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المفو�ضية تحبط م�ساعي دمج االنتخابات
البرلمانية والمحلية ..والنواب يغيرون البو�صلة
 بغداد /حممد �صباح
اتفق ��ت الكت ��ل ال�سيا�سية عل ��ى �إج ��راء انتخابات
جمال� ��س املحافظ ��ات بع ��د ت�شكي ��ل احلكوم ��ة
اجلديدة .ي�أتي هذا االتفاق بعدما �أبلغت مفو�ضية
االنتخاب ��ات م�ؤخرا جلن ��ة الأقالي ��م واملحافظات
الربملانية رف�ضها لفك ��رة دمج االنتخابات املحلية
والربملاني ��ة املقرر �إجرا�ؤه ��ا يف العا�شر من �شهر
ت�شرين الأول املقبل.
وتنتظ ��ر جمال� ��س املحافظات التي جم ��دت بقرار
من جمل� ��س النواب الب ��ت بطعونها الت ��ي قدمتها
�إىل املحكم ��ة االحتادي ��ة ،حي ��ث ت�ش�ي�ر التوقعات

والتكهن ��ات �إىل ان املحكم ��ة االحتادي ��ة تتج ��ه
لرف ��ع التجمي ��د و�إعادته ��ا للعم ��ل .ويبني حممود
الكعب ��ي ،نائب رئي�س جلن ��ة الأقاليم واملحافظات
الربملاني ��ة يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أن "ع ��ددا م ��ن
�أع�ض ��اء جمال� ��س املحافظ ��ات قدم ��وا طعن ��ا �أمام
املحكم ��ة االحتادية بعد ت�صوي ��ت جمل�س النواب
عل ��ى �إنهاء وجتميد �أعماله ��م" ،مبينا �أننا "ننتظر
االن ق ��رار املحكم ��ة بخ�صو� ��ص �إلغ ��اء التجمي ��د
واحل ��ل �أو الإبق ��اء علي ��ه" .وطعن ��ت جمموع ��ة
م ��ن �أع�ض ��اء جمال� ��س املحافظ ��ات بقان ��ون �إلغاء
جمال� ��س املحافظ ��ات ال ��ذي اقره جمل� ��س النواب
�أم ��ام املحكم ��ة االحتادي ��ة� ،إال �أن تعط ��ل املحكمة

�أكرث من عام م�ضى يحتجون
بكامل زيّهم ..املهند�سون
يطلبون الإن�صاف
 مي�سان /مهدي ال�ساعدي
من ��ذ �أك�ث�ر من عام ون�ص ��ف وما زال مهند�س ��و مي�سان يرفع ��ون �أ�صواتهم
وينادون بكل ما �أوتوا من عزم للمطالبة ب�أب�سط حقوقهم ،وهم يفرت�شون
الأر�ض حين ًا وينامون يف �سرادق االعت�صام حين ًا �آخر يواجهون �أ�ساليب
تعامل خمتلفة و�صلت �إىل ال�ضرب واالعتقال والتفريق بوا�سطة خراطيم
املياه ولكن عزمهم مل يهن �أو ي�ضعف.
�أفواج من مهند�سي مي�سان ينظمون مظاهرات حا�شدة ووقفات احتجاجية
واعت�صامات غري منقطعة للمطالبة بتعيينهم �أو �إيجاد فر�ص عمل.
املهند� ��س حممد يف �أواخ ��ر عقده الثاين يقول "م�ضى ع ��ام وثمانية �أ�شهر
وما زالت �أ�صواتنا تنادي ومل ي�ستجب �أحد ،نحن مل نطلب �شيئ ًا �صعب ًا �أو
م�ستحي�ل� ًا ،نحن نريد فر�ص عمل منار�س من خالله ��ا ما تعلمناه ون�ساهم
يف بن ��اء بلدن ��ا" .مل يرتك مهند�س ��و مي�سان باب ًا مل يطرق ��وه وبكل �سلمية
فكان ��ت لهم وقفات واحتجاجات واعت�صام ��ات يف �أماكن عديدة يف مدينة
العمارة.
"نظمن ��ا وقف ��ات احتجاجي ��ة �أم ��ام مبنى املحافظ ��ة و�أم ��ام �شركة النفط
و�أم ��ام مكتب الن ��واب يف املحافظ ��ة ومل نتل � َ�ق �أي ج ��واب والوعود التي
قطع ��ت مل ت � ِ�ف بحقنا" تقول املهند�سة و�سن املنظ ّم ��ة اىل رفاقها املحتجني
وت�ضيف "م�ضت خم�س �سنوات على تخرجي من كلية الهند�سة و�أملي يف
احل�صول على فر�صة عمل".
 التفا�صيل �ص4

ت�سب ��ب بعدم البت به ��ذا املو�ضوع .وحتت �ضغط
احل ��راك ال�شعبي �صوّ ت جمل� ��س النواب يف �شهر
ت�شرين الث ��اين من الع ��ام  2019ل�صالح التعديل
الثاين لقان ��ون جمال�س املحافظات �أنهى مبوجبه
عملها ،وكل ��ف �أع�ضاء الربملان مبهمة مراقبة عمل
املحافظ ونائبي ��ه يف املحافظات .وكان من املقرر
�إجراء انتخابات املجال�س املحلية يف �أيار ،2018
لكنه ��ا �أُرجئ ��ت �إىل �أيل ��ول  ،2018وم ��ن ث ��م �إىل
ت�شري ��ن الأول من الع ��ام نف�سه ،ثم �أُرجئت جمددا
�إىل ني�سان  ،2020قبل ق ��رار الربملان ب�إلغاء هذه
املجال�س.
 التفا�صيل �ص2

ال�شرطة يخو�ض مهمة �صعبة 5
�أمام الدحيل القطري

�أحد حمال بيع احللويات يف بغداد  ...عد�سة  :حممود ر�ؤوف

ثاين حمافظ يف عامني يختفي بعد �صدور مذكرات اعتقاله

القوات الأمنية تبحث عن حمافظ بابل وتوقعات بعقد "�صفقة هروب"
 بغداد /متيم احل�سن
من ��ذ �أي ��ام تبح ��ث االجه ��زة االمني ��ة ع ��ن
حمافظ باب ��ل ح�سن منديل ،الذي هرب اىل
جهة جمهولة عقب �صدور امر اعتقاله على
خلفية تهم ف�ساد.
وبح�س ��ب املعلوم ��ات ان هن ��اك "�صفق ��ة

�سيا�سي ��ة" قريب ��ة النه ��اء االزم ��ة ،او ل ��ن
يعود مندي ��ل اىل بابل ،فيما ت�شكك او�ساط
االخ�ي�ر يف حقيقة االتهام ��ات املوجهة اىل
املحافظ .ومنديل ه ��و املحافظ ال�سابع يف
الب�ل�اد الذي يته ��م بق�ضايا ف�س ��اد ،والثاين
يف باب ��ل الذي يه ��رب عقب �ص ��دور مذكرة
القاء قب�ض.
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وبح�س ��ب م�س�ؤول حمل ��ي يف بابل حتدث
لـ(امل ��دى) ف ��ان "اوام ��ر االعتق ��ال �ص ��درت
�ض ��د املحافظ ح�س ��ن منديل وجنل ��ه �سالم
و�صهره ه�شام يف ق�ضية ر�شوة".
وداهمت قوات امنية مطلع اال�سبوع منزل
مندي ��ل يف منطق ��ة احل ��ي يف مدينة احللة
(مركز حمافظ ��ة بابل) ،فيما كانت �سيارات

مهرجان القاهرة
ال�سينمائي الدويل
يُعلن موعد دورته
الـ 43

دفع رباعي حتمي املنزل.
وي�ضي ��ف امل�س� ��ؤول ال ��ذي طلب ع ��دم ن�شر
ا�سم ��ه ان "ا�ستمرار هروب املحافظ وراءه
حم ��اوالت م ��ن جه ��ات �سيا�سي ��ة لت�سوي ��ة
الق�ضي ��ة ،او �ضم ��ان عدم عودت ��ه اىل بابل
مقابل ع ��دم اعتقاله" .وينتم ��ي منديل اىل
تي ��ار احلكمة ،الذي يتزعم ��ه عمار احلكيم،

 7املركزي ي�ضخ الدوالر بعد
�ساعات على ارتفاعه يف الأ�سواق
 بغداد /المدى

�سجال برملاين ب�ش�أن فتح امللف و�صل �إىل طلب الإقالة

جلنة حكومية ت�سلمت � 10آالف �شكوى عن مغيبني ومل تعقد اجتماعات جدية
 بغداد /ح�سني حامت
تقول مفو�ضية حقوق الإن�سان �إنها ت�سلمت
نحو � 8آالف �شكوى وتبليغ عن مغيبني منذ
نهاية الع ��ام  2017غالبيتهم من املحافظات
املحررة.
وتت�ض ��ارب االرق ��ام املتداول ��ة ع ��ن ع ��دد
املغيب�ي�ن ب�ي�ن ع�ش ��رات �آالف وب�ضع مئات،
فيم ��ا يواج ��ه املعني ��ون مبتابع ��ة حق ��وق

االن�س ��ان م�ضايقات كبرية من ال�سلطة ومن
اجلهات االمنية التي حتجب املعلومات.
ينق�س ��م املختف ��ون يف الع ��راق اىل
جمموعت�ي�ن بح�س ��ب احل ��وادث الت ��ي
م ��رت يف الب�ل�اد ،املجموع ��ة االوىل ،ه ��م
ال ��ذي اختف ��وا يف اعق ��اب احت�ل�ال داع� ��ش
وعملي ��ات التحري ��ر التي تلتها ب�ي�ن اعوام
 2014اىل  ،2017واملجموع ��ة الثاني ��ة هم
املتظاه ��رون والنا�شط ��ون الذي ��ن اختف ��وا

اثناء احتجاجات ت�شرين.
واث�ي�رت ق�ضي ��ة املختف�ي�ن يف املناط ��ق
املح ��ررة� ،شم ��ال بغ ��داد ،لأول م ��رة ع ��ام
 ،2016حي ��ث ك�شف عادل املحالوي النائب
ع ��ن االنب ��ار لـ(امل ��دى) حينه ��ا ،ع ��ن اجراء
جولة مفاو�ضات "�صعبة" خا�ضتها اطراف
من املحافظ ��ة ،تخللته ��ا و�ساطات ،جنحت
اخ�ي�را ب�إط�ل�اق �س ��راح نح ��و  80حمتجزا
م ��ن ا�ص ��ل  ،1200وهو ع ��دد ت�صاع ��د بعد

طبيبة خ�سرت والدها حتث العراقيني على �أخذ اجلرعات

�أماكن التلقيح يف العراق خالية والإ�صابات
عند الـ� 8آالف يومي ًا
 ترجمة /حامد احمد
حامل ��ا اخرتقت اب ��رة احلقنة جلده ��ا ،فتحت متارة
عامر عينيها وك�أمن ��ا تفوق من حلم .ق�ضت الطريق
وهي داخل ال�سيارة يف غفوة تفكر بوالدها متمنية
لو كان معها� .شعرت وك�أنها كانت يف �صدمة .
ث ��م ا�ستذكرت عند �شعورها بوخ ��زة االبرة الباردة
يف ذراعه ��ا فيم ��ا بع ��د بجمل ��ة م�شاعر ج ��اءت على
عج ��ل ،كان ��ت تل ��ك امل�شاع ��ر خليطا من ح ��زن و�أمل
وف ��رح بالوقت نف�س ��ه .وبعد ان ق�ض ��ت �سنة جحيم
بعمله ��ا اليوم ��ي يف رده ��ة عالج مر�ض ��ى فايرو�س
كورون ��ا ،تبادرت اىل ذهنها وج ��وه املر�ضى الذين
توف ��وا هن ��اك .ولكن تفكريه ��ا يف والده ��ا كان يف
مقدمة كل تل ��ك الذكريات ،وكيف انهما كانا يحلمان
بهذا اليوم قبل ان يدخل فايرو�س كورونا بيتهم.
الطبيب ��ة عامر انفج ��رت بالبكاء اال�سب ��وع املا�ضي

عندم ��ا تذكرت اباها وهي جال�س ��ة على كر�سيها يف
اح ��دى م�ست�شفي ��ات بغداد .فقد ت ��ويف من اعرا�ض
كورونا قبل ان ي�أتي اللقاح اىل البلد .
و�صول لقاحات كورونا اىل العراق خالل اال�سابيع
االخ�ي�رة اعطى العامل�ي�ن يف املجال الطبي �أمال يف
ان وج ��ود منفذ ملغادرة هذا الوب ��اء هو �أمر ممكن.
ولك ��ن بدال من ذلك ،فان ح ��االت اال�صابة بد�أت تبلغ
ذروته ��ا .يوم �أم� ��س �سجل ��ت وزارة ال�صحة 7972
حال ��ة ا�صاب ��ة جدي ��دة وه ��ي مقاربة لأعل ��ى حد مت
ت�سجيله ،م ��ع توقع م�س� ��ؤويل ال�صح ��ة باحتمالية
ت�صاع ��د اال�صاب ��ات اليومي ��ة �أك�ث�ر يف وق ��ت هناك
تع�ث�ر يف برنام ��ج التلقي ��ح يف الع ��راق ف�ض�ل�ا عن
وج ��ود ت ��راخ يف االلت ��زام باج ��راءات الوقاية بني
النا� ��س مث ��ل ارت ��داء الكمام ��ات او احلف ��اظ عل ��ى
التباعد االجتماعي �إال العدد القليل جدا .
 التفا�صيل �ص2

ذل ��ك التاريخ .مل يذكر النائ ��ب حينها هوية
اجله ��ات الت ��ي مت التفاو� ��ض معه ��ا بعدم ��ا
اختطفته ��م عن ��د نقط ��ة تفتي� ��ش يف منطقة
ال ��رزازة ب�ي�ن االنب ��ار وكرب�ل�اء ،لكن ��ه اكد
وقته ��ا ان التفاهم ��ات امت ��دت ل� �ـ 3ا�شه ��ر،
واطلق �سراحهم على وجبات.
ويق ��ول ع�ض ��و مفو�ضي ��ة حق ��وق االن�سان
علي البيات ��ي يف حديث لـ(املدى) �أم�س� ،إن
"ملف املغيب�ي�ن ي�شمل املفقودين الذين قد

فيم ��ا كان متظاه ��رون ق ��د اتهم ��وا االخري
بـ"التغطية" على املحافظ ال�سباب حزبية.
وال تعرف حت ��ى االن تفا�صي ��ل "الر�شوة"
التي جاءت يف مذكرة االعتقال ،فيما اكدت
او�س ��اط مقربة م ��ن املحافظ وج ��ود "لعبة
�سيا�سية".
 التفا�صيل �ص3

اختطفوا من قبل جهات اجرامية وارهابية
او ا�شخا� ��ص مقتولني دون عل ��م ذويهم� ،أو
يك ��ون مغيب ��ا وخمفيا ق�س ��را وه ��ذا النوع
يك ��ون ذو مل ��ف خا� ��ص وح ��ده" .وي�ضيف
البياتي �أن "التغيي ��ب الق�سري موجود يف
االتفاقي ��ات الدولية التي وقع عليها العراق
وهذا يتمثل با�ستخدام اخلطف حتت مظلة
الدولة".
 التفا�صيل �ص3

ق ��رر البن ��ك المرك ��زي� ،أم� ��س
الأربعاء ،زيادة كميات المبيعات
م ��ن العمل ��ة الأجنبي ��ة للم�صارف
و�شركات ال�صرافة لل�سيطرة على
ارتفاع الأ�سعار.
وق ��ال نائ ��ب محافظ البن ��ك عمار
حمد خلف ،في �إعم ��ام وجهه �إلى
الم�ص ��ارف و�ش ��ركات ال�ص ��رافة
و�شركات التو�سط ببيع العمالت،
تلقت ��ه (الم ��دى)� ،إن الق ��رار جاء
"لأغرا� ��ض تلبي ��ة الطلب ��ات على
العملة الأجنبية وتحقيق �أهداف
ال�سيا�س ��ة النقدي ��ة و�ضم ��ان
ا�ستقرار �سعر ال�صرف".
وزاد الق ��رار ح�ص ��ة المبيع ��ات
الأ�سبوعي ��ة للم�ص ��ارف �إل ��ى

 200000دوالر ف ��ي الأ�سب ��وع،
وح�ص ��ة �شرك ��ة ال�صراف ��ة فئ ��ة
� Aإل ��ى  150000دوالر ف ��ي
الأ�سب ��وع ،وح�ص ��ة �شرك ��ة
ال�صراف ��ة فئ ��ة � Bإل ��ى 500000
دوالر ،وح�ص ��ة �شرك ��ة ال�صرافة
فئ ��ة � Cإل ��ى  50000دوالر ف ��ي
الأ�سبوع.
وت�سجل البور�صة ،منذ الثالثاء،
ارتفاع ��ا في �سعر �ص ��رف الدوالر
مقاب ��ل الدين ��ار .وج ��اء االرتفاع
بع ��د �ساع ��ات عل ��ى ت�صريح ��ات
لم�س� ��ؤول ف ��ي البن ��ك المرك ��زي
العراق ��ي �أك ��د فيه ��ا �أن البن ��ك
الدول ��ي اقترح على الع ��راق رفع
�سعر ال�صرف ليكون  1600دينار
للدوالر الواحد.
 التفا�صيل �ص2

ب����روف����ة ج���ف���اف �أخ����ل����ت الأه���������وار م����ن ���س��اك��ن��ي��ه��ا
 ترجمة /املدى
�ألق ��ت �صحيفة نيويورك تامي ��ز ال�ضوء على
منطق ��ة الأه ��وار لتظه ��ر وك�أنه ��ا واح ��ة يف
و�سط ال�صحراء ،لكنها تواجه خطر اجلفاف
من حني لآخر لعدة �أ�سباب.
وت�ض ��م ه ��ذه املنطق ��ة م ��دن �أور و�أوروك
و�أريدو ال�سومرية القدمية ،التي �أُن�شئت يف
ب�ل�اد ما بني النهري ��ن بني الألفيت�ي�ن الرابعة
والثالث ��ة قبل امليالد على �ضفاف نهري دجلة
والفرات.
والأهوار ه ��ي موطن ل�شعب ي�سمى املعدان،
املعروف �أي�ض ��ا با�سم عرب الأه ��وار ،الذين
يعي�شون يف عمق املناطق الرطبة ،ويعملون
برتبي ��ة اجلامو� ��س يف �أماك ��ن معزول ��ة ،ال
ميك ��ن الو�ص ��ول �إىل معظمه ��ا �إال عن طريق
القوارب.
بينم ��ا يعي�ش �آخرون يف م ��دن �صغرية على
�ضف ��اف نهري دجل ��ة �أو الف ��رات التي تغذي
الأه ��وار .لك ��ن العديد م ��ن ال�س ��كان املعدان

غادروه ��ا قبل عق ��ود ،عندم ��ا دمرتها احلرب
واملجاعة والقمع.
وبحلول �أوائل العقد الأول من القرن الـ،21
كان �أقل من  10يف املئة من الأرا�ضي الرطبة

الأ�صلي ��ة يف املنطق ��ة عبارة ع ��ن م�ستنقعات
عاملة.
والي ��وم ،بعد �إعادة غمرها وترميمها جزئيا،
�أ�صبح ��ت الأهوار مهددة م ��رة �أخرى ب�سبب

تغ�ي�ر املن ��اخ ،ونق� ��ص الوع ��ي البيئ ��ي على
امل�ست ��وى املحلي ،ورمبا الأهم من ذلك ،بناء
ال�سدود يف تركيا و�سوريا.
يف  ،2018ت�سب ��ب �صي ��ف �شدي ��د احل ��رارة
�أعقبته قلة الأمطار يف حدوث جفاف خطري.
انخف� ��ض من�س ��وب املياه يف بع� ��ض املناطق
لأكرث من ثالثة �أقدام.
ونتيج ��ة لذل ��ك فقد مرب ��و اجلامو�س حوايل
ثل ��ث ما�شيته ��م ،وا�ضط ��ر الكث�ي�رون �إىل
املغادرة عندما حتولت املناطق �إىل �صحراء،
مهاجري ��ن �إىل امل ��دن املج ��اورة �أو �أبع ��د من
ذل ��ك؛ �إىل ال�ضواح ��ي الفق�ي�رة يف كرب�ل�اء
والب�صرة وبغداد.
لكن بعد ب�ضعة �أ�شهر ،بد�أت املياه باالرتفاع.
وع ��اد املهاج ��رون لكن بقي ��ت املخاطر كبرية
على الأ�شخا�ص الذين يعي�شون هنا.
ف� ��إذا جف ��ت الأه ��وار امل�ستنزف ��ة بالفعل مرة
�أخ ��رى ،فق ��د ال يك ��ون �أم ��ام �شع ��ب املع ��دان
خيار �سوى املغ ��ادرة ،واالبتعاد عن املنطقة
امل�ساملة يف الأر�ض امل�ضطربة.
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املفو�ضية حتبط م�ساعي دمج االنتخابات الربملانية واملحلية
والنواب يغريون البو�صلة

 بغداد  /محمد �صباح
اتفق ��ت الكت ��ل ال�سيا�س ��ية عل ��ى �إج ��راء
انتخاب ��ات مجال� ��س المحافظ ��ات بع ��د
ت�شكيل الحكومة الجديدة.
ي�أتي هذا االتفاق بعدما �أبلغت مفو�ضية
االنتخاب ��ات م�ؤخ ��را لجن ��ة الأقالي ��م
والمحافظ ��ات البرلماني ��ة رف�ضها لفكرة
دمج االنتخاب ��ات المحلي ��ة والبرلمانية
المق ��رر �إجرا�ؤه ��ا ف ��ي العا�شر م ��ن �شهر
ت�شرين الأول المقبل.
وتنتظ ��ر مجال� ��س المحافظ ��ات الت ��ي
جمدت بق ��رار من مجل�س الن ��واب البت
بطعونه ��ا الت ��ي قدمته ��ا �إل ��ى المحكم ��ة
االتحادي ��ة ،حي ��ث ت�شي ��ر التوقع ��ات
والتكهن ��ات �إلى ان المحكم ��ة االتحادية
تتجه لرفع التجميد و�إعادتها للعمل.
ويبي ��ن محم ��ود الكعب ��ي ،نائ ��ب رئي�س
لجن ��ة الأقاليم والمحافظ ��ات البرلمانية
ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �أن "ع ��ددا م ��ن
�أع�ضاء مجال�س المحافظات قدموا طعنا
�إمام المحكم ��ة االتحادية بع ��د ت�صويت
مجل� ��س الن ��واب عل ��ى �إنه ��اء وتجمي ��د
�أعماله ��م" ،مبينا �أنن ��ا "ننتظر االن قرار
المحكم ��ة بخ�صو� ��ص �إلغ ��اء التجمي ��د
والحل �أو الإبقاء عليه".
وطعنت مجموع ��ة من �أع�ض ��اء مجال�س
المحافظ ��ات بقان ��ون �إلغ ��اء مجال� ��س
المحافظ ��ات الذي اق ��ره مجل�س النواب
�أمام المحكم ��ة االتحادي ��ة� ،إال �أن تعطل
المحكم ��ة ت�سب ��ب بع ��دم الب ��ت به ��ذا
المو�ضوع.
وتح ��ت �ضغ ��ط الحراك ال�شعب ��ي �صوّ ت
مجل�س النواب في �شه ��ر ت�شرين الثاني
من الع ��ام  2019ل�صالح التعديل الثاني
لقان ��ون مجال� ��س المحافظ ��ات �أنه ��ى
بموجبه عملها ،وكل ��ف �أع�ضاء البرلمان
بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في
المحافظات.
وكان م ��ن المق ��رر �إج ��راء انتخاب ��ات
المجال�س المحلية في �أيار  ،2018لكنها
�أُرجئ ��ت �إلى �أيل ��ول  ،2018ومن ثم �إلى
ت�شرين الأول من العام نف�سه ،ثم �أُرجئت

مج ��ددا �إل ��ى ني�س ��ان  ،2020قب ��ل ق ��رار
البرلمان ب�إلغاء هذه المجال�س.
ويبي ��ن الكعب ��ي �أن "لجنت ��ي الأقالي ��م
والمحافظ ��ات والقانوني ��ة النيابيتي ��ن
اتفقت ��ا عل ��ى تقدي ��م ال�صيغ ��ة النهائي ��ة
م ��ن تعدي ��ل قان ��ون انتخاب ��ات مجال�س
المحافظات للق ��راءة الأولى في جل�سات
الف�ص ��ل الت�شريع ��ي المقب ��ل للم�ض ��ي
بتمريرها خالل هذه الدورة".

وم ��ن �ضم ��ن المقترح ��ات الت ��ي تقدمت
به ��ا الأط ��راف البرلماني ��ة المختلف ��ة
ب�ش�أن الت�شريع ه ��و تقلي�ص عدد �أع�ضاء
مجال� ��س المحافظ ��ات ،وتخفي� ��ض
امتيازاتهم ،ومن ��ع �إحالتهم على التقاعد
بعد انتهاء دورتهم.
ويك�ش ��ف النائب ع ��ن تحال ��ف �سائرون
النيابي ��ة �أن "مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
�أبلغ ��ت لجن ��ة الأقالي ��م والمحافظ ��ات

البرلماني ��ة بع ��دم مقدرتها م ��ن الناحية
الفني ��ة عل ��ى �إمكاني ��ة دم ��ج االنتخابات
المحلي ��ة والبرلماني ��ة" ،م�ؤك ��دا �أن
"الق�ضية فني ��ة ولي�ست قانونية تتعلق
بالت�شريعات".
وي�ستبع ��د �إمكاني ��ة دم ��ج االنتخاب ��ات
المحلي ��ة والبرلماني ��ة وف ��ق ق ��رار
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات" ،متوقع ��ا �أن
"تنظي ��م االنتخابات المحلي ��ة �سيكون

بع ��د ت�شكي ��ل الحكوم ��ة الجدي ��دة التي
�ستتمخ� ��ض عن االنتخاب ��ات البرلمانية
المبكرة التي �ستجرى في ت�شرين الأول
المقبل".
ويلف ��ت �إل ��ى �أن "هناك �شب ��ه اتفاق بين
غالبي ��ة الق ��وى ال�سيا�سي ��ة عل ��ى �إعداد
م�ش ��روع قان ��ون االنتخاب ��ات المحلي ��ة
من اج ��ل تنظيم عملية اقت ��راع مجال�س
المحافظ ��ات بع ��د ت�شكي ��ل الحكوم ��ة

طبيبة خ�سرت والدها حتث العراقيني على �أخذ اجلرعات

وا�شنطن بو�ست� :أماكن التلقيح يف العراق خالية ..والنا�س معرت�ضون

 ترجمة /حامد احمد
حالم ��ا اخترق ��ت اب ��رة الحقن ��ة جلده ��ا ،فتحت
تم ��ارة عام ��ر عينيه ��ا وك�أنم ��ا تفوق م ��ن حلم.
ق�ض ��ت الطري ��ق وهي داخل ال�سي ��ارة في غفوة
تفك ��ر بوالده ��ا متمني ��ة ل ��و كان معه ��ا� .شعرت
وك�أنها كانت في �صدمة .
ث ��م ا�ستذك ��رت عن ��د �شعوره ��ا بوخ ��زة االب ��رة
الب ��اردة ف ��ي ذراعه ��ا فيما بع ��د بجمل ��ة م�شاعر
ج ��اءت على عجل ،كان ��ت تل ��ك الم�شاعر خليطا
من ح ��زن و�أمل وفرح بالوق ��ت نف�سه .وبعد ان
ق�ض ��ت �سنة جحي ��م بعمله ��ا اليومي ف ��ي ردهة
ع�ل�اج مر�ضى فايرو� ��س كورونا ،تب ��ادرت الى
ذهنها وجوه المر�ضى الذين توفوا هناك.
ولكن تفكيرها في والدها كان في مقدمة كل تلك
الذكريات ،وكيف انهما كانا يحلمان بهذا اليوم
قبل ان يدخل فايرو�س كورونا بيتهم.
الطبيب ��ة عام ��ر انفج ��رت بالب ��كاء اال�سب ��وع
الما�ض ��ي عندم ��ا تذك ��رت اباه ��ا وه ��ي جال�سة
عل ��ى كر�سيها في احدى م�ست�شفيات بغداد .فقد
توفي من اعرا�ض كورون ��ا قبل ان ي�أتي اللقاح
ال ��ى البلد  .و�صول لقاحات كورونا الى العراق
خ�ل�ال اال�سابي ��ع االخي ��رة اعط ��ى العاملين في
المج ��ال الطبي �أمال في ان وجود منفذ لمغادرة
ه ��ذا الوباء هو �أمر ممكن .ولك ��ن بدال من ذلك،
فان ح ��االت اال�صابة ب ��د�أت تبل ��غ ذروتها .يوم
�أم�س �سجلت وزارة ال�صحة  7972حالة ا�صابة
جدي ��دة وهي مقاربة العلى حد تم ت�سجيله ،مع
توق ��ع م�س�ؤول ��ي ال�صح ��ة باحتمالي ��ة ت�صاع ��د
اال�صاب ��ات اليومية �أكثر في وق ��ت هناك تلعثم
في برنامج التلقيح في العراق ف�ضال عن وجود
تراخ في االلتزام باجراءات الوقاية بين النا�س
مث ��ل ارتداء الكمامات او الحف ��اظ على التباعد
االجتماعي �إال العدد القليل جدا .
م ��ن بين الذي ��ن تلقوا اللق ��اح حديثا ه ��م فيالق
ال ��كادر الطب ��ي العراق ��ي ،الذين يقول ��ون انهم

ي�شعرون وك�أن الآخرين ينظرون ما قد يح�صل
لهم وذلك و�سط ال�شكوك المنت�شرة حول اللقاح
 .تق ��ول الطبيب ��ة عام ��ر ،التي تلق ��ت اللقاح هي
وزوجه ��ا ووالدي ��ه" ،النا� ��س ال يثق ��ون ب� ��أي
�ش ��يء .حتى ل ��و اعطيتهم حقائ ��ق علمية فانهم
ال ي�صدقونه ��ا" .حتى قب ��ل ان تنتقل بلدان مثل
ا�سباني ��ا وايطاليا الى الح ��د من ا�ستخدام لقاح
اوك�سف ��ورد ا�سترا زيني ��كا ،م�ست�شهدين ببحث
غير وا�ضح حول اعرا�ض جانبية محتملة ،فان
اكثر من ن�ص ��ف العراقيين الذين تمت مقابلتهم
�ضمن درا�سة اخيرة اجراها البنك الدولي قالوا
بانه ��م ي�شككون باللقاح ،او انهم �ضد ت�سجيلهم
للتلقي ��ح  .ال�سلط ��ات تلق ��ي باللوم عل ��ى النا�س
الرتفاع اال�صاب ��ات بمع ��دالت قيا�سية وتحثهم
على تلقي اللقاح .
خب ��راء �صح ��ة يعزون اح ��د ا�سباب ه ��ذا ال�شك
لهاج� ��س منت�ش ��ر بي ��ن النا� ��س بع ��دم ثقتهم في
الم�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة بع ��د عق ��ود م ��ن ف�ش ��ل

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

عراقي يتلقى اللقاح قبل ايام
حكوم ��ي به ��ذا القط ��اع ،م�شيري ��ن ال ��ى ان
ال�سلطات العراقي ��ة �أ�ضعفت م�ؤخرا ثقة النا�س
بهذا االجراء و�سالمة اللقاحات .
عل ��ي المول ��وي ،محل ��ل م�ستق ��ل يتاب ��ع حركة
�سي ��ر القاح ق ��ال "الت�أخيرات الت ��ي ح�صلت في
ا�ست�ل�ام ال�شحن ��ة االولى من اللق ��اح م�ضافا لها
ت�صريح ��ات متناق�ض ��ة م ��ن م�س�ؤول ��ي ال�صحة
ق ��د �ساهم ��ت بدون �ش ��ك في زعزعة ثق ��ة النا�س
بال�سلطات ال�صحية ".
النظ ��ام ال�صح ��ي العراقي كان متده ��ورا حتى
قبل انت�شار الوب ��اء ،بتعر�ضه لعقود من حاالت
ف�ساد وقلة تموي ��ل .ويقول عاملون في المجال
الطب ��ي ان التحدي ��ات الت ��ي واجهوه ��ا خ�ل�ال
مرحلة الوباء هذه كانت قا�سية جدا .
برنام ��ج التلقي ��ح ف ��ي العراق ب ��د�أ ف ��ي �آذار مع
و�ص ��ول اول  50000جرع ��ة لق ��اح �سينوف ��ارم
تبرع ��ت به ��ا ال�صي ��ن ،وم ��ن ث ��م �شحن ��ة اخرى
م ��ن  336000جرع ��ة لقاح اك�سف ��ورد – ا�سترا
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غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
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زيني ��كا وذل ��ك عبر مب ��ادرة دولي ��ة مدعومة من
منظمة ال�صح ��ة العالمية ل�ضم ��ان توزيع عادل
للقاحات .
اع ��داد اللقاحات تعتب ��ر �ضئيل ��ة مقارنة بحجم
احتياجات العراق البلد ال ��ذي يبلغ تعداده 40
ملي ��ون ن�سم ��ة .مع ذل ��ك وبعد م ��رور �شهر على
الب ��دء بالتلقي ��ح ف ��ان � 118,000شخ� ��ص فقط
تلقى اللقاح .
خ�ل�ال االي ��ام االول ��ى م ��ن ال�ش ��روع ببرنام ��ج
التلقيح ،ا�صطف عراقيون خارج من�ش�آت طبية
في تجمعات يعل ��و �صخب الحديث فيما بينهم.
فه ��م يت�ساءلون ،هل وخزة اب ��رة اللقاح ت�ؤذي؟
وه ��ل ان اللق ��اح ناج ��ح؟ وم ��اذا ع ��ن الأعرا�ض
الجانبي ��ة؟ تلك الطوابير ق ��د تقل�صت الى اعداد
قليل ��ة .داخ ��ل مركز محم ��د الج ��واد الطبي في
بغداد ،يقول الطبيب غ�سان محمد الذي ي�شرف
عل ��ى برنام ��ج التلقي ��ح ف ��ي المن�ش� ��أة ان معدل
الذين يتلقون اللقاح هو  10ا�شخا�ص يوميا .
وق ��ال محم ��د "ب�صراح ��ة ي�ؤلمن ��ي ان ارى هذا
الو�ضع .ل ��و ا�ستطعنا فقط ان نجعل كل النا�س
يتلقحون لكان ا�سعد يوم في حياتي ".
عندم ��ا اخذت الطبيبة عام ��ر اال�سبوع الما�ضي
الجرع ��ة االول ��ى م ��ن لق ��اح ا�سترا زيني ��كا عند
م�ستو�ص ��ف �صح ��ي ف ��ي بغ ��داد ،كان ��ت اروقة
الم�ستو�ص ��ف خالية وكذل ��ك المن�ش�آت ال�صحية
عب ��ر البالد كانت هادئة .اللذين �سجلوا للتلقيح
كانت غالبيتهم من الكادر الطبي .والآخرون هم
من كبار ال�سن ،حيث ذكروها بوالدها .
عند رجوعها في ال�سيارة اخرجت هاتفها النقال
وفتح ��ت موقعه ��ا على في�سب ��وك وكتبت ر�سالة
لوالده ��ا ولكل م ��ن قد يلق ��ي باال .كتب ��ت تقول
برفقة �ص ��ورة لوالدها "كورون ��ا اخذتك بعيدا
عني قب ��ل ان يحالف ��ك الحظ ب�أن ت�أخ ��ذ اللقاح.
انا فقط اريد ان اخبر النا�س وان اترجاهم بان
ي�أخ ��ذوا اللقاح .بامكانكم عبر اللقاح ان تنقذوا
ارواح احبائكم ".

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

عملية العد والفرز يف 2018
المقبلة التي �ستتمخ�ض عن االنتخابات
المبك ��رة" ،مبينا �أن "الحكومة الجديدة
وبالتع ��اون م ��ع مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
�ستحدد موعد االنتخابات المحلية".
و�سيك ��ون قان ��ون انتخ ��اب المجال� ��س
المحلي ��ة وف ��ق التعدي�ل�ات المقترح ��ة
م�شابه ��ا �إلى قان ��ون انتخاب ��ات مجل�س
الن ��واب ف ��ي مو�ض ��وع احت�س ��اب �أعلى
الأ�ص ��وات للفائ ��ز الأول ،والدائ ��رة

االنتخابية ،و�شروط التر�شيح.
وي�ؤك ��د عل ��ى �أن "الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
�أب ��دت مرون ��ة كبي ��رة في انج ��از قانون
االنتخاب ��ات المحلي ��ة ف ��ي الف�ص ��ل
الت�شريع ��ي المقب ��ل حتى يك ��ون جاهزا
لتنظي ��م االقتراع بع ��د ت�شكيل الحكومة
الجدي ��دة" الفت ��ا �إل ��ى �أن التعدي�ل�ات
الجدي ��دة �ستك ��ون م�شابه ��ة لح ��د كبي ��ر
لقانون االنتخابات البرلمانية".
م ��ن جهت ��ه يقول م ��ازن الفيل ��ي ،النائب
ع ��ن كتلة النه ��ج الوطن ��ي ف ��ي ت�صريح
لـ(المدى) "هناك حراك �سيا�سي لتعديل
قان ��ون انتخابات مجال� ��س المحافظات
لك ��ن ل ��م يق ��دم اي تعدي ��ل حت ��ى ه ��ذه
اللحظ ��ة للقراءة االولى من قبل الجهات
المعني ��ة" .وف ��ي �شه ��ر ت�شري ��ن الثاني
الما�ض ��ي كل ��ف مجل� ��س الن ��واب لجن ��ة
الأقالي ��م والمحافظات النيابي ��ة ب�إعداد
ت�شري ��ع جدي ��د ينظ ��م عم ��ل و�صالحية
ه ��ذه المجال�س ،ويح ��دد مواعيد �إجراء
االنتخاب ��ات فيه ��ا .ويبي ��ن الفيل ��ي �أن
"هن ��اك �أ�سبابا فنية تمن ��ع من �إمكانية
دمج االنتخابات الت�شريعية والمحلية".
وك�ش ��ف تقري ��ر �ساب ��ق لـ(الم ��دى) ن�شر
ف ��ي �شهر كان ��ون االول الما�ضي عن نية
مجل� ��س النواب تعديل قانون انتخابات
مجال� ��س المحافظ ��ات ،مح ��اوال دم ��ج
االنتخابات البرلمانية والمحلية �سوية
بهدف خف�ض النفقات االنتخابية.
وكان ��ت مجال� ��س المحافظ ��ات بمثاب ��ة
�سلطة ت�شريعية م�صغرة تتولى انتخاب
المحافظين ونوابهم و�إ�صدار القرارات
الخا�ص ��ة بالمحافظ ��ة �أو الوح ��دات
الإداري ��ة الأ�صغ ��ر ،وكذلك مراقب ��ة �أداء
ال�سلطة التنفيذية المتمثلة بالمحافظة.
وي�ضي ��ف الفيل ��ي ان "مجال� ��س
المحافظ ��ات موج ��ودة د�ستوري ��ا وال
يمك ��ن �إلغا�ؤه ��ا ونحن في كتل ��ة المنهج
بال�ضد من قرار �إلغ ��اء هذه المجال�س"،
متوقع ��ا ان "يك ��ون الب ��ت بالطع ��ون
المقدم ��ة �أم ��ام المحكم ��ة االتحادي ��ة
ل�صالح مجال� ��س المحافظات وقد ن�شهد
عودتها".

املركزي ي�ضخ الدوالر بعد �ساعات
على ارتفاعه يف الأ�سواق
 بغداد /المدى
ق ��رر البن ��ك المرك ��زي� ،أم� ��س الأربع ��اء ،زيادة
كمي ��ات المبيع ��ات م ��ن العمل ��ة الأجنبي ��ة
للم�ص ��ارف و�ش ��ركات ال�صراف ��ة لل�سيطرة على
ارتفاع الأ�سعار.
وق ��ال نائ ��ب محاف ��ظ البن ��ك عمار حم ��د خلف،
ف ��ي �إعم ��ام وجه ��ه �إل ��ى الم�ص ��ارف و�ش ��ركات
ال�صراف ��ة و�ش ��ركات التو�س ��ط ببي ��ع العمالت،
تلقت ��ه (المدى)� ،إن القرار جاء "لأغرا�ض تلبية
الطلبات على العملة الأجنبية وتحقيق �أهداف
ال�سيا�س ��ة النقدي ��ة و�ضم ��ان ا�ستق ��رار �سع ��ر
ال�صرف".
وزاد الق ��رار ح�ص ��ة المبيع ��ات الأ�سبوعي ��ة
للم�ص ��ارف �إل ��ى  200000دوالر في الأ�سبوع،
وح�ص ��ة �شركة ال�صرافة فئ ��ة � Aإلى 150000
دوالر ف ��ي الأ�سب ��وع ،وح�صة �شرك ��ة ال�صرافة
فئ ��ة � Bإل ��ى  500000دوالر ،وح�ص ��ة �شرك ��ة
ال�صراف ��ة فئ ��ة � Cإل ��ى  50000دوالر ف ��ي
الأ�سبوع.
وت�سج ��ل البور�صة ،منذ الثالث ��اء ،ارتفاعا في
�سع ��ر �ص ��رف ال ��دوالر مقاب ��ل الدين ��ار .وجاء
االرتفاع بعد �ساعات على ت�صريحات لم�س�ؤول
ف ��ي البنك المركزي العراقي �أك ��د فيها �أن البنك
الدول ��ي اقترح على العراق رف ��ع �سعر ال�صرف
ليكون  1600دينار للدوالر الواحد.
وارتف ��ع �سع ��ر �ص ��رف ال ��دوالر ف ��ي بور�صتي
الكف ��اح والحارثي ��ة ف ��ي بغ ��داد �إل ��ى 1492.5
دينارا لل ��دوالر الواحد ،وتجاوز ذلك بقليل في
عدد من المحافظات ،في ارتفاع قيا�سي منذ �أن
قررت الحكومة نهاي ��ة  2020رفع �سعر �صرف
ال ��دوالر من نح ��و � 1200إل ��ى  ،1450وتثبيت
ذل ��ك في موازنة الدولة لعام  2021التي �صوت
عليه ��ا البرلم ��ان نهاي ��ة ال�شه ��ر الما�ضي ،وظل
�سع ��ر ال�صرف يت ��راوح خالل الأ�شه ��ر الأخيرة

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

بين  1450و.1470
و�أك ��د نائب محاف ��ظ البن ��ك المرك ��زي �إح�سان
�شم ��ران اليا�س ��ري ،الثالث ��اء� ،أن البنك الدولي
اقت ��رح على الع ��راق رفع �سعر �ص ��رف الدوالر
�إل ��ى  ،1600ك ��ون ذل ��ك ال�سعر الحقيق ��ي الذي
يمك ��ن �أن ي�ستقر علي ��ه ال�سوق المحل ��ي قيا�س ًا
ب ��دول الجوار ،مو�ضحا ف ��ي ت�صريح �صحافي
�أن "المركزي العراقي" وجد �أن القيمة الحالية
ل�سع ��ر ال�صرف وه ��ي  1450منا�سبة ،وحققت
النتائ ��ج المرج ��وة ف ��ي ال�سيا�س ��ة النقدي ��ة.
بدوره ��ا ،طالب ��ت كتلة ائت�ل�اف دول ��ة القانون
بزعامة ن ��وري المالكي� ،أم�س الأربعاء ،ب�إعادة
�صرف الدوالر �إلى و�ضعه ال�سابق ،م�شيرة �إلى
�أن الق ��رار الخاط ��ئ بتغيي ��ره �أدى �إل ��ى ارتفاع
وا�ضح في الأ�سواق.
وق ��ال رئي�س الكتلة خلف عب ��د ال�صمد في بيان
اطلع ��ت عليه (الم ��دى)� ،إن "الفج ��وة المتولدة
بين �سعر ال�صرف المرتفع �أ�سا�س ًا وبين �سعره
في ال�سوق يعني مزيد ًا من الغالء في الأ�سعار،
وبالنتيج ��ة مزيد ًا من ال�صعوب ��ات االقت�صادية
للطبق ��ات الفقي ��رة والمتو�سط ��ة وذوي الدخل
المح ��دود" .و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "العراقيي ��ن
الي ��وم يعان ��ون الكثي ��ر بالرغ ��م م ��ن الوع ��ود
والبرام ��ج الحكومية التي �سمعوها" ،مبين ًا �أن
"تداعيات القرار الخاطئ برفع �سعر ال�صرف
وت�ضمينه بالموازنة (�آت ��ى �أكله) بارتفاع كبير
في الأ�سعار".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "ما يح�صل م ��ن م�ؤ�شر خطير
بارتف ��اع جديد في ال ��دوالر ،ي�ؤكد �ضعف �إدارة
ال�سيا�س ��ة النقدي ��ة ف ��ي البالد وي�ض ��ع عالمات
ا�ستفهام كثيرة".
وم�ض ��ى البي ��ان� ،إل ��ى �أن "كتلة دول ��ة القانون
متم�سكة بموقفها الثابت ب�ضرورة �إرجاع �سعر
ال�صرف �إلى ما كان عليه مع ارتفاع �سعر النفط
في الأ�سواق العالمية".
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ثاين حمافظ يف عامني
يختفي بعد �صدور
مذكرات اعتقاله

سياسة

القوات الأمنية تبحث عن حمافظ بابل
وتوقعات بعقد "�صفقة هروب"

من��ذ �أي��ام تبحث االجهزة االمنية عن محافظ باب��ل ح�سن منديل ،الذي هرب الى جهة مجهولة عق��ب �صدور امر اعتقاله على
خلفية تهم ف�ساد .وبح�سب المعلومات ان هناك "�صفقة �سيا�سية" قريبة النهاء االزمة ،او لن يعود منديل الى بابل ،فيما ت�شكك
او�ساط االخير في حقيقة االتهامات الموجهة الى المحافظ.
 بغداد /تميم الح�سن

ت�صدي ��ق الق ��رارات كاف ��ة ال�ص ��ادرة
بالدعوى ،ح�سب البيان.
فيم ��ا �أوجب ��ت �إ�ص ��دار �أمر قب� ٍ��ض بحق
الم ��دان المحكوم؛ عم ًال ب�أح ��كام المادة
( )2/248الأ�صول َّيـة .و�أ�شار البيان �إلى
�أن "محكم ��ة جنح الحل ��ة للنظر بق�ضايا
النزاهة �أ�صدرت ف ��ي ( 9ت�شرين الثاني
 )2020حكم ًا غيابي ًا بالحب�س ل ُمدَّة ثالث
�وات عل ��ى المُدان؛ ا�ستن ��اد ًا لأحكام
�سن � ٍ
الم ��ادة ( )331م ��ن قان ��ون العقوب ��ات،
م ��ع االحتف ��اظ لمدير َّي ��ة بلد َّي ��ة الحل ��ة
ودي ��وان محافظ ��ة بابل بح ��ق مراجعة
المحاكم المدن َّي ��ة؛ للمطالبة بالتعوي�ض
بعد اكت�س ��اب القرار الدرج ��ة القطع َّيـة.
وكانت هيئة النزاه ��ة قد ا�صدرت خالل
الع ��ام الحال ��ي والما�ض ��ي 21 ،حكم ��ا
غيابي ��ا عل ��ى محافظي ��ن وم�س�ؤولي ��ن،
بح�س ��ب بيان ��ات الهيئة .واك ��دت الهيئة
ف ��ي بي ��ان ع ��ام  ،2020ان هن ��اك "149
مدان ��ا" خارج الع ��راق بق�ضايا مختلفة،
ت�سع ��ى الهيئة ال ��ى اعادتهم ومحاكمتهم
داخل العراق.

ومنديل هو المحاف ��ظ ال�سابع في البالد
ال ��ذي يته ��م بق�ضايا ف�س ��اد ،والثاني في
باب ��ل ال ��ذي يهرب عق ��ب �ص ��دور مذكرة
القاء قب� ��ض .وبح�سب م�س� ��ؤول محلي
ف ��ي بابل تح ��دث لـ(المدى) ف ��ان "اوامر
االعتق ��ال �ص ��درت �ضد المحاف ��ظ ح�سن
مندي ��ل ونجله �سالم و�صه ��ره ه�شام في
ق�ضي ��ة ر�ش ��وة" .وداهمت ق ��وات امنية
مطل ��ع اال�سبوع من ��زل منديل في منطقة
الحي ف ��ي مدينة الحلة (مرك ��ز محافظة
بابل) ،فيم ��ا كانت �سي ��ارات دفع رباعي
تحم ��ي المن ��زل .وي�ضي ��ف الم�س� ��ؤول
الذي طلب عدم ن�شر ا�سمه ان "ا�ستمرار
ه ��روب المحاف ��ظ وراءه مح ��اوالت من
جه ��ات �سيا�سي ��ة لت�سوي ��ة الق�ضي ��ة ،او
�ضم ��ان ع ��دم عودت ��ه ال ��ى باب ��ل مقاب ��ل
عدم اعتقاله" .وينتم ��ي منديل الى تيار
الحكم ��ة ،ال ��ذي يتزعم ��ه عم ��ار الحكيم،
فيم ��ا كان متظاهرون ق ��د اتهموا االخير
بـ"التغطي ��ة" عل ��ى المحاف ��ظ ال�سب ��اب
حزبية.
تهمة الر�شوة
وال تعرف حتى االن تفا�صيل "الر�شوة"
التي ج ��اءت في مذك ��رة االعتق ��ال ،فيما
اكدت او�ساط مقربة من المحافظ وجود
"لعب ��ة �سيا�سي ��ة" .وتوا�صلت (المدى)
مع مقربين من المحافظ الهارب ،واكدوا
ان "مذكرة االعتقال �صادرة منذ � 31آذار
الما�ضي ،ولم يتم تفعيلها اال م�ؤخرا".
وتعتق ��د تل ��ك االو�س ��اط ان ت�أخير تنفيذ
المذكرة الكثر من  10ايام وعدم و�ضوح
ق�ضية الر�ش ��وة "وراءه دوافع �سيا�سية
من بع�ض االط ��راف الطامعة بالح�صول
على من�صب المحاف ��ظ" .وكانت �صفحة
عل ��ى الفي�سب ��وك من�سوب ��ة ال ��ى اع�ل�ام
المحافظ ��ة ،قال ��ت ان ح�س ��ن منديل "لم
يهرب" وم�ستعد للوقوف امام الق�ضاء.
ونقل ��ت ال�صفح ��ة عن مندي ��ل قوله" :انا
لم اعتقل وم�ستع ��د للمثول امام ال�سلطة
الق�ضائي ��ة كون ��ي واث ��ق ان الق�ض ��اء
�سين�صفني ويك�شف الق�ضية التي اثيرت
�ض ��دي والتي وراءه ��ا غاي ��ات �سيا�سية

مدفوعة" .وا�ضاف المحافظ المطلوب:
"اق ��رار الموازنة وا�ستح�صال محافظة
باب ��ل لمبال ��غ مالي ��ة لع ��ام  ٢٠٢١حركت
مافي ��ات الف�س ��اد لل�سيط ��رة عل ��ى تل ��ك
المبالغ عبر االبتزاز والت�سقيط".
وتابع ��ت ال�صفحة على ل�س ��ان المحافظ
اله ��ارب" :ان ��ا واث ��ق كل الثق ��ة بنزاه ��ة
الق�ض ��اء العراقي ومتفائ ��ل بانه �سيقول
كلم ��ة الح ��ق ويدح�ض الباط ��ل" .وكلف
منديل بمن�صب محافظ بابل في ،2019
عل ��ى خلفي ��ة ه ��روب المحاف ��ظ ال�سابق
التاب ��ع لدول ��ة القان ��ون ك ��رار العبادي،
الذي �صدرت بحقه احكام غيابية جديدة
بالتزامن مع ق�ضية منديل.

العمليات امل�شرتكة:
م�صرون على ت�أمني
الأو�ضاع خالل �شهر رم�ضان
 خا�ص /المدى
�أكدت قي ��ادة العمليات الم�شتركة� ،أم�س الأربع ��اء� ،إ�صرارها على
ت�أمي ��ن الأو�ضاع في �شه ��ر رم�ضان ،م�شيرة �إل ��ى وجود ن�شاطات
ا�ستخبارية على �أغلب القواطع الع�سكرية للمحافظات كافة.
وقال المتح ��دث با�سم القيادة تح�سين الخفاجي ،في ت�صريح �إلى
(الم ��دى) �إن "ن�شاطاتنا الحالية التي نعتمد عليها في ت�أمين �شهر
رم�ض ��ان تركز عل اال�ستباقي ��ة والنوعية وتكثي ��ف الجهد الأمني
واال�ستخباري" .و�أ�ضاف الخفاجي� ،أن "كل منا�سبة تمر بالعراق
ت�سبقه ��ا القيام بعمليات ا�ستباقية ف ��ي مناطق مختلفة ،وما نعمل
علي ��ه حالي� � ًا مالحق ��ة التنظيم ��ات الإرهابية لجعل �شه ��ر رم�ضان
�آمنا".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "�أغل ��ب القواطع الأمنية ت�شه ��د عمليات ع�سكرية
و�أمني ��ة� ،سواء بغداد �أو كربالء �أو االنبار �أو الب�صرة �أو كركوك،
او �صالح الدين� ،أو ديالى".
و�أو�ضح الخفاجي� ،أن "المعلومات التي تمتلكها قواتنا الم�سلحة
ع ��ن تح ��ركات الإرهابيي ��ن والجماع ��ات الم�سلح ��ة دقيق ��ة ج ��د ًا
ن�ستطيع من خاللها ت�أمين خطة باتجاه الهدف ال�صحيح ،و�إيقافه
ع ��ن القيام ب� ��أي هجوم" .وبي ��ن� ،أن "ال�شهري ��ن الما�ضيين �شهدا
قتل عت ��اة المجرمين والقينا القب�ض عل ��ى البع�ض منهم ،ودمرنا
م�ضافاته ��م ومخططاته ��م ،وه ��ذا كله ي�أت ��ي �ضم ��ن �إ�صرارنا على
ا�ستقرار الأو�ضاع الأمني ��ة خالل رم�ضان" .ونوه� ،إلى "مواجهة
جمي ��ع العوام ��ل الت ��ي �أراد تنظي ��م داع� ��ش ا�ستغالله ��ا لتنفي ��ذ
مخططات ��ه ،مث ��ل الجريمة المنظم ��ة ،وظاهرة ال�س�ل�اح المنفلت،
والأزمة ال�صحية ،والمخدرات".
وانته ��ى الخفاجي� ،إل ��ى �أن "التحالف الدولي ي ��زود قواتنا دائماً
بمعلوم ��ات �أمني ��ة وح�صيل ��ة ا�ستطالع ��ه ،كما �أنه ي�ش ��ن �ضربات
جوي ��ة موفق ��ة ،وهن ��اك عمل م�شت ��رك ف ��ي المج ��ال اال�ستخباري
والأمني".
الى ذل ��ك� ،أحبط جهاز مكافحة الإرهاب� ،أم� ��س الأربعاء ،مخطط ًا
لداع�ش ،ال�ستهداف المواطنين في �أحد �أ�سواق محافظة ديالى.
وق ��ال ر�سول في بي ��ان تلقت (المدى) ن�سخة من ��ه� ،إنه "من خالل
المتابع ��ة الميدانية وتكثيف الجه ��ود اال�ستخبارية� ،أحبط جهاز
ُمكافحة الإرهاب ُمخطط ًا �إرهابي ًا لع�صابات داعـ�ش التكفيرية كان
ي�سته ��دف من خالل ��ه المواطنين الذين يتب�ضع ��ون ل�شهر رم�ضان
المبارك في �أحد �أ�سواق ُمحافظة ديالى".
و�أ�ض ��اف" ،حيث تم القب�ض على �إرهابي كان يحاول تنفيذ عملية
�إجرامية ،وبحوزته مواد متفجرة لتنفيذ العملية الإرهابية".

قائمة الف�ساد
والمحاف ��ظ الهارب هو ثالث محافظ في
بابل منذ  2013يتهم بق�ضايا ف�ساد ،بعد
�ص ��ادق مدلول (المحافظ رقم  4بعد عام
 .)2005و�أ�ص ��درت هيئ ��ة النزاه ��ة في
 2015ام ��ر اعتقال بحق مدلول (النائب
الحالي) بتهمة ا�ستغ�ل�ال الوظيفة ،قبل
ان ي�شمل بقانون العفو العام.
كم ��ا ع ��ادت هيئ ��ة النزاه ��ة واعلن ��ت
م ��رة اخرى ف ��ي  2019توقي ��ف االخير
وكان حينه ��ا نائب ��ا ف ��ي البرلم ��ان ع ��ن
دول ��ة القان ��ون .وقالت الهيئ ��ة في بيان
حينها ،ان ارتكاب ال ُم َّتهم �صادق مدلول
"خ�ل�ال م ��دة ت�س ُّنم ��ه من�ص ��ب محافظ

ات
�ات في عق ��د �إدخ ��ال كم َّي ٍ
باب ��ل مخالف � ٍ
كبي ��رةٍ من الإ�سمن ��ت المُ�ست ��ورد بدون
�وم خالف� � ًا لل�ضواب ��ط" .ويعتب ��ر
ر�س � ٍ
ح�س ��ن منديل ،محافظ بابل الهارب ،هو
ثان ��ي محافظ تابع لح ��زب عمار الحكيم
(الحكمة) ،الذي يهرب بظروف غام�ضة.
فف ��ي �آب  ،2017هرب محاف ��ظ الب�صرة
ال�ساب ��ق ماجد الن�ص ��راوي التابع لتيار
الحكمة ،الى ايران ،بح�سب الت�سريبات
حينه ��ا ،ب�سب ��ب اتهامات بالف�س ��اد ،فيما
كان يمتلك جن�سية ا�سترالية.
وخ�ل�ال االع ��وام الما�ضي ��ة� ،ص ��درت
مذك ��رات اعتق ��ال واح ��كام غيابي ��ة
وحب� ��س م�ؤق ��ت وم�شدد ل� �ـ 7محافظين،

تظاهرة �سابقة يف بابل للمطالبة ب�إقالة املحافظ ..ار�شيف
ابرزهم احم ��د الجبوري محافظ �صالح ب�ش� ��أن العب ��ادي فق ��د "�أ�ش ��ارت دائ ��رة
الدي ��ن ال�ساب ��ق ،ومحاف ��ظ ديال ��ى عمر التحقيق ��ات التابعة له ��ا ،في حديثها عن
المجمع ��ي ،ونوف ��ل العاك ��وب محاف ��ظ الق�ض َّيـ ��ة� ،إلى �أن المحاف ��ظ المدان ،قام
نينوى ال�سابق.
ب�إب ��رام عقدٍ بي ��ن دي ��وان محافظة بابل
ال ��ى جان ��ب مذك ��رات اعتق ��ال بح ��ق وال�شرك ��ة العام ��ة ل�صناع ��ة ال�سي ��ارات
آليات
محافظ ذي ق ��ار االخير ناظ ��م الوائلي ،والمعدات -الإ�سكندر َّيـة؛ لتجهيز � ٍ
ومحافظ ��ي باب ��ل (العب ��ادي ومنديل) ،لمدير َّية بلد َّية الحلة خالف ًا للقانون".
ومحافظ الب�صرة ال�سابق الن�صراوي .وبع ��د عدم قناع ��ة ٍّ
كل من هيئ ��ة النزاهة
و�أ�ص ��درت هيئ ��ة النزاه ��ة بالتزامن مع ووكيل الم ��دان وطعنهم ��ا بالقرار الذي
محافظ بابل اله ��ارب ،قرارا بالم�صادقة �أ�صدرت ��ه محكم ��ة جن ��ح الحل ��ة للنظ ��ر
عل ��ى حك ��م �ساب ��ق عل ��ى ك ��رار العبادي بق�ضاي ��ا النزاه ��ة ،وج ��دت محكم ��ة
المحاف ��ظ رق ��م  5بعد ع ��ام ( 2005اول ا�ستئناف بابل االتحاد َّيـ ��ة بعد التدقيق
انتخاب ��ات محلي ��ة ف ��ي الع ��راق بع ��د والمداولة� ،أنَّ قرار الحكم كان �صحيح ًا
 .)2003ووفقا لبيان �ص ��ادر عن الهيئة وموافق� � ًا لأح ��كام القان ��ون ،وق� � َّررت

بعد هروب المحافظ
وعل ��ى الجان ��ب الآخ ��ر م ��ن االح ��داث،
فان �س ��كان الحل ��ة يتناقل ��ون معلومات
ع ��ن "ح�سم الق�ضية" م ��ن قبل الزعامات
ال�سيا�سي ��ة وتهري ��ب مندي ��ل الى خارج
العراق ،فيما المدينة تغرق بالنفايات.
ويق ��ول احم ��د عدن ��ان ،وه ��و اح ��د
المواظبين على التظاهرات في بابل منذ
ت�شري ��ن  ،2019ف ��ي حدي ��ث لـ(المدى):
"من ��ذ عام ونحن نطالب باقالة محافظ
بابل لكن االحزاب تدعمه".
وق ��دم متظاهرو بابل في اال�شهر القليلة
الما�ضية ف ��ي موجة احتجاج ��ات اطلق
عليه ��ا "عا�صف ��ة باب ��ل" 3 ،بدالئ ��ل ع ��ن
منديل ،وه ��م :ع�سكري �سابق ،وطبيب،
وقا�ضي.
وا�ض ��اف عدن ��ان" :ه ��روب المحاف ��ظ
الآن جعل المحافظ ��ة تتخبط خ�صو�صا
م ��ع ع ��دم ات�ض ��اح اج ��راءات الحظ ��ر،
وا�ستم ��رار ا�ض ��راب عم ��ال النظافة منذ
 4ايام لتحويلهم الى عقود فيما تحولت
االو�ساخ في الحلة الى جبال".

�سجال برلماني ب�ش�أن فتح الملف و�صل �إلى طلب الإقالة

جلنة حكومية ت�سلمت � 10آالف �شكوى عن مغيبني ومل تعقد اجتماعات جدية
 بغداد /ح�سين حاتم
تقول مفو�ض ��ية حق ��وق الإن�س ��ان �إنها
ت�س ��لمت نح ��و � 8آالف �ش ��كوى وتبليغ
ع ��ن مغيبي ��ن منذ نهاي ��ة الع ��ام 2017
غالبيته ��م م ��ن المحافظ ��ات المحررة.
وتت�ض ��ارب االرق ��ام المتداولة عن عدد
المغيبي ��ن بين ع�ش ��رات �آالف وب�ض ��ع
مئات ،فيما يواج ��ه المعنيون بمتابعة
حقوق االن�س ��ان م�ض ��ايقات كبيرة من
ال�س ��لطة وم ��ن الجه ��ات االمني ��ة التي
تحجب المعلومات.
ينق�س ��م المختف ��ون ف ��ي الع ��راق ال ��ى
مجموعتي ��ن بح�س ��ب الح ��وادث الت ��ي
مرت في البالد ،المجموعة االولى ،هم
الذي اختفوا في اعقاب احتالل داع�ش
وعملي ��ات التحري ��ر الت ��ي تلته ��ا بي ��ن
اعوام  2014الى  ،2017والمجموعة
الثاني ��ة هم المتظاهرون والنا�ش ��طون
الذي ��ن اختف ��وا اثن ��اء احتجاج ��ات
ت�ش ��رين .واثي ��رت ق�ض ��ية المختفي ��ن
في المناط ��ق المحررة� ،ش ��مال بغداد،
لأول م ��رة ع ��ام  ،2016حي ��ث ك�ش ��ف
ع ��ادل المح�ل�اوي النائ ��ب ع ��ن االنبار
لـ(الم ��دى) حينه ��ا ،ع ��ن اج ��راء جولة
مفاو�ض ��ات "�صعب ��ة" خا�ضتها اطراف
م ��ن المحافظ ��ة ،تخللته ��ا و�ساط ��ات،
نجحت اخي ��را ب�إطالق �سراح نحو 80
محتج ��زا م ��ن ا�ص ��ل  ،1200وهو عدد
ت�صاع ��د بع ��د ذل ��ك التاري ��خ .ل ��م يذكر
النائب حينه ��ا هوية الجه ��ات التي تم
التفاو� ��ض معها بعدم ��ا اختطفتهم عند
نقط ��ة تفتي�ش في منطقة ال ��رزازة بين
االنب ��ار وكرب�ل�اء ،لكن ��ه اك ��د وقتها ان
التفاهم ��ات امت ��دت لـ 3ا�شه ��ر ،واطلق
�سراحه ��م على وجب ��ات .ويقول ع�ضو
مفو�ضي ��ة حقوق االن�سان علي البياتي
في حدي ��ث لـ(المدى) �أم� ��س� ،إن "ملف
المغيبي ��ن ي�شم ��ل المفقودي ��ن الذي ��ن
ق ��د اختطف ��وا من قبل جه ��ات اجرامية
وارهابي ��ة او ا�شخا� ��ص مقتولين دون

عل ��م ذويه ��م� ،أو يكون مغيب ��ا ومخفيا
ق�س ��را وه ��ذا الن ��وع يك ��ون ذو مل ��ف
خا�ص وحده".
وي�ضي ��ف البيات ��ي �أن "التغيي ��ب
الق�س ��ري موج ��ود ف ��ي االتفاقي ��ات
الدولي ��ة التي وقع عليه ��ا العراق وهذا
يتمثل با�ستخ ��دام الخطف تحت مظلة
الدول ��ة" .وي�شي ��ر ع�ض ��و مفو�ضي ��ة
حق ��وق االن�س ��ان ال ��ى �أن "الع ��راق
رغ ��م االتفاقي ��ات والم�صادق ��ات ،اال
ان ��ه يفتق ��ر للقان ��ون الذي يف�س ��ر هذه
العملي ��ات" ،الفت ��ا ال ��ى �أن "الق�ضاء ال
ي�ستطيع التعامل م ��ع عمليات االخفاء
الق�س ��ري� ،إذ ان المتهم يكون من �ضمن
الجه ��از الحام ��ي" .وي ��رى البياتي �أن
"اال�شكالية اال�سا�سية هي عدم وجود
ت�شريع ،واالفتقار الى امكانية التحقق
من الو�صول الى الجاني ومحا�سبته".
وي�ؤكد ع�ضو مفو�ضية حقوق االن�سان
�أن "مفو�ضي ��ة حق ��وق االن�س ��ان عملت
جاه ��دة على مل ��ف المغيبين وان�ضمت
ال ��ى لجن ��ة االم ��ر الديوان ��ي  46ل�سنة
 2017الت ��ي �شكلت ف ��ي حكومة حيدر
العب ��ادي بع ��د عملي ��ات التحري ��ر".

ويبين البياتي �أن "المفو�ضية ت�سلمت
�ش ��كاوى وتبليغ ��ات من ��ذ نهاي ��ة العام
 2017بم ��ا يق ��ارب (� 8آالف) مفق ��ود
غالبيتها م ��ن المحافظات المحررة من
�سيط ��رة داع�ش" ،م�ست ��دركا�" :سجلنا
بياناته ��م وفت ��رة التغيي ��ب والم ��كان
بالإ�ضاف ��ة ال ��ى الجهة الت ��ي ي�شك فيها
ذوو المفق ��ود ،لك ��ن ل ��م يت ��م التحقيق
ف ��ي ه ��ذه ال�ش ��كاوى" .وم�ض ��ى ع�ضو
المفو�ضي ��ة بالق ��ول �إن "لجن ��ة االم ��ر
الديواني ت�سلمت ال�شكاوى من مكاتب
المحافظين ف ��ي المناطق المحررة بما
يق ��ارب � 10آالف �شك ��وى" ،مبين ��ا انه
"ل ��م يتم التحقيق فيها بالكامل ب�سبب
توق ��ف اللجن ��ة بع ��د ع ��دة اجتماع ��ات
غير جدي ��ة" .ويتابع البيات ��ي" :ت�ضم
ال�سج ��ون ما يق ��ارب  40ال ��ف �سجين،
ن�صفهم متهم ��ون باالرهاب ،وال نعرف
كم م ��ن المعتبرين مغيبي ��ن موجودين
في هذه ال�سجون".
و�أف ��اد ع�ض ��و المفو�ضي ��ة ،ب�أن ��ه "م ��ن
خ�ل�ال التحقي ��ق وا�ستجاب ��ة الجه ��ات
االمني ��ة ك�شفن ��ا ع ��ن � 250شخ�ص ��ا
محكومين بق�ضايا جنائية وارهابية"،

م�شي ��را ال ��ى �أن "ه ��ذا ي�أخذن ��ا الى انه
ل ��و كانت هن ��اك ا�ستجاب ��ة حقيقية من
الم�ؤ�س�س ��ات االمني ��ة او م ��ن وزارة
الع ��دل لو�صلن ��ا ال ��ى ع ��دد �أكب ��ر م ��ن
المغيبي ��ن" .ويرى البيات ��ي �أن "اعداد
المغيبي ��ن م�شتت ��ة م ��ا بي ��ن مخيم ��ات
النزوح التي تفتقر الى قواعد البيانات
باال�ضاف ��ة الى المقاب ��ر الجماعية التي
ارتكبته ��ا داع�ش والتي ت�ضم ما يقارب
 12ال ��ف �شخ�ص عراق ��ي والكثير منها
لم تفتح حت ��ى االن ومجهولة" ،م�ؤكدا
ان ��ه "�إذ ل ��م نقم بت�صفية ه ��ذه العوامل
بطريق ��ة نظامي ��ة وحقيقي ��ة ال ن�ص ��ل
مطلق ��ا ال ��ى نهاي ��ة المل ��ف" .و�أث ��ارت
ت�صريحات نائب رئي�س لجنة العالقات
الخارجي ��ة في البرلم ��ان ،النائب ظافر
العان ��ي ،خ�ل�ال م�شاركته ف ��ي اجتماع
البرلم ��ان العرب ��ي ال ��ذي ا�ست�ضافت ��ه
العا�صمة الم�صري ��ة القاهرة قبل �أيام،
الق�ضي ��ة مج ��دد ًا .وتح ��دث العاني عن
انتهاكات حقوق الإن�س ��ان في العراق،
و�ض ��رورة االلتف ��ات �إليه ��ا م ��ن قب ��ل
المنظمات الدولية ،خا�صة فيما يتعلق
بمل ��ف المختطفي ��ن العراقيي ��ن وقم ��ع

معتقلون يف احد �سجون املو�صل ..را�شيف

المتظاهري ��ن وتهجي ��ر �أهال ��ي مدين ��ة
جرف ال�صخر على يد ف�صائل م�سلحة.
وم ��ن �أب ��رز ما ج ��اء ف ��ي كلم ��ة النائب
العان ��ي ال ��ذي مثل بالده ف ��ي البرلمان
العرب ��ي بالقاه ��رة� ،أن المنظم ��ات
الحقوقي ��ة تتجاه ��ل �أو تقل ��ل من قيمة
االعت ��داءات عل ��ى حق ��وق الإن�سان في
العراق ،الفت ًا �إل ��ى �أن "حقوق الإن�سان
تتعر� ��ض النته ��اكات خطي ��رة م ��ن قبل
الملي�شي ��ات الت ��ي ترك ��ب عل ��ى ظه ��ر
الدولة العراقية".
و�أو�ض ��ح �أن هن ��اك �أكثر م ��ن � 10آالف
مغي ��ب ال ُيع ��رف م�صيره ��م وتح ��رم
عوائله ��م م ��ن دف ��ن رف ��ات �أبنائه ��ا� ،أو
حتى جب ��ر خواطرهم وتج ��ري عملية
اختط ��اف ممنه ��ج وتروي ��ع وقت ��ل
لل�شب ��اب م ��ن ق ��ادة التظاه ��رات ،وال
يعرف �أحد لليوم هوية قاتليهم.
ولفت العاني �إلى �أن "الملي�شيات تمنع
عودة � 100ألف عراقي من مدينة جرف
ال�صخ ��ر لمنازلهم ،ومثله ��ا مدن �أخرى
بالع ��راق ف ��ي م�سع ��ى لإح ��داث تغيير
ديموغراف ��ي" .بالمقاب ��ل ،طالب نائب
رئي�س مجل�س الن ��واب ح�سن الكعبي،
�أع�ضاء البرلمان بالت�صويت على �إقالة
النائ ��ب العاني نافيا وج ��ود �أي مغيب
داخ ��ل البل ��د ،وق ��ال "كل م ��ا يذك ��ر من
ادع ��اءات لم يت ��م اثباتها لح ��د اللحظة
ب� ��أي دلي ��ل" .و�أردف �أن "منطق ��ة
جرف ال�صخ ��ر عانى منه ��ا العراقيون
خ�ل�ال �سنوات كثي ��رة باعتبارها كانت
حا�ضن ��ة لالرهابيين وعب ��ارة عن مالذ
�آم ��ن لع�صاب ��ات القاعدة ،وم ��ن بعدها
داع� ��ش وق ��د ا�ست�شه ��د فيه ��ا الآالف
م ��ن العراقيين عل ��ى الهوي ��ة الطائفية
وكان ��ت الجث ��ث منت�ش ��رة ف ��ي جمي ��ع
مبازل االرا�ض ��ي الزراعية هناك وعلى
امتداد ع ��ام  ٢٠٠٣حت ��ى  ،٢٠١٤وكل
ذلك موثق ب�شكل ر�سمي لدى الحكومة
العراقي ��ة ،وبع ��د داع�ش كان ��ت منطلقا
لمح ��اوالت ا�سق ��اط مناط ��ق جن ��وب

و�ش ��رق وغرب بغ ��داد ،ولك ��ن القوات
االمني ��ة الوطني ��ة البطلة عم ��دت على
تحرير المنطقة وعودة كل من لم يثبت
انتم ��اءه لداع� ��ش" .و�أف ��ادت م�صادر
�سيا�سي ��ة لـ(الم ��دى) في وق ��ت �سابق،
ب�أن "هناك �آالف م ��ن المختطفين ربما
بع�ضه ��م م ��ازال حي ��ا ،موج ��ودون في
زنازين �سرية تابعة لف�صائل م�سلحة".
يق ��ول حقوقي ��ون ان هن ��اك معلومات
ع ��ن وجود " 8زنازين �سري ��ة" ،اغلبها
ف ��ي جن ��وب بغ ��داد ،ت�ض ��م مختطف ��ي
الفريقي ��ن (المفقودي ��ن م ��ن المناط ��ق
المح ��ررة والمتظاهري ��ن) ،وت ��دار من
قب ��ل ف�صائ ��ل م�سلح ��ة .وتعليق ��ا عل ��ى
ذل ��ك ،يق ��ول المخت�ص بال�ش� ��أن االمني
احم ��د ال�شريفي في حدي ��ث لـ(المدى)
�إن "الم�ؤث ��رات ال�سيا�سي ��ة تمن ��ع فتح
مل ��ف المغيبي ��ن" ،م�شي ��را ال ��ى �أن
"جمي ��ع االزم ��ات التي يمر به ��ا البلد
تق ��ف خلفها ابع ��اد �سيا�سي ��ة وحركات
�سيا�سي ��ة" .وي�شي ��ر ال�شريف ��ي الى �أن
"مل ��ف المغيبي ��ن يحت ��اج ال ��ى جر�أة
وعم ��ل حقيق ��ي وال ��ى االن ل ��م تتوف ��ر
ه ��ذه ال�صفات وربما حت ��ى في الدورة
المقبل ��ة ال نج ��د هك ��ذا �شخ�صي ��ة"،
متوقع ��ا "�إعادة �سيناريو المحا�ص�صة
واالم�ل�اءات ،ويك ��ون �صان ��ع الق ��رار
ال�سيا�س ��ي �ضعيف ��ا وم�سي ��را م ��ن قبل
الكيانات ال�سيا�سية".
وي ��رى المخت� ��ص بال�ش� ��أن االمن ��ي،
�أن "الجه ��ات الت ��ي تعي ��ق فت ��ح مل ��ف
المغيبي ��ن تخ�شى ب�ش ��كل كبير التدخل
الدول ��ي" ،م�شي ��را ال ��ى �أن "االرادة
المحلية م�سيطر عليها".
ويلف ��ت ال�شريف ��ي الى ان "هن ��اك كتل
تتكتم عل ��ى ملف المغيبي ��ن طيلة اربع
�سن ��وات وي�سعون لفتح ��ه عند اقتراب
االنتخاب ��ات ،ويغلقونه حال ح�صولهم
على االمتيازات واحيانا يغلق ب�ضغط
مبا�ش ��ر او تواط� ��ؤ واالثني ��ن يفتقدان
للنزاهة وال�شفافية".
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منـــــخارج بغداد

� أبرز طريقين ي�شهدان على حوادث ال�س ّير
ك�شف ��ت مديري ��ة املرور العامة� ،أم�س الأربعاء ،عن �أب ��رز طريقني ي�شهدان على
ح ��وادث ال�س�ّي رّ�ر ،فيما ح� �دّدت �أبرز �أ�سباب تل ��ك احلوادث ،وق ��ال مدير املرور
الل ��واء ط ��ارق �إ�سماعي ��ل �إن «معظ ��م احل ��وادث املروري ��ة تق ��ع عل ��ى الطريق
اخلارج ��ي ال ��ذي يربط بغداد مبحافظة باب ��ل» ،مبين� � ًا �أن «ال�سرعة الفائقة يف
قيادة ال�سيارات وراء احلوادث التي تقع يف هذا الطريق».
و�أك ��د �إ�سماعي ��ل �أن «ح ��وادث مماثل ��ة تقع على طري ��ق بغداد ــ كرك ��وك ب�سبب
الإهم ��ال ووجود حف ��ر كثرية على ه ��ذا الطريق» ،الفت ًا اىل �أن ��ه «رغم منا�شدة
مديري ��ة امل ��رور واملواطن�ي�ن اجله ��ات املعني ��ة لإعمار ال�ش ��ارع لك ��ن ال توجد
ا�ستجابة حتى الآن».
و�أ�ض ��اف �أن ��ه «على الرغ ��م من تفق ��د املوقع وو�ض ��ع العالم ��ات املرورية على
جانب ��ي الطري ��ق � ،اَّإل �إن ذلك مل يوقف احلوادث» ،معرب ًا ع ��ن �أ�سفه لـ»الكوارث
التي حت�صل على الطريق».

 اعتقال مهرب محا�صيل م�ستوردة

�أعلن ��ت ال�ش� ��ؤون الداخلية والأمن يف نين ��وى� ،أم�س الأربع ��اء� ،إلقاء القب�ض
عل ��ى �أحد الأ�شخا�ص يق ��وم بتهريب املحا�صيل الزراعي ��ة امل�ستوردة بوا�سطة
�صهري ��ج نق ��ل املنتج ��ات النفطية ،وذك ��ر بيان لل�ش� ��ؤون �أن “مف ��ارز ال�ش�ؤون
الداخلي ��ة يف نين ��وى متكنت ومن خ�ل�ال املتابعة امليداني ��ة امل�ستمرة وتفعيل
دورن ��ا الرقاب ��ي واملي ��داين ملفارزنا املنت�ش ��رة داخل ال�سيط ��رات يف املحافظة
وحل�صول اال�شتباه وال�شك ب�سيارة حمل كبرية (�صهريج نفط) نوع مر�سيد�س
بعد تفتي�شها لوحظ وجود قطع خمفي وباب �سري حتت املقطورة” ،و�أ�ضاف
البي ��ان �أن ��ه “مت العثور عل ��ى حما�صيل زراعية ممنوعة م ��ن اال�سترياد وزنها
� ١٠أطنان” ،م�ؤكدا “تنظيم حم�ضر �ضبط باملواد والقب�ض على �سائق العجلة
املدعو(ع.م�.أ) دونت �أقواله واعرتف �إدخال املواد املمنوعة من اال�سترياد اىل
املحافظة من �إقليم كرد�ستان”.

 اعتقال متهمين و�ضبط �أعتدة

�ألق ��ت القوات االمنية� ،أم�س الأربع ��اء ،القب�ض على عدد من املتهمني و�ضبطت
�أعتدة و�أ�سلحة يف بغداد ومي�سان ونينوى وكركوك.
وقال ��ت خلية الإعالم الأمني يف بيان �إن “قوة من قيادة عمليات بغداد �شرعت
بواجب تفتي�ش يف عدة مناطق من بغداد �ضمن قاطع م�س�ؤوليتها ،حيث �ألقت
القب� ��ض عل ��ى ( )7متهمني ،وع�ث�رت على بندقي ��ة  m4مع عت ��اد � 150إطالقة
و�ص ��اروخ كاتيو�ش ��ا و( )10م�سد�س ��ات وعت ��اد متن ��وع  429اطالق ��ة وجهاز
موتوريال”.
ووفق� � ًا لبي ��ان ثان للخلي ��ة ف�أن “ق ��وة من قي ��ادة عمليات �سومر نف ��ذت واجب
تفتي� ��ش يف ق�ض ��اء �س ��وق ال�شيوخ  -ق�ض ��اء املجر الكبري  -قلع ��ة �صالح حيث
�ألقت القب�ض على  5مطلوبني وفق �أحكام املادة � 4إرهاب”.
كم ��ا �شرعت قوة م ��ن قيادة عملي ��ات نينوى بواج ��ب تفتي� ��ش يف منطقة كرن
ال�شيط ��ان وعرثت على حزام نا�سف جاهز للتفج�ي�ر ورمانتني يدويتني ودرع
ع�سك ��ري �ض ��د الر�صا� ��ص وقداحت ��ي تفجري وعت ��اد ر�شا�ش ��ة  bkcعدد 250
�إطالقة ومتت املعاجلة ميداني ًا ،بح�سب البيان.

ٌ
وا�ستحواذ على المال العام في �صالح الدين
 هد ٌر

�أعلن ��ت هيئة النزاهة االحتاد َيّة� ،أم�س� ،ضبط م َّ
اثنني يف جممع حبوب
فني ِ
ُوظ ِ
بيجي يف حمافظة �صالح الدين؛ لتع ُمّدهما �إهدار املال العام.
وقال ��ت الهيئ ��ة يف بي ��ان �إن “دائ ��رة التحقيق ��ات يف الهيئة �أ َّك ��دت �أن مالكات
مكتب حتقيق �صالح الدين التي انتقلت �إىل جممع حبوب بيجي قامت ب�ضبط
املُ َّتهم�ي�ن اللذي � ِ�ن يعمالن ب�صفة (فاح� ��ص خمترب)؛ لثبوت قيامهم ��ا بهدر املال
العام”.
و�أو�ضح ��ت �أنهما “قاما بت�صنيف كمي ��ة (� )3,000آالف ٍ ّ
طن من مادة احلنطة
املُت�س َّلم ��ة للمو�س ��م الزراع � ِ ّ�ي  ،2020باعتباره ��ا درج ��ة �أوىل ،يف ح�ي�ن �إن
تفحم فيها”.
الفحو�صات املخترب َيّة �أ�شارت �إىل وجود ُّ
ويف عمل َّي� � ٍة مُنف�صل� � ٍة“ ،مت َّكن ��ت م�ل�اكات املكت ��ب الت ��ي انتقل ��ت اىل امل�صرف
الزراع � ِ ّ�ي – فرع تكريت م ��ن �ضبط �أ�صل ٍ ّ
م�صروف نقد ًا من ح�ساب �شركة
�صك
ٍ
ما بني النهرين العا َمّة �إىل معمل الذرة ال�صفراء يف �صالح الدين؛ لغر�ض حفر
بئ � ٍ�ر ارت � ٍ ّ
�وازي ،دون �أن يت َّم تنفيذ امل�شروع على �أر� ��ض الواقع ،على الرغم من
ُ
خ�ص�صة له منذ عام  ،”2018وفق البيان.
�صرف املبالغ امل َّ
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�أكرث من عام م�ضى وهم يحتجون بكامل زيّهم..
مهند�سون يطلبون الإن�صاف
مي�سان  /مهدي ال�ساعدي
من ��ذ �أكرث م ��ن ع ��ام ون�صف وم ��ا زال
مهند�س ��و مي�س ��ان يرفع ��ون �أ�صواتهم
وين ��ادون ب ��كل م ��ا �أوت ��وا م ��ن ع ��زم
للمطالب ��ة ب�أب�س ��ط حقوقه ��م ،وه ��م
يفرت�ش ��ون الأر� ��ض حين� � ًا وينام ��ون
يف �س ��رادق االعت�ص ��ام حين� � ًا �آخ ��ر
يواجه ��ون معامالت خمتلف ��ة و�صلت
�إىل ال�ض ��رب واالعتق ��ال والتفري ��ق
بوا�سطة خراطيم املي ��اه ولكن عزمهم
مل يهن �أو ي�ضعف.
�أف ��واج من مهند�س ��ي مي�سان ينظمون
مظاهرات حا�شدة ووقفات احتجاجية
واعت�صام ��ات غ�ي�ر منقطع ��ة للمطالبة
بتعيينهم �أو �إيجاد فر�ص عمل
املهند� ��س حمم ��د يف �أواخ ��ر عق ��ده
الث ��اين يق ��ول «م�ض ��ى ع ��ام وثماني ��ة
�أ�شه ��ر وما زال ��ت �أ�صواتنا تنادي ومل
ي�ستج ��ب �أح ��د نح ��ن مل نطل ��ب �شيئ� � ًا
�صعب ًا �أو م�ستحي ًال  ،نحن نريد فر�ص
عم ��ل منار�س م ��ن خاللها م ��ا تعلمناه
ون�ساهم يف بناء بلدنا».
مل ي�ت�رك مهند�س ��و مي�س ��ان باب� � ًا مل
يطرق ��وه وب ��كل �سلمي ��ة فكان ��ت له ��م
وقفات واحتجاجات واعت�صامات يف
�أماكن عديدة يف مدينة العمارة
«نظمنا وقف ��ات احتجاجية �أمام مبنى
املحافظ ��ة و�أم ��ام �شركة النف ��ط و�أمام
مكتب الن ��واب يف املحافظة ومل َ
نتلق
تف
�أي جواب والوعود التي قطعت مل ِ
بحقن ��ا» تقول املهند�سة و�سن املن�ض ّمة
اىل رفاقه ��ا املحتجني وت�ضيف «م�ضى
خم�س �سن ��وات على تخرجي من كلية
الهند�س ��ة و�أمل ��ي يف احل�ص ��ول عل ��ى
فر�صة عمل».
ومل يتج ��ه املهند�س ��ون املحتجون اىل
عملهم يوم ًا فهم منذ تخرجهم من كلية
الهند�س ��ة مل يح�ضون بتعيني حكومي
�أو عمل وف�ضلوا ارتداء مالب�س عملهم
والتوج ��ه اىل االحتج ��اج والتظاه ��ر

واالعت�ص ��ام للمطالب ��ة بفر�ص ��ة عم ��ل
يعتا�شون منها.
مدي ��ر عام �شركة نفط مي�سان املهند�س
علي جا�س ��م حمود �أو�ض ��ح من جانبه
عند لقائ ��ه ميداني� � ًا باملتظاهرين �أمام
مق ��ر ال�شركة مطلع �شه ��ر كانون الأول
من العام املا�ض ��ي « �أن ال�شركة ت�سعى
وبجه ��ود كب�ي�رة وحثيث ��ة وبتن�سيق
ع ��ايل امل�ست ��وى م ��ع كاف ��ة الدوائ ��ر
املعنية ال�سيم ��ا وزارة النفط وديوان
حمافظة مي�سان لإيجاد حلول �سريعة
لتوفري �سبل العي�ش الرغيد للمطالبني
بحقوقه ��م امل�شروع ��ة و�ضم ��ن الإطار
القانوين»
وبعد �أ�شهر من الكالم مل يتحقق �شيء
 ،الأمر الذي عدّه الكثري من املهند�سني

املحتج�ي�ن جم ��رد وع ��ود ودع ��ا ج ّلهم
اىل الت�صعي ��د «مل يلتف ��ت اىل مطالبنا
�أح ��د ومل َ
يتبق لنا �س ��وى الت�صعيد و
�س�ي�رون منا م ��ا مل يتوقعه �أحد» يقول
املهند�س املحتج علي
امل�ش ��اكل التي ع�صف ��ت بالبالد يف ظل
الظروف الراهن ��ة �ألقت بظاللها �أي�ض ًا
عل ��ى �أزم ��ة املهند�س�ي�ن املحتج�ي�ن يف
مي�سان كم ��ا �أ�شار له مدي ��ر عام �شركة
نفط مي�سان بالقول «جملة من امل�شاكل
التي واجهت عم ��ل ال�شركة خ�صو�ص ًا
يف ظل الظروف الراهنة التي ع�صفت
بالعامل �أجمع وبالتحديد العراق الذي
يع ��د م ��ن ال ��دول النفطي ��ة املهم ��ة يف
املنطق ��ة  ،هي جائح ��ة كورونا والتي
كان ��ت ال�سب ��ب الرئي� ��س يف الرتاج ��ع

الكب�ي�ر يف �أ�سع ��ار النف ��ط وانخفا�ض
كمي ��ات الت�صدير والإنت ��اج من النفط
اخل ��ام وب�ش ��كل م�ؤثر عل ��ى الأو�ضاع
االقت�صادي ��ة واملالي ��ة يف البل ��د الذي
يعتم ��د على الإنت ��اج النفطي وبالتايل
خاب ��ت الأح�ل�ام والأه ��داف و�أربك ��ت
الو�ض ��ع لإيج ��اد فر� ��ص عم ��ل لأبناء
مي�سان»
الت�صعي ��د واملوقف املت� ��أزم كان خيار
املهند�س�ي�ن املحتج�ي�ن الذي ��ن عم ��دوا
اىل �إغ�ل�اق �شرك ��ة نفط مي�س ��ان ومنع
موظفيها من الدخول وحرق الإطارات
يف ال�ش ��وارع املقابلة له ��ا بل وحدوث
ا�شتباكات بالأي ��دي مع موظفي الأمن
فيها
ويف بي ��ان �أ�ص ��دره املهند�س ��ون

ّ
عدادات جباية الكهرباء �ست�شمل مناطق «الزراعي» والع�شوائيات
 بغداد  /املدى
�أعلنت وزارة الكهرب ��اء� ،أم�س� ،شمول املناطق
الزراعي ��ة ،والع�شوائيات يف ن�ص ��ب العدّادات
الذكية يف بغداد واملحافظات الأخرى.
وقال املتح ��دث با�سم الوزارة �أحم ��د العبادي،
يف بي ��ان� ،إنه» يف �إط ��ار م�ساعي الوزارة للحد
م ��ن التج ��اوزات واله ��در الكب�ي�ر يف الطاق ��ة
الكهربائية ،وحتديد وتنظيم �أحمال امل�ستهلكني

�سيت ��م ن�صب العدّادات الذكية التي �ست�سهم يف
زيادة �ساعات التجهيز للمواطنني».
و�أ�ض ��اف� ،أن «اله ��دف م ��ن تطبي ��ق ن�ص ��ب
الع ��دادات الذكية هو حتويل بع�ض امل�ستهلكني
غ�ي�ر النظامي�ي�ن يف املناط ��ق الع�شوائي ��ة
واملق�سم ��ة زراعي� � ًا ،اىل م�ستهلك�ي�ن نظامي�ي�ن»
م�ؤك ��د ًا� ،أن» ه ��ذه اخلط ��ة �ست�سه ��م يف تدعي ��م
ّ
وتر�ش ��د اال�سته�ل�اك ،كم ��ا
�شبك ��ة التوزي ��ع،
�ستعظم موارد اجلباية».

و�أ�ش ��ار �إىل �أن» مناطق الع�شوائيات واملق�سمة
زراعي ًا ،تعترب �سبب� � ًا رئي�س ًا يف �ضعف ال�شبكة
الكهربائي ��ة وزي ��ادة الأحم ��ال كونه ��ا مناط ��ق
ت�ستهل ��ك الطاق ��ة ،ب ��دون م ��ردودات جباي ��ة،
وب ��دون تنظي ��م �أحم ��ال» ،م�ش�ي�ر ًا� ،إىل �أن
«ال ��وزارة غ�ي�ر م�س�ؤولة ع ��ن تق ��دمي و�صيانة
الكهرباء لهذه املناطق».
وتاب ��ع� ،أن «ال ��وزارة لديه ��ا خط ��ة لن�ص ��ب
الع� �دّادات الذكي ��ة يف مناط ��ق الع�شوائي ��ات

ال�ت�رب���ي���ة حت����دد م���وع���د ان���ط�ل�اق ال�������دوام احل�����ض��وري
 بغداد  /املدى
حددت وزارة الرتبية� ،أم� ��س الأربعاء ،موعد انطالق
ال ��دوام احل�ض ��وري للمراح ��ل الدرا�سي ��ة الت ��ي مت
حتديده ��ا بق ��رار اللجن ��ة العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالم ��ة
الوطنية ،مبينة �أن يوم الأحد املقبل �سيكون �أول �أيام
الدوام احل�ضوري.
وقال ��ت الوزارة يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه� ،إن
وزيره ��ا «علي حميد الدليمي ،وج ��ه املديريات العامة
و�إدارات املدار� ��س يف املحافظ ��ات كاف ��ة ب�ض ��رورة
تهيئ ��ة اجل ��داول اخلا�ص ��ة بالدوام للمراح ��ل التي مت
حتديده ��ا ،م�ش�ي�ر ًا �إىل ا�ستمرار التعلي ��م الإلكرتوين
للمراح ��ل الأخرى وم ��ن �ضمنها التي ُ�شمل ��ت بالدوام
احل�ضوري لبقية �أيام الأ�سبوع».

احتاد بغداد التعاوين
الجمعية التعاونية لإدارة المجمع
ال�سكني في زيونة

�إعــــــالن

ت��غ�ير امل���ن���اخ و����س���دود ت��رك��ي��ا و���س��وري��ا ت���ه� ّ
��دد الأه�����وار
ميك ��ن الو�ص ��ول �إىل معظمها �إال دجل ��ة �أو الف ��رات الت ��ي تغ ��ذي
عن طريق القوارب.
الأه ��وار .لكن العدي ��د من �سكان
بينم ��ا يعي� ��ش �آخ ��رون يف مدن املع ��دان غادروه ��ا قب ��ل عق ��ود،
�صغ�ي�رة عل ��ى �ضف ��اف نه ��ري عندما دمرتها احل ��رب واملجاعة

والزراعية ،حيث �سيتم ن�صب املقايي�س ابتدا ًء
م ��ن امل�ستهل ��ك ث ��م اىل املحولة الواح ��دة داخل
الزق ��اق ثم يتم ن�صب املي�ت�رات على الـ  33والـ
 11والت ��ي من �ش�أنها ق ��راءة الطاقة املجهزة
وامل�سته َلكة».
ولف ��ت العب ��ادي �إىل �أنه» �سيت ��م تن�صيب نظام
�ألك�ت�روين دقي ��ق ملراقب ��ة حتدي ��د الأحم ��ال
ومراقبة موظف ��ي اجلباية ملنع حاالت االبتزاز
�أو حاالت ال�سرقة ملردودات اجلباية».

االحتاد العام للتعاون

و�ألف ��ت الدليمي� ،إىل �أن «ق ��رار دوام تالميذ ال�صفوف
الث�ل�اث الأوىل م ��ن املرحل ��ة االبتدائية ج ��اء من �أجل
اكت�سابه ��م امله ��ارات العلمي ��ة الأ�سا�سي ��ة يف (القراءة
والريا�ضي ��ات والعل ��وم والإ�سالمي ��ة)» ،م�ش ��دد ًا على
«دور الإ�شراف الرتبوي يف متابعة الدوام احل�ضوري
والت�أكيد على �أتباع الإجراءات الوقائية يف املدار�س،
�إذ �سيت ��م �سح ��ب �إجازة فتح املدر�س ��ة الأهلية املخالفة
لتلك ال�ش ��روط والتعليم ��ات املعمول به ��ا حفاظ ًا على
�سالمة الطلبة».
وجه وزير الرتبية ،املديرية العامة للمناهج ب�ضرورة
«ا�ستكم ��ال خط ��وات حتويل املناهج م ��ن الورقية اىل
رقمي ��ة تفاعلي ��ة كخط ��وة �أوىل ليتم بعده ��ا ا�ستكمال
باق ��ي اخلطوات وتعميمه ��ا على بقي ��ة مدار�س البالد
كافة».

 ترجمة  /املدى
با�س ��م ع ��رب الأه ��وار ،الذي ��ن
يعي�ش ��ون يف عم ��ق املناط ��ق
�ألق ��ت �صحيفة نيوي ��ورك تاميز الرطب ��ة ،ويعمل ��ون يف تربي ��ة
ال�ض ��وء عل ��ى منطق ��ة «ا أله ��وار اجلامو�س يف �أماكن معزولة ،ال
جنوبي العراق» وهي م�سطحات
مائي ��ة تق ��ع بالقرب م ��ن احلدود
اجلنوبي ��ة ال�شرقي ��ة لب�ل�اد
الرافدي ��ن ،لتظه ��ر وك�أنها واحة
يف و�س ��ط ال�صح ��راء ،لكنه ��ا
تواج ��ه خط ��ر اجلف ��اف من حني
لآخر لعدة �أ�سباب.
وت�ض ��م ه ��ذه املنطق ��ة م ��دن �أور
و�أوروك و�إري ��دو ال�سومري ��ة
القدمي ��ة ،الت ��ي �أُن�شئ ��ت يف بالد
م ��ا ب�ي�ن النهري ��ن ب�ي�ن الألفيتني
الرابعة والثالثة قبل امليالد على
�ضفاف نهري دجلة والفرات.
والأه ��وار ه ��ي موط ��ن ل�شع ��ب
ي�سم ��ى املعدان ،املع ��روف �أي�ض ًا

املحتج ��ون يف املحافظة يطالبون فيه
اللق ��اء بوزي ��ر النف ��ط ويف حالة عدم
اال�ستجاب ��ة �سيك ��ون لهم موق ��ف �آخر
كما ورد يف بيانهم
«�إن ه ��ذا الت�سوي ��ف وه ��ذه املماطل ��ة
ق ��د ولىّ زمانها وت�شبعن ��ا من الوعود
الزائف ��ة والكت ��ب الت�سويفي ��ة التي ال
طائل منه ��ا و�إننا على �أهبة اال�ستعداد
و�أعطينا مهلة ملدي ��ر ال�شركة والوزير
لرتتيب لقاء مع الوزير ل�شرح مطالبنا
وا�ستح�صال املوافقة الأكيدة عليها».
و�أ�ض ��اف البي ��ان «�سنع ��ود لت�صعيدنا
ونح ��ن غ�ي�ر م�س�ؤول�ي�ن ع ��ن �سالم ��ة
�شركة النف ��ط والت�شكيالت التابعة �إذا
ا�ستمر هذا التهمي� ��ش والت�سويف من
قبل الوزير ومدير ال�شركة».

والقمع.
وبحلول �أوائل العق ��د الأول من
الق ��رن ال� �ـ ،21كان �أق ��ل م ��ن 10
يف املئ ��ة م ��ن الأرا�ض ��ي الرطبة
الأ�صلي ��ة يف املنطق ��ة عبارة عن
م�ستنقعات عاملة.
والي ��وم ،بع ��د �إع ��ادة غمره ��ا
وترميمه ��ا جزئي� � ًا� ،أ�صبح ��ت
الأه ��وار مه ��ددة م ��رة �أخ ��رى
ب�سب ��ب تغ�ي�ر املن ��اخ ،ونق� ��ص
الوع ��ي البيئ ��ي عل ��ى امل�ست ��وى
املحل ��ي ،ورمب ��ا الأهم م ��ن ذلك،
بناء ال�سدود يف تركيا و�سوريا،
وفقا لنيويورك تاميز.
يف  ،2018ت�سب ��ب �صيف �شديد
احل ��رارة �أعقبه قل ��ة الأمطار يف
حدوث جف ��اف خطري ،ف�إنخف�ض
من�سوب املياه يف بع�ض املناطق
لأكرث من ثالثة �أقدام.

ونتيج ��ة لذل ��ك فق ��د مربي ��و
اجلامو� ��س ح ��وايل ثل ��ث
ما�شيته ��م ،وا�ضط ��ر الكث�ي�رون
�إىل املغ ��ادرة عندم ��ا حتول ��ت
املناطق �إىل �صح ��راء ،مهاجرين
�إىل امل ��دن املج ��اورة �أو �أبعد من
ذل ��ك؛ �إىل ال�ضواحي الفقرية من
كربالء والب�صرة وبغداد.
لك ��ن بع ��د ب�ضع ��ة �أ�شهر ،ب ��د�أت
املي ��اه يف االرتف ��اع .وع ��اد
املهج ��رون لك ��ن بقي ��ت املخاط ��ر
كب�ي�رة عل ��ى الأ�شخا� ��ص الذي ��ن
يعي�شون هنا.
ف� ��إذا جف ��ت الأه ��وار امل�ستنزف ��ة
بالفعل مرة �أخ ��رى ،فقد ال يكون
�أم ��ام �شعب املع ��دان خيار �سوى
املغ ��ادرة ،واالبتعاد ع ��ن منطقة
م�سامل ��ة يف �أر� ��ض م�ضطرب ��ة،
ح�سبما تقول نيويورك تاميز.

اس��تنادا ً إلى قانون التعاون رقم ( )15لس��نة
( 1992املعدل) النافذ وعمال ً بنظام بيع وإيجار
أم��وال وعقارات التنظيم��ات التعاونية تعلن
اجلمعي��ة التعاوني��ة اخلدمي��ة إلدارة اجملم��ع
الس��كني في زيونة عن اج��راء مزايدة علنية
لتأجي��ر محالت جتاري��ة عدد ( )6س��تة فعلى
السادة الراغبني باالش��تراك باملزايدة العلنية
مراجعة مقر اجلمعية للحصول على شروط
املزايدة مقابل مبلغ وقدره ( )75.000خمس��ة
وس��بعون أل��ف دينار عراق��ي غير قاب��ل للرد
مس��تصحبني معه��م صك مصدق باس��م
اجلمعية التعاونية إلدارة اجملمع الس��كني في
زيون��ة كتأمين��ات قانونية بنس��بة ( )%20من
القيمة التقديرية وس��تجري املزايدة في مقر
اجلمعي��ة الكائن في محل��ة ( )718زقاق ()22
عم��ارات زيونة بعد مرور ( )15خمس��ة عش��ر
يوما ً تب��دأ من تاريخ اليوم التالي للنش��ر في
الصح��ف احمللية الس��اعة العاش��رة صباحا ً
ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة أجور نش��ر
اإلعالن والداللية بنس��بة ( )%2من أصل املبلغ
الذي ترسو عليه املزايدة واملصاريف األخرى.
الجمعية التعاونية الخدمية
لإدارة المجمع ال�سكني في زيونة

رياضة

العدد ( )4923ال�سنة الثامنة ع�شرة  -اخلمي�س( )15ني�سان 2021
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

بطلة التايكواندو �شروق �شهاب تخرج عن �صمتها:

ال �أمل لريا�ضة المنجزات� ..أطردوا الفا�شلين من الأبواب الخلفية لالتحادات!
���� ش���اك�������س� ُ
ب����ق����وة (ب�����رو������س ل�����ي)  ..وال�������س���ك���رت���ي���ر ط�������ارق ح���ارب���ن���ي  ..وج����م����ال غ�����در ب���ي!
��ت ال���م���ح��� ّل���ة
ّ
� أه�������دي� ُ
�������س ال���ت���ح���ك���ي���م ف�����ي ف���ن���ل���ن���دا وال���خ���ل���ي���ج
������ت ال������ع������راق �أول م����ي����دال����ي����ة ن�������س���وي���ة  ..و�أم��������ار�� ُ
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أك ��دت الرائ ��دة الريا�ض ��ية يف لعب ��ة التايكواندو
�شروق �شهاب �أحمد (48عام ًا) �أن قاعدة الريا�ضة
الن�س ��وية يف الع ��راق تع ��اين حرب� � ًا ناعم ��ة م ��ن
قي ��ادات العم ��ل الأوملب ��ي الت ��ي مل تدع له ��ا جما ًال
للتط ��وّ ر ومُ�س ��ايرة بقي ��ة الريا�ض ��يات يف الدول
العربي ��ة ،كا�ش ��فة ع ��ن ظ ��روف �ص ��عبة واجه ��تْ
م�س�ي�رتها الريا�ض ��ية والإعالمية ب�س ��بب �سطوة
م ��ا �أ�س ��متهم بـ"باملُنتفع�ي�ن" املُق ّرب�ي�ن من ُ�س ��لطة
الريا�ض ��ة ،داعية االحتاد املرك ��زي للعبة لالنفتاح
نحو الكفاءات الوطني ��ة يف املهجر لتدعيم جهود
املدرب�ي�ن واحل ��كام م ��ن �أج ��ل االرتق ��اء باجلي ��ل
اجلديد و�صناعة الإجنازات الدولية.
خ�ص ��ت ب ��ه
وقال ��ت �ش ��روق يف حدي ��ث �ص ��ريح ّ
(امل ��دى) �أثن ��اء ات�ص ��ال م ��ن العا�ص ��مة الفنلندية
هل�س ��نكي ":يُ�س ��عدين بع ��د غياب ��ي الطوي ��ل عن
بل ��دي �أن احت� �دّث ع�ب�ر امل ��دى لتوثي ��ق مواق ��ف
مهمة مبثاب ��ة درو�س للجيل اجلديد ،ف�شخ�ص ��ي ًا،
مار�س ��تُ الفن ��ون القتالية مُذ كان عم ��ري  11عام ًا
حي ��ث كنت اتابع بط ��ل الفنون القتالية ال�ص ��يني
(برو�س يل) مق ّلدة حلركاته ،وعند عودتي للبيت
ويكن القول
كنت �أ�ش ��اك�س �أبناء حم ّلتي بق ��وة ،مُ
�إنه مع بداي ��ة عام 1984بد�أتُ لعب ��ة التايكواندو
تنت�ش ��ر �س ��ريع ًا يف املدار�س واملنتديات ال�شبابية
مبنطقتي "ال�سيدية" ويف تلك الفرتة �أخذ مدربي
جميل عكيّ�ش االهتمام بتنمية مهاراتي با�ش ��راف
الكاب�ت�ن ع�ص ��ام �أحم ��د عبا�س الذي �أرافقه ع�ص ��ر
كل يوم بعد �أنتهاء دوامي مبدر�س ��ة حلب لغر�ض
التدري ��ب ،وت�س� �بّب حُ ب ��ي للريا�ض ��ة ب�إهم ��ايل
الدرا�س ��ة ومر�ضي بالروماتيزم ملدة �أربعة �أ�شهر،
كوننا نتم ّرن على �أر�ض ��ية (�ش ��تايكر) لعدم وجود
قاعات منوذجية ،ثم ُمنعتُ من ممار�س ��ة الريا�ضة
�سنتني بتوجيه من الطبيب".
وت�ضيف ":يف فرتة م�س�ؤويل احتاد التايكواندو
ال�سابقني ،حامت �ش ��ريف وماهر �أحمد العي�ساوي
ورع ��د ح ��ازم ،تع ّر�ض ��تُ اىل �س ��وء املعاملة ،كون
ه� ��ؤالء الثالث ��ة ال يح ّب ��ذون تواج ��د امل ��ر�أة يف
الريا�ضة ،ويف عهد �أحّ دهم لفقوا يل ُتهمة �شفوية
م ��ع عقوب ��ة �إداري ��ة واهي ��ة لغر�ض حرم ��اين من
ممار�س ��ة اللعب ��ة مدى احلي ��اة وكان عمري وقتها
�أربعة ع�شر عام ًا وتلك �أول �صدمة موجعة يل"!

(حي ��در يو�س ��ف وجا�س ��م حممد خل ��ف وحممود
كاظ ��م حرب ��ي وخلي ��ل ع ��واد وط ��ارق جربائي ��ل
ويو�س ��ف حمم ��د هيج ��ل وميث ��م نا�ص ��ر وعم ��اد
�ص ��ابر ومنت�ص ��ر عبداجلب ��ار) واعتب ��ار ًا من عام
� 1991أخ ��ذت �ش ��هرتي ت ��زداد على نط ��اق احتاد
التايكوان ��دو والأندية ،ويف عام  1994عدتُ اىل
اللعبة ّ
بتدخل من ع�ضو االحتاد جمال عبدالكرمي
ً
ال ��ذي �أ�ص ��بح ت�أث�ي�ره كب�ي�را فيم ��ا بع ��د ،ووجّ ��ه
ب�ض ��رورة ا�س ��تئنايف التدريب مع نادي (زيونة)
واملُنتخ ��ب الوطن ��ي حت ��ى ع ��ام � 1998أنتقل ��ت
بعدها لتمثيل نادي الكرخ با�ش ��راف املدرب �أحمد
عبا�س ،ويف ه ��ذه الفرتة كنت
م ��ن �ض ��من ّ
املر�ش ��حات للع ��ب
يف دورة الألع ��اب العربي ��ة
التا�سعة التي جرت يف الأردن
ع ��ام ،1999وتزام ��ن وج ��ود
ط ��ارق عبدالوه ��اب �س ��كرتري
االحتاد الذي عاملني ب�سلبية،
و�أك ��د حماربتهِ يل بالقول (�أما
�أن ��ا �أو �أنت يف اللعبة) فقلت له
نعم احلا�ض ��ر َ
لك ،لكن املا�ضي
وامل�ستقبل ل�شروق يف ريا�ضة
التايكوان ��دو و�س ��تثبت ل ��ك
الأيام ذلك".
تواط�ؤ مع الحكام

وك�ش ��فت �ش ��روق ":قب ��ل ب ��دء
الدورة العربية التا�س ��عة ت�آمر
ط ��ارق عبدالوه ��اب �ض ��دي
يف االختب ��ارات اخلا�ص ��ة
بت�س ��مية �أع�ض ��اء املنتخ ��ب الوطني حي ��ث تواط�أ
مع احلكام و�أثروا يف قراراتهم �ض ��دي وخ�سرت،
و�أ�ص ��بحتُ مر�ش ��حة ثاني ��ة يف قوائ ��م املنتخ ��ب،
وا�س ��تم ّرت احلرب حت ��ى عندما ق� � ّررتْ الأوملبية
وقتها م�ش ��اركة اخلط الأول والث ��اين يف الدورة
العربية ،ا�شترُ ط علينا تقدمي تع ّه ٍد ّ
خطي مع رهن
بيت �أو �ش ��قة ت�ص ��ادر يف حالة ع ��دم رجوعنا اىل
الع ��راق! فذهبتُ مع والدتي اىل مكتب الإدارة يف
اللجنة الأوملبي ��ة ،وكانت مديرته ال�س ��يدة باهرة
ال�ش ��يخلي وال ��دة ط ��ارق عبدالوه ��اب ،قدّمت لها
�س ��ند ال�ش ��قة العائدة اىل والدي ك�ضمان لعودتي
وفق� � ًا لإج ��راءات الأوملبية ،وح ��ال لقائي باملديرة
قال ��ت (حتلم�ي�ن ت�ش ��وفني احل ��دود)! وبالفعل مت
حرب ال�سكرتير!
جمع العبي املنتخب لل�س ��فر اىل الأردن ،واجتمع
و�أو�ض ��حت ":عا�ص ��رتُ جي ًال ذهبي ًا �ض ّم الالعبني بن ��ا طارق بن ��اء على توجي ��ه من رئي� ��س االحتاد

وذلك لعدم وجود �س ��فارة عراقية يف فرن�س ��ا عام
."2004
تدريب ..و�إعالم

وب�ش� ��أن �أ�س ��باب مغادرة العراق ،بيّنت ":بعد �أن
�سادت الفو�ضى يف العراق عامي 2005و،2006
ق ّررتُ املغادرة �ص ��وب مملكة البحرين م�س ��تفيدة
من �ش ��هادتي "بكالوريو�س كلي ��ة الرتبية البدنية
وعلوم الريا�ضة" ف�ض�ل ً�ا عن خربتي الطويلة يف
التايكوان ��دو ،وتعاقدتُ مع �أح ��د الأندية لتدريب
�أح ��د الف ��رق مل ��دة �أربع ��ة �أ�ش ��هر ،ثم توجّ ه ��تُ اىل
م�ص ��ر وعملتُ يف قناة البغدادي ��ة ،بحكم خربتي
الإعالمي ��ة مع قن ��وات عربي ��ة وحملي ��ة ،وبعدها
ا�س ��تلمتُ �إدارة مكت ��ب القن ��اة يف �س ��وريا حت ��ى
ني�س ��ان ع ��ام  ،2008غ ��ادرت �آن ��ذاك اىل تركي ��ا،
ومنه ��ا اىل قرب�ص حيث ا�س ��تق ّر ب ��ي احلال هناك
حتى عام  2014د ّرب ��تُ خاللها يف �إحدى مدار�س
التايكوان ��دو لت�أم�ي�ن معي�ش ��تي ،كما �ش ��اركتُ يف
مهام حتكيمية يف ثالث بطوالت خليجية".
ر�سالة الى االتحاد

فار�س جمعة ح�س ��ان ،و�س� ��أل طري ��ق م�ش ��اركتي باملناف�س ��ات الت�أهيلي ��ة لدورة
الالعب�ي�ن ف ��رد ًا ف ��رد ًا ع ��ن �أوملبياد �أثين ��ا عام 2004والتي ج ��رت يف كوريا
وت�سرت�س ��ل �ش ��روق ":عند و�ص ��ويل باري�س كان
طموحاتهم وعندما و�ص ��ل يل اجلنوبية".
وف ��د جمال قد و�ص ��ل قبل ��ي ،ومل �أع�ث�ر على قاعة
ق ��ال با�س ��تهزاء (بالن�س ��بة لكِ
رحلة باري�س
الت�ص ��فيات �إال بعد �ساعتني بف�ضل م�ساعدة �سائق
مُبعدة عن الدورة ولو �سمحنا
ل ��ك بامل�ش ��اركة فم ��اذا �س ��تح ّققني)؟ �أجبت ��ه (�إذا وتتاب ��ع �":س ��افرنا اىل الأردن للح�ص ��ول عل ��ى تك�س ��ي تون�س ��ي اجلن�س ��ية تعاطف مع ��ي ،وحال
�ش ��اركت �س� ��أعود مبيدالية ذهبية لي� ��س خوف ًا من الت�أ�ش�ي�رة ،ومت تق�س ��يم الوف ��د اىل رحلتني لعدم و�ص ��ويل القاع ��ة ق ��ال يل م�س� ��ؤول �أمنه ��ا �أن ��ه ال
تو ّف ��ر التذاك ��ر ،وعلم ��تُ �أين �أ�س ��افر يف الوجب ��ة يوجد ا�س ��م ريا�ض ��ي ثالث ح�س ��ب بيانات رئي�س
رئي�س الأوملبية ،بل لأخيِّب �أملك بخ�سارتي)!.
ُخ�ص ���ص الوف ��د ،ويف الي ��وم الت ��ايل انتظرتُ من ال�س ��اعة
الثاني ��ة ،ويف �ص ��باح الي ��وم التايل مل ي ّ
�أول ميدالية
يل رئي� ��س الوف ��د جم ��ال عبدالك ��رمي ثم ��ن تذكرة ال�س ��ابعة �ص ��باح ًا اىل ال�ساد�س ��ة م�س ��اء يف ج ��و
وع ��ن اجنازاته ��ا ،قالت �":أفتخر بح�ص ��ويل على الطائ ��رة ،ووجه امل ��درب عادل عني ��د �أن يخربين بارد عن ��د بوابة القاعة ومل ي�أذن ��وا يل بالدخول،
ح ��زام �أ�س ��ود  5دان ،وت�ش� � ّرفت ب�إه ��داء الع ��راق بالع ��ودة اىل بغ ��داد ،وبع ��د عودت ��ي مت ت�س ��هيل وطوال الوق ��ت كان رئي�س اللجنة الأوملبية �أحمد
�أول ميدالية (برونزية) با�س ��م الريا�ضة الن�سوية مهمة ات�ص ��ايل مب�ست�ش ��ار الريا�ض ��ة حينها منذر احلجي ��ة على توا�ص ��ل مع ��ي هاتفي ًا مل�س ��اعدتي،
يف لعبت ��ي ،هي الثالث ��ة يف تاري ��خ التايكواندو ،فتف ��ت وبدوره �أجرى ات�ص ��ا ًال مع جم ��ال وقال له و�أك ��د �أن هاتف جمال مغلق ،فقلت له (خل�ص غدر
ف ��الأوىل ذهبية البط ��ل حيدر يو�س ��ف عام  1986بالن� ��ص (كيف مل ت�ص ��طحب �ش ��روق معك ،لعلمك ب ��ي) فموقف الأخ�ي�ر مُعد �س ��لف ًا ر ّد ًا عل ��ى املكاملة
والثانية ف�ض ��ية ال�ش ��هيد زمن حمم ��د ح ّققها معي هي وحدها �ست�ش ��ارك يف باري�س و�أنت و�أع�ضاء احلادّة من امل�ست�شار فتفت معه ،وجنح بحرماين
يف البطولة العربية الرابعة التي �ض� �يّفتها م�ص ��ر وف ��دك تع ��ودوا اىل بغ ��داد) هن ��ا مت ا�ستح�ص ��ال م ��ن �إج ��راء فح� ��ص الوزن وع ��دم م�ش ��اركتي يف
عام 2003بع ��د �أحداث التغيري وقد تر�أ�س خاللها ت�أ�ش�ي�رة باري� ��س يل م ��ع تذك ��رة ال�س ��فر والحق� � ًا الت�أهيلي ��ة ،فطم�أنن ��ي احلجية �أنه و�ض ��ع �أ�س ��مي
جمال عبدالكرمي قيادة االحت ��اد ،وبعدها مل تخ ُل ا�ستح�ص ��لتْ للبطلني و�س ��ام عريبي ورائد عبا�س يف ال�س ��فارة الأردني ��ة بباري� ��س ملراجعته ��م وهم
م�س�ي�رتي الريا�ض ��ية من املن ّغ�ص ��ات ،خا�ص ��ة يف ب�ضغط مني".
يتك ّفل ��ون ب�إقامت ��ي وعودت ��ي اىل عمّان ب�س�ل�ام،
ات�صاالت الحجية

ال�شرطة يخو�ض مهمة �صعبة �أمام الدحيل القطري

ع ��اد �أحمد �ص�ل�اح م ��درب فريق زاخو لك ��رة القدم
ال�س ��ابق اىل دوري الك ��رة املمت ��از بع ��د �إتفاقه مع
�إدارة ن ��ادي الكهرب ��اء الريا�ض ��ي لت� �وليّ فريقه ��ا
الك ��روي حت ��ى نهاي ��ة املو�س ��م احل ��ايل ،ب ��د ًال من
املدرب ال�س ��ابق عبا� ��س عطية الذي قدّم ا�س ��تقالته
بع ��د اخل�س ��ارة التي ُمن ��ي به ��ا �أمام �ض ��يفه فريق
زاخو بنتيج ��ة ( )2-1جعلته يرتاج ��ع اىل املركز
ال�س ��ابع ع�ش ��ر يف الرتتيب بر�ص ��يد  24نقطة يف
خت ��ام اجلول ��ة ال�س ��ابعة والع�ش ��رين خل ��ف ف ��رق
القوة اجلوية والنجف وال�شرطة والزوراء ونفط
الو�س ��ط وزاخ ��و والنف ��ط ونف ��ط مي�س ��ان و�أمانة
بغ ��داد والك ��رخ و�أربيل واملين ��اء ونفط الب�ص ��رة

 بغداد  /حيدر مدلول
يخو� ��ض فري ��ق ال�ش ��رطة حامل لق ��ب دوري الكرة
املمت ��از باملو�س ��م  2019-2018مه ّم ��ة �ص ��عبة يف
ال�س ��اعة الثامن ��ة وخم� ��س و�أربعني دقيقة ،م�س ��اء
الي ��وم اخلمي�س املوافق اخلام�س ع�ش ��ر من �ش ��هر
ني�س ��ان اجلاري ،على امللعب الثان ��وي ملدينة امللك
عبد الل ��ه الريا�ض ��ية مبدينة جدة ال�س ��عودية �أمام
�شقيقه الدحيل القطري لكرة القدم بديربي اخلليج
يف افتتاح مناف�س ��ات املجموعة الثالثة التي ت�ض ��م
اىل جنبهما فريقي ا�س ��تقالل طهران الإيراين لكرة
الق ��دم و�أهلي ج ��دة ال�س ��عودي لكرة القدم �ض ��من
منطقة غرب ��ي القارة بالن�س ��خة احلالية من دوري
�أبط ��ال �آ�س ��يا لكرة القدم التي تق ��ام بنظام التجمّع
حت ��ى يوم الثالثني من ال�ش ��هر ذاته وفق اجراءات
احرتازي ��ة �ص ��حّ ية ووقائية م�ش� �دّدة للحفاظ على
�س�ل�امة اجلميع يف ظل ظهور ال�ساللة اجلديدة من
فايرو�س كورونا (كوفيد )19 -منذ منت�ص ��ف �شهر
كانون الأول  2020يف عدد كبري من بلدان العامل.
وعمل ال�صربي اليك�سندر اليتي�ش خالل الوحدات
التدريبي ��ة التي �أجراها فريق ال�ش ��رطة اىل مدينة
جدة ال�سعودية منذ م�ساء يوم ال�سبت املا�ضي على
معاجلة نقاط اخللل وال�ضعف املوجودة يف اخلط
الدفاعي التي كانت ال�س ��بب الرئي�س يف ه ّز �شباكه
لث�ل�اث م ��رات متتالي ��ة يف املب ��اراة الأخ�ي�رة التي

خ�س ��رها �أمام م�ضيفه فريق النجف برغم وجود
ثالث ��ة العب�ي�ن يف �ص ��فوفه ممّن يلعبون �ض ��من
املنتخ ��ب الوطني لك ��رة القدم (عل ��ي فائز عطية
و�سعد ناطق ناجي وعالء علي مهاوي ) من �أجل
عدم ا�س ��تثمارها من قبل مهاجمي فريق الدحيل
القطري وخا�صة الالعب البلجيكي ايدميل�سون
جوني ��ور الذي �أح ��رز  12هدف ًا فق ��ط يف دوري
جنوم قطر وزميل ��ه الربازيلي ايدواردوبرييرا
رودريغيز الذي �س ��جل نف�س العدد من الأهداف
وكذل ��ك النج ��م الكين ��ي ماي ��كل �أولونغ ��ا الذي
�أح ��رز �س ��بعة �أهداف من ��ذ انتقاله �إليه يف �ش ��هر
�ش ��باط املا�ض ��ي قادم ًا من فريق كا�شيوا ري�سول
الياب ��اين حيث ي�س ��عى اىل ت�س ��جيل ح�ض ��وره
الأول ب ��دوري �أبطال �آ�س ��يا والقطري املعز علي
عبد الله �صاحب االهداف ال�ستة الذين ي�شكلون
الأعم ��دة الرئي�س ��ة للم ��درب التون�س ��ي �ص�ب�ري
ملو�ش ��ي له ��ز �ش ��باك القيث ��ارة للخ ��روج ب� ��أول
انت�ص ��اره له باعتب ��اره من �أبرز املر�ش ��حني من
قبل االحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم خلطف املركز
الأول يف املجموعة الثالثة الذي ي�ؤهله لالنتقال
اىل الدور ثم ��ن النهائي من دوري �أبطال �آ�س ��يا
لكرة القدم .2021
ويعاين فريق ال�شرطة من حالة عدم اال�ستقرار يف
م�س ��تواه وتذب ��ذب نتائجه منذ انطالق مناف�س ��ات
املو�س ��م الكروي املحل ��ي نتيجة لكرثة الإ�ص ��ابات

التغيير الحقيقي

وختم ��ت �ش ��روق �ش ��هاب حديثه ��ا �":أح�ل�ام
الريا�ض ��يني كث�ي�رة ،و�س ��يطول زم ��ن ا�س ��تقرار
�ألعابه ��م طامل ��ا يوجد م ��ن يعتا�ش عل ��ى جهودهم،
وي�س ��تفيد م ��ن املواق ��ع خلدم ��ة م�ص ��لحته ،حتى
املُغرتبني عندما جاءوا ال�ص�ل�اح واقع الريا�ض ��ة
ت�أثروا بثل ��ة من الفا�س ��دين وغ�ّي رّ�روا توجّ هاتهم،
لهذا فالتغيري احلقيقي مرهون ب�أ�صوات الهيئات
العام ��ة ،وال �أمل لريا�ض ��ة مُنجزات مع ا�س ��تمرار
منح الثقة للفا�شلني وحماربي الأبطال واملنتفعني
الذي ��ن ي�س ��تحقون الط ��رد م ��ن الأب ��واب اخللفية
للأوملبية واالحتادات والأندية"!

المنقذ �أحمد �صالح يقود الكهرباء في رحلة القا�سم
 بغداد  /املدى

التي عانى منها �أغل ��ب جنومه الذين مت اختيارهم
من قبل املدرب ال�س ��ابق عبد الغني �ش ��هد وخا�ص ��ة
يف اخلط الأمامي ب�شكل دفع جمل�س �إدارة النادي
برئا�س ��ة وه ��اب الطائ ��ي اىل التعاق ��د م ��ع املهاجم
املخ�ض ��رم الفنزويل ��ي جيلم�ي�ن ريفا� ��س قادم ًا من
فريق دي �سي يونايتد الأمريكي لكرة القدم وجنح
يف ت�س ��جيل خم�س ��ة �أهداف خ�ل�ال املرحلة الثانية
والربازيلي رافايل �سيفا قادم ًا من فريق وهان زال
ال�ص ��يني لكرة القدم وال�سوري فهد اليو�سف قادم ًا
من �ص ��فوف فريق الوحدات ال�س ��وري لكرة القدم
اىل جانب جنم املنتخب الوطني لكرة القدم حممد
داود يا�س�ي�ن الذي ميلك يف جعبته �ستة �أهداف مع
فريق النفط و�ص ��انع الألعاب علي ح�ص ��ني في�صل
وكذلك املدافع عدي �ش ��هاب خ�ل�ال فرتة االنتقاالت
ال�ش ��توية باالتفاق م ��ع اليتي�ش لتعزيز ال�ص ��فوف
للدوري الكرة املمتاز والبقاء �ضمن دائرة التناف�س
على اللقب برغم  10نقاط تف�ص ��له عن فريق القوة
اجلوية املت�ص ��در ودوري �أبطال �آ�س ��يا لكرة القدم
�ض ��من منطق ��ة الغ ��رب وال�س ��يما بع ��د �أن �أوقعت ��ه
القرع ��ة يف املجموع ��ة الثالث ��ة الت ��ي مت اعتبارها
نارية من قبل النقاد واملحللني واملتابعني ل�ش� ��ؤون
الكرة يف القارة ال�ص ��فراء ل�ض ��م فرقها عدد ًا كبري ًا
م ��ن منتخب ��ات بلدانها امل�ش ��اركة حالي ًا بت�ص ��فيات
ك�أ�س العامل لكرة القدم  2022بقطر وكذلك تواجد
املحرتفني يف �صفوفها.

ووجّ ه ��ت �ش ��روق ر�س ��الة اىل االحت ��اد العراق ��ي
للتايكوان ��دو برئا�س ��ة �إبراهي ��م البه ��اديل ،قائلة
":ن�أ�س ��ف �أن ي�س ��تم ّر الظل ��م ،ومل �أن ��ل حقي حتى
الآن ،عندم ��ا يُطلب منكم ا�س ��ماء احل ّكام الدوليني
للتايكوان ��دو العراق ��ي يُذك ��ر ا�س ��م ناظ ��م حمم ��د
خل ��ف فقط بينما يل تاريخ ��ي يف التحكيم املح ّلي
وال ��دويل منذ عام  1995حتى الآن ،وهنا �أمار�س
التحكي ��م يف فنلن ��دا ب�ش ��كل متوا�ص ��ل� ،أم ��ا على
م�س ��توى قاعدة اللعبة� ،أمتن ��ى �أن يكون الإهتمام
بالريا�ض ��ة الن�س ��وية نوعي� � ًا لإع ��داد جي ��ل م ��ن
النا�شئات وال�شابات يتم ّكنَ من حتقيق املُنجزات
�أ�سوة بالعبات م�صر وتون�س والأردن".

والديوانية وال�صناعات الكهربائية والطلبة.
و�س ��يتكون امل�ل�اك التدريب ��ي امل�س ��اعد للم ��درب
�أحمد �ص�ل�اح من م�س ��اعده مازن عبد ال�ستار وبدر
�ش ��اكر مدرب ًا حلرا� ��س املرمى حيث ق ��اد الوحدات
التدريبية لفريق الكهرباء حت�ضري ًا للمباراة املقبلة
�أمام فريق القا�س ��م الثامن ع�ش ��ر بر�صيد  23نقطة
يف ال�س ��اعة الرابعة ع�ص ��ر بعد غد ال�سبت املوافق
ال�س ��ابع ع�شر من �شهر ني�س ��ان اجلاري على ملعب
الكف ��ل الأوملب ��ي يف حمافظ ��ة بابل �ض ��من اجلولة
الثامنة والع�شرين من الدوري املمتاز يف لقاء مهم
للمدرب املنقذ �أحمد �ص�ل�اح الذي يراهن عليه علي
الأ�س ��دي لإعادة الت ��وازن من جدي ��د بتحقيقه فوز
ثم�ي�ن يبعده عن الفرق الأخرية التي تواجه �ش ��بح
الهبوط اىل دوري الدرجة الأوىل املو�سم املقبل.

وب ��ات عبا�س عطية يحتل املرك ��ز  23يف قائمة
املدرب�ي�ن املغادرين ملناف�س ��ات ال ��دوري احلايل
بع ��د حازم �ص ��الح و�س ��عد حافظ وق�ص ��ي منري
و�س ��مري كاظم (الديوانية) وغالب عبد احل�سني
و�ش ��اكر حمم ��ود (ال�س ��ماوة) والروم ��اين تيتا
وع ��ادل نا�ص ��ر (املين ��اء) وعب ��د الغن ��ي �ش ��هد
(ال�ش ��رطة) وبا�س ��م قا�س ��م (ال ��زوراء) وح�س ��ن
�أحمد (النج ��ف) ومظفر جبار (احلدود) و�أحمد
خل ��ف (الطلب ��ة) وجا�س ��م جاب ��ر وع ��ادل نعم ��ة
(القا�س ��م) وعماد عودة (ال�صناعات الكهربائية)
و�أحم ��د �ص�ل�اح (زاخ ��و) وعم ��ار ح�س�ي�ن (نفط
الب�ص ��رة) وجمال عل ��ي (نفط الو�س ��ط) ورزاق
فرحان (نفط مي�س ��ان) ويحيى عل ��وان (النفط)
والكرواتي رادان (�أربيل) .

بر�شلونة يُراهن على مي�سي لنيل لقب ك�أ�س الملك
 بغداد  /املدى
يحت�ض ��ن ملع ��ب الكارتوخ ��ا مبدينة ا�ش ��بيلية
الإ�سبانية يف ال�ساعة العا�شرة والن�صف م�ساء
بعد غد ال�سبت امل�صادف ال�سابع ع�شر من �شهر
ني�س ��ان اجل ��اري املب ��اراة النهائي ��ة لك�أ�س ملك
�أ�س ��بانيا لك ��رة الق ��دم  2021بني فري ��ق �أتلتيك
بيلباو وم�ضيفه فريق بر�شلونة
ويراه ��ن رئي� ��س ن ��ادي بر�ش ��لونة الإ�س ��باين
خوان البورتا عل ��ى القائد الأرجنتيني ليونيل
مي�سي خلطف لقب الن�سخة احلالية من بطولة
ك�أ�س امللك بحكم دوره امل�ؤثر على زمالئه الذين
طالبهم بن�سيان �آثار خ�سارة الكال�سيكو الأخري
�أم ��ام الغرمي اللدود فري ��ق ريال مدريد بنتيجة
(� )2-1ض ��من اجلولة الثالثني من الليغا حيث
�إن االنت�ص ��ار يف املب ��اراة النهائية �س ��تعطيهم
�أول لق ��ب حمل ��ي يف املو�س ��م  2021تن�س ��يهم
مرارة اخلروج املبكر من دوري �أبطال �أوروبا
لك ��رة الق ��دم مع دفع ��ة معنوية نح ��و البقاء يف
موا�ص ��لة الآمال مبطاردة فريق اتليتكو مدريد
�ص ��احب املركز الأول يف ظل الفارق القليل من
النق ��اط الت ��ي ت�ص ��ل اىل نقطتني فقط ل�ص ��الح
الأخ�ي�ر بانتظ ��ار موقعة احل�س ��م بينهم ��ا التي

�س ��تجري يف ال�س ��اعة ال�ساد�س ��ة والربع م�سا ًء
ي ��وم الثامن من �أيار املقبل عل ��ى ملعب الكامب
نو يف مدينة بر�شلونة �ضمن اجلولة اخلام�سة
والثالثني.
و�أثار الفرن�سي عثمان دميبلي الذعر يف كتيبة
الهولن ��دي رونال ��د كومان من عودة م�ش ��كالت
مبنطق ��ة احلو�ض �إليه التي زادت من �آالمه بعد
مباراة الكال�س ��يكو التي يخ�ض ��ع على �ض ��وئها

لع�ل�اج حتفظ ��ي م�ؤقت بعد رف�ض ��ه اخل�ض ��وع
اىل عملي ��ة جراحي ��ة عاجلة لرغبت ��ه اجلاحمة
يف ع ��دم التوق ��ف ع ��ن اللع ��ب وامل�ش ��اركة يف
املباراة النهائية لك�أ�س ملك �أ�سبانيا لكرة القدم
وال�س ��يما �أنه يعترب النجم الهداف يف البطولة
بالهدفني الذين �س ��جلهما خالل املو�سم احلايل
م ��ع زمالئ ��ه انط ��وان غريزمان وج ��وردي البا
وفرينكي دي يونغ ومارتن برايثوابت.

آراء وأفكار

"�أهمية الغباء
في البحث العلمي"

 د .حممد الربيعي

ا�س ��تهواين مقال مارتن �ش ��وارتز حول �أهمية
الغب ��اء يف البح ��ث العلم ��ي كم ��ا ا�س ��تهويت
قراءت ��ه املاليني ح ��ول العامل Kمقال منا�س ��ب
ليومنا هذا مثل ما كان منا�سب ًا وقت ن�شره قبل
 12عام� � ًا ،يقرتح �ش ��وارتز يف مقال ��ه �أنه لي�س
من املقبول �أن ت�ش ��عر بالغباء كباحث فح�سب،
ب ��ل �إنه �أمر �ضروري بالفع ��ل ،لأنك �إذا عاجلت
فق ��ط �أ�سئل ��ة معروف ��ة �إجاباته ��ا بالفع ��ل ،فقد
يجعلك ذلك ت�شعر بالذكاء ،لكنك لن ت�ساهم يف
حتقيق اخرتاقات علمية كبرية.
يقول �شوارتز“ :العلم يجعلني �أ�شعر بالغباء.
لق ��د اعت ��دت على ذل ��ك  -لقد اعت ��دت عليه .يف
الواقع� ،أنني كنت طِ وال حياتي العلمية �أبحث
بن�شاط ع ��ن فر�ص جديدة لأ�شع ��ر بالغباء ،لن
�أع ��رف م ��اذا �أفعل بدون ه ��ذا ال�شع ��ور ،حتى
�أنن ��ي �أعتقد �أن ��ه من املفرت� ��ض �أن يكون الأمر
على هذا النحو».
بالن�سب ��ة ل�شوارتز ولرمبا �أي�ض ًا لكل من در�س
العل ��وم� ،أحد الأ�سباب التي جعلته يحب العلم
يف اجلامع ��ة هو �أن ��ه كان بارعا في ��ه ،ال ميكن
�أن يك ��ون ه ��ذا ه ��و ال�سب ��ب الوحي ��د – لرمبا
االنبه ��ار مبعرف ��ة الع ��امل امل ��ادي واحلاج ��ة
العاطفي ��ة الكت�ش ��اف �أ�شي ��اء جدي ��دة كان ��ت
م ��ن الأ�سب ��اب الت ��ي جعلت ��ه يحب العل ��م .لكن
الدرا�س ��ة اجلامعي ��ة الأولي ��ة تتطل ��ب العم ��ل
امل�ضن ��ي ،والأداء اجلي ��د يف االمتحان ��ات� ،إذا
كن ��ت تع ��رف الإجاب ��ات يف االمتح ��ان ،فه ��ذا
�سي�شعرك بالفخر وبالذكاء.
لك ��ن الدكت ��وراه كان ��ت �شيئ� � ًا خمتلف� � ًا متام ��ا
ل�شوارت ��ز .يت�س ��اءل“ :كي ��ف ميكنن ��ي ت�أطري
الأ�سئل ��ة الت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا �أن ت� ��ؤدي �إىل
اكت�شاف ��ات مهم ��ة؟ ت�صمي ��م وتف�س�ي�ر جترب ��ة
بحيث تكون اال�ستنتاجات مقنعة متام ًا ،توقع
ال�صعوب ��ات ور�ؤية الطرق للتغل ��ب عليها� ،أو
يف حال ��ة ف�شل ذلك ،حلها عن ��د حدوثها؟” كان
م�ش ��روع الدكتوراه اخلا� ��ص ب�شوارتز متعدد
التخ�ص�ص ��ات �إىل حد ما ،ولف�ت�رة من الوقت،
كلما واجه م�شكلة� ،أزعج ب�أ�سئلته بقية �أع�ضاء
هيئ ��ة التدري� ��س يف ق�سم ��ه م ��ن الذي ��ن كانوا
خ�ب�راء يف خمتل ��ف التخ�ص�ص ��ات الت ��ي كان

يحتاجها ،يتذكر اليوم الذي �أخربه فيه هرني
توب ��ي (احلائز على جائزة نوبل) �أنه ال يعرف
كيفي ��ة ح ��ل امل�شكل ��ة الت ��ي كان يواجهه ��ا يف
مو�ضوع اهتمامه ،كان طالب درا�سات عليا يف
ال�سن ��ة الثالثة واعتق ��د �أن هرني توبي يعرف
ح ��وايل  1000م ��رة �أكرث مم ��ا كان هو يعرفه.
اعتقد �أن ��ه �إذا مل يكن لدى هرني اجلواب ،فال
�أحد لديه.
عنده ��ا �ص ��دم �شوارت ��ز :مل يفعلها �أح ��د ،لهذا
ال�سب ��ب كان ��ت م�شكل ��ة بح ��ث ،ولأنه ��ا م�شكلة
بحثي ��ة ،كان الأمر م�ت�روك ًا له حلله ��ا ،مبجرد
�أن واج ��ه ه ��ذه احلقيق ��ة ،ق ��ام بح ��ل امل�شكل ��ة
يف غ�ض ��ون يوم�ي�ن ،كان الدر� ��س احلا�س ��م
ه ��و �أن نط ��اق الأ�شي ��اء الت ��ي مل يك ��ن يعرفها
مل تك ��ن جم ��رد نط ��اق وا�سع .وعلى ح ��د قوله
كان ��ت ،جمي ��ع الأغرا� ��ض العملي ��ة ،النهائية،
ه ��ذا الإدراك ،ب ��د ًال من �أن يك ��ون حمبط ًا ،كان
حمرر ًا ل ��ه� ،إذ اعترب �أنه لو كان جهله النهائي ًا،
ف�إن امل�س ��ار الوحيد املمكن للعمل هو اخلو�ض
يف الأمر ب�أف�ض ��ل ما ي�ستطيع .وكلما �أ�صبحنا
�أك�ث�ر راحة مع كوننا �أغبي ��اء ،كلما تعمقنا يف
املجه ��ول وزادت احتمالية حتقي ��ق اكت�شافات
كبرية.
 -ا�ستنتاجات مهمة

* ال�شعور بالغب ��اء ال يرتبط مبا�شرة بالغباء،
�إنه �شعور �شائع يف البحث العلمي� ،إذا �شعرت
بهذا ال�شعور ،ف�أنت ل�ست الوحيد.
* ال�س� ��ؤال الغب ��ي الوحيد هو ال ��ذي مل يُطرح
�سابق ًا.
* �إن ط ��رح �أ�سئل ��ة جي ��دة �أ�صع ��ب بكث�ي�ر من
�إعطاء �إجابات جيدة.
كما قال �ألربت �أين�شتاين:
�إن جم ��رد �صياغ ��ة م�شكل ��ة ه ��و يف كث�ي�ر م ��ن
الأحيان �أكرث �أهمية من حلها ،والذي قد يكون
جم ��رد م�س�ألة مه ��ارات ريا�ضي ��ة �أو جتريبية،
لط ��رح �أ�سئل ��ة جدي ��دة ،والنظ ��ر يف امل�ش ��اكل
القدمي ��ة م ��ن زاوي ��ة جدي ��دة يتطل ��ب اخليال
الإبداع ��ي وه ��ي عالمات التق ��دم احلقيقي يف
العلم.
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طغيان التديّن ..ت�صبح الدولة ال دولة!
فتح ��ت الثورة الإيراني ��ة ( )1979بوابة التدين
ّ
الطاغ ��ي املمنه ��ج ،ث ��م قام ��ت احلمل ��ة الإميان َّية
داخل ال ّع ��راق( )2003 1993-الت ��ي �شرعت ما
�صدرته تل ��ك الثورة ،ومع �ش ��دة احل�صار� ،صار
املجتم ��ع العراقي جاه ��ز ًا لقبول تخل ��ف القوى
الديني ��ة التي وا�صلت تل ��ك احلملة (بعد )2003
ب�ش ��دة ،وه ��ذه � 18سن� � ًة والع ��راق يزحف نحو
الهاو ّي ��ة ،و�صل احل ��ال �أن كتل� � ًة برملان ّي ًة جعلت
 ر�شيد اخل ّيون
قاع ��ة الربملان ،الذي ميثل فئات ال�شعب املختلفة
ديني� � ًا ومذهبي� � ًا� ،إىل حُ �سيني ��ة يق ��ر�أ فيه ��ا دعاء
التعجي ��ل بظه ��ور امله ��دي املنتظ ��ر ،واملنا�سب ��ة
كان ��ت (� 15شعبان) ال ��ذي يُعتقد �أن ��ه يوم ميالد الع ��ام ي�ب�رر بن�صو�صها .وعندم ��ا ُتهتك احلدود �صريت دينك �شاهين ًا ت�صي ��د به(»...ابن ِخ ِّلكان،
امله ��دي ،وك�أن ا ُ
حل�سيني ��ات واملراق ��د بالع ��راق الوطن َّي ��ة ب�ضغط ال ِّدي ��ن واملذهب ،يخرج رئي�س وفيات الأعيان) .
قليل� � ًة ،حت ��ى تك ��ون قاع ��ة الربمل ��ان مكان� � ًا لهذا وزراء ورئي� ��س كتل ��ة برملان ّي ��ة يُداف ��ع ع ��ن رفع تل ��ك م�شاهد غ�ي�ر منف�صلة ع ��ن املا�ض ��ي ،و�أدت
اال�ستعرا� ��ض! فقبله ��ا ب�سنوات ،وبع ��د و�صول �ص ��ور لقادة �أجان ��ب ،ترفعها جماع ��ات م�سلحة� ،إىل اخل ��ذالن وال ِّدم ��اء ،ح�ص ��ل (307هجر َّي ��ة)
جماعة «الإخوان» والقوى ال�سلف َّية �إىل ال�سلطة ،عل ��ى �أنَّ ه� ��ؤالء مراجع املذه ��ب ،وم ��ا عَلمنا �أن �أن ُقت ��ل «عرو� ��س امل� ��ؤذن» بالق�ي�روان ،حي ��ث
وال�سب ��ب �أنه
قطع �أحده ��م جل�سة الربملان برف ��ع الأذان �إيذان ًا للمراج ��ع الأجان ��ب م�سلح�ي�ن داخ ��ل بغ ��داد� ،إال اخلالف ��ة العبيدي ��ة الإ�سماعيلي ��ةَّ ،
«حي على خ�ي�ر العمل»(املالكي،
بالدول ��ة الدينيّة ،مع �أن يف تاريخ الإ�سالم كانت بطغيان ال َّتدين وتوظيفه.
رف ��ع الأذان ب�ل�ا َّ
ف�سل
دار الإمارة ،والأذان يف امل�سجد.
ال�سن ��يُ ،
قدمت القوى الديني ��ة ال�سيا�سية مناذج فا�ضحة ريا� ��ض ال ُّنفو� ��س) ،يف م�سج ��ده ُّ
عندم ��ا ال ميي ��ز ب�ي�ن الدول ��ة وا ُ
حل�سيني ��ة �أو لطغيان التديّن على الدولة ،ما�ضيها وحا�ضرها ،ل�سان ��ه و ُقت ��ل .لك ��نَّ م ��اذا انت ��ج ه ��ذا الطغي ��ان
امل�سج ��دُ ،ت�ب�رر الكراهي ��ة ،وي�ب�رر ال ّتكف�ي�ر فالدي ��ن الأك�ث�ر توظيف� � ًا يف َّ
ال�سيا�س ��ي ،الدّين ��ي عل ��ى الدول ��ة ،فبع ��د انتق ��ال العبيديني
ال�ش� ��أن ِّ
وجتهيل املجتمع ،ي�صبح الواعظ �أو قارئ املنرب وقدمي� � ًا ُنق ��ل عن القا�ض ��ي والفقيه عب ��د الله بن �إىل م�صر(362هجر َّي ��ة) ،ث ��ار �أه ��ل الق�ي�روان
احل�سين ��ي هو ال�سلطة ،تتحول الر�سائل الفقهية املبارك(ت181:هجر َّية)« :قد يفتح املرء حانوت ًا على نوابه ��م «�آل بادي� ��س» ،وحتول ��ت ُّ
الطرقات
�إىل قوان�ي�ن مقد�سة ،واالغتياالت والف�ساد باملال ملتج ��ره /وق ��د فتح ��ت ل ��ك احلان ��وت بال ِّدي ��ن� /إىل م�سال ��خ ب�شر َّي ��ة ،مار�سها الع ��وام الناقمون

عل ��ى احلكم ،ف�أت ��وا ب�شخ� ��ص ،قال ��وا« :زنديق،
يف�ض ��ل عل ��ي ب ��ن اخلط ��اب عل ��ى عم ��ر ب ��ن �أبي
طالب»(القا�ضي عيا� ��ض ،ترتيب املدارك)� .أقول
التدين الطاغي اليوم على الدولة مِ ن هذا النوع،
ال مييز ب�أ�سماء َمن جعلهم �سبب ًا النفعاالته ،و َمن
يفكر �أنه يخت�صر الدول ��ة بكتلته الدينية ،ينتظر
رد الفع ��ل ،فم ��ا يح�ص ��ل ُيع ��د حت�شي ��د ًا لنكب ��ات
قادم ��ة ،ال حت�سبوه ��ا «دميقراطي ��ة» والدول ��ة
م�ستلبة بطغيان التدين.
عندم ��ا يب ��د�أ القت ��ل عل ��ى �أ�سا� ��س َّطائف ��ي يلتهم
اجلميع ،فلما حتول امل�سجد �إىل دار حكم ،جل�س
الفقيه اب ��ن خلدون البلوي( ُقت ��ل 407 :هجر َّية)
يق�ضي ،و�أتي برجل فقال« :لمِ َ ال تقتلوه ف�إن كان
راف�ضي� � ًا �أ�صبتم ،و�إن كان ُ�سني� � ًا عجلتم بروحه
�إىل اجل َّنة»(ترتي ��ب املدارك) .بعد �ألف عام تكرر
امل�شهد ،وقالها قا�ضي الث ��ورة الإ�سالمية �صادق
خلخ ��ايل(ت« :)2003 :ال�ب�ريء يدخ ��ل اجلنة»!
�أتالحظ ��ون ،كي ��ف يتق ��دم الزم ��ن واحل ��وادث
تتك ��رر ،لأن رج ��ال الدين ،عندم ��ا يدخلون حلبة
ال�سيا�س ��ة ،ال �ش�أن لهم بالزمن ،يريدون الدولة ال
ِّ
دول ��ة ،وهذا ما يح�صل بالعِ راق بعد �َ 18سن ًة مِ ن
طغيان ال َّتدين.
عن االحتاد

الفايرو�س قتل النظام الليربايل

رأي باألجنبي

 دانيال جون هانان*
ترجمة :عدوية الهاليل
ل ��ن تع ��ود الأم ��ور �إىل طبيعته ��ا.
و�سي�ستمر الت�أثري ال�سيا�سي والنف�سي
لـوب ��اء كورونا لعقود� ..سيظهر العامل
الذي نتج ��ه نحوه �أكرث فق ��ر ًا  ،و�أكرث
تفاهة  ،و�أكرث توتر ًا  ،و�أكرث �سلطوية
الآن  ،ينت�ش ��ر الوب ��اء يف �أدمغتنا ،فقد
�أ�صبحن ��ا �أك�ث�ر ح ��ذر ًا و�أق ��ل ت�ساحم ًا
مع املعار�ض�ي�ن ،و�صرنا نطالب بحزم
الدول ��ة .ول ��ن تتغ�ي�ر طريق ��ة تفكرينا
هذه عندما يختفي الفايرو�س.
�إذا فكرن ��ا يف التغي�ي�رات ال�سيا�سي ��ة
الت ��ي �أعقبت احلرب العاملي ��ة الثانية ،
فقد كانت ه ��ذه هي املرة الأخرية التي
�شعر فيه ��ا النا�س بالتهدي ��د اجلماعي
على هذا النطاق� ،إذ بقيت القيود التي
كان م ��ن املفرت� ��ض �أن يت ��م فر�ضها يف
حالة الطوارئ �سارية بعد فرتة طويلة
م ��ن انتهاء حال ��ة الطوارئ م ��ع تقنني
امل ��واد الغذائي ��ة  ،وبطاق ��ات الهوي ��ة
 ،والتجني ��د الإجب ��اري  ،واالقت�ص ��اد
اخلا�ضع لل�سيطرة.
مل ��اذا ؟ لأن احلروب والأوبئ ��ة تعيدنا

�إىل غرائزن ��ا الأ�سا�سي ��ة يف ال�صي ��د
واجلم ��ع ،فن�صب ��ح �أك�ث�ر ان�سحاب� � ًا ،
و�أكرث قبلي ��ة  ،و�أكرث جماعية  ،و�أكرث
ا�ستع ��دادا لعم ��ل ت�سل�س ��ل لال�شي ��اء
..بعبارة �أخرى  ،تذكرنا اال�ضطرابات
الكب�ي�رة م ��ن ه ��ذا النوع مب ��دى كون
النظ ��ام الليربايل غ�ي�ر طبيعي ومدى
ه�شا�ش ��ة و�إزده ��ار النزع ��ة الفردي ��ة
والإزدهار يف القرنني املا�ضيني.
يف عام  1824كتب اللورد ماكوالي:
"التج ��ارة احل ��رة  ،ه ��ي �أعظ ��م نعم ��ة
ميك ��ن �أن متنحه ��ا الدول ��ة ل�شع ��ب ما
،لكنه ��ا ال حتظ ��ى ب�شعبي ��ة يف كل
بل ��د تقريب� � ًا" ،ومن ��ذ ذلك احل�ي�ن  ،زاد
متو�س ��ط الدخ ��ل يف الع ��امل  ،وف ًق� � ًا
لتقدير متحفظ  ،بن�سبة  ، 3000٪يف
حني �أنه كان بالكاد قد زاد من قبل .فقد
�أدت العوملة والأ�س ��واق املفتوحة �إىل
احلد من الفقر ب�أعجوبة ،و�صار ميكن
�أن ن ��رى �أدل ��ة االزده ��ار �أمامن ��ا مث ��ل
معرفة الق ��راءة والكتابة وطول العمر
ووفيات الأطفال وتعليم املر�أة وتناول

ال�سعرات احلرارية والطول،ومع ذلك
 ،وحتت ت�أثري غرائزنا ما قبل التاريخ
 ،م ��ا زلن ��ا نرف� ��ض قبولها ،نح ��ن ننكر
الأدلة على االزدهار املتزايد� .أو نقول
لأنف�سنا �أن رفع م�ستوى املعي�شة ي�أتي
بتكلف ��ة باهظ ��ة  ،و�أن املجتم ��ع �أ�صبح
بال روح ومادي ًا  ،و�أن �شي ًئا ما مفقود.
�إن كل حرك ��ة احتجاجية �ض ��د النظام
اللي�ب�رايل احلدي ��ث  -الرومان�سي ��ة ،
والوجودي ��ة  ،والفا�شية  ،وال�شيوعية
 ،والأ�صولي ��ة الديني ��ة  -ه ��ي �صرخة
مع ّذبة من رج ��ل الكهف الداخلي لدينا
 ،ال ��ذي يت ��وق �إىل اجلماعي ��ة و�سلطة
املجموع ��ة االجتماعي ��ة  ،وعندم ��ا
نخ ��رج م ��ن �شرنق ��ة احلب� ��س � ،سنجد
�أنف�سن ��ا متغريي ��ن مبه ��ارة ،فالطل ��ب
عل ��ى احلكوم ��ات اال�ستبدادي ��ة �أكرب،
وهن ��اك املزيد من احلمائية  ،وبالتايل
املزيد من الفقر .فهناك ت�سامح �أقل مع
املعار�ض ��ة .وهناك املزيد من �سيا�سات
الهوية  ،والرتكيز على ال�شكل النهائي
للجماعي ��ة لأنه ��ا حتدد النا� ��س  ،لي�س

ك�أفراد  ،ولكن كمجموعة.
ق ��د تكون الأف ��كار الت ��ي �أخذناها ك�أمر
م�سل ��م ب ��ه يف الع�ص ��ر احلدي ��ث � -إن
الف ��رد ه ��و �أك�ث�ر من جم ��رد ج ��زء من
جمموع ��ة  ، -و�أن الق ��ادة ال ينبغي �أن
يكون ��وا قادري ��ن على و�ض ��ع القواعد
كما ي�ش ��ا�ؤون  ،و�أن عالقتن ��ا ببع�ضنا
البع� ��ض ال ينبغي حتديدها بامليالد �أو
الطبقة ..
وم ��ع تراج ��ع الع�ص ��ور اجلليدي ��ة ،
دعون ��ا نحدد ما تركناه وراءنا ،دعونا
نحتف ��ل باملعج ��زة غ�ي�ر العادي ��ة التي
ح ��ررت اجلن� ��س الب�ش ��ري م ��ن ع�شرة
�آالف �سن ��ة من العبودي ��ة ورفعتنا �إىل
ذروة ال�ث�روة وال�سع ��ادة التي مل يكن
من املمكن ت�صوره ��ا حتى وقت قريب
ج ��د ًا م ��ن خ�ل�ال التع ��رف عل ��ى نتائج
نظ ��ام ال�س ��وق ال ��ذي �أنه ��ى العبودية
 ،وك�س ��ر الطغي ��ان  ،ورف ��ع م�ست ��وى
معي�ش ��ة النا� ��س العادي�ي�ن  ،وحت ��رر
الن�س ��اء والأقلي ��ات  ،فه ��و نظ ��ام دعم
كرامة الفرد.

دعون ��ا نحتف ��ل بنموذج العم ��ل الأول
ال ��ذي م ّك ��ن النا�س م ��ن امل�ض ��ي قدم ًا ،
لي� ��س عن طريق فر�ض ال�سلطة  ،ولكن
م ��ن خالل تقدمي اخلدم ��ات ملن حولهم
 ،باملنا�سب ��ة  ،دعونا نح ��زن �أي�ض ًا على
النظ ��ام اللي�ب�رايل ال ��ذي ق�ض ��ى قب ��ل
الوب ��اء عل ��ى �آخر برك الفق ��ر على هذا
الكوكب.
دعون ��ا ندرك هذه اللحظة اال�ستثنائية
 ،عندم ��ا يتغل ��ب العق ��ل عل ��ى العقيدة
وك�أن النا� ��س العادي�ي�ن ق ��ادرون على
اال�ستمتاع ب�أمناط حياة مل يكن بو�سع
مل ��وك الع�صور الو�سط ��ى �أن يحلموا
به ��ا� ،إن هذا �أكرث م ��ن رائع لأنه مل يتم
فهمه �أو تقديره ،وظل امل�ستفيدون منه
م�شبوه�ي�ن وعدائي�ي�ن حت ��ى النهاية،
�إذن ،الآن فق ��ط  ،رمب ��ا ،وبينم ��ا نعود
�إىل حالتن ��ا الطبيعي ��ة � ،سنق ��در م ��ا
نخ�سره.
* كاتب ومنظر �سيا�سي وبرملاين �سابق
عن �صحيفة كونرتبوان الفرن�سية

ح��������ول م���������س��ي�رة الإ���������ص����ل���اح ال����دي����ن����ي
المحرك الأ�سا�س للنهو�ض من الواقع الم�ستكين هو الجدل القائم بين الفكر واالكت�شافات التي ت�أتي
والمتعاهد عليه ،من القيم
الم�سلمات ُ
�ضمن المغامرة العقلية الهادفة �إلى ك�سر الجمود ،وتقوي�ض ُ
المعيقة لالنطالقات الجديدة لذا فمن الطبيعي �أن ت�سبق الفتوحات الجغرافية عملية تثوير
المفاهيم الفكرية في �أوروبا  ،وبالتالي توالت المغامرات �إلى �أنْ ن�ش�أت ر�ؤية مختلفة للكون والحياة
كذلك ف�إنَّ ال�س�ؤال عن دور الدين والمفاهيم الالهوتية في العالم الجديد قد �صار ال�شغل ال�شاغل
بالن�سبة لرواد الحركة الإ�صالحية �إذ بد�أت ال�سجاالت ب�ش� ِأن مايحتاجُ �إلى التجديد في المنظومة
ُ
العقائدية كما احتدَّ
الجدل حول حدود ال�سلطة الدينية ،
ه ��ذا ناهيك عن االخت�ل�اف يف الآليات املُختارة
ل�صياغ ��ة منظ ��ور مغاي ��ر لت�أوي ��ل الن�صو� ��ص
الديني ��ة واالنق�ل�اب عل ��ى الأن�س ��اق التقليدي ��ة
َّ
ال�شك �أنَّ ذلك ي� ��ؤدي �إىل اال�ستقطاب يف الر�ؤى
واملواق ��ف وتتباي ��نُ امل�س ��ارات �إنْ مل ت�صط ��د ْم
يف املحط ��ات املف�صلية الت ��ي ي�شه ُد فيه ��ا الفك ُر
خما�ض� � ًا م�صريي ًا ويك ��ونُ ال�صراع عل ��ى �أ�شده
قب ��ل �أن يتخ� � َذ العامل احلديث مالحم ��ه مايعني
ُ
اليطابق ح�ساب
�أنَّ االنتكا�سة �أم� � ُر حمتم ُل وقد
الكاتب
احلق ��ل ح�ساب البي ��در دائم ًا  ،يتن ��او ُل
ُ
النم�س ��اوي �ستيف ��ان زفاي ��غ ه ��ذا املو�ضوع يف
م�ؤلفات ��ه ال�سريي ��ة خ�صو�ص� � ًا فيم ��ا ن�ش ��ره عن
حي ��اة امل�صل ��ح الهولن ��دي �إيرازمو� ��س بعنوان
“م ��ن يقط ��ف ثم ��ار التغي�ي�ر؟” كذل ��ك يف كتابه
املو�سوم ب”عنف الديكتاتورية” ُ
حيث ي�ستعي ُد
يف العن ��وان الأخ�ي�ر �س�ي�رة م�ؤ�س� ��س املذه ��ب
الربو�ستانت ��ي الفت� � ًا �إىل التكوي ��ن ال�شخ�ص ��ي
لكالفن و�صرامته وزهده وانعكا�س كل ذلك على
�آرائه ونزوعه لإق�صاء خمالفيه
طبيعة الع�صر

الأه ��م يف حمتوي ��ات �سرية االثنني ه ��و الإبانة
ع ��ن طبيعة الع�ص ��ر كان �إيرازمو�س �شاهد ًا على
�إن�شق ��اق لوث ��ر وثورت ��ه عل ��ى روم ��ا باعتبارها
مرك ��ز ًا للكاثوليكي ��ة عل ��ى رغ ��م تقاط ��ع الإرادة
الإ�صالحي ��ة بني لوث ��ر وايرازمو�س لكن الأخري

ق ��د رف� ��ض العن ��ف و�سل ��ك منح ��ى خمتلف� � ًا يف
ر زفاي ��غ �إىل �أنَّ
منا�شدات ��ه الإ�صالحي ��ة ي�ش�ي� ُ
�إيرزامو� ��س كان يمُ ث� � ُل روح ع�ص ��ره ويحظ ��ى
مبكان ��ةٍ ت�ؤهل ��ه ملمار�س ��ة �سلط ��ةٍ وذل ��ك بف�ض ��ل
ر�أ�سمال ��ه املعريف ومازاد من جم ��ده هو عزوفه
عن احل ��راكات التحري�ضية لذا ف�إنَّ الهدوء الذي
قد طبع �شخ�صيته َ
و�سط ال�صراعات التي �سادت
يف ع�ص ��ره ق ��د مكن ُه م ��ن املراقية بع�ي�ن ب�صرية
دون الوق ��وع يف مطب التحزب ��ات ومن املعلوم
�أنَّ حتقي ��ق اال�ستق�ل�ال الفك ��ري يتطل � ُ�ب وعي� � ًا
بخلفي ��ة الإ�شكاليات التي تزي� � ُد من حدة التنابذ
الفك ��ري علي ��ه ف� ��إنَّ ا�ستع ��ادة زفاي ��غ ل�شخ�صية
ايرازمو�س كان ��ت متزامن ًة مع ت�صاعد التيارات
ال�شعبوي ��ة يف �أوروب ��ا ك�أ َّن ��ه �أراد بذل ��ك الت�أكيد
عل ��ى مغب ��ة االجن ��رار وراء حمي ��ة ال�شع ��ارات
والأفكار املُهلكة ،وهذا املق�صد يتبني �أكرث عندما
يق ��ارنُ زفايغ ب�ي�ن ايرازمو� ��س ولوثر،والأخري
كم ��ا هو معلوم ق ��د ذاع �صيت ُه بعدم ��ا علق بيانه
الإ�صالح ��ي على باب الكني�س ��ة يف فيتنربغ وما
�أك�سب ��ه اعجاب ال�شع ��ب الأملاين ه ��و مناه�ضته
ل�صك ��وك الغفران ويذك ُر م�ؤل ��ف “عامل الأم�س”
م ��ا كان يعاني ��ه الفالح ��ون و�أه ��ل امل ��دن نتيجة
ا�ستغ�ل�ال اخلوف املت�أ�صل ل ��دى الب�شر وحتوله
�إىل �أم ��وال ع�ب�ر باعة �صك ��وك الغف ��ران  ،وكان
�إيرازمو�س ب ��دوره معار�ض ًا للمُقاي�ضة اخلادعة
وقه ��ر الإن�س ��ان م ��ن خ�ل�ال توظي ��ف املف ��ردات

�ات
الديني ��ة و�أطل � َ�ق النك ��ت �ساخ ��ر ًا م ��ن حم�ل ِ
ظاهره ��ا يطال � ُ�ب بالغفران وحقيقته ��ا لي�ست �إال
ت�ضلي�ل� ًا للعق ��ل لك ��ن اللهج ��ة ال�ساخ ��رة التعبئ
طاق ��ات والت� ��ؤدي �إىل �إح ��داث التغي�ي�ر بقدر ما
يولد منها الر�ضا ال�سلبي  ،لذا ف�إنَّ انخراط لوثر
يف املع�ت�رك مبا�شرة والتعبري عن �آرائه بكلمات
ُ
“الميلك البابا العفو �إال عن العقاب الذي
موجزة
ً
ً
فر�ضه هو “ قد جعل ُه �ضمريا ناطقا لل�شعب .
وقد �صرح �إيرازمو�س ب� ��أنَّ كل الأخيار يحبون
�صراح ��ة لوثر غري �أنَّ م�ؤلف “مديح احلمق” قد
�أدرك بفرا�ست ��ه ب�أنَّ مغ ��االة لوثر وعنفه الثوري
ُ
�سيكلف النا�س ثمن ًا باهظ ًا والأدهى من ذلك ف�إنَّ
م�ش ��روع االحتاد ب�ي�ن الكيان ��ات الأوربية الذي
كان مو�ض ��ع اهتم ��ام �إيرازمو�س ق ��د �أ�صبح يف
ع�ي�ن العا�صفة.وذل ��ك لأنَّ العامل الديني قد �أثار
اخلالف بني املكونات املجتمعية وح َل االنق�سام
ب�ي�ن روما و�أتب ��اع الكني�س ��ة اللوثري ��ة .فالعامل
ُ
م�شرتك و�أبدى
بر�أي �إيرازمو�س ماهو �إال وطن
ا�ستغرابه من النزاع املُحتدم بني �أملان والأنكليز
والفرن�سيني طامل ��ا جتمعهم ديانة واحدة كما �أنَّ
يجب �أن حتل مكان اللغات التي
اللغ ��ة الالتينية ُ
ً
تف�ص� � ُل ب�ي�ن ال�شع ��وب الأوروبي ��ة �إذا ق ��د تطل َع
�إيرازمو�س �إىل املثال الأوروبي العابر للأوطان
وهذه الأفكار كلها ق ��د وردت يف كتابه “�شكوى
ال�س�ل�ام” �إىل جانب ماذكر �آنف ًا ف�إنَّ زفايغ ير�صد
مراح� � َل م ��ن حي ��اة �إيرازمو� ��س دار�س� � ًا تركيبة

 كه يالن حممد
�شخ�صيته �إذ اعرتف ايرازمو�س بخوفه ال�شديد
م ��ن امل ��وت واملر� ��ض وكان ميي� � ُل �إىل التق�ش ��ف
�أكرث ويخت ��ار م�أكله بعناية زاه ��د ًا من املخالطة
بالن�ساء.وم ��ع م�ض ��ي العم ��ر �أراد ك�س ��ب الأمان
والعزلة من �أجل االعتكاف على العمل ولوال هذا
الإهتمام ال�شدي ��د بال�صحة والتن�سك من امللذات
ملا ج�سده اله�ش عب ��و َر الأزمنة القا�سية  ،تفادى
�إيرازمو� ��س ت�سلم الوظيفة وال�سلطة وا�ستهجن
رغبة النا�س ملتابعة الألع ��اب الدموية ور�أي يف
ذل ��ك خملف ��ات م ��ن الهمجية.وامللم ��ح البارز يف
حي ��اة هذا املفكر الإ�صالحي هو افتتانه باملعرفة
والكت ��ب وه ��و مل ي ��رد امل ��ال �إال ل�ش ��راء الكتب.
َ
�سبق �إيرازمو�س غريه يف املطالبة بالعودة �إىل
ً
ينابع الإمي ��ان احلق م�ستنكرا ا�ستئثار الرهبان
مبعرفة الن�صو�ص املقد�سة وحياة امل�سيح و�أكد
عل ��ى �ضرورة دراية ال�شعب بالإجنيل والتعاليم
الدينية فهو قد �أقدم على ترجمة الكتاب املقد�س
جمدد ًا �إىل اللغة الالتينية.
ال�سمو الإن�ساني

اليكتف ��ي �ستيف ��ان زفايغ برواية �س�ي�رة املفكر
الهولن ��دي واي ��راد مقتب�س ��ات م ��ن م�ؤلفات ��ه
و�آرائ ��ه بل يحاو ُل بن ��ا ًء عل ��ى مايقدم ُه حتليل
�شخ�صي ��ة �إيرازمو� ��س وت�سلي ��ط ال�ضوء على
البع ��د النف�س ��ي ل ��دى اجلماه�ي�ر وبالطب ��ع �إن
اله ��دف م ��ن ه ��ذا امل�سع ��ى ه ��و الإجاب ��ة عل ��ى

�س�ؤالٍ ملاذا مل يقرتن �إ�سم ايرازمو�س باحلركة
الإ�صالحي ��ة مع �أ َّن ��ه قد اخ�ت�رق مب�ؤلفاته �سد ًا
قائم ًا �أمام تيار الفكر؟ يعزوُ زفايغ تواري ا�سم
ايرازمو� ��س وراء �أ�سماء �أخرى �إىل �شخ�صيته
التوا�صلي ��ة وال�سلمي ��ة وه ��و مل يتخ ��ذ موقف ًا
عنيف� � ًا على غ ��رار لوث ��ر وكالف ��ن وت�سفينغلي
�صحي ��ح ق ��د �أعل ��ن ايرازمو� ��س ب� ��أنَّ جوه ��ر
التقوى اليحققه التم�سك بالطقو�س اخلارجية
وح ��ده بل �سري ��رة الإن�سان ه ��ي حت�س ُم درجة
�إميان ��ه لكن ذل ��ك مل ي�شف غلي ��ل الع�صر الهائج
وكان مب ��د�أُ ايرازمو� ��س ه ��و �أن ال�س�ل�ام غ�ي�ر
الع ��ادل �أف�ضل من �أكرث احل ��روب عدال ًة والأمر
اليتطل � ُ�ب عناء التفكري حتى ن ��درك ب�أنَّ مدلول
هذا ال�شعار اليوافق مزاج اجلماهري املتوثبة.
ومايدع ��و �إىل القلق بالن�سب ��ة لإيرازمو�س هو
التع�صب والعنف  ،وفهم ب�أنَّ وبال احلرب يق ُع
عل ��ى �أولئك الذين لي�س له ��م دور يف ا�شتعالها.
والالف ��تُ يف ايرازمو� ��س ه ��و تفطن ��ه �إىل �أن
الغري ��زة البدائي ��ة الته ��د�أ بكلم ��ات لطيف ��ة لذا
�صرف ذهنه �إىل نظرائه املفكرين متو�سم ًا منهم
حتم ��ل امل�سو�ؤلي ��ة مردد ًا ب�أنَّ م ��ا يح�ص ُل عليه
امل ��ر ُء بالتوا�ضع �أكرث مما ينال ُه بالعنف ،و�أ�س َر
مايطالب به
ايرازمو�س لت�سفينغلي قائ ًال “كل
ُ
لوث ��ر ه ��و ماناديت به من قبل لك ��ن لي�س مبثل
ه ��ذا العن ��ف والبلغ ��ةٍ تت�صيد التط ��رف” فع ًال
ري
كان لوث ��ر ح ��اد ًا يف طبع ��ه  ،وم ��ا �أن راح كث ُ

من الفالحني �ضحية ت�صاعد العنف حتى يقو َل
ب�صوت �صريح “دما�ؤهم يف عنقي” ي�شار �إىل
�أنَّ املح ��اوالت الرامي ��ة لدف ��ع ايرازمو� ��س �إىل
حلبة ال�صراعات قد باءت بالف�شل ومل يتخندق
�ض ��د �أي طرف مع �أ َّنه ق ��د مت ترويج ال�شائعات
ع ��ن حظر كتبه بق ��رار الكني�س ��ة يف روما فيما
انهال لوث ��ر بت�صريحاته امل�شحون ��ة بالغ�ضب
عل ��ى خ�صومه معرتف� � ًا ب�أ َّنه قد ق�ض ��ى بالهالك
عل ��ى كل الفالحني الذي ��ن �شارك ��وا يف الثورة
.طال هجومه ايرازمو� ��س وطالب بعدم قراءة
كتب ��ه متعه ��د ًا ب� ��أنَّ يقتل ه ��ذا ال�شيط ��ان بقلمه
مثلما قتل �سابق ًا مونت�سر.
ماي�ضم� � ُه هذا الكت ��اب من حفري ��ات يف حيثية
مرحلة تاريخية قد انتهت بحرب �ضرو�سة بني
�أتباع املذهب�ي�ن ي�ؤك ُد ح�سا�سي ��ة تد�شني عملية
الإ�ص�ل�اح الدين ��ي لأنَّ الدين كما يك ��ونُ عام ًال
لتحقي ��ق الوح ��دة ب�ي�ن ال�شعوب بقط ��ع النظر
عن االختالف العرق ��ي واللغوي رمبا قد يفج ُر
�صراع� � ًا حتى بني �أتباع ��ه عندما يتخ ُذ اخلالف
عل ��ى ت�أوي ��ل مقا�صده م�سلك ًا متحزب� � ًا وهذا ما
نتابع� � ُه يف املقال القادم ح ��ول �شخ�صية كالفن
وا�ستهداف ��ه خل�صوم ��ه ب�س�ل�اح التزندق.هن ��ا
ن�ش�ي�ر �إىل �أنَّ م�ص ��ادرة كالف ��ن حلري ��ة ال ��ر�أي
والت�أويل ون�صب املحرقة لأ�صدقاء الأم�س يف
اجلني ��ف تذك ُر بال�صراع ب�ي�ن الفرق الإ�سالمية
ال�سيما الت�صادم بني املعتزلة واحلنابلة
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�أعلنت �إدارة مهرجان القاهرة
ال�سينمائي الدولي ،عن موعد
دورتها الـ  ،43التي �ستقام
خالل الفترة من � 1إلى 10
كانون الأول  ،2021على �أن
يكون حفل الختام في التا�سع
من كانزن الأول المقبل ،فيما
يخ�ص�ص اليوم التالي لعر�ض
الأفالم الفائزة بجوائز
الم�سابقات الر�سمية ،كما
جرت العادة خالل الدورات
ال�سابقة من عمر المهرجان.

يق ��ول حمم ��د حفظ ��ي رئي� ��س املهرجان،
�إن فري ��ق الربجم ��ة متحم� ��س ه ��ذا العام
ملوا�صل ��ة التح ��دي ،وتق ��دمي برنام ��ج
فن ��ي متمي ��ز ال يق ��ل ج ��ودة وجاذبية عن
امل�ست ��وى ال ��ذي اعت ��اد علي ��ه جمه ��ور
املهرج ��ان و�ضيوف ��ه يف ال ��دورات

املا�ضي ��ة ،م�ؤك ��د ًا عل ��ى �أن املب ��د�أ ال ��ذي
يرت�س ��خ عام� � ًا بعد ع ��ام ،هو ع ��دم وجود
�سق ��ف للطموح ��ات والأح�ل�ام ،يف ظ ��ل
النجاح ��ات املتتالي ��ة التي تتحق ��ق ،على
م�ست ��وى اختيارات الأفالم التي يعر�ضها
املهرج ��ان ،وكذلك على م�ستوى اخلدمات

التي تق ��دم ل�صناعة ال�سينم ��ا عرب من�صة
«�أي ��ام القاه ��رة ل�صناع ��ة ال�سينم ��ا»،
و»ملتق ��ى القاه ��رة ال�سينمائي» الذي قدم
دعم ًا العام املا�ضي و�صل قيمته � 250ألف
دوالر ،لـ  15م�شروع ًا يف مراحل التطوير
وما بعد الإنتاج.

ورغ ��م ا�س ��تمرار الظ ��روف اال�س ��تثنائية
الت ��ي يفر�ض ��ها فايرو� ��س كورون ��ا عل ��ى
الع ��امل منذ مطل ��ع الع ��ام املا�ض ��ي ،ي�ؤكد
«حفظ ��ي» عل ��ى �أن مهرجان ��ات ال�س ��ينما
كانت وال تزال متنف�س� � ًا رئي�س� � ًا ل�ص ��ناعة
الأف�ل�ام التي ت�أثرت بتف�ش ��ي هذا الوباء،
وت�س ��ببه يف �إغ�ل�اق دور العر� ��ض ح ��ول
الع ��امل ،م�ش�ي�ر ًا يف الوقت نف�س ��ه �إىل �أن
حت ��دي ع ��دد قليل م ��ن املهرجان ��ات ومن
بينها القاه ��رة ب�إقامة دوراتها على �أر�ض
الواقع العام املا�ض ��ي ،كان دافعا رئي�س� � ًا
ال�س ��تمرار عجل ��ة الإنت ��اج ،وت�ش ��جيع
مهرجان ��ات �أخ ��رى عل ��ى قب ��ول التحدي
وعدم �إلغاء دورات هذا العام.
كان ��ت ال ��دورة � ،42ش ��هدت م�ش ��اركة 95
فيلم ًا ،ممث ًال لأكرث من  40دولة ،من بينها
 20فيلم ًا يف عرو�ض ��ها العاملية والدولية
الأوىل ،و�أكرث من � 10أفالم ح�ص ��لت على
�أرفع اجلوائ ��ز من املهرجان ��ات الكربى،
بالإ�ضافة �إىل � 10أفالم م�صرية.
ورغم االلتزام الكامل بالتباعد االجتماعي
وتخفي�ض عدد املقاعد يف جميع القاعات
�إىل الن�ص ��ف ،ف�إن الدورة املا�ضية �شهدت
�إقب ��ا ًال جماهريي ًا كب�ي�ر ًا ،حيث جتاوزت
ع ��دد التذاك ��ر � 30أل ��ف تذك ��رة ،ورغ ��م

معوقات و�ص ��عوبات ال�سفر التي فر�ضها
فايرو� ��س كورونا على الع ��امل ،ف�إن هناك
حوايل � ٢٠٠ض ��يف ًا �أجنبي ًا ،حر�صوا على
احل�ض ��ور م ��ع الأف�ل�ام ،وامل�ش ��اركة يف
احللق ��ات النقا�ش ��ية ،على �أر� ��ض الواقع،
كما وفر املهرجان م�ش ��اركات افرتا�ض ��ية
لل�ضيوف الذين مل يتمكنوا من احل�ضور.
وك ��رم املهرج ��ان يف دورت ��ه الثاني ��ة
والأربع�ي�ن ثالث �شخ�ص ��يات �س ��ينمائية
ب ��ارزة ،اثن ��ان بجائ ��زة اله ��رم الذهب ��ي
التقديري ��ة لإجن ��از العم ��ر ،هم ��ا الكاتب
الكب�ي�ر وحي ��د حامد ،والكات ��ب واملخرج
الربيط ��اين احلا�ص ��ل عل ��ى الأو�س ��كار
كري�س ��توفر هامبت ��ون ،وال ��ذي عا� ��ش
ج ��زء ًا من طفولته يف م�ص ��ر بني مدينتي
الإ�س ��كندرية وال�س ��وي�س� ،أم ��ا ثال ��ث
التكرميات فكان ��ت الفنانة منى زكي التي
منحت جائزة فاتن حمامة للتميز.
مهرجان القاهرة ال�س ��ينمائي الدويل هو
�أحد �أع ��رق املهرجانات يف العامل العربي
و�إفريقيا والأكرث انتظام� � ًا ،ينفرد بكونه
املهرج ��ان الوحي ��د يف املنطق ��ة العربي ��ة
والإفريقية امل�س ��جل يف االحت ��اد الدويل
للمنتجني يف باري� ��س ( )FIAPFمع 14
مهرجان ًا �آخر ًا ينظم م�سابقات دولية.

تجارب سينمائية عراقية

(مل تكن وحيدة)  ..طرح مكابدات املر�أة العراقية
علي اليا�سري

تنبثق من فيلم املخرج ال�ش ��اب ح�سني
الأ�س ��دي الوثائقي (مل تك ��ن وحيدة)
�ص ��ورة الن�ض ��ال اليوم ��ي احليات ��ي
ال ��ذي تخو�ض ��ه امل ��ر�أة العراقي ��ة
م ��ع م ��ا يحمل ��ه و�ض ��عها من ق�ص ��ور
النظرة املجتمعية ال�س ��اعية لتهمي�ش
�إمكاناته ��ا يف الفعل املثابر ملجرد �أنها
امر�أة� ،إذا كان للفيلم من ميزة ظاهرة
للعي ��ان فهي تلك الروح النقية لفاطمة
املتناغم ��ة م ��ع طبيعة احلي ��اة الربية
يف الأه ��وار ،قدرته ��ا عل ��ى التم ��ازج
معها و�ص ��ناعة عاملها اخلا�ص ي�أخذنا
اىل �ألفة حمببة تعي ��د الكثري لروابط
الإن�س ��ان م ��ع الطبيع ��ة و�إمكاناته ��ا

يف تهذي ��ب النفو�س وتثوي ��ر مكامن
االجن ��از بداخلها .طاقته ��ا الإيجابية
يف املثاب ��رة در� ��س للق ��درة الهائل ��ة
املنظورة من املر�أة العراقية والعربية
ب�ش ��كل ع ��ام يف حت ��دي الكث�ي�ر م ��ن
امل�شاق وال�ص ��عوبات ،يختزل ح�سني
بكفاءة تنا�س ��ب مع كون فيلمه ق�صري
تفا�ص ��يل اليوم عن ��د ال�س ��يدة فاطمة
حني عو�ضت انفراط عقد الأ�سرة عنها
بعد �أن حتملت واجب رعايتهم فملأت
روحها بتوا�ص ��ل م�س ��تدام مع دوا ّبها
ودواجنها وحتى ق�ص ��ب الهور� .إنهم
�ش ��ركاءها الذي ��ن ال تخ�ش ��ى رحيله ��م
املفاجئ وال النك ��ران ،كمحاولة �أوىل
لتق ��دمي الوثائق ��ي الق�ص�ي�ر يق�ت�رب
املخرج من غايته يف عر�ض املحتوى
لفيلم ��ه رغ ��م �أن بع� ��ض اللم�س ��ات
كان ميك ��ن له ��ا �أن ترفع من م�س ��توى
الفيل ��م �أكرث ،مثل التقليل من تدخالت
املو�س ��يقى عل ��ى العديد من امل�ش ��اهد
وتعوي�ضها بت�س ��جيل وا�ضح ل�صوت

احلي ��اة املجاورة لفاطم ��ة بالهور� ،أو
ا�س ��تخدام ت�س ��جيالت تراثي ��ة تنتمي
للبيئة املعاجلة بالفيلم� .س ��يكون ذلك
�أكرث تكامل مع ر�ؤية الر�صد الوثائقي
وفكرت ��ه ،هناك حاج ��ة �أي�ض� � ًا لأطالة
الزم ��ن لبع� ��ض امل�ش ��اهد م ��ع تنوي ��ع
اللقطات واالقرتاب ب�صري ًا من ن�شاط
الأيدي واجل�سد كطاقة هادرة تتحدى
نظرة املجتمع و�صعوبات املكان ُتعرب
عن روح ال�شجاعة التي ذكرتها فاطمة
بحديثه ��ا� ،إنه ��ا غاي ��ات ملح ��ة لتمعن
�أك�ث�ر تف�ص ��يل لأب ��رز مالم ��ح وجود
ال�شخ�صية اليومية.
ُيح�س ��ب حل�س�ي�ن الأ�س ��دي قدرته يف
(مل ��ن تك ��ن وحي ��دة) عل ��ى الإم�س ��اك
ب ��روح احلي ��اة الت ��ي تعي�ش ��ها فاطمة
وط ��رح مكاب ��دات امل ��ر�أة العراقي ��ة
والتي يحلينا فيه ��ا ذكاء العنوان اىل
اختياره ��ا ب�س ��عادة رفق ��ة حيواناتها
على العي�ش و�س ��ط النظرة القا�ص ��رة
الذكورية.

يركز الناقد اجلزائري عبدالكرمي قادري يف كتابه (�سينما ال�شعر)
عل ��ى بح ��ث بازولين ��ي يف هذا اخل�ص ��و�ص ب�ش ��يء م ��ن التحليل
واملعاجل ��ة �إ�ض ��افة اىل كتابة ع ��دد من ُنقاد ال�س ��ينما وك ّتابها حول
هذه النظرية ،وخا�ص ��ة كر�س ��تيان بيتز ،وبي�ت�ر وولني ،وامربتو
ايكو.
فيم ��ا يرى الناقد �أمني �ص ��الح �أن «ال�ش ��عر ،يف جوهره ،ال يت�ص ��ل
بالق�ص ��يدة وحده ��ا ،فالطاق ��ة ال�ش ��عرية كامن ��ة يف ال�س ��رد ،يف
الن�ص ��و�ص النرثي ��ة ،يف ال�ص ��ورة ال�س ��ينمائية ،يف اللوح ��ة
الت�ش ��كيلية ،يف املقطوعة املو�سيقية ،يف النحت ،يف الطبيعة ،يف
احلي ��اة اليومية .وال ميكن جله ��ة ما �أن حتتكر ما ال ميكن حتديده
وت�أطريه ،وما ال ميكن �أ�سره».
فال�ش ��عر الحتتكره الق�صيدة وال�ش ��عر كما يقول نرفال »:يهرب من
الق�صيدة ،وي�ستطيع �أن يوجد من دونها”.
نق ��ف هنا عند فيلم (باتر�س ��ون) جليم جارمو� ��ش والذي ميكن �أن
ن�ص ��نفه بافالم ال�س�ي�رة الذاتية ،من جانب �أن ال�س�ي�رة هنا ا حت ّفز
عل ��ى �إكت�ش ��اف ال ��ذات ،واكت�ش ��اف �أف ��كار ومقارب ��ات يف حيات ��ك
عب ق�ص ���ص وجتارب الآخرين ،وهي يف هذا الفيلم عن
اخلا�ص ��ة رْ
ال�ش ��اعر الأمريك ��ي وليام كارلو� ��س ويليامز .لكننا هن ��ا لي�س �إزاء
�شخ�ص ��ية ال�شاعر وزمنه ،بل عن جتربته ،عن �شعره ب�شكل ي�سمح
ر�ؤية العامل بطرق جديدة...
ولي ��ام كارلو� ��س ويليام ��ز ( )1963 - 1883ال�ش ��اعر االمريك ��ي
احلائ ��ز عل ��ى جائ ��زة الدول ��ة لل�ش ��عر الأمريك ��ي  1950م وجائزة
بولتي ��زر �إ�ض ��افة اىل جوائز �أخ ��رى .والذي نال �إج ��ازة يف الطب
والتقى بال�شاعر عزرا باوند والذي �أثر كثري ًا يف كتاباته.
يقتف ��ي جارمو� ��ش يف ه ��ذا الفيل ��م خط ��ى ال�ش ��اعر يف ق�ص ��يدته
امللحمية «باتر�س ��ون» التي �ص ��درت يف  5جملدات خالل منت�ص ��ف
القرن الفائت ،وباتر�س ��ون هو ا�س ��م املدينة و�أي�ضا �أ�سم �شخ�صية
البط ��ل يف الفيل ��م ،وهو ال�ش ��اعر ال ��ذي يعم ��ل �س ��ائق ًا للبا�ص يف
املدينة وعا�ش حياة م�س�ت�رخية مع زوجته ال�شابة ،ويكتب الكثري
من الق�ص ��ائد والت ��ي ُتعجب بها زوجته ،وهي م�ؤمنة �إنه �س ��يكون
�شاعر ًا كبري ًا..
ال�شخ�ص ��ية هنا العالقة لها بال�ش ��اعر �أو �س�ي�رته ،وحتى الق�ص ��ائد
الت ��ي يقيه ��ا خالل م�ش ��اهد الفيل ��م فهي من�س ��وبة ل�ش ��عراء �آخرين
ولي� ��س لويليامز ..مالذي تبقى من �س�ي�رة ال�ش ��اعر ويليامز �إذن؟.
هنا نحن مع �أ�سلوب جارمو�ش يف الإخراج حيث ال�سرد يف الفيلم
يتمرد على ال�س ��رد التقليدي ،مثلما يبني م�شاهده الب�صرية ب�شكل
متداخ ��ل ..فيعر�ض م�ش ��اهد لأحداث ال�ص ��لة بينه ��ا ،لكنها تتقاطع
حتم ًا بالكثري من الدالالت..
فالفيلم هنا هو املعادل الب�ص ��ري لق�ص ��يدة ويليامز يف تفا�ص ��يلها
احلياتي ��ة واجلمالية ،حيث الق�ص ��يدة امللحمية ت�س ��تلها جماليات
املكان وهو هنا مدينة باتر�سون.
فجارمو�ش ر�س ��م ب�ص ��ري ًا ملحاولة ويليامز كتابة ق�صيدته ،فمثلما
كانت كلمات الق�صيدة ت�ستلهم التجوال يف �شوارع املدينة وحركة
النا� ��س و�أحاديثه ��م ،ف ��ان كام�ي�را جارمو�ش ر�ص ��دت التفا�ص ��يل
اليومية اململة ،والأحاديث الغريبة يف البا�ص �أثناء جتواله.
�أن تعي� ��ش �أجواء الق�ص ��يدة ومتار�س ��ها بل وتتذوقه ��ا هو ما فعله
جارمو�ش بفيلمه (باتر�سون) وهو ما اليفعله غريه.
وجارمو� ��ش كم ��ا يف كل �أفالم ��ه يق ��دم حكايت ��ه واليلزم امل�ش ��اهد
مبعرفة غاياته منها ،ويعي�ش �أجواء ق�صيدة ويليامز كما �سمعها».
فف ��ي فيلم «�أغرب من الفردو�س» يف عام  1984اعتمد جمموعة من
الأح ��داث لي�ص ��وغ منها حكاية الفيل ��م التي تبدو غ�ي�ر مرتابطة..
�أم ��ا يف فيلمه (ي�س ��قط القان ��ون) ..فيختار ثالث �شخ�ص ��يات غري
من�س ��جمة بطبيعتها ومتناق�ضة تتقاطع بامل�ص�ي�ر والهرب� ،أما يف
فيل ��م (قطار الغمو�ض) فنتعرف على �ش ��بح الفي�س بري�س ��لي مثلما
نتعرف عل ��ى �أجواء الفندق ال ��ذي ي�أوي البطل و�ص ��ديقته� ،أغنية
(قمر �أزرق) لألفي�س بري�سلي ،و�أ�صدقاء �أ�سرفوا يف ال�شراب.
وليام كارلو�س ويليامز ()1963 - 1883
ال�شاعر االميركي الحائز على جائزة
الدولة لل�شعر الأميركي  1950م
وجائزة بولتيزر �إ�ضافة الى جوائز
�أخرى .والذي نال �إجازة في الطب
والتقى بال�شاعر عزرا باوند والذي
�أثر كثيراً في كتاباته.

(املقدمة) ..فيلم كوري عن �شبكة مت�شابكة من العالقات العائلية
ترجمة �أحمد فا�ضل

تم تـ�صوير فيلم "المقدمة"
بالأبي�ض والأ�سود ،وهو
خام�س فيلم كوري جنوبي
يتناف�س فـيه المخرج "هونغ
�سانغ �سو" في مهرجان برلين
ال�سينمائي الدولي ،درا�سة
�شخ�صية و�صورة عائلية
ماكرة لأحد �أهـم محاور
الفيلم ،لكنه ال يك�شف عـن
نواياه �إال في وقت مت�أخر،
متجاوزاً التوقعات ب�شكل
متعمد.

بع ��د ف�ت�رة طويلة م ��ن ن�س ��يان حركة
الدوغما ،وقد ت�أ�س�ست احلركة على يد
كل من املخرج�ي�ن الدمنـاركيني الر�س
فون ترايري و توم� ��س فنرتبريغ وقد
بد�أت وقائعها بالتوقيع على عري�ض ��ة
دوغم ��ا  ،95وان�ض ��م �إليه ��ا بع ��د ذلك
جمموع ��ة �أخ ��رى من املخرج�ي�ن منهم
(كري�س ��تيان الفرين ��غ) و (�س ��ورن
ك ��وراه جاكوب�س ��ن) ،كان ��ت الفك ��رة
الت ��ي قامت عليها جماع ��ة الدوغماتية
�أن ��ه ميك ��ن �ص ��ناعة الأف�ل�ام ب ��دون
االعتم ��اد عل ��ى امليزانيات ال�ض ��خمة،
حي ��ث يت ��م االعتماد بد ًال م ��ن ذلك على

املنح احلكومي ��ة الأوروبية وحمطات
التلفاز ،وكان الهدف هو تنقية �صناعة
ال�س ��ينما ع ��ن طري ��ق نب ��ذ امل�ؤث ��رات
الب�ص ��رية اخلا�ص ��ة املكلفة ،وعمليات
التح�س�ي�ن الـتي ت�أتي عـادة يف مرحلة
ما بعد الإنتاج
بحي ��ث يج�ب�ر الت�أكي ��د عل ��ى النق ��اء
�ص� � ّناع الأفالم على الرتكيز �أكرث على
الق�صة الفـعلية و�أداءات املمثلني ،بــما
ي�س ��اعد اجلمهور – من وجهة نظرهم
– عل ��ى االندم ��اج �أك�ث�ر مــ ��ع عملية
ال�سرد واملوا�ضيع املطروحة واحلالة
العامة للفيلم.

املخرج هونغ افتت ��ح به مهجان برلني
ال�س ��ينمائي ع�ب�ر الإنرتن ��ت مبقال ��ة
ق�ص�ي�رة مثرية لالهتمام ،وعلى الرغم
م ��ن احتوائه ��ا عل ��ى تفا�ص ��يل خلفية
كافي ��ة لدرام ��ا مدته ��ا �س ��اعتان ،ف�إن ��ه
يو�ض ��ح اللم�س ��ة الرقيق ��ة لهون ��غ يف
�ص ��ناعة الأف�ل�ام ،مثل ن ��وع معني من
الق�صة الق�ص�ي�رة �أو الق�صيدة ،توحي
بعمق وتفا�ص ��يل �أكرث مم ��ا هو ظاهر
على ال�سطح ،فلماذا ت�سمى " املقدمة"؟
يتم تقدمي بع�ض ال�شخ�صيات لبع�ضها
البع� ��ض ،فـ ��ي م�ش ��اهد خمتلف ��ة ،م ��ن
�أجي ��ال خمتلف ��ة ،م ��ع ع ��دم االرتي ��اح

امله ��ذب وال�ش ��كليات الت ��ي ينط ��وي
عليه ��ا ذل ��ك ،وفـ ��ي امل�ش ��اهد الأخرى،
يتم تقدمي ال�شخ�ص ��يات �إ�س ��تناد ًا �إىل
�أف ��كار وعواطف جديدة ،هناك م�ش ��هد
غريب يظهر فيه ال�شخ�ص ��ية الرئي�س ��ة
وهي تقدم نف�سها ل�صديقته لأول مرة،
على �ش ��اطئ ب ��ارد ،على الرغ ��م من �أن
عالقتهما احلميمة قد تر�سخت بالفعل
يف امل�ش ��اهد ال�س ��ابقة ،مم ��ا يرتكن ��ا
نت�ساءل ولو للحظة� ،إذ ًا� ،إنها ذكريات
املا�ض ��ي �أو احلل ��م ال ��ذي ي ��راوده� ،أو
�إذا كان كالهما حلم ًا يحلم به �ش ��خ�ص
�آخ ��ر ،ينتقل الفيلم بخفة ت�ش ��به احللم

من بلد �إىل �آخر ،ومن كوريا اجلنوبية
�إىل �أملانيا ،والعودة مرة �أخرى.
ينق�س ��م الفيلم �إىل ثالثة �أق�سام ،حيث
زار ( يون ��غ هو ) والـ ��ده الطبيب �أو ًال
( كي ��م يونغ هو ) ،ثم �ص ��ديقته (بارك
مي �س ��و) ،التي انتقلت �إىل برلني فـي
�أملانيا لت�ص ��بح طالبة �أزي ��اء ،و�أخري ًا
والدته (ت�شو يون هي) ،الـتي تتناول
الع�ش ��اء م ��ع �ص ��ديق للعائل ��ة املمث ��ل
ال�ش ��هري (كي جو بوجن) ،الذي �س ��بق
�أن ن�ص ��ح يونغ هو ب�أن ي�ص ��بح فنان ًا،
الفيل ��م عب ��ارة عن درا�س ��ة �شخ�ص ��ية
و�ص ��ورة عائلي ��ة ماكرة ،ومل يك�ش ��ف
الفيل ��م عن نواياه �إال يف وقت مت�أخر،
حي ��ث تعـم ��د هون ��غ جت ��اوز توقعات
اجلمه ��ور ،اللقط ��ة الأوىل للفيلم هي
ل�ل��أب ،على مكتب ��ه ،ويب ��دو يف حالة
ذه ��ول ،قائ�ل ً�ا " �س� ��أفعل �أي �ش ��يء "
وه ��و ي�ص ��لي �إىل ق ��وة �أعل ��ى ،لكنن ��ا
ل�س ��نا مت�أكدين  -حـق� � ًا  -من �أين ت�أتي
حمنته ،يبدو �أن هونغ ي�ستمتع مبا ال
يعرفه النا�س هـن ��ا ،بعد حلظة جميلة
يف الثلج الكوري ،تنتقل الق�ص ��ة �إىل
برلني ،و�صلت �ص ��ديـقة يونغ هو �إىل
املدينة الأملانية مع والدتها وا�ستقرت
حالته ��ا ،وبع ��د ذلك تتلقى ر�س ��الة يف
نزوة ،تقول والدتها ،راف�ضة �سلوكه،

عندم ��ا يلتق ��ي الزوج ��ان ال�ش ��ابان،
بال ��كاد ي ��درك تكلف ��ة تذك ��رة طائرت ��ه
ويقل ��ل من ث ��روة والده�" ،إنه ي�س ��بح
يف املال ".
هناك �ش ��يء �ض ��عيف وغري م�س� ��ؤول
ب�ش� ��أن يونغ هو ،عل ��ى الأقل ظاهري ًا،
حي ��ث يغل ��ف الواف ��د اجلدي ��د �ش�ي�ن
غطر�س ��ة ال�ش ��باب ،ومع ذل ��ك ،عندما
يب ��د�أ املقطع الأخري ،علمن ��ا �أنه تخلى
عن رغبته يف التمثيل عندما ُطلب منه
�أداء م�شهد حميمي مع ممثلة غري قادر
على "خيان ��ة" �ص ��ديقته الغائبة�"،إنه
ي�ش ��عر بع ��دم االرتي ��اح" ،كم ��ا يقول،
وك�شف الأعماق اخلفية ل�شخ�صيته.
ميزج هون ��غ الفيل ��م ب ��روح الدعابة،
ال �س ��يما من خالل دور ك ��ي جو بونغ
كممثل م�س ��ن (وغا�ض ��ب يف كثري من
الأحي ��ان) ،وال ��ذي يجع ��ل يون ��غ هو
و�ص ��ديقه يق�س ��مان �أنهم ��ا لن ُي�ش ��كِ ال
عل ��ى مائدة الع�ش ��اء ث ��م مي�س ��كانهما
بالكح ��ول ،تق ��ول �إحدى �شخ�ص ��يات
الفيل ��م " :اجلمي ��ع خائف ��ون م ��ن
اخل ��روج" ،قب ��ل �أن تنته ��ي الق�ص ��ة
بفرتة وجيزة على �ش ��اطئ فارغ� ،إنها
ال�ص ��ورة النهائية الت ��ي مت اختيارها
بدقة.
عن � /صحيفة الغارديان الربيطانية
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اقــــرأ
ً
طارقا بابي
يا

ع ��ن دار املدى �صدر م�ؤخرا ديوان �شعري بعنوان (يا طارق ًا
بابي) لالعالمي وال�شاعر ن�صري النهر وي�ضم الديوان ت�سعة
واربع ��ون ق�صيدة يقول عنه ��ا ن�صري النه ��ر" :عندما تنتزع
ال�صحاف ��ة �شاعرا م ��ن عر�شه ،فهي بذلك ت�ضي ��ق عليه حرية
اخلياالت وانطالقها اىل �آفاق ال مدى لها ،يوفرها ذلك العامل
ال�ساحر" ،وي�ضيف النهر" :اخريا حانت يل الفر�صة جلمع
بع� ��ض م ��ا ت�شتت م ��ن ق�صائدي ،الت ��ي فقدت الكث�ي�ر منها،
خ�ل�ال �سنوات تنقلي بني ال�سج ��ون والعتقالت ا�ضافة اىل
فق ��دان اول جمموعة ار�سلته ��ا للطباع ��ة" ..ون�صري النهر
يع ��د من ابرز االعالميني العراقي�ي�ن ،عمل ل�سنوات طويلة
يف ال�صحافة العراقية والعربية.

رغم حظر التجوال ..امل�سحراتي يجوب مناطق العا�صمة
عامر م�ؤيد
مل مي�ن��ع ح�ظ��ر ال �ت �ج��وال امل�ف��رو���ض
يف العا�صمة بغداد ب�سبب فايرو�س
ك��ورون��ا" ،امل�سحرجي" م��ن القيام
بعمله اليقاظ ال�صائمني لعمل ال�سحور
واال�ستعداد ليوم جديد من ال�صيام.
ويف ال��ذاك��رة ال�ع��راق�ي��ة وال�ب�غ��دادي��ة
ه� �ن ��اك م�ل�ام ��ح رم �� �ض��ان �ي��ة � �ش �ه�يرة
بقيت حا�ضرة يف قلوب البغداديني
خا�صة كبار العمر ممن وع��وا وجود
امل �� �س �ح��رج��ي (او امل �� �س �ح��رات��ي كما
ح

ول العا

لم

ي�سميه امل���ص��ري��ون) او اب��و طبل �أو
�أب��و طبيلة كما ي�سميه الب�صريون،
ويف دول اخلليج العربي يطلق عليه
"القريقعان" �إ��ض��اف��ة �إىل ت�سميات
�شعبية �أخرى .و�شهر رم�ضان املبارك
ا�شتهر ع��ن بقية �أ��ش�ه��ر ال�سنة بتلك
الطقو�س الرم�ضانية اخل��ال��دة التي
ت���ض�ي��ف لأي ��ام ��ه ن�ك�ه��ة وج �م��ال �ي��ة قل
نظريهما وم��ن ب�ين طقو�س رم�ضان
يربز امل�سحراتي.
وي �ق��وم امل�سحرجي مبهمامه طيلة
ايام �شهر رم�ضان املبارك ويف اليوم
االخري من ال�شهر يحوم حول املنازل
وي�أخذ "العيدية" جزاء ملا قام به من
اي�ق��اظ امل��واط�ن�ين ،وه��ذا االم��ر معتاد

ع�ل�ي��ه .وي �ق��ول يا�سر ع�لاء – باحث
يف ال�ت��اري��خ يف حديثه ل �ـ(امل��دى) �إن
"هذا الطق�س الرم�ضاين هو من �أكرث

الطقو�س �شيوعا يف البلدان العربية
مع اختالف ب�سيط يف �أ�سلوب �إيقاظ
النا�س� ،إال ان الهدف الأ�سا�س واحد

وهو تنبيه ال�صائمني لأوقات ال�سحور
و�أداء �صالة الفجر".
وب�ين ان "امل�سحراتي يعد م��ن اب��رز
ال�شخ�صيات الرم�ضانية التي متتلك
ح �� �ض��ورا يف ال���ذاك���رة م �ن��ذ ال �ق��دم،
والذي يتميز ب�صوته اجلهوري الذي
ي��وق��ظ ال�صائمني ي��وم�ي��ا ق�ب��ل �ساعة
م��ن م��وع��د الإم �� �س��اك وه��و تقليد من
العادات القدمية املتوارثة حتى يومنا
هذا" ..وي�ؤكد انه "بح�سب الكتب فان
للم�سحراتي ث�ل�اث ج ��والت �إح��داه��ا
يومية ت�شمل كل احلي لإيقاظ النا�س
وقت ال�سحور ،والثانية يومية ت�شمل
بع�ض الأحياء بالتناوب جلمع الطعام
وامل�ساعدات ،وي�صطحب معه يف هذه

اجلولة م�ساعد ًا ليحمل �سلة وبع�ض
الأطباق لو�ضع ما تقدمه له العائالت
من �أطعمة� ،أما اجلولة الثالثة للم�سحر
فكانت �أيام العيد جلمع العيديات من
ال�ن��ا���س .وت��راف�ق��ه يف ه��ذه اجل��والت
ط �ب �ل �ت��ه ال� �ت ��ي ه ��ي مب �ث��اب��ة ه��وي �ت��ه
اخلا�صة".
يف رم� ��� �ض ��ان ه� ��ذا ال� �ع ��ام ال�ب�ع����ض
تخوف من ع��دم امكانية امل�سحراتي
يف اخل ��روج ب�سبب ح�ظ��ر ال�ت�ج��وال
وف�ق��دان ليايل رم�ضان لهذا الطق�س
املتميز وال ��ذي اع �ت��اد عليه ك�ث�يرون
منذ زم��ن بعيد .وي�ق��ول علي حم�سن
– م�سحراتي يف حديثه لـ(املدى) ،ان
هنالك ع��دة ط��رق للم�سحراتي منها:

مايا دياب لب�سمة وهبة :الواليات املتحدة الأمريكية و�ضعتني على الئحة الإرهاب
�صرحت الفنانة اللبنانية م��اي��ا دي��اب
بانها ممنوعة م��ن ال�سفر �إىل امريكا
وعند لقائها بال�سفرية االمريكية علمت
ان�ه��ا م��درج��ة على الئ�ح��ة الإره� ��اب ،ثم
داف �ع��ت ع��ن نف�سها ب��ال �ق��ول ان �ه��ا �ضد
الإره� ��اب وه��ي فنانة وال مت��ار���س �أي
له عالقة ب��الإره��اب.
ن � �� � �ش� ��اط
وذل� � � � � � � � � ��ك يف
مقابلتها مع
ا لإعالمية

امل�صرية ب�سمة وهبي يف �أوىل حلقات
برنامج "العرافة" الذي تعر�ضه �شا�شة
امل�ح��ور .كما �س�ألتها ب�سمة وهبي عن
خالفها مع �إميي �سمري غامن على خلفية
غناء مايا لزوجها املمثل امل�صري ح�سن
ال��رداد جميبة بالنفي وب�أنهم �أ�صدقاء
وال نوايا �سيئة بينهم.
و�صدمت مايا دي��اب امل�شاهدين عندما
�ص ّرحت انها ت�ؤيد ال��رد على اخليانة
باخليانة .و�أ�ضافت � ّأن "معظم الرجال
يف ال��وط��ن العربي خائنون وان�ه��ا مل
تقابل رج�لا خمل�صا بعد" .كما جاء
احل� ��وار ج��ري �ئ��ا م��ن ح �ي��ث امل���ض�م��ون
و�صريحا اىل �أب�ع��د احل��دود و�أج��اب��ت
م��اي��ا بثقتها امل �ع �ه��ودة ع��ن موا�ضيع
ح�ي��ات�ي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة وف�ن�ي��ة ع��دي��دة،
حتت عناوين عري�ضة طرحتها ب�سمة
وهبة يف احللقة منها :الطمع ،الكذب،
اخل �ي��ان��ة ،ال �غ�يرة ،اجل� ��ر�أة ،ال �غ��رور،
احل� ��زن ،ال �ق��وة وغ�ي�ره ��ا .اع �ت�برت
م��اي��ا ان ال�ط�م��ع ب���إث��ارة اجل��دل
بت�صريحاتها غ�ير �صحيح

فهي ال جتد ا�صال ان ت�صاريحها جريئة
ب��ل حقيقية ومتثل قناعاتها باحلياة،
وع��ن تعدد امل�ج��االت التي تقدمها فنيا
اع �ت�ب�رت ان �ه��ا جت �ي��د ال �غ �ن��اء وت �ق��دمي
الربامج وهذا لي�س طمعا بل ان الع�صر
يحتاج �إىل ال�ت��واج��د ول�ك��ن بالطريقة
ال�صحيحة.
و�أ�� �ش ��ارت م��اي��ا ب ��أن �ه��ا تع�شق ال��رج��ل
ال��ذك��ي امل�ث�ق��ف ال��واع��ي ورف �� �ض��ت ان

يعتربها البع�ض ام��ر�أة لي�ست بحاجة
لرجل ،م�ؤكدة" :الرجل يكملني� ،أحبه
�أن يحتويني ،و�أن ي�ك��ون معي حتى
يف غيابي ،و�أك�ثر رج��ل اح�ت��واين هو
زوج� ��ي ال�سابق" ،راف �� �ض��ة ال�ت�ط��رق
اىل التفا�صيل .وتابعت مايا احل��وار
قائلة" :الكذب كثري ،ولكن ال ميكن �أن
�أ�سامح يف �أي نوع من �أنواع اخليانة".
"�أنا �أبعد �إن�سان عن الغرور" ،هذا ما

�أكدته مايا ب�إجابتها م�ؤكدة ان بع�ض
اال�شخا�ص يحكمون على ال�شكل فحني
يظهر الفنان ب�إطالالت جريئة وجذابة
ي�ع�ت�ق��دون ان��ه ق��وي وب ��أن��ه ال ي��واج��ه
امل �� �ش �ك�لات ب�ي�ن�م��ا احل�ق�ي�ق��ة ق��د ت�ك��ون
خمتلفة متاما فهي ك ��أي ان�سان عانت
وم��ازال��ت ت�ع��اين م��ن اخل ��وف والقلق
من امل�ستقبل خ�صو�صا ب�أن بلدها لبنان
بدوره يعاين اي�ضا من عدم اال�ستقرار
م ��ؤك��دة انها تتمنى �أن ت�صل يوما ما
�إىل ال �� �س�لام ال��داخ �ل��ي ال ��ذي ال ميكن
لأي �شخ�ص �أن يعطيها اي��اه �سواها.
وباحلديث عن بع�ض النجوم والفنانني
اعتربت مايا ان فريوز هي رمز وطني
وفني تخطى لبنان لي�صل لكل العامل
العربي وب�أنها تتعلم منها الفن وحب
الوطن وت�سمعها وتغني لها حني تكون
�سعيدة او حزينة ليال و�صباحا وبكل
االوقات راف�ضة جمددا الرد على �إ�ساءة
رميا الرحباين لها م�ستنكرة ت�شويه ب�أي
طريقة تاريخ فريوز .واعتربت مايا �أن
ال خالف بينها وبني الفنانة �أحالم.

كاثرين زيتا جونز تتحدث عن حياتها مع مايكل دوغال�س
ا�ستم ��ر زواج جنمي هوليوود كاثرين
زيتا جون ��ز وماي ��كل دوغال�س عقدين
كامل�ي�ن رغ ��م ف ��ارق العم ��ر بينهم ��ا
البال ��غ  25عام� � ًا ،حي ��ث يك�ب�ر ماي ��كل
كاثري ��ن بـ 25عام� � ًا ،وهذا لي� ��س �سر ًا،
و�شه ��د زواجهم ��ا ك�أي زواج �آخ ��ر،
�صع ��ود ًا وهبوط� � ًا ،وانف�ص�ل�ا لف�ت�رة
ث ��م ا�ست�أنفا عالقتهم ��ا الزوجية ثانية،
وجنحت كاثرين يف جت ��اوز كل �شيء
ليبق ��ى حبهم ��ا عل ��ى قيد احلي ��اة حتى

 وارد بدر ال�سالم
الكاتب واالعالمي �صدرت له رواية
"المخطوط ��ة الرومان�سي ��ة" ،وقد
�ص ��درت الطبعة الجدي ��دة بدرا�سة
نقدي ��ة للناق ��د محمد يون� ��س ،الذي
قال عنها :الروائي وارد بدر ال�سالم
ق� �دّم لن ��ا تجرب ��ة مـ ��ا بع ��د حداثية

خاص جداً ...

 رائد مح�سن
الممث ��ل والفن ��ان الم�سرح ��ي
ي�ش ��ارك ف ��ي الفيل ��م ال�سينمائ ��ي
"�آخ ��ر ال�سع ��ادة " للمخ ��رج �سع ��د
الع�صام ��ي" ،اح ��داث الفيل ��م تدور
�ضمن اج ��واء ق�ص�صية غير معتادة
في المجتمعات العربية والعالمية،
من خ�ل�ال العديد من الأحداث التي
تع�صف ببط ��ل الفيلم ،م ��ا ي�ضطره
ال ��ى القي ��ام برحل ��ة البح ��ث ع ��ن
�صديق قديم له ،ي�شارك في التمثيل
الفنانون مق ��داد عب ��د الر�ضا واياد
الطائ ��ي وي�شه ��د الظه ��ور االول
للفنانة �أيار عزيز خيون.

ميدهم ��ا بال�سع ��ادة .بح�س ��ب موق ��ع
"هوال"،انفتحت املمثل ��ة كاثرين زيتا
جون ��ز البالغ ��ة م ��ن العم ��ر " 51عام ًا"
عل ��ى عالقته ��ا الزوجي ��ة امل�ستمرة مع
جن ��م هولي ��وود ماي ��كل دوغال�س منذ
عقدي ��ن و�أثم ��رت طفلني هم ��ا "ديالن"
و"كاري�س" ،وكيف حافظت على �صحة
و�سعادة زواجهما ط ��وال هذه الفرتة.
اعرتف ��ت كاثري ��ن ب�أنهم ��ا ي�ستمتع ��ان
كثري ًا مع ًا لأن ج ��دول عملهما املختلف

� شذى ح�سون
المطرب ��ة العراقية تلق ��ت ،الجرعة
الأولى من اللقاح الم�ضاد لفايرو�س
كورونا الم�ستج ��د ،وقالت ح�سون
ان اللق ��اح ه ��و ال�سبي ��ل االنج ��ح
للق�ض ��اء عل ��ى فايرو� ��س كورون ��ا،
وطالبت جمهوره ��ا بان يذهب الى
مراك ��ز التلقي ��ح من اج ��ل ان تعود
الحياة الى طبيعتها.

وغ�ي�ر الع ��ادي يحاف ��ظ عل ��ى تنا�س ��ق
زواجهم ��ا ووقتهم ��ا .و�أو�ضح ��ت:
"نح ��ن من�ضي الكثري م ��ن الوقت مع ًا
على عك�س العدي ��د من الأزواج ،فنحن
لي�س ��ت لدينا وظيفة يومية من � 5إىل 9
�ساع ��ات� .أما يف و�ضع العمل �أو خارج
العمل ،ف�أنا �أعمل � 16ساعة متوا�صلة،
�أو ال �أعم ��ل ،وه ��و يفعل الأم ��ر نف�سه،
لذل ��ك كان لدين ��ا يف عالقتن ��ا ف�ت�رات
طويلة من الوقت لق�ضائها مع ًا".

الطبل او الدق على االبواب او املناداة
او دق االج��را���س حتى ،وم��ن عالمات
تنبيه النا�س اىل ال�سحور ب�أنه هو ابو
ال�سحور ،قوله( :ا�ستعدوا لل�سحور،
ا�ستعدوا لل�سحور).
وبني ان "القوات االمنية تعاونت معنا
ام�س اثناء جتوالنا يف االزقة خا�صة
وان االم��ر لي�س فيه اي اخ�ت�لاط مع
الآخ��ري��ن وه��و جم��رد ايقاظ الآخرين
عرب ال�صوت".
وا�شار اىل ان "عوائل كثرية تنتظر
امل�سحراتي بغية تنبيههم بقدوم وقت
ال�سحور كي ي�ستعدوا لهذه الوجبة
من الطعام واال�ستعداد ليوم جديد من
ال�صيام".

هندية تطالب بالقب�ض
على الأمري هاري "ملخالفته
وعده بالزواج منها"

تقدم ��ت حمامي ��ة هندية تزع ��م �أن الأم�ي�ر الربيطاين
ه ��اري عر� ��ض ال ��زواج عليه ��ا ب�شك ��وى �إىل املحكمة
ملخالفته بوعده ،وفق ًا ل�صحيفة "ديلي ميل".
وزعمت امل ��ر�أة ،التي ُتعرف با�سم بالويندر كاور ،يف
التما� ��س مت تقدميه مبحكمة البنجاب وهاريانا العليا
�أن الأم�ي�ر هاري توا�صل معها ع�ب�ر و�سائل التوا�صل
االجتماع ��ي ،و�أنه بعد فرتة من الوق ��ت� ،أخربها ب�أنه
يريد الزواج منها.
كما طلبت من ال�سلطات الهندية �إ�صدار مذكرة توقيف
دولي ��ة حت ��ى تتمك ��ن ال�شرط ��ة واململك ��ة املتح ��دة من
�إلق ��اء القب�ض على هاري ،حيث ق ��د يُجرب على الوفاء
بوعده ،والزواج منها "دون املزيد من الت�أخري".
ورف�ض ��ت املحكم ��ة الطل ��ب قائل ��ة �إن ��ه مل يثب ��ت �أنه ��ا
كانت تتح ��دث مع الأمري ه ��اري وحذرتها من خماطر
ال�صفحات املزيفة على مواقع التوا�صل.
وقد رفعت املر�أة ال�شكوى �ضد الأمري هاري و�آخرين،
وتن� ��ص على �أن "هذا االلتما� ��س الذي قدمته املحامية
يطال ��ب باتخ ��اذ �إج ��راء قان ��وين �ض ��د الأم�ي�ر هاري
ميدلت ��ون جن ��ل الأم�ي�ر ت�شارل ��ز ميدلت ��ون وتوجي ��ه
�شرط ��ة اململكة املتحدة �إىل اتخاذ خطوات بحقه ،لأنه
رغ ��م تقدميه وعد ًا بالزواج ،ف�إن الوعد املذكور مل يتم
الوفاء به".

يبدو �أن القائمني على �إدارة
"دكان" املفو�ضية العليا
ل�ش�ؤون حقوق الإن�سان يف
الأمم املتحدة يتمتعون بروح
فكاهية وقدرة غري عادية
على ا�صطياد "القف�شات
امل�سلية" ،وعلى هذا االعتبار
�سمعنا �صراخهم ب�ش�أن الأمري
حمزة ،وكيف �أن الناطقة
با�سم "الدكان" ال�سيدة مارتا
هورتاردو �أبلغتنا قلقها على
الأمري االردين ،و�أنها مل تنم
الليل حتى تطمئن على �أن
الأمريحمزة نام يف ق�صره.
مل يفاجئني هذا اخلرب لأنني
يف كل مرة �أرى كيف تتخلى
مفو�ضية حقوق الإن�سان عن
املو�ضوعية حني تنظر �إىل
بلدان مثل العراق و�سوريا
وليبيا باعتبارها زائدة عن
احلاجة ..ما ف�أجاين هو �سيل
النكات التي ظلت تطلقها
ال�سيدة مارتا هورتاردو وهي
تذرف الدموع على ما جرى
يف الأردن ،ومل تكتف بذلك بل
�أ�ضافت بع�ض التوابل �إىل "
طبق " حقوق الإن�سان وطالبت
املجتمع الدويل ب�أن يتدخل
حلل م�شكلة عائلية بني حاكم
دبي وابنته .و�أنا �أقر�أ هذه
البيانات "امل�ضحكة" تيقنت
بالدليل القاطع �أن وجود
مفو�ضية حقوق الإن�سان
التابعة للأمم املتحدة يف هذه
الدنيا الفانية ال ل�سبب �إال لكي
متار�س اخلديعة وال�ضحك على
النا�س ،فرتاها ت�صدر بيان ًا
عن خالفات عائلية ملجرد عمل
َ
"�شو" �إعالمي ،وتعترب الأمر
انتهاك ًا حلقوق الإن�سان!!..
ويف الوقت نف�سه تغم�ض
عينيها عن مئات املختطفني يف
العراق وليبيا و�سوريا الذين
ال يعرف �أحد م�صريهم..مما
يثبت �أن ماكينة حقوق الإن�سان
االممية م�صابة بالعطب� ،أو
بالعمى .
يا�سادة ياكرام ،ع�شنا يف هذه
البالد ف�صو ًال متوا�صلة من
القتل والتغييب من دون �أن
تخرج علينا ال�سيدة مارتا
هورتاردو لت�س�أل  :اين اختفى
�سجاد العراقي ظن وما هو
م�صري االعالمي مازن لطيف
 ،واين حل الدهر بالكاتب
واالديب توفيق التميمي  ،وما
هي االجراءات التي اتخذت يف
ق�ضية مقتل ه�شام الها�شمي .
تعودنا منذ �سنوات على بيانات
جلان حقوق االن�سان  ،التي
مل تعد �أرقام ال�ضحايا مهمة
بالن�سبة لها وال حجم اخلراب،
يف كل يوم مع خرب جديد،
لكننا ننتظر متى تطل علينا
ال�سيدة مارتا هورتاردو لتقول
لنا انا مت�ضامنة معكم .
تعودت املنظمات الدولية ان
تنظر اىل م�شهد مقتل املواطن
العراقي بانه لي�س مهم ًا جد ًا،
فهذا �أمر عادي يح�صل كل يوم
وال ي�ستحق بيان ًا من منظمة
دولية  ،وال م�ؤمتر ًا تذرف فيه
ال�سيدة مارتا هورتاردو ولو
دمعة واحدة  .وال خرب يف
ال�صفحات االوىل ،وال برقية
تعزية ،الحظوا �أن الذين
ي�صدرون بيانات مفو�ضية
حقوق االن�سان " الكوميدية " ،
ال يعنيهم مقتل �شابة عراقية او
خطفها يف و�ضح النهار  ،فالأمر
جمرد حادثة ب�سيطة .تلك هي
باخت�صار حكاية مفو�ضية
حقوق الإن�سان ل�صاحبتها الأمم
املتحدة ...حكاية تعي�سة تنتهي
دائم ًا بغياب امل�صداقية.

م�سرحية (رفع �إىل الأ�سفل) �إطاللة على عوامل احلرية املمزوجة ب�أحالم ال�شباب

 ذي قار /ح�سني العامل

ر�صينة وفاعلة في الجر�أة الأدبية.

""طبق"
حقوق االن�سان

ق ��دم ن ��ادي ال�س ��ينما وامل�س ��رح يف
احت ��اد الأدب ��اء والك ّت ��اب يف ذي قار
م�سرحية (رفع �إىل الأ�سفل) للمخرج
ال�شاب عمار احلمادي ومتثيل نخبة
من فن ��اين النا�صرية ،وتناول العمل
امل�سرح ��ي ال ��ذي عر� ��ض عل ��ى قاعة
الن�ش ��اط املدر�سي االح�ل�ام املقموعة
لل�شب ��اب ال�ساعني للتغي�ي�ر ،اذ تدور
درام ��ا االح ��داث يف حمامات زنزانة
ق ��ذرة ويف ف�ض ��اء معت ��م يف�ضي اىل
املجهول.
ويق ��ول م�ؤل ��ف وخم ��رج العم ��ل
امل�سرحي عمار حم ��ادي لـ(املدى) ان
"العمل امل�سرحي (رفع �إىل الأ�سفل)

الطقس

ينتم ��ي اىل م�س ��رح العب ��ث ويج�سد
ال�ص ��راع االزيل ب�ي�ن �سلط ��ة القم ��ع
واالف ��كار املتح ��ررة" ،وا�ض ��اف ان
"العم ��ل ط ��رح جانب� � ًا م ��ن تطلعات
ال�شب ��اب امل�شارك�ي�ن يف التظاهرات
العراقي ��ة وم ��ا واجه ��وه م ��ن عنف
وتنكيل وتغييب واعتقال".
وم ��ن خ�ل�ال م�شاه ��د العم ��ل ال ��ذي
ادى ادواره الرئي�س ��ة كل م ��ن �صفاء
اجلاب ��ري وفا�ض ��ل حمم ��د فا�ض ��ل
و�سحاب رزاق ورمي اجلابري يتبني
للم�شاهد ان عفن ال�سلطة القمعية ال
يختل ��ف كث�ي�را ع ��ن عف ��ن حمامات
الزنزانة القذرة التي ت�ضيق ب�أحالم
املتطلع�ي�ن حلي ��اة مغاي ��رة .حت ��ى
ان اح ��د ابط ��ال امل�سرحي ��ة يتمن ��ى

وه ��و منهم ��ك بتنظي ��ف مراحي� ��ض
الزنزان ��ة ل ��و ان كي� ��س القمامة قادر
عل ��ى ا�ستيعاب الأع ��وام املتعفنة يف
زنزانات ال�سلطة .فيما حتول رائحة
ال ��دم وامل ��وت وجنا�سة امل ��كان دون

بل ��وغ دع ��اء اخلال� ��ص ال ��ذي يطلقه
امل�ساج�ي�ن اىل ال�سم ��اء ،وه ��و م ��ا
يفاقم من ي�أ�س املحنة التي يفقد فيها
املظل ��وم �آخر خيط �أمل ق ��د ي�ساعده
فيه ال ��رب على االنعت ��اق .وعن دور

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(اخلمي� ��س) �أن درجات احلرارة �سرتتفع قليال عن معدالتها ليوم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون غائم ًا يف بع�ض مناطق البالد.

احت ��اد ادباء وكت ��اب ذي قار يف دعم
الطاق ��ات واملواه ��ب ال�شاب ��ة يق ��ول
رئي�س االحتاد علي ال�شيال لـ(املدى)
ان "ه ��ذه امل�سرحية ه ��ي واحدة من
ثمار ن ��ادي امل�س ��رح وال�سينما الذي
ا�ستحدث ��ه االحتاد لتنمي ��ة وتطوير
ورعاية الطاق ��ات الفنية" ،م�ؤكدا ان
"امل�س ��رح منطلق لتهذي ��ب النفو�س
وبن ��اء االن�سان وم ��ن واجبنا اعادة
الهيب ��ة ملق ��ام امل�س ��رح لي�أخ ��ذ دوره
احلقيقي يف احلياة الثقافية".
وك�شف ال�شيال عن وجود حماوالت
حمموم ��ة م ��ن جه ��ات مل ي�سمه ��ا
للإطاحة بامل�سرح وتغييب دوره.
وا�شار رئي�س احتاد ادباء وكتاب ذي
ق ��ار اىل ان "العر�ض االول مل�سرحية

(رفع �إىل الأ�سفل) �شهد اقباال وا�سعا
اكتظ ��ت ب ��ه قاع ��ة العر�ض وه ��و ما
ا�ستدع ��ى متديد العر�ض لي ��وم �آخر
ليت�سنى للجمه ��ور م�شاهدة العر�ض
امل�سرح ��ي" .و�ش ��ارك يف العر� ��ض
امل�سرح ��ي عدد �آخر م ��ن املمثلني من
بينه ��م فرا� ��س ع ��ادل وعل ��ي يحي ��ى
وولي ��د عبا� ��س ومهيم ��ن املياح ��ي
وعبا� ��س الأم�ي�ن وعل ��ي ح�س�ي�ن
وعل ��ي جو�ست ��ار وامن ��ار الع�سكري
وباق ��ر ر�شي ��د وعلي �سم�ي�ر و�ضياء
ح�س�ي�ن وح�س�ي�ن حميد فيم ��ا توىل
ادارة امل�س ��رح واملاك�ي�ر واال�ض ��اءة
والديك ��ور كل م ��ن مرت�ض ��ى عب ��ود
وغفران التميمي وعمار �سيف وعلي
يحيى وعلي �سمري.
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