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جريدة �سيا�سية يومية

ف�صائل م�سلحة دخلت �إلى الق�ضاء تزامن ًا مع دعوات "�إخالء المدينة"

الـ� F-16شاركت بعملية الطارمية :قائد
من ع�شيرته نفذ هجوم قتل "الوالي"
 بغداد /متيم احل�سن
حت ��ى نه ��ار ام�س كان ��ت القوات االمني ��ة تبحث عن
مطلوب�ي�ن يف منطق ��ة الطارمي ��ة الواقع ��ة �ش ��مايل
بغ ��داد ،بعد ليلة مرعبة عا�شه ��ا ال�سكان مع ا�صوات
انفج ��ارات كبرية .ووجه رئي� ��س الوزراء م�صطفى
الكاظم ��ي يف زي ��ارة ه ��ي الثاني ��ة م ��ن نوعه ��ا اىل
الق�ض ��اء يف غ�ضون  7ا�شه ��ر ،مبالحقة بقايا تنظيم
داع�ش ،عقب مقتل مايعرف بوايل الطارمية.
باملقاب ��ل ،ت�س ��ود حال ��ة من القل ��ق بني الأه ��ايل مع
دخول ف�صائل م�سلحة اىل الق�ضاء تزامنا مع اطالق
"ها�شت ��اكات" على من�ص ��ات التوا�صل االجتماعي
تلمح اىل اعمال انتقامية.
ويف ال�صي ��ف املا�ضي ،انطلقت دع ��وات ال�ستن�ساخ
"جترب ��ة جرف ال�صخر" التي ابعد كل �سكانها عن
املدينة منذ اكرث من � 6سنوات بحجة داع�ش.
ويق ��ول نائب �ساب ��ق ت�سكن ع�شريت ��ه يف الطارمية
لـ(امل ��دى) ان "هن ��اك اعتق ��االت ع�شوائي ��ة تقوم بها
جماع ��ات م�سلحة عل ��ى خلفية احداث ي ��وم ال�سبت
�ضد �سكان الق�ضاء".
وكان احل�ش ��د ال�شعب ��ي ق ��د ا�ستب ��ق الت�صريح ��ات
احلكومي ��ة بع ��دة �ساع ��ات ،واعل ��ن مقت ��ل وايل
الطارمية بوا�سطة كمني حمكم �شمايل بغداد.
ويخ�ش ��ى النائ ��ب ال�ساب ��ق ال ��ذي طل ��ب ع ��دم ن�شر
ا�سم ��ه م ��ن ان "تتح ��ول تل ��ك العملي ��ة اىل انتق ��ام
وتخويف ل�س ��كان الطارمية مع اقرتاب االنتخابات
الت�شريعية".
 التفا�صيل �ص3

تتخ ��وّ ف الإدارة املحلي ��ة يف الب�ص ��رة من رف�ض
وزارة املالي ��ة تنفي ��ذ تعدي�ل�ات جمل� ��س الن ��واب
عل ��ى موازن ��ة  ،2021املت�ضمن ��ة م�شاريع جديدة
يف املحافظ ��ة .وح ّمل ��ت الب�ص ��رة ،احلكوم ��ة
االحتادي ��ة م ��ا تعر�ضت له من حي ��ف وظلم طوال
ال�سنوات املا�ضية ،فيما ع� �دّت زيادة التخ�صي�ص
امل ��ايل ،يف القانون الذي جت ��ري مناق�شته حالي ًا،

�آمال دمج االنتخابات تتال�شى

لجان البرلمان تنتظر موافقة الرئا�سة لإحياء
مجال�س المحافظات
 بغداد /املدى
خ�صو�ص ��ا ان رئا�سة الربملان مل تع ��ط ال�ضوء الأخ�ضر
لفتح م�شروع قانون تعدي ��ل قانون االنتخابات املحلية
يب ��دو ان �آم ��ال الق ��وى ال�سيا�سية باج ��راء االنتخابات حتى الآن.
الربملاني ��ة واملحلي ��ة يف ي ��وم واح ��د ق ��د تال�ش ��ت ،وا�ستبع ��دت اللجن ��ة القانوني ��ة الربملاني ��ة اج ��راء
االنتخابات املحلية يف �شهر ت�شرين االول املقبل ،وهو
املوعد املحدد الجراء االنتخابات الربملانية.
وت�شري معلومات و�صلت اىل (املدى) بان بع�ض القوى
ال�سيا�سي ��ة ترغ ��ب باملبا�ش ��رة بتحدي ��د موع ��د اج ��راء
انتخابات املحافظات بعد االنتهاء من ملف االنتخابات
الربملاني ��ة .وك�شف تقرير �سابق لـ(املدى) ن�شر يف �شهر
كان ��ون االول املا�ض ��ي عن ني ��ة جمل�س الن ��واب تعديل
قان ��ون انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات ،حم ��اوال دمج
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة واملحلي ��ة �سوية به ��دف خف�ض
النفقات االنتخابية .وكانت جمال�س املحافظات مبثابة
�سلط ��ة ت�شريعي ��ة م�صغرة تت ��وىل انتخ ��اب املحافظني
ونوابه ��م و�إ�ص ��دار الق ��رارات اخلا�ص ��ة باملحافظ ��ة
�أو الوح ��دات الإداري ��ة الأ�صغ ��ر ،وكذل ��ك مراقب ��ة �أداء
ال�سلط ��ة التنفيذية املتمثلة باملحافظة .ويقول �شريوان
الدوب ��رداين ،رئي� ��س جلن ��ة االقالي ��م واملحافظ ��ات
الربملاني ��ة يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)" :اتفقنا م ��ع اللجنة
القانوني ��ة النيابية على تقدمي التعدي ��ل الثالث لقانون
انتخاب ��ات جمال�س املحافظ ��ات واالق�ضية واملكون من
خم�سة ع�شر م ��ادة" ،م�ضيفا ان "مناق�شة املواد املتبقية
من قانون انتخابات جمال�س املحافظات متوقف ب�سبب
م�شروع قانون املوازنة".
 التفا�صيل �ص2

5
رعد العراقي يكتب
�أ�سواق بغداد اثناء حظر التجوال  ...عد�سة (حممود ر�ؤوف)

نواب الب�صرة يحذرون املالية :القبول بتعديالت الربملان
على املوازنة �أو امل�ساءلة
 بغداد /فرا�س عدنان

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

ب�أنه ��ا ال تلب ��ي الطموح .ويقول املع ��اون الإداري
للمحاف ��ظ مع�ي�ن احل�سن يف حدي ��ث �إىل (املدى)،
�إن "م�ش ��روع املوازنة الذي رفع من احلكومة �إىل
الربملان مل يكن فيه �إن�صاف �إىل الب�صرة رغم �أنها
مت ��وّ ل البالد بجميع حمافظاتها من خالل حقولها
النفطي ��ة" .و�أ�ض ��اف احل�س ��ن� ،أن "احلكوم ��ة
االحتادي ��ة كان مطل ��وب منه ��ا �أن تن�ص ��ف �أهايل
الب�ص ��رة ،وال ترتك الإدارة املحلي ��ة تتوا�صل مع
اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل�س الن ��واب؛ لرفع احليف

بر�شلونة ي�سقط في فخ
قادي�ش بالكامب نو !

ع ��ن املحافظ ��ة" .و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "جه ��ود ًا كبرية
تبذلها الإدارة املحلية م ��ع اللجنة املالية لت�ضمني
امل�شاري ��ع املهم ��ة للمحافظ ��ة يف املوازنة" .وبني
احل�س ��ن" ،ان ��ه رغ ��م ان التعديالت الت ��ي �أجريت
عل ��ى القانون ال تلبي الطموح ،لكن لدينا خماوف
من عدم قدرة وزارة املالية على الإيفاء بالتزامات
املوازنة يف �ضوء ما متت �إ�ضافته من قبل جمل�س
النواب".
 التفا�صيل �ص3
فالح احلمراين يكتب:
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�ستار كاوو�ش يكتب:

7

ما وراء الهـجـوم
ال�صـاروخــي عـلـى اربـيـل

تحيات عالية من الأرا�ضي
المنخف�ضة

لم�سة وفاء لحار�س

العراق الخام�س عالمي ًا باالحتياطي النفطي خالل 2021
 بغداد /املدى
احت ��ل الع ��راق املرك ��ز اخلام� ��س
عاملي� � ًا والث ��اين عربي� � ًا م ��ن حي ��ث
اك�ث�ر ال ��دول امت�ل�اك ًا الحتياط ��ي
النفط لع ��ام  2021ح�سب ت�صنيف
م�ؤ�س�سة GFPالعاملية.
وذك ��رت امل�ؤ�س�س ��ة يف تقري ��ر له ��ا
لع ��ام  ،2021ان احتياطي العراق

من النف ��ط اخلام بل ��غ  148مليار ًا
� 800ألف برميل ،وهو بذلك يحتل
املرتب ��ة اخلام�س ��ة عاملي ��ا بع ��د كل
م ��ن فنزوي�ل�ا التي احتل ��ت املرتبة
الأوىل ومبق ��دار  302ملي ��ار 300
ملي ��ون برمي ��ل من ا�ص ��ل  92دولة
متتل ��ك احتياطي ��ات نفطي ��ة ،تلتها
ال�سعودي ��ة ثاني ��ا ومبق ��دار 266
ملي ��ار ًا  200ملي ��ون برمي ��ل ،ومن

ث ��م ت�أت ��ي كن ��دا باملرتب ��ة الثالث ��ة ومن ث ��م ت�أت ��ي االم ��ارات العربية
ومبقدار  170ملي ��ار ًا  500مليون املتح ��دة رابع ��ا بواق ��ع  97مليار ًا
برمي ��ل ،تليه ��ا باملرتب ��ة الرابع ��ة و 800مليون برميل.
اي ��ران ومبقدار  157ملي ��ار ًا  200و�أ�ش ��ارت �إىل �أن � :إثيوبي ��ا كان ��ت
مليون برميل .وا�ضافت ان العراق �أق ��ل ال ��دول امت�ل�اكا لالحتياطيات
احت ��ل املرتب ��ة الثاني ��ة عربي� � ًا بعد النفطي ��ة حيث بلغ ��ت احتياطياتها
ال�سعودية ك�أكرب احتياطي للنفط� 428 ،أل ��ف برمي ��ل ت�سبقه ��ا املغرب
لت�أتي الكويت ثالث ًا عربي ًا ومبقدار � 684أل ��ف برمي ��ل ،ث ��م االردن
 101ملي ��ار و 500ملي ��ون برميل ،مبليون برميل.

التخطيط :رقم وظيفي يمنع ت�سلم الموظفين �أكثر من راتب
بغداد /املدى
ك�شف ��ت وزارة التخطي ��ط� ،أم� ��س الأح ��د ،عن
تفا�صيل نظام "الرق ��م الوظيفي" ،م�ؤكدة �أنه
�سي�ضمن عدم ت�سلم املوظف �أكرث من راتب.
وق ��ال وكي ��ل ال ��وزارة ماه ��ر� ،إن "ال ��وزارة
واملتمثل ��ة باجله ��از املرك ��زي لالح�صاء تعمل
عل ��ى تفعي ��ل نظ ��ام الرق ��م الوظيف ��ي" ،مبينا
�أن "النظ ��ام يت�ضم ��ن �أن يك ��ون ل ��كل �شخ�ص
يتقا�ض ��ى مرتب ��ات مالي ��ة م ��ن الدول ��ة �سواء

كان متقاع ��دا �أو موظف ��ا وحت ��ى �أ�صح ��اب
العق ��ود واالج ��ور اليومي ��ة و�شبك ��ة احلماية
االجتماعية رقم وظيفي يرتابط مع خمرجات
الروات ��ب املوج ��ودة تفا�صيله ��ا ل ��دى وزارة
املالية".
و�أ�ض ��اف� ،أن ��ه "بعد ذل ��ك تتقاط ��ع املعلومات
وي�صب ��ح كل م ��ن يتقا�ض ��ى مرتب ��ات م ��ن
الدول ��ة معرفا ببطاقة وظيفي ��ة تت�ضمن رقمه
وت�سل�سل ��ه ودرجته الوظيفية وراتبه وجميع
التفا�صي ��ل االخرى" ،م�ؤك ��دا �أن "هذا النظام

�سيمن ��ع تكرار توزي ��ع الرواتب وي�ضمن عدم
ت�سلم املوظف اكرث من راتب من الدولة".
و�أ�ش ��ار اىل �أن "ال ��وزارة با�ش ��رت بالعم ��ل
به ��ذا النظام وفاحت ��ت الوزارات ع ��ن طريق
اجله ��از املرك ��زي لالح�ص ��اء ال ��ذي �سيت ��وىل
املهم ��ة ب�ص ��ورة رئي�س ��ة" ،مبين ��ا �أن ��ه "مت
ت�سلي ��م الوزارات نحو اكرث م ��ن مليوين رقم
لكي يكملون االج ��راءات التعريفية االخرى،
بعده ��ا �سيت ��م تدقيقه ��ا وتطابقه ��ا يف وزارة
املالية مع كل ال�شبكات".

� 500ألف نازح �سيتلقون اللقاح قريب ًا

ال�ص��حة ت�س��جل � 3187إ�ص��ابة بكورون��ا ن�ص��فها بال�س�لالة الجدي��دة
 بغداد /املدى
�سق ��ط فريق بر�شلونة لكرة القدم يف فخ التع ��ادل االيجابي �أمام �ضيفه فريق
قادي� ��ش يف اللق ��اء الذي جرى بينهما على ملعب الكام ��ب نو مبدينة بر�شلونة
بدون جمهور يف ختام مناف�سات اجلولة الرابعة والع�شرين من دوري الدرجة
االوىل اال�سب ��اين لك ��رة الق ��دم باملو�س ��م  . 2021-2020وجن ��ح الأرجنتيني
ليوني ��ل مي�سي قائد فري ��ق بر�شلونة يف احراز هدف التق ��دم بالدقيقة الثانية
والثالث�ي�ن م ��ن ال�ش ��وط االول ع ��ن طري ��ق ركلة ج ��زاء منحها احلك ��م الدويل
اال�سب ��اين خ ��وان مارتيني ��ز مونوي ��را وا�ستم ��رت النتيجة عل ��ى حالها حتى
الدقيق ��ة التا�سع ��ة والثمان�ي�ن متكن فيها فري ��ق قادي�ش م ��ن �إدراك التعادل من
خالل املهاجم البديل اليخاندرو فرينانديز بوا�سطة ركلة جزاء منهيا املباراة
بنتيج ��ة ( )1-1ليح�ص ��ل كل منهما على نقطة واحدة فق ��ط ،وحافظ بر�شلونة
على مركزه الثالث بالرتتيب بر�صيد  47نقطة متخلفا بفارق  8نقاط عن فريق
�أتلتيكو مدريد املت�ص ��در وبفارق  5نقاط عن فريق ريال مدريد الو�صيف فيما
ا�ستقر فريق قادي�ش باملركز  14وميلك يف ر�صيده  25نقطة .

 بغداد /املدى
وزي ��ر ال�صحة ح�س ��ن التميم ��ي ،اىل قرب الإ�صابات خالل اليومني املا�ضيني.
املا�ضي ��ة م ��ن ال�سالل ��ة اجلدي ��دة ،م�ضيف ًا:
و�صول املاليني من جرعات لقاح فايرو�س وق ��ال التميم ��ي �إن �أك�ث�ر م ��ن  %50م ��ن "نح ��ذر من ارتفاع الإ�صابات بالفايرو�س
�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة� ،أم� ��س الأح ��د ،كورونا ،حمذر ًا يف الوقت ذاته من ارتفاع الإ�صاب ��ات امل�سجلة بكورون ��ا خالل الأيام خالل اليومني املا�ضيني".
ت�سجي ��ل � 3187إ�صابة جدي ��دة بفايرو�س
وع ��ن تطبي ��ق حظ ��ر التج ��وال ال�شام ��ل،
كورونا خ�ل�ال الـ� 24ساع ��ة املا�ضية ،فيما
�أو�ضح �أن ال ��وزارة تراقب عن كثب عملية
لوحظ ارتفاع عدد الوفيات مقارنة بالأيام
تنفيذ احلظ ��ر ال�صحي" ،والحظت التزام ًا
املا�ضية.
من قب ��ل املواطنني بارت ��داء الكمامة ،ومت
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان تلقت ��ه (املدى)
�إغالق العديد من ال�صيدليات التي تتالعب
�إن ��ه مت ت�سجي ��ل � 3187إ�صاب ��ة جدي ��دة
ب�أ�سعار الكمامات".
بفايرو� ��س كورون ��ا �إىل جان ��ب 2002
وذكر التميمي �أن " 3.4ماليني جرعة لقاح
حال ��ة �شف ��اء و 27وفاة .وبه ��ذا ي�صل عدد
من كورونا �ست�صل للعراق خالل الأ�سبوع
الإ�صاب ��ات الرتاكمي يف العراق منذ بداية
الأخري من �شب ��اط ويف يوم  28من ال�شهر
جائح ��ة كورون ��ا و�إىل الآن اىل 667937
اجل ��اري ،والأولوي ��ة �ستك ��ون ملنت�سب ��ي
�إ�صاب ��ة ،منه ��ا  13272وف ��اة ،و618509
وزارة ال�صح ��ة والأجه ��زة الأمني ��ة وكبار
حاالت �شفاء.
ال�سن".
وقب ��ل �ساعات م ��ن ن�شر االح�صائي ��ة �أ�شار
اىل ذلك� ،أعلن ��ت وزارة الهجرة� ،أن عملية
فريق التعفري يف احد خميمات النزوح

التطعيم باللقاح امل�ضاد لفايرو�س كورونا
امل�ستجد� ،سوف ت�شمل النازحني يف �أنحاء
الب�ل�اد .وقالت وزيرة الهج ��رة واملهجرين
ايف ��ان فائ ��ق جاب ��رو ،يف بي ��ان� ،إن عملية
التطعي ��م باللق ��اح �سوف ت�شم ��ل النازحني
والالجئ�ي�ن املوجودي ��ن داخ ��ل خميم ��ات
النزوح يف خمتلف املحافظات.
و�أ�ش ��ار بي ��ان الوزارة �إىل �أن ��ه من املنتظر
�أن ي�ص ��ل اللق ��اح �إىل الب�ل�اد نهاي ��ة ال�شهر
احل ��ايل .و�أو�ض ��ح البي ��ان �أن التطعي ��م
باللق ��اح �س ��وف ي�شمل � 500أل ��ف �شخ�ص
تقريبا ،من املقيمني يف خميمات النزوح.
و�أعرب ��ت الوزي ��رة عن �أمله ��ا يف �أن ت�صل
باق ��ي الدفع ��ات الأخ ��رى من اللق ��اح خالل
الف�ت�رة املقبلة حتى ت�شم ��ل عملية التطعيم
عددا �أكرب.
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�آمال دمج االنتخابات الربملانية واملحلية تتال�شى ..واللجان
تنتظر موافقة الرئا�سة لإحياء جمال�س املحافظات

 بغداد /المدى

وكان م ��ن المق ��رر �إج ��راء انتخاب ��ات
المجال� ��س المحلي ��ة ف ��ي �أي ��ار ،2018
لكنها �أُرجئت �إلى �أيلول  2018ومن ثم
�إل ��ى ت�شرين الأول من الع ��ام نف�سه ،ثم
�أُرجئت مج ��ددا �إلى ني�سان  ،2020قبل
قرار البرلمان ب�إلغاء هذه المجال�س.
ويتاب ��ع رئي� ��س لجن ��ة االقالي ��م
والمحافظ ��ات البرلماني ��ة �أن ��ه "بع ��د
اق ��رار ه ��ذا التعدي ��ل م ��ن قب ��ل مجل�س
النواب �سنبد�أ بالت�ش ��اور مع الحكومة
ومفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات لتحدي ��د
موع ��د االقت ��راع" ،الفتا �إل ��ى �أن "ابرز
التعدي�ل�ات المقترحة على هذا التعديل
هي اعتماد الدوائ ��ر المتعددة ،وبطاقة
البايومترية ،وان ع ��دد اع�ضاء مجل�س
المحافظ ��ات �سيك ��ون بع ��دد اع�ض ��اء
مجل� ��س النواب ف ��ي المحافظة ،وكذلك
ال�شهادة الدرا�سية".
و�سبق ان قدمت ثالثة مقترحات ب�ش�أن
المادة المعنية بتحديد �أع�ضاء مجال�س
المحافظ ��ات؛ الأول ��ى وه ��ي احت�ساب
ع ��دد الأع�ض ��اء وفق ��ا لع ��دد المقاعد في
مجل�س الن ��واب ،والثان ��ي الإبقاء على
الأع ��داد الموج ��ودة في �أ�ص ��ل القانون
(على الن�سب ��ة ال�سكانية لكل محافظة)،
والثال ��ث تحدي ��د ل ��كل محافظ ��ة ع�شرة
�أع�ض ��اء ،ث ��م يحت�س ��ب ل ��كل مئ ��ة �أل ��ف
ن�سمة مقع ��د �إ�ضافي (�أي ح�سب نفو�س
كل محافظ ��ة) .وطعن ��ت مجموع ��ة من
�أع�ض ��اء مجال� ��س المحافظ ��ات بقانون
�إلغ ��اء مجال�س المحافظ ��ات الذي اقره
مجل� ��س الن ��واب الع ��ام الما�ض ��ي �أمام
المحكم ��ة االتحادي ��ة� ،إال �أن تعط ��ل
المحكم ��ة ت�سب ��ب بع ��دم الب ��ت به ��ذا
المو�ض ��وع .ويلف ��ت النائ ��ب ع ��ن كتلة
الح ��زب الديمقراط ��ي الكرد�ستاني الى
�أن "هناك عددا من المقترحات المقدمة

يبدو ان �آمال القوى
ال�سيا�سية باجراء االنتخابات
البرلمانية والمحلية في يوم
واحد قد تال�شت ،خ�صو�صا
ان رئا�سة البرلمان لم
تعط ال�ضوء الأخ�ضر لفتح
م�شروع قانون تعديل قانون
االنتخابات المحلية حتى
الآن .وا�ستبعدت اللجنة
القانونية البرلمانية اجراء
االنتخابات المحلية في �شهر
ت�شرين االول المقبل ،وهو
الموعد المحدد الجراء
االنتخابات البرلمانية.

الفتات انتخابية �سابقة ..ار�شيف
وت�شي ��ر معلومات و�صلت الى (المدى)
ب ��ان بع� ��ض الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ترغب
بالمبا�ش ��رة بتحدي ��د موع ��د اج ��راء
انتخاب ��ات المحافظات بعد االنتهاء من
ملف االنتخابات البرلمانية.
وك�ش ��ف تقرير �ساب ��ق لـ(الم ��دى) ن�شر
في �شهر كان ��ون االول الما�ضي عن نية
مجل�س النواب تعديل قانون انتخابات
مجال� ��س المحافظ ��ات ،مح ��اوال دم ��ج

االنتخابات البرلمانية والمحلية �سوية
بهدف خف�ض النفقات االنتخابية.
وكان ��ت مجال� ��س المحافظ ��ات بمثاب ��ة
�سلط ��ة ت�شريعي ��ة م�صغ ��رة تتول ��ى
انتخ ��اب المحافظين ونوابهم و�إ�صدار
الق ��رارات الخا�ص ��ة بالمحافظ ��ة �أو
الوح ��دات الإداري ��ة الأ�صغ ��ر ،وكذل ��ك
مراقبة �أداء ال�سلطة التنفيذية المتمثلة
بالمحافظة.

ويقول �شي ��روان الدوبردان ��ي ،رئي�س
لجنة االقالي ��م والمحافظات البرلمانية
ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى)" :اتفقن ��ا م ��ع
اللجن ��ة القانونية النيابي ��ة على تقديم
التعدي ��ل الثال ��ث لقان ��ون انتخاب ��ات
مجال� ��س المحافظ ��ات واالق�ضي ��ة
والمك ��ون م ��ن خم�س ��ة ع�ش ��ر م ��ادة"،
م�ضيفا ان "مناق�شة المواد المتبقية من
قانون انتخابات مجال� ��س المحافظات

متوق ��ف ب�سب ��ب م�ش ��روع قان ��ون
الموازن ��ة" .وتح ��ت �ضغ ��ط الح ��راك
ال�شعبي �صوّ ت مجل�س النواب في �شهر
ت�شري ��ن الثاني من العام  2019ل�صالح
تعدي ��ل قانون ��ي �أنه ��ى بموجب ��ه عم ��ل
مجال� ��س المحافظات غير المنتظمة في
�إقلي ��م ومجال�س الأق�ضي ��ة والنواحي،
وكل ��ف �أع�ضاء البرلم ��ان بمهمة مراقبة
عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات.

وي�ضي ��ف الدوبردان ��ي ان "لجنت ��ي
االقلي ��م والقانونية النيابيتين �ستبد�آن
عملي ��ة مراجع ��ة وتعدي ��ل قان ��ون
انتخاب ��ات مجال� ��س المحافظ ��ات بع ��د
االنته ��اء م ��ن اق ��رار قان ��ون الموازن ��ة
االتحادي ��ة لع ��ام  2021م ��ن اج ��ل
تقدي ��م التعديل الثالث للق ��راءة االولى
والثاني ��ة ثم الت�صويت عليه في الف�صل
الت�شريعي المقبل".

م ��ن كتل ونواب �ستت ��م مناق�شتها داخل
قب ��ة مجل� ��س الن ��واب" ،م�ش ��ددا عل ��ى
ان "االنتخاب ��ات �ستج ��ري ف ��ي جمي ��ع
المحافظ ��ات العراقي ��ة ( 15محافظ ��ة)
دون ا�ستثناء".
من جهته ي�ؤكد ع�ضو اللجنة القانونية
البرلمانية النائب ح�سن فدعم لـ(المدى)
ان "مجل� ��س النواب ل ��م يناق�ش قانون
انتخاب ��ات مجال� ��س المحافظ ��ات ،لكن
ت ��م درجه �ضمن ج ��دول اعم ��ال اللجنة
القانونية النيابية".
وف ��ي �شه ��ر ت�شري ��ن الثان ��ي الما�ض ��ي
كل ��ف مجل� ��س الن ��واب لجن ��ة الأقالي ��م
والمحافظ ��ات النيابية ب�إع ��داد ت�شريع
جدي ��د ينظ ��م عم ��ل و�صالحي ��ة ه ��ذه
المجال� ��س ،ويح ��دد مواعي ��د �إج ��راء
االنتخابات فيها.
وي�ضي ��ف فدع ��م �أن لجنت ��ه "تنتظ ��ر
ق ��رارا م ��ن هيئ ��ة الرئا�س ��ة للموافق ��ة
على مقت ��رح تعدي ��ل قان ��ون انتخابات
مجال�س المحافظات من اجل المبا�شرة
بدرا�سته وتعديله قب ��ل تقديمه للقراءة
االولى والثانية والت�صويت عليه".
ويبي ��ن ع�ض ��و اللجن ��ة القانوني ��ة �أن
"هن ��اك اتفاق ��ا مبدئي ��ا و�شفهي ��ا بي ��ن
الكت ��ل ال�سيا�سية عل ��ى ان يكون قانون
انتخابات مجال�س المحافظات م�شابها
لقان ��ون انتخاب ��ات مجل� ��س الن ��واب
باعتم ��اد الدوائ ��ر المتع ��ددة" ،الفت ��ا
�إل ��ى "وج ��ود رغبة لدى اغلبي ��ة القوى
ال�سيا�سية ان تجرى انتخابات مجال�س
المحافظ ��ات م ��ع انتخاب ��ات مجل� ��س
النواب �أو قبلها".
ويتوق ��ع النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة الحكمة �أن
"تتف ��ق القوى ال�سيا�سي ��ة على اجراء
االنتخابات المحلية بعد االنتهاء بفترة
من اجراء انتخابات مجل�س النواب".

الدفاع حتقيق بـ"حاالت ف�ساد"
يف مديرية �ش�ؤون املحاربني نيويورك تاميز :رد �إدارة بايدن على هجوم �أربيل �أ�ضعف من ردود ترامب
معهد وا�شنطن :تحجيم نفوذ الف�صائل الم�سلحة م�س�ؤولية الحكومة العراقية

 ترجمة /حامد �أحمد

 بغداد /المدى
وجّ ��ه وزي ��ر الدفاع جمعة عن ��اد� ،أم�س الأح ��د ،بت�شكيل لجن ��ة تحقيقية ب�ش�أن
"ح ��االت ف�س ��اد مالي و�إداري وابتزاز وتعاط ��ي الر�شى" في مديرية �ش�ؤون
المحاربي ��ن ودائ ��رة التقاع ��د الع�سك ��ري .وذك ��رت وثيق ��ة �صادرة م ��ن مكتب
الوزير معنونة �إلى الفريق الركن كريم نزال تلقتها (المدى) �أنه "نظر ًا لورود
معلومات حول وجود حاالت ف�ساد مالي و�إداري وابتزاز وتعاطي الر�شى في
المديري ��ة العامة ل�ش�ؤون المحاربين ودائرة التقاعد الع�سكري ،ن�سبنا ت�شكيل
لجنة برئا�ستك ��م وع�ضوية اللواء الركن فائز فا�ضل �أحمد مدير اال�ستخبارات
الع�سكرية ،واللواء الركن علي �صبري معاون �أمين �سر اال�ستخبارات والأمن/
�أمان ��ة ال�سر الع ��ام ،واللواء يو�سف عناد �أمين �س ��ر الإدارة�/أمانة ال�سر العام،
والل ��واء قا�س ��م محمد ح�سين �أمين �س ��ر القانونية�/أمانة ال�س ��ر العام ،لتدقيق
المعلوم ��ات �أع�ل�اه" .و�أ�ضاف" ،عل ��ى اللجن ��ة الم�شكلة انج ��از �أعمالها خالل
 14يوم� � ًا ،والإعالم بالنتائج" .وقبل نحو �شهري ��ن ،علقت وزارة الدفاع ،على
تقاري ��ر �أفادت ب�أنه يتم بيع "بع�ض المنا�صب" داخل الوزارة .وقالت الوزارة
ف ��ي بي ��ان حينه ��ا �إن "بع� ��ض و�سائل الإع�ل�ام تناول خب ��را من �أخب ��ار رابطة
ال�شفافي ��ة مفاده (بي ��ع المنا�صب ف ��ي وزارة الدفاع)" .و�أ�ضاف ��ت الوزارة �أنه
"ال �صحة لمثل هذه الأخبار" ،و�أن المنا�صب في الوزارة يتم منحها لل�ضباط
والق ��ادة وفق �ضواب ��ط ومعطيات تمر عبر �سل�سلة انتقائي ��ة .و�أ�شارت �إلى �أن
ه ��ذه العملية تت ��م عبر لجان مخت�صة تجري المفا�ضل ��ة وتختار الأن�سب ،بناء
عل ��ى �شروط محددة ح�س ��ب المن�صب ،وفي النهاية يت ��م عر�ضها على الجهات
العليا في الوزارة للموافقة عليها .وختم البيان ب�أن "�أية جهة �إعالمية �ستروج
�أخبارا عارية عن ال�صحة ،الهدف منها ت�شويه �سمعة الوزارة� ،ستتم مقا�ضاتها
قانونيا".

بعد وقوع هجوم �صاروخي
على ال�سفارة االميركية في
بغداد العام الما�ضي ،جددت
ادارة الرئي�س االميركي
ال�سابق دونالد ترامب
تهديداتها ب�سحب دبلوما�سييها
من العراق .تمت مناق�شة رد
ع�سكري �ضد ايران في حينها،
وحذر البيت االبي�ض من رد
�صارم "اذا ما قتل �أميركي
واحد" .ولم يُقتل احد .
كما لم يُقتل �أي اميركي في
�ضربة م�شابهة وقعت هذا
اال�سبوع �ضد قاعدة ع�سكرية
اميركية في مطار اربيل
�شمالي العراق ،والتي اتهم
فيها م�س�ؤولون ف�صيال م�سلحا
مدعوما من ايران.

متعاق ��د محلي واحد قتل في الهجوم مع جرح
جندي اميركي واحد وعدة متعاقدين �آخرين،
مم ��ا دف ��ع ذل ��ك بوزي ��ر الخارجي ��ة االميرك ��ي
انتون ��ي بلنك ��ن ،الى و�صف �شع ��ور الواليات
المتحدة بانها "غا�ضبة".
لك ��ن من جانب �آخر ،كان ��ت حدة رد فعل ادارة
الرئي� ��س الأميرك ��ي ج ��و باي ��دن عل ��ى واب ��ل
ال�صواري ��خ في اربي ��ل متناق�ض ��ة ب�شكل حاد
مقارنة بردة فعل حمل ��ة ادارة ترامب المروج
لها �ضد اي ��ران ،والتي دائما م ��ا ت�ضع العراق
في مرمى النيران .
ه ��ذا الموقف اثار ت�سا�ؤال في كل من وا�شنطن
وبغداد :ما هي خطوط بايدن الحمراء عندما
يتعل ��ق االم ��ر ب ��ردة الفع ��ل على هجم ��ات من

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

ف�صائل م�سلحة ت�ستهدف �أميركان في العراق؟
دبلوما�سي ��ون وم�س�ؤول ��ون ع�سكريون قالوا
ان ه ��دف باي ��دن االكب ��ر هو تهدئ ��ة العداوات
بي ��ن الوالي ��ات المتح ��دة واي ��ران والف�صائل
الم�سلح ��ة التابعة له ��ا في المنطق ��ة ،ب�ضمنها
الع ��راق ،وال�سعي من جان ��ب �آخر الى العودة
للم�سل ��ك الدبلوما�س ��ي م ��ع طه ��ران .تقدم ��ت
الواليات المتحدة ه ��ذا اال�سبوع بدعوة لفتح
�صفح ��ة تفاو� ��ض جدي ��دة مع اي ��ران لتحجيم
برنامجها النووي .
وي�أت ��ي الجهد لهذا التقارب بينما ركزت ادارة
باي ��دن نظرها في نف� ��س الوقت عل ��ى ف�صائل
م�سلحة معين ��ة في العراق يعتق ��د م�س�ؤولون
بانها تعمل بدعم من طه ��ران ،او ربما ب�أوامر
منه ��ا .وق ��ال م�س�ؤول ��ون ان هجم ��ات �ض ��د
�أميركان من قبل اي ��ران او اتباعها قد تقو�ض
الهدف الدبلوما�سي االو�سع .
وقد ت� ��ؤدي هذه الهجمات اي�ض ��ا الى محاولة
جدي ��دة من الواليات المتح ��دة القناع العراق
ب ��ان يتنحى بعيدا عن ايران ،مع الحفاظ على
الرواب ��ط الروحي ��ة واالقت�صادي ��ة والثقافية
بينهم ��ا ،مقاب ��ل عر� ��ض محف ��زات له ب ��دال من
تهديدات  .نيد براي�س ،متحدث عن الخارجية
االميركي ��ة ،قال بعد هج ��وم �أربيل" :من اجل
ان تحافظ �أميركا على قيمنا وم�صالحنا حول

العال ��م ،فيتطلب علين ��ا ان نك ��ون متوا�صلين
ومندمجين مع العالم .وبالطبع فان ان�شغالنا
مع بع�ض االماكن في العالم تحمل لنا مخاطر
ا�ضافية  ".وقال م�س� ��ؤوالن في وزارة الدفاع
االميركي ��ة ،ان ��ه ل ��م يج ��ر نقا�ش ل ��دى القيادة
المركزي ��ة ف ��ي البنتاغون ع ��ن �أي رد ع�سكري
محدد للهج ��وم ال�صاروخي في اربيل االثنين
ف ��ي وق ��ت تحق ��ق في ��ه ال�سلط ��ات االميركي ��ة
والعراقية من الذي نفذ الهجوم .كل من وزير
الخارجية بلنكن ووزير الدفاع لويد او�ستن،
تحدث ��ا م ��ع نظيريهم ��ا ف ��ي الع ��راق عار�ضين
الم�ساعدة في التحقيق .
م�س�ؤولون القوا بالالئمة على ف�صائل م�سلحة
مث ��ل كتائب حزب الل ��ه او ع�صائب اهل الحق
بتنفي ��ذ هج ��وم اربي ��ل والت ��ي اتهم ��ت اي�ضا
بتنفيذ �ضربات �سابقة م�شابهة .ولكن ممثلين
داخ ��ل البي ��ت االبي� ��ض ووزارة الخارجي ��ة
والبنتاغ ��ون ،ن� ��أوا بانف�سهم ع ��ن االدالء باي
اتهامات محددة .
�سايم ��ون ليدن ،م�س� ��ؤول البنتاغون ل�سيا�سة
ال�ش ��رق االو�س ��ط ،قال في تغري ��دة له االثنين
"ان ��ه الختبار مهم تواجهه االدارة االميركية
الجدي ��دة� .سنك ��ون مهتمي ��ن لر�ؤي ��ة فيما اذا
�سيكون هناك رد ".
وب�شغل ��ه من�ص ��ب نائب رئي�س ف ��ي عهد ادارة

اوباما ،كان بايدن من بين الذين ا�شرفوا على
نهاية الح ��رب التي قادتها امي ��ركا في العراق
وان�سحاب �آخ ��ر  50,000الف جندي اميركي
عام  ،2011ليتفاج� ��أ البلد بعد �سنتين بظهور
تنظيم داع�ش .
ويق ��ول م�س�ؤول ��ون ان باي ��دن ل ��ه اهتم ��ام
�شخ�ص ��ي عمي ��ق بالع ��راق ،حي ��ث خ ��دم ابنه
بيو ،في الحر�س الوطني الع�سكري وتعر�ض
لح ��روق �سمي ��ة ربما كان ��ت ق ��د ادت ال�صابته
ب�سرط ��ان الدم ��اغ ال ��ذي ت�سب ��ب بموت ��ه عام
 . 2015وزي ��ر خارجيت ��ه ،بلنك ��ن ،كان قد بد�أ
الجمع ��ة ،ح�س ��ب م ��ا و�صف ��ه م�س� ��ؤول رفي ��ع
ف ��ي وزارة الخارجي ��ة االميركي ��ة ،بمراجع ��ة
لل�سيا�س ��ة االميركي ��ة تج ��اه الع ��راق الت ��ي
ت�سمح بتحول في عملية التوا�صل� .ست�شتمل
المراجع ��ة على دعم م ��ن قب ��ل البنتاغون قبل
ان يعر�ض على البي ��ت االبي�ض ،وربما يكون
ال�شهر القادم ك�أقرب وقت ممكن .
االدارة االميركي ��ة تدر� ��س اع ��ادة المئ ��ات
م ��ن الدبلوما�سيي ��ن وال�شخ�صي ��ات االمني ��ة
والمتعاقدين الى ال�سف ��ارة في بغداد ،وكانت
اعداد كادر ال�سفارة قد تقل�صت الدنى م�ستوى
ف ��ي �أيار ع ��ام  2019خالل فت ��رة ت�صاعد حدة
التوتر مع ايران .
وزارة الخارجي ��ة االميركي ��ة غي ��ر م�ستع ��دة
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حالي ��ا الع ��ادة فت ��ح قن�صليته ��ا ف ��ي مدين ��ة
الب�ص ��رة ،والت ��ي اغلقته ��ا ادارة ترام ��ب ف ��ي
�أيل ��ول  2018عندم ��ا تعر�ض مط ��ار الب�صرة،
الذي تتخذ القن�صلية مقرا لها فيه ،الى هجوم
�صاروخ ��ي لف�صائل م�سلحة والذي لم يت�سبب
الهجوم بجرح اي احد .
وتنظ ��ر الخارجي ��ة االميركي ��ة اي�ض ��ا بتمديد
الح ��دود الت ��ي فر�ضته ��ا ادارة ترام ��ب عل ��ى
كمي ��ة الطاق ��ة التي يمك ��ن لحكوم ��ة العراقية
ان ت�شتريه ��ا م ��ن ايران ...وه ��و اجراء يحذر
منتق ��دون من ان ��ه قد يزيد م ��ن تمويل طهران
ولكن ��ه ف ��ي الوق ��ت نف�س ��ه يوف ��ر م ��ا يحتاجه
ماليي ��ن النا�س م ��ن امداد لطاق ��ة كهربائية قد
يحرمون منها عك�س ذلك .
م�س�ؤول ��و م�ص ��ارف عراقي ��ون التق ��وا ه ��ذا
اال�سبوع مع دبلوما�سيين اميركان حول هذه
الق�ضي ��ة ،التي تدف ��ع حاليا بغ ��داد بعد مرور
كل مهل ��ة ا�شه ��ر قليلة ان تطلب م ��ن وا�شنطن
ا�ستثناء ل�شراء طاقة من ايران بدون م�ساءلة.
م�س� ��ؤوالن �آخران ف ��ي ادارة باي ��دن ذكرا بان
الوكالة االميركية للتنمية الدولية تدر�س االن
امكاني ��ة ار�سال مزيد من الم�ساعدة االن�سانية
الج ��زاء م ��ن الع ��راق ،اغلبه ��ا ف ��ي المناط ��ق
الغربي ��ة وال�شمالية من البالد التي كانت اكثر
المناطق ت�ضررا من هجمات داع�ش .
ولكن عدة م�س�ؤولين ف ��ي البنتاغون و�ضباط
ع�سكريي ��ن كبار قالوا انه لم يت�ضح لهم ما هي
الخط ��وط الحمراء ل ��دى فريق باي ��دن عندما
يتعلق االم ��ر بحماي ��ة الرعايا االمي ��ركان في
الع ��راق م ��ن اي ��ران او اتباعها م ��ن الف�صائل
الم�سلح ��ة  .ديفد �شنيكر ،ال ��ذي �شغل من�صب
م�ساع ��د وزي ��ر الخارجي ��ة ل�ش� ��ؤون ال�ش ��رق
االو�س ��ط ف ��ي ادارة ترام ��ب وال ��ذي ي�شغ ��ل
حالي ��ا من�صب زميل رفيع لدى معهد وا�شنطن
ل�سيا�س ��ات ال�ش ��رق االدن ��ى ،ق ��ال ان ��ه م ��ن
م�س�ؤولية الحكوم ��ة العراقية ان تحجم نفوذ
الف�صائل الم�سلحة المدعومة من ايران.
وا�ض ��اف �شنيكر بقوله "ال اعتق ��د انه باغداق
التمل ��ق الي ��ران �ستح�ص ��ل على ت�ص ��رف جيد
منه ��ا ف ��ي الع ��راق .بالت�أكيد االمر كل ��ه متعلق
باي ��ران .ال�صواري ��خ والت�سلي ��ح والتموي ��ل
والتوجيه جميعها ت�أتي من طهران ".
عن :نيويورك تايمز
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ف�صائل م�سلحة دخلت �إىل
الق�ضاء تزامن ًا مع دعوات
"�إخالء املدينة"

الـ� F-16شاركت بعملية الطارمية ..قائد من ع�شريته
نفذ عملية قتل "الوايل"

حت��ى نهار ام�س كانت الق��وات االمنية تبحث عن مطلوبين في منطقة الطارمية الواقعة �شمالي بغ��داد ،بعد ليلة مرعبة عا�شها ال�سكان مع
ا�صوات انفجارات كبيرة .ووجه رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي في زيارة هي الثانية من نوعها الى الق�ضاء في غ�ضون  7ا�شهر ،بمالحقة
بقاي��ا تنظي��م داع���ش ،عقب مقتل مايعرف بوال��ي الطارمية .بالمقاب��ل ،ت�سود حالة من القلق بي��ن الأهالي مع دخ��ول ف�صائل م�سلحة الى
الق�ض��اء تزامن��ا مع اطالق "ها�شتاكات" على من�صات التوا�صل االجتماعي تلمح الى اعم��ال انتقامية .وفي ال�صيف الما�ضي ،انطلقت دعوات
ال�ستن�ساخ "تجربة جرف ال�صخر" التي ابعد كل �سكانها عن المدينة منذ اكثر من � 6سنوات بحجة داع�ش.
 بغداد /تميم الح�سن
�أعمال انتقامية
ويق ��ول نائب �سابق ت�سكن ع�شيرته في
الطارمية لـ(المدى) ان "هناك اعتقاالت
ع�شوائي ��ة تق ��وم بها جماع ��ات م�سلحة
عل ��ى خلفي ��ة احداث ي ��وم ال�سب ��ت �ضد
�سكان الق�ضاء".
وكان الح�ش ��د ال�شعب ��ي ق ��د ا�ستب ��ق
الت�صريح ��ات الحكومية بعدة �ساعات،
واعل ��ن مقتل وال ��ي الطارمية بوا�سطة
كمين محكم �شمالي بغداد.
ويخ�شى النائب ال�سابق الذي طلب عدم
ن�ش ��ر ا�سمه من ان "تتحول تلك العملية
الى انتقام وتخوي ��ف ل�سكان الطارمية
مع اقتراب االنتخابات الت�شريعية".
وب�شكل مفاجئ دخل ��ت ف�صائل م�سلحة
ال ��ى الطارمي ��ة ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن ان
الق�ضاء ت�شرف على حمايته قطعات من
الجي�ش والح�ش ��د الع�شائري الذي كان
له الدور الرئي�س في عملية ال�سبت.
و�ش ��ارك ابراهي ��م العب ��دو الم�شهداني
ف ��ي قت ��ل اب ��ن ع�شيرت ��ه �شاك ��ر �ساهي
الم�شهدان ��ي ،وال ��ذي يع ��رف بـ"وال ��ي
الطارمية" على اثر معلومات و�صلته.
وال يزال العبدو الم�شهداني ،وهو قائد
ح�ش ��د الطارمية الع�شائري ،جريحا في
اح ��دى م�ست�شفي ��ات بغ ��داد ،فيم ��ا غرد
مدونون على (تويتر) م�ستخدمين ا�سم
�ساه ��ي الم�شهدان ��ي لتعزي ��ز ادع ��اءات
تفي ��د ب ��ان �س ��كان الطارمي ��ة "جميعهم
دواع�ش" .ويبلغ ع ��دد �سكان الطارمية
نح ��و � 91أل ��ف ن�سم ��ة وع ��دد العوائ ��ل
فيه � 15أل ��ف عائلة م ��ن ع�شائر متعددة
منه ��ا الم�شاهدة والبوف ��راج وال�سلمان
والحياليي ��ن والجنابيي ��ن والجب ��ور
والعبيد.
كمين منزل الدواع�ش
ويق ��ول �شه ��ود عي ��ان وم�شاركي ��ن في
كمي ��ن "قادة داع�ش" انه ف ��ي ال�ساعة 3
والن�صف من فجر يوم ال�سبت ،و�صلت
معلوم ��ات الى ح�ش ��د الطارمية بوجود
اجتم ��اع "عال ��ي الم�ست ��وى" لقي ��ادات

واك ��د �شه ��ود العي ��ان ان اال�شتب ��اكات
االولي ��ة ا�ستم ��رت م ��ن ال� �ـ  6والن�صف
من �صباح ال�سبت الى العا�شرة �صباحا
من نف� ��س اليوم ،ث ��م بع ��د �ساعتين من
نهاية زي ��ارة الكاظمي (الت ��ي كانت في
و�سط النه ��ار) بد�أت طائرات "اف "16
بالق�صف".
وان�سحبت الطائ ��رات عند الغروب ،ثم
ع ��ادت مرة اخ ��رى في منت�ص ��ف الليل،
للق�ص ��ف مج ��ددا ،حي ��ث يعتق ��د انه ��ا
ا�ستهدفت منزال في الب�ساتين.
وق�ضاء الطارمية �أح ��د الأق�ضية ال�ستة
التي تحي ��ط بالعا�صمة وت�سمى بحزام
بغ ��داد ،وتكم ��ن �أهميته ف ��ي ربطه بين
�أرب ��ع محافظ ��ات عراقي ��ة ه ��ي بغ ��داد
و�صالح الدين وديالى والأنبار ويت�أ ّلف
هذا الق�ضاء من ثالث نواحي هي مركز
الق�ض ��اء وناحي ��ة الم�شاه ��دة وناحي ��ة
العبايج ��ي وتبل ��غ م�ساح ��ة الق�ض ��اء
حوال ��ي  192411دون ��م (الدون ��م
ي�ساوي  2500مترمربع).

التنظيم داخل احد الب�ساتين.
االجتم ��اع كان داخ ��ل ب�ست ��ان
"البو�سهي ��ل" �ضم ��ن ب�ساتي ��ن الطابي
الكثيف ��ة ،ودخلت ق ��وة الح�ش ��د بقيادة
ابراهي ��م العب ��دو ،ال ��ذي ا�صي ��ب
باال�شتب ��اك م ��ع "داع�ش" وقت ��ل معه 4
م ��ن الح�ش ��د ،باال�ضافة ال ��ى عن�صر من
ا�ستخب ��ارات ل ��واء  /59جي� ��ش الت ��ي
و�صلت بعد ذلك الى الموقع.
وبح�س ��ب �شه ��ود العي ��ان ،ان  5م ��ن
المتواجدين في المنزل قتلوا ،ابرزهم
�شاكر �ساه ��ي داود �سلمان الم�شهداني،
المكنى بـ"ابو هان ��ي" ،والي الطارمية

والمفت ��ي ال�شرع ��ي ،واب ��و حاتم ،وهو
اعالمي ع ��ام قط ��اع الفلوج ��ة والنائب
الع�سك ��ري للمجموع ��ة ،ال ��ى جان ��ب
�صحيبون المكنى بـ"ابو م�صعب".
وبح�س ��ب الم�ص ��ادر ان ��ه اثن ��اء
اال�شتباكات الت ��ي ا�ستخدم فيها داع�ش
القنا�صين ،كان احد القيادات المهمة –
لم يعرف ا�سمه حتى االن -قد هرب الى
داخل الب�ساتين.
وتمت ��د الب�ساتي ��ن الكثيف ��ة ال ��ى ع ��دة
كيلومت ��رات ،وترتب ��ط م ��ن الجن ��وب
بمنطق ��ة الكاظمية ومن ال�شمال بمدينة
�سامراء ،التابعة ل�صالح الدين.

الطارمية �آمنة �أم ال؟
وت�ؤك ��د الم�صادر من داخ ��ل الطارمية،
ان القي ��ادات التي تم قتله ��ا "متواجدة
ب�ش ��كل دائ ��م داخ ��ل الطارمي ��ة ،وبعلم
الجي� ��ش ،لكنه ��ا تتخف ��ى داخ ��ل
الب�ساتي ��ن" ،وه ��و ام ��ر يف�س ��ر اع�ل�ان
الطارمية مرات عدة انها "�آمنة".
وف ��ي تم ��وز الع ��ام الما�ض ��ي ،و�ص ��ل
الكاظم ��ي الى الطارمي ��ة ،عقب دعوات
البعاد ال�س ��كان عن الق�ضاء ،باعتبارهم
"دواع�ش".
وهاجم م�ست�شار الأم ��ن القومي حينها

قا�سم االعرج ��ي ،هذه الدعوات ،م�ؤكدا
�أن ع ��ودة الطائفي ��ة �إل ��ى الع ��راق ه ��ي
"�أحالم خائبة".
واطلق الكاظمي حينها حملة ع�سكرية،
بع ��د �ساعات من مقت ��ل علي الخزرجي،
�آمر ل ��واء  ،59فيما ت�سرب ��ت معلومات
�آنذاك بان الخزرجي قد قتل عقب ك�شفه
معلومات عن "جماعات الكاتيو�شا".
وكان الخزرج ��ي ،ق ��د عم ��ل ف ��ي وق ��ت
�سابق ،كقائد ع�سكري في بع�ض مناطق
جن ��وب بغ ��داد ،والت ��ي كان ��ت تح ��ت
�سيط ��رة تل ��ك الجماع ��ات ،والتي قامت
الحكوم ��ة في حزي ��ران  2020باعتقال

المحافظة الغنية بالنفط تخ�شى على م�شاريعها

نواب الب�صرة يحذرون املالية :القبول بتعديالت الربملان
على املوازنة �أو امل�ساءلة
بغداد /فرا�س عدنان
تتخ ��وّ ف الإدارة المحلية ف ��ي الب�صرة
م ��ن رف� ��ض وزارة المالي ��ة تنفي ��ذ
تعدي�ل�ات مجل�س الن ��واب على موازنة
 ،2021المت�ضمن ��ة م�شاريع جديدة في
المحافظة.
وحمّلت الب�ص ��رة ،الحكومة االتحادية
م ��ا تعر�ضت ل ��ه من حيف وظل ��م طوال
ال�سن ��وات الما�ضي ��ة ،فيما ع� �دّت زيادة
التخ�صي�ص المالي ،ف ��ي القانون الذي
تج ��ري مناق�شت ��ه حالي ًا ،ب�أنه ��ا ال تلبي
الطموح.
ويق ��ول المع ��اون الإداري للمحاف ��ظ
معي ��ن الح�سن في حديث �إلى (المدى)،
�إن "م�ش ��روع الموازن ��ة ال ��ذي رفع من
الحكوم ��ة �إل ��ى البرلم ��ان ل ��م يك ��ن فيه
�إن�ص ��اف �إل ��ى الب�صرة رغم �أنه ��ا تموّ ل
الب�ل�اد بجمي ��ع محافظاته ��ا م ��ن خالل
حقولها النفطية".
و�أ�ض ��اف الح�س ��ن� ،أن "الحكوم ��ة
االتحادي ��ة كان مطلوب منها �أن تن�صف
�أهال ��ي الب�ص ��رة ،وال تت ��رك الإدارة
المحلي ��ة تتوا�ص ��ل مع اللجن ��ة المالية
في مجل� ��س النواب؛ لرف ��ع الحيف عن
المحافظة".
و�أ�شار� ،إل ��ى �أن "جه ��ود ًا كبيرة تبذلها
الإدارة المحلي ��ة م ��ع اللجن ��ة المالي ��ة
لت�ضمي ��ن الم�شاريع المهم ��ة للمحافظة
في الموازنة".
وبين الح�س ��ن" ،انه رغم ان التعديالت
الت ��ي �أجري ��ت عل ��ى القان ��ون ال تلب ��ي
الطم ��وح ،لك ��ن لدين ��ا مخ ��اوف م ��ن
ع ��دم ق ��درة وزارة المالية عل ��ى الإيفاء
بالتزام ��ات الموازنة ف ��ي �ضوء ما تمت
�إ�ضافته من قبل مجل�س النواب".

و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "ال ��وزارة ق ��د ترف�ض
تل ��ك التعدي�ل�ات بحج ��ة ع ��دم وج ��ود
غط ��اء مالي ،كونه ��ا الم�س�ؤولة عن ذلك
الملف".
ويجد الح�س ��ن ،ان "الغب ��ن الذي لحق
الب�ص ��رة ف ��ي ه ��ذه الموازن ��ة تتحمل ��ه
بالدرجة الأ�سا� ��س وزارة المالية ،ومن
ثم مجل� ��س الوزراء ،والك ��رة حالي ًا في
ملعب البرلمان".
ويو�ض ��ح المع ��اون الإداري لمحاف ��ظ
الب�ص ��رة� ،أن "نواب الب�ص ��رة مار�سوا
�ضغط� � ًا كبير ًا من �أجل �إرجاع ولو ق�سم
من حق ��وق المحافظ ��ة ،عندم ��ا لوحوا
بعدم الت�صويت على الموازنة".
و�أك ��د� ،أن "ح�ص ��ة المحافظ ��ة ف ��ي
الموازن ��ة ت ��م رفعه ��ا م ��ن � 2إل ��ى 4
تريلي ��ون دين ��ار ،كم ��ا ت ��م رف ��ع مبالغ

م�ش ��روع البت ��رودوالر م ��ن  500مليار
�إلى تريليون دينار".
وطال ��ب ب� �ـ "تعوي� ��ض الب�ص ��رة ع ��ن
عائ ��دات منافذه ��ا الحدودي ��ة الت ��ي لم
تح�صل عليها منذ العام الما�ضي ب�سبب
عدم �إقرار موازنة ."2020
و�أردف الح�س ��ن� ،أن "دي ��وان الرقاب ��ة
المالية االتحادي ر�صد ديون ًا لمحافظة
الب�صرة في ذمة الحكومة االتحادية من
م�ش ��روع البت ��رودوالر فق ��ط ت�صل �إلى
 16تريلي ��ون دينار ،وذلك قبل �أكثر من
ع ��ام" .و�شدد الم�س� ��ؤول المحلي ،على
�أن "امتن ��اع الحكوم ��ة ع ��ن ت�سليم تلك
الديون جاء بذرائع عدم توفر ال�سيولة
المالي ��ة وانخفا� ��ض �أ�سع ��ار النفط منذ
عام ."2013
ويتح ��دث الح�سن عمّا ع� �دّه واحد ًا من

�أوجه الظلم الذي تعر�ضت له المحافظة
النفطي ��ة ،و�أف ��اد ب� ��أن "�أكثر م ��ن 650
م�شروع� � ًا جرت �إحالتها خ�ل�ال ،2019
وب ��د�أ العمل بها ،ورفعنا العام الما�ضي
كتاب� � ًا للمطالب ��ة ب� �ـ  700ملي ��ار دين ��ار
لمقاولين ع ��ن �أعمال م�ستحقة الدفع تم
تنفيذها لكن لم ت�سدد االموال".
ويو�ض ��ح �أن "وزارة المالي ��ة منحتن ��ا
 173ملي ��ار دينار فقط ،في حين وزارة
التخطي ��ط و�ضع ��ت تعليم ��ات �أعط ��ت
الحق للمتعاقدين ب�إقامة الدعاوى على
الجهات الر�سمية في حال امتناعها عن
ت�سليمه ��م م�ستحقاته ��م لأكثر من �شهر،
وهذا �شكل عبئ ًا كبير ًا علينا".
وم�ض ��ى المع ��اون الإداري لمحاف ��ظ
الب�صرة ،الى �أن "ما تم ت�ضمينه حديث ًا
ف ��ي م�ش ��روع الموازن ��ة ه ��و م�ش ��روع

مياه ملوثة يف الب�صرة ..ار�شيف

مين ��اء الف ��او ،م�ش ��روع قن ��اة البدع ��ة
وتحويله ��ا م ��ن مفتوح ��ة �إل ��ى مغلق ��ة
ه ��و مه ��م ويم ��ول الب�صرة ب� �ـ  %70من
مي ��اه الإ�سالة ،وم�ش ��روع �إن�شاء محطة
حرارية كهربائية على البحر في ق�ضاء
الفاو".
من جانبه ��ا ذكرت النائبة ع ��ن الب�صرة
ميث ��اق الحام ��دي ،ف ��ي ت�صري ��ح �إل ��ى
(الم ��دى)� ،أن "المحافظة تمنح العراق
�أكثر م ��ن  %85من الإي ��رادات النفطية،
وم ��ا ورد ف ��ي الم�ش ��روع الحكوم ��ي
ينطوي على ظلم كبير ،ينبغي رفعه".
وتابعت الحام ��دي� ،أن "نوّ اب الب�صرة
يوا�صلون ال�ضغط لرفع التخ�صي�صات
المالي ��ة للمحافظ ��ة وت�ضمينه ��ا المزيد
م ��ن الم�شاري ��ع الخدمي ��ة ،خ�صو�ص� � ًا
م ��ع انتهاء الذريع ��ة ال�سابق ��ة المتعلقة
بانخفا� ��ض �أ�سع ��ار النف ��ط باالرتف ��اع
الم�ستمر له".
و�أردف ��ت� ،أن "الموازن ��ة يج ��ب �أن
تت�ضم ��ن رواتب لـ � 30أل ��ف تم تعيينهم
خ�ل�ال  ،2019لكنهم ل ��م يح�صلوا على
م�ستحقاتهم لغاية الآن".
وانته ��ت الحام ��دي� ،إل ��ى �أن "وزارة
المالي ��ة �ستك ��ون ملزمة ب�أي م ��ادة يتم
و�ضعه ��ا في الموازن ��ة ل�صالح الب�صرة
ولي� ��س له ��ا الح ��ق ف ��ي االمتن ��اع ع ��ن
تنفيذها وبخالفه �ستتعر�ض للمحا�سبة
والم�ساءلة داخل مجل�س النواب".
وكان �أع�ضاء اللجنة المالية في مجل�س
النواب قد ك�شفوا ع ��ن �إجراء تعديالت
كبيرة على الموازنة ،قالوا �إنها ت�ضمن
حق ��وق المحافظ ��ات المنتج ��ة للنف ��ط
من بينه ��ا الب�صرة ،بع ��د �أن لوح نواب
تل ��ك المحافظات بع ��دم الت�صويت على
القانون.

الكاظمي خالل زيارته الطارمية ال�سبت
ع ��دد منه ��م ف ��ي عملي ��ة عرف ��ت بـ"خلية
الدورة".
ووج ��ه الكاظمي في زيارته ال�سبت الى
الطارمي ��ة ،ب�ض ��رورة "�إدام ��ة عمليات
مالحقة الفلول االرهابية ،بالتعاون مع
وجهاء المنطق ��ة و�شي ��وخ ع�شائرها"،
بح�سب بيان �صدر عن مكتبه.
بعد مغادرة الكاظمي
وعقب انته ��اء الزيارة �شهدت الطارمية
�سل�سل ��ة من الغ ��ارات ،و�سم ��ع ال�سكان
ا�صوات نح ��و � 10صواري ��خ ،واخرى
كانت في فجر ام�س االحد ،هي االعنف.

�أفكار متطرفة
وتحت و�س ��م "الح�شد عالج الطارمية"
اي ��د ع ��دد كبير م ��ن المغردي ��ن ،دعوات
"اجتث ��اث" �س ��كان الق�ض ��اء ،واع ��ادة
الحدي ��ث ع ��ن ج ��رف ال�صخ ��ر (جنوب
بغ ��داد) و�آمرل ��ي (�شرق تكري ��ت) التي
اليزال �سكانها مبعدون منذ عام .2014
ب ��دوره يق ��ول الع�ض ��و ال�ساب ��ق ف ��ي
لجن ��ة االم ��ن ف ��ي مجل� ��س محافظ ��ة
بغ ��داد �سع ��د المطلب ��ي لـ(الم ��دى) ان
"االجهزة االمنية كانت تتجاهل وجود
الم�سلحي ��ن ف ��ي الق�ض ��اء ،وبع�ض تلك
القوات كانت تباع وت�شترى".
وي�أم ��ل المطلب ��ي ان "تك ��ون ظاه ��رة
الف�س ��اد ق ��د انته ��ت االن" ،لكن ��ه ي�ؤك ��د
اي�ض ��ا ان "هن ��اك ع�شائ ��ر كان ��ت بعثية
�صارت ت�ؤمن بالفك ��ر التكفيري ويجب
توجيه ا�شد العقوبات لها".
بالمقاب ��ل دع ��ا الم�س� ��ؤول ال�سابق الى
"تحقي ��ق عادل في الطارمية وان�صاف
المظلومي ��ن وال�شباب لكي ال ي�صبحوا
وقودا لالفكار المتطرفة في الق�ضاء".

الناتو :تو�سيع نطاق عملياتنا
بطلب من احلكومة العراقية
بغداد /المدى
�أك ��د م�ست�ش ��ار الأمن القومي قا�سم الأعرجي� ،أم�س الأح ��د� ،أن العراق �سيعمل على اال�ستفادة
من خبرات "الناتو" ،وذلك خالل ا�ستقباله قائد بعثة حلف الأطل�سي في العراق الفريق الركن
بيير �أول�سن.
وذك ��ر بي ��ان لم�ست�شارية الأم ��ن الوطني ،تلقت (الم ��دى) ن�سخة من ��ه� ،إن "الأعرجي ا�ستقبل
بمكتب ��ه قائ ��د بعثة حلف الناتو في الع ��راق الفريق الركن بيير �أول�س ��ن .واكد خالل اللقاء �أن
العراق حري�ص على التعاون مع المجتمع الدولي ،و�أن القوات العراقية لديها خبرات كبيرة
اكت�سبتها من خالل القتال" ،مبينا �أن "تبادل الخبرات مهم لمواجهة الإرهاب والتطرف".
و�أ�ش ��ار الأعرجي �إلى �أن "العراق لي�س ج ��زء ًا من �أي م�شكلة �إقليمية ،بل هو جزء من الحل"،
مو�ضحا �أن "العراق �سيعمل على اال�ستفادة من خبرات الناتو ،و�أن تبادل الخبرات مهم ،لأن
داع�ش مازال ي�شكل خطرا حتى الآن".
م ��ن جانبه �أكد قائد بعثة النات ��و ،بح�سب البيان� ،أن "وجود البعثة ج ��اء بطلب من الحكومة
العراقية ،و�أن �أي تو�سيع للمهام �سيكون بنا ًء على طلب الحكومة العراقية" ،مبينا �أن "بعثة
الناتو تدعم العراق لمواجهة الإرهاب والتطرف".
وف ��ي وقت �سابق� ،أكد الأعرجي� ،أن حلف �شمال االطل�سي "الناتو" ،يعمل في البالد بموافقة
بغداد ،وبمهام غير قتالية.
وذك ��ر الأعرج ��ي في تدوين ��ة �أن "حلف الناتو يعمل ف ��ي العراق بموافق ��ة الحكومة العراقية
وبالتن�سيق معها ،ومهمته ا�ست�شارية تدريبية ولي�ست قتالية".
و�أ�ض ��اف "نتع ��اون م ��ع دول العالم ،ون�ستفيد م ��ن خبراتها في الم�ش ��ورة والتدريب ،لتعزيز
الأمن ،ولم يتم االتفاق على �أعداد الم�ست�شارين حتى الآن".
و�أعل ��ن الأمين العام لحلف الناتو ين�س �ستولتنب ��رغ ،في وقت �سابق� ،أن الحلف قرر تو�سيع
مهمته في العراق.
وقال �ستولتنبرغ في م�ؤتمر �صحفي �إن "الحلف قرر تو�سيع مهماته في العراق ،وذلك بطلب
من الحكومة العراقية ،و�ستنفذ باحترام �سيادة البلد".
و�أ�ضاف" ،وقررنا تو�سيع نطاق عمليات التدريب في العراق ،و�سنو�سع الح�ضور الجغرافي
لمهام قوات الحلف �إلى خارج بغداد" .وتابع�" ،أن "تنظيم داع�ش ما زال ن�شط ًا في العراق".
وج ��اء االعالن عن الزيادة ـ� �ـ بعد يوم واحد من تبني جماعات تطلق عل ��ى نف�سها "مقاومة" ــ
هجمات �صاروخية على اربيل ،ت�سببت بمقتل وا�صابة جنود اميركان ومن التحالف الدولي،
فيما اعلنت وا�شنطن عن "غ�ضبها" لتلك الهجمات.
وق ��ال نائب تابع الحد القوى ال�شيعية في ات�صال م ��ع (المدى) ن�شرته في عددها ال�سابق ،ان
"الجميع يعرف ان القوات بحاجة الى الدعم في عدة مجاالت ،وان البلد ب�سبب النق�ص في
المعدات �صار م�ستباحا للطائرات المجهولة".
وق ��ال الرئي�س االميركي ،جو بايدن ،الجمع ��ة الما�ضية� ،إن حلف �شمال االطل�سي تولى مهمة
تدريبالقوات العراقية ،و�أي هجوم عليه يعد ا�ستهدافا لوا�شنطن.
و�أ�ض ��اف باي ��دن خ�ل�ال كلمة له" :ل ��ن ن�سمح لداع� ��ش بالتو�سع م ��ن جديد وتهدي ��د الواليات
المتح ��دة"  .وتابع� ،أن "ال�ش ��ركاء الأوروبيين ت�صدوا لداع�ش ،والنات ��و تبنى مهمة التدريب
ف ��ي العراق". وم�ضى ف ��ي حديثه "�أبعث بر�سالة وا�ضحة للعال ��م �أن الواليات المتحدة عادت
والتحالف عبر الأطل�سي�سيعود".
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"البابا يف العراق" ..الثقافة تطلق و�سم ًا ي�سبق الزيارة التاريخية

وفد �أمني من الفاتيكان ي�صل النا�صرية ويتفقد مدينة �أور الأثرية ا�ستعداد ًا لزيارة البابا
 ذي قار  /ح�سني العامل

�أطلقت وزارة الثقافة
وال�سياحة والآثار�،أم�س
الأحد ،و�سم ًا على مواقع
التوا�صل االجتماعي بعنوان
“البابا يف العراق” بالتزامن
مع الزيارة التاريخية
املرتقبة.

وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان تلق ��ت املدى
ن�سخ ��ة من ��ه �أم�س االح ��د �إنه ��ا “اطلقت
الو�س ��م (#البابا_يف_الع ��راق)،
ترحيب ًا بالزي ��ارة التاريخية املرتقبة يف
اخلام�س م ��ن �آذار الق ��ادم للحرب الأعظم
للكني�س ��ة الكاثوليكي ��ة يف الع ��امل البابا
فرن�سي�س �إىل العراق.
وبح�سب البيان فان “اطالق هذا الو�سم
(الها�شتاك) ي�أتي تنفيذ ًا لأحد املقرتحات
امل�صادق عليها يف اجتم ��اع ال�سيد وزير
الثقاف ��ة وال�سياح ��ة والآث ��ار الدكت ��ور

ح�سن ناظم مع املديرين العامني الثالثاء
املا�ضي».
و�أعل ��ن يف حمافظة ذي قار يوم االحد (
� 21شباط ) 2021عن و�صول وفد �أمني
م ��ن الفاتي ��كان اىل مدين ��ة �أور الأثري ��ة
( 18كم جنوب غرب النا�صرية) و�إجراء
جول ��ة تفقدية يف بي ��ت النب ��ي �إبراهيم
اخللي ��ل واملواق ��ع الأخ ��رى املق ��رر �أن
يزورها بابا الفاتي ��كان يف ال�ساد�س من
�آذار املقبل.
وق ��ال مفت�ش �آث ��ار ذي ق ��ار طاهر كوين

لـ(امل ��دى) �إن “وفد ًا �أمني� � ًا من الفاتيكان
زار بيت النبي �إبراهيم اخلليل يف مدينة
�أور الأثرية لالط�ل�اع على اال�ستعدادات
لزيارة بابا الفاتي ��كان وحتديد وتنظيم
املواق ��ع الت ��ي �سيتواج ��د فيه ��ا خ�ل�ال
زيارته املق ��ررة للموقع املذكور”  ،مبين ًا
�أن “ الوف ��د ي�ض ��م �أكرث م ��ن � 30شخ�ص ًا
ويرافق ��ه م�س�ؤول الت�شريف ��ات اخلا�صة
بالبابا».
و�أ�ش ��ار كوي ��ن اىل �أن “ اال�ستع ��دادات
لزي ��ارة باب ��ا الفاتيكان مازال ��ت قائمة يف

روادها �أ�صحاب البيوت ال�ضيقة :متنف�سنا الوحيد من �ضغوطات احلياة
ّ

مقاهي مدينة ال�صدر تك�سر حاجز احلظر
وتفتح بـ «خفية وظالم»
 بغداد /ح�سني حامت
يف اليوم الأول من احلظر الكلي ك�سرت
مدين ��ة ال�ص ��در «احلاج ��ز» و�أ�ص ��رت �أن
جتع ��ل ه ��ذا الي ��وم كبقي ��ة الأي ��ام الت ��ي
�سبقت ��ه� .إذ �أن �أ�صح ��اب املقاه ��ي ورغ ��م
تعليمات خلي ��ة الأزم ��ة ووزارة ال�صحة
بالإغ�ل�اق �أ�ص ��روا على افتت ��اح مقاهيهم
وا�ستقب ��ال روادهم ب�ص ��ورة �شبه �سرية
م ��ن خالل �إطفاء الإ�ضاءة وغلق الأبواب
و�ستائ ��ر ال�شبابي ��ك ،مُتحدي ��ن كورون ��ا
وخلية االزمة.
وكانت اللجنة العلي ��ا لل�صحة وال�سالمة
قد �أعلن ��ت ال�سبت املا�ض ��ي ،فر�ض حظر
التجوال ال�شامل �أي ��ام اجلمعة وال�سبت
ً
اعتبارا من يوم
والأح ��د من كل �أ�سب ��وع
� 18شب ��اط  ،2021فيم ��ا يك ��ون احلظ ��ر
جزئي � ً�ا يف �أي ��ام االثن�ي�ن والثالث ��اء
واالربعاء واخلمي�س من ال�ساعة الثامنة
م�س ��ا ًء ولغاي ��ة ال�ساعة اخلام�س ��ة ً
فجرا
ولغاي ��ة ي ��وم � 8آذار  2021ويعاد النظر
بالقرار ح�سب املوقف الوبائي.
ويق ��ول حمم ��د تق ��ي �أح ��د رواد املقاهي
يف مدين ��ة ال�ص ��در «نحن من ��ر ب�ضغوط
نف�سية ناهيك ع ��ن ال�ضغوط االقت�صادية
واملعي�شية».
وي�ضيف تقي لـ(امل ��دى) �إن «املقاهي هي
امل ��كان واملتنف� ��س الوحيد ال ��ذي يتجمع
فيه ال�شباب بعد تعب يوم طويل ميرون
ب ��ه ،لذل ��ك نالح ��ظ �أن ال�شب ��اب لديه ��م
ع ��ادة حياتي ��ة وال يكرتث ��ون له ��ذا الأمر
وم�ستمرين يف الذه ��اب يف ظل كورونا
�أو غري كورونا».
وي�شري اىل �أن «اخل ��وف من الإ�صابة مل

يعد كبداية انت�شار اجلائحة يف �أ�شهرها
ً
م�ضيفا «ما باليد حيلة قد ت�صاب
الأوىل»،
و�أن ��ت متخ ��ذ جميع االحتياط ��ات وقد ال
ت�صاب و�أنت غري متخذ لالحتياطات».
و ب�ش� ��أن ارتف ��اع الإ�صابات يرى تقي �أن
«الأرقام مبالغ فيها ما بني ليلة و�ضحاها
ارتفعت الأعداد بدون �سابق �إنذار وهذا
يدل على عدم امل�صداقية يف الأعداد».
بدوره يقول علي جمعة لـ(املدى) «اعتدنا
على جلو�س املقاهي ً
ليال بعد يوم طويل
و�ش ��اق ،وال توجد �أماك ��ن ترفيه يف هذه
املدينة ال�ضيقة غري املقاهي”.
وي�ضي ��ف جمعة “لقد كنت �أول امللتزمني
يف بداية اجلائحة ،و�أُ�صبت �أنا وعائلتي
�آنذاك لكني مل �أعد �أهتم خلطورتها”.
ويوا�ص ��ل “عن ��د التعاي�ش م ��ع �شيء من
ال�صع ��ب ترك ��ه ،تعاي�شن ��ا م ��ع ال�ش ��ارع
واخل ��روج والدخول ب�ص ��ورة طبيعية،
فمن غ�ي�ر املعقول الي ��وم االلتزام بحظر
جزئي �أو كلي”.
وي�سرت�س ��ل جمع ��ة“ ،نعي� ��ش يف بيوت
�ضيق ��ة و�إمكان ��ات ومقوم ��ات حم ��دودة
ال ت�سم ��ح للمك ��وث وقت � ً�ا طوي�ل ً�ا يف
ً
م�شريا لها “من ناحية امل�ساحة
املن ��زل”،
واالكتظ ��اظ العائل ��ي و�س ��وء الكهرب ��اء
واالنرتنت”.
من جهته يقول �إي ��اد داود �صاحب مقهى
يف مدين ��ة ال�ص ��در“ ،يف بداية اجلائحة
وعن ��د االغ�ل�اق كان الزبائ ��ن يت�صل ��ون
ً
م�ضيفا �أن
ب ��ي ب�إحلاح الفتتاح املقه ��ى”،
“دل على �شي ف�إمنا يدل على �أن �صاحب
املقه ��ى لي� ��س ال�سب ��ب ،كما يع ��زو بع�ض
النا�س �إننا �سبب انت�شار الوباء”.
وي�ضي ��ف داود يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)،

�أن “املقه ��ى يعتا� ��ش علي ��ه ونح ��و 5
�أ�شخا� ��ص ،جميعه ��م �أ�صح ��اب عوائ ��ل،
فعند الإغالق ن�ضطر اىل �إيقاف �أجورهم
وه ��ذا ي� ��ؤدي اىل ت�ضييق اخلن ��اق على
عوائله ��م وعل ��ي ب�ص ��ورة مبا�ش ��رة م ��ن
ناحية الإيجار واملعي�شة”.
وي ��رى �صاحب املقه ��ى �أن “فر�ض حظر
كل ��ي لثالثة �أي ��ام �ضحك عل ��ى الذقون”،
م�ضيف ��ا �أن “ق ��رارات احلكوم ��ة غ�ي�ر
منطقي ��ة ه ��ل الفايرو�س ينتق ��ل يف هذه
الأي ��ام ويختفي يف بقية اال�سبوع �أو يف
ً
حتديدا؟”.
الليل
ّ
وكان ��ت ال�سلط ��ات ال�صحية ق ��د حذرت
من مع ��دالت مرتفعة للإ�صابات بال�ساللة
اجلدي ��دة ،فيم ��ا ن�شط ��ت ال�سلط ��ات
ال�صحي ��ة والأمني ��ة خ�ل�ال اليوم�ي�ن
الأخريي ��ن ،بفر� ��ض غرام ��ات مالية على
املواطن�ي�ن العاديني غري امللتزمني بلب�س
الكمامات الطبية والعجالت التي تخرق
حظر التجوال.
و�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة والبيئةع ��ن
ارتف ��اع مع ��دل الإ�صاب ��ات ال�شدي ��دة بـ
“ كورون ��ا” بني فئت�ي�ن داخل املجتمع
وهما الأطفال وال�شب ��اب يف م�ؤ�شر على
اجتياح ال�سالل ��ة اجلديدة للوباء البالد.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان« :ي�ستم ��ر
ت�صاع ��د الإ�صابات ب�ش ��كل �سريع للأيام
الأخ�ي�رة� ،إ�ضافة �إىل ت�سجي ��ل �إ�صابات
�شدي ��دة ب�ي�ن الأطف ��ال والأعم ��ار ال�شابة
وه ��ذا ما يح ��دث لأول مرة وه ��و م�ؤ�شر
النت�ش ��ار ال�سالل ��ة اجلدي ��دة املح� �وّرة
والتي متت ��از ب�سرع ��ة انت�ش ��ار العدوى
و�ش� �دّة الأعرا� ��ض املر�ضي ��ة يف الوق ��ت
نف�سه” ..

التربية ترد انتقادات واجهت التعليم الإلكتروني:
�أ�صوات ن�شاز وطاقة �سلبية!
 متابعة املدى
ن�شرت وزارة الرتبية�،أم�س الأحدً ،
بيانا ،تطرقت فيه ملا �أ�سمتها
بـ”الأ�ص ��وات الن�شاز” لت�شتيت ذه ��ن الطلبة ،فيما �أ�شادت بدور
القوات الأمنية وو�سائل الإعالم يف مواجهة اجلائحة ،و�أولياء
ً
إلكرتونيا.
الأم ��ور يف متابع ��ة �أبنائهم و�سري الع ��ام الدرا�س ��ي �
وقال ��ت الوزارة يف بي ��ان تلقى املدى ن�سخة من ��ه� ،أم�س االحد
“�سي ��دي املعل ��م �أن ��ت ح�ض ��ارة ،تاري ��خ ،ر�سال ��ة ،ثقاف ��ة ،روح،
�إن�ساني ��ة ،قدوة ،رمز ،املعل ��م تربية ،الميكن �أن يعو�ض وجودك
يف ال�ص ��ف و�أم ��ام التالميذ والطلبة» .و�أ�ضاف ��ت“ ،وما التعليم
الإلك�ت�روين �إال و�سيلة م�ساعدة للتعلي ��م التفاعلي داخل ال�صف
ب�شكل �أ�سا�سي للحفاظ على حياة �أبنائنا
فيما اليوم يتم اتخاذه ٍ
م ��ن خطر الإ�صابة بجائحة كورونا» .وتابعت“ ،ف�أنت (املعلم)،
م ��ن ي�ضع �أ�س�س� � ُه و�أ�ساليب ��ه وطرائ ��ق التدري� ��س والتعليم فيه
والنربا� ��س الذي نهت ��دي به لنور العل ��م واملعرف ��ة ،املعلم قدوة
و�أم ��ل» .وبين ��ت“ ،الزمالء وال�سادة� ،أ�صح ��اب الكلمة ال�صادقة
ورُ�س ��ل التوعي ��ة والتثقي ��ف وحَ َمل ��ة هم ��وم النا� ��س للمعنيني،

حان ��ت مهمتكم الأعظ ��م �أن تتعلم منكم الأجي ��ال ً
در�سا بااللتزام
والإ�صرار والتوجه نحو التعليم الإلكرتوين”ً ،
مبينا “نعم جل
االح�ت�رام والتقدير لأهلنا مم ��ن الميلكون الق ��درة على التعليم
الإلك�ت�روين ولأ�سب ��اب كثرية ،ورغ ��م ذلك هم يحاول ��ون التع ّلم
ب�شتى الطرق لكي ال تفوتهم فر�صة امل�ضي نحو العلم واملعرفة».
و�أ�ض ��اف“ ،هن ��اك �أ�ص ��وات ن�ش ��از ،وطاق ��ة �سلبية حت ��اول �أن
تكون حجر العرثة يف التع ّلم وت�شتيت ذهن الطالب علينا عدم
اال�ستم ��اع �إليه ��ا وحماولة حثه ��ا للتعلم وموا�صل ��ة امل�شوار».
وتاب ��ع�“ ،شك ��ر ًا ل ��كل �أولي ��اء الأم ��ور الذي ��ن يحر�ص ��ون على
تعلي ��م �أوالدهم� ،شكر ًا لكل التالمي ��ذ والطلبة ل�سعيهم موا�صلة
التعليم� ،شكر ًا ل�شجعان و�سائل الإعالم الذين لوالهم ملا عرفنا
خطورة فايرو�س كورون ��ا و�أعرا�ضه ،نقلوا لنا �شجاعة قوات
الأم ��ن وت�ضحياته ��م على احل ��دود حلماي ��ة وطنن ��ا ،و�صمود
اجلي� ��ش الأبي� ��ض وت�صدي ��ه ل�شرا�س ��ة الأمرا� ��ض والأوبئ ��ة،
و�ضعتمون ��ا يف و�س ��ط الع ��امل بثقافته و�أدب ��ه وفنونه وعلمه
وح�ضارات ��ه� ،شكر ًا لثقافتكم ور�سالتك ��م ال�صادقة دمتم �صوت
الوطن واملواطن».

مدين ��ة �أور الأثري ��ة و�ستك ��ون جاه ��زة
ب�صورة تامة قبل موعد الزيارة”.
وو�ص ��ل وف ��د الفاتي ��كان ال ��ذي يج ��ري
التح�ض�ي�رات الالزم ��ة لزي ��ارة الباب ��ا
فرن�سي�س املرتقبة �إىل مطار النجف.
و�أظه ��رت �صور و�صول وف ��د الفاتيكان
�إىل مط ��ار النج ��ف عق ��ب زيارت ��ه ملعب ��د
الزقورة يف حمافظة ذي قار.
وكان م�ست�ش ��ار رئي� ��س اجلمهوري ��ة
العراقي ��ة� ،إ�سماعيل احلدي ��دي� ،أكد يوم
�أول �أم� ��س ال�سب ��ت(� 20شب ��اط ،) 2021

� ّأن ق ��رار فر�ض حظ ��ر التجوال ل ��ن ي�ؤثر
عل ��ى زيارة الباب ��ا فرن�سي� ��س �إىل البالد،
واملق ��ررة يف �آذار املقب ��ل .فيم ��ا �أعلن ��ت
�إدارة مدين ��ة �أور الأثري ��ة و�شرك ��ة نف ��ط
ذي ق ��ار  ،ع ��ن ا�ستنف ��ار عدد م ��ن الدوائر
اخلدمية وال�ش ��ركات ال�سان ��دة ا�ستعداد ًا
ال�ستقب ��ال بابا الفاتيكان ال ��ذي من املقرر
�أن ي ��زور بيت النبي �إبراهي ��م يف املدينة
املذك ��ورة يف ال�ساد� ��س م ��ن �آذار املقب ��ل،
وفيم ��ا �أ�ش ��اروا اىل املبا�ش ��رة ب�أعم ��ال
ت�أهي ��ل الط ��رق والأبني ��ة واملم ��رات ومد

خطوط الكهرب ��اء والإن ��ارة واالنرتنت ،
ك�شف ��وا ع ��ن تعاقدات م ��ع �شرك ��ة لبنانية
متخ�ص�ص ��ة لتجهي ��ز من�ص ��ة جلو�س (V
 )IPرئي�سة لقدا�سة بابا الفاتيكان ومركز
�إعالم ��ي ف�ض ًال عن خدم ��ات الربوتوكول
وال�ضيافة.
وكان البابا فرن�سي�س قد �أعلن يف حزيران
م ��ن الع ��ام  2019ع ��ن رغبت ��ه يف زي ��ارة
الع ��راق يف اخلام�س م ��ن �آذار القادم ،يف
�أول زي ��ارة بابوية �إىل هذا البلد العربي،
وذلك خالل كلمة له �أمام �أع�ضاء جمموعة

م ��ن اجلمعي ��ات اخلريي ��ة الت ��ي ت�ساع ��د
امل�سيحي�ي�ن يف ال�ش ��رق الأو�سط وغريه،
وقال“ :تالزمني فك ��رة دائمة عندما �أفكر
يف الع ��راق ،ل ��دي ا�ستع ��داد للذه ��اب �إىل
هناك العام املقبل” .
و�أعل ��ن مدي ��ر دار ال�صحاف ��ة التابع ��ة
للكر�س ��ي البابوي واحل ��ج اجلديد للبابا
فرن�سي� ��س� ،أن زي ��ارة الباب ��ا للع ��راق
�ست�ستم ��ر لأربع ��ة �أي ��ام و�ست�شم ��ل مدن
بغ ��داد و�سه ��ل �أور و�أربي ��ل واملو�ص ��ل
وقرقو�ش.

المتحورة تزحف نحو �إقليم كرد�ستان
ال�ساللة
ّ

وزير ال�صحة :زيادة «مقلقة» للحاالت الحرجة واللجوء
الى الحظر ال�شامل وارد جد ًا
 متابعة املدى
ق ��ال وزي ��ر ال�صح ��ة ح�س ��ن
التميمي�،أم� ��س الأح ��د� ،إن ح ��االت
كورون ��ا احلرج ��ة �سجل ��ت زي ��ادة
مقلق ��ة ،م�ؤك ��د ًا �أن نظامنا ال�صحي
ق ��د يواجه م�ش ��اكل ح ��ال ا�ستمرار
تزايد الإ�صابات.
و�أ�ض ��اف التميم ��ي خ�ل�ال م�ؤمت ��ر
�صحفي تابعته امل ��دى �أم�س االحد
�أن ��ه “منذ ظهور ال�سالل ��ة اجلديدة
يف الع ��راق بات ��ت امل�ست�شفي ��ات
ت�ستقبل �إ�صابات ملفتة” ،مبينا �أن
“�أع ��داد امل�صاب�ي�ن قفزت من 700
�إىل  1596حال ��ة ،فيم ��ا تزاي ��دت
الإ�صاب ��ات احلرج ��ة م ��ن � 123إىل
 316حالة”.
و�أك ��د �أن “ه ��ذا الأم ��ر يع ��د مبثابة
نذي ��ر للخط ��ر” ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
“م�ؤ�س�س ��ات الع ��راق ال�صحي ��ة
متل ��ك ق ��درات يف الت�شخي� ��ص
وتق ��دمي الع�ل�اج جلمي ��ع املر�ض ��ى
واملراجع�ي�ن ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن امتالكنا
بنى حتتي ��ة ر�صينة تقدم اخلدمات
ب�شكل كبري”.
وق ��ال التميم ��ي �إن “م�ست�شفياتن ��ا
العام ��ة م�ستمرة با�ستقبال املر�ضى
ب�شكل طبيعي ،كامرا�ض ال�سرطان
واملر�ض ��ى الذي ��ن بحاج ��ة اىل
غ�س ��ل الكل ��ى ،وكذلك بقي ��ة املراكز
ال�صحي ��ة الأخ ��رى” ،مو�ضح� � ًا �أن
“مراك ��ز كورون ��ا معزولة كلي ًا عن
امل�ؤ�س�سات ال�صحية الأخرى”.
وقب ��ل انته ��اء �أي ��ام احلظ ��ر الكلي
وتطبي ��ق احلظ ��ر اجلزئ ��ي  ،دع ��ا
التميم ��ي “كاف ��ة العامل�ي�ن اىل
االلت ��زام بالتعليم ��ات ال�صحي ��ة
ب�ش ��كل كامل �أثن ��اء احلظر اجلزئي
ال ��ذي �سيب ��د�أ م ��ن ي ��وم �أم� ��س
االثنني”.
و�أك ��د �أن “الف ��رق ال�صحي ��ة م ��ع
الأجهزة الأمني ��ة �ستطبق تعليمات
اللجن ��ة العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالمة
الوطني ��ة بفر� ��ض الغرام ��ات عل ��ى
الأ�شخا� ��ص ال ��ذي يخالف ��ون
التعليم ��ات ال�صحي ��ة” ،داعي ��ا اىل
“ع ��دم اعتم ��اد بع� ��ض الأ�ص ��وات
الن�ش ��از الت ��ي ت�شكك بعم ��ل وزارة
ال�صحة”.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى رجح ��ت وزارة
ال�صحة يف �إقليم كرد�ستان ،الأحد،
ت�شدي ��د الإج ��راءات الوقائي ��ة �ضد
فايرو�س كورون ��ا يف مدن الإقليم،
فيم ��ا �أ�ش ��ارت �إىل �أنه ��ا ق ��د تتخ ��ذ

�إجراءات م ��ع املواطن�ي�ن القادمني
م ��ن باقي املحافظ ��ات العراقية �إىل
الإقليم.
وقال املتحدث با�سم وزارة ال�صحة
يف �إقليم كرد�ست ��ان� ،آ�سو حويزي
“من املقرر �أن جتتمع اللجنة العليا
ملكافحة فايرو�س كورونا يف �إقليم
كرد�ست ��ان غ ��د ًا �أوبع ��د غ ��د ،لبحث
�آخ ��ر التط ��ورات ب�ش� ��أن جائح ��ة
كورونا يف الإقليم”.
و�أ�ض ��اف“ ،م ��ن املقرر اتخ ��اذ عدد
م ��ن الق ��رارات اجلدي ��دة ،خا�ص ��ة
بالن�سب ��ة للمواطن�ي�ن القادمني من
و�س ��ط وجنوبي الع ��راق �إىل �إقليم
كرد�ستان ،واقرتحنا اتخاذ عدد من
الإج ��راءات ال�صحي ��ة التي ت�ضمن
دخوله ��م �إىل م ��دن الإقلي ��م وه ��م
�أ�صحاء غري حاملني للفايرو�س”.
وا�شار حويزي �إىل� ،أنه “بالن�سبة
ملواطنين ��ا ،نعتق ��د �أن الإج ��راءات
والتعليمات ه ��ي نف�سها التي كانت
يف املا�ض ��ي ،لك ��ن بع�ضه ��ا ق ��د يتم
ت�شديدها ،مع ن�ش ��ر حمالت توعية
با�ستم ��رار ،كم ��ا بد�أن ��ا من ��ذ �شه ��ر
�أيلول من العام املا�ضي”.
وحول �إمكانية فر�ض حظرالتجول
يف الإقلي ��م و خا�ص ��ة بع ��د الإعالن
ع ��ن ت�سجي ��ل �إ�صاب ��ات بال�سالل ��ة
اجلدي ��دة يف حمافظ ��ة �أربيل ،قال
حوي ��زي“ ،ال يوج ��د �إىل الآن ني ��ة
يف فر�ض ذلك الإجراء”.
و�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة يف �إقليم
كرد�ست ��ان� ،أم�س الأح ��د ،ت�سجيل
�إ�صاب ��ات بال�سالل ��ة اجلدي ��دة
لفايرو� ��س كورون ��ا يف حمافظ ��ة
�أربيل.
وق ��ال متحدث ال ��وزارة �إن “�صحة
حمافظة �أربي ��ل �سجلت � 5إ�صابات
بال�سالل ��ة املتح ��ورة لفايرو� ��س

كورون ��ا ،وهن ��اك مالم�س�ي�ن
للم�صابني جت ��ري الفحو�صات لهم
ملعرفة �إ�صابتهم من عدمها”.
م ��ن جه ��ة اخ ��رى �أعلن ��ت وزارة
ال�صحة والبيئة�،أم�س الأحد� ،إعداد
خطة مركزية لتحديد منافذ توزيع
لقاح كورونا.
وق ��ال مدي ��ر ع ��ام ال�صح ��ة العام ��ة
ريا� ��ض عب ��د االم�ي�ر �إن “وزارة
ال�صح ��ة اعتم ��دت خط ��ة كب�ي�رة
ب�ش�أن منافذ التلقيح و�سيتم عر�ض
تفا�صيل اخلطة عل ��ى املواطنني”،
مبين� � ًا �أن ��ه “�سيت ��م توزي ��ع ن�سب ��ة
اللقاحات على عدد من املنافذ”.
و�أ�ض ��اف �أن” لق ��اح فايزر �سيخزن
يف امل�ست�شفي ��ات العام ��ة يف بغداد
واملحافظ ��ات كون ��ه يحت ��اج �إىل
درجات ح ��رارة منخف�ض ��ة” ،الفت ًا
�إىل �أن “ه ��ذه امل�ست�شفيات �ستكون
هي منافذ التلقيح”.
وتاب ��ع احللف ��ي �أن ��ه “ويف م ��ا
يتعل ��ق باللقاح ��ات الأخ ��رى الت ��ي
ال حتت ��اج �إىل درج ��ات ح ��رارة
منخف�ض ��ة ف�سيت ��م توزيعه ��ا عل ��ى
املراك ��ز ال�صحي ��ة وح�س ��ب الرقعة
اجلغرافية والكثافة ال�سكانية”.
و�أ�شار اىل �أنه “مت تدريب الكوادر
ال�صحي ��ة ال�ستخ ��دام اللقاح ��ات،
ونح ��ن بانتظ ��ار و�ص ��ول اللق ��اح
خالل �أ�سبوع
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أك ��دت وزي ��رة
الهج ��رة واملهجري ��ن �إيف ��ان فائ ��ق
جاب ��رو� ،أم� ��س الأح ��د� ،شم ��ول
النازحني والالجئ�ي�ن يف خميمات
النزوح بلقاح فايرو�س كورونا.
وذك ��رت جاب ��رو يف بي ��ان تلق ��ت
امل ��دى ن�سخة من ��ه � ،أن “النازحني
والالجئ�ي�ن املوجودي ��ن داخ ��ل
خميم ��ات الن ��زوح يف خمتل ��ف

املحافظ ��ات� ،سي�شمل ��ون بلق ��اح
فايرو� ��س كورونا امل�ستجد ،والذي
من امل�ؤمل �أن ي�صل �إىل البالد نهاية
ال�شهر احلايل”.
و�أ�ضاف ��ت �أن “اللق ��اح �سي�شم ��ل
تقريب� � ًا � 500أل ��ف �شخ� ��ص ،م ��ن
املوجودي ��ن يف خميم ��ات النزوح،
عل ��ى �أم ��ل �أن ت�صل باق ��ي الدفعات
الأخ ��رى م ��ن اللق ��اح يف الأي ��ام
الأخرى ل�شمول عدد �أكرب”.
و�أعرب ��ت الوزي ��رة ع ��ن “�شكره ��ا
وتقديره ��ا جله ��ود وزارة ال�صحة
واجلي� ��ش الأبي� ��ض ال ��ذي جع ��ل
النازح�ي�ن و�سالمته ��م �ضم ��ن �أه ��م
ُق�ص ��ر يوم� � ًا يف
اهتمامات ��ه ،ومل ي ّ
تق ��دمي الرعاي ��ة ال�صحي ��ة لفئ ��ات
عناية الوزارة .
وكان وزي ��ر ال�صح ��ة والبيئ ��ة،
ح�س ��ن التميمي ،قد ق ��ال �أن �سلوك
ال�سالل ��ة اجلدي ��دة لفايرو� ��س
كورون ��ا بـ”الغري ��ب” ،فيم ��ا رجح
اللجوء اىل احلظر ال�شامل يف حال
ارتفاع معدل اال�صابات.
وقال التميمي لربنامج على �إحدى
املحط ��ات الف�ضائي ��ة تابع ��ت املدى
“ دخلن ��ا حالة الإنذار يف العراق
من ��ذ ظه ��ور ال�سالل ��ة اجلدي ��دة يف
بريطاني ��ا ،ومت اتخاذ ق ��رار ًا بغلق
ال�سف ��ر اىل �أي دول ��ة تظه ��ر فيه ��ا
ال�ساللة اجلدي ��دة ومنع دخول �أي
وافد من  30دولة”.
و�أ�ض ��اف” يف �شب ��اط  2020كان
هن ��اك تخبط وقل ��ة معلومات حول
الفايرو� ��س و�أدخلن ��ا يف م�ش ��اكل
كب�ي�رة م ��ن انهي ��ار يف املنظم ��ات
ال�صحي ��ة وه ��روب املري� ��ض
والتح ��رج م ��ن الإ�صاب ��ة والحق� � ًا
تكي ��ف الع ��امل م ��ع م�ضاعف ��ات
كورونا”.

وتاب ��ع التميم ��ي” جمي ��ع الأدوية
الت ��ي مت �إقراره ��ا لع�ل�اج كورون ��ا
متوفرة و�ساهم ��ت يف تقليل ن�سبة
الوفيات اىل �أقل من  ،% 2و�أ�ضفنا
 47معم�ل ً�ا لالوك�سج�ي�ن يف عموم
الب�ل�اد لت�ص ��دي اجلائح ��ة ،كم ��ا
عززنا �إمكانياتنا من ناحية الأدوية
والأ�س ��رة؛ لك ��ن نتخوف م ��ن عدم
�إلت ��زام املواط ��ن والذه ��اب باجتاه
االنهيار ال�صحي”.
و�أك ��د” �إ�صاب ��ة الأطف ��ال م�ؤك ��دة
بال�ساللة اجلديدة ،وعلى من تظهر
عليه االعرا�ض مراجعة �أقرب مركز
�صح ��ي” ،حم ��ذر ًا املواطن�ي�ن من”
نق ��ل العدوى اىل الأطف ��ال والتزام
العائل ��ة يف البيت وع ��دم اخلروج
اىل الأ�سواق والأماكن املزدحمة”.
ولف ��ت التميم ��ي �أن” امل�ؤ�ش ��رات
تفيد ب ��ان ال�ساللة اجلدي ��دة تنتقل
م ��ن جان ��ب الك ��رخ اىل جان ��ب
الر�صافة ،ويوم غ ��د اخلمي�س يبد�أ
احلظر م ��ن ال�ساعة الثامن ��ة م�سا ًء
اىل اخلام�س ��ة فجر ًا لقط ��ع �سل�سلة
انت�ش ��ار الفايرو�س؛ لك ��ن يف حال
انخف�ض ��ت ن�سب ��ة الإ�صابات ممكن
تخفيف الإجراءات”.
و�أكم ��ل” حذرن ��ا م�سبقا من دخول
الع ��راق مبوجات اخرى ،والكمامة
�ستبق ��ى معن ��ى لف�ت�رة طويل ��ة،
واللج ��وء اىل احلظ ��ر ال�شام ��ل
وارد ج ��د ًا ان تزاي ��دت الإ�صابات،
والفريو�س اجلدي ��د �سلوكه غريب
وال نع ��رف موع ��د تفاقم ��ه ،و�إعادة
دوام املدار� ��س يف ه ��ذا الظ ��رف
يعني الكارث ��ة” ،مو�ضح� � ًا” حظر
التج ��وال لقط ��ع �سل�سل ��ة انت�ش ��ار
الوباء بني املحافظات”.
ولفت التميمي” منتلك  70خمترب ًا
وال�صحة العاملية ت�شيد باجراءاتنا،
وجانب بغداد/الكرخ �أكرث �سيطرة
عل ��ى كورونا لوج ��ود �إلتزام بها”،
معلن� � ًا” �إق ��رار ثالث ��ة لقاح ��ات يف
العراق و�أوله ��ا ي�صل نهاية �شباط،
و�ستكون هوية خا�صة لكل من يتم
تلقيحه باجلرعة الأوىل” ،م�ؤكد ًا”
�إرتداء الكمامة املنق ��ذ الأ�سا�س من
كورونا”.
و�أردف بالق ��ول” عانينا من ت�أخري
التعيين ��ات من ��ذ �سنت�ي�ن ،ونواجه
�ضغط� � ًا كب�ي�ر ًا يف امل�ؤ�س�س ��ات
ال�صحي ��ة بع ��د فق ��دان  183م ��ن
خرية مالكاتن ��ا بفايرو�س كورونا
و�إ�صاب ��ة نح ��و  30ال ��ف �آخري ��ن
باجلائحة.
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وي�سجل هدف ًا مارادوني ًا
�إ�سماعيل مطر يرف�ض ا�ستراحة المحارب
ّ
 يون�س محمود �صدمته فل�سفة �شني�شل  ..و�أ�شقته هموم المنازلة االنتخابية!
 متابعة � :إياد ال�صاحلي
مل تنج ��ب الكرة العربية جنوم� � ًا كبار ًا
ُخلق ًا وف ّن ًا و ُمنجزات ،و�ص ��مود ًا طوي ًال
يف حت� �دّي تقدّمه ��م يف ال�س ��ن مثلم ��ا
�أجنب ��ت ث ّلة م ��ن العبي الزمن ال�ص ��عب
يف العراق والإمارات على �سبيل املثال
ال احل�ص ��ر ،ممثل�ي�ن بالكابتنني يون�س
حممود و�إ�س ��ماعيل مط ��ر �أكرث النجوم
ت�أث�ي�ر ًا يف الإع�ل�ام ،و�أميزهم �ص ��ناعة
للفرح اجلماهريي طوال ال�سنني املا ّرة
من ��ذ �أن توهّ جت موهبتهم ��ا مطلع عام
 2000و�س ��ارا يف رحل ��ة عط ��اء فريدة
يف تاريخ كرة البلدين ،ومل تكن خامتة
يون� ��س �س ��عيدة مثلم ��ا �أراده ��ا فتو ّقف
يف منت�ص ��ف ع ��ام  2016مو ّدع� � ًا الكرة
بقرار غري مدرو�س ،فيما رف�ض �صديقه
“�سمعة” ا�س�ت�راحة املحارب ووا�صل
ُ
معارك ��ه يف امل�س ��تطيل الأخ�ض ��ر حتى
ال�ساعة.
للمقارنة الفنية ،ولي�س نب�ش� � ًا للأحداث
املا�ض ��ية ،يبق ��ى ال�س� ��ؤال مطروح� � ًا:
هل كان با�س ��تطاعة يون� ��س حممود �أن
ي�س ��تمر وال َي�ضعف �أمام قرار االعتزال
طواعي ��ة حملي� � ًا ودولي� � ًا؟ وم ��ا �س� � ّر
دميومة عطاء �إ�س ��ماعيل مطر مع نادي
الوحدة وا�ستعداده خلدمة “الأبي�ض”
يف ت�صفيات املونديال؟!
بداي ��ة� ،إن الالعب�ي�ن ولِدا ع ��ام ،1983
واحتف ��ى يون� ��س بالذك ��رى  38يف
الثالث من �شباط اجلاري ،بينما ينتظر
�إ�س ��ماعيل عي ��د ميالده يف ال�س ��ابع من
ني�س ��ان املقبل ،وكان ��ت بداية كل منهما
مو�ض ��ع ثقة م�س� ��ؤويل ك ��رة املنتخبني
يف �س ��نٍّ مب ّك ��رة ،فق ��د �أعتم ��د امل ��درب
عدن ��ان حم ��د الكاب�ت�ن يون� ��س �ض ��من
قائمت ��ه يف مع�س ��كر �إيطاليا ا�س ��تعداد ًا
لبطول ��ة غرب �آ�س ��يا  2002يف �س ��وريا
الت ��ي خط ��ف الع ��راق لقبه ��ا بج ��دارة،
يف ح�ي�ن ب ��د�أت رحل ��ة مط ��ر م ��ع فريق
الرج ��ال عام  ،2003ولفت
كليهم ��ا الأنظار يف �أهم
منا�س ��بتني هما ،ك�أ�س
العامل لل�ش ��باب يف
الإم ��ارات ع ��ام
 2003التي
ح�ص ��ل
فيه ��ا
مطر

عل ��ى الك�أ� ��س الذهبي ��ة ك�أف�ض ��ل الع ��ب
يف البطول ��ة ،وبع ��د ع ��ام كت ��ب يون�س
�أف�ضل �صفحة يف تاريخ الكرة الأوملبية
بتحقيق املرك ��ز الراب ��ع يف دورة �أثينا
من خالل عرو� ��ض خالبة برفقة املدرب
عدن ��ان حم ��د و�أه ّمه ��ا هزمي ��ة كتيب ��ة
الربتغ ��ال ب�أربع ��ة �أه ��داف بينها هدف
( د )5 6
ليو ن�س
وخروج

كري�س ��تيانو رونال ��دو م ��ن ملع ��ب ا�س ��تنزفت جهود ًا كبرية منه خا�صة يف
(بامبيلوبوني�س ��ياكو) بباترا� ��س وهو الغراف ��ة الذي ع � ّ�ول كثري ًا عل ��ى ماكنته
التهديفية و�س ��ط ح�ص ��ار كبار الالعبني
يلعق بدموع املرارة!
املحرتفني!
الوحدة  ..ومحطات االحتراف

للم�ص ��ادفة  ،كان ن ��ادي الوح ��دة ال ��ذي
يلعب له �إ�س ��ماعيل مطر املحطة الأوىل
ليون�س يف م�ش ��وار االحرتاف مو�س ��م
 2004-2003وعان ��ى كثري ًا من تعامل
مد ّربه الهولندي تيني ريخ�س ب�س ��لوك
(عُن�ص ��ري) ح�س ��ب قول ��ه ،وكان ملط ��ر
مواقف م�ؤثرة يف م�ساندة زميله.
ا�س ��تقرار �إ�س ��ماعيل مط ��ر م ��ع ن ��ادي
الوحدة منذ ع ��ام  1998حتى الآن
�أحد الأ�س ��باب اجلوهرية يف
دميوم ��ة الثق ��ة بالنف� ��س
و�إحاطت ��ه برعاي ��ة
ا�س ��تثنائية م ��ن
�إدارة الن ��ادي
حت ��ى يف
�أ �س ��و �أ

الظروف
الفني ��ة الت ��ي
تواج ��ه الالع ��ب يك ��ون
حت ��ت العناي ��ة ال�ص � ّ�حية والنف�س ��ية
والإعالمي ��ة ،والأخ�ي�رة له ��ا دورها يف
تعزي ��ز القناع ��ة ب�إمكاني ��ة اال�س ��تعانة
ب�س�ل�احه امله ��اري يف مع ��ارك املنتخب
الكروي ��ة ،ويف املقاب ��ل ا�س ��تنزف تن ّقل
يون�س بني ّ
حمط ��ات احرتافية متعدّدة
(الوح ��دة الإمارات ��ي  ،2003اخل ��ور
القط ��ري  ،2004الغراف ��ة القط ��ري
 ،2006العرب ��ي القط ��ري (�إع ��ارة)
 ،2008الوك ��رة القطري  ،2011ال�س ��د
القط ��ري  ،2013الأهل ��ي ال�س ��عودي
 )2013ثم عاد لتمثيل ناديه الأم الطلبة
ع ��ام  ،2015ويف الوقت الذي ا�س ��همت
تل ��ك التج ��ارب يف زيادة خربت ��ه ،ف�إنها

المراقبة والدعم

�سيا�س ��ة مراقب ��ة �إ�س ��ماعيل يف تنفي ��ذ
منهاج ��ه ال�شخ�ص ��ي والك ��روي كان ��ت
ت�ض ��طلع مب�ش ��ورة ناديه واحتاد الكرة
والإعالم الريا�ض ��ي ،وجنح مع منتخب
بالده يف �ص ��ناعة �أف�ض ��ل النتائج خلف ًا
جليل عدنان الطلياين �س ��فراء مونديال
“�س ��معة” م�ش ��اركات
 ،1990فحق ��ق ُ
مم ّيزة يف بطولة اخلليج وك�أ�س �آ�س ��يا
والأ�س ��ياد والأوملبياد وت�ص ��فيات ك�أ�س
العامل ،واختري �أف�ض ��ل العب يف �آ�س ��يا
ع ��ام ، 2008ومل ي�ص ��طدم م ��ع الإعالم
قط ،بل لديه مقولة (من يريد �أن ي�س ��مع
كالم مط ��ر علي ��ه �أن يجل�س مع ��هّ ،
فحل
امل�شكالت لي�س مكانها الإعالم)!
�أم ��ا يون�س ،فواج ��ه (حرب �ض ��رو�س)
م ��ع الإع�ل�ام ،بالرغم من م�س ��اهمته يف
�إه ��داء الع ��راق �أول لق ��ب �آ�س ��يوي يف
تاريخ ��ه م ��ن ك ��رة ر�أ�س ��ية يف مرم ��ى
ال�س ��عودية بنهائ ��ي ك�أ� ��س �آ�س ��يا2007
و�س ��رق منه لقب �أف�ض ��ل العب يف �آ�سيا
ُ
الع ��ام نف�س ��ه (كما يذكر دائم� � ًا) ومازال
يبح ��ث ع ��ن جلن ��ة حتقي ��ق عادل ��ة يف
االحتاد الآ�سيوي للعبة ت�سرتد له اللقب
برغ ��م مرور  14عام ًا علي ��ه ..ثم انهالت
ال�س ��هام بعدها منذ بطولة خليجي
عليه ِ
 19م�س ��قط  2009يف حم�ل�ات ت�ش ��كيك
بروحيته الوطنية خا�صة بعد الإق�صاء
املرير �أمام قطر يف دبي حزيران 2008
�ض ��من ت�ص ��فيات ك�أ� ��س الع ��امل ،2010
وتلتها بعد عامني هجمة ّ
منظمة يف عهد
املدرب الربازيلي زيكو الذي ا�س ��تبعد ُه
يف طريق ت�صفيات ك�أ�س العامل ،2014
ومل ي�ستق ّر احلال يف ّ
ظل �صمت االحتاد
�آنذاك وعدم م�ساندة جنم كبري بحجمه.
وفيما توا�ص ��ل احتاد الك ��رة الإماراتي
مب�س ��اندة م ��درب املنتخ ��ب ال�س ��ابق
مه ��دي عل ��ي (امل�س ��تقيل ع ��ام )2017

الحت�ض ��ان �إ�س ��ماعيل يف اال�ستحقاقات
القاري ��ة الكب�ي�رة كان االحت ��اد العراقي
يع ��د خطة اال�س ��تغناء عن جنوم �آ�س ��يا
 2007بالقطعة ،حتى و�ص ��ل التهمي�ش
اىل يون�س عندما ك�شف مدرب املنتخب
را�ض ��ي �شني�ش ��ل ي ��وم اخلام� ��س م ��ن
حزيران  2016قائمة العبيه ا�س ��تعداد ًا
للمرحل ��ة الثالث ��ة م ��ن ت�ص ��فيات ك�أ� ��س
العامل  2018لي�س بينهم ال�س ��فاح الذي
�س � ّ�جل �أربع ��ة �أه ��داف يف ت�ص ��فيات
املرحل ��ة ال�س ��ابقة ،وخ ��رج امل ��درب
بفل�س ��فة جديدة �أن املنتخب يحتاج اىل
مرحل ��ة بناء ولن يتوق ��ف على العب ما
 ،ولديه جترب ��ة يف الدوري القطري �أن
املدافعني ح�س ��موا املباريات من حاالت
�سجلوا
ثابتة ،و�أن العبي خط الو�س ��ط ّ
 40هدف� � ًا وح�ص ��يلة املهاجم�ي�ن ! 20
ليكون هدف ال�س ��فاح يف مرمى ال�صني
تايبي ��ه يوم  17ت�ش ��رين الث ��اين 2015
�آخر �أهدافه الدولية.
تروي يون�س
�ص ��دمة �شني�ش ��ل مع عدم ّ
يف التعام ��ل معه ��ا ،ور ّد االعتب ��ار
يف امللع ��ب املحل ��ي م ��ع الطلب ��ة ب�ش ��كل
متوا�ص ��ل واجنراف ��ه مع �أه ��واء موقع
ِ
(في�س ��بوك) االجتماعي لدعم تر�ش ��يحه
لرئا�س ��ة االحت ��اد ث ��م عدول ��ه وقبول ��ه
عجل
باملناف�س ��ة على من�ص ��ب النائ ��بّ ،
من اتخاذ قرار االعتزال ب�ش ��كل نهائي،
وه ��و قرار منفع ��ل را َم من خالل ��ه الث�أر
لنف�س ��ه م ��ن ت�آم ��ر االحتاد ح�س ��ب قوله
ب�إبعاده عن املنتخب ،وخو�ض ��ه املنازلة
االنتخابي ��ة بع ��د اعتزال ��ه بعام�ي�ن ..
فخرج ب�أ�سرع مما تو ّقع!
القرار الفني

الالف ��ت �أن �إ�س ��ماعيل مط ��ر يحتف ��ظ
بلياقت ��ه البدني ��ة العالي ��ة يف املو�س ��م
 2021-2020م ��ع الوح ��دة ،و�أذه ��ل
الع ��امل بهدف جميل على طريقة الراحل
دييغ ��و مارادون ��ا يف مرم ��ى �ش ��باب
الأهلي  30ت�ش ��رين الأول  2020بعدما
راوغ برباعة ن�ص ��ف العبي املناف�س من
و�سط امللعب ،ومع ذلك مل ي�ضعه مدرب
املنتخ ��ب الهولندي فان ب�ي�رت مارفيك
يف قائمته الأخرية مطلع كانون الثاين
“�س ��معة” �أن الق ��رار
 ،2021وكان رد ُ
الفني محُ رتم ،وال ميك ��ن انتقاد املدرب
�إال بع ��د انته ��اء مه ّمت ��ه يف الت�ص ��فيات
ومعرف ��ة نتائج ��ه وفق� � ًا خليارات ��ه،
واح�ت�رم اجلمه ��ور الإمارات ��ي قناع ��ة
املد ّرب ورد فعل الالعب.
الع ��ب كبري مثل يون� ��س حممود مل يزل
املنتخ ��ب الوطن ��ي بقيادة ال�س ��لوفيني
�سريت�شكو كاتانيت�ش يبحث عن مهاجم
بقيمته الفكري ��ة واملهارية للخال�ص من
�ض ��ياع الفر� ��ص وحتقي ��ق االن�س ��جام
يف املقدم ��ة ،وه ��ذا در�س مه ��م لالعبني
الكب ��ار اليوم م�س ��تقب ًال �أال ي�ست�س ��لموا
ل�ضغوطات الإعالم واجلمهور ،فمعركة
احلي ��اة م�س ��تم ّرة للمغام ��رة بقناع ��ة
وتطوي ��ع امل�س ��تحيل ،قبل �إلقاء �س�ل�اح
املواجه ��ة والتف� � ّرغ لكتاب ��ة املذ ّك ��رات
الت ��ي �س ��تفخر �س ��طورها مب ��ا ق ّدم ��ه
يون�س حممود و�إ�سماعيل مطر للعراق
والإمارات.

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

لم�سة وفاء لحار�س
ميثل الدكتور حار�س حممد منوذج ًا قيا�س ��ي ًا يف تو�ص ��يف معنى الكفاءة
واخل�ب�رة وامل�س ��توى العلمي حني جتتم ��ع مع دماثة الأخ�ل�اق واحلر�ص
وحب الوطن ،فمن ُذ �أن كان العب ًا ت�ش ��عر �أنه ماكنة ب�شرية ال تهد�أ دفاع ًا عن
نادي ��ه واملنتخب الذي كان مي ّثله ،وتلم� � ُ�س يف حركته دها ًء فكري ًا ،ور�ؤية
فني ��ة كانت تعطيه املرونة يف التمركز ال�ص ��حيح ،وت�س ��اعد ُه يف �ص ��ناعة
وت�س ��جيل الأهداف بلم�س ��ات فنية برازيلية كانت �س ��بب ًا يف تقدمي فا�صل
مهاري على �أعلى م�س ��توى ّ
خل�صت ُه حركته ال�شهرية بتمرير الكرة من بني
ً
�أقدام �سقراط �أعظم العبي الكرة الربازيلية الذي وقف مذهوال منها خالل
لقاء منتخبنا الوطني �أمام نادي فالمنغو على �أر�ض ملعب ال�شعب الدويل
يف اخلام�س من �شباط عام  1986ومازالت ذاكرة اجلماهري حتتفظ بتلك
الواقعة.
بعد رحلة ناجحة من العطاء والإجنازات على م�ستوى الأندية واملنتخبات
الوطني ��ة التي توجّ ها بامل�ش ��اركة م ��ع املنتخب الوطن ��ي يف نهائيات ك�أ�س
الع ��امل يف املك�س ��يك ع ��ام  ،1986غ ��ادر املالع ��ب ع ��ام  1992و�أجته نحو
العلم واملعرفة لتعزيز خربته وتطوير قدراته يف جمال التدريب،
مقا�ص ��د ِ
نال �شهادة الدكتوراه ،وا�ستق ّر به احلال يف دولة قطر كم�ست�شار ف ّني على
مدار ع�شرين �سنة لأعرق الأندية القطرية (نادي الغرافة) .
ومثلم ��ا غ ��ادر املالعب والبلد ب�ص ��متٍ عاد يف ت�ش ��رين الث ��اين  2020اىل
�أر�ض الوطن ومع�ش ��وقت ِه مدينة املو�ص ��ل بال �ض ��جيج �أي�ض� � ًا لي�ستق ّر مع
�أهله و�أ�صدقائه و�سط ترحاب وحفاوة من جماهريه التي طوّ قته مب�شاعر
احل ��ب والتقدير من خالل ا�ست�ض ��افته يف حوارات وحما�ض ��رات تقام يف
املحافظة.
م ��ن امل�س ��تغرب �أن تكون تل ��ك ال�ث�روة الوطنية بعي ��دة عن �أذه ��ان اللجنة
التطبيعي ��ة يف وقت كانت هناك �أ�ص ��وات ُت�ش � ِ�كل على الكفاءات الريا�ض ��ية
املتواجدة خارج البلد عدم عودتها وامل�ش ��اركة يف ت�سخري خربتها بتطوير
الريا�ض ��ة العراقي ��ة و�ص ��لت حلدود توجي ��ه اتهامات قا�س ��ية له ��م بالتن ّكر
خلدمة الوطن ،بينما تخ ِفتْ تلك الأ�ص ��وات وتزيغ النظر عن حجم الإهمال
وم�س ��احة اال�س ��تحقاق املفرت� ��ض �أن مُت َنح لتل ��ك الكفاءات لتك ��ون العودة
للديار مبثابة نهاية امل�شوار!
ق ��د تكون �ص ��فة احلياء وع� � ّزة النف�س التي ت�ش� � ّكل �إحدى �ص ��فات اخللوق
حار� ��س حممد عُذر ًا ل ��ه يف عدم التفك�ي�ر بعر�ض خدماته لإثراء وتع�ض ��يد
عم ��ل الهيئ ��ة التطبيعية� ،إال �أن موقف الأخرية ي�ش� � ّكل لُغ ��ز ًا محُيرّ ًا بعد �أن
جتاهلت مو�ض ��وع اال�س ��تفادة من خربت ��ه الأكادميية والعملية �س ��واء يف
�ض� �مّه اىل اللجنة الفنية �أو اال�س ��تعانة به كم�ست�شار وحم ّلل فني للمنتخب
الوطني وخا�صة �أن هناك جتربة �أكرث من ناجحة خا�ضها حار�س حني عمل
كم�ست�ش ��ار فني برفقة املدرب حكيم �شاكر يف بطولة خليجي  21بالبحرين
( -18 5كانون الثاين  )2013وكان منتخبنا قاب قو�سني �أو �أدنى من حمل
اللقب� ،إ�ضافة اىل عمله كمحلل يف قنوات الكا�س القطرية ل�سنوات طويلة.
�إن ما م ّر به املنتخب الوطني من تفاوت يف م�س ��تواه الفني ،وغياب حالة
اال�س ��تقرار �ش ّكلت هاج�س� � ًا مُقلق ًا قد ي�ؤثر يف رحلته نحو الت�أهل لنهائيات
ك�أ� ��س الع ��امل  ،2022وخا�ص ��ة �أن لغة التفاهم والتوا�ص ��ل تب ��دو مفقودة
ب�ي�ن اللجنة الفنية واملدرب كاتانيت�ش الذي �أبدى يف وقت �س ��ابق رف�ض ��ه
فكرة �ض ��م م�ست�ش ��ار فن ��ي ل ��كادره التدريبي وانف ��راده بالق ��رار الفني �أو
عملية اختيار الالعبني ،وقد يكون لطرح ا�س ��م الدكتور حار�س حممد ح ًال
وخمرج� � ًا ذكي ًا حتت �أي م�س� �مّى ليكون حلقة التوا�ص ��ل واملتابعة ومم ّث ًال
ع ��ن اللجنة الفنية م ��ع املنتخب الوطني ،وخا�ص ��ة �أنه ميتلك ال�شخ�ص ��ية
والكاريزما والتاريخ املهني احلافل� ،إ�ضافة لإجادته اللغة الإنكليزية التي
�ستكون جميعها عوامل م�ساعدة وحافز ًا لإقناع كاتانيت�ش ب�أهمية وجوده
معه �س ��واء يف تقدمي امل�ش ��ورة الفنية لأ�سلوب الأداء وت�شخي�ص الثغرات
ومتابعة العبي الدوري �أو درا�سة وحتليل املنتخبات املناف�سة.
باخت�ص ��ار ،دعونا نبحث للمنا�ص ��ب عن الأ�ش ��خا�ص املنا�سبني لها ،ونعيد
مل�س ��ة الوف ��اء لكل الكفاءات التي �آث ��رت االنزواء بعيد ًا عن م�س ��الك التودّد
والعالق ��ات ،وقد يك ��ون حديثنا عن الدكت ��ور حار�س مث ��ا ًال للكثري منهم،
برغ ��م �أنن ��ا ال نعل ��م �ص ��دق ًا �إن كان يوافقنا الط ��رح �أم ال  ،لك ��ن ال ب َّد للحق
�أن يقال!
من الم�ستغرب �أن تكون تلك الثروة
الوطنية بعيدة عن �أذهان اللجنة
التطبيعية في وقت كانت هناك
�شكل على الكفاءات الريا�ضية
�أ�صوات ُت ِ
المتواجدة خارج البلد عدم عودتها
والم�شاركة في ت�سخير خبرتها بتطوير
الريا�ضة العراقية

رقم قيا�سي جديد لكا�سيمرو مع الملكي ثانيتان تنهيان �أحالم العراق بالتواجد في ملحق �سلة �آ�سيا
 بغداد  /املدى
حق ��ق الربازيل ��ي كا�س ��يمرو
�ص ��انع العاب فريق ري ��ال مدريد
الإ�س ��باين لك ��رة الق ��دم رقم� � ًا
قيا�س ��ي ًا جدي ��د ًا بخ�ص ��و�ص

الأه ��داف الت ��ي ت�س ��جل بالر�أ�س
على �ص ��عيد الدوريات اخلم�س ��ة
الك�ب�رى يف الق ��ارة االوروبي ��ة
خ�ل�ال املو�س ��م احل ��ايل بع ��د
اح ��رازه اله ��دف الراب ��ع �ض ��من
م�س�ي�رته الكروي ��ة يف دوري

الدرج ��ة االوىل اال�س ��باين لكرة
الق ��دم وال ��ذي ق ��اد بوا�س ��طته
امللك ��ي اىل خطف انت�ص ��ار ثمني
من م�ضيفه فريق بلد الوليد على
ملع ��ب نيوفو جو�س ��ي زور يبال
�ضمن مناف�س ��ات اجلولة الرابعة
والع�شرين .
و�س ��اهم ه ��دف كا�س ��يمرو الذي
جاء بالدقيقة اخلام�سة وال�ستني
م ��ن املب ��اراة يف زي ��ادة ر�ص ��يد
فري ��ق ري ��ال مدري ��د م ��ن النقاط
لت�ص ��بح  52نقط ��ة يف املرك ��ز
الث ��اين يف الرتتي ��ب بف ��ارق 3
نق ��اط فق ��ط ع ��ن فري ��ق �أتلتيكو
مدري ��د لينق ��ذ مدرب ��ه الفرن�س ��ي
زين الدين زيدان من �أزمة حقيقة
واجهته قبل لقاء فريق بلد الوليد
من كرثة الإ�صابات التي و�صلت
اىل �أن جترب  20العب ًا عن الغياب
الق�س ��ري وكان �آخره ��م املهاج ��م
الهداف ك ��رمي بن زمية �ص ��احب
 12هدف� � ًا حت ��ى اجلول ��ة الثالثة
والع�ش ��رين اىل جان ��ب رف ��ع
املعنوي ��ات قب ��ل مواجه ��ة فريق
�أتالنت ��ا االيط ��ايل م�س ��اء بعد غد
االربعاء �ض ��من مناف�س ��ات جولة
الذهاب م ��ن الدور ثم ��ن النهائي
بدوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم
2021

 بغداد  /حيدر مدلول
فق ��د منتخبنا الوطن ��ي لكرة ال�س ��لة العبور
اىل ملح ��ق �أ�ص ��حاب املركز الثال ��ث امل�ؤهل
اىل ك�أ� ��س ا�س ��يا لك ��رة ال�س ��لة  2021بع ��د
خ�سارته �أمام �ض ��يفه منتخب الهند بنتيجة
( )81-78نقط ��ة يف املواجه ��ة املثرية التي
ج ��رت بينهم ��ا على قاع ��ة خليفة الريا�ض ��ية
بالعا�ص ��مة البحريني ��ة املنام ��ة يف افتت ��اح
اجلول ��ة االوىل من النافذة الثالثة حل�س ��اب
املجموع ��ة الرابع ��ة بالت�ص ��فيات الأولي ��ة
القارية التي تختتم مناف�س ��اتها م�ساء اليوم
االثنني املوافق الثاين والع�ش ��رين من �شهر
�ش ��باط اجلاري وف ��ق �إج ��راءات احرتازية
ووقائية �صارمة تنفيذ ًا للربوتوكول الطبي
ال�ش ��امل الذي و�ض ��عه االحتاد الدويل لكرة
ال�س ��لة جلميع االحت ��ادات القاري ��ة املنتمية
اليها للحد م ��ن تزايد الإ�ص ��ابات بفايرو�س
كورونا امل�ستجد (كوفيد  ) -19الذي �أجتاح
العامل منذ نهاية �شهر �شباط . 2020
و�أنته ��ى ال�ش ��وط الأول مل�ص ��لحة منتخبن ��ا
بنتيجة ( ) 24-25نقطة فيما �ش ��هدت دقائق
ال�ش ��وط الثاين �س ��يطرة هندي ��ة على معظم
جمرياته وتختت ��م بنتيجة ( ) 13-23نقطة
وا�س ��تعاد العبين ��ا توازنه ��م يف ال�ش ��وط
الثالث ليح�سموه ل�ص ��احلهم بنتيجة (-21
 )13وجاء ال�ش ��وط الرابع والأخري يف قمة
الإث ��ارة والنديّة حي ��ث كان ��ت النتيجة قبل
النهاي ��ة بثانيتني ت�ش�ي�ر اىل التع ��ادل (-78

)78حي ��ث جن ��ح النج ��م الهن ��دي في�ش ��ي�ش
بريغوفان�ش ��ي يف ت�س ��جيل ثالثي ��ة قاتل ��ة
�أه ��دت بالده الف ��وز الغايل الذي ح�س ��م فيه
املركز الثالث يف ترتي ��ب املجموعة الرابعة
للهن ��د و�ض ��من بذل ��ك امل�ش ��اركة اىل جان ��ب
�أ�ص ��حاب املرك ��ز الثال ��ث يف املجموع ��ات
اخلم�س ��ة املتبقي ��ة يف امللح ��ق االق�ص ��ائي
للنهائيات القارية الذي �سيقام خالل الفرتة
من ال�ساد�س ع�شر ولغاية الثامن والع�شرين
من �ش ��هر �آب املقبل بالعا�صمة االندوني�سية

جكارتا بتواجد  16منتخب ًا فقط .
وبه ��ذه اخل�س ��ارة اخلام�س ��ة عل ��ى التوايل
ظ ��ل منتخبنا الوطن ��ي لكرة ال�س ��لة باملركز
الراب ��ع والأخري بر�ص ��يد  5نق ��اط من دون
�أي انت�ص ��ار بف ��ارق  5نق ��اط ع ��ن منتخ ��ب
لبنان املت�صدر وبفارق  4نقاط عن البحرين
الو�ص ��يف الذي ��ن ت�أه�ل�ا مبا�ش ��رة اىل ك�أ�س
ا�س ��يا لكرة ال�س ��لة  2021وبف ��ارق نقطتني
فقط عن منتخب الهند �صاحب املركز الثالث
وبذل ��ك فق ��د الع ��راق فر�ص ��ة امل�ش ��اركة يف

ت�صفيات ك�أ�س العامل لكرة ال�سلة . 2023
ومن امل�ؤمل ان يلعب منتخبنا الوطني لكرة
ال�سلة مباراته الثانية والأخرية يف النافذة
الثالث ��ة لت�ص ��فيات كا�س �آ�س ��يا �أمام �ض ��يفه
منتخب البحرين يف ال�س ��اعة الثامنة م�ساء
الي ��وم االثنني عل ��ى قاعة خليفة الريا�ض ��ية
مبدين ��ة عي�س ��ى يف ديرب ��ي خليج ��ي يف
ختام اجلولة الثاني ��ة والأخرية باملجموعة
الرابعة ت�س ��بقها مب ��اراة املنتخبني اللبناين
والهن ��دي لك ��رة ال�س ��لة الت ��ي �س ��تكون يف
ال�س ��اعة اخلام�س ��ة ع�ص ��ر ًا ب ��دون تواج ��د
اجلماهري .
وم ��ن امل�ؤم ��ل �أن يغ ��ادر وف ��د املنتخ ��ب غدا
الثالث ��اء العا�ص ��مة البحريني ��ة املنامة عرب
مدين ��ة دبي االماراتية اىل العا�ص ��مة بغداد
يف خت ��ام امل�ش ��اركة يف الناف ��ذة الثالث ��ة
بت�ص ��فيات كا� ��س ا�س ��يا لك ��رة ال�س ��لة التي
�أقيمت خالل الفرتة من الثامن ع�شر ولغاية
الثاين والع�شرين من �ش ��هر �شباط اجلاري
خميب ًا احلل ��م العراقي ب�ض ��مان العبور اىل
امللح ��ق الأق�ص ��ائي الأخ�ي�ر اىل النهائي ��ات
القارية  2021رغم الدع ��م الالحمدود الذي
ح�صل عليه من قبل وزير ال�شباب والريا�ضة
عدن ��ان درج ��ال ال ��ذي رافق ��ه اىل البحري ��ن
والتعاقد مع البو�س ��ني عزيز بكري بناء على
طلب جمل�س �إدارة االحتاد وتفريغ الالعبني
ملدة �شهر واحد للدخول يف مع�سكر تدريبي
مغلق �ض ��يفته قاعة ال�ش ��عب املغلقة للألعاب
الريا�ضية يف العا�صمة بغداد .
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نافذة من موسكو

الإ�شادة بالع�شائر

اال�ستنت��اج الرئي���س الذي يمك��ن �أن يخرج به المتابع لتط��ور العملي��ة ال�سيا�سية في الع��راق ،يتمحور حول �أن
الق�ص��ف ال�صاروخ��ي على القاعدة الأميركي��ة في � 16شباط ،ينطوي على �أخطار ج�سيم��ة ويك�شف عن ا�ستمرار
ق��وى �إقليمي��ة ومحلية بالعمل على �إ�ضعاف الدولة العراقية و�سيادته��ا الوطنية ،والبرهنة على �ضعف جاهزية
ق��وى الأم��ن والدفاع ف��ي الت�صدي لالعت��داءات وانتهاك حرمة الب�لاد ،وعدم تطبيق هدف ح�ص��ر ال�سالح بيد
الدول��ة ،وال م�شروعي��ة الت�شكي�لات الم�سلح��ة غي��ر النظامية .وعل��ى خلفية غمو���ض الجهة الت��ي وقفت وراء
االعت��داء ،وتن�ص��ل كاف��ة الأطراف الم�شتبه بها م��ن م�س�ؤوليتها عن الح��ادث ،طرحت مراك��ز التحليل ال�سيا�سي
ال�س�ؤال الم�ألوف عن :لم�صلحة َمن كان ذلك الق�صف ،وما هي تداعياته المحتملة على البالد؟.

� ساطع راجي
كلما �إ�س ��تقبل م�س� ��ؤول ر�س ��مي �س ��يادي جمموعة من �شيوخ
الع�شائر �صدر بيانه بعبارة “�أ�شاد بالدور الكبري الذي تلعبه
الع�ش ��ائر يف دع ��م جه ��ود الدولة لرت�س ��يخ �س ��يادة القانون”
بينم ��ا الواقع يقول �إن الع�ش ��ائر و�ش ��يوخها م ��ن �أهم عوامل
تقوي� ��ض �س ��يادة القان ��ون يف الع ��راق و�إ�ض ��عاف الدول ��ة
ودع ��م اخلارجني عنه ��ا ،ويف كثري من احل ��االت يكون الدور
التخريب ��ي للع�ش�ي�رة يفوق اجلماع ��ات امل�س ��لحة واجلرمية
املنظمة وكثري ًا ما تعاونت �أو دعمت الع�شائر هذه اجلماعات
�أو منحتها احلماية والت�سهيالت.
كانت الع�ش ��ائرية خالل ال�س ��نوات املا�ض ��ية رديف ًا للف�ساد يف
عرقلة كثري من امل�شاريع اخلدمية و�شريك ًا يف �إثارة الفو�ضى
والعنف ومل تختلف عن �أي جماعة متع�صبة يف رف�ضها للنقد
�أو حتى لورود ذكرها �س ��هو ًا على ل�سان ممثل يف عمل درامي
كومي ��دي وعل ��ى كرثة النزاع ��ات الع�ش ��ائرية يف الب�ل�اد ف�إن
ن�شرات الأخبار والربامج الإعالمية ال تذكر الع�شائر املتقاتلة
باال�س ��ماء وهو م ��ا اليحدث حتى م ��ع اجلماع ��ات الدينية �أو
القوى ال�سيا�س ��ية فالكل عر�ض ��ة للنقد العلن ��ي وحتى لالتهام
و�أحيان� � ًا للتلفي ��ق بينم ��ا تبق ��ى الع�ش�ي�رة ،الكي ��ان اجلاهلي
الذي يكبل املجتمع بع�ص ��بياته وق�سوته وعنفه ،فوق كل نقد
حقيقي وفوق املواجهة لي�س احرتام ًا لها و�إمنا لأنها الو�سيلة
الرخي�ص ��ة لتنفي ��ذ �ش ��تى امل� ��أرب فف ��ي االنتخاب ��ات ال جت ��د
الوجوه ال�سيا�سية الكاحلة املتهمة بالقتل والف�ساد �أف�ضل من
امل�ض ��ايف الع�شائرية وهو�سات ال�ش ��يوخ لإ�ستعرا�ض نف�سها
والتمهيد لعمليات التزوير و�شراء الأ�صوات.
ي�س ��تعر�ض كث�ي�ر من �ش ��يوخ الع�ش ��ائر يف مواقع التوا�ص ��ل
م�ض ��ايفهم الفخمة وحف�ل�ات افتتاحها الباذخ ��ة والتي يعرف
اجلميع م�ص ��ادر متويلها وم�ستقبل ا�س ��تخداماتها ،لكن �أحد ًا
من ه�ؤالء ال�ش ��يوخ امل�س ��رفني مل يبلط طريق ًا لقريته �أو يبني
مدر�س ��ة لأهله �أو ي�س ��اهم يف م�ش ��روع يخدم منطقته وال قدم
معونة ل�ض ��عفاء قريبني منه وهو ما دفع لرد فعل �شبابي �ضد
كل ما تتبناه الع�ش ��ائرية يتزايد ب�إ�ستمرار اىل حد �أنه يقرتب
من التنكر حتى للجيد والطيب من �أخالق الع�شرية ،فهو يرى
كبريه ��ا مرتكب ًا لكل امل�س ��اوئ ومتحالف ًا م ��ع وجوه اجلرمية
واخلراب فلماذا يحرتمه؟ وملاذا ي�صدّق ما يدعو له؟.
الإ�ش ��ادة بالع�ش ��ائر وعدم م�س ��اءلتها عن اخلروق ��ات الأمنية
التي ترتكبها ك�شف فا�ضح ل�ضعف الدولة وانتهازية امل�س�ؤول
وال�سيا�س ��ي ال ��ذي يعق ��د مقاي�ض ��ة ب�ي�ن �إهانة الدول ��ة مقابل
احل�ص ��ول على خدمات ال�ش ��يوخ حتى �ص ��ارت كل ف�صيل من
القوى ال�سيا�س ��ية ينتج �ش ��يوخ ًا خا�صني به يجمع له ع�شرية
ليمثله ��ا فيما لو احتاج الف�ص ��يل ع�ش�ي�رة و�ش ��يخ ًا �أو يهاجم
عربها من يريد �أو ي�ضعها واجهة لإحدى م�شاريعه

ما وراء الهـجـوم ال�صـاروخــي عـلـى اربـيـل
و�أ�س ��فرت الهجمات ال�ص ��اروخية على
�أربي ��ل يف � 16ش ��باط عن مقتل �ش ��خ�ص
و�إ�ص ��ابة ع ��دد �آخ ��ر  ،م ��ن بينه ��م جندي
�أمريك ��ي .وح�س ��ب خمتل ��ف التقدي ��رات
كان ه ��ذا الهج ��وم الأك�ث�ر دموي ��ة عل ��ى
هدف �أمريكي يف البالد منذ ما يقرب من
عام .و�س ��قطت ال�ص ��واريخ يف وبالقرب
م ��ن قاع ��دة جوي ��ة ع�س ��كرية تراب ��ط
فيه ��ا ق ��وات التحال ��ف بقي ��ادة الواليات
املتحدة يف مط ��ار �أربيل ال ��دويل .وقال
م�س� ��ؤوالن �أمريكي ��ان �إن املقاول املقتول
لي�س �أمريكي ًا .وقال التحالف �إن خم�س ��ة
متعاقدي ��ن �آخري ��ن ت�ض ��رروا  ،دون
اخلو�ض يف التفا�ص ��يل .وق ��ال متحدث
با�س ��م وزارة ال�ص ��حة يف حكوم ��ة �إقليم
كرد�س ��تان �إن �أح ��د ال�ض ��حايا يف حال ��ة
حرج ��ة .وق ��ال متح ��دث با�س ��م التحالف
�إن � 14ص ��اروخ ًا على الأقل �سقطت على
ث�ل�اث مناط ��ق م�س ��اء االثنني .و�أ�ض ��اف
�أن وزارة الداخلي ��ة يف حكوم ��ة �إقلي ��م
كرد�ستان �س ��تحقق بال�ش ��راكة مع قوات
التحال ��ف .و�أدى الهجوم  ،ال ��ذي �أعلنته
جماعة غري معروفة تعتقد بع�ض اجلهات
املحلي ��ة �أن له ��ا �ص�ل�ات ب�إي ��ران � ،إىل
ت�ص ��عيد التوترات يف ال�ش ��رق الأو�سط
 ،عل ��ى خلفي ��ة ا�ستك�ش ��اف وا�ش ��نطن
وطه ��ران �إمكاني ��ة الع ��ودة �إىل االتف ��اق
النووي الإيراين .و�أعلنت جماعة تطلق
على نف�س ��ها ا�س ��م “�س ��رايا �أولياء الدم”
م�س� ��ؤوليتها ع ��ن الهج ��وم عل ��ى القاعدة
الت ��ي تقودها الواليات املتحدة  ،بدعوى
�أن ��ه كان ي�س ��تهدف “احت�ل�اال �أمريكي� � ًا”
يف الع ��راق .ومع ذل ��ك  ،مل تقدم �أي دليل
وا�ض ��ح على مزاعم تورطها يف الهجوم.
وحتق ��ق الوالي ��ات املتح ��دة يف اجله ��ة
امل�س� ��ؤولة ع ��ن الهجوم ال�ص ��اروخي يف
الع ��راق بالقرب م ��ن القاع ��دة الأمريكية
وحتتف ��ظ بح ��ق ال ��رد .ج ��اء ذل ��ك ي ��وم
الثالثاء يف �إفادة لل�س ��كرترية ال�صحفية
للبيت الأبي�ض جني ب�ساكي.
“م ��ا زلنا نعمل مع �ش ��ركائنا العراقيني

 د .فالح احلمـراين

لتحدي ��د [املتورط�ي�ن] يف ه ��ذا الهجوم ،
فهذه ه ��ي �أولويتنا .وبح�س ��ب معطيات
�أولية  ،قتل مدين و�أ�صيب عدد من ممثلي
التحالف ال ��دويل  ،بينهم جندي �أمريكي
وع ��دة جرح ��ى وقال ��ت املتخ�ص�ص�ي�ن
الأمريكي�ي�ن  ،وم ��ع ذل ��ك  ،لي� ��س لدين ��ا
بيانات حمددة [حول امل�شاركني]”.
وقالت ب�س ��اكي“ :كم ��ا هو احل ��ال دائم ًا
حتتف ��ظ الإدارة –رئي� ��س الوالي ��ات
املتح ��دة  -باحل ��ق يف ال ��رد يف الوق ��ت
املنا�سب وبال�شكل املنا�سب”� - .سننتظر
عن ��د انتهاء التحقيق� .سن�ص ��در �إعالنات
�إ�ضافية قبل �أن نتخذ �أي خطوات �إ�ضافية
“ .وبح�س ��ب املتحدثة ف�إن الدبلوما�سية
هي �أولوية للإدارة احلالية ،فوفق �إفادة
وزارة اخلارجية �ُ ،س ��ئل رئي�س اخلدمة
ال�صحفية للوزارة  ،نيد براي�س  ،عما �إذا
كان ��ت القيادة الأمريكي ��ة اجلديدة تلتزم
مبفهوم �أ�س�ل�افها ب� ��أن وف ��اة �أي مواطن
�أمريكي �سوف ت�ستتبع عقوبة�“ .سيكون
من ال�سابق لأوانه احلديث عن الظروف
املح ��ددة لالنتق ��ام حتى نعرف بال�ض ��بط
م ��ا حدث .وق ��ال �إن حتقيق ًا ن�ش ��ط ًا جار.
 نح ��ن على ات�ص ��ال وثيق مع ال�ش ��ركاءالأك ��راد والعراقيني .نريد �أن نعرف �أو ًال
ما حدث بالفعل .نحن نحتفظ باحلق يف
الرد على الف�ش ��ل “ .وكرر براي�س �أنه مل

يك ��ن ينوي توقع نتيجة التحقيق  ،وهذا
م�ؤ�ش ��ر وي�شري ب�شكل غري مبا�شر �إىل �أن
وا�ش ��نطن تزن كل خماط ��ر تفاقم املوقف
خلططها لبدء مفاو�ض ��ات جديدة ب�ش� ��أن
الربنامج النووي الإيراين .مبعنى �آخر
� ،ستجعل درجة حدة رد الفعل الأمريكي
من املمكن ا�س ��تنتاج �أن وا�شنطن ملتزمة
به ��ذا امل�س ��ار .ورد ًا عل ��ى �س� ��ؤال ح ��ول
الت ��ورط املزع ��وم لإيران  ،ق ��ال املتحدث
با�سم وزارة اخلارجية �إنه مل يالحظ يف
الآونة الأخرية �أي تفاعل دبلوما�سي يف
تنفيذ �سرتاتيجية ال�ضغط الأق�صى على
طهران .يب ��دو �أن براي�س انتقد مقاربات
الإدارة الأمريكي ��ة ال�س ��ابقة .و�أ�ض ��اف
يف الوق ��ت نف�س ��ه �أن هن ��اك “دوامة من
الهجم ��ات” م ��ن اجلان ��ب الإي ��راين ،
دون �إعط ��اء �أمثل ��ة حم ��ددة .ق ��ال رئي�س
اخلدمة ال�صحفية“ :ال �أريد التكهن �أكرث
ب�ش� ��أن الدوافع  ،لأننا مل نحرز تقدم ًا يف
[تو�ضيح الق�ضية] ب�ش�أن اجلناة”.
وو�ص ��فت م�ص ��ادر عراقية �ش ��ريطة عدم
الك�ش ��ف ع ��ن هويته ��ا  ،الهج ��وم ب�أن ��ه
“خرق كبري للأمن وف�ش ��ل كبري جلميع
ق ��وات الأم ��ن الرئي�س ��ة” ،وم ��ا زال م ��ن
غري الوا�ض ��ح كيف �أ�ص ��ابت ال�صواريخ
املنطق ��ة  ،لك ��ن م ��ن املحتم ��ل �أن يك ��ون
هناك من تعاونوا مع املجرمني .وي�ص ��ل

م ��دى ال�ص ��واريخ الت ��ي مت �إطالقها �إىل
ثمانية كيلومرتات  ،وكثري ًا ما ت�ستخدم
امللي�ش ��يات املختلف ��ة ه ��ذه ال�ص ��واريخ.
يف �أعق ��اب ه ��ذه الكارث ��ة � ،س ��يتم ط ��رد
م�س�ؤولني من �أجهزة املخابرات الرئي�سة
يف �أربي ��ل .وق ��ال امل�س� ��ؤول �إن الأزم ��ة
املالية يف املنطقة وال�ص ��راعات الداخلية
�أث ��رت عل ��ى قدرة البي�ش ��مركة عل ��ى �أداء
دوره ��ا على احل ��دود .يف الوقت نف�س ��ه
 ،رف�ض ��ت احلركة املعروفة �أي�ض� � ًا با�سم
احل�ش ��د ال�شعبي  ،املزاعم ب�أن ت�شكيالتها
هي م ��ن نفذت الهجوم .ونفى �س ��يد علي
ح�س ��يني  ،رئي�س مكتب ات�ص ��ال اجلبهة
ال�شمالية  ،املزاعم وقال �إن قوات احل�شد
ال�شعبي لي�ست يف املنطقة التي ُيزعم �أن
الهجوم نفذ منها .وقال ح�س ��يني “قوات
احل�شد ال�شعبي لي�س ��ت يف املنطقة التي
�أطلق ��ت منه ��ا ال�ص ��واريخ” .نرف� ��ض كل
االتهامات الت ��ي تتهمن ��ا بالوقوف وراء
هذه االعتداءات� .سنقا�ضي كل من يتهمنا
بارت ��كاب �أعمال �إرهابية ب ��دون دليل “.
و�أ�ض ��اف ح�س ��يني �أنه مل ي�س ��مع قط عن
تنظيم �س ��رايا �أولياء الدم وت�س ��اءل عما
�إذا كان قد نف ��ذ الهجوم .كما نفت طهران
ي ��وم الثالثاء � 17ش ��باط �أن تكون لها �أي
�صالت باجلماعة امل�س� ��ؤولة عن الهجوم
وقالت �إنها تعار�ض �أي عمل مي�س الأمن

العراق ��ي .وق ��ال املتح ��دث با�س ��م وزارة
اخلارجية الإيرانية �س ��عيد خطيب زاده
لو�س ��ائل �إعالم ر�س ��مية �إن �إي ��ران تعترب
ا�س ��تقرار و�أمن العراق ق�ض ��ية �أ�سا�س ��ية
للمنطق ��ة  ...وترف� ��ض �أي عم ��ل يخ ��ل
بال�س�ل�ام والنظام يف هذا البلد .و�ش ��نت
جماع ��ات م�س ��لحة مرتبط ��ة ب�إي ��ران يف
العراق واليم ��ن هجمات عل ��ى الواليات
املتح ��دة وحلفائها العرب يف الأ�س ��ابيع
الأخ�ي�رة  ،مب ��ا يف ذل ��ك هج ��وم بطائرة
م�س�ي�رة على مط ��ار �س ��عودي وهجمات
�ص ��اروخية على ال�س ��فارة الأمريكية يف
بغ ��داد .ومعظ ��م احلوادث مل ت�س ��فر عن
خ�س ��ائر ب�ش ��رية  ،لكنه ��ا ا�س ��تمرت يف
ال�ضغط على القوات الأمريكية وحلفائها
يف املنطق ��ة خالل الأيام الأوىل لرئا�س ��ة
جو بايدن .تدر� ��س �إدارة بايدن �إمكانية
الع ��ودة �إىل االتف ��اق الن ��ووي الإيراين
 ،ال ��ذي تخلى عنه �س ��لفه دونال ��د ترامب
يف  2018به ��دف كبح الربنامج النووي
الإيراين .يف هذا ال�صدد  ،جتدر الإ�شارة
�إىل ما يلي.
وعل ��ى حد تقرير ن�ش ��ره معهد ال�ش ��رق
الأو�س ��ط يف مو�س ��كو “ من الوا�ض ��ح
�أن اجلماع ��ة التي زعمت بانه ��ا �أطلقت
الن�ي�ران ه ��ي جم ��رد غط ��اء ولي�س ��ت
موج ��ودة يف الواق ��ع” و�أن هن ��اك
دول ��ة �إقليمية تق ��ف وراءها .ويفرت�ض
التقري ��ر م ��ن دون �أن يق ��دم براه�ي�ن
ومعطي ��ات عيني ��ة ف ��ان دول ��ة جماورة
ه ��ي الت ��ي نف ��ذت العملي ��ة لتحقي ��ق
�أهداف خا�ص ��ة حم ��ددة ،منوه� � ًا بانها
ن�شرت قاذفات �ص ��واريخهم التكتيكية
يف �ش ��مايل العراق قبل ثالث �سنوات.
كما ان هن ��اك قوى ترمي �إىل الإ�س ��اءة
ل�س ��معة الأجهزة الأمنية والت�ش ��كيالت
الع�س ��كرية يف املنطق ��ة وكونها عاجزة
ع ��ن �أداء مهامهم ��ا .ح�س ��ب تقدي ��رات
املعه ��د .وه ��ذا ي�ش�ي�ر اىل �أن هناك من
ي�س ��عى اىل حتويل العراق �إىل �س ��احة
لت�صفية ح�ساباته مع الآخرين.

حول مذكرات م�صطفى علي ..الع�سكر اليبنون دولة!
مع علمنا �أن م�صطفى علي هو وزير العدل
في حكومة الجمهورية العراقية الأولى
بعد تموز  ،1958وهو �أحد �أعالم ال�سيا�سة
في العراق ،منذ دعواته الوطنية الأولى
لمقاومة الأ�ستعمار الإنكليزي الذي
داهمنا بخيله ورجاله� ،إال �أن م�صطفى
علي له �إجتهاداته وكتبه وم�ؤلفاته التي
فتحت �آفاق ًا رحبة في درا�سة التاريخ
والتراث والأدب ،ومن �أهم �آثاره� ،شرح
وتعليقات ديوان الر�صافي الذي �صدر
بخم�سة �أجزاء �ضمن مطبوعات وزارة
الثقافة والإعالم العراقية(،)1978_1972
وكانت لعلي عالقة متينة بال�شاعر
معروف الر�صافي� ،أهّ لته �أن يكون راوي ًا
و�شارح ًا لأ�شعاره.

وم ��ع �أن م�ص ��طفى عل ��ي ال�سيا�س ��ي والقان ��وين
والوزي ��ر ،ل ��ه �إهتماماته املتع ��ددة ،اليجد ب�أ�س� � ًا
م ��ن كتاب ��ة �س�ي�رته الذاتي ��ة الت ��ي ي�س ��تجلي فيها
الأح ��داث ،وي�ستح�ضر فيها دوره املتميز منذ �أول
حلق ��ة مارك�سية يف العراق ،ليرت�أ�س هيئة حترير
جريدة (ال�صحيفة) ،الت ��ي �صدر عددها الأول يف
 28كان ��ون الأول ،عام ،1924م ��ع ح�سني الرحال
وحمم ��ود �أحمد ال�سيد وعوين بكر �صدقي ،وعبد
الله جدوع ،و�سليم فتاح.

�صدرت هذ ال�سرية يف كتاب بعنوان(مذكرات
م�صطف ��ى عل ��ي ،وزير الع ��دل يف حكوم ��ة عبد
الكرمي قا�سم ،من املعار�ضة �إىل الوزارة)� ،إعداد
وتقدمي �س ��يف القي�س ��ي ،من من�ش ��ورات مكتبة
النه�ض ��ة العربي ��ة يف بغداد ،و�أ�س ��همت كرميته
عالي ��ة يف التق ��دمي للمذك ��رات ،باحلدي ��ث ع ��ن
اجلانب الأعمق والأدل يف حياة هذا الإن�سان.
و ِل ��د م�ص ��طفى علي ع ��ام 1900يف حملة قنرب
عل ��ي ببغ ��داد ،در� ��س يف دار املعلم�ي�ن ،يومه ��ا
كان ��ت �أعل ��ى معه ��د علم ��ي يف الع ��راق ،وكانت
بواك�ي�ر اهتمام ��ه ال�سيا�س ��ي ،ب�إنتمائه جلمعية
حر�س اال�س ��تقالل عام ،1919وم�ؤيد ًا للأحزاب
الوطني ��ة الربملانية(احلزب الوطن ��ي العراقي،
وح ��زب ال�ش ��عب) ،وكان �إىل جان ��ب ث ��ورة
الع�ش ��رين� ،إلتحق يف كلية احلقوق عام،1924
وتنق ��ل يف وظائ ��ف ع� �دّة ،ف ��از يف انتخاب ��ات
ع ��ام 1937نائب� � ًا ع ��ن بغ ��داد ،وق ��ف اىل جانب
انقالب بكر �صدقي  1936داعم ًا وم�ؤيد ًا.
�إن الق ��راءة املت�أني ��ة الت ��ي تتوق ��ف عن ��د عطاء
م�ص ��طفى عل ��ي و�آرائ ��ه ومواقف ��ه الفكري ��ة
وال�سيا�س ��ية وه ��و يتخطى امل�أل ��وف يف زمانه،
لي�شق درب ًا متفرد ًا مبتكر ًا ،يف موقفه من الدين،
و�ض ��رورة ف�صله عن ال�سيا�س ��ة ،ويجد فيه �أمر ًا
�ضروري ًا جد ًا يف تقدم الأمم ،وله ر�أي متقدم يف
حرية املعتق ��د والدين ،وكان م�ؤمن ًا بالإ�ص�ل�اح
يف جم ��ال القوان�ي�ن والتعلي ��م  ،وحتقي ��ق
التح ��والت الإجتماعية والإقت�ص ��ادية يف جمال
الزراعة والتنمية ال�صناعية ،وحتقيق امل�ساواة
بني الرجل واملر�أة ،والعدالة الإجتماعية.
تبن ��ى م�ص ��طفى عل ��ي الأف ��كار التقدمي ��ة
الإ�ش�ت�راكية ،دون �إنتماء حلزب �أو �أيديولوجيا
معين ��ة ،ومذكراته ت�س ��لط الأ�ض ��واء على حياة
هذه ال�شخ�ص ��ية� ،أ�س ��راره و�أف ��كاره و�أحزانه،
ور�ؤاه ووجدان ��ه ،م ��ن هنا يظل طق� ��س الكتابة
العامل الآخر للأديب م�ص ��طفى علي� ،ش�أنه �ش�أن
جم�س ��اته وهواج�س ��ه
�س ��واه م ��ن الكت ��اب ،ل ��ه ّ
و�أحالمه ،وكوابي�س ��ه وحاالت يقظت ��ه ،وقلقه،
فطب ��ع مذكرات ��ه بطاب ��ع �أدب ��ي �ش ��فيف ،مل ��يء
بالإح ��االت ال�ش ��عرية ،واللغوي ��ة ،والرتاثي ��ة،
حتى يف �أ�ش ��د الأزمات ال�سيا�سية وال�شخ�صية،
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و�أكرث املواقف �ص ��عوبة ،حني �أقتيد �إىل املعتقل
�صبيحة �إنقالب � 8شباط.
ع ��ن عالقت ��ه بن ��وري ال�س ��عيد يذكر م�ص ��طفى
عل ��ى  :ل�س ��ت جمه ��و ًال لدي ��ه ،طامل ��ا جمعتنا دار
الر�ص ��ايف لي�ل ً�ا ،وكان اليرتدد يف �أن ي�ش ��اركنا
يف لهون ��ا و�أن�س ��نا ،ولكن ��ه رجل �س� � ّماع ،وهو
عيب يف ال�سا�س ��ة ،املزايا الالمعة يف �شخ�صيته
و�ش ��عبيته تندثر وتنمحي �إزاء لونه ال�سيا�سي،
املتف ��اين يف خدم ��ة الربيطاني�ي�ن ،وت�أم�ي�ن
م�ص ��احلهم ،وال�س ��عيد بط ��ل املعاه ��دات الت ��ي
ي�صبو لها الإ�ستعمار الربيطاين.
عالقة م�صطفى علي بالزعيم عبد
الكريم قا�سم

م ��ن �أكرث الف�ص ��ول �إثارة للج ��دل يف مذكرات
م�ص ��طفى تل ��ك الت ��ي تل ��ت ت�ش ��كيل �أول وزارة
للجمهوري ��ة العراقية ،يف  14مت ��وز � ،1958إذ
مت تكليف ��ه كوزير للعدل ،دون علم م�س ��بق منه،
لكن بحكم جتربته الغنية يف املجال الق�ض ��ائي،
وخرباته يف الت�ش ��ريعات القانونية ،ف� ً
ضال عن

تفك�ي�ره �أن ي�س ��توعب مغ ��زى م ��ا رمي ��ت �إليه؟
و�أثار قانون الأحوال ال�شخ�ص ��ية رقم  88جدال
وا�سع ًا� ،أثار ف�ضول �شيخ الأزهر �شلتوت ،الذي
طال ��ب ب�إلغائه ،ورمى م�ش ��رعيه بعدائهم للقر�آن
الكرمي.
يتحدث م�ص ��طفى علي ع ��ن خالفه مع رئي�س
احلكومة عبد الكرمي قا�س ��م ،م�ش�ي�ر ًا �إىل تدخل
ق ��ادة اجلي� ��ش يف �ش� ��ؤون وزارت ��ه ،وتعار�ض
�ص�ل�احياته مع �ص�ل�احيات احلاكم الع�س ��كري،
وع ��دم �إ�س ��تقالل الق�ض ��اء ،بوج ��ود املجال� ��س
العرفي ��ة الت ��ي زجت بتع�س ��ف وب�أح ��كام باطلة
ب�آالف الوطنيني يف ال�سجون ،ف� ً
ضال عن توجيه
�إنتقاده ملظاهر بد�أت تطفو على ال�سطح مل يجد
له ��ا تربير ًا �أو تف�س�ي�ر ًا ،منها اجلل�س ��ات الليلية
الطويل ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء ،وخط ��ب الزعي ��م،
وولعه يف ن�شر �صوره ،والنقطة اجلوهرية يف
اخلالف ،تتلخ� ��ص بقناعته الثابت ��ة بعدم قدرة
الع�س ��كر يف �إدارة �أو بن ��اء دولة ،ال يف العراق،
وال يف �أي بلد �آخر ،وغالب ًا ما تقود تلك الإدارات
البل ��دان �إىل الف�ش ��ل ،واخل�س ��ائر الكارثية ،وله
مواقف ��ه اجلريئ ��ة وال�ش ��جاعة م ��ن مت� �دّد فرتة
الإنتق ��ال ،و�إج ��ازة الأح ��زاب ،والإنتخاب ��ات
الربملاني ��ة ،وغي ��اب املنه ��ج يف الإدارة ،وع ��دم
و�ضوح العالقة مع القوى ال�سيا�سية.
لهذه الأ�س ��باب قدّم م�ص ��طفى عل ��ي طلب ًا الزعيم
ب�إعفائ ��ه من مه ��ام ال ��وزارة يف حزيران،1960
ث ��م �أتبعها بطلب الإ�س ��تقالة يف ني�س ��ان،1961
بع ��د �أن �أجل قا�س ��م البتّ يف طل ��ب الإعفاء ،كان
يحر� ��ص عل ��ى بقائ ��ه مع ��ه ،ويف الوق ��ت عينه،
ال يح ��ب �أن ي ��رى معار�ض� � ًا ،وال يحتم ��ل �أن
يق ��ول ل ��ه(ال)! وعلى �أثر توقيع نداء ال�س ��لم يف
كرد�س ��تان ،بعد �إندالع العمليات الع�س ��كرية يف
متوز1961بني الكرد واحلكومة ،غ�ضب الزعيم
غ�ض ��ب ًا �ش ��ديد ًا من ��ه ،وه� �دّد ب�إتخ ��اذ التداب�ي�ر
الق�ضائية�ضد كل املوقعني.

تاريخه ال�سيا�س ��ي الوطني امل�ش ّرف ،وال يغيب
ع ��ن الذه ��ن ،عم ��ق عالقت ��ه بعائلة عب ��د الكرمي
قا�س ��م� ،إذ كان يك�ب�ره ب�أربعة ع�ش ��ر عام� � ًا ،فهما
�أبن ��اء حملة واح ��دة يف بغ ��داد ،و�إنتماء طبقي
واحد(الأبوان ع ّمال جنارة) .
�أدرك م�ص ��طفى ج�س ��امة امله ��ام املناطة به ،يف
ظل �أجواء م�ش ��حونة ب�صراع �سيا�سي مراهق،
وه ��و ميتل ��ك خزين� � ًا م ��ن املع ��ارف يف جم ��ال
�إخت�صا�ص ��ه ،ور�ؤى �أراد له ��ا �أن تك ��ون منجز ًا
م�ض ��اف ًا يف �س�ي�رته ،و�إ�س ��تطاع كوزي ��ر للع ��دل
ت�ش ��ريع العديد م ��ن القوانني ل�ص ��الح ال�ش ��عب
العراقي ،وقد ُ�ش ��رع بع�ضها ،و�أخرى مل يقدمها
رئي�س ال ��وزراء للمجل�س لينظر يف ت�ش ��ريعها،
وظل مياطل وي�سوّ ف دون �أن يبني ال�سبب ،كما
ذكر يف (�ص. )183
�إقرتح م�ص ��طفى علي ح ��ذف امل ��ادة التي تن�ص
لقاء ال�ساعات الأخيرة بالزعيم
عل ��ى �أن الدين الإ�س�ل�امي دين الدولة الر�س ��مي
يف الد�س ��تور املوق ��ت مم ��ا �أث ��ار �ض ��غينة عب ��د م�ص ��طفى عل ��ي يبحث عن دور نق ��ي ،وعن عقل
ال�س�ل�ام عارف ،يقول :مل يكن يف و�س ��ع �إدراكه نيرّ  ،الإختالف مع الزعيم ،لي�س لذاته� ،إمنا هو
�أن يفهم معنى ما �أردت ،وهل كان يف �إ�س ��تطاعة ولي ��د وعي و�إنتب ��اه و�إرادة ،بعيد ًا عن عواطف

اجلمه ��ور وم ��زاج ال�ش ��ارع ،وهو الأك�ث�ر قدرة
على ت�ش ��خي�ص ال�س ��لبيات ،والأك�ث�ر دراية يف
�إق�ت�راح البدي ��ل ،ال مطلق يف ال�سيا�س ��ة و�إدارة
الدول ��ة ،وال قد�س ��ية للزعام ��ات ،وال تابوه ��ات
حتجب الر�أي ،وتقمع حرية الفكر.
عل ��ي يتح ��دث مب ��رارة وحزن �ش ��ديد ،ع ��ن لقاء
عا�صف بالزعيم قبل �ساعات من �إنقالب� 8شباط،
يقول :يف ال�س ��اعة التا�س ��عة من م�ساء�7ش ��باط
ات�ص ��ل ب ��ي الزعي ��م وطل ��ب �إيل ان �أزوره يف
مكتب ��ه ب ��وزارة الدف ��اع� ،أخ ��ذين اىل اجلن ��اح
اجلدي ��د يف املبن ��ى ،وما ا�س ��تطاع �أن يع�ص ��مه
من امل ��وت ،ثم عر�ض علي م�ش ��روع الد�س ��تور،
ثم �أف�ضنا يف حديث طويل ذي �شجون ،خرجت
بعده بائ�س ًا �أنف�ض يدي منه ،فو�صلت �إىل داري
يف ال�ساعة الثانية والربع فجر ًا.
م�ص ��طفى عل ��ي يلق ��ي بامل�س� ��ؤولية عل ��ى عب ��د
الك ��رمي قا�س ��م يف جان ��ب كب�ي�ر منه ��ا ،مه ��دت
ال�سبيل النقالب � 8ش ��باط  ،63وا�صف ًا �سيا�سته
بالهوجاء ،وت�صرفاته بال�شاذة (�ص . )230
ر�س ��م م�ص ��طفى عل ��ي الأح ��داث الفاجعة
لق ��د َ
ب�س ��خرية ،وعم ��ق يف التعب�ي�ر عن حج ��م �آالمه
وخيبات ��ه ،وهي خيبات وطن و�ش ��عب منك�س ��ر
وخمذول :
ظ ��ل عب ��د الك ��رمي منت�ش ��ي ًا بخم ��رة الزعام ��ة،
واحلك ��م ،ث ��م تب�ي�ن �أن جمهوريت ��ه �أوه ��ن م ��ن
بي ��ت العنكب ��وت� ،إذ �إ�س ��تطاعت �أن تع�ص ��ف
ب�أركانه ��ا طيارت ��ان ،وت � ّ
�دك ح�ص ��نها دبابت ��ان
و�أن تقوّ �ض ب�ض ��ع ر�شا�ش ��ات بور �س ��عيد جمد
زعيمه ��ا وعظمت ��ه ،وهذه هي العقب ��ى التي كان
يتوقعها كل ذي نظر بعيد نافذ�( .ص .)235كان
م�ص ��طفى عل ��ي �أول املعتقلني ،الذين تعر�ض ��وا
لأب�شع و�س ��ائل التعذيب والإذالل واخلوف من
قبل الإنقالبيني.
م ��ن هنا ن ��درك �أن م�ص ��طفى علي ح ��اول يقدم
قراءت ��ه ال�سيا�س ��ية (ه ��و وح ��ده) و�أن يك�ش ��ف
خفايا تلك الفرتة مبا حتمله من ثقل و م�أ�ساوية
ظل ��ت تالحق ��ه ،للخ ��روج م ��ن �أ�س ��ر املا�ض ��ي،
للإنط�ل�اق نح ��و احلقيق ��ة كم ��ا يعتقد ،غ�ي�ر �آبه
بردود الأفعال امل�ض ��ادة لآرائ ��ه ومواقفه ،ومبا
حتمل من �إختالف ،ور�ؤى نقدية مغايرة.
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�سو ليون وجيم�س ما�سون في "لوليتا" 1962
ترجمة� :أحمد فا�ضل

هل قر� ِأت " لوليتا " من قبل ؟
هكذا يبد�أ حتول �ألي�سون البالغ من العمر
�سبع ��ة ع�شر عام ًا من طالبة �إىل حبيبة ثم
�ضحي ��ة  ،هي طالب ��ة يف الثانوية وحيدة
و�ضعيفة  ،جت ��د العزاء فقط يف كتاباتها
التي تعر�ضها على مدر�س اللغة الإنكليزية
ال�ش ��اب ذي ال�شخ�صية الكاريزمية  ،ال�سيد
ن ��ورث ال ��ذي ميتدحه ��ا ككاتب ��ة ممي ��زة
وموهوب ��ة  ،وتزهر يف ظ ��ل دعمه ور�ؤيته
مل�ستقبلها .
ال�سي ��د نورث يعط ��ي �ألي�س ��ون ن�سخة من
" لوليتا " لتقر�أها  ،ويقول لها �إنها ق�صة
جميل ��ة ع ��ن احل ��ب � ،سرع ��ان م ��ا �أ�صب ��ح
الكت ��اب خلفي ��ة لعالقة تزدهر م ��ن �إعجاب
ب�سي ��ط �إىل ق�ص ��ة ح ��ب ممنوع ��ة  ،حي ��ث
�أقنعه ��ا ب�أن عالقتهم ��ا هي عالقة حب ال
تناف�سه ��ا �سوى حتفة نابوك ��وف  ،ولكن
م ��ع تقدم الوق ��ت وت�ضيق قب�ضته عليها
� ،أُج�ِب�ررِ ت �ألي�س ��ون عل ��ى تقيي ��م ه ��ذه
الرواية التي هي يف الواقع خيال مزعج .
يف �أعق ��اب ذل ��ك تواجه �ألي�س ��ون مرار ًا
وتكرار ًا ق�صة ما�ضيها  ،من �إعادة قراءة "
لوليتا " يف الكلية � ،إىل العمل مع الفتيات
املراهقات � ،إىل �أن ت�صبح �أ�ستاذة للكتابة
الإبداعي ��ة  ،فق ��ط م ��ن خالل تل ��ك امل�سافة
واملنظور ميكنه ��ا فهم القوة املطلقة للغة
عليها  ،وكيفي ��ة ت�سخري هذه القوة لرواية
ق�صتها احلقيقية .
كت ��اب �ألي�سون وود " كونكِ لوليتا "  ،هو
ت�صوير ال يتزعزع
للإ�ستمال ��ة والئحة اتهام الذعة للمعلمني
اال�ستغالليني  ،ولكن الأهم من ذلك كله هو

�إدراك قوي لق�سم "وود" :
"لأفع ��ل كل م ��ا بو�سعي للت�أك ��د من �أن ما
حدث يل ال يحدث مرة �أخرى".
عل ��ى �أن الكت ��اب �سيكون ل ��ه من ال�سهل
تلخي�ص الفيلم عرب مذكرات تتحدث عن

عالقة �سام ��ة وا�ستغاللية بني مدر�س اللغة
الإنكليزي ��ة يف املدر�س ��ة الثانوية و�إحدى
طالباته ��ا  ،ب�سردية �أ�شب ��ه برواية يتخللها
الكث�ي�ر م ��ن الإغ ��واء والتح ��رر والإنهيار
 ،فف ��ي �س ��ن  ، 17تخ�ض ��ع «وود» بالفع ��ل

للع�ل�اج بال�صدم ��ات الكهربائي ��ة يف
حماول ��ة لع�ل�اج اكتئابها  ،حتت مالب�سها
كانت ذراعاه ��ا حتمالن �آثار �إيذاء النف�س
� ،إذ كان ��ت مدر�سته ��ا الثانوي ��ة الأمريكية
مكان ًا يجب حتمل ��ه  ،فالفتيات الأخريات
 ،يف غرف ��ة خل ��ع املالب� ��س  ،ق ��ررن �أنها
"خمتل ��ة نف�سي ��ة"  ،فاملنزل لي�س مالذ ًا ،
كان والداه ��ا  ،الل ��ذان �سيُطلق ��ان قريب� � ًا ،
من�شغل�ي�ن مب�شاكلهم ��ا اخلا�صة �أكرث من
ان�شغاالت ابنتهما املراهقة .
ه ��ل هذا هو �سبب اختيارها املعلم لها ؟
�أم �أن ��ه بب�ساطة بع ��د �أن ّ
مت تكليفه مبنحها
دعم ًا �إ�ضافي� � ًا  ،كان لدى ال�سيد نورث عذر
لتف�ضي ��ل "وود” عل ��ى الط�ل�اب الآخرين
؟ يف كلت ��ا احلالت�ي�ن  ،كان ��ت هدف� � ًا �سه�ل ً�ا
 ،يف لقائهم ��ا الأول � ،شع ��رت ب�شع ��ره
الطوي ��ل ج ��د ًا  ،ومالب�سه  ،الت ��ي كانت من
"�أبركرومب ��ي �آند فيت�ش”  ،كما لو كان
مراهق� � ًا �أي�ض� � ًا مذهول ��ة ب ��ه  ،بعد فرتة
وجي ��زة  ،كان ��ت تقابل ��ه كل ليل ��ة يف
مطعم يف املدينة املجاورة  ،هناك �أعطاها
ن�سخ ��ة م ��ن روايته املف�ضل ��ة " لوليتا "
 ،ه ��ذا الكت ��اب ه ��و ال�شه ��وة  ،واحلنني ،
واملخاط ��ر املهني ��ة  ،وال ��ذي �أعتق ��د �أن ��ه
�أح ��د طرقه اخلا�ص ��ة بااليقاع بها  ،كان
ه ��ذا امل�شه ��د – ملدر� ��س مفرت� ��س يهي ��ئ
طالب ��ة م ��ن خالل ت�شجيعه ��ا على قراءة
نابوكوف . -
لي�س كتاب ًا
« كون ��كِ لوليت ��ا "

باليت المدى
� ستار كاوو�ش

خيالي ًا � ،إنها مذكرات � ،إذن يجب على
الق ��ارئ �أن يح ��اول تنحي ��ة ال�شع ��ور ب�أن
رواي ��ة م�ؤلفتها نظ ��ر ًا لعالقتها م ��ع ال�سيد
ن ��ورث تبدو محُ رج ��ة  ،لكنها مخُ طط لها
ب�ش ��كل يدعو للده�ش ��ة  ،وبالعودة مرار ًا
وتك ��رار ًا �إىل ق�ص ��ة نابوك ��وف  ،وم ��ع
اقرتابه ��ا م ��ن االعرتاف بنف�سه ��ا  ،ف�إنها
ت�ستخدم فقط روايت ��ه لالرتقاء بق�صتها (
" لرفعه ��ا ف ��وق الت ��ودد" )  ،وال يجب
�أن نلج� ��أ �إىل حكمها املحبط  " ( ،بغ�ض
النظر عن مدى ن�شاط �أو �سلبية الفتاة
 ،فهي ال تزال حمكوم عليها بالف�شل ") .
لك ��ن يج ��ب �أن �أك ��ون �صادق� � ًا  -يبدو هذا
الكت ��اب ك�أن ��ه عالج  -وال ينبغ ��ي �أن تكون
الكتاب ��ة كذل ��ك� ،إذ كان �أ�سل ��وب "وود”
 ،ال ��ذي يه ��دف �إىل الت�شوي ��ق  ،فه ��ل
�سيت ��م اكت�ش ��اف ذل ��ك لدى ن ��ورث ؟ هل
�سينتظ ��رون حق� � ًا حت ��ى تبل ��غ  18عام� � ًا
لينام ��وا مع ًا ؟ ه ��ل �سيتخل ��ى عنها مبجرد
دخولها اجلامع ��ة ؟ ،ال توجد �صورة باقية
يف الذه ��ن  ،مائت ��ي �صفحة  ،وما زلت ال
�أمل ��ك �ص ��ورة وا�ضحة عن ��ه  ،با�ستثناء
االنتفاخ الناعم يف بطنه  ،يبقى  ،طوال
الوق ��ت يخط ��ط  ،يرتب� ��ص  ،ه ��و لي� ��س
�شخ�صي ��ة كاريزمية  ،بل �شخ�صية حدثية
 ،ه ��ذا الن ��وع من الرجال يبل ��غ من العمر
 26عام� � ًا يفتخر بط ��ول قامته  ،ي�ستخـدم
كلمة " عاه ��رة " عندما يغ�ضب من املر�أة
 ،واعتزازه ب�شهادته يف جامعة كورنيل
يجع ��ل نق ��ده الأدب ��ي اخل�شن �أك�ث�ر �إثارة
لل�ضحك .
تو�ض ��ح "وود” �أن معلمه ��ا و�سلوك ��ه
الق�س ��ري �أ�ض ��ر بها  ،بعد �أن ق ��ام بتهيئتها
 ،قام بتخويفها و�إ�ساءة معاملتها  ،ولفرتة
طويلة بعد ذلك كتبت :
« كن ��ت �أجن ��ذب فق ��ط �إىل الرج ��ال ،
املتزوجني الذين �أرادوا االحتفاظ ب�سرية
عالقتهم معي".
ه ��ذا ه ��و م ��ا �ستذه ��ب �إلي ��ه "وود” يف
متكني الفتيات معرفة نوازع الرجال ومن
امل�ؤك ��د �أن هذا الكتاب يتناول الكثري من
الته ��م الت ��ي وجه ��ت �إىل الإيروتيكي ��ة
 ،الت ��ي غالب� � ًا م ��ا ت�ش ��ارك يف عل ��م �أ�صول
التدري� ��س  ،م ��ن �أج ��ل اخل�ي�ر �أو ال�شر ،
ح ��ول العالق ��ات التي على الرغ ��م من �أنها
ق ��د تك ��ون خاطئ ��ة � ،إال �أنها لي�ست غري
قانونية  ،لكن " كونكِ لوليتا "  ،هنا تكمن
نق ��اط ال�ضعف والق ��وة فيها كونه ��ا امر�أة
لي�ست ككل الن�ساء .
عن � /صحيفة الغارديان البرييطانية

�إبداع �إيفان بونني ..قيمة روحية وجمالية عليا
جودت هو�شيار
« املما�ش ��ي الداكن ��ة “ عن ��وان جمموع ��ة
ق�ص�صية رائع ��ة للكاتب وال�شاعر الرو�سي
�إيف ��ان بون�ي�ن ( )1953-1870احلا�ص ��ل
على جائزة نوب ��ل يف الآداب لعام . 1933
ويطل ��ق النقاد على ه ��ذه املجموعة �إ�سم “
مو�سوعة احلب “ وه ��ي �أقا�صي�ص �شائقة
وممتعة عن احل ��ب الرتاجيدي  ،ذات بناء
فني حمكم  ،وقيمة روحية وجمالية عليا .
كت ��ب بون�ي�ن ه ��ذه الق�ص� ��ص ب�ي�ن عام ��ي
( )1944 - 1937يف باري� ��س  ،وه ��ي
ال�سن ��وات الت ��ي خي ��م فيه ��ا �شب ��ح النازية
عل ��ى �أوروب ��ا  .كان بون�ي�ن خ�ل�ال احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة خمتبئ� � ًا يف جنوب ��ي
فرن�س ��ا  ،ويع ��اين م ��ن �ضيق م ��ايل �شديد
 .ويف اللي ��ايل املوح�ش ��ة  ،كان ي�ست�سل ��م

لذكريات ��ه عما فق ��ده يف حيات ��ه  :الوطن ،
ال�شب ��اب  ،احل ��ب  ،والأم ��ل  . .بطالت هذه
الق�ص�ص �سيدات و�شابات رو�سيات ذوات
�شخ�صي ��ات متباين ��ة ولكنها جميع ��ا �آ�سرة
و�ساح ��رة  .احل ��ب العارم ال ي ��دوم طوي ًال
وتنته ��ي نهاي ��ة م�أ�ساوي ��ة  .وال توجد عند
بونني ق�صة حب واح ��دة لها نهاية �سعيدة
 ،رغم �أن ��ه كر�س معظ ��م رواياته وق�ص�صه
الق�صرية للحب بكل تنويعاته و�أ�شكاله .
ن�ث�ر فن ��ي بل ��غ درج ��ة الكم ��ال يف جم ��ال
�أ�سلوب ��ه ور�سم عوامل الأعم ��اق يف تركيز
�شع ��ري ال ي�ضارع ��ه في ��ه كات ��ب ق�ص�ص ��ي
�آخر  .عندما تدخ ��ل عامل بونني �س ُت�سحرك
�أج ��واءه  ،ف�أن ��ت ت ��رى يف ه ��ذه الق�ص�ص
البديع ��ة  :الغاب ��ة الرو�سي ��ة ببحرياته ��ا
و�أ�شجارها الظليلة  ،وت�شم رائحة نباتاتها
وزهورها ،وت�سمع تغريد طيورها  ،وترى
ال�شخ�صي ��ات جم�سدة �أمام ��ك  ،وحت�س كم
�أن ��ت قريب من العامل الذي ير�سمه بونني :

حب الهب عل ��ى ظهر باخرة يف عر�ض نهر
الفولغا  ،كما يف ق�صة “ �ضربة �شم�س “ �أو
فت ��اة خمطوبة ل�شاب ال متيل اليه وتق�ضي
ليلتها يف حديقة املن ��زل و�سط جو �صيفي
خ�ّل�اّ ب لتق ��رر م�صريها عند انب�ل�اج �ضوء
الفجر كم ��ا يف ق�صة “ الفج ��ر طوال الليل
“ .وغريهم ��ا كثري  .وهو ي�صور م�شاهد
احلب  ،دون �أن ينزلق اىل مهاوي الأبتذال
 ،وي�صور احل ��ب ك�أ�سمى عاطف ��ة �إن�سانية
 ،اذا كان حقيقي ��ا و�صادق� � ًا  ،رغ ��م نهايت ��ه
امل�أ�ساوية غالب ًا .
_____
مالحظ ��ة  :ترج ��م البع� ��ض عنوان ه ��ذه املجموعة
الق�ص�صي ��ة اىل “ ال ��دروب الظليلة “ وهو عنوان
�شاعري جميل  ،ولكنه غري دقيق  .وقد قال بونني
�إنه اقتب�س عنوان هذه املجموعة من ال�سطر الأول
من ق�صيدة ال�شاعر الرو�سي نيكوالي �أوغاريف
املو�سومة “ حكاية عادية «

تحيات عالية من الأرا�ضي
المنخف�ضة
م ��ا الذي ي�ص ��نع ثقاف ��ة البلدان وامل ��دن والنا�س؟ ما ال ��ذي ي�ؤثر يف
طريق ��ة تفك�ي�ر الأ�ش ��خا�ص وا�س ��تجاباتهم احلياتي ��ة واجلمالي ��ة؟
�أ�ش ��عر �أن املناخ هو الذي يفعل ذلك كله ،فهو من يكوِّ ُن روح البلدان
و�إن�سجامها ،هو الذي ي�ص ��نع �أغانيها وحكاياتها و�أمثالها ال�شعبية
وطريق ��ة عي�ش ��ها .كل �ش ��يء يتعل ��ق باملن ��اخ ،وكل احلي ��اة مرتبطة
ب�ش ��روق ال�ش ��م�س �أو غروبها ،بالربد �أو الدفء ،باملطر �أو ال�صحو،
بت�أثريات البحر �أو ال�ص ��حراء ،حماذاة الأنهار امل�شم�سة �أو الركون
فوق قمم اجلبال الباردة .كل �ش ��يء ينحدر من �ساللة املناخ ويتفرع
نحو حياة النا�س مثل �أغ�ص ��ان �ش ��جرة ظليلة ،وميرر يده نحوهم،
كما مُ َ
ت ِرر �أم عظيمة وخالدة يدها فوق ر�ؤو�س �أبنائها.
فك ��رت باملناخ ال ��ذي يطبعنا جميع� � ًا بطابعه ،و�أحبب ��تُ �أن �أحدثكم
ع ��ن هولندا التي ال مير فيها يوم هكذا عفو اخلاطر ،دون الأم�س ��اك
مب ��ا يحمله م ��ن �إمكانات وخ�صو�ص ��ية يف �ص ��نع املتع ��ة واجلمال،
واالنغما� ��س يف الكث�ي�ر من التفا�ص ��يل الت ��ي يرتكها املن ��اخ .ورغم
�وب تقريب ًا ،لك ��ن املناخ له
�أن كل �ش ��يء يف حي ��اة النا�س هنا حم�س � ٌ
طبائعه التي يعرفها الهولنديون جيد ًا ،فكل ف�صل من ف�صول ال�سنة
مي ��ر يف هذه الأر�ض ،يحمل �سحرة وجاذبيته و�شخ�صيته الفريدة.
نع ��م �إنه ��ا الأرا�ضي املنخف�ضة الت ��ي عرفتها وخربته ��ا ب�شكل جيد،
بف�صوله ��ا الأربع ��ة الت ��ي جعلت كل ي ��وم يف حياة النا� ��س وا�ضح ًا
وجلي� � ًا وحم�سو�س� � ًا ،ليحتل كل ف�صل ثالثة �أ�شه ��ر ،ينتهي ومي�ضي
بعي ��د ًا ،ليخ ِّلفه الف�ص ��ل الذي بعده ،وك�أنهم جن ��ود دورية يتبادلون
نوبات حرا�سة مناخ البلد فيما بينهم.
ومب ��ا �أننا نعي�ش الآن �آخر �أيام ال�شتاء ،لذا �س�أبد�أ حديثي اليوم عن
ه ��ذا الف�صل وم ��ا تركه ويرتكه من �أث ��ر� .أنظ ُر اىل الثل ��ج الذي نزل
فج� ��أة ،و�أ�شاه ��د النا� ��س وهي حت�ض ��ر �أدوات التزل ��ج وك�أنها كانت
مُهيئ ��ة من يوم البارحة عند الباب ،هكذا �أنزلوها من عليات البيوت
بع ��د �سماعهم �أن الثل ��ج �سيزور البلد ،ليهي� ��ؤوا �أنف�سهم للذهاب اىل
�أماك ��ن التزل ��ج ،حي ��ث يوج ��د يف كل مدين ��ة �أو قري ��ة حو�ض كبري
ي�شب ��ه م�ضم ��ار ال�سب ��اق الدائري ،ويُ�ش ��رف عليه (احت ��اد التزلج)،
مي�ل��أ بطبق ��ة من امل ��اء يف الوقت املنا�س ��ب ،ليتحول عن ��د انخفا�ض
درجة احلرارة اىل جليد للتزل ��ج .كذلك ي�ستخدم الهولنديون عادة،
مئ ��ات الأنهار والقنوات املائية التي حتي ��ط بالبيوت وتتخلل املدن
والق ��رى ك�أماك ��ن مثالية ومده�ش ��ة للتزلج حني تتح ��ول بفعل الربد
اىل جلي ��د ،لكن الأمر ال يتم بهذه العفوية يف هذه الأماكن املفتوحة
والعميق ��ة ،لأن ذل ��ك قد يعر� ��ض النا�س للمخاطر .ل ��ذا ي�شرتط �أن ال
يق ��ل �سمك اجلليد ع ��ن � 12سنتمرت ًا ك ��ي يكون �آمن� � ًا للتزلج ،عندها
يتح ��ول كل �شيء اىل عيد حقيقي وحفل �أبي�ض مثل قلوب الفالحني
الذي ��ن ر�سمه ��م بيرت برويغ ��ل .وع ��اد ُة التزلج هنا تع ��ود اىل مئات
ال�سن�ي�ن ،حي ��ث نالحظ ذل ��ك يف لوحات الكثري م ��ن ر�سامي هولندا
يف ق ��رون م�ضت ،فحني ندقق باللوحات جي ��د ًا نرى ذات التفا�صيل
الت ��ي حتدث اليوم ومل يتغري فيها �سوى نوع مالب�س النا�س .ولكي
تكتم ��ل ال�صورة ،ف ��الأكالت ال�شتوي ��ة تكون حا�ض ��رة ،مثل �شوربة
ال�سنريت وال�شطائر ال�ساخنة ،كذل ��ك امل�شروبات الدافئة التي يقف
يف مقدمته ��ا ال ��كاكاو باحلليب .والأجمل يف هذا املن ��اخ البارد هي
الأك�ش ��اك ال�صغ�ي�رة (ك ��وك م ��ع �سوبي) وه ��ذه الت�سمي ��ة تعود اىل
الق ��رن ال�سابع ع�شر وتعني الكعك وال�شراب ،وتنت�شر هذه الأك�شاك
مبح ��اذاة �أماك ��ن التزلج مع بع� ��ض الكرا�سي وم�صاط ��ب اجللو�س،
ويب ��اع فيها �شراب احللي ��ب ال�ساخن املخل ��وط بال�شكوالتا ،والأمر
ال يخل ��و بالت�أكيد من (غل ��و واين) وهو نبيذ �أحم ��ر ي َُ�س َّخن ليُ�ش َر ْب
�أيام الربد.
وبعد �أن يذهب الثلج بعيد ًا ،ويكون اجلو ماطر ًا مث ًال ،فاملظالت يف
اليد والقبعات على الر�ؤر�س والأحذية املخ�ص�صة لذلك جاهزة� .أما
ح�ي�ن ي�صبح املن ��اخ (برايترن) �أي �ضبابي ًا ( وه ��ذه الت�سمية يطلقها
�أه ��ايل �أم�سرتدام ح ��ول الطق�س حني يكون �ضبابي� � ًا رمادي اللون،
وق ��د اقتب�س ��وا الكلمة م ��ن لوح ��ات الر�س ��ام االنطباع ��ي الهولندي
(برايت�ن�ر) ال ��ذي ر�س ��م م�شاه ��د م ��ن ام�س�ت�ردام ،مليئ ��ة باملناخات
الب ��اردة الرمادي ��ة) عندها يرت ��دون معاطفهم ويبحث ��ون عن مقـهى
قريب الحت�ساء القهوة� ،أو ل�شرب بع�ض ك�ؤو�س من �شراب اجلنيفر
ال ��ذي يعترب ال�شراب الوطني الهولندي ،يجل�سون عادة كمجموعة،
يرفع ��ون ك�ؤو�سه ��م ويت�أملون ال�ضباب الذي يل ��ف املدينة ويحولها
اىل لوحة تعود النطباعية ال�شمال.
فكرت بالمناخ الذي يطبعنا جميع ًا
ُ
أحببت �أن �أحدثكم عن
بطابعه ،و�
هولندا التي ال يمر فيها يوم هكذا عفو
الخاطر ،دون الأم�ساك بما يحمله من
�إمكانات وخ�صو�صية في �صنع المتعة
والجمال ،واالنغما�س في الكثير من
التفا�صيل التي يتركها المناخ.

رواية ((نيكي)) للكاتب اليوناين كري�ستو�س �أت�شومينيدي�س..جدارية ت�ص ّورتقلبات التاريخ اليوناين
ترجمة  :عدوية الهاليل

يف الرواي ��ة الثامن ��ة للكات ��ب اليون ��اين غزير
الإنت ��اج كري�ستو� ��س �أت�شومينيدي� ��س  ،والتي
حتم ��ل عن ��وان ( نيك ��ي ) جن ��د ام ��ر�أة ميت ��ة
تروي مذكراتها وك�أنه ��ا ت�ستب�صر عامل ماوراء

الق�ب�ر ..تتحدث نيكي يف الرواي ��ة عن والدتها
ون�سبه ��ا وطفولته ��ا ومراهقته ��ا �ضم ��ن عائلة
�شيوعي ��ة  ،وت�شب ��ه ه ��ذه املذك ��رات جداري ��ة
ت�صور ج ��زء ًا كام ًال من التاري ��خ اليوناين،من
بدايات اجل�ل�اء امل�أ�ساوي لل�س ��كان اليونانيني
يف �آ�سي ��ا ال�صغرى وحت ��ى ال�سنوات التي تلت
احلرب الأهلية ..
ونتعرف خلف �شخ�صية انطونيو�س �أرمادو�س
 /وال ��د نيك ��ي يف الرواي ��ة عل ��ى فا�سيلي� ��س
نيفلودي� ��س ( )2004-1906وه ��و جد الكاتب
و�سكرت�ي�ر اللجنة املركزية حتت قيادة نيكو�س
زكريادي� ��س  ،ال ��ذي ق ��اد احل ��زب ال�شيوع ��ي
اليون ��اين م ��ن ع ��ام  1931اىل ع ��ام 1956
..وتتمت ��ع الرواية بفكاهة �ساخ ��رة و�إح�سا�س
�إيقاعي رائع و�سرد غزير وديناميكي كما متنح
فيها البطولة للفرد كما للجماعة ..
ويتن ��اول كري�ستو� ��س �أ ت�شومينيد� ��س تاريخ
ال�شيوعية اليونانية ب�أكرب قدر من الرومان�سية
ث ��م يتح ��دث ع ��ن االعتق ��االت الت ��ي حدثت يف
اجل ��زر و�سن ��وات ال�سري ��ة والديكتاتوري ��ة
والقمع الربيطاين يف كانون الأول عام 1944

ث ��م احل ��رب الأهلي ��ة واملنظم ��ات واحل ��ركات
اجلماهريي ��ة الكب�ي�رة �..أم ��ا بالن�سب ��ة لنيكي ،
فقد تلقت تعليم ًا ا�ستثنائي ًا  ،بعيد ًا عن املدار�س
وداخ ��ل �أ�س ��رة تدع ��و اىل العدال ��ة حي ��ث يت ��م
الت�ضحي ��ة بالنف� ��س وحي ��ث يكون ظه ��ور عامل
جدي ��د هو الأمل الوحي ��د ..وعندما كانت نيكي
طفل ��ة  ،اختارت �أن تتبع والديها و�أم�ضت �سبع
�سنوات بعيد ًا عن كل �شيء بهوية مزيفة تتعلم
الرو�سي ��ة والتاريخ واملارك�سي ��ة بف�ضل تعليم
والده ��ا  ،وبع ��د بلوغها �سن ال�شب ��اب  ،تركتهم
متجه ��ة اىل الوالي ��ات املتحدة ..وهن ��ا تتمزق
نيك ��ي با�ستم ��رار ب�ي�ن التط ّرف�ي�ن  ،العاطف ��ي
واجل�س ��دي  ،وعلى العك�س م ��ن الأيديولوجية
ال�شيوعي ��ة املقدم ��ة على �أنه ��ا �أبوي ��ة وجامدة
متام� � ًا ،تتلقى نيك ��ي تعليم ًا �ضد جمي ��ع �أ�شكال
النظ ��ام الأب ��وي وترف� ��ض فك ��رة ال ��زواج  ،لذا
ت�صب ��ح  ،على الرغم من كل �ش ��يء  ،مثل �ساحة
معركة يتعار� ��ض فيها احلب مع ال�سيا�سة� :إنها
ترغب يف اال�ستمتاع باللحظة �ضد الن�ضال من
�أجل امل�ستقبل.
وتع ��د رواية ( نيكي) ملحم ��ة هيلينية جديدة ،

�إذ تظهراليوناني�ي�ن ك�شعب اليقه ��ر  ،والذين ال
ميك ��ن �أن تقلل الهج ��رة وال احلرب وال املجاعة
م ��ن قيمته ��م  .ووفق ��ا لكو�ستا غافرا� ��س  ،الذي
وق ��ع عل ��ى املقدم ��ة  ،ف� ��إن اليونان كم ��ا ت�صفها
نيكي تتعار�ض مع �ص ��ورة �شعب «اعتاد العامل
ر�ؤيت ��ه �أو اكت�شافه فق ��ط يف مناظره الطبيعية
اجلميل ��ة» ؛ �إنه ��ا ت�ص ��ف الرج ��ال والن�س ��اء
املنا�ضل�ي�ن .وترك ��ز هذه امللحم ��ة العائلية على
م�سار والد نيكي  ،وهو يوناين الجئ من �آ�سيا
ال�صغرى  ،جتد هويته �صدى لها يف ال�شيوعية
اليونانية ،عل ��ى ال�صعيدين الدويل والوطني.
ويف اليون ��ان � ،ستتح ��رر نيك ��ي م ��ن والديها ،
وم ��ن ال�شيوعية  ،عندما تلتق ��ي ب�ألك�سندرو�س
ال ��ذي �سي�أخذه ��ا اىل الوالي ��ات املتح ��دة ،
ويوا�ص ��ل الكاتب احلديث عن نيكي باعتبارها
قا�ص ��ر ًا �أبد ًا يف �إ�شارة منه اىل ال�شيوعية التي
مل ت�ص ��ل اىل مرحل ��ة الن�ض ��ج  ،فبع ��د اله ��روب
م ��ن �سلط ��ة الأب تتب ��ع رج�ل ً�ا �آخر ه ��و حبيبها
مع انتماءاته ال�سيا�سي ��ة الغام�ضة و�شخ�صيته
املتلوّ ن ��ة وفوق كل ذل ��ك افتق ��اره اىل الروابط
الأ�سري ��ة على العك� ��س من �شخ�صي ��ة �أرماو�س

..وي�ضفي الكاتب نب ًال م�ستعار ًا على �شخ�صية
البطلة الأنثوية لأنه ي�ستخدمها لتحقيق غاياته
الأيديولوجي ��ة ،وهك ��ذا تبد�أ ق�ص ��ة حياة نيكي
قب ��ل والدتها بوق ��ت طويل ويت ��م التعبري عنها
بع ��د املوت � ،إذ تتعرث الأجي ��ال وتنتقل الذاكرة
ذهاب ًا و�إياب ًا حتى الميوت وعي التاريخ �أبد ًا ..
وهذا هو احل ��ال �أي�ض ًا مع امل�ؤل ��ف كري�ستو�س
�أ� .شومينيدي� ��س ال ��ذي  ،ب�صفته كاتب� � ًا  ،يفعل
عك� ��س ما ي�صرح به .وعل ��ى عك�س ما يعلنه يف
تعلي ��م ابنته  ،فه ��و ال يحرر نف�سه م ��ن املا�ضي
ب ��ل يحاول �إ�سكاته ودفن ��ه مت�أرجح ًا با�ستمرار
بني الر�س ��م اجلاد وال�سخري ��ة الالذعة لليونان
ما�ض
املعا�صرة ،وه ��و يتحدث با�ستخفاف عن ٍ
م� ��ؤمل  .وعل ��ى الرغم من ذلك  ،ف� ��إن هذا الكتاب
ي�ش�ي�ر �إىل انت�ص ��ار املا�ض ��ي ال ��ذي ال ي�ستطيع
امل ��رء �أن يحرر نف�سه منه  ،ب ��ل يظهر من خالله
�أعرا�ض الثغرات ال�سيا�سية احلالية واجلروح
املفتوحة ُ .ن�شره ��ذا الكتاب يف خ�ضم التق�شف
االقت�صادي والأزم ��ة الإن�سانية احلالية لت�شري
�شخ�صية نيكي يف الرواي ��ة اىل �إمكانية البناء
اجلماعي لليونان الأف�ضل..
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اقــــرأ
�سيدتنا �ألي�س باتي

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة "�س ��يدتنا الي� ��س بات ��ي" للروائ ��ي
الباك�س ��تاين الربيطاين حممد حنيف الذي لفت ا ﻷ�نظار ب�ش ��دة يف
رواي ��ة ح ��ازت العديد م ��ن اجلوائز "ق�ضي ��ة املانغ ��ا املتفجرة" عن
مقت ��ل اجلرنال �ضياء احلق وروايته الثانية "�سيدتنا �ألي�س باتي"
الت ��ي حازت وتر�شحت للعديد م ��ن اجلوائز واي�ضا روايته الثالثة
"الطيور احلمراء" ر�سخته كروائي مهم� .شبهوه روائيا ب�سلمان
ر�شدي.ورواي ��ة "�سيدتنا �ألي� ��س باتي" ي�صفها النق ��اد بان قوتها
تكم ��ن يف ت�صويره كيفية �سح ��ق �ألي�س بال رحمة .و�أخريا ،وك�أن
حني ��ف يق ��ول �إن �ألي� ��س و�إن تكن بطلة خارقة ،لك ��ن حتى البطلة
اخلارق ��ة يف باك�ست ��ان ال ميك ��ن �أن تنت�ص ��ر لتك ��ون نهايتها ب�أن
يحرق وجهها مباء النار.

بعد حتوله �إىل امر�أة" ..الرجل الدمية"
يك�شف ما ح�صل له!

ك���ش�ف��ت ال���ش�خ���ص�ي��ة امل �ث�يرة
للجدل جي�سيكا �ألفي�س ،الرجل
ح

ول العا

لم

الدمية �سابقا ،عن رحلة حتولها
م��ن رج ��ل �إىل ام � ��ر�أة ،وال�ت��ي
�أنهتها م�ؤخرا من خالل
خ�����ض��وع��ه��ا جل ��راح ��ة
تتخطى ع�شرات �آالف
ال��دوالرات يف تايالند.

وح�سبما ذك��رت��ه �صحيفة "ذا
�صن" ال�بري�ط��ان�ي��ة ،خ�ضعت
جي�سيكا الربازيلية الربيطانية
ال�ب��ال�غ��ة م��ن ال�ع�م��ر  37ع��ام��ا،
وال�ت��ي كانت تدعى رودري�غ��و
�سابقا ،للجراحة يوم الأربعاء
املا�ضي يف تايالند وا�ستغرقت
ما ي�صل �إىل � 6ساعات .وبلغت
تكلفة اجل��راح��ة نحو � 20ألف
دوالر ،ت �ق��ول جي�سيكا �إن �ه��ا
ت���ش�ع��ر ب �� �س �ع��ادة ع��ارم��ة بعد
حتولها ،لأنها �أ�صبحت حت�س
�أنها �أخريا على طبيعتها و�أنها
ول��دت يف ال�سابق يف اجل�سد
اخل� �ط ���أ ،وت �� �ض �ي��ف�" :أ�شعر
ك�أنني ولدت من جديد يف �سن
الـ ."37

كورونا يقلل ال�ضو�ضاء الب�شرية
�أظ� �ه ��رت درا�� �س ��ة �أن االه� �ت ��زازات
الأر�ضية الناجمة عن حركة املرور
والأع � �م� ��ال ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ت��راج �ع��ت
�إىل الن�صف على م�ستوى العامل
�أث �ن��اء الإغ�ل�اق املرتبط بفايرو�س
"كورونا" ،وفق ًا ل�صحيفة "ديلي
ميل".
و�أدى ال� �ت� �ب ��اع ��د االج� �ت� �م ��اع ��ي،
وان �خ �ف��ا���ض ع ��دد ال �� �س �ي��ارات على
الطرق ،وتراجع ال�سياحة وال�سفر
�إىل "�أطول ف�ترة ه ��دوء و�أك�ثره��ا
و�ضوحً ا" ت��رت �ب��ط ب��ال���ض��و��ض��اء
الزلزالية يف التاريخ امل�سجل.
وت�شري ال�ضو�ضاء ال��زل��زال�ي��ة �إىل
االه� �ت ��زازات يف الأر�� ��ض الناجتة
عن حركة امل��رور �أو الآالت الثقيلة
وال�ظ��واه��ر الطبيعية مثل ال��زالزل
وحاالت الطق�س.

وانخف�ضت ال�ضو�ضاء
ال��زل��زال �ي��ة العاملية
ال � �ت� ��ي ي �� �س �ب �ب �ه��ا
الإن�سان (ب�شرية

علماء �أمريكيون يتمكنون من التحدث �إىل النا�س يف �أحالمهم
يف درا� �س��ة ج��دي��دة �أج��ري��ت يف
 18فرباير�/شباط احلايل ،جنح
ف��ري��ق دويل م��ن ال �ب��اح �ث�ين يف
التوا�صل م��ع املتطوعني �أث�ن��اء
�أح�لام�ه��م ،وال ��ذي �أط�ل�ق��وا عليه
الآن ا�سم "احللم التفاعلي".
قال م�ؤلف الدرا�سة كني بالري من
جامعة ن��ورث و�سرتن" :وجدنا
�أن الأف� � � ��راد يف ن� ��وم ميكنهم
التفاعل واالن�خ��راط بالتوا�صل
يف ال��وق��ت احل �ق �ي �ق��ي� ،أظ �ه��رن��ا
�أي�ضا �أن احلاملني ق��ادرون على
ف �ه��م الأ� �س �ئ �ل��ة وامل�����ش��ارك��ة يف
عمليات الذاكرة العاملة و�إنتاج
الإجابات".
و�أ� � �ض� ��اف" :قد ي �ت��وق��ع معظم
النا�س �أن ه��ذا لن يكون ممكنا،

�أن ي�ستيقظ ال�ن��ا���س ع�ن��د ط��رح
�س�ؤال �أو يف�شلون يف الإجابة،
وبالت�أكيد ل��ن يفهموا ال���س��ؤال
دون �إ� �س��اءة فهمه ،يف ح�ين �أن
الأح�ل�ام ه��ي جتربة �شائعة� ،إال

�أن العلماء مل ي�شرحوها ب�شكل
كاف بعد" .كما �أن االعتماد على
ٍ
�سرد ال�شخ�ص للأحالم حمفوف
ب��ال �ت �� �ش��وي �ه��ات وال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل
املن�سية ،لذلك قرر بالري وزمال�ؤه

حم��اول��ة التوا�صل م��ع النا�س
�أثناء الأحالم الوا�ضحة.
وك� �ت ��ب ال��ب��اح��ث��ون "هدفنا
ال�ت�ج��ري�ب��ي �أق� ��رب �إىل �إي �ج��اد
طريقة للتحدث مع رائ��د ف�ضاء
موجود يف عامل �آخ��ر ،ولكن يف
ه��ذه احل��ال��ة يتم ت�صنيع العامل
بالكامل على �أ�سا�س الذكريات
امل� �خ ��زن ��ة يف
الدماغ".

رغم غيابها عن التمثيل كامريون دياز حت�صد الثـروة
ذك��ر م��وق��ع دي�ل��ي ميل �أن ث��روة النجمة ك��ام�يرون
دي��از تقدر بـ  140مليون دوالر وذل��ك رغ��م غيابها
عن عامل الفن ب�سبب طفلتها راديك�س ،وذكر املوقع
�أن كامريون دي��از ال تريد العودة �إىل التمثيل بعد
تقاعدها منذ خم�س �سنوات ،حيث ك�شفت �أنها ال
تخطط للعودة �إىل ال�شا�شة لأنها "ال ت�ستطيع تخيل"
ترك طفتلها يف �أيام الت�صوير ملدة � 14ساعة.
كانت ك��ام�يرون دي��از ق��د �أعلنت اعتزالها يف �آذار
� ،2018إال �أن�ه��ا مل تتوقف ع��ن �إق��ام��ة امل�شروعات
ال�ضخمة ،ففي احلقيقة دياز م�شغولة حاليا بتطوير
ع�لام��ة جت��اري��ة ج��دي��دة للنبيذ ،ك�م��ا ت ��روج دي��از

للنبيذ با�ستمرار عرب �صفحتها ال�شخ�صية مبوقع
التوا�صل االجتماعي ال�شهري "�إن�ستغرام".
و�أكدت كامريون دياز البالغة من العمر ( 47عاما)
�أنها دخلت �أه��م مرحلة يف حياتها وه��ي "مرحلة
الأمومة" ،و�أ� �ش��ارت �إىل �أن��ه خ�لال ف�ترة احلظر
امل �ن��زيل ك��ان��ت دي ��از ت���ض��ع ك��ل ت��رك�ي��زه��ا حلماية
�أ�سرتها وبيتها وقالت�" :إن احلياة يف حالة ت�أمني
ت��ام ب�سبب تف�شي الفايرو�س" وا�ستكملت قائلة:
"�أحاول امل�شاركة بطريقة مدرو�سة يف املحادثة
الأك�ب�ر والأك �ث�ر �أه�م�ي��ة ال�ت��ي ي���ش��ارك فيها
جمتمعنا حاليا".

امل� �ن� ��� �ش����أ) ب �ن �� �س �ب��ة
ت�����ص��ل �إىل 50
يف امل ��ائ ��ة منذ
م��ار���س (�آذار)

حيث دخ�ل��ت العديد م��ن ال�ب�لاد يف
حالة �إغالق لوقف انت�شار فايرو�س
"كورونا".
وه��ذا ما جعل الأر���ض �أك�ثر ه��دوءا
من فرتة عيد امليالد العادية ،والتي
تعد تقليديا �أه� ��د�أ وق��ت يف العام
ل�ل�ن���ش��اط ال ��زل ��زايل ال� ��ذي ي�سببه
الإن�سان.
ومت ت�����س��ج��ي��ل ان� �خ� �ف���ا����ض يف
ال�ضو�ضاء �أي�ض ًا يف مناطق نائية
مثل الغابة ال�سوداء ب�أملانيا وروندو
يف دولة ناميبيا الأفريقية.
ومنح الإغالق لعلماء الأر�ض فر�صة
الكت�شاف الأح��داث الطبيعية التي
رمب��ا ظلت غ�ير مكت�شفة ل��وال ذل��ك،
خ��ا��ص� ًة خ�لال ال�ن�ه��ار عندما يكون
هناك املزيد من ال�ضو�ضاء من �صنع
الإن�سان.

نان�سي عجرم
تك�شف عن
و�صيتها
ك�شفت الفنانة اللبنانية نان�سي عجرم
عن و�صيتها لبناتها ،م�ؤكدة �أنه "داميا
ه �ن��اك يف �أ� �س ����س يف احل �ي��اة ال �أق�ب��ل
التخلي عنها".
ويف مقابلة تلفزيونية ع��رب�ي��ة ،قالت
نان�سي�" :أو�صي بناتي �أن ينب�سطوا
ب��الأ� �ش �ي��اء ال���ص�غ�يرة ي�ع�ط��وا قيمة لكل
ح��اج��ة بحياتهن ي�ع�ط��وا قيمة للوقت
ي �ع �ي �� �ش��وا ع �م��ره��ن ي �ح�ت�رم��وا ال�ك�ب�ير
وي �ك��ون��وا م �ه��ذب�ين ويف ه �ي��ك ق�ص�ص
ب��ال�ك�لام بالتعابري تبني ال��واح��د بيقدر
احلياة كلها".
و�أو� �ض �ح��ت �أن ب�ن��ات�ه��ا ي�ح�ب�بن جميع
�أغ��ان �ي �ه��ا ،و�أن اب�ن�ت�ه��ا ال �� �ص �غ��رى حتب
�أغنيتها "ليا" ،وه��ي ت�شبهها ك�ث�ير ًا يف
ن�برة �صوتها ،معقبة" :البابا بيقويل
ع �ن��ده��ا ح��رك��ات �أن� ��ا ك ��ان ع �ن��دي نف�س
احلركات و�أنا �صغرية".
م� ��ن ج��ه��ة �أخ� � � ��رى ،ط��ال��ب��ت ن��ان �� �س��ي
امل�س�ؤولني يف لبنان بت�شديد القوانني
ال���ص��ارم��ة ،حل�م��اي��ة امل� ��ر�أة م��ن التعنيف،
م �� �ش�يرة �إىل �أن م �� �ش��اه��د ال�ت�ع�ن�ي��ف ه��ذه
موجودة يف العامل ب�أ�سره ،ولكن باخلارج
توجد ق��وان�ين حلمايتها ،على العك�س من
الدول العربية عامة.

قبل �أيام كنت �أقر�أ خرب ًا يقول
�إن فتاة �أمريكية تعاين من
م�شكلة �صحية حريت الكثري
من الأطباء حيث �أن ذاكرتها
تعيد �ضبط نف�سها كل �ساعتني،
وو�صل بها احلال �أنها ال تتذكر
النا�س الذين قابلتهم يف نف�س
اليوم .وقال الأطباء �إن الفتاة
تعاين من مر�ض ا�سمه "ذاكرة
ال�سمكة" التي يقول العلماء
�إن �صاحبتنا ال�سمكة تعاين
ال�ضعف يف م�س�ألة الذاكرة .
تذكرت ال�سمكة وذاكرتها و�أنا
�أ�شاهد اللقاء مع رغد �صدام
ح�سني حيث حاولت من خالل
ذاكرة مثقوبة �أن تعود �إىل
امل�شهد ..ون�سيت ما جرى
للعراقيني منذ عام 1980
وحتى هذه اللحظة ..ن�سيت
كل هذا وراحت ترتدي ثوب
"الدميقراطية" الزائفة ،تنتقد
ما يجري يف العراق اليوم،
وتن�سى �أن ما جرى يف زمن
"القائد ال�ضرورة" كان الأ�سا�س
ملا يحدث اليوم من فو�ضى..
وبذاكرة ال�سمكة تتوهم �أن
نظام حكم "�أم املعارك" كان
طيب ًا بل وودودا ومل يعتقل
�أحد ًا ،ومل ينتهك حريات
العراقيني ،ومل يفجع العوائل
ب�أبنائها يف حروب عبثية كانت
غايتها الأوىل �أن يتحول �صدام
�إىل "�سيف العرب" ،وكانت
�أبرز " منجزات" هذا ال�سيف
�أنه غزى بلد ًا عربي ًا و�سبى �أهله
حتت �شعار " حترير فل�سطني
مير عرب الكويت" .
رغد �صدام التي عا�شت يف
زمن �أبيها خلف الكوالي�س،
ال ت�ستطيع �أن تتفوه ب�أي
ت�صريح �أو ت�شارك ب�أب�سط
ن�شاط اجتماعي ،تتحدث اليوم
عن احلرية التي كان العراقي
ينعم بها ،ون�سيت �صاحبة "
ذاكرة ال�سمكة" �أنها كانت �أول
من متتع بهذه احلرية عندما
قرر �صدام �أن يقتل زوجها �أمام
النا�س .
الغريب �أن �صاحبة "ذاكرة
ال�سمكة" ما �أن ظهرت على
�شا�شات الف�ضائيات حتى
حت�س�س �سا�ستنا كرا�سيهم،
وك�أنها �ستعود لتحكم العراق
من جديد ..ون�سوا �أن متثال
�صدام �سقط يف �ساحة
الفردو�س قبل  18عام ًا..
�سيقول قارئ عزيز� :صحيح
�أن التمثال �سقط  ،لكن �أحزاب
التغيري �أن�ش�أت متاثيل جديدة
ل�سا�سة اعتربوا التغيري ماركة
خا�صة �سجلت ب�أ�سمائهم ..ال
مفاج�أة ياعزيزي القارئ �أن
ي�شعر جميع العراقيني ب�أنهم
خدعوا و�أن امل�س�ؤول العراقي
ال يريد ان يغادر زمن "
العنجهية " الفاغة .
يكتب احلائز على نوبل للآداب
وول �سوينكا" :تعلمت �أن ال
�أثق �أبد ًا يف �سيا�سي" ،و�أعتقد
�أن العراقيني اليوم وبعد
 18عام ًا من القتل والدمار
و�سرقة ثروات البالد ال يثقون
بال�سا�سة ،مثلما ال ي�صدقون
رغد �صدام عندما تقول �إن
والدها منع عليهم �شرب "
البيب�سي" ب�سبب احل�صار.
بعد  18عاما ال بد ان �ؤمن
ان بناء هذا البلد اليتم عرب
الكره وال�ضغينة واالنتهازية
�.إننا� ،أيها ال�سادة ،نعي�ش
الآن� ،صراع الوجود ال �صراع
املظلوميات والطائفية .ويف
نهاية هذه املعركة ثمة طريقان:
�أما بالد ت�سعى للم�ستقبل،
واما اال�ستمرار يف البحث عن
�أ�صحاب "ذاكرة ال�سمكة".

خاص جداً ...

خ�������ض�ي�ر ال������زي������دي ي���ل���ت���ق���ي ع���م���ت���ي زه�������اوي

الطقس
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأن ��واء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(االثن�ي�ن) �أن درج ��ات احل ��رارة
�ستنخف� ��ض قلي�ل�ا ع ��ن معدالته ��ا ليوم
ام�س ،وان اجلو �سيكون غائما وممطرا
يف بع�ض املناطق.
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الرماديC° 3 -C° 17 /

 قحطان جا�سم جواد

الروائي والقا�ص خ�ضري الزيدي
من الكتاب الذين يغو�صون يف قاع
املدينة بحثا عن مناذج الفقراء
وامل�سحوقني ليكونوا ابطاال يف
ق�ص�صه وياما قدم الكثري منهم
يف رواياته ال�سابقة ،واليوم يعود
من جديد يف رواية عمتي زهاوي
يقدم فيها ال�شرير واالن�سان
الطيب بطريقة اخرى م�ستعريا
�شخ�صية زها حديد .وقد اقيمت
للرواية وكاتبها جل�سة يف جمعية
الثقافة للجميع .قدمها ال�شاعر
جا�سم العلي وبح�ضور نخبة من
النقاد واالدباء.

ب���د�أه���ا ال��دك��ت��ور �سمري اخل��ل��ي��ل يف
ورق��ة نقدية حتدث فيها عن الرواية
اجل��دي��دة وم��دي��ات ت�شابك العالقات
ب�ين ال�شخو�ص على بيئة جتريبية
ج��دي��دة يد�شنها ال��ك��ات��ب ك��ن��وع من
التجريب ،ثم تناوب نقاد وناقدات
ع��ل��ى اخ��ت��ب��ار زواي����ا �أخ����رى لتفكيك
بنية الرواية مثل الأ�ستاذ �إ�سماعيل
�إب��راه��ي��م عبد وحت���دث ع��ن النظرية
الإ�شارية يف رواي��ة الزيدي والناقد
ع��ل��وان ال�����س��ل��م��ان ال����ذي حت���دث عن
ه����ذه ال����رواي����ة م���ن زاوي������ة �أخ����رى
وك��ذل��ك حت��دث��ت الأ���س��ت��اذة �أ���ش��واق
ال��ن��ع��ي��م��ي وي��و���س��ف ع��ب��ود .ت��داخ��ل
بع�ض احلا�ضرين عن مفهوم اجلنة
يف الرواية العربية من منطلق �أدبي
وروائي.
وقد ب��د�أ يف م�ستهل اجلل�سة الكاتب
الزيدي يف ورقة �شهادة عن حيثيات

وك��ذل��ك كيف يبتدع ال��ك��ات��ب الطيب
عن اخرتاع �شخ�صية �شريرة ،مثلما
ف��ع��ل ف���ي���ودور دو���س��ت��وي��ف�����س��ك��ي يف
رواية الأخوة كرامازوف عندما جعل
�أيقونتا اخلري وال�شر تتقابالن معا
يف �شخ�صيتني خمتلفتني.
وق��ال��ت ال��ن��اق��دة ال��دك��ت��ورة ا���ش��واق
النعيمي -:رواي���ة ( عمتي زه��اوي
) يف احل��ق��ي��ق��ة مل ت���غ���ادر ال�����س��اح��ة
العراقية ،لكنها اخ��ت��ارت �أن تدخل
م��ن ن��اف��ذة مبتكرة م��ت��ع��ددة الأب��ع��اد
ع�بر ب ��ؤرت�ين م��رك��زي��ت�ين� :شخ�صية
احل���ا����ض���رة ال��غ��ائ��ب��ة (زه�����ا ح��دي��د)
بو�صفها م�ؤ�س�سة عاملية ذات جذور
عراقية ،وم�شروع اجلنة العراقية
ال�سبيل �إىل جم��ادل��ة �أب����رز ق�ضايا
الرواية كانت بعنوان ال�شر واخلري الواقع االجتماعي ،بل ويذهب �أبعد
يف ر�أ�س الكاتب .كيف يكتب الروائي م��ن ذل��ك ح�ين ي�شخ�ص يف اخلامتة
ال�شرير عن ابتداع �شخ�صية خرية� ،أب���رز �أ���س��ب��اب الف�شل ال�سيا�سي يف

ال��ع��راق .وقد �أ�س�س امل�ؤلف روايته
وفق مبد�أ ال�شك حيث افتتح ف�صول
الرواية بف�صل ا�سماه (كالم جرائد)
اختتمه بتنويه يك�شف فيه عن خمطط
ال����رواي����ة ،ج���اء يف ن��ه��اي��ة ال��ت��ن��وي��ه
عبارة (العراق اخليايل) ،فهل �صفة
اخليايل تخ�ص امل�شروع �أم احلدث
�أم هي �صفة لواقع ال��ع��راق؟ و�أنهى
الرواية بف�صل م�شابه يقدم خامتتني
ل��ل��رواي��ة ،اخل��امت��ت��ان تك�شفان عن
ر�ؤى م�ستقبلية تختلف يف التفا�صيل
وتتفق يف ال�سوداوية ،ليرتك قارئه
غ��ارق��ا يف ب��ح��ر احل��ي�رة ب��ع��د خيبة
الأمل يف نهاية ال تتوافق وتوقعاته
املرادفة للت�سل�سل املنطقي للأحداث.
لكنه ي�ضع يف طريق القارئ �إ�شارات
وي��ت�رك ل���ه ح��ري��ة اخ��ت��ي��ار ال��ن��ه��اي��ة
وفق درجة مداركه وثقافته ور�ؤيته
املو�ضوعية للأحداث.

