركيا وايران من جهة اخرى .
على  م�سبوق  غري  هجوما  اأم�س  له  بيان  يف  �سن  العراقية  القوى  حتالف 
الفيا�س، املح�سوب على اجلناح اليراين القطري الركي، متهما اياه باجراء 
كركوك  حمافظة  يف  الع�سائري  ال�سعبي  احل�سد  الوية  قيادات  يف  تغيريات 

ل�سالح �سخ�سيات موالية له لغرا�س انتخابية.
رئي�س  حماولت  ثني  يف  عراقية  �سنية  قوى  ف�سلت  ان  بعد  البيان  وجاء 
خ�سو�سا  الغربية،  العراق  حمافظات  يف  انتخابية  اهداف  بك�سب  احل�سد 

�سخ�سيات �سنية فاعلة �سمن احل�سد الع�سائري .
بيان حتالف القوى العراقية اتهم الفيا�س بتحقيق منافع انتخابية وتهديد 
قيادين يف الوية احل�سد الع�سائري واغراء اآخرين خلدمة م�سالح انتخابية 

من خالل ا�ستغالل من�سبه .
 التفا�صيل �س3

موقع اإخباري: مواجهة و�سيكة 
بني القوى ال�سنية 

 بغداد/ متيم احل�صن

تتهم اطراف �سيا�س���ية يف كركوك ف�س���ائل م�سلحة 
ب�"تعي���ن دواع����س" يف بع�س اللوي���ة باملحافظة، 
معتربة ان ذل���ك وراء الهجمات املتكررة يف املدينة 

الغنية بالنفط.
كم���ا اتهم���ت تلك الطراف "�سخ�س���يات �سيا�س���ية" 

با�س���تغالل الفو�س���ى يف كرك���وك لتهري���ب النف���ط 
اىل بغداد.م�س���وؤولون يف جلنة التطبيع بكركوك: 
دواع�س ت�س���للوا �س���من ف�س���ائل احل�س���د ي�سهلون 
تفج���ري حقول النف���ط ومل توؤك���د او تنف���ي قيادات 
ب���ارزة يف احل�س���د تلك التهام���ات، لكنه���ا باملقابل 
جتد "ب�س���مات �سيا�س���ية" وراء احل���وادث المنية 

الخرية وخا�سة ا�ستهداف حقول النفط.

وخ���الل اقل م���ن �س���هر ا�س���تهدفت 4 اآب���ار نفط يف 
منطق���ة جن���وب كركوك، بينما ي�س���هد مل���ف حماية 

الآبار فو�سى كبرية.
ويوؤك���د �س���اخوان عبدالل���ه النائ���ب ال�س���ابق ع���ن 
كرك���وك، ان ملف النف���ط يف املحافظة يتعر�س اىل 
م�س���كلتن: الوىل تتعل���ق ب� ا�س���تهدافات "داع�س" 

لالآبار وتهريب النفط.

واأكدت وزارة النف���ط يف بيان ام�س "تعر�س حقل 
ب���اي ح�س���ن يف حمافظ���ة كرك���وك اىل اعت���داءات 
اإرهابية، اأ�س���فرت عن تفج���ري البئرين 183 و177 
وا�ست�سهاد وجرح عدد من القوات الأمنية و�سرطة 

الطاقة".
ويعتقد �ساخوان وهو الع�سو ال�سابق بلجنة المن 
يف الربمل���ان بحديثه مع )امل���دى( ان "تلك الهجمات 

ه���ي ر�س���ائل تبعثه���ا داع����س لتاأكي���د وجوده���ا يف 
كركوك ولتخريب املورد املهم للعراق وهو النفط".

وبح�س���ب م�س���ادر )املدى( يف كركوك فان �س���رطيا 
واح���دا قتل اثر الهجوم الذي نفذ بعبوات نا�س���فة، 
فيم���ا ا�س���يب �س���رطيان اثن���ان اآخ���ران م���ن حماية 

الآبار.
 التفا�صيل �س3

م�سوؤولون في لجنة التطبيع: دواع�ش ت�سللوا �سمن ف�سائل الح�سد ي�سهلون تفجير حقول كركوك

 متابعة/ املدى

تواج���ه حمالت التطعيم �س���د فايرو�س 
كورونا يف العراق تعرثًا منذ اأ�س���ابيع، 
الالمب���الة  م���ن  حال���ة  ت�س���ببت  حي���ث 
اإحج���ام  يف  وال�س���ائعات  واخل���وف 
الكثريي���ن عن تلقي اللق���اح، على الرغم 
م���ن الرتف���اع اخلط���ري يف الإ�س���ابات 
بفايرو����س كورونا ودع���وات احلكومة 

للمواطنن للت�سجيل لتلقي اللقاحات.
تطّل���ب احل�س���ول على التطعي���م تاأييدًا 
علنيًا من زعيم التيار ال�س���دري مقتدى 
ال�سدر، ويتوقع اأن حتدث �سوره وهو 
يح�س���ل على اللقاح الأ�س���بوع املا�س���ي 
تغي���ريًا وا�س���حًا، فق���د ب���داأ املئ���ات من 
اأن�س���اره الآن يف التوجه اإىل العيادات 
ليحذوا حذوه، مما يوؤكد قوة الولءات 
الطائفي���ة يف الع���راق وانع���دام الثق���ة 

العميق يف الدولة.
يق���ول منهل ال�س���بلي، عراق���ي يبلغ من 
العم���ر 30 عام���ًا م���ن مدين���ة النجف، " 
كنت �سد فكرة التطعيم، كنت خائفًا، مل 
تكن لدى ثقة ب�س���اأنه، لكن كل هذا تغري 

الآن".
ع���رب  مقابل���ة  يف  ال�س���بلي،  واأ�س���اف 
الهات���ف م���ن النج���ف حيث ح�س���ل هو 
عل���ى  لل�س���در  املوال���ن  م���ن  والعدي���د 
اللق���اح: "روؤيت���ه وه���و يح�س���ل عل���ى 
اللق���اح حفزتني"، و�س���به ال�س���بلي ذلك 
باجلنود الذين يتحف���زون عندما يرون 

قائدهم على خط املواجهة.  
 التفا�صيل �س4

تقرير ير�سد عقبات 
"كبيرة" تواجه 

حمالت التطعيم �سد 
كورونا

هناك اأجمل.. 
مخا�ش ع�سير 

لولدة فيلم 
تحريك

ابن الَخطيب.. 
نكبة الم�ست�سفى 

والّطبيب

مقترح ي�سبق 
الحدث!

المعدل الهجومي 
والدفاعي للجوية 

وال�سرطة اآ�سيويًا

عالء المفرجي يكتب :

ر�صيد الخيون يكتب :

عمار �صاطع يكتب :

ح�صام المعمار يكتب :



اثار تقرير لمجل�س الق�ساء الأعلى، ب�ساأن المخدرات الجدل بين الأو�ساط الأمنية والبرلمانية.
وك�س��ف مجل�س الق�س��اء في تقرير ن�س��ره على موقعه اللكترون��ي، قبل يومين، اأن ن�س��بة اإدمان 
ال�سب��اب على المخدرات قد ت�سل اإلى 50 في المئة، عازيًا الأمر اإلى �سوء الأو�ساع القت�سادية في 
الب��اد. ونقل المجل�س عن قا�سي محكمة تحقي��ق الم�سيب نبيل الطائي قوله، اإن "ن�سبة الإدمان 

قد ت�سل اإلى 50 بالمئة بين ال�سباب، لكن هذا الأمر غير مكت�سف ب�سكل ر�سمي".

 بغداد/ ح�سين حاتم

واأ�ض���اف، اأن "جرائ���م المخ���درات ل���م تع���د 
مح�ض���ورة بالرج���ال، ب���ل اأ�ضبحن���ا نالحظ 
اأ�ض���باب  اأه���م  الن�ض���اء فيه���ا، ولع���ل  ت���ورط 
انت�ض���ارها تتركز في زي���ادة الإنتاج العالمي 
تكنولوجي���ا  لتط���ور  اأن  كم���ا  للمخ���درات، 
الت�ض���الت والموا�ض���الت دورًا حيوي���ًا في 

ت�ضهيل انت�ضارها".
وتعليق���ًا عل���ى ذل���ك، قال ع�ض���و لجن���ة الأمن 
والدف���اع النيابي���ة ب���در الزيادي ف���ي حديث 
ل�)المدى(، اإن "الدولة ل ت�ض���تطيع ال�ضيطرة 
على الو�ض���ع اإذ ل���م تكن هناك خط���ة محكمة 
ور�ض���ينة من قبل الحكوم���ة لمتابعة التجار 
الكب���ار للمخ���درات وغل���ق الحدود ب�ض���ورة 

�ضحيحة".
وي�ضيف الزيادي اأن "الظاهرة بداأت تتف�ضى 
ب�ض���ورة كبي���رة بي���ن ال�ض���باب"، داعي���ا الى 
"ث���ورة لمكافح���ة المخ���درات �ض���د التج���ار 

والمدمنين لهذه المواد".
اأن  ال���ى  النيابي���ة  الم���ن  ع�ض���و  وي�ض���ير 
من  اكثر  خطورة  ذات  اأ�ضبحت  "المخدرات 
داع����ش، اإذ ان داع�ش عدو ت�ض���تطيع ان تراه 
وتقاتل���ه ام���ا ام���ام هذه الم���واد ل ت�ض���تطيع 
فعل ذلك". وم�ض���ى ع�ض���و تحالف �ض���ائرون 
بالق���ول: "طالبن���ا كثيرا وتحدثنا م���ع القائد 
العام للقوات الم�ض���لحة باأن���ه يجب ان تكون 
هن���اك قي���ادة لمكافح���ة المخدرات، وو�ض���ع 
خطط وح�ض���ابات امنية وفنية دقيقة للق�ضاء 

على هذه الظاهرة".
ويلف���ت الزي���ادي ال���ى ان "الح���دود مات���زال 
مفتوحة م���ع الدول الج���ارة وتدخل الحدود 
من جميع الجهات الى المحافظات"، م�ض���يرا 

�ض���هلة  مهن���ة  اأ�ض���بحت  "الظاه���رة  اأن  ال���ى 
للح�ض���ول عل���ى الم���ال، وذل���ك نتيج���ة كثرة 
البطالة وانعدام فر�ش العم���ل فيلجاأ التجار 

الى ا�ضتغالل ال�ضباب وت�ضغيلهم".
وبح�ض���ب تقري���ر مجل����ش الق�ض���اء الأعل���ى 
ان���ه "ل توج���د جه���ة معينة ومحددة ب�ض���كل 
دقي���ق يمكن اأن ن�ض���ميها باأنها ه���ي من تدعم 
المروجي���ن لهذه التج���ارة القاتلة وال�ض���بب 
في ذل���ك لي�ش لع���دم وج���ود الجه���ة الداعمة 
اأو لكونها منظمة ب�ض���كل مخط���ط له من قبل 
المروجي���ن لغر�ش ع���دم الوقوع ف���ي وعدم 
تتبع هذه ال�ض���بكات الخطيرة"، م�ض���يرًا اإلى 

اأن "الو�ض���ع غير الم�ض���تقر وانت�ضار مواقع 
التوا�ض���ل الجتماع���ي غير الم�ض���يطر عليها 
هي اأ�ض���باب �ضاهمت في انت�ض���ار المخدرات 
لكنها لي�ض���ت رئي�ض���ة، ب���ل ان اهم ال�ض���باب 
هي العوز المادي الناجم عن �ضوء الو�ضاع 
القت�ضادية وال�ضباب العاطلين عن العمل".

بدوره، راأى المتحدث با�ضم وزارة الداخلية 
الل���واء خال���د المحنا ف���ي حدي���ث ل�)المدى( 
الن�ض���بة الت���ي اأعل���ن عنه���ا مجل�ش الق�ض���اء 

الأعلى "مبالغ فيها".
ال�ض���رطة  واإع���الم  عالق���ات  مدي���ر  ويتف���ق 
المجتمعية، عبد الحافظ هادي الجبوري مع 

المحنا بالقول اإن "الن�ضبة مبالغ بها ب�ضورة 
كبيرة جدا".

وي�ض���يف الجبوري ل�)الم���دى( اأن "عملياتنا 
ا�ض���تباقية م���ن خ���الل توعية ال�ض���باب وحث 
النا����ش عل���ى التعاون م���ع الأجه���زة الأمنية 
والمتاجري���ن  المتعاطي���ن  ع���ن  للتبلي���غ 

والمروجين للمخدرات".
من جهتها، دعت مفو�ضية حقوق الإن�ضان في 
الع���راق، الأجه���زة الأمنية لمراقب���ة المقاهي 

والكافيهات ومنع دخول غير البالغين.
وقال ع�ضو المفو�ض���ية فا�ضل الغراوي، في 
ت�ضريح �ض���حفي تابعته )المدى(، اإن "اأغلب 
المخ���درات  تعاط���ي  بق�ض���ايا  المحكومي���ن 
موقوفون مع فئة التجار، مما ي�ضبب م�ضاكل 
ومخاطر كبيرة من تكوين �ضبكات المتاجرة 

وا�ضتقطاب المبتدئين".
واأ�ض���اف، اأن "الع���راق ل يمتل���ك م�ض���حات 
ل�تاأهيل المدمنين، في ظل وجود اأعداد كبيرة 
منهم داخل ال�ضجون وخارجها"، م�ضيرًا اإلى 
اأن "مفو�ض���ية حقوق الإن�ض���ان عملت درا�ضة 
ميدانية لملف المخ���درات من خالل مقابالت 
مع 400 �ضخ�ش متعاٍط وتاجر، حيث قدمت 
160 �ض���فحة لت�ض���خي�ش العديد م���ن مكامن 

الخلل، وتقديم التو�ضيات اإلى الحكومة".
ودع���ا "الأجه���زة الأمني���ة العراقي���ة لمراقبة 
المقاه���ي والكافيهات ومن���ع دخولها من غير 
البالغي���ن، والمراهقين ل�ض���مان عدم تحولها 

اإلى اأماكن لتعاطي وتجارة المخدرات".
وتاب���ع، اأن���ه "يوجد ف���ي ال�ض���جون العراقية 
اأكث���ر م���ن 7000 موقوف ومحكوم بق�ض���ايا 
اإل���ى  لفت���ًا  المخ���درات"،  تج���ارة وتعاط���ي 
"وجود 134 امراأة موقوفة بتهم المخدرات 

و34 مراهقا".
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 بغداد/ محمد �سباح

ويو�ض���ح رحيم العبودي، ع�ض���و الهيئة 
ت�ض���ريح  ف���ي  الحكم���ة  لتي���ار  العام���ة 
بي���ن  التق���ارب  "عملي���ة  اأن  ل�)الم���دى( 
ال�ض���عودية واإيران تطورت كثيرا خالل 
الفت���رة القليلة الما�ض���ية بعدما �ض���هدت 
بي���ن  متوا�ض���لة  واجتماع���ات  لق���اءات 
اأجهزة مخابراتها التي تحاول مناق�ض���ة 
الملف���ات الت���ي �ض���تعر�ش عل���ى طاول���ة 

التفاهمات في المراحل المقبلة".
وك�ض���فت )المدى( ف���ي نهاية �ض���هر اآذار 
الما�ض���ي اأن رئي����ش الوزراء م�ض���طفى 
الكاظمي طرح اأثناء زيارته اإلى الريا�ش 
مل���ف و�ض���اطة لتقري���ب وجه���ات النظر 
وت�ض���ويتها  واإي���ران  ال�ض���عودية  بي���ن 
ف���ي اجتم���اع يعقد ف���ي بغداد بم�ض���اركة 

الوليات المتحدة.
ويرى العب���ودي اأن "التقارب الحا�ض���ل 

وال�ض���عودي  الترك���ي  الجان���ب  بي���ن 
والم�ض���ري اأخ���ر نوع���ا م���ا المحادث���ات 
وحالة التقارب الحا�ضلة بين ال�ضعودية 
واإي���ران"، مبين���ا ان "ه���ذه الح���وارات 
تتطل���ب في البداية مناق�ض���تها في اأروقة  
المخاب���رات ث���م تناق�ش على الم�ض���توى 
الدبلوما�ض���ي قبل عر�ض���ها ف���ي اجتماع 

القيادات".
المخاب���رات  "اأجه���زة  اأن  اإل���ى  ويلف���ت 
ال�ض���عودية والإيراني���ة اأنجزت المرحلة 
الأول���ى م���ن التفاهم���ات والت���ي تتعل���ق 
بمناق�ض���ة العدي���د من الملف���ات من بينها 
الملف النفطي ورفع الح�ضار عن طهران 
وكذل���ك الحرب ف���ي اليمن"، م�ض���يفا اأن 
"الخطوة المقبلة �ضتكون على م�ضتوى 
بي���ن  دبلوما�ض���ية  وزي���ارات  لق���اءات 

البلدين".
تبني���ه  خ���الل  م���ن  الع���راق  وي�ض���عى 
للو�ض���اطة بين ال�ض���عودية واإي���ران اإلى 

تخفيف حالة التوترات بين الخ�ض���مين 
البارزي���ن في الخلي���ج العربي، في وقت 
تحت���اج هذه الجهود اإل���ى دعم هادئ من 
الوليات المتحدة لتعزز من ال�ض���تقرار 

في المنطقة.
لتي���ار  العام���ة  الهيئ���ة  ع�ض���و  وي�ض���ير 
العي���د  عطل���ة  "ف���ي  اأن���ه  اإل���ى  الحكم���ة 
�ضيتبادل الجانبان الإيراني وال�ضعودي 
ر�ض���ائل التهان���ي كخط���وة اأول���ى تمه���د 
للقاء مرتقب يجمع ال�ض���فيرين الإيراني 

وال�ض���عودي بالعا�ض���مة بغ���داد لترتيب 
وترطي���ب الجواء بي���ن الطرفين لتهيئة 
في���ه  يح�ض���ر  الرباع���ي  الموؤتم���ر  عق���د 
العراق واإيران وال�ض���عودية والوليات 

المتحدة الأمريكية".
وكان ولي العهد ال�ضعودي الأمير محمد 
بن �ض���لمان قد قال قبل ا�ضبوع، اإن اإيران 
دول���ة ج���ارة واإن بالده تطم���ح اأن تكون 
لديه���ا عالق���ة جي���دة معه���ا، متمني���ا من 
الحوثيين الجلو�ش اإل���ى طاولة الحوار 

لإنهاء الحرب في اليمن. 
ويتاب���ع العبودي اأنه "ف���ي هذا الموؤتمر 
اج���ل  م���ن  الملف���ات  جمي���ع  �ض���تناق�ش 
التوقي���ع على مذك���رة التفاه���م اأو اإبرام 
اأن  مبين���ا  الجانبي���ن"،  بي���ن  اتفاقي���ة 
"مالمح هذا الموؤتمر �ضتت�ضح بعد عطلة 
عي���د الفط���ر ولق���اء ال�ض���فيرين الإيراني 

وال�ضعودي في بغداد".
الإيراني���ة،  الخارجي���ة  وزارة  واأعلن���ت 
ب�"تغيي���ر  ترحيبه���ا  �ض���ابق  وق���ت  ف���ي 

ال�ضعودية نبرة لغتها ال�ضيا�ضية"، لفتة 
اإلى اإمكانية الدخول في ف�ض���ل جديد من 

التفاعل والتعاون.
لق���اء  "يك���ون  اأن  العب���ودي  ويتوق���ع 
دبلوما�ضيا عالي الم�ضتوى في العا�ضمة 
ال�ض���عودي  الجانبي���ن  يجم���ع  بغ���داد 
والإيراني الذي �ض���يناق�ش كل الخالفات 
م���ن  �ضل�ض���لة  �ض���كل  عل���ى  والملف���ات 
الجتماعات"، لفتا اإلى اأن "لقاء قيادات 
ال�ض���ف الأول يحت���اج اإل���ى وق���ت وم���ا 

�ض���توؤول اإليه���ا اللجان التفاو�ض���ية بين 
الجانبين".

�ضيا�ض���ة  الكاظم���ي  حكوم���ة  واتبع���ت 
خارجية جديدة تتمثل في عدم النحياز 
بين ال�ض���عودية واإيران. وغالبا ما يقوم 
روؤ�ض���اء ال���وزراء العراقي���ون بجدول���ة 
رح���الت اإلى طه���ران والريا����ش معا من 

اأجل اإظهار هذا التوازن.
م���ن جانب���ه، يعل���ق ظاف���ر العان���ي نائب 
الخارجي���ة  العالق���ات  لجن���ة  رئي����ش 
النيابي���ة ف���ي ت�ض���ريح ل�)الم���دى( ب���اأن 
"التقارب ال�ضعودي الإيراني مرحب به 
كون���ه �ضي�ض���اعد على ا�ض���تقرار المنطقة 
ون���زع فتيل التوت���ر الحا�ض���ل"، معتقدا 
اأن "ج���زءًا مهمًا من م�ض���اكل العراق هو 
ب�ض���بب الم�ض���كالت القليمي���ة والدولية 

والتوتر الحا�ضل في المنطقة".
وي�ض���يف العان���ي اأن "ح���ل الم�ض���كالت 
القليمية والدولية �ضيدفع الى خلق بيئة 
اإقليمية اآمنة تنعك�ش اإيجابا على الو�ضع 
في الع���راق وتنهي كل مظاهر التدخالت 
في و�ضعه الداخلي في ت�ضكيل الحكومة 
وغيره���ا من المور الخرى"، موؤكدا ان 
"التدخ���الت الخارجية دائما ما ت�ض���بب 

الرباك والحتقان الداخلي".
العالق���ات  توت���رت  عق���د  نح���و  وقب���ل 
بي���ن طه���ران والريا�ش ب�ض���بب حروب 
بالوكال���ة ف���ي الع���راق و�ض���وريا ولبنان 
واليمن، يدع���م فيها كل من البلدين طرفا 

مختلفا من اأطراف ال�ضراع فيها.
وع���ن جدي���ة الأط���راف ف���ي ح���ل ه���ذه 
الم�ض���كالت والتحدي���ات يجي���ب النائب 
عن محافظ���ة بغداد باأن "هناك جدية من 
جميع الأط���راف على ح���ل كل الخالفات 
اإل���ى  م�ض���يرا  وت�ض���ويتها"،  والم�ض���اكل 
ل���م يلع���ب دور الو�ض���يط،  "الع���راق  اأن 
وانما وفر فر�ض���ة لتالق���ي هذه الأطراف 

المتناف�ضة والمت�ضارعة في المنطقة".
الع���راق  "مب���ادرة  اأن  اإل���ى  ويلف���ت 
انح�ض���رت في جمع الطراف ولي�ش في 

تقديم مبادرة معينة".

الجانبان �سيتبادلن 
ر�سائل التهاني في العيد 
المقبل

الو�ساطة العراقية تدخل مرحلة متقدمة: �سفريا ال�سعودية 
واإيران يف بغداد �سيلتقيان قريبًا

الق�ساء: 50 % من ال�سباب مدمنون.. والداخلية ترد: الأرقام مبالغ فيها

لقاء �سابق بني الكاظمي ووزير اخلارجية االيراين

جتار خمدرات يف احد مراكز التوقيف

من املتوقع اأن يلتقي �سفريا ال�سعودية 
واإيران يف بغداد بعد عطلة العيد 

ل�ستكمال امل�ساورات والنقا�سات التي 
انطلقت منذ فرتة ق�سرية لت�سوية 

كل امللفات واخلافات. و�ست�ستمر هذه 
اللقاءات الدبلوما�سية بني البلدين 

متهيدا لعقد الجتماع الرباعي الذي 
يجمع العراق والوليات املتحدة 
الأمريكية وال�سعودية واإيران. 

 بغداد/ المدى

قال رئي�ش الجمهورية برهم �ضالح، اأم�ش الأربعاء، اإن 
اأمام العراق تحديًا طويل المدى حتى يتعافى �ضيا�ض���يًا 
واقت�ض���اديًا، موؤك���دًا اأن بغ���داد ووا�ض���نطن ل ترغب���ان 

بوجود ع�ضكري اأميركي في البالد.
واأ�ض���اف �ض���الح خ���الل ندوة لمعه���د قمة بي���روت عبر 
يواج���ه  "الع���راق  اأن  )الم���دى(  تابعته���ا  الونالي���ن، 
توت���رات اقليمي���ة، لكنن���ا ن���رى ب���وادر انت�ض���ار له���ذا 
ال�ض���راع في المنطقة، والعراق يحاول جمع الطراف 

المتخا�ضمة".
وا�ض���ار ال���ى اأنه "ل يمك���ن للع���راق اأن يكون �ض���عيفا، 
ول يمك���ن اأن نغ���رق ف���ي ال�ض���راع"، مبين���ا اأن "اأغلب 
العراقيين يرغبون بالم�ض���ي قدما بم�ض���اعدة �ضركائنا 
واأ�ض���دقائنا ف���ي المنطقة م���ن اأجل بناء عراق م�ض���تقر 

ومزدهر".
واو�ض���ح اأن "الع���راق والولي���ات المتح���دة ل يرغبان 
بوج���ود ع�ض���كري اأميركي دائم في الع���راق"، لفتا الى 
ان "اإي���ران جارتنا ونريد دمجها ف���ي الإطار الإقليمي، 
لكنن���ا نحر�ش كذلك على �ض���يادتنا، ل نري���د اأن يتحول 

العراق الى �ضاحة �ضراعات".
واأك���د ان "الحركة الحتجاجية الت���ي اجتاحت العراق 
ف���ي ع���ام 2019 كان���ت ت�ض���ريحا عميق���ا له���دف مه���م، 
فال�ض���باب العراقي���ون نزل���وا اإل���ى ال�ض���وارع يطالبون 
بوط���ن، والخ���روج من عق���ود ال�ض���راع يتطل���ب اإرادة 

�ضيا�ضية وقرارا من العراقيين انف�ضهم".
وبين، اأن "المحادثات ال�ض���عودية والإيرانية م�ضتمرة 
وهام���ة، ومن المهم اأن يلعب الع���راق دورا مع الجهات 
الإقليمية، ويمكن ل�ض���يادة العراق اأن تجلب ال�ضتقرار 

اإلى دول الجوار".
وتاب���ع �ض���الح ان "الح�ض���د ال�ض���عبي ت�ض���ّكل في وقت 
كانت الدولة العراقية تواجه اأزمة عندما اقتحم داع�ش 
المو�ض���ل واليوم يجب اأن تخ�ض���ع جميع هذه القوات 

ب�ضكل كامل ل�ضلطة الدولة العراقية".
وب�ض���اأن مخيم الهول، ذكر رئي����ش الجمهورية: "لدينا 
م�ض���كلة مخيم الهول والجميع يريد اأن يلقي بم�ض���اكله 
علينا، ولدينا العديد م���ن المقاتلين الأجانب، والعراق 
ل ي�ض���تطيع التعامل مع هذا المل���ف ونحن بحاجة اإلى 

تعاون دولي من اأجل ذلك".
وتخط���ط الحكومة لنقل اأكثر من 30 الف �ض���خ�ش من 
مخيم الهول ال�ض���وري، و�ض���ط انباء عن وجود "�ضفقة 
�ض���رية" لتخلي����ش العالم من بقاي���ا التنظيم عبر دفعهم 
الى العراق. واختارت بغداد جنوب المو�ض���ل من بين 
4 مواق���ع مقترحة ليك���ون مركزا للعائدي���ن من المخيم 
الذي تدور حوله ق�ض����ش مرعبة، في وقت ل يوجد فيه 

تاأكيد بان النزلء الجدد �ضيكونون عراقيين فعال. 
واعلنت الحكومة ال�ضهر الما�ضي، تمكن وزارة الهجرة 
م���ن اغالق 90 بالمئ���ة من مخيم���ات النازحين وتاأمين 

العودة الطوعية لآلف ال�ضر النازحة.
وكان مختار المو�ض���وي وهو نائب ع���ن نينوى قد قال 
ل�)الم���دى( ف���ي عددها ال�ض���ابق ان "الع���راق لي�ش لديه 
اي الت���زام دولي باعادة نازحي الهول، لكن ل ن�ض���تبعد 

وجود �ضفقة �ضرية".
ل���م يع���ط المو�ض���وي تفا�ض���يل او�ض���ح ع���ن ال�ض���فقة 
المزعوم���ة، لكنه يقول ان "�ض���وريا منطقة نزاع كبيرة 
بين تركيا وامريكا" وال�ض���فقات امر وارد في مثل تلك 

الجواء.
وفي 2019، ت�ض���ربت معلومات عن ت�ضلم العراق نحو 
1000 معتق���ل م���ن 48 جن�ض���ية، كان���وا تحت �ض���يطرة 
ق���وات �ض���وريا الديمقراطي���ة "ق�ض���د" المدعوم���ة م���ن 

وا�ضنطن.

رئي�س اجلمهورية: نواجه توترات اإقليمية 
ونحاول جمع الأطراف املتخا�سمة



 بغداد/ خ�ضر اليا�ض ناه�ض

قب����ل يومين، قال����ت م�صادر �أمني����ة �إن قاعدة 
��ص����تهد�ف  �إل����ى  تعر�ص����ت  �لجوي����ة  بل����دة 

ب�صو�ريخ �لكاتيو�صا.
و�أك����دت خلي����ة �لع����ام �لأمن����ي �لهجوم في 
بي����ان وقال����ت �إن "�لق����و�ت �لأمنية �ص����رعت 
بعملي����ة �أمنية و��ص����عة م�ص����نودة بمعلومات 
ع����ن عنا�ص����ر  للبح����ث  ��ص����تخبارية دقيق����ة، 
�إرهابية �أقدمت بال�ص����اعة ٢٠٠٠ على �إطاق 
�أربعة �ص����و�ريخ ن����وع كاتيو�ص����ا من منطقة 

�لناي بق�صاء �لخال�ص".
و�أ�ص����اف �لبي����ان �أن "�ل�ص����و�ريخ �ص����قطت 
على قاعدة بلد �لجوية، دون وقوع خ�ص����ائر 

ب�صرية �أو مادية".
و�أ�صار، �إلى �أن "هذه �لأعمال �لتي ير�د منها 
�إ�ص����عاف قدر�ت �لقو�ت �لأمنية �لعر�قية لن 
تم����ر دون ح�ص����اب للعنا�ص����ر �لإرهابية �لتي 
تقوم بهكذ� �أفع����ال خارجة عن �لقانون وفق 

�أجندة ل تريد �لخير للعر�ق و�أهله".
وكان����ت نح����و ٢٠٠ قذيف����ة "كاتيو�ص����ا" ق����د 
��ص����تهدفت مع�ص����كر�ت وبعثات دبلوما�ص����ية 
�لخيري����ن.  �لعامي����ن  ف����ي  بغ����د�د  ومط����ار 
وحت����ى �لن لم تك�ص����ف �لحكوم����ة عن هوية 
�لمهاجمي����ن، بينم����ا �لخيرين ي�ص����تخدمون 
�أنف�ص����هم  ويطرح����ون  مموه����ة  ��ص����ماء 
"كمقاومة". وقبل يوم و�حد، �أعلن �لجي�ص 
�لعر�قي، �أن �صاروخين، على �لأقل، �صقطا، 
على قاعدة عين �لأ�صد �لجوية، �لتي تقع في 
غرب����ي �لعر�ق وت�صت�ص����يف ق����و�ت �أميركية 

ودولية �أخرى.
و�أو�ص����ح بي����ان �لجي�ص �أن �ل�ص����اروخين لم 
يت�ص����ببا في �إ�صابات، لكنه لم يقدم مزيد� من 

�لتفا�صيل.
و�أك����د �لخبي����ر �لأمن����ي �أمي����ر �ل�ص����اعدي، �أن 
��ص����تهد�ف �لمق����ار �لأجنبي����ة ل ي�ص����ب ف����ي 
�ص����الح �لعر�ق. وقال "يج����ب على �لدولة �ن 
ت�صتخدم �لقوة لفر�ص هيبة �لدولة و�صيادة 

�لقانون".
ب����دوره قال �ص����ابط متقاع����د ل�)�لم����دى( �إنه 
"على مدى �صنو�ت كانت �لقو�ت �لأميركية 
لتوفي����ر  �لعر�ق����ي  �لجان����ب  عل����ى  ت�ص����غط 

�لحماي����ة �ل����ى مق����ار �لتحالف �لدول����ي، لكن 
�لحكومة غير قادرة".

�لقو�ع����د  تعر�����ص  "��ص����تمر�ر  �ن  و�أ�ص����اف 
�لع�ص����كرية �لى هجم����ات �لكاتيو�ص����ا يعطي 
ر�صالة دولية على �ن �لحكومة �لعر�قية غير 
ق����ادرة على كبح جماح �لف�ص����ائل �لم�ص����لحة 

�لتي تو��صل �ل�صتهد�ف منذ �أ�صهر".
�أمني����ة  م�ص����ادر  قال����ت  �أ�ص����بوعين،  وقب����ل 
ل�)�لم����دى( �ن �لهجوم �لخير �ل����ذي نفذ ب�5 
�ص����و�ريخ على قاعدة بلد، قد ��ص����اب �حدى 
طائ����ر�ت �ل�)�ف 16(، ويقدر �ص����عر �لو�حدة 

ب�64 مليون دولر )نحو 95 مليار دينار(.
�لدف����اع  وز�رة  با�ص����م  �لمتحدث����ة  وقال����ت 
�إن  ماكنولت����ي،  جي�ص����يكا  �لأميركي����ة، 
�لبنتاغون على عل����م بالتقارير حول تعر�ص 

�لقاعدة للهجمات.
و�أك����دت ماكنولت����ي ع����دم وج����ود �أي ق����و�ت 
�أميركي����ة �أو ق����و�ت تابعة للتحال����ف �لدولي 
ف����ي �لقاعدة. و�أ�ص����افت �أن "�ص����ركة �أميركية 
خا�ص����ة لديه����ا مجموع����ة مقاولي����ن يعملون 
ف����ي �لقاعدة ل�ص����الح �لعر�قيي����ن، و�لتقارير 
�لأولية ت�ص����ير �إلى عدم وقوع �أي �أ�صر�ر �أو 

خ�صائر ب�ص����رية بين �لأميركيين في �لهجوم 
�لأخير".

وبح�ص����ب �صهود عيان فاأن �ص����افر�ت �لإنذ�ر 
دوت د�خ����ل �لقاع����دة وفي محيطه����ا، وقالت 
م�ص����ادر �ن �ل�ص����تهد�ف كان على مقر �صركة 
�ص����الي بورت �لأميركية، فيما لم تذكر مزيد� 

من �لتفا�صيل.
ووفقا لتقرير جديد لوز�رة �لدفاع �لأميركية 
فق����د رك����زت ف�ص����ائل م�ص����لحة مدعوم����ة من 
�إي����ر�ن، خ����ال �لأ�ص����هر �لثاث����ة �لأول����ى من 
�لع����ام �لجاري، على �لهجم����ات على �لقو�عد 
�لرئي�ص����ة في �لع����ر�ق، مما دف����ع �لمتعاقدين 
�لأميركيين �إلى مغ����ادرة قاعدة بلدة �لتابعة 
للق����و�ت �لجوي����ة �لعر�قي����ة �لرئي�ص����ة، �لتي 

 .16-F ت�صتخدم �لطائر�ت من طر�ز
وت�صت�ص����يف هذه �لقاعدة �لجوية متعاقدين 
من �ص����ركة لوكهي����د مارتن �لأميركي����ة �لذين 
 16-F يلعبون دور� حا�صما في دعم عمليات

�لعر�قية.
وغط����ى �لتقرير �لفترة م����ن 1 كانون �لثاني 
�إل����ى 31 �آذ�ر ٢٠٢1، و�أ�ص����ار �إلى �أن �لقو�ت 
و��ص����لت  �لتحال����ف،  وق����و�ت  �لأميركي����ة 

خ����ال هذه �لفترة تقديم �لدع����م و�لتعليمات 
للق����و�ت �لعر�قي����ة، و�لت����ي �أظه����رت، وفقه، 
تقدما متز�يد� في قدر�تها لمنع عودة تنظيم 

د�ع�ص.
وذك����ر �لتقرير �أن هوؤلء �لمتعاقدين �أجبرو� 
على مغادرة �لقاعدة موؤقتا في �آذ�ر �لما�صي 
�أن  و�أ�ص����اف  �لأمنية"،  �لتهديد�ت  "ب�ص����بب 

بع�صهم عاد �إلى �لعمل موؤخرً�.
وتاأتي �لهجمات بعد عام م�صطرب )٢٠٢٠(، 
حي����ث ل����م يتمك����ن �لمتعاق����دون ف����ي بع�����ص 
�لأحي����ان م����ن دع����م طائ����ر�ت F-16 ب�ص����كل 
مبا�ص����ر ف����ي �لقاع����دة ب�ص����بب "مجموعة من 
�لتهديد�ت �لإقليمية وتاأثير وباء كورونا".

�لتقرير �لذي يعطي كذلك تفا�ص����يل �لو�ص����ع 
�لعام في �لعر�ق و�ص����وريا ق����ال �إن �لظروف 
�لقت�ص����ادية و�لجتماعية و�ل�صيا�صية �لتي 
�ص����اهمت في �صعود د�ع�ص �ص����ابقا يمكن �أن 
تدف����ع نموه م����ن جديد و"ب�ص����كل �أكبر" على 

حد تعبير �لوثيقة.
�لأزم����ات  �جتاح����ت  �لتقري����ر،  وبح�ص����ب 
�لقت�ص����ادية كل م����ن �لعر�ق و�ص����وريا، مما 

ت�صبب في نق�ص �لغذ�ء وفر�ص �لتوظيف.

 بغداد/ تميم الح�ضن

ولم توؤك���د �و تنفي قي���اد�ت بارزة في 
�لح�ص���د تلك �لتهامات، لكنها بالمقابل 
ور�ء  �صيا�ص���ية"  "ب�ص���مات  تج���د 
�لح���و�دث �لمني���ة �لخيرة وخا�ص���ة 

��صتهد�ف حقول �لنفط.
وخال �قل من �ص���هر ��صتهدفت 4 �آبار 
نفط في منطقة جن���وب كركوك، بينما 
فو�ص���ى  �لآب���ار  مل���ف حماي���ة  ي�ص���هد 

كبيرة.
�لنائ���ب  عبد�لل���ه  �ص���اخو�ن  ويوؤك���د 
�ل�ص���ابق عن كرك���وك، �ن مل���ف �لنفط 
في �لمحافظة يتعر�ص �لى م�ص���كلتين: 
�لولى تتعلق ب� ��ص���تهد�فات "د�ع�ص" 

لاآبار وتهريب �لنفط.
و�أك���دت وز�رة �لنف���ط في بي���ان �م�ص 
"تعر�ص حقل باي ح�صن في محافظة 
�إرهابي���ة،  �عت���د�ء�ت  �ل���ى  كرك���وك 
 183 �لبئري���ن  تفجي���ر  ع���ن  �أ�ص���فرت 
و177 و��صت�ص���هاد وج���رح ع���دد م���ن 

�لقو�ت �لأمنية و�صرطة �لطاقة".
ويعتقد �صاخو�ن وهو �لع�صو �ل�صابق 
بلجن���ة �لم���ن ف���ي �لبرلم���ان بحديث���ه 
م���ع )�لم���دى( �ن "تل���ك �لهجم���ات هي 
ر�ص���ائل تبعثها د�ع�ص لتاأكيد وجودها 
ف���ي كرك���وك ولتخريب �لم���ورد �لمهم 

للعر�ق وهو �لنفط".
وبح�صب م�ص���ادر )�لمدى( في كركوك 
فان �ص���رطيا و�ح���د� قتل �ث���ر �لهجوم 
�لذي نفذ بعبو�ت نا�ص���فة، فيما ��صيب 
�ص���رطيان �ثن���ان �آخ���ر�ن م���ن حماي���ة 

�لآبار.
�ل�ص���هر  �عل���ن  ق���د  "د�ع����ص"  وكان 
�لما�صي، م�صوؤوليته عن تفجير بئرين 
ف���ي �لحق���ل نف�ص���ه، وفقا لبيان ن�ص���ره 

على قنو�ته في تطبيق تلغر�م.
وتق���ع �لآبار في منطقة ت�ص���يطر عليها 
بع�ص �لف�ص���ائل �لم�ص���لحة �لتي تز�يد 
وجودها بعد �زمة ��ص���تفتاء كرد�صتان 

في خريف ٢٠17.

تهريب النفط
ويق���ول عبد�لل���ه وه���و ع�ص���و لجن���ة 
�ن  كرك���وك  ف���ي  �لو�ص���اع  تطبي���ع 
"جهات د�خل �لف�صائل تغطي على تلك 
�لهجمات، كما �ن بع�ص���ها متورطة في 

ق�صايا تهريب �لنفط".
ويو�ص���ح �لنائ���ب �ل�ص���ابق �ن "بع�ص 
عنا�ص���رها  قل���ة  وب�ص���بب  �لف�ص���ائل 
ومحاول���ة ك�ص���ب ود بع����ص �لع�ص���ائر 

ف���ي جن���وب كرك���وك عين���ت  �ل�ص���نية 
��صخا�ص���ا ف���ي �لح�ص���د متورطي���ن مع 

تنظيم د�ع�ص".
ويعتق���د عبد �لل���ه �ن "هذه �لعنا�ص���ر 
�لح�ص���د  و�ص���اح  هوي���ات  ��ص���تغلت 
لم�صاعدة د�ع�ص ل�صتهد�ف �آبار �لنفط 

وتنفيذ هجمات �خرى".
كذلك يقول �لنائب �ل�ص���ابق �ن "بع�ص 
�لف�ص���ائل و�صخ�ص���يات �صيا�ص���ية له���ا 

عاقة بتزوي���ر فو�تير لنقل كميات من 
�لنفط مختلفة ع���ن �لكميات �لمذكورة 

في عقود �لنقل �لى بغد�د".
ويوؤكد عبد �لل���ه �ن �لحكومات �لثاث 
)حكوم���ة حي���در �لعب���ادي، ع���ادل عبد 
�لمه���دي، و�لحالي���ة حكومة م�ص���طفى 
�لكاظم���ي( ��ص���تلمت "تقارير مف�ص���لة 
منذ ٢٠17 عن تهريب �لنفط و�لجهات 

�لمتورطة بهذ� �لملف".

وفي �آذ�ر �لما�ص���ي، �علنت �ل�ص���لطات 
�لأمنية �إحباط عملي���ات تهريب للنفط 
�أن  دون  م���ن  كرك���وك  محافظ���ة  م���ن 

تو�صح �لجهات �لمتورطة بالعملية.
ووفق���ا لبي���ان �أ�ص���درته حينه���ا، ف���اإن 
"�ل�صتخبار�ت �لع�صكرية وبالتن�صيق 
مع ق�ص���م ��ص���تخبار�ت �لمق���ر �لمتقدم 
كرك���وك  ف���ي  �لم�ص���تركة  للعملي���ات 
�لمحافظ���ة(،  �أم���ن  ع���ن  )�لم�ص���وؤول 

تهري���ب  عملي���ة  �إحب���اط  م���ن  تمكن���ت 
36 �أل���ف لت���ر م���ن �لنف���ط �لخ���ام م���ن 
�لمحافظ���ة"، مبينة �أن "�لعملية جاءت 
��صتكمال لمهامها في ماحقة ع�صابات 

�لجريمة �لمنظمة و�لمهربين".
و�أ�صارت �إلى �أن "�لعملية تمت ��صتناد� 
�إلى معلومات ��صتخبارية دقيقة، توؤكد 
ب����36٠٠٠  محم���ل  �ص���هريج  وج���ود 
لت���ر م���ن �لنف���ط �لخ���ام �لمه���رب، ف���ي 

منطقة �ص���اقزلي في �صو�حي محافظة 
كركوك"، موؤكدة �أنه "تم �إحباط عملية 
�ل�ص���احنة  عل���ى  و�لقب����ص  �لتهري���ب 

و�صائقها و�صيارة مر�فقة لها".

حماية الآبار
وتحي���ط بمل���ف حماية �لنفط فو�ص���ى 
كبيرة، كما ي�ص���فها �لقيادي في منظمة 

بدر في كركوك محمد مهدي �لبياتي.
ومنذ �يام ي�ص���تكي مئ���ات �لمتعاقدين 
م���ن  كرك���وك  ف���ي  �لنف���ط  وز�رة  م���ع 
�لوز�رة  �أبلغته���م  �ن  "طرده���م" بع���د 
بينما  �لحاج���ة لوجوده���م"،  "�نتف���اء 

تتعر�ص �لآبار �لى تفجير�ت.
 ويح�ص���ل هوؤلء �لمتعاقدين بح�ص���ب 
بع����ص م�ص���ادر )�لم���دى( ف���ي كركوك 
على "٢5٠ �لف دينار للعن�صر �لو�حد 
مقابل حماية �لبار" لكن يتم �خذ ٢٠٠ 
�لف من قبل �لمتعهد �لمتعاقد مبا�صرة 
م���ع �ل���وز�رة وما يتبق���ى للحار�ص هو 

فقط". دينار  �لف   5٠"
وحقل باي ح�ص���ن �لذي يقع في ق�صاء 
�لدب����ص جن���وب كرك���وك، ي�ص���م 196 
بئرً� و�نتاجه �ليومي ما يقارب ٢3٠٠ 

برميل نفط يوميا.
ويقول محم���د �لبياتي وهو م�ص���وؤول 
منظم���ة ب���در ف���ي �لمناط���ق �ل�ص���مالية 
ل�)�لم���دى( �ن "�د�رة وحماي���ة �لب���ار 
تحت���اج �لى �عادة هيكلة وترتيب لنها 

تو�جه م�صاكل كثيرة".
وتاب���ع �لبيات���ي وه���و وزي���ر حق���وق 
�لن�ص���ان �ل�ص���ابق: "في كركوك هناك 
م�صاكل �صيا�ص���ية تغطي على �لهجمات 
تغط���ي  بدوره���ا  وه���ي  �لرهابي���ة 
ف���ي  �لنف���ط  تهري���ب  ع�ص���ابات  عل���ى 

�لمحافظة".
و�عتبر �لوزير �ل�ص���ابق �نه "في حالة 
�ص���حة �نب���اء ت�ص���لل دو�ع����ص د�خ���ل 
ف�صائل �لح�صد �ل�ص���عبي فانه �صيوؤدي 
�ل���ى �رب���اك �مني كبي���ر"، م�ص���ير� �لى 
�ن���ه "حت���ى �لن لم يتم �لتاأك���د من تلك 

�لخبار".
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قالوا اإن امللف 
يتعر�ض اإىل 
م�ضكلتني

تتهم اطراف �ضيا�ضــية في كركوك ف�ضــائل م�ضــلحة بـ"تعيين دواع�ض" في بع�ض اللوية بالمحافظة، معتبرة 
ان ذلــك وراء الهجمات المتكررة في المدينة الغنية بالنفط. كما اتهمت تلك الطراف "�ضخ�ضــيات �ضيا�ضــية" 

با�ضتغالل الفو�ضى في كركوك لتهريب النفط الى بغداد.

الأجانب  مغادرة  الكاتيو�سا توا�سل ا�ستهداف قاعدة الـ "F-16" رغم 

عامل يحاول اطفاء حقل نفطي يف كركوك.. ار�شيف

م�سوؤولون يف جلنة التطبيع: دواع�ش ت�سللوا �سمن ف�سائل 
احل�سد ي�سهلون تفجري حقول نفط كركوك

 ترجمة/ حامد احمد  

قالت م�صادر برلمانية لموقع �أر�ب ويكلي �لخباري، 
�ن �لهجوم �لذي �ص����نه �لتحال����ف �لذي يدعمه رئي�ص 
�لبرلمان محمد �لحلبو�صي �صد رئي�ص هيئة �لح�صد 

�ل�صعبي فالح �لفيا�ص، يعد هجوما غير م�صبوق .
كما ذكرت �لم�صادر بان هناك موؤ�صر�ت على مو�جهة 
و�صيكة وك�ص����ف �ور�ق بين قوى �صيا�صية �صنية في 
�لمناطق �لغربية لل�ص����يطرة على ما ��ص����بح يعرف ب� 

�ل�صني". "�لم�صروع 
ه����ذه �لمكا�ص����فة نابع����ة م����ن �ص����ر�ع بي����ن مح����اور 
وتحالف����ات �قليمي����ة ق�ص����مت �لمجاميع �ل�ص����نية في 
�لعر�ق، ما بي����ن �لمجاميع �لمتعاطف����ة مع �لوليات 
�لمتح����دة و�ل�ص����عودية  م����ن جه����ة، وتل����ك �لمرتبطة 

بقطر وتركيا و�ير�ن من جهة �خرى .
تحال����ف �لق����وى �لعر�قي����ة �ص����ن ف����ي بي����ان ل����ه �أم�ص 
هجوم����ا غي����ر م�ص����بوق عل����ى �لفيا�ص، �لمح�ص����وب 
على �لجن����اح �لير�ني �لقطري �لترك����ي، متهما �ياه 
باجر�ء تغيير�ت في قياد�ت �لوية �لح�ص����د �ل�ص����عبي 
�لع�ص����ائري في محافظة كركوك ل�ص����الح �صخ�صيات 

مو�لية له لغر��ص �نتخابية.
وج����اء �لبي����ان بع����د �ن ف�ص����لت ق����وى �ص����نية عر�قية 
ف����ي ثن����ي مح����اولت رئي�ص �لح�ص����د بك�ص����ب �هد�ف 
�نتخابية في محافظات �لعر�ق �لغربية، خ�صو�ص����ا 

�صخ�صيات �صنية فاعلة �صمن �لح�صد �لع�صائري .
بيان تحالف �لق����وى �لعر�قية �تهم �لفيا�ص بتحقيق 
مناف����ع �نتخابي����ة وتهديد قياديين في �لوية �لح�ص����د 
�لع�ص����ائري و�غر�ء �آخرين لخدمة م�صالح �نتخابية 

من خال ��صتغال من�صبه .
ودع����ا �لبي����ان رئي�����ص �ل����وزر�ء م�ص����طفى �لكاظمي 
للتدخل و��ص����فا ��ص����تخد�م منا�ص����ب �لدول����ة لخدمة 
�أه����د�ف �نتخابية ف����ي �لمناطق �لمح����ررة هو قنبلة 
موقوت����ة قد ته����دد بتفجير �لو�ص����اع وزج �لباد في 

توتر�ت ل تحتملها �لو�صاع �لقائمة .
م����ن جانب �آخر قلل �صيا�ص����ي عر�قي من �ص����اأن تاأثير 
تحركات �لفيا�ص نافيا �ن تكون لقاء�ته هي جزء من 
خط����ة �نتخابية حقيقية. وو�ص����ف �لمكون �ل�ص����ني، 
�لذي يعي�����ص معظم �تباعه ظروفا معي�ص����ية �ص����يئة، 
بان����ه لم يعد له ذل����ك �لتاأثير �لفعال ف����ي �لنتخابات، 
م�ص����ير� �لى �ن ممثلي �لمكون، ب�ص����يء �أو باآخر، هم 

مجرد �تباع �لحز�ب �ل�صيعية .
و�أ�ص����ار �ل�صيا�ص����ي طالبا ع����دم ذكر ��ص����مه �لى �ن ما 
ي�صمى بالم�صروع �ل�صني هو غير موجود �صوى في 
�لمو�قف و�لت�ص����ريحات �لمعار�ص����ة �لتي ت�ص����جعها 
�أط����ر�ف في �لح�ص����د ف����ي محاولة لعط����اء �لنطباع 
بالتهديد �لذي يلوح في �لفق من عودة �ل�صخ�صيات 

�ل�صنية لأعلى منا�صب �ل�صلطة .
�ل�صيا�ص����ي نف�ص����ه قال �ن �لمو�ل �لتي تنفق من قبل 
�لبع�����ص في محاولة ل�ص����ر�ء �لولء�ت م����ن مكونات 

�صعبية هي بالتاأكيد تذهب �ُصد� .
يخ����دم م�ص����الح  �صيا�ص����ي موج����ود  تحال����ف  هن����اك 
�نتخابية م�ص����تركة للفيا�ص ورجل �لعمال �ل�ص����ني 
خمي�����ص �لخنج����ر. �لخنج����ر، �ل����ذي يدي����ر م�ص����اريع 
�قت�ص����ادية بين تركي����ا وقطر، يتمتع بدعم �صيا�ص����ي 

من �لدوحة و�نقرة .
يتر�أ�ص �لخنجر حزب �لم�ص����روع �لعربي �لمتحالف 
م����ع كتل����ة �لفت����ح بزعام����ة ه����ادي �لعام����ري، وه����ي 
كتلة عل����ى خاف مع تحال����ف �لق����وى �لعر�قية �لتي 
يتر�أ�ص����ها �لحلبو�ص����ي، �لذي ينظر له بانه مقرب من 

�ل�صعوديين و�لميركان .
�لنق�ص����امات بين �لحز�ب و�لكتل و�لقوى �ل�ص����نية 
ت�ص����اعد �لى حد كبير في ��صعاف �لمكون �ل�صني في 

�صر�عه على �ل�صلطة و�لمو�رد .
م�صادر �صيا�صية عر�قية قالت �ن �لفيا�ص وبم�صاعدة 
من �لخنجر ي�ص����تطيع ك�ص����ب ود �صخ�ص����يات �ص����نية 

�صمن �لوية �لح�صد �لع�صائري .
من �ل�ص����عب بالن�ص����بة للخنجر �ن ين�ص����ط ويتو�جد 
في كثير من �لمناطق �ل�ص����نية وذلك ب�ص����بب �لرف�ص 
�ل�ص����عبي �ل����ذي يو�جهه، خ�صو�ص����ا بعد ��ص����تهد�فه 
�ص����من قائم����ة عقوب����ات وز�رة �لخز�ن����ة �لميركي����ة 
�لتي �تهمته بملفات ف�صاد ��صتملت على دفع ر�صاوي 

لم�صوؤولين في �لحكومة �لعر�قية .
�لخنج����ر يعتم����د على �لفيا�����ص في مناط����ق ل يمكنه 
�لعم����ل فيه����ا ف����ي مج����ال �ختي����ار مر�ص����حين لدخول 
�لفيا�����ص  تق����دم  �لبرلماني����ة.  مناف�ص����ة �لنتخاب����ات 
�لنتخابي في �لمناطق �ل�ص����نية �عتمد على تعيينات 
عنا�ص����ر وف�ص����لها �ص����من نطاق �لقو�ت �لع�ص����ائرية 
�لمو�لية له . �لهجوم �ل�ص����ني على �لفيا�ص جاء بعد 
ف�صل منا�صد�ت �ص����ابقة للحكومة و�ل�صلطات �لدينية 

بان تمنع تدخله .

موقع اإخباري: مواجهة و�سيكة بني القوى 
ال�سنية املنق�سمة

مقاتلة عراقية يف قاعدة بلد

مئات الهجمات الم�ضلحة اأحرجت الحكومة وقيدت موقفهاتريد ال�ضيطرة على ما يعرف بـ"الم�ضروع ال�ضني"



 ذي قار / ح�سني العامل

الت���ي  ق���ار  ذي  حمافظ���ة  تظاه���رات  و�ش���هدت 
توا�ش���لت لأك���ر من عام ون�ش���ف العام �ش���قوط 
131 �ش���هيدًا واأك���ر م���ن خم�ش���ة اآلف م�ش���اب 
جراء ا�شتخدام العنف املفرط والقنابل الدخانية 
والر�ش���ا�ص احلي ناهيك عن الهجمات امل�شلحة 
الت���ي تقوم بها امللي�ش���يات والف�ش���ائل امل�ش���لحة 
اعت�ش���ام  وميادي���ن  جتمع���ات  ت�ش���تهدف  الت���ي 

املتظاهرين يف �شاحة احلبوبي وغريها.
وذك���ر بي���ان للق�ش���اء العراق���ي �شدر عق���ب لقاء 
ممثلة الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان يف العراق 
دانييال بيل مع رئي����ص حمكمة ا�شتئناف ذي قار 
القا�ش���ي حمم���د حي���در واطلعت عليه امل���دى اأن 
باملتظاهرين،  املتعلقة  الق�شايا  بحث���ا  "الطرفني 
حي���ث اأكد رئي����ص ال�شتئناف باأنه���ا قد جتاوزت 
)1200( دع���وى، م�شيف���ًا اأن " الهيئ���ة الق�شائية 
املخت�شة بالنظر يف هذه الق�شايا ما�شية  باإكمال 

ال���ذي ر�شم���ه  بال�ش���كل  التحقيقي���ة  الإج���راءات 
القانون".

املتظاهري���ن  قب���ل  م���ن  املقام���ة  الق�شاي���ا  وع���ن 
واأ�ش���ر �شهداء التظاهرات �ش���د عنا�شر و�شباط 
القوات الأمني���ة اأ�شار البيان اىل اأن "الإجراءات 
التحقيقي���ة مقي���دة مبا ن�شت عليه امل���ادة )111( 
م���ن قانون اأ�ش���ول املحاكم���ات اجلزائي���ة لقوى 
الأمن الداخلي رقم )17( ل�شنة 2008 والقا�شية 
بع���دم ج���واز تبلي���غ رج���ل ال�شرط���ة اأو تكليف���ه 
باحل�ش���ور اأو اإلق���اء القب����ص علي���ه اإل مبوافقة 
الوزي���ر اأو من يخول���ه اإذا كان الفع���ل قد ارتكب 

اأثناء اأداء واجبه".
وع���ن م�ش���ري املتظاهرين املعتقلني ذك���ر الق�شاء 
ال�شلمي���ني  املتظاهري���ن  جمي���ع   " اأن  العراق���ي 
امللق���ى القب�ص عليهم ق���د مت اإخ���الء �شبيلهم، اأما 
من توف���رت �ش���ده اأدلة بارت���كاب اأفع���ال جّرمها 
القان���ون ف���اإن ذلك يقت�ش���ي اإحال���ة دعاواهم اإىل 
املحاك���م املخت�شة لإجراء حماكمتهم و�شوًل اإىل 

احلكم الع���ادل وال�شامن حلق���وق جميع اأطراف 
الدعوى".

وكان���ت ممثلة الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان يف 
العراق قد زارت حمافظة ذي قار موؤخرًا لالطالع 
ميدانيًا على واقع حق���وق الإن�شان يف املحافظة 
ول�شيم���ا املتعل���ق منه���ا بق�شاي���ا املتظاهري���ن ، 
اإذ التق���ت بع���دد م���ن املتظاهرين املعنف���ني واأُ�شر 
ق���ار ورئي����ص حمكم���ة  ال�شه���داء وحماف���ظ ذي 

ا�شتئناف ذي قار وعدد من القادة الأمنيني.
" احلكوم���ة  وي���رى العدي���د م���ن املحتج���ني اأن 
والق�شاء باتوا يتعاملون مع ق�شايا املتظاهرين 
بانتقائي���ة وا�شح���ة فه���م يعجل���ون باإج���راءات 
اعتق���ال املتظاهري���ن حني تك���ون ال�شك���وى �شد 
املتظاهرين ويتباطوؤون وي�شوفون بالإجراءات 

عندما يتعلق الأمر بحقوق ال�شحية ".
وق���ال النا�شط املدين ه�شام ال�شومري للمدى اإن 
وامل�شابني  واجلرحى  التظاهرات  �شهداء  "اأ�شر 
من �شحايا قمع التظاهرات رفعوا اأكر من 700 
دعوى ق�شائية اأم���ام حماكم ذي قار �شد عنا�شر 
و�شباط من القوات الأمنية وعنا�شر ميلي�شاوية 
تتبع الأحزاب "، واأردف "اإل اأن ُجل تلك الق�شايا 
مل ُت�ش���م رغم مرور اأكر من ع���ام ون�شف على 

اندلع التظاهرات وقمعها ".
واأ�ش���ار ال�شوم���ري الذي تعر�ص قب���ل عدة اأ�شهر 
للتعذي���ب عل���ى ي���د عنا�شر م���ن الق���وات الأمنية 
والتقى مبمثل���ة الأمم املتحدة له���ذا الغر�ص اىل 
اأن "اجله���ات الق�شائي���ة ادع���ت عن���د لقائه���ا م���ع 
ممثل���ي املتظاهرين اإنها ت�شدر اأوامر قب�ص على 

املتهمني بتلك الق�شايا اإل اأن اجلهات التنفيذية ل 
تنف���ذ تلك الأوامر"، م�ش���ريًا اىل اأن "ملف ق�شايا 
املتظاهري���ن ب���ات خا�شع���ًا ل���الإرادات ال�شيا�شية 
الت���ي ل ترغ���ب بفتح���ه كون���ه يطي���ح بالأحزاب 
املتنف���ذة والف�شائ���ل امل�شلح���ة املتورطة يف قمع 

التظاهرات وقتل املتظاهرين".
واأو�ش���ح النا�شط امل���دين اأن "الق�شاي���ا املتعلقة 
بالعنف �شد املتظاهرين والبالغة 703 ق�شايا مل 
ُي�شتدَع للتحقيق فيها اإل �شبعة متهمني من �شغار 
ال�شباط واملنت�شبني فيما ل زال ع�شرات ال�شباط 
الكبار والقادة الأمنيني ومدراء ال�شرطة واأمراء 
الأفواج مبناأى عن امل�شاءل���ة القانونية"، موؤكدًا 
اأن " اأ�ش���ر ال�شهداء و�شحايا القمع قدموا الكثري 

من الأدلة التي تدين املتهمني بتلك الق�شايا".

واأ�ش���ار ال�شوم���ري اىل اأن " الق���وات والأجهزة 
الأمني���ة تقوم بتنفيذ اأوامر القب�ص يف الدعاوى 
املقام���ة �ش���د املتظاهرين خ���الل ب�شع���ة �شاعات 
حت���ى واإن كانت تل���ك الدعاوى كيدي���ة، يف حني 
ل ت���رك �شاكن���ًا اجت���اه قتلة املتظاهري���ن الذين 
لزال���وا ي�شرح���ون وميرح���ون ومل يج���روؤ اأحد 

على اعتقالهم طوال عام ون�شف العام".
و�ش���ّدد ال�شوم���ري على �ش���رورة حما�شب���ة قتلة 
املتظاهري���ن واإبط���ال الدع���اوى الكيدي���ة الت���ي 
اأقامته���ا اجلهات احلكومية واأتباع الأحزاب �شد 

املتظاهرين.
ويف رّده عل���ى �ش���وؤال وجهته امل���دى حول مدى 
بق�شاي���ا  اجلدي���دة  املحلي���ة  احلكوم���ة  اهتم���ام 
العن���ف �ش���د املتظاهري���ن قال الناط���ق الإعالمي 
با�شم حمافظ ذي قار ماجد ال�شفاح خالل موؤمتر 
�شحف���ي ح�شرت���ه امل���دى اإن " حماف���ظ ذي ق���ار 
اأحمد غني اخلفاجي وّجه موؤخرًا باإعادة ت�شكيل 
اللج���ان التحقيقية اخلا�ش���ة بالق�شايا املذكورة 
وذل���ك بالتفاق م���ع ذوي �شه���داء التظاهرات "، 
منوه���ًا اىل اأن "نتائ���ج التحقيق���ات �شوف تظهر 

خالل الأيام القليلة القادمة". 
واأ�شار ال�شفاح اىل اأن "عددًا من عنا�شر ال�شرطة 
وال�شّباط جرى ا�شتدعاوؤهم اىل العا�شمة بغداد 
لغر����ص التحقي���ق معه���م ب�ش���اأن ق�شاي���ا تخ�ص 
قمع وقت���ل املتظاهري���ن"، مبين���ًا اأن "ح�شم عدد 
م���ن الق�شاي���ا مرتب���ط مبوافق���ة جه���ات خا�ش���ة 
يف العا�شم���ة بغ���داد وقد مت بحث ه���ذا الأمر مع 
ممثلة الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان يف العراق 
دانيل بيل خالل زيارتها للمحافظة وذلك من اأجل 

التحّرك على حكومة املركز يف هذا املجال".
وك�ش���ف الناطق الإعالم���ي اأن "املبعوثة الأممية 
ناق�ش���ت ب�شكل مف�شل هذا املل���ف مع حمافظ ذي 
ق���ار وطرحت عدة اأ�شماء تخ����ص �شحايا العنف 
والختط���اف بينه���م النا�ش���ط املختط���ف �شج���اد 

العراقي وغريه من النا�شطني واملتظاهرين.
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اأوامر اعتقال المتظاهرين تنّفذ في �ساعات.. وق�سايا قاتليهم لم تح�سم منذ �سنة ون�سف

ذي قار.. نحو 2000 دعوى ق�ضائية تخ�ص املتظاهرين تدور يف فلك الق�ضاء

يف الوقت الذي ك�سفت فيه ال�سلطة الق�سائية عن 1200 دعوى ق�سائية 
مقامة �سد املتظاهرين يف ذي قار واأن الهيئة الق�سائية املخت�سة ما�سية 
اأ�سار  القانون،  ر�سمه  الذي  بال�سكل  التحقيقية  الإجراءات   باإكمال 
�سهداء  اأ�سر  اأقامتها  مقابلة  ق�سائية  دعوى   700 من  اأكثـر  اىل  نا�سطون 
�سم من قبل حماكم ذي قار  التظاهرات و�سحايا قمع املتظاهرين ومل تحُ
اأعمال  وارتكاب  التظاهرات  اندلع  على  العام  ون�سف  عام  مرور  رغم 

العنف �سد املتظاهرين.

 وا�سط / جبار بچاي

اأمن����اط احتجاج����ات املحا�شرين  تغ����ريت 
املجاني����ني يف حمافظ����ة وا�ش����ط للمطالبة 
بحقوقهم ، فبعد اأن كانت مت�شي على وقع 
ال� " دي جي " ومكربات ال�شوت اأ�شبحت 
الآن ت�ش����ري على وقع ق����رع الطبل والدمام 
و�شع����ار ي����رّدده املحتج����ون بق����وة )ث����ورة 

ياعلي .. ثورة(. 
وه����م يجوب����ون ال�ش����وارع الرئي�ش����ة قب����ل 
الو�شول اىل بناية الرتبية علت �شيحاتهم 
الت����ي تن����ادي بالث����ورة لتك����ون ث����ورة �شد 
الأح����زاب..  ث����ورة �شد الطغي����ان..  ثورة 
�شد الف�شاد وثورة �شد الوزير والربملاين 
املخ����ادع الذي يتعهد له����م ب�شمان حقوقهم 
فتاأتي التعليمات وال�شوابط خمالفة لذلك 
وجمحف����ة بحقهم. ج����وق الطب����ل والدمام 
تقدم املئ����ات من حما�ش����ري تربية وا�شط 
وهم ي�ش����ريون يف �ش����ارع الرتبية لتنتهي 
امل�ش����رية اأمام مبنى الرتبي����ة املطوق بعدة 
اأط����واق اأمنية م����ن قوات مكافح����ة ال�شغب 
والق����وات الأمني����ة الأخرى الت����ي تتواجد 

حلماية املبنى من املتظاهرين الغا�شبني.
املحا�ش����رون املتظاه����رون تعه����دوا اأم����ام 
نيته����م  يف  لي�����ص  اأن����ه  الأمني����ة  الق����وات 
امل�شا�����ص مببن����ى الرتبي����ة اأو الإ�شاءة اىل 
اأي موظ����ف اأو مراج����ع واأن هدفه����م اإغالق 
ح�ش����م  حل����ني  �شغ����ط  كو�شيل����ة  الرتبي����ة 
ق�شيتهم وتق����ق مطالبهم من خالل نيلهم 
حقوقهم امل�شروعة. وكانت حكومة وا�شط 
املحلي����ة ق����د اأعلن����ت يف الثامن م����ن �شباط 
املا�شي ح�شم ق�شي����ة اأكر من 28 األف من 
موظفي الأجور اليومية والعقود املجانية 
ب�شمنهم املحا�شرين املجانيني والداريني 
واحلرفي����ني يف تربية وا�ش����ط وتويلهم 
اىل موظف����ني بعق����ود نظامي����ة وقانوني����ة 
ل�شم����ان ا�شتحقاقاته����م املالي����ة والإداري����ة 

وفقًا للقانون.
ويق����ول كاظ����م الب����اوي، اأح����د املحا�شرين 
امل�شارك����ني يف التظاه����رة الحتجاجية اإن 
والدمام  الطبل  ا�شتخ����دام  اىل  " اللج����وء 
ن����اجت ع����ن �شعورن����ا بالظل����م الكب����ري الذي 

اأ�شابن����ا واحلزن الذين خيم ب����ني عوائلنا 
بع����د اأن وجدن����ا التعليم����ات غ����ري من�شف����ة 
لن����ا ول �شامن����ة حلقوقن����ا". واأ�شاف اأن " 
احتجاج����ات املتظاهري����ن ل����ن تتوقف بعد 
الآن ومل نرتاجع عن مطالبنا التي جنملها 

بالنقاط التالية: 
اأوًل������ اإ�ش����دار تعميم وا�شح م����ن الوزارة 
يح����دد تاري����خ التعاق����د مل����دة �شن����ة كامل����ة 
ويك����ون من تاري����خ 1/ 1 / 2021 ولغاية 
31 / 12 / 2021 ويج����دد العق����د تلقائيًا. 
ثانيًا�� اإطالق درجات احلذف وال�شتحداث 
املحا�شري����ن  وتثبي����ت  الرتبي����ة  ل����وزارة 
املتعاقدي����ن وفق الدرج����ات املتوفرة وعدم 
ت�شويف ذل����ك كما ح�ش����ل ويح�شل يف كل 
م����رة. ثالثًا ������ نطالب باإ�شاف����ة خم�ش�شات 
ال�شهادة لعق����ود املحا�شرين وهذه النقطة 
ق�شي����ة اأ�شا�شي����ة وحق لن����ا ولي�ش����ت مّنة. 
وق����ال الباوي اإنن����ا "بعد كل ه����ذه املطالب 
نحذر وب�شدة ومعنا كل حما�شري العراق 
الأمان����ة العامة وقانوني����ة جمل�ص الوزراء 
ووزارة املالية من مغب����ة التالعب بحقوق 
عق����ود املحا�شري����ن وحقوقه����م التعاقدي����ة 
الكامل����ة."  واأ�ش����اف " يف ح����ال �ش����دور 
اأي توجيه����ات تخال����ف م����ا ذكرن����اه اأع����اله 

ف�شنعل����ن ع����ن خط����وات ت�شعيدي����ة قادمة 
ت�ش����ل اىل املطالب����ة باإقالة وزي����ري املالية 
الرتبي����ة واإغالق تل����ك الوزارت����ني بالكامل 
ب�شبب تعمدهما يف جتاهل حقوق �شريحة 

املحا�شرين املجانيني."
وكانت حكوم����ة وا�شط املحلي����ة قد نظمت 
يف وق����ت �شابق ندوة حواري����ة مع ممثلي 
هذه ال�شريح����ة الوا�شعة ح�شرها املحافظ 
حممد جميل املياح����ي والنائب عن وا�شط 
عبا�����ص ياب����ر اإ�شاف����ة اىل مدي����ري الدوائر 
له����ذه  املن�شقّي����ات  ع����ن  وممثل����ي  املعني����ة 
ال�شرائ����ح اأكد فيها املحافظ ح�شم مو�شوع 
والأُج����راء  املجاني����ة  العق����ود  اأ�شح����اب 
الدول����ة  دوائ����ر  جمي����ع  يف  اليومي����ني 
باملحافظ����ة وتويله����م اىل عق����ود نظامية 
وقانونية والبالغ عددهم اأكر من 28 األف 
�شخ�����ص وت�شم����ني حقوقه����م يف املوازن����ة 
التادي����ة لع����ام 2021 ب�شمنه����م 22 األف 
يف  واإداري  وح����ريف  جم����اين  حما�ش����ر 
تربية وا�شط  موزع����ني يف اأغلب املدار�ص 
التي كانت تع����اين نق�ص كبري يف املالكات 
والخت�شا�شات الرتبوية بعد اأن اكت�شبوا 
ال�شواغ����ر  و�ش����دوا  التدري�����ص  خ����ربة يف 
خا�ش����ة يف املواد الأ�شا�شي����ة املهمة وحقق 

الكثري منهم  ن�شب جن����اح عالية �شواء يف 
المتحانات العادية اأو الوزارية. 

ويق����ول مرت�ش����ى املو�ش����وي ، وه����و م����ن 
امل�شارك����ني يف امل�ش����رية الحتجاجي����ة  اإن 
" املحا�شري����ن املجاني����ني يف وا�شط غري 
را�ش����ني متامًا ع����ن نواب املحافظ����ة الذين 
خدعون����ا بع����د التوا�شل معه����م ولأكر من 
م����ّرة حني تعهدوا باأن حق����وق املحا�شرين 
مت ت�شمينه����ا يف املوازن����ة ب�ش����ورة كاملة 
ومن�شفة ول رجعة ع����ن ذلك اأبدًا." موؤكدًا 
اأن " الواق����ع اأظهر �شيئ����ًا مغايرًا ومت �شلب 
حقوقنا من خ����الل التعليمات التي �شدرت 
ع����ن وزارت����ي املالي����ة والرتبي����ة واإلزامن����ا 
بن�شو�ص وفق����رات ف�شفا�ش����ة وظاملة يف 
بنود العقد الذي يفرت�ص اأن يكون �شرعيًا 
بيننا وبني الرتبية لكنن����ا رف�شنا التوقيع 
علي����ه مل����ا فيه م����ن ظل����م واإجح����اف و�شرقة 

حقوقنا يف و�شح النهار".
مبين����ًا اأن " العق����د حم����ّدد بف����رتات معين����ة 
ولي�����ص عقد على طول ال�شن����ة وهذا يجعل 
املحا�شر يح�شل على راتبه اأو املنحة التي 
تعط����ى له لأ�شهر معدودة وبعدها يتم قطع 

الراتب وهذا اأ�شلوب وا�شح للتحايل".
وق����ال املو�ش����وي اإن "املحا�شري����ن قرروا 

اإغ����الق الرتبية ب�شكل نهائي ول رجعة عن 
ذلك القرار ما مل يتم اإن�شافنا ب�شورة تامة 
ووا�شح����ة ويف ح����ال مت جتاه����ل مطالبنا 
�شتك����ون لن����ا خط����وات ت�شعيدي����ة اأخ����رى 
ت�ش����ل اىل ح����د اإغ����الق ال����وزارة واملطالبة 
باإقال����ة وزي����ري املالي����ة والرتبي����ة كونه����ا 

ال�شبب يف الأذى الذي حلق بنا".
واأعلن����ت تربي����ة وا�ش����ط ع����ن اإكم����ال كافة 
الإجراءات املتعلقة باملحا�شرين املجانيني 
وفت����ح ملف����ات له����م وتويله����ا اىل ديوان 
الرقابة املالي����ة لأغرا�ص تدقيقية واأر�شلت 
اىل  التف�شيلي����ة  والبيان����ات  ال�شم����اء  كل 
اأ�ش����وة  املالي����ة لت�شم����ني حقوقه����م  وزارة 
باملوظف����ني على املالك الدائم بعد امل�شادقة 
على املوازنة وتكيي����ف و�شعهم اإداريًا مبا 
ي�شمن ح�شولهم على م�شتحقاتهم املالية.

واأك����د م�شدر يف الرتبية اأن " بنود العقود 
مركزي����ة ول دخل للرتبية فيها، لكننا نوؤكد 
حاجتنا لهذه ال�شريح����ة ل�شد ال�شواغر يف 
املدار�����ص ل�شيما واأنه����م اكت�شبوا خربات 

يف التدري�ص".
تظاه����رات  املا�شي����ة  الأي����ام  و�شه����دت 
غا�شبة �شارك فيه����ا املئات من املحا�شرين 
يف  املجاني����ني  واحلرفي����ني  والداري����ني 
تربية وا�ش����ط اأمام مبنى الرتبية للمطالبة 
بتثبيتهم على املالك الدائم اأو تنظيم عقود 
وزاري����ة لهم راف�ش����ني املماطلة والت�شويق 
يف ق�شيته����م، ويف كل م����رة توؤكد الرتبية 
واملطالب����ة  معه����م  وقوفه����ا  باملحافظ����ة 
بحقوقه����م. وكان����ت مطال����ب املحا�شري����ن 
تنح�شر بني اأمري����ن ل ثالث لهما، التثبيت 
على املالك الدائ����م اأو تنظيم عقود وزارية 
له����م مع منحهم حقوقهم كاملة راف�شني يف 
ذات الوق����ت قب����ول املنح الت����ي ُتعطى لهم. 
يذك����ر اأن حكوم����ة وا�ش����ط املحلي����ة اأعلنت 
منت�ش����ف ني�شان املا�ش����ي تخليها عن ملف 
الرتبي����ة، وطالب����ت رئي�����ص ال����وزراء بف����ك 
ارتب����اط الرتبي����ة عن املحافظ����ة واإرجاعها 
اىل الوزارة ب�شبب التقاطع وال�شراع بني 
ال����وزارة واملحافظ����ة ح����ول ال�شالحيات، 
واأك����دت اأن تل����ك ال�شراع����ات والتقاطعات 

انعك�شت �شلبًا على الواقع الرتبوي.

على وقع الطبل والدمام هذه المّرة 

حما�ضرو وا�ضط يغلقون الرتبية احتجاجًا على بنود العقد املجحفة 
بحقهم ويهّددون بخطوات ت�ضعيدية  متابعة / املدى

تواجه حمالت التطعيم �شد فايرو�ص كورونا 
يف الع���راق تعرًا منذ اأ�شابيع، حيث ت�شببت 
حال���ة م���ن الالمب���الة واخل���وف وال�شائعات 
يف اإحج���ام الكثريي���ن عن تلق���ي اللقاح، على 
الرغم م���ن الرتف���اع اخلط���ري يف الإ�شابات 
احلكوم���ة  ودع���وات  كورون���ا  بفايرو����ص 

للمواطنني للت�شجيل لتلقي اللقاحات.
تطّل���ب احل�شول عل���ى التطعيم تاأيي���دًا علنيًا 
م���ن زعيم التي���ار ال�ش���دري مقت���دى ال�شدر، 
ويتوقع اأن ت���دث �شوره وهو يح�شل على 
اللق���اح الأ�شب���وع املا�ش���ي تغي���ريًا وا�شحًا، 
فقد ب���داأ املئات من اأن�ش���اره الآن يف التوجه 
اإىل العي���ادات ليحذوا ح���ذوه، مما يوؤكد قوة 
ال���ولءات الطائفية يف العراق وانعدام الثقة 
العمي���ق يف الدول���ة. يق���ول منه���ل ال�شبل���ي، 
عراق���ي يبل���غ من العم���ر 30 عامًا م���ن مدينة 
النج���ف، " كن���ت �ش���د فك���رة التطعي���م، كنت 
خائف���ًا، مل يك���ن لدى ثقة ب�شاأن���ه، لكن كل هذا 
تغري الآن". واأ�شاف ال�شبلي، يف مقابلة عرب 
الهاتف من النجف حي���ث ح�شل هو والعديد 
من املوالني لل�شدر على اللقاح: "روؤيته وهو 
يح�شل على اللقاح حفزتني"، و�شبه ال�شبلي 
ذل���ك باجلن���ود الذين يتحف���زون عندما يرون 

قائدهم على خط املواجهة.  

موجة ثانية  
يواجه الع���راق موجة ثانية حادة من جائحة 
فايرو����ص كورونا، وارتفع���ت اأعداد احلالت 
اجلدي���دة اإىل اأكر م���ن 8000 حال���ة يوميًا 
اأعل���ى ن�شب���ة عل���ى  ال�شه���ر املا�ش���ي، وه���ي 
الإط���الق، ويرجع ال�شب���ب الرئي����ص للزيادة 
الكب���رية اإىل حال���ة الالمب���الة العام���ة جتاه 
الفايرو�ص، وانتهاك الكثريين ب�شكل روتيني 
القيود املفرو�شة للحد من تف�شي الفايرو�ص، 
ورف�ص ارت���داء الكمامات، وعق���د التجمعات 

العامة احلا�شدة.
انخف�ش���ت املع���دلت اليومي���ة يف الأ�شب���وع 
حال���ة   5068 ع���ن  ت�شجي���ل  م���ع  املا�ش���ي، 
جدي���دة يوم الثنني، و�شع���ت وزارة ال�شحة 
العراقي���ة م���رارًا لطماأن���ة العراقي���ني ب�ش���اأن 
�شالمة اللقاح���ات، لكن هذا مل يقنع الكثريين 
مم���ن يعانون من فقد الثق���ة يف نظام الرعاية 

ال�شحية. تراجع النظام املركزي يف العراق، 
الذي مل يتغري اإىل حد كبري منذ ال�شبعينيات، 
والعقوب���ات  احل���رب  م���ن  عق���ود  ب�شب���ب 
وال�شطرابات منذ عام 2003. ومل ت�شتثمر 
احلكوم���ات املتعاقب���ة �ش���وى القلي���ل يف هذا 

القطاع.
ويتجن���ب الكثري م���ن العراقي���ني الذهاب اإىل 
امل�شت�شفي���ات العامة، و�شه���د ال�شهر املا�شي، 
مر�ش���ى  جن���اح  يف  هائ���ل  حري���ق  ان���دلع 
فايرو�ص كورونا يف اأحد م�شت�شفيات بغداد، 
مم���ا اأ�شفر ع���ن مقتل اأك���ر م���ن 80 �شخ�شًا 
واإ�شابة الع�شرات. ومت اإيقاف وزير ال�شحة 
العراق���ي ح�ش���ن التميم���ي عن العم���ل ب�شبب 
الإهم���ال املزع���وم، وا�شتق���ال اأم����ص الثالثاء 

ب�شبب احلادث.  

انعدام الثقة
حتى الآن، ح�شل اأقل من 380 األف �شخ�ص، 
يف الدول���ة التي يبلغ عدد �شكانها 40 مليون 

ن�شمة، على جرعتي اللقاح.
البطيئ���ة،  التطعي���م  ا�شتم���رار جه���ود  وم���ع 
الأ�شبوع املا�شي، ب���داأت تنت�شر على و�شائل 
التوا�ش���ل الجتماعي �شور ال�ش���در مرتديًا 

كمامة �شوداء ويتلقى اللقاح.
بعد فرتة وجيزة، اأطلق اأتباعه حملة تطعيم، 
ودع���وا اأن�ش���اره لالن�شمام اإليه���م، ون�شروا 
�شورًا لأنف�شهم وهم يحملون مل�شقاته اأثناء 

تواجدهم يف املراكز الطبية لتلقي اللقاح.
احلمل���ة،  م���ن  ال�شح���ة  وزارة  وا�شتف���ادت 
ون�شرت عل���ى �شفحتها على في�شبوك �شورة 
لل�شدر وهو يتلقى اللق���اح، قائلة اإن تطعيمه 
كان يه���دف اإىل ت�شجي���ع جمي���ع املواطن���ني 
فار����ص  وق���ال  نف�ش���ه.  ال�ش���يء  فع���ل  عل���ى 
الالم���ي، الأ�شت���اذ امل�شاع���د يف ط���ب املجتمع 
يف جامع���ة بغ���داد، اإن احلكومة ُينظ���ر اإليها 
عل���ى نط���اق وا�شع عل���ى اأنها فا�ش���دة واإن ما 
تق���وم به من���ذ بداي���ة الوب���اء مل ي���وؤِد اإل اإىل 
تعمي���ق انع���دام ثقة اجلمه���ور فيه���ا. ح�شل 
الع���راق عل���ى 336000 جرع���ة جديدة من 
لق���اح ا�شرتازينيكا يف اأواخ���ر اآذار، واأ�شبح 
العراقي���ون فوق �ش���ن 18 موؤهلني للح�شول 
عل���ى اللقاح، وخالل ال�شه���ر املا�شي، و�شلت 
ال�شحنة الأوىل من جرعات فايزر اإىل البالد، 

بواقع 49000 جرعة.

تقرير ير�ضد عقبات "كبيرة" تواجه 
 بغداد / املدىحمالت التطعيم �ضد كورونا في العراق

اأعلن����ت وزارة العم����ل، اأم�����ص، اإ�ش����دار توجيهات 
للق�ش����اء عل����ى الفق����ر، مبين����ًة اأّن ذل����ك ج����اء �شمن 
ل�شن����ة 2021  الإ�شالح����ات احلكومي����ة  برنام����ج 
احلماي����ة  م�شروع����ي  اإ�ش����الح  واملت�شّمن����ة 
الجتماعية ومراك����ز التاأهيل املهني للعاطلني عن 
العم����ل. وقال����ت ال����وزارة يف بيان تلق����ت )املدى( 

ن�شخ����ة من����ه، اإن "وكيل وزارة العم����ل وال�شوؤون 
الجتماعي����ة عبري اجللبي عقدت اجتماعًا مو�شعًا 
م����ع اأع�ش����اء الفري����ق ال����وزاري امل�ش����كل لتنفي����ذ 
توجيه����ات جمل�����ص ال����وزراء باملبا�ش����رة بتطبيق 
امل�شاري����ع الت����ي تق����ع عل����ى عات����ق وزارة العم����ل 
�شم����ن برنام����ج الإ�شالح����ات احلكومي����ة ل�شن����ة 
2021 واملت�شمن����ة اإ�ش����الح م�شروع����ي احلماي����ة 
الجتماعية ومراك����ز التاأهيل املهني للعاطلني عن 

العم����ل للق�ش����اء على الفق����ر".   ووجه����ت اجللبي 
بح�ش����ب البي����ان "اأع�ش����اء الفريق بو�ش����ع قاعدة 
بيان����ات موح����دة ور�شينة لت�شني����ف امل�شتفيدين 
ح�ش����ب العم����ر واحلال����ة ال�شحي����ة للتميي����ز ب����ني 
العاطل����ني القادري����ن عل����ى العم����ل م����ن العاجزين 
ف�ش����اًل عن ت�شنيف الن�شاء فاق����دات املعيل ح�شب 
ع����دد الأطفال ومن ثم تديد القادرين على العمل 
وتدريبهم بع����د تاأهيل املراك����ز التدريبية واإن�شاء 

مراك����ز جدي����دة يف املناط����ق الت����ي ل تتوف����ر فيها 
مراك����ز تاأهي����ل لتدريبه����م عل����ى خمتل����ف املهارات 
الفنية واملهنية ح�ش����ب احتياج �شوق العمل ومن 
املحتمل �شموله����م بقرو�ص امل�شاريع التي تقدمها 
الوزارة للعاطلني عن العم����ل لتمكينهم اقت�شاديًا 
واخل����روج من قاع����دة بيانات ال����وزارة واإمكانية 
�شم����ول اأع����داد اأخ����رى م����ن العاجزي����ن والن�ش����اء 

فاقدات املعيل باإعانة احلماية الجتماعية".

توجيهات جديدة من وزارة العمل للق�ضاء على الفقر



 عمــار �ســاطع  
معالي الكلمة

نع���رف جي���دًا حج���م اجله���ود الكبرية الت���ي ُبِذل���ت م���ن العديد من 
به���دف  املوؤّثري���ن  والنج���وم  امل�س���وؤولة  الريا�س���ية  ال�سخ�س���يات 
ا�ست�سافة مدينة الب�س���رة لبطولة كاأ�س اخلليج العربي لكرة القدم 
بن�س���ختها 25، مثلم���ا ن���درك متام���ًا اأن خط���ف الب�س���رة لهذا احلق 
الغائ���ب، منذ خم�س ن�س���خ �س���ابقة، واأرِجئ الإعالن الر�س���مي عنها 
حتى قبل اأيام يف الدوحة، مل يكن �س���هل املنال اأبدًا، بل جاء ليكتب 
ن�س���رًا عراقيًا على ال�س���عيد اخلليجي، والذي مل يكن ليح�س���ل اإل 
الت���ّواق  وجمه���وره  للع���راق  امل�س���اند  وموقفه���م  الأ�س���قاء  بدع���م 

ل�ست�سافة تاأجلت 42 عامًا!
ووفقًا لالأجندة التي َر�س���َمْت مالمح النج���اح املوؤّطر مبواِقف كتبها 
التاأريخ، حيث موعد احت�سان مدينة الب�سرة، ثغر العراق البا�سم، 
لأخوتنا الأحبة، فاإن من بني تلك املقرتحات اأن تقام بطولة اخلليج 
خالل �سهر ت�سرين الثاين املقبل، وهو موعد ممّيز من حيث التوقيت 
واأحوال الطق�س والأجواء املثالية وت�سبق املونديال العربي الذي 
ت�س���ّيفه العا�سمة القطرية الدوحة ب�س���هٍر واحٍد، وتتالءم مع فرتة 
التح�سريات الر�سمية للمرحلة احلا�س���مة من الت�سفيات املزدوجة 
ملونديال 2022 كاأ�س اآ�س���يا يف ال�س���ني ع���ام 2023 التي تقام على 

اأغلب التقديرات مطلع العام القادم.
وحت���ى نكون عل���ى املحّك يف كافة الجتاه���ات، ونتجاوز العراقيل 
والرها�سات باأمكانياتنا، وند�ّس���ن ال�ست�سافة اخلليجية بطريقة 
ا�س���تباقية للحدث الإقليمي، ُمتربين قدراتنا الإدارية والإعالمية 
م لكافة اللجان املُ�سكلة  واجلهود الواقعية والدعم اللوج�س���تي املُقدَّ
والدوائر العاملة، باحثني عن فر�سة اإثبات اجلدارة بال�سكل الأكمل 
والأمثل امللتحقني بركب الدول التي ُتنّظم ال�ستحقاقات لت�سل اىل 
درجة النج���اح الفعلي على اأر�س الواقع، فاإن مقرتح تنظيم بطولة 
اأقليمية ومب�س���اركة فّعالة، اأ�س���بحت مهّمة وموؤّث���رة يف تلك الفرتة 

التي ت�سبق بطولة اإقامة كاأ�س اخلليج يف مدينة الب�سرة!
اأجل.. من املهّم جدًا اأن تقوم وزارة ال�سباب والريا�سة وبالتن�سيق 
م���ع احتاد كرة الق���دم واجله���ات الإدارية يف حمافظة الب�س���رة اأن 
ُتفّع���ل مقرتح تنظيم بطولة ت�س���م منتخبات املنطق���ة اأو على الأقل 
دول اجل���وار واأن يك���ون متثيله���ا مبنتخباته���ا الوطني���ة الأوىل، 
����س جوائز مهّمة للم�س���اركني والفائزين، ك�سرًا للجمود  واأن ُتخ�سّ
ال���ذي َغلَب الواقع وجتاوزه مب�س���افات �س���اهقة، وكل ذلك من اأجل 
اإع���ادة الع���راق اىل الواجه���ة، مثلم���ا �س���يكون تاأثري ه���ذه البطولة 
فر�س���ة مثالية مهمة لتقييم مدى التواجد ب�ساأن هكذا حَدْث �سريطة 
اأن ترتب���ط ا�س���م البطول���ة املقرتحة اأو تكون معنية باأ�س���م ال�س���الم 
لي�س���من حينها كيفة تاأدية ر�سالة الريا�سة وتر�سيخًا ملفهوم املحبة 

والت�سامح!
اعتقد اأن مدينة الب�س���رة واإمكاناتها �س���َتخترُب نف�س���ها بنف�س���ها من 
خالل الدخول يف امتحان ُمهم با�ست�س���افة بطولة ودية ومب�ساركة 
العدي���د م���ن املنتخب���ات مث���ل الأردن واإي���ران وتركيا وال�س���عودية 
والكويت و�س���وريا وقط���ر ولبنان والإم���ارات وُعم���ان والبحرين 
وفل�س���طني وغريه���ا م���ن دول اأفريقية واآ�س���يوية توؤّك���د اأن العراق 
يلعب دورًا ريادّيًا يف مّل ال�س���مل، مثلما �س���تكون فر�سة فنية مثالية 
للمنتخ���ب الوطن���ي يف معرفة موقع���ه من حيث امل�س���توى مع بقية 
الدول���ة املتناف�س���ة ودول املنطق���ة ومتنح فر�س���ة اإيجابي���ة للمالك 
التدريب���ي للمنتخب يف الوقوف على برنامج ا�س���تعدادي يف غاية 

الإيجابية قبل بطولة كاأ�س اخلليج التي ت�سيفها فيحاء الوطن!
م���ن املهم جدًا اأن ن�س���تعيد الري���ادة عرب بوابة الب�س���رة، واأن ندعم 
املنتخ���ب الوطن���ي، وُنقّي���م اأنف�س���نا باأنف�س���نا ون�س���ل اىل مرحل���ة 
الن�س���وج يف احت�س���ان ال�س���يوف، وكيفية اإيجاد طرق ت�س���هم يف 
حتريك ال�س���ارع الريا�س���ي باجتاه ُيغرّي من بو�س���لة اللعب خارج 
ح���دود الوطن، بعد اأن �س���ِئمنا الرتحال هنا وهناك ل�س���نني طويلة، 
واإ�س���افة لكل ذلك، فاإن حجم التح���ّركات ودرجات النجاح املتحّققة 
 FIFA والُتق���ارب معه، قد جتعل رئي�س الحتاد الدويل لكرة القدم
جي���اين اإنفانتين���و اأن يكون حا�س���رًا يف حمفٍل وّدي قد ي�س���ل اىل 
اعتماد البطولة دولية وتدخل �س���من روزنام���ة الحتاد الدويل اإذا 
ما و�س���لت اىل املعيار الدويل وتقَطع اأو�سال احلظر الذي نال مّنا 
الكثري، مع امل�س���اندة املُقّدمة من قبل رئي�س الحتاد الآ�سيوي لكرة 
القدم ال�س���يخ �س���لمان بن اإبراهي���م اآل خليفة وتبنيه م���ع اإنفانتينو 
ق�س���ية رفع احلظر عن كافة املالعب العراقية لنتفاء احلاجة متامًا 

من ا�ستمراره.
ويف راأين���ا اأن الع���راق �سي�س���رُب اأكرث من ع�س���فور بحج���ر اإقامة 
بطولة دولية ت�س���بق كاأ����س اخلليج ومتنح فريقنا الوطني فر�س���ة 
مثالية للتجّمع وخو�س مباريات حت�سريية لكاأ�س اخلليج وبطولة 
العرب بالت�س���فيات املزدوجة بفرتات مثالية للغاية، هذا اىل جانب 
دع���م ق�س���ية رفع احلظ���ر وتوجيه ر�س���الة ال�س���الم اىل كل العامل.. 
مقرتح اأ�سعُه اأمام الدولة العراقية متمّثلة برئي�س احلكومة ووزير 
ال�سباب والريا�سة بهدف درا�سة الأمر وحتقيقه على اأر�س الواقع، 
مع اعتبار الب�س���رة عا�س���مة الريا�س���ة العراقية بفعل وجود ثالثة 
من املالعب اجلديدة وباملوا�سفات التي ت�ستحق اأن ت�سّيف بطولة 

ودية قبل احلدث اخلليجي املرتقب!

مقترح ي�سبق الحدث!

حتى نكون على المحّك في كافة االتجاهات، 
ونتجاوز العراقيل واالرها�سات باأمكانياتنا، 

وند�ّسن اال�ست�سافة الخليجية بطريقة 
ا�ستباقية للحدث االإقليمي، ُمختبرين 
قدراتنا االإدارية واالإعالمية والجهود 

م لكافة  الواقعية والدعم اللوج�ستي الُمقدَّ
اللجان الُم�سكلة والدوائر العاملة،

2021 الــــعــــرب  ـــة  ـــول ـــط ب تــــاأجــــيــــل  الــتــطــبــيــعــيــة  لـــطـــلـــب  عــــربــــي  رفــــ�ــــض   
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 بغداد / حيدر مدلول   

من املق���ّرر اأن يغادر وف���د املنتخب الوطني 
لك���رة ال�س���الت نهاية الأ�س���بوع املقبل اىل 
للدخ���ول يف  الإماراتي���ة  ال�س���ارقة  مدين���ة 
مع�سكر تدريبي خارجي يقام هناك يف اإطار 
التح�سريات النهائية للقاء منتخب تايالند 
يومي الع�س���رين واخلام�س والع�سرين من 
�س���هر اأي���ار اجل���اري يف امللحق الآ�س���يوي 
املوؤّهل اىل الن�سخة املقبلة من بطولة كاأ�س 
العامل لكرة ال�س���الت 2021 التي ت�س���يفها 
ليتواني���ا خالل الفرتة من الثاين ع�س���ر من 
�س���هر اأيلول ولغاية الثالث من �سهر ت�سرين 

الأول املقبلني.
وقال املن�س���ق الإعالم���ي للمنتخب الوطني 
لكرة ال�سالت عدي �سبار يف حديث خ�ّس 
به امل���دى : اإن كتيب���ة هيثم بعي���وي عبا�س 
�س���تخو�س خ���الل مع�س���كر ال�س���ارقة ثالث 
مباري���ات دولي���ة ودية مع منتخب���ات لبنان 
والإمارات وفيتنام التي �س���تعطي ال�سورة 
احلقيقية مل�س���تويات جميع الالعبني الذين 
�س���يتم اختيارهم �س���من قائم���ة 17 من بني 
القائمة الأولية املتواجدة حاليًا يف مع�سكر 
النجف املكونة من 23 وهم )�س���امل في�س���ل 
عبد وحيدر حممد دريول وم�سطفى بجاي 
حمزة وعلي حممد جا�س���م وحم���زة عبا�س 
زمي���ط وحي���در رع���د ح�س���ن وعل���ي موفق 
ها�س���م وع���زت �س���باح ح�س���ن وم�س���طفى 
اإح�س���ان جمعة وف���ادي عالء �س���امي ورافد 
حمي���د عي�س���ى وعب���د الكاظم حممد ح�س���ن 
وعمر �سبتي جمعة ويحيى عبد نور وزاهر 
مه���دي ه���ادي واأحم���د دري���د اأحم���د وزين 
العابدي���ن عبد ال���رزاق وفهد ميث���اق حافظ 
وح�س���ن علي جب���ار وط���ارق زياد �س���لمان 
وغي���ث ريا�س ك���رمي وحمب الدي���ن جمعة 
ووليد خالد فاه���م( اىل جانب التعّرف على 
نق���اط ال�س���عف واخلل���ل واإه���دار الفر�س 
من اأجل معاجلتها ب�س���ورة �س���ريعة ف�ساًل 
عن رفع درج���ة اجلاهزية الفني���ة والبدنية 
وال�س���تفادة من الحت���كاك بتلك املنتخبات 

الثالثة بحك���م اإنها حتتل مراكز متقدمة يف 
الت�سنيف الآ�سيوي على �سعيد اللعبة.

�سيافة االإمارات
واأ�ساف اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
�ستكون م�سرحًا ملواجهتي الذهاب والإياب 
ب���ني الع���راق وتايالن���د بن���اًء عل���ى موافقة 
الحت���اد الإمارات���ي لك���رة الق���دم على طلب 
الآ�س���يوي  الحت���اد  امل�س���ابقات يف  جلن���ة 
لكرة القدم ب�سيافة مناف�سات جتّمع امللحق 
الآ�س���يوي املوؤهل ملونديال ليتوانيا 2021 
الذي �س���يجري خالل الفرتة من الع�س���رين 
ولغاية اخلام�س والع�س���رين من �س���هر اأيار 
احلايل يف �س���وء التفاق الذي ح�س���ل بني 
الهيئ���ة التطبيعي���ة باحت���اد كرة الق���دم مع 
الحت���اد التايالندي لك���رة القدم ول�س���يما 
يف ظّل توا�س���ل تف�ّس���ي فايرو����س كورونا 
امل�س���تجد )كوفي���د - 19( يف ع���دد كبري من 
بل���دان الق���ارة والنج���اح املنقط���ع للنظ���ري 
الذي حققته مدينة ال�س���ارقة يف احت�س���ان 

مناف�س���ات املجموع���ة الثاني���ة التي �س���ّمت 
ف���رق القوة اجلوية وباختاك���ور الأوزبكي 
وتراكتور �سازي تربيز الإيراين وال�سارقة 
الإمارات���ي( ملنطق���ة الغرب بن�س���خة 2021 
م���ن دوري اأبط���ال اآ�س���يا لك���رة الق���دم التي 
جرت على ملعب نادي ال�س���ارقة الريا�س���ي 
خالل املدة من الرابع ع�سر ولغاية الثالثني 
من �س���هر ني�س���ان املا�س���ي وفقًا لجراءات 
احرتازي���ة م�س���ّددة لتطبي���ق الربوتوك���ول 
الطبي ال�س���امل املو�سى به من قبل الحتاد 

الدويل لكرة القدم.

قاعة الت�سامن
وتاب���ع اأن قاعة نادي الت�س���امن الريا�س���ي 
الأ�س���رف حتت�س���ن  النج���ف  يف حمافظ���ة 
الوحدات التدريبي���ة التي يجريها املنتخب 
منذ يوم ال�س���بت املا�سي حتت قيادة املالك 
التدريب���ي املك���ون هيث���م عبا����س بعي���وي 
املدير الفني وومي�س �س���امل وعبد الرزاق 
اأبو الهيل و�س���امل عودة مدربني م�س���اعدين 

وح�سني �سالل مدرب حرا�س املرمى واملالك 
الإداري املتك���ّون م���ن عل���ي عي�س���ى مدي���رًا 
للمنتخب والإداري طالب ح�س���ني ول�سيما 
املمت���از  ال���دوري  مناف�س���ات  تاأجي���ل  بع���د 
 2020-2021 للمو�س���م  ال�س���الت  لك���رة 
حتى اإ�س���عار اآخ���ر من قبل جلنة ال�س���الت 
وال�ساطئية يوم اجلمعة املا�سي بعد اإنتهاء 
اجلولة اخلام�س���ة والع�س���رين من املو�س���م 
احلايل التي يت�س���درها فريق نفط الو�سط 
بر�س���يد 64 نقط���ة م�س���ريًا اىل اأن جمي���ع 
الالعبني يحر�سون على تطبيق الواجبات 
الدفاعية والهجومية التي تعطى لهم خالل 
�س���اعات التدري���ب من اأجل حج���ز مقعد لهم 
�س���من القائمة النهائية التي �ست�سد الرحال 
�س���وب مدينة ال�س���ارقة الإماراتية للدخول 
الت���ي  اخلارج���ي  التدريب���ي  املع�س���كر  يف 
توا�س���ل الهيئة التطبيعية يف احتاد الكرة 
برئا�س���ة اإياد بنيان عل���ى توفريه من جميع 

النواحي الإدارية والفنية.

حجوزات الفنادق
وك�س���ف �س���بار اأن الحت���اد العرب���ي لكرة 
الق���دم رف�س طلبًا عراقي���ًا بتاأجيل اإنطالق 
الن�س���خة الأوىل م���ن بطولة كاأ����س العرب 
داخل ال�س���الت للرج���ال التي حتت�س���نها 
جمهورية م�س���ر العربية اأ�س���بوعًا واحدًا 
فق���ط ب���دًل م���ن املوع���د املق���ّرر له���ا ال���ذي 
�س���يكون ي���وم الع�س���رين م���ن �س���هر اأي���ار 
اجلاري ب�س���بب حج���وزات الفن���ادق التي 
مت تاأمينه���ا للمنتخبات امل�س���اركة )املغرب 
والإم���ارات  وال�س���عودية  والكوي���ت 
والبحرين وموريتانيا وم�سر( مّما دفعنا 
اىل تق���دمي اإعت���ذار ر�س���مي ك���ون املوع���د 
الر�س���مي يتزام���ن م���ع موع���د مواجهت���ي 
الذهاب والإياب مع منتخب تايالند يومي 
الع�سرين واخلام�س والع�سرين من ال�سهر 
ذاته حي���ث مت اأختيار منتخ���ب ُجزر القمر 
بدًل عّنا لإكمال قائم���ة املنتخبات الثمانية 
الت���ي اأتوّقع لها اأن ت�س���هد مباريات مثرية 

بحكم �سّمها من قارتي اآ�سيا واأفريقيا.

تذكرة التاأهل
وختم املن�س���ق الإعالمي ملنتخب ال�سالت 
حديثه :اإن اجلميع ي�س���عون بكل اإ�س���رار 
ورغبة عل���ى حتقيق احلل���م  بقطف تذكرة 
التاأه���ل الآ�س���يوي اىل موندي���ال ليتوانيا 
لأول م���ّرة يف تاريخ امل�س���اركات العراقية 
واإفراح اجلماهري الريا�س���ية التي تنتظر 
مّن���ا حدث���ًا �س���عيدًا م���ن دول���ة الإم���ارات 
العربية املتحدة برغ���م اأن منتخب تايالند 
يعترب مناف�س���ًا �سعب لنا بحكم اأننا نعرف 
اأن���ه يحت���ل مرك���زًا متقدم���ًا عل���ى �س���عيد 
اخلارطة القارية و�سبق له اأن نّظم الحتاد 
التايالندي لكرة القدم بالعا�س���مة بانكوك 
ع���ام 2021 كاأ����س الع���امل لكرة ال�س���الت 
اىل جانب اأمنياتن���ا بتاأهيل منتخب لبنان 
لك���رة الق���دم لنمث���ل العرب ولنكم���ل قائمة 
املنتخب���ات الآ�س���يوية امل�س���اركة يف ه���ذا 
واأوزبك�س���تان  )الياب���ان  العامل���ي  املحف���ل 

واإيران(.

لبنان واالإمارات وفيتنام تجّهز ال�ساالت للح�سم المونديالي

 بغداد / املدى

يلعب فريق احل�س����د ال�س����عبي لكرة 
ال�س����لة ثال����ث الرتتيب بر�س����يد 31 
نقط����ة مب����اراة م����ن العي����ار الثقي����ل 
يف ال�س����اعة الرابع����ة ع�س����ر الي����وم 
اخلمي�س مع �س����يفه فريق الكهرباء 
اخلام�����س ال����ذي ميل����ك يف ر�س����يده 
25 نقط����ة على قاعة ال�س����عب املغلقة 
لالألعاب الريا�سية بالعا�سمة بغداد 
�سمن مناف�س����ات املرحلة الثانية من 
دوري ال�س����لة املمت����از ال����ذي يفتق����د 
اىل ح�س����ور اجلماه����ري بن����اًء عل����ى 
قرار احتاد كرة ال�س����لة للحفاظ على 
�س����ّحة و�س����المة اجلميع ول�س����يما 
بع����د ظه����ور ال�س����اللة اجلدي����دة من 
فايرو�����س كورونا )كوفيد19-( منذ 

منت�سف �سهر �سباط املا�سي.
الفر�س����ة  املب����اراة  ه����ذه  و�س����تكون 

عل����ي  ال�س����اب  للم����درب  اجلدي����دة 
فرحان يف اختيار اأ�س����لوب تكتيكي 
جدي����د يوؤّم����ن النت�س����ار لفريقه يف 
ختام الأ�سواط الأربعة لكي يحافظ 
عل����ى مرك����زه �س����من دائ����رة املثل����ث 
الذهبي خلف فريق النفط املت�س����ّدر 
وو�س����يفه فريق ال�س����رطة برغم اأنه 
ي�س����ارك لأول مّرة يف دوري ال�س����لة 
الأول  جنم����ه  واأ�س����تطاع  املمت����از 
املح����رتف اللبن����اين علي حي����در اأن 
املباري����ات  يثب����ت ح�س����وره خ����الل 
ال�س����ابقة الت����ي لعبها باأنه م����ن اأبرز 
ال�س����فقات الناجح����ة الت����ي اأبرمتها 
اإدارة الن����ادي برئا�س����ة خالد كبيان، 
فيم����ا يح����ل فري����ق زاخو ال�س����اد�س 
بر�س����يد 23 نقط����ة �س����يفًا ثقياًل يف 
التوقي����ت ذات����ه على م�س����يفه فريق 
الت�س����امن النجف����ي الثامن بر�س����يد 
22 نقط����ة على قاعة الإادارة املحلية 

مبحافظ����ة النج����ف الأ�س����رف باحثًا 
عن نيل انت�س����ار جدي����د يف الفرات 
الأو�س����ط قبل الع����ودة اىل حمافظة 
اأن  بع����د  كرد�س����تان  باإقلي����م  ده����وك 
متّكن ع�س����ر اأول اأم�����س الثالثاء من 
التغّل����ب عل����ى فريق احلل����ة بنتيجة 

. )53-87(
ويغ����ادر فري����ق الأعظمي����ة العا�س����ر 
بر�س����يد 21 نقط����ة العا�س����مة بغداد 
اىل حمافظة بابل للقاء فريق احللة 
�ساحب املركز الثاين ع�سر والأخري 
بر�سيد 18 نقطة يف ال�ساعة الثالثة 
ع�س����رًا عل����ى قاع����ة ال�س����هيد حم����زة 
نوري يف مواجهة �س����به حم�س����ومة 
توا�س����ل  ظ����ّل  يف  الأول  ل�س����الح 
النتائ����ج ال�س����لبية مل�س����ّيفه الذي مل 
مب����اراة  �س����وى يف  الف����وز  يت����ذّوق 
17 لعبه����ا حت����ى الآن  واح����دة م����ن 

�سمن مناف�سات املو�سم احلايل . 

مباراة من العيار الثقيل جتمع �سلة احل�سد مع الكهرباء

 ح�سام املعمار

اأخترنا في زاوية هذا اال�سبوع ا�ستعرا�ض 
خال�سة ما قّدمه فريقا القوة الجوية 

وال�سرطة في مناف�سات دوري اأبطال اآ�سيا لكرة 
القدم 2021.

المناف�سون
 القوة اجلوية )مت�سدر الدوري( لعب مع ال�سارقة 
الإمارات���ي )رابع ال���دوري( وباختاك���ور الأوزبكي 
)ثام���ن  الإي���راين  وتراكت���ور  ال���دوري(  )مت�س���در 

الدوري( .
)و�س���يف  القط���ري  الدحي���ل  واج���ه   ، ال�س���رطة   
ال���دوري( وال�س���تقالل الإي���راين )ثال���ث ال���دوري( 

والأهلي ال�سعودي )�سابع الدوري( .

االأهداف والنقاط
* القوة اجلوية حّقق نقطتني )4 خ�س���ارة، 2 تعادل، 

مل يفز( �سّجل هدفني وا�ستقبل 6 اأهداف.
* ال�سرطة حقق ثالث نقاط )5 خ�سارات، مل يتعادل، 
وفوز واحد( �سّجل ثالثة اأهداف وا�ستقبل 12 هدفًا.

المحاوالت على المرمى
 الق���وة اجلوي���ة: �س���ربة حرة مبا�س���رة )3( 

من  اجل���زاء حم���اولت  داخ���ل 
 )3 3 (

حماولت 
)22( من خارج اجلزاء 

�سناعة فر�سة حمققة )6( .
ح���رة  �س���ربة  ال�س���رطة:   
حم���اولت   )2( مبا�س���رة 
 )25( اجل���زاء  داخ���ل  م���ن 

حم���اولت من خ���ارج اجلزاء )20( �س���ناعة فر�س���ة 
حمققة )1( .

تركيز الهجمات
 الق���وة اجلوي���ة: ت�س���ديدات نح���و اله���دف )11( 

وركالت الزاوية )18( والهجمات املرتدة )1( .
 ال�س���رطة: ت�س���ديدات نحو اله���دف )18( وركالت 

الزاوية )24( والهجمات املرتدة )1( .
معدل احليازة وعدد التمريرات

الق���وة اجلوي���ة: احلي���ازة )٪50( والتمري���رات   
)333 بدقة ٪80( والتمرير يف ملعب املناف�س )172 

بدقة ٪69( والعر�سيات )3 بن�سبة جناح 19٪(.
 ال�سرطة: احليازة )٪46( والتمريرات )372 بدقة  
٪83( والتمرير يف ملعب املناف�س )186 بدقة 73٪( 

والعر�سيات )9 بن�سبة جناح 11٪( .

اأرقام عن الدفاع
 الق���وة اجلوي���ة: �س���باك نظيف���ة )2( وت�س���ديات 
احلار�س )15 ت�س���ديًا( وقطع م�سار الكرة )49 مرة( 
وت�س���تيت ع�س���وائي عن املرم���ى )72 م���رة( وفقدان 

الكرة )785 مرة( و15 بطاقة �سفراء و2 حمراء.
 ال�سرطة: �س���باك نظيفة )0( وت�س���ديات احلار�س 
)19 ت�سديًا( وقطع م�سار الكرة )55 مرة( وت�ستيت 
ع�سوائي عن املرمى )75 مرة( وفقدان 
الك���رة )695 مرة(  8 بطاقات �س���فراء 

وبطاقة حمراء واحدة.

أون سايد
المعدل الهجومي والدفاعي للجوية وال�سرطة اآ�سيويًا

 بغداد / املدى

عق���د الحت���اد العراق���ي لألع���اب القوى 
اأجتماعًا ت�س���اوريًا ع���رب )زووم( ناق�س 
فيه حت�س���ري املنتخ���ب الوطن���ي رجاًل 
وف���ده  ت�س���كيلة  ح�س���م  ُقبي���ل  ون�س���اًء 
املوؤّمل م�ساركته يف بطولة العرب التي 
ت�س���ّيفها تون����س للف���رتة من ال�س���اد�س 

ع�سر اىل الع�سرين من حزيران املقبل.
وقال ميثم احل�س���ني، املن�سق الإعالمي 
الحت���اد  اأن  الق���وى،  األع���اب  لحت���اد 
اأخت���ار ع���دد م���ن الالعب���ني والالعب���ات 
�س���من قائمة املنتخ���ب الوطني للرجال 

مع�س���كرات  يف  للدخ���ول  والن�س���اء 
تدريبي���ة حملية للفرتة م���ن الثالث اىل 
احلادي والع�س���رين من اأي���ار اجلاري، 
يج���ري خالله���ا اختب���ارات نوعي���ة لهم 
اأع�س���اء  ت�س���مية  �س���وئها  يف  �س���يتم 

املنتخب للبطولة العربية.
املر�ّس����حني  الحت����اد  :وّزع  واأ�س����اف 
للمع�س����كرات ح�س����ب الفّعالي����ات، حيث 
�����َس مع�س����كر النجف للقفز بالزانة  خ�سّ
وذل����ك  املركب����ة  وال�س����باقات  والرم����ي 
وفق����ًا لنتائ����ج البطولة الأخ����رية والرقم 
قائم����ة  و�س����ّمت  للمر�ّس����ح،  ال�سخ�س����ي 
املع�س����كر د.حي����در فائ����ق عل����ي ود.عمار 

حمم����د  جا�س����م  ود.حمم����د  عل����ي  مك����ي 
وهاين عبد وليد وفا�س����ل عبا�س ح�سن 
وجا�س����م ج����رب حمم����د وعلي ك����رم عيال 
وم�س����طفى كاظ����م داغر ومرزوق ر�س����ا 
يو�س����ف وكرار رعد حمي واأحمد حميد 
خ�سري ومنتظر فالح عبد الواحد واأمري 
فال����ح رزاق وذو الفق����ار حي����در ح�س����ن 
وعلي ح�س����ني علي وحممد حيدر ح�سن 
وعبد ال�س����جاد �س����عدون نا�سر وح�سني 
عل����ي كرم وحمم����د ناه�س عبي����د واأفاق 

فائق هادي وزهراء جمال �سكران.
وتابع :فيما �س����م مع�س����كر ال�س����ليمانية 
ناي����ف �س����الل فرح����ان اإداري����ًا ود.اأحمد 

به����اء الدي����ن عل����ي ود.�س����ريوان حام����د 
رفيق وحم�س����ن �س����الح دول����ت وعبا�س 
جب����ار عبد الله وزرد�س����ت رفيق �س����عيد 
و�س����مام �سمد كاكا مد ونزار اأكرم اأحمد 
ويون�س حم�س����ن �س����الح وح�س����ني ثامر 
عبد الواحد ومروة قي�س مرهون و�سفا 
اأحمد �س����هاب وجاوان بهاء الدين ح�سن 
وبان����و طه يا�س����ني وكورد�س����تان به مو 
جمال واأ�س����يا عزيز قادر وهونيا رفعت 
حمم����د وديري����ن بختي����ار عل����ي وزيالن 

�سالح ح�سن ونوروز اأحمد قادر.
وذكر اأن :قائمة املنخرطني يف مع�س���كر 
اأربي���ل ت�س���م خال���د حممد �س���راج علي 

وعبا����س لفته م���ريزا اإداري���ني وحممد 
عب���د الواح���د حمي���د معاجل���ًا وخزع���ل 
جب���ار �س���باهي ورعد عبد الله اأ�س���كندر 
ويو�س���ف عب���د الرحمن يو�س���ف وعلي 
يحي���ى ردي���ف وو�س���ام حامد عط�س���ان 
وعلي ح�سني مهدي وجبار قا�سم بنيان 
وحي���در ج���واد كاظ���م وقا�س���م عبا����س 
ح�س���ن علي ماج���د بال�س���م ورعد حمي 
جي���اد ومعت���ز �س���ريع حمي���د ود.فاه���م 
عب���د الواح���د عي�س���ى وكاروخ �س���الح 
حمم���د وعدن���ان طعي�س عكار وح�س���ني 
عل���ي ناهي وف���الح عبد الزه���رة مهدي 
واأكث���م يون����س ح�س���ني وحممد ح�س���ن 

علي وح�س���نني ح�سني عبد علي و�سيف 
رع���د عبد الواحد وخ�س���ري عبا�س جنم 
وطه ح�س���ني يا�سني وحممد عبد الر�سا 
جنج���ون ويا�س���ر عل���ي حمم���د واأحمد 
فا�س���ل حمم���د وج�س���ام حمم���د ماي���ل 
وف���اروق اأحم���د جا�س���م وعل���ي نا�س���ر 
ح�س���ني واأيهاب جبار ها�سم وم�سطفى 
عط���وان جب���ارة ولي���ث حاك���م ح�س���ني 
وح�سن �سعد كاظم وحممد جناح هادي 
و�س���الح كاظم �س���الح وم�سطفى رزاق 
عب���د وجواد عب���د كاظم فرح���ان وفتاح 
تيمور عب���د الل���ه وعبد العزيز حا�س���ر 
لعيبي ودانة ح�س���ني عبد الرزاق واأفني 

�س���عيد م�س���طفى ورقي���ة جمي���ل �س���عد 
وعذراء نبيل جليل واأمال خ�سر حممد 
وب���راء مم���دوح حمم���ود وم���رمي عب���د 

احلميد عبد الإله.
وختم ميثم احل�س���ني قائ���اًل :نتمّنى اأن 
تكون بطولة تون�س فاحتة خري لتحقيق 
اأرق���ام عراقي���ة وعربية جدي���دة لأبطال 
الق���وى العراقي���ني، الذي���ن يوا�س���لون 
قي���ادة  حت���ت  كب���رية  بهّم���ة  التدري���ب 
مالكات فنية وطنية كبرية، نتو�ّسم فيها 
اخلري لإهداء العراق امليداليات املّلونة 
بت�سافر جهود اجلميع ومتابعة رئي�س 

واأع�ساء الحتاد.

ال���ق���وى ي��خ��ت��ب��ر االأب����ط����ال ف���ي ث���اث���ة م��ع�����س��ك��رات ا����س���ت���ع���دادًا ل��ل��ع��رب



في 30 ني�ضان الما�ضي بداأت الواليات 
المتحدة �حلفا�ؤها ب�ضحب قواتهم من 

اأفغان�ضتان التي احتلتها بعد هجمات 
11 �ضبتمبر 2001. �في التا�ضع من 

ني�ضان مرت الذكرى ال�ضنوية ل�ضقوط 
نظام الدكتاتور �ضدام ح�ضين عام 

2003، الذي اأرخ لبداية غز� العراق، 
فما هي المقاربات بين االأحداث في 

اأفغان�ضتان �العراق �التي بداأت مع 
بداية هذا القرن، ما هي اأ�ضبابها �ما 

الذي يتوقع ح�ضوله بعد مغادرة 
اآخر طائرة تحمل ما تبقى من جنود 

التحالف من البلدين.

قبل �أقل من ع�س���رين عامًا بقليل، بعد �أ�س���ابيع 
قليل���ة من هجم���ات 11 �س���بتمرب 2001، دخل 
حتالف بقي���ادة �لواليات �ملتحدة �أفغان�س���تان 
يف حماول���ة ل�س���حق طالب���ان وتدم���ر �لبنية 
�لتحتية �ملزعوم���ة ملنظمة �لقاع���دة �الإرهابية 
�لدولي���ة. علم���ًا ب���اأن �إرهابيي �لقاع���دة �لذين 
خططو� و�ساركو� يف هجمات 11 �سبتمرب، مل 
يكن بينهم �أفغ���اين و�حد، كما �أن �حلجة �لتي 
تذرع���ت بها �الإد�رة �المركي���ة بوجود قو�عد 
وع���دم  �أفغان�س���تان  يف  �الإرهابي���ة  للمنظم���ة 
ت�س���ليم ب���ن الدن و�أعو�ن���ه �ىل �أم���ركا، ه���ي 
حجة و�هية ومبتدعة. و�إال فلماذ� مل تتعر�ض 
حت���ى  �أو  �لع�سك���ري  لاحت���ال  �لباك�ست���ان 
للعقوبات ب�سبب �ختباء ب���ن الدن وم�ساعديه 

يف �أر��سيها فيما بعد. 
عل���ى �أي ح���ال، بع���د �أحد ع�س���ر عام���ًا، �أي يف 
�آب���اد، خ���ال عملي���ة  �أب���وت  2012، يف  ع���ام 
خا�س���ة قامت به���ا ق���و�ت كومان���دز �أمركية، 
الدن،  ب���ن  �أ�سام���ة  �لقاع���دة،  موؤ�س����ض  ُقت���ل 
بالر�سا����ض ورمي���ت جثت���ه يف �لبحر، ح�سب 
�لرو�ي���ة �المركي���ة. وبعد ت�س���ع �سنو�ت من 
ذلك �لتاريخ، �أي يف 30 ني�سان �ملا�سي، بد�أت 
�لوالي���ات �ملتحدة وحلفاوؤه���ا ب�سحب قو�تهم 

من �أفغان�ستان. 
�حلقائ���ق عل���ى �الأر����ض ت�س���ر �ىل �أن حرك���ة 
طالبان متكنت، ب�س���ورة كاملة �أو جزئية، من 
�ل�سيط���رة على ما ي�س���ل �إىل 70 يف �ملائة من 
�لباد على م���دى �ل�سنو�ت �ملا�سية �لتي مرت 
على �الحتال �الأمركي الأفغان�ستان، و�سكلت 
يف �لعديد من �ملقاطعات هياكل �إد�رية مو�زية 
لتلك �لتي �أقامتها �حلكوم���ة �ملركزية. ي�ساف 
�ىل ذل���ك، تفاقم حالة �الإحب���اط و�لت�ستت �لتي 
ظل���ت تعاين من���ه حكوم���ة كابول رغ���م �لدعم 

�الأمركي �ل�سخي لها. 
حت���ت �سغط ه���ذه �لوقائ���ع �أعلن���ت �لواليات 
�ملتح���دة عل���ى ل�س���ان رئي�سها �ل�ساب���ق دونالد 

تر�م���ب عن خروج و�سيك من �أفغان�ستان �لتي 
و�سفها »مبقربة �الإمرب�طوريات«، م�سيفًا، �أن 
بقاء �لق���و�ت �المركية هناك �أ�سبح »ال معنى 
له«، و«يتعار�ض مع م�سالح �لواليات �ملتحدة، 
لذ� ح���ان �لوق���ت الإنهائه«، ث���م �أعل���ن �لرئي�ض 
�الأمرك���ي ج���و باي���دن، يف خطاب���ه بتاري���خ 
14 ني�س���ان 2021، ب�س���ورة ال لب����ض فيها �أن 
»لي����ض لدينا م���ا نفعل���ه يف �أفغان�ست���ان لفرتة 
طويل���ة، ولي����ض م���ن �لو��سح �سب���ب وجودنا 
هناك عل���ى �الإطاق طو�ل �ل�سن���و�ت �لثماين 
�ملا�سية، لتكن �س���وؤون هذه �لدولة من �هتمام 
�لرو�ض و�ل�سيني���ن و�لهنود و�الأتر�ك«. بناَء 
على ذل���ك، يعرتف باي���دن، ولو ب�س���ورة غر 
مبا�سرة، بياأ�ض �لوالي���ات �ملتحدة من حتقيق 
�الأهد�ف �ال�سرت�تيجية �لتي من �أجلها جاءت 
�ىل �أفغان�ست���ان، �أم���ا �أهد�ف �حلمل���ة �ملعلنة، 
�أو �لت���ي تذرع���ت بها، فلم يتحق���ق منها �سيء، 
طالب���ان باقي���ة، �أم���ا �لقاع���دة، فقد ول���دت من 

رحمها حركات ال تقل عنها توح�سًا ودموية.
�لي���وم ل���دى طالب���ان نح���و 80 �أل���ف عن�س���ر 
م���درب عل���ى �لقت���ال يف ظ���روف قا�سي���ة، م���ع 
خم���زون كاف م���ن �ل�س���اح. و�إىل جانب ذلك، 
تتمت���ع طالبان بدعم ن�سط للغاي���ة من �ل�سكان 
�لب�ست���ون �ملحلي���ن، ل���ذ� يفرت����ض �لعديد من 
�ملحلل���ن، �أن���ه مبج���رد مغ���ادرة �آخ���ر جن���دي 
�الفغاني���ة،  �الأر��س���ي  �لتحال���ف  ق���و�ت  م���ن 
�سيوقف قادة طالبان �أي مفاو�سات مع كابول 
ويب���دوؤون هجومًا و��سع �لنطاق على �لهياكل 
�حلكومي���ة، ال ت�سم���د �أمام���ه طوي���ًا، ح�س���ب 
�لتوقعات، حكومة كابول. وللتذكر فقط، بعد 
�ن�سحاب �لقو�ت �ل�سوفيتي���ة من �أفغان�ستان، 
�سمد نظام �لرئي����ض �الفغاين جنيب �لله ملدة 
ث���اث �سن���و�ت دون �أي م�ساع���دة كب���رة م���ن 

�حلكومة �لرو�سية.
وجت���در �الإ�س���ارة �ىل �أنه، قبل عام���ن، عندما 
�ل�ساب���ق  �المريك���ي  �لرئي����ض  �إد�رة  ب���د�أت 
دونالد تر�مب حمادث���ات �سام مع طالبان يف 
�لدوح���ة )دون م�ساركة حكوم���ة كابول(، كان 
و��سحًا حينها �أن طالب���ان يعترب نف�سه �ملمثل 
�لوحي���د لل�سعب �الفغ���اين، و�أن �أمركا تدرك 
ه���ذ� �لو�ق���ع، خا�س���ة بع���د ف�س���ل �ملفاو�سات 
ب���ن طالبان وكاب���ول، �لتي ب���د�أت بعد توقيع 
�تفاق �سام بن طالبان و�لواليات �ملتحدة يف 
�سب���اط من �لعام �ملا�سي، يف �لو�سول �ىل �أي 

نتيجة. 
يف مقارب���ة منطقي���ة الب���د منه���ا �أع���ود �ىل ما 
بعد غ���زو �أفغان�ست���ان يف 11 �سبتمرب 2001، 
فمخط���ط ب�س���ط هيمن���ة �لقط���ب �ملنت�س���ر يف 
يفرت����ض  كان  �آ�سي���ا  عل���ى  �لب���اردة،  �حل���رب 
كذل���ك دولة �أخرى يف �ل�س���رق �الأو�سط ال تقل 
�أهمية ع���ن �أفغان�ستان يف كونه���ا حلقة و�سل 
�إ�سرت�تيجية حيوية لتحقيق طموحات �لدول 
�الإقليمية، وهي �لعر�ق. لذ� فبمجرد ��ستتباب 
�لو�س���ع للق���و�ت �المركي���ة يف �أفغان�ست���ان، 
و�سع ج���ورج دبليو بو�ض ن�س���ب عينيه غزو 
ب���اد �لر�فدي���ن و�إعادته���ا �ىل فل���ك �ل�سيا�س���ة 
�لغربية.  يف وقت مبكر من عام 2002، �سرح 
�لرئي�ض �الأمريكي مر�رً� وتكر�رً� �أن و��سنطن 
ت�سعى لتغي���ر �لنظام يف �لع���ر�ق با�ستخد�م 
جمي���ع �لو�سائل �ملتاحة له���ا. يف �لوقت نف�سه 
�تهم �لبي���ت �الأبي�ض �لعر�ق بامت���اك �أ�سلحة 
�لدم���ار �ل�سام���ل �لت���ي ت�س���كل تهدي���دً� لل���دول 

�ملجاورة و�الأمن �لعاملي.
 ،2003 )فرب�ي���ر(  �سب���اط  م���ن  يف �خلام����ض 
كول���ن  �الأمرك���ي  �خلارجي���ة  وزي���ر  حت���دث 
ب���اول يف �جتماع خا����ض ملجل�ض �الأمن �لتابع 
ل���اأمم �ملتحدة، وقدم �أدلة مفربك���ة »تثبت« �أن 
�لعر�ق يخفي �أ�سلحة دمار �سامل عن �ملفت�سن 
�لدولي���ن. ثم ع���اد ليعرتف، بعد �لغ���زو، باأنه 
��ستخ���دم، يف خطابه �ملذك���ور، معلومات غر 

دقيقة مل يتم �لتحقق منها.
يف 17 �آذ�ر 2003، �ألقى �لرئي�ض بو�ض خطاًبا 
�إىل �الأم���ة �المركية �أعلن فيه �أنه مبجرد ف�سل 
جمل�ض �الأمن �لدويل يف حتم���ل م�سوؤولياته، 
ف���اإن �لوالي���ات �ملتح���دة �ستت�س���رف مببادرة 
منه���ا. بع���د ذلك بيوم���ن، بد�أت �حل���رب لغزو 
�لع���ر�ق دون ق���ر�ر من �الأمم �ملتح���دة، وكانت 
�لنتيج���ة �نهيار �سريع لنظام �لدكتاتور �سد�م 
ح�سن يف 9 ني�سان من نف�ض �لعام ومت �أ�سره 

ثم �إعد�مه. 
مل تف���ت �لرئي�ض بو����ض �الإ�س���ارة �ىل �لعاقة 
�ل�سيا�س���ة  يف  �الحتال���ن  ب���ن  �لوثيق���ة 
�الأمركية، حن قال يف خطاب �ألقاه مبنا�سبة 
يوم �ملحاربن �لقد�مى عام 2003 »مهمتنا يف 
�لع���ر�ق و�أفغان�ستان و��سحة الأف���ر�د جي�سنا 
وو��سحة الأعد�ئنا... يكافح رجالنا ون�ساوؤنا 
للم�ساع���دة يف بن���اء �لدميقر�طي���ة و�ل�س���ام 

و�لعد�لة يف منطقة م�سطربة وعنيفة.« 

بع���د نهاية �حل���رب �لب���اردة و�نهي���ار �الحتاد 
�ل�سوفيت���ي، �أ�سب���ح �لع���امل مبجمل���ه، ب�سرقه 
�أم���ام  مفتوح���ًا  وجنوب���ه،  و�سمال���ه  وغرب���ه 
طموح���ات �لوالي���ات �ملتح���دة لب�س���ط نفوذها 
وتو�سي���ع جم���ال تاأثره���ا. ومل تك���ن بحاجة 
حماته���ا  ت���ربر  �أ�سب���اب  الخت���اق  �س���وى 
�لع�سكري���ة لتنفيذ ماآربه���ا. ومل يقع �ختيارها 
على �أفغان�ستان وبعدها �لعر�ق عبثا، فكاهما 
عنه���ا  غن���ى  ال  جيو�سيا�سي���ة  مو�ق���ع  يحت���ل 
لتو�سي���ع وحماي���ة �ملج���ال �حلي���وي مل�سال���ح 
دول �إقليمية طموحة كرو�سيا و�ل�سن و�لهند 

و�إير�ن وتركيا. 
ب�س���كل ع���ام، كان تاري���خ �لعاق���ات �لدولي���ة 
يف �لق���رن �لع�سرين هو تاري���خ �لعاقات بن 
�لقوى �لعظم���ى. �إال �أن �لعامل �جلديد �لنا�سئ 
من���ذ �لعق���د �لثاين من �لق���رن �حلايل، بخاف 
ذل���ك، �أب���رز دور �لق���وى �الإقليمي���ة �لطموحة. 
�لي���وم ناح���ظ، يف بع����ض ق�ساي���ا �ل�سيا�س���ة 
�الأفغاني���ة و�لعر�قي���ة، دورً� الإي���ر�ن وتركي���ا 
وباك�ست���ان و�لهند لي�ست �أق���ل �ساأنا من �لدور 
�الأمرك���ي. ومن �ملتوقع �أن �لتاأثر �الأمركي، 
�سوف يت�ساءل بع���د �ن�سحاب قو�ت �لتحالف 
م���ن �أفغان�ستان. و�ستبد�أ دول �ملنطقة يف ملء 

�لفر�غ.
عا����ض  و�لع���ر�ق،  �أفغان�ست���ان  �حت���ال  بع���د 
كاهما مرحلة حرب �أهلي���ة �ساهمت فيها دول 
�جلو�ر، جعل���ت �جلغر�فيا و�الأنرثوبولوجيا 
و�لطوبوغر�في���ا و�أخ���رً� �ملوق���ع �جلغ���ر�يف 
�ل�سيا�سي م�س���ادر �أرق وتهديد حلياة �الأفغان 

و�لعر�قين على حد �سو�ء. 
م���ن وجهة نظر نظ���ام �لعاق���ات �لدولية، فاإن 
�أفغان�ست���ان و�لع���ر�ق من���ح �لكث���ر  �حت���ال 
الأم���ركا، لكن���ه �أي�س���ًا �أخ���ذ منها �لكث���ر. فقد 
�أ�سبح���ت �لوالي���ات �ملتح���دة �لق���وة �ملهيمنة 
و�الأو�س���ط.  �الأدن���ى  �ل�سرق���ن  يف  �ملطلق���ة 
و�أع���ادت �الإد�رة �المركي���ة يف �لو�قع ترتيب 
نظ���ام �لعاق���ات �لدولي���ة و�الإقليمي���ة برمته. 
حيث �أ�سبح���ت حكومات جمي���ع دول �ملنطقة 
ُمِطيع���ة  �ال�ستثن���اء�ت(  )م���ع بع����ض  تقريب���ًا 
لتنفي���ذ  �ساغري���ن  ��ستخدمته���م  الأم���ركا، 
م�ساريعها �الإقليمية كم�سروع �ل�سرق �الأو�سط 
�جلدي���د و�سفق���ة �لق���رن، وم���ن جه���ة �أخرى، 
ف���اإن �لغزو �الأمرك���ي الأفغان�ستان و�لعر�ق مل 

يحقق كل �أغر��سه، لاأ�سباب �لتالية: 
�أم���ركا.  يف  �ل�سعب���ي  �ال�ستي���اء  من���و  �أواًل، 
�لتط���ور �حلا�س���ل يف تكنولوجي���ا �ملعلومات 
يف �لق���رن �حلادي و�لع�سري���ن، مل يعد ي�سمح 
له���ا  �الأم���د، ال عاق���ة  ب�س���ن ح���روب طويل���ة 
بامل�سال���ح �الآني���ة للمو�طن �الأمرك���ي، تظهر 
��ستطاع���ات �ل���ر�أي �لت���ي �أجرته���ا موؤ�س�س���ة 
»ري���و ري�س���رج« �أن ن�سبة �الأمركي���ن �لذين 
يعتق���دون �أن على �لب���اد �أن “تبا�سر �الهتمام 
ب�سوؤونه���ا �خلا�س���ة« مل تك���ن �أعل���ى م���ن �أي 
وق���ت م�سى منذ نهاية ح���رب فيتنام. بالطبع، 
�المركي���ن،  م���ن  و��سع���ة  �سريح���ة  ر�أي  يف 
�أن �أفغان�ست���ان و�لع���ر�ق لي�س���ا م���ن �ل�سوؤون 

�الأمركية �خلا�سة.
ثانيًا، تنظر جمموعات �لنخبة، على �ختافها، 
�إىل دور �أم���ركا ومكانته���ا يف �لع���امل ب�س���كل 
�لع�سك���ري  للتو�ج���د  كان  لطامل���ا  خمتل���ف. 
ج���ادون  خ�س���وم  �لب���اد  خ���ارج  �الأمرك���ي 
د�خ���ل موؤ�س�س���ات �لدولة يف �أم���ركا. لذ�، مع 
و�س���ول تر�م���ب، �لقري���ب من �لنخ���ب �ملالية، 
�ىل ر�أ����ض ه���رم �ل�سلطة يف �أم���ركا، �نخف�ض 
عدد �جلن���ود �الأمركين يف �ل�س���رق �الأو�سط 
بن�سبة ٪30. مت تخفي�ض �لقوة �لع�سكرية يف 
�لعر�ق بن�سبة ٪13، يف تركيا )٪22(، �الأردن 
)٪96(، م�س���ر )٪45(، �لكوي���ت )٪83(، قطر 
)٪84(، �الإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتح���دة )82٪(. 
ت�ستم���ر هذه �لعملية ببطء ولك���ن باطر�د. �أما 
يف �آ�سي���ا �لو�سط���ى فق���د ق���رر تر�م���ب �سحب 
�أفغان�ست���ان  م���ن  �ملتح���دة  �لوالي���ات  ق���و�ت 

ب�سورة كاملة.
ثالث���ًا، عندم���ا دخل���ت �أم���ركا �أفغان�ستان بعد 
هجم���ات 11 �سبتمرب �أي���دت معظم دول �لعامل 
ه���ذ� �لق���ر�ر. ولكن مع م���رور �لزم���ن وتر�كم 
�الأخط���اء وتبعات �حل���رب �ملاأ�ساوي���ة تر�جع 
ال�ستم���ر�ر  تاأييده���ا  ع���ن  �لع���امل  دول  �أغل���ب 
�حل���رب يف �أفغان�ست���ان. باملنا�سب���ة، مو�سكو 
كان���ت �الأوىل م���ن ب���ن �ملوؤيدي���ن للحملة على 
�أفغان�ست���ان. وكان فادمي���ر بوت���ن �أول من 
�ت�س���ل بج���ورج دبلي���و بو����ض و�أع���رب ع���ن 
دعم���ه �لكام���ل، بع���د ع�سري���ن عاًم���ا، �أ�سبحت 
رو�سي���ا وجميع دول �ملحي���ط تعار�ض �حلملة 

�الأمركية. 
ر�بع���ًا، على م���دى �لعقدين �ملا�سي���ن، �سهدت 
بل���د�ن �ملنطقة حتوالت كب���رة، جتاوزت فيها 
�سعوباته���ا �القت�سادي���ة وحتول���ت �إىل قوى 
�إقليمية فاعلة وطموح���ة، �ساعية لبناء تو�زن 
جدي���د للم�سال���ح، وجم���االت �لنف���وذ، ونظام 
�لعاق���ات �لدولي���ة و�الإقليمي���ة. وبالت���ايل ال 
ميك���ن للوالي���ات �ملتحدة مهم���ا بل���غ �ساأنها �أن 
تكب���ح �إر�دة تلك �ل���دول مبر�سوم �أو عقوبات، 
م���ن تلك �لدول �لهند و�إي���ر�ن وتركيا و�ململكة 
باك�ست���ان  �ىل  �إ�ساف���ة  �ل�سعودي���ة،  �لعربي���ة 
�أم���ا  وقط���ر،  وكاز�خ�ست���ان  و�أوزبك�ست���ان 
بالن�سب���ة لرو�سي���ا و�ل�سن، فانهم���ا ينتهجان 
�سيا�ستيهما دون �لتفكر بتن�سيقها مع �أمركا 

يف �ل�ساأن �الأفغاين �أو �لعر�قي.
لكل تلك �الأ�سب���اب، �أ�سبح من غر �ملمكن على 
�لوالي���ات �ملتحدة �أن تنف���رد بالتحكم مب�سر 
دول �ل�س���رق �الأو�س���ط �أو و�س���ط �آ�سي���ا، كم���ا 
�أن خ���روج �أم���ركا م���ن �أفغان�ست���ان و�لعر�ق 
و�سوري���ا، كما ه���و متوقع، �سي���وؤدي ل�سياغة 
جدي���دة لنظ���ام �لعاق���ات �لدولي���ة يف �آ�سي���ا 
�لتاري���خ، �سيك���ون  م���رة يف  برمته���ا، والأول 
للقوى �لعظم���ى تاأثر �أقل من �جلهات �لفاعلة 
�الإقليمية �جلدي���دة يف �سياغة عاقاتها بدول 
�الأقلي���م، بالطب���ع، ه���ذه عملية قد تط���ول وقد 
تق�س���ر، ولكنه���ا الب���د �أن تتحق���ق �س���و�ء كان 
�لدميقر�طي���ون �أو �جلمهوري���ون عل���ى ر�أ�ض 

�ل�سلطة يف �لواليات �ملتحدة �الأمركية.  

 عبد احلليم الرهيمي

 ر�ضيد اخلّيون 

 د. جا�ضم ال�ضفار
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قناطر

في حديث الثقافة 

  هن����اك ما ي�سب����ه �الإعتق����اد، وهو طم����وح م�سروع 
�أي�س����ًا، ت�سل����ل �ىل عق����ول بع�سن����ا، نح����ن �لكّت����اب 
و�ل�سع����ر�ء و�مل�ستغل����ن يف حق����ل �لثقاف����ة بعامة، 
مف����اده وجوب �إحاطتنا بكل م����ا يقع بن �أيدينا من 
�ملع����ارف، وهي كث����رة، ومغرية، وله����ا يف �لنف�ض 
ت����ة ومرِهق����ة، يف  حاج����ات وحاج����ات، لكنه����ا ُم�سِتّ
�لوق����ت ذ�ته، فق����د ينفق �أحدن����ا عم����رً� باأكمله دون 
�لو�س����ول �ىل بغيت����ه يف �الإحاطة تل����ك، وكثرً� ما 
وجدن����ا بيننا م����ن ذه����ب بكليت����ه �ىل حت�سيل علم 
�أو فك����ر جماور لتخ�س�س����ه، و�أنفق علي����ه من �ملال 
و�جله����د �لكث����ر، لكنه مل ي����اأت �إال ببع�س����ه، وبذلك 
يكون قد تاأخر �أو خ�سر حقل تخ�س�سه، وم�سروعه 
�لكتابي، �لذي تو�سمن����اه فيه، يف دو�مة مل مُتنهج  

كما يجب، ومل توجه �لتوجيه �ل�سحيح.
  ه����ذ� ال يعني �أنَّ �ل�سعي هذ� يف�سد �سنعة �لكاتب، 
�أبدً�، فقد ُيوَهب �لبع�����ض منا توقد �لذهن و�لوقت 
و�جله����د فيجني من ذلك �لكث����ر �ملفيد، �لذي يعزز 
م����ن مهارت����ه، وي�سي����ف حلق����ل تخ�س�س����ه �لفر�دة 
و�جلم����ال و�الهمي����ة، فكات����ب �لرو�ي����ة مب�سي�����ض 
�حلاج����ة �ىل جتدي����د و�إد�م����ة وعيه و�أف����كاره عرب 
�إطاع����ه عل����ى كت����ب �لفل�سف����ة و�لعل����وم �الن�سانية 
�الأخ����رى، و�لفنان و�ملو�سيق����ي و�ل�ساعر و�سو�هم 
لن يكون����و� بغنًى، �أبدً� عن تاأم����ل ما يجاور حقول 
تخ�س�سه����م، ففي ما نقر�أ لكبار �لكتاب و�لرو�ئين 
و�ل�سع����ر�ء كث����رً� م����ا نطل����ع عل����ى �لوج����ه �الآخ����ر 
ملعارفه����م، م����ن خ����ال عاقته����م باآخ����ر �لعل����وم يف 
حقول خمتلف����ة مثل �الآث����ار و�لتاري����خ و�الجتماع 
و�ل�سيا�س����ة و�الأدي����ان وغره����ا، لكنن����ا، نعتقد باأنَّ 
هذ� ال يتم دومنا تخطيط، فقد ينتهي ب�ساحبه �ىل 

�ل�سطط وفقد�ن �لبو�سلة.
  ولع����ل �الأمر يتعقد �أك����رث عند �لبع�ض من زمائنا، 
م����ن �لذي����ن �أتيح����ت له����م �الإحاط����ة باأكرث م����ن لغة، 
وغره����ا،  و�أم����ركا  �أوروب����ا  ��ستوطن����و�  مم����ن 
وتنوع����ت م�س����ادر قر�ءتهم، حتى �سرن����ا ال نتذكر 
معه����م �سورته����م �الأوىل �لتي خرج����و� بها)�سعر�ء 
ورو�ئين ووو(�إمنا �س����ورة �أخرى �أكرب و�أو�سع، 
وق����د �زدحم����ت �أحاديثهم بامل�سطلح����ات و�الأ�سماء 
و�الأف����كار، و�لل����ه ن�سهد، باأنهم بات����و� يرثون لغتنا 
وثقافتن����ا باجلميل و�لعظيم من �الأفكار و�ملعارف. 
وهنا، قد ن�سط����ر �ىل �ل�سوؤ�ل �لتقليدي: هل تف�سد 
�ملعرف����ة �لكب����رة �ل�سنعة �لب�سيط����ة؟ نحن ال نعرث 
يف ح����و�ر�ت �جلو�ه����ري وجني����ب حمفوظ وحنا 
مين����ة و�إدو�رد خ����ر�ط و�لتك����ريل، وال حت����ى م����ع 
�أدوني�ض)�ملفك����ر و�ل�ساعر( وغره����م على مفكرين 
و�أ�سح����اب م�ساري����ع فل�سفي����ة، �إمنا عل����ى رو�ئين 
و�سع����ر�ء، بر�أي����ي �لب�سيط �أجُد �أنَّ ق����ر�ءة �لفل�سفة 
عند �ل�ساع����ر و�لكاتب هي للمتع����ة وتنمية �الأفكار 

�أكرث مما هي لاأعتقاد و�النتماء.
   يف �الأخ����ر نق����ول ب����اأنَّ ثقافتن����ا يف �لع����ر�ق تقع 
يف ذي����ل �هتم����ام موؤ�س�ساتن����ا �ل�سيا�سية، وال متت 
دو�ئرن����ا �لثقافي����ة ب�سل����ة حقيقي����ة �ىل م����ا يعتمل 
وي����دور من حولنا يف حق����ول �ملعرفة �لكربى، وما 
�جلهود �لتي نر�ه����ا يف �سحافتنا، ودورياتنا هنا 
وهن����اك، �إال ما ت�ستغل عليه بع�ض �لنخب �ملدركة- 
وه����ي �سخ�سي����ة ج����دً�- ملاهي����ة �لثقاف����ة يف بن����اء 
�ملجتمع����ات، لذ�، نق����ول باأنَّ عجلة �لفك����ر و�لثقافة 
بعام����ة يف بادن����ا ت�س����ر دومن����ا موجه����ات تذكر، 
وهنا تكمن مو�طن �خلوف م����ن �عتقادنا بوجوب 
تاأم����ل ومعاين����ة ق�سية مث����ل �لتح�سي����ل و�الإحاطة 
مبا يقع بيننا من �ملع����ارف، فقد تكون على ح�ساب 

�لتخ�س�ض �لذي وجدنا �أنف�سنا عليه.

طالب عبد العزيز

�خلطي���ب،  �ب���ن  م�ست�سف���ى  حري���ق  كان 
�سباح �الأحد 25 ني�سان2021 تاأكيدً� على 
م كناية  م، و�لدَّ �أن بغد�د ت�سوم �إال عن �لدِّ
عن �مل���وت، و�إن �ختلف���ت �أ�سبابه: حرقًا، 
غرق���ًا، تفج���رً�، �غتي���ااًل، و�ستبقى هكذ� 
طامل���ا للف�س���اد ميلي�سي���ات حتمي���ه، وَم���ن 
�سوء حظ �لعر�قين �أن �سحتهم، مرهونة 
بي���د �ل�سائرين بها مع �لوب���اء، وال ندري 
م���ا �حلقَّ عل���ى �أه���ل �لعر�ق ك���ي تتاعب 
جماع���ات �لف�س���اد باالأ�سح���اء و�ملر�س���ى 
�لُبَغْيِديدّي)نح���و  �جلم���ال  ق���ال  منه���م؟! 
�أمث���ال  ِم���ن  �لثُّق���اء  ���ة(، يف  604 هجريَّ
بجني���ٍب/ال  ت���زر  ال  »ف���اإذ� زرت  ه���وؤالء: 
اُج«)�الأندل�سي،  و�حَلجَّ اع���ون  �لطَّ يك���ون 
�لغ�س���ون �ليانع���ة(، وح�س���ل �أن �أ�س���اب 
�سلط���ة  حت���ت  وه���و  �لع���ر�ق  اع���ون  �لطَّ

اج �لثَّقفي)ت: 95هجريَّة( . �حلجَّ
ها�س���م  بي���ب  �لطَّ كت���اب  �ق���ر�أو� 

���ب  �لطِّ »تاري���خ   :)1961 �لوت���ري)ت: 
�ل���ذي  �لوت���ري  �لع���ر�ق«)1939(،  يف 
ْدُت في���َك َم�ساِعرً�  حياه �جلو�ه���ري: »جمَّ
للنو�ب���ِغ  َفر�س���ًا  وق�سْي���ُت  وَمو�هب���ا/ 
و»تاري���خ   ،)1949 و�ِجبا/«)�لوت���ري: 
���ب �لعر�ق���ي« للباح���ث عب���د �حلمي���د  �لطِّ
1999(، بعدها �ستفجعون  �لعلوجي)ت: 
و�ء  مبا �آلت �إلي���ه �الأحو�ل �لّطبية، يف �لدَّ
بي���ب! ي���وم كان �لّطب يبنى  و�سل���وك �لطَّ
َحج���رًة َحج���رًة، و�إذ� ب���ه ُيه���دم حج���رًة 
حجرًة. فما كنا �سنعي�ض زمنًا حترتق فيه 
�مل�ست�سفيات مبر�ساه���ا، فلكم ت�سور �إىل 

�أين و�سل ��ستهتار �لفا�سدين! 
ن���ار  في���ه  �سب���ت  �ل���ذي  �مل�ست�سف���ى  كان 
�أطب���اء،  ِم���ن  مبب���ادرة  ن�س���اأ  �خل���ر�ب، 
و�سيا�سي���ن، و�أه���ل ج���اٍه خري���ن، ي���وم 
بالعر�قي���ن.  يفت���ك  �ل�ّسل)�لت���درن(  كان 
ُي�سافر �ملي�س���ورون للعاج بلبنان، عندما 

كان���ت ب���روت ِقبل���ة لل�سح���ة و�لثَّقاف���ة. 
�ف���ع تاأ�س�س���ت جمعي���ة »مكافحة  به���ذ� �لدَّ
الإن�س���اء  �لبُّن���اة  فت���اآزر  �ل�ّس���ل«)1944(، 
م�ست�سف���ى خا�ض، ِمن يه���ود وم�سيحين 
ي���و�ن  �لدِّ رئي����ض  ورئي�سه���ا  وم�سلم���ن. 

�مللك���ي حت�سن علي �الأم���ن)ت: 1970(، 
يت�س���م  1959. كان  ���ى  وظ���ل رئي�س���ًا حتَّ
ع���ور بامل�سوؤولي���ة، ف�س���ل  باملق���درة و�ل�سُّ
�ال�ستقالة، عندما ُطل���ب منه �ملو�فقة على 
من���ح �لو�سي عل���ى �لعر�ض قر�س���ًا، وهو 

مبن�س���ب مدي���ر �الأوقاف)ب�س���ري، �أعام 
وكان  �حلدي���ث(،  �لع���ر�ق  يف  يا�س���ة  �ل�سِّ
و�مل�ست�سفى)مذك���ر�ت  للجمعي���ة  �أرخ 
حت�سن علي(. �أُطلق عليه ��سم »م�ست�سفى 
عب���د �الإل���ه«، وبع���د مت���وز 1958 �سّم���يَّ 

عل���ى  �لو�ق���ع  »�لتويث���ة«،  مب�ست�سف���ى 
�سفاف نه���ر دياىل، جنوب �س���رق بغد�د، 
وبعد ذلك �سلمت���ه �جلمعية للدولة جاهزً� 
يا�س���ة(. بعد ذلك �أُ�س�ض  1959)�أع���ام �ل�سِّ
بي���ب »�ب���ن زهر«  في���ه ق�سم���ان با�س���م �لطَّ

وتلميذه “�بن �خلطيب” .
ال حتت���اج نكب���ة �مل�ست�سفى ِم���ن دليل على 
�أك���رث  �ألته���م  �لع���ام، فاحلري���ق  �خل���ر�ب 
ِم���ن مائ���ة مر�ج���ع ومري����ض وموظ���ف، 
ب���ل �أَْحَرْقت عائ���ات بالكام���ل، بينما كان 
�الإفط���ار  والئ���م  يتبادل���ون  �لفا�س���دون 
يف �لق�س���ور �مل�سلوب���ة. �أم���ا َم���ن كرمت���ه 
بغ���د�د و�أطلق���ت ��سم���ه عل���ى �مل�ست�سف���ى 
�ملنك���وب فه���و �أندل�سي غرناط���ي، ��ستهر 
مو�جه���ة  يف  وكت���ب  �الأوبئ���ة،  بع���اج 
���ة(، �لذي بد�أ  �أ�سه���ر طاع���ون)749 هجريَّ
���ن. كان عنو�ن ر�سالت���ه »ُمقنَعة  ِم���ن �ل�سِّ
ائ���ل ع���ن �ملر����ض �لهائل«، �س���رح فيه  �ل�سَّ

ق���ارة،  �لوقاي���ة و�لعاج)حتقي���ق حي���اة 
باط 2015( . �لرَّ

ين �خلطيب �لغرناطي)قتل  �أُتهم ل�سان �لدِّ
776ه����(- �ساح���ب �لط���ب و�ملو�سح���ات 
و�لتاري���خ- بالكف���ر. �أرخ معا�س���ره �ب���ن 
خل���دون)ت: 808 هجريَّة( ملحنته، وكيف 
�ُسج���ن وُع���ذب، بع���د �أن و�جه���ه �لفقه���اء 
بعبار�ت من كتب���ه، �عتربوها دليَل كفره، 
فاأفتو� بهدر دمه. ُقتل خنقًا د�خل �ل�ّسجن 
ثم �أُحرق. »فدفن يف مقربة باب �ملحروق، 
ثم �أ�سبح من �لغد على �ساأفة قرّبه طريحًا، 
وق���د جمع���ت ل���ه �أع���و�د و�أ�سرم���ت عليه 
نارً�«)دي���و�ن �ملبتد�أ و�خلرب(. رثى نف�سه 
قائ���ًا: »َفَق���ْل ِلْلَعَد�ِء َذَه���َب ِ�بن �خَلِطيب/ 
ُت«)نف�س���ه(.  وَف���اَت وَم���ْن َذ� �ّل���ِذي اَل يَفوِّ
�أق���ول: بن نكبت���ي �مل�ست�سف���ى و�لطبيب 
م���رت دور�ت ِم���ن �خل���ر�ب، و�أفجعها �أن 

ترى �مل�ست�سفى فيها ��ستحال تنورً�!

�أ�سدرت هيئة �ملحلفن )�لق�ساء �المركي( 
�ل�سرط����ي  بح����ق  �لع����ادل  حكمه����ا  موؤخ����رً� 
)ديريك �سوفن( بال�سجن ، كق�سا�ض جر�ء 
قت����ل مو�طنه �الأمركي م����ن �أ�سول �فريقية 
)ج����ورج فلويد( خنقًا بع����د �أن و�سع ركبته 
عل����ى رقبت����ه مل����دة ت�س����ع دقائق حت����ى فارق 
�حلي����اة ، هذ� �حلدث �مل����روع �لذي وقع يف 
25 �أيار �لعام �ملن�سرم و�أ�سبح ق�سية ر�أي 
لل�سع����ب �المركي ولي�ض فق����ط للمو�طنن 
��ستنكاره����م  ع����ن  ع����ربو�  �ل����ذي  �ل�س����ود 
و�سجبه����م له����ذه �جلرمي����ة )�لعن�سري����ة( ، 
تو�سل����ت �لتحقيقات �لتي د�م����ت نحو عام 
�ىل نتائج �أحيل����ت �ىل �لق�ساء �لذي �أ�سدر 
حكمه يف 19 – ني�سان �ملا�سي بعد جل�سات 
هيئ����ة �ملحلف����ن ��ستغرقت ثاث����ة �أ�سابيع ، 
��ستقب����ل قر�ر �حلكم بارتي����اح وتاأييد عارم 
م����ن غالبية �ملو�طن����ن �المركي����ن خا�سة 
�ل�س����ود �لذين كان يتجم����ع �الآالف منهم مع 
مو�طن����ن �آخري����ن خارج �ملحكم����ة بانتظار 

�حلك����م ، �ل����ذي و�سف����ه �لرئي�����ض �المركي 
ج����و باي����دن بع����د �س����دوره ب�ساع����ات وبعد 
تاأيي����د �ملو�طنن ل����ه باأنه ق����ر�ر حكم )عادل 
وخط����وة �ىل �الأمام وقد يكون منطلقًا مهمًا 
( ث����م �أ�س����اف بالقول )�إن ال �س����يء ميكن �أن 
يعالج كل ما ح����دث لكن مت حتقيق عد�لة ما 

على �القل ( !
ملو�طن����ه  �ل�سرط����ي  قت����ل  حادث����ة  تك����ن  مل 
�الأ�س����ود ه����ي �الأوىل ، ولن تك����ون �الأخرة 
، يف �لوالي����ات �ملتحدة لكنه����ا متيزت عنها 
كونه����ا �أ�سبحت ق�سي����ة ر�أي ع����ام و�سغلت 
�المركي����ن يف �الهتم����ام به����ا يف ظ����روف 
�الأعم����ال  ت�ساع����د  �أو  باأحي����اء  تو�س����ف 
وهوي����ة  ن�سي����ج  ته����دد  �لت����ي  �لعن�سري����ة 

�ملجتمع �الأمركي .
�لق�سي����ة  به����ذه  و�هتم����و�  تابع����و�  �لذي����ن 
م����ن �لعر�قين وهم قل����ة ، لاأ�س����ف �ل�سديد 
يت�ساءل����ون بحرق����ه كي����ف �هتم����ت �لدول����ة 
�المركي����ة وق�ساوؤها بقتل مو�طن �مركي 

على ي���د �سرطي حت���ى �سدر �حلك���م بحقه ، 
بينم���ا مل ن�سه���د �الهتمام �لازم م���ن �لدولة 
و�لق�س���اء عندن���ا بقتل نحو �أك���رث من 600 
�آالف  و�إ�ساب���ة  متظاه���ر  عر�ق���ي  مو�ط���ن 
�آخري���ن ؟ و�إز�ء ذل���ك ي�ست�سه���د كث���ر م���ن 
�ملو�طنن �لعر�قين ببي���ت �ل�سعر �ملعروف 
ويت�ساءلون فيما ينطبق على و�سعنا وهو :

قتل مو�طن يف �أحد �سو�رع �أمركا جرمية 
ال تغتفر

وقتل مئ����ات �لعر�قي����ن عندن����ا م�ساألة فيها 
نظر.

�لعد�ل����ة بحق �لقات����ل و�لقتي����ل تتحقق يف 
�لواليات �ملتحدة لي�ض الأنها �أقوى دولة يف 
�لعامل وال بق����وة �قت�سادها وموؤ�س�ساتها .. 
�إمنا بقوة و�سي����ادة �لقانون وحكم �لق�ساء 
، وحت����ى تتحق����ق �لعد�لة عندن����ا ينبغي �أن 
ي�س����ود حق����ًا حك����م �لق�ساء و�لقان����ون �لذي 
�إن����ه يك����ون ، رمب����ا ، يف  يعتق����د كث����رون 

�أجازة؟!

م���ق���ارب���ات ب���ي���ن اح��ت��ال��ي��ن

الحكم ب�سجن قاتل فلويد.. فماذا 
عن قتلة المتظاهرين عندنا ؟

اب�����ن ال���َخ���ط���ي���ب.. ن��ك��ب��ة ال��م�����س��ت�����س��ف��ى وال��ّط��ب��ي��ب



فيلم  �لتحريك "هناك �أجمل"، لح�سنين 
�لهاني �ل����ذي ُيعّد �أطول �أفالم �لتحريك 
ف����ي �لعر�ق، ي�س����تند �إلى فك����رة مفادها 
ب����اأّن �لحي����اة، �لت����ي توّف����ر �لنهاية قبل 
عن����اء �لخو�ض فيه����ا، ُمرعب����ٌة، فطبيعة 
�لإن�س����ان، كما يقول �لهان����ي، �لر�ف�سة 
للنهاية و�لر�غبة في �لمغامرة، �أدخلت 
�لمول����ود ف����ي �س����ر�ع �لتح����ّدي، ُمثبتًا 

ب����اأّن �لبقاء لمن يتغّلب عل����ى �ل�سعاب: 
"خلق �لإن�سان ليترك �أثرً� بعد رحيله، 
من خ����الل ر�سال����ة يقّدمها"، كم����ا يقول 
�لهاني في حو�ر مع "�لعربي �لجديد"، 
ُم�سيف����ًا: "لكّن����ه، وف����ق ه����ذه �لظروف 
�لت����ي يعي�س����ها، ل ي�س����تطيع �أْن يختار 
م�س����ار حيات����ه، جميعنا وق����وٌد لحروب 
وخالفات ل ذنب لنا فيها، بل حّتى �إّننا 
ل ن�ستطيع �أْن نقاوم ونتمّرد، علينا �أْن 
نكتم �أفو�هنا و�أحا�سي�سنا وطموحاتنا 
و�أحالمن����ا. هك����ذ�، وج����د بط����ل فيلمي 
يمّث����ل  فه����و  �أجم����ل" �لحي����اة،  "هن����اك 
�لإن�س����ان في كّل بقاع �لأر�ض، وفي كّل 

�لأزمنة، ولكّل �ل�سعوب".
�أُطِل����ق �لفيلم للت�س����ويق و�لمهرجانات 
قبل �أربعة �أ�س����هر فقط، وُعر�ض � لغاية 
�لآن - في �س����بعة مهرجانات، وح�س����ل 
عل����ى جائزتي����ن: ف����ي بنغالد�ض ح�س����د 
�لمرك����ز �لأول، و�لجائ����زة �لكب����رى في 
جائزة  هن����اك  �لمغرب،  "وج����دة" ف����ي 
�أف�س����ل �إخر�ج �أي�س����ًا: "و�سلني �إيميل 
�لمحل����ي،  �لإيطال����ي  �لتلفزي����ون  م����ن 
لعر�س����ه ف����ي �إيطالي����ا، كم����ا ُعر�ض في 
"موؤ�ّس�س����ة عب����د �لحميد �س����ومان" في 

�لأردن".
عن فكرة �لفيلم وتمويله يقول �لهاني: 
2013، م����ع  ع����ام  �لفك����رة  "تمّخ�س����ت 

�ل�س����ديق �لمخ����رج مهن����د نا�س����ر، وتّم 
�لتف����اق م����ع �لكاتب �س����عد هد�بي على 
بالفع����ل،  ����ها،  يخ�سّ �س����يناريو  كتاب����ة 
ُكت����ب �لن�����ض ف����ي �لع����ام نف�س����ه، لكّني 
�إنت����اج فيل����ٍم  عندم����ا در�س����ت ميز�ني����ة 
رو�ئي ق�س����ير، بثماني دقائق، وجدت 
دولر  �أل����ف   40 تتج����اوز  �لتكلف����ة  �أّن 
�أميرك����ي، هذ� مبلغ تعجيزي بالن�س����بة 
�إلي، لذ�، و�س����عت �لن�ّض جانبًا ب�سعة 

�أعو�م".
ي�س����يف �لهان����ي: "�أنا موؤ�ّس�����ض ومدير 
"مهرج����ان �لنه����ج �ل�س����ينمائي"، �لذي 
�أنت����ج �أكثر من 20 فيلمًا ق�س����يرً�، مّثلت 
�لع����ر�ق في محافل ومهرجانات دولية، 
فن�س����يُت نف�س����ي وم�س����تقبلي ك����ي �أدعم 
�أ�س����دقائي �لمخرجين �ل�سباب، ب�سبب 
ظ����روف �لحياة، م����ّرت �لأع����و�م، لكّني 
لم �أجد م����ن ُيهّيئ لي �لظروف لأ�س����نع 
فيلم����ي، �لحل����م موج����وٌد وقائ����م، ل����ذ�، 
توّجهت مّرة �أخرى �إلى �لكاتب هد�بي، 
عام 2017، لتغيير مالمح �ل�س����يناريو، 
بغية تخفي�ض كلفة �لإنت����اج. لم يتاأّخر 
����ًا  هد�بي ف����ي م�س����اعدتي، بل كتب ن�سّ

�آخر يختلف عن �لفكرة نف�سها".
وي�س����ير �لهاني �إلى وجود �سعوبة، �أو 
"ثغ����رة فنية تقع عل����ى عاتقي كمخرج 
للفيل����م، وبالتال����ي و�س����عُت �لم�س����روع 

جانب����ًا م����ّرة �أخ����رى"، و��س����فًا �لفيل����م 
ب�"�لعني����د"، �ل����ذي "ي����دور ف����ي ذهن����ي 
ومخّيلتي، و�أنا �أر�ه �س����ريطًا �سينمائيًا 
 ،2020 "ع����ام  ي�س����يف:  متكام����اًل". 
�لتقيُت من �أُ�س����ّميه موؤ�ّس�سة متكاملة ل 
فردً� عاديًا، �لر�ّس����ام وُم�سّمم �لغر�فيك 
و�لمخ����رج  �ل�"�أنيمي�س����ن"  ومح����ّرك 
و�لمونتي����ر، �لفن����ان �أن�ض �لمو�س����وي، 
�لذي ب����ادر في �س����ناعة عمٍل م�س����ترك. 
، وف����ّي ياأ�ض  بالفع����ل، �أعطيت����ه �لن�����ضّ
م�س����بق، ك����ون �لن�����ضّ �س����عبًا وغريب����ًا 
ومعّق����دً�، ويحتاج �إلى فري����ق. فاجاأني 
�لمو�سوي باأّنه با�سر باقتر�ح �سخ�سية 
�لفيل����م، قائ����اًل ل����ي: تخّيل كي����ف يكون 
�لمو�س����وي  "�أن�����ض  يتاب����ع:  �س����كلها"، 
، حّتى ف����ي تقّبله للمعلوم����ة، كاأّنه  ذك����يٌّ
ي�سكن في ذهني وخيالي، هكذ� �أُدخلت 
تعديالت ب�س����يطة بما يتنا�سب مع مادة 
�لفيلم و�سكله �لجديد، كفيلم تحريك".

يقول �لهاني �إّن تنفيذ �لفيلم ��س����تغرق 
120 يوم����ًا )10 �س����اعات يومي����ًا(: "ثم 
�أدركنا �لحظر ب�س����بب كورونا، ف�سرنا 
و�أر�س����م  "و�ت�س����اب"،  عب����ر  نتو��س����ل 
و�أخّط����ط باإمكاناتي �لب�س����يطة جدً� في 
�لر�س����م، �أن�ض ب����ارٌع ف����ي ترجمتها �إلى 
لوح����ة ت�س����كيلية ناطق����ة، رغم �س����متها 
�لكئيب. �أنجزنا �لفيلم في �أربعة �أ�سهر، 

ولم �أ�س����ّدق �أّن �لورق �أ�س����بح �س����ورة 
ناطقة، تجوب �لمهرجانات رغم توّقف 
�أغلبه����ا"، لذ�، دع����ا �لهاني �إلى ت�س����كيل 
موؤ�ّس�س����ة م�س����تقّلة للتحريك، "لأهميته 
�لبالغ����ة، و�نت�س����اره �ل�س����ريع، فالذين 
يعمل����ون في ه����ذ� �لنوع م����ن �لأفالم ل 
يتجاوز عددهم �أ�س����ابع �ليد �لو�حدة، 
لأّن ه����ذ� �لن����وع يحت����اج �إل����ى �أجه����زة 
�لأجه����زة  وبع�����ض  وُمكلف����ة،  خا�س����ة 
ت�س����اعد �لُم�س����ّمم ف����ي �س����نع ح����ركات 
معّق����دة. ربما هناك خم�س����ة �أ�س����خا�ض 

لديهم �لقدرة على �إنتاج �أفالٍم كهذه".
م����ن ناحي����ة �أخ����رى، وبو�س����فه مدي����رً� 
له، يق����ول �لهان����ي �إّن "مهرج����ان �لنهج 
�ل�س����ينمائي" �س����ُيقيم دورته �ل�ساد�سة 
بال�س����كل   ،2021 �آذ�ر  م����ن  �لأول  ف����ي 
مر�ع����اة  م����ع  نف�س����يهما،  و�لم�س����مون 
�ل�س����روط و�ل�سو�بط �ل�س����ّحية: تلّقى 
�لمهرج����ان 3022 فيلمًا م����ن 128 دولة 
قبل ب����دء كورونا. نحن �لآن في مرحلة 
�لتح�س����ير�ت �لنهائية، و�لتو��سل مع 

�ل�سيوف د�خل �لعر�ق وخارجه".
�أخي����رً�، يتح����ّدث ح�س����نين �لهان����ي عن 
فحّم����ل  �لعر�قي����ة،  �ل�س����ينما  م�س����اكل 
تر�ج����ع  م�س����وؤولية  �لثقاف����ة  وز�رة 
�لإنت����اج �ل�س����ينمائي، لمتالكها �أجهزة 
وطاق����ات وفناني����ن ف����ي �خت�سا�س����اٍت 

فنية مختلفة، "لكّن �لوز�رة ل تتحّرك، 
�لمعني����ة  �لحكومي����ة  و�لموؤ�ّس�س����ات 
بال�سينما ل تعمل في �لإنتاج ول ت�سّخ 
جديدً� فيها وفي منا�سبها وبر�مجها"، 
هذ� عمٌل ح�ّسا�ض ومهم، "لأّنه �لو�جهة 
�لفنية للعر�ق ل مجّرد من�سب �إد�ري"، 
م����ّرت  و�ل�س����عوب  �لبل����د�ن  �إّن  وق����ال 
باأزم����ات مختلف����ة وع�س����يبة، "لكّنها لم 
تترك �لفن و�لثقاف����ة، فهما هوية �لبلد، 
و�لهوي����ة ه����ي �لإن�س����ان و�لف����رد بي����ن 

�أقر�نه في �لحياة".
باأزم����ات  م����ّرت  و�ل�س����عوب  �لبل����د�ن 
مختلفة وع�س����يبة لكّنها ل����م تترك �لفن 
و�لثقاف����ة، فهم����ا هوية �لبل����د، و�لهوية 
ه����ي �لإن�س����ان و�لف����رد بي����ن �أقر�نه في 

�لحياة
ًيذكر �أّن �لم�س����روع �لمقبل للهاني فيلم 
تحريك طويل م�ستوحى من جلجام�ض 
�لعظي����م، �لمل����ك �لعر�ق����ي �لأ�س����وري. 
����ة ُمترجم����ة �إلى لغ����ات مختلفة:  و�لق�سّ
90 دقيقة. بهذ�،  �لفيلم  مّدة  "�س����تكون 
تاري����خ  ف����ي  �لأط����ول  �لفيل����م  ُي�س����بح 
�لع����ر�ق منذ ن�س����اأة �ل�س����ينما. و�لهدف 
كامٌن في تعزيز �سّباك �لتذ�كر، وك�سب 
ثقة �لجمهور بالفيلم �لعر�قي، و�رتياد 
�س����الت �ل�س����ينما كم����ا في �س����بعينيات 

�لقرن �ل�20 وثمانينياته.
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الرجل الذي باع ظهره، هو اأحد 
الأفالم التي تر�ضحت للقائمة 

الق�ضيرة لجوائز الأو�ضكار ، وهو 
من اإخراج الفنانة التون�ضية كوثر 

بن هنية، التي اقتب�ضت ق�ضته 
من حكاية ن�ضرتها ال�ضحافة عن 

الفنان البلجيكي ويم ديلفوا ، 
الذي و�ضم  ظهَر �ضخ�ٍس ا�ضمه تيم 
�ضتاينر،وكانت التفاقية بينهما 

تق�ضي باأن يلتزم �ضتاينر بح�ضور 
معار�س الفنان باعتباره لوحة ، 

وفي حالة موته يلتزم  بالموافقة 
على التنازل عن جلده ، الذي 

�ضيعود اإلى المالك .

وق����د �قتن�س����ت �ملخرج����ة �ل�س����ابة ه����ذه 
�لثيمة، لتبني من خاللها بع�ض �لق�سايا 
�لفكري����ة �ملث����رة للجدل ، ومنها ت�س����ليع 
فني����ة  �لإن�س����ان وجعل����ه مبثاب����ة حتف����ة 
خا�س����عة ل�س����روط �ل�س����وق ،كما عاجلت 
كيف ُيك����ن �أن يتحّول �لب�س����ر �إىل عبيد 
، حينم����ا يتخلون عن �لوط����ن ،�أو يفّرط 

�لوطن بهم.  
و�لفيل����م يتمح����ور حول �س����اب �س����وري 
��س����مه و�س����ام علي يتعلق بحبيبته عبر 
، وحينم����ا كان����ا يف �لقطار يب����دو جريئًا 
يف مطارحته����ا �لغ����ر�م ،ث����م �إعالن����ه بني 
�مل�س����افرين �أن����ه يبح����ث ع����ن �حلرية يف 
�ل����ر�أي  ، ويريد من �جلميع �أن ي�س����هدو� 
على زو�جه منها  ، ولكن �ل�س����تخبار�ت 
�ل�س����ورّية تعتقل����ه، وحتق����ق مع����ه عل����ى 
�أقو�ل����ه ويته����م باأنه ي�س����كل خط����ر� على 
�لبلد باأفكاره �لتي تدعو �إىل �لع�سيان! 

 غر �أنه يهرب م����ن �ملعتقل ، وينجح يف 
�لو�سول �إىل لبنان �أي�سًا ، ولكّن حبيبته 
عب����ر تت����زوج من زي����اد �ل����ذي يعمل يف 

�ل�سفارة �ل�سورية يف بروك�سل . 
م����ع  يعم����ل  �أن  ي�س����تطيع  لبن����ان  ويف 

بع�ض �ل�س����وريني �ملهاجرين ،يف معامل 
�لدو�جن لقاء �أجور زهيدة، ويف �س����بيل 
�أن يح�س����ل عل����ى �لغذ�ء �ملج����اين يذهب 
�إىل �ملعار�����ض �لفني����ة �لت����ي تق����دم �لأكل 
و�مل�س����روبات ل�س����يوفها ، ويلتقي و�سام  
بال�س����دفة بفنان بلجيك����ي يف �إحدى تلك 
�ل�س����الونات ، و�لذي يعر�ض عليه فكرة 
و�س����م ظهره ،على �أن يلتزم )و�سام( باأن 
ير�ف����ق �لفن����ان يف �لكالريه����ات �لفني����ة 
يف �أوروبا، لعر�س����ه كلوح����ة فنية ، لقاء 
�نت�س����اله م����ن �لفق����ر وتزويده بتاأ�س����رة 
)�سنكن(، �لتي تتيح له �ل�سفر �إىل جميع 
بلد�ن �لحت����اد �لأوروبي،  وهكذ� ينتقل 
و�س����ام علي �إىل �أوروبا ، على �أمل �للقاء 
بحبيبته عبر ، و�لتي يت�س����ل بها مر�رً� 
عن طريق �ل�س����كايب ،ولكن زوجها زياد 
، ��س����طحب زوجت����ه �إىل �ملتح����ف �ل����ذي 
يتفرج فيه �لنا�ض على ظهر ع�سيقها ، يف 
حماول����ة منه لك�س����ف حقيقة و�س����ام ،كي 
ي�س����قط يف ع����ني عبر ، وحتدث ُم�س����اّدة 
ب����ني  و��س����تباك بالأي����دي ب����ني �لغريني 
و�س����ام وزي����اد ، ونتيج����ة لذل����ك تتعر�ض 
بع�����ض ُمقتني����ات �ملتح����ف �إىل �لتدمر ، 
فُيَق����ّدم زي����اد �إىل �ملحكم����ة ، لك����ن و�س����ام 
يتنازل عن حّقه يف مقا�س����اة زياد �إكر�ما 

حلبيبته. 
    وي�س����تمر و�س����ام يف عمله كتخفة فنية 
�س����وق  �إىل  يح�س����ر  �أن  من����ه  وُيطل����ب   ،
�ملز�ي����د�ت لبي����ع لوح����ة ظه����ره ،وبينم����ا 

�لظه����ر  ل�س����ر�ء  يتز�ي����دون  �حل�س����ور 
�ملو�س����وم.  يق����ف و�س����ام �أم����ام �جلمي����ع 
،ويتظاه����ر باأنه يحاول �أن يفجر نف�س����ه 
، مم����ا ُيثر هلع����ا عامًا وحتدث فو�س����ى 
يف �ل�س����الة، وهكذ� يتح����رر من �رتباطه 
بالعق����د ، ويلتق����ي بعبر �لتي �نف�س����لت 
عن زوجه����ا، ويقرر�ن �لعودة �إىل مدينة 

�لرقة يف �سوريا.  
  قد تكون �لرتجمة �لفرن�سية للفيلم �أكرث 
دق����ًة من �لعربي����ة و�لإجنليزية، ) �لرجل 
�لذي باع جل����ده( فمفردة جلد �أكرث دللة 
على روح �ل�س����تالب �لذي �سّكل هاج�سًا 
للفيل����م ، ورغم �أن م�س����ار �لفيل����م ينطلق 
من �لأزمة �ل�س����ورّية وم�سكالت �حلرب ، 
ولكّنه ل يتناول هذ� �ملو�سوع �إل ب�سكل 
عاب����ر  ، ُمَرّك����زً� على فحوى �ل�س����تالب ، 
فو�س����ام �لهارب من �لقمع ،و�لباحث عن 
�حلري����ة و�حلب ، قد ب����اع جلده من �أجل 
�لتمتع مبباهج �لغرب ،�أ�س����وًة بفاو�ست 
�ل����ذي تقول �لأ�س����طورة �لأملانية �إّنه باع 
روحه �إىل �ل�س����يطان ، مقاب����ل �أن يعي�ض 
يف مباهج �حلياة.      لقد كان و�سام �لذي 
يثل دوره باقتد�ر) �ل�س����وري/�لكندي( 
يحي����ى حمي����اين ،يعي�����ض متاأرجح����ًا م����ا 
ب����ني �خلجل من كونه �س����لعة ل عالقة لها 
بكينونته ،بل جمرد كونه جلدً� مو�سومًا 
، ينبغ����ي �ملحافظ����ة عليه من �أج����ل ذلك ، 
�أم����ا قيمته كاإن�س����ان فال وج����ود لها ، فهو 
�لآن جل����د للفرج����ة و�لتاأم����ل ،ورغ����م �أن 

ه����ذه �خلا�س����ّية وف����رت ل����ه �لبحبوح����ة 
يف �لعي�����ض، و�لتمت����ع مبباه����ج �حلي����اة 
�لأوروبي����ة ويف �س����الوناتها ،، ولكّنه����ا 

جردته من روحه �لتي باعها للفنان.
   ورغ����م �أن �ملو�س����وع �لرئي�����ض للفيل����م 
هو �حلرب ونتائجها ،و�س����ياع �لأجيال 
م����ن �ل�س����باب �لذي����ن تطحنه����م �حلاج����ة 
 ، ، ويف�س����لون يف حتقي����ق طموحاته����م 
لذلك فيجدون يف �لغرب �س����التهم. ولكن 
�ملخرجة كوثر ب����ن هنية  مل تتناول هذه 
�ملو��سيع ب�س����كلها �لنمطي ، يف �لهجرة 
غر �ل�سرعية وقو�رب �ملوت ، بل جلاأت 
�إىل تناول �ملو�س����وع من ز�وية �أخرى . 
وهو �أن �لإن�س����ان �سيتجرد من �إن�سانيته 
�أحيان����ًا ،عندما يهاجر ع����ن �لوطن ، و�إن 
�لغ����رب ليفت����ح ذر�عي����ه �إل م����ن ز�وي����ة 
رد�ء  تلب�����ض  �لهج����رة  وكاأن   ، �مل�س����الح 
�لعبودي����ة،  ولك����ن هذه �مل����رة عن طريق 
�لفن �لت�س����كيلي �لذي ُيفرت�����ض �أّنه �أكرث 
نق����اًء من غ����ره م����ن �ملر�ف����ق �حلياتية ، 
لأن �س����عار �لفن ه����و حماول����ة تاأكيد قيم 
�لأن�س����نة بني �لب�س����ر. ولكن �لفن يف هذ� 
�لفيلم يتحول �إىل �سوق جتارية، غايتها 
مب����ادئ  ح�س����اب  عل����ى  و�لرب����ح  �ل����رث�ء 

�حلرية و�لكر�مة. 
ويب����دو يل �أن �لفيلم ق����د وقع يف مطبات 
�ل�س����يناريو  كتاب����ة  �س����غرة يف جم����ال 
،وكاأن ثم����ة �س����عوبة يف و�س����ع نهاي����ة 
مالئمة له ،تن�سجم وطبيعة �لروؤية نحو 

مفه����وم �ل�س����تالب ، و�ل����ذي دعا و�س����ام 
�ل�س����اب �ل�س����وري لبيع روحه )ل�سيطان 

�سنكن(. 
فه����ل كان كل ذل����ك يف �س����بيل �له����رب من 

و�قع �لقمع؟ 
�أم يف �س����بيل �للحاق بحبيبة تخلت عنه 

و�رتبطت ب�سخ�ٍض �آخر؟ 
ول �سك �أن �نتهاج �لفيلم للتف�سر �لثاين 
يج����رده م����ن بع�����ض و�قعيت����ه ،  كم����ا �أن 
ف����ر�ر و�س����ام عل����ي ب�س����هولة من قب�س����ة 
�لإمل����ام  يع����وزه  �ل�س����ورية،  �ملخاب����ر�ت 
بطبيعة تلك �لأنظمة يف �لفتك مبن تظن 
�أنهم معار�س����ون لها ، و��س����تحالة فر�سة 

�لهرب .
  وتبقى عودة �لعا�سقني  ) عبر وو�سام( 
�أي�س����ًا ، نظ����رً�  �إىل �لرق����ة غ����ر مقنع����ة 
للظ����روف �لأمني����ة و�حتم����ال �لتعر�����ض 
ه����ذه  �أن  ول�س����ك   ، و�مل����وت  لالعتق����ال 
�لنق����اط �ل�س����عيفة يف �س����يناريو �لفيل����م 

�ستوؤثر على م�سد�قيته، 
ولك����ن م����ن ناحي����ة �أخ����رى، كان �لفيل����م 
�حلافل����ة  �لفني����ة  قدر�ت����ه  يف  ر�ئع����ًا 
بالإث����ارة  ، و�لتي جتعل �مل�س����اهد معلقًا 
ب�س����حر �نتقالته، وقدر�ته على �لتاأثر، 
و��س����تخد�م �ملوؤثر�ت �لب�سرية �ملوحية 
و�لقادرة على و�س����ع �مل�س����اهد يف بوؤرة 
�لتوت����ر ، �إ�س����افة �إىل �زدو�جي����ة �للغ����ة 
مابني �ل�س����ورية �لد�رج����ة و�لإجنليزية 
و�لفرن�س����ية و�لتي جعل����ت �حلو�ر �أكرث 
تلقائي����ة، وه����و ين�س����اب بعفوي����ة من فم 
�ملمثل �ل����ذي ل يتورع با�س����تخد�م �للغة 
�ليومي����ة ول�س����يما ) �ل�س����وقية منه����ا( ، 
للتعبر عن حالت �إحباطه ، �إ�س����افة �إىل 
�لتاأثر�ت �ليومية كا�س����تخد�م و�س����ائل 

�لتو��سل و�لإت�سال.
 كم����ا �زد�ن �لفيل����م بفخام����ة �لديكور�ت، 
�ل�س����خمة  �لفن����ادق  يف  ول�س����يما 
و�س����الونات �لف����ن، �س����و�ء كان ذل����ك يف 
لبن����ان �أو �أوروبا، كم����ا �أن ظهور �ملمثلة 
�لإيطالي����ة �ل�س����هرة مونيكا بيلو�س����ي ، 
�لتي مثلت دورً� ثانويًا ك�س����يفة �سرف ، 
مما من����ح �لفيلم رونقًا �أكرث جمالية، ومل 
تكت����ِف �ملخرج����ة بذلك ، ب����ل منحت دورً� 
�س����غرً� للفنان �لت�سكيلي �لذي �قتب�ست 

ق�سة فيلمها منه. 

ج���ان  �لفرن�س���ي  �ملمث���ل  يلع���ب  �س���وف 
دو ج���ارد�ن دور �لبطول���ة يف فيل���م ع���ن 
هجم���ات 13 ت�س���رين �لث���اين ، �إذ �س���يتم 
ت�س���وير فيل���م ع���ن مط���اردة �لإرهابي���ني 
�لذين تابعو� هجمات 13ت�س���رين �لثاين 
يف منطق���ة باري����ض ع���ام 2015، بعد �ن 
�أعل���ن �ملخ���رج �س���يدريك خيميني���ز ع���ن 
ت�س���وير�لفيلم، يف منت�س���ف �س���هر �أي���ار 
�ملقبل ..وقال �ملخرج �إن �لفيلم �سيغو�ض 
يف قلب �لحد�ث بعد تتبع �لتفا�س���يل يف 
جهاز مكافحة �لإرهاب ، ففي ذلك �مل�س���اء 
، خلفت �مليلي�س���يات �جلهادية 130 قتياًل 
 ، باري����ض  منطق���ة  يف  جريح���ًا   350 و 
خارج ملعب فرن�س���ا ، وعلى �ل�سرفات يف 

�لعا�سمة ويف قاعة باتاكالن.

و�ملخرج �سيدريك خيمينيز معتاد على 
رو�يات وعامل �جلرية و�ل�سرطة بعد 
�أن �أخ���رج فيل���م ) �لفرن�س���ي ( يف ع���ام 
2014 ، حي���ث لع���ب ج���ان دو جارد�ن 
دور �لقا�س���ي مي�س���يل ومعركته حتى 

�ملوت �سد تهريب �ملخدر�ت ..
ج���ان دو ج���ارد�ن ه���و خم���رج وممثل 
ومنتج فرن�س���ي من مو�لي���د 19 متوز 
عام  1972 ..بعد �إنتهائه من در��س���ته 
�لثانوي���ة عمل يف �س���ركة و�ل���ده وبد�أ 
بالتفك���ر يف �أن ي�س���بح ممث���اًل �أثن���اء 
�أد�ئ���ه للخدم���ة �لع�س���كرية، ب���د�أ عمله 
كممثل يف حانات باري�ض، لكن �سهرته 
�حلقيقي���ة جاءت بع���د �أن �أ�س���رتك يف 
�أح���د بر�م���ج رعاية �ملو�هب يف ق�س���م 
�لكوميدي���ا ع���ام 1996، و�س���رعان م���ا 
و�ل���ذي  در�م���ي  م�سل�س���ل  يف  �س���ارك 
�س���اعده يف �أن يعرفه �جلمهور ب�س���كل 

جي���د قب���ل �أن ينتق���ل للعم���ل يف جمال 
�لأفالم �ل�سينمائية.

ويف ع���ام 2011 ق���ام بدوره �لأ�س���هر يف 
�لفيلم �ل�سهر �ل�س���امت )�لفنان( و�لذي 
عر����ض لأول مرة يف مهرج���ان كان ونال 
عنه دو جارد�ن جائزة �أح�سن ممثل، كما 
قوب���ل �أد�وؤه با�ستح�س���ان نق���دي ب�س���كل 
ع���ام، ويف 15 كانون �لث���اين عام 2012 

نال دوجارد�ن جائزة �جلولدن جلوب.
وتعد هجم���ات باري�ض �سل�س���لة هجمات 
�إرهابية من�س���قة �س���ملت عملي���ات �إطالق 
�نتحاري���ة  وتفج���ر�ت  جماع���ي  ن���ار 
م�س���اء  يف  حدث���ت  رهائ���ن  و�حتج���از 
ي���وم 13 ت�س���رين �لثاين ع���ام 2015 يف 
�لعا�س���مة �لفرن�سية باري�ض، حتديدً� يف 
�لد�ئ���رة �لعا�س���رة و�حلادية ع�س���رة يف 
م�س���رح باتاكالن و�س���ارع بي�س���ا و�سارع 
�أليب���ار و�س���ارع دي �س���ارون، حي���ث كان 

يف  �نتحاري���ة  تفج���ر�ت  ثالث���ة  هن���اك 
حميط ملعب فرن�س���ا يف �ساحية باري�ض 
دوين.  �س���ان  يف  وحتدي���دً�  �ل�س���مالية 
بالإ�سافة لتفجر �نتحاري �آخر و�سل�سلة 
م���ن عمليات �لقتل �جلماعي بالر�س���ا�ض 
يف �أربعة مو�قع، حيث �قتحم م�س���لحون 
م�س���رح بات���اكالن و�طلقو� �لنار ب�س���كل 
ع�س���و�ئي، و�حتج���زو� رهائ���ن، ومن ثم 
د�همت �ل�س���رطة �مل�س���رح و�أنه���ت عملية 
�لحتجاز يف �مل�س���رح، بعد تفجر ثالثة 
من �ملهاجمني �أنف�س���هم.. كانت �حل�سيلة 
�لأعل���ى للخ�س���ائر �لب�س���رية يف م�س���رح 
باتاكالن حيث ق���ام �ملهاجمون باحتجاز 
رهائ���ن قب���ل دخوله���م يف مو�جه���ة م���ع 
�ل�س���رطة �أ�سفرت عن مقتل 130 �سخ�سًا: 
89 منه���م كان���و� يف م�س���رح بات���اكالن. 
م���ن  �س���بعة  �سخ�س���ًا،   368 وج���رح 
�ملهاجمني لقو� حتفهم، يف حني و��س���لت 

�ل�س���لطات �لبحث ع���ن �ملتو�طئني معهم، 
وتعت���ر هجم���ات باري�ض �لأك���رث دموية 
يف فرن�س���ا منذ �حلرب �لعاملي���ة �لثانية، 
و�لأك���رث دموي���ة يف �لحت���اد �لأوروبي 

منذ تفجر�ت قطار�ت مدريد عام 2004، 
ففي منت�س���ف ي���وم 14 ت�س���رين �لثاين، 
�أعلن تنظيم �لدولة �لإ�سالمية يف �لعر�ق 
و�ل�سام )د�ع�ض( م�سوؤوليته عن �لهجمات 
وقال �لرئي�ض �لفرن�سي فر�ن�سو� هولند 
ب���اأن �لهجمات كانت "عمل ح���رب" نفذته 
د�ع����ض، "ُخطط ل���ه يف �س���وريا، وجرى 
تنظيم���ه يف بلجيكا، �رتكب عل���ى تر�بنا 
بتو�طوؤ فرن�سي"، وكانت فرن�سا قد �سنت 
غ���ار�ت على �أه���د�ف خمتلفة يف �ل�س���رق 
�لأو�سط، مبا يف ذلك �سوريا، منذ ت�سرين 
�لأول 2015، كان د�ف���ع د�ع�ض �ملعلن هو 
"�نتقام" للم�ساركة �لفرن�سية يف �حلرب 
�لأهلية �ل�س���ورية، وقد كانت فرن�س���ا يف 
حالة تاأهب ق�س���وى من���ذ هجمات كانون 
�لث���اين 2015 يف باري�ض �لت���ي ًقتل فيها 
17 �سخ�س���ًا من بينهم مدنيون و�س���باط 
�س���رطة، ومت �لإع���الن عن مقتل �مل�س���تبه 

به �ملدبر للهجمات �لبلجيكي عبد �حلميد 
�أب���ا ع���ود يف مد�همات �س���نتها �ل�س���رطة 

�لفرن�سية يف �ساحية �سان دوين.
وفيم���ا يتعل���ق مب�س���روع �لفيل���م �لأك���رث 
طموحًا يف �لوقت �حلايل ب�ساأن هجمات 
13 ت�س���رين �لث���اين ، و�لذي مت بعد �أكرث 
م���ن خم�ض �س���نو�ت ، �سي�س���ارك جان دو 
ج���ارد�ن �لفنان���ني �س���اندرين كيرل���ني ، 
وجريي رينييه ، و�أني�ض ديو�س���تييه 
�أوليفيي���ه  �ل�س���يناريو  بكتاب���ة  ..ق���ام 
دياجنيل ، ومن �ملقرر �أن يبد�أ �لت�سوير 
يف �إيل دو فر�ن�ض و�ليونان وبلجيكا يف 
12 �آيار �ملقبل وي�ستمر ملدة 12 �أ�سبوعًا، 
و�لفيلم مقتب�ض من �س���هادة �أحد �لناجني 
�لإ�س���بان م���ن هجوم بات���اكالن ول يدور 
حول "�لهجوم يف حد ذ�ته" ، بح�سب ما 
قاله �أح���د �ملنتجني �لفرن�س���يني ، جروم 

فيد�ل ، لوكالة فر�ن�ض بر�ض.

هناك �أجمل.. مخا�ض ع�سير لوالدة فيلم تحريك

ت�سليع �لب�سر في "�لرجل �لذي باع ظهره"

برناجمه���ا  تنقي���ح  مت  قيا�س���ية  دورة  بع���د 
ب�س���رعة فائقة يف خ�س���م �لإغ���الق �لذي جنم 
 ،2020 ع���ام  يف  �ل�س���حية  �جلائح���ة  ع���ن 
ُيو�ج���ه "روؤى م���ن �لو�قع" - �أك���ر مهرجان 
لالأفالم �لوثائقية يف �سوي�س���ر�، �لذي �نطلق 
ي���وم 15 ني�س���ان �جل���اري - حتدي���ًا يتمث���ل 
يف تك���ر�ر جناحه و�س���ط ما �أ�س���بح ُيعرف ب� 
"�إجهاد زووم" ويف ظل �نتظار�ت عالية من 
حُمرتيف �سناعة �ل�س���ينما، وياأمل �ملنظمون 
�أن تنجح من�سة �فرت��سية جديدة يف �لقيام 

بهذه �ملهمة.
قب���ل ع���ام، كان من �ملق���رر �أن تنطلق فعاليات 
مهرج���ان "روؤى م���ن �لو�ق���ع" عندم���ا نف���ذت 
�سوي�س���ر� �أول �إقفال ب�س���بب جائحة كوفيد - 
19. تق���ول �إييلي بوجي�ض، �ملدي���رة �لفنية 
خم�س���ة  �أمامن���ا  "كان  متذّك���رًة:  للمهرج���ان 
�أ�سابيع فقط لالنتقال عر �لإنرتنت بالكامل، 
لذلك مل يك���ن لدينا بال���كاد �لوقت للتفكر يف 
�أّي �س���يء"، م�س���يفًة �أنه لو كان لديها �لوقت 
للتفك���ر يف �لعم���ل �ملقبل لأُ�س���يبت "بالذع�ر 

و�لهلع".

مل يكن ترحيل �ملهرجان �إىل �سبكة �لإنرتنت 
جمرد م�س���األة �إلغاء �لعرو����ض يف �لقاعات 
و�إطالق جل�س���ات �فرت��س���ية، فقد �ختارت 
�لعدي���د من �لأف���الم وجميع �مل�س���اركني يف 
م���ن  "روؤى  ملهرج���ان  �لر�س���مية  �مل�س���ابقة 
�لو�قع" لتكون �ملنا�س���بة �لرئي�سة لعر�سها 
�لأول يف �لع���امل. فه���ل �س���يو�فق �ملنتجون 
و�ملوّزع���ون عل���ى �لعر����ض �لأول لأعمالهم 
�أم���ام جمه���ور �فرت��س���ي، بدون ت�س���فيق 
وم���ن غر حف���الت �إط���الق لالأف���الم وبدون 

تنظيم جل�سات عمل؟
�س���عرت "بوجي�ض" بالرتياح عندما علمت 
�أن جميعه���م تقريبًا، با�س���تثناء و�حد فقط، 
كانو� على ��س���تعد�د للُم�س���ّي ُق�دمًا يف هذ� 
�لتم�سي. وتقول: "لقد كنا حمظوظني جدً� 
بالتوقيت لأن �ل�س���حفيني كانو� حري�س���ني 
ج���دً� عل���ى تغطية �س���ر �لأم���ور فيم���ا كان 
�لبي���وت(  للبق���اء يف  �جلمه���ور )�مل�س���طر 

يائ�سًا بع�ض �ل�سيء".
يف �لعام �ملا�س���ي، �س���جلت دورة �ملهرجان 
�إقباًل قيا�س���يًا جتاوز 60500 متفرج، وهو 
�أكرث بكثر من �ملعتاد، وفقا لبوجي�ض، كما 
�أعرب���ت عن �س���عادتها بالتغطية �ل�س���حفية 
�س���ناعة  ممثل���ي  ح�س���ور  ومب�س���توى 

�ل�سينما.

مهرجاٌن كبري ل�سا�ساٍت �سغرية.. 
"ر�ؤى من �لو�قع" ينتظم �فرت��سيًا 

مرة �أخرى

�لممثل �لفرن�سي جان د� جارد�ن في فيلم جديد عن هجمات باري�ض 



كركوك/ علي العزاوي 

اك���د مثقف���ون يف حمافظة كرك���وك، ان هناك 
م�ش���روعا لإزالة اقدم مقه���ى يف كركوك وهو 
مقه���ى املجيدية، فيما رد حمافظ كركوك على 

هذا املو�شوع وبني احلقيقة.
ع���دد  بوج���ود  كرك���وك  حمافظ���ة  وت�شته���ر 
م���ن املقاه���ي يف عم���وم ا�ش���واقها الرئي�ش���ة 
واملناطق القدمية له���ا وتعترب نقطة لقاء بني 
جمي���ع مكوناته���ا، ولع���ل اأك���ر املقاهي التي 
جلبت النظ���ار هو مقهى املجيدي���ة واملدينة 
�ش���ارع  يف  الريا�ش���يني  ومقه���ى  امل���دورة 
اجلمهوري���ة و�ش���ط املحافظة. وم���ع التطور 
العمراين والتو�ش���ع امتدت ايادي احلكومة 

اىل هذه املواقع لتحويلها ملولت جتارية.
وقال حمافظ كركوك راكان �ش���عيد اجلبوري 
ل�)امل���دى( اإن���ه "ل���ن ن�ش���مح بامل�ش���ا�س باآثار 

كرك���وك ومواقعه���ا التاريخي���ة ول���ن نعطي 
اي موافقة بامل�ش���ا�س وازال���ة مقهى املجيدية 
كرك���وك  "ادارة  اأن  واأ�ش���اف  الرتاث���ي". 
تعمل عل���ى احلف���اظ على الرث احل�ش���اري 
والتاريخ���ي ملدين���ة كرك���وك، واأن م�ش���روع 

حتوي���ل املقه���ى اإىل مبنى جتاري و�ش���ع يف 
زم���ن املحافظ ال�ش���ابق". ويف ذات ال�ش���ياق 
ق���ال م�ش���در ل�)امل���دى(، اإن"هن���اك م�شروع���ا 
ا�شتثماري���ا من���ح في���ه �شخ�شي���ة ناف���ذة يف 
زم���ن املحافظ ال�شاب���ق لإزالة فن���دق التاأميم 

ونادي املوظفني وامل�شب���ح ومقهى املجيدية، 
م���ن اأج���ل ت�شيي���د عم���ارة وحم���ات جتارية 
وعم���ارات �شكني���ة". وتاب���ع قائ���ًا: "وبع���د 
فر����س القانون كتب املحافظ م���رارا باإيقافه، 
لك���ن امل�شتثمر ح�شل عل���ى اجازة يف كركوك 
واج���ازة ا�شتثماري���ة وطني���ة م���ع موافق���ات 
الدوائر كافة، لكن مت و�شع �شرط ملزم بعدم 
ازال���ة املجيدي���ة واعماره���ا وابقائه���ا تراث���ا 
وموقع���ا ح�شاري���ا". واأ�شار امل�ش���در اإىل اأن 
ال�شتثماري  العقد  الغاء  "املحافظة حت���اول 
ال���ذي منح خلم�شني ع���ام وبقيمة ت�شل 250 
مليون دولر للم�شروع". وقال رئي�س احتاد 
وادب���اء كرك���وك حمم���د خ�شر ل�)امل���دى(، اإن 
"هن���اك ق���رارا �شابقا لإزال���ة مقهى املجيدية 
التاريخي يف كرك���وك وهذا المر ولد رف�شا 
ثقافي���ا وادبي���ا، لأن املبن���ى جزء م���ن تاريخ 
وح�ش���ارة كرك���وك". ومقه���ى املجيدي���ة مت 

بناوؤه���ا ع���ام 1928 م���ن قب���ل بلدي���ة كركوك 
ومازال���ت ملكيتها تعود اليه���ا وكانت جتري 
عليه���ا مزاي���دة �شنوية او كل ث���اث �شنوات، 
وهي جزء م���ن حديقة املجيدي���ة التي اقامها 
املرحوم جميد اليعقوبي عام 1924 و�شميت 

احلديقة باملجيدية ن�شبة له.
م���ن جهت���ه ق���ال الكات���ب يا�ش���ني عبا����س  ل�) 
امل���دى(، اإن "اق���دم املقاه���ي يف كرك���وك هو 
مقه���ى املجيدي���ة و اطاق ال�ش���م على املقهى 
لكونه جزءا م���ن احلديقة العامة التي اقيمت 
علي ار�س م�شاحته���ا  25 دومنا، واقيم فيها 
م�شب���ح ون���ادي للموظفني ع���ام 1951 وبناء 
اول فن���دق ع�ش���ري يف كرك���وك ع���ام 1957 
واختل���ف اه���ل كركوك على ا�شم���ه بني الكرد 
والرتكم���ان حيث كان الكرد يرغبون ت�شميته 
�ش���روان وح�ش���م اخلاف من قب���ل احلكماء 

واطلق ا�شم كركوك عليه".

وداعا بسام فرجكاركاتيــــــــــــــــــــر
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�شدر عن دار املدى كتاب "كيف تكون حرا دليل قدمي للحياة 
الرواقية املخت�ش���ر وخمتارات من املحادثات ليبكتيتو�س" 
تاألي���ف انطوين اآرثر لون���غ، ويف مقدمته للكت���اب نقراأ: "ل 
جتع���ل الأم���ر ماأ�شاويًا. قل الأم���ر كما هو، ح���ان الآن موعد 
عودة مادتك اإىل امل�شدر الذي جاءت منه اأ�شا�شًا، ما الرهيب 
يف ذل���ك؟ وم���ا ال���ذي �شيخ�شره الع���امل، واأي ح���دث غريب 
وغر م�شبوق هذا؟ اأهذا ما يرعبنا الطغاة به؟ األهذا ُت�شحذ 
�شيوف احلرا�س؟ دع الآخري���ن يقلقون ب�شاأن ذلك. بعد اأن 

 ." فكرت يف هذا كله، اأجد اأنه ما من �شلطة لأحد علَيّ

ت�شتيقُظ �شباح كل يوم يف 
انتظارك م�شل�شل منع التجوال 

الذي ل متلك احلكومة و�شيلة 
اأخرى غره، ملواجهة وباء 

كورونا الذي ك�شر عن اأنيابه 
ب�شكل وا�شح خال الأيام 

ال�شابيع املا�شية.
ولأنباء منع التجوال طعُم مر 
يف فم املواطن العراقي الفقر 

الذي ل ميلك �شوى قوت يومه، 
وقد وجد نف�شه وحيدًا يف ظل 
وباء الفقر ووباء املر�س حيث 
اأهملته الدولة عاريًا ومرتوكًا 
مل�شره. موؤمل �شعور املرء اأنَّه 
لن ي�شتطيَع توفر احتياجات 

عائلته.. وحني يجد اأن ل 
جدوى من الدولة  و�شعاراتها 

الرنانة، وي�شعب اأْن يجيَبه 
اأحد، واإن فعل �شيكتفي 

بعبارات ت�شجيع مكرورة 
لي�شت بالتاأكيد من النوع الذي 

يبدل امل�شائر.
بعد �شنني طويلة �شوف يذكر 

التاريخ اأن بلدانًا خا�شت 
ماحم اإن�شانية كربى لإنقاذ 

مواطنيها من الوباء، ليقولوا 
للعامل اأن ل قيمة اأغلى واأهم 
من حياة الإن�شان، من دون 

العتبار للدين والطائفة، 
وليذكر الإن�شان العراقي اأن 

يف هذه الباد عا�س مّدعو 
ال�شيا�شة والباحثون عن 
املنافع وامل�شالح، تركوا 

الوباء، وان�شغلوا بالدفاع 
عن م�شاحلهم وكرا�شيهم 
وامتيازاتهم ، اإ�شافة اإىل 

اإ�شغال املواطن العراقي باأمور 
تنّغ�س عليه حياته، بع�شها 

ميكن احتماله، اأمًا يف اأن 
يتكفل الزمن بحلها، وبع�شها 

اأ�شبه بالقدر الذي ل فكاك 
منه، مثل الظهور املتوا�شل 

هذه الأيام لنوابنا " الفا�شل 
حيث  الف�شائيات  "   على 

يتوهمون  اأنهم يوؤدون مهمة 
مقّد�شة، فهم ل يرتكوا منا�شبة 

اإل ويخرجون علينا بطلتهم 
الليطيفة ليحذروا من ان الباد 
�شت�شيع ان مل يتم التجديد لهم 

على كر�شي الربملان ، واخربتنا 
الدوري  " عتاب  " املخ�شرمة 
ملجل�س  �شيعيد  انتخابها  " ان 

النواب حيويته ، فيما ي�شر 
البع�س على ان لا�شتقرار من 

دون وجود حنان الفتاوي 
ونظريتها " 7×7 " ، معظم 

ال�شا�شة يقدمون  ا�شتعرا�شاٍت 
�شيا�شيٍة يقولون فيها للجماهر 

اإنهم ا�شحاب "�شبع �شنايع"، 
فرناهم يقفز م�شرعاين اإىل 
الف�شائيات ع�شية كل اأزمة .

نحن يف هذا اجلزء من العامل 
واأنا واحد منه، ل نزال نحلم 

بنهاية جمال�س املحافظات التي 
خربت الباد، لكننا لاأ�شف بدًل 

من ذلك نعي�س مع  برملان يريد 
اأن يناف�س  ال�شيد فوكوياما 

ونهاية تاريخه. 
لعل فرو�س  اخلراب والبطالة 

جعل  اأكر من ن�شف ال�شعب 
العراقي حتت خط الفقر ، كما 

اأن وباء النتهازية  الذي يقوده 
عدد من ال�شا�شة و�شع هذه 
الباد يف اخر �شلم الرتبية 

والتعليم وال�شحة وال�شناعة  .
اأظن اأن الفرتة القادمة من 

تاريخ العراق، فيما بعد ظهور 
فايرو�س كورونا �شوف تكون 
متخمة بالأحداث والتطورات 

وامل�شائر الدرامية الكا�شفة، 
التي �شتحتاج اإىل عقول 

فل�شفية بوزن هيثم اجلبوري 
وحممد الكربويل، ول نن�شى 

عالية ن�شيف، ممن ميلكون 
موهبة الظهور بعدة وجوه 

ويف اكر من ف�شائية  .

كورونا 
واملواطن الفقري 

كيف تكون حراً

 علي ح�سني

 اأحمد �سياء 
ال�شاعر والناقد �شدر كتابه النقدي 
الجن���در.. خ�شو�شيات  بع���د  "م���ا 
التعا�ش���د فيم���ا بع���د الإن�شاني���ة"، 
تن���اول في���ه المفاهيم بي���ن الّجندر 
وما بعد الّجن���در وماحقة الأ�ش�س 
الّثقافّي���ة والّطبيعّية المتعالقة بين 
ه���ذه ال���ّذوات المعرفّي���ة. وتن���اول 
في ف�شل اآخر م���ا الأفعال والآلّيات 
الَّتي من خالها يتم ت�شكيل الف�شاء 

الّدرامي بعمومه.

 �سوان وحيد
المخ���رج الم�شرح���ي ح�ش���ل عل���ى 
جائ���زة او�شلو للثقاف���ة لعام 2021 
وع���رف وحي���د باهتمام���ه بفن���ون 
الت�شمي���م والمو�شيق���ى والم�شرح 
والفل�شف���ة واآداب اللغات المتعددة 
التي يجيدها، ف�ش���ا عن منطلقاته 
الثقافي���ة والجتماعي���ة التي تعنى 
والإن�ش���ان.  المجتم���ع  بق�شاي���ا 
عربي���ًا  م�شرح���ًا  وحي���د  واأ�ش����س 

بعر����س  ا�شتهل���ه  النروي���ج،  ف���ي 
عمله "الف���راغ" ال���ذي كان امتدادا 
"اوراق  النرويجي���ة  للم�شرحي���ة 

متناثرة". 

 اآمال اأحمد
الموؤلف���ة والعازفة �شتك���ون �شيفة 
منت���دى نازك المائك���ة الثقافي في 
اتح���اد اأدب���اء الع���راق، م���ن خ���ال 
جل�شة تفاعلية بعنوان "المو�شيقى 
هوي���ة ال�شعوب ولغ���ة الأرواح".. 
والت���ي �شتبت���دئ في تم���ام ال�شاعة 

التا�شعة م�شاء غد الجمعة. 

...
داً 

 ج
ص

بالهدمخا مهدد  كركوك  مقاهي  اأقدم  "املجيدية".. 

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)اخلمي�س( اأن درجات احلرارة مقاربة و�شتنخف�س قليا عن معدلتها ليوم 

اأم�س، واأن اجلو �شيكون م�شم�شًا يف جميع مناطق الباد.
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تقود  التي  ال��دواف��ع  حديثة  درا���ش��ة  و�شفت 
البع�س اإىل اخليانة العاطفية باأنها "معقدة" 
واأو�شحت اأن اخليانة التي تعترب قاتًا �شيئ 
نهائيًا  وانتهاكًا  العاطفية  للعاقات  ال�شمعة 
الغمو�س  يكتنفه  ما  غالبًا  لها، هي مو�شوع 
"�شاينتفيك  جملة  بح�شب  درا�شته،  ي�شعب 

اأمركان" العلمية.
درا�شة  اأجروا  باحثني  اأن  املجلة  واأو�شحت 
من  اختيارهم  مت  �شخ�شًا   495 بها  ���ش��ارك 
ق�شم  يف  وامل�شاركة  كبرة  اأمركية  جامعة 
للتوا�شل  "ريديت"  م��وق��ع  يف  ال��ع��اق��ات 

اأن اخليانة نادرًا ما  اإىل  الجتماعي خل�شت 
تكون اأمرًا ب�شيطًا، فهناك العديد من الأ�شباب 

التي جتعل النا�س يخونون.
وب��ح�����ش��ب ال���درا����ش���ة اع����رتف امل�����ش��ارك��ون 
بارتكاب اخليانة يف عاقاتهم وك�شف حتليل 
اإجاباتهم عن 8 اأ�شباب رئي�شة وراء ذلك هي 
الذات، وقلة احلب، وقلة  الغ�شب، واحرتام 
اللتزام، واحلاجة اإىل التنوع يف العاقات، 
والإه���م���ال، وال��رغ��ب��ة اجل��ن�����ش��ي��ة، واأخ����رًا 
واأو���ش��ح��ت  اخل��ي��ان��ة.  اإىل  اأدت  م��اب�����ش��ات 
املدة  على  اأث��رت  ال��دواف��ع  ه��ذه  اأن  الدرا�شة 
ال��ت��ي ق�����ش��اه��ا ال�����ش��خ�����س خ���ال اخل��ي��ان��ة، 
ومتتعه بها، وما اإذا كانت العاقة الأ�شا�شية 
اأن  رغم  اأنه  وتابعت  لذلك.  نتيجة  انتهت  قد 
فاإنه  اجلن�س،  خالها  يرتكب  اخليانة  معظم 

�شعر  فقد  نف�شه،  باجلن�س  تتعلق  ما  ن���ادرًا 
اأ�شكال الرتباط  معظم امل�شاركني ب�شكل من 
العاطفي ب�شريكهم يف العاقة الغرامية، لكنه 

اأبلغوا  الذين  اأولئك  لدى  �شيوعًا  اأك��ر  كان 
يف  احل��ب  قلة  اأو  الإه��م��ال  من  معاناتهم  عن 
ارتباط  عند  اإنه  وقالوا  الأ�شا�شية،  عاقتهم 

اأن  وجدوا  احلب،  بنق�س  الزوجية  اخليانة 
الفكرية  الناحية  من  اإر���ش��اء  اأك��ر  اخليانة 

والعاطفية.
وقالت الدرا�شة اإن امل�شاركني اختلفوا ب�شاأن 
عاقتهم  �شبب  كان  اجلن�س  عن  الر�شا  كون 
الغرامية، حيث ذكروا اأنهم �شعروا مبزيد من 
الرغبة  ب�شبب  اخليانة  عند  اجلن�شي  الر�شا 

اأو قلة احلب اأو احلاجة اإىل التنوع.
ولفتت اإىل اأن �شبب اخليانة اأثر ب�شكل كبر 
فاأولئك  ا�شتمرارها يف بع�س احلالت،  على 
الذين خانوا ب�شبب الغ�شب مثل الرغبة يف 
النتقام، اأو قلة احلب اأو احلاجة اإىل التنوع، 
كانت لديهم عاقة اأطول، بينما اأولئك الذين 

كانوا يف حالة �شكر انتهى الأمر �شريعًا.
واأو�شحت الدرا�شة اأن عاقات اخليانة لدى 

الن�شاء كانت اأطول يف املتو�شط من الرجال 
بخيانة  فقط  امل�شاركني  ثلث  اع��رتف  حيث 
اإىل  م��ي��ًا  اأك���ر  ال��ن�����ش��اء  وك��ان��ت  �شريكهم، 
اأن  اإىل  ال��رج��ال، وي�شر ه��ذا  الع��رتاف من 
اعرتافهم رمبا كان �شكًا من اأ�شكال النتقام 
بدًل من و�شيلة لتربئة �شمرهم. ولفتت اإىل 
ما تكون  الزوجية عادة  اأن اخليانة  اأنه رغم 
�شرية فاإن بع�س اخلائنني كانوا اأقل حر�شًا 

رمبا عن ق�شد.
وخل�شت الدرا�شة يف النهاية اإىل اأن م�شر 
الدافع  على  اأك��ر  اعتمد  الأ�شا�شية  العاقة 
وراء اخليانة ولي�س اخليانة نف�شها، وكانت 
دوافع مثل الغ�شب اأو قلة احلب اأو اللتزام 
ال��ت��ي ق��د تنهي  ال���دواف���ع  اأك���ر  اأو الإه���م���ال 

العاقة.

ما الدوافع وراء اخليانات يف العالقات العاطفية؟

اتخ���ذ املتح���ف الربيط���اين للفنون اجلميل���ة والتاريخ خط���وة يائ�ش���ة للتعامل مع 
امل�ش���اكل املالي���ة الناجمة عن جائح���ة فايرو�س كورونا. عر����س املتحف 442 قطعة 
للم���زاد، مب���ا يف ذلك �شراوي���ل امللك���ة فيكتوريا، بح�ش���ب ما ذك���رت �شحيفة "ديلي 
�شت���ار" الربيطانية. اأكد فيكتور وين���د موؤ�ش�س املتحف، اأن املاب�س الداخلية للملكة 
بعي���دة كل البع���د عن كونها اأثمن �شيء يف هذه املوؤ�ش�ش���ة الثقافية. وترتاوح قيمتها 
ب���ني 7000 اإىل 9000 دولر. واأك���د اأن ال�ش���يء الأعل���ى قيمة بني القط���ع املعرو�شة 
للبي���ع، هو عظام طائر ال���دودو املنقر�س. اإذ اأنها تعترب جت�شي���دا لل�شرر الذي ميكن 
اأن ي�شبب���ه الإن�ش���ان للبيئة. وتابع ويند: "اإنه اأمر مفجع للغاي���ة، مل اأكن لأفكر مطلقا 
يف بي���ع هذه العظ���ام الأثرية، لكن لي�س لدينا طريقة اأخ���رى لإبقاء املتحف يعمل يف 
ه���ذه الظروف ال�شعبة". يذكر اأنه مت بيع بع�س اأغرا�س امللكة فيكتوريا ال�شخ�شية، 
مب���ا يف ذلك املاب����س الداخلية الأخرى والكور�شيه���ات والأحذية، يف مزاد يف العام 

املا�شي.

�شه���دت املك�شي���ك موؤخرا حادثا مروعا وه���و انهيار ج�شر 
على بع�س ال�شيارات وفقد فيه العديد من الأرواح اإ�شافة 
اىل امل�شاب���ني، وهو ما اأحزن النجم���ة املك�شيكية العاملية 
�شلم���ى حاي���ك، حي���ث ن�ش���رت �ش���ورا م���ن احل���ادث على 
الن�شتغ���رام اخلا�س بها وعلقت عليها ب�" ن�شلي من اأجل 
الأرواح املفق���ودة وعائاته���م ومن بق���ي م�شابا ومعاجلا 
خ���ال هذا احل���ادث املروع الذي وق���ع يف مدينة مك�شيكو 
الليل���ة املا�شية". ولقي ما ل يقل عن 23 �شخ�شا م�شرعهم 
واأ�شي���ب اأكر من 70 اآخرين، بع���د انهيار جزء من ج�شر 
مرتو انف���اق مك�شيك���و �شيت���ي، يف اأكرب ماأ�ش���اة ت�شهدها 
املك�شي���ك منذ زلزال 2017، حيث انهار الهيكل الذي يدعم 

املرتو، وذلك  مع مرور قطار فوقه يف عا�شمة املك�شيك.

بيع �سراويل امللكة فيكتوريا لإنقاذ 
متحف من الإفال�س

�سلمى حايك تطلب من 
متابعيها ال�سالة 
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هل ت�سبح طليقة غيت�س 
اأغنى ن�ساء العامل؟

بعد حادثة طاقها التي اأثارت جدًل وا�شعًا، تعود 
زوجة بيل غيت�س اإىل الواجهة جمددًا لي�س كفاعلة 
كثاين  لكن  امل���راأة،  متكني  اأج��ل  من  ونا�شطة  خر 
اأغ��ن��ى ام����راأة يف ال��ع��امل ب���روة ت��ق��در بنحو 73 
قدمتها  التي  امل�شتندات  اأظهرت  فقد  دولر.  مليار 
مليندا اإىل حمكمة كينغ كاونتي العليا يف �شياتل 
 146 البالغة  ال���روة  تق�شيم  طلبها  بوا�شنطن، 
مليار دولر مع طليقها بيل غيت�س بالت�شاوي، وفق 

�شحيفة "الغارديان".
القوانني  مبوجب  مليندا،  ف��اإن  ذل��ك،  مّت  ح��ال  يف 
اتفاق  اأي  غياب  عند  وا�شنطن،  ولية  يف  املطبقة 
م�شبق بني الزوجني، �شتحتل املرتبة الثانية خلف 
والتي  لوريال،  مالكة  مايرز،  بيتنكور  فران�شواز 
تبلغ ثروتها املوروثة الآن حوايل 83 مليار دولر.
للزوجني  امل��ذه��ل��ة  ال�شخ�شية  ال����روة  وت�شمل 
قدم  األ��ف   66 م�شاحته  البالغة  الرئي�س  منزلهما 
تبلغ  وال��ذي  وا�شنطن  بحرة  على  املطل  مربعة 
منازل  م��ن  و�شل�شلة  دولر،  مليون   130 قيمته 
العطات مثل منزل على �شاطئ املحيط بالقرب من 
�شان دييغو بقيمة 43 مليون دولر، ومزرعة تبلغ 
قيمتها 59 مليون دولر يف فلوريدا، بالإ�شافة اإىل 
الطائرات  من  العديد  الزوجان  ميتلك  العقارات، 

اخلا�شة واأ�شطوًل من ال�شيارات.

و�شفت جنم���ة الب���وب الأمركي���ة، بريتني 
�شبرز، فيلمني وثائقيني طرحا اأخرًا حول 
حياتها وم�شرتها املهنية ب�"النفاق"، لأنهما 

يعيدان قولبة م�شاكلها ال�شخ�شية.
ل�شرك���ة  اإك����س" التابع���ة  "اإف  �شبك���ة  كان���ت 
"نيويورك تاميز"  دي���زين" و�شحيفة  "والت 
طرحت���ا الفيل���م الوثائق���ي الذي يلق���ي ال�شوء 

عل���ى �شعود �شبرز يف ع���امل الغناء، وتعاطي 
و�شائ���ل الإعام معه���ا، وانهياره���ا الذي �شكل 

مادة د�شمة للجمهور.
وخ���ال ال�شهر احلايل، اأطلق���ت "هيئة الإذاعة 
الربيطاني���ة" )ب���ي بي �ش���ي( وثائقي���ا عنوانه 
اأجل بريتن���ي: معجبون، ومال  "املعرك���ة من 

وو�شاية".

وقال���ت بريتن���ي �شب���رز ع���رب "اإن�شتغ���رام"، 
م���ن دون اأن حت���دد الوثائقي���ني املذكورين، اإن 
الوثائقي���ة عني طرحت  الأف���ام  "الكث���ر من 
خال العام احل���ايل، وفيها ماآخذ الآخرين عن 
حيات���ي". واأ�شاف���ت "ه���ذه الأف���ام الوثائقية 
منافقة جدًا، اإذ تنتقد و�شائل الإعام، ثم حتذو 

حذوها".

بريتني �سبريز: الأفالم الوثائقية عني "منافقة جداً"
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