
دينار  )500( �صفحات    8

رئي�س مجل�س الإدارة
رئي�س التحرير

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد )768( ل�سنة )2004( جريدة �صيا�صية يومية 

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

follow us on our Website
 or download Al Mada App 
on stores

يمكنكم متابعة الموقع 
اللكتروني

:QR Code من خالل قراءة

العدد )4963( ال�سنة الثامنة ع�سرة - الحد )13( حزيران  2021

5

برونزيتان للرماية 
الن�صوية في م�صابقة 

الم�صد�س العربية

 بغداد/ متيم احل�صن

حتذر اط���راف يف العراق من ا�س���تهداف من�س���اأة 
ح�سا�س���ة مثل النفط يف حرب الطائرات امل�س���رة 
املفخخة، التي ب���داأت ف�سائل م�سلح���ة تلجاأ اليها 
موؤخ���را مع عدم و�سول طهران واملجتمع الدويل 

لتفاق حول الربنامج النووي للأخرة.
وق���د ت�سل تل���ك الطائرات التي ت�ستخ���دم العراق 
ك�ساح���ة لل�سراع بني اإيران وال���دول الغربية اىل 
دوائر حكومية مهمة، او تقوم باغتيال �سخ�سيات 
او حت���ى مراك���ز الق���راع يف النتخاب���ات الت���ي 

يفر�ض ان جتري بعد 4 ا�سهر.
وبح�س���ب م�سوؤولني فان �سم���اء العراق مفتوحة، 
ول توج���د �سيط���رة على الطائ���رات التي متر يف 

الج���واء ب�س���كل دقي���ق، فيما ل تع���رف حتى الآن 
الأماك���ن التي تنطل���ق منها تلك امل�س���رات �سواء 

كانت من داخل البلد او خارجها.
وكان���ت بع�ض الف�سائ���ل امل�سلحة الت���ي تن�سوي 
�سم���ن احل�س���د ال�سعبي، ق���د اعلنت ع���ن امتلكها 
طائ���رات ب���دون ط���ران، وك�سف���ت اأكرث م���ن مرة 
عن قيامها بت�سوير مواق���ع ح�سا�سة مثل املنطقة 

اخل�سراء عرب "الدرون".
ونهاي���ة ال�سب���وع املا�س���ي، �سقط���ت 3 طائ���رات 
م�س���رة عل���ى قاعدة امريكي���ة قرب مط���ار بغداد، 
كم���ا ا�ستهدف���ت �سواريخ قاعدة بل���د اجلوية، مع 
ا�ستئناف جتهيز طائ���رات ال�"اف 16" بالذخرة 
م���ن قب���ل ال�سرك���ة المريكي���ة املعني���ة بال�سراف 

عليها.

م�سدر �سيا�سي مطلع يقول ل�)املدى( ان "الجهزة 
ال�ستخباري���ة تع���رف هوي���ة اجله���ات التي تقوم 
با�سته���داف الق���وات المريكية وال�سف���ارات عرب 
الطائرات امل�س���رة وال�سواريخ، لكن لي�ض هناك 

قرار مواجهة".
وحاول رئي�ض ال���وزراء م�سطفى الكاظمي، اكرث 
من مرة اعتقال �سخ�سيات متهمة بتلك الهجمات، 
لكنها يف كل مرة تنتهي بالفراج عن املتهمني، كما 
جرى مع قا�سم م�سلح، و"خلية الدورة" يف العام 

املا�سي. 
وتلتزم احلكومة، بح�س���ب م�ست�ساري الكاظمي، 
باحل���وار ال�سيا�س���ي لف���ك الزم���ة، ال���ذي اأطلق���ه 
الخر قبل عدة ا�سه���ر، ومل يلق اي �سدى حتى 

الن.

وي�سيف امل�سدر: "قرار التعامل مع هذه الف�سائل 
يتعلق بطه���ران، فهي ت�سعد م���ن الهجمات للدفع 
باملجتم���ع ال���دويل للع���ودة اىل التف���اق النووي 

الذي الغاه ترامب قبل عدة �سنوات".
وح���ذر امل�سدر من ان حرية حترك هذه الطائرات 
امل�س���رة و"الكاتيو�سا" ق���د "ت�سل اىل ا�ستهداف 
�س���ركات النف���ط مم���ا يعرق���ل اقت�ساد الب���لد، او 
ا�سته���داف املر�سحني للنتخاب���ات او حتى مراكز 

النتخابات".
واأك���دت ال�سلطات الأمنية ا�سته���داف مطار بغداد 
ال���دويل بث���لث طائرات م�س���رة، معلن���ة اإ�سقاط 

واحدة منها.

 التفا�صيل �س3

 بغداد/ ح�صني حامت

بعد القرارات التي اتخذها جمل�ض الوزراء الأ�سبوع 
املا�س���ي ب�س���رورة تطبي���ق اج���راءات �سدي���دة، اىل 
جانب الجراءات الواج���ب اتخاذها من قبل الدوائر 
ال�سحي���ة، لغر����ض رف���ع ن�سب���ة التغطي���ة باللقاحات 
م���ن اجل حتقي���ق املناعة املجتمعي���ة والبدء بتخفيف 
الج���راءات تدريجي���ا ا�س���وة ب���دول الع���امل وع���ودة 
احلي���اة ب�سكله���ا الطبيع���ي يف املرافق كاف���ة، ا�سارت 
لي�س���ت  الق���رارات  اأن  اىل  والبيئ���ة  ال�سح���ة  وزارة 
ي�س���ب  والأخ���ر  الأول  هدفه���ا  وامن���ا  اجباري���ة 
"املناع���ة  م���ن اج���ل حتقي���ق  يف م�سلح���ة املواط���ن 

املجتمعية".
فيما ي���رى خمت�سون بال�ساأن القان���وين اأن القرارات 
ج���اءت بح�سب م���واد الد�ست���ور العراق���ي ول تعترب 

اجبارية او جمحفة بحق املواطن.
وتق���ول ع�س���وة الفري���ق الطب���ي الإعلم���ي ل���وزارة 
ال�سح���ة رب���ى ف���لح ح�س���ن يف حدي���ث ل�)امل���دى( اإن 
"قرارات جمل�ض الوزراء جاءت لت�سب يف م�سلحة 

املجتمع اجمع".
وت�سي���ف ح�سن اأن "الو�س���ول اىل املناعة املجتمعية 
يتطل���ب تلقي���ح اعل���ى ن�سب���ة ممكن���ة م���ن املواطن���ني 

بزيادة اعداد امللقحني"، م�سرة اىل اأن "التلقيح يحد 
من انت�س���ار العدوى ودخول ال�س���للت اجلديدة من 

الفايرو�ض".
وت�س���ر ع�س���وة الفري���ق الطب���ي الإعلم���ي ل���وزارة 
ال�سح���ة اىل اأن "ق���رارات جمل����ض ال���وزراء لي�س���ت 
اجباري���ة واإمن���ا الغر�ض منه���ا الو�س���ول اىل مناعة 
جمتمعي���ة واحلف���اظ على �سلم���ة املواطن���ني لعودة 

احلياة اىل طبيعتها".
عل���ى  املا�س���ي،  الثلث���اء  ال���وزراء  جمل����ض  و�س���دد 
ال�ستم���رار بتطبي���ق ق���رار تلقيح جمي���ع الأ�سخا�ض 
العامل���ني يف املح���لت واملطاعم وامل���ولت واملعامل 
وبقية الماكن اخلا�سعة للرقابة ال�سحية، واعتباره 
�سرط���ا ا�سا�سيا م���ن �سروط جتديد ومن���ح الجازات 
ال�سحي���ة، مع حما�سب���ة املخالفني بفر����ض الغرامات 
والغلق بعد تاريخ 2021/9/1، يف حال عدم حتقيق 

تلك املتطلبات.
اإ�ساف���ة اىل ع���دم ال�سماح ب���دوام موظف���ي الوزارات 
والدوائ���ر غ���ر املرتبطة ب���وزارة وكذل���ك موؤ�س�سات 
والعامل���ني  والط���لب  اخلا����ض،  القط���اع  ودوائ���ر 
والكلي���ات  املعاه���د  يف  التدري�سي���ة  والهيئ���ات 
 ،)...( كاف���ة  والأهلي���ة  احلكومي���ة  واجلامع���ات 
واعتباره���م غائبني عن الدوام، مامل يتم جلبهم كارت 

التلقي���ح او فح����ض )PCR( �سال���ب ا�سبوعي���ا لغر 
امل�سمول���ني باللقاح او امل�سابني خ���لل فرة ال�سهور 
الثلث���ة ال�سابقة )معززة بالتقارير الطبية من اللجان 

املخت�سة( وابتداء من تاريخ 9/1/.2021.
وال���زام دوائر الدولة احلكومية كاف���ة بعدم ا�ستقبال 
اي مراجع م���امل يتم جلبه���م كارت التلقيح او فح�ض 

)PCR( �سالب ا�سبوعيا اأي�سا.
وت���رى ح�سن، اأنه "يف حال عدم الو�سول اىل املناعة 
املجتمعي���ة والف�سل يف تلقي���ح اأكرث من 50-60% من 
املواطن���ني ف���اإن الو�س���ع �سيبق���ى كما ه���و عليه ومن 
املمك���ن ظه���ور �س���للت جدي���دة اأخط���ر م���ن املوجة 

احلالية".
وتوؤك���د ع�س���وة الفري���ق الطب���ي الإعلم���ي ل���وزارة 
ال�سح���ة اأن "جمي���ع اللقاح���ات اآمن���ة وفعال���ة وم���ن 
منا�س���ئ عاملية ر�سين���ة"، لفتة اىل ان���ه "اىل الن مل 
نلح���ظ اأي اعرا����ض �سديدة وخطرة ل���دى اأي متلق 

للقاح وامنا هي اعرا�ض ب�سيطة كاأي لقاح اآخر".
ويف ما يخ����ض القول باأن اللقاح اجباري والقرارات 
جمحف���ة، يب���ني اخلب���ر القان���وين ط���ارق ح���رب يف 
حدي���ث ل�)امل���دى( اأن "امل���ادة )4( و)5( م���ن قان���ون 
موظف���ي الدول���ة رق���م 14 ل�سن���ة 1991 يوج���ب على 

املوظف تنفيذ اأوامر اجلهة الأعلى".

وبح�س���ب قانون ان�سب���اط موظفي الدول���ة والقطاع 
العام رقم )14( ل�سنة 1991 فاإن املادة )4( ثالثا تلزم 
املوظ���ف ب�"احرام روؤ�سائه والت���زام الأدب واللياقة 
ب���اأداء  املتعلق���ة  اأوامره���م  واإطاع���ة  خماطبته���م  يف 
واجبات���ه يف حدود ما تق�سي ب���ه القوانني والأنظمة 
والتعليمات، ف���اإذا كان يف هذه الأوامر خمالفة فعلى 
املوظ���ف اأن يبني لرئي�سه كتابة وجه تلك املخالفة ول 
يلت���زم بتنفيذ تلك الأوام���ر اإل اإذا اأكدها رئي�سه كتابة 

وعندئٍذ يكون الرئي�ض هو امل�سوؤول عنها".
ام���ا الفق���رة الثانية ع�سر من امل���ادة )4( تلزم املوظف 
القي���ام بواجب���ات الوظيف���ة ح�سبما تق���رره القوانني 

والأنظمة والتعليمات.
وتب���ني امل���ادة )5( عا�س���را "التاأخر يف اإجن���از العمل 

الذي يت�سبب عنه تعطيل عمل الآخرين". 
وي�سر حرب اىل اأن "الق���رارات جاءت ح�سب ما هو 

معمول به يف الد�ستور ول تعترب قرارات جمحفة".
و�سجل���ت وزارة ال�سح���ة والبيئ���ة، اأم����ض ال�سب���ت، 
3831 اإ�سابة جديدة بالفايرو�ض، فيما متاثل 4095 
م�ساب���ًا اإىل ال�سف���اء، وقاب���ل ذل���ك وف���اة 22 م�ساب���ًا 

بالفايرو�ض. 
وبين���ت، اأن الع���دد الكل���ي ملتلق���ي اللقاح���ات امل�سادة 

لفايرو�ض كورونا يف العراق بلغ 691726.

 ترجمة/ حامد اأحمد 

قب���ل �سبع �سنوات م�ست اأقدم م�سلحو تنظيم 
داع�ض عل���ى اختطاف اأكرث من 1،700 �ساب 
متدرب من منت�سبي القوات الأمنية يف قاعدة 
�سبايك���ر مبدين���ة تكري���ت يف �س���لح الدي���ن 
واقتادوهم اأ�سرى واعدامهم يف 12 حزيران 
2014 بع���د يوم واحد م���ن �سيطرتهم على 

مدينة املو�سل.
املج���زرة هذه التي اأ�سبح���ت تعرف مبجزرة 
�سبايكر كانت مبثاب���ة اأول مثال على وح�سية 
الإب���ادة اجلماعية لتنظيم داع����ض الإرهابي. 
حيث انه مل ي�سبق لي تنظيم اإرهابي اآخر ان 
قام مبج���زة على هذا النطاق، وهذه اجلرمية 
تو�سح كيف ان داع�ض فاق يف جرائمه تنظيم 

القاعدة الذي �سبقه والذي ن�ساأ منه.
وكان����ت تنظيم����ات اإرهابي����ة �سبقت����ه كتنظيم 
بتفج����رات  هجم����ات  نف����ذت  ق����د  القاع����دة 
فيه����ا  ا�ستهدف����ت  انتحاري����ة  وتفج����رات 
عراقيني م����ن خمتلف الطوائ����ف من م�سلمني 
وم�سيحي����ني وايزيديني، ولكن هذه اجلرمية 
كان����ت اأك����رث تعقي����دا واأن الأ�سخا�����ض الذين 

نفذت املجزرة بحقهم قد مت اختيارهم بعناية 
واقتيادهم عل����ى �سكل طابور يف املنطقة قبل 

اإعدامهم.
كث����ر من ال�سب����اب املختطفني قد مت قتلهم يف 
م����كان واحد ورميه����م يف النهر مما حول ماء 
النهر املتدفق اإىل اأحم����ر ب�سبب الدماء. ويف 
حالت اأخرى مت اقتياد اآخرين اىل ال�سحراء 
واعدامهم ببنادق ر�سا�سة. واأقدم داع�ض بعد 
ذلك على تنفي����ذ نف�ض ال�سيء عن����د ا�ستهدافه 
لأبناء الطائفة اليزيدي����ة وزادوا من ب�ساعة 
جرميته����م عرب بي����ع ن�ساء واأطف����ال يف �سوق 
ي����زال  وم����ا  اجلن�س����ي.  لل�ستعب����اد  الرقي����ق 
الآلف م����ن الن�ساء والطف����ال اليزيديني يف 

عداد املفقودين.
ا�ستذكار �سحايا جرمية �سبايكر تزداد تفاعل 
�سن����ة بعد اأخ����رى ، ف�س����ل عن الق����اء القب�ض 
على بع�����ض املتورط����ني باجلرمي����ة واإ�سدار 
اأحكام بحقه����م. اليوم يتب����ادل عراقيون عرب 
موق����ع التوا�سل الجتماع����ي توير ها�ستاغ 

تغريدات يف ذكرى جمزرة �سبايكر.   

 التفا�صيل �س3

 ذي قار/ ح�صني العامل

افتت���ح رئي����ض جمل�ض الوزراء م�سطفى الكاظمي  يوم اأم�ض، ثلث���ة م�ساريع �سراتيجية وخدمية 
وو�س���ع حجر ال�سا����ض مل�سروع تطوير مط���ار النا�سرية الذي من املقرر ان تق���وم بتنفيذه احدى 
ال�سرك���ة ال�سيني���ة املتخ�س�س���ة، وح�سرت حفل الفتتاح وال���دة ال�سهيد عمر �سع���دون احد �سهداء 

تظاهرات النا�سرية ف�سل عن عدد من امل�سوؤولني املحليني.
وو�س���ل الكاظم���ي اىل مطار النا�سرية يف وقت مبكر من �سب���اح اأم�ض، وكان يف ا�ستقباله حمافظ 
ذي قار احمد غني اخلفاجي وقائد عمليات �سومر الفريق �سعد احلربية وعدد اآخر من امل�سوؤولني، 
وف���ور و�سوله توج���ه لفتتاح حمطة الكهرباء الغازية املركبة وج�س���ر املرور ال�سريع الكونكريتي 
وم�ست�سف���ى النا�سري���ة التعليم���ي املع���روف با�سم امل�ست�سف���ى الركي، فيما و�سع حج���ر ال�سا�ض 

مل�سروع تطوير مطار النا�سرية.
فيم���ا احت�سد عدد من املتظاهرين الغا�سبني عند ج�سر املرور ال�سريع و�سط النا�سرية للحتجاج، 
مطالبني بالك�سف عن قتلة ايهاب الوزين وريهام يعقوب وم�سر النا�سط املختطف �سجاد العراقي 

وهو ما ادى اىل افتتاح اجل�سر املذكور ب�سورة �سريعة تلفيا لتطورات املوقف.
وقال الكاظمي خلل حفل افتتاح م�ست�سفى النا�سرية التعليمي انه "نفتتح على بركة الله م�ست�سفى 
النا�سرية وهو من اأحدث امل�ست�سفيات يف العراق ويت�سمن اق�ساما عدة يف خمتلف الخت�سا�سات 
الطبي���ة"، مبين���ا ان "امل�ست�سف���ى ي�ستوعب حالي���ا 492 �سريرا، و�سنعم���ل يف املراحل املقبلة على 

تطويره ليت�سمن �سعة ا�سافية".
وا�س���اف " تابعنا جتهي���ز امل�ست�سفى باأحدث املع���دات الطبية لتقدمي اأف�س���ل اخلدمات للمر�سى"، 
واردف "�ستدي���ر امل�ست�سف���ى ك���وادر طبية م���ن املحافظة نف�سه���ا، وهذا �سيخلق فر����ض عمل كثرة 
لأبنائن���ا اخلريج���ني يف خمتل���ف الخت�سا�س���ات الطبية من املق���رر اأن يتم ا�سناد الك���وادر الطبية 

بخربات طبية خارجية م�ستقبل".
 التفا�صيل �س3

لجنة الأمن في البرلمان: �صماء العراق مفتوحة والدفاع الجوي يحتاج اأمواًل

الط�ئرات المفخخة قد ت�ستهدف "النفط"..  والمك�ف�أة 
الأمريكة �ستزيد عزلة الجم�ع�ت الم�سلحة

  بغداد/حممد �صباح

ل متتلك احلكوم���ة العراقية تفا�سيل وبيانات 
دقيق���ة عن الع���داد احلقيقية لعمال���ة الطفال، 
وجته���ل اي�سا اع���داد املت�سربني ع���ن املدار�ض 
والتعليم، وكذلك حالت الت�سول التي تفاقمت 
دفع���ت باحلكوم���ة العراقي���ة اإىل التع���اون مع 
منظمة اليون�سيف لإقرار قانون حماية الطفل.
القان���ون اجلدي���د الذي جاء التزام���ا بان�سمام 
الع���راق اإىل اتفاقي���ة حق���وق الطف���ل يف العام 
الت�س���ول  ح���الت  عل���ى  �سيق�س���ي   ،1994
البيئ���ة  بتوف���ر  احلكوم���ة  ويل���زم  للأطف���ال 

املنا�سبة لهم.
ويب���ني فا�سل الغراوي ع�سو مفو�سية حقوق 
الن�س���ان يف ت�سري���ح ل�)امل���دى( اأن "قان���ون 
ال���ذي �س���وت علي���ه جمل����ض  حماي���ة الطف���ل 
ال���وزراء موؤخ���را ج���اء بالتع���اون والتدار�ض 
ب���ني وزارة العمل ومفو�سي���ة حقوق الن�سان 
واليون�سيف، اف�سى اىل تقدمي م�سودة نهائية 
للحكومة"، مبينا اأن هذه اللقاءات والنقا�سات 
التي �سبقت تقدمي امل�سودة النهائية ركزت على 

ان�س���اج القانون وجعله يتنا�سب مع الو�ساع 
الراهنة، ويتفق مع املعاير الدولية.

ويف �سهر ايار املا�سي �سوت جمل�ض الوزراء، 
عل���ى م�سروع قان���ون حماية الطف���ل املقدم من 
وزارة العمل وال�س���وؤون الجتماعية وار�ساله 

اإىل جمل�ض النواب ل�ستكمال ت�سريعه.
اجلدي���د  "القان���ون  اأن  الغ���راوي  وي�سي���ف 
يت�سم���ن جمموع���ة م���ن الج���راءات والآليات 
التي توف���ر احلماية اخلا�س���ة للطفل وحقوقه 
وكذل���ك تاأ�سي�ض هيئة عليا لرعاي���ة الطفولة"، 
م�سيف���ا اأن الت�سري���ع ياأت���ي تلبي���ة ملتطلب���ات 
الت���زام العراق باملعاير الدولي���ة التي ت�سمنها 

القانون.
وكان الع���راق ق���د ان�س���م اإىل اتفاقي���ة حق���وق 
الطفل يف اخلام�ض ع�سر من حزيران 1994، 
وق���د اأح���رز تقدم���ًا هائ���ًل يف جم���ال حق���وق 
الأطفال منذ ذلك احلني على الرغم من �سنوات 
الن���زاع وع���دم ال�ستق���رار يف الب���لد، كما اأن 
العراق من الدول الت���ي تبنت اأهداف واأجندة 

التنمية.
 التفا�صيل �س2

الحكومة تقر ق�نونً� للق�س�ء 
على ح�لت ت�سول الأطف�ل.. فهل 

ي�سرعه البرلم�ن؟

العراق ي�ستذكر مجزرة �سب�يكر: اأول جريمة 
اإب�دة جم�عية يقوم به� داع�ش في العراق 

وف���ع���ال���ة اآم������ن������ة  ال����ل����ق����اح����ات  ج���م���ي���ع  اأن  اك���������دت 

ال�سحة: الته�ون في اأخذ اللق�ح وف�سل الو�سول لـ"من�عة القطيع" 
يولد �ساللت جديدة اأخطر 

الك�ظمي يفتتح 3 م�س�ريع 
�ستراتيجية وي�سع حجر الأ�س��ش 
لم�سروع تطوير مط�ر الن��سرية 

برغم توقف الدرا�سة .. �سوق ال�سراي ي�سهد اقبااًل.. عد�سة : حممود روؤوف



 ذي قار/ ح�سين العامل

افتت���ح رئي����س مجل�س ال���وزراء م�صطف���ى الكاظمي  يوم 
اأم����س، ثالث���ة م�صاري���ع �صتراتيجي���ة وخدمي���ة وو�ص���ع 
حج���ر اال�صا����س لم�صروع تطوي���ر مط���ار النا�صرية الذي 
م���ن المق���رر ان تق���وم بتنفيذه اح���دى ال�صرك���ة ال�صينية 
المتخ�ص�ص���ة، وح�صرت حفل االفتتاح والدة ال�صهيد عمر 
�صعدون اح���د �صهداء تظاهرات النا�صري���ة ف�صال عن عدد 

من الم�صوؤولين المحليين.
وو�ص���ل الكاظم���ي ال���ى مط���ار النا�صرية في وق���ت مبكر 
م���ن �صب���اح اأم����س، وكان ف���ي ا�صتقبال���ه محاف���ظ ذي قار 
احمد غن���ي الخفاجي وقائد عمليات �صوم���ر الفريق �صعد 
الحربية وعدد اآخر من الم�صوؤولين، وفور و�صوله توجه 
الفتت���اح محطة الكهرباء الغازي���ة المركبة وج�صر المرور 
ال�صري���ع الكونكريت���ي وم�صت�صف���ى النا�صري���ة التعليمي 
المع���روف با�ص���م الم�صت�صف���ى التركي، فيم���ا و�صع حجر 

اال�صا�س لم�صروع تطوير مطار النا�صرية.
فيم���ا احت�صد عدد م���ن المتظاهري���ن الغا�صبين عند ج�صر 
الم���رور ال�صريع و�ص���ط النا�صرية لالحتج���اج، مطالبين 
يعق���وب  وريه���ام  الوزن���ي  ايه���اب  قتل���ة  ع���ن  بالك�ص���ف 
وم�صي���ر النا�ص���ط المختط���ف �صج���اد العراق���ي وه���و ما 
ادى الى افتت���اح الج�صر المذكور ب�ص���ورة �صريعة تالفيا 
لتط���ورات الموق���ف. وقال الكاظم���ي خالل حف���ل افتتاح 
م�صت�صفى النا�صرية التعليم���ي انه "نفتتح على بركة الله 
م�صت�صف���ى النا�صري���ة وهو م���ن اأح���دث الم�صت�صفيات في 
العراق ويت�صم���ن اق�صاما عدة في مختلف االخت�صا�صات 
الطبي���ة"، مبين���ا ان "الم�صت�صف���ى ي�صتوع���ب حاليا 492 
�صري���را، و�صنعم���ل ف���ي المراح���ل المقبل���ة عل���ى تطويره 

ليت�صمن �صعة ا�صافية".
وا�ص���اف " تابعن���ا تجهي���ز الم�صت�صفى باأح���دث المعدات 
واردف  للمر�ص���ى"،  الخدم���ات  اأف�ص���ل  لتقدي���م  الطبي���ة 
نف�صها،  المحافظة  من  ك���وادر طبية  الم�صت�صفى  "�صتدير 
وهذا �صيخل���ق فر�س عمل كثيرة الأبنائن���ا الخريجين في 
مختل���ف االخت�صا�صات الطبية من المق���رر اأن يتم ا�صناد 

الكوادر الطبية بخبرات طبية خارجية م�صتقبال".

وا�ص���ار رئي����س مجل����س ال���وزراء ال���ى "توجي���ه وزارة 
ال�صح���ة باالإ�صراع في اكمال باقي الم�صت�صفيات المتلكئة 

في مختلف مناطق العراق".
فيما قال الكاظم���ي خالل افتتاح المحطة الغازية المركبة 
ان "المحط���ة الغازي���ة المركبة في النا�صري���ة تنتج طاقة 
كهربائي���ة اكث���ر م���ن نظيراته���ا، وهي ف���ي الوق���ت نف�صه 
تحافظ على البيئة با�صتخدام الغازات الم�صتخرجة منها 
والت���ي كانت ته���در �صابقا"، مبين���ا ان "المحطة تنتج في 
المرحل���ة االول���ى 500 ميغ���ا واط وعند اكم���ال المرحلة 

الثانية منها �صت�صاف 250 ميغاواط ".
وا�ص���ار الكاظمي الى ان���ه "افتتح قبل �صهر محطة المثنى 
وهي اأي�صا محطة مركبة، و�صنفتتح قريبا محطة �صامراء 
الت���ي قد اأكملت موؤخرا"، منوها الى ان " الجهود تن�صب  
على تحويل االهتمام بمحطات الطاقة ال�صم�صية بدال من 

محطات الوقود".
وتاب���ع رئي�س مجل����س الوزراء ان "الحكوم���ة تعمل بكل 
ج���د عل���ى اكم���ال الرب���ط الكهربائي م���ع دول الج���وار"، 
وا�ص���اف "�صت�صاع���د ه���ذه الخط���ط المتكامل���ة عل���ى حل 

مع�صلة الكهرب���اء المتراكمة والمتراكبة ب�صكل نهائي في 
الع���راق، والمع�صلة تتطلب حلوال ج���ادة و�صجاعة وهذا 

ما تعمل عليه الحكومة بكل قوة".
في حين قال الكاظمي خالل و�صع حجر اال�صا�س لم�صروع 
تطوي���ر مطار النا�صري���ة الدولي ان "المط���ار يفتح اآفاق 
اال�صتثمار وال�صياحة الدولية في المحافظة،  كما �صيوفر 
الم�صروع فر�س عمل كثيرة الأهلنا و�صبابنا في ذي قار"، 
مبين���ا انه "�صيجلب االآالف من ال�ص���ّواح �صنويًا، وين�ّصط 
حرك���ة اال�صتثمار ف���ي مختلف القطاع���ات بالمحافظة كما 
ن�صع���ى الى اأن ن�صنع منه مركزًا مهمًا لل�صحن الجوي في 
المنطقة، نظرًا لموقع المحافظ���ة ال�صتراتيجي". وا�صار 
رئي����س مجل����س الوزراء ال���ى ان "هن���اك اهتمام���ا كبيرا 
بمحافظ���ة ذي قار بعد زي���ارة قدا�صة الباب���ا والتي مثلت 
نجاحًا كبيرًا للعراق في االأو�صاط الدولية". ومن جانبه، 
و�ص���ف محافظ ذي قار احمد غن���ي الخفاجي يوم افتتاح 

الم�صاريع المذكورة بيوم االنجازات العظيم.
وكت���ب الخفاج���ي  ف���ي مدونت���ه ال�صخ�صي���ة عل���ى موقع 
التوا�صل االجتماعي )الفي�س بوك ( انه "يوم االنجازات 

العظي���م" مرفقا �ص���ورة �صيلفي تجمع بين���ه وبين رئي�س 
مجل�س الوزراء.

وف���ي ذات ال�صي���اق عق���د الكاظمي اجتماعا م���ع م�صوؤولي 
الحكوم���ة المحلي���ة وم���دراء الدوائر الخدمي���ة في قاعدة 
االم���ام عل���ي الجوية بمحافظ���ة ذي قار وبح���ث جملة من 
الق�صاي���ا المتعلقة بالواقع الخدم���ي واعمار محافظة ذي 
قار وال�صيما الم�صاكل المتعلقة باطالق االموال لم�صاريع 

القطاعات المذكورة.
كما زار الكاظمي عائلة �صهيد التظاهرات ان�س مالك الذي 
ا�صت�صه���د متاأث���را بجراحه بعد ا�صابته ف���ي مجزرة ج�صر 
الزيتون نهاية عام 2019 في مدينة النا�صرية، موؤكدا ان 
"االجهزة االمنية والق�صائية جادة بالعمل للو�صول الى 
قتل���ة النا�صطين"، واردف "لقد تمكن���ا في وقت �صابق من 
اإلقاء القب�س على قتلة ال�صحفي ال�صهيد احمد عبد ال�صمد 
وفرق الم���وت في الب�صرة وعدد من قتل���ة المتظاهرين". 
وا�صار رئي�س مجل�س ال���وزراء بح�صب ما نقل عنه مكتبه 
االعالم���ي ال���ى ان "النا�صرية عانت م���ن التهمي�س لعقود 
طويل���ة، ويعان���ي ابناوؤه���ا الي���وم ب�صب���ب قل���ة الخدمات 
تول���ي  "الحكوم���ة  ان  مبين���ًا  الخاطئ���ة"،  وال�صيا�ص���ات 

اهتماما كبيرا بالمحافظة".
فيم���ا ا�ص���ار الكاظمي خالل زيارت���ه لعائلة �صهي���د الح�صد 
ال�صعب���ي ثائر رزاق في النا�صرية الى ان "تراكم االأخطاء 
مم���ا �صب���ق ه���و ال���ذي اأو�صلن���ا ال���ى مجابه���ة التحديات 
والم�ص���اكل الحالية، لكنن���ا نثق بالتع���اون المطلوب بين 
ال�صع���ب واالأجهزة الحكومية الخدمي���ة منها واالأمنية من 
اأج���ل بناء البلد"، مبين���ا ان "لعوائل ال�صهداء حقوقا على 
الحكوم���ة وعلى الع���راق باأكمله، �صواء كان���وا من �صهداء 
الق���وات االأمني���ة اأم �صهداء تظاه���رات ت�صرين، وجزء من 
حقه���م هو اأن ن�صل الى انتخاب���ات نزيهة وعادلة ومعبرة 

عن �صوت النا�س وت�صحيات ال�صهداء".
وم���ن جانب اآخر و�ص���ل ال�صفير التركي ف���ي العراق علي 
ر�ص���ا غوناي الى محافظ���ة ذي قار في وق���ت الحق وذلك 
لالط���الع على اعم���ال ال�صرك���ة التركية المنف���ذة لم�صروع 
م�صت�صفى النا�صرية التعليم���ي )الم�صت�صفى التركي( بعد 

افتتاحه من قبل رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي.
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 بغداد/المدى

تفا�صي���ل  العراقي���ة  الحكوم���ة  تمتل���ك  ال 
وبيانات دقيقة عن االعداد الحقيقية لعمالة 
االطفال، وتجه���ل اي�صا اع���داد المت�صربين 
ع���ن المدار����س والتعلي���م، وكذل���ك ح���االت 
الت�ص���ول الت���ي تفاقم���ت دفع���ت بالحكوم���ة 
العراقية اإلى التعاون مع منظمة اليون�صيف 

الإقرار قانون حماية الطفل.
القانون الجديد الذي جاء التزاما بان�صمام 
العراق اإلى اتفاقي���ة حقوق الطفل في العام 
الت�ص���ول  ح���االت  عل���ى  �صيق�ص���ي   ،1994
لالأطف���ال ويل���زم الحكوم���ة بتوفي���ر البيئة 

المنا�صبة لهم.
ويبي���ن فا�ص���ل الغ���راوي ع�ص���و مفو�صية 
حقوق االن�ص���ان في ت�صري���ح ل�)المدى( اأن 
الذي �ص���وت عليه  الطفل  "قان���ون حماي���ة 
مجل����س ال���وزراء موؤخ���را ج���اء بالتع���اون 
والتدار����س بي���ن وزارة العم���ل ومفو�صية 
حق���وق االن�ص���ان واليون�صي���ف، اف�صى الى 

تقدي���م م�ص���ودة نهائي���ة للحكوم���ة"، مبينا 
اأن ه���ذه اللق���اءات والنقا�ص���ات التي �صبقت 
تقديم الم�صودة النهائية ركزت على ان�صاج 
القان���ون وجعل���ه يتنا�ص���ب م���ع االو�ص���اع 
الراهنة، ويتفق مع المعايير الدولية. وفي 
�صهر اي���ار الما�صي �صوت مجل�س الوزراء، 
عل���ى م�صروع قان���ون حماية الطف���ل المقدم 
م���ن وزارة العم���ل وال�ص���وؤون االجتماعي���ة 
وار�صال���ه اإل���ى مجل����س الن���واب ال�صتكمال 

ت�صريعه.
وي�صي���ف الغ���راوي اأن "القان���ون الجدي���د 
يت�صمن مجموعة م���ن االجراءات واالآليات 
التي توفر الحماية الخا�صة للطفل وحقوقه 
وكذلك تاأ�صي�س هيئة عليا لرعاية الطفولة"، 
م�صيف���ا اأن الت�صريع ياأت���ي تلبية لمتطلبات 
الت���ي  الدولي���ة  بالمعاي���ر  الع���راق  الت���زام 

ت�صمنها القانون.
وكان الع���راق قد ان�صم اإل���ى اتفاقية حقوق 
الطف���ل ف���ي الخام����س ع�ص���ر م���ن حزي���ران 
1994، وق���د اأح���رز تقدمًا هائ���اًل في مجال 

حق���وق االأطفال منذ ذلك الحي���ن على الرغم 
م���ن �صن���وات النزاع وع���دم اال�صتق���رار في 
الب���الد، كما اأن العراق من الدول التي تبنت 

اأهداف واأجندة التنمية.
وي�صي���ر اإل���ى اأن "االتفاقي���ة الدولي���ة ت�صير 
اإل���ى �صرورة ت�صريع قان���ون لحماية الطفل 
في العراق الذي �صي�صاعد الكثير في ايقاف 
ح���االت العن���ف ومعالج���ة الم�ص���اكل الت���ي 
يعان���ي منه���ا الطف���ل �ص���واء كان ف���ي عمالة 
االطف���ال اأو الت�ص���ول اأو التنم���ر والتعليم" 
موؤكدا عل���ى اأن "القانون اكتمل من الجانب 
الحكومي���ة وار�ص���ل اإل���ى مجل����س الن���واب 
لت�صريع���ه خالل الفترات المقبلة". وال يزال 
االأطف���ال واليافعون في الع���راق يواجهون 
ع���دة تحديات، بم���ا في ذل���ك الح�صول على 
خدم���ات ال�صح���ة والتعليم. وه���م يفتقرون 
اإلى الحماية الأن االأغلبي���ة ال�صاحقة ال تزال 
تتعر����س للعن���ف ف���ي منازله���م ومدار�صهم 
وخارجها. عالوة على ذلك، لم يتم ا�صتغالل 
قدرات االبت���كار والتمكين من اأجل التغيير 

االإيجاب���ي الكامن���ة في االأطف���ال واليافعين 
ا�صتغالاًل جيدًا. والعراق �صادق اأي�صًا على 
اتفاقي���ة منظمة العمل الدولي���ة ب�صاأن الحد 
االأدنى ل�ص���ن اال�صتخدام لع���ام 1973 )رقم 
138( واتفاقية منظمة العمل الدولية ب�صاأن 
اأ�صواأ اأ�صكال عمل االأطفال لعام 1999 )رقم 
182(، والت���ي تعتبر اأ�صا�صي���ة في مكافحة 

عمل االأطفال.
اي���ة  يمتل���ك  ال  "الع���راق  اأن  اإل���ى  ويلف���ت 
اح�صائي���ة دقيق���ة عن ع���دد االطف���ال الذين 
يت�صول���ون ف���ي ال�ص���وارع وال توج���د اي���ة 
االطف���ال"،  عمال���ة  ع���ن  بيان���ات  قاع���دة 
م�صتدركا لك���ن في حال اقرار ه���ذا القانون 
اع���داد  ح�ص���ر  م���ن  الحكوم���ة  �صتتمك���ن 
ومعالج���ة  اإليه���م  والتو�ص���ل  االطف���ال 
م�صاكلهم. وبح�صب اح�صائيات �صادرة عن 
اليون�صي���ف في وقت �صابق ف���اأن 7.3% من 
االأطف���ال العراقيين الذين تتراوح اأعمارهم 
بي���ن 5 اأع���وام و17 عام���ا، منخرط���ون في 
�صكل من اأ�صكال عمال���ة االأطفال، و16% من 

االأطف���ال العاملين الذين تت���راوح اأعمارهم 
بي���ن 15 و17 عام���ا يعمل���ون ف���ي ظ���روف 
خط���رة. ويوؤكد الغ���راوي اأن "هذا القانون 
ال يعال���ج م�صكلة الح�صان���ة وم�صاألة الحاق 
االطفال باالآباء في حال وجود انف�صال بين 
االب واالم"، م�صيف���ا اأن هذا "القانون فقط 
يرك���ز على توفير الحماي���ة للطفل ان�صجاما 
مع المعايير الدولية التي حددتها االتفاقية 

التي وقعت في العام 1994".
وتع���ود ا�صباب تف�ص���ي ح���االت العنف �صد 
االطفال، اإلى غي���اب المالذات االآمنة، وعدم 
توف���ر االأم���وال الكافي���ة ل�صموله���م ب�صبك���ة 
الحماية االجتماعي���ة، وفقدان اأحد االأبوين 

اأو تفكك االأ�صرة، وتزايد حاالت الطالق.
وي�ص���دد ع�ص���و مفو�صي���ة حق���وق االن�صان 
للطف���ل  ي�صم���ن  القان���ون  "ه���ذا  اأن  عل���ى 
اكم���ال تعليم���ه ومعالج���ة كل اال�صكالي���ات 
والتداعي���ات الت���ي ح�صل���ت ف���ي منظمومة 
التعلي���م التي ح�صل���ت بالن�صب���ة للطفل بما 
يحقق الكفالة الد�صتورية لرعاية  ومقبولية 

الطفل في داخل العراق".
 م���ن جهته يوؤكد �صتار جب���ار العتابي ع�صو 
لجن���ة العم���ل وال�ص���وؤون االجتماعي���ة ف���ي 
مجل����س النواب ف���ي ت�صري���ح ل�)المدى( اأن 
الكثير  "قانون حماية الطفل �صيتغلب على 
م���ن ال�صع���اب الت���ي يواجهه���ا الطف���ل بعد 
اق���راره م���ن قبل مجل����س الن���واب"، موؤكدا 
ان هن���اك العدي���د من الم�ص���اكل التي يعاني 
منها الطفل منها الت�صول وانف�صال االبوين 

والتعليم والتنمر وغيرها من االمور.
وفي االآونة االخيرة �صجلت حاالت متكررة 
م���ن ظاه���رة التنم���ر والعن���ف �ص���د العديد 
من االطف���ال والتي تعبر عن ع���دم االعتداد 
ب�صي���ادة القان���ون، والتنمر ب�ص���كل عام هو 
اأح���د ا�صكال العنف ال���ذى يمار�س من طرف 
�ص���د طرف اخ���ر، �صواء تم���ت ممار�صته من 
قبل رجل �صد امراأة اأو من امراأة �صد امراأة 

اأخرى.
وي�صي���ف العتابي اأن "الطف���ل ا�صبح خالل 
الفت���رات الحالية والما�صي���ة �صحية لكثير 
م���ن الخالف���ات التي وقعت بي���ن االب واالم 
وبالتال���ي ن���رى هن���اك الكثي���ر م���ن ح���االت 
الت�ص���ول وعدم انخراط بع�صهم في التعليم 
اأو ت�صربه���م م���ن الدر�س وبالتال���ي انعك�س 

ب�صكل �صلبي على حياة الطفل".

يمنع ت�سربهم من 
المدار�س ويحد من 
زجهم في العمل 

احلكومة تقر قانونًا للق�ضاء على حاالت 
ت�ضول االأطفال.. فهل ي�ضرعه الربملان؟

الكاظمي يفتتح 3 م�ضاريع �ضرتاتيجية وي�ضع حجر االأ�ضا�س مل�ضروع تطوير مطار النا�ضرية
الحك�مة المحلية ت�سف الحدث بي�م االنجازات العظيم.. ومحتج�ن خرج�ا للمطالبة بالك�سف عن القتلة

 حق�ق االإن�سان تك�سف مكان 
ت�اجد اأ�سر داع�س في العراق

ك�ص���ف ع�صو مفو�صية حقوق االن�ص���ان، علي التميمي، 
اأم�س ال�صبت، عن اأماكن تواجد ا�صر داع�س في العراق، 

والقادمة من �صوريا قبل اأيام. 
وق���ال التميمي، في حديث ل� )الم���دى(، اإن "التعامل مع 
مل���ف عوائل داع�س يجب ان يكون بح���ذر وم�صوؤولية، 
عل���ى اعتبار ان الموجودين يحمل���ون فكر التنظيم ولم 

تتمكن الدول الباقية ازالة اأيديولوجية الفكر عنهم". 
واأ�ص���اف اأن "ملف ا�صر داع�س لي�س بالمو�صوع ال�صهل 
وال يمك���ن للعراق ان يتعامل مع���ه بمفرده"، م�صيرًا اإلى 
اأن "ا�ص���ر داع����س حاليا ه���م في مخيم جدع���ة الذي كان 

خا�صا بالنازحين في نينوى".
وتاب���ع، انه "الى االن ال نعلم من الذي يدير الملف على 
م�صت���وى الدول���ة العراقية ومن الم�ص���وؤول عن اعادتهم 
وتقديم الدعم لهم وبرنامج اعادة التاأهيل لهم وفيما اإذا 

كانت هذه الجهة قادرة على ادارة الملف".

 مي�سان: ا�ستياء �سعبي اأثر 
تذبذب التيار الكهربائي

ت�صهد او�صاط محافظة مي�صان، ا�صتياءات �صعبية نتيجة 
تذبذب وعدم ا�صتقرار التيار الكهربائي مما �صبب عطبا 
لالأجه����زة الكهربائي����ة المنزلي����ة. وق����ال المواط����ن احمد 
جبر، ل� )المدى( "ننتظر الكهرباء ح�صب الجدول، لكنها 
تتذب����ذب خالل اأوقات الت�صغيل، حي����ث ت�صهد انقطاعات 
م�صتمرة ف����ي ال�صاعة الواحدة، مم����ا �صبب عطب وعطل 

الكثير من االأجهزة الكهربائية".
من جانبه قال م�صدر في اإحدى محطات �صيانة المدينة 
الكهربائي����ة، ل����� )الم����دى(، اإن "اأ�صباب انطف����اء الكهرباء 
المفاج����ئ عدي����دة، اأبرزه����ا �ص����وء �صبكة التوزي����ع التي 
تخ�ص����ع لتقلب����ات الج����و خ�صو�ص����ا والب����الد ف����ي طق�س 

حار". 
اأن  مي�ص����ان،  كهرب����اء  مديري����ة  او�صح����ت  م����ن جانبه����ا 
"التذب����ذب واالنطف����اء الحا�صل في الطاق����ة الكهربائية 
يعود لرب����ط وت�صغيل ق�ص����م من المغذي����ات والمحوالت 

وتتاأثر بهذا االإطفاء العديد من مناطق العمارة". 
كم����ا او�صح����ت ف����ي بي����ان له����ا اطلعت علي����ه )الم����دى(، 
"اأبلغتنا مديرية �صبكات الجنوب ال�صرقي باأنها �صتقوم 
باإطفاء خطوط جنوب العمارة 132 ك.ف )1+2( يومي 
ال�صب����ت واالأحد الم�ص����ادف 12 و13 / حزيران/ 2021 
لغر�����س اإنجاز رب����ط وت�صغيل خط الميمون����ة )132 ك. 
ف( الجدي����د وال����ذي �صتع����ود فائدته عل����ى اأغلب مناطق 
العم����ارة وق�ص����اء الميمونة وال�صالم بع����د اإنجاز اأعماله 
واإدخ����ال محطة الميمونة الجدي����دة التحويلية )132 / 

33 ك.ف( اإلى العمل من قبل مديرية ال�صبكات".
 واأ�ص����اف البي����ان، اأن "المناط����ق الت����ي �صتتاأث����ر به����ذا 
االإطف����اء م����ن حي����ث التجهي����ز اأثناء فت����رة االإطف����اء التي 
تتغذى محطاتها الثانوية )33 / 11 ك.ف( من محطات 
جن����وب العم����ارة والتو�صع وغ����رب العم����ارة التحويلية 

132 / 33 ك.ف".

 الداخلية: ع�سابات الجريمة 
المنظمة تمتهن اإدارة المت�س�لين

اأك���دت وزارة الداخلي���ة، اأم����س، ا�صتم���رار اإجراءاته���ا 
للق�صاء على ظاهرة الت�صول، فيما حددت اأ�صبابًا عقدت 

مكافحة هذه الظاهرة. 
وق���ال المتح���دث با�ص���م وزارة الداخلي���ة، الل���واء خالد 
المحنا، ف���ي ت�صريح ل�)الم���دى(، اإن "ظاه���رة الت�صول 
م���ن التحدي���ات المركبة لكونه���ا ت�صتمل عل���ى كثير من 
الجوان���ب، وهي م�صكلة يعاني منه���ا المجتمع العراقي 
لوج���ود اعداد كبيرة من المت�صولين في كل مكان ومنها 

الموؤ�ص�صات واالأ�صواق وال�صوارع والتقاطعات".
واأ�صاف المحن���ا، اأن "وزارة الداخلية تنفذ بين الحين 
واالآخر حمالت الإلقاء القب�س على المت�صولين، لوجود 
مواد قانونية تمنع هذه الظاهرة، وغالبًا ما تتم ت�صوية 
امورهم من الناحية القانونية وبع�صهم يخرج بكفالة". 
واأ�ص���ار المحن���ا، اإل���ى اأن "واحدًا م���ن اأ�صب���اب انت�صار 
ظاه���رة الت�ص���ول هو عدم وج���ود بنى تحتي���ة ت�صتقبل 
الم�صردين واالأ�صخا�س المحتجزين"، مبينا اأن "اأغلب 
االأماك���ن الخا�ص���ة ب���دور اإي���واء الم�صردي���ن بني���ت في 
�صبعيني���ات وثمانينيات القرن الما�صي، وال توجد بنى 

تحتية ت�صتقبل اعدادًا كبيرة". 
واأو�ص���ح المحن���ا، اأن "ج���زءًا من المت�صولي���ن هم فعاًل 
م���ن االأ�صخا����س المحتاجي���ن م���ن اج���ل �ص���د حاجاتهم 
م���ن ع�صاب���ات الجريم���ة  البع����س  االأ�صا�صي���ة، ولك���ن 
المنظمة تمته���ن اإدارة المت�صولين وه���وؤالء تم القب�س 
عل���ى العدي���د منه���م". ولف���ت المحن���ا، اإل���ى اأن "هن���اك 
مت�صولين م���ن االأجانب من جن�صي���ات اآ�صيوية وعربية 
تم ت�صفيرهم ب�صبب بقائهم في البالد خالفا لل�صوابط"، 
موؤكدا اأن "اإج���راءات وزارة الداخلية م�صتمرة للق�صاء 

على هذه الظاهرة". 
�صاب���ق،  وق���ت  ف���ي  اأك���دت  الداخلي���ة،  وزارة  وكان���ت 
تاأ�صيرها عملي���ات ابتزاز من قبل مت�صولين لمواطنين، 
فيما ك�صف���ت عن وق���وف ع�صابات متمر�ص���ة وراء هذه 

الظاهرة.

خـاص



 بغداد/ المدى

اأك���د المتح���دث با�ص���م جهاز مكافح���ة االره���اب، �صباح 
النعم���ان، اأم����س، ان الجه���از قدم ت�صحي���ات ج�صام في 

�صبيل الوطن وال يمكن له ان يرهب النا�س مطلقا.
وق���ال النعمان، ف���ي ت�صريح �صحفي تابعت���ه )المدى(، 
ب�ص���اأن مزاعم ا�ص���تيالء الجهاز على اأكثر من 500 منزل 
ف���ي منطقة البكرية، اإن "االر����س المذكورة خالية ومن 
امالك اأمانة بغداد ح�صب ال�صند ال�صادر من قبل مديرية 
الت�ص���جيل العق���اري الك���رخ الثاني���ة، وتم ا�صتح�ص���ال 
ال���ى  لتخ�صي�ص���ها  الر�ص���مية واال�ص���ولية  الموافق���ات 
�ص���هداء وجرحى جه���از ُمكافح���ة االإرهاب وف���ق القرار 

١٦٨ لعام ٢0١٤". واأ�صاف النعمان، اأن "جميع العقود 
الزراعي���ة ملغ���اة وفق كت���اب مديرية زراع���ة بغداد وتم 
رف���ع دعاوى ق�ص���ائية من قب���ل المتجاوزين �ص���د امانة 
بغ���داد تم رده���ا من قبل الق�ص���اء ل�ص���الح امان���ة بغداد 
واكت�ص���بت الدرجة القطعية". واأ�ص���ار النعمان، اإلى اأن 
"قطع���ة االر�س المذكورة خارج الم�ص���اريع االروائية 
وح�ص���ب ما جاء في كتاب وزارة الموارد المائية دائرة 
التخطيط والمتابعة ولم تخ�ص����س لها ح�ص���ة مائية"، 
الفًت���ا على اأنه "ل���م يبلغ اي مواطن باإخالء م�ص���كنه في 
المنطق���ة اعاله اطالقا وان وجود الق���وة هو بطلب من 
الجه���ة المالك���ة لالأر����س )امان���ة بغ���داد( لحمايته���ا من 

التجاوز غير الم�صروع وايقافه".

 بغداد/ المدى

اأم����س،  �ص���الح،  بره���م  الجمهوري���ة  رئي����س  ا�ص���تذكر 
فاجع���ة مجزرة �ص���بايكر، الت���ي ارتكبها تنظي���م داع�س 
االرهابي، موؤكدا ان قانون حقوق �ص���هداء �صبايكر كان 
اقل الواجب. ون�ص���ر برهم �ص���الح عبر موقع التوا�صل 
االجتماعي "تويتر": "ن�صتذكر فاجعة مجزرة �صبايكر، 
الكارث���ة االإن�ص���انية والجريم���ة الب�ص���عة الت���ي ارتكبها 
داع����س االرهاب���ي بحق �ص���بابنا االع���زل من ال�ص���الح. 

الواج���ب،  اق���ل  كان  �ص���بايكر  �ص���هداء  حق���وق  قان���ون 
وعلينا جميعا ان�ص���اف ذوي ال�ص���هداء واكمال الن�ص���ر 
�ص���د االرهاب بتر�ص���يخ دولة مقتدرة حامية لمواطنيها 
ت�ص���من ع���دم تكرار مثل هذه الك���وارث".   وكان رئي�س 
الجمهوري���ة بره���م �ص���الح تبّن���ى ف���ي ني�ص���ان ٢0١9 
م�ص���روع قانون الإن�ص���اف �ص���حايا �ص���بايكر، وار�صلت 
رئا�صة الجمهورية الى مجل�س النواب للت�صويت عليه، 
وبعد ت�صويت المجل�س عليه �صادق رئي�س الجمهورية 

على القانون ليدخل حّيز التنفيذ.

 بغداد/ المدى

ك�صفت اللجنة المالية النيابية، ام�س ال�صبت، عن عزمها 
عقد �صل�ص���لة من االجتماعات وا�صت�صافة محافظ البنك 
المركزي العراقي. وقال ع�ص���و اللجنة �صيروان ميرزا، 
ف���ي ت�ص���ريح تابعت���ه )الم���دى(، اإن "ا�ص���تمرار ارتفاع 
ا�ص���عار �ص���رف الدوالر يحتم ا�صت�ص���افة محافظ البنك 

المرك���زي وعق���د �صل�ص���لة م���ن االجتماعات". واأ�ص���اف 
مي���رزا، اأن "�ص���عر �ص���رف ال���دوالر الر�ص���مي ١٤5 األف 
دين���ار، وارتف���اع ال�ص���عر خ���الل االي���ام الما�ص���ية يثقل 
كاه���ل المواطني���ن ويزيد م���ن التوتر ال�ص���عبي"، مبينًا 
اأن "اللجن���ة المالي���ة تتاب���ع ع���ن كثب ا�ص���واق العمالت 
وان ارتفاع �ص���عر �صرف الدوالر خطير ويتطلب تدخال 

حا�صما".

 ترجمة/ حامد اأحمد 

قب���ل �ص���بع �ص���نوات م�ص���ت اأق���دم 
عل���ى  داع����س  تنظي���م  م�ص���لحو 
اختط���اف اأكث���ر من ١،700 �ص���اب 
متدرب من منت�صبي القوات االأمنية 
ف���ي قاعدة �ص���بايكر بمدينة تكريت 
في �صالح الدين واقتادوهم اأ�صرى 
واعدامهم ف���ي ١٢ حزيران ٢0١٤ 
بعد يوم واحد من �ص���يطرتهم على 

مدينة المو�صل.
اأ�ص���بحت  الت���ي  ه���ذه  المج���زرة 
كان���ت  �ص���بايكر  بمج���زرة  تع���رف 
بمثاب���ة اأول مث���ال عل���ى وح�ص���ية 
االإب���ادة الجماعي���ة لتنظي���م داع�س 
االإرهابي. حيث انه لم ي�ص���بق الي 
تنظي���م اإرهابي اآخر ان قام بمجزة 
عل���ى هذا النطاق، وه���ذه الجريمة 
تو�ص���ح كي���ف ان داع����س ف���اق في 
جرائمه تنظيم القاعدة الذي �صبقه 

والذي ن�صاأ منه.
وكان���ت تنظيمات اإرهابية �ص���بقته 
كتنظيم القاعدة ق���د نفذت هجمات 
بتفجي���رات وتفجي���رات انتحارية 
ا�صتهدفت فيها عراقيين من مختلف 
الطوائف من م�صلمين وم�صيحيين 
وايزيديي���ن، ولكن ه���ذه الجريمة 
كانت اأكثر تعقيدا واأن االأ�ص���خا�س 
الذي���ن نف���ذت المج���زرة بحقهم قد 
ت���م اختياره���م بعناي���ة واقتيادهم 
على �ص���كل طابور في المنطقة قبل 

اإعدامهم.
كثير من ال�صباب المختطفين قد تم 
قتله���م في مكان واح���د ورميهم في 
النهر مما ح���ول ماء النهر المتدفق 
اإل���ى اأحم���ر ب�ص���بب الدم���اء. وف���ي 
ح���االت اأخ���رى ت���م اقتي���اد اآخرين 
الى ال�ص���حراء واعدامه���م ببنادق 
ر�صا�ص���ة. واأق���دم داع����س بع���د ذلك 

عن���د  ال�ص���يء  نف����س  تنفي���ذ  عل���ى 
ا�صتهدافه الأبناء الطائفة االيزيدية 
جريمته���م  ب�ص���اعة  م���ن  وزادوا 
عبر بيع ن�ص���اء واأطفال في �ص���وق 
الرقيق لال�ص���تعباد الجن�ص���ي. وما 
يزال االآالف من الن�ص���اء واالطفال 

االيزيديين في عداد المفقودين.
ا�ص���تذكار �ص���حايا جريمة �صبايكر 
ت���زداد تفاع���ال �ص���نة بع���د اأخرى ، 
ف�صال عن القاء القب�س على بع�س 
بالجريم���ة واإ�ص���دار  المتورطي���ن 
يتب���ادل  الي���وم  بحقه���م.  اأح���كام 
التوا�ص���ل  عراقي���ون عب���ر موق���ع 
ها�ص���تاغ  تويت���ر  االجتماع���ي 
مج���زرة  ذك���رى  ف���ي  تغري���دات 

�صبايكر.   
و ا�ص���تنادا لتقارير فان بقايا مئات 
من جثث ال�صحايا ما تزال مفقودة 
او غي���ر موثق���ة. المج���زرة بح���ق 
طلب���ة الكادر االأمني من المتدربين 
عملت على نه�ص���ة العراق لمقاومة 

داع�س. المجتم���ع الدولي لم يفعل 
عل���ى  الع���راق  لم�ص���اعدة  �ص���يئا 
اإيق���اف المج���زرة او اإيقاف زحف 
داع�س ف���ي حينها. ولك���ن بدال من 
ذلك فان التنظيم ا�ص���تخدم و�صائل 
فيدي���و  ا�ص���رطة  لب���ث  التوا�ص���ل 
توثق عملية قتل واعدام منت�ص���بي 

قاعدة �صبايكر.
اثناء تلك االأيام كان تنظيم داع�س 
ي�صتخدم و�صائل التوا�صل الفي�س 
بوك وتويتر في تجنيد م�ص���لحين 
اأجان���ب عب���ر اأوروب���ا م�ص���تخدما 
ال�ص���تقطابهم  الدعائي���ة  ماكنت���ه 
الخالف���ة  مق���ر  ال���ى  للمج���يء 
المزعوم���ة ف���ي العراق و�ص���وريا. 
في نهاي���ة المطاف التحق اكثر من 
5،000 اآالف �ص���خ�س م���ن بل���دان 
�ص���فوف  ف���ي  مختلف���ة  اوروبي���ة 
ف���ي  �ص���ارك  واغلبه���م  التنظي���م 
تنفي���ذ اب�ص���ع جرائ���م ف���ي العراق 
و�صوريا. �صي�ص���انيون من رو�صيا 

التحق���وا بالتنظي���م اأي�ص���ا وكذلك 
اآالف اآخرون قدموا عبر تركيا الى 
�ص���وريا والعراق وذل���ك بين عامي 

٢0١٤ و ٢0١5.
عن���د اجتياح التنظي���م للعراق عام 
نح���و  الم�ص���لحون  زح���ف   ٢0١٤
مدن المو�ص���ل والرمادي وتكريت 
ف���ي  اأخ���رى  والفلوج���ة ومناط���ق 
البل���د وقام���وا باحتالله���ا وتنفي���ذ 
مج���ازر واعدام���ات بح���ق اهاليها 
من االأقليات الدينية والعرقية وكل 
م���ن يعتر����س نهج���ه. وفي �ص���جن 
بادو�س في المو�صل اقدم م�صلحو 
داع����س عل���ى اع���دام مايق���ارب من 
٦70 �صخ�ص���ا م���ن ن���زالء ال�ص���جن 
وذل���ك ف���ي حزي���ران ٢0١٤. وت���م 
العثور على ق�صم من رفاتهم ال�صهر 
الما�صي مما رفع من عدد ال�صحايا 
المقاب���ر  ف���ي  عنه���م  المك�ص���وف 
الجماعي���ة لح���د االآن ال���ى اكثر من 

٦،393 �صخ�صا.

رافق���ت  الت���ي  �ص���بايكر  مج���زرة 
تراج���ع وح���دات الجي����س تاركين 
المع���دات  م���ن  االآالف  وراءه���م 
الع�ص���كرية والعجالت واالأ�ص���لحة 
التي ا�صتحوذ عليها داع�س، دفعت 
بالمرجعية الدينية في العراق الى 
ا�ص���دار فتوى بحمل ال�ص���الح �صد 
التنظي���م بع���د كارث���ة ١٢ حزيران 
٢0١٤. ف���ي الواليات المتحدة قال 
الرئي�س االأميركي في حينها باراك 
اأوبام���ا ف���ي ت�ص���ريحات �ص���حفية 
بان���ه لن ير�ص���ل قوات م���رة اأخرى 
للعراق، ولكنه اأ�صار الى ان العراق 
بحاج���ة الى ا�ص���ناد الإيق���اف "زخم 
ولك���ن  المتطرف���ة".   المجامي���ع 
الدول���ي  المجتم���ع  اأدرك  عندم���ا 
تهدي���د التنظي���م الحقيق���ي، تدخل 
الرئي�س اأوبام���ا وفريقه وذلك بعد 
ح�ص���ول مج���زرة �ص���نجار ف���ي اآب 
٢0١٤. �ص���بعين دول���ة حول العالم 
تقدم���ت لمد ي���د العون لو�ص���ع حد 
داع����س،  يرتكبه���ا  الت���ي  للجرائ���م 
وت���م اإيق���اف ومحو مئ���ات االآالف 
لداع����س  موؤيدي���ن  ح�ص���ابات  م���ن 
عل���ى االنترن���ت. ومع ب���دء الحملة 
الع�ص���كرية لتحري���ر المناطق التي 
ف���ي  داع����س  عليه���ا  ي�ص���يطر  كان 
مناطق مختلفة في �صمالي وغربي 
العراق بم�ص���اندة التحالف الدولي 
للق���وات الم�ص���لحة العراقية برفقة 
وحدات الح�ص���د ال�صعبي اأ�صبحت 
الق���وات العراقي���ة في ع���ام ٢0١٦ 
عل���ى م�ص���ارف مدين���ة المو�ص���ل. 
وبع���د اإزال���ة اآخ���ر معق���ل لداع����س 
ف���ي العراق عام ٢0١7 تم الق�ص���اء 
عليه نهائيا في ع���ام ٢0١9 بطرده 
من اآخر معق���ل له في قرية الباغوز 

�صمال �صرقي �صوريا.
عن موقع JP  الإخباري

 بغداد/ تميم الح�سن

وبح�صب م�ص���وؤولين فان �صماء العراق 
عل���ى  �ص���يطرة  توج���د  وال  مفتوح���ة، 
الطائرات التي تمر في االجواء ب�ص���كل 
دقيق، فيم���ا ال تعرف حتى االآن االأماكن 
التي تنطلق منها تلك الم�ص���يرات �صواء 

كانت من داخل البالد او خارجها.
وكانت بع�س الف�ص���ائل الم�صلحة التي 
تن�ص���وي �ص���من الح�ص���د ال�ص���عبي، قد 
اعلن���ت ع���ن امتالكه���ا طائ���رات ب���دون 
طي���ران، وك�ص���فت اأكث���ر م���ن م���رة ع���ن 
قيامه���ا بت�ص���وير مواقع ح�صا�ص���ة مثل 

المنطقة الخ�صراء عبر "الدرون".
ونهاية اال�ص���بوع الما�ص���ي، �ص���قطت 3 
طائ���رات م�ص���يرة عل���ى قاع���دة امريكية 
ا�ص���تهدفت  كم���ا  بغ���داد،  مط���ار  ق���رب 
م���ع  الجوي���ة،  بل���د  قاع���دة  �ص���واريخ 
ا�ص���تئناف تجهيز طائ���رات ال�"اف ١٦" 
بالذخي���رة من قب���ل ال�ص���ركة االمريكية 

المعنية باال�صراف عليها.

قرار المواجهة
م�ص���در �صيا�ص���ي مطلع يقول ل�)المدى( 
ان "االجهزة اال�صتخبارية تعرف هوية 
الجهات التي تقوم با�ص���تهداف القوات 
االمريكي���ة وال�ص���فارات عب���ر الطائرات 
الم�ص���يرة وال�صواريخ، لكن لي�س هناك 

قرار مواجهة".
م�ص���طفى  ال���وزراء  رئي����س  وح���اول 
اعتق���ال  م���رة  م���ن  اكث���ر  الكاظم���ي، 
الهجم���ات،  بتل���ك  متهم���ة  �صخ�ص���يات 
لكنه���ا في كل م���رة تنته���ي باالفراج عن 
المتهمين، كما جرى مع قا�ص���م م�ص���لح، 

و"خلية الدورة" في العام الما�صي.
وتلتزم الحكومة، بح�ص���ب م�صت�ص���اري 
لف���ك  ال�صيا�ص���ي  بالح���وار  الكاظم���ي، 
االزم���ة، ال���ذي اأطلق���ه االخي���ر قبل عدة 

ا�صهر، ولم يالق اي �صدى حتى االن.
وي�ص���يف الم�ص���در: "قرار التعامل مع 
ه���ذه الف�ص���ائل يتعل���ق بطه���ران، فه���ي 
ت�ص���عد من الهجم���ات للدف���ع بالمجتمع 
الدول���ي للع���ودة ال���ى االتف���اق النووي 

الذي الغاه ترامب قبل عدة �صنوات".
وحذر الم�صدر من ان حرية تحرك هذه 
الطائرات الم�ص���يرة و"الكاتيو�ص���ا" قد 

النفط  �ص���ركات  ا�صتهداف  الى  "ت�ص���ل 
مما يعرقل اقت�صاد البالد، او ا�صتهداف 
المر�ص���حين لالنتخابات او حتى مراكز 
االنتخابات". واأكدت ال�صلطات االأمنية 
ا�ص���تهداف مط���ار بغ���داد الدولي بثالث 
طائرات م�ص���يرة، معلنة اإ�صقاط واحدة 

منها.
وقال���ت خلي���ة االإع���الم االأمن���ي التابعة 
للحكوم���ة في بي���ان "بعد اأن ا�ص���تهدفت 
جماع���ة خارجة عن القانون م�ص���اء يوم 
االأربعاء )الما�ص���ي( قاعدة بلد الجوية 
بثالثة �ص���واريخ دون حدوث خ�ص���ائر 
ب�ص���رية اأو مادي���ة، عاودت م���رة اأخرى 
ف���ي �ص���اعة متاأخ���رة م���ن لي���ل االأربعاء 
وا�ص���تهدفت مطار بغداد الدولي بثالث 

طائرات م�صيرة، تم اإ�صقاط طائرة".

واأت���ى الهج���وم بع���د نح���و �ص���اعة م���ن 
ق�ص���ف �ص���اروخي ا�ص���تهدف القاع���دة 
الجوية �ص���مال بغداد )بلد( والتي ت�صم 
م���ع  بالتزام���ن  اأميركيي���ن،  متعاقدي���ن 
اعالن القيادة الع�ص���كرية عودة ن�ص���اط 
ال�صركة االجنبية الم�صوؤولة عن ا�صالح 
وتجهيز طائ���رات "اف ١٦" بعد توقف 

دام نحو �صهر.
وقالت العمليات الم�صتركة، في بيان لها 
االأربع���اء، ان "التحال���ف الدولي با�ص���ر 
بتقدي���م االأدوات االحتياطي���ة لطائرات 
ال�)�ص���ي١30(  وطائ���رات  ال����)اإف١٦( 
الق���وات  التحال���ف  اإ�ص���ناد  اإط���ار  ف���ي 
االأمني���ة العراقية والتزامه���ا باأن تكون 
متقدم���ة وتعمل عل���ى امت���الك القدرات 
واالإمكانيات القادرة على حماية البلد".

وكان التحال���ف الدول���ي اأعل���ن ال�ص���هر 
"لوكهي���د  �ص���ركة  ان�ص���حاب  الما�ص���ي 
مارت���ن" االأميركي���ة الخا�ص���ة ب�ص���يانة 
طائ���رات "اإف١٦" بع���د تعر����س قاعدة 
بل���د التي توجد فيها تلك الطائرات لعدد 

من �صواريخ "كاتيو�صا".
وفي اال�ص���ابيع القليلة الما�ص���ية بداأت 
الف�ص���ائل الم�ص���لحة في الع���راق الدمج 
بي���ن ا�ص���لوب "الكاتيو�ص���ا" والطريقة 
اليمني���ة باأر�ص���ال طائرات ب���دون طيار 

ال�صتهداف من�صاآت ع�صكرية.

عقوبات دولية
علي البي���در الباحث في ال�ص���اأن االمني 
وال�صيا�صي، يقول ل�)المدى( ان "تكتيك 
ا�صتخدام الطائرات الم�صيرة ال�صتهداف 

قوات التحالف يحرج الحكومة وي�ص���ر 
"فر����س  متوقع���ا  الب���الد"،  ب�ص���يادة 
عقوب���ات دولي���ة على الع���راق باعتباره 

منقو�س او غير مكتمل ال�صيادة".
وفي اال�ص���بوع الما�صي تعر�صت قاعدة 
عي���ن االأ�ص���د غرب���ي االنب���ار، لهجومين 

متتالين بطائرات م�صيرة.
اأن  ذك���رت  ق���د  �ص���حف  وكان���ت 
ف���ي  الإي���ران  الموالي���ة  "الميلي�ص���يات 
الع���راق ح�ص���لت على اأ�ص���لحة متطورة 
م���ن بينه���ا طائ���رات م�ص���يرة". وكانت 
قي���ادات ع�ص���كرية اأميركية و�ص���فت في 
وق���ت �ص���ابق الطائ���رات الم�ص���يرة ف���ي 
العراق باأنها تمثل اأكبر م�صدر قلق �صد 

الجنود االأميركيين هناك.
وقال قائد القيادة االأميركية الو�ص���طى، 

كينيث ماكنزي، اإن الطائرات الم�ص���يرة 
ت�ص���كل تهدي���دا خطي���را، الفت���ا اإل���ى اأن 
جي����س بالده ي�ص���ارع اإلى ابت���كار طرق 

تكنولوجية لمكافحتها.
واأعلن���ت وزارة الخارجي���ة االأميركية، 
الخمي�س الما�ص���ي، تخ�ص���ي�س مكافاأة 
ت�ص���ل اإل���ى 3 ماليي���ن دوالر لم���ن يدلي 
بمعلومات عن الهجمات �ص���د المن�صاآت 

الدبلوما�صية االأميركية في العراق.
وقال علي البيدر ان تلك المكافاآت تعني 
ان "وا�ص���نطن تعام���ل تل���ك الجماع���ات 
ا�صوة بداع�س والقاعدة، وهو ما �صوف 
يمن���ع جه���ات �صيا�ص���ية وع�ص���ائرية من 
التعام���ل معه���ا وي�ص���ع الم�ص���لحين في 

عزلة".

مكافاآ غربية
كم���ا اعتب���ر الباحث ف���ي ال�ص���اأن االمني 
عر����س المكاف���اأة "ق���د يوؤدي ال���ى طمع 
بع����س الجه���ات داخ���ل تل���ك الجماعات 

بالمبلغ وتك�صف بع�س المعلومات".
وا�ص���ار البيدر الى ان بع����س المنتمين 
عقائديي���ن  "غي���ر  الف�ص���ائل  تل���ك  ال���ى 
ويعملون لم�ص���الح مختلفة مما ي�ص���هل 
ال���ى  ذل���ك  ف���ي  م�ص���تندا  اختراقه���م"، 
تحذي���رات اطلقها قادة بع�س الف�ص���ائل 
تدعو ان�صاره للثبات بوجود المكافاأة.

وعلق االأمين العام لكتائب �صيد ال�صهداء 
اأبو اآالء الوالئي المن�ص���وية في الح�صد 
ال�صعبي على المكافاأة بالقول: "يئ�صوا 

من عمالئهم فاأرادوا �صراء ال�صرفاء".
وا�ص���اف الوالئ���ي ف���ي تغري���دة له على 
تويتر: "للمرة االأولى في التاريخ تقوم 
�ص���فارة دولة اجنبية بمن���ح جائزة لمن 
ير�ص���دهم اإلى مواطنين م���ن البلد الذي 
ي�صت�ص���يفهم". وتابع : "وم���ا الماليين 
ال����3 اإال دلي���ل عل���ى اأنه���م يئ�ص���وا م���ن 
عمالئهم، هم فاأرادوا �ص���راء ال�صرفاء"، 
م�ص���يفا، "هيه���ات فالغي���ارى يموت���ون 
وال ين�ص���رون محتال او ي�صون بعراقي 
مجاه���د لمحت���ل حاق���د". ودعا ح�ص���اب 
العدال���ة" التاب���ع  اأج���ل  م���ن  "مكاف���اآت 
لوزارة الخارجية االأميركية في تغريدة 
تقدي���م  اإل���ى  العراقيي���ن  تويت���ر  عل���ى 
الذي���ن  "االإرهابيي���ن"  ع���ن  معلوم���ات 
بي���ن  ويختبئ���ون  هجماته���م  ينف���ذون 
المدنيي���ن. وجاء في تدوينة الح�ص���اب 
اأن وا�ص���نطن تق���دم "مكافاأة ت�ص���ل اإلى 
3 ماليي���ن دوالر لمعلومات عن هجمات 
مخط���ط لها اأو �ص���ابقة �ص���د المن�ص���اآت 

الدبلوما�صية االأميركية".
ال���ى ذل���ك اك���د الوحيل���ي، ع�ص���و لجنة 
االم���ن في البرلم���ان ان "�ص���ماء العراق 
مفتوح���ة الي جهة والي طيران �ص���واء 

كان من الداخل او الخارج".
م���ع  ات�ص���ال  ف���ي  الوحيل���ي  وا�ص���اف 
)الم���دى( ان���ه "اليوج���د دلي���ل عل���ى ان 
ت�ص���تهدف  الت���ي  الم�ص���يرة  الطائ���رات 
المع�ص���كرات تحل���ق من الداخ���ل او من 
خ���ارج الحدود"، م�ص���يرا الى ان "نظام 
الدفاع الجوي مازال في طور الت�صكيل 

ويحتاج الى خبرات واموال".
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جلنة الأمن يف الربملان: 
�سماء العراق مفتوحة 
والدفاع اجلوي يحتاج اأمواًل

تح��ذر اطراف في الع��راق من ا�ستهداف من�س��اأة ح�سا�سة مثل النف��ط في حرب الطائ��رات الم�سيرة المفخخة، 
الت��ي بداأت ف�سائ��ل م�سلحة تلجاأ اليها موؤخرا مع عدم و�سول طهران والمجتم��ع الدولي لتفاق حول البرنامج 
النووي للأخيرة. وقد ت�س��ل تلك الطائرات التي ت�ستخدم العراق ك�ساحة لل�سراع بين اإيران والدول الغربية 
ال��ى دوائر حكومية مهمة، او تقوم باغتيال �سخ�سيات او حتى مراكز القتراع في النتخابات التي يفتر�ض ان 

تجري بعد 4 ا�سهر.

العراق ي�ستذكر جمزرة �سبايكر: اأول جرمية اإبادة جماعية يقوم بها داع�ش يف العراق 

 الطائرات املفخخة قد ت�ستهدف "النفط"
واملكافاأة الأمريكة �ستزيد عزلة اجلماعات امل�سلحة

مكافحة الإرهاب: مل نبلغ اي مواطن باإخالء م�سكنه

رئي�ش اجلمهورية بذكرى �سبايكر: علينا اإن�ساف 
ذوي ال�سهداء

م�ساع نيابية ل�ست�سافة حمافظ البنك املركزي لهذه الأ�سباب



جمهورية العراق / وزارة التجارة 
ال�شركة العامة لتجارة املواد الغذائية 

م / مناق�شة رقم )2021/10(اإىل / كافة الراغبني يف اال�شرتاك 
اعالن رقم )43 / 2021( )للمرة / الثانية(

اإلعالن  الغذائية  املواد  لتجارة  العامة  الشركة  يسر   -1
ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
للعمل اخلاص ملناقصة حتميل وتفريغ املواد الغذائية في 

)مركز مبيعات االمام علي )عليه السالم((. 
2- تتوفر لدى )الشركة أعاله( التخصيصات املالية ضمن 
لتنفيذ  منها  جزء  استخدام  وينوي  االحتادية  املوازنة 
في  مبني  كما  الغذائية  املواد  وتفريغ  )حتميل  اخلدمات 

الشروط اخلاصة(. 
وثائق  شراء  في  الراغبني  العطاءات  مقدمي  بإمكان   -3
إلى  حتريري  طلب  تقدمي  بعد  )العربية(  باللغة  العطاء 
مدير القسم القانوني / الطابق الثاني / الشركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية / املنصور – شارع النقابات – مجاور 
وزارة الكهرباء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة 
مقدمي  بإمكان  دينار  ألف  ستمائة   )600.000( البالغة 
املعلومات  من  املزيد  على  احلصول  في  الراغبني  العطاء 

على العنوان املبني أعاله.
4- تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي )صندوق العطاءات 
الكائن في الطابق األرضي – االستعالمات( قبل الساعة 
)االحد(  ليوم  بغداد  بتوقيت  ظهراً  عشر  الثانية   )12(
املتأخرة  العطاءات  ترفض  وسوف   2021/7/4 املصادف 
او  العطاءات  مقدمي  بحضور  العطاءات  فتح  وسيتم 
ممثليهم الراغبني باحلضور الى مكتب رئيس جلنة الفتح 
 12 الساعة  )بعد   2021/7/4 املصادف  )االحد(  يوم  في 
ضمان  العطاءات  تتضمن  ان  يجب  ظهراً(  عشر  الثانية 
او صك مصدق صادر من مصرف  العطاء خطاب ضمان 
ثالثون   )30.000.000( مببلغ  املركزي  البنك  من  معتمد 

العطاء  ملدة  نافذ  أولية  كتأمينات  عراقي  دينار  البالغ )90( تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة . مليون 

 مي�شان/ مهدي ال�شاعدي

�س���امل كام���ل معلم يق���ول ل�)امل���دى( عن 
املو�س���وع "دخلن���ا يف ال�س���هر الثال���ث 
زال  وم���ا  االلك���روين  اال�س���تالم  م���ن 
اآالف  الثماني���ة  يتج���اوز  اال�س���تقطاع 
ناهيك عن اأول ا�س���تقطاع الذي جتاوز 
اخلم�س���ة ع�س���ر األ���ف دينار باالإ�س���افة 
اىل اال�ستقط���اع ال���ذي يفر�سه �ساحب 
منف���ذ ال�س���رف عل���ى الرغم م���ن �ساآلة 
مرتباتن���ا ال�سهرية وتوق���ف العالوات 

والرفيعات منذ عام 2019". 
به���ا منت�سب���و  تق���دم  الت���ي  ال�س���كاوى 
مديري���ة تربي���ة املحافظ���ة و�سلت اإىل 
اأعل���ى ه���رم يف احلكوم���ة املحلي���ة مما 
اأدى اإىل توجيهها كت���اب ا�ستف�سار اىل 

مديرية الربية عن املو�سوع. 
الت�سهيالت من  م���ن  بالعدي���د  "وعدن���ا 
قب���ل امل�س���ارف الت���ي وطن���ا رواتبن���ا 

عليه���ا ولك���ن مل نح���ظ ب�س���يء منه���ا" 
يق���ول املدر�س عادل �س���وادي وي�سيف 
امل�سارف  باإط���الق  خ���را  ناأم���ل  "كن���ا 
�سلفا وبتق�سيط وفوائد معقولة ومل نر 

�سيئا لغاية اللحظة". 
التذم���ر وال�سكاوى التي ابداها اأع�ساء 
ال�سريح���ة الربوية والتي ي�سل اعداد 
ال���ف   30 اإىل  التقريب���ي  منت�سبيه���ا 
منت�س���ب دفع���ت اإدارة تربي���ة املحافظة 
اإىل عق���د اجتماع م�سرك  مع امل�سارف 
روات���ب  توط���ن  يف  معه���ا  املتعاق���دة 
منت�سبيها كافة ح�سره ممثلو امل�سارف 

احلكومية يف املحافظة.
املكت���ب االعالم���ي يف مديري���ة تربي���ة 
املحافظ���ة ب���ن "ان االجتم���اع اكد على 
نق���اط مهمة اولها ان اال�ستقطاع الكبر 
م���ن الروات���ب يج���ب اأن يتوق���ف وان 
تكون هناك عملية �سبط و�سيطرة على 
املناف���ذ م���ن قبل امل�س���ارف كذلك توفر 

ال�سراف���ات االآلية يف اأرج���اء املحافظة 
ح�سب العق���ود املربمة معها ا�سافة اىل 
توفر ال�سلف املي�س���رة وان ال تت�سمن 

فائدة كبرة". 

منت�سب���و تربي���ة املحافظة قليل���و الثقة 
ب�سب���ب  االآيل  وال�س���رف  بالتوط���ن 
اجناز بطاقات ال�)كي كارد( وفق مبالغ 
مت ا�ستقطاعه���ا منذ ع���دة �سنن ولكنها 

بقيت دون تفعيل. 
يتح���دث املوظف الرب���وي حامد فليح 
عن املو�سوع بالق���ول "جربنا التعامل 
م���ع امل�سارف وعن طريق بطاقة ال�)كي 

كارد( وعانينا م���ن االإجراءات االدارية 
للح�س���ول عليه���ا ولك���ن دون ج���دوى 
وبقي���ت البطاق���ات دون تفعي���ل ورجع 
الدور هذه املرة على بطاقات ال�)ما�سر 

الت���ي  كارد( وا�ستقطاع���ات امل�س���ارف 
تعترب قيا�سا مبرتباتنا كبرة جدا". 

تربي���ة  ع���ام  مدي���ر  ب���ن  جانب���ه  م���ن 
ملمثل���ي  جمب���ل  ريا����س  املحافظ���ة 
امل�س���ارف احلكومي���ة املتعاقدين معها 
"ان املديري���ة يف حال ا�ستمرار احلال 
على ماهو عليه �ست�سطر اإىل ف�سخ عقد 
اي م�س���رف ال يلت���زم بالبن���ود املوقعة 
ع���دة  ا�ستقبل���ت  املديري���ة  ان  مذك���را 
عرو�س من م�سارف اخرى �ستطرحها 

اما منت�سبيها". 
م���ن جان���ب مت�س���ل ب���ن كاظ���م حنون 
امل�ستحق���ات  ل�س���رف  مكت���ب  �ساح���ب 
�س���رف(  )منف���ذ  الكروني���ا  املالي���ة 
اأ�سح���اب  االأخ���وة  بع����س  "يتج���اوز 
املكات���ب عل���ى ا�ستيفاء مبال���غ اكرث من 
املرتب���ات  ت�سليمه���م  عن���د  املخ�س�س���ة 
الكروني���ا م�ستغلن بذلك ع���دم معرفة 
العديد م���ن املوظفن باأنظم���ة ال�سرف 
باأنه���ا  االأم���ر  وتعلي���ل  االإلكروني���ة 
ا�ستقطاع���ات مركزي���ة م���ن امل�سرف"، 
مو�سحا "هناك مبالغ ثابتة ت�ستقطعها 
امل�س���ارف منها فائدة امل�س���رف و�سعر 

ر�سالة تبليغه واجور املنافذ". 
يطرحه���ا  الت���ي  االأ�سئل���ة  زال���ت  وم���ا 
منت�سبو تربية املحافظة عند ا�ستالمهم 
املرتب���ات ال�سهري���ة ت���ردد نف�سه���ا عن 
م���ع  ومقارنته���ا  امل�ستقطع���ة  املبال���غ 
اقرانهم ويف�سل الكث���ر منهم الرجوع 
اإىل طريقة ال�سرف اليدوي على الرغم 
من املخاطر وتعر�س العديد من مدراء 
املدار����س اىل ال�سرقة من قبل ع�سابات 

تتابعهم خالل ا�ستالم املرتبات.
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توطني رواتب منت�سبي تربية مي�سان.. بني الت�سهيالت واال�ستقطاع

ابدى موظفو مديرية تربية حمافظة مي�شان 
امتعا�شهم من حجم اال�شتقطاعات التي تطالهم 

خالل ا�شتالمهم مرتباتهم ال�شهرية ب�شكل 
اإلكرتوين بعد تعاقد املديرية مع جمموعة من 

امل�شارف ووطنت رواتب منت�شبيها وقف الئحة مت 
االتفاق عليها بني الطرفني. 

 متابعة/ املدى

�سخ�س���ت مديري���ة زراع���ة وا�سط، اأم����س ال�سبت، 
عل���ى  اأث���رت  الت���ي  وامل�س���اكل  التحدي���ات  اأب���رز 
الواق���ع الزراع���ي باملحافظة، فيم���ا قدمت مقرحًا 
لرف���ع م�ستوى االإنت���اج، ي�سيف ملي���ون دومن من 

االأرا�سي الزراعية.
وق���ال مدير زراعة وا�سط املهند�س اأركان ال�سمري 
يف ت�سري���ح �سحف���ي اإن "الزراع���ة يف حمافظ���ة 
وا�سط ت�سررت ب�سكل كبر اإثر انخفا�س منا�سيب 
املي���اه يف نهر دجلة"، مبين���ًا اأن "ال�سح املائي جاء 

نتيجة بناء ال�سدود يف تركيا واإيران". 
واأ�س���اف، اأن "ن�سبة امللوح���ة املوجودة يف بع�س 
املناط���ق توؤثر اأي�سًا �سلبا عل���ى الواقع الزراعي"، 
مطالب���ا احلكوم���ة املركزي���ة ب�"التدخل م���ع الدول 
املت�ساطئ���ة مع العراق حللحلة ه���ذا املو�سوع قبل 
تفاقم���ه".  وتابع ال�سم���ري اأن "املزارعن يعانون 
م���ن م�سكل���ة الب���ذور واال�سم���دة وكذل���ك م���ن قل���ة 
امل�ستلزم���ات الزراعي���ة وه���ذه من اأه���م التحديات 

التي تواجه الواقع الزراعي".
واأ�سار مدير زراعة وا�سط اىل "وجود م�ساكل يف 
عملي���ة الت�سويق ب�سبب قلة املراك���ز الت�سويقية"، 
الفت���ًا اإىل اأن "املحافظ���ة حتت���اج اإىل ثالثة مراكز 
ت�سويق على االأقل للق�ساء على امل�ساكل يف املراكز 

الت�سويقية".
واأك���د كذل���ك "وجود تاأخ���ر يف �س���داد م�ستحقات 
الفالح���ن داعي���ًا احلكوم���ة لو�سع حل���ول عاجلة 
ب�ساأنها". وك�س���ف عن مقرح قدمته زراعة وا�سط 

الإكم���ال 3 م�ساريع من �ساأنها رفع  م�ستوى االإنتاج 
الزراع���ي تتمثل باإيجاد حل م���ايل الإكمال م�سروع 
ا�ست�س���الح وا�سط- دجيل���ي الذي تبل���غ م�ساحته 
600 األف دومن بعد اأن اكتملت اإجراءاته بالتن�سيق 
م���ع وزارة املوارد املائية واإكمال م�سروع الكوت- 
ك���رة، وم�سروع �س���رق وغ���رب الغ���راف الإ�سافة 
مليون دومن من االأرا�سي الزراعية ورفع م�ستوى 
االإنتاج. واأعلن وزير الزراعة حممد كرمي، يف 19 
من اأيار املا�سي، �سدور توجيه من رئي�س الوزراء 
م�سطف���ى الكاظمي بجدولة ديون مزارعي وا�سط 
واإعفائهم من ال�سرائب واإجراءات اجلمارك خالل 

زيارته يومها اإىل وا�سط.
وق���ال كرمي يف مقابلة مع قناة العراقية االإخبارية 
اإن "زي���ارة رئي����س ال���وزراء م�سطف���ى الكاظم���ي 
مل���زارع وا�سط مهم���ة للغاية وه���ي االأوىل لرئي�س 
حكومة من���ذ 2003"، الفتا اىل اأن "الكاظمي وجه 
خالله���ا بت�سهيل و�سول امل���واد العلفية للمزارعن 
واإعفاء مزارعي وا�سط م���ن ال�سرائب واإجراءات 
اجلمارك، ف�سال عن جدولة الديون املرتبة عليهم 

�سمن املبادرة الزراعية".
واأ�س���اف، اأن "الكاظمي اطلع ميدانيًا على م�ساكل 
مزارع���ي احلنطة يف وا�س���ط التي تنتج 700 األف 
ط���ن �سنوي���ًا وم�س���اكل منتج���ي الدواج���ن ووعد 
ب�سرف جميع تخ�سي�سات املزارعن خالل �سهر".

واأ�س���ار اىل اأن "رئي�س ال���وزراء ا�ستغرب من عدم 
وجود �سوام���ع و�سايل���وات يف حمافظة وا�سط، 
واأوع���ز باإقام���ة �سايلوات يف وا�س���ط"، موؤكدا اأن 

االأقل". على  �سايلوات   3 حتتاج  "املحافظة 
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 عمليات الإيقاف خطر االألغام 
في الب�شرة

اأعلن���ت مديري���ة الدفاع امل���دين يف حمافظ���ة الب�سرة، 
اأم�س، عن عملية الإزالة االألغام واملخلفات احلربية يف 

مناطق وا�سعة من املحافظة.
وق���ال مدير مديرية الدفاع امل���دين يف الب�سرة العميد 
حت�س���ن علي �س���اري يف ت�سريح �سحف���ي "ان الفرق 
املخت�س���ة يف عملية اإزالة االلغ���ام واملخلفات احلربية 
توا�س���ل عملها، حيث ان عمليات االإزالة م�ستمرة وكل 
ح�س���ب م�سوؤوليته وتخ�س�سه". مو�سح���ا ان "دائرة 
�س���وؤون االلغام التابعة لوزارة ال�سحة والبيئة تبلغنا 
باملناط���ق املق�سودة لغر�س ازال���ة املخالفات احلربية 
كون هذا اجلهد من اخت�سا�سنا وبدرونا نقوم بعملية 
خا�س���ة بذل���ك، ام���ا ازالة االلغ���ام فيتم توجي���ه اجلهد 
الهند�س���ي الع�سك���ري التابع ل���وزارة الدفاع مبعاجلة 
ذل���ك". م�سيف���ا " هنالك جلان مركزي���ة واخرى فرعية 
هي االخ���رى معنية بذلك ت�سرف وتتاب���ع عملية ازالة 
االلغ���ام واملخلف���ات احلربي���ة، وه���ذه اللج���ان �سكلت 
لغر�س معاجلة هذا االمر وايقاف وانهاء خطر االلغام 
واملخلف���ات احلربي���ة ال���ذي راح �سحيت���ه العدي���د من 

املواطنن بن م�ساب وقتيل".

 المثنى تعالج ملفات مهمة 
اأبرزها المدرا�س

ك�سف���ت احلكوم���ة املحلي���ة يف حمافظة املثن���ى، ام�س 
ال�سب���ت، ع���ن معاجلته���ا مللف���ات مهم���ة منه���ا البلدي���ة 
�سام���ي  املثن���ى  حماف���ظ  نائ���ب  وق���ال  واملدار����س. 
احل�ساين، يف ت�سري���ح �سحفي ان "احلكومة املحلية 
متكن���ت هذا العام من معاجل���ة ملفات مهمة بالرغم من 
�سحة التخ�سي�سات املالي���ة وتاأخرها، م�سرا اىل، ان 
"اجلدية من قبل احلكومة املحلية ودوائرها ادت اىل 
معاجلتها بنج���اح". واأ�ساف، ان "هن���اك تقدما كبرا 
يف مل���ف اخلدمات من خالل اجن���از م�سروع ال�سرف 
ال�سح���ي وكذل���ك اك�س���اء عدد كب���ر من ال�س���وارع مع 
تنظي���م جي���د لال�س���واق ودور متميز للجه���د البلدي"، 
م�سرا اىل، ان "معمل ا�سفلت املثنى ومعمل اال�سمنت 
يعم���الن بطاقة جي���دة انعك�س���ت ب�س���كل ايجابي على 

واقع املدينة".
وتاب���ع، ان "حمافظة املثنى ه���ي املحافظة االوىل يف 
اجن���از ملف االبني���ة املدر�سية، فقبل نهاي���ة هذا العام 
�سيت���م اكم���ال جميع ابني���ة املدار����س وكذل���ك املتلكئة 
�س���واء كان���ت م���ن م�ساري���ع تنمي���ة االقالي���م او م���ن 

امل�ساريع الوزارية".

 عودة �شح المياه في ديالى 
ك�س���ف م�س���وؤول حكوم���ي يف دي���اىل، ال�سب���ت، ع���ن 
انخفا����س االي���رادات املائية القادمة م���ن وادي حران 
للن�س���ف. وق���ال مدي���ر ناحي���ة من���ديل وكال���ة م���ازن 
اخلزاع���ي ان "االي���رادات املائي���ة املتدفق���ة م���ن وادي 
ح���ران باجت���اه امل���دن احلدودي���ة  )من���ديل- قزاني���ة( 
�سرقي دياىل والتي ت�ستخدم يف ادامة حمطة اال�سالة 
املركزي���ة انخف�ست للن�سف م���ا ادى اىل تاأثر وا�سح 

يف توفر املياه الآالف اال�سر".
ينابي���ع  م���ن  تاأت���ي  "املي���اه  اأن  اخلزاع���ي  وا�س���اف 
وم�سطحات مائية تقع يف االرا�سي الزراعية وتندفع 
باجت���اه الودي���ان احلدودية قبل ان ت�س���ل اىل منديل 
موؤك���دا بان���ه ال تع���رف ا�سب���اب االنخفا����س احلاد يف 
من�س���وب املي���اه ولك���ن االم���ر مث���ر للقل���ق خا�سة مع  
تاأثره���ا البالغ على عمل حمطة اال�سالة املركزية التي 

تغذي ناحيتي منديل وقزانية يف اآن واحد".
وتع���اين دياىل من ازمة جفاف حادة منذ ا�سهر خا�سة 
م���ع انخفا�س خزين بحرة حمري���ن التي تغذي نحو 

املحافظة. مناطق  من   %  70
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 بغداد/ املدى

ح���ذرت وزارة العم���ل وال�س���وؤون االجتماعية، اأم�س من انخراط االأطف���ال يف �سوق العمل 
ب�سب���ب تداعي���ات جائحة كوورنا الت���ي تزامنت معها االأزم���ة االقت�سادي���ة، موؤكدة ان ذلك 

ي�سكل خطرا وتهديدا عليهم.
وق���ال وزير العم���ل رئي�س هيئة رعاي���ة الطفولة يف بي���ان انه "ف�ي الي���وم العاملي ملكافحة 
عم���ل االأطف���ال ال���ذي يوافق الث���اين ع�سر م���ن حزيران من كل ع���ام وال���ذي اطلقته منظمة 
العم���ل الدولية منذ الع���ام 2002، تود هيئة رعاية الطفولة ان تلف���ت االنتباه اىل االزمات 
االقت�سادي���ة واالجتماعية التي �سهده���ا العامل والتي فاقمت تداعياته���ا جائحة كوفيد 19 
الت���ي احدث���ت �سدمة اقت�سادي���ة عاملية األق���ت بظاللها ودفع���ت باأعداد كبرة م���ن االطفال 
لالنخ���راط يف �س���وق العمل، اإذ تقدر املنظم���ات الدولية وجود نح���و 152 مليون طفل يف 

�سوق العمل العاملية منهم 72 مليونًا ميار�سون اعمااًل ت�سكل خطرًا وتهديدًا عليهم".
واأ�س���اف البيان اأن "هيئ���ة رعاية الطفولة اإذ ت�ست�سعر هذه املخاطر والتداعيات على واقع 
د �سرورة  وم�ستقبل االطفال يف العراق، فانها تتوجه اىل جميع اجلهات واملوؤ�س�سات لتوؤكِّ
تعزي���ز اجله���ود املخل�سة اليج���اد الربام���ج وال�سيا�سات الرامي���ة اىل النهو����س باأو�ساع 
االطف���ال وتاأم���ن حقوقهم وتعزيز �سبل تنميتهم"، م�سيف���ا ان "هيئة رعاية الطفولة اأكدت 
اهمي���ة العمل على اإنفاذ احلقوق الت���ي وردت يف اتفاقية حقوق الطفل التي �سادقت عليها 
جمهورية الع���راق يف العام 1994 والتي ن�ست على حماية االطفال من ا�سكال اال�ستغالل 

كافة".
واأو�س���ح البي���ان ان "الهيئة دعت اىل ان تتحمل كل اجله���ات املعنية م�سوؤولياتها للوقوف 
وقفة جادة لبحث ودرا�سة ظاهرة عمالة االطفال وما تخلفه من اآثار على اال�سرة واملجتمع 
والتعام���ل معها على انه���ا ق�سية من الق�ساي���ا االجتماعية واالقت�سادي���ة امللحة الرتباطها 
الوثي���ق بانته���اكات حقوق الطفل الت���ي اقرتها ال�سرائ���ع ال�سماوية والقوان���ن واملواثيق 
الدولي���ة للعم���ل على خلق بيئة موؤاتي���ة للق�ساء على عمالة االأطفال م���ن خالل التعاون بن 
احلكوم���ة وال�سركاء االجتماعين والت���زام ارباب العمل بعدم ت�سغي���ل االطفال واالمتثال 
الح���كام قانون العم���ل العراقي، ف�سال عن حت�سن االو�س���اع املعا�سية لال�سر الفقرة للحد 
من زج  اطفالها يف �سوق العمل ومتكن املراأة اقت�ساديًا عرب زيادة نافذة ال�سمول باعانات 
�سبكة احلماية االجتماعية وتوفر برامج داعمة للمراأة متكنها من تلبية املتطلبات الكثرة 

لال�سرة".

زراعة وا�سط ت�سخ�ص اأبرز التحديات 
وامل�ساكل وتقدم مقرتحًا لرفع م�ستوى االإنتاج

وزارة العمل: عمالة االأطفال 
تفاقمت يف ظل كورونا

العدد / 018 
التاريخ : 2021/6/8

رقم التبويب: حـ / 3342 

اأجور التفريغ 
والتوظيب داخل 

املخازن

اأجور التحميل 
والتوظيب على 

ظهر وا�شطة 
النقل

اأجور التوظيب 
داخل املخازن او 

عزل املواد او فتح 
االكدا�س

اأجور الوزن 
واكمال 

الوزن

اأ�شناف الب�شائع 
واوزانها

مبلغ 
التنظيف 

املقطوع 
�شهريًا

)190( مائة وتسعون 
دينار 

)190( مائة 
وتسعون دينار 

مجاناً مجاناً 
كيس زنة 5 كغم 

)400.000( فما فوق 
اربعمائة ألف 

دينار  )190( مائة وتسعون 
دينار 

)190( مائة 
وتسعون دينار 

مجاناً مجاناً 
صندوق أو كارتون او 

برميل او صفيحة 
زنة 3 كغم فما فوق 

اجملموع / 760 سبعمائة وستون دينار  

ترفق الوثائق التالية: 
1- وثائق العطاء مع شروط املناقصة وفي حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 

يتم استبعاد عطاءه.
2- كتاب عدم املمانعة لالشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ لعام 2021. 

3- هوية غرفة التجارة ووثائق الشركة في حالة تقدمي العطاء من قبل شركة. 
4- الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل حتديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد اجلهة اخملتصة. 

5- االعمال املاثلة املنجزة خالل السنوات العشرة السابقة مؤيدة من اجلهات التعاقدية. 
العنوان: جمهورية العراق – بغداد – املنصور – شارع النقابات 

Address : Republic of Iraq – Baghdad – Al Mansoor
Web.site: www.iraqsfsc.org
E-mail: foodstuff1@iraqsfsc.org, E-mail: foodstuff2@iraqsfsc.org
E-mail: foodstuff3@iraqsfsc.org, General food struff@yahoo.com 

املهند�س قا�شم حمود من�شور 
املدير العام وكالة 

اأ�شعار الكلفة التخمينية

حمافظة نينوى / ق�شم العقود
م / تنويه

رقم  عامة  مناقصة  بإعالننا  نشر 

تطوير   / استقرار  إعادة   2021/14

في  واملنشور  األولى  للمرة  ريفي 

في   4962 بالعدد  املدى  جريدة 

2021/6/10 سهواً من قبل اجلريدة 

حروش  شيباية  )قرية  ذكر  حيث 

خطأ والصحيح سيباية حروش(. 
لذا اقت�شى التنويه
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 بغداد / اإياد ال�شالحي

اأكد امل���درب يون�س القط���ان، اأن مباراة هونغ 
كون���غ الت���ي ج���رت ي���وم احل���ادي ع�ش���ر من 
حزي���ران اجل���اري، مبثاب���ة در����س تكتيك���ي 
مبفه���وم الدف���اع لفري���ق لي����س لدي���ه تاري���خ 
ُيق���ارن بكرتن���ا، م�ش���رًا اىل اأن منتخبن���ا اإذا 
م���ا اأراد التاأه���ل بج���دارة اىل موندي���ال قطر 
2022 يتوّجب علي���ه زعامة املجموعة الثالثة 
ومناف�ش���ة منتخب���ات ال���دور احلا�ش���م بندي���ة 
كب���رة، طالبًا م���ن وزارة الريا�ش���ة واللجنة 
االأوملبي���ة التدّخ���ل ال�ش���اح منظوم���ة الك���رة 
باإج���راءات عملية ال ترقيعي���ة للمحافظة على 

الاعبني املوهوبني من املدربني املََكرة.

وق���ال القط���ان يف حدي���ث خ����سّ ب���ه )املدى( 
:"يوؤ�شفن���ا الق���ول اأن منتخبن���ا يفتق���د للع���ب 
احلما�ش���ي والُك���رة ال�شريع���ة، ففري���ق هونغ 
يف  اأي���ار  ل�شه���ر   144 املرك���ز  يحت���ل  كون���غ 
ت�شنيف االحت���اد الدويل لكرة القدم، وميتلك 
العب���ني �شعف���اء مهاري���ًا، لكنهم نّف���ذوا خّطة 
ُمكمة حرموا منتخبنا من اخرتاق جدارهم 
الدفاع���ي، واأج���روا العبين���ا عل���ى م���داورة 
الك���رات العر�شي���ة خ���ارج منطق���ة اجل���زاء، 
وع���دم ح�شولهم على فر�ش���ة حقيقية واحدة 
ب�شب���ب ت�شيي���ق الفراغ���ات، بدلي���ل اأن هدفنا 
اليتي���م �ُشّج���ل من خط���اأ مدافع بع���د اأن عك�س 
ممد قا�ش���م كرة عر�شية اأكمله���ا فونغ هينغ 

يف مرماه".

تواجد المغتربين
وا�شاف :"ال �ش���ك اأن منتخبنا ح�شم تواجده 
يف ال���دور الثال���ث، وه���و بحاج���ة ما�ش���ة اىل 
الاعب���ني املُغرتب���ني يف ه���ذا ال���دور، وعل���ى 
اللجنة الفني���ة يف الهيئة التطبيعية اجللو�س 
�شريت�شك���و  للمنتخ���ب  الفن���ي  املدي���ر  م���ع 
كاتانيت����س به���دف مناق�شة ا�شتدع���اء عدد من 
الاعب���ني اأمثال اأ�شامة ر�شي���د وج�شنت مرام 
واأحم���د يا�شني كط���وق جناة ل���ه وللمنتخب، 
ومطالبته بتعدي���ل اأ�شلوبه من )3-5-2( اىل 
)4-3-3( الأن الفري���ق املناف����س لي����س �شعبًا 
ومل ُيبادلن���ا بهجم���ة واح���دة �شريح���ة طوال 
ال�شوط���ني، اأي كان يفرت����س اأن يبداأ بهجوم 
ثاث���ي موؤلف م���ن مهن���د علي واأمي���ن ح�شني 
ُيخ���ِرج مهاج���م وي���زج  اأن  ومم���د داود، ال 
ببدي���ل مثله، ث���م ال توج���د �ش���رورة مل�شاركة 
عل���ي عدن���ان ال���ذي يحت���اج اىل راح���ة كافية 
قب���ل مواجه���ة اإي���ران، وا�شتغرب���ت اأن يلعب 
هم���ام طارق ط���وال الوقت يف منطق���ة اليمن 
وه���و اأع�شر وعندم���ا يروم اأر�ش���ال الكرة من 
ه���ذه اجلهة ميررها بقدم���ه الي�شار.. هذا غر 

�شحيح".

الكرة ال�شريعة
واأو�ش���ح :"املطل���وب م���ن منتخبن���ا اأن ُيثبت 
اأراد  م���ا  اإذا  اإي���ران  اأم���ام  الق���وي  ح�ش���وره 

الو�ش���ول اىل كاأ����س العامل، فحت���ى االآن غر 
قادر على لعب الكرة ال�شريعة واإيجاد احللول 
مثلما حدث اأمام هونغ كونغ، بعك�س منتخب 
اإي���ران ال���ذي ه���زم منتخب���ات هون���غ كون���غ 
والبحرين وكمبوديا )3-1( و )3-0( و)10-

0( م���ن خ���ال الرغب���ة الهجومي���ة وحتّديه���م 
للرطوب���ة العالي���ة الت���ي اتخذه���ا البع�س من 
اع�شاء وفدنا وحت���ى املُحللني ذريعة لتذبذب 

االأداء"!

بطء اللعب
ولف���ت اىل اأن :"كاتانيت����س مل يجد حًا لُبطء 
لعب الك���رة، ومن ال�شع���ب، واأرى اأن يتنازل 
ع���ن كريائه ويلج���اأ اىل الاعب���ني املغرتبني 
املنتخ���ب  م���ع  ال�شابق���ة  التج���ارب  ا�شح���اب 
ال�شعافه خا�شة يف منطقة الو�شط وعلى جهة 
اليمني، ليكونوا اأدوات م�شاعدة مع الاعبني 
االآخري���ن لتذليل معاناة كرتنا يف تلك املنطقة 
التي تنطلق منها العمليات الهجومية، ف�شفاء 
ه���ادي اأّدى مهّم���ة �شان���ع األعاب ف���وق طاقته 
وواجبه املُحّدد، وكذل���ك ب�شار ر�شن طلب من 

املدرب ا�شتبداله فماذا كان ينتظر منه"؟

ثقة الفوز
وك�ش���ف القط���ان :"م���ا ينق����س منتخبن���ا هو 
ع���دم تقدميه امل�شت���وى الثابت برغ���م �شمانه 

التاأه���ل كمت�شّدر للمجموع���ة الثالثة اأو ثاين 
اأف�ش���ل اأربع���ة والت���ي �شتت�ش���ح بع���د اأنتهاء 
منتخب���ات  �شنواج���ه  الأنن���ا  اإي���ران،  مب���اراة 
الدور احلا�شم بنف�س ق���وة املنتخب االإيراين 
ي���وم 14 ت�شري���ن  ال���ذي فزن���ا علي���ه )1-2( 
الث���اين 2019، واأمتّنى اأن ُنك���رر الفوز عليه 
حي���ث يعطين���ا ذل���ك ثقة كب���رة بقط���ع ن�شف 
تذك���رة العب���ور اىل املوندي���ال، فم���ن ي���روم 
التاأه���ل اىل البطول���ة االأغل���ى يف العامل عليه 
اأن يت�ش���ّدر جمموعته ويقهر الكب���ار، ويوؤّكد 
ذل���ك بامل�شتوى والنتائج وال يبحث عن اأعذار 

واهية عند التعرث".
لق���درة  احلقيق���ي  االختب���ار  :"ان  وتاب���ع 
اىل  الع���راق  نق���ل  يف  وكفاءت���ه  كاتانيت����س 
م�ش���اف ال���دول املتاأهل���ة اىل موندي���ال قط���ر 
ه���ي مناف�شات الدور احلا�ش���م، فحتى االآن مل 
نواجه منتخبًا قويًا يف عهد كاتانيت�س �شوى 
منتخ���ب االأرجنتني ملنا�شب���ة البطولة الدولية 
الرباعي���ة الت���ي �شّيفته���ا ال�شعودي���ة ت�شرين 
االأول ع���ام 2018 وخ�شره���ا املنتخب باأربعة 
اأه���داف م���ن دون مقاب���ل، وهذا م���ا �شيت�شح 
والياب���ان  ا�شرتالي���ا  منتخب���ات  مبواجه���ة 

وكوريا اجلنوبية".

�شلبية االتحاد واالأندية
وع���ّرج القط���ان اىل تكدي����س جن���وم االأندية 

اجلماهرية يف املنتخب، قائًا :"واحدة من 
ا�شب���اب تذبذب العب املنتخ���ب هو اطمئنانه 
بع���دم وج���ود بدي���ل مناف�س له، وه���ذا يعود 
اىل التخطي���ط ال�شلب���ي الحت���اد ك���رة القدم، 
رائع���ة يف  تهم���ل مواه���ب  اأن  الُظل���م  فم���ن 
اأندي���ة املحافظات امل�شارك���ة يف دوري الكرة 
املمتاز وال يلتف���ت اليها مدرب املنتخب الذي 
وجد ت�شكيل���ة جاهزة اعت���اد االحتاد وجلنة 
املنتخب���ات ما بعد ع���ام 2003 عل���ى تهيئتها 
الأي م���درب اأجنب���ي بنمط واح���د هو توجيه 
الدعوة لاعبي االأندي���ة اجلماهرية ح�شرًا 
م���ع ا�شتثن���اءات فردية لاعب م���ن امليناء اأو 
اآخ���ر من النجف على �شبي���ل املثال، وكل ذلك 
يرجع اىل عدم احرتافية االأندية جميعًا، وال 

ا�شتثن���ي اأحدًا كونها تعجز عن �شناعة ثاثة 
العب���ني م���ن ف���رق ال�شب���اب للمنتخ���ب االأول 
واأغلبه���ا تعتا�س على موازنة الدولة دون اأن 
تب���ذل اأي جهد يف البحث عن م�شادر متويل 
خا�شة بها حيث تنفق مليارات الدنانر على 
�س %10  الفري���ق االأول لكرة القدم وال تخ�شّ

منها لفرق الفئات العمرية".

ا�شالح درجال
وع���زا القطان �ش���ّر تراج���ع كرتن���ا اىل :"اأن 
اأنديتنا تفتقد املدير الفني املوجود يف اأندية 
ال�شعودية واالإمارات وم�شر وغرها، كوننا 
بعيدين ع���ن االحرتاف والتخطي���ط ال�شليم 
االأجان���ب  املدرب���ني  وكل  كرتن���ا،  اإدارة  يف 
الذي���ن توّل���وا قي���ادة االأ�ش���ود قّيم���وا احتاد 
اللعبة باأنه متخّلف اإداريًا وم�شابقته املحلية 
االأوىل �شعيف���ة وغ���ر ق���ادر عل���ى النهو�س 
بواجبات���ه وما ت�شتحقه كرتن���ا، ومبجرد اأن 
مت اإج���راء تعديل يف اعتم���اد اأعمار منتخبي 
النا�شئ���ني وال�شب���اب ُك�شف���ت عوراتن���ا التي 
كان���ت م�شت���رتة بالتزوير، ومل نع���د نناف�س 
عل���ى كاأ�ش���ي اآ�شي���ا لهات���ني الفئت���ني اللت���ني 
يتفاخ���ر البع����س بانت���زاع لقبيه���ا لت�شويق 
اأنف�شه���م كالعباق���رة ب�شناع���ة تاريخ اجليل 
اجلدي���د! اأم���ا اال�ش���اح ال�شامل ال���ذي نادى 
به الكاب���نت عدنان درجال يوم قّرر العمل يف 
البل���د النت�ش���ال االحت���اد من تخّبط���ه يف تلك 
الفرتة التي �شبقت ا�شتيزاره لقطاع ال�شباب 

والريا�شة فحّدث وال حرج.
ونا�ش���د القطان الوزير عدنان درجال :"عليه 
اأن يبقى �شمن منظومة كرة القدم، وال يتجه 
اىل املج���ال ال�شيا�شي ال���ذي ال ي�شاعدُه على 
النج���اح في���ه، �شيم���ا اأنن���ا دعمن���اه كُم�شلح 
ل�ش���وؤون الكرة العراقي���ة التي تعاين م�شاكل 
كث���رة، اآن االأوان اأن ي�شع احللول الناجعة 

لها بتعاون املخل�شني معه". 
 �شمت حمودي

وخت���م يون�س القطان قائ���ًا :"اآمل اأن يخرج 
رئي����س اللجن���ة االأوملبي���ة رعد حم���ودي عن 
بالزعام���ات  البع����س  تفاخ���ر  اأزاء  �شمت���ه 
الوهمي���ة ملنتخباتن���ا امل���زّورة يف بط���والت 
احلكوم���ة  مدربوه���ا  اأوه���م  والت���ي  اآ�شي���ا، 
وال�شعب به���ا، وحمودي يتحّم���ل م�شوؤولية 
اإهدار مايني الدنان���ر على العبني ُمالفني 
كونه امل�شوؤول االأول عن اخاقيات الريا�شة 
ولي����س الث���اين اأو الثال���ث، واأذك���ر يف اأح���د 
االأي���ام فاحتت���ُه يف املو�شوع ب�ش���كل مبا�شر 
ب�شه���ادة بع����س الريا�شي���ني، وطلب���ت من���ه 
التدّخ���ل فاأعت���ذر، وق���ال )ه���ذا املو�شوع من 
اخت�شا�س وزارة الريا�شة كوين ال ا�شتطيع 
التدّخ���ل يف �ش���اأن احت���اد الكرة( عطف���ًا على 
اأزمة املوؤ�ّش�شتني عام 2013 وخ�شية توبيخ 
االأوملبية الدولية له، وهذا غر مقبول وعليه 
ممار�ش���ة دوره الوطن���ي مبكافح���ة الف�ش���اد 
والتزوي���ر جلمي���ع االحتادات وم���ن �شمنها 

كرة القدم".

 عم��ار �ش��اطع

ل�ش���ُت م���ن اأولئ���ك املبدع���ني الذي���ن يتعّمق���ون يف رث���اء اال�شدق���اء 
والزماء! مثلما اأنني اأرف�س اأن ُاقاَرن باأقاٍم �شحفية �شبقتني وهي 

تكتب يف وداع الرفاق!
لكنني ُهنا اأُرثي اأحد ُنباء ُدنيا �شحافتنا الريا�شية ب�شكٍل ا�شتثنائي، 
اأرثي���ه الأن���ه ي�شتحق كل كلم���ة اأعنيها متام���ًا! فرحيل حي���در مدلول، 
االإن�ش���ان النبيل، بحاج���ة ما�ّشة لوقف���ة خا�شة، وا�شت���دراك ما بعده 
ا�شت���دراك، مل���ا منحُه لنا من قيم���ة حقيقية و�شواه���د ال مُيكن التغاُفل 

عنها ب�شهولة، مثلما ال مُيكن اخفاءها اأو جتاوزها اأبدًا!
حيدر، اأيها االأخوة، ميلُك من النقاء الكثر، يف زمٍن قلَّ فيه االنقياء.. 
وهو بح���د ذاته عامل اآخر من االإن�شانية واله���دوء والرّقة… بل كان 
بل�شم���ًا يداوي جراح املُهّم�شني واملتاأّثري���ن، ويتفاعُل مع اجلميع يف 

افراحهم واحزانهم!
�شدم���ة رحي���ل مدل���ول .. �شاح���ب القل���م النظي���ف واملهني���ة العالية 
�س الِعلل وُمعاِلج االأزمات، �شدمة موؤمِلة يف  واحل����ّس املُرهف وُم�شخِّ
ظّل ما واجهُه على مدى ا�شبوعني من املُكوِث يف امل�شفى ومن بعدها 

رحيله الذي �شيرتك اآثارًا لن مُتحى بب�شاطة!
خ�شارتن���ا بهك���ذا رجل، اأ�شب���ه بفقداننا جلي���ٍل من الرم���وز.. ومن ال 
يع���رف حيدر، لن يتاأّث���ر، بقدر ما يتاأثر به من رافق���ُه وعا�شرُه وعمل 
مع���ه يف مي���داٍن واح���ٍد، جمعهم ال���راأي الواحد بت�شخي����س االأخطاء 
والك�شف عن املعاجلات الت���ي من �شاأنها اأن تعيد االأمور اىل م�شارها 

ال�شحيح!
لق���د ت�شّدى مدلول، بطريق���ة كتابته وعر�س وجهة نظ���ره واأ�شلوبه 
النا�ش���ج اىل عدي���د الق�شايا واالحداث، وكان من ب���ني القائل الذين 
يكتب���ون بهدف نيل ثق���ة القراء، مثلم���ا كان يعتر الكلم���ة م�شوؤولية 
فعلية، ف���كان يكتب بدالئل و�شواهد وينق���ل املعلومة بال�شورة التي 
ب ُكّل �شيء من القارئ وجتعل من يتابعه يعي�س اللحظة كما هي! ُتقرِّ

�شاح���ب القلب االأبي����س والنزي���ه واملخل�س وقبل كل �ش���يء املُلتزم 
بالقي���م، واملُنف���رد باأم���ور قّل م���ا جندها عن���د االآخري���ن.. رحيله حقًا 

ُمزٌن لدرجة انني اأعيد قراءة ر�شائله وتوا�شله معي!
اأيه���ا النظي���ف.. ع�شت به���دوء ورحلت ب�شمت.. هك���ذا عرفتك ولهذا 
اأكت���ب عن���ك، اأكت���ب الأنك حق���ًا ت�شتحق كل كلم���ة اأذكرها عن���ك، واأجُد 
ُمرادف���ات اأ�شفها بك، ففراقك خ�شارة فادحة لل�شحافة ومن عرفك من 

خالها ُزماء مهنة اأو رفاق درب!  
حي���در ال���ويف.. خيبتنا بفقدانك كب���رة، كبرة جدًا، فاأن���ت كنَت من 
املُكافح���ني الع�شاميني م���ن الذين حتّملوا كل �شيء م���ن اأجل العي�س 
بكرام���ة، واأ�شفنا اأننا من ال�شع���ب اأن جند مناذج حّية ت�شبه ِخ�شالك 
اإال القلي���ل يف ه���ذا الزمن حتدي���دًا، الأننا نعي�ُس مرحل���ة �شاعت فيها 
االلتزام���ات وتا�ش���ت عندها �شورة املهنية وتاأّث���رت اأحوال ال�ُشلطة 

الرابعة باملتغّرات احلا�شلة!
واأ�ش���األ… ك���م نحتاج م���ن الوقت حت���ى يولد عندن���ا �شحفيًا يحمل 
فاته، ُنبلِه وحكمته و�شدقِه  كاريزما حيدر مدلول وميلُك بع�شًا من �شِ

وتوا�شعِه.. كم؟!
وداعًا حيدر مدلول، حيث مثواَك االأخر، وداعًا حيث نهاية قلم نقي، 
راعًا مريرًا مع اأيامه���ا ووقَف باأ�شمه  ونهاي���ة حياة الإن�شاٍن عا����س �شِ

�شامًا عزيزًا!

مدلول.. فراقك خ�سارة 
ورحيلك اأدمى القلوب!

اأكد اأن هزيمة اإيران تقطع ن�شف تذكرة المونديال

القطان: المغتربون طوق النجاة للأ�سود .. وتكدي�س النجوم ظاهرة �سلبية!

 متابعة / املدى

مر�ش���اد �شحافة املونديال واالح���داث الريا�شية 
�شي���ة داأب���ت ريا�ش���ة )امل���دى( على  زاوي���ة تخ�شّ
اإخراجها مع كل بطولة وت�شفيات يكون منتخبنا 
الوطن���ي اأحد اطرافها، ومنه���ا ت�شفيات مونديال 
2022، اإذ متّك���ن املنتخب الوطني لكرة القدم من 
هزمي���ة نظريه كمبوديا وهون���غ كونغ )4-1( و 
)1-0( عل���ى التوايل، �شم���ن مناف�شات املجموعة 
الثالث���ة للت�شفي���ات املزدوج���ة، املوؤهل���ة لكاأ�ش���ي 
الع���امل 2022 واآ�شيا 2023، واأقيم���ت املباراتان 
عل���ى ملعب املح���رق البحرين���ي، ورف���ع منتخبنا 
ر�شي���ده اإىل 17 نقطة يف �ش���دارة املجموعة، يف 
ح���ني بقيت ل���ه مواجهة واحدة مع اإي���ران بعد غد 

الثاثاء.

متابعة ميرام
بالرغم من عدم تواجده م���ع منتخبنا الوطني اإال 
اأن���ه تابع جمي���ع تفا�شيل اال�شتع���داد، واأعلن عن 
رغبت���ه م���رارًا يف التواجد مع زمائ���ه يف امللعب 
للدف���اع عن األ���وان الكرة العراقي���ة، ج�شنت مرام 
العراق���ي املحرتف يف ال���دوري االأمريكي، �شّرح 
ل�شحيف���ة )�شياتل ت���وداي( االأمريكي���ة الريا�شية 
اأن املنتخ���ب العراقي الذي ُي�شَعْد بتمثيله �شيكون 
قري���ب جدًا م���ن التاأه���ل لكاأ�س الع���امل 2022 يف 
املرحل���ة املقبلة مع كبار فرق اآ�شي���ا الأنه بب�شاطة، 
واحلديث يعود ملرام، فريق جيد وميتلك العبني 

رائعني.

تقهقر البحرين!
تباين���ت ردود ال�شحافة البحريني���ة ب�شاأن تقهقر 
االأحم���ر يف الت�شفيات، وطرحت �شحيفة )اأخبار 

اخللي���ج( يف �شي���اق حتقي���ق مو�ّش���ع  ت�شاوؤل���ني 
مه���ّدت لهما بالق���ول )رمبا وجد البع����س الذريعة 
ملوا�شلة اللوم والعتب عل���ى اأداء العبي املنتخب 
بعد اخل���روج باخل�شارة غر املتوقعة اأمام اإيران 
بثاثة اأهداف نظيفة، وف�شلنا فيها باحل�شول على 
نتيج���ة اإيجابية كانت �شتكف���ل لنا اللعب باأريحية 
اأك���ر يف لقاء اجلولة االأخرة اأمام منتخب هونغ 
كون���غ( وا�شاف���ت ال�شحيف���ة )هنا نت�ش���اءل :هل 
تاأث���ر منتخبنا فعًا باالإع���ام الريا�شي، وال�شحن 
الزائ���د، وهل كانت هناك ثقة مفرطة وت�شريحات 
رّنانة وغ���ر مقبولة؟ االإجابة كانت وا�شحة ويف 
العدي���د من الر�شائل املهمة الت���ي يفرت�س اأن تقراأ 
بعناية �شديدة وتركيز كبر، والأن منتخبنا االأول 
مل يحقق الهدف املن�شود يف الت�شفيات االآ�شيوية 
حتى هذه اللحظ���ة، فاإن اجلميع مطال���ب بالتاأيّن 

وحتّري الدقة قبل النقد الاذع!( . 

للجماهير كلمة
الع���راق ودول اآ�شي���ا تنح���و بالائمة عل���ى غياب 
الت�شفي���ات  يف  املنتخب���ات  دع���م  اجلماهرع���ن 
املزدوج���ة لكاأ�ش���ي الع���امل 2022 واآ�شي���ا 2023، 
وبح�ش���ب تقرير اخب���اري ل�شحيفة )م���اي نيتي( 
الياباني���ة نقلت ع���ن اإداري يف املنتخ���ب الوطني 
تله���ب  اآ�شي���ا  بل���دان  يف  اجلماه���ر  "اأن  قول���ه 
الاعب���ني، وتنق���ل املباري���ات اىل اأج���واء اأخرى، 
ورمّبا كان ذلك من م�ش���ار افرازات كورونا، فيما 
ُيعّلق احلار�س ال���دويل البحريني ال�شابق حمود 
�شلط���ان على ما يتطّلب من عوامل خرة ُمرتاكمة 
ك���ي ي�شتطي���ع الاعب العرب���ي ورمّب���ا االآ�شيوي 

تعوي�س اللعب با جمهور موؤاِزر!

مرصاد صحافة المونديال

ميرام متفائل بالتاأهل.. و�سحيفة بحرينية 
تطالب بالتاأّني!

 القاهرة / اإبراهيم محمد �شريف

ح�شد منتخبنا الوطني للرماية برونزيتان يف 
الي���وم االأخر مل�شاركت���ه يف م�شابقات 10 مرت 
م�شد�س هواء )بن���ات( بفئتي الفردي والفرقي 
�شم���ن فّعاليات البطول���ة العربي���ة للرماية يف 

العا�شمة امل�شرية القاهرة.
فق���د متّكنت بطلة الع���راق فاطمة عبا�س وهيب 
من الظف���ر باملرك���ز الثالث )فردي���ا( وبرونزية 
م�شابق���ة 10 م���رت م�شد����س ه���واء )�شي���دات( 
الت���ي جرت على مي���دان رماية املرك���ز االأوملبي 
باملع���ادي مب�شارك���ة راميات اأرب���ع دول عربية 
)الع���راق وم�ش���ر وتون����س واالأردن( جامع���ة 
)207( نقط���ة،   فيما ذهبت ف�شية املركز الثاين 
للرامي���ة للم�شرية هال���ة �شرف ممد فرج حني 

التون�شي���ة  وتوّج���ت  نقط���ة،   )232( �شّجل���ت 
م�شّجل���ة  االأول  واملرك���ز  امل�شابق���ة  بذهبي���ة 
)235،6( نقط���ة، واحتل���ت الرامي���ة امل�شري���ة 
ر�ش���وى مم���ود عب���د اللطيف املرك���ز الرابع، 
تلته���ا مواطنته���ا هدي���ر �شع���د مم���د باملرك���ز 
اخلام�س، ثم نورة الن�شري من تون�س باملركز 
ال�شاد����س، اعقبته���ا مواطنته���ا اينا����س القلعي 
باملرك���ز ال�شاب���ع، اأما املرك���ز الثام���ن واالأخر 
بامل�شابقة فكان من ن�شيب رامية االأردن ا�شماء 

زيد ابو ربيع.
ويف م�شابق���ة الرماية بامل�شد�س هواء 10 مرت) 
�شي���دات( احتل منتخبن���ا الوطن���ي املوؤلف من 
)فاطم���ة عبا�س وهي���ب وزينب عبا����س وهيب 
وفاطم���ة جواد كاظم( على املرك���ز الثالث ونال 
برونزي���ة امل�شابقة جامعًا ) 1562( نقطة حيث 

�شّجل���ت فاطم���ة عبا����س ) 554( نقط���ة وزينب 
عبا����س )496( نقط���ة وفاطم���ة ج���واد )512( 
نقط���ة، وح�شل املنتخ���ب امل�ش���ري املوؤلف من 
)هال���ة �ش���رف ور�شوى مم���ود وهدير �شعد( 
عل���ى املرك���ز الث���اين وح�ش���د ف�شي���ة امل�شابقة 
املنتخ���ب  وك�ش���ب  نقط���ة،   )1690( جامع���ا 
التون�ش���ي املوؤل���ف م���ن )األفة ال�ش���ارين ونورة 
الن�ش���ري واينا����س القلع���ي( ذهبي���ة امل�شابقة 

واملركز االأول جامعا )1696( نقطة.
ويف خت���ام مناف�شات 10 م���رت امل�شد�س هواء، 
الل���واء ح���ازم ح�شن���ي رئي����س االحت���اد  وّزع 
وروؤ�ش���اء  بالرماي���ة  واالأفريق���ي  امل�ش���ري 
االحت���ادات يف ال���دول العربية للعب���ة اجلوائز 
وامليدالي���ات عل���ى الفائزي���ن الثاث���ة االأوائ���ل 

فرديًا وفرقيًا.

برونزيتان للرماية الن�سوية في م�سابقة الم�سد�س العربية
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رأي من الخارج

عندم����ا نتحدث عن العرب فنحن بطبيعة احلال نف�شل بني ال�شعوب 
واحلكومات الختالف التوجهات واملتبنيات والت�شور لكل مرحلة، 
وبال�ش����رورة الب����د م����ن احلديث ع����ن ت�ش����ارب االآراء واالأف����كار بني 
�شرائ����ح املجتم����ع العرب����ي وما ياأمل ويح����اول ان ي�ش����ل اليه، وبني 
طموح����ات القيادات العربية التي �شاهمت ب����كل ما لها من عدم قدرة 
وا�شتطاع����ة م����ن ان تر�ش����م واق����ع عربي م����زري، فمن����ذ بدايات عمل 
ح����ركات التح����رر العربي����ة وزعاماتها وم����ن ورثه����م يتحركون وفق 
فك����رة التخدير اخلطاب����ي وزرع فك����رة املوؤامرة يف عق����ول االأجيال 
العربي����ة واخلوف على املرياث واملكت�شب����ات الثورية التي �شاهمت 
هذه احلركات يف تعزيزها، وبني خطاب الزعيم وتوجهات الرئي�س 
�شاعت كل االآمال يف حتقيق جزء ب�شيط مما كانت وال زالت تنادي 

به هذه القيادات.
بق����ي العرب منذ ان احتلت فل�شطني م����ن قبل الع�شابات ال�شهيونية 
عل����ى امل ان ت�ش����رد االأر�س يف اأي وقت كان ينتظ����رون ذلك القائد 
الذي �شيحررها وهو ميتطي �شهوة جواده يدعوا اجليو�س للقتال 
يف �شبيل التحرير، و�شنة تلو اأخرى وفل�شطني تقتطع من اأرا�شيها 
مئ����ات االأمتار والع����رب يح����اورون ويجتمعون ويق����ررون ومن ثم 
يبيعون يف الباطن حلمهم الذي اأ�شبح اليوم بفعل املراحل املتغرية 
للنظ����ام العامل����ي �شع����ب املن����ال ان مل نق����ل م�شتحيل عل����ى االأقل يف 
الوقت الراه����ن، ففل�شطني الدولة العربي����ة اأ�شبحت حمتلة وق�شية 
العرب املركزية التي ال ُتقاد مبركزية، وبني نك�شة واأخرى اأ�شبحت 
االأر�����س اخل�شراء الواحدة اجلامعة جمرد حلم على امل انت تكون 

حقيقة يف يومًا ما.
ما هي اإال اآمال يحاول العربي من خاللها ان ي�شتعيد ما�شيه املجيد 
م����ن خ����الل اقناع نف�شه ان م����ا يحدث ما هو اإال جم����رد وقت ومرحلة 
البد من ان مت�شي، وما ان ي�شتمر املواطن العربي باحللم حتى يتم 
التعامل معه مببداأ ال�شدمة �شواء يف واقعه الداخلي ) القطري( او 
على نطاق وطنه الكبري بالرغم من انه ادرك ان خمرجات زعاماته ما 
هي اإال انعكا�س ملن يوجهونه او على اقل تقدير للحفاظ على �شلطته 
وهيمنت����ه داخل الدولة هذه او تل����ك، يف ال�شابق كان تركيز العربي 
عل����ى ال�شعارات القومي����ة التي ر�شمت حلم االم����ة الواحدة وبالرغم 
من امل�شركات التي جتمعها اإال انها مل ت�شتطع ان تتوافق وتت�شارك 
يف خلق هذه الوحدة بعد ان ت�شارع الزعماء والقادة على من يقود 
ومل����ن الري����ادة، والدالئل ت�شري اإىل حجم الك����وارث التي ت�شببت بها 
م�شاري����ع الوح����دة ب����ني ال����دول العربية وم����ن كان موؤي����د ومعار�س 
ومتحف����ظ وكيف كانت هذه امل�شاريع هي اأ�شا�س التفرقة والت�شتت، 
واحلقيق����ة ان النخبة احلاكم����ة ت�شارعت وتقاتلت عل����ى ان تتم�شك 
بق�شي����ة من االأوىل بالقيادة ف����كل م�شروع وحدة كان ينتهي بكارثة، 
بالنتيج����ة مل ت�شع����ف فك����رة القومي����ة العربي����ة بالرغم م����ن املدار�س 
الفكري����ة واملفكري����ن الذين نظروا له����ا الأنها بقيت حبي�ش����ة العقل او 
بقي����ت عبارة عن خطب زعماء وقيادات، اما ال�شعوب فهي بالنتيجة 
الت ت����زال تعي�����س �ش����راع فك����ري وعقلي حاد ب����ني اثب����ات العروبة 

والقومية الوا�شعة وبني الفكرة القطرية او العرقية الخ....
ومن ام����ل ا�شرجاع فل�شطني وتاأكيد الوح����دة املزعومة اإىل �شراع 
احل����دود وال�شج����االت والتحديات واخلط����ر الذي �ش����وره اجلميع 
عل����ى انه موؤامرة كبرية قد حيكت على الوطن واالمة، وبقيت الدول 
العربية والزال����ت تت�شارع فيما بينها عل����ى اخلطوط املر�شومة من 
قب����ل الدول الت����ي احتلتهم يف ال�شاب����ق حتى وه����م يت�شارعون فهم 
يت�شارع����ون على خطوط ط����ول وعر�س وم�شتقيم����ات مل ي�شعوها 
ومل ير�شموه����ا فكان اخل����ذالن م�شاعف، العربي الي����وم من�شغل يف 
االقتت����ال العربي – العرب����ي وترك الق�شية املركزي����ة على جنب الن  
ال�شراع الداخلي بات واحد من اهم ان�شغاالت القيادات والزعامات 
العربي����ة الذين مل يكتف����وا بتعزيز التق�شيم القوم����ي والقطري ال بل 
راح����وا يوؤيدون التق�شيم والديني والعرقي، بالتايل مل يعد العربي 
ياأمل ان يكون عربيًا يف كل االأوطان واكتفى ان يبحث عن ان�شانيته 

التي �شلبت يف وطنه.

      م����ن الكتاب����ات ااتي م����ن املفيد االطالع 
عليه����ا كتاب ن�شرت����ه �شل�شلة ع����امل املعرفة 
–رق����م  465 – اأوكتوبر 2018 من تاأليف 
"االقت�ش����اد   : عنوان����ه  هاريغ����ان  ج����ني 
ال�شيا�ش����ي لل�شي����ادة الغذائي����ة يف ال����دول 
العربي����ة" . العن����وان لب����ى اأهمي����ة تناول  
اجلبو�شيا�شي����ة  واالبع����اد  املعطي����ات 
والثقافي����ة  االجتماعي����ة   – االقت�شادي����ة 
الإزمات الغذاء العاملي����ة واإنعكا�شاتها على 
ال�شيا�شات الداخلية للدول ، وعلى مرحلة 
الربيع العربي وم����ا رافقها من تطورات ، 
�شيناريوهات وتداعيات بحاجة ملزيد من 

التق�شي والتحليل. 
   بداي����ة " ال�شي����ادة الغذائي����ة" يف اإط����ار 
ح����ق   "   : اإىل   ت�ش����ري  جيو�شراتيج����ي 
ومالئ����م  �شح����ي  غ����ذاء  يف  ال�شع����وب 
ثقافي����ا ينت����ج من خالل اأ�شالي����ب �شحيحة 
حتدي����د  يف  وحقه����ا  بيئي����ا،  وم�شتدام����ة 
نظمه����ا الغذائي����ة والزراعي����ة". التعريف 
ي�شع " تطلعات واأحتياجات اأولئك الذين 
ينتج����ون ويوزعون وي�شتهلك����ون الغذاء 
يف قلب النظ����م وال�شيا�شات الغذائية بدال 
م����ن الطلب يف اال�شواق وال�شركات". هذا 
وقد متحور اله����دف ال�شراتيجي باإجتاه 
الدفاع ع����ن م�شالح ال�شع����ب العراقي  من 
جه����ة مع حماول����ة جادة عملي����ة تهدف اإىل  
جمه����ودات  اإط����ار  يف   االجي����ال   اإدم����اج 

التنمية االن�شانية امل�شتدامة .
   اإنطالق����ا مم����ا تق����دم  تغط����ي ال�شي����ادة 
الغذائية اجلانبني اأوال : الوطني وثانيا : 
االقليم����ي – الدويل �شمن �شياق االهتمام 
بالتنمية االن�شانية الكلية التي من �شمنها  
التنمي����ة الزراعية التي متث����ل جزءا فاعال 
م����ن احلياة االقت�شادي����ة العراقية )60 من 
�ش����كان العراق( ه����ذا اإذا اأح�ش����ن تدبريها 
واإدارته����ا  . علما باإنه����ا مل ت�شل بعد - يف 
دول اأقلي����م مين����ا –MENAملرحلة تلبي 
اب�شط املطال����ب ال�شكانية التي من اأبرزها 
: "تاأم����ني االم����ن الغذائي"  لكاف����ة �شرائح 
االك����ر  الفئ����ات  راأ�شه����ا  املجتم����ع وعل����ى 
تعر�ش����ا للمخاط����ر ) الفق����راء ، املحرومني 
واملهم�شني ( . ت�ش����ور ي�شلط ال�شوء على 
   Empowerment التمك����ني   مفه����وم 
�شائ����دي   ، للفالح����ني  الرئي�ش����ة  االدوار 
احل����ريف  ال�شي����د  ممتهن����ي   ، اال�شم����اك 
والرع����اة وغريه����م من فئ����ات جمتمعية – 
اإقت�شادي����ة التزال تنتظر اأهتماما اأكرب من 
ال�شلط����ات العراقية  . �شي����اق يوؤكد اأهمية 
ن�ش����ر ال�شي����ادة الغذائي����ة عل����ى م�شت����وى 
الدول����ة و�شم����ن م�شوؤولية �شن����اع القرار 
يف تنفيذ الربامج وال�شيا�شات التنموية. 
االم����ر ال����ذي يرتب����ط ا�شا�شا بزي����ادة قوة 
ونف����وذ الدول����ة ب�شكل ميكنه����ا  من تعظيم  
عل����ى  ال�شراتيجي����ة  �شيطرته����ا  اإمت����داد 
�شم����ن  وتوزيعه����ا  الغذائي����ة  االم����دادات 
اإط����ار خطة عملية االه����داف حتقق توازنا 
ممت����زج  اقت�شادي����ا   – اإجتماعي����ا  ع����ادال 
 Sustainable التنموي����ة  باال�شتدام����ة 
تغط����ي  الت����ي   Development
ال�شي����ادة الغذائية يف ظ����ل حماور حيوية 

جيو�شيا�شي����ة -  اإقت�شادي����ة – اجتماعية  
، املياه البد  –  الطاقة  – تقني����ة - بيئية 
او  �شيا�ش����ي  متيي����ز  دون  مراعاته����ا  م����ن 
ايدولوج����ي او حما�ش�شات����ي "دين����ي – 
مذهب����ي – قوم����ي – قبل����ي". �شم����ن هذا 
ال�شي����اق الب����د م����ن االهتمام  مب�ش����ار بناء 
ال�شي����ادة االقت�شادي����ة الت����ي توؤكد حيوية 
االم����ن الغذائي الذي مل يعد فقط ذا طبيعة 
اقت�شادي����ة – اجتماعي����ة )عر�����س وطلب( 
ب����ل و�شيا�شي����ة – اإ�شراتيجي����ة. م����ن هنا 
تاأت����ي اولوي����ة  "االم����ن االقت�ش����ادي" يف 
قل����ب اأي ا�شته����الل للنقا�����س ح����ول اأهمية 
االم����ن الغذائي حي����ث غالبا م����ا ينظر اإىل 
ال����دول العربية على اأنه����ا واحدة من اأكر 
املناط����ق الت����ي لديه����ا اإمكان����ات وق����درات 
ب�شري����ة وزراعية حيوي����ة ولكنها التزال " 
كامن����ة"  اأو غري م�شتغل����ة م�شببة  ق�شورا 
لل�شي����ادة الغذائي����ة - الوطني����ة . املفارق����ة 
اأن الع����راق �شم����ن حمي����ط منطق����ة الهالل 
اخل�شي����ب ع����د - ع����رب مراح����ل ح�شاري����ة 
متقدمة �شابقا - من اأكر املناطق الواعدة 
يف االنت����اج الزراع����ي )حما�شي����ل زراعية  
وحيوانية(  نظرا الإمتالكه اأرا�س خ�شبة 
و�شبك����ة مي����اه وف����رية ناجم����ة ع����ن تدفق 
نهري دجلة والفرات و�شوال ل�شط العرب 
يف جنوب العراق. ال�شئ املوؤ�شف اأن مثل 
هذه القدرات احليوية وب�شمنها الب�شرية  
مل يتاح لها فر�س مالئمة للتنمية الزراعية 

امل�شتدامة نظرا ملا يلي : 
• اوال: حتدي����ات وتداعي����ات اجلغرافي����ا 
ال�شيا�شي����ة ال�شلبية ناجمة عن : �شيا�شات 
احل����روب   ، العظم����ى  الق����وى  وم�شال����ح 
اال�شتق����رار  ع����دم  ح����االت  و  املتع����ددة 
اإنعك�ش����ت  الت����ي  واالمن����ي  ال�شيا�ش����ي 
االجتماع����ي  الو�ش����ع  بني����ة  عل����ى  �شلب����ا 
الوا�شح����ة  اآثاره����ا  م����ن   . واالقت�ش����ادي 
تردي الو�شع الزراعي الذي اأ�شحى اأكر 
�شعف����ا وه�شا�شة حام����ال حتديات خطرية 
متثلت بف�شل االدارة االقت�شادية ما �شبب 
باإت�ش����اع الفج����وة الغذائي����ة يف اإط����ار من 
معادلة غري متوازنة بني العر�س والطلب 

يف القطاع الزراعي. 
الغذائي���ة  الفج���وة  :ت�شاع���د   ثاني���ا   •
االنتاجي���ة الزراعي���ة جعلت الع���راق �شمن 
 – العرب���ي ت�شت���ورد ماب���ني  25  املحي���ط 
50% من اإحتياجاتها الغذائية حيث ت�شكل 

من  املنطقة  يف  احلب���وب  واردات  "ن�شب���ة 
اإجم���ايل اال�شتهالك ب���ني 40 و50 يف املائة 
، وت�ش���ل يف بع����س البل���دان  مث���ل العراق 
يف   70 اإىل  وفل�شط���ني  ولبن���ان  واليم���ن 
املائة".  ه���ذا وت�شكل "ال���واردات الغذائية 
اأك���رب ح�ش���ة من املنتج���ات امل�شت���وردة يف 
املنطق���ة ، وه���ي تقدر مبا ب���ني 11 و34 من 
اإجم���ايل ال�شل���ع امل�شتوردة م���ن قبل الدول 
العربي���ة حي���ث تبل���غ فات���ورة  ال���واردات 
الغذائي���ة االقليمي���ة  نح���و 5 يف املائ���ة من 
ه���ذا  املحل���ي االجم���ايل". �شم���ن  الن���اجت 
ال�شياق ميكن ت�شور تنامي الفاتورة املالية 
لل���واردات الغذائي���ة  يف الع���راق طاملا بقي 
االخ���ري بعيدا عن اإجن���از  االكتفاء الغذائي 
. م���ن  امل���وؤمل حقا اأن���ه وبا�شتثن���اء مراحل 
زمنية حم���دودة جدا مل ت�شتطع احلكومات 
العراقي���ة ان ترف���ع من قيم���ة �شادراتها من 
احلبوب ، اخل�ش���روات والفواكه اإىل دول 
اجلوار ولدول اخرى يف املحيط الدويل ما 
اعطى مثل هذه القوى ميزة "الهيمنة" على 
ت�شديراملنتج���ات الزراعي���ة ملنطقة ال�شرق 
االو�ش���ط . مبعنى وا�شح فاأن ا�شراتيجية 
االمن الغذائ���ي مل تتحقق بال�شكل املطلوب 
يف الع���راق ب���ل ويف عموم منطق���ة الهالل 
اخل�شي���ب – باأ�شتثناء �شوري���ا- ويف دلتا 

نهرالنيل . 
•  ثالث����ا  : ت�شاعد ن�شب النمو ال�شكاين 
خالل العق����ود اخلم�شة املا�شية ما �شاعف 
م����ن الطلب عل����ى ال�شلة الغذائي����ة كنتيجة 
طبيعية ملحدودية االر�����س الزراعية وقلة 
توف����ر املي����اه من �شبك����ة مياه نه����ري دجلة 
والف����رات كنتيج����ة طبيعية لتحك����م تركيا 
اوال مبنابع النهري����ن )حيث اأقامت �شدود 
اآتات����ورك اأخره����ا �ش����د الي�ش����و ( واىل حد 
م����ا ايران بالن�شبة لرواف����د نهر دجلة التي 
تغ����ذي �شط الع����رب . االمر ال����ذي �شاعف 
م����ن اإنخفا�����س من�شوب املي����اه ومن ن�شبة 
االرا�شي الت����ي ا�شحت غري قابلة لالنتاج 
الزراع����ي بل ومت�شح����رة يرافقه����ا تغيري 
مناخي عامل����ي ينعك�س على  ق�شاوة املناخ 
يف العراق "�شيف����ا" حيث درجات حرارة 
عالي����ة دمرت م�شاحات وا�شع����ة من البيئة 
اخل�ش����راء ومعه����ا ت�شح����ى الرب����ة ذات 
ن�شب����ة ملوحة عالية م����ع درجة من التلوث 
عالي����ة ن�شبي����ا ب�شب����ب �ش����ح املي����اه لنهري 
دجل����ة والف����رات وروافدهم����ا . م����ن هنا ، 

اأهمي����ة ا�شتم����رار اجله����ود التفاو�شية مع 
دول اجل����وار )تركيا � اي����ران – و�شوريا( 
و�ش����وال التف����اق يحف����ظ م�شال����ح ال����دول 
امل�شركة من املنب����ع اإىل امل�شب جميعا ما 
يجنب الع����راق كوارث مائي����ة – اأن�شانية 

خطرية. 
الزراعية  التنمي����ة  خطط  ف�شل  • رابع����ا: 
يرج����ع اإىل عوام����ل متع����ددة يف مقدمته����ا 
ع����دم توف����ر املعلوم����ات اال�شا�شي����ة ح����ول 
طبيع����ة االنت����اج الزراع����ي وفق����ا ملنهج����ي 
االقت�ش����اد الكلي واجلزئ����ي هذا من جهة ، 
وم����ن جهة اأخرى ف����اإن االخفاق يف اإجناز 
الزراعي����ة  للتنمي����ة  حقيقي����ة  م�شروع����ات 
التخطي����ط والتنفي����ذ   اإهم����ال  اإىل  يرج����ع 
ال�شراتيج����ي ال�شلي����م مل�شروعات التنمية 
االن�شانية وعل����ى راأ�شها التنمية الزراعية 
ما افق����د حمافظات الع����راق قيمة التما�شك 
املجتمع����ي واالقت�شادي و�ش����وال للهجرة 
املتوقع����ة املت�شاعدة للفالح����ني من الريف 
يف  خائب����ة  بام����اآل  تاآ�شي����ا  املدين����ة  اإىل 
حت�ش����ني ن����وع وم�شتوي����ات احلي����اة . من 
هن����ا اأهمية تفعيل التخطيط ال�شراتيجي 
– االقت�ش����ادي ال����ذي يفر�����س اأن ير�شم 
خمطط����ا ا�شراتيجي����ا م�شتقبلي����ا يغط����ي 
�شبك����ة وا�شعة من امل�شروع����ات ال�شناعية 
والزراعية واخلدمي����ة )نقل – موا�شالت 
الغذائي����ة(   – وال�شحي����ة  واإت�ش����االت 
االقت�ش����ادي  الت����وازن  حتف����ظ  ب�ش����ورة 
الن�شب����ي ب����ني ه����ذه القطاع����ات اال�شا�شية 
وفقا ملنهج تكاملي يحفظ م�شلحة العراق 
الوطني����ة . ه����ذا وم����ن منظور مكم����ل فاإن 
ري����ادة الع����راق يف تاأ�شي�س ال�ش����دود منذ 
خم�شين����ات الق����رن املا�ش����ي ) دربندخ����ان 
، دوكان، الرث����ار وغريه����ا( يفر�����س ان 
توف����ر ار�شية �شاحل����ة تتوافق م����ع اإدارة 
زراعي����ة فاعل����ة متخ�ش�ش����ة ونزيهة ترنو 
الإجناح جه����ود االكتفاء الذات����ي م�شاألة مل 
تتحق����ق اإال بح����دود اأ�شتثنائية حيث يظل 
الع����راق بحاجة الإ�شترياد امل����واد الغذائية 
واحليوانية م����ن الدول التي حققت تنمية 
زراعي����ة متقدم����ة.   برغ����م ذل����ك ت����رد انباء 
حتمل ق����درا من التف����اوؤل الن�شبي يخت�س 
مب����ا يخط����ط ل����ه م����ن م�شروع����ات زراعية 
ومائي����ة منتج����ة واعدة الإن�ش����اء �شبكة من 
ال�ش����دود اجلدي����دة الإيقاف "ب����ور" االالف 
من االرا�شي الزراعي����ة وفقا ملا ا�شار اإليه 

تقري����ر االمم املتحدة :حي����ث يفقد  العراق 
ارا�شي����ه  م����ن  دومن  ال����ف   100 �شنوي����ا 
الزراعي����ة ب�شب����ب الت�شحر. م����ن ال�شدود 
التي يف طورالتاأ�شي�����س )�شد مكحول يف 
حمافظ����ة �ش����الح الدي����ن(، او التخطي����ط 
نين����وى(  حمافظ����ة  يف  بادو�����س  �ش����د   (
وغريه����ا من ال�ش����دود امل�شرك����ة . ي�شاف 
االحزم����ة  تاأ�شي�����س  اإع����ادة  اأهمي����ة  لذل����ك 
والإجن����از  البيئي����ة  للحماي����ة  اخل�ش����راء 
ال�ش����روط واملعايري املالئمة يف التخطيط 
العم����راين والزراعي املت����وازن بعيدا عن 

اأية جتاوزات غري قانونية. 
التح����دي االقليم����ي  : �ش����ورة  • خام�ش����ا 
ت����ربز عندم����ا جن����د دول جمل�����س التعاون 
مالي����ة  ب����روة  تتمت����ع  الت����ي  اخلليج����ي 
النف����ط"  "عوائ����د  ع����ن  ناجم����ة  �شخم����ة 
ت�شتطيع جت����اوز اأزماته����ا الغذائية بي�شر 
ن�شب����ي بينما ال����دول التي المتل����ك الروة 
له����ا يف  املالي����ة تواج����ه حتدي����ات القب����ل 
ت�شديد مدفوع����ات م�شتورداته����ا الغذائية 
. املفارق����ة ان الع����راق ميتلك ث����روة نفطية 
ت����در علي����ه عوائ����د نفطي����ة حيوي����ة ) تلبي 
م����ا يق����ارب 96% م����ن موازن����ة الع����راق( 
ولكن����ه ي�شتم����ر مبواجه����ة حتدي����ات جمة 
يف ت�شديد فواتري امل����واد الغذائية . االمر 
الذي ي�شتوجب التوقف مليا عنده لتحليل 
قائم����ة املكا�ش����ب واخل�شائ����ر ل����كل قط����اع 
م����ن قطاع����ات الدول����ة لتحدي����د اال�شاليب 
الزراعي����ة  االزم����ات  ملواجه����ة  الناجح����ة 
– ال�شحي����ة - ال�شناعي����ة -  – الغذائي����ة 

التقنية – البيئية واجليو�شيا�شية. 
• �شاد�شا  : اإن اي �شياغة علمية واقعية 
ترم����ي لتغي����ري هيكل����ي اإ�شراتيجي ينتج 
حال����ة  �شيادي����ة زراعي����ة عراقي����ة م�شتقلة 
البد اأن تاأخذ باالعتبار عدد من املوؤ�شرات 
الدولي����ة   و  الوطني����ة  واالح�شائي����ات 
ب�ش����ورة تفاعلي����ة  م����ن اجله����ات التالية : 
وزارة التخطيط والوزارات االخرى ذات 
العالقة ، منظمة الغذاء والزراعة الدولية 
برنام����ج   ، العاملي����ة  التج����ارة  منظم����ة   ،
االمم املتح����دة للتنمي����ة " موؤ�ش����ر التنمية 
االن�شانية" ، برنامج االمم املتحدة للبيئة 
، جمموع����ة البن����ك ال����دويل . ي�ش����اف اىل 
اأهمي����ة املتابع����ة احلثيثة ملوؤ�ش����ري االمن 
الغذائ����ي والفق����ر الب����د من مراقب����ة موؤ�شر 
 . العاملي����ة(   ال�شفافي����ة  )منظم����ة  الف�ش����اد 
موؤ�ش����رات مهمة اإنعك�ش����ت اآثارها ال�شلبية 
عل����ى نوعية حياة الغالبي����ة من ال�شكان ما 
ي�شتوجب مزيدا من ال�شفافية واملحا�شبة 
امل�ش����ددة للمخالفني وللفا�شدين . علما باإن 
الكثري من هذه املوؤ�ش����رات التتوفر ب�شكل 

ميكن االعتماد عليه "وطنيا" . 
م����ن موؤ�ش����رات  اال�شتف����ادة احلقيقي����ة  اإن 
التنمي����ة االن�شاني����ة امل�شتدام����ة ق����د ي�شهم 
ببناء �شيادة زراعية م�شتقلة متكن العراق 
من لعب دور اأقليمي - اإيجابي  اأو العك�س 
اإخف����اق مري����ع يف تبني اأي����ة ا�شراتيجية 
�شيادية تفي باإحتياجات وم�شالح ال�شعب 
العراق����ي اال�شا�شية مابعد جائحة كوفيد- 
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مر الع���امل بحال���ة حرجة من���ذ ان انت�شرت 
جمي���ع  يف  -19ب�شرع���ة  كوفي���د  جائح���ة 
انح���اء العامل على نط���اق وا�شع وب�شدة مل 
ن�شهدها منذ االنفلون���زا االإ�شبانية املدمرة 
يف ع���ام 1918. وم���ا مل يتم اتخ���اذ اإجراء 
عاملي من�ش���ق الحتواء اجلائحة ، �شت�شبح 

ا. العدوى قريًبا اقت�شادية ومالية اأي�شً
ويتطلب حجم االأزمة تدخل من احلكومات 
اذ تق���وم ال���دول بتحفي���ز االقت�ش���اد بينما 
املر����س  انت�ش���ار  اإبط���اء  حت���اول جاه���دة 
 ، للخط���ر  املعر�ش���ني  ال�ش���كان  ، وحماي���ة 
وامل�شاع���دة يف اإن�ش���اء عالج���ات ولقاحات 
ه���ذه  و�ش���دة  حج���م  ويذكرن���ا  جدي���دة. 
التدخ���الت بال�ش���راع الع�شك���ري – فه���ي 
ح���رب �ش���د انت�ش���ار الفريو����س واالنهيار 

االقت�شادي.
ومع ذلك ، هنالك م�شكلة. اذ يتطلب التدخل 
املطلوب تاأطرًيا خمتلًفا متاًما عن ذلك الذي 
اختارت���ه احلكومات. فمن���ذ الثمانينيات ، 
ُطل���ب من احلكوم���ات اأاّل تتدخل واأن ترك 
االأعم���ال التجارية توّج���ه وتخلق الروة ، 
وتتدخل فق���ط لغر�س اإ�شالح امل�شاكل عند 

ظهوره���ا. والنتيج���ة ه���ي اأن احلكوم���ات 
لي�ش���ت دائًم���ا م�شتع���دة وجمه���زة ب�ش���كل 
منا�ش���ب للتعامل م���ع االأزمات مث���ل كوفيد 
املناخي���ة. وم���ن  الط���وارئ  -19اأو حال���ة 
خ���الل افرا����س اأن احلكوم���ات يج���ب اأن 
تنتظ���ر حدوث �شدم���ة نظامية �شخمة قبل 
اأن تعقد العزم عل���ى اتخاذ اإجراء ، فلم يتم 
اإجراء ا�شتعدادات كافية ملواجهة االأزمة ..

لق���د اأدى الدور الب���ارز لالأعمال يف احلياة 
���ا اإىل فقدان الثق���ة فيما ميكن  العام���ة اأي�شً
اأن حتقق���ه احلكوم���ة مبفردها - مم���ا اأدى 
ب���دوره اإىل العدي���د م���ن ال�ش���راكات ب���ني 
القطاع���ني العام واخلا����س ، والتي تعطي 
االأولوي���ة مل�شال���ح االأعم���ال عل���ى ال�شالح 
الع���ام. عل���ى �شبي���ل املث���ال ، مت التوثي���ق 
جي���ًدا اأن ال�ش���راكات ب���ني القطاع���ني العام 
واخلا����س يف البح���ث والتطوي���ر غالًبا ما 
تف�ش���ل "االأف���الم الرائج���ة" عل���ى ح�ش���اب 
االأدوية االأقل جاذبية من الناحية التجارية 
والت���ي تعت���رب ذات اأهمي���ة كب���رية لل�شحة 
العام���ة ، مب���ا يف ذل���ك امل�ش���ادات احليوية 

واللقاحات لعدد من االأمرا�س املتف�شية.

ع���الوة عل���ى ذلك ، هن���اك نق����س يف �شبكة 
االأم���ان واحلماية للعامل���ني يف املجتمعات 
الت���ي يتزايد فيها عدم امل�ش���اواة ، وخا�شة 
بالن�شبة الأولئك الذين يعملون يف اقت�شاد 

الوظائف املوؤقتة دون حماية اجتماعية. 
ولك���ن لدين���ا االآن فر�ش���ة ال�شتخ���دام هذه 
االأزم���ة كطريق���ة لفه���م كيفي���ة التعام���ل مع 
الراأ�شمالي���ة ب�شكل خمتل���ف. وهذا يتطلب 
اإع���ادة التفكري يف الغر�س من احلكومات: 
فبداًل من جم���رد اإ�شالح اإخفاق���ات ال�شوق 
عند ظهورها ، يجب اأن تتحرك احلكومات 
نح���و ت�شكيل واإن�ش���اء االأ�شواق التي توفر 
من���ًوا م�شتداًم���ا و�شام���اًل. ويج���ب عليه���م 
ا التاأكد م���ن اأن ال�شراكات مع االأعمال  اأي�شً
التجارية التي تنطوي على اأموال حكومية 

مدفوعة بامل�شلحة العامة ولي�س الربح.
فب���ادئ ذي ب���دء ، يج���ب عل���ى احلكوم���ات 
اأن ت�شتثم���ر ، ويف بع����س احل���االت تن�شئ 
، موؤ�ش�ش���ات ت�شاع���د عل���ى من���ع االأزمات ، 
وجتعلن���ا اأك���ر ق���درة عل���ى التعام���ل معها 
الطارئ���ة  امليزاني���ة  اإن  ظهوره���ا.  عن���د 
حلكوم���ة اململكة املتح���دة البالغة 12 مليار 
جني���ه ا�شرلين���ي هي خط���وة مرحب بها. 
ولك���ن من امله���م بنف�س الق���در الركيز على 
اال�شتثم���ار طوي���ل االأج���ل لتقوي���ة النظ���م 
ال�شحي���ة ، وعك����س اجتاه���ات ال�شن���وات 

االأخرية.
تن�شي���ق  اإىل  احلكوم���ات  حتت���اج  كم���ا 
اأن�شطة البح���ث والتطوير ب�ش���كل اأف�شل ، 
وتوجيهها نحو اأه���داف ال�شحة العامة.اذ 

�شيتطل���ب اكت�شاف اللقاحات تن�شيًقا دولًيا 
عل���ى نطاق هائل ، ويتجل���ى ذلك يف العمل 
اال�شتثنائ���ي لتحال���ف ابت���كارات التاأه���ب 

.)CEPI( لالأوبئة
وحتت���اج احلكوم���ات اإىل هيكل���ة �شراكات 
ب���ني القطاعني الع���ام واخلا����س للتاأكد من 
ا�شتف���ادة كل م���ن املواطن���ني واالقت�ش���اد. 
عل���ى  امللي���ارات  يتلق���ى  قط���اع  فال�شح���ة 
م�شت���وى العامل من اخلزان���ة العامة: ويف 
الواليات املتحدة ، ي�شتثمر املعهد الوطني 
لل�شح���ة ) 40( ملي���ار دوالر �شنوًيا. ومنذ 
اندالع �شار�س ع���ام 2002 ، اأنفقت املعاهد 
دوالر  ملي���ون   700 لل�شح���ة  الوطني���ة 
عل���ى اأبح���اث وتطوير فايرو����س كورونا. 
ويعني التمويل الع���ام ال�شخم املوجه اإىل 

االبت���كار ال�شحي اأن احلكوم���ات يجب اأن 
حتك���م العملي���ة ل�شم���ان عدال���ة االأ�شعار ، 
وعدم اإ�شاءة ا�شتخدام براءات االخراع ، 
وحماية اإمدادات االأدوية واإعادة ا�شتثمار 
االأرباح يف االبتكار ، بداًل من حتويلها اإىل 

امل�شاهمني.
واأن���ه اإذا كانت هن���اك حاج���ة اإىل اإمدادات 
طارئة - مثل االأدوية اأو اأ�شرة امل�شت�شفيات 
اأو االأقنعة اأو اأجه���زة التنف�س ال�شناعي - 
فال يجب على نف�س ال�شركات التي ت�شتفيد 
من االإعانات العامة يف االأوقات اجليدة اأن 
تتكه���ن اأو تفرط يف االأ�شع���ار يف االأوقات 
ال�شيئ���ة. اإن الو�ش���ول ال�شام���ل وباأ�شع���ار 
معقول���ة اأم���ر �ش���روري لي����س فق���ط عل���ى 
امل�شت���وى الوطن���ي ، ولكن عل���ى امل�شتوى 
الدويل. وهذا مهم ب�ش���كل خا�س لالأوبئة: 
ف���ال يوج���د م���كان للتفك���ري القوم���ي ، مثل 
حماول���ة دونال���د ترام���ب احل�ش���ول عل���ى 
ترخي����س اأمريكي ح�ش���ري للقاح فريو�س 

كورونا.
م���ن جه���ة اأخ���رى، ح���ان الوق���ت لنتعل���م 
م���ن االأزم���ة  الدرو����س ال�شعب���ة  اأخ���رًيا 

املالي���ة العاملي���ة لع���ام 2008 اذ تتحم���ل 
���ا م�شوؤولي���ة  احلكوم���ات الوطني���ة اأي�شً
كب���رية يف ت�شكي���ل االأ�ش���واق م���ن خالل 
توجي���ه االبتكار حل���ل امل�ش���اكل العامة ، 
وبالطريق���ة نف�شه���ا الت���ي مت القي���ام بها 
الطموح���ة  العام���ة  املنظم���ات  قب���ل  م���ن 
مثل وكال���ة م�شاري���ع االأبح���اث الدفاعية 
املتقدم���ة )دارب���ا( يف الوالي���ات املتحدة 
، والت���ي مولت ما اأ�شب���ح عليه االإنرنت 
عندما كانت حتل م�شكلة تو�شيل االأقمار 
مماثل���ة  مب���ادرة  و�شتعم���ل  ال�شناعي���ة. 
يف جم���ال الرعاي���ة ال�شحي���ة للتاأك���د من 
اأن التموي���ل العام موج���ه حلل امل�شكالت 

ال�شحية الرئي�شية.
ويع���د كوفيد-19حدًث���ا رئي�شًي���ا يك�شف 
لالقت�ش���اد  واملرون���ة  اال�شتع���داد  ع���دم 
متزاي���د  ب�ش���كل  واملراب���ط  املع���ومل 
لك���ن  االأخ���ري.  يك���ون  ل���ن  وبالتاأكي���د   ،
ميكننا ا�شتخ���دام هذه اللحظ���ة ملواجهة 
الراأ�شمالية واأن الندع هذه االأزمة تذهب 

�شدى.
* اأ�صتاذة االقت�صاد بجامعة لندن 

اآمـال العـرب

 د. اثري ناظم اجلا�سور

م�ستقبل �سياغة �سيادة غذائية عراقية م�ستدامة

العراق بلد الح�سارات اال�سيلة واالنجازات التاأريخية في مراحل ت�ساعد المد الح�ساري العربي – اال�سالمي حقق 
منجزات جوهرية على �سعيد مختلف  القطاعات – االقت�سادية – المجتمعية – العلمية – التقنية االن�سانية" في مقدمتها 

الزراعية وال�سناعية  ،  اإال اأنه الزال يعاني منذ فترة زمنية طويلة من جملة اأزمات خطيرة بل قل كوارث اإن�سانية على 
را�سها تداعيات تدهور م�سار التنمية الزراعية الم�ستقلة . اإن ت�ساعد االزمة الزراعية في العراق تعيق الو�سول لالمن 

الغذائي ال�سريان الحيوي لبناء "ال�سيادة الغذائية" باإعتبارها جزءا اليتجزاأ من ال�سيادة الوطنية. توجه اأنتبه اليه عددا 
من الخبراء في ال�ساأن العام لحالة الدول التي تعاني مجتمعاتها وافت�سادياتها من �سعف يوؤثر �سلبا على م�ستوى ونوعية 

حياة �سعوبها ما يدعو لتو�سيح اإ�سكاالت وتحديات ا�سا�سية في �سياغة ال�سيادة الغذائية  اإت�ساقا مع تاأمين االمن الغذائي 
كونهما جزءا حيويا من اإ�ستراتيجية التنمية االن�سانية الم�ستدامة. 

 د. اأحمد عبد الرزاق �سكارة

الـــراأ�ـــســـمـــالـــيـــة لـــمـــواجـــهـــة  فـــر�ـــســـة   .. الـــجـــائـــحـــة 

 ماريانا مازوكاتو*

ترجمة :عدوية الهاليل 
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الق�صم الثاين 

املدى توقف���ت عندما اهم حمطات ابداعه يف 
هذا احلوار:

 ما الذي تعنيه لك م�سرحية )الذي ظلَّ يف هذيانه 
يقظ���ا(.. وه���ي امل�س���رحية التي اأثارْت جداًل وا�س���عًا 
يف امل�سهد امل�س���رحي وال�سعري يف العراق وكانت 
مع���دة عن جمموعة من ق�سائدك، ما الذي تقوله عن 

هذه امل�سرحية؟
- »ال���ذي ظلَّ يف هذيانه يق�شًا« كانْت �شرخة 
الفتة مْل تتوقعها دائرة ال�شينما وامل�شرح وال 
اجلمهور وقتها. اأب���دع فيها �شديقي املخرج 
غ���امن حمي���د بع���د اأن كان �شديقن���ا املرحوم 
اح�ش���ان الت���ال ق���د اأع���دَّ ل���ه جْزاأيه���ا االأول 
»هذيان الذاك���رة املّر« على م�ش���رح اأكادميية 
الفنون اجلميلة ع���ام 1989، والثاين )الذي 
م�ش���رح  عل���ى  الك���رمي(  �شوؤال���ك  ذكرت���ه يف 
الر�شي���د عام 1993. فتحط���مَّ جزٌء من حاجز 
الواجه���ات  اإح���دى  وحتطم���ْت  اخل���وف. 
الزجاجي���ة لل�شينم���ا وامل�ش���رح نتيجة تدافع 
اأن كتب���ت �شحيف���ة  اجلمه���ور وقته���ا. ح���ّد 
»عندم���ا  باري����س(:   1993( وقته���ا  املح���رر 
اأُ�ش���دل ال�شتار على العر����س االول مل�شرحية 
»الذي ظل يف هذيانه يقظًا« دّوت عا�شفة من 
الت�شفيق مل ي�شهدها تاريخ امل�شرح العراقي 
من قب���ل، وخرج ممثل���و امل�شرحي���ة ي�شقون 
طريقهم ب���ن اأمواج اجلمه���ور املتاطم على 
اأب���واب م�ش���رح الر�شي���د يف بغ���داد تارك���ن 
خلفهم عامات الده�شة واالعجاب، وملا نّظم 
التلفزيون العراق���ي ا�شتفتاًء م�شرحيًا كان ل� 
»هذي���ان« ح�شة االأ�ش���د فقد اأجم���ع اأغلب من 
�شملهم اال�شتطاع على انها االأف�شل واالأجراأ 

من بن ما قدم موؤخرًا« 
كما نال���ت امل�شرحية ردودًا كثرية جدًا وُكتب 
عنه���ا مق���االت عدي���دة ودرا�ش���ات ث���م فيم���ا 
بع���د اأطاريح ور�شائ���ل اأكادميي���ة كثرية كما 

اأخربين ال�شديقان غامن واح�شان.
واأ�شري هنا اأن العملن: »هذيان الذاكرة املر« 
و »ال���ذي »ظل يف هذيان���ه يقظ���ًا« م�شتمدان 
فكرًة ون�شو�ش���ًا من ق�شيدتي الطويلة التي 
كانت وقتها م�شوّدة حملت عنوان »هذيانات 
لعدن���ان  عاق���ة  ال  زرق���اء  جمجم���ة  داخ���ل 
ال�شائ���غ به���ا - اأو ن�شي���د اأوروك » باالإ�شافة 
اإىل جماميع���ي ال�شعرية االأخ���رى. وقد �شم 
املع���ّد اإىل العمل الثاين ن�شو�ش���ًا لل�شعراء: 
اأدوني����س، مظف���ر النواب، يو�ش���ف ال�شائغ، 
عبود اجلاب���ري. كما �شاح���َب العر�س غناٌء 
ح���ي للمطربن: اأنوار عب���د الوهاب، وكرمي 

من�شور.
وا�شتمرَّ اجلدل طويًا وكذلك املخاوف حتى 
بعد اأن خرجُت من العراق يف ال�شنة نف�شها.

وق���د توا�شج يف هذا العم���ِل الن�سُّ ال�شعري 
مع جتّليات املخ���رج واندفاعه اإىل اأق�شى ما 
ميك���ن تخيله، م���ع االلتقاطات الذكي���ة للمعّد 
وتفهمه للن�س بع���د جل�شات طويلة معه، مع 
اأداء مذه���ل للممثل���ن وخا�ش���ًة بط���ل العمل 
الفن���ان حكيم جا�ش���م ال���ذي كان يتلّوى على 
امل�شرح ك�شرخ���ة مديدة ال تنته���ي، تخت�شر 
كل الوج���ع العراق���ي والغ���د العراقي وحتى 

. وهي رمبا تتنباأ مبا �شيمرُّ

 م���ا حقيقة ما ح�سل ع���ام 1997 عندما ح�سلَت 
عل���ى جائ���زة ال�سعر العاملي���ة يف هولن���دا، وما الذي 
تخ�سن���ي ب���ه بعد م���ا يقرب م���ن ربع ق���رن على هذه 

احلادث���ة؟ واي�سا عن ال���ذي ح�سل عام 2006 يف 
مهرج���ان املربد ال�سع���ري.. وما حقيق���ة التهديدات 

التي تعر�ست لها؟
، اأجدين  - اأي�ش���ًا بع���د ربع ق���رن على ما م���رَّ
اأ�شرتج���ُع تلَك املكاب���داِت واملاحق���اِت التي 
ح�شل���ْت بعد ح�شويل عل���ى جائزة مهرجان 
عر العاملي يف روتردام – هولندا 1997،  ال�شِ
فقد وجه���ُت ر�شالًة جريئ���ًة اإىل الربوف�شور 
فان دير �شتاي رئي�س منظمة ال�شعر العاملية 
وللم�شارك���ن يف املهرج���ان م���ن دول العامل 
)ُترجمْت اىل عدة لغ���ات( قلُت فيها: »ونحن 
عر يف هذا الكرنفال العاملي  نحتفل االآن بال�شِ
واأنت���م ت�شرفونن���ي والع���راق مبنح���ي هذه 
اجلائ���زة املهمة علينا اأن نتوق���َف اأمام قائمة 
طويل���ة من ال�شع���راء واالأدب���اء الذين غّيبهم 
النظ���ام يف مقاب���رِه و�شجونِه وذك���رُت عدة 
اأ�شماء منهم �شديق ال�شبا وال�شعر والكوفة 
ال�شاع���ر علي الرماح���ي )ُغيب ع���ام 1979( 
والقا����س حمي���د الزي���دي، القا����س ح�ش���ن 
مطل���ك، والكات���ب �شرغ���ام ها�ش���م، وقائم���ة 
الذبح واالأنن تط���ول. باالإ�شافة اإىل معاناة 
اآالف االأدب���اء والفنانن واملثقفن العراقين 
الذي���ن �ُش���ردوا خ���ارج وطنه���م. وق���د جّن���د 
النظام مرتزقته وقته���ا والحقوين ل�شنوات 

يف اأ�شقاع املنفى حتى �شقوط النظام. 
بع���د �شن���وات م���ن �شق���وط النظ���ام، ُدعي���ُت 
للم�شارك���ة يف مهرجان املرب���د ال�شعري عام 
الب�ش���رة، كان الو�ش���ع ملتب�ش���ًا  2006 يف 
متام���ًا نتيج���ة �شيط���رة امللي�شي���ات امل�شلحة 
والعمائ���م الطائفي���ة عل���ى الواق���ع العراقي 
اجلديد.  وبعد قراءتي ل� »ن�شو�س م�شاك�شة 
قليًا«، تقدُم مّني اأحد عنا�شر تلك امللي�شيات 
مزب���دًا مه���ددًا بقط���ع ل�ش���اين الأن���ه راأى يف 

ق�شيدتي تطاواًل على »الدين.
َك/ اإاّل بالن�شِل/ وبالدْم  »مَلْ تَر ربَّ

وقد اأحاطني بع�س اأ�شدقائي من االأدباء من 
الب�ش���رة وخارجها الذين َخ���ربوا تهديدات 
ف���رق املوت، واأو�شل���وين مب�شاعدة 

قائد ع�شكري �شهم من اجلي�س عرب ال�شحراء 
اإىل الكويت، الأعوَد اإىل منفاي من جديد

 اإذن م���ا الذي تراه يف م���ن ورد ا�سمك يف قائمة 
)املرتدي���ن( يف الداخ���ل العراق���ي، والبيان���ات التي 
�سدرت �سدك يف املنفى، و)احل�سد( الذي واجهته 

من بروزك املفاجئ يف امل�سهد ال�سعري..؟
- االأم���ران عل���ى ح���دٍّ �ش���واء وجه���ان لعمل���ة 
واح���دة، وهي العقلي���ة ال�شمولي���ة لل�شلطة، 
اأّي���ًا كان���ْت �شيا�شي���ًة اأو حزبي���ًة اأو دينيًة اأو 
ثقافي���ًة، َم���ْن حكم���ْت يف املا�ش���ي وَم���ْن اأتى 
بعده���ا. دون اأن ي���دركا اأن املثق���ف واحلرية 
والوط���ن واالإن�ش���ان ه���م الباق���ون، وما عدا 
ذل���ك ف���اإىل زوال. ودون اأن ي�شتوعبا درو�س 
جم���د  واأن  ي���دوم،  ل���ن  الظل���م  اأن  التاري���خ 
االإن�ش���ان ه���و االأبقى، واأن الكلم���ة احلرة لن 
ي�شكته���ا اأو يخيفه���ا وع���ٌد اأو وعي���د. وهكذا 
ذهب���ْت و�شتذه���ب مكائن اإِعامه���م وثكناتهم 
وقوائ���م  رقبائه���م  ���ات  ومق�شّ الع�شكري���ة 

ت�شفياتهم وغريها. 
اإن بع�س االأحزاب وبع�س االأ�شخا�س كانوا 
مياأون �شفحات اجلرائد والكتب والندوات 
باحلديث عن احلرية اأو جتربتهم يف الت�شرد 
والنف���ي من اأجل وطٍن ب���ا قمع وكتابات با 
رقاب���ة، لكن���ك م���ا اإن ت�شطدم معه���م يف اأول 
ح���وار اأو نقا�س )واأنتم���ا تعي�شان يف املنفى 
مع���ًا، هاربن من القمع والت�شل���ط واالإلغاء( 
حتى جت���د خملفات �شرطة وطن���ك كلها تربز 
اأمامك فجاأة من بن ثيابهم الع�شرية املنتقاة 
بعناي���ة �شدي���دة… بل اأنك م���ا اأن ت�شري اإىل 
راأي���ك املختلف اأو املخالف لفق���رة من فقرات 
كتبه���م اأو مناهجهم حتى يتحول هذا احلمل 
املقم���وع اإىل اأني���اب ال ت���دري كي���ف اأطبق���ت 
علي���ك بلمح الب�ش���ر دون اأن تتمكن من �شرح 
وجه���ة نظ���رك اأو تخلي����س نف�ش���ك والف���رار 

بجلدك العاري… 
نعم، تلك العقلية ال�شمولية هي التي اأدخلتنا 
يف ح���روب كارثي���ة وب���ددت ث���روات البل���د 

وماأت���ه مقابَر جماعي���ة والفتاٍت �ش���ودًا. ثم 
ج���اء م���ن انتقدها وث���ار عليها. لك���ن �شرعان 
م���ا حلَّ حملها بعد اأن اأب���دل امل�شد�َس بالعمة، 
واأخذ منها مقولة َمن �شبقه بحذافريها: »كلُّ 
َمْن لي����س معنا فهو حتمًا �شدنا«، �شائرًا على 
نهجها بامل�شادرة واملاحقة والقمع والف�شاد 
والت�شوي���ه والت�شريد وكوامت ال�شوت واإىل 
اآخره. والدليل هو ما و�شل اإليه حالنا اليوم 
بع���د ح���وايل 17 عام���ًا م���ن �شق���وط ال�شنم 
وزوال حك���م الطغي���ان. والدليل هو توا�شل 
ن���زوح الكث���ري م���ن املثقف���ن واملبدع���ن اإىل 

املنايف.
اأم���ا عن ال�شق الثاين م���ن �شوؤالك الكرمي عن 
»الربوز املفاجيء واحل�شد«، فاأ�شري هنا اإىل 
اأنني تاأخرت عن الن�شر ل�شنوات كثرية حتى 
ًا  بالن�شبة الأ�شغر اأبن���اء جيلي الثمانيني �شنَّ
الأ�شباب كثرية ومريرة. ف���اأول ن�ّس ُن�شر يل 
يف ال�شفحة الثقافية يف جريدة اجلمهورية 
كان يف 25 كان���ون االأول/ دي�شم���رب 1982 
وكن���ُت وقتها جندي���ًا بائ�ش���ًا يف تلك احلرب 
اللعين���ة، ومل اأع���رف بن�شره���ا اإال بع���د فرتة 
وبعد اأن ان�شغل الو�شط بحكاية ما دار حولها 
ب���ن الناقد يو�شف منر ذياب ورئي�س حترير 
اجلري���دة ال�شاعر �شامي مه���دي. وملخ�شها 
اأن تل���ك الق�شيدة لفتت انتباه الناقد يو�شف، 
فاأر�شل مقالة عنها اإىل �شحيفة »اجلمهورية« 
الت���ي كان يكت���ب فيها، حتت عن���وان »�شباح 
اخل���ري اأيها ال�شاعر« ويذك���ر اعجاب �شديقه 
الكات���ب م���دين �شال���ح فيه���ا. اإال اأن رئي����س 
التحري���ر رف�س ن�ش���ر املقالة قائ���ًا اإن كاتب 
الق�شيدة ا�شم غري مع���روف ين�شر الأول مرة 
فكي���ف تكتب عن ق�شيدته االأوىل مقالة كاملة 
م���ن ناقد له ا�شمه. في�شّر الناقد على ن�شرها، 
وي�شّر رئي����س التحرير على رف�شها. فيغادر 
الناق���د يو�شف موقع���ه يف اجلريدة ويدفعها 
اإىل ال�شفحة الثقاف���ة جلريدة الثورة فتن�شر 
يف �شب���اط 1983. وه���ذه احلادث���ة اأحدث���ت 
لغط���ًا وتفاعًا يف الو�ش���ط الثقايف. ثمَّ حمل 
غ���اف ديواين الث���اين كلمة لل�شاع���ر الكبري 
عبد الوهاب البيات���ي واأنا مل اأتخط الثاثن 
وديوان���ن. ثم تلته���ا ا�شادات نّق���اد واأ�شماء 
مهم���ة مث���ل ح�ش���ب ال�شي���خ جعف���ر، ر�ش���دي 
العامل، ح���امت ال�شكر، فا�ش���ل ثامر، يا�شن 
الن�ش���ري، د. عب���د العزي���ز املقال���ح، د. خليل 
ال�شي���خ، طراد الكبي�شي، حمم���د اجلزائري، 
حافظ حمفوظ، عبد اجلبار داوود الب�شري، 
عب���د اجلب���ار عبا����س، حمم���د مب���ارك، ماجد 
ال�شامرائ���ي، وغريهم الكث���ري. اأقوُل كل ذلك 
�شل���ط ال�شوء بق���وة على جتربتي مم���ا اأثار 
حفيظة بع�س جمايلي يف الوطن وغريتهم.. 
واالأم���ر نف�ش���ه عندم���ا خرج���ت م���ن الوطن 
ع���ام 1993، ف���كان اأول دي���وان ي�ش���در يل 
يف املنف���ى ع���ام 1994 يحمل كلم���ة ال�شاعر 
�شع���دي يو�ش���ف وثم اأعي���د طبع���ه فيما بعد 

ج���ربا  كلم���ة  �شع���دي  اإىل  اإ�شاف���ة  وحم���ل 
اإبراهيم ج���ربا، و�شريكو بيكه �س. ثم �شدر 
يل »ن�شي���د اأوروك« وقوب���ل بحف���اوة بالغة، 
وه���ذا مما اأث���ار حفيظة بع����س جمايلي يف 

املنفى اأي�شًا..
رغم اح�شا�ش���ي احلقيقي باأنن���ي مل اأقْل بعُد 
م���ا اأريُد قوله. ورمبا اأدعي اأن عملي اجلديد 
 . »ن���رد الن�ّس« ميكن اأن يحمل الكثري ما لديَّ
وهن���ا ال ب���دَّ يل اأن اأتوق���ع واأنتظ���ر زوبع���ة 

اأخرى قادمة.           

 يل �سوؤال اأخري قد ال يكون يف ال�سياق لكنه يلح 
علي من زمن طوي���ل.. جمموعتك )�سماء يف خوذة 
- 1988( بعدها جاءت جمموعة ال�سديق ال�ساعر 
و�س���ام ها�سم )�سهول يف قف�ص - 1993(.. وهنا 
نتذك���ر ق�سيدة مايكوف�سك���ي )غيمة يف بنطلون(.. 

ما راأيك ما الذي يجمعهما؟
بنطل���ون«  يف  »غيم���ة  ق�شي���دة  اأ�ّشرتن���ي   -
لل�شاعر املنتح���ر مايكوف�شكي، باالإ�شافة اىل 
ق�شائ���د كثرية ل���ه فهو يحم���ل يف داخله هذا 
التم���رد ال�شروري ل���كل �شاعر. اأم���ا املفارقة 
يف العن���وان وثنائي���ة النقي�شن. اأي تداخل 
الوا�ش���ع يف ال�شيق وبالعك����س، فقد �شبقته 
وحلقت���ه عناوي���ن كث���رية اأك���ر م���ن اأن ُتعّد 
م���ن ال�شاع���ر الفرن�ش���ي رامب���و يف ق�شيدته 
»ف�شل يف اجلحيم« عام 1873، وما فيها من 
تداخل احلوا�س اأي�شًا، حتى ديوان �شديقنا 
ال�شاع���ر ال�شوري عبد القادر احل�شني »ينام 

يف االأيقونة« عام 1994.
لق���د كتب الناقد د. ح���امت ال�شكر عن ديواين 
ذاك يف درا�شته املعنون���ة »الداخل ال�شّيق.. 
واخل���ارج املّت�ش���ع ع���ام 1988 �شن���ة �شدور 
».. وق�شائ���د  في���ه:  يق���ول  دي���واين. ومم���ا 
ال�شائ���غ ال ته���ادن مو�شوعه���ا. اإنه���ا جتيء 
ب���ه اإىل طقو�شه���ا ونظامه���ا وال تذه���ب اإىل 
الوح���دة  اأن  مبعن���ى  كليات���ه.  اأو  عناوين���ه 
ال�شغ���رى )الذات( هي التي جتلب: بال�شعر، 
الوحدة الك���ربى )املو�شوع( عل���ى عك�س ما 
يفعل���ه �شعراء كث���ريون يب���داأون باملو�شوع 
وبه���ذا ن�شتطي���ع تف�ش���ري العن���وان املح���رّي: 
اخل���ارج  اإنه���ا عاق���ة  خ���وذة«.  »�شم���اء يف 
واملو�ش���وع  بال�شي���ق  والوا�ش���ع  بالداخ���ل 
بال���ذات. فال�شم���اء )اأو االأف���ق املفت���وح( هي 
التي حّلت يف االأ�شغ���ر )اخلوذة اأو الثقب(. 
وم���ن هذه اخل���وذة اأو الثق���ب يف اجلمجمة 
اأو الناف���ذة يف غرفة اأو الفتحة يف مو�شع.. 
منه���ا يت�ش���ل ال�شاعر مبو�شوع���ه: بالوا�شع 
املمت���د خارج نف�ش���ه.. فرياه وه���و يف هيئة 
�شّيق���ة وال يغري���ه ات�شاعه ليتي���ه اأو يحلق. 
ولي�س هذا اقرتاح���ًا الإقامة ثنائية مفرت�شة. 
بال�شم���اء  املرّم���زان  والداخ���ل  فاخل���ارج 
واخل���وذة )واالأفق والثق���ب اأحيانًا( يحتّان 
اجل���زء االأكرب من اآليات ق�شائ���د ال�شائغ«... 

والخ

يرى اأن المثقف والحرية والوطن والإن�صان هم الباقون، وما عدا ذلك فاإلى زوال

عدنان ال�شائغ: الكتابة بالن�شبة لي عبارة عن م�شي في حقول الألغام

 لطفية الدليمي
قناديل

 بع�س ن�شو�شنا االبداعية تذيبنا يف اأتون ت�شّكلها وتعيد 
تكويننا، وتلك هي االأبقى بن اأعمالنا، فالن�س االبداعي 
نت���اج احتدام فك���ري وتنقي���ب  فل�شفي وانثي���االت خيال 
مبه���رة حت���دث احرتاقا و�شط���وع وعي يزي���ح الغمو�س 
عن الفك���رة القلقة وي�شقلها، ن�س مث���ل هذا  يهبنا بع�س 

وم�شات �شوء توؤكد مرورنا يف متاهة العامل.
يت�ش���كل العم���ل الروائ���ي يف عق���ل الكاتب بع���د اختمار 
فكرت���ه  يف ف���رتة ق���د تط���ول اأعوام���ا اأو تق�ش���ر، ورمبا 
تنطل���ق �ش���ورة حمر�ش���ة اأو �ش���رارة وام�ش���ة يف زمن 
وجي���ز فتمنحه احتماالت واإمكانات لبن���اء حياة مكتملة 
، قد تولد  فك���رة الرواية ب�شكل �شوا�س ممتع غري حمدد  
ال�شمات، فيعمد الكات���ب اإىل اإخ�شاعها ملختربه لتت�شكل 
بهياأته���ا البدئي���ة الت���ي تنبن���ي عليه���ا الوقائ���ع وتنول���د 
ال�شخ�شي���ات تباع���ا، وعنده���ا تكتم���ل موجب���ات العمل 
و تتخل����س الرواي���ة من فو�ش���ى الروؤي���ة البدئية عندما 
مي�شك الكاتب اإزميله في�ش���ذب ويحذف الزوائد اللغوية 
وامل�شهدي���ات الزائدة التي انبثقت حلظة الت�شكل االأوىل 
و�ش���ط احلما�ش���ة املنفعل���ة واالنهم���ارات غ���ري املعقلنة، 
وعندها تبداأ عملي���ة النحت والتخليق متاما مثلما يفعل 
النحات وهو يتخل�س من زوائد الطن والرخام  ليج�شد  
متثال���ه  الكام���ن يف خميلته  وي�شنع  ل���ه نظامه اخلا�س 
م���ن خر�س كتلة احلجر اأو من قطعة الطن  ال�شّماء التي 

ال�شكل لها .
  مايهّم يف متعة االبداع  اأنها تعيد �شحذ وعي الكاتب كل 
مرة وتق���رتح له- وهو منغم�س باج���رتاح ن�شه - دروبا 
ومم���رات مل ي�شلكها من قب���ل، متنحه العملي���ة االبداعية 
روؤي���ة غري م�شبوقة لع�ش���ره  وا�شت�شرافا مل���ا هو اآٍت من 
م�شتقب���ل الب�شرفت�شبح كتاب���ة الرواية وعي����س اأحداثها  
جترب���ة فكرية ممتعة من جانب، لكنها تتطلب منه تعاطيا 
فل�شفي���ا هادئا مع الوقائ���ع وال�شخ�شيات وهو يف خ�شم 
ان�شحاره اجلام���ح، فاإذا جنح يف املوازنة بن االن�شحار 
اجلام���ح والتفكر املنطقي تفتح له الرواي���ة اآفاقا معرفية 
وا�شع���ة من جان���ب وتع���زز بني���ة روايت���ه الروؤيوية من 

جانب اآخر. 
     غالب���ا مايح�ش���ل مع���ي ه���ذا اأثن���اء عمل���ي يف رواي���ة 
جدي���دة؛ لكن���ه تكررعل���ى نح���و اأكر�شع���ة و�شم���وال مع 
روايت���ي )م�شروع اأوّم���ا ( التي �شت�ش���در قريبا–عن دار 
املدى – فق���د ع�شت فيها ومعها �شه���ورا م�شاءة بالبهجة 
تتفج���ر فيه���ا الت�ش���اوؤالت والك�ش���وف املباغت���ة، وبع���د 
فراغ���ي من التجرب���ة الروحية املمتعة الت���ي ع�شتها معها 
اأح�ش�ش���ت  بن���وع م���ن اخل���واء الب���ارد وظال م���ن وجع 
التخل���ي البتعادي عن �شخو����س الرواية الذي���ن تركتهم 
وحيدي���ن يواجهون م�شائرهم يف عراء الزمن، و�شرعت 
اأفك���ر برواية او كتاب جديد ا�شتغ���رق فيه زمنا قد يطول 

اأو يق�شر .
  يف غم���ار عملي���ة التخلي���ق الروائ���ي وا�شتغ���ال املخيلة 
باأق�ش���ى طاقتها  كنت اأمتا�شك جيدا واأق���اوم كل َوَهٍن اأو 
اأمل واأحي���ا ليل���ي والنهار م���ع �شخ�شياتي الت���ي اأبتدعها 
واأبررخماوفه���ا  انك�شاراته���ا  عل���ى  واأ�شف���ق  واأحبه���ا 
وانهياراته���ا واأ�شنع لها م�شاراته���ا امللغومة و�شراعاتها 

وهزائمها وانت�شاراتها.
يتج���اور ل���دى الكات���ب  فع���ان اأ�شا�شي���ان وه���و يكتب: 
اخللق واملقاومة، يقاوم بروؤاه املتاحقة وعقلنة اأ�شلوبه 
وحتدي���د مرامي���ه، وين�شئ �ش���دا مانعا اأم���ام اأي اخرتاق 
هام�شي مل�شروعه املت�شكل، عند هذه النقطة تزدهر روحه 
مباين�شجه من �شنيع املخيلة وخا�شات التجربة وثمار 

معارفه املكت�شبة التي �شاحبت منو الرواية.
 يقول الكاتب الفرن�شي �شاحب نوبل )اندريه جيد(:

اأعمالنا تل�شق بنا كالومي�س بفو�شفورِه
�شحيح اأنها ت�شنع اأبهتنا ، لكن باإذابِتنا   

  لق���د خ���ربت ذل���ك حق���ا: االإنغم���ار يف العم���ل االإبداع���ي 
يذيبني ويعيد ت�شكيلي، مينحني االنغما�س يف التخليق 
طاق���ة متجددة التخ���اذ  مواقف    غري م�شبوقة يف احلياة 
احلقيقي���ة والكتاب���ة، فتتخ�شب املخيل���ة وتزدهر الروح 
خ���ال فعل الكتابة والتق���دم يف م�شالك العم���ل الروائي، 
وتل���ك لعمري اأه���م ِنَعم االب���داع واأكر عطاي���اه اجلليلة  

�شطوعا وقيمة.

ن�شو�شنا التي تذيبنا 
وتعيد تكويننا

مايهّم في متعة البداع  اأنها 
تعيد �صحذ وعي الكاتب كل 

مرة وتقترح له- وهو منغم�س 
باجتراح ن�صه - دروبا 

وممرات لم ي�صلكها من قبل،

ولد ال�صاعر الكوفي عدنان ال�صائغ الذي عام1955 في مدينة الكوفة. وح�صل على ال�صهادة الإعدادية الزراعية. التحق 
بمدر�صة اأبن حيان البتدائية. وقد عمل في عدة اأعمال اأثناء درا�صته لم�صاعدة عائلته منها عامل مقهى، ندافًا، بائع 

�صجائر، عامل بناء، عامل في المجاري، بائع مرطبات، بائع رقي، عامل في ت�صليح الراديوات. انتقل بعد البتدائية 
اإلى متو�صطة اأبن عقيل. توفي والده وهو طالب. ح�صل على ال�صهادة الإعدادية الزراعية. عمل في ال�صحف والمجالت 

العراقية والعربية. محرًرا وم�صوؤوًل ثقافيًا، ثم رئي�س تحرير.
من موؤلفاته: انتظريني تحت ن�صب الحرية، اأغنيات على ج�صر الكوفة، الع�صافير ل تحب الر�صا�س، �صماء في خوذة، 

مرايا ل�صعرها الطويل، غيمة ال�صمغ، وغيرها.

ال�سائغ مع ال�ساعر حممود دروي�ص

ال�سائغ مع ال�ساعر مظفر النواب ال�سائغ مع ال�ساعرة نازك املالئكة

با�ش���م  املع���روف  البيان���و  عم���ل  ا�شته���ر 
ماالكيني���ا وا�شتعم���ل يف بع����س االأف���ام 
يع���رف  اأن  دون  م�شاحب���ة  كمو�شيق���ى 
الكثري من���ا اأن موؤلفه هو مو�شيقي كوبي 
مه���م، ا�شم���ه اأرن�شتو َلكوون���ا )1896 – 
1963(، وهو عازف بيانو ماهر وموؤلف 
اإيقاع���ات ورق�ش���ات  م���ن  الكث���ري  جل���ب 
واأحلان كوبا اإىل قاعات املو�شيقى، ذاعت 
�شهرت���ه يف الوالي���ات املتح���دة وا�شبانيا 
بالدرج���ة االأوىل، ب�شب���ب ن�شاطه الكثيف 
يف هذي���ن البلدين حتى اأطل���ق عليه ا�شم 

كر�شوي���ن الكوب���ي ن�شب���ة اإىل املو�شيقي 
االأ�شكنازي���ة  االأ�ش���ول  ذي  االأمريك���ي 
 1898( كر�شوي���ن  ج���ورج  االوكراني���ة 
املو�شيق���ى  ب�شب���ب مزاوجت���ه   )1937  -
الكوبي���ة  املو�شيق���ى  م���ع  الكا�شيكي���ة 
املحلي���ة الت���ي ت�شاه���ر ب���ن التاأث���ريات 
اال�شباني���ة واالأفريقية واملحلية. يعد بن 
اأف�ش���ل مو�شيقيي كوب���ا واأكرهم �شهرة 
واعتربوه �شفريه���م الثقايف، خا�شة يف 
الوالي���ات املتح���دة، فقد عم���ل يف من�شب 
يف  لكوب���ا  ال�ش���ريف  الثق���ايف  القن�ش���ل 
ال�شف���ارة الكوبي���ة يف وا�شنط���ن لفرتة. 
وانت�ش���رت  ال�شينم���ا  اإىل  تاأث���ريه  امت���د 
املو�شيق���ى واالإيقاع���ات الكوبية عرب ذلك 
الن�ش���اط، وهناك الكثري م���ن اأعماله التي 

دخل���ت يف ع���داد االأعمال اخلال���دة، وهي 
الت���ي ت�شم���ى يف الغ���رب االأعم���ال دائمة 
دائم���ة  باالأ�شج���ار  لت�شبيهه���ا  اخل�ش���رة 
اخل�ش���رة التي ال تت�شاقط اأوراقها فتبقى 
حمبوب���ة م�شموعة دومًا حت���ى بعد تغري 

الذوق املو�شيقي.
كتب لوكوونا الكثري من االأغاين والقطع 
املو�شيقي���ة التي غ���دت دائم���ة اخل�شرة، 
فاإىل جان���ب عمليه امل�شهوري���ن ماالكينيا 
لوك���وين،  دان�ش���ا  هن���اك  واندلوثي���ا 
الزرق���اء،  الليل���ة  �شيب���وين،  بر�شلون���ا، 
عيونك الزرق���اء، اإىل فيغو اأذه���ب، دائمًا 
يف قلب���ي، يف ذلك امل�ش���اء، املظهر، اإعان 
تنومي���ة  مث���ل  دائم���ا،  احب���ك  الزه���ور، 
النخي���ل وغريه���ا الكث���ري الت���ي ال ت���زال 

الف���رق الاتينية وفرق االأغ���اين القدمية 
)اأولدي���ز Oldies( تقدمه���ا. كت���ب كذل���ك 
اأعم���اال لاأورك�ش���رتا منه���ا الراب�شودي���ا 

للبيان���و  نغ���را(  )راب�شودي���ا  الزجني���ة 
واالأورك�شرتا )العر����س االأول على قاعة 
كارنيجي بنيوي���ورك �شنة 1943(. يزيد 

ع���دد االأعم���ال الت���ي كتبها ع���ن 600 عمل 
خمتلف.

بان���ت موهبت���ه املو�شيقية مبك���رًا بتاأثري 
اخت���ه اأرن�شتينا التي تك���ربه بثاثة ع�شر 
عام���ا، وه���ي ذاته���ا عازفة بيان���و ماهرة، 
يف  كان  من���ذ  الع���زف  بتعليم���ه  فقام���ت 
الثالث���ة. ا�شتط���اع الع���زف يف الن���وادي 
االجتماعي���ة وه���و يف اخلام�شة مما يدل 
عل���ى متكنه م���ن العزف عل���ى البيانو، ثم 
در����س يف الكون�شرفات���وار الوطن���ي يف 
ال هافان���ا ومن���ح امليدالي���ة الذهبي���ة عند 
تخرج���ه وكان وقته���ا يف الثامنة ع�شرة. 
وا�ش���ل الدرا�ش���ة عن هوب���رت دي بانك 
وه���و مو�شيقي هولن���دي هاجر اىل كوبا 

وهو من اأ�ش�س الكون�شرفاتوار هناك.

قدم اأعم���ال لي�شت و�شوب���ان ومندل�شون 
وموؤلفات���ه يف حفات البيانو التي اأقامها 
يف الكث���ري م���ن ال���دول، منه���ا مبك���را يف 
امل�ش���رح ال�شيف���ي ال�شه���ري لهولي���ود يف 
لو����س اأجنل����س �شن���ة 1931 حي���ث ق���دم 
ال���ذي  ل�كر�شوي���ن  ب���االأزرق  راب�ش���ودي 
كان بال�شدف���ة بن اجلمه���ور، وقد اعترب 
كر�شوي���ن ذل���ك التق���دمي اأف�ش���ل ترجم���ة 
لعمله �شمعها من ع���ازف بيانو، واأ�شبحا 

اأ�شدقاء.
عا����س �شنواته االأخ���رية يف تامبا بوالية 
فلوريدا يف الواليات املتحدة حيث هاجر 
اليها بعد قيام الثورة الكوبية يف 1959، 
لكنه ت���ويف يف جزر الكن���اري اال�شبانية 

عندما كان هناك يف زيارة.  

ارن�شتو َلكوونا



من���ح جمل����س جوائ���ز بوليت���زر "تنويهًا 
خا�ص���ًا" اإىل ال�ص���ابة التي �صورت املقطع 
ال���ذي يظه���ر مقت���ل ج���ورج فلوي���د بعدما 
�صغ���ط �صرط���ي اأبي�س على عنق���ه لدقائق 
طويل���ة، مما اأثار احتجاج���ات يف مناطق 
خمتلفة من الع���امل على عن�صرية ال�صرطة 

ووح�صيتها.
 18 البالغ���ة  فراي���زر  دارني���ا  وكرم���ت 
عام���ًا فيم���ا اأعلن���ت جامع���ة كولومبيا يف 
نيوي���ورك اجلوائ���ز ال�صحافي���ة العريقة 

لعام 2021 يف اأم�صية افرتا�صية.

وق���ال القيم���ون عل���ى ه���ذه اجلوائ���ز اإن 
فرايزر نالت التنوي���ه تكرميًا "ل�صجاعتها 
يف ت�صوي���ر مقتل جورج فلويد يف مقطع 
اأث���ار احتجاج���ات �ص���د وح�صي���ة ال�صرطة 
يف الع���امل، مم���ا يلقي ال�ص���وء على الدور 
احليوي للمواطنني يف �صعي ال�صحافيني 

اإىل معرفة احلقيقة واإىل العدالة".
وكان���ت فراي���زر اأي�ص���ًا م���ن ب���ني ال�صهود 
حماكم���ة  خ���ال  باإفادته���م  اأدل���وا  الذي���ن 
ال�صرط���ي ال�صابق يف مينيابولي�س ديريك 
�صوف���ني ال���ذي اأدي���ن يف اأبري���ل )ني�صان( 

بقتل فلويد يف 25 مايو )اأيار( 2020.
ويف املقط���ع امل�صور يظه���ر �صوفني وهو 
ي�صغ���ط بركبت���ه لأك���ر م���ن 9 دقائق على 
يف  اأ�ص���ود  اأمريك���ي  وه���و  فلوي���د  عن���ق 

ال�صاد�ص���ة والأربعني، فيم���ا ينا�صده املارة 
تك���رارًا بالتوق���ف عن ذل���ك، وفلويد يقول 
اإن���ه غري ق���ادر عل���ى التنف�س قب���ل اأن يفقد 

الوعي، وفقًا لوكالة ال�صحافة الفرن�صية.
وكتب���ت فراي���زر يف �صفحتها ع���ر �صبكة 
يف  اأيار/ماي���و،   25 يف  "في�صب���وك" 
الذك���رى الأوىل لوفاة ج���ورج فلويد: "مل 
اأك���ن اأع���رف ه���ذا الرج���ل )...( لكني كنت 

اأدرك اأن حياته مهمة".
واأ�صاف���ت: "لق���د غريتن���ي ه���ذه الق�صية. 
غ���ريت نظرتي للحي���اة. وجعلتن���ي اأدرك 
خط���ورة اأن يك���ون ال�صخ����س اأ�ص���ود يف 

الوليات املتحدة".
وفاز طاقم �صحيف���ة "�صتار تريبيون" يف 
مينيابولي����س بجائ���زة الأخب���ار العاجل���ة 

على تغطيته لوفاة فلويد وعواقبها.
جائ���زة  تامي���ز"  "نيوي���ورك  وح���ازت 
اخلدم���ة العامة على "تغطيته���ا ال�صجاعة 
"كوفيد  واملتب�ص���رة وال�صاملة" جلائح���ة 
– 19". ونال موقع "بازفيد" الإلكرتوين 
اأول جائزة بوليت���زر منذ تاأ�صي�صه يف فئة 
التقرير ال���دويل لتغطيته مع�صكرات بنتها 

ال�صني لعتقال م�صلمني فيها.
ونال���ت وكالة "روي���رتز" لاأنب���اء جائزة 
يف فئة ال�صحافة التف�صريية على م�صروع 
"�صيلدي���د"  بعن���وان  الو�صائ���ط  متع���دد 
تظه���ر فيه كيف اأن اجته���ادًا قانونيًا يعود 
اإىل ن�ص���ف قرن يحم���ي عنا�ص���ر ال�صرطة 
الأمريكي���ة م���ن ماحق���ات اأو اإدان���ات يف 

كثري من الهفوات التي يرتكبونها.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�صدرت عن دار املدى رواي���ة  "ثورة النمل" للكاتب الفرن�صي 
برنار فريبري الذي اأ�صدر �صنة 1991 روايته الأوىل )النمل( 
الت���ي حظيت بنج���اح منقطع النظ���ري، وهو مل يتج���اوز بعد 
الثاث���ني م���ن عمره. يق���رتح برن���ار فريبري يف اأعمال���ه نوعًا 
جديدًا من الكتابة الأدبّية يدعوها "اخليال الفل�صفّي". ي�صبو 
فريب���ري من خال رواياته اإىل فه���م مكانة الإن�صان داخل هذا 
الك���ون عر وجهات نظر، متعّددة وغريب���ة،  ت�صتقبل اأعمال 
برن���ار فريبري بحف���اوة لي�س يف فرن�صا فح�ص���ب، واإّنا يف 
الع���امل. غري اأّن ثاثي���ّة النمل - يوم النم���ل 1992، وثورة 

النمل 1996 -تبقى هي اجلوهرة يف تاجه الإبداعي.

كان معلم الفا�صفة �صقراط 
يقول لكل من يراه يف �صوارع 

اأثينا: ال�صر جهل والف�صيلة 
معرفة، واخلري عبادة.. ما هي 

اأعلى مراتب اخلري؟ يخرنا 
�صقراط اأنها يف ن�صر الطماأنينة: 

مايل  األقاه  من  كل  اأ�صاأل  "�صاأظل 
اأراك يا �صاحبي تعنى بجمع 
املال وال�صهرة ول تن�صد من 

الطماأنينة وحب اخلري اإل اأقلها 
األ يخجلك ذلك؟".

ل حتتاج احلوادث الكارثية 
التي ح�صلت خال ال�صنوات 

املا�صية، اإىل ذكاء لكي نكت�صف 
اأن العراقيني دفعوا ثمن غياب 
اخلري، والأهم اأنهم دفعوا ثمن 

غياب امل�صوؤولية الوطنية، 
واإعاء �صاأن الطائفية واحلزبية، 

وقد بدا ذلك وا�صحًا يف 
الطريقة التي تعامل بها البع�س 

من م�صوؤولينا مع الأحداث 
اجل�صيمة.

يف كل يوم جند من يخرج علينا 
ليحذرنا من النظر اإىل متثال اأبو 
جعفر املن�صور لنه متهم ب�صرقة 

اأموال الكهرباء، والتفاق مع 
ح�صني ال�صهر�صتاين على لفلفة 
عقود النفط، وهناك من يعتقد 

اأن قطع رقبة اأبو جعفر املن�صور 
�صي�صع العراق يف م�صاف 

الدول الأكر تقدمًا ، فيفوز 
يف �صباق التنمية على اليابان 
ويدحر �صنغافورة والإمارات، 

ومل جتد الدولة من حل ملجابهة 
هذه الدعوات الطائفية �صوى اأن 
ت�صع حرا�صًا على التمثال، وكان 

باإمكانها واإمكانياتها الكبرية 
اأن تعتقل اأ�صحاب الدعوات، 

لكنها يا�صادة الدميقراطية التي 
يفهمها البع�س على اأنها اإ�صاعة 

اخلطاب املتطرف وتخوين 
الآخر، ومل تنته حكاية اأبو 

جعفر املن�صور ، حتى وجدنا 
من يطالب باعتقال "اأبو حنيفة 

النعمان"  ويحذر من خطر 
ا�صمه "اأبو حنيفة"، وكيف 

اأن وجوده و�صط بغداد يهدد 
احلياة ال�صعيدة التي تعي�صها 

مدن الب�صرة ومي�صان واحللة، 
وقراأنا �صيًا من البيانات 

وال�صتائم تطالب بتطهري العراق 
من كل الذين يتظاهرون لأنهم 

خطر على م�صتقبل الباد، 
و�صعى بع�صهم اإىل اإيهام النا�س 

باأن امل�صكلة لي�صت يف غياب 
الأمن ول يف اأرتال الفا�صدين 

الذين يع�ص�صون يف معظم 
موؤ�ص�صات الدولة، ول يف غياب 

اأب�صط �صروط العي�س، واإنا 
يف اأعداء النجاح املرتب�صني 

لانق�صا�س على املكا�صب التي 
حتققت خال ال�صنوات املا�صية.  

من يتفح�س �صيناريو املهازل 
التي حت�صل كل يوم �صي�صاب 
بال�صدمة والده�صة حني يعلم 
اأنها وقعت يف بلد به اأكر من 

مليون منت�صب للقوات الأمنية، 
وبه قادة اأمنيون ت�صع وجوههم 

بابت�صامة الن�صر دومًا، وهم 
يتهيوؤون للحظة و�صع  "الإمام 

اأبو حنيفة" حتت احلرا�صة، 
كونه متهم بالوقوف وراء ما 
يح�صل يف العراق، الدعوات 
التي تطالب العراقيني بطرد 

ابو حنيفة ،  تريد اأن تقول لنا 
ل يخدعنكم التاريخ الذي يقول 

اإن "اأبو حنيفة" مات �صجينًا 
لأنه رف�س حما�صرة وقتل اأحفاد 
"الإمام علي" فهو مطلوب اليوم 

بتهمة 4 طائفية ، ويحتاج اإىل 
اأوراق ثبوت واأدلة توؤكد اأنه 

عراقي الن�صاأة والهوى . 

 ليلة القب�ض 
على "اأبو حنيفة" 

ثورة النمل 

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الح���د( اأن درجات احل���رارة �صتنخف�س قليا عن معدلتها ليوم اأم�س، واأن 

اجلو �صيكون م�صم�صًا يف جميع مناطق الباد.
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بغداد/ ح�سني حامت

بع���د م���رور 4 اأع���وام عل���ى حتريره���ا 
وتغي���ري 3 حكومات ما ت���زال حمافظة 
ونق����س  الإهم���ال  ت�صك���و  نين���وى 
يف  مراقب���ون  وي���رى  اخلدم���ات. 
ال�صيا�صي���ة  ال�صراع���ات  اأن  املحافظ���ة 
وتغي���ري احلكوم���ات املحلي���ة و�صعف 

املوازنات حال دون اعمار نينوى.
ويق���ول النائ���ب ع���ن حمافظ���ة نينوى 
ثاب���ت حمم���د العبا�ص���ي ل�)امل���دى(، اإن 
حتري���ر  من���ذ  املتعاقب���ة  "احلكوم���ات 
باإعم���ار  تهت���م  مل  الي���وم  اىل  نين���وى 
املحافظة، اإ�صافة اىل �صعف املوازنات 
اأن  اىل  لفت���ا  تخ�صي�صه���ا"،  مت  الت���ي 
اىل  ذهبت  املوازن���ات  اأم���وال  "اغل���ب 

امل�صاريع امل�صتمرة".
وي�صيف العبا�صي اأن "اأهايل املحافظة 
ب�ص���كل من�ص���ف"،  يت���م تعو�صيه���م  مل 
م�ص���ريا اىل اأن "احلكومتني الحتادية 

م�صوؤولي���ة  تتحم���ات  واملحلي���ة 
"اللجن���ة  اأن  التق�ص���ري". وي�ص���ري اىل 
التي �صكله���ا رئي�س ال���وزراء م�صطفى 
الكاظم���ي لعم���ار املحافظ���ة م���ر عليها 

نحو �صهرين ومل تخط اىل الآن خطوة 
واحدة ذات نتائج ملمو�صة".

ويف نهاي���ة اآذار املا�ص���ي، وجه رئي�س 
ال���وزراء، م�صطف���ى الكاظمي،  جمل�س 
بت�صكي���ل اللجن���ة العليا لإعم���ار مدينة 
املو�ص���ل برئا�صته، وع�صوي���ة وزراء؛ 
والإعم���ار  والتخطي���ط،  املالي���ة، 
والإ�ص���كان والبلدي���ات، ومدي���ر مكتب 
رئي�س ال���وزراء، والأمني العام ملجل�س 
الهي���اأة  رئي����س  ع���ن  ف�ص���ا  ال���وزراء، 
الوطنية لا�صتثم���ار، ورئي�س �صندوق 
اإع���ادة اإعمار املناطق املحررة وحمافظ 
نين���وى. وي���رى النائ���ب ع���ن حمافظة 
نين���وى ان���ه "ل���و مت تعوي����س اأه���ايل 
املحافظ���ة عما ا�صابه���م نتيجة عمليات 
التحرير والن���زوح لكان الو�صع اف�صل 
لكي يت�صن���ى لهم بناء منازله���م املهدمة 

العبا�ص���ي  واأماك���ن عمله���م". وم�ص���ى 
بالق���ول اىل اأن "املحافظ���ة تفتق���ر اىل 
امل�صت�صفي���ات با�صتثن���اء الت���ي ان�صاأتها 
العتبت���ان العبا�صي���ة واحل�صيني���ة بعد 

تف�صي جائحة كورونا يف العراق".
ب���دروه، يق���ول مزاحم اخلي���اط رئي�س 
حمافظ���ة  يف  ال�صاب���ق  الزم���ة  خلي���ة 
يف  "العم���ار  اإن  ل�)امل���دى(،  نين���وى 
خجول���ة  بخط���ى  ي�ص���ري  املحافظ���ة 
اخلي���اط  وطال���ب  ج���دا".  بطيئ���ة 
وزارة ال�صح���ة ب����" اإحال���ة امل�صت�صف���ى 
اجلمه���وري التعليم���ي وم�صت�صفى ابن 
�صين���ا التعليم���ي لك���ي تع���ود اخلدمات 
ال�صحية كما كانت قبل دخول داع�س". 
ودع���ا رئي����س جامع���ة نين���وى ال�صابق 
وزارة املالي���ة اىل "اط���اق تعوي�صات 
املت�صرري���ن ال����62 ملي���ار دين���ار دفعة 

واحدة". و�صدد اخلياط على اأن "تقوم 
احلكوم���ة بتوقي���ع عق���د م���ع ال�صركات 
الفرن�صي���ة لتنفيذ العمل مبطار املو�صل 
املدم���ر"، م�ص���ريا اىل اأن "الدم���ار الذي 
حلق باملحافظة هو الأ�صواأ منذ احلرب 

العاملية الثانية".
امل���دين  النا�ص���ط  يق���ول  جهت���ه،  م���ن 
ال���وزان  �صع���د  نين���وى  مبحافظ���ة 
الأح���زاب  "�صراع���ات  اإن  ل�)امل���دى(، 
ال�صيا�صي���ة اأثرت على اعم���ار املحافظة 
ب�ص���كل كب���ري وذلك م���ن خ���ال التغيري 

امل�صتمر للحكومات املحلية".
وي�صيف ال���وزان مت�صائا عن "اللجنة 
الت���ي �صكله���ا رئي����س ال���وزراء لعم���ار 
املخ�ص�ص���ات  اىل  تفتق���ر  املحافظ���ة 
املالي���ة الكافي���ة فكي���ف �صتق���وم باإعمار 

املحافظة؟".

الإعمار وبطء  الإهمال  ت�سكو  حتريرها  على  اأعوام   4 بعد  املن�سية"..  "نينوى 

الهندية  ن���ادو  تاميل  ولي���ة  ت�صتعد 
لزفاف  الأ�صبوع،  نهاية  عطلة  خال 
غريب من نوعه، يتميز بالأ�صماء غري 

املعتادة للعري�س و�صقيقيه.
"مارك�صية"  ال�����ص��غ��ري  و�صيح�صر 
جانب  اإىل  "ا�صرتاكية"  عمه  زف��اف 
يف  و"لينينية"  "�صيوعية"  �صقيقيه 
الهند، وهم اأولد اأ. موهان ال�صكرتري 
املحلي للحزب ال�صيوعي الهندي يف 

تاميل نادو.
وقال موهان لوكالة "فران�س بر�س": 
"ولد ابني الول اأثناء انهيار الحتاد 

ال�صوفياتي، ويف كل مكان يف 
اأن هذه  اأق��راأ  الأخبار، كنت 

نهاية ال�صيوعية".
الدعوة  �صور  وانت�صرت 
يظهر  ال��ت��ي  ال��زف��اف  اإىل 
ع��ل��ي��ه��ا ����ص���ع���ار امل��ط��رق��ة 

وامل��ن��ج��ل ع��ل��ى و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل 
الجتماعي.

بي.  فهي  "ا�صرتاكية"،  عرو�س  اأم��ا 
ماماتا بانريجي، التي �صّماها 
جدها تيمنا با�صم �صيا�صي 
ولية  يف  ب��ارز  ي�صاري 

البنغال الغربية.
فاإنه  موهان  وبح�صب 
لي�س هناك �صيء غري 

اأطلق  اإذ  اأب��ن��ائ��ه،  اأ���ص��م��اء  ع���ادي يف 
اأولدهم  على  "رفاقه" اأ�صماء  بع�س 
م��ث��ل م��و���ص��ك��و ورو���ص��ي��ا وف��ي��ت��ن��ام 

وت�صيكو�صلوفاكيا.
خ�صو�صا  اأولده،  ب���اأن  اأق����ّر  لكنه 
مل�صايقات  تعر�صوا  "�صيوعية"، 
اأحد  رف�س  كما  املدر�صة،  يف  اأحيانا 
امل�صت�صفيات قبول "�صيوعية" عندما 

كان يف الثالثة من العمر.

 Keeping" مت عر�س احللقة الأخرية من برنامج
كاردا�صي���ان"  "مواكب���ة عائل���ة   Up With the
بالدموع والعن���اق والمتنان، حي���ث "كاردا�صيان" 
ت�صج���ل الأح���داث وع���امل املو�صة والعاق���ات داخل 
الأ�ص���رة.  وبح�صب موق���ع "eg24" ياأت���ي ذلك بعد 

اأن اأعلن���ت الأ�ص���رة يف اأيلول/�صبتمر املا�صي اإنهاء 
الرنامج، لكنها مل تذكر اأ�صباب القرار.

عل���ى م���ر ال�صن���ني، تاب���ع العر����س احلي���اة ال�صخ�صي���ة 
واملهني���ة لعائل���ة "كاردا�صي���ان جي���ر"، مب���ن يف ذل���ك 
زواج "كي���م" من مغن���ي ال���راب "كاين وي�صت" وطاق 
اأختها "كل���وي كاردا�صيان" عن لعب كرة ال�صلة "لمار 

اأودوم" وع���ن والده���ا. كان الرنام���ج اأي�ص���ا �صبب���ا 
لإمراطورية اجلمال واملو�ص���ة التي اأحاطت ب�"كيم 
كاردا�صيان" و�صقيقاتها و�صعبية "كيم" على و�صائل 

التوا�ص���ل الجتماع���ي، حيث بلغ ع���دد املتابعني على 
ان�صتغرام  ح���وايل 227 مليون متابع. ُعر�صت احللقة 

الأوىل من الرنامج عام 2007، ومت بث الرنامج يف 
حوايل 90 دولة بع�صرين لغة.

العري�س "ا�سرتاكية"  يتزوج بح�سور "�سيوعية" و"لينينية"

 فا�سل ثامر 
ع���ن  ل���ه  �ص���در  والناق���د  الكات���ب 
مطبوع���ات اتحاد الدباء والكتاب 
في العراق كتاب بعنوان "الرواية 
التاأوي���ل"،  دائ���رة  ف���ي  العربي���ة 
وف���ي كتاب���ه النقدي ه���ذا، يتناول 
الناق���د ثامر، م�صح���ا عاما؛ عر�صا 
ونق���دا لمجموع���ة م���ن الروائيين 

العراقيين، والعرب.

 زينب رائد  
بجائ���زة  ف���ازت  ال�صاب���ة  الفن���اة 
اف�ص���ل ممثل���ة لما قدمت���ه من جهد 
واداء جي���د في م�صرحية )مثابرة( 
كرك���وك.  ف���رع  الفناني���ن  لنقاب���ة 
�صم���ن فعاليات مهرج���ان الم�صرح 
ال�صباب���ي الذي اقيم ف���ي محافظة 
النج���ف، وقال���ت  لجن���ة التحكي���م 
"ناف�ص���ت بم���ا تمتلك���ه م���ن جراأة 
الفن���ان  عليه���ا  يك���ون  ان  يج���ب 
ج�صدي���ة  منظوم���ة  الم�صرح���ي.. 
ا�صتطاع���ت به���ا ان توؤث���ث ف�ص���اء 

الم�صرح".

 وديع نادر الخزرجي
والذاع���ي  التلفزيون���ي  المخ���رج 
كرمه اتح���اد الإذاع���ة والتلفزيون 
ع���ن  م�صل�ص���ل "�صلط���ان واأمي���رة 
اك�ص���ن" ، والم�صل�صل الذي عر�س 
الما�ص���ي كوميدي���ا  ف���ي رم�ص���ان 
حلق���ة  كل  تناق����س  اجتماعي���ة 
مو�صوعا مهما بطريقة ذات ر�صالة 
اإن�صاني���ة فيه���ا �ص���يء م���ن طراف���ة 
ادواره  ادى  المعّب���ر.  الموق���ف 
الرئي�صة اح�صان دعدو�س وكلوديا 

حنا. 
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ك���ي���م ك���اردا����س���ي���ان
عاطلة عن العمل!

�صاب��ة �ص��ورت مقط��ع مقت��ل ج��ورج فلوي��د حت�ص��ل عل��ى جائ��زة "بوليت��زر" 

اأج����رت جملة "تامي اآوت" الريطانية، ا�صتطاعا 
ك�صف عن قائمة اأجمل ال�صوارع يف العامل.

وبح�ص����ب املجل����ة، كان املرك����ز الأول م����ن ن�صيب 
�ص����ارع "�صميث" يف مدينة ملب����ورن الأ�صرتالية، 
وه����و ال�صارع املف�صل لدى امل�صافرين كونه مليء 
باحلانات وب����ارات النبيذ واملطاع����م. واأو�صحت 
املجلة، اأن املو�صيقى والعديد من النوادي الليلية 
جتع����ل ال�صارع مكانا مثالي����ا يف ملبورن. واحتل 
املرك����ز الثاين �صارع "�صان خوان" يف بر�صلونة، 
وال����ذي متت الإ�صادة به ب�صب����ب ت�صميمه للم�صاة 
وراكبي الدراجات، بالإ�صافة اإىل املطاعم الأنيقة 

ومتاج����ر الكت����ب امل�صورة. يف حني ج����اء باملركز 
الثالث �ص����ارع "�صاوث بانك" يف لندن، والذي مت 
العرتاف ب����ه كمكان ممتاز للم�ص����ي وا�صتك�صاف 
املناط����ق ال�صياحي����ة يف العا�صم����ة الريطاني����ة. 
كما ت�صمنت القائم����ة �صارع "�صان اإي�صيدرو" يف 
هافان����ا يف كوبا، و�ص����ارع "�صن�صي����ت بوليفارد" 
يف لو�����س اأجنلو�س، و"ي����ت دي فيت�صرتات" يف 
روتردام يف هولن����دا، و�ص����ارع "تري�س ريو�س" 
يف �ص����او باول����و الرازيلي����ة، و�ص����ارع "حاج����ي 
ل����ني" يف �صنغافورة، و"رودريغيز دي فاريا" يف 

ل�صبونة.

ه���ددت ولية البنجاب الباك�صتاني���ة، اجلمعة، بقطع 
�صبك���ة الهاتف عن الأ�صخا�س الذي���ن يرف�صون تلقي 
اللق���اح �صد فايرو����س كورونا. وفيما ب���داأت املوجة 
الثالث���ة م���ن اإ�صاب���ات كورون���ا مرحل���ة ا�صتقرار 
ل  يف باك�صت���ان اإث���ر اأ�صابيع من القي���ود، ي�صَجّ
تباط���وؤ يف الإقب���ال عل���ى تلق���ي اللق���اح يف 
الباك�صتاني���ة  الولي���ات  اأك���ر  البنج���اب، 

تع���دادا بال�ص���كان والتي ت�ص���م مدينة له���ور. وقال 
الناط���ق با�صم اخلدمات ال�صحي���ة يف البنجاب حماد 
ر�ص���ا "يف البداي���ة، كان الأم���ر جم���رد اق���رتاح، لكن 
نظرا اإىل الرتدد الفعلي لدى النا�س، قررنا التحرك"، 
م�ص���ريا اإىل اأن الهيئة احلكومية لات�صالت يجب اأن 
تقرر طريقة تنفي���ذ هذا التدبري.. ويف حديث لوكالة 
"فران����س بر�س"، قال رئي�س احتاد الأطباء ال�صباب 

يف باك�صتان �صلمان ح�صيب اإن "م�صتوى التعليم يف 
باك�صت���ان �صعيف جدا والبع����س يروجون ل�صائعات 
ومعلومات م�صلل���ة". وقوبل التهديد بقطع الت�صال 
ب�صبك���ة الهات���ف باأ�ص���داء �صلبي���ة يف له���ور، حيث 
قال���ت �صامي���ا بيبي وه���ي عامل���ة منزلي���ة: "�صيكون 
من ال�صع���ب بالن�صبة اإيّل عدم التمك���ن من ا�صتخدام 

هاتفي... لكنني اأخاف حقا من اللقاح".

ولية باك�ستانية تهدد راف�سي لقاح كورونا بقطع �سبكة الهواتف 

ا�ستطالع يك�سف اأجمل �سارع يف العامل 
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