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 بغداد/ متيم احل�صن

يق���ف حتال���ف ب���ن داع����س وجمموع���ة م���ن ع�س���ائر 
و�سخ�سي���ات م�سيط���رة عل���ى اأرا�س���ي زراعية وراء 
الهجم���ات املتكررة عل���ى ابراج الطاق���ة والتي ت�سل 
احيان���ا تكلف���ة اإ�س���اح ال���رج الواح���د اإىل اكرث من 
20 ملي���ون دين���ار. ويك�س���ب التنظي���م م���ن �س���رب 
خط���وط الكهرب���اء اإغ���راق امل���دن بالظ���ام وتهري���ب 
عنا�س���ره اأو �س���ن هجم���ات اإرهابية، بينم���ا حت�سل 
ع�سائر ومزارع���ن بتخريب البراج عل���ى امتيازات 
وتعوي�س���ات مببالغ ت�سل احيانا اىل نحو 50 مليار 
دين���ار. وتت�سبب عمليات الإ�س���رار بابراج الكهرباء 
بخ�سائ���ر اآلف امليغاواطات والتي قد تغذي لوحدها 
حمافظة كبرية مث���ل الب�سرة. وتقول م�سادر مطلعة 
يف العا�سمة ل�)امل���دى( ان "رئي�س الوزراء م�سطفى 
الكاظم���ي امر باعتقال احد �س���كان منطقة الرا�سدية، 
للطاق���ة".  ب���رج  ا�سق���اط  ب�سب���ب  بغ���داد،  �سم���ايل 
وانفج���رت عب���وة نا�سفة، مطل���ع ال�سب���وع احلايل، 
عل���ى اأحد اأب���راج نق���ل الطاقة الكهربائي���ة يف منطقة 
الرا�سدي���ة يف بغداد ما ت�سبب با�سرار كبرية بالرج 
الناق���ل. وك�سف رئي�س ال���وزراء م�سطفى الكاظمي، 
الثاث���اء، ع���ن اإلق���اء القب�س عل���ى عدد م���ن املتهمن 
بتفجري اأبراج نقل الطاقة الكهربائية، م�سددًا على اأن 
حكومته لن تتهاون مع من يحاول تهديد اأمن الباد. 
وقال الكاظمي خال اجلل�س���ة الأ�سبوعية حلكومته، 
اإن "هن���اك حم���اولت تخريبي���ة لتفج���ري اأب���راج نقل 
الطاقة الكهربائية، ومتكنا من اإلقاء القب�س على عدد 
منه���م"، م�س���ريا اإىل اأن "هذا الأمر لن يت���م الت�ساهل 

معه باعتباره مي�س الأمن الوطني العراقي".
 التفا�صيل �س2

بغداد �صتخ�صر 1500 ميغاواط في ال�صيف واإ�صالح اأ�صرار التفجير يكلف 25 مليون دينار

ربع مليار دينار مقابل ن�صب برج الكهرباء في 
 بغداد/ ح�صني حامتاأرا�صي بع�صها حكومية اأو ي�صقط بالعبوات

يعي����س ن�سف ال�س���كان يف 3 حمافظات جنوبية حتت 
خط الفقر منذ اأكرث م���ن عامن، فيما تو�سي مفو�سية 
حقوق الن�سان بت�سغيل العاطلن عن العمل وحت�سن 

الرواتب ملعاجلة امل�سكلة.
كذلك �سج���ل خمت�سون يف ال�س���اأن القت�سادي تراجع 
الق���وة ال�سرائي���ة بن�سبة بلغ���ت 25% بعد اتخ���اذ قرار 

تخفي�س قيمة العملة.
وع���زت وزارة التخطيط، �سبب ارتفاع ن�سبة الفقر اىل 
الغاق ال�سحي املتبع منذ 2020 وتراجع ال�سادرات 

النفطية.
واأو�سح املتحدث با�سم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي 
ل�)امل���دى( اأنه "وف���ق درا�سة اجرته���ا وزارة التخطيط 
ومبتابع���ة م���ن البن���ك ال���دويل يف 2020 بلغ���ت ن�سبة 
الفقر 25%"، م�ستدركا "لكن ن�سبة الفقر كانت قد بلغت 
3١% يف بداي���ة جائحة كورونا وفر�س حظر التجوال 
م���ن  تداعي���ات  م���ن  رافق���ه  وم���ا   )2020 )اآذار  الول 
انخفا�س ا�سع���ار النفط وانكما����س اقت�سادي واغاق 
املراك���ز التجاري���ة والأ�س���واق، اإل ان الن�سبة ا�ستقرت 
عند 25% بع���د رفع قيود احلظ���ر وتخفيف الجراءات 

يف الن�سف الثاين من العام املا�سي".
واأك���د ان "م���ا يق���ارب ١0 ماي���ن عراق���ي يعي�س���ون 
حتت خ���ط الفقر". وبح�س���ب الح�سائية الأخرية قبل 
اجلائح���ة والتي ن�سرت يف �سب���اط 2020، كانت ن�سبة 
الفق���ر ق���د بلغ���ت 20% اأي ما يع���ادل 8 ماي���ن عراقي 
كان���وا حتت خ���ط الفقر. واأ�سار املتح���دث با�سم وزارة 
التخطي���ط اىل اأن "احل�س���ة الكر من الفقر ذهبت اىل 
حمافظ���ة املثنى اإذ بلغ الفقر فيها 52% ثم جاءت بعدها 

حمافظتا ذي قار والديوانية بن�سب 49 ��� %48".
 التفا�صيل �س3

ثاني انتكا�صة تطيح بالخطة الخم�صية: 
10 ماليين عراقي تحت خط الفقر

ن�صف �صكان المثنى وذي قار والديوانية جائعون!

 بغداد/ املدى 

اأعلن���ت وزارة ال�سح���ة، ت�سجي���ل 
اأعل���ى مع���دل اإ�ساب���ات بفايرو����س 
اجلائح���ة  دخ���ول  من���ذ  كورون���ا 
العراق، خال ال�24 �ساعة املا�سية.

ال���وزارة يف بي���ان تلق���ت  وقال���ت 
)امل���دى( ن�سخة منه اإنه مت ت�سجيل 
5663 اإ�ساب���ة جدي���دة بفايرو����س 
الكل���ي  الع���دد  لريتف���ع  كورون���ا، 

ب���دء  من���ذ  الب���اد  يف  للم�ساب���ن 
 7740١5 اإىل  اجلائح���ة  انت�س���ار 
اإ�سابة. اأما حالت ال�سفاء اجلديدة 
من الوباء، فقد بلغت 359١ حالة، 
لي�سب���ح جمم���وع م���ن تعاف���وا من 
الع���راق  يف  كورون���ا  فايرو����س 

698775 حالة.
باملقاب���ل مت ت�سجيل 33 حالة وفاة 
جدي���دة ج���راء اجلائح���ة، لريتف���ع 
جمم���وع املتوفن جراء الفايرو�س 

اإىل ١3860 حالة وفاة، وفقًا لبيان 
وزارة ال�سحة العراقية.

بالتزام���ن مع ذل���ك، اأعلن���ت وزارة 
ال�سح���ة الإيطالي���ة، ت�سجيل 43١ 
جدي���دة  اإ�ساب���ة  و23059  وف���اة 
بفايرو����س كورونا خال ال�ساعات 
ال����24 املا�سي���ة. وقال���ت ال���وزارة 
اإن���ه مت اإج���راء ح���وايل 369084 

اختبارا لكوفيد-١9.
كم���ا ارتف���ع ع���دد امل�ساب���ن الذين 

اإىل  امل�ست�سف���ى  اإىل  اأدخل���وا 
265١7، باملقارن���ة مع 26098 يف 

اليوم ال�سابق.
و�سجل���ت اإيطالي���ا ١03432 وفاة 
�سب���اط  �سه���ر  من���ذ  بالفايرو����س 
اأعل���ى ح�سيل���ة  ث���اين  2020، يف 
يف اأوروب���ا بع���د بريطانيا و�سابع 
اأعل���ى معدل يف الع���امل، فيما معدل 
الإ�سابات و�سل اإىل 3.28 مليون 

حالة.

ت�صجيل اأعلى معدل اإ�صابات بكورونا منذ دخول الجائحة
 متابعة/ املدى

توع���د الرئي����س الأمريكي جو باي���دن، نظريه 
الرو�سي فادميري بوتن، "بعواقب وخيمة"، 
بعد ك�سف ال�ستخبارات الأمريكية اأن الرئي�س 
الرو�س���ي حاول التاأثري على نتائج النتخابات 

الأمريكية الأخرية.
وقال بايدن يف مقابلة بثتها قناة "اأيه.بي.�سي 
"�سيدف���ع  الأربع���اء:  التلفزيوني���ة،  ني���وز" 

الثمن".
وردا عل���ى �سوؤال عن العواق���ب التي يق�سدها، 

قال بايدن: "�سرتون قريبا".
تقري���ر  دع���م  بعدم���ا  ت�سريحات���ه  وج���اءت 
للمخابرات الأمريكية �سدر، الثاثاء، اتهامات 
قائم���ة منذ وقت طويل ب���اأن بوتن وراء تدخل 
مو�سك���و يف النتخابات، وهو ما قالت رو�سيا 

اإنه ل اأ�سا�س له.
يف الوق���ت نف�س���ه، اأ�سار باي���دن اإىل اأن "هناك 
جمالت يكون من م�سلحتنا امل�سرتكة التعاون 
فيه���ا" مثل جتدي���د معاهدة �ست���ارت النووية، 

م�سيفا اأن للزعيمن تاريخا معروفا.
وقال: "اأعرفه معرفة جيدة ن�سبيا"، م�سيفا اأن 

الأجانب  الزعماء  التعامل مع  "اأهم �سيء عند 
وفق���ا خلرت���ي.. ه���و فق���ط اأن تع���رف الرجل 
الآخ���ر". وقال بايدن اإن���ه ل يظن اأن لدى زعيم 
رو�سيا قلبا، وعندما �سئل خال املقابلة عما اإذا 

كان يعتقد اأن بوتن قاتل، قال "اأعتقد ذلك".
الدوم���ا  جمل����س  رئي����س  اأك���د  باملقاب���ل، 
فيا�سي�س���اف فولودين، اأن "ت�سريحات بايدن 
بح���ق بوت���ن اإهان���ة للمواطن���ن الرو����س ول 
تعر اإل ع���ن )ه�سترييا العج���ز("، م�سريا اإىل 
اأن "تهجم بايدن عل���ى بوتن يعد هجوما على 

رو�سيا".

بايدن يهاجم بوتني ويتوعده بـ"دفع الثمن"

 بغداد/ املدى

اإحب���اط  امل�سرتك���ة،  العملي���ات  قي���ادة  اأعلن���ت 
حماول���ة ت�سل���ل لتنظي���م داع�س م���ن الأرا�سي 

ال�سورية.
والكام���ريات  الرتابي���ة  ال�سوات���ر  وف�سل���ت 
املتط���ورة الت���ي و�سعتها الق���وات الأمنية على 
احلدود يف من���ع ت�سرب امل�سلح���ن من �سوريا 

اىل الع���راق. وكان جمل����س الأم���ن ال���دويل قد 
اأك���د اأن تنظيم داع����س ما يزال ق���ادرًا على �سن 
عملي���ات يف املناط���ق احلدودي���ة ب���ن الع���راق 
و�سوري���ا، رغم التحديات الت���ي يواجهها ومن 

بينها فقدانه عددًا من قياداته يف عام 2020.
وقدر املجل�س يف تقرير حتليلي ن�سرته )املدى( 
مطلع �سهر �سب���اط املا�سي، عدد مقاتلي داع�س 
يف البلدين بنحو ع�سرة اآلف عن�سر غالبيتهم 

يف العراق. وقال تقري���ر جمل�س الأمن الدويل 
اإن ق���درة داع�س على �سن هجم���ات يف املناطق 
التي ت�سهد نزاعًا، اأكر منها يف املناطق الآمنة. 
واأك���د ع�س���و جلن���ة الأم���ن والدف���اع النيابية، 
النائ���ب عبد اخلال���ق العزاوي، اأن���ه ل ي�ستبعد 
باأن يكون ن�ساط داع�س الأخري يف مدن عراقية 

مرتبطا مبخيم الهول ال�سوري.
 التفا�صيل �س3 

 ثغرات على الحدود ال�صورية ت�صعب مهمة م�صك الأمن 
في بغداد والمناطق المحررة

 خا�س/ املدى

�سجل���ت بيان���ات ال�سرط���ة املجتمعية ١78 
حال���ة ابتزاز الكرتوين خ���ال �سهر �سباط 
املا�س���ي فق���ط، وان اأغل���ب احل���الت كانت 
ل�سيم���ا  عام���ا  ال����22  �س���ن  دون  لفتي���ات 
الطالب���ات، بح�س���ب مدير عاق���ات واإعام 
ال�سرط���ة املجتمعي���ة، عب���د احلاف���ظ هادي 

اجلبوري.
ل�)امل���دى(  حدي���ث  يف  اجلب���وري  وق���ال 
اللك���رتوين  البت���زاز  ح���الت  "اك���رث  اإن 
تك���ون ب���ن اعم���ار خمتلف���ة م���ن الفتي���ات 
�س���واء املتزوج���ات او غ���ري املتزوج���ات"، 

م�س���ريا اىل اأن "اأ�سبابه���ا تعود اىل اجلهل 
واخل�س���وع اىل رغب���ات املبت���ز، من خال 
تكوي���ن عاق���ة وفتح كام���رة وهن���ا تكون 
الفت���اة �سحي���ة اذ يق���وم املبت���ز بت�سوي���ر 
املكامل���ة الفيديوية وا�ستخدامه���ا لابتزاز 
لحق���ا بالإ�سافة اىل طلب ال�سور ومقاطع 

الفيديو اخلاد�سة للحياء".
وا�س���اف مدي���ر عاق���ات واإع���ام ال�سرطة 
املجتمعي���ة اأن "البتزاز اللكرتوين يكون 
اما بطل���ب الأموال او اخل�س���وع للرغبات 
الدنيئ���ة للمبت���ز"، م�س���ريا اىل اأن "اك���رث 
ح���الت البتزاز التي ت�س���ل لنا تكون ذات 
معرفة بن ال�سحية واملبتز نتيجة تعارف 

�سابق وهنا يكون و�سولنا �سهل للمبتز".
ال�سرط���ة  وتاب���ع مدي���ر عاق���ات واإع���ام 
ال�سحي���ة  كان���ت  اذا  "ام���ا  املجتمعي���ة: 
متعر�س���ة للتهك���ري والبت���زاز م���ن جهة ل 
تعرفها تتدخل جلن���ة البتزاز اللكرتوين 
بالتعاون مع مفارز ال�سرطة املجتمعية يف 

املحافظة او املنطقة املعنية".
"الع���رف  اأن  اىل  اجلب���وري  وا�س���ار 
الجتماع���ي يح���ول دون ان تلج���اأ الفتيات 
اىل املحاك���م او تقدمي �سك���وى لدى مراكز 
ال�سرط���ة خلوفها م���ن الف�سيحة وردة فعل 
الهل جتاهها، كون العاقات تتم دون علم 
الهل، لذا اأكرث ال�سكاوى تتم معاجلتها من 

قبل ال�سرطة املجتمعية".
ويب���ن اجلب���وري اأن "اك���رث الق�سايا يتم 
حلها وح�سمها قب���ل و�سولها اىل املحاكم، 
وتت���م معاجل���ة الق�سي���ة م���ن خ���ال حذف 
حمت���وى البت���زاز وتاأمن ح�س���اب الفتاة 

املبتزة".
اما يف ما يخ�س تق���دمي ال�سكاوى يو�سح 
اجلب���وري اأن "هناك ث���اث و�سائل لتقدمي 
الت�س���ال  ع���ن طري���ق  ال�س���كاوى، وه���ي 
عل���ى اخل���ط ال�ساخ���ن )497( او من خال 
عل���ى  �سفحتن���ا  طري���ق  ع���ن  التوا�س���ل 
في�سب���وك )ال�سرط���ة املجتمعي���ة العراقية( 
او احل�س���ور املبا�س���ر ل�ساحب���ة الق�سي���ة 

املجتمعي���ة  ال�سرط���ة  ملق���رات  )ال�سحي���ة( 
وت�سجي���ل �سك���وى اأ�سولي���ة يت���م التحرك 

على اأ�سا�سها".
وم�س���ى مدي���ر عاق���ات واإع���ام ال�سرط���ة 
املجتمعية بالق���ول: "يف اأيام الدوام وقبل 
جائح���ة كورونا كانت لنا ن���دوات تثقيفية 
وور����س عم���ل يف اجلامع���ات واملدار����س 
وخا�سة مدار�س البنات من خال تثقيفهم 
وتعليمهم كيفية تاأم���ن ح�ساباتهم وكيفية 
ا�ستخدامها ب�س���ورة �سحيحة"، لفتا اىل 
بالنت�س���ار  اخ���ذت  البت���زاز  "ح���الت  ان 
الكب���ري يف الآون���ة الأخرية ب���ن الطالبات 

ل�سيما الفئة التي دون �سن ال�22 �سنة".

حريق يلتهم خمازن جتارية كبرية يف منطقة كم �سارة..  �أم�س 

دعوة الكاظمي املتجدّدة 
 للحوار الوطني العراقي 

عليها"  وما  "مالها 

رة.. اإبدال الغتيال  الَب�صْ
خيِل! بالنَّ

تجريبية 
الوطني 

واأوزبك�صتان 
توِقف مناف�صات 

الدوري 12 يومًا

اأحمد عبد الرزاق �صكارة:

ر�صيد اخليون يكتب: 

5

6

6

 ترجمة/ حامد احمد        

ا�ستن���ادا اىل وكال���ة الطاقة الدولي���ة IEA فان تعط�س الع���امل امل�ستقبلي 
عل���ى النفط م�سافا له ركود يف ا�ستثم���ارات التنقيب والنتاج، يتطلب من 
اع�س���اء اوبك اللجوء خال ال�سن���وات القليلة القادم���ة اىل حتقيق اق�سى 
طاق���ة انتاجي���ة لها من النفط اخل���ام ل�سد الطلب، مما �سي���رتك ذلك ال�سوق 

اكرث عر�سة للفو�سى وال�سغط على التجهيز .
وك�سف���ت وكال���ة الطاق���ة الدولي���ة يف اآخ���ر توقعاته���ا لل�س���وق يف ١7 اآذار 
احل���ايل انه حاملا يعود الطل���ب على اخلام بعد ركود ج���راء وباء كورونا، 
ف���ان ذلك �سي�ستدعي م���ن اأوبك ان تع���زز وتزيد من انتاجه���ا للخام بن�سبة 
تزي���د على 20% عن مع���دل انتاجها احلايل لي�س���ل اىل مايقارب من 30.8 

مليون برميل باليوم بحلول العام 2026 .
وا�ستنادا لآخر بيانات ا�ستق�سائية ح�سلت عليها وكالة بات�س للطاقة فان 
انتاج الدول الع�ساء ال� ١3 يف اوبك من النفط اخلام ل�سهر �سباط املا�سي 

و�سل اىل 24.86 مليون برميل باليوم .
وقال���ت الوكال���ة يف تقريرها "بينم���ا يتعافى الطلب عل���ى النفط مع وجود 
تلك���وؤ يف ا�ستثم���ارات التنقيب والنتاج يف مناط���ق اخرى من العامل، فان 
ال�سعودية والعراق والمارات والكويت قد يلجاأون اىل م�ساعفة انتاجهم 
بقدر المكان ل�سمان �سد حاجة الطلب العاملي على اخلام يف ال�سوق. واإذا 
ما بقيت العقوبات قائمة على ايران فان هذه البلدان �ستبذل ما لها من قدرة 

و�سرعة ملواكبة الطلب ." 
 التفا�صيل �س3 

وكالة الطاقة: العراق �صيزيد 
اإنتاجه اإلى 5.4 مليون برميل 

يوميًا في 2026

اإلكترونــي خــالل �صــهر �صــباط الما�صــي ت�صــجيل 178 حالــة ابتــزاز 
اأغلبها لفتيات دون �صن الـ22

 ع�صائر ومزارعون يطلبون توظيف اأبنائهم يف احلكومة مقابل حماية خطوط النقل



 بغداد/ المدى 

اأك���د رئي�س الوزراء م�ضطفى الكاظمي، اأم�س، �ضرورة تواجد القادة الأمنيين 
ميداني���ا خالل جه���ود تاأمين الحتجاج���ات، فيما وجه ب�ض���رورة الإ�ضراع في 

تجهيز القوى الأمنية بالمعّدات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام.
وق���ال المكت���ب العالم���ي للكاظمي، ف���ي بي���ان تلقت���ه )الم���دى( ان "المجل�س 
ال���وزاري لالأمن الوطني، عقد ي���وم )ام�س( الأربعاء، اجتماع���ا برئا�ضة القائد 
الع���ام للقوات الم�ض���لحة م�ض���طفى الكاظم���ي، وتمت خالل الجتماع مناق�ض���ة 
التطورات الأمنية العامة في البالد، والإجراءات المتخذة لرفع م�ضتوى كفاءة 
الأجهزة الأمنية ومهنيتها، �ض���واء على م�ض���توى الموؤ�ض�ضات اأو الأفراد، وبما 

يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة".
واأ�ض���اد الكاظمي ب����"دور الق���وات الأمنية ف���ي مواجهة الع�ض���ابات الإرهابية 
والإجرامي���ة، وجهودهم في فر�س الأمن وال�ض���تقرار"، موؤكدا دعمه "الكامل 

لقوات الجي�س وال�ضرطة وجميع منت�ضبي الأجهزة الأمنية".
و�ض���دد القائد العام على "اأهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم اف�ض���اح 
المج���ال اأم���ام مح���اولت التع���دي عل���ى الممتل���كات العام���ة والخا�ض���ة، وفي 
الوق���ت ذات���ه �ض���رورة اللتزام بعدم ا�ض���تخدام الذخي���رة الحّية خ���الل تاأمين 
الحتجاجات المدنية"، بح�ضب البيان. كما وجه ب�"الإ�ضراع في تجهيز القوى 
الأمني���ة بالمعّدات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، وبما ي�ض���من انتظام �ض���ير 
الحي���اة العامة، ويمّكن الأجه���زة الأمنية من القيام بواجباتها، بال�ض���كل الذي 

يحفظ حياة المدنيين ول يعّر�ضهم للخطر".
وناق����س المجل�س، بح�ض���ب البي���ان، "حالت العت���داء على بع�س الم�ض���اريع 
الخدمية واأبراج الكهرب���اء من قبل جماعات اجرامية تهدد المن القومي للبلد 
وهذا المر لن يتم ال�ض���ماح به والتهاون معه تحت اي اطار كان، واتخاذ كافة 
الج���راءات من قبل قواتنا المنية لمالحقة هذه العنا�ض���ر" . ووجه الكاظمي 
ب�"�ض���رورة تواجد الق���ادة الأمنيين ميدانيا خالل التظاه���رات، والتركيز على 
حماي���ة المواطنين والممتلكات العامة والخا�ض���ة". كما واف���ق المجل�س على 
م�ض���روع ان�ض���مام الع���راق الى فرق���ة العمل الم�ض���تركة ف���ي منطقتي ال�ض���رق 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا المتخ�ض�ضة بمكافحة الإرهاب، وفقا للبيان ذاته.
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 بغداد/ تميم الح�سن

ومجموع���ة  داع����س  بي���ن  تحال���ف  يق���ف 
م���ن ع�ض���ائر و�ضخ�ض���يات م�ض���يطرة على 
اأرا�ض���ي زراعية وراء الهجمات المتكررة 
عل���ى اب���راج الطاق���ة والتي ت�ض���ل احيانا 
تكلفة اإ�ض���الح البرج الواحد اإلى اكثر من 

20 مليون دينار.
ويك�ض���ب التنظي���م م���ن �ض���رب خط���وط 
الكهرب���اء اإغراق الم���دن بالظالم وتهريب 
عنا�ضره اأو �ض���ن هجمات اإرهابية، بينما 
بتخري���ب  ومزارعي���ن  ع�ض���ائر  تح�ض���ل 
وتعوي�ض���ات  امتي���ازات  عل���ى  الب���راج 
بمبال���غ ت�ض���ل احيانا الى نح���و 50 مليار 
دينار. وتت�ضبب عمليات الإ�ضرار بابراج 
الميغاواط���ات  اآلف  بخ�ض���ائر  الكهرب���اء 
والت���ي قد تغذي لوحده���ا محافظة كبيرة 

مثل الب�ضرة.
العا�ض���مة  ف���ي  وتق���ول م�ض���ادر مطلع���ة 
ل�)الم���دى( ان "رئي�س الوزراء م�ض���طفى 
الكاظم���ي امر باعتقال احد �ض���كان منطقة 
الرا�ض���دية، �ض���مالي بغداد، ب�ضبب ا�ضقاط 
ب���رج للطاق���ة". وانفجرت عبوة نا�ض���فة، 
اأح���د  عل���ى  الحال���ي،  ال�ض���بوع  مطل���ع 
اأب���راج نقل الطاق���ة الكهربائية في منطقة 
الرا�ض���دية ف���ي بغداد ما ت�ض���بب با�ض���رار 

كبيرة بالبرج الناقل.
م�ض���طفى  ال���وزراء  رئي����س  وك�ض���ف 
الكاظم���ي، الثالث���اء، ع���ن اإلق���اء القب����س 
على ع���دد م���ن المتهمي���ن بتفجي���ر اأبراج 
نق���ل الطاق���ة الكهربائية، م�ض���ددًا على اأن 
حكومته ل���ن تتهاون مع من يحاول تهديد 

اأمن البالد.
وقال الكاظمي خالل الجل�ض���ة الأ�ضبوعية 
لحكومت���ه، اإن "هناك مح���اولت تخريبية 
لتفجي���ر اأب���راج نق���ل الطاق���ة الكهربائية، 
وتمكن���ا من اإلقاء القب�س على عدد منهم"، 
م�ضيرا اإلى اأن "هذا الأمر لن يتم الت�ضاهل 
الوطن���ي  الأم���ن  يم����س  باعتب���اره  مع���ه 

العراقي".

مزارع الرا�سدية
وم���ن المفتر����س اأن يم���ر خ���ط ناق���ل اإلى 
الرا�ض���دية  عب���ر  جدي���دة  تولي���د  محط���ة 

�ضتوفر للعا�ضمة تجهيزا اأكبر.

ويقول النائب اأمجد العقابي، ع�ضو لجنة 
الطاقة في البرلمان ل�)المدى( ان "محطة 
 1500 �ضت�ض���يف  ب�ض���ماية  ا�ض���تثمار 
ميغ���اواط الى المنظوم���ة الكهربائية لكن 
الم�ض���كلة في مزارع الرا�ض���دية". وي�ضكل 
الرق���م الم�ض���اف ال���ى الطاق���ة الكهربائية 
اكبر من ن�ضف حاجة وا�ضط التي تحتاح 
الى 540 ميغ���اواط، ونح���و اغلب حاجة 
الب�ضرة وهي من اكبر مدن العراق والتي 

تحتاج الى 2100 ميغاواط.
جمي���ع  )ب�ض���ماية(  المحط���ة  واكمل���ت 
اعماله���ا بينم���ا تنتظ���ر اكتم���ال خط���وط 
النقل والبراج. وي�ض���يف العقابي: "من 
المفتر�س ان ي�ض���اف التجهيز الجديد في 
ال�ض���يف لكن بع�س ال�ض���كان يت�ض���رفون 

بانانية".
لكن الم���ر في الرا�ض���دية ومناطق اخرى 
يبدو اأكبر من رف�س �ض���عبي، حيث ت�ض���ير 
الم�ض���ادر المطلعة الى ان هن���اك "ابتزاز 
للحكومة" في الح�ض���ول على تعوي�ضات 

مقابل ال�ضماح بو�ضع اأبراج الطاقة.

اأ�سخم قيمة تع�ي�س
وف���ي الأعوام بين 2006 و2010 ح�ض���ل 
م�ض���وؤول كبير في الدولة على تعوي�ضات 
و�ض���لت الى نحو 50 مليار دينار، ب�ضبب 
مرور اب���راج الطاق���ة في اأرا�س ي�ض���يطر 

عليها هو واقاربه في اطراف بغداد.
وبح�ضب ت�ض���ريبات و�ضلت ل�)المدى( ان 
قيم���ة مجموع الأرا�ض���ي التي م���رت فيها 

الأب���راج ل تزي���د عن "الملي���ار دينار" في 
اح�ضن الحوال.

وتملك ع�ض���يرة الم�ض���وؤول نفوذ كبير في 
الدول���ة، كما ان بع�ض���هم لدي���ه ارتباطات 

وا�ضعة مع ف�ضائل م�ضلحة.
وب���داأت لعبة "ابت���زاز الحكومة" ب�ض���بب 
م�ض���اريع الطاق���ة ف���ي تزايد، حي���ث توؤكد 
الم�ضادر المطلعة ان "اغلب البراج التي 
تقع في مناطق نائية او تمر على اأرا�ض���ي 

زراعية تتعر�س للم�ضاومة".

ابتزاز الحك�مة
ويطلب بع�س ال�ضكان القريبين الح�ضول 
عل���ى "تعيين���ات لف���راد ا�ض���رته" مقاب���ل 
حماية البرج رغم وجود البرج في مناطق 

تابعة للدولة!
"تعوي�ض���ات  ان  الم�ض���در  وي�ض���يف 
)طاب���و(  ال�ض���رفة  الزراعي���ة  الرا�ض���ي 
الت���ي تن�ض���ب فيها ابراج ت�ض���ل الى 250 
ملي���ون دينار عل���ى البرج الواح���د، بينما 
ارا�ض���ي  ف���ي  اق���ل  تك���ون  التعوي�ض���ات 

العقود".
اأن���ه، احيان���ا ت�ض���طر  الم�ض���در  ويتاب���ع 
م�ض���ار  "ح���رف  ال���ى  الكهرب���اء  وزارة 
ن�ض���ب الب���راج لكي تتجن���ب الدخول في 
الأرا�ضي الزراعية ال�ضرفة الى الموؤجرة 

بعقود لتقليل حجم التعوي�ضات".
وم���ن المفتر�س ان العق���ود الزراعية هي 
اأرا�ض���ي تابع���ة للدولة تمنح لال�ض���خا�س 

لغر�س الزراعة ولي�س ال�ضتمالك.

وف���ي العادة تقوم وزارة الكهرباء بتاأمين 
ابراج الطاقة عن طري���ق القوات المنية، 
لكن "ات�ض���اع البت���زاز" وتفجير البراج 
ال�ضفقة مع  قبول  الحكومة" على  "يجبر 

ع�ضائر او مزارعين.
وف���ي مطل���ع الع���ام الحال���ي اك���د محافظ 
الأنبار علي فرحان الدليمي، وجود اتفاق 

اأمني لحماية اأبراج الطاقة الكهربائية.
وكان���ت عملي���ات تخريبية متع���ددة جرت 
ف���ي غرب���ي النبار ا�ض���تهدفت اب���راج نقل 
الطاق���ة، يعتق���د ان وراءه���ا "داع����س" او 
تناف�س بين بع�س الع�ضائر للح�ضول على 

امتيازات.
للوكال���ة  ت�ض���ريح  ف���ي  الدليم���ي  وق���ال 
الر�ض���مية، في �ضهر كانون الول الما�ضي 

اإن���ه "ت���م التف���اق مع الع�ض���ائر والح�ض���د 
ال�ضعبي والجي�س، لت�ضيير دوريات اأمنية 
م�ض���تمرة م���ع الخ���ط الناق���ل للكهرب���اء"، 
داعيًا "�ضرطة الطاقة اإلى اأخذ دورها على 
الرغ���م م���ن اأن اإمكانياته���ا ل تكفي لتوفير 
الحماي���ة في عم���ق ال�ض���حراء". وبين اأن 
للطاقة  الناق���ل  للخط  طويل���ة  "الم�ض���افة 
الكهربائي���ة، التي تمتّد من 100 اإلى 150 

كم".
اتهم���وا  النب���ار،  ف���ي  م�ض���وؤولون  وكان 
باإ�ض���قاط  المتنفذي���ن،  وبع����س  ع�ض���ائر 
الب���راج ب�ض���بب "تناف����س" عل���ى عق���ود 
الحماي���ة، وه���ي رواي���ة ق���د تنطب���ق على 
اح���داث جرت في جرف ال�ض���خر وهجوم 
ف���ي جلولء ا�ض���تهدف ابراج���ا للطاقة في 

وقت �ضابق.

جماعات التخريب
المتح���دث  ر�ض���ول،  يحي���ى  وا�ض���تخدم 
عب���ارة  الحكوم���ة،  با�ض���م  الع�ض���كري 
القان���ون" ف���ي  ع���ن  خارج���ة  "جماع���ات 
و�ض���ف الم�ض���وؤولين ع���ن ا�ض���قاط ابراج 
جرف ال�ض���خر، بح�ض���ب ما نقلته و�ضائل 
اعالم محلية. وكانت ا�ض���وات انفجارات 
قد �ض���معت في ق�ضاء الم�ضيب القريبة من 
الج���رف في كانون الثاني الما�ض���ي، فيما 
قال���ت الحكوم���ة اإن���ه هج���وم ب�"عبوات" 
�ض���د ابراج الطاقة. وتزام���ن مع هجمات 
مماثلة جرت في مناطق اخرى في �ض���مال 
بغ���داد، ت�ض���ببت بانهيار اب���راج الكهرباء 
ف���ي 3 محافظات وه���ي: النب���ار، ديالى، 
وكركوك. ويعتقد م�ضوؤولون ان "داع�س" 
تنفي���ذ  ل�ض���مان  باأعم���ال تخريب���ة  يق���وم 
هجمات���ه في "م���دن مظلمة" بع���د تعطيل 
الطاق���ة الكهربائي���ة، ف�ض���ال ع���ن تهري���ب 

عنا�ضره في تلك الجواء.
"جماع���ات  كان���ت  الثالث���اء  وم�ض���اء 
تخريبية" بح�ض���ب ما و�ضفها ع�ضو لجنة 
الطاق���ة ف���ي البرلم���ان امج���د العقابي، قد 
ت�ضببت بخ�ضارة العراق مايقرب من 250 

ميغاواط، بتفجير ابراج في ديالى.
وا�ض���ار العقابي ال���ى ان "ا�ض���الح البرج 
الواحد يتطل���ب يوما واحدا لكن يكلف ما 
بين 6 ماليين و25 مليون دينار بح�ض���ب 

حجم ال�ضرر".

بغداد �ستخ�سر 1500 ميغاواط 
في ال�سيف واإ�سالح اأ�سرار 
التفجير يكلف 25 ملي�ن دينار

 ربع مليار دينار مقابل ن�صب برج الكهرباء 
يف اأرا�صي بع�صها حكومية اأو ي�صقط بالعبوات

الكاظمي يوجه القادة 
الأمنيني بتاأمني 

الحتجاجات ميدانيًا

احد اخلطوط بعد تعر�شه للتفجري..ار�شيف

 بغداد/ المدى

واأ�ض���اف، اأن "مل���ف الف�ض���اد يع���د خطي���رًا 
و�ض���خمًا وبحاج���ة اإل���ى معالج���ات اأو�ض���ع 
واأعم���ق"، مبينًا اأنه "م���ع كل هذه التحديات 
كان���ت هناك اإج���راءات ومحاك���م عملت على 

الحكم في ق�ضايا مهمة بالف�ضاد".
وتابع �ضالح، اأن "رئا�ضة الجمهورية ب�ضدد 
و�ض���ع مدونة قانونية �ض���نتداول ب�ضاأنها مع 
مجل�س النواب، ل�ضترداد الأموال المنهوبة 
عوا�ض���م  اإل���ى  ذهب���ت  ربم���ا  الع���راق،  م���ن 

وا�ضتثمارات في الخارج".
مهم���ة  اإج���راءات  "هن���اك  اأن  اإل���ى  واأ�ض���ار، 
و�ض���رب الف�ض���اد المالي يعد ركيزة اأ�ضا�ضية 
ل�ضتتباب الأمن وبدونه لن ي�ضتتب الأمن".

واأكم���ل رئي����س الجمهورية، اأنن���ا "مهتمون 
باأن تك���ون لدينا انتخابات نزيهة والمواطن 
العراقي ي�ضعر بالطماأنينة باأن �ضوته م�ضان 
وقراره محترم ول يتم التالعب به من خالل 

التزوير والإجراءات الأخرى".
معني���ة  رقابي���ة  جه���ات  قال���ت  ان  و�ض���بق 
بمكافح���ة الف�ض���اد اإن الكثي���ر م���ن المداني���ن 
بعمليات تهريب اموال خارج العراق، ادعوا 
انهم معار�ض���ون للعملية ال�ضيا�ض���ية وهو ما 
مكنه���م من البق���اء خ���ارج البلد. وا�ض���افت: 
تق���در الأم���وال المهرب���ة بنح���و 500 ملي���ار 

دولر.
وقال �ض���عيد يا�ض���ين مو�ض���ى، ع�ضو مجل�س 
ت�ض���ريح  ف���ي  ال�ض���ابق  الف�ض���اد  مكافح���ة 
ل�)المدى( قبل �ض���هر، اإن "اجراءات ا�ضترداد 

الم���وال العراقية من الخ���ارج هي من مهمة 
هيئة النزاهة و�ض���ندوق ا�ضترداد الموال"، 
مبينا: "اننا بحاج���ة اإلى وزارتي الخارجية 
والعدل لتكثيف الجهود في ابرام التفاقيات 
والعق���ود الثنائي���ة والجماعي���ة م���ع ال���دول 
وتجمي���د  الهاربي���ن  المجرمي���ن  ل�ض���ترداد 

وحجز الموال المهربة".
واأ�ض���اف "ما ن�ض���عى اليه ه���و تحليل البيئة 
الق�ض���ائية ل���دول الم���الذ اي م���الذ الم���وال 
والهاربي���ن من اجل حج���ز وتجميد الموال 

العراقي���ة"،  للدول���ة  وعودته���ا  المهرب���ة 
مو�ضحا ان "قانون ا�ضترداد الموال ت�ضمن 
ان تك���ون هناك �ض���ركات قانونية تقوم بهذه 
المهمة". وف�ض���ل الع���راق في اع���ادة اأمواله 
المهربة رغم ت�ضكيل عدة لجان ل�ضتردادها. 
واآخ���ر هذه اللج���ان التي �ض���كلت ف���ي العام 
2016 موؤلف���ة من البنك المرك���زي العراقي، 
وهيئ���ة النزاه���ة، ووزارة المالي���ة، وجه���از 
المخاب���رات، ووزارة الخارجي���ة، لمتابع���ة 
ا�ض���تعادة اأموال الع���راق المهرب���ة للخارج، 

لكنها ل���م تف�ِس اإلى نتائج ملمو�ض���ة. وينوه 
ع�ض���و مجل�س مكافحة الف�ض���اد ال�ضابق اإلى 
اأن "بع����س المداني���ن الذي���ن ه���م الن ف���ي 
الخ���ارج يدع���ون انه���م معار�ض���ون للنظ���ام 
ال�ضيا�ضي الحالي، وبالتالي يعتبر ارجاعهم 
الى العراق ا�ض���تهدافا �ضيا�ض���يا وهو ما اخر 
او اعاق كل الجهود الرامية ل�ض���ترجاع هذه 
الم���وال"، موؤكدا ان "ه���ذه الدعاءات تمثل 
حيل���ة من اج���ل البقاء في هذه ال���دول وعدم 

ارجاع اموال العراق".

ويتاب���ع اأن "هناك نوعين م���ن الموال التي 
نحت���اج اإلى ا�ض���تردادها؛ الأول المهربة قبل 
العام 2003 والم�ضجلة با�ضماء ازلم النظام 
ال�ض���ابق والمتعاوني���ن معه���م، والثاني بعد 
الع���ام 2003 وما ي�ض���در من اح���كام غيابية 
بحق مدانين يتطلب ا�ضتردادهم من الخارج 
م���ع الموال المهربة". واعتمدت الحكومات 
المتعاقب���ة على محامي���ن اأجانب ل�ض���ترداد 
الأم���وال لك���ن م���ن دون فائدة، فيما و�ض���لت 
اأج���ور المحامي���ن لم���ا يق���ارب ال���� 9 ماليين 

دولر يتطلب من الحكومة ت�ضديدها.
واأب���دت الأم���م المتح���دة رغبته���ا ف���ي تقديم 
ت�ض���هيالت اإجرائية ل�ض���لطات العراق ب�ض���اأن 
رف���ع الي���د ع���ن الأم���وال العراقي���ة المهرب���ة 

والمجمدة لغر�س ا�ضترجاعها.
واأعل���ن رئي�س ال���وزراء م�ض���طفى الكاظمي 
ف���ي ت�ض���رين الول الما�ض���ي ع���ن تاأ�ض���ي�س 
حل���ف دولي مال���ي، تحت م�ض���مى "مجموعة 
الت�ض���ال القت�ض���ادي"، ياأخ���ذ عل���ى عاقته 
م�ض���اعدة الع���راق "ا�ضت�ض���اريًا"، في تجاوز 
اأزمت���ه القت�ض���ادية. وكان���ت هيئ���ة النزاهة 
ق���د ا�ض���ارت ف���ي تقريره���ا ال�ض���نوي ال���ذي 
عر�ض���ته قبل �ض���هر الى انها عملت خالل عام 
2020 عل���ى ا�ض���دار )120( ق���رارًا ق�ض���ائيًا 
غيابيًا لت�ض���لُّم الُمدانين والُمتَّهمين الهاربين 
المطلوبي���ن للق�ض���اء، وفتح���ت )51( مل���ف 
ت�ضلٍُّم للُمتَّهمين والُمدانين الهاربين؛ لثبوت 
مغادرته���م الع���راق، بينه���م )2( وزي���ر ومن 
ة  بدرجته، و)25( من ذوي الدرجات الخا�ضَّ

ين". والُمديرين العامِّ

رئا�صة اجلمهورية ب�صدد و�صع مدونة قانونية ل�صتعادة اأموال العراق املهربة 

برهم �شالح

اأكد رئي�س الجمه�رية برهم �سالح، اأن الرئا�سة ب�سدد و�سع مدونة قان�نية ح�ل اآليات ا�سترداد 
االأم���ال المنه�ب��ة. وقال �سالح في ح�ار تابعت��ه )المدى(، اإن "رئا�س��ة الجمه�رية ب�سدد و�سع 

مدّونة قان�نية تتناول اآليات ا�سترداد االأم�ال المنه�بة والم�ج�دة في الخارج".

 ع�سائر ومزارع�ن يطلب�ن ت�ظيف اأبنائهم في الحك�مة مقابل حماية خط�ط النقل



 بغداد/ المدى

وقدر المجل�س في تقرير تحليلي ن�شرته 
)المدى( مطلع �شهر �شباط الما�شي، عدد 
مقاتلي داع�س ف���ي البلدين بنحو ع�شرة 
اآالف عن�ش���ر غالبيتهم في العراق. وقال 
تقري���ر مجل����س االأم���ن الدول���ي اإن قدرة 
داع����س على �ش���ن هجمات ف���ي المناطق 
التي ت�شهد نزاعًا، اأكبر منها في المناطق 

االآمنة. 
والدف���اع  االأم���ن  لجن���ة  ع�ش���و  واأك���د 
النيابية، النائب عب���د الخالق العزاوي، 
باأنه ال ي�شتبعد ب���اأن يكون ن�شاط داع�س 
االأخي���ر بم���دن عراقي���ة مرتبط���ا بمخيم 

الهول ال�شوري.
وق���ال الخبي���ر الع�شكري العمي���د عدنان 
الكنان���ي ان "هن���اك اأكاديمي���ة لتدري�س 
اله���ول،  مخي���م  ف���ي  الداع�ش���ي  الفك���ر 
الذي ي�ش���م ما يق���ارب 65 األف �شخ�س، 

وب�شب���ب غي���اب الخدم���ات االإن�شاني���ة، 
اأدى ذلك اإل���ى زرع الكراهية في قلوبهم، 
فهن���اك ت�شع���ة اآالف ام���راأة، م���ن بينه���ن 
اأميرات داع�شيات، يقمن بتدري�س الفكر 

الداع�شي".
وتابع الكناني: "هناك جهات مخابراتية 
تح���اول ا�شتغ���ال �شاكن���ي المخيم، فهو 
بمثاب���ة قنبل���ة ت���م زرعه���ا عل���ى الحدود 
العراقية ال�شوري���ة، قد توؤثر على جميع 
دول العالم، وهذا المخيم يمثل الخدمات 

االإدارية الخلفية لعنا�شر داع�س."
واأ�شاف الكناني قائ���ًا، "يوجد في هذا 
المخي���م اأكث���ر م���ن 30 األ���ف عن�ش���ر من 
العراقيي���ن، وبح���دود 24 األ���ف ف���رد من 
ال�شوريي���ن، وبح���دود 9500 بين امراأة 
و�ش���اب من االأجان���ب، وكان هذا المخيم 
ف���ي الب���دء لن�ش���اء واأطف���ال الدواع����س، 
وبم���رور الزمن تح���ول ه���وؤالء االأطفال 
اإلى �شبية و�شباب، وباتت هذه المنطقة 

ت�شكل ماذا اآمنا لهم."
وي�شبب ت�ش���رب الم�شلحين �شغطا على 
القوات االأمنية في عدد من المحافظات.

وذك���رت قيادة عملي���ات بغداد ف���ي بيان 
"قواتن���ا  اإن  اأم����س،  )الم���دى(،  تلقت���ه 
االأمنية البطلة في فرقة الم�شاة ال�شابعة 
ع�ش���رة تمكنت من اإحباط محاولة ت�شلل 
عنا�شر م�شلحة �شمن قاطع م�شوؤوليتها 
بوا�شط���ة  تحركه���م  ر�ش���دت  اأن  بع���د 

الكاميرات الحرارية".
واأ�شافت ان "الق���وة االمنية تمكنت من 
قت���ل اأح���د االإرهابيي���ن وتفكي���ك الحزام 

النا�شف الذي يرتديه".
وف���ي �شي���اق اآخر، ذك���رت هيئ���ة الح�شد 
ال�شعب���ي، ف���ي بي���ان تلقته )الم���دى( اأن 
لقيادة  التابع  الطارمية  ف���وج  من  "قوة 
عمليات بغداد للح�ش���د ال�شعبي، تمكنت 
من قتل عن�شرين اثنين من فلول داع�س 
في ق�ش���اء الطارمي���ة بب�شت���ان الطوبي 

�شمال العا�شمة بغداد".
وعن تفا�شيل العملية اأو�شح البيان اأنها 
"ج���اءت خال قيام القوة بن�شب كمين 

ناجح". 
الى ذل���ك، اأعلن���ت وزارة الدف���اع، تدمير 
م�شاف���ة لع�شابات داع����س االرهابية في 

�شاح الدين.
وذكرت الوزارة في بيان لها، اأن "اأبطال 
طيران الجي�س تمكنوا من تدمير م�شافة 
لع�شاب���ات داع�س االرهابية في محافظة 

�شاح الدين".
اأثن���اء  نف���ذت  "العملي���ة  ان  واأ�شاف���ت، 
واجب ا�شتطاع وبحث وتفتي�س �شمن 

قيادة عمليات �شاح الدين".
الداخلي���ة،  وزارة  اأعلن���ت  جهته���ا،  م���ن 
العثور على وكر وعبوات نا�شفة ومواد 
اأخ���رى ف���ي ناحي���ة الر�شاد ف���ي محافظة 

كركوك.
وذكرت ال���وزارة في بي���ان، اأن "قطعات 
م���ع  باال�شت���راك  االتحادي���ة  ال�شرط���ة 
الجهد اال�شتخباري نفذت عملية تفتي�س 
وا�شع���ة �شم���ن قاط���ع الم�شوؤولي���ة ف���ي 

كركوك". 
وبين���ت اأن "العملي���ة نف���ذت م���ن ثاث���ة 
الر�ش���اد )وادي  ناحي���ة  مح���اور �شم���ن 
الكرحة ����� ووادي ال�شاي ����� و�شرق عرب 
ك���وي(، حي���ث اأ�شف���رت عن تدمي���ر وكر 
للع�شاب���ات االإرهابية عث���ر بداخله على 
خايا للطاقة ال�شم�شية واأجهزة موبايل 
باالإ�شاف���ة اإل���ى ماب����س وم���واد غذائية 
م���ن  القطع���ات  تمكن���ت  كم���ا  وافر�ش���ة، 
العث���ور على 3 عبوات نا�شفة تم تفكيكها 

من قبل مفارز الجهد الهند�شي".
بالمقابل، ت�شلمت القوات االمنية، اأم�س 
االربع���اء، مع���دات وا�شلح���ة وعج���ات 
لدعم عمليات مكافحة االرهاب من قوات 

التحالف الدولي.
وقال المتحدث با�شم القائد العام للقوات 
الم�شلحة، اللواء يحيى ر�شول في بيان، 
مقت�ش���ب، اإن "الق���وات االمنية العراقية 
ت�شلمت مع���دات وا�شلحة وعجات لدعم 
عملي���ات مكافحة االره���اب وتقدر بمبلغ 
التحال���ف  ق���وات  م���ن  دوالر  ملي���ون   5

الدولي".

 ترجمة/ حامد احمد        

ا�شتن���ادا ال���ى وكالة الطاق���ة الدولية 
IEA فان تعط�س العالم الم�شتقبلي 
عل���ى النف���ط م�شاف���ا ل���ه رك���ود ف���ي 
واالنت���اج،  التنقي���ب  ا�شتثم���ارات 
يتطل���ب م���ن اع�ش���اء اوب���ك اللجوء 
خ���ال ال�شنوات القليل���ة القادمة الى 
تحقيق اق�شى طاق���ة انتاجية لها من 
النفط الخام ل�شد الطلب، مما �شيترك 
ذل���ك ال�شوق اكث���ر عر�ش���ة للفو�شى 

وال�شغط على التجهيز .
وك�شف���ت وكال���ة الطاق���ة الدولية في 
اآخ���ر توقعاته���ا لل�شوق ف���ي 17 اآذار 
الحال���ي انه حالما يع���ود الطلب على 
الخام بعد ركود جراء وباء كورونا، 
فان ذلك �شي�شتدعي من اأوبك ان تعزز 
وتزيد من انتاجها للخام بن�شبة تزيد 
على 20% عن مع���دل انتاجها الحالي 
لي�شل الى مايقارب من 30.8 مليون 

برميل باليوم بحلول العام 2026 .
وا�شتنادا الآخر بيان���ات ا�شتق�شائية 
ح�شل���ت عليها وكال���ة بات�س للطاقة 
فان انتاج ال���دول االع�شاء ال� 13 في 
اوبك م���ن النفط الخ���ام ل�شهر �شباط 
الما�ش���ي و�شل ال���ى 24.86 مليون 

برميل باليوم . 
وا�شار تقرير الوكالة الدولية للطاقة 
ال���ى ان الق�ش���م االعظ���م م���ن زيادات 
االنت���اج وال�ش���خ ه���ذه �شتاأت���ي م���ن 
ال�شعودية والع���راق والكويت، اكثر 
مما ياأتي م���ن االع�ش���اء االفارقة في 
اوبك وفنزويا. وذكرت الوكالة بان 
اال�شته���اك العالم���ي للنف���ط �شينمو 

ويت�شاعف ب�شكل �شريع .

وقالت الوكال���ة في تقريره���ا "بينما 
م���ع  النف���ط  عل���ى  الطل���ب  يتعاف���ى 
وجود تلك���وؤ في ا�شتثمارات التنقيب 
م���ن  اخ���رى  ف���ي مناط���ق  واالنت���اج 
والع���راق  ال�شعودي���ة  ف���ان  العال���م، 
واالم���ارات والكوي���ت ق���د يلج���اأون 
ال���ى م�شاعفة انتاجه���م بقدر االمكان 
ل�شم���ان �شد حاج���ة الطل���ب العالمي 
على الخام في ال�شوق. واإذا ما بقيت 
العقوب���ات قائم���ة عل���ى اي���ران ف���ان 
ه���ذه البلدان �شتبذل م���ا لها من قدرة 

و�شرعة لمواكبة الطلب ."
وتوقع���ت وكال���ة الطاق���ة الدولية ان 
العراق، الذي يعتبر ثاني اكبر منتج 
للنفط ف���ي اوب���ك، �شيك���ون اكثر من 
يزي���د انتاج���ه ف���ي المجموع���ة وذلك 
بزيادة ت�ش���ل الى 1.3 مليون برميل 
بالي���وم ليبل���غ انتاجه الكل���ي بحدود 
5.4 ملي���ون برميل في اليوم بحلول 

العام 2026 .
الع���راق، الذي يعاني م���ن ازمة مالية 
ويح���اول تنفيذ م�شاريع اإعادة اإعمار 
لم���دن واأحي���اء دم���رت اثن���اء الحرب 
طموح���ة  خط���ط  ل���ه  داع����س،  �ش���د 
لم�شاعف���ة طاقت���ه االنتاجي���ة للنف���ط 
�شخم���ة  تطوي���ر  م�شاري���ع  �شم���ن 
تتواله���ا �ش���ركات نف���ط عالمي���ة ف���ي 

حقول بجنوبي الباد .
وتعتب���ر منظم���ة اوب���ك دوره���ا ف���ي 
�ش���وق النفط عل���ى انه عام���ل توازن 
جماع���ي على نح���و كبير م���ن ناحية 
االنت���اج، حي���ث تع���دل وتن�شق حجم 
�شقف انتاجه���ا وفقا لحرك���ة ال�شوق 
والتغير في الطلب، وذلك في محاولة 
لمن���ع اي ا�شط���راب اقت�ش���ادي كاأن 

يكون في ارتفاع اال�شعار بمعدل عال 
او هبوط���ه ب�ش���كل �شحي���ق. وبداأت 
المنظم���ة بالتن�شي���ق م���ع رو�شيا في 
ع���ام 2017 وت�شع���ة حلف���اء اآخري���ن 
�شل�شل���ة من اج���راءات تقلي�س انتاج 
الخام �شمن تحالف اطلق عليه اأوبك 
با�س لمواجهة حالة التدني با�شعار 
النفط، والذي ي�شيطر االن على اكثر 

من ن�شف تجهيز النفط في العالم .
الدولي���ة  الطاق���ة  وكال���ة  وتو�شل���ت 
ف���ي تحليله���ا ال���ى ان �شع���ة االنت���اج 
االحتياط���ي لخ���ام اأوب���ك �شيتقل����س 
بحلول الع���ام 2026 الى 2.4 مليون 
برمي���ل بالي���وم بع���د ان كان���ت 6.5 
ملي���ون برمي���ل بالي���وم ع���ام 2020، 
والحج���م االكبر م���ن ه���ذا االحتياط 
الوكال���ة  ال�شعودي���ة.  ف���ي  موج���ود 
تف�شر معن���ى ال�شعة االحتياطية على 
انه االنتاج الك�شول الذي ياأتي للخط 
�شم���ن فت���رة 90 يوما ويبق���ى لفترة 

طويلة .
التكهنات ت�شير الى ان ايران �شتبقى 
�شدي���دة.  اميركي���ة  عقوب���ات  تح���ت 
وقال���ت وكال���ة الطاق���ة الدولي���ة ان���ه 
ح���ال ح���دوث انف���راج ف���ي مباحثات 
بين الواليات المتحدة وايران توؤدي 
ال���ى تخفي���ف العقوب���ات، ف���ان ذل���ك 
�شي�شيف ل�شوق النفط ما يقارب من 
1.7 مليون برمي���ل باليوم من الخام 
االيران���ي. م���ع ذل���ك، تق���ول الوكالة، 
ان هناك كثيرا م���ن الق�شايا ال�شائكة 
م���ا تزال بحاج���ة لحل قب���ل ان يكون 

ممكنا للعقوبات ان يتم تخفيفها .
عن: وكالة بالت�س 
للطاقة
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 بغداد/ ح�سين حاتم

يعي����س ن�ش���ف ال�ش���كان ف���ي 3 محافظات 
جنوبي���ة تح���ت خط الفق���ر من���ذ اأكثر من 
عامي���ن، فيم���ا تو�ش���ي مفو�شي���ة حقوق 
االن�ش���ان بت�شغي���ل العاطلي���ن ع���ن العمل 

وتح�شين الرواتب لمعالجة الم�شكلة.
ال�ش���اأن  ف���ي  مخت�ش���ون  �شج���ل  كذل���ك 
االقت�شادي تراجع القوة ال�شرائية بن�شبة 
بلغت 25% بعد اتخاذ قرار تخفي�س قيمة 

العملة.
وع���زت وزارة التخطي���ط، �شب���ب ارتفاع 
ن�شب���ة الفقر الى االغ���اق ال�شحي المتبع 

منذ 2020 وتراجع ال�شادرات النفطية.
واأو�ش���ح المتح���دث با�ش���م ال���وزارة عبد 
الزه���رة الهن���داوي ل�)المدى( اأن���ه "وفق 
درا�شة اجرتها وزارة التخطيط وبمتابعة 
م���ن البنك الدولي ف���ي 2020 بلغت ن�شبة 
الفق���ر 25%"، م�شتدركا "لك���ن ن�شبة الفقر 
كان���ت ق���د بلغ���ت 31% ف���ي بداي���ة جائحة 
كورون���ا وفر����س حظ���ر التج���وال االول 
)اآذار 2020( وم���ا رافق���ه م���ن تداعي���ات 
م���ن انخفا����س ا�شع���ار النف���ط وانكما�س 
التجاري���ة  المراك���ز  واغ���اق  اقت�ش���ادي 
واالأ�ش���واق، اإال ان الن�شب���ة ا�شتق���رت عند 
25% بع���د رف���ع قي���ود الحظ���ر وتخفي���ف 
االج���راءات في الن�شف الثان���ي من العام 

الما�شي".
واأك���د ان "م���ا يق���ارب 10 مايي���ن عراقي 

يعي�س تحت خط الفقر".
قب���ل  االأخي���رة  االح�شائي���ة  وبح�ش���ب 
الجائح���ة والتي ن�شرت في �شباط 2020، 
كان���ت ن�شب���ة الفقر ق���د بلغ���ت 20% اأي ما 
يع���ادل 8 مايي���ن عراق���ي كان تح���ت خط 

الفقر.
واأ�ش���ار المتحدث با�ش���م وزارة التخطيط 
ال���ى اأن "الح�ش���ة االكبر م���ن الفقر ذهبت 

ال���ى محافظ���ة المثن���ى اإذ بلغ الفق���ر فيها 
52% ث���م ج���اءت بعدها محافظت���ا ذي قار 

والديوانية بن�شب 49 ��� %48".
وبالمقارنة م���ع اح�شائية ما قبل كورونا 
نج���د ان المثن���ى والديواني���ة ل���م ي�شهدا 
تح�شن���ا ف���ي الو�ش���ع المعا�ش���ي، بينم���ا 
تراجع معدل ذي قار من 44 % الى %48.

وم�ش���ى الهن���داوي قائ���ا اإن "محافظات 
جائح���ة  بفع���ل  كثي���رًا  تاأث���رت  الو�ش���ط 

كورون���ا اأي�ش���ا، اإذ اأن محافظت���ي كرباء 
والنج���ف تعتم���دان ب�ش���ورة رئي�شة على 
ال�شياح���ة الديني���ة وبلغ���ت ن�شب���ة الفق���ر 
فيهم���ا 17-20%". وكانت ن�شبة الفقر في 
كا المحافظتين تت���راوح بين 12�� 12.5 

.%
ام���ا العا�شمة بغداد فقد بلغت ن�شبة الفقر 
فيه���ا نحو 13%، كما تراوحت ن�شبة الفقر 
ف���ي محافظ���ات االأنب���ار و�ش���اح الدي���ن 

ونين���وى وكركوك وديالى بم���ا بين 30 �� 
40%، وفي اإقلي���م كرد�شتان بلغت الن�شبة 

ما يقارب 13%، بح�شب الهنداوي.
ويعزو الهنداوي الزي���ادة الى "الظروف 
الطارئ���ة واال�شتثنائي���ة". ولف���ت ال���ى اأن 
لم  ت���م و�شعها  التي  الخم�شي���ة  "الخط���ة 
ت�شم���د ام���ام ه���ذه االزمة الت���ي اجتاحت 

العالم اجمع واثرت فيه".
اطلق���ت  ق���د  التخطي���ط  وزارة  وكان���ت 

ال�شتراتيجية الوطني���ة لخف�س الفقر في 
الع���راق لل�شن���وات 2018-2022 والتي 
كان���ت ت�شتهدف خف����س ن�شب���ة الفقر الى 
16% عند نهاي���ة عمر ه���ذه ال�شتراتيجية 
ال�شتراتيجي���ة  بع���د  الثاني���ة  تع���د  الت���ي 
االول���ى الت���ي ا�شهم���ت في خف����س ن�شبة 
 %15 ال���ى   2010 ع���ام   %23 م���ن  الفق���ر 

بنهاية عام 2013.
وتعر�شت ال�شتراتيجية الى انتكا�شتين، 

اجتاح���ت  عندم���ا   2014 ع���ام  االأول���ى 
التنظيم���ات الم�شلح���ة اأج���زاء كبيرة من 

العراق، والثانية اأزمة كورونا.
وق���ال المتح���دث با�ش���م وزارة التخطيط 
اإن "الحكوم���ة عاكفة على اتخاذ اإجراءات 
و�شيا�ش���ات من �شاأنها دع���م اال�شر الفقيرة 
م���ن �شمنه���ا زي���ادة تخ�شي�ش���ات المالية 
ل�شبك���ة الحماي���ة االجتماعي���ة"، م�شي���را 
ال���ى اأن "ال�شبك���ة ت�شم���ل ملي���ون و400 
ال���ف ا�ش���رة وهناك توج���ه لزي���ادة اعداد 

الم�شمولين". 
ال�ش���اأن  ف���ي  المخت����س  يق���ول  ب���دوره، 
االقت�ش���ادي با�ش���م جمي���ل اأنط���وان ف���ي 
حدي���ث ل�)الم���دى( اإن "ن�شبة الفقر تتحدد 
بالدخ���ل ال���ذي يحقق���ه الف���رد"، مو�شحا 
اأن "الف���رد ال���ذي يك���ون راتب���ه او دخل���ه 
بنحو 110 الف���ا دينار �شهريا يكون تحت 
م�شتوى خ���ط الفقر، واذا كان تحت ال�60 

الف يعتبر فقر مدقع".
الفق���ر  "خ���ط  اأن  ال���ى  اأنط���وان  وي�شي���ر 
يح���دد بمعايي���ر البطالة، ون�ش���ب العمل، 
والعاملي���ن"، مبين���ا ان���ه "لتقلي���ل ن�ش���ب 
الفق���ر ال بد من توفير دخل من خال خلق 
فر�س عم���ل للعاطين"، موؤك���دا ان "اغلب 

الفقراء هم اأ�شحاب القطاع الخا�س".
وي�شي���ف المخت�س بال�ش���اأن االقت�شادي 
اأن "خل���ق فر�س العم���ل وت�شغيل القطاع 
وال�شناع���ة  الزراع���ة  م���ن  االإنتاج���ي 
وال�شياح���ة �شيحقق دخا يقلل من ن�شبب 
الفق���ر"، م�شيرا ال���ى ان "المقيا�س الثاني 
ه���و ال�شك���ن فاذا توف���ر ال�شك���ن للمواطن 

فاإنه يكون بمثابة دخل اأي�شا".
ويلف���ت اأنط���وان ال���ى ان "فر����س العم���ل 
انعدم���ت في ظ���ل جائح���ة كورونا وحظر 
التج���ول، مما اأدى الى زيادة البطالة التي 

بدورها خلقت هذه الن�شبة من الفقر".
وم�شى المخت�س ف���ي ال�شاأن االقت�شادي 

بالق���ول اإن "القوة ال�شرائية نزلت بحدود 
25% ب�شبب انخفا�س قيمة الدينار مقابل 
الدوالر"، الفت���ا الى اأن "االقت�شاد جميعه 
ا�شتيرادي وب�شبب ارتف���اع قيمة الدوالر 

اتجه البلد الى ت�شخم نقدي".
من جهته، يق���ول ع�ش���و مفو�شية حقوق 
ف���ي حدي���ث  الغ���راوي  فا�ش���ل  االن�ش���ان 
ل�)الم���دى( اإن "خ���ط الفق���ر م���ازال يمث���ل 
اح���د الم�ش���اكل والتحدي���ات الت���ي تلق���ي 
باآثاره���ا الخطي���رة على حق���وق المواطن 
االأ�شا�شي���ة والك���م الهائل م���ن االأ�شخا�س 
الذين يقبع���ون تحت هذا الخط ويفقدون 
ب�شكل يومي متطلبات العي�س وعدم كفالة 

الحقوق الخا�شة بهم".
تتج���ه  "روؤيتن���ا  اأن  الغ���راوي  وي�شي���ف 
ال���ى ان يعال���ج خ���ط الفقر ب�ش���كل واقعي 
ونتعام���ل مع هذه االأرقام والمعطيات من 
خ���ال مجموعة م���ن االإج���راءات العاجلة 
المواطني���ن  ل�شم���ول جمي���ع  وال�شريع���ة 
و�شبك���ة  االجتماعي���ة  االعان���ة  بروات���ب 

الحماية".
واو�شى ع�ش���و مفو�شية حقوق االن�شان 
باأن "يكون اأقل رات���ب يتقا�شاه المواطن 
ال يق���ل عن 500 الف دينار، باالإ�شافة الى 
تهيئ���ة فر����س عمل ف���ي القط���اع الخا�س 
وتمويل االأ�شخا����س الذين هم تحت خط 
الفق���ر بقرو�س طويلة االأم���د بدون فوائد 
لغر�س االإ�شكان وان�شاء م�شاريع �شغيرة 

اإنتاجية وا�شتثمارية".
ودعا ع�شو مفو�شية حقوق االن�شان الى 
"و�ش���ع �شندوق اعان���ة دولي وحكومي 
لمجموع المبال���غ التي تر�شد من عائدات 
النف���ط ال���ى االأ�شخا����س الذين ه���م تحت 
خ���ط الفق���ر وتو�شع ف���ي ح�ش���اب خا�س 
لهم كتغطية مالية حكومية لحين االرتقاء 
بواق���ع حق���وق االن�ش���ان وواق���ع الو�شع 

االقت�شادي واالإن�شاني في العراق".

 ثاين انتكا�سة تطيح باخلطة اخلم�سية:
 10 ماليني عراقي حتت خط الفقر

ن�سف �سكان املثنى 
وذي قار والديوانية 
جائعون!

ثغرات على احلدود ال�سورية ت�سعب مهمة م�سك الأمن 
يف بغداد واملناطق املحررة

وكالة الطاقة: العراق �سيزيد اإنتاجه 
اإىل 5.4 مليون برميل يوميًا يف 2026

اطفال يزجون يف �سوق العمل رغم �سغرهم ... عد�سة: حممود روؤوف

اأعلن��ت قيادة العملي��ات الم�سترك��ة، اإحب��اط محاولة ت�سل��ل لتنظيم داع�س م��ن الأرا�سي 
ال�سوري��ة. وف�سل��ت ال�سواتر الترابية والكامي��رات المتطورة التي و�سعته��ا القوات الأمنية 
على الحدود في منع ت�سرب الم�سلحين من �سوريا الى العراق. وكان مجل�س الأمن الدولي قد 
اأك��د اأن تنظيم داع�س ما ي��زال قادراً على �سن عمليات في المناط��ق الحدودية بين العراق 

و�سوريا، رغم التحديات التي يواجهها ومن بينها فقدانه عدداً من قياداته في عام 2020.

اجلي�ش ينفذ ممار�سة اأمنية مب�ساركة الطريان.. ار�سيف

اأحد احلقول النفطية 
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ا�س��تعدادات لتفادي مو�س��م   
جفاف في ناحية بديالى

دياىل / املدى
ك�ش���ف مدي���ر ناحية قزاني���ة يف دي���اىل، مازن 
اخلزاع���ي، اأم�س االربعاء، ع���ن خطة حكومية 
. وق���ال  مبك���رة لتف���ادي مو�ش���م جف���اف قا����سٍ
"وزارة  اإن  �شحف���ي  ت�شري���ح  يف  اخلزاع���ي 
امل���وارد املائي���ة اأر�شلت فريق���ًا ي�شم خمت�شني 
بئ���رًا  م���ن 20  اأك���ر  عل���ى  املوقع���ي  للك�ش���ف 
ارتوازي���ة كب���رة يف حمي���ط ناحيت���ي منديل 
وقزاني���ة �شرق���ي دي���اىل، م���ن اأج���ل اإحيائه���ا 
واإع���ادة العم���ل به���ا لزي���ادة �ش���خ املي���اه اإىل 
االأزق���ة واالأحي���اء وتاأم���ني ح�ش����س للب�شاتني 

الزراعية".
واأ�ش���اف، اأن "و�شول الوف���د احلكومي ياأتي 
�شم���ن خط���ة مبك���رة لتف���ادي مو�ش���م جف���اف 
متوق���ع، ق���د يكون قا�شي���ًا جدًا يف ظ���ل تقل�س 
املي���اه املتدفق���ة م���ن وادي ح���ران. بع���د اإقامة 

اإيران �شد كبر حل�شر مياهه".
واأو�شح اأن "االآبار جرى حفرها يف ال�شنوات 
املا�شي���ة من قب���ل كوادر امل���وارد يف اإطار دعم 
مركز منديل وقزانية مبي���اه االآبار يف موا�شم 

اجلفاف احلاد".
ال  قادم���ة  اجلف���اف  "م�شكل���ة  اأن  اإىل  واأ�ش���ار 
حمالة، ما ي�شتدع���ي و�شع خطط بعيدة املدى 
الإيج���اد بدائ���ل دائم���ة ملل���ف املي���اه وال�شع���ي 
ال�شتثم���ار مي���اه االأمطار وال�شي���ول املو�شمية 
لتاأمني خزي���ن مائي كبر، واالنتباه مللف كري 
وتطه���ر �شدي منديل وقزانية اللذين فقدا 90 
% م���ن قدرتهم���ا التخزينية ب�شب���ب الرت�شبات 

الطينية امل�شتمرة منذ �شنوات".

�س��بكة  باأكب��ر  الإطاح��ة   
اإجرامية في مي�سان

العمارة / املدى
اأعلنت مديرية �شرطة حمافظة مي�شان واملن�شاآت، 
اأم����س االأربع���اء، االإطاحة باأكرب �شبك���ة اإجرامية 
مديري���ة  واأو�شح���ت  املحافظ���ة.  يف  وتفكيكه���ا 
ال�شرط���ة يف بي���ان اأن���ه "باإ�ش���راف ومتابعة قائد 
العمي���د، عبداخل�ش���ر جا�ش���م حمم���د،  ال�شرط���ة 
متكن���ت ق���وة م���ن الف���وج التكتيك���ي التاب���ع اإىل 
مديرية ال�شرطة وبعد توفر معلومات ا�شتخبارية 
دقيق���ة وبعملي���ة اأمنية من اعتق���ال �شبكة ع�شابة 

اأفرادها ثالثة من �شكنة املحافظة". 
واأ�شاف���ت، اأن "اأف���راد الع�شاب���ة نف���ذت عملياتها 
االإجرامي���ة با�شتخ���دام اأ�شلح���ة ناري���ة من خالل 
ا�شتهداف عج���الت احلمل القادم���ة اىل املحافظة 
ع���رب منفذ ال�شيب احلدودي بع���د تكليفها من قبل 
ع�شاب���ات جمهولة مقابل مبال���غ مالية، واعرتفت 
خ���الل التحقي���ق اأي�ش���ًا قيامه���ا بافتع���ال الدك���ة 
الع�شائري���ة ب���داًل عن االأط���راف املتنازع���ة مقابل 

مبالغ مالية". 
وتابع���ت، "هذا وجاري ا�شتكم���ال كافة اإجراءات 
التحقي���ق معه���م متهي���دًا لعر�شه���م عل���ى الق�شاء 

لينالوا جزاءهم العادل".

 بغداد / املدى

اأعلنت وزارة التربية، اأم�س 
الأربعاء، اأنه ل يمكن دمج 

المتحانات الف�سلية مع 
ن�سف ال�سنة واعتبارها نهاية 

ال�سنة الدرا�سية. المتحدث 
با�سم الوزارة حيدر فاروق 

قال في ت�سريحات �سحفية 
اإن "الحديث عن توجه وزارة 
التربية لإنهاء العام الدرا�سي 

غير �سحيح"، مبينًا اأن "اعتماد 
امتحانات ن�شف ال�شنة وخا�شة 

املراحل غر املنتهية اأن تكون نهاية 
العام الدرا�شي، مازال مبكرًا جدًا".

واأ�ش����اف اأن "وزارة الرتبية مل توؤِد حتى 
االآن اأيَّ اختب����ار لن�ش����ف ال�شن����ة، بالتايل 
ممك����ن اإذا كانت الظروف جي����دة اأكر من 
االآن �شتت����م موا�شل����ة الع����ام الدرا�شي اىل 
نهاي����ة الع����ام"، داعيًا اإىل "ع����دم االجنرار 
الكاذب����ة  وال�شفح����ات  االأخب����ار  وراء 
امل�ش����ادر  عل����ى  واالعتم����اد  والوهمي����ة 
ال����وزارة ومواقعه����ا  قب����ل  م����ن  الرئي�ش����ة 

احلقيقة".

وتابع فاروق اأن "هناك تن�شيقًا بني وزارة 
ال�شح����ة ووزارة الداخلي����ة والدفاع وكل 
ال����وزارات واملوؤ�ش�ش����ة املعني����ة مب�شاندة 
العملي����ة الرتبوي����ة، خ�شو�ش����ًا اأن وزي����ر 
ال�شح����ة �شرح اأم�س بزي����ارة فرق �شحية 
متخ�ش�شة باالأمرا�����س الوبائية املدار�س 

من اأجل م�شاندة العملية الرتبوية".
اأن  ال����وزارة  با�ش����م  املتح����دث  واأك����د 
"امتحانات ن�شف ال�شنة ونهاية الكور�س 

االأول �شتبداأ ي����وم ال�20 من اآذار احلايل، 
املرحل����ة  امتحان����ات  �شتنته����ي  حي����ث 
االبتدائي����ة يف ال�29 من �شه����ر اآذار، فيما 
تنته����ي امتحان����ات املراح����ل الثانوي����ة يف 
ال�����31 م����ن ال�شه����ر احل����ايل وال يوجد اأي 

متديد".
وفيم����ا يخ�����س اأيام احلظر، اأ�ش����ار فاروق 
اإىل اأن����ه "مت ا�شتثناء الك����وادر التدري�شية 
والط����الب والتالمي����ذ م����ن احلظ����ر لتاأدية 

امتحاناته����م بال�شكل االأف�ش����ل"، مو�شحًا 
اأن "ال����وزارة ت�شع خطط����ًا وا�شحة وهذا 
معم����ول ب����ه من����ذ تاأ�شي�����س ال����وزارة لك����ن 
املوقف اليوم مرهون كالوزارات االأخرى 
والع����امل اأجم����ع بجائح����ة كورون����ا، حيث 
ت�شع الوزارة هذه اخلطط وقد تكون غر 

متوافقة مع املوقف الوبائي".
وع����ن حتدي����د موع����د االمتحان����ات، اأردف 
امتحان����ات  حتدي����د  "موع����د  اأن  ف����اروق 

االأول  الكور�����س  ونهاي����ة  ال�شن����ة  ن�ش����ف 
لي�����س مفاجئًا، حي����ث اإن ال����وزارة وجهت 
قبل ال�����18 من �شب����اط املا�ش����ي مبراجعة 
اأن����ه مت  م����واد ن�ش����ف ال�شن����ة خ�شو�ش����ًا 
حتدي����د االمتحانات يف ال�����20 من �شباط 
املا�ش����ي اإال اأن����ه مت اإ�ش����دار ق����رار بتعليق 
عل����ى  واالإبق����اء  املدار�����س  يف  احل�ش����ور 
التعلي����م االلك����رتوين، االأم����ر ال����ذي دف����ع 
الوزارة مطالبة جميع الكوادر التدري�شية 
االأول  للف�ش����ل  االلكرتوني����ة  باملراجع����ة 
والكور�س االأول لال�شتعداد اىل امتحانات 

ن�شف ال�شنة متى ما �شمحت الفر�شة".
واأكم����ل اأن "ال����وزارة ح����ّددت االآليات ومت 
حذف م����واّد من بع�س املراح����ل الدرا�شية 
واإعالن الداخلة فقط باالمتحانات"، الفتًا 
اىل اأن "هن����اك مواعي����د م�شبق����ة لكن هذه 
املواعيد قد تاأتي خمتلفة للموقف الوبائي 
وللمعطيات عل����ى اأر�س الواق����ع". و�شّدد 
املتحدث با�شم الرتبي����ة على اأنه "ال ميكن 
دم����ج االمتحانات الف�شلية م����ع امتحانات 
ن�ش����ف ال�شن����ة واحت�شابها درج����ًة نهائيًة 
لل�شن����ة الدرا�شية احلالية"، م�شرًا اىل اأن 
ون�شف  �شيء  االأول  الف�ش����ل  "امتحانات 

ال�شنة �شيء اآخر".
"التكات����ف  اىل  اجلمي����ع  ف����اروق  ودع����ا 
ب�ش����كل  االمتحان����ات  لتاأدي����ة  واالجته����اد 
جي����د"، معربًا عن �شكره "لو�شائل االإعالم 
الر�شينة واحلقيقي����ة وال�شريحة يف نقل 
االأخب����ار وتوعية املجتمع باأن تكون هناك 
عملية تربوي����ة عملية تعليمي����ة مهمة جدًا 
ق����د ال تتعر�����س اىل بع�����س الت�شوهات اأو 

بع�س املحاربة اأو بع�س االإ�شكاالت".

 التربية تح�سم الجدل: ال يمكن دمج االمتحانات النهائية 
مع ن�سف ال�سنة 

 متابعة / املدى

تواج���ه العوائ���ل النازح���ة ال���ى محافظ���ة 
رحل���ة  اأم���ام  كثي���رة  عقب���ات  ال�شليماني���ة 
عودته���ا ال���ى مناطقه���ا، حي���ث اأن منازله���ا 
مهدمة على االأغل���ب وتهددها م�شاكل اأمنية 
وع�شائري���ة، في حين تبحث وزارة الهجرة 
والمهجري���ن اإمكانية غلق مخيمات النزوح 

التي تاأويهم.
وتنق�شم تل���ك العوائل بين موؤيدة وراف�شة 
له���ذه الخط���وة، خا�ش���ة واأن حل���م المنزل 
االآمن بعيد المنال بع���د تدمير محافظاتهم، 
واإن توف���رت له���م الفر�ش���ة لت���رك المخي���م 
ال  ال�شليماني���ة  لداخ���ل  تك���ون  فالوجه���ة 

باتجاه العودة. 

ا�ستقرار حذر 
يتح���دث رب عائل���ة نازح���ة م���ن المو�ش���ل 
ال���ى ال�شليماني���ة ع���ن حي���اة العائل���ة ف���ي 
اإقليم كرد�شتان، وق���ال "بعد االأحداث التي 
�شهدناه���ا في المو�شل، وبع���د اأن عا�شرت 
عائلت���ي الكثي���ر م���ن االأه���وال اليمك���ن اأن 
اأجبره���م االآن على الع���ودة، اأنا ا�شارع هنا 
لتوفير لقم���ة العي�س، ولكن يب���ق ماع�شناه 
في المو�شل هو االأ�شعب واليمكن العودة 
لمنطقة الخوف كما ي�شميها ابني االأ�شغر، 
اأن���ا اأعلم اأن المدن تع���ود عامرة باأهلها واأن 
واجبي تجاه مدينتي ووطني اأن اعيد بناء 
مادّم���ره تنظيم داع�س ولك���ن واجبي تجاه 

عائلتي حا�شر اأي�شًا".
المطمئ���ن بالن�شب���ة للعوائ���ل النازح���ة، اأن 
ف���رع  والمهجري���ن  الهج���رة  دائ���رة  مدي���ر 
ال�شليماني���ة �شام���ر م�شكور بدي���ري اأكد اأن 
"الحديث عن اإجبار النازحين على العودة 
�ش���رط  واأن  غي���ر �شحي���ح  مناطقه���م  ال���ى 

العودة اأن تكون طوعّية".

ل اإعمار دون عودة !
يق���ول �شام���ر بدي���ري، اإن "ق�شي���ة اإغ���الق 

مخيم���ات الن���زوح اأو اإجب���ار العوائل على 
الع���ودة ب�ش���كل ق�ش���ري لمناطقه���م لي�ش���ت 
�شحيح���ة بالم���رة"، مبين���ًا اأن "البرنام���ج 
الحكوم���ي لع���ودة النازحي���ن ي�شت���رط اأن 
تك���ون طوعي���ة، لك���ن المع�شل���ة تكم���ن في 
اأن عملي���ة اإع���ادة االإعم���ار اأو اإع���ادة تاأهيل 
المناط���ق المدمرة ف���ي المو�ش���ل واالأنبار 
والمحافظ���ات الت���ي �شيطر عليه���ا داع�س، 
العوائ���ل  بع���ودة  اإال  تت���م  ل���ن  العملي���ة 

لمناطقها".
كان  المخيم���ات  "جمي���ع  اأن  ال���ى  وي�شي���ر 
يج���ب اأن ُتقفل هذا الع���ام، وتعود العوائل 
الى مناطقها خا�شة واأن 90% من الم�شاكل 
االأمنية في �شالح الدين وبقية المحافظات 
ه���ي م�ش���اكل  فق���ط  المتبق���ي  انته���ت واأن 
"المنظم���ات  اأن  مبين���ًا  التحتي���ة"،  البن���ى 
المحلي���ة والدولي���ة تدعم ع���ودة النازحين 
ال���ى مناطقهم وب���داأت فعاًل بفت���ح م�شاريع 

لت�شغي���ل العاطلي���ن ع���ن العمل ف���ي مناطق 
العودة".

وبخ�شو�س الخدم���ات االأ�شا�شية، يو�شح 
بدي���ري، اأن "الطاق���ة الكهربائية عادت الى 
الدي���ن وبل���د ويث���رب والعوج���ة،    �ش���الح 
ورغ���م كون الخدمات مازال���ت بدائية نوعًا 
م���ا وطرق الموا�ش���الت بحاجة ال���ى اإعادة 
تاأهيل اإال اأن ه���ذا كله يمكن اأن ُيحل بعودة 
النازحي���ن الى منازلهم"، الفتًا الى اأن "عدم 
عودة النازحين �شببت م�شاكل كثيرة داخل 
االإقلي���م، حي���ث ارتفعت اأع���داد المت�شولين 
وجزء كبير منهم م���ن النازحين، اأما ق�شية 
المدار����س فه���ي م�شكل���ة اخ���رى نواجهه���ا 
حيث اإنه���ا اإما كرفاني���ة اأو اأبني���ة يوؤجرها 
االأهال���ي من ماله���م الخا�س ويدف���ع مقابل 
كل طف���ل مابي���ن 30 األ���ف ال���ى 100 األ���ف 
في ال�شن���ة الدرا�شية كبدل اإيج���ار للبناية،   
وعل���ى الرغم من ذلك فن�شب���ة قليلة جدًا من 

النازحين عادوا".

خميمات اأربعة
يقول البديري، "هناك االآن اأربعة مخيمات 
داخل مدين���ة ال�شليمانية تتوزع بين كفري 
وكالر وناحي���ة عرب���ت ومجم���وع العوائل 
الت���ي ت�شك���ن ه���ذه المخيم���ات و�شلت الى 
م���ن   %80 وبن�شب���ة  اأغلبه���ا  عائل���ة   2450
�شالح الدين و 10% جرف ال�شخر من بابل 
و10% م���ن ديالى اأم���ا من المو�ش���ل فهناك 
110 عائل���ة اأيزيدي���ة من اأهال���ي �شنجار"، 
م�شي���رًا ال���ى اأن "العوائ���ل الت���ي اندمج���ت 
م���ع المجتمع داخل المدين���ة ت�شل اأعدادها 
ال���ى 25 األف عائلة، ومع اأن الوزارة تكفلت 
بدف���ع منح���ة الملي���ون والن�ش���ف ملي���ون 
للعائدين م���ن النازحين اإال اأن التعوي�شات 
مازالت متاأخرة ب�شب���ب الروتين وتقاع�س 
بع����س الدوائ���ر المرتبط���ة بق�شي���ة �شرف 

التعوي�ش���ات وما ق�شية العج���ز المالي في 
الع���راق اإال �شبب رئي�س ف���ي تقاع�س بع�س 
الدوائر ع���ن اإكمال دورها في عملية �شرف 

التعوي�شات".

ن�سر على داع�س 
وكي���ل وزارة الهج���رة والمهجري���ن كري���م 
الن���وري، يق���ول اإن "الن���ازح ق���د ي���رى اأن 
هناك ظروفًا مو�شوعية اأو ظروفا �شاغطة 
تجاه العودة الى منطقته اإال اأن الوزارة لن 
ت�شمح ب���اأن يجد الن���ازح نف�شه ف���ي العراء 
والح���ل الحقيق���ي يكم���ن بالع���ودة طواعيًا 
وه���ذا مايمث���ل اال�شتثم���ار االأمث���ل للن�شر 
على داع����س"، مبينًا اأن "ال���وزارة و�شعت 
عدة مراحل لدعم النازحين خارج مناطقهم 

وبعد عودتهم".
ويو�شح النوري، اأن "عودة النازحين هي 
المرحلة االأولى في الخطط، ي�شتمر بعدها 
دعم الوزارة التي تبحث عن طرق دعم بعد 
الع���ودة بم�شاركة ع���دة وزارات ومنظمات 

دولية".
وم���ن بي���ن اأكثر م���ن �شتة ماليي���ن �شخ�س 
نزح���وا داخ���ل الع���راق بي���ن عام���ي 2014 
و2017 خالل الحرب مع داع�س، عاد اأربعة 
ماليي���ن اإل���ى مناطقه���م االأ�شلي���ة، ويعاني 
العائ���دون من تحديات تعتر����س ا�شتئناف 
حياتهم الطبيعي���ة، بما فيها عراقيل تواجه 

حقهم في التعليم والرعاية ال�شحية.
وقال���ت مق���ررة االأم���م المتح���دة الخا�ش���ة 
للنازحي���ن،  االإن�ش���ان  بحق���وق  المعني���ة 
�شل�شيلي���ا خيميني���ز دام���اري، اإن م�شتوى 
الحرمان ال���ذي يعانيه االأطف���ال النازحون 
داخ���ل المخيم���ات وخارجه���ا يثي���ر القلق، 
وال�شبب ف���ي ذلك هو العجز ع���ن االلتحاق 
بمنظوم���ة التعليم الر�شمية ب�شبب االفتقار 
اإلى الوثائق الثبوتية ال�شخ�شية اأو ب�شبب 
القي���ود المفرو�ش���ة على الحرك���ة، وهو ما 
يقود اإلى ظهور جيل من االأطفال المهم�شين 

في المجتمع.

 بغداد / املدى

اأعلن مدير عام الدفاع املدين اللواء كاظم �شلمان بوهان، اأم�س االأربعاء، 
�شيطرة فرق الدفاع املدين ب�شكل الكامل على النران التي ا�شتعلت يف 
ح���ادث حريق 10 جممعات املاأمول التجارية املخ�ش�شة لبيع االأ�شباغ 
واملواد االإن�شائية والربادات واملواد البال�شتيكية وعبوات من براميل 
الث���ر �شديدة اخلط���ورة و�شريعة اال�شتع���ال وعب���وات االأ�شباغ التي 
تتفج���ر بفع���ل احلرارة عل���ى رجال الدف���اع املدين الذي���ن �شجلوا ثالث 
اإ�شاب���ات بني �شفوفه���م يف عمليات االقتحام املبا�ش���ر و�شط املجمعات 

املحرتقة.
وق���ال بوهان يف بيان "متكنت ف���رق الدفاع املدين من احتواء احلريق 
وتطوي���ق النران ملن���ع امتداد األ�شنته���ا اىل االأبنية املج���اورة والدور 
ال�شكنية القريبة بعد اأن نفذت فرق اإنقاذ الدفاع املدين عمليات االإخالء 
للمواطن���ني القاطنني بالق���رب من موقع احلري���ق ومب�شاركة 50 فرقة 
اإطف���اء واإنق���اذ واإ�شع���اف تابع���ة اىل مديري���ة الدف���اع امل���دين مت اإنهاء 
احل���ادث دون ت�شجي���ل اإ�شاب���ات اأو خ�شائر ب�شرية ب���ني املواطنني مع 
حتجي���م اأ�شرارها املادية داخل املخ���ازن التجارية املحرتقة يف جممع 

املاأمول التجاري".
يذك���ر اأن ح���ادث حريق كب���ر اندلع �شب���اح اأم�س االربع���اء يف منطقة 
الك���رادة وعلى الف���ور مت توجيه ف���رق الدفاع املدين الت���ي و�شلت بعد 
دقائ���ق وا�شتبكت مع النران التي انت�شرت ب�شرعة كبرة نظرًا ل�شرعة 
ا�شتع���ال امل���واد املحرتق���ة، وعل���ى اإث���ر ذلك مت فت���ح حتقي���ق يف مركز 
ال�شرط���ة امل�ش���وؤول عن الرقع���ة اجلغرافية باالعتماد عل���ى تقرير خبر 

االأدلة اجلنائية ملعرفة اأ�شباب اندالع حادث حريق بادئ االأمر.

اإخماد حريق كبري يف 10 
جممعات جتارية

هل يطبق مقرتح توزيع 300 األف دينار لكل عائلة فقرية؟

النازحون العالقون في ال�سليمانية.. العودة طوعّية والرجوع �سبه م�ستحيل

 بغداد / املدى

عل���ق اخلبر االقت�ش���ادي را�شم العكي���دي، اأم�س، على 
اإمكانية منح كل عائلة عراقية فقرة مبلغًا �شهريًا ي�شل 
اإىل 300 األ���ف دين���ار ملعاجل���ة الفقر وفقًا مل���ا اقرتحه 

اقت�شاديون.
"ال���دول  اإن  �شحف���ي،  ت�شري���ح  يف  العكي���دي  وق���ال 
املتطورة تعتمد بيانات �شاملة عن الو�شع االقت�شادي 
ل�شعوبه���ا خا�شة من هم دون خط الفقر ولديها بيانات 
دقيق���ة حت���ى ع���ن ال�ش���ركات ال�شغ���رة املت�ش���ررة من 
جائح���ة كورونا وحجم ال�ش���رر يف كل القطاعات لكن 
الو�ش���ع يختل���ف يف العراق ال���ذي لي�س لدي���ه بيانات 
دقيق���ة ب�شاأن الفقراء واملحتاجني للدعم حتى اإن دوائر 
الرعاي���ة خا�شعة للمحا�ش�ش���ة وهنالك اأحزاب تفر�س 
�شطوتها وت�شيف عددًا من اال�شماء اإىل �شبكة الرعاية 

لغايات انتخابية رمبا".

واأ�شاف العكيدي " ل���و ح�شل فرز حقيقي للم�شمولني 
بالرعاي���ة والذي���ن هم حتت خ���ط الفق���ر فحينها ميكن 
للدول���ة منحه���م مبال���غ مالي���ة لالإعان���ة لك���ن ال�ش���وؤال 
االأهم ه���ل متتلك الدولة االأر�ش���دة املالية الالزمة الأنها 
باالأ�شا����س تع���اين م���ن م�شكل���ة قل���ة ال�شيول���ة ب�شب���ب 
تذب���ذب اأ�شع���ار النفط". واأ�شار اإىل اأن���ه يف حال توفر 
االأموال ف���اأن املو�شوع يحت���اج الإدارة حكيمة ونزيهة 
تن�ش���ب على ذهاب االأموال مل�شتحقيها دون اأن متتد يد 
الف�ش���اد لتلك االأموال" الفت���ًا اإىل اأن "�شرف منح مالية 
�شهرية م�شتمرة �شي�شهم بتقليل م�شتوى الفقر ويحرك 
االأ�شواق". واق���رتح اقت�شاديون �ش���رف مبلغ �شهري 
ي�ش���ل اإىل 300 األ���ف دين���ار لكل عائل���ة عراقية فقرة 
مع اعتم���اد اإح�شائي���ات وزارة التخطي���ط التي ت�شر 
اإىل وج���ود مليوين عائلة فقرة يف العراق ي�شل عديد 
اأفراده���ا اإىل ع�ش���رة مالي���ني ي�شكلون ربع ع���دد اأفراد 
ال�شعب العراقي، م�شرين اإىل اأنه ووفق هذه احل�شبة 

�شتق���وم الدولة بدفع 7.2 ترليون دينار �شنويًا، اأي ما 
يقارب 5 مليارات دوالر.

واأكد ع�شو اللجنة االقت�شادية النيابية، مازن الفيلي، 
يف وق���ت �شاب���ق، اأن ال���روات ملك لل�شع���ب العراقي، 
وفيما اأ�ش���ار اإىل عدم توزيعها ب�ش���كل عادل على فئات 
ال�شعب، بني اأن احلدي���ث عن �شرف راتب لكل مواطن 
جمرد دعاي���ة انتخابية يعد بها البع����س، ح�شب قوله. 
وذكر مازن الفيلي، اإن "اآلية �شرف اإيرادات النفط على 
العراقي���ني حتتاج اإىل نظام خا�س تختلف عن الو�شع 
احل���ايل واإدارة ال�شيا�شة املالي���ة"، مبينًا اأن "الروات 
هي ملك ال�شعب العراقي بالتايل يجب توزيعها بعدالة 
وبت�ش���اٍو، ح�ش���ب الكثافة ال�شكاني���ة واال�شتحقاق لكل 
حمافظ���ة". واأ�شاف الفيلي، اأن "املحافظات اجلنوبية 
له���ا ا�شتحقاقات فيما يخ�س الب���رتودوالر مل تت�شلمها 
حت���ى االآن ب�شب���ب �شعف االإج���راءات و�ش���وء االإدارة 

واالأزمة االقت�شادية التي مير فيها البلد".

واأو�شح اأن "حديث احلكومات ال�شابقة عن تخ�شي�س 
رات���ب �شه���ري ل���كل مواطن ه���و كالم اإن�شائ���ي ال ميت 
للواقع ب�شلة، اأو دعاية انتخابية، ولكن عندما ي�شلون 

اإىل احلكم ي�شطدمون بالواقع".
ويع���د م�شوؤول���ون ون���واب يف الربمل���ان من���ذ �شنوات 
بتخ�شي����س رات���ب ل���كل فرد عراق���ي م���ن واردات بيع 
النف���ط، دون تطبي���ق اأو مق���رتح حت���ى االآن، يف وقت 
يعترب نا�شطون و�شيا�شيون اأن تلك الت�شريحات تاأتي 
�شمن عملية جتميع االأ�شوات قبل كل عملية انتخابية.
ويعي�س العراق اأزمة مالية خانقة جراء تراجع اأ�شعار 
النف���ط بفعل اأزمة جائحة كورون���ا التي �شّلت قطاعات 

وا�شعة من اقت�شادات العامل.
وقب���ل اأزمة كورون���ا، كانت االإي���رادات املتاأتية من بيع 
اخل���ام تبل���غ نح���و 6 ملي���ارات دوالر �شهري���ًا، لكنه���ا 
املا�ش���ي  الع���ام  من���ذ  تقريب���ًا  الن�ش���ف  اإىل  تراجع���ت 

.2020



 بغداد / املدى

فري����ق  وف����د  يغ����ادر  �أن  �مل�ؤم����ل  م����ن 
�ل����زور�ء لك����رة �لق����دم �ىل �لعا�صم����ة 
�لإمار�تي����ة �أب� ظبي ي�����م �لر�بع من 
�صهر ني�صان �ملقب����ل خل��ض �لديربي 
�خلليج����ي �لناري م����ع �صقيق����ه فريق 
�ل�ح����دة �لإمار�ت����ي لك����رة �لق����دم يف 
�ل�صاد�ص����ة و�أربع����ن دقيق����ة  �ل�صاع����ة 
م�ص����اء ي�����م �ل�صاب����ع من �ل�صه����ر ذ�ته 
عل����ى ملع����ب �ل نهيان �ل����دويل �صمن 
�ل����دور �لإق�صائي �لأخ����ر �مل�ؤهل �ىل 
دور �ملجم�عات مبنطقة غربي �لقارة 
يف دوري �أبط����ال �آ�صي����ا لك����رة �لق����دم 

.2021
وقال ع�ص� نادي �ل����زور�ء �لريا�صي 
عبد �لرحمن ر�صيد يف ت�صريح للمدى 
:�إن م����درب �لفري����ق �لأول لكرة �لقدم 
يف �لن����ادي ق����ّرر �ل�صتعان����ة باأربع����ة 
لعب����ن حمرتف����ن �أجان����ب )�ل�ص�ري 
ز�ه����ر حممد مي����د�ين و�لعاجي �صيخ 
�أحم����د م�ك�رو�مل�ريتاني����ن �صي����دي 
عبد �لله ت�����ده و�حل�ص����ن �أح�يبيب( 
�صم����ن �لك�ص�ف����ات �لر�صمي����ة �لتي مت 
�عتمادها من قبل جلنة �مل�صابقات يف 
�لحتاد �لآ�صي�ي لكرة �لقدم �أماًل يف 
خطف  �نت�صار ثمن من �أجل �لت��جد 
�صمن فرق �ملجم�ع����ة �خلام�صة �لتي 
ت�ص����م �لري����ان �لقطري وغ������ �لهندي 

و�صي����ف  �لإي����ر�ين  وبر�صب�لي�����ض 
�لن�صخ����ة �لأخ����رة �لت����ي م����ن �مل�ؤّمل 
�أن جت����ري بنظ����ام �لتجّم����ع يف �لهند 
خالل �لفرتة م����ن �لر�بع ع�صر ولغاية 

�لثالثن من �صهر ني�صان �ملقبل.
و�أ�ص����اف �ن �مل����الك �لتدريبي للفريق 
يتاب����ع حاليًا مباري����ات فريق �ل�حدة 
�لإمار�ت����ي لكرة �لق����دم يف �مل�صابقات 
�أم�����ض  �أول  خا�����ض  حي����ث  �ملحلي����ة 
�لثالث����اء مب����ار�ة �أمام فري����ق �لظفرة 
�صم����ن �جل�ل����ة �حلادي����ة و�لع�صرين 
م����ن دوري �خلليج �لعربي لكرة �لقدم 
فاز فيه����ا بنتيج����ة )3-0( �صّجلها كال 
من �ل�ص�ري عم����ر خريبن وعبد �لله 
حمد �صاملن و�ل�صل�فيني تيم ماتافز، 

ل����ه �صم����ن  �أخ����ر�ن  لق����اء�ن  وهن����اك 
�جل�لة �لثاني����ة و�لع�صرين �صيك�نان 
م����ع غرمي����ه �لتقلي����دي �جلزي����رة ي�م 
�لأح����د �ملقب����ل عل����ى ملع����ب �ل نهي����ان 
بالعا�صم����ة �أب����� ظب����ي و�أم����ام فري����ق 
�حت����اد كلب����اء ي�����م �لث����اين م����ن �صهر 
ني�ص����ان �ملقب����ل �صمن �جل�ل����ة �لثالثة 
و�لع�صري����ن وتعاق����دت �إد�رة �لن����ادي 
�خلب����ر  كات  ت����ن  �له�لن����دي  م����ع 
ب�ص�ؤون �لك����رة �لإمار�تية حتى نهاية 
�مل��ص����م �ملقبل بحزير�ن 2022 خلفًا 
لل�صربي ف�����ك ر�زوفيت�ض �لذي �أقيل 

من من�صبه ب�صبب �ص�ء �لنتائج.
�ل����زور�ء و�ل�ح����دة  �أن لق����اء  وتاب����ع 
بحك����م  ملتهب����ًا  �صيك�����ن  �لإمار�ت����ي 

�لقاع����دة �ل�صعبي����ة �لت����ي يتمّتعان بها 
خ����ارج بلديهم����ا بحكم �أنهم����ا ي�صّمان 
جمم�عة كبرة م����ن لعبي �ملنتخبن 
�ل�صقيق����ن �مل�صاركن حاليًا بت�صفيات 
كاأ�����ض �لع����امل لكرة �لق����دم ولهما رغبة 
م�صرتك����ة يف خط����ف بطاق����ة �لتاأه����ل 
�ىل �ل����دور �لأول م����ن �لن�صخة  �ملقبلة 
م����ن دوري �أبط����ال �آ�صي����ا لك����رة �لقدم 
�صم����ن منطق����ة غرب����ي �لق����ارة �ل����ذي 
تلع����ب  في����ه  جمم�ع����ات   5 ي�ص����م 
بطريقتي �لذه����اب و�لإياب يتاأهل يف 
�لنهاي����ة �لف����رق �صاحبة �ملرك����ز �لأول 
يف �لرتتي����ب �ىل جان����ب ثالث����ة ف����رق 
�صاحب����ة �أف�ص����ل مركز ث����اين �ىل دور 

ثمن �لنهائي.

 عمـار �سـاطع  
معالي الكلمة

بعيدً� عن �لظ��هر �لتي تتكرر يف كل م��صم من مناف�صات دورينا 
�لك����روي، من تغي����ر�ت �ملدربن ب����ن �إقالة و��صتقال����ة �أو تدوير 
�لأجه����زة �لفنية بن ف����رق �لأندية وبن تلك �لأخط����اء �لتحكيمية 
�لت����ي ت�ؤثر �أو تتدخل يف نتائج �مل��جهات، �أو غرها من �أحد�ث 
تزي����د من حالوة �للق����اء�ت خا�صة تل����ك �جلماهرية �لتي حتظى 
باهتمام بال����غ، فاإن �لظاهرة )�لعنك��صية( كان����ت قد �أخذت حّيزً� 
كب����رً� من �ل�ل����ع �أو �لإط����ر�ء �أو حتى �لنتقاد م����ن قبل �ملتابعن 

و�ملهتمن بعامل كرتنا!
وحت����ى نتعّرف على ح�ص����ن �لعنك��صي، �أكرث، فاأن علينا �أن َنذكر 
ذلك �لَهَ��ض �ل����ذي دفع هذ� �ل�صاب �ىل �لدخ�ل يف عامل �لريا�صة 
وحتدي����دً� حب����ُه للم�صتدي����رة، وه����� م����ا جعل����ه ي�صب����ح ب����ن ليلة 
و�صحاها، د�عمًا ولي�����ض م�صتثمرً� لناٍد لديه تاريخًا وُعمقًا كبرً� 
يف منطق����ة �لف����ر�ت �لأو�صط، وه����� نادي �لدي��ني����ة، �لذي �صكل 
عالم����ة فارقة هذ� �مل��صم، بعد �أن �أ�صبح مهتمًا بق�صية �لحرت�ف 

�ملُقّنع، غر �جلاد �أ�صاًل!
و�أكرث من ذلك.. فاإن �لعنك��صي جنح متامًا يف حتقيق غاياته �أو 
�أطماعه يف جعل �لأنظار تتجه �ص�ب نادي حمافظته، بل ومتكن 
من �لت�صل����ق �ص�ب عامل �ل�ص��صيال ميديا ليك�����ن �أ�صهر مما كان 
عليه حاله يف غ�ص�ن �أ�صهر قليلة، مثلما ��صتطاع من ر�صم �ص�رة 
ُم�صعة قادرة عل����ى ك�صب وّد �مل�صجعن باأ�صل�ب ذكي، لكنه �عطى 
م�ؤ�صر�ت �إيجابية ملا ين�يه يف �لدخ�ل بعامل �ل�صيا�صة عرب منفٍذ 

�صهٍل وب�صيط وه� دعم ناٍد ريا�صي، ُيعد متنف�صًا ملدينة مهمة!
وبرغ����م ما ق����د يذهب �إلي����ه �لكثرين م����ن ت�ج�����ضٍ �أو تخ�ٍف من 
م�صتقب����ل �لفري����ق �لأحم����ر، ج����ر�ء خ������ض �لعنك��ص����ي باأم�����ر 
ب�صال�ص����ة  يتجاوزه����ا  �أو  يتد�ركه����ا  �أن  كان ميكن����ُه  وتفا�صي����ل، 
وب�صاط����ة، �إل �أنه �أو�صل ناديه �ىل م�قع متاأخر يف ت�صل�صل فرق 
�لدوري �لكروي �ملمتاز حتى ختام �جل�لة 24 من ُعمر �مل�صابقة، 
بع����د �أن كانت �صمعته �لفنية قد �صبقت����ه يف �إمكانية حتقيق نتائج 
ُمثمرة، على �لأقل هذ� �مل��صم، �إل �أن ذلك تبدد وَتَبَخَر على عجالة 
ت��زن����ًا مع �لقر�ر�ت �ملتخبطة و�ملت�صرع����ة وغر �ملدرو�صة �لتي 

ُ�ِقرت من ِقَبِلِه و�لتي �أثرت على �لفريق!
وحت����ى نعط����ي لكل ذي ح����ق حقه، ف����اأن �إيجابيات كث����رة خطفها 
�لأنظ����ار  لف����ت  �لأمث����ل يف  �لطريق����ة  �أ�ص�����ض  فه�����  �لعنك��ص����ي، 
و�لأ�ص������ء معًا، كيف ل ومن�ص�����ر�ت �لرجل يف �صفحته مب��قع 
�لت���ص����ل �لجتماعي �أ�صبحت م����ادة د�صمة، ب����ل �إن ت�صريحاته 
�أ�صبح����ت حديث �ل��ص����ط �لريا�ص����ي، برغم ع����دم �حت��ئها على 
�لن�ض �لرثي و�لقيمة �حلقيقية وف�صلها يف �إقناع قّر�ءها، وحتى 
عفه����ا م����ن حيث �مل����ادة �لتي ُيفرت�����ض �أن ترتب����ط با�صمه حيث  �صُ
حماولت����ه �ص�����ب �لح����رت�ف �لريا�صي لن����اٍد غابت عن����ه مالمح 

�لحرت�فية متامًا!
تخّيل������ �أيه����ا �لأكارم.. �أن �لعنك��ص����ي، ولأن����ه كان يرغ����ب ب����اأن 
ُيناف�����ض فرق����ًا ومدف�ع����ًا مب����ا ميلك����ُه م����ن �أم������ل، كان يبغي من 
م�صارك����ة �لدي��نية، �لفريق �لكروي، �أن يتف����ّ�ق على كل �لفرق، 
ب����ل �أن طم�حاته دفعته باجتاه خارج حدود �ملنطق، ورمبا حتى 
�ص�����ب �أه����د�ف �أعلى م����ن قدر�ت فريق����ه، فكان ه����� �ل�صبب �لذي 
جع����ل �لفريق بعيدً� عن �ل�صتقر�ر �لفني، مثلم����ا كان �صببًا �أي�صًا 
يف تخري����ب �حلال����ة �لنف�صية لالعبيه، نتيجة �تباع����ه مبد�أ “�ملال 
ياأتي بكل �صيء”، �أجل.. هكذ� ر�صم �لعنك��صي يف خميلته ذلك!

�عتق����د �أن �لعنك��صي نف�ص����ُه يتحّمل وزَر �لأخط����اء �لتي ت�صببت 
يف �أن يك�����ن �لدي��ني����ة باملركز �ل� 15، وه����� مركز رمبا ي�صيب 
�لعنك��صي باله�صتريا، ُكلما �صاهدت عيناه جدول ترتيب �لفرق، 
وق����د يندُب حّظ����ه �لعاِثر ملا و�صَل �ليه فريقه، م����ع �أنه كان ي�صحن 
ِهَم����م وُيك�صر جمادي����ف �لالعبن، ويدعمهم بطريق����ة �ل�صهرة من 
جهة، ويجعلهم عاجزين عن جمار�ة فريق �أقل منه ومن �إمكانيته 
من جهة �أخرى، وكانت �لنتائج �ل�صلبية و�قع حال لفريق، ت�صّرع 
�لعنك��ص����ي بت�صكيل����ه تارة، ويفتقر لل�صرب ت����ارة �أخرى، مع �أنها 

كانت عالجًا لنتائج كادت �أن تدفعُه مل�قٍع �أف�صل!
�لعنك��صي �لذي �أحتّدث عنه.. تعامل بحالت بعيدة كل �لُبعد عن 
�لحرت�ف �لذي تاأثر به �صلبًا ومل ي�ؤثر فيه �إيجابًا، لأنه دفع فريقه 
للدخ�ل يف معرتكات ومهاتر�ت كان يف غنى عنها، بل �إنه ت�صّبب 
يف �إيج����اد مناه�صن له، بعد �أن تعم����د بلغته ومفه�مه �ملت���صع 
�ن َي����ُزَج �لدي��نية مب��جهات بعيدة عن �لروح �لريا�صية، مثلما 
مل ي�صتق����ر على جهاٍز فنٍي ِبِعِيِن����ه، لأن طم�حاته و�أحالمه �صرقته 
م����ن و�قعِه، هذ� ف�ص����اًل عن ك�صره �أرقامًا قيا�صي����ة من حيث �أعد�د 
�ملدرب����ن �لذين ��صتبدله����م �أو دفعهم لال�صتقال����ة، و�أبدل 17 لعبًا 
يف �ملركات�����، وكان �ملت�صّب����ب �أي�صًا فيما ح�ص����ل من �أحد�ث قبل 
م��جه����ة فريقه �ل�صرط����ة مبلعب �ل�صعب ود�فع����ًا للمحرتفن �ىل 

تقدمي �صك�ى �صده لدى FIFA  ب�صبب عدم حمايتهم �أمنيًا!
وهن����ا �أت�ص����اءل ..�ىل �أين يريد �أن ي�ص����ل �لعنك��صي من كل ذلك؟ 

وما غايته وماذ� يريد �أن ي�صبح؟

�لعنكو�شي .. مرة �أخرى!

اعتقد اأن العنكو�سي نف�سُه يتحّمل 
وزَر الأخطاء التي ت�سببت في اأن 

يكون الديوانية بالمركز الـ 15، 
وهو مركز ربما ي�سيب العنكو�سي 

باله�ستيريا، ُكلما �ساهدت عيناه 
جدول ترتيب الفرق،

ـــــارق مــــع اأيــــمــــن فــــي لئــــحــــة هــــدافــــي كــــــرة الــمــمــتــاز ـــــف ـــ�ـــص ال  مـــهـــنـــد يـــقـــّل
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ق���ّررت جلنة �مل�صابقات �ملركزية يف �لهيئة 
�إيق���اف  �لق���دم  ك���رة  باحت���اد  �لتطبيعي���ة 
مناف�ص���ات مرحل���ة �لإي���اب ب���دوري �لكرة 
�ملمت���از �عتب���ارً� م���ن ي����م �لأثن���ن �ملقبل 
�مل��فق �لث���اين و�لع�صرين م���ن �صهر �آذ�ر 
�جل���اري ولغاي���ة �لثالث من �صه���ر ني�صان 
�ملقبل م���ن �أجل �ل�صم���اح لالعبن �ملحّلين 
�حل���ايل  �مل��ص���م  يف  �مل�صارك���ة  بالف���رق 
�لن�صم���ام �ىل �صف�ف �ملنتخ���ب �ل�طني 
لك���رة �لقدم �صمن �لقائمة �لنهائية �لتي مت 
�ختيارها من قب���ل �ل�صل�فيني �صريت�صك� 
كاتانيت����ض للدخ����ل يف مع�صك���ر تدريبي 
خارج���ي بالعا�صم���ة �لأوزبكي���ة ط�صقن���د 
ي�صتم���ر لغاية ي�م �لتا�ص���ع و�لع�صرين من 
�ل�صهر ذ�ته م�عد �ملب���ار�ة �ل�دية �لدولية 
�لت���ي جتمع���ه مع نظ���ره �لأوزبك���ي على 
�مللع���ب �ملرك���زي يف �إط���ار حت�صر�تهم���ا 
�جل����لت  يف  �مل�صارك���ة  قب���ل  �لأخ���رة 
�لث���اين  �ل���دور  م���ن  �لأخ���رة  �لأرب���ع 
حل�صاب �ملجم�ع���ات �لثمانية بالت�صفيات 
�لآ�صي�ية �مل�صرتك���ة لنهائيات كاأ�ض �لعامل 
لكرة �لقدم 2022 بقط���ر و�لن�صخة 2023 
من بط�لة كاأ�ض �آ�صي���ا لكرة �لقدم بال�صن 
�لتي �صتق���ام بنظام �لتجّم���ع خالل �لفرتة 
م���ن �لثالث ولغاية �خلام�ض ع�صر من �صهر 

حزير�ن �ملقبل.

�ستة لقاءات قوية
�جل�ل���ة  مناف�ص���ات  تنطل���ق  �أن  وتق���ّرر 
�ل�صاد�ص���ة م���ن مرحلة �لإياب ي����م �ل�صبت 
�ملقب���ل �مل�ص���ادف �حل���ادي و�لع�صرين من 
�صه���ر �آذ�ر �حل���ايل باإج���ر�ء �صت���ة لقاء�ت 
بغ���د�د  �لعا�صم���ة  مالع���ب  عل���ى  ق�ي���ة 
و�ملحافظ���ات حي���ث يلتق���ي فري���ق �لقا�صم 
لك���رة �لق���دم �ل�صاب���ع ع�ص���ر يف �لرتتي���ب 
�لكف���ل  ملع���ب  عل���ى  نقط���ة   22 بر�صي���د 
�لأوملب���ي مبحافظة بابل م���ع فريق �لطلبة 
لك���رة �لقدم �لثام���ن ع�صر �صاح���ب �لنقاط 
و�لن�ص���ف  �ل��ح���دة  �ل�صاع���ة  يف    21
ظه���رً�، فيم���ا تك����ن �ل�صاعة �لثاني���ة ظهرً� 
م�ع���دً� لث���الث م��جه���ات حي���ث ي�صتقبل 
فري���ق �لدي��ني���ة لك���رة �لق���دم �خلام����ض 
ع�ص���ر، وميل���ك يف جعبت���ه 25 نقط���ة على 

ملعب���ه مبحافظ���ة �لقاد�صية �صيف���ه �لثقيل 
فري���ق �لنفط لكرة �لق���دم �ل�صاد�ض بر�صيد 
�ل�صناع���ات  فري���ق  و�صيغ���ادر  نقط���ة   35
ع�ص���ر  �لثال���ث  �لق���دم  لك���رة  �لكهربائي���ة 
بر�صي���د 26 نقط���ة �ىل حمافظ���ة �لب�صرة 
ملقابل���ة فري���ق نف���ط �لب�ص���رة لك���رة �لقدم 
�لث���اين ع�صر بر�صي���د 27 نقطة على ملعب 
�لفيح���اء باملدين���ة �لريا�صي���ة ويحت�ص���ن 
ملعب ن���ادي �لتاجي �لريا�ص���ي لقاء فريق 
�حل���دود لك���رة �لق���دم �لتا�صع ع�ص���ر �لذي 
ميل���ك يف جعبت���ه 19 نقطة وفري���ق �أمانة 
بغد�د لكرة �لقدم �لتا�صع بر�صيد 30 نقطة 
وتتجه �لأنظ���ار �ىل ملعب �ل�صعب �لدويل 
يف �ل�صاع���ة �لر�بعة ع�ص���رً� حيث ي�صيف 
قم���ة كروية بن فريق �لق����ة �جل�ية لكرة 
�لق���دم �ملت�صّدر بر�صي���د 53 نقطة و�صيفه 
فري���ق ز�خ� لكرة �لق���دم �ل�صاب���ع بر�صيد 

34 نقط���ة �لقادم من حمافظة ده�ك باإقليم 
كرد�صتان و�صي�صه���د ملعب كربالء �لدويل 
مبحافظة كرب���الء �ملقد�صة �ص���ر�ع �صاخن 
يجمع فريق �ل�صرطة لكرة �لقدم �ل��صيف 
بر�صي���د 46 نقطة مع �صيفه �ل�صعب فريق 
نفط �ل��صط من حمافظة �لنجف �لأ�صرف 
�صاحب �ملركز �خلام�ض بر�صيد 39 نقطة.

ويلعب �لزور�ء لكرة �لقدم �لر�بع بر�صيد 
44 نقط���ة يف �ل�صاعة �ل��ح���دة و�لن�صف 
ظهر ي����م �لأح���د �ملقبل م���ع م�صيفه فريق 
ع�ص���ر  �ل�صاد����ض  �لق���دم  لك���رة  �لكهرب���اء 
بر�صي���د 23 نقطة، يليه���ا بعد ن�صف �صاعة 
لقاء فريق �ل�صم���اوة لكرة �لقدم �لقابع يف 
م�ؤخرة �لرتتيب بر�صيد 19 نقطة وفريق 
�أربيل لك���رة �لقدم �لر�بع ع�صر بر�صيد 25 
نقطة على ملعب �لإد�رة �ملحلية مبحافظة 
�ملثنى، فيما �صيك�ن ملعب مي�صان �لدويل 

مبدينة �لعمارة  مكان���ًا للديربي �جلن�بي 
�مللتهب بن فري���ق نفط مي�صان لكرة �لقدم 
�لثام���ن بر�صي���د 32 نقطة وفري���ق �مليناء 
�ملرك���ز  �صاح���ب  �لق���دم  لك���رة  �لب�ص���ري 
�حلادي ع�صر بر�صيد 27 نقطة يف �ل�صاعة 
�لر�بع���ة ع�ص���رً� ويحل فري���ق �لكرخ لكرة 
�لقدم �لعا�صر بر�صي���د 29 نقطة �لقادم من 
�لعا�صم���ة بغ���د�د �صيف���ا ثقيال عل���ى فريق 
�لنجف لكرة �لقدم ثال���ث �لرتتيب بر�صيد 
46 نقط���ة يف �ل�صاع���ة �ل�صاد�صة و�لن�صف 
م�ص���اًء على ملعب �لنجف �لدويل يف ختام 
مناف�ص���ات �جل�ل���ة �ل�صاد�ص���ة م���ن مرحلة 

�لإياب بامل��صم 2021-2020.

موقف الهدافين
وم���ن جه���ة �أخ���رى قّل����ض مهاج���م فري���ق 
�ل���زور�ء لك���رة �لق���دم مهن���د عب���د �لرحيم 

ك���ر�ر ف���ارق �لأه���د�ف �ىل ثالث���ة فقط عن 
جن���م فري���ق �لق����ة �جل�ي���ة لك���رة �لق���دم 
�أمين ح�ص���ن غ�صبان �ملرتب���ع على زعامة 
�لهد�فن �إث���ر �إحر�زه ه���دف �لف�ز �لثاين 
�لق���دم يف  ب�صب���اك فري���ق �حل���دود لك���رة 
�ملبار�ة �لتي �نتهت مل�صلحة فريقه بنتيجة 
)3-0( عل���ى ملع���ب �ل�صعب �ل���دويل، فيما 
يتقا�ص���م �ملركز �لثال���ث كال من حممد خالد 
جف���ال لع���ب فري���ق �لطلب���ة لك���رة �لق���دم 
وح�صن ي�ن����ض نا�صر �صانع �لعاب فريق 
�مليناء لكرة �لق���دم ومنار طه مهاجم فريق 
�حلدود لكرة �لقدم �إث���ر ت�صجيل كل و�حد 
منه���م ت�صعة �أهد�ف فقط وح���ل قائد فريق 
�لق����ة �جل�ية لك���رة �لقدم حم���ادي �أحمد 
عبد �لله يف �ملرك���ز �لر�بع مع لعب و�صط 
فريق �لنج���ف لكرة �لقدم �أحمد لفتة ك�ين 
وقائد فريق �ل���زور�ء لكرة �لقدم عالء عبد 
�لزهرة بر�صيد ثمانية �أهد�ف يف جعبتهم 
وح���ل كال من لعب���ي فريق نف���ط �لب�صرة 
لك���رة �لق���دم �أحم���د ز�م���ل و�أحم���د فرحان 
ومهاجم فري���ق �لكهرباء لكرة �لقدم حممد 
�إبر�هيم يف �ملركز �خلام�ض بر�صيد �صبعة 
�أه���د�ف فقط وج���اء مد�فع فري���ق �لنجف 
لك���رة �لق���دم حممد عب���د �لزه���رة ومهاجم 
فري���ق �لنفط لك���رة �لق���دم م��ص���ى عدنان 
و�صان���ع �لعاب فريق نف���ط �ل��صط �صجاد 
جا�ص���م حممد وزميل���ه �ملح���رتف �ملغربي 
عمر من�ص�ري  وجنمي فريق �أربيل لكرة 
�لق���دم �صرك���� ك���رمي وب���ار�ز�ن �صرز�د 
ر�صيد ولعب فريق �ل�صناعات �لكهربائية 
م�صطف���ى حمم�د ومهاج���م فريق �ل�صرطة 
لك���رة �لق���دم حمم���د د�ود يا�ص���ن ولع���ب 
فري���ق نفط مي�ص���ان لكرة �لق���دم �أحمد عبد 
�ل���رز�ق ومهاج���م فريق �أمانة بغ���د�د لكرة 
�لقدم جبار كرمي وقائ���د فريق ز�خ� لكرة 
�لق���دم زي���اد �أحمد وحمرتف فري���ق �مليناء 
�لب�ص���ري لكرة �لق���دم ج�ني����ر رو�صتاند 
مب���اي يف �ملركز �ل�صاد����ض حيث �صجل كل 
و�ح���د منه���م �صت���ة �أه���د�ف فق���ط وتقا�صم 
�ملرك���ز �ل�صاب���ع كال من �صع���د ناطق ناجي 
مد�ف���ع فريق �ل�صرطة لكرة �لقدم وحمم�د 
خليل جنم فريق �لكرخ لكرة �لقدم ولعب 
فريق �لقا�صم لكرة �لقدم علي كرمي بر�صيد 
خم�ص���ة �أهد�ف فق���ط يف جعب���ة كل و�حد 

منهم.

تجريبية �لوطني و�أوزبك�شتان توِقف مناف�شات �لدوري 12 يومًا

4 محترفين يدعمون �لزور�ء في لقاء �لوحدة �لم�شيري

متابعة : ح�سام املعمار

�نته���ت مباري���ات �جل�ل���ة �لر�بع���ة و�لع�صري���ن م���ن �لدوري 
�لعر�ق���ي �ملمتاز بف����ز جميع �لفرق �خلم�ص���ة �لأوىل من دون 
مفاج���اآت، و��صتم���ر�ر �ملناف�صة ب�صد�رة �لق����ة �جل�ية ب� 53 
نقطة، يليه �ل�صرط���ة 46 نقطة، باملركز �لثاين بفارق �لأهد�ف 
ع���ن �لنجف �صاحب �ملركز �لثالث ثم �لزور�ء 44 نقطة وخلفه 

نفط �ل��صط 39 نقطة.
*برغ���م �بتعاده عن �ملالعب جل����لت عّدة، �إل �أن �أمين ح�صن 
مهاج���م �لق����ة �جل�ي���ة ماز�ل يت�ص���ّدر هد�يف �ل���دوري ب� 14 
هدف���ًا، يلي���ه مهن���د عب���د �لرحيم )�ل���زور�ء - 11( ث���م منار طه 
)�حل���دود - 9 ( ، و8 �أه���د�ف ل���كل م���ن �أحم���د لفت���ه )�لنجف( 
وحم���ادي �أحمد )�لق�ة �جل�ية( وعالء عبد �لزهرة )�لزور�ء(  
ث���م خلفه���م �أحمد ز�مل )نفط �لب�ص���رة - 7 (، �أما على م�صت�ى 
لعبي خ���ط �ل��صط فيت�صدره���م ح�صن ي�ن����ض لعب �مليناء 
وحممد جفال لعب �لطلبة ب� 9 �أهد�ف، وخلفهم حممد �إبر�هيم 
لعب �لكهرباء و�أحمد فرحان لعب نفط �لب�صرة ب� 7 �أهد�ف، 
�أما لعب� خط �لدفاع فيقف ثالثة لعبن بر�صيد 5 �أهد�ف ُهم 
�صعد ناط���ق لعب �ل�صرطة وحممد عب���د �لزهرة لعب �لنجف 

و�إياد �صدير �ملنتقل من �ل�صماوة �ىل نفط �ل��صط.
*�أك���رث �لفرق ف����زً� �لق�ة �جل�ي���ة 16 ف����زً� و�أقّلهم �حلدود 
)ف�ز�ن فقط( و�أكرث �لفرق تعادًل ز�خ� و�لدي��نية و�حلدود 
)13 تع���ادًل( و�أقله���م �لق����ة �جل�ي���ة بخم�صة تع���ادلت، �أكرث 
�لفرق خ�ص���ارة ه� �ل�صماوة )13( و�أقّله���م �ل�صرطة و�لزور�ء 

خ�صارتن فقط.
*�أكرث من �صّجل ه� �لق�ة �جل�ية )26 هدفًا(، و�أقل من �صّجل 
ُهم���ا �لدي��نية و�ل�صماوة) 13 هدف���ًا(. �ل�صماوة ه� �أكرث من 

��صتقبل �أهد�فًا) 33(، بينما �لنجف �أقل) 12 هدفًا)  .
*�لق����ة �جل�ية متّكن من �لت�صجيل يف 19 مبار�ة، وه� �أكرث 
�لف���رق يحقق هذ� �لرق���م، بينما �أقلهم �ل�صناع���ات و�لدي��نية 

حيث مل يتمّكنا من �لت�صجيل �إل يف 11 مبار�ة فقط.
*�أك���رث �لف���رق حفاظ���ًا على نظاف���ة �ل�صب���اك ه���� �لنجف )15 

مبار�ة( بينما �أقلهم ه� �لكهرباء )4( .
*�أك���رث فري���ق �صجل على �أر�صه ه� �لق����ة �جل�ية )30 هدفًا( 

و�أكرث من �صجل خارج �أر�صه ه� �لنجف )16 هدفًا( .
*�أكرث فريق �صّجل �أهد�فًا بتمرير�ت حا�صمة ه� �لق�ة �جل�ية 
)23 هدف���ًا( و�أكرث فريق �صّج���ل مبجه�د�ت فردية لالعبن ه� 

�ل�صرطة )16 هدفًا( .
*�أك���رث �لفرق ت�صجياًل عل���ى �لدفاعات �لق�ية ه���� �لنفط )12 
هدف���ًا( و�أكرث �لفرق ت�صجي���اًل على �لدفاع���ات مت��صطة �لق�ة 
ه���� �ل�صرطة )19 هدفًا( و�أكرث �لف���رق ت�صجياًل على �لدفاعات 

�ل�صعيفة ه� �لق�ة �جل�ية )16 هدفًا( .
*�أك���رث فريق �صّجل م���ن �صربات حرة مبا�ص���رة وغر مبا�صرة 
ه� �لنجف )8 �أهد�ف( و�أكرث فريق �صّجل من �صربات �لز�وية 

ه� �لزور�ء )6 �أهد�ف( .

�لأكثر و�لأقل بعد نهاية �لجولة 
�لعر�قي �لدوري  من   24

 بغداد / املدى

�ملنتخ����ب  �ألع����اب  �صان����ع  و��ص����ل 
�ل�طن����ي �ل�صابق لك����رة �لقدم برو� 
ن�ري م�صرت����ه �لناجحة مع فريق 
�أنتق����ل  �ل����ذي  �لق����دم  لك����رة  ز�خ����� 
�لي����ه ي�����م �لعا�صر من �صه����ر �صباط 
�لنتق����الت  ف����رتة  خ����الل  �ملا�ص����ي 
�ل�صت�ية بدوري �لك����رة �ملمتاز يف 
�مل��ص����م �حل����ايل قادم����ًا م����ن فريق 
ب����ايل ي�نايت����د �لندوني�ص����ي لكرة 
�لق����دم يف �أول جترب����ة حملي����ة ل����ه 
يف �لع����ر�ق منذ ب����د�أ رحلته مع كرة 
�لق����دم ي�����م �لأول م����ن �صه����ر مت�ز 

2004 مع فريق �يك �ص�لنا.

�لت����ي  �لط�يل����ة  �خل����ربة  وبحك����م 
يتمت����ع به����ا ب����رو� ن�����ري يف خ����ط 
منطق����ة  تعت����رب  �لت����ي  �ل��ص����ط 
�لعمليات ��صتط����اع �لتاأقلم ب�ص�رة 
�صريعة م����ع بقية زمالئ����ه يف فريق 
�ملحلي����ن  �لالعب����ن  م����ن  ز�خ����� 
�لعدي����د  يف  و��صه����م  و�ملحرتف����ن 
من �لنتائ����ج �لإيجابية منذ �جل�لة 
�لتا�صع����ة ع�صرة من عم����ر �مل�صابقة 
حتى �جل�ل����ة �لر�بع����ة و�لع�صرين 
ت�صجي����ل  يف  فّع����اًل  دورً�  ولع����ب 
ه����دف �لف�����ز �لأول عندما مّرر كرة 
جميل����ة �ىل �لقائ����د زي����اد �أحمد يف 
�لدقيق����ة 39 من �ل�ص�����ط �لول هّز 
به����ا �صب����اك حار�����ض مرم����ى فري����ق 

�لطلب����ة لك����رة �لقدم دولف����ان مهدي 
�ل��جب����ات  تطبيق����ه  جان����ب  �ىل 
�لدفاعي����ة و�لهج�مية �لتي �أعطيت 
ل����ه م����ن قب����ل �مل����درب �صام����ي بحت 
ب�ص����كل ح�ص����ل عل����ى �إ�ص����ادة كبرة 
من قبل �ملحللن و�لنقاد و�ملتابعن 
ل�ص�ؤون �لك����رة �لعر�قية يف �لعديد 
من �لرب�مج �لريا�صية يف �لقن��ت 
�لتلفازي����ة �ملحلي����ة و�عت����ربوه من 
�لت����ي  �لناجح����ة  �ل�صفق����ات  �أب����رز 
�أبرمها �أبناء �خلاب�ر خالل �مل��صم 
�حل����ايل �صعي����ًا لني����ل مرك����ز �صمن 
د�ئرة �مل�صد�ض �لذهبي يف �لرتتيب 
برغم �لظروف �ملالية �ل�صعبة �لتي 

ميّر بها منذ بد�ية عام 2021.

برو� نوري يو��شل تاألقه مع �أبناء �لخابور



  

  عقب الزيارة الناجحة لقدا�سة 
البابا فران�سي�س للعراق بني 

ال5 اىل 8 من مار�س / اآذار 2021 
والتي قرعت بقوة اأجرا�س 
ال�سالم يف »بالد ال�سالم« يف 

ظل مناخ مفعم باإجواء املحبة 
والتاآخي والتعاي�س ال�سلمي بني 

الطيف املتلّون املتعدد اجلميل 
للعراق جتددت دعوة حكومة 

ال�سيد م�سطفى الكاظمي لإقامة 
حوار وطني »معمق وحقيقي” 

يوؤكد  �سمو الثوابت القيمية 
الإن�سانية – الأخالقية  تاأ�سي�سًا 
لعقد اإجتماعي –�سيا�سي جديد 

ينتظره �سعبنا عقب انتخابات 
برملانية جديدة يوؤمل اأن تبلور 

نظامًا د�ستوريًا - �سيا�سيًا يفرت�س 
اأن تتغلب �سماته الإن�سانية 

على امل�سالح الفئوية ال�سيقة 
واملحا�س�سة املذهبية – العرقية 
 . املقيتة  – املناطقية  – القبلية 

 من هن���ا اأهمية ط���رح م�س���الة »احلوار 
الوطن���ي العراق���ي ماله���ا وم���ا عليها« ، 
ب�سورة تختلف عن الدعوات احلكومية 
ال�سابق���ة للح���وار التي مل تنت���ج  نتائج 
يف  ت�س���كل  عله���ا  وا�س���حة  اإيجابي���ة 
للتغ���ر  مفتاح���ًا  املنظ���ور  امل�س���تقبل 
ال�سيا�سي االيجابي . دعوة ميتزج فيها 
االأمل باحلذر وال�س���ك وعدم التيقن من 
نتائجها نظرًا للتحديات املركبة املعقدة  
– اأمني���ة  �سيا�س���ية  باأزم���ات  متمثل���ة  
– اإجتماعي���ة  – �س���حية - اإقت�س���ادية 
بال�س���رورة  ت�س���توجب  »اإن�س���انية” 
معاجلة دولية جماعية �س���املة  . �سمن 
هذا ال�س���ياق يتوق���ع املراقبون الإحداث 
العراق عقد حوار جدي متنوع ومتعدد 
االأطراف عله يوفر بع�سًا من االإجابات 
عن ت�س���اوؤالت مهمة تخت�ص مب�س���امني 
تعد م���ن خال�س���ة االأف���كار واملقرتحات 

املبدعة مقرتنة بنقد مو�س���وعي ي�ستند 
على مراجعة منهجية – علمية لل�سلوك 
– امل���دين مرك���زًا االأنظ���ار  ال�سيا�س���ي 
والت�س���اوؤالت ح���ول مايل���ي : اأواًل : م���ا 
مدى جناعة احلوار م���ن حيث مفهومه 
اأطراف���ه  ماه���ي    : ثاني���ًا  االأ�سا�س���ي 
املفتاحي���ة وثالث���ًا : ق�س���اياه الرئي�س���ة 
املعتم���دة  املعاي���ر  ماه���ي   : ورابع���ًا 
كيفي���ة  خام�س���ًا:  ث���م  وم���ن  الإجرائ���ه 
متابعة نتائجه م���ن خالل اآليات حمددة 
؟؟؟؟. ال ج���دال اأن احل���وار اإذا ما اإعد له 
جيدًا �س���يبلور مفهومًا حيويًا اإن�س���انيًا 
اأو  لبن���ة  خل���ق   يف  اإيجاب���ًا  �سي�س���هم 
خمرة اأ�سا�سية لبناء عراق دميقراطي 
اآم���ن - متح���د وطني���ًا  ، اإ�س���افة لكونه 
مزده���رًا اإقت�س���اديًا - اإجتماعيًا وبيئيًا 
- �س���حيًا .  ت�س���اوؤالت حيوي���ة بالقطع 
تنتظر م���ن حكومة الكاظمي االف�س���اح 
عنها تف�س���ياًل وبكل �س���فافية يف القادم 
م���ن االأي���ام . علم���ًا ب���اإن دع���وة احلوار 
الت���ي اأنطلقت من قبل ال�س���يد الكاظمي 
اأ�س���ارت اإىل اأنها �س���تجري ب���ني جميع 
القوى ال�سيا�س���ية ب�س���منهم املحتجون 
املعار�س���ون للحكوم���ة الذي���ن ميثلون 
الت�س���ريني  اجلي���ل  م���ن  مهم���ا  جانب���ًا 
املنتف�ص على االأو�س���اع ال�س���لبية التي 
مر اأو مي���ر بها العراق حالي���ًا . اأي اأنها 
دعوة هدفها اإعمال »ثورة يف التوقعات 
اأو االآم���ال “ حتقيق���ًا للتغير االإيجابي 

االإ�سالحي . 
يف  �سي�س���همون  متع���ددون  اأط���راف    
عملي���ة احل���وار دون قي���ود اأو �س���روط 
الله���م اإال ممن يفرت�ص ا�س���تثنائهم كليًا 
باعتبارهم اأ�سخا�سًا لوثت ايديهم بالدم 
العراق���ي م���ن االرهابي���ني الداع�س���يني 
اأوغرهم مم���ن لديهم اأجندات م�س���بقة 
خط���اب  لب���ث  اأو  للتط���ّرف  اأو  للعن���ف 
الكراهية ون�س���ر الفنت املجتمعية بعيدًا 
– م���دين  عراق���ي  خل���ق جمتم���ع  ع���ن 
التعددية املجتمعية  “اإن�ساين” يحرتم 
االن�س���ان وقيمه  وحق���وق  – الثقافي���ة 
اال�سا�س���ية كما جاءت بها �س���رعة االمم 
 – ال�سيا�س���ي  العهدي���ن  يف  املتح���دة 
– االجتماع���ي.  امل���دين واالقت�س���ادي 
ردود االأفع���ال العراقي���ة جت���اه الدعوة 
اأنه���ا  اإال  رغ���م ترحيبه���ا باملجم���ل به���ا 
اختلفت يف طروحاتها اجلدلية جتاهها 
وفقًا للت�س���ورات والقيم الت���ي يحملها 
كل ط���رف �س���اعيا لن�س���رها اأو للهيمن���ة 
من خالله���ا على م�س���الح االآخرين. من 
هن���ا اأهمي���ة تو�س���يح بع����ص املواق���ف 
للتط���ورات  املواكب���ة  والتوجه���ات 

ال�سيا�سية – االأمنية والتقنية . 
  م���ن جهت���ه رح���ب  التي���ار ال�س���دري 

باحل���وار املعل���ن ب�س���رط اأن يت���م حتت 
اإ�سراف اأممي )م�س���األة �سبق واأن جرى 
توكيدها م���ن خالل االأق���وال والتقارير 
ل���الأمم  الدوري���ة ملمثل���ة االأم���ني الع���ام 
املتح���دة يف العراق جنني بال�س���خارت 
ا�س���تثناء  االأم���ن( ب�س���رط  يف جمل����ص 
كل م���ن له اإنتماء بعث���ي  اأو اإرهابي مع 
ا�س���تيعاب احلوار ل “اجليل ال�س���بابي 
احلكم���ة  تي���ار  اأم���ا   . االحتجاج���ي”  
»عراقي���ون« فهو االآخر رح���ب بحما�ص 
باأهمي���ة احل���وار -خا�س���ة واإن���ه ج���اء 
عق���ب زي���ارة قدا�س���ة الباب���ا التاأريخية 
العراقي���ني  وحمب���ة  بتاآخ���ي  املعني���ة 
حيوي���ة  فر�س���ة  يوف���ر  م���ا    - جميع���ًا 
الإنعا�ص ال���دور املتوقع للنخب الثقافية 
والفعالي���ات االجتماعي���ة – االأكادميية 
تت�س���م  للح���وار  مب���ادرات  اإط���الق  يف 
با�ستيعاب ومتثل االأفكار اأواملقرتحات 
البن���اءة “ملعاجل���ة االخفاق���ات وتقومي 
ال�س���لبيات”. ه���ذا وم���ن جانبه���ا اأكدت 
القوى ال�سيا�سية الكردية على �سرورة 
للح���وار  االإيجابي���ة  ا�س���تثماراالأجواء 
الناجم���ة عن الزيارة البابوية املقد�س���ة 
حي���ث اأو�س���حت النائب���ة دي���الن غفور 
عن حزب االحتاد الوطني الكرد�ستاين 
ع���ن الرغب���ة اجللي���ة يف »جم���ع القوى 
ال�سيا�س���ية عرب طاولة للنقا�ص، الإيجاد 
احللول للم�س���كالت العالقة بني حكومة 
املرك���ز يف بغ���داد ، وبني حكوم���ة اإقليم 

كرد�ستان االقليم”. 
علمًا باإن رئي�ص حكومة اإقليم كرد�ستان 
ال�سيد م�سرورالربزاين قد �سارع مبكرًا 
باال�س���ادة مببادرة الكاظم���ي االإيجابية 
�س���املة  حلل���ول  التو�س���ل  اأج���ل  م���ن 
ونهائية للم�س���كالت العالق���ة بني املركز 
واالإقليم على اأ�سا�ص د�ستوري . لعل من 
املفي���د االإ�س���ارة اىل اأن احلوار املجدي 
يفرت����ص م�س���بقًا االإع���داد املو�س���وعي 
العلم���ي املنظ���م والفع���ال خلل���ق مناخ 
م���وات �سيا�س���يًا – اأمني���ًا واقت�س���اديًا 
بناء  خالله  م���ن  يتم  و�س���حيًا  – ماليًا 
خريطة عمل تف�س���يلية وا�سحة املعامل 
لكل حيثيات وم�سامني و�سيناريوهات 
احل���وار . �س���من هذا ال�س���ياق يفرت�ص 
اأن يحدد م�سار احلوار واآلياته املنتجة 
زمن���ي  �س���رتاتيجي  اإط���ار   ظ���ل  يف 
تت�س���ح معامل���ه م���ن خالله تبن���ي خطة 
مقرتح���ة ت�س���تمل على املعاي���ر ، اآليات 
واملو�س���وعات اال�سا�س���ية عل���ى اأجندة 
احل���وار ب�س���ورة جتعل���ه ح���وارًا بناًء 
مفي���دًا وناجع���ًا وفاع���اًل اأي اليخل����ص 
كباق���ي اأن���واع احلوارات ال�س���ابقة اإىل 
ماي�س���به  ب »حوار الطر�سان« اأو حوار 
يع���رف باإن���ه لي����ص ذا مغ���زى حقيق���ي 

واليحتمل اأن يحقق اأي نتيجة اإيجابية 
مهم���ة يف معاجلة التحدي���ات. علمًا باإن 
دول العامل وعلى راأ�سها الدول املتقدمة 
تقنيًا ،اإ�س���افة للدول ال�س���اعدة تنمويًا 
ميكنها  جميعها   Rising Powers
اأن تق���دم للع���راق من���اذج مقبولة ميكن 
التاأ�ّس���ي بها  تخ�ص جتاربه���ا املتنوعة 
واملتعددة ماي�س���هم ببن���اء خريطة عمل 
تف�سيلية واقعية ترفع من قيمة احلوار 

 .
   ترتيب���ًا عل���ى ماتق���دم تاأتي �س���رورة 
اإهتم���ام كل م���ن يرعى احل���وار ويتابع 
الر�س���مية  االأط���راف  )م���ن  نتائج���ه 
ع���ن  وال�س���عبية( ب�س���رورة االف�س���اح 
طبيع���ة االأولوي���ات ، امل�س���الح والقي���م 
املعنوية التي يعتربها كل طرف حيوية 
يحق���ق كل ط���رف م���ن خاللها مكا�س���ب 
مهمة تر�س���ي قواعده اجلماهرية اأواًل 
دون التخلي عن امل�سالح ال�سرتاتيجية 
للدول���ة.  علم���ًا  ب���اإن احل���وار وعملي���ة 
التفاو����ص الالحقة الب���د اأن توؤمن بناء 
حميط خارجي يتمي���ز باملدنية والرقي 
قائم على االحرتام املتبادل الذي ي�سعى 
للتو�س���ل ل�س���يغة متوازن���ة للتعاي����ص 
ال�س���لمي ب���ني كاف���ة �س���رائح املجتم���ع 
العراقي ما يوؤدي يف النهاية اإىل  جتنب 
الوق���وع يف عم���ق اأزم���ة مدني���ة توؤث���ر 
�س���لبًا عل���ى وح���دة الن�س���يج املجتمعي 
الوطن���ي م���ع كل التداعي���ات ال�س���لبية 
املتوقعة. اأزمة وردت بع�ص تف�سيالتها 
املبدئي���ة يف كت���اب األفه توما�ص �س���افر 

بعنوان:  Thomas J. Shaffer
 A crisis of civility:  
 Political Discourse and
)اأزم���ة   –  Its Discontents
احل���وار  م�س���ار   – امل���دين  االرتق���اء 
من���ه(.  االمتعا����ص  ال�سيا�س���ي وحال���ة 
اإن توف���ر من���اخ مالئم للح���وار املجدي 
م�س���تقباًل ينطلق م���ن الرغبة ال�س���عبية 
 – – املظاه���ر  االأبع���اد  يف معرف���ة كل 
اال�سا�س���ية  وامل�س���امني  ال�س���ياقات 
للحوار وفقًا الإهمية التعامل االإن�س���اين 
ال���روؤى  اخت���الف  ع���ن  النظ���ر  بغ����ص 
ال�سرتاتيجية  االيدولوجية وامل�س���الح 
االأمر ال���ذي تفرت�ص باملقاب���ل االهتمام 
املتكامل���ة واملتداخل���ة   االأدوار  بتنمي���ة 
ملناه���ج البح���ث العلم���ي حت���ت مظل���ة 
العل���وم االإن�س���انية – االإجتماعية حيث 
تتداخ���ل وتتقاط���ع مكوناته���ا يف اأط���ر 
مايلي : علم ال�سيا�س���ة – علم االجتماع 
– عل���م النف����ص االجتماعي – التاريخ 
– العالق���ات العامة وغرها. من هنا ، 
اأهمية بناء عالقات اإن�سانية متبادلة بني 
كل االأطراف امل�سرتكة يف احلوار‘على 

اأ�س����ص تت���وازن وتتب���ادل م���ن خالله���ا 
امل�س���الح امل�س���رتكة ب�س���ورة قد ت�س���ل 
االأط���راف فيها حللول مقبولة ن�س���بيًا- 
دميقراطي���ًا تظه���ر اأن ما �س���يتحقق من 
نتائ���ج جدية جديدة البد اأن ي�س���ب يف 
خدم���ة الب���الد والعب���اد دون متاي���ز اأو 
متييز م���ن اأي نوع كان “اأيدولوجي – 
مذهب���ي – عرق���ي – ع�س���ائري –قبلي 

الخ . 
اليعن���ي  املتن���ور  امل���دين  احل���وار  اإن   
ح���ول  اجل���دل  اأو  االختالف���ات  غي���اب 
الق�س���ايا ولكن���ه يعن���ي تنظيم ا�س���ول 
م���ا  وم�س���توياته  وم�س���اراته  احل���وار 
يعن���ي بن���اء تقالي���د �س���ليمة دميقراطيًا 
وفق���ًا ملبداأ قيمي مع���روف : »االختالف 
يف الراأي اليف�س���د للود ق�س���ية«، �سمن 
هذا ال�س���ياق لع���ل من اأه���م نتائج هكذا 
»ح���وارات بن���اءة« التخلي ع���ن خطاب 
الكراهي���ة والتطرف وبعيدًا عن �س���يق 
االأف���ق يف تبن���ي االف���كار املتخلفة التي 
الجت���اري وال تواك���ب زم���ن التغ���رات 
يف  االإيق���اع  ال�س���ريعة  واملتغ���رات 
القرن احلادي والع�س���رين. ي�ساف لكل 
ماتقدم ال�سرورة اال�س���تثنائية الإجراء  
حما�س���بة حقيقية لكل من يحاول ن�س���ر 
اأف���كار التط���ّرف وجرائ���م  اأو ت�س���جيع 
الكراهية اأوالفكر الطائفي والعن�سري 
اأوال�سراعات البعيدة عن حق االإن�سان 
يف البق���اء والتنمية االإن�س���انية. اأي اأن 
يك���ون التوج���ه نح���و خطاب اإن�س���اين 
بح���ت يق���رتن ب�س���لوك اإن�س���اين قلب���ه 
وعقل���ه يتمحور ح���ول حمبة االإن�س���ان 
الإخيه االإن�س���ان مع اال�ستعداد للتعاي�ص 
وللتفاهم بغية حتقيق تقارب جمتمعي 
ع���ن  بعي���دًا  – اإن�س���اين  – اقت�س���ادي 
 – االداري  الف�س���اد  جت���ذر  ح���االت 
امل���ايل    – واالقت�س���ادي  ال�سيا�س���ي 
بالب���الد  اأ�س���ر  ال���ذي  االجتماع���ي   -
ال�س���عب  م���ن  كب���رًا  �س���ررًا  والعب���اد 
اأو  مثالي���ة  لي�س���ت  .مطال���ب  تقيم���ه 
م�س���تحيلة التحقق ما �سينمي م�ستقباًل 
حق���وق وحري���ات االأف���راد واجلماعات 
ب�س���ورة تعك����ص اأهمية بناء م�س���اريع 
للثق���ة املتبادل���ة التي من خاللها �س���يتم 
الرتوي���ج مل�س���روعات تتمح���ور ح���ول 
تاأ�س���ي�ص تنمية ب�س���رية م�ستدامة توفر 
اأرباح���ًا مادي���ة ومعنوية جمة ل�س���عبنا 
ه���ذا  �س���من   . الع���راق  اأرج���اء  كل  يف 
ال�س���ياق البد للجه���ات احلكومية وغر 
املتع���دد  باحل���وار  املعني���ة  احلكومي���ة 
االأط���راف اأن تتجه نحو حل امل�س���كالت 
العالق���ة اأمني���ًا - جمتمعيًا - اقت�س���اديًا 
، تربوي���ًا – ثقافي���ًا ، �س���حيًا – بيئي���ًا 
ال���خ. اأخرًا البد من الذه���اب بعيدًا عن 
ت�س���خي�ص العلل واخللل لل�سعف الذي 
يع���اين من���ه الع���راق اإداريًا و�سيا�س���يًا 
نح���و توج���ه للمحا�س���بة امل�س���ددة لكل 
من اأ�س���اء الت�س���رف اأو اأخفق يف اإدارة 
الب���الد او ا�س���تمر بتنمية الف�س���اد على 
ح�ساب احلكم الر�س���يد املعني مب�سالح 
الغالبية من �س���كان العراق التي تعاين 
م���ن ت���ردي اخلدم���ات العامة واإنت�س���ار 
الفقر والبطالة املجتمعية واملتخ�س�سة 
حلدود مل تع���د مقبولة بل وم�س���تهجنة 

   . �سرتاتيجيًا«   - “اإن�سانيًا 

كان املعم���اري حمم���د مكية)ت����: 
اق���رتح  عندم���ا  خيالي���ًا   )2015
نخل���ًة؛  عراق���ي  كلُّ  يغر����ص  اأن 
ُع���د  ال���ذي  ���رة،  لتعوي����ص الّب�سْ
ب�ثالث���ة ع�س���ر   )1952( نخيله���ا 
مليونًا واأربعمائة األف، والعراق 
ملي���ون  ب�اثن���ني وثالث���ني  كاف���ة 
ب���اغ، النخيل والتُّمور  نخلة )الدَّ
يف الِع���راق(. اأقدم ِم���ن هذا، ُنقل 
عن عبد امللك االأ�س���معي)ت�:216 
ه���ارون  »�س���معُت  هجري���ة(: 
نظرن���ا  يق���ول:  املوؤمن���ني  اأم���ر 
عل���ى  وف�س���ٍة  ذه���ٍب  كلُّ  ف���اإذا 
نخ���ل  ثم���ن  يبلغ���ان  ال  االأر����ص 
كتاب  ج�ستاين،  )ال�سِّ الب�س���رة«، 
بع���د  لك���ن،   .)  ]RA1[النَّخ���ل
والعب���ث،  واحل�س���ار  احل���روب 
بع���د)2003(،  وم���ا  قب���ل  م���ا 
الب�س���رة  ل���وايل  »ُيه���دى  �س���ار 
التَّمر«)اب���ن اأبي احلديد، �س���رح 
نهج البالغة(، جاء �س���عرًا فذهب 

مثاًل تعبرًا عن الغرائَب. 
غ���ره،  وال  »مكي���ة«  يك���ن  مل 

ح�س���اب  نح�س���ب  ال  كن���ا  ���ن  ممَّ
الت���ي  فاملعار�س���ة  الع���رات، 
كان���ت ت�س���در بياناتها، ر�س���ائَل 
تنوير وعم���ران، حقق���ت التُّوؤَْم: 
ائفيَّة. كيف انقلبت  االنتقام والطَّ
���مائر �س���ريعًا، ب���ني �س���باح  ال�سَّ
لن���دن)2002/12(،  موؤمت���ر 
ولل���ه  و�س���باح)2003/4(! 
ي���ن،  الدِّ رج���ال  يف  القائ���ل  َدرُّ 
فت���ح  دون  حال���وا  عندم���ا 
مدر�س���ة بن���ات: »وِمن عج���ٍب اأنَّ 
اأهلي���ِه  تكفلوا/باإنق���اذ  الذي���ن 
العرات«)اجلواه���ري،  ه���م 
جعيون 1929(. اأقول: �س���ار  الرَّ
غر����ص النَّخلة غريبًا، وتاأ�س���ي�ص 

فرقة موت ماألوفًا! 
ك�س���ف رئي�ص الوزراء م�س���طفى 
الكاظمي االآتي: »ِع�سابة املوت، 
الت���ي اأرعبت اأهلنا يف الب�س���رة، 
�س���وارعها  يف  امل���وت  ون�س���رت 
احلبيبة، واأزهقت اأرواحًا زكية، 
�سقطت يف قب�س���ة اأبطال قواتنا 
االأمني���ة، متهيدًا ملحاكم���ة عادلة 

علنيَّة...«)2021/2/14(
باأم���ل  الك�س���ف  ه���ذا  ُا�س���تقبل 
عب،  البداية يف ك�س���ر حاج���ز الرُّ
اجلماع���ة  ه���ذه  َة  ت�س���ميَّ لك���نَّ 
ب�»الع�س���ابة« فيه���ا ه���روب ع���ن 
يا�س���ي«،  ال�سِّ »االغتي���ال  اإدان���ة 

املره���ون بفت���اوى قت���ل ديني���ة، 
ف���� »فرق���ة امل���وت« )املجاه���دة( ال 
تن�س���ط ِمن دون فت���وى مرجعها 
الفرق���ة  اأنَّ  معل���وم،  ووليه���ا. 
غ���ر الع�س���ابة، يف دالل���ة اللفظ 
واملعن���ى. فل���و كان االأمر بحدود 

لهان���ت،  »الع�س���ابة«  مفه���وم 
واأرى الكاظم���ي ق�س���د بو�س���ف 
فرقة امل���وت بالع�س���ابة، تخفيفًا 
االإ�س���الم  ِم���ن  به���ا  لل�س���العني 
يا�سي، الذي ي�سعب التَّمييز  ال�سِّ
فيه بني عنيف ومعتدل، فامل�ساألة 

فاخل�س���م  املراح���ل،  يف  ت���درج 
»كافر«، والكافر “مقتول”! 

اأق���ول: كان���ت فرق���ة ِم���ن كتائ���ب 
دينية، األقي القب�ص على ال�س���ف 
���اين ِمنها، اأم���ا االأول فعربوا  الثَّ
اإىل ج���ار اجلن���ب، حي���ث امل���الذ 

االآم���ن، اأم���ا التاأ�س���ي�ص فكان يف 
يف  »ذوب���وا  ح���زب  اأم���ني  زم���ن 
القب����ص  األق���ي  اخلمين���ي...«، 
���لطة  عليها)2017(، ومل تكن ال�سُّ
اآنذاك واالآن م�س���تطيعة، فالكلمة 
الف�س���ل يف مل���ف االغتياالت بيد 

حر�ص الوالية. 
���ريون يعرف���ون جهاز  كان الَب�سْ
االغتي���ال وموؤ�س�س���ه، الذي ترك 
ُتراثًا ِمن العن���ف بعد مقتله، لكن 
���دق م�س���ره  َم���ن ي�س���رخ بال�سِّ
�س���وره  رعب���ًا  يعي����ص  اله���الك، 
املعري)ت����:449 هجرية( باأجزل 
ال���كالم: »اإذا قل���ُت املح���ال رفعُت 
�س���وتي/واإن قلُت اليق���ني اأطلُت 

هم�سي)اللزوميات( .
اغتال���ت فرقة امل���وت َمن مل يطق 
الهم����ص عل���ى فظائ���ع »الوالية«: 
حممد م�س���بح الوائلي)2012(، 
التميمي)2014(. ح�س���ني  مك���ي 
�س���ارة)2019(،  وزوجت���ه  عادل 
جمتب���ى جا�س���م)2020(، جن���ان 
فا�س���حو  �س���مخي)2020(. 

���مد  ال�سَّ عب���د  اأحم���د  الف�س���اد: 
غ���ايل)2020(،  و�س���فاء 
ه���ذا،  يعق���وب)2020(.  ره���ام 
رة  بالَب�سْ واملغتاالت  واملغتالون 
حيا����ص  اإىل  �س���بقهم  ك���ٌر، 
���يخ يو�س���ف ح�سان،  املوت: ال�سَّ
ال�س���ابق  اجلن�س���ية  ومدي���ر 
���ون، وقبله �س���قيقه  ح�س���ن اخليَّ
���ون، وجمموعة من  في�س���ل اخليُّ
اأقاربهما، والفاعل دراجة وكامت، 
جماه���دي  اأي���دي  عل���ى  ذل���ك  مت 

االأم�ص ومتنفذي اليوم. 
���رة اأنَّها  كان امل�س���هور ع���ن الَب�سْ
الفكري���ة،  والف���رق  النَّخي���ل،  اأّم 
ومدر�سة اللُّغة، اأما »املوت« غيلًة، 
ف�س���ناعة ا�س���توطنتها موؤخ���رًا. 
ق���ال عب���د الل���ه ب���ن املعتز)ُقت���ل: 
296 هجري���ة(، مدافع���ًا عن اأبي 
االأول���ون  ظلم���ه  ال���ذي  نوا����ص، 
���رِة،  واملتاأخ���رون: »تاأدَب بالَب�سْ
وه���ي يوم���ذاك اأك���ر ب���الد الل���ِه 
واأدبًا...«)طبق���ات  وفقه���ًا  علم���ًا 

عراء( . ال�سُّ

 د. اأحمد عبد الرزاق �سكارة
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   ق����د يب����دو ا�س����تبداُل باب البي����ت الق����دمي باآخر جديد 
فعاًل تقليدي����ًا، ال ينحرف بوجودن����ا باملعنى احلقيقي 
للوج����ود، فهو مما يقوم به كثرون من حولنا، وكذلك 
تغي����ر �س����تارة الناف����ذة القدمي����ة، التي تراج����ع لونها 
باأخ����رى اأجم����ل واأن�س����ع، وهذه اأفع����ال ال حتدث خلاًل 
يف توازن����ات احلائ����ط والب����اب واالأريكية واالإن�س����ان 
يف املنظور القريب، وميكننا اأن نتحدث عن ع�س����رات 
اال�س����ياء، التي ت�سّكل اجلانب املن�س����ي، اأو املُغفل عنه 
من حياتنا، و�س����ط ذوباننا الدامي يف حتقيق وتاأمني 
اخلب����ز واحللي����ب واللح����م واخل�س����ار، م����ادة احلياة 

الفعلية.
  م����ن فتحٍة يف النافذة اأطلُّ على النهر ال�س����غر، الذي 
يو�س����ك يندر�ص، ب�س����بب  اإهمال دائرة الرّي له، وعبث 
اجل����ران ب�س����فتيه، النه����ر ه����ذا، الذي ت�س����كل �س����من 
املخي����ال االأول، وخ����ربُت اأ�س����غر اأحج����اره واأطيانه، 
وع����رب معاينت����ي الطويل����ة ل����ه، �س����رت اأعرف اأ�س����كال 
واأل����وان الطي����ور الت����ي تاأتيه كل ي����وم، والت����ي كانت 
حت����طُّ عل����ى اأ�س����جاره يف النه����ار، اأوالتي تغ����ادره كل 
طلوع لل�س����م�ص، واأعرف اأي�س����ًا موا�س����م من����وِّ وذبول 
الق�س����ب فيه، ومواعيد املدِّ واجلزر اأي�سًا، هذه االألفة 
الت����ي جت����اوز زمنها ن�س����ف قرن، هي مما ال اأ�س����تطيع 
مبارحته، واأ�س����عر باأنَّ اأيَّ تغير وا�ستبدال فيها يهدم 
مقام����ًا مقد�س����ًا يف روح����ي. هن����اك، من ي����رى يف ق�صِّ 
ق�س����بٍة واحدٍة، على �سفة نهر، فيه ع�سرات االآالف من 
عيدان الق�س����ب فعاًل عابرًا، ذلك الأنه ال ي�ست�سعر غربة 

الع�سفور الذي اعتاد الوقوف عليها.
  دون اأن اأ�س����رعليهم ب�س����يء، اأب����دل اأوالدي كر�س����ّي 
الكتابة، الذي م�سى على وجوده هنا يف غرفة مكتبي 
رب����ع قرن، نع����م، اأ�س����لحُت اأكَر من م����رة قوائمه، ومل 
تعد م�سانده كما كانت من قبل، وهناك �سوت ت�سدره 
اللوالُب احلديدية، التي مت�سك اأجزاَءُه، لكنني، الفُته، 
ومل اأ�سُك اأحدهم منه، فاأنا اأق�سي ال�ساعات الطوال من 
كل يوم جال�سًا، م�ستمتعًا برائحة اخل�سب، واأ�سهُد اأنَّ 
مقعده اجللد م����ا زال بليونته، التي كان عليها، مل تنل 
ال�س����نوات منه �س����يئًا، لكنه����م جاوؤوين بكر�س����ي فخم 
جدي����د، تتزحل����ق قوائمه عل����ى عجالت اأرب����ع، وكل ما 
في����ه مريح وجميل، كان عليَّ اأْن ا�س����كرهم، وقد فعلت. 
لكنهم، �س����اعة اأخرجوا الكر�س����ي القدمي اأح�س�ست باأنَّ 
جزءًا من كياين قد خرج معه، مل يذهبوا به اىل خمزن 
االدوات القدمي����ة، اإمن����ا األقوا به عل����ى طريق مروري 
اليومي اىل الب�س����تان، حيث اتفقد اأ�س����جاري مرة يف 

ال�سباح ومثلها من م�ساء كل يوم.
  اأ�سِهُد اللَه اأنَّ منظره يوؤملني، واأنني اأرثي حال الكتب 
والق�س����ائد واملقاالت التي قراأتها وكتبتها عليه. لي�ص 
الكر�س����يُّ وحده من اأرغمت عل����ى التخلي عنه، وخرج 
م����ن البيت بالو�س����اعة ه����ذه، هناك مقاب�����ص االبواب 
واالقف����ال و�سال�س����ل املفاتي����ح والطاوالت ودوا�س����ات 
االق����دام، الت����ي ندو�س����ها عن����د دخولن����ا وخروجنا من 
احلم����ام وو هذه االأ�س����ياء الت����ي ن�س����ادفها يف خمزن 
االدوات القدمي����ة، �س����اعة بحثن����ا ع����ن �س����يٍء، �س����دتنا 
احلاج����ة ل����ه، حت����ى �س����غلتنا عّم����ا جئن����ا الأجل����ه، نقف 
عنده����ا متاملني االيام واال�س����ابيع وال�س����نوات، التي 
اأم�س����يناها معه����ا. هناك م����ا يتهدم ويبل����ى يف الزمن، 
نع����م، لك����ْن للخل����ود يف بعد م����ا ُجرجر خ����ارج اإرادتنا 

حلظة �سرمدية، ال تتغر وال تبلى.   

رة.. اإبدال االغتيال بالنَّخيِل! الَب�صْ

دعوة الكاظمي املتجدّدة للحوار الوطني العراقي 
عليها”  وما  “مالها 



اأعلن مهرج�ن ك�ن ال�سينم�ئي الدويل ب�أّن 
املخرج الأمريكي �سب�يك يل �سيرتاأ�س 

جلنة التحكيم الدولية يف الدورة الرابعة 
وال�سبعني، التي �ستق�م هذا الع�م يف الفرتة 

من 6 اإىل 17 متوز 2021 املقبل، وك�ن ُيفرت�س 
ب�سب�يك يل اأن يرتاأ�س الدورة ال�س�بقة 

التي مل تنعقد، وقد اأوفى املخرج الأمريكي 
ب�لتزامه بدعم املهرج�ن يف ح�ل عودته اإىل 

النعق�د الفعلي يف كروازيت مدينة ك�ن.

 وكان �لع����ام �ملا�ض����ي �ضه����د تع����ّذر �نعق����اد �أ�ضخ����م 
جائح����ة  ب�ضب����ب  �لع����امل  يف  �ضينمائ����ي  مهرج����ان 
كورون����ا، و�لتي ما تز�ل ُتلقي بظالل �ملجهول على 
�ل����دورة �ملقبل����ة، �لت����ي قد ُترج����اأُ �ىل �ضه����ر ت�ضرين 
�لأول �ملقب����ل يف ح����ال ��ضتم����ر�ر حال����ة �لط����و�رئ 
و�حلجر �لحرت�زي، وبرغ����م �أن كل �ضيء ما يز�ل 
قيد �ملجهول، فاإن ما هو �ضبه موؤّكد �أن �ملهرجان لن 

يك����ّرر جتربة �لعام �ملا�ضي، ول����ن ينعقد �فرت��ضيًا 
كما فعلت مهرجانات عديدة.

�ملجه����ول �لآخر �لذي يكتنف �ملهرجان هو غمو�ض 
�لو�ضع ب�ض����اأن �مل�ض����اركات �لمريكية و�لآ�ضيوية، 
و�لذي �ضيت�ض����بب غيابها عن �ل����دورة �إفقارً� كبريً� 

لربناجمها.
يذكر �أن مهرجان فيني�ض����يا قد ��ض����تغل يف �ضبتمرب 

من �لعام �ملا�ض����ي ُف�ض����حة هدن����ة �أتاحتها �جلائحة 
خمت����رب  مبثاب����ة  كان����ت  م�ضّغ����رة  دورة  و�أق����ام 
ل�ض����كل جدي����د م����ن �ملهرجان����ات، دون �أن يعني ذلك 
بال�ضرورة �إمكان تك����ر�ر �لتجربة، وبالفعل �ختار 
مهرجان����ا برلني وروت����رد�م وغريهما من �ملهرجان 

�لنعقاد �لفرت��ضي.
يف  كان،  مهرج����ان  �ضيك����ون  ح����ال  �أي����ة  وعل����ى 

ح����ال �نعق����اده ب�ض����كل طبيع����ي، مبثاب����ة �ملهرجان 
�لعق����د  يفتت����ح  �ل����ذي  �لأول  �ل����دويل  �ل�ضينمائ����ي 
�جلديد برفقة فنان متميز كرئي�ض للجنة �لتحكيم،  
�إْذ ُيع����دُّ �ضباي����ك يل و�حدً� من �أعظ����م �ملخرجني يف 
جيل����ه، فبالإ�ضافة �إىل كونه عم����ل لكرث من ثالثني 
عامًا كاتب����ًا لل�ضيناريو وممث����اًل وخمرجًا ومنتجًا، 
فاإّنه ُيعت����رب مدُونا حاذقًا للت�ض����اوؤلت �لتي يثريها 
ع�ضرنا �حلايل، وقد فعل ذلك بنهج معا�ضر وبحزم 

مل يخُل من �ندفاعات �ملتعة و�لرتفيه.
  وق����ال رئي�ض �ملهرجان بي����ري لي�ضكو »طو�ل �أ�ضهر 
م����ن عدم �ليق����ني مررنا بها، وما ن����ز�ل، ، مل يتوقف 
�ضباي����ك يل �أبًد� ع����ن ت�ضجيعنا. لقد ب����د�أ هذ� �لدعم 
يف  ناأم����ل  �أن  باإمكانن����ا  يك����ن  ومل  ثم����اره  يوؤت����ي 
�ضخ�ضية �أكرث قوة ملو��ضلة �لأمل يف هذه �لأوقات 

�مل�ضطربة«.
و��ض����اف �ملن�ض����ق �لع����ام للمهرجان تي����ريي فرميو 
،«لق����د منحن����ا حما�ُض و�ضغُف �ضباي����ك يل بال�ضينما 
دفعة هائلة م����ن �لطاقة للتح�ضري للمهرجان �لر�ئع 
�ل����ذي ينتظ����ره �جلمي����ع. �ضيك����ون �حلف����ل ر�ئًعا ، 
وبب�ضاطة مل يُعْد مبقدورنا �لنتظار �أكرث من هذ�!«

يذك����ر �أن �إد�رة �ملهرج����ان �ضتعلن خ����الل �لأ�ضابيع 
�ملقبلة ع����ن �أع�ضاء ��ضماء �لفنان����ني و�ل�ضخ�ضيات 
�ضباي����ك يل يف جلن����ة  ج����و�ر  �ىل  �ضتعم����ل  �لت����ي 
�لتحكي����م �لدولي����ة، و�ضتعل����ن ع����ن �ختيار�ته����ا من 
�لأف����الم قبل �ضه����ر من �نعقاد  �ل����دورة يف �ل�ضاد�ض 
من متوز / يوليو وُيختت����م بحفل توزيع �جلو�ئز 
وت�ضلي����م �ل�ضعفة �لذهبية يف �ل�ضابع ع�ضر من ذ�ت 

�ل�ضهر.

عرف�ن ر�سيد

عدن�ن ح�سين اأحمد

 عالء املفرجي
كالكيت

الأو�سكار
المن�سات وال�سود والن�ساء

لأول مرة لتطاب���ق تر�ضيحات �لغولدن غلوب تر�ضيحات جائزة �لأو�ضكار، 
فف���ي كل دورة م���ن دور�ت �لأو�ضكار فاأن �لتمهيد با�ضم���اء �لأفالم �لمر�ضحة 
و��ضم���اء �لمخرجي���ن و�لنجوم �لمر�ضحين تاأتي عب���ر �ل )غولدن غلوب( و 
)جائ���زة �لنقاد �لميركيين( .. لكن هذه �لم���رة قدمت �لأو�ضكار تر�ضيحاتها 

على غير ما درجت عليه في كل دورة، و�إن لم يكن ب�ضكل كبير. 
ول���م تكن هذه �لميزة �لوحيدة في تر�ضيح���ات دورة 2021 ، فاإذ� كان غياب 
�لأفالم �لتي يتولى فيها ممثلون �ضود �أدو�ر �لبطولة من �لماآخذ على جو�ئز 
�لم�ضكلة ور�ّضحت  تف���ادت هذه  �لأو�ضكار  �أكاديمية  فاإن  "غول���دن غلوب"، 
"�لم�ضي���ح ويهوذ� �لأ�ضود"، ف���ي �ضّت فئات، وهو فيلم يلقي �ل�ضوء على 
�لمعرك���ة في �ضبيل �لحقوق �لمدنية ف���ي �ضتينيات �لقرن �لع�ضرين، وجهود 

�لمجال. هذ�  �ل�ضود" في  "�ل�"�لفهود 
نط���اق  ف���ي  للن�ض���اء  و�لكبي���ر  �لو��ض���ح  �لب���روز  عل���ى  ينطب���ق  و�لأم���ر 
�لتر�ضيح���ات.. فكان لفت���ًا �أن �أكاديمية �لأو�ضكار �لتي غالب���ًا ما توَجه �إليها 
�لنتق���اد�ت ب�ضبب �ضعف تمثيل �لن�ضاء و�لأقليات في تر�ضيحاتها، �ختارت 
هذه �ل�ضنة �مر�أتين من بين �لمر�ضحين �لخم�ضة لجائزة �أف�ضل مخرج، هما 
كلوي���ه ت�ضاو عن "نومادلند" و�إيمير�لد فينيل عن "�ضابة و�عدة"، وهو ما 
ي�ضّكل �ضابقة في تاريخ هذه �لجائزة، وباتت ت�ضاو كذلك �أول �مر�أة تناف�ض 
ف���ي �أربع فئات مختلف���ة �ضمن جو�ئز �لأو�ضكار، وه���ي �أف�ضل فيلم و�أف�ضل 
�إخر�ج و�أف�ض���ل �ضيناريو و�أف�ضل توليف. ومن �لأرق���ام �لقيا�ضية �لأخرى 

هذه �ل�ضنة �أن عدد �لتر�ضيحات �لتي ح�ضلت عليها ن�ضاء بلغ  في 76.
�لمي���زة �لأخرى في تر�ضيحات 2021 هي �ل�ضع���ود �لكبير لمن�ضات �لبث ،  
فلم ي�ضبق لأي فيلم من �إنتاج من�ضة بث تدفقي �أن فاز بالأو�ضكار �لأهم، �أي 
جائ���زة �أف�ضل فيلم، لكن �ثنين من �إنتاجات »نتفليك�ض« �لثمانية �ضيناف�ضان 

في 25 ني�ضان �لمقبل �ضمن هذه �لفئة.
�أم���ا من�ض���ة )�أمازون بر�ي���م( فحا�ضرة في ه���ذه �لفئة �لرئي�ض���ة مع »�ضوت 
�لمع���دن«، فيما ح�ضل فيلمها »ليل���ة و�حدة في ميامي« على 3 تر�ضيحات في 

فئات �أخرى، و)بور�ت �لفيلم �لالحق( على تر�ضيحين.  
وب�ضب���ب فايرو�ض كورونا �لذي حال دون ح�ض���ور لجنة تحكيم �لأفالم في 
�ضالت �لعر����ض ودون م�ضاركتهم في �لمنا�ضبات �لخا�ضة �لأخرى، ��ضطر 
نح���و 10 �آلف م���ن �لعاملي���ن في مجال �ل�ضينم���ا �أن ي�ضاه���دو� �لأفالم على 
من�ض���ة �لإنترنت �لخا�ض���ة بالأكاديمية لكي يت�ضنى له���م �لت�ضويت لختيار 
�لمر�ضحي���ن. وق���ال �أح���د �أع�ض���اء �لأكاديمي���ة �لت���ي درج���ت عل���ى �لتم�ضك 
بالتجرب���ة على �ل�ضا�ض���ة �لكبيرة :"لقد �أ�ضبحنا معتادي���ن تقريبًا على �لبث 
�لتدفق���ي". و�أ�ضاف طالب���ًا عدم ذكر ��ضمه "�إنه لأمر مده�ض حقًا ما يمكن �أن 

يحدث في غ�ضون عام. لم يذهب �أي و�حد منا �إلى �ل�ضينما".
وت�ضدر فيلم "مانك" �ل�ضباق �إلى جو�ئز �لأو�ضكار، �إذ �أن هذ� �ل�ضريط �لذي 
يتن���اول �لع�ضر �لذهبي لهوليوود، وهو بالأبي�ض و�لأ�ضود، تقّدم بو�ضوح 
عل���ى �لأعمال �لأخرى، فيما تمّيزت قائمة �لتر�ضيح���ات �لتي �أُعِلنت �لإثنين 

بح�ضور بارز للن�ضاء.
وح�ض���ل "مانك" �ل���ذي �أنتجته "نتفليك����ض" وتولى �إخر�ج���ه ديفيد فين�ضر 
على ع�ضرة تر�ضيحات للجو�ئز �لمرموقة �لتي تمنحها �لأكاديمية �لأميركية 
لفن���ون �ل�ضينم���ا وعلومها، �ضملت فئ���ات �أف�ضل فيلم و�أف�ض���ل ممثل )غاري 
�أولدم���ان( و�أف�ض���ل مخرج و�أف�ضل ممثلة في دور م�ضاع���د )�أماند� �ضيفريد( 

وعددً� من �لفئات �لفنية.
وتلت���ه مجموع���ة من �لأف���الم �لتي ح�ضل���ت على �ضت���ة تر�ضيح���ات، �أبرزها 
"نومادلن���د" �ل���ذي يعتبره خبر�ء كثر �لأوفر حظًا وخ�ضو�ضًا بعد فوزه 
ف���ي جو�ئ���ز "غولدن غل���وب"، وهو م���ن �إخ���ر�ج كلويه ت�ضاو وم���ن بطولة 
فر�ن�ضي����ض ماكدورمان���د. كذل���ك نال �ضت���ة تر�ضيحات فيل���م "محاكمة 7 من 
�ضيكاغو " لآرون �ضوركين، من بطولة �ضا�ضا بارون كوهين، ويتمحور على 
قم���ع �ل�ضرطة �لحتجاجات على حرب فيتنام �لت���ي �ضهدتها مدينة �ضيكاغو 

�لأميركية عام 1968.
وف���ي فئة �لأفالم بلغة �أجنبية، لم ت�ضمل �لتر�ضيحات �لفيلم �لفرن�ضي "دو"، 
ف���ي حي���ن يب���دو �ل�ضري���ط �لد�نمارك���ي "جولة �أخ���رى" من بطول���ة ماد�ض 

ميكل�ضن �لأوفر حظًا للفوز.

ب�سبب ف�يرو�س كورون� الذي ح�ل دون ح�سور 
لجنة تحكيم الأفالم في �س�لت العر�س 
ودون م�س�ركتهم في المن��سب�ت الخ��سة 

الأخرى، ا�سطر نحو 10 اآلف من الع�ملين في 
مج�ل ال�سينم� اأن ي�س�هدوا الأفالم على من�سة 

الإنترنت الخ��سة ب�لأك�ديمية لكي يت�سنى 
لهم الت�سويت لختي�ر المر�سحين.
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علي الي��سري

تجارب سينمائية خالدة

م���ن  �ل�ضاب���ع  �لع���دد  بغ���د�د  يف  �ض���در 
جمل���ة �ل�ضينمائ���ي، وهي جمل���ة �ضهرية 
م�ضتقلة ُتعنى ب�ضوؤون �ل�ضينما �لعر�قية 
و�لعربي���ة و�لعاملية. وق���د ت�ضّمن �لعدد 
�جلدي���د ع�ضرين مقال���ة متنوعة توزعت 
ومر�جع���ة  و�لدر��ض���ات،  �لنق���د،  ب���ني 
و�لتقاري���ر،  و�لتحقيق���ات،  �لكت���ب، 
و�ملتابع���ات �ل�ضينمائية �لأخرى، �إ�ضافة 
�إىل �فتتاحية �لعدد و�إ�ضاءته �خلتامية. 
���ل ملف �لعدد ع���ني �لقالدة �لذي  كما ميثِّ
يرّتقبه قّر�ء �ملجل���ة وخا�ضة �مل�ضغوفني 
منهم بالفن �ل�ضابع. ُيطّل رئي�ض �لتحرير 
عبد�لعلي���م �لبّن���اء يف �فتتاحي���ة �لع���دد 
مبقال���ة �ضل�ضة حتم���ل عن���و�ن "مغامرة 
جميل���ة نتطّل���ع وفقه���ا ل�ضر�ك���ة جديدة" 
يح���ّث به���ا �ملعنّي���ني عل���ى توف���ري �لدعم 
و�لتموي���ل ملو�كب���ة �حل���ر�ك �ل�ضينمائي 

�ملتنّوع و�ل�ضامل.
يف  ق���ر�ءة  �ملنع���م  عب���د  حمم���د  يق���ّدم 
كت���اب "�ل�ضينم���ا �لعر�قية ع���ام 2020" 
للم���وؤرخ مه���دي عّبا�ض �ل���ذي يتاألف من 
�ضت���ة ف�ض���ول يتاب���ع فيه���ا �ملهرجان���ات 
�لت���ي  و�ملج���الت  و�لكت���ب  �ل�ضينمائي���ة 
�ضدرت يف �لعام ذ�ت���ه. ول ين�ضى ر�ضد 
�لأفالم �لتجارية �لتي ُعر�ضت يف بغد�د، 
كما يتاب���ع �لإنتاج �ل�ضينمائ���ي �لعر�قي 

�ل���ذي مل يجت���ز �ضت���ة �أف���الم طويل���ة مع 
بع�ض �لوثائقيات و�أفالم �لتحريك. 

يحاور عبد �لعليم �لبّناء �لفنانة �آلء جنم 
و�ل�ضينمائي���ة  �مل�ضرحي���ة  جتربته���ا  يف 
ويرك���ز عل���ى م�ضاركته���ا يف �أربعة �أفالم 
�ضينمائي���ة وه���ي "�لطري���ق �إىل ُن�ض���ب 
�حلري���ة" و "كرنتين���ة" لُع���دي ر�ضيد، و 
�ليا�ضري  ُحلُم وردي" لفي�ض���ل  "بغ���د�د 
و "�ضم���ت �لر�ع���ي" لرعد م�ضت���ت، وقد 
�أك���دت �آلء ب���اأّن �أدو�ره���ا ل تت�ضابه على 
�لإطالق، و�أنها تع���د �ضخ�ضية "�ضعدية" 
يف "�ضم���ت �لر�ع���ي" ه���ي �لأق���رب �إىل 

نف�ضها.
���ح �لباح���ث و�مل���وؤرخ �ل�ضينمائ���ي  يو�ضِّ
مه���دي عبا����ض يف "فيلموغر�في���ا �ضامي 
قفط���ان و�ل�ضينما" باأّن �ضامي قد ��ضرتك 
يف 25 فيلًم���ا رو�ئًي���ا طوياًل تب���د�أ ب� "يد 
�لقدر" 1961 وتنتهي ب� "رحلة �خللود" 
2020. كم���ا �أخرج قفط���ان فيلمني وهما 

�ملفاتيح". "�ضرب  ليت" و  "تر�فك 
يقّلب رئي�ض �لتحري���ر �ل�ضفحات �لفنية 
�ملرت�كم���ة للفن���ان �ضام���ي قفط���ان �ل���ذي 
يعرتف ل���ه بالفم �مل���الآن قائاًل:"�أحبُّ كل 
�أدو�ري. . و�حل���ظ حالفن���ي م���ع جمي���ع 
�ملخرجني" وب���ني ت�ضاعيف هذ� �حلو�ر 
�لعمي���ق ي�ض���ّرح قفط���ان ب���اأّن عّر�به يف 
�ل�ضينم���ا هو حممد �ضك���ري جميل، و�أنه 
ف�ض���ل ف�ض���اًل ذريع���ًا يف �لكوميدي���ا، و�أن 
ي�ضب���ه  ل  �ل�ضينم���ا  بح���ر  يف  �ل�ضباح���ة 

�ل�ضباحة يف نهر �لتلفزيون.
لي����ض غريب���ًا �أن ين���ربي �ملخ���رج حممد 
�ضك���ري جمي���ل ليكت���ب "�ضام���ي قفط���ان 
ممثاًل موهوب���ًا" وقد لفَت �لنتباه بذكاء 
مدي���ر  ر�أي  �إىل  �أحالن���ا  حينم���ا  �ضدي���د 
�لت�ضوي���ر �لربيطاين )ج���اك( هيلديارد 
�لذي خاطب جميل قائاًل:" ممثلَك �ضامي 
ممثل موه���وب وُمقت���در وخل���وق". �أّما 
�ملخ���رج في�ض���ل �ليا�ضري فقد ق���ال:"�إن 
�ضام���ي ه���و �ل���ذي دّلن���ي وعّرفن���ي على 
�لزمالء" �لفنان���ني �لذين مل يكن يعرفهم 
لأن���ه كان يدر����ض يف  "في�ض���ل" �آن���ذ�ك 
�أملاني���ا. فال غر�ب���ة �أن ي�ضرتك يف غالبية 
�أفالم �ليا�ضري مثل "�لر�أ�ض" و "�لنهر" 
و "باب���ل حبيبت���ي" كم���ا ��ضطحب���ه �إىل 

لبنان لي�ضرتك يف فيلم "�لقنا�ض".
يتوق���ف د. �ض���امل �ضده���ان عن���د بع����ض 
�لق���در�ت �لفنية ل�ضامي و�أبرزها قابليته 
عل���ى "�ضرق���ة �لأ�ض���و�ء" وهيمنته على 
و�ل�ضينمائي���ة  �مل�ضرحي���ة  �ل�ضخ�ضي���ات 
�لأمر �لذي جعلهم ي�ضن���دون �إليه جائزة 
�أف�ض���ل ممث���ل يف م�ضرحي���ة "�ل�ضفعة" 
�لق�ض���ب"،  رج���ل  "زم���ان  فيل���م  ويف 
وي�ض���ف �ضام���ي يف نهاي���ة �ملق���ال باأن���ه 
"�ضريع �لبديهة، قوي �ملالحظة، مرح مع 
�جلميع". يلتقط �لناقد �ل�ضينمائي عالء 
�ملفرج���ي يف مقال���ه �ملو�ض���وم "�لباحث 
عن �ملتع���ة و�ضط �ملاأ�ض���اة" م�ضاألتني يف 
"�لغ���رت�ف م���ن  غاي���ة �لأهمي���ة وهم���ا 

�ملدر�ض���ة �لكال�ضيكية �لتي تعتمد 
ب�ضكل مطلق على قدر�ت �ملمثل، 
و�لنه���ل من �ملدر�ض���ة �لأ�ضلوبية 
يف �لأد�ء حي���ث �لعتم���اد على 
�ل���ذ�ت ل عل���ى �ل�ضيناريو" �أّما 
�لنحناءة و�لإ�ضادة و�لتكرمي 
حُمّب���ي  م���ن  ي�ضتحقه���ا  فه���و 

�لفنون �لب�ضرية برمتها.
ُيتحفنا �لكاتب و�ملخرج �ضعد 
نعمة يف نافذة "�ضينمائيون 
ُج���دد" مبعلوم���ات توثيقية 
قّيم���ة ع���ن �ملخ���رج �ل�ض���اب 
خّري���ج  �ل�ضَك���ر،  وّث���اب 
�جلميل���ة  �لفن���ون  معه���د 
علم���ًا  وُيحيطن���ا   ،2004
باأه���م �أفالم���ه م���ن بينه���ا 

�لثاين  �أما  �لأم�ض".  "�إن���ه  "�جتياح" و 
فه���و �ل�ضينار�ضت ولء �ملنانع �لذي كتب 
�ضيناريوه���ات "�ل�ضيخ نوي���ل"، "نافذة 
جُت���ري  �لتا�ضع���ة".  "عن���د  و  حم���ر�ء"، 
�لكاتب���ة علي���اء �ملالكي حتقيق���ًا عن ق�ضم 
�لفن���ون �ل�ضينمائي���ة و�لتلفزيوني���ة يف 
كلي���ة �لفنون �جلميل���ة وتلتقي بعدد من 
�أ�ضات���ذة �لق�ضم، وتتّوج �لتحقيق باللقاء 
م���ع عميد �لكلية د. م�ض���اد �لأ�ضدي �لذي 
يطمح باإقام���ة مهرجان �ضينمائي ينطلق 
من �أروق���ة �لكلية وينتق���ل �إىل ف�ضاء�ت 

فنية وثقافية �أخرى.
�لع���دد  ه���ذ�  يف  "�ل�ضينمائ���ي"  تتاب���ع 

�لع���ني  مهرج���ان 
�ل�ضينمائ���ي بدورته �لثالث���ة )23 - 27 

يناي���ر 2021( �لت���ي مّت فيه���ا ��ضتحد�ث 
عدد م���ن �جلو�ئز و�مل�ضابق���ات وتكرمي 
بع����ض �لفنان���ني �ل���رّو�د وه���م �ل�ضيخة 
�ليازي���ة بن���ت نهي���ان، و�ملخرجة جنوم 
فري���د  �لر�ح���ل  �لغ���امن، و�ل�ضينار�ض���ت 
رم�ضان. كما ت�ضّلط �ل�ضوء فيلم "�ضيدة 
�لبحر" للمخرج���ة �ل�ضعودية �ضهد �أمني 
�ل���ذي ف���از بجائ���زة �ل�ضق���ر �خلليج���ي 
لالأف���الم �لطويل���ة. �أّم���ا �ملتابع���ة �لثانية 
فقد غّط���ت مهرجان �ضند�ن�ض يف �أمريكا 
 3 �إىل  يناي���ر   28( للف���رتة  �مت���ّد  �ل���ذي 

فرب�ير 2021( حي���ث عر�ض فيه 
72 فيلم���ًا بالطريقة �لفرت��ضية، 
وف���از فيلم   Coda لكل���ود للوند 

باأربع جو�ئز مهمة.
يكتب �لباحث و�ملوؤرخ �ل�ضينمائي 
مهدي عّبا�ض يف باب "روؤية" مقاًل 
�ل�ضعودي���ة"  "�ل�ضينم���ا  ع���ن  مهم���ًا 
ير�ض���د في���ه �حلركة �ملنظم���ة لزيادة 
دور �لعر����ض و�لإنت���اج �ل�ضينمائي. 
ويوؤكد فيه ب���اأّن �ل�ضفارتني �لإيطالية 
مكّنت���ا  �للت���ان  هم���ا  و�لنيجريي���ة 
�ل�ضعودي���ني من م�ضاه���دة �لأفالم لأول 
متابع���ة  عل���ى  �ملق���ال  ينط���وي   . م���رة 
دقيقة ل���كل �لأفالم �لرو�ئي���ة �ل�ضعودية 
�لت���ي �أُنتج���ت ب���ني عام���ي 1976 حت���ى 
2020 حيث بلغ ع���دد �لأفالم �ل�ضعودية 
37 فيلم���ًا يبد�أه���ا مه���دي عبا����ض بفيل���م 
وُينهيه���ا  �لعق���اد  "�لر�ضال���ة" مل�ضطف���ى 
بفيل���م "ُمذك���رة �بت���ز�ز" لف���ّو�ز ن���ادري 
م���ن دون �أن ين�ضى �لإ�ض���ارة �إىل �أفالمع 
�ضعودية وثائقي���ة وق�ضرية �أجنزت قبل 
هذ� �لتاريخ ويع���ود بع�ضها لعام 1950 

مثل فيلم "�لذباب" حل�ضن �لغامن.
لب���د م���ن �قتن���اء �ملجل���ة لالإط���الع عل���ى 
�لدر��ض���ات �لنقدي���ة �لت���ي كتبه���ا �لنّقاد 
لل�ض���اأن  و�ملتابع���ون  و�ملخت�ض���ون 
�ل�ضينمائ���ي مث���ل د. �ضال���ح ح�ضن �لذي 
كلكام����ض  "فيل���م  �ملجل���ة مبق���ال  خ����ضّ 
�لعظيم. . نهو�ض تقني جديد"، وحممد 

ر�ضا �ل���ذي كتب عن فيل���م "بغد�د خارج 
بغ���د�د" لقا�ض���م ح���َول، وعدن���ان ح�ضني 
�أحمد �لذي كتب عن "�ملخرج جعفر مر�د 
�لذي " ي�ضتعني بالتجريب وير�هن على 
�لنف�ض �حلد�ثي" وحّلل فيلميه "�لعودة 
�إىل فكتوري���ا" و "خل���ف �مل���ر�آة". فيم���ا 
يرتج���م �لناق���د �ض���الح �ضرمين���ي مق���اًل 
بعنو�ن "بولي���وود وهو�م�ضها" لهوبري 
نيوغري���ه، ويتن���اول فر�����ض �ل�ض���اروط 
در��ض���ة ثالث���ة �أفالم جل���ان ل���وك غود�ر 
�لذي حّطم �لأ�ضل���وب �لرو�ئي �لتقليدي 
يف �ل�ضينما �لأوروبية. فيما يكتب معتز 
عن���اد غ���زو�ن ع���ن �ملع���ادل �ملو�ضوع���ي 
ويدر����ض  �ل�ضينمائ���ي  �ملل�ض���ق  يف 
�ملتمثل���ة  �لتيبوغر�فيكي���ة  عنا�ض���ره 
و�لن�ضو����ض  و�لر�ض���وم  بال�ض���ورة 
�ل�ضيكلوجي���ة  وتاأثري�ته���ا  و�لأل���و�ن 
و�لف�ضيولوجي���ة على �لإن�ض���ان. ويكتب 
ليث عبد �لأمري عن "�ضينما �ملر�أة"ُمركًز� 
عل���ى �أ�ضت���ري �ض���ب، ولين���ي ريفن�ضتال، 
ويتناول �ضب���اح حم�ضن كاظ���م "�ضينما 
�لدعاي���ة �ل�ضيا�ضية" لعبد �حلليم حمود، 
يف  �لدي���ن  �ض���الح  وف���اء  وت�ضرت�ض���ل 
متابعته���ا لثالث���ة مهرجان���ات �ضينمائية 
حملي���ة لعام 2021، فيم���ا يختم د. جبار 
جودي �لعدد باإ�ض���اءة عنو�نها "�لثقافة 
�جلدي���دة" �لتي يلع���ب فيها �لعل���م دوًر� 
كب���رًي� يف �ضناع���ة جمالي���ات �مل�ضتقب���ل 

�لأمثل.

ال�سينمائي حتتفي ب�سارق الأ�سواء �سامي قفطان

ّن���اع فيلم )فيت���ا وفرجينيا(  يفرت����ض �ضُ
�أن ُم�ضاِه���ده على در�ية كب���رية بتقنيات 
�ل�ض���رد لوول���ف وقدرته���ا عل���ى تولي���د 
بت���د�ٍع  يتدف���ق  وع���ي  كتي���ار  �لكلم���ات 
روح���ي تنهم���ر من���ه �لأف���كار �لتي متنح 
�ل���ذ�ت حريته���ا وتع���رب ع���ن هو�ج�ضها 
�ض���كل  عل���ى  �لط���الع  ولدي���ه  وقلقه���ا، 
لكتاب���ات  و�جلريئ���ة  �ملنفتح���ة  �للغ���ة 

متار����ض  �لت���ي  وي�ض���ت  �ضاكفي���ل  فيت���ا 
�لت�ض���كل  يف  و�لطبيع���ة  �لربي���ة  فع���ل 
وف���ق �حلاج���ات �ل�ضعوري���ة و�حل�ضية، 
كم���ا �إن���ه يفرت����ض معرفت���ه بالكثري من 
 ، و�ل�ضخ�ضي���ة  �حلياتي���ة  تفا�ضيلهم���ا 
من ه���ذ� �لباب تنفتح �ض���ورة �ضينمائية 
مليئة بالزدهار �لب�ضري �ل�ضعري �لذي 
يحاك���ي ق�ضائ���د فيت���ا وي�ضي���ف �لكثري 
�ضغفه���ا  م���ن  �مل�ضتلهم���ة  �ملوؤث���ر�ت  م���ن 
بالنبات���ات كم�ضمم���ة حد�ئ���ق ، ي�ضتقي 
م���ن كثاف���ة �جلمل���ة �ل�ضعري���ة وغناه���ا 

�لبالغ���ي طبيع���ة حو�ره���ا م���ع فرجينيا 
�لت���ي ترح���ل بر�ضائلهم���ا �ملتبادل���ة �ىل 
ف�ضاء�ت كانت تختبئ يف روحها فترتك 
عار�ض���ة �لت���و�زن �لت���ي �أقامه���ا زوجها 
ليون���ارد وحتتفل مب�ضاع���ر متدفقة بدت 
كتجرب���ة ت�ضف���ي �لكث���ري م���ن �لتوه���ج 
لكتاباتها، ل غر�ب���ة يف ذلك ففرتة �لعقد 
من �لزمن �لذي ��ضتم���رت فيها عالقتهما 
�لأدب���ي  �لأنت���اج  �أغن���ى مر�ح���ل  كان���ت 
لكليهم���ا، م���ع �لأد�ء�ت �لرفيع���ة لطاق���م 
ديبيك���ي  �ليز�ب���ث  خ�ضو�ض���ًا  �لتمثي���ل 

وجيما �رتريتون ُتظهر �ملخرجة ت�ضاينا 
تعززه���ا  �إخر�جي���ة جي���دة  �إد�رة  بات���ن 
بتل���ك �للمح���ات �لذكية يف من���ح �لتعبري 
�لب�ضري كل �مل�ضاحة لإد�مة �ل�ضرد �لذي 
مت ��ضتلهامه من م�ضرحية ناجحة بنف�ض 
�لعن���و�ن للكاتبة �يل���ني �تكنز مع �إ�ضافة 
موؤ�ض�ضة ملنح���ى �ل�ضيناري���و با�ضتخد�م 
�لكاتبت���ني  ب���ني  �ل�ضخ�ضي���ة  �لر�ضائ���ل 

كقاعدة يتحرك مبوجبها ومنها و�إليها.
�لكثري من �لنتقاد�ت �لتي وجهت للفيلم 
تتو�ف���ر �إجاباته���ا باحل���و�ر�ت �لفاتن���ة 
و�ملكتوب���ة بلغة �أدبية عالي���ة ورد غالبها 
يف نقا�ض���ات غ���ذّت معظ���م وق���ت �لفيلم. 
وفيها نرى �ل�ض���رية �لذ�تية كوجهة نظر 
خيالية للوقائ���ع وذلك ما يتكرر �أكرث من 
م���رة بالفيل���م، وه���و يو�ضح تاأث���ري فيتا 
�لكبري عل���ى فرجينيا )رمب���ا لذلك يتقدم 
��ض���م فيتا بالعن���و�ن( بفع���ل جر�أتها يف 
�لت���ي  تناق�ضاته���ا  ويف  �لتقلي���د  ك�ض���ر 
�ضتك���ون عامل جذب ل���دى وولف ُتغنيها 
�أدبي���ًا رغم �إنها بذ�ت �لوق���ت متثل كلمة 

�لنهاية �لتي ل مفر منها.
يلع���ب �لفيلم على �مل�ضاعر بطريقة كثيفة 
�لتعب���ريي  �ل���رث�ء  بط���رح  وي�ضتعج���ل 
للح���و�ر�ت ورمبا ميكن �لق���ول �إنه �أحد 
�ضلبي���ات �لعم���ل ح���ني ي���رتك م�ضاه���ده 

بال�ضخ�ضي���ات  �لإم�ض���اك  خل���ف  يله���ث 
ط���رح  يف  �لقت�ض���اب  و�أحا�ضي�ضه���ا. 
�لوقائ���ع �حلياتية يب���دو �أحيان���ًا مبالغًا 
��ضتفه���ام ح���ول  في���ه وي�ض���ع عالم���ات 
�حلاج���ة لغن���اء لل�ضخ�ضي���ات كي تعمل 
ب�ضكل جي���د على �ل�ضا�ض���ة، فبدت بع�ض 
�ل�ضخو�ض مهم�ض���ة و�ضعيفة �لبناء ول 
تعك�ض �أهميتها �لتاريخية كعن�ضر فاعل 

يف حياة فرجينيا �أو فيتا.
ينج���ح �لفيل���م يف �لتعري���ف باإلهام���ات 
�لرو�يات �لعظيمة �لتي قدمتها فرجينيا 
�أورلن���دو  رو�ي���ة  خ�ضو�ض���ًا  وول���ف 
�لتي ُي�ضه���ب �لفيلم يف تبي���ان �لعنا�ضر 
�ل�ضعوري���ة و�حلال �لعاطف���ي و�لو�ضع 
�لنف�ضي �ملوؤدية لظهورها وكيف ج�ضدت 

طبيعة فيتا وروؤية وولف لها كُملهمة.
من �لنادر �أن تتو�فق مو�ضيقى ت�ضويرية 
معا�ضرة بفيلم مع �إيقاع �حلياة وطبيعة 
�لعي�ض لزمن ما�ٍض ، لكن �ملوؤلفة �إيز�بيل 
و�لر بري���دج تنجح ب�ض���كل لفت ومميز 
يف �لتعبري ع���ن �حلكاي���ة و�ضخ�ضياتها 
وطبيعته���م �لنف�ضي���ة. كم���ا �أن ت�ضمي���م 
�لإنت���اج و�لأزي���اء ب���دى عل���ى م�ضت���وى 
�حلقب���ة �لزمني���ة �لت���ي ميثله���ا ب���ل كان 
هناك �هتمام حت���ى بطبيعة �للهجة �لتي 

تتحدث بها �ل�ضخ�ضيات.

فيلم )فيتا وفرجينيا( وجهة نظر خيالية للوقائع 

مهرجان كان الـ 74  في تموز المقبل.. والأميركي �سبايك لي 
لرئا�سة لجنة التحكيم الدولية 

المدى / مهرج�ن ك�ن ال�سينم�ئي الدولي



قحطان جا�سم جواد

امللح����ن ك����رمي همي����م ا�س����هم يف رف����د الغناء 
العراق����ي  باأحلان جميلة غناه����ا وحيد علي 
وعالء �س����عد وعلي جودة وح�س����ن بري�سم. 
ا�ساف����ة اىل ال�س����وت الراق����ي  البنته ا�سيل 
�س����احبة ال�سوت ال�س����جي. هميم ا�ست�سافه 
ملتق����ى الثالث����اء يف احت����اد االدب����اء  �س����من 
برنام����ج زوم للحدي����ث ع����ن جتربت����ه الفنية 
ق����ال:- بداي����ة يف ال�س����بعينيات.. وان����ا من 
عائلة ب�س����يطة م����ن حمافظة مي�س����ان العذبة 
نزح����ت اىل بغداد منذ االربعينيات. وولدت 
يف بغداد عام 1960 وقد �سدتني املو�سيقى 
ب�س����حرها االخاذ من خالل ا�س����وات عمامي 
العذب����ة واجلميل����ة خ�سو�س����ا عمي ح�س����ن 

داود وكذل����ك �س����وت ام����ي املوؤثر ج����دا. كما 
اهداين احد اقاربي املدر�س اآلة الربابة وقد 
افرحن����ي ج����دا وا�س�����س يف داخل����ي النزوع 
نحو درا�سة املو�سيقى فتقدمت ملعهد الفنون 
اجلميلة ع����ام 1975. وكانت اج����واء املعهد 
متثل عاملا اخاذا و�س����احرا.. وا�س����رف على 
الفن����ان جمي����ل �س����ليم وعلمن����ي  خطوات����ي 
املو�س����يقى. وكنت ا�س����عى الأكون معيدا يف 
املعه����د. حتقق ذل����ك ع����ام 1979 بزمن عميد 
املعه����د الفن����ان الراح����ل خملد املخت����ار. من 
دورت����ي الفنان الرائع رعد بركات و�س����ديق 
الروح الفنان �س����امي هيال والفنانة النجمة 
اآم����ال يا�س����ن والفن����ان �س����امل يا�س����ر. من����ذ 
بدايات����ي مل افكر باملال وال�س����هرة بل قررت 
دعم الطاقات االبداعية ال�س����بابية. وا�ساف 
همي����م "ا�س�س����ت فرقة ان�س����اد اجل����والن يف 

مرك����ز خطاب اجل����والن مبدين����ة الثورة من 
اع�س����ائها الفنان الراحل عالء �س����عد وكرمي 

عا�س����ور. ثم ا�س�س����ت فرقة ال�سباب النغمية، 
منهم قا�س����م ماجد وفي�س����ل حمادي ووحيد 
عل����ي وعب����د فل����ك. وكان يتواج����د معن����ا بن 
فرتة واخ����رى الفنان جعف����ر اخلفاف. وكنا 
نرك����ز عل����ى املب����ادئ واالخ����الق الرفيعة يف 
الف����ن واحلف����اظ عل����ى االغنية واملو�س����يقى 
العراقية احلقيقية. بعدها انتقلنا للم�ساركة 
يف مهرجان����ات عربي����ة ودولي����ة كان اهمه����ا 
مهرج����ان بولوني����ا لرتاث ال�س����عوب وقدمنا 
العدي����د من احلفالت يف وار�س����و العا�س����مة 
وبقي����ة املحافظ����ات". وا�س����ار: ث����م ج����اءت 
مرحلة برنامج ا�س����وات �سابة لفاروق هالل 
وتق����دمي املذيعة القديرة اقب����ال حامد. وهي 
اه����م مرحل����ة يف خلق الكثري من اال�س����وات 
املهمة التي �سارت جنوما تغزو الف�سائيات 
االن.. م����ن اغني����ات يف تل����ك املرحل����ة اغنية 

ال�س����اعر جبار �س����دام )حتى انت اللي ربيت 
عل����ي  الفن����ان  بنج����اح  واداه����ا  بهالعي����ون( 
جودة، وغنى يل وحيد اجمل اغانيه "ردتك 
ب�����س جتي" كلمات املرحوم الكاطع، واغنية 
"وينك يالكلت هذا انا" حل�سن بري�سم. يف 
الثمانينيات عملت يف االنتاج املو�سيقي يف 
�سبه �س����راكة مع حممد امل�سعود يف الكويت 
و�س����جلنا ل����كل الفنان����ن العراقي����ن تقريبا. 
وقدم����ت البوم اف����راح بغداد وبع����دة اجزاء 
كل منها ي�سم ال�س����باب والرواد واال�سوات 
الن�س����ائية. ويف احداها قدمت اغنية لكاظم 
ال�س����اهر حققت اكت�ساحا يف املبيعات. وقال 
اخ����ريا: ثم رحل����ت اىل  دم�س����ق ونقلت اليها 
كل م����ن تع����اون مع����ي يف عم����ان. وا�س����اف 
"�ساأ�سارك قريبا برنامج القيثارة املو�سيقي 

وهي خطوة مهمة امتنى جناحها".
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العمود
الثامن

�س���در عن دار امل���دى كتاب "اأبطال جمهول���ون" تاأليف اأريك 
دورت�س���ميد موؤلف الكتاب ال�س���هري "دور ال�س���دفة والغباء 
يف تغي���ري جم���رى التاري���خ"، والكتاب يتح���دث عن بع�س 
الرجال والن�س���اء الذين خاطروا بحياتهم، وعن �سجاعتهم 
يف مواجه���ة حتدي���ات مذهل���ة، وح���ول طبيع���ة ال�س���دفة، 
ح���ول الظلم الكب���ري الذي يتعر����س له بع�س اال�س���خا�س 
ح���ن يتم جعل املاآ�س���ي التي واجهتهم من ا�س���رار الدولة، 
حول االحداث املاأ�س���اوية، والروايات املتعددة للحقيقة.. 

الكتاب ترجمة احمد الزبيدي.

حزمة االأكاذيب امل�ستخدمة منذ 
�سهورعدة مل ت�ستطع �سناعة 

�سورة وردية ملو�سوعة فقهاء 
املحكمة االحتادية، فدفعت 
املروجن للقانون لتجريب 
اأ�سلحة اأخرى، كان اأبرزها 

علبة " البيب�سي " التي حتولت 
باإ�سارة من النائب عن الف�سيلة 
مهند العتابي اإىل رمز من رموز 
الرف�س واحلفاظ على ال�سريعة 
واالأعراف والقوانن، باالأم�س 

واأنا ا�ساهد اأحد الربامج 
احلوارية ظهر اأمامي نائب 
يخرب امل�ساهدين، وجنابي 
منهم،  باأن يعرفوا اأن هذه 

الدولة ويق�سد العراق �سكانها 
م�سلمون، وهذه معلومة تو�سل 
اإليها النائب م�سكورًا بعد بحث 

وتدقيق ومراجعة لتاريخ 
العراق احلديث.. والأننا �سعب 

م�سلم مطلوب منا اأن ن�سبح 
رهن اإ�سارة ال�سيد النائب الذي 

األقى علينا در�سًا يف القانون، 
ففي لفتة موؤثرة اأخربنا النائب 
مهند العتابي اأن اإحدى الدول، 

االأوربية ، مل ي�سمها، قررت قبل 
فرتة منع بيع وتناول م�سروب 

حدث؟  فماذا  "البيب�سي"، 
يتحدث النائب بكل اأريحية اأن 
النا�س يف هذا البلد "الوهمي" 

امتنعوا عن �سرب البيب�سي الأنه 
حرام، و�سارت النا�س حتذر 
منه الأنه عيب، واالأهم االآباء 
كانوا ييمنعون اأبناءهم من 

تناول هذا امل�سروب "الزنديق" 
الأن القانون �سيحا�سبهم.. عند 

هذه اجلملة التي اأطلقها النائب 
مدوية �سخرت من نف�سي الأنني 

تركت كتابًا مهمًا ، وقررت اأن 
اأتابع مهزلة تلفزيونية.

لالأ�سف حتولت عملية اإطالق 
االأكاذيب عند بع�س النواب اإىل 

نوع من الهلو�سة، وجمموعة من 
املحفوظات الكاذبة عن العلمانية 

الكافرة، والبالد التي يريد 
النا�سطون ت�سليمها الأمريكا، 

االمرالذي يك�سف عن حالة من 
االإفال�س الفكري واملعريف.  

البد من اأن مواطنًا، مثل جنابي، 
ال يجد غرابة يف ما قاله هذا 

النائب عن منع البيب�سي، لكني 
ال اأدري ماذا �سيقول العامل 

املتح�سر وهو ي�سمع وي�ساهد 
نائبًا ي�سطر االأكاذيب، مل يكلف 

نف�سه م�سقة البحث يف غوغل 
ليعرف من هي هذه الدولة 

وملاذا؟ باملنا�سبة الدولة التي 
منعت " الكوكا كوال " هي كوبا 

والأ�سباب اقت�سادية حيث تقاطع 
املنتجات االأمريكية، ويف هذه 

الدولة ال�سيوعية ال يوجد فقهاء 
�سريعة حتى ي�سدرون اأوامر 

حترمي.
يفيد جدول الدول الفا�سلة 

2014 الذي اأعّدته جملة"فورين 
بولي�سي"اأن العراق واحد 

من بن 37 دولة ينطبق عليها 
و�سف الدولة الفا�سلة.. حيث 

حزام الفقر والبوؤ�س يّت�سع 
حول النا�س وي�سيق حول 

حياتهم.. فيما بيانات الدولة ال 
تتعاطى باأرقام الفقر والبطالة، 
واإذا فعلت كذبت، ولذلك ال ُيكّبد 

م�سوؤولونا اأنف�سهم البحث 
يف هذه املوا�سيع، نحن ال 

نتعاطى اأو نعرتف اإال باأرقام 
القتلى، ، اأما تعداد ال�سرقات 

فهو خارج قدرة احلربملان على 
العّد واحل�ساب، اأما �سحايا 

اخلطف واالبتزاز فهذا مو�سوع 
يثري ح�سا�سية البع�س من 

القوى ال�سيا�سية التي تعتقد 
اأن خملوقات ف�سائية هي 

التي تخطف العراقين يف 
الطرقات ، ولهذا البد من �سدور 

قرار ثوري مبنع "البيب�سي" 
االمربيايل.

"بيب�سي" النائب 

اأبطال جمهولون

 علي ح�سني

 رجاء حميد
 االعالمي���ة والكاتبة تقيم لها دائرة 
ال�سوؤون الثقافية في وزارة الثقافة 
حفل توقيع لكتابها الجديد "ثالثي 
م���ن بغ���داد"، وذل���ك ي���وم الثالث���اء 
2012/3/23 . وقالت رجاء حميد 
ان ه���ذا الكت���اب ي�س���در تزامنا مع 

احتفاالت العالم باعياد المراأة.

 م�سطفى زاير 
ع���ن  اعل���ن  والملح���ن  المو�س���يقي 
م���ن   ع���دد  ت�س���جيل  م���ن  االنته���اء 
للع���ود  المو�س���يقية  المقطوع���ات 
المنف���رد، �س���تندرج �س���من البومه 
"ح�س���ارتي"،  بعن���وان  الجدي���د 
ال���ذي �سيت�س���من �س���بع مقطوعات 
ان  زاي���ر  اعل���ن  فيم���ا  مو�س���يقية، 
"تاأجل���ت  المو�س���يقية  حفالت���ه 
ب�س���بب جائحة كورونا"، وا�ساف 
انه �س���يركز في االي���ام المقبلة على 

االنتهاء من البومه المو�سيقي. 
 

 عامر �سباح المرزوك
الم�س���رحي  والباح���ث  االكاديم���ي 
تمت ت�س���نمه من�س���ب العميد لكلية 
الفن���ون جامع���ة باب���ل، والمرزوك 
والفني���ة  االأدبي���ة  الطاق���ات  م���ن 
الممي���زة ف���ي مجال الم�س���رح الذي 
�سه و�س���واًل اإلى �سهادة  در�س���ه ودرَّ
الدكت���وراه، وله م�س���اركات علمية 
ف�س���اًل  ع���دة،  واأكاديمي���ة  وفني���ة 
ف���ي  المتع���ددة  اإ�س���داراته  ع���ن 
مج���ال اخت�سا�س���ه. وكان اآخره���ا 
"الم�س���رح العراق���ي.. اأعالم  كتابه 

وبيبليوغرافيا".

...
داً 

 ج
ص

امللحن كرمي هميم..عملت مع ال�سباب وخلقت منهم جنومًا  خا

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)اخلمي�س( اأن درجات احلرارة �ستنخف�س عن يوم ام�س، وان اجلو �سيكون 

غائما م�سحوبا بامطار يف بع�س مناطق البالد.    
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حول العالم

ترجمة حامد احمد     

اآخر  ان  الثالثاء  �سحفية  تقارير  اأوردت 
طبيب يهودي يف العراق، الدكتور ظافر 
ايلياهو، وهو من بن اليهود القلة الذي 
عن  ت��ويف  قد  بغداد  العا�سمة  يف  بقوا 

عمر 61 عاما .
وا�سنطن  �سحيفة  مل��را���س��ل  وا���س��ت��ن��ادا 
فان  اخلرب  اورد  الذي  بغداد  يف  بو�ست 
الطبيب ايلياهو، اخ�سائي طب وجراحة 

كان  ال��وا���س��ط��ي،  م�ست�سفى  يف  العظام 
الأنه  وذل��ك  الفقراء"  "طبيب  بلقب  يكنى 
كان يعالج الذين ال يقدرون على ت�سديد 

التكاليف جمانا .
وخ���الل ف��رتة غ��زو ال��ع��راق ع��ام 2003 
على  بالك�سف  اأيلياهو  الطبيب  ا�ستمر 
امل���ر����س���ى واجل����رح����ى ح��ت��ى يف وق��ت 

ا�ستمرار الق�سف يف العا�سمة .
يف  بو�ست  الوا�سنطن  م��را���س��ل  ون�سر 
بغداد على �سفحته يف تويرت تغريدة قال 
ايلياهو،  ، مظفر  الك�سور  فيها ان طبيب 
العامل يف م�ست�سفى الوا�سطي قد تويف 
وكان  قلبية.  �سكتة  نتيجة  االثنن  ي��وم 
اآخر طبيب يهودي بقي يف بغداد ويلقب 

الفقراء  يعالج  كان  النه  الفقراء  بطبيب 
جمانا.

ان  اىل  التاريخية  امل��ع��ل��وم��ات  وت�سري 
ع���دد ال��ي��ه��ود ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��ت��واج��دون 
بحدود  هو   1948 العام  يف  العراق  يف 
150،000 ويف العامل 1951 غادر %96 

منهم البلد .
وع��ق��ب ال��غ��زو االم���ريك���ي ل��ل��ع��راق ع��ام 
م��ن��ه��م يف  ت��ب��ق��ى  م���ن  اج����الء  2003 مت 
ا�ستنادا  و  البلد،  خ��ارج  خا�سة  رح��الت 
فانه  الدبلوما�سية  ويكيليك�س  لوثائق 
بحلول العام 2009 مل يتبق منهم �سوى 

8 ا�سخا�س يهود يف بغداد .
عن وا�سنطن بو�ست

وفاة اآخر طبيب يهودي يف بغداد امللقب بطبيب الفقراء

يف  ام��راأة  اأّن  اأمريكي،  اأطفال  طبيب  ك�سف 
ج��ن��وب ف��ل��وري��دا ت��ل��ّق��ت ج��رع��ة واح����دة من 
ال��ل��ق��اح امل�����س��اد ل��ف��اي��رو���س ك��ورون��ا اأث��ن��اء 
باأج�سام  طفل  اأول  موؤخرًا  اأجنبت  احلمل، 
تعّد  االأطباء،  وبح�سب  للفايرو�س.  م�سادة 
اأج�سام  مع  طفل  ل��والدة  االأوىل  احلالة  هذه 
لوا  التي تو�سّ النتائج  االأطباء  قّدم  م�سادة. 
ُن�����س��ر ع��ل��ى موقع اإل��ي��ه��ا يف م��ق��ال ع��ل��م��ي، 
MedRvix الطبي يف الواليات املتحدة. 
قال الطبيبان بول جيلربت وت�ساد رودنيك، 

وهي  االأم،  "اإّن  الدرا�سة،  على  عمال  اللذان 
االأمامية،  عاملة رعاية �سحية يف اخلطوط 
يف  موديرنا  لقاح  من  االأوىل  جرعتها  تلّقت 
حامل  وه��ي  املا�سي،  الثاين  يناير/كانون 
ال�����س��اد���س وال��ث��الث��ن، وبعد  يف االأ���س��ب��وع 
جيدة،  ب�سحة  فتاة  اأجنبت  اأ�سابيع  ثالثة 
واالأهم اأّن الفتاة حتمل اأج�سامًا م�سادة �سّد 

فايرو�س كورونا".
غارديان" الربيطانية،  "ذا  �سحيفة  وذكرت 
"ن�سيطة  فتاة  اأجنبت  امل��راأة  اأّن  تقرير،  يف 

تلّقيها  اأ�سابيع من  و�سحية"، بعد ثالثة 
احلبل  فح�س  وبعد  "موديرنا".  لقاح 
اأج�ساما  حتمل  الفتاة  اأّن  تبّن  ال�سري، 

م�سادة �سد الفايرو�س، لتكون بذلك اأول 
ح�سلت  م�سادة  باأج�سام  العامل  يف  فتاة 

عليها بطريقة غري مبا�سرة. 
ملحطة  رودن����ي����ك،  ال��ط��ب��ي��ب  وق�����ال 

"هذه  االأم��ريك��ي��ة:   ABC
ح��ال��ة واح�����دة، ف��ي��م��ا من 

االآالف  يولد  اأن  املتوقع 
واالآالف من االأطفال مع 
اأج�����س��ام م�����س��ادة، بعد 

�سّد  اأمهاتهّن  تطعيم 
الفايرو�س".

احتفل���ت النجم���ة العاملية زوي كرافيت���ز بانتهاء 
ت�س���وير فيل���م  "بامت���ان"  يف اململك���ة املتح���دة، 
الفيل���م  يف  "كاتووم���ان"  دور  جت�س���د  حي���ث 
املرتق���ب، الذي يلعب فيه الفن���ان العاملي روبرت 
كرافيت���ز  البطولة.و�س���اركت  دور  باتين�س���ون 
جمهوره���ا ومتابعيه���ا ع���رب خا�س���ية ا�س���توري 
مبوق���ع اإن�س���تغرام جانبا م���ن احتفاله���ا بانتهاء 

ت�سوير دورها يف فيلم "بامتان".
وتلع���ب كرافيتز دور البطول���ة اإىل جانب النجم 

الفيل���م  يف  باتين�س���ون  روب���رت  العامل���ي 
ب�س���بب  مرت���ن،  تاأجيل���ه  ال���ذي مت  اجلدي���د، 

جائح���ة كورونا، وه���و من اإخراج م���ات ريفز، 
حي���ث ب���داأ اإنتاج الفيل���م يف كان���ون الثاين/

يناير 2020، قب���ل اأن يجرب وباء "كوفيد- 
19" فري���ق العم���ل على التوق���ف يف اآذار/
مار����س املا�س���ي، ث���م مت ا�س���تئناف العمل 

وط���رح املقطع الدعائ���ي االأول له يف اآب/
اأغ�سط�س املا�سي.

امراأة اأمريكية تلد اأول طفلة باأج�سام م�سادة �سد كورونا
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 دميي لوفاتو: 
اغُت�سبت حني كنت مراهقة

قالت مغنية البوب االأمريكية، دميي لوفاتو، اإنها اغُت�سبت خالل 
مراهقته���ا، حن كانت تعمل لدى �س���بكة "دي���زين" نهاية العقد 
االأول من القرن احلادي والع�سرين، من قبل �سخ�س مل يواجه 
اأي م�س���اءلة عندما ك�سفت فعلته. وعلى الرغم من اأّن لوفاتو مل 
تك�سف ا�سم هذا ال�س���خ�س، اإال اأنها اأ�سافت اأنها "ا�سطرت اإىل 
روؤيته كل الوقت" بعد ما جرى. ت�سريحات لوفاتو جاءت خالل 
ال�سل�س���لة الوثائقي���ة عنه���ا عرب "يوتي���وب" التي حتم���ل عنوان 
االأوىل  بثت احللقة  ال�سيطان" التي  مع  الرق�س  لوفاتو:  "دميي 
منه���ا الثالثاء. ت�س���ارك املغنية االأمريكية، عرب الوثائقي، �س���راعها 
مع االإدمان وال�سحة النف�سية، وحتديدًا بعد تناولها جرعة خمدرات 
كادت ت���ودي بحياتها عام 2018. وقالت "اإّن هذه اخلطوة مل تقدم يل 
اأي �سيء با�س���تثناء جعلي اأح�س ب�سعور اأ�سواأ". مل تك�سف لوفاتو عن 
املكان اأو الزمان حن اغُت�سبت، لكنها اأ�سارت اإىل اأنه كان "خالل الفرتة 

التي كانت فيها جزءًا من فريق )ديزين(". 

زوي كرافيتز حتتفل بالتخل�ص من  "بامتان"

عل���ق الرئي����س االأمريكي ال�س���ابق دونالد 
ترامب على �سائعات تر�سح ميغان ماركل 
النتخاب���ات الرئا�س���ة االأمريكي���ة القادم���ة 
بقوله: اإنه يتمنى حدوث ذلك االأمر. وخالل 
"فوك����س  �س���بكة  م���ع  حديث���ه 
مت  االأمريكي���ة  ني���وز" 
�س���وؤال ترامب عن 
يف  راأي���ه 

التقاري���ر الت���ي تفي���د ب���اأن زوج���ة االأم���ري 
خلو����س  تخط���ط  ه���اري  الربيط���اين 
انتخاب���ات 2024، ل���ريد الرئي�س ال�س���ابق 
قائ���اًل: "اآم���ل اأن يح���دث ذل���ك. ف���اإن ح���دث 
حقًا، �س���يكون دافعًا قوي���ًا يل خلو�س هذه 
االنتخابات". واأ�سار ترامب اإىل اأنه "لي�س 
من املعجبن مبيغان ب�س���بب الطريقة التي 
تتح���دث بها ع���ن امللك���ة والعائل���ة املالكة"، 
م�س���يفًا: "لق���د التقيت بامللك���ة واأعتقد اأنها 
�سخ�س���ية رائع���ة". وذك���ر تقري���ر ن�س���رته 
�س���حيفة "ديل���ي مي���ل" الربيطاني���ة، نقاًل 
عن اأحد امل�س���ادر يوم االأحد املا�س���ي، اأن 
ميغان )39 عامًا(، كانت تتوا�سل مع كبار 
الدميقراطي���ن به���دف بن���اء حمل���ة وفرق 
جلم���ع التربع���ات من اأج���ل املناف�س���ة على 

رئا�سة الواليات املتحدة يف 2024.

ترامب يعلق على �سائعات تر�سح ميغان 
ماركل للرئا�سة 
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