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المرور تنفي ت�سقيط المركبات القديمة اجباريًا
 بغداد/ المدى

نف���ت مديري���ة املرور العامة، اأم�س االثنني، ما اأ�س���يع حول ت�س���قيط املركبات 
القدمية اإجباريًا. 

وذك���رت املديري���ة يف بي���ان تلقته )امل���دى(، اأن "املديرية العام���ة للمرور تنفي 
م���ا تداولته بع�س ال�سفحات يف مواق���ع التوا�سل االجتماعي ب�ساأن ت�سقيط 
املركب���ات القدمي���ة اإجباري���ًا"، م�سيف���ًا اأن "هذه االأخب���ار املتداولة عارية عن 

ال�سحة".
واأ�ساف البيان، اأن "املديرية ترجو من املواطنني اأخذ االأخبار من م�سادرها 

املوثوقة وعدم تناقل االأخبار الكاذبة". 

 بغداد/ تميم الح�صن

م���رة جديدة يع���ود احلديث ع���ن منافذ تابع���ة لف�سائل خارج 
�سيط���رة احلكومة على خلفية ا�ستهداف رتل هو الكرب خالل 
ال�سن���وات الث���الث الخرية ع���رب الرا�سي العراقي���ة باجتاه 

�سوريا.
وحت���ى الن مل تعلق احلكومة عل���ى تلك النباء او اجلماعات 
امل�سلحة التي تطلق على نف�سه���ا ا�سم "املقاومة" والتي غالبا 

ما تتهم اإ�سرائيل مبثل تلك ال�ستهدافات.
وق���د ت�سبب هذه احل���وادث يف هذا التوقي���ت، بح�سب بع�ض 
امل�س���ادر، حرجا اىل الإط���ار التن�سيقي الذي يحاول ان يرمم 

عالقته بالوليات املتحدة.
كما ان احلكومة و�سمن التفاق ال�سيا�سي املربم مع ماي�سمى 
ب�"ائت���الف ادارة الدول���ة" ق���د تعه���دت باإخ���راج الف�سائل من 

املدن الغربية.
وعم���ا ج���رى يف احلدود م���ع �سوريا قال م�س���وؤول حملي يف 
النب���ار بحديث ل�)امل���دى(: "قب���ل �ساعات قليلة م���ن احلادثة 
كان هن���اك حتليق مكث���ف للطائرات يف الأق�س���ام الغربية من 

املحافظة".
وب���ن امل�سوؤول الذي طلب ع���دم ن�سر ا�سمه ان: "�سكان ق�ساء 
القائ���م القري���ب م���ن ال�سري���ط احل���دودي، �سمع���وا ا�سوات 

انفجارات عنيفة بعد منت�سف ليلة الحد على الثنن".
وتداول���ت اأنب���اء عن ا�سته���داف اأكرث م���ن 20 �ساحنة يف تلك 
الليل���ة، يتوقع انها كانت تنقل ا�سلحة من العراق اىل �سوريا، 

بح�سب ما ذكرته م�سادر �سورية.
 التفا�صيل �س3

اأنباء عن ا�صتهداف اأكبر عملية تهريب على الحدود 

"منفذ الف�سائل" مع �سوريا يعود للأ�سواء وي�سطدم 
 بغداد/ نباأ م�صرقبتعهدات �سحب الجماعات الم�سلحة من المدن الغربية

�سك����ت الكت����ل ال�سغ����رية والنا�سئ����ة، 
اأم�����ض الثنن، اق�ساءها من رئا�سات 
اللج����ان النيابي����ة، موؤك����دة اأن توزيع 
بالعتم����اد  ح�س����ل  املنا�س����ب  ه����ذه 
عل����ى املحا�س�سة بعيدًا ع����ن املعايري 

املهنية.
وق����ال النائب عن كتلة اإ�سراقة كانون 
يا�س����ر وت����وت اإن "اختي����ار اللج����ان 
النيابية كان عبارة عن مهزلة تخللتها 
املحا�س�س����ة وبيع و�س����راء لرئا�سات 
هذه اللج����ان". واأ�س����اف وتوت، يف 
"الختي����ار  اأن  ل�)امل����دى(،  ت�سري����ح 
مل يح�س����ل وف����ق املهني����ة وامل�ستوى 

املطلوب".
واأ�سار، اإىل اأن "اأغلب اع�ساء جمل�ض 
الن����واب اعرت�سوا عل����ى اآلية اختيار 
روؤ�س����اء اللج����ان مث����ل كتل����ة ا�سراقة 
وامل�ستقل����ن  وط����ن  وكتل����ة  كان����ون 
غري املوال����ن لالإط����ار التن�سيقي وقد 
ج����رى ا�ستبعاده����م جميعه����م". ومن 
حتال����ف  ع����ن  النائ����ب  ذك����ر  جانب����ه، 
م����ن اأج����ل ال�سع����ب اأوميد حمم����د، اأن 
"عملي����ة اختيار رئا�سات اللجان كان 
م����ن املفرت�����ض اأن تنج����ز يف بداي����ة 
الف�سل الت�سريعي لكن تاأجلت ب�سبب 
وتاب����ع  ال�سيا�سي����ة".  ال�سراع����ات 
حمم����د، ان "جمي����ع الق����وى النا�سئة 

وامل�ستقلن لديهم اعرتا�سات �سديدة 
على توزيع رئا�س����ات اللجان بكونها 

اعتمدت على فر�ض الإرادة".
واأ�س����ار، اإىل اأن "الق����وى ال�سيا�سي����ة 
يف  ت�س����رتك  مل  والت����ي  املعار�س����ة 
الكابينة الوزارية مت اق�ساوؤها وكان 
م����ن املفرت�����ض العتماد عل����ى مبادئ 
مهم����ة مثل الكفاءة واملهنية والتمثيل 

النيابي".
عل����ي  انتخ����اب  اأم�����ض  ي����وم  و�سه����د 
احلميداوي رئي�س����ًا للجنة اخلدمات 
والعم����ار ومه����ا اجلنابي نائب����ًا اأوًل 

وداوود العيدان نائبًا ثانيًا.
كم����ا مت انتخاب ماجد �سنكايل رئي�سًا 
و�سه����ام  والبيئ����ة  ال�سح����ة  للجن����ة 
املو�سوي نائبًا اأوًل ومقدام اجلميلي 
جلن����ة  انتخب����ت  كم����ا  ثاني����ًا،  نائب����ًا 
القت�ساد وال�سناعة والتجارة اأحمد 
�سلي����م الكناين رئي�س����ًا وطه املجمعي 
نائب����ًا اوًل ويا�س����ر احل�سين����ي نائب����ًا 

ثانيًا.
الداين����ي  ناه����دة  انتخ����اب  مت  فيم����ا 
ومنظم����ات  العم����ل  للجن����ة  رئي�س����ًا 
ع����رب  وح�س����ن  امل����دين،  املجتم����ع 
نائب����ًا اوًل لرئي�����ض اللجن����ة وجا�س����م 

املو�سوي نائبًا ثانيًا.
ي�س����ار اإىل اأن اأغلب اللج����ان النيابية 
كان قد تقا�سمها اأطراف حتالف اإدارة 

الدولة الذي �سكل احلكومة.

الكتل ال�سغيرة 
والنا�سئة ت�سكو اإق�ساءها 

من رئا�سات اللجان

 بغداد/ المدى

اإىل  العراقي����ة  احلكوم����ة  مراقب����ون،  دع����ا 
ا�ستم����رار التع����اون م����ع التحال����ف ال����دويل، 
موؤكدين اأن ال�ستغناء عنه �سيجعل البالد يف 
مواجهة خطرية �سد تنظيم داع�ض الإرهابي، 
الذي����ن اأكدوا اأنه بداأ ي�ستجم����ع قواه ل �سيما 

يف املناطق ذات اجلغرافيا ال�سعبة.
وق����ال ال�ساب����ط املتقاع����د اأحم����د ال�سريف����ي، 
اإن "تاأكي����دات عدي����دة �س����درت م����ن املراقبن 
للمل����ف الأمن����ي ب�س����رورة اأن يك����ون للقائ����د 
الع����ام الق����وات امل�سلح����ة ق����رار ح����ر ل يتقيد 
بالآيدولوجي����ات احلزبية وم�ستق����ل ل يتاأثر 

مبا هو عابر للحدود".
"الوج����ود الأمريك����ي  اأن  وتاب����ع ال�سريف����ي، 
ينبغ����ي اأن ل يقا�����ض عل����ى البع����د الع�سك����ري 
فح�س����ب، بل ينبغ����ي اأن ناأخذ بع����ن العتبار 

البعد ال�سيا�سي اي�سًا".

واأ�س����ار، اإىل اأن "ه����ذا التواج����د ه����و �سام����ن 
اإرادة �سيا�سي����ة دولي����ة حا�س����رة  لتوازن����ات 
�سان����دة ل�سن����اع الق����رار العراق����ي، وه����و اأمر 
�س����روري ل�سيم����ا م����ع ا�ستم����رار تهدي����دات 
تنظي����م داع�����ض وق����د ظه����ر ذل����ك يف �سل�سل����ة 
هجمات �ُسنت موؤخرًا و�سل اأثرها اإىل حميط 

بغداد كما ح�سل يف ق�ساء الطارمية".
من جانبه، ذك����ر امل�ست�سار ال�سابق يف وزارة 
الدف����اع مع����ن اجلب����وري، اأن "تنظي����م داع�ض 
الرهاب����ي مير بحالة ا�سمح����الل ل�سيما بعد 
مقتل العديد من قادته، ومل يعد ميتلك القدرة 

على م�سك الر�ض".
يف  الرتاج����ع  "ه����ذا  اأن  اجلب����وري،  وتاب����ع 
التنظي����م ل يعن����ي زوال اخلطر، فه����و ما زال 
ي�سكل التهدي����د المن����ي الأول للعراق وباقي 

دول املنطقة".
و�سدد، على "�س����رورة ا�ستمرار التعاون مع 
التحالف الدويل والولي����ات املتحدة ل�سيما 

عل����ى �سعي����د التدري����ب والتاأهي����ل والت�سليح 
وامل�سورة الع�سكرية".

التقن����ي  "اجلان����ب  اأن  اجلب����وري،  واأورد 
�س����روري يف مواجه����ة بقاي����ا تنظي����م داع�ض 
الرهاب����ي الذي يح����اول بن احل����ن والآخر 
اأن يثب����ت وج����وده م����ن خ����الل �سن����ه عمليات 
ت�سته����دف اأماكن رخ����وة يف املناطق املتنازع 

عليها".
اإىل ذل����ك، ي����رى الباحث الأمني عم����اد علو اأن 
مع التحالف الدويل هو  التع����اون  "ا�ستمرار 
اأم����ر �س����روري من اأج����ل مواجه����ة التحديات 
الأمنية ل�سيما عل����ى �سعيد مكافحة الإرهاب 

املتمثل بتنظيم داع�ض الإرهابي".
واأ�س����اف عل����و، ان "تنظي����م داع�����ض ي�سع����ى 
لإع����ادة ترتي����ب �سفوف����ه وتنظي����م اأو�ساع����ه 
جم����ددًا يف املناط����ق ذات الت�ساري�ض الوعرة 

والبعيدة عن املراقبة وال�ستطالع".
 التفا�صيل �س3

تحذيرات من التخلي عن دعم التحالف الدولي
 ترجمة: حامد اأحمد 

اأف���اد تقري���ر اأمريك���ي ب���ان بغداد 
غ���ري  عمراني���ة  حمل���ة  ت�سه���د 
مدرو�سة، لفتًا اإىل اأن ال�ستثمار 
لغ�سي���ل  اأداة  اأ�سب���ح  العق���ار  يف 

الأموال. 
وذكر تقري���ر ل�سحيفة )نيويورك 
ترجمت���ه  الأمريكي���ة  تامي���ز( 
)امل���دى(، "عل���ى امت���داد الطريق 
ال�سري���ع ملنطقة ال���دورة جنوبي 
الأنظ���ار  ام���ام  ت�سخ����ض  بغ���داد 

ج���ذوع اأ�سجار النخي���ل املبتورة 
ع���رب ار����ض رملي���ة كاأنه���ا انام���ل 
تربز من قرب، وه���ي اأثر لب�ساتن 
يت���م  نظ���رة  م���ا  ي���وم  يف  كان���ت 
جتريفه���ا عل���ى نحو كب���ري جراء 
انتعا�ض عم���راين متو�سع ت�سهده 

العا�سمة".
واأ�س���اف التقرير، اأن "الكثري من 
حدائ���ق وب�ساتن بغ���داد قد متت 
الت�سحي���ة به���ا حلمل���ة عمراني���ة 
غ���ري مدرو�س���ة على م���دى الع�سر 
�سن���وات املا�سي���ة تقل�س���ت عل���ى 

اإثرها امل�ساح���ات اخل�سراء التي 
كانت ت�ساه���م يف تخفيف حرارة 

اجلو".
اعم���ار،  "حرك���ة  اإىل  واأ�س���ار، 
قانونية وغ���ري قانونية، تت�ساعد 
�سك���ن  ازم���ة  و�س���ط  بغ���داد  يف 
�سديدة وما و�سفه���ا كذلك رئي�ض 
الوزراء حممد �سي���اع ال�سوداين 
عل���ى انه���ا عملية تبيي����ض اأموال 
يت���م ت�سخريه���ا يف ا�ستثم���ارات 

عقارية �سخمة".
وه���ي  في�س���ل،  م���رمي  وقال���ت 

حما�س���رة بجامع���ة الفارابي يف 
بغ���داد، "نح���ن نفق���د رئ���ة بغداد 

الناب�سة يوما بعد يوم".
واأ�ساف���ت في�س���ل، اأن "امل�ساح���ة 
اخل�س���راء يف العا�سم���ة تقل�ست 
عرب العقدي���ن املا�سين من ن�سبة 

12  % اىل اأكرث من 28  %".
واأو�س���ح التقري���ر، اأن "املناط���ق 
املظللة يف بغداد هي اأكرث برودة 
م���ن املناطق الأخ���رى التي تخلو 

من ال�سجار بخم�ض مرات".
 التفا�صيل �س2

تقرير اأميركي: حملة عمرانية غير مدرو�سة في بغداد 

 بغداد/ ح�صين حاتم

�صددت وزارة الداخلية اإجراءاتها 
الأمنية، لت�صييق الخناق 

على مزوري العمالت النقدية 
والمتالعبين باأ�صعار ال�صرف من 

خالل جولت تفقدية وجهد 
ا�صتخباري م�صحوب ب�صكاوى 
موجهة من المتعر�صين الى 

قبل  والحتيال" من  "الن�صب 
المزورين.

واظه���ر مقط���ع فيدي���و تداولت���ه مواقع 
التوا�س���ل الجتماع���ي واطلع���ت عليه 
ا�سح���اب  اأح���د  ا�ستعرا����ض  )امل���دى(، 
املحال التجاري���ة لعمالت نقدية مزورة 
بفئة 25 األ���ف دينار، والذي اأكد ان تلك 
العم���الت ل ميكن الك�س���ف عنها اطالقا 
ال عرب جهاز عد النقود، فيما ا�سار اىل 
اأن كميات كب���رية مت متريرها يف حمله 

التجاري دون ان يكت�سفها اأحد.

ويقول املتحدث با�سم وزارة الداخلية 
اللواء خالد املحنا يف حديث ل�)املدى(، 
خ���الل  وم���ن  الداخلي���ة  "وزارة  اإن 
املديرية العامة ملكافحة اجلرمية تتابع 
بدق���ة العم���الت يف الأ�س���واق املحلي���ة 

ومالحقة مزوريها واملتالعبن بها".
وا�س���اف املحن���ا، اأن "مديرية مكافحة 
اجلرمي���ة تتبن���ى م�سوؤولي���ة مكافح���ة 
جرائم التزوير يف العمالت النقدية".

واأ�سار، اإىل اأن "مفارز وزارة الداخلية 
تتمك���ن ب���ن احل���ن والآخر م���ن اإلقاء 
القب�ض عل���ى جمموعة م���ن املتاجرين 

بالعملة املزيفة".
"العتق���الت  اأن  املحن���ا،  واأو�س���ح 
تت���م م���ن خ���الل املعلوم���ات وامل�سادر 
ال���وزارة،  لك���وادر  ال�ستخباري���ة 
بالإ�سافة اىل �سكاوى املواطنن الذين 
يتعر�س���ون اىل ح���الت الن�س���ب م���ن 

خالل العملة املزورة".
ولف���ت، اإىل اأن "عم���ل مديرية مكافحة 
اجلرمية اأ�سفر عن �سبط كميات كبرية 
م���ن الم���وال"، مبين���ا ان "الغاي���ة من 
�سخ العمالت املزورة يف ال�سواق هو 
الربح على ح�ساب املواطن الب�سيط".

بال�س���اأن  الباح���ث  يق���ول  ب���دوره، 
القانوين علي التميمي، يف بيان تلقته 
)امل���دى(، اإن "امل���ادة 280 م���ن قان���ون 
العقوب���ات العراق���ي عاقب���ت بال�سجن 

م���دة ل تزي���د ع���ن 10 �سن���وات كل من 
قلد اأو زي���ف �سواء بنف�سه اأو بوا�سطة 
غ���ريه عمل���ة معدني���ة م���ن الذه���ب اأو 

الف�سة".
 282 "امل���ادة  ان  التميم���ي،  وا�س���اف 
ت�س���دد بال�سج���ن املوؤب���د اذا ادت ه���ذه 
العمل���ة  �سع���ر  هب���وط  اىل  اجلرمي���ة 
التعام���الت  زعزع���ة  اأو  الوطني���ة 
ارتكب���ت  اأو  الداخلي���ة  ال�س���واق  يف 
اجلرمية م���ن ع�سابة ل يقل عددها عن 

ثالثة ا�سخا�ض". 
وتابع ان "املادة 283 تعاقب باحلب�ض 
وبالغرام���ة اأو باإحداهم���ا عل���ى كل من 
روج اأو اأع���اد التعامل بالعملة املزورة 
وهو يعلم انها م���زورة، اما عقوبة من 
قب����ض بح�سن ني���ة على عمل���ة مزورة 
م���ع علمه بها ثم تعامل بها فان عقوبته 
احلب����ض وفق امل���ادة 284 م���ن قانون 
العقوب���ات العراق���ي والتقلي���د للعملة 
معن���اه �سنع �س���يء كاذب ي�سب���ه �سيئًا 

�سحيحًا". 
واأ�س���ار التميم���ي، اإىل ان���ه اأما "معنى 
التزوي���ر فه���و تغي���ري احلقيق���ة بق�سد 
لالإ�س���رار  مع���ن  م�ستن���د  يف  الغ����ض 

بامل�سلحة العامة او اخلا�سة". 
وعند مطل���ع الأ�سبوع اجل���اري، القت 
قوة ٌم���ن جهاز المن الوطن���ي القب�َض 
عل���ى م���زورٍ  للعمل���ة كان���ت بحوزت���ه 

غرب���ي  مزي���ف  دولٍر  األ���ِف  ثالَثمئ���ِة 
نينوى .

 وذك���ر اجلهاز يف بي���ان تلقته )املدى( 
تزيي���ف  "املته���َم ميار����ض عملي���ة َ  اأن 
ِالأم���وال وُالقي القب����ضُ عليه باجلرم 
امل�سه���ود خ���الل مزاولته بي���َع الدولر 
املزي���ف، حي���ث ج���رى تدوي���ُن اأقواِله 
اأ�سوليا واإحالُته م���ع امل�سبوطاِت اإىل 

اجلهات الق�سائيِة املخت�سة".
ويف وقت �سابق من الأ�سبوع املا�سي، 
اأعلن���ت وزارة الداخلي���ة، متكن قوات 
احلدود من القب�ض على م�سافر اأجنبي 
بحوزت���ه ع�س���رة اآلف دولر مزور يف 

حمافظة الب�سرة.
تلقت���ه  بي���ان  يف  ال���وزارة  وذك���رت   
�سرط���ة  مرك���ز  "مف���ارز  اأن  )امل���دى(، 
كمرك ال�سالجمة التابعة ملديرية كمرك 
املنطق���ة الرابع���ة يف حمافظة الب�سرة 
متكن���ت م���ن اإلق���اء القب����ض عل���ى اأحد 
امل�سافري���ن الأجان���ب بحوزت���ه مبل���غ 
مايل مزور ق���دره )ع�سرة الف دولر( 
فئ���ة )100( دولر كان ي���روم اإدخاله���ا 

اىل العراق".
"مت تنظي���م حم�س���ر  البي���ان:  وتاب���ع 
�سب���ط اأ�س���ويل واتخ���اذ الإج���راءات 
القانونية الالزمة بحق املتهم واإحالته 
اىل اجله���ة املخت�س���ة متهي���دا لعر�سه 

اأمام الق�ساء".

 بغداد/ المدى

دعت اللجنة املالية النيابية، اأم�ض الثنن، احلكومة 
اإىل الإ�س���راع يف اإر�سال قان���ون املوازنة الحتادية 
العامة لعام 2023 بع���د ت�سكيل احلكومة وانتخاب 

رئا�سات اللجان النيابية.
ياأتي ذلك يف وق���ت، قدم حمافظ البنك املركزي علي 
العالق �سرحًا اإىل جمل�ض النواب خلططه يف �سبط 

�سعر ال�سرف ومنع امل�ساربات املالية.
وق���ال النائ���ب الأول لرئي����ض اللجن���ة املالي���ة اأحمد 
مظه���ر اجلبوري يف بيان، تلقته )امل���دى(، اإنه "بعد 
اأن م�س���ى عل���ى ت�سكي���ل احلكوم���ة اأكرث م���ن اأربعة 
اأ�سه���ر، نطالبه���ا بالإ�س���راع والعمل بجدي���ة لإر�سال 
قان���ون املوازن���ة للع���ام 2023 خ���الل ف���رتة وجيزة 
ليت�سنى للجنة املالية ت�سريعها يف جمل�ض النواب".
اللجن���ة  داخ���ل  "الوق���ت  اأن  اجلب���وري،  واأ�س���اف 

واملجل�ض ق�سري امام مناق�سة م�سودة القانون".
واأع���رب ع���ن اأمل���ه، ب���األ يك���ون الوقت اأط���ول على 
ح�ساب الفقراء وال�سع���ب العراقي كون البلد باأم�ض 
احلاج���ة لت�سريع القانون". واأ�س���ار اجلبوري، اإىل 
اأن "القان���ون يالم����ض الطبق���ات الفق���رية و�سرائ���ح 
املتقاعدين والعقود والأجور اليومية اإذ من املنتظر 
اإر�س���ال املوازنة؛ ليت�سن���ى للجنة املالي���ة مناق�ستها 

ورفعها اإىل جمل�ض النواب للت�سويت عليها".
 التفا�صيل �س2

البرلمان يجدد 
دع��وته للإ�س��راع 

باإر�سال الموازنة

ت�سديد اأمني مكثف لت�سييق الخناق على مزوري العملت النقدية
 متابعة: المدى 

ك�س���ف رئي�ض الوزراء الربيطاين ال�س���ابق، اأن الرئي�ض الرو�سي 
فالدميري بوتن اأ�س���ار له خالل مكاملة هاتفية اأن باإمكانه اإر�س���ال 
�سواري���خ ل�س���رب بريطاني���ا "يف دقيقة" قبل ق���رار �سن الهجوم 
عل���ى اأوكرانيا.  جاءت تعليقات رئي����ض الوزراء ال�سابق يف فيلم 
وثائق���ي لهيئة الإذاع���ة الربيطانية يبحث ال�س���راع يف اأوكرانيا 
وف���رتة م���ا قب���ل احل���رب الرو�سي���ة يف �سباط/فرباير م���ن العام 
املا�س���ي.  قال جون�سون: "اإنه ه���ددين نوعا ما يف وقت ما وقال 
اأوؤذيك، لكن ب�س���اروخ، �سي�ستغرق الأمر  اأن  اأريد  "بوري����ض، ل 
دقيقة واحدة فقط، اأو �سيئا من هذا القبيل.. اأعتقد اأنه من النربة 
الهادئ���ة الت���ي كان يتعامل معها، نوع من النف�س���ال الذي بدا اأنه 

ميتلكه، كان يلعب فقط مع حماولتي حلمله على التفاو�ض".
وتابع بوري�ض قائال اإنه حذر بوتن من 

العقوبات موؤكدا له اأن دعم الناتو 
ق���رار الهجوم،  �سيزداد حال 
وقال: "بوري�ض، اأنت تقول 
اإن اأوكراني���ا ل���ن تن�سم اإىل 
النات���و يف اأي وقت قريب.. 
م���ا ه���و اأي وقت قري���ب؟"، 
ل���ن تن�سم  "ح�سنا،  وقل���ت: 

امل�ستقب���ل  يف  النات���و  اإىل 
املنظ���ور اأنت تع���رف ذلك 

جيدا".

جون�سون:  بوتين هددني بتدمير 
بريطانيا في دقيقة واحدة 

مالكات امانة بغداد ت�ستعد لموجة االمطار اال�سبوع الحالي.. عد�سة: محمود روؤوف
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واأ�ش���اف التقري���ر، اأن "الكثي���ر من حدائق 
وب�شاتي���ن بغ���داد ق���د تم���ت الت�شحي���ة بها 
لحمل���ة عمراني���ة غي���ر مدرو�ش���ة على مدى 
الع�شر �شنوات الما�شية تقل�شت على اإثرها 
الم�شاحات الخ�شراء التي كانت ت�شاهم في 

تخفيف حرارة الجو".
واأ�ش���ار، اإلى "حركة اعم���ار، قانونية وغير 
قانوني���ة، تت�شاع���د ف���ي بغداد و�ش���ط ازمة 
�شك���ن �شدي���دة وم���ا و�شفه���ا كذل���ك رئي�س 
ال���وزراء محمد �شياع ال�شودان���ي على انها 
عملي���ة تبيي����س اأم���وال يت���م ت�شخيرها في 

ا�شتثمارات عقارية �شخمة".
محا�ش���رة  وه���ي  في�ش���ل،  مري���م  وقال���ت 
بجامع���ة الفارابي ف���ي بغ���داد، "نحن نفقد 

رئة بغداد الناب�شة يوما بعد يوم".
واأ�شافت في�ش���ل، اأن "الم�شاحة الخ�شراء 
العقدي���ن  عب���ر  تقل�ش���ت  العا�شم���ة  ف���ي 
الما�شيي���ن م���ن ن�شب���ة 12% ال���ى اأكث���ر من 

."%28
واأو�شح التقرير، اأن "المناطق المظللة في 
بغداد هي اأكثر برودة من المناطق االأخرى 

التي تخلو من اال�شجار بخم�س مرات".
وبين، اأن "اال�شط���ح اال�شمنتية والمعدنية 
الت���ي ه���ي ب���دون اأ�شج���ار ونبات���ات تقوم 
بامت�شا����س الح���رارة ومن ث���م ت�شعها مرة 
اأخ���رى، م�شكل���ة بذل���ك ما يع���رف ب�شخونة 

الجزر ال�شكنية".
ونوه التقري���ر، اإلى اأن "الع���راق بانح�شار 
منا�شي���ب المي���اه في���ه وانت�ش���ار الت�شح���ر 
نح���و  عل���ى  ال�شكان���ي  تع���داده  وزي���ادة 
مت�شارع، يعتبر كاأح���د اأكثر البلدان عر�شة 
لعواق���ب التغير المناخي ف���ي العالم. ولكن 
وفق���ا الأخ�شائيي���ن ف���ي مج���ال البيئ���ة فان 
الحكوم���ات المتعاقب���ة ق���د تجاهل���ت ه���ذه 

االأزمة المتفاقمة ب�شكل كبير".
ويق���ول مدي���ر التخطيط ف���ي بلدي���ة بغداد 
الم�شاح���ة  "فق���دان  اإن  عزي���ز،  محم���ود 
الخ�ش���راء ق���د تفاق���م من���ذ الع���ام 2003"، 
العراقي���ة  الدول���ة  "�شع���ف  ال���ى  م�شي���را 

و�شعف االإجراءات الرقابية".
مدين���ة  "ف���ي  ليوؤك���د؛  التقري���ر،  ويع���ود 
حي���ث درج���ات ح���رارة ال�شي���ف تتج���اوز 
الح���رارة  ه���ذه  ف���ان  مئوي���ة،  درج���ة   50
المتطرفة م�شحوب���ة بتلوث متزايد للهواء 
ت�ش���كل خط���ورة �شحي���ة للفق���راء الذين ال 
ي�شتطيع���ون الح�ش���ول على مكي���ف هواء، 
واأكثر نا�س عر�ش���ة لهذه المخاطر هم كبار 

ال�شن واالأطفال والمر�شى".

وي�شتر�شل، "خالل العقدين الما�شيين كان 
ارتفاع درجات الح���رارة في بلدان الخليج 
العرب���ي، العراق من �شمنها، هو اأ�شرع من 
بقي���ة مناطق العال���م بمرتي���ن، حيث ت�شل 
درج���ات الحرارة فيه���ا اأثناء اأي���ام ال�شيف 

لمرحلة ال تطاق تقريبًا".
وكان تقري���ر �شاب���ق ل�شحيف���ة )نيوي���ورك 
تايم���ز( قد ك�شف بان العمال الذين يعملون 
تح���ت ا�شع���ة ال�شم����س ف���ي الب�ش���رة "ه���م 
عر�ش���ة ل�شربة �شم����س وم�ش���اكل امرا�س 
قلبي���ة واأمرا����س كل���ى ناجم���ة ع���ن ارتفاع 

درجات الحرارة".
درج���ات  "ارتف���اع  اأن  التقري���ر،  واأورد 
للتي���ار  الدوري���ة  واالنقطاع���ات  الح���رارة 
زي���ادة  ف���ي  اأي�ش���ا  ت�شاه���م  الكهربائ���ي 
ا�شتخ���دام مول���دات الكهرب���اء الت���ي تعمل 
بالوق���ود لت�شغيل مكيفات اله���واء بالن�شبة 
للمقتدري���ن عل���ى ت�شديد المبال���غ المرتفعة 
والت���ي ت�شاهم اأي�شا في زي���ادة االنبعاثات 

الغازية الملوثة".
وزاد، ان "عملي���ات التجري���ف بينما يكون 
ق�شم منه���ا غير �شرعي على نحو وا�شح او 

انه���ا مرتبطة بعملية تنمي���ة �شمن اجازات 
بناء متالعب بها، فان م�شاريع كبرى عملت 
على تجريف اآالف الهكتارات من الب�شاتين 
وب�شاتي���ن اأ�شج���ار النخي���ل يت���م تنفيذه���ا 

بموافقة �شلطات حكومية محلية".
المتح���دة،  االأم���م  مكت���ب  مدي���رة  قال���ت 
الم�شتوطن���ات  لبرنام���ج  "هابيت���ات"، 
بالتنمي���ة  المعن���ي  الع���راق  ف���ي  الب�شري���ة 
العمراني���ة الم�شتديمة اآنا �شوفا، اإن "ق�شمًا 
م���ن ظاه���رة تقل����س الم�شاح���ة الخ�ش���راء 
يعزى لقانون اال�شتثم���ار الذي تم ت�شريعه 
ع���ام 2006 ال���ذي ي�شج���ع عل���ى ا�شتم���الك 
االأر�س م���ن الحكومة ليبن���ي عليها مجمعا 

ت�شويقيا ومجمعات �شكنية".
وتابعت �شوف���ا، اأن "المتنزهات والحدائق 
الت���ي تم بناوؤها ه���ي مقت�شرة على ال�شكان 

الذين يدفعون ر�شوما للدخول اليها".
واأ�ش���ار التقري���ر، اإل���ى اأن "منطق���ة الدورة 
طاب���ع  ذات  منطق���ة  تك���ون  ان  اعت���ادت 
خلي���ط �شناعي، �شكن���ي، اأرا�ش���ي زراعية 
الخ�ش���راء  الم�شاح���ات  حي���ث  وب�شاتي���ن، 
وب�شاتين النخيل تغط���ي م�شاحات وا�شعة 

منها".
البلدي���ة  م���ن  "مفت�شي���ن  اأن  عل���ى  و�ش���دد، 
يتحقق���ون ب�ش���كل دوري م���ن تقاري���ر ت���رد 
اإليهم عن اعمال اإتالف غير قانونية الأ�شجار 
النخي���ل، وغالب���ا ما يك���ون ذلك ع���ن طريق 
�شك���ب م���ادة النف���ط عل���ى ج���ذور االأ�شجار 
توؤدي الى موته���ا ليت�شنى الأ�شحابها تنفيذ 

اعمال بناء على االأر�س".
البلدي���ة  "دوري���ة  اأن  التقري���ر،  وا�شت���درك 
المعنية باالأ�شج���ار والتي حتى حين تكون 
مدعومة بقوة من وزارة الداخلية ال تتمكن 
العمراني���ة  الحرك���ة  موج���ة  مج���اراة  م���ن 

الجنونية التي جرفت حدائق وب�شاتين".
ويع���ود مدير تخطيط بلدية بغ���داد، ليقول 
المثال  �شبي���ل  عل���ى  ال���دورة  منطقة  "ف���ي 
نذه���ب ف���ي ال�شباح ون���رى اأ�شج���ارا قد تم 
قطعه���ا في اللي���ل، انه اأمر مخال���ف للقانون 
اأح���دا  �شبطن���ا  واإذا  اأ�شج���ارا،  تقط���ع  ان 
يقوم بهذه االأعم���ال ف�شنلقي القب�س عليهم 

ون�شعهم في ال�شجن."
وتحدث التقرير، عن اإمكانية "تجريف ق�شم 
م���ن الب�شاتي���ن ف���ي منطقة ال���دورة لغر�س 

بن���اء م���ا يعتقد ان���ه �شيك���ون اأكب���ر مجمع 
اأ�ش���واق مركزية )مول( ف���ي منطقة ال�شرق 
االأو�ش���ط على م�شاحة تق���ارب من 1 مليون 
و828 األف متر مربع، ي�شم ماركات عالمية 

و�شاالت �شينما ونافورات راق�شة".
ويوؤكد اأحد الم�شاهمين في الم�شروع وهو 
غيث قا�شم الح�شول عل���ى اإجازة من هيئة 
ا�شتثمار بغداد للبناء على اأر�س كانت ملكا 

للدولة".
وتابع قا�ش���م، اأن "االأرا�شي الزراعية ميتة 
االن، الكثافة ال�شكانية االن في بغداد عالية 

جدًا".
واأ�شار قا�شم، اإلى اأن "بغداد في حالة تو�شع 
مع تحول كثي���ر من االأرا�شي الزراعية الى 

�شكنية اأو ار�س تجارية."
"م�شوؤولي���ن  اأن  اإل���ى  التقري���ر،  وم�ش���ى 
ف���ي الحكوم���ة العراقي���ة وف���ي الحكومات 
المحلية اأكدوا اأن اال�شتثمار بمجال العقار 
ف���ي بغداد قد اأ�شب���ح اأداة رائج���ة لعمليات 

غ�شيل االأموال في العراق".
عن: �سحيفة )ني�ي�رك 
تايمز( االأميركية

 تقرير اأميركي: حملة عمرانية غير مدرو�سة في بغداد 
بجرف الم�ساحات الخ�سراء

اال�ستثمار في العقار اأ�سبح اأداة لغ�سيل االأم�ال

 ذي قار/ ح�سين العامل 

اأقدم المئات من الخريجين 
على اغالق عدد من 

المن�ساآت النفطية في ذي 
قار للمطالبة بالتعيين ما 

ادى ذلك الى ت�قف عمليات 
التجهيز من م�ست�دع ال�سخ، 

فيما احت�سد خريج�ن 
اآخرون يحمل�ن ذات المطالب 

امام دي�ان المحافظة.
ياأتي ذلك بعد ف�سل 

المفاو�سات بين ممثلي 
الحك�مة المحلية وروابط 

الخريجين الذين يطالب�ن 
بالتعيين في الدوائر 

النفطية بالمحافظة.

وق���ال م�شدر في �شركة توزيع المنتجات 
النفطي���ة في ذي ق���ار اإن "اأكث���ر من 250 
متظاهرًا م���ن خريجي المعاهد والكليات 
المطالبي���ن بالتعيين قاموا بغلق ال�شركة 
للخط���وط  التاب���ع  ال�ش���خ  وم�شت���ودع 
النفطي���ة واأ�شرم���وا النار ف���ي االطارات 

الم�شتهلكة امام البوابة الرئي�شة".
اإل���ى  ت�شري���ح  ف���ي  الم�ش���در،  واأ�ش���اف 
منع���وا  "المتظاهري���ن  اأن  )الم���دى(، 
والمبا�ش���رة  الدخ���ول  م���ن  المنت�شبي���ن 
"عملي���ات  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار،  بال���دوام". 
تجهيز المنتجات النفطية من الم�شتودع 

النفطي قد توقفت يوم اأم�س االثنين".
م���ن جانب���ه، ذك���ر م�ش���در م���ن الرابط���ة 
"اق���دام  اأن  )الم���دى(،  اإل���ى  النفطي���ة 
المتظاهرين على الت�شعيد في فعالياتهم 
المطلبي���ة ياأتي اإثر و�ش���ول المفاو�شات 
م���ع القي���ادات االمنية ف���ي المحافظة الى 

طريق م�شدود".
واأ�شاف الم�ش���در، ان "القيادات االمنية 
�شب���ق وان �شعت الحت���واء الت�شعيد من 
خالل نق���ل مطالب وا�شم���اء المتظاهرين 
الحكوم���ة  ف���ي  المعني���ة  الجه���ات  ال���ى 

االتحادية لغر�س تعيينهم".
ولف���ت، اإلى اأن "تلك الجهات وبعد ب�شعة 
ايام ابلغتنا بع���دم الموافقة على مطالبنا 
عب���ر  �شيك���ون  الخريجي���ن  تعيي���ن  وان 
مجل�س الخدمة االتح���ادي"، م�شددا على 

ان "اغ���الق المن�شاآت النفطية �شيتوا�شل 
لحين اال�شتجابة لمطالب الخريجين".

واأكد الم�شدر، اأن "الرابطة النفطية التي 
تدي���ر الفعالي���ات المطلبي���ة للخريجي���ن 

والت���ي ت�شم نح���و 800 معت�شم يمثلون 
المعت�شمي���ن ام���ام �شرك���ة نف���ط ذي قار 
النفطي���ة  المنتج���ات  توزي���ع  و�شرك���ة 

وحقلي الغراف والكطيعة النفطيين".

نوه، اإلى اأن "معت�شمي الرابطة وا�شلوا 
اعت�شامه���م على مدى ع���ام واربعة اأ�شهر 
من دون اية ا�شتجاب���ة لمطالبهم وهو ما 

ا�شتدعى الت�شعيد بين اآونة اأخرى".

توزي���ع  �شرك���ة  دوائ���ر  محي���ط  و�شه���د 
المنتجات النفطية في ذي قار وم�شتودع 
ال�شخ تجمع ب�شعة مئات من الخريجين 
ا�شرم بع�شه���م االطارات الم�شتهلكة عند 
البوابة الرئي�شة لل�شركة ما حال ذلك دون 
مبا�ش���رة المنت�شبي���ن بال���دوام الر�شم���ي 
وايق���اف تجهي���ز ال�شهاري���ج بالمنتجات 

النفطية.
وعل���ى �شعي���د مت�ش���ل، ق���ال م�ش���در في 
ديوان محافظة ذي قار ل�)المدى(، اإن "ما 
يقرب م���ن 200 متظاهر م���ن الخريجين 
احت�شدوا ام���ام البواب���ة الرئي�شة لمبنى 

ديوان المحافظة للمطالبة بالتعيين".
وتاب���ع الم�ش���در، اأن "المتظاهري���ن ل���م 
يلج���وؤوا ال���ى غل���ق المبن���ى مثلم���ا كان 
يح�شل في الم���رات ال�شابقة وان الدوام 

في الديوان ي�شير ب�شورة طبيعية".
المطلبي���ة  الفعالي���ات  ت�شعي���د  وياأت���ي 
للخريجي���ن بالتزام���ن م���ع انف���راج ملف 
المحا�شري���ن وموظف���ي العق���ود في عدد 
من الدوائر الحكومية اذ تم ح�شم تثبيت 
اأكث���ر من 32 األف محا�ش���ر ومنت�شب في 
الحكوم���ة  ا�شتجاب���ت  ان  بع���د  ق���ار  ذي 
المركزي���ة لمطالبه���م قب���ل اأكثر م���ن �شهر 
واال�ش���راب  المطلبي���ة  الفعالي���ات  اث���ر 
واالعت�ش���ام الذي ق���ام ب���ه المحا�شرون 
عل���ى م���دى ا�شبوعي���ن ف���ي العدي���د م���ن 

المحافظات العراقية.

ومن���ذ  ق���ار  ذي  محافظ���ة  و�شه���دت 
التظاه���رات  م���ن  �شل�شل���ة  اع���وام  ع���دة 
واالعت�شامات الت���ي يقودها الخريجون 
العاطل���ون عن العمل والك�شب���ة للمطالبة 
بفر����س عم���ل وتوظيفه���م ف���ي الدوائ���ر 
�شبك���ة  اأو �شموله���م بمنح���ة  الحكومي���ة 
قط���ع  تخلله���ا  االجتماعي���ة،  الحماي���ة 
الدوائ���ر  م���ن  ع���دد  واغ���الق  للج�ش���ور 
الحكومي���ة واعم���ال عنف واحت���كاك مع 
القوات االمنية قت���ل وا�شيب على اأثرها 

عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة.
وتواجه محافظة ذي ق���ار التي يبلغ عدد 
نفو�شه���ا اأكثر م���ن مليوني���ن و300 األف 
ن�شم���ة وت�ش���م 22 وحدة اإداري���ة م�شكلة 
متنامي���ة ف���ي ارتف���اع مع���دالت البطال���ة 
وال�شيما بي���ن الخريجي���ن اذ تقدر ن�شب 
البطال���ة باأكث���ر م���ن 50 ف���ي المئ���ة بي���ن 
بح�ش���ب  المذك���ورة  ال�شريح���ة  او�ش���اط 

تقديرات غير ر�شمية.
وكان المئات من عم���ال العقود واالجور 
العاملي���ن ب�شركة اأور العام���ة لل�شناعات 
الهند�شي���ة ف���ي ذي ق���ار اغلق���وا منت�شف 
ال�شهر الحالي اب���واب ال�شركة المذكورة 
للمطالب���ة بالتثبي���ت والعق���ود الوزارية 
تظاه���ر  فيم���ا  الدائ���م،  الم���الك  �شم���ن 
الع�شرات من عم���ال االجور والخريجين 
امام دوائر البلدي���ة والمنتجات النفطية 

للمطالبة بالتعيين.

بالتعيي��ن للمطالب��ة  ق��ار  ذي  ف��ي  نفطي��ة  من�س��اآت  يغلق��ون  خريج��ون 

اأف��اد تقري��ر اأمريك��ي ب��ان بغ��داد ت�سه��د حمل��ة عمراني��ة غري 
مدرو�س��ة، الفت��ًا اإىل اأن اال�ستثم��ار يف العقار اأ�سب��ح اأداة لغ�سيل 
االأم���ال. وذكر تقرير ل�سحيف��ة )ني�ي�رك تامي��ز( االأمريكية 
ترجمت��ه )املدى(، "على امتداد الطري��ق ال�سريع ملنطقة الدورة 

جن�ب��ي بغ��داد ت�سخ���س ام��ام االأنظ��ار ج��ذوع اأ�سج��ار النخي��ل 
املبت���رة عر ار���س رملية كاأنه��ا انامل ترز من ق��ر، وهي اأثر 
لب�ساتني كانت يف ي�م ما ن�سرة يتم جتريفها على نح� كبري جراء 

انتعا�س عمراين مت��سع ت�سهده العا�سمة".

متظاهرون ي�شعلون النيران اأمام مقر �شركة المنتجات النفطية في ذي قار

مجمع �شكني في بغداد

 بغداد/ المدى

وق���ال النائب االأول لرئي�س اللجنة المالي���ة اأحمد مظهر الجبوري في 
بي���ان، تلقته )المدى(، اإنه "بعد اأن م�شى عل���ى ت�شكيل الحكومة اأكثر 
م���ن اأربعة اأ�شه���ر، نطالبها باالإ�ش���راع والعمل بجدي���ة الإر�شال قانون 
الموازن���ة للع���ام 2023 خ���الل فت���رة وجي���زة ليت�شنى للجن���ة المالية 

ت�شريعها في مجل�س النواب".
واأ�ش���اف الجبوري، اأن "الوقت داخل اللجن���ة والمجل�س ق�شير امام 

مناق�شة م�شودة القانون".
واأعرب عن اأمله، باأال يكون الوقت اأطول على ح�شاب الفقراء وال�شعب 

العراقي كون البلد باأم�س الحاجة لت�شريع القانون".
واأ�شار الجبوري، اإلى اأن "القانون يالم�س الطبقات الفقيرة و�شرائح 
المتقاعدي���ن والعق���ود واالأج���ور اليومي���ة اإذ م���ن المنتظ���ر اإر�ش���ال 
الموازن���ة؛ ليت�شن���ى للجن���ة المالي���ة مناق�شته���ا ورفعها اإل���ى مجل�س 

النواب للت�شويت عليها".
وتاب���ع الجبوري، اأن "الموازن���ة م�شى عليها وقت طوي���ل في اأدراج 
الحكوم���ة"، م�ش���ددًا على �شرورة "االلت���زام بم�شوؤوليته���ا القانونية 

والد�شتورية".
ي�ش���ار اإل���ى اأن اللجن���ة المالية كانت ق���د انتخبت ع�ش���و ائتالف دولة 
القان���ون عط���وان العطوان���ي رئي�شًا وع�ش���و تحالف ال�شي���ادة اأحمد 
مظه���ر الجنابي نائب���ًا اأواًل وع�شو الحزب الديمقراط���ي الكرد�شتاني 

اخال�س الدليمي نائبًا ثانيًا.
اإل���ى ذلك، ذك���ر بيان �شادر عن رئا�شة مجل�س الن���واب تلقته )المدى(، 
اأن "النائب االأول لرئي����س مجل�س النواب مح�شن المندالوي ا�شتقبل 

اليوم، محافظ البنك المركزي علي العالق".
واأ�شار البي���ان، اإلى التاأكيد على "وجوب عودة اال�شتقرار المالي - ال 

�شيما �شعر �شرف الدوالر - لالأ�شواق العراقية قريبًا".
و�شدد المندالوي بح�شب البيان، "على �شرورة االلتزام باالإجراءات 
القانوني���ة الخا�شة بالتحويالت المالية، وحماي���ة االقت�شاد العراقي 

من الخروقات ال�شابقة".
ولف���ت المن���دالوي، اإل���ى "اأهمية ل���زوم تطبي���ق االإج���راءات العالمية 
ومتابع���ة التحويالت وعمل الم�شارف الخا�ش���ة و�شركات ال�شيرفة، 
ومالحقة جمي���ع التجاوزات ح�شب القوانين العراقية النافذة تطبيقًا 

اللتزامات البنك المركزي العراقي".
وم�ش���ى البي���ان، اإلى اأن "النائ���ب االأول ا�شتمع اإلى �ش���رح م�شتفي�س 
م���ن محافظ البنك المرك���زي والخطة المالي���ة والرقابية التي �شيعمل 
عليها البن���ك المركزي العراقي، ل�شبط اأ�شع���ار �شرف الدوالر، ومنع 
الم�شارب���ات المالي���ة، ومتابع���ة عملي���ات ال�ش���راء الم�شبوه���ة للعملة 

ال�شعبة والتي يراد منها االإ�شرار باالقت�شاد الوطني".
وكان رئي����س مجل����س الوزراء محمد �شياع ال�شودان���ي قد اأ�شند مهمة 
اإدارة البنك المركزي وكال���ة اإلى العالق بعد اعتذار المحافظ ال�شابق 

م�شطفى غالب مخيف عن اإكمال مهامه.

البرلمان يجدد دعوته 
اإلى الحكومة بالإ�سراع 

في اإر�سال الموازنة

دعت اللجنة املالية النيابية، اأم�س االثنني، احلك�مة 
اإىل االإ�سراع يف اإر�سال قان�ن امل�ازنة االحتادية العامة 

لعام 2023 بعد ت�سكيل احلك�مة وانتخاب رئا�سات 
اللجان النيابية. ياأتي ذلك يف وقت، قدم حمافظ البنك 

املركزي علي العالق �سرحًا اإىل جمل�س الن�اب خلططه 
يف �سبط �سعر ال�سرف ومنع امل�ساربات املالية.
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 بغداد/ تميم الح�سن

م����رة جدي����دة يع����ود احلديث ع����ن منافذ 
تابعة لف�شائل خ����ارج �شيطرة احلكومة 
عل����ى خلفية ا�شته����داف رتل ه����و االكرب 
خ����الل ال�شن����وات الث����الث االخ����رة عرب 

االرا�شي العراقية باجتاه �شوريا.
عل����ى  تعل����ق احلكوم����ة  االن مل  وحت����ى 
امل�شلح����ة  اجلماع����ات  او  االنب����اء  تل����ك 
الت����ي تطلق على نف�شها ا�ش����م »املقاومة« 
والتي غالبا م����ا تتهم اإ�شرائيل مبثل تلك 

اال�شتهدافات.
وق����د ت�شب����ب ه����ذه احل����وادث يف ه����ذا 
التوقيت، بح�شب بع�ض امل�شادر، حرجا 
اىل االإط����ار التن�شيقي ال����ذي يحاول ان 

يرمم عالقته بالواليات املتحدة.
االتف����اق  و�شم����ن  احلكوم����ة  ان  كم����ا 
ال�شيا�ش����ي املربم مع ماي�شمى ب�«ائتالف 
باإخ����راج  تعه����دت  ق����د  الدول����ة«  ادارة 

الف�شائل من املدن الغربية.
وعم����ا جرى يف احلدود م����ع �شوريا قال 
م�ش����وؤول حمل����ي يف االنب����ار يف حديث 
ل�)املدى(: »قبل �شاعات قليلة من احلادثة 
كان هن����اك حتليق مكث����ف للطائرات يف 

االأق�شام الغربية من املحافظة«.
وب����ن امل�ش����وؤول ال����ذي طلب ع����دم ن�شر 
ا�شم����ه ان: »�شكان ق�ش����اء القائم القريب 
من ال�شريط احلدودي، �شمعوا ا�شوات 
ليل����ة  بعد منت�ش����ف  عنيف����ة  انفج����ارات 

االحد على االثنن«.
وتداول����ت اأنب����اء ع����ن ا�شته����داف اأك����ر 
م����ن 20 �شاحن����ة يف تلك الليل����ة، يتوقع 
انه����ا كان����ت تنق����ل ا�شلح����ة م����ن الع����راق 
اىل �شوري����ا، بح�ش����ب ما ذكرت����ه م�شادر 

�شورية.
وي�شي����ف امل�شوؤول املحل����ي يف االنبار: 
»هن����اك معلومات عن وج����ود منفذ تابع 
للف�شائ����ل بعي����د ع����ن �شيط����رة احلكومة 
ال�شري����ط  عل����ى  ال�ش����كك  منف����ذ  يدع����ى 
ل�شن����ا  لكنن����ا  �شوري����ا  م����ع  احل����دودي 

متاأكدين من وجوده فعال«.
ويتاب����ع: »اذا �شحت املعلومات عن عدد 
تلك ال�شاحنات فانها �شتكون اكرب عملية 
نقل حدث����ت خالل ال�شنوات التي اأعقبت 
ظهور الف�شائل يف االنبار بعد التخل�ض 

من داع�ض يف 2017«.
املر�ش����د  اأح�ش����ى  ذل����ك  اىل 
ال�شوري حلقوق االإن�ش����ان مقتل »�شبعة 
م����ن �شائق����ي ال�شاحن����ات ومرافقيهم من 
جن�شي����ات غر �شورية«، يف الغارة التي 

�شنتها »طائرات جمهولة«.
وقال مدي����ر املر�شد رامي عب����د الرحمن 

لوكال����ة فران�����ض بر�����ض اإن »ال�ش����احنات 
كانت تنقل اأ�شلحة اإيرانية«.

واأفاد عن دخ����ول قافلتن مماثلتن على 
االأق����ل خالل هذا االأ�ش����بوع م����ن العراق، 
اأفرغت����ا حمولتهم����ا يف مدين����ة امليادين، 
مرجح����ًا نقله����ا »اأ�ش����لحة متط����ورة« اىل 

جمموعات موالية لطهران.
م����ن جان����ب اآخ����ر، اأف����ادت اإذاع����ة �ش����ام 
اإم املحلي����ة ب����اأن طران����ًا »جمه����ول  اإف 
الهوي����ة ي�ش����تهدف بع����دد م����ن الغ����ارات 
�ش����ت �ش����احنات )ب����راد(، كان����ت متوقفة 
ق����رب قرية اله����ري �ش����رق البوكمال بعد 
اجتياز البوابة احلدودية امل�ش����ركة مع 

العراق«.
وقال النا�ش���ط عمر اأب���و ليلى عمر الذي 

يوث���ق االأو�ش���اع يف دي���ر ال���زور ع���رب 
موقع���ه »دي���ر ال���زور 24« اإن الغ���ارات 
»ا�شتهدف���ت مق���رات ملجموع���ات موالية 
لطه���ران«، واأ�ش���اف »هناك دم���ار كبر 

باالأماكن امل�شتهدفة«.
وال تبع���د مدين���ة الب���و كم���ال ال�شورية 
�ش���وى ب�شع���ة كيلوم���رات ع���ن ق�شاء 
عل���ى  ينت�ش���ر  فيم���ا  العراق���ي،  القائ���م 
احل���دود بن البلدين عدد م���ن الف�شائل 

التي و�شلت لالنبار يف عام 2016.
ومل ي�شدر عن احلكومة او الف�شائل اي 
تعليق على احلادث، فيما يقول �شيا�شي 
مطل���ع يف حدي���ث اإىل )امل���دى( ان »تلك 
احل���وادث �ش���وف تزيد ازم���ة الثقة بن 

احلكومة والواليات املتحدة«.

ومنذ ت�شكيل االإطار التن�شيقي احلكومة 
وه����و يح����اول التق����رب م����ن وا�شنط����ن، 
وظه����ر ه����ذا بو�ش����وح حن داف����ع نواب 
التحال����ف ال�شيع����ي ع����ن بق����اء الق����وات 
االمريكية ب�شفة م�شت�شارين، وتاأييدهم 
لزيارة رئي�ض الوزراء حممد ال�شوداين 
املتوقع����ة اىل وا�شنطن من اجل تخفيف 

القيود على تداول الدوالر.
وبح�ش����ب ما ي����دور يف الكوالي�ض ان ما 
يعرف ب�«ف�شائل املقاومة« التي كانت قد 
�شن����ت يف اخر 3 �شن����وات 120 هجوما 
ب�����300 �ش����اروخ �شد امل�شال����ح الغربية 
ومع�شك����رات يف الع����راق، ق����د فو�ش����ت 
ل����دى  �شورته����ا  بتح�ش����ن  ال�ش����وداين 
الواليات املتح����دة مقابل التعهد باإيقاف 

الهجمات.
ومن����ذ اواخ����ر الع����ام املا�ش����ي مل ت�ش����ن 
ه����ذه الف�شائ����ل اي هج����وم، فيم����ا يوؤكد 
ال�شيا�ش����ي ال�شيع����ي ال����ذي طل����ب ع����دم 
»الف�شائ����ل  ان  هويت����ه  اىل  اال�ش����ارة 
املعروف����ة ملتزمة بق����رار الهدنة لكن هذا 
ال مين����ع ان هناك ف�شائل اأك����ر ارتباطا 
باإيران ال تتبع اوامر احلكومة او االإطار 
وه����و ما ق����د يعي����ق تعه����دات ال�شوداين 
باإخ����راج الف�شائل من امل����دن التي كانت 

حتت �شيطرة داع�ض« االإرهابي.
وخالل ال�شن����وات الثالث املا�شية جرى 
ا�شتهداف تلك الف�شائ����ل واأرتال تهريب 

على ال�شريط احلدودي 6 مرات.
اخر تلك اال�شتهدافات جرى يف ت�شرين 

الث����اين املا�ش����ي، حن �شرب����ت طائرات 
م�شرة ارتاال تهرب النفط اىل �شوريا.

وجاءت الغ����ارة االخرة عق����ب ايام من 
مقت����ل مواط����ن امريكي يعم����ل يف جمال 
االغاث����ة عل����ى ي����د م�شلح����ن جمهول����ن 

و�شط بغداد.
الطائ����رات  نف����ذت   2021 ع����ام  ويف 
املجهول����ة 3 غ����ارات، احداه����ا اع����رف 
حتال����ف الفت����ح بزعامة ه����ادي العامري 
ب����ان الهجوم ا�شتهدف افرادا من احل�شد 
بعد 3 اي����ام فقط من هجوم م�شرة على 
قاعدة احلري����ري يف اربيل والتي ت�شم 

م�شت�شارين امريكين.
ويف حزي���ران م���ن الع���ام نف�ش���ه قال���ت 
قيادات يف الف�شائ���ل ان ا�شرائيل وراء 

ق�شف مواقع َم���ن و�شفتهم ب�«املقاومة« 
على احلدود مع �شوريا. وحدث الهجوم 
بعدم���ا ك�شفت م�ش���ادر عراقية ل�)املدى( 
اآنذاك عن تورط ف�شائل عراقية بق�شف 

قاعدة ال�شدادي االمريكية يف �شوريا.
ام���ا يف �شباط م���ن 2021 فقد مت ق�شف 
االيراني���ة  للف�شائ���ل  تابع���ة  بناي���ات 
بح�ش���ب ت�شريحات للوالي���ات املتحدة 
التي قالت ان غارة جرت وفق معلومات 
تل���ك  ع���ن  تراج���ع  ان  قب���ل  عراقي���ة 

الت�شريحات.
ونع���ت كتائ���ب ح���زب الل���ه يف احل���ادث 
اتهم���ت  فيم���ا  افراده���ا،  اأح���د  االخ���ر 
ال�شعودي���ة واالإم���ارات بالوق���وف وراء 

الق�شف.
باملقاب����ل طال����ب حينها ه����ادي العامري 
م�شطف����ى  ال�شاب����ق  ال����وزراء  رئي�����ض 
الغ����ارة،  بفت����ح حتقي����ق يف  الكاظم����ي 
وق����ال بان����ه ميك����ن ان ي�ش����ل التحقي����ق 
ل�«معلوم����ات ع����ن ا�شتهداف ج����رى فيها 

للح�شد«.
وكان����ت الغ����ارة االب����رز عل����ى ال�شريط 
احل����دودي ج����رت قب����ل ايام م����ن حادثة 
اعرف����ت  ح����ن   ،2020 ع����ام  املط����ار 
وا�شنط����ن بق�شف مق����رات كتائب حزب 

الله هناك وقتلت 15 م�شلحا.
وع����ن الو�ش����ع يف احلدود م����ع �شوريا 
ي�شتبع����د الباح����ث يف ال�ش����اأن االمن����ي 
فا�ش����ل ابو رغيف ح����دوث اعمال ت�شلل 

�شخمة كالتي يتم احلديث عنها.
حدي����ث  يف  رغي����ف  اب����و  ويق����ول 
موان����ع:   4 احل����دود  »يف  ل�)امل����دى(: 
�شياج الك����روين، �شدة ترابية، ابراج، 

واأ�شالك �شائكة رباعية«.
ا�شاف����ة اىل ذلك يو�شح الباحث االمني 
القري����ب م����ن الدوائ����ر اال�شتخباراتية: 
»وج����ود كامرات حراري����ة وليلية على 
احلدود مع �شوريا و�شق عمقه 3 اأمتار 
وعر�ش����ه 3 اأمتار وطوله اأكر من 600 

كم«.
ويوؤكد ابو رغي����ف ان »االنبار من اأكر 
وا�شتق����رارا  ه����دوءًا  االن  املحافظ����ات 
امني����ا، وفيها قوات متع����ددة من جي�ض 
وح�ش����د وا�شتخب����ارات باال�شاف����ة اىل 

م�شرات تراقب احلدود«.
وع����ن حدوث ح����االت تهري����ب او ت�شلل 
قال الباحث االمن����ي: »يحدث ذلك حتى 
ب����ن امري����كا واملك�شي����ك، ويف احلدود 
ال�شعودي����ة والكويتي����ة وعل����ى احلدود 
االردني����ة.. لي�ض تربي����را للتهريب لكنه 
دول  يف  مماث����ل  ب�ش����كل  يج����ري  ام����ر 

متعددة«.

 بغداد/ فرا�س عدنان

دع����ا مراقب����ون، احلكوم����ة العراقية اإىل 
ا�شتم����رار التعاون مع التحالف الدويل، 
موؤكدي����ن اأن اال�شتغن����اء عن����ه �شيجع����ل 
الب����الد يف مواجهة خط����رة �شد تنظيم 
داع�����ض االإرهاب����ي، الذين اأك����دوا اأنه بداأ 
ي�شتجم����ع قواه ال �شيما يف املناطق ذات 

اجلغرافيا ال�شعبة.
وكان رئي�����ض جمل�����ض ال����وزراء حمم����د 
�شي����اع ال�ش����وادين ق����د اأك����د يف حدي����ث 
لو�شائل اإعالم غربي����ة ا�شتمرار احلاجة 

للتحالف الدويل.
وكان التحال����ف الدويل قد اأعل����ن �شابقًا 
انته����اء مهام����ه القتالي����ة والتح����ول اإىل 
اأدوار تدريبية وتقدمي امل�شورة وتبادل 

املعلومات اال�شتخبارية.
وقال ال�شاب����ط املتقاعد اأحمد ال�شريفي، 
اإن »تاأكيدات عديدة �شدرت من املراقبن 
للمل����ف االأمني ب�شرورة اأن يكون للقائد 
الع����ام القوات امل�شلحة قرار حر ال يتقيد 
باالآيدولوجي����ات احلزبي����ة وم�شتق����ل ال 

يتاأثر مبا هو عابر احلدود«.
وتابع ال�شريفي، اأن »الوجود االأمركي 
ينبغي اأن ال يقا�ض على البعد الع�شكري 
بع����ن  ناأخ����ذ  اأن  ينبغ����ي  ب����ل  فح�ش����ب، 

االعتبار البعد ال�شيا�شي اي�شًا«.
واأ�شار، اإىل اأن »هذا التواجد هو �شامن 
لتوازنات اإرادة �شيا�شية دولية حا�شرة 
�شاندة ل�شناع القرار العراقي، وهو اأمر 
�شروري ال�شيم����ا مع ا�شتمرار تهديدات 
تنظي����م داع�ض وقد ظه����ر ذلك يف �شل�شلة 
هجم����ات �شن����ت موؤخ����رًا و�ش����ل اأثره����ا 
اإىل حمي����ط بغداد كما ح�ش����ل يف ق�شاء 

الطارمية«.
وبن ال�شريف����ي، اأن »الوجود الع�شكري 
للق����درات  الثغ����رات  ل�ش����د  �شام����ن  ه����و 
القتالي����ة الوطني����ة �ش����واء عل����ى �شعي����د 

الت�شليح اأو التدريب«.
واأو�ش����ح، ان »هذا املو�ش����وع ميتد اإىل 
اجلانب ال�شيا�شي، ملا تتمتع به الواليات 
املتحدة من ق����درات بعق����د جل�شة طارئة 

ملجل�ض االأمن باأ�شرع وقت ممكن«.
وج����ود  »ع����دم  اأن  ال�شريف����ي،  واأك����د 
يحت����اج  الع����راق  اأن  يعن����ي  االأم����ركان 
اإىل �شن����وات حت����ى يعقد جمل�����ض االأمن 

اجتماعًا من اأجله«.

ويرى، اأن »ابق����اء التعاون مع الواليات 
املتح����دة ق����رار عراقي و�شي����ادي ال يحق 

الأي طرف خارجي التدخل فيه«.
ويوا�ش����ل ال�شريف����ي، اأن »الق����رار الذي 
�ش����در يف الربمل����ان ال�شاب����ق املت�شم����ن 
اإلزام احلكومة باإجالء القوات االجنبية 
م����ن الب����الد، تبنت����ه كتل����ة لديه����ا عالق����ة 

اآيدولوجية مع اإيران«.
ويجد، اأن »الوقت ق����د حان ليكون لدينا 

�شان����ع ق����رار �شيا�شي باإمكان����ه اأن يقول 
الإي����ران اأنت����م دولة ونحن دول����ة، ونحن 
على ا�شتعداد للتعاون معكم ب�شرط عدم 

التدخل يف �شوؤوننا«.
ولفت ال�شريفي، اإىل اأن »رئي�ض الوزراء 
حمم����د �شي����اع ال�ش����وداين اإذا و�شل اإىل 
ه����ذه الق����درة يف التعام����ل م����ع اجلان����ب 
االي����راين من جهة، وكتلت����ه التي جاءت 
ب����ه للمن�ش����ب م����ن جه����ة اأخ����رى، حينها 

ميكن احلديث عن بارقة اأمل«.
ال�شاب����ق  امل�شت�ش����ار  ذك����ر  جانب����ه،  م����ن 
يف وزارة الدف����اع مع����ن اجلب����وري، اأن 
»تنظي����م داع�����ض االرهاب����ي مي����ر بحالة 
ا�شمحالل ال�شيما بع����د مقتل العديد من 
قادت����ه، ومل يعد ميتلك القدرة على م�شك 

االر�ض«.
وتابع اجلب����وري، اأن »هذا الراجع يف 
التنظي����م ال يعني زوال اخلط����ر، فهو ما 

زال ي�شكل التهديد االمني االأول للعراق 
وباقي دول املنطقة«.

و�شدد، على »�شرورة ا�شتمرار التعاون 
م����ع التحالف الدويل والواليات املتحدة 
ال�شيم����ا على �شعيد التدري����ب والتاأهيل 

والت�شليح وامل�شورة الع�شكرية«.
واأورد اجلب����وري، اأن »اجلان����ب التقني 
تنظي����م  بقاي����ا  مواجه����ة  يف  �ش����روري 
داع�ض االرهابي الذي يحاول بن احلن 
واالآخ����ر اأن يثبت وجوده من خالل �شنه 
يف  رخ����وة  اأماك����ن  ت�شته����دف  عملي����ات 

املناطق املتنازع عليها«.
ممثل����ة  احلكوم����ة  »من����ح  اإىل  ودع����ا، 
امل�شلح����ة  للق����وات  الع����ام  بالقائ����د 
والق����ادة الع�شكري����ن م�شوؤولي����ة تقدير 
احلاج����ة للتع����اون مع التحال����ف الدويل 
واال�شتف����ادة م����ن خرباته واإبع����اد امللف 

عن ال�شراعات ال�شيا�شية«.
اأن »م�شلح����ة  اإىل  وانته����ى اجلب����وري، 
العراق اأك����رب من كل �ش����يء ال�شيما على 
ال�شعي����د االأمني، من اأجل منع اي تهديد 
لالأم����ن الوطني وللحفاظ واإدامة الن�شر 

على االرهاب«.
اإىل ذل����ك، ي����رى الباح����ث االأمن����ي عم����اد 
علو اأن »ا�شتم����رار التعاون مع التحالف 
ال����دويل ه����و اأم����ر �ش����روري م����ن اأج����ل 
مواجهة التحدي����ات االأمنية ال�شيما على 
�شعي����د مكافحة االإرهاب املتمثل بتنظيم 

داع�ض االإرهابي«.
واأ�شاف عل����و، ان »تنظيم داع�ض ي�شعى 
الإعادة ترتيب �شفوفه وتنظيم اأو�شاعه 
الت�شاري�����ض  ذات  املناط����ق  يف  جم����ددًا 
املراقب����ة  ع����ن  والبعي����دة  الوع����رة 

واال�شتطالع«.
واأ�ش����ار، اإىل ان »اأهمي����ة التوا�ش����ل م����ع 
تطوي����ر  اإىل  متت����د  ال����دويل  التحال����ف 
ق����درات وا�شتعدادات الق����وات العراقية 
مب����ا يوؤم����ن وجود ق����وة ردع ت����وازي ما 

موجود لدى دول اجلوار«.
ولف����ت عل����و، اإىل اأن »الق����وات الركي����ة 
واالإيراني����ة لديها ق����درات كبرة وتقوم 
بانتهاكات م�شتم����رة لالأرا�شي العراقية 
ما يتطل����ب دعم الق����درات الوطنية لردع 

هذه اخلروق«.
ويج����د، اأن »الق����وات العراقي����ة ما زالت 
بحاج����ة اإىل تعزي����ز قدراته����ا يف �ش����الح 
اجل����و �شواء بالن�شبة للق����وة اجلوية اأو 

الدفاع اجلوي«.
وحت����دث عل����و، ع����ن »اأهمية رف����د قواتنا 
�ش����واء  خمتلف����ة  م�شلح����ة  بطائ����رات 
القا�شف����ة اأو املقاتل����ة واملت�شدية اإ�شافة 
اإىل تطوير املنظوم����ة الرادارية للعراق 
االأج����واء  عل����ى  ال�شيط����رة  اأج����ل  م����ن 

والنهو�ض بقدراتها اال�شتخبارية«.
واأو�ش����ح، اأن »التحالف ال����دويل ميتلك 
ق����وة متط����ورة ومدعوم����ة بتكنولوجيا 
يف  ل����ه  نحت����اج  م����ا  وه����ذا  املعلوم����ات 
املع����دات  م����ن  املزي����د  عل����ى  احل�ش����ول 

الع�شكرية اأو �شيانة ما موجود لدينا«.
وامت علو، ان »التدريب امل�شتمر لقواتنا 
اأم����ر �ش����روري ج����دًا م����ن اأج����ل تاأهيلها 
ومتكينها من ا�شتخدام ال�شالح املتطور 
�شد التنظيم����ات االإرهابية واجلماعات 

اخلارجة عن القانون«.
وكان تنظي����م داع�ض االإرهابي قد �شيطر 
يف �شه����ر حزي����ران من ع����ام 2014 على 
ع����دد من املناطق العراقي����ة قبل اأن تقوم 
القوات امل�شلحة وبدعم التحالف الدويل 

من حتريرها وذلك يف عام 2017.
ورغ����م الهزائ����م املتك����ررة لتنظيم داع�ض 
االإرهاب����ي ومقت����ل اغل����ب قادت����ه، لكن����ه 
ي�شع����ى ب����ن احل����ن واالآخ����ر اإىل اثبات 
نف�شه و�شن عدد من الهجمات بالعبوات 
عل����ى  الر�شا�ش����ة  واالأ�شلح����ة  النا�شف����ة 
مناط����ق  يف  اأمني����ة  وق����وات  مواطن����ن 

�شمال بغداد ودياىل وكركوك.

قالوا اإن البتعاد عن القوات الأجنبية �سي�سع العراق في مواجهة داع�س

مراقبون يحذرون الحكومة من التخلي عن م�شورة ودعم التحالف الدولي

اأنباء عن ا�ستهداف اأكبر عملية تهريب على الحدود وباحث اأمني يتحدث عن 4 موانع ع�سكرية

»منفذ الف�شائل« مع �شوريا يعود للأ�شواء وي�شطدم بتعهدات 
�شحب الجماعات الم�شلحة من المدن الغربية

�سابط عراقي مع عنا�سر من التحالف الدولي اثناء ت�سلم وجبة من الذخيرة

النقطة الحدودية في البو كمال بين العراق و�سوريا



 بغداد/ املدى

اأكدت وزيرة الهجرة 
واملهجرين ايفان فائق 
جابرو، اأم�س االثنني، 

اأن احلكومة تقوم 
بجهود لتعزيز الرعاية 

للنازحني، الفتة اإىل 
اأن خطة الطوارئ التي 

اأعدتها الوزارة كفيلة 
بت�شجيعهم على العودة 

الطوعية.

)املدى(،  تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 
ودع��م  لإغ��اث��ة  العليا  "اللجنة  اأن 
ال��ن��ازح��ن ع��ق��دت ب��رئ��ا���س��ة وزي���رة 
ال��ه��ج��رة وامل��ه��ج��ري��ن اي��ف��ان فائق 
جابرو، وبح�سور ممثلي الوزارات 

املعنية، اجتماعها الدوري".
ل�سنة   )165( "اجلل�سة  اأن  وتابع، 
من  ع���دد  مل��ن��اق�����س��ة  ج����اءت   ،2023
الق�سايا املدرجة على جدول اأعمالها 
واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها".
قالت  فاأن جابرو،  البيان،  وبح�سب 
بعدة  خ��رج��ت  العليا  "اللجنة  اإن 
رفع احليف عن  �ساأنها  من  ق��رارات 

ت�سكيل  ب�سمنها  ال��ن��ازح��ن،  كاهل 
احتياجات  وتقييم  ملتابعة  جلنة 
ال�����ن�����ازح�����ن داخ��������ل امل���خ���ي���م���ات 
وخارجها، ف�ساًل عن متابعة اأحوال 

العائدين اىل مناطقهم ال�سلية".
ا�ستقبلت  "جابرو  اأن  اإىل  ول��ف��ت، 
اأمري الإيزيدين يف العراق والعامل 
الوزارة  حازم حت�سن بك، بديوان 
اأن  م��وؤك��دة  بغداد"،  العا�سمة  يف 
م�سغرًا"،  عراقًا  يعد  نينوى  "�سهل 
ه��ذه  اأب���ن���اء  ب�"مواقف  واأ����س���ادت 
امل��ن��اط��ق يف ال��ت�����س��دي ل���الإره���اب 
مدنهم  ع��ن  ال��دف��اع  يف  وب�سالتهم 

وقراهم".
واأكد البيان، اأن "اللقاء جرى خالله 
ب��ح��ث جم��م��ل الأو����س���اع اخل��ا���س��ة 
اإعادة  وملف  الإيزيدين  بالنازحن 
ال�ستقرار يف ق�ساء �سنجار وملف 
املختطفات الإيزيديات والناجيات، 
النازحن  اأو�ساع  بحث  جانب  اإىل 
يف خميمات الإقليم وخا�سة الن�ساء 

الإيزيديات".
التنوع  "وجود  اأن  وذكرت جابرو، 
ح�سارية  ت��اري��خ��ي��ة  ث���روة  الث��ن��ي 
وم��ع��ا���س��رة، وه��ج��رت��ه��م خ�����س��ارة 
اىل  م�����س��ريًة  للمجتمع  العراقي"، 
والتنوع  ال�سلمي  "التعاي�ش  اأن 
الت�سامح  لغة  ون�سر  الج��ت��م��اع��ي 
نينوى  �سهل  اأه��ايل  بن  والأخ���وة 

يعد انت�سارًا كبريًا".
واأف�����اد ب��ي��ان اآخ����ر ل���ل���وزارة، ب��اأن 
�سفري  اأم�����ش  ا�ستقبلت  "جابرو 

اإىل العراق فيال  الحتاد الأوروبي 
ف��اري��ول وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه، مبقر 

الوزارة يف العا�سمة بغداد".
اأّن  البيان،  بح�سب  ج��اب��رو  اأك���دت 
كبريًا  اهتمامًا  ت��ويل  "احلكومة 
م��ن��اط��ق  اإىل  ال���ن���ازح���ن  لإع�������ادة 

���س��ك��ن��اه��م، م��ن خ���الل دع���م وزارة 
ال���ه���ج���رة واإع��������ادة اإع����م����ار امل���دن 

املدمرة".
اأن  اإىل  ج���اب���رو،  اأ����س���ارت  وف��ي��م��ا 
لتعزيز  بجهود  تقوم  ""احلكومة 
الرعاية للنازحن"، اأكدت يف الوقت 

التي  ال���ط���وارئ  "خطة  ان  ذات����ه، 
بت�سجيعهم  كفيلة  ال���وزارة  اأعدتها 
مناطق  اإىل  الطوعية  ال��ع��ودة  على 

�سكناهم الأ�سلية".
بح�سب  ف��اري��ول  اثنى  جانبه،  م��ن 
ال�����وزارة وم��ا  "دور  ال��ب��ي��ان، ع��ل��ى 

ملف  يف  حثيثة  ج��ه��ود  م��ن  بذلته 
اف�سل  م��اه��و  وت��ق��دمي  ال��ن��ازح��ن 
"عزم  م���وؤك���دًا  عنايتها"،  ل��ف��ئ��ات 
الحتاد الأوروبي على دوام العمل 
���س��وي��ًة م���ع ال������وزارة حل���ل جميع 

م�ساكلهم".

ع�سو  ق��ال  مت�سل،  �سعيد  وع��ل��ى 
النيابية  واملهجرين  الهجرة  جلنة 
"مو�سوع  اإن  ���س��ل��ي��م��ان،  ���س��ري��ف 
اجتماعية  م�����س��األ��ة  ه��و  ال��ن��ازح��ن 
احلكومة  على  ووطنية  وان�سانية 

حلها".
املاأ�ساة  "هذه  ان  �سليمان،  وتابع 
لها  ح��دود  و�سع  يجب  الن�سانية 
ال��ن��ازح��ن  ق�سية  ان  امل��ف��رح  وم���ن 
يف  ثبتت  مناطقهم  اىل  وع��ودت��ه��م 
ما  ابرمت  التي  ال�سيا�سية  الوثيقة 
الدولة  ادارة  حتالف  من  الكتل  بن 
ال��رن��ام��ج  ���س��م��ن  �سمنت  وك��ذل��ك 

احلكومي".
"احلكومة  اأن  اإىل  �سليمان،  واأ�سار 
ملزمة بعودتهم اىل مناطقهم ولكن 
ب��ع��د ت��وف��ري الم�����ان وال���س��ت��ق��رار 
وت���ق���دمي اخل���دم���ات ل��ه��م وال��ب��ن��ى 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وك��ذل��ك ت��ق��ومي ال��و���س��ع 
المني يف هذه املناطق ب�سكل جيد 
لكي  جمٍز  ب�سكٍل  تعوي�سهم  وكذلك 
ب�سيانة  ي��ق��وم��وا  ان  ي�ستطيعوا 

واإدامة دوِرهم".
يتم  اأن  بعد  يكون  "ذلك  اأن  واأك���د، 
و�سع برنامج متكامل و�سرتاتيجية 
طوعيا  مناطقهم  اىل  ع��ودت��ه��م  يف 

ولي�ش ب�سكل ق�سري".
ويرى �سليمان ان "احلكومة حتتاج 
وعملية  دقيقة  وب��رام��ج  جدية  اىل 
فعالة تقوم بها يف هكذا امور حلل 
بخ�سو�ش  ال��ن��ازح��ن  م��و���س��وع 

الهجرة".

اأن  ���س��رورة  اإىل  �سليمان،  وم�سى 
ت���ويل احل��ك��وم��ة اه��ت��م��ام��ًا خ��ا���س��ًا 
ل��ل��واق��ع ال����زراع����ي واخل���دم���ي يف 
القرى والرياف واملجمعات خارج 
املدن لكي تكون هناك ادامة للحياة 
وتوفري فر�ش عمل للحد من الهجرة 
التي هي م�ستمرة ب�سكل او باآخر".

وكان وكيل الوزارة كرمي النوري، 
�سحافية  ت�سريحات  يف  ذك���ر  ق��د 
ت�سعى  الهجرة  "وزارة  ان  �سابقة 
ج���اه���دة لإن����ه����اء م��ل��ف ال��ن��ازح��ن 
نهائي  ب�سكل  واغالقها  واملخيمات 
اأن  مبينا  احلايل"،  ال��ع��ام  خ���الل 
ل��رئ��ي�����ش  احل���ك���وم���ي  "الرنامج 
ال�����س��وداين  �سياع  حممد  ال����وزراء 

ت�سمن انهاء واغالق املخيمات".
واأ�ساف النوري، اأن "هناك 37 األف 
عائلة نازحة مازالت يف املخيمات"، 
لفتا اىل اأن "هناك بع�ش املعوقات 
اىل  ع���ودت���ه���م  دون  حت����ول  ال���ت���ي 
م��ن��اط��ق��ه��م م���ن ���س��م��ن��ه��ا امل�����س��اك��ل 
اللوج�ستية  والق�سايا  الع�سائرية 

والبيوت املهدمة".
املنظمات  "بع�ش  ان  اىل  واأ���س��ار، 
ال���دول���ي���ة مت���ار����ش دوره�����ا خ���ارج 
ال���ه���دف احل��ق��ي��ق��ي وال���غ���ر����ش من 
وج��وده��ا مب��ا ي��ن��ايف عمل ال��واق��ع 
املنظمات  ه���ذه  بع�ش  و�سخ�سنا 
ال�سوداء"،  القائمة  يف  وو�سعناها 
مع  ت��ت��ع��ام��ل  "الوزارة  اأن  مبينا 
ل  والتي  النزيهة  الفاعلة  املنظمات 

تتخذ غطاء لتحقيق ماآربها".
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 بغداد/ املدى

اأم�����ش  ال��ط��اق��ة،  ���س��رط��ة  م��دي��ري��ة  ك�سفت 
الث���ن���ن، ت��ف��ا���س��ي��ل م��داه��م��ة وك���ر كبري 
يف  وم�ستقاته  النفط  وت��ه��ري��ب  ل��ت��دوي��ر 
اأ�سارت خلية الإعالم الأمني،  بغداد، فيما 
اإىل الإطاحة ب� 19 متهمًا بق�سايا الجتار 

الب�سر واملخدرات يف 3 حمافظات.
بيان  يف  الطاقة  �سرطة  مديرية  وذك���رت 
املعلومات  على  "بناًء  اأنه  ل�)املدى(،  ورد 
المن  جهاز  مع  وبالتن�سيق  ال�ستخبارية 
واأم���ن  ا���س��ت��خ��ب��ارات  و�سعبتي  ال��وط��ن��ي 
باأمرة  ق��وة  �سرعت  الثالث  ال��ل��واء  اأف���راد 
اآمر اللواء اآنفًا بواجب مداهمة وكر كبري 

يف  وم�ستقاته  النفط  وت��ه��ري��ب  ل��ت��دوي��ر 
العا�سمة بغداد".

�سبط  ان��ت��ج��ت  "العملية  اأن  واأ����س���اف 
خزانات حديدية �سعة )50000( خم�سون 
منتوج  على  حت��ت��وي   )7( ع��دد  ل��رت  األ���ف 
ماعدا  والنوعية  الكمية  جم��ه��ول  نفطي 
خ��زان  �سبط  مت  كما  ف��ارغ��ة،  منها  اثنن 
األف لرت  حديدي �سعة )20000( ع�سرون 
منتوج  على  يحتوي   )1( عدد  اأ�سطواين 

جمهول الكمية والنوعية".
"العملية ت�سمنت �سبط  اأن  البيان  وتابع 
خزانات بال�ستيكية �سعة )1000( لرت عدد 
)27( خزانا حتتوي على منتوج جمهول 
عجلة  اىل  بالإ�سافة  والنوعية،  الكمية 

وم�سخات  )ب��دي(  حمل  مر�سيد�ش  ن��وع 
خمتلفة   )5( ع��دد  املنتوج  ل�سحب  روب��ن 

الحجام".
الأم��ن��ي  الإع����الم  خلية  اأف����ادت  ذل���ك،  اإىل 
املتابعة  "بعد  باأنه  ل���)امل��دى(،  ورد  بيان 
ال�ستخباري  اجل��ه��د  وتكثيف  ال��دق��ي��ق��ة 
بهدف مالحقة ع�سابات اجلرمية املنظمة، 
مت��ك��ن��ت م���ف���ارز م��دي��ري��ة ا���س��ت��خ��ب��ارات 
العامة  املديرية  اىل  التابعة  بغداد  وام��ن 
الدفاع،  وزارة  يف  والمن  لال�ستخبارات 
من الطاحة بع�سابة تتاجر بالب�سر مكونة 

من 13 متهما من بينهم خم�ش ن�ساء".
ك��ان��وا  "املتهمن  اأن  ال��ب��ي��ان،  واأ����س���اف 
ونقلهم  الن�ساء  وبيع  ب�سم�سرة  يقومون 

خارج البالد".
"العملية جرت يف منطقة  واأ�سار، اإىل اأن 
الوىل  ال��ف��رق��ة  م��ع  بالتن�سيق  ال���ك���رادة 
�سرطة احتادية ومكتب الجتار بالب�سر".

"ت�سليم املتهمن اىل اجلهات  واأ�سار، اإىل 
ج��زاءه��م  لينالوا  الخت�سا�ش  �ساحبة 

العادل وفق القانون".
"مفارز  اأن  البيان،  ذك��ر  اأخ���رى  جهة  م��ن 
م��دي��ري��ة ا���س��ت��خ��ب��ارات وام���ن ال��دي��وان��ي��ة 
ا���س��ت��ط��اع��ت وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ����س���وؤون 
جتار  م��ن   4 على  القب�ش  م��ن  امل��خ��درات 
الديوانية  مدينة  مبركز  امل��خ��درة  امل���واد 
برتويج  قيامهم  اثناء  امل�سهود  وباجلرم 
احالتهم  ومت���ت  امل���خ���درة،  امل����واد  وب��ي��ع 

الج��راءات  لتخاذ  املخت�سة  اجلهات  اىل 
القانونية بحقهم".

واأ�سار، اإىل اأن "مفارز مديرية ا�ستخبارات 
وام��ن النجف ال���س��رف وب��ال���س��رتاك مع 
مديرية املخدرات متكنت من القاء القب�ش 
املخدرة  باحلبوب  تتاجران  امراأتن  على 
بحوزتهما  �سبط  النجف،  حمافظة  يف 

8000 حبة خمدرة نوع )كبتاغون(".
وبعمل  جاء  "ذلك  اأن  اإىل  البيان،  وم�سى 
وبعد  والدقة  بال�سرعة  امتاز  ا�ستخباري 

ا�ستح�سال املوافقات الق�سائية".
وقرر  اقوالهما  تدوين  "مت  اأنه  اىل  ولفت 
املادة 28 خمدرات  ايقافهما وفق  الق�ساء 

من قانون العقوبات".

اعتقال متهمني يف االجتار بالب�شر واملخدرات يف 3 حمافظات

النفطية امليي�ييشييتييقييات  وتييهييريييب  لييتييدوييير  كييبيير  وكيييير  مييداهييميية 



 بغداد / املدى

ال���دويل  ال�شعب  ملعب  ُي�����ش��ّي��ف 
ال�شاعة  بتمام  )ال��ث��اث��اء(  ال��ي��وم 
فريقي  م��ب��اراة  م�����ش��اء،   )7،30(
ال����زوراء وال��ق��وة اجل��وي��ة �شمن 
كرة  دوري  ملناف�شات   14 اجلولة 

القدم املمتاز.
وكان من املقّرر اأن جتري املباراة 
اإدارة  اأن  اإال  ال���زوراء،  ملعب  يف 
ملعب  اىل  ن��ق��ل��ه��ا  ط��ل��ب��ت  ن���ادي���ه 
ال�شعب الدويل، وح�شلت موافقة 
الكرة  احت��اد  يف  امل�شابقات  جلنة 

على ذلك.
رئي�س جلنة  د.حيدر عويف  واأكد 
القدم  ك��رة  احت��اد  يف  امل�شابقات 
ل�)املدى( " املباراة مقّررة ب�شيافة 
نادي الزوراء، واملفرت�س اأن تقام 
اإدارة  لكن  ال��ن��وار���س،  ملعب  يف 
الزوراء تتوّقع اأن يكون احل�شور 
لذلك  كبرية،  باأعداد  اجلماهريي 
املباراة  بنقل  ر�شمّيًا  طلبًا  قّدمْت 
ال��ذي  ال���دويل  ال�شعب  ملعب  اىل 
من  ال��ك��ب��رية  االأع�����داد  ي�شتوعب 
ج��م��اه��ري ال��ف��ري��ق��ن، ون���اأم���ل اأن 
ننجح يف تنظيمها بال�شكل الائق 
بّر  اىل  وبالدوري  بها  والو�شول 
االأمان".   واأ�شاف " اإن مباريات 
بال�شكل  ت�شري  امل��م��ت��از  ال����دوري 
قبل  روؤيتنا  خ��ال  م��ن  ال�شحيح 
م�شاركات  لكن  البطولة،  انطاق 
يف  واآخ��ره��ا  الوطنّية  املنتخبات 
اىل  اأّدت  بالب�شرة   25 خليجي 
تاأخري ا�شتئناف جوالت املناف�شة، 
التي كان موؤّمًا لها يوم 24 كانون 
ب�شبب  وتاأّجلت  احل��ايل،  الثاين 
الوطني  املنتخب  احتفال  جوالت 
باللقب، وبع�س االأمور التنظيمّية 

ة باملاعب". اخلا�شّ
من  ال��ع��دي��د  لدينا   " ع��ويف  وزاد 
مفّكرتنا  يف  املُ�شّجلة  املاحظات 
اأجل طرحها على االحت��اد يف  من 
املُطالبة  منها  املُ��ق��ب��ل،  االج��ت��م��اع 
ب��ع��ق��د اج���ت���م���اع ت�������ش���اوري م��ع 
لت�شحيح  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ّي��ة  ال��ل��ج��ان 
االأخ�����ط�����اء ال���ت���ي ظ���ه���رت خ���ال 
واأننا  ال�شيما  االأخ���رية،  البطولة 

على  قليلة  اأ���ش��ه��ر  ب��ع��د  م��ق��ب��ل��ون 
حتت  اآ���ش��ي��ا  غ��رب  بطولة  تنظيم 
ت�شكيل  يتم  اأن  23 عامًا، ونتمّنى 
واأن  بالبطولة،  ة  اخلا�شّ اللجان 
اللجان  يف  العاملن  جميع  ُندخل 
ب����دورت ت��دري��ب��ّي��ة وم��ن��ه��م ق��وات 
ال��ت��ذاك��ر  وع����ن  املاعب".  اأم����ن 
يف  ا�شُتخدمت  التي  االلكرتونّية 
بطولة خليجي )25( قال " مازلنا 
بالتذاكر  للعمل  م�شتعّدين  غ��ري 
االإل��ك��رتون��ّي��ة الأن��ه��ا حت��ت��اج اىل 
جانب  وفيها  م��رتاك��م��ة،  خ���رات 
نف�س  يف  لكّننا  بالعمل،  احرتايف 
ت��ك��ون  اأن  اىل  ن�����ش��ع��ى  ال���وق���ت 
ومنها  املمتاز  ال���دوري  مباريات 
كبري  ب�شكل  منّظمة  اجلماهريية 
ت��ع��اون جميع اجلهات  م��ن خ��ال 

ال�شاندة لنا".

واجب امل�شرف
فيما اأكد حازم حممد علي، م�شرف 
اجلوية،  والقوة  ال��زوراء  مباراة 

يف  امل�����ش��اب��ق��ات  "جلنة  اأن  ع��ل��ى 
االحتاد العراقي كّلفتني لا�شراف 
والتي  اجلماهريّية  املباراة  على 
ك���ان م��ن امل��ف��رت���س اأن ت��ق��ام يف 
ال��زوراء، ولكنها نقلت اىل  ملعب 
ل�شمان  ال����دويل  ال�شعب  ملعب 
ان�شيابية الدخول با تدافع، علما 

اأي  ملعب  زيارة  على  معتاد  اأنني 
مباراة اأكّلف باال�شراف عليها قبل 
يوم من موعدها للتاأّكد من بع�س 
والتي  املهّمة  التنظيمّية  االأم���ور 
اجلماهري  دخ��ول  طريقة  تخ�ّس 
الأجل  املُ�شرف  واجبات  من  الأنها 

اإجناح املباراة" .

" امل��ب��اراة  اأن  اإىل  ح���ازم  ول��ف��ت 
مهّمة وحتتاج اىل تعاون اجلميع 
االأم��ان،  ب��ّر  اىل  قيادتها  اأج��ل  من 
يتحّمله  تنظيمها  يف  خ��رق  واأي 
م�����ش��رف امل����ب����اراة، وه��ن��ا ن��ح��ّذر 
عة  م��ن دخ��ول اأع���داد اأك��ر م��ن �شِ
امل��ل��ع��ب الأن���ن���ا ل���ن ن�����ش��م��ح ب��ذل��ك، 
تخّطى  ال��ع��دد  ب���اأن  �شعرنا  واإذا 
�شنمنع  التعليمات،  به  ت�شمح  ما 
ان���ط���اق امل����ب����اراة ح��ف��اظ��ًا على 
لتعليمات  وفقًا  اجلماهري  �شامة 

االحتادين الدويل واالآ�شيوي" .
" ل���دّي جت���ارب �شابقة  واأو���ش��ح 
يف اال�����ش����راف ع��ل��ى امل���ب���اري���ات 
اجل��م��اه��ريي��ة ال���ك���ب���رية، وال��ت��ي 
حتتاج اىل تعامل خا�س، وتنظيم 
ير�شي  ب�شكل  ل��ل��خ��روج  متمّيز 
قمُت  اأن  و�شبق  االط��راف،  جميع 
هذا  من  مباريات  على  باال�شراف 
النوع، ويف حينها طالبُت بتعزيز 
على  للحفاظ  امل��اع��ب  اأم���ن  ق���ّوة 
امللعب من  االأم���ن داخ���ل وخ���ارج 

اجلمهور  دخ��ول  ان�شيابّية  اأج��ل 
واال�شتمتاع باملباراة".

 " ال����ق����ول  اىل  ح������ازم  وخ���ل�������س 
حتتاج مهّمة اال�شراف اىل تطبيق 
ال��ق��وان��ن ب�����ش��ك��ل دق���ي���ق، وع���دم 
اىل  ب��ال��دخ��ول  ك��ان  الأّي  ال�شماح 
لا�شخا�س  اإال  امل��ل��ع��ب،  اأر���ش��ّي��ة 
اىل  الو�شول  اأج��ل  من  املخّولن 

�ُشّلم النجاح".

جاهزّية الزوراء
ر�شيد  عبدالرحمن  ق��ال  وب���دوره 
" اإن  ال���زوراء  ن��ادي  اإدارة  ع�شو 
القّمة  م��ب��اراة  اإق��ام��ة  ع��دم  �شبب 
اجل���م���اه���ريّي���ة ال���ت���ي ���ش��ت��ج��م��ع 
اجلوية  ال��ق��وة  و�شيفه  ال���زوراء 
احل�������ش���ور  الأن  م���ل���ع���ب���ن���ا  يف 
وال  ك��ب��ريًا،  �شيكون  اجلماهريي 
اأجل  وم��ن  لهم،  مدّرجاتنا  ع  تّت�شِ
اع��ط��اء ال��ف��ر���ش��ة الأك���ر ع���دد من 
اجلمهور لا�شتمتاع بهذه املباراة 

اجلماهريية املثرية."
فريقنا جاهزّيته  " اأكمل  واأ�شاف 
ل���ل���م���ب���اراة ب���وج���ود امل��ح��رتف��ن 
�شعادة  حممد  اإبراهيم  االأردنين 
وحم���م���د ع���ل���ي اأب������و ح�����ش��ي�����ش��ة، 
ال��رازي��ل��ي  امل��ح��رتف  و�شيغيب 
يلتحق  مل  ال����ذي  ل��ي��م��او  ب��روت��و 
ب��ال��ف��ري��ق ب��ع��د ان��ت��ه��اء اإج���ازت���ه، 
الاعبن  م��ن  جم��م��وع��ة  وه��ن��ال��ك 
غ������ادروا اأ�����ش����وار ال���ن���ادي وه��م 
عنز  حممد  )ال�شوري  املحرتفان 
وكذلك  ط��ال(  �شفيان  وامل��غ��رب��ي 
ح�����ش��ن ع���ا����ش���ور ك���اظ���م وزي����ن 
ال��ع��اب��دي��ن ����ش���ام واحل���ار����ش���ان 
حم�����ش��ن ���ش��ام��ي وح���ي���در اأح��م��د 
اإن   " ر���ش��ي��د  واأو����ش���ح  عزيز." 
الثقة  د  ج��دَّ ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
اأي�����وب اأودي�������ش���و قبل  ب���امل���درب 
اأم��ام  اجلماهريية  القّمة  م��ب��اراة 
ال���ق���وة اجل���وي���ة، الإع���ط���اء دف��ع��ة 
منه  �شعيًا  للفريق  كبرية  معنوّية 
خ��ال  اإي��ج��اب��ّي��ة  ن��ت��ائ��ج  لتحقيق 
امل���و����ش���م احل�������ايل، وم��وا���ش��ل��ة 
املتمّيزة  بالنتائج  للظفر  التناف�س 
واإعادة عميد االأندية العراقّية اىل 

الواجهة من جديد".
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ال�شعب ي�شّيف قّمة النوار�س وال�شقور في دوري الكرة

 الم�شابقات تبّرر تغيير الملعب.. والُم�شرف يحّذر 
من خرق التنظيم!

 اإياد ال�شالحي
مصارحة حرة 

مل يب���َق �ش���وى اأ�شبوعًا واحدًا وتنتهي فرتة املئ���ة يوم منُذ اأن 
ت�شّل���م اأحم���د املرق���ع م�شوؤولّيته وزي���رًا لل�شب���اب والريا�شة، 
خلفًا للكابنت عدنان درجال، وهي ُمّدة كافية له، برغم ق�شرها، 
منحت���ُه الفر�شة ليتفّقد " بيت الريا�ش���ة العراقية " ِمن داخلِه، 
َم���ْن املاكثون يف طابقِه ال�ُشفلي، وَم���ْن ال�شاعدون اإىل �شطحِه 
الع���ايل، وَم���ْن النائمون يف زواي���اه املُظلمة؟ َم���ْن يطبخ بقدر 
دنان���ريه، وَم���ْن ي�شب���ح يف ث���راء موقع���ه؟ ومل���اذا مل ي�شتيقظ 
النّي���اُم، وَم���ْن طماأنه���م باأنه���م يف اأم���اٍن مديد الأي ازع���اج؟ اأما 
املُثاب���ر واالأمن واملُخل�س فهو وح���ده يطلُّ �شباح كل يوم من 
ناف���ذة البيت متحّديًا نف�ش���ه على موا�شلة العم���ل للغد كاأنه مل 

ينجز �شيئًا باالأم�س!
بيُت الريا�شة "القدمي اجلديد" كان ومل يزل ينتظر زيارة )اأب 
اأو اب���ن اأو حفي���د( ال يكتفي بالتقاط ال�ش���ور ُقّبالته، ويتجّول 
ات���ه، بل ُي�شلح واق���ع مبناه وطبيع���ة �شاكنيه املاكثن  يف ممرَّ
منذ ع�شرات ال�شنن وبع�شهم اأقّل من ذلك، ليتعّرف عن اأ�شباب 
عدم تطويره وقبوله���م البقاء فيه برغم حاجته املا�ّشة للرتميم 

اليوم اأكر من اأي وقت �شائع!
لاأ�ش���ف، الوزي���ر املرق���ع اآث���ر امل�ش���ي عل���ى ُخطى َم���ْن �شبقه، 
تعاط���َف م���ع املُدّللة ك���رة القدم، وتف���ّرغ لبطولته���ا اخلليجّية، 
ف  ودخ���ل يف ح�شا�شّي���ة �شديدة م���ع اأ�شرة قيادته���ا التي تنا�شَ
معه���ا م�شوؤولي���ة التنظيم يف الب�ش���رة، و�شّج���َل ح�شورُه يف 
اأكر من ن�شاٍط برفقة االأ�شّقاء واالأ�شدقاء الذين فوجئوا كيف 
بوزي���ر لقّطاع كب���ري ُيعنى بال�شب���اب ولي����س الريا�شة وحدها 
اأن يخت���ار التفّرغ للعبة على ح�ش���اب عديد البطوالت لفّعاليات 

ُمتلفة، واإن كانت لي�شت ب�شهرة اأم اجلماهري؟!
�شحي���ح اأن " بي���ت الريا�ش���ة " يحت���اج اىل األ���ف ي���وم وي���وم 
لتنظيف���ه م���ن الُدخ���اء، والعابث���ن، والُك�ش���اىل، واملنافق���ن، 
واملبتّزي���ن واملهّددين، و�شحي���ح اأي�ش���ًا اأن التعاي�س عن ُقرب 
من جميع موؤ�ّش�شات الريا�شة لن يتيح الفر�شة الأّحد اأن ُي�شِلل 

املرقع وي�شّور له احلياة داخله بعك�س ما يراه بعينه..
نعم اأغلَق املرق���ع بابُه بوجه من يروم دفعه ملعركة جديدة مع 
املوؤ�ّش�ش���ة االأوملبّي���ة، اإال اأنه مطال���ب باملواجه���ة لتنفيذ قانون 
ال���وزارة ذاتها ال���ذي عّدها اأعلى جه���ة حكومية ُتعن���ى بقّطاع 
ال�شب����اب والريا�ش���ة يف الع���راق، وه���ي م�شوؤولة ع���ن و�شع 
ومتابعة تنفيذ ال�شيا�شة ال�شبابّية والريا�شّية فيه مبا ين�شجم 

والتوّجهات الر�شمّية بهذا ال�شاأن.
املرق���ع مطالب اأن يقف و�ش���ط " البيت الريا�شي " وُيعلن عن 
م�ش���ك ع�شا القيادة ُكّلها ولي�س و�شطه���ا فقط، وي�شرب طرفها 
االأر����س بق���ّوة ُمعلن���ًا ع���دم ال�شماح لغ���ريه مهم���ا كان عنوانه 
احلكوم���ي اأن ينف���رد ب�شاكن���ي البي���ت ويك���ون و�شّي���ًا عليهم 
باالأ�شال���ة اأو االإناب���ة ..ال ف���رق، واإن كان���ت نّي���ات االأو�شي���اء 
�شليم���ة يف البداية فغالبًا ما تكون نهايات تظاهرهم باحلر�س 
يف اال�ش���اح مُمّهدة الأجواء امتاك مفتاح البيت للت�شّرف يف 
م�ش���ريه م�شتقبًا، �شيما اأن �شق���وف العمل اجلمعي يف البيت 
تنخره���ا االأنانّية، ومل يع���د عموده االأ�شا����س يتحّمل تراكمات 
انهي���ار الثقة يف اأكر م���ن ُركٍن منذ اأن ح���اول اجلهاز الرقابي 
رين  احلكومي الك�شف عن حمتواه واأ�شراره وحما�شبة املُق�شّ
يف اهماله قبل اأرب���ع �شنوات، وُمِنَع من اإجناز مهّمته باإ�شرار 

عجيب!
اإذا م���ا اأراد املرق���ع اأن يتفاخر ب�شنّي عمل���ه الوزاري، عليه اأن 
يوؤ�ّش�س منذ االآن " قانون الريا�شة املوّحد " الذي يحفظ هيبة 
"  من االنهيار، ويفتح اأبوابه اأمام الكفاءات  " البيت الريا�شي
املحروم���ة، ويرم���ي مبزاليج وارثيه���ا خارج �شياج���ه، وُينّقي 
العاق���ات فيم���ا بن الريا�شي���ن لت�شمو يف عه���ده، وَيعِدل يف 

دعم كّل االألعاب الن�شيطة..
" البي���ت الريا�ش���ي " يحتاج اىل دّعامات �شبابّية الأ�شا�شاته، 
وه���و االمتح���ان االأ�شع���ب للوزي���ر املرق���ع، فم���اذا ينتظ���ر؟ 
لينطل���ق من���ذ الي���وم االأول من املئ���ة الثانية ويح���اول النجاح 

بتمّيز.
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�شحيح اأن " بيت الريا�شة " يحتاج الى األف 
يوم ويوم لتنظيفه من الُدخالء، والعابثين، 

والُك�شالى، والمنافقين، والمبتّزين 
والمهّددين، و�شحيح اأي�شًا اأن التعاي�س عن 
ُقرب من جميع موؤ�ّش�شات الريا�شة لن يتيح 

الفر�شة لأّحد اأن ُي�شِلل المبرقع وي�شّور له 
الحياة داخله بعك�س ما يراه بعينه..

 بغداد /املدى

��ام، رئ��ي�����س جلنة  اأك���د اأن����ور ج�����شّ
ك���رة  املُ�����ش��ت�����ش��اري��ن يف احت������اد 
يف  ر  �شتبا�شِ اللجنة  اأن  ال��ق��دم، 
املقبلة،  للمرحلة  االجتماعات  عقد 
لبيان ماهّية برامج اإعداد منتخبنا 
اخل��ل��ي��ج  ك���اأ����س  "بطل  ال���وط���ن���ي 
العربي25" لا�شتحقاقات املُرتقبة 
ال���ع���ام احل����ايل م���ن اأج����ل ت��ع��زي��ز 

جناحه عربّيًا وقارّيًا.
" �شتاأخذ  )امل���دى(  ل�  ج�ّشام  وق��ال 
جلنتنا بنظر االعتبار تقييم املدرب 
االإ�شباين خي�شو�س كا�شا�س ب�شاأن 
املنتخب  العبي  من  لديه  لن  املُف�شّ
ل��ُك��ر  اآخ����ري����ن  ����ش���اح  ع����دم  اأو 
م�شتوياتهم  �شعف  اأو  اأع��م��اره��م 
�شيغة  اىل  معُه  ل  والتو�شّ الفنّية، 
ال��ت��دري��ب��ّي��ة  فل�شفته  ح���ول  ُم��ْث��ل��ى 

لرناجمه القادم".
واأ����ش���اف " مت��ّك��ن امل����درب خ��ال 
التعّرف  من  اخلليج  كاأ�س  بطولة 
ع��ل��ى ال��اع��ب��ن ب�����ش��ك��ل ُم��ب��ا���ش��ر، 
ُق�شر  ب��رغ��م  م�شتوياتهم  وتقييم 
فرتة عمله، ويف �شوء ذلك �شي�شع 
لتاأهيل  ال��ك��اف��ي��ة  ل��ل��ف��رتة  منهاجه 
امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ك��م��ج��م��وع��ة 
املدى  ق�شرية  خّطة  �شمن  واأف��راد 
ت��خ�����سّ ب��ط��ول��ة غ����رب اآ���ش��ي��ا يف 
ُتعنى  املدى  ومتو�ّشطة  االإم��ارات، 
اىل  و���ش��واًل  قطر،  يف  اآ�شيا  ب��اأمم 

االأبعد وهي حتقيق ُحلم العراقين 
بقطع تذكرة مونديال 2026".

ل��دي��ن��ا  ���ش��ي��ك��ون   " ��ام  ج�����شّ وزاد 
اجتماع مو�ّشع مع املاك التدريبي، 
ال��ق��دم، يطرح خاله  ك��رة  واحت��اد 
التي  املو�شوعّية  االآراء  طرف  كّل 
االأ�شهر  يف  كرتنا  م�شلحة  تخدم 
ِلع على روؤية كا�شا�س  املقبلة، ونطَّ
االرت��ق��اء  ومتطّلبات  للم�شتقبل، 
قيا�شًا  االآن  حتى  الناجحة  مبهّمته 

مل����ّدة م��ب��ا���ش��رت��ه امل�����ش��وؤول��ي��ة ي��وم 
 2022 االأول  كانون   27 الثاثاء 
يف اأّول وحدة تدريبية مع االأ�شود 
مبراكز تدريبات املدينة الريا�شّية 

ملواجهة  ا���ش��ت��ع��دادًا  الب�شرة  يف 
واملناف�شة  ودي��ًا  الكويت  منتخب 
ل��دى  اأن   " وك�����ش��ف  اخلليجّية". 
يف  ت�شّم  التي  امل�شت�شارين  جلنة 
ود.ن��زار  فرحان  ح�شن  ع�شوّيتها 
اأ���ش��رف ود.���ش��ال��ح را���ش��ي، روؤي��ة 
و�شيتم  منتخبنا،  عن  كاملة  فنّية 
اطاع كا�شا�س حول اأبرز فقراتها، 
وناأمل م�شاعدته يف مهّمته من دون 
على  معًا  ن�شري  كي  فيها،  التدّخل 

معّوقات".  با  ال�شحيح  الطريق 
االأومل��ب��ي  املنتخب  م�شري  وح��ول 
" من  يف امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة، ق���ال 
اعتماد  هو  االحت��اد  م�شاريع  اأه��م 
اأ�شا�س  كرديف  االأومل��ب��ي  املنتخب 
ب��اع��ب��ي��ه امل���وه���وب���ن ل���ي���اأخ���ذوا 
املنتخب  م���ع  م�����ش��ت��ق��ب��ًا  ف��ر���ش��ه��م 
�شني�شل  را���ش��ي  وامل���درب  االأّول، 
ب�شخ�شّيته  ت��اأه��ي��ل��ه  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل 
امل�شتقّلة حفاظًا على الفئة العمرّية 
م�شت�شار  وخل�س  ميثلها".  التي 
 " ال��ق��ول  ال��ك��رة اىل  رئي�س احت��اد 
اأن املك�شب الكبري الذي حتّقق من 
 25 العربي  اخلليج  كاأ�س  بطولة 
الذي  والناجح  االآمن  التنظيم  هو 
�شعب  اأن  النا�شعة  احلقيقة  اأب��رز 
ال���ع���راق ال���ك���رمي م���ن ���ش��م��ال��ه اىل 
جنوبه قادر على عبور التحّديات، 
واالأ���ش��دق��اء  االأ���ش��ق��اء  واحت�شان 
ب�شام ووئام، و�شارت لدى جميع 
بلدنا  باأن  الرا�شخة  القناعة  الدول 
الريا�شّية  املحافل  الإجناح  م�شتعّد 
الكبرية، وكّل ذلك مل يكن �شيتحّقق 
ل������وال ج����ه����ود ال����ك����اب����نت ع���دن���ان 
بف�شل  االحت�����اد  رئ��ي�����س  درج�����ال 
اخلليجّية  وحت���ّرك���ات���ه  ع��اق��ات��ه 
وال��ت��ي عجز اأ���ش��اف��ه ع��ن ان��ت��زاع 
الب�شرة  درج��ال  لُيفِرح  املوافقة، 
بالتعاون مع  التاريخي،  مبنجزها 
حمافظها اأ�شعد العيداين وكوادره 

الن�شيطة".

المنتخب ع��ن  ب��روؤي��ت��ه��ا  ك��ا���ش��ا���س  ���ش��ُت��ط��ِل��ع  لجنتنا  ��ام:  ج�����شّ

 متابعة / المدى

الألع���اب  الوطن���ي  المنتخ���ب  يوا�ش���ل 
الق���وى البارالمبّية مع�شكره التدريبي، 
بغ���داد،  العا�شم���ة  ف���ي  حالي���ًا  المق���ام 
ا�شتعدادًا للم�شاركة في بطولة الجائزة 
الُكب���رى، التي �شتقام ف���ي تون�س خال 
�شب���اط المقب���ل. و�ش���ّرح مه���دي باقر، 
رئي�س اتحاد األع���اب القوى البارالمبّية 
الوطن���ي  المنتخ���ب  العب���ي  اإن   "
يوا�شل���ون اال�شتع���داد للم�شارك���ة ف���ي 

بطول���ة الجائ���زة الكب���رى ف���ي تون�س، 
و�شتك���ون اأرقامها موؤّهلة للم�شاركة في 
بطول���ة العال���م المق���ّررة ف���ي العا�شمة 
وبعده���ا   ،2023 باري����س  الفرن�شّي���ة 
ف���ي بارالمبي���اد 2024 الت���ي ت�شّيفه���ا 

العا�شمة ذاتها.
 واأ�ش���اف " اإن اندف���اع الاعبي���ن كبير 
خ���ال الوحدات التدريبّي���ة في م�شمار 
اأج���ل  م���ن  الدول���ي،  ال�شع���ب  ملع���ب 
المطلوب���ة  الجاهزّي���ة  ال���ى  الو�ش���ول 
قب���ل ال�شفر ال���ى تون����س والدخول في 

المناف�ش���ات الر�شمّي���ة الت���ي ناأم���ل من 
���ات  من�شّ اأبطالن���ا  يعتل���ي  اأن  خاله���ا 
المع�شك���ر  اإن   " واأو�ش���ح  التتوي���ج". 
التدريب���ي ي�ش���مُّ الم���درب عل���ي جبار، 
والاعبي���ن ولدان ن���زار وعل���ي مبارك 
وفاطم���ة فا�شل ومحم���د طالب ومحمد 
فه���د واأحم���د فا�ش���ل و�شلم���ان ثوين���ي 
وعب���د ال�شت���ار �شلمان وح�شي���ن ح�شن 
ون���ادر اإبراهيم". ُيذكر اأن اآخر م�شاركة 
لمنتخ���ب األعاب الق���وى البارالمبّية في 
بطولة الجائ���زة الكبرى ب�شيافة مدينة 

مراك����س المغربّي���ة خ���ال �شه���ر اأيلول 
الع���ام الما�شي وحّق���ق اأبطالنا النتائج 
الكبي���رة." وعل���ى �شعيد اآخ���ر، ي�شارك 
منتخبن���ا بجودو المكفوفين في بطولة 
الجائ���زة الكب���رى، الت���ي م���ن الموؤّم���ل 
اإقامتها في م�شر، خال المدة من 9 اإلى 
16 اآذار المقبل. ويراأ�س الوفد العراقي 
وحي���د  م�ش���ر  بطول���ة  ف���ي  الم�ش���ارك 
كاظ���م وي�شّم المدرب عل���ي عبد الخالق 
واأربع���ة العبين ُهم ق�ش���ي �شعدي وطه 
رعد ومرت�شى اإبراهيم و�شجاد محمد.

تون�س   ل��ب��ط��ول��ة  ت�شتعدُّ  ال��ب��ارال��م��ب��ي��ة  ال��ق��وى  األ���ع���اب 

 متابعة / املدى

جنم  ماريا،  دي  اأنخيل  االأرجنتيني  باقرتاب  اإيطالية،  �شحفية  تقارير  اأفادت 
فبح�شب  اجل��اري.  املو�شم  نهاية  عقب  الفريق  مغادرة  من  يوفنتو�س، 
نادي يوفنتو�س  فاإن  ديللو �شبورت" االإيطالية،  "الغازيتا  �شحيفة 
يعتزم خف�س فاتورة االأجور يف املو�شم املقبل، ما �شيوؤدي لعدم 
اجل���اري.  املو�شم  بنهاية  ينتهي  ال���ذي  م��اري��ا  دي  عقد  جت��دي��د 
واأ�شافت اأنه برغم حمل دي ماريا للفريق على كتفيه، وظهوره 
يف حالة بدنّية جّيدة منذ ان�شمامه بعدما �شارك يف 4 مباريات 
متتالية الأّول مّرة هذا املو�شم، اإال اأن م�شتقبله �شيكون بعيدًا 
عن تورينو. واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن النجم االأرجنتيني 
قد يلعب �شنواته االأخرية بكرة القدم يف نادي روزاريو 
لعامل  اأطلقه  ال��ذي  النادي  وهو  االأرجنتيني،  �شنرتال 
دي  اأن  بالذكر  ج��دي��ر  م�شريته.  ب��داي��ة  يف  ال��ق��دم  ك��رة 
ال�شيفّية  االنتقاالت  فرتة  خال  ليوفنتو�س  ان�شم  ماريا 
املا�شية، يف �شفقة انتقال ُحّر بعد رحيله عن باري�س 
ذات��ه،  ال�شياق  ويف  ع��ق��ده.  بنهاية  ج��ريم��ان  ���ش��ان 
يواجه فريق "ال�شّيدة العجوز" انتقادات حاّدة عقب 
االأخرية.  الفرتة  يف  املخّيبة  النتائج  من  �شل�شلة 
ووّج���ه األ��ي�����ش��ان��درو دي��ل ب��ي��ريو، جن��م اليويف 
األ��ي��غ��ري،  ملا�شيميليانو  ان��ت��ق��ادات��ه  ال�شابق، 
باأن  ُم�شّددًا  العجوز،  لل�شيدة  الفني  املدير 
وعانى  �شعيفة.  للفريق  النف�شّية  احلالة 
معقله  يف  قا�شية  هزمية  م��ن  يوفنتو�س 
يف   )0-2( بنتيجة  مونزا،  نظريه  اأم��ام 
املباراة التي جمعتهما اأول اأم�س االأحد.   
نقلها  ت�شريحات  يف  بيريو  دي��ل  وق��ال 

"توتو  حلظة م��وق��ع  "اإنها  االإي��ط��ايل:  ويب"  مريكاتو 
اأمام مونزا كانت هناك اأخطاء ُمرتكبة ال تدلُّ �شعبة للغاية، 

من  ة  خا�شّ امللعب،  اأر�س  على  الاعبون  ميتلكها  التي  اجلودة  على 
حيث الرتكيز واالنتباه"!

دي ماريا يقترب من االنف�شال 
عن "ال�شّيدة العجوز"!
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كن���ت راجع���ت اإح���دى الدوائ���ر احلكومي���ة 
بخ�شو����ص معامل���ة معينة،فاأعطي���ت املل���ف 
ال�شب���اك ورجوت���ه  ل�شخ����ص كان يق���ف يف 
ان ي�شتعج���ل فيه���ا ان امك���ن فق���ال يل )اذا 

م�شتعجل خلي بالفايل 25 الف(.
وت�شاءل���ت م���ع نف�ش���ي م���ا اذا كان���ت ه���ذه 
)الر�شوة( �شائعة ام حال���ة ا�شتثنائية. ولأن 
م���ن عادت���ي ان ا�شتطل���ع ال���راأي بخ�شو�ص 
ظواهر اجتماعية فاأنني توجهت عرب و�شائل 

التوا�شل الجتماعي بهذا الأ�شتف�شار:
)ه���ل �شحيح ان املراجع لأية دائرة حكومية 
يف بغداد..م���ا مت�ش���ي معاملت���ه اإذا مل ي�شع 

بالفايل 25 الف دينار؟
اجلواب..بالذمة(.

�ش���ارك يف الأجاب���ة اأكادميي���ون ومثقف���ون 
ومتابع���ون فكان���ت النتائ���ج ان الذي���ن نفوا 
وقال���وا )ماكو هيج �ش���ي( ل تتعدى ن�شبتهم 

3 %، و قال احدهم بالن�ص:
- ل ماكو هي���ج ابدا خا�شة بدوائر البلديات 
و دوائ���ر العق���ارات وال�شريبة، ف���ردت عليه 

احداهن:
- اكو..دفعت 300 الف..خلونا �شاكتني.

ورّد اآخ���ر: لال�شف اكو، ب����ص منكدر نحجي 
خوفا من الدعاوي الكيدية. ن�شكت ونقول ل 

حول ول قوة ال بالله العلي العظيم.
اأدي���ب: اأرى يف الأم���ر مبالغة..ه���ذا  وق���ال 

ح�شب علمي.
واأق�شم اآخر: ال�شه���ادة لله، مل ندفع �شخ�شيا 
ر�ش���وم  املراجعة،وامن���ا  عن���د  مبل���غ  هك���ذا 
وو�ش���ل وا�شتمارات نك���ون ب�شكل معلن من 

دون اللجوء اىل و�شع مبلغ يف الفايل.
وهناك من حددها بدوائر معينة:

- م���و كل الدوائر، ب�ص دوائ���ر املرور �شفتها 
بعيني.

- �ش���ارت عن���دي بدائ���رة امل���رور،، م���و 25 
الف.. اأكرث.

-والله انا عن نف�ش���ي، راجعت ال�شريبة يف 
حي الع���دل عبارة ع���ن دائرة ابت���زاز، ميكن 
�شرفن���ا ملي���ون دين���ار ر�ش���اوي يف معاملة 

ا�شولية.
وهناك من �شخر قائال:

ال�ش���الم  م���ال  ه���اذي  وع�شري���ن  خم�ش���ة   -
عليكم!.. املو�شوع اكرب من ذلك بكثري.

- هذا اذا ت�شاهل���وا مع املراجع و�شافوه بال 
مالب�ص!

وكان راأي الأغلبي���ة املطلق���ة ان )الر�ش���وة( 
موج���ودة، بينه���م من خ�شه���ا بدوائر معينة 
واآخ���رون عمموها..اليكم من���اذج منها دون 

ذكر الأ�شماء:
مبا ان اجلواب �شيكون بالذمة، فهذه احلاله 
ل تعم���م على اجلمي���ع ولكنه���ا موجوده يف 
معظم الدوائر وخا�شة يف املعامالت املتعلقة 
احل���الت  العقارات،وه���ذه  او  بالم���وال 
مراجعته���م،  اثن���اء  املحام���ني  م���ع  حت�ش���ل 
وهنالك ح���الت تن�شيق خ���ارج الدائرة. اما 
املعقبني فعملهم قائم على ا�شا�ص مبلغ )٢٥( 
الف.نع���م هذه الظاهرة منت�ش���رة على نطاق 

وا�شع حتت م�شمى )وين املالت(.
اأكادميي: �شعدت اكرث من درج قا�شدًا غرفة 
امل�شوؤول املعن���ي، فوجدت عند الباب طابور 
اآخ���ر  يف  موقع���ي  املراجعيني.اأخ���ذت  م���ن 
الطاب���ور وان���ا انتظ���ر دوري.كان الدخ���ول 
واخلروج واغلب املراجعيني كانوا فرحيني 

ب�شرع���ة اجناز معامالتهم لاع���رف ملاذا مما 
اثار ا�شتغرابي!!

ج���اء دوري فزعق بوجه���ي بعد ان بحث يف 
و�ش���ط الفايل)�شن���و ه���اي(.. ق���ال ل�شخ�ص 
يق���ف منت�شب���ًا بجانبه)اخ���ذه خل���ي ايكمل 

اوراقه(.
خ���رج مع���ي ال�شخ����ص املعن���ي وعن���د غرفة 
الباب )باللوفه( قال )جيب خم�شه وع�شرين 
خليه���ه بن����ص الفايل(.عمل���ت املطل���وب ث���م 
دخلت..فخرجت بعدها فرحًا جدًا جدًا ا�شوة 

بالخرين.
كن���ت م���ارا يف اح���د �ش���وارع جمم���ع �شكني 
ف�شمع���ت احده���م يح���ّدث الآخري���ن وقوف���ا 
)ياجماعة هذا املوظ���ف خل�ص معاملتي وما 
اخذ من���ي فل�ص(،فدفعني الف�ش���ول وقلت له 
بع���د ان توقف���ت بالقرب منه���م )حبيبي اكيد 
ه���ذا �شيوعي( فقال: )ميع���ود ل مو �شيوعي 
ب����ص ه���وه ان�ش���ان نظي���ف( وبعد ع���دة ايام 
راآين ذل���ك املتح���دث و�ش���رخ باعل���ى �شوته 
قائال:)اب�شريف هذا املوظف طلع �شيوعي!(.

كات���ب: هن���اك اأزم���ة اأخ���الق تع�ش���ف بالبلد 
ي�شم���ع  عندم���ا  ال�شغ���ري  املوظ���ف  وطبع���ا 
بحجم الأموال املنهوبة وامل�شروقة و�شعف 
الرقابة ي�شبح هذا دافعا له ملمار�شة البتزاز 
وال�شغط على املواط���ن لي�شتجيب لرغباته.

ووب���اء  �شائ���ع  اأم���ر  والبت���زاز  الر�ش���وى 
ا�شت�ش���رى كالنار يف اله�شي���م. ولكن هل هو 
جديد ويرتبط به���ذه املرحلة فقط..طبعا ل. 
خذ مثال يف احل���رب العراقية اليرانية نوع 
وحجم جتهي���زات وارزاق اجلندي الإيراين 
والعراق���ي، �شتج���د الب���ون �شا�شع���ا، حت���ى 
ان راأ����ص النظ���ام قال م���رة لو اأنن���ي ار�شلت 
للجن���ود جم���ال لو�شلته فق���ط الذان..وق�ص 

على ذلك.
املواط���ن  وي���رى  ي�شم���ع  �شاعر:عندم���ا   ·
اىل  متف�شي���ة  امل���ال  و�شرق���ة  الر�ش���وة  ان 
ه���ذا امل�شت���وى ي�شب���ح ل ارادي���ا مي���ال اىل 
التح�شيل واكتناز املال بطريقة غري �شرعية 
خوفا على نف�شه.. وه���ذا يعني ان احلكومة 
هي الداف���ع الرئي�شي لف�شاد املجتمع وفقدان 

الخالق.
· �شن���و ايل تغري دكتور عن ال�شابق..الف�شاد 
باق ويتمدد..ال�شريبة والطابو مناذج حية 
للف�ش���اد دون ح�شي���ب او رقيب حت���ت مراأى 
وم�شم���ع امل�شوؤول. ما مت�ش���ي �شغلتك اذا ما 

تدهن زردومه كما يقولون.
اكت���ب الي���ك �شي���دي الفا�ش���ل وان���ا ا�شت���اذ 
وبدرج���ة بروف منذ ع�شري���ن �شنة. راجعت 
مرت���ني  اي���ام  قب���ل  الع���ايل  التعلي���م  وزارة 

وفيهما متت اهانت���ي ب�شكل حقري رغم انني 
كن���ت مكلف���ا بعمل ل�شال���ح ال���وزارة.. والله 

امل�شتعان فاأىل اين املهرب؟

التحليل
تعن���ي )الظاه���رة( مبفهومه���ا الأجتماعي..

اف���راد  ب���ني  �شل���وك  او  فع���ل  �شي���وع 
املجتمع،وغالب���ا م���ا تطل���ق عل���ى افع���ال م���ا 
كان���ت موجودة مبث���ل ما �ش���ارت عليه، مثل 
املخدرات يف العراق التي كانت ن�شبتها قليلة 
يف �شبعينيات القرن املا�شي،و�شيوعها بعد 
2010 لت�شب���ح ظاهرة اتعب���ت حتى الدولة 

يف مكافحتها.
ون���رى،اأن �شيوع الر�ش���وة يف دوائر الدولة 

العراقية يعزى لثالثة ا�شباب:

الأول: �سيوع الف�ساد
يعرتف اجلمي���ع ب�شيوع الف�شاد يف العراق، 
مبن فيه���م )املرجعية املوق���رة( التي و�شفت 
كب���ار احل���كام باأنه���م )حيت���ان الف�شاد(،فيما 
اعرتف ال�شيد نوري املالكي بان )لديه ملفات 
للف�شاد لو ك�شفها لنقلب عاليها �شافلها(..وما 
ك�شفه���ا مع ان���ه كان يف حينه���ا الرجل الأول 
ب�ش���رف  ت�شب���ب  الف�ش���اد  وان  الدول���ة.  يف 
اأكرث م���ن ترلي���ون دولر اأمريكي، بني عامي 
2003 و 2018 بح�شب اخلبري القت�شادي 
لوؤي اخلطي���ب، لي�شبح الع���راق ثاين اف�شد 
دول���ة يف الع���امل واوله���ا يف حج���م الأموال 
امل�شروقة باع���رتاف خرباء عاملي���ني،واأن ما 
ي�شرق يقا�ص باملليارات بح�شب نائب رئي�ص 

جلنة النزاهة الأ�شبق مو�شى فرج.
ومن متابعتنا للعملية ال�شيا�شية يف العراق 
بعد ت�شكيل اول حكومة عام 2006، تو�شلنا 

اىل نظرية نف�شية كانت بالن�ص:
)اذا ت�شاه���ل القانون يف حما�شب���ة فعل كان 
يع���ّد خزيا،وغ�ص الآخرون الط���رف عنه او 
وجدوا له تربيرا..�شاع يف املجتمع ومل يعّد 

خزيا كما كان..الف�شاد يف العراق مثال(.
ما يعني اأن الف�شاد يف العراق ي�شكل ال�شبب 
الرئي����ص يف و�شول )الر�ش���وة( اىل ظاهرة 

بدوائر الدولة العراقية.

الثاني: غياب القائد القدوة
قل عن الرئي�ص العراقي الأ�شبق عبد الكرمي 
قا�شم م���ا �شئت، لك���ن اجلمي���ع يعرتف،مبن 
فيه���م اعداوؤه،باأن���ه كان نزيه���ا. فالرجل كان 
ين���ام بغرف���ة يف وزارة الدف���اع،ومل يتقا�ص 
حكومت���ه  وزراء  ب���ه  امتيازات،فاقت���دى 
واملوظف���ون يف دوائ���ر الدولة، فيم���ا الذين 

تولوا احلكم بعد 2003 ا�شتفردوا بال�شلطة 
وال���رثوة و�شكنوا الق�شور، م���ع اأنهم رجال 
دين وان ر�شالة النب���ي حممد كانت اخالقية 
بالدرج���ة ال�شا�شية )اإمنا بعثت لأمتم مكارم 
الأخالق(،وكان عليهم ان يقتدوا مبن خ�شه 
الله �شبحانه بقوله)وانك لعلى خلق عظيم(.

معاي���ري  يعتم���د  قا�ش���م  الك���رمي  عب���د  وكان 
الكف���اءة واخل���ربة والنزاهة،ومب���داأ و�ش���ع 
يف  املنا�ش���ب  امل���كان  يف  املنا�ش���ب  الرج���ل 
اغل���ب اختياراته..مث���ال ذلك:ابراهي���م كب���ة 
في�ش���ل  )مالي���ة(  حدي���د  )اقت�شاد(،حمم���د 
ال�شامر)ار�شاد(هديب احلاج حمود )زراعة( 
ناجي طال���ب )�ش���وؤون اجتماعية(…نزيهة 
يف  وزي���رة  اول  الدليمي)بلديات(..وه���ي 
تاري���خ الع���راق. واختي���اره عق���ال اكادمييا 
عبقري���ا در����ص عل���ى ي���د اآين�شتاي���ن لرئا�شة 
جامع���ة بغ���داد الت���ي تا�ش�ش���ت يف زمن���ه..
ال�شابئ���ي املندائ���ي الدكت���ور عب���د اجلب���ار 
عب���د الله،برغ���م معار�شة كثريي���ن، قالوا له 
كي���ف تعني ه���ذا ال�شابئي..فاأجابهم:)عينته 
رئي����ص جامع���ة ولي�ص خطيب جام���ع(، فيما 
قادة احلكم اجلدد اعتمدوا مبداأ املحا�ش�شة 
والقراب���ة للتعي���ني يف دوائ���ر الدول���ة الت���ي 
تقا�شموه���ا )عائلي���ا( وكث���ري منه���م ل ميل���ك 
�شه���ادة ول موؤهل ما اث���ار ال�شعور باحليف 
ل���دى موظفني م�شتقلني �ش���كل عامال لتعاطي 

الر�شوة.
واذا كان املوظ���ف قد فقد الق���دوة ال�شيا�شية 
فان���ه فقد الق���دوة الدينية اي�ش���ا، اقبحها ان 
يرى يف التلفزي���ون اثنني من املعممني يتهم 
احدهم���ا الآخر بالف�شاد في�شل اىل حوار مع 
نف�شه )اذا �شاحب العمامة �شار فا�شد..ظلت 

علّي!(.

الثالث:الفقر
يعّد العراق البل���د الأغنى يف املنطقة..واأحد 
اغن���ى ع�شرة بلدان يف الع���امل، ومع ذلك بلغ 
ع���دد من هم دون خ���ط الفقر فيه اكرث من 13 
ملي���ون يف �شابقة ما حدث���ت بتاريخ العراق 
ال�شيا�ش���ي. وزاده���ا موؤخ���را ارتف���اع �شع���ر 
ال���دولر وغ���الء امل���واد ال�شا�شي���ة وبالذات 
الغذائية منها..ليذكرنا احلال مبقولة ابي ذر 
الغفاري)عجب���ت ملن ل يجد ق���وت يومه ومل 
يخرج �شاهرا �شيفه(..وقد فعلوها من �شباط 
2011 اىل كان���ون اول 2023، خرج���وا يف 
جميعها �شاهرين علم الوطن،وما ا�شتجابوا 
ل�شرختهم..لت�ش���كل م���ربرا للر�شوة عند من 

اماتوا فيهم ال�شمري الأخالقي والديني.

والحل؟!
وا�شح ان احلل يكون مبعاجلة هذه الأ�شباب 
الثالثة..ووا�شح اي�شا ان احلكومة احلالية 
لي�ص باأمكانها حلها، وان ال�شيد حممد �شياع 
ال�ش���وداين ل���و فك���ر يف ذل���ك، ف���ان علي���ه ان 
يتذك���ر �شلفه ال�شيد حي���در العبادي يوم كان 
رئي�ص وزراء ووعد باأن���ه �شي�شرب )الف�شاد 
بي���د م���ن حديد(،واأكد قائ���ال )يقتلوين..خل 
يقتلوين( ويف اأقل من �شهر تخلى عن وعده 
واعرتف علن���ا..ان الفا�شدين ميتلكون املال 

وال�شالح والف�شائيات..انهم مافيا.
وتل���ك ه���ي احلقيقة..انه���م مافي���ا و..دول���ة 
عميقة..بيدها الأمور،الآن و..لغد بعيد!..ما 

مل يتوحد ماليني اجلياع يف ثورة �شلمية.

ا�شتدعى ال�شاب املتوت����ر والديه اإىل جل�شة م�شارحة. 
ر ال�شتقالة منه.  ����ه ق����رَّ ق����ال اإنَّه يحب لبن����ان كثريًا لكنَّ
اأو�ش����ح اأنَّ الق����رار موؤمل له وللعائل����ة، لكنَّه اتخذه بعد 
د اأنَّه �شيطرق اأبواب كل ال�شفارات بال  تفكري طويل. اأكَّ
ا�شتثن����اء واإن تعذر الأمر لن ي����رتدَّد يف القفز اإىل اأحد 

»قوارب املوت«.
ح����اول الوالد احت����واء املوقف خ�شو�ش����ًا بعدما كادت 
الدم����وع تل����وح يف عين����ي زوجته. ق����ال اإنَّ لبن����اَن بلٌد 
�شع����ب يف منطق����ة �شعب����ة و�شب����ق اأن اجت����از مراحَل 
����ه ا�شرتج����ع اأنفا�ش����ه وحيات����ه. مل يقتن����ع  معق����دة، لكنَّ
ال�ش����اب. ق����ال اإنَّه لي�ص م�شتع����دًا اأن يه����در �شنوات من 
عمره بانتظار عثور اجلمهورية املقطوعة الراأ�ص على 
رئي�ص. اأ�شاف اأنَّه لن يهدر عمره بانتظار جالء م�شري 
القا�شي البيطار وحتقيق املرفاأ. واأنَّه لن ينتظر عودة 
الكهرب����اء اإىل العا�شم����ة الت����ي ا�شتول����ت العتم����ة على 
معناه����ا وروحه����ا. واأنَّه لن ي�شتطي����ع تاأمني خبزه يف 
الغاب����ة املخيف����ة. وع����رّب ع����ن خيبت����ه م����ن النتخابات 
الأخرية التي انتهت باإعادة انتخاب من ي�شنفهم كثري 

من املواطنني يف خانة كبار املرتكبني.
�شع����رت الأمُّ بخوٍف �شديد مما �شمع����ت. اأنفقت عمرها 
ترع����ى هذا الفت����ى ليبن����ي م�شتقباًل معق����وًل خ�شو�شًا 
اأنَّ نتائج����ه الدرا�شي����ة توؤهله لذلك. خاف����ت من م�شاعر 
العزل����ة والوحدة التي �شتنتابها حني يهجم العمر على 
بيت قط����ع اآخر روابطه مع امل�شتقب����ل. ا�شتوقفها قول 
ابِنه����ا اإنَّ لبن����ان مل يع����د مكانًا �شاحل����ًا للعي�ص. و�شعر 
الوال����د بارتب����اك. هل كان علي����ه اأن يغادر باك����رًا ليولد 

ال�شبي يف دولة ل يف غابة؟
يف الليل جل�ص الأب كئيب����ًا يقّلب كلمات ابِنه واأحوال 
البالد. نهب����ت املنظوم����ة اأر�شدة املواطن����ني واقتلعت 
اآخ����َر مع����امل الدولة. ن����وع غريب م����ن الذئ����اب. غريب 
ورهي����ب. كاأنَّ اللبناني����ني لعبوا بدمه����م ودم اأولدهم. 
ل الربمل����ان برمل����ان ول احلكوم����ة حكوم����ة ول الق�شاء 
اللبن����اين  البي����ت  �ش����كان  خم����اوُف  طفح����ت  ق�ش����اء. 
ه����م تعبوا من العي�ص مع����ًا. الت�شاكن  وكراهياته����م. كاأنَّ
منهٌك والطالق قاتل. ف�شل اللبنانيون حتى يف تنظيم 
التعاي�ص ب����ني �شموم التاريخ وعوا�ش����ف اجلغرافيا. 
ال�شعيف ل يق����ر باأنَّ الزمن تغ����ري. والقوي ل تراوده 
فكرة احرتام �ش����روط العي�ص حتت �شقف واحد. نكبة 

العي�ص بال دولة.
فك����ر يف ا�شتدعاء ابِنه على عجل لإبالغه قرارًا �شارمًا 
بع����دم املغ����ادرة. العائ����الت لي�ش����ت �ش����ركاٍت لت�شدي����ر 
����ه متّه����ل قلي����اًل. ل  الأبن����اء اإىل الغرب����ة واملن����ايف. لكنَّ
ه����ا. وجامعته����ا.  ميكن����ه اإن����كار اأنَّ املدين����ة فق����دت �شرَّ
ومرفاأه����ا. وم�شت�شفاها. والقامو�����ص الذي كان يربط 
ب����ني جزرها. ث����م اإنَّ اخلب����َز �شعب ول ميك����ن انتزاعه 
اإل بال�شباح����ة يف بحر من ال����ذل. ل ي�شتطيع اإنكار اأنَّه 
�شخ�شي����ًا ي�شع����ر ب����اأنَّ عمَره اأه����در قبل ر�شي����ده. واأنَّ 
ال�شرط����يَّ لي�����ص �شرطي����ًا. واملحكم����ة لي�ش����ت حمكمة. 
واأنَّ القان����وَن غري����ٌب وذلي����ل. واأنَّ الد�شتوَر مم�شحة. 
واأنَّ كل نه����ار جدي����د فر�ش����ٌة جديدة لإهان����ات جديدة. 
وحدهم القرا�شن����ة يرق�ش����ون كالطواوي�ص املفرت�شة 

ف����وق ال�شفينة الغارقة. يجتمع����ون ويفرتقون. تتدىلَّ 
اأفكاُره����م اللزجة من ال�شا�شات واأحيانًا يغردون. غابة 

الطواوي�ص والذئاب.
ح����اول العثور على ع����زاء متوا�ش����ع. متابعته الدقيقة 
لنكب����ات »قوارب امل����وت« علمته اأنَّ الكارث����َة اأو�شع من 
خريط����ة لبن����ان. خراب هائ����ل عابر للح����دود وخرائُط 
مري�ش����ة ل ينقذه����ا الأبن����اء ول يرحمه����ا الآخ����رون. 
خرائ����ُط حولتها ال�شراه����ات الإقليمية مالعَب حلروب 
ل تنته����ي. زعزعة ا�شتقرار وتغي����ري مالمح و�شعارات 
ت�شك����ب لإلهاء من �شاعت بلدانهم على مائدة الأقوياء. 
كلَّم����ا غ����رق ق����ارب هن����ا اأو هن����اك ي�ش����األ ع����ن هوي����ات 
البح����ر  اإىل  دفعته����م  الت����ي  الأماك����ن  ع����ن  ال�شحاي����ا. 
ومائ����دة الأ�شماك. ويع����رث يف اللوائح عل����ى �شوريني 
وليبي����ني  و�شومالي����ني  وعراقي����ني  وفل�شطيني����ني 

وجن�شيات اأخرى.
حلم �شابقًا اأن ي�شتيقَظ ذات يوم لريى ال�شرق الأو�شط 
ا�شرتدَّ اإن�شانيته. حكومات من�شغلة بالتنمية وتطوير 
التعلي����م واإيجاد فر�����ص عمل. حكوم����ات ل تنهب املال 
العام ول تهدره. حكومات حترتم املواطنني وحتر�ص 
حقَّهم يف الختالف حتت �شقف الد�شتور. حكومات ل 
ه اأقلع عن  ها اأمام القاتل وال�ش����ارق. لكنَّ ترتع����د فرائ�شُ
ارتكاب هذا النوع م����ن الأحالم فال�شرق الأو�شط بيت 

بنزاعات ل تنتهي.
مل يبته����ج اأب����دًا ب�»الربيع العربي« ح����ني ا�شتوىل عليه 
����ه يري����د العي�ص يف دول����ة يحكمها  اأع����داُء الربي����ع. لكنَّ
القانون وتتَّ�ش����ع جلميع مواطنيها حت����ى واإن �شربوا 

من ينابيع خمتلفة وتعلقوا باأغاٍن ل تت�شابه.
ال�ش����رق الأو�شط بيت بنزاعات كث����رية. ُولدنا فوجدنا 
اجلرح الفل�شطين����ي مفتوحًا. ووجدنا اجلرَح الكردي 
نازف����ًا. ح����روب واتفاق����ات. مفاو�ش����ات وانهي����ارات. 
كاأنَّ بع�����ص اخلرائ����ط ل تتَّ�شع لبع�����ص اأبنائها. تذلهم 
اأفك����ر  ال�ش����الح.  امت�شق����وا  اإذا  وتقتله����م  اعتدل����وا  اإن 
يف ال�ش����اب الك����ردي املقي����م عند اجلان����ب ال�شوري من 
احل����دود الرتكية. كل بيت يقيم فيه موؤقت اأو عابر. كل 
م�شتقب����ل يلوح ل����ه غام�ص اأو خميف. اأغل����ب الظن اأنَّه 
يق����ول لوالديه ما قاله ال�شاب اللبناين الذي اتخذ قراَر 

ال�شتقالة من وطنه.
اأفك����ر اأي�ش����ًا يف الفل�شطين����ي ال����ذي كان يفرت�����ص اأن 
يحلَم بالف����وز ب�شهادة حمرتمة وعم����ل منا�شب يخفف 
ق�ش����وة العي�����ص عن����ه وع����ن عائلت����ه. كان يفرت�����ص اأن 
يحل����َم بالعثور عل����ى �شديقة تفتح اأماَم����ه باَب الأحالم 
والأوه����ام والأغنيات اجلميل����ة. كان ميكن حلياته اأن 
ت�شلَك طريق����ًا طبيعيًا، لكنَّه ابن م����كان ي�شعب العي�ص 
اأن  والفل�شطيني����ني  الإ�شرائيلي����ني  م�ش����ري  كاأنَّ  في����ه. 
يقتتل����وا اإىل الأب����د لأنَّ ال�شتق����رار ل ميك����ن اأن يبن����ى 
على الظلم. لقد اأ�شاعت اإ�شرائيل فر�شتني تاريخيتني 
ال�ش����الم  مب����ادرة  والثاني����ة  اأو�شل����و«  »اتف����اق  الأوىل 

العربية. وها هي دوامة الدم تعود.
لي����ٌل دام�����ٌص يف خرائ����َط كث����رية. ل فك����رة م�شيئة ول 
بارقة اأمل. ما اأ�شعَب العي�َص يف هذا اجلزء من العامل!
عن �سحيفة ال�سرق االو�سط

تبقى عملية خلق الن�سان حقل 
�سراع بين ال�ساطير والديان 

والعلم وكل يحاول اأن يثبت 
حقيقة تو�سالته وكيف تمت 
هذه العملية، وخا�سة الديان 

ال�سماوية، التي توؤكد ان الخلق هو 
فعل الهي وقد ذكر في ن�سو�ص 

مقد�سة ل تقبل الجدل والنقا�ص 
والتغيير. يبقى هذا المو�سوع 
مثيرا لل�سد والجذب والحوار 

والختالف بين الديان والعلم لن 
منطلقاتهم وزوايا نظرهم مختلفة 

ولم ي�ستطع اأي منهم اأن يثبت 
برهانه اليقيني والفجوة بينهما 

تت�سع يوما بعد يوم..

اأول ذكر لعملية خلق الن�شان ح�شل يف 
ال�شطورة ال�شومرية والتي ا�شتوحيت 
الالحق����ة  الق����وام  ا�شاط����ري  كل  منه����ا 
والدي����ان، لق����د ن�شت ا�شط����ورة اخللق 
ال�شومرية على ما يلي..يقول الله اأنكي 
لم����ه الله����ة منو../امزج����ي ل����ب الطني 
مبياه العماق /و�شيق����وم �شناع اللهة 
املهرة، بتكثي����ف الطني وعجنه/وقومي 
انت يا اماه ببناء الع�شاء واجلوارح/
و�شتعم����ل مع����ك ننماخ، الله����ة الم، يدا 
بيد/و�شتق����ف جنب����ك مل�شاعدت����ك اثن����اء 
التكوي����ن، كل رب����ات الولدة/ول�ش����وف 
تختاري����ن للمول����ود اجلدي����د ي����ا ام����اه، 
/و�شتعلق ننماخ عليه �شكل  م�شريه 

و�شورة اللهة/انه الن�شان..
الديان����ة  اإن عملي����ة خل����ق الن�ش����ان يف 
اليهودي����ة ل تختل����ف كث����ريا ع����ن ما ذكر 
يف ال�شطورة ال�شومرية وهناك تطابق 

كبري بني العمليتني..
تراب����ا  الن�ش����ان  الل����ه  ال����رب  )وجب����ل 
ن�شم����ة  انف����ه  يف  ونف����خ  الر�����ص  م����ن 
حياة،ف�شار الن�شان نف�شا حية..( �شفر 
التكوي����ن 2:7.. ويف الديانة امل�شيحية 
ما يتفق مع ال�شطورة ال�شومرية )اذكر 
ان����ك جبلتني م����ن طني..افتعي����دين اىل 
تراب..( �شفر اي����وب 10 ، اما يف الدين 
ال�شالم����ي ف����ان عملي����ة اخلل����ق ل ت����كاد 
تختل����ف كث����ريا ويبقى الط����ني والرتاب 
وامل����اء هي امل����واد ال�شا�شي����ة التي ُخلق 
منه����ا الن�شان وقد ذك����رت عملية اخللق 
الق����راآن  يف  الآي����ات  م����ن  العدي����د  يف 

الكرمي..
ب�ش����م الله الرحمن الرحي����م )ولقد خلقنا 

الن�ش����ان م����ن �شاللة من ط����ني( املعارج، 
واآية كرمي����ة )هو ال����ذي خلقكم من طني 
ثم ق�ش����ى اأج����ال واأجل م�شم����ى عنده ثم 
اأنتم مترتون..( النع����ام:2 واآية كرمية 
اخ����رى )وخلقن����ا الن�شان م����ن �شل�شال 
كالفخ����ار..( �ش����ورة الرحمن..ه����ذا فيما 
يخ�ص الدي����ان ال�شماوي����ة البراهيمية 
الثالث����ة وه����ذا اخلل����ق من ط����ني ذكر يف 
عملي����ة  ان  الر�شي����ة.  الدي����ان  بع�����ص 
اخلل����ق التي ظه����رت يف الكت����ب الدينية 
املقد�ش����ة وغ����ري املقد�ش����ة ل تتف����ق مع ما 
يذك����ره العل����م من ك�شوف����ات فيما يخ�ص 
نظري����ة  ان  الن�ش����ان،  تط����ور  مراح����ل 
التطور الت����ي و�شعها داروين وقانونها 
الرئي�شي النتخ����اب الطبيعي، الطبيعة 
تنتخب الق����وي وتهم����ل ال�شعيف، وكل 
يف  تبح����ث  الت����ي  العلمي����ة  النظري����ات 
خل����ق الن�ش����ان تتف����ق عل����ى ان عملي����ة 
اخللق ووجود الن�ش����ان بهذا ال�شكل مل 
تت����م بزم����ن حلظ����ي اي ان الن�شان وكل 
اململك����ة احليواني����ة مل يخلق����ا عل����ى هذا 
ال�شكل احل����ايل يف زمن ولدتهما الآنية 
ب����ل احتاج����ا اىل ملي����ارات ال�شنني لكي 
ي�شال اىل ماهما عليه. العلم ي�شرح كيف 
مت����ت عملي����ة اخلل����ق بوا�شط����ة ا�شلحته 
الت����ي ميلكه����ا م����ن ال�شج����ل الحف����وري 
وال�شاع����ة  املق����ارن  الت�شري����ح  وعل����م 
اجلزيئي����ة وغريه����ا، العلملن يجيب عن 
�ش����وؤال مل����اذا مت����ت العملية به����ذا ال�شكل 
لأن ه����ذا لي�����ص م����ن اخت�شا�شههناك من 
يجي����ب بقان����ون ال�شدف����ة واآخ����ر موؤمن 
لل�ش����يء  الل����ه ه����و اخلال����ق ويق����ول  ان 
ك����ن فيك����ون. العل����م يوؤك����د اأن اأ�ش����ل كل 

املوج����ودات احلي����ة واح����د وم����ن خلي����ة 
بدائي����ة واح����دة ن�شاأت يف املي����اه ومنها 
انق�شمت، بعد مئات ماليني ال�شنني، اىل 
مملكة نباتية وحيواني����ة وباقي املمالك 
الخ����رى وان الن�شان تطور من كائنات 
بدائيةواحليوان����ات والطي����ور تطورت 
وه����ذه  والربمائي����ات  الزواح����ف  م����ن 
العملي����ات ا�شتغرقت ملي����ارات ال�شنني.
مل يظه����ر ا�شب����اه الب�ش����ر، ال����ذي مي�ش����ي 
عل����ى �شاق����ني وبقام����ة منت�شب����ة وميتاز 
بامتالك����ه العق����ل، ال قب����ل خم�ص مليون 
�شن����ة ف����رع من����ه تط����ور الن�ش����ان وم����ن 
الف����رع الخر تط����ور ال�شمبانزي وباقي 
القرود،الفرق بني الن�شان وال�شمبانزي 
الطبيع����ي يف  الرتكي����ب  1،2باملئ����ة يف 
ح����ني ان الف����رق بين����ه والغوري����ال 1،6 

باملئ����ة،اأي اأن الن�شان لي�����ص اأ�شله قردا 
ب����ل اأن الن�ش����ان والقرد ظه����را من ا�شل 
واحد،وهذا م����ا اكدت عليه الحفوريات 
التي مت اكت�شافها فكان اجلن�ص الب�شري 
الول وي�شمى كراوند بتكيو�ص قد ظهر 
قبل خم�����ص ملي����ون �شن����ة ومت اكت�شافه 
يف ع����ام 2009 وكان حج����م دماغه 350 
�شنتم����رت مكعب وقد عا�����ص هذا اجلن�ص 
ملي����ون �شن����ة م����ن خم�ش����ة ملي����ون اىل 
اربعة مليون �شنة، اأما اجلن�ص الب�شري 
الث����اين فق����د عا�ص ملي����ون �شن����ة اخرى 
م����ن اربع����ة ملي����ون اىل ثالث����ة ملي����ون 
وق����د �شم����ي ا�شرتال����و بتكيو�����ص وكان 
حجم دماغ����ه 400 �شنتم����رت مكعب وقد 
مت العث����ور علي����ه يف احف����ورة لو�ش����ي، 
اجلن�����ص الب�شري الثال����ث املاهر ويدعى 

الهوم����و هبل�ص ظه����ر من ملي����وين �شنة 
لغاي����ة مليون ون�شف وكان حجم دماغه 
600 �شنتم����رت مكعب، وظهر جن�ص اآخر 
والذي يدعي هومو اركت�ص من مليوين 
�شن����ة حت����ى اأربعمئ����ة الف �شن����ة وا�شهر 
اإحفورة له هي احفورة بكني، واجلن�ص 
الخ����ري ويدع����ى ان�ش����ان الهايدلربك مت 
اكت�شاف����ه من قبل الملان والذي تاأقلم مع 
الظ����روف الطبيعي����ة و�شلوك����ه متح�شر 
واعتم����د عل����ى ال�شي����د يف غذائ����ه وكان 
حج����م دماغ����ه 1250 �شنتم����رت مكع����ب، 
م����ن هذا اجلن�ص الب�ش����ري تطور ان�شان 
النياندرت����ال قب����ل 240 ال����ف �شنة الذي 
عا�����ص يف اورب����ا وانقر�ص قب����ل اربعني 
الف �شنة وان�شان الهومو�شايبينز الذي 
ظه����ر يف ا�شي����ا وافريقي����ا وق����د وج����دت 
اأول احف����ورة ل����ه يف جب����ل يف املغ����رب 
قب����ل ثالثمئ����ة الف �شنةال����ذي ا�شبح يف 
النهاي����ة ه����و الن�ش����ان العاق����ل وحج����م 
دماغ����ه 1500 �شنتم����رت مكع����ب وانتقل 
التغ����ريات  ب�شب����ب  اي�ش����ا  اورب����ا  اىل 
املناخي����ة وانفجار ب����ركان توبا قبل 75 
ال����ف �شن����ة يف افريقي����ا وال����ذي ت�شب����ب 
ب�شح����ب دخانية غط����ت الر�ص كلها مما 
ا�شطره عبور باب املندب للو�شول اىل 
اورب����ا، ولذا جت����د يف الن�شان الوربي 
DNA خالياه كال من ال�شفات الوراثية 
ام����ا  �شايبين����ز،  للنياندرت����ال والهوم����و 
الن�ش����ان يف ا�شيا وافريقي����ا وا�شرتاليا
DNA خالي����اه حتت����وي عل����ى ال�شفات 
الوراثية لن�ش����ان الهومو�شايبينز فقط 

الذي يعي�ص اليوم على هذه البقاع..
يبق����ى اجل����دل قائما ب����ني الدي����ن والعلم 

ح����ول عملية اخلل����ق ورغ����م كل النتائج 
العلمية ال ان هناك عددا من الثغرات مل 
ي�شتطع العلم حل����د الن ردمها منها عدم 
اكتمال ال�شج����ل الحفوري وعدم قدرته 
ايج����اد ح����ال مقنع����ا لالنفج����ار الكمربي 
وه����و ظهور اع����داد مهولة م����ن الكائنات 
احلي����ة عل����ى الر�����ص قب����ل 450 مليون 
�شن����ة ويع����زو العلم ه����ذا النفج����ار اىل 
ال�شدفةولكنه ما زال يبحث يف �شر هذه 
الكائنات، وعجز العلم عن ا�شباب تطور 
اخللي����ة الوىل وغريها من المور التي 
بقيت بال تف�شري. ال�شطورة ال�شومرية 
والدي����ان ال�شماوية تتفق م����ع العلم ان 
اخلل����ق ب����داأ يف املاء، ب�ش����م الله الرحمن 
الرحيم )وجعلنا من املاء كّل �شيء حي( 
�ش����ورة النبياء..هذا الحت����دام الفكري 
وال�شراع ب����ني العاملني الديني والعلمي 
وكل منهما يح����اول ان يثبت حججههما 
م����ا يدف����ع اىل ان يطور كل منهم����ا اآلياته 
املطلق����ة وه����ذا  للو�ش����ول اىل حقيقت����ه 
م����ا يحف����ز علم����اء الدي����ان اخلريي����ن ان 
يبتك����روا الو�شائ����ل املنطقي����ة ياأخ����ذون 
الن�شو�ص املقد�شة، بعيدا عن التحجر، 
نحو اف����اق اكرث حت�شرا ومواكبة لروح 
ب����ني الدي����ان  الع�شور..ه����ذا ال�ش����راع 
والعل����م لي�ص اآنيا بل اأزلي����ا وهو �شراع 
والخ����ر  يقين����ي  احدهم����ا  عقل����ني  ب����ني 
ينب�����ص فيه ال�شك على الدوام لن الكون 
لي�����ص جامدا بل متح����ركا ويتغري يف كل 
حلظة لذا لي�شت هن����اك حقائق ثابتة بل 
ما ي�شح الي����وم قد يكون خطاأ يف اليوم 
التايل ليبقى الن�شان يف بحث دائم عن 

احلقيقة..

خلق الإن�سان بين الأ�سطورة والدين والعلم

د. قا�سم ح�سني �سالح

غ�سان �سربل

�سالم حربه

الر�سوة في دوائر الدولة..هل �سارت ظاهرة؟حيث ي�سعب العي�ش
تحليل �سيكوبولتك
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ولد د. جواد ب�شارة في بابل ـ 
العراق ـ 1955، - بكالوريا علمي من 

الثانوية المركزية في بابل �شنة 
1973، غادر الى باري�س منت�شف 
ال�شبعينيات، وح�شل في البداية 

على لي�شان�س علوم �شينمائية 
واإعالمية من جامعة باري�س 

1977، - ماج�شتير في الإخراج 
ال�شينمائي من جامعة باري�س 

1978، - دبلوم درا�شات معمقة من 
جامعة باري�س الأولى ال�شوربون 

في الن�شاطات الإعالمية وال�شمعية 
الب�شرية 1980، دكتوراه الحلقة 

الثالثة في ال�شينما من جامعة 
باري�س الأولى �شنة 1982 عنوان 
الأطروحة " نحو نظرية جديدة 
في اللغة ال�شينمائية من منظور 
ال�شيميولوجيا ـ نظرية الإ�شارات 

والرموز اأو النظرية الدللية ـ "، - 
دكتوراه دولة في الأدب الفرن�شي 

وعالقته بو�شائل التعبير ال�شمعية 
الب�شرية من جامعة باري�س 

الأولى 1984 عنوان الأطروحة " 
البنى ال�شردية في روايات واأفالم 

مارغريت دورا�س "

ال�ش���ينمائي  لالإنت���اج  �ش���ركة  اأ�ش����س   -
والن�ش���اطات الإعالمي���ة باإ�ش���م " اأف���الم 
ع�شتار ASHTAR FILMS " انتجت 
بع�س الأفالم الق�ش���رة ونظمت دورات 
�شينمائية لل�شباب. كما اأ�ش�س دار للن�شر 
EDITIONSBABY�  ااإ�شم بابلونيا
واإخراج  ن�شر  يف  LONIA" �ش���اهمت 

وطباعة العديد من الكتب الفرن�شية.
ل���ه خ���رة عملي���ة وتقني���ة يف الطباع���ة 
 MAC الكومبيوت���ر  عل���ى  والعم���ل 
ماكنتو����س و PC منذ �ش���نة 1988 على 

خمتلف الرامج العربية والأجنبية.
والإعالم���ي  ال�ش���حفي  العم���ل  مار����س 
الأبح���اث  وكتاب���ة  ال�ش���ينمائي  والنق���د 
والفني���ة  ال�ش���ينمائية  والدرا�ش���ات 
املج���الت  خمتل���ف  يف  املن�ش���ورة 
ال�ش���ينمائي  بالف���ن  املتخ�ش�ش���ة 
وامل�شرحي منذ �شنة 1967 ب�شفة حملل 
و�شحايف واإعالمي �شيا�شي واقت�شادي 
وا�ش���راتيجي وثق���ايف يف العدي���د من 
ال�ش���حف الفرن�ش���ية وحمرر لدى جملة 
درا�ش���ات �ش���رقية ال�ش���ادرة يف باري�س 

منذ عام 1986 اإىل الآن.
 لديه خرة وا�شعة يف الإعالم الفرن�شي 
يف  العام���ة  والعالق���ات  وال���دويل 

املوؤ�ش�شات الإعالمية الفرن�شية
عمل مرا�ش���ل يف باري����س لإذاعة اأوروبا 
احل���رة 2000-2001، و- ن�ش���ر مايزيد 
عن خم�ش���ة اآلف درا�ش���ة وبحث ومقالة 
خمتل���ف  يف  وترجم���ة  تاألي���ف  ب���ن 
املج���الت الفنية والأدبية والقت�ش���ادية 
وال�شيا�شية وال�شراتيجية والع�شكرية 
يف خمتلف ال�ش���حف واملجالت العربية 

والأجنبية.
كما عمل يف الدائرة ال�ش���حفية لل�شفارة 
�ش���نة  اإىل   1980 �ش���نة  م���ن  اليمني���ة 
ودرا�ش���ة  واإع���داد  ترجم���ة  يف   1992
عل���ى  الإعالمي���ة  الن�ش���اطات  وحتلي���ل 
ال�ش���احة الفرن�ش���ية والعاملي���ة وخا�ش���ة 
فيما يتعلق بال�ش���رق الأو�ش���ط والعاملن 
العرب���ي والإ�ش���المي وكتاب���ة التقاري���ر 
الدبلوما�ش���ية التحليلية يف كل اأ�ش���بوع 
مع ترجمات خمت�شرة اأو كاملة ملا يكتب 

يف ال�شحافة الفرن�شية والعاملية.
وعمل مرا�ش���ال يف فرن�ش���ا لعدة جمالت 
و�ش���حف عربية مثل " املدى " و" النهج 
 " " و" الدف���اع اخلليج���ي  " و" الن���ور 
و" املوق���ف " و" احلي���اة ال�ش���ينمائية " 

و" ن���زوى " و" الدف���اع اخلليج���ي"، و" 
جملة املجل���ة " الخ...وتعاون مع بع�س 
املجالت وال�شحف الفرن�شية يف الكتابة 
والرجم���ة مثل جملة " م�ش���رق- مغرب 
ال�ش���ادرة عن مرك���ز الوثائق الفرن�ش���ي 
"كوريي���ه  و  دبلوماتي���ك"  "ولومون���د 
انرنا�ش���يونال" وم�شاهمات يف ترجمة 
لومون���د  ل�ش���حيفة  العرب���ي  الن����س 

ديبلوماتيك.
اأجرى املئ���ات من املقاب���الت مع خمتلف 
خمتل���ف  ويف  العاملي���ة  ال�شخ�ش���يات 
الخت�شا�ش���ات التي ن�شرت يف خمتلف 

و�شائل الإعالم
- عر����س وق���راءة ونق���د وتعلي���ق عل���ى 
مئات الكتب ال�شادرة باللغات الفرن�شية 
والإجنليزية والعربية. تعاون مع مركز 
الدرا�ش���ات العربي الأوروب���ي بباري�س 
من���ذ تاأ�شي�ش���ه �ش���نة 1992 م���ن خ���الل 
الرجم���ات والكتابة يف جملت���ه " امللف 
العرب���ي � الأوروبي " ومن ثم العمل فيه 
كموظ���ف من���ذ �ش���نة 1997 اإىل 2001، 
وكتابة العديد من الدرا�ش���ات والأبحاث 
والتقارير للمركز والإ�ش���راف الفني من 
ترجمة واإعادة �شياغة وطباعة واإخراج 
وحتري���ر جلميع املداخ���الت التي األقيت 
يف موؤمت���رات مركز الدرا�ش���ات العربي 
� الأوروب���ي الت�ش���عة من���ذ �ش���نة 1992 
و�شدرت يف كتب عن من�شورات املركز.

تدريبي���ة  دورات  اأرب���ع  واأدار  نظ���م 
 8 ب���ن  وال�ش���باب  لالأطف���ال  �ش���ينمائية 
اإخ���راج  ع���ن  متخ�ش���ت  عام���ًا   18 اإىل 
وتنفي���ذ اأربع���ة اأفالم �ش���ينمائية روائية 
ق�ش���رة مقا�س 8 ملل���م و 16 مللم و 35 
ملل���م عر�ش���ت يف التلفزيون الفرن�ش���ي 
والن���وادي  العر����س  دور  بع����س  ويف 

ال�شينمائية.
الق���ى العدي���د م���ن املحا�ش���رات الفني���ة 
والفكرية والعلمية يف العراق واأوروبا.
عم���ل رئي����س ملوؤ�ش�ش���ة الع���راق والعامل 
للدرا�ش���ات ال�شيا�ش���ية والإ�شراتيجية، 
يف  الدولي���ة  للعالق���ات  عام���ًا  مدي���رًا 
موؤ�ش�ش���ة معهد املدينة الفرن�شية لل�شرق 
لالإع���الم يف  عام���ًا  الأو�ش���ط.. ومدي���راأً 
وزارة الثقاف���ة العراقية 2005-2003، 
لل�ش���وؤون  الثقاف���ة  لوزي���ر  وم�شت�ش���اراأ 

الفنية
امل���دى  ل�ش���حيفة  مرا�ش���ال  عم���ل  كم���ا 
وم�شت�ش���اراأ  باري����س  يف  العراقي���ة 
اإعالمي���ا يف عدد من ال�ش���حف واملواقع 
الإعالمية املكتوبة واملرئية والنرنيت 
مث���ل اإيالف واحلوار املتم���دن والأخبار 
وغره���ا وقن���اة فرن�ش���ا 24 الفرن�ش���ية 
الف�ش���ائية باللغتن الفرن�شية والعربية 
واإذاع���ة فرن�ش���ا الدولي���ة واإذاعة مونت 
كارلو واإذاعة ال�ش���م�س وغرها 2005-

2010
ل���ه العديد م���ن املوؤلفات منه���ا:- كتاب " 
نق���د العق���ل اليه���ودي الغرب���ي "باللغ���ة 
الفرن�ش���ية، - كت���اب " اإي���ران حتدي���ات 
مرك���ز  ع���ن  والث���ورة" �ش���در  العقي���دة 
�ش���نة  الأوروب���ي  العربي���ة  الدرا�ش���ات 
1999، - كتاب" ال�شيا�ش���ة ال�ش���ينمائية 
يف العراق من �ش���نة 1940 اإىل 1990" 
دارامل���دى �ش���نة 2000، -الك���ون اأ�ش���له 
وم�ش���ره 2011، -الك���ون احل���ي ب���ن 
الفيزي���اء وامليتافيزي���اء 2012، الك���ون 
ال�ش���غر  يف  الالمتناه���ي  ب���ن  املطل���ق 
والالمتناهي يف الكبر 2013، - جذور 
الفو�ش���ى يف خم����س دول عربية العراق 
 ،2023 وليبي���ا  اليم���ن  لبن���ان  �ش���وريا 
- ال�ش���نة وال�ش���يعة الفتن���ة الك���رى يف 
مائ���ة �ش���وؤال وج���واب 2023، الإ�ش���الم 
املت�ش���ظي اجلذور التاريخية لالنق�ش���ام 

ال�شيعي وال�شني 2023
الفيل���م  لغ���ة  يف  �ش���ينمائية  وم�ش���ات 

وجمالية ال�شينما.2023
كم���ا اأن له كت���ب مرجمة عن الفرن�ش���ية 
منه���ا: املحرق���ة حت���ت املجه���ر ليورغ���ن 
غ���راف " ن�ش���ر يف دار امل���دى 1994، - 
الأ�شاطر املوؤ�ش�شة لل�شيا�شة الإ�شرائيلة 
لروجي���ه غ���ارودي دار عطي���ة 1997، - 
حماكم���ة احلري���ة لروجيه غ���ارودي دار 

ن�شر الراق 2002
لروجي���ه  عم���ل  برنام���ج  امل�ش���تقبل   -
 -  ،2002 ال���راق  ن�ش���ر  دار  غ���ارودي 
ن�ش���ر  دار  غ���ارودي  روجي���ه  مذك���رات 

الراق 2002
العن�ش���رية كما �ش���رحتها لإبنتي للطاهر 
بن جلون 2001، - درو�س يف الإخراج 
ال�ش���ينمائي �ش���رغي اآيزن�ش���تن وزارة 

الثقافة �شوريا2002

 ما الذي تقوله في الم�س���هد ال�س���ينمائي 
ف���ي العراق؟ وال���ى ماذا يحت���اج كي ينه�ض 

بواقع ال�سينما العراقية؟
امل�ش���هد ال�ش���ينمائي يف الع���راق بائ����س 
حاليًا و�ش���عيف يف املا�شي. ومل يتمكن 
م���ن ر�ش���م مع���امل �ش���ينما عراقي���ة ذات 

ب�شم���ة وا�شح���ة ومتمي���زة ف���ال توج���د 
�ش���ينما عراقي���ة باملعنى املت���داول، على 
غرار ال�ش���ينما امل�ش���رية اأو الإيرانية اأو 
الهندي���ة، ب���ل توج���د حم���اولت فيلمي���ة 
متفاوت���ة امل�ش���توى. فاأغل���ب املخرج���ن 
بنظري���ات  معرفي���ة  خللفي���ة  يفتق���دون 
الإخ���راج واللغ���ة ال�ش���ينمائية واأغلبهم 
حرفيون ولي�شوا جمددين ول ميتلكون 
روؤية دقيقة ملفردات التعبر ال�ش���ينمائي 
ال�ش���معي الب�ش���ري م���ع وج���ود جتارب 
ت�ش���تحق الثناء والإ�ش���ادة. هناك ب�شكل 
ع���ام غي���اب للطم���وح يف �ش���نع �ش���ينما 
متاألقة لأ�ش���باب كثرة منه���ا عدم وجود 
�ش���الت عر����س وع���دم وج���ود منتجن 
وموزعن وغياب �ش���به تام للقطاع العام 
ال�ش���ينمائي واإهمال للكادر ال�ش���ينمائي 
املتوف���ر حالي���ًا ال���ذي يعي����س يف ف���راغ 
وانتظ���ار ممل حل���دوث معجزة تنت�ش���ل 
اجلميع من هذه الهوة. اأق�ش���ام ال�شينما 
يف اجلامع���ات تخ���ّرج الع�ش���رات يف كل 
ع���ام لكن ب�ش���عة اأف���راد منهم م���ن ينجح 
يف ممار�ش���ة مهن���ة ال�ش���ينما، ولكن عر 
بالكام���رات  والت�ش���وير  التلفزي���ون 
الرقمي���ة ولي�س الكامرات ال�ش���ينمائية 
املحرف���ة والفيل���م اخل���ام. هن���اك نق�س 
مري���ع يف كت���اب ال�ش���يناريو املحرفن 
وقل���ة  املج���ال  ه���ذا  يف  واملجددي���ن 
ال���كادر التقني يف الت�ش���وير واملونتاج 
واملوؤثرات ال�شورية وال�شوتية واإهمال 
لأهمية الكادر ال�شينمائي وتوازنه ودقة 

التكوين يف داخله اأثناء الت�شوير.

 اأنت باحث علمي متخ�س�ض في الفيزياء 
النظري���ة وعل���م الكوني���ات الكوزمولوجي���ا 
م���ن  العدي���د  ف���ي  كمحا�س���ر  وم�س���ارك 
ف���ي  المتخ�س�س���ة  العلمي���ة  الموؤتم���رات 
ه���ذا المجال في فرن�س���ا وكن���دا والواليات 
المتحدة وفي العدي���د من التجارب العلمية 
ال�س���يما تل���ك الت���ي اأجري���ت في م�س���ادم 
الج�سيمات العمالق على الحدود الفرن�سية 
ال�سوي�سرية LHC.. هل تحدثنا عن ذلك؟
احلديث ع���ن ذلك يطول ويحت���اج لكتب 
فه���ذا جمال نادر يف الع���امل العربي ويف 
الع���راق وهو جزء مهم م���ن علم الفيزياء 
احلديث���ة والفيزي���اء النظري���ة ويتناول 
اأه���م لغ���ز ل���دى الب�ش���ر األ وه���و عملي���ة 
اخلل���ق و�ش���ر الك���ون وتكوينه و�ش���كله 
وهند�ش���ته وحمتواه واأ�شله وم�شره. 
وهو ع���امل ثري وممتع ومعقد و�ش���عب 
يف اآن واح���د يحت���اج ملعرف���ة عميقة يف 
كافة العلوم الأخرى ل�شيما الريا�شيات 
ومواكب���ة  والبيولوجي���ا  والكيمي���اء 
التط���ورات والتج���ارب العلمية احلديثة 
ل  الع�ش���رية  التكنولوجي���ا  ومنج���زات 
�شيما م�ش���ادم اجل�شيمات الذي هو بحد 
ذات���ه عامل فنط���ازي مذه���ل وٌمكلف جدًا 
فبف�ش���له مت العثور على بوزونات هيغز 
الناقل���ة للكتل���ة. اإن جمال عل���م الفيزياء 
النظري���ة والكونية معق���د للغاية والذين 
في���ه  ويرجم���ون  ويوؤلف���ون  يكتب���ون 
ن���ادرون ل�ش���عوبته والق���اريء العربي 
الواع���ي متعط����س لالإط���الع عل���ى خبايا 
هذه الكون ال�شا�ش���ع واأ�شراره والبحث 
عن اإجابات عن ت�شاوؤلته الوجودية يف 
" كيف وملاذا واأين ومتى".و ل تن�ش���ى 
اإن ه���ذا املي���دان قد اأث���ار �ش���راعًا مريرًا 
وداميًا م���ع املوؤ�ش�ش���ات الدينية املهيمنة 
على اأفكار الب�ش���رية لق���رون عديدة. لقد 
منعت الكني�شة درا�شة اأبحاث ونظريات 
كبلر وكوبرني���ك وحاكمت غاليلو غاليله 
واأرغمته على التنكر لكت�شافاته العلمية 
خا�ش���ة كروي���ة الأر����س ودورانها حول 
جيوردان���و  قبله���م  واأحرق���ت  ال�ش���م�س 
برون���و حي���ًا حلديث���ه عن تع���دد العوامل 

الخ..

 ما الذي يجعل للمثقف دورا مف�سليا في 
�س���وؤون بلده اعن���ي في الع���راق.. وانت احد 

المثقفين؟
قبل كل �ش���يء يج���در بنا الت�ش���اوؤل اأوًل 
م���ا هو املثق���ف ومن هو املثق���ف وما هو 

تعري���ف املثقف وم���ن الذي يقرر م���ا اإذا 
كان ه���ذا اأو ذاك ال�ش���خ�س مثقفًا؟ وعلى 
افرا����س وج���ود اإجابة ناجع���ة مقبولة 
فه���ل هناك م���ا مييز م���ن ن�ش���ميه املثقف 
عن باق���ي اأفراد جمتمعه، من النخبة اإىل 
ق���اع املجتمع؟ الدور الذي يجب اأن يقوم 
ب���ه كل ف���رد، وعل���ى نح���و اخل�ش���و�س، 
م���ن ن�ش���ميه املثق���ف، ه���و العم���ل عل���ى 
تنوير املجتم���ع وتوعية فئات���ه املتعلمة 
واجلاهلة وو�شع احلقائق التي يتو�شل 
اإليه���ا بن يدي اأبن���اء جمتمعه ومينحهم 
ع�شارة خرته وجتاربه وما تو�شل اإليه 
من معرفة ومعلومات وحقائق لكي ينر 
الطري���ق اأمام كاف���ة فئات املجتم���ع واأن 
يت�شدر الن�ش���اطات التي تطالب بتحرير 
املجتم���ع من اجلهل واخلرافة والتغييب 
التنوي���ر  بحرك���ة  وي�ش���اهم  املتعم���د 
والتوعي���ة والرتق���اء بالتفكر اجلمعي 
واأن يك���ون ملتزم���ًا بق�ش���ايًا �ش���عبه من 
خالل عطائه واإبداعه وهو الذي ي�ش���ميه 
�ش���ارتر باملثقف امللتزم. ينبغي اأن يكون 
املثق���ف احلقيق���ي قدوة لغ���ره ومتجرد 
ال�شخ�ش���ية  وم�ش���احله  انانيت���ه  م���ن 
ال�ش���يقة. وه���ذا النم���وذج م���ن املثقفن 
ن���ادر. مل نك���ن مثقفن فح�ش���ب، ب���ل كّنا 

منخرطن بالعم���ل ال�شيا�ش���ي املعار�س 
للفا�ش���ية والديكتاتوري���ة ونعم���ل بج���د 
ون�شاط لف�ش���ح النظام ال�شابق واإدانته 
يف املحافل الثقافية والإعالمية. �شاركت 
يف تاأ�ش���ي�س رابطة الكتاب وال�شحفين 
املنف���ى  يف  الدميوقراطي���ن  العراقي���ن 
يف  و�ش���اهمت  موؤمتراته���ا  وح�ش���رت 
جملتها " البديل" كما كتبت ون�ش���رت يف 

جمالت معار�شة مثل النهج واملدى.

 ماهي اأهم االأح���داث التي واجهتك منذ 
لحظة و�سولك اإلى باري�ض؟

واملعل���م  والأدي���ب  بالفيل�ش���وف  لقائ���ي 
الكب���ر جان بول �ش���ارتر. فقد كان حدثًا 
زل���زل كي���اين ومنحن���ى ق���وة و�ش���عادة 
لتو�ش���ف. كان حلمًا ي�شتحيل التحقيق 
اأن  ميكن���ك  ل  واقع���ة  حقيق���ة  واأ�ش���بح 
تتخيل مدى اأهمية ذلك وقيمته يف نف�شي 
كان اللقاء يفوق الو�ش���ف م���ع اإنه حدث 
هك���ذا وب���كل ب�ش���اطة ومل يك���ن معجزة.
باأ�ش���تاذي  لقائ���ي  كان  الثن���ي  احل���دث 
ومعلم���ي واأب���ي الروح���ي ج���ان ميري 
والأ�ش���تاذ  واملنظ���ر  وامل���وؤرخ  الكات���ب 
يف الف���ن ال�ش���ينمائي. كان قام���ة عمالقة 
وغاية يف اللطف والتوا�شع احت�شنني 

بال قيد اأو �ش���رط �شوى تعلمي وب�شرعة 
للغ���ة الفرن�ش���ية ومواكبت���ه الأبوي���ة يل 
ولتطوري الدرا�شي واملهني الذي انتهى 
باإ�ش���رافه عل���ى اأطروحت���ي للدكت���وراه. 
اإن���ه مثق���ف مو�ش���وعي و�ش���اعر مره���ف 
وناق���د ومنّظ���ر فري���د م���ن نوع���ه وكنت 
حمظوظ���ًا بقربي منه. كم���ا كان لتعريف 
على فري���ق عمل جملة كاييه دي �ش���ينما 
وجملة بوزتي���ف عميق الأثر يف ثقافتي 
وتط���ور ذائقت���ي اجلمالية خا�ش���ة واإن 
اأغلبه���م كان���وا م���ن اأ�ش���اتذتي ك�ش���رج 
توبيان���ا و�ش���رج داين ومي�ش���يل ماري 
واإري���ك رومر وغودار ودومنيك نوغيز 
وغرهم كث���رون. تعلمت منه���م الكثر 
ولهم ف�ش���ل كبر عل���ى تكويني وثقافتي 
مبي�ش���يل  تع���ريف  كذل���ك  ال�ش���ينمائية. 
فوكو وجيل دولوز وجاك دريدا واإدغار 
ومي�ش���يل  ميت���ز  وكري�ش���تيان  م���وران 
اأونف���راي ومتابعت���ي لن�ش���اطهم وكتبهم 
وحما�ش���راتهم  ودرو�ش���هم  واأبحاثه���م 

وندواتهم.

 ماه���و اأه���م �س���يء تعلمت���ه ف���ي غربتك 
ومنفاك الباري�سي؟

تعلمت اأن اأك���ون حرًا ول اأخاف من اأحد 
اأو اأخ�ش���ع لأحد اأو لأي ابتزاز وتهديد. 
تعلم���ت اأن اأكون �ش���ادقًا ووفي���ًا ملبادئي 
وانحيازي للفقراء وال�ش���عفاء ومقاومة 
العدال���ة  عل���ى حتقي���ق  الظل���م والعم���ل 
املحتاج���ن.  وم�ش���اعدة  الجتماعي���ة 
اأ�ش���ّيع وقت���ي لأن الزم���ن  األ  وتعلم���ت 
حمدود وثمن والعمر ق�ش���ر وله نهاية 
فعلين���ا اأن نحقق وننج���ز كل مالدينا من 

م�شاريع وطموحات قبل فوات الأوان.

 ماه���ي الكت���ب الفكرية التي ترك���ت اأثرًا 
عميقًا في نف�سك عدا كتب ال�سينما ؟

�ش���ارتر  ب���ول  والع���دم جل���ان  الوج���ود 
اأ�ش���ل  و الكينون���ة والزم���ن لهيدغ���ر و 
الأنواع لداروي���ن و راأ�س املال ملارك�س، 
الفك���ر  ونق���د  لنولدك���ه  الق���راآن  تاري���خ 
الديني ل�ش���ادق ج���الل العظ���م وبالطبع 
موؤلف���ات �ش���يغموند فروي���د ونيت�ش���ة ل 

�شيما هكذا تكلم زراد�شت.

 ركزت في كتاباتك وموؤلفاتك وكتبك في 
االآونة االأخيرة على مو�س���وع مناق�سة الفكر 
الديني وبجراأة مثل االإ�س���الم ال�سيا�سي من 
المنبع اإلى الم�س���ب والثال���وث المحّير فما 
ه���و فحوى ه���ذا الكتاب االأخير على �س���بيل 

المثال ال الح�سر؟
كت���اب الثال���وث املح���ّر يتن���اول ث���الث 
حم���اور اأ�شا�ش���ية يف حياة الب�ش���ر وهي 
الل���ه، والدي���ن، والعل���م، بثالث���ة اأجزاء. 
العن���وان الفرعي للج���زء الأول هو" لغز 
الألوهي���ة" اأما اجلزء الث���اين فهو حتت 
العق���ل  ب���ن  فرع���ي" ال�ش���راع  عن���وان 
الثيولوجي والعق���ل العلمي" فيما حمل 

اجل���زء الثالث عنوان فرع���ي " املواجهة 
بن العلم والدين"

ه����ذه  يف  للغو�����س  حماول����ة  وه����ذه 
املفاهي����م اجلوهرية الوجودي����ة الثالثة 
الت����ي حكم����ت حي����اة الب�ش����ر ع����ر اآلف 
ال�شنن. ناق�ش����ت هذه الدرا�شة البحثية 
امل�شتفي�ش����ة مفهوم الل����ه اأو الإله وكيف 
واحلدي����ث  الق����دمي  التاري����خ  يف  ن�ش����اأ 
به����ا  قدمت����ه  الت����ي  ال�ش����ورة  وخا�ش����ة 
الأديان ال�ش����ماوية ون�شو�شها املقد�شة 
كم����ا ناق�ش����ت مو�ش����وع الدي����ن وكيفي����ة 
ن�شوء الأديان مبنطق تفكيكي وحتليلي 
نقدي بعيدًا عن القد�شية وتطرق الكتاب 
اإىل الت�ش����اوؤلت الوجودي����ة الكرى عن 
الأ�ش����ل وامل�ش����ر وحماولة �شر اأغوار 
اجلان����ب اخلف����ي م����ن احلقيق����ة الكونية 
واأ�ش����ل احلياة وم�ش����رها وذلك خارج 
اأعم����اق  ويف  ال�ش����ماوية  الل����ه  مملك����ة 
التعدد الك����وين الأزيل والأبدي فالكون 
يف حقيقته مت�ش����امي ومطلق والإن�شان 
في����ه �ش����ئيل واأق����ل م����ن ل�ش����يء فالكون 
ل يهت����م بالن�ش����ان ولي�س موج����ودًا من 
اأجل����ه وقد عر�����س الكتاب مل�ش����األة وحدة 
الك����ون  وحقيق����ة  ال�ش����وفية  الوج����ود 
املت�ش����امي كما تناول مو�شوع الكائنات 
الت����ي مت����الأ الك����ون وه����ي كائن����ات غر 
ب�شرية وقدم روؤية مغايرة لق�شة الكون 
املرئ����ي وناق�س مو�ش����وع ال�ش����راع بن 
العل����م والدي����ن وك�ش����ر م�ش����لمة تقدي�س 
ال�ش����ماوات م����ن خ����الل عر�����س مفه����وم 
والدي����ن  والفل�ش����فة  العل����م  ب����ن  الل����ه 
وعر�����س بع�����س املطارح����ات الفل�ش����فية 
والعلمي����ة ع����ن الك����ون والل����ه وتن����اول 
م�ش����األة التعاطي مع العقل عن����د الأديان 
وم����ن وجهة نظر العل����م وهل العقل قادر 
وح����ده على اكت�ش����اف احلقيق����ة واإثبات 
م����ن  اأو ع����دم وج����ود اخلال����ق؟  وج����ود 
خالل دح�س الأوه����ام واخلرافات التي 
لعب����ت دورًا يف تعطيل العق����ل وترهيبه 
باخلراف����ات ودح�����س الروؤي����ة الغيبي����ة 
واملاورائية عر مناق�شة اإ�شكالية اخللق 
والأزلية ومل يردد يف نقد الآيديوجلية 
الديني����ة وحقيق����ة الوج����ود ب����ن الواقع 
واخليال عند الإن�ش����ان وك�ش����ف مع�شلة 
الوجود بن العل����م واخلرافة يف الكون 
املرئ����ي. تناول اجل����زء الأول من الكتاب 
مو�ش����وع يف غاية احل�شا�ش����ية ويتعلق 
بلغز الألوهية وماهي����ة الله من الناحية 
اأو  الديني����ة  والثيولوجي����ة  الفل�ش����فية 
عناوي����ن  حت����ت  والعلمي����ة  الالهوتي����ة 
مث����ل الله ذل����ك املجهول هل هو فر�ش����ية 
زائ����دة يف العل����م؟ و" العل����م والفل�ش����فة 
ث����م التعم����ق  ي�ش����تجوبان الإل����ه. وم����ن 
يف م�ش����األة الألوهي����ة من ت�ش����اوؤل " هل 
الب�ش����ر؟" وامل�ش����ي  م����ن اخ����راع  الل����ه 
اأبع����د من ذل����ك يف البح����ث وا�ش����تقراء" 
اأو ع����دم  اإثب����ات وج����ود  ه����ل ن�ش����تطيع 
وج����ود الل����ه؟ كم����ا عاجل����ت يف كتاب����ي 
ثيم����ة فل�ش����فية وديني����ة بعن����وان " الل����ه 
وال�شيطان ومع�ش����لة ال�شر" التي اأرقت 
الب�شر ونخبهم املثقفة ناهيك عن ب�شطاء 
النا�����س. ووا�ش����لت بحث����ي يف تن����اول 
املو�ش����وعات املتعلقة بلغز الألوهية و" 
ن�ش����وء الإحل����اد وامللحدين" ومناق�ش����ة 
للطبيعة،  واخل����ارق  مفهومي"الطبيعي 
وقدمت عر�شًا موجزًا ل�� " علم الكونيات 
امللح����د" والتعمق يف " اإ�ش����كالية الآلهة 
والألوهي����ة والل����ه الواحد" و وكر�ش����ت 
ال�ش����تنتاج ل��" بح����ث يف الإحلاد".ف��� " 
الل����ه"، م����ن حيث املب����داأ، كان وم����ا يزال 
و�ش����يظل لغزًا ي�شعب �ش����ر اأغواره من 
قب����ل الب�ش����ر، يف الوق����ت احلا�ش����ر على 
الأق����ل. ولق����د تب����ارى الفال�ش����فة وعلماء 
الدي����ن وعلم����اء الطبيع����ة كل م����ن زاوية 
اخت�شا�ش����ه للتعاطي مع هذا املو�شوع 
ال�ش����ائك كل م����ا لدين����ا حل����د الآن جم����رد 
اإن�ش����اء وم�شلمات مفرو�شة وغر مثبتة 
وفر�ش����يات ل ح����د لها حاول����ت وحتاول 
" الل����ه"  ر�ش����م �ش����ورة بورتري����ه له����ذا 
الغام�س املجهول واملعلوم يف اآن واحد 
الواعي����ة  العق����ول  ذوي  يح����ر  وال����ذي 
والعاقل����ة الذكي����ة واملفكرة الت����ي تتاأمل 
يف �ش����ره وماهيته وحقيق����ة وجوده اأو 
عدم وج����وده. كما تطرقت يف كتابي ل��" 
ال�ش����راع بن العقل الثيولوجي والعقل 
العلمي. وعادة ما يذهب بنا التفكر اإىل 
اأن العق����ل الثيولوجي هو العقل الديني 
ال����ذي تهيمن عليه اخلرافة والأ�ش����اطر 
وبالت����ايل فهو عقل خرايف عمومًا يوؤمن 
اأو  وانته����اك  واملعج����زات  باخلراف����ات 
خرق القوانن الطبيعية. والتعاطي مع 
مفه����وم مع احلتمية والإرادة احلرة بن 
العل����م والدي����ن، وتطرقت اإىل مو�ش����وع 
الإل����ه  التط����ور والدارويني����ة مقاب����ل   "
التورات����ي اخلالق وتخريجة الت�ش����ميم 
الذك����ي. وهن����اك " ت�ش����اوؤلت وجودي����ة 
كبرة" حاول����ت الإجابة عليها ولو على 

نحو ن�شبي متوا�شع.

ل اأجد تناق�شًا بين التخ�ش�شين الأدب وال�شينما فاأحدهما يكمل الآخر ويثريه

جواد ب�سارة: القراءة المو�سوعية تدفع المرء لكي ي�ساهم 
في مجاالت اأخرى غير اخت�سا�سه

عالء املفرجي

مع ال�صاعر �صالح الحمداني



مهدي ال�ساعدي
ت�سوير/ حكمت العيا�سي

واجم���ع ا�صح���اب املهن���ة عل���ى وحدة 
حمدودي���ة  اىل  ادت  الت���ي  اال�ص���باب 
العم���ل، حي���ث بات���ت م���ن امله���ن التي 
تنتظر موتها ب�صكل بطيء، خ�صو�صا 
ومعاي�ص���ة  التكنولوجي���ا  تط���ور  م���ع 
االن�ص���ان لروح احلداث���ة وتغري منطه 

احلياتي.  
تعد املهنة ذات جذور �ص���عبية وتراثية 
حتدث عنها اجماال الباحث منذر نعيم 
ل�)امل���دى( "مهنة )االوجت���ي( من املهن 
ال�ص���عبية القدمي���ة، وهي مف���ردة غري 
عربي���ة وتعني �ص���احب املك���واة وهو 
�ص���خ�س يقوم بكي املالب�س وتنظيفها 
لق���اء اج���ور يتقا�صاه���ا، وكان النمط 
االول م���ن ا�صح���اب املهن���ة ي�صتعم���ل 
مكوى النار او الفحم، ثم تطورت اىل 
مك���واة الكهرب���اء وتوف���رت يف اغلب 
البي���وت لت�صتخ���دم من قب���ل العوائل، 

وبعد فرتة من الزمن تواجدت املكواة 
البخاري���ة والتي اطلق عليه���ا ت�صمية 

اللوندري". 
ا�صم���اء  امل���كاوي  "عرف���ت  واأ�ص���اف: 
وعوائ���ل ارتبطت بتل���ك املهنة يف كل 
املحافظات وامل���دن العراقي���ة، ولكنها 

اخ���ذت يف الفرتة االخ���رية بالرتاجع 
يوم���ا بع���د اآخ���ر اىل ان قل���ت اع���داد 

اأ�صحاب املهنة ب�صكل ملحوظ".
حم���ال  اح���د  �صاح���ب  �صب���اح  اب���و 
"اغل���ق  ل�)امل���دى(  يق���ول  اللون���دري 
حماله���م  )االوجتي���ة(  م���ن  الكث���ري 

خ�صو�ص���ا بع���د رحي���ل رعي���ل املهن���ة 
م���ن )اال�صط���وات(، ب�صبب قل���ة اقبال 
النا�س عليها لتوفر )االوتي( يف اغلب 
البيوت وباأنواع كثرية خ�صو�صا بعد 
ع���ام 2003، وبالت���ايل انع���دام او قلة 
اقب���ال النا����س على تلك املح���ال ت�صبب 

ب�صي���ق م���ادي للعدي���د منه���م، الذي���ن 
ف�صل���وا مغ���ادرة املهن���ة والبح���ث عن 

فر�س عمل اخرى". 
الت���ي  املالب����س  ان���وع  لعب���ت  "كم���ا 
يرتديه���ا النا����س دورا كب���ريا يف قل���ة 
)االوجتي���ة(،  حم���ال  عل���ى  اقباله���م 
خ�صو�ص���ا املالب�س التي ال تهتم بالكي 
مث���ل مالب����س )الكاوب���وي( وغريه���ا 
الت���ي يطلق عليها ت�صمية املالب�س غري 
الر�صمي���ة، الت���ي طغت عل���ى اال�صواق 
ومل تبق اال قلة قليل���ة ترتدي املالب�س 
الر�صمي���ة والثقيل���ة الت���ي حتتاج اىل 
ك���ي، وتكون عادة يف ف�ص���ل ال�صتاء"، 

كما يقول ابو �صباح. 
تراثي���ة املهن���ة جعلته���ا م���ادة د�صم���ة 
للتوثيق كونه���ا ترتبط بتاريخ العديد 
من امل���دن واملناطق العراقية املختلفة، 
امل�صور حكم���ت العيا�صي اأحد اع�صاء 
فريق ت�صوير فوتوغرايف متخ�ص�س 
وال���رتاث واحل���رف  االآث���ار  بتوثي���ق 
وامله���ن القدمي���ة، كان���ت ل���ه جولة يف 

توثي���ق العدي���د م���ن املح���ال املخت�صة 
يق���ول  كرب���الء،  حمافظ���ة  يف  بالك���ي 
يف معر����س حديث���ه ل�)امل���دى( "هناك 
العديد م���ن حمال )اللوندري( توزعت 
ح�ص���ب الكثافة ال�صكاني���ة فعدد املحال 
اك���ر،  يك���ون  ال�صعبي���ة  املناط���ق  يف 
ب�صري���ة  باأع���داد  تكت���ظ  باعتباره���ا 
و�صكاني���ة اك���ر من االحي���اء احلديثة 

العهد".
"لطامل���ا كان���ت ت�صتهوين���ا  واأ�ص���اف: 
املح���ال القدمية التي يف���وح منها عبق 
املا�ص���ي والذكري���ات اجلميل���ة، الت���ي 
ترب���ط االإن�صان مبدينت���ه ووطنه ومن 
تل���ك املح���ال )االوجت���ي(، تل���ك املهنة 
مرتبط���ة  املا�ص���ي  يف  كان���ت  الت���ي 
ارتباط���ا وثيق���ا باملظهر الع���ام للفرد، 
ولكنه���ا تع���اين يف االآونة االخرية من 
قل���ة الدعم للحف���اظ عليه���ا، ا�صف اىل 
ذلك ا�صت���رياد االأجه���زة احلديثة التي 
تعنى بك���ي املالب�س ومتت���از ب�صهولة 

ا�صتخدامها من قبل العائلة".

 بغداد / عامر موؤيد 

مييل املناخ العراقي اإىل 
الأجواء احلارة يف اغلب 

ايام العام، حتى ان الف�سول 
الأربعة، ل تظهر فيه ب�سورة 

تامة، بحيث ي�سكل ف�سل 
ال�سيف الن�سبة الكرب من 

ال�سنة.

ب�صبب ذلك، ياأخذ ف�صل ال�صتاء - الق�صري 
- طابعا رومان�صيًا عند بع�س العراقيني، 
ت�ص���كل  الت���ي  االمط���ار  بهط���ول  يتعل���ق 

يف  انعكا�صه���ا  ن���رى  حميمي���ة،  اج���واًء 
مواقع التوا�صل االجتماعي.

يف تل���ك املواقع، يربز "جدل املطر"، بني 

م���ن يتمن���اه لي�صتمتع بلحظ���ات �صتوية، 
وب���ني من ه���و خائف م���ن غ���رق منطقته 
الت���ي ي�صك���ن فيه���ا، ورمب���ا منزل���ه.. ان 

ا�صتمر هطول املطر ل�صاعات طويلة!
مل���ن  االنتق���ادات  ح���د  ذل���ك اجل���دل  بل���غ 
ين�ص���ر �صورة تتحدث ع���ن »روعة اأجواء 
املط���ر«، والتعليق بالق���ول: »هناك انا�س 

يغرقون«. 
وع���ن ذل���ك، يق���ول امل���دون يا�ص���ني عل���ي 
"ال�صخ�صي���ة  ان  ل�)امل���دى(،  حديث���ه  يف 
العراقي���ة ب���داأت ت�صبح جدلي���ة ب�صورة 
وا�صح���ة بع���د ظه���ور مواق���ع التوا�صل 
االجتماعي، ودائما ويف اية ق�صية يكون 

هناك نقا�س حاد بني موؤيد ومعار�س". 
وا�صاف علي ان "املطر هو حالة طبيعية، 
ولكن عن���د العراقي���ني هو منطق���ة جدل، 

ونقا�س حاد!".
ودائم���ا ما تكون ال�صور التي يتم ن�صرها 
من قبل املحبني الأجواء املطر، م�صحوبة 
بك���وب قهوة يف دلة او �ص���اي على اهمية 
ال�صاخن���ة يف ه���ذه  امل�صروب���ات  تن���اول 

هن���اك  االخ���ر  اجلان���ب  يف  االج���واء. 
م���ن ير�ص���د املناط���ق او ال�ص���وارع التي 
تعر�ص���ت للغرق ويو�ص���ل منا�صدات اىل 
امانة بغداد او البلديات من اجل معاجلة 

هذه امل�صكلة. 
يف  تن�ص���ر  الت���ي  ال�ص���ور  اأك���ر  م���ن 
»في�صب���وك« ملجموع���ة ا�صدق���اء كانوا قد 
جل�صوا يف �صارعهم و�صط بركة مياه يف 
الع���ام 2015، واعادوا التق���اط ال�صورة 
ذاته���ا يف الع���ام 2023، يف ر�صالة مهمة 
مفادها ان "ق�صية ت�صريف مياه االمطار 
مل تعالج اىل االن رغم ما �صرف عليها من 

اموال جراء امليزانيات املتعاقبة".
لذل���ك يتوقع مدون���ون ان ي�صتم���ر »جدل 
"حت���ى  عراق���ي،  �صت���اء  كل  يف  املط���ر« 
تعال���ج احلكومة م�صكلة غ���رق ال�صوارع، 
ال�صخ�صي���ة  يف  اجلانب���ان  فيت�صال���ح 

العراقية: الرومان�صي والواقعي".

من تراث بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــــر
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 �ص���درت حديث���ًا ع���ن دار املدى رواي���ة "�صن���دوق باندورا" 
للروائ���ي الفرن�صي برنار فريبري �صاح���ب الثالثية ال�صهرية 
اأ�صتاذ جامع���ي يحاول  "النم���ل". الرواي���ة تتن���اول حي���اة 
ممار�ص���ة التن���ومي املغتاطي�ص���ي يف التاأث���ري عل���ى حيات���ه 
احلالي���ة، حي���ث ين�صاأ اأمامه حت���د جديد يعي���د كتابة تاريخ 
حياته.. برن���ارد فريبري كاتب روايات خي���ال علمي، ميزج 
يف روايات���ه ب���ني ع���دة اأن���واع اأدبي���ة خمتلف���ة، كاالأ�صلوب 
امللحمي، واأ�صل���وب اخليال العلمي واالأ�صل���وب الفل�صفي، 
روايات���ه حققت مبيعات كبرية وال ت���زال على قائمة الكتب 

االأكر مبيعًا.

طلب مني زميل عزيز اأن اأ�صرح له 
كيف حتول �صامي الع�صكري اإىل 

�صدر  اأن  العراق" بعد  "ك�صينجر 
قرار تعيينه مبن�صب امل�صت�صار 

ال�صيا�صي لرئي�س الوزراء. 
ياعزيزي؛ اإن الدولة م�صرة بجميع 

فروعها على موا�صلة م�صل�صل 
املواطنني" على  مع  "الت�صايل 

اأ�صا�س اأن جمل�س النواب مل ي�صادر 
حق اأحد من املواطنني يف اأن 

تركوا  النواب  اأن  بدليل  "يت�صلى"، 
اأزمة ارتفاع �صعر الدوالر وان�صغلوا 

ب�صورة ناهدة الدايني اجلديدة 
والتي ت�صعى من خاللها مناف�صة 

عالية ن�صيف، والأن موجة جديدة 
من الكوميديا ال�صيا�صية   ال تزال 

ت�صرب العراق �صباح كل يوم، فقد 
قرر النواب االأفا�صل تكرمي النائبة 

الدايني بتعيينها رئي�صًا للجنة 
منظمات املجتمع املدين. ميكنك 

عزيزي القارئ اأن ت�صع معظم 
قرارات جمل�س النواب يف خانة 
الت�صايل، طبعًا هذا الكالم ال يعد 
انتقا�صًا من جهد ال�صادة النواب 

يف اإطالق الت�صريحات التي تعيد 
عجلة التطور يف العراق �صنوات 

و�صنوات اإىل الوراء. 
اإ�صمحول يل باأن اأترك �صامي 

الع�صكري وتقلبات النواب، 
واأحتدث عن كاتب اأمريكا الالتينية 

ال�صهري ماريو فارغا�س يو�صا والذي 
مت اختياره ع�صوًا يف االأكادميية 

الفرن�صية، رمبا يقول البع�س؛ 
يارجل ترتك �صخ�صية بوزن 

وحجم عزت ال�صابندر وتكتب عن 
االأكادميية الفرن�صية؟، يا�صادة املثري 

يف اخلرب اأن الكاتب الكولومبي 
وجه الدعوة مللك اأ�صبانيا ال�صابق 

خوان كارلو�س، لي�صاركه االحتفال، 
واملثري الذي علينا اأن نعرفه اأن امللك 

االأ�صباين ال�صابق كان قد تعر�س  
مل�صاكل مع ال�صحافة اتهمته فيها 

بتهربه من ال�صرائب، فقرر اأن يغادر 
اأ�صبانيا بعد اأن �صّفى ح�صاباته مع 

هيئة ال�صرائب والعدالة االأ�صبانية، 
يتذكر يو�صا اأنه عندما ح�صل على 

اجلن�صية االأ�صبانية عام 1993، 
ات�صل به امللك خوان كارلو�س 

يف الثامنة �صباحًا ليعرب له عن 
�صعادته "الأين �صرت من رعاياه"، 

واأنه عندما فاز بجائزة نوبل 
لالآداب عام 2010، ات�صل به العاهل 
االأ�صباين يف اليوم التايل ليقول له: 
يجب  ما...  �صيئًا  اأمنحك  اأن  "يجب 

اأن اأمنحك لقبًا".
اإياك عزيزي القارئ اأن تظّن اأّن 
ال�صخرية  اإىل  "جنابي" يهدف 
من جنابك، الأنك حتمًا �صتقول: 

ما لنا ومال يو�صا وملك اأ�صباين 
يحا�صرنا  "والدوالر" االإمربيايل 

من جميع اجلهات؟.. تعرف 
العراقية  الدميقراطية  "جنابك" اأن 

تق�صي باأن يبقى املواطن العراقي 
متفرجًا، فيما جميع ال�صا�صة 

�صركاء، ي�صمن كّل منهم م�صالح 
االآخر، حاميًا لف�صاده، مرتّفقًا 

بزميله الذي يتقا�صم معه الكعكة يف 
ال�صّراء وال�صّراء.. 

يلعُن �صا�صُتنا الف�صاد على �صا�صات 
الف�صائيات �صباحًا، لكنهم يجل�صون 

معه م�صاًء يف الغرف املغلقة، وال 
اأعتقد اأن القارئ العزيز بحاجة اإىل 

اأن اأعيد مللك اأ�صبانيا الذي �صحبت 
منه االمتيازات امللكية. 

والأّن التغريدات والت�صريحات 
هي املتحكم الرئي�س يف كل 

حياتنا في�صعب اأن نعر على قرار 
واحد يدين احد حيتان الف�صاد ، 
فالدميقراطية العراقية تت�صاهل 

مع الزعماء ، وتالحق �صباب 
االحتجاجات .

من ُيحا�سب 
"احليتان"؟

�سندوق باندورا

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العامة لالأن���واء اجلوية العراقية حال���ة الطق�س لهذا الي���وم )الثالثاء( حيث اأك���دت اأن الطق�س يف 
املنطق���ة الو�صطى �صيكون ممطرا مع بع�س الرياح، ودرجات احل���رارة �صتنخف�س عن اليوم ال�صابق، اأما مناطق 
اإقليم كرد�صتان وماجاورها فالطق�س �صيكون ممطرا، ودرجات احلرارة تنخف�س عن اليوم ال�صابق، فيما �صيكون 

الطق�س يف املنطقة اجلنوبية �صبابيًا مع ت�صاقط امطار ودرجات احلرارة تنخف�س قلياًل.
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»ال������ل������ون������دري«.. م���ه���ن���ة ت���ت���ج���ه ن���ح���و االن������دث������ار ل������وال ال�������س���ت���اء!

حمال الغ�سيل اجلاف او ما 
ت�سمى عرفا )اللوندري(، 

وهي اآخر تقليعة طغت 
على ال�سنعة الرئي�سية يف 

كي املالب�س ويطلق عليها 
قدميا ت�سمية )الأوجتي(، 

ن�سبة اىل ت�سمية املكوى 
باللهجة العامية، تواجه 
اندثارا، وانح�سار عملها 

ب�سكل كبري وملحوظ، لول 
تلك الف�سحة »ال�ستوية« 

التي جعلتها تعي�س انتعا�سا 
موؤقتا. 

 متابعة / املدى

فيلم  م�����ص��اه��دة  ال���ع���امل  ي��وا���ص��ل 
اأعلنت  اإذ  املاء"،  طريق  "اأفاتار: 
اأن  �صتوديوز"  "ديزين 
ك��ام��ريون  جيم�س  ملحمة 
امل��ائ��ي��ة اأ���ص��ب��ح��ت يف 
امل�����رك�����ز ال����راب����ع 

كاأعلى اإيرادات لفيلم يف جميع اأنحاء 
"حرب  "اأفاتار" فيلم  العامل. وجتاوز 
االآن  وهو  ت�صتيقظ"،  القوة  النجوم: 
دوالر  مليون   40 م��ن  اأق���ل  بعد  على 
ك��ام��ريون،  جيم�س  فيلم  جت���اوز  م��ن 
"تايتانيك"، يف املركز الثالث. م�صرية 
اأمريكا  ال��ت��ذاك��ر  �صباك  يف   2 اأف��ات��ار 
ال�صمالية ال ي�صاهيها اإال اجلزء االأول 
”اأفاتار”، ويف ال� 25 عاما املا�صية، مل 

يتفوق عليهم �صوى ”فيلم ”تايتانيك” 
)ال���ذي ظ��ل يف امل��رك��ز االأول مل��دة 15 
جيم�س  اإخراج  من  الثالثة  اأ�صبوعا(. 
كامريون. على ال�صعيد العاملي، حقق 
ووتر” اإي��رادات  اأوف  واي  ”ذا  فيلم 
بلغت نحو 2.1 مليار دوالر اأمريكي، 
"ذا  �صتار ووت��رز:  فيلم  حيث جت��اوز 
اأعلى  رابع  لي�صبح  اأوكينز”،  فور�س 
ك��ام��ريون  )اأخ����رج  ال��ت��اري��خ  فيلم يف 

ث��الث��ة اأف���الم م��ن��ه��ا(.  ج��اء يف املركز 
ذا  ب��وت�����س:  اإن  ”بو�س  فيلم  ال��ث��اين 
يونفري�صال،  ل�صركة  وي�س”  ال�صت 
دوالر  م��ل��ي��ون   10.6 ح��ق��ق  وال�����ذي 
ال�صاد�صة.  االأ�صبوع  نهاية  عطلة  يف 
اأك��ر  امل��ت��ح��رك��ة  ال��ر���ص��وم  ج��ن��ى فيلم 
اأمريكا  يف  دوالر  مليون   140.8 من 
للبث  موؤخرا  اإتاحته  ومتت  ال�صمالية 

يف املنازل اأي�صا.

فيلم »اأفاتار« يقرتب من جتاوز فيلم "تايتانيك" يف الإيرادات

غادة عبد الرازق تعود ملو�سم رم�سان بـ»تلت التالتة«

 جبار جودي 
ك�صف  العراقيين،  الفنانين  نقيب 
ع���ن ت��ف��ا���ص��ي��ل اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ت��ح�����ص��ي��ري��ة ل��م��ه��رج��ان اأف����الم 
الخليج ال�صينمائي، وقال جودي، 
اجتماع  االحد،  اليوم  "تراأ�س  اإنه 
لمهرجان  التح�صيرية  ال��ل��ج��ن��ة 
اأفالم الخليج ال�صينمائي لمناق�صة 
ال��ت��ح�����ص��ي��رات ال���الزم���ة الإق���ام���ة 
ال��دورة االأول��ى من مهرجان اأفالم 
الخليج ال�صينمائي المقرر انعقاده 
اأيلول  من  والع�صرين  الحادي  في 
االحتفاالت  مع  بالتزامن  المقبل 

في يوم ال�صالم العالمي." 

 كريم نعمة 
ترنوفو  فليكو  بجامعة  اال�صتاذ   
وزارة  وك��ي��ل  التقى  البلغارية، 
جا�صم،  ع��م��اد  ال��دك��ت��ور  ال��ث��ق��اف��ة 
التعاون  �صبل  اللقاء  بحث  حيث 
وامكانية  ب��ل��غ��اري��ا  م��ع  ال��ث��ق��اف��ي 
اب�������رام ب����روت����وك����والت ت���ع���اون 
وبالتعاون  ال�صاأن،  بهذا  م�صترك 
الجامعة  اأ���ص��ات��ذة  م��ن  ع���دد  م��ع 
البلغارية ذوي االأ�صول العراقية.  

وق����ال ج��ا���ص��م وك��ي��ل ال������وزارة : 
ن��ت��ط��ل��ع ل���ع���ودة األ�����ق ال��ع��الق��ات 

الثقافية بين البلدين.

 علي عبد الأمير �سالح 
ال��م��ت��رج��م وال���ك���ات���ب، ���ص��در له 
ك��ت��اب  ال��ج��م��ل  دار  ع���ن  م���وؤخ���را 
ول��غ��ز  "نابوكوف  ب���ع���ن���وان 
"اآذار  االإيرانية  المنفى" للباحثة 
تابعت  حيث  بترجمته  نفي�صي" 
لها،  م��وؤّل��ف  من  اأكثر  في  الكاتبة 
مثل "اأن تقراأ لوليتا في طهران"، 
ال�صهير  الرو�صي  الكاتب  اعمال 

فالديمير ناباكوف.

 متابعة / املدى

لبطولة  ال���رازق  عبد  غ��ادة  النجمة  ع��ادت 
عر�صه  امل��ق��رر  التالتة"  "تلت  م�صل�صل 
�صمن امل�صل�صالت امل�صرية ملو�صم رم�صان 
2023، بعد االعتذار عن بطولته اأكر 

من مرة.
وح�����ص��ب ت��اأك��ي��د م��ن��ت��ج ال��ع��م��ل، مت 
الت�صوير  لبدء  غ��ادة  م��ع  التن�صيق 
تقت�صر  اأن  على  �صباط  �صهر  مطلع 
فقط،  حلقة   15 على  العمل  حلقات 
الفرتة  يف  حلقة   30 ت�صوير  ل�صعوبة 

املتبقية على بدء ال�صهر الكرمي.

تو�صيحًا  اأ�صدر  �صاهني،  مم��دوح  املنتج 
وبني  بينه  خ��الف��ات  وج��ود  حقيقة  ح��ول 
غ����ادة ع��ب��د ال�����رازق ب�����ص��ب��ب امل���غ���االة يف 
طلباتها، واأكد اأنه بالفعل و�صل اإىل اتفاق 
مع غادة عبد الرازق، ومت اال�صتقرار على 
كل التفا�صيل اخلا�صة بامل�صل�صل، و�صيتم 
انطالق الت�صوير خالل اأيام قليلة للغاية. 

وك��ان��ت غ���ادة ع��ب��د ال�����رازق، ق��د اع��ت��ذرت 
االول  ك��ان��ون  ���ص��ه��ر  يف  م��ف��اج��ئ  ب�صكل 
املا�صي عن التواجد يف امل�صل�صل والغياب 
ع��ن م��و���ص��م رم�����ص��ان، ق��ب��ل ال��رتاج��ع عن 
النجوم  تر�صيح عدد من  القرار، ومت  هذا 
مل�صاركتها البطولة على اأن يبداأ الت�صوير 

يف الن�صف الثاين من �صهر كانون الثاين 
املنتهي.

ولكن عادت غادة واأعلنت ان�صحابها للمرة 
الثانية من مو�صم رم�صان وعدم م�صاركتها 
ببطولة م�صل�صل "تلت التالتة"، واأكدت اأن 
توقفت  بامل�صل�صل  اخلا�صة  التح�صريات 
بالفعل، ولن ُيعر�س يف مو�صم امل�صل�صالت 
خالفات  بعد   ،2023 لرم�صان  امل�صرية 
ت�صببت  امل�صل�صل  ح��ول  م��وؤخ��رًا  اأث���ريت 
مع  بالتزامن  وذل��ك  امل�صروع،  توقف  يف 
الر�صيدي  ه�صام  حممد  املخرج  موا�صلة 
باختيار باقي االأبطال، حيث كانت جنالء 

بدر مر�صحة للم�صاركة.
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اأكد م�صوؤول اأمني يف اإدارة كرميان الكرد�صتانية، يوم االثنني، ت�صجيل 
ت�صاعدها  اإىل  م�صريا  املا�صي 2022،  العام  انتحار خالل  ع�صر حاالت 
�صرطة  مديرية  يف  وال��ع��الق��ات  االإع���الم  م�صوؤول  وق��ال  ع��دة.  الأ�صباب 
كرميان  اإن  �صحفي  ت�صريح  يف  ق���دوري  ج��م��ال  علي  امل��ق��دم  كرميان 
ال�صالح  منها  طرق  بعدة   ،2022 عام  خالل  انتحار  حاالت   10 �صجلت 
وال�صنق اأو احلرق، م�صريا اإىل ارتفاع معدالت االنتحار عن عام 2021  
االقت�صادية  امل�صاكل  اإىل  االنتحار  اأ�صباب  قدوري،  عدة. وعزا  الأ�صباب 
واالجتماعية اإىل جانب الت�صارب بني القيم احل�صارية والدينية، موؤكدا 
حمالت  االأ���ص��رة  حماية  و�صرطة  املجتمعية  ال�صرطة  مديريات  تنفيذ 
توعية وتثقيف بالتن�صيق مع املوؤ�ص�صات الدينية واملجتمعية للحد من 

حاالت االنتحار وتطويقها.

»ت�سارب القيم« يرفع حالت 
النتحار يف كرميان!

الواق��ع!  يف�س��دها  »في�س��بوك«  يف  املط��ر  رومان�س��ية  الع��راق: 
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