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6د.كاظم المقدادي يكتب:

 بغداد/ تميم الح�صن

النف���ط  ا�س���عار  ارتف���اع  ينع����ش 
الع�س���كرية  العملي���ات  الع���راق  يف 
ملطاردة م���ا تبقى م���ن "داع�ش" يف 
املناط���ق التي كانت حتت �س���يطرة 

التنظيم.

واأعلن اأم�ش انط���الق حملة جديدة 
التنظي���م،  ملط���اردة  الب���الد  غرب���ي 
مب�س���اركة 3 قي���ادات عمليات ومن 
عدة حم���اور، وه���ي الثاني���ة خالل 

ا�سبوعني.
احلم���الت  حج���م  اىل  وبالنظ���ر 
الع�س���كرية الت���ي بداأت بع���د اعالن 

الن�سر نهاية 2017، والتي و�سلت 
قرابة ال�700 عملية، يظهر ارتباطها 

بالو�سع القت�سادي.
اعل���ى حج���م للعمليات الت���ي نفذت 
خالل ال�سنوات الربع املا�سية كان 
يف اآخ���ر 18 �سهرا، حيث متثل نحو 
70 % من جممل احلمالت ال�سابقة.

"داع����ش"  قتل���ى  ع���دد  يع���رف  ول 
خالل تل���ك العمليات واثناء حروب 
التحرير ب�سكل دقيق ال يف العامني 

الخريين.
وب�سكل ع���ام فان الرق���ام املتوفرة 
ع���ن عدد قتل���ى التنظيم م���ن 2014 
حتى الآن، ل يتعدى ال�1500 قتيل، 

من ا�سل نحو 50 الف مقاتل.
ويث���ار ج���دل كب���ري ح���ول ج���دوى 
العملي���ات الت���ي تنف���ذ عق���ب اعالن 
الن�س���ر عل���ى التنظي���م، خ�سو�س���ا 
وان هن���اك معلوم���ات ع���ن "ت�سرب 

اخلطط" اىل "داع�ش".
 التفا�صيل �س3

 بغداد/المدى

ان�سغ���ال اغل���ب اع�س���اء جمل����ش الن���واب بحمالته���م 
الدعائي���ة، والع���داد لرباجمه���م النتخابي���ة ت�سب���ب 
يف تعطي���ل جل�س���ات الربمل���ان وع���دم متك���ن ال�سلطة 
الت�سريعية من موا�سلة اعمالها للفرتة املتبقية، ال ان 
الرتجيحات توؤكد ان هن���اك م�ساع كبرية تبذلها هيئة 
الرئا�س���ة لعق���د اوىل جل�س���ات املجل�ش ي���وم الربعاء 

املقبل ملناق�سة ملف ال�ستجوابات وال�ست�سافات. 
كتل���ة احل���زب  ع���ن  النائ���ب  ب���رواري  دي���ار  ويق���ول 
الدميقراط���ي الكرد�ست���اين يف ت�سري���ح ل�)املدى( اإن 
هيئ���ة رئا�س���ة املجل����ش واع�س���اء الربمل���ان جميعه���م 
متفق���ون عل���ى �س���رورة موا�سل���ة النتظ���ام يف عقد 
جل�س���ات الربملان مل���ا تبقى من عمر ال���دورة الربملانية 
قبي���ل اج���راء النتخاب���ات املبكرة، منوه���ا اإىل حاجة 

الدول���ة واملواط���ن لت�سري���ع جمل���ة م���ن القوان���ني يف 
الفرتة احلالية.

ومل يتمك���ن جمل����ش النواب م���ن عق���د جل�ساته خالل 
الن�س���اب  حتقي���ق  ع���دم  ب�سب���ب  املا�سي���ة  الف���رتات 
القانوين لأغلب جل�ساته مما دفع هيئة رئا�سة الربملان 
اىل حتويل ع���دد من اجلل�س���ات، اإىل تداولية ملناق�سة 
بع�ش الق�سايا املهمة لكن من دون ت�سريع اي قانون.

ويتاب���ع برواري حديث���ه بالقول اإن "هن���اك م�سكالت 
�سيا�سي���ة وقانوني���ة وفني���ة حال���ت دون متك���ن العدد 
الأغل���ب من النواب من احل�س���ور اإىل الربملان، ومنها 
ان اغلبه���م ر�سحوا اإىل النتخاب���ات املبكرة"، م�سريًا 
اإىل اأن هناك "نوابا يرف�سون الدخول واحل�سور اإىل 
جل�س���ات الربمل���ان التزاما بقرارات م���ن كلتهم ملواقف 

�سيا�سية معينة".
 التفا�صيل �س2

البرلمان يحدد الأربعاء المقبل موعدًا 
ل�ستئناف جل�ساته المعطلة:

 �سنناق�ش ملف ال�ستجوابات وال�ست�سافات

ارتفاع اأ�سعار النفط ينع�ش عمليات مالحقة داع�ش:
700 حملة ع�سكرية منذ اإعالن الن�سر

 ذي قار/ ح�صين العامل

دع���ا نا�سط���ون يف جم���ال التظاه���رات وحق���وق 
لتق�س���ي  اممي���ة  جلن���ة  ت�سكي���ل  اىل  الن�س���ان 
احلقائ���ق يف جرائم قت���ل املتظاهري���ن، م�سريين 
اىل ان تقرير بعث���ة المم املتحدة حول تطورات 
التظاهرات يف الع���راق اغفل الكثري من احلقائق 
ومل ي�س���ِم اجله���ات املتورط���ة بالقت���ل باأ�سمائه���ا 

وو�سفها ب�"عنا�سر م�سلحة جمهولة الهوية".
وا�س���درت بعث���ة الأمم املتحدة مل�ساع���دة العراق 
تط���ورات  ح���ول  تقري���را  موؤخ���را  )يونام���ي( 
التظاه���رات يف العراق: حتت عن���وان )امل�ساءلة 

ب�ساأن انتهاكات وجتاوزات حقوق الإن�سان التي 
ترتكبها "عنا�سر م�سلحة جمهولة الهوية"(.

وو�س���ف العدي���د م���ن النا�سط���ني واملتظاهري���ن 
تقري���ر البعثة الممية بان���ه تقرير اخباري ميكن 
ان يكتب���ه اأي �سحفي مهتم بال�ساأن العراقي وهو 
ل يرتق���ي للم�سوؤولية القانونية والخالقية التي 
ينبغ���ي ان تتبناها المم املتح���دة حلماية حقوق 
املتظاهرين الذي���ن تعر�سوا حلمالت قمع منظمة 
عل���ى ي���د جماميع م�سلح���ة وجهات امني���ة تهيمن 
على الكث���ري من مفا�سله���ا الح���زاب املتنفذة يف 

ال�سلطة.
 التفا�صيل �س3

نا�سطون: يجب ت�سكيل لجنة اأممية 
للتق�سي في جرائم قتل المتظاهرين

موؤتمرالحراك ال�سعبي والتغيير الجذري المن�سود

 خا�س/ الب�صرة

فتح حادث وفاة امراأة حام���ل يف م�ست�سفى الب�سرة الباب 
اأم���ام الك�س���ف عن العديد م���ن احل���الت امل�سابهة يف غرف 
العملي���ات، وال�سب���ب هو الف�س���اد امل�ست�س���ري يف خمتلف 
القطاع���ات ومنها املوؤ�س�س���ات ال�سحية، حيث يجرب الراقد 
يف امل�ست�سف���ى عل���ى دفع مبال���غ مالية غ���ري م�سروعة، لقاء 

احل�سول على الرعاية املطلوبة.
وتوفي���ت ام���راأة حام���ل م���ع جنينه���ا يف م�ست�سف���ى ق�ساء 
املدينة �سمايل الب�سرة، بع���د عدم دفع مبالغ مالية كر�سوة 
حت���ت عن���وان )اإكرامي���ة(، وه���ذا اأدى اإىل اأنه���ا مل حت���ظ 

برعاية كافية اأدى يف نهاية املطاف اإىل فقدانها حياتها.
"ا�ستلم���ت اأخت���ي جث���ة، وال�سب���ب هو عدم دفع���ي مبالغ 
مالي���ة يف حال���ة �سمعت اأنه���ا لي�س���ت الأوىل يف م�ست�سفى 
ق�ساء املدين���ة، بل تكررت ملرات ع���دة يف الب�سرة"، يقول 
�سقيق ال�سحية احلامل. هذه احلادثة اأدت اإىل احتجاجات 
ق���ام به���ا ذوو ال�سحية، م���ن بينهم النا�سط عم���ار القن�سل 
ال���ذي قال اإىل )امل���دى(، اإن "ما ح�سل ه���و تق�سري وا�سح 
من امل�ست�سفى، وهو دليل على الف�ساد امل�ست�سري يف اأغلب 

�سالت الولدة للم�ست�سفيات".
واأ�ساف القن�س���ل، اأن "دائرة ال�سح���ة يف الب�سرة �سكلت 

جلن���ة للتحقيق، لكنها مل متار�ش عمله���ا بال�سكل القانوين 
يف حما�سبة املق�سرين".

ويلقي القن�سل باللوم على اإدارة امل�ست�سفى، التي و�سفها 
ب�"ال�سعيفة واأنها متار�ش عملها وفق املجامالت"، م�ستدًل 
ب���اأن "اللجنة التحقيقي���ة ت�سّكلت بعد �ست���ة اأيام من وقوع 
الوف���اة، وكان م���ن املفرت����ش اأن يتم التعرف عل���ى ال�سبب 

احلقيقي منذ ال�ساعات الأوىل".
املتوف���اة بالحتج���اج واملطالب���ة  امل���راأة  يكت���ف ذوو  ومل 
ن�ساطه���م،  نط���اق  م���ن  املق�سري���ن، وو�سع���وا  مبحا�سب���ة 
وحتدث���وا ع���ن اإقامته���م "دع���وى ق�سائي���ة اأم���ام املحاك���م 

املخت�سة".
وتوؤك���د اإحدى الن�ساء اإىل )امل���دى(، اأن "عددًا من احلالت 
�ساهدتها يف �س���الت العمليات، ومن لديه���ا معرفة �سابقة 
م���ع املالك الطب���ي حتظى باهتمام، وكذلك احل���ال بالن�سبة 
مل���ن تعطي مبالغ مالية، اأم���ا الأخريات فاأنهن يتعر�سن اإىل 

الإهمال ينتهي يف بع�ش الأحيان اإىل الوفاة".
وت�سيف، اأن "عددًا كبريًا من الن�ساء تعر�سن لأخطاء طبية 
وت�سوه���ات يف مناط���ق ال���ولدة، اأو �سوء تعام���ل، لكنهن 

يرف�سن احلديث ب�سبب طبيعة املجتمع يف الب�سرة".
ودع���ت، "اجلهات الطبية وال�سحي���ة العليا يف العراق اإىل 

معاجلة هذه احلالت وحما�سبة املت�سببني بها".

ال��ف�����س��اد ي��م��ت��د ل�����س��الت ال�����ولدة
 من ل تدفع "ثمن الرعاية" تفقد حياتها

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأف���ادت اللجنة املالية النيابي���ة، اأم�ش الثنني، 
بان احلكومة بّررت الطعن يف قانون املوازنة 
للع���ام احل���ايل مبخالفت���ه املنهاج ال���وزاري، 
لكنها اأكدت اأن الفقرات املعرت�ش عليها جاءت 
بالتن�سي���ق مع م�سوؤويل وح���دات الإنفاق يف 
موؤ�س�س���ات الدول���ة، معرب���ة ع���ن خ�سيتها من 
تاأخ���ري امل���واد املتعلق���ة بتوف���ري امل�ستحق���ات 

للمحافظات الفقرية.
ويقول ع�سو اللجنة النائب حممود ال�سبكي، 
يف حدي���ث اإىل )امل���دى(، اإن "اأ�سا����ش الطعن 
اأم���ام املحكم���ة الحتادي���ة العلي���ا يف بع����ش 
فقرات املوازنة، هو اأن احلكومة لديها منهاج 
وزاري ال���ذي �س���وت علي���ه جمل����ش النواب، 
وتق���ول باأن العمل التنفي���ذي ينبغي اأن ي�سري 

وفق ما جاء فيه من بنود".
وتاب���ع ال�سبكي، اأن "احلكوم���ة عندما طعنت 
ببع����ش فق���رات املوازنة فق���د احتج���ت باأنها 
تتعار����ش مع ه���ذا املنه���اج، كما اأنه���ا تخالف 
ت�سري���ع  باآلي���ة  املتعلق���ة  الد�ست���ور  فق���رات 

القوانني ذات الطبيعة املالية".
واأ�س���ار، اإىل اأن "واح���دة م���ن ردود الربمل���ان 
عل���ى الطع���ون احلكومية ب�س���اأن املوازنة، اأن 

الفق���رات عندما متت مناق�سته���ا قبل متريرها 
فق���د جرى اإط���الع جمي���ع م�س���وؤويل وحدات 
الإنف���اق احلكومي يف الوزارات واملوؤ�س�سات 

الر�سمية عليها".
مت���ت  "املوازن���ة  اأن  ال�سبك���ي،  واأردف 
مناق�سته���ا اأي�سًا مع رئي����ش اجلمهورية برهم 
�سال���ح ورئي����ش جمل����ش ال���وزراء م�سطف���ى 
الكاظم���ي، اإ�سافة اإىل رئي����ش الربملان حممد 

احللبو�سي".
واأكد، اأن "اأع�ساء اللجنة املالية، ومن بعدهم 
ا�ستغراب���ًا  اأب���دوا  الن���واب  جمل����ش  اأع�س���اء 
�سديدًا على جل���وء احلكومة للطعن باملوازنة 
رغم اأن القانون جاء باتفاق �سابق مع ال�سلطة 

التنفيذية".
ويع���رب ال�سبكي عن اأ�سفه كون "تلك الطعون 
من املمك���ن اأن تاأخذ وقتًا وتعطل تنفيذ بع�ش 
فق���رات املوازن���ة، ل�سيم���ا املتعلق���ة باحلقوق 
يف  اخلدم���ات  لتوف���ري  املخ�س�س���ة  املالي���ة 

املحافظات الفقرية".
الطع���ون  اب���رز  م���ن  "واح���دة  اأن  واأردف، 
�سنادي���ق  ت�سكي���ل  �سّمل���ت  احلكومي���ة 
للنف���ط  املنتج���ة  للمحافظ���ات  الب���رتودولر 
والغ���از رغ���م اأن���ه، عبارة ع���ن قي���د حما�سبي 
يتعلق بقوانني �سابق���ة مت اإقرارها وهو لي�ش 

بالأمر اجلديد".
ولف���ت ال�سبكي، اإىل اأن "الإجراء الذي و�سعه 
جمل����ش الن���واب يف املوازن���ة الغر����ش من���ه 
ال�سيط���رة على ما يرد م���ن م�ستحقات، ولي�ش 

اإ�سافة اأي تخ�سي�ش مايل جديد".
�سم���ل  الث���اين  "العرتا����ش  اأن  اإىل  ون���ّوه، 
مو�سوع ربط الدوائر املماثلة ملجل�ش اخلدمة 
الحتادي يف موؤ�س�سات الدولة بهذا املجل�ش؛ 
الوظيف���ي  وال�ستق���رار  اخل���ربات  لتطوي���ر 

وهيكلة القطاع الإداري".
وذك���ر ال�سبك���ي، اأن "احلكوم���ة طعن���ت به���ذا 
الإج���راء لكنه���ا يف اجتم���اع جمل����ش الوزراء 

قبل اأ�سبوعني اقّرته".
وم�سى ال�سبك���ي، اإىل اأن "العرتا�ش الثالث 
�سمل رفع م�ستحقات الفالحني على اعتبار اأن 
الربمل���ان ي�ستطيع تخفي����ش ومناقلة النفقات 

ولي�ست له �سالحية الزيادة".
م���ن جانبه، ذكر ع�س���و اللجنة الآخ���ر النائب 
اأحمد حمة ر�سيد، يف ت�سريح اإىل )املدى(، اأن 
"احلكومة عندما اأر�سلت لنا م�سروع املوازنة 
للع���ام احلايل فاأنه كان عب���ارة عن جداول ول 
ميك���ن تبني���ه على ه���ذا النح���و وحتويله اإىل 

قانون".
وتاب���ع ر�سيد، اأن "اللجنة بذلت جهودًا كبرية 

يف �سياغ���ة امل�س���روع مرة اأخ���رى، وح�سلت 
اجله���ات  م���ع  الجتماع���ات  ع�س���رات  هن���اك 
التنفيذي���ة لغر����ش اخل���روج بقان���ون ميك���ن 

العتماد عليه يف املرحلة احلالية".
ولف���ت، اإىل اأن "حجم العج���ز كان كبريًا جدًا، 
وقد خف�سنا نحو 40 % منه، وجميع الفقرات 
التي مت الت�سويت عليها جاءت بالتن�سيق مع 

اجلهات التنفيذية ذات العالقة".
ويوا�سل ر�سي���د، اأن "اخل�سية فعاًل موجودة 
لدى الكثريين من اأن هذا الطعن �سوف ي�سهم 
يف ع���دم تنفي���ذ العديد م���ن الفق���رات رغم اأن 

الد�ستور ل يجيز ذلك الإجراء".
ويتطلع لكي "حت�سم املحكمة الحتادية العليا 
هذا الطعن بال�سرع���ة املمكنة، ونحن على اأمت 

ال�ستعداد للدفاع عن وجهة نظرنا".
الن���واب  "جمل����ش  اأن  اإىل  ر�سي���د،  وانته���ى 
ا�ستخ���دم �سالحيات���ه الد�ستورية يف التعامل 
م���ع القانون من خ���الل التخفي����ش واملناقلة، 
وحت���ى الزي���ادة الت���ي يج���ري احلدي���ث عنها 
فق���د مت���ت بالتن�سيق والجتم���اع مع اجلهات 

التنفيذية ذات العالقة".
يذك���ر اأن جمل����ش ال���وزراء وجه���ات اخ���رى 
طعن���وا بع�س���ر فق���رات يف قان���ون املوازن���ة 

احلايل موزعة على �ست مواد.

اأكدت اإطالع ال�صلطة التنفيذية على جميع الفقرات المعتر�س عليها

المالية النيابية: الحكومة بّررت طعن الموازنة بمخالفتها "المنهاج الوزاري"

 بغداد/ ورود �صالح

ي���رزح الطفال يف العراق حت���ت وطاأة العديد 
من اجلرائ���م الت���ي متار�ش �سده���م، فبني من 
تقذفه امه يف مك���ب للنفايات خوفا من و�سمة 
ع���ار او م���ن �سظ���ف العي�ش وبني م���ن ي�سرب 

ويع���ذب اطفاله فقط لأن���ه متعب، تاأتي جائحة 
كورون���ا لتزي���د م���ن معان���اة الطف���ل العراق���ي 
ال���ذي بات باأم�ش احلاج���ة اىل تطبيق حقيقي 
للقوان���ني الناف���ذة واخلا�س���ة ب���ه لتحميه من 

ا�سرته اول وبعدها املجتمع. 
حالت تعنيف

تروي ن���داء ح�س���ن والبالغة م���ن العمر )34( 
عام���ا كيف انها بحاج���ة اىل ابق���اء ولديها يف 
غرفتهم���ا ح���ني يح���ني موع���د رج���وع زوجها، 
الذي يعمل يف حمل لبيع البقالة، خوفا من ان 
يث���ري �سوتهما او لعبهما حنقه وهذا يعني انه 
�سي�سربهم���ا بكل تاأكيد، م�س���رية اإىل اأن الأمر 

تفاقم بع���د تف�سي جائحة كورونا، خا�سة وان 
م�س���در رزق زوجي الوحيد حتول اىل طلبات 
ب�سيط���ة م���ن اله���ايل والقريب���ني من���ا الذي���ن 
يرتددون على منزلنا، ما فاقم من حالة ال�سجن 

التي يعي�سها الأطفال.
 التفا�صيل �س2

الأطف��ال  �س��د  العن��ف  ح��الت  تفاق��م  الجائح��ة..  انت�س��ار  بع��د 

 وا�صط/ جبار بچاي

اآخ���ر احل���وادث املروري���ة املفجع���ة يف وا�س���ط ُ�سج���ل يف 
الثام���ن م���ن حزيران اجل���اري واأ�سف���ر عن م�س���رع اربعة 
اأ�سخا����ش على الطريق العام كوت �� �سيخ �سعد بعد اأن غري 
�سائق مركبة اجتاه مركبته هربًا من تعرجات الطريق مما 

اأدى اإىل ا�سطدامه مبركبة كبرية نوع تريلة.
و�سب���ق هذا احل���ادث، حادث مماثل وق���ع يف 3 اأيار 2021 
بالقرب من ناحية الزبيدية اأدى اىل م�سرع ثالثة ا�سخا�ش 
وكان م���ن بني املتوفني �سابط مع ام���راأة وطفلة وح�سول 

اأ�سرار كبرية باملركبتني.
 التفا�صيل �س4

وا�سط: طرق الموت تتزايد يوميًا.. ول نعلم اأين 
تذهب اأموال جباية المرور! 

بادية ال�سماوة.. احلياة على طبيعتها.. عد�سة حممود روؤوف



 بغداد/ ورود �صالح

يرزح االطفال يف العراق حتت 
وطاأة العديد من اجلرائم 

التي متار�س �صدهم، فبني من 
تقذفه امه يف مكب للنفايات 

خوفا من و�صمة عار او من 
�صظف العي�س وبني من ي�صرب 

ويعذب اطفاله فقط الأنه 
متعب، تاأتي جائحة كورونا 

لتزيد من معاناة الطفل 
العراقي الذي بات باأم�س 

احلاجة اىل تطبيق حقيقي 
للقوانني النافذة واخلا�صة 
به لتحميه من ا�صرته اوال 

وبعدها املجتمع. 

حاالت تعنيف
تروي نداء ح�س���ن والبالغة من العمر )34( 
عام���ا كيف انها بحاجة اىل ابقاء ولديها يف 
غرفتهم���ا حني يحني موع���د رجوع زوجها، 
ال���ذي يعم���ل يف حمل لبي���ع البقال���ة، خوفا 
م���ن ان يث���ر �سوتهم���ا او لعبهم���ا حنق���ه 
وه���ذا يعن���ي ان���ه �سي�سربهما ب���كل تاأكيد، 
م�س���رة اإىل اأن الأم���ر تفاق���م بع���د تف�س���ي 
جائح���ة كورونا، خا�س���ة وان م�س���در رزق 
زوج���ي الوحيد حتول اىل طلبات ب�س���يطة 
من الهايل والقريب���ني منا الذين يرتددون 
عل���ى منزلن���ا، م���ا فاق���م م���ن حالة ال�س���جن 
الت���ي يعي�س���ها الأطف���ال. ن���داء تق���ول اإنها 
اجنبت طفله���ا الول بعد عام م���ن الزواج، 
والث���اين بعده بع���ام اي�س���ا، "وتوقعت ان 
ه���ذا �س���يجعل زوجي �س���عيدا خا�س���ة وان 

املجتم���ع العراقي يحب اجن���اب الذكور ال 
ان زوج���ي يع���اين م���ن الع�س���بية املفرط���ة 
�س���اأنه �س���اأن اغلب ال�س���عب العراقي والتي 
ادت خالل اجلائحة اىل ك�س���ره ا�سبع رجل 
طفلي الكبر ور�س���و�ض يف عظام ال�س���در 
لالآخ���ر حني �س���ربه الأب بقوة على قف�س���ه 
ال�س���دري. وت�س���يف نداء اأن "الطبيبة يف 
امل�ست�س���فى اخربتن���ي ان طفل���ي يعاين من 
كدمات كثرة واين من حقي توجيه دعوى 
عنف ال ان امي ن�سحتني بان ل اأفعل ذلك، 
ك���ون الب من حقه ان يفعل كل �س���يء وهو 
يعل���م ال�س���ح لأولده". وتوؤك���د املفو����ض 
رنا ابراهيم من �س���عبة العالق���ات والعالم 
بق�س���م ال�س���رطة املجتمعي���ة ان���ه "ع���ادة ما 
تك���ون الم هي املبلغ���ة عن حال���ة التعنيف 
�سد اطفالها، او اجلران والقارب، وهناك 
منا�س���دات ت�سل اإىل ال�سرطة املجتمعية من 
فتيات يدعني تعر�س���هن للتعنيف والتهديد 
ولك���ن  زوج،  او  اخ  او  اب  م���ن  بال�س���الح 
اخلوف مينعهن من التبليغ ب�س���كل ر�س���مي 
وبالت���ايل نعجز عن حمايتهن ال يف حالت 
قليلة". وت�س���ر اإىل اأنه "تبقى هناك حالت 
حت���دث خل���ف الأب���واب املو�س���دة ومل يتم 
التبلي���غ عنها ب�س���بب قلة الوع���ي القانوين 

والأعراف الجتماعية".

بيانات واإح�صائيات 
وح�س���ب م���ا اأعلنت عن���ه الأمم املتح���دة اأن 
80 ٪ م���ن اأطف���ال الع���راق يتعر�س���ون اإىل 
العن���ف يف املدر�س���ة واملن���ازل ول يتلق���ى 
اأ�س���كال  م���ن  �س���كل  اأي  الفق���راء  الأطف���ال 
امل�س���اعدة م���ن قب���ل احلكومة. فيم���ا اعطى 
املفو����ض كرمي م���ن وزارة الداخلية �س���عبة 
الح�س���اء معلوم���ات ع���ن احل���الت الت���ي 
�س���جلتها الوزارة عن طريق اخلط ال�ساخن 
واملوقع امل�س���جل يف )في�سبوك( واي�سا عن 
طريق ال�س���رطة املجتمعية، واكد ان حالت 
تعني���ف الطف���ال قب���ل اجلائح���ة يف بغداد 
ولآخر �س���هرين من عام ٢0١٩ و�س���لت اىل 
١٢ حال���ة فيما مت اع���ادة ١٢ طفال هاربا من 
ذويه جراء التعنيف، لكن بعد بدء اجلائحة 
�س���جلت وزارة الداخلية يف ال�س���هر ال�ستة 
الوىل من الع���ام ٢0٢0، نحو )١٩0( حالة 
تعنيف، فيما متت اعادة 67 طفال هاربا من 

ذويه جراء التعنيف اي�سا.
 يق���ول املفو�ض كرمي ان "العا�س���مة بغداد 
تت�س���در املحافظ���ات الخ���رى يف تعر����ض 
الطف���ال للتعني���ف فيه���ا، تليها الب�س���رة"، 
الك���ر  الطف���ال  "اعم���ار  اأن  اإىل  م�س���رًا 
 ١١  -  8 ب���ني  ت���رتاوح  للتعني���ف  تعر�س���ا 

�س���نة فيم���ا ميار�ض الآب���اء الك�س���بة العنف 
�س���د اطفاله���م ب�س���كل اأكرب م���ن املوظفني"، 
وق���ال اي�س���ا ان اأك���ر م���ن ميار����ض العنف 
�س���د الطفال هن زوج���ات الب عادة يليهن 

الآباء.

قوانني خا�صة 
وعن املوقف القانوين والت�س���ريعي تناول 
قان���ون العقوب���ات رق���م ١١١ ل�س���نة ١٩6٩ 
الح���داث  رعاي���ة  قان���ون  وكذل���ك  املع���دل 
العراقي اهم العقوبات بهذا اخل�سو�ض. اذ 
اأكد قانون رعاية الحداث على عقوبة �سلب 
الولي���ة م���ن الب او الم يف ح���ال تعر�ض 
الطف���ل لالإ�س���اءة او العتداءات ف�س���ال عن 
املخت�س���ة  للمحكم���ة  ت���رك  القان���ون  ك���ون 
ال�سلطة الوا�سعة يف تقدير متى وكيف يتم 
ذلك. كم���ا ان هناك قوان���ني متعددة حلماية 
الطفولة مثل قانون رعاية الحداث والذين 
يق�س���مهم القانون اىل اطفال و�س���بية دون 
١8 عام���ا، واوجب عقوب���ات على الويل او 
اي �س���خ�ض يقوم بتعذيب الطفال، ا�سافة 
اىل ان قان���ون رعاي���ة القا�س���رين رق���م ٩7 
ل�س���نة ١٩80 الذي تط���رق يف بع�ض مواده 
اىل حماي���ة حق���وق الطف���ل وكذل���ك احل���ال 
بالن�سبة لقانون العمل رقم 35 ل�سنة ٢0١5 
حي���ث ا�س���ارت بع����ض فقرات���ه اىل م�س���األة 

حماية حق الطفولة.

اأ�صباب العنف
يقول علي البياتي املتحدث الر�س���مي با�سم 
"العن���ف  ان  الن�س���ان  حق���وق  مفو�س���ية 
املتزاي���د ج���راء احلجر املن���زيل الذي حدث 
بداية ٢0٢0 �سببه ظروف اجلائحة وتزايد 
التواج���د يف البيت والزمات القت�س���ادية 
الت���ي ت�س���ببت مب�س���اكل اجتماعي���ة اأي�س���ا 
حي���ث يك���ون الطف���ل اول ال�س���حايا، كم���ا 
الوق���ت  اأك���ر  البي���ت  الطف���ل يف  بق���اء  اأن 
وممار�س���ته اللعب يف الجهزة اللكرتونية 
او التوا�س���ل الجتماعي عرب الإنرتنت اثر 
ب�س���كل �س���لبي على م���زاج الطف���ل وطريقة 
تفكره وحتى على ا�س���لوب حياته وغذائه 

ونومه".

خلل نف�صي
ب���ان �س���عيد عرف���ت  الباحث���ة الجتماعي���ة 
العن���ف "باأّنه ا�س���تخدام القوة بطريقة غر 
قانوني���ة، اأو التهديد با�س���تخدامها من اأجل 
الت�س���ّبب بال�س���رر والأذى لالآخري���ن"، وله 
تاأث���ر عل���ى احلال���ة النف�س���ية والع�س���بية 
"ا�س���تمرار  اإن  وقال���ت  املعن���ف،  للطف���ل 
التعر�ض للعنف ملدة طويلة ُيحتمل اأن يدفع 
ال�س���خ�ض اإىل النتح���ار كم���ا وان الطفال 
املعنف���ني يكررون ما فعله اآباوؤهم بهم وكاأّن 

دورة العنف تنتقل من جيل اىل اآخر ".

كيف نعالج هذه الظاهرة؟
عل���ي البيات���ي اك���د ان املفو�س���ية تراق���ب 
جمم���ل املو�س���وع وتتدخ���ل ان �س���عرت ان 
هنالك ارباكا او تق�س���را يف العمل اأو عدم 
ا�ستجابة الجهزة املخت�سة ب�سكل �سحيح، 
كما حت�س���د م���ن اأجل ت�س���ريع قانون حماية 
الطف���ل باعتب���ار ان الت�س���ريعات املوجودة 
الدولي���ة  التفاقي���ات  م���ع  متوائم���ة  غ���ر 
قان���ون  يوج���د  ول  العراق���ي،  والد�س���تور 
جام���ع يرتجم اتفاقي���ة حق���وق الطفل التي 

وقع عليها العراق.
مديرة مكتب هيئة رعاية الطفولة يف وزارة 
العمل وال�سوؤون الجتماعية واخلبرة يف 
جمال الطف���ل الدكتورة عبر مهدي اجللبي 
ت���رى ان "ال�س���رة يج���ب ان تك���ون املظل���ة 
التي حتمي���ه ولكن ما يحدث هو انها اخلط 
الول ال���ذي يج���ب حماي���ة الطف���ال منه". 
لتعني���ف الطف���ال وال���ذي  وع���ن احلل���ول 
تفاق���م ح�س���ب قولها خ���الل ف���رتة اجلائحة 
ت���رى اجللب���ي اأنه "م���ن ال�س���روري تفعيل 
م�س���روع الطفول���ة املبك���رة وه���و م���ا تعمل 
عليه جلنة مكونة من جمموعة من اخلرباء 
واملخت�س���ني من وزارات التعليم وال�سحة 
والتخطي���ط من���ذ ع���ام ون�س���ف، حي���ث ان 
تفعيل���ه �س���يخلق بيئ���ة �س���ديقة للطف���ل من 
خ���الل الت�س���ريعات واع���ادة النظ���ر والغاء 

بع�ض القوانني".
 JDH / من  بدعم  التقرير  هذا  انتاج  • مت 
الإن�سان  حقوق  اأجل  من  "�سحفيون    JHR
وال�سوؤون العاملية يف كندا"
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 بغداد/املدى

ان�صغال اغلب اع�صاء جمل�س 
النواب بحمالتهم الدعائية، 

واالعداد لرباجمهم االنتخابية 
ت�صبب يف تعطيل جل�صات الربملان 

وعدم متكن ال�صلطة الت�صريعية 
من موا�صلة اعمالها للفرتة 

املتبقية، اال ان الرتجيحات 
توؤكد ان هناك م�صاع كبرية 

تبذلها هيئة الرئا�صة لعقد اوىل 
جل�صات املجل�س يوم االربعاء 

املقبل ملناق�صة ملف اال�صتجوابات 
واال�صت�صافات. 

ويقول دي���ار برواري النائب ع���ن كتلة احلزب 
الدميقراطي الكرد�ستاين يف ت�سريح ل�)املدى( 
اإن هيئ���ة رئا�س���ة املجل����ض واع�س���اء الربمل���ان 
موا�س���لة  �س���رورة  عل���ى  متفق���ون  جميعه���م 
النتظام يف عقد جل�س���ات الربملان ملا تبقى من 
عم���ر الدورة الربملانية قبيل اجراء النتخابات 
املبك���رة، منوه���ا اإىل حاج���ة الدول���ة واملواطن 
لت�سريع جملة من القوانني يف الفرتة احلالية.

ومل يتمك���ن جمل����ض الن���واب من عقد جل�س���اته 
خ���الل الفرتات املا�س���ية ب�س���بب ع���دم حتقيق 
الن�س���اب القان���وين لأغلب جل�س���اته مم���ا دفع 
هيئ���ة رئا�س���ة الربمل���ان اىل حتوي���ل ع���دد م���ن 
اجلل�سات، اإىل تداولية ملناق�سة بع�ض الق�سايا 

املهمة لكن من دون ت�سريع اي قانون.

ويتاب���ع ب���رواري حديث���ه بالق���ول اإن "هن���اك 
م�س���كالت �سيا�سية وقانونية وفنية حالت دون 
متكن الع���دد الأغلب من النواب من احل�س���ور 
اإىل الربمل���ان، ومنه���ا ان اغلبه���م ر�س���حوا اإىل 
النتخاب���ات املبك���رة"، م�س���رًا اإىل اأن هن���اك 
اإىل  واحل�س���ور  الدخ���ول  يرف�س���ون  "نواب���ا 
جل�س���ات الربملان التزام���ا بقرارات م���ن كلتهم 

ملواقف �سيا�سية معينة".
 وتوقع ب���رواري عقد اأوىل جل�س���ات الربملان، 

يف ي���وم الربع���اء املقب���ل ملناق�س���ة ع���دد م���ن 
الق�سايا املعلقة واملهمة.

وخالل الف�س���ل الت�س���ريعي الخ���ر مل يتمكن 
جمل����ض الن���واب �س���وى م���ن الت�س���ويت على 
قان���ون املوازن���ة الحتادي���ة ال���ذي طعن���ت به 
احلكومة، ب�س���بب ال�سافات والتعديالت التي 
تعتقد بانها جاءت خارج �س���الحيات ال�س���لطة 

الت�سريعية التي باتت جل�ساتها معطلة.
ويتوق���ع ب���رواري ان "الي���ام املقبلة �ست�س���هد 

عودة لعقد جل�سات الربملان وموا�سلة العمال 
الكاملة لل�س���لطة الت�س���ريعية"، مبين���ا انه "مت 
التف���اق عل���ى ان تكون جل�س���ة ي���وم الربعاء 
املقب���ل، خم�س�س���ة ملناق�س���ة عدد من الق�س���ايا 
من بينها ملف ال�ست�س���افات وال�س���تجوابات 

وكذلك الق�سف الرتكي لالأرا�سي العراقية".
مل���ف  الن���واب  جمل����ض  رئا�س���ة  واأرج���اأت 
ا�ستجواب وزير املالية علي عبد المر عالوي 
اإىل جل�س���ات مقبلة، بعد رف�س���ه احل�سور اىل 

جل�س���ة ال�س���تجواب. كم���ا �س���يطرح الربمل���ان 
املقب���ل  ال�س���بوع  يف  الوزي���ر  تغي���ب  ق�س���ية 
لتحديد موعد اآخر وبخالفه �ستجري م�ساءلته 

غيابيا والت�سويت على اقالته.
ويعت���زم الربملان، رفع احل�س���انة عن ٢0 نائبًا 
مع بدء جل�س���اته خالل الي���ام القليلة القادمة، 
ا�س���تجابة لطل���ب تق���دم ب���ه جمل����ض الق�س���اء 
العلى، "لوجود ق�س���ايا ف�ساد و�سبهات عليهم 

ك�سفتها جلنة مكافحة الف�ساد موؤخرا". 

م���ن جانب���ه، يعلق عب���د الكرمي عطب���ان النائب 
ال�س���ابق يف ت�س���ريح ل�)املدى( انه من الناحية 
القانوني���ة والد�س���تورية يتطل���ب من ال�س���لطة 
الت�س���ريعية ان تبقى �سغالة يف اجناز القوانني 
وت�س���ريعها حتى قبل خم�سة واريعني يوما من 

اجراء النتخابات  الربملانية املبكرة.
وي�سيف ان "جائحة كورونا وال�سابات التي 
ح�س���لت يف �س���فوف الن���واب وم���ا تاله���ا من 
عطلة ت�س���ريعية اأثر على عودة جمل�ض النواب 
اىل و�س���عه الطبيعي يف عقد جل�س���اته"، نافيا 
وج���ود اتفاق �سيا�س���ي عل���ى تعطيل جل�س���ات 

الربملان ب�سبب اخلالفات.
وكان النائب �س���لمان ح�س���ن عن كتلة �سائرون 
اك���د يف ت�س���ريحات �س���حفية �س���ابقة وج���ود 
اتفاق �سيا�س���ي عل���ى تعطيل جل�س���ات الربملان 
حل���ني الو�س���ول اىل الثامن من �س���هر ت�س���رين 

الول املقبل موعد حل املجل�ض.
ويتاب���ع ع�س���و  حتالف تقدم ان "هيئة رئا�س���ة 
ا�س���تئناف  عل���ى  ق���ادرون  الربمل���ان والن���واب 
جل�س���ات الربملان"، م�سرًا اإىل اأن هناك الكثر 
م���ن القوانني الت���ي يحاول الربملان ت�س���ريعها، 
والغ���از  النف���ط  قان���ون  منه���ا  املقدم���ة  ويف 
الذي يع���د من القوان���ني اخلالفية ب���ني القليم 

واحلكومة الحتادية.
ورج���ح النائب ع���ن كتلة الفت���ح النيابية حممد 
البل���داوي يف ت�س���ريحات �س���ابقة ا�س���تئناف 
اجلل�س���ات العتيادي���ة ملجل����ض الن���واب اليوم 
الثالث���اء ملناق�س���ة والت�س���ويت عل���ى القوانني 
املهمة. موؤكدا على ان هناك الكثر من القوانني 
الوىل  والق���راءة  للمناق�س���ة  �س���تطرح  الت���ي 
والثاني���ة على ج���دول الأعمال، بالإ�س���افة اىل 

اإدراج بع�ض القوانني املهمة للت�سويت.
"م���ن ال�س���روري عل���ى  ويتاب���ع عبط���ان ان���ه 
الربمل���ان ا�س���تكمال ه���ذه القوان���ني اخلالفي���ة 
العق���د  اج���ل جت���اوز جمي���ع  م���ن  وت�س���ريعها 
واخلالفات بني الكتل وتنظيم عملية الت�سرف 
باملوارد العراقية ب�سكل عادل بني ابناء ال�سعب 

العراقي".

البرلمان يحدد االأربعاء المقبل موعدًا ال�ستئناف جل�ساته المعطلة: �سنناق�ش ملف 
اال�ستجوابات واال�ست�سافات

جمل�س النواب معطل بقرار �سيا�سي؟

بع��د انت�س��ار اجلائح��ة.. تفاق��م ح��االت العنف �س��د االأطفال 
خمت�صون يطالبون بقوانني اأكثـر �صدًة

 �صائرون: تاأجيل قانون االنتخابات المحلية 
للدورة المقبلة

اأك����د نائ����ب عن كتل����ة �س����ائرون، اأم�����ض الثني����ن، ع����دم اإمكانية ت�س����ريع قانون 
انتخابات مجال�ض المحافظات خ����الل الدورة الحالية. وقال النائب عن الكتلة 
جم����ال فاخر، في حديث اإل����ى )المدى(، اإن "مجل�ض الن����واب الحالي لن يتمكن 
من مناق�س����ة قانون انتخابات مجال�ض المحافظات". وتابع فاخر، اأن "الدورة 
النتخابي����ة الحالية اأو�س����كت عل����ى النتهاء ولم يتبق منها الوق����ت الكافي لهذا 
القان����ون". واأ�س����ار الى، اأن "ت�س����ريع القانون �س����يكون من م�س����وؤولية مجل�ض 
الن����واب المقب����ل، وهو الم�س����وؤول ع����ن تحديد موع����د النتخاب����ات المحلية". 
وتح����اول الكتل ال�سيا�س����ية وممثلوها ف����ي البرلمان اإيجاد مخ����رج لهذا الملف 
الح�س����ا�ض، الذي ُيعد الأ�س����ا�ض للنظ����ام الالمركزي في الع����راق منذ ٢003، ل 
�س����يما اأن العقب����ة الأكبر الت����ي تبرز اأمام ه����ذه الكتل هي الرف�����ض الجماهيري 
الوا�س����ع لهذه المجال�ض و�سخ�س����ياتها، ب�س����بب الف�س����اد وتحّولها اإلى واجهة 
لتمويل الأحزاب ال�سيا�س����ية العراقية، وعجزها الوا�س����ح عن اإيجاد تغييرات 

اإيجابية في ملف الخدمات.

 الحكمة: القوى ال�صيعية متفقة على 
االنتخابات المبكرة

اأك����د تي����ار الحكمة، اأم�����ض الثني����ن، اأن الق����وى ال�س����يعية مجمعة عل����ى اإجراء 
النتخاب����ات المبك����رة في موعدها، لفت����ًا اإلى روؤي����ة باأن الو�س����ع الحالي قلق 
وينبغي ت�س����حيحه. وقال ع�سو المكتب ال�سيا�س����ي للتيار فادي ال�سمري، في 
ت�س����ريح اإلى )الم����دى(، اإن "عددًا من اللقاءات تم عقدها خ����الل المدة الأخيرة 
�سواء كانت ثنائية اأو جماعية للتباحث بالأو�ساع العامة". واأ�ساف ال�سمري، 
اأن "اأبرز ما تاأكدنا منه ل�سيما داخل البيت ال�سيا�سي ال�سيعي والقوى الرئي�سة 
الممثل����ة للمكون باأن الجميع مع اإج����راء النتخابات المبكرة في موعدها الذي 
اأعلنت عنه الحكومة في العا�س����ر من �س����هر ت�سرين الأول المقبل". واأ�سار، اإلى 
اأن "ال�س����بب في ه����ذا الموقف، هو وجود روؤية لدى اأغلب القوى باأن الو�س����ع 
الحالي قلق ينبغي ت�س����حيحه، بالن�س����بة للحكومة اأو لمجل�����ض النواب، بداية 
من �س����بهات التزوير على انتخابات ٢0١8، و�سوًل اإلى تظاهرات ت�سرين وما 

اأفرزته من نتائج".

 تحالف الن�صر: يجب محا�صبة قتلة 
المتظاهرين

طالب تحالف الن�س����ر بزعامة حيدر العبادي، اأم�ض الثنين، الحكومة بال�سعي 
الحقيقي للك�س����ف ع����ن قتلة المتظاهرين والنا�س����طين، داعيًا اإل����ى البتعاد عن 
ت�س����كيل لجان الغر�ض منها الت�س����ويف والمماطلة. وق����ال النائب عن التحالف 
ف����الح الخفاج����ي، ف����ي ت�س����ريح اإل����ى )الم����دى(، اإن "وع����ود الك�س����ف ع����ن قتلة 
المتظاهري����ن م����رت عليها �س����نتان، وعادة ما تت�س����كل لجان لغر�ض الت�س����ويف 
والمماطل����ة". واأ�س����اف الخفاج����ي، اأن "المنه����اج الوزاري ت�س����من ع����ددًا من 
الفق����رات في مقدمتها الك�س����ف ع����ن قتلة المتظاهرين والنا�س����طين ومحا�س����بة 
الق����ادة الأمنيين المق�س����رين في هذا الملف، وعلى هذا الأ�س����ا�ض تم منح الثقة 
اإل����ى الحكوم����ة". ودعا الحكومة اإلى "ال�س����عي ب�س����كل حثي����ث للتعامل مع هذا 
الملف واأن تك����ون لها الإرادة الحقيقية لمحا�س����بة المتورطين، وعدم الكتفاء 

بت�سكيل اللجان كما يح�سل حاليًا".

خـاص



 بغداد/ متيم احل�سن

وبالنظ���ر اىل حجم احلمالت الع�س���كرية 
الت���ي ب���داأت بع���د اع���الن الن�س���ر نهاي���ة 
ال����700  قراب���ة  2017، والت���ي و�سل���ت 
بالو�س���ع  ارتباطه���ا  يظه���ر  عملي���ة، 
االقت�س���ادي. اعلى حج���م للعمليات التي 
نفذت خالل ال�سنوات االربع املا�سية كان 
يف اآخر 18 �س���هر، حيث متثل نحو %70 

من جممل احلمالت ال�سابقة.
وال يعرف عدد قتل���ى "داع�ش" خالل تلك 
العمليات واثناء حروب التحرير ب�س���كل 

دقيق اال يف العامني االخريين.
وب�س���كل عام ف���ان االرق���ام املتوف���رة عن 
عدد قتلى التنظي���م من 2014 حتى االن، 
ال يتع���دى ال�1500 قتيل، من ا�س���ل نحو 
50 ال���ف مقات���ل. ويثار ج���دل كبري حول 
ج���دوى العمليات التي تنف���ذ عقب اعالن 
الن�س���ر عل���ى التنظي���م، خ�سو�س���ا وان 
هناك معلومات عن "ت�سرب اخلطط" اىل 

"داع�ش".

تكاليف العمليات
يق���ول م�س���در اأمن���ى مطلع ل�)امل���دى( ان 
تنفيذ  البالد من  "تكاليف عالية تتحملها 
العمليات الع�س���كرية التي جتري ب�س���كل 

ا�سبوعي واحيانا ن�سف ا�سبوعي".
دقيق���ا حلج���م  امل�س���در رقم���ا  وال ميل���ك 
النفق���ات، لكن���ه يوؤك���د ان وق���ود االآليات 
الع�سكرية فقط يكلف �سهريا يف حمافظة 
واحدة م���ن املحافظات الت���ي كانت حتت 
�س���يطرة داع����ش "نحو 30 ملي���ون دينار 

�سهريا".
ال���وزراء  وكان حي���در العب���ادي رئي����ش 
ال�سابق، قد قدر حجم خ�سائر العراق يف 
احلرب �س���د "داع�ش" بنح���و 100 مليار 

دوالر.
بدوره، يق���ول �س���عران االعاجيبي وهو 
ع�س���و جلنة االمن يف الربمل���ان ل�)املدى( 
وف���ق  تعم���ل  الع�س���كرية  "العملي���ات  ان 
ميك���ن  وال  اال�س���تخباراتية  املعلوم���ات 

تنفيذ حمالت �ساملة".

واعلن���ت خلي���ة االإع���الم االأمن���ي، اأم�ش، 
انط���الق عملي���ة اأ�س���ود اجلزي���رة الثانية 
من ع�سرة حماور، بعد ا�سبوع من انتهاء 

حملة ع�سكرية يف �سمايل البالد.
ال�سيا�س���ية  االو�س���اط  بع����ش  وتتنق���د 
م���ع  الع�س���كرية  احلم���الت  تك���رار 
ا�س���تمرار "داع�ش" بتنفي���ذ هجمات رغم 
حمدوديته���ا. وال توجد ارق���ام دقيقة عن 
ع���دد العمليات الع�س���كرية الت���ي انطلقت 
ع���ام 2017 وال حت���ى ع���دد قتل���ى  بع���د 

موؤخرا. �سدر  ما  �سوى  "داع�ش"، 
قبل ا�سبوع اأعلن جهاز مكافحة االرهاب، 
ح�سيلة عملياته، خالل الن�سف االأول من 

العام احلايل.
با�س���م اجله���از �س���باح  املتح���دث  وق���ال 

النعم���ان، ان عملياته بلغ���ت 163 عملية، 
قت���ل فيها م���ا يقارب 107 بينه���م قادة من 
تنظي���م داع�ش، واعتقل ع���دد كبري منهم، 
م�س���افات وكه���وف  تدم���ري  اىل  اإ�س���افة 

عديدة.
ويف العام املا�س���ي، اأعل���ن جهاز مكافحة 
االإره���اب تنفي���ذ اأك���ر م���ن 253 عملي���ة 
ع�سكرية �سد تنظيم "داع�ش"، فيما اأ�سار 
اإىل قت���ل واعتق���ال نحو 500 عن�س���ر من 

التنظيم.
ان���ه  �س���حفي  بي���ان  يف  اجله���از  وذك���ر 
مكافح���ة  جه���از  "رئي����ش  بتوجيه���ات 
عب���د  الرك���ن  االأول  الفري���ق  االإره���اب 
الوه���اب ال�س���اعدي متكنت ق���وات جهاز 
مكافح���ة االإرهاب والِوح���دات التكتيكية 

للعمليات اخلا�س���ة من تنفيذ 253 عملية 
خالل العام احلايل".

واأ�س���اف، اأن "اجلهاز ا�ستطاع من خالل 
تلك العمليات، القب�ش على 292 عن�س���رًا 
اإرهابي���ًا وقتل 206 اآخري���ن، حيث متت 
ط���ريان  م���ن  ج���وي  باإ�س���ناد  العملي���ات 
التحال���ف  وط���ريان  العراق���ي  اجلي����ش 
ال���دويل". واأ�س���ار اإىل اأن "ف���رق االأم���ن 
الرقم���ي التابعة جله���از مكافحة االإرهاب 
ح�س���ابا   26280 تعُق���ب  يف  جنح���ت 
من�س���ات  عل���ى  االإرهابي���ة  للع�س���ابات 
التوا�س���ل االجتماعي ومواقع الرتا�س���ل 

الفوري".
القي���ادة  اأعلن���ت  ق���د  كان���ت   2016 ويف 
"داع����ش"،  م���ن   722 مقت���ل  الع�س���كرية 

مقابل 280 م�سلح يف 2014.
ومبتابعة البيانات الع�سكرية منذ 2018 
وحتى اليوم، فان جهاز مكافحة االرهاب 
نف���ذ نح���و 200 عملي���ة يف عام���ي 2018 
و2019 فق���ط، مقاب���ل نح���و 70 عملي���ة 

لباقي القطعات من 2018 حتى اليوم.
ومكافح���ة  اجلي����ش  بيان���ات  وبح�س���ب 
االره���اب واحل�س���د ال�س���عبي، ف���ان اعلى 
عدد للعمليات كان يف الن�س���ف االول من 
2021 وع���ام 2020. حي���ث بل���غ جمم���ل 
العملي���ات يف ال�6 ا�س���هر املا�س���ية )التي 
نفذه���ا جي����ش، مكافحة ارهاب، �س���رطة، 
وح�س���د( نح���و 180 عملي���ة، مقابل نحو 
273 عملي���ة يف الع���ام املا�س���ي، ابرزها 
اجلزيرة". ال�سوداء" و"ا�سود  "االر�ش 

ف���ان 2018 �س���هدت تنفي���ذ  يف املقاب���ل، 
نحو 120 عملية اأبرزها "ثاأر ال�س���هداء"، 
وقرابة ال�114 عملي���ة يف 2019 ابرزها 
الن�س���ر".  ارادة  و  اال�س���ود،  "ال���رتاب 
وتظه���ر االرق���ام ت�س���اعد العملي���ات م���ع 

انتعا�ش ا�سعار النفط.
وخ�س����ش الربملان نحو 19 مليار دوالر 
لالم���ن يف موازنة 2012 من ا�س���ل نحو 

88 مليار وهو حجم املوازنة بالكامل.

مالحقة املفارز ال�سغرية
ويقول االعاجيبي، ع�سو جلنة االمن يف 
الربمل���ان ان: "داع����ش غري ا�س���لوب عمله 
بع���د خ�س���ارته يف 2017، و�س���ار يعتمد 
على املفارز ال�سغرية التي يرتاوح عديد 

افرادها بني 5 و10 م�سلحني".
ال�س���حراء  "تاأم���ني  ان  النائ���ب  وب���ني 
واملناطق اجلبلي���ة يحتاج ماليني االفراد 
م���ن الق���وات امل�س���لحة الت�س���اع املنطقة، 

وهو امر غري معقول".
اىل  الع�س���كرية  القي���ادة  تلج���اأ  لذل���ك 
ا�س���تخدام امل�س���ادر م���ن االه���ايل ورعاة 
الغنم وغريهم، للح�سول على املعلومات 
و�س���ن عمليات ق�س���رية ملعاجل���ة اهداف 

حمددة، واغلبها عرب الطريان.
وذكرت خلي���ة االعالم االمن���ي يف بيانها 
ام����ش اأن "قطع���ات قيادة الق���وات الربّية 
والقيادات والقطعات امللحقة بها با�سرت 
بتنفيذ عملية اأ�س���ود اجلزيرة الثانية من 
خ���الل )قيادة عملي���ات اجلزي���رة - غرب 

نينوى - �سالح الدين(".
وقال���ت اخللي���ة ان تل���ك العملي���ات جرت 
"باإ�س���ناد ج���ّوي من قبل الق���وة اجلّوية 
وط���ريان اجلي����ش االبط���ال وباأك���ر من 

ع�سرة حماور" .
واو�سحت اأن "هذه العملية تاأتي للبحث 
والتفتي����ش ع���ن بقاي���ا ع�س���ابات داع�ش 
االإرهابية �س���من قاطع امل�سوؤولية غربي 

البالد".
وج���اءت ه���ذه العملي���ة بعد ا�س���بوع من 
انته���اء "االر�ش ال�س���وداء" الت���ي نفذتها 
"البي�س���مركة"،  م���ع  االره���اب  مكافح���ة 
�س���مال بغداد، وقت���ل فيها 6 عنا�س���ر من 

االقل. "داع�ش" على 
م�س���وؤول  يوؤك���د  ذات���ه  االإط���ار  ويف 
ع�س���ائري يف �س���مال بغ���داد، ان "ا�س���ود 
اجلزيرة" تعالج منطق���ة خطرية للغاية، 

وي�ستخدمها "داع�ش" للتنقل.
ويق���ول م���روان اجلبارة وه���و املتحدث 
با�سم ع�س���ائر �س���الح الدين ل�)املدى( ان 
التنظيم "ي�س���تخدم مناطق �س���مال �سرق 
تكري���ت واجلزي���رة يف االنب���ار وغرب���ي 
نينوى للو�سول اىل �سوريا وبالعك�ش".

ويوؤك���د اجلب���ارة ان "حت���ركات داع����ش 
تعتم���د عل���ى وج���ود الفراغ���ات االمنية" 
لذلك يدعو اىل "حمالت او�س���ع" وم�س���ك 

االر�ش من قبل القوات االمنية.
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 ترجمة/ املدى

تعاين ف�سائل م�سلحة مدعومة من 
اإيران يف العراق من غياب قيادة 

توجهها وتراقب اأن�سطتها، وذلك من 
.2020 الثاين  كانون   3

يف ذلك اليوم ت�سبب هجوم بطائرة 
م�سرية اأمريكية على موكب قرب 

مطار بغداد مبقتل قائد فيلق 
القد�س الإيراين قا�سم �سليماين 

ونائب قائد قوات احل�سد ال�سعبي اأبو 
مهدي املهند�س.

كان نائب قائد احل�س���د، املهند�ش، هو من ي�س���يطر على 
تلك الف�سائل و�ساحب الكلمة الف�سل يف كل اأمر متعلق 
به���ا، وكان مبثابة عامل ت���وازن يف العالقة بينها وبني 
احلكومة العراقية. ويف �سوء هذا الغياب، وخ�سو�سا 
يف االأ�س���هر االأخرية، فان موؤ�سرات وجود خالفات بني 

تلك الف�سائل ظهرت على ال�سطح.
الق���اء احلكوم���ة العراقي���ة القب����ش عل���ى القي���ادي يف 
احل�س���د، قا�سم م�س���لح، قد �سلط ال�س���وء على ق�سم من 
هذه اخلالفات. حيث رف�ش ق�س���م من الف�سائل اقتحام 
املنطق���ة اخل�س���راء، يف ح���ني كانت اأخ���رى تدفع نحو 

ت�سعيد املوقف �سد احلكومة.
هادي العامري، زعيم حتالف الفتح الذي ي�س���م اأع�ساء 
من الف�س���ائل امل�س���لحة، املح اىل وجود خالفات �سمن 
ه���ذه الف�س���ائل. حي���ث حت���دث بتاريخ 1 حزي���ران عن 
وج���ود عنا�س���ر بني ق���وات احل�س���د حتاول ا�س���تغالل 

ق�سية القب�ش على م�سلح.
م�س���در بارز يف قوات احل�سد رف�ش الك�سف عن ا�سمه 
قال اإن "اخلالف بداأ بالظهور بعد ت�سكيل جلنة تن�سيق 

املقاومة يف االأ�سهر االأخرية".
واأ�س���اف امل�س���در قائال "اأبو فدك املحم���داوي، رئي�ش 
اركان احل�س���د ال�س���عبي، كان �س���د فكرة ت�س���كيل جلنة 
اليه���ا. ورف����ش  اأو عل���ى االأق���ل االن�س���مام  تن�س���يقية 
املحمداوي ح�س���ور لق���اءات ت�س���كيل اللجنة وح�س���ر 

اجتماعا واحدا فقط من لقاءاتها".
وحتدث امل�س���در نف�س���ه عن حماوالت بع�ش الف�س���ائل 
املوالية الإيران لت�س���كيل جمل�ش �سورى املقاومة �سمن 
هيئ���ة احل�س���د. املحم���داوي رف����ش ذل���ك ورد بالقول، 

االأمر". هذا  عن  احل�سد  هيئة  "ابعدوا 
ويظه���ر ب���ان املحمداوي، ال���ذي يعترب االن ه���و القائد 
الفعلي للح�س���د، قد ناأى بنف�س���ه عن ق���رارات وخيارات 

تلك الف�سائل.
كان جانب املركزية التي تتمتع بها هذه الف�سائل حتت 
قي���ادة املهند�ش ي�س���كل عام���ل قوة لها. وعل���ى النقي�ش 
من ذلك ف���ان غياب تلك املركزية قد يكون �س���ببا لبع�ش 

اخلالفات التي ت�سكل عامل �سعف.
الباحث ال�سابق لدى مركز الوقف الوطني للدميقراطية 
يف وا�سنطن، رحمن اجلبوري، قال "هذه اخلالفات ما 
ب���ني الف�س���ائل املقربة م���ن اإيران ناجمة عن ح�س�س���ها 
م�س���ادر  ب���داأت  ان  بع���د  العراق���ي.  االقت�س���اد  �س���من 
االأموال جتف، ت�ساعدت اخلالفات االقت�سادية بينهم. 
وتو�س���عت هذه اخلالف���ات بطريقة او باأخ���رى وبداأت 

ت�سنف االن على انها خالفات �سيا�سية".
واأ�س���اف بقوله "من اأبرز هذه اخلالفات هو ان ق�س���ما 
من ه���ذه الف�س���ائل ترى الن���زاع مع حكوم���ة الكاظمي 
على انه �س���يء طبيعي، يف حني تعتربه اأخرى على انه 

خالف مع خائن وحكومة عدو".
مقرب من اأحد قياديي الف�س���ائل عّلق بقوله "اخلالفات 
�سيء طبيعي و�سحي. مع ذلك، نحن جميعنا ملتزمون 

مببداأ املقاومة".
من جانبه، قال اخلبري االأمني اللواء، ماجد القي�سي اإن 
"هناك خالفات كبرية بني هذه الف�س���ائل التي ظهرت 
بع���د اغتيال املهند�ش و�س���ليماين. كان كل �س���يء حتت 
�س���يطرة املهند�ش. ال�س���راع بني هذه الف�سائل االن هو 

حول النفوذ وال�سلطة واملال".
اأمر وارد ان حت�س���ل هناك خالفات بني ف�سائل م�سلحة 
بغ�ش النظ���ر عن االأه���داف واملبادئ امل�س���رتكة بينها. 
ه���ذه اخلالف���ات تك���ون اأك���ر و�س���وحا عندم���ا تك���ون 
متعلقة بق�س���ايا اقت�س���ادية و�سيا�سية. �سحيح ان مثل 
هكذا خالف���ات كانت موجودة �س���ابقا، ولكن يف حينها 

كانت هناك �سلطة ت�سع حدا لها.
فاأنه���ا  اخلالف���ات  ه���ذه  تو�س���عت  او  تفاقم���ت  م���ا  اذا 
�ستك�س���ف م���دى تراجع نف���وذ ايران يف الع���راق. حتى 
لو ان اإ�سماعيل قااآين يحمل نف�ش رتبة �سليماين، فانه 
ال يحم���ل نف����ش الكاريزم���ا والثقة الت���ي كان يتمتع بها 

�سليماين يف ح�سم االأمور ب�سكل مبا�سر.
 عن املونيرت

 ذي قار/ ح�سني العامل

دعا نا�س���طون يف جمال التظاه���رات وحقوق 
االن�س���ان اىل ت�س���كيل جلن���ة اممي���ة لتق�س���ي 
احلقائق يف جرائم قتل املتظاهرين، م�سريين 
ح���ول  املتح���دة  االمم  بعث���ة  تقري���ر  ان  اىل 
تط���ورات التظاهرات يف الع���راق اغفل الكثري 
املتورط���ة  ي�س���ِم اجله���ات  م���ن احلقائ���ق ومل 
بالقتل باأ�سمائها وو�سفتها ب�"عنا�سر م�سلحة 

جمهولة الهوية".
وا�سدرت بعثة االأمم املتحدة مل�ساعدة العراق 
)يونام���ي( موؤخ���را تقري���را ح���ول تط���ورات 
التظاهرات يف العراق: حتت عنوان )امل�ساءلة 
ب�س���اأن انته���اكات وجتاوزات حقوق االإن�س���ان 
جمهول���ة  م�س���لحة  "عنا�س���ر  ترتكبه���ا  الت���ي 

الهوية".
وو�س���ف العديد م���ن النا�س���طني واملتظاهرين 
تقري���ر البعث���ة االممي���ة بان���ه تقري���ر اخباري 
ميك���ن ان يكتب���ه اأي �س���حفي مهت���م بال�س���اأن 
العراقي وهو ال يرتقي للم�س���وؤولية القانونية 
الت���ي ينبغ���ي ان تتبناه���ا االمم  واالخالقي���ة 
املتح���دة حلماي���ة حق���وق املتظاهري���ن الذي���ن 
تعر�سوا حلمالت قمع منظمة على يد جماميع 
م�س���لحة وجهات امنية تهيم���ن على الكثري من 

مفا�سلها االحزاب املتنفذة يف ال�سلطة.
وقالت النا�سطة يف جمال التظاهرات وحقوق 
االن�س���ان امي���ان االمني ان "تقري���ر بعثة االمم 
غ���ري  )يونام���ي(  الع���راق  مل�س���اعدة  املتح���دة 
من�س���ف يف تقيي���م واق���ع ح���ال املتظاهري���ن، 
كون���ه مل ي�س���ِم اجله���ات املتورطة بقت���ل وقمع 
املتظاهرين مب�س���مياتها وا�س���تخدم ت�س���ميات 
ف�سفا�س���ة من قبيل: عنا�س���ر م�سلحة جمهولة 
الهوية"، م�س���رية اىل ان "العنا�سر واجلهات 
امل�س���لحة معروفة بوالئها احلزب���ي وانتمائها 
املوؤ�س�س���اتي ولي�س���ت هناك جماميع م�س���لحة 
جمهول���ة الهوية تعمل بالعراق غ���ري تلك التي 
يعرفها اجلميع وتتجاهل ت�سميتها بعثة االمم 

املتحدة".
وا�س���افت االم���ني ان "اي جماميع م�س���لحة ال 
ميكن ان تتحرك علنا بعجالتها وا�سلحتها من 
دون تواط���وؤ وت�س���هيل ملهمتها م���ن قبل جهات 
حزبية او حكومية متنفذة"، مبينة ان "حترك 
تل���ك املجامي���ع وقتله���ا للمتظاهري���ن م���ا كان 
ليك���ون لوال اخ���رتاق القوات االمني���ة من قبل 

اتباع تلك املجاميع ول���وال تراخيها يف حماية 
املدني���ة  النا�س���طة  وا�س���ارت  املتظاهري���ن". 
اىل ان "تقري���ر البعث���ة االممي���ة جتاه���ل حتى 
اط���الق النار من قبل املق���رات احلزبية باجتاه 
املتظاهري���ن والذي اأودى بحي���اة العديد منهم 
مثلما ح�سل يف النا�سرية ومي�سان"، واردفت 
ان "اطالق و�سف املجاميع امل�سلحة املجهولة 
الهوي���ة وجتاه���ل ذكر مق���رات االح���زاب التي 
قتلت املتظاهرين هو تهرب من حما�سبة القتلة 
كون الق�س���اء العراق���ي يقوم بغلق كل ق�س���ية 
تقيد �سد جمهول اذ جرى اغالق 1122 ق�سية 

بح�سب ما ذكر تقرير البعثة االممية".
ودع���ت االم���ني اىل توف���ري احلماي���ة االممي���ة 
قت���ل  ق�س���ايا  يف  بالنظ���ر  املكلف���ني  للق�س���اة 
املتظاهري���ن وكذلك اىل ال�س���هود وذلك لوجود 
خماط���ر حقيقية ته���دد حياتهم نتيجة �س���طوة 
املجاميع امل�س���لحة التي ت�سفها البعثة االممية 

باملجهولة. 
وت�س���اءلت االم���ني "كيف تكون تل���ك املجاميع 
جمهول���ة الهوية وهي ت�س���ول وجتول وتهدد 
علن���ا وع���رب و�س���ائل االع���الم بقتل وت�س���فية 
املتظاهري���ن"، الفت���ة اىل ان "التقري���ر جتاهل 
خ���الل  والطف���ل  امل���راأة  �س���د  العن���ف  كذل���ك 
التظاه���رات اذ قتل الكثري من الفتية والن�س���اء 

ناهيك عن الت�سهري ب�سمعة النا�سطات".

م���ن جانب���ه، ق���ال النا�س���ط احم���د النا�س���ري 
م���ا  متام���ا  جتاه���ل  "التقري���ر  ان  ل�)امل���دى( 
م���ن  النا�س���طني  واه���ايل  دور  ل���ه  تعر�س���ت 
تفجريات بعبوات نا�س���فة و�سوتية نهاية عام 
2020 ومطل���ع 2021، حي���ث قام���ت عنا�س���ر 
تابع���ة لالأحزاب والف�س���ائل امل�س���لحة بتفجري 
اأك���ر م���ن 35 من���زال للنا�س���طني واملدنيني يف 
ذي ق���ار خ���الل ثالثة اأ�س���هر ناهيك ع���ن جرائم 
االغتي���ال"، وا�س���اف "كم���ا مل ي�س���ر التقري���ر 
ب�س���ورة وافي���ة اىل التعذيب اجل�س���دي الذي 
ل���ه املتظاه���رون عن���د اعتقاله���م يف  تعر����ش 

االجهزة االمنية ومقرات امللي�سيات".
وا�س���ار النا�س���ري اىل ان "تقرير البعثة ا�ساد 
باالإج���راءات احلكومي���ة يف تعوي�ش �س���هداء 
التظاهرات وهذا جمانب للحقيقية كون معظم 
�سهداء التظاهرات مل يجر التعامل معهم ا�سوة 
ب�سهداء احل�س���د ال�سعبي اأو ال�سهداء االآخرين 
امل�س���جلني يف موؤ�س�س���ة ال�س���هداء"، داعيا اىل 
ان "تقوم بعث���ة االمم املتحدة باإع���داد تقارير 
وا�س���حة ت�سمي اجلهات املتورطة ب�سفك دماء 
املتظاهري���ن باأ�س���مائها ب���دال من اع���داد تقرير 

اخباري يغفل الكثري من احلقائق".
بدوره، قال النا�س���ط ح�سني االزرقي ل�)املدى( 
ان "بعث���ة االمم املتح���دة ذك���رت يف تقريره���ا 
ان احلكوم���ة عاج���زة ع���ن حما�س���بة عنا�س���ر 

ه���ذه  ومث���ل  املتظاهري���ن  وقتل���ة  امللي�س���يات 
احلقيق���ة ت�س���تدعي حت���ركا اممي���ا الإدان���ة تلك 
امللي�س���يات وحما�س���بتها"، مقرتح���ًا "ت�س���كيل 
جلنة اممية لتق�س���ي احلقائ���ق حول ما ارتكب 
م���ن جرائم من���ذ انطالق التظاه���رات العراقية 
يف االول من ت�سرين االول 2019 وحتى االن 
واحال���ة نتائجها وما يرد من ا�س���ماء متورطة 

بالقتل اىل املحاكم الدولية".
وا�س���اف االزرقي ان "التقرير تطرق اىل غلق 
الدع���اوى الق�س���ائية امل�س���جلة �س���د جمه���ول 
وهذا معن���اه جناة اجلاين من امللي�س���يات من 
الق�س���ا�ش ك���ون جمي���ع الهجم���ات واجلرائم 
الت���ي ترتكبه���ا امللي�س���يات واتب���اع االح���زاب 
املتنف���ذة تقيد �س���د جمهول رغم عل���م اجلهات 
التحقيقية علم اليقني ان مرتكبي تلك اجلرائم 
لتل���ك االح���زاب وامللي�س���يات لكنه���ا  يتبع���ون 
تخ�سى ذكرها يف التحقيق الق�سائي"، منوها 
اىل ان "العواق���ب الت���ي يواجهه���ا املحقق يف 
اجلرائ���م املذك���ورة تك���ون وخيم���ة عن���د ذك���ر 
احلقيق���ة كونه موظف يعم���ل يف دائرة تهيمن 

على قراراتها االحزاب وامللي�سيات املتنفذة".
وت�ساءل االزرقي "عن امكانية ادراج االحزاب 
والف�سائل امل�سلحة التي قام اتباعها وحمايات 
مقراته���ا باإطالق النار على املتظاهرين �س���من 
الئح���ة املنظم���ات االرهابي���ة الت���ي ت�س���درها 
االمم املتحدة"، منوها اىل ان "اال�س���ماء التي 
ارتكبت وحر�س���ت على قتل املتظاهرين باتت 
معروف���ة ومن بينه���م الفريق جميل ال�س���مري 

وعدد من قادة االحزاب والف�سائل الوالئية".
ودعا االزرقي بعثة االمم املتحدة اىل "مطالبة 
الق�س���اء واحلكوم���ة العراقية بتفعي���ل قانون 
االح���زاب العراق���ي والذي ين����ش على حرمان 
االحزاب ال�سيا�سية التي متتلك اذرع ع�سكرية 
بالعملي���ة  امل�س���اركة  م���ن  وجمامي���ع م�س���لحة 
ال�سيا�س���ية واالنتخاب���ات"، مبين���ا ان "تفعيل 
ه���ذا القان���ون وتطبيق���ه ب�س���ورة فعلية ميكن 
ان ي�سحب ال�س���رعية من االحزاب وامللي�سيات 

وا�ستبعادها من امل�سهد ال�سيا�سي".
وتقدر ح�س���يلة �س���حايا التظاهرات العراقية 
مب���ا يقرب من 700 �س���هيد واك���ر من 25 الف 
م�س���اب الكثري منهم تعر�ش الإ�سابات ت�سببت 
باإعاقة ج�س���دية فيما ال يزال م�س���ري ع�س���رات 
املختطف���ني واملغيبني من نا�س���طي التظاهرات 

جمهوال.

القوات الأمنية تعالج اأهدافًا 
محدودة ب�سبب التكاليف وات�ساع 
مناطق انت�سار الم�سلحين

ارتفاع اأ�سعار النفط ينع�ش عمليات مالحقة داع�ش: 
الن�سر اإعالن  منذ  حملة   700

 الخالفات بين الف�سائل الم�سلحة تت�سع 
نا�سطون: يجب ت�سكيل لجنة اأممية للتق�سي  في جرائم قتل المتظاهرينمنذ اغتيال �سليماني

اأكدوا اأن تقرير "يونامي" اأغفل الحقائق وو�سف القتلة المعروفين بـ"المجهولين"

سياسة

ينع�س ارتفاع ا�ســعار النفط يف العراق العمليات الع�ســكرية ملطاردة ما تبقى مــن "داع�س" يف املناطق التي 
كانت حتت �سيطرة التنظيم. واأعلن اأم�س انطالق حملة جديدة غربي البالد ملطاردة التنظيم، مب�ساركة 

ا�سبوعني. خالل  الثانية  وهي  حماور،  عدة  ومن  عمليات  قيادات   3

امل�ساحات ال�سا�سعة بحاجة اإىل عدد قوات كبري مل�سك الأر�ض

النا�سطون يقولون ان تقرير يونامي يخلو من تغطية انتهاكات كبرية تعر�ض املتظاهرون



 ترجمة/ املدى
 

املتح���دة  الأمم  تن�س���يق  مكت���ب  ذك���ر 
OCHA لل�س�ؤون الن�سانية يف العراق 
يف تقري���ر جدي���د ل���ه ان فروع���ه املنت�س���رة 
يف البل���د تعم���ل عل���ى م�ا�سل���ة ات�س���الت 
مع جه���ات فاعلة حملي���ة ومنظمات �سريكة 
و�سح���ة  نق����ص  ب����ادر  وتق�س���ي  ملتابع���ة 
حمتملة بامل�ارد املائية وحتديد التاأثريات 

الإن�سانية املت�قعة بخ�س��سها.
امل����ارد  وزارة  ان  اىل  التقري���ر  واأ�س���ار 
املائية ذكرت يف ت�سريح لها بتاريخ 9 اأيار 
ب���ان منا�سي���ب مياه نه���ري دجل���ة والفرات 

انخف�ست يف ال�سنة املا�سية بن�سبة %50.
م�س���ريا اىل ان �سح���ة املي���اه ه���ي م�سكل���ة 
ظ���روف  ع���ن  ناجم���ة  الع���راق  يف  دوري���ة 
التغ���ري املناخ���ي وحقيق���ة ان كال من نهري 
دجل���ة والف���رات، ف�سال ع���ن اأنه���ر وروافد 
كبرية اأخ���رى، يتاأثران بع�امل ال�ستخدام 
وال�سته���الك عن���د الأماكن الت���ي ينحدران 
منها وبناء ال�سدود عند منابعهما يف بلدان 
اأخ���رى جم���اورة. ويف كث���ري م���ن امل�اق���ع 
هناك حالة تناق�ص يف اخلدمات الأ�سا�سية 
وهناك ع���دم تكاف�ؤ وت�ازن م���ا بني جتهيز 

املياه والطلب.
وتناول التقرير تاأثريات �سح امل�ارد املائية 
على ال��سع الإن�ساين للنازحني والعائدين 
يف ث���الث حمافظات وهي كرك����ك ودياىل 

و�سالح الدين.
يف حمافظ���ة كرك����ك، تع���اين املنطق���ة من 
قل���ة التجهي���زات املائي���ة من ناحي���ة الكمية 
والن�عي���ة التي ي�ستخدمه���ا ال�سكان هناك. 
�سع���ف اإدارة امل�ارد املائية وعدم التن�سيق 
ب���ني اجله���ات املختلف���ة ي�ساه���م يف مفاقمة 

ازمة املياه يف طريقة ت�زيع ح�س�ص املياه 
امل�ستخدم���ة م���ا ب���ني التجمع���ات ال�سكانية 
هن���اك، حي���ث ت�ج���د ت�ت���رات ب���ني ن�سب���ة 
النم� ال�س���كاين وزيادة الطل���ب على املياه 

لال�ستخدامات الزراعية وال�سناعية.
�سحة املياه من م�سادرها قد يك�ن لها تاأثري 
على انت���اج حما�سيل احلنطة وال�سعري يف 
املحافظ���ة. و�سيك����ن التاأث���ري الأك���ر على 
الأرا�س���ي الزراعي���ة املعتم���دة عل���ى ال���ري 
واملت�اجدة على امتداد نهر الزاب ال�سغري 
الدب����ص ومنطق���ة احل�يج���ة.  يف منطق���ة 
املنظم���ات الإن�سانية تراقب وق�ع تاأثريات 
حمتملة على المن الغذائي وظروف النا�ص 
املعي�سية، ففي منطقة احل�يجة هناك العدد 
الأكر من النازح���ني العائدين يف حمافظة 
كرك�ك. تدين الإنتاج الزراعي من �ساأنه ان 
ي�ؤثر على كل من احلي���اة املعي�سية لل�سكان 

وت�فر الغذاء يف ال�س�ق.
اأما يف دياىل، فه���ي املحافظة الأخرى التي 
تع���اين من خماط���ر اجلفاف و�سح���ة املياه 
وذل���ك لعتمادها على بح���رية حمرين التي 
يغذيه���ا نه���ر دياىل والذي ينب���ع بدوره من 

نهر �سريواآن يف ايران. 
انخف�ست منا�سيب املياه يف بحرية حمرين 
على نح���� كبري عر ال�سن���ة املا�سية، حيث 
تقل�ص ال�سط���ح اخلارجي للبحرية املغم�ر 
باملي���اه اىل الن�سف مما اث���ر ذلك على الري 
والزراع���ة والتاأث���ري الآخر عل���ى العائدين 
ويف  النازح���ة.  الع�ائ���ل  م���ن  املحتمل���ني 
اح���دى اجل����لت امليداني���ة ملكت���ب منظمة 
OCHA لل�س����ؤون الإن�ساني���ة الت���ي مت 
تنفيذها يف دياىل، فان نازحني عائدين من 
�سكان منطق���ة ال�سعدية ك�سف����ا عن جفاف 
يف قناة ري نهر دياىل م�سريين اىل ان ذلك 

ي�سكل اح���د الع�ائق الرئي�س���ة التي حت�ل 
دون ع�دة اعداد اأخرى من النازحني.

جتمع���ات �سكاني���ة اأخ���رى يف ق���رى مرك���ز 
خانق���ني و جل����لء، اأ�س���اروا اأي�س���ا حلالة 
جف���اف وندرة مياه يف قن�ات الري والذي 
يتطل���ب ذلك �س���خ مياه لغر����ص ال�ستمرار 
بالن�سطة الزراعي���ة. وزارة امل�ارد املائية 
منعت معظم املزارعني يف دياىل من زراعة 
املحا�سي���ل ال�سيفية وذل���ك لأ�سباب تتعلق 
بتناق����ص مع���دلت منا�سي���ب املي���اه والذي 
�سي�ؤثر �سلبا عل���ى م�ست�ى دخل املزارعني 

وق���د يت�سب���ب ذل���ك اأي�س���ا بانع���دام الم���ن 
الغذائ���ي. واأ�س���ار التقري���ر اىل ان املناطق 
املحتم���ل تاأثره���ا ب�سح���ة املي���اه واجلفاف 
خالل الأ�سهر القادم���ة ت�ستمل على املناطق 
الت���ي ت�سه���د ع����دة للنازح���ني يف �سم���ال 
املقدادي���ة وجل�لء وال�سعدي���ة يف خانقني 
وكذلك مناطق جب���ارة وقرة تبه يف كفري، 

ومنطقتي منديل وقزانيه يف بلدروز.
ام���ا يف املحافظ���ة الثالث���ة، �س���الح الدين، 
فان ت�سرر البن���ى التحتية للمن�ساآت املائية 
وال���ري ي�ستمر بت�سكي���ل عقبة ام���ام ع�دة 

الكث���ري م���ن الع�ائ���ل النازح���ة واندماجهم 
اجلدي���د يف املجتم���ع. ق�س���م م���ن مناط���ق 
املحافظة �سهدت معدلت عالية من ال�سراع 
والقتت���ال خ���الل املراح���ل املتالحق���ة م���ن 
املعارك على مدى 20 �سنة ومل جتر فيها اأي 

حماولت اإعادة اعمار.
حمطات معاجلة املياه يف كثري من املناطق 
الت���ي ت�سه���د ع����دة نازح���ني يف املحافظ���ة 
هي مدم���رة واإمكانية احل�س����ل على مياه 
�ساحل���ة لل�س���رب ت�ستم���ر بك�نه���ا م�سكل���ة 
مزمنة، وان ال��سع �سيزداد تفاقما و�س�ءا 

جراء تدين م�ست�ي���ات م�سادر املياه خالل 
هذا ال�سيف. جتهي���زات الطاقة الكهربائية 
�ستعي���ق  اأخ���رى،  ناحي���ة  م���ن  املتقطع���ة، 
العائدي���ن من النازحني وكذل���ك املجتمعات 
امل�سيف���ة م���ن ا�ستخ���دام م�سخ���ات املي���اه 

للتخفيف من اأي نق�ص يف م�ارد املياه.
بالإ�ساف���ة اىل ذل���ك ت���رد هن���اك تقارير عن 
يف  الأر����ص  عل���ى  ن���زاع  بح���الت  تزاي���د 
الق�سم اجلن�بي م���ن املحافظة واملت�اجدة 
ق���رب م�س���ادر املي���اه مم���ا ي����ؤدي ذل���ك اىل 
مزي���د من حالت ع���دم ال�ستقرار. منظمات 
اإن�ساني���ة تعمل على مراقبة تاأثريات حالت 
اجلف���اف املحتملة عل���ى النازحني عن كثب، 
وخ�س��س���ا اأولئ���ك النازح���ني يف مناط���ق 

وم�اقع نزوح غري ر�سمية.
وا�ستنادا لإح�سائي���ات مركز متابعة حركة 
النازح���ني فان���ه ي�ج���د يف حمافظة �سالح 
الدي���ن 82 م�قع���ا غ���ري ر�سم���ي للنازح���ني 
اأك���ر  حملي���ا ب�اق���ع 2،572 عائل���ة. وان 
م���ن 1،300 عائل���ة م���ن ه����ؤلء النازح���ني 
يت�اج���دون يف مدينة �سامراء وهي منطقة 
تعاين اأ�سال من نق�ص حاد مبعدلت املياه. 
وي�سري التقرير اىل ان النازحني والعائدين 
يف ه���ذه املنطقة يعتمدون ب�سكل كبري على 
ال�ساحل���ة  املي���اه  عل���ى  للح�س����ل  الآب���ار 
لل�س���رب، ولك���ن انخفا����ص مع���دلت املي���اه 
الر�س�بية قد ي�ؤث���ر على جتهيز املياه بهذه 
الطريقة على نح� كبري. قد يتطلب ذلك نقل 
مي���اه بال�ساحنات والذي يعت���ر اأمرا مكلفا 

وغري م�ستدام على املدى البعيد.
و�سمن فريق املنظمات الإن�سانية يف البلد، 
ف���ان ال����كالت ذات العالقة تق����م مبراقبة 
يف  حمتم���ل  جف���اف  حل���دوث  م�ؤ�س���رات 
الع���راق وتقي���م احلاجة ملزيد م���ن التدخل. 

 ،FAO منظم���ة الف���او لالأغذي���ة والزراعة
ان  اىل  ا�س���ارت  املتح���دة،  ل���الأمم  التابع���ة 
انخفا�ص معدلت هب�ط المطار وتناق�ص 
منا�سي���ب املي���اه من منابع الأنه���ر قد يك�ن 
ل���ه تاأث���ري حمتم���ل عل���ى اجلان���ب الزراعي 
وتربية امل�ا�س���ي والتي قد ت�ساهم بانعدام 
المن الغذائي، ورغم ان هناك طلبا لإجراء 
مزي���د من البح�ث لتحديد م���دى تاأثري هذا 
ال��سع، فان تقليل قيمة عملة الدينار الذي 
اىل  اأدى   2020 الأول  كان����ن  يف  طب���ق 
ارتف���اع باأ�سعار امل����اد الغذائية، والذي قد 
تك����ن له ع�اقب �سلبية اأخ���رى اأي�سا. رغم 
ذلك، فان برنام���ج الغذاء العاملي، مل ي�سجل 
يف ال�ق���ت احل���ايل اأي ح���الت زي���ادة يف 

انعدام المن الغذائي.
وا�ستنتج���ت منظم���ة الغذاء العامل���ي الفاو 
ان ح���دوث حال���ة جف���اف حمتملة ق���د ي�ؤثر 
عل���ى جمامي���ع �سكاني���ة م�ستهدف���ة لتلق���ي 
م�ساعدات اإن�سانية ح�سب خطة ال�ستجابة 
الإن�ساني���ة امل��س�عة لع���ام 2021، والذي 
ق���د ي����ؤدي اىل تفاقم احلاج���ات الإن�سانية. 
ولأجل قيا�ص م���دى تاأثري هذه املخاطر فان 
منظمة الفاو تدع� اأع�ساء الفرق الإن�سانية 
واملنظم���ات  املانح���ة  والبل���دان  البل���د  يف 
الإن�سانية الأخرى اىل ان ي�سرتك�ا بحملة 
م�ساع���دات للمزارع���ني للم��س���م الزراع���ي 
الق���ادم 2021 – 2022 مبدهم وفق برامج 
خط���ة ط����ارئ وم���ن خ���الل التن�سي���ق مع 
احلك�م���ة ببذور حما�سي���ل تقاوم اجلفاف 
والرتكي���ز عل���ى �سل���ع بديلة وكذل���ك تاأهيل 
البنى التحتية للري وت�فري دعم فني تقني 
وم���ايل للمزارعني لتط�ي���ر مهاراتهم وفق 

املعدات املجهزة لهم.
عن موقع ريليف االخباري 

 وا�سط/ جبار بچاي

اآخ����ر احل�����ادث املروري����ة املفجع����ة يف وا�س����ط 
ُ�سج����ل يف الثام����ن من حزيران اجل����اري واأ�سفر 
ع����ن م�سرع اربعة اأ�سخا�ص عل����ى الطريق العام 
ك�����ت ������ �سي����خ �سعد بع����د اأن غ����ري �سائ����ق مركبة 
اجت����اه مركبته هرب����ًا من تعرج����ات الطريق مما 

اأدى اإىل ا�سطدامه مبركبة كبرية ن�ع تريلة.
و�سب����ق ه����ذا احلادث، ح����ادث مماث����ل وقع يف 3 
اأي����ار 2021 بالقرب من ناحية الزبيدية اأدى اىل 
م�س����رع ثالث����ة ا�سخا�ص وكان م����ن بني املت�فني 
�سابط مع امراأة وطفلة وح�س�ل اأ�سرار كبرية 

باملركبتني.
وعل����ى ذات اخلطى امل�ؤملة ت�سبب حادث مروري 
وق����ع ه����ذا الع����ام اأي�س����ا يف 27 �سب����اط �سم����ايل 
املحافظة ب�ف����اة ثمانية اأفراد م����ن عائلة واحدة 
كان�����ا ي�ستقل�����ن مركب����ة م����ن ن�����ع �ستارك�����ص 
وح�س����ل احلادث ق����رب ناحي����ة ال�سحيمي����ة لكن 
م�اطن����ني قريب����ني منه متكن�����ا من انق����اذ ثالثة 

افراد من �سمنهم �سائق املركبة.
ويرج����ع املخت�س�����ن غالبية تلك احل�����ادث اىل 
�س�ء �سب����كات الط����رق واأنها اغلبها م����ا كان يقع 

اآمن����ة وخالي����ة م����ن  اأن الط����رق اخلارجي����ة  ل����� 
احلفر واملطبات والتك�س����رات وعري�سة كما ه� 
احل����ال يف ال����دول الخرى وجمه����زة بالعالمات 
املروري����ة وقطع الدلل����ة والل�ح����ات التحذيرية 

والر�سادية.

حمالت بال رقابة 
ويق�ل معاون حمافظ وا�سط ل�س�ؤون البلديات 
والط����رق �سع����دون ك����رمي املنهي����الوي اإن "واقع 
الط����رق اخلارجية يف املحافظ����ة ل ي�سر اخلاطر 
ب�سبب احلم�����لت العالي����ة لل�ساحنات التي متر 
دون رقابة وعدم تخ�سي�ص مبالغ كافية لل�سيانة 
تتنا�سب وحج����م ال�سرر الذي يح�سل جراء تلك 

احلم�لت يف �سبكات الطرق واجل�س�ر".
وي�سيف اأن "مبال����غ ال�سيانة للطرق واجل�س�ر 
الت����ي ت����رد �سم����ن امل�ازن����ة الت�سغيلي����ة لدائ����رة 
الط����رق ل ت�سد �س�ى 20% م����ن احلاجة الفعلية 
يف وق����ت تاأخذ ال�س����رار بالزدياد ب�سكل �سريع 
وملف����ت رغم كل املحاولت الت����ي نق�م بها حتى 

با�ستخدام اجله�د الذاتية ملعاجلة ال�سرار".
ويق�����ل املهني����الوي ال����ذي �سغ����ل من�س����ب مدير 
طرق وج�س�ر وا�سط ل�سن�ات عدة اإن "املديرية 

لديه����ا لئح����ة بالط����رق املت�س����ررة والت����ي يزداد 
ال�س����رر فيه����ا ون�سع����ى �سن�ي����ًا للح�س�����ل على 
مبالغ كبرية تنا�سب ذلك ال�سرر لكن املبالغ التي 

تردنا خمجلة وخميبة لالآمال".
وي�س����ري اىل اأن "البع�����ص يتح����دث ع����ن الع�ائد 
املالي����ة الت����ي جتبى م����ن قبل مديري����ة املرور يف 
املحافظة عند ت�سجيل املركبات والتي ت�سل اىل 
مبال����غ طائلة، فهذه املبالغ تذهب كلها اىل وزارة 
املالية ومل ن�ستلم دين����ارًا واحدًا منها"، م�سيفًا: 

�سن�يًا". املبالغ  تلك  هي  كم  نعلم  ل  "اأ�سال 
و�سرع جمل�ص الن�����اب القان�ن رقم )40( ل�سنة 
2015 املت�سم����ن فر�����ص ر�س�����م عل����ى املركبات 
لأغرا�����ص �سيانة الطرق وال�س�����ارع واجل�س�ر 
اىل  بالن�سب����ة  دين����ار   60000 ماب����ني  ت����رتاوح 
اىل  لت�س����ل  اخل�س��س����ي  ال�سال�����ن  مركب����ات 
600000 دين����ار ح�سب ن�عي����ة املركبة و�سعتها 
من حي����ث عدد ال����ركاب اأو وزن احلم�لة مبا يف 

ذلك الآليات الن�سائية باأن�اعها. 
وج����اء يف الأ�سب����اب امل�جبة للقان�����ن اأنه �سرع 
لغر�����ص تاأم����ني امل�����ارد املالية لتط�ي����ر وتاأهيل 
الط����رق واجل�س�����ر يف الع����راق مبا يت����الءم مع 
التط�����ر احلا�سل فيه يف �س�����ء النم� ال�سكاين 

وازدياد ع����دد املركبات ولأجل م�ساهمة اأ�سحاب 
املركبات يف تاأمني هذه امل�ارد.

اجلبايات والر�سوم تذهب للمالية 
ويف ت�سري����ح �سحف����ي �ساب����ق تابعت����ه )املدى( 
ك�سف مدير امل����رور العام الل�اء طارق ا�سماعيل 
اأن الم�ال التي ت�ؤخذ من املركبات �س�اء كانت 
جباي����ات ور�س�م اأو غرامات تذهب جميعها اىل 
وزارة املالي����ة ول دخل للم����رور فيها، ويفرت�ص 
ال�����زارة بت�سليمه����ا لدوائ����ر الط����رق  اأن تق�����م 
واجل�س�����ر لغر�����ص تاأهي����ل الط����رق اخلارجي����ة 
واجل�س�����ر وجعله����ا طرق����ًا من�ذجي����ة �سالكة ما 

ي�ؤدي اىل تقليل احل�ادث التي حت�سل فيها.
يق�����ل �سعي����د اله����اليل، وه����� �ساح����ب مركب����ة 
�سال�����ن خم�س����ة ركاب يعمل على خ����ط )ك�ت - 
بدرة( اأن����ه �سدد مبلغ قدره مائ����ة وع�سرون األف 
دينار لق����اء جتديد اإجازة ت�سجيل املركبة لكنه ل 

يعرف اأين م�سري تلك الم�ال.
وطال����ب ع����ر )امل����دى( وزارة املالية ب����اأن تعمل 
عل����ى تخ�سي�����ص تل����ك املبال����غ اأو ج����زء منها اىل 
دوائر الطرق واجل�س�ر يف كل حمافظة لتت�ىل 
بدورها اأعمال ال�سيانة للط����رق املتهالكة والتي 

باتت ت�ستنزف اأرواح العراقيني دون رحمة.
ويف ال�سي����اق ذات����ه ي����رى ح�سن �سل�����م بر�سيم، 
مال����ك حف����ارة مدولب����ة تعم����ل حل�س����اب اإح����دى 
ال�س����ركات املحلي����ة اأن "مبال����غ اإ�س����دار اإج����ازة 
ال�س�����ق الت����ي ت�ست�ف����ى عالي����ة جدا حت����ى واإن 
كان����ت جتبى مرة واح����دة كل خم�����ص �سن�ات"، 
م�سريًا اىل اأنه "�سدد اآخر مرة عن جتديد اإجازة 
ت�سجي����ل احلفارة لدائرة امل����رور مبلغ 600000 
دين����ار وه����� مبل����غ كب����ري ل يع����رف اأي����ن يك�����ن 
م�س����ريه وم�س����ري املبال����غ املماثل����ة الت����ي جتبى 

بهذه الطريقة". 
م�ستم����رة  املروري����ة  "احل�����ادث  اأن  وي�ؤك����د 
واأ�س����رار الط����رق اخلارجية يف تزاي����د واأرواح 
النا�ص تذهب اأمام اأنظار املعنيني لكن دون اأدنى 

�سع�ر بامل�س�ؤولية".

حوادث.. 
ووقعت ح�����ادث مرورية م�ؤ�سف����ة وكثرية على 
طري����ق )ك�����ت - ب����درة( اأ�سف����رت ع����ن ع����دد م����ن 
ال�في����ات واإ�ساب����ات كث����رية بني ال����ركاب وكلها 
كان����ت نتيج����ة ال�سرع����ة الفائقة وب�سب����ب رداءة 
الطري����ق الذي يطل����ق عليه حملي����ا طريق امل�ت 

لك����رة ال�فيات التي حت�س����ل فيه �سن�يًا خا�سة 
يف ف�سل ال�ستاء.

ويف �سج����ل احل�ادث املروري����ة امل�ؤ�سفة ب�سبب 
رداءة الطرق يف وا�سط ح�سل حادث مروع يف 
12 اآذار 2019 وحتدي����دا بني مدينتي ال�س�يرة 
والزبيدية نتيجة ت�س����ادم مركبة ن�ع �ستارك�ص 
كان����ت تقل طالبا م����ع �ساحنة كب����رية وا�سفر عن 
م�س����رع ثمانية م����ن الطلب����ة واإ�ساب����ة ثالثة من 

زمالئهم الآخرين. 
احل�����ادث  �سحاي����ا  ع����دد  ع����ن  اإح�سائي����ة  ويف 
املرورية تع�د لعام 2018 ح�سلت عليها )املدى( 
فقد ك�سفت دائرة ال�سحة يف حمافظة وا�سط اأن 
اك����ر من اأربع����ة اآلف ح����ادث م����روري وقع يف 
وا�س����ط خالل ع����ام 2018 واأدت ه����ذه احل�ادث 
اىل وف����اة 246 �سخ�سًا وا�ساب����ة 4000 اآخرين 
نتيج����ة ال�سرع����ة املفرطة ورداءة الط����رق، بينما 
ت�س����ري بع�ص امل�سادر غ����ري الر�سمية اىل اأن عدد 
تلك احل�����ادث اأ�سبح يف تزاي����د م�ستمر ورافق 
ذل����ك اأي�سا ازدي����اد اأعداد ال�سحايا �س�����اء كان�ا 
من اأبن����اء املحافظ����ة اأو من امل�اطن����ني القادمني 
من املحافظ����ات الخرى عر الط����رق اخلارجية 

ملحافظة وا�سط.
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منظم��ات دولي��ة: اإن��ذار مبك��ر ب�ش��اأن جف��اف حمتم��ل ف���ي الع��راق

اأكثـر من 4 اآالف حادث مروري وقع يف املحافظة خالل عام 2018 

وا�شط: طرق املوت تتزايد يوميًا.. وال نعلم اأين تذهب اأموال جباية املرور! 

اإع�������ان�������ات
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 حممد حمدي
كلمة صدق 

نحتفي يف �خلام�س ع�صر من حزير�ن من كل عام بذكرى �صدور �أول �صحيفة 
عر�قية �ص���حيفة )زور�ء( �ص���نة 1869، ليك���ون هذ� �ليوم عيدً� لل�ص���حافة 
�لعر�قية بجميع منت�صبيها و�ختالف مهنهم �ل�صحفية �ملتنّوعة �لتي تال�صى 
منه���ا �لهام�س �لأكرب وت�ص���تمر �ليوم ز�حفة ر�ك�ص���ة لتو�ك���ب �لركب �لهائل 
م���ن �لتق���ّدم يف فن �ملعلوم���ة و�ص���ياقها وتدويرها عرب �ملو�ق���ع �للكرتونية 
ومو�قع �لتو��ص���ل �لجتماعي، غري �أن هذ� �ليوم �أو عيد �ل�صحافة و�لكلمة 
قد �أكت�صب قوته ودميومته من �لتاريخ للكلمة و�لتوثيق وحفر نق�صه بحجر 
�لأي���ام يف تر�ث طوي���ل من �لحد�ث �ملرت�بطة �لتي كانت �ص���حافتنا �ملهنية 
خ���ري من ينقله���ا �أو يتعامل بها وي�ص���ّورها لن���ا �ىل �ليوم بفو�ئد م�ص���اعفة 

تتمثل مبئات �لر�صائل �جلامعية و�لطاريح لأكرب �ل�صهاد�ت.
كن���ت �أود �حلدي���ث ع���ن تطّلع���ات و�آمال �ل�ص���حفيني م���ن �لجيال �ل�ص���ابقة 
و�لأخ���رى �ل�ص���ابة �لت���ي ت�ص���ل �ىل مهن���ة �ملتاع���ب تباع���ًا، ولك���ن �ص���اأوجز 
متطلباته���ا وطلباته���ا وحقوقه���ا من وحي م���ا �أر�د وجاهد يف �ص���بيله �أثنان 
م���ن كبار �ل�ص���حفيني �لر�حل���ني �لذين وّدعون���ا على حني غ���ّرة وتركو� فينا 
جرحًا غائرً� لن ينّدمل ب�ص���هولة �إن ُكِتب لنا �أن ن�ص���فى منه، برحيل �ص���عدون 
جو�د وحيدر مدلول نكون قد نّك�ص���نا علمني بارزين �إّت�ص���ما بجميع �ص���فات 
�لُنب���ل و�ملهني���ة و�لح���رت�ف و�ل�ص���جاعة و�لإيث���ار ويكون���ا ق���د �خت�ص���ر� 
هام�ص���ًا عري�صًا من �ل�ص���ورة �لإمنوذج لل�ص���حفي �لعر�قي �لذي يكتفي �أي 
من �لزمالء بذكر ��ص���ميهما كاإ�ص���ارة ودللة على كل ما ه���و جميل ور�ئع يف 

�صحافتنا �لتي نفخر بها.
لن �أ�ص���هب يف ذكر ق�صايا جو�د ومدلول �ملُ�صّرفة، و�صاأكتفي مبا حلما به من 
�أجل بقية �لزمالء ولي�س لهما فقط ما يخ�س �ص���مول �ل�صحفيني �لريا�صيني 
مبنح���ة �ل���رو�د و�لأبطال ل�ص���مان �لعي�س �لكرمي لهم وع���دم ُغنب حقوق �أي 
�ص���حفي �أفن���ى عم���ره يف مهنته �ملحّببة ومل يح�ص���ل يف خت���ام �ملطاف على 

�صيء يذكر!
ق���د ي���رى �لبع�س �أن �ملنا�ص���بة ل ت�ص���تحق �أن ن�ص���تذكر لهما هكذ� مو�ص���وع 
كونهما رحال �ىل رحمة �لله وجناته، ولكن على �لعك�س متامًا فاإن روحيهما 
�لطاهرتني �صت�صعد�ن بالتاأكيد �إن مررنا على خط طلبيهما وطموحيهما وكل 

�لزمالء �أي�صًا.
ول �أعتقد �أن �ملنا�ص���بة �لتي �ص���نتحدث بها لحقًا �ص���تكون �أف�ص���ل من �لعيد 
�لوطني لل�صحافة �لعر�قية، ونت�صّعب منها �ىل �ل�صحافة �لريا�صية حتديدً�
وكن���ا قد د�أبن���ا يف جريدة )�مل���دى( على �لحتف���اء بهذه �لذكرى باإ�ص���د�رنا 
�أعد�دً� خا�ص���ة نتحّدث فيها عن �أعالم �ل�ص���حافة �لعر�قية ورّو�دها، و�عتقد 
�أن لل�ص���حافة �لريا�ص���ية مكانته���ا وتاريخه���ا ورموزه���ا �لت���ي ت�ص���تحق �أن 
ن�ص���تذكرها مع �إرثها �لكبري �لذي خّلفته و�أ�صمى �ملو�قف �لن�صانية �لد�عمة 
�ىل �لأ�ص���رة �ل�ص���حفية عمومًا و�أر�ها �صخ�ص���يًا �ليوم جم�ّص���دة بال�ص���ديق 
و�لأخ و�لزمي���ل �لغ���ايل �لر�ح���ل حيدر مدلول رحم���ه �لله، وعه���دً� �أن �أكون 
ل���ه كما �أر�د وكنت د�ئمًا �ص���ندً� يف جميع ق�ص���اياه وطروحاته �لكبرية �لتي 
�ختزنه���ا يف قلب���ه �أملًا وبّينها جلمه���وره ومتابعيه فنًا ر�ئعًا بر�ص���م �لكلمات 

�لتي كان فار�صها بامتياز.
�ص���تحتفي �لأ�ص���رة �ل�ص���حفية �لعر�قي���ة �لي���وم �لثالث���اء بالذك���رى �لثاني���ة 
و�خلم�ص���ني بع���د �ملائ���ة لعيد �ل�ص���حافة �لعر�قية، و�ص���ريحل جي���ل �آخر من 
�ل�ص���حفيني ون�ص���تذكرهم �أي�ص���ًا لتبق���ى �أمنياتهم ُمعّلقة �ىل ح���ني حتقيقها، 

عندها �صندرك �أن �أرو�حهم تطري باأمان ور�حة و�صط جنان �لله ورحمته.

عيدنا بحلم جواد ومدلول 

قد يرى البع�ض اأن المنا�سبة ال ت�ستحق 
اأن ن�ستذكر لهما هكذا مو�سوع كونهما 

رحال الى رحمة اهلل وجناته، ولكن 
على العك�ض تمامًا فاإن روحيهما 

الطاهرتين �ست�سعدان بالتاأكيد اإن مررنا 
على خط طلبيهما وطموحيهما وكل 

الزمالء اأي�سًا.
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يف  �لثالث���ة  �ملجموع���ة  مناف�ص���ات  بلغ���ت 
�ص���من  بالبحري���ن  �لآ�ص���يوي  �لتجّم���ع 
�لت�ص���فيات �ملوؤهل���ة �ىل كاأ����س �لعامل قطر 
2022، جولته���ا �لأخ���رية مبو�جهة مثرية 
بني منتخبن���ا �لوطني ونظ���ريه �لإير�ين، 
وذلك بال�صاعة �ل�صابعة و�لن�صف من م�صاء 
�ليوم �لثالثاء �خلام�س  ع�ص���ر من حزير�ن 
�جل���اري، عل���ى ملع���ب عل���ي بن حمم���د �آل 

خليفة مبدينة �ملحرق.
ويبلغ ر�ص���يد منتخبنا �لوطني )17( نقطة 
م���ن خو�ص���ه )7( مباريات، ف���از يف خم�س 
منه���ا وتعادل مّرت���ني، دون �أن يتعّر�س �ىل 
)14( هدف���ًا ودخل���ت  �خل�ص���ارة، و�ص���ّجل 
مرم���اه ث���الث ك���ر�ت، بينما يق���ف �ملنتخب 
�لإير�ين عند �لنقطة )15( حمققًا �لفوز يف 
خم�س مباريات وخ�صر مّرتني، ر�صيده من 

�لأهد�ف )33( وهّزت �صباكه �أربع كر�ت.
�لت���ي  �لتجّم���ع  ج���ولت  �نق�ص���اء  وبع���د 
�نطلق���ت يف �لبحرين يوم �خلمي�س �لثاين 
���يلة كل  من حزي���ر�ن �جلاري، ووفقًا حل�صّ
منتخ���ب يف �ملجموع���ة �لثالثة م���ن �لنقاط 
وع���دد �لأهد�ف، يك���ون منتخبن���ا �لوطني 
و�لإي���ر�ين ق���د �ص���ارفا عل���ى �لنتق���ال �ىل 
ي�ص���مُّ  �ل���ذي  �ل�ص���ر�س  �لق���اري  �ملع���رتك 
كب���ار �ملنتخب���ات يف �آ�ص���يا، بعدم���ا �ص���َمنا 
مقعديهم���ا في���ه، ومل يتّب���َق �ص���وى حتدي���د 
�أّيهما �لبطل و�لو�صيف يف �ملجموعة، فيما 
���ن �لتجّمع )�لأحمر �لبحريني(  فقد حُمت�صِ
حظوظ���ه بالتاأه���ل عق���ب خ�ص���ارته �ملريرة 
يف  نظيف���ة  �أه���د�ف  بثالث���ة  �إي���ر�ن  �أم���ام 
�ل�صابع من حزير�ن �حلايل، ووقف باملركز 
�لثال���ث بر�ص���يد )12( نقط���ة، و�ص���يو�جه 
منتخب هونغ كونغ �ليوم بالتوقيت نف�صه، 
ولفتت م�صادر �صحفية �ىل �أن مدّربه هيلو 
�صوز� �ص���يلعب بت�ص���كيل ُجّله من �لعنا�صر 
يف  فر�ص���تها  تاأخ���ذ  مل  �لت���ي  �لحتي���اط 
�ملباريات �ل�ص���ابقة، و�ص���يكون هدفه �لقادم 
ح�ص���م مبار�ت���ه م���ع منتخب �لكوي���ت �لتي 
�ص���تجري يف �لعا�ص���مة �لقطري���ة �لدوح���ة 
�ص���من ملح���ق بطولة كاأ����س �لع���رب �لفيفا 

بر�صم �لتاأهل �ىل دور �ملجاميع.

خ�سارة موجعة
وت�ص���هد مبار�ة �إير�ن �ليوم، متابعة كبرية 
م���ن �لو�ص���طني �لإعالم���ي و�جلماه���ريي، 
ملا متثل���ه مو�جهة من عي���ار قطبني بارزين 

يف �ص���احة كرة �لقدم �لآ�صيوية وتاريخهما 
و�ملفارق���ة  و�لنج���وم،  بالألق���اب  �حلاف���ل 
�أنه���ا برغ���م �أطمئنانهم���ا عل���ى �لتاأهل دون 
ُمز�حم���ة منتخب �آخ���ر، �إل �أن هناك د�فعية 
متوقع���ة م���ن �جلان���ب �لإي���ر�ين للخال�س 
م���ا بذمته من خ�ص���ارة موجعة �أمام �أ�ص���ود 
�لر�فدي���ن تلقاه���ا يف ملعب عّم���ان �لدويل 
)1-2( ي���وم �خلمي����س �لر�ب���ع ع�ص���ر م���ن 
ت�ص���رين �لثاين عام 2019، �صّجل ملنتخبنا 
مهند علي )ميمي( وعالء عبا�س )11و92( 

وللمناف�س �أحمد نور �لله )25( .

�ستراتيجية المنتخب
�صريت�ص���كو  �ل�ص���لوفيني  �لفن���ي  �ملدي���ر 
كاتانيت����س يع���ي �أن زمام �لأم���ور يجب �أن 
تبق���ى بي���ده حت���ى �لنفا����س �لأخ���رية من 
�للق���اء �ل�ص���عب، فاملحافظة على �ل�ص���د�رة 
يعني �ل�ص���يء �لكثري يف م�ص���و�ر ت�صفيات 
�آ�ص���يا للدور �لتايل �لأكرث �ص���عوبة و�لذي 
يحّت���م ب���ذل �ملزي���د م���ن �جله���ود وتغي���ري 
�لتنفي���ذ  و�أدو�ت  �ملنتخ���ب  �ص���رت�تيجية 
يف  �لث���اين  �لعامل���ي  �ملُنج���ز  �ىل  لعب���وره 
تاريخ �لكرة �لعر�قية بعد �ملك�ص���يك 1986، 
تلك �حلقيقة �لتي يجب �أن ت�صغل ذهنية كل 
عن�ص���ر يف �ملنتخب وقبلهم �ملدرب، مقابل 
طم���وح �إي���ر�ن بالتو�ج���د للمرة �ل�صاد�ص���ة 
1978 و1998  يف �ملوندي���ال بع���د ن�ص���خ 
و2006 و 2014 و 2018، كل ذل���ك يجع���ل 
م���ن لق���اء �ملح���رق فر�ص���ة كب���رية لرتجمة 
تطّلع���ات �ن�ص���ار �ملنتخب���ني لثب���ات عل���و 
كعبيهم���ا بعيدً� عن �رها�ص���ات م���ا يثار يف 
بع�س و�ص���ائل �لإعالم �لريا�ص���ي ومو�قع 
���بة يف  �لتو��ص���ل �لجتماع���ي لثل���ة متع�صّ
�لبلدي���ن تنظ���ر �ىل زو�ي���ا �أخ���رى خ���ارج 
نافذة �ل�ص���باق �مل�ص���روع لزعامة �ملجموعة 
ومو��صلة �لطريق نحو �لعا�صمة �لقطرية 
و�مل�ص���اركة يف �لبطول���ة �ل�ص���تثنائية يف 
�ملنطق���ة للفرتة من 21 ت�ص���رين �لثاين �ىل 

18 كانون �لأول 2022.

ال�سغط المتوا�سل
لعبو منتخبنا �لوطني �أنهو� �ل�صتعد�د�ت 
�أم����س �لثن���ني بروحي���ة عالي���ة م���ن خالل 
ع���ّززت  �نه���ا  يفرت����س  تدريبي���ة  وح���دة 
�لت���ي  �ل�صا�ص���ية  للمجموع���ة  �لن�ص���جام 
�صتخو�س �ملو�جهة وفقًا لو�جبات حمّددة 
ترّك���ز على �ل�ص���غط �ملتو��ص���ل يف �ص���احة 
�ملنتخ���ب �لإير�ين �لذي مل حُت���َرج دفاعاته 

ط���و�ل �ملباري���ات �لفائت���ة نتيج���ة �لف���ارق 
�لفن���ي، م���ع �إل���ز�م بع����س لعب���ي �ملنتخب 
بفر����س رقاب���ة م�ص���ّددة على �أب���رز مفاتيح 
لعب �لغ���رمي وهم :�ص���رد�ر �آزمون ومهدي 
طارم���ي وك���رمي �ن�ص���اري ومه���دي قائدي 
ومي���الد حممدي، �لذي���ن ميتلكون خيار�ت 
عّدة لتحريك منطقة �لعمليات و�إبقاء �لكرة 
حتت ت�ص���ّرفهم، وهذ� ما يتطّلب �أد�ء قتايل 
لالأ�ص���ود لنت���ز�ع �لك���رة و�ملحافظ���ة عليها 
وحماول���ة �لت�ص���ّرف ب���ذكاء قّبال���ة منطقة 
�جل���ز�ء من خالل �لت�ص���ديد ع���رب �لفر�غات 
�أو �للع���ب �جلانب���ي مثلم���ا ب���رع منتخبن���ا 
با�ص���طياد �أهد�ف���ه بتح���ّرك ن�ص���يط �أرب���ك 
مد�فع���ي منتخ���ب �إي���ر�ن عطف���ًا عل���ى لقاء 

عّمان.

مفاجاآت ال�سوط الثاني
ل خي���ار لكاتانيت����س �إل باللع���ب �لهجومي 
من �لدقيقة �لأوىل، و��صقاط فكرة �لتحّفظ 
وع���دم �ملب���ادرة لالأمام، فهذه فر�ص���ة ثمينة 
لتاأكي���د قدرت���ه �لفني���ة عل���ى ك�ص���ب موقعة 
���ن توزيع و�جباتهم  �ملح���رق بالعبني ُيح�صِ
بتمرك���ز مدرو�س م���ع �لندف���اع �لهجومي 

غري �ملُبالغ ملا يفر�ص���ُه �إيق���اع �ملبار�ة �لتي 
حتتاج �ىل جهود بدنية عالية ُتّنب �نهيار 
�لفريق يف �ل�ص���وط �لثاين وم���ا ُيخّبئُه من 
مفاج���اآت �إذ� م���ا ��ص���تغّل �ملناف����س ثغرة ما 
�أو هبوط م�ص���توى لعب �أو لعبني خا�صة 
يف منطق���ة �لو�ص���ط �لذي ُيعد �ص���ّمام �أمان 
�لأ�ص���ود لقطع �لك���رة وم�ص���اندة �لهجمات 
و�لرج���وع للُمد�فعة ل�ص���رتجاع �لكرة، كل 
ذل���ك يتطّل���ب نوعية خا�ص���ة م���ن �لالعبني 
،  �أثب���ت �لرباع���ي :�أجم���د عطو�ن وب�ص���ار 
ر�صن و�ص���فاء هادي وحممد قا�صم قدر�تهم 
�لكب���رية يف �للعب �ملُرّكب دفاع���اأً وهجومًا 
بطاق���ة بدني���ة ناأم���ل �أن تو��ص���ل حت�ص���ني 
�ملنطق���ة ح�ص���ب �لو�جب���ات �ملُناط���ة ب���كل 

لعب.

تبريرات المدرب !
كنا نتمّنى �أن ُيركز كاتانيت�س على م�ص���ري 
�ملنتخ���ب �لوطن���ي يف كل جول���ة ُمر�عي���ًا 
�أهمي���ة �لنق���اط و�لأه���د�ف، ول مييل �ىل 
توزي���ع �لنتق���اد�ت هن���ا وهن���اك! مثلم���ا 
فاج���اأ �جلميع ُقبيل لق���اء هونغ كونغ �لذي 
ك�ص���ف �رتباكه وخوفه من���ه نتيجة و�أد�ء، 

بقوله )�أن �ملبار�ة �ص���عبة، �صّيما �أنك تلعب 
�ص���د ع�ص���رة لعبني مب�صاحة �ص���تني مرتً�، 
و�ص���بق �أن �ص���اهدت �لعديد م���ن �ملباريات 
لف���رق كبرية يف �لعامل تعاين من ت�ص���جيل 
�لأه���د�ف �أمام فرق �ص���غرية تد�فع ب�ص���كٍل 
كامل( وتنا�ص���ى كاتانيت�س �أن هذ� يتوقف 
وعلي���ه  حق���وق  ل���ه  كم���درب  دوره  عل���ى 
و�جب���ات، فكرة �لق���دم حتكمه���ا �لنتائج ل 
�لت�ص���ّور�ت و�لتربير�ت و�ر�ص���ال ر�صائل 
�نهز�مية ت�ص���بق وقوع �حل���دث! مثل قوله 
�أي�ص���اأً )نحن ل�ص���نا على ما ير�م خالل هذه 
�لف���رتة، وهناك �لعديد من �مل�ص���اكل، نلعب 
ثالث مباري���ات على هذه �لأر�ص���ية، ومنذ 
ع�ص���رة �أي���ام حمج���ورون يف ُغرفن���ا، ول 
�أ�ص���اهد �لالعب���ني ول �أعل���م م���اذ� ياأكلون، 
�ألتقي بهم يف �لتمرين فقط .. �أمرُّ باأ�صعب 

فرتة يف حياتي كمدرب(!! 
ترى كيف �ص���مح كاتانيت�س لنف�ص���ه مترير 
ه���ذ� �خلط���اب يف موؤمتر �ص���حفي يعرف 
م���ردوده �لنف�ص���ي �ل�ص���لبي عل���ى �لالعبني 
�أي���ة  علي���ه؟!  وب���اًل  ينقل���ب  �أن  وميك���ن 
�حرت�فية ينتهجها كاتانيت�س عندما ُي�صعل 
ع���ود ثق���اب �لتذّم���ر يف توقي���ت خاط���ىء 

ومدّمر؟! 

.. وي�ستمر �سمت االإعالمية!!
وكالعادة، لذت �لد�ئرة �لإعالمية يف �لهيئة 
�لتطبيعي���ة لحت���اد ك���رة �لق���دم بال�ص���مت 
�أز�ء ند�ء�ت وت�ص���اوؤلت �ل�ص���حافة وبقية 
و�ص���ائل �لإع���الم �ملحلي���ة عن ��ص���باب عدم 
�لتغطية �لكاملة مل�ص���و�ر �ملنتخب �لوطني 
يف تّم���ع �لبحرين، فماز�ل���ت تلك �لد�ئرة 
متار����س و�جبه���ا مبن�ص���ور�ت فقرية عرب 
موقعه���ا �لإلك���رتوين حتتوي على �ص���ور 
ومقاطع فيديو من دون تعزيزها بر�ص���ائل 
و�في���ة توؤّمنها من خالل �ت�ص���الت يومية 
تفّك �حل�ص���ار �لإعالمي �لذي فر�صه �ملدير 
�لفن���ي عل���ى م�ص���اعديه و�لالعب���ني، وهي 
مهمة لي�ص���ت م�ص���تحيلة �إذ� ما قّدر �لزمالء 
�لإع���الم  و�ص���ائل  معان���اة  �لتطبيعي���ة  يف 
يف و�ص���ع �لق���ارىء و�ملُ�ص���اهد و�ملُ�ص���تمع 
ع���ن م�ص���تجّد�ت �لت�ص���فيات فيم���ا يتعّل���ق 
بتح�ص���ري�ت �لأ�ص���ود للمباري���ات �لث���الث 
�لتاريخي���ة  �ملح���رق  مو�جه���ة  وخا�ص���ة 
لأهمي���ة لق���اء �لع���ر�ق و�إي���ر�ن "فنيًا" عرب 
)28( مب���ار�ة من���ذ مقابلتهم���ا �أول مّرة يف 
�لعا�صمة �لإير�نية طهر�ن باإطار وّدي يوم 

�جلمعة �لأول من حزير�ن عام 1962.

ال�سر�ض القاري  الُمعترك  عن  االأ�سود  تف�سل  �ساعة   24

الإي��ران��ي��ة  ال��داف��ع��ي��ة  �ستحبط  ال��رب��اع��ي  ط��اق��ة 
وكاتانيت�ش يتّذمر في توقيت مدّمر!   

وزارة الدفاع 
تعلن عن فر�سة ا�ستثمار على قطعة االأر�ض املرقمة )1702/16( املحزم واخلنك 

 حصل��ت موافق��ة الس��يد وزير الدفاع عل��ى متديد فت��رة اإلعالن مدة ثالث��ون يوماً اعتب��اراً من تاري��خ 9 حزيران 2021 

لغاية 9 متوز 2021، وبناًء على ذلك تدعو جلنة االستثمار في وزارة الدفاع، الشركات واملستثمرين الراغبني في االستثمار 
على قطعة األرض املرقمة )16 / 1702( احملزم واخلنك الواقعة في صالح الدين مبحاذاة جامعة تكريت، والبالغ مساحتها 
)200( دومن، مراجعة مديرية اإلسكان العسكري الكائنة في مجمع الكسرة )بناية رقم 6 (، لتقدمي العروض على وفق 
الش��روط احملددة أدناه مرفق معها املستمس��كات الثبوتية وبواقع )10( نس��خ وبظرف واحد مغلق، لغرض دراس��تها 
م��ن قب��ل اللجنة آنفاً واختيار العرض املناس��ب، ويتحمل من يتم قبول طلبه تكاليف نش��ر اإلعالن وكافة الرس��وم 

واملصاريف األخرى، إضافة إلى استحصال كافة املوافقات األصولية من اجلهات ذات العالقة.

ال�سروط:
1. إنشاء مجمع سكني أفقي.

2. يتعهد املس��تثمر بتخصيص 20٪ من الوحدات الس��كنية ملنتس��بي اجليش العراقي على أن يكون ثمنها بس��عر 
كلفة إنشاء الوحدة السكنية.

٣. يتعهد املستثمر بتخصيص 10٪ من مجموع الوحدات السكنية كوحدات تشغيلية إلى وزارة الدفاع مجاناً.
٤. تكون جميع املرافق اخلدمية / التجارية، والترفيهية، والتعليمية تنفذ بطريقة املساطحة ويؤول ملكيتها إلى وزارة 

الدفاع ومبدة ال تزيد عن )2٥( عاماً على أن يتعهد بدفع إيجار سنوي عن قيمة استثماره.

امل�ستم�سكات املطلوبة:
1. كافة التصاميم واخملططات اخلاصة باملشروع.

2. نسخة مصدقة من شهادة تأسيس الشركة مع محضر االجتماع.
٣. حتاسب ضريبي آلخر سنة براءة ذمة مصادقة أُصولياً.

٤. كتاب يؤيد عدم تسجيل الشركة في القائمة السوداء.
٥. عنوان الشركة.

6. األعمال املماثلة.
7. املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض أو من ميثله )مخول أو معاون(.

٨. الكفاءة املالية.

وزير الدفاع
رئي�ض جلنة ا�ستثمار وزارة الدفاع

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

حمكمة قوى االأمن الداخلي الثانية للمنطقة الثالثة 

اإعـــــالن
الى املتهم الهارب الرائد )رعد س��لمان خميس فليفل( ملا كنت متهم وفق املادة )٣2 
/ أوالً وثاني��اً( من ق ع د رقم )1٤( لس��نة 200٨ املعدل ومب��ا ان محل تواجدك مجهوالً 
اقتضى تبليغك بواس��طة هذا اإلع��الن على ان حتضر أمام ه��ذه احملكمة خالل مدة 
ثالث��ون يوماً اعتباراً من تاري��خ تعليق اإلعالن في محل اقامت��ك ومقر عملك وجتيب 
عن التهمة ضدك وعند عدم حضورك س��وف جتري محاكمتك غيابياً وحتجز أموالك 
املنقول��ة وغير املنقولة ويحكم بأس��قاطك من احلقوق املدنية ويطلب من املوظفني 
العمومي��ني القاء القب��ض عليك أينما وجدت وتس��ليمك الى أقرب س��لطة وإلزام 
املواطن��ني الذي��ن يعلمون مبحل تواجدك إخبار الس��لطات عنك وفق امل��ادة )69( من 

قانون أصول احملاكمات اجلزائية لدى قوى االمن الداخلي رقم )17( لسنة 200٨. 
رئي�ض حمكمة 
قوى االأمن الداخلي الثانية للمنطقة الثالثة 

وزارة النفط / �سركة نفط الو�سط
)تنويه(

متديد اإعالن للمناق�سة املحلية املرقمة )ن و ع / ف / 2021 /6 (
اخلا�سة بتجهيز ون�سب وت�سغيل جهاز فح�ض باملوجات فوق 

ال�سوتية )Phased array( مع كافة حملقاته

 ن��ود اعالمك��م بان��ه ق��د مت متدي��د موع��د غل��ق املناقص��ة املرقم��ة 

وتش��غيل جه��از  بتجهي��ز نص��ب  اخلاص��ة   )6  /  2020 / / ف  ع  و   )ن 

)Phased array( الى يوم الثالثاء املوافق 2021/6/29 بدالً من تاريخ الغلق 

الس��ابق املؤرخ في 2021/6/1٥ ويكون تاريخ فتح العطاءات في ذات يوم 

غلق املناقصة وألجل ذلك مت التنويه. 
قدوري عبد �سليم 
معاون املدير العام 
عـ. املدير العام 



في اأحداث مرت بها الب�شريه في 
اأزمان واأماكن مختلفة كانت الأجواء 
فيها ملبدة والظروف مهيئه لتغيير 
منتظر ومفتر�ض لكن المر احتاج 
لحدث واحيانا لكثر ليحدث فيقع 
ذلك التغيير بل ويتجاوزه اأحيانا..

قراءة التاريخ تبين اأن هناك اأ�شا�ض 
علمي يمكن اإتباعه في تف�شير احداثه 

وفي اإ�شتقراء الم�شتقبل لكن بخالف 
كل المجالت العلمية التي يلعب الرقم 

فيها دورا كبيرا وتبدو الحقائق وا�شحة 
ومحدده فاإن الأحداث ال�شيا�شية 

والجتماعية لي�شت بذلك الو�شوح 
ومن ال�شعب اإقتفاءها وتوقعها لي�ض 
فقط ب�شبب طبيعتها واختالفها عن 

المجالت العلمية ال�شرفة واإنما 
اأي�شا ب�شبب عوامل اأخرى منها اأن كل 

الأحداث تت�شمن عنا�شر غير ظاهرة 
اأو ي�شعب ادراكها واكت�شافها توؤثر ول 
توؤخذ بالح�شبان،وهنا يلعب الن�شان 
دوره المختلف عن الحقول الحياتية 

الأخرى في �شناعة تلك الحداث 
وتوجيهها...

يف تاريخن����ا العراقي ال�سيا�س����ي غ����ر البعيد 
هن����اك جترب����ة مهم����ة وذات دالل����ه عميقه حني 
�س����دد البعثي����ون ر�سا�س����اتهم نح����و الزعي����م 
عبد الكرمي قا�س����م وهو مي�س����ي يف �س����يارته 
الر�س����مية �س����به اأعزل اإال من مرافق �سخ�س����ي 
يجل�س قرب ال�س����ائق، اإذ توق����ع الكثرون اأن 
قا�سم �سي�س����ن حملة قوية وا�سعة الإ�ستئ�سال 
البعثي����ني الذي����ن اأثبت احل����دث اأنه����م اخلطر 
الداهم على حكمه كما كان يرى ال�سيوعيون، 
يف نف�س الوقت اأثبت احلدث اأن ال�س����يوعيني 
الذي����ن كان����وا يعانون م����ن اأوقات �س����عبة يف 
عالقته����م ب����ه بع����د ان اأدار له����م ظه����ر املج����ن 
من����ذ مت����وز ١٩٥٩ اأي قب����ل �س����هور قليل����ة م����ن 
ت�س����رين  م����ن  ال�س����ابع  اإغتيال����ه يف  حماول����ة 
االول ١٩٥٩اأنهم اأ�س����حاب امل�س����لحة يف بقاء 
جمهوريت����ه لكن االأحداث اجته����ت مبنحى مل 
يتوقع����ه اإال قلة م����ن قراء التاري����خ واالحداث 
فبدال م����ن حملةعلى حزب البع����ث والقوميني 
ب����ل  ال�س����يوعيني  ملط����اردة  حم����الت  ج����رت 
واإ�ستئ�س����الهم!! بالطب����ع ج����رت حمل����ة بع����د 
حماولة االغتيال مبا�س����رة الإكت�س����اف ال�سبكه 
التي خططت ونفذت االإغتيال لكن االأمر الذي 
كان متوقعا له اأن ي�س����تمر لي�سمل التنظيمات 
ال�سيا�س����ية الت����ي ينتمي لها اأع�س����اء ال�س����بكة 
توق����ف عند حد مع����ني ليبداأ بع����د فرته حتول 
دراماتيك����ي اأع����اد فيه قا�س����م بع�س ال�س����باط 
البعثي����ني والقومي����ني اإىل مواق����ع مهم����ه يف 
اجلي�����س مب����وازاة حمله �سر�س����ة اإ�ستئ�س����لت 
الوجود ال�سيوعي ب�س����كل خا�س يف اجلي�س 
بحي����ث مل يعد هناك �س����يوعي مع����روف يقود 
وح����دة ع�س����كرية فعال����ة ب����ل وحت����ى عن�س����را 
فيها،وال����ذي يق����راأ كتاب الدكت����ور عبد الفتاح 

بوت����اين ع����ن اأر�س����يف دائ����رة االأم����ن العام����ة 
يف عهد الزعيم قا�س����م يكت�س����ف كي����ف اأن هذه 
احلمل����ة خمططة ومنظمة وقام����ت بها اأجهزة 
احلك����م وب�س����كل خا�����س االأمن حتت اإ�س����راف 
الزعي����م قا�س����م ذات����ه واإنه����ا كان����ت ت�س����تهدف 

ال�سيوعيني فكرا وتنظيما.
لق����د كتب����ت عن ذل����ك �س����ابقا واترك اإ�س����تنتاج 
م����ن  ومعرفت����ه  ه����ذا  قا�س����م  موق����ف  اأ�س����باب 
�س����ياق املن�س����ور لكن من املهم هن����ا التاكيد اأن 
ه����ذه احلادث����ة مل تكن فري����ده يف تاريخ بلدنا 
و�سعبنا ال�سيا�س����ي بل ويف العامل فامل�سلمات 
واإفرتا�س نتائج حم����ددة ترتتب على اأحداث 
معين����ة الأن ثوابت معينة حتكمها اأمر خاطيء 

ويحتاج مراجعة ونظرة اأعمق..
ل�س����ت م����ن اأولئ����ك الق����راء الدقيق����ني للتاريخ 
واالح����داث فان����ا يف النهاية حمك����وم بالوعي 
الع����ام ملجتمع����ي لكن����ي م����ع ذل����ك كن����ت واثقا 
كاآخرين اأن ت�س����وية يف نهاية املطاف �ستنهي 
مل����ف قا�س����م م�س����لح لك����ن االهم وه����و مازال 
يف ذم����ة امل�س����تقبل اأن حادث����ة اإغتي����ال اإيهاب 
الوزين �سوف تكون عالمة هامة يف ال�سراع 
ال�سيا�سي الدائر بني قوى اال�سالم ال�سيا�سي 
احلاكم����ة وم�س����لحيها م����ن جهة وب����ني اأجيال 
العراقي����ني اجلدي����دة من جهه اأخ����رى والذين 
كان ج����زء مه����م منه����م يف االأ�س����ل جمه����ورا 
لالإ�س����الميني احلاكمني باأحزابه����م وكياناتهم 
املختلفة،وهنا اأنا ال اأ�ستند يف هذا اإىل �سحنة 
عاطفي����ة اأو رغبة بالتغي����ر اأمتناها فتنعك�س 
عل����ى روؤيتي لالأح����داث بل على قراءه مل�س����ار 
االحداث العراقيه وحراك ال�س����بيبة العراقيه 
املرتب����ك واملتع����رج وعل����ى ال�س����لوك العنف����ي 
املت�س����اعد باأ�س����كال خمتلفة الذي يطبع ردود 
اأفع����ال احلاكم����ني واذرعهم امل�س����لحة وتنامى 
املعار�س����ة ال�س����لمية وال�س����امتة منه����ا عل����ى 
اأداء احلاكمني ال�سيا�س����ي واالإن�ساين ال�سيء 
واإ�ستح�س����ار ن�س����بة كب����رة م����ن العراقي����ني 
والتدخ����ل  النف����وذ  اأزاء  الغائب����ة  لوطنيته����م 
االأي����راين يف ال�س����وؤون العراقي����ة ع����ن طريق 

االحزاب احلاكمة..
لقد اإ�س����تفز اإغتيال الوزين الن�سبة االأكرب من 
العراقيني لي�س خل�سو�س����ية ال�س����اب الوزين 
رغ����م وجود هذه اخل�سو�س����ية لك����ن الأنه كان 
احللقة االخرة يف �سل�س����لة احداث م�س����ابهة 
مل حت����دث تاأثرا كبرا يف وقتها على امل�س����هد 
ال�سيا�س����ي لكن����ه اثب����ت م����اكان �س����كوكا ل����دى 
كثرين عن طبيعة ال�س����راع الدائر واجلهات 
الت����ي تق����وم باغتيال النا�س����طني ال�س����باب يف 
احلراك �س����د االو�س����اع ال�س����ائدة..لقد اأحيط 
ح����راك ت�س����رين اجل����اري من����ذ اأكرث من �س����نة 
ون�س����ف ب�س����كوك كث����رة بع�س����ها م�س����روع 

واآخ����ر متعم����د روجت ل����ه االو�س����اط املوؤيدة 
للحاكم����ني كم����ا مت الت�س����كيك ببع�����س الرموز 
الت����ي انت�س����بت للح����راك ويف اأحي����ان عديدة 
بنجاح لكن اإ�س����تمرار االغتي����االت التي طالت 
�س����ائبة  ال  �سخ�س����يات  االخ����رى  تل����و  امل����رة 
عليها وال م�س����داقية مطلق����ا الأتهامها بالعماله 
لل�س����فارات الغربي����ة والع����داء حلكم ال�س����يعة 
واجلوكرية حيث معظم ال�سحايا من ال�سيعة 
ون�سبه كبرة منهم انت�سبوا يف وقت ما الأحد 
االح����زاب اال�س����المية احلاكم����ة اأو كان����وا من 
موؤيدي حكم االإ�س����الميني ال�س����يعة واملوؤمنني 
ب�س����رعيته وق����د مي����ر بع�����س الوق����ت قب����ل اأن 
تظهر على ال�س����طح تداعي����ات اإغتيال الوزين 
و�س����يكون الإطالق �س����راح قا�س����م م�سلح دور 
مهم يف غر �س����الح من ينتمي اإليهم واإن كان 
االمر قد ياخذ بع�س الوقت والي�س����ل مبتغاه 
قبل اأحداث معقدة امل�سار لكني اأثق اأن امل�سار 
النهائ����ي ل����ن يك����ون يف �س����الح االإ�س����الميني 
يعتم����د  االأم����ر  اأن  معرفت����ي  رغ����م  احلاكم����ني 
عل����ى عنا�س����ر اأخرى له����ا دورها يف �س����ناعة 
اأن هن����اك ن�س����وجا يف  اأث����ق  لكن����ي  احل����دث 
الظ����روف املو�س����وعية ملوقف �س����لبي عام من 
احلكم يرتاجع معه دور العوامل والعنا�س����ر 

االأخرى..
نعود ملحاولة اإغتيال الزعيم قا�س����م لن�س����تنتج 
وتيئي�س����ه  واإذالل����ه  اخل�س����م  ه����زم  اأن  منه����ا 
وجعله بدون خيارات بحيث يبدو االإنت�س����ار 
علي����ه مطلق����ا و�س����احقا ق����د ال ياأت����ي بالنتائج 
البديهية والتلقائية املفرت�سة بل على العك�س 
بتواف����ر ظ����روف حم����ددة ق����د ي����وؤدي لنتائ����ج 
احلاكم����ني  االإ�س����الميني  معاك�سه،فاإنت�س����ار 
واأذرعه����م امل�س����لحة و�س����حقهم لالإحتجاجات 
ال�س����عبية وت�س����فيتهم لكث����ر من النا�س����طني 
ال�س����باب دومن����ا عق����اب اأو ح�س����اب ق����د يوفر 
بيئة نف�سيه لن�س����وء معار�سه �سيا�سية اأف�سل 
تنظيم����ا واأك����رث راديكالي����ه وق����د تك����ون اأق����ل 
�س����لمية..رغم م����رور ثماني����ة ع�س����ر عاما على 
�س����قوط �س����دام حك����م معظمه����ا االإ�س����الميون 
ال�س����يعة وت�س����اعد املعار�س����ة �س����دهم لكن ال 
زالت هذه املعار�س����ة غر متبل����ورة االهداف 
والتنظي����م لك����ن االح����داث االخ����رة تدفع بها 
قدم����ا نح����و اأداء اأف�س����ل وت�س����ورات واأفكار 
اأو�سح وقد تكون رمزية الوزين امل�ستمدة من 
�سخ�سيته وظروف اإغتياله وهو ينعى نف�سه 
اأم����ام م�س����وؤويل كرب����الء الر�س����ميني وي�س����ر 
بو�س����وح لقتلت����ه املفرت�س����ني والت����ي زادتها 
رمزي����ة والدته ال�س����جاعه الكيل����ة االأخرة يف 
كمي����ات االأمل العراقي قبل اأن يتحول ذلك الكم 
اإىل ن����وع من اأ�س����كال الن�س����ال يختلف عن كل 

ماعهدناه يف املا�سي.

ولي�����س ه����ذا م�س����تغربا يف جمتم����ع في����ه 
امل����راأة هام�س من جمموع����ة هوام�س فال 
ميك����ن له����ا اأن تك����ون حا�س����رة م����ن دون 
مرك����ز ترتب����ط ب����ه طرف����ا وتابع����ا. وم����ن 
دالئ����ل نظرة ال����وردي للمراأة ف����ردًا تابعًا 
ناق�����س العقل لف����رد مركزي كام����ل العقل 
ه����و الرج����ل، ما جن����ده يف هذا التف�س����ر 
الذي يقدم����ه الدكتور الوردي لتو�س����يح 
�س����ذاجة امل����راأة وه����ي تقب����ل ما يفر�س����ه 
الرج����ل عليها)عندما حجزناها يف البيت 
و�س����يقنا عليها اأفق التجوال واالختالط 
ح����دود  اأبع����د  اإىل  �س����اذجا  عقله����ا  �س����ار 
ال�س����ذاجة. م����ن هنا جاء ق����ول القائل باأن 
عقله����ا ي�س����اوي ن�س����ف عقل الرج����ل. لقد 
وجدنا امل����راأة الغربية تكاد اليوم تناف�س 
الرج����ل يف ُبع����د النظ����ر و�س����المة الراأي 
و�سبب ذلك راجع اىل انطالقها اجلديد.. 
يذهب بع�س املفكرين اىل القول بوجوب 
حجر املراأة يف البيت وت�س����ديد احلجاب 
عليها وذلك بحجة انها ذات عقل ناق�س ال 
ت�س����تطيع به اأن حتمي نف�سها من نزوات 
العاطف����ة. ن�س����وا اأن عقله����ا مل ينق�س اإال 
م����ن ج����راء احلجاب. فهم �س����ببوا �س����يق 
حجابه����ا  اأرادوا  ث����م  باحلج����اب،  عقله����ا 
بدعوى �س����يق عقلها()كتابه مهزلة العقل 
الب�س����ري �س47(مع اأن الدكتور الوردي 
يف كتابه)وع����اظ ال�س����الطني( ذه����ب اىل 
اأن ح�س����ارتنا ال�س����رقية وحدها هي التي 
ابتلي����ت بالتزم����ت واال�س����طهاد والقه����ر 
جت����اه الن�س����اء كبقي����ة م����ن بقاي����ا جمدنا 
الذهب����ي القدمي فكانت امل����راأة اآنذاك ُتباع 

وُت�سرتى. 
وبالعم����وم تظ����ل الذكورية هي �س����احبة 
اأو  ال�س����رقية  احل�س����ارات  يف  الهيمن����ة 
كان  وحديثه����ا؛واإذا  قدميه����ا  الغربي����ة 
اأو  ق����د رف�����س و�س����ع معاي����ر  ال����وردي 
قوان����ني للفكر؛ فاإنه اأخ����ذ بذلك وهو اإزاء 
املراأة ومكانتها يف املجتمع على اأ�س����ا�س 
اأن للمجتم����ع قيم����ه وتقالي����ده الت����ي م����ن 
ال�س����عب ج����دا اأن تقن����ع اأح����دا عل����ى راأي 
يخال����ف ما تع����ود علي����ه منه����ا اجتماعيا. 
ومثال����ه عل����ى ذلك الرجل الذي ين�س����اأ بني 
جماعة حمافظة توؤمن باحلجاب ال�سديد 
وتعت����ربه دلي����ال عل����ى عف����ة امل����راأة وعلى 
�س����رفها فرتبط يف عقله مفهوم احلجاب 
مبفهوم ال�س����رف. ومهما حاولنا اأن نقنع 
هذا الرجل باأن ال �سلة منطقية بني العفة 
واحلج����اب انكر ذل����ك واتهمن����ا باملكابرة 
وجمود التفكر و�س����عف اخللق.وف�س����ر 
اأمر احلجاب تف�س����را تاريخيا يربط اأمر 
احلج����اب باجل����واري ولي�����س احلرائ����ر، 
كل  يحر�����س  اجل����واري  �س����احب  ف����كان 
احلر�س على عفاف جواريه فيت�س����دد يف 
حرا�س����تهن ومراقبته����ن لئال يطم����ع اأحد 

الفقراء فيختط����ف منهن نظره او يحظى 
بغم����زة ثم اخذ اغل����ب الوع����اظ والفقهاء 
يوؤيدون ا�سحاب اجلواري على حر�سهم 
هذا و�سدتهم يف مراقبة املراأة.. فن�سروا 
مب����داأ احلج����اب يف املجتم����ع اال�س����المي 

واأيدوه باالأدلة العقلية والنقلية.
ويف ه����ذا التف�س����ر تلميح اىل ا�س����تغالل 
متري����ر  يف  الديني����ة  ل�س����لطتهم  الرج����ال 
اجتماعي����ة  واخالقي����ات  �س����لوكيات 
تنفعه����م وال ُت�س����لح املجتمع ال����ذي يظل 
�سالحه ب�س����الح ن�س����فه االخر املحجور 
واملحجوب ال����ذي هو املراأة. ويف مقدمة 
ما اأراده الوردي من ا�س����الح هو ا�سالح 
ال�س����لوك االنح����رايف يف بعده اجلن�س����ي 
ال����ذي �س����اهم يف تفاقم����ه حجاب امل����راأة � 
عل����ى حد زعم����ه � )فن�س����اأت من ذل����ك عادة 
االنح����راف اجلن�س����ي يف الرج����ل واملراأة 
مع����ا.. وقد دلت القرائ����ن على اأن املجتمع 
الذي ي�س����تد في����ه حجاب امل����راأة يكرث فيه 
يف نف�����س الوق����ت االنحراف اجلن�س����ي(
)وعاظ ال�سالطني،�س7( ولكننا نرى اأن 
هذا لي�س بال�س����رورة دائما هو احلا�س����م 
يف االأمر، فقد ال يكون احلجاب �س����ببا بل 
هي اأمرا�س النف�س الب�سرية التي تدفعها 
اىل ال�س����ذوذ واالنح����راف. والدليل على 
ذل����ك ما يجري يف املجتمعات الغربية من 
�سرعنة املثلية اجلن�سية وهي التي تدعي 
التح�س����ر واحل�سارة ولي�س فيها حجاب 
ي�سرب على املراأة الغربية ليندفع الرجل 

واملراأة ب�سببه اىل االنحراف.
وق����د دع����ا الدكت����ور ال����وردي اأي�س����ا اإىل 
ا�س����الح ترب����وي في����ه امل����راأة مدر�س����ة اأو 
حا�س����نة فيها تتكون �سخ�س����ية االن�سان 
واملجتمع فمن يرتك اطفاله يف اح�س����ان 
ام����راأة جاهل����ة ال ميك����ن اأن ينتظ����ر م����ن 
اأفراده خدمة �س����حيحة او نظرا �سديدا.. 
لكن����ه عاد ليوؤكد ا�س����تحالة هذا اال�س����الح 
ب�س����بب تعايل الرجل وزهوه وهو ينظر 

للمراأة بدونية وا�ست�سغار. 
ولكن ال�س����وؤال هنا اإذا كانت هذه النظرة 
ترك����ة م����ن ت����ركات الب����داوة الت����ي اأعل����ت 

الفحول����ة واأهان����ت االأنوث����ة فه����ل اعطانا 
الدكتور الوردي حلوال تغر واقع احلال 

هذا ؟ 
تف�س����را  ق����دم  ال����وردي  اإن  اجل����واب 
م�س����تقبلية  بروؤي����ة  واتبع����ه  اجتماعي����ا 
�س����وداوية من وجه����ة نظر الرج����ل. فاأما 
التف�سر فاأ�سا�س����ه القيم التي جاءتنا من 
البداوة ث����م تعودنا عليه����ا والأن املجتمع 
الب����دوي جمتم����ع غ����زو وح����رب والرجل 
وح����ده ه����و ال����ذي يق����وم مبهم����ة احلرب 
والن�س����ال لذا تكون مهم����ة املراأة اخف�س 
درج����ة من مهم����ة الرج����ل ومن ث����م ينظر 
اإليها بعني اال�ست�س����غار واملهانة حتى اأن 
البدو يطلقون على من يكرث من جمال�سة 
الن�س����اء زي����ر الن�س����اء وهو لقب ي�س����عب 
على البدوي حتمله وهكذا �س����ارت املراأة 
جن�س����ا اأق����ل منزلة م����ن الرجل واأ�س����عف 
عقال بحيث ي�سعر الرجل اإزاءها بالتعايل 
والكربي����اء ف����اإذا علم النا�����س برجل يكرث 
من املك����وث يف بيته م����ع امراأته واأوالده 
اأتهم بالتخنث. )�سخ�سية الفرد العراقي، 

�س58(.
واأما الروؤية امل�ستقبلية فتتمثل يف اأ�سف 
الدكتور الوردي على )�س����وء حظ الرجل 
اأن ال�سيف اأ�س����بح يو�سع يف املتاحف.. 
ولي�����س م����ن املمك����ن اإذن اأن ياأم����ر الرجل 
امل����راأة بالرج����وع اىل البيت ثم ت�س����مع له 
وتطي����ع. امل����راأة خملوق ب�س����ري كالرجل 
لها احلق ان تعي�س كما يعي�س وان تتمتع 
باحلي����اة عل����ى منوال م����ا يفع����ل الرجل. 
به����ذا  را�����س  اأين  به����ذا  اق�س����د  ول�س����ت 
الو�س����ع. فالو�س����ع القدمي كان خرا منه 

طبعًا( )مهزلة العقل الب�سري، �س15(.
وبه���ذا تت�س���ح روؤية ال���وردي الذكورية 
الت���ي ت�س���تبق زمن���ا قادما لن يك���ون فيه 
الرج���ل ق���ادرا عل���ى حك���م امل���راأة الت���ي 
�س���تتحرر من هيمنت���ه حتما )فال �س���يف 
الرج���ل  اراد  واإذا  م�س���ارعة  وال  هن���اك 
ا�س���تغاللها من جديد ا�ستطاعت ان تكيل 
ل���ه ال�س���اع �س���اعني فه���ي ت�س���تطيع اأن 
تعم���ل كما يعمل واأن تدر����س كما يدر�س 

واأن تتحذل���ق كم���ا يتحذل���ق. وهي فوق 
ذلك متلك من �س���الح العي���ون والنهود ما 
يجعل���ه راكع���ا بني يديها ين�س���د ق�س���ائد 
احلب والغ���رام( ����س14. وعموما تظل 
النظ���رة الذكورية مالزم���ة لفكر الدكتور 
ال���وردي م���ع بع����س الرومان�س���ية التي 
يلج���اأ م���ن خالله���ا اىل تلطيف���ات بالغية 
تبدو كاأنها مراوغة وهو ي�ست�سرف حال 
امل���راأة بعد عقود م���ن الزمان وقد متكنت 
من مناف�سة الرجل يف عمله، متحدية قيم 

املجتمع واأعرافه.
وعل����ى الرغم من اأن الدكتور الوردي كان 
ق����د األق����ى بالالئم����ة يف هذا الو�س����ع على 
الرجال الذي �س����يقوا على امل����راأة فكانت 
ب�س����ببهم ثانوية وناق�سة عقل وعاطفية، 
قليل����ة اخلربة حتتاج اإىل من يكون عليها 
وليا وو�س����يا؛ فاإنه اأي�س����ا األقى بالالئمة 
عليه����ا يف م����ا و�س����لت اإلي����ه م����ن و�س����ع 
اجتماعي متناق�����س وبائ�س، مرتكنا اإىل 
عق����دة االزدواج يف ال�س����لوك ال�سخ�س����ي 
ف����رد عامل����ان  ل����كل  يك����ون  ال����ذي ب�س����ببه 
مت�س����ادان اأحدهما داخلي �سري واالآخر 
خارجي علني، ف�)امل����راأة تعودت اأن تقبع 
يف بيته����ا واأن تعتد بف�س����ل ذل����ك وداللته 
عل����ى العفة وال�س����رف فهي ق����د لقنت منذ 
الطفولة عل����ى اأن تكون حمجبة ال تخرج 
من البيت اإال عند ال�س����رورة الق�س����وى. 
واأن����ا اأع����رف مدين����ة عراقية يفخ����ر اأهلها 
باأن ن�س����اءهم ال ي�س����اهدون يف ال�سوارع 
اإال نادرا. ولهذا جتد البيت العراقي عاملا 
قائم����ا بذات����ه.. وق����د نالح����ظ يف رجالنا 
ون�س����ائنا كث����را م����ن املتناق�س����ات الت����ي 
ميكنن����ا ان نعزوه����ا اىل ه����ذا االنف�س����ال 
ال�س����ديد بني عامل امل����راأة وع����امل الرجل(

)�سخ�سية الفرد العراقي، �س59(.
البارا�س���يكولوجي  لدرا�س���ات   ووفق���ا 
ق���راءة  او  التخاط���ر  او  )التلبث���ة( 
بالع���ني  اال�س���ابة  او  والتع���ني  االف���كار 
اأن  اإىل  ال���وردي  الدكت���ور  تو�س���ل 
الن�س���اء ه���ن االك���رث وقوعا حت���ت تاأثر 
جهالته���ن  ب�س���بب  الال�س���عور  خ���وارق 
و�س���ذاجتهن)العوام يف بالدنا وخا�سة 
الن�س���اء منهم بالغوا كثرا حول اإ�س���ابة 
الع���ني بحيث �س���ارت املراأة تخ�س���ى من 
اأي اعج���اب تبدي���ه ام���راأة اأخ���رى نح���و 
ابنها وانت�سرت الطال�س���م واالأدعية بني 
وكاأن  ال�س���بب(�س338،  له���ذا  الن�س���اء 
الرج���ال ال يلب�س���ون اخل���وامت الت���ي بها 
يتربكون وال يحملون التمائم واالحراز 
خوف���ا م���ن اأ�س���ابتهم بالع���ني والتع���ني. 
وغري���ب موقف الوردي ه���ذا وهو الذي 
اأعلن ندمه الأن���ه مل يبد اهتماما بحثيا به 
�س���ابقا، ومتن���ى لو عاد ب���ه العمر لدر�س 

علم البارا�سيكولوجيا.
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اأ�شحت مهمة اخلال�ض من 
املنظومة احلاكمة الفا�شدة 
مهمة اَنية وملحة، فر�شتها 

الطغمة احلاكمة املهيمنة 
على مقدرات البلد منذ 18 

عامًا،،واإيغالها بجرائم القمع 
الدموي الوح�شي للمواطنني 

املطالبني بحقوقهم امل�شروعة، 
الذي راح �شحيته اأكرث من 30 

األف من ثوار ت�شرين،بني �شهيد 
وجريح ومعوق وخمتطف 

ومعذب ومغيب ق�شريًا، اىل 
جانب اإ�شرارها على نظام 

املحا�ش�شة الطائفية والأثنية 
وتقا�شم املغامن املقيت ونهب 

ثروات ال�شعب واإفقار غالبية 
العراقيني، واإذللهم، واإمتهان 

كرامتهم، �شمن �شلطة الالدولة 
والفو�شى والف�شاد الأداري 

واملايل واإ�شتهتار امللي�شيات..

اجل���ذري  التغي���ر  ذلك،اأ�س���بح  حي���ال 
املت�س���ررين  العراقي���ني  غالبي���ة  مطم���ح 
املنظوم���ة احلاكمة.ويعت���رب مهم���ة  م���ن 
نبيلة، ولكنها لي�س���ت هينة اإطالقًا، واإمنا 
بالعك�س، هي من اأ�س���عب واأعقد املهمات 
يف ظ���ل الظ���روف الراهن���ة وجمابهته���ا 

باإنته���اكات  الالدول���ة  ق���وى  قب���ل  م���ن 
ذل���ك  االإن�س���ان.ومع  حلق���وق  وح�س���ية 
كل  يف  م�س���تحيلة،  لي�س���ت  املهم���ة  ف���ان 
االأح���وال، حت���ى واإن تك���ن معاركها غر 
متكافئة حالي���ًا بني اجلماهر املنتف�س���ة 
�سلميًا،وب�س���دور عاري���ة، وب���ني الطغمة 
احلاكم���ة الطاغية، وهي متتلك ال�س���لطة 
واملال وال�سالح وامللي�سيات والع�سابات 
االإجرامية واالإعالم املاأجور، وامل�ستعدة 
ل�س���فك املزيد م���ن دماء العراقي���ني الزكية 
كونه���م  رغ���م  واملحتج���ني،  للمنتف�س���ني 
�س���لميني، ويطالبون بحي���اة حرة كرمية 
وم�س���تقبل اأف�س���ل.. وق���د اأعلن���ت الكتل 
ال�س���يعية جهارًا،على ل�سان املالكي، باأنها 

اأخذت ال�سلطة ولن ت�سلمها اأبدًا..
اأخرًا وبعد طول اإنتظار، ومع الت�سعيد 
الراه���ن لالإحتجاجات ال�س���عبية املطالبة 
بالك�س���ف ع���ن قتل���ة املتظاهرين،اأدرك���ت 
الق���وى الت�س���رينية واملدني���ة واالأحزاب 
م�س���وؤوليتها  والدميقراطي���ة  الوطني���ة 
وواجبها يف ظ���ل االأزمة العامة اخلانقة، 
ودوره���ا املطل���وب يف خال����س الع���راق 
م���ن منظوم���ة احلك���م التي اأو�س���لته اىل 
حاف���ة الهاوية،وب���ادرت اىل عق���د موؤمتر 
مو�س���ع لها يف ال�س���هر اجلاري- بح�سب 
ن�س���مي)“  فا�س���ل  العراق���ي  ال�س���حفي 
.)2021/6/4 االأو�س���ط”،  ال�س���رق 

اأن  ع���ن  لل�س���حيفة  نا�س���طون  وحت���دث 
املوؤمت���ر �س���ركز على مناق�س���ة 4 حماور 
رئي�سية تتعلق بالبديل ال�سيا�سي للنظام 
االحتجاج���ي  احل���راك  وتقوي���ة  القائ���م 
واملب���ادرات القانوني���ة، والرتكي���ز عل���ى 
اخلروق���ات يف جم���ال حق���وق االإن�س���ان 
الت���ي  واالغتي���ال  القم���ع  وعملي���ات 
احل���راك  يف  النا�س���طون  له���ا  يتعر����س 
االحتجاج���ي. واإذا �س���ارت االأمور مثلما 

يخط���ط الداع���ون ل���ه، ف�س���يكون املوؤمتر 
املذك���ور هو املوؤمتر املعار����س االأول من 
نوع���ه للنظ���ام ال�سيا�س���ي القائ���م ويعقد 
داخ���ل االأرا�س���ي العراقية.وك�س���فوا عن 
اأن اللجنة التح�س���رية للموؤمتر �س���تعقد 
يف االأي���ام املقبل���ة اجتماع���ا م���ع رئي����س 
اجلهورية برهم �س���الح بو�سفه احلامي 
االأول للد�س���تور و�س���تطلعه عل���ى طبيعة 

واأهداف املوؤمتر.
عا�س���ه  ال���ذي  الكارث���ي  الواق���ع  ان 
العراقي���ون طيل���ة 18 عام���ًا يف ظ���ل هذه 
املنظوم���ة العفن���ة ه���و ال���ذي اإ�س���توجب 
مطالبة ثوار ت�س���رين باإ�س���قاطها واإحالل 
الدميقراطيمحله���ا. الوطن���ي  البدي���ل 
م���ن  قريب���ًا  اجل���ذري  التغي���ر  وكان 
التحقي���ق لوال عوامل عدي���دة حالت دون 
ذلك،اأبرزها: اإج���راءات الوقاية من وباء 
املوح���دة  للقي���ادة  واالإفتق���اد  كورون���ا، 

الق���ادم.،  للن�س���ال  العمل���ي  والربنام���ج 
و�سرورة اإ�ستنها�س قوى ال�سعب احلية 
والعمللتغي���ر موازي���ن الق���وى ل�س���الح 
حتقي���ق التغي���ر.ومل تك���ن جمي���ع قوى 
الث���ورة مدرك���ة اىل ان التغي���ر اجلذري 
املن�س���ود هو معركة م�س���رية وحا�سمة، 
كبرة وطويلة االأمد، وت�س���تلزم �سروطَا 
�س���عبي  ومو�سوعية،ون�س���ال  ذاتي���ة 
وا�سع فاعل ومتوا�س���ل، مبني على عمل 
جماعي موحد،ت�س���ارك في���ه كافة القوى 
العراقية اخل���رة، وجماهرها املكافحة 
ت�س���رين  ق���وى  مقدمته���ا  املوؤث���رة،ويف 
احلقيقي���ة، والق���وى املدني���ة، والنقابات 
جن���ب  اىل  املهنية،جنب���ًا  واالأحت���ادات 
االأحزاب الوطني���ة والدميقراطية،وكافة 
الق���وى املعار�س���ة ملنظومة املحا�س�س���ة 

والف�ساد وامللي�سيات والالدولة..
من هذا املنطق، اأطلق حزب ال�س���يوعيني 

بالذك���رى  االأحتف���ال  العراقيني،ع�س���ية 
ال�سابعة والثمانني لتاأ�سي�سه، نداًء هامًا، 
َانيًا وملح���ًا،اىل جميع القوى واالحزاب 
والدميقراطي���ة،  املدني���ة  وال�سخ�س���يات 
واىل ق���وى انتفا�س���ة ت�س���رين املجي���دة، 
الف���وري،  اللق���اء  اىل  اإياه���ا  داعي���ًا 
والت�س���اور واحل���وار ومللمة ال�س���فوف، 
الوطني���ة  الكتل���ة  ت�س���كيل  اىل  و�س���وال 
العاب���رة للعناوي���ن الفرعي���ة والثانوي���ة 
والطائفي���ة واملناطقي���ة، وان تك���ون هذه 
الكتل���ة هي احلامل���ة للم�س���روع الوطني 
الدميقراطي،ال���ذي يهدف اىل اقامة دولة 
املواطن���ة والعدال���ة االأجتماعي���ة، دول���ة 
املوؤ�س�سات، دولة حقوق االن�سان، الدولة 
وحت�س���ره  ال�س���الح  ت�س���يطرعلى  الت���ي 
بيده���ا، الدول���ة الت���ي توظ���ف موارده���ا 
املالي���ة عل���ى نحو �س���ليم من اأج���ل تنمية 
البلد وتقدمه ورفاه املواطنني و�سعادتهم 

وانت�س���الهم من اجلوع والفق���ر واملر�س 
و�سعف اخلدمات.

بتو�س���ية  اإلتزام���ًا  الن���داء  ج���اء  لق���د 
موؤ�س����س احلزب �سهيد ال�س���عب والوطن 
يو�س���ف �س���لمان يو�س���ف )فه���د(:” قووا 
احلرك���ة  تنظي���م  ق���ووا  تنظيمك���م.. 
الوطني���ة الدميقراطية !”.و�س���كل دعوة 
اإن  خالله���ا  اأو�س���ح  خمل�س���ة  وطني���ة 
التغي���ر املن�س���ود، ي�س���رتط حتقيق بناء 
البدي���ل ال�سيا�س���ي ملنظومة املحا�س�س���ة 
والطائفية ال�سيا�س���ية والف�س���اد، وك�س���ر 
م�س���اعي احتكار ال�س���لطة امل�س���تندة اىل 
اإنتاجه���ا،  واإع���ادة  الفرعي���ة  الهوي���ات 
ويوؤ�س�س لوعي اجتماعي جديد، وتوجه 
اال�س���تبداد  لثقاف���ة  نفي���ا  ي�س���كل  ثق���ايف 
واالق�س���اء ولنزعات العودة اىل املا�سي 
املناه�س���ة للحداث���ة والتنوير، وير�س���ي 
التن���وع. واح���رتام  باالآخ���ر  االع���رتاف 

و�س���دد على ان “البديل ال�سيا�س���ي الذي 
نطم���ح اليه ونعمل من اأجل���ه، لن يتحقق 
م���ن دون تق���ارب الق���وى وال�سخ�س���يات 
املدني���ة والدميقراطي���ة وقوى انتفا�س���ة 
ت�س���رين، وتفعي���ل دوره���ا نحو ت�س���كيل 
الكتل���ة الوطنية احلاملة مل�س���روع البديل 

الوطني الدميقراطي”.
وتاأ�سي�س���ا عل���ى ه���ذه القناعة الرا�س���خة 
اعل���ن احل���زب يف ندائه املذك���ور انه ميد 
ي���ده اىل كاف���ة الداع���ني اىل قي���ام دول���ة 
املواطنة والدميقراطي���ة احلقة والعدالة 
االجتماعي���ة واح���رتام حقوق االن�س���ان، 
دول���ة املوؤ�س�س���ات والقان���ون، ويدعوهم 
والت�س���اور،  باللق���اء  ف���ورا  الب���دء  اىل 
وجت���اوز حالة الفرق���ة والت�س���تت، واىل 
حتقي���ق  اىل  و�س���وال  ال�س���فوف  مللم���ة 
اال�سطفاف املدين الدميقراطي الوا�سع، 
الق���ادر عل���ى توف���ر م�س���تلزمات البديل 

اال�س���الح  الإجن���از  والكم���ي  النوع���ي 
والتغير”.وتل���ك ه���ي املهم���ة املطلوب���ة 

اليوم باحلاح يف جدول العمل
ونبه النداء اىل وجود م�س���اع متوا�س���لة 
للح���وؤول دون وحدة ه���ذه القوى،وخلق 
عن���د  االن���ا،  وتغذي���ة  احل�سا�س���يات، 
عنا�س���ر،  ود����س  ذاك،  او  الط���رف  ه���ذا 
و�س���راء ذمم، ووع���ود واغ���راءات باملال 
واملنا�س���ب.وان القوى املتنفذة �س���تلجاأ 
اىل كل الو�سائل للحفاظ على م�ساحلها، 
مم���ا يتطلب من ق���وى االأنتفا�س���ة املزيد 
م���ن الوع���ي واالدراك له���ذه املخطط���ات 
واف�س���الها واجها�س���ها. وه���ذا مره���ون 
بالوحدة والتن�س���يق امل�س���رتك، والعبور 
على الق�س���ايا اجلزئية واالنا املت�سخمة، 
وان تو�س���ع م�س���لحة التغي���ر، طاملا ان 
اجلمي���ع ينادي ب���ه، والعمل م���ن اجل ان 
تكون االيادي ممتدة والف�س���اءات رحبة 
لكل من يريد ان ي�ساهم يف هذه امل�سرة، 
ونحن نتقا�س���م معه امل�س���رتكات و�سوال 
اىل الدول���ة املدني���ة الدميقراطي���ة، دولة 

املواطنة والعدالة االجتماعية.
العراق���ي  ال�س���يوعي  احل���زب  واأو�س���ح 
التغيرب���ان  م���ن  موقف���ه  ندائ���ه  يف 
يكون:تغي���را �س���امال ولي����س ترقيعي���ا، 
وان ال يك���ون ا�س���الحا له���ذا اجلانب او 
ذاك. واإمن���ا تغير مركب: تغير باملنهج، 
تغي���ر بال�سيا�س���ة، تغير بال�س���خو�س، 
تغي���ر باملنظوم���ة الكاملة..وق���ال: نحن 
نن�س���د الدولة املدنية الدميقراطية، دولة 
املواطن���ة، املواطن���ة املربئ���ة م���ن اأدران 
الطائفية وال�سوفينية، واأن تتوفر فر�س 
متكافئ���ة للنا����س بدون متييز الأي �س���بب 
كان..وبني اأن الكثر من القوى ت�ساركنا 
يف ه���ذه ال���روؤى، الت���ي كان���ت مطروحة 

على جدول انتفا�سة ت�سرين املجيدة..

موؤتمرالحراك ال�شعبي والتغيير الجذري المن�شود

 د.كاظم املقدادي

 فوزي عبد الرحيم

 د. نادية هناوي 

الوزني واأ�شياء اأخرى

م الدكتور علي الوردّي حاًل ينا�شر المراأة العراقّية ؟ هل قَدّ

على الرغم من بع�ض المواقف الموؤيدة للمراأة التي عبرت عنها موؤلفات الدكتور علي 
الوردي؛ فاإن روؤيته لها لم تتعد النظرة الذكورية العامة التي ترى المراأة عن�شرا 

ثانويا في الحياة. وهو ما يدلل عليه الكثير من المقولت والروؤى التي بثها في 
درا�شاته النف�ض ـ اجتماعية. 
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د. ر�سول حممد ر�سول

ترجمة : عدوية الهاللي 

حتيلنا رواية »الن�ساء 
ال�سغريات« للكاتبة لويزا 

م األكوت ال�سادرة عن املدى 
برتجمة امينة �سعيد، اىل 

اإ�سكالية حتويل الن�ص املقروء 
وحتديدا ال�سرد الروائي اىل 

ال�سينما ، فالرواية وال�سينما 
و�سيطني تعبرييني، يذهبان 

اىل   امل�سمون لي�ستك�سفاه، ومن 
ثم يختارا اال�سلوب الذي يظهر 

فيه.

فالعالق���ة ب���ن الأدب وال�ش���ينما تبق���ى 
ا�ش���كالية ويعرتيه���ا الكث���ر م���ن فلي�س 
هن���اك قاعدة او �شيغ���ة ثابتة يتم العمل 
مبوجبها عل���ى معاجلة ن�س مكتور اىل 
ن����س ب�شري.فالفيلم يتماه���ى مع عامل 
الكتب فاملف���ردة اللغوي���ة للكاتب حتقق 
نف����س الغر����س ال���ذي حتقق���ه ال�شورة 
بالن�شبة ملخرج الفيلم، كما يرىمار�شال 

مكلوهان. 
فرواية ن�ش���اء �شغرات ، كتبتها األكوت 
يف  الب�شت���ان(  الأ�ش���رة)دار  من���زل  يف 
كونك���ورد، ما�شات�شو�شت����س، وُن�ش���رت 
يف جزاأي���ن ع���ام 1868 وعام 1869. 
تتاب���ع الق�شة حياة اأرب���ع �شقيقات ميج 
جو بيث اآم���ي ومار�س، وه���ي مقتب�شة 
عن جتارب طفولة الكاتبة مع �شقيقاتها 
الثالث. وحقق اجلزء الأول من الكتاب 
جناح���ًا جتاري���ًا ونقدي���ًا كب���رت، مم���ا 
دعىاألك���وت اإىل كتاب���ة اجل���زء الث���اين 
وال���ذي �ش���ادف نف����س اجن���اح اجل���زء 
الول. ُن�ش���ر كال اجلزاأين للمرة الأوىل 

يف جملد واحد يف عام 1880.
م���ن  الكث���ر  ن�ش���اء �شغ���رات  �شه���دت 
كان  واأوله���ا  ال�شينمائي���ة.  املعاجل���ات 
اأول فيل���م عام 1918 هاريل من بطولة 
و  لي�ش���رت  كي���ت  و  برن���ارد،  دوروث���ي 

كونراد ناجل . وكانت واحدة من الأكرث 
بطول���ة  م���ن   )1933 )ن�شخ���ة  �شه���رة 
كاثري���ن هيب���ورن يف دور ج���و وربيع. 
ال���ذي   1949 اإ�ش���دار  ذل���ك  واأعق���ب 
ج�شدت في���ه اليزابيث تايل���ور )اإميي(، 
و ج���ون األي�ش���ون )ج���و(، وجاني���ت يل 
)مي���غ(، و مارغري���ت اوبراين )بيث( و 
بي���رت لوف���ورد )لوري(، و جي���م اأوبري 
�شميث )ال�شيد لوران�س(. ويف م�شل�شل 
مريدي���ث  ح�ش���دت   1978 ل�شن���ة 
باك�شرت )مي���غ(،و �ش���وزان داي )جو(، 
و اإي���ف بلومب )بيث(، كم���ا )فريدريك( 
وليام �شتل���ر، و غرير غار�ش���ون )العمة 
مار�س(، و روبرت يونغ )اجلد جيم�س 
لع���ب   1994 ع���ام  ويف  لوران����س(. 
بطولته �ش���وزان �شاران���دون و وينونا 
وكر�شتيندان�ش���ت  ج���و  يف  راي���در 
كاإميي الأ�شغ���ر �شنًا، و �شامانثاماثي�س 
كما اإميي الأكرب �شنًا، و كري�شتيان بيل، 
كل���ر دين�س )بي���ث( و ترين���ي الفارادو 

)ميغ(.
املعاجل���ة الخ���رة لهذه الرواي���ة كانت 
ع���ان 2019 باإخ���راج املخرج���ة جريتا 
جروج وال�شيناري���و جلرفيغ و�شارة 
ب���ويل. وه���و الفيل���م الثام���ن الروائ���ي 
الطوي���ل املبن���ي م���ن رواية لوي���زا ماي 
األكوت. هذا الفيلم من بطولة �شاوير�س 
رونان، واإميا وات�شون، وفلورن�شا بف، 
وتيموثيت�شالمي���ت،  واإيليزا�شكانل���ن، 

ولورا ديرن ومريل �شرتيب.
جنحت “جروج” يف افلمتها احلديثة 
له���ذه الرواي���ة يف الغو�ش���اىل روحه���ا 
الت���ي جعلتمنه���ا )اي الرواي���ة( خال���دة 
ون�ش���ف  ق���رن  م���ن  لأك���رث  وحمبوب���ة 
م���ن �شدوره���ا، وه���ي بذلك ن����س خالد 
وملحم���ي اأ�شهم���ت ال�شينم���ا بتخليده، 
م���ن  الكث���ر  الرواي���ة  ناق�ش���ت  حي���ث 
مازال���ت  الت���ي  الجتماعي���ة  الق�شاي���ا 

مو�شوع نقا�س يف جمتمعاتنا.
وه���ي بذل���ك تختل���ف ع���ن الكث���ر م���ن 
املعاجل���ات ال�شينمائي���ة له���ذه الرواي���ة 
والت���ي كان���ت اقتبا����س ح���ريف للرواية 

خا�شة يف الحداث الرئي�شة للرواية.
اأم���ا الن�شخ���ة اجلديدة فتق���ود بطولتها 
اأيقونة ال�شينما العاملية مريل �شرتيب 
واإمي���ا  رون���ان  �شاوير����س  مب�شارك���ة 
و�شر�ش���ا  ب���وج  وفلوران����س  �شت���ون 

رونان وتيموثي�شالميت.
وترك���ز املخرج���ة املعروف���ة مب�شاندتها 
لق�شايا امل���راأة يف احلياة ويف ال�شينما 

يف ه���ذه الإع���ادة، على مرحل���ة ال�شباب 
لل�شقيق���ات بع���د مغ���ادرة ث���الث منه���ن 

املنزل.
وتط���رح الرواية كما الفيل���م ق�شايا يف 
الن�شوي���ة وال���زواج م���ن خ���الل جتارب 
الأخ���وات الأربع���ة واللوات���ي تقدمه���ن 
ي�شع���ن  طموح���ات  كن�ش���اء  الرواي���ة 
لتحقي���ق اأحالمه���ن يف جمتم���ع يوؤم���ن 
ب���اأن الن�ش���اء خلق���ن لل���زواج والعناي���ة 

مبنازلهن فقط.
اجلدي���د اي�شا يف هذه املعاجلة للرواية 
الت���ي راي فيها الكثر موعظة اأخالقية. 
لك���ن ه���ذا راأي اأقلي���ة فق���ط؛ رغ���م انه���ا 
مث���ل  كاتب���ات  اأجي���ال  فهن���اك  الهم���ت 
الكاتب���ة الفرن�شية ال�شهرة �شيمون دي 
بوف���وار، والربيطاني���ة ج. ك. رولينغ، 

والأمريكية باتي �شميث.
غريت���ا  الأمريكي���ة  املخرج���ة  لك���ن 
جروجتمكن���ت برباع���ة م���ن البتع���اد 
ع���ن ذاك اجلان���ب الأخالق���ي للرواي���ة، 
لت���ربز  ف���ورا  العم���ق  اإىل  غا�ش���ت  اإذ 

الن�شوي���ة  اجلوهري���ة:  املو�شوع���ات 
والفردي���ة. وال�شتقاللي���ة  والإب���داع 

وه���ي مو�شوعات كم���ا ا�شلفن���ا تناق�س 
اجتماعيا هذا اليوم.

حمك���م  ب�ش���كل  املكت���وب  فال�شيناري���و 
م���ن  الروائ���ي  العم���ل  انت���اج  باإع���ادة 
خ���الل ا�شتعرا����س حكاي���ات الفتي���ات ، 
ثم الع���ودة اإىل طفولتهن ث���م اإىل الزمن 
احلا�ش���ر. وهذه اللتفات���ة يف املعاجلة 
تظهرهم كن�ش���اء ذي �شخ�شيات خا�شة 

مبعامل وا�شحة.
ف�شخ�شي���ة ج���و يف الفيل���م ه���ي مزي���ج 
م���ن �شخ�شي���ة األك���وت نف�شه���ا واي�ش���ا 
م���ن اخلي���ال الروائ���ي، حي���ث طموحها 
ككاتب���ة حتم���ل ن�شو�شه���ا اىل النا�ش���ر 
رغم مالحظاته لها قائال لها: “موا�شيع 

الأخالق ل تبيع هذه الأيام”.
ونرى  اأن ه���ذا التعليق قد يبدو واقعيا 
ومعا�ش���را، وا�شتعارت���ه املخرج���ة م���ن 
الن�س لين�شجم مع  البتعاد عن الوعظ 

الأخالقي.

عن دار روبرت الفونت للن�سر، 
�سدر موؤخرا كتاب )حرب االأفكار( 

للكاتبة وال�سحفية الفرن�سية 
اأوجيني با�ستيه في 312 �سفحة، 

والذي توثق فيه الكاتبة حرب 
االأفكار القا�سية التي تتغير بمرور 

الوقت محاولة م�ساعدة القارئ 
على فهم اأف�سل للو�سع الحالي في 

فرن�سا ..

رجع���ي  ا�شتعرا����س  عل���ى  الكت���اب  ويق���وم 
للمواجه���ات الفكري���ة العظيم���ة املا�شي���ة را�شما 
بانوراما حالية تعتم���د ب�شكل خا�س على العديد 
من اللق���اءات واملقابالت الت���ي كان من املمكن اأن 
جتريها املوؤلفة ملدة ثالث �شنوات مع املفكرين من 

جميع امل�شارب.
وحت���ى لو كان���ت املناق�ش���ات الفكري���ة يف فرن�شا 
ترج���ع اإىل زمن بعي���د ، فاإن م�شطل���ح “املثقف” 
نف�ش���ه ، كم���ا تخربنا الكاتب���ة، ُولد خ���الل ق�شية 
دريفو����س. وكان م�شطلحا ازدرائي���ا يف البداية 
، ب���ل كان ميث���ل اإهان���ة ، اذ ميك���ن تعريف املثقف 
منذ ذل���ك احلن عل���ى اأن���ه الأكادمي���ي اأو الكاتب 
اأو الفيل�ش���وف اأو الع���امل ال���ذي ي���رتك تخ�ش�شه 
للخو����س يف �ش���وؤون املدينة مث���ل فولتر ، زول 
، جي���د ، �شارت���ر ، اآرون ، الذي���ن ي�شكل���ون بع�س 
الأمثل���ة. لكن طبيعة النقا����س تغرت ب�شكل كبر 
عل���ى م���ر العق���ود. والي���وم ي�شع���ب التمييز بن 
املثق���ف واخلب���ر اأو ال�شحف���ي املوج���ود عل���ى 
التلفزيون اأو يف و�شائ���ل التوا�شل الجتماعي. 

ا. فالعالقات تغرت اأي�شً

بتذكرن���ا  با�شتي���ه  اأوجين���ي  لن���ا  ُتظه���ره  وم���ا 
بتاري���خ النقا�ش���ات الفكري���ة التي حتول���ت اأكرث 
نح���و ال�شراع بعد تلك الف���رتة الق�شرة جدا يف 
تاري���خ الب�شري���ة ، التي تقع ماب���ن ظهور حبوب 
منع احلمل وظهور فرو�س الإيدز ، وهي الفرتة 
الت���ي متي���زت بالث���ورة اجلن�شي���ة ..كم���ا عرجت 
املوؤلف���ة عل���ى ف���رتة الثمانيني���ات والت�شعينيات 
عندما اأف�شح���ت حرية معين���ة يف التعبر املجال 
تدريجي���ًا للمعار�ش���ة الطائفي���ة ، وحت���ى القتال 
العدائ���ي والتخ�ش����س املف���رط ال���ذي ابتع���د عن 
الآراء العام���ة التي كان م���ن املمكن اأن تكون لدى 

مثقفي املا�شي.
وعل���ى الرغ���م م���ن كل �ش���يء ، فق���د تغ���ر امل�شهد 
الأخ���رة..  ال�شن���وات  يف  الفرن�ش���ي  الفك���ري 
وق���د راأينا بالفع���ل نهاية هيمن���ة الي�شار يف عامل 
الأفكار. وهذا م���ا تظهره لنا اأوجيني با�شتيه من 
ا  خالل ف�شل ع���ن النه�شة املحافظ���ة ، ولكن اأي�شً
يف �شعود اليمن الراديكايل ، الذي تبنى بدوره 
اأفكار جرام�شي. وم���ع ذلك ، ل ميكننا اأن نقول - 

بعيًدا عن ذلك - اأن الي�شار �شيهزم.
ويف ظ���ل ظه���ور �شاحة يقات���ل فيه���ا املحافظون 
والتقدمي���ون عل���ى قدم امل�ش���اواة ، فه���ي ل تزال 
)الي�ش���ار( يف الواق���ع ، م���ن خالل التاأث���ر الذي 
حتتفظ ب���ه يف التعليم واجلامع���ة ورجال الدين 
والع���الم ، وال���ذي يح���دد قواع���د اللعب���ة ، ه���م 
الالعبون. والأفكار التي لهم احلق يف مناق�شتها.
لي�س من ال�شهل ، مع ذلك ، ان يعرب املرء عن نف�شه 
بحري���ة يف مواجهة �شعود الي�ش���ار الراديكايل ، 
الذي تخللته دعوات للعنف والتمرد ، مقرتنة يف 
بع�س احلالت باحلنن اإىل الإرهاب ، والتطرف 
املفرت�س لفريديريك لوردون ، اأو حتى ال�شعبوية 
الي�شارية امل�شتوحاة من �شانتال موف واإرن�شتو 

لدو ، وهوؤلء الذين ينوون تفكيك اليمن.
واإذا انح�ش���ر عن���ه ال���راأي الع���ام ، واإذا �شدم���ه 
مثقف���و اليمن يف و�شائ���ل الإعالم ، ف���اإن الي�شار 
الثق���ايف ل ي���زال يف املن���زل ويف اجلامع���ة ، اإن 
مل يك���ن متطرًفا. ففي جامع���ة ال�شوربون ، حقق 
املاج�شت���ر يف درا�ش���ات الن���وع جناًح���ا كبًرا ، 
وت�ش���ق درا�شات ما بع���د ال�شتعم���ار طريقها يف 
اجلن����س والع���رق ، م���ع هواج�س م�شت���وردة من 

اجلامعات الأمريكية ، حيث يتخ�ش�س املرء اأكرث 
فاأكرث وفًقا ملو�شوع الدرا�شة بدًل من التخ�ش�س 
، وترت�ش���خ اأكرث فاأك���رث “ديكتاتورية الهويات” 
يف قلب اجلامعات الفرن�شي���ة. وغالًبا ماحل عهد 
ال�ش���ورة واللقط���ات والعاطفة حم���ل النقا�س ثم 
ح���ل اإلغاء الثقافة ب�شبب الجن���راف الذي نعرفه 
اىل الي���وم الولي���ات املتحدة ،وال���ذي  انتهى به 

الأمر اإىل قتل كل النقا�س بطريقة مقلقة للغاية.
ووفًقا مل�شح �شمل 1500 طالب يف عدة جامعات 
اأمريكي���ة ، يعتق���د ٪51 منه���م اأن���ه م���ن املقب���ول 
ايق���اف متحدث ل نتفق معه بال�شراخ يف موؤمتر 
م���ا، ويعتق���د ٪20 اأن���ه م���ن امل�ش���روع ا�شتخدام 
العن���ف ..كم���ا مل نع���د ن���رتدد يف ج���ر املثقف���ن 
اىل املحاك���م مثل بروك���ر ، اأو ب���ن �شو�شان ، اأو 
هوليبي���ك  الذي���ن نبحث ع���ن كل كلمة له���م لنجد 
�شيًئ���ا لإدانته���م ، واإ�شكاتهم ب�شكل مث���ايل.اذن ، 
يبق���ى الي�شار الرادي���كايل يف ال�شدارة.و ينتهي 

ال�شراع الإعالمي بقتل اجلدل والنقا�س ..
وهنال���ك ف�ش���ل يف الكتاب خم�ش����س للم�شطلح 
���ا ، كم���ا اأن���ه يح���دد  النيولي���ربايل الرائ���ج اأي�شً
بو�ش���وح املوؤلف���ن التاريخين العظم���اء للتقليد 
اللي���ربايل الفرن�شي. ويب���دو ان الهزمية الفكرية 

كت���ب  تتج���ول  اذ  للعي���ان  وا�شح���ة  لليربالي���ة 
ال�شعبوي���ن واملحافظ���ن والي�ش���ار الرادي���كايل 
على رفوف املكتب���ات. ففي الوليات املتحدة ، مل 

يك���ن القت�شاديون الفرن�شي���ون الذين انت�شروا 
ليربالي���ن ب���ل ا�شرتاكين. لكن املوؤلف���ة تدرك ان 
الدف���اع عن اخل�شو�شية �شد راأ�شمالية املراقبة ، 
وحماية حرية التعبر يف ع�شر الرقابة اجلديدة 
التحدي���ات  يف  لتلعب���ه  دورا  الليربالي���ة  مين���ح 
اجلديدة للقرن احلادي والع�شرين. ففي مواجهة 
الديكتاتوري���ة التكنولوجي���ة و�ش���راع ال�شبكات 
الجتماعية ، اأ�شبحت م�شاألة حرية الفرد وقدرته 
عل���ى مقاومة ال�شغط الجتماعي وثقافة النقا�س 
�شروري���ة مرة اأخ���رى. وتعتم���د اإمكانية احلياة 

الفكرية على ذلك.
ويب���دو ان الي�ش���ار ، م���ن جانبه ، ق���د تغر كثًرا 
كم���ا يبدو اأنه يف حال���ة فو�شى. فل���م يعد العديد 
من املثقفن يج���دون اأنف�شهم يف املنعطفات التي 
اتخذوه���ا يف ال�شن���وات الأخرة.فهل ان الي�شار 
هو الذي خ�شر معركة الأفكار اأم اليمن هو الذي 

انت�شر فيها؟ هناك اإجابة ثالثة: ل.
 اأدت النق�شام���ات الأيديولوجي���ة اجلدي���دة اإىل 
حمو هذه احلدود الفكرية التي تعود اإىل الثورة 
الفرن�شي���ة ، ومل تع���د العدي���د م���ن ال�شخ�شي���ات 
الب���ارزة يف جم���ال الفكر يتعرفون عل���ى اأنف�شهم 
يف ه���ذا النق�شام احلزبي ، فعندما ُو�شف بع�س 
املفكري���ن امل�شهوري���ن باأنه���م رجعي���ون جدد يف 
اأعق���اب الهجوم الر�شمي عل���ى دانيال ليندربرغ 
يف ع���ام 2002 ، األي����س الواقع ه���و الذي تغر؟ 
ت�شاأل اأوجين���ي با�شتيه. بينم���ا يوا�شل مثقفون 
مث���ل ، اآلن فينكيلك���راوت ، وبا�ش���كال بروكر ، 
ولوك ف���ري ، وبير نورا ، ومار�شيل غو�شيت ، 
من بن اآخرين ، تعريف اأنف�شهم باأنهم من الي�شار.

لكنهم ل يعرتفون باأنف�شهم يف اإنكار الواقع ، ول 
يف التعددي���ة الثقافية اأو معاداة الراأ�شمالية التي 
تهيمن على الي�شار اليوم. وبالتايل ، ت�شبح هذه 

احلقوق غر قابلة للتوفيق بينها..
ويف الف�ش���ل الثالث والأخر من الكتاب ، تدر�س 
اأوجين���ي با�شتيه ال�شراع الفكري احلقيقي الذي 
ي�شود التاري���خ ،.وينتهي العمل بف�شول مكر�شة 
تباعًا للراديكالية الن�شوي���ة )وتناق�شاتها( ، مرة 
اأخ���رى دون تفك���ر ب�شي���ط اأو اعت���دال ، ب�شب���ب 
دخول العرق يف اجلامعة وب�شكل اأكرث عموًما يف 
املجتم���ع مع كل الآثار ال�شارة التي نعرفها كثًرا 

الآن.فعل���ى ج���دران جامعة ال�شورب���ون ، مل يعد 
امل���رء يقراأ �شع���ارات تدعو اإىل الث���ورة واحلرية 
ب���ل اىل العن�شري���ة وكل عنا�ش���ر التع�شب الذي 
اأ�شب���ح مقلًق���ا وال���ذي ي�شي���ب جمتمعن���ا ب�شكل 
متزاي���د، ما يدع���و اإىل الت�شكي���ك يف مفاهيم مثل 
العاملي���ة اأو حت���ى التن���وع. وبالت���ايل ي�شمح لنا 
بقيا����س اإىل اأي مدى جند اأنف�شن���ا منغم�شن يف 

انحدار فكري ل ُي�شدق ومقلق اأكرث.
اأنف�شنا  ن�ش���األ  وم���ن خالل”ح���رب الأفكار” ق���د 
، ه���ل �شننتق���ل اإىل احل���رب )الأهلي���ة( ؟ ت�ش���ر 
الأخبار املبالغ بها وا�شتحالة النقا�س اأحياًنا اإىل 
اأننا ل�شن���ا بعيدين جًدا عن ذل���ك ...لكن اأوجيني 
با�شتيه يريد اأن يك���ون اأكرث تفاوؤًل وباعثا لالأمل 
من خالل كتابه م�شرا اىل ان مبقدورنا اأن نعتقد 
اأن الأف���كار هي التي توج���ه العامل ، وبهذا املعنى 
يج���ب األ ن�شت�شلم اأبًدا ، بل على العك�س ، نح�شد 
اأنف�شن���ا با�شتمرار ملحاولة تطوي���ر املعرفة.، ذلك 

ان م�شر الب�شرية يعتمد على الأفكار.
وهكذا ، ف���اإن النقا�س الفكري املعا�شر مبني على 
مبداأي���ن متعار�شن: الن�شبية وعدم الت�شامح مع 
اآراء الآخري���ن. فق���د مت تعقيد اإمكاني���ة الو�شول 
اإىل احلقيق���ة بدق���ة ، ويف نف����س الوق���ت ، يعتقد 
كل �شخ����س اأنه �شاحب “اف���كاره” التي يوؤكدها 
بطريق���ة دوغماتي���ة يف النقا�س الع���ام ، من دون 
اإعط���اء اأي���ة قيم���ة لأح���كام الآخري���ن. وه���ذا هو 
جوه���ر امل�شاأل���ة. فلي�س من ينت�ش���ر هو الأقوى ، 
ب���ل الأ�شعف والأكرث مهارة. كم���ا ان من ينت�شر 
يف املعرك���ة الأيديولوجية ه���و من ي�شرخ باأعلى 
�ش���وت. فلم يعد هن���اك اآراء ، هناك م�شاعر فقط ، 

ومل يعد هنالك واقع بل تف�شرات ...
يف ه���ذه الفو�شى الكبرة م���ن الذاتية ، ما الذي 
ل ي���زال باإم���كان املثقف���ن فعله؟ فعندم���ا ُيح�شب 
اجلن�س اأو لون الب�ش���رة اأكرث من حمتوى العمل 
اأو اخلط���اب ، يب���دو العق���ل عاج���ًزا ع���ن توجي���ه 
التاري���خ. ولكن على الرغم من هذا العجز ، اأعتقد 
اأن املثقفن ل غنى عنهم اأكرث من اأي وقت م�شى. 
لي�س لت�شكيل الطليع���ة التي متهد طريق التاريخ 
،وال�شعلة الت���ي تنرالدرب للجماهر يف الثورة 
، ولك���ن ملحاولة متوا�شعة لإح���داث فارق ب�شيط 

حيث ت�شود املانوية ، وال�شك مكان العقل ..

ه���ذا الكتاب هو اأح���د الكت���ب ال�شتة التي 
األفه���ا الفيل�ش���وف اآرث���ر �شوبنه���اور)22 
فرباي���ر 1788 – 21 �شبتم���رب 1860( 
يف حياته، وه���و ميثل جزءا ل يتجزاأ من 
كت���اب �شوبنه���اور الكبر )الع���امل كاإرادة 
ال���ذي ظه���ر يف طبعت���ه الأوىل  ومتث���ل( 
�شنة 1818 وتوالت طبعاته يف �شنوات 
لحقة، وه���و الف�ش���ل الراب���ع والأربعن 
م���ن املالح���ق الت���ي اأ�شيف���ت اإىل الكت���اب 
الإرادة ه���و  اإن مب���داأ   .)13 الرابع)����س 
املب���داأ امليتافيزيق���ي الأول، والإرادة ه���ي 
غريزة عمي���اء ل واعية، ول ت�شر واعية 
اإل يف الإن�شان بفعل اإرادته، وهذا الوعي 

لي�س كليًا اإمنا هو جزئي.
ن�ش���ق  ه���و  ال�شوبنه���اوري  الن�ْش���ق  اإن 
ميتافيزيق���ي الفل�شف���ة لأن اأ�شا�ش���ُه يق���وم 
عل���ى مب���داأ اأول متع���ال، فهن���ا تقاب���ل بن 
)الإرادة( و)العق���ل(، وه���ذا الكت���اب ظهر 
دار  يف  العربي���ة  برتجمت���ه  من�ش���ورا 
م���ّرة  اأول  الأول  الع���ام  ه���ذا  الرافدي���ن 
2021 برتجم���ة رقيق���ة نه�س بها »جالل 
العاط���ي رب���ي« من املغ���رب، وت�شّمن منت 
الكت���اب تقدميه مقالت���ان رئي�شت���ان هما: 
»ميتافيزيقا احل���ب« و«مقالة يف الن�شاء«، 

فما هي حمتويات هاتن املقالتن؟
ميتافيزيقا احلب

يعتقد �شوبنهاور م���ن »املوؤّكد اأن كل حالة 
حب، ومهم���ا كان مظهره���ا الأثري الذي 
ت���زدان به، له���ا جذل متاأ�ش���ل يف الغريزة 
اجلن�شي���ةاأو لنغل���و بالق���ول اإنه���ا لي�ش���ت 
�شيئ���ا اآخر ع���دا غريزة جن�شي���ة حمتومة 
وحم���ددة بو�شوح �شلفا، اإنها غريزة اأكرث 
– 28(.ويعتقد  تف���ردا ومتيزا« �س )27 
�شوبنه���اور باأنه من »ال�شعوبة البالغة اأن 
نبث احلي���اة يف قطعة فني���ة اأو م�شرحية 
دون حب« )����س 32(، ويوؤّكد �شوبنهاور 
ب���اأن هذه »الغريزة اجلن�شية لي�شت �شوى 

اإرادة مطلقة« )�س 32(.
وم���ن »ناحية اأخرى ما حلال���ة احلي غاية 
تهف���و اإليه���ا غ���ر ولدة ف���رد م���ن طبيع���ة 
اأن  ذل���ك  عل���ى  القاط���ع  ودليلن���ا  حم���ددة 
الأ�شا�ش���ي واجلوه���ري يف تل���ك احلال���ة 
العاطفي���ة لي����س اأن يك���ون احل���ب متبادل 
اإمن���ا التملك مبعنى املتعة اجل�شدية« )�س 
اخلا����س  »احل���ب  يعت���رب  وهك���ذا   .)33
والف���ردي ب���ن عا�شق���ن ل تف�ش���ره �شوى 
الفردي���ة اخلا�شة واحل�شري���ة التي متيز 
كل رج���ل على ح���دة« )����س 36(، ويعتقد 
�شوبنه���اور ب���اأن »الإرادة تتطل���ع قبل كل 
�ش���يء اإىل  خل���ق الطب���ع املمي���ز للجن����س 
الب�ش���ري كاأ�شا�س �شلب ل���كل فردية« )�س 

 .)38
الفيل�ش���وف  يعتق���د  وهن���ا 
»احل���ب  ب���اأن  الأمل���اين 
احلقيقي ال���ذي يبلغ درجة 
الهي���ام هو ن���ادر الوجود« 
)����س 39(. ويعتقد اأي�شا 
باأن »ح���ب الرجل �شرعان 
ما يخمد وي�شتحيل رمادا 
مبجّرد م���ا ينطفئ �شرام 
 .)50 )����س  �شهوت���ه« 
وهن���ا مي���ل الفيل�ش���وف 
الرج���ل  اإىل  الأمل���اين 
املراأة  وقدرات���ه بينم���ا 
ل ُتنج���ب �ش���وى طفل 
ال�شن���ة  يف  واح���د 
ي�شتطي���ع،  والرج���ل 
ممار�ش���ة  ج���راء 
احلب، خلق خم�شن 
طف���ال يف ال�شنة!! ثم 
اأن���ه بع���د »اجلن����س 
�ش���يء  ل  واملر����س 

وتنف���را  بغ�ش���ا  اأ�ش���د 
واإثارة لال�شمئزاز من مظهر ج�شم م�شوه 
اخللق���ة علي���ل الرتكي���ب« )����س 53(. اإن 
اجل�ش���م »جمي���ل الق���وام والبني���ة ميك���ن 
العي���وب  ي�ش���د م�ش���د كل  اأن  املقاب���ل  يف 
والنقائ����س« )�س 53(. كم���ا اأن »الأقدام 
متثل خا�شّية اأ�شا�شية للنوع« )�س 54(. 
واإن »الن�ش���اء يف�شل���ن الرج���ال يف �ش���ن 
ت���رتاوح من ثالث���ن اإىل خم����س وثالثن 

�شنة« )�س 54(.

مقالة في الن�ساء
املوؤل���ف  يتن���اول  التالي���ة  املقال���ة  يف 

�شوبنهاور الأفكار الآتية:
ح�شنه���ن . 1 اأي:  الن�ش���اء،  م�ش���ر 

وجمالهن الزائ���ل، والن�شج عندهن 
وحمدودية ملكة الذكاء عندهن.

اإنه���ن بيقن رهين���ات احلا�شر على . 2
العك����س من جن����س الرج���ال، اإنهن 
جمب���ولت عل���ى الإ�شف���اق والرثاء 
حلال الآخرين اأكرث من انت�شارهن 
للعدال���ة، الكذب هو و�شيل���ة الدفاع 

الطبيعة لدرء �شعفهن به.
ُت�شخ���ر م�شاع���ر وعواط���ف الن�شاء . 3

روح  اإن  الن���وع.  م�شال���ح  خلدم���ة 
التناف����س فيهن تاأت���ي من جنوحهن 

الفريد.
اإن ه���ذا اجلن�س له���و، يف جوهره، . 4

اأدين  ميل���ك  ول  وب�ش���ع  قبي���ح 
اإح�شا����س باجلمي���ل. واإذا ا�شطنع 
هذا اجلن�س املنحط تكلفا وتظاهرا 
مبحب���ة الفن���ون فذل���ك لأن الن�ش���اء 
يرغ���ن يف اإغ���واء واإث���ارة اأعجاب 

الرجل!!
ه���ذه ه���ي اأه���م حم���اور املقال���ة الثاني���ة 
واأكرثها كثاف���ة يف كتاب �شوبنهور وهي 
حم���ور �شريح غاي���ة ال�شراح���ة اأكرث من 
الف�ش���ل الأول كث���را وجريئ���ا لدي���ه وما 
موقفه من نقد املراأة �شوى موقف وا�شح 
ينتم���ي اإىل فال�شف���ة ع�ش���ره فميتافيزيقا 
امل���راأة ه���ي نق���د ج���ذري لو�شعي���ة املراأة 
وحالها مقارن���ة بالرجل اأبداه �شوبنهاور 

بلباقة �شاطرة.
الغ���الف  كلم���ة  اأ�شت���ل  اأن  يل  ويطي���ب 

الأخرة هنا ون�شها هو:
"يحم���ل الفيل�ش���وف الأملاين ع���ن الب�شر 
بع�ش���ا من عذاباته���م يف هذا الكت���اب، اإذ 
يخربه���م باأنهم خا�شع���ون حتى يف �شاأن 
بالغ اخل�شو�شية مثل احل���ب، اإىل اإرادة 
الن���وع الت���ي تعني ب���اأن يتنا�ش���ل الأفراد 
ويتخلد النوع. ويخرب �شوبنهاور الأراد 
باأنهم خمدوع���ون بوهم احلب ، �شقاوؤهم 
ومعاناته���م مع العاطفة م���ا هو اإل تالعب 
وراء  وم�شاعيه���م  تفوقه���م،  اإرادة  م���ن 
احلب ما هي اإل حي���ل النوع على ح�شاب 
م�شائره���م اإنها بب�شاط���ة عبقرية اجلن�س 

يف اأن يتخفى وراء �شتار احلب".
جلميل���ة  الآ�ش���رة  الرتجم���ة  ه���ذه  اإن 
ووا�شح���ة و�شعه���ا املرتج���م املغرب���ي ، 
وجه���ده م�شك���ور علي���ه كث���رًا ب�شال�ش���ة 
املرتج���م  اأن  كم���ا  ور�شاقت���ه،  الأ�شل���وب 
واإدارة الن�شر، كالهم���ا، ت�شاطرا باإخراج 
ن����س فل�شف���ي كان لق���رون مغيب���ًا ها هو 
اليوم متاحا يف املكتبة الفل�شفية الأملانية 
والعربية فطوبى لهما على هذا ال�شنيع.

)حرب االفكار ( للكاتبة الفرن�سية اأوجيني با�ستيه:

ا���ض��ت��ع��را���ض ل��ل��م��واج��ه��ات ال��ف��ك��ري��ة ف���ي ال��م��ا���ض��ي وال��ح��ا���ض��ر !

�ضوبنهاور.. والنظر للحب ميتافيزيقيا رواية "ن�ضاء �ضغيرات" 
بين الن�ض المكتوب والن�ض الب�ضري



خا�ص / املدى 

منذ اأكرث من �ست �سنوات يوا�سل املنت�سب 
يف وزارة الداخلي���ة عبا����س عكيلي حمود، 
وكنيته اأبو فا�سل العظيمي عمله االن�ساين 
يف خدمة الفق���راء واملعوزين بعد اأن �ساهم 
بتوزي���ع ع���دة اآالف م���ن ال�س���ات الغذائية 
وبن���اء املن���ازل اإ�سافة اىل تلبي���ة متطلبات 

بع�س ال�سباب وتزويجهم.
لي����س عن���د هذا احل���د يق���ف عم���ل املفو�س 
عبا�س،  املن�سوب اىل مديرية الدفاع املدين 
يف حمافظة وا�س���ط، بل �س���اهم بتكفل اأكرث 
م���ن 65 عملي���ة جراحية ملر�س���ى م���ن ذوي 
وتاأم���ن  الب�س���يطة  اأو  املعدوم���ة  الدخ���ول 
االدوي���ة والعاج���ات اىل اآخري���ن اإ�س���افة 
اىل فت���ح ثاثة اأ�س���واق خ�س�س���ت لتجهيز 

العوائل الفقرية باملاب�س جمانًا كان اآخرها 
قبيل عيد الفطر املا�سي كما يقول: 

ويو�س���ح العظيمي "بداأت العمل االن�ساين 
نط���اق  عل���ى  لك���ن   2015 ع���ام  التطوع���ي 
حمدود"، غري اأنه ن�سط على نحو كبري بعد 
عام 2017 واأخذ يقوم ببناء املنازل للفقراء 
واملعوزي���ن بجهود املتربعن وامل�س���اهمن 
امل�س���اركن وبجهود اآخرين معه يف الفريق 
التطوعي واحلملة االن�سانية اخلريية التي 
اأ�س���ماها "ارحموا م���ن يف االأر�س يرحمكم 

من يف ال�سماء وهو ال�سميع العليم".
 وي�س���يف "بالرغ���م م���ن كوين منت�س���با يف 
مديري���ة  يف  وحتدي���دًا  الداخلي���ة  وزارة 
الدف���اع املدين مبحافظة وا�س���ط لكني اأقوم 
بع���د انته���اء ال���دوام ويف اثن���اء اجازت���ي 
وجت���دين  التطوع���ي  بالعم���ل  الدوري���ة 

دائم���ا بن الفق���راء واملحتاج���ن ابحث عن 
احتياجاتهم واأحر�س عل���ى تلبية كل ماهو 
ممك���ن وي�س���اعدين يف ذل���ك اأخوت���ي م���ن 
املرات���ب وال�س���باط الذي���ن مل يبخلوا بدعم 
حملت���ي ماديًا ومعنويًا اإ�س���افة اىل تربعهم 
بامل���واد الغذائية واملاب�س مع عدد كبري من 

اأهل اخلري يف املحافظة".
م�سريًا اىل قيامه بتاأمن "متطلبات الزواج 
كامل���ة  ابت���داء م���ن املاب����س  والذه���ب اىل 
غرف���ة الن���وم لع���دد م���ن ال�س���باب املعوزين 
وكل ذل���ك بدعم وم�س���اعدة النا�س اخلريين 
وبجه���د مميز م���ن بع�س رفاق���ه يف احلملة 
الذي���ن �س���اهموا حت���ى االآن ببن���اء اأكرث من 
69 دارًا �سكنية لبع�س الفقراء واملحتاجن 
فيما يوا�س���ل عمل���ه حاليا ببناء ت�س���ع دور 

اأخرى التزال قيد االن�ساء". 

ويق���ول "يع���ز عل���ي اأن ارى حاج���ة النا�س 
عندي واين قادر على توفريها واأتوقف اأو 
اأتراجع لهذا �س���حيت حت���ى براحة عائلتي 
واطفايل الأجل اال�ستمرار مب�ساعدة النا�س 
وتوف���ري متطلبات عي�س���هم و�س���كنهم واين 

�سعيد بذلك".
واأ�س���ار اىل اأنه �ساهم بفتح "ثاثة معار�س 
للماب�س املجاني���ة باأنواعها وتوزيعها بن 
العوائ���ل الفق���رية وف���ق بطاق���ة اعتم���اد مت 
اعداده���ا م�س���بقا وفق قاعدة بيانات �س���اهم 
فيها بع�س اال�س���خا�س واملختارين لتحديد 
العائل���ة املحتاج���ة فعا وكان اآخ���ر معر�س 
اأقي���م قبيل عيد الفطر مت خاله توزيع اآالف 
القطع م���ن املاب�س بن االطفال والن�س���اء، 
واملعر�س اقيم يف منزيل لعدم وجود مكان 

منا�سب".
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�س���درت عن دار املدى الرتجمة العربية لرواية "لكل اإن�س���ان 
ليل" للكاتبة الفرن�سية ليدي �سالفري، و�سدرت هذه الرواية 
عام 2017 وحتكي ق�س���ة �ساب فرن�سي من اأ�سول ا�سبانية، 
ي�ساب بال�سدمة ب�سبب اإ�س���ابته بال�سرطان، فيقرر التخلي 
ع���ن وظيفته وع���ن زوجته ومنزله واله���رب بعيدًا لانزواء 
يف قري���ة جنوبي���ة، يحاول "اأن����س" اأن يبق���ى متحفظًا قدر 
االإمكان، لكنه ي�س���بح م�س���بوهًا على الفور ويجري ر�سده 
ومراقبته مما ي�س���بب له الكثري من املتاع���ب.. الرواية من 

ترجمة عدوية الهايل. 

يف خرب عاجل: وزارة 
اخلارجية تعلن اأن العراق دخل 

على خط اأزمة �سد النه�سة 
بن ال�سودان وم�سر من جهة 

واإثيوبيا من جهة اأخرى.   
 ويف خرب ال يريد اأن يتوقف 

عنده اأحد: تركيا تعتزم اإن�ساء 
�سد جديد على نهر دجلة، ويف 

حال اإمتامه لن ت�سل %10 
من مياه دجلة اإىل االأرا�سي 

العراقية..
الدولة التي اأم�ست �سنوات 

تنتظر اأن تعطف عليها تركيا 
باملياه، وتتو�سل اأن ال تقطع 

اإيران روافد االأنهار، تعلن عن 
ا�ستعدادها للم�ساعدة يف حل 

اأزمة �سد النه�سة. 
هل تريد اأن تعرف ماذا كانت 

م�ساعري واأنا اأقراأ مثل هذا 
اخلرب؟، اأنا مل اأ�ستطع ال�سمود، 

فلماذا يخفي الواحد منا 
�سحكته، مع هذا الكم الهائل 
من ال�سخرية؟، هل  �سا�ستنا 

وم�سوؤولونا منزعجون حقًا مما 
يجري يف منابع دجلة والفرات 

التي بح�سب نظرية اإبراهيم 
اجلعفري لن تتاأثر بال�سد 

الرتكي، الأن هذه االأنهر تنبع من 
اإيران؟! .

ما اأريد اأن اأقوله واأنا اأقراأ مثل 
هذه االأخبار اإّن كل �سيء جرى 

ويجري يف مو�سوعة املياه 
مرهون باإذعان الدولة العراقية، 

مل تقم تركيا ببناء ال�سد يف 
اخلفاء، فهي اأعلنت قبل �سنوات 

عزمها على اإن�ساء �سد اإلي�سو، 
فماذا فعلنا وكنا منلك موازنات 
انفجارية جتعلنا نبني اأكرث من 

�سد؟ �سمتنا وان�سغلنا بتقا�سم 
الكعكة، مثلما �سمتنا على دخول 

اجلي�س الرتكي اإىل االأرا�سي 
العراقية، وتتذكرون مل يكن مير 
يوم، اإال ويظهر نائب اأو"نادبة" 
يحذرون تركيا بالويل والثبور، 

والنتيجة �سورة جماعية 
الأع�ساء يف جمل�س النواب وهم 

يقبلون اأردوغان من وجنتيه، 
من يريد اأن يعرف حجم املهزلة 
التي و�سلنا اإليها، اأمتنى عليه 
اأن يبحث يف موقع اليوتيوب 

عن لقاء الفيل�سوف اإبراهيم 
اجلعفري الذي يقول فيه: "هذه 
باكورة عاقاتي مع تركيا، وقد 
اأخربتهم اأّن ن�سوب ح�سة املاء 

يف العراق �سيوؤثر على ح�سارة 
العامل" اأترك التعليق جلنابك 

الكرمي، اأما جنابي، فاأعي�س 
حاليًا حتوالت كربى بعد اأن 

ا�ستمعت اإىل اخلطب الثورية 
التي يلقيها النائب حممد 

الكربويل ، وهو يحذرنا من 
خذالنه يف االنتخابات القادمة 

، طبعا اأن من حق النائب حممد 
الكربويل اأن ي�سكو من ظلم 

االأحباب من قادة الباد الذين 
�سهلوا لعائلة الكربويل اأن 

ت�سبح على قائمة كبار االأغنياء، 
ومهدوا لها ال�سبل لنهب وزارة 

ال�سناعة .
واالآن دعوين اأت�ساءل: "هل 

ت�ستطيع القوى ال�سيا�سية اأن 
تخرج على جماهريها وتقول 

لهم اإن اإيران حّولت جمرى مياه 
االأنهر املغذية لنهر دجلة اإىل 

اأنهر وخزانات داخل اأرا�سيها؟، 
وهل ي�ستطيع م�سوؤول عراقي 

اأن يركب الطائرة ويذهب 
باجتاه طهران واأنقرة 

ليخربهم اأن الق�سية تتعلق 
مب�سري �سعب، واأن العراق 
لن يقف مكتوف االأيدي؟.. 

يا�سادة ياكرام اأمتنى عليكم اأن 
الحتدثونا عن الوطنية التي 

تريدونها وفقًا ملوا�سفات دول 
اجلوار.

 نكتة ب
طعم عراقي!!

لكل اإن�سان ليل 

 علي ح�سني

منت�سب يف الداخلية يقود فريقًا للعمل الإن�ساين يف وا�سط 

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الثاث���اء( اأن درج���ات احلرارة ترتف���ع قليا عن معدالتها لي���وم اأم�س، واأن 

اجلو �سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق الباد.
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ت���ويف زيونا حان���ا، رئي�س طائف���ة هندية 
ت�س���مح بتعدد الزوج���ات، وُيعتقد اأنه رب 
االأ�س���رة االأكرب يف العامل ع���ن عمر يناهز 
76 عام���ا بع���د اإ�س���ابته باملر����س، ت���اركا 
وراءه 38 زوج���ة و89 طف���ًا و33 حفيدا 
- جميعهم يعي�س���ون مع���ا يف منزل مكون 
م���ن 100 غرف���ة باأربعة طواب���ق يف قرية 

باكتواجن تاجننوام.
املع���امل  م���ن  وقريت���ه  زيون���ا  واأ�س���بح 
اإي���زاول  ال�س���ياحية الرئي�س���ة يف والي���ة 
ب�س���بب االأ�س���ر، وكان ت�س���انا يع���اين م���ن 

ارتف���اع �س���غط ال���دم ومر����س ال�س���كري 
قبل وفات���ه يف 13 حزيران/يونيو، وفقا 

ل�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
اأُ�س���يب زيون���ا باملر����س الأول م���رة يف 7 
حزي���ران عندم���ا اأ�س���بح غ���ري ق���ادر على 
 11 يف  الوع���ي  وفق���د  الطع���ام،  تن���اول 
حزي���ران، مت نقل���ه اإىل امل�ست�س���فى، حيث 

اأُعلن عن وفاته لدى و�سوله.
من ال�س���عب حتديد احلجم الدقيق لعائلة 
ت�س���انا، حيث ت�س���ري بع����س التقارير اإىل 
اأن االأب لدي���ه 94 طف���ًا و39 زوج���ة و33 
حفي���دا، وكان زعيما ل�طائفة �س���كلها جده 

يف الثاثينيات.
ت�سم الطائفة حوايل 1700 فرد من بينهم 
اأربع���ة اأجي���ال م���ن عائل���ة ت�س���انا، وكثري 

منهم يعمل���ون يف نحت االأثاث اخل�س���بي 
وي�سنعون اأدوات فخارية.

ولد ت�س���انا ع���ام 1945 
م���ن زوجته  وت���زوج 

االأوىل زاثياجن���ي، الت���ي تك���ربه بث���اث 
�سنوات، عندما كان عمره 17 عاما.

تعي����س عائلت���ه مع���ا يف منزل �س���خم من 
 Chuuar" ُيدع���ى  طواب���ق  اأربع���ة 
 New اأو   -  "Than Run
ال���ذي   -  Generation House
ي�سم 100 غرفة واأ�سبح وجهة �سياحية. 
االأ�س���رة منظم���ة بان�س���باط كبري. ت�س���ع 
الزوج���ة االأك���رب �س���نًا بانتظ���ام ج���داول 
زمني���ة لزمائها م���ن ال�س���ركاء ليتناوبوا 
عل���ى اأداء االأعم���ال املنزلي���ة مث���ل اإع���داد 

وجبات الطعام والغ�سيل والتنظيف.
وفقا ل�س���حيفة "ديلي مي���ل" الربيطانية، 
اثناء وجبة الغذاء تراهم يطهون 30 
دجاجة ويق�سرون 132 رطًا من 

البطاط�س وطهي ما ي�س���ل اإىل 220 رطًا 
من االأرز.

احتفظ �س���انا باأ�سغر الن�س���اء بالقرب من 
غرفة نومه م���ع نوم اأفراد االأ�س���رة االأكرب 
�س���نا بعيدا - وكان هن���اك نظام تناوب ملن 

يزوره ليا.
حتدث���ت رينكميني �س���ابقا، وه���ي اإحدى 
زوج���ات �س���انا، وقالت:"نحن نبقى حوله 
الأنه اأهم �س���خ�س يف املنزل، اإنه ال�سخ�س 

االأكرث و�سامة يف القرية".
قالت اإن �س���انا الحظها يف نزهة �س���باحية 
يف القرية عام 1996 عندما كانت يف �سن 
ال�س���ابعة ع�س���رة وكتب لها ر�س���الة يطلب 

يدها للزواج.

وفاة �صاحب "اأكرب عائلة فى العامل" لدية 38 زوجة و89 طفاًل

تويف ع����ن 83 عام����ًا املمث����ل االأمريكي نيد 
بيتي، امل�سارك يف اأعمال �سينمائية كثرية، 
بينه����ا "�س����وبرمان" و"توي �س����توري 3" 
ُر�س����ح عن����ه جلائ����زة  و"نت����وورك" ال����ذي 

اأو�سكار.
"�س����لرت  ل����دى جمموع����ة  الوكيل����ة  وقال����ت 
اإنرتتاينمن����ت غ����روب" ديب����ورا ميل����ر، يف 
ر�س����الة اإلكرتونية، اإن "نيد تويف الأ�سباب 
بعائلت����ه  االأح����د حماط����ًا  طبيعي����ة �س����باح 

واأقاربه".
واأطل نيد بيتن املولود يف والية كنتاكي، 
على ال�سا�سة للمرة االأوىل �سنة 1972، من 
خال فيلم "ديليفريان�س" جلون بورمان، 
حت����ى  ا�س����تمرت  طويل����ة  م�س����رية  مطلق����ًا 

.2013
وكانت له م�ساركات يف اأفام كثرية، بينها 
"�سوبرمان" و"األ ذي بريزيدنت�س مان"، 
اإ�س����افة اإىل م�سل�س����ل "هومي�س����ايد: اليف 
اأون ذي �س����رتيت" التلفزي����وين الناج����ح. 
وق����د و�س����ع �س����وته عل����ى �سخ�س����ية الدب 
�س����توري 3"،  "توي  فيل����م  "لوت�س����و" يف 
الذي ُر�س����ح جلائزة اأو�س����كار اأف�س����ل فيلم. 

وُر�س����ح نيد بيت����ي للفوز بجائزة اأو�س����كار 
فيل����م  يف  دوره  ع����ن  ثان����وي  دور  اأف�س����ل 
"نتوورك"، الذي �س����در �سنة 1976. وقد 

طبع الذاك����رة ال�س����ينمائية يف هذا 
الفيل����م مبقطع مونولوغ �س����اخر 

وال�س����نتات  ال����دوالرات  ع����ن 
و"القوى البدائية للطبيعة".

 ال�س���ينيون لي�س���وا وحده���م م���ن ُيقبل���ون عل���ى 
طهي وتن���اول احل�س���رات واحليوان���ات الربية، 
فاالأمريكي���ون اأي�س���ا ي�س���اركونهم ه���ذا ال�س���لوك 
الغريب يف نظر العديد من الثقافات حول العامل.

ومع ظهور اأ�سراب ح�س���رات "�سيكادا" املليونية 
يف اأم���ريكا ال�س���مالية، مطلع حزي���ران  اجلاري، 
وانت�س���ارها يف 15 والي���ة اأمريكي���ة ووا�س���نطن 
العا�س���مة، ب���رزت ميول عديدة ل���دى االأمريكين 

ال�سطياد ح�سرات ال�سيكادا وطهيها.
وهن���اك من يف�س���ل تناولها "مقلية اأو حمم�س���ة" 
واآخ���ر ميزجه���ا يف مكونات البيت���زا اأو املكرونة 
اأو يخلطه���ا بعجين���ة اخلب���ز اأو يزين به���ا اأطباق 

ال�سيكوالتة.
وتختل���ف دواف���ع ال�س���ينين لتناول احل�س���رات 
واحليوانات الربية ع���ن دوافع االأمريكين، فهذا 
التقلي���د العجيب تر�س���خ يف ال�س���ن ومت توارثه 
من���ذ �س���نوات املجاع���ة يف الق���رن املا�س���ي، لكن 
االأمريكي���ن جل���اأوا لطهي ح�س���رات �س���يكادا يف 
حماول���ة للتكيف مع هذا الزائر املزعج ذي االأزيز 
العايل، الذي يتوافد مباين االأعداد على اأمريكا 
ال�س���مالية ب�سكل �س���نوي اأو دوري كل 13 اأو 17 

عاما.

وفاة املمثل الأمريكي نيد بيتي 
املر�سح جلائزة اأو�سكار     الأمريكيون اأي�سا 

ياأكلون كائنات عجيبة

15 June 2021

ريبيل ويل�سون 
تتحدث عن طريقتها 

يف اإنقا�ص وزنها  

اأث���ارت النجمة االأ�س���رتالية ريبيل ويل�س���ون، اإعجاب اجلماهري 
بع���د ان ظه���رت جم���ددا ب�س���كل اأكرث ر�س���اقة عن العام املا�س���ي 
2020، وال���ذي فق���دت في���ه ح���وايل 30 كيلوغرام���ا لتوا�س���ل 
الظه���ور م���ن جديد بعد و�س���ولها لل���وزن املثايل وه���و فقدان 
ح���وايل 75 كيلوغ���رام، وحتدثت ويل�س���ون الأول م���رة ملجلة 
�س���هرية اأثناء تواجدها يف اأتانتا لت�سوير فيلمها الكوميدي 
اجلدي���د  Senior Year، عن م�س���وارها يف انقا�س وزنها 
حيث اعرتفت باأنها مل تخ�سع لعملية جراحية النقا�س وزنها 
ولكنه���ا التزم���ت بنظام غذائ���ي منعت فيه ال�س���كر والوجبات 
وال�س���ريعة، ومار�ست الريا�سة ب�س���كل يومي متكرر. واأكدت 
ويل�س���ون يف ت�س���ريحاتها انها كانت تهدف اىل انقا�س وزنها 
يف �س���ن الثاثن ولكنها جنحت يف ذلك بعد و�سولها لاأربعن 
قائل���ة "عندم���ا تكون اأ�س���خم يف بع����س االأحي���ان، ال ينظر اإليك 
بال�س���رورة مرت���ن، واالآن بع���د اأن اأ�س���بحت يف حال���ة جي���دة 
وبج�س���م جي���د، يعر����س النا�س نقل م�س���رتياتي م���ن البقالة اإىل 

ال�سيارة واإبقاء االأبواب مفتوحة لك".

�سوهدت املمثلة االأمريكية اأجنلينا جويل واإبنة املمثل جون فويت، 
تخرج من منزل زوجها ال�س���ابق يل ميلل���ر يف بروكلن، بعد تناول 

الع�ساء معه وفق موقع "ديلي ميل" الربيطاين.
وقد و�س���لت اأجنلينا، م���ن دون مرافقة اأمنية، ترتدي معطفًا باللون 
الرمل���ي و�س���رواال اأبي����س، وكان���ت حتم���ل زجاج���ة خم���ر فاخرة، 
واأم�ست 3 �س���اعات معه. وتزوجت جويل من ميللر بعد عاقة حب 

عام 1996، وقد لب�س���ت يوم زفافها �سروااًل اأ�سود مع قمي�س 
اأبي�س مكتوب عليه بدمها اإ�س���م زوجها. وقالت اإن الدم يعرب 

عن اال�س���تعداد للت�س���حية من اأج���ل احلب، وا�س���تعانت باإبرة 
جراحية ل�سحب الدم.

واأ�سافت  انه زوجي وباإمكاين اأن اأ�سحي بالقليل من اأجل �سخ�س 
مميز". يذكر اأن الثنائي انف�سل بعد ثاث �سنوات.

اأجنلينا جويل كتبت بدمها اإ�سم زوجها على قمي�سها

 خ�سير فليح الزيدي 
�س���يف  �س���يكون  والقا����س  الروائ���ي 
نادي ال�س���رد ف���ي اتحاد اأدب���اء العراق 
في جل�س���ة بعنوان "القا�س والروائي 
خ�سير فليح الزيدي وعالمه ال�سردي" 
تناق����س التجرب���ة االإبداعية لل�س���يف، 
ع���ن طري���ق رواي���ة )دع القنف���ذ ينقلب 
ح���وار  ف���ي  انموذج���ًا،  ظه���ره(  عل���ى 
يدي���ره الناقد علوان ال�س���لمان.. وذلك 
ف���ي ال�س���اعة ال�ساد�س���ة ع�س���ر يوم غد 

االأربعاء.

 ح�سن ناظم 
وزير الثقافة افتتح المعر�س ال�سنوي 
ف���ي الخال����س، ج���اء ذلك خ���ال زيارة 
ديال���ى،  لمحافظ���ة  الوزي���ر  ال�س���يد 
وافتتاحه المعر�س ال�س���نوي ال�س���ابع 
للف���ن الت�س���كيلي ف���ي منت���دى �س���باب 
الخال����س برعاي���ة جمعي���ة الفنانين /
ف���رع ديالى الذي �س���ارك في���ه 51 فنانًا 
وفنان���ًة الذي اأُقيم تحت �س���عار )األوان 
الخال�س ت�سع ابداعًا وجمااًل(. واأ�ساد 
الوزي���ر بتن���وع المعرو�س���ات، داعي���ًا 

الفنانين اإلى القدوم اإلى بغداد؛ لبحث 
المزيد من اآفاق التعاون.

 طارق الجبوري 
المخرج ال�س���ينمائي يوا�سل ت�سوير 
الجدي���د  الروائ���ي  فيلم���ه  م�س���اهد 
�س���يناريو  الوج���ع"   "�س���يمفونية 
وتمثي���ل امل �س���نان.  وت���دور احداثه 
حول فنان���ة تفقد ذاكرتها بعد اأن كانت 
تحل���م ب���اأن تتزوج ف���ي المدين���ة التي 
ولدت فيها، ب�سبب تنمر المجتمع على 

حقوق المراأة. 

...
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