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 بغداد/ تميم الح�صن

موج���ة جدي���دة م���ن "الرتهي���ب" يتعر�ض لها 
نا�سط���ون يف الع���راق، بع���د اح���راق جزء من 
القن�سلي���ة اليرانية يف كربالء، م�ساء الحد، 
خالل تظاهرات غا�سبة ملقت���ل النا�سط ايهاب 

الوزين.
وو�سع���ت جماع���ات م�سلح���ة – متهم���ة بقتل 
البارزي���ن يف احل���راك ال�سعب���ي- اأ�سماء على 
احل���رق،  ح���ادث  ب�سب���ب  املالحق���ات  لئح���ة 

بع�سه���م ي�سك���ن بعي���دا ع���ن كرب���الء مبئ���ات 
الكيلومرتات.

مبالحق���ة  الب�س���رة  يف  ف�سائ���ل  وا�ستم���رت 
بذريع���ة  �سن���وات  لع���دة  نا�سط���ن  واغتي���ال 
اح���راق متظاهري���ن القن�سلي���ة اليرانية يف 

املدينة عام 2018.
ودفع���ت تلك الح���داث اىل ان ت�سعد "احزاب 
ت�سري���ن" مطالبه���ا م���ن تعلي���ق امل�سارك���ة يف 
التظاهرات اىل التحرك ل�"اإلغاء النتخابات" 

ب�سبب العنف املت�ساعد يف البالد.

وق���ال رئي����ض ال���وزراء م�سطف���ى الكاظم���ي، 
الح���د، ان حكومت���ه ج���ادة يف الق�س���اء على 
ان  �سبق  وع���ود  لكنه���ا  املنفل���ت"،  "ال�س���الح 

كررها يف اكرث من منا�سبة.
ان  مطلع���ة  م�س���ادر  م���ن  )امل���دى(  وعلم���ت 
"جماع���ات م�سلح���ة مرتبطة بطه���ران ت�سعر 
بالغ�سب ال�سديد على خلفية احراق القن�سلية 
اليراني���ة يف كرب���الء"، كم���ا انه���ا �ست�ستغ���ل 
احل���ادث "لت�سفية عدد اآخر من النا�سطن كما 

حدث �سابقا يف الب�سرة".

و�سلم���ت طهران م�ساء الحد، مذكرة احتجاج 
اىل بغ���داد عل���ى خلفية اإح���راق قن�سليتها يف 
املدين���ة الت���ي �سه���دت قب���ل ذل���ك ب���� 24 �ساعة 

اغتيال النا�سط الوزين.
وق���ال املتحدث با�سم ال���وزارة، �سعيد خطيب 
زاده، لل�سحفين اإن اإيران �سلمت م�ساء الأحد 
العراقية يف  ال�سفارة  "خطاب احتجاج" اإىل 
طه���ران، وحث بغ���داد عل���ى متابع���ة الق�سية 

مبوجب التفاقيات الدولية.
 التفا�صيل �س3

اأحزاب ت�صرين ت�صعد..  من المقاطعة 
اإلى رف�ض اإجراء االنتخابات

مخاوف من حملة اغتيالت جديدة تطال النا�صطين 

 بغداد/ محمد �صباح

قدم����ت احلكوم����ة طعون����ا باأك����رث من 
املوازن����ة  قان����ون  يف  م����واد  خم�����ض 
الحتادي����ة لع����ام 2021 اأمام املحكمة 
الحتادي����ة الت����ي يتوق����ع اأن تنظر بها 
خالل الفرتات القليل����ة املقبلة. وبدت 
احلكوم����ة منزعج����ة م����ن التعدي����الت 
الن����واب  جمل�����ض  اأ�سافه����ا  الت����ي 
واعتربتها غري قانونية. ويقول علي 
�سع����دون الالمي، نائ����ب رئي�ض جلنة 
القت�س����اد وال�ستثم����ار النيابي����ة يف 
ت�سريح ل�)املدى( اإن "احلكومة قدمت 
طعنا بخم�ض مواد يف قانون املوازنة 
الحتادي����ة اأم����ام املحكم����ة الحتادية 

الت����ي من املوؤم����ل اأن تنظ����ر بها خالل 
جمل�����ض  وخ����ول  املقبل����ة".  الف����رتات 
الوزراء يف اح����د اجتماعاته ال�سابقة 
رئي�����ض احلكومة م�سطف����ى الكاظمي 
بتقدمي طعون اأمام املحكمة الحتادية 
عل����ى عدد م����ن م����واد م�س����روع قانون 
املوازنة الحتادية لع����ام 2021، بعد 
مناق�ست����ه للتعدي����الت الت����ي اأ�سافه����ا 
جمل�����ض  �س����وت  الن����واب.  جمل�����ض 
الن����واب يف نهاية �سه����ر اآذار املا�سي 
على قانون املوازنة العامة الحتادية 
جلمهوري����ة العراق لل�سنة 2021 بعد 
تعدي����الت اأجرتها اللجن����ة املالية على 
جممل مواد وفق����رات قانون املوازنة 

والتي �سهدت تخفي�ض حجمها .

ويتاب����ع الالم����ي اأن "تق����دمي طع����ون 
م����ن قب����ل احلكوم����ة مل يعط����ل تنفي����ذ 
الت����ي  الحتادي����ة  املوازن����ة  قان����ون 
�سرع����ت وزارة املالي����ة بتنفيذ بنودها 
وفقراته����ا"، موؤك����دا اأن "امل����واد التي 
اأ�سافه����ا جمل�����ض الن����واب طعن����ت بها 

احلكومة واأبدت حتفظا عليها".
ويقي����د الد�ست����ور �سالحي����ة جمل�����ض 
الن����واب يف امل����ادة )62( ومل يجعلها 
مطلق����ة، اإذ منح����ه اإج����راء املناقلة بن 
اأب����واب ف�س����ول املوازن����ة وتخفي�ض 
جمم����ل مبالغه����ا، وله عن����د ال�سرورة 
اأن يقرتح على جمل�ض الوزراء زيادة 

اإجمايل النفقات.
 التفا�صيل �س2

الحكومة تطعن بـ5 مواد في قانون 
الموازنة تالعب فيها مجل�ض النواب

 خا�س/ المدى

عل���ى الرغم من رف����ض منظمات املجتم���ع املدين واجله���ات الرقابية املحلية 
والدولية قانون "جرائم املعلوماتية" لكن جمل�ض النواب ي�سر على اقراره.
ويق���ول ع�سو جلنة المن والدف���اع النيابية �سع���ران العاجيبي يف حديث 
ل�)امل���دى( اإن "قان���ون جرائم املعلوماتية من �سمن اأولوي���ات امل�ساريع التي 
تطرحه���ا جلنتن���ا"، موؤك���دا ان "هن���اك حراكا نيابي���ا بعد عي���د الفطر لقرار 

القانون".
وواج���ه م�سروع القانون ال���ذي نوق�ست م�سودته يف ح���دود عام 2007، ثم 
ظه���ر اإىل العلن ع���ام 2011، واخريًا مطلع العام احل���ايل، انتقادات ورف�سا 

من قبل منظمات املجتمع املدين واجلهات الرقابية املحلية والدولية.
وي�سي���ف العاجيب���ي اأن "العديد م���ن التعديالت والتغي���ريات اأجريت على 
القان���ون"، م�ستدركا بالق���ول "اأجرينا ور�سات عمل �سابق���ة بح�سور ق�ساة 
وروؤ�س���اء حماك���م ا�ستئن���اف وجناي���ات، ولق���اء عدد م���ن عنا�س���ر الأجهزة 
الأمني���ة املتمثل���ن با�ست�ساري���ة المن الوطن���ي وال�ستخب���ارات الع�سكرية 
وا�ستخب���ارات وزارة الدف���اع، ومنظم���ة رعاية ال�س���رة بالإ�سافة اىل جلنة 

حقوق الن�سان ومفو�سية حقوق الن�سان".
وي�سري النائب عن حتالف �سائرون اىل اأن "غالبية فقرات القانون القدمي مت 

ا�ستبدالها وتغيريها بفقرات جديدة، ملا فيها من عقوبات قا�سية".
ويب���ن النائب عن حمافظة املثنى اأن "الكثري من الراف�سن للقانون يقت�سر 
تركيزه���م على تكميم الفواه، متجاهلن ن�س���ر الفكر الداع�سي الذي يتم من 

خالل و�سائل التوا�سل الجتماعي".
التفا�صيل �س2

البرلمان يعتزم اإقرار 
قانون جرائم المعلوماتية 

بعد عطلة العيد

بغداد/ ح�صين حاتم

م����ن املق����رر ان يدخ����ل ق����رار فر�����ض حظر 
للتجوال ملدة 10 اأيام حيز التنفيذ يوم غد 
الأربعاء وهو قرار اثار حفيظة العديد من 

املواطنن.
اله�س����ة  الفئ����ات  ا�سح����اب  وانتق����د 
ان  اىل  م�سريي����ن  الق����رار،  واملتو�سط����ة، 
من امله����م اأن تلج����اأ ال�سلط����ات اىل حمالت 

التلقيح بدل احلظر.
و�س����ادق جمل�����ض ال����وزراء عل����ى تو�سية 

اللجنة العليا لل�سح����ة وال�سالمة الوطنية 
بفر�����ض حظر التج����وال ال�سامل يف البالد 
ملدة 10 اأيام )من 12 حتى 22 اأيار احلايل( 
للح����د من انت�سار جائحة كورونا وتطبيق 
الإج����راءات الوقائي����ة م����ن خ����الل التباعد 
الجتماعي وال�س����روط الوقائية الأخرى، 
ل �سيم����ا بع����د اأن �سجل����ت وزارة ال�سح����ة 
موؤخرا زيادة كبرية باأعداد الإ�سابات يف 

عموم البالد.
وي�سمل قرار حظ����ر التجوال غلق املولت 
واملطاع����م والكافتريي����ات واملقاهي ودور 

ال�سينم����ا واملتنزهات وقاع����ات املنا�سبات 
والأعرا�ض وامل�سابح والقاعات الريا�سية 
وغريه����ا، ف�سال عن من����ع اإقامة التجمعات 
لبي����ان  وفق����ا  كاف����ة،  باأ�سكاله����ا  الب�سري����ة 

جمل�ض الوزراء.
وتظاهر الع�سرات م����ن الك�سبة وا�سحاب 
فل�سط����ن  �س����ارع  يف  والك�س����اك  املح����ال 
و�س����ط بغداد، �س����د قرار حظ����ر التجوال، 
فيما ا�ستخدمت القوات الأمنية الر�سا�ض 

لتفرقة املتظاهرين، وفقا مل�سادر مطلعة.
– �ساح����ب مطع����م  ويق����ول عل����ي ها�س����م 

للوجب����ات ال�سريعة، يف ت�سريح ل�)املدى( 
اإن "احلكومة ل تعطي فقط القرارات التي 
ت�س����ر املواط����ن وتقط����ع ارزاقه����م، بحجة 
احلف����اظ عل����ى ارواحهم"، م�س����ريا اىل اأن 
"القرارات التي تخدم ال�سعب فاأنها ت�سر 

م�ساحلها وم�سلحتها فوق اجلميع".
"املنا�سب����ات  اأن  ها�س����م  وي�سي����ف 
والتجمع����ات ت�س����ري ب�س����ورة طبيعية"، 
مت�سائ����ال "ه����ل كورون����ا ت�ست����د يف العي����د 

وايام اجلمعة وال�سبت؟".
 التفا�صيل �س4 

اإ�صابات كورونا ترتفع ن�صبيًا

الحظر ال�صامل يثير حفيظة المدنيين.. واالأنبار تفتح ملف اال�صتثناءات

 خا�س/ المدى 

يرى خمت�س����ون ان زيادة ن�ساطات 
داع�ض وهجمات����ه يف �سهر رم�سان 
جاءت نتيجة و�سع �سيا�سي داخلي 

مربك، وتوازنات اإقليمية خمتلة.
وفيما انتق����دوا احلكومة الحتادية 
البي�سمرك����ة يف  لنف����وذ  بتقلي�سه����ا 
كرك����وك، ا�س����اروا اىل ان الق����وات 
جغرافي����ة  تع����رف  ل  الحتادي����ة 

املنطقة.
ويق����ول املخت�����ض بال�س����اأن الأمني 
احمد ال�سريفي يف حديث ل�)املدى( 
يف  داع�����ض  عنا�س����ر  "ت�سل����ل  اإن 

الآون����ة الأخرية ع����رب احلدود �سكل 
خطرا نوعيا عل����ى املناطق ال�سعبة 
جغرافيا كاأن تك����ون �سال�سل جبلية 

او �سحارى مفتوحة".
"ه����ذه  اأن  ال�سريف����ي  وي�سي����ف 
اجلماع����ات اأمن����ت مالذاتها بقدرات 
حم����دودة  كان����ت  واإن  ت�سليحي����ة، 
لكنه����ا تنف����ذ م����ن خالله����ا عملياته����ا 
النوعي����ة"، لفت����ا اىل اأن "ن�ساطات 
داع�����ض ج����اءت تزامن����ا م����ع و�س����ع 
�سيا�س����ي داخلي مرب����ك، وتوازنات 

اإقليمية خمتلة".
ويرى املخت�ض بال�س����اأن الأمني اأن 
"داع�ض من املمكن ان يعيد ن�ساطه 

كتهديد امن����ي ولي�����ض ع�سكريا كما 
اىل  م�س����ريا  كان يف ع����ام 2014"، 
ان����ه "ل ميتلك الوف����رة العددية ول 

القدرات القتالية".
وي�س����ري ال�سريف����ي اىل اأن "امليدان 
الأخطر يتمث����ل يف ثالث حمافظات 

هي )كركوك، ودياىل، والنبار(".
عثم����ان  الداخلي����ة  وزي����ر  واك����د 
دع����م  الثن����ن،  ام�����ض  الغامن����ي، 
الق����وات المنية باعتبارها اولوية، 
له����ا  باعتب����ار  كرك����وك  وان�س����اف 

خ�سو�سية.
وذكر الغامني بح�س����ب بيان �سادر 
ع����ن وزارة الداخلي����ة تلقته )املدى( 

ان "كرك����وك ع����راق م�سغ����ر وه����ي 
حم����ط اهتم����ام ودع����م، واحلكومة 
حري�س����ة عل����ى حتقي����ق الم����ن يف 
الب����الد، وان اجلي�����ض وال�سرطة هم 
�س����رف الوطن وعن����وان الت�سحية، 
ول جمامل����ة بالو�سع المني، حيث 
�ستكون هنالك اجراءات رادعة �سد 
م����ن يخال����ف القوان����ن والتعليمات 
فاأم����ن  ال�س����ادرة،  والتوجيه����ات 
املواط����ن وكرك����وك خ����ط احم����ر"، 
"تر�سي����خ  عل����ى  حر�س����ه  مبدي����ا 
الم����ن وال�ستق����رار يف عموم مدن 

العراق".
 التفا�صيل �س3

مخت�صون في ال�صاأن االأمني: داع�ض يهدد �صانع القرار ال�صيا�صي 

 خا�س/ المدى 

تع���د حمافظة كرك���وك واح���دة من امل���دن التي 
ت�سهد ت�ساعدا يف اع���داد املتعاطن للمخدرات 

وكذلك املتاجرين فيها.
واعلن���ت �سرط���ة كرك���وك القب����ض عل���ى افراد 

ع�سابة لرتويج املخدرات.
وق���ال مدير ال�سرط���ة العمي���د كاوه غريب، انه 
ملكافحة  العامة  املديرية  "وردت معلومات اىل 
 )5( بوج���ود  العقلي���ة  واملوؤث���رات  املخ���درات 
ا�سخا����ض يقوم���ون برتوي���ج وتعاط���ي م���واد 

خمدرة وبالتحديد م���ادة الكر�ستال على طريق 
اربي���ل كرك���وك خل���ف �سيط���رة مدخ���ل كركوك 
وبكمن حمكم مت القاء القب�ض عليهم واحالتهم 

وفق املادة/28 خمدرات".
م���ادة  تت�سم���ن  "امل�سبوط���ات  ان  وا�س���اف 
الكر�ست���ال املخ���درة تقدر بح���وايل 15 خم�سة 
ع�س���ر غرام���ا ون�سف وادوات تعاط���ي قارورة 
مه�سم���ة عدد واحد وق���ارورة مه�سمة مو�سولة 
وقداح���ة  واح���د  ع���دد  بال�ستيكي���ة  بق�سب���ة 

مو�سولة بانبوب معدين عدد واحد".
وتاب���ع اأن "�سرط���ة كركوك جنح���ت يف اعتقال 

وم�س���ادرة كميات خمتلفة م���ن املخدرات خالل 
امل���دة ال�سابق���ة يف املحافظة ومت���ت احالة عدد 

منهم للق�ساء لينالوا جزاءهم العادل".
�سعي���د  راكان  كرك���وك  حماف���ظ  ق���ال  ب���دوره 
اجلبوي  ان حمافظة كركوك �سجلت يف الآونة 
الخ���رية رواج املخ���درات وان املخدرات التي 
ت�سبط يف كركوك تاأتي عرب كرد�ستان العراق .
وي�سي���ف ل�)امل���دى(، اأن "الق���وات المني���ة يف 
كرك���وك جنح���ت يف اعتق���ال ع���دد م���ن جت���ار 

املخدرات واملتعاملن فيها".
 التفا�صيل �س4 

�صــرطة كركــوك تلقي القب�ــض علــى 329 تاجر
مخدرات ومتعاطي خالل 10 �صهور 

 بغداد/ المدى

اأعل���ن عدد م���ن منظم���ات املجتمع امل���دين يف �سامراء 
مبحافظة �سالح الدين، رف�سهم �سم "املدر�سة الدينية 
واجلام���ع الكبري" اإىل مرقد الع�سكرين، الذي تختلف 

اإدارته طائفيا عن اإدارة املدر�سة واجلامع.
ويف بيان م�سور قال ممثلون عن منظمات من املدينة 
اإنهم يطالبون بالرتاجع عن هذا القرار "لأنه مرفو�ض 
جملة وتف�سيال"، كما طالبوا بال�سماح بافتتاح املدينة 
القدمي���ة يف �سام���راء و"ال�سماح لأهله���ا بالنتفاع من 
اأمالكهم وممار�سة حياته���م الطبيعية والقت�سادية"، 

و"تقدمي اخلدمة لزائري الإمامن الع�سكرين".
وتقع املدر�سة الدينية واجلامع الكبري مال�سقن ملرقد 

الإمام���ن، وهم���ا مغلق���ان منذ ع���ام 2006، بع���د اأزمة 
تفجري املرقد.

ويق���ول عمر ال�سامرائي، وهو اأح���د اأهايل املدينة اإنه 
"مل ي�سلِّ يف اجلامع منذ اأعوام" ب�سبب اإغالق املدينة 

القدمية وتعذر الو�سول اإىل املرقد.
وي�سي���ف ال�سامرائي اأن "الإح�سا����ض اأ�سبح كاأن اأهل 
املدين���ة متهم���ون بتفج���ري املرق���د الذي حم���وه ملئات 

الأعوام".
وتع���ود الأزمة يف �سامراء اإىل ع���ام 2006 حينما قام 
م�سلح���و تنظي���م القاع���دة بتفجري قبة مرق���د الإمامن 
عل���ي الهادي وابنه احل�س���ن الع�سكري، عا�سر وحادي 

ع�سر الأئمة الثني ع�سر لدى �سيعة العراق الإمامية.
 التفا�صيل �س4

اأهالي �صامراء يطالبون بافتتاح "�صوق الع�صكريين" 
والمدر�صة الدينية والجامع الكبير 

الأمم المتحدة تحث 
اإ�صرائيل على وقف 
عمليات الهدم بحي 
ال�صيخ جراح

تاركو االأثر.. 
يفتح مغاليق تجربة 

االأديب والفنان 
والمعماري

ميزانية االأوقاف 
الباهظة وماأمورية 

الزير

عقيل مهدي:

مهدي عبا�س: 

هادي عزيز علي:

لي�ض هناك �صتراتيجية 
محّددة لتوثيق

 الذاكرة الثقافية 
في العراق

ك�صاد كبير في الأ�صواق تزامنا مع العيد.. عد�صة: محمود روؤوف
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قدمت �لحكومة طعونا باأكثر من خم�س 
م����و�د ف����ي قان����ون �لمو�زن����ة �التحادية 
لع����ام 2021 �أم����ام �لمحكم����ة �التحادية 
�لتي يتوق����ع �أن تنظر بها خالل �لفتر�ت 

�لقليلة �لمقبلة.
وبدت �لحكومة منزعجة من �لتعديالت 
�لتي �أ�شافها مجل�س �لنو�ب و�عتبرتها 

غير قانونية. 
ويق����ول عل����ي �شع����دون �لالم����ي, نائ����ب 
و�ال�شتثم����ار  �القت�ش����اد  لجن����ة  رئي�����س 
�إن  ل�)�لم����دى(  ت�شري����ح  ف����ي  �لنيابي����ة 
"�لحكوم����ة قدم����ت طعن����ا بخم�س مو�د 
ف����ي قان����ون �لمو�زن����ة �التحادي����ة �أم����ام 
�لمحكم����ة �التحادية �لتي من �لموؤمل �أن 

تنظر بها خالل �لفتر�ت �لمقبلة".
�ح����د  ف����ي  �ل����وزر�ء  مجل�����س  وخ����ول 
�جتماعات����ه �ل�شابق����ة رئي�����س �لحكوم����ة 
م�شطف����ى �لكاظمي بتقدي����م طعون �أمام 
�لمحكم����ة �التحادية على ع����دد من مو�د 
م�شروع قانون �لمو�زنة �التحادية لعام 
2021, بع����د مناق�شت����ه للتعدي����الت �لتي 

�أ�شافها مجل�س �لنو�ب.
�ش����وت مجل�س �لن����و�ب ف����ي نهاية �شهر 
�لمو�زن����ة  قان����ون  عل����ى  �لما�ش����ي  �آذ�ر 
�لعام����ة �التحادي����ة لجمهوري����ة �لع����ر�ق 
�أجرته����ا  تعدي����الت  بع����د  لل�شن����ة 2021 
�للجنة �لمالية على مجمل مو�د وفقر�ت 
قان����ون �لمو�زنة و�لتي �شهدت تخفي�س 

حجمها .
ويتاب����ع �لالم����ي �أن "تقدي����م طع����ون من 
قب����ل �لحكوم����ة لم يعط����ل تنفي����ذ قانون 
�لمو�زن����ة �التحادية �لتي �شرعت وز�رة 
وفقر�ته����ا",  بنوده����ا  بتنفي����ذ  �لمالي����ة 
موؤكد� �أن "�لم����و�د �لتي �أ�شافها مجل�س 
�لن����و�ب طعن����ت به����ا �لحكوم����ة و�أبدت 

تحفظا عليها".
ويقيد �لد�شتور �شالحية مجل�س �لنو�ب 
ف����ي �لمادة )62( ول����م يجعلها مطلقة, �إذ 
منحه �إجر�ء �لمناقلة بين �أبو�ب ف�شول 

�لمو�زنة وتخفي�س مجمل مبالغها, وله 
عن����د �ل�ش����رورة �أن يقترح عل����ى مجل�س 

�لوزر�ء زيادة �إجمالي �لنفقات.
ويعتق����د �لنائ����ب ع����ن محافظ����ة مي�شان 
�أن "تقب����ل ه����ذه �لطع����ون م����ن �لمحكمة 
من����ح  �لد�شت����ور  �أن  ك����ون  �التحادي����ة 
�شالحية �لمناقلة بي����ن �أبو�ب �لمو�زنة 
لمجل�����س �لن����و�ب, با�شتثن����اء  �لق�شاي����ا 

�لت����ي فيها جنب����ة مالية تتطل����ب مو�فقة 
�لحكومة".

كذل����ك يعطي �لد�شتور �ل�شن����د �لقانوني 
�لمحكم����ة  �أم����ام  �لطع����ن  للحكوم����ة 
�التحادية الإلغاء و�إبط����ال �الأحكام �لتي 
�أ�شافه����ا �لبرلمان على قان����ون �لمو�زنة 
طبقا الأحكام �لم����ادة )13( من �لد�شتور 

كونها �أحكاما غير د�شتورية.

وي�شير �إل����ى �أن "مجل�س �لنو�ب خف�س 
 163 م����ن  للمو�زن����ة  �لع����ام  �النف����اق 
تريليون دينار �إلى 130 تريليون دينار, 
وبالتالي هن����اك تعديالت كثي����رة طر�أت 
عل����ى قان����ون �لمو�زن����ة من قب����ل �للجنة 

�لمالية �لنيابية".
�لرحم����ن  عب����د  يوؤك����د  جهت����ه,  م����ن 
�ل�ش����اأن  ف����ي  �لخبي����ر  �لم�شهد�ن����ي, 

طعن����ت  "�لحكوم����ة  �أن  �القت�ش����ادي 
قب����ل  م����ن  �لمو�زن����ة  حج����م  بتخفي�����س 
�للجنة �لمالية م����ن 164 تريليون دينار 
�إل����ى 130 تريلي����ون دين����ار", مبين����ا �أن 
لي�س  �لبرلمان  باأن  "�لحكوم����ة تتحجج 
م����ن حق����ه �إ�شاف����ة �و تعديل ف����ي فقر�ت 

قانون �لمو�زنة �التحادية ".
و�شلمت �للجنة �لمالية �لنيابية في �شهر 

�شب����اط �لما�ش����ي �لحكوم����ة ن�شخ����ة من 
قانون �لمو�زنة, وناق�شت �لتعديالت مع 
رئي�س مجل�س �ل����وزر�ء وكل من وز�رء 
�لمالي����ة و�لتخطيط و�لنف����ط و�الإ�شكان 
و�الإعم����ار و�لبلدي����ات و�الأ�شغال و�أمين 

عام مجل�س �لوزر�ء.
و�شمل����ت �لتعدي����الت تخفي�����س مو�زنة 
�لرئا�ش����ات �لث����الث �إل����ى 20 ف����ي �لمئ����ة 

�لمخ�ش�ش����ة  �لمبال����غ  و�إيق����اف �ش����رف 
للموؤتم����ر�ت و�لنثري����ة و�ل�شياف����ة ف����ي 
مجل�����س  و�إل����ز�م  �ل����وز�ر�ت,  جمي����ع 
�لوزر�ء باإعادة �لتقيي����م و�لتفاو�س مع 
�ش����ركات ج����والت �لتر�خي�����س �لنفطية 

ووقود وز�رة �لكهرباء.
ل����م  "�لبرلم����ان  �أن  �لم�شهد�ن����ي  وي����رى 
ي�ش����ف �أي����ة فق����رة جدي����دة عل����ى قانون 
�لمو�زن����ة �التحادي����ة, ب����ل خف�س حجم 
�لمو�زنة �لع����ام بعد �إج����ر�ء �شل�شلة من 
�لمناق����الت", مت�شائ����ال  "كي����ف �شتب����ت 
�لطع����ون  به����ذه  �التحادي����ة  �لمحكم����ة 
�لمحكم����ة  غ����ر�ر  عل����ى  ه����ل  �لحالي����ة, 
�التحادي����ة �ل�شابق����ة �لت����ي كان ير�أ�شه����ا 

مدحت �لمحمود؟".
وكان م�شت�ش����ار �لحكوم����ة �لمالي مظهر 
محمد �شالح ك�شف ل�)�لمدى( في ني�شان 
�لما�ش����ي ع����ن وجود �أكثر م����ن 10 مو�د 
ف����ي قان����ون �لمو�زن����ة �التحادي����ة لع����ام 
�أم����ام  �لحكوم����ة  به����ا  �شتطع����ن   ,2021

�لمحكمة �التحادية.
ويعتقد �لخبي����ر �القت�شادي �أن "�للجنة 
�لمالي����ة �لنيابية عدل����ت �لمو�زنة ب�شكل 
�حتر�في عال رغ����م �لماآخذ �لتي �شجلت 
عليها ب�شبب �ل�شغوط من قبل �الأحز�ب 
و�لجه����ات �ل�شيا�شي����ة", م�شتبعد� قبول 
طع����ون �لحكومة من قب����ل �لمحكمة على 
"�عتبار �ن تعديالت �لبرلمان من�شجمة 

مع �لد�شتور و�لقانون ".
�ل����ى ذلك, �ك����د �لنائب عن كتل����ة �التحاد 
�لوطني �لكرد�شتاني ح�ش����ن �آلي, �م�س 
�الثنين, وجود تباطوؤ في تنفيذ مفرد�ت 

قانون �لمو�زنة �التحادية لعام 2021.
و�و�شح �لنائب �آل����ي �نه وبعد م�شادقة 
مجل�س �لنو�ب على �لموز�نة �التحادية 
لع����ام 2021, هن����اك تباط����وؤ ف����ي تنفي����ذ 
�لقانون, خا�ش����ة ما يتعلق بح�شة �قليم 
كرد�شتان في����ه, محم����ال حكومتي بغد�د 
ب�ش����اأن  �لتباط����وؤ  م�شوؤولي����ة  و�القلي����م 
�لمادة �ل� 11 في �لمو�زنة و�لتي �برمت 

باتفاقية �شيا�شية.

مخت�س: البرلمان لم 
ي�سف فقرات جديدة 
على الت�سريع 

احلكومة تطعن بـ5 مواد يف قانون املوازنة تالعب 
فيها جمل�س النواب

اجتماع �شابق لرئي�س الربملان مع اللجنة املالية الربملانية.. ار�شيف

 بغداد/ المدى

�أعلن���ت مفو�شية حقوق �الإن�شان, �أم�س �الثنين, 
�أن 89 محاول���ة �غتي���ال ��شتهدف���ت ث���الث فئ���ات 
م���ن �لمتظاهري���ن, منذ �نط���الق �لتظاهر�ت �لي 

�شهدها �لعر�ق عام 2019.
وق���ال ع�ش���و �لمفو�شي���ة, فا�شل �لغ���ر�وي, في 
بي���ان تلقته )�لم���دى(: "نحذر م���ن �النحد�ر في 
منزل���ق خطير للبلد ف���ي حال ��شتم���ر�ر م�شل�شل 
�الغتي���االت و�لفو�ش���ى �لت���ي ت�شته���دف �لكلمة 
�لحرة". و�أ�شاف, �ن "محاولة �غتيال �العالمي 
�حمد ح�شن في محافظ���ة �لديو�نية هي محاولة 
وح�شية ت�شته���دف ��شكات �لكلمة �لحرة وتكميم 
�الف���و�ه و��شاعة �لفو�شى وخلط �الور�ق و�خذ 

�لبالد للمجهول".
و�أو�شح �لغر�وي �ن "89 حالة ومحاولة �غتيال 
ح�شل���ت من���ذ �نط���الق �لتظاه���ر�ت ف���ي عم���وم 
محافظات �لعر�ق ��شتهدفت نا�شطين و�عالميين 
"�لجريم���ة  ه���ذه  �لغ���ر�وي  ود�ن  ومدوني���ن". 
�لنكر�ء مطالب���ا �لحكومة و�لقو�ت �المنية باأخذ 
دورها بحماية �لنا�شطين و�العالميين و�لك�شف 
عن �لجه���ات �لتي تقف ور�ء م�شل�شل �الغتياالت 
وتقديمه���م للعد�ل���ة". و�أكمل قائ���اًل: "�ننا نحذر 
م���ن منزل���ق خطير للبل���د يه���دد �ل���كل �ذ� ��شتمر 
م�شل�ش���ل �الغتي���االت و�لفو�ش���ى �لت���ي تريده���ا 
ق���وى �ل�شر للع���ر�ق". وقبل �لبي���ان بايام �غتيل 
�لنا�ش���ط في تظاه���ر�ت كربالء �يه���اب �لوزني. 

وكان من �لمقرر �ن ي�شارك في �النتخابات.
كان من �لمفتر�س �أن ي�ش���ارك �لنا�شط �لعر�قي, 
�لمبك���رة  �النتخاب���ات  ف���ي  �لج�شان���ي,  �شعي���د 
�لمقبل���ة �ي�شا عن د�ئرت���ه �النتخابية في منطقة 
�لعزيزي���ة ف���ي محافظة و��ش���ط, لكنه يق���ول �إن 
مغادرة  �إل���ى  دفعته  لمنزله  و�شل���ت  "تهدي���د�ت 
�لمن���زل". ويق���ول �لج�شان���ي لموق���ع )�لح���رة( 
�إن���ه "ي�شتطي���ع �لتقدي���م ر�شميا ليك���ون مر�شحا 
ف���ي �النتخابات, لكنه محروم م���ن �لو�شول �إلى 

جمه���وره, �أو مناق�شة برنامج���ه �النتخابي بين 
�أبناء د�ئرته" �أو حتى "تعليق �شوره".

وعلى �لرغ���م من �أن مر�شحي���ن �آخرين تعر�شو� 
للتهديد لجاأو� �إل���ى �لتكنولوجيا لن�شر بر�مجهم 
و�لتو��ش���ل م���ع ناخبيه���م, يق���ول �لج�شاني �إن 
�لعم���ر و�لفالحي���ن  م���ن متو�شط���ي  "جمه���وره 
و�لعمال غير موجودين على �شفحات �لتو��شل 
�الجتماعي, ومن �ل�شعوبة �لو�شول �إليهم بهذه 
�لطريق���ة". وباالإ�شاف���ة �إل���ى �لج�شاني, �شجلت 
منظمات عر�قية تهدي���د�ت مماثلة بحق ع�شر�ت 
�لنا�شطي���ن, وتعر�ش���ت منازل �لكثي���ر منهم �إلى 
�لتفجير �أو �لتهديد �أو �لمطالبة بهجر مناطقهم. 
وبعد مقتله بر�شا����س مجهولين, �ل�شبت, يبدو 
�أن كلم���ات �لوزن���ي وموقف���ه م���ن �ال�شت���ر�ك في 
�النتخاب���ات �أثرت على ق���وى تظاهر�ت ت�شرين, 
�إذ �أعل���ن ح���زب �لبي���ت �لوطني, و�تح���اد �لعمل 
و�لحق���وق, �لمنبثقي���ن م���ن �شاح���ات تظاهر�ت 
محافظت���ي ذي ق���ار وبغ���د�د, مقاطع���ة "�لنظ���ام 
و�نتخابات���ه". و�الأح���د, �أعلن���ت �ش���ت ح���ركات 
و�أح���ز�ب عر�قي���ة مقاطعتها لالنتخاب���ات. وفي 
بيان���ات كت���ل, �لبي���ت �لوطن���ي, �تح���اد �لعم���ل 

و�لحق���وق, �لح���زب �ل�شيوع���ي �لعر�قي وحزب 
�ل�شع���ب, باالإ�شافة �إلى �أح���ز�ب وتيار�ت �أخرى 
كثيرة, �أجمع كاتبوها على �أن �لعملية �النتخابية 
ف���ي �لعر�ق "غي���ر �آمنة" و"�شعب���ة" �إن "لم تكن 
م�شتحيل���ة". و�ختار بع�س ه���ذه �الأحز�ب, مثل 
�لبي���ت �لوطني و�تحاد �لعم���ل "مقاطعة �لعملية 
�ل�شيا�شي���ة و�النتخاب���ات" وع���دم �لم�شاركة في 
�لتر�ش���ح لالقتر�ع �لمفتر�س �إجر�وؤه في �لعا�شر 

من ت�شرين �الأول/�أكتوبر �لمقبل.
وقال���ت مفو�شي���ة �النتخاب���ات �إن م�شوؤوليته���ا 
تنح�ش���ر ب�"حماية �لناخبي���ن ومر�كز �القتر�ع" 
و�أن "م�شوؤولي���ة حماي���ة �لمر�شحي���ن تق���ع على 
عاتقه���م", كم���ا تق���ول �لناطقة با�ش���م �لمفو�شية 
جمان���ة �لغ���الي. وقال���ت �لغ���الي �إن �لمفو�شية 
تن�شق مع �للجن���ة �الأمنية لحماي���ة �النتخابات, 
لكن مهام ه���ذه �للجنة تنح�ش���ر بحماية مخازن 
�لمفو�شي���ة ومر�ك���ز �القت���ر�ع وم�شاحة حولها, 
حماي���ة  تك���ون  وبعده���ا  مفو�شيه���ا  وحماي���ة 
�لمر�شحي���ن و�لناخبين "من م�شوؤولية �لدولة". 
وبح�شب �لغالي فاإن "�للجنة �الأمنية �لعليا لي�س 
لها دخ���ل بحماية �لمر�شحي���ن", م�شيفة "حدود 

�للجن���ة �الأمنية �لعليا هي حماية �لناخبين حتى 
ح���دود نقط���ة �لتفتي�س خ���ارج �لمرك���ز". وقللت 
�لغ���الي م���ن �أهمي���ة �لمقاطع���ة بو�شفه���ا "لي�س 
لها معن���ى" م�شيفة "لدين���ا مر�شحون وناخبون 
�إن  �لغ���الي  و�أك���دت  �شت�شتم���ر".  و�لعملي���ة 
�أمن �لمر�شحين تخ�شهم وال تخ�س  "م�شوؤولية 

�لمفو�شية".
ويق���ول �لمحامي محمد �لدي���و�ن �إن "�لمقاطعة 
ال تحمل معنى قانوني���ا و�إن �النتخابات �شرعية 

ولو ��شترك بها 1 بالمئة من �ل�شكان".
وي�شي���ف �لديو�ن �إن���ه "قد يك���ون للمقاطعة �أثر 
�شيا�ش���ي �أو �حتجاجي, لكن قانون���ا ال تاأثير لها 

على �شرعية �النتخابات".
لك���ن �لمحلل �ل�شيا�شي منت�ش���ر محمد, يقول �إن 
�أكثر قوة وتاأثير�, الأنها  �لمرة  "�لمقاطع���ة هذه 
تنطل���ق لي����س م���ن �لياأ�س م���ن �لتغيي���ر فح�شب, 
و�إنم���ا �أي�ش���ا م���ن مخ���اوف حقيقي���ة م�شروع���ة 

متعلقة باالأمن �النتخابي".
وي�شيف محمد "ربما تكون �النتخابات قانونية, 
وربما تبقى كذلك بع���د �لمقاطعة, لكنها بالتاأكيد 
�لمر�شحي���ن  و�أن  خا�ش���ة  �شرعي���ة,  تك���ون  ل���ن 
ممنوعون من �لتو��شل مع ناخبيهم". وي�شيف 
محم���د �إن "�لدول���ة �أثبت���ت عجزه���ا ع���ن حماية 
�لمر�شحي���ن و�لنا�شطي���ن و�ل�شحفيي���ن وق���وى 
�لمجتم���ع �لمدني, و�النتخابات ب���دون م�شاركة 
هوؤالء ناق�شة وفاق���دة لل�شرعية عمليا". ويوجد 
�لنيابي���ة,  لالنتخاب���ات  مر�شح���ا   3525 حالي���ا 
موزعي���ن على مئات �لقو�ئ���م و�الأحز�ب, �لكثير 
منه���ا م���ن كان م�ش���اركا ف���ي �لنظ���ام �ل�شيا�ش���ي 
�لعر�ق���ي. ومن �لمقرر �أن تجري �النتخابات في 
ت�شري���ن �الول �لمقب���ل, لكن مخ���اوف من �الأمن, 
�قت�شادي���ة  وم�ش���اكل  عام���ا,  �شعبي���ا  و�إحباط���ا 
و�أخرى متعلقة بفايرو�س كورونا قد تت�شبب في 
�نخفا����س ن�شب �لم�شاركة ب�ش���كل �أكبر حتى من 
�نتخاب���ات 2018 �لتي قاطعته���ا �أغلبية �ل�شعب 

�لعر�قي.

حقوق الإن�شان: 89 حماولة اغتيال لنا�شطني واإعالميني ومدونني 
منذ احتجاجات ت�شرين

نا�شطون يحملون �شور ال�شهداء

 خا�س / المدى

عل���ى �لرغ���م من رف����س منظم���ات �لمجتم���ع �لمدني 
و�لجهات �لرقابية �لمحلية و�لدولية قانون "جر�ئم 
�لمعلوماتية" لكن مجل�س �لنو�ب ي�شر على �قر�ره. 
ويق���ول ع�شو لجنة �المن و�لدف���اع �لنيابية �شعر�ن 
�العاجيب���ي في حديث ل�)�لم���دى( �إن "قانون جر�ئم 
�لمعلوماتي���ة م���ن �شم���ن �أولوي���ات �لم�شاريع �لتي 
تطرحه���ا لجنتن���ا", موؤك���د� �ن "هناك ح���ر�كا نيابيا 

بعد عيد �لفطر القر�ر �لقانون".
وو�ج���ه م�شروع �لقانون �لذي نوق�شت م�شودته في 
ح���دود ع���ام 2007, ثم ظه���ر �إلى �لعلن ع���ام 2011, 
و�خيرً� مطل���ع �لعام �لحالي, �نتق���اد�ت ورف�شا من 
قب���ل منظمات �لمجتم���ع �لمدني و�لجه���ات �لرقابية 

�لمحلية و�لدولية.
وي�شي���ف �العاجيب���ي �أن "�لعدي���د م���ن �لتعدي���الت 
م�شت���دركا  �لقان���ون",  عل���ى  �أجري���ت  و�لتغيي���ر�ت 
بالقول "�أجرينا ور�شات عمل �شابقة بح�شور ق�شاة 
وروؤ�ش���اء محاك���م ��شتئن���اف وجناي���ات, ولقاء عدد 
من عنا�شر �الأجهزة �الأمني���ة �لمتمثلين با�شت�شارية 
�لع�شكري���ة  و�ال�شتخب���ار�ت  �لوطن���ي  �الم���ن 
و��شتخبار�ت وز�رة �لدفاع, ومنظمة رعاية �ال�شرة 
باالإ�شاف���ة �ل���ى لجن���ة حق���وق �الن�ش���ان ومفو�شية 

حقوق �الن�شان".
وي�شير �لنائب عن تحال���ف �شائرون �لى �أن "غالبية 
فق���ر�ت �لقان���ون �لقدي���م ت���م ��شتبد�له���ا وتغييره���ا 

بفقر�ت جديدة, لما فيها من عقوبات قا�شية".
ويبي���ن �لنائب ع���ن محافظة �لمثن���ى �أن "�لكثير من 
�لر�ف�شي���ن للقان���ون يقت�ش���ر تركيزهم عل���ى تكميم 
�الف���و�ه, متجاهلين ن�شر �لفك���ر �لد�ع�شي �لذي يتم 

من خالل و�شائل �لتو��شل �الجتماعي".
ويلف���ت ع�ش���و لجنة �لدف���اع �لنيابية �ل���ى �أن "�كثر 
عملي���ات �البت���ز�ز و�لت���ي �أودت بحي���اة �لعدي���د من 
�لنا�س, تمت عن طريق و�شائل �لتو��شل �الجتماعي 

ب�شبب عدم وجود قانون ر�دع".
قان���ون  ب�"�إق���ر�ر  �مل���ه  ع���ن  �العاجيب���ي  ويع���رب 
جر�ئ���م �لمعلوماتية قبيل �نته���اء �لدورة �لبرلمانية 

�لحالية".
ب���دوره, ي�شتبع���د �لمخت�س بال�ش���اأن �لقانوني علي 
�لتميمي في حديث ل�)�لمدى( "�قر�ر م�شروع قانون 

جر�ئم �لمعلوماتية في �لدورة �لحالية".
ال  قليل���ة  �لقان���ون  "م���و�د  �ن  �لتميم���ي  وي�شي���ف 
�أن  �ل���ى  م�شي���ر�  �لقان���ون",  �أهمي���ة  م���ع  تتنا�ش���ب 
"�لقانون �لم�شري للجر�ئم �اللكترونية جاء ب� 45 

مادة و�لقانون �لفل�شطيني 57 مادة". 
وم�ش���ى �لمخت����س بال�ش���اأن �لقانوني بالق���ول: "لم 
�و  �لخط���رة  �لجر�ئ���م  �لقان���ون  م�ش���روع  يتن���اول 
معالجاتها كالمخ���در�ت و�الإرهاب و�التجار بالب�شر 
و�لتحري����س على �لطائفية و�لقومية �أو �لتزوير �و 

�نتحال �ل�شفات وغ�شيل �الأمو�ل". 
ويلف���ت �لتميم���ي �ل���ى �أن "م�شروع �لقان���ون عاقب 
�لمحر�س حت���ى و�ن لم تتم �لجريم���ة وهذ� يخالف 
مب���د�أ �لعقوب���ة النتق���اء �لرك���ن �لم���ادي ف���ال عقوبة 
عل���ى �لنو�يا, و�ي�ش���ا جاء م�ش���روع �لقانون بمو�د 
غي���ر مفهومة منها عقوب���ة �لم�شا�س بالقي���م �لدينية 
و�ال�شرية غير و��شحة وتدخل �لمطبق للقانون في 

�إ�شكالية فهم �لن�س".
وت�شير �لم���ادة 16 من �لقانون �إل���ى �أنه يعد مرتكبا 
جريم���ة �لتحري�س كل م���ن حر�س �أو �شاعد �أو �تفق 
�أو ��شترك مع �لغير على �رتكاب جريمة من �لجر�ئم 
�لمن�شو����س عليه���ا في ه���ذ� �لقان���ون, ف���اأن لم تقع 
�لجريمة عوقب بن�شف �لعقوبة �لمقررة لها قانونا.
و�نته���ى �لتميم���ي �ل���ى �أن "�لقانون �أوج���ب �ن�شاء 
مركز وطني لالأدلة �لرقمية وترك �ن ي�شدر تعليمات 
به م���ن مجل����س �ل���وزر�ء ولو ن����س عل���ى تفا�شيله 
�لم�شرع ف���ي  �لقانون �ف�شل, كم���ا �ن �ن�شاء �لمركز 
بع���د 6 �أ�شهر من ت�شريع �لقانون بعيدة عن �الأهد�ف 

�لمرجوة".  

الربملان يعتزم اإقرار قانون جرائم 
املعلوماتية بعد عطلة العيد

الن�اب الم�ؤيدون للت�سريع يتحدث�ن عن ا�ستبدال 
جميع م�اده

مف��سية االنتخابات: اأمن المر�سحين لي�س من مهامنا



 بغداد/ متيم احل�سن

وا�صتم���رت ف�صائ���ل يف الب�صرة مبالحقة 
واغتي���ال نا�ص���طني لعدة �ص���نوات بذريعة 
احراق متظاهرين القن�صلية االيرانية يف 

املدينة عام 2018.
ت�ص���عد  ان  اىل  االح���داث  تل���ك  ودفع���ت 
تعليق  م���ن  ت�ص���رين" مطالبه���ا  "اح���زاب 
التح���رك  اىل  التظاه���رات  يف  امل�ص���اركة 
العن���ف  ب�ص���بب  االنتخاب���ات"  ل�"اإلغ���اء 

املت�صاعد يف البالد.
وقال رئي�س الوزراء م�ص���طفى الكاظمي، 
االح���د، ان حكومته جادة يف الق�صاء على 
"ال�ص���الح املنفلت"، لكنها وعود �صبق ان 

كررها يف اكرث من منا�صبة.
وعلم���ت )امل���دى( م���ن م�ص���ادر مطلعة ان 
"جماعات م�صلحة مرتبطة بطهران ت�صعر 
بالغ�ص���ب ال�صدي���د عل���ى خلفي���ة اح���راق 
القن�صلي���ة االيرانية يف كربالء"، كما انها 
�صت�صتغل احل���ادث "لت�صفية عدد اآخر من 

النا�صطني كما حدث �صابقا يف الب�صرة".
و�صلم���ت طه���ران م�ص���اء االح���د، مذك���رة 
احتج���اج اىل بغ���داد عل���ى خلفي���ة اإحراق 
قن�صليتها يف املدينة التي �صهدت قبل ذلك 

ب� 24 �صاعة اغتيال النا�صط الوزين.
وق���ال املتح���دث با�ص���م ال���وزارة، �صعي���د 
خطي���ب زاده، لل�صحفيني اإن اإيران �صلمت 
اإىل  احتج���اج"  "خط���اب  االأح���د  م�ص���اء 
ال�صفارة العراقية يف طهران، وحث بغداد 
عل���ى متابعة الق�صية مبوج���ب االتفاقيات 

الدولية.
واأ�صاف خطي���ب زاده يف موؤمتر �صحفي 
اأ�صبوعي يف طهران اأن "اإيران تدين ب�صدة 
الهجم���ات على مواقعه���ا الدبلوما�صية يف 

العراق".
وقال���ت امل�ص���ادر ان اجلماع���ات امل�صلح���ة 
"و�صعت ا�صماء عدد من املتهمني باحراق 
القن�صلية بينه���م النا�صط )اأ.و( –تتحفظ 
املدى عل���ى ذكر ا�صمه ال�صري���ح- رغم انه 

يعي����س يف مدينة تبعد نح���و 400 كم عن 
كربالء".

م�صلح���ة  "جماع���ات  ان  امل�ص���ادر  وف���ق 
معروف���ة يف كربالء – مل يحدد ا�صماءها- 
)اأ.  ومنه���م  النا�صط���ني  بع����س  اتهم���ت 
واح���راق  كرب���الء  اىل  باحل�ص���ور  و( 

القن�صلية".
يف  نا�ص���ط  م���ن  اك���رث  م�صلح���ون  وقت���ل 
الب�ص���رة اآخرهم ريه���ام يعقوب، والحقوا 

اآخرين اىل بغداد بحجة احراق القن�صلية 
االيرانية يف تظاهرات 2018، واالت�صال 

مع وا�صنطن.
واأ�صرم حمتجون غا�صبون م�صاء االحد، 
للقن�صلي���ة  تابع���ة  مقط���ورات  يف  الن���ار 
االإيرانية يف كرب���الء و�صط غ�صب وا�صع 
النطاق ملقتل النا�صط اإيهاب الوزين، الذي 

�صارك يف احتجاجات ت�صرين 2019.

احلكومة اأ�سغر من احلدث
ع���ن  النائ���ب  امل�صع���ودي،  ريا����س  وق���ال 
�صائ���رون يف كربالء ان "عمليات االغتيال 
�صيا�ص���ي  طاب���ع  ذا  بع�صه���ا  الع���راق  يف 

وت�صفيات بني خ�صوم �صيا�صيني".
االنتخاب���ات  جت���ري  ان  املفرت����س  وم���ن 
الت�صريعي���ة املبك���رة التي كان���ت جزءا من 
مطال���ب تظاه���رات ت�صري���ن، يف ت�صري���ن 

االول املقبل.

وا�ص���اف امل�صعودي ل�)امل���دى( ان "كربالء 
حمافظ���ة �صغ���رة ومهمة وهن���اك فو�صى 
يف ادارة املل���ف االمن���ي واحلكومة ا�صغر 
مما يجري يف ال�ص���ارع". و�صجل بعد 24 
�صاع���ة من ح���ادث ال���وزين، تنفي���ذ عملية 
اغتي���ال فا�صل���ة للمرا�ص���ل ال�صحفي احمد 
ح�ص���ن يف الديواني���ة الذي يعم���ل ل�صالح 

احدى الف�صائيات املحلية.
و�صجل���ت مفو�صي���ة حق���وق االن�ص���ان 70 

عملي���ة اغتي���ال منذ تظاه���رات ت�صرين، ما 
يعن���ي عملية اغتيال واحدة يف كل ا�صبوع 
تقريب���ا. وعل���ى اث���ر ت�صاع���د االغتياالت، 
�صجل���ت نح���و 7 تي���ارات �صم���ن اأح���زاب 
ت�صري���ن وجتمع���ات مدنية اخ���رى تعليق 
االنتخاب���ات. وكان ال���وزين اح���د اع�صاء 
قائمة متدن يف كربالء التابعة للنائب فائق 
ال�صيخ علي يف 2018، كما كان متوقعا ان 

ي�صارك ال�صحية يف االنتخابات املقبلة.

رف�ض االنتخابات
وينتق���د م�ص���رق الفريجي، االم���ني العام 
حلرك���ة نازل اخذ حقي، دع���وات "تعليق 
االنتخابات"، ويعتربها بانها حل جزئي 
وغر ناف���ع. ويدعو الفريجي يف ات�صال 
مع )املدى( اىل "من���ع اجراء االنتخابات 
والع���ودة اىل ال�ص���ارع لتغي���ر �صيا�ص���ي 
�صامل". وحذر امني عام حركة نازل حقي 
التي كان���ت ت�صتعد خلو����س االنتخابات 
العراقي  للو�صع  اجلزئي���ة  احللول  "من 

الن االغتياالت �صتت�صاعف".
ومنذ ي���وم االحد بداأ نا�صطون يف تنظيم 
احتجاجات يف بغ���داد ومدن يف الو�صط 
واجلن���وب، بع�صه���ا رددت �صعارات �صد 

اجراء االنتخابات.
اتفاق���ا  هن���اك  ان  يب���دو  ال  االن  وحت���ى 
�صام���ال عل���ى "رف����س االنتخاب���ات" رغم 
دع���وات املقاطع���ة، لك���ن الفريج���ي يقول 
ان "االح���داث القادم���ة والت���ي �صت�صه���د 
موقف���ا  �صتبل���ور  القتل���ة  �ص���د  ت�صعي���دا 

موحدا".
واكد رئي�س احلكومة م�صطفى الكاظمي 
ام���ام �صحفي���ني ي���وم االح���د، ان ال�صالح 
يج���ب اأن يك���ون بي���د الدول���ة. وق���ال ان 
ال�ص���الح  مبحارب���ة  ج���ادة  "احلكوم���ة 
املنفلت". لكن وج���دان عبد االمر، وهي 
ع�ص���وة يف حرك���ة البيت الوطن���ي )احد 
االح���زاب املنبثقة عن ت�صري���ن(، ترى ان 
الو�ص���ع يف العراق "غ���ر موؤهل الجراء 
انتخابات". وتوؤكد عبد االمر يف حديث 
يف  "م���رتددا  كان  حزبه���ا  ان  ل�)امل���دى( 
دخول او رف����س االنتخابات، وتاأخر عن 

تقدمي املر�صحني ب�صبب ذلك ال�صجال".
ان  الوطن���ي  البي���ت  ع�ص���وة  وتو�ص���ح 
االخ���ر "مع عدم اج���راء االنتخابات من 
اال�صا�س ب�صبب انت�صار ال�صالح"، م�صرة 
اىل ان ذل���ك يج���ري على خط���ني: "االول 
باللجوء اىل ال�ص���ارع، والثاين مبنا�صدة 

املجتمع الدويل للتدخل".
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 خا�ض/ املدى 

ي����رى خمت�ص����ون ان زي����ادة ن�صاط����ات 
داع�����س وهجمات����ه يف �صه����ر رم�ص����ان 
جاءت نتيج����ة و�صع �صيا�ص����ي داخلي 

مربك، وتوازنات اإقليمية خمتلة.
االحتادي����ة  احلكوم����ة  انتق����دوا  فيم����ا 
يف  البي�صمرك����ة  لنف����وذ  بتقلي�صه����ا 
الق����وات  ان  اىل  ا�ص����اروا  كرك����وك، 

االحتادية ال تعرف جغرافية املنطقة.
ويق����ول املخت�س بال�صاأن االأمني احمد 
اإن  ل�)امل����دى(  حدي����ث  يف  ال�صريف����ي 
االآونة  يف  داع�����س  عنا�صر  "ت�صل�ص����ل 
االأخ����رة ع����رب احل����دود �ص����كل خط����را 
نوعيا على املناط����ق ال�صعبة جغرافيا 
كاأن تك����ون �صال�صل جبلية او �صحارى 

مفتوحة".
وي�صيف ال�صريفي اأن "هذه اجلماعات 
اأمن����ت مالذاته����ا بق����درات ت�صليحي����ة، 
واإن كان����ت حم����دودة لكنه����ا تنف����ذ من 
خالله����ا عملياتها النوعي����ة"، الفتا اىل 
اأن "ن�صاط����ات داع�����س ج����اءت تزامن����ا 
م����ع و�ص����ع �صيا�ص����ي داخل����ي مرب����ك، 

وتوازنات اإقليمية خمتلة".
وي����رى املخت�����س بال�ص����اأن االأمن����ي اأن 

"داع�����س م����ن املمكن ان يعي����د ن�صاطه 
كتهديد امني ولي�����س ع�صكريا كما كان 
يف ع����ام 2014"، م�ص����را اىل ان����ه "ال 
ميتل����ك الوف����رة العددي����ة وال الق����درات 

القتالية".
"املي����دان  اأن  اىل  ال�صريف����ي  وي�ص����ر 
االأخطر يتمثل يف ثالث حمافظات هي 

)كركوك، ودياىل، واالنبار(".
واكد وزير الداخلي����ة عثمان الغامني، 
ام�����س االثن����ني، دع����م الق����وات االمنية 
باعتباره����ا اولوي����ة، وان�صاف كركوك 

باعتبار لها خ�صو�صية.
وذك����ر الغامن����ي بح�ص����ب بي����ان �صادر 
ع����ن وزارة الداخلي����ة تلقته )املدى( ان 
حمط  وهي  م�صغ����ر  ع����راق  "كرك����وك 
اهتم����ام ودع����م، واحلكوم����ة حري�ص����ة 
عل����ى حتقي����ق االم����ن يف الب����الد، وان 
اجلي�����س وال�صرط����ة هم �ص����رف الوطن 
جمامل����ة  وال  الت�صحي����ة،  وعن����وان 
بالو�ص����ع االمني، حيث �صتكون هنالك 
يخال����ف  م����ن  �ص����د  رادع����ة  اج����راءات 
القوان����ني والتعليم����ات والتوجيه����ات 
املواط����ن وكرك����وك  فاأم����ن  ال�ص����ادرة، 
خط احمر، مبديا حر�صه على تر�صيخ 
م����دن  عم����وم  يف  واال�صتق����رار  االم����ن 

العراق".
وي����وم ال�صبت املا�صي، متكنت القوات 
االمني����ة م����ن اإلق����اء القب�����س على ثالث 
قي����ادات م����ن داع�����س يف وادي ال�صاي 
بكرك����وك. كان����وا ثالثة اأ�صق����اء، االأول 
عم����ل يف املج����ال االأمن����ي مل����ا ي�صم����ى 
)ديوان الع�صكر(، وكذلك عمل م�صاعدًا 
اأمنيًا مل����ا ي�صمى )قاط����ع داقوق(، ومن 
ث����م مت تكليف����ه ب����اإدارة اأم����ور عوائ����ل 
ع�صابات داع�����س االإرهابية من توزيع 

ما ي�صمى الكفاالت عليها.
ام����ا القي����ادي الث����اين يف داع�����س فق����د 
عمل اإداريًا ملا ي�صمى )ديوان الع�صكر( 
ومعاون����ًا اإداري����ًا عام����ًا ملناطق جنوب 
غرب����ي كرك����وك، وم����ن ث����م "مت تكليفه 
بنق����ل امل����واد الغذائي����ة اإىل الع�صابات 
االإرهابي����ة يف وادي ال�ص����اي وتوزيع 

ما ي�صمى )الكفاالت( على عوائلهم"..
وبح�ص����ب بي����ان خلية االإع����الم االأمني 
م����ا  �صم����ن  الثال����ث  "االإرهاب����ي  عم����ل 
ي�صم����ى )دي����وان الع�صك����ر( يف قاطعي 

داقوق والدوز".
اما فيما يخ�����س العا�صمة بغداد فيبني 
املخت�����س بال�ص����اأن االأمن����ي اأن "داع�س 
خ����الل  م����ن  عمليات����ه  تنفي����ذ  باإمكان����ه 

ال�صغط على �صانع الق����رار ال�صيا�صي 
با�صتخدامه حزام بغداد".

وم�ص����ى ال�صريفي بالق����ول: "ال يوجد 
متو�ص����ع مبا�ص����ر يف بغ����داد كم����ا ه����و 
موج����ود يف دي����اىل وكرك����وك"، مبينا 
اأن "عنا�ص����ر التنظي����م ت�صتخ����دم خط 
حي����ث  اجلبل����ي  احل����دودي  التما�����س 
�صعوب����ة الر�صد للجه����د اال�صتخباري 

�صواء اأكان ب�صريا ام تقنيا".
ويلف����ت املخت�����س بال�ص����اأن االأمني اىل 
ان "احلكومة ال ت�صتطيع زج القطعات 
يف منطق����ة قتال مفت����وح او يف منطقة 
جبلية يف ظل غياب اال�صناد اجلوي".

"اخلط����اأ  اأن  ال�صريف����ي  وزاد 
في����ه  وقع����ت  ال����ذي  ال�صرتاتيج����ي 
تقلي�صه����ا  ه����و  االحتادي����ة  احلكوم����ة 
يف  واال�صاي�����س  البي�صمرك����ة  لنف����وذ 
كرك����وك"، مبينا انه "مت خلق حالة من 

عدم التوازن يف القدرات القتالية".
بدوره، يقول املخت�س بال�صاأن االأمني 
فا�صل اأبو رغي����ف يف حديث ل�)املدى( 
اإن "داع�����س م�ص����ت عليه ف����رتة طويلة 
مل يق����م ب����اأي عملي����ات لذل����ك يع����د �صهر 
رم�ص����ان م����ن املنا�صب����ات املنا�صب����ة ملا 
له م����ن خ�صو�صي����ة تاريخي����ة لتكثيفه 

الهجمات".
"التنظي����م  اأن  رغي����ف  اأب����و  وي�صي����ف 
م����ا  بتنفي����ذ  وج����وده  اثب����ات  يح����اول 
ي�صمي����ه بالغ����زوات"، م�ص����را اىل انه 
امنية  وثغرات  رخوة  مناطق  "يختار 
االهتم����ام  ذات  املفا�ص����ل  بع�����س  يف 

امل�صرتك ال �صيما قواطع عمليات".
وي�ص����ر املخت�س بال�ص����اأن االأمني اىل 
اأن "التنظي����م خرج من حرب املدن اىل 
حرب احلدود واىل الوديان واملغارات 

والكهوف".
ويلف����ت اأب����و رغي����ف اىل اأن "التنظيم 
ي�صك����ن يف اخط����ر ثالث����ة ودي����ان يف 
الع����امل ولي�����س يف العراق فق����ط وهما 
)وادي زغيت����ون، وادي ال�صاي، وادي 
اخلناجر(، باالإ�صافة اىل تع�صع�صه يف 

مرتفعات بادو�س وجبال قره دوغ".
وي�صتبع����د املخت�����س بال�ص����اأن االأمن����ي 
متك����ني"،  كدول����ة  التنظي����م  "ع����ودة 
م�ص����را اىل ان "التنظيم ل����ه االمكانية 
عل����ى تنفي����ذ اأي عملي����ة كون����ه تنظيما 
ايديوجلي����ا عقائدي����ا �صر�ص����ا ال يعتمد 
عل����ى روح الفرد امن����ا يعتمد على روح 

اجلماعة".
من جهته، طالب ع�صو املفو�صية العليا 
الغ����راوي،  فا�ص����ل  االإن�ص����ان  حلق����وق 
القائد العام للقوات امل�صلحة، م�صطفى 
اال�صتنف����ار  حال����ة  باإع����الن  الكاظم����ي، 
االأمن����ي ومالحق����ة عنا�ص����ر داع�س يف 

العديد من املحافظات العراقية.
وقال الغ����راوي يف بيان، اإن "اجلرائم 
الوح�صية لع�صاب����ات داع�س االإرهابية 
الع����راق  حمافظ����ات  م����ن  العدي����د  يف 
وقتلهم املدنيني وترويعهم والهجمات 
املتوالية �ص����د الق����وات االأمنية والتي 
كان اآخره����ا ا�صت�صهاد وج����رح عدد من 
عملي����ات  قاط����ع  يف  االأمني����ة  الق����وات 
م�صتم����رة  مازال����ت  �صام����راء  مدين����ة 
وحتت����اج موقف����ا حازم����ا م����ن الق����وات 

االأمنية الإيقافها".   
وبني اأن توايل هذه الهجمات يوؤكد اأن 
االإرهابية مازالت  "ع�صاب����ات داع�����س 
ن�صطة"، مطالب����ًا "القائد العام للقوات 
اال�صتنف����ار  حال����ة  باإع����الن  امل�صلح����ة 
الع�صاب����ات  ه����ذه  ومالحق����ة  االأمن����ي 

االإجرامية والق�صاء عليه".

مخاوف من حملة 
اغتياالت جديدة تطال 
النا�سطين

اأحزاب ت�صرين ت�صعد.. من المقاطعة اإلى رف�ض اإجراء 
االنتخابات المبكرة

 مخت�صون في ال�صاأن االأمني: ظهور داع�ض 
على اأطراف المدن تهديد ل�صانع القرار ال�صيا�صي 

قالوا اإنه ي�سكل خطراً 
نوعيًا في المناطق 
ال�سعبة 

سياسة

موجة جديدة من "الرتهيب" يتعر�ض لها نا�س��طون يف العراق، بعد احراق جزء من القن�سلية االيرانية يف كربالء، م�ساء 
االحد، خالل تظاهرات غا�سبة ملقتل النا�سط ايهاب الوزين. وو�سعت جماعات م�سلحة – متهمة بقتل البارزين يف احلراك 

ال�سعبي- اأ�سماء على الئحة املالحقات ب�سبب حادث احلرق، بع�سهم ي�سكن بعيدا عن كربالء مبئات الكيلومرتات.

 ترجمة/ حامد احمد

ا�سار املجل�ض االأطل�سي االمريكي للبحوث 
يف تقرير جديد له انه بالنظر للدور 

احليوي الذي يلعبه ا�ستقرار العراق 
يف حتقيق اال�ستقرار االمني اال�سمل 

ملنطقة ال�سرق االو�سط، ويف الوقت الذي 
تت�سعب فيه اهتمامات واولويات االدارة 
االمريكية اجلديدة برئا�سة جو بايدن 
حيث لن يحظى العراق بذلك االهتمام 

اجلدي، فانه من املهم جدا ان تنه�ض 
اوروبا لتتوىل زمام اأمور املحافظة على 

تواجد �سيا�سي لها واقت�سادي واأمني 
طويل االأجل يف العراق .

وق���ال التقري���ر ان العراق يف و�صع مقل���ق، انها دولة ه�صة 
وعل���ى مقربة ب�صكل خطر من ان ت�صبح دولة فا�صلة، وهذا 
التوج���ه قد تك���ون له عواق���ب داخلي���ة واقليمي���ة على حد 
�ص���واء. عراق ا�صع���ف م�صوب ب�صراع���ات وبدون حكومة 
نظامي���ة قوية، لن يكون قادرًا عل���ى امل�صاهمة باأمن اقليمي 

وقد ي�صبح �صاحة معركة لقوى اقليمية او�صع .
وي�ص���ر التقرير اىل انه من اجل تفادي هذا االنهيار من ان 
يح�ص���ل فانه يتوجب على اأوروبا ان تبادر وت�صارك ادارة 
باي���دن يف ح���وار �صامل ح���ول الع���راق. اوروب���ا كانت قد 
�صاركت ا�صال يف جهود ا�صتقرار العراق، ومن اجل امل�صي 
قدما يف ه���ذا االجتاه عليها ان تت�صدر الريادة الدولية يف 
جماالت ال�صيا�صة التي تتطلب اهتماما مبا�صرا وم�صتمرا، 
م�صتقب���ل اال�صتق���رار االمن���ي يف العراق �صيك���ون مردوده 

ايجابيا جدا ال�صتقرار ال�صرق االو�صط .
الع���راق يواجه جمل���ة من التحدي���ات الكب���رة وم�صتقبله 
يبدو قامتًا. اول هذه التحديات وقبل كل �صيء هو الف�صاد 
و�صوء الدارة احلكومية ونهب املال العام .الغزو االمركي 
للعراق عام 2003 ادى اىل تفكيك موؤ�ص�صات الدولة لدرجة 
بحي���ث ان البالد مل تتعاف منه���ا حلد االن، ف�صائل م�صلحة 
وجه���ات غ���ر حكومية م���ا تزال تعي���ق �صيط���رة احلكومة 
ومتنع اال�صتقرار. كثر من املجاميع م�صتمرة بالدفع نحو 
اجندة طائفي���ة يف حماولة لب�صط �صيطرته���ا على اقت�صاد 
البل���د ب�ص���كل غ���ر �صرعي، تارك���ة الدول���ة العراقي���ة دولة 

�صعيفة �صيئة االدارة على نحو كبر، بح�صب التقرير.
النم���و االقت�ص���ادي للبالد انكم����س مبع���دل 10% يف العام 

2020 ودي���ون الدول���ة و�صلت ملع���دل غر م�صب���وق �صكل 
ن�صب���ة 30% م���ن الناجت املحل���ي االجمايل القت�ص���اد البلد. 
60% م���ن جمموع �ص���كان العراق ه���م دون �ص���ن اخلام�صة 
والع�صرين وبلغت ن�صبة البطالة بني ال�صباب ما يقارب من 
25% تارك���ة 700،000 عراقي يف �صن دخول العمل بدون 
اي فر�صة للح�صول على وظيفة. ونتيجة للنظام الرتبوي 
املنهار ف���ان االمية ظهرت اي�صا كم�صكلة وحتد كبر، وُذكر 
ان ثلث العراقيني من االعمار التي ترتاوح ما بني 15 و20 

عام هم اإما اأميني اأو �صبه اأميني .
عوامل مرتاكمة من حم�صوبية �صيا�صية و�صعف اقت�صادي 
ومنظومات اجتماعية فا�صلة وغياب اعادة اعمار وا�صالح 
يف كث���ر من مراف���ق البالد كانت لها ت�صعب���ات خطرة على 
العراق واملجتم���ع الدويل. اوال البلد ي�صه���د عودة لن�صاط 
داع�س وه���و عامل مزعزع اآخر ال�صتق���رار الدولة وقد متد 
تبع���ات هذه االن�صطة لبلدان اقليمي���ة اخرى. ثانيا، ووفقا 
لالو�صاع احلالية، فانه لي�س هناك امل يف تقوي�س ان�صطة 
ف�صائل م�صلحة �صمن الدولة على نحو كاف، مما يعني ان 
املوؤ�ص�صات العراقية �صتبقى �صعيفة ومفككة. ثالثا العراق 
مه���دد يف ان ي�صب���ح �صاحة معركة دائمي���ة ملواجهات قوى 
خارجي���ة  تتناف����س على النفوذ يف املنطق���ة خ�صو�صا بني 

الواليات املتحدة وايران .
ان وجود تعهد دويل ل�صمان اال�صتقرار امل�صتقبلي للعراق 
م���ن �صاأنه ان يبعث ر�صال���ة قوية من االمل لل�صعب العراقي 
وكذل���ك لبقي���ة املنطقة، وي�صع ق���وى ع���دم اال�صتقرار على 
املح���ك. مع وف���رة م���وارد الطاق���ة لديه ومع وج���ود �صعب 
مثق���ف متعلم ق���د ي�صبح الع���راق مركزا لتنمي���ة اقت�صادية 
اقليمي���ة �صاملة. مثال على ذل���ك، عمليات اعادة االعمار يف 
العراق من ال�صروري ان ُت�صرك فيها دول جماورة للعراق.
وله���ذا ي�صر التقري���ر، اىل ان جتديد الرتكي���ز على اهمية 
ا�صتق���رار الع���راق يج���ب ان يك���ون �صم���ن اط���ار اأولويات 
ان  يج���ب  االوروبي���ة.  لل���دول  اخلارجي���ة  ال�صيا�ص���ات 
تب���ذل جهود ل�صم���ان ان يتمك���ن العراق م���ن امل�صاهمة يف 

اال�صتقرار االقليمي وا�صتقرار البلدان املجاورة .
وي�صتخل����س التقرير ا�صتنتاجه ان���ه بينما حتاول اوروبا 
حتدي���د دوره���ا يف منطقة ال�ص���رق االو�ص���ط وت�صبح قوة 
جي���و �صيا�صي���ة يف املنطق���ة لها دوره���ا وتظه���ر ا�صتقاللها 
ال�صرتاتيج���ي، وبينم���ا ت�صع���ى الوالي���ات املتح���دة لتقليل 
تواجده���ا الع�صك���ري يف املنطق���ة، فانه يتطل���ب من بلدان 
اوروبا ان تبادر جلعل العراق �صريكا �صرتاتيجيا قويا لها 
ومركزا ل�صيا�صة االحت���اد االوروبي  يف ال�صرق االو�صط. 
عل���ى اوروب���ا ان ت�ص���ارك ادارة باي���دن بالنقا�ص���ات ح���ول 
م�صتقبل ال�صيا�صة جتاه العراق وتوؤ�صر ب�صكل وا�صح بان 

اوروبا م�صتعدة الخذ الريادة يف هذا املجال .

المجل�ض االأطل�صي: العراق مهدد 
باأن ي�صبح �صاحة معركة دائمية لقوى 

خارجية  متناف�صة

جانب من ت�شييع  �ل�شهيد �إيهاب �لوزين قبل �أيام 

قوة ع�شكرية يف جبال حمرين 



 بغداد/ ح�سين حاتم

من المقرر ان يدخل قرار فر�ض 
حظر للتجوال لمدة 10 اأيام حيز 

التنفيذ يوم غد الأربعاء وهو قرار 
اثار حفيظة العديد من المواطنين.

وانتقد ا�سحاب الفئات اله�سة 
والمتو�سطة، القرار، م�سيرين الى ان 

من المهم اأن تلجاأ ال�سلطات الى حمالت 
التلقيح بدل الحظر.

تو�صي����ة  عل����ى  ال����وزراء  و�ص����ادق جمل�����س 
اللجن����ة العلي����ا لل�صحة وال�صالم����ة الوطنية 
بفر�����س حظ����ر التج����وال ال�صام����ل يف البالد 
ملدة 10 اأيام )من 12 حتى 22 اأيار احلايل( 
للح����د من انت�ص����ار جائحة كورون����ا وتطبيق 
التباع����د  خ����الل  م����ن  الوقائي����ة  الإج����راءات 
الجتماعي وال�ص����روط الوقائية الأخرى، ل 
�صيما بع����د اأن �صجلت وزارة ال�صحة موؤخرا 
زي����ادة كب����رة باأع����داد الإ�صاب����ات يف عموم 

البالد.
وي�صم����ل قرار حظ����ر التجوال غل����ق املولت 

ودور  واملقاه����ي  والكافتري����ات  واملطاع����م 
ال�ص����ينما واملتنزه����ات وقاع����ات املنا�ص����بات 
والأعرا�����س وامل�صابح والقاع����ات الريا�صية 
وغره����ا، ف�ص����ال عن من����ع اإقام����ة التجمعات 
الب�صرية باأ�ص����كالها كافة، وفقا لبيان جمل�س 

الوزراء.
وتظاه����ر الع�صرات م����ن الك�صب����ة وا�صحاب 
املحال والك�صاك يف �ص����ارع فل�صطني و�صط 
بغ����داد، �ص����د ق����رار حظ����ر التج����وال، فيم����ا 
ا�صتخدمت القوات الأمنية الر�صا�س لتفرقة 

املتظاهرين، وفقا مل�صادر مطلعة.

مطع����م  �صاح����ب   – ها�ص����م  عل����ي  ويق����ول 
للوجب����ات ال�صريع����ة، يف ت�صري����ح ل�)املدى( 
اإن "احلكوم����ة ل تعطي فق����ط القرارات التي 
ارزاقه����م، بحج����ة  املواط����ن وتقط����ع  ت�ص����ر 
احلف����اظ عل����ى ارواحه����م"، م�ص����را اىل اأن 
"الق����رارات التي تخ����دم ال�صعب فاأنها ت�صر 

م�صاحلها وم�صلحتها فوق اجلميع".
وي�صيف ها�ص����م اأن "املنا�صبات والتجمعات 
ت�ص����ري ب�ص����ورة طبيعي����ة"، مت�صائ����ال "هل 
كورون����ا ت�صت����د يف العي����د واي����ام اجلمع����ة 

وال�صبت؟".

وي�ص����ر ها�ص����م اىل اأن "فر�س حظ����ر �صامل 
مل����دة 10 ايام غر منطقي ج����دا، اإذ ان العيد 
يقت�ص����ر عل����ى 3 ايام م����ا الغاية م����ن ا�صبوع 
ا�ص����ايف، �ص����وى زي����ادة الع����بء عل����ى كاهل 

الفقر؟".
ويلف����ت �صاح����ب املطع����م اىل اأن "اأغلب دول 
الع����امل ق����د األغ����ت احلظ����ر ال�صام����ل واكتفت 
بالإجراءات الوقائي����ة فقط"، م�صرا اىل اأن 

القت�صاد". ويدمر  الدولة   ي�صل  "احلظر 
بدوره، يقول حمم����د �صوكت- �صاحب حمل 
ازياء ن�صائية- اإن "احلظر منذ بداية فر�صه 

اىل الن مل ن����ر من����ه منفعة �صحي����ة والتزاما 
فعلي����ا من قب����ل املواطن"، لفت����ا اىل انه "مل 
يلتزم باحلظر �صوى ربع ال�صعب العراقي".
 وي�صيف �صوك����ت ل�)املدى(، "ل توجد خطة 
حكومية �صحيح����ة لتطبيق حظ����ر التجوال 
ب�ص����كل �ص����ارم"، م�ص����را اىل "ع����دم تفرق����ة 
النا�����س والق����وات الأمني����ة ب����ني ا�صتخ����دام 

احلظر المني واحلظر ال�صحي".
وي�صر اىل اأن "ازدي����اد ال�صابات يقع جزء 
من عاتقها على املواطن، نتيجة عدم التزامه 
بالإجراءات ال�صحية منذ البداية وا�صتهانته 

بها"، م�صتدركا "لك����ن هذا ل يعني ان فر�س 
احلظر ال�صامل �صيوؤدي اىل اللتزام".

من جهته، يق����ول يا�صني كاظ����م- كا�صب- اإن 
اىل  بنا  يذه����ب  ال�صام����ل  التج����وال  "حظ����ر 

ازمات اجتماعية واقت�صادية".
وي�صي����ف كاظم ل�)املدى( "منذ فر�س احلظر 
يف ع����ام 2020 وم����ن ث����م اع����ادة فر�صه يف 
الع����ام احل����ايل مل ن����ر تعوي�ص����ات م����ن قب����ل 
احلكوم����ة رغ����م مطالبات الطبق����ات الكادحة 

مرارا وتكرارا".
وي�صر اىل اأن "فر�س احلظر ل ينتج �صوى 
�صغط نف�صي واعب����اء اقت�صادية تثقل كاهل 

الفقر".
وع����ادت ا�صابات كورون����ا بالرتفاع بالرغم 
م����ن تق����ارب ع����دد الفحو�صات الت����ي اجرتها 
وزارة ال�صح����ة ي����وم ام�����س مقارن����ة بي����وم 

الثنني.
و�صجلت ال����وزارة بح�صب املوق����ف الوبائي 
4902 ا�صابة جديدة من ا�صل اكرث من 34 
ال����ف فح�س، مقاب����ل 4167 ا�صابة �صجلتها 

يوم الثنني باكرث من 33 الف فح�س.
واظه����ر املوق����ف الوبائ����ي ت�صجي����ل 6237 

حالة �صفاء، ف�صال عن 29 حالة وفاة.

الأنبار تطالب با�ستثنائها
 من الحظر ال�سامل

اىل ذل����ك، طالب حماف����ظ الأنبار علي فرحان 
الدليم����ي، اللجن����ة العليا لل�صح����ة وال�صالمة 
با�صتثن����اء املحافظ����ة م����ن اج����راءات حظ����ر 

التجوال ال�صامل.
وبح�ص����ب كتاب �ص����ادر من حماف����ظ النبار 
والذي ح�صلت )املدى( على ن�صخة منه، فقد 
عل����ل فرحان طلبه مبا ا�صم����اه "التزام اهايل 
املحافظ����ة باجراءات الوقاي����ة واقبالهم على 
تلق����ي اللقاح وما نتج عن ذل����ك من انخفا�س 

ن�صبة ال�صابات".
وا�ص����اف ان "الطل����ب ياأت����ي اي�ص����ا ملراع����اة 

�صريحة الك�صبة وذوي الدخل املحدود".
وطالب فرح����ان ب� "تطبي����ق احلظر اجلزئي 

مع التاأكيد على مراعاة اجراءات الوقاية".
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اإ�سابات كورونا ترتفع ن�سبيًا

الحظر ال�سامل يثير حفيظة المدنيين.. واالأنبار تفتح ملف اال�ستثناءات

 خا�ض/ المدى 

تع��د محافظة كركوك واح��دة من المدن الت��ي ت�سهد ت�ساعدا 
في اعداد المتعاطين للمخدرات وكذلك المتاجرين فيها.

واعلن��ت �سرطة كرك��وك القب�ض عل��ى افراد ع�ساب��ة لترويج 
المخدرات.

وق����ال مدي����ر ال�صرطة العمي����د كاوه غريب، 
ان����ه "وردت معلوم����ات اىل املديرية العامة 
العقلي����ة  واملوؤث����رات  املخ����درات  ملكافح����ة 
بوج����ود )5( ا�صخا�����س يقوم����ون برتويج 
وتعاط����ي م����واد خم����درة وبالتحدي����د مادة 
الكر�صتال على طري����ق اربيل كركوك خلف 
�صيط����رة مدخ����ل كرك����وك وبكم����ني حمك����م 
مت الق����اء القب�����س عليه����م واحالته����م وف����ق 

املادة/28 خمدرات".
وا�ص����اف ان "امل�صبوط����ات تت�صم����ن مادة 
 15 بح����وايل  تق����در  املخ����درة  الكر�صت����ال 
وادوات  ون�ص����ف  غرام����ا  ع�ص����ر  خم�ص����ة 
تعاطي قارورة مه�صمة عدد واحد وقارورة 
مه�صم����ة مو�صولة بق�صب����ة بال�صتيكية عدد 
واح����د وقداح����ة مو�صولة بانب����وب معدين 

عدد واحد".
يف  جنح����ت  كرك����وك  "�صرط����ة  اأن  وتاب����ع 

اعتق����ال وم�ص����ادرة كمي����ات خمتلف����ة م����ن 
املخدرات خالل املدة ال�صابقة يف املحافظة 
ومت����ت احالة ع����دد منه����م للق�ص����اء لينالوا 

جزاءهم العادل".
بدوره ق����ال حماف����ظ كرك����وك راكان �صعيد 
�صجل����ت  كرك����وك  حمافظ����ة  ان  اجلب����وي  
يف الآون����ة الخ����رة رواج املخ����درات وان 
املخ����درات الت����ي ت�صبط يف كرك����وك تاأتي 

عرب كرد�صتان العراق .
وي�صيف ل�)املدى(، اأن "القوات المنية يف 
كرك����وك جنح����ت يف اعتقال ع����دد من جتار 

املخدرات واملتعاملني فيها".
اىل ذل����ك، قال مدير العالق����ات والإعالم يف 
مديرية �صرط����ة كركوك الرائ����د عامر حمي 
الدي����ن ن����وري اإن "امل����واد املخ����درة الت����ي 
����ودرت قب����ل عدة ا�صه����ر هي اأك����رب كمية  �صُ
من����ذ تاأ�صي�س ق�صم مكافحة املخدرت وتقدر 

بنح����و 16 ملي����ون حب����ة خم����درة"، موؤكدًا 
انها "�صربة قا�صم����ة لتجارة املخدرات يف 
حمافظة كرك����وك، واأن القيادة ا�صتح�صلت 
املوافق����ات الأ�صولية لرتحيل تلك احلبوب 
اىل دائرة الط����ب العديل يف بغداد للتعامل 
معه����ا، واإبع����اد �صبح خماطرها ع����ن �صباب 

وجمتمع كركوك".
واأ�صاف اأن "العملية �صمن �صل�صلة عمليات 
ته����دف للحف����اظ عل����ى املواطن����ني كانت قد 
ا�صفرت عن م�ص����ادرة خم�صة كيلو غرامات 
من مادة الكر�صت����ال، واثنني كيلو من مادة 

احل�صي�صة".
واأ�ص����ار مدي����ر العالق����ات والع����الم اىل ان 
اإلق����اء  يف  جنح����ت  كرك����وك  يف  ال�صرط����ة 
القب�س عل����ى 329 متهم����ًا بقانون مكافحة 

املخدرات خالل ع�صرة اأ�صهر. 
الن�ص����ان  حق����وق  جلن����ة  رئي�����س   ويق����ول 

الربملاني����ة ار�ص����د ال�صاحل����ي اإن املخدرات 
التي تدخل كركوك تاأتي من مناطق كرميان 
وكالر وال�صليماني����ة ومناط����ق اخ����رى من 
القليم وا�صبحت كرك����وك مدينة متعاطية 
للمخ����درات وترانزي����ت وعل����ى ال�صلط����ات 
الق�صائية ت�صدي����د عقوبات املتاجرين بهذه 

ال�صموم.
ويق����ول  ال�صاحلي ل�)امل����دى( اإن "الجهزة 
المني����ة يف كرك����وك وفق معلوم����ات دقيقة 
ح����ددت جت����ار املخ����درات املناط����ق والت����ي 
يعمل����ون عل����ى ادخاله����ا اىل كرك����وك وهذه 
املناط����ق ه����ي كالر وكرمي����ان وال�صليمانية 
م����ع  تعم����ل  القلي����م  يف  اخ����رى  ومناط����ق 
مناط����ق وجت����ار خم����درات داخ����ل مدين����ة 
كرك����وك ونحن نعرف ا�صم����اء هذه الحياء 
ولكنن����ا لن ن�صرح به����ا"، مبين����ًا اأنه "اطلع 
ميداني����ا على ق�صم الت�صف����رات واملخدرات 
عم����ل  معوق����ات  ملعرف����ة  كرك����وك  ب�صرط����ة 
ال�صرطة املحلية يف كركوك ملحاربة جتارة 
املخدرات التي هي �صموم قاتلة ل�صباب يف 

كركوك وباقي املناطق".
وتاب����ع "عل����ى ال�صلطات الق�صائي����ة ت�صديد 
اح����كام املتاج����رة باملخ����درات والت����ي ه����ي 
جرائم خطرة ولكن تهدمي املجتمع يتطلب 
منا جميعا ال�صرب على هذه اجلمعات التي 
تري����د تخريب مدينة كرك����وك عرب الرتويج 
للمخ����درات وعل����ى وزارة الداخلي����ة دع����م 
ق�صم مكافحة املخدرات باملنت�صبني والعدة 
وال�صي����ارات ليك����ون عمله����م بزي����ادة ملن����ع 
انت�صار وات�صاع هذه العمال الجرامية".

من جهته، قال اخلبر المني عبد الله خالد 
ل�)امل����دى(، اإن "ن�صاط املخدرات يف كركوك 
�صه����د ت�صاع����دا خميفا م����ن حي����ث التجارة 
والجه����زة  ال�صرط����ة  وان  املتعاط����ني  او 
المني����ة جنح����ت يف تفكيك عدد غ����ر قليل 

من �صب����كات املخدرات ونحت����اج اىل حملة 
اعالمي����ة وديني����ة وع�صائري����ة وجمتمعي����ة 
للح����د م����ن ه����ذه الظاه����رة اخلط����رة على 

مكونات كركوك".
واك����د اأن "هن����اك زي����ادة وا�صحة م����ن قبل 
ع�صاب����ات منظمة تقف خل����ف مد املخدرات 
باق����ي  وكذل����ك  كرك����وك  يف  وانت�صاره����ا 

املحافظات العراقية".
ويق����ول اح����د متعاط����ي املخ����درات ويدعى 
"متعاط����و  ل�)امل����دى(  طيب����ة  اب����و  حام����د 
املخ����درات يح�صل����ون عليه����ا ع����رب مناف����ذ 
خا�ص����ة يف ال�صوق وهي عل����ى اأنواع منها 
احلب����وب املخدرة مثل اأب����و احلاجب واأبو 
ال�صلي����ب وحني ل جنده����ا نلجاأ اىل �صراب 
الرم����ني، وغره م����ن الأدوية الت����ي ت�صاهم 
يف اإح����داث حال����ة تخدير جزئ����ي ولكن يف 
املخ����درات  ا�صبح����ت  الخ����رة  ال�صن����وات 
ت�ص����ل اىل املحافظة عرب جت����ار متواجدين 
يف القلي����م ويف جنوبي العراق يح�صلون 

عليها من دول اجلوار".
ويو�ص����ح اأن "بيع احل�صي�صية يلقى رواجًا 
وطلبًا من قب����ل ال�صباب ولكنه يتداول على 
نطاق حمدود عرب �صبكة موردين منت�صرين 
يف املحافظ����ة مت�صلني ب�صبكة لها فروع يف 
بغداد واجلنوب وكرد�صت����ان وباأن الإقبال 
عليه يع����ود اإىل كونه مادًة قوي����ة و�صريعة 
الرب����ح وي�ص����ل �صعر 1 كغ����م اىل 170 الف 
دولر  وهن����اك رواج كب����ر للمخدرات بني 

ال�صباب ".
يف  المني����ة  "الجه����زة  اأن  اىل  ولف����ت 
كركوك باتت تلق����ي القب�س على الكثر من 
املتاجرين بها وحتى املتعاطني به ونحن ل 
نتاجر به بقدر وقوعنا يف الدمان وان�صح 
ال�صباب بالبتعاد عنه لنه �صم قاتل ويدمر 

حياة ال�صباب".

 بغداد/ المدى

اأعل��ن عدد م��ن منظم��ات المجتمع 
بمحافظ��ة  �سام��راء  ف��ي  المدن��ي 
�س��م  رف�سه��م  الدي��ن،  �س��الح 
والجام��ع  الديني��ة  "المدر�س��ة 
الع�سكريي��ن،  مرق��د  الكبي��ر" اإل��ى 
ال��ذي تختل��ف اإدارت��ه طائفيا عن 

اإدارة المدر�سة والجامع.

ويف بي���ان م�ص���ور قال ممثل���ون عن منظمات م���ن املدينة 
اإنه���م يطالبون بالرتاجع ع���ن هذا الق���رار "لأنه مرفو�س 
جملة وتف�صي���ال"، كما طالب���وا بال�صماح بافتت���اح املدينة 
القدمي���ة يف �صام���راء و"ال�صم���اح لأهله���ا بالنتف���اع م���ن 
اأمالكه���م وممار�ص���ة حياته���م الطبيعي���ة والقت�صادي���ة"، 

و"تقدمي اخلدمة لزائري الإمامني الع�صكريني".
وتق���ع املدر�ص���ة الديني���ة واجلامع الكب���ر مال�صقني ملرقد 
الإمامني، وهما مغلقان منذ عام 2006، بعد اأزمة تفجر 

املرقد.
ويق���ول عم���ر ال�صامرائ���ي، وه���و اأح���د اأهايل املدين���ة اإنه 
"مل ي�ص���لِّ يف اجلام���ع منذ اأعوام" ب�صبب اإغالق املدينة 

القدمية وتعذر الو�صول اإىل املرقد.
وي�صي���ف ال�صامرائ���ي اأن "الإح�صا����س اأ�صب���ح كاأن اأه���ل 
املدينة متهمون بتفجر املرقد الذي حموه ملئات الأعوام".
وتع���ود الأزم���ة يف �صام���راء اإىل ع���ام 2006 حينم���ا قام 
م�صلح���و تنظيم القاع���دة بتفجر قبة مرق���د الإمامني علي 
اله���ادي وابن���ه احل�ص���ن الع�صك���ري، عا�صر وح���ادي ع�صر 

الأئمة الثني ع�صر لدى �صيعة العراق الإمامية.
ويقول اأحم���د العبا�صي، وهو مالك حم���ل لبيع احللويات 
ق���رب املرق���د اإنه "مل يفت���ح حمله منذ خم�ص���ة ع�صر عاما"، 
واإن���ه "حرم من فر�صة اقت�صادية كبرة كان من املمكن اأن 

توؤثر على كل الواقع القت�صادي يف �صامراء".
حمل العبا�ص���ي اأغلق بعد التفجر، حينم���ا حولت املدينة 
القدمي���ة اإىل �ص���ور اأمني حمي���ط باملرقد، وبينم���ا تزدهر 
املح���ال التجاري���ة املحيط���ة مبراق���د الئم���ة يف كرب���الء 
والنجف وبغ���داد، ل تتمتع املح���ال التجارية يف �صامراء 

بن�صاط مماثل.
وي�صي���ف العبا�ص���ي اأن "القط���اع القت�ص���ادي يف املدينة 
متوق���ف ب�ص���كل كامل، نري���د ع���ودة املرقد، ونري���د عودة 

ن�صاطاتنا، ونريد عودة اجلامع واملدر�صة".
واأدى تفج���ر املرق���د اإىل ان���دلع حرب طائفي���ة ا�صتمرت 
ل�صنوات قتل فيها ع�صرات اآلف العراقيني على يد بع�صهم 
البع����س، واأدت اإىل تر�صي���خ نف���وذ املجموع���ات امل�صلحة 
ال�صيعي���ة الت���ي حتول���ت اإىل ف�صائل، كم���ا اأدت اإىل ظهور 
تنظي���م داع����س و�صيطرته عل���ى مناطق �صني���ة وا�صعة يف 

العراق ل�صنوات.

اأهالي �سامراء يطالبون بافتتاح 
الع�سكريين" والمدر�سة  "�سوق 

الدينية والجامع الكبير 

�سرطة كركوك تلقي القب�ض على 329 تاجر مخدرات ومتعاطي خالل 10 �سهور 

مرابطة اأمنية و�سط بغداد .. عد�سة حممود روؤوف
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اإعــــالن

مديرية الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة
 مديرية اأحوال بغداد / الر�صافة

ق�صم �صوؤون اأحوال بغداد / الر�صافة 

قدم املواطنون املدرجة أس��مائهم ادناه دعوة قضائية 
لتبدي��ل )لقبه( وجعله )اخلماس��ي( بدالً من )العمري( 
فم��ن لديه اعتراض مراجعة ه��ذه املديرية خالل )15( 
خمسة عش��ر يوماً من تاريخ النشر وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية بطلبه اس��تناداً إل��ى احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 
املعدل على ان يكون النش��ر باس��م مدير اجلنس��ية 

احملترم... مع التقدير. 

- طارق محسن رحيم 
- خالد محسن رحيم 
- عمار محسن رحيم 
- علي محسن رحيم 

- محمد محسن رحيم 
اللواء ريا�ض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

�صركة غاز ال�صمال )�ض.ع(
اإعالن املناق�صة املرقمة )4-2021( الإعالن الأول

جتهيز براغي و�صامولت خمتلفة القيا�صات
طلبية ال�صراء املرقمة 249/ 2021

�صمن تخ�صي�صات املوازنة الت�صغيلية ل�صنة / 2021
تبويب امل�صروع ح/ 261

تعلن ش��ركة غاز الش��مال )ش��ركة عامة( ع��ن املناقصة 
العام��ة واخلاص��ة ب��� )جتهيز براغ��ي وصام��والت مختلفة 
القياسات( وحسب الشروط واملواصفات املذكورة في اصل 
الطلب. فعلى الشركات التي تتوفر فيها شروط املشاركة 
مراجعة امان��ة الصندوق في الش��ركة الكائن على طريق 
كرك��وك / بيج��ي للحص��ول عل��ى الش��روط واملواصفات 
مطبوع��ة عل��ى ق��رص )CD( لقاء مبل��غ ق��دره )200000( 
فقط مائتان ألف دينار عراقي غير قابل للرد. وس��يتم عقد 
اجتماع للجنة فتح العروض في اليوم التالي لتاريخ الغلق 
وبحض��ور ممثلي أصح��اب العروض ويس��قط حق املتخلف 
من احلضور ف��ي االعتراض بقرار اللجن��ة وتقدم العطاءات 
في صندوق العطاءات واملوجود في اس��تعالمات الش��ركة 
علم��اً ان تاريخ غلق املناقصة يوم )االحد( املوافق 2021/6/6 
وإذا ص��ادف عطلة رس��مية فيؤج��ل الى الي��وم الذي يليه 
ويتحمل من حتال عليه املناقصة ودفع أجور اإلعالن علماً ان 
الكلف��ة التخمينية تقدر مببلغ )200000000( فقط مائتان 
مليون دينار عراقي وسيتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابة على 
استفس��ارات مقدمي العطاءات في الساعة العاشرة من 
يوم )االثنني( املوافق 2021/5/31 وبحضور اخملتصني وذلك في 

استعالمات شركتنا. 

معاون املدير العام 
رئي�ض جمل�ض الإدارة 

مالحظة: 
 website: www.ngc.oil.gov.iq 1- ميكنك��م االطالع على موق��ع ش��ركتنا

على مواقع التواصل االجتماعي.
2- ميكنك��م اثناء مراجعة ش��ركتنا االط��الع على املواصف��ات والتفاصيل 

موقعياً. 

 متابعة/ املدى

ندرة هطول الأمطار يف مو�صم ال�صتاء 
املنق�صي، وقلة اليرادات املائية من 

تركيا واإيران، اأثرت ب�صكل كبري على 
كميات املياه يف العراق، و�صط توقعات 

مبو�صم جفاف �صيفي مل ي�صهده 
العراق منذ مدة طويلة.

وزير املوارد املائية العراقية، مهدي 
ر�صيد احلمداين، اأفاد موؤخراً باأن ندرة 

هطول الأمطار اأدت اإىل انخفا�ض 
تدفق النهرين الرئي�صني يف العراق 

اإىل 50 باملائة، مقارنة بالعام املا�صي، 
م�صرياً اإىل اأن حتويل اإيران لروافد نهر 
دجلة قد اأدى اأي�صًا اإىل تراجع التدفق 
اإىل �صد دربندخان يف البالد اإىل �صفر 

باملائة.
 انخفا�ض تدفق املياه من اإيران اإىل 

�صد دربندخان يعني اأن قطع املياه من 
اجلانب الإيراين و�صل اإىل 100%، وقد 

ت�صبب ذلك يف اأزمة �صديدة فى حو�ض 
نهر دياىل.

 

هجرة �صكانية
م�ش���ادر من د�خل حمافظة دياىل ت�شري �إىل تفاقم 
�أزم���ة �ملي���اه يف �ملحافظة ب�شكل كب���ري، وبالتايل 
�لتاأث���ري عل���ى �لزر�ع���ة فيه���ا، كم���ا �أن �لعديد من 
مناطقها تع���اين من نق�ص حاد يف مي���اه �ل�شرب، 
رغم جلوء �لوز�رة �إىل حل يتمثل ب�شحب كميات 
م���ن �ملياه من نه���ر دجلة، لإمد�د مرك���ز �ملحافظة، 

بعقوبة، مبياه �ل�شرب.
�حلكوم���ة �ملحلي���ة يف دي���اىل، حّذرت م���ن بو�در 
هج���رة �لأه���ايل م���ن �ملحافظة �ش���وب حمافظات 
�أخ���رى، جر�ء �لنق�ص �لكب���ري يف �ملياه، ومعاناة 
�أغلب مدن دياىل من هذه �لأزمة، �لتي �أثرت �شلبًا 
على �شريان �ملحافظة �ملهم، �ملتمثل بالزر�عة، يف 

ظل عم���ل �لكثري م���ن �شر�ئ���ح �ملحافظ���ة بالقطاع 
�لزر�عي.

 
حلول ترقيعية

قائممق���ام بعقوب���ة، عب���د �لل���ه �حلي���ايل، قال يف 
ت�شري���ح �شحف���ي �إن "بد�ي���ة �ل�شي���ف �حل���ايل، 
�أظهرت بو�در نق�ص �ملياه يف �ملحافظة، و�مل�شاكل 
�ملرتتب���ة على ذل���ك"، مردفًا �أن "نه���ر خري�شان يف 
دي���اىل، يتغذى من بح���رية حمرين، غري �أن نق�ص 

�لمد�د�ت و�لطالقات ت�شبب مب�شكلة كبرية".
 �حليايل لفت �إىل �أن "هنالك م�شاكل متوقعة جر�ء 
نق�ص �ملي���اه، مثل �لهجرة من �ملحافظة، �لتي هي 
مقبل���ة على كارث���ة مائي���ة"، مبين���ًا �أن "�ملفرت�ص 

باجله���ات �مل�شوؤول���ة �لقي���ام بحلول �عتب���ارً� من 
�لآن، ولي�ص باتخاذ حلول ترقيعية �آنية".

ع���دة  مطالب���ات  "هنال���ك  �أن  �حلي���ايل  و�أردف   
قدمناه���ا �إىل �جله���ات �ملعني���ة، منها حف���ر �لآبار 
�لرتو�زي���ة"، م�شريً� �إىل "ح�ش���ول بعقوبة على 
م�ش���روع لتعزي���ز نهر خري�ش���ان من نه���ر دجلة"، 
منوه���ًا �إىل "قي���ام دول �جل���و�ر بقط���ع �ملياه عن 
�لعر�ق، رغم �أنها يبدو تعاين من نف�ص �مل�شكلة".

 
دياىل ت�صتعني بدجلة

من جانب���ه، قال مدير �مل���و�رد �ملائية يف حمافظة 
دي���اىل، مهند �ملعموري �إن "�عتم���اد �ملحافظة من 
حي���ث �ملياه عل���ى بحرية حمري���ن، ياأت���ي بن�شبة 

80-90%"، م�ش���ريً� �إىل "نق����ص �لإير�د�ت �ملائية 
يف حمافظة دياىل باملقارنة مع �ل�شنو�ت �ل�شابقة 
بنحو 90%".  �ملعم���وري �أ�شاف �أن "نق�ص �ملياه 
�لكمي���ات ت�شب���ب  به���ذه  �ل���و�ردة �ىل �ملحافظ���ة 
بانخفا����ص ح���اد يف منا�شي���ب بح���رية حمري���ن، 
وحرم���ان �ملحافظ���ة م���ن �خلط���ة �ل�شيفي���ة، رغم 
�أن �ملحافظ���ة ل تعتم���د يف زر�عته���ا عل���ى �خلطة 
�ل�شيفي���ة بق���در �خلطة �ل�شتوية، عل���ى �عتبار �أن 
دي���اىل تعتمد على خطته���ا �ل�شتوي���ة يف �لزر�عة 
�ملو�شمي���ة".  �أم���ا ب�ش���اأن �لأر��ش���ي �لت���ي كان���ت 
�شاحل���ة للزر�ع���ة يف �ملحافظ���ة، �أ�ش���ار �إىل �أنه���ا 
تق���در بنح���و 150 �ألف دومن، وبالت���ايل تاأثر هذه 

�مل�شاحة باجلفاف يف مو�شم �ل�شيف.
 وبخ�شو����ص ت�شاريف مياه �لإ�شالة يف حمافظة 
دي���اىل، ذكر �ملعم���وري �أن "مي���اه �لإ�شالة و�شقي 
�لب�شاتني موؤّمن���ة"، لفتًا �إىل "قيام وز�رة �ملو�رد 
�ملائي���ة باإجر�ء�ت للح���د من نق�ص �ملي���اه، تتمثل 
بتوفري مي���اه �لإ�شالة من نهر دجل���ة �إىل بعقوبة، 
و�مل�ش���روع بط���ور �لت�شغي���ل �لآن، ف�شاًل عن حفر 
�لآبار يف �لعدي���د من �ملناطق، بهدف توفري �ملياه 
لنحو 450 �ألف ن�شمة، هم �شكان ق�شاء بعقوبة".
 تقري���ر �شادر عن �ملنظمة �لدولية للهجرة �لتابعة 
ل���الأمم �ملتحدة �لع���ام �ملا�شي، �أك���د �أن م�شتويات 
�ملي���اه يف نهري دجلة و�لف���ر�ت تتناق�ص "مبعدل 
غ���ري م�شب���وق"، ما قد ي���وؤدي �إىل تهج���ري ق�شري 
ملجتمعات باأكملها.  ويتدفق نهر دجلة جنوبًا عرب 
�لع���ر�ق م���ن م�شادر يف �إي���ر�ن وجنوب���ي تركيا، 
بينم���ا ينبع نهر �لفر�ت م���ن �شرقي تركيا ويتدفق 
ع���رب �شوري���ا و�لع���ر�ق لين�شم �إىل نه���ر دجلة يف 
�ش���ط �لعرب.  وز�رة �لزر�ع���ة و�ملو�رد �ملائية يف 

�إقلي���م كرد�شت���ان كانت قد �أعلنت ع���ن نيتها �إن�شاء 
ت�شع���ة �ش���دود �شرت�تيجي���ة يف �إقلي���م كرد�شتان، 
وق���ررت فتح �لباب يف وجه �ل�ش���ركات �لتي تريد 

تقدمي عرو�شها يف هذ� �ملجال.
 وجاء يف بيان �شدر عن وز�رة �لزر�عة و�ملو�رد 
�ملائي���ة �أن مو�ش���وع �إن�ش���اء �ش���دود �شرت�تيجي���ة 
وم�شاري���ع �إرو�ئية كب���رية يف �إقليم كرد�شتان من 
خ���الل نظ���ام  PPP، �ش���كل �لنقط���ة �لرئي�شة يف 
�جتماع ب���ني �ل���وز�رة ووز�رة �لتخطيط وممثل 

رئا�شة ديو�ن جمل�ص وزر�ء �إقليم كرد�شتان.
 و�أ�ش���ار �لبي���ان �إىل �أن �لجتم���اع ق���رر فت���ح باب 
وز�رة �لزر�عة و�مل���و�رد �ملائية يف حكومة �إقليم 
كرد�شت���ان، بوج���ه �ل�ش���ركات �لت���ي تري���د تقدمي 
عرو�شها لإن�شاء �شدود وم�شاريع �إرو�ئية كبرية.
 وتعد هذه �خلطوة جزءً� من حملة د�شنتها وز�رة 
�لزر�عة و�ملو�رد �ملائي���ة بالتن�شيق مع �لوز�ر�ت 
�لأخرى يف حكومة �إقلي���م كرد�شتان، �شمن خطة 

مو�جهة �جلفاف يف �إقليم كرد�شتان.
 يوج���د يف �إقلي���م كرد�شت���ان 17 �ش���دً� كبريً� و14 
�ش���دً� �شغريً�، وتبل���غ �لطاق���ة �لتخزينية ملجموع 

هذه �ل�شدود 10 مليار�ت مرت مكعب من �ملاء.
 وح���دد �ملخط���ط �ل�شام���ل �ل���ذي �شاغت���ه حكومة 
�إقليم كرد�شت���ان 240 موقعًا لإن�ش���اء �شدود فيها، 
ومت يف �ملرحل���ة �لأوىل تقيي���م مو�قع لإن�شاء 50 

�شدً�، بينها 18 �شدً� كبريً�.
 وكان مقررً� �إن�شاء 25 �شدً� خالل �لفرتة )2013-

2017( يف حمافظت���ي �ل�شليماني���ة ودهوك، لكن 
�لأزمة �ملالية �لتي �أملت باإقليم كرد�شتان منذ مطلع 
�لع���ام 2014 حال���ت دون توف���ر �لأم���و�ل �لالزمة 

لإن�شاء هذه �ل�شدود.

دياىل مقبلة على مو�سم جفاف.. واحلكومة املحلية حتذر من بوادر هجرة ال�سكان
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يقول �لخبير �القت�صادي �لبريطاني 
، �صايمون و�تكنز ، رئي�س موؤ�ص�صة 

فوريك�س �الأوروبية لالبحاث 
و�لم�صاريع �القت�صادية ، بان هناك 

ثالثة �أ�صباب رئي�صة تو�صح �صبب 
�أن يكون تطوير قطاع �صناعات 

بتروكيماوية على م�صتوى دولي �أمر�ً 
حيويًا جد�ً بالن�صبة لم�صتقبل �لعر�ق.

اأواًل  اعتم���اده الكب���ر عل���ى �ص���ادرات النفط 
اخل���ام يجعله غ���ر م�ص���تقر مالي���ًا على نحو 
كبر وذل���ك لتذبذب اأ�ص���عار النفط واجتاهها 
وب�ص���بب  جه���ة  م���ن  دائم���ًا  الهب���وط  نح���و 
الهواج�س ال�صيا�صي���ة للأع�صاء االآخرين يف 

اأوبك من ناحية اأخرى .
 ثاني���ًا ، �ص���ادرات النف���ط اخل���ام املج���ردة ، 
خ�صو�صًا يف اأجواء تذب���ذب االأ�صعار والتي 
قد ت�صتمر لفرتة زمنية طويلة ، فانها ال توفر 
قيم���ة ت�صدير عالية مثل م���ا توفره �صادرات 

ال�صناعات البرتوكيمياوية .
 ثالثا ، اإن العراق ميتلك املوارد الطبيعية من 
نفط وغاز والتي من املمكن اأن جتعله مت�صدر 
دوليا يف قطاع ال�صناعات البرتوكيمياوية .

�صي�صمح ذلك للعراق باملقابل اأن ينمي توجهًا 
جتاريًا �ص���خم مع م�ص���رتين كب���ار للمنتجات 
البرتوكيمياوي���ة يف اآ�ص���يا الذي���ن يعتمدون 
ن�ص���بيًا عل���ى اإي���ران ، و�صي�ص���جع ذلك اأي�ص���ًا 

العاملي���ة  ال�ص���ركات  ا�ص���تثمارات  م���ن  مزي���د 
االأمركي���ة واالأوروبية يف البلد لتطوير هذا 
القط���اع كما هو احل���ال مع م�ص���روع نربا�س 
للبرتوكيماوي���ات ال���ذي يخط���ط ل���ه العراق 
منذ فرتة مع �ص���ركة �صل لل�ص���ناعات النفطية 

والذي �صيكون ذو منفعة اقت�صادية .
ال�ص���فقة املبدئي���ة االأخرة مع �ص���ركة توتال 
، اإذا م���ا مت حتقيقه���ا ، فانه���ا �ص���توفر زخم���ًا 
كب���رًا للجهود املجدية لل�ص���تفادة من موارد 
الكميات الهائلة للغاز امل�ص���احب وا�صتغللها 
. التقديرات الر�صمية ت�صر اىل اأن احتياطي 
العراق املثبت من موارد الغاز الطبيعي تقدر 
بحدود 3.5 تريليون مرت مكعب ، اأو بن�ص���بة 
الكلي  العاملي  االحتياطي  من   % تعادل 1.5 
، مم���ا ي�ص���ع العراق يف املرتبة الثالثة ع�ص���ر 
عامليًا من بني ال���دول التي متتلك احتياطيات 
�ص���خمة من الغ���از ، واإن ما يق���ارب من ثلثة 
اأرب���اع ه���ذه الكمية م���ن الغاز ه���ي موجودة 

�صمن الغاز امل�صاحب .
من ناحية اأخرى تق���در وكالة الطاقة الدولية 
م���ن اأن احتياط���ي العراق من م���ادة الغاز هو 
اأعل���ى م���ن ذل���ك بكثر حي���ث يقدر بح���دود 8 
% منه���ا يعتقد  ترليون���ات م���رت مكع���ب ، 30 
لي����س  غازي���ة  حق���ول  يف  م�ص���تودعة  باأنه���ا 
على هيئة غاز م�ص���احب ، رغ���م اأنه حلد االآن 
تعترب ه���ذه االتفاقية هي مبدئي���ة اأو اتفاقية 
كتاب اعتماد وتعترب غر ملزمة ، فان �ص���ركة 
توتال قد ترى اأن تواجدها يف العراق يب�صر 
با�ص���تثمار جم���ٍد يف قط���اع الغ���از الطبيعي ، 
هذه االتفاقي���ة باال�ص���افة اىل اتفاقية اأخرى 
مل���دة 25 عام���ًا مت اإعلنه���ا م���ع �ص���ركة النفط 
الطبيع���ي  للغ���از  ال�ص���ينية  والكيمياوي���ات 
امل�ص���احب ، �ص���توفر للع���راق قاع���دة �ص���لبة 

ينطل���ق منه���ا يف املرحلة الثاني���ة من تطوير 
وتنمية قطاع ال�صناعات البرتوكيماوية .

ال���ذي ي�ص���مح بتطوي���ر  الرئي����س  امل�ص���روع 
ال�ص���ناعات البرتوكيمياوي���ة يف العراق هو 
م�صروع �صركة غاز الب�صرة الذي تقدر قيمته 
بحدود 17 ملي���ار دوالر وعلى مدى 25 عامًا 
م���ع �ص���ركة رويال دوت�س �ص���ل ال���ذي بداأ يف 
العام 2013 ، بوجود م�ص���روع م�ص���رتك بني 
% من  �ص���ركة غ���از اجلنوب الت���ي متل���ك 51 
% من  االأ�ص���هم  و �صركة �صل التي متتلك 44 
اال�ص���هم و�ص���ركة ميت�صوبي�ص���ي الت���ي متتلك 
% م���ن االأ�ص���هم ، فان �ص���ركة غاز الب�ص���رة   5
ُت�صنع حاليًا الغاز امل�صاحب من ثلث حقول 
نف���ط كربى الرميلة وغرب القرنة 1 و الزبر 

.
يف كان���ون االأول 2018 و�ص���لت �ص���ركة غاز 
الب�ص���رة اىل اأق�ص���ى معدل اإنتاج بلغ بحدود 
1035 ملي���ون قدم مكعب بالي���وم من الغاز ، 
وه���و االأعل���ى يف تاريخ الع���راق  وهي كمية 
غ���از كافي���ة لت�ص���غيل حمط���ة تولي���د كهرباء 
ب�ص���عة 3.2 غيغ���ا واط كافي���ة لتزوي���د ثلثة 
ملي���ني م�ص���كن بالطاق���ة الكهربائي���ة ، تنتج 
% م���ن مادة  �ص���ركة غاز الب�ص���رة حالي���ًا 70 
الغاز ال�ص���ائل يف العراق ، ومن خلل تو�صع 
بتحوي���ل  �ص���اعدت   ، الت�ص���ديرية  قدراته���ا 
العراق عام 2017 من م�صتورد للغاز ال�صائل 
اىل م�ص���در ، ومن املثر للهتمام وكموؤ�ص���ر 
عل���ى ما ميك���ن اأن يت���م حتقيق���ه يف العراق ، 
اآخذين بنظر االعتبار موارد البلد ال�ص���خمة 
، فان �ص���ركة غاز الب�ص���رة وم�ص���رف �ص���يتي 
بان���ك ال���دويل وقع���ا اأول اتفاقي���ة ائتمان يف 
�صباط 2019 وهذا يعترب اأول قر�س جتاري 
يقدم من م�صرف �ص���يتي بانك ل�صركة عراقية 

حملية .
مع تبيان ذلك ، فان الرتكيز على توجه العراق 
لل�ص���ناعات البرتوكيمياوي���ة ، يكم���ن وم���ن 
وقت طويل �ص���من جممع نربا�س لل�صناعات 
البرتوكيمياوية ، خطط الت�ص���ميم االأ�ص���لية 
مل�ص���روع نربا�س ، التي متت �صياغتها ما بني 
�صركة �ص���يل ووزارة النفط العراقية ووزارة 
ال�ص���ناعات واملع���ادن يف ع���ام 2012 ، كانت 
م�ص���ممة مل�ص���روع ميك���ن اأن ينتج م���ا ال يقل 
عن 1.8 مليون طن مرتي �صنويًا من خمتلف 
منتج���ات ال�ص���ناعات البرتوكيماوي���ة . م���ن 
�ص���اأن ذلك اأن يجعل هذا امل�صروع اأو م�صروع 
عراق���ي �ص���خم لل�ص���ناعات البرتوكيمياوية 
منذ بداية الت�صعينيات وواحد من بني اأربعة 
جممعات ك���ربى لل�ص���ناعات البرتوكيماوية 

عرب البلد .
املجمع���ات االأخ���رى وه���ي خ���ور الزبر يف 
اجلن���وب و امل�ص���يب ق���رب بغ���داد وجمم���ع 
م�ص���فى بيج���ي يف ال�ص���مال ، جميعه���ا يت���م 
ت�ص���غيلها من قبل ال�ص���ركة العامة لل�صناعات 
البرتوكيمياوية العراقية ، يف كانون الثاين 
عام 2015 ا�ص���درت �ص���ركة �ص���ل بيانًا ذكرت 
فيه بان جمل�س وزراء العراق خول م�ص���روع 
بال�ص���راكة  �ص���تعمل  ال�ص���ركة  واإن  نربا����س 
م���ع وزارات النف���ط والنق���ل لتطوير �ص���يغة 
ا�ص���تثمار م�صرتك ملجمع برتوكيماويات على 
م�صتوى عاملي . قال يف حينها وزير ال�صناعة 
، نا�ص���ر العي�ص���اوي ، خلل موؤمتر �ص���حفي 
بان م�صروع جممع نربا�س للبرتوكيماويات 
الذي تديره �صركة �ص���ل �صيدخل حيز التنفيذ 
خلل اخلم�س وال�ص���ت �صنوات القادمة ومن 
�صاأنه اأن يجعل العراق اكرب منتج لل�صناعات 

البرتوكيمياوية يف ال�صرق االأو�صط .
�ص���ركة غ���از الب�ص���رة بال�ص���راكة م���ع �ص���ركة 
�ص���ل حققوا عمًل جي���دًا حلد االآن خ�صو�ص���ًا 
يف معاجل���ة وت�ص���نيع كمي���ات �ص���خمة م���ن 
الغ���از جت���اوزت ملي���ار ق���دم مكع���ب بالي���وم 
، واإن ه���ذه الكمي���ة ت�ص���مح لت�ص���غيل جمم���ع 
�ص���خم لل�ص���ناعات البرتوكيماوية من خلل 
اإنت���اج االإيث���ان ، كمي���ة االيث���ان وااليثيل���ني 
امل�ص���احبة النتاج الغاز ُي�صنع منها منتجات 
برتوكيماوي���ة متنوع���ة ، وم���ن اأج���ل بن���اء 
املن�ص���اآت واالأق�ص���ام املتخ�ص�ص���ة يف املجمع 
عل���ى م�ص���توى عاملي ف���ان ذلك ق���د يتطلب ما 
بني 40 اىل 50 ملي���ار دوالر . ويف نهاية اآب 
ع���ام 2020 ذكر وزير النفط احلايل اإح�ص���ان 
بت�ص���ريع  ياأم���ل  الع���راق  اأن  م���ن  اإ�ص���ماعيل 
خطط���ه الإكمال م�ص���روع نربا�س لل�ص���ناعات 

البرتوكيمياوية من �صركة �صل .
عن موقع : اأويل براي�س
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بينم���ا حظرت احلكوم���ة العراقية التج���ول اأثناء 
عي���د الفطر، و�ص���ّددت م�ص���ر القي���ود، فيما خفف 
اإقام���ة  ال�ص���عودية  وو�ص���عت  اإجراءات���ه،  االأردن 

�صلة العيد. 
قبل انتهاء رم�صان بيوم واحد، يعي�س العراقيون 
حت���ت ق���رار احلظ���ر الكل���ي للتج���ول ملدة ع�ص���رة 
اأيام، بح�ص���ب ما اأعلن جمل�س ال���وزراء اخلمي�س 

املا�صي. 
ون�س القرار الذي ن�صرته وكالة االأنباء العراقية، 
واملطاع���م،  التجاري���ة،  االأ�ص���واق  غل���ق  عل���ى 
واملقاه���ي، ودور ال�ص���ينما، واملتنزهات، وقاعات 
املنا�ص���بات واالأعرا����س، وامل�ص���ابح وامل�ص���اجات 

)مراكز التدليك( وغرها".
وا�ص���تثنى جمل����س ال���وزراء من احلظ���ر "الفئات 
الواج���ب حتركه���ا خ���لل اأي���ام احلظ���ر ال�ص���امل 
االأمني���ة،  والق���وات  ال�ص���حة،  وزارة  )منت�ص���بو 
ال�ص���يدليات  ع���ن  ف�ص���ًل  اخلدمي���ة(،  والدوائ���ر 
وحم���ال بي���ع امل���واد الغذائي���ة وحم���ال الفواك���ه 
واخل�ص���راوات واالأفران وال�صماح لهم مبمار�صة 

عملهم لغاية ال�صاعة ال�صابعة م�صاًء".
و�ص���ّددت ال�ص���لطات عل���ى من���ع اإقام���ة التجمعات 
الب�ص���رية مبختل���ف اأنواعه���ا، واإيق���اف التعلي���م 
والكلي���ات  واملعاه���د  املدار����س  يف  احل�ص���وري 
وجعله اإلكرتونيًا عن بعد، مع ا�ص���تمرار �ص���ريان 
قرار اللجن���ة العليا لل�ص���حة وال�ص���لمة الوطنية 
ح�ص���رًا،  املنتهي���ة  املراح���ل  ا�ص���تثناء  املت�ص���من 
 ، االأ�ص���نان  وط���ب  الب�ص���ري،  الط���ب  ولكلي���ات 
)العمل���ي(  احل�ص���ورية  بالدرا�ص���ة  والتمري����س 

ليومني يف االأ�صبوع فقط".

تون�س.. ال �حتفاالت
ورف�ص���هم  احتجاجه���م  ع���ن  تون�ص���يون  وع���رّب 
تدابر االغلق، االأحد، اأول اأيام احلجر ال�ص���حي 
ال�ص���امل الذي اأقرته ال�صلطات ملكافحة تف�صي وباء 
كوفي���د19- والذي ياأت���ي يف االأي���ام االأخرة قبل 

حلول عيد الفطر.
واأعلن���ت احلكومة، فر�س اإغ���لق يف البلد طوال 
اأ�صبوع عيد الفطر ملكافحة عودة انت�صار فايرو�س 
كورون���ا حم���ّذرة م���ن اأن القط���اع ال�ص���حي مه���ّدد 

"باالنهيار".
ويف �ص���ارع احلبيب بورقيبة يف العا�صمة اأغلقت 
جمي���ع املح���لت اأبوابها كم���ا يف املدين���ة العتيقة 

حيث ترتكز املحلت ال�صياحية.
وقام ع�صرات من �صائقي �صيارات االأجرة بالتجمع 
يف اأح���د �ص���وارع العا�ص���مة احتجاجًا عل���ى قرار 
منعهم من العمل و�ص���رخ اأحدهم "يا حكومة لي�س 
لن���ا م���ال للعي�س، لن نقب���ل اجللو����س يف املنزل"، 

بح�صب مرا�صل فران�س بر�س.  
واأغلقت قوات االأمن ال�ص���وق املركزي بالعا�ص���مة 
�ص���باح االأح���د و�ص���ط تذم���ر ب�ص���ع ع�ص���رات م���ن 
االأ�ص���خا�س الذين يودون �ص���راء امل���واد الغذائية 

واخل�صراوات.
 وت�صجل تون�س منذ مطلع ني�صان ارتفاعًا يف عدد 
االإ�صابات بالفايرو�س يف البلد الذي يعد نحو 12 
مليون ن�صمة، مع ع�صرات الوفيات واأكرث من األف 

اإ�صابة يوميًا. 

م�صر.. ت�صديد �لقيود
قررت ال�ص���لطات امل�ص���رية فر�س قي���ود احرتازية 
يف اإط���ار مكافحة تف�ص���ي وباء كوفي���د19- تزامنا 

م���ع اق���رتاب عطل���ة عي���د الفط���ر، تق�ص���ي باإغلق 
املحال واملراكز التجارية واملن�ص���اآت الرتفيهية يف 

وقت مبكر من امل�صاء اأمام املواطنني.
وح���ّددت احلكوم���ة مواعي���د غلق جميع املن�ص���اآت 
التجاري���ة والرتفيهية واملطاعم واملقاهي وغرها 
من اأماكن جتمعات املواطنني يف التا�صعة م�صاء. 

و�ص���وف يقت�صر ن�صاط املطاعم وحمال املاأكوالت، 
بعد املوعد املحدد، على تو�صيل الطلبات للمنازل.

كما مت حظر الفعالي���ات اأو املوؤمترات اأو االأحداث 
الفنية املقرر لها االنعقاد خلل فرتة االأ�صبوعني.

وق���ال رئي����س احلكوم���ة اإن "عدم االك���رتاث" من 
جان���ب البع�س ه���و ما دفع ال�ص���لطات التخاذ هذه 

التدابر. 
واأ�صاف: "اليوم نحن موجودون فيما يطلق عليه 
املوج���ة الثالثة م���ن جائحة كورونا والتي تت�ص���م 

بتزايد االأعداد ب�صورة كبرة جدًا".
وك�ص���ف اأن���ه مت فر����س غرام���ة تع���ادل 50 جنيها 
1،7 ملي���ون �ص���خ�س حت���ى االآن  )$3،19( عل���ى 
ب�ص���بب خمالفات عدم ارتداء الكمامات، ف�صل عن 
م�ص���ادرة ال�ص���لطات ملئات االآالف من "ال�صي�ص���ة" 

)االأرجيلة( .
واأعل���ن مدب���ويل ع���ن عطلة عي���د الفطر يف م�ص���ر 
لتك���ون بني 12 و16 اأيار، عل���ى اأن تغلق احلدائق 
واملتنزهات وال�صواطئ العامة خلل هذه االأيام. 

وبداأ تنفيذ هذه االإجراءات من اخلمي�س املا�ص���ي 
وت�صتمر حتى 21 اأيار اجلاري. 

لبنان.. حظر تجول تام
كم���ا كان احلال يف عيد الف�ص���ح، ق���ّررت احلكومة 
اللبناني���ة، اجلمع���ة، اإغ���لق الب���لد وفر�س حظر 
جتول تام خلل عي���د الفطر، يف حماولة للحّد من 

ارتفاع اإ�صابات فايرو�س كورونا.
ويخ�ص���ى امل�ص���وؤولون من تكرار �ص���يناريو اأعياد 
نهاي���ة العام، حيث اأّدت التجمع���ات العائلية وفتح 
املطاعم واملقاهي بارتفاع قيا�ص���ي يف االإ�ص���ابات 
والوفيات. وتخطت م�صت�ص���فيات رئي�ص���ية طاقتها 
يف  للنتظ���ار  م�ص���ابون  وا�ص���طر  اال�ص���تيعابية 
اأق�صام الطوارىء اأو تلقي العلج داخل �صياراتهم.

ومنذ بدء تف�ص���ي الوباء، �ص���ّجل لبن���ان 532 األف 
اإ�صابة بينها 7486حالة وفاة على االأقل.

وكان املجل����س االأعلى للدف���اع، قد قرر متديد حالة 
التعبئة العامة حتى نهاية اأيلول.

�الأردن.. تخفيف �لحظر
م���ن جهته���ا، ق���ررت ال�ص���لطات االأردني���ة، االأح���د، 
تخفيف �ص���اعات حظر التج���ول الليلي اعتبارا من 
اأول اأيام عيد الفطر بعد انخفا�س اأعداد االإ�صابات 

بفايرو�س كورونا.
وق���ال بي���ان حكوم���ي اإن "رئي����س ال���وزراء ب�ص���ر 
اخل�صاونة اأ�ص���در،اأم�س االأحد، بلغًا مّت مبوجبه 
تقلي����س �ص���اعات احلظ���ر الليلي اعتب���ارًا من اأول 

اأيام عيد الفطر ال�صعيد".
وبح�ص���ب البيان �صت�صبح �ص���اعات حظر التجول 
من احلادية ع�ص���رة م�ص���اء حتى ال�صاد�صة �صباحًا 
جلميع اأيام االأ�صبوع بداًل من ال�صابعة م�صاء حتى 

ال�صاعة ال�صاد�صة �صباحًا املعمول به حاليًا.

واأو�صح البيان اأن "تقلي�س �صاعات احلظر الليلي 
ياأتي يف اإط���ار االإجراءات التخفيفية والتدريجية 
االآمن���ة الت���ي تتخذه���ا احلكوم���ة وفق���ًا لتطورات 

الو�صع الوبائي".
وتراجعت اأعداد االإ�صابات بفايرو�س كورونا يف 
االأردن خلل االأ�ص���ابيع القليلة املا�ص���ية و�ُصجلت 
االأحد 743 اإ�ص���ابة و16 وف���اة بعد اأن كانت بلغت 
اأرقاما قيا�ص���ية يف اآذار املا�صي وو�صلت اإىل اأكرث 
من ت�ص���عة اآالف اإ�ص���ابة واأكرث م���ن 100 وفاة يف 

22 اآذار.
ويف االإجمال �ص���جل االأردن نحو 720 األف اإ�صابة 

بفايرو�س كورونا و9092 وفاة.
اإلغ���اء حظ���ر  28 ني�ص���ان  وق���ررت احلكوم���ة يف 

التجول اأيام اجلمعة.
وب���داأ االأردن، يف 13 كانون الث���اين، حملة تلقيح 
�ص���د فايرو�س كورونا، ومنح "تراخي�س طارئة" 
خلم�ص���ة لقاح���ات ه���ي: "�ص���ينوفارم" و"فاي���زر/

بايونتي���ك" و"اأ�ص���رتازينيكا" و"جون�ص���ون اآن���د 
جون�صون" و"�صبوتنيك-يف".

وجتاوز عدد االأ�ص���خا�س الذين تلقوا اللقاح حتى 
االآن مليونًا.

واتخ���ذ االأردن، منذ اأذار من العام املا�ص���ي، جملة 
م���ن االإجراءات للحد من تف�ص���ي الوب���اء يف البلد 
حي���ث اأغلق���ت اجلامع���ات واملدار����س ومت اعتماد 
التعلي���م عن بع���د ملعظ���م املراحل التعليمي���ة، فيما 

حظرت حفلت الزفاف وجمال�س العزاء.
كم���ا األ���زم االأردن مواطني���ه بو�ص���ع كمام���ات يف 
االأ�ص���واق واالأماك���ن العامة وفر����س غرامات على 

املخالفني �صددها موؤخرًا.

�ل�صعودية.. تو�صع في �صالة �لعيد
قررت ال�صلطات ال�ص���عودية اإقامة �صلة العيد يف 
كاف���ة مناطق اململك���ة، لكنها وجهت بالتو�ص���ع يف 
اأماكن اإقامتها يف جميع م�ص���ليات االأعياد لت�ص���مل 
اجلوام���ع وامل�ص���اجد االإ�ص���افية الت���ي تق���ام فيها 

�صلة اجلمعة.
اأهمي���ة  التج���ارة، االأح���د، عل���ى  و�ص���ّددت وزارة 
الرقاب���ة ب�ص���كل �ص���ارم عل���ى االأ�ص���واق التجارية 
واملراك���ز واملن�ص���اآت التجاري���ة مبختل���ف مناطق 
اململكة لتطبيق االإجراءات االحرتازية ملنع تف�صي 

فايرو�س كورونا.
اأخ���ذ  اإىل  امل�ص���تهلكني  عم���وم  ال���وزارة  ودع���ت 
احليطة واحلر�س على عدم التوجه الأي من�ص���اآت 
جتارية ت�صهد ازدحامًا، و تطبيق كافة االإجراءات 
والتباع���د  الكمام���ة  لب����س  وباالأخ����س  ال�ص���حية 
والتعقي���م ونظاف���ة اليدي���ن. ون�ص���حت باختي���ار 
االأوقات املنا�ص���بة لت�صوق م�ص���تلزمات عيد الفطر 
املب���ارك "خ���ارج اأوقات ال���ذروة والت���ي متتد من 
التا�ص���عة ليًل حتى الثانية �ص���باحًا"، اأو من خلل 

مواقع التجارة االإلكرتونية املوثوقة.

العيد.. بين تخفيف الإجراءات 
وفر�ض حظر التجول

يهل عيد �لفطر مع ��صتمر�ر جائحة كورونا للعام �لثاني 
على �لتو�لي، ما دفع بع�س �لدول �لعربية �إلى �تخاذ 
�إجر�ء�ت م�صّددة لمنع �لتجمعات، و�صلت �إلى حظر 

تجول �صامل، للحد من �نت�صار �لفايرو�س خا�صة مع تز�يد 
�الإ�صابات في �لموجة �لثالثة. 

 ترجمة: �لمدى          

 و�صول وفد الأكثر من ع�صرة ممثلين عن 
كنائ�س م�صيحية مختلفة من حول �لعالم 

�لى منطقة �أور �لقديمة م�صقط ر�أ�س نبي 
�هلل �إبر�هيم �أبو �النبياء �لتي كانت منطلقًا 

لرحلته ، لل�صالة �صوية في بيت �إبر�هيم 
في مر��صيم حج فريدة من نوعها ، يحمل 

في طياته �أمر�ً جوهريًا يهدف �لى �لتعبير 
عن �الأمل بروؤية ��صتئناف تدفق مجاميع 

حجاج متو�لية للموقع وذلك بعد �أن تكون 
�لبالد قد تعافت من وباء كورونا وخروجها 

من نطاق �إجر�ء�ت �لحظر �لناجمة عنه .

زي���ارة الوف���د الدين���ي ه���ي جزء م���ن حماول���ة مدعومة 
اأي�ص���ًا من �ص���لطات حملي���ة ووطني���ة للرتق���اء مبنطقة 
اأور وتطويره���ا كواجه���ة حج �ص���ياحية خ�صو�ص���ًا بعد 
اأن ك�ص���بت �ص���هرة  عاملية بع���د الزي���ارة التاريخية لباب 
الفاتيكان فران�صي�س اىل العراق للفرتة من 5 اىل 8 اآذار 
وتوليه لقدا�س وا�صع يف اأور جمع فيها اأطياف واأعراق 

دينية خمتلفة .
الرغبة بالدعوة اىل زيادة الرحلت الدينية وال�صياحية 
يف منطق���ة اأور ويف اأنح���اء اأخرى م���ن حمافظة ذي قار 
، كان���ت مبثابة نقطة ح���وار مركزية  يف منا�ص���بات عدة 
ما بني ممثلي الوفد الكن�ص���ي و�ص���لطات حملية ووطنية  
مدنية ، متا�ص���يا مع الدعوة لتكري�س اهتمام اأكرث بقطاع 
ال�ص���ياحة الديني���ة وتخ�ص���ي�س امل���وارد املالي���ة الكافية 

لتحقيق هذا امل�صروع .
مفت����س اآثار ذي قار كان قد طرح اأ�ص���ًل اإمكانية اإ�ص���راك 
ك�ص���ركاء  دولي���ة  ومنظم���ات  حكومي���ة  غ���ر  منظم���ات 
حمتملني يف م�ص���اريع ته���دف اىل تطوير البنى التحتية 
لل�ص���ياحة ما حول موق���ع مدين���ة اأور التاريخية ، موقع 
بي���ت النبي اإبراهي���م يف مدينة اأور  ميث���ل حمفزًا كامنًا 
ال ميكن جتاهله لت�صجيع ال�صياحة الدينية يف املنطقة .

واأوردت تقاري���ر حملي���ة اأي�ص���ًا ب���اأن وزي���ر اخلارجي���ة 

ف���وؤاد ح�ص���ني مت ا�ص���تقباله يف الفاتي���كان االثنني يف 3 
اأي���ار من قب���ل الب���اب فران�ص���ي�س . الت�ص���ريحات ركزت 
عل���ى اأهمي���ة االعتن���اء باملواق���ع االأثري���ة التاريخية يف 
العراق وتعزيز الرعاية لها التي قد ت�ص���رك فيها �صركات 
اأجنبي���ة متخ�ص�ص���ة يف م�ص���اريع االإعم���ار وال�ص���يانة 
واإدارة االأعمال ال�صرورية ل�صمان انطلق هذه املناطق 
كواجهات ا�ص���تقطاب �صياحية دينية . وكانت اأكرب رحلة 
ح���ج من م�ص���يحيني عراقيني ملدين���ة اأور قد حدثت خلل 
ال�ص���نوات االخ���رة وبالتحديد يف ني�ص���ان ع���ام 2016 
حيث �ص���هدت اأور تدفق 200 م�صيحي كلداين جاءوا من 

بغداد .
املط���ران الكلداين ، با�ص���يلو يالدو ، وق�صاو�ص���ة �ص���بعة 
اآخرين برفقة م�ص���يحيني من طوائ���ف وجتمات خمتلفة 
يف بغ���داد قام���وا بزي���ارة احلج تل���ك التي كان���ت تعترب 
حلظ���ة قوة يف حينه���ا ، ومت يف تلك املنا�ص���بة االحتفال 
بطقو����س دينية يف املوقع االأثري عل���ى مقربة من بناية 

الزقورة ال�صومرية .
الباب���ا جون بول الثاين كانت له رغبة بزيارة اأور كجزء 
من اأتباع طقو�س االلفية امل�ص���يحية الثالثة ولكن ظروف 
جيو �صيا�صية يف حينها منعت تلك الرحلة من اأن تتحقق 
، ولك���ن ذلك حتق���ق مع زي���ارة البابا للموق���ع يف 6 اآذار  
و�ص���ارك يف مرا�ص���يم �ص���لة موحدة هناك كانت مبثابة 

اأول زيارة بابوية للعراق مل يقم بها اأحد من قبله .
رغم اأن العراق ، بتاريخية امل�ص���يحي الذي يعود لع�ص���ر 
العه���ود البابوي���ة القدمي���ة ، ميك���ن اأن يعترب ج���زءًا من 
االأر����س املقد�ص���ة ، حي���ث تعترب اأور م���ن املواقع االأوىل 
لتاري���خ اخلل����س ، فاإن ال�ص���ياحة الدينية للم�ص���يحيني 
في���ه يف منطق���ة اأور كانت قليل���ة وبعيدة �ص���من العقود 
االأخرة . با�صتثناء تلك الزيارة اجلماعية التي  ح�صلت 

يف 2016 .
وكان���ت وزارة الثقافة وال�ص���ياحة قد اأك���دت موؤخرًا اأنها 
اأدرجت �ص���من اأولوياتها هدف تطوير الواقع ال�صياحي 
يف مدين���ة اأور وكذل���ك االأهوار �ص���من حمافظ���ة ذي قار 
لتت�صنى الفر�صة ال�صتقبال اأفواج ال�صائحني . ومت عر�س 
جمي���ع امل�ص���اريع املتوقف���ة واملخط���ط له���ا واملقرتحات 
املقدم���ة من قبل ك���وادر الوزارة يف املحافظة ف�ص���ًل عن 

التعاون مع اجلهات امل�صاندة املحلية والدولية .
وكان م�صوؤولون قد توقعوا عقب زيارة البابا ملدينة اأور 
االأثرية اأن ت�ص���هد املحافظة انتعا�ص���ًا يف جمال ال�صياحة 
الديني���ة واحلج اىل بيت النب���ي اإبراهيم ، ويرى مفت�س 
اآث���ار ذي ق���ار طاهر كوين بان ه���ذه الزي���ارة التاريخية 
للمدين���ة وبي���ت النب���ي اإبراهي���م ميك���ن اأن تفت���ح اآفاق���ًا 
جديدة لل�صياحة الدينية واالآثارية والرتفيهية يف عموم 
حمافظ���ة ذي ق���ار ، م�ص���رًا اىل اأن هذا احلدث �ص���يكون 
منطلقًا لتفويج املزيد من احلجيج امل�صيحيني ملوقع بيت 
اإبراهي���م اخلليل ، ولكن ذلك يتطل���ب املزيد من االهتمام 
باملواق���ع االأثري���ة وتوف���ر خدمات �ص���ياحية يف حميط 
مدينة اأور لتكون جاهزة ال�ص���تقبال ال�ص���ياح واحلجيج  

وتوقع اأن يتم اإجناز ذلك يف غ�صون عام .
   Aleteia عن موقع األيتيا

موقع اإخباري اإيطالي: اأور تتطلع ل�ستقطاب 
رحالت حج من م�سيحيي العالم

خبير اقت�سادي دولي : هل يمكن للعراق اأن ي�سبح 
مركزًا دوليًا لل�سناعات البتروكيمياوية ؟



    حممد حمدي
كلمة صدق

ُتخمة الأندية ُم�سِرَفة!

ال نعلم الى متى ي�ستمّر م�سل�سل 
منح االإجازات بالمحاباة التي ال 

ُمبّرر لها، مع العلم اأن اأغلب االأندية 
التي تمنح هذه االجازات ال 

تمتلك اأية مقّومات لفتح االأندية 
واجتذاب ال�سباب والمواهب
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يع���رف �لجمي���ع �أن �لأندي���ة �لريا�شية هي خالي���ا �لتما�س �لأولى 
بالموهب���ة �لريا�شي���ة، وه���ي معامل �لنت���اج و�لو�جه���ة، وُيعّول 
عليها �أوًل و�أخيرً� في رفد �لمنتخبات �لوطنية بالالعبين �أو �إحياء 
�لبط���ولت �لمحلي���ة، و�ش���وى ذلك نعدُه مب���ادر�ت م���ن موؤ�ّش�شات 
�شاندة ل يمكن لها �أن تو�زي �لأندية �لريا�شية مهما �أرتفع �شاأنها.

ومع �رتفاع �شق���ف �لطلبات لتكون �لأندية ُملبية للطموح، وتعمل 
باحتر�في���ة، ظه���رت �لحاج���ة �لما�ش���ة لقان���ون �لأندي���ة �لريا�شية 
�لجديد، ليكون ملبيًا لتطلعات �لأ�شرة �لريا�شة �لعر�قية، وتجاوز 
�لقانون �لنافذ �ل���ذي �أقّر عام 1986 و�أثبت عدم جدوى �ل�شتمر�ر 
ب���ه كنتيجة طبيعي���ة للتغّير�ت �لهائلة ف���ي عالم �لأندي���ة وبنيتها، 
وبرغ���م وجود )مطّب���ات( في بع�س فقر�ت قان���ون �لأندية �لجديد 
�ل���ذي �أعّدتُه لجنة �ل�شب���اب و�لريا�شة �لبرلماني���ة، وما تعّر�س له 
م���ن �نتقاد�ت لذعة كانت متوّقعة بال�شا�س م���ن و�قع فاإن �ر�شاء 
�لجمي���ع غاي���ة ل ت���درك، ولوج���ود مت�شّرري���ن من بع����س فقر�ته 
كنتيجة طبيعية، لأن �لبع�س يجُد في �لقانون ما يجّرده من منفعة 
�شخ�شي���ة وحالة م�شتمرة تعوُد علي���ه بالمنفعة كتح�شيل حا�شل، 
ولعّل �أبرز ما ُيمّيز �لقانون �لجديد منع قيام كتل م�شتمّرة وور�ثة 
عائلي���ة وتح�شب له �أي�شًا من���ع �لزدو�جية ف���ي �لمنا�شب ومحو 

�آثارها �لُمدّمرة على �لمناف�شات �لريا�شية.
يمك���ن �لق���ول، �إنَّ م���ا �شدر من جه���ٍد و��شح، ل يمك���ن �إغفاله، كما 
�أن �لت�شلي���م ب���اأن �لقان���ون قد لَم�َس ح���دود �لتطّلع تمام���ًا هو �أمر 
م�شك���وك في���ه، ورّبما خ�ش���ع للتعديل ف���ي جل�شة �أخ���رى، و�لمهم 
و�لأكثر �إيالما هو ع���دم وجود فقر�ت تنهي حالة �لزيادة �لمفرطة 
باإع���د�د �لأندية وت�شمياته���ا �لتي لم تدر�س ول���م توؤخذ بالح�شبان 
مردود�ته���ا، وكاأنه���ا مد�ر�س �أهلية ولي�شت �أندي���ة يعّول عليها في 

م�شاركات خارجية!
ل نعل���م �لى متى ي�شتم���ّر م�شل�شل منح �لإج���از�ت بالمحاباة �لتي 
ل ُمب���ّرر لها، م���ع �لعلم �أن �أغلب �لأندية �لت���ي تمنح هذه �لجاز�ت 
ل تمتلك �أية مقّومات لفت���ح �لأندية و�جتذ�ب �ل�شباب و�لمو�هب، 
ول تمتل���ك �لأر��ش���ي و�لموج���ود�ت �ل�شرورية للعم���ل، و�أكتفت 
باإيج���ار قاعات )ج���م( �أو �شاحات خما�شية، فيم���ا ت�شمخ با�شمائها 
وعناوينه���ا ومو�قعه���ا عل���ى �شب���كات �لتو��ش���ل، وهو م���ا تريده 
لغايات �شّيقة جدً� ومح�شوبة ويبقى �ندثارها مجّرد م�شاألة وقت.

و�لغري���ب �أن ف���ي كل موؤتم���ر �أو ن���دوة تنظمه���ا وز�رة �ل�شب���اب 
و�لريا�ش���ة يتم ت�شخي�س هذه �لظاه���رة و�لحديث عنها بالبحوث 
و�لدر��ش���ات وتج���ارب �لحتر�ف بما يغن���ي �أكب���ر �لمكاتب لدينا 
ف�شاًل عن حديث �ل�شتثمار و�لتمويل �لذ�تي و�عتماد �لأندية على 
نف�شها �شو�ء كانت موؤ�ّش�شاتية �أم �أهلية، ثم نعود �لى نقطة �ل�شفر 

مّرة �أخرى، ولي�س من تغيير يذكر على �لأر�س �إل ماندر!
وف���ي �لوق���ت �لذي قط���ع فيه ه���ذ� �لمو�ش���وع �شوطًا طوي���اًل  في 
�لعدي���د من �لدول ومنها �لعربية، ماز�ل ح���ال �لأندية و�ل�شتثمار 
لدين���ا ير�وح في مكانه بغياب �لأنظمة و�شبابية �لقو�نين �لفاعلة 
�لت���ي تمنح لالأندية حّرية �لعمل في �لبحث عن �ل�شتثمار لتع�شيد 
مو�رده���ا �لمالي���ة و�نجاز ُبناه���ا �لتحتية �إبتد�ء م���ن بناء مالعب 
خا�ش���ة بها، ومرورً� با�شتثمار ف�شاء�ت �لأندية غير �لم�شتغّلة في 
بن���اء مولت ومحال تجاري���ة وم�شابح وفنادق ت�ش���ّكل مردود�تها 
عام���اًل �إ�شافي���ًا ف���ي دع���م �لن���ادي و�لدفع ب���ه لتحقي���ق �لنجاز�ت 

�لريا�شية.
وم���ا ز�لت �لعديد م���ن �أنديتنا تثقل كاهل �لدولة ف���ي �لعتماد كليًا 
على منحة �لوز�رة �لتي ل ت�شّكل �شيئًا في مفهوم �لدعم �لريا�شي، 
وحتى �لموؤ�ّش�شاتية منها على حد �شو�ء، لذلك فاإن �لقانون لي�س ذ� 

جدوى ما لم يتعّزز بقو�نين مو�زية �أخرى.

 ال���م���ي���ن���اء ي���ع���ان���ي غ����ي����اب ���س��ب��ع��ة الع���ب���ي���ن ب���م���واج���ه���ة ب���غ���داد

 بغداد / حيدر مدلول

تنطلق �ليوم �لثالثاء �لمو�فق �لحادي ع�شر 
م����ن �شه����ر �أي����ار �لج����اري مناف�ش����ات �لجولة 
�لثالثي����ن م����ن دوري �لك����رة �لممت����از باإقامة 
�ش����ت مباريات مهم����ة على مالع����ب �لعا�شمة 
بغ����د�د و�لمحافظ����ات �لو�شط����ى و�لجنوبية 
 2020-2021 بالمو�ش����م  كرد�شت����ان  و�إقلي����م 
�ل����ذي يتو��ش����ل في����ه غي����اب �لجماهي����ر عن 
�لتو�ج����د على �لمدرجات من����ذ يوم �لخام�س 
و�لع�شرين من �شه����ر ت�شرين �لأول �لما�شي 
تنفي����ذً� لقر�ر �شدر من قبل �لهيئة �لتطبيعية 
ف����ي �تح����اد ك����رة �لق����دم للح����د م����ن �نت�ش����ار 
)كوفي����د19-(  كورون����ا  فايرو�����س  تف�ش����ي 
�لذي �ش����رب �لبالد و�أّدى �ل����ى �رتفاع معدل 
�ل�شاب����ات �أكثر من ملي����ون �شخ�س بح�شب 
�آخ����ر �لح�شائيات �ل�شادرة م����ن قبل وز�رة 
�ل�شحة و�لبيئة بالتفاق مع منظمة �ل�شحة 

�لعالمية.

زاخو × الزوراء
ثال����ث  �لق����دم  لك����رة  �ل����زور�ء  فري����ق  و�ش����ّد 
م����ن  �لرح����ال  نقط����ة   55 بر�شي����د  �لترتي����ب 
�لعا�شمة بغ����د�د �لى محافظة ده����وك باإقليم 
كرد�شتان للق����اء م�شيفه فريق ز�خو �شاحب 
�لنق����اط 40 بالمرك����ز �ل�شاد�����س ف����ي �ل�شاعة 
�لر�بع����ة ع�ش����رً� على ملع����ب ز�خ����و �لدولي 
في �ختب����ار جديد للم����درب ر��ش����ي �شني�شل 
ولعبي����ه للظف����ر بثالث نقاط غالي����ة من �أجل 
��شتع����ادة �لو�شاف����ة وف�����سّ �شر�ك����ة �لنقاط 
م����ع غريم����ه �للدود فري����ق �ل�شرطة ف����ي �إطار 
رحلته����م �لحثيث����ة ف����ي مالحقة فري����ق �لقوة 
�لجوي����ة �لمت�ش����در بر�شي����د 53 نقط����ة �لذي 
ب����ات �لأقرب لنيل لق����ب دوري �لكرة �لممتاز 
بالمو�ش����م �لحال����ي برغ����م �أنه����م �شيو�جهون 
مناف�ش����ًا �شعب����ًا عندم����ا يلع����ب عل����ى �أر�ش����ه 
حت����ى �للحظ����ات �لأخي����رة م����ن �لمب����ار�ة مع 
�لمدي����ر �لفن����ي �ل�ش����اب عب����د �لوه����اب �أب����و 
�لهيل �ل����ذي �شيفتقد خدمات ثالث����ة من �أبرز 
عنا�ش����ره �لأ�شا�شي����ة ب�شب����ب �ل�شابة )زياد 
�أحم����د وب����رو� ن����وري وموؤيد عب����د �لبا�شط( 
ف�ش����اًل ع����ن �ن فريق����ه تعّر�����س �ل����ى �لهزيمة 
في �لجولتين �لثامن����ة و�لع�شرين و�لتا�شعة 
و�لع�شري����ن �أم����ام فري����ق نفط �لب�ش����رة لكرة 
�لق����دم بنتيج����ة )2-1( عل����ى ملع����ب �لفيحاء 
بالمدينة �لريا�شية بمحافظة �لب�شرة و�أمام 

فري����ق �ل�شناع����ات �لكهربائي����ة )1-0( عل����ى 
ملعب نادي �ل�شناعة �لريا�شي.

القا�سم × ال�سناعات الكهربائية
ويتلق����ي فري����ق �لقا�شم لك����رة �لق����دم �لمركز 
�لثام����ن ع�ش����ر بر�شي����د 25 نقطة عل����ى ملعب 
�لكف����ل �لأولمب����ي بمحافظة بابل م����ع �شيفه 
�لثقيل فري����ق �ل�شناع����ات �لكهربائية �لر�بع 
ع�ش����ر بر�شي����د 30 نقط����ة بلق����اء تاأم����ل من����ه 
نح�����س  فريقه����ا  يتج����اوز  �أن  �لأول  �إد�رة 
�لنتائ����ج �لمتو��شع����ة �لت����ي تحّقق����ت خ����الل 
�لجولت �لأرب����ع �لأخيرة و�لعودة �لى �شكة 
�لنت�ش����ار�ت م����ن جدي����د باعتباره����ا بو�ب����ة 
�لتقدم �ل����ى �لأمام و�ل�شتق����ر�ر في �لمنطقة 
�لد�فئ����ة و�لبتعاد عن �لف����رق �لتي تت�شارع 
فيم����ا بينهم����ا في موؤخ����رة �لترتي����ب للهروب 
من �شبح �لهبوط �ل����ى دوري �لدرجة �لأولى 
لك����رة �لقدم بالمو�شم �لمقب����ل بعد قر�ر لجنة 
�لم�شابق����ات ف����ي �لهيئ����ة �لتطبيعي����ة باتحاد 
كرة �لقدم بنزول �شاحبي �لمركزين �لتا�شع 
ع�ش����ر و�لع�شري����ن ف����ي خت����ام �لم�شابق����ة من 
�ل����دوري �لممت����از وخو�س �شاح����ب �لمركز 
�لثامن ع�شر مبار�ة فا�شلة مع �لفريق �لثالث 
�لمتاأهل م����ن دوري �لمظاليم �لذي يتو��شل 
مناف�شات����ه بم�شاركة 28 فريق����ًا تم توزيعهما 

�شمن �لمجموعتين �لأولى و�لثانية.

اأمانة بغداد × الميناء
وي�شتقب����ل فري����ق �أمان����ة بغ����د�د لك����رة �لقدم 

�لثامن بر�شيد 39 نقط����ة على ملعبه بمتنزه 
�ل����زور�ء فريق �لميناء �لحادي ع�شر بر�شيد 
�لب�ش����رة  محافظ����ة  م����ن  �لق����ادم  نقط����ة   35
بمو�جهة ت�شرب �لغياب����ات في كليهما برغم 
معان����اة مدرب �لأخير �أحمد رحيم - �أكثر من 
زميل����ه �لُكفء ع�شام حم����د – �فتقاد عنا�شر 
موؤث����رة ف����ي ت�شكيلت����ه وه����م )ح�ش����ام مهدي 
ومحم����د جبار �ش����وكان و�شال����م �أحمد ب�شبب 
�ل�شابة، وعمار عب����د �لح�شين و�شالم �أحمد 
بد�عي �ليق����اف لتر�كم �لبطاق����ات �ل�شفر�ء 
مب����اي  جوني����ور  و�لمحترفي����ن  بحقهم����ا، 
و�دري�ش����ا لعدم �كتمال تاأ�شيرة دخولهما �لى 
�لعر�ق( مم����ا �شيجعل �ل�شفان����ة لقمة �شائغة 
�أم����ام �أ�ش����ود �لعا�شمة �لذي����ن ير�هنون على 
عامل �لأر�س طمع����ًا بالمركز �ل�شاد�س خلف 
ف����رق �لق����وة �لجوي����ة و�ل�شرط����ة و�ل����زور�ء 
و�لنج����ف ونف����ط �لو�ش����ط وخا�شة بع����د �أن 
طالب منه����م مجل�����س �إد�رة �لن����ادي بن�شيان 
�آث����ار �لخ�ش����ارة �لأخي����رة �لت����ي تلّقوه����ا في 

�لجولة �لتا�شعة و�لع�شرين.

الديوانية × نفط الب�سرة
ويح����ل فري����ق نف����ط �لب�ش����رة �لثان����ي ع�ش����ر 
بر�شي����د 35 نقط����ة �شيف����ًا ثقي����اًل عل����ى فريق 
 30 بر�شي����د  ع�ش����ر  �لخام�����س  �لديو�ني����ة 
نقط����ة عل����ى ملع����ب �لإد�رة �لمحلي����ة بمدينة 
�لديو�نية في تطّلعات جامحة لالأول باإ�شافة 
مناف�ش����ه �لى قائمة �شحاي����اه �أماًل في دخول 
قائم����ة �لفرق �لع�شرة �لكب����ار م�شتغاًل �لروح 

�لمعنوي����ة �لعالي����ة �لتي يتحّل����ى بها نجومه 
ورغبته����م �ل�شدي����دة ف����ي �لتق����ّدم �ل����ى �لأمام 
بم�شيرته����م م����ع �لم����درب عم����اد ع����ودة �لذي 
��شتط����اع �أن يزي����د م����ن �ن�شجامه����م وتاآلفهم 
ب�شرع����ة من����ذ تولي����ه زم����ام �لقيادة ب����دًل من 
ق����ّدم  �ل����ذي  زميل����ه �ل�شاب����ق عم����ار ح�شي����ن 
��شتقالت����ه و�شّد �لرحال �ل����ى �لعا�شمة بغد�د 
لقيادة فريق �لحدود لك����رة �لقدم، فيما تبّقى 
من مباريات له حتى نهاية �لمو�شم �لجاري.

ال�سماوة × الحدود
و�شيك����ون ملع����ب ن����ادي �لتاج����ي �لريا�ش����ي 
م�شرح����ًا للمو�جه����ة �لمتكافئ����ة �لت����ي تجمع 
فري����ق �ل�شم����اوة �لتا�ش����ع ع�ش����ر بر�شيد 23 
نقط����ة مع م�شيف����ه فريق �لح����دود �لقابع في 
�لمركز �لع�شرين و�لأخير بالترتيب بر�شيد 
22 نقطة �لتي بات كليهما باأم�س �لحاجة �لى 
�لنت�شار فيه����ا من �أجل زيادة ر�شيدهما من 
�لنقاط و�لتق����ّدم �لى مر�كز جديدة، وخا�شة 
�أن ف����ارق ثمان����ي نق����اط تف�شلهما ع����ن فريق 
�لمرك����ز  �شاح����ب  �لكهربائي����ة  �ل�شناع����ات 
�لر�ب����ع ع�شر في �لترتيب، مّما يجعل �أحد�ث 
دقائ����ق �ل�شوطين �لأول و�لثاني تزد�د �إثارة 
وحما�ش����ة منقطع����ة �لنظي����ر بي����ن لعبيهم����ا 
�أماًل ف����ي خطف ثالث نق����اط بالنهاية لإ�شعاد 

�ن�شارهم وع�شاقهم.

الطلبة × نفط مي�سان
وتنتظ����ر فري����ق �لطلبة لك����رة �لق����دم �ل�شابع 

ع�ش����ر بر�شي����د 27 نقطة على ملع����ب �ل�شعب 
�لدول����ي ف����ي �ل�شاع����ة �لعا�شرة م�ش����اء مهمة 
�شعبة �أمام �شيفه فريق نفط مي�شان �لعا�شر 
بر�شي����د 36 نقطة �لقادم م����ن مدينة �لعمارة 
بحك����م �لظ����روف �ل�شعب����ة �لمالي����ة وهجرة 
�أغلب نجومه خالل فترة �لنتقالت �ل�شتوية 
�شوب �لفرق �لمناف�شة ف����ي �لمو�شم �لحالي 
�لت����ي و�شعت����ه ف����ي مركز ب����ات ل ي�ش����ر عدّو 
ول �شدي����ق، وهو ي����رى و�حدة م����ن �لأندية 
�لجماهيري����ة �لبغد�دي����ة تعان����ي كثي����رً� م����ن 
�لف����رق  ف����ي  نتائج����ه �لمتو��شع����ة و�شعت����ه 
�لموؤخ����رة �لأربعة �لتي تت�شارع فيها بينهما 
تجّنب����ًا للهب����وط �ل����ى دوري �لدرج����ة �لأولى 
لكرة �لق����دم بالمو�شم 2022-2021 مما جعل 
�لهيئة �لإد�رية �لموؤقتة تتجه �لى �ل�شتعانة 
بخدمات �لمدرب �لخبير ثائر ج�شام بدًل من 
�لم����درب ح�ش����ن �أحمد �لذي تم����ت �إقالته بعد 
�لخ�شارة �أمام فري����ق �لنجف بنتيجة )0-2( 
حيث �أعتبر هذه �لمبار�ة غاية في �ل�شعوبة 
�أمام فري����ق يعتبر �لح�شان �لأ�شود ول�شيما 
عندم����ا يلع����ب على مالع����ب �لعا�شم����ة بغد�د 
وه����و م����ن �أف�ش����ل ف����رق �لمحافظ����ات تكتيكًا 
ويعتم����د �لهجوم �ل�شاغط على لعبي �لفرق 
�لمناف�ش����ة بتو�ج����د مجموع����ة متجان�شة من 

نجومه تلعب معًا منذ �أربعة مو��شم.
و�شي�شه����د غ����دً� �لأربع����اء �أربعة لق����اء�ت في 
�لثالثي����ن حي����ث  �لجول����ة  مناف�ش����ات  خت����ام 
يو�ج����ه فريق �ل�شرط����ة لكرة �لق����دم و�شيف 
55 نقط����ة ف����ي �ل�شاع����ة  �لمت�ش����در بر�شي����د 
�لر�بع����ة ع�ش����رً� على ملعب �ل�شع����ب �لدولي 
�شيف����ه فريق �أربيل �لثال����ث ع�شر بر�شيد 32 
نقطة �لق����ادم من �إقليم كرد�شت����ان ويحت�شن 
ملعب ن����ادي �لتاجي �لريا�ش����ي في �لتوقيت 
ذ�ت����ه مو�جه����ة بي����ن فري����ق �لك����رخ �لعا�ش����ر 
بر�شي����د 36 نقط����ة وم�شيف����ه فري����ق �لنف����ط 
�ل�شاب����ع بر�شيد 39 نقط����ة وتقام في �ل�شاعة 
�لعا�شرة قمة كروية نارية بين فريق �لنجف 
لكرة �لقدم �لر�بع بر�شيد 54 نقطة وم�شيفه 
فريق �لق����وة �لجوية �شاح����ب �لمركز �لأول 
ف����ي  �لنظ����ار  وتتج����ه  نقط����ة،   63 بر�شي����د 
�لتوقي����ت نف�ش����ه �ل����ى ملعب كرب����الء �لدولي 
بمحافظ����ة كرب����الء �لمقد�ش����ة حي����ث ي�شيف 
مب����ار�ة م����ن �لعي����ار �لثقي����ل بين فري����ق نفط 
�لو�ش����ط �لخام�س بر�شي����د 49 نقطة و�شيفه 
فري����ق �لكهرباء �شاحب �لنق����اط 28 بالمركز 

�لر�بع ع�شر.

النوار�س ت�سعى ل�ستعادة الو�سافة وفّك �سراكة النقاط  

نقد مرئي

�أع����رب رئي�����س ن����ادي �ل�شرط����ة �لأ�شب����ق 
ريا�����س عبد�لعبا�����س، ع����ن �أ�شف����ه لع����دم 
تحقي����ق وزير �ل�شب����اب و�لريا�شة عدنان 
ف����ي  �لريا�شيي����ن  طموح����ات  درج����ال 
�لمرحلة �لتي تم ��شتيز�ره لأجل �إ�شالح 

�شوؤون �لريا�شة.
وقال ريا�س "كنت �أتمّنى لو �أخذ �لوزير 
�لريا�شي����ة  �لكف����اء�ت  باأي����دي  درج����ال 
وجمعهم حوله لي�شمع منهم وما يعانون 
وما يقترح����ون، كي يوؤّدو� دورهم ح�شب 
كفاءة وخب����رة كل ريا�شي، وهو يعرفهم 

جيدً�".
و�أ�����ش����اف: �أ���ش��ع��ر ب���الح���ب���اط �أ����ش���وة 
ب��ري��ا���ش��ي��ي��ن ُك���ث���ر، م���ع �ق���ت���ر�ب ف��ت��رة 
����ش��ت��ي��ز�ر ع��دن��ان درج����ال، لأن���ه �ن�شغل 
بنف�شه فقط وكيفية تحقيق طموحه، و�إن 
كان ذلك م�شروعًا، لكنه �أخذ ُيغّرد وحده 
دون �أن يبدي �هتمامه ببقية �لريا�شيين 

�لذين ُظلمو� في جميع �لألعاب".
ولف����ت �ل����ى �أن "�شع����ي درج����ال لرئا�ش����ة 
�تح����اد كرة �لقدم لن ينجح حتى لو تمّكن 
م����ن �لف����وز ف����ي �لنتخاب����ات، فاإد�رته لن 
ت�شتم����ر �أكثر من �أربع����ة �أ�شهر، لأنه يحب 
�أن يقود �ل�شفينة وحده، و�لتوليفة ت�شم 
�شخ�شي����ات �أخرى تحظى بثقة كبيرة من 
�لهيئ����ة �لعامة ولهذ� لن تك����ون من�شجمة 
و�شتو�جه تقاطعات كبيرة ومن �ل�شعب 
�أن تم�ش����ي بهم بعيدً�، ول����ن يتمكنو� من 

تحقيق �أماني �لو�شط �لكروي".    
وبخ�شو�س روؤيته لن����ادي �ل�شرطة، فقد 
حّم����ل ريا�����س عبد�لعبا�����س �إد�رة �لنادي 
ريا�شي����ي  تغري����ب  م�شوؤولي����ة  �لحالي����ة 

�ل�شرط����ة عنه، و��شفًا �أّياه����ا باأنها طارئة 
عن �لريا�شة با�شتثناء ع�شوين فقط.

وق����ال ريا�����س �إن "�أبن����اء ن����ادي �ل�شرطة 
مّمن خدموه ل�شنين طويلة ل ي�شتطيعون 
�لدخ����ول �لي����ه وي�شع����رون �أنه����م غرب����اء 
لوجود �إد�رة ل تمّثله����م ولم تمّر ت�شكيلة 
غريب����ة ط����و�ل تاريخ �ل�شرط����ة �لريا�شي 

بمثل ما تتو�جد �ليوم".
و��شتذكر رئي�س ن����ادي �ل�شرطة �لأ�شبق،  
موقف����ًا �شابق����ًا خ����الل حقبت����ه ف����ي كانون 
�لأول ع����ام 2015 قائ����اًل "ق����ّدم �شتة من 
�أع�ش����اء �لإد�رة ��شتقالته����م با�شتثنائي 
مع موظفة، فيما بقية �لأع�شاء ينت�شبون 
�لى �لوز�رة، وطلب منهم وزير �لد�خلية 
تقدي����م  �لغب����ان  �شال����م  محم����د  �لأ�شب����ق 
��شتقالته����م عن����وة، فنف����ذو� �أم����ره وت����م 
ح����ّل �لإد�رة بموجب ذلك، ول����دّي وثائق 
ل�شهاد�ته����م ف����ي �لمحكمة باأنه����م �أمتثلو� 
�ل����ى �أم����ر �لوزي����ر حي����ن ت����م ��شتدعاوؤهم 

ووقعو� على �أور�ق ��شتقالة جاهزة".

  متابعة : اإياد ال�سالحي

و�لريا�ش���ة  �ل�شب���اب  لجن���ة  �أك���دت 
�ش���وؤون  ف���ي  ع���دم تدخله���ا  �لبرلماني���ة 
�لموؤ�ش�ش���ات �لريا�شي���ة كونه���ا م�شتقلة 
�إد�ريًا وماليًا وقانونيًا، مطالبة �لجميع 
�لتعامل بمهنية عالية، فيما يرى مر�قب 
ريا�ش���ي �أن عم���ل �للجن���ة �شاب���ه بع�س 
ل���ب  �لأخط���اء نتيج���ة تدخالته���ا ف���ي �شُ
�أعم���ال غيرها �لأمر �ل���ذي عّطل �أكثر من 

م�شروع ��شالحي في �لريا�شة.
و�أو�شح���ت لجن���ة �ل�شب���اب و�لريا�ش���ة 
�لبرلماني���ة ف���ي بيان لها تلق���ت )�لمدى( 
ن�شخ���ة من���ه، �أنه تث���ار بين حي���ن و�آخر 
مطالبات من �ط���ر�ف ريا�شية ب�شرورة 
تدخل لجنة �ل�شباب و�لريا�شة بمجل�س 
عم���ل  تخ����س  مو��شي���ع  ف���ي  �لن���و�ب 
�للجن���ة �لأولمبية �لوطني���ة �لعر�قية �أو 
�لتحاد�ت �لريا�شي���ة ذ�ت جو�نب فنية 

بحتة.
و�أ�شافت :ف���ي �لوقت �لذي تعّبر �للجنة 
ع���ن تقديره���ا للثق���ة �لممنوح���ة لها من 
قب���ل �لريا�شيي���ن، فاإنه���ا ت���وّد �لي�شاح 
و�لتح���اد�ت  �لأولمبي���ة  �للجن���ة  ب���اأن 
تعد موؤ�ّش�ش���ات م�شتقلة ��شتق���الًل ماليًا 
و�إد�ريًا ويتم �نتخاب �أع�شاوؤها من قبل 

هيئاتها �لعامة.
ولفت���ت �لى �أن �لجميع يعل���م باأن �لهيئة 
�لتطبيع���ة لتحاد كرة �لق���دم تم تعيينها 
م���ن �لتح���اد �لآ�شي���وي لإد�رة �ش���وؤون 

�لتح���اد، وما تقوم به يتم تحت ��شر�ف 
�لتحادي���ن �لآ�شي���وي و�لدول���ي، ف�شاًل 
عن �أن �لق���ر�ر�ت �لمتخ���ذة تعد قر�ر�ت 

فنية ل يمكن �أن تتدخل فيها �للجنة.
جان���ب  ي�ش���ود  �أن  تاأم���ل  �أنه���ا  وبّين���ت 
�لمهنية في عمل �لموؤ�ش�شات �لريا�شية، 
�لت�شام���ح  ب���روح  �لجمي���ع  يعم���ل  و�أن 
و�لمحبة و�لبتعاد عن �ل�شغائن وخلق 
�لم�ش���اكل، و�أن يبقى �لإع���الم �لريا�شي 
�لم�ش���ار�ت  لت�شحي���ح  �لثاقب���ة  �لعي���ن 
�لخاطئة بطرق مهنية وو�قعية م�شتندة 

�لى �لنقد �لبّناء.
وخل����س بي���ان �للجن���ة �ل���ى �أنه���ا تنظر 
بعي���ن �لحت���ر�م و�لتقدي���ر �ل���ى جمي���ع 
�لموؤ�ّش�ش���ات �لريا�شي���ة وم���ن يديره���ا، 
وق���ت  �أي  ف���ي  �لتدّخ���ل  ع���دم  وتوؤك���د 
ب�شوؤونهم �لد�خلي���ة �أو �لفنية �أو �لعمل 

على فر����س �إر�دته���ا عل���ى �لموؤ�ش�شات، 
�آمل���ة م���ن �ل�شخ�شي���ات �لت���ي تدير هذه 
�لموؤ�ش�شات �لمحافظة على ��شتقالليتها 

من �أي تدّخل كان.
�لجه���ود  �أن  ريا�ش���ي  مر�ق���ب  وي���رى 
�لت���ي بذلتها لجن���ة �ل�شب���اب و�لريا�شة 
�لبرلماني���ة كان���ت كبي���رة �ن�شجام���ًا مع 
�لأحد�ث �ل�شاخنة �لتي �شهدتها �لريا�شة 
�أع�ش���اء  تول���ي  فت���رة  خ���الل  �لعر�قي���ة 
�للجن���ة م�شوؤولياته���م، �إل �أن بع�س تلك 
�لح���د�ث لم تك���ن �للجنة حازم���ة تجاه 
و�أد �أزماته���ا كونها طرف���ا فيها من خالل 
�أخطاء ف���ي قانون م�ش���ّرع �أو �إبد�ء ر�أي 

يتقاطع مع م�شالح �آخرين.
و�أ�ش���ار �لمر�ق���ب �ل���ذي رف����س �لك�شف 
ع���ن ��شم���ه، �ل���ى �أن���ه و�كب عم���ل لجنة 
�ل�شب���اب و�لريا�ش���ة �لبرلمانية في �أكثر 

من �أزم���ة كانت تف�شير�ته���ا حولها �شببًا 
ف���ي تقاطع���ات �لموؤ�ش�ش���ات م���ن خ���الل 
عدم �لقناع بم���و�د قانونية يفتر�س �أن 
تك���ون ُملزم���ة للجمي���ع لإنه���اء �أي جدل 
بموقف���ه  �لتعّن���ت  �لبع����س  من���ه  يبغ���ي 
لح�شابات �شخ�شية. و��شت�شهد �لمر�قب 
بالخالف �لمحت���دم ب�شاأن قانون �لأندية 
�ل���ذي �ُشحب م���ن مجل�س �لن���و�ب لعدم 
�لتفاق على مو�د بعينه���ا ت�شّبب �شررً� 
لم�شلحة ر�ف�شيه، وم���از�د من �لم�شكلة 
ت�شري���ح رئي����س �للجنة عبا����س عليوي 
ب���اأن م���ّدة عم���ل �لدورتي���ن ُتحت�شب من 
تاري���خ �ش���دور �لقان���ون �لجدي���د بينما 
�أغلب روؤ�شاء و�أع�ش���اء مجال�س �إد�ر�ت 
�لأندي���ة �لحاليي���ن �أم�ش���و� عقدي���ن من 
�لزم���ن و�أكث���ر من دون تغيي���ر، ما يعني 
��شاف���ة ثمان���ي �شنو�ت �أخ���رى �لى مدة 

بقائه���م، وهي م�شاأل���ة ل �جتهاد فيها من 
رفة ل يمتلك  قبل عليوي، بل هي فنية �شِ

�أحدً� �شالحية تحديدها.
وت�ش���اءل �لمر�ق���ب ع���ن ماهي���ة عالق���ة 
و�لريا�ش���ة  �ل�شب���اب  لجن���ة  م�شوؤول���ي 
ل���وز�ن  مدين���ة  باجتم���اع  �لبرلماني���ة 
 2020 ع���ام  �شب���اط  ف���ي  �ل�شوي�شري���ة 
�ل���ذي بح���ث �أزمة �لحكومة م���ع �لمكتب 
�لأولمبي���ة  للجن���ة  �ل�شاب���ق  �لتنفي���ذي 
�لوطني���ة؟ �إن كان �لأم���ر لتثمي���ن جهود 
ف���ي  وم�شاهمته���ا  �لدولي���ة  �لأولمبي���ة 
ت�شري���ع قان���ون �لأولمبي���ة �لعر�قية فال 
ي�شتدعي ت�شكيل وفد وتخ�شي�س نفقات 
�شف���ر لثالث���ة م���ن �للجن���ة �لبرلماني���ة، 
ويمك���ن �أن ُيعبَّر عن ذل���ك بر�شالة �شفافة 

توجز �لموقف �لدولي ودوره.
وك�ش���ف �لمر�ق���ب ف���ي خت���ام ت�شريحه 
ع���ن تمري���ر عبا�س علي���وي رئي�س لجنة 
�ل�شب���اب و�لريا�ش���ة �لبرلماني���ة، ورعد 
�لأولمبي���ة،  �للجن���ة  رئي����س  حم���ودي 
ن�شخ���ة �لنظام �لد�خلي للجنة �لأولمبية 
�لوطني���ة �ل���ى مجل����س �ش���ورى �لدولة، 
وتّم���ت �لم�شادق���ة عليه من قب���ل رئي�س 
�لجمهورية وُن�شر ف���ي جريدة )�لوقائع 
�لعر�قي���ة( �لع���دد 4597 ف���ي �لخام����س 
م���ن ت�شري���ن �لأول ع���ام 2020 من دون 
تدقيق���ه ف���ي وز�رة �ل�شب���اب و�لريا�شة 
ب�شه���ادة �أحد مدر�ئها �لعامين �لذي ثّبَت 
موؤ�ّشر�ت عّدة عل���ى ن�س �لنظام بحاجة 

�لى �لمر�جعة و�لتعديل.

 بغداد / المدى

ي�شي����ف فري����ق مان�ش�شتر يونايت����د لكرة 
�لقدم و�شيف �لمت�شدر بر�شيد 70 نقطة 
عل����ى ملع����ب �أول����د تر�ف����ورد ف����ي �ل�شاعة 
�لثامن����ة م�ش����اء �لي����وم �لثالث����اء بتوقيت 
لي�شت����ر  فري����ق  �لل����دود  مناف�ش����ه  بغ����د�د 
�شيت����ي �شاحب �لمركز �لر�بع بر�شيد 63 
نقط����ة �شمن مناف�ش����ات �لجولة �ل�شاد�شة 
و�لثالثين من �لدوري �لنكليزي �لممتاز 

لكرة �لقدم بالمو�شم 2020-2021.
ويرغ����ب فري����ق )�ل�شياطي����ن �لحم����ر( في 
تحقيق �لفوز �لح����ادي و�لع�شرين �شمن 
م�شيرته من �أج����ل تاأكيد بقائه في �لمركز 
�لثاني ف����ي �لترتيب، و�لمط����ارد �لوحيد 
لفري����ق مان�ش�شتر �شيت����ي �لمت�شدر، بعد 
�أن �شِم����َن مقع����ده �شم����ن �لف����رق �لأربعة 
�لت����ي تمث����ل �لك����رة �لنكليزي����ة بالن�شخة 
�لمقبل����ة م����ن دوري �أبط����ال �أوروبا لكرة 
موؤجل����ة  مب����ار�ة  لدي����ه  �أن  برغ����م  �لق����دم 

م����ن  و�لثالثي����ن  �لر�بع����ة  �لجول����ة  م����ن 
�لبريمرليغ �شيخو�شها بعد غد �لخمي�س 
�أمام فري����ق ليفربول �شاح����ب �لنقاط 57 
نقط����ة بالمركز �ل�شاد�����س على ملعب �أولد 
تر�ف����ورد بمدين����ة مان�ش�شتر ف����ي �ل�شاعة 
�لعا�ش����رة و�لربع م�ش����اًء. و�شتكون هذه 
�لمبار�ة �لى جان����ب مو�جهات )ليفربول 
، فوله����ام ، وولفرهامبت����ون( م����ن �أب����رز 
تح�شي����ر�ت كتيب����ة �شول�شكاي����ر للمبار�ة 
�لنهائية لل����دوري �لأوروبي لك����رة �لقدم 

�لتي �شتجري في �ل�شاعة �لعا�شرة م�شاء 
يوم �ل�شاد�����س و�لع�شرين م����ن �شهر �أيار 
�لج����اري �أمام فري����ق فياري����ال �لإ�شباني 
لكرة �لقدم على ملع����ب �شتاديون �نيرجا 
جد�ن�شك بمدينة غد�ن�شك �لبولندية �أماًل 
في خطف �للقب للمرة �لر�بعة في تاريخ 
�لم�ش����اركات في ه����ذه �لبطول����ة ول�شيما 
بع����د �أن تمّك����ن م����ن �إز�ح����ة فري����ق روم����ا 
�لإيطال����ي لك����رة �لق����دم من �ل����دور ن�شف 

�لنهائي.

ال�سياطي��ن الحم��ر يتطّلع��ون ال��ى �س��رب لي�ست��ر �سيتي

مراقب يك�سف عن تمريرها لنظام االأولمبية بال تدقيق الوزارة!

ال�سباب البرلمانية توؤكد عدم التدخل في �سوؤون الموؤ�ّس�سات الريا�سية

ريا�س عبدالعبا�س



المفرج���ي(  )ع���اء  يخو����ض  ا�ستقرائ���ي  بنه���ج 
ح���وارات متنوعة الآف���اق والمنطلق���ات، مع نماذج 
من اأع���ام الثقاف���ة، ليبني من جزئيات م���ا اأبدعوه 
، خا�س���ة دالة، )ل يتموتي���ف(، ت�سيء تجربة  كلٍّ 
منه���م، بفرادته���ا، الثقافي���ة والفكري���ة والبداعية ، 
�س���واًء عل���ى م�ست���وى "ال�سردي���ات" و"ال�سعر" اأو 
"الم�سرح" و"المو�سيقى" والتاريخ" و"ال�سينما" 
و"الر�س���م" و"العمارة.. متو�س���ًا بركائز توثيقية 
ف���ي طبيع���ة ِن�سبه���ا وعاق���ات عنا�سره���ا واأهمية 
الأدي���ب  يفت���ح مغالي���ق تجرب���ة  دللته���ا، وكاأن���ه 
والفن���ان والمعم���اري، بتحفي���زات اأ�سئل���ة نوعية، 
ذكي���ة، تتعلق بطبيعة نتاجاته���م ذاتها، في �سماتها، 
وخ�سائ�سه���ا، وبالتال���ي يظهر المب���دع وهو يبوح 
باأخ����ضّ اأ�س���راره، لي�ْسَتْكِن���ْه منه���ا، روؤاه الفني���ة، 
ولينق���ل ذخيرته���ا الى العل���ن في �سحيف���ة يومية، 
كانت )م���ادة( كتاب���ه هذا، الت���ي �سيق���ارب القارئ، 
تظاهرتها الدالة، والمح�سو�سة من اأبعاد تنظيرية، 
حي���ث ي�سبح المبدع نف�سه هو ال�ساهد الأّول ، على 
تقيي���م كنز منتجات���ه الإبداعي���ة، وتدوي���ن تاريخ، 

ه الميداني.  ومعاناته في حقل تخ�س�سّ
يوظ���ف )المفرجي( مفاهيم���ه Cencepts لي�سّنف، 
بمقارب���ة  المنهجي���ة  حوارات���ه  ف���ي  المبدعي���ن، 
مو�سوعي���ة، تك�س���ف ع���ن اأ�سلوبياته���م المتنوع���ة 
في الروؤي���ة، والتفكير وال�سع���ور والإنجاز، بهدف 
اإي�س���ال اأ�سواتهم باأمانة الى الق���ّراء بدقة وعناية، 
الخاق���ة،  )هوياته���م(  اخت���اف  عل���ى  والتاأكي���د 
المتباين���ة وموقفهم من العالم والمجتمع والثقافة، 

عّرفتنا النظريات الأدبية، على طروحات )اأر�سطو( 
ع���ن ال�س���عر والأ�س���طورة والدراما، بمث���ل ما فعل 
المنّظ���رون الاحق���ون ف���ي فترات تاريخي���ة قريبة 
ف���ي زمن )ديدرو(،  الذي ي���رى في الدراما، )ملهاة( 
تف�س���ح الرذيلة، و)ماأ�ساة( عن �سقاء العظماء – اأو 
تج���د )فان تيغيم( يعّرف )ال�سعر( ، في قوة الخيال 
، ودّق���ة  الت�سمي���م  ، وجزال���ة  البت���كار  ، وج���راأة 
المو�س���وع، اأو اأن )�سارت���ر( ي���رى )التاري���خ( قوة 
تحركن���ا من داخلنا، كما ت�سن���ع ال�سعوب تاريخها، 

عبر الأجيال المتوالية.
ويحذرن���ا )برتران���د را�سل(، باأن )الح���رب( لي�ست 
لعب���ة لذي���ذة، حي���ن تْده���م النا����ض ف���ي باده���م ، 

لت�ستحيل الى لعبة مقيتة! 
وق���ف  كي���ف  بحوارات���ه،  )المفرج���ي(  �سيعّرفن���ا، 
المب���دع العراقي ف���ي "داخل" الوط���ن، و"خارجه" 
م���ن فّنه، وم�سروعه الفكري، وكيف ا�ستطاع رعاية 
نم���و تجربت���ه، اأو حافظ على حري���ة اختياراته في 

تلك الأعمال الفريدة في بابها الخا�ض.
�سن�ست���دل عل���ى معان���اة الأدي���ب، والمثق���ف ب�سكل 
عام، واقفًا تحت اختبارات ، "مخا�سات" ال�سيا�سة 
، و�س���راع الق���وى المتعار�س���ة ونقائ�سه���ا، وم���ا 
اأفرزت���ه من مكاب���دات ومطاردات ودم���ار وحروب، 
ليبق���ى منا�سًا في بحثه عن الحرية والعدالة، �سّد 
ال�ستاب والدكتاتورية، ولأن كتاب )تاركو الأثر( 
ي�ستدع���ي الق���ارئ، للتمت���ع ب���كّل لفظ���ة وردت فيه، 
تغن���ي معرفت���ه، �س���وف ل يت�سع المج���ال لذكر رقم 
)19( مم���ن اأج���رى معه���م اللقاء، وهي لق���اءات غير 
قابلة لاختزال، انما لاإ�سارة الى بع�ض موؤ�سراتها، 
اإذ ت���رى �ساع���رًا عراقي���ًا، يوظ���ف جمل���ة للمخ���رج 
)بازولين���ي( ، تق���ول )بان ال�ساعر ال���ذي ل يخيف، 
فليهج���ر العال���م( و�ساعرنا ي���رى اأن بغ���داد )مدينة 
مبدعة(، حت���ى منائرها ملّون���ة بالقا�ساني والطفل 

العراق���ي ، ينط���ق وجه���ه بالحي���اة و�سع���ب ح���اد، 
ورقيق، والعنف الث���وري، ان�ساني، ولي�ض دمويًا. 
وال�سع���ر بالف�سح���ى نح���ت بال�سخ���ر، وبالعامية، 
َرة  ا�ستغ���ال بالطين – وكاأنها ع�سيقه مطواعة ، ن�سِ
مورق���ة، وثمة اآخر، �ساعر عراقي مغترب ومترجم، 
لرواي���ة )يولي�سي����ض( جيم����ض جوب����ض وبع����ض 
اأعمال �سك�سبير، وهو لم يقف بف�سوله الثقافي عند 
)جانر( اأو )نوع( �سع���ري واحد ، وتنوعت مراميه 
مثل الي���وت، المنهمك بالم�سرح والنق���د، والمقالة، 
والترجم���ة والفل�سف���ة كم���ا )توفي���ق الحكي���م( ف���ي 
الرواية، والم�سرح ، والمذكرات.. اأو يذكر بمقولة 
)برنارد�س���و( – بان كل مكان اأفيُد منه هو )وطني( 
– ويخل�ض الى اأن اغترابه جعله ي�سيف �سك�سبير 
ال���ى المتنب���ي، ولورن����ض اأوليفيه ال���ى �سامي عبد 
الحمي���د ويختت���م حديث���ه بان���ه اخت���ار موت���ه، كما 
فعل ال�سه���روردي، ليحرم قائله م���ن اإ�سباع حقده. 
ويتباهى بمنجز عراقي قديم مترجمنا هذا في�سوق 
قول )ريلكه( باأن )ملحم���ة جلجام�ض مذهلة( لديهم 

رواية )البيكار�سك( ، ممّهدة للرواية الجديدة. 
ف���ي  )ال�س���داء(  اأن  )�سك�سبي���ر(  ف���ي  وي���رى 
)تراجيديات���ه(، اأه���ّم م���ن )اأ�سواتها( ف���ي المعنى، 
والمبن���ى، واليق���اع، لم���ا تقيم���ه )الكلم���ات( م���ن 
عاقات بما قبلها وما بعدها. وينفر )�ساعر( عراقي 
اآخر م���ن بع�ض الأدب���اء الذين ي���رون )الكاديمية( 
���ة ! ويدي���ن ه���ذه الاعلمية في كامه���م، ويقوم  �ُسبَّ
بتو�سي���ف تجربته في الق�سي���دة المركبة من لون، 
ومو�سيقى و�سينما، في فن �سياغة العبارة ومهارة 
التعبي���ر عن الفك���رة وق���د ت�ست���درج )الموؤ�س�سات( 
المثق���ف، وت�ساومه، وال فانها تطل���ق اأزلمها، كما 

قال )بن حزام(: 
تكّنفني الوا�سون من كّل جانب 

ولو كان وا�ٍض واحٍد لكفاني! 

وترى �ساعر م���ن جيل �سبعيني، يراه���م قد انقذوا 
ال�سع���ر م���ن النحط���اط، بو�سف���ه يحت���ل مناط���ق 
ذوقي���ة وجمالية وم�سامي���ن روحية ، في ن�سو�ض 
مفتوحة، بمعانيه���ا المواربة المده�س���ة، وثقافتها 
ف���ي ال�سيا�س���ة، و�ساع���ر اآخ���ر، يبح���ث ع���ن وجوه 
الجم���ال المتعددة، ب�سورة �سعري���ة قابلة التاأويل، 
وي���رى اأن المثقف العراقي، �سواء ف���ي الخارج اأو 

الداخل، هو ثراء للثقافة الوطنية 
ال�سردي���ات،  وف���ي   – العراقي���ة 
تبعًا، لت�سل�سل الأ�سماء المدرجة 
ف���ي كت���اب )المفرج���ي( ، ت���رى 
الروائية الى اليدلوجيات �سبب 
خ���راب ع�ّض الم���راأة – في وطن 
تعّر�ض لهّزات عميقة والواجب، 
هو اأن تق���اوم النقرا�ض، ويجد 
ف���ي  العم���ارة  اأن  )معماري���ًا( 
للت�سوي���ه،  تتعر����ض  الع���راق، 
والتغيي���ر التع�سف���ي – موؤك���دًا 
على اأهمية الحوار بين ثقافات 
لتج���اوز  العالم���ي،  المعم���ار 
)ت�سّحرن���ا المعم���اري(. ويرى 
معماري���ًا اآخ���ر، ب���ان )الَتْزييف 
المناط���ق  محق���ت  "اآف���ة"   ،
الح�سرية وبا اإنجاز م�ساريع 

�سخمة.
وت���رى روائي���ة، اأنه���ا حفي���دة 
�سالة مائية، وتب�سر بع�سيان 
مو�سيقي���ة،  وه���ي  الو�ساي���ا 
وت�سكيلية، متغلغلة في �سورة 
)روائي���ة(، تبحث عن )تخييل 
 Historical"   : تاريخ���ي( 

 "imagination

ل�ستك�ساف روابط خفّية في واقعنا الب�سري. 
اأم���ا الروائي الآخ���ر، فيعتبر الرواي���ة، غريزة مثل 
الج���وع، والجن�ض، ويع���ّد نف�سه مغام���رًا في النقد 
والفكر، والفل�سفة. واآخ���ر كاتب و�ساعر ومترجم، 
يح�سب الترجمة، اإعادة كتابة، في اللغة وتقنياتها، 
واآخ���ر، يرى ظهور جيل روائ���ي جديد في العراق، 
واإن كَلّ مك���ّون، يري���د اأن ي���روي ق�ست���ه الخا�س���ة 

لهويته المتفردة. 
ويحر����ض قا�ض عل���ى تل���ك اللحظ���ة الفا�سلة، في 
هبوط الوح���ي، بمظلة الفن والجم���ال- وفي حقل 
)الر�س���م( ي���رى الر�س���ام، اإن م�ساه���دة )كوديا( في 
متحف اللوفر، قّدم له الحّل الفني ، فهو الأقرب الى 
ذهنّيته وميوله – كما فعل )دودو( اأي�سًا، وهو من 
�سالة عراق ما بين النهرين ما قبل التاريخ، جعله، 
ي�س���ّكل �سخ�سياته ف���ي اللوحة، ممثلي���ن لأ�سحاب 
المه���ن والح���رف، الت���ي ياأ�سف عل���ى انقرا�سها 
من عالمن���ا الجميل – وم���ن المعا�سرين يتذكر 
موا�سي���ع المقه���ى الت���ي ا�ستلهمها م���ن )محمد 
غن���ي حكمت( من قطع���ة خ�سب ب���ارزة النحت. 
وهناك م�سور فوتوغرافي يرى اأنه قدم ق�سائد 
اأن  ي���رى  ب�سري���ة، ت�سبه���ه. وفن���ان ت�سكيل���ي، 
ينظ���ر الى الأ�سياء من زاوي���ة مختلفة، اأما فنان 
الم�س���رح الرائد في���رى، اأن الم�س���رح التجريبي 
عندم���ا، ق���د ابُتِذل، كم���ا اأننا لم نوؤ�س����ض لم�سرح 
تقليدي بعد. ويوافقه فنان م�سرحي )تجريبي(، 
بقول���ه ، ل يوج���د م�س���رح عرب���ي، اإنم���ا توج���د 

تجارب م�سرحية عربية.
وينق���ل مخرج �سينمائي في فيلم���ه الأخير، َبلده 
الع���راق الى المنف���ى، في حين ي���رى )مو�سيقي( 
عراق���ي، �سرورة، التوف���ر على معرف���ة، التاأليف 
الورك�سترالي، والهارموني، ومراحله، وقوالبه 

المو�سيقية، وهيكليتها! 
ختام���ًا، اأرى �سرب���ًا م���ن الع���زف الح���واري، مع 
مبدعين���ا العراقيي���ن، بمثل ه���ذه اللق���اءات التي 
�سائ���ق،  باأ�سل���وب  الج���اد،  الثقاف���ي  هدفه���ا  اأّدت 
مكتن���ز بالوع���ي، واللتزام بتعددي���ة المنظورات 
الإبداعي���ة، الحّرة، مما يجعل كتاب )تاركو الأثر( 
– اإ�سدار )المدى( – 2020 كتابًا جديرًا، بالقراءة 

الجادة الر�سينة. 

      

وال�سي���دة هرم���ن ت�س���ر هن���ا اإىل البي���ت 
ال���ذي �سمم���ه �سقيقه���ا الفيل�س���وف لأخته���ا 
الثانية ال�سيدة مارغريت، املعروفة بلوحتها 
ال�سه���رة الت���ي ر�سمها لها غو�ست���اف كلمت، 
وهي �سيدة �سارمة ودقيق���ة ومنطقية، لذلك 
�سكن���ت ه���ذا البيت مرت���ن، قب���ل وبعد فرتة 

احلكم النازي. 
ل اأري���د اأن اأكرر م���ا كتبته �سخ�سي���ًا عن هذا 
البيت يف كتابي "ت�س���ّدع اجلمال الأنثوي" 
ولكن من ال�س���روري الإ�سارة اإىل اأن عنوان 
الف�س���ل ال���ذي و�سعت���ه ل���ه "بي���ت بنواف���ذ 
منطقي���ة" لأنه �سمم بعقلي���ة منطقية �سارمة 
باقت�ساده���ا يف امل�ساح���ات، وغ���ر مرنة مع 
ال�ستخدامات الريا�سي���ة يف كل التفا�سيل؛ 
الأب���واب حت���ى  اإىل مقاب����ض  النواف���ذ  م���ن 

م�سابيح الإ�ساءة العارية.
عق���ل  م���ن  اأنتق���ل  الت�سمي���م  اأن  مبعن���ى   
الفيل�س���وف يف مرحلته الت���ي ترتبط بكتابه 
الأول ) تراكتاتو�ض( ذي النزعة الت�سويرية 
يف اللغ���ة، اإىل بي���ت منطق���ي بالكامل، حتى 
َرّ يف اللحظ���ة الأخرة على رفع  قي���ل اأّنه اأَ�سَ
م�ستوى �سقف غرف���ة املعي�سة مبقدار �سئيل 
ل يتج���اوز ال 30 مل���م للحفاظ عل���ى الن�سب 

الريا�سية الدقيقة للبيت. 
قب���ل �سنوات اأتيحت يل زي���ارة عر�سية لهذا 
املبن���ى، ويف احلال، وبعد اخلطوات الأوىل 
بداخله، تذك���رت ماحظة ال�سي���دة هرمن. 
فه���ذا املن���زل، يب���دو للوهل���ة الأوىل،  غ���ر 
لتلبي���ة احلاج���ات الإن�ساني���ة ذات  منا�س���ب 

البعد الروحي وال�سيكولوجي والثقايف. 
�س���ار  كم���ا   ،)  Haus Wittgenstein( ف 
يطل���ق عليه، ه���و عبارة ع���ن تنظي���م للفراغ 
مفرط بق�سوته، اأن���ه ف�ساء �سكوين م�سنوع 
من امل�ستقيمات احل���ادة والعدائية وخطوط 

ال�سم�ض. 
ثم���ة بي���ت اآخ���ر، مل َتَت�َس���َنّ يل زيارت���ه، على 
الرغم من اأنه على م�سافة عدة كيلومرتات من 

�سكني يف بغ���داد، ولكني اأت���وق للعي�ض فيه 
ول���و لليلة واحدة يف الأق���ل، ذلك هو "البيت 
املكعب"، ال���ذي �سممه لنف�سه املعماري معاذ 
الألو�س���ي، لي����ض لأَنه غر منطق���ي، بل، لأَنه 
�سمم لتلبي���ة حاجات �سخ�ض، هو اأف�سل من 
يتح���دث ع���ن معنى العم���ارة بو�سفه���ا تلبية 

لقرتاح منط العي�ض. 
لق���د ق���راأت الكثر ع���ن هذا البي���ت - املكعب، 
و�ساه���دت �س���وره وخارطت���ه ع���دة م���رات، 
و�سمع���ت م���ن النا�ض الذي���ن ياألفون���ه كثرًا 
م���ن ال�سروح���ات، حت���ى اأنني �س���رت اأمتلك 
عنه ت�س���ورًا ميتافيزيقيًا، وكلما ت�سادف اأن 
ع���رت على مقاٍل اأو �سفح���ة يف كتاب ت�سر 
اإلي���ه، ا�ستدع���ي بي���ت فتغن�ستاي���ن بغر����ض 
املناظ���رة، لأن الأخر وكم���ا اأ�سلفت، وِلَد من 
الفك���ر، من املنط���ق، اأي اأنه بي���ت عاقل متامًا 

ول اأقول عقاين.
ب��ف��ه��م��ه  ن��ي��ت�����س��ه،  ف�����ردري�����ك  ك�����ان  واإذا 
ي��ع��د ج�سد  ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة،  ال��دي��ون��ي�����س��و���س��ي 
الإن�����س��ان ك��ل��ه مب��ث��اب��ة عقله ال��ك��ب��ر،  ف��اإن 
التمثيل  هو  حياته،  بنمط  الألو�سي  معاذ 
الأ�سوب لهذا الفهم، لأن الذهنية  املعمارية 
لديه، ترتبط بال�سرورة مع �سائر حوا�سه، 
التي ت�سطدم بكل ملذات احلياة ومباهجها 
وهذا  املعماري،  بوعيه  مقرونة  الطبيعية 

العمارة:  اأدب  يف  ثاثيته  عنه  تف�سح  م��ا 
فالبيت  وذرومو�ض،  توبو�ض،  نو�ستو�ض، 
امل��ك��ع��ب، م��ن ه���ذه ال���زاوي���ة، ه��و جت�سيد 
ودون  اأن���ه،  م��ع  للمنطق،  ولي�ض  للحياة، 
بداخله،  الهند�سي  منطقه  يت�سمن  ري��ب، 
ب���اإزاء  فتغن�ستاين  �سقيقة  ت���رددت  ول��ئ��ن 
يبعث  ال���ذي  للبيت  الوح�سي"  "الكمال 
الألو�سي، وقبل  معاذ  فاإن  ال�ساأم،   بداخلها 
اأمام  نف�سه  و�سع  مكعبه،  ت�سميم  يبداأ  اأن 
موؤلفه  يف  يقول  اإذ  لل�سكن،  احلاجة  �سوؤال 
الأخر خواطر يف زمن الكورونا- ر�سائل 

يف العمارة اإىل وجدان: 
ال�سجر،  يتخلل���ه  املطل���وب عي�س���ًا ل  "كان 
وم���ن ثم م���كان ل ي�سجُر في���ه الإن�سان، ول 
مي���لُّ منه �ساكُن���ه، اأي فيه موج���ات متجددة 
ديناميكي���ة  تفاع���ات  اكت�س���اف  وجميل���ة، 
تتعت���ق مب���رور الزم���ن كاخلم���رة اجلي���دة، 
والب�س���اط العجم���ي اجلي���د ال���ذي يتح�سن 

بال�ستعمال، اأي يعمر بالزمن". 
ه���ل �سمعتم اأن بيت���ًا ي�سكنه الب�سر يبنى من 
ه���ذه اللغ���ة، من ه���ذه الت�س���ورات، من هذا 
الختم���ار الروح���ي والعاق���ة احلميمة بن 
الفرد وم���اأواه؟ بالطبع مل ن�سم���ع، غر اأننا 
ل ننك���ر اأن الإن�س���ان عندم���ا فك���ر بالنتقال 
من امل���اأوى اإىل املنزل، كان يفك���ر بحاجاته 
الب�سري���ة دون اأن ي�سفه���ا به���ذه الروحي���ة 
النادرة، التي جتمع بن احلفاظ على �سهية 

احلياة وذهنية امل�سمم اجلمالية. 
يف م���كان اآخر م���ن كتابه املذك���ور، يوؤكد لنا 
الألو�س���ي فل�سفت���ه يف الت�سمي���م - ت�سميم 

بيته ال�سخ�سي-:
العي�ض  اأجرت  الغريب  الأ�سلوب  بهذا  "اإذن، 
الغثي���ث  اأت���رك  اأُغرب���ل،  فق���ط،  اجلمي���ل 
ي�سقط م���ن الذاكرة نهائيًا، اخت���ار املفا�سل 
مف���ردات  حيات���ي،  جم���رى  م���ن  ال�سعي���دة 
كون���ت الأن���ا العلي���ا، وه���ذه ال )هو(خمزن 
الرغب���ات والغرائ���ز الاواعي���ة والدواف���ع 

املكبوتة". 
وي�ستط���رد يف ال�سفح���ة ذاتها م���ن الكتاب: 
"كان حج���م التحدي كبرًا. اأردت بيتًا ُيعّد 

خا�س���ة وزب���دة م���ا تعلمت���ه م���ن درا�ساتي 
وترح���ايل يف اأرجاء احل�س���ارات الأخرى، 
املزي���ج  م���ن  املتنوع���ة. خلي���ط  وقراءات���ي 
املع���ريف. ت�سمي���م يف���وق حت���ى ت�سوري، 
يعك����ض �سخ�سيتي، ووج���ودي يف مدينتي 

الأم وميثل خ�سو�سيتنا".
املقتطف���ات،  ه���ذه  ال���ذي �س���م  الف�س���ل  يف 
وال���ذي جاء حت���ت عنوان "البي���ت املكعب" 
يط���رح الألو�س���ي فل�سفت���ه ملعن���ى اأن ي�سيد 
الإن�سان بيت���ه اخلا�ض، وال���ذي يحمل معه 
خ�سو�سي���ة مدينت���ه. اإنه ينقذن���ا من عمارة 
التكرار، م���ن البيوت التي ن�سرتيها دون اأن 
نبنيه���ا، اأنه يعيدن���ا اإىل حاجاتنا الإن�سانية 
الت���ي تخ����ض كل ف���رد من���ا، وتنقذه م���ن اأن 
يكون جمرد �سخ�ض ي�سكن ما يقرتحه عليه 
الآخرون، دون مراعاة لأمزجتنا ال�سخ�سية 
عليه���ا  يطل���ق  والت���ي  الثقافي���ة،  وطباعن���ا 
خربتنا اخلا�س���ة اأو "طباعنا املعمارية" اأو 
الهابيتو����ض بلغة عامل الجتم���اع الفرن�سي 
بير بورديو، الذي ميثل جوهر ال�سخ�سية 
والبني���ة الذهني���ة املولدة لل�سل���وك والنظر 
والعم���ل، وه���و يف جوه���ره نت���اج لعملي���ة 
ا�ستبطان م�ستم���رة ودائمة ل�سروط احلياة 
ومعطياتها ع���رب خمتلف مراح���ل الوجود، 

بالن�سبة للفرد واملجتم���ع. فمن هذه الطباع 
تتول���د ت�ساميم الألو�س���ي بعد املرور بحالة 
من " هي���اج وجداين عاطفي قب���ل اأن تكون 

حالة مادية ملمو�سة".
ف���اإذا كنا نق�سي معظ���م حياتنا يف بيوت مل 
ن�سه���م يف اقرتاحها ومل نع���ط وجهة نظرنا 
بخرائطها، فهل نكون قد ع�سنا يف بيوتنا؟ 

كت���ب فتغن�ستاين اأه���م موؤلفاته يف كوخيه: 
الرنويج���ي والآخ���ر عل���ى �ساط���ئ غالواي 
يف اأيرلن���دا الذين اختارهم���ا للعزلة، واألف 
اأعظ���م كتب���ه يف  جمايل���ه مارت���ن هيدغ���ر، 
كوخ���ه الفاح���ي يف الغاب���ة ال�س���وداء، لأن 
الك���وخ بتقديري يرتبط بحاج���ات الإن�سان 
املبا�س���رة، بعي���دًا ع���ن اأي نزع���ة تزييني���ة 
م���ن  الن���وع  ذل���ك  يف  تت�سب���ب  وكمالي���ة، 

الغرتاب بن الإن�سان وم�سكنه. 
وبذل���ك يحقق لهما امل���كان املتوا�سع ف�سحة 
م���ن ال�سف���اء والت�سال���ح م���ع الع���امل بغي���ة 

التفرغ لأ�سئلة العقل املح�سة. 
م���ن هن���ا، يك���ون "مكع���ب" مع���اذ الألو�سي 
مبثاب���ة ك���وخ حاجات���ه املديني���ة، و�سغف���ه 
ال�سخ�سي باملل���ذات النابعة من منط عي�سه 
ي�ستمتع بكل ماهو جميل  "ك�سخ�ض عابث 
واأني���ق ويحمل �سيئًا م���ن ال�سخرية الاذعة 

التي هي �سنو التحدي". 
 وم���ن هن���ا اأي�س���ًا، يتوج���ب علين���ا اأن نفكر 
مبعنى الف���راغ الذي علينا الكف���اح من اأجل 
اقرتاحه لأنف�سنا، كب�سر م�سممن للتعاي�ض 
م���ع الانظام الذي تغذيه مزاجاتنا املتقلبة، 

واأْهواوؤَنا التي ي�سعب �سبط توقيتاتها.
فالهند�س���ة �سروري���ة مل�س���ك ت���وازن الكتل، 
وا�ستخ���دام امل���واد باأق���ل ح���د م���ن التبذير، 
لذل���ك كان���ت العمارة فن���ًا يحد م���ن غطر�سة 
اخلطوط امل�ستقيم���ة والزوايا احلادة، لكي 
نحاف���ظ عل���ى �س���يء م���ن اأ�سلوبن���ا الفردي 

والغريب يف العي�ض.   
اإن البي���ت بحد ذاته ميث���ل مع�سلة، هو اأحد 
م�سكات الإن�سان التي فاجاأته عرب تاريخه، 
لك���ي تنق���ذه م���ن وح�س���ة الع���راء اللذيذ يف 
الطبيع���ة، ومتنحه الأم���ان املزيف، ووحده 
الفن���ان م���ن ا�ستط���اع نق���ل خ���ربة الطبيعة 
اإىل م�سكن���ه، وحده من اأتق���َن فن ا�ست�سافة 
الفن���ان  وه���ذا  اجل���دران،  ب���ن  الغرائ���ز 
ه���و املهند����ض البدائ���ي، ال���ذي مل يورطن���ا 
بالريا�سي���ات اإىل ما ل نهاي���ة، لقد اأخذ منها 
حاجت���ه ونحاه���ا جانب���ًا، لأنه ي���ود العي�ض 
الأولي���ة  ونزوعات���ه  وانفعالت���ه  بدوافع���ه 

ولي�ض مبنطقه وحده. 
نع���م، اإن معاذ الألو�س���ي يتاعب بعواطفنا، 
كما يتهمه بع�ض نقاده، دون اأن ي�سعوا يف 
ح�سابهم اأن العم���ارة هي حاجة عاطفية يف 
الأ�سا�ض، حاج���ة بدائية وجوهرية برجمت 
يف حم�سن���ا الن���ووي، ووِج���دت الهند�سة، 
ووِج���د ف���ن العم���ارة، ل م���ن اأج���ل التعتيم 
عليها، بل من اأج���ل عقلنتها، فمن من هوؤلء 

يرغب يف العي�ض ببيت نوافذه منطقية؟!
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 د. اأحمد الزبيدي 
على فكرة 

ولعل���ك تطمئن كثرًا للراأي الذاهب اإىل تقدمي الطاقة ال�سعرية على 
بقية الأن���واع الإبداعية يف الثقافة العربية، اأعن���ي تقدميها زمنّيًا، 
فال�سع���ر قدحته���م الإبداعي���ة الأوىل.. وقد ل نطمئ���ن _ كثرًا_ 
لل���راأي الذاه���ب اإىل اأن ال�سع���ر العربي ق���د غادر البن���ى التاأ�سي�سية 
الأوىل وا�ستط���اع اأن يواك���ب احلي���اة اجلديدة مبتغ���رات ثورية 
خلقت تقالي���د �سعرية جديدة حديثة م�ستقلة عن مرجعيات البداوة  
: )) ال�سعر العربي �سعر �سهادة .. (( وما كان له اأن يتجاوز وظيفته 
الرئي�س���ة ) ديوان العرب ( فهو �سج���ل الأيام واملاآثر وما زال �سجًا 
لل�سلط���ة وماآثره���ا ! وما كان ل���ه اأن ) ي�ستق���ل ( يف وجوده ويحرر 
كيانه من الأن�ساق الهادفة اإىل متّلكه، وعليه فاإن املحاولت الراغبة 
يف تغي���ر بو�سلته ه���ي حماولت ) فردي���ة ( تتح���ول �سفرتها اإىل 
طاق���ة �سياقية، ولك���ن بعد اأن ي�سمن ال�سي���اق النتماء اإىل الأ�سول 
الثابت���ة..  وظيف���ة ال�ساعر ر�س���د تفا�سيل الواقع وال�سه���ادة له اأو 
علي���ه مبا يكتن���زه من ب�س���ر وب�سرة، ون���ادرًا ما جن���د حماولت 
ت�سعى اإىل روؤي���ة ا�ست�سرافية تتجاوز منطية املحاكاة.. واإذا كان ) 
اأبو متام قد حرر ال�سعر من ال�سكل اجلاهز فاإن اأبا نوا�ض قد حرره 
م���ن احلياة اجلاه���زة ( فهل اأ�سهم���ت املحاولت���ان يف �سناعة روؤى 
�سعرية م�ستقلة وهل اعرتفت ال�سلطة النقدية بريادتهما الأ�سلوبية 
والثقافي���ة ؟! اأميكن للريادة اأن تتعدد بزم���ن واحد باأ�سماء متعددة 

واأ�ساليب خمتلفة ؟ اأميكن اأن تتعدد مركزيات القرار ؟
وقام���ت  ) احلداثي���ة M0dernism (  عل���ى  �سدي���ة  املحاكاة وترى 
اأن العم���ل الأدب���ي ) يوجد ول يعني ( وبع���د كل املحاولت النقدية 
العربي���ة احلديثة واملتغرات ال�سعري���ة واجلمالية يف كل مراحلها 
الفني���ة والأ�سلوبي���ة لن���ا اأن ن�ساأل ب�س���وؤال اأدوني�ض: ه���ل ا�ستطاع 
ال�ساع���ر العربي اأن ي���درك ) اأزمته ( ويتج���اوز ت�سجيل الواقع اإىل 
ال�سع���ي نح���و ) خل���ق الواق���ع ( ؟ وهل لدين���ا �ساعر ل���ه ) موقف ( : 
موق���ف م���ن )الدين( م���ن )املوت( م���ن )اجلن�ض( م���ن )ال�سلطة( من 
)الغي���ب(؟ ..األدين���ا _ الآن _ �ساع���ر مبدئ���ي ا�ستط���اع اأن مين���ح 
الق�سيدة وظيفة معرفية اأكر من وظيفتها ) الغنائية ( ؟ .. ل اأعني 
اأن يقت���ل ال�ساع���ر الطرب املو�سيق���ي للق�سيدة و�سجي���ج الت�سفيق 
له يف قاع���ة ال�سعر والريجيم الباغي وتخفي���ف املكياج اجلمايل، 
ولك���ن اأعن���ي ما�سق���ة ) املنا�سبة ( جلمالية الن����ض، بحيث يكون ) 
ال�سياق ( اخلارجي مرجعًا جماليًا  مبختلف اأ�سنافه : اإيديولوجيًا، 
اجتماعي���ًا، �سيا�سيًا، دينيًا... ترى ل���و اأعاد النقد بعد مئات ال�سنن 
ق���راءة ق�سائد تفّطرت اأيدينا بالت�سفي���ق لها فهل �سيجد فيها جمرة 
�سعري���ة متوقدة يف داخ���ل ) الن�ض ( اأم اأنه بحاج���ة اإىل ا�سرتجاع 
ذات���ه لهذا الزم���ن امل�سحون بالطائفي���ة حتى يع���ذر اإعجابنا ؟! وما 
يزي���د ) الن�ض( بل���ة اأن النقد اجلانح نحو املعيارية فاإنه يتكلم ) عن 
نف�سه ( اأكر مما ) يتكلم عن الن�ض ( .. فاإذا كانت احلداثة  ال�سعرية 
العربي���ة عاجزة عن مغ���ادرة ) الغنائية ( فاإن النقد العربي احلديث 
عاجز هو الآخر عن مغادرة ) املعيارية ( نحو ) الو�سفية ( .. مازال 

الناقد يتوق اإىل مدح  الن�ض الذي ) ينتمي ( اإليه . 
 ول �س���ك يف اأن الأزم���ة احلقيقي���ة ه���ي اأزم���ة ثقافي���ة تع���ّم متخلف 
الف�س���اءات العربية وخمتلف اجتاهاتها ومل يكن ال�ساعر اأو ال�سعر 
مبنع���زل عن تلك الجتاهات التي اأ�سابها التكّل�ض الثقايف بل هناك 
الكث���ر من ال�سع���راء املثقفن الذين يدركون اأزمته���م واأزمة ال�سعر 
معهم غر اأن هذا الإدراك  ملا يتحول اإىل عمل موؤ�س�ساتي كردة فعل 
عل���ى الت�سظي الثقايف اأو ي�سدر عن وعي ) قومي ( باأ�س�ض معرفية 
ل اإيديولوجي���ة . مبرتكزات اإن�ساني���ة ل �سلطوية، ولنتذكر جدًا اأن 
احلداث���ة نا�س���رت) الثقافة القومي���ة ( الهادفة اإىل اح���رتام الهوية 
الن�ساني���ة املتحرك���ة ولي�ست الهوي���ة املت�سلبة الت���ي مازالت ت�سم 

نفحات جند وترى بعر الآرام يف عر�ساتها .. 

جمرة الفرادة ال�شعرية

وقامت  ) الحداثية M0dernism (  على  
�ضدية  المحاكاة وترى اأن العمل الأدبي 
) يوجد ول يعني ( وبعد كل المحاولت 
النقدية العربية الحديثة والمتغيرات 

ال�ضعرية والجمالية في كل مراحلها 
الفنية والأ�ضلوبية

خالد مطلك

منزل فتغن�شتاين ومكعب معاذ الألو�شي: المنطق ونمط العي�ش

كتبت ال�ضيدة هيرمين، �ضقيقة فيل�ضوف اللغة لودفيغ فيتغن�ضتاين: "رغم اإعجابي ال�ضديد بالمنزل، كنت 
اأعرف دومًا اأنني ل اأريد ول اأ�ضتطيع اأن اأعي�ش فيه بنف�ضي، لقد ظهر في الواقع مثل م�ضكن للآلهة ، اأكثر من 

كونه م�ضكنًا ل�ضخ�ش فاٍن و�ضئيل مثلي ، بل لقد ا�ضطررت في البداية اإلى التغلب على معار�ضة داخلية �ضعيفة 
لهذا المكان الذي يج�ضد "المنطق" وكما اأ�ضميته "الكمال الوح�ضي". 

فتغن�شتاين

تارك��و الأث��ر.. يفت��ح مغالي��ق تجرب��ة الأدي��ب والفن��ان والمعم��اري
اأ. د. عقيل مهدي يو�ضف

معاذ الألو�شي



وهو ع�سو في الهيئة االدارية التحاد ال�سينمائيين 
ال�س����ينمائيين  منظم����ة  ف����ي  وع�س����و  العراقيي����ن 
العراقيي����ن ، ك����رم اأكثر من مرة من قبل موؤ�س�س����ات 
ثقافية، ترج����م حوار عدد من االف����ام العراقية الى 
االنكليزي����ة منه����ا )الم�س����ّرات واالأوج����اع، الكعك����ة 
ال�سفراء، �سر القوارير، الح�سان، اغتيال مع وقف 
التنفيذ، برج بابل، قاع المدينة، �سمتًا اأنه يتحدث، 
�سا�س����تنا، نوري الراوي.. وغيرها(.. كان اأول من 
اأ�س����در جريدة �سينمائية في العراق �سدر منها عدد 

من االعداد قبل اأن تتوقف.
اهت����م مهدي عبا�����س باالأر�س����يف ال�س����ينمائي، ففي 
مقابل ت�س����ابق موؤ�س�س����ات �س����ينمائية، ف����ي الغرب 
والعالم العربي، على توثيق اأر�س����يفها ال�سينمائي، 
واإن�ساء "�س����ينماتك" )تاريخ تكنولوجيا ال�سناعة 
ال�س����ينمائية( الأفامها، ال تهتّم موؤ�ّس�س����ات ال�سينما 
في العراق باأر�س����فة االأفام، وترمي����م التالف منها، 
وتعّقب ما اأْتِلف واأُهِدر و�ُسرق في الغزو االأميركي 

لبغداد، عام 2003.
لعبا�����س ما يق����رب م����ن 21 موؤلف����ًا اهتمت باأر�س����فة 

م�سيرة ال�سينما العراقية )ال�سينماتيك( منها:
فبعد "دليل الفيلم العراقي" )1997( و"مو�س����وعة 
المخرجي����ن العرب في القرن الع�س����رين" )2000(، 
 ،)2006( العراقي����ة"  ال�س����ينما  ف����ي  و"كتاب����ات 
و"جولة في ال�س����ينما الكردي����ة" )2009(، و"دليل 
الفيلم الروائي � الجزء الثاني" )2010(، باالإ�سافة 
اإل����ى اأكث����ر م����ن 20 موؤلَّفًا في ه����ذا المجال، اأ�س����در 
موؤّخ����رًا، في بغ����داد، "اأفامنا العراقي����ة من 1946 
واالإنكليزي����ة،  العربي����ة  باللغتي����ن   ،"2020 اإل����ى 
ال����ذي يت�س����ّمن اأدّق التفا�س����يل المتعّلق����ة باالأف����ام 
الت����ي اأنتجتها ال�س����ينما العراقية ف����ي 75 عامًا على 
انطاقته����ا، والذي ُي�س����ّكل مرجعًا ودلي����ًا عراقّيين 

للعاملين في ال�سينما جميعًا.
وت�سكو الذاكرة الب�س����رية في العراق، كما الذاكرة 
الثقافية ب�س����كل ع����ام، من �س����عفها وع����دم امتاكها 
�س����تراتيجية محدده في التوثيق، ف�سًا عن تخلفها 
في ا�س����تيعاب الو�س����ائل التكنولوجية الحديثة في 
ه����ذا المج����ال. فموؤ�ّس�س����ات ثقافية واأخ����رى معنّية 
بالفن الب�س����ري اأن تنتبه اإلى الم�س����عى الذي يقوم 
ب����ه مهدي عّبا�س، وتقديم م����ا ُيمكن تقديمه لتطوير 
عمل����ه، باعتب����اره جه����دًا توثيقي����ًا مهّم����ًا، ف����ي وقت 
يتنا�س����ى كثي����رون ال����دور التوثيق����ي واأهميت����ه في 
�س����وغ الذاك����رة الثقافي����ة العراقي����ة وحمايته����ا من 

االندثار.
وبف�سل مبادرات فردية لم تحظ بدعم موؤ�س�ساتي، 
نه����س البع�س بمهم���ة التوثيق خا�س���ة في مجال 
الذاك���رة الثقافي���ة .. وق���د كان الباح���ث والم���وؤرخ 
ال�س���ينمائي مه���دي عبا�س اأح���د الذين ا�س���طلعوا 
به���ذه المهم���ة.. فقد اأ�س���در منذ اأكثر م���ن ربع قرن 
ع�س���رين كتاب���ًا يبحث بتوثي���ق الذاكرة الب�س���رية 

العراقية وبجهود فردية..

 في البداية حدثنا عن  اأهم الم�صادر المعرفية والحياتية 
الت����ي ا�ص����همت ف����ي دف����ع مي����ول مه����دي عبا�����س لل�ص����ينما 

واأر�صيفها؟ ومتى كانت البداية  ؟                            
- اأحبب���ت ال�س���ينما من���ذ طفولت���ي بع���د اأن دخلت 
اإح���دى دور العر����س في مدينة بعقوبة و�س���اهدت 
فيلم فريد �س���وقي ر�س���يف نمرة 5 اأذهلتني القاعة 
المظلمة وال�سا�س���ة الكبيرة وبطوالت فريد �سوقي 
،، وحي���ن قدمن���ا ال���ى بغ���داد كان �س���عر التذك���رة 
ال�س���ينمائية 40 فل�س���ًا ويوميتي المدر�سية ع�سرة 
فلو����س كن���ت اأجم���ع يوميت���ي الأربعة اأي���ام الذهب 
لم�س���اهدة فيلم في �سينما زبيدة اأو بغداد حيث كنا 
ن�س���كن ف���ي منطقة الجعيف���ر ،، كبر الع�س���ق وكنت 
اأ�س���جل ف���ي دفت���ر خا����س االأف���ام التي اأ�س���اهدها 
ودور ال�سينما والممثلون والمخرج ،، كنت اقتني 
المج���ات ال�س���ينمائية العربي���ة م���ن الكواكب الى 
ال�سينما وال�سينما والم�سرح وغيرها ثم بداأت اقراأ 
اأي كتاب �سينمائي ي�س���ل المكتبات العراقية وفي 
عام 1976 ن�س���رت اأول مقالة �س���ينمائية في مجلة 
الم�سرح وال�س���ينما الم�س���رية عن تاريخ ال�سينما 

العراقية في باب ) اأقام �سابة تكتب لل�سينما (.

 الذاكرة العراقية والأر�ص����يف ال�ص����ينمائي جزُء منها بل 
هو الأهم بو�ص����فه اأر�ص����يفًا ب�ص����ريًا.. كان اهتمام الراحل 
اأحم����د فيا�����س المفرج����ي واهتمام����ك فيم����ا بعد اأن����ت.. هل 

تحدثنا عن ذلك؟
- م���ا زال���ت اأعمل بجهٍد ف���ردّي خال�س، واأوا�س���ل 
عمل���ي في التوثيق ال�س���ينمائي للُمنَج���ز العراقي، 
في �سبعة عقود من الزمن. بذلك، اأّثر من عمل قبلي 
ف���ي هذا المج���ال، مع غي���اب الموؤ�ّس�س���ات المعنّية 

بهذا المو�سوع وال مباالة ر�سمية بذلك.
كّل  جم���ع  "ح���اول  المفرج���ي  فيا����س  اأحم���د  اإّن 
الوثائ���ق والكتابات ع���ن ال�س���ينما العراقية، لكّنها 
واالأر�س���يف  ال�س���حافية  والكتاب���ات  )الوثائ���ق 
ال�س���وري( احترقت كّلها في الفو�سى العارمة في 
العراق، اإّب���ان االحتال االأميركي )2003(". حّتى 
"دائرة ال�سينما والم�سرح" التي كانت ت�سّم ق�سمًا 
للوثائق الخا�س���ة بال�س���ينما "لي�س فيه���ا اأّي ملف 

بهذا الخ�سو�س".
الاأح���د ينك���ر الجهود الكبي���رة التي بذله���ا الراحل 
اأحمد فيا�س المفرجي في توثيق الفنون العراقية 
ومنه���ا ال�س���ينما واأن���ا ا�س���تفدت كثيرًا م���ن بع�س 
المعلومات التي كان ين�س���رها هنا وهناك وبع�س 
موؤلفات���ه مثل فنانّي ال�س���ينما في الع���راق ووثائق 
ال�س���ينما العراقي���ة وه���و ب���ا �س���ك رائ���د التوثيق 
ال�سينمائي في العراق با منازع لكن اأحمد فيا�س 
المفرجي ل���م يعم���ل فلموغرافيا لاأف���ام العراقية 
ب���ل كانت معلومات���ه موزعة هنا وهن���اك كما كانت 
هن���اك معلومات غير دقيقة حاولت ت�س���حيحها في 
موؤلفات���ي بعد اأن �س���اهدت كل ماموجود في دائرة 
ال�س���ينما والم�س���رح من اأفام عراقية . وي�س���يف: 
من���ذ �س���نوات عديدة واأن���ا اأعم���ل منف���ردًا في هذا 
المج���ال لوح���دي وكم���ا تع���رف اإن التوثي���ق عمل 
موؤ�س�س���اتي تخ�س�س���ي ل���ه ق�س���م اأو �س���عبة تقوم 
ال�س���ينما  كل �س���غيرة وكبي���رة تخ����س  بتوثي���ق 
وخ�سو�س���ًا  الفني���ة  موؤ�س�س���اتنا  لك���ن  العراقي���ة 
دائ���رة ال�س���ينما والم�س���رح تفتق���د لهك���ذا اق�س���ام 
وتفتقد لخطة ممنهجة لتوثيق االنتاج ال�سينمائي 

العراقي!!.

 حدّثن����ا ع����ن طبيعة عملك ف����ي مجال الأر�صف����ة والتوثيق 
وهي مهمة �صعبة فما بالك اأن يقوم بها �صخ�س واحد؟

- لاأ�س���ف ل���م تك���ن هن���اك اأي���ة �س���تراتيجية ثابتة 
ومح���ددة لتوثي���ق الذاك���رة الثقافي���ة ف���ي العراق 
وخ�سو�س���ًا ال�س���ينما .. حي���ن اأردت اأن ا�س���تعين 
باأر�س���يف ووثائ���ق دائرة ال�س���ينما والم�س���رح في 
فترة الت�س���عينيات حين كنت م�س���وؤوؤاًل عن �سفحة 
���ِدمت �س���دمة  �س���ينما ف���ي جري���دة الجمهورية �سُ
كبي���رة حي���ث لم اأج���د اأية وثيق���ة الأي فيل���م اأبحث 
عنه���ا ب���ل وج���دت �س���ورًا لبع����س م���ا ن�س���رته في 
جري���دة الجمهورية وحي���ن ا�ستف�س���رت اأجابوني 
ب���اأن الراحل اال�س���تاذ اأحمد فيا����س المفرجي اأخذ 
كل اأر�س���يف ووثائ���ق ال�س���ينما الى بيته وب�س���بب 
خافات ما اأحرق االر�س���يف والوثائ���ق كلها وهي 
ماأ�س���اة حقيقية يعرفه���ا الكثيرون مم���ن يهتم بهذا 
المو�س���وع !! وا�ستمر االإهمال لحد االآن فا يوجد 
ملف���ات لاأفام العراقية وي�س���عب عل���ى اأي باحث 
اأن يج���د معلومات اأو �س���ور عن االأف���ام العراقية 
ب���ل لج���اأ لي ع�س���رات الطلبة م���ن الباحثي���ن اأومن 
الذين لهم ر�س���ائل عن ال�سينما العراقية لا�ستفادة 
م���ن اأر�س���يفي الخا����س اأو موؤلفات���ي عن ال�س���ينما 

العراقية.

 وم����ا  الخطوات التي ا�صتعنت به����ا والأدوات الإجرائية 
في لملمة الذاكرة ال�صينمائية ؟

- من���ذ ال�س���بعينيات واأن اأواظ���ب عل���ى توثيق كل 
مايعر����س وينتج من اأفام �س���ينمائية وكنت دقيقًا 
ف���ي توثي���ق هذه االأعم���ال بما فيها تاريخ عر�س���ها 
بالي���وم وال�س���هر وال�س���نة ودار العر����س وتوثيق 
االأف���ام  اأم���ا  بالفيل���م  الخا�س���ة  المعلوم���ات  كل 
المنتجة قبل هذا التاريخ فقد ا�س���تعنت بال�سحف 
والمج���ات القديم���ة وبالفناني���ن العاملين في تلك 
االأف���ام كما كنت اأبح���ث في اال�س���واق والمكتبات 
القديم���ة ع���ن بو�س���ترات وفول���درات ه���ذه االأفام 
من اأجل اأن ي�س���بح لي اأر�سيف دقيق ومتكامل عن 

ال�سينما العراقية.

 وه����ل كانت الفو�ص����ى وال�صرقة الت����ي تعر�صت لها هذه 
الوثائق خالل اأحداث عام 2003 قد اأّثرت على ذلك؟

- كما �س���بق وقلت لك اإن دائرة ال�س���ينما والم�سرح 
ل���م يك���ن له���ا اأر�س���يف وثائق���ي و�س���وري لمعظم 
االإنت���اج ال�س���ينمائي العراقي قبل ع���ام 2003 لكن 
كان هن���اك اأر�س���يف لاأف���ام العراقي���ة وقد �س���رق 
معظمه ولاأ�س���ف فقدت الكثير من االأفام العراقية 

وتّم ا�سترجاع بع�سها.

 اإين تكمن �صعوبة هذا العمل؟
- لمتابع���ة الحركة ال�س���ينمائية في العراق ب�س���كل 
ن�س���اط  ماينت���ج وكل  كل  تتاب���ع  اأن  علي���ك  دقي���ق 
واقلي���م  الع���راق  محافظ���ات  كل  ف���ي  �س���ينمائي 
كرد�س���تان و�س���ينمائيي المهج���ر وه���ذا م���ا اأفعله 
لوحدي من اأجل اأن اأ�س���ِدر دليًا �س���نويًا لل�س���ينما 
للن�س���اطات  يومي���ة  متابع���ة  اإنه���ا   ،، العراقي���ة 
والمهرجان���ات والعرو����س وكل االأف���ام الطويلة 

والق�سيرة !!
هناك اأي�س���ًا اأف���ام ومهرجان���ات لكلي���ات ومعاهد 
ال�س���ينما ف���ي الع���راق علي���ك متابعته���ا ور�س���دها 
وتوثيقها ، اأحيانًا اأ�س���عر بالتعب ال�سديد من كثرة 
المتابعة واأفكر مع نف�س���ي اأن اأترك هذا المو�سوع 
نهائي���ًا فااأح���د يتعاون مع���ك وحين تنه���ي كتابك 
ال�س���نوي والمفرو����س اأن تتبن���اه وزارة الثقاف���ة 
وتطبعه طباعة راقية ومنا�س���بة النه دليل �س���نوي 

لل�س���ينما العراقي���ة ال اأح���د يطبعه ل���ك بحجة عدم 
وجود تخ�س���ي�س مالي مما ي�س���طرني اأحيانًا الى 
طبعه بم�ساعدة بع�س المهتمين ومنهم زيد فا�سل 

مدير �سركة ال�سينما العراقية .

 ومدى ال�صعوبة في ذلك؟
م���ا  كل  م���ع  يوم���ي  ب�س���كل  التوا�س���ل  تتطل���ب   -
يخ����س ال�س���ينما العراقي���ة من اأف���ام ومهرجانات 
عم���ل  �س���ك  ب���ا  وه���و  وعرو����س،  واإ�س���دارات 
موؤ�س�س���اتي لكن ف���ي ظل عدم اهتمام الموؤ�س�س���ات 
ال�س���ينمائية بهذا المو�سوع ولكي ال ي�سيع تاريخ 
ال�س���ينما العراقي���ة اأخ���ذت عل���ى عاتق���ي االهتمام 
بتوثيق ن�ساط ال�سينما العراقية لكي يكون مرجعًا 
�س���نويًا لكل من يهتم بال�س���ينما العراقية ون�ساطها 

وتاريخها

 اإن كان ل����ك ت�ص����ور لحف����ظ الوثائ����ق وخا�ص����ة الفنية في 
الع����راق .. فم����ا الذي تقترح����ه للموؤ�ص�ص����ات الثقافية في هذا 

المجال؟
- كل موؤ�س�س����ة ثقافية متخ�س�س����ة �سواء في االأدب 
اأو الم�س����رح اأو المو�س����يقى اأو الم�سرح اأو ال�سينما 
يج����ب اأن يكون لها ق�س����م اأو �س����عبة للتوثيق توثق 
كل �س����غيرة او كبي����رة ،، في ال�س����ينما على �س����بيل 
المث����ال يج����ب اأن تك����ون هن����اك ملف����ات كامل����ة لكل 
االأف����ام ال�س����ينمائية العراقي����ة ، ملف����ات �س����ورية 
ووثائقي����ة ت�س����مل كل مايكت����ب ويقال ع����ن اأي فيلم 
وتوثيق عرو�سه وم�ساركاته الداخلية والخارجية 
والجوائز التي يح�سل عليها ،، وهذا ي�سمل االأفام 
التي ينتجها عراقيو المهجر واقليم كرد�ستان وكل 
المحافظ����ات العراقي����ة والموؤ�س�س����ات الفنية وهذا 
الق�س����م اأو ال�س����عبة ال يحتاج ال����ى موظفين عاديين 
ب����ل موظف����ون ذو خب����رة ووع����ي به����ذا المو�س����وع 

كونه مو�س����وعًا مهمًا يتعلق بتاري����خ الدولة الفني 
والثقافي.

-19461 
2020(( الذي يقدم م�صحًا تاريخيًا لجميع الأفالم العراقية 

را�صدًا تاريخ ال�صينما في العراق ماذا تقول عنه؟
- حاولت في هذا الدليل ال�س����نوي، الذي اأ�س����درته 
�س����وؤون  اأوّث����ق كّل  اأن  ع����ام 2013،  باأج����زاء من����ذ 
ال�س����ينما ف����ي الع����راق، المفارق����ة اأّن كتب����ي هذه لم 
ُيحَتَف����ظ بن�س����خ منه����ا ف����ي مكتبة دائ����رة ال�س����ينما 
والم�س����رح، بينما طلب بع�س اأ�ساتذة كلية الفنون، 

مجموعة منها الإيداعها في مكتبتها.
ورغم الكثير من اال�س����دارات عن ال�سينما العراقية 
اإال اأن ه����ذا الكت����اب يمتل����ك اأهمي����ة خا�س����ة اأّنه كان 
من����ذ �س����نوات  حلم ل����ي، اإذ رغبُت دائمًا في اإ�س����دار 
����َور  مو�س����وعة ملّون����ة و�س����املة بالمعلومات وال�سُ
المتعّلقة باالأفام العراقية في كتاٍب ذي حجٍم كبير، 
وف����ي اأن تكون هناك ترجم����ة اإنكليزية مع كّل فيلم، 
ليكون الكتاب مرجعًا لكّل مهتّم بال�سينما العراقية، 
خ�سو�س����ًا اأّني اأترجم عن االإنكليزية واإليها اأي�سًا. 
لك����ن، كان يمك����ن اأن يك����ون حلمي اأكبر، لو ت�س����ّمن 
الكت����اب ترجم����ًة كردي����ة، ال �س����يما اأّن نح����و 40 في 
المائة من االإنتاج ال�س����ينمائي العراقي حا�س����ٌل في 

اإقليم كرد�ستان العراق، باللغة الكردية.

 هل تعر�صت لم�صاعب في عملك هذا ؟
كثي����رة،  م�س����اعب  تعتر�س����ه  اإلي����ه  اأ�س����عى  م����ا   -
فمهّمت����ه تتطّل����ب توا�س����ًا يوميًا مع كّل م����ا يخ�ّس 
ال�س����ينما العراقية، اأفامًا ومهرجانات واإ�سدارات 
وعرو�س����ًا. هذا عمل موؤ�ّس�س����اتي، ولي�س عمل فرد 
واح����د. واأّن ال اأح����د يع����رف �س����عوبة اإ�س����دار مثل 
ه����ذه الوثائق اإاّل من مار�����س المهّمة، واختبر حجم 
ال�س����عوبات، في ظّل عدم وجود وثائق واأر�س����يف 
ُيمك����ن اللجوء اإليه. لذل����ك، كان االعتماد على جهوٍد 
����َور منها وال  �سخ�س����ية، علمًا اأّن بع�س االأفام ال �سُ
اأخب����ار عنها على االإنترنت اأو في اأر�س����يف الدوائر 

ة، اأو لدى من اأنتجها وعمل فيها. المخت�سّ
كم����ا اأّن اأفام����ًا اأخ����رى ُمنع����ت الأ�س����باٍب �سيا�س����ية، 
واختفت ن�سخ اأخرى، وبع�سها لم يكتمل ت�سويره، 
اأو ل����م يكن جاه����زًا للعر�س الأ�س����باب مختلفة، منها 
اإنتاجية، وخافات �سخ�س����ية، و�سيا�س����ية اأحيانًا. 
باالإ�سافة اإلى اأّن هناك اأفامًا مفقودة، رغم عر�سها 
كّل مح����اوالت  البغدادي����ة.  ال�س����ينما  ف����ي �س����االت 
البح����ث عن ن�س����خ من تل����ك االأفام المفق����ودة باءت 
بالف�س����ل. هذا البح����ث "بداأ قبل اأكثر م����ن 30 عامًا، 
اأيام ن�ساط خمي�س الفيلم العراقي، الن�ساط الثقافي 
الذي كانت ُتقيمه دائرة ال�سينما والم�سرح، ومنها: 
وردة، واأّدبت����ه الحياة، واأبو هيلة، واإرادة �س����عب، 

وي����د الق����در، وطاه����ر وزه����رة، وغيره����ا". يتاب����ع: 
ابن  اأُنتجا باال�س����تراك مع م�س����ر:  "هن����اك فيلمان 
ال�س����رق، والقاهرة بغداد، الل����ذان بحثُت عنهما في 

م�سر اأي�سًا، ولم نعثر على اأّي ن�سخة منهما".
وقد حاول����ت فيه جمع النتاج ال�س����ينمائي العراقي 
الطوي����ل من����ذ ع����ام 1946 )�س����نة اإنت����اج اأول فيل����م 
عراق����ي( اإل����ى الي����وم، وم����ن بينه����ا اأف����اٌم "تنتظ����ر 
عر�س����ها بع����د االنتهاء م����ن االإجراءات المفرو�س����ة 

ب�سبب كورونا".

 اإلى َمن لجاأت في تجاوز هذه المعوقات؟
- حاول����ت اإعط����اء معلوم����ات تف�س����يلية، وبع�س����ها 
خاٍف عن الجمهور: واهتمْمُت اأي�س����ًا بذكر اأ�س����ماء 
جميع اأع�ساء فرق العمل لكّل فيلم، ولم اأقت�سر على 
ا�س����م المخرج اأو البط����ل اأو الُم�س����ّور اأو المونتير 
مثًا، بل ذكرُت اأ�س����ماء مديري االإنتاج ومهند�س����ي 
ال�س����وت وُم�س����ّممي المكياج اأي�س����ًا، اإلى تفا�سيل 
كثيرة اأخ����رى. اأما الممثلون، فحاول����ت عدم اإغفال 
ا�س����م اأّي منه����م، واإن يك����ن عدده����م كبي����رًا ج����دًا في 

الفيلم الواحد.

  وماهي الم�صادر التي اعتمدتها؟
- اعتم����دت عل����ى الكثير م����ن الم�س����ادر  الإنجاز هذا 
الكتاب، منها: ُم�ساهدات عاّمة، واأخرى خا�سة عند 
َمن توجد االأفام عنده، ومل�سقات وملفات تحتوي 
على اأ�س����ماء العاملين في االأفام. واأذكر اأن الكتاب  
مطبوٌع بجهِد �سخ�س����ي مثل الكثير من الن�س����اطات 
الت����ي اق����وم به����ا ف����ي مج����ال التوثي����ق واالر�س����فة، 
وا�ستعنت بم�ساعدة "نقابة فناني العراق"، وكذلك 

مهتّمين بال�سينما ومحّبيها. 

 م����ا راأي����ك اإذًا ب�ُصح الكتاب ال�صينمائ����ي في اإطار �صناعة 
الكتاب عندنا في العراق؟

- اإّن �سناعة الكتاب في الوقت الحا�سر، خ�سو�سًا 
عدي����دة،  �س����عوبات  تعان����ي  ال�س����ينمائي،  الكت����اب 
الفني����ة  "الدوائ����ر  الن�س����ر:  م�س����األة  ف����ي  تحدي����دًا 
وال�سينمائية ُمفل�سٌة منذ اأعوام، فا ُيطبع اأي كتاب 
�س����ينمائي". اأ�سار اإلى تجربة �سخ�سية له مع اإدارة 
موؤ�ّس�س����ة اعت����ذرت عن طبع �سل�س����لة كتب �س����نوية 
�سات مادية:  اأعّدها عن ال�سينما، لعدم وجود مخ�سّ
"اأما اإذا اأر�سلت كتابك الى "دار ال�سوؤون الثقافية" 
)دار ر�س����مية(، فعليك اأن تن�س����اه، وتنتظر اأعوامًا، 
واإذا كان كتابًا من هذه ال�سل�س����لة يتعّلق بال�س����ينما 
العراقي����ة، فهذا يعني موت قيمة الكتاب الذي يجب 
اأْن ي�س����در في الوقت المحّدد له، لذا، لم ي�س����در في 
العراق �س����وى 6 كتب �س����ينمائية، طبعه����ا موؤّلفوها 

على نفقتهم".

 هل  تحدثنا عن جيلك من النقاد والباحثين  في ال�صينما 
العراقية؟

- حي����ن كنت م�س����وؤول �س����فحة �س����ينما ف����ي جريدة 
كل  ف����ي  �س����ينمائي  ناق����د  هن����اك  كان  الجمهوري����ة 
�س����حيفة مثًا كان ال�سديق عاء المفرجي م�سوؤول 
�سفحة ال�سينما في جريدة الثورة وال�سديق �سفاء 
�س����نكور في �س����حيفة القاد�س����ية والمرحوم �س����الم 
الع����زاوي في �س����حيفة الع����راق والمرحوم �س����امي 
محمد في مجلة األف باء وكانت هذه ال�س����فحات في 
ذلك الوقت مقروءة وت�س����لها ع�س����رات الر�سائل من 
المتابعي����ن وكانت تربط بين ه����وؤالء النقاد عاقات 
طيب����ة يتبادل����ون دائم����ا االآراء والمناق�س����ات.. وال 
نن�سى بالطبع االأ�ستاذ الذين عملوا في هذا المجال 

قبلنا، مثل ر�سا الطيار، وقا�سم عبد االأمير عجام.

 كيف ترى الم�صهد ال�صينمائي الآن في العراق  ؟                        
- ف����ي ظ����ل التط����ور التقن����ي ) االنترن����ت ( وفي ظل 
توف����ر اأحدث االأعم����ال الكتروني����ًا ازداد حجم النقد 
�س����ينما  واأ�س����اتذة  اكاديمي����ون  وب����داأ  ال�س����ينمائي 
يمار�سون النقد ال�س����ينمائي وهناك ا�سماء تمار�س 
النقد ال�س����ينمائي ب�س����كل م�س����تمر واعتذر عن ذكر 

اال�سماء كي ال ان�سى احدا..
واأود اأن ا�س����ير ف����ي هذا المج����ال الى ال����دور المهم 
الذي لعبه �س����باب ال�س����ينما في الع����راق، حيث كان 
لهم ال�س����بق ف����ي دفع عجل����ة ال�س����ينما العراقية بعد 
ع����ام 2003 وا�س����تطاعوا اأن ي�س����لوا باأفامهم الى 
م�س����افي المهرجانات الدولية بل والح�س����ول على 

جوائز مهمة في هذا المجال.

 ماذا تقترح لل�صينماتيك العراقية اأو ما العمل الذي تراه 
منا�صبًا لحفظ اأر�صيف ال�صينما العراقية ؟

- اأول �س����يء ان�ساء �س����ينماتيك عراقي بادارة نا�س 
محترف����ة وكفوءة وثانيًا التع����اون مع جهات طلبت 
�س����ابقًا اإحياء االفام العراقية التعبانة وت�سليحها 
مث����ل ال�س����ينماتيك الفرن�س����ي اأو االلمان����ي الل����ذان 
عر�س����ا عل����ى دائ����رة ال�س����ينما والم�س����رح �س����ابقًا ، 
ولم يت����م اال�س����تجابة لمبادرتهما الت����ي طرحت عن 
طري����ق عراقيي����ن ف����ي فرن�س����ا والماني����ا ،،علم����ا اأن 
ترمي����م االأفام يتم بمبالغ رمزية غير �س����عبة بل اأن 
ال�س����ينماتيك الفرن�س����ي طرح الترميم مجانًا مقابل 
ن�س����خة م����ن الفلم تك����ون محفوظة لديه����م ،، كما اأن 
الكثير من االأفام مفقودة حاليًا وتحتاج الى عملية 
بح����ث دقيقة كما يجب االحتفاظ بن�س����خ من االأفام 
الت����ي انتجت ف����ي اإقليم كرد�س����تان الع����راق وكذلك 

االأفام التي انتجت في المهجر .
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حاوره: عالء املفرجي

الت�ثيق عمل م�ؤ�ص�صاتي تخ�ص�صي 
له ق�صم اأو �صعبة تق�م بت�ثيق كل 

�صغيرة وكبيرة تخ�ص ال�صينما 
العراقية لكن م�ؤ�ص�صاتنا الفنية 

وخ�ص��صًا دائرة ال�صينما والم�صرح 
تفتقد لهكذا اق�صام وتفتقد لخطة 

ممنهجة لت�ثيق االنتاج ال�صينمائي 
العراقي !!.

يرى اأنه ا�صتفاد  كثيراً من بع�ص المعل�مات التي كان ين�صرها اأحمد فيا�ص المفرجي ومن  م�ؤلفاته 

مهدي عبا�س: لي�س هناك اأية �ستراتيجية محّددة لتوثيق 
الذاكرة الثقافية في العراق

 ما اأ�صعى اإليه تعتر�صه م�صاعب 
كثيرة، فمهّمته تتطّلب ت�ا�صاًل ي�ميًا 

مع كّل ما يخ�ّص ال�صينما العراقية، 
اأفالمًا ومهرجانات واإ�صدارات 

وعرو�صًا. هذا عمل م�ؤ�ّص�صاتي، ولي�ص 
عمل فرد واحد. 

الم�ؤرخ ال�صيمائي مهدي عبا�ص من م�اليد بعق�بة عام 1955 جاء 
مع عائلته و�صكن في الكرخ منها في منطقة الجعيفر. بداية 
ال�صبعينيات ح�صل على بكال�ري��ص في االأدب االنكليزي.. 

اأ�صرف على �صفحات ال�صينما في عدة �صحف ومجالت عراقية؛ 
�صارك في الكثير من لجان فح�ص الن�ص��ص واالأفالم في دائرة 
ال�صينما والم�صرح، كما �صارك في عدة لجان تحكيم �صينمائية 

داخل العراق. عمل من�صقًا دائمًا لمهرجان بغداد ال�صينمائي 
الدولي ..



الأول" "الجزء 

وملا كان املنتف�سون )�سلميون( وال ميتلكون 
ال�س���اح وال يوؤمنوا به اأ�س���ًا لذا فاأن �سباب 
)مبفردهم(عل���ى  قادري���ن  غ���ر  االنتفا�س���ة 
مواجه���ة ف�س���ائل القمع امل�س���لح )الر�س���مية 
وغر الر�س���مية( ف�س���ًا عن اأن توجههم اإىل 
الرد عل���ى العنف امل�س���لح بالعن���ف يخرجهم 
اأ�س���ًا ع���ن �س���لميتهم الت���ي ه���ي �س���احهم 
االأمث���ل وم�س���در قوته���م االأم�س���ى اأم���ام اآلة 
بط����ش معومة وقوي���ة و م�س���لحة  تعمل يف 
الكثرم���ن االأحي���ان حت���ت غط���اء الر�س���مي 
للدول���ة اأو خمرتق���ة لبع����ش اأجهزتها تهدف 
ب���كل قوته���ا وب���كل وح�س���ية دموي���ة لقم���ع 
االنتفا�س���ة )قب���ل اإج���راء االنتخاب���ات( ل���ذا 
ه���ذه  يف  االأق���ل  الخيارللمنتف�س���ن)على 

املرحلة(غرال�سلمية
ولقد اأ�س���تطاعت قوى الف�س���اد واالإرهاب من 
�سق �سفوف املنتف�سن )الإ�سعافهم( وقمعهم 
مناطقيًا ب�س���كل دم���وي عنيف ج���داأ وكبدوا 
ال�س���هداء واالآف اجلرح���ى  ال�س���باب مئ���ات 
واملعوق���ن وع�س���رات املختطف���ن واملغيبن 
التظاه���ر  �س���احات  وحتول���ت  واملطاردي���ن 
)ثكن���ات  ح���رب  ميادي���ن  اإىل  واالعت�س���ام 
ع�سكرية(غالبيتها ت�سيطرعليها )قوات حفظ 
النظ���ام(! ويف ذلك اأمر مريب خ�سو�س���ًا اأن 
اأغلبه���ا اأحتل���ت يف عه���د الكاظم���ي! بحي���ث 
اأ�س���بح من ال�س���عب عل���ى ال�س���باب الدخول 
اإليها واأعتربت االأحزاب و ال�سلطات القمعية 
ذل���ك اإنت�س���ارًا كب���رًا له���ا واإنها بذل���ك اأنهت 

االإنتفا�سة. 
  و�س���اعدتهم يف حتقي���ق هدفه���م يف ف����ش 
االعت�س���امات اأنت�س���ار جانحة كورونا التي 
التجمع���ات  من���ع  يف  اإجراءاته���ا  فر�س���ت 
م���ن  للوقاي���ة  املبا�س���روالعزل  والتام����ش 
املر����ش وكان اأغلبه���ا بن���اء عل���ى دع���وة من 

املنتف�سن اأنف�سهم اأوبقناعتهم.
اأنخف�س���ت وترة التظاهرات يف الكثر من 
مواقعه���ا وخ�سو�س���ًا االعت�س���امات وجل���اأ 
املنتف�س���ون اإىل و�س���يلة ثانوي���ة اأخرى هي 
التظاهرات املتقطعة زمانيًا ومكانيًا )ح�سب 
االعت�س���امات  �س���كل  يع���د  • ومل  ظروفه���ا( 
ال�س���ابقة متاحًا ؛ حيث �س���كلت االعت�سامات 
ثقافي���ة  ولق���اءات  موؤمت���رات  حينه���ا  يف 
اأ�س���تطاعت اأن تزرع )وعيًا( جماهريًا لي�ش 
ل���ه مثيل وتن�س���ئ ثقاف���ة جماهرية خا�س���ة 
مل ي�س���هدها العراق �س���ابقًا واأحدثت تداخًا 

جمتمعي���ًا كب���رًا ب���دا وا�س���حًا يف �س���احات 
االإعت�س���امات جتاوز الكثر م���ن )اخلطوط 
احلم���ر( الت���ي �س���نعتها االأح���زاب الفا�س���دة 
لك���ي يحيطوا زعماء الف�س���اد وقادة االإرهاب 
والقتلة ب�سور يحميهم من اأي نقد اأوحما�سبة 
ويع���ري )املقد����ش( الوهم���ي امل�س���لل ال���ذي 
يغطي ف�س���ادهم ؛  وبداأ املنتف�سون مبحاولة 
اإ�س���تعادة الع���راق الواحد الق���وي واملواطن 
العراق���ي قافزي���ن عل���ى الطائفي���ة واخلطاب 
ال�سيا�س���ية  العملي���ة  راف�س���ن  التفكيك���ي 
الفا�سلة والفا�سدة التي تعتمد تق�سيم العراق 
والعراقي���ن اإىل مكونات واأدي���ان وطوائف 
ونح���ل ومكون���ات مت�س���ارعة ومتناف�س���ة • 
اجل���زء  الوطن���ي  ه���ذا اخلط���اب  اأ�س���تقطب 
االأع���م م���ن العراقي���ن وا�س���تهواهم وحتول 
املنتف�سون اإىل ممثلن لل�سعب العراقي بكل 
عنا�س���ره ومكونات���ه الوطني���ة ؛ واإ�س���تطاع 
ه���ذا اخلط���اب اأن يوؤثرحت���ى عل���ى خط���اب 
اأحزاب الف�س���اد والطائفي���ة والعرقية فبداأوا 
يتن�س���لون م���ن خطاباته���م الطائفي���ة حت���ت 
�سعارات وطنية ال يوؤمنون بها يخدعون بها 
ما تبقى من اأتباعهم ومريديهم  ا�ستطاع هذا 
الوعي اأن ي�ستعيد احل�ش والوعي الوطني . 
توقفت االإعت�س���امات والتظاهرات املليونية 
يف اأغلب مناطق االنتفا�س���ة وخفت �س���وت 
املنتف�س���ن فهل من �س���بيل اآخرالبقاء �س���علة 
االنتفا�س���ة م�س���تعرة ويبق���ى �س���وتها عاليًا 
ويح���اوره  عراق���ي  مواط���ن  كل  اإىل  ي�س���ل 
لي�ستمر اأوار االنتفا�سة ولت�ساهم يف اإ�ساعة 
الوعي الوطني وتنبه اإىل الو�س���ائل املتاحة 
اأم���ام األ�س���عب العراقي للتغي���ر حتى يندمج 

ال�سعب يف االنتفا�سة الوطنية .
نعم هناك بدائل وو�سائل متاحة اأمام ال�سعب 

للتغيرواإ�ساعة اخلطاب الوطني 
ع���دا م���ا كان �س���ابقًا مت���اح للمنتف�س���ن م���ن 
تظاهرات واإعت�سامات مليونية من اأهمها :���

A.  االنتخابات
الت���ي  الفا�س���دة  ال�س���لطة  اأن  مزاع���م  حت���ت 

ت�س���مح  اأن  ميك���ن  ال  بالتزوي���ر  ج���اءات 
بانتخاب���ات نزيهة • وه���ذه املزاعم ممكن اأن 
ن�سمعها من اأعداء االإنتفا�سة ومن اأ�سدقائها 
املخل�سن اأي�سًا؛ وعلينا مناق�سة هذه الفكرة 
بدقة علمية وحيادية خمل�سة يف )مقال قادم 
اإن �س���اء الل���ه( لنوؤكد فيه اأهمي���ة االإنتخابات 

ك�ساح من اأ�سلحة التغير.
الوطني���ة ؛ هن���اك  االأح���زاب  تاأ�س���ي�ش     .B
حمل���ة �س���د تاأ�س���ي�ش اأحزاب جدي���دة )هناك 
265 ح���زب جم���از حلد االآن( ومنه���ا ما ميثل 
االإنتفا�سة )الت�س���رينية( والت�سكيك يف قرار 
ت�س���كيلها يف ظ���ل عملي���ة �سيا�س���ية فا�س���دة 
)وبنف�ش املاآخذ وال�س���بهات التي اإثرت على 
االإنتخاب���ات( ويف بع����ش االأحي���ان ي�س���در 
هذا الت�س���كيك من اأطراف اأ�سيلة يف العملية 
ال�سيا�س���ية احلالي���ة لغر����ش ع���زل االأحزاب 
الت�س���رينية عن جماهرها وت�س���قيطها ويف 
بع����ش االأحي���ان ي�س���در ه���ذا الت�س���كيك من 
اأط���راف وطنية اأو )ت�س���رينية( بح�س���ن نية 
رغ���م اأهمي���ة االأح���زاب الوطني���ة وظرورتها 
الواقعي���ة و�س���نفرد ملو�س���وعي االإنتخابات 
واالأح���زاب مقااًل م�س���تقًا اإن �س���اء الله نبن 
في���ه اأهمي���ة وج���ود االأح���زاب الوطني���ة يف 

ال�ساحة العراقية. 
االجتماع���ي.  التوا�س���ل  و�س���ائل     .C
�س���احات االإعت�س���امات لي�س���ت ه���ي امليدان 
الوحيد بل اأن و�س���ائل التوا�س���ل املعا�س���رة 
اأ�س���بحت تدخل كل البيوت واأ�س���بحنا نعقد 
اأه���م االإجتماع���ات عل���ى و�س���ائل التوا�س���ل 
االإجتماع���ي وه���ي اأكرث اإنت�س���ارًا و�س���ريعة 
الو�س���ول اإىل كل النا�ش ويف كل مكان وهي 
ع�سية على و�سائل قمعهم الدنيئة واملتخلفة 
وه���ي متطورة ومت�س���عبة وم�س���تجدة بحث 
ي�س���عب عل���ى املتخلفن اإدراكه���ا واإحتوائها 
رغم جيو�سهم االإلكرتونية ، وميكن تنظيمها 
ل���كل  يك���ون  واإن  ب�س���كل مدرو����ش ومتق���ن 
�س���احة تظاه���ر موقعها اخلا����ش الذي ميثل 
املنظاهرين تبث من خاله اأخبار املنتف�سن 

واأفكارهم ومقرتحاتهم وتهتم اأي�سًا بتوعية 
املواطن���ن بحقوقه���م ال�سيا�س���ية واملدنية ، 
وم���ن جه���ة اأخرى تهت���م بالدفاع ع���ن حقوق 
املظلومن وتتبع ملفاتهم، واأخبار املحافظة 
وتن�س���ر بيانات االإنتفا�سة وت�سرتك مع بقية 
املواق���ع االأخرى ؛ على اأن يكون لاإنتفا�س���ة 
االإنتفا�س���ة  عم���وم  ميث���ل  مركزي���ًا  موقع���ًا 
باملواق���ع  االت�س���ال  يت���وىل  الت�س���رينية 
االإلكرتونية الر�س���مية وغر الر�س���مية ونقل 
اأف���كار وبيانات واخبار االإنتفا�س���ة ويجيب 
يت���م  للمنتف�س���ن.  �س���وؤال يوج���ه  اأي  عل���ى 
تنظي���م عمل ه���ذه املواقع مبوجب �س���وابط 
معلن���ة م�س���بقًا يجري مناق�س���تها وتطويرها 
واالإلت���زام به���ا . ويت���وىل االإ�س���راف عليه���ا 
متخ�س�سون يف و�سائل التوا�سل املختلفة. 
االأممي���ة  املوؤ�س�س���ات  عل���ى  االنفت���اح   .D
والوطنية املهتمة بحقوق االإن�س���ان، �س���واء 
ماكان منها حكومي )ر�سمي(اأوغر حكومي 
اأو منظم���ات حقوقي���ة خمتلط���ة. وم���ن اأول 
تل���ك املنظم���ات )مفو�س���ية حقوق االإن�س���ان 
حلق���وق  ال�س���امية  واملفو�س���ية  االأوروبي���ة 
امل�س���تقل  واملجل����ش  بغ���داد  يف  االإن�س���ان 
حلقوق االإن�س���ان يف اإقليم كرد�ستان( وكذلك 
وكل  االإن�س���ان  حلق���وق  العلي���ا  املفو�س���ية 
منظم���ات املجتم���ع امل���دين املهتم���ة بحقوق 
االإن�س���ان داخل وخارج العراق والتوا�س���ل 

امل�ستمر معهم 
واملوؤ�س�س���ات  االإع���ام  عل���ى  االإنفت���اح   .E
والعربي���ة  الدولي���ة  وال�س���حف  والقن���وات 
والوطني���ة والتواجد فيها واالإ�س���تفادة منها 

والتوا�سل معهم .
F.   امل�ساركة الفاعلة يف املنا�سبات الوطنية 
وال��ت��ج��م��ع��ات اجل���م���اه���ري���ة ال��ري��ا���س��ي��ة 
الدينية  واملنا�سبات  واالأعياد  واالجتماعية 
ون�سر الوعي ال�سيا�سي والوطني من خالها 
ال�سحية  احل��م��ات  يف  امل�ساهمة  وك��ذل��ك 
ال�سحي  الوعي  التي تعني بزيادة  الوطنية 

وحماية املجتمع . 
G.   امل�س���اهمة يف ف�س���ح الف�س���اد واالإرهاب 
والطائفي���ة وتعميم تل���ك اجلرائم على عموم 
ال�س���عب العراقي ون�سره على �سعيد العراق 

وخارجه .
البد من بقاء االإنتفا�س���ة ب�سورها واأ�سكالها 
املختلف���ة وال ميك���ن الر�س���وخ لقمعه���ا كم���ا 
ي�ستعي الفا�س���دون ؛ وهكذا البد من اإندماج 
االإنتفا�س���ة مع ال�س���عب العراقي كله ، والبد 
واإيجاد بدائل التي تدمي ال�س���لة مع ال�س���عب 
والت���ي يحر����ش البع����ش على اإطفاء �س���علة 
االإنتفا�س���ة بهراوته وبر�سا�سه لكن الن�سر 

للحق وللعراق يف النهاية. 
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يف وق���ت ت�س���تعد في���ه اململكة املتحدة الإر�س���ال 
اأك���رب حامات طائرات لديه���ا " اليزابيث " اىل 
ال�س���رق االأو�س���ط لدّك مواقع داع�ش االإجرامية 
الت���ي بداأ ن�س���اطها يت�س���اعد و يه���دد املنطقة و 
العامل من جديد االآن، و�سط حماوالت ملنظمات 
دولي���ة الإرج���اع االآالف م���ن عوائ���ل داع�ش من 
خمي���م اله���ول ال�س���وري ال�س���هر الذي ا�س���تهر 
بتهيئ���ة اأجي���ال جدي���دة م���ن االإرهابي���ن، اىل 

العراق و اىل املو�سل حتديدًا.
يف حالة تزداد تاأزمًا و ت�س���اعدًا، من اليمن اىل 
�سواحل البحر املتو�سط، و كاأن املنطقة تعي�ش 
عل���ى برمي���ل ب���ارود يكتم���ل و ينتظ���ر حدوث 
اأية �س���رارة لينفج���ر، تعّول جماع���ات اإرهابية 
)�س���نّية( و )�س���يعية( على ماتق���وم به جماعات 
الكاتيو�س���ا و داع����ش لتفجر املنطق���ة من جهة 
و الإلغاء االنتخاب���ات العراقية من جهة اأخرى، 
يف تناغم و تخادم كما ي�سفه مراقبون، بعد اأن 
ظهر وا�سحًا اأن اإيران حتت�سن بقايا القاعدة و 
داع�ش االإرهابّيتن، كت�سرف )اإن�ساين( لدولة، 
عل���ى حد تعبر اأكرث من ناط���ق اإعامي اإيراين 
يف و�س���فه لها على الف�س���ائيات، اإثر ف�س���يحة 
اغتي���ال نائ���ب رئي����ش منظم���ة القاع���دة و ه���و 

يتم�سى مع زوجته يف اأحد �سوارع طهران . 

فعلى �س���عيد النهب و تنّوع امل�س���الح ال�س���ّيقة 
للقوى احلاكمة و الفاعلة يف احلكم و تخادمها 
لتحقيق م�س���احلها االأنانية، و انت�س���ار الف�ساد 
الذي �سّرعت له و قامت و تقوم به تلك القوى و 
الكتل من اأمور �سارت معروفة بعد اأن اأو�سحها 
اأكرث من م�س���وؤول يف ال�س���ابق، اأو�س���ح وزيرًا 
املوارد املائية ال�س���مري و الكهرب���اء الفهداوي 
ال�س���ابقن، يف برنامج " نف����ش عميق " اأواخر 

ني�سان 2021 على قناة دجلة الف�سائية . .
اأو�س���حا كيف اأن الباد ُتقاد من عدد اليتجاوز 
و  داخلي���ن  متفاهم���ن،  و�س���طاء  م���ن  االأل���ف 
اإقليمي���ن و دولين و من خمتل���ف القوميات و 
االأدي���ان و الطوائف و ق���د جرى تداول عدد من 
ا�سمائهم يف اأروقة احلكم، و تداول م�ستوياتهم 
و  االبتدائي���ة  ب���ن  ت���رتاوح  الت���ي  الدرا�س���ية 
املتو�س���طة من ال���� 2000 �س���خ�ش الذين جرى 
تعيينهم على الدرجات اخلا�سة زمن املالكي، و 
جرت )ت�سوية( اأو�ساعهم يف الدورة الثانية له  
بعد الف�سيحة املدوّية لتعيينهم، على حد ال�سيد 
ال�سمري، و �ساروا يتحكمون باأمور الباد يف 
تعامل مع العراق كماكنة ل�سفط االأموال فقط. . 
و ه���م ي�س���ّكلون كارتيًا اقت�س���اديًا غ���ر معلن 
الف�س���ائية،  و  االإداري���ة  املتنوع���ة  باأجهزت���ه 
كارتيًا ي�س���يطر عل���ى الوزارات و موؤ�س�س���ات 
احلك���م و يديره���ا و يفتع���ل اأزم���ات و يّدع���ي 
حّله���ا من املوؤ�س�س���ات احلاكم���ة . . كرتابط بن 
كبار الفا�س���دين يف احلكم م���ن جهة، و املافيات 
االإره���اب  منظم���ات  و  االإقليمي���ة  و  الدولي���ة 
االإجرامي���ة املتنوع���ة م���ن جهة اأخ���رى . . على 
اأ�س���ا�ش تخادم خطر لتحقيق اأرباح اأ�سطورية 
اأكرث اأو للحفاظ عليها و ا�س���تثمارها . . ترابطًا 
�سرّيًا البد منه بن ال�سراق الكبار املوزعن على 
الكتل احلاكمة و بن ال�س���وق ال�سوداء العاملية 

و جهات تبيي�ش االأموال يف خمتلف الدول. 
و للتاأكيد على ذلك ي�س���ر متابعون اىل ق�س���ية 
حج���ي حم���زة ال���ذي يبّي����ش االأم���وال للكت���ل 
ل���ه  احلاكم���ة، و �س���ارت االتهام���ات املوجه���ة 
كق�س���ية قانونية �س���د �س���االت القمار ال�سالعة 
بعمليات تبيي�ش االأموال، الق�سية التي اأُغلقت 

و طواها الن�سيان بقدرة قادرين !! 
و ي�س���رون اىل الف�س���يحة املدوي���ة االأخ���رة 
يف الدامنارك يف وفاة ال�س���يد عدنان اال�س���دي 
النائ���ب ع���ن كتلة دول���ة القانون، حي���ث جّمدت 
ال�س���رطة الدامناركي���ة ث���روة اال�س���دي البالغة 
150 مليون يورو )لي�ش دينار( باتهام التهرب 
ال�س���ريبي و اإخف���اء املعلوم���ات ع���ن م�س���ادر 
امل�س���اعدات  عل���ى  يعي����ش  اأن���ه  علم���ًا  ثروت���ه، 
االجتماعية يف الدامنارك و عرف عنه بكونه مل 
ميار�ش عمًا او ن�ساطًا ميكن اأن يدّر عليه مبثل 
تلك الرثوة، و ي�س���ر مراقب���ون مّطلعون هناك 
اأن ه���ذه الرثوة هي ماموجود له يف الدامنارك 
فق���ط، عدا ماميل���ك من مكاتب �س���رفة يف عدد 

من البلدان . . )يتبع(

الإنتخاب��ات، خماط��ر توّح��د 
الف�ساد و الإرهابيني !

اأن  وقانون����ًا  فقه����ًا  واملع����روف 
لاأوقاف اأغرا�ش واأهداف اأ�س����هب 
خ����ال  م����ن  مزاياه����ا  الفقه����اء يف 
ح�س����ن نية القائمن له����ا ولعل مرد 
ذلك يتلخ�ش باله����دف االجتماعي 
م����ن خ����ال ال�س����عور بامل�س����وؤولية 
من قبل املي�سورين جتاه اجلماعة 
وج����ه  عل����ى  منه����م  واملعوزي����ن 
اخل�س����و�ش التمثل وقف االأموال 
كعم����ل من اأعمال الربرِ واخلر على 
جه����ة من اجلهات كاإطع����ام اجلياع 
وك�س����وتهم اأو بناء مدر�سة اأو فتح 
مركز �سحي اأو اإن�ساء م�سجد على 
اأن يكون املال املوقوف قادرًا ذاتيًا 
عل����ى تغطي����ة هذا الن�س����اط مبا يف 
ذلك الكلفة املالي����ة الأجور العاملن 

فيه .
بتعاري����ف  ُع����رف  فقه����ًا  الوق����ف 
ع����دة  فال�س����وافع قال����وا بان����ه : ) 
حب�����ش م����ال ميكن االنتف����اع به مع 
بق����اء عين����ه ، بقطع الت�س����رف يف 

الرقب����ة وت�س����رف منافعه اىل الرب 
تقرب����ا اىل الل����ه ( . اأم����ا االحن����اف 
املب�س����وط  فق����د ج����اء تعريف����ه يف 
لل�سرخ�س����ي : ) حب�����ش العن على 
مل����ك الل����ه تع����اىل و�س����رف نفقتها 
على م����ن احب ( . يف ح����ن عرفته 
املالكي����ة : ) اعط����اء منفع����ة �س����يء 
م����دة وجوده الزما بق����اوؤه يف ملك 
معطي����ه ولوتقدي����را ( . يف ح����ن 
يف  واجلعفري����ة  احلنابل����ة  يتف����ق 
تعريف����ه بالق����ول بان����ه  :) حتبي�ش 
االأ�سل وت�س����بيل املنفعة ( ، هوؤالء 
من اج����ازوا الوقف م����ع اختافهم 
ه����ذا   . علي����ه   االثاراملرتتب����ة  يف 
ه����و الوقف ال����ذي و�س����ل اإلينا من 
االآباء املوؤ�س�س����ن ل����ه واملعتمد يف 
الغال����ب من الدول االإ�س����امية  منذ 
حلظ����ة التا�س����ي�ش االأوىل املبني����ة 
على احلديث النبوي :  ) ال�س����دقة 

اجلارية ( . 
علم����ًا ب����اأن هن����اك جانبًا مهم����ًا من 

الفقه ال يجيز الوقف ويعده باطًا 
- كاالإم����ام اب����و حنيف����ة وم����ا روي 
عن عب����د الله بن عبا�ش وما اأ�س����ر 
عليه القا�س����ي �سريح هذا املختلف 
�سنخ�س�����ش  الوق����ف  �س����رعية  يف 
ل����ه مو�س����وعًا خا�س����ًا بع����د حن ، 
ف�س����ًا عن اأن الدرا�س����ات احلديثة 
تدرج الوقف حتت اأحكام الن�ساط 
املدين وال تعده مو�سوعًا دينيًا اأو 
تعبديًا  لغياب املرجعية ال�س����رعية 
ل����ه يف الن�ش املوحى ب����ه وملا قاله 

الفقه املخالف امل�سار اإليه �سلفًا .
 لكننا نبقى مع الغالب املجيز له من 
قبل الفقهاء امل�سلمن ، اإذ اأن هوالء 
اجمع����وا عل����ى اأن الوق����ف يق�س����د 
ب����ه عم����ل ال����ربرِ واخلر م����ن خال 
تخ�سي�ش العن لهذا الغر�ش على 
اأن تتم دميومته ومناوؤه من خال 
امل�س����تحدث من غلته ولكي تتمكن 
الغلة م����ن اأداء الدميوم����ة والنماء 
املهم����ة  له����ذه  الفق����اء  ر�س����د  فق����د 

ا�س����خا�ش ياأمتن����ون للقي����ام بذلك 
فكان املت����ويل الذي  فر�س����ت عليه 
�س����روط التولية واأ�س����بابها للقيام 
به����ذا اجله����د  ووظ����ف ل����ه النّظ����ار 
لتنفي����ذ خططه املف�س����ية اىل تادية 
الوق����ف لوظيفت����ه ، ولكي ي�س����بط 
م����ن  ه����ذه  االإدارة  عملي����ة  اإيق����اع 
قب����ل املتولن والنّظار  فقد و�س����ع 
ورقاب����ة  اإ�س����راف  حت����ت  عملهم����ا 
القا�س����ي و�سواًل لت�س����بيل املنفعة 
وحتقي����ق الق�س����د ان�س����رفت الي����ه 

اإرادة الواقف .
املاح����ظ  االآن م����ن خ����ال االأرقام 
للوقف����ن  املوازن����ة  يف  الفلكي����ة 
ال�س����يعي وال�س����ني ف�س����ًا اجلهاز 
االإداري املت����ورم لكليهم����ا وغي����اب 
ال�س����فافية يف العم����ل بجعلن����ا غر 
قادري����ن عل����ى تلم�����ش اأعم����ال الربرِ 
واالإح�سان التي ق�سدها اأ�سحابها 
اأو الوقوف على الغر�ش الذي من 
اأجل����ه مت اإجراء الوقف ، وبداًل من 

اأن يك����ون الوق����ف عون����ًا لاآخرين 
وعونًا للدولة يف تقدمي اخلدمات 
ملواطنيه����ا جن����ده عبئ����ًا ثقيًا على 
يتح����ول  حي����ث  املتع����ب  ج�س����دها 
ُيطف����ئ  للم����اء  وع����اء  م����ن  الزي����ر 
اإداري  ظم����اأ العط�س����ى اىل جه����از 
بروقراطي ي�سكل هما م�سافًا اىل 
هم����وم الدولة . املطل����وب واحلالة 
هذه اإع����ادة النظ����ر اإداري����ا وماليًا  
به����ذه االأجهزةعمًا واأداء واأهدافًا 
،  والوق����وف عل����ى م����دى حتقي����ق 
االأهداف التي و�س����عت م����ن اأجلها 

ومن دون اخلروج عنها .
�س����مع  املنا�س����بة وعندم����ا  وبه����ذه 
ق����ال  امليزاني����ة  به����ذه  اأحده����م 
ب�س����خرية : ) ان املوؤم����ن ال����ربيء 
ال����ذي ي����وؤدي �س����اته بتهج����د يف 
امل�س����جد قرب����ة اىل الل����ه  ال ي����درك 
اأن الركع����ة الواح����دة م����ن ركعات����ه 
مر�س����ود مايقابلها  قيمة مالية يف 

املوازنة تلك ( .

   د. مهند الرباك

   حممد حميد ر�شيد
فيما يقترب موعد النتخابات و 
تت�شاعد التح�شيرات لإجرائها، 

تزدحم و�شائل الإعالم من لقاءاآت 
مع وزراء �شابقين و م�شوؤولين 

حكوميين و نواب كبار في ف�شائيات، 
الى اإخبار �شحف محلية و دولية 

ذات �شاأن. . لتك�شف حقائق مذهلة 
عّمن يحكم العراق فعليًا الآن و عّما 
يجري على �شعيد التهيئة و اإجراء 

الإنتخابات القادمة . .

هل التظاهر والعت�شامات بال�شكل الذي بداأت به الإنتفا�شة هو ال�شكل الوحيد للتعبير عن �شمير ال�شعب 
وعقله؟! وهل التظاهر والإعت�شام هو الطريق الوحيد لإ�شتعادة الوعي الوطني و�شناعة راأي عام وطني؟! اأم 

اأن هناك و�شائل متعددة اأخرى يمكن اأن تكون بديلة اأو موازية للتظاهرات التي قمعت في �شتى المحافظات 
المنتف�شة بمنتهى الوح�شية؟!.  هناك م�شاٍع )خبيثة( لبيان اأن التظاهرات هي ال�شكل الوحيد الذي يمكن اأن 

تقا�س به النتفا�شة فاإذا ما قمعت التظاهرات واأنطفاأت �شعلتها واأفرغت �شاحاتها اأنتهت النتفا�شة!. ويزعمون اأن 
التظاهرات والإعت�شامات هي )ال�شوت الوحيد( لالإنتفا�شة وباإنتهائها تخر�س الإنتفا�شة وتموت!!!.

ق���م���ع الإن���ت���ف���ا����س���ة وال���ب���دائ���ل 

م��ي��زان��ي��ة الأوق�����اف ال��ب��اه��ظ��ة وم���اأم���وري���ة ال��زي��ر

�شدر قانون الموازنة العامة رقم 23 ل�شنة 2021 ون�شر في الجريدة 
الر�شمية بالعدد 4625 في 12 \ ني�شان \ 2021 وقد ثبت فيه اأن 

ميزانية الوقف ال�شيعي  بحدود )742( مليار دينار والوقف ال�شّني 
بحدود )359( مليار دينار . 

  هادي عزيز علي 



 متابعة: المدى

ح����ث �لأمني �لع����ام للأمم �ملتح����دة، �أنطونيو 
جوتريي�����ش، �إ�سر�ئي����ل عل����ى وق����ف عمليات 
�له����دم و�لإخ����لء لعائ����لت فل�سطيني����ة م����ن 
منازله����ا يف ح����ي �ل�سي����خ ج����ر�ح و�سل����و�ن، 
بالقان����ون  �لتز�ماته����ا  م����ع  متا�سي����ًا  وذل����ك 
�لإن�ساين �ل����دويل و�لقانون �لدويل حلقوق 
�لإن�س����ان، كما ح����ث "على �لتم�س����ك بالو�سع 

�لر�هن يف �لأماكن �ملقد�سة و�حرت�مه".
و�أع����رب جوتريي�����ش يف بي����ان �س����ادر ع����ن 
�ملتح����دث با�سم����ه �ستيف����ان دوجاري����ك، ع����ن 
يف  �لعن����ف  ��ستم����ر�ر  �إز�ء  �لعمي����ق  "قلق����ه 
�أن����ه  م�سيف����ًا  �ملحتل����ة"،  �ل�سرقي����ة  �لقد�����ش 
"ينبغي على �ل�سلطات �لإ�سر�ئيلية ممار�سة 
�أق�سى درجات �سبط �لنف�ش و�حرت�م �حلق 

يف حرية �لتجمع �ل�سلمي".
ودعا كل �لقادة �إىل "حتمل م�سوؤولية �لعمل 
�سد �ملتطرفني و�لتح����ّدث علنية �سد جميع 
�أعمال �لعنف و�لتحري�����ش"، مكررً� �لتز�مه 
�لفل�سطيني����ني و�لإ�سر�ئيلي����ني حل����ل  بدع����م 
�لن����ز�ع على �أ�سا�����ش ق����ر�ر�ت �لأمم �ملتحدة 
ذ�ت �ل�سل����ة و�لقانون �ل����دويل و�لتفاقيات 

�لثنائية.
وكان����ت �للجن����ة �لرباعي����ة لعملي����ة �ل�س����لم 
يف �ل�س����رق �لأو�س����ط - �ملوؤلف����ة م����ن �لحتاد 
�ملتح����دة  و�لولي����ات  ورو�سي����ا  �لأوروب����ي 
و�لأمم �ملتح����دة - ق����د �أ�س����درت بيان����ًا �أم�ش 
�لأول �ل�سبت، دعت فيه �إ�سر�ئيل �إىل "�سبط 
�لنف�ش، وجتّنب �لإج����ر�ء�ت �لتي من �ساأنها 
زيادة ت�سعيد �ملوقف خ����لل هذه �لفرتة من 

�لأيام �ملقد�سة لدى �مل�سلمني".
وق����ال �أع�س����اء �للجن����ة: "ن�سع����ر بقل����ق م����ن 
�لت�سريحات �ل�ستفز�زية لبع�ش �جلماعات 
�ل�سيا�سي����ة، بالإ�ساف����ة �إىل �إطلق �سو�ريخ 
و��ستئن����اف �إط����لق �لبالون����ات �حلارقة من 
غ����زة باجت����اه �إ�سر�ئي����ل، و�لعت����د�ء�ت على 
�لأر��س����ي �لزر�عي����ة �لفل�سطينية يف �ل�سفة 

�لغربية"
�لأحم����ر  �له����لل  �أعل����ن  �خ����رى  جه����ة  م����ن 
تعامل����ه  )�لثن����ني(،  �أم�����ش   �لفل�سطين����ي، 
م����ع 305 �إ�ساب����ات، بينه����ا خط����رية بالوجه 
و�لأعني و�أعد�د كبرية من �مل�سابني بحالت 
�ختن����اق، موؤكدً� �أن �لحت����لل مينع �لطو�قم 

�لطبية من دخول �لأق�سى.
وق����ال »�له����لل �لأحم����ر«، يف بي����ان �سحايف 
�أم�����ش ، �إن هن����اك �أرب����ع �إ�ساب����ات خط����رية 
ج����دً�، و13 �إ�ساب����ة مبا�سرة بالع����ني، وباقي 

�لإ�سابات متو�سطة وطفيفة.
و�أ�س����ار �إىل �أن����ه مت نق����ل 228 �إ�ساب����ة م����ن 
�لقد�����ش  م�ست�سفي����ات  �إىل  �لأ�سب����اط  ب����اب 
�ملحتلة �ملختلفة وج����اٍر نقل �إ�سابات �أخرى، 
وم����ا يح����ول دون ذلك ه����و �إج����ر�ء�ت قو�ت 

�لحتلل.
و�ملعلوم����ات  �لأنب����اء  وكال����ة  ونقل����ت 

�لفل�س����طينية )وفا(�أم�����ش عن مدير �مل�س����جد 
�لأق�س����ى �ل�س����يخ عم����ر �لك�س����و�ين قوله، �إن 
�ملبارك  �لأق�س����ى  �مل�س����جد  هاجم  "�لحتلل 
ب�سكل همجي وغري م�سبوق ومبّيت م�سبقًا، 
مو�سحًا �أن »�لحت����لل �قتحم �أي�سًا �مل�سلى 
�لقبل����ي م����ن �مل�سج����د وم�سلى ب����اب �لرحمة 

وقبة �ل�سخرة و�أخرج �مل�سلني منها" .
و�أ�س����اف �لك�س����و�ين، �أن »�لقتح����ام �ل����ذي 
يج����ري للم�سج����د �لأق�س����ى غ����ري م�سب����وق، 
و�أن �لإ�ساب����ات باملئ����ات«، منا�س����دً� »�لع����امل 
�لتدخل من �أجل و�سع حد لعدو�ن �لحتلل 

�ملتو��س����ل عل����ى �مل�سج����د �لأق�س����ى" .
كانت �لأوق����اف �لإ�سلمية قال����ت، �إن "قو�ت 
�لحت����لل �قتحم����ت ب�سكل همج����ي ومفاجئ 
�سب����ب،  �أي  دون  �مل�سج����د  باح����ات  �أم�����ش 
وترف�����ش �ل�سم����اح للأطق����م �لطبي����ة باإخلء 

�لإ�سابات من �ملكان" .
�لإ�سر�ئيلي����ة،  �لق����و�ت  �س����ادرت 
�مل�سج����د  مفاتي����ح  كاف����ة  �أم�ش)�لثن����ني(، 
�ملرك����ز  �أف����اد  ح�سبم����ا  بالقد�����ش،  �لأق�س����ى 

�لفل�سطيني للإعلم.
وقال �ملركز، عرب ح�سابه على موقع »تويرت« 
�أم�����ش، �إن "ق����و�ت �لحت����لل حت����اول ط����رد 
مدي����ر �مل�سج����د �لأق�سى وموظف����ي �لأوقاف 
�ملوجودي����ن مع����ه باملكت����ب لإف����ر�غ �مل�سج����د 

متام����ًا" .
وكان����ت �لأوقاف �لإ�سلمي����ة قالت �إن "قو�ت 
�لحت����لل �قتحم����ت ب�سكل همج����ي ومفاجئ 
�سب����ب،  �أي  دون  �مل�سج����د  باح����ات  �لي����وم 
وترف�����ش �ل�سم����اح للأطق����م �لطبي����ة باإخلء 

�لإ�ساب����ات م����ن �مل����كان".
ويف �سي����اق مت�س����ل، �أطلق����ت م����اآذن �لقد�ش 
ن����د�ًء موحدً� لأبناء �ل�سع����ب �لفل�سطيني يف 
خمتل����ف �أماكن وجوده����م للتدخل م����ن �أجل 
فك �حل�سار �ل����ذي تفر�سه قو�ت »�لحتلل« 

�لإ�سر�ئيلي على �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك منذ 
ثلث �ساعات، ولإنقاذ �مل�سلني �ملحتجزين.

ووفق وكالة �لأنباء و�ملعلومات �لفل�سطينية 
)وف����ا(، "نا�س����د �ملوؤذن����ون �أبن����اء �سعبنا يف 
�لوق����وف  �لغربي����ة  �ل�سف����ة  م����دن  خمتل����ف 
ح�س����ب  كل  بالقد�����ش  �إخو�نه����م  جان����ب  �إىل 
��ستطاعت����ه م����ن �أج����ل �إجبار �لحت����لل على 

�لن�سحاب من باحات �مل�سجد �لأق�سى".
و�أعلن �له����لل �لأحمر �لفل�سطين����ي �لتعامل 
بالوج����ه  بينه����ا خط����رية  �إ�ساب����ة   180 م����ع 
و�لأعني و�أعد�د كبرية من �مل�سابني بحالت 
�ختناق، و�لحت����لل مينع �لطو�ق����م �لطبية 

من دخول �لأق�سى.
و�أ�ساف �لهلل �لأحم����ر، يف بيان �سحايف، 
�أن هناك �إ�سابة و�حدة خطرية، و13 �إ�سابة 
مبا�س����رة بالعني، وباقي �لإ�سابات متو�سطة 

وطفيفة.
و�أ�س����ار �إىل �أن����ه مت نقل 50 �إ�ساب����ة من باب 
�لأ�سب����اط �إىل م�ست�سفي����ات �لقد�����ش �ملحتل����ة 
�ملختلف����ة، وجار نق����ل �إ�سابات �أخ����رى، وما 
يحول دون ذلك هو �إجر�ء�ت قو�ت �لحتلل 

�لإ�سر�ئيلي.
وكان����ت �لأوقاف �لإ�سلمي����ة قالت �إن "قو�ت 
�لحت����لل �قتحم����ت ب�سكل همج����ي ومفاجئ 
�سب����ب،  �أي  دون  �مل�سج����د  باح����ات  �لي����وم 
وترف�����ش �ل�سم����اح للأطق����م �لطبي����ة باإخلء 

�لإ�سابات من �ملكان" .
من جه����ة �قتحم مئ����ات �مل�ستوطنني ير�فقهم 
�أع�ساء من �لكني�س����ت �إ�سر�ئيليني، بعد ظهر 
�أم�����ش �لإثن����ني، ح����ي �ل�سيخ ج����ر�ح مبدينة 
�لقد�����ش �ملحتل����ة، �مله����ددة ع����دة من����ازل في����ه 
بالإخ����لء ل�سالح �مل�ستوطن����ني، حيث كانو� 
بحماي����ة م����ن ق����و�ت �لحت����لل �لإ�سر�ئيلي، 

و�عتدو� على �لأهايل هناك.
و�أكدت م�سادر حملية، �أن مئات �مل�ستوطنني 
وقي����اد�ت �مل�ستوطن����ني ووزر�ء يف حكومة 
�لحت����لل و�سل����و� �إىل ح����ي �ل�سي����خ ج����ر�ح 
و�قتحم����ت  �حل����ي،  �أه����ايل  عل����ى  و�عت����دو� 
بالتز�م����ن قو�ت كبرية م����ن �سرطة �لحتلل 
ح����ي �ل�سيخ ج����ر�ح حلماية �أولئ����ك �لوزر�ء 
و�أع�ساء �لكني�ست وقياد�ت �مل�ستوطنني من 

جهة �خرى 

�ل�سر�ئيل����ي،  �لحت����لل  �سرط����ة  تر�جع����ت 
ع����ن قر�ره����ا بتنظي����م م�سرية "رف����ع �لأعلم 
للم�ستوطن����ني" كما كان خمطط����ًا لها باملرور 
من باب �لعامود يف �مل�سجد �لأق�سى، و�سط 

جتدد �ل�ستباكات يف باحات �لأق�سى.
وقال����ت �ل�سرط����ة يف بي����ان له����ا، �إنه����ا قررت 
تغيري طريق م�سرية �مل�ستوطنني لتمر بباب 

�خلليل دون �ملرور من باب �لعامود.
لكن �ل����دور �لإ�سر�ئيلي يف �لأعمال �لعد�ئية 
- وخا�س����ة �ل�ستب����اكات �لت����ي وقع����ت ي����وم 
�جلمعة �ملا�سية يف باح����ة �مل�سجد �لأق�سى، 
ثال����ث �أقد�����ش �لأماك����ن �لإ�سلمي����ة - قوب����ل 

بانتقاد�ت و��سعة �لنطاق.
و�أد�نت جميع �لدول �لعربية �ل�ست �لتي لها 
علق���ات دبلوما�سي���ة مع �إ�سر�ئي���ل - م�سر، 
�ملتح���دة،  �لعربي���ة  و�لإم���ار�ت  و�لأردن، 
م���ا   - و�ل�س���ود�ن  و�ملغ���رب،  و�لبحري���ن، 

�عتربته عدو�نا على �مل�سجد �لأق�سى.
ويف �لأردن �أ�س���در �ملل���ك عبد�لل���ه �لث���اين، 
�لإ�سلمي���ة  �ملو�ق���ع  عل���ى  ي�س���رف  �ل���ذي 
و�مل�سيحية �ملقد�س���ة يف �لقد�ش، بيانا �أم�ش 
�لأول �لأح���د يدين فيه "�نته���اكات �إ�سر�ئيل 
�مل�سج���د  يف  �لت�سعيدي���ة  وممار�ساته���ا 

�لأق�سى �ملبارك".
�مل�سري���ة  �خلارجي���ة  وز�رة  و��ستدع���ت 
�ل�سف���رية �لإ�سر�ئيلية لديها، كم���ا ��ستدعت 
وز�رة �خلارجي���ة �لأردني���ة �لقائ���م باأعمال 
لتق���دمي   ، لديه���ا،  �لإ�سر�ئيلي���ة  �ل�سف���ارة 
�حتجاج���ات عل���ى م���ا يح���دث يف �مل�سج���د 

�لأق�سى وحوله.
ودع���ت �للجن���ة �لرباعي���ة �لدولي���ة لل�س���لم 
يف �ل�س���رق �لأو�س���ط �ملكون���ة م���ن �لحتاد 
�ملتح���دة  و�لولي���ات  ورو�سي���ا  �لأوروب���ي 

و�لأمم �ملتحدة �إىل �لتهدئة.
ويف روم���ا، دع���ا �لباب���ا فر�ن�سي����ش، باب���ا 
�لكني�س���ة �لكاثوليكية، �إىل �لتهدئ���ة و�إنهاء 
�لعنف مطالب���ًا �لطرفني بحل �مل�ساكل ب�سكل 
�سلمي، و�ح���رت�م �لهوية متع���ددة �لثقافات 

للقد�ش.
و�أنذرت حركة "حما�ش"، �لتي ت�سيطر على 
قط���اع غزة، �إ�سر�ئيل ب� "�لثاأر" �إذ� ��ستمرت 

عمليات �لإخلء يف حي �ل�سيخ جر�ح.
وق���ال �جلي����ش �لإ�سر�ئيل���ي �إن �ساروخني 
�أطلق���ا م���ن قط���اع غ���زة باجت���اه �إ�سر�ئي���ل 
�أم����ش �لأول �لأحد، بالإ�ساف���ة �إىل بالونات 
39 حريق���ًا يف �لأر��س���ي  �أ�سعل���ت  حارق���ة 

�لإ�سر�ئيلية، بح�سب خدمات �لإطفاء.
وردت �إ�سر�ئي���ل باإغلق منطقة �ل�سيد قبالة 
غ���زة، وهي عقوبة معت���ادة ردً� على عمليات 

�لإطلق من �لقطاع �ملحا�سر.
و�مت���دت �ل�سطر�ب���ات م���ن �لقد����ش ع���رب 
�لأر��س���ي �لفل�سطيني���ة، و�سملت مظاهر�ت 

و��ستباكات يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة.
وعرب �لرئي����ش �لفل�سطين���ي حممود عبا�ش 

عن "�لدعم �لكامل لأبطالنا يف �لأق�سى .
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هيمن����ت �لأحد�ث �لت����ي ت�سهدها �لقد�ش �ل�سرقي����ة على تغطية معظم 
�ل�سح����ف �لعاملية �ل�س����ادرة �سباح �أم�ش �لإثن����ني، يف ظل �لأو�ساع 
�مللتهب����ة يف حمي����ط �مل�سجد �لأق�س����ى، و�لحتجاج����ات �لفل�سطينية 
عل����ى خطط �إ�سر�ئيل لطرد عائ����لت فل�سطينية من حي �ل�سيخ جر�ح 

باملدينة �لقدمية.
وقال����ت �سحيف����ة ”فاينان�س����ال تامي����ز“ �لربيطاني����ة، �إن �إ�سر�ئي����ل 
ق����ررت تاأجيل خطط ط����رد فل�سطينيني من �لقد�����ش �ل�سرقية، يف ظل 

�لتحذير�ت �إز�ء ت�ساعد �أعمال �لعنف.
و�أ�ساف����ت يف تقري����ر، �أن ”�إ�سر�ئي����ل �نحنت �أم����ام �ل�سغط �لدويل، 
وقام����ت بتاأجيل طرد �لعديد م����ن �لعائلت �لفل�سطيني����ة من منازلهم 
يف �لقد�����ش �ل�سرقي����ة، �إذ ح����ّذرت �أجهزة �لأمن م����ن �أن �إجبارهم على 
�خلروج من منازلهم ميكن �أن يوؤدي �إىل �إ�سعال �ملزيد من �لعنف يف 

�ملدينة �ملقد�سة ل�سنو�ت مقبلة“.
و�أو�سح����ت �ل�سحيفة �لربيطاني����ة �أن ”دوًل عربية وخليجية �أد�نت 
ممار�سات قو�ت �لأم����ن �لإ�سر�ئيلية، بينما �أعربت �لوليات �ملتحدة 
و�لحت����اد �لأوروبي عن �لقلق �لعميق، ج����ر�ء تاأجج �لغ�سب نتيجة 
�س����ور �ل�سرط����ة �لإ�سر�ئيلي����ة وه����ي ت�ستخ����دم �لعن����ف يف �مل�سج����د 
�لأق�س����ى، بينما طالبت �لوليات �ملتح����دة �حلكومة �لإ�سر�ئيلية باأن 
تتعام����ل برحم����ة و�حرت�م م����ع �سكان ح����ي �ل�سيخ ج����ر�ح، وتتجنب 

�إخر�جهم من منازلهم، وهدمها، و�إقامة م�ستوطنات“.
وذك����رت �أن ”و�سائل �إع����لم �إ�سر�ئيلية �أ�س����ارت �إىل �أن �لنائب �لعام 
�لإ�سر�ئيل����ي �أرفق وثيقة �سرية، مع قر�ر تاأجيل �لنظر بق�سية �إخلء 
ح����ي �ل�سيخ جر�ح، م�ست�سهدً� بر�أي �لأجه����زة �لأمنية، �لتي قالت �إن 
ق����ر�ر طرد �لعائ����لت �لفل�سطينية ميكن �أن ي����وؤدي �إىل ت�ساعد �أعمال 

�لعنف“.
ور�أت �ل�سحيف����ة �لربيطاني����ة، �أن تاأجي����ل جل�س����ات �ل�ستم����اع يف 
�ملحكم����ة �لعلي����ا مين����ح �إ�سر�ئي����ل �لوقت �ل����لزم لكبح جم����اح غ�سب 
�لفل�سطيني����ني �ل�ساخط����ني عل����ى �ملمار�سات �لإ�سر�ئيلي����ة يف �لقد�ش 
خ����لل �سه����ر رم�سان، و�لت����ي تت�سمن فر�ش قيود عل����ى �لدخول �إىل 

�مل�سجد �لأق�سى عرب بو�بة دم�سق.

اإ�ضرائيل تحت ال�ضغط الدولي 
ب�ض�أن "ال�ضيخ جراح" 

صحافة عالمية 

فاينانشال تايمز: 
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قال���ت �لنا�سطة �ملقد�سية م���رمي عفيفي �لت���ي �عتقلتها �ل�سلطات 
�لإ�سر�ئيلية يوم �ل�سبت �ملا�سي من حي �ل�سيخ جر�ح ثم �أطلقت 
�سر�حه���ا �أم�ش �لأول �لأحد  �إنها تعر�س���ت لل�سرب و�ل�سحل ثم 

للتعذيب على �أيدي قو�ت �لحتلل �لإ�سر�ئيلي.
و�أ�سح���ت مرمي عفيفي -عازفة �لكونرتبا����ش �لبالغة من �لعمر 
26 عام���ًا- يف مد�خل���ة هاتفية عل���ى �جلزيرة مبا�س���ر، �أن �سبب 
�عتقاله���ا ه���و رغبته���ا يف �لدف���اع ع���ن فت���اة كان���ت و�قع���ة على 
�لأر����ش يف حال���ة �إعي���اء �سدي���دة بينم���ا كان 5 �أو 6 من �جلنود 

�لإ�سر�ئيليني حولها.
وعندم���ا حاول���ت مرمي �لقرت�ب م���ن �لفتاة تهج���م عليها جندي 
�إ�سر�ئيل���ي و�سده���ا م���ن �سعره���ا ودف���ع ر�أ�سها باجت���اه �لأر�ش 
وركله���ا برجله و�سحلها يف م�سهد نقلته و�سائل �لإعلم و�نت�سر 

على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.
وتو��س���ل م���رمي قائلة “�س���دين �جلن���دي و�أخ���ذين �إىل منطقة 
معزولة �سبه ع�سكرية و�أخذ يحدثني بطريقة م�ستفزة ثم �أخرج 
هاتف���ه و�أم�سكن���ي من كتف���ّي و�أخذ �س���ورة �سخ�سي���ة )�سلفي( 

معي”.
وتابع���ت “هذ� نوع من �لتحر�ش �جلن�سي و�ساأحاول �أن �أو�سل 
ه���ذه �ل�سورة ملنظم���ات حقوقية فل يحق ل���ه �أن مي�سكني بهذه 

�لطريقة وياأخذ �سورة معي دون �إذين”.
و�أ�ساف���ت “عندما �ساهدوين �أحت���دث مع �سحفي حول ما حدث 

معي �أبعدوين ملنطقة خمفية”.
وتابع���ت “كان و�قًفا بجو�ري جندي تبدو عليه ملمح �آ�سيوية 
ف�ساألت���ه ع���ن �سب���ب قدومه �إىل هن���ا، وهل هذ� م���ا كان يطمح �أن 
يفعل���ه يف حيات���ه؟ وهل �عتقلن���ي لأنني كنت �أد�فع ع���ن فتاة �أم 
لأنني �أد�فع عن �سكان معر�سني لتهجريهم ق�سريًا من بيوتهم”؟

وقالت “عندما ر�أو� �أن �لإعلم ي�سور هذ�، �أبعدوين و�أركبوين 
�سيارة �ل�سرطة و�أخذوين يف �لبد�ية على مركز �ل�سرطة ثم �إىل 

)�مل�سكوبية( وهو مكان �آخر ميار�ش به �لتعذيب”.
و�أردف���ت “ما وق���ع على من تعذي���ب عد� �ل�س���رب و�ل�سحل عند 
�عتق���ايل هو �أنهم و�سعوين يف زنز�ن���ة باردة جدً� مبفردي ول 
�أع���رف حتدي���دً� �لوقت �لذي م�س���ى و�أنا بد�خله���ا ولكنها كانت 
بحدود 8 �أو 9 �ساعات، وكنت �أ�سيح عليهم مرتجية �أن يو�سلو� 

�حلر�رة �أو يعطوين ملب�ش ثقيلة دون ��ستجابة”.
و��ستطردت “كانو� يحاولون �ل�سغط علي نف�سيًا بهذه �لطريقة 
لنت���ز�ع �عرت�ف مني باأنني قمت ب�سرب جن���دي و�أ�سياء قالو� 
�إين فعلته���ا ولكن مل ي�ستطع �جلنود �إثب���ات �أي منها يف �لنهاية 

�أمام �ملحكمة ومت �إطلق �سر�حي”.
وح���ول م���ا �إذ� كان���ت م���رمي �ستع���اود �لت�سامن م���ع �أهايل حي 
�ل�سي���خ جر�ح قال���ت “هذه ق�سي���ة �إن�سانية ول ينبغ���ي �لتخلي 
عنه���ا خا�س���ة يف ظ���ل �لتغطية �لإعلمي���ة �لكب���رية. ل ن�ستطيع 
�لتخل���ي عنه���م لأننا ب�سدد نكب���ة جديدة �لآن حت���دث �أمامنا يف 

بلدنا ون�ستطيع �أن نوقفها”.
�قتحمت قو�ت �لحتلل �لإ�سر�ئيلي �حلرم �لقد�سي �سباح �أم�ش 
�لإثنني و�عتدت عل���ى �ملعتكفني يف �مل�سجد �لأق�سى مبو�جهات 
عنيف���ة خلف���ت ع�سر�ت �لإ�ساب���ات، وحا�س���رت �ملر�بطني د�خل 

�مل�سجد �لقبلي �لذي تركزت عنده �ملو�جهات.
و�أطل���ق جن���ود �لحت���لل و�ب���ًل م���ن قناب���ل �لغ���از و�ل�س���وت 
و�لر�سا����ش �ملطاط���ي عن���د �مل�سج���د �لقبل���ي وقب���ة �ل�سخ���رة 
و�مل�سل���ى �ملرو�ين، و�أفاد �لهلل �لأحم���ر �لفل�سطيني باأن هناك 

�إ�سابات مبا�سرة يف �لر�أ�ش بالر�سا�ش �ملعدين بني �ملعتكفني
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عل���ى مد�ر 12 يوم���ًا ي�سهد حي �ل�سيخ 
ج���ر�ح بالقد����ش �ملحتل���ة، مو�جه���ات 
و��ستب���اكات، ومط���ارد�ت م���ن ق���و�ت 
�لحت���لل �لإ�سر�ئيل���ي، لأه���اىل ح���ي 
�ل�سي���خ ج���ر�ح، بع���د �أن ق���رر �لأهايل 
�إخ���لء  �أو�م���ر  مو�جه���ة  ون�سط���اء 
منازلهم ل�سالح جمعي���ات م�ستوطنني 

�إ�سر�ئيليني.

حي ال�شيخ جراح فى القد�س
وتو��س���ل قو�ت �لحتلل �لإ�سر�ئيلية 
حماولته���ا مل�سادرة �لأر�ش و�لتو�سع 
�ل�ستيط���اين ف���ى مناط���ق متفرقة من 
�لقد����ش �ل�سرقي���ة، وعل���ى ر�أ�سه���ا حي 
�ل�سي���خ ج���ر�ح، ومو��سل���ة حماولت 
تهوي���د �لقد����ش، بينما ل يوج���د خيار 
�ل�سم���ود  �إل  �لفل�سطيني���ني  �أم���ام 
��ستف���ز�ز  م���ع  خا�س���ة  و�لتح���دي، 
�لأفع���ال �لإ�سر�ئيلي���ة �ملجتمع �لدويل 
و�لأط���ر�ف �لدولي���ة، فاإجبار�ملو�ط���ن 
�لفل�سطين���ي على �خل���روج من �لقد�ش 
من���ذ  فيه���ا  يعي����ش  �لت���ي  �ل�سرقي���ة، 
ميث���ل  �ملا�س���ي،  �لق���رن  خم�سيني���ات 

م�سريً� �أ�سو�أ من �ملوت. 

�شكان حي ال�شيخ جراح
يعي�ش �سكان حي �ل�سيخ جر�ح، بالقد�ش 
�ل�سرقية، �لذى يقع خارج �أ�سو�ر �لبلدة 
�لقدمية مبا�سرة بالقرب من باب �لعامود 
�ل�سهري، يف هذه �ملنازل منذ خم�سينيات 
�لق���رن �ملا�سي، بينما يزعم �مل�ستوطنني 
�ليهود �أنه���م ��سرتو� �لأر��س���ي، ب�سكل 

قانوين، من جمعيتني يهوديتني ��سرتتا 
�لأر����ش من���ذ �أك���ر م���ن 100 ع���ام، فى 
�ملنطق���ة �لت���ي ت�س���م �لعديد م���ن �ملنازل 
و�ملباين �ل�سكنية �لفل�سطينية بالإ�سافة 

�إىل �لفنادق و�ملطاعم و�لقن�سليات. 
وتعد دع���اوى �مللكية �لت���ى ُرفعت �سده 
و�آخري���ن يف ح���ي �ل�سيخ ج���ر�ح وحي 
بطن �لهوى نقطة حمورية خلطط زيادة 
ع���دد �مل�ستوطن���ني يف �لقد����ش �ل�سرقية 
�لت���ي �حتلته���ا �إ�سر�ئي���ل يف ح���رب عام 

 .1967
وعل���ى مد�ر �لأي���ام �ملا�سي���ة ��ستمرت 
�ملو�جه���ات ف���ى حمي���ط ح���ى �ل�سي���خ 
 ، �ملحتل���ة  �لقد����ش  و�س���و�رع  ج���ر�ح 
�ملا�سي���ة  �جلمع���ة  ذروته���ا  وكان���ت 

و�لت���ي و�سل���ت ح�سيل���ة �ل�سحايا من 
�لفل�سطيني���ني  و�ملو�طن���ني  �ل�سب���اب 
�أك���ر م���ن 220 جريح���ًا ، وه���و �لأمر 
و�لأط���ر�ف  �ملنظم���ات  �أد�نت���ه  �ل���ذى 
�لدولي���ة �لفاعلة وعل���ى ر�أ�سها ، �لأمم 
�ملتحدة، و�لحت���اد �لأوروبي، وكذلك 
�ل���دول  �لولي���ات �ملتح���دة، وجامع���ة 
�لعربي���ة و�ل���دول �لعربي���ة و�لإقليمية 
كافة ، ودعا �جلميع �إىل و�سع حد لهذ� 
�لت�سعي���د �لإ�سر�ئيلي بحق �ملو�طنني 

�لفل�سطينيني �لعّزل .
و�أعل���ن �لهلل �لأحم���ر �لفل�سطيني �أن 
205 فل�سطيني���ني �أ�سيب���و� يف �أعمال 
�لعنف يف �لأق�سى ويف �أنحاء �لقد�ش 
�ل�سرقي���ة، مو�سحًا �أنه �أع���ّد م�ست�سفى 

ميد�نيًا ب�سبب �مت���لء غرف �لطو�رئ 
يف �مل�ست�سفي���ات، بينما �عتقلت قو�ت 
�لحتلل �لإ�سر�ئيلي، �ل�سبت �ملا�سي، 

13 مو�طنًا من مدينة �لقد�ش �ملحتلة.
و�ستعقد �ملحكم���ة �لعلي���ا �لإ�سر�ئيلية 
يف  ��ستم���اع  جل�س���ة  �لثن���ني،  �أم����ش 
ق�سي���ة طويلة �لأمد، ب�ساأن حي �ل�سيخ 
ج���ر�ح و�ل�ستم���اع ملحام���ي �لعائلت 
�لفل�سطينية و�جلمعي���ة �ل�ستيطانية، 

�لتي تطالب �لأهايل بالإخلء.
و�أّي���دت ذ�ت �ملحكمة يف �لعام �ملا�سي 
مطالب���ات عديدة مل�ستوطن���ني ��ستنادً� 
ع�س���ر  �لتا�س���ع  �لق���رن  م���ن  لوثائ���ق 
و�أو�ئ���ل �لق���رن �لع�سرين �لأم���ر �لذي 
�أثار �نتق���اد�ت من �لحت���اد �لأوروبي 

�لذي قال ممثله يف �لقد�ش �إن ع�سر�ت 
خلط���ر  معر�س���ون  �لفل�سطيني���ني 

�لرتحيل �لق�سري.
�مل�سكل���ة ل تتوقف عند ماأ�س���اة �ل�سيخ 
جر�ح، فهي قد ت�س���كل �أ�سبقية حلالت 
�أخ���رى يف �ل�سفة �لغربي���ة، خ�سو�سًا 
للأو�س���اع �لت���ي ت�سكلت �أثن���اء �لفرتة 
ذل���ك  ويعي���د   ،1967 �إىل   1948 م���ن 
�لطرف���ني  ب���ني  �لعم���ل  �س���رورة  �إىل 
�إىل  للتو�س���ل  و�لأردين  �لفل�سطين���ي 

غطاء قانوين لهذه �ملرحلة.
و�ملو�جه���ات �حلالي���ة يف �لقد����ش هي 
ت�سب���ب  2017، عندم���ا  من���ذ  �لأعن���ف 
و�سع �إ�سر�ئيل بو�بات �لكرتونية يف 
حمي���ط �مل�سجد �لأق�س���ى باحتجاجات 

ومو�جهات �نتهت باإز�لة �حلو�جز.
وتق���ول حرك���ة �ل�س���لم �لآن �إن���ه من���ذ 
�ملحاك���م  �سمح���ت   2020 ع���ام  مطل���ع 
عائل���ة   36 باإج���لء  �لإ�سر�ئيلي���ة 
فل�سطيني���ة م���ن منازله���م، وت�س���م تلك 
�لعائ���لت نح���و 165 ف���ردً� وع�س���ر�ت 
منه���م م���ن �لأطف���ال، يف بط���ن �له���وى 
ل�سال���ح  ج���ر�ح  و�ل�سي���خ  و�سل���و�ن 

�مل�ستوطنني.
�إن  �لآن  �ل�س���لم  حرك���ة  و�أ�ساف���ت   
�لكثريي���ن بات���و� معر�سني خلط���ر �أن 
ي�سبح���و� بل ماأوى بدون تعوي�ش �أو 
�سكن بدي���ل وحتّمل �لر�سوم �لقانونية 
�أن  �إىل  �حلرك���ة  و�أ�س���ارت  �لباهظ���ة، 
بالرتحي���ل  �مل�سب���وق  غ���ري  �لتهدي���د 
�جلماع���ي م���ن �ساأن���ه �أن يت�سب���ب يف 
كارث���ة �إن�ساني���ة للعائ���لت ف�س���ًل عن 
تد�عي���ات �سيا�سي���ة بعيدة �مل���دى على 

�آفاق �ل�سلم و�ل�ستقر�ر يف �لقد�ش.

 305 اإ�شابات خالل اقتحام القوات الإ�شرائيلية للم�شجد الأق�شى

الأمم المتحدة تحث اإ�ضرائيل على وقف عملي�ت الهدم بحي ال�ضيخ جراح

تف��ضيل واقعة حي ال�ضيخ جراح ب�لقد�س..
مح�ولت اإ�ضرائيل لإخالء من�زل الفل�ضطينيين

ن��ضطة مقد�ضية:
 هذا م� فعله الحتالل 

بي عقب اعتق�لي  



اإعداد/ جبار بچاي

 ما ميي���ز اأهايل مدينة الك���وت الطيبة 
املفرط���ة والرتاب���ط املجتمع���ي الكبري 
بينهم، بل وبني كل املكونات التي كانت 
ت�س���كن وتعي�ش يف هذه املدينة ومنهم 
ال�سابئ���ة املندائيون، اأ�سحاب القلوب 
الطيب���ة، نوار����ش دجل���ة البي�ساء يوم 
كان���وا يتعمدون فيه بحري���ة واأريحية 
تامة وهم يتلقون التهاين من الآخرين 

يف اأعيادهم ومنا�سباتهم.
املتقاع���د،  الرتب���وي  امل�س���رف  يذك���ر 
كاظ���م الالم���ي اأن مدينة الك���وت كانت 
حا�سنة للعدي���د من العائالت من اأبناء 
طائفة ال�سابئة اإ�سافة اىل امل�سيحيني 
واليه���ود الذي���ن ماتزال بع����ش الآثار 

والماكن �ساخ�سة لهم.

وي�سي���ف اأن "كل من عا����ش ال�سنوات 
املا�سي���ة وكان عل���ى متا�ش م���ن اأبناء 
تل���ك الطوائ���ف والقومي���ات يج���د اأن 
طيب���ة امل�سلم���ني يف املدين���ة ل ح���دود 
له���ا وعالقاته���م م���ع باق���ي الطوائ���ف 
الخ���رى ت�سم���و ف���وق كل العتبارات 
فقد ر�سخوا التعاي����ش ال�سلمي وروح 
الت�سام���ح م���ع كل الأدي���ان والقوميات 
والطوائ���ف ومنه���م ال�سابئ���ة الذي���ن 
كان���وا اأكرث ع���ددا من حي���ث وجودهم 
يف املدينة وتواجدهم يف �سوق العمل 
بخا�س���ة �سياغ���ة الذهب وه���ي املهنة  

الأقرب لهم".
مو�سحًا اأن "اغلب ال�سابئة عملوا يف 
�سياغة الذهب حيث ع�سقوا هذه املهنة 
وكاأنه���ا ت�س���ري يف عروقهم توارثوها 
ابا ع���ن جد  وبرع���وا فيه���ا ومل ن�سمع 

يوم���ًا اأن �سابئي���ًا مار����ش الغ����ش فيها 
اأو تعام���ل بوجه���ني بني زب���ون واآخر  
ومازال���ت حمالتهم يف �س���وق ال�ساغة 
املوج���ود حالي���ا يف منطق���ة العبا�سية 

بو�س���ط املدني���ة وفي���ه اىل يومن���ا هذا 
ع���دد م���ن ال�سابئ���ة ميار�س���ون نف����ش 

املهنة".
ومي�س���ي امل�س���رف الالم���ي يف �س���رد 

بع�ش ال�سماء من ال�سابئة املندائيني 
الذي���ن امتهنوا حرف���ة ال�سياغة فيذكر 
منهم "عبد الأئم���ة ور�سم اأولد �سلمان  
ومفت���اح �سامل  وخزع���ل �سعيد  ومهتم 
�سبار وعبد نادر وذياب غامن  وما�سي 
و�سويج���ت اأولد ح�س���ب  وعب���د الل���ه 

دربا�ش  وعمارة �سيف". 
يقول كاظم الالمي اإن "�سياغة الذهب 
كان���ت مهن���ة حمتك���رة عل���ى ال�سابئ���ة 
دون غريه���م وكنا نلم����ش منهم تعامال 
ق���ل نظ���ريه يف ال�س���دق والخال����ش 
والمانة والن�سح وكنا حني نراجعهم 
لغر����ش �س���راء الذه���ب ن�سع���ر نح���ن 
اأ�سح���اب امل���ال وه���م جم���رد و�سط���اء 
يقدم���ون الن�سيحة لنا وم���ن الآخرين 
الذي���ن مار�س���وا مهنة �سياغ���ة الذهب 
اولد عني����ش هم���ام وفي�س���ل واأولد 

بدر عات���ي موؤيد و�سهي���ل واأمني بركه 
واأولد د�س���ر زامل ع���ادل واأولد كرمي 
و�سليم ذي���اب وعلي جنري����ش واأولد 
كال�ش م�سبوب �سامي ونعيم وفا�سل 
و�سلي���م واأم���ني وعبد گاط���ع واأولده 
مهن���د وموؤي���د واأخوت���ه رحي���م وعالء 
گاط���ع وعب���ود واأولده ناف���ع وجبار 

وعطا". 
وا�س���ط  حمافظ���ة  جمل����ش  ان  يذك���ر 
�سب���ق واأن خ�س�ش قطع���ة اأر�ش على 
�سفاف نهر دجل���ة لبناء معبد لل�سابئة 
املندائي���ني ملمار�سة طقو�سه���م الدينية 
اأر����ش  اإىل  معظمه���م  هاج���ر  اأن  بع���د 
ال�ست���ات ومل يتبق منه���م �سوى بيوت 
وعائ���الت ُتعد عل���ى اأ�سابع اليد لكن ل 
اأح���د يعرف اأين اأ�سبح���ت تلك الأر�ش 

واأين �سار وعد املجل�ش.
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�س����درت ع����ن دار امل����دى الرتجم����ة العربية لرواي����ة "�سخط" 
للكات����ب الأمريك����ي فيلي����ب روث وتدور اأح����داث الرواية من 
خالل �سخ�سي����ة البطل الراوي، ماركو�����ش م�سرن، وهو ابن 
وحي����د لعائلة تعي�ش يف ني����وارك – نيوجر�سي مدينة ن�ساأة 
الكات����ب، وه����و �ساب لمع وخل����وق، يحظى بر�س����ا والديه، 
وتلمي����ذ جمته����د وطم����وح، وريا�س����ي ن�س����ط، يعم����ل بج����ٍد 
خالل اإجازات����ه املدر�سية اإىل جانب وال����ده، يتزامن دخول 
ماركو�����ش كلية و�سط املدينة، مع دخول القوات الأمريكية 
الكوري����ني  احت����الل  �س����ّد  ملوؤازرته����ا  اجلنوبي����ة  كوري����ا 
ال�سمالي����ني املدع����وم م����ن الحت����اد ال�سوفييت����ي وال�س����ني 
ال�سيوعية.. الرواية ت�سلط ال�سوء على احلياة يف امريكا 

يف اخلم�سينيات من القرن املا�سي .

هل تريدون الفو�سى، اأم جمل�ش 
نواب ظريف وخفيف الظل 
يجنبكم الوقوع يف اأهوال 

امل�سائب؟.. هذا ال�سوؤال اأ�سبح 
يطرح هذه الأيام وبقوة.. كيف 

تريدون غلق باب جمل�ش النواب،  
وطرد اأع�ساء جمل�ش املحافظات 
عن دكاكينهم؟.. ويردد املقربون 

واملنتفعون �سريطًا غنائيًا واحدًا: 
اإنكم تريدون اإ�سقاط التجربة 

الدميقراطية الوليدة، واللتفاف 
على اإرادة اجلماهري، واإجها�ش 

العملية ال�سيا�سية.. وبلغت 
ال�سعارات حد اأن البع�ش قال: اإذا 

كنتم م�سرون على احداث تغيري.. 
فلي�ش هناك من حل �سوى ال�سالح 

الذي �سيكون احلكم بيننا وبني 
من يريدون اللتفاف على العملية 

ال�سيا�سية.
فيما العراقيون يعي�سون حلظة 

فارقة يف تاريخهم املعا�سر 
و�سط خطابات زائفة ومقيتة 

عن الدميقراطية واإرادة النا�ش 
واإعادة انتاج نظام ل يعرف اإل 
لغة ال�سمع والطاعة.. خطابات 

ين�سى اأ�سحابها اأن الدميقراطية 
لي�ست �سالحًا تقتل به اأبناء 

�سعبك.. واأن الدميقراطية ل ميكن 
جتريدها من جوهرها احلقيقي 

الذي يعني اأن ال�سيا�سي ل يحق له 
اأن يكون �سيفًا م�سلطًا على رقاب 

النا�ش يجزها يف اللحظة التي 
يعتقد فيها اأن هذه الدميقراطية 

نف�سها تريد له اأن يغادر الكر�سي 
ب�سالم.

اأ�سحاب الو�سايا يحذروننا هذه 
الأيام من اأن العراق �سيمر بظرف 

ع�سيب، لو اأن ال�سعب مل ياأخذ 
الأعداء  واحلذر" من  "احليطة 

الذين يرتب�سون به.. يتحدثون 
كل يوم عن الكارثة التي تنتظرنا 
لو اأننا جتراأنا على جمرد التفكري 
يف املطالبة بالإ�سالح ال�سيا�سي، 

ففي خطابات مت�سنجة تعي�ش 
على بث الرعب والفزع يف 

نفو�ش العراقيني، خطابات يذرف 
اأ�سحابها الدموع، كذبًا، دفاعًا عن 

الأمان وال�ستقرار، متنا�سني اأن 
�سدعوا  واحلذر" التي  "احليطة 

روؤو�سنا بها مل جتلب للنا�ش 
�سوى الفو�سى واخلراب.
كل جتارب التاريخ تعلمنا 

اأن الف�سل والت�سلط ل ي�سنع 
دول تنعم بالعافية، مهما كانت 

ال�سعارات التي يرفعها اأ�سحاب 
مبداأ احليطة واحلذر والأكاذيب 

التي ين�سرونها بني النا�ش.
ما يجري هذه الأيام من تخويف 

النا�ش وترويعهم مرة بحجة 
اخلوف من النفالت الأمني، ومرة 

ب�سعارات عن التدخل الأجنبي، 
ومرات عدة بالتاآمر الدويل يك�سف 

لنا  بجالء اأن البع�ش يريد اأن 
يك�سر �سوكة الآخرين من خالل 
تنفيذ خمطط لرتوي�ش اجلميع 
على الإذعان لالأمر الواقع، لتبداأ 
بعدها مرحلة الرتب�ش باجلميع 

من خالل �سيا�سات متعمدة 
ت�ستهدف الإجهاز على اأي مطالب 

بالإ�سالح، وحني تطالب النا�ش 
بالعدالة الجتماعية وحما�سبة 

املف�سدين جند ال�سرار على  
قوانني م�سحكة مثل قانون جرائم 

املعلومات الذي �سيزيد من متانة 
احلائط الذي ت�سعه الدولة بينها 

وبني املواطن
والأمر ذاته يحدث فيما يخ�ش 

الأمن، اإذ يجرى اإذلل املواطنني 
اأمنيًا ويحاطون بحزام مرعب 

من جرائم القتل واخلطف وفقًا 
لنظرية "املوؤامرة"، مبا مل يرتك 
جماًل لأحد من النا�ش كي يفكر 

يف مو�سوع اخلدمات والإ�سالح 
ال�سيا�سي، ومبعنى اآخر يحاول 

املقربون اأن يجعلوا من ال�ستقرار 
ثمنًا للجلو�ش على الكر�سي .

عندما يدفع املواطن 
ثمن اخلراب

�سخط

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ش له���ذا اليوم 
)الثالثاء( اأن درجات احلرارة تنخف�ش قليال عمن معدلتها ليوم اأم�ش، واأن 

اجلو �سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق البالد.
C°  24 -C°  39 °C       النجف /   20 -    C° 35   /اأربيل

C°  25 -C°  41  / الب�سرة      C°  24 -    C° 39  /بغداد

C°   23 -C°  38 °C       الرمادي /   22 -    C° 37   /املو�سل
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حول العالم

و�سط م�ساع���ر فرح غامر رق�ش 
الإ�سب���ان يف ال�سوارع، ورددوا 
واأقام���وا  "حري���ة"،  هت���اف 
احتفالت عل���ى ال�سواطئ ليال، 
مبنا�سب���ة انته���اء حظر التجول 
فايرو����ش  ملكافح���ة  الرام���ي 
اأنح���اء  معظ���م  يف  كورون���ا 

اإ�سبانيا.
ليل���ة  احتف���الت  غ���رار  وعل���ى 
راأ����ش ال�سن���ة اجلدي���دة، جتمع 
مئات، معظمهم �سبان يف ميدان 

بويرت���ا ديل �س���ول، للتهليل مع 
دق���ات ال�ساعة معلن���ة انت�ساف 
اآخ���رون  ارت���اد  بينم���ا  اللي���ل، 
ال�سواط���ئ يف بر�سلونة ومعهم 

م�سروباتهم.
وكان عل���ى �سرط���ة بر�سلون���ة، 
بح�س���ب م���ا نقل���ت "روي���رتز"، 
القيام مبهم���ة غريبة متثلت يف 
دفع النا����ش للعودة اإىل منازلهم 
عندم���ا ب���داأ اآخر حظ���ر للتجول 
باملدين���ة يف العا�سرة م�ساء، ثم 
ال�سم���اح لهم بالع���ودة من جديد 
رف���ع  م���ع  اللي���ل  منت�س���ف  يف 

احلظر نهائيا.
واإ�سباني���ا من اأكرث دول اأوروبا 

ت�سررا م���ن اجلائحة اإذ �سجلت 
و3.6  وف���اة،  و792  األف���ا   78
بفايرو����ش  اإ�ساب���ة  ملي���ون 
كورونا. لكن مع���دلت الإ�سابة 
عملي���ات  وجت���ري  انخف�س���ت 
التطعي���م بوت���رية �سريع���ة مما 
�سمح ملعظ���م اأقاليم البالد البالغ 
عدده���ا 17 باإلغاء حظر التجول 

الذي كان �ساريا حتى الفجر.
وهن���اك 4 اأقالي���م فق���ط ل تزال 

تفر����ش حظ���ر التج���ول ه���ي 
وج���زر  البلي���ار  ج���زر 

ون���رة  الكن���اري 
وفالن�سيا.

اأُعيد  مدري���د  ويف 

للتو انتخاب الرئي�سة الإقليمية 
اليميني���ة اإيزابيل دي���از اأيو�سو 
بعد حملة ترك���زت على تخفيف 
الإج���راءات، لك���ن املدين���ة التي 
مع���دل  اأعل���ى  ث���اين  �سجل���ت 
لالإ�ساب���ات يف الب���الد ل ت���زال 
تاأمر احلانات واملطاعم باإغالق 

اأبوابها من منت�سف الليل.

احتفاالت عارمة يف اإ�سبانيا بنهاية "حظر كورونا"

اأ�سالة  ال�سورية  النجمة  اإن�سمت 
ن�������س���ري، ل��ل��ن��ج��وم وامل�����س��اه��ري، 
ال�سعب  و���س��ان��دوا  دع��م��وا  ال��ذي��ن 
احلالية  معاناته  يف  الفل�سطيني 
جي�ش  وج����رائ����م  اع�����ت�����داءات  م���ع 
يعتدي  الذى  الإ�سرائيلي  الحتالل 
على  الفل�سطينيني  املواطنني  على 
م��دار الأي��ام املا�سية يف حم��اولت 
منه لتهجريهم من منازلهم يف حي 

ال�سيخ اجلراح.
ون�سرت ن�سري، �سورة لقبة م�سجد 
ال�سخ�سي  ح�سابها  ع��ر  الأق�سى 
مبوقع اإن�ستغرام وكتبت: "لكّل اأمل 
ادعو يف هذا  ولكّل ظلم حّد،  نهاية 
تنه�ش  اأن  فل�سطني  للحبيبة  اليوم 
وتنتف�ش وتنت�سر و�ستنت�سر باإذن 
الله �ستنت�سر، فل�سطني، اأنقذوا حي 

ال�سيخ جراح".
لزوجته  م��وؤث��رة  ر�سالة  ترافولتا  ج��ون  العاملي  النجم  وج��ه 
ب��ال��ولي��ات  الأم  ع��ي��د  مبنا�سبة  ب��ري�����س��ت��ون،  كيلي  ال��راح��ل��ة 
وحياة  بحياته  تاأثريها  مدى  عن  معرا  الأمريكية،  املتحدة 
ح�سابه  عر  اأبنائه،  ب�سحبة  معها  له  �سورا  ون�سر  اأبنائه، 
لقد   ، "عزيزتي كيلي  قائاًل:  "ان�ستغرام"، معلقا عليها  مبوقع 
جلبت اإىل حياتي ثالثة من اأروع الأطفال الذين عرفتهم على 

الإطالق. �سكرا لك. نحن نحبك ون�ستاق لك. عيد ام �سعيد".
يف  ظهرت  التي  بري�ستون،  كيلي  الأمريكية  املمثلة  وتوفيت 
عاما   57 عن  )توينز(،  و  ماغواير(  )ج��ريي  بينها  من  اأف��الم 
ح�سبما  تقريبا،  عامني  مل��دة  ال��ث��دي  �سرطان  م��ع  معركة  بعد 
اأعلن زوجها املمثل جون ترافولتا على الن�ستغرام، حيث قال 
اأن زوجتي  الأمل  بقلب يعت�سره  "اأبلغكم  ترافولتا )66 عاما( 
مع  ع��ام��ني  ا�ستمرت  ال��ت��ي  معركتها  خ�سرت  كيلي  اجلميلة 

�سرطان الثدي".
فيفر(  نايت  )�ساترداي  الرق�ش  اأفالم  جنم  ترافولتا،  والتقى 
فيلم  يف  معا  ظهرا  عندما   1988 عام  بري�ستون  و)غري�ش(، 

)ذا اإك�سر�ش( وتزوجا عام 1991 يف باري�ش.

مل�سقات ور�سومات فنية تت�سامن مع القد�س: لن نرحل

لها  ���س��ورة  الكندية  الفرن�سية  النجمة  ن�سرت 
وهم  العائلة  وك���الب  الثالثة  ب��اأولده��ا  حم��اط��ة 
الهواء  يف  كبرية  بي�ساء  بطانية  على  يجل�سون 
"�سيلني" ،  الطلق. ويف التعليق امل�ساحب كتبت 
53 عاما: "من لديه اأف�سل يوم، اأنا اأم الأطفال؟" 

ثم اأ�سافت: "يا له من امتياز اأن اأكون اأمًا! عيد 
ام �سعيد! كل حبي، �سيلني".

من  ت�سارلز" البالغ  "رينيه  ل�  اأم  "�سيلني" هي 
"نيل�سون" و"اإدي" البالغان من  العمر 20 عاما والتواأم 

العمر 10 اأعوام.
حيث  ال�سهرية،  املو�سيقية  والدته  خطى  "رينيه" على  �سار 

كان له اأول ظهور يف مو�سيقى الهيب هوب فى اأواخر كانون 
ملو�سيقى  رابطا  بفخر  "�سيلني"  �ساركت  وق��د  الثاين/يناير. 

جدا  فخورة  "اأنا  وكتبت:  �سجلها  ال��ذي  اجلديدة  الأول  ابنها 
بابني. حبي له قوي جدا ، ويوؤثر بعمق فيه اأن اإحدى اهتماماته 
هي اأي�سا واحدة من �سغفي." ن�سرت "�سيلني" اأي�سا حتية طيبة 

ل�"رينيه" يف نف�ش ال�سهر مبنا�سبة يوم ميالده الع�سرين فى 
25 كانون الثاين/يناير.

 "ال�������ذه�������ب" امل����ه����ن����ة االأق�������������رب اإل�������������ى �����س����اب����ئ����ة ال����ك����وت

اأ�سالة: اأدعو يف هذا اليوم 
للحبيبة فل�سطني اأن تنه�س جون ترافولتا يف ر�سالة 

موؤثرة مبنا�سبة عيد االأم 

�سيلني ديون حتتفل 
بيوم االأمهات  

ي�ستمر الت�سامن العربي والعاملي مع الفل�سطينيني يف حي ال�سيخ 
اإ�سرائيلي  ح�سار  بعد  املحتلة،  القد�ش  يف  الأق�سى  ويف  ج��راح 
وقمع من قبل جنود الحتالل للفل�سطينيني يف بيوتهم اأو امل�سلني 

يف امل�سجد الأق�سى.
وجنح و�سم #اأنقذوا_حي_ال�سيخ_جراح، باللغتني العربية 
العاملية، فيما كانت و�سائل  اإىل  الق�سية  اإي�سال  والإنكليزية، يف 
بالرغم من �سروع  الت�سامن،  لذلك  التوا�سل الجتماعي من�سات 
اأو  الفل�سطينيني  م��ع  املت�سامنة  املن�سورات  بحذف  ال�سركات 

املوثقة لوح�سية الحتالل الإ�سرائيلي.
التي  الفنية  الر�سومات  جاءت  املتعددة،  الت�سامن  اأ�سكال  وبني 
اأ�سكال  اأبرز  من  املل�سقات  وكانت  اأي�سًا.  وا�سع  ب�سكل  انت�سرت 

التعبري الب�سري عن الت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني وخ�سو�سًا 
اأهايل حي ال�سيخ جراح.

 حممد حياوي 
ل���ه  �س���درت  والروائ���ي  القا����ش 
الرتجم���ة النكليزي���ة لروايته "خان 
ال�سابن���در"، م���ن اح���دى دور الن�سر 
يف لندن، و�سبق للرواية ان �سدرت 
يف اك���رث م���ن لغ���ة، وكان���ت الرواية 
الت���ي �س���درت طبعته���ا العربية عام 
2020 ق���د حقق���ت ح�س���ورا متميزا 
يف �سوق الكتب  والرواية كما يقول 
موؤلفه���ا اإن الرواي���ة اعتم���دت بع���دًا 
فل�سفي���ًا �سوفيًا معروف���ًا يلتقي اإىل 
ح���د ما مبعتق���دات الديان���ة املندائية 
اإن الل���ه  القدمي���ة، خال�ست���ه تق���ول 
موجود يف قلوب الب�سر فال تبحثوا 

عنه يف اأماكن اأخرى بعيدة. 

 �سعد مطر 
 الكادمي���ي والناق���د نع���اه الحت���اد 
الع���ام لالأدباء والكّت���اب يف العراق، 
الناق���د د. �سع���د مط���ر عب���ود، تويف 
ام�ش  الثن���ني، والراحل متخ�س�ش 

بالنق���د الدبي ول���ه موؤلفات عدة يف 
جمال النقد.

 عدي املختار
ال�سحف���ي الريا�سي �س���در له  كتاب  
الريا�سي���ة..  "ال�سحاف���ة  بعن���وان 
اأ�س�ش.. مبادئ.. اأ�ساليب" والكتاب 
درا�س���ة علمي���ة واأكادميي���ة ملا يكتب 
يف ال�سحاف���ة الريا�سي���ة م���ن حيث 
ال�س���كل وامل�سم���ون، ويتك���ون م���ن 
مقدم���ة وخامتة و�سبع���ة ف�سول يف 
اأ�س�ش ومب���ادئ ال�سحافة الريا�سية 
اأ�سالي���ب  عل���ى  ال�س���وء  وت�سل���ط 

الكتابة يف ال�سحافة الريا�سية.  
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