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ن�صخة اإلكترونية
حممد طارق اأحمد:

 بغداد/ حممد �صباح

يف الوق���ت ال���ذي ك�س���ف في���ه مراقب���ون ع���ن 
نقا�س���ات جت���ري يف الكوالي����س ب���ن زعم���اء 
الكتل ال�سيا�سية لرجاء النتخابات الربملانية 
املبك���رة اإىل الع���ام 2022، ب���داأت كتل برملانية 
خمتلف���ة و�سخ�سي���ات م�ستقل���ة التوج���ه نحو 
املحكم���ة الحتادية وقدمت طعونا بفقرات يف 

قانون النتخابات الربملانية.

و�سني���ة  م�سيحي���ة  جه���ات  اأب���دت  باملقاب���ل 
اق���راع  اإلغ���اء  عل���ى  وحتفظه���ا  اعرا�سه���ا 
اخل���ارج واعتربته خمالفة �سريحة ووا�سحة 
للد�ست���ور ومواد قانون النتخابات الذي األزم 

املفو�سية بتنظيم القراع لعراقيي اخلارج.
ويذك���ر يون���ادم كن���ا رئي����س كتل���ة الرافدي���ن 
الربملاني���ة يف ت�سري���ح ل�)امل���دى( اأن "هن���اك 
كت���ا برملانية متع���ددة اتخذت موقف���ا بتقدمي 
طع���ن بقرار اإلغ���اء انتخابات اخل���ارج"، لفتا 

اإىل "اأنن���ا يف ال�ساب���ق انتظرن���ا اإكمال ن�ساب 
املحكم���ة من اجل الطعن به���ذه الفقرة التي مل 

تكن موجودة يف القانون".
وقررت مفو�سي���ة النتخابات يف وقت �سابق 
اإلغاء م�ساركة الناخبن يف اخلارج بالقراع 
املق���رر بع���د اأ�سه���ر واقت�ساره���ا عل���ى الداخل 
فق���ط، لفت���ة اإىل اأن الأ�سب���اب الت���ي دفعته���ا 
لتخ���اذ ه���ذا الق���رار تتعل���ق بجوان���ب فني���ة 

ولوج�ستية ومادية.

�ستك���ون  "الطع���ون  ان  اإىل  كن���ا  وي�س���ر 
�سامل���ة عل���ى انتخابات اخل���ارج وعلى جممل 
ميي���ز  ال���ذي  الربملاني���ة  النتخاب���ات  قان���ون 
الداخ���ل"،  وعراقي���ي  املهج���ر  عراقي���ي  ب���ن 
مو�سح���ا اأن "القان���ون األ���زم م�ساركة عراقيي 
اخلارج بالق���راع ببطاقة البايومري ب�سكل 
ح�سري، يف ح���ن الداخل �سيكون لهم اخليار 

بالبايومرية واللكرونية".
 التفا�صيل �س2

الم�صيحيون وكتل �صنية يريدون اإجراء النتخابات لعراقيي الخارج

الكتل الكبرية تتفاو�ض لتاأجيل النتخابات 
 بغداد/ متيم احل�صنوالطعون تواجه الت�شريع 

ر�سمي���ا حتول���ت طائ���رات ال����"اف 
بل���د  قاع���دة  يف  املوج���ودة   "16
�سم���ال بغ���داد، اىل "خ���ردة حديد" 
بعد تاأكيد ال�سرك���ة المريكية التي 
تلع���ب دورا حا�سم���ا يف ت�سغيله���ا 
و�سيانتها الن�سحاب ب�سكل علني.
وج���اء اعان ال�سركة بع���د ايام من 
ك�س���ف )امل���دى( عن توق���ف حتليق 
الطائ���رات اىل ا�سعار اآخ���ر، ب�سب 
ت�ساع���د هجمات "الكاتيو�سا" على 
القاعدة التي تعر�ست اىل نحو 20 

�ساروخا منذ مطلع العام احلايل.
وحذرت القي���ادة الع�سكرية وجلنة 

الم���ن يف الربملان م���ن "خطورة" 
ان�سح���اب تلك ال�سركة على عمليات 
ماحق���ة بقايا تنظي���م "داع�س" يف 
العراق، فيما تبدو احلكومة عاجزة 
حتى الآن ع���ن وقف الهجمات التي 

تتعر�س لها القاعدة.
وراء  رواي���ة  م���ن  اك���ر  وتق���ف 
الهجم���ات املتكررة عل���ى قاعدة بلد 
الت���ي  الدي���ن،  يف جن���وب �س���اح 
اختارتها الولي���ات املتحدة لتكون 
 ،"16 ال�"ال���ف  لطائ���رات  موقع���ا 
منها تدخات م���ن اجلارة ال�سرقية 

ايران.
وميتلك العراق 36 طائرة من طراز 
ا�ستوردها من  ق���د  كان   ،"16 "اف 

الولي���ات املتح���دة ب�سفق���ة ابرمها 
ال����4  تف���وق  بقيم���ة   ،2011 ع���ام 
الع���راق  وت�سل���م  دولر.  ملي���ارات 
اآخر وجبة من الطائرات، منت�سف 
الدف���اع  وزارة  بح�س���ب   ،2019

العراقية.
وتقول م�سادر مطلعة ل�)املدى( ان 
"�سرك���ة لوكهيد مارت���ن المريكية 
ت�سغي���ل  يف  رئي�س���ا  دورا  تلع���ب 
و�سيان���ة الطائ���رات ال���� )اف 16(، 
كم���ا انه���ا تق���وم بتجهي���ز الطائرة 
بالوقود وبالذخرة، وحتى حتديد 
الهداف ومعاجلتها يتم عن طريق 

تلك ال�سركة".
 التفا�صيل �س3

 F-16 مارتن" تعطل مقاتالت الـ"
وتغادر بعد ف�شل جهود تاأمني القاعدة

 بغداد/ املدى 

مي�س���ي عدي )41 �سن���ة( �ساعات طويلة يف م�ست�سف���ى الأورام يف 
مدين���ة املو�سل، مادًا ذراعُه للحقن بجرع���ة كيمياوي تغر�س اإبرتها 
حتت جلد يدِه ويف راأ�سه اأفكار حمتدمة ب�ساأن امل�سر الذي ينتظره 
م���ع �سرط���ان العظام ال���ذي ك�سفت الفحو����س اإ�سابته ب���ه قبل نحو 

�سنة.
يفع���ل هذا مرة واحدة كل ثاثة اأ�سابيع، بح�سب جدول طبي اأعد لُه 
بعد خ�سوعِه قبل اأ�سهٍر لعملية جراحية رفعت ورمًا �سرطانيًا خبيثًا 
من قف�سه ال�سدري. وكان باإمكانه اخت�سار هذه الآلم كلها لو توفر 
جهاز ي�سمى "املعجل اخلط���ي- الإ�سعاع"، وهو عاج �سعاعي غر 
متوفر يف مدينته. وحاول حجز موعد للعاج يف حمافظة الب�سرة 
يف اأق�س���ى جنوبي الباد، لك���ن اأقرب موعد �سي�سط���ره اإىل اإجراء 
�سب���اق مع �سرعة تف�سي ال�سرطان يف ج�سم���ه، لذا غررّ وجهته نحو 
ال�سليمانية يف �سمال �سرقي الباد. وهناك اأي�سًا كان عليه النتظار 
نحو ثاثة اأ�سهر ليحظى بعاج اإ�سعاعي، يعدرّ من اأهم مراحل عاج 
مر�س���ى ال�سرطان، اإذ يتم ت�سليط اأ�سعة موج���ات عالية الطاقة على 
اجل���زء امل�ساب من ج�سم املري�س للق�س���اء على اخلايا ال�سرطانية 

فيه، لإيقاف انت�سار املر�س واإنقاذ حياته.
1000 دولر اإ�سافية لتح�سل على موعد قريب" هي خا�سة  "ادفع 
جترب���ة عدي الت���ي اأتت م���ن جتوال���ه "املكوكي" ب���ن امل�ست�سفيات 

الأهلية واحلكومية يف طول الباد وعر�سها.
ل كلف���ة اجلل�سات، يحاول عدي ا�ستجماع  ولأن���ه غر قادر على حتمرّ
طاقت���ه وال�سم���ود اأط���ول فرة ممكن���ة عل���ى مقع���ده يف م�ست�سفى 

الأورام يف املو�سل على اأمل اأن يكون العاج الكيماوي جمديًا.
 التفا�صيل �س3

ملف مر�شى ال�شرطان
في المو�شل: ال�شعاع

لالأغنياء فقط!

 بغداد/ املدى

حددت قيادة العملي���ات امل�سركة، اأم�س، اأوقات احلظر ال�سامل 
املقرر تنفيذه اعتبارًا من ال�ساعة ال� 12 ليًا واجلهات امل�ستثناة 

من اإجراءاته.  
وق���ال الناطق الر�سم���ي با�سم قي���ادة العمليات الل���واء حت�سن 
اخلفاج���ي، للقناة الر�سمية، اإن "حظ���ر التجوال ال�سامل �سيبداأ 
م���ن ال�ساعة 12 ليًا"، مبينا اأن "ا�ستثناء القوات المنية يحدد 

لغاية ال�ساعة 12 ليًا".  
واأ�ساف، اأن "احلظ���ر �سي�سمل منع ال�سفر للمجاميع ال�سياحية 
كاف���ة وال�سماح بدخ���ول الب�سائع عرب املناف���ذ، ومنع ال�سفر من 
واإىل الهن���د اإىل اإ�سع���ار اآخ���ر، ف�سا ع���ن ا�ستثن���اء العامين 
ومنت�سب���ي الدوائ���ر اخلدمية من اجراءات احلظ���ر"، مبينا اأنه 

اجلنائز".   مع  فقط  بعجلتن  ال�سماح  "تقرر 
وتاب���ع اأن "القرارات ت�سمنت اي�س���ا ال�سماح لاأفران وحمات 
الب�سائ���ع لغاي���ة ال�سابعة م�س���اًء وال�سيدلي���ات املرخ�سة اثناء 
حظ���ر التجوال، وغلق كاف���ة العيادات غ���ر املرخ�سة"، م�سرا 
اىل اأن���ه "�سيت���م غل���ق الط���رق كاف���ة حتى م���ع اقلي���م كرد�ستان 
وال�سماح فقط بنقل الوقود والب�سائع، وغلق مداخل العا�سمة 

بغداد وال�سماح فقط للفئات امل�ستثناة من احلظر".
ولف���ت اىل اأن���ه "�سيت���م قط���ع اجل�س���ور الرابط���ة ب���ن الك���رخ 
والر�ساف���ة با�ستثن���اء ج�سرين اثن���ن، كما �سيت���م غلق مداخل 
العا�سمة بغ���داد وال�سماح فقط للفئ���ات امل�ستثناة من احلظر"، 
مبين���ا اأن���ه "�سيت���م ن�س���ر دوري���ات النج���دة يف الحي���اء ملن���ع 

التجمعات، ف�سا عن منع التجمعات واملولت".

حظر التجوال يدخل حيز 
التنفيذ.. والعمليات امل�شرتكة 

تعد باإجراءات م�شددة

حواٌر مع الربوف�صور 
اأنغو�س فليت�صر

 ترجمة/ حامد احمد

المم  فري����ق  رئي�����س  خ����ان،  ك����رمي  اعل����ن 
يف  مرتكب����ة  بجرائ����م  للتحقي����ق  املتح����دة 
الع����راق ان فريق����ه عر عل����ى "دليل وا�سح 
ومقن����ع" يوؤكد بان م�سلح����ي تنظيم داع�س 
ق����د ارتكب����وا اب����ادة جماعي����ة �س����د القلية 
العرقي����ة اليزيدية يف ع����ام 2014. وا�سار 
اي�س����ا اىل ان التنظي����م املتط����رف ق����د جنح 

م����ع  كيمياوي����ة  ا�سلح����ة  بت�سني����ع  اي�س����ا 
ا�ستخدام غاز اخلردل .

وق����ال خ����ان يف ت�سريح����ات ام����ام جمل�س 
الم����ن ان الفري����ق حتقق اي�سا م����ن جرائم 
ح����رب ارتكبه����ا تنظيم داع�����س بحق جنود 
الق����وة  اكادميي����ة  عن����د  متدرب����ن  وطلب����ة 
اجلوي����ة يف تكري����ت الذي����ن مت اختطافه����م 
اع����دام  لعملي����ة  وتعري�سه����م  وتعذيبه����م 
ان  وق����ال   .2014 حزي����ران  يف  جماع����ي 

تنظي����م داع�س ن�سر �سريط فيديو يف متوز 
2015 يظهر فيه عملية العدام وهي ت�سكل 
"حتري�سا مبا�سرا وعلنيا على تنفيذ ابادة 

جماعية بحقهم".
وكان جمل�����س الم����ن ق����د �س����وت بالغلبية 
يف ايل����ول 2017 على طل����ب لامم املتحدة 
بت�سكي����ل فري����ق حتقي����ق لي�ساع����د الع����راق 
بالحتف����اظ بادل����ة ورفعه����ا للم�ساءلة بتهم 
�س����د  وجرائ����م  ح����رب  جرائ����م  اىل  ترق����ى 

الن�ساني����ة وابادة جماعية ارتكبت من قبل 
م�سلح����ي تنظيم داع�����س يف كل من العراق 

و�سوريا .
ويف تقري����ره ال�ساد�����س ملجل�����س المن قال 
خ����ان ان فري����ق المم املتح����دة التحقيق����ي 
تو�سع بجم����ع الدلة على نحو �سريع خال 

ال�سهر ال�ستة املا�سية .
وق����ال خ����ان "حدث����ت تط����ورات مهم����ة يف 
مواق����ع  م����ن  الع����ديل  الط����ب  ادل����ة  جم����ع 

املقاب����ر اجلماعي����ة وا�ستخ����راج املعلومات 
الرقمي����ة م����ن ذاك����رة حا�سبات كان����ت تعود 
لتنظي����م داع�س م����ع ترقيم ملف����ات الق�سايا 
وا�ستخ����دام ادوات تكنولوجي����ة متط����ورة 
ملعاجلة وبح����ث قواعد معلوم����ات �سمحت 
للفري����ق ب����ان يوؤ�س�س قوائ����م وبيانات ادلة 
مهمة على ان�سطة عنا�سر قيادية من تنظيم 

داع�س ".
 التفا�صيل �س2

فتح ملفات غاز الخردل ومختبرات جامعة المو�صل و"المركبات ال�صمية"

فريق الأمم المتحدة للتحقيق بجرائم داع�ض: ارتكب اإبادة جماعية بحق الأيزيديين

مواطنون غري مكرتثني للعيد: حظر التجوال والوباء غّيب اللهفة

 بغداد/ ح�صني حامت

للعام الثاين على التوايل مير عيد 
الفطر الذي يعد ثالث عيد ياأتي يف 
ظ����ل اأجواء ينتابها القلق والك�ساد 
فايرو�����س  نتيج����ة  القت�س����ادي 

كورونا.
وتظه����ر لمب����الة وا�سح����ة عل����ى 
اق����راب  رغ����م  املواطن����ن  حي����اة 
العيد، بعدم تفاعله����م مع اجوائه، 
م����ن  تذمره����م  اىل  م�سري����ن 
اإج����راءات احلظر الت����ي و�سفوها 

ب�"القا�سية".
ويق����ول املواطن حمم����د جمعة يف 

حديث ل�)امل����دى( اإن "اأجواء العيد 
اأ�سبح����ت �سب����ه معدوم����ة يف ظ����ل 
ا�ستم����رار تف�سي فايرو�س كورونا 
وفر�����س حظ����ر التج����وال القا�سي 
الذي �سيق اخلناق على حركتنا".

ال����وزراء عل����ى  و�س����ادق جمل�����س 
تو�سي����ة اللجن����ة العلي����ا لل�سح����ة 
وال�سام����ة الوطني����ة بفر�س حظر 
التج����وال ال�سام����ل يف الب����اد ملدة 
اأي����ار احل����ايل   12 م����ن  اأي����ام،   10
)الي����وم( حت����ى 22 اأي����ار للحد من 
انت�س����ار جائح����ة كورونا وتطبيق 
الإج����راءات الوقائي����ة م����ن خ����ال 
وال�س����روط  الجتماع����ي  التباع����د 

الوقائي����ة الأخ����رى، ل �سيم����ا بعد 
اأن �سجل����ت وزارة ال�سحة موؤخرًا 
زيادة كبرة باأعداد الإ�سابات يف 

عموم الباد.
وي�سمل قرار حظ����ر التجوال غلق 
امل����ولت واملطاع����م والكافتريات 
ال�سينم����ا  ودور  واملقاه����ي 
واملتنزه����ات وقاع����ات املنا�سب����ات 
والأعرا�����س وامل�ساب����ح والقاع����ات 
الريا�سي����ة وغره����ا، ف�س����ًا ع����ن 
من����ع اإقام����ة التجمع����ات الب�سري����ة 
باأ�سكالها كافة، وفقا لبيان جمل�س 

الوزراء.
  التفا�صيل �س4

 بغداد/ املدى

ك�سف����ت وزارة الزراع����ة، اأم�����س الثاث����اء، ع����ن اأ�سب����اب 
الت����ي تط����ال حق����ول احلنط����ة يف ع����دد م����ن  احلرائ����ق 
توج����د  ل  اأن����ه  اإىل  اأ�س����ارت  فيم����ا  الب����اد،  حمافظ����ات 
تعوي�سات مالية للمزارعن الذين احرقت حما�سيلهم.

وق����ال املتح����دث الر�سم����ي لل����وزارة، حمي����د الناي����ف يف 
بيان اإن "اأ�سباب احلرائ����ق يف احلقول الزراعية جاءت 
نتيجة ارتفاع درجات احل����رارة والإهمال وقرب مزارع 
الفاح����ن من م�س����ادر الن����ران، اإ�سافة اإىل ع����دم توفر 
ال�سامة املهنية يف احلا�سدة التي قد ت�سبب حرائق هنا 

وهناك ف�سًا عن التما�س الكهربائي".
 واأك����د النايف اأن "م�ساألة احلرائق طبيعية وحتدث عند 
كل بداي����ة مو�سم ح�ساد"، م�س����رًا اإىل اأن "احلرائق يف 

جمي����ع مناطق الو�سط واجلن����وب والغربية طبيعية ول 
توؤثر �سلبا على جممل الإنتاج الزراعي".

 وب����ن اأن "وزارة الزراع����ة نوهت �سابقا قبل بدء مو�سم 
احل�س����اد ب�س����رورة تواج����د الفاح����ن واملزارع����ن يف 
اأماك����ن حما�سيلهم لإكمال عملية احل�س����اد ب�سكل �سل�س 
والخب����ار عن حوادث عر�سية كاحلرائق وبالتعاون مع 

فرق الدفاع املدين والأجهزة الأمنية".
وبخ�سو�����س التعوي�سات لأ�سح����اب احلقول املحرقة 
اأو�س����ح النايف اأن����ه "ل توج����د هناك تعوي�س����ات مالية 
للفاح����ن واملزارعن الذين تعر�س����ت حقولهم للحرائق 
ب�سب����ب الأزم����ة املالي����ة التي متر به����ا الب����اد اإ�سافة اإىل 
اأن مو�س����وع التعوي�س����ات يخ�سع ل�س����روط وتعليمات 
قانوني����ة تتمث����ل يف الظ����رف القاهر وغره م����ن الأمور 

�سواء كان يف ال�سق النباتي اأو احليواين".

الزراعة: ل تعوي�شات للمزارعين المحترقة محا�شيلهم

�ساحة اخلالين و�سط بغداد.. عد�سة: حممود روؤوف



 ترجمة/ حامد احمد

ام����ام  وق����ال خ����ان يف ت�صريح����ات 
جمل�����س االم����ن ان الفري����ق حتق����ق 
اي�ص����ا م����ن جرائ����م ح����رب ارتكبه����ا 
تنظي����م داع�����س بحق جن����ود وطلبة 
الق����وة  اكادميي����ة  عن����د  متدرب����ن 
مت  الذي����ن  تكري����ت  يف  اجلوي����ة 
اختطافه����م وتعذيبه����م وتعري�ص����هم 
لعملي����ة اعدام جماع����ي يف حزيران 
داع�����س  تنظي����م  ان  وق����ال   .2014
ن�ص����ر �صريط فيديو يف متوز 2015 
يظهر فيه عملية االعدام وهي ت�صكل 
عل����ى  مبا�ص����را وعلني����ا  "حتري�ص����ا 

تنفيذ ابادة جماعية بحقهم".
�ص����وت  ق����د  االم����ن  جمل�����س  وكان 
عل����ى   2017 ايل����ول  يف  باالغلبي����ة 
بت�ص����كيل  املتح����دة  ل����امم  طل����ب 
فري����ق حتقي����ق لي�ص����اعد العراق يف 
االحتف����اظ بادلة ورفعها للم�ص����اءلة 
ح����رب  جرائ����م  اىل  ترق����ى  بته����م 
واب����ادة  االن�ص����انية  �ص����د  وجرائ����م 
جماعي����ة ارتكبت من قبل م�ص����لحي 
تنظي����م داع�����س يف كل م����ن الع����راق 

و�صوريا .
ويف تقريره ال�صاد�س ملجل�س االمن 
ق����ال خ����ان ان فري����ق االمم املتح����دة 
التحقيقي تو�ص����ع بجمع االدلة على 
نح����و �ص����ريع خال اال�ص����هر ال�ص����تة 

املا�صية .
وقال خ����ان "حدثت تط����ورات مهمة 
يف جم����ع ادل����ة الط����ب الع����ديل م����ن 
مواقع املقابر اجلماعية وا�صتخراج 
ذاك����رة  م����ن  الرقمي����ة  املعلوم����ات 
حا�صبات كانت تعود لتنظيم داع�س 
مع ترقيم ملفات الق�صايا وا�صتخدام 
ادوات تكنولوجية متطورة ملعاجلة 
وبح����ث قواع����د معلومات �ص����محت 
للفريق بان يوؤ�ص�س قوائم وبيانات 
ادل����ة مهم����ة عل����ى ان�ص����طة عنا�ص����ر 

قيادية من تنظيم داع�س ".

وو�ص����ف خ����ان ه����ذا االجن����از بان����ه 
"حلظ����ة عامة فارقة" حققها فريق 
حمققي االمم املتح����دة بتوثيق ادلة 
مقنع����ة تفي����د ب����ان متط����ريف تنظيم 
داع�����س ق����د ارتكب����وا جرمي����ة ابادة 
جماعي����ة بح����ق االيزيدي����ن كاقلي����ة 
عرقي����ة م����ع الني����ة مبح����و وتدم����ر 
الطائفة االيزيدية بدنيا وحياتيا ".

وق����ال خ����ان ان ذل����ك ظه����ر جليا من 
خال االإنذار الذي طبقه داع�س على 
جمي����ع االيزيدي����ن "بتغي����ر دينهم 
او املوت" و�ص����مح ذلك بقتل االآالف 
منهم ام����ا قتلهم مبقاب����ر جماعية او 
رميهم بالر�صا�س اثناء هروبهم او 

ان ميوتوا وه����م يحاولون الهروب 
اىل جبل �صنجار .

وا�ص����اف قائا "اآالف اآخرون منهم 
قد مت ا�صتعبادهم مع اختطاف ن�صاء 
واطف����ال م����ن عوائلهم وتعري�ص����هم 
الت����ي  ال�ص����يئة  املعام����ات  الغل����ب 
ا�ص����تملت عل����ى عمليات االغت�ص����اب 
اجلماعية وانواع اخرى من العنف 
اجلن�ص����ي ال����ذي ي����وؤدي بالتايل اىل 

املوت".
وا�ص����اف خ����ان ب����ان اجلرائم �ص����د 
تفري����ق  م����ع  م�ص����تمرة  االيزيدي����ن 
اآالف من ن�صاء واطفال عن عوائلهم 
او انهم ما يزالون مفقودين وق�ص����م 

منهم ما يزالون ا�ص����رى لدى داع�س 
وق�صم منهم قد مت بيعهم .

يف عام 2016 ذكرت اللجنة الدولية 
ل����اأمم املتحدة املفو�ص����ة  امل�ص����تقلة 
بالتحقي����ق يف �ص����وريا ب����ان تنظيم 
داع�����س كان يرتك����ب جرائ����م اب����ادة 
جماعي����ة �ص����د ايزيدي����ن، وان ع����دة 
منظم����ات غ����ر حكومية �ص����اطرتهم 

هذا اال�صتنتاج .
ولك����ن خان ق����ال ان ما حقق����ه فريق 
بجرائ����م  للتحقي����ق  املتح����دة  االمم 
داع�س التي ارتكبها �صد االيزيدين 
ه����و اه����م بكث����ر الن الفري����ق قد مت 
تخويل����ه بالنظر يف ان����واع خمتلفة 

من االدلة ميك����ن طرحها يف املحاكم 
وتوف����ر كثرا من االعباء على فريق 
االدعاء العام يف بحثهم عن االدلة .

مت  الت����ي  املعلوم����ات  ان  وق����ال 
اجه����زة  م����ن  عليه����ا  احل�ص����ول 
احلا�ص����وب التي كانت لدى م�صلحي 
داع�س قد فتحت املجال لفريق االمم 
املتح����دة للدخ����ول يف عملية حتقيق 
جدي����دة متعلق����ة بتطوي����ر ت�ص����نيع 
ا�ص����لحة كيمياوية وبايولوجية من 
قب����ل م�ص����لحي داع�����س يف الع����راق 
ون�ص����رها وا�ص����تخدامها عل����ى نحو 

ناجح .
وذك����ر خ����ان ان االدلة الت����ي جمعها 

فريق حتقيق االمم املتحدة ك�ص����فت 
ا�ص����تخدام  كيفي����ة  ع����ن  تفا�ص����يل 
يف  ملخت����رات  التنظي����م  م�ص����لحي 
جامع����ة املو�ص����ل كمرك����ز لرنام����ج 
ا�ص����لحتهم الكيمياوية، م�ص����تقدمن 
خ����رات علماء واخ�ص����ائين طبين 

من العراق واخلارج. 
ا�ص����تخدم  البداي����ة  يف  ان����ه  وق����ال 
التنظيم مادة الكلور التي ا�ص����توىل 
عليها من حمط����ات حتلية ومعاجلة 
املي����اه وم����ن ث����م ت�ص����نيع مركب����ات 
�صمية مميتة ب�صمنها مادة الثاليوم 
والنيكوتن التي كان يتم اختبارها 
اىل  ت����وؤدي  احي����اء  �ص����جناء  عل����ى 

موتهم .
وبعد ذلك طور داع�س نظاما النتاج 
غاز اخل����ردل والذي مت ا�ص����تخدامه 
يف اآذار 2016 م����ن خال اطاق 40 
�صاروخا على منطقة طوز خرماتو.
خ����ان، ال����ذي �صي�ص����بح يف حزيران 
املحكم����ة  ادع����اء  رئي�����س  املقب����ل 
اجلنائية الدولية، قال ان حتقيقاته 
تتق����دم ب�ص����كل �ص����ريع، م�ص����را اىل 
ان النتائ����ج االولي����ة م����ن املتوقع ان 

تكتمل يف غ�صون خم�صة ا�صهر. 
وقال ان الفريق يتوقع اي�صا بنهاية 
اولي����ة متعلق����ة  نتائ����ج  الع����ام  ه����ذا 
بجرائم �ص����د اقليات من م�ص����يحين 
وكاكائين و�ص����بك وتركمان، وكذلك 
املجزرة بحق �ص����جناء من ال�ص����يعة 

يف معتقل بادو�س .
واع����رب ع����ن امله يف ان امل�ص����رعن 
ا�ص�����س  �ص����يتبنون  العراقي����ن 
قانوني����ة ملقا�ص����اة اأع�ص����اء داع�����س 
�ص����د  وجرائ����م  ح����رب  بجرائ����م 
االن�ص����انية وجرمية ابادة جماعية. 
برمل����ان  ق����دم يف  بت�ص����ريع  ورح����ب 
اقليم كرد�ص����تان االأ�ص����بوع املا�ص����ي 
لتاأ�ص����ي�س حمكمة ملقا�ص����اة متهمن 

بجرائم دولية ارتكبها داع�س .
 عن: اأ�شو�شييتدبر�س
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يف الوقت الذي ك�شف فيه 
مراقبون عن نقا�شات جتري 

يف الكوالي�س بني زعماء الكتل 
ال�شيا�شية الإرجاء االنتخابات 

الربملانية املبكرة اإىل العام 
2022، بداأت كتل برملانية 

خمتلفة و�شخ�شيات م�شتقلة 
التوجه نحو املحكمة االحتادية 

وقدمت طعونا بفقرات يف 
قانون االنتخابات الربملانية.

باملقابل اأبدت جهات م�ص���يحية و�صنية اعرتا�صها 
وحتفظه���ا على اإلغ���اء اقرتاع اخل���ارج واعترته 
خمالف���ة �ص���ريحة ووا�ص���حة للد�ص���تور وم���واد 
قان���ون االنتخابات الذي األزم املفو�ص���ية بتنظيم 

االقرتاع لعراقيي اخلارج.
ويذكر يونادم كنا رئي�س كتلة الرافدين الرملانية 
يف ت�ص���ريح ل�)امل���دى( اأن "هن���اك كت���ل برملاني���ة 
متعددة اتخ���ذت موقفا بتقدمي طع���ن بقرار اإلغاء 
انتخاب���ات اخلارج"، الفتا اإىل "اأننا يف ال�ص���ابق 
انتظرن���ا اإكمال ن�ص���اب املحكمة م���ن اجل الطعن 

بهذه الفقرة التي مل تكن موجودة يف القانون".

وق���ررت مفو�ص���ية االنتخاب���ات يف وقت �ص���ابق 
اإلغ���اء م�ص���اركة الناخبن يف اخل���ارج باالقرتاع 
املقرر بعد اأ�ص���هر واقت�ص���ارها على الداخل فقط، 
الفت���ة اإىل اأن االأ�ص���باب الت���ي دفعته���ا التخاذ هذا 
القرار تتعلق بجوانب فنية ولوج�صتية ومادية.

وي�ص���ر كن���ا اإىل ان "الطع���ون �ص���تكون �ص���املة 
عل���ى انتخاب���ات اخل���ارج وعل���ى جمم���ل قان���ون 

االنتخاب���ات الرملاني���ة ال���ذي مييز ب���ن عراقيي 
املهجر وعراقيي الداخل"، مو�ص���حا اأن "القانون 
األزم م�ص���اركة عراقيي اخلارج باالقرتاع ببطاقة 
البايوم���رتي ب�ص���كل ح�ص���ري، يف ح���ن الداخل 
�صيكون لهم اخليار بالبايومرتية وااللكرتونية".
ويلف���ت رئي�س كتل���ة الرافدين الرملاني���ة اإىل ان 
اق���رتاع اخلارج  الغاء  عل���ى  "الكت���ل املعرت�ص���ة 

توا�ص���لت خ���ال الف���رتة املا�ص���ية مع مفو�ص���ية 
االنتخابات من اجل تعديل قرارها، لكنها مل تفلح 
بع���د تعذر املفو�ص���ية ع���ن تاأم���ن االنتخابات يف 

اخلارج ببطاقة البايو مرتية".
وا�صتكمل جمل�س النواب العام املا�صي الت�صويت 
عل���ى الدوائ���ر االنتخابية يف قان���ون االنتخابات 
الت�ص���ريعية اجلدي���د الذي يق�ص���م املحافظات اإىل 

83 دائرة انتخابية متعددة يكون الرت�ص���يح فيها 
فرديًا، وذلك ا�صتجابة ملطالب احلراك ال�صعبي.

وي�صيف النائب امل�صيحي اأن "هناك كتل برملانية 
اأخ���رى طعن���ت بتق�ص���يم الدوائ���ر اإىل 83 دائ���رة 
انتخابية"، منوها اإىل ان "عدد الطعون جتاوزت 
الثاث���ة حتى ه���ذه اللحظة، ورمبا �ص���تتجه نحو 

الزيادة خال االيام املقبلة".
واأرج���اأت احلكومة اإج���راء االنتخابات الرملانية 
اق���رتاح  بع���د   ،2021 االأول  ت�ص���رين   10 اإىل 
املفو�ص���ية تاأجيل االنتخاب���ات الرملانية من اجل 
"ا�ص���تكمال النواح���ي الفنية لت�ص���جيل االأحزاب 
ال�صيا�ص���ية وتوزيع البطاقات االنتخابية وتاأمن 

الرقابة الدولية".
عاق���ة  ل���ه  طع���ن  اأي  "قب���ول  اأن  اإىل  ويلف���ت 
�ص���ك  ب���ا  االنتخاب���ات،  مفو�ص���ية  بتح�ص���رات 
�ص���يوؤثر على موعد اإج���راء االنتخابات الرملانية 
املق���رر اإجراوؤها يف ت�ص���رين املقب���ل"، متوقعا اأن 
"الفرتات املقبلة �صتت�صح الكثر من االأمور التي 
تتعلق بالطعون". وك�ص���فت )املدى( يف ال�ص���ابع 
والع�ص���رين م���ن �ص���هر اآذار املا�ص���ي ع���ن نية كتل 
برملاني���ة خمتلفة اإج���راء تعديات عل���ى اأكرث من 
ع�ص���رين م���ادة يف قان���ون االنتخاب���ات الرملانية 
وم���ن ب���ن اأب���رز ه���ذه الطع���ون اإلغ���اء الدوائ���ر 
واق���رتاع  البايومرتي���ة،  والبطاق���ة  املتع���ددة، 
اخل���ارج، ورفع عقوبة القي���د اجلنائي عن بع�س 
ال�صخ�ص���يات. ويب���ن كن���ا اأن "الكت���ل ال�ص���يعية 
الرئي�صة تقف بال�ص���د من هذه املحاوالت وحتذر 
م���ن فكرة تعدي���ل القانون يف ه���ذه االأوقات التي 
�ص���تعرقل فر����س كمال تعدي���ل القان���ون"، منوها 
اإىل اأن "الكت���ل الرملاني���ة مازال���ت خمتلف���ة بهذا 

املو�صوع وال يوجد اإجماع".
من جهته، يوؤكد مقداد ال�ص���ريفي الرئي�س االأ�صبق 
للدائرة االنتخابية يف مفو�ص���ية االنتخابات، يف 
حديث مع )املدى( اأن "هناك خم�صة طعون قدمت 
اأمام املحكم���ة االحتادية على قان���ون االنتخابات 
من قبل �صخ�ص���يات م�صتقلة ونا�صطن ومنظمات 
جمتم���ع مدين"، م�ص���يفا اأن "االأحزاب الكبرة مل 
جتروؤ على تق���دمي طعون اأمام املحكمة االحتادية 

على مواد قانون االنتخابات".
وي�ص���يف ال�ص���ريفي اأن "قان���ون االنتخابات فيه 
ثغ���رات يتطل���ب تعديله���ا، لك���ن اجلمي���ع ي�ص���ر 
�ص���هر  املبك���رة يف  االنتخاب���ات  اج���راء  باجت���اه 
ت�ص���رين املقبل"، م�ص���تدركا "لكن هناك �صعوبات 
فنية �ص���وف تعيق اجراء االنتخاب���ات يف املوعد 
"هن���اك مطال���ب جله���ات  املذك���ور". ويتاب���ع ان 
�صيا�ص���ية ال تعل���ن عنه���ا )يج���ري احلدي���ث عنه���ا 
يف اخلفاء( لتاأجيل االنتخابات ب�ص���بب الو�ص���ع 

االأمني وانت�صار ال�صاح والفو�صى االأمنية".
وي�ص���ر اإىل اأن "امل�ص���هد غ���ر وا�ص���ح واجلميع 
ين���ادي باإج���راء االنتخاب���ات لكن يف غ���ر العلن 
احلدي���ث يختل���ف"، م�ص���يفا اأنه يف الع���راق "كل 
�ص���ي متح���رك وغ���ر ثاب���ت، وبالت���ايل ال توج���د 

�صمانات على عدم متديد اإجراء االنتخابات".
ويرى ال�صريفي اأن "اإجراء االنتخابات الرملانية 
يف موعده���ا الد�ص���توري )اإكم���ال دورة برملاني���ة 
باأربع �صنوات( يعد اجنازا كبرا ب�صبب امل�صاكل 
والتحديات"، م�ص���ددا على ان  "بع�ص���ا من الكتل 
تطالب رئي�س الوزراء ل�صبط الو�صع االمني من 
اجل التح�ص���ر الجراء االنتخاب���ات النيابية يف 

موعدها الد�صتوري".

 متابعة/ املدى

ق����ال قائد ب����ارز يف البحرية الفرن�ص����ية اإن داع�����س يتخفى ويطور 
قدرات����ه حت����ت االأر�����س. وقال االأدم����رال م����ارك اأو�ص����يدات، قائد 
حاملة الطائرات الفرن�ص����ية �ص����ارل ديغول، اإن 18 مقاتلة متطورة 
من طراز رافال تنفذ رحات ا�صتطاع يف املجال اجلوي ال�صوري 
والعراق����ي لقيا�����س حت����ركات داع�س وحم����ل التنظيم على ك�ص����ف 

اأ�صلحته وا�صتخدامها اإذا لزم االأمر.
 واأ�ص����اف اأو�صيدات قائا: "ملاذا نقوم بهذه املهمة؟ بادئ ذي بدء، 
الإعط����اء ق����وات التحالف وقوات االأم����ن العراقية و�ص����يلة ملحاربة 

عودة ظهور داع�س على االأر�س".
 كما ذكر اأو�ص����يدات لل�ص����حفين اأن "داع�س يتخفى، داع�س يطور 

قدراته حتت االأر�س".
وجتلى ا�ص����تعرا�س فرن�ص����ا لقوتها الع�ص����كرية االإقليمية يف "قوة 
املهام 473"- قوة بحرية ت�ص����م عدة �ص����فن حربية بينها فرقاطات 
م�ص����ادة للغوا�ص����ات ومدم����رة دف����اع ج����وي- تبحر ح����ول حاملة 
الطائ����رات �ص����ارل ديغول.  وفرن�ص����ا له����ا بالفعل فرقاطة منت�ص����رة 

ب�صكل دائم يف �صرق البحر املتو�صط.
 املهمة االأ�صا�ص����ية لن�ص����ر قوة املهام، ملدة خم�ص����ة اأ�ص����هر يف �ص����رق 
البحر املتو�صط واخلليج العربي واملحيط الهندي، هي دعم عملية 
"العزم ال�صلب"، وهي قوة مهام بقيادة اأمركية وم�صاركة قوات 
من عدة دول مكلفة بالق�صاء على فلول داع�س بعد احتال التنظيم 
امل�ص����لح م�صاحات �صا�صعة من االأرا�ص����ي ال�صورية والعراقية على 

مدى ثاث �صنوات.
واأو�صح اأو�ص����يدات اأي�ص����ا اأن قوة املهام الفرن�صية �صاعدت اأي�صا 
يف مكافحة القر�صنة واالجتار الدويل بالب�صر يف اخلليج العربي 
واملحيط الهندي، حيث تولت موؤقتا قيادة "قوة املهام خم�ص����ن"، 
قوة بحرية اأمركية متعددة اجلن�صيات، تقودها حاملة الطائرات 
دواي����ت دي.اأيزنه����اور، للم�ص����اعدة يف بن����اء الثق����ة والتعاون بن 

القوات البحرية.

الكتل الكبيرة تتفاو�ض لتاأجيل االنتخابات والطعون تواجه الت�شريع 

قائد فرن�شي: داع�ض 
يتخفى ويطور قدراته 

تحت االأر�ض
فريق االأمم المتحدة للتحقيق بجرائم داع�ض: ارتكب اإبادة 

جماعية بحق االأيزيديين

نازحني ايزيدين

فتح ملفات غاز اخلردل وخمتربات جامعة املو�شل و"املركبات ال�شمية"

اعل��ن كرمي خان، رئي�س فريق االمم املتحدة للتحقيق بجرائ��م مرتكبة يف العراق ان فريقه 
عث���ر على "دلي��ل وا�شح ومقنع" يوؤكد ب��ان م�شلحي تنظيم داع�س قد ارتكب��وا ابادة جماعية 
�ش��د االقلية العرقية االيزيدي��ة يف عام 2014. وا�شار اي�شا اىل ان التنظيم املتطرف قد جنح 

اي�شا بت�شنيع ا�شلحة كيمياوية مع ا�شتخدام غاز اخلردل .

مركز اقرتاع يف خارج العراق

امل�شيحيون وكتل �شنية يريدون اإجراء االنتخابات لعراقيي اخلارج

قوة اأمنية تالحق داع�ش



 بغداد/ المدى 

يم�س���ي عدي )41 �س���نة( �س���اعات طويلة في 
م�ست�سف���ى الأورام في مدين���ة المو�سل، مادًا 
ذراع���ُه للحقن بجرعة كيمياوي تغر�س اإبرتها 
تح���ت جلد ي���دِه وف���ي راأ�س���ه اأف���كار محتدمة 
ب�س���اأن الم�سي���ر ال���ذي ينتظ���ره م���ع �سرطان 
العظام الذي ك�سفت الفحو�س اإ�سابته به قبل 

نحو �سنة.
يفع���ل ه���ذا م���رة واح���دة كل ثالث���ة اأ�سابي���ع، 
بح�سب ج���دول طبي اأعد لُه بعد خ�سوعِه قبل 
اأ�سه���ٍر لعملية جراحية رفعت ورم���ًا �سرطانيًا 
خبيث���ًا م���ن قف�س���ه ال�س���دري. وكان باإمكانه 
اخت�سار هذه الآلم كلها لو توفر جهاز ي�سمى 
الإ�سع���اع"، وهو عالج  الخط���ي-  "المعج���ل 
�سعاعي غير متوفر في مدينته. وحاول حجز 
موع���د للعالج في محافظة الب�سرة في اأق�سى 
جنوب���ي البالد، لك���ن اأقرب موع���د �سي�سطره 
اإل���ى اإجراء �سباق مع �سرع���ة تف�سي ال�سرطان 
ف���ي ج�سمه، لذا غّير وجهته نح���و ال�سليمانية 
ف���ي �سم���ال �سرقي الب���الد. وهن���اك اأي�سًا كان 
عليه النتظار نحو ثالثة اأ�سهر ليحظى بعالج 
اإ�سعاعي، يع���ّد من اأهم مراح���ل عالج مر�سى 
ال�سرط���ان، اإذ يت���م ت�سلي���ط اأ�سع���ة موج���ات 
عالي���ة الطاقة على الجزء الم�س���اب من ج�سم 
المري����س للق�س���اء عل���ى الخالي���ا ال�سرطانية 

فيه، لإيقاف انت�سار المر�س واإنقاذ حياته.
لتح�س���ل على  اإ�سافي���ة  "ادف���ع 1000 دولر 
موع���د قري���ب" ه���ي خال�س���ة تجرب���ة ع���دي 
"المكوك���ي" بي���ن  م���ن تجوال���ه  اأت���ت  الت���ي 
الم�ست�سفي���ات الأهلي���ة والحكومي���ة في طول 
الب���الد وعر�سها. ولأنه غير ق���ادر على تحّمل 
كلفة الجل�سات، يحاول عدي ا�ستجماع طاقته 
وال�سم���ود اأطول فت���رة ممكنة على مقعده في 
م�ست�سف���ى الأورام في المو�س���ل على اأمل اأن 

يكون العالج الكيماوي مجديًا.
كان���ت �سريب���ة �سيط���رة تنظي���م داع����س على 
المو�س���ل، مرك���ز محافظ���ة نين���وى، ف���ي 10 
حزي���ران 2014، وم���ن ث���م ح���رب تحريره���ا 
منه بي���ن عام���ي 2016 و2017، كبي���رة جدًا 

عل���ى المدين���ة، اإذ امت���ّد الدم���ار اإل���ى البني���ة 
خم�س���ة  خرج���ت  فيه���ا.  ال�سحي���ة  التحتي���ة 
م�ست�سفي���ات كبيرة م���ن الخدم���ة، ثالثة منها 
كان���ت في "مدينة الطب" ف���ي الجانب الأيمن 
للمدينة، وكانت ت�س���م م�ست�سفيات ابن �سينا 
والجمه���وري والبتول وكلي���ة الطب والطب 

الذري، وجميعها �سويت بالأر�س.
ذل���ك الواق���ع دف���ع المي�سوري���ن، وخ�سو�سًا 
الم�سابين باأمرا�س مزمن���ة اإلى طلب العالج 
ف���ي م�ست�سفيات محافظات اأخرى اأو في دول 
الج���وار، فيما يحاول المر�س���ى من اأ�سحاب 
العالج���ات  م���ع  التكي���ف  المح���دود  الدخ���ل 

المتاحة في المدينة كما هو الحال مع عدي.
ب�سام عب���د الرزاق )62 �سن���ة(، الذي اكت�سف 
اإ�سابت���ه ب�سرط���ان الرئ���ة، يخط���و خط���وات 
الع���الج الأول���ى بج���رع كيماوي���ة. �سيج���ري 
ب�س���ام عملية جراحية ف���ي م�ست�سفى الب�سرة 
و�سيخ�س���ع للع���الج بالإ�سع���اع هن���اك، وهما 
اأم���ران غي���ر متوفري���ن ف���ي محافظ���ة نينوى 
ب�سب���ب الفتق���ار ال���ى العالج���ات والأجه���زة 

الطبي���ة كما يق���ول، على رغم اأن ع���دد �سكانها 
يفوق الآن الأربعة ماليين ن�سمة.

البيروقراطية تحرم المر�ضى 
العالج

الدكت���ور عب���د الق���ادر �سال���م مدي���ر م�ست�سفى 
الأورام والط���ب ال���ذري، اأح���د الم�ست�سفيات 
الثالث���ة في محافظ���ة نينوى الت���ي تخ�س�س 
اأن  اإل���ى  ينب���ه  ال�سرط���ان،  لمعالج���ة  مراك���ز 
الج���رع  �س���وى  الآن  تق���دم  ل  م�ست�سف���اه 
وه���ي  بال�سرط���ان  للم�سابي���ن  الكيماوي���ة 
مجاني���ة، وحتى هذه تنفد اأحيانًا لكون ح�سة 

الم�ست�سفى محدودة منها.
ف���ي حي���ن اأن هنالك مرحلتي���ن اأ�سا�سيتين في 
الع���الج مفقودتي���ن وهم���ا المعج���ل الخط���ي 
)جهاز ال�سعاع( والعالج بكب�سولة )اليودين 
الم�سع( وذلك ب�سبب الدمار الكبير الذي لحق 
باأبني���ة الم�ست�سفى خالل ح���رب التحرير من 

داع�س.
لهذا ال�سبب، يقول �سالم، "نحيل المر�سى اإلى 

م�ست�سفي���ات المحافظات الأخ���رى ل�ستكمال 
العالج، على رغم اأن ل���دى الم�ست�سفى اأجهزة 
محفوظ���ة في مخ���ازن وزارة ال�سحة، لكن ما 
يح���ول دون ا�ستالمه���ا واإدخاله���ا الخدمة هو 
انتظار ترميم الم�ست�سفى الذي دمرته الحرب 
في الجانب الأيمن من المو�سل وقد ي�ستغرق 

ذلك من �سنة ون�سف ال�سنة اإلى �سنتين".
الخط���ي  المعج���ل  مث���ل  اأجه���زة  وتحت���اج 
اإل���ى اأبني���ة  وكب�سول���ة "الإيودي���ن" الم�س���ع 
تتعل���ق  ذات مقايي����س وموا�سف���ات خا�س���ة 
م���ن  وغيره���ا  الع���زل  وطريق���ة  بالم�ساح���ة 
المتطلب���ات الفني���ة غي���ر المتوفرة ف���ي المقر 
البدي���ل ال���ذي تحتل���ه م�ست�سف���ى الأورام في 

الوقت الراهن.
ي���رى اأطب���اء وعاملون ف���ي الحق���ل الطبي اأن 
الإح�ساءات الخا�سة بال�سابات ال�سرطانية 
في نينوى حتى لو جمعت من كل م�ست�سفيات 
المدين���ة، فاإنه���ا تظ���ل ناق�س���ة لأن ن�سبة غير 
قليل���ة م���ن �سكانه���ا يتلق���ون الع���الج خ���ارج 

المحافظة.

ال اإح�ض�ءات ك�ملة ب�أعداد 
المر�ضى

اإح�س���اءات م�ست�سف���ى الأورام ت�سي���ر اإلى اأن 
190 م�ساب���ًا بال�سرطان اأحيلوا خالل الأ�سهر 
الثالثة الأولى من عام 2021 اإلى م�ست�سفيات 
اأخرى خارج نينوى. 116 حالة ب�سبب نق�س 
ف���ي مكون���ات الج���رع الكيماوي���ة و55 حال���ة 
لتلق���ي العالج بجه���از المعج���ل الخطي و19 

حالة للعالج بجهاز "الإيودين" الم�سع.
ويلفت الدكتور عبد القادر اإلى اأن الم�ست�سفى 
ي�سج���ل بي���ن 100 اإل���ى 150 حال���ة مر�سي���ة 
جديدة بال�سرطان �سهريًا، وقال اإن هذا يدخل 
�سم���ن المع���دل الطبيع���ي لالإ�ساب���ات قيا�س���ًا 

بالن�سبة ال�سكانية في المحافظة.
ال���ذري  والط���ب  الأورام  م�ست�سف���ى  وكان 
�سج���ل ع���ام 2020 م���ا مجموع���ه 1493 حالة 
�سرطاني���ة وقبله���ا بعام �ُسجل���ت 1341 حالة، 
فيم���ا كان���ت الح�سيل���ة ل�سن���ة 2018، 1339 
اإ�سابة. وبح�سب الإح�ساءات تباينت نوعية 
الإ�ساب���ات بي���ن الذك���ور والإن���اث، فالأكث���ر 
�سيوع���ًا للرج���ال ه���ي ف���ي الرئ���ة، القول���ون، 
البرو�ست���ات، اأم���ا عن���د الن�س���اء فالإ�ساب���ات 
الأكث���ر �سيوع���ًا كان���ت ف���ي الث���دي، القولون، 
الم�ستقيم، عن���ق الرحم. وت�سيع اأي�سًا حالت 
الإ�ساب���ة ب�سرط���ان الدم اللمف���اوي الحاد في 
فئ���ة الأطف���ال تليه���ا اأورام الدم���اغ عموم���ًا. 
وه���ذه الإح�ساءات ل ت�سمل ح���الت الإ�سابة 
ب�سرط���ان الدم التي ت�سجل في م�ست�سفى اآخر 
ه���و "اب���ن �سين���ا". ولأن���ه م���ن الم�ست�سفيات 
التي دم���رت خالل الح���رب فكوادرها تمار�س 
العم���ل في موق���ع بدي���ل، وقد رف����س مديرها 
منحن���ا اإح�س���اء بالحالت الم�سجل���ة. والأمر 
ذاته حدث لدى مراجعتن���ا مقر م�ست�سفى ابن 
الأثير لالأطفال ف���ي الجانب الأي�سر من مدينة 
المو�س���ل، اإذ رف�س���ت الإدارة تزويدنا باأعداد 
اإ�سابات الأطفال ب�سرطان الدم الذين يتلقون 

العالج فيها.
 تقرير ا�ضتق�ض�ئي ن�ضر 
في موقع درج ب�لتع�ون مع 
منظمة نيريج

http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.netسياسة

 بي�ن�ت متن�ق�ضة للعملي�ت امل�ضرتكة حول �ضي�نة الط�ئرات ب�لكوادر العراقية

العدد )4942( ال�سنة الثامنة ع�سرة - الربعاء )12( اأيار  2021

 بغداد/ تميم الح�ضن

وح���ذرت القي���ادة الع�سكري���ة ولجنة المن 
في البرلم���ان من "خط���ورة" ان�سحاب تلك 
ال�سرك���ة على عمليات مالحق���ة بقايا تنظيم 
"داع����س" في العراق، فيما تبدو الحكومة 
عاج���زة حتى الن عن وق���ف الهجمات التي 

تتعر�س لها القاعدة.
وتق���ف اكث���ر م���ن رواي���ة وراء الهجم���ات 
المتكررة على قاع���دة بلد في جنوب �سالح 
الدي���ن، الت���ي اختارتها الولي���ات المتحدة 
لتك���ون موقعا لطائ���رات ال�"الف 16"، منها 

تدخالت من الجارة ال�سرقية ايران.
ويمتل���ك الع���راق 36 طائرة م���ن طراز "اف 
الولي���ات  م���ن  ا�ستورده���ا  ق���د  كان   ،"16
المتحدة ب�سفقة ابرمه���ا عام 2011، بقيمة 
تفوق ال����4 ملي���ارات دولر. وت�سلم العراق 
اآخر وجبة م���ن الطائرات، منت�سف 2019، 

بح�سب وزارة الدفاع العراقية.
وتقول م�سادر مطلعة ل�)المدى( ان "�سركة 
لوكهيد مارتن المريكية تلعب دورا رئي�سا 

في ت�سغيل و�سيانة الطائرات ال� )اف 16(، 
كم���ا انها تق���وم بتجهي���ز الطائ���رة بالوقود 
اله���داف  تحدي���د  وحت���ى  وبالذخي���رة، 

ومعالجتها يتم عن طريق تلك ال�سركة".
ف���ان  �سابق���ة،  غربي���ة  تقاري���ر  وبح�س���ب 
وا�سنطن هي من حددت قاعدة بلد الجوية، 
كقاعدة للطائرات كونها ت�سم فريقا ع�سكريا 
اأميركي���ا موؤلفا من 271 جنديا وم�ست�سارا، 
ومنع���ت ا�ستخدام اأي قاعدة اأخرى للهبوط 
فيه���ا اإل "بموافق���ة الأميركيين وفي حالت 

ال�سرورة".
ووف���ق تل���ك التقارير، ف���ان الطائ���رات )اأف 
16( مزودة باأجهزة تعقب وت�سوير داخلي 
ول يمكنه���ا اأن تتحرك بال�سماء دون مراقبة 
لها بوا�سطة غرف���ة خا�سة موجودة بقاعدة 

اأميركية في الكويت.
وكان الع���راق ق���د ار�س���ل نح���و 40 طي���ارا 
للتدري���ب على قيادة ال����"اف 16"، بدورات 

خا�سة في الوليات المتحدة.

وت�س���ف الم�سادر ال���دور العراق���ي بادارة 
طائ���رات ال����"اف 16" بان���ه "مج���رد قي���ادة 
مبين���ة  اخ���رى"،  �سالحي���ات  اي  ب���دون 
ان "ان�سح���اب ال�سرك���ة يعن���ي تح���ول ه���ذ 
الطائ���رات ال���ى خ���ردة م���ن الحدي���د بدون 
اي فائ���دة، حي���ث ان ال�سرك���ة يمكنها اقفال 

الطائرة وعدم ال�سماح بطيارنها".
الى ذلك حذرت قي���ادة العمليات الم�ستركة، 
م���ن ان�سحاب ال�س���ركات الخا�س���ة ب�سيانة 
طائرات  F16 فيما اأكدت اأن هذه الطائرات 

هي العمود الفقري للقوة الجوية.
وقال المتحدث با�سم القيادة اللواء تح�سين 
الخفاج���ي للوكال���ة الر�سمي���ة، اإن "طائرات 
F16  هي طائرات مهمة جدًا وهي العمود 
العراقي���ة وذراع  الجوي���ة  للق���وة  الفق���ري 
الع���راق ف���ي مقاتل���ة ومحارب���ة الإرهاب"، 
مبينًا اأن "ال�سركات العاملة في �سيانة هذه 
الطائرات له���ا تاأثير مبا�سر في عملية اإعداد 
الك���وادر والتقني���ات الت���ي ت�سه���م ف���ي رفع 

قدرة الفنيين العراقيين". واأ�ساف: "ناأمل 
اأن يكتم���ل تدريب كوادرنا الفني���ة من اأجل 
القيام باأخذ مباداأة الإدامة، وكذلك التجهيز 
ب�س���ورة كامل���ة والت�سلي���ح"، م�سي���رًا الى 
اأن "اأي توق���ف في الج���دول الزمني لعملية 
الإع���داد �س���وف يوؤث���ر �سلبيًا عل���ى عمليات 
التدريب واكتمال قدراتنا وبناء اإمكانياتنا 
الهند�سي���ة والفني���ة". وكان الناط���ق با�سم 
القائ���د العام للقوات الم�سلحة اللواء يحيى 
ر�س���ول ق���د اأعلن ف���ي وقت �ساب���ق، الحاجة 
وتب���ادل  والتجهي���ز  والت�سلي���ح  للتدري���ب 
المعلوم���ات ال�ستخباراتي���ة م���ع التحالف 
الدولي، موؤكدًا اأن ذل���ك ي�سب في ا�ستكمال 

بناء قدرات القوات الم�سلحة العراقية.
ويع���د ت�سريح قي���ادة العملي���ات الم�ستركة 
متناق�س���ا م���ع ت�سريح���ات �سابق���ة له���ا في 
مطلع العام الحالي، حيث اكدت حينها قدرة 
الكوادر العراقية على "�سيانة الطائرات".

وكان الخفاج���ي قد ق���ال في كان���ون الثاني 

الما�س���ي، تعليق���ا عل���ى خب���ر ع���دم تمك���ن 
طائ���رات اأف 16 م���ن تنفي���ذ �سربات جوية 
دقيقة، ف���ي ت�سريح على الوكال���ة الر�سمية 
ان "الجه���ود الفني���ة لك���وادر قي���ادة الق���وة 
الجوي���ة من مهند�سين وفنيين تتوا�سل في 

اإدامة و�سيانة وت�سليح طائرات اأف 16".
العراقي���ة  "الق���وات  اأن  حينه���ا،  واأ�س���اف 
اكت�سب���ت الخبرات العالية ف���ي مجال اإدامة 
وتقدي���م الخدم���ات اإل���ى طائ���رات اأف 16، 
موؤك���دا اأنه ل �سح���ة بعدم طي���ران طائرات 
اأف 16 وع���دم تمكنه���ا م���ن تنفي���ذ �سربات 
جوية دقيقة". وم�ساء الثنين قررت �سركة 
فرق  �سحب  مارت���ن" الأمريكي���ة  "لوكهي���د 
ال�سيان���ة الخا�س���ة ب�سيان���ة طائ���رات )اف 

16( لأ�سباب قالت بانها اأمنية.
وقال جوزي���ف لماركا جوني���ور، م�سوؤول 
اإن���ه  بي���ان،  ف���ي  بال�سرك���ة  الت�س���الت 
ومع  الأمريكية  الحكوم���ة  مع  "بالتن�سي���ق 
راأ����س  عل���ى  الموظفي���ن  �سالم���ة  اعتب���ار 

اأولوياتن���ا، تق���وم "لوكهي���د مارت���ن" بنقل 
فريق "F-16" الذي يتخذ من العراق مقرا 
له". ووف���ق �سحف غربية ان ال�سركة لديها 
70 موظف���ا في قاعدة بل���د، و�سيتم نقل 50 
منهم اإل���ى الوليات المتح���دة وحوالي 20 

اإلى اأربيل في اإقليم كرد�ستان.
ونقلت تل���ك ال�سحف عن م�س���وؤول و�سفته 
بالكبي���ر ف���ي وزارة الدف���اع العراقي���ة لك���ن 
ل���م تك�س���ف ع���ن ا�سم���ه، قول���ه اإن "ال�سركة 
الهجم���ات  ب�سب���ب  الموظفي���ن  �ست�سح���ب 

ال�ساروخية المتكررة على القاعدة".
وا�سار الم�سوؤول الى اأن "الجهود المبذولة 
لإقن���اع ال�سرك���ة بالبق���اء ب���اءت بالف�س���ل"، 
وبان���ه عندم���ا ُطل���ب منه���م تاأجي���ل القرار، 
قال���وا: "�سنغادر خ���الل �سهري���ن اأو ثالثة، 
اإل���ى  وعندم���ا توف���رون الحماي���ة �سنع���ود 

العراق".
وكان���ت )الم���دى( ق���د نقلت ع���ن م�سدر في 
الحال���ي  ال�سب���وع  مطل���ع  الدي���ن  �س���الح 

معلومات اكد فيه���ا ان "الن�سحاب �سيكون 
الهجم���ات  عل���ى  ال�سيط���رة  لحي���ن  موؤقت���ا 

ال�ساروخية".
وتوؤكد الم�سادر المطلعة ان "ايران لها دور 
في منع تحليق تل���ك الطائرات خوفا من ان 
ت�ستخ���دم �سدها ب�سبب �سراعه���ا الم�ستمر 

مع وا�سنطن".
لك���ن هن���اك روايات اخ���رى تدع���م فكرة ان 
اقت�سادي���ة،  م�سال���ح  وراءه���ا  "الهجم���ات 
حي���ث ت�سع���ى بع����س الف�سائل ف���ي �سالح 
الدي���ن ال���ى الم�سارك���ة ف���ي عق���ود الحماية 

والتوظيف داخل القاعدة".
 وت�ساع���دت من���ذ بداي���ة 2021 الهجم���ات 
ال�ساروخي���ة عل���ى قاع���دة بلد، فيم���ا تقول 
تنطل���ق  الهجم���ات  ان  الع�سكري���ة  القي���ادة 
م���ن �س���رق ديال���ى. وبح�س���ب الم�س���ادر ان 
مغادرة  ق���رار  اجلت  المريكي���ة  "ال�سرك���ة 
القاع���دة لعدة م���رات اأم���ال بالو�س���ول الى 
لوق���ف  الم�سلح���ة  الف�سائ���ل  م���ع  التف���اق 
الهجم���ات او الح�سول عل���ى هدنة، لكنه لم 
يح���دث". هذه المرة الثاني���ة التي تن�سحب 
ت�سبب  بلد، حي���ث  مارت���ن" م���ن  "لوكهي���د 
عل���ى  ف���ي مطل���ع 2020  الول  ان�سحابه���ا 
خلفي���ة تعر�سه���ا ل����9 �سواري���خ، الى وقف 

تحليق طائرات ال�"اف 16" لعدة ا�سهر.
ف���ي غ�س���ون ذل���ك يق���ول محم���د الوحيلي، 
ع�س���و لجنة المن ف���ي البرلمان ان "توقف 
طائ���رات ال�)اف 16( �سيوؤث���ر ب�سكل مبا�سر 

على عمليات مالحقة بقايا تنظيم داع�س".
وي�سي���ر الوحيل���ي في ات�سال م���ع )المدى( 
ال���ى ان "الع���راق يعان���ي �سعف���ا كبي���را في 
مج���ال الطيران، وتو�سي���ع اتفاقه مع حلف 
النات���و هو م���ن اجل �سم���ان ال�سيطرة على 
الج���و، كما ان الك���وادر العراقية في طيران 
الجي����س و�سالح الج���و متوا�سعة وتحتاج 
الى تدريب". وعن الجهات التي تقف وراء 
تل���ك الهجمات، يقول ع�س���و لجنة المن ان 
الفاعلين،  "هناك �سبابية في تحديد هوية 
وكل الق���وى ال�سيا�سي���ة ترف����س ا�ستهداف 
القاعدة ولذلك م���ازال داع�س هو الم�سوؤول 
الع�سكري���ة  البيان���ات  وت�س���ف  الول". 
الت���ي ت�سدره���ا العملي���ات الم�ستركة هوية 
ب�"الخارجي���ن ع���ن القان���ون"  المهاجمي���ن 

متجنبة بذلك ذكر ا�سم تنظيم "داع�س".
ويتاب���ع الوحيل���ي: "ل���و كان���ت الحكوم���ة 
تعتق���د ان المنفذي���ن لي�س���وا داع����س فعليها 
الجمي���ع واعتق���ال  ام���ام  الحقائ���ق  ك�س���ف 

المهاجمين".

ف�شل  بعد  وتغادر   F-16 الـ  مقاتالت  "مارتن" تعطل 
جهود تاأمني القاعدة

ال�ضركة االأمريكية تدرب وجتهز 
ذخرية الط�ئرات وم�ضوؤولة عن 
ق�ضف االأهداف

ر�ضمي� تحولت ط�ئرات 
الـ"اف 16" الموجودة في 
ق�عدة بلد �ضم�ل بغداد، 

الى "خردة حديد" بعد 
ت�أكيد ال�ضركة االمريكية 

التي تلعب دورا ح��ضم� 
في ت�ضغيله� و�ضي�نته� 

االن�ضح�ب ب�ضكل علني.
وج�ء اعالن ال�ضركة بعد 

اي�م من ك�ضف )المدى( 
عن توقف تحليق 

الط�ئرات الى اإ�ضع�ر اآخر، 
ب�ضب ت�ض�عد هجم�ت 

الق�عدة  "الك�تيو�ض�" على 
التي تعر�ضت الى نحو 20 
�ض�روخ� منذ مطلع الع�م 

الح�لي.

ملــف مر�شى ال�شرطــان يف املو�شــل: ال�شعــاع لالأغنياء فقط!

الفوارق االجتماعية حا�ضرة يف العالج! 

اإحدى الم�ضت�ضفي�ت ت�ضجل 150 اإ�ض�بة جديدة �ضهريً�

 بغداد/ المدى

اأكدت لجنة االأمن والدف�ع الني�بية، اأم�س الثالث�ء، 
اأنه� �ضت�ضت�ضيف قي�دة العملي�ت الم�ضتركة التخ�ذ 

موقف من توغل القوات التركية داخل االرا�ضي 
العراقية. وق�ل ع�ضو اللجنة ك�طع الرك�بي اإن 

العراقية  االأرا�ضي  داخل  متواجدة  التركية  "القوات 
منذ اأكثر من 25 �ضنة، ولديه� 19 ق�عدة ع�ضكرية في 

�ضم�لي العراق".

واأ�س���اف "خ���الل ال�سن���وات الث���الث الخي���رة توغل���ت الق���وات التركي���ة 
داخ���ل الأرا�س���ي العراقية بعم���ق تجاوز ال�25 ك���م"، لفتا اإل���ى اأن "زيارة 
الم�سوؤولي���ن الع�سكريين الأت���راك لقواتهم على الأرا�س���ي العراقية يعتبر 

تجاوزًا على ال�سيادة العراقية".
وتاب���ع الركاب���ي، اأن "لجنة الأمن والدف���اع النيابية ناق�س���ت اأكثر من مرة 
توغ���ل الت���راك في الرا�س���ي العراقي���ة، اإل اأن الحكومة لم تك���ن لها وقفة 

جادة تجاه هذا التوغل".
وبي���ن اأن "لجن���ة الدفاع النيابية ق���ررت ا�ست�سافة نائ���ب رئي�س العمليات 
الم�سترك���ة بع���د عطلة العيد م���ن اأجل الوقوف على تفا�سي���ل الأو�ساع في 
اإقلي���م كرد�ستان و�سمال الع���راق واتخاذ موقف تج���اه التوغل التركي في 

البالد".
وكان وزي���ر الداخلية التركي، �سليمان �سويلو ق���د اأعلن عزم بالده اإن�ساء 
قاعدة ع�سكرية داخل الأرا�سي العراقية، وزعم اأن ذلك ياأتي لل�سيطرة على 

الو�سع قرب الحدود بين البلدين.
وقال �سويلو بح�سب و�سائل اإعالم تركية اإن "الجي�س اأطلق موؤخرًا عملية 

ع�سكرية جديدة داخل الأرا�سي العراقية".
واأ�س���اف، اأن "المنطق���ة التي تقع على مقربة من جب���ال قنديل في العراق، 

تعد من اأهم معاقل حزب العمال الكرد�ستاني".
واأ�س���ار �سويلو، اإلى اأن "عملياتنا �ستتوا�سل، و�سنعمل على اإن�ساء قاعدة 
ع�سكرية داخل الأرا�سي العراقية على غرار ما فعلناه في �سوريا لل�سيطرة 

على الحدود".
وكان���ت وزارة الدف���اع التركي���ة، ق���د اأعلنت ف���ي 23 ني�س���ان الما�سي، عن 
انط���الق عمليتي "مخل���ب البرق" و"مخل���ب ال�ساعق���ة"، لمالحقة عنا�سر 

حزب العمال الكرد�ستاني داخل الأرا�سي العراقية.

الدفاع النيابية ت�شت�شيف نائب 
قائد العمليات التخاذ موقف 

من التوغل الرتكي 

نحو 20 �ضاروخًا �ضقطت يف قاعدة بلد منذ مطلع العام 



 بغداد/ ح�سني حامت

ويق���ول املواط���ن حمم���د جمع���ة يف حدي���ث 
ل�)امل���دى( اإن "اأجواء العيد اأ�ش���بحت �ش���به 
معدومة يف ظل ا�ش���تمرار تف�ش���ي فايرو�س 
كورون���ا وفر����س حظ���ر التج���وال القا�ش���ي 

الذي �شيق اخلناق على حركتنا".
تو�شي���ة  عل���ى  ال���وزراء  و�ش���ادق جمل����س 
اللجن���ة العلي���ا لل�شحة وال�شالم���ة الوطنية 
بفر����س حظ���ر التج���وال ال�شام���ل يف البالد 
مل���دة 10 اأيام، م���ن 12 اأيار احلايل )اليوم( 
حت���ى 22 اأي���ار للح���د م���ن انت�ش���ار جائحة 
الوقائي���ة  الإج���راءات  وتطبي���ق  كورون���ا 
م���ن خ���الل التباع���د الجتماع���ي وال�شروط 
الوقائي���ة الأخ���رى، ل �شيما بع���د اأن �شجلت 
وزارة ال�شح���ة موؤخرًا زي���ادة كبرية باأعداد 

الإ�شابات يف عموم البالد.
وي�شم���ل قرار حظ���ر التجوال غل���ق املولت 
ودور  واملقاه���ي  والكافتريي���ات  واملطاع���م 
ال�شينم���ا واملتنزه���ات وقاع���ات املنا�شب���ات 
والأعرا����س وامل�شابح والقاع���ات الريا�شية 
وغريه���ا، ف�ش���اًل عن من���ع اإقام���ة التجمعات 
الب�شرية باأ�شكالها كاف���ة، وفقا لبيان جمل�س 

الوزراء.
وي�شي���ف جمعة : "مل ن���ذق طعم الفرحة يف 
العي���د املا�ش���ي ب�شب���ب التباع���د الجتماعي 
وعدم زيارة الأ�شدقاء والأقارب"، م�شتدركًا 
بالق���ول "كن���ت عل���ى اآم���ل اأن يك���ون العي���د 
احل���ايل ذا انفراج���ه عل���ى الع���راق والع���امل 

اأجمع".
وي�ش���ري جمع���ة اىل اأن "م���ا راف���ق كورون���ا 
م���ن تداعي���ات اقت�شادي���ة و�شغ���ط نف�ش���ي 

غّي���ب لهفة ا�شتقبال العي���د بالن�شبة ل�شرائح 
اجتماعي���ة عديدة". ب���دوره، يقول مرت�شى 
زيدان- �شاحب اأزي���اء رجالية- اإن "اأجواء 

العيد تفقد لذتها عامًا بعد اآخر".
وي�شي���ف زي���دان يف حدي���ث ل�)امل���دى( : اإن 
قّل  الأعياد  املالب�س يف  �شراء  "القبال على 
من���ذ دخول داع�س للعراق يف عام 2014"، 
"البطال���ة وانع���دام فر����س  اأن  م�ش���ريًا اىل 
العمل والأزم���ات القت�شادي���ة زادت العبء 

على ال�شباب واثقلت كاهلهم املعي�شي".
وي�ش���ري زي���دان اىل اأن���ه "قبي���ل حل���ول عيد 
الفط���ر يف كل ع���ام وبالرغ���م م���ن اأو�ش���اع 
املواطن���ن املالي���ة ال�شعب���ة، نلح���ظ حرك���ة 
ن�شط���ة يف ال�ش���وق، خا�شة �ش���راء احللوى 
العي���د  مالب����س  و�ش���راء  بالعي���د  اخلا�ش���ة 
والتح�شريات الأخرى، اإل اأن العام املا�شي 

والع���ام احل���ايل اأ�شبح���ت الأم���ور خمتلفة 
متامًا ب�شبب جائحة كورونا".

من جهته، يقول فا�شل ن�شري- �شاحب حمل 
الب�شة لالأطفال- اإن "الأ�شواق اأ�شبحت غري 
ن�شط���ة بفع���ل حظ���ر التج���وال وفايرو����س 
الحتياج���ات  بع����س  با�شتثن���اء  كورن���ا 
ال�شروري���ة ج���دًا بالن�شب���ة للمواطنن، يف 
ظل عدم الرغب���ة يف ال�شراء، وتوفري الدخل 

للحاجات الأ�شا�شية".
اأن  ل�)امل���دى(  وي�شي���ف ن�ش���ري يف حدي���ث 
"العوائ���ل التي متل���ك اأكرث من طفل اأ�شبح 
م���ن ال�شعب عليه���ا �ش���راء املالب����س ب�شبب 
الو�ش���ع القت�شادي الذي مير به املواطن". 
املواط���ن  "تاأث���ر  اأن  اىل  ن�ش���ري  وي�ش���ري 
بالو�ش���ع القت�ش���ادي يرجع تاأث���ريه علينا 
نح���ن اأ�شح���اب املح���ال"، داعي���ًا احلكوم���ة 

اىل "تخفي���ف اإج���راءات احلظ���ر ومراع���اة 
الرعاي���ة  روات���ب  بتوف���ري  املواطن���ن، 
للطبق���ات  اأخ���رى  بدائ���ل  اأو  الجتماعي���ة 

املت�شررة والفقرية".
و�شجل���ت وزارة ال�شح���ة، اأم����س الثالث���اء، 
5287 اإ�شابة جديدة و34 وفاة بفايرو�س 
كورونا يف عم���وم البالد، خ���الل 24 �شاعة 

املا�شية.
وذك���رت ال���وزارة يف بي���ان تلق���ت )امل���دى( 
ن�شخة من���ه اإنه���ا "�شجل���ت 5287 اإ�شابة، 
لريتف���ع عدد الإ�شاب���ات الكلي 1122914 
اإ�شاب���ة، من���ذ ب���دء انت�ش���ار الفايرو����س يف 

العراق. 
كم���ا �شجلت ال���وزارة 34 حالة وفاة جديدة 
جراء كورون���ا خالل ال�24 �شاع���ة املا�شية، 
لي�ش���ل ع���دد الوفي���ات الكل���ي اإىل 15834 
حال���ة.  فيم���ا بلغ���ت ح���الت التع���ايف م���ن 
الفايرو����س 6561 حال���ة �شف���اء يف عم���وم 
العراق، ليبلغ عدد الأ�شخا�س الذين متاثلوا 
لل�شف���اء من فايرو����س كورونا 1018167 

�شخ�شًا لغاية الآن. 
الوزارة ذكرت يف البيان اأن عدد الأ�شخا�س 
الذي���ن تلقوا اللق���اح امل�ش���اد لكورونا خالل 
ال���� 24 �شاعة املا�شي���ة 21403 اأ�شخا�س، 
لي�ش���ل املجم���وع الكل���ي لع���دد الذي���ن تلقوا 

اللقاح 453361 �شخ�شًا.
بالتزام���ن م���ع ذل���ك اأك���دت دائ���رة ال�شح���ة 
العام���ة اأن الع���راق لي�شتطي���ع الك�ش���ف عن 
ال�شالل���ة الهندي���ة البع���د �شهري���ن اأو اأق���ل، 
م�شيف���ة اأنه���ا لتعرف م���دى فاعلي���ة اللقاح 
جتاه ه���ذه ال�شالل���ة، من فريو����س كورونا. 
وق���ال مدي���ر ال�شح���ة العام���ة يف ال���وزارة، 
ريا����س عبد الأم���ري احللف���ي، اإن "العراق ل 
ي�شتطي���ع ك�شف ال�شاللة الهندي���ة اإل بعد اأن 
ينته���ي العم���ل يف خمترب التحلي���ل اجليني 

للفايرو�شات".
واأو�شك النتهاء من العمل على هذا املخترب 
هن���اك مرحل���ة  اأن  للحلف���ي، م�شيف���ًا  وفق���ًا 
التدري���ب وم���ن ث���م �شتك���ون ل���دى الع���راق 
"الق���درة عل���ى التحليل اجلين���ي، وذلك يف 

غ�شون �شهرين اأو اأقل".

http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net

العدد )4942( ال�شنة الثامنة ع�شرة - الربعاء )12( اآيار 2021 محليات
الأ�سواق تعاين الك�ساد

مواطنون غير مكترثين للعيد: حظر التجوال والوباء غّيب اللهفة

 بغداد / املدى

املعارك بن اجلي�س الرتكي وحزب العمال الكرد�شتاين 
تزي���د من اأعداد القرى الت���ي يهجرها �شكانها يف منطقة 
كاين ما�ش���ي مع مرور الزمن، واأخلى �شكان قرية جلكي 

امل�شيحّية وعددهم 19 عائلة قريتهم.
مت اإخ���الء القرية الثانية يف ناحي���ة كاين ما�شي نتيجة 
ا�شتم���رار الق�شف الرتكي، وه���ي قرية جلكي امل�شيحية 

التي ت�شكنها 19 عائلة نزحت اإىل زاخو ودهوك.
دانيال يوخنا وعائلت���ه من اأهايل قرية جلكي امل�شيحية 
التابع���ة لناحية كاين ما�شي... نزح منذ يوم ال�شبت مع 
عائلته من قريتهم يف ناحي���ة كاين ما�شي واجتهوا اإىل 
جمم���ع بري�شفي بق�شاء زاخو... ت�شتتت عائلتهم فمنهم 

من نزح اإىل زاخو ومنهم من نزح اإىل دهوك...

وق���ال دانيال يوخنا: "الق�شف كان قريبًا جدًا، فقلت لأم 
الأولد اذهبي اأن���ت غري قادرة فاأنت تعانن من املر�س، 
اإذهبي، وقلت لبني خذ اأمك واذهب و�شاأبقى اأنا. بقيت 
هن���اك ويف الي���وم التايل زاد الق�ش���ف. فاجتمعنا لرنى 

ماذا قد نفعل، وقلت دعونا نرحل".
كان���ت يف قرية قرية جلك���ي امل�شيحية 19 عائلة ولكنها 
اأخلي���ت من ال�شكان منذ الثامن من ه���ذا ال�شهر، يو�شف 
زيا بقي يف القرية لوح���ده، ولي�س م�شتعدًا للتخلي عن 
بيته واأمالكه، ويقول لرووداو: "اأنا مل اأغادر بيتي ومل 
اأغادر قريتي حتى الآن. لن اأغادر حتى املوت. لن اأتخلى 
ع���ن قريت���ي اإل عندما اأموت. اأن���ام يف بيتي عندما يحل 
امل�ش���اء وحتى ي�شبح ال�شبح، ي�شتم���ر الق�شف اجلوي 
واملدفعي، اأحيانًا تق�شف الطائرات واأحيانًا املدفعية".

بقي���ت قطعان القري���ة بدون مرعى من���ذ 15 يومًا، اأبعد 

خمت���ار القري���ة يوخن���ا خو�شاب���ا غنمه من���ذ يومن اإىل 
اأط���راف القرية وم�شري غنمه بات اإما البيع بخ�شارة اأو 
مغادرة القري���ة، ويو�شح يوخن���ا خو�شابا خمتار قرية 
جلك���ي: "عادل بك اأطال الله يف عم���ره منحنا قطعة من 
اأر�ش���ه، هي كب���رية لكن ع���دد غنمنا كب���ري ل تكفيه هذه 
القطع���ة ول ن�شتطي���ع رع���ي غنمن���ا فيه���ا اأك���رث من 15 
يوم���ًا، ونح���ن حمتجزون هن���ا ل نعرف مت���ى ن�شتطيع 

اإخراج غنمنا من هنا".
املعارك واملواجهات املحتدمة يف جبل كي�شتة واأطراف 
قرى هرور وكي�شتة وجلكي امل�شيحية ودي�شي�س واأدين 

وغريها ل تزال متوا�شلة.
وق���ال قائممق���ام ق�ش���اء العمادي���ة اإ�شماعي���ل م�شطف���ى 
ل���رووداو: "قب���ل اأي���ام ب���ات الكثري من قري���ة هرور يف 
خط���ر، ونعل���م اأن قرية هرور ت�شم ع���ددًا كبريًا جدًا من 

العوائل، ومل يخل ال�شكان قريتهم، والتزموا البقاء يف 
قريتهم، ول خوف من اإخالء القرية حاليًا".

خ���الل اأ�شبوع���ن اأقام���ت تركي���ا ت�ش���ع نق���اط ع�شكرية 
يف جب���ل كي�شت���ة، وت���زداد املخ���اوف من اإخ���الء القرى 
احلدودية يومًا بعد يوم، وخا�شة القرى املحيطة بجبل 
كي�شتة ويف الأ�شب���وع املا�شي اأخليت هذه القرية وهي 
قري���ة كي�شتة من ال�شكان يف ليلة الثالثاء على الأربعاء، 
ثم اأخلي���ت بعدها قرية جلكي امل�شيحي���ة، وبات اخلطر 

يهدد حياة كل من يجتاز هذا املكان
ّتتب���ع ناحي���ة كاين ما�ش���ي 76 قري���ة بينه���ا 20 قري���ة 
م�شيحية و12 قرية م�شيحية وم�شلمة خمتلطة والبقية 
ق���رى م�شلمة... وق���د اأخليت 12 قري���ة يف وقت �شابق 
واأدت عملي���ة خملب الربق وال�شاعقة اإىل اإخالء قريتن 

اإ�شافيتن.

�سكان قرية م�سيحّية يخلونها ب�سبب معارك الجي�ش التركي وحزب العمال

للعام الثاين على 
التوايل مير عيد الفطر 

الذي يعد ثالث عيد 
ياأتي يف ظل اأجواء 

ينتابها القلق والك�ساد 
القت�سادي نتيجة 

فايرو�س كورونا. 
وتظهر لمبالة 

وا�سحة على حياة 
املواطنني رغم اقرتاب 

العيد، بعدم تفاعلهم 
مع اجوائه، م�سريين 

اىل تذمرهم من 
اإجراءات احلظر التي 
و�سفوها بـ"القا�سية".

 املدى/ كركوك

وم����ا زالت "القي�شريات" حتى الآن مق�شد 
النا�����س للت�ش����ّوق، وفيه����ا تت����وزع ع�شرات 
الدكاك����ن ال�شغ����رية ومتو�شط����ة احلجم، 
وُيب����اع فيه����ا كل �ش����يء تقريب����ًا م����ن البهار 
واملواد واحلاجي����ات املنزلي����ة ال�شرورية 
مرورًا باملالب�س وحاجات الن�شاء اخلا�شة 

انتهاء بالفاكهة والقما�س.
اىل  عام����ن  قب����ل  القي�شري����ة  وتعر�ش����ت 
حريق ت�شبب بخ�شائر مبالين الدولرات 
لأنها حتوي الكثري من حمالت بيع الذهب 
وي�ش����ل عددها اىل نحو 23 متجرًا ل�شاغة 
الذه����ب واللق����ى مق�شمة ح�ش����ب تخ�ش�س 
كل بائع بن الألب�ش����ة والكتب والكماليات 
وبيع اأنواع اأخرى مما ت�شتهر به ال�شوق.

ويوجد عدد م����ن القي�شرّيات تقع جميعها 
اأ�شفل قلعة كرك����وك التاريخية، وقي�شرية 
تع����د  الت����ي  الأماك����ن  تل����ك  اأح����د  كرك����وك 
مق�ش����دًا رئي�ش����ًا للنا�����س، و�ُشي����دت كمركز 
جت����اري لت�شهي����ل عمليات البي����ع وال�شراء 
ل�ش����كان مدينة كرك����وك يف العهد العثماين 

ع����ام 1855، بح�ش����ب م����ا ج����اء يف الكت����ب 
العثماني����ة القدمي����ة  واأعي����د تعمريها عام 
تتج����اوز  ل  الدكاك����ن  وم�شاح����ة   ،1978
عر�س مرتين وطول ثالثة اأمتار، وبع�شها 
ي�ش����ل اإىل مرتين طوًل وعر�شًا، بال�شافة 
اإىل اأن جمي����ع قبابه����ا مبني����ة م����ن احلج����ر 
واجل�����س، اإذ متتاز مناط����ق �شمال العراق 

بهذا النوع من البناء.
الأبني����ة  كباق����ي  ال�ش����وق،  يتمي����ز  كم����ا 
التاريخية والرتاثي����ة يف كركوك معماريًا 
وزخارف����ه،  وعق����وده  واأقوا�ش����ه  باأقبيت����ه 
وم����ن اأب����رز خ�شائ�����س قب����ة ه����ذا ال�شوق 
تخفي����ف القوى ال�شاغطة عل����ى اجلدران، 
وبالتايل على ا�شا�س البناء، وتعلو �شطح 
القي�شري����ة قب����اب م�شطح����ة يف منت�ش����ف 
كل منه����ا فتح����ة �شقفية لأغرا�����س الأ�شاءة 
والتهوية، اأما الأقوا�س التي تزّين مداخل 
ال�ش����وق ودكاكينه فهي م����ن اجل�س اأو من 
الرخ����ام املدب����ب، القي�شرية ه����ذه مثل اأية 
بناي����ة تاريخي����ة وتراثي����ة يف كرك����وك ل 
تخل����و من الزخ����ارف التجميلية والر�شوم 
الرتاثية والقومية والثقافية ُترتجم واقع 

التل����ّون القوم����ي يف املدين����ة من����ذ ع�شور 
غابرة.

م����ن  الأخ����رى  ه����ي  قي����دار،  قي�شري����ة 
وفيه����ا  باملدين����ة  القدمي����ة  القي�شري����ات 
حم����ال جتارية �شغرية يب����اع فيها خمتلف 
امل����واد، وميار�س فيها الأن�شط����ة التجارية 
املختلف����ة عدا عن كونه����ا قبلة الباحثن عن 
ال�شناع����ات اليدوي����ة، وتع����ود ملكي����ة تلك 
القي�شريات لدائرة الآثار وتقوم بتقا�شي 
مبال����غ اأقل من ال�شعر احلقيقي لها وبعقود 
متتد لع�شرات ال�شنن وهو ما جعل املحال 

فيها ُتتوارث اأبًا عن جد.
مدي����ر دائرة اآثار كركوك  رائد عكلة  قال ل�) 
املدى (، اإن" القي�شريات تعترب مرحلة من 
مراحل تاريخ حمافظة كركوك التي تتميز 
باإرثها التاريخي التي تعاقبت عليها الكرث 
م����ن احل�شارات وتوجد العديد  ولدينا يف 
كرك����وك نح����و اأربع اىل خم�����س قي�شريات 
مازالت بحالة جيدة جدًا ومتار�س ن�شاطها 
ع����رب املتاج����ر الت����ي يعم����ل فيه����ا التجار"، 
مبين����َاً اإن "القي�شريات كانت قدميًا مواقع 
لتجم����ع التج����ار املاري����ن م����ن كرك����وك اىل 

ال�شمال اأو اجلنوب وتعترب حلقة جتارية 
مهمة �ُشّجلت يف ح�شارة كركوك".

واأكد ان" القي�شرية الرئي�شة تعر�شت قبل 
عامن اىل حريق اأدى اىل ت�شررها ب�شكل 
كبري ولكن اإدارة كركوك متمثلة باملحافظ 
راكان �شعي����د اجلب����وري، وبالتن�شي����ق مع 
جهات قام����ت منظمة تي����كا الرتكية باعادة 
اإعمارها وعادت كما كان����ت لأن القي�شرية 

تعت����رب واح����دة م����ن اأه����م اأ�ش����واق ال�شوق 
الكبري يف كركوك".

م����ن جهت����ه ق����ال املواط����ن عبدالل����ه جنكيز 
ل�����) امل����دى(، اإن" القي�شري����ة تعت����رب رم����زًا 
كرك����وك  تاري����خ  م����ن  وتراثي����ًا  تاريخي����ًا 
ويعت����رب وال����دي م����ن الذي����ن يعمل����ون يف 
�ش����وق القي�شري����ة من����ذ ع�ش����رات الأعوام 
مق�ش����م  باأن����ه  يتمي����ز  القي�شري����ة  و�ش����وق 

لأ�شحاب احلرف القدمية واحلديثة فجزء 
م����ن القي�شري����ات الآن تعم����ل يف �شناع����ة 
احلديد وت�شني����ع الأدوات احلديدية التي 
يحت����اج �ش����وق العم����ال وق�ش����م اآخ����ر يبيع 
الأجه����زة الكهربائي����ة وق�شم منه خم�ش�س 
لبي����ع الكت����ب وم����واد اأخ����رى وق�ش����م اآخر 
ه����ذه  وجمي����ع  للخ�ش����راوات  خم�ش�����س 
الن�شط����ة موج����ودة منذ الق����دم اىل يومنا 
ه����ذا فالدكاك����ن متوارثة م����ن الأجداد اىل 

الباء والبناء ".
وا�شاف ان" اأهايل كركوك يفتخرون بهذه 
القي�شري����ات لأنه����ا ج����زء م����ن ح�شاراتهم 

وتاريخ مدينتهم ".
وتاب����ع اأن" غالبية كركوك وحتى القادمن 
من املحافظ����ات يت�شوقون من هذا ال�شوق 
الكب����ري حتى �شار ال�شوق واح����دًا من اأهم 
الأ�ش����واق التجاري����ة يف كرك����وك وتعت����رب 
ال�شم����ة املميزة ل�ش����وق القي�شري����ة هو اأن 
ا�شع����اره منا�شب����ة ي�شتطي����ع ذوي الدخ����ل 
ع و�شراء ما يحتاجونه  املحدود  من التب�شّ
من اأم����ور منزلية واأخرى جتارية وح�شب 

حاجة املواطن".
ويقول املخت�س يف �شوؤون تاريخ كركوك 
عب����د الكرمي خليفة ل�)امل����دى(، القي�شريات 
�شم����ة متي����ز اأ�ش����واق كرك����وك ع����ن باق����ي 
املحافظ����ات العراقية، وقد �ُشيدت كاأ�شواق 
لكركوك منذ القرن اخلام�س ع�شر �شعودًا، 
ولدينا يف كركوك ثالث قي�شريات ما زالت 
تعم����ل وتنتج حتى الآن رغ����م القرون التي 

م�شت عليها والأخرى حتّولت لآثار".
واأ�ش����ار اإن" القي�شري����ات ه����ي الآن تعترب 
واحدة من اأكرث املراكز التجارية املهمة يف 
ال�شوق يف كرك����وك وفيها ع�شرات املتاجر 

والعامل����ن ". وتاب����ع اأن" القي�شرية متثل 
ذاكرة مدينة كرك����وك وروحها التاريخية، 
وتتمي����ز ه����ذه الأ�ش����واق بطريق����ة عجيبة 
يف تقا�شي����م بنائه����ا من حيث اعتم����اد اأيام 
الأ�شب����وع وال�شه����ر وال�شنة، وه����ذه ميزة 
معماري����ة ، وقبابها ا�شل����وب عثماين مميز 

تفتقر الكثري من املواقع اإليه الأن".
واأكد اأن قي�شرية كرك����وك الرئي�شة مميزة 
يف كل �ش����يء، حي����ث �شي����دت عل����ى اأ�شا�س 
الأوق����ات، اإذ حتتوي على 365 دكانًا ترمز 
اإىل ع����دد اأيام ال�شن����ة، و24 فرعًا ترمز اإىل 
ع����دد �شاعات الي����وم، 12 غرفة �شغرية يف 
طابقه����ا العل����وي كاإ�ش����ارة اإىل ع����دد اأ�شهر 
ال�شن����ة، و7 اأب����واب اإ�ش����ارة اإىل ع����دد اأيام 
الأ�شب����وع، ومل يكت����ِف معماري����و ال�ش����وق 
بذل����ك بل هداه����م خيالهم اخل�ش����ب اإىل ان 
يجعل����وا اأح����د املداخ����ل ال�شبع����ة ت�شتقب����ل 
ال�شم�س حن ت�ش����رق ومدخل اآخر يودعها 
حينما تغي����ب وا�شتقط����ب ال�ش����وق اأرباب 
احل����رف املختلف����ة وزبائنه����م، فق����د �شغ����ل 

دكاكينه باعة خمتلفون.
واأ�ش����ار اإىل ان "املواق����ع الآثري����ة ومنه����ا 
رعاي����ة  دع����م  اإىل  حتت����اج  القي�شري����ات 
حكومية لغر�س الهتمام بها، بعد هجمات 
داع�س الإرهاب����ي على املواق����ع التاريخية 

يف نينوى و�شالح الدين والأنبار". 
واأك����د ان "وج����ود 728 موقع����ًا اأثري����ًا يف 
املواق����ع،  ه����ذه  اأهمي����ة  يك�ش����ف  كرك����وك 
والكث����ري منه����ا حتت����اج للتنقي����ب الثاري، 
وان قل����ة الأموال املخ�ش�ش����ة للتنقيب يف 
ه����ذه املواق����ع جعل����ت الكثري منه����ا عر�شة 
للتنقيب من قب����ل املهربن وخا�شة جنوب 

غربي كركوك".

م�ستم��ر جت��اري  ون�س��اط  حاف��ل  تاري��خ  "قي�سري��ات" كرك��وك.. 
تتميز حمافظــة كركوك التي تعترب واحدة من املدن القدميــة التي تعاقبت عليها 
العديــد مــن احل�ســارات ال�ســومرية والبابليــة والأكديــة والآ�ســورية وغريها من 
احل�ســارات التي تركــت اآثارها �ساخ�ســة لغاية يومنــا هذا. وتعترب "القي�ســريات" 

جزءاً مهمًا من تاريخ املدينة املوغل.
ووفقــًا لباحثــني باللغــة فاأن ت�ســمية هــذه الأماكــن بالقي�ســرية جاءت مــن كونها 
تقت�سر على بيع اأ�سياء حمّددة دون �سواها، غري ان هذا ال�سم مل يفارقها حتى بعد 

ان حتّولت اىل مكان لبيع كل �سيء واأي �سيء يف عقود �سابقة. 

 متابعة / املدى

اأك���د مدير اإعالم دائرة �شحة حمافظة دياىل، فار�س العزاوي، اأم�س، 
اأن ح���وادث الدراج���ات الناري���ة بات���ت ظاه���رة خطرية تع���اين منها 

املحافظة.
وق���ال العزاوي يف ت�شريح �شحفي، اإن "النت�شار الكبري للدراجات 
الناري���ة يف مدن وقرى حمافظ���ة دياىل وقيادته���ا ب�شهولة حتى من 
قب���ل الأطف���ال واملراهقن، ت�شبب���ت مباأ�شاة من خ���الل الرتفاع غري 
امل�شب���وق باحلوادث املرورية املوؤ�شفة"، مبين���ا اأن "املحافظة اأ�شعد 

كل 4 �شاعات حادثًا مروريًا ب�شبب الدراجات النارية".
واأ�ش���اف اإن "%70 من حوادث الدراج���ات النارية هم ل�شباب دون 
�ش���ن 18 �شن���ة، وبع�شه���م اأطف���ال و�شبية �شغ���ار"، م�ش���رياأ اىل اأن 
"بع����س احل���وادث تنتهي مباأ�شاة كبرية من خ���الل فقدان ال�شباب 

اأرواحهم".
واأ�ش���ار اىل اأن "قي���ادة الدراجات م���ن قبل الأطف���ال واملراهقن اأمر 
بال���غ اخلطورة خا�شة وانه���م ي�شتحوذون على الن�شب���ة الأعلى من 
الإ�شابات ب�شب���ب احلوادث التي ت�شهدها املحافظة"، داعيًا اجلهات 
املعني���ة اإىل "اتخاذ خطوات جادة على الأر����س تنهي هذه الظاهرة 

نها". وتقنِّ
م���ن جانب اآخ���ر، اأكد مدير امل���رور العام���ة، اللواء ط���ارق اإ�شماعيل 
الربيعي، اأم�س اأن املديرية رفعت تو�شيات اإىل اجلهات ذات العالقة 
لت�شجي���ل الدراج���ات الناري���ة، فيم���ا ردَّ عل���ى املنتقدين ع���رب مواقع 

التوا�شل الجتماعي.
وق���ال الربيع���ي يف ت�شريح �شحف���ي اإنه "مت ت�شكي���ل جلنة برئا�شة 
وزي���ر الداخلية عثمان الغامني، وع�شوي���ة �شباط كبار، لإيجاد حل 
لأ�شحاب الدراجات النارية التي يبلغ حجم حمركها )40 �شي �شي( 

فما فوق، مع مراعاة الظروف القت�شادية واملعي�شية للمواطنن".
واأ�ش���اف: "بعد اكتمال اأعم���ال هذه اللجنة، مت رف���ع تو�شياتها اإىل 
اجله���ات ذات العالق���ة بت�شجي���ل الدراجات النارية وف���ق ال�شوابط 
القانونية بغ�س النظر عن املوديالت، التي مت ا�شتريادها على �شكل 

األعاب اأطفال وخارج ال�شوابط".
واأ�ش���ار اإىل اأن "املحافظات ُوجهت باإح�شاء الدراجات ب�شكل اأمني، 
�ش���واء كانت وفق ال�شوابط اأو خارجه���ا"، م�شيفًا: "ننتظر الإجابة 

النهائية عن هذا املقرتح لتذليل العقبات اأمام املواطنن".
واأك���د، اأنَّ "رج���ل امل���رور جه���ة تنفيذي���ة للقان���ون ول يتحم���ل اأي 
انتق���ادات، خا�ش���ة واأن مواق���ع التوا�ش���ل الجتماع���ي تتهجم على 
مديري���ة امل���رور العامة، نتيج���ة تطبيقها القانون بحج���ز الدراجات 
النارية غري امل�شجلة، فالكثري من املواطنن يعتقدون اأنها اجتهادات 

�شخ�شية من املرور، متجاهلن ما جاء يف القانون".

ديالى ت�سكو من ارتفاع 
حوادث الدراجات.. 

والمرور تبحث عن معالجات
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 بغداد / اإياد ال�ساحلي

�أك���د �حلكم حممد طارق �أحم���د، �أن �لُغنب 
�ل���ذي تعّر����ض له م���ن جلنة �حل���كام، يف 
�لهيئ���ة �لتطبيعي���ة الحتاد ك���رة �لقدم، مل 
يع���اِن من���ه �أي حك���م �شاب���ق، نظ���رً� لعدم 
وج���ود ُم���ّرر و�قعي يح���ول دون ��شناد 
و�جبات �لتحكيم له ط���و�ل ع�شرة �أدو�ر 
م�شتمرة م���ن �لدوري، ود�عي���ًا من يروم 
و�ل���ده  م���ع  قدمي���ة  ح�شاب���ات  ت�شفي���ة 
�ملرحوم "رئي�ض جلن���ة �حلكام �ل�شابق" 
مبهني���ة  مو�شوع���ه  م���ع  يتعام���ل  �أن 
وم�شوؤولية بعيدً� عن �إرها�شات �ملا�شي، 
ومتنى �أن يرف���ع �ملكتب �لتنفيذي الحتاد 
�لك���رة �لقادم �حلي���ف عن �أ�ش���رة �حلكام 

ويحقق �لعد�لة بينهم.     
وق���ال حممد يف حديث خ����ضّ به )�ملدى( 
:"منذ �جتيازي �الختب���ار�ت يف ت�شرين 
�لث���اين ع���ام 2020 بعد وف���اة و�لدي، مت 
تكليفي بقيادة �أكرث م���ن مبار�ة، وبعدها 
�نتابني �ل�شعور باأن �لتعامل معي كاأنني 
حكم جديد يف دوري �لكرة، بينما ق�شيُت 
و�أدرُت  �ل�شف���ارة،  م���ع  مو��ش���م  ع�ش���رة 
ح�ش���ب  بنج���اح،  جماهريي���ة  مباري���ات 

�شهادة �ملُحلُّلني و�لنقاد".
و�أ�ش���اف :كنُت �أمّن���ي �لنف����ض �أن �أمتّتع 
بحّق���ي ه���ذ� �ملو�ش���م، ك���ي �أكم���ل �شروط 
عل���ى  باحل�ش���ول  �الآ�شي���وي  �الحت���اد 
ت�شني���ف )حك���م نخب���ة( لكّن���ي �أيقنت �أن 
�لبع�ض �أغتنم �لفر�شة لت�شفية ح�شاباته 
كوين جنل رئي�ض جلنة �حلكام �ل�شابق، 
و�رتب���ُط بعالقة �إن�شاني���ة وثيقة بالنائب 
�لثاين لرئي����ض �حتاد �لكرة �ل�شابق علي 
جب���ار �لذي �أع���دُه مبق���ام و�ل���دي، كونه 
�شاح���ب ف�ش���ل كب���ري يف و�ش���ويل �ىل 

�مل�شتوى �حلايل".
و�أو�ش���ح :"كّلفتني جلن���ة �حلكام باإد�رة 
خم����ض مباري���ات ه���ي )نف���ط �لو�شط مع 
نف���ط �جلن���وب، و�لديو�ني���ة و�لكهرباء، 
و�ل���زور�ء  �حل���دود،  �أم���ام  و�لقا�ش���م 
�لديو�ني���ة(  م���ع  و�لنج���ف  و�ل�شم���اوة، 
و��شن���دت يل مهم���ة �شاد�ش���ة كحكم ر�بع 
يف مب���ار�ة �لقا�شم مع �ل�شرطة يف ملعب 
�الأول، و�ملفارق���ة هن���ا �أن َم���ن �أد�رها هو 
�أح���د �حل���كام �جُل���دد ، ل���ه كل �الح���ر�م 
و�لتقدير، ي�شك���ن حمافظة �شالح �لدين، 
وتوّج���ه �ىل بابل الأد�ء مهّمت���ه، بينما �أنا 
�أ�شكن حمافظة بغد�د ولدّي خرة ع�شرة 
مو��ش���م يف �ل���دوري �أ�شّمى حكم���ًا ر�بعًا 

لهذه �ملبار�ة! هذ� غنب كبري ال يقبله �أحد، 
وم���ع ذل���ك مل �أت���رّدد �أو �أعر����ض، �أّدي���ُت 
و�جب���ي �حر�مًا ملهنت���ي وللجنة �حلكام 

ودعمًا مني لزميلي".
وتاب���ع :"كان تقييم���ي خ���الل �ملباري���ات 
�ل�شت جيد ج���دً� من قب���ل مقّيمي �حلّكام 
�ملعتمدي���ن لدى �للجنة، ومل �أتعّر�ض الأي 
نق���د ح���ول �الأد�ء، وبعدها ب���د�أت �حلرب 
�شدي خا�شة عندم���ا �أعتذرُت عن حتكيم 
مبار�ت���ني فقط، �إحد�ه���ا �شمن �لدور 19 
و�الأخرى يف بطولة �لكاأ�ض، كاأمر طبيعي 
الأي حك���م ميرُّ بظ���رف عائل���ي مينعه من 
�أد�ء و�جبه، كوين �أ�شبُت ب�شدمة نف�شية 
ح���ادة �إث���ر وفاة و�ل���دي وتبعت���ه ��شابة 
و�لدتي بفايرو����ض كورونا )كوفيد19-( 
وطال���ت م���دة معاجلتها �أكرث م���ن �أربعني 
يومًا لك���ر �شّنها، فال �ملب���ار�ة و�شر�حة 
ال �ل���دوري �أه���م م���ن �شّحتها بع���د رحيل 

و�لدي".

مع�سكر اأربيل

�لت���ي  �الأخ���رى  :"�لق�شي���ة  �ىل  و�أ�ش���ار 
ز�دت من توت���ر �لعالقة بيني وبني جلنة 
�حلكام، فوجئت يف �ل�شاعة �ل�شابعة من 
م�شاء �أحد �الأيام با�شافتي �ىل كروب يف 
تطبي���ق )و�ت�شاب( ُيعِل���م �حلكام مبوعد 
�لعا�ش���رة  �ل�شاع���ة  �أربي���ل  �ىل  �شفره���م 
�شباح �ليوم �لت���ايل للدخول يف مع�شكر 
هن���اك، فاأجري���ت �ت�شااًل م���ع كاظم عودة 
مدي���ر د�ئ���رة �للجن���ة، قل���ت ل���ه ال علم يل 
باملع�شك���ر وغ���ري م�شتع���د ل���ه �الآن، وكان 
بامكانك���م تبليغ���ي قبل يوم���ني يف �الأقل 
الأتهّياأ، وبعد ��شتف�شاري من �أحد �حلّكام 
�أح���د  �أن  يل  ذك���ر  للمع�شك���ر  �ملدعوي���ن 
�لزم���الء �أعتذر ع���ن �ل�شفر، ويب���دو �أنهم 

عّو�شو� غيابه بدعوتي!

�سورة في وات�ساب!

م���دة  �نته���اء  :"بع���د  حديث���ه  ويو��ش���ل 
�ملع�شكر، رفعْت جلن���ة �حلكام ��شمي من 
جدول �لو�جبات يف دوري �لكرة �ملمتاز، 
وحتدي���دً� م���ن �ل���دور �لثال���ث للمرحل���ة 
�الأدو�ر  ط���و�ل  �أحت���دث  ومل  �لثاني���ة، 
�لفائت���ة حتى ما قبل �الأ�شب���وع �ملن�شرم، 
فت�شاَءل���ُت يف و�شط���ي �حل���كام و�الإعالم 
ع���ن �الأ�شباب �ملوجبة �لت���ي دعت �للجنة 
�ىل حج���ب ��شمي ع���ن �أي تكليف ر�شمي 

ي �لدقيق  يف �لدوري؟ وبا�ش���رُت بالتق�شّ
و�أت�ش���ح يل من خ���الل م�شدر موثوق �أن 
�أح���د م�شوؤويل �للجنة ي�شعى �ىل ت�شفية 
ح�شابات قدمية مع و�ل���دي طارق �أحمد، 
و�آخر مع علي جب���ار �لذي حتّدث �شّدهم 
يف �إح���دى �لقن���و�ت �لف�شائي���ة ب�شب���ب 
ُظلمه���م يل، وز�د موقفهم �ل�شلبي نحوي 
�أنن���ي �أ�شع �شورة م�شرك���ة له ولو�لدي 
�ل�ش���ورة �لتعريفي���ة لرقم���ي يف تطبيق 
)�لو�ت�ش���اب( وفاًء من���ي كون �الأول رعى 
م�ش���و�ري �لتحكيم���ي ُم���ذ كان عمري 19 
�شنة، ف���ال ��شمح الأي �شخ����ض �أن يتدّخل 
بحريت���ي �ل�شخ�شي���ة �أو يحا�شبني على 
قربي م���ن فالن، ُه���م عليه���م معاقبتي �إن 
يف  �أجن���ح  مل  �أو  �ملب���ار�ة  يف  �أخفق���ُت 

�الختبار�ت".

ال خ�سومة مع عبدالقادر

ح���اول  :"�لبع����ض  �أن  حمم���د  وذك���ر 
مو�جهتي مع رئي�ض جلنة �حلكام د.عالء 
عبد�لق���ادر، فقل���ت ل���ه لي�ض بين���ي وبينه 
خ�شومة، ملاذ� �أو�جهه؟ �للجنة مل تكلفني 
باأي و�جب يف �لدوري منذ ع�شرة �أدو�ر 
هل هذ� عمل �شحيح؟ �لكل يعلم �أن د�ئرة 
�حل���كام وجلنته���م و�أق�شامهم���ا �لكب���رية 

عب���ارة عن غط���اء فقط، �أما م���ن يديرهما 
ثالث���ة �أ�شخا����ض فق���ط ُه���م كاظ���م عودة 
ود.عالء عبد�لق���ادر وحازم ح�شني، ومن 
ي�شتم���ر يف �لعم���ل معه���م ال دور حقيقي 
���ل �البتع���اد وتقدمي  ل���ه، وهناك م���ن ف�شّ
�ال�شتقال���ة عل���ى تهمي�شه مث���ل رعد �شليم 
وحممد عرب ولوؤي �شبحي، وباملنا�شبة 
�أغل���ب �حل���كام يعان���ون م���ن ع���دم عد�لة 
جلنتهم، وبينهم من يخاف على رزقه وال 
���رح ويخ�شى �ملو�جه���ة، �أما بالن�شبة  ي�شّ
يل ال �أخ�ش���ى �أحدً� و�أبق���ى �أطالب بحقي 

مهما كلفني �الأمر".

ذّر الرماد!

وك�شف :"يوؤك���د يل �ملقّربون من و�لدي، 
وب���ني  بين���ه  قدمي���ة  م�شكل���ة  هن���اك  �أن 
يك�شف���و�  مل  لكنه���م  عبد�لق���ادر،  د.ع���الء 
ع���ن تفا�شيلها، ول���و عرفتها مل���ا �أخفيتها 
عن �الإع���الم، كما مل ي�شب���ق يل �أن حّدثت 
و�ل���دي ع���ن عالقت���ه م���ع �حل���كام الأين ال 
�أتدخ���ل يف �شوؤون���ه، و��شتغرب �شر�حة 
�أن عبد�لقادر نف�ش���ه يتحّدث يف جمال�شه 
�خلا�شة ع���ن م�شكلته مع و�ل���دي، وبناء 
على ذل���ك حاول �أن ي���ذّر �لرماد يف عيني 
�أثن���اء مر��شلتي له خ���الل �ملو�شم �حلايل 

عن �أ�شب���اب موقف���ه �ل�شلب���ي فطلب مني 
)�إم���ا �أن ترف���ع �ش���ورة عل���ي جب���ار م���ن 
)�لو�ت�ش���اب( �خلا����ض برقم���ك �أو ت���رك 
�ل�شف���ارة( ! فقلت له هذ� �شاأين وال عالقة 
لك به! ف���كان طلبه مبثاب���ة نقطة �لتحّول 
م���ن  للخ���روج  دعتن���ي  �لت���ي  �ملف�شلي���ة 

�شمتي و�ملطالبة بحقي".

رابطة الحكام

ولف���ت �ىل :"�أن رئي����ض جلن���ة �حل���كام 
يتوّق���ع �أّن علي جب���ار وحممد طارق هما 
وق���ود حل���ر�ك �نتخاب���ي �ش���ده، وحت���ى 
ل���و �شدق حد�ش���ه، فالتن�شي���ق لن يتوقف 
�أو ينقط���ع كون���ه عم���ل ُح���ر، ونحن يف 

عبد�لق���ادر  ول���دى  دميقر�ط���ي،  بل���د 
طموح كب���ري بتمثيل �حلكام يف 

ر�بطتهم ليت�شنى له �لر�شيح 
لع�شوي���ة �حت���اد ك���رة �لق���دم 
حزي���ر�ن  �نتخاب���ات  يف 
�ملقب���ل، ومب���ا �أن و�لدي كان 

�حل���كام  ر�بط���ة  رئي����ض 
فاالج���ر�ء�ت  وت���ويف، 

�إجر�ء  تقت�ش���ي  �ملقبلة 
الختي���ار  �النتخاب���ات 

�حتّف���ظ  و�شخ�شي���ًا  �لر�بط���ة،  رئي����ض 
ع���ن ذك���ر ��ش���م �ملمث���ل �ملوؤّه���ل لتمثي���ل 
�حل���كام، و�شتكون لن���ا كلمة و��شحة يف 

�النتخابات".

روؤية االآ�سيوي

وحت���دث حمم���د ع���ن جتربت���ه م���ع روؤية 
ع���ام  :" يف  قائ���اًل  �الآ�شي���وي،  �الحت���اد 
2014 دخل���ت برنامج �الحت���اد �الآ�شيوي 
لك���رة �لق���دم، على غ���ر�ر جترب���ة زميلي 
زي���د ثامر �لذي جن���ح فيها ون���ال �ل�شفة 
�لدولية ب���ال مناف�شة من �أقر�نه �ملحليني، 
حي���ث �ش���ّم برناجمن���ا رعاي���ة 48 حكمًا 
�شاب���ًا م���ن خمتل���ف دول �لق���ارة لتاأهي���ل 
تطويري���ة  دور�ت  ت�ش���ع  يف  �لو�عدي���ن 
نظري���ة وعملي���ة �أمت���دت �أرب���ع �شن���و�ت 
ون�شف، و�أعلن �الحتاد نهاية عام 2018 
يف ماليزيا عن �ختياري مع �أربعة حكام 
من قطر و�إير�ن و�ليابان و�ل�شني، وبعد 

ذل���ك ينتظ���ر �الحت���اد بلوغي �شن 
ك���ي  و�لع�شري���ن  �خلام�ش���ة 

مينحن���ي �شفة حكم دويل 
مر�شحًا م���ن بلدي �شمن 
�آ�شي���ا لتمثيله مع  نخبة 
م�شاعدي���ن،  حكم���ني 
�لي���وم  �أين  ومب���ا 
بلغت �ل�ش���ن �ملطلوبة 

يفر�ض بلجنة �حلكام 
يف  نظريته���ا  ت�شع���ر 

�الآ�شي���وي  �الحت���اد 
�ملقب���ل  �الأول  ت�شري���ن 

لكنه���ا  بر�شيح���ي، 
ت  خ���ذ �أ

يًا  حتاربني كي ال �أ�شّنف دوليًا، و�شخ�شّ
بّلغ���ُت �ملن�ش���ق �الآ�شي���وي �خلا����ض بهذ� 
�ملو�شوع باإمييل ر�شمي عن عدم تكليفي 
ب���اإد�رة مباري���ات كافي���ة للتقيي���م �شم���ن 
�مل�شروع، وقال نتفّهم ظرفك و�شيكون لنا 

موقف �إز�ء ذلك".

حقوق التحكيم

وخت���م حمم���د ط���ارق �أحمد حديث���ه :"ال 
ت�شتغرب���و� من ُكرثة �أخط���اء �حلّكام يف 
 2021-2020 �ملمت���از  �ل���دوري  ن�شخ���ة 
كون �أغلب زمالئي يعانون من عدم �شفاء 
�لعالق���ة بينه���م وب���ني م�ش���وؤويل د�ئ���رة 
وجلن���ة �حل���كام يف �لهيئ���ة �لتطبيعي���ة، 
وغي���اب �لتنظيم و�لت�شني���ف عند �إ�شناد 
�أرت�ش���و�  و�أغلبه���م  �لتحكي���م،  مه���ام 
�ل�شكوت لئال ُيحرمو� من �لو�جبات وما 
يرتب من حق���وق مادية مل ن�شتلم �شوى 
�ض من ميز�نية الأثني ع�شر دورً�  ما ُخ�شّ
من �ملرحل���ة �الأوىل فق���ط! ونحن 
وج���وه  كل  ب���اأن  موقن���ون 
�شتتغ���رّي  �حل���ّكام  جلن���ة 
ويبق���ى  �أ�شالفه���م،  مث���ل 
مهاّمهم  ي���وؤّدون  �حُل���ّكام 
�لوطني���ة بثق���ة وتف���اوؤل 
�لقادم  ب���اأن  و�إطمئن���ان 
بع���د  �أف�ش���ل  �شيك���ون 
تنفيذي  مكتب  �نتخاب 
�حلي���ف  يرف���ع  جدي���د 
عنه���م ويحق���ق �لعد�ل���ة بني 

�جلميع".

مر�سح �سمن خم�سة واعدين لنخبة القارة .. حممد طارق اأحمد:

ين بني رفع �صورة من "وات�صاب" اأو اأترك ال�صفارة! ام خيرّ رئي�س جلنة احلكرّ

 بغداد / حيدر مدلول

تتج���ه �الأنظ���ار يف �ل�شاع���ة �لعا�شرة م�ش���اء �ليوم 
�الأربع���اء �ملو�ف���ق �لث���اين ع�ش���ر م���ن �شه���ر �أي���ار 
�جل���اري �ىل ملع���ب �ل�شع���ب �ل���دويل بالعا�شم���ة 
بغد�د حيث يح�شن قمة كروية ملتهبة جتمع فريق 
�لق���وة �جلوية مت�شدر �لرتيب بر�شيد 63 نقطة، 
و�شيفه �ل�شعب فريق �لنجف �لر�بع �لذي ميلك يف 
جعبته 54 نقطة باملركز �لر�بع يف ختام مناف�شات 
�جلول���ة �لثالثني من دوري �لك���رة �ملمتاز باملو�شم 
�ل���ذي تخ�ش���ع مباريات���ه �ىل �ج���ر�ء�ت  �حل���ايل 
�حر�زي���ة ووقائي���ة م�ش���ّددة وفق���ًا للروتوك���ول 
�لطب���ي �ل�شام���ل �ل���ذي و�شعت���ه جلن���ة �مل�شابقات 
�ملركزي���ة يف �لهيئ���ة �لتطبيعية باحت���اد كرة �لقدم 
للحف���اظ على �شّح���ة و�شالمة �لالعب���ني و�ملالكات 
�لتحكيمي���ة  و�لطو�ق���م  و�الإد�ري���ة  �لتدريبي���ة 
و�مل�شرفني، وال�شيما بعد ظه���ور �ل�شاللة �جلديدة 
م���ن فايرو�ض كورونا )كوفي���د19-( يف �لبالد منذ 
يوم �لثالث ع�شر من �شهر �شباط �ملا�شي �لذي �أّدى 
�ىل �رتفاع �الإ�شابات وبلغت �أكرث من ثمانية �آالف 

�شخ����ض يف �لي���وم �لو�حد وجتاوزع���دد �لوفيات 
�الأربعني.

ويرن���و تالمي���ذ �أي���وب �أودي�شو للظف���ر باالنت�شار 
�لع�شري���ن منذ بد�ية م�شريته���م يف �ملو�شم �حلايل 
لالأق���ر�ب �أكرث من ني���ل لقب دوري �لك���رة �ملمتاز 
وتو�شي���ع ف���ارق �لنق���اط �ل���ذي يف�شلهم ع���ن فرق 
�ل���زور�ء و�ل�شرط���ة و�لنج���ف �ملاُلحق���ة له���م، مع 
بق���اء ت�ش���ع مو�جهات لهم م���ن ُعمر �مل�شابق���ة �أمام 
)�ل�شماوة ونفط مي�شان و�لكرخ و�أربيل و�ل�شرطة 
و�لنفط و�لطلبة و�مليناء و�حلدود( يف ظّل �لروح 
�ملعنوي���ة �لعالي���ة �لت���ي يتحّلون به���ا، و�أ�شر�رهم 
�لكبري على �شرورة �إفر�ح جماهريهم �لتي عا�شت 
�حل���زن بعد خروجهم �ملبّكر من بو�بة �لدور �الأول 
ملنطق���ة غرب���ي �لقارة ب���دوري �أبط���ال �آ�شي���ا لكرة 
�لق���دم 2021 �إثر �حتاللهم �ملرك���ز �لر�بع و�الأخري 
يف ترتيب �ملجموع���ة �لثانية بر�شيد نقطتني فقط 
خلف ف���رق �ل�شارق���ة �الإمار�تي وتر�كت���ور �شازي 
تري���ز �الإي���ر�ين وباختاك���ور �الأوزبك���ي، وكذلك 
تقدميه���م �ل���درع هدي���ة �ىل جمل����ض �إد�رة �لنادي 
�ل���ذي يو��ش���ل دعم���ه �لالحم���دود له���م باعتبارهم 

ميثل���ون فرق يعت���ر من �أف�شل �لف���رق على �شعيد 
�خلارط���ة �لقاري���ة وال�شيم���ا �أن ق�شمًا كب���ريً� منهم 
يتو�ج���دون يف �شف���وف �ملنتخ���ب �لوطن���ي لكرة 
�لقدم �مل�ش���ارك حاليًا بت�شفيات كاأ����ض �لعامل لكرة 

�لقدم 2022.
يف �ملقاب���ل ياأم���ل رئي�ض ن���ادي �لنج���ف �لريا�شي 
د.ر�ش���و�ن �لكن���دي من فريق���ه �لك���روي �أن يلحق 
�ملو�ش���م  يف  ل���ه  �لر�بع���ة  �خل�ش���ارة  بال�شق���ور 
�حل���ايل، وال�شيما �أنه متّكن يف �جلولتني �ل�شابعة 
هزمي���ة  م���ن  و�لع�شري���ن  و�لتا�شع���ة  و�لع�شري���ن 
ُهم���ا  بالت���و�يل،  فريق���ني جماهريي���ني بغد�دي���ني 
:�ل�شرطة )3-1( و�لطلب���ة )2-0(، وال�شيما �الأول 
�ل���ذي يحم���ل لق���ب �لن�شخ���ة 2019 م���ن �ل���دوري 
�ملمت���از ويعي����ض حاليًا �لع�ش���ر �لذهبي ل���ه بحكم 
�لنتائ���ج �لر�ئع���ة �لتي م���ا ز�لت تتحّق���ق مع �ملالك 
�لتدريب���ي بقي���ادة هاتف �شم���ر�ن ب�ش���كل و�شعته 
�شم���ن د�ئرة �ملرّب���ع �لذهبي �ل���ذي حققت جوالته 
�الأخرية �إث���ارة وحما�شة بني جنوم �لفرق �لكبرية 
�الأربعة �لتي ت�شم �أغلب �لقائمة �الأ�شا�شية للمدرب 

�ل�شلوفيني �شريت�شكو كاتانيت�ض.

ب ال�صقور من لقب الدوري الممتاز االنت�صار الع�صرون يقررّ
 بغداد / املدى

�لق���دم  ك���رة  باحت���اد  �لتطبيعي���ة  �لهيئ���ة  �أك���دت 
م�شارك���ة منتخب �ل�شباب يف بطولة كاأ�ض �لعرب 
لك���رة �لق���دم للمنتخب���ات حت���ت 20 عام���ًا �لت���ي 
�شتقام بجمهورية م�شر �لعربية خالل �لفرة من 
�ل�شابع ع�شر من �شهر حزير�ن ولغاية �لثالث من 

�شهر متوز �ملقبلني. 
و�أر�شل���ت �لهيئ���ة �لتطبيعي���ة يف �حت���اد �لك���رة 
�ملو�فقة �لر�شمية �ىل جلنة �مل�شابقات يف �الحتاد 
�لعربي لكرة �لقدم مل�شاركة منتخب �ل�شباب لكرة 
�لق���دم يف �لن�شخة �ملقبلة من بطولة كاأ�ض �لعرب 
لل�شباب حتت 20 عامًا بناًء على �لدعوة �لر�شمية 
خلو����ض  حت�شري�ت���ه  �إط���ار  يف  تلقته���ا  �لت���ي 
مناف�ش���ات بطولة غربي �آ�شيا لل�شباب لكرة �لقدم 
�ملوؤّم���ل �إقامته���ا يف فل�شطني خ���الل �شهر ت�شرين 

�الأول �ملقب���ل باعتب���اره حامل لقبه���ا �الأول حيث 
قّررت ت�شمية جنم �لك���رة �لعر�قية �ل�شابق عماد 
حممد على رئا�شة �مل���الك �لتدريبي �جلديد �لذي 
با�ش���ر �أم�ض �لثالثاء �إج���ر�ء تدريباته على ملعب 
�ل�شعب �لدويل �لثاين بعد دعوة 70 العبًا �شمن 
�لقائمة �الأولية من فرق )�لقوة �جلوية و�لزور�ء 
و�أمانة بغد�د و�ل�شرطة و�مليناء و�لطلبة و�أربيل 
و�ل�شم���اوة و�لديو�نية و�ل�شناع���ات �لكهربائية 
و�لك���رخ ونف���ط �لب�ش���رة و�لتاج���ي و�مل�شلح���ة 
و�لكاظمي���ة و�حل�ش���ني و�لنف���ط ونف���ط مي�شان( 
�مل�شاركة يف دوري �ل�شب���اب لكرة �لقدم باملو�شم 
م�شتوياتهم  على  �الطالع  بعد   2021  2020-

خالل �جلوالت �ملا�شية.
وم���ن �ملق���ّرر �أن يلتح���ق �لالعب���ون �ملغرب���ون 
�لذين �شيت���م �ختيارهم من قبل �مل���الك �لتدريبي 
ملنتخ���ب �ل�شباب لكرة �لقدم خالل �لتجّمع �لثاين 

�لذي �شيقام �عتب���ارً� من �الأول من �شهر حزير�ن 
�ملقب���ل يف م���كان �شيت���م حتدي���ده يف وقت الحق 
باالتف���اق مع �للجنة �لفني���ة يف �لهيئة �لتطبيعية 
باحتاد كرة �لقدم يف �إطار �لتح�شري�ت �الأخرية 
قبل �مل�شاركة �لر�شمي���ة يف �لبطولة �لعربية بعد 
معرف���ة �ملجموع���ة �لتي �شيق���ع فيها �لع���ر�ق من 
خالل �لقرعة �لتي �شتجري مبقر �الحتاد �لعربي 
لكرة �لق���دم بالعا�شمة �ل�شعودي���ة �لريا�ض �لتي 
يطم���ح فيه���ا �مل���درب عم���اد حمم���د �ىل حتقي���ق 
نتائ���ج �إيجابية فيها بحك���م �أن منتخبه يعتر من 
فرق �ملقدم���ة على �شعيد �خلارط���ة �لعربية �لتي 

تتو�جد فيها �شمن قارتي �آ�شيا و�أفريقيا.
�جلدي���ر بالذكر �أن منتخ���ب �ل�شباب لك���رة �لقدم 
خرج من �لدور ربع �لنهائي من �لن�شخة �الأخرية 
من بطولة كاأ�ض �لعرب لكرة �لقدم �لتي جرت يف 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية.

التطبيعية توؤكد م�صاركة ال�صباب في بطولة العرب الكروية

 بغداد / املدى

ن�شال  تدريبه  يتوىّل  �لذي  �ل�شلة  لكرة  �لنجفي  �لت�شامن  فريق  جنح 
بقيادة  نقطة   )54-69( بنتيجة  �ل�شلة  لكرة  �حللة  فريق  قهر  من  غامن 
�لتي  �ملبار�ة  يف  نقطة،   18 ت�شجيله  �إثر  �لدليمي  �لله  عبد  �الأول  جنمه 
بابل �شمن  �لريا�شية يف حمافظة  قاعة مركز �ملوهبة  جرت بينهما على 
�لذي  �حلايل  للمو�شم  �ملمتاز  �ل�شلة  دوري  من  �لثانية  �ملرحلة  مناف�شات 
�الأو�شط  �لفر�ت  وحمافظات  بغد�د  �لعا�شمة  من  فريقًا   12 فيه  ي�شارك 

و�جلنوبية و�أقليم كرد�شتان.
من  ز�دت  �ل�شلة  لكرة  �حللة  فريق  تلقاها  �لتي  �جلديدة  �لهزمية  وبهذه 
جر�حه �مل�شتمرة منذ بد�ية م�شو�ره يف �لدوري �حلايل حتى بات قريبًا 
من توديع دوري �ل�شلة �ملمتاز بعد مو��شم ر�ئعة كان فيها مناف�شًا �شر�شًا 
للفرق �لبغد�دية على �ألقاب �مل�شابقات �ملحلية حيث ت�شري نتائجه �ىل �أنه 
مل يتذّوق طعم �لفوز �شوى يف مبار�ة و�حدة فقط على فريق �الأعظمية 
بنتيجة )67-59( يوم �حلادي و�لع�شرين من �شهر كانون �الأول من عام 
�الآن  حتى  و�لثانية  �الأوىل  �جلولتني  �شمن  خ�شارة   18 مقابل   2020
فقط  نقطة   20 بر�شيد  و�الأخري  ع�شر  �لثاين  �ملركز  يف  ي�شتقر  جعلته 
يف  �لريا�شي  �ل�شارع  لدى  و�ال�شتغر�ب  �لده�شة  �أثار  ما  مبار�ة   19 من 
حمافظة بابل، ال�شيما �أن رئي�شه �حلايل د.ح�شني ناجي �لعميدي ير�أ�ض 
�الأوملبية  للجنة  �لتنفيذي  �ملكتب  ع�شوية  وي�شغل  �ل�شلة  كرة  �حتاد 

�لوطنية �لعر�قية.

ن�صال غانم ُيزيد من جروح فريق الحلة ال�صلوي 



- انطالقا من اأهمية املراجعات املثارة 
�تع����دد ال����ر�ؤى الفكري����ة يف الإجاب����ة 
عليه����ا نتوق����ف عن����د البن����اء الف����درايل 
�صيغ����ة  باعتب����اره  الوطني����ة  للد�ل����ة 
امل�ص����الح  لت����وازن  عاك�ص����ة  اأ�صا�ص����ية 
القومية يف الد�ل����ة الفدرالية عامدين 
اىل تنا�ل املو�صوع من ز�ايا متعددة 
اعتمادًا على مفا�صل اأ�صا�صية اأهمها - 

اأ�ًل – البناء الفدرايل للد�لة الوطنية 
�توازن امل�صالح القومية. 

ثاني����ًا – اعتم����اد ال�ص����كل الدميقراطي 
للنظام ال�صيا�صي. 

ال�ص����راكي  الي�ص����ار  �ح����دة   - ثالث����ًا 
الممية. 

اعتم����ادًا عل����ى املح����ا�ر ال�صيا�ص����ية - 
الفكري����ة املثارة نتن����ا�ل املحور الأ�ل 

منها املو�صوم ب-

للدول��ة  الفدرال��ي  البن��اء   – اأواًل   
الوطنية وتوازن الم�صالح القومية. 

للد�ل����ة  الف����درايل  البن����اء  يعت����ر 
ال�ص����كل ال�صيا�ص����ي ال�ص����امن ملوازن����ة 
امل�ص����الح القومية �تطوير مناف�ص����تها 
الدميقراطي����ة الهادفة خلدمة �ص����عوبها 

�قواها الطبقية.  
ال�ص����كل  يواج����ه  لذل����ك  �ا�ص����تنادًا   -
الوطني����ة  الد�ل����ة  لبن����اء  الف����درايل 
حتديات د�لية تتمثل بقوانني التو�صع 
الراأ�ص����مايل املعومل املت�ص����مة بالتبعية 

�الإحلاق. 
-- قوانني التبعية �الإحلاق ت�ص����رط 
حتويل الد�لة الوطنية اىل م�ص����تودع 
للمواد الأ�لية الهامة ل�ص����ناعة املراكز 
الراأ�ص����مالية الكرى ��ص����وقًا خارجية 

لت�صريف منتجاتها ال�صناعية.  
-- طبق����ًا لقوانني الراأ�ص����مالية املعوملة 
املًت�ص����مة بالتبعية �الإحل����اق تتعر�ض 
املوح����د  ب�ص����كليها  الوطني����ة  الد�ل����ة 
�التهمي�����ض  التفكي����ك  اىل  �الف����درايل 
بهدف الهيمنة على �صيا�صتها الوطنية.
الت�ص����كيالت  تفكي����ك  عملي����ات   -
الجتماعي����ة �تهمي�ض قواه����ا الطبقية 
تتجا�ب �قوانني التو�صع الراأ�صمايل 
الهادف����ة اىل تفكي����ك ال����د�ل الوطني����ة 
عر اإثارة ال�ص����راعات الداخلية بهدف 

الهيمنة �الإحلاق.  

-- تتعار�����ض الأه����داف امل�ص����ار اإليه����ا 
�نهج الي�صار ال�ص����راكي الهادف اىل 
بناء د�ل �طنية تتمتع فيها القوميات 
املتاآخية بتنمية �طنية مرافقة �بناء 
طبقاته����ا  �تط����ور  من����و  م�ص����تلزمات 

الجتماعية. 
الت�ص����كيلة  �ص����يادة  ��ص����عت  لق����د 
الراأ�صمالية العاملية ��حدانية التطور 
الراأ�ص����مايل مه����ام جدي����دة ام����ام كفاح 
الي�ص����ار ال�ص����راكي متمثل����ة بوح����دة 
كفاح����ه اله����ادف اىل بن����اء د�ل �طنية 

دميقراطية.

 ثاني��ًا – اعتماد ال�ص��كل الديمقراطي 
للنظام ال�صيا�صي. 

الف����درايل  الد�ل����ة  �ص����كل  بن����اء   --
�نظامه����ا الدميقراط����ي املرتك����ز عل����ى 
�ح����دة التي����ارات الوطني����ة �القومية 
املناه�صة لقوانني التو�صع الراأ�صمايل 
لغر�����ض  تاريخي����ة  براهني����ة  يتمت����ع 
�ص����يانة الد�ل����ة الدميقراطي����ة �تنمية 

طبقات ت�صكيلتها الجتماعية.

ا�ص����تنادًا اىل تلك الأهداف ترز اأهمية 
حتالف الق����وى الطبقية يف الت�ص����كيلة 
الجتماعية �التي ترتكز كما اأرى على 
بناء �حدة �طنية ي�صارية دميقراطية 
مناه�ص����ة ملي����ول التبعي����ة �التخري����ب 
ف�ص����اًل عن مناه�صة م�ص����اعي الطبقات 
الفرعي����ة املتحالفة �الق����وى الأجنبية 
الهادفة اىل تهمي�ض الد�لة �ت�صكيلتها 

الجتماعية. 
- التناق�صات احلادة بني نهجي الي�صار 
الطبق����ات  نه����ج  �ب����ني  الدميقراط����ي 
الفرعي����ة ي�ص����مل حزم����ة م����ن الق�ص����ايا 

ال�صا�صية، اأتوقف عند اأبرزها - 
اأ- كيفي����ة مواجه����ة الق����وى �الطبقات 
اإ�ص����عاف  عل����ى  العامل����ة  الفرعي����ة 
الد�ل����ة الوطني����ة �حتويله����ا اىل تابع 
لالحت����كارات الد�لي����ة �تناق�ص����ه م����ع 
كفاح الي�ص����ار الدميقراطي الهادف اىل 
بن����اء د�ل �طنية دميقراطية نا�ص����طة 

يف مكافحة التبعية �التهمي�ض. 
ب- م�ص����اعي الطبقات الفرعية العاملة 
ال�صيا�ص����ي  الإره����اب  اإ�ص����اعة  عل����ى 

لغر�ض حتجيم تطور كف����اح  الطبقات 
الجتماعي����ة الهادفة اىل بناء ت�ص����كيلة 
اجتماعية قادرة على مناه�صة التبعية 

�الإحلاق. 
ج - ال�ص����راع بني القوت����ني الطبقيتني 
�الطبق����ات  الدميقراط����ي  الي�ص����ار 
 – الوطني����ة  الق����وى  يج����ر  الفرعي����ة 
الدميقراطي����ة عل����ى جت�ص����ر خالفاتها 
بن����اء �ح����دة  عل����ى  الفكري����ة �العم����ل 
كفاحي����ة مناه�ص����ة لأه����داف الطبق����ات 

الفرعية. 
اعتم����ادًا على ذلك التقدير يتوجب على 
القوى الوطنية – الدميقراطية العمل 

بعتلتني كما اأرى-
العتل����ة الأ�ىل - بن����اء �ح����دة الي�ص����ار 
العتب����ة  باعتباره����ا  ال�ص����راكي 
الوطني����ة-  للتحالف����ات  الأ�صا�ص����ية 
ك����ون  اىل  ا�ص����تنادًا  الدميقراطي����ة 
الي�ص����ار الدميقراطي القوة ال�صا�صية 

املناه�صة للتبعية �التهمي�ض
حتالف����ات  بن����اء  الثاني����ة--  العتل����ة   
�طني����ة دميقراطية تهدف اىل �ص����يانة 
الد�لة الوطنية �بن����اء قوة اجتماعية 
مناه�ص����ة للتبعي����ة �التهمي�ض �مانعة 
�ح����ر�ب  اأهلي����ة  �ص����راعات  لن����دلع 
داخلي����ة ت�ص����عى لها الق����وى اخلارجية 

املتحالفة �الطبقات الفرعية. 
اإن املو�ص����وعات املث����ارة جت����د طريقها 
عر م�ص����ر�ع دميقراطي كبر يتج�صد 
ببن����اء حتال����ف �طني عاب����ر للطوائف 
�الأع����راق ي�ص����ّكل اأ�صا�ص����ًا اجتماعي����ًا 
�قواه����ا  الوطني����ة  الد�ل����ة  ل�ص����يانة 

الطبقية من التبعية �الإحلاق.  

اال�ص��تراكي  الي�ص��ار  وح��دة   - ثالث��ًا 
االأممية.

ال�ص����راكي  الي�ص����ار  �ح����دة  تت�ص����م 
باأمميته العابرة للقوميات �الطوائف 
�م����ن �طنيت����ه املرتكزة عل����ى موازنة 
امل�صالح الطبقية ف�صاًل عن دميقراطيته 
املناه�ص����ة للعن����ف �الإره����اب �به����ذا 
امل�صار ت�صكل اأممية الي�صار ال�صراكي 
��حدته الفكرية- ال�صيا�ص����ية املنبثقة 
�مكافحت����ه  الوطني����ة  �حدت����ه  م����ن 
ال����ر�ح النف�ص����الية املتجا�بة �ميول 

التخريب �التبعية. 

اإن الر�ؤية امل�صار اإليها تفرزها قوانني 
العوملة الراأ�صمالية احلاملة للنزعات 
الك�صموبولوتية املتخطية للم�صالح 
الوطني���ة �القومي���ة �انطالق���ًا م���ن 
تل���ك الر�ؤي���ة ت�ص���كل �حدة الي�ص���ار 
الجتماعي���ة  القاع���دة  ال�ص���راكي 

املناه�صة للتبعية �التهمي�ض. 
ال�ص���راكي  الي�ص���ار  �ح���دة  اإن 
ت�ص���رطها املو�ص���وعات ال�صيا�ص���ية 

�الفكرية التالية-- 
الوطني���ة  الد�ل���ة  –�ص���يانة  اأ�ًل 
التبعي���ة  م���ن  املتاآخي���ة  �اأقوامه���ا 
�التهمي����ض عر بن���اء �ص���كل الد�لة 
موازن���ة  عل���ى  املبن���ي  الف���درايل 

امل�صالح القومية. 
الي�ص���ار  �ح���دة  تعزي���ز   – ثاني���ًا 
الق���وة  �اعتباره���ا  ال�ص���راكي 
الجتماعي���ة الق���ادرة عل���ى �ص���يانة 

الد�لة من التبعية �التهمي�ض. 
ثالثًا – بناء الت�ص���كيلية الجتماعية 
للد�ل���ة الفدرالية عل���ى قاعدة توازن 

امل�صالح الطبقية �ال�صيا�صية.
�طني���ة  ت�ص���كيلة  بن���اء   – رابع���ًا 
اجتماعية على اأ�ص���ا�ض الدميقراطية 
�املناف�ص���ة الجتماعي���ة ب���ني القوى 

�التيارات ال�صيا�صية. 
خام�ص���ا – بناء حتالف���ات اجتماعية 
ال�صيا�ص���ية  الدميقراطي���ة  تعتم���د 
العن���ف  ا�ص���تخدام  ع���ن  �الك���ف 
ال�صيا�ص���ي يف العالق���ات بني القوى 

ال�صيا�صية. 
ح�ص���ولها  املفر����ض  التغ���رات  اإن 
املرتكزة عل الوحدة ال�صيا�صية لقوى 
التيار ال�ص���راكي باعتبارها القوى 
الق���ادرة  �الجتماعي���ة  ال�صيا�ص���ية 
يف ظر�ف العوملة الراأ�ص���مالية على 
�ص���يانة الد�لة الفدرالية من التبعية 
�الإحل���اق �حت�ص���ينها م���ن ال���ر�ح 
النف�ص���الية املف�صية اىل ال�صراعات 
الأهلي���ة  �احل���ر�ب  الجتماعي���ة 
عل���ى  اخلارجي���ة  الق���وى  �هيمن���ة 

مقدرات البالد الوطنية. 
اإن ال���ر�ؤى امل�ص���ار اإليه���ا ت�ص���رطها 
قوان���ني التبعي���ة �التهمي����ض الت���ي 
تتطلب الوحدة املناه�ص���ة للتو�ص���ع 

الراأ�صمايل �التخريب.

منذ اأن ظهرت جائحة كور�نا �احلكومة 
تقلي���ل  يف  الو�ص���ائل  لإيج���اد  جتته���د 
�ص���وء  يف  الإم���كان  ق���در  الإ�ص���ابات 
اإمكانياتها ال�صحية �الأمنية �الإعالمية، 
�من بني الو�صائل التي اعتمدتها اأ�صلوب 
احلظ���ر الوبائ���ي املتمثل مبن���ع التجوال 
الع���ام يف بع����ض الأي���ام �املن���ع اجلزئي 
يف اأغل���ب الأي���ام �على �فق ال�ص���الحية 
قان���ون  مبوج���ب  للحكوم���ة  املمنوح���ة 
ال�ص���حة العام���ة رقم )89( ل�ص���نة 1981، 
لكن رغم مر�ر عام عل���ى هذه الإجراءات 
من ال�ص���ر�ري اأن نراجعها �نقّيم اأثارها 
�نتائجه���ا، �نثر ع���دة اأ�ص���ئلة منها، هل 
حّدت من انت�ص���ار الوب���اء اأ� تقليل معدل 
الوفي���ات، �ه���ل متكن���ت اأجه���زة الد�ل���ة 
الكام���ل  بال�ص���كل  احلظ���ر  تطبي���ق  م���ن 
مثلما ح�ص���ل يف �ص���ائر البلدان؟ الإجابة 
ت���كاد تك���ون بالنف���ي املطل���ق لأن يف اآخر 
الإح�صائيات التي اأعلنتها �زارة ال�صحة 
جند اأن العدد الكلي لالإ�ص���ابات امل�ص���جلة 
ل���دى د�ائ���ر ال�ص���حة بارتف���اع م�ص���تمر، 
�كذلك معدل الإ�صابات اليومي يف زيادة 
ملحوظ���ة �عل���ى �ف���ق الن�ص���رة الوبائية 
التي تعلنها �زارة ال�ص���حة ب�صكل يومي، 
لذلك لبد من عر�ض اأث���ار تلك الإجراءات 
عل���ى احلي���اة العامة �نق���ارن بينها �بني 

النتائ���ج املتحقق���ة؟ ��ص���يكون عل���ى �فق 
الآتي :

ه���ل متكن���ت الد�ل���ة م���ن تطبي���ق احلظر 
الت���ي  البيان���ات  كل  لأن  كام���ل؟  ب�ص���كل 
باإع���الن  املخول���ة  اجله���ات  ع���ن  ت�ص���در 
ي�ص���مل  اأن احلظ���ر  عل���ى  توؤك���د  احلظ���ر 
حرك���ة الأف���راد �املركبات �من���ع التجول 
يف جمي���ع املناط���ق، لك���ن م���ا لوح���ظ اأن 
ه���ذا الإج���راء مل يطبق �ص���واء عل���ى منع 
جتوال الإف���راد اأ� حركة املركبات، �تعج 
��ص���ائل الإعالم املرئية ب�صور التجمعات 
الب�ص���رية الكبرة �بع�ص���ها مليونية، كما 
لوحظ حركة املركبات ت�صر ب�صكل كبر، 
متار����ض  الب�ص���رية  التجمع���ات  �مراك���ز 
اأعماله���ا ب�ص���كل ت���ام �د�ن اأدن���ى التزام 

�ص���حي �ص���واء بالتباع���د الجتماع���ي اأ� 
توفر ��ص���ائل الوقاي���ة، �اأحيان���ًا تكون 
موؤ�ص�ص���ات الد�ل���ة هي امل���كان الذي يعج 
بتل���ك التجمع���ات �عل���ى م�ص���مع �مراأى 
الأجه���زة املكلفة بتطبيق احلظر، ف�ص���اًل، 

عن حرية التنقل بني املحافظات.
الد�لة لي�ض لها �ج���ود يف بع�ض مناطق 
الع���راق �مل يت���م اللت���زام بتوجيهاته���ا 
مثال ذل���ك اإقليم كرد�ص���تان فان���ه ل يلتزم 
بقرارات �اإج���راءات احلكومة الحتادية 
�منه���ا املتعلقة مبكافحة الوباء، بل تقوم 
�ص���لطة الإقلي���م بالتعامل العك�ص���ي �منها 
القرار الأخر املتعلق بحظر التجوال يف 
ف���رة العيد فان الإقليم انفرد بقراره د�ن 

اللتزام بقرار احلكومة الحتادية.

بع����ض  يف  التجاري���ة  املراك���ز  غل���ق  اإن 
�ص���ريحة  حرم���ان  اىل  اأدى  املناط���ق 
كب���رة من اأ�ص���حاب الأرزاق من �ص���عيهم 
لأرزاقه���م �هم عل���ى الأغلب من �ص���ريحة 
الفق���راء �يتاأثر رزقه���م بغلق حمالتهم اأ� 
ب�ص���طاتهم، مما فاق���م الآثار القت�ص���ادية 
عل���ى ه���وؤلء �ه���م �ص���ريحة �ا�ص���عة من 

ال�صعب، د�ن اأي تعوي�ض،
اإن حظ���ر التجوال اأ�ص���بح مبثاب���ة عطلة 
ر�صمية لد�ائر الد�لة د�ن اأن يتم تطبيقه 
بال�ص���كل الكام���ل، �اإمنا فق���ط يف تعطيل 
م�صالح النا�ض لآجال غر معلومة، �منها 
املتعل���ق باملحاكم حيث اإن التعطيل يوؤدي 
اإىل تراك���م الأعمال على الكادر الق�ص���ائي 

تكد����ض  اإىل  ي���وؤدي  �كذل���ك  �الوظيف���ي 
املراجعني يف الأيام التي تكون اأيام عمل. 
�م���ن خالل ما تقدم ذكره فاإن احلكومة مل 
تتمكن من تنفيذ �تطبيق قراراتها ملعاجلة 
اآث���ار جائح���ة كور�ن���ا، حي���ث مل يلت���زم 
املواطن���ون مبن���ع التجوال �ص���واء بتنقل 
الأف���راد �جتمعه���م اأ� بحرك���ة املركبات، 
ب���ل اإنها اأدت اأحيانًا اإىل ح�ص���ول احتكاك 
ب���ني جتمعات م���ن الأفراد �ب���ني الأجهزة 
املكلف���ة بتطبيق قرار حظ���ر التجوال مما 
اأدى اإىل التقلي���ل من هيبة ه���ذه الأجهزة 
حي���ث اإنه���ا عج���زت عن من���ع الأف���راد من 
التنق���ل راجل���ني اأ� مبركباتهم، �هذه من 
�ص���ور الف�ص���ل يف تنفيذ الق���رارات، لذلك 
يظهر ال�ص���وؤال ملاذا تتعم���د احلكومة اإىل 

تك���رار تل���ك الإج���راءات �تعل���م اإنها غر 
ذات اأث���ر �غ���ر قابل���ة للتنفي���ذ، لمتن���اع 
املواطن عن اللتزام بها، لأ�ص���باب تتعلق 
مب�ص���ادر رزقه الذي يحرم منه اأثناء هذه 
الفرة مع �ص���وء الأ��ص���اع القت�ص���ادية، 
�ع���دم �ج���ود تعوي����ض له���م م���ن الد�لة 
الت���ي ينخرها الف�ص���اد امل���ايل �الإداري، 
�ه���ذا ه���و اإع���الن �ص���ريح م���ن احلكومة 
ع���ن ف�ص���لها يف اإدارة اأزم���ة كور�نا، لكن 
الغريب اإنها مل تفك���ر باإيجاد بدائل تكون 
اأكرث �اقعي���ة يتمكن املواطن من تطبيقها 
مع حفظ هيبة الأجه���زة املكلفة بتطبيقه، 
�اإمنا لحظن���ا اإنها تعلن عن ف�ص���لها على 
ل�ص���ان موظفيها اأ� من خالل الواقع الذي 
نتعاي����ض معه يومي���ًا، لأنه طامل���ا ظهر لنا 
املتحدثون با�ص���م الأجهزة ال�ص���حية باأن 
الغاية من احلظر هو قطع �صل�ص���لة انتقال 
الوب���اء، من خالل من���ع التجمع���ات، فهل 
راجعت تلك الأجهزة اأثار تلك الإجراءات 
اأ�  تطبيقه���ا  يف  جنح���ت  فع���ال ً �ه���ل  ؟ 
حتقي���ق اأهدافها بقط���ع �صل�ص���لة العد�ى 
�النتق���ال م���ن خ���الل من���ع التجمع���ات؟ 
ل���ن  �ص���وف  الإج���راءات  تل���ك  اأن  اعتق���د 
تنج���ح اإطالق���ًا لي����ض ب�ص���بب ع���دم قدرة 
الأجه���زة املكلف���ة على تطبيقها �ح�ص���ب، 
�اإمن���ا لأن �اق���ع احل���ال مين���ع تطبيقه���ا 
فالعراق يعاين من اأزمة �ص���كن حادة اأدت 

اإىل تكد�ض الب�ص���ر يف مناطق �ص���غرة ل 
ميك���ن فيها اإجراء التباع���د الجتماعي اأ� 
من���ع التجم���ع، �منه���ا املناطق ال�ص���عبية 
مثل مدينة الثورة )مدينة ال�ص���در حاليًا( 
التي ت�ص���م ثلثي �ص���كان العا�ص���مة بغداد 
يف رقعة جغرافية حمد�دة جدًا، �غرها 
م���ن املناط���ق الأخ���رى، الت���ي اأ�ص���بحت 
عنوانًا لف�صل احلكومة يف تنفيذ �تطبيق 
قراراتها املتعلقة مبكافحة كور�نا �حتى 
يف جم���ال مكافح���ة اجلرمي���ة �الإره���اب 
�غره���ا،  �الإداري  امل���ايل  �الف�ص���اد 
�الإح�ص���ائيات الت���ي تعلنه���ا احلكوم���ة 
ع���ر اأجهزته���ا توؤك���د �جهة النظ���ر تلك، 
ف�ص���اًل ع���ن حج���م العم���ل الق�ص���ائي �كم 
الدع���ا�ى الت���ي تنظرها �تعد م���ن اأعلى 
ن�ص���ب الدع���ا�ى يف كل مناط���ق العراق، 
بل يف تعليق لأحد املخت�صني باأن دعا�ى 
الأح���وال ال�صخ�ص���ية يف مدين���ة الث���ورة 
)مدينة ال�ص���در حالي���ًا( لوحدها �ص���نويًا 
ت���كاد تع���ادل م���ا يك���ون يف ث���الث مناطق 
ا�ص���تئنافية يف الع���راق، �يبقى ال�ص���وؤال 
قائمًا مل���اذا اإذن تتعّمد احلكومة يف اإعالن 
ف�صلها؟ ع�صى اأن نح�صل على اإجابة عملية 
تنعك����ض على الواقع الراه���ن �لي�ض عر 
اخلطابات �ال�ص���عارات �ال�صتعرا�صات 

الإعالمية.
قا�ضٍ متقاعد
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�صامل رو�صان

لطفي حامت
    يف الو�ص���ط املثق���ف، كثرًا ما نخلع الكب���ر من الألقاب على 
اأ�ص���اتذة اجلامع���ة، �العلم���اء �الأطب���اء �ال�ص���عراء �الكّتاب 
�الر�صامني .. �ن�صعهم يف املرتبة العليا، اإجالًل منا، �معرفة 
مبكانته���م، فنف�ص���ح يف املجال����ض لهم، �نقدمه���م يف احلديث، 
�ن�ص���ر اىل م���ا اجن���ز�ه، �قاموا ب���ه، �هو ا�ص���تحقاق نقدر 
ثمنه مثلما هو حق لهم علينا، لذا، فهم معزز�ن مكرمون بيننا 

-نحن املثقفني- اأ� هكذا كما ُيطلق علينا.
 �ل �ص���ك ف���اأن اأم���ر هوؤلء مو�ص���ع احرام الكثر م���ن العامة، 
�تق���دمي كلم���ة ) دكت���ور اأ� اأ�ص���تاذ( عل���ى ا�ص���مائهم يوح���ي 
بتمي���ٍز عال، �حتايا ال�ص���باح �امل�ص���اء من الأه���ل �اجلران، 
��ص���احب ال���دكان، �بائ���ع الفاكه���ة �غره���م تف�ص���ح ع���ن �ٍد 
�تقدي���ر كبرين يف جممل العالق���ة التقليدية، ما مل يكن هناك 
اإحتدام، حيث �ص���يختلف الأمر هنا يف اأ�ل مواجهة مع الكثر 
منهم، ��ص���تكون ردة الفعل خميبة لالآمال، ��ص���يفقد )الأ�ص���تاذ 
�الدكتور �الفيل�ص���وف( هيبته يف جمل�ض الع�ص���رة، اإذا كان 
يف جماع���ة املُْعتدين، مثلما �صُيو�ص���م باجلب���ان �اخلّواف اإذا 
مل يحمل هو �اأبنا�ؤه �ص���الحهم اإذا كان���وا يف الطرف املُْعتدى 
عليه���م، �ل ت�ص���األ ع���ن احلق �الباط���ل هنا، فال���كل على حق، 

�هناك غلبة �تفاخر �مرتبة اجتماعية تعر�صت للخطر.
  �هن���ا، نق���ول ب���اأنَّ القيمة الفعلي���ة لطبقة املثقف���ني بنيت على 
�هم �خداع، �مل تنَب على اأ�ص���ا�ض حقيق���ي يف اأذهان �اأفعال 
العام���ة، اإمنا هي مقولت �ص���طحية �اإعتبارت اجتماعية، غر 
ملِزم���ة لهم، على خ���الف القيمة العليا �الرا�ص���خة يف اأذهانهم 
ع���ن رج���ل الدين �رج���ل الع�صرة)ال�ص���يد �ال�ص���يخ( �هذا ما 
تفعله الأّمية يف املجتمعات، هذا ما يفعله التخلف يف مفا�ص���ل 
احلي���اة بعام���ة، يف الأنظم���ة الدميقراطي���ة تتحق���ق الأهمي���ة 
�املكانة الفعلية لالأ�ص���تاذ، �ي�ص���بح د�ره حموريًا يف �صناعة 
احلي���اة، �يتلم�ض العامة �اخلا�ص���ة اأهمية �جوده، بو�ص���فه 
الع���امل، �غر امل�ص���تثنى يف القرار احلكومي، لكن���ه يفقد ذلك 
كله، �ي�ص���بح بالمعنى يف الأنظمة القبلية �الدينية، �يك�صف 
له عن خواء التقدير �التبجيل ذاك. لقد بنّي نظامنا ال�صيا�صي 
يف العراق �منذ تاأ�صي�ص���ه الد�لة على اأ�ص���ا�ض متوالية الدين 

�الع�صرة.
  لن توؤدي البذلة النيقة، �الرباط الأحمر، �ال�صيارة الفارهة، 
�البي���ت الوا�ص���ع الكب���ر �احلار����ض الليل���ي ��� اأد�اره���ا 
احلقيقي���ة يف اإ�ص���فاء اأي مرتب���ة على املثق���ف ذاك، �لن يكون 
ذلك كله مبناأى عن الر�ص���ا�ض اإن كان �ص���من فري���ق املعتدين، 
�مهما قربت اأ� بعدت درجة القرابة بينه �ال�صخ�ض املطلوب، 
��صيجد البيت ��ص���كانه باأر�صية الغرف �اأ�ص���فل ال�صلم مالذًا 
لهم عن املوت �اأكرث مما توؤمنه درجة اأبيهم العلمية، �لن يجد 
بني فريق املعتدين من ين�ص���فه بقوله ) عيب هذا بيت الدكتور 
ف���الن.( اأبدًا، �لن يجد من ي�ص���غي له يف مركز ال�ص���رطة، فهو 

رقم هام هناك، �درجة النتفاع منه �صتكون كبرة.
  جن���د يف �ص���ورة رئي����ض ال���وزراء الكن���دي اأ�الرن�يجي اأ� 
ال�ص���رايل �هو يركب الدراجة الهوائية اأ� ي�ص���تعمل القطار 
�ص���يئًا م���ن الطرافة، �قد ي�ص���تغرب بع�ص���نا من امل�ص���هد فيثر 
الأ�ص���ئلة ع���ن م���ا اإذا كان فق���د قيمت���ه كرئي����ض؟ يف الأنظم���ة 
الدميقراطي���ة ل �ج���ود خلداع اأح���د، �قيمة الإن�ص���ان ل تتاأثر 
لأن���ه ل يك���ذب �ل يخادع �ل مي���اري، فهو مل يرك���ب الدراجة 
لري النا�ض توا�ص���عه، �النا�ض حترمه لأنه ي�ص���تحق. هكذا 

بب�صاطة.  

المثقف بين الحقيقة والوهم

قناطر

طالب عبد العزيز

البناء الفدرالي للدولة الوطنية وفاعلية الي�شار اال�شتراكي
حمل��ت وحدانية التطور الراأ�صمال��ي كثرة من االإ�ص��كاالت ال�صيا�صية والفكرية للي�ص��ار اال�صتراكي 
واأف�ص��ت الى مراجعة حزمة من المو�صوعات الفكرية منه��ا الدولة الوطنية الديمقراطية  وقواها 
االجتماعي��ة ال�صامن��ة لتطورها ومنها االأ�صالي��ب الكفاحية ال�صتالم ال�صلط��ة ال�صيا�صية ف�صاًل عن 

الوحدة ال�صيا�صية الأحزاب الي�صار اال�صتراكي. 

ل����م����اذا ت���ت���ع���ّم���د ال���ح���ك���وم���ة اإع��������ان ف�����ش��ل��ه��ا؟
)احل������ظ������ر ال������وب������ائ������ي اإمن��������وذج��������ًا(

بناء �ش���كل الدولة الفدرايل ونظامها الدميقراطي املرتكز 
على وحدة التيارات الوطنية والقومية املناه�ش���ة لقوانني 
التو�ش���ع الراأ�ش���مايل يتمت���ع براهني���ة تاريخي���ة لغر����ض 
�شيان���ة الدول���ة الدميقراطي���ة وتنمي���ة طبق���ات ت�شكيلته���ا 

االجتماعية.
ا�شتن���ادًا اىل تل���ك االأه���داف ت���رز اأهمية حتال���ف القوى 
الطبقي���ة يف الت�شكيلة االجتماعي���ة والتي ترتكز كما اأرى 
على بناء وحدة وطنية ي�شارية دميقراطية مناه�شة مليول 
التبعي���ة والتخريب ف�شاًل ع���ن مناه�شة م�شاعي الطبقات 
الفرعي���ة املتحالف���ة والقوى االأجنبي���ة الهادفة اىل تهمي�ض 

الدولة وت�شكيلتها االجتماعية. 
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د. ر�سول حممد ر�سول

 حيدر املح�سن
كالمٌ عاديٌّ جدًا

حمطات

يوليو 1932 ال�ساعر يدخل م�ست�سفى 
ال�سليب الأحمر في اأثينا حيث اأجريت 

له جراحة ناجحة، لكنها اأدت اإلى 
فقدانه ل�سوته تمامًا.

اأكتوبر 1932 العودة اإلى الإ�سكندرية.
يناير 1933 انتك�ست حالة ال�ساعر، 

ونقل اإلى الم�ست�سفى اليوناني في 
الإ�سكندرية.

- 2 - 
1900 وفاة جورج �أكرب �أ�شقاء �ل�شاعر.

 1901 �أول رحلة يقوم بها �ل�شاعر �إىل �أثينا، حيث �لتقى بالرو�ئي جريجوري 
�إك�شونوبولي�ض، وعدد من حمرري �ملجالت �لذين عر�ض عليهم ق�شائده. 

1902 وفاة �شقيقه �أري�شيتدي�ض يف �لقاهرة.
1903 ر�ف���ق �ل�شاع���ر �أخي���ه �ألك�شندر يف رحل���ة عالجية �إىل �أثين���ا، حيث فارق 

�حلياة.
 1903 لق���اء �ل�شاعر مع �لرو�ئي �إك�شونوبولي�ض للمرة �لثانية، �لذي �ختار 12 
ق�شيدة من �لق�شائد �لتي قدمها كافايف، ون�شرها يف جملة "باناثينيوم" مرفقة 

مبقال عن �شعره.
1904 ن�ش���ر �أول كت���اب لكافايف، وه���و يف �لو�حد و�الأربعني م���ن عمره، وكان 
ي�شّم 14 ق�شيدة، ومل ير�شل �ل�شاعر ن�شخًا منه �إىل �لنقاد، ومع ذلك �أثار �هتمام 

�لكثريين، فر�حو� يكتبون، بل ويحا�شرون عن �أعماله.
1906 �نتق���ل �شقيق���ه جون �ل���ذي كان �ل�شاعر يعي�ض معه منذ وف���اة و�لدته �إىل 
�لقاه���رة، ومل يع���د �إىل �الإ�شكندري���ة �إال يف �لعام �لذي ت���ويف فيه، وهو 1023، 
وج���ون ه���ذ� هو �ل���ذي قام برتجم���ة ح���و�ىل ع�شري���ن ق�شي���دة �إىل �الإنكليزية، 
و�حتفظ بها �شديق كافايف �لناقد �أنا�شتا�شيادي�ض مع ق�شائد �أخرى ومالحظات 
بخ���ط يده، وُتعرف ه���ذه �ملجموعة با�شم "�أر�شي���ف �أنا�شتا�شيادي�ض" �ملهم جد� 

لد�ر�شي كافايف.
عا����ض �ل�شاعر ب���ني 1906 و1908 مع �شقيقه ب���ول، وكان �لوحيد �لذي بقي يف 

�الإ�شكندرية، ولكنه هاجر �إىل باري�ض، حيث مكث �إىل �أن تويف عام 1920.
1907 لق���اء �ل�شاع���ر م���ع جمموع���ة �أدبية ه���ي "ني���ا ز�و" �أو �حلي���اة �جلديدة، 
وكان���ت ت�شدر جملة �أدبية حتم���ل نف�ض �ال�شم، ومل يك���ن با�شتطاعته �الن�شمام 
�إىل ع�شوية هذه �جلماعة، وذلك باعتبار �أنه تخّطى مرحلة �ل�شباب، ولكنه كان 

يح�شر �جتماعاتها بانتظام، و�أ�شبح و�حدً� من كبار �مل�شاهمني يف جملتها.
من���ذ 1908 وحت���ى وفاته، كاف���ايف ي�شكن يف �ل�شقة رقم 10 �ش���ارع ليب�شيو�ض، 

وحيد�.
1901 كاف���ايف ين�شر جمموعته �ل�شعرية �لثاني���ة، وفيها �أ�شاف 12 ق�شيدة �إىل 

جمموعته �الأوىل �ل�شادرة عام 1904.
1911 تاأ�ش�شت جملة "تاجر�ماتا" يف �الإ�شكندرية، وحملت منذ �أعد�دها �الأوىل 

ق�شائد لل�شاعر.
1914 �حل���رب �لعاملي���ة �الأوىل تندل���ع، وكافافي����ض يلتق���ي بالرو�ئ���ي و�لناق���د 
�الإنكلي���زي �أ. م. فور�ش���رت �أثناء �إقامته يف �الإ�شكندرية متطوعًا للعمل يف خدمة 

�ل�شليب �الأحمر.
1916 فور�ش���رت يعر����ض �أعمال �ل�شاعر عل���ى ت. �ض. �إلي���وت، ود.ه . لورن�ض، 

و�ملوؤرخ �أرنولد توينبي، وغريهم.
1922 يتقاعد �ل�شاعر عن �لعمل يف وز�رة �لري.

يونيو 1932 ظهور �أول عالمات �إ�شابته ب�شرطان �حللق.
يوليو 1932 �ل�شاعر يدخل م�شت�شفى �ل�شليب �الأحمر يف �أثينا حيث �أجريت له 

جر�حة ناجحة، لكنها �أدت �إىل فقد�نه ل�شوته متامًا.
�أكتوبر 1932 �لعودة �إىل �الإ�شكندرية.

�إىل �مل�شت�شف���ى �ليون���اين يف  �ل�شاع���ر، ونق���ل  1933 �نتك�ش���ت حال���ة  يناي���ر 
�الإ�شكندرية.

29 �أبري���ل 1933 ت���ويف �ل�شاع���ر كافافي����ض ودف���ن يف �ليوم �لت���ايل يف مد�فن 
�أ�شرته مبقابر �جلالية �ليونانية يف �الإ�شكندرية.  

يف ع���ام 1948 قام���ت جماعة "بنفماتي���كا �إي�شتي���ا" )�ل�شعلة �لثقافي���ة(، و�لتي 
ير�أ�شه���ا تيمو����ض مالنو����ض، بو�شع لوحة تذكاري���ة على حائط �ملن���زل رقم 10 

لي�شبو�ض. 
1983 تنظي���م �حتف���االت ثقافية يف مدينت���ي �الإ�شكندرية و�لقاه���رة، يف ذكرى 

مرور 50 �شنة على وفاة �ل�شاعر حتت م�شمى "كفافيات.
 1990 ب���دء �لعمل بجائزة كفافي�ض �لدولية، مُتنح للمبدعني من م�شر و�ليونان 
م���رة كل عامني. ح�ش���ل على �جلائزة �لرو�ئي �مل�ش���ري جنيب حمفوظ يف عيد 

ميالده �لثاين و�لت�شعني، و�لكاتب �ليوناين خري�شتو�ض ال�شكاري�ض.
1992 تاأ�شي����ض متح���ف كافافي����ض يف حمطة �لرم���ل باالإ�شكندري���ة، ي�شّم قناع 
�لدف���ن �خلا����ض بكافافي�ض، ومتثال ن�شف���ّي له، باالإ�شافة �إىل �أث���اث وهد�يا من 
�لكني�ش���ى �ليون���اين، وموؤلف���ات �ل�شاع���ر، و�شر�ئ���ط حت���وي ق�شائ���ده ملحنة، 
ون�شو����ض مكتوبة، و�أيقونات. يف مدخل �ملبنى الفتة من رخام منقو�ض عليها: 

حياته". من  �شنة  وع�شرين  خم�ض  �آخر  كافافي�ض  عا�ض  �لبيت  هذ�  "يف 

كتب الموؤلف العراقي "علي 
ح�سين" بعد �سدور كتابه 

)اأحفاد �سقراط( ليقول: اإن 
كتابي هذا هو "ح�سيلة �سغف 

بالفل�سفة، واأُدين بالف�سل فيه 
اإلى مئات الكتب التي قراأتها 

واإلى ع�سرات كبار الُكّتاب الذين 
اأخذوا بيدي في هذا الطريق 

والتي تجعل من قراءة الفل�سفة 
متعة، وتحّولها اإلى حكايات 

ونظريات واأحاديث ومعارك 
كان الهدف منها ن�سر المعرفة 

واإر�ساء قيم العدالة واإ�ساعة 
المحّبة، واإعالء �ساأن العقل".

كالم جمي����ل ه����ذ� �ل����ذي ننقل����ه ع����ن �ملوؤلِّف 
يجعلن����ا ن�ش����ارع �إىل �لدخول نح����و عو�مل 
�لكت����اب مبا يتك����ّون من ف�شول؛ فه����و يبد�أ 
م����ع �أر�شطوطالي�����ض ) 384 ق.م - 322 
ق.م( ويتوّقف عن����د موري�ض مريلوبونتي 
�أحف����اد  ه����م  1961( وه����وؤالء   -  1908(
�شقر�ط )470 ق.م - 399 ق.م( وغريهم 

�لذين يعنيهم يف عنو�ن كتابه.

الده�سة
�لكت����اب بكل ف�شلوله رحل����ة مع �الأحفاد يف 
غر�مه����م بالفل�شف����ة �لت����ي يتمناه����ا �ملوؤّلف 
�أن تك����ون ثقاف����ة لدين����ا يف عاملن����ا �لعربي، 
�لقا�شة و�ملرتجمة �لعر�قية لطفية �لدليمي 
تكتب حتت عنو�ن "�خل����ال �لنبيل" لتاأكيد 
ب����اأن �خل����ال ه����و �ملوؤلف عل����ي ح�ش����ني، ثم 
مقدم����ة �لكت����اب �لت����ي ج����اءت �إىل عن����و�ن 
�أتفل�ش����ف" وحكاية  �أنا  �إذن  �أنده�����ض  "�أن����ا 
تاأم����الت طالي�����ض يف �لعل����و و�شقوط����ه يف 
�حلف����رة عندم����ا كان مي�ش����ي متاأم����اًل وهذ� 
ه����و �الندها�����ض للفيل�شوف �ل����ذي يت�شاءل 
ع����ن فيم����ا ور�ء �الأ�شي����اء �ملنظ����ورة وبذلك 
�نتق����ل �لتفك����ري �لفل�شف����ي م����ن �الأ�شط����ورة 
�إىل �ملنط����ق، وال ين�ش����ى �ملوؤل����ف تاأ�شي����ل 
فل�شف����ة طالي�ض يف ب����الد �لر�فدين يف �أحد 
مقوالته����م عن �أن �ملاء �أ�ش����ل كل �الأ�شياء �أو 
"�أن كل �شيء كان بحرً�"، ثم يعّول �ملوؤلف 
على فكرة �لده�شة ل����دى �آخرين، ويو��شل 
متابع����ة �آر�ء �لفال�شفة يف هذ� �ملجال حتى 
ي�ش����ل �إىل �لق����ول: "�إن �لفل�شف����ة مغام����رة 

مده�شة" على حد تعبري كارل يا�شربز.
ع����ن �لرجل �ل����ذي �أدخل �لفل�شف����ة �إىل غرفة 
�ملوؤل����ف  يتح����ّدث  �شق����ر�ط،  �أي:  �لن����وم، 
ع����و�مل  �إىل  ويدخ����ل  �لت����ايل،  �لف�ش����ل  يف 
�شق����ر�ط �ل����ذي �أدخل �لفل�شف����ة �إىل �لعو�مل 
�الإن�شاني����ة فكان �أبو �لفل�شف����ة الأنه �أ�شّر �أن 

تهب����ط �لفل�شف����ة م����ن �ل�شم����اء �إىل �الأر�ض، 
ودع����ا �لنا�ض �إىل �لتفك����ري يف �أنف�شهم و�أن 
يوقظ����و� �أنف�شه����م، و�أن ميار�ش����و� �ل�شوؤ�ل 
فل�شف����ة  �رتبط����ت  وهك����ذ�  �ل�ش����ك،  �شم����ن 

�شقر�ط بالنا�ض و�ملجتمع.

اأر�سطوطالي�س
يع���ود �ملوؤّل���ف �إىل �أر�شطوطالي����ض �ملهت���م 
�أي  عل���ى  �حلقيق���ة  ���ل  ويف�شّ �ش���يء  ب���كل 
�شديق له، وم���ا كان �أر�شط���و بالفيل�شوف 
�لتاأملي على غ���ر�ر �أ�شتاذه �أفالطون، ومن 
ثم يكتب عّما كان يفعله �شقر�ط يف جمل�ض 
�إعج���اب  �إىل  �ملوؤل���ف  وي�ش���ري  �ملعت�ش���م؟ 
�لفيل�ش���وف �لكن���دي ب�شق���ر�ط �ل���ذي قال 
يوم���ًا �إن �حلياة �لت���ي ال ُتخترب ال ت�شتحق 
ه���ذ�  ع���ن  تفا�شي���ل  وي���ويل  تعا����ض!  �أن 
�لفيل�ش���وف �لري���ادي يف �لثقاف���ة �لعربية 
حيث تع���ود �شياغة �لفل�شف���ة �لعربية �إليه 

على نحو باكر.
�إىل  بالع���ر�ق  �لعرب���ي  �لكن���دي  وم���ن 
�الأمل���اين  �لفيل�ش���وف  كان���ط  �إميانوي���ل 
وحديث ع���ن فك���ره وحيات���ه وحتوالتهما 
باأ�شل���وب ر�ئق و�شريح وه���و �لفيل�شوف 
�لنظام���ي �لدقيق وعلى نح���و �شارم حيث 
�أ�ش���ار �إىل روحه �لنقدي �ل���ذي �ت�شمت به 
فل�شفت���ه حت���ى �أنتج���ت �جلو�ن���ب �لنقدّية 

�لتي متيز بها.

ومن ث���م يبحث �ملوؤل���ف يف معطف هيجل 
�ل���ذي �أنق���ذ �لفل�شف���ة م���ن �ل�شي���اع وه���و 
عنو�ن ماتع يتحّدث فيه �ملوؤلف عن �رتد�ء 
�لفال�شف���ة للمالب����ض ويق���دم مقارنة لطيفة 
يف ه���ذ� �ملج���ال جدي���دة يف نوعه���ا وه���ي 
�لتفات���ة ر�ئعة يف جمالها، مع �لرتكيز على 
معط���ف هيغل �لذي ظ���ل يرتديه يف حياته 

�لعامة و�لفل�شفية.

�سبينوزا
ينتق���ل بعد ذل���ك �إىل �حلديث عن "�شديقي 
�ملعج���زة �شبين���وز�" وفي���ه يتن���اول مرور 
ع���دد م���ن �لفال�شف���ة عل���ى موؤلفات���ه قر�ءة 
وتاأماًل حتى يتحّدث عن جتربته مع قر�ءة 
فل�شف���ة �شبين���وز� و�ملكن���ة �لت���ي حت�شلها 
من���ه، ث���م ينتق���ل �إىل �حلدي���ث ع���ن معركة 
قرب كبري �لوجوديني ليقارن بني �لفال�شفة 
للوجودي���ة  تعريفاته���م  يف  �لوجودي���ني 

بح�ض كل منهم وفق مقارنات فيما بينهم.
يكت���ب �ملوؤلف ع���ن �إجنلز يث���اأر لنف�شه يف 
مان�ش�ش���رت، ويبد�أ �ملوؤّل���ف حديثه مع كارل 
مارك����ض لكنه �شرعان م���ا ينتقل �إىل �إجنلز 
وحديثه عن حياة هذ� �لفيل�شوف �ل�شعبة، 
ولق���اء مارك�ض م���ع �إجنل���ز ب�شد�قة طيبة، 
وبن���اء روؤي���ة مادية متطورة ع���رب "�لبيان 
�أ�شب���ح وثيق���ة مهم���ة  �ل�شيوع���ي" �ل���ذي 

منهجية لل�شيوعية �لعلمية.

ويتن���اول �ملوؤل���ف وحتت عن���و�ن ديكارت 
يط���ارد �أم���ري ميكيافل���ي حيث يبح���ث فيها 
�ملوؤل���ف �لبع���د �ل�شيا�ش���ي عن���د دي���كارت، 
خ�شو�شًا �أن ديكارت �أر�شى �أ�ش�ض حكومة 
�أك���ر ع���داًل عل���ى تعب���ري دين����ض دي���درو، 
فل�شف���ة  حيثي���ات  ع���ن  �ملوؤل���ف  ويتح���ّدث 
ديكارت ب�ش���يء من �لتف�شي���ل  معواًل على 
�أف���كار ميكيافيل���ي وتف�شي���الت ذلك �شمن 

عالقة ديكارت بفكره.

مونتاين
ينتق���ل �إىل �لفرن�ش���ي مي�شيل دي مونتاين 
وعالق���ة  �حلي���اة  قيم���ة  ع���ن   و�لبح���ث 
مونت���اين باحل���و�ر �ملتخّيل م���ع �شقر�ط، 
وحدي���ث م�شهب ع���ن مونت���اين، وبالتايل 
ينتق���ل �ملوؤل���ف للحديث ع���ن َم���ن يريد �أن 
يقر�أ توما�ض هوب���ز؟ ويعرتف �ملوؤلف باأن 
هوبز �شع���ب �الأ�شلوب لكن���ه يعرتف باأنه 
�الأب �لروح���ي لفكر �لعق���د �الجتماعي، ثم 
يتح���دث �ملوؤلف ع���ن حياة توما����ض هوبز 
تف�شيلي���ًا على نح���و ر�ئ���ق، ويتوقف عند 
�لفيل�ش���وف ج���ون ل���وك ق���در تعل���ق �الأمر 
بالدول���ة �ملدنية وتف�شيل مات���ع ومهم عنه 
ذل���ك ذ�ك���ر� ما كتب���ه فولت���ري ال يوجد عقل 
�أكر حكمة من جون لوك على مر �لتاريخ.

وحديث �آخ���ر عن هرني ديفيد ثورو حتت 
عن���و�ن �حلي���اة فيظ���ل �لع�شي���ان �ملدين، 

ومن ثم مقالة جميلة عن مونت�شكيو ودليل 
�ملو�ط���ن �إىل �الإ�ش���الح وحدي���ث �لف�ش���ل 
ب���ني �ل�شلط���ات، ومقال���ة �أخ���رى عن جون 
ملتون ورحلة �لبحث عن فردو�شه �ملفقود، 
فتغن�شتاي���ن  ع���ن  ماتع���ة  �أخ���رى  ومقال���ة 
وح���رية �لفل�شفة، ومقال���ة تالية عن نيت�شه 
بو�شف���ه �لفيل�ش���وف �أو عب���وة �لديناميت 
�لت���ي �نفج���رت يف وجه �لفل�شف���ة، ومقالة 
ع���ن فرن�شا.. من برمي���ل �شارتر �إىل ذ�كرة 
برودل، و�أخرى عن موري�ض مريلوبونتي 
�لبحث عن وجودية كله���ا �أمل، ومقالة عن 
روالن ب���ارت، و�أخ���رى ع���ن كارل بوب���ر، 
وع���ن غا�شت���ون با�ش���الر، وع���ن توما����ض 
ك���ون، ومقالة عن جون رولز حول �لعد�لة 
�ملن�شف���ة، ويت�شاءل: هل �أنت بر�غماتي يا 
عزيزي؟ وم���ن ثم يكتب �لطريق �إىل قر�ءة 

�لفل�شفة...
وبع���د، ال �أحد من �لكّتاب �لفل�شفيني خارج 
يكت���ب  �لعر�قي���ة  �الأكادميي���ة  �ملوؤ�ش�ش���ة 
يف �لفل�شف���ة مث���ل عل���ي ح�ش���ني فهنيئ���ًا له 
ه���ذ� �لتوج���ه و�ملنجز فه���و يقل���ب �لفكرة 
وي�شتخ���دم  جمي���ل،  ب���رو�ق  �لفل�شفي���ة 
�لقر�ئي���ة  و�ملد�خ���ل  و�ملر�ج���ع  �مل�ش���ادر 
�ملتنوع���ة يف �شياغة �أ�شلوب���ه وهي بر�عة 
فائقة لديه، وهو بذلك يتفوق على خريجي 
�الأكادميية �لفل�شفية �لعر�قية فهاذ� �لكتاب 

مبنحاه �لفل�شفي �إ�شمامة فل�شفية ر�قية. 

اأح����ف����اد �����س����ق����راط.. غ������رام ال��ف��ل�����س��ف��ة م����ع ن��ف�����س��ه��ا وم�����ع ال��ف��ا���س��ف��ة

الق�سم الثالث

  �س���اأعرتُف لك، �أنغو����س، �أّن كتابك )�أعماٌل 
مده�س���ة( �أ�سابني ب�سيء غري ي�سري من �لقلق 
لأّن مقاربتك يف قر�ءة �لأدب باعتباره مقاربة 
تعليمية )ترتقي ب���اأد�ء عقولنا( �أ�سابتني بقدر 
م���ن �لغثيان. �سبق يل ق���ر�ءة برو�ست، و�أتوق 
�ملجنون���ة،  �ل�سردي���ة  �نتقالت���ه  لق���ر�ءة  دوم���ًا 
ول�س���ُت �أقروؤه���ا �سعي���ا ور�ء " و�سفة عالجية 
تب���دو مقاربتك  �أعماله.  ب���ن ثنايا  " خمب���وءة 
لوظيف���ة �ل�س���رد �إختز�لي���ة بع����س �ل�س���يء يف 
�أف�س���ل �لأح���و�ل، �أو �أق���رب لو�سف���ة تعليمي���ة 
 " �لذ�تي���ة  �مل�ساع���دة   " كتالوغ���ات  حتويه���ا 

�خلا�سة بت�سغيل �لآلت يف �أ�سو�أ �لأحو�ل ؟
-  لو كن���ت �أقوُل " كيفن، �أريُد حذف كّل 
�أعم���ال �لنق���د �الأدب���ي يف �لع���امل ماخال 
كتاب���ي )�أعمال مده�ش���ة(، و�أريد من كّل 
قارئ لالأدب يف �لعامل �أن يكتفي بقر�ءة 
كتابي دون �ش���و�ه " فحينه���ا �شاأو�فقك 
�ل���ر�أي ؛ لكن���ي ل���و �أّك���دُت وج���ود كرٍة 
م���ن �لكتب �لفاتن���ة و�ملده�شة ف�شاًل عن 
�ملهّم���ة يف �لنق���د �الأدب���ي �لت���ي حتتفي 
باملو��شف���ات �الأدبية �لت���ي �أوردَتها يف 
�شوؤ�لك ؛ لكن لي�ض من بينها كتاٌب و�حٌد 
مها كتابي   يطرُح مقاربة كتلك �لت���ي يقدُّ
)�أعم���اٌل مده�شة( فحينه���ا ال�أكون د�عيًا 
�إىل كبح �لنا�ض عن مو��شلة قر�ءة مثل 
تلك �الأعمال، �إّن ما�أريد قوله هو �أّن �آالفًا 
من كتب �لنقد �الأدبي توجد يف �ل�شاحة 
�الأدبية ؛ ومع هذ� فالدر��شات �الإن�شانية 
مابرحت ت�شهد تناق�شًا خميفًا يف �أعد�د 
�لد�ر�شني فيها، والينفّك �لو�قع يخرُبنا 
�أنن���ا �إذ� مل نتو�ّشل طريق���ة ما يف عك�ض 
ه���ذه �ملعادلة )�أي تناق�ض �أعد�د د�ر�شي 
�الن�شاني���ات( فل���ن يك���ون ثّم���ة ف�ش���ول 
ل���ن  در��شي���ة تتن���اول برو�ش���ت مثلم���ا 
تكون ف�شول در��شية �أخرى عن �لُكّتاب 
�إيج���اد  علين���ا  يتوّج���ُب  نح���ّب.  �لذي���ن 
طريق���ة للمو�زن���ة بني �لطبيع���ة �لنقية، 
�لبعيدة عن �ملنفع���ة �ملبا�شرة لالأدب من 
جه���ة،  و�إدر�كن���ا �أّن �ملقارب���ة �لعملي���ة 
)�لرب�غماتي���ة( يف �الأدب لي�ش���ت �شيئ���ة 

من جهة �أخرى. 

   مل ي�سب���ق يل �سم���اُع م���ن ق���ّدم �لأدب يف 
�سي���اق يفيُد باأّن �ملقاربة �لعملية )�لرب�غماتية(  

لي�ست �سيئة يف �لأدب.
)�لرب�غمات���ي(  �لعمل���ي  �لتوظي���ف    -
ل���الأدب لي����ض باالإمكاني���ة �ل�شيئ���ة فيه. 
�لرب�غماتية لي�شت عدوً� للجمال بل هي 
ت�شاع���ده على �لظه���ور و�الكتم���ال. لو 
كنَت التناُل طعام���ًا منا�شبًا وكافيًا، ولو 
مل تك���ن معار�ض �لر�ش���م موجودة، ولو 
مل تك���ن يف بيت���ك لوحاٌت، ول���و مل يكن 
ُمتاح���ًا ل���ك �أحباٌر و�أجه���زة طباعة )قبل 
�شي���وع �حلا�شوب( ؛ فم���ن �أين �شتعايُن 
�جلم���ال يف حياتك ؟ �إذن دعونا نعرتف 
�أّن �لرب�غماتي���ة ميك���ن له���ا �أن ت�شان���د 
�جلمال بداًل من �أن تزيحه، دعونا ننظر 
بالطريق���ة ذ�ته���ا �إىل �أج�شادن���ا ون���دمي 
ي�شتطي���ع  لك���ي  �ل�شحيح���ة  تغذيته���ا 
�جل�ش���د �أن يدع���م �لعقل، دعون���ا نتفّكر 
فيم���ا ع�ش���ى ي�شتطي���ع �الأدب فعل���ه م���ن 

فاعلية  تغيريية يف طبيعتنا �ملادية. 

   �أح�سب���ُك ترم���ي �إىل �لقول باأننا قد �أ�سعنا 
�لقيمة �لرب�غماتية يف �لفن ؟

-   نع���م،  لق���د خ�شرن���ا ج���زءً� حيوي���ًا 
حا�شم���ًا من �الأدب و�لف���ن – ذلك �جلزء 
�ل���ذي ي�شتغ���ل يف م�شت���وى �أوط���اأ م���ن 
عقولن���ا �لو�عي���ة وميار����ُض تاأثريه يف 
�الأج���ز�ء �لعميق���ة م���ن �أدمغتن���ا و�لتي 
و�الأم���ل  و�لتف���اوؤل  �لبهج���ة  متنُحن���ا 

و�ملق���درة �ل�شفائية عل���ى �إ�شالح 
�إذ�  �لنف�شي���ة،  ندوبن���ا 
ما�عتمدنا هذه �ملقاربة 

�الأدب  وظيف���ة  نح���و 
وقيمته يف حياتنا 
حينه���ا  ن�شتطي���ع 
�إد�م���ة �حلي���اة يف 

�الأدب  �أق�ش���ام 
ي  نكلي���ز الإ �
�إذ�  �أم���ا  ؛ 

ه���ذه  نعتم���د  مل 
�أن  فاأتوّق���ُع  �ملقارب���ة 

�الأدب  �أق�ش���ام  تغل���ق 
�النكليزي �أبو�بها بعد 

زمن لي�ض ببعيد. 

   ه���ل ت���رى �أّن �حلاج���ة 
حمف���ور  �أم���ٌر  �لأدب  �إىل 

يف طبيعتنا �لتطّورية ؟ 

طبيعتن���ا  يف  حمف���ورً�  م���ا�أر�ه    -
�ملعن���ى،  �إىل  حاجتن���ا  ه���و  �لتطّوري���ة 
ة يف �شرد حكايات كاملة  ورغبتنا �ملم�شّ
ذ�ت بد�يات ونهاي���ات. عندما ناأتي هذ� 
�لع���امل فاإنن���ا الننف���ّك نفّك���ُر " �إىل �أي���ن 
�شتم�ش���ي حكاي���ة وجودنا ه���ذ� ؟ " الأّن 
�إ�شفائن���ا قيم���ة عل���ى  يومن���ا �حلا�ش���ر 
ي�شتوج���ُب �أن نكون قادري���ن على روؤية 

�لغد و�لتفّكر يف �مل�شتقبل. 
   نح���ُن م�شكون���ون بالطريق���ة ذ�تها مع 
�ل�ش���وؤ�ل �لوجودي " من �أي���ن جاء هذ� 
كل���ه ؟ "  �حليو�ن���ات �الأخ���رى لي�ش���ت 
م�شكون���ة به���ذ� �لت�ش���اوؤل �جلوه���ري ؛ 
لكّن �لب�ش���ر الي�شتطيعون �إز�حته جانبًا 
ع���ن عقوله���م. " م���اكان �أ�شلن���ا ؟ "، و " 
م���ن �أي���ن �إنبثق �لكون ؟ " : ه���ذه �أ�شئلة 
�الأدب  �أدمغتن���ا.  يف  هيكلي���ًا  حمف���ورة 
كان من���ذ �لب���دء �لطريقة �الأك���ر فاعلية 
وتاأثريً�  يف �الإجاب���ة على هذه �ال�شئلة 
�لزم���ن يف  ق���ارب  �الإبح���ار يف  ع���رب 
وبكيفي���ة  و�مل�شتقب���ل  �ملا�ش���ي 
تتو�ّش���ُل مقارب���ات تخييلي���ة، 
�الأدب و�شيل���ة موؤث���رة للغاية 
يف خلق ح�ّض �لده�شة فينا – 
ذلك �حل����ّض �الأكر �أ�شا�شية 
وقيم���ة جوهري���ة بني كّل 
�لتج���ارب �لروحي���ة �لتي 
ميك���ن �أن يختربها �لكائن 

�لب�شري.
   نح���ُن يف م�شي�ض �حلاجة 
ه���ذه،  �أيامن���ا  يف  للده�ش���ة 
وهذ� هو �ل�شب���ب �لذي يجعل 
�أغلبنا الي���رى يف �ل�شعر قيمة 
كّل  يف  بر�غماتية)عملي���ة(  
�شع���رً�.  فيه���ا  يق���ر�أ  م���ّرة 
�عتب���ار  �إىل  دوم���ًا  مني���ل 
�ل�شع���ر قيمة تتع���اىل على 
�لرب�غماتية  �الن�شغ���االت 
؛ لك���ّن �أدمغتنا قادرٌة فقط 
عل���ى �ال�شتجاب���ة �لطيبة 
�لتج���ارب �لروحية  م���ع 
�لت���ي  )�أي  �لع�شبي���ة 
�لده�ش���ة  ح����ّض  تث���رُي 
م���ع  وتتناغ���م  فين���ا، 
�حلي���اة �لب�شرية 
على  والتتع���اىل 
ت  � ر عتب���ا ال �
 ، ) تي���ة غما � لرب �
م���ن  و

�أج���ل ه���ذ� نح���ُن يف حاجة عظم���ى �إىل 
�الأدب. حتت���اُج �أدمغتنا �إىل �الأدب مبثل 
حاج���ة �أج�شادن���ا �إىل �لطع���ام، و�الأدُب 
هو مايوّفُر الأدمغتنا �لد�فعية �الأ�شا�شية 
لفه���م �لعامل يف طريق���ة تفاعلية متبادلة 

�لتاأثري مع �لعلم.

   ما�ل���ذي �ستقول���ُه لأح���د �لآب���اء مّم���ن ق���د 
يخ���ربك  " لن يح�سل �أبنائي �أبدً�  على وظيفة 
�إذ� مادر�س���و� �لأدب. ه���م يف حاج���ة لدر��سة 
�لعل���م، �أو �لأعم���ال، �أو �لقانون. مل���اذ� يتوّجُب 

عليهم در��سة ف�سول در��سية عن �لأدب ؟ "
-  ل�ش���ُت �أعتق���ُد �أن �أّي و�ح���د من هوؤالء 
و�شو�ه���م يتوّجُب علي���ه �أن يفعل �شيئًا 
ذ�  �شخ�ش���ًا  ل�ش���ُت  �أن���ا  ماقل���ت،  جت���اه 
تفكري �شمويل ي�شعى لفر�ض �آر�ئه على 
�الآخري���ن. �أن���ا �أق���وُل - بب�شاط���ة – �أّنك 
�إذ� ما�عتزم���َت در��ش���ة ف�ش���ول در��شية 
ع���ن �الأدب ف�شي���ري هذ� �الأم���ر حياتك 
عل���ى �مل�شتوي���ات �لعاطفي���ة و�لفكري���ة 
و�البد�عي���ة، و�شيجعل منك ه���ذ� �المر 
�شخ�ش���ًا ق���ادرً� عل���ى �لتخيي���ل بطريقة 
�أك���ر دينامي���ة مّم���ا �إعت���دَت علي���ه، كما 
�شيجع���ل من���ك �شخ�شًا �أكر ق���درة على 

حّل �ملع�شالت بطريقة موؤثرة. 
   حت���ى ل���و و�شعن���ا ه���ذه �العتب���ار�ت 
�اليجابي���ة جانب���ًا ف���اإّن �ل�ش���رد ورو�ية 
�حلكايات هما �خل�شي�شتان �الأكر قّوة 
بني �خل�شائ�ض �لتي حتوزها �لكائنات 
�لب�شري���ة. هات���ان �خل�شي�شت���ان هم���ا 
مامّكنت���ا �إيل���ون ما�شك م���ن �ال�شتحو�ذ 
عل���ى جمم���ل حو�ر�تن���ا ب�ش���اأن �ملري���خ 
وم�شتقبل �الن�شانية، هذه كلها حكايات 
�شردي���ة، لي�ض ثمة من جدي���د حقًا ب�شاأن 
�شرك���ة �شبي����ض �إك����ض SpaceX ؛ فهي 
لي�ش���ت �شوى �ش���كٍل من نا�ش���ا ؛ غري �أّن 
ما�ش���ك كان ق���ادرً� عل���ى �ش���رد رو�يت���ه 
�خلا�ش���ة بها م���ن حي���ث ما�شتفعله �الآن 
وماُينتظُر منه���ا �أن تفعله يف �مل�شتقبل، 
�إيل���ون ما�شك لي�ض �ش���وى �أعظم حكاية 

�شردية يف عامل �ليوم. 
   تاأ�شي�ش���ًا عل���ى ه���ذه �لتفا�شي���ل، �إذ� 
قط���اع  يف  ناجح���ًا  تك���ون  �أن  م���ا�أردَت 
�الأعم���ال، �أو يف �لعل���م، �أو يف �أي �شيء 
�آخ���ر، فاإن���ت يف حاجة عظم���ى الأن تفهم 
طبيعة �حلكاي���ات و�لكيفية �لتي ت�شّكُل 
به���ا �حلكاي���ات عاملن���ا، ويف �مل�شت���وى 
�الأ�شا�ش���ي لي����ض ثّمة من طريق���ة �أف�شل 

لفهم �حلكايات �إال عرب در��شة �الأدب.

ال��ب�����س��ري ب���ال���دم���اغ  ت��رت��ق��ي  اآل�����ٌة  الأدب 
ح�����������������واٌر م���������ع ال�������روف���������������س�������ور اأن��������غ��������و���������س ف���ل���ي���ت�������س���ر

اأقرب  �سة  المتخ�سّ المعرفية  الحقول  فيه  باتت  ع�سٍر  في  نعي�ُس 
الخ�سي�سة  هذه  تر�ّسخت  وقد  ؛  مندثر  لما�ٍس  تنتمي  حفريات  اإلى 
المميزة لع�سرنا بعد تعاظم اأهمية درا�سة الظواهر الطبيعية وغير 
يمثل  )الذي  الأدب  يكن  ولم  �ساملة،  ن�سقية  �سيغة  في  الطبيعية 
فقد  ؛  المعرفية  المقاربة  هذه  عن  بعيداً  الجوهري(  هيكله  ال�سرد 
طاله تغييرات بنيوية كبيرة في الجوانب التالية على الأقّل : ماهي 
طبيعة الفعالية ال�سردية التي يت�سارك بها كّل الكائنات الب�سرية ؟ 
بين  الب�سرية  الخبرات  تمرير  في  �سردي  كو�سيط  اللغة  تعمل  كيف 
قد  ؟  الأدبي  والإبداع  الب�سري  التخييل  بين  وماالعالقة  ؟  الب�سر 
لكّن  ؛  التقليدية  الأ�سئلة  من  �سواها  كثير  مثل  الأ�سئلة  هذه  تبدو 
اإذا مادر�سنا هذه الأ�سئلة في �سياق ن�سقي يجمع بين  الأمر �سيختلف 
الإجابات المتوّقعة بعد اإخ�ساعها للك�سوفات غير الم�سبوقة في علم 
البيولوجيا  وعلوم     COGNITIVE PSYCHOLOGY الإدراكي  النف�س 
الجبهات  من  وكثير   BRAIN  NEUROSCIENCE الدماغية  الع�سبية 

العلمية المتقّدمة. 
فيها  يقّدُم  الأدب،  نحو  م�سبوقة  غير  مقاربة  التالي  الحوار  يقّدم     

البروف�سور  اأنغو�س فليت�سر Angus Flitcher روؤية جديدة فيما يخ�سُّ 
الفعالية ال�سردية وقيمتها الموؤثرة في اإعادة �سياغة العقل الب�سري 
في  العلمية  المو�سوعات  تناول  في  الرتقاء  على  قادراً  يجعله  بما 
العلمية  الك�سوفات  من  الأدب  فيها  يغتذي  تخادمية  عملية  �سياق 
ويعيد �سّخ الموؤثرات الم�ستجّدة في الفعالية ال�سردية بما الرتقاء 
بالعلم في نمٍط من التغذية ال�سترجاعية اليجابية. ي�سّمث الحوار 
كذلك مجموعة ثورية من الأفكار ب�ساأن القيمة البراغماتية لالأدب 
)بالمعنى المفيد لمفردة البراغماتية(، كما ي�سُف فليت�سر الفعالية 
النا�سئ عن عملية تطور  العقلي  الميكانيزم  باأنها نمٌط من  ال�سردية 

بيولوجي. 
   اأقّدُم اأدناه ترجمة للق�سم الثالث )والأخير( من حوار حديث  اأجراه 
 Nautilus ناوتيلو�س  مجّلة  في  المحّرر   ،Kevin Berger بيرغر  كيفن 
 97 المرّقم  المجلة   عدد  في  الحوار  ظهر  فليت�سر،  البروف�سور  مع 
والمن�سور يوم 24 �سباط )فبراير( 2021  تحت عنوان )الأدب يجب اأن 

 .) Literature Should Be Taught Like Science ُيدّر�س مثل العلم
المترجمة

ترجمة وتقدمي لطفية الدليمي
اأجرى احلوار : كيفن بريغر



 مهدي ال�ساعدي

تعي�ش العديد من العوائل املي�س���انية املتعففة 
معان���اة وقوعه���ا حت���ت خ���ط الفق���ر وت���زداد 
معاناة الفقراء وحمدودي الدخل واملعتمدين 
املوا�س���م  م���ع  �س���وءا  اليوم���ي  امل���ورد  عل���ى 
واالأعياد ب�س���بب ارتفاع معدالت ا�سعار املواد 
ب�س���ورة عام���ة ا�سف اىل ذلك اق���راب حلول 
عي���د الفطر املبارك مما يثقل على تلك العوائل 
ب�س���ورة او باأخ���رى.  وللتخفي���ف ع���ن كاهل 
تل���ك العوائ���ل اأطلق���ت العدي���د م���ن املنظمات 

املجتمعي���ة والنا�سط���ن وفاعل���ي اخل���ر يف 
املحافظ���ة مب���ادرات ان�ساني���ة م���ن �ساأنها رفع 
الثق���ل عنها ات�س���م بع�سها بالطاب���ع اجلماعي 
واأخذ بع�سها االآخ���ر طابعا فرديا منها مبادرة 
الفقر اخي ومبادرة �س���وق الفقراء باالإ�سافة 
اإىل توزي���ع ال�سالل الغذائي���ة وغرها.  �سوق 
الفق���راء احدى تلك املب���ادرات التي تهدف اىل 
زرع االبت�سام���ة على وج���وه املعدمن قام بها 
اح���د وجهاء املحافظة ح���ّول خاللها منزله اىل 
�س���وق للمالب����ش ملنحه���ا ملحتاجيه���ا مبنا�سبة 
ق���رب حلول عيد الفطر. ابو حمزة الالمي فتح 
بيت���ه وم�سيف���ه يف مدينة العم���ارة ليحولهما 
اىل �سوق جمانية توافرت فيها انواع املالب�ش 
ول���وازم العي���د لتمن���ح للفق���راء واملحتاج���ن 
جمان���ا وب���دون مقاب���ل.  "متت دع���وة الفقراء 

والف���رق الطوعي���ة الأخذ كل ل���وازم العيد وما 
يحتاجون���ه منها من مالب����ش متكاملة ولكافة 
االعمار وب���دون مقابل ل���زرع االبت�سامة على 
وج���وه الفق���راء واالأيت���ام بع���د ان م���رت بهم 

ظ���روف �سعبة منها ظ���رف الوباء وقلة فر�ش 
العم���ل و�ست�ستمر حملة التوزيع اىل اآخر اأيام 
العيد" كما يقول ابو حمزة.  مل يكن ابو حمزة 
املبادر الوحيد للعوائ���ل الفقرة يف املحافظة 

ب���ل �سبق���ه العدي���د م���ن اأبنائه���ا ملد ي���د العون 
للمحتاج���ن فيها خالل اأيام �سه���ر رم�سان كل 
ح�سب مقدرته وامكانياته.  الفقر اخي مبادرة 
اأخ���رى قدمتها جمموع���ة من �سب���اب حمافظة 
مي�س���ان خ���الل اأي���ام �سه���ر رم�س���ان ت�سمنت 
ت�سدي���د ديون العوائل الفقرة وغر القادرين 
م���ا بذممه���م ب�سب���ب ظروفه���م  عل���ى ت�سدي���د 
�سج���الت  م���ن  و�سطبه���ا  ال�سعب���ة  املعي�سي���ة 
الدي���ون وخ�سو�س���ا ل���دى اأ�سح���اب املح���ال 
التجارية يف االأحي���اء الفقرة والع�سوائيات.  
يقول النا�سط حممد عبد االأمر "اطلقنا حملة 
الفقر اخ���ي كمبادرة ت�سته���دف ت�سديد ديون 
املبادري���ن  اول  وكان  واملحتاج���ن  الفق���راء 
اإليها احد رج���ال اأالعمال من اأبناء املدينة وما 
زلن���ا م�ستمرين باحلمل���ة ون�ستقبل خاللها كل 

املتربعن ومي�سوري احلال من اأجل الو�سول 
اإىل اأك���رب قدر ممكن م���ن العوائل امل�ستدينة". 
و�سب���ق وان ق���ام ال�سباب من فري���ق مبادرون 
للعمل االن�ساين باإعداد وجبة اإفطار ا�ستهدفت 
100 عائل���ة فق���رة بالتعاون مع اح���د مطاعم 
املحافظ���ة.  حيدر جباري رئي����ش منظمة نهج 
الوف���اء االإن�ساني���ة يف مي�س���ان يق���ول عن تلك 
املب���ادرات "تع���د املب���ادرات االإن�ساني���ة الت���ي 
تقدمه���ا املنظمات املجتمعي���ة والنا�سطن على 
ح���د �سواء مب���ادرات منقطع���ة النظر وعالمة 
فارق���ة متيزت به���ا املحافظة بعيدا ع���ن الدعم 
احلكوم���ي واالعتماد على الدع���م الذاتي فقط 
ت�س���ارك فيها جميع الفئات املجتمعية باقتطاع 
جزء من قوت عوائلها للم�ساهمة بدعم الفقراء 

واملعوزين". 

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�سدر عن دار املدى كتاب بعنوان "التاريخ الثقايف للقباحة" 
تاأليف غريت�ش هندر�سن ترجمة ر�سا �سادق، يف هذا الكتاب 
ت�سل����ط املوؤلفة ال�س����وء على مفاهيم القباح����ة عرب التاريخ، 
انطالق����ا من اأعياد الرومان القدماء اإىل الع�سور الو�سطى، 
وانته����اء مبعر�ش الف����ن االنحطاط����ي الن����ازي. ت�ستك�سف 
االأدب، الف����ن، املو�سيقى، بل وحتى الدمى القبيحة، وتبن 
لنا كيف طرحت القباحة حتديًا للذوق وللمعاير اجلمالية 
طيلة الوقت.. هذا الكتاب املزدان مبجموعة من اللوحات 
والر�سوم����ات يقدم لنا وجهة نظ����ر متجددة تغو�ش عميقا 

لت�ساأل ما هي القباحة؟

بعد اأن تفجرت االحتجاجات يف 
تون�ش عام 2011 وانتهت برحيل 

زين العابدين بن علي ، وظهور 
حركة " االأخوان امل�سلمن " 

حتت ت�سمية "النه�سة  " رافعة 
�سعار  "دولة القانون"، وكنا نحن 

قد ع�سنا يف هذ البالد وال نزال 
مع هذا ال�سعار" دولة القانون 

فيه:  قلت  مقااًل  اآنذاك  كتبت   ، "
هل �سيخدع التون�سيون مثلما 

خدعنا، وهل �ستنتهي ت�سحيات 
التون�سين مبثل ما انتهت اإليه 

ت�سحيات اإخوة لهم يف العراق ال 
ي�ستطيعون القيام مبظاهرة اأو 
احتجاج اإال مبوافقة ال�سلطات 

الر�سمية؟ وهل �سي�سع اأولو 
االأمر قانونًا لالأخالق العامة مثلما 
ي�سر �سا�سة العراق على ت�سريعه 

لنا، وهل �سي�ستجدون احلرية 
مثلما ن�ستجديها اليوم؟ وكنت 

اأخ�سى على اأ�سقائنا يف تون�ش من 
�سعارات تنادي بدولة القانون، 
الأنها �سعارات براقة �سرعان ما 

يلتف ال�سا�سة حولها فيفرغونها 
من م�سامينها احلقيقية، فينت�سر 

الف�ساد املايل واالإداري وتك�سر 
املحا�س�سة عن اأنيابها لتتقا�سم 
االأموال واملنافع لتحرم ال�سعب 

منها. فما مر بتون�ش مر يف العراق 
من قبل حيث قام ال�سا�سة عندنا 
قبل االنتخابات برفع �سعارات  

اخلطاب الوطني  ، ومقوالت مثل 
املن�سب للكفاءات ، والدولة خلدمة 

املواطن ، والعدالة االجتماعية 
للجميع . فما الذي حدث بعد 
ذلك؟ قرر اأ�ساو�سة ال�سيا�سة 

ن�سف اللعبة الدميقراطية باأكملها 
واالنقالب على هذه اخلطة، 

والعودة بالبالد اإىل زمن القرون 
الو�سطى.. اليوم يدفع �سعب 

تون�ش �سريبة �سعارات اأحزاب 
ال�سلطة مثلما دفعنا وحتولت 

تون�ش من دولة للقانون اإىل حلبة 
لل�سراع راح �سحيتها �سخ�سيات 

منا�سلة  بحجم �سكري بلعيد.. 
ليجد ال�سعب التون�سي مثلما 
امل�سري الذي انخدع بجوقة 

حممد مر�سي والليبي الذي تعبث 
به امليلي�سيات املتطرفة ، وقبلهما 

العراقي نف�سه اأمام �سا�سة ال 
يجيدون غر لعبة "غزو املنا�سب" 

وبيع الوهم للنا�ش، من خالل 
املتاجرة بالدين للو�سول اإىل 

كر�سي احلكم.. حيث تركوا خدمة 
البالد ليحدثوا النا�ش عن عورة 
الن�ساء واأهمية النقاب وخطيئة 

الفرح والغناء وال�سعادة ، واتهام 
املعار�سة باأنهم زنادقة وملحدون، 

بعد �سنة واحدة يف م�سر وع�سر 
�سنوات يف تون�ش وليبيا  وت�سعة 

ع�سر عاما يف العراق اكت�سفت 
ال�سعوب اأن م�سوؤوليها و�سا�ستها 

فا�سلون بامتياز يريدون اأن 
يبيعوا الكذب على اأنه منجزات، 

م�ستغلن حاجة النا�ش اإىل 
االأمن واخلبز واال�ستقرار.. وان 

احزابها والئها الحزابها ولي�ش 
للوطن ، وان من يعار�سهم  

ينفذ اأجندة اأجنبية تريد ن�سر 
الف�سوق والكفر؟.. ماذا �سيقول 

العراقيون وهم يعي�سون يف ظل 
احزاب موؤمنة ت�سيطر على معظم 

موؤ�س�سات الدولة  
تك�سف لنا االحداث يف تون�ش 
، وما تفعله حركة النه�سة ، اأن 

مثل هذه احلركات ال�سيا�سية  ال 
جتيد �سوى ن�سر االإحباط وقتل 

االأمل يف النفو�ش، وحتويل 
البلدان التي انتظرت ال�سعادة اإىل 

بلدان ير�سى اأهلها مبا مق�سوم 
لهم يف ظل �سا�سة وم�سوؤولن 

مهمتهم االأوىل تعبيد طرق االآخرة 
اأمام النا�ش وطرق ال�سعادة 

والرفاهية اأمام عوائلهم واأحبابهم 
ومنتفعيهم.

من دولة القانون 
اإىل النه�ضة 

التاريخ الثقايف للقباحة

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����ش له���ذا اليوم 
)االأربعاء( اأن درجات احلرارة ترتفع 
قليال ع���ن معدالتها لي���وم اأم�ش، واأن 
اجل���و �سيك���ون م�سم�س���ًا يف جمي���ع 

مناطق البالد.
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 الدامنارك/ املدى  

اأعلن يف العا�سمة الدامناركية 
كوبنهاغن يوم الأحد امل�سادف 9 

اأيار 2021 عن تاأ�سي�س اأول متحف 
عراقي للفنون يف اأوروبا با�سم 
)متحف اإح�سان اأدهم للفنون( 

وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى 
ال�سنوية الأوىل لرحيل الفنان 

العراقي الرائد اإح�سان اأدهم 
)1934-2020( �سيخ اخلطاطني 

العراقيني، املدير الأول 
للأورك�سرتا ال�سمفونية الوطنية 
العراقية واأحد ُمر�سي اأ�س�س الفن 

العراقي احلديث. 

 وجاء يف بيان التاأ�سي�ش الذي ن�سر على 
�سفح���ة الرائد اأده���م يف موقع التوا�سل 

االإجتماعي الفي�سبوك: 

"لق���د �سكل غي���اب الفن���ان الرائد الكبر 
اإح�س���ان اأده���م يف مث���ل ه���ذا الي���وم من 
الع���ام املا�سي خ�سارة كب���رة ال تعو�ش 

العراقي���ة  والفني���ة  الثقافي���ة  لل�ساح���ة 
ل���دوره التاأ�سي�سي والريادي على �سعيد 
فن اخلط العربي واملو�سيقى الكال�سيكية 
واحلرك���ة الت�سكيلية عرب مدر�سته الفنية 
الت���ي  واملو�سيق���ى(  واحل���رف  )الل���ون 
و�سفه���ا باأنه���ا "بو�سل���ة م�س���رة حياته 
الفنية" التي دامت الأكرث من 86 عامًا من 
العطاء املتوا�سل يف اإثراء الفن العراقي 

احلديث".  
اأم���ا عن اأه���داف املتح���ف في�س���ر البيان 

اىل: 
اأعم���ال  ون�س���ر  توثي���ق  عل���ى  "-العم���ل 
الفنان الرائد اإح�سان اأدهم والتعاون مع 
املهتم���ن واملخت�س���ن الإج���راء االأبحاث 

والتوثيق والن�سر. 
- االإ�سه���ام يف اأحي���اء اأ�س���ول وقواع���د 

وجماليات فن اخلط العربي. 
- امل�ساهم���ة بالتعري���ف بالف���ن العراق���ي 

احلديث دوليا". 

وبالن�سب���ة لنهج املتحف، ي�سيف الع�سو 
املوؤ�س����ش الفن���ان الت�سكيل���ي العراقي - 

الدامناركي، مهدي كوفاين: 
للفن���ون  اأده���م  اإح�س���ان  متح���ف  "اإن 
موؤ�س�سة تهت���م بالثقافة والفنون، ت�سعى 
لتكون نقط���ة اإلتقاء ب���ن الثقافات، وهو 
اله���دف االإن�س���اين االأ�سم���ى  م���ا يحق���ق 

للراحل الكبر اإح�سان اأدهم". 
من جانب���ه علق الفنان والناق���د العراقي 

علي النجار على بيان التاأ�سي�ش قائاًل: 
"مباركة جهودكم، و�سكرًا لكل من �ساهم 
يف هذا املل���ف ويف اإن�ساء املتحف لتدوم 
الذك���رى وليبق���ى االإجن���از �ساه���دا على 
�سخ�سي���ة اإح�س���ان اأدهم وذك���رى حلياة 

فنية متميزة ي�ستحقها ون�ستحقها". 
واأ�س���اف الفنان والكات���ب يحيى ال�سيخ 
بالفن���ان  يلي���ق  "اجن���از عظي���م  معلق���ًا: 
اإح�س���ان اأده���م، اأمتن���ى لك���م املزي���د م���ن 

النجاح". 

اأوروب������ا ف�����ي  ل��ل��ف��ن��ون  ع���راق���ي  م��ت��ح��ف  اأول  ت��اأ���س��ي�����س 

اأع���ل���ن ع����دد م���ن جن����وم وم�����س��اه��ر 
ال����ع����امل ال���ع���رب���ي، ت�����س��ام��ن��ه��م م��ع 
فى  خا�سة  الفل�سطينين،  االأ���س��ق��اء 
ي�سهدها  التى  االأخ��رة  االأح��داث  ظل 
ع��ربوا عن  ال�سيخ ج��راح، حيث  حي 
اأحداث ورفعوا  ملا يجري من  حزنهم 
جراح"،  ال�سيخ  حي  "اأنقذوا  �سعار 

و"فل�سطن تنتف�ش".

وم���ن ج��ه��ت��ه��ا غ����ردت ال��ف��ن��ان��ة ليلى 
علوي عرب ح�سابها الر�سمي بتوير: 
فل�سطن  يف  اإخواننا  احفظ  "اللهم 
فل�سطن".  مع  مت�سامن  وان�سرهم، 

وم�����ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت ال��ف��ن��ان��ة 
نان�سي عجرم  اللبنانية 

"ابت�سم  توير:  عرب 
اأن������ت ����س���اح���ب ح��ق 

معكم  كلنا  �سلطان،  احل��ق  و�ساحب 
وفى  والكرامة".  العنفوان  اأبناء  يا 
�سياق مت�سل كان النجم حممد هنيدي 
ال�سعب  م��ع  املت�سامنن  اأوائ����ل  م��ن 
اأح��داث  من  به  مير  وم��ا  الفل�سطيني 
م��وؤ���س��ف��ة، وك���ت���ب ع���رب ح�����س��اب��ه 
"وانت  بوك":  "في�ش  مبوقع 
ق��اع��د دل��وق��ت��ي م��رت��اح يف 

بتتهجر  ن��ا���ش  ف��ي��ه  اإن  اف��ت��ك��ر  بيتك 
وبت�سيب  ال�������س���ارع  يف  وب��ت��رم��ي 
بيوتها ظلما وقهرا.. بي�سيبوا اأر�سهم 
يف  وعاملهم..  وم�ستقبلهم  وذكرياتهم 
وقت العامل كله �ساكت ومتجاهل اللي 
بيح�سل.. الزم نقف جنبهم ونو�سل 
�سوتهم للعامل كله #انقذوا_حي_

ال�سيخ_اجلراح".

ك�سف���ت املمثل���ة العاملي���ة اأجنلين���ا جويل اأنه���ا وجدت 
الراح���ة النف�سي���ة خالل عمله���ا على فيلمه���ا اجلديد 
خ�سو�سًا بعد اأزمتها م���ع طليقها املمثل براد بيت. 

واأ�سارت اىل اأن الت�سوير كان بالن�سبة لها عالجا.
وبح�سب موق���ع "Mercury" اأنها وبعد �سهر 
م���ن حكم الطالق، بداأت ج���ويل يف ت�سوير فيلم 
 ،  Thos "يرغب���ون يف موتي الذين  "اأولئ���ك 
حيث تلع���ب دور اإطفائية تدع���ى "هانا فاربر"، 
الت���ي تعاين من ا�سطراب م���ا بعد ال�سدمة بعد 

ماأ�س���اة اأثناء العم���ل. وهذا م���ا �ساعدها يف تلك 
الفرة الت���ي كانت تعاين فيها م���ن �سغط طالقها 

من ب���راد بيت. وقالت جويل ح���ول هذا املو�سوع: 
اإنه كان نوعا من العالج  "لقد كنت حمظوظة جدًا. 
ولقد متكنت من القيام بهذا الدور عندما كنت بحاجة 

اإىل اال�ستقرار بعد الطالق."
دام زواج ج���ويل وبي���ت قوي���ا يف هولي���وود الأكرث 
م���ن 10 �سن���وات، لكنه انته���ى فجاأة عندم���ا تقدمت 
ج���ويل بطل���ب للط���الق يف ايلول/ �سبتم���رب 2016 

حي���ث تزعم اأن بيت كان م�سيئا لفظيا وج�سديا اأثناء 
عالقتهم���ا وزواجهم���ا ال���ذي ا�ستمر ملدة عام���ن، وفقا 

لوثائق املحكمة املرفوعة قبل حماكمة احل�سانة القادمة.

جنوم عرب يت�سامنون مع ق�سية ال�سيخ جراح  

 12 May 2021

هكذا تتخطى اأجنلينا جويل 
اأزمة طلقها من براد بيت

العيد  ق���رب ح��ل��ول  م���ع  ت��ت��زام��ن  م��ي�����ض��ان��ي��ة  رم�����ض��ان��ي��ة  م���ب���ادرات 

اإن  حديث����ة  بريطاني����ة  درا�س����ة  قال����ت 
احلفالت املو�سيقي����ة ومباريات الكرة 
اأق����ل تاأثرا يف انتقال عدوى فايرو�ش 

كورونا من التجمعات ال�سغرة.
وبح�س����ب "ديل����ي مي����ل" الربيطاني����ة 
ف����اإن موؤ�س�س����ة اأبح����اث "اإ�����ش اإيه جي 
املو�سيقي����ة  احلف����الت  اأن  اإي" اأك����دت 
واالأح����داث  الق����دم  ك����رة  ومباري����ات 

الكب����رة االأخ����رى لها "تاأث����ر �سئيل" 
عل����ى انتقال فايرو�����ش كورونا، معللة 
االلتق����اء  غ����ر �سخ�سي����ة، واأن  باأنه����ا 
يف االأح����داث الكب����رة ال يك����ون غالبا 
وجه����ا لوج����ه. ياأت����ي ذل����ك فيم����ا اأكدت 
املوؤ�س�س����ة الربيطاني����ة اأن املجموعات 
خط����را  متث����ل  االأ�سغ����ر  والتجمع����ات 

اأكرب.

�ست�سم����ح  بريطاني����ا  اأن  اإىل  ي�س����ار 
احلف����الت  مث����ل  الكب����رة  لالأح����داث 
املو�سيقي����ة بالع����ودة م����رة اأخ����رى يف 
الهواء الطل����ق، وذلك اعتب����ارا من 17 

اأيار اجلاري.
الدرا�س����ة الت����ي ق����ام به����ا علم����اء م����ن 
جامعات بري�ست����ول قالت اإن االأحداث 
الكب����رة الت����ي ت�س����م 50 �سخ�س����ا اأو 

اأك����رث ميك����ن اأن تك����ون اأك����رث اأمانا من 
احلف����الت املتوا�سع����ة الت����ي ت�سم 10 
اإىل 20 �سخ�س����ا، اإذ ال يختل����ط النا�ش 
يف الواق����ع م����ع الكثر م����ن النا�ش يف 
التجمعات الكبرة، ونادرا ما يذهبون 
اإليه����م، لذلك يقول اخل����رباء اإنهم قد ال 
انتق����ال  يف  كب����را  خط����را  ي�سكل����ون 

العدوى.

اأع���اد النج���م االأمريكي ت���وم كروز 
جوائ���ز غولدن غل���وب اإىل جمعية 
ال�سحفين االأجانب التي ت�سرف 
عليه���ا، بع���د �سع���وره بالغ�سب 
من عدم وج���ود تنوع يف هيئة 
التحكي���م من ممثل���ي املجتمع 
االأمريك���ي.  وف���از ت���وم كروز 
بالغول���دن غل���وب ثالث مرات 
ف���از  حي���ث  م�سرت���ه،  يف 
بجائزة اأف�سل ممثل عن اأدائه 
يف فيلم "جري ماغواير" عام 

1997 و"ولد يف الرابع من يوليو" 
ع���ام 1990، وجائ���زة اأف�سل ممثل 
م�ساع���د عن فيل���م "ماغنولي���ا" عام 
2000. تاأت���ي هذه اخلط���وة و�سط 
 HFPA ح���ول  املتزاي���د  اجل���دل 
 The املنظم���ة الت���ي تق���ف وراء -
افتقاره���ا  ب�سب���ب    Globes
وج���ود  ع���دم  وحتدي���دًا  للتن���وع، 
اأع�س���اء م���ن ال�س���ود، كم���ا مت اإبراز 
االأ�سئلة االأخالقي���ة املتعلقة باملزايا 
البال���غ  اأع�سائه���ا  لبع����ش  املالي���ة 
عدده���م 87 ع�س���وا يف حتقي���ق يف 

�سباط/ فرباير. 
�سكارلي���ت  اأ�س���درت  كان���ت  و 
جوهان�سون بيانا دعت فيه املجتمع 
الرفيهي اإىل الراجع عن امل�ساركة 
يف االأح���داث الت���ي ترعاه���ا جمعية 

هوليوود لل�سحافين االأجانب.
ون�سرت و�سائل االإعالم عن الغياب 
الت���ام لل�سحفي���ن ال�س���ود يف هيئة 
حتكيم اجلائ���زة، والتي تتكون من 
ث���م وع���د املنظم���ون  87 �سحفي���ا. 
"اإج���راء  و  الو�س���ع  باإ�س���الح 

التغيرات الالزمة".

توم كروز يعيد كل جوائز "غولدن غلوب" اخلا�سة به ب�سبب العن�سرية

درا�سة: التجمعات الكبرية اأقل تاأثرياً يف عدوى كورونا من ال�سغرية

ابوحمزة الالمي يحول بيته اىل �سوق للفقراء
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