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 بغداد/ حممد �صباح

تق���ول اأو�س���اط �سيا�س���ية ان اأوىل مراح���ل ح���ل 
النتخاب���ات  لإج���راء  متهي���دا  الن���واب  جمل����س 
الربملانية املبكرة املقررة يف �س���هر ت�س���رين الأول 

املقبل قد بداأت.
ووق���ع ح���وايل 16 نائبا على طلب ح���ل الربملان، 
و�س���يلتحق به���م اأكرث من �س���تني نائبا يف جل�س���ة 
املوازن���ة  قان���ون  م�س���روع  عل���ى  الت�سوي���ت 

الحتادية.
ويبني ع�سو جمل�س النواب النائب علي البديري، 
يف ت�سري���ح ل�)املدى( اأن "هناك �ست���ة ع�سر نائبا 

ب���داأوا التحرك جلمع تواقي���ع حل جمل�س النواب 
متهي���دا لإج���راء النتخابات النيابي���ة املبكرة يف 
مواعيدها املحددة يف �سهر ت�سرين الأول املقبل"، 
م�سيف���ا اأن "ه���ذا احلراك يه���دف اإىل تقدمي طلب 
ح���ل املجل����س اإىل هيئ���ة رئا�س���ة املجل����س خ���ال 

جل�سة الت�سويت على قانون املوازنة املرتقبة".
ويرى البدي���ري وهو ع�سو حتالف عراقيون، اأن 
راأي اجلماهري  "م���ن يوؤيد هذه اخلطوة هو مع 
العراقي���ة التي طالبت يف احل���ركات الحتجاجية 
جمل����س  وح���ل  املبك���رة  النتخاب���ات  باإج���راء 

النواب".
ويرف����س النائب ع���ن حمافظ���ة القاد�سية الك�سف 

ع���ن اأ�سم���اء الن���واب الذين وقعوا عل���ى طلب حل 
الربمل���ان، مبين���ا اأن "املوقع���ني لديه���م حترج من 
زعماء كتله���م بعد رف�س )الزعم���اء( خطوات حل 

الربملان متهيدا لإجراء النتخابات املبكرة".
من جانب���ه يوؤكد ح�سني عرب، رئي����س كتلة اإرادة 
الربملاني���ة ل�)امل���دى( اأن "هناك اتفاق���ا بني غالبية 
اأع�ساء جمل����س النواب على انته���اء عمل جمل�س 
الن���واب قبل �ستني يوم���ا من اإج���راء النتخابات 
الربملاني���ة املبكرة من دون جمع تواقيع اأو تقدمي 

طلب".
 التفا�صيل �س2 

 بغداد/ متيم احل�صن

زادت ف�سائ���ل م�سلحة م���ن ا�ستعداداتها بعد 24 
�ساع���ة م���ن ا�سته���داف ال�سف���ارة المريكي���ة يف 
بغ���داد، بينما ل يبدو هناك رد من وا�سنطن حتى 
الآن. وقب���ل نهاي���ة 2020 كانت خي���ارات امريكا 
ب�س���رب اجلماع���ات الت���ي تق�س���ف �سفارتها يف 
الع���راق، عالية جدا قب���ل ان يغادر دونالد ترامب 

البيت البي�س. 

وبح�سب �سيا�سيني فان ادارة الرئي�س المريكي 
اجلديد ج���و بايدن، ق���د ابتعدت ول���و موؤقتا عن 
املواجه���ة، وانها قد تنتظر �سركاء جدد قبل الرد. 
وب���داأت بع�س الف�سائل عق���ب �ساعات من ق�سف 
�سف���ارة وا�سنطن يف بغ���داد، با�ستبدال مواقعها 

خوفا من تعر�سها ل�سربات جوية.
ووف���ق م�سادر )امل���دى( ف���ان "بع����س الف�سائل 
ا�ستخدم���ت بنايات قدمي���ة كمواقع بديل���ة، فيما 
ن�س���رت اخري���ات �سواريخ ق���رب مع�سكرات يف 

غربي الباد للرد يف حال تعر�سها لهجوم".
وكان باي���دن ق���د اج���رى اول ات�سال م���ع رئي�س 
ال���وزراء م�سطف���ى الكاظم���ي، يف الي���وم التايل 
لهجوم ال�سف���ارة. و�سدد على �سرورة "حما�سبة 

امل�سوؤولني" عن احلادث.
وو�س���ف الكاظم���ي ال�سواريخ الت���ي ا�ستهدفت 
املنطق���ة اخل�سراء م�س���اء الثن���ني، ب�"العبثية"، 

فيما اأ�سار اإىل اأن هدفها اإعاقة تقدم احلكومة.
وكان���ت معلومات ح�سل���ت عليها )امل���دى( اكدت 

ان احلكوم���ة حددت ف�سيل���ني م�سلحني �سالعني 
بالهجم���ات عل���ى الق���وات المريكي���ة، احدهم���ا 

م�سارك يف العملية ال�سيا�سية.
ويعتق���د النجيف���ي يف ات�س���ال م���ع )امل���دى( ان 
ال�سابقني يف  بال�سركاء  تثق  تع���د  "وا�سنطن مل 
مواجهة ايران واذرعه���ا يف العراق، وهي تقوم 
الن بتح�سي���د الع���امل وتنتظر �سري���كا اآخر وهو 

الناتو".
ويف �سي���اق اآخ���ر  حتمل الهجم���ات ال�ساروخية 

املتج���ددة �س���د من�س���اآت اأمريكي���ة يف الع���راق، 
موؤ�سرا على ت�سعيد من جانب الف�سائل امل�سلحة 
�سذ حكومة بغداد، على خلفية نفاد �سرب طهران 
جت���اه الإدارة المريكية اجلدي���دة، وفق حمللني 
وم�سوؤول���ني. و�سجلت ثاث هجم���ات بالقذائف 
ال�ساروخي���ة عل���ى م�سال���ح غربي���ة يف الع���راق 
خ���ال اأ�سب���وع بعد ه���دوء ا�ستمر اأربع���ة اأ�سهر. 
وق���ال م�سوؤول ع�سكري اأمريكي كبري يف العراق 
لوكال���ة )فران����س بر����س( الثاثاء، غ���داة اإطاق 

قذائ���ف �ساروخية باجت���اه ال�سف���ارة الأمريكية 
يف املنطق���ة اخل�سراء يف بغداد "يبدو اأننا عدنا 
اىل اأح���داث العام املا�س���ي". وا�ستهدفت ال�سبت 
قاع���دة بلد �سمال بغداد، بهج���وم �ساروخي اأدى 
اإىل اإ�ساب���ة متعاق���د عراق���ي يف �سرك���ة اأمريكية 
مكلف���ة ب�سيان���ة طائ���رات اف-16 الت���ي ح�س���ل 
عليه���ا الع���راق م���ن الولي���ات املتح���دة، وفق ما 

اأفادت م�سادر اأمنية.
 التفا�صيل �س 2و3 

�صت�صوت على الموازنة والمحكمة التحادية

م�صوؤولون: ف�صائل م�صلحة تحاول ابتزاز بغداد ووا�صنطن

نحو 70 نائبًا ي�ستعدون لتقديم طلب 
حل البرلمان اإلى هيئة الرئا�سة

وا�س��نطن تجهز حلف "الناتو" لمواجهة و�س��يكة مع "جماعات الكاتيو�سا" 

 بغداد/ املدى

بالتزامن م���ع ذكرى لت�سجي���ل اول ا�سابة 
الع���راق، �سلم���ت  بفايرو����س كورون���ا يف 
احلكوم���ة جمل����س الن���واب قانون���ا عرفته 

بقانون "مواجهة جائحة كورونا".
وبح�س���ب ن�سخ���ة م�سرب���ة م���ن الت�سري���ع 

ف���ان القان���ون مين���ع املاحق���ة الق�سائي���ة 
العام���ة  ال�سرك���ة  اأو  ال�سح���ة  ل���وزارة 
والدوائ���ر  )كيمادي���ا(  الدوي���ة  ل�سناع���ة 
التابع���ة لل���وزارة واملوظف���ني ع���ن �سل�سلة 
الجراءات والعمال والت�سرفات املتخذة 
لغر����س مواجه���ة اجلائحة، فيم���ا ت�سثنى 
اىل  ت���وؤدي  الت���ي  العمدي���ة  الت�سرف���ات 

الوف���اة او ال�ساب���ة اجل�سيم���ة. كم���ا ن�س 
الت�سري���ع عل���ى حتم���ل الدول���ة م�سوؤولي���ة 
تعوي�س املت�سررين م���ن �سندوق �سين�ساأ 
حديث���ا. ويف �سياق مت�س���ل، اأعلنت وزارة 
ال�سحة، ت�سجي���ل 4306 اإ�سابات جديدة، 
و13 وف���اة بفايرو����س كورونا خال ال�24 
�ساع���ة املا�سية. ويف وق���ت �سابق من يوم 

اأم����س، وذكرت الوزارة يف بيان، اأن "�سنة 
بالتم���ام م�ست منذ ت�سخي����س اأول اإ�سابة 
بفايرو����س كورون���ا امل�ستج���د يف العراق، 
حتي���ة ح���ب واح���رام وتقدير ل���كل اأبطال 
اجلي����س الأبي����س، ول�سهدائن���ا اخلالدين، 
الذين ق�سوا اأثناء هذه املواجهة ال�سر�سة، 
وم���ا يزالون يقدم���ون اخلدم���ات ال�سحية 

مبختل���ف م�ستوياته���ا، على م���دار ال�ساعة 
"واج���ب  واأ�ساف���ت  مل���ل".  اأو  كل���ل  دون 
اجلميع اللت���زام بالتعليمات والإجراءات 
ال�سحي���ة ومقررات اللجن���ة العليا لل�سحة 
وال�سام���ة الوطني���ة واإن �س���اء الل���ه قريبا 
بجه���ود اجلميع نتمكن م���ن النت�سار على 

هذا الوباء اخلطري".

الحكومة تقدم قانونا يمنع مالحقة ال�سحة تزامنا مع ذكرى ت�سجيل اأول اإ�سابة بكورونا

محتجو النا�سرية يوا�سلون الت�سعيد: اإقالة المحافظ وقائد ال�سرطة

 بغداد/ ح�صني حامت

موؤخ���را وق���ع الع���راق عق���ود جتهي���ز حمطات 
�سم�سي���ة لنت���اج 750 ميغ���ا واط م���ن الطاق���ة 
الكهربائي���ة وه���ي طاق���ة اق���ل م���ن رب���ع انتاج 

الب�سرة يف الوقت احلايل.
كذل���ك ي�سري خمت�س���ون اىل ان وا�س���ط تعترب 
اق���ل املحافظات ا�سته���اكا للطاقة وهي حتتاج 
اىل 1000 ميغا واط، وبالتايل فان ما �ستقدمه 
حمط���ات الطاق���ة البديل���ة ه���و لي����س بالنتاج 
الكب���ري. لكن ال�750 ميغ���ا واط املوؤمل انتاجها 
م���ن الطاق���ة ال�سم�سي���ة، متث���ل نح���و 62% مما 
يوف���ره الغ���از امل�ستورد م���ن اي���ران، وهذا من 
�ساأن���ه ان يقل���ل كمية الغاز امل�ست���ورد وبالتايل 
تقليل النفقات بهذا اجلانب، ب�سكل م�ستمر منذ 
�سنوات. ويقول املتحدث با�سم وزارة الكهرباء 
احمد العبادي يف حديث ل�)املدى( اإن "حمطات 
الطاق���ة ال�سم�سية التي اأعل���ن عنها وزير النفط 

تابعة ل���وزارة النفط ح�سرا وتعاقدت الوزارة 
احلق���ول  م���ن  اطاقه���ا  ت���روم  كونه���ا  عليه���ا 
النفطية"، لفتا اىل ان "هذه املحطات �ستغطي 
حاج���ة املن�س���اآت احلية ل���وزارة النف���ط وتعود 
بالفائ���دة على املنظوم���ة". وكان وزي���ر النفط 
اإح�س���ان عبد اجلب���ار، الأحد املا�س���ي، قد اأعلن 
اإن�س���اء 7 حمط���ات للطاق���ة ال�سم�سي���ة يف عدة 

حمافظات بطاقة 750 ميغاواط.   
ولف���ت اإىل اأن "خط���ط الع���راق ال�سراتيجي���ة 
اإىل  الو�س���ول   )2030-2020( م���ن  للف���رة 
الطاق���ة  م���ن  انت���اج طاق���ة توليدي���ة  مع���دلت 
ال�سم�سية ت�سل اإىل )10( غيغا واط مبا يعادل 

)10000( ميغا واط".
الطاق���ة  توف���ري  ه���ذه اخلط���وة يف  وت�ساه���م 
الكهربائية وتقليل ال�سغط على حمطات توليد 
الطاقة الكهربائية التي يتم ت�سغيلها بالوقود. 

وبح�سب بيان وزير النفط ان "هدف احلكومة 
واملجل����س ال���وزاري للطاق���ة، الو�س���ول ملعدل 

انت���اج م���ن الطاق���ة ال�سم�سي���ة اإىل )20%( من 
اإنتاج العراق للطاقة الكهربائية".

ويعل���ق املتح���دث با�س���م وزارة الكهرب���اء على 
ذل���ك قائ���ا اإن "وزارة الكهرب���اء وبع���د درا�سة 
العرو����س الفني���ة والتجارية الت���ي قدمت من 

ال�س���ركات العاملي���ة واملحلي���ة احالت من���ذ اأيام 
جول���ة  حكومي���ة  وموافق���ات  ق���رارات  وف���ق 
الراخي����س الأوىل للطاق���ات ال�سم�سية بواقع 
755 ميغ���اواط خلم�س حمافظات هي )النجف 
والديواني���ة("،  وال�سم���اوة  وباب���ل  وكرب���اء 

موؤك���دا ان���ه "�سرياعى جن���اح التجرب���ة ليعمم 
"ه���ذه  ان  ويب���ني  املحافظ���ات".  باق���ي  يف 
امل�ساريع احيل���ت لتكون رافدة ملنظومة الطاقة 
الكهربائية".  ويردف العبادي: "الآن �سيجري 
العم���ل على ه���ذه امل�ساري���ع لكنه���ا حتتاج اىل 
�سق���وف زمنية"، مبينا اأنها "ل���ن تكون جاهزة 
العب���ادي  ويوؤك���د  املقب���ل".  ال�سي���ف  خ���ال 
امل�ساري���ع  ه���ذه  الأوىل لجن���از  "املرحل���ة  اأن 
�ستكون قرابة 18 �سهرا". ويلفت اىل اأن "هذه 
امل�ساري���ع ت�ستلزم تعاون املحافظني"، م�سيفا، 
اأن "م�ساريع الطاقة ال�سم�سية حتتاج اىل قطع 
اأرا�س���ي وطلبنا من املحافظني تخ�سي�س قطع 

الأرا�سي لإن�ساء هذه امل�ساريع". 
بدوره���ا، تقول ع�س���وة جلنة النف���ط والطاقة 
النيابي���ة زه���رة البجاري يف حدي���ث ل�)املدى( 
"كان هناك توجه لدى احلكومة ال�سابقة نحو 
الطاقة البديلة، وه���ي الطاقة ال�سم�سية وكانت 
هن���اك اجتماعات مع وزي���ر الكهرب���اء ال�سابق 

لوؤي اخلطيب ومباحثات حول ان�ساء حمطات 
الطاقة ال�سم�سية"، موؤكدة اأن "العمل جار على 

هذا امل�سروع".
وت�سي���ف البج���اري: "ندع���م الطاق���ة البديل���ة 
باعتب���ار ه���ذه الطاق���ة غ���ري ملوث���ة وموجودة 
باأ�سع���ار اق���ل كلفة م���ن احلالية الت���ي تتحملها 
الدولة الي���وم وكذلك ت�سد النق�س احلا�سل يف 

وقود الغاز".
وت�س���ري ع�سوة جلن���ة الطاق���ة النيابية اىل ان 
"هناك توجها بان تتحول اىل الكهرونووية".
وتلف���ت البج���اري وه���ي نائب���ة ع���ن حمافظ���ة 
الت���ي  الكهربائي���ة  "الطاق���ة  اأن  اىل  الب�س���رة 
تنتجه���ا حمافظ���ة الب�س���رة اأك���رث م���ن 3000 
مي���كاواط"، م�سرية اىل انها "غري كافية، لكنها 

تغطي جزءا من املحافظة". 
واأو�سح���ت اأن "الطاق���ة الكهربائية يف العراق 
ت�سخ اىل ال�سبك���ة الوطني���ة وال�سيطرة عليها 

�سيطرة وطنية ولي�ست حمافظاتية". 

توفر مقدار ربع اإنتاج الب�صرة واأقل بقليل من حاجة وا�صط

اإقليم كرد�ستان على خطى بغداد.. اجراءات م�سددة وحظر دخول ال�سائحني

فيلم )كال وكمربيدج(.. 
هموم اجليل الثاين  من املغرتبني 

العراقيني ج��ب��ه��ة ���ص��د ال��ت��زوي��ر
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محط��ات الطاق��ة ال�سم�س��ية تغن��ي البل��د ع��ن اأكث��ر من ن�س��ف الغ��از الم�س��تورد

 بغداد / املدى 

حق���ق فري���ق ال���زوراء لكرة الق���دم فوزا 
قاتا على غرميه الل���دود فريق ال�سرطة 
بهدف نظيف يف القم���ة الكروية املثرية 
التي جمعتهما م�ساء اأم�س الربعاء على 
ملعب ال�سعب ال���دويل بالعا�سمة بغداد 
يف خت���ام مناف�سات اجلول���ة الوىل من 
مرحل���ة الي���اب ب���دوري الك���رة املمت���از 
يف املو�س���م احل���ايل ال���ذي يج���ري وفق 
اج���راءات احرازي���ة �سحي���ة ووقائية 
للحف���اظ عل���ى �سام���ة اجلمي���ع يف ظل 
تزاي���د اأنت�س���ار ال�سال���ة اجلدي���دة م���ن 
فايرو�س كورون���ا امل�ستجد )كوفيد-19 
( ال���ذي �سرب الباد من���ذ منت�سف �سهر 

�سباط اجلاري. وانتظ���ر فريق الزوراء 
حتى الدقيق���ة التا�سعة والثمانني عندما 
�سج���ل قائ���ده ع���اء عب���د الزه���رة هدفا 
جمي���ا مبرمى حار����س فري���ق ال�سرطة 
اأحم���د با�س���ل فا�سل ليث���ري الفرحة لدى 
امل���اك التدريب���ي والاعب���ني اجلال�سني 
عل���ى دك���ة الحتي���اط، واأ�س���اف احلكم 
الدويل مهند قا�سم �س���اري اأربعة دقائق 
كوق���ت اأ�س���ايف �سفر يف ختامه���ا بفوز 
الزوراء بهدف مقاب���ل ل�سيء لريفع من 
ر�سيد نقاط���ه اىل 39 باملركز الثاين يف 
الرتيب بف���ارق 5 نقاط عن فريق القوة 
اجلوي���ة املت�س���در فيم���ا جتم���د ر�سي���د 
ال�سرط���ة عن���د النقطة 36 نقط���ة باملركز 

الثالث.

 الزوراء يحقق فوزًا قاتاًل 

على ال�سرطة في قمة بغداد

 ذي قار/ ح�صني العامل

ي�سعد حمتج���و النا�سرية م���ن مطالبهم، اأم���ام القمع 
ال���ذي يتعر�س���ون ل���ه يف مواجه���ات مع ق���وى الأمن 
�سهدته���ا املدينة للي���وم الثالث على الت���وايل، ا�سفرت 

عن �سقوط �سهيدين وع�سرات اجلرحى.

ي���وم اأم����س، �سج���ل يف ال�سدام���ات ب���ني املتظاهرين 
وق���وى الم���ن 27 جريح���ا م���ن كا اجلانب���ني، فيم���ا 
رف���ع املحتج���ون م���ن �سق���ف مطالبه���م لت�سم���ل اإقال���ة 
قائ���د ال�سرط���ة الل���واء ع���ودة اجلابري بع���د ان كانت 
تقت�س���ر على اقال���ة املحاف���ظ ناظم الوائل���ي. النا�سط 
امل���دين ه�س���ام ال�سومري يق���ول ل�)امل���دى( ان "مئات 

املتظاهري���ن خرج���وا للي���وم الثال���ث عل���ى الت���وايل 
للمطالب���ة باإقال���ة املحافظ وقائ���د �سرط���ة املحافظة"، 
م�س���ريا اىل ان "التظاه���رات �سه���دت م�سادم���ات بني 
املتظاهري���ن والق���وات المني���ة ا�سفرت ع���ن ت�سجيل 
عدد من ال�سابات من اجلانبني". واو�سح ال�سومري 
ان "الق���وات المنية حا�س���رت املتظاهرين على ج�سر 

الن�سر اثناء توجههم اىل مبنى حمافظة ذي قار، وهو 
م���ا ا�سطر ثاثة ا�سخا����س من املتظاهري���ن اىل القاء 
اأنف�سه���م يف النه���ر خ�سية م���ن القم���ع والعتقال، وقد 
انقذتهم ال�سرط���ة النهرية من الغرق"، موؤكدا "اعتقال 

عدد من املتظاهرين ونقلهم اىل جهة جمهولة".
 التفا�صيل �س3 



 بغداد/ ا ف ب

تحمل الهجمات 
ال�صاروخية المتجددة 

�صد من�صاآت اأميركية 
في العراق، م�ؤ�صرا على 

ت�صعيد من جانب الف�صائل 
الم�صلحة �صذ حك�مة 

بغداد، على خلفية نفاد 
�صبر طهران تجاه الإدارة 

الميركية الجديدة، وفق 
محللين وم�ص�ؤولين.

و�صجلت ثالث هجمات 
بالقذائف ال�صاروخية 
على م�صالح غربية في 

العراق خالل اأ�صب�ع بعد 
هدوء ا�صتمر اأربعة اأ�صهر.

�أميرك���ي  ع�س���كري  م�س����ؤول  وق���ال 
كبي���ر ف���ي �لع���ر�ق ل�كال���ة )فر�ن����س 
بر�س( �لثاث���اء، غد�ة �إط���اق قذ�ئف 
�ساروخية باتجاه �ل�سفارة �لأميركية 
ف���ي �لمنطق���ة �لخ�س���ر�ء ف���ي بغ���د�د 
�لعام  �أح���د�ث  �لى  عدن���ا  �أننا  "يب���دو 

�لما�سي".
و��س���تهدفت �ل�س���بت قاعدة بلد �سمال 
بغ���د�د، بهج����م �س���اروخي �أدى �إلى 
�س���ركة  ف���ي  �إ�س���ابة متعاق���د عر�ق���ي 
�أميركية مكلفة ب�س���يانة طائر�ت �ف-

16 �لت���ي ح�س���ل عليه���ا �لع���ر�ق م���ن 

�ل�لي���ات �لمتح���دة، وف���ق م���ا �أفادت 
م�س���ادر �أمني���ة. و�س���بق ذل���ك هج�م 
مماثل ��س���تهدف �لأ�س���ب�ع �لما�س���ي 
قاع���دة ج�ي���ة ف���ي كرد�س���تان �لعر�ق 
جن����د�  ت���اأوي  �لب���اد،  �س���مالي  ف���ي 
�أميركيي���ن، م���ا ت�س���ّبب بمقت���ل مدني 
عر�قي ومتعاق���د مدني �أجنبي وجرح 

�آخرين بينهم ع�سكري �أميركي.
وق���ال �لم�س����ؤول �لأميرك���ي لفر�ن�س 
بر����س �إن �لح�����دث �لخي���رة ت�س���به 
�لهجمات �لتي وقعت �لعام �لما�س���ي، 
و��ستخدمت فيها ع�سر�ت �ل�س��ريخ 
م���ن ط���ر�ز 107 مل���م �لت���ي تطلق من 

مركبات �سغيرة.
لكن �لملفت للنظر �لآن �أن �لمجم�عات 
�لمتهم���ة بتنفيذ هذه �لهجم���ات كانت 
لك���ن  له���ا،  �لم�س���تنكرة  �أول �لجه���ات 
�لم�س���ادر �لأمنية ل تبدو مقتنعة بهذ� 

�لتنديد.
وقال �لم�س�ؤول �لأميركي "�لم�ؤ�سر�ت 
تدّل على �أن �لهجمات تعتمد �لأ�سل�ب 
"�لمعل�م���ات  م�س���يفا  �ل�س���ابق"، 
هن���اك  ب���اأن  تق����ل  �ل�س���تخبار�تية 
�لمزيد في �لم�ستقبل".ويرى محلل�ن 
وخبر�ء �أن ��س���تئناف �لهجمات �س���د 
�لم�سالح �لأميركية في �لعر�ق مرتبط 

بع��مل محلية ودولية.
تتح���دى  �لمحل���ي،  �لم�س���ت�ى  عل���ى 
�لف�س���ائل �لم�س���لحة رئي����س �ل�زر�ء 
م�س���طفى �لكاظم���ي �ل���ذي كان وع���د 
ب�س���بط هذه �لف�س���ائل، وفق ما تق�ل 
�أني�س���ة �لب�س���يري من �لمعهد �لملكي 

لخدمات �لأمن و�لدفاع.
وت��س���ح لفر�ن����س بر����س "يري���دون 
�أن يذك���رو� �لجمي���ع باأنهم م�ج�دون 
و�أن يظه���رو� لرئي����س �ل����زر�ء باأنهم 

يملك�ن حرية �لتحرك متى �ساوؤو�".
له���ا  �لت���ي  �لف�س���ائل  ه���ذه  وت�س���عى 
�إب���ر�ز  �ل���ى  ف���ي �لبرلم���ان،  ممثل����ن 
ع�س���اتها م���ع �قت���ر�ب م�ع���د �إجر�ء 

�لنتخاب���ات �لبرلماني���ة �لمبكرة �لتي 
ف���ي ت�س���رين  له���ا  يج���ري �لتح�س���ير 

�لأول.
"�لنتخاب���ات  �لب�س���يري  وت�س���يف 
�لمقبل���ة تلع���ب دور� مف�س���ليا. وهذه 

�لمجم�عات ت�ستعّد لها".
وت�س���ير �لى �أن �ل�س�����ريخ قد تحمل 
���ا ر�سالة من طهر�ن �إلى و��سنطن  �أي�سً
حيث ت�سعى �إد�رة �لرئي�س ج� بايدن 
�ل���ى �إحي���اء �لتف���اق �لن����وي �ل���ذي 
نق�س في عه���د �لرئي�س دونالد تر�مب 

في 2018.
وبينما تطالب و��س���نطن بالع�دة �لى 
�لمفاو�س���ات في �س���اأن �لتف���اق �لذي 
تلى �ن�س���حاب و��س���نطن من���ه، فر�س 
عق�ب���ات �أميركي���ة عل���ى �لجمه�ري���ة 
رف���ع  طه���ر�ن  تري���د  �لإ�س���امية، 

�لعق�بات قبل �ي تفاو�س جديد.
وح���ّذر �لمر�س���د �لأعل���ى للجمه�ري���ة 
�لإ�س���امية علي خامنئ���ي �لثنين باأن 
باده �ستخ�س���ب �لي�ر�ني�م بن�س���بة 
60 في �لمئة، وهي ن�س���بة �أعلى بكثير 
م���ن �لح���د �لأق�س���ى �لبال���غ 3،67 في 
�لمئ���ة �لذي قبل���ت به �إي���ر�ن بم�جب 

�تفاق 2015.
وتق�ل �لب�سيري "�لهجمات �لمتجددة 
ق���د تك����ن محاول���ة م���ن �لمقربين من 
�إير�ن لزيادة نف�ذ حليفتهم في �س����ء 
�لمحادث���ات �لت���ي تل�ح ف���ي �لأفق مع 

�ل�ليات �لمتحدة".
وق���د تك�ن ل���دى �إير�ن �أ�س���باب مالية 
لل�س���غط عل���ى بغد�د ب�س���كل مبا�س���ر، 

وفق م�س�ؤولين محليين وغربيين.
وتد�عي���ات  �قت�س���ادها  تقل����س  فم���ع 
�ل���ى  طه���ر�ن  تحت���اج  �لعق�ب���ات، 
بن���ك  ف���ي  ح�س���ابها  �ل���ى  �ل��س����ل 
�لتج���ارة �لعر�ق���ي �لممل����ك للدول���ة 
حيث كان���ت �لحك�م���ة �لعر�قية تدفع 
لها ثم���ن �لغ���از �لإير�ني �لم�س���ت�رد. 
لك���ن م�س����ؤولين عر�قيين قال����� �إنهم 

يخ�س����ن دفع دي�ن م�ستحقة لطهر�ن 
بقيمة ح��لى ملياري دولر خ�سية �أن 

يثير ذلك غ�سب �ل�ليات �لمتحدة.
و�أثي���رت �لق�س���ية ف���ي �أو�خ���ر كان�ن 
�لثاني، عندما �س���افر وفد ي�س���م وزير 
ح�س���ين  ف����ؤ�د  �لعر�ق���ي  �لخارجي���ة 
ورئي����س دي��ن رئي�س �ل����زر�ء ر�ئد 

ج�حي �إلى طهر�ن.
وبح�سب م�س����ؤول عر�قي كبير مطلع 
على �لرحلة، حمل ج�حي ر�س���الة من 
�لكاظمي تطلب من طهر�ن كبح جماح 
�لجماعات �لم�س���لحة ف���ي �لعر�ق بعد 
هجمات �س���اروخية �س���ملت �ل�سفارة 

�لأميركية.
و�لتقي���ا �إ�س���ماعيل قا�آن���ي �لذي خلف 
قا�سم �سليماني في قيادة فيلق �لقد�س 
�لتاب���ع للحر����س �لث����ري بع���د مقت���ل 
�لأخي���ر ف���ي غ���ارة �أميركي���ة بطائ���رة 

م�سّيرة �لعام �لما�سي.
�لم�س����ؤول ل�كال���ة فر�ن����س  و�س���رح 
بر����س �أن "قا�آن���ي �أبلغهم���ا �أن �ي���ر�ن 
لن تتمكن من �ل�س���يطرة على ن�ساطات 
�لجماع���ات �لم�س���لحة ف���ي �لع���ر�ق ما 
ل���م تح�س���ل عل���ى �أم�����ل من ح�س���اب 

�لم�سرف �لعر�قي للتجارة".
ث���ان  عر�ق���ي  م�س����ؤول  و�أك���د 
�لمناق�س���ات  �أن  غرب���ي  ودبل�ما�س���ي 
خل�س���ت �إلى �رتباط ق�س���ايا ح�س���اب 
م�س���رف �لتجارة �لعر�قي بالهجمات 
�ل�س���اروخية. ق���ال �لمتح���دث با�س���م 
ني���د  �لأميركي���ة  �لخارجي���ة  وز�رة 
بر�ي����س �لثنين �إن �ل�ليات �لمتحدة 
ع���ن  �لم�س����ؤولية  �إي���ر�ن  "�س���تحّمل 
ت�س���رفات وكائه���ا �لذي���ن يهاجم����ن 
�لأميركيين"، لكنها لن تخاطر بزعزعة 

��ستقر�ر �لعر�ق.
و�أ�س���اف "قدمنا خي���ار�ت )للرد(، بما 
في ذلك �ل�سرب د�خل وخارج �لعر�ق، 
لكننا لم نت�س���لم �أي �أو�م���ر جديدة من 

�لإد�رة".
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 بغداد/ فرا�س عدنان

عّدت �للجنة �لمالية �لبرلمانية قر�ر ت�سليم م�س�دة �لم��زنة 
�إل����ى رئا�س����ة مجل�س �لن������ب، ه����� للتخل�س من م�س�����ؤولية 
تاأخي����ر �إقر�ره����ا، م�ؤكدة �أن �لكتل �ل�سيا�س����ية �أ�س����بحت في 
حالة حرج ت�س����تدعي تدخل �لرئا�س����ات �لثاث لح�سم �لمادة 
�لمتعلق����ة باللتز�م����ات �لمتقابلة مع �إقليم كرد�س����تان، مبينة 
ف����ي �ل�قت نف�س����ه �أن تعطي����ل �لقان�ن لن ي�ؤث����ر على رو�تب 

�لم�ظفين.
ويق�ل ع�س����� �للجنة �لنائب محم�د �ل�سبكي في حديث �إلى 
)�لمدى(، �إن "�لنقا�س����ات ح�ل م�س����روع قان�ن �لم��زنة قد 
�نتهت، بعد �أن �أجرينا �إعادة �سياغة للن�س��س �لتي وردتنا 

من �لحك�مة".
و�أ�س����اف �ل�س����بكي، �أن "�لقان�����ن حالي����ًا ف����ي عهدة رئا�س����ة 
مجل�����س �لن��ب، �لت����ي عليها حاليًا �أن تحدد م�عدً� لجل�س����ة 

�لت�س�يت، ونت�قع ذلك قريبًا".
و�أ�س����ار، �إلى �أن "�للجنة بدورها �نتهت من كل �لماحظات، 
و�لج��ن����ب �لمتعلقة بها من بينها �لمقترحات �لتي �أر�س����لت 
بها في وقت �س����ابق �لكتل �ل�سيا�س����ية من �أجل ت�س����منيها في 

�لم�سروع".
وبّين �ل�س����بكي، �أن "�لعقدة �ل�حيدة �لت����ي تبقت لدينا، هي 
�لم����ادة 11 م����ن �لقان�����ن �لمتعلق����ة باإقلي����م كرد�س����تان و�آلية 
ح�س�����له عل����ى م�س����تحقاته م����ن �لم��زن����ة، وكيفية ت�س����ليم 

عائد�ت نفطه وكمياتها".
و�س����دد، عل����ى �أن "�للجنة �نتظرت كثيرً� وحاولت �أن ت�س����ل 
�إل����ى ن�س ت��فقي لحل م�س����كلة �للتز�مات �لمالية و�لنفطية 
�لمتقابل����ة بي����ن �لحك�م����ة �لتحادية و�إقليم كرد�س����تان، لكن 

�لخافات �ل�سيا�سية حالت دون ذلك".
وي�ستر�سل �ل�سبكي، �أن "مجل�س �لن��ب بانتظار ما �ست�سل 
�إليه �لح��ر�ت بين �لق�ى �ل�سيا�سية في بغد�د ووف�د �إقليم 
كرد�ستان خال �ل�ساعات �لأخيرة، لعلها ت�سل �إلى حل يمكن 

من خاله �أن تمرر �لم��زنة بالت��فق".
وي�س����ف �ل�سبكي، "�إر�س����ال �للجنة �لمالية لقان�ن �لم��زنة 
�إلى رئا�س����ة مجل�����س �لن��ب من دون ح�س����م �لفقرة �لمتعلقة 
باإقليم كرد�س����تان ر�س����الة �س����غط للكت����ل �ل�سيا�س����ية من �أجل 

حّثها على �إيجاد حل �سيا�سي لهذه �لعقدة".
ولفت، �إلى �أن "�لقان�ن بالمجمل قد �نتهت ح�له �لم�سكات 
�لفنية من ناحية �لتخ�س����ي�س �لمال����ي و�لنفقات و�لإير�د�ت 

ومقد�ر �لعجز، ولم يبق لنا �س�����ى �لجانب �ل�سيا�س����ي �لذي 
ه� ينتظر ما تت��سل �إليه �لح��ر�ت بين �لكتل".

و�س����دد �ل�س����بكي، على �أن "�لكتل �ل�سيا�س����ية كافة �أ�س����بحت 
حاليًا في حالة حرج �س������ء �أمام مجل�س �لن������ب، �أو �لر�أي 

�لعام، ك�نها تتحمل تاأخير �إقر�ر �لم��زنة".
ونف����ى وج�����د عاقة بي����ن تاأخ����ر �إق����ر�ر �لم��زن����ة ورو�تب 
�لم�ظفين، وتابع، �أن "وز�رة �لمالية �ستت�لى بالتعاون مع 
�لبن����ك �لمركزي تم�يل هذه �لرو�تب، وهناك �س����ند قان�ني 

لهذ� �لإجر�ء".
وم�س����ى �ل�س����بكي، �إلى �أهمية �أن "تمار�س �لرئا�سات �لثاث 
وحك�م����ة �إقليم كرد�س����تان دورً� حا�س����مًا بالتدخل �لمبا�س����ر 
لح�س����م �لفقرة �لخافية ف����ي �لم��زنة وباأ�س����رع وقت ممكن 
لكي نح�س����ل على قان�ن مر�س����ي ول يح�س����ل هناك غبن �أو 

ظلم لأي جهة".
م����ن جانبها ذكرت ع�س����� �للجنة �لنائبة �س����هام �لم��س�����ي، 
في ت�س����ريح �إلى )�لمدى(، �أن "�إر�س����النا �لقان�ن �إلى رئا�سة 
مجل�����س �لن������ب للت�س�����يت عليه ه� جاء بمنزل����ة �لرد على 

تحميلنا م�س�ؤولية تاأخير �لم��زنة".
وتابع����ت �لم��س�����ي، �أن "�للجن����ة �أنج����زت م����ا عليه����ا م����ن 
�لتز�مات منذ مدة، لكنها بقيت تنتظر �لح��ر�ت �ل�سيا�س����ية 
م����ن �أجل و�س����ع م����ادة يمك����ن �أن تم����رر بدي����ًا عم����ا ورد في 

�لم�سروع �لحك�مي".
"معل�ماتن����ا ت�ؤك����د ع����دم ت��س����ل �لح������ر�ت  �أن  وبين����ت، 
�ل�سيا�س����ية �إل����ى �أي حل لغاية �ل�قت �لحال����ي، رغم �للقاء�ت 

�لم�ستمرة �لتي عقدت مع وف�د �إقليم كرد�ستان".
وت����رى �لم��س�����ي، �أن "بق����اء �لح����ال على ما ه����� عليه غير 
ممك����ن، فقد نذهب �إل����ى تمرير �لقان�ن بالأغلبية �إذ� ��س����تمر 

�لخفاق في �لح��ر �ل�سيا�سي مع �لقليم".
و��س����تطردت، �أن "�لح����ل ينبغ����ي �أن يك�����ن وفقًا للد�س����ت�ر، 
وع����دم تجاوز بن�����ده، ول� �لتزم����ت �لأط����ر�ف باأحكامه لما 
تكرر �لخاف في كل �س����نة على م�س����تحقات �إقليم كرد�س����تان 

�لمالية و�لتز�ماته �لنفطية".
و�نتهت �لم��س�����ي، �إلى �أن "�أغلب �لكتل �ل�سيا�سية ترف�س 
ما ذه����ب �إلي����ه �لم�س����روع �لحك�م����ي ب�س����اأن �لت����ز�م �لإقليم 
�لنفط����ي، وتطالب بت�س����ليم كام����ل ما ينتجه م����ن حق�له، في 
حين ي�س����ر �لجانب �لك����ردي على عائ����د�ت 250 �ألف برميل 
فق����ط، وفي ظل هذه �لخاف����ات ما زلنا ندور في حلقة مفرغة 

ل يمكن �لخروج منها �إل بقر�ر �سيا�سي".

 بغداد/ محمد �صباح

تق�ل اأو�صاط �صيا�صية ان اأولى 
مراحل حل مجل�س الن�اب 

تمهيدا لإجراء النتخابات 
البرلمانية المبكرة المقررة 

في �صهر ت�صرين الأول المقبل 
قد بداأت. ووقع ح�الي 16 

نائبا على طلب حل البرلمان، 
و�صيلتحق بهم اأكثر من �صتين 

نائبا في جل�صة الت�ص�يت 
على م�صروع قان�ن الم�ازنة 
التحادية. ويحاول الفريق 

المتبني لهذا الحراك النتهاء 
من جمع الت�اقيع ال�صب�ع 

المقبل وت�صليم طلب الحل اإلى 
هيئة رئا�صة مجل�س الن�اب 

لتحديد اقرب جل�صة من اجل 
عر�صه للت�ص�يت والذي يتطلب 

تمريره بالأغلبية المطلقة 
لعدد اع�صاء البرلمان.

ت�قع���ت  �لإج���ر�ء�ت  ه���ذ  م���ع  وتما�س���يا 
�و�س���اط برلماني���ة �ن "رئي����س �لجمه�رية 
بره���م �س���الح �سير�س���ل كتاب���ا �ل���ى مجل�س 
�لن�����ب يطال���ب في���ه بالت�س����يت على حل 
�لبرلمان حتى يك�ن �لقر�ر ملزما لكل �لكتل 
و�لكيانات باج���ر�ء �لنتخابات �لمبكرة في 

م��عيدها".

حراك لحل البرلمان
�لنائ���ب  �لن�����ب  مجل����س  ع�س����  ويبي���ن 
عل���ي �لبديري، في ت�س���ريح ل�)�لم���دى( �أن 
ب���د�أو� �لتحرك  "هن���اك �س���تة ع�س���ر نائب���ا 

لجم���ع ت��قيع ح���ل مجل�س �لن�����ب تمهيد� 
لإج���ر�ء �لنتخاب���ات �لنيابي���ة �لمبكرة في 
م��عيدها �لمحددة في �س���هر ت�سرين �لأول 
�لمقبل"، م�سيفا �أن "هذ� �لحر�ك يهدف �إلى 
تقدي���م طلب حل �لمجل�س �إلى هيئة رئا�س���ة 
�لمجل����س خ���ال جل�س���ة �لت�س����يت عل���ى 

قان�ن �لم��زنة �لمرتقبة".
تحال���ف  ع�س����  وه����  �لبدي���ري  وي���رى 
عر�قي����ن، �أن "من ي�ؤيد ه���ذه �لخط�ة ه� 
مع ر�أي �لجماهير �لعر�قية �لتي طالبت في 
�لحركات �لحتجاجي���ة باإجر�ء �لنتخابات 

�لمبكرة وح���ل مجل�س �لن�����ب". ويرف�س 
�لقاد�س���ية �لك�س���ف  �لنائ���ب ع���ن محافظ���ة 
ع���ن �أ�س���ماء �لن�����ب �لذي���ن وقع����� عل���ى 
طلب ح���ل �لبرلم���ان، مبين���ا �أن "�لم�قعين 
لديه���م تحرج من زعم���اء كتله���م بعد رف�س 
)�لزعم���اء( خط��ت ح���ل �لبرلم���ان تمهيد� 
وب���رز  �لمبك���رة".  �لنتخاب���ات  لإج���ر�ء 
�ختاف جديد ب�س���ان �آلية حل �لبرلمان، �إذ 
ي���رى بع����س �لن�����ب �ن طلب �لح���ل يك�ن 
عبر طلب رئي����س �ل�زر�ء وبم��فقة رئي�س 
�لجمه�ري���ة، ومنه���م َمن ي���رى �أن �لبرلمان 

ه���� وح���ده �لمخّ�ل بح���ل نف�س���ه حتى في 
حال طل���ب رئي�س �ل����زر�ء وو�ف���ق رئي�س 
�لجمه�رية. وتن����س �لمادة )64/�أوًل( من 
�لد�ست�ر: "ُيحل مجل�س �لن��ب، بالأغلبية 
�لمطلقة لعدد �أع�س���ائه، بن���اًء على طلٍب من 
ثل���ث �أع�س���ائه، �أو طلٍب م���ن رئي�س مجل�س 

�ل�زر�ء وبم��فقة رئي�س �لجمه�رية...".

هيئة الرئا�صة ملزمة
وي�سدد ع�س� لجنة �لزر�عة �لبرلمانية على 
�أنه "بعد �كتمال �ل�س���روط �لقان�نية لطلب 

�لحل �س���تك�ن هيئة رئا�سة �لبرلمان ملزمة 
بعر����س �لقان����ن للت�س����يت د�خل مجل�س 
�لن�����ب �ل���ذي يتطل���ب تمري���ره بالأغلبي���ة 

�لمطلقة لأع�ساء مجل�س �لن��ب".
ح���ل  ت��قي���ع  "حمل���ة جم���ع  �أن  وي�س���يف 
�أم����س  ي����م  م���ن  ب���د�أت  �لن�����ب  مجل����س 
�لأربع���اء"، م�ؤك���د� �أن "هن���اك �أكثر من 60 
نائبا �بدو� �لم��فقة على �لن�سمام للحر�ك 

بعد �لت�سال بهم هاتفيا".
وح���دد مجل����س �ل�زر�ء �لعا�س���ر من �س���هر 
ت�سرين �لأول �لمقبل، م�عدً� جديدً� لإجر�ء 

�لنتخاب���ات �لمبك���رة بع���د در��س���ة مقترح 
قدمت���ه مف��س���ية �لنتخاب���ات �إل���ى مجل�س 
�ل����زر�ء، ينط�ي على �أ�س���باب فنية مهمة، 
م���ن �س���اأنها �أن ت�س���من نز�ه���ة �لنتخابات 
وت�س���اوي �لفر����س �أم���ام �لجمي���ع لخ��س 
�لنتخابات بحرية وعد�لة. ويلفت �لبديري 
�إلى �أن "عدد �لم�قعين �س���يتز�يد في جل�سة 
�لت�س����يت على �لم��زنة و�سيك�ن �لكتاب 
جاهز� و�س���نقدمه �إلى هيئة رئا�س���ة مجل�س 
ن��ب���ا  "هن���اك  �أن  �إل���ى  لفت���ا  �لن�����ب"، 
م���ن �لمحافظ���ات وعدون���ا بالت�قي���ع ح���ال 

و�س�لهم �إلى �لعا�سمة بغد�د".

قان�ن المحكمة التحادية
وي�ؤكد �لنائب �لبديري �أن "مجل�س �لن��ب 
�س���يبد�أ بعد �نتهاء �لف�س���ل �لت�س���ريعي في 
�لخام�س من �س���هر �آذ�ر �لمقبل مفاو�س���اته 
ب�س���اأن ��س���تكمال تعدي���ل قان����ن �لمحكم���ة 
�لتحادية لإكمال ن�سابها حتى تك�ن مهياأة 
قب���ل ح���ل �لبرلم���ان". ويبي���ن �ن "�لحر�ك 
يطالب بحل مجل�س �لن��ب في �س���هر �يل�ل 
�لمقب���ل حت���ى تك����ن )�لمف��س���ية( ملزم���ة 
باإجر�ء �لنتخاب���ات �لبرلمانية �لمبكرة في 
�لعا�س���ر من �س���هر ت�س���رين �لأول �لمقبل"، 
لفت���ا �إل���ى �أن "ه���ذ� �لح���ر�ك يح���اول قطع 
�ل�س���اعية  �لمح���اولت  كل  �أم���ام  �لطري���ق 

لتاأجيل �لنتخابات مرة ثالثة".

اتفاق �صيا�صي على الحل
من جانبه ي�ؤكد ح�س���ين ع���رب، رئي�س كتلة 
�إر�دة �لبرلمانية ل�)�لمدى( �أن "هناك �تفاقا 
بي���ن غالبي���ة �أع�س���اء مجل�س �لن�����ب على 
�نتهاء عمل مجل�س �لن��ب قبل �ستين ي�ما 
من �إج���ر�ء �لنتخاب���ات �لبرلمانية �لمبكرة 

من دون جمع ت��قيع �أو تقديم طلب".
ويعتقد �أن "مجل�س �لن��ب �سي�س����ت على 
ق���ر�ر ح���ل �لبرلم���ان خ���ال �لفت���رة �لقليلة 
�لمقبلة بعد �تفاق غالبية �لن��ب با�س���تثناء 
ج���زء ب�س���يط م���ن �لن�����ب �لذين ي�س���ع�ن 
لإكمال �لدورة �لبرلمانية �لحالية"، مت�قعا 
�أن "�إق���ر�ر ه���ذ� �لق���ر�ر �س���يك�ن ف���ي �قرب 
جل�س���ة". وي��س���ح ع���رب �أن "ح���ل مجل�س 
�لن�����ب ياأت���ي بطل���ب م���ن رئي����س مجل�س 
�ل���ذي  �لجمه�ري���ة  رئي����س  �إل���ى  �ل����زر�ء 
ير�س���له �إل���ى �لبرلمان لحل نف�س���ه �و بطلب 
م�ق���ع من ثلث �أع�س���اء �لبرلم���ان يقدم �إلى 
هيئ���ة رئا�س���ة �لبرلم���ان بم��فق���ة �لأغلبية 
�لمطلقة )�لن�سف ز�ئد و�حد(". ويت�قع �أن 
"رئي�س مجل�س �ل�زر�ء �سيطلب من رئي�س 
�لجمه�رية �إر�س���ال كتاب حل �لمجل�س �إلى 

�لبرلمان في �لفتر�ت �لمقبلة".

التفاق يق�صي بالت�ص�يت 
على الم�ازنة والمحكمة 
التحادية قبل الحل

 نحو 70 نائبًا ي�ستعدون لتقدمي طلب حل الربملان 
اإىل هيئة الرئا�سة

م�سوؤولون: ق�سف ال�سفارة حماولة البتزاز بغداد ووا�سنطن املالية النيابية تطلب تدخل الرئا�سات 
الثالث حلل عقدة املوازنة

الكاظمي خالل زيارة �شابقة ملجل�س النواب ..ار�شيف

ع�صكري�ن اأميركان يتحدث�ن عن الهجمات: عدنا اإلى العام الما�صي تحاول اإحراج الكتل ال�صيا�صية اأمام الجمه�ر



بغداد/ تميم الح�سن

وبح�س���ب �سيا�س���يين فان ادارة الرئي�س 
االميركي الجديد جو بايدن، قد ابتعدت 
ول���و موؤقت���ا ع���ن المواجه���ة، وانه���ا قد 

تنتظر �سركاء جدد قبل الرد.
وب���داأت بع����س الف�سائ���ل عق���ب �ساعات 
م���ن ق�سف �سف���ارة وا�سنطن ف���ي بغداد، 
با�ستب���دال مواقعه���ا خوفا م���ن تعر�سها 

ل�سربات جوية.
ووف���ق م�س���ادر )الم���دى( ف���ان "بع����س 
قديم���ة  بناي���ات  ا�ستخدم���ت  الف�سائ���ل 
كمواق���ع بديل���ة، فيم���ا ن�س���رت اخري���ات 
�سواري���خ ق���رب مع�سك���رات ف���ي غربي 

البالد للرد في حال تعر�سها لهجوم".
وكان باي���دن ق���د اج���رى اول ات�سال مع 
رئي����س الوزراء م�سطف���ى الكاظمي، في 
الي���وم التالي لهج���وم ال�سف���ارة. و�سدد 
عل���ى �س���رورة "محا�سب���ة الم�سوؤولين" 

عن الحادث.
الت���ي  ال�سواري���خ  الكاظم���ي  وو�س���ف 
م�س���اء  الخ�س���راء  المنطق���ة  ا�ستهدف���ت 
االثنين، ب�"العبثي���ة"، فيما اأ�سار اإلى اأن 

هدفها اإعاقة تقدم الحكومة.
وكانت معلومات ح�سلت عليها )المدى( 
ف�سيلي���ن  ح���ددت  الحكوم���ة  ان  اك���دت 
عل���ى  بالهجم���ات  �سالعي���ن  م�سلحي���ن 
الق���وات االميركية، احدهم���ا م�سارك في 

العملية ال�سيا�سية.
وت�سبب هجوم الخ�س���راء ليلة االثنين، 

بتدمي���ر 4 عج���الت مدني���ة، حي���ث �سقط 
�س���اروخ عل���ى مرائ���ب لل�سي���ارات ف���ي 
منطق���ة الحارثي���ة، و�ساروخي���ن داخل 

المنطقة الخ�سراء.
وكان م���ن المتوق���ع ان تق���وم وا�سنط���ن 
بال���رد، خ�سو�س���ا وان الهجوم جاء بعد 
اي���ام قليلة من هج���وم مماثل على قاعدة 
اميركي���ة ف���ي اربيل وت�سب���ب با�سابة 5 

اميركان بينهم جندي.
ج���اءت  االميركي���ة  االجاب���ة  لك���ن 
دبلوما�سي���ة، فيم���ا يقول اثي���ل النجيفي 
وهو قيادي في جبه���ة التنمية واالنقاذ، 
ان "هناك تغييرا كبيرا في �سيا�سة بايدن 

عن �سلفيه ترامب وباراك اوباما".

مهمة جديدة للناتو
ويعتقد النجيفي في ات�سال مع )المدى( 
ان "وا�سنط���ن ل���م تع���د تث���ق بال�س���ركاء 
ال�سابقي���ن ف���ي مواجهة اي���ران واذرعها 
في الع���راق، وه���ي تق���وم االن بتح�سيد 
العالم وتنتظر �سريكا اآخر وهو الناتو".
وكان���ت ق���وى �سيعي���ة ق���د هاجم���ت في 
تو�سي���ع  خط���ة  �سحفي���ة  ت�سريح���ات 
اإلى ثمانية  العراق  "النات���و" مهمته في 

اأ�سعاف حجمها الحالي.
ويوؤك���د النجيف���ي ان "وا�سنطن ال تريد 
الدخ���ول في المل���ف العراق���ي لوحدها، 
المهم���ة  م���ن  االكب���ر  الثق���ل  و�ستعط���ي 
ال���ى النات���و". وكانت تقاري���ر غربية قد 
المح���ت ف���ي وقت �ساب���ق، ال���ى ان مهمة 

جدي���دة للناتو ف���ي الع���راق �ست�ستهدف 
المارقة". "الجماعات 

وا�س���ارت تل���ك التقاري���ر ال���ى امكاني���ة 
"م�ساهمة حلف �سمال االطل�سي )الناتو( 
ف���ي حمل���ة ل���ردع )ميلي�سي���ات م�سلح���ة 
الهج���وم  عق���ب  الع���راق،  ف���ي  جدي���دة( 
ال�ساروخ���ي على مطار اربيل، اال�سبوع 
الما�س���ي، وال���ذي تبنت���ه جماع���ة تطلق 
على نف�سها ا�س���م )�سرايا اولياء ال�دم(". 
واأ�سار التقرير اإلى ان حلف الناتو وافق 
اال�سب���وع الما�س���ي عل���ى زي���ادة حج���م 
قوات���ه ف���ي العراق م���ن 500 اإل���ى اربعة 

اآالف.
ونق���ل التقري���ر ع���ن خب���راء قوله���م، اإن 
"هذه الجماعات هي افرع مارقة خارجة 
م���ن ف�س�����ائ���ل الح�سد"، م�سي���رة اإلى اأن 
المطار في  "عدده���ا تزاي���د منذ حادث���ة 

بداية العام 2020".
"حي���ن  ان���ه  ليق���ول  النجيف���ي  ويع���ود 
تح�س���ل اي���ران عل���ى اتف���اق جي���د م���ع 
الملي�سيات  الواليات المتح���دة �ستت���رك 

لوحدها في العراق".
واأعلن البيت االأبي����س في بيان الثالثاء 
باي���دن  ج���و  االأميرك���ي  الرئي����س  اأن 
م�سطف���ى  العراق���ي  ال���وزراء  ورئي����س 
الكاظم���ي بحث���ا الهجم���ات ال�ساروخية 
التي ا�ستهدفت خ���الل االأ�سبوع الجاري 
�سف���ارة الوالي���ات المتح���دة ف���ي بغداد، 
واأكدا �سرورة "محا�سب���ة الم�سوؤولين" 

عنها.

واأ�س���ار البيت االأبي�س ف���ي بيانه اإلى اأن 
الواليات  دع���م  اأكد  )باي���دن(  "الرئي����س 
الع���راق وا�ستقالل���ه  ل�سي���ادة  المتح���دة 

واأ�ساد بقيادة رئي�س الوزراء".
باي���دن  اأن  االأبي����س  البي���ت  واأو�س���ح 
الهجم���ات  "ناق�س���ا  والكاظم���ي 
ال�ساروخي���ة االأخيرة �سد اأفراد القوات 
العراقية وق���وات التحال���ف واتفقا على 
�س���رورة محا�سب���ة الم�سوؤولين عن مثل 

هذه الهجمات بالكامل".
واأ�س���اف البي���ان اأنهم���ا "ناق�س���ا اأي�س���ا 
اأهمي���ة دف���ع الح���وار ال�ستراتيجي قدما 
وتو�سي���ع التع���اون الثنائي ف���ي ق�سايا 

كب���رى اأخ���رى". وتعه���د الكاظم���ي ف���ي 
اكثر من مرة بمحا�سب���ة الفاعلين. وقال 
الثالث���اء في جل�سة لمجل����س الوزراء ان 
"اأر�س العراق لن تكون �ساحة لت�سفية 
الح�ساب���ات... اأجهزتن���ا االأمنية �ست�سل 
اإل���ى الجناة و�سيتم عر�سه���م اأمام الراأي 

العام".
ول���م تعل���ن اأي جه���ة م�سوؤوليته���ا حت���ى 
االآن ع���ن هج���وم ال�سفارة االخي���ر، فيما 
ح���ّذرت الوالي���ات المتح���دة، اإي���ران من 
اأّنه���ا �ستحّملها "الم�سوؤولي���ة" عن اأفعال 
اأتباعه���ا ف���ي الع���راق، لكّنه���ا اأك���دت في 
الوق���ت نف�س���ه اأّنها ل���ن ت�سع���ى لت�سعيد 

الن���زاع حت���ى "ال ي�س���ّب ف���ي م�سلح���ة 
اإيران".

المعادلة ال�سعبة
في غ�س���ون ذلك يق���ول النائ���ب ال�سابق 
بخبرت���ه  "باي���دن  ان  االلو�س���ي  مث���ال 
الكبي���رة ف���ي الع���راق، يع���رف ان القرار 
ال�سيا�س���ي م�سل���وب م���ن ق���وى �سيا�سية 
تابعة اليران وخا�سة للحر�س الثوري". 
م���ع  ات�س���ال  ف���ي  االلو�س���ي  وي�سي���ف 
)الم���دى( ان "وا�سنطن حثت العراق في 
اكثر من م���رة على مواجه���ة الملي�سيات 
لكنه���ا تتراجع بعد ذل���ك ب�سبب توافقات 

مع طهران على ح�س���اب بغداد". وي�سير 
النائ���ب ال�سابق ال���ى ان "الكاظمي لديه 
نية ف���ي المواجهة لكن���ه ال يمتلك القدرة 
عل���ى ذل���ك"، مبينا ان "الح���ث االميركي 
للحكوم���ة العراقي���ة غي���ر مج���د ب���دون 
تدخل مبا�سر من وا�سنطن". كذلك يلفت 
االلو�س���ي ال���ى ان رئي�س ال���وزراء لديه 
تحالف���ات �سيا�سي���ة مع اط���راف عراقية 
تابع���ة الي���ران، لكن���ه مخابراتي���ا )حيث 
الي���زال الكاظم���ي الم�س���وؤول ع���ن جهاز 
"وه���ذه  الأمري���كا  �سري���ك  المخاب���رات( 
المعادل���ة ال تاأت���ي بثم���ار ف���ي الو�س���ع 

الحالي".

 ترجمة/ حامد احمد   

كم���ا ه���و الح���ال م���ع جمي���ع النا�س 
ف���ي العال���م، ف���ان الباب���ا فران�سي����س 
اي�س���ا يحافظ على بقائ���ه في المنزل 
اثناء تف�سي وب���اء كورونا. ومنذ ان 
ق���ام الحبر االأعظ���م بزي���ارة لكل من 
تايلن���د واليابان في ت�سري���ن الثاني 
ع���ام 2019 بقي مالزم���ا مكانه. واذا 
م���ا ج���رت االم���ور االن وفق���ا لما هو 
مخط���ط ل���ه، ف���ان الباب���ا فران�سي�س 
�سي�سلك طريق ال�سفر مرة اخرى في 
رحلة الربعة اأيام الى العراق بتاريخ 
5 اآذار �سي���زور فيه���ا خم�سة مدن في 
البلد الذي �سهد احداث عنف تخللتها 
ثالث هجم���ات على مواق���ع اميركية 
خالل ا�سبوع ف�سال عن تف�سي موجة 
جديدة لوب���اء كورونا اأجبرت البالد 
على اتخ���اذ اإجراءات حظ���ر م�سددة 

لمدة ا�سبوعين.
م���ن المتوق���ع ان يتجم���ع اكث���ر م���ن 
10000 �سخ����س غير ملقح لح�سور 
مرا�سيم القدا����س البابوي في ملعب 

فران�سو حريري في اربيل.
الفاتي���كان اتخ���ذ اج���راءات وقائية 
الحا�سي���ة  لحماي���ة  ا�ستثنائي���ة 
البابوي���ة، م���ع اعط���اء كل �سخ����س 
م�ساف���ر مع���ه، باال�سافة ال���ى الكادر 
ال�سحف���ي المراف���ق، جرعتي���ن م���ن 

 Pifizer لقاح بفتزر /باي���و اأن تي
BioNTech . المرا�سيم الدينية 
ف���ي اربي���ل �ستق���ام ف���ي ملع���ب ي�سع 
ل����50000 مقع���د و�سيمتل���ئ بن�سب���ة 
20% م���ن طاقت���ه اال�ستيعابية، ولكن 
بم���ا ان���ه م���ن غي���ر المتوق���ع ان يبداأ 
الع���راق باعطاء لق���اح كورونا لحين 
و�س���ول الدفعة االولى من الجرعات 
بنهاي���ة  ماليي���ن   3 عدده���ا  البال���غ 
االفترا����س  فيمك���ن  �سب���اط،  �سه���ر 
ان���ه ال يوج���د اح���د ملقح م���ن الذين 
الفاتي���كان،  التجم���ع.  �سيح�س���رون 
م���ن جانب اآخر، لم يذك���ر انه يتطلب 
ح�سول ال�سخ�س على فح�س �سالب 

لكورونا لح�سور اي منا�سبة.
التهدي���د االكب���ر للبابا ق���د يكون في 
بغ���داد حي���ث  ف���ي  العن���ف  ت�ساع���د 
القادم���ة.  الجمع���ة  فيه���ا  �سيك���ون 
وكانت �سواريخ كاتيو�سا قد �سقطت 
االثني���ن داخ���ل المنطق���ة الخ�سراء 
المح�سنة ق���رب ال�سفارة االميركية، 
وهو الهجوم الثال���ث خالل ا�سبوع. 
ولك���ن المطران العراق���ي ب�سار متي 
وردة، ال���ذي يعمل مع �سلطات االمن 
ال�سرية للفاتيكان ف���ي اال�ستعدادات 
الم�سبقة للزيارة، يقول ان اجراءات 
الوقاي���ة م���ن كوفي���د -19 المطبق���ة 
قد تبق���ي البابا محمي���ا اي�سا من اي 
هج���وم وذلك النه غي���ر م�سموح الي 
�سخ����س ان يدخ���ل المناط���ق الت���ي 

�سيتواج���د فيها ب���دون ح�سوله على 
موافقة م�سبقة او يكون حامال هوية 

تعريف مع المقعد المخ�س�س له.
ادري���ان هايزل���ر، الم�س���وؤول الطبي 
ل�سركة هيلك����س انترنا�سنال االمنية 
ق���ال  وال�سف���ر،  الدولي���ة  لل�سح���ة 
ل�سحيف���ة ديل���ي بي�س���ت ان الخطط 
�سيق���ام  ال���ذي  الر�سم���ي  للح���دث 
ف���ي الملع���ب تتواف���ق م���ع المعايير 
االوروبية واالميركية. في تجمعهم 
للحدث الجماهيري الوا�سع �سيكون 
هن���اك فر����س الرت���داء الكمام���ة م���ع 
الحف���اظ عل���ى التباع���د االجتماع���ي 
و�سيك���ون الو�س���ع م�سيط���را علي���ه 

ن�سبيا.
وا�ساف هايزلر قائال "مع ذلك فنحن 
�سهدن���ا كل التجمعات ال�سخمة التي 
ترافق زيارات الباب���ا، وقلقي االكبر 
�سيك���ون في تجمع���ات النا�س خارج 
ال�سيط���رة الت���ي ق���د تح�س���ل ح���ول 
والطري���ق  والكني�س���ة  المط���ارات 
ال���ذي �سي�سلك���ه". ويق���ول هايزل���ر 
انه متخوف اي�س���ا من النا�س الذين 
�سيتجمعون في �سفوف طويلة على 
امتداد ال�سوارع للح�سول على نظرة 
للبابا مع تجاهله���م لن�سائح التباعد 
االجتماع���ي وارتداء الكمامة، ولكنه 
ا�سار الى ان الفحو�سات في العراق 
تج���ري بمعدل معقول رغ���م انها اقل 
م���ن مع���دالت الفح����س الجاري���ة في 

ايطالي���ا بث���الث م���رات، حي���ث لديها 
برنامج فح�س ف���ردي �سريع ودقيق 
يتم اج���راوؤه في الح���ال ويمكن الي 

�سخ�س اجراوؤه ب�سهولة.
ق���د ي�ستغل الباب���ا من�ست���ه العالمية 
للدع���وة ال���ى ن�س���ر اللق���اح، وال���ذي 
"الت���زام  ان���ه  عل���ى  الباب���ا  و�سف���ه 
اخالق���ي" من اجل و�س���ع نهاية لهذا 
"العوام���ل  هايزل���ر  وق���ال  الوب���اء. 
المهمة االخرى التي قد ناأخذها بنظر 
االعتب���ار هو االأم���ل والتفاوؤل من ان 
مثل هك���ذا زي���ارة �ستول���د احتمالية 
ان ي���روج البابا لحمل���ة توزيع لقاح 
كورون���ا كو�سيل���ة ايجابي���ة لو�س���ع 
ح���د لهذا الوب���اء. قد يك���ون لذلك اأثر 
نفعي كبير بت�سجيع توفير اللقاحات 
على نطاق وا�سع لل�سعب العراقي". 
الحب���ر نف�س���ه ق���د ذك���ر موؤخ���را ان���ه 
على دراي���ة بالمخاطر. وف���ي مقابلة 
مع���ه اجرته���ا وكال���ة كاثولي���ك نيوز 
�سيرف����س ف���ي وق���ت �سابق م���ن هذا 
ال�سهر حول زيارته في وقت انت�سار 
وباء كورونا، قال البابا انه ياأمل في 
ان كثيرا من العراقيين �سي�ساهدونه 
عب���ر �سا�س���ة التلفاز. وا�س���اف قائال 
في  هن���اك  الباب���ا  ان  "�سي�ساه���دون 
بلده���م. اأن���ا الق����س بخدم���ة النا����س 
الذين يعانون". وقال الفاتيكان انهم 
يحتفظون بالحق اللغ���اء الرحلة اذا 
ما ا�سبح���ت االو�ساع خط���رة جدا، 
ولك���ن االم���ور تجري ح�س���ب ما هو 
مخطط لها في العراق. وا�ستنادا لما 
تتناوله مواقع التوا�سل االجتماعي 
فان لوحات جداري���ة وبو�سترات قد 
ن�سبت ف���ي كثير م���ن االماك���ن التي 

�سيتواجد فيها.
جو�سوا م���اك ايلوي، اح���د مرا�سلي 
الفاتي���كان، ال���ذي تلق���ى لقاح���ا قبل 
ال�سفرة م���ع البابا، قال ان���ه يت�سوق 
لروؤي���ة الباب���ا وهو يعود م���ن جديد 

لرحالته وهي فر�سة م�سوقة. 
وا�ساف قائال "ان���ا �سعيد اي�سا النه 
�ستك���ون لن���ا فر�سة اخ���رى لتوجيه 
بع����س اال�سئل���ة ل���ه خ���الل الموؤتمر 
ال�سحفي التقلي���دي معه عند العودة 
ان  بي�س���ت  لديل���ي  للوط���ن". وق���ال 
�سوؤال���ه االول ق���د يك���ون: ه���ل كانت 

الزيارة ت�ستحق االهتمام؟
 عن: �سحيفة ديلي 
بي�ست
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 وا�شنطن جتهـز حلـف النـاتـو ملـواجهـة و�شيـكـة 
مع "جماعات الكاتيو�شا" فـي العراق

ف�سائل م�سلحة غريت 
مواقعها بعد ق�سف 
اخل�سراء 

 زيارة بابا الفاتيكان.. �شيجتمع باأكرث من 10 اآالف �شخ�ص 
يف اأحد مالعب اأربيل

قوة من حلف الناتو يف العراق.. ار�شيف

زادت ف�سائل م�سلحة من ا�ستعداداتها بعد 24 �ساعة من 
ا�ستهداف ال�سفارة االمريكية يف بغداد، بينما ال يبدو 

هناك رد من وا�سنطن حتى االآن. وقبل نهاية 2020 
كانت خيارات امريكا ب�سرب اجلماعات التي تق�سف 
�سفارتها يف العراق، عالية جدا قبل ان يغادر دونالد 

ترامب البيت االبي�ض.

بابا الفاتيكان

حمتجو النا�شرية يوا�شلون الت�شعيد: اإقالة املحافظ 
وقائد ال�شرطة

 ذي قار/ ح�سين العامل

ي�سعد محتجو النا�سرية من 
مطالبهم، اأمام القمع الذي 

يتعر�سون له في مواجهات مع 
قوى االأمن، �سهدتها المدينة 

لليوم الثالث على التوالي، ا�سفرت 
عن �سقوط �سهيدين وع�سرات 
الجرحى. يوم اأم�ض، �سجل في 

ال�سدامات بين المتظاهرين 
وقوى االمن 27 جريحا من كال 

الجانبين، فيما رفع المحتجون 
من �سقف مطالبهم لت�سمل 

اإقالة قائد ال�سرطة اللواء عودة 
الجابري بعد ان كانت تقت�سر 

على اقالة المحافظ ناظم 
الوائلي.

يق���ول  ال�سوم���ري  ه�س���ام  المدن���ي  النا�س���ط 
ل�)المدى( ان "مئات المتظاهرين خرجوا لليوم 
الثال���ث على التوال���ي للمطالبة باإقال���ة المحافظ 
ان  ال���ى  م�سي���را  المحافظ���ة"،  �سرط���ة  وقائ���د 
"التظاهرات �سهدت م�سادمات بين المتظاهرين 
والق���وات االمني���ة ا�سفرت ع���ن ت�سجيل عدد من 

اال�سابات من الجانبين".
واو�سح ال�سومري ان "القوات االمنية حا�سرت 
المتظاهري���ن عل���ى ج�سر الن�سر اثن���اء توجههم 
الى مبنى محافظة ذي قار، وهو ما ا�سطر ثالثة 
ا�سخا����س من المتظاهرين الى القاء اأنف�سهم في 
النه���ر خ�سية من القم���ع واالعتقال، وقد انقذتهم 
ال�سرط���ة النهرية من الغ���رق"، موؤك���دا "اعتقال 
عدد من المتظاهرين ونقلهم الى جهة مجهولة".

م���ن جانبه، قال مدير عام �سحة ذي قار الدكتور 
�سعدي الماجد ل�)الم���دى( ان "الح�سيلة االولية 
لع���دد اال�ساب���ات الناجمة ع���ن الم�سادمات بين 
الي���وم  ه���ذا  والمتظاهري���ن  االمني���ة  الق���وات 
بواق���ع  �سخ�س���ا   27 بلغ���ت  االأربع���اء(  )ام����س 
15 جرح���ى م���ن الق���وات االمني���ة و12 جرحى 
م���ن المتظاهري���ن"، مبينا ان "م���ن بين جرحى 

المتظاهرين 3 ا�سابات بطلق ناري".
فيم���ا ا�سار م�سدر طبي ف���ي م�ست�سفى الحبوبي 
ال���ى ان �سعبة الطوارئ في الم�ست�سفى المذكور 
�سجل���ت 22 جريح���ا م���ن المتظاهري���ن بينه���م 

ثالث���ة جرح���ى ا�سيب���وا بطل���ق ن���اري، منوه���ا 
ال���ى ان م�ست�سفى الح�سي���ن التعليمي وعدد من 
الم�ست�سفي���ات االهلي���ة ا�ستقبل���ت ه���ي االخرى 
ع���ددا اآخر م���ن جرح���ى المتظاهري���ن والقوات 
ف���ي  العن���ف  اعم���ال  ت�ساع���د  وم���ع  االمني���ة.  
تظاهرات االيام الثالث���ة، دعت قيادة �سرطة ذي 
قار �سي���وخ ووجه���اء محافظة ذي ق���ار واولياء 
ام���ور المتظاهري���ن ال���ى التدخل لوق���ف العنف 
ال���ذي يتعر����س ل���ه منت�سبوه���ا اثن���اء ت�سديهم 
للمتظاهري���ن، فيم���ا و�س���ف مراقب���ون الحلول 
االمني���ة لمطالب المتظاهري���ن بالعقيمة، داعين 

الى تبني حلول جذرية لالزمات المتفاقمة.
وا�س���درت قي���ادة �سرطة ذي قار بيان���ا دعت فيه 
�سيوخ الع�سائ���ر ووجهاء واهال���ي محافظة ذي 
ق���ار واولي���اء ام���ور المتظاهري���ن ال���ى التدخل 
لوق���ف اعمال العنف الت���ي ت�سهدها التظاهرات، 
وجاء ف���ي البيان الذي تابعت���ه المدى انه "يعلم 
الجمي���ع ان قي���ادة ال�سرط���ة والق���وات االمني���ة 
العامل���ة في المحافظة تتحم���ل م�سوؤولية كبيرة 
في ظل الظروف الراهنة حيث انها تطبق الحظر 
الوقائ���ي وف���ق مق���ررات اللجنة العلي���ا لل�سحة 
ترافقها مهم���ة حماية المتظاهري���ن ال�سلميين"، 
وا�س���اف ان "ح���ق التظاهر كفل���ه الد�ستور لكن 
كذل���ك علينا حماي���ة االرواح والممتلكات العامة 
والخا�س���ة وحفظ االم���ن وعدم ال�سم���اح بخلق 

الفو�سى والتاأثير على الحياة العامة".
وتابع البيان "واليوم يتعر�س �سباط ومنت�سبو 
�سرطتن���ا ال���ى االعت���داءات باأنواع الط���رق منها 
الر�سق بالحجارة والطع���ن والجرح با�ستخدام 
االآالت الجارحة والرا�س���ة"، واردف "لذا ندعو 
الجمي���ع ال���ى التدخ���ل للح���د م���ن االعت���داءات 
المغر�س���ة عل���ى قواتن���ا والت���ي ت�سبب���ت يومي 
)االثني���ن والثالثاء( بجرح العدي���د منهم وقبلها 
�سهدتم تعر�س اح���د منت�سبينا للقتل غدرا اثناء 

تاأدية واجبه لحماية المتظاهرين".
ونا�س���دت قيادة ال�سرطة في بيانها "الجميع بان 
ياأخذوا دوره���م، ال�سيوخ واولياء االمور االآباء 
واالمه���ات للح���د م���ن اعت���داء المتظاهرين على 
اخوتك���م مم���ا يولد االحت���كاك الذي ق���د يت�سبب 
بفقدان االحب���ة"، وا�ساف "اف�سحوا لنا المجال 
في تطبيق الحظر الوقائي وقفوا معنا بامتثالكم 
للقواني���ن ومطالبكم ومظاهراتكم التي هي حق 
م�سروع لتكون ب�سكل ح�ساري بعيدا عن العنف 

واالعتداء والفو�سى".
ويرى مراقبون للحراك ال�سعبي ان اللجوء للحل 
االمن���ي ف���ي التعاطي م���ع مطال���ب المتظاهرين 
ا�سه���م في تعقي���د االزم���ة، ولم ي�ساع���د في حلها 
الذي يتطلب تبني عملية ا�سالح جذرية للعملية 
ال�سيا�سي���ة واع���ادة تنظي���م الهيكلي���ة االداري���ة 

وبرام���ج اقت�سادي���ة وخدمي���ة ت�سب ف���ي خدمة 
و�سالح المجتمع.

ان  كول���ي  ع���الء  االعالم���ي  المراق���ب  ويق���ول 
"المعالج���ات والحل���ول التي تعتم���د ا�ستخدام 
الق���وة م���ن �ساأنها ان تفاق���م االزمة وت���وؤدي الى 
ردة فع���ل تزي���د م���ن وتي���رة العن���ف"، مبينا ان 
مراح���ل  �سه���دت  النا�سري���ة  ف���ي  "التظاه���رات 
م���ن التوتر والعن���ف كانت ناجم���ة بمجملها عن 
ا�ستخ���دام الق���وة والحلول االمنية ف���ي معالجة 

االزمات ولي�س طرق احتواء االزمة".
واو�س���ح كول���ي ان "ا�ستخدام الحل���ول االمنية 
كح���ل وحي���د كل���ف محافظ���ة ذي ق���ار الكثير من 
ال�سحايا والخ�سائ���ر ولو كان هناك تغليب للغة 
الحوار والعمل على تحقيق مطالب المتظاهرين 
ل���كان االمر اكثر ي�س���را و�سهول���ة"، وا�ساف ان 
البرلمان  �سب���ق وان �سنفها  قار  "محافظ���ة ذي 
العراق���ي كمدين���ة منكوب���ة وهذا يمث���ل اعترافا 
�سمنيا بم�سروعية مطالب المتظاهرين الداعين 
الى توفي���ر الخدمات وفر����س العمل والنهو�س 
بالواق���ع االقت�س���ادي واال�س���الح االداري ف���ي 

المحافظة".
وتابع المراقب االعالمي ان "معظم المتظاهرين 
ه���م من جي���ل ال�سب���اب واي قرار امن���ي يفر�س 
عليه���م بالقوة �سيتح���ول الى حالة م���ن التحدي 
والعناد وبالتالي تفاق���م االزمة وت�ساعد وتيرة 

العنف بالتظاهرات".
وكان���ت ال�سدام���ات بين المتظاهري���ن والقوات 
االأمنية تج���ددت و�سط مدين���ة النا�سرية، وذلك 
بع���د انطالق التظاهرات المطالبة باإقالة محافظ 
ذي قار ناظم الوائلي ال���ذي يتهمه المتظاهرون 
بالعجز ع���ن توفي���ر الخدمات والف�س���ل بحماية 
المتظاهري���ن م���ن جرائ���م االغتي���ال وتفجيرات 
الملي�سي���ات الت���ي ت�ستهدف منازله���م ناهيك عن 
التلكوؤ في محاربة الف�س���اد وتورط مقربين منه 

بملفات ف�ساد.
و�سه���دت التظاه���رات الت���ي انطلقت م���ن �ساحة 
مبن���ى  باتج���اه  النا�سري���ة  و�س���ط  الحبوب���ي 
المحافظ���ة ف���ي �س���وب ال�سامي���ة، اعم���ال عنف 
وح���رق اط���ارات لقط���ع الط���رق الموؤدي���ة ال���ى 
واجه���ة  ر�س���ق  ع���ن  ناهي���ك  المحافظ���ة  مبن���ى 
المبن���ى المذك���ور بالحج���ارة وتحطي���م زج���اج 
المبن���ى. فيم���ا تدخل���ت القوات االمني���ة لتفريق 
المتظاهري���ن تخللته���ا ا�ستب���اكات وعمليات كر 
وفر في ال�س���وارع القريبة من مبن���ى المحافظة 

وج�سر الن�سر.
يذك���ر ان ا�سر �سهداء ت�سرين امهلت يوم االثنين 
ال���وزراء  )22 �سب���اط 2021( رئي����س مجل����س 
الإقال���ة  واح���دًا  ا�سبوع���ًا  الكاظم���ي  م�سطف���ى 

المحافظ والمتورطين بقمع التظاهرات.

مراقب: الحلول االأمنية مع التظاهرات عقدت االأزمةاإ�سابات كورونا و�سواريخ الف�سائل تهدد باإلغاء الزيارة
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 بغداد/ ح�سني حامت

التزام  اإن  ال�شعبية  املناطق  �شيادلة  يقول 
دخول  مع  حتى  معدوم  �شبه  بات  املواطنني 
املوجة الثانية لفايرو�س كورونا. بينما و�شفوا 

ارتفاع معدل الإ�شابات بـ«املبالغ فيه«.
يف  تعمل   – ح�شني  زهراء  ال�شيدلنية  وتقول 
�شيدلية باإحدى مناطق �شرق القناة- لـ)املدى( اإن 
»ن�شبة التزام املواطن يف هذه املناطق ال�شعبية 

تكون �شبه معدومة«. تكاد  والكمامة   20%
ح�شب  اأحيانًا  يكون  “اللتزام  اأن  وت�شيف 
التي  الأمنية  القوات  فيها  تتواجد  التي  املناطق 

تفر�س غرامة مالية”.
الأ�شبوع  اأعلنت  قد  ال�شحة،  وزارة  وكانت 
املا�شي، فر�س غرامة مالية بقيمة 25 األف دينار 
ال�شوارع  يف  الكمامة  يرتدي  ل  مواطن  لكل 

والأحياء.
ال�شيدلنية  تعزو  الأ�شعار  يخ�س  ما  يف  اأما 
�شرف  �شعر  لرتفاع  الأدوية  اأ�شعار  »ارتفاع 
اىل  بدوره  اأدى  والذي  الدينار  مقابل  الدولر 
ارتفاعها بن�شبة %25 تقريبًا للقطعة الواحدة”، 
موؤكدة اأن “اأزمة اجلائحة لي�شت ال�شبب بارتفاع 

الأ�شعار«.
اخلمي�س  قررت  قد  ال�شحة،  وزارة  وكانت، 

ترفع  التي  وال�شيدليات  املذاخر  غلق  املا�شي، 
اأ�شعار الكمامات.

“الوزارة  اأن  )املدى(  تلقته  لل�شحة  بيان  وذكر 
كّثفت حمالتها على املذاخر وال�شيدليات وقررت 

غلقها يف حال رفع اأ�شعار الكمامات”. 
توفر  “رغم  بالقول:  ال�شيدلنية  وم�شت 
والأ�شواق  التقاطعات  يف  حتى  الكمامات 
ال�شعبية اإل اأن املواطن يرف�س اللتزام ويف�شل 

التعاي�س كما يريد، م�شتهينًا بالوباء«.
لـ)املدى(  قا�شم  عقيل  ال�شيدلين  يقول  بدوره 
ال�شعبية  املناطق  داخل  املواطن  “التزام  اإن 
يرتدون  اأ�شخا�س  نرى  ما  ونادرًا  معدوم،  �شبه 

الكمامة«.
ويتوقع قا�شم اأن “هناك مبالغة يف تزايد اأرقام 
الإ�شابات”، مبينًا اأنه “يف بداية اجلائحة ياأتي 
من  يعانون  يوميًا،  اأ�شخا�س   10 الأقل  على 
الوقاية،  ولوازم  الفيتامينات  لأخذ  الأعرا�س، 
وا�شفًا  ال�شي”،  لهذه  اأثر  يوجد  ل  اليوم  اأما 

تزايد الإ�شابة “بالتهويل املبالغ به”.
قا�شم  ال�شيدلين  يبنّي  لالأ�شعار  بالن�شبة  اأما   
املذاخر  من  ياأتي  كان  الكمامات  علبة  “�شعر  اأن 
اىل  ال�شعف  فوق  ارتفع  الن  اأما  دولر  بـ1.5 
ب�شبب  “الرتفاع  اأن  معتقدًا  دولر”،   3.5
انخفا�س قيمة الدينار مقابل الدولر، ول ميكن 

حتميلها اأكرث من هذه الأ�شعار ب�شبب العقوبات 
التي فر�شتها وزارة ال�شحة موؤخرًا«.

مكرتث  غري  اأ�شبح  “املواطن  اأن  قا�شم  ويوؤكد 
اأو انخف�شت، فهو يريد  �شواء ارتفعت الأ�شعار 
التعاي�س مع الواقع كما كان عليه قبل اجلائحة”.
من جهته يبنّي ر�شول حممد الذي يعمل يف اأحد 
املذاخر اأن “الطلب على امل�شتلزمات الوقائية قل 
بن�شبة كبرية يف الأ�شهر الأربعة الأخرية، كونها 

تكد�شت يف ال�شيدليات«.
حظر  »بعد  اأنه  لـ)املدى(،  حممد  وي�شيف 
اأ�شبحت هناك حركة على امل�شتلزمات  التجوال 
املوجة  بداية  يف  هي  كما  لي�شت  لكن  الوقائية 

الأوىل”.
جدًا  كبرية  ا�شتهانة  “هناك  اأن  اىل  وي�شري 
اىل  �شيوؤدي  وهذا  املواطن،  يعيها  ل  بالوباء 
كارثة كبرية اإْن ا�شتمر املواطن على هذا احلال«.

الإثنني  والبيئة،  ال�شحة  اأعلنت وزارة  ذلك  اىل 
كورونا  بفايرو�س  م�شاباً   23 وفاة  املا�شي، 

خالل الـ24 �شاعة املا�شية.
)املدى(،  تلقته  لها  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
اإ�شابة   3864 �شجلت  ال�شحية  “الكوادر  اإن 
متاثل  فيما  البالد،  حمافظات  عموم  يف  جديدة 
2236 م�شابًا اإىل ال�شفاء، وقابل ذلك وفاة 23 
م�شابًا بالفايرو�س خالل الـ24 �شاعة املا�شية”.

ارتفاع اأ�سعار االأدوية جراء ارتفاع �سعر �سرف الدوالر

�سيادلة المناطق ال�سعبية: التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ن�سبته 20 % فقط

 ذي قار / حممد اآل عمر 

يف كل مو�شم زراعـــي خالل ال�شنوات 
املا�شية ت�شهد حمافظـــة ذي قار، �ُشحًا 

زراعيـــًا.  امل�شمولـــة  مبناطقهـــا  مائيـــًا 
فتارة يكون ال�ُشح نتيجة التجاوزات، 
وتـــارة اأخرى ب�شبـــب قلـــة الإطالقات 

املائية. 

عـــام  يقـــول مديـــر  الإطـــار  هـــذا  ويف 
اأن  هـــادي،  �شالـــح  قـــار،  ذي  زراعـــة 
املو�شـــم الزراعي احلـــايل مل ي�شهد اأي 
تناق�شـــات مائيـــة اأو اأي قلة باطالقاته 

يف املحافظة. 
»اخلطـــة  اأن  لـ«املـــدى«،  هـــادي  وذكـــر 
الزراعيـــة ال�شتويـــة للمحافظـــة بلغت 
ملح�شـــول احلنطـــة 346 األـــف طـــن، 
و70 األـــف دومن ملح�شـــول ال�شعـــري، 
بينمـــا �شكلـــت املحا�شيل مـــن اخل�شر 
ن�شبة 5760 دومنـــًا، وبالتايل يكون 
لدينـــا جمموع اخلطة 421 األف دومن 

متت زراعته املو�شم احلايل«.
تنفيذهـــا  مت  »اخلطـــة  اأن  واأ�شـــاف، 
بن�شبـــة %100 دون اأي خلـــل حيـــث 
مت تاأمني كافة احل�شـــة املائية بالكامل 
لهـــا مـــن خـــالل التن�شيق بـــني ال�شعب 
الزراعية واملوارد املائيـــة«، مبينا اأن« 
اإدارتـــه متلك خطة زراعيـــة للمزراعني 
الذين خـــارج اخلطة، حيث �شيتم جرد 
مـــا مت زراعتـــه ورفعه للـــوزارة، كونه 
اأي�شـــًا حم�شـــوًل انتاجيـــًا مت  يعتـــر 

تنفيذه من قبل مزارعي املحافظة«.
وتابـــع، »اأمـــا بالن�شبـــة لل�شـــح املائـــي 
املعلن يف ق�شاء �شيد دخيل فهو يتعلق 
ب�شـــط ال اإبراهيـــم الـــذي تعتمـــد عليه 
املدينـــة يف الإ�شالـــة وميـــاه ال�شـــرب، 
ف�شاًل عن وجود خلل يف عملية تبطني 
النهـــر، حيث يوجد جـــزء مبطن واآخر 
غـــري مبطـــن ممـــا يـــوؤدي اإىل �شعوبة 

يف �شعـــود امليـــاه ل�شـــط ال اإبراهيـــم، 
لكن اخلطـــة الزراعية منفـــذة بالكامل 
على هـــذا الواقع، و�شح املياه يف �شيد 
دخيل هـــو ب�شبب نق�س ميـــاه �شط ال 
ابراهيـــم، والـــذي ل عالقـــة لـــه باأمور 

الزراعة«. 
واأو�شـــح هادي، اأن« هنـــاك جتاوزات 
حت�شـــل يف �شـــدور الأنهـــر، حيث اإن 
ال�شقـــي يف بدايات الأنهر تكون ب�شكل 
نقو�شـــات يف  هنـــاك  كبـــري، وتكـــون 
و�شول املياه اىل ذنائب الأنهر، وهذه 
احلالـــة ونتيجـــة املطالبـــات امل�شتمرة 
مت التن�شيـــق مـــع املـــوارد املائيـــة يف 
املرا�شنـــة(   ( عمـــل  علـــى  املحافظـــة 

والق�شاء على هذه احلالة«. 
بدوره تناق�شت ت�شريحات م�شوؤولني 
ذي  ونواحـــي  اأق�شيـــة  يف  حمليـــني 
قار ب�شـــاأن احل�شة املائيـــة للمحافظة، 
حيـــث بـــنّي مديـــر ناحيـــة الطـــار عبـــد 
�شيدان اجلابري لـ«املدى«، اأن »اخلطة 
الزراعيـــة ال�شتويـــة لهذا العـــام بلغت 
مبح�شـــويل  مزروعـــة  دومن  اآلف   6
احلنطـــة و ال�شعـــري ف�شاًل عـــن وجود 
اخلطـــة  خـــارج  دومن  اآلف   5 قرابـــة 

الر�شمية«.
فقـــد  املائيـــة  »احل�شـــة  اأن  واأو�شـــح، 

تاأثـــرت بانخفا�ـــس م�شتـــوى من�شوب 
نهـــر الفـــرات هذا العـــام مما اأثـــر على 
يف  وت�شبـــب  الزراعيـــة  الأرا�شـــي 
و�شول ميـــاه البزول وميـــاه الأهوار 
لتلـــك الأرا�شـــي الزراعيـــة، حيث كلما 
يقل من�شوب النهـــر ترتفع  مياه البزل 
والأهـــوار علـــى الأرا�شـــي الزراعيـــة 

وتوؤثر على الزراعة«.
وتابع، اأن« الو�شع الزراعي يف الوقت 
احلايل مييل لال�شتقرار بوجود اأعمال 
الكري امل�شتمرة »، م�شيفًا اأن« الناحية 
لديها م�شروع جديـــد خا�س بها تنفذه 
منظمة الفاو العاملية وا �شتغرقت فرتة 
زراعتـــه قرابـــة ال�شنتـــني حتـــى اكتمل 
موؤخـــرًا ، وامل�شروع هو  زراعي �شامل 
يف ناحيـــة الطـــار وي�شتثمـــر م�شاحـــة 
األـــف دومن وي�شمل اأعمال تنظيم   16
الأرا�شـــي  وا�شت�شـــالح  الإروائيـــات 
الزراعيـــة مع م�شاريـــع خمتلفة ترافق 

هذا امل�شروع«. 
�شي�شتعـــني  امل�شـــروع  اأن«  اىل  ونـــّوه 
بخريجـــي الق�شـــاء مـــن حملـــة �شهادة 

البكالوريو�س للعمل فيه ». 
من جانبـــه، ذكر قائممقـــام �شيد دخيل 
حيدر عزيـــز الإبراهيمـــي، اأن الق�شاء 
يعـــاين من �ُشح مائي يف ناحية جتهيز 

الأنهر فيه. 
واأو�شـــح عزيـــز لــــ« املـــدى«،« توجـــد 
لدينا م�شكلة يف جتهيـــز الأنهر باملياه 
يف كافـــة اجلـــداول يف عمـــوم الق�شاء 
�شواء يف القـــرى واملركز على �شط ال 
اإبراهيـــم وهناك اأ�شبـــاب خمتلفة منها 
الكميـــة ل تتنا�شب مع كمية الإطالقات 
املقـــررة ل�شـــط ال اإبراهيـــم مـــن ناظم 
احلمـــزة والتي هي مقـــررة 5 م3 /ثا 
لكـــن املطلق احلقيقي منها ل ي�شل اىل 

 .« /ث  م3   3
واأ�شاف »كما اأن عدد اجلداول املتفرعة 
مـــن �شـــط ال اإبراهيـــم ل تتنا�شـــب مع 
حجـــم ال�شـــط اأو الكميـــة املطلقة حيث 
ي�شل عدد اجلـــداول اىل 118 جدوًل 
علـــى طول �شط ال اإبراهيم الذي ي�شل 

تقريبًا طوله 36 كم«. 
وبنّي،« متت خماطبة الوزارة واملوارد 
املائية يف املحافظـــة بوجود �ُشح مياه 
يف الق�شاء، حيث اأن �شيد دخيل ومنذ 
املبا�شـــرة مب�شـــروع التبطـــني، فاإنهـــا 
تعـــاين وب�شـــورة م�شتمـــرة مـــن �ُشح 
امليـــاه يف �شـــط ال اإبراهيـــم، والأمـــر 
و�شـــل اىل اجلفـــاف حيـــث اأن انهارنا 
تعر�شـــت للجفـــاف متامًا لـــول هطول 

الأمطار الأخرية«.

التجاوزات وقلة االإطالقات وراء �ُسح املياه

المو�سم الزراعي في ذي قار: ت�سارب ت�سريحات الم�سوؤولين عن الح�سة المائية للمحافظة

الى احملكومني الغائبني املدرجة أس��مائهم ادناه والساكنني في 
العناوين املؤش��رة ازاءهم ومبا انكم مدانني وفق املواد املبينة إزاء 
اس��م كل منكم من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 
2007 املعدل في القضايا املؤش��رة إزاء اس��مائكم ومبا ان محل 
اقامتكم مجه��ول لذا اقتضى تبليغكم ف��ي الصحف احمللية 

ولك��م احلق في االعت��راض والتمييز وفق احكام امل��ادة )81( من 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية العسكري رقم )22( لسنة 2016 
واملادة )243( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم )23( لس��نة 
1971 وتعديالته اعتباراً من تاريخ النش��ر وفي حال انقضاء املدة 
احملددة دون ان تقدموا أنفس��كم  الى محكمتنا او الى أي مركز 

ش��رطة ودون ان تعترضوا عليه خالل امل��دة املذكورة فان احلكم 
الغياب��ي باإلدان��ة والعقوب��ات االصلية والفرعية يك��ون مبنزلة 

احلكم الوجاهي استناداً ألحكام املادة أعاله. 
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ال��ق�����ض��اء وال��ن��زاه��ة! م���زاج���ي.. والأول��م��ب��ي��ة �ضّللت  اأ���ض��ا���ض��ي  ن��ظ��ام  ك��ت��اب��ة  م��ن  ن��ح��ذر   

 بغداد / اإياد ال�ضاحلي

طال����ب الكاب����ن ن�ش����ال غ����امن، م����درب منتخب 
)3×3( لكرة ال�ش����لة وفريق الت�شامن النجفي، 
االحت����اد املرك����زي بالتنّح����ي ع����ن القي����ادة بع����د 
18عام����ًا م����ن توّلي����ه ال�ش����لطة التنفيذي����ة للعبة 
تخطي����ط  دون  م����ن  االإدارة  �ش����خو�س  بنف�����س 
�ش����ليم ودوري منتظم للكب����ار وللفئات العمرية 
وتخّلل����ت انتخاباته �ُش����بهات التزوير، اإ�ش����افة 
اإىل حتّمل����ه م�ش����وؤولية اإخف����اق املنتخ����ب االأول 
يف اأك����ر م����ن منا�ش����بة، داعي����ًا وزير الريا�ش����ة 
عدنان درجال التخاذ موقف حا�ش����م جتاه اأزمة 
ال�ش����لة واإال ف����اإن ح�ش����دًا م����ن ريا�ش����يي اللعب����ة 
�شينتف�ش����ون يف تظاهرات �ش����لمية كربى اأمام 
بوابة وزارته لق����ول كلمتهم للتاريخ ويغادروا 

الريا�شة بال رجعة ح�شب قوله.
وق����ال ن�ش����ال اأثناء حوار �ش����ريح م����ع )املدى( 
اأ�ش����ّجل نقاط����ًا ع����ّدة ُمهّم����ة يف �ش����لة االحت����اد 
املرك����زي :«اإن هزائم كرتنا يف البحرين �ش����من 
الناف����ذة الثالث����ة حل�ش����اب املجموع����ة الرابع����ة 
 2021 اآ�ش����يا  لكاأ�����س  االأولي����ة  بالت�ش����فيات 
وحرمانه����ا م����ن امل�ش����اركة يف ت�ش����فيات كاأ�����س 
الع����امل 2023 ُتدم����ي القل����ب حق����ًا، لكني ل�ش����ُت 
مّمن ي�شخ�شن �ش����لبيات اللعبة، فاإدارة االحتاد 
تعمل بفريق واحد ومتتلك ال�شخ�شية املعنوّية 
امل�شتقّلة، وتتلّقى االأموال من الدولة مبا يقارب 
800 ملي����ون دينار عراقي �ش����نويًا، وعليه ال بّد 
اأن تك����ون هناك رقابة �ش����ارمة عل����ى تخطيطها 
ونتائجه����ا، فخ�ش����ارة املنتخ����ب هي بح����د ذاتها 
ترافقه����ا حما�ش����بة  اأن  للبل����د، ويج����ب  اإ�ش����اءة 
االحت����اد بعدم����ا توّف����رت ل����ه كل �ُش����بل الدع����م، 
ون�شتذكر هنا خ�شارتنا عام 1999 اأمام االأردن 
�شاحب ال�شمعة الكبرية عربيًا واآ�شيويًا مل متّر 
دون اإجراء مبا�ش����ر من رئي�س اللجنة االأوملبية 

اآنذاك حل فيه االحتاد و�شّكل هيئة موؤقتة«.

اإ�ضالح درجال
واأ�شاف :«منذ عام 2003 اىل مطلع عام 2021 
مل احتّدث قط الأية و�ش����يلة اإعالمية عن �شجون 
اللعب����ة، وال يوجد ل����دّي اأي مطمع اإداري كوين 
اأحب عمل����ي يف التدري����ب، لكن جن����اح الكابن 
عدن����ان درج����ال يف اإ�ش����الح احت����اد ك����رة القدم 
باإبع����اد اإدارت����ه ال�ش����ابقة اأوق����د اأم����اًل كبريًا يف 
نفو�����س مئ����ات ال�شخ�ش����يات الكف����وءة ملختلف 
االألع����اب عانوا مثله م����ن االإق�ش����اء، وتعاطفوا 
معه، لكّنه����م ال ميتلكون االأم����وال الكافية مثلما 
الدولي����ة  املحكم����ة  اىل  ق�ش����يته  لرف����ع  اأعانت����ه 
ال�ش����رداد حقه، وجنح يف التهيئة والتن�ش����يق 
مع الفيفا على انتداب خم�ش����ة اأ�ش����خا�س لهيئة 
تطبيعي����ة، وزادت طموحاتن����ا بحمل����ِه حقيب����ة 
وزارة الريا�ش����ة عّلن����ا ن�ش����ل مع����ه اىل خارطة 

طريق تنقذ واقعنا ال�شلوي«.

نظام اأ�ضا�ضي مزاجي!
واأو�ش����ح ن�ش����ال :«الهيئة العام����ة الحت����اد كرة 
ال�ش����لة ت�ش����م 132 ع�ش����وًا تتحّمل امل�ش����وؤولية 
الكربى با�ش����تمرار اإدارته احلالية، مع اإقرارنا 
اأتاح  اأبناء اللعبة، والبقية  اأن 10 -5% منه����م 
لهم القانون 16 ل�ش����نة 1986 االن�ش����مام للهيئة 
وفق����ًا للمادت����ن )6 و9( وولوجه����ا بطريق����ة اأو 
باأخ����رى، فت����ّم قبول �ش����ائق �ش����يارة )جم�ش����ي( 
واآخر العب كرة قدم!! اأما االآن تعد الهيئة ملغاة 
ووجود االحتاد لت�شريف االأعمال قبل حّله يف 
13 متوز املقبل بُحكم القانون 21 ل�شنة 2021 
الذي اأحي����ا االأمل النبثاق هيئة جديدة من رحم 
النظ����ام االأ�شا�ش����ي لالحت����اد، ف�ش����ارع االأخ����ري 
لت�ش����كيل جلن����ة تت����وىّل اجن����ازه وفق����ًا ملزاج����ه 

ومقا�شاته، وهذا مرفو�س ب�شدّة:«.
وتاب����ع :اأح����ذر اللجن����ة املوؤقت����ة الإدارة العم����ل 
االأوملب����ي يف العراق من حماولة البع�س تفريغ 
القانون 21 من حمتواه، اأي خ�ش����ارة كل �شنن 
�ش����ربنا عل����ى ت�ش����ريعه، واأدعوها اىل ت�ش����مية 
جلنة تنفيذية حمايدة وم�شركة من )الريا�شة 
الربملاني����ة ووزارة الريا�ش����ة وخب����ري م����ن كل 
لعب����ة( تدي����ر �ش����وؤون كل االحت����ادات، وتكت����ب 
نظام����ًا اأ�شا�ش����يًا متكام����اًل ال ُيراع����ي م�ش����لحة 

�ش����خ�س بعين����ه، ينتق����ي هيئات عام����ة جديدة، 
وي�ش����من العدال����ة جلمي����ع املر�ش����حن ومُيّه����د 

الإجراء انتخابات نزيهة«.

كتب م�ضّللة!
ووّجه انتق����اده اىل اللجنة االأوملبية ال�ش����ابقة، 
وبقي����ة  احتادن����ا  يف  نعاني����ه  م����ا  :«كل  بقول����ه 
وج����ود  ع����دم  ب�ش����بب  الريا�ش����ية  االحت����ادات 
�ش����لطة حما�ش����بة فوقها، وكان املكتب التنفيذي 
للجن����ة االأوملبي����ة 2018-2014 يحميها لدواٍع 
انتخابي����ة حر�ش����ًا منه على ع����دم التفريط بهذا 
ال�ش����وت وذاك، فكثري من الدعاوى يف املحاكم 
وهيئة النزاهة ُفتَحْت لوجود خروق و�ش����بهات 
ف�ش����اد ث����م اأغلق����ْت بكتب ر�ش����مية م����ن االأوملبية 
����ّللْت احلقائ����ق مل�ش����لحة روؤ�ش����اء االحتادات  �شَ
امل�ش����كو منهم، وبناًء على ذلك اإذا ما فقدنا االأمل 
باإمكاني����ة اإ�ش����الح القان����ون 21 و�ش����ع االحتاد 
واملنظوم����ة الريا�ش����ية الفا�ش����دة ب�ش����كل ع����ام 
والقوي����ة باأذرعها على م�ش����تويات متعّددة منها 
الدولة واالإعالم والعالقات العامة وما ُت�ش����ّكله 
من �ش����غوط على الكابن درجال، �ش����وف نغادر 

اللعبة”!

الدوري العام
واأ�ش����ار ن�ش����ال اىل اأن :«اإ�شفاء �ش����فة االإجناز 

عل����ى اأن�ش����طة االحتاد بتنظيمه الدوري ب�ش����كل 
م�ش����تمر لي�����س �ش����حيحًا، ب����ل اأ�ش����قاط فر�����س، 
ف����اأي دوري ممت����از هذا يلعب فيه الالعب �ش����ت 
مباريات خالل ت�شعة اأيام؟ ومن يقراأ برناجمهم 
على الورق �ش����يقول اأننا من الدول املتقّدمة يف 
اللعبة! لالأ�شف دورينا ينتهي خالل ثالثة اأ�شهر 
بداًل من �شتة، ويتوّجب اأن ت�شبقه مرحلة اإعداد 
كاملة للفرق، وحتى بالن�ش����بة لدوري النا�شئن 
ينته����ي خالل اأربع����ة اأيام من خ����الل التجّمعات 
ويفر�س اأن يكون عاّمًا وهكذا لل�ش����باب مثلما 
يجري يف ال�شقيقة �شوريا فكل م�شابقات �شلتها 
تق����ام بالتناف�س الع����ام، ولديهم دوري للن�ش����اء 
درجة اأوىل وثانية، وللفتيات وال�شابات اأي�شًا، 
برغ����م اأن ظروفنا كبنى حتتية واأموال اأف�ش����ل 
منه����م، وموؤّخ����رًا اأج����رب رئي�����س احتادهم جالل 
نقر�����س عل����ى تقدمي ا�ش����تقالته من قب����ل االحتاد 
الريا�ش����ي العام وت�ش����كيل جلنة موؤقتة لت�شيري 
االأعم����ال وتنظي����م االأم����ور التي انعك�ش����ت على 
احتالل منتخبه����م املركز الثاين يف النافذة بعد 
فوزهم على ال�شعودية واإيران ويناف�شون قطر 

بقوة«!

تاأهيل المدربين
وذك���ر :«ال يوج���د تاأهيل متق���ّدم للمدربن وال 
 )C اأو B( ت�شنيف حمرف لهم، فمنح �شهادة

مقابل بدل ا�شراك 200 دوالر ال يخدم اللعبة، 
�ش���ة  ال�ش���يما اإذا م���ا علمنا اأن �شهادة C خم�شّ
للفئ���ات العمري���ة، ويتطّل���ب بعده���ا الت���ّدرج 
و�ش���واًل للخ���ط االأول، كم���ا ال توج���د جل���ان 
حقيقية عاملة يف االحتاد، ُهم اأنف�شهم اأع�شاء 
االحتاد يقّررون ما ي�ش���اوؤون حتت م�ش���ّميات 
االن�شباط وامل�شابقات واال�شتئناف وال ت�شم 

اأية كفاءة �شلوية من جنوم اللعبة”.
ووا�ش���ل :«اإذا كان لدينا جلنة مدربن ملاذا مل 
يتم اختيار طاقم حملي كامل بداًل من تداعيات 
اعتماد ق�ش���ي حامت يف الناف���ذة االأوىل وعدم 
التحاقه برغم تقا�ش���يه مبلغ 5 اآالف دوالر من 
االحت���اد، وتاأثري ذل���ك على نف�ش���ية الالعبن، 
وتوايل اخل�شارات ال�شت يف النوافذ الثالث؟ 
ثم َم���ن اأخت���ار امل���درب البو�ش���ني عزيز بكري 
وم�ش���اعده؟ اإن كان���ت اللجن���ة فعل���ى االحتاد 
حما�ش���بتها كونه���ا اختارت امل���الك الفني غري 
املنا�ش���ب، اأم���ا اإذا كان االختي���ار من اأع�ش���اء 
وُيقّدم���وا  امل�ش���وؤولية  ليتحّمل���وا  االحت���اد 
ا�ش���تقالة جماعي���ة الأنهم مل ي�ش���نعوا لنا جياًل 
بدياًل لالعبي املنتخب وال مدربن جّيدين وال 
حتى حكامًا با�ش���تثناء اأحمد علي الذي و�شل 
للعاملية مبجهود �شخ�ش���ي، فما نفع وجودهم 

اإذن«؟!

منتخب 3×3
ق���ال   ،)3×3( منتخبن���ا  ا�ش���تحقاقات  وع���ن 
ن�ش���ال :«بالرغم م���ن اجلهود الت���ي بذلُتها مع 
امل���الك التدريب���ي لالرتق���اء باملنتخ���ب، اإال اأن 
االحت���اد مل يق���ّدر ذل���ك، و�ش���بق اأن قّدم���ُت ل���ه 
تقري���رًا كاماًل عن �ش���رورة تهيئة م�ش���تلزمات 
حت�شري العبيه )حممد �ش���الح وعلي عبدالله 
وعل���ي موؤي���د وح�ش���ان عل���ي( الذي ح�ش���لوا 
على امليدالية الف�ش���ية بعد اخل�ش���ارة مع قطر 
)12-22( يف املباراة النهائية لدورة االألعاب 

االآ�ش���يوية داخل ال�ش���االت – ع�ش���ق اآباد يوم 
اأ�ش���بحت  2017، ك���ون الفّعالي���ة  اأيل���ول   24
�شمن مناف�ش���ات اأوملبياد طوكيو املقبلة، واأن 
ت�شنيفنا احلايل يف املركز االأخري، وال يوجد 
���ة الدولية  لدينا 25 العبًا م�ش���ّجلن يف املن�شّ
للفّعالية وال حتى مدربن وحكام خا�شن بها، 
ومل ي�ش���تجْب اأح���د ملنا�ش���داتي ومقرحاتي، 
والطام���ة الك���ربى اأن االحت���اد كّل���ف م�ش���اعد 
املدرب البو�شني الألقاء حما�شرة يف فّعاليتنا، 
وه���و لي�س مدربًا فيه���ا وال َيعِرف قانونها وال 
ميت ب�شلة لها، وحتى الدورة التدريبية التي 
اأقامها املدرب البو�ش���ني نف�شه حتّدث فيها عن 
التكتي���ك واأم���ور اأخ���رى للعب���ة خ���الل يومن 
فقط، وه���ذا يخال���ف املنطق ب�ش���رورة اإعداد 

املدرب لفرة طويلة«.

محاربة المنتقدين
وك�ش���ف اأن :«جلوء االحتاد ملحاربة اأي مدرب 
اأخف���ي  وال  بّن���اًء،  حديث���ه  كان  واإن  ينتق���ده 
�ش���ّرًا رمّب���ا ما ج���اء يف �ش���راحتي م���ع املدى 
اليوم �شتكّلفني خ�ش���ارة موقعي يف املنتخب 
اأو التاأث���ري عل���ى عمل���ي يف ن���ادي الت�ش���امن 
النجفي، لكني ال اأهت���م لكل ذلك، ما يوؤملني اأن 
ريا�ش���يًا �ش���لويًا رائدًا من مواليد 1969 كان 
العبًا وطنيًا اأ�شا�ش���يًا مقيمًا يف م�شر ا�شتدان 
مبل���غ تذكرة الطائرة وج���اء اىل بغداد الإكمال 
معاملة �ش���موله مبنحة ال���رّواد، تعّمد االحتاد 
اإبقائه ثالثة اأ�ش���ابيع، و�ش���غلوه بالتواقيع ما 
بن العمارة وبغ���داد، ومل ينجزوا له املُعاملة 
حت���ى قّدم له���م االعت���ذار عن �ش���طرين كتبهما 
يف �ش���فحته بالفي�شبوك قبل �شنتن اأنتقد فيه 

عملهم باأدب!«

كفاءات مهّم�ضة
وختم ن�شال غامن حديثه :«مل ي�شتطع االحتاد 
اأن ُيع���ّد مدرب���ن وطنين مُيكنه���م اأن يقودوا 
املنتخب االأول مع اأنن���ا لدينا االإمكانية، لكّننا 
ال ن�ش���تجدي الفر����س، فكرتنا متتل���ك كفاءات 
مهّم�ش���ة م���ن م�ش���توى حمم���د النج���ار وثامر 
م�ش���طفى وحم���زة عبيد وغريه���م، رجال كرة 
ال�ش���لة العراقي���ة مل يول���دوا اليوم يف �ش���احة 
التدريب، ب���ل ُعمقهم ح�ش���ارة كبرية وتاريخ 
ميتد لعقود، اأ�ّش�شوا االحتاد العربي وطّوروا 
م���ن ق���درات اأجي���ال ع���ّدة خّط���ط له���م خرباء 
اأمث���ال ف���وزي ع�ش���كر ومه���دي جن���م وعل���ي 
ال�ش���فار، ال يلي���ق لكرتنا الكب���رية اأن تراجع 
خل���ف منتخبات �ش���غرية، وال ميكن اأن ُنقارن 
م���ع  والبحري���ن  والهن���د  باليم���ن  م�ش���تواها 
احرامنا لها، نحن العراق، ن�ش���تحق اأن نقف 
على خط واحد مع م�ش���ر وتون�س واجلزائر، 

فهل ه�شمنا الدر�س؟ اآمل ذلك«.

اأكد تركه الريا�ضة ما لم ُي�ضلح القان�ن 21 �ض�ؤونها .. ن�ضال غانم:

اتحاد كرة ال�ضلة ُمطالب بالتنحي.. ودرجال �ضيرى انتفا�ضتنا الكبرى!

 بغداد / حيدر مدل�ل 

وا�شل �شانع األعاب فريق القا�شم لكرة القدم اأثري �شالح 
م�شريته الرائعة يف مناف�شات دوري الكرة املمتاز عندما 
خط���ف ث���الث نقاط غالي���ة من فري���ق نفط مي�ش���ان لكرة 
القدم بالهدف القاتل الذي �شجله يف الدقيقة الرابعة من 
الوقت االإ�ش���ايف الذي منحه احلكم االحتادي فيد كرمي 
يف اللق���اء املث���ري الذي جرى على ملعب مي�ش���ان الدويل 
مبدين���ة العم���ارة لريفع من ر�ش���يد فريق���ه اىل 20 نقطة 
باملرك���ز اخلام����س ع�ش���ر يف الرتيب يف افتت���اح جولة 
االإياب م���ن دوري الكرة املمتاز باملو�ش���م احلايل وعّمق 
من جراح م�ش���يفه ب�ش���كل دفع امل���درب رزاق فرحان اىل 
تقدمي ا�ش���تقالته اىل جمل�س اإدارة النادي برئا�شة يحيى 
زغ���ري بعد الراج���ع اىل املركز الثامن اأث���ر جتمد نقاطه 

عند 28 .
واأ�شبح اأثري �شالح اأول العب عراقي يف املو�شم -2020

2021  ي�ش���جل هدفن لفريق القا�شم مبرمى فريق نفط 
مي�ش���ان خالل جولتي الذهاب واالإياب حيث �ش���بق واأن 
اأح���رز اله���دف الثال���ث بالدقيق���ة الثانية وال�ش���بعن يف 
لق���اء الفريقن ال���ذي جرى عل���ى ملعب الكف���ل االأوملبي 
مبحافظة بابل يوم ال�شابع والع�شرين من �شهر ت�شرين 
االأول املا�ش���ي واأداره���ا احلك���م االحت���ادي اأحمد كاظم 
واأ�ش���فر يف النهاية بالتعادل االيجاب���ي بنتيجة )3-3( 
�ش���من املرحلة االأوىل من عمر امل�ش���ابقة حيث اأعتربها 

النقاد واملحللن واملتابعن ل�ش���وؤون الكرة العراقية من 
اأجم���ل املباريات اأث���ارة وندية مقارنة ببقي���ة املباريات 

الت�شع املتبقية.
و�ش���اهم النج���م اأث���ري �ش���الح يف اإه���داء فريق القا�ش���م 
يف  االأول  اله���دف  ت�ش���جيله  خ���الل  م���ن  غالي���ًا  ف���وزًا 
الدقيقة ال�ش���بعن مبرم���ى فريق احل���دود يف املواجهة 
الت���ي اأقيمت �ش���من اجلول���ة الثامنة يوم الثالث ع�ش���ر 
م���ن �ش���هر كان���ون االأول املا�ش���ي عل���ى ملع���ب الكف���ل 
االأوملبي  وقاده���ا احلك���م حممد طارق اأحمد واأ�ش���فرت 

بي�ش���اوين  بهدف���ن  ختامه���ا  فع يف  لري
م���ن غلت���ه التهديفي���ة اىل ثالث���ة 
اأه���داف فق���ط يف نهاي���ة اجلولة 

االأوىل من مرحل���ة الذهاب وبات 
م���ن اأب���رز االأوراق الرابحة التي 

يدفعه���ا امل���درب ع���ادل نعم���ة خ���الل 
ال�ش���وط الثاين يف اإط���ار مهمت���ه الناجحة لبقاء 

فريق���ه �ش���من دوري االأ�ش���واء ملو�ش���م جدي���د وف���ق 
االتف���اق ال���ذي اأبرمه مع جمل����س اإدارة الن���ادي ورجل 
االأعم���ال ح�ش���ن الكعب���ي من خ���الل التعاقد م���ع اأربعة 
العبن حمرفن )فرناندو وزكريا االأ�شماعيلي وداودا 

ودميبا دياخات( خالل فرة االنتقاالت ال�شتوية .
اجلدير بالذكر اأن فريق القا�شم لكرة القدم خا�س 20 

مباراة فاز يف 4 وتعادل يف 8 وُهزم يف 8 و�شجل 
العبوه 19 هدفًا ودخلت 24 هدفًا يف �شباكه .

هدف �ضالح القا�ضم يزيد جراح الفر�ضان 
 بغداد / المدى

اأكدت وزارة ال�شباب والريا�شة اأن االأندية الريا�شية التي 
ت�شتخدم مالعب الوزارة يف مناف�شات الدوري املمتاز لكرة 
الق���دم ومالع���ب التدريب الثانوي���ة تكون 
م�ش���وؤولة عل���ى توف���ري متطلب���ات 
الدي���زل  )وق���ود  املباري���ات 
االإ�شعاف  و�شيارة  للمولدات 
وتهيئ���ة  امللع���ب  وتخطي���ط 
وتنظي���ف  الك���رات  حامل���ي 
امللحق���ات  وكاف���ة  املالع���ب 
قب���ل وبعد اال�ش���تخدام( ومت 
االتف���اق على ذل���ك وتوثيقه ما 

بن الطرفن .
الر�ش���مي  احل�ش���اب  ونق���ل 
ال�ش���باب  ل���وزارة 
والريا�ش���ة عل���ى موقع 
االجتماعي  التوا�شل 
ع���ن  )الفي�ش���بوك( 

مدير عام دائرة �ش���وؤون االأقالي���م واملحافظات يف الوزارة 
طالب م�شلم املو�شوي قوله :اإن ما حدث يف مباراة النجف 
والديواني���ة �ش���من مناف�ش���ات اجلول���ة االأوىل م���ن مرحلة 
االإياب ل���دوري الكرة املمتاز من انقط���اع للتيار الكهربائي 
الوطني تتحمله اإدارة نادي النجف الريا�شي، مبينًا اأن اأي 

انقط���اع يف التي���ار الكهربائي يحتاج نح���و من 15 اىل 20 
دقيق���ة لتعود االإنارة اىل و�ش���عها الطبيع���ي لكون مالعبنا 

تفتقر لنظام التيار البديل )يو بي اأ�س (.
واأ�شاف جابر : اأن وزير ال�شباب والريا�شة عدنان درجال 
وّج���ه الدائ���رة الهند�ش���ية والفني���ة يف ال���وزارة باإدخ���ال 
منظوم���ة الكهرباء غري املنقطعة )يو ب���ي اأ�س ( على جميع 
مالعب العا�ش���مة بغداد واملحافظ���ات التابعة اىل الوزارة 
ف�ش���اًل عن االعتماد على املول���دات الكهربائية ولي�س التيار 
الكهربائي الوطني يف املباريات املنقولة تلفزيونيا اعتبارًا 
من اجلولة الثانية من مرحلة االإياب بدوري الكرة املمتاز .

و�شهدت الدقيقة الثالثة والثالثن من ال�شوط االأول ملباراة 
النج���ف والديوانية التي جرت عل���ى ملعب النجف الدويل 
يف حمافظ���ة النج���ف االأ�ش���رف انقط���اع التي���ار الكهربائي 
الذي اأ�شتمر ملدة 30 دقيقة اأ�شتاأنف بعدها احلكم االحتادي 
اأحم���د كاظم املباراة التي اأ�ش���فرت يف النهاية بفوز النجف 
بهدف���ن نظيفن حم���ال توقي���ع املحرف الغاين وي�ش���لون 
اكاكب���و وحممد عبد الزهرة لريفع من ر�ش���يده من النقاط 
اىل 34 وي�شتقر يف املركز الرابع بفارق 10 نقاط عن فريق 

القوة اجلوية املت�شدر .

ال�ضباب تحّمل اإدارة ملعب النجف م�ض�ؤولية انطفاء الكهرباء!  

 بغداد / المدى

روب���رت  البولن���دي  ب���ات 
ه���داف  ثال���ث  ليفاندوف�ش���كي 
تاريخ���ي ب���دوري اأبط���ال اأوروب���ا 
لك���رة الق���دم بر�ش���يد 72 هدف���ًا يف 
خت���ام جولة الذهاب من دور ثمن النهائي 
للن�ش���خة 2021 اإثر اإح���رازه هدف الفوز 
االول مبرم���ى فري���ق الت�ش���يو االإيط���ايل 
بالدقيقة التا�ش���عة من ال�ش���وط االأول يف 
املباراة التي جرت على ملعب االأوملبيكو 
بالعا�ش���مة روما وانتهت مل�شلحة فريقه 
بنتيجة )1-4( وفق اإجراءات احرازية 
الربوتوك���ول  لتفي���ذ  م�ش���ّددة  ووقائي���ة 
الطب���ي ال�ش���امل ال���ذي و�ش���عه االحتاد 

االأوروب���ي لك���رة الق���دم باملو�ش���م 2020-2021 
للحفاظ على �ش���حة و�ش���المة اجلميع بعد ظهور 
ال�ش���اللة اجلديدة من فايرو�س كورونا امل�ش���تجد 
منذ منت�ش���ف �ش���هر كانون االأول املا�شي يف عدد 

كبري من بلدان القارة العجوز .
وجت���اوز املهاج���م ليفاندوفي�ش���كي به���ذا اله���دف 
جنم فريق ريال مدريد االأ�ش���باين ال�ش���ابق  لكرة 
اأبط���ال  دوري  يف  غونزالي����س  راوؤول  الق���دم 
اأوروب���ا ويحت���اج اىل 62 هدف���ًا ملعادل���ة غرمي���ه 
الربتغ���ايل كري�ش���تيانو رونال���دو مهاج���م فريق 
يوفنتو����س االيط���ايل لك���رة الق���دم ال���ذي يرّبع 
عل���ى عر�س الزعامة بر�ش���يد 134 هدفًا واىل 36 
هدفًا للو�ش���ول اىل ع���دد االأهداف الت���ي اأحرزها 
االرجنتيني ليونيل مي�ش���ي قائد فريق بر�ش���لونة 

اال�شباين لكرة القدم �شاحب مركز الو�شافة .

ليفاندوف�ش���كي قائم���ة ه���دايف دوري  ويت�ش���در 
الدرج���ة االأوىل االأمل���اين لك���رة الق���دم حيث ميلك 
يف جعبت���ه 26 هدف���ًا �ش���جل 5 منه���ا م���ن ركل���ة 
ج���زاء يف خت���ام اجلول���ة الثانية والع�ش���رين من 
املو�ش���م احل���ايل حيث ي�ش���عى اىل احلف���اظ على 
االألق���اب الفردي���ة التي نالها يف املو�ش���م املا�ش���ي 
على جمي���ع االأ�ش���عدة كان اآخرها ح�ش���وله على 
لقب اأف�ش���ل العب بن�شخة 2020 من بطولة كاأ�س 
الع���امل لالأندية لك���رة القدم اإثر م�ش���اهمته الفعالة 
يف ح�ش���ول باي���رن ميوني���خ عل���ى الكاأ�س خالل 
املناف�شات  التي جرت بالعا�شمة القطرية الدوحة 
خالل الفرة من الرابع ولغاية احلادي ع�ش���ر من 
�ش���هر �ش���باط اجلاري �ش���بقه نيله جائزة  اأف�ش���ل 
الع���ب يف العامل لكرة القدم لعام 2020 املمنوحة 

من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم .

ليفاندوف�ضكي ثالث هداف تاريخي في دوري الأبطال



هو  الأوىل  بالدرجة   ، كورونا   فايرو�س   عن  احلديث    
وهوام�شه  تداعياته  لكن   ، بحتة  اكلينيكية  طبية  حيازة 
كثرية جدًا ، خ�شو�شًا اإذا ما انفتحت اأمامه اآفاق التاأويل 
الالمتناهية ، والتهوميات ، ومديات ال�شطط ، واخلرافة 

،والأ�شطوريات
عموم  يف  الب�شر  على  يخيم  ال���ذي  ال��ع��ام  ال�شعور  اأم���ا 
الكوين،   الهلع  زمن   ، الكورونا  زمن  يف  الأر�شية  الكرة 
الدينية  ال�شرديات  يف  ت�شميته  على  التفاق  مت  ما  فهو 
�شعور  وهو   ، بالنهاية(  ب)الإح�شا�س   ، والأيديولوجيا 
اأزيل رافق الإن�شان يف حلظة انف�شاله عن الطبيعة ، التي 
�شهدت تاريخ انبتاق الوعي لديه ، كونه كائن يعي ذاته  
، اإذ وقف مبهورًا اإزاء ظواهر الطبيعة الهائلة  ، ل ميلك 

اإزاءها اأي تف�شري،
واملبهم  الغام�س   ، امل���وت  ه��و  ال��ظ��واه��ر  ه��ذه  واأت��ع�����س 

والهاوية الأخرية --
اأ�شاطريه  يخلق  اأن  �شوى  البدائي  الإن�شان  اأمام  يكن  مل 
من  �شورة  ب��اأي  تقبله  ،اأو  عليه  لل�شيطرة   ، امل��وت  قبالة 
ال�شور ،فالذ بال�شحر م�شتنجدًا به ، ثم بالطوطمية ، اأو 
الإحيائية ، اأو مبذاهب تعّدد الأديان ب�شططها الأ�شطوري 
الباذخ ، ثم اىل الأديان التوحيدية ، وتفرعاتها الطوائفية 
اأفكار  منها  تتخل�س  مل  التي   ، اخلال�شية  بتاأويالتها   ،
القائم على  كانت( بحلمه  )اميانويل   ، التنوير  موؤ�ش�شي 
قدرة العقل الب�شري على اإقامة ما اطلق عليه ب) احلكومة 
العاملية(، ورمبا على غرار )ع�شبة الأمم والأمم املتحدة( 
ت�شوره  يف  فتكمن  اخلال�شية  -هيغل  تنظريات  ،اأم���ا 
)برو�شيا(  جمهورية  اقرتاع  جتربة  يف  التاريخ  بانتهاء 

انطباق  م��ث��ل  ح��ي��ث  ال��ت��اري��خ  ن��ه��اي��ة  ل��دي��ه  ال���ذي ج�شد 
الإرادت��ن  حتقيق  عرب  الكلي  املطلق  مع  الفردي  املطلق 
،--و)كارل مارك�س(يف جمتمعه ال�شيوعي ،حلم الب�شرية 

الذهبي-----
اإن فكرة نهاية التاريخ هي فكرة خال�شية اأو م�شتقة منها 
متمثلة  الأيديولوجيات  ملعظم  مالزمة  ظلت  اأنها  حتى   ،
املتطلع  امل��ث��ايل  املجتمع  متثل   ، مثالية  ت�����ش��ورات  يف 
تتعر�س  الكورونا  ، --ففي زمن  الأزمة  اإليه يف مراحل 
الأنظمة واملنظومات للتعرية والهتزاز،وباملجمل ميكن 
�شّمي  ما  حتت   ، وامل�شادة  الناقدة  احلمية  ه��ذه  اإدراج 
بالح�شا�س بالنهاية ون�شخته الأيدولوجيات الراهنة يف 
اليوم وحتت  نلم�شه  ما  ،-وه��ذا  التاريخ(  )نهاية  مفهوم 

ال�شيعة  بع�س  عند  ي�شاع  فيما   ، الكورونا  ه��ول  تاأثري 
الإمامية وعلى ل�شان بع�س من عرفائهم ،اإن ب�شائر ظهور 
املهدي املنتظر باتت تلوح بالآفق ، و�شمي بنهاية الزمان 
القدمي وبداية الزمن اخلال�شي  اجلديد على اأنقا�س زمن 

اأنقا�س زمن قدمي،--
على م�شتوى امل�شهد العاملي الراهن باأنظمته ومنظوماته 
اإذا كانت ثمة ح�شنة لهذا الوباء املميت ،وال�شيئ ال�شيت 
،اإنه و�شع منظومة القيم العاملية حتت الختبار ،ممتحنًا 
من�شجم  اإن�شاين  عامل  ت�شييد  على  ل�شالحياتها،وقدرتها 
،ومتما�شك ، ومت�شامن ،واإن كانت جتارب الدول تختلف 
و�شائل  لكن   ، واأيديولوجيا  نظام  كل  ج��دارة  م��دى  يف 
اأن الكثري  التوا�شل الجتماعي املختلفة والأخبار، تبن 

يف  �شادرة  مازالت  املتوح�شة   الراأ�شمالية  الأنظمة  من 
�شلوكها الراأ�شمايل اجل�شع يف الحتكار، حتى املكت�شفات 
الطبية امل�شادة لوباء الكورونا ،ويف ت�شابقها على ال�شلع 

والإدخار وا�شتثمار الأزمة راأ�شماليًا،--
ل  كونية   �شدمة  هو  الكورونا  وب��اء  اأن  البع�س  يعتقد 
تقل قوة   عن �شعقة كوبر نيكو�س الذي زحزح فكرة اأن 
الكرة الر�شية هي مركز الكون ، عندما وجد اإنها مل تكن 
�شوى جمرة ل تختلف عن غريها من املجرات ال�شابحة 
يف ف�شاء ل متناه ، التي تعوم جميعها يف اأرجائه،--ثم 
وتقوي�شًا  تهديدًا  �شكلت  -التي  -دارون  نظرية  ذلك  بعد 
ه�شمت  اإذ    ، مقد�شًا  ا�شتثنائيًا  كائنًا  كونت  لأ�شاطري 

نرج�شيته واأعادته اىل عائلته الأ�شلية ،--
اما نظرية فرويد التي ك�شفت عن العمق البعيد والغام�س 
العقل ،متمثاًل مبناطق  يف الإن�شان واخلارج عن هيمنة 

الال�شعور ،---
الأزمات مهما كانت تراجيدية وماأ�شاوية ، قد يكون ثمنها 
يف  الرتاجيدي  العمق  هو  -وه��ذا  اأنها  اإل   ، كثري  م��وت 
الوجود ، تبدو وكاأنها �شرورة طبيعية ت�شب يف جمرى 
تعمل  باتت  اأنظمة ومنظومات  لتبديل  نظرية اخلال�س، 

�شد الإن�شان ومالأت الأر�س جورًا وظلمًا ،---
كورونا هو تفاعل لعنا�شر طبيعية  كيميائية تنتقل  بن 
�شاأن  �شاأنه  يظهر  اأن  ينبغي  كان   ، الإن�شان  و  احليوان 
الأوبئة واجلائحات القدمية ، التي جرى ال�شيطرة عليها  
لإيقاظ  منه  لبد  كان  وتف�شيه  ظهوره  ولكن   ، واأر�شفتها 
الأ�شاطري  كل  اأوج��د  ال��ذي  بالنهاية(  )الإح�شا�س  �شعور 

والعلوم،

اإن من امل�شتغرب اأن جند �شخ�س ل يوؤمن بوجود 
احلظ  اأن  اإذ  حياته،  حلظات  اأحدى  يف  احلظ 
مفهوم ثقايف وا�شع النت�شار بن النا�س، ويظهر 
والفئات  الجتماعية،  ال�شرائح  خمتلف  لدى 
اأننا جند  التعليمية، حتى  وامل�شتويات  العمرية، 
اأو  القلم  اأو  احلجر  من  يتخذ  منهم  البع�س  اأن 
العملة املعدنية كتميمة جالبة للحظ ال�شعيد !!!، 
ويعرف احلظ اأنه اعتقاد الفرد باأن النتيجة التي 
وبطريقة  اإرادته  دون  من  حدثت  عليها  ح�شل 
اإيجابية  النتيجة  هذه  جاءت  فاإذا  متوقعة،  غري 
و�شيتمتع  �شعيد،  حظه  اأن  �شي�شعر  الفرد  فاأن 
بالراحة والرفاهية والإجناز والتوفيق مبا يقوم 
به من اأعمال، يف حن اإذا جاءت النتيجة خميبة 
وهذا  احلظ،  ب�شوء  �شي�شعر  فاأنه  مر�شية  وغري 
والغ�شب  والإحباط  باحلزن  ي�شعر  يجعله  ما 

واللوم. 
اأو �شوءه يف بع�س  اأننا قد نواجه احلظ   ورغم 
مواقفنا اليومية اإل اأن هناك بع�س الأفراد الذين 
احلياتية  اأحداثهم  يف  التوفيق  �شوء  يالزمهم 
وال�شياقات  الجتماعية،  والعالقات  )الأ�شرية 
عليه  يطلق  ما  هو  وهذا  واملهنية(،  الدرا�شية 
يظهر  الذي  �شوء احلظ،  النف�س مبتالزمة  علماء 
والف�شل،  ال�شلبية،  النتائج  الفرد  يواجه  عندما 
حتقيق  يحاول  عندما  واملر�س  واملعرقالت، 
اأهدافه وما يود احل�شول عليه من حقوق ونتائج 

يوؤدي  ما  وهذا  ومتكرر،  م�شتمر  ب�شكل  اإيجابية 
به اإىل ال�شعور بالظلم والعجز وفقدان ال�شيطرة 
الذات،  اجتاه  �شلبية  �شورة  وتبني  حياته،  على 
متتعه  رغم  اجليدة  النتائج  حدوث  توقع  وعدم 
بالقدرات والإمكانيات التي توؤهله يف احل�شول 

عليها.

الوقوع يف �سوء احلظ 
النتائج  ال�شيئ  احلظ  ذوي  الأفراد  غالبية  يعزو 
ال�شلبية اإىل قوى خارجية ت�شيطر على م�شريهم 
الدرا�شات  اأن  اإل  ال�شلوكية،  واإرادتهم ونتائجهم 
اإذ  الفرتا�س،  هذا  حقيقة  خالف  بينت  النف�شية 
احلظ  ب�شوء  العتقاد  يالزمهم  الذين  اأن  وجد 
تنق�شهم الكفاية يف التخطيط لأمورهم اليومية، 
اأنهم  بل  الأحداث،  تف�شري  و�شعف ب�شريتهم يف 
من  يواجهونه  ما  يف  رئي�شًا  جزءًا  يعتربون 
ف�شل، على �شبيل املثال اأن الفرد الذي يعزو عطل 
�شيارته اأثناء الو�شول اإىل مقابلة عمل مهمة اإىل 
لأنه  ذلك،  ال�شبب يف  يكون هو  قد   ، �شوء احلظ 
اهمل �شيارته ومل يفح�شها ب�شكل جيد قبل يوم 
تواجهه  الذي  ال�شخ�س  كذلك  املقابلة،  موعد  من 
اإىل  جوية  رحلة  يف  ذهابه  اأثناء  مطرية  عا�شفة 
بلده، اإذ كان ل بد من مراجعة اأحوال الطق�س قبل 
حتديد موعد رحلته... وهكذا جند اأن اأكرث اأنواع 
الف�شل التي يواجهها الفرد )�شيئ احلظ !( تكون 

ب�شبب �شوء تدبريه، اأو جتاهله بع�س التفا�شيل 
مما  الإيجابية،  النتائج  حتقيق  اأجل  من  املهمة 

يجعله ذلك يواجه الكثري من الأحداث ال�شلبية. 

من القوى البيئية اإىل الذات
اعتقدنا  التي  ال�شابقة  املواقف  ا�شتدعينا  لو 
م�شاعر  لتذكرنا  �شيئ،  حظ  ذوو  اأننا  حينها  يف 
ذلك  يف  به  �شعرنا  الذي  والأمل  والغ�شب  املرارة 
ما  ن�شتحق  ل  اأننا  نعتقد  عندما  ل�شيما  الوقت، 
الفرد  اأن  ومبا  �شلبية،  نتيجة  من  عليه  ح�شلنا 
قوى  اإىل  النتيجة  هذه  يعزو  ال�شيئ  احلظ  ذا 
خارجية غري م�شيطر عليها، فاأن تكرار املعوقات 

الفرد  واأهداف  حاجات  واإحباط  اخلارجية 
بالعجز  الذات  �شعور  اإىل  توؤدي  متكررة  بدرجة 
التحكم  اأمام  وال�شعف  احللية،  وقلة  الداخلي، 
�شلبية،  ذات  الفرد  لدى  تن�شاأ  لذلك  مب�شريها، 
روح  اإىل  تفتقر  وحمبطة،  وعاجزة،  ومت�شدعة، 
اأن  ذلك  ف�شاًل عن  املبادرة، والتغيري، والتحدي. 
اعتقاد الفرد بوجود قوى �شريرة تتحكم يف حظه 
التفكري  وراء  ين�شاق  جتعله  ورغباته،  وم�شريه 
قوى  بوا�شطة  تعديله  من  بد  ل  وحظه  قدره  اأن 
ال�شريرة، وتوفر  القوة  تلك  تناف�س  اأخرى طيبة 

له احلماية والأمن واحلظ ال�شعيد.

طقو�س احلظ ال�سعيد
ا�شتعمال  اإىل  ال�شيئ  احلظ  ذوي  بع�س  يذهب 
دعم  يف  ت�شاعدهم  التي  والعادات  الطقو�س 
بع�س  قراءة  الطقو�س يف  حظهم، وتتمثل هذه 
اجلمل والأدعية اأو القيام ببع�س احلركات مثل 
فرك اليدين والنفخ وطرق اخل�شب وحمل بع�س 
الأ�شياء اجلالبة للحظ كاخلرز والتعاويذ، ورغم 
لها  عالقة  ول  منطقية  غري  احلركات  هذه  اأن 
بحياة الفرد، اإل اأن الدرا�شات النف�شية بينت اأنها 
القدرة  وزيادة  ال�شلبية،  الأفكار  طرد  يف  مفيدة 
يف مواجهة ال�شغوط والعواقب ال�شلبية، ومنح 
اأن الأمور �شتجري  الطماأنينة للذات، والعتقاد 
الأ�شياء  حتقيق  ي�شتطيع  الفرد  واإن  خري،  على 
على  الطقو�س  هذه  تعمل  وبهذا  الإيجابية، 
النتباه  م�شتوى  وزيادة  القلق،  حدة  تخفيف 
والرتكيز عند اأداء املهام اليومية، وهذا ما يجعل 
الفرد ي�شعر بالثقة، والنجاح يف حتقيق م�شعاه.

متالزمة �سوء احلظ اجلمعي
على  يعمم  اأن  ميكن  الفرد  على  ينطبق  ما  اإن 
يف  الآخرين  مع  ن�شرتك  فحن  اجلماعة،  اأبناء 
املعتقدات والأفكار وامل�شاعر، ونت�شرف بطريقة 
والأزمات،  والأحداث  الأ�شياء  جتاه  مت�شابهة 
متقاربة  ومربرات  تعليالت  با�شتعمال  ونقوم 
نوعًا ما، وهذا ما يجعل النا�س ي�شعرون ب�شوء 

بطريقة  امل�شري  ذات  يواجهون  عندما  احلظ 
والأزمات  والكوارث  امل�شائب  )مثل  متكررة 
القت�شادية والتحديات ال�شيا�شية والأمرا�س..

يف  اجلمعي  احلظ  �شوء  يظهر  اإذًا  وغريها(، 
�شوء اعتقاد اأبناء اجلماعة اأن هويتهم اجلمعية 
غري حمظوظة، واأنها حت�شل على بع�س النتائج 
رغم  امل�شائب  وتواجه  حق،  دون  من  ال�شلبية 
ات�شامها باخلري والإن�شانية والطيبة. ولكن هل 

ميكن اأن يكون ذلك �شحيحًا؟
جند  املعتقدات  هذه  مراجعة  �شوء  يف  اإن   
ويتجاهلون  التحّيز،  اإىل  مييلون  الأفراد  اأن 
بطريقة ل �شعورية الأخطاء التي ارتكبوها يف 
املا�شي فاأن ما يطلق عليه ب�شوء احلظ الهوياتي 
وال�شحي.. والديني  والقت�شادي  وال�شيا�شي 

ف�شل  اإىل  �شابقا(  اأ�شرنا  )كما  يرجع  وغريها، 
والإدارة  التخطيط  عملية  يف  اجلماعة  اأبناء 
النتخاب  �شوء  مثل  الختيار  التمعن يف  وعدم 
يف  املواطن  فاعلية  وتراجع  ال�شيا�شي، 
باملواطنة،  ال�شعور  وعدم  ال�شيا�شية،  امل�شاركة 
توؤدي  الن�شحابية  ال�شلوكيات  هذه  فجميع 
و�شيوع  املوؤ�ش�شاتي  الف�شل  تنامي  اإىل  حتما 
القطاع  يف  والتدهور  املايل  والإفال�س  الف�شاد 
نعاين  فنحن ل  والتعليم وال�شحة،  القت�شادي 
من �شوء احلظ بقدر معاناتنا من �شوء الختيار 

وتدمري الوطن.

يبدوا اأن الأحزاب الحاكمة في 
العراق ل تقبل باأي اإحتمال لأن تفقد 

اإمتيازاتها الخيالية التي جيرت الدولة 
لم�سالحها الذاتية وق�سمتها كتركة 

خال�سة لهم لذا لن يقبلوا باإنتخابات 
نزيهة )ديمقراطية( يمكن اأن توؤثر 
على منا�سبهم وح�س�سهم وتقلل من 

ف�سادهم و�سرقاتهم اأو اأن تق�سيهم عن 
مراكزهم وثرواتهم الأ�سطورية )بل 
�سيزدادون �سرا�سة ووح�سية( ومثلما 

حاربوا من اأجل بقاء الف�ساد وحمايته 
طيلة ال�سبع ع�سرة �سنة الما�سية 

هم الآن يخططون و�سيحاربون من 
اأجل البقاء بكل الو�سائل الممكنة 

وعلى راأ�سها )التزوير( ل�سمان الفوز 
بالأنتخابات مهما كان الثمن  حتى 

اإن كان هذا الثمن بحار من دماء 
العراقيين من دون اأي رادع وهم 

واثقون انهم �سيفلتون من العقاب كما 
فلتوا في الدورات ال�سابقة.

الإنتخابي���ة  باملعرك���ة  بك���روا  فه���م  ل���ذا 
واإ�شتح�شاراته���ا املُ�شبقة الت���ي تعودوا عليها 
امل�شتقل���ة  املفو�شي���ة  )اإخ���رتاق  وخربوه���ا 
لالإنتخاب���ات ؛ ت�شفي���ة املر�شح���ن املوؤثري���ن 
ت�شقي���ط  ؛  الإنتخابي���ة  الدوائ���ر  بع����س  يف 
بع����س املر�شح���ن املوؤثرين واإقام���ة الدعاوي 
الكيدي���ة  ؛ اإره���اب الناخب���ن واإجبارهم على 
اإنتخ���اب مر�شح���ن حمددي���ن ؛ التزوي���ر بكل 
اأ�شكال���ه و�ش���وره اإ�شتخ���دام ال�ش���الح املنفلت 
وع�شابات���ه )املن�شبط���ة( ...ال���خ( ؛ اأ�شتبقوا 
املعرك���ة الإنتخابية مبكرين قب���ل غريهم وهم 

يختربوا اإمكاني���ة ال�شيطرة عليه���ا واإجرائها 
اإىل  الذه���اب  اأو  املح���ددة  )مواعيده���ا(  يف 

)اخلطط البديلة( ومنها )عدم اإجرائها(!. 
اأم���ام كل هذا التعط����س املتوح�س بال �شوابط 
وب���ال اأخ���الق وباأجه���زة واإمكاني���ات ل عالقة 
له���ا بالدميقراطي���ة ول بالإنتخاب���ات ؛ واأمام 
هذا الت�شبث اجلرثومي الالمعقول بالطائفية 
واملحا�ش�ش���ة ال�شيا�شية )مازالوا واإىل يومنا 
هذا يتحدثون باملحا�ش�شات ال�شيا�شية ملا بعد 
النتخابات بو�شفها اأمر مفروغ منه( دون اأي 
اإع���رتاف اأو مبالة باملتغ���ريات الوطنية التي 
اأوجدته���ا الإنتفا�ش���ة ال�شعبي���ة ل���ذا لب���د من 
التفكري والعمل اجلاد لو�شع ما ميكن لإيقاف 
ه���ذا الإندف���اع املجن���ون ؛ وم���ن ذل���ك العم���ل 
ال�شيا�ش���ي القان���وين املت�شاف���ر باإقامة )جبهة 

موحدة �شد التزوير( .
لذا اأدعوا اإىل )م�شروع “حتالف« اأو »اإئتالف« 
النتخاب���ات(  نزاه���ة  ل�شم���ان  “جبه���ة”  اأو 
)جبهة �شد التزوير( )موحدون �شد التزوير( 
)من اأج���ل النزاه���ة( )اإرادة الناخ���ب مقد�شة(

)التزوير جرمية( )املزور جمرم( ... لذا
اأدع���وا كل ح���زب اأو جتم���ع اأو تي���ار اإنتخابي 
ال�شخ�شي���ات  اأو  )الإنتفا�ش���ة(  ت�شرين���ي  اأو 
الوطني���ة ال�شيا�شية اأو العلمية اأو الإجتماعية 
النقاب���ات  اأو  الديني���ة  اأو  الع�شائري���ة  اأو 
اأواملنظم���ات املهني���ة واحلقوقي���ة اأو ال�شحف 
الإعالمي���ة  واملناب���ر  والقن���وات  واملج���الت 
)وعلى راأ�شها موؤ�ش�شة املدى الغراء( وكل من 
يوؤم���ن باأهمية اإقامة انتخاب���ات نزيهة وعادلة 
وغري م�شبوه���ة متثل اإرادة ال�شع���ب العراقي 
اإىل اإن�ش���اء )جبه���ة �شدالتزوي���ر( )موح���دون 
�شدالتزوي���ر( . تهت���م ب���كل ما يتعل���ق بنزاهة 
النتخاب���ات ومتك���ن ال�شع���ب العراق���ي م���ن 
اإختي���ار ممثليه ب���اإرادة ح���رة دون و�شاية اأو 
�شغ���وط  ح�شرًا فق���ط دون اأي مو�شوع  اآخر 
وبغ����س النظ���ر ع���ن معتق���دات تل���ك اجله���ات 

وثقافاتها واأفكارها.
م���ن  م���ا ميكن���ه  )التجم���ع(  كل  ه���ذا  يتبن���ى 
�شمان نزاه���ة و�شفافية وقانونية النتخابات 

وعدالتها م���ن قوانن اأو مقرتحات قوانن  اأو 
اأنظمة وينّدد باملزورين  ويف�شحهم  وي�شتنكر 
عملي���ات التزوير اأو كل ما يطع���ن بامل�شداقية 
او احليادية ويف�شح اآلي���ات وبرامج التزوير 
ويق���رتح اآلي���ات وبرام���ج ت�شاعد عل���ى �شمان 
اأكرب ق�شط من النزاهة واحليادية وامل�شداقية 
بالنتخاب���ات  املواط���ن  ثق���ة  يع���زز  م���ا  وكل 
وي�شجع���ه للم�شاركة بها وبقوة. ل يحتاج اىل 
)ق�ش���م �شرف( ويحت���اج اإىل بي���ان متفق عليه 

وقواعد عمل م�شرتكة
 ومن تلك الأفكار واملقرتحات :

تبني كل الأفكار واملقرتحات التي تعزز . 1
�شم���ان النزاه���ة وتزيد الثق���ة بالعملية 

النتخابية .
 الدع���وة اإىل تبن���ي واإ�ش���راف ورقاب���ة . 2

دولي���ة )خ�شو�ش���ًا من ال���دول املحايدة 
م�شمارالإنتخاب���ات(  يف  واملتقدم���ة 
وكذل���ك  وامل�شاع���دة  امل�ش���ورة  لتق���دمي 
اإ�ش���راف ورقاب���ة اأممي���ة خ�شو�ش���ًا من 
املخت�ش���ة  املتح���دة(  الأمم  )منظم���ات 
يع���زز  ومب���ا  الإنتخاب���ات.  بعملي���ة 
م�شداقي���ة الإنتخاب���ات ولي���دع جم���اًل 
اإ�شتقالله���ا  فيه���ا ويف  للطع���ن وال�ش���ك 

وعدالتها.
 الإع���الن ع���ن جدي���ة التجم���ع بف�ش���ح . 3

ومالحق���ة املزوري���ن اإعالمي���ًا وقانونيًا 
؛ والعم���ل عل���ى ت�شري���ع قوان���ن تدين 
املزورين وتفر�س عليهم عقوبات اأولها 
اإلغ���اء قب���ول تر�شيحهم واإلغ���اء النتائج 
اإىل  الت���ي ح�شل���وا عليه���ا وحتويله���م 

الق�شاء 
النتخاب���ات . 4 مفو�شي���ة  اأداء  مراقب���ة   

واملفو�شن وحياديتهم ونزاهتهم.
 خل���ق راأي عام داعم لإج���راء اإنتخابات . 5

به���ا  النا����س  ثق���ة  وك�ش���ب  نزيه���ة 
لإق�ش���اء  امل�شارك���ة  عل���ى  وت�شجيعه���م 
والق�شا����س  واملجرم���ن  الفا�شدي���ن 

العادل منهم .
 تفه���م الأ�شباب الت���ي يطرحها معار�شو . 6

)املمانع���ن  بالإنتخاب���ات   امل�شارك���ة 
وت�شجيعه���م  وال�شادق���ن(  اجلادي���ن 
عل���ى امل�شارك���ة وتو�شي���ح اأهمي���ة ذل���ك 
اأه���م  م���ن  النزيه���ة  الإنتخاب���ات  ك���ون 
واأخط���ر و�شائل تغي���ري الواقع املتاحة. 
والإ�شتف���ادة  موؤاخذاته���م  عل���ى  وال���رد 
م���ن اإعرتا�شاته���م والأخ���ذ بتو�شياتهم 
العملية واملفيدة وح���ل الإ�شكالت التي 
يطرحوه���ا ق���در اإم���كان ذل���ك ودعوتهم 
وت�شجي���ع  املزوري���ن.  �ش���د  للت�شاف���ر 

املمانعن و تو�شيح اأهمية امل�شاركة 

علم���اء . 7 راأي  اإ�شتنط���اق  عل���ى  العم���ل   
الدي���ن والطلب م���ن املجتهدين واملفتن 
والعلماء اإ�ش���دار الفتاوى ال�شرعية مبا 
يتعلق بتزوي���ر اإرادة الناخ���ب وتزوير 
بالق���وة  الأ�ش���وات  وك�ش���ب  النتائ���ج 

والتهديد .
 تثقي���ف اجلماهريعل���ى ط���رق املراقب���ة . 8

والرقابة على عمل مفو�شية الإنتخابات 
ومكاتبه���ا والعامل���ن يف تل���ك اللج���ان 
واملكات���ب . وكذل���ك اأنظم���ة النتخابات 
واإيجابياته���ا  و�شوابطه���ا  وطرقه���ا 
و�شلبياتها ومبا يجع���ل للمواطن دوره 
يف اإجن���اح الإنتخاب���ات والتقلي���ل م���ن 

ن�شبة التزوير والإخرتاقات
 ال�شع���ي وم���ن خ���الل الربمل���ان لتعديل . 9

قان���ون الإنتخاب���ات مبا ي�شم���ن اأف�شل 
عدال���ة ونزاهة ممكن���ة ومن ذل���ك )على 
�شبي���ل املث���ال( من���ع منت�شب���ي الأجهزة 
الأمني���ة الع�شكري���ة املختلف���ة مب���ا فيهم 
الف�شائ���ل  اىل  واملنتم���ن  البي�شمرك���ة 
امل�شلح���ة م���ن امل�شارك���ة يف الت�شوي���ت 
والرت�شي���ح يف النتخاب���ات  ب�شفته���م 
اأجه���زة حيادي���ة ل تنتم���ي ول تنح���از 
اىل جه���ة اأو حزب ومن ذل���ك اأي�شًا منع 
الق�ش���اة من امل�شارك���ة يف الت�شويت اأو 

الرت�شيح. وهكذا...
 م�شان���دة املنظم���ات احلقوقي���ة املحلية . 10

والأجنبية املهتّم���ة مبراقبة الإنتخابات 
وتبادل املعلومات والروؤى معها .

املتعلق���ات . 11 وكل  الأخب���ار  كل  متابع���ة   
واأ�شراره���ا  وخفاياه���ا  بالنتخاب���ات 
بالإنتخاب���ات  يتعل���ق  م���ا  كل  ور�ش���د 
ور�ش���د  ب�شاأنه���ا  الأراء  وتب���ادل 

املتجاوزين واملزورين وف�شحهم .  
ل �ش���ك اأن معرك���ة الإنتخاب���ات القادمة �شعبة 
وم�شريي���ة بالن�شب���ة مل�شتقب���ل الع���راق ولبد 
م���ن الإ�شتعداد لها مبنته���ى احلر�س واجلدية 
ونزاهته���ا  حياديته���ا  �شم���ان  عل���ى  والعم���ل 

واإف�شال خمططات اإف�شالها.
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التاري���خ  ل�شّن���اع  ال�شخ�شي���ة  ال�ش���ري  نت�شف���ح  ونح���ن 
الإن�ش���اين، غالبًا م���ا نقع على حياة مفرط���ة يف واقعيتها 
لرج���ال دين و�شيا�ش���ة وثقافة وغريه���م، هناك خملوقات 
اآدمي���ة بكل معن���ى الكلمة، تطالعن���ا بن ال�شفح���ات، لهم 
حياتهم العام���ة واخلا�شة، التي ت�شب���ه حياتنا يف معظم 
مفا�شله���ا، حي���اة تت�ش���اوق معن���ا يف ال�شل���وك والعادات 
والأكل وال�ش���رب، ويف م���ا يرتدي اأ�شحاُبه���ا من الثياب 
وما يح�شل لهم يف منا�شبة ما، ويف وقوعهم بن جادتي 
ال�ش���واب واخلط���اأ، �شم���ن نظ���ام اأو ب���ال نظ���ام، خ���ارج 
املركزي���ات الت���ي ُتر�شم له���م، اأو تفر�شه���ا طبيعة احلياة 
العام���ة والربوتوكولت، ومبعنى اآخ���ر هناك ف�شحة من 

احلرية، قد تكون اأكرب مما كان خمططًا لها.
  بل���غ تن���در البع����سُ اأق�ش���اه ي���وم ظه���ر الرئي����س حيدر 
العب���ادي وه���و يعيد ترتي���ب بنطلونه، اأم���ام الكامريات، 
خ���الل زيارت���ه لإحدى ال���دول، وكذل���ك فعلوا م���ع ال�شيد 
الكاظمي، يف امل�شهد الذي ظه���ر فيه مع اأوردوغان، وهو 
ينّظم له ياقة قمي�ش���ه، �شخ�شيًا ل اأجد يف ال�شورتن اإل 
مما نقع فيه جميعًا مبنا�شبة اأو باأخرى، بل ويقع فيه من 
العامل���ن من هم اأرفع درجة مّن���ا، ول يخلُّ ب�شخ�شية اأحد 
منه���م، اإمنا هي مما ين���ال الإن�شان يف كل م���كان وزمان. 
ت���رى، ملاذا نطال���ب امل�شوؤول بحياة و�شل���وك بال اأخطاء؟ 
ومن اأين اأتت ال�شورُة الكاملة، املر�شومة يف اأذهاننا عن 

رجل ال�شيا�شة والدين والثقافة اأحيانًا ؟
   براأي���ي فاأن ال�شورة املركزية للنب���ي والئمة والأولياء 
هيمنت عل���ى املخيال العرب���ي- الإ�شالم���ي هيمنة كاملة، 
بع���د حذف امل���دّون العرب���ي اأخطاءهم كله���ا، فتقدموا لنا 
بال�شورة املالئكي���ة، الإلهية تلك، ومبا اأخرجهم اآدميتهم، 
الت���ي ينبغي اأن يك���ون عليها الإن�شان بعام���ة، ولو بقيت 
ل���كان  ال�ش���ورة املثالي���ة ه���ذه بح���دود النب���ي والئم���ة 
ذل���ك هّين���ًا، لكنه���ا ان�شحبت عل���ى كل �شخ�شي���ة عامة يف 
جمتمعن���ا، ولعل ما وق���ع على رجل ال�شيا�ش���ة كان الأبلغ 
والأثق���ل، وبذل���ك عانى موؤرخ اخلليف���ة والأمري والوايل 
يف ر�ش���م ال�شورة القريبة م���ن القدي�شن لهم، الأمر الذي 
جعلن���ا ل نعرف �شيئ���ًا عن حياة معاوي���ة اخلا�شة اإل اأنه 
كان كاتب���ًا للوح���ي، وه���رون الر�شيد اإل اأنه ح���جَّ اأربعن 
م���رة، وجمال عبد النا�ش���ر اإل زعيمًا قومي���ًا نادرًا، وعبد 
الك���رمي قا�شم �شورة يف القمر، الله���م اإل من خ�شوم لهم 

كتبوا ما ل ميكن التحقق منه.
  تخل���و ثقافتنا املكتوبة عن هوؤلء من عنا�شر الت�شويق، 
ف���ال حياة ا�شتثنائي���ة ومفاِرقة، ولي�س هن���اك من احتدام 
يف عالق���ة حب على �شبيل املثال، اأو حلظات غري مالوفة، 
ول خ���رق لقاعدة اجتماعية، ول نعرف اأكرث من اأنَّ �شيف 
اخلليف���ة كان يقط���ر دم���ًا اأوالرئي����س قتل مئ���ًة مب�شد�شه، 
وتاآم���ر عل���ى فالن، ونّكل بف���الن. املكر والقت���ل والنفراد 
بال�شلط���ة ه���و كل ما نق���راأه عنهم، فال ن�ش���اء يف حياتهم، 
ولي����س هناك عالقة حب نادرة، حياة تخلو من اأيِّ �شلوك 
ان�شاين م�شّرف، وخارج كل ما له �شلة بالثقافة والفنون.
    اأ�شتذك���ر عا�شف���ة احل���ب العارم���ة الت���ي اقتلع���ت قل���ب 
الزعي���م ال�شيوعي احلدي���دي تروت�شك���ي وذهبت به اىل 
قلب الفنانة املك�شيكي���ة، الر�شامة فريدا كالو، هاّل تذكرنا 
جوزفن ونابليون، هتلر واإيفا براون، �شارتر وديبفوار 
و و.  اأق���ول هذا واأنا يف بالد حمتدمة، عريقة يف ثقافتها 
و�شيا�شته���ا مثل العراق، ترى م���اذا عن احلياة يف الدول 
امليت���ة �شريري���ًا من���ذ ق���رون كالت���ي يف اخللي���ج؟ حيث ل 
يتج���اوز كتب���ة التاريخ حدود �ش���ري الهج���ن يف �شباقات 

اجتياز الربع اخلايل.    

ج���ب���ه���ة ����س���د ال���ت���زوي���ر

م����ت����ازم����ة ������س�����وء احل����ظ

م� يزال كوفيد 19 يمثل تهديدَا في 2021

 رزاق عداي 



عمل جعفر عبد الحميد الذي يقيم 
في لندن لفترة ق�سيرة كم�ساعد 
منتج في الق�سم العربي في هيئة 

الإذاعة البريطانية )بي بي �سي( في 
لندن. ثم نال الماج�ستير في نظريات 
ال�سينما والتلفزة بجامعة و�ستمن�ستر، 
في لندن، ثم الدكتوراه.. اأخرج عدداً 

من الأفالم الوثائقية والق�سيرة، منها: 
)اختبار �سياقة( عام 1991 و )�ساعتا 

تاأخير( 2001 و )عينان مفتوحتان 
على ات�ساعهما( 2005 .. وفيلم روائي 

طويل بعنوان  ) م�سيو كافيه( .. مار�س 
في بداياته كتابة النقد ال�سينمائي 

حيث بداأ بن�سر مقالت نقدية لي في 
ملحق ال�سينما من جريدة »الحياة«، 

التي كانت ت�سدر من لندن. وفي  مجلة 
»�سينما«، التي كانت ت�سدر من باري�س.

التقت به المدى وهو  يتهياأ لإنجاز 
فيلمه الروائي الطويل  »كال 

وكمبريدج«، الذي تم ت�سويره في 
لندن في خريف عام 2019، وهو يمر 

الآن بمراحل ما بعد الت�سوير:

و�س���األته حي���ث اإن���ه ب���داأ ناق���دًا �س���ينمائيًا يف جريدة 
احلي���اة، وه���ل كان ذلك بداية م�س���وارك مع ال�س���ينما 

فقال:
قبل اأن اأبداأ مبمار�س���ة النقد ومنذ حلظة دخويل لقاعة 
�سينما للمرة الأوىل، وكان على ال�سا�سة عر�ص خا�ص 
لفيل���م اأمريكي ق���دمي، واأن���ا مازلت اأعي����ص نف�ص حالة 
البهج���ة م���ن اللتح���اق مبجموعة م���ن الغرب���اء، على 
ال�سعي���د ال�سخ�سي، حل�سور عم���ل �سينمائي يجمعنا 
يف اتف���اق �سمن���ي مع �سانع���ي الفيلم لن�سي���ان املكان 
وال�سا�س���ة عل���ى احلائ���ط وخدع���ة العني، الت���ي توفر 
حركة من الإطارات الأربعة والع�سرين، لندخل �سوية 
عامل ال�سريط الثالثي الأبعاد. واأنا �سبي، كانت تذاكر 
ال�سينم���ا رخي�سة ن�سبيًا ملن هم يف �سني من ال�سغار، 
يف قاع���ات ال�سينم���ا الت���ي كان���ت تنت�س���ر يف اأحي���اء 
املدينة، بالإ�سافة لتلك املوجودة مبا يعرف ب� »الو�ست 
اإند«، اأو منطقة امل�سارح ودور العر�ص يف »بيكاديلي« 
»ولي�سرت �سكوي���ر« وعلى امتداد »�سافت�سربي اأفينيو« 
واملناط���ق املحاذي���ة له���ا. ه���ذا �ساع���د عل���ى ح�سوري 
لع���دد كبري م���ن عرو����ص امل�س���اء املبك���ر، بع���د انتهاء 
املدر�س���ة.. كتاب���ة النق���د ال�سينمائي اأت���ت عندما كنُت 
���ر املاج�ست���ري يف نظري���ات ال�سينم���ا والتلف���زة  اأح�سّ
الناق���د  اإذ تف�س���ل  لن���دن،  بجامع���ة و�ستمن�س���رت، يف 
ال�سينمائ���ي املعلم الأ�ستاذ اإبراهيم العري�ص بال�سروع 
بن�سر مق���الت نقدية يل يف ملحق ال�سينما من جريدة 
»احلي���اة«، التي كانت ت�سدر من لن���دن. وبعدها كانت 

يل مقالت يف جملة »�سينما«، ومن املوؤكد اأن ممار�سة 
النق���د ال�سينمائ���ي عل���ى امل�ست���وى املهن���ي، مب���وازاة 
الدرا�س���ة الأكادميية لنظريات ال�سينما، كانت ولتزال 
عام���اًل اأ�سا�س���ًا يف تكوي���ن اأدوات���ي كمخ���رج،  اأدوات 
م�ستمرة يف التطّور، اإذ اأين حتمًا مازلت اأحتاج املزيد 

من الوقت واخلربة لأدواتي كمخرج �سينمائي.
وعن  مو�سوع فيلمك اجلديد وما وفكرته و الأ�سلوب 
ال���ذي اتبعته  .. اأ�س���ار عبد احلميد: اأحداث الفيلم تقع 
و�سط اجلالية العربية يف لندن. وهو يتناول �سعوبة 
تاأقل���م جيل اأبناء وبنات املهاجرين العرب مع توقعات 
واآم���ال الآب���اء والأمه���ات له���م عل���ى �سعي���د الدرا�سة 
وامله���ن املف�سل���ة وطبع���ًا ال���زواج. اإن���ه عم���ل اأحاول 
م���ن خالل���ه الولوج يف تل���ك املنطق���ة احلميمية والتي 
تخلق �سغطًا على العالقة بني الربيطانيني املولودين 
لأبوي���ن مهاجرين من العامل العرب���ي من ناحية، ومن 
ناحي���ة اأخرى، �سع���ور الآباء والأمه���ات، الذين قدموا 
يكت�سف���ون  وه���م  كمهاجري���ن،  املتح���دة  اململك���ة  اإىل 
اجلوان���ب الثقافي���ة اخلا�س���ة عن���د اأبنائه���م وبناتهم 
الذي���ن ُولدوا يف هذه الب���الد. الفيلم »كال وكمربيدج« 
ياأت���ي يف ف���رتة هامة من ازدياد ب���روز �سرديات بديلة 
يف داخ���ل املجتمع���ات الأوروبي���ة الغربي���ة واأم���ريكا 
ال�سمالي���ة، بالتحدي���د، تتن���اول التج���ارب الإن�ساني���ة 
لأقلي���ات عرقية وثقافية عانت ولت���زال من قلة فر�ص 
امل�ساركة ب�س���كل كامل ومت�ساوي يف احلوار املوجود 
يف املنت���ج الثقايف، ب�ستى اأ�سكاله، مبا يف ذلك الإنتاج 

ال�سينمائ���ي والتلفزيوين. اأما عن اأ�سلوبي يف اإخراج 
الفيلم اجلديد، فهو مييل للرتكيز على الأداء اجلماعي 
للممثلني الذي يقدم���ون ال�سخ�سيات العديدة للق�سة. 
وه���م مق�سمون عل���ى جيلني – جيل الآب���اء والأمهات، 
وجيل البنات والأبناء. وقد يكون هناك �سدى ملدر�سة 
»روب���رت األتم���ان« يف تعامل���ه مع »جماعي���ة البطولة« 

لق�س�سه.

وع���ن امل�ساكل الإنتاجية التي تق���ف يف طريق �سناعة 
فيلم روائي طويل قال: بحثُت يف الو�سول اإىل اتفاق 
مع اأك���ر من �سركة اإنت���اج اأوروبية مل�سان���دة ت�سوير 
الن�سو�ص التي كتبتها وتقع اأحداثها يف العراق، لكن 
عدد امل�ساري���ع التي ميكن اأن ُتّول اأوروبيًا للت�سوير 
يف ال�س���رق الأو�س���ط �سغري ج���دًا، بالقيا����ص بالأفالم 
التي ميك���ن اأن تنجز يف اأوروبا ذاته���ا، وبالتايل فاإن 
الفر�سة حمدودة للح�سول على جزء من هذا التمويل 

القليل اأ�ساًل.
وعن فيلمي���ه الروائي )م�سيوكافيه( والق�سري)فطرية 
وتبولة باي( تن���اول املخرج جعفر عبد احلميد هموم 
اأي ح���د  �سوؤالن���ا: اىل  العراقي���ني وعن���د  املهاجري���ن 
ا�ستطع���ت اأن ت�ستله���م هذه الهم���وم . . اأ�س���ار اىل اأنه 
ب�سب���ب العالق���ات الأ�سري���ة، كنُت حمظوظ���ًا حقًا عرب 
ال�سن���ني اأن اأتعرف على عوائل واأ�سدقاء عراقيني هنا 
يف لن���دن، ممن تكرموا بفت���ح اأبواب بيوتهم وقلوبهم 
اإيْل، فا�ستمع���ت لق�س�سه���م وذكرياته���م وم���ا ُيقلقه���م 
وُي�سعده���م اأي�سًا يف حياته���م اليومية يف هذه البالد. 
رمبا كان الفيلم الروائي الطويل الأول، »م�سوكافيه«، 
ن�س���ًا يخت���زل ب�س���كل مكّث���ف ه���ذه الهم���وم والآمال، 
ويح���اول اأن ي�سعها يف اإطار درامي �سينمائي. الفيلم 
الق�س���ري »تبولة وفطرية ب���اي«، اأج���ده وكاأنه املحطة 
التالي���ة يف رحلة تطوير اأدواتي ك�سينمائي يف تناول 
نف����ص النقاط حول الهجرة واملهج���ر. »تبولة وفطرية 
ب���اي« مث�ّ���ل اأي�سًا جترب���ة ثانية يل م���ع الفنانة اأحالم 
ع���رب، الت���ي كان���ت اأدت برباع���ة ورّق���ة دور �ساحب���ة 
املقهى ال���ذي ينبثق منه ا�سم الفيل���م يف »م�سوكافيه«، 
ع���ام 2011. وهو اأي�سًا جترب���ة تعاون ثانية مع اأريج 
ال�سلطان، التي كنُت كمنتج للعمل وقد اأخرتتها لإدارة 
الإنتاج يف »م�سوكافي���ه«، واأ�سبحْت من خالل جتربة 
امت���دت ل�سنوات منتج���ة مل�ساريعها العدي���دة، ولتقود 
فري���ق الفيلم الق�س���ري »تبولة وفطرية ب���اي« كمنتجة 

للعمل.
ويف اخلت���ام حت���دث عب���د احلميد عن توي���ل فيلمه 
وال�سعوب���ات الت���ي واجهته قائ���الً: با�ستثناء الفيلم 
اأنتجت���ه  ال���ذي  ب���اي«،  وفط���رية  »تبول���ة  الق�س���ري 
املنتج���ة العراقي���ة – الربيطاني���ة اأري���ج ال�سلط���ان، 
اأنت���ُج م�ساريع���ي بتموي���ل ذاتي. توي���ل امليزانيات 
ال�سغ���رية دائم���ًا ياأت���ي م���ن مدخرات���ي ال�سخ�سي���ة 
م���ن كوين موظف���ًا لأكر من عقدين م���ن الزمن بدوٍر 
القط���اع  اأهلي���ة بريطاني���ة، يف  �س���ركات  اإداري يف 
الإعالم���ي. وباعتب���ار اأين املوؤل���ف للن�سو����ص التي 
اأنتجه���ا واأخرجه���ا، ف���اإين اأتب���ع الدر����ص الأول يف 
املدر�س���ة ال�سينمائي���ة امل�ستقل���ة: اأكتب الن����ص اآخذًا 
بع���ني العتبار امليزانية ال�سغرية، متجنبًا اأي موقع 
اأو م�سه���د ممك���ن اأن يك���ون اإجن���ازه خ���ارج ح���دود 
الفيل���م الروائ���ي الطوي���ل اجلدي���د،  امليزاني���ة. يف 
كان هن���اك دع���م تثل بقرابة 7 )�سبع���ة( يف املئة من 
امليزانية الكلية ملرحلة الت�سوير، من خالل ما ي�سمى 
بالتموي���ل اجلماع���ي، من قب���ل الأ�سدق���اء والزمالء 
يف حم���ل عملي؛ كانوا �ساه���دوا اآخر اأعمايل، الفيلم 
الق�سري »تبولة وفطرية ب���اي«، واأ�سروا م�سكورين 
اأن ي�سان���دوا هذا امل�سروع الروائي الطويل اجلديد. 
ق���د يك���ون التموي���ل اجلماع���ي اأح���د احلل���ول، لكن 
يج���ب اأن يك���ون هناك �س���رح وا�س���ح ومف�سل ملدى 
احتمال تكن الفيل���م من ت�سديد تكاليف اإنتاجه عرب 
العرو�ص ال�سينمائية وبيع احلقوق الرقمية، قبل اأن 
يتم توزيع اأية اأرباح على امل�ساركني يف العمل، مبن 

فيهم َمن �سارك بالتمويل اجلماعي.

متابعة: املدى

�سحى عبدالروؤوف المل

 عالء املفرجي
كالكيت

بعد �أربعني عامًا 
قا�سم عبد يعرث على غائب 

املخرج العراقي قا�سم عبد، ا�ست�سلمت لديه املدن لفو�ساها 
وت���رد نا�سها، حتى �سارت مدنًا اأخرى تتمرد على هويتها 
كما يف فيلمه )هم�ص املدن(، ومثلما جتمعت ق�سوة الظروف 
زم���ن الدكتاتوري���ة العائلي���ة، لتفرقه���م يف زم���ن )الرخاء( 
لأ�سب���اب �ست���ى كم���ا يف فيلم���ه )حياة م���ا بع���د ال�سقوط(. 
فنح���ن يف فيلم )مرايا ال�ستات( اأمام اأربعني عامًا من غربة 
�سون معاناتهم  �سعبة لأنا�ص اأ�سبح���وا مع هذا الزمن ُيروِّ
ه���ذه لتكون قدرهم يف العي�ص باأر����ص لي�ست اأر�سهم ومع 
نا�ص لي�س���وا نا�سهم.. فاختيار ال�سخ�سيات والتي جميعها 

تتهن الر�سم والنحت.
وه���ي عودة اأخرى لقا�سم عبد ملو�سوعه الأثري وهو املنفى 
ومعاناته، لكن���ه �سيتناول يف فيلمه هذا اأث���ر الأعوام التي 
خلفته���ا �سنوات ال�ستات على جمموعة من احليوات قريبة 

منه واختارها بعناية وق�سد يف اأماكن متفرقة من العامل.
وعل���ى نف�ص الإيق���اع ولكن من �سورة تب���دو غريبة يجيء 
فيلم���ه اجلدي���د ع���ن غائب طعم���ة فرم���ان الذي اأطل���ق عليه 
)غاي���ب، احلا�سر الغائ���ب ( والذي حدثني عن���ه يف مكاملة 
هاتفية من لندن وهو حتت رحمة احلظر من وباء كورونا، 
ه���ذا الفيل���م الوثائقي الق�سري عن الروائ���ي العراقي غائب 
طعم���ة فرمان واملبني على مقابلة ق�س���رية كان قد �سّورها 
لتجري���ب كامريا 16 ملم م�ستعملة كان ق���د ا�سرتاها عندما 
كان طالب���ًا يدر�ص  مبعهد ال�سينما يف مو�سكو �سنة 1980، 
ومب�ساع���دة اأ�سدقائ���ه الفن���ان ف���واد الطائ���ي وال�سحف���ي 

والإعالمي �سالم م�سافر اأجرى مقابلة مع فرمان .
وب�سب���ب ظروف التنق���ل والرتحال فقد قا�س���م هذه املقابلة 
وبع���د اأربعني عامًا ظهرت للوجود ب�سكل غري متوقع ولهذا 
ق���رر اأن يعم���ل �سيئًا عن غائب الذي غ���اب عنا ولكنه ما زال 
يعي����ص معنا..  فق���د وجدت علبة الفيل���م حمفوظة لكل هذه 
الف���رتة مع ع���ادل العبي���دي اأح���د اأ�سدقاء الروائ���ي وبطل 

روايته “ املرجتى واملوؤجل”.
ه���ذا هو ملخ�ص الق�سة اأو الفيلم ال���ذي ا�ستعاده وا�ستعاد 
مع���ه ذكريات���ه ي���وم كان قريبًا م���ن غائب طعم���ة فرمان يف 
مو�سك���و، مثلم���ا ا�ستعاد اأي���ام درا�سته ال�سينم���ا يف مدينة 

الثلج هذه.
لكنه فاجاأين يف هذه املكاملة بلقيا اأخرى تتعلق مبحا�سرة 
لغائ���ب يف قاع���ة الكوفة م�سجل���ة بالكامل  ي���وم زار لندن، 
فا�ست�سافت���ه القاع���ة بتق���دمي ال�ساعر العراق���ي الرائد بلند 
احلي���دري.. وميك���ن اأن يكون ذل���ك م�سروع���ًا لفيلم طويل 

يتعلق بهذا الرمز العراقي اخلالد.
واختي���ار فرم���ان اأث���ار جم���ّددًا ق�سي���ة اإهم���ال ه���ذا الرمز 
الأدب���ي الكبري، الراحل قبل 30 عامًا الذي مل يذكره القطاع 
م، ومل يتذّكره اأح���ٌد يف الو�سط الثقايف  الر�سم���ي، ومل ُيكرَّ
م���ن اأبن���اء بلده. بل ل ح�س���ور بارزًا ل���ه يف مواقع الأدباء 
ر الأعالم دلي���ل ح�ساري على رقي  العراقي���ني، رغ���م اأّن َتذكُّ

املجتمع، ون�سج موؤ�ّس�ساته.  
فقد ا�ستعاد قبل���ه املخرج فاروق داود بوثائقي جميل حمل 
عنوان “ذكرى وجذور” وهو م�ساهمة اأخرى لهذا املخرج 
يف اإب���راز دور فرم���ان يف الأدب العراق���ي، متناوًل يف 40 
دقيق���ة جانب���ًا م���ن �سريت���ه يف الوط���ن والغرب���ة )مو�سكو 

اأي�سًا(.

وب�سبب ظروف التنقل والترحال فقد 
قا�سم هذه المقابلة وبعد اأربعين عامًا 

ظهرت للوجود ب�سكل غير متوقع ولهذا 
قرر اأن يعمل �سيئًا عن غائب الذي غاب عنا 

ولكنه ما زال يعي�س معنا..  فقد وجدت 
علبة الفيلم محفوظة لكل هذه الفترة مع 

عادل العبيدي اأحد اأ�سدقاء الروائي وبطل 
روايته “ المرتجى والموؤجل”.

العدد )4882( ال�سنة الثامنة ع�سرة - اخلمي�ص )25( �سباط 2021
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.netثقافة

علي اليا�سري

تجارب سينمائية خالدة

فان غوغ:
 ُر�سمت بالكلمات

"�ساأعترب نف�سي اإن�سانًا �سعيدًا جدًا اإذا تكنت 
من العمل مبا يكفي لكي اأجني لقمة العي�ص"

بعي���دًا عن خي���ال الدرام���ا ياأخذنا ه���ذا الوثائقي 
الرائ���ع نح���و اإطاللة تر�س���م بورتري���ه ل�سخ�سية 
الر�سام الأ�سهر عامليًا فين�سنت فان غوغ من خالل 
املرا�س���الت بين���ه وب���ني اأخي���ه ثي���و يف �سيناريو 
مكتوب بحرف���ة واإدراك لروحي���ة الإن�سان الفنان 
وتقلب���ات ال���ذات والأف���كار م���ع الأمان���ة يف ع���دم 
اخل���روج عم���ا تنقل���ه للُمطل���ع عليها، وه���ي بحد 
ذاته���ا من���وذج اأدب���ي ممي���ز مل���ا ميك���ن اأن يقدم���ه 
اأدب املرا�س���الت م���ن اإطالله متعمق���ة ت�سرب اأغوار 
النفو����ص املبدع���ة. مع م���ا �سوره املخ���رج اأندرو 
هوتون من روؤية �سينمائية ميكننا اإدراك الكيفية 
التي تطور بها اأ�سلوب فان غوغ يف الر�سم والذي 
ياأت���ي كمح�سل���ة لتغي���ريات و�سع���ه الجتماع���ي 

حالت���ه  وطبيع���ة  الفكري���ة  وتوجهات���ه  وامل���ادي 
النف�سي���ة ومعاناته من الإحباط  ودوافع اجلنون 
حي���ث ل مهرب منها �س���وى بالر�سم وهو ما يف�سر 
غزارة منتجه. ندرك خ�سو�سية عالقاته العائلية 
ورغبت���ه بالتوحد م���ع الطبيعة الت���ي تت�سابه مع 
روحه احلرة. ول ين�سى الفيلم اأن يو�سح التطور 
يف درا�س���ات الل���ون الت���ي عم���ل عليه���ا وت�اأث���ري 
املطبوع���ات اليابانية الكبري علي���ه وهي الع�سب 
لفه���م لوحات���ه ح���ني �سع���ى اىل اإدراك الهارموين 
والتناغ���م والت���وازن بينها مبا يع���رب ب�سكل كبري 
عن امل�ساع���ر التي ي�سّمنها عل���ى القما�ص دون اأن 
نن�س���ى حرك���ة الفر�س���اة وطبيعة ال�سرب���ات التي 
تخلقه���ا كدوامات تثل حيزًا هائاًل من اأحا�سي�سه 
الفيا�سة قوة لونية و�س���دة األتماع مزدهر تعك�ص 

تلك ال�سعلة التي مل تنطفئ بذاته املعذّبة.

تنقلن���ا �سورة الراق�س���ة “�سامية جمال”  يف 
1954 يف« وادي  ع���ام  التقاطه���ا  �س���ورة مت 
املل���وك » يف م�س���ر اإىل الذاك���رة الوجودي���ة ، 
وحلظة انتاج ال�سورة ، والتاريخية اجلمالية 
التي و�سلت اإليها يف الع�سر احلديث،  لبراز 
الق���وة الفني���ة الدافع���ة لال�ستك�س���اف املكاين 
والزم���اين  والأ�سل���وب الفوتوغ���رايف ال���ذي 
ي�سكل مفهوما ذهنيا بعيدًا عن الأحالم. �سمن 
ال���روؤى واملوا�سفات الت���ي تتالم�ص مع مادية 
ال�سورة وقدرتها عل���ى ترجمة حياة الن�سان 
يف ف���رتة اأر�سفته���ا اللقط���ة  الت���ي ل ميكن اأن 
نتجاه���ل فيه���ا الزم���ن وقيم���ة امل���كان الأثري 
قب���ل ال�ستين���ات،  وحتديدا ع���ام 1954 حيث 
مت التق���اط هذه ال�سورة الت���ي جت�سد املنطقة 
الأثري���ة . فه���ل �سه���دت ال�سورة عل���ى تراثية 
الرق����ص ال�سرق���ي يف مكان ينتم���ي اىل الآثار 

الفرعونية؟ 
�سورة تذكارية لي�ست من الفيلم،  لكنها لفنانة 
عربي���ة م�سري���ة �ساركت يف فيل���م هيوليودي 
يعال���ج ق�سة اأ�سطورية بالن�سبة لكاتب الفيلم،  
الفرع���ون  ع���ن  توحيدي���ة  توراتي���ة  وق�س���ة 
رع حوت���ب،  وه���ل كان م���ن اأه���ل التوحيد اأو 
الذي���ن يوؤمنون بالله الواح���د.  لت�سري الق�سة 
يف«  وادي املل���وك »وحي���ث الأماكن التي �سار 
فيه���ا النبي يو�س���ف بحثًا عن الأث���ر احلقيقي 
لالألواح التي نق�ست فيها الق�س�ص التاريخية،  

وم���ن  بريو����ص«   »روب���رت  للمخ���رج  وه���و 
تثي���ل« روب���رت تايل���ور« و«اليان���ور باركر« 
�سامي���ة  والفنان���ة   « طوم�س���ون  و«كارلو����ص 
جم���ال التي التقطت هذه ال�س���ورة التاريخية 
لهذه املنا�سبة وهي حماطة بالأثار الفرعونية 
الت���ي اأثارت الهتم���ام الهليوودي اآن���ذاك . اإذ 
ي�ستجي���ب الب�س���ر لتاريخي���ة ه���ذه ال�س���ورة  
ب�س���كل خمتلف عن اللقط���ات التي ظهرت فيها 
»�سامي���ة جم���ال«  يف فيل���م رق�س���ت في���ه فقط  
بع���د اأن جل�س���ت  ه���ذه اجلل�س���ة الفني���ة اأم���ام 
عد�سة مل تعار����ص ال�سكلية الفوتوغرافية ول 
الأ�سلوبية الفنية،  ويف �سيغة ب�سرية بعيدة 
ع���ن املونت���اج اأو التح�سين���ات الرقمي���ة التي 

دخل���ت على ال�س���ورة احلديثة حالي���ًا.  لتبقى 
ه���ذه ال�س���ورة حتديدًا  م���ن املا�س���ي املتعلق 
بزم���ن ال�س���ورة الفوتوغرافي���ة الت���ي تث���ري 
الكثري من الت�ساوؤلت يف احلا�سر . فهل تنري 
ال�س���ورة الفوتوغرافي���ة املا�س���ي مبكوناتها 

التي توؤر�سف للحظة تاريخية؟ 
�س���ورة م���ن الزم���ن املا�س���ي ما زال���ت ترتبط 
وال�سخ�سي���ة  امل���كان  خ���الل  م���ن  باحلا�س���ر 
املوجودة فيها ، وكيفية جلو�سها اأمام العد�سة 
يف وم�س���ة هي خلفي���ة لالآث���ار الفرعونية يف 
»وادي املل���وك«  واملعن���ى الب�س���ري يف البناء 
التاريخ���ي حي���ث ت���دور ق�س���ة الفيل���م ال���ذي 
�ساركت ب���ه ومبفهوم خا�ص . بعب���ارة اأخرى 

�سورة جمعت اأزمن���ة تاريخية ت�سابكت معها 
ليلتق���ي  ، وت�سارعه���ا  ال�سينمائي���ة  ال�س���ورة 
الق���دمي باحلا�س���ر اآنذاك،  ومن ث���م يلتقي يف 
م�ستقبل نحن فيه �سمن احلا�سر التقني الذي 
احت�س���ن ه���ذه ال�س���ورة اخلا�سع���ة لأر�سف���ة 
زمني���ة  وبديناميكي���ة   ، الرتاثي���ة  الذكري���ات 
جتعلن���ا نبحث عن هذا الفيلم حتديدًا ، وبعده 
الفن���ي ال���ذي انتج ه���ذه ال�س���ورة امل�سحوبة 
بوجه م�سري ب�سو����ص و�سمن اظار  التاريخ 
او الأث���ر التاريخي لوادي املل���وك يف م�سر . 
فه���ل ت�سكل ه���ذه ال�س���ورة عن�س���رًا مهمًا من 
تاري���خ ه���ذا الفيل���م حتدي���دًا ؟ اأم اأن الفنان���ة 
�سامي���ة جم���ال تنتم���ي ل���وادي املل���وك لأنه���ا 
ابن���ة م�سر حيث ت���ربز اُلث���ار خلفها يف زمن 

املا�سي؟ 
�س���ورة يف مه���د الأج���داد ه���ي دعام���ة لهوية 
زمني���ة ، واإط���ار م���كاين اهتمت ب���ه هوليوود 
اهتمام���ًا جماليًا تزامن مع الآث���ار وقوتها يف 
اإبراز دللت وجود الطقو�ص التوحيدية التي 
اآم���ن به���ا “رع حوت���ب “ يف م���كان �سه���د على 
املا�س���ي احلا�س���ر،  و�سهد على ق���وة العد�سة 
الفوتوغرافي���ة التي حتتف���ظ بتفا�سيل مرئية 
ت�سعنا وجهًا لوجه اأمام التغريات التي حتدث 
للحج���ر،  ولالإن�سان ال���ذي يتعاقب مع الزمن،  
و�سمن الأدوار التي تتخذ زمنية خا�سة. فهل 
ال�سكل الفني يف ال�سورة الفوتوغرافية اأقرب 
اإىل ا�ستح�س���ار اللحظ���ة اخلا�سع���ة للما�سي 
وانح�س���ار التقنيات في���ه ؟ اأم اأن وجودها يف 
احلا�سر هو وجود م�ستقبلي دائم ل يتعار�ص 

مع الآثار والأ�سالف واأثرهم ؟ 

فيلم )كال وكمبريدج(.. هموم �لجيل �لثاني 
من �لمغتربين �لعر�قيين

هل تثير �ل�سورة �لفوتوغر�فية �لما�سي بمكوناتها 
�لتي توؤر�سف للحظة تاريخية؟ 

جعفر عبد احلميد



قحطان جا�سم جواد

الباح����ث الرتاث����ي وال�ش����اعر ع����ادل 
الع����رداوي حت����دث ع����ن ال�ش����يارات 
امللكي����ة الن����ادرة التي بح����وزة امانة 

بغداد. وقال ل�)املدى(:-
ق�ش����م كبري من تلك ال�ش����يارات كانت 
م�ش����تخدمة م����ن قب����ل مل����وك العراق 
وعوائله����م، اآلت اىل اأمان����ة العا�شة 
بعد ث����ورة 14/ متوز/1958، التي 
انهت احلكم امللكي، وا�ش�شت للنظام 
اجلمه����وري احلايل يف البالد، ومن 
بني تل����ك ال�شيارات �شي����ارات قدمية 
ج����دًا يعود تاري����خ �شنعه����ا اىل عام 
/ 1904 وكذل����ك �شي����ارة من موديل 

�شي����ارة  هن����اك  واي�ش����ا   ،1917/
نادرة اي�شًا من ن����وع )مر�شيدي�س/ 
ا�شب�شل( ريا�شي����ة تت�شع ل�شخ�شني 
تنت����ه(    ( متح����رك  و�شقفه����ا  فق����ط 
ولونه����ا ف�شي م����ن مودي����ل/1936 
النازي����ة  املاني����ا  م�شت�ش����ار  قدمه����ا 
مل����ك  اىل  هدي����ة  هتل����ر(  )ادول����ف 
الع����راق املرحوم امللك غ����ازي، الذي 
ث����م  ق�ش����رية،  لف����رتات  ا�شتخدمه����ا 
اآل����ت بعده����ا اىل ولده املل����ك )في�شل 
الث����اين( وال�شيارة املذكورة مازالت 

بحالة جيدة جداً.
وا�ش����اف: ف�شاًل ع����ن  وجود �شيارة 
اخ����رى م����ا زال����ت �شب����ه جدي����دة من 
ن����وع )روز راي����ز( �شناع����ة امريكية 

ا�ش����ود  لونه����ا    )1936( مودي����ل 
قدم����ت هدي����ة اي�ش����ًا اىل امللك غازي 
البغ����دادي  والتاج����ر  الوجي����ه  م����ن 
)احلاج حممود البنية(.. اىل جانب 

�شي����ارات  قدمية ن����ادرة من خمتلف 
املنا�ش����ئ واملوديالت منه����ا �شيارات 
اجلمهوري����ة  روؤ�ش����اء  ا�شتخدمه����ا 
العراقي����ة عبد ال�شالم وعبد الرحمن 

حممد ع����ارف واحمد ح�ش����ن البكر، 
و�شي����ارات ريا�شية متنوعة، ا�شافة 
اىل عربتني ملكيتني )ربل( جترهما 
اخلي����ول على ابوابهم����ا نق�س التاج 
امللكي العراقي بااللوان، من �شناعة 
بريطانيا. قدمت للملك في�شل الثاين 
بغ����داد  �ش����وارع  يف  فيه����ا  يتج����ول 
مع �شيوف����ه من املل����وك والروؤ�شاء، 
و�شمت املجموع����ة دراجتان االوىل 
)3( عج����الت حلمل ثالث����ة ا�شخا�س 
دراج����ة  والثاني����ة  ال�شائ����ق،  م����ع 
برمائي����ة ل�شخ�����س واح����د ت�شري يف 
ال�شي����ارات  ه����ذه  والياب�ش����ة.  امل����اء 
االمان����ة  بح����وزة  حالي����ا  موج����ودة 
من����ذ ع����ام 1958 يف خم����زن خا�س 

و�شتق����وم قريب����ا بتاأ�شي�����س متح����ف 
خا�س تعر�����س فيه ه����ذه ال�شيارات 

ب�شكل م�شتمرللجمهورعددها
�شي����ارة  اقدمه����ا  )26�شي����ارة(،   
مودي����ل/ 1904، واندره����ا �شي����ارة 
يف  غ����ازي  املل����ك  اىل  )هتل����ر(  م����ن 
ثالثيني����ات الق����رن املا�ش����ي، وه����ي 
نوع مر�شيد�����س ا�شب�شل ثم اآلت اىل 
في�ش����ل الث����اين اآخر مل����وك العراق، 
ال�شي����ارات  ه����ذه  عل����ى  وجت����ري 
عمليات ال�شيان����ة والتنظيف ب�شكٍل 
متوا�ش����ل، واحيان����ا تق����وم االأمان����ة 
بعر�س بع�شه����ا يف احتفاليات يوم 
بغ����داد ال�شن����وي الط����الع املواطنني 

عليها.
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العمود
الثامن

�ش���درت حديث���ًا عن دار امل���دى رواية م���وريف للكات���ب �شمويل 
بيكي���ت، ترجم���ة ح�ش���ني عجة. و�ش���ف رواية "م���وريف" يعني 
و�ش���ف حم���اوالت بطله���ا م���وريف لتف���ادى ح���دوث اأي �ش���يء، 
وحم���اوالت االأط���راف االأخ���رى يف ح���دوث �ش���يء ل���ه، لت���دور 

االأحداث بني لندن ودبلن.
ويعي�س موريف على مبداأ اأقل ما ميكن من امل�شاركة يف اأحداث 
الع���امل اخلارجي، فطموحه االأكرب يتمحور حول جلو�شه على 
كر�شيه اخليزران اله���زاز، والتاأرجح حتى ي�شل اإىل حالة من 
التاأم���ل يتح���رر فيها العق���ل من اأ�ش���ر اجل�شد، ليحل���ق بخياله 
بعي���دا. وعلى الرغ���م من غرابة طباع���ه و�شخ�شيته الرمادية، 

كان حمبوبا من قبل الن�شاء. 

مّر عام بالتمام والكمال على اأول 
اإ�شابة بفايرو�س كورونا يف 

بالد الرافدين، وخالل هذا العام 
كان هناك من حاول اأن ي�شتثمر 

هذا الوباء ل�شاحله، فخرج علينا 
بخطب وقرارات "قرقو�شية" ال 

تنفع ولكنها ت�شر، فيما اعترب 
البع�س اأن فايرو�س كورونا 

موؤامرة اأمريكية والبد من عقاب 
االإمربيالية من خالل اإطالق اأكرب 

عدد ممكن من ال�شواريخ ، ولو 
على ح�شاب املواطنني االأبرياء.

عندما بداأت اأزمة فايرو�س 
كورونا تدافع املحللون على 

الف�شائيات: موؤامرة للنيل 
من العراق خوفًا من جتربته 

الدميقراطية، واآخرون اعتربوا 
االأمر حماولة لل�شغط على اإيران 
دبرتها املخابرات االأمريكية، ومل 

يرتدد اخلبري البكرتيولوجي 
النائب كرمي عليوي يف توجيه 

االتهامات اإىل االإمربيالية العاملية 
الأنها تريد اأن ت�شرق العراق من 

خالل ت�شدير لقاحات اأ�شبه باملاء 
على حد قوله!!.

منذ اأيام، وكعادتنا، تركنا كوارث 
كورونا وعجزنا عن توفري لقاح 

ملواجهة الوباء ،  وان�شغلنا 
مبعركة ك�شر العظم بني م�شعان 

اجلبوري واأبو مازن، اختلفنا 
حول اأيهما اأكرث وطنية، ون�شينا 

اأن االثنني ح�شال على ع�شرات 
املاليني من الدوالرات، عدًا 
ونقدًا، ثمنا جللو�شهما على 
كر�شي الربملان،  فيما جلاأت 
طفلة عراقية اإىل حاكم دبي 

لكي ينقذها من موت حمقق ، 
يف الوقت الذي " لفلف "  فيه 

النائب حمد املو�شوي على اكرث 
من مليار دوالر ثمنا ل�شفقات 

مزادالعملة .
اأم�شينا ال�شبعة ع�شَر عامًا 
املا�شية يف معارك �شميت 

�شيا�شية، بينما هي يف احلقيقة 
معارك تدور داخل �شريك كبري ، 
غايتها تغيري الوجوه واالأ�شباغ 

واالألوان.. هل هي موؤامرة؟ 
بالتاأكيد، وتقودها االإمربيالية 

التي غاظها اأننا كتبنا وحلنا 
ن�شيدًا حول الربوفي�شورة عديلة 

حمود.
بعد عام على انت�شار وباء 

كورونا يف هذه البالد ، ال يزال 
البع�س يرى يف االأزمة فر�شة 
مواتية يجب ا�شتثمارها بكل 

الطرق والو�شائل لرتويج 
ب�شاعة االأوهام واالأكاذيب عن 

االإ�شالح  وال�شالح بيد الدولة ، 
ويف ظل هذا الوباء الذي يح�شد 

باأرواح النا�س، ال يزال هناك 
من يعتقد اننا �شعب يحتاج اىل 
الف�شيلة واالخالق ، وال بد من 
ال�شري به يف الطريق امل�شتقيم 

حتى لو تطلب االأمر زرع عبوات 
وتفجري حمالت ، فمن اجل 

الف�شيلة وربعها يهون كل �شيء . 
بعد ع�شرات ال�شنني �شوف 

يذكر التاريخ اأن بلدانًا  خا�شت 
مالحم اإن�شانية كربى الإنقاذ 

مواطنيها من الوباء، ليقولوا 
للعامل اأن ال قيمة اأغلى واأهم من 
حياة االإن�شان، من دون االعتبار 

للدين والطائفة، وليذكر االإن�شان 
العراقي اأن يف هذه البالد عا�س 
مّدعو ال�شيا�شة والباحثون عن 

املنافع وامل�شالح، تركوا الوباء، 
وان�شغلوا بالدفاع عن م�شاحلهم 

ال�شخ�شية .
لالأ�شف هناك اأمور كثرية تنّغ�س 

على حياة املواطن العراقي، 
بع�شها ميكن احتماله، اأماًل يف 

اأن يتكفل الزمن بحلها، وبع�شها 
اأ�شبه بالقدر الذي ال فكاك منه، 
مثل الظهور املتوا�شل لنجاح 

حممد علي . 

كورونا بني م�شعان 
وابو مازن 

 موريف  

 علي ح�سني

 عارف ال�ساعدي 
وع�ش���و  واالكاديم���ي  ال�شاع���ر 
المجل����س المرك���زي التح���اد اأدباء 
العراق، ت���م تكليفه بمهام مدير عام 
دار ال�ش���وؤون الثقافي���ة، ال�شاع���دي 
من االأ�شوات ال�شعرية واالأكاديمية 
المرموقة، وخبرته في مجال االأدب 
�شتمنحه قدرًة فاعلًة من اأجل العمل 
ال���دوؤوب والج���اد للنهو����س به���ذا 
المرف���ق الثقافي.. ويذكر ان عارف 
ال�شاع���دي يتول���ى رئا�ش���ة تحري���ر 
مجلة االقالم ..المدى تقدم التهاني 
للزميل عارف ال�شاعدي وتتمنى له 

النجاح في مهمته الثقافية. 

ف��ي  الهالل��ي  ب�س��رى   
اتحاد الأدباء 

القا�ش���ة والكاتب���ة �شتك���ون �شيفة 
منت���دى نازك المالئك���ة الثقافي في 
اتح���اد اأدب���اء الع���راق، م���ن خ���الل 
جل�ش���ة تفاعلي���ة تتح���دث فيه���ا عن 

ال�شاع���ة  تب���ث  االدبي���ة  تجربته���ا 
التا�شع���ة م�ش���اء غ���د الجمعة وعلى 

موقع اتحاد االدباء والكتاب. 

 طارق الجبوري 
المخ���رج ال�شينمائ���ي واالكاديم���ي 
ا�شت�شافت���ه  كلية الفن���ون الجميلة 
للحدي���ث  القاد�شي���ة   جامع���ة  ف���ي 
ع���ن تجربت���ه ال�شينمائي���ة، وكانت 
"تجربت���ي  بعن���وان:  المحا�ش���رة 
الميزان�شي���ن  بي���ن  ال�شينمائي���ة 
وال�شينوغرافيا " وذلك عبر من�شة 

زووم االفترا�شية.

...
داً 

 ج
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عادل العرداوي: لدينا 26 �سيارة ملكية قدمية ونادرةخا

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)اخلمي����س( اأن درجات احلرارة �شرتتفع قليال عن معدالتها ليوم ام�س، وان 

اجلو �شيكون غائما وممطرا يف بع�س املناطق.
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حول العالم

ما�س القي�سي

الكتاب  فل�شطينية، ع�شو احتاد  روائية 
احل��رك��ي،  املكتب  وع�شو  الفل�شطيني 
�شغلت  امل�شري،  الكتاب  احت��اد  وع�شو 
ال��دائ��رة  م�شوؤولة  منها  منا�شب،  ع��دة 
هيئة  يف  ال��وط��ن��ي  واالع����الم  الثقافية 
ملحطة  اداري  مدير  والنظام،  القانون 
تلفزة حملية، وع�شو ملتقى رواد العامل 
لدى  ع�شوية  لها  كما  القاهرة،  ومقره 
ومقرها  ال��دائ��م  الثقايف  احل���وار  هيئة 

لبنان، �شاركت بعدة مهرجانات دولية.. 
وتركيا  واجلزائر  وتون�س  القاهرة  يف 
ا�شدارات  ثالثة  لها  و�شدرت  واالردن، 
ادبية؛ االوىل جمموعة ق�ش�شية بعنوان 
ورواي����ة   ،2011 ع���ام  روح(،  )ذاك�����رة 
ب��ع��ن��وان )ظ���الل ورج����ال( ع���ام 2016، 

والرواية الثانية )رجل بني قلبني( .
التي  عواد  كفاح  والكاتبة  ال�شاعرة  انها 
املالئكة  ن��ازك  منتدى  على  �شيفة  حلت 
العراق من  والكتاب يف  االدب��اء  الحت��اد 
الثقافية،  ال�شوؤون  امانة  من�شة  خ��الل 
ع��واد  حتدثت  التفاعلية  اجلل�شة  ويف 
العربي  ال��ع��امل  يف  الن�شوي  االدب  ع��ن 
لكن  ت��ط��ور  ال��ن�����ش��وي  "االدب  ب��ق��ول��ه��ا: 
عللتها  والتي  خا�شة"  مالمح  له  بقيت 

لكاتبة  رواي��ة  يقراأ  عندما  "القارئ  ب��ان 
الن  ام���راأة،  الكاتب  ان  �شريعًا  يكت�شف 
بها  حمتفظة  امل���راأة  تبقى  مالمح  هناك 
وب��االأخ�����س ال��ك��ات��ب��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��وج��ود 
عليها  امل��ح��اف��ظ��ة  وال�����ش��واب��ط  االط����ر 
واالرت��ب��اط  ال��ع��رب��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ة  البيئة 
تفاعل  خ��الل  وم��ن  حمددة".    ب��ج��ذور 
من  عددا  ي�شم  وال��ذي  املتلقي  اجلمهور 
االحت��اد  اع�شاء  م��ن  واالدب���اء  املفكرين 
ب��االأدب  واملهتمني  املطلعني  اىل  ا�شافة 
من  العديد  مع  ع��واد  تفاعلت  الن�شوي، 
فيما  التعليقات  ع��رب  ال����واردة  اال�شئلة 
يتعلق بالتجربة االدبية الن�شوية عموما 
وجتربتها على اخل�شو�س، ومن اهمها: 
البيئة  مي��ث��ل  ال��ن�����ش��وي  االدب  ���س/ه��ل 

احلديثة اىل حٍد ما؟
وخطا  مب��راح��ل  م��ر  الن�شوي  "االدب   -
اىل  بحاجة  مازلنا  لكن  كبرية  خطوات 
ب��داأ  ال��ن�����ش��وي  االرت���ق���اء، واأك����رث االدب 
االدب  ان  يعلم  الكل  تطور،  ثم  خجواًل 
ب�����ش��ورة ع��ام��ة اأ���ش��ل��ه ن�����ش��وي ل��ك��ن كل 
وت�شيف  الذكور"،  اىل  تنحاز  اال�شياء 
كانت  ان  فبعد  اختلفت  احل��ي��اة  "ان 
الق�شيدة  اب��ت��داع  مت  ُم��ق��ف��اة  الق�شيدة 

النرثية لتكون اأكرث �شمواًل".
�س/متيلني اىل اأنك كاتبة روائية؟

وذلك  روائية  كاتبة  ا�شنف  ان��ا  "نعم   -
الن  وذل��ك  ب��االأح��داث،  َنَف�شا  املك  الأين 
ال��ق�����ش��ي��دة ال ت�����ش��م��ح ب��ال��ت��ف�����ش��ي��ل، وال 
عناية  اىل  حتتاج  فالق�شيدة  اال�شهاب، 

ي�شل  ان  اىل  يحتاج  الكاتب  الن  دقيقة 
بطريقة خمت�شرة".

كان  �شعرًا  الن�شوي  االدب  يقدم  �س/هل 
االأدب  يقدم  كما  كاملة  �شورة  �شردًا  ام 

الذكوري؟
الذكوري  ان االدب  يقدم،  ما  "اىل حٍد   -
اما  امل����راأة،  ج�شد  ي��ت��ن��اول  الأن���ه  متقدم 
االدب الن�شوي يقدم املراأة من الراأ�س من 

الناحية الفكرية فهنا االختالف".
����س/م���ا راأي�����ك ب��ح��م��ل��ة احت����اد االدب����اء 

)احتادك يف بيتك(؟
- "هي حملة ملفتة للنظر جدًا وهذا يدل 
على ان العراق من اهم البلدان الثقافية 

اىل جانب م�شر وبقية البلدان".

كفاح عواد و�شرية الأدب الن�شوي يف منتدى نازك املالئكة 

للفنان  ال�شحية  احلالة  تدهورت 
بعدما  �شعبان،  يو�شف  امل�شري 
ونقل  كورونا،  بفايرو�س  اأ�شيب 
على اإثر ذلك اإىل اأحد امل�شت�شفيات 
الفنانة  وقالت  بالعزل.  اخلا�شة 
ت�����ش��ري��ح��ات  ع���ن���رب، يف  ن���ه���ال 
�شهدت  �شعبان  �شحة  اإن  �شحفية 
ح��ال��ة م��ن ع��دم اال���ش��ت��ق��رار خالل 

وهو  املا�شية،  القليلة  ال�شاعات 
حاليًا يف غرفة العناية املركزة يف 
قال  ذل��ك،  اإىل  امل�شت�شفيات.  اأح��د 
يو�شف  الفنان  من  مقرب  م�شدر 
منذ  و���ش��ع  ال��ف��ن��ان  اإن  ���ش��ع��ب��ان، 
التنف�س  جهاز  على  ع��دة  �شاعات 
ي�شتطيع  يعد  مل  اإْذ  ال�شناعي، 
وذل��ك  ط��ب��ي��ع��ي،  ب�شكل  التنف�س 

ب�����ش��ب��ب ع����دم ق�����درة ال���رئ���ة على 
دخول  بعد  قدرتها  بكامل  العمل 

الفايرو�س اإليها.
عاد  ق��د  �شعبان  يو�شف  وك��ان 

م��ن��ذ ف����رتة م���ن ل��ب��ن��ان 
ب��ع��د ت�����ش��وي��ر ع���دٍد 
م�شل�شل  م�شاهد  من 
الدبابري"  "ع�س 

ال����ذي ���ش��ي��ع��ر���س يف 
���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل��ق��ب��ل، 

بطولته  يف  وي�����ش��ارك 
ع��������م��������رو ����ش���ع���د 

وم�����ش��ط��ف��ى 
�شعبان.

تن�ش���م املمثلت���ان "ت�شارليز ث���ريون" و"ك���ريي وا�شنطن" اإىل 
اأبطال فيلم "مدر�شة اخلري وال�شر" عرب نتفليك�س.

الفيل���م م�شتوح���ى م���ن رواي���ة خيالي���ة م���ن تاألي���ف "�شوم���ان 
ت�شيناين"، وتتابع اأحداث الفيلم حياة اأعز االأ�شدقاء "�شويف 

واأجاثا" وحماولة اختطافهما اإىل مدر�شة اخلري وال�شر.
واأعل���ن خمرج الفيل���م اختيار النجمتني قائ���اًل: "اأعرف املدر�شة 

التي اأتقدم اإليها، ب�شعادة غامرة اأن اأرحب بت�شارليز ثريون وكريي 
وا�شنطن يف مدر�شة اخلري وال�شر! اجلميع، ا�شتعدوا للدرا�شة! ".

يو�سف �سعبان على جهاز التنف�س ال�سناعي اإثر اإ�سابته 
بفايرو�س كورونا

25 February 2021

م�������ارادون�������ا  وف����������اة  يف  ت�������ط�������ورات 

مينح جوائز مبليون دولر ملن يجيب عن �سوؤال واحد!

ت�سارليز ثريون وكريي 
وا�سنطن يف مدر�سة اخلري 

وال�سر 

ك�شف���ت �شحيف���ة "نيويورك تامي���ز" عن عزم 
رجل اأعمال اأمريكي منح جائزة مبليون دوالر 
موزع���ة على ثالث���ة اأ�شخا�س ملن يجيبون 

عن �شوؤال واحد وجودي.
اأن رج���ل  وذك���رت ال�شحيف���ة 
االأعمال روب���رت بيغلو كان 
با�شتم���رار  مهتم���ا 
ث  ا ح���د الأ ا " ب�
يف  ال�ش���اذة" 
تاري���خ احل�شارة 
 ، ني���ة ن�شا الإ ا
موؤخ���را  واأ�ش����س 
لدرا�ش���ات  معه���دا 
ع���ي  لو ا

للتحقيق فيما يكمن وراء املوت.
على وجه التحديد، يريد رجل االعمال، معرفة 

م���ا اإذا كان من املمك���ن "بقاء الوع���ي الب�شري 
بع���د امل���وت اجل�ش���دي". وللقي���ام بذل���ك، منح 
بيغل���و العلم���اء واأطب���اء االأع�ش���اب وعلم���اء 
النف�س مهلة اإىل غاي���ة 1 اآب/اأغ�شط�س 2021 
الإر�شال رد ال يتجاوز 25 األف كلمة. و�شتختار 
جمموع���ة م���ن املحكم���ني املتخ�ش�ش���ني الفائز 
يف االأول م���ن ت�شري���ن الثاين/نوفمرب القادم. 
وبذل���ك �شيح�شل املرك���ز االأول على 500 األف 
دوالر، والثاين 300 األف دوالر، والثالث 150 

األف دوالر.
ويو�ش���ح املوقع االإلك���رتوين ملعه���د درا�شات 
الوع���ي اأن الهدف من امل�شابقة هو تقدمي املنح 
للمت�شابق���ني الذي���ن يكتب���ون "اأوراق���ا بحثية 
تلخ�س اأف�شل دليل متاح لبقاء الوعي الب�شري 

بعد املوت اجل�شدي الدائم".

ق�شائي���ة،  م�ش���ادر  اأ�ش���ارت 
مكت���ب  اأن  اإىل  الثالث���اء، 
االأرجنتين���ي،  الع���ام  املدع���ي 
�شيدعو جلن���ة طبية لالجتماع 
يف الثام���ن م���ن مار����س/اآذار 
للب���ّت فيم���ا اإذا كان اأ�شطورة 
ك���رة الق���دم الراح���ل دييغ���و 
مارادون���ا ق���د تلق���ى العالج 

املنا�شب قبل وفاته.
ت�شع���ة  ا�شتدع���اء  و�شيت���م 
م���ن  الثام���ن  يف  خ���رباء 
مار����س/اآذار، بينهم االأطباء 
ت�شري���ح  يف  �شارك���وا  الذي���ن 
جث���ة مارادونا، كم���ا دعا املدعي 
العام يف �شان اإي�شيدرو، اإحدى 
العا�شم���ة بوينو�س  �شواحي 
اآخري���ن  �شاهدي���ن  اآيري����س، 

للمثول اأمام املحققني اخلمي�س، 
وهما من�شق التمري�س والطبيب 
الذي كان مكلفا بتن�شيق الرعاية 
املنزلي���ة ملارادون���ا خ���الل االأيام 
التي �شبقت وفاته. ويخ�شع منذ 
ف���رتة 5 اأ�شخا�س اآخرين، بينهم 
ليوبول���دو  االأع�ش���اب  ج���راح 

النف�شي���ة  والطبيب���ة  لوك���ي 
اأغو�شتينا كوزا�شوف، للتحقيق 
ب�شبهة القتل غري العمد. وذكرت 
و�شائ���ل اإع���الم حملي���ة اأن اآخ���ر 
التحقي���ق  �شملهم���ا  �شخ�ش���ني 
جمموع���ة  يف  ع�شوي���ن  كان���ا 
درد�شة عل���ى تطبيق "وات�شاب" 
تناق����س رعاي���ة مارادون���ا، وفق 
بر����س".  "فران����س  نقل���ت  م���ا 
جث���ة  عل���ى  الت�شري���ح  وك�ش���ف 
مارادونا ال���ذي فارق احلياة يف 
25 ت�شري���ن الث���اين املا�شي عن 
60 عام���ا، اأن���ه كان يع���اين م���ن 
ا�شطراب���ات يف الكب���د والكل���ى 
والقلب واالأوعية الدموية، فيما 
مل تظه���ر اأي عالمات على تناول 

الكحول اأو املخدرات.
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