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 بغداد/ املدى

تق���ول اأو�س���اط �سيا�س���ية مطلع���ة ان كت���ا 
�سيعية متنف���ذة ت�سغط على احلكومة للحد 
م���ن ن�ساط جلنة مكافحة الف�ساد بعد تقربها 
من اعتقال نحو 12 �سخ�سية متنفذة متهمة 
عمل���ة  وتهري���ب  اغتي���ال  عملي���ات  بتنفي���ذ 

حت�سبًا من ال�سدام امل�سلح مع احلكومة.
و�سُتح���رم ع�س���رات ال�سخ�سي���ات املطلوبة 
النتخاب���ات  يف  امل�سارك���ة  م���ن  للق�س���اء 
الربملاني���ة املقبلة املق���رر اجراوؤها يف �سهر 
م�س���در  ويك�س���ف  املقب���ل.  الول  ت�سري���ن 
�سيا�س���ي مق���رب م���ن احلكوم���ة يف حدي���ث 
م���ع )امل���دى( ان "هناك توجها ل���دى القوى 
ال�سيعي���ة نح���و التهدئ���ة يف ظ���ل الو�ساع 

او  �س���دام  احلالي���ة جتنب���ا لي  الداخلي���ة 
قب���ل  ال�سيا�سي���ة  الج���واء  ترب���ك  م�سكل���ة 

خو�س النتخابات".
ويلف���ت امل�سدر الذي ا�سرتط ع���دم الك�سف 
ع���ن هويت���ه اإىل ان "ه���ذا التوج���ه ح�س���ل 
بعدم���ا علم���ت الط���راف ال�سيعي���ة املتنفذة 

ان جلن���ة مكافح���ة الف�س���اد احلكومية التي 
يقودها اأحم���د ابو رغيف �ستطي���ح با�سماء 
فا�سدة كبرية ما ق���د يخلق اجواء م�سحونة 
حتم���ل الكث���ري م���ن املفاج���اآت والت�سنجات 
ويب���ن  ال�س���ارع".  عل���ى  بظاله���ا  وتلق���ي 
رئي����س  م���ع  اتفق���ت  ال�سيعي���ة  "الكت���ل  اأن 

احلكوم���ة م�سطف���ى الكاظم���ي عل���ى اإرجاء 
مل���ف الف�ساد اإىل وقت اآخ���ر"، فيما لفت اإىل 
اأن "ال�سخ�سي���ات الت���ي مت اعتقالها، امرها 
مره���ون بق���رارات الق�ساء هو ال���ذي يحدد 

بقاءها او الفراج عنها".
ويف نهاي���ة �سه���ر اآب املا�سي �س���كل رئي�س 

جمل����س ال���وزراء م�سطف���ى الكاظمي جلنة 
دائمة للتحقيق يف ق�سايا وعمليات الف�ساد 
برئا�س���ة الفري���ق اأحمد اأبو رغي���ف، وكلف 
جه���از مكافحة الإره���اب بتنفي���ذ القرارات 

ال�سادرة عن اللجنة.
 التفا�صيل �س2 

كتل �سيعية متنفذة تطلب تقييد لجنة مكافحة الف�ساد 
بعد اقترابها من اعتقال قادة بارزين في الف�سائل

 بغداد/ املدى

اأم����س  نظ���م الع�س���رات م���ن حمل���ة ال�سه���ادات العلي���ا، 
الربعاء، م�سرية احتجاجي���ة باجتاه املنطقة اخل�سراء 
و�س���ط بغ���داد. وقال موف���د )امل���دى( ان "الع�س���رات من 
اأ�سح���اب ال�سه���ادات العليا نظموا م�س���رية حا�سدة، من 
�ساح���ة الفار����س العربي/ تقاطع معر����س بغداد الدويل 
باجت���اه املنطق���ة اخل�س���راء للمطالب���ة بتوف���ري فر����س 

التعين لهم يف قانون موازنة 2021". 
من جهة اأخرى، نظم املئ���ات من موظفي عقود مفو�سية 
النتخاب���ات تظاه���رة ام���ام املنطقة اخل�س���راء من جهة 
ج�سر الطابقن للمطالب���ة بالتثبيت وادراج م�ستحقاتهم 

�سمن موازنة2021.
بالتزامن مع ذلك، تعي�س املحافظات و�سعا حرجا بعدما 
تعّذر حت���ى الآن حتقيق مطالب حمتجي ت�سرين بتغيري 

جذري وباجلملة، عرب انتخابات نيابية �سفافة ونزيهة، 
وخالية من ال�ساح. 

وي�سغ���ط الن�سطاء يف حمافظ���ات معينة، خ�سو�سًا يف 
جنوبي الباد، لتغيري املحافظن، مبا ميثلون من �سلطة 
حملي���ة متجذرة يف النظ���ام. ومل يكن تغيري حمافظ ذي 
ق���ار، ال���ذي حتقق راهنًا، حدث���ًا عاب���رًا ملحافظات و�سط 
العراق بل كان ال�سرارة التي األهبت �ساحات التظاهر من 
جديد نحو تغيري احلكومات املحلية متمثلة مبحافظيها.

مدين���ة النا�سري���ة مركز حمافظ���ة ذي ق���ار التي متكنت 
خ���ال �سبع���ة اأيام م���ن الت�سعي���د الحتجاج���ي املطالب 
بتغيري حمافظها ناظ���م الوائلي على اثر اتهامه بالف�ساد 
امل���ايل والإداري، دفع���ت �سبع���ة قتل���ى واأك���ر من 165 
جريح���ًا ثمنًا ملطالبه���ا، لي�س���در بعدها رئي����س الوزراء 
م�سطف���ى الكاظم���ي اأم���رًا بتكلي���ف رئي�س جه���از الأمن 

الوطني عبد الغني ال�سدي لإدارة ملف املحافظة.  

وبه���ذه اخلطوة فتحت مدين���ة النا�سري���ة �سراهة املدن 
الأخ���رى يف و�سط الباد نحو التظاه���ر ب�سدة للمطالبة 
بتغيري حمافظيه���ا، وكانت النجف اأوىل تلك املحافظات 
املطالب���ة بالتغيري حت���ى و�سل حاله���ا اإىل �سدامات بن 

املتظاهرين والقوى الأمنية، ت�سببت بجرح الع�سرات.
وق���ال النا�س���ط املدين م���ن النجف اك���رم �سب���ة اإنهم يف 
املدين���ة ينتهجون نه���ج النا�سرية، فال�سغ���ط املتوا�سل 
بح�س���ب و�سف���ه من متظاه���ري النا�سرية ج���اء بنتيجة 
التغي���ري نح���و اإقال���ة املحافظ ناظ���م الوائل���ي واملجيء 
ب�سخ�سي���ة اأخ���رى واإن كان ذل���ك ب�سكل موؤق���ت، اإل اأنها 

خطوة األهمت مدن العراق لفر�سة التغيري بالإ�سرار. 
اأكرم يتهم اليا�سري ونائبيه بالف�ساد وقتل املتظاهرين.

ويف الديواني���ة، ي�سعر النا�س���ط حممد علي، بخيبة اأمل 
مم���ا تعاني���ه مدينت���ه، اإذ مل ت�سه���د حت�سن���ًا يف م�ستوى 
اخلدم���ات والبن���ى التحتية ومل ُيحا�َس���ب الفا�سدون يف 

املوؤ�س�س���ات احلكومية. وي���رى اأن اللج���ان القت�سادية 
لاأح���زاب ال�سيا�سي���ة م���ا زال���ت ه���ي املهيمن���ة وتتحّكم 
مب���وارد املحافظ���ة وت�سيطر عل���ى الق���رارات ال�سيا�سية 

وت�ستنزف م�ساريعها.
�س���رق  ك���م  الت���ي تبع���د 120  ال�سم���اوة  كذل���ك، مدين���ة 
النا�سري���ة، كان���ت عل���ى لئح���ة امل���دن املطالب���ة بتغيري 

حمافظها اأحمد منفي. 
يق���ول املتظاه���ر ه�س���ام �ساح���ب اإن مدينته���م �سه���دت 
تظاهرات به���ذا الجتاه واأن مماطل���ة الربملان يف اإقرار 
القوان���ن اخلا�سة مبحا�سب���ة الأح���زاب وحتديد موعد 
نهائ���ي لانتخابات النيابية املبك���رة، تدعونا اإىل التفكر 
يف خط���وات ت�سعيدي���ة اأخ���رى ل تقت�س���ر عل���ى تغيري 
املحاف���ظ بل خطوة جدي���دة تفاجئ الأح���زاب احلاكمة، 
يف اإ�س���ارة من���ه اإىل اأهمية اخلط���وة يف حتقيق التغيري 

الأو�سع املطلوب على م�ستوى الباد باأ�سرها. 

تظاهرات حلملة ال�سهادات العليا واملفو�سية تغلق اخل�سراء.. وحمى تغيري املحافظني ت�سل لـ3 حمافظات

 بغداد/ تميم الح�صن

ف���ي الوق���ت ال���ذي كان���ت القيادة 
الع�سكري���ة تعد خط���ة لمحا�سرة 
 – مخم���ور  جب���ال  ف���ي  داع����س 
اأعل���ن عن تفا�سيله���ا اأم�س – كان 
التنظي���م ق���د نق���ل اغل���ب مقاتليه 
خ���ارج الجبل. وا�ستم���ر التنظيم 
ع���دة اي���ام ف���ي �سح���ب الع�سرات 
من عنا�س���ره من محيط مخمور، 
مناط���ق  ال���ى  المو�س���ل،  �س���رق 
المدين���ة  جن���وب  ف���ي  اخ���رى 

بم�ساعدة �سكان محليين.
وع���ادة م���ا ي�ستك���ي م�سوؤول���ون 
وقادة امنيون من ت�سرب الخطط 
الع�سكري���ة م���ا ي�سم���ح ل�عنا�س���ر 
اله���روب.  اأو  بالختب���اء  داع����س 
وقالت القي���ادة الع�سكرية، ام�س، 
انه���ا قتلت نح���و 30 م���ن عنا�سر 
داع�س في جبال مخمور، في حملة 
ا�ستم���رت ا�سبوعي���ن. ومخم���ور 
�سم���ن المناط���ق المتن���ازع عليها 
بي���ن بغ���داد وكرد�ست���ان، وتق���ع 

بي���ن جن���وب اربي���ل والمو�س���ل 
وال�سرق���اط ف���ي �س���اح الدي���ن، 
وت�س���م 3 ن���واح واكث���ر من 300 

قرية اغلب �سكانها من الكرد.
ووفق م�سادر مطلعة في الق�ساء 
ان  ام����س،  ل�)الم���دى(  تحدث���ت 
"تنظيم داع�س بداأ من مطلع اآذار 
الحال���ي بعملي���ات ت�سل���ل �سم���ن 
ف���رق �سغيرة باتج���اه مناطق في 
جن���وب المو�س���ل". كل فريق من 
عنا�سر التنظيم تت���راوح اعداده 
لمن���ع  اف���راد،   10 ال���ى   5 بي���ن 
اث���ارة النتب���اه. وج���رت عملي���ة 
الت�سل���ل قب���ل نح���و 9 اي���ام م���ن 
اعان القي���ادة الع�سكرية الحملة 
المني���ة الخي���رة عل���ى مخم���ور 
والتي اطلقت عليه���ا ا�سم "ال�سد 
الم�س���در  وبح�س���ب  المتاأه���ب". 
ان "اله���روب ال���ذي ا�ستم���ر نحو 
تدع���ى  قري���ة  م���ن  ب���داأ  ا�سب���وع 
الخ�ساف على نهر دجلة، حيث تم 

نقلهم عبر النهر".
 التفا�صيل �س3 

ت�سريب خمططات ع�سكرية يحجم 
نتائج عملية "الأ�سد املتاأهب" يف خممور

 بغداد/ المدى

ق����دم وفد قطري تراأ�سه وزير اخلارجية حممد 
ب����ن عبد الرحمن اآل ث����اين، زار بغداد واأربيل، 
يوم اأم�����س، دعوتان اىل رئي�س����ي اجلمهورية 
بره����م �سال����ح ورئي�����س احلكوم����ة م�سطف����ى 

الوف����د،  و�سلَّ����م  الدوح����ة.  لزي����ارة  الكاظم����ي 
ر�سال����ة خطي����ة م����ن اأمري قط����ر متيم ب����ن حمد 
اآل ث����اين لرئي�����س اجلمهوري����ة بره����م �سالح، 
ت�سّمنت دعوة ر�سمية لزيارة قطر، فيما جرى 
بحث العاق����ات الثنائية ب����ن البلدين، و�سبل 
تعزيزه����ا خدمة للم�سال����ح امل�سرتكة لل�سعبن 

ال�سقيق����ن، اإ�ساف����ة اإىل تط����ورات الأو�س����اع 
الإقليمية والدولية ذات العاقة، بح�سب بيان 

ملكتب رئي�س اجلمهورية تلقته )املدى(.
كم����ا نق����ل الوف����د اىل رئي�����س جمل�س ال����وزراء 
"حتيات دولة قطر حكومة و�سعبا، وا�ستعداد 
قطر لدعم العراق يف خمتلف املجالت وتطلع 

القي����ادة يف دولة قطر ل�ستقب����ال الكاظمي يف 
الدوح����ة باأقرب فر�سة ممكن����ة"، بح�سب بيان 
لرئي�����س احلكومة. ويف وق����ت متاأخر من يوم 
اأم�����س و�سل الوفد اىل اإقليم كرد�ستان والتقى 
عددا م����ن ال�سخ�سي����ات ال�سيا�سية. ويف وقت 
�سابق من اليوم نف�سه، و�سل وزير اخلارجية 

القط����ري حمم����د بن عبد الرحم����ن اآل ثاين اىل 
بغداد. وعقد الوزير العراقي ونظريه القطري 
موؤمت����رًا �سحفي����ًا م�س����رتكًا، عل����ى �س����وء هذه 
الزيارة.  وتزامن����ت الزيارة مع انطاق جولة 
املباحثات التمهيدية عرب الدائرة التلفزيونية 

املُغلقة املتعلقة ب�"قمة بغداد". 

وفــد قطري ي�ســل بغــداد بالتزامن مع انطالق حت�ســريات "قمــة بغداد" 

كامرة املدى قرب اأهوار اجلباي�ش.. )عد�سة: حممود روؤوف(

 متابعة / املدى

امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  م����ب����ادرة  اأن  ي���ب���دو 
اأ�سبه  ال��ع��راق  يف  ال�سكن  اأزم��ة  لإن��ه��اء 
الإداري  ف���ال���روت���ن  “باخليال”، 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل���ع���ق���دة ل��ل��م�����س��ارف 
احل��ك��وم��ي��ة والأرب�����اح والأع���ب���اء التي 
جتعل  ال��ت��ج��اري��ة  امل�����س��ارف  ت�سعها 
على  احل�سول  ي���روم  ال���ذي  ال�سخ�س 
القر�س ل�سراء وحدة �سكنية يفكر مليًا 

قبل الإقدام على هذه اخلطوة.
كما اأن امل�سارف الأهلية لي�ست باأف�سل 
يقت�سر  يكاد  التي  احلكومية  من  ح��ال 
فقط  العملة  م���زاد  على  معظمها  عمل 

وتفتقر اىل الئتمان.
 التفا�صيل �س4 

حل اأزمة ال�سكن 
اأ�سبه بـ "اخليال" 

قدم دعوتني اإىل رئي�صي اجلمهورية واحلكومة لزيارة الدوحة
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 فخري كرمي

يف وداع ب�سام فرج 

ق لغِة الخط���وِط وانحن���اءاِت البوح.. حي���ن كان ب�ّسام فرج  َخ���ااُّ
قريب���ًا، على مبعدة خطوات منّي، كان���ت الهواج�س الأمنية، واأنا 
ف���ي حالة مط���اردة، ف���ي �ستينيات الق���رن الما�س���ي، تمنعني من 
التح���ول اإليه في مقه���ى الُمعقّدين، وهو ي�ستغ���رق في مناق�سات 
ذلك الزمن التي كانت تطغى عليها وجوديّة �سارتر وكولن ول�سن 
وتمّردات هيبيي ح���ي �سوهو، لكّن ان�سغالت رّواد المقهى كانت 
محاولت مهمومة بالبحث عن بدائل قيمية، لتجاوز�سقوط الأمل 
والمرتجى ال���ذي ارتبط بالأحام الكبيرة الت���ي ظلت ت�ستنه�س 
بالأف���كار  العراقيي���ن  المبدعي���ن  وتم���ّد  عق���ود،  عب���ر  المايي���ن 
برهاف���ة خّاق���ة، وت�ستحثّهم للتعبي���ر عن ذلك الأم���ل والت�سّوف، 
ق�سائ���َد ور�سوماٍت وق�س�س���ًا ورواياٍت، ونم���اذج ت�سكل م�سادَر 
للنهو����س والتوثّب والعبور اإل���ى الم�ستقبل الُحلم "جنّة لله على 
قًا،  الأر����س". كان انك�س���ار الحل���م في ٨ �سب���اط 1963 هّم���ًا موؤرِّ
وا�ستباحة للكرام���ة الإن�سانية، وت�سقيطًا لاإرادة. كان المثقفون 
عل���ى اخت���اف ميادي���ن اإبداعهم هدف���ًا وو�سيلة لإ�ساع���ة الخراب 
والت�س���ّوه في المجتمع وانتزاع ذاك���رة الأمل من وجدانه. وتلك 
كانت اللحظة الفارق���ة التي طَبعت تاريخ العراق، وفّككت مكامن 
قّوته وم�سادره���ا، وا�ستدرجته حتى الآن، واإلى اأن تكتمل دورة 
الخ���راب والنحطاط وتحين لحظة النبعاث من جديد.. تكّورت 
اأقدارن���ا وتنّمل���ت مناب���ع قّوتن���ا وعنفوانن���ا وتك���ررت كبواتنا، 
وفي م�س���ارات واحدة منه���ا، اأوائل �سبعينيات الق���رن الما�سي، 
كان ب�ّس���ام فرج يبح���ث عن ذاته، في مح���اولًت متفوقة لختراق 
عي���ون الأطف���ال ومام�س���ة �سغاف قلوبه���م للت�سلّل اإل���ى ذاكرتهم 
وه���ي في طور التكوين، ولم تكن المحاولت وهي تجد تعبيرها 
ف���ي ر�سوم تغطّي م�ساحة من الق�س����س والحكايات لاأطفال، با 
ح�سا�سّي���اٍت تنفذ اإليها عيون ع�س�س نظام البعث. لكّن الفنان َكُبر 
عل���ى محاورة الأطف���ال، ومن دون اأن يهجره���ا، انتقل اإلى حوار 
الكب���ار، فكان���ت فر�ست���ه ليكت�سف م�ساح���ة م�سيئة لمع���ة له في 
عال���م الكاركتير، وهو عالٌم "َخّداٌع" يوه���م كما لو اأنه "�َسهٌل غير 
ممتن���ٍع" عل���ى كّل َمن يري���د، طفًا كان اأم كبي���رًا تمتنع عليه طاقة 
الر�سم.. اإنها ف���ي نهاية المطاف مجّرد خطوٍط ور�سوٍم وتقاطيع 
ل تخ�س���ع لمعايي���ر الر�س���م الأكاديمي���ّة وفنونه���ا.. ولأنه���ا لغ���ة 
الخط���وط وانحناءات البوح التي تت�سلل بذكاء وت�ستع�سي على 
ر�س���د الرقابة وعيون الرقاب���ة، ت�سّكلت لغة ب�ّسام فرج بكّل قّوتها 
ودللته���ا وطاقة الإبداع والخلق المبتك���ر فيها من قيمه الفكرية 
والإن�ساني���ة وانتمائ���ه اليها. ورغ���م وجوده الج�س���دي على بعد 
اآلف الكيلومت���رات عن وطنه، يلتقط كّل يوٍم اأبرز ما في الم�سهد 
العراقي ويطّوعه لري�سته لتتّخذ لها اأعمق معنًى ودللة، واأو�سح 
تجلٍّ ع���ن اللوع���ة العراقي���ة ومكنوناته���ا ومرتجاها ف���ي الآمال 
المب���ّددة. كّل �سباح اأت�سفح الزاوي���ة العليا في اأخيرة "المدى"، 
لألتقط م���ا فاتني من الم�سه���د العراقي بري�سة ولغ���ة ب�ّسام فرج، 

فاأ�ستعيد ذكرى اأبو�سعيد واأبو كاطع وموؤيد نعمة.. 

 بغداد/ املدى

اأعلنت وزارة ال�سحة، ت�سجيل اأكر من 6 اآلف اإ�سابة بفايرو�س كورونا 
يف الب���اد خال ال� 24 �ساعة املا�سية، فيما تنتظر وزارة ال�سحة هبوط 
اأول طائ���رة حتمل اللقاحات اليوم اخلمي�س. وذك���رت الوزارة يف بيان 
تلق���ت )املدى( ن�سخة منه، اأم����س الأربعاء، اأنه مت ت�سجيل 6051 اإ�سابة 
جدي���دة بفايرو����س كورون���ا يف الباد، لريتف���ع العدد الكل���ي للم�سابن 
باجلائحة منذ بدء انت�سارها يف العراق اإىل ٨09092 اإ�سابة. اأما حالت 
ال�سف���اء اجلديدة فقد بلغ���ت 41٨5 حالة، لي�سبح جمموع من تعافوا من 
الفايرو����س 727471 حالة �سف���اء. ووفقًا لبي���ان وزارة ال�سحة، فقد مت 
ت�سجيل 29 حالة وفاة جديدة بالفايرو�س، لريتفع العدد الكلي للمتوفن 
ج���راء اجلائحة منذ ب���دء انت�سارها يف الع���راق اإىل 14095 حالة وفاة. 
ويف �سي���اق مت�س���ل، اأعلنت ع�سوة الفريق الطبي ل���وزارة ال�سحة ربى 
ف���اح، عن و�سول �سحنة من اللقاحات امل�سادة لفايرو�س كورونا اليوم 
اخلمي����س. وقالت فاح يف ت�سري���ح متلفز: "�ساعات وت�سلنا �سحنة من 
لقاح���ات فايرو����س كورونا �سمن لقاح���ات حتالف )كوفاك����س( من نوع 
)اأ�سرتازني���كا( و�ستك���ون على وجبات ت�سل واح���دة تلو الأخرى وعلى 

�سكل دفعات".

اإ�سابات كورونا تتخطى الـ6 اآلف 
وال�سحة ترتقب هبوط طائرة اللقاح 

ت�صغط على الكاظمي من اأجل الرتيث جتنبًا لل�صدام امل�صلح

 بغداد/ ح�صني حامت

يف  الت�س���ول  مل���ف  اإغ���اق  احلكوم���ة  حت���اول 
بغ���داد واملحافظات خ�سو�سا بع���د تو�سلها اىل 
اإ�سارات تفيد ب���اأن 30% من املت�سولن ُم�ستغلن 
م���ن ع�سابات منظم���ة. وت���رى مفو�سية حقوق 
وامل�سك���ن  امل���اأوى  اىل  الفتق���ار  ان  الن�س���ان، 

وانع���دام فر����س العمل يدفع الكثري م���ن الفقراء 
اىل الن�سم���ام بالإك���راه اىل تل���ك الع�ساب���ات.  
حملته���ا  ان  الداخلي���ة  وزارة  اأعلن���ت  بدوره���ا 
م�ستم���رة ب�ساأن اعتقال الع�سابات من اأجل احلد 
م���ن الظاه���رة. ووج���ه رئي����س ال���وزراء، ام�س 
الأول، وزارت���ي العم���ل وال�س���وؤون الجتماعي، 
والداخلي���ة مبتابع���ة الع�ساب���ات الت���ي ت�ستغ���ل 

املت�سولن. وقال الكاظم���ي خال جل�سة جمل�س 
ال���وزراء، تابعته���ا )املدى( "�سّخ�سن���ا ع�سابات 
ت�ستغ���ل ق�ساي���ا اإن�ساني���ة اأب�س���ع ا�ستغ���ال من 
خ���ال الت�سّول، ووجهنا وزارة الداخلية ملتابعة 
املو�سوع ومعاجلته���ا وماحقة هذه الع�سابات 

واخ�ساعها للقانون".
 التفا�صيل �س2 

ت�ستوعبهم! ل  ال�سرطة  ومراكز  الع�سابات  حتت�سنهم  املت�سولني  من   %  30

اجلائحة تبحث عن اأجوبة اأمثولة فريدة للعقل العربي الن�صوي
حممد عارف  يكتب:  6نادية هناوي تكتب عن نوال ال�صعداوي: 6



 ترجمة/ حامد �أحمد

 Fitch عدلت م�ؤ�س�سة
Ratings للت�سنيف �الئتماني 

م�قفها من �قت�ساد �لعر�ق 
على �لمدى �لبعيد فيما 

يتعلق بكمية ��سد�ر �سند�ت 
�لعملة �ل�سعبة.

وت�سير م�ؤ�س�سة فيت�ش �لى 
�ن تعديل �لت�سنيف يعك�ش 

هب�ط �أقل باحتياطيات 
�لعملة �ل�سعبة مما كان 

مت�قعا، و�رتفاع مادي �على 
با�سعار �لنفط وفقا للخط 
�لبياني لم�ؤ�سر فيت�ش في 

ني�سان عام 2020 �لذي ن�سبنا 
�لت�قع وفقه بان يك�ن �سلبيا 

.
وذك���رت الم�ؤ�س�س���ة العالمي���ة، الت���ي تتخذ 
م���ن ني�ي�رك مقرا لها، ب���ان �سناعة القرار 
في البلد ما ت���زال مع�قة ب�سبب المتغيرات 
ال�سيا�سي���ة االقت�سادي���ة، رغ���م ان تخفي�ض 
قيم���ة الدينار العراقي بن�سب���ة 18.5% اإزاء 
ال���دوالر وم�سادق���ة الحك�م���ة عل���ى ورق���ة 
اال�س���اح االقت�س���ادي والمال���ي البي�س���اء 
ت�سير الى ان هناك اجراءات �ست�سع و�سع 
العراق المالي على خط�ات م�ستقرة اأكثر.

ت�س���نيف العراق مقيد بحدود اعتماده على 

الب�س���اعة الم�سدرة و�س���عف االدارة ف�سا 
عن مخاوف �سيا�سية عالية وقطاع م�سرفي 
غير متط�ر، في ان الت�سنيف يك�ن م�سن�د 
باحتياطي���ات عالي���ة م���ن العمل���ة االجنبية 

وكلف ف�ائد قليلة على دي�ن الحك�مة .
وا�س���ارت م�ؤ�س�س���ة فيت�ض ال���ى انها تت�قع 
ان يك����ن عج���ز الميزاني���ة م�س���اوي ل���� %5 
م���ن الناتج المحلي االجمال���ي لعام 2021، 
اأي هب����ط عن عجز مت�قع بن�س���بة %16.5 
 2020 لع���ام  االجمال���ي  المحل���ي  للنات���ج 
ب�س���بب ا�س���عار نفط اعل���ى وتخفي�ض قيمة 
العملة، والذي �سيعزز قيمة العملة المحلية 
من �س���ادرات النفط بن�س���بة 5% من الناتج 
المحل���ي االجمال���ي. هن���اك ت�س����ي�ض كبير 
يت���م  ل���م   2021 ميزاني���ة  الن  بالت�قع���ات 
االنتهاء منها بعد و�س���ط مقترحات متباينة 

على نح� كبير. 
في عام 2022 ت�قعت الم�ؤ�س�س���ة العالمية 
عج���زا مماث���ا، حي���ث ان �س���ادرات النفط 
االعلى �س���ت�ازن هب�طا ب�س���عر النفط، في 
حين �س���يزداد االنفاق ب�س���كل هام�سي فقط 

بعد نم� ق�ي في عام 2021 .
ف���ي ع���ام 2020، اعتم���دت وزارة المالي���ة 
على تم�يل نقدي غير مبا�س���ر بن�سبة %14 
م���ن النات���ج المحل���ي االإجمال���ي م���ن البنك 
المرك���زي )م���ا يع���ادل 27 تريلي����ن دين���ار 
عراق���ي( ل�س���د العج���ز �س���افي التم�يل من 
العمل���ة ال�س���عبة كان �س���لبيا. وم���ع االخ���ذ 
بنظ���ر االعتب���ار �س���عف القطاع ال�س���يرفي 
وتخلفه ومع �س����ق الدي����ن المحلية، فانه 
م���ن المت�ق���ع اللج�ء ال���ى تم�يات اخرى 
م���ن البن���ك المرك���زي اذا ما ا�س���تمر خف�ت 

التم�يل الخارجي .

وتت�قع م�ؤ�س�س���ة فيت����ض العالمي���ة ازدياد 
ق����ي بمع���دل االنف���اق ف���ي ع���ام 2021 اي 
 113 ال���ى  مق���داره  لي�س���ل   %28 بن�س���بة 
تريلي�ن دينار، م�ساهيا معدالت انفاق عام 
2019 المبينة من قبل وزارة المالية. قائمة 
الرواتب وا�س���تحقاقات التقاعد �ستت��س���ع 
اكث���ر وذلك ا�س���تنادا لتعه���دات قطعتها على 
نف�س���ها الحك�مة ال�س���ابقة، في حين نت�قع 
تعافي���ا ف���ي خط����ط انف���اق اخ���رى عق���ب 
التقيي���دات التم�يلية لعام 2020 ب�س���منها 

االإنفاق الراأ�سمالي.
وتت�قع الم�ؤ�س�سة العالمية اي�سا انخفا�سا 
ف���ي الدي����ن الحك�مية من النات���ج المحلي 
االجمال���ي لع���ام 2021 ال���ى 74% قب���ل ان 
ت���زداد تدريجي���ا نح���� 80% عل���ى الم���دى 
المت��سط وذلك بالنظر لتعدل ا�سعار النفط 
وزي���ادة بانت���اج النف���ط ال���ى 4.6 ملي����ن 
برميل بالي�م وزيادة بمعدل الت�س���دير الى 
3.45 ملي����ن برميل بالي����م بحل�ل العام 

. 2024
احتياطيات العملة ال�س���عبة م���ا تزال ثابتة 
عند 54 مليار دوالر رغم انخفا�س���ها بمعدل 

14 مليار دوالر في العام 2020. 
ا�س���تقرار  فيت����ض  م�ؤ�س�س���ة  وتت�ق���ع 
االحتياطيات لعام 2021 مع ارتفاع ا�سعار 
النف���ط وان تخفي�ض قيمة العملة �س���يقل�ض 
من العجز الحالي للح�س���اب بن�س���بة 1.5 % 
م���ن النات���ج المحل���ي االجمالي ع���ن العجز 
ال�س���ابق لعام 2020 ال���ذي كان يبلغ 12.5 
% م���ن النات���ج المحل���ي االجمال���ي. مع ذلك 
نت�قع هب����ط االحتياطيات في عام 2022 
الى 48 مليار دوالر حيث �ستت��سع الفج�ة 

بين ا�سعار نفط اقل وا�ستيرادات اعلى .
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 بغد�د/ �لمدى

تق�ل �أو�ساط �سيا�سية مطلعة 
�ن كتال �سيعية متنفذة 

ت�سغط على �لحك�مة للحد 
من ن�ساط لجنة مكافحة 

�لف�ساد بعد تقربها من 
�عتقال نح� 12 �سخ�سية 

متنفذة متهمة بتنفيذ 
عمليات �غتيال وتهريب 
عملة تح�سبًا من �ل�سد�م 

�لم�سلح مع �لحك�مة.
و�سُتحرم ع�سر�ت �ل�سخ�سيات 

�لمطل�بة للق�ساء من 
�لم�ساركة في �النتخابات 

�لبرلمانية �لمقبلة �لمقرر 
�جر�وؤها في �سهر ت�سرين 

�الول �لمقبل.

ويك�س���ف م�س���در �سيا�س���ي مق���رب من 
الحك�م���ة ف���ي حديث م���ع )المدى( ان 
ال�س���يعية  الق�ى  لدى  ت�جه���ا  "هناك 
االو�س���اع  ظ���ل  ف���ي  التهدئ���ة  نح���� 
الداخلية الحالية تجنبا الي �س���دام او 
م�س���كلة تربك االج�اء ال�سيا�س���ية قبل 

خ��ض االنتخابات".

لجنة �أب� رغيف
ويلف���ت الم�س���در ال���ذي ا�س���ترط عدم 
الك�سف عن ه�يته اإلى ان "هذا الت�جه 
ح�س���ل بعدما علمت االطراف ال�سيعية 

الف�س���اد  المتنف���ذة ان لجن���ة مكافح���ة 
الحك�مي���ة الت���ي يق�ده���ا اأحم���د اب���� 
رغيف �س���تطيح با�س���ماء فا�سدة كبيرة 
ما ق���د يخلق اج����اء م�س���ح�نة تحمل 
المفاج���اآت والت�س���نجات  م���ن  الكثي���ر 

وتلقي بظالها على ال�سارع".
ويبي���ن اأن "الكتل ال�س���يعية اتفقت مع 
رئي����ض الحك�م���ة م�س���طفى الكاظمي 
عل���ى اإرج���اء مل���ف الف�س���اد اإل���ى وقت 
اآخر"، فيما لفت اإلى اأن "ال�سخ�س���يات 
مره����ن  امره���ا  اعتقاله���ا،  ت���م  الت���ي 
ال���ذي يح���دد  الق�س���اء ه����  بق���رارات 

بقاءها او االفراج عنها".
وف���ي نهاية �س���هر اآب الما�س���ي �س���كل 
م�س���طفى  ال����زراء  مجل����ض  رئي����ض 
الكاظم���ي لجن���ة دائم���ة للتحقي���ق في 
برئا�س���ة  الف�س���اد  وعملي���ات  ق�س���ايا 
الفريق اأحم���د اأب� رغيف، وكلف جهاز 
مكافح���ة االإره���اب بتنفي���ذ الق���رارات 

ال�سادرة عن اللجنة.
ويبي���ن الم�س���در ال�سيا�س���ي المطل���ع 
على تفا�س���يل دقيقة تخ�ض عمل لجنة 
مكافح���ة الف�س���اد الحك�مي���ة ان "ه���ذا 
الخ����ف ج���اء بعدم���ا تاأك���دت الق����ى 

الف�س���اد  مكافح���ة  لجن���ة  ان  ال�س���يعية 
تتح�س���ر العتقال �س���بع �سخ�سيات من 
كب���ار ق���ادة الف�س���ائل الم�س���لحة ومن 
ال�س���نف االول، باالإ�س���افة اإلى خم�ض 
انه���ا  الق����ل  ن�س���تطيع  �سخ�س���يات 

ثان�ية".

�لمتهم�ن
ويلف���ت اإلى اأن "اأغل���ب المطل�بين هم 
م���ن ال�الئيي���ن والمتهمي���ن بعملي���ات 
وغ�س���يل  العمل���ة  وتهري���ب  االغتي���ال 
ت�س���مل  "الته���م  ان  م�س���يفا  ام����ال"، 

ملف���ات �س���خمة ق���د ي����ؤدي فتحها في 
ال�قت الراهن اإلى اإحداث ف��س���ى في 

ال�سارع العراقي".
اآب  �س���هر  م���ن  ع�س���ر  الثال���ث  وف���ي 
الما�س���ي ك�س���فت )الم���دى( ع���ن خطة 
حك�مي���ة لمطاردة الفا�س���دين ومنعهم 
من ال�س���فر من خال تفعي���ل مئات من 
مذكرات القب�ض ال�س���ادرة في الفترات 
ال�س���ابقة بح���ق العديد من الفا�س���دين 

والمت�رطين بهدر المال العام. 
وكان م���ن المت�ق���ع ان تك�س���ف لجن���ة 
مكافح���ة الف�س���اد الحك�مي���ة المكلف���ة 

الف�س���اد  ملف���ات  ف���ي  بالتحقيق���ات 
اأ�س���ماء  اال�س���تثنائية،  والجرائ���م 
المت�رطي���ن بعملي���ات نه���ب وغ�س���يل 
اأم����ال، م���ن بينه���م وزراء �س���ابقين، 
ووزي���ر حالي، ووكيل وزي���ر ورئي�ض 

هيئة م�ستقلة.

ثالث�ن ملف ف�ساد
وب�س���اأن تعطي���ل اللجن���ة الحك�مي���ة، 
ي��سح الم�سدر اأن "اللجنة الحك�مية 
لم يتم تعطيلها لك���ن تجري تحقيقاتها 
دون حدوث ا�س���تفزاز الي من اال�سماء 

الكبيرة واالبتعاد عنهم في هذا ال�قت 
تحديدا"، م�ؤك���دا ان "هناك الكثير من 
)ن����اب حاليي���ن و�س���ابقين  اال�س���ماء 
ومحافظين وروؤ�ساء كتل( �ستغيب عن 
االنتخابات البرلمانية المبكرة ب�سبب 

اتهامها بملفات كبيرة وخطيرة".
وي�س���ير اإلى ان "االتفاق ركز على منح 
هيئ���ة النزاهة حق مط���اردة او متابعة 

ملفات الف�ساد االأخرى".
وف���ي �س���هر �س���باط الما�س���ي تتحدث 
جه���ات مطلعة عل���ى �س���ير التحقيقات 
الت���ي تجريه���ا لجن���ة مكافحة الف�س���اد 
الحك�مي���ة من���ذ �س���تة اأ�س���هر تقريب���ا 
ل�)الم���دى( ع���ن ان هناك مفاج���اآت غير 
مت�قع���ة. وقال���ت اإن اللجنة ت��س���لت 
اأثن���اء تحقيقاتها االأولي���ة الى اأكثر من 
اأربعين �سخ�س���ية تنتمي اإل���ى اأحزاب 
وكتل �سيا�سية متنفذة مت�رطة ب�سرقة 

المال العام.

�لف�ساد محمي �سيا�سيًا 
م���ن جهته ي�ؤكد م�س���در �سيا�س���ي اآخر 
في ت�س���ريح ل�)المدى( ان "الف�ساد في 
الع���راق �سيا�س���ي، وجمي���ع االط���راف 
ال�سيا�س���ية مح���ل �س���بهة"، م�س���يفا اأن 
"اية حك�مة تعمل على مكافحة الف�ساد 
ب�س���كل حقيقي �ستك�ن عبارة عن �سير 

طريق مليء بااللغام".
وفي �سهر كان�ن االأول الما�سي ت�عد 
رئي����ض الحك�م���ة م�س���طفى الكاظمي 
بماحق���ة جمي���ع الفا�س���دين م���ن اجل 
تحقيق االإ�س���احات المالي���ة التي دعا 
لها، م�س���ددا على اأن حك�مته �ستك�سف 
في الع���ام 2021 ع���ن "حقائق كبرى" 
الم�س���در  وي�س���يف  الف�س���اد.  ب�س���اأن 
الذي ف�س���ل عدم ذكر ا�سمه ان "الف�ساد 
مدع�م �سيا�س���يا لذلك اي اجراءات او 
عم���ل يه���دف ال���ى مكافحة الف�س���اد من 
دون ارادة �سيا�س���ية حقيقي���ة ه���� غير 
�سحيح"، م�سددا على ان "اية حك�مة 

غير قادرة على محا�سبة الفا�سدين".
ال�س���لبية  الحماي���ة  "ه���ذه  اأن  وي���رى 
له�ؤالء الفا�س���دين ت�ساعد على االفات 

من العقاب".

ت�سغط على �لكاظمي 
من �أجل �لتريث تجنبًا 
لل�سد�م �لم�سلح 

كتل �سيعية متنفذة تطلب تقييد جلنة مكافحة الف�ساد 
بعد اقرتابها من اعتقال قادة بارزين يف الف�سائل 

م�ؤ�س�سة عاملية تعدل ت�سنيف العراق االئتماين 
بعد تع�ي�ض احتياطي العملة

الكاظمي خالل اجتماع امني �شابق.. را�شيف

 بغد�د/ ح�سين حاتم

تحاول الحك�مة اإغاق ملف الت�س�ل 
ف����ي بغ����داد والمحافظ����ات خ�س��س����ا 
بعد ت��س����لها ال����ى اإ�س����ارات تفيد باأن 
30% م����ن المت�س�����لين ُم�س����تغلين من 

ع�سابات منظمة.
االن�س����ان،  حق�����ق  مف��س����ية  وت����رى 
ان االفتق����ار ال����ى الم����اأوى والم�س����كن 
وانعدام فر�ض العمل يدفع الكثير من 
الفق����راء الى االن�س����مام باالإك����راه الى 

تلك الع�سابات. 
الداخلي����ة  وزارة  اأعلن����ت  بدوره����ا 
ان حملته����ا م�س����تمرة ب�س����اأن اعتق����ال 
الع�سابات من اأجل الحد من الظاهرة.

ووج����ه رئي�ض ال�����زراء، ام�ض االأول، 
وزارتي العمل وال�س�ؤون االجتماعي، 
والداخلي����ة بمتابعة الع�س����ابات التي 

ت�ستغل المت�س�لين ومتابعتها.
وق����ال الكاظم����ي خال جل�س����ة مجل�ض 
ال�زراء، تابعتها )المدى( "�سّخ�س����نا 
اإن�س����انية  ع�س����ابات ت�س����تغل ق�س����ايا 
اأب�س����ع ا�س����تغال من خال الت�س����ّ�ل، 
لمتابع����ة  الداخلي����ة  وزارة  ووجهن����ا 
الم��س�����ع ومعالجتها وماحقة هذه 

الع�سابات واخ�ساعها للقان�ن".
العم����ل  وزي����ر  اعل����ن  جهت����ه،  م����ن 
ع����ادل  االجتماعي����ة،  وال�س�����ؤون 
الركاب����ي، ا�س����تعداد ال�����زارة لتنفي����ذ 
مقررات مجل�ض ال�زراء بخ�س������ض 
الحد من ظاهرة الت�س�ل بالتعاون مع 

وزارة الداخلية.
وزارة  با�س����م  المتح����دث  ويق�����ل 

الداخلي����ة الل�����اء خال����د المحن����ا، في 
حدي����ث ل�)الم����دى( اإن "هن����اك حمات 
م����ن قب����ل مديريات ال�س����رطة ل�س����بط 
المت�س�����لين وم����ن ث����م احالته����م ال����ى 
الق�س����اء، التخاذ االإجراءات الخا�سة 

بحقهم".
وي�س����يف المحن����ا، ان����ه "ف����ي الفت����رة 
الما�سية تم �سبط ع�سابات كثيرة من 
قب����ل مف����ارز وزارة الداخلي����ة"، مبينا 
انه "ال ت�جد اإح�س����ائية ن�س����بية بعدد 
المت�س�����لين اإذ انه����م، فئ����ات كثيرة ال 

يمكن تحديدهم برقم معين".
الداخلي����ة  با�س����م  المتح����دث  ويتاب����ع 
حديث����ه قائ����ا: "لك����ن وزارة الداخلية 
اأ�س����رت الت�س�����ل ال����ى اأن�����اع، الن�ع 
االأول ه����ي الفئ����ة المحتاج����ة الت����ي ال 
تمتلك ق�����ت ي�مه����ا وال تكفيهم مبالغ 
االعان����ة االجتماعية، والن�����ع الثاني 
ه����م الذي����ن يك�ن�����ن متبنين م����ن قبل 
ا�س����خا�ض اأ�س����حاب فن����ادق وبي�����ت 
كبي����رة، ويق�م�����ن با�س����تغال ه�ؤالء 
االفراد بالت�س�����ل، والن�ع الثالث هي 
فئة االأجانب من الجن�سيات المختلفة 
والباك�س����تانيين  ال�س�����ريين  م����ن 
وغيره����م، حي����ث يت����م القب�����ض عليهم 

وت�سفيرهم الى م�اطنهم". 
وي�س����ير المحنا ال����ى اأن "الع�س����ابات 
تك�����ن  المت�س�����لين  تدي����ر  الت����ي 
متخ�س�س����ة، اإذ تق�م بزج االأطفال في 
التقاطعات، وكبار ال�سن في االأ�س�اق، 
ا�س����خا�ض  ت�في����ر  ال����ى  باالإ�س����افة 
يق�م�����ن بكفالتهم ومحام�����ن للدفاع 

عنهم، عند اعتقالهم".

ب����دوره، يق�����ل مدير عاق����ات واإعام 
ال�س����رطة المجتمعي����ة، عب����د الحاف����ظ 
هادي الجب�ري، في حديث ل�)المدى( 

اإن "ظاهرة الت�س�ل ا�سبحت مهنة".
ويتاب����ع قائا: "قمنا با�س����تطاع راأي 
ون�س����رنا مفارزن����ا م����ن اج����ل التعرف 
عل����ى حقيقة ه�����ؤالء المت�س�����لين، هل 
ه����م تح����ت منظم����ات ام اأنا�ض بق�س����د 

الحاجة فعا".
"ن�س����بة  اأن  الجب�����ري  ويبي����ن 
م����ا  ت�س����كل  الحقيقيي����ن  المت�س�����لين 
يق����ارب 70% وتذهب ال� 30% االخرى 

الى ع�سابات ومنظمات مختلفة". 
وي�سير مدير عاقات واإعام ال�سرطة 
المجتمعي����ة، ال����ى اأن "هن����اك حمات 
م�س����تمرة م����ن قب����ل وزارة الداخلية"، 
م�س����تدركا بالق�����ل "لكن الم�س����كلة ان 
هنال����ك ك����م كبير م����ن المت�س�����لين وال 
ال�س����رطة والت�قي����ف  ت�س����مح مراك����ز 

با�ستيعابهم".
ويرى الجب�ري اأن "ظاهرة الت�س�����ل 
ف����ي جمي����ع المحافظات تتب����ع الظرف 
االقت�س����ادي واالجتماعي، اما االغلب 
فيك�ن في بغداد باعتبارها العا�س����مة 

وذات الكثافة الب�سرية االأكثر".
واأفاد الجب�ري باأن "وزارة الداخلية 
تتعام����ل م����ع اكث����ر الق�س����ايا بح�س����ب 
قان�ن االتجار بالب�س����ر"، م�س����يرا الى 
ان "االتجار بهذه الفئات يك�ن ب�سفة 
عمال����ة  او  باالإك����راه  االطف����ال  عمال����ة 

الن�ساء".
وم�سى مدير عاقات واإعام ال�سرطة 
"معالج����ة  اإن  بالق�����ل،  المجتمعي����ة 

وع����ي  م����دى  عل����ى  تعتم����د  الظاه����رة 
الم�اط����ن، ففي اكث����ر االحيان ه� من 
م����ن  باال�س����تمرار  المت�س�����ل  ي�س����جع 
خال اعطائه المال وه� ال ي�ستحق".

من جهته، يرى ع�س� مف��سية حق�ق 
االن�س����ان عل����ي البيات����ي ف����ي حدي����ث 
ل�)الم����دى( اإن "هن����اك فئات ه�س����ة هم 
والن����زوح  والت�س����رد  الفق����ر  �س����حايا 
واغلبه����م من الن�س����اء واالأطفال الذين 
ا�س����طرتهم ظ����روف الحي����اة للن����زول 
الى ال�س����ارع، مما ادى الى احت�سانهم 
م����ن قب����ل ع�س����ابات وجه����ات لغر�ض 
المتاجرة في ق�س����ايا متن�عة"، مبينا 
انه "عندما ي�س����بح المت�س�ل اأداة بيد 
غيره ال يقت�س����ر عمله على جمع المال 

فقط بل يتجه الى ج�انب اأخرى".
وين�ه البياتي الى ان "الحك�مة غير 
جدي����ة ف����ي معالج����ة ه����ذه الظاهرة"، 
الفت����ا ال����ى اأن "الم�س����كلة لي�س����ت ف����ي 
المت�س�����لين الذين يعتبرون �سحايا، 
انما الم�س����كلة في الجه����ات التي تدير 

هذه ال�سحايا".
ودع����ا ع�س����� لجنة حق�����ق االن�س����ان 
الحك�م����ة الى "ت�فير ماأمن وم�س����كن 
احتياجاته����م،  له����م  وي�ف����ر  ياأويه����م 
وتثقيفه����م وتعليمه����م باالإ�س����افة ال����ى 
ت�فير �س�����ق عمل"، م�ؤكدا اأن "الذي 
يفتقد لمثل هكذا م�س����ائل ي�س����طر الى 
له����ذه  واالن�س����مام  لل�س����ارع  الن����زول 

الع�سابات والجهات".
واختتم البياتي، باأن "الق�سية تحتاج 
ال����ى اإدارة لمكافح����ة راأ�����ض الجريم����ة 

وحماية ورعاية منظمة".

ومراكز  ع�سابات  حتت�سنهم  املت�س�لني  30 % من 
ال�سرطة ال ت�ست�عبهم!

رجحت حدوث �رتفاع �سديد بمعدل �الإنفاق �لعام �لحالي�لجهة �لمتبنية تكلف محامين للدفاع عن �لمعتقلين
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وبح�ض����ب بي����ان �لمفو�ضي����ة ف����اإن "�إكمال 
عملي����ة ت�ضجي����ل �لناخبي����ن �لعر�قيين في 
�لخارج بايومتري����ا بمر�حلها كافة تحتاج 
�إل����ى )160( يوم����ا تقريب����ا ف����ي �لظ����روف 
�لمثالي����ة، بينم����ا �لمدة �لمتبقي����ة هي )40 

يوما( فقط".
�لعر�قي����ة  �لخارجي����ة  وز�رة  �أن  كم����ا 
"�إج����ر�ء  ع����ن  �لبي����ان  �عت����ذرت، بح�ض����ب 
عملية �لت�ضجي����ل و�القتر�ع في �ل�ضفار�ت 
و�لقن�ضلي����ات �لعر�قي����ة ال�ضتحالة �إقامتها 
ف����ي �لمرحل����ة �لر�هن����ة، �إ�ضاف����ة �إل����ى م����ا 
�ضت�ضتغرق����ه عملي����ة فتح ح�ضاب����ات جارية 
با�ضم مكاتب �لمفو�ضية في خارج �لعر�ق، 
وما يتطلبه ذلك من مو�فقات �أمنية ومالية 

من تلك �لدول".
وقال �لبيان �إن "�إجر�ء �لعملية �النتخابية 
في �أماكن غير خا�ضع����ة لل�ضيادة �لعر�قية 
يجعله����ا خا�ضعة لقو�نين تل����ك �لدول وال 
والي����ة للق�ض����اء �لعر�قي عل����ى �لمخالفات 
و�لتجاوز�ت �لتي قد تح�ضل خالل �إجر�ء 
�لعملية �النتخابية، �إ�ضافة �إلى �أن �إر�ضال 

موظف����ي �لمفو�ضي����ة �إل����ى دول �أخرى في 
ظ����ل �لظروف �ل�ضحي����ة �لحرجة �لمتمثلة 
بانت�ضار جائحة كورونا يعر�ض �ضالمتهم 

�إلى �لخطر".
�ل�ض����وؤون  ف����ي  �لعر�ق����ي  �لخبي����ر  وق����ال 
)موق����ع  ل�����  �الأ�ض����دي،  جم����ال  �لقانوني����ة، 
�لح����رة( �إن����ه "ف����ي �نتخاب����ات 2010 كان 
مجموع �لم�ضاركين في �نتخابات �لخارج 
ما ن�ض����بته 2.5 بالمئة من عدد �لم�ضاركين 
ف����ي �النتخاب����ات، وكان����ت ن�ض����بتهم 3.5 
بالمئة من عدد �لم�ضاركين في �النتخابات 
ف����ي ع����ام 2014، وقل����ت �لن�ض����بة �إلى 1.5 

بالمئة في �نتخابات 2018".
ويعتقد �الأ�ضدي، �لذي �ضغل �ضابقا من�ضب 
مفت�����ض وز�رة �لد�خلية �لعر�قية، �أن "من 
�لمنطق����ي جد� �العتق����اد ب����اأن �النتخابات 
�لحالية لو �أجريت فلن ي�ض����ترك بها �ضوى 
خم�ض����ة بالمئ����ة من �لم�ض����وتين، ب�ض����بب 
قيود �لحرك����ة و�لتنقل، وظروف كورونا، 
وح�ض����ر �النتخابات ف����ي �لخارج بحاملي 

�لبطاقة �لبايومترية".
�نتخابي����ة  بطاق����ة  ه����ي  و�لبايومتري����ة 
وب�ض����ماته  �لناخ����ب  معلوم����ات  تحت����وي 

�أنه����ا  ويعتق����د  عين����ه  لقرني����ة  و�ض����ورة 
�ضت�ضاهم ب�ضكل كبير في تخفي�ض �حتمال 

حدوث تزوير في �النتخابات.
ويوؤكد �الأ�ضدي �أنه "ال يوجد ن�ض قانوني 
يمنع �لمفو�ض����ية من �لغاء �لت�ض����ويت في 
�إح����دى �لمناط����ق ف�ض����ال ع����ن �نتخاب����ات 
�لخ����ارج، الأن ن�ض����و�ض �لقان����ون تحتوي 
�ض����الحيات مرنة للمفو�ض����ية ف����ي تحديد 

�لمر�كز في �لمناطق �النتخابية ".
ويوؤك����د �أن "�تجاه �لمفو�ض����ية ف����ي �إلغاء 
منطق����ي  �إج����ر�ء  �لخ����ارج،  �نتخاب����ات 
للظ����روف  وفق����ا  وقانون����ي،  و�ض����حيح 
ولي�����ض  �النتخاب����ات،  له����ذه  �لحالي����ة 
لالنتخاب����ات �لقادمة و�لتي من �لممكن �ن 

تتغير فيها �لمعطيات و�لظروف".
ويوؤيد وزير �لدولة �ل�ضابق، عبد �لمهدي 
�لمطي����ري، �لذي ينتمي للتيار �ل�ض����دري، 
قر�ر �لمفو�ض����ية موؤكد� �أنه "قر�ر �ض����ليم، 

و�إن جاء متاأخر�".
ويق����ول �لمطي����ري �إن �نتخاب����ات �لخارج 
و�ض����عف  تزوي����ر،  "وج����ود  تحتم����ل 
�أنه����ا تتطل����ب  �إل����ى  باالإ�ض����افة  �لرقاب����ة"، 
مالية عالية، وجهد� كبير� �ضير�فق  "كلفا 

عملي����ة �النتخ����اب باالأ�ض����خا�ض و�لوق����ت 
�أ�ض����و�ت  "تاأثي����ر  �أن  كم����ا  و�الأم����و�ل"، 
�لخارج على نتائ����ج �النتخابات هو تاأثير 

محدود".
وقانونيي����ن  عر�قيي����ن  �ضيا�ض����يين  لك����ن 
�آخري����ن يقولون �إن "مبرر�ت �لمفو�ض����ية 
�ض����عيفة وغير مت�ض����قة"، و�نتقد بع�ضهم، 
وبينه����م ن����و�ب ومتح����دث �ض����ابق با�ض����م 

�لحكومة �لعر�قية، قر�ر �الإلغاء.
وقال �لمتحدث �ل�ض����ابق با�ض����م �لحكومة، 
�أحمد مال طالل، �إنه "يجب �إلغاء �نتخابات 
�لد�خل �أي�ضا �إذ� ��ض����تمر �ل�ضالح �ل�ضائب 
و�لقم����ع  و�الغتي����ال  �ل�ضيا�ض����ي  و�لم����ال 

و�لت�ضييق".
بينم����ا طال����ب �لنائب ف����ي �لبرلم����ان �أحمد 
�لجب����وري، باإلغ����اء "�نتخاب����ات �لجي�����ض 

و�لح�ضود �أي�ضا".
ويق����ول �لمخت�����ض بال�ض����وؤون �لقانونية، 
م�ض����طفى ر�ض����يد، �إن مبرر�ت �لمفو�ض����ية 
ج����اءت عل����ى مح����وري وج����ود فايرو�����ض 
�لوق����ت، و�لمح����ور�ن  كورون����ا، و�ض����يق 
�لمبك����رة  �النتخاب����ات  الأن  "م����ردود�ن" 
يجري �لتح�ض����ير لها منذ عام تقريبا، كما 
�أن فايرو�����ض كورون����ا موج����ود من����ذ نحو 
ع����ام ون�ض����ف، وهن����اك دول كثي����رة مث����ل 
�لواليات �لمتحدة �أجرت �النتخابات على 
�أي حال". وي�ض����يف ر�ضيد �أن "�لمفو�ضية 
قالت �إنها تحر�ض على �ضالمة موظفيها في 
حال �أجري����ت �النتخابات خ����ارج �لعر�ق، 
كاأن �لعر�ق ال يحوي �أعلى �أعد�د �إ�ضابات 
بكورونا بين دول �لمنطقة �لعربية، وكاأن 
موظفي �لمفو�ض����ية �ض����يكونون باأمان من 

�الإ�ضابة في �لعر�ق".
وينتق����د ر�ض����يد مبرر�ت "�ض����يق م�ض����احة 
م����ن  �أن  موؤك����د�  �لعر�قي����ة"،  �ل�ض����فار�ت 

�لممكن "�فتتاح �أماكن بديلة".
محم����د  �لعر�ق����ي  �ل�ضيا�ض����ي  ويق����ول 
ف����ي  �النتخاب����ات  "�إلغ����اء  �إن  �ل�ض����عبري، 
�ل�ض����نة"  م����ن  "�لخ����وف  �ض����ببه  �لخ����ارج 
لكونهم "�أ�ض����بحو� �أكثر في �لخارج"، كما 
�أن "�ض����يعة �لمهجر �أ�ض����بحو� يمقتون كل 
�لوجوه �ل�ض����يعية �لتي حكمت منذ 2003 

وحتى �ليوم".

 بغداد/ المدى

�أعلن مجل�ض �لق�ض���اء �الأعلى، �ختيار 
�لت�ض���كيل �لجديد للمحكمة �التحادية 
�لعلي���ا. وق���ال �نه �ض���يتم �ر�ض���اله �لى 
رئا�ض���ة �لجمهورية الإ�ض���د�ر مر�ضوم 
�لتعيي���ن. و�خت���ار مجل����ض �لق�ض���اء، 
جا�ض���م محمد عب���ود لمن�ض���ب رئي�ض 
�لمحكم���ة، و�ض���مير عبا����ض لمن�ض���ب 

نائب رئي�ض �لمحكمة.
وج���اء ف���ي بيان �ض���ادر ع���ن �لمجل�ض 
�أن  من���ه،  ن�ض���خة  )�لم���دى(  تلق���ت 
�لمن�ضو�ض على منا�ضبهم  "�لق�ض���اة 
قان���ون  م���ن  ثاني���ًا(  �لم���ادة )3/  ف���ي 
ل�ض���نة   )30( لالأم���ر  �الأول  �لتعدي���ل 
2005 )قان���ون �لمحكم���ة �التحادي���ة 
�ض���باح  �جتماع���ا  عق���دو�  �لعلي���ا(، 
 3/  24 �لمو�ف���ق  �الربع���اء  )�أم����ض( 
/2021 �ض���م كاًل م���ن رئي����ض مجل�ض 
�لق�ض���اء �الأعلى فائق زي���د�ن ورئي�ض 
مدح���ت  �لعلي���ا  �التحادي���ة  �لمحكم���ة 
�لمحمود ورئي�ض �الدعاء �لعام �ض���الم 
محمد نوري ورئي�ض هيئة �ال�ض���ر�ف 

�لق�ضائي جا�ضم محمد عبود".
ووفق���ا للبي���ان، "ت���م �ختي���ار رئي����ض 
ونائ���ب �لرئي����ض وع���دد م���ن �أع�ض���اء 
�لمحكم���ة �التحادي���ة �لعلي���ا، �الأ�ض���ل 
"�ض���يتم  �أن���ه  م�ض���يفا  و�الحتي���اط"، 
�إر�ض���ال �لت�ضكيل �لجديد للمحكمة �لى 
رئي�ض �لجمهورية الإ�ض���د�ر �لمر�ضوم 

�لجمهوري بتعيينهم في منا�ضبهم".
وتعق���د م���د�والت الحقة خ���الل �الأيام 
�لقادمة الختيار بقية �الأع�ضاء، ح�ضب 
�لبي���ان. و�خت���ار �لق�ض���اة �لمكلفون، 
�لت�ض���كيل �لجديد للمحكمة �التحادية 
�لعلي���ا و�لذي ت�ض���من �ختي���ار رئي�ض 
جا�ض���م  �لق�ض���ائي  �الإ�ض���ر�ف  هيئ���ة 

محمد عبود لمن�ضب رئي�ض �لمحكمة، 
ورئي�ض محكمة جنايات �النبار �ضمير 
عبا�ض لمن�ضب نائب رئي�ض �لمحكمة، 
ورئي����ض محكم���ة ��ض���تئناف و��ض���ط 
غالب عامر، ورئي�ض محكمة ��ضتئناف 
�لنج���ف حيدر جابر، وع�ض���و محكمة 
و�لم�ض���رف  عبا����ض،  �أي���وب  �لتميي���ز 
�لق�ض���ائي �لدكتور حي���در علي نوري 
وع�ضو �لهيئة �لتمييزية في ��ضتئناف 
�ض���الح �لدي���ن خل���ف �حم���د �ع�ض���اء 
��ض���الء ف���ي �لمحكمة. كما ت���م �ختيار 
رئي����ض محكمة ��ض���تئناف �لكرخ خالد 
طه ورئي�ض محكمة ��ضتئناف �لب�ضرة 
ع���ادل عب���د �ل���رز�ق وع�ض���و محكم���ة 
بمن�ض���ب  �بر�هي���م  من���ذر  �لتميي���ز 
�ع�ضاء �حتياط في �لمحكمة. و�ضادق 
مجل����ض �لن���و�ب، على قان���ون تعديل 
�لعلي���ا  �التحادي���ة  �لمحكم���ة  قان���ون 
رق���م 30 ل�ض���نة 2005، ف���ي )18 �آذ�ر 
2021(. ون����ض �لتعديل على �ن يلغى 
ن����ض �لمادة )3 ( م���ن قانون �لمحكمة 
�التحادية �لعليا ويحل محله ما ياأتي:
�أ: تتك���ون �لمحكم���ة  �لم���ادة 3- �واًل 
�التحادي���ة �لعلي���ا م���ن رئي����ض ونائب 
للرئي����ض و�ض���بعة �ع�ض���اء ��ض���ليين، 
يتم �ختيارهم من بين ق�ض���اة �ل�ضنف 
�الول �لم�ض���تمرين بالخدم���ة مم���ن ال 
تقل خدمته���م �لفعلية في �لق�ض���اء عن 

)15( خم�ض ع�ضرة �ضنة.
ب- للمحكم���ة �ربعة �ع�ض���اء �حتياط 
غي���ر متفرغين يت���م �ختيارهم من بين 
�لم�ض���تمرين  �الول  �ل�ض���نف  ق�ض���اة 
بالخدمة ممن ال تق���ل خدمتهم �لفعلية 
في �لق�ض���اء ع���ن )15( خم�ض ع�ض���رة 
�ض���نة. ثاني���ًا : يتول���ى رئي����ض مجل�ض 
�لمحكم���ة  ورئي����ض  �العل���ى  �لق�ض���اء 
جه���از  ورئي����ض  �لعلي���ا  �التحادي���ة 

�الدعاء �لعام ورئي�ض جهاز �ال�ض���ر�ف 
�لق�ض���ائي، �ختي���ار رئي����ض �لمحكمة 
ونائب���ه و�الع�ض���اء م���ن بين �لق�ض���اة 
�لمر�ض���حين م���ع تمثي���ل �القالي���م ف���ي 
تكوين �لمحكمة وترفع ��ضماوؤهم �لى 
رئي�ض �لجمهورية ال�ض���د�ر �لمر�ضوم 
م���دة  خ���الل  بالتعيي���ن  �لجمه���وري 
�ق�ض���اها )15( خم�ضة ع�ض���ر يومًا من 

تاأريخ �ختيارهم.
�و�ض���حت  مت�ض���ل،  �ض���ياق  وف���ي 
�أم����ض  �لنيابي���ة،  �لقانوني���ة  �للجن���ة 
�الأربع���اء، طبيع���ة �الختالف���ات ح���ول 
فقهاء �ل�ض���ريعة وخب���ر�ء �لقانون في 
�ل���ى �ن  �لمحكم���ة �التحادي���ة، الفت���ة 
بع����ض �الآر�ء ذهبت باتج���اه �العتماد 
عل���ى ه���وؤالء �ال�ض���خا�ض ف���ي �المور 

�ال�ضت�ضارية فقط.
�ض���ليم هم���زة،  �للجن���ة  وق���ال ع�ض���و 
مجل����ض  د�خ���ل  كثي���رة  "�الآر�ء  �ن 
�لن���و�ب ح���ول وجود فقهاء �ل�ض���ريعة 
حي���ث  �التحادي���ة،  �لمحكم���ة  د�خ���ل 
ذهب���ت �الآر�ء ح���ول �عطائه���م �ل���دور 
�ال�ضت�ض���اري ولي����ض �لت�ض���ويت ف���ي 
"�ل���ر�أي  �ن  و��ض���اف  �لمحكم���ة". 
�الآخ���ر د�خ���ل مجل����ض �لن���و�ب ذه���ب 
باتج���اه �عط���اء حري���ة �كب���ر لفقه���اء 
�ل�ض���ريعة �ال�ض���المية د�خ���ل �لمحكمة 
�التحادي���ة من خ���الل �عطائه���م �لدور 
�الم���ور  ف���ي  بالطع���ون  �لنظ���ر  ف���ي 
�لمتعلقة بال�ض���ريعة �ال�ضالمية وكذلك 

�لت�ضويت عليها".
"�القلي���ات  �ن  �إل���ى  هم���زة  و�أ�ض���ار 
ف���ي مجل����ض �لن���و�ب طالب���ت رئا�ض���ة 
�لمجل����ض �ن يك���ون خب���ر�ء �لقان���ون 
ف���ي �لمحكمة �التحادية م���ن �لتركمان 
و�لم�ض���يحيين مقاب���ل وج���ود خب���ر�ء 

�ل�ضريعة �ال�ضالمية في �لمحكمة".
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 بغداد/ تميم الح�سن

في �لوقت �لذي كانت �لقيادة �لع�ضكرية 
تع����د خطة لمحا�ض����رة د�ع�ض ف����ي جبال 
مخم����ور – �أعلن عن تفا�ض����يلها �أم�ض – 
كان �لتنظيم قد نقل �غلب مقاتليه خارج 

�لجبل.
و��ض����تمر �لتنظي����م عدة �يام في �ض����حب 
محي����ط  م����ن  عنا�ض����ره  م����ن  �لع�ض����ر�ت 
مخمور، �ض����رق �لمو�ض����ل، �ل����ى مناطق 
�خ����رى ف����ي جن����وب �لمدينة بم�ض����اعدة 

�ضكان محليين.
وع����ادة م����ا ي�ض����تكي م�ض����وؤولون وق����ادة 
�منيون من ت�ض����رب �لخطط �لع�ض����كرية 
ما ي�ضمح ل�عنا�ض����ر د�ع�ض باالختباء �أو 

�لهروب.
وقال����ت �لقيادة �لع�ض����كرية، �م�����ض، �نها 
قتل����ت نحو 30 م����ن عنا�ض����ر د�ع�ض في 
��ض����تمرت  حمل����ة  ف����ي  مخم����ور،  جب����ال 

��ضبوعين.
ومخمور �ضمن �لمناطق �لمتنازع عليها 
بين بغد�د وكرد�ضتان، وتقع بين جنوب 
�ربيل و�لمو�ض����ل و�ل�ضرقاط في �ضالح 
�لدين، وت�ض����م 3 ن����و�ح و�كثر من 300 

قرية �غلب �ضكانها من �لكرد.

فرق �سغيرة
�لق�ض����اء  ف����ي  مطلع����ة  م�ض����ادر  ووف����ق 
تحدث����ت ل�)�لم����دى( �م�����ض، �ن "تنظي����م 
�لحال����ي  �آذ�ر  مطل����ع  م����ن  ب����د�أ  د�ع�����ض 
بعملي����ات ت�ض����لل �ض����من ف����رق �ض����غيرة 

باتجاه مناطق في جنوب �لمو�ضل".
كل فريق من عنا�ض����ر �لتنظي����م تتر�وح 
�ع����د�ده بين 5 �لى 10 �فر�د، لمنع �ثارة 

�النتباه.
وجرت عملية �لت�ض����لل قب����ل نحو 9 �يام 
م����ن �ع����الن �لقي����ادة �لع�ض����كرية �لحملة 

�المني����ة �الخي����رة عل����ى مخم����ور و�لتي 
�طلقت عليها ��ضم "�ال�ضد �لمتاأهب".

وبح�ض����ب �لم�ض����در �ن "�له����روب �لذي 
��ض����تمر نحو ��ضبوع بد�أ من قرية تدعى 
�لخ�ضاف على نهر دجلة، حيث تم نقلهم 

عبر �لنهر".
ويقدر �لم�ضدر �عد�د �لذين تم ت�ضريبهم 
من جبل مخمور، بانه ي�ض����ل �لى قر�بة 

�ل�100 عن�ضر.

"د�ع�����ض" م����ع �نح�ض����ار  وب����د�أ تنظي����م 
نفوذه في �لمو�ضل وتحريرها في تموز 

2017، باالنتقال �لى جبل مخمور.
وقدر بعد �عالن �لتحرير �و�خر 2017، 
وج����ود نحو 1000 عن�ض����ر م����ن د�ع�ض 
د�خ����ل جب����ل مخم����ور، �ل����ذي كان �ح����د 

محطات ��ضتر�حة للتنظيم.
وو�ضع "د�ع�ض" خالل تو�جده �لطويل 
ف����ي �لمو�ض����ل، �لكه����وف �لطبيعي����ة في 

�لجبل، كم����ا �نه ينزل �ل����ى �لوديان بعد 
نهاية �ل�ضتاء.

و��ض����تغل �لتنظي����م في هروب����ه �الخير، 
حل����ول �لربي����ع حي����ث ي�ض����ود �لخ�ض����ار 
ف����ي �لودي����ان ويختب����اأ ف����ي �لمزروعات 

�لعالية.
ويوؤكد �لم�ض����در �ن �لم�ض����لحين "ذهبو� 
�لى مناطق بين حمام �لعليل و�لنمرود، 
طري����ق  وه����ذ�  �لمو�ض����ل"،  جن����وب 

ي�ضتخدمه �لتنظيم للو�ضول �لى مناطق 
�ضحر�وية ثم �لى �ضوريا.

اإح�سائيات
وو�ض����ل ع����دد �لقتل����ى بح�ض����ب بيان����ات 
�لقي����ادة �لم�ض����تركة و�لتحال����ف �لدولي 
ف����ي  تتو�ج����د  -�لت����ي  و"�لبي�ض����مركة" 
بع�����ض �طر�ف �لجبل-  منذ 2016، �لى 

106 قتلى بق�ضف �غلبه من �لجو.

وبح�ضب بيانات تلك �الطر�ف في نف�ض 
تلك �لفترة، فان عدد �النفاق �لتي دمرت 

في �لجبل و�ضل �لى 142 نفقا.
لك����ن �لمختل����ف ف����ي �لحمل����ة �الخي����رة، 
ه����ي  مخم����ور،  ف����ي  �لم�ض����در  بح�ض����ب 
�لمنازل  ته����ز  �لتي  �لعالية  "�ال�ض����و�ت 
�لناتجة عن �ل�ض����و�ريخ"، مو�ض����حا �ن 
�لمرة  هذه  ��ض����تخدم  �لتحالف  "طير�ن 

مقذوفات ثقيلة".
با�ض����م  �لع�ض����كري  �لمتح����دث  و�ك����د 
�لحكومة يحيى ر�ض����ول في بيان �م�ض، 
�ن "�لق����وة �لجوي����ة �لعر�قي����ة وطير�ن 
�لجي�����ض �لعر�ق����ي و�لتحالُ����ف �لدول����ي 
��ضتركو� في �إ�ضناد قو�ت جهاز ُمكافحة 
�الإرهاب من خالل توجيه )312( �ضربة 
جوية، كان لها دور مهم من خالل تدمير 
)120( كهف����ا وموقع����ا، وت�ض����ببت بقتل 
م�ض����لحين بعد �نهياره����ا عليهم وهروب 
با�ض����م  �لمتح����دث  وبح�ض����ب  �آخري����ن". 
�لقائ����د �لع����ام �ن����ه "بتوجيه م����ن �لقائد 
�لعام للقو�ت �لُم�ض����لحة، وباإ�ض����ر�ف من 
قبل رئي�ض جهاز ُمكافحة �الإرهاب، ومنذ 
�ل����� 9 م����ن �آذ�ر �لج����اري، �نطلقت عملية 
)�الأ�ض����د �لُمتاأه����ب( ف����ي �ضل�ض����لة جب����ال 
مخمور جنوب �ض����رقي مدينة �لمو�ض����ل 
و�لتي ��ض����تهدفت بقايا ع�ضابات د�ع��ض 
ُمكافح����ة  جه����از  وبا�ض����ر  �الإرهابي����ة". 
�الإرهاب بهذه �لعملية، بح�ض����ب �لبيان، 
"بعزٍم عال وُجهد ��ضتخباري وعملياتي 
كان �الأول م����ن نوع����ه، �إذ �ض����هدت ه����ذه 
�لعملي����ة �أ�ض����لوبا تكتيكي����ا ُمتقدم����ا م����ن 
خالل ن�ض����ر مفارز قنا�ض����ين على م�ضافٍة 
من مد�خل ومخ����ارج �لكهوف و�الوكار 
في �لمناطق �ل�ض����اهقة من جبال مخمور 
و�لتي ال ُيمكن �لو�ضول �إليها بالعجالت 
�لع�ض����كرية و�لذي مكن بقايا د�ع��ض من 

�لتخفي فيها".

هروبه����م  بع����د  ر�ض����ول:  و�أ�ض����اف 
تلق����و� �لر�ض����ا�ض "م����ن قنا�ض����ي جه����از 
دف����ع  �ل����ذي  �الأم����ر  �الإره����اب  ُمكافح����ة 
عنا�ض����ر ع�ض����ابات د�ع������ض �إل����ى �إع����الن 
ع����دد  يذك����ر  ل����م  فيم����ا  ��ضت�ض����المهم"، 

�لمعتقلين.
ويتحرك تنظيم د�ع�ض في م�ضاحة ت�ضل 
طولها �لى 25 كم بين مخمور وكوير –

�حدى نو�حي �لق�ضاء- م�ضتغال �لفر�غ 
بين �لقو�ت �التحادية و"�لبي�ضمركة".

الفراغ بين القوات 
ومنذ �زمة ��ض���تفتاء �القليم في 2010، 
�ل���ى  "�لبي�ض���مركة"  ق���و�ت  ��ض���طرت 

�لعودة �لى خلف جبل مخمور.
وتق���ول �لم�ض���ادر �ن "ق���و�ت �لجي����ض 
توجد في �أقرب نقطة عن مناطق تو�جد 

د�ع�ض في مخمور بنحو 7 كم".
ويق���ول ر�ض���اد كالل���ي، وه���و م�ض���وؤول 
ح���زب �التح���اد �لوطن���ي �لكرد�ض���تاني 
ف���ي مخم���ور ل�)�لم���دى( �ن���ه "ال يمك���ن 
�ل�ض���يطرة عل���ى جب���ل مخم���ور ب���دون 
�التحادي���ة  �لق���و�ت  بي���ن  �لتع���اون 

و�لبي�ضمركة".
وكان �ول ��ض���تباك ج���رى ف���ي مخمور 
م���ع "د�ع����ض" بعد �ع���الن �لن�ض���ر على 

�لبي�ضمركة. مع  جرى  "د�ع�ض"، 
وهاجم �لتنظيم ي���وم 19 كانون �لثاني 
2017 )بع���د 9 �ي���ام فق���ط م���ن �ع���الن 
�لتحرير �لكامل( نقاط تابعة للبي�ضمركة 
ق���رب مرتفع���ات جب���ل ق���رة ج���وغ ف���ي 

مخمور، وقتل �حد �لمهاجمين �آنذ�ك.
وي�ض���يف كاللي �ن "عدم �لتن�ضيق بين 
بغ���د�د و�ربي���ل �عط���ى حرية لعنا�ض���ر 
�لتنظي���م بالتنقل بين �لق���رى و�لبلد�ت 
�لمحيط���ة حي���ث م���از�ل يمتل���ك هن���اك 

�أقارب وحا�ضنات وموؤيدين له".

ت�سريب خمططات ع�سكرية يحجم نتائج عملية 
املتاأهب" فـي خممور  "الأ�سد 

نحو 100 داع�سي جنحوا 
يف الهرب.. والقنابل 
الثقيلة دكت اجلبل 

توجه املفو�سية لإلغاء انتخابات اخلارج ين�سحب على 
قوات الأمن وال�سالح املنفلت 

اختيار رئي�س واأع�ساء املحكمة الحتادية المطالبات و�سلت اإلى اإلغاء االقتراع برمته
وفق التعديالت اجلديدة

مقاتل عراقي عند احد انفاق داع�ش

انق�سمــت مواقف العراقيني اإزاء قرار مفو�سية االنتخابات بـ"عدم اإجراء انتخابات جمل�س 
النــواب لعراقيي اخلــارج"، ب�سبب �سيق الوقــت واالإجراءات ال�سحيــة املتبعة على خلفية 
انت�ســار فايرو�ــس كورونــا. البع�س اأيــد القرار الأنه "�سيلغــي هدرا كبريا يف املــوارد"، بينما 
انتقده اآخــرون الأنه "يحرم عراقيني من ممار�سة حقوقهــم الد�ستورية"، يف االقرتاع كما 

اأن "االأ�سباب التي اأوردتها املفو�سية غري مقنعة"، بح�سب بع�س املنتقدين.

جنود يدلون با�شواتهم يف االنتخابات .. ار�شيف

اجتماع اختيار اع�شاء املحكمة االحتادية اأم�ش
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جمهورية �لعر�ق 
وز�رة �لنفط 

�صركة خطوط �النابيب �لنفطية 
)�صركة عامة( 

Republic of Iraq 
Ministry of Oil 

Oil Pipelines Company (State Co.) 

�لعدد: هـ م / 5716 
�لتاريخ : 2021/3/23 

تعلن ش��ركة خطوط االنابي��ب النفطية عن إعالن املناقص��ة العامة املرقمة ) م 
.م /2021/3( واخلاصة ب� ) نقل منتس��بي مس��تودع نفط الرصافة( واملدرجة ضمن 
تخصيص��ات امليزاني��ة االحتادية التش��غيلية لس��نة )2021( وبكلف��ة تخمينية 
مقدارها )364.800.000( دينار )ثالثمائة وأربعة وستون مليون وثمامنائة ألف دينار(، 
فعلى الشركات واملكاتب اخملتصة الراغبة باالشتراك باملناقصة تقدمي عطاءاتهم 
خ��الل أوقات الدوام الرس��مي الى العنوان التالي )مقر الش��ركة الكائن في بغداد 
– الدورة - اجملمع النفطي( ويتم تس��جيل العطاء في س��جل العطاءات في قسم 
املشتريات ويودع في صندوق العطاءات املوجود في مقر الشركة في موعد أقصاه 
قبل موعد غلق املناقصة على ان تقدم عطاءاتهم داخل ظروف مغلقة ومختومة 
ومثبت عليها اس��م مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم 

املناقصة مع ارفاق داخل العطاء البيانات اآلتية: 
1- التأمينات االولية على ش��كل صك مصدق او خطاب ضمان أو س��فتجة مببلغ 
(7.300.000( دين��ار )س��بعة مالي��ن وثالثمائة ألف دينار عراقي( باس��م الش��ركة 
مقدمة العطاء لصالح ش��ركة خطوط االنابيب النفطية )ش��ركة عامة( صادرة 
من اح��د املصارف املعتمدة من قب��ل البنك املركزي العراقي عل��ى ان تكون نافذة 
ملدة )180( يوم من تاريخ تقدمي العطاء علماً بأنه سيتم مصادرة التأمينات االولية 
عند س��حب مقدم العطاء لعطائه بعد موعد الغلق او في حالة عدم استكمال 

البيانات الفنية والشروط املطلوبة. 
2- كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصات صادر من الهيئة العامة للضرائب 
اصلي ومعنون الى ش��ركة خطوط االنابيب النفطية نافذ املفعول لعام 2021 مع 

الهوية الضريبية نافذة املفعول.
3- وصل ش��راء وثائق املناقصة )النس��خة األصلية( مع هوية غرفة التجارة )نافذة 

املفعول( وهوية احتاد الناقلن )نافذة املفعول(. 

4- ش��هادة تأس��يس الش��ركة وعق��د التأس��يس والنظ��ام الداخلي للش��ركة 
)للشركات(. 

5- االعمال املماثلة واملنجزة التي قام بها سابقاً )على ان ال يقل عن عقد واحد خالل 
السنوات )10( املاضية ومببلغ ال يقل عن )30%( من الكلفة التخمينية للمناقصة(. 
6- نس��خة ملون��ة م��ن املستمس��كات الش��خصية للمدير املفوض للش��ركة 
واملساهمن )هوية األحوال املدنية – شهادة اجلنسية العراقية – بطاقة السكن(. 
علماً ان مبلغ ش��راء وثائ��ق املناقصة )250000( دينار )مئتان وخمس��ون ألف دينار 
عراق��ي( غير قابل للرد على ان يتم تقدمي هوية احتاد الناقلن او ش��هادة تس��جيل 
الش��ركة عند املراجع��ة لش��راء أوراق املناقصة وأن موعد غل��ق املناقصة هو في 
يوم )االثنن( املصادف )2021/4/26( وس��يتم فتح العطاءات بشكل علني بحضور 
مقدمي العطاءات الراغبن باحلضور في مقر ش��ركة خط��وط االنابيب النفطية 
بتاريخ )2021/4/27( الساعة التاسعة صباحاً وفي حال مصادفة يوم موعد الغلق 
او الفتح عطلة رس��مية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وس��وف يهمل أي عطاء يتم 
تقدميه بعد موعد الغلق ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة أجور النش��ر واالعالن 

وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعراً. 
امل��واد  وهيئ��ة   pipelincompany@oil.gov.iq للش��ركة  االلكترون��ي  البري��د 
opccontracts@gmail.com وف��ي ح��ال وجود أي استفس��ار االتص��ال على رقم 

قسم املشتريات )07832201952)
املناقصة معلنة مبوجب الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية. 
جلهة التعاقد احلق بإلغاء املناقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات سوى إعادة 

ثمن شراء وثائق املناقصة. 
ماجد عبد �لر�صا لفتة 

وكيل �ملدير �لعام 

جمهورية �لعر�ق / وز�رة �لد�خلية
وكالة �لوز�رة لل�صوؤون �الإد�رية و�ملالية

مديرية �الأحو�ل �ملدنية و�جلو�ز�ت و�الإقامة �لعامة
مديرية �الأحو�ل �ملدنية و�جلو�ز�ت و�الإقامة يف �النبار 

�إعـــــالنق�صم �صوؤون �أحو�ل �النبار 
قدم املدع��ي )موفق حميد عالوي( دع��وى واملتضمن تبديل لقبه 
وجعل��ه )العلواني( بدالً من )الفالحي( فم��ن لديه حق االعتراض 
مراجعة مقر هذه املديرية خالل خمس��ة عش��ر يوم وبعكس��ه 
س��يتم النظر في طلبه وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

املوحدة رقم 3 لسنة 2016.
�للو�ء ريا�ض جندي �لكعبي 
مدير �جلن�صية �لعام / وكالة 

العدد: 1251 
التاريخ: 2021/3/8 

جمهورية �لعر�ق 
جمل�ض �لق�صاء �الأعلى 

رئا�صة حمكمة ��صتئناف �صالح �لدين �الحتادية 
حمكمة �الأحو�ل �ل�صخ�صية يف تكريت 

�إعـــــالن
�ىل / �ملدعى عليه / عبد �هلل حممد مطلك

اقام��ت املدعي��ة )مرمي ش��هاب احم��د( الدع��وى املرقمة 

354/ش/2021 تطال��ب فيه��ا احلك��م بالتفري��ق للض��رر 

وجملهولية محل إقامتك عليه قررت احملكمة تبليغك مبوعد 

املرافعة 2021/4/7 عن طريق النشر بالصحف احمللية.. 

العدد : 354 / ش/2021 
التاريخ: 2021/3/23 

بغد�د / �ملدى

ك�شفت ال�شركة العامة ملوانئ العراق، 
اأم����س الأربع���اء، ع���ن ق���رب و�ش���ول 
200 خبري ومعدات ومعامل كبرية 

للم�شاهمة باجناز ميناء الفاو.
وق���ال مدي���ر ال�شرك���ة العام���ة ملوانئ 
النق���ل  ل���وزارة  التابع���ة  الع���راق 
الدكت���ور املهند����س فرح���ان حمي�شن 
الفرطو�ش���ي يف ت�شريح �شحفي، اإن 
الكورية وجهت دعوة  داي���و  "�شركة 
اىل 200 خب���ري للم�شاهم���ة باإجناز 
مين���اء الف���او، م���ع اق���راب و�ش���ول 
مع���دات كب���رية منها مطرق���ة عمالقة 
لدق الركائ���ز لأر�شفة املين���اء، ف�شاًل 
ع���ن التعاق���د ل�ش���راء معام���ل لإجناز 
امل�شاري���ع املكلفة به���ا ال�شركة املنفذة 

ب�شكل ر�شني".
الكوري���ة  "ال�شرك���ة  اأن  واأ�ش���اف 
با�شرت بع���دد من التح�شريات لأكرث 
من م�ش���روع منها عملية م�شح امليناء 
احلربي���ة  واملنفلق���ات  الألغ���ام  م���ن 
العامل���ني،  �شالم���ة  عل���ى  للحف���اظ 
وق���د ا�شتقدمت ع���ددًا م���ن ال�شركات 
املتخ�ش�شة بالك�ش���ف عنها واإزالتها، 
ف�شاًل عن املبا�شرة بعملية م�شح لقاع 
قناة خور الزبري للبدء باأعمال النفق 
الذي يربط ال�شفة ال�شرقية بالغربية 
للطري���ق ال�شري���ع الرابط ب���ني ميناء 
الفاو � اأم ق�شر، م���ع املبا�شرة بعملية 
امل�ش���ح اخلا�ش���ة بالقن���اة املالحية"، 
موؤك���دًا اأن "املين���اء �شي�شه���د حرك���ة 
كبرية وعمالقة يف العمل حال اإطالق 
املالي���ة  والتخ�شي�ش���ات  املوازن���ة 

للم�شروع".
واأ�شار الفرطو�شي اىل اأن "العاملني 
يف م�شروع ميناء الفاو هم من �شركة 

�شرك���ة  وه���ي  الإيطالي���ة،  تكنتي���ال 
ا�شت�شاري���ة تعمل ب�شفته���ا املهند�س 
املقيم يف امل�شروع، ف�شاًل عن خرباء 
ومهند�ش���ني من �شرك���ة دايو الكورية 
والتع���اون م���ع امل���الكات الهند�شي���ة 
والفنية يف هيئ���ة ميناء الفاو الكبري 

التابعة ل�شركة املوانئ".
ولفت اىل "وجود 85 ر�شيفًا متبقيًا 
�شم���ن املين���اء �شيت���م عر�شه���ا خالل 
امل���دة املقبل���ة كفر����س ا�شتثمارية او 
بغي���ة  امل�ش���رك  للت�شغي���ل  اإحالته���ا 
حتقي���ق فائ���دة اأك���رب للم�ش���روع من 

ناحية الإيرادات املالية".
واأ�ش���ار الفرطو�ش���ي اىل اأن "هن���اك 
مت���ت  الف���او  ملين���اء  اأخ���رى  عق���ودًا 
اإحالته���ا قبل عامني وق���د و�شلت اىل 
ن�ش���ب اجن���از متقدم���ة منه���ا عق���ود 
ال�شداد ال�شخرية التي و�شلت ن�شبة 
وطري���ق  باملئ���ة،   55 اىل  اجنازه���ا 
مدخ���ل مين���اء الفاو ال���ذي و�شل اىل 
وكذل���ك  باملئ���ة،   45 اإجن���از  ن�شب���ة 
حو����س الت�شنيع لنفق قن���اة اخلور 
الذي و�شلت ن�شب���ة اإجنازه اىل 43 

باملئة".
واأو�شح اأن "الطريق الدويل للميناء 
عبارة ع���ن م�شروعني اأحدهما يخرج 
م���ن مين���اء الف���او باجتاه نف���ق خور 
الزب���ري وميت���د اىل ناحي���ة �شف���وان 
خارج ح���دود الب�ش���رة، وجار العمل 
به ب�ش���ب القوالب الكونكريتية التي 
يت���م ن�شبه���ا يف موق���ع النف���ق نهاية 
م���ن  يب���داأ  والآخ���ر  احل���ايل،  الع���ام 
مين���اء الفاو م���رورًا بالنف���ق باجتاه 
اأم ق�ش���ر ويرتب���ط بالطري���ق الدويل 
ال�شريع باجت���اه بغداد، وهذا جتري 
علي���ه عملي���ات امل�ش���ح م���ن املخلفات 

احلربية".

بغد�د / �ملدى

حمافظ����ة  يف  املحلي����ة  احلكوم����ة  بين����ت 
الديواني����ة، اأم�����س، الآث����ار ال�شلبية التي 
يخلفها تاأخ����ر اإقرار املوازن����ة العامة بعد 

عبور الربع الأول من ال�شنة.
وق����ال النائ����ب الأول ملحاف����ظ الديواني����ة 
فار�س ونا�����س، يف ت�شري����ح �شحفي، اإن 
»هناك اآثارًا �شلبي����ة كثرية ت�شببها م�شاألة 
تاأخر اإقرار املوازن����ة العامة ل�شنة 2021 
م����ن بينه����ا توق����ف امل�شاريع وع����دم البدء 
بتل����ك الت����ي كان مق����ررًا البدء به����ا ال�شنة 
اإق����رار  لع����دم  اأي�ش����ًا  وتوقف����ت  املا�شي����ة 

املوازنة«.
واأ�ش����اف، »كذل����ك م�شاألة روات����ب العقود 
مل�شاأل����ة  اإ�شاف����ة  اليومي����ني،  والأج����راء 
ح�شم الدرج����ات الوظيفية التي ينتظرها 

ال�شب����اب والدي����ون التي بذم����ة احلكومة 
املحلية ل�شالح �شركات ومقاولني«.

يحّمل���ون  »املواطن���ني  اأن  اىل  واأ�ش���ار 
احلكومات املحلية العديد من امل�شاكل رغم 
اأنه���ا اأ�شبحت م�شدًا وكب����س فداء لتخبط 
جمل����س الن���واب واحلكوم���ة املركزية لكن 
لكونها الأقرب للمواطن فهو يحّملها ذلك«.

وتابع ونا�س اأن »التظاهرات التي ت�شهدها 
املحافظ���ة كلها تتوقف على اإقرار املوازنة، 
ونحن ل منلك اأي حلول بدون اإقرارها بل 

نتحمل العبء رغم عدم م�شوؤوليتنا«.
وكان ع�ش���و اللجنة املالية النيابية، حممد 
ال�شبكي ك�ش���ف عن الأ�ش���رار الناجمة عن 

تاأخر اإقرار م�شروع القانون. 
وق���ال ال�شبك���ي اإن »جمل����س الن���واب حّدد 
جدي���دًا  موع���دًا  املقب���ل  ال�شب���ت  جل�ش���ة 
للت�شوي���ت عل���ى املوازنة بع���د اأن ت�شببت 

اخلالف���ات يف متريره���ا مطل���ع الأ�شب���وع 
اجلاري » لفت���ًا اإىل اأن »اخلالفات ما زالت 
م�شتم���رة ونتوقع عدم متريرها يف املوعد 

اجلديد«.
واأ�شاف اأن »تاأخ���ر اإقرار م�شروع القانون 
عطل و�شّل احلركة وال�شتقرار القت�شادي 
يف البالد وامل�شاريع ال�شتثمارية اخلا�شة 
بامل�شت�شفي���ات واملدار����س وغريه���ا« داعيًا 
م�شلح���ة  تغلي���ب  اإىل  الربمل���ان  اأع�ش���اء 

ال�شعب ومترير املوازنة دون تعطيل.
وتابع ال�شبكي، اإن »احلوارات بخ�شو�س 
م�شروع قانون املوازنة �شبه متوقفة الآن، 
ول يوج���د اأي تطور يف متري���ر القانون«، 
اإن���ه »�شيتع���ذر متري���ر املوازن���ة  مرجح���ًا 
بجل�ش���ة ي���وم ال�شب���ت املقب���ل لأن الق���وى 
ال�شيا�شي���ة حتتاج مزيدًا م���ن الوقت حتى 

مترر القانون، ب�شكل توافقي«.

 متابعة / �ملدى

يبدو �أن مبادرة �لبنك �لمركزي الإنهاء 
�أزمة �ل�صكن في �لعر�ق �أ�صبه “بالخيال”، 
فالروتين �الإد�ري و�لتعليمات �لمعقدة 
للم�صارف �لحكومية و�الأرباح و�الأعباء 
�لتي ت�صعها �لم�صارف �لتجارية تجعل 

�ل�صخ�ض �لذي يروم �لح�صول على �لقر�ض 
ل�صر�ء وحدة �صكنية يفكر مليًا قبل 

�الإقد�م على هذه �لخطوة.

كم���ا اأن امل�ش���ارف الأهلي���ة لي�ش���ت باأف�ش���ل ح���ال من 
احلكومي���ة التي يكاد يقت�شر عم���ل معظمها على مزاد 

العملة فقط وتفتقر اىل الئتمان.

�لتحوط �أثناء �لقرو�ض 
ويق���ول اخلبري ال���دويل وم�شت�ش���ار م�شرف اجلنوب 
الأهلي ه�ش���ام ال�شمايل يف ت�شريح �شحفي، اأنه “من 
�شم���ن �شيا�شة امل�شارف الئتماني���ة ل ميكن اأن مينح 
قر�س لل�شخ�س بدون اأن تكون ماهيته املالية وقدرته 
عل���ى ال�ش���داد معروفة، بحي���ث يكون هن���اك �شمانات 
املقر����س  “ال�شخ����س  اأن  اىل  م�ش���ريًا  للم�ش���رف”، 
اإذا كان موظف���ًا وراتب���ه يف غري م�ش���رف، فيعني هذا 
دلل���ة وا�شحة على اأنه حا�شل على قر�س من م�شرف 

اآخر”.
وي�شيف اأن “امل�شارف الأهلية ملتزمة بتعليمات البنك 
املرك���زي”، م�شت���دركًا يف الوق���ت نف�ش���ه اأن “املبادرة 
الت���ي اأعلن عنها البنك املرك���زي واخلا�شة بقر�س 15 
مليون دينار هي مبادرة غري ملزمة للموؤ�ش�شات املالية 

كم���ا اأن كلفتها على املوؤ�ش�ش���ات املالية اأعلى ول توجد 
اأي فائ���دة للموؤ�ش�ش���ات املالي���ة، واإذا كان هناك تعديل 
ب�شعر العم���الت اخلا�شة باملبادرة فاإن البنوك الأهلية 

�شتعيد النظر بهذا الأمر”.
وكان البن���ك املرك���زي ق���د اأعل���ن يف الأول م���ن �شباط 
2021 ع���ن مب���ادرة جدي���دة من خ���الل من���ح قرو�س 
للموظفني املوّطنة رواتبه���م يف )امل�شارف احلكومية 
واخلا�ش���ة( مببلغ ق���دره 15 مليون دين���ار، وبعمولة 
مقطوع���ة ت�شتوفى ملرة واحدة وقدرها %4 من قيمة 

القر�س وبفرة �شداد 5 �شنوات.
وكذل���ك قرو����س مببل���غ 125 ملي���ون دين���ار ل�ش���راء 
وح���دات �شكنية يف املجمع���ات ال�شكنية ال�شتثمارية، 
و�شتكون تل���ك القرو�س دون فوائد، على اأن ت�شتقطع 
عمول���ة اإداري���ة مل���رة واح���دة ن�شبته���ا %5 م���ن قيمة 

القر�س ومبدة �شداد ل تتجاوز 20 عامًا.

�لكفيل لغر�ض �ال�صتمر�رية 
اإن  احلكومي���ة  امل�ش���ارف  اأح���د  يف  م�ش���در  ويق���ول 
ل�شراء الوح���دات ال�شكنية اأ�شر  املواطنني  “اإقرا����س 

بامل�شارف”.
وي�شي���ف امل�ش���در الذي طل���ب عدم الك�ش���ف عن ا�شمه 
للمواطن���ني  قرو����س  مبن���ح  ب���ادرت  “امل�ش���ارف  اأن 
ل�شراء وح���دات �شكنية يف جمم���ع ب�شمايا وجممعات 
اأخ���رى بدون كفي���ل يف بداية الأم���ر، اإل اأن الكثري من 

املقر�شني تلكوؤوا يف ت�شديد ما بذمتهم”.
وي�شي���ف اأن “و�ش���ع الكفي���ل ك�شرط للح�ش���ول على 
القر����س ج���اء للحف���اظ عل���ى ا�شتمراري���ة املقر����س 
بت�شدي���د م���ا بذمته، وا�شتم���رار امل�ش���رف يف اإقرا�س 

مواطنني جدد للح�شول على وحدة �شكنية”.
وي�شري امل�شدر اإىل اأن “هناك تعليمات �شت�شدر قريبًا 
من قبل جمل����س الوزراء فيما يخ�س قرو�س الإ�شكان 
م���ن خالل و�ش���ع ت�شهيالت اأمام املواطن���ني للح�شول 
عل���ى وحدات �شكنية”، مقرًا “ب���ان الفائدة املو�شوعة 
على القر�س من قبل امل�شارف والبالغة 4 يف املئة هي 

ثابتة وملدة 15 �شنة”.   

حرية تحديد �لفائدة
م���ن جانب���ه، يوؤك���د م�شت�ش���ار رئي����س ال���وزراء مظهر 
حممد �شال���ح اأن “العراق بع���د 2004 اعتمد التحرر 

املايل حيث ت���رك للم�شارف حرية من���ح الئتمان باأي 
وج���ه بدون تقييد وبنف�س الوقت حرية حتديد اأ�شعار 
الفائ���دة بع���د اأن كان���ت قب���ل ه���ذا التاري���خ مفرو�شة 

عليهم”.
وي�شي���ف �شال���ح اأن “البن���ك املركزي ترك ل���ه الرقابة 
وف���ق الن�شب التي ل ته���ّدد ال�شيولة املالي���ة للم�شرف 
اأو �شالمت���ه للخط���ر”، لفت���ًا اىل اأن “بع�س امل�شارف 
كان فيه���ا �شوء اإدارة مبن���ح الئتمان بحيث كان هناك 
الكثري من املتعرثين وغري معروفني عّر�شت امل�شارف 

للخ�شارة”.
ويتابع بالقول، “ل ميكن للحكومة اأن تتدخل ب�شيا�شة 
امل�شارف �شواء مبالغ القر�س اأو الفائدة” ، م�شتدركًا 
اأن “تدخل احلكومة من املمكن اأن يكون يف امل�شارف 
التنموي���ة كامل�شرف العقاري و�شندوق الإ�شكان التي 

يكون القر�س فيها قليل الكلفة ومي�شر”.

�لقر�ض و�صيلة ولي�صت غاية
وي���رى اخلب���ري القت�ش���ادي �شرغ���ام حممد عل���ي اأن 
اإذا م���ا توفرت  “القر����س لي����س غاي���ة واإمن���ا و�شيلة 
عنا�شر التنمية لتوظيفها اىل م�شاريع منتجة حتد من 
ن�شب البطال���ة وتدمي دورة راأ�س امل���ال، اأما القرو�س 
العبثي���ة ب���دون وجود درا�ش���ات ج���دوى حقيقية فهي 
اأعب���اء مالية على امل�شتفيدين وه���ي ذات منفعة وقتية 

و�شرر بعيد املدى”.
وي�شيف اأن “الفائدة املو�شوعة على القر�س يجب اأن 
تكون عمليًا من اأ�شل املتبقي يف ذمة املقر�س ولي�س 
من اأ�شل القر�س الكل���ي لأن هذا غري عادل وا�شتغالل 
للزبائ���ن ب�شبب �شع���ف العر�س مقاب���ل تنامي الطلب 
عل���ى القرا�س يف ظ���ل الو�شع القت�ش���ادي ال�شيئ 
و�شعف معرو����س ال�شكن يف ظل تنامي �شريع للكتلة 

الب�شرية”.

ثالث مبادر�ت بدون �لتز�م
اجلامع���ة  يف  ال�شيا�ش���ي  القت�ش���اد  اأ�شت���اذ  ويق���ول 
العراقي���ة عبد الرحمن امل�شه���داين اإن “البنك املركزي 
ق���ام بثالث مب���ادرات لت�شجيع امل�ش���ارف الأهلية على 
منح قرو����س �شكنية للمواطنني وبفائ���دة قليلة اإل اأن 
معظ���م هذه امل�ش���ارف ل تلتزم بهذه املب���ادرة”، مبينًا 
اأن “امل�ش���ارف الأهلي���ة هي م�ش���ارف جتارية ت�شعى 

لتحقي���ق الأرب���اح وبالت���ايل فانه���ا ل متن���ح قرو�ش���ًا 
�شكنية”.

وي�شي���ف اأن “املجمع���ات ال�شكني���ة رعته���ا امل�شارف 
احلكومي���ة لت�شجي���ع ال�شك���ن العم���ودي وهي ل حتل 
م�شكل���ة اأزم���ة ال�شك���ن يف الع���راق لأنن���ا نتح���دث عن 

احلاجة اإىل اأربعة ماليني وحدة �شكنية”.
وي�شري امل�شه���داين اىل اأن “القرو����س الب�شيطة التي 
ُمنح���ت م���ن قب���ل امل�ش���ارف �شوه���ت مناظ���ر املدين���ة 
اأن  لأنه���ا ُمنحت مل�شاحات حتى ل� 50 م���را”، معتربًا 
العراق هو  ال�شك���ن يف  اأزمة  “اأف�ش���ل احللول حل���ل 

تخ�شي�س مدن جديدة”.

مجبرون على �لفو�ئد 
ويق���ول املواطن رائ���د اخلفاجي اإنه “واف���ق م�شطرًا 
على ال�ش���روط والفائدة الثابتة لغر�س احل�شول على 
قر����س من م�شرف الرافدين ل�ش���راء وحدة �شكنية يف 
جممع ب�شماي���ا ال�شكني”، مبينا اأنه “ي�شكن حاليًا يف 
دار موؤج���رة ولي����س لديه امل���ال الكايف ل�ش���راء دار اأو 

حتى �شقة �شكنية بدون احل�شول على القر�س”.
وي�ش���ري اإىل اأن “القر����س الذي ح�شلت علي���ه �شاأقوم 
بدفعه خالل 15 �شنة مع مبلغ �شيكون ما يقارب ن�شف 
القر����س كفائ���دة”، مبين���ًا اأن “امل�ش���ارف احلكومي���ة 
حتول���ت اىل م�ش���ارف جتارية �شاأنها �ش���اأن امل�شارف 

الأهلية يف العراق”.
م���ن جانبه، يق���ول املواطن عل���ي حم���زة اإن “الفوائد 
الت���ي ت�شعها امل�شارف احلكومي���ة ثابتة ول تتناق�س 
بتناق����س مبل���غ القر����س بع���د الت�شدي���د”، موؤك���دًا اأن 
“املواط���ن يتجه لهذه امل�شارف لعدم وجود بديل اخر 

يح�شل على القر�س”.
وي�شري حم���زة اىل ان “معظم املواطنني يرددون يف 
الق���دام للح�شول على القرو�س من امل�شارف للمبالغ 
العالي���ة التي يج���ب ان ي�شددها بعد ذل���ك”، م�شتدركا 
يف الوق���ت نف�شه انه “لي�س هناك خيار اآخر يلجاأ اليه 

املواطن للح�شول على وحدة �شكنية غري ذلك.
ويع���اين العراق م���ن اأزمة خانق���ة يف ال�شك���ن ب�شبب 
تزاي���د ع���دد �ش���كان الع���راق وحمدودي���ة املجمع���ات 
ال�شكني���ة اإ�شاف���ة اإىل ع���دم ق���درة املواط���ن عل���ى بناء 
وحدة �شكنية خا�شة به لغالء اأ�شعار الأرا�شي واملواد 

الإن�شائية.

 �لعمارة / �ملدى

نظ���م مكفوف���و حمافظ���ة مي�شان، اأم����س، وقفة 
مدين���ة  يف  الن���ور،  معه���د  اأم���ام  احتجاجي���ة 
العمارة، احتجاجًا ورف�شًا ملا �شّموه »ا�شتيالء« 

دائرة الرعاية، على دار خم�ش�شة لهم. 
وق���ال اأح���د املكفوف���ني املحتج���ني يف ت�شريح 
�شحف���ي تابعت���ه )امل���دى( اإن »دائ���رة الرعاي���ة 
الجتماعية ا�شتولت على هذه الدار التي كانت 
خم�ش�ش���ة لن���ا، لتعليمن���ا وتطوي���ر مهاراتن���ا 
وا�شتقط���اب املكفوفني باملحافظة، غري مكرثة 

ملا يح�شل لنا يف امل�شتقبل«.

»فو�ئد كبرية«.. مبادرة حل �أزمة �ل�شكن بالعر�ق �أ�شبه ب� »�خليال« قريبًا  �لعر�ق  في  خبير   200
للم�شاهمة باإنجاز ميناء �لفاو

مكفوفو مي�شان 
يحتجون ب�شبب..

حكومة �لديو�نية: تاأخر �ملو�زنة �شّل حركتنا �القت�شادية و�ال�شتثمارية



 عمـار �سـاطع  
معالي الكلمة

 َي�ض���رُّ بع�ض ُمع���ّدي وُمقّدمي الربامج الريا�ض���ية اليومية من على 
�ضا�ض���ة القنوات الف�ض���ائية العراقي���ة، على ال�ض���ر عك�ض االجتاه، 
الأه���داف تك�ض���ب من خاللها ح�ض���ور ع���دد اأكرب من امل�ض���اهدين اأو 
ك�ض���ب وّد املعّلقني واملتابعني عرب روابط البث املبا�ض���ر يف مواقع 

التوا�ضل االجتماعي!
 ق�ض���ية ُم���ّرة حقًا اأن تك���ون اأهمية املتابع���ني واملعلقني اأكرث من 
الفح���وى واملحت���وى ال���ذي يفرت����ض اأن يك���ون مهنيًا ومدرو�ض���ًا 
وواقعي���ًا، ف�ض���اًل ع���ن كونه ناب���ع من قناع���ات �ض���حفية واإعالمية 
م�ضرتكة مدعوم بت�ض���ّورات اأهل الراأي، ترتابط فيها االأطر العامة 
لكل حلقة �ض���ريطة اأن يكون االلتزام يف اأعلى درجاته والذائقة يف 

مقّدمة اأولويات املتواجدين يف اال�ضتوديو!
لكنه���م  االإعالم���ي،  العم���ل  االح���رتاف يف  ع���ن  يبح���ث اجلمي���ع   
يحرتق���ون يف اأول ظهور، فرت�ض���م الربامج �ض���ورة �ض���بابية اأمام 
ما هو منطقي.. وجتد اال�ض���تنتاجات اأنها ت�ض���ل اىل مرحلة ن�ض���خ 
املوا�ض���يع وعر�ض���ها ب�ض���كل بلي���د، ورمبا مث���ر اأو حتى �ض���عيف 
غ���ر جمٍد، بل واأك���رث من ذلك، ف���اإن جلب االأنظار �ض���يكون من بني 
اهتمام���ات املذي���ع ال���ذي يرتق���ب حلظ���ة االنتقال���ة الفعلية �ض���وب 

التاأثر على مف�ضلية احللقة ذاتها!
عندن���ا يف العراق.. بوادر �ُض���ّح حقيقية يف اإع���داد الربامج املهنية 
احليادي���ة والتي تبحث عن احلقيقة دون تزييف اأو تعقيد اأو حتى 
عرب عر�ض وجهات النظر ومنح كل طرف فر�ضة عر�ض راأيه ب�ضكل 
ين�ض���جم مع الطرح دون اللجوء اىل اال�ض���تهانة اأو التقليل اأو حتى 
االإ�ض���اءة والتجري���ح، وا�ض���تخدام كلم���ات وم�ض���طلحات ُمرتمة 
بعي���دة ع���ن ت�ض���ويه ذائقة املتلق���ي اأو ط���رح اأمور بعيدة ع���ن لياقة 

احلديث!
 ومبقاب���ل ذل���ك ال�ُض���ح الت���ي يقت�ض���ر عل���ى برنام���ج اأو برناجمني 
ورمّب���ا ثالثة برام���ج، فاإن برامج الريا�ض���ة اليوم ُتعدُّ ُم�ض���يئة اىل 
م���ن ي�ض���اهدها كونه���ا ك�ض���رت حواجز االح���رتام وقّللت م���ن قيمة 
احل�ض���ور واأ�ض���ّرت بامل�ض���اهد، بل ودفعت اىل دق اأ�ض���فني التفرقة 
ب���ني ه���ذا وذاك، بينما يبحث املقّدم عن اأ�ض���لوب )خاِلْف ُتعرْف( اأو 
عن م�ض���طلح جديد انت�ض���ر يف االآونة االأخرة وهو )الط�ّض���ة( عرب 
زيادة اأرق���ام اأعداد املتابعني واملُعّلقني على �ض���فحات برناجمه يف 

ال�ضو�ضيال ميديا، لت�ضّوره اأنه يحقق ذاته من خالله!
م�ض���كلة مقّدم���ي العديد م���ن الربامج الريا�ض���ية.. اأنه���م ال يفّرقون 
ب���ني من يتابعهم ومن يتاأّثر بهم.. ف���ال نظام مّدد ميكنه اأن يعطي 
اإح�ض���ائيات على االأ�ض���خا�ض الذين ي�ض���اهدون الربامج الريا�ضية 
التي اأ�ض���بحت تتوّزع على �ض���اعات اليوم الواحد بدءًا من ال�ضاعة 
اخلام�ضة ع�ضرًا وحتى ما بعد منت�ضف الليل، مثلما ال يوجد �ضياق 

ُمّدد يفر�ض منطقًا مهنيًا على اجلميع اأن يلتزم به!
 واالأده���ى من ذل���ك، اأن مقّدمي الربامج، يحاولون �ض���ناعة االإثارة 
وتبّن���ي راأيًا م���ا يف احللقة، بعيدًا متامًا عن لغ���ة احلياد والوقوف 
عل���ى م�ض���افة واحدة من جميع االط���راف، وهذا كّله اأي�ض���ًا مبقابل 
النيل من فحوى املادة ال�ض���حفية، واالأ�ض���ئلة الت���ي ُتطرح وطريقة 
عر�ض���ها، وهو م���ا اأو�ض���لنا اىل حقيق���ة اأن هناك �ض���عفًا كبرًا يف 

خزين املعلومات لدى املقّدم ومن َقبله املُعد!
 برام���ج الريا�ض���ة اليوم، واأكرثها، حتاول انتهاج نهج الن�ض���خ يف 
الربامج ال�ضيا�ض���ية ومتبّنيات غر وا�ضحة، ب�ضبب �ضيا�ضة القناة 
واالأجن���دة التي و�ض���عتها لنف�ض���ها واخل���ط الذي تبّنته، اأ�ض���بحت 
���َطّف م���ع فرقة بعيدة ع���ن فرقة اأخرى، ويغل���ب عليها االنحياز  ت�ضْ
جلهة على ح�ض���اب جهة اأخرى، وتطرح امل�ض���اكل من دون اأن ت�ضل 
اىل حلول اأو رمبا ماولة اإيجاد معاجلات الأمور توؤثر �ض���لبًا على 

الواقع الريا�ضي!
 االإ�ض���رار ال���ذي جن���دُه الي���وم ه���و اأن ُمع���ّدي وُمقّدم���ي الربام���ج 
الريا�ضية دخلوا فيما بينهم يف مرحلة التناف�ض الذي اأجده اإ�ضاءة 
اأواًل لالإع���الم، ونظرة تبتعد عن املهنية ثانيًا، وماولة للن�ض���خ يف 
قراءة االأمور والق�ض���ايا ثالثًا، وتغليب الَطب���ع على التطّبع رابعًا، 
وه���ي م���ن وجه���ة نظري عالم���ة تبتع���د ع���ن العمل ال���ذي يفرت�ض 
اأن يك�ض���ف ق�ض���ايا مهّم���ة ويعر�ض موا�ض���يع ينتظره���ا اجلمهور 
الريا�ض���ي، وب���داًل من كل ذل���ك يدخ���ل االإعالميون فيم���ا بينهم يف 
مرحلة �ض���راع خفي من جهة وُمعلن من جهة اأخرى، وتنال فرتات 
م���ن الربامج وقتًا للت�ض���قيط ب���ني هذا املق���ّدم وذاك وه���و اأمر غر 

مقبول متامًا!
اأيه���ا االأخوة.. اإن الربامج الريا�ض���ية ُوجَدْت بهدف حتقيق غايات 
ت�ض���بُّ يف �ض���الح الريا�ض���ة ولي�ض التناف�ض على اأعداد املتابعني، 
وه���ي ج���اءت لتوؤ�ّض����ض ملرحلة �ض���حيحة تك�ض���ف ملفات وق�ض���ايا 
وم�ض���اكل تك���رث يف جمتم���ع الريا�ض���ة ومتن���ح املتابع���ني ر�ض���الة 

منوذجية مهنية �ضليمة و�ضحيحة!

االحرتاف ِبـَتَعُمد )االحرتاق( 

عندنا في العراق.. بوادر �ُسّح حقيقية 
في اإعداد البرامج المهنية الحيادية 

والتي تبحث عن الحقيقة دون تزييف اأو 
تعقيد اأو حتى عبر عر�ض وجهات النظر 

ومنح كل طرف فر�سة عر�ض راأيه 
ب�سكل ين�سجم مع الطرح دون اللجوء 

الى ال�ستهانة اأو التقليل اأو حتى الإ�ساءة 
والتجريح...

العامــة للجمعيــة  التكميليــة  النتخابــات  فــي  المميزيــن  مقاعــد  علــى  مثيــر  تناف�ــض   

رياضة العدد )4906( ال�ضنة الثامنة ع�ضرة - اخلمي�ض )25( اآذار 2021

http://www.almadapaper.net  Email: info@almadapaper.net

المن�شور ي�شهد والدة مكتب تنفيذي جديد للأولمبية العراقية

 بغداد / حيدر مدلول

ميليا  املن�ضور  فندق  اىل  االأن��ظ��ار  تتجه 
فيه اجلمعية  بالعا�ضمة بغداد حيث تعقد 
العراقية  الوطنية  االأوملبية  للجنة  العامة 
موؤمترين انتخابيني عند ال�ضاعة احلادية 
ع�����ض��رة ���ض��ب��اح ال���ي���وم اخل��م��ي�����ض وغ���دًا 
والع�ضرين  اخلام�ض  امل��واف��ق��ني  اجلمعة 
اآذار  وال�����ض��اد���ض وال��ع�����ض��ري��ن م��ن ���ض��ه��ر 
�ضباعية  ق�ضائية  هيئة  باإ�ضراف  اجلاري، 
الثالثية  اللجنة  قبل  م��ن  تعيينها  ج��رى 
ال���ع���راق،  يف  ال��ري��ا���ض��ي  ال��ع��م��ل  الإدارة 
االأوملبية  اللجنة  ع��ن  ممثلني  وبح�ضور 
ال��دول��ي��ة وامل��ج��ل�����ض االأومل���ب���ي االآ���ض��ي��وي 
�ضبكة  ع��رب  )زووم(  ب��رن��ام��ج  خ���الل  م��ن 
االنرتنت ب�ضفة مراقب، وعدد مدود من 
ال�ضخ�ضيات املحّلية املعنية ب�ضوؤون  كبار 

الريا�ضة العراقية.
تواجد  اخلمي�ض  اليوم  موؤمتر  و�ضي�ضهد 
ميثلون  ري��ا���ض��ي��ًا  م��رك��زي��ًا  احت�����ادًا   24
الوطنية  االأوملبية  للجنة  العامة  اجلمعية 
والطائرة  )ال�ضلة  احتادات  وهم  العراقية 
واأل���ع���اب ال���ق���وى وامل��الك��م��ة وال��ط��اول��ة 
الطائرة  والري�ضة  وال��دراج��ات  والثالثي 
وال���ف���رو����ض���ي���ة وال���رم���اي���ة وامل�����ض��ارع��ة 
وال�ضراع والتن�ض ورفع االأثقال والكانوي 
والتجذيف  وال�ضباحة  وال��ي��د  واجل���ودو 
والبي�ضبول  وامل���ب���ارزة  وال��ت��اي��ك��وان��دو 
بعد  وال�����ض��ه��م(  وال��ق��و���ض  واجلمنا�ضتك 
بالهيئة  )ممثاًل  القدم  كرة  احتاد  ا�ضتبعاد 
التطبيعية( نتيجة رف�ض اللجنة االأوملبية 
ال��دول��ي��ة ع��رب م��وظ��ف��ه��ا ج����روم بويفي 
واحلوكمة  املوؤ�ض�ضاتية  العالقات  رئي�ض 
اللجنة  به  تقّدمت  ال��ذي  الر�ضمي  الطلب 
املوؤقتة الإدارة العمل الريا�ضي يف العراق 
ال��ق��دم  ك���رة  بتمثيل احت���اد  ل��ه��ا  ال�����ض��م��اح 
�ضمن اجلمعية العامة، مرّبرة باأنها هيئة 
ال��دويل  االحت��اد  قبل  من  معّينة  تطبيعية 
لكرة القدم ولي�ض احتادًا منتخبًا وي�ضمل 

احلال على احتاد اجلودو.
للجمعية  التكميلي  امل��وؤمت��ر  و�ضيكّر�ض 
خم�ض  انتخاب  االأوملبية  للجنة  العمومية 
ق��دم��وا   37 ب��ني  م��ن  مم��ّي��زة  �ضخ�ضيات 
ب�ضورة  اعتمادهم  ومت  تر�ضحهم  اأوراق 
الله،  عبد  بنيان ممد  )اإي��اد  ر�ضمية وهم 

وخليل  م��م��د،  �ضلمان  ح��م��ودي  ورع���د 
ي��ا���ض��ني ج��اب��ر ���ض��رق��ي، واإب��راه��ي��م خليل 
اإب��راه��ي��م ع��ب��ا���ض، وه��ون��ر ج��وه��ر ممد 
جهان، وجمال نا�ضر ح�ضون عبد، وعالء 
علي  الزم  واأ���ض��ع��د  �ضلمان،  ع��ب��ود  ج��اب��ر 
جممان، وعقيل عبد الرزاق �ضلمان عبا�ض، 
وطارق عبد الرحمن عبا�ض علي، وجزائر 
���ض��واي  ع��ل��ي��وي، وم��ه��دي  ح�ضن ره��ي��ف 
علي  احلميد  عبد  و�ضعد  بوحي،  مريهج 
و�ضاكر  نحو،  جا�ضم  ح�ضن  وفالح  منفي، 
ممد عودة خ�ضر، وممود اأحمد مراد 
الالمي،  خ�ضني  �ضلمان  داود  ورعد  اأحمد، 
الكرمي  وع��ب��د  ث��ام��ر،  دغ��ل  �ضموم  وع��ل��ي 
ج��ا���ض��م ك���رمي ف���رح���ان، واأ���ض��ام��ة �ضبيح 
م�ضطفى زامل، و�ضباح ح�ضن �ضري معن، 
وليث ح�ضني �ضهيب اأحمد، وطارق ح�ضن 
رزوقي عبا�ض، وممد ح�ضني احمد ويل، 
وكمال بزرك مهدي عبدو، واإبراهيم �ضامل 
حلو،  ج��اري  �ضهاب  وه��دي  نبهان،  �ضعد 
وروؤى زهر بهنان جرجي�ض، وليزا ر�ضتم 
احل�ضني  عبد  ووق��ب��ال  اإب��راه��ي��م،  يعقوب 
نعمة، وفاطمة �ضعد ممود احمد، ووالء 
طارق حميد خ�ضر، وفردو�ض جميد اأمني 
خليل،  ا�ضماعيل  نبهان  ون���دى  ال��ي��ا���ض، 
وجنان ناجي زوين نايف، واإميان �ضبيح 

ح�����ض��ني ح�����ض��وين، وم��ن��ى ط��ال��ب ث��اب��ت 
ممثلني  ان��ت��خ��اب  �ضيجري  فيما  ب�����ض��ر( 
االأوملبية  غر  االحت���ادات  من  فقط  اأثنني 
املعرتف بها من بني 6 مر�ضحني ظافر عبد 
 ) ال�ضطرجن  )احتاد  االأمر مظلوم ح�ضني 
)احتاد  ح�ضني  عنيد  احل�ضني  عبد  و�ضاكر 
ن�ضمي  علك  ج��ب��ار  وم�ضطفى  ال��ب��ول��ن��غ( 
)احتاد املواي تاي( وخمل�ض ح�ضن حيدر 
�ضاكر  واح��م��د  ال�ضامبو(  )احت���اد  خ�ضر 
وقا�ضم  اجل����وي(  )االحت�����اد  ح�ضن  ح��م��د 
كاظم �ضامل جودة )الكيك بوك�ضنغ( وكذلك 
انتخاب ممثلة واحدة فقط للجنة ال�ضنوية 
حنون  :و�ضن  هن  مر�ضحات  �ضت  بني  من 
وبيداء  ال�ضلة(  ك��رة  )احت���اد  حربي  علي 
التن�ض(  )احت����اد  خ�����ض��ر  م��م��ود  ك��ي��الن 
و�ضذى علي مط�ضر �ضيغم )احتاد القو�ض 
)احتاد  عبدو  متى  �ضباح  ولينا  وال�ضهم( 
)احت��اد  ممود  ممد  وليلى   ) ال�ضامبو 
م�ضن  احل�ضني  عبد  وع�ضماء  الثالثي( 
�ضيجري  وكذلك  البولينغ(  )احت��اد  �ضعيد 
واحدة  وريا�ضية  واحد  ريا�ضي  انتخاب 
فقط من بني 8 مر�ضحني للجنة الريا�ضيني 
فرج  عكار  طعي�ض  عدنان  وهم  االأوملبيني 
 )2021 لندن  اأوملبياد   – القوى  )األ��ع��اب 
)األعاب  نايف  ال���رزاق  عبد  ح�ضني  ودان��ة 

ولندن   2008 بكني  اأومل��ب��ي��اد   – ال��ق��وى 
مزعل  وحيد  الر�ضا  عبد  ووحيد   )2021
ري��و دي جانرو  – اأومل��ب��ي��اد  )امل��الك��م��ة 
برغ�ض  ح�����ض��ني  ع��ل��ي  وح�����ض��ني   )2016
ري��و دي جانرو  – اأومل��ب��ي��اد  )اجل����ودو 
م��م��ود  ���ض��ل��م��ان  ن��اظ��م  وع��ل��ي   )2016
)امل�ضارعة – اأوملبياد لندن 2012( ونور 
اأوملبياد   - )ال��رم��اي��ة  ممد  جا�ضم  عامر 
ممد  ج��ا���ض��م  ري��ا���ض  وم��م��د   )2012
جانرو  دي  ري��و  اأوملبياد   – )التجديف 
وهيب  غ�ضبان  ح�ضني  واأمي���ن   )2016
جانرو  دي  ري��و  – اأوملبياد  القدم  )ك��رة 

. )2016
للجنة  العامة  اجلمعية  ممثلو  و�ضي�ضارك 
البالغ عددهم  العراقية  الوطنية  االأوملبية 
االنتخابي  املوؤمتر  يف  فقط  �ضخ�ضًا   34
ع�ضرة  احل��ادي��ة  بال�ضاعة  �ضيعقد  ال���ذي 
ظ��ه��ر ي���وم غ���د اجل��م��ع��ة  ب��ال��ف��ن��دق ذات���ه 
من  مكّون  جديد  تنفيذي  مكتب  النتخاب 
11 ع�ضوًا فقط مبا فيهم الرئي�ض والنائب 
الثالث  والنائب  ال��ث��اين  والنائب  االأول 
الح��ق  وق���ت  يف  �ضيتم  فيما  واالأع�����ض��اء 
لقيادة  املايل  واالأمني  العام  االأمني  تعيني 
عام  من  متتد  لوالية  العراقية  الريا�ضة 
2021 ولغاية 2025 وحت�ضر املنتخبات 

الوطنية العراقية للم�ضاركة يف مناف�ضات 
طوكيو  املقبلة  االأومل��ب��ي��ة  االأل��ع��اب  دورة 
موافقة  ح�����ض��ول  ب��ع��د  وال���ض��ي��م��ا   2020
الدولية  االأوملبية  اللجنة  قبل  من  ر�ضمية 
على تواجد العراق فيها والتي من املقرر 
اإقامتها خالل الفرتة من الثالث والع�ضرين 
من �ضهر متوز ولغاية الثامن من �ضهر اآب 

.2021
من�ضب  على  مر�ضحني  ثالثة  ويتناف�ض 
االأوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب  رئي�ض 
طالب  )ال��دك��ت��ور  ه��م  العراقية  الوطنية 
في�ضل ورعد حمودي واإياد بنيان( وَر�ضح 
احتاد اجلمنا�ضتك اإياد جنف اليا�ض فقط 
بعد  للرئي�ض  االأول  النائب  ل�ضغل من�ضب 
ا�ضتبعاد مناف�ضه �ضمر �ضادق املو�ضوي، 
احت��اد  رئي�ض  اجلميلي  ح�ضني  وح��ي��در 
احت��اد  رئي�ض  ع��زي��ز  وم��م��د  الفرو�ضية 
الثاين  ال��ن��ائ��ب  من�ضب  على  ال��دراج��ات 
ل��ل��رئ��ي�����ض، و���ض��ب��اح ح�����ض��ن ���ض��ري معن 
ورئي�ض احتاد ال�ضباحة خالد كيبان على 

من�ضب النائب الثالث للرئي�ض.
ويف تطّور الحق قررت اللجنة الق�ضائية 
االأوملبية  اللجنة  انتخابات  على  امل�ضرفة 
�ضبعة  ا���ض��ت��ب��ع��اد  ال��ع��راق��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
مر�ضحني الأ�ضباب خمتلفة خالل االجتماع 
االأخر الذي عقدته لدرا�ضة ملفات جميع 
ممد  ال��ل��ه  عبد  �ضرمد  وه��م  املر�ضحني 
وعلي  الريا�ضي،  اخللق  مدّونة  النتهاكه 
هيئة  ب��اإج��راءات  ل�ضموله  �ضماكه  جعفر 
ممود  �ضعد  ورن��د  وال��ع��دال��ة،  امل�ضاءلة 
املن�ضطات،  م��ك��اف��ح��ة  ق��ان��ون  الن��ت��ه��اك��ه��ا 
قيد  توثيق  لثبوت  الكاظم  عبد  و�ضعالن 
لعدم  جعني  عزيز  وجميل  بحقه،  جنائي 
و�ضمر  الرت�ضيح،  متطلبات  ا�ضتكماله 
معار�ضة  ق��رار  لوجود  املو�ضوي  �ضادق 
وع��دي  اجل���ودو،  احت��اد  رئا�ضة  بت�ضليم 
ط��ارق الربيعي لعدم وج��ود اع��رتاف من 
اىل  ال�ضماح  جانب  اىل  االأوملبية  اللجنة 
ت��ق��دمي مر�ضح بديل  م��ن  ال��ط��ائ��رة  احت���اد 
م�ضتوٍف لل�ضروط بداًل من امل�ضتبعد جميل 
عزيز كون االحتاد من املكّونات الرئي�ضة 
قبول  وكذلك  العراقية،  االأوملبية  للجنة 
تر�ضيح اأحمد �ضم�ض الدين مولود مر�ّضحًا 
��ح  ع��ن احت���اد امل�����ض��ارع��ة ب���داًل م��ن امل��ر���ضّ

امل�ضتبعد �ضعالن عبد الكاظم.

 بغداد / املدى

للقو�����ض  العراق����ي  االحت����اد  ق����ّدم 
االأربع����اء،  اأم�����ض  �ض����باح  وال�ض����هم، 
اعرتا�ض����ًا ر�ض����ميًا للهيئ����ة الق�ض����ائية 
املُ�ض����رفة عل����ى االنتخاب����ات التكميلية 
للجن����ة االأوملبية الوطنية، على خلفية 
ا�ض����تبعاد العبة املنتخب الوطني رند 
�ضعد من املناف�ض����ة للفوز مبقعد جلنة 
اأن  املوؤّم����ل  االأوملبي����ني  الريا�ض����يني 

جتري اليوم اخلمي�ض.
وقال رئي�ض االحتاد �ض����عد امل�ضهداين 
����ف اأن تتخذ الهيئة  للمدى :"ِمن املُوؤ�ضِ
الق�ض����ائية ق����رار اإبع����اد رند �ض����عد من 
الريا�ض����يني  ب����ني زمالئه����ا  املناف�ض����ة 
االأوملبي����ني بذريع����ة انتهاكه����ا قان����ون 
مكافح����ة املن�ض����طات، بينم����ا احلقيقة 
اأنها مل تتناول املن�ض����طات، ومل ت�ضدر 
عقوب����ة م����ن االحت����اد ال����دويل للعب����ة 
بحقه����ا، ب����ل العك�����ض طلب مّن����ا اأمينه 
الع����ام اأم�����ض االأول تزوي����ده بالرابط 
بطول����ة  بنتائ����ج  اخلا�����ض  الر�ض����مي 
يف   2019 اأيل����ول  العربي����ة  االأندي����ة 
مافظة ال�ضليمانية باإقليم كرد�ضتان 
حي����ث �ض����ّجلت رن����د رقمه����ا التاأهيلي 

لالأوملبياد ب� 606 نقاط".

واأ�ضاف :اأي تناق�ض تعي�ضه االأوملبية 
الي����وم، فب����داًل م����ن دعم رند مبع�ض����كر 
خارجي لتاأمني اأف�ض����ل �ُض����بل االإعداد 
مل�ض����اركتها يف دورة االألعاب االأوملبية 
الت����ي �ض����تجري يف طوكي����و حزيران 
اإدارة  عل����ى  القائم����ني  ف����اإن  املقب����ل، 
�ض����وؤون االأوملبية يوّجهون لها �ضربة 
موجعة بقرار ظامل ال ي�ضتند اىل دليل 
دامغ يحرمها من املناف�ضة مع زمالئها 

يف املمار�ضة الدميقراطية".
وت�ضاءل امل�ضهداين :"هل من املنطقي 
اأن يت����م توقي����ت تعميم قرار املح�ض����ر 
اخلتام����ي للهيئة الق�ض����ائية لو�ض����ائل 
االإع����الم قب����ل ي����وم واح����د م����ن ب����دء 
املوؤمت����ر التكميل����ي؟ متى �ض����يعرت�ض 
املُ�ض����تبعد للدف����اع ع����ن حّق����ه؟ يف كّل 
القوانني ال�ض����ارية ملثل هذه الق�ض����ايا 
�����ض ثالثة اأيام يف االأقل لغر�ض  ُتخ�ضّ
الطع����ن وتق����دمي اأدلة ُتدِح�����ض القرار 

الظامل".
االحت���اد  :"اكتف���اء  اإىل  واأ�ض���ار 
بال�ض���كوى �ض���د ق���رار ا�ض���تبعاد رند 
للم���رة الثاني���ة بع���د موؤمتر ت�ض���رين 
الث���اين 2020، ول���ن ن�ض���ّعد املوقف 
لالحت���اد الدويل للقو�ض وال�ض���هم اأو 
مكمة )كا����ض( اأو اللجن���ة االأوملبية 

الدولي���ة، اإميان���ًا مّن���ا ب���اأن �ض���كوانا 
احلرك���ة  عل���ى  بال�ض���رر  �ض���تعود 
االأوملبي���ة الوطني���ة ورمّب���ا تتعّر�ض 
اىل االإيق���اف يف وق���ت ترتقب بع�ض 
االحت���ادات الريا�ض���ية فر�ض���ة دف���ع 
اأوملبي���اد  يف  للم�ض���اركة  ريا�ض���ييها 

طوكيو".
وخت���م �ض���عد امل�ض���هداين ت�ض���ريحه 
:"بعيدًا عن قبول اعرتا�ض���نا اأم رّده، 
لتحقي���ق  جاه���زًا  احتادن���ا  �ض���يكون 

امل�ض���اركات  يف  النتائ���ج  اأف�ض���ل 
الدولية، و�ضرتدُّ البطلة رند باالأرقام 
واملراكز واالألقاب العاملية �ضد القرار 
الظ���امل، وتبقى حري�ض���ة على متثيل 
اأن  دون  الالئق���ة،  بال�ض���ورة  بلده���ا 
يفلح املت�ض���ارعون لك�ضب الت�ضويت 
م���ن هّز معنوياتها، فكل املواقع زائلة 
ج ه���و البطل  ويبقى الريا�ض���ي املتوَّ
احلقيقي اخلالد يف �ضجالت التاريخ 

والت�ضريف".

القو�ض وال�شهم يعرت�ض على ا�شتبعاد رند ثانية من االنتخابات 

 بغداد / املدى

قرر االحتاد العراقي املركزي للكرة الطائرة يوم الثامن من �ضهر 
ني�ض���ان املقبل موعدًا نهائي���ًا النطالق مناف�ض���ات التجّمع االأخر 
لنهائي���ات دوري اأندية العراق للدرجة املمتازة للمو�ض���م 2020-
2021 يف العا�ض���مة بغ���داد التي ت�ض���تمر لغاية الثاين ع�ض���ر من 
ال�ض���هر ذاته مب�ضاركة فرق البي�ض���مركة وغاز اجلنوب والبحري 

وال�ضرطة واجلي�ض .
ومبوج���ب اجل���دول ال���ذي اأ�ض���درته جلن���ة امل�ض���ابقات والفنية 
يف االحت���اد العراق���ي املركزي للك���رة الطائ���رة للجولتني االأوىل 
والث���اين م���ن التجّم���ع االأخر حيث يلع���ب فريق اجلي����ض للكرة 
الطائ���رة يف ال�ض���اعة الثاني���ة ظهر يوم الثامن من �ض���هر ني�ض���ان 
املقبل مع فريق غاز اجلنوب الب�ض���ري على قاعة ال�ض���عب املغلقة 
لالألع���اب الريا�ض���ية يف العا�ض���مة بغداد يف املب���اراة االفتتاحية 
تعقبها يف ال�ضاعة الرابعة ع�ضرًا على القاعة ذاتها مباراة فريقي 
البحري وال�ضرطة فيما �ضيح�ضل فريق البي�ضمركة على انتظار.

 و�ضي�ضهد يوم التا�ضع من �ضهر ني�ضان املقبل اإجراء لقائني �ضمن 
اجلول���ة الثانية حي���ث يلتقي فري���ق اجلي�ض يف ال�ض���اعة الثانية 
ظه���رًا م���ع فري���ق البح���ري الب�ض���ري على قاع���ة ال�ض���عب املغلقة 
لالألع���اب الريا�ض���ية يف اللق���اء االأول، و�ض���يجمع اللق���اء الث���اين 
فريقي البي�ضمركة وغاز اجلنوب يف ال�ضاعة الرابعة ع�ضرًا على 
القاع���ة ذاتها، و�ض���يكون فريق ال�ض���رطة يف حال���ة انتظار. ومن 
املوؤّم���ل اأن يت���م الك�ض���ف عن اجل���والت الثالث املتبقي���ة يف وقت 

الحق من االأ�ضبوع املقبل.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن فريق البي�ض���مركة ترّبع على  �ض���دارة دوري 
الك���رة الطائ���رة املمت���از للمو�ض���م احل���ايل بر�ض���يد 34 نقطة من 
11 ف���وزًا، ونال  فري���ق غاز اجلنوب الب�ض���ري املركز الثاين يف 
الرتتي���ب بر�ض���يد 32 نقطة من 10 انت�ض���ارات، يلي���ه يف املركز 
الثال���ث فريق البحري الب�ض���ري الذي ميل���ك يف جعبته 30 نقطة 
من 10 انت�ضارات، وحل فريق ال�ضرطة يف املركز الرابع بر�ضيد 
26 نقطة من 10 انت�ضارات، فيما كان املركز اخلام�ض من ن�ضيب 
فريق اجلي����ض الذي ميلك 24 نقطة يف جعبته من 9 انت�ض���ارات 

فقط.

جتّمع  انطلق  ني�شان   8
بغداد لطائرة املمتاز

 بغداد / املدى

قّررت جلنة امل�ض���ابقات املركزية يف احتاد 
كرة الق���دم تغير مواعيد �ض���ت مواجهات 
�ض���من مناف�ض���ات الدور ثم���ن النهائي من 
بطول���ة كاأ�ض الع���راق لكرة القدم للمو�ض���م 
2020-2021 الت���ي �ضتحت�ض���نها مالع���ب 
الي���وم  واملحافظ���ات  بغ���داد  العا�ض���مة 
اخلمي�ض وغد اجلمعة مب�ضاركة فرق القوة 
اجلوي���ة وال�ض���رطة وال���زوراء واحل���دود 
والنفط وزاخو والقا�ض���م ونفط الب�ض���رة 
واأربيل واأمانة بغداد والكرخ وال�ض���رقاط 

والنجف وال�ضناعات الكهربائية.
و�ض���يلعب فري���ق القا�ض���م لكرة الق���دم على 
يف  الريا�ض���ية  باملدين���ة  الفيح���اء  ملع���ب 
مافظة الب�ض���رة امام م�ض���يفه فريق نفط 
الب�ض���رة لك���رة الق���دم يف ال�ض���اعة الثالثة 
ع�ض���رًا الي���وم اخلمي����ض بداًل من ال�ض���اعة 

الثاني���ة ظه���رًا، وتق���ام يف التوقي���ت ذات���ه 
على ملعب نادي التاجي الريا�ض���ي مباراة 
فريق���ي النفط واحل���دود، ويواج���ه فريق 
ال�ض���رطة لكرة القدم يف ال�ض���اعة اخلام�ضة 
والن�ض���ف ع�ض���رًا فريق اأمان���ة بغداد لكرة 
الق���دم على ملعب كربالء الدويل مبحافظة 
كربالء املقد�ض���ة ب���داًل من ال�ض���اعة الرابعة 

ع�ضرًا.
و�ضي�ض���هد يوم غ���د اجلمعة اإج���راء  ثالثة  
لق���اءات يف خت���ام مناف�ض���ات ال���دور ثمن 
النهائي من بطولة الكاأ�ض حيث  يحت�ض���ن 
يف  ال�ضاعة الثالثة ع�ضرا بداًل من ال�ضاعة 
الثانية ظهرًا ملعب نادي التاجي الريا�ضي 
قّم���ة كروي���ة �ض���اخنة جتم���ع فري���ق القوة 
اجلوية لكرة القدم و�ض���يفه فريق النجف 
لكرة القدم و�ضيكون فريق ال�ضرقاط لكرة 
القدم �ض���يفًا �ض���هاًل على فريق الكرخ لكرة 
القدم يف ال�ضاعة الثالثة ع�ضرًا على ملعب 

ال�ض���احر اأحمد را�ض���ي مبدينة املن�ض���ور 
ب���داًل م���ن ال�ض���اعة الثانية ظه���رًا يف حني 
ي�ض���تقبل فريق الزوراء حام���ل اللقب على 

ملع���ب كربالء ال���دويل مبحافظ���ة كربالء 
املقد�ض���ة يف ال�ض���اعة اخلام�ض���ة والن�ضف 
م�ض���اًء فريق اأربيل لكرة الق���دم القادم من 

اإقليم كرد�ض���تان ب���داًل من ال�ض���اعة الثانية 
ظهرًا.

اجلدير بالذكر اأن جلنة امل�ضابقات املركزية 
يف احت���اد كرة القدم اعتربت فريق امليناء 
الب�ض���ري فائزًا بنتيجة )3-0( على فريق 
بع���د  ال�ض���ليمانية  م���ن مافظ���ة  ن���وروز 
ان�ض���حاب االأخر من خو�ض املباراة التي 
كان من املقّرر اأن جتري بينهما يف ال�ضاعة 
ال�ضاد�ضة م�ضاء اليوم اخلمي�ض على ملعب 
الفيح���اء باملدين���ة الريا�ض���ية يف مافظة 
الب�ض���رة ، واحل���ال ينطب���ق كذل���ك عل���ى 
فري���ق زاخو الذي مت عّده فائزًا على فريق 
ال�ض���ناعات الكهربائية لكرة القدم بنتيجة 
)3-0( اإث���ر ان�ض���حاب االأخ���ر من خو�ض 
اللق���اء الذي كان من املوؤّمل اأن يقام بينهما 
يف ال�ض���اعة الثالثة ع�ضر غدًا اجلمعة على 
ملع���ب زاخو ال���دويل مبحافظة دهوك يف 

اإقليم كرد�ضتان.

تغيري مواعيد 6 مواجهات من بطولة كاأ�ض العراق



الناجم���ة   -19 كوفي���د  جائح���ة  ت  غ����رّ
ع���ن فايرو����س كورون���ا اجلدي���د احلي���اة 
الروتينية بن�سبة كب����ة من �سكان العامل 
من���ذ تاأكي���د اأول حالة اإ�ساب���ة باملر�س يف 
مدين���ة ووهان ال�سيني���ة يف كانون الأول 
ع���ام 2019 وحت���ى ه���ذه اللحظ���ة ..ومع 
انت�سار املر�س ، مت اقرتاح تداب� احتواء 
اجتماع���ي يف بل���دان خمتلف���ة واأو�س���ت 
منظم���ة ال�سح���ة العاملي���ة بع���زل احلالت 
امل�ستب���ه به���ا والتباعد الجتماع���ي ، على 
الرغ���م م���ن التداعيات ال�سلبي���ة اخلط�ة 
عل���ى الأن�سط���ة القت�سادي���ة عل���ى جميع 
امل�ستوي���ات وعل���ى احلي���اة يف املجتمع ، 
لذا يوا�سل ج���زء كب� من ال�سكان روتني 
العم���ل املعت���اد اله���ادف اىل البق���اء لأنه���م 
غ� قادري���ن على ال�ستف���ادة من التداب� 

الوقائية للتباعد الجتماعي ..
وق���د اأثرت تداعي���ات التباع���د الجتماعي 
عل���ى العالقات ال�سخ�سية ، وبرزت ق�سية 
مهم���ة وهي الزي���ادة املفاجئ���ة يف تقارير 
العنف املن���زيل ، اإذ اأ�سبح املنزل يف كث� 
م���ن الأحيان مكانًا للخوف و�سوء املعاملة 
، واأظه���رت ال�ستبيان���ات اإن زيادة العنف 
�س���د الن�س���اء والأطف���ال واملراهقني خالل 
ف���رتة التباع���د الجتماعي �سمل���ت العديد 
م���ن البلدان مثل ال�س���ني واململكة املتحدة 

والوليات املتحدة وفرن�سا والربازيل 
ويب���دو اأن الأزمة ال�سحي���ة والقت�سادية 
والجتماعية لوباء كوفيد 19- والتداب� 
الالزم���ة ملواجهته ميك���ن اأن تزي���د ب�سكل 
امل���راأة  �س���د  العن���ف  خماط���ر  م���ن  كب���� 
الن�س���اء ، تزي���د  ،فبالن�سب���ة للعدي���د م���ن 

ملكافح���ة  الالزم���ة  الطارئ���ة  الإج���راءات 
فايرو�س كورونا اجلديد من عبء الأعمال 
املنزلية ورعاية الأطفال وامل�سنني واأفراد 
الأ�سرة املر�سى. كما اأن القيود املفرو�سة 
عل���ى احلرك���ة والقي���ود املالي���ة وانت�س���ار 
انع���دام الأمن ي�سجع املعتدين ، ومينحهم 

املزيد من القوة وال�سيطرة ..
كم���ا اأن للوب���اء تداعي���ات عل���ى م�ست���وى 
املجتمع للنم���وذج الإيكولوج���ي ، لدرجة 
الجتماع���ي  التما�س���ك  م���ن  يقل���ل  اأن���ه 
العام���ة  اخلدم���ات  اإىل  والو�س���ول 
واملوؤ�س�س���ات الت���ي تتاأل���ف م���ن �سب���كات 
ويتعر����س  لالأف���راد.  الجتماع���ي  الدع���م 
البحث عن امل�ساع���دة واحلماية والبدائل 
للخطر ب�سب���ب تعليق اأو تقلي���ل الأن�سطة 
يف الكنائ����س ومراك���ز الرعاي���ة النهاري���ة 
واملدار�س وخدم���ات احلماية الجتماعية 
، وكذلك من خالل حتوي���ل الأولويات يف 
اخلدم���ات ال�سحية اإىل الإج���راءات التي 
ت�سته���دف رعاي���ة املر�سى الذي���ن يعانون 
م���ن اأعرا����س تنف�سية واحل���الت امل�ستبه 
به���ا واملوؤك���دة ل�لوباء . وت�ساه���م كل هذه 
ح���الت  وتفاق���م  ا�ستم���رار  يف  العوام���ل 

العنف املوجودة م�سبًقا.
وق���ت  يع���د   ، العالئق���ي  امل�ست���وى  عل���ى 
عام���اًل  املعت���دي  م���ع  الطوي���ل  الت�س���ال 
نظ���رًا   ، ذل���ك  اإىل  بالإ�ساف���ة  مركزي���ًا. 
لنخفا����س التوا�سل الجتماعي لل�سحية 
م���ع الأ�سدق���اء والعائلة ، تق���ل احتمالت 
قي���ام املراأة باإن�س���اء اأو تعزي���ز �سبكة دعم 
اجتماع���ي وطلب امل�ساع���دة والهروب من 
حال���ة العن���ف. فالت�س���ال اليوم���ي عل���ى 

م���دار ال�ساع���ة ، ل �سيم���ا يف الأ�س���ر ذات 
الدخل املنخف�س الت���ي تعي�س يف م�ساكن 
قليل���ة الغ���رف ومكتظ���ة بال�س���كان ، يقلل 
م���ن احتم���الت تق���دمي ال�س���كاوى باأمان ، 
وبالت���ايل يثن���ي الن�س���اء ع���ن اتخ���اذ هذا 

القرار.
وميكن اأن ت���وؤدي العوامل الفردية التالية 
اإىل تفاق���م العن���ف مث���ل �سغ���وط املعتدي 
املتزاي���دة ب�سب���ب اخل���وف م���ن الإ�ساب���ة 
باملر����س ، وع���دم اليقني ب�س���اأن امل�ستقبل 
 ، الجتماع���ي  الت�س���ال  وا�ستحال���ة   ،
الدخ���ل  بانخفا����س  الو�سي���ك  والتهدي���د 
)خا�س���ة يف الطبق���ات املحروم���ة ، حي���ث 
توج���د ن�سبة كب����ة يك�سب���ون رزقهم من 
العمل اليوم���ي( ، وا�سته���الك امل�سروبات 
الكحولية وغ�ها م���ن املوؤثرات العقلية. 
كما اأن العبء الزائ���د على املراأة بالأعمال 
املنزلي���ة ورعاي���ة الأطف���ال وكب���ار ال�س���ن 
واأف���راد الأ�س���رة املر�س���ى ميك���ن اأن يقلل 
اأي�سًا من قدرتها عل���ى جتنب ال�سراع مع 
املعتدي ، بالإ�سافة اإىل جعلها اأكرث عر�سة 

للعنف النف�سي والإكراه اجلن�سي. ويوؤثر 
اخل���وف من العن���ف اأي�سًا عل���ى اأطفالها ، 
املحبو�س���ني يف املن���زل ، وه���و عامل اآخر 
يعي���ق البحث عن امل�ساعدة. واأخ�ًا ، فاإن 
العتماد امل���ايل على الزوج ب�سبب الركود 
القت�سادي وا�ستحالة العمل احلر ب�سبب 
احلج���ر ال�سحي يقل���ل اأي�سًا م���ن اإمكانية 

البتعاد عن هذا الإكراه.
للرتبي���ة  املتح���دة  الأمم  ملنظم���ة  ووفًق���ا 
والعلم والثقاف���ة )اليون�سكو( ، فاأن هناك 
جمي���ع  يف  ومراه���ق  طف���ل  ملي���ار  5و1 
ب�سب���ب  املدر�س���ة  خ���ارج  الع���امل  اأنح���اء 
اإغ���الق املوؤ�س�س���ات التعليمي���ة، وبالتايل 
، فق���د تطلب���ت ديناميكي���ات الأ�س���ر الت���ي 
لديه���ا اأطفال ومراهقون جه���ودًا اأكرب من 
قبل الآب���اء والأو�سياء الذي���ن يحتاجون 
اإىل التوفي���ق بني العمل ع���ن ُبعد والعمل 

املنزيل ورعاية الأطفال.
ويعاين املجال الجتماعي من تاآكل الدعم 
الجتماع���ي )خا�سة املدار����س( والق�سايا 
ب���ني  الهيكلي���ة املتعلق���ة بع���دم امل�س���اواة 

اجلن�سني. وعلى م�ستوى املجتمع املحلي 
، قد يوؤدي التناف�س على املوارد املحدودة 
والأداء   ، ال�سح���ة(  جم���ال  يف  )خا�س���ة 
اجلزئ���ي للعديد من اخلدم���ات للدفاع عن 
وتقلي���ل   ، واملراهق���ني  الأطف���ال  حق���وق 
ال�سب���كات الجتماعية اإىل زي���ادة خماطر 
العنف.وميك���ن اأي�سًا اأن ي�سب���ح الأطفال 
واملراهق���ون اأنف�سه���م اأكرث غ�سب���ًا ب�سبب 
القي���ود املفرو�سة على حركته���م وحقيقة 
اأنهم يفتقدون زمالءهم واأ�سدقاءهم ، مما 
يوؤدي اإىل �سلوكي���ات عدوانية وع�سيان. 
زي���ادة وق���ت  ف���اإن   ، ذل���ك  اإىل  بالإ�ساف���ة 
الت�س���ال والتوت���ر املتزاي���د يف العالقات 
ال�سخ�سي���ة ميكن اأن يف�س���ي اإىل حوادث 
العن���ف �س���د الأطف���ال واملراهق���ني خ���الل 
ه���ذه الف���رتة. ويك�سف امل�ست���وى الفردي 
اأي�س���ًا عن اأهمي���ة ال�سطراب���ات النف�سية 
 ، تفاقمه���ا  واإمكاني���ة  م�سبًق���ا  املوج���ودة 
مم���ا قد يقلل م���ن القدرة عل���ى التعامل مع 

النزاعات ويقلل من اإ�سراف الوالدين.
وخا�س���ة  ككل  املوق���ف  يول���د  اأن  ميك���ن 

التباع���د الجتماع���ي م�ساع���ر اخلوف يف 
املجتم���ع ، ميك���ن اأن تك���ون ه���ذه امل�ساعر 
اأك���رث و�سوح���ًا عن���د الأطف���ال ، خا�س���ًة 
عندم���ا ل يفهمون ما يحدث. وهناك اأي�سًا 
اأو انف�س���ال الوالدي���ن ،  خماط���ر فق���دان 
ب�سبب احلجر ال�سح���ي ، والتي ميكن اأن 
ت���رتك الطفل دون رعاية م���ن قبل �سخ�س 
بال���غ، والعوائ���ل التي تعي����س يف ظروف 
اجتماعي���ة واقت�سادي���ة غ���� مواتي���ة اأو 
معي�سي���ة يف املناط���ق املزدحم���ة معر�سة 

ب�سكل خا�س لهذا الو�سع.
العن���ف  يف  امللحوظ���ة  للزي���ادة  نظ���رًا 
املن���زيل اأثناء الوباء ، قام���ت املوؤ�س�سات 
بتطوي���ر  الجتماعي���ة  واملنظم���ات 
م���واد ح���ول من���ع العن���ف اأثن���اء التباعد 
الجتماع���ي. تعر����س ه���ذه امل���واد التي 
اأنتجتها منظمة ال�سحة العاملية ، ومنظمة 
الأمم املتح���دة للطفول���ة )اليوني�س���ف( ، 
واملراك���ز الأمريكي���ة ملكافح���ة الأمرا�س 
والوقاية منه���ا )CDC( ، واإنهاء العنف 
الأ�سي���اء  والنرتن���ت   ، الأطف���ال  �س���د 
اجلي���دة ، والرتكي���ز على رواب���ط الأبوة 
والأموم���ة من اأج���ل ال�سحة مدى احلياة 
وق���ت  ق�س���اء  املو�سوع���ات  ،وت�سم���ل 
ممت���ع لالآب���اء والأطفال خ���الل اجلائحة، 
وخل���ق م�ساح���ات للحدي���ث ع���ن امل�ساعر 
والقل���ق ؛ وا�ستخ���دام التاأديب الإيجابي 
كطريقة للتعامل م���ع ال�سلوكيات العنيفة 
والع�سي���ان ؛ م���ع ن�سائ���ح ح���ول تنظيم 
روتني الأ�س���رة واله���دوء وتقليل التوتر 
خ���الل ه���ذه الف���رتة ؛ ون�سائ���ح للحفاظ 
عل���ى التفك���� الإيجاب���ي اأثن���اء التباع���د 

الجتماع���ي .. وق���د اأع���دت هيئ���ة الأمم 
املتح���دة للم���راأة اأي�س���ًا وثيق���ة ع���ن اآثار 
الوب���اء وانعكا�سات���ه والختالف���ات ب���ني 
اجلن�س���ني. ويوؤك���د املن�س���ور اأن���ه هن���اك 
ب�سب���ب  امل���راأة  �س���د  العن���ف  يف  زي���ادة 
�سعوب���ة ك�س���ره بعالق���ات م�سيئة.وم���ن 
النق���اط ال�سروري���ة الأخ���رى تخ�سي�س 
خ���ط �ساخ���ن عل���ى م���دار ال�ساع���ة ب�ساأن 
انته���اكات حق���وق الإن�سان م���ع ال�سرطة 
معاجل���ة  �سرع���ة  �سم���ان  م���ع   ، املدني���ة 
ال�سك���وى به���دف اتخ���اذ تداب���� وقائية 
عاجل���ة عند ال�س���رورة ، ومن ال�سروري 
اأي�س���ًا تعزي���ز احلم���الت الإعالني���ة م���ع 
اأهمي���ة  عل���ى  اأ�سا�س���ي  ب�س���كل  الرتكي���ز 
ع���دم اإدارة الآخري���ن ظهوره���م حل���الت 
الإ�س���اءة الزوجي���ة، كما اأن هن���اك حاجة 
الأ�س���كال  ب�س���اأن  توعي���ة  حم���الت  اإىل 
املختلفة لإ�ساءة معاملة الأطفال ، وميكن 
للج����ان والأق���ارب والأ�سدق���اء اإحداث 
ف���رق كب���� يف مث���ل ه���ذه املواق���ف ؛مع 
ت�سجيع املبادرات لدعم الن�ساء والأطفال 
عل���ى   ، العن���ف  ح���الت  يف  واملراهق���ني 
اأ�سا�س الت�سام���ن وامل�ساعدة الجتماعية 
وامل�ساعدة القانوني���ة والرعاية ال�سحية 
النف�سية والبدنية .. ومن املهم اأن حتافظ 
امل���راأة عل���ى هاتفه���ا املحم���ول حممي���ًا ، 
وكذلك هوات���ف اأفراد الأ�سرة والأ�سدقاء 
الت���ي ميك���ن للم���راأة العتم���اد عليه���ا يف 
حالت الطوارئ ، اإىل جانب خطة هروب 

اآمنة للمراأة واأطفالها .
* باحث���ة يف جامع���ة ري���و دي جان����و / 
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 د. نادية هناوي
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 ماريا هيلينا ها�سلمان*
ترجمة: عدوية الهاليل

اقة  »اأطفال���ك لي�س���وا اأطفال���ك، اإنهم اأبن���اء وبنات احلي���اة التورّ
لنف�س���ها«، ق���ال ذلك ال�س���اعُر جربان خليل ج���ربان، وقد يكون 
قول���ه اجل���واب ال�س���عري احلميم عل���ى اأ�س���ئلة اجلائحة التي 
و�سعت احلي���اة كلها مو�سع ت�ساوؤل. واأعق���د اأ�سئلة اجلائحة 
يتعل���ق بالعالقات الدولية، الت���ي مل تتغ�، وبالأحرى ل تريد 
. ملاذا ي�ستمر اخلالف بني ال�سرق والغرب، بل يتفاقم،  اأن تتغ�رّ
حت���ى ي�سمل لقاحات الوقاية م���ن فايرو�س »كوفيد-19«، فيما 
الوفي���ات ب���ه بلغ���ت مليون���ني و600 األ���ف، وع���دد الإ�سابات 
جتاوز 117 مليونًا! ومل يتغ� اتهام وا�سنطن بحق بكني منذ 
اإط���الق ت�سمي���ة »فايرو�س ووهان« مع بداي���ة اندلع اجلائحة 
مطل���ع الع���ام املا�سي، حت���ى الق�ساء عليها يف عم���وم ال�سني! 
والحتفال هذا الأ�سبوع مبهرج���ان تفتح زهور اأ�سجار الكرز 
يف مدين���ة »ووهان«، حيث �س���ارك مئات الألوف م���ن الأطباء 
والعاملني بالأمور ال�سحية، ومعظمهم ُهرعوا يف هذا الوقت 
من العام املا�سي من كل اأنحاء ال�سني حلماية املدينة امل�سابة، 
واأنَقذوه���ا. وُرفع���ت منذ اأيار املا�سي حال���ة احلجر عن جميع 

اأرجاء ال�سني، املفرو�سة حاليًا يف معظم بلدان العامل.
واأخط���ر اأ�سئل���ة اجلائح���ة يتعلق بالأرق���ام القيا�سي���ة العاملية 
التي �سجلتها الولي���ات املتحدة، حيث جتاوز الن�سف مليون 
ع���دد الوفي���ات بفايرو�س »كوفي���د-19«، تليه���ا الربازيل التي 
يزي���د عدد الوفي���ات فيها عل���ى 272 األف���ًا، ث���م املك�سيك )193 
األف���ًا(، فالهند )نح���و 190 األفًا(، تليه���ا بريطانيا حيث جتاوز 
ع���دد الوفيات 125 األف���ًا. والت�ساوؤلت العلمي���ة ال�سعبة حول 
فايرو�س كورونا كالأ�سئل���ة الجتماعية املعقرّدة عن التغ�ات 
الراديكالي���ة يف الولي���ات املتح���دة، والت���ي يح���ول حجمه���ا 
ال�سخ���م دون روؤية اأ�سبابها ونتائجها. ُتع���ربرّ عن ذلك �سل�سلة 
مقالت للكت���اب الأم�كيني �سرعت بن�سرها »نيويورك تاميز« 
احلكوم���ة  اأطلقته���ا  �سيا�س���ات  تناول���ت  املا�س���ي،  الأ�سب���وع 
الأم�كي���ة عل���ى خمتل���ف امل�ستوي���ات، كان معظ���م ال�س���كان، 
وخ�سو�سًا ال�سيا�سيني، يعتربونها حتى قبل ب�سعة اأ�سهر من 
الآن، �سيا�س���ات راديكالي���ة اأو �ساذجة، بينها ق���رارات اتخذها 
حمافظ���و الولي���ات تخلي ال�س���وارع من ال�سي���ارات، وجتعل 
املدن اآمن���ة للمارة. و�ساعفت حكوم���ات الوليات ثالث مرات 
تقريب���ًا معونات العاطلني. ويف غ�س���ون ب�سعة اأ�سابيع األغت 
الدفوعات الطبية الباهظة لل�سجناء، وكفالت اإطالق ال�سراح. 
وت�ساعدن���ا الأح���داث اجلارية يف الوليات املتح���دة على فهم 
لي�س ما جرى فح�سب، بل توقع ما �سيجري اأي�سًا، مبا يف ذلك 
ا�ستم���رار الرئي�س ال�سابق يف احل�س���ول على ن�سف اأ�سوات 
الناخب���ني الأم�كي���ني عل���ى الأق���ل، عل���ى الرغ���م م���ن حتميله 

اأ�سباب اندلع اجلائحة، والنهيار القت�سادي اجل�سيم.
ه���ل يحدث للعامل ما توقعه قبل اأكرث من قرن جربان خليل من 
اأنه م���ن املعاناة انبثقت اأق���وى الأرواح، واأن اأ�سد الأ�سخا�س 

حون باجلروح؟ واأقواهم �سكيمة ُمقَررّ
*م�شت�شار يف العلوم والتكنولوجيا

تزايد العنف المنزلي عالميًا خالل الجائحة
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نوال ال�سعداوي امراأة من قلم، و�سورة 
من كتابة، دافعت عن ق�سية لي�ست 

ككل الق�سايا، اإنها ق�سية املراأة التي ال 
تدافع عنها �سوى املراأة. الأنها وحدها 
التي تعرف معنى اأن ي�ستلب اأحد حق 

االآخر في�ستحوذ على قدراته كي 
ي�سيفها اإليه، �ساطبًا على تاريخه، 

ومغيبًا وجوده وماحيًا اأهميته.
وب�سبب ذلك كله كر�ست نوال 

ال�سعداوي حياتها لهذه الق�سية 
بوعيها الن�سوي واإرادتها احلديدية 

اللتني بهما اأ�س�ست منهاج عمل خالف 
مناهج الن�سويات الالئي �سبقنها اأو 
جايلنها اأو اأتني بعدها ، متفردة يف 

اأ�سلوب تطبيق هذا املنهاج على وفق 
موا�سعات ن�سوية جعلتها جديرة 

باأن تكون موؤ�س�سة ملدر�سة عقلية يف 
الن�سوية العربية. 

واإذا كان���ت بواك� الن�سوية العربية قد قادتها قبلها 
ن�س���وة متعلم���ات وواعي���ات نا�سل���ن م���ن اأجل حق 
امل���راأة يف احلياة تعلم���ًا وعماًل، منادي���ات باإ�سالح 
الواق���ع وحتري���ر امل���راأة؛ ف���اإن نوال ال�سع���داوي مل 
تو�س���ع دائ���رة املن���اداة به���ذا الإ�س���الح؛ ب���ل عملت 
عل���ى ما ه���و اأبع���د منه، ب���اأن دع���ت اإىل تغي���� هذا 
الواق���ع اأ�س���اًل م���ن خالل اقت���الع ج���ذور ال�سطهاد 
وال�ستغالل وبال�سكل الذي يحقق للق�سية الن�سوية 
اأهدافه���ا ويف مقدمته���ا رف���ع احلي���ف ع���ن الن�س���اء 
وحترير املراأة، واإع���ادة العتبار لها ولأدوارها يف 

املجتمع وعلى خمتلف �سعد احلياة.
ولق���د �ساعدت الظ���روف الت���ي �سهدتها م�س���ر اأبان 
اأربعيني���ات الق���رن املا�س���ي وخم�سينيات���ه على اأن 
تب���داأ ن���وال ال�سع���داوي م�سوارها الن�س���وي بقوة، 
مهيئ���ة اأمامه���ا جم���اًل مهم���ًا لأن متار����س منهاجه���ا 
نظري���ًا وممهدة ال�سب���ل لتطبيقه عملي���ًا وعلى وفق 
اأجندات معين���ة، �ساهم تخ�س�س ن���وال ال�سعداوي 
العلمي والطبي وموهبتها الأدبية يف اأن تكون تلك 
الأجن���دات فاعلة وممي���زة، موظفة قدرته���ا الفكرية 
وموهبته���ا الإبداعي���ة، فكان���ت املفكرة الت���ي تكتب 
باأ�سلوب فل�سفي خا�س يجمع البعدين البايولوجي 
وال�سايكولوجي بالبعدين الدين���ي والتاريخي كما 
كان���ت الكاتبة الأديب���ة التي مكنته���ا مهنتها كطبيبة 
م���ن اأن تطل���ع عل���ى مئ���ات احلكاي���ات وامل�ساهدات 
الت���ي فيها املراأة �سحية الرج���ل بنتًا وزوجة واأختًا 
واأما، لتقوم هي ب�سردها يف �سكل ق�س�س وروايات 
لقت رواج���ًا عند الق���راء واملهتمني ب�س���وؤون املراأة 

واملجتمع. 
واإذا كان البح���ث والتاألي���ف قد �سكال جانب���ًا اأ�سا�سًا 
م���ن منهاجه���ا الن�س���وي يف الدف���اع عن امل���راأة؛ فان 
كتاب���ة املذك���رات وال�س���� �سكل���ت اجلان���ب الآخ���ر 
امله���م م���ن ه���ذا املنه���اج. ف���كان اأول الغي���ث كتابه���ا 
ال�سردي)مذك���رات طبيب���ة( 1958 اأم���ا اأهم كتاباتها 
البحثي���ة فتمثل���ت يف كتابيها) الأنثى ه���ي الأ�سل( 
و) الوجه العاري للمراأة العربية( وفيهما بدت ذات 
�سخ�سية بحثية وا�سحة وهي تتبع تاريخيًا اأدوار 
املراأة يف املجتمع الب�س���ري عار�سة اأفكارها بجراأة 
غ���� متحرزة من ط���رح ما هو خمال���ف وغ� معتاد 
عن احلياة اجلن�سي���ة للمراأة وطبيعتها البيولوجية 
منتق���دة �سايكولوجي���ة الرج���ل /الأب وم���ا فيها من 

غ�ة ذكورية.  
هك���ذا راح���ت ن���وال ال�سع���داوي تكت���ب وحتا�س���ر 
وتناظ���ر وه���ي مملوءة قه���رًا من احلي���ف الذي يقع 
عل���ى امل���راأة امل�سري���ة فالح���ة وعامل���ة، م�ست�ساطة 
غ�سبًا من الأ�ساليب التي بها يقابل الرجل ق�سيتها، 
حينًا باملباركة الظاهرية وال�سطحية واأحيانا كث�ة 

بالمتعا�س وال�ستهجان والت�سفيه. وكلما ازدادت 
هذه اأ�ساليب خ�سومه���ا قوة وم�ساء، زادت هي يف 
حنقه���ا ووا�سل���ت منهاجها باإ�س���رار اأكرث، مواجهة 
بحزم و�س���دة وجراأة اأولئ���ك التقليديني من الرجال 
والن�ساء الذي���ن يقد�سون العادات والتقاليد ويرون 
اأن عل���ى امل���راأة امل�ساي���رة ل معار�س���ة، والقتناع ل 

التطلع، وال�سرب ل الإقدام والثورة. 
ولق���د نظ���رت ن���وال ال�سع���داوي اإىل ه���ذه التقاليد 
عل���ى اأنها قيود لذل���ك �سمرت ع���ن �ساعديها وراحت 
تتح���دى كل العواق���ب واملحن �ساخرة م���ن التقاليد 
ه���ة القوانني التي تدعم تلك العادات وهي تعلم  م�سفرّ
اأن مقارع���ة م���ا اعتاده املجتمع لي�س اأم���رًا �سهاًل كما 
اأن الثم���ن لن يكون ب�سيط���ًا ب���ل اإن العاقبة �ستكون 
كب����ة. وبالرغم من ذلك وا�سل���ت نوال ال�سعداوي 
منهاجه���ا عازمة على تنفيذه فكري���ًا وواقعيًا نا�سدة 
التغي� اجلذري الذي هو وحده ال�سبيل اإىل ن�سرة 
امل���راأة العربي���ة وانت�سالها من واق���ع يهيمن الرجل 
على مفا�سله جميعها بنزعته ال�ستحواذية وتعاليه 
الأب���وي. ويف م���ا عدا ذل���ك الع���زم يف التغي�؛ فاإن 
الرتاج���ع �سي�ستم���ر ومي�س���ي اأكرث واأك���رث وعندها 
تكون اخل�س���ارة ج�سيم���ة والفداح���ة م�ساعفة على 

الأجيال الن�سوية القادمة. 
ولطاملا اأكدت نوال ال�سعداوي اأن الطبيعة الب�سرية 
عمومي���ة يف الإن�س���ان رج���اًل كان اأو ام���راأة وم���ن 
ث���م ل يج���وز الإق���رار به���ذه الطبيع���ة للرج���ال فقط 
وا�ستنكاره���ا على الن�ساء من خالل القول بالتطبيع 
ال���ذي ب���ه تبدو امل���راأة كائن���ًا اأدنى وانق����س جن�سيًا 

وعقليًا من الرجل.
واإذا كان���ت مواقف نوال ال�سع���داوي وجهودها يف 
الدفاع ع���ن الن�سوي���ة العربية قد تع���ددت وتنوعت 
وامتدت يف خمتلف الجتاهات؛ فاإن الآراء النقدية 
ح���ول تلك املواق���ف واجلهود هي الأخ���رى اختلفت 
ف ب�سكل  وتفاوت���ت ت�سريق���ًا وتغريبًا وهو م���ا تك�سَّ
اأكرث و�سوحًا بعد اإعالن نباأ رحيلها. فاأخذت مواقع 
التوا�سل الجتماعي تغ�س بالتعليقات التي انق�سم 
مدونوه���ا اإىل ق�سمني : ق�سم يق���ف اإىل جانب نوال 
ال�سع���داوي م�سي���دًا بجهوده���ا واجدًا يف م���ا األفته 
من كت���ب قيمة وما قدمته م���ن اآراء ر�سالة لن متوت 
مبوتها، وق�سم اآخر ي�ستنكر تلك اجلهود ويجد فيها 
اإحل���ادًا و�سططًا، متهجمًا عل���ى ال�سعداوي بو�سفها 

تلك املراأة التي جتراأت فخ�سرت دينها وديناها. 
وال�س���وؤال امللح���اح هنا مل���اذا يتناق�س ال���راأي العام 
حول ن���وال ال�سعداوي ويتغاير وه���ي التي �سيدت 
مدر�سة ن�سوية ت�س���اف اإىل مدار�س العقل العربي، 
مدر�س���ة ل يختل���ف اثن���ان ح���ول اأهميته���ا وفاعلية 
ال���دور ال���ذي اأدته يف ع���امل امل���راأة العربي���ة والأثر 

ال���ذي تركته يف ن�سويات لحقات ان�سممن اإىل هذه 
املدر�س���ة ؟ ثم مل���اذا الختالف ون���وال ال�سعداوي ما 
فتئ���ت تقاتل من اأجل اإثب���ات وجهات نظرها التي مل 
تكن حم����س اآراء انفعالية اأو �سطح���ات مزاجية بل 
كان���ت منظورات فكرية احتجت له���ا بالأدلة العقلية 
والنقلي���ة وع�سدته���ا بوقائ���ع التاري���خ ومدونات���ه 
الر�سيفي���ة واأخ�سعته���ا للمنط���ق والتجري���ب م���ع 
خربة عالي���ة يف التفكر وممار�سة معمقة يف الواقع 
؟ وقبل هذين ال�سوؤالني ن�ساأل هل اأدرك هوؤلء الذين 
ي�سيدون بجهودها واأولئك امل�ستنكرون لها، حقيقة 
نوال ال�سعداوي وعلم���وا حق العلم طبيعة الق�سية 
الت���ي نا�سلت م���ن اأجله���ا واأفنت حياته���ا يف �سبيل 
توكي���د اأهميته���ا؟ وهل تعمق���وا يف م���ا حملته كتب 
ال�سع���داوي من مواقف ومعان؛ فتيقنوا من اإميانها 

اأو اإحلادها ؟ 
ل ن�ستطي���ع طبعًا اأن ن�سع اإجاب���ة �سافية بالنفي اأو 
دامغ���ة بالإثبات غ� متحامل���ني ول متع�سبني ما مل 
ن�سع اأمام هذي���ن الفريقني املنق�سمني بع�س الأفكار 
الت���ي واظبت ن���وال ال�سعداوي عل���ى ت�سمينها يف 
كتبه���ا والت���ي مبجموعها �سكل���ت القاع���دة املعرفية 
ملدر�سته���ا الت���ي �سيدتها على وف���ق منهاجية خا�سة 
كفاحه���ا  �سن���ي  ط���وال  له���ا  واأخل�س���ت  ابتكرته���ا 

امل�س�ي. و�سنبداأ بالفكرة الوىل وهي :
*موق���ع امل���راأة الدين���ي والتاريخ���ي/ فلق���د وجدت 
ن���وال ال�سع���داوي اأن ا�سطه���اد امل���راأة ل يع���ود اإىل 
�سرق وغرب؛ واإمنا يعود اإىل النظم القبلية الأبوية 
التي �سلب���ت املراأة كث�ًا من حقوقه���ا. وعلى الرغم 
م���ن اأن الأديان تت�سم���ن مبادئ مت�سابه���ة من حيث 
تبعية املراأة للرجل؛ ف���اإن الثقافة الغربية امل�سيحية 
هي اأ�سد قهرًا للمراأة من الثقافة العربية الإ�سالمية، 
حت���ى اأن امل���راأة امل�سلم���ة �سبق���ت امل���راأة الأوروبية 
والأم�كية يف مقاومة النظام الطبقي الأبوي ولقد 
فعلتها قبل اأربعة ع�سر قرنًا خديجة الكربى وزينب 
وجميلة بن���ت ثابت زوجة عمر ب���ن اخلطاب وليلى 

بنت اخلطيم وزينب بنت جح�س.
وكان���ت اأوىل ب���وادر البح���ث يف تاري���خ الأديان ما 
طرحت���ه ن���وال ال�سع���داوي عل���ى نف�سها م���ن �سوؤال 
ح���ول اأ�س���ل اخللق، ف����)“ مل ي�ستط���ع اأح���د اأن يرد 
م���ن  الأنث���ى  الإله���ة  اختف���ت  مل���اذا  �س���وؤايل:  عل���ى 
تاري���خ الإن�س���ان ومل يعد اإل الإل���ه الذكر يف الأديان 
للم���راأة  الع���اري  ال�سماوي���ة احلديث���ة؟”( )الوج���ه 
العربي���ة، �س24( م�ستلهمة يف ط���رح هذا الت�ساوؤل 
نظري���ات فرويد وتلميذيه يون���غ وادلر حول التابو 
والطوط���م والالوعي اجلمع���ي متعمقة يف فل�سفات 
هيغ���ل وكان���ت ومارك�س واجنل���ز، ومتاأث���رة كث�ًا 

بنظرية دارون رابطة الدين بالعلم.

نوال ال�سعداوي: اأمثولة فريدة للعقل العربي الن�سوي



تعّرف الإنتاج ال�سينمائي 
العراقي على عدد من اأفالم 

الأنيمي�سن، حيث ت�سدى بع�ض 
ال�سباب ال�سينمائي لممار�سة 

�سناعة هذا النوع من الأفالم 
الق�سيرة، وكانت بداية هذا 

الفن في العراق على يد المخرج 
في�سل اليا�سري في فيلمه 

الطويل )الأميرة والنهر( عام 
.1982

 ومن املخرجني ال�شباب املتميزين يف هذه 
ال�ش���ناعة اأن����س املو�ش���وي، ال���ذي بداأ يف 
جمال الت�شميم الإعالين و التلفزيوين منذ 
ع���ام 2005 حت���ى الآن، وهو حا�ش���ل على 
�ش���هادات خربة من معاهد فني���ة و تنموية 
اإي���ران كان اأهمه���ا �ش���هادة  يف الع���راق و 
)UNDB( وعم���ل يف قن���وات ف�شائي���ة و 
موؤ�ش�ش���ات فني���ة داخ���ل و خ���ارج العراق، 
دخل بعده���ا اىل ال�شينم���ا و حتديدًا اأفالم 
النيمي�ش���ن يف مطلع ع���ام 2016 كمخرج 
و �شان���ع اأفالم اأنيمي�ش���ن و له وحقق عدة 
اأفالم �شاركت يف املهرجان���ات ال�شينمائية 
داخ���ل و خ���ارج الع���راق، و ح�ش���ل عل���ى 
ع���دد م���ن اجلوائز، ل���ه اأحد ع�ش���ر م�شروع 
اأف���الم، منها فيلم )ق�شة حي���اة( و )اآري�س( 
و )عي���ون( و )الرولي���ت الرو�شي( و)ماذا 
اأن���ا( و )كلكام�س العظي���م( كذلك له خم�شة 
اأفالم من �شناعت���ه، و هي فيلم )الفرا�شات 
 )IAD( و )متوت حملقة( و )رق�شة الثلج
و فيلم )ُحر( و )هناك اأجمل(. املدى التقته  

للحديث عن جتربته يف هذا املجال:

 ه���ذا الف���ن جدي���د يف الع���راق وكان لل�ش���باب 
ال�شب���ق يف خو����ض غم���اره م���ن خ���ال الأف���ام 
الق�ش���رة .. ه���ل اأُجنزم���ن اأعم���ال م���ا ي�شتح���ق 

الإ�شادة؟ 
- ه���ذا الف���ن ه���و فن ق���دمي ب���داأت جتلياته 
ببداية الق���رن املا�شي و تط���ور ليكون فنًا 
مهم���ًا كما ن���راه الي���وم حمققًا اأعل���ى ن�شب 
بالت���ايل يف �شبابي���ك  اأرب���اح  م�شاه���دة و 
فه���و  بالع���راق  اأم���ا   .. العاملي���ة  التذاك���ر 
اأول  كان   ١٩٨٢ ع���ام  فف���ي  ن�شبي���ًا  جدي���د 
منج���ز انيمي�شن �شينمائ���ي مهم و هو فيلم 
)الأمرية و النهر( للمخرج في�شل اليا�شري 
و انقطع بعدها الإنتاج ال�شينمائي من هذا 
الن���وع حت���ى م���ا بع���د ع���ام 2003 باأعمال 
تلفزيوني���ة و اإعالنية، كان يل ن�شيب منها 
بامل�شل�شل الكرتوين )الرحلة ال�شيقة( ب�12 
حلقة و مبع���دل 10 دقائق للحلقة الواحدة 
.. اأم���ا �شينما النيمي�ش���ن فهي اكرث حداثة 
اإذ اأن اأول الأف���الم الق�ش���رية لل�شباب كانت 
بعد عام 2008 تقريبًا .. كل الأعمال ح�شب 
راأي���ي ال�شخ�شي هي اأعم���ال ب�شيطة حتى 
الآن وهن���اك �شب���اب يعمل���ون على جتارب 
مهمة، و يف تناف�س م�شتمر ب�شناعة اأعمال 

ترتقي للعاملية اإن �شاء الله 

  وهل اإحجام ال�شباب عنه هو ب�شبب التكاليف 
الكب���رة ل�شناعته .. اأم ترى اأن التعامل معه كان 

با�شتهانة وا�شتخفاف مثًا؟ 
- الأم���ران �شحيح���ان فاأب�شط الأعمال هي 
بحاج���ة لكوادر ميلكون موا�شفات معينة، 
و تخ�ش�شات خمتلفة، ليمكنهم اإجناز عمل 
ق�شري بالإ�شافة لرتفاع و حمدودية توفر 

اأجه���زة التحري���ك و احلوا�شي���ب ال�شخمة 
الت���ي تعالج ه���ذه الر�شوم و احل���ركات .. 
اأم���ا التفاع���ل باملقاب���ل مع هذا الف���ن فهو ل 
يرتق���ي، ل�شعوب���ة اإنتاج���ه و تعقيده���ا و 
حتى الآن يعترب الكثريين اأن هذا الفن هو 
فن ب�شيط يحاكي م���زاج الأطفال، و ل يتم 
النظر ل���ه مبو�شوعية و اهتم���ام كما نراه 

يف باقي دول العامل

 التموي���ل وتكاليف  الإنتاج الكبرة، هل كانت 
�شببًا يف حمدودية انت�شار هذا النوع ال�شينمائي 

يف العراق؟ 
يف  الأ�شب���اب  اأه���م  م���ن  ه���ذه  تعت���رب   -
ل�شعوب���ة  بالإ�شاف���ة  اإنتاج���ه  حمدودي���ة 
التعام���ل مع برام���ج �شناعت���ه التي تعترب 
م���ن اأكرث الربامج احلا�شوبية تعقيدًا، ففي 
الع���راق ل توجد مراك���ز علمية متخ�ش�شة 
مع���دل  اأن  رغ���م  مث���اًل،  ال�شناع���ة  به���ذه 

ا�شتخ���دام احلا�ش���وب يف الع���راق مرتف���ع 
ح�شب بع����س الإح�شاءات العاملية، وكذلك 
درا�ش���ة احلا�ش���وب يف املدار����س العراقية 
مل يرتِق بع���د اىل ما يح�شل يف الكثري من 
دول الع���امل، فالربام���ج املق���ررة للتدري�س 
تقليدية اإل خالل الدرا�شة اجلامعية.. هذا 
ف�شاًل عن اأنه ل توجد تخ�ش�شات يف هذه 
ال�شناع���ة انعدام الرتوي���ج والدعاية لها.. 
وب�ش���كل ع���ام ف���اأن ثقاف���ة متوي���ل الأعمال 
الفني���ة ومنه���ا الأعم���ال ال�شينمائي���ة ب���ني 
اأ�شح���اب راأ�س املال تكاد تك���ون معدومة. 
فم���ا بالك بتمويل فيلم انيمي�شن الذي يراه 

البع�س جمرد األعاب الكرتونية ل غري.

بداي���ة  كان  النيمي�ش���ن  اأن  املع���روف  م���ن   
اح���د الفن���ون ال�شينمائي���ة، قب���ل اأن يتح���ول اىل 
ال�شتخ���دام يف التلفزيون.. ه���ل اكت�شب الأهمية 

الآن بو�شفه نوعًا �شينمائيًا معرتف به؟ 
- من���ذ اأول جت���ٍل لف���ن النيمي�ش���ن فهو فن 
�شينمائ���ي رغم اأن ل���ه ا�شتعرا�شات اخرى 
الإعالني���ة  و  التلفزيوني���ة  املج���الت  يف 
اإل اأن���ه ظ���ل حمافظ���ًا على �شمت���ه الأ�شا�س 
بكون���ه فن���ًا �شينمائيًا حمب���ب للم�شاهدين 
مبختلف اأعمارهم حمقق���ًا اأعلى الإيرادات 
و الأرب���اح بالعادة .. اأما اأغلب املهرجانات 
ال�شينمائي���ة العاملي���ة فه���ي تتعام���ل مع فن 
الأنيمي�ش���ن بكونه نوع���ًا �شينمائي���ًا قائمًا 
بذاته، تخ�ش����س له جلان فرز متخ�ش�شة، 
وح���كام متخ�ش�ش���ني، و جوائ���ز، بالتايل 

باعتباره نوعًا مهمًا من اأنواع ال�شينما 

 ه���ل بداأت اأنت  بالنيمي�شن الإعاين مثا قبل 
اأن تتجه اىل ال�شينما؟ 

النيمي�ش���ن  بف���ن  ب���داأت  يل  بالن�شب���ة   -
لتق���دمي  بعده���ا  حتول���ت  و  التلفزي���وين 
اأعمال اعالنية، و ما زلت م�شتمرًا ب�شناعة 
انيمي�ش���ن الإع���الن، لكن اإهتمام���ي الأكرب 
و ه���و ف���ن �شينم���ا النيمي�شن ال���ذي اأعمل 
ب���ه منذ ما يق���ارب ال�شبعة اأع���وام من دون 

انقطاع. 

 يعتمد هذا النوع من الأفام يف اأن يكون لكل 
�شان���ع اأ�شلوب���ه اخلا�ض يف ر�ش���م ال�شخ�شية .. 

هل توافق على هذا الراأي؟ 
اأن���واع  اأن  - نع���م طبع���ًا .. فبالرغ���م م���ن 
النيمي�ش���ن كث���رية و خمتلف���ة فيم���ا بينها 
ال  و   2D ANIMATION ال  فمنه���ا 
 CLAY ال����  و   3D ANIMATION
ANIMATION و النيمي�ش���ن الرقمي 
و غريه���ا، اإل اأن ل���كل م�شم���م اأو ر�شام اأو 
حمرك طريق���ة يراها منا�شب���ة للتعامل مع 

اأدواته و متيزه بالنتيجة عن غريه 

املحلي���ة يف  املهرجان���ات  بع����ض  ياح���ظ يف   
الع���راق ا�شتقبالها عل���ى بع�ض اأف���ام الأنيمي�شن 
الت���ي تعتمد م�شاريع تت�شمن �شخ�شيات مقلدة.. 

ما تعليقك؟ 
به���ذا  املتخ�ش�ش���ني  قل���ة  ف���اإن  لالأ�ش���ف   -
اجلان���ب يف الع���راق م���ن القائم���ني عل���ى 
املهرجان���ات ال�شينمائي���ة ق���د �شاع���دت يف 
انت�شار املزوري���ن و �شارقي حقوق امللكية 
اعماله���م   ( بعن���وان  اأعماله���م  عر����س  يف 
اخلا�شة ( .. نتمنى من املهرجانات املحلية 
اأن ينتبه���وا له���ذه امل�شكل���ة الكب���رية و اأن 
يت���م التعام���ل معها بحكمة فه���م ي�شاهمون 
بت�شويه هذا الف���ن و نقل �شورة �شيئة عن 

�شناعة العراقيني اأمام دول اخلارج 

 ه���ل ت���رى يف الأف���ق م�شتقبًا له���ذا النوع من 
الأفام يف العراق.. وما هي بال�شبط معوقاته ؟ 

- ل اأرى بق���در م���ا امتن���ى .. ف���اإن اأ�شع���ب 
ن���وع  م���ن  �شينمائ���ي  اإنت���اج  يع���وق  م���ا 
انيمي�ش���ن حم���رتم ه���و النتاجي���ة العالية 
ال�شينمائي���ة  الأن���واع  باق���ي  م���ع  ن�شبي���ًا 
الأخرى.. اإنتاجية ق���د ت�شل ملئات الألوف 
م���ن ال���دولرات يف بل���د ل يدع���م امل�شاريع 
الأ�شغ���ر مبئ���ة �شع���ف، واأ�ش���ري اأن هن���اك 
�شغف���ًا من قب���ل الكث���ري من ال�شب���اب ولكن 
لالأ�شب���اب الت���ي ذكرته���ا ل ي�شتطيع هوؤلء 

ال�شباب من حتقيق اأحالمهم.. 

ترجمة : عدوية الهاليل 

اأبوظبي / خا�ض بالمدى

حاوره/ المحرر

 عالء املفرجي
كالكيت

)ال�سينمائي( الذي نريد

�شبع���ة اأعداد �ش���درت من جملة ال�شينمائ���ي العراقية، وهي املجلة 
الت���ي تعنى ب�ش���وؤون ال�شينما، وتلبي حاجات ع�ّش���اق ال�شينما يف 

ال�شتزادة من املو�شوعات والأخبار ال�شينمائية.
اإن �شدوره���ذه املجل���ة  يف وقت عانى امل�شه���د ال�شينمائي العراقي 
م���ن انع���دام املجالت ال�شينمائي���ة، بل ندرتها، وه���ي املعنية بن�شر 
الثقافة والوعي ال�شينمائيني، اأ�شوة مبعظم البلدان العربية ودول 
املنطقة، التي عا�شت ما ي�شبه املّد واجلزر يف حركتها ال�شينمائية، 
وم�شمون���ًا  �ش���كاًل  متباين���ة،  �شينمائي���ة  اإنتاج���ات  اإىل  املف�شي���ة 
وفاعلي���ة وح�شورًا، ن�شبًة اإىل الأو�شاع واملتطّلبات وامل�شتلزمات 
الإنتاجي���ة ال�شخمة، واملغاي���رة � اإىل حّد كب���ري � لالإنتاجات الفنية 

الدرامية وغري الدرامية الأخرى.
فانتعا����س الثقافة ال�شينمائي���ة، باأ�شكالها املختلفة، متاأٍت من حراك 
الإنت���اج ال�شينمائ���ي وفاعليت���ه يف كّل بل���د، والع���راق، بالن�شب���ة 
اإىل بل���دان عربي���ة اأخ���رى، تاأّخرت ال�شينم���ا فيه � ب�ش���كل ملحوظ 
� ع���ن اللحاق باأ�شن���اف ثقافية وفنية اأخ���رى، ومب�شاراتها الفاعلة 
واملوؤّث���رة ، اإْذ مل ت�شل ال�شينم���ا اإىل امل�شتويات التي بلغها امل�شرح 

والرواية وال�شعر والت�شكيل.
فاملتاب���ع الدقي���ق يج���د فراغًا كب���ريًا يف غي���اب اإ�شداٍر فن���ي كهذا، 
ُيرتج���م وُيوّثق م�شرية ال�شينم���ا، وم�شرية البلد ووجوده الفكري 
والثق���ايف. اإْذ رمب���ا يج���د البع�س مم���ا يحتاجه م���ن معلومات عن 
طريق منظومة التوا�شل الجتماعي )اإنرتنت(، التي ُتغني املتابع 
وُت�شب���ع نهم���ه اإىل ما يفتقده من معلومات. لك���ن هذه امليزة لي�شت 
دائم���ة، فاملعلومة تختفي كّلما اأ�شيفت معلومات اأكرث عليها. لذلك، 
يبق���ى للمجلة الورقي���ة �شغف الأ�شال���ة، ورائحة املا�ش���ي التي مل 

تتغرّي مع موجة و�شائل الت�شال احلديثة.
اأع���ود ل� )ال�شينمائ���ي( املجلة واأقول اإن �شبعة اأع���داد من عمر هذه 
املجل���ة ت�شمح لن���ا الوق���وف عندها بالنق���د والتقييم، م���ن اأجل اأن 
توا�ش���ل �شدوره���ا بال�شتفادة م���ن اأخطائها وتعزي���ز اإيجابيتها، 
ويعن���ي ه���ذا اإن )ال�شينمائي( بلغت �شن الر�ش���د يف عمر املجالت، 
لذا بات من ال�ش���روري مراقبة م�شريتها بكل دقة من قبل اجلميع، 
وه���ي م�شوؤولية كل ع�شاق ال�شينما يف العراق، لعدم تكرار توقفها 
كما ح�شل للعديد من املجالت ال�شينمائية عراقياأ وعربيًا، بو�شفها 

املجلة املتخ�ش�شة والوحيدة الآن يف العراق.
واأرج���و اأن يت�شع �شدر القائمني عليه���ا، مبالحظاتي هذه باعتبار 
اأن ه���ذه املالحظ���ات �شادرة من اأح���د الذين فرح���وا ب�شدور هكذا 
جملة، واأي�ش���ًا �شادرة من اأحد امل�شاهمني يف الكتابة فيها من اأول 
اأعداده���ا، واأظن اأن هذا الأمر �شيخفف م���ن انزعاجهم كون املنتقد 

من اأهل بيت )ال�شينمائي(..
فاملجل���ة مازالت تفتقد اللم�شة ال�شحفية رغ���م اأن اأغلب كادرها من 
العامل���ني بال�شحافة، ولكن كما يعرف اخل���رباء يف جمال الإعالم 
اأن حتري���ر املجل���ة هو غري حتري���ر ال�شحيفة مث���اًل ، مثلما يختلف 
حتريره���ا ع���ن الإعالم املرئ���ي.. واعن���ي باللم�ش���ة ال�شحفية، هو 
النظ���ر يف حترير املقالت ال���واردة، يف نوعيته���ا وحجمها، ومبا 
يتنا�ش���ب م���ع جمل���ة �شينمائية منوّع���ة.. والحت���كام ل�شياقات يف 

العمل ت�شمح باختيار املو�شوعات املنا�شبة من دون جمامالت.. 
فاملالح���ظ يف هذه املجلة هو �شيادة املقالت املتخ�ش�شة، فهي على 
كرب حجمها، اإل اأنها جتن���ح اىل التنظري، فقارئ ال�شينمائي يكون 
اأم���ام جملة مقالت لغ���ري، وكاأنها جملة )حمكمة(.. فهي تفتقد اىل 
اخل���رب ال�شغري مثلم���ا تفتق���د اىل التبويب الثاب���ت، فنحن مع كل 
ع���دد نفاج���اأ بتبويب خمتل���ف، واعتق���د اأن ال�شبب يف ه���ذا هو اأن 
املقالت ال���واردة للمجلة هي التي حُتّدد ن���وع التبويب.. وب�شبب 
ذلك غابت اأق�شام مهمة للمجلة كان يجب اأن تتوافر بها.. كم�شاهمة 
القراء، والظواهر ال�شينمائية، واحلدث ال�شينمائي، واملهرجانات 

وغريها.
وم���ع اجله���د الكب���ري ال���ذي تبذل���ه اإدارة حتريره���ا، تبق���ى املجلة 
بحاج���ة لأخذ الآراء من املتخ�ش�شني يف الإعالم ال�شينمائي، ومن 
الأكادميي���ني يف الإعالم وال�شينما، واأي�ش���ًا من خالل فتح باب يف 
كل ع���دد لقرائه���ا، ت�شتم���ع فيه املجل���ة لالأف���كار واملقرتحات وحتى 

النقد..
فاملجلة من دون ذلك �شتجد نف�شها بعيدة عن متناول القارئ.   

فالمتابع الدقيق يجد فراغًا كبيراً في غياب 
اإ�سداٍر فني كهذا، ُيترجم وُيوّثق م�سيرة 
ال�سينما، وم�سيرة البلد ووجوده الفكري 

والثقافي. اإْذ ربما يجد البع�ض مما يحتاجه 
من معلومات عن طريق منظومة التوا�سل 
الجتماعي )اإنترنت(، التي ُتغني المتابع 

وُت�سبع نهمه اإلى ما يفتقده من معلومات.
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�سة اأن�س المو�سوي: اأفـالم الأنـيمـي�سن تحتاج كوادر متخ�سّ
 واأجـهـزة تـحريـك وحـوا�سـيـب �سـخـمـة

�شتق���ام ال���دورة )74( من مهرج���ان كان 
 17 اإىل   6 م���ن  الف���رتة  ال�شينمائ���ي يف 
ال�شحي���ة  احلال���ة  �شمح���ت  اإذا  مت���وز، 
بذل���ك. وكان �شباي���ك يل يرتاأ����س بالفعل 
جلن���ة حتكيم املهرجان يف ع���ام 2020 ، 
وال���ذي مت اإلغاوؤه ب�شب���ب اأزمة �شحية. 
و�شرياأ����س املخرج الأمريك���ي �شبايك يل 
جلن���ة حتكيم ال���دورة 74 ملهرج���ان كان 
ال�شينمائ���ي يف مت���وز، وه���و املن�ش���ب 
ال���ذي �شيكون �شباي���ك يل اأول �شخ�شية 
اأن  املق���رر  م���ن  وكان  تت���وله.  �ش���وداء 
يتوىل �شباي���ك يل من�ش���ب رئي�س جلنة 
التحكي���م العام املا�شي ، لكن الوباء منع 
اإقامة املهرج���ان. واأكد املنظمون موؤخرًا 
اأن �شباي���ك يل �شيتوىل ه���ذه املهمة وفاًء 
للتزاماته ، ، وجتري التح�شريات حاليًا 
على قدم و�شاق ، مع م�شاهدة العديد من 
الأف���الم م���ن قبل جلنة الختي���ار”. ويف 

بيان �شحف���ي. قال املنظم���ون اإنه �شيتم 
الك�شف عن الختي���ار الر�شمي وت�شكيل 

هيئة املحلفني يف اأوائل حزيران.
ويعد تعيني هذا املخ���رج الرائد للق�شية 
ال�ش���وداء ، وموؤل���ف الأف���الم النا�شطة ، 
رم���زًا قويًا عل���ى الرغم م���ن اأن املهرجان 
ل يتجاه���ل اأب���دًا اخلف���ة والرتفيه”.كما 
ق���ال رئي�س املهرجان بي���ري لي�شكيور اأما 
املن���دوب الع���ام تيريي فرمي���و فقد قال: 
“مينحنا حما�شه و�شغفه بال�شينما طاقة 
متزاي���دة للتح�ش���ري للمهرج���ان الرائ���ع 
ال���ذي ينتظ���ره اجلمي���ع”. م�شيف���ًا اأن���ه 
اإذا �شمح���ت الظ���روف ال�شحي���ة باإقامة 
املهرجان يف املواعيد املحددة ، ف�شيكون 
اأه���م اجتم���اع �شينمائي عامل���ي منذ اأكرث 
م���ن ع���ام ، اذ اأُجربت معظ���م املهرجانات 
الك���ربى الأخ���رى يف الأ�شه���ر الأخ���رية 
عل���ى الإلغ���اء اأو اكتفت باإ�ش���دارات عرب 

الإنرتنت.
وج���اء تعي���ني �شباي���ك يل رئي�ش���ًا للجنة 
“التن���وع  با�ش���م  حتكي���م مهرج���ان كان 
ق���ال   ، املا�ش���ي  الع���ام  الثق���ايف”. ويف 

املخ���رج اإن���ه “ت�ش���ّرف ب���اأن يك���ون اأول 
يت���م  الأفريق���ي  ال�شت���ات  م���ن  �شخ����س 
تعيين���ه رئي�شًا للجن���ة حتكيم مدينة كان 
، وملهرجان �شينمائي كبري ب�شكل عام”. 
ال���ذي  ال�شحي���ح”  “ال�ش���يء  كان  فه���ل 
يفعله ه���و ا�شتخدام عن���وان اأف�شل فيلم 
ل���ه ، �ش���در ع���ام 1989؟. اإذا كان املخرج 
الأمريكي من اأ�ش���ل اأفريقي �شانع اأفالم 
رائ���ع ، فقد عرب اأي�شًا ع���ن عنف �شاخب 
يف ال�شن���وات الأخ���رية. ففي عام 2008 
، عار����س كلينت اي�شت���وود متهم���ًا اإياه 
بالعن�شرية ب�شبب ال�شتائم والتلميحات 
امل�شكوك فيه���ا: وخالل موؤمت���ر �شحفي 
اأقي���م �شم���ن مهرج���ان كان ال�شينمائ���ي 
،وخالل الرتوي���ج الكامل لفيلمه اجلديد 
معج���زة يف �شان���ت اآنا ، ح���ول فرقة من 
اجلن���ود ال�ش���ود خ���الل احل���رب العاملية 
اإي�شت���وود  يل  �شباي���ك  ،انتق���د  الثاني���ة 
ب�شب���ب غي���اب ال�شخ�شي���ات الأمريكي���ة 
الأفريقية يف اأفالم���ه ، وجادل يل �شانع 
اأف���الم اأبي�س مثل اإي�شت���وود ل�شنع فيلم 
)طائر( ع���ن ت�شاريل بارك���ر ، املو�شيقي 

الأ�ش���ود، مت�شائ���اًل  “ملاذا يفع���ل الرجل 
الأبي�س ذلك ؟” ولهذا” يجيب اإي�شتوود 
، ال���ذي كان عل���ى “رج���ل مثل���ه اأن يغلق 
فم���ه”: لي�ش���ت هذه ه���ي امل���رة الأخرية 
الت���ي ينزع���ج فيها خم���رج لروؤي���ة رجل 

اأبي�س يحكي ق�شة جمتمع ال�شود.
ويف ع���ام 2012 ، ق���ام باط���الق تغريدة 
قاتلة عن كوينت���ني تارانتينو ، مو�شحًا 
اأن���ه رف�س الذهاب مل�شاهدة فيلم )جانغو 
ب���ال قي���ود ( ، وه���و فيل���م اعت���ربه “غري 

حم���رتم” بالن�شبة لأ�شالف���ه. “ واعتربه 
مع���ادًل للهولوكو�ش���ت. وحت���ى اليوم ، 
يكره الرج���الن بع�شهم���ا البع�س ب�شدة 
. ويوبخ �شباي���ك يل كوينتني تارانتينو 
ل�شتخدام���ه  اخل�شو����س  وج���ه  عل���ى 
امل�ش���يء ، يف حواراته ، لكلمة “زجني” 

..
وخالل حفل بافتا. دع���ا �شبايك يل دائمًا 
اإىل مزيد من التميي���ز الإيجابي ال�شامل 
ل�شال���ح ال�ش���ود ، يف هولي���وود وكذل���ك 

ب�ش���كل  ودع���ا  الأمريك���ي.  املجتم���ع  يف 
خا����س اإىل حتديد ح�ش�س ، مبا يف ذلك 
يف املج���ال الثق���ايف ، على �شبي���ل املثال 
 ،  2016 ع���ام  يف  الأو�ش���كار.  جلوائ���ز 
و�شط اجلدل الدائر حول قلة التنوع يف 
الرت�شيح���ات ، والتي ، للعام الثاين على 
الت���وايل ، ل ت�شم���ل اأي ممثل���ة اأو ممثل 
اأ�ش���ود ،كم���ا دعا �شباي���ك يل اإىل مقاطعة 

حفل توزيع جوائز الأو�شكار.
اأم���ا اآخر �شخب اأثاره حتى الآن فقد كان 
يف 24 �شب���اط 2019 ، وعندم���ا ح�ش���ل 
فيل���م )الكت���اب الأخ�شر( لبي���رت فاريللي 
عل���ى جائزة اأو�ش���كار لأف�ش���ل فيلم ، يف 
احلفل الذي اأقيم يف م�شرح دولبي ، فقد 
رفع �شبايك يل ذراعيه للتعبري عن رف�شه 
وغ���ادر الغرفة. وعاد فق���ط عندما انتهت 
اخلطاب���ات ، ثم عرب ع���ن نف�شه من خالل 
مهاجمة وجهة النظ���ر املفرت�شة املوؤيدة 
للبي����س يف ه���ذا الفيل���م ، والت���ي تظهر 
كيف اأن اأحد اأتب���اع البي�س والعن�شرية 
ي�شبح يف النهاي���ة �شديًقا لعازف بيانو 
اأ�ش���ود ومثلي جن�شيًا. ث���م قال يف نف�س 

احلفل يف خط���اب �شيا�ش���ي للغاية ،بعد 
منح جائ���زة التحكي���م الك���ربى لفيلمه ) 
بالك كالنزم���ان (، ويروي ق�شة التمييز 
العن�ش���ري �ش���د ال�ش���ود يف �شبعينيات 
الق���رن املا�ش���ي. وا�شتح�ش���ر املخ���رج ، 
الذي غمرت���ه ال�شعادة باإع���الن جائزته ، 
خ���الل خطابه و�ش���ول اأول جمموعة من 
العبي���د ال�ش���ود اىل الولي���ات املتحدة ، 
يف ع���ام 1619 ، و”الإب���ادة اجلماعية” 
للهنود الأمريكيني ، بالإ�شافة اإىل حديثه 
ع���ن النتخاب���ات الرئا�شي���ة الأمريكي���ة 
بقول���ه :”اخرت احل���ب ل الكراهية. لنقم 

بالختيار ال�شحيح! “
وقته���ا ، قام ترامب عل���ى الفور بتغريدة 
انتقامية ، وا�شفًا �شبايك يل بالعن�شرية 
ومدافعًا ع���ن �شجله املوؤي���د لل�شود! لكن 
�شباي���ك يل يف اأفالم���ه ويف ت�شريحات���ه 
ال�شيا�شي���ة الأك���رث مبا�ش���رة ، كان يلقي 
نظرة وح�شية ب�ش���كل دائم على املجتمع 
الأمريك���ي وعن�شريت���ه ، معر�ش���اً نف�شه 
خلطر اعتباره من قب���ل منتقديه ب�شفته 

الدوام. غا�شب” على  اأ�شود  “رجل 

انته���ى النج���م الأيرلن���دي العامل���ي بري����س 
برو�شن���ان م���ن ت�شوي���ر دوره يف فيل���م »ذا 
 The  - الأط���وار(  )غريب���و  مي�شفيت����س 

Misfits«، ال���ذي يع���د اأول فيل���م هوليوود 
يت���م ت�شويره واإنتاجه كام���اًل يف العا�شمة 
الإماراتي���ة اأبوظبي، ومن املقرر اأن يعر�س 
يف �شا�ش���ات ال�شينما حول العامل يف �شيف 

.2021
وتول���ت �شرك���ة الإنت���اج الإماراتي���ة »فيل���م 

جي���ت« بالتع���اون م���ع �شرك���ة »باراماون���ت 
م���ن  اأفني���وز«  و»ذا  العاملي���ة  بيكت�ش���رز« 
الأمريكي���ة،  لالأف���الم«  »هايالن���د  جمموع���ة 
اإنتاج وت�شوير العم���ل، ويلعب برو�شنان، 
احلا�ش���ل عل���ى تر�شي���ح جلائ���زة »غول���دن 
ال�شابق���ة  ب���اأدواره  واملع���روف  غل���وب«، 
واملعروف���ة عاملي���ًا، وم���ن �شمنه���ا �شل�شل���ة 
مي���ا«، دور  بون���د« و»مام���ا  اأف���الم »جيم���ز 
»ريت�ش���ارد باي����س«، ل�س حم���رتف تقت�شر 
�شرقات���ه فقط عل���ى احلا�شلني عل���ى وثيقة 
تاأم���ني ملمتلكاته���م، وتتمحور ق�ش���ة الفيلم 
حول ه���روب »برو�شنان« م���ن �شجن م�شّيد 
لين�ش���م اإىل جمموعة من الأفراد املخت�شني 

بال�شرقة من الأغنياء.
وي�ش���ارك اأي�ش���ًا يف بطول���ة الفيل���م نخب���ة 
م���ن النج���وم العاملي���ني اأبرزه���م تي���م روث 

احلا�ش���ل على تر�شي���ح جلائ���زة الأو�شكار 
العاملية، بالإ�شاف���ة اإىل نيك كانون وجيمي 
ت�شونغ وهريمي���ون كورفيلد والفل�شطيني 
رام���ي جاب���ر والتايالن���دي ماي���ك اأجنيلو، 
وه���و م���ن كتاب���ة املمث���ل والكات���ب روبرت 

هني، واإخراج الفنلندي ريني هارلني.
املخرج واملنتج والكاتب الإماراتي من�شور 
م���ن خ���الل  اليبه���وين الظاه���ري، تع���اون 
»فيل���م جيت«، م���ع الأمريكي كي���ا جام منتج 
اأف���الم »لكي من���رب �شليفن« و»�ش���ني �شيتي 
2«  والأمريك���ي دي���ن األتيت، منت���ج فيلم »ذا 
ريلم���ز«، لتنفي���ذ الفيل���م باأعل���ى م�شتويات 
باأح���دث  والت�شوي���ر  والإنت���اج  الإخ���راج 

التقنيات العاملية يف عامل ال�شينما.
ومبنا�شب���ة النته���اء م���ن ت�شوي���ر الفيل���م 
واق���رتاب موعد عر�شه يف �شالت ال�شينما 

حول العامل، قال الظاهري: “عندما اأ�ش�شنا 
»فيل���م جي���ت« كان لدين���ا هدف حم���دد وهو 
اأن ن���ربز م���ا متتلك���ه اأبوظبي م���ن مقومات 
واأ�ش����س وركائ���ز والت���ي توؤهله���ا للري���ادة 
العاملي���ة يف جمال الإخ���راج والإنتاج، وها 
نحن اليوم نعلن ع���ن اأول فيلم هوليوودي 
وال���ذي  اإمارات���ي،  واإنت���اج  ت�شوي���ر  م���ن 
�شيعر����س على �شا�ش���ات ال�شينما يف جميع 

اأنحاء العامل.”
ه���ذا ممكن���ًا  م���ن  اأي  يك���ن  “مل  واأ�ش���اف: 
ل���ول الدع���م املتوا�ش���ل ال���ذي قدمت���ه لن���ا 
اجلهات املعني���ة بالفن يف الإمارات، ونحن 
ممتنون لقيامهم بتوف���ري جميع الت�شاريح 
وامل�شاع���دات الالزم���ة التي منحتن���ا القدرة 
يف  خمتلف���ة  مواق���ع  يف  الت�شوي���ر  عل���ى 
اأبوظبي واإظهار املدينة يف اأبهى �شورة.”

يلعب بطولته العالمي بير�س برو�سنان.. فيلم هوليوودي باإنتاج اإماراتي في �سيف 2021

اختيار �سبايك يل لرئا�سة  جلنة حتكيم مهرجان كان

المخرج ال�سينمائي الأميركي غا�سب على الدوام من العن�سرية 



قحطان جا�سم جواد

الكات���ب �س���عد هداب���ي م���ن الكت���اب 
ف���رة  خ���ال  وا�س���تطاع  املتميزي���ن 
ن�سو�س���ه  ياق���ح  ان  ق�س���رة 
م���ن  �سيم���ا  ال  عرب���ا  خمرج���ن  م���ع 
غ���ر  ل���ه  وعر�س���ت  امل�سرحي���ن 
العربي���ة  املهرجان���ات  م�سرحي���ة يف 
يف  ال�سهي���ل  م�سرحي���ة  اآخره���ا 
للمونودرام���ا  قرط���اج  مهرج���ان 
ا�سام���ة  الفل�سطين���ي  ويخرجه���ا 
ل�)امل���دى(  حت���دث  هداب���ي  مب���ارك. 
عنها فق���ال:- كان ل���والدة هذا الن�ص 
حكاية هم م�سرك.. م�ساعر تداخلت 
فانتج���ت بنية هذا الن�ص  مبعزل عن 
اجلغرافي���ات.. وما دام االن�س���ان هو 
الهدف املن�س���ود دائما �سار لزاما، مل 

تن�س���هر الروؤى بهذا االجتاه فاأثمرت 
عن ذل���ك ملحم���ة معا�س���رة ميكن ان 
ت�س���يء يف كل م���كان وزم���ان، لذل���ك 
ه���و  ال�س���هيل  يك���ون  ان  حر�س���نا 
�س���رخة حمتدمة نابعة من مقت�س���ى 
ت�سوراتنا امل�سركة يف ايجاد ن�سيج 
درامي مرامي امل�س���احات والتاأثر، 
فاالن�س���ان هو االن�س���ان وهو املرتكز 
بل���ورة هك���ذا خط���اب  اال�س���ا�ص يف 
يحمل ب���ذور خلوده ويحاكي واقعنا 
العرب���ي ال���ذي ع�س���فت ب���ه النائبات 
والقت بظالها على كاهلنا، وا�س���افة 
اىل م�س���رحية �س���عد هدابي توجهت 
فرق���ة ه���وار امل�س���رحية يف كركوك، 
للم�س���اركة ومتثي���ل اإقليم كرد�س���تان 
يف مهرج���ان قرط���اج للمونودرام���ا، 
وقالت رئي�سة فرقة هوار امل�سرحية، 

ه���وار فار����ص، "كما ي�س���ارك العراق 
اأح���ام   – ع���ود  )ف���رد  مب�س���رحية 
واخ���راج  تاألي���ف  اخل�س���ب(  ع���ازف 
الدكتور ح�س���ن علي هارف )ف�س���ًا 
عن م�س���اركات عربية مميزة(، وهي 

م�س���توحاة  مونودرام���ا  م�س���رحية 
م���ن معزوف���ات و�س���رة املو�س���يقار 
الكب���ر ن�س���ر �س���مة، ومتثي���ل ط���ه 
للفن���ان  ح���ي  وع���زف  امل�س���هداين، 
حممد العطار، وتعد م�س���رحية ) فرد 

ع���ود( اأول م�س���رحية تتناول �س���رة 
الفن���ان القدي���ر ن�س���ر �س���مة، ال���ذي 
ق���رن اإبداعاته املو�س���يقية مببادرات 
ثقافية واإن�سانية وجمتمعية متنوعة 
داخل وخارج العراق، ف�سارت حمط 
اأنظ���ار اجلميع من منظم���ات عراقية 
وعربي���ة ودولي���ة اإن�س���انية وثقافية 

وجمتمعية". 
ه���ذا وب���ننّ  د. ه���ارف: "مو�س���وعة 
امل�س���رحية م�س���توحاة من معزوفات 
و�سرة الفنان ن�سر �سمة االإبداعية 
)ال احلياتي���ة(، اإذ اعتمدت التقاطات 
فني���ة وبنيته���ا بقال���ب مونودرام���ي 
الإط���اق العنان للك�س���ف ع���ن معاناة 
)كاأمن���وذج  �س���مة  ن�س���ر  الفن���ان 
للمثقف الع�سوي( واغراباته داخل 
الوطن قبل وبع���د هجرته، من خال 

الب���وح املو�س���يقي واملوؤلف���ات الت���ي 
كان���ت تتماهى مع الواقع ال�سيا�س���ي 
واالجتماع���ي للوطن". ثم اأ�س���ار اإىل 
م�س���رحية  لي�س���ت  "امل�س���رحية  اأن: 
�س���رة باملعن���ى التقلي���دي املت���داول 
الأنن���ا اأخذن���ا �س���رة وطن م���ن خال 
�س���رة فنان. مل اأُعن كثرًا مبحطات 
مبواق���ف  ب���ل  وحياتي���ة  اجتماعي���ة 
وانفع���االت ن�س���ر �س���مة م���ع ما حل 
بالوط���ن، والتداخ���ل والتماه���ي مع 
اأوج���اع الفن���ان وهمومه م���ع اأوجاع 
الوط���ن وهموم���ه.. ه���ي اإذًا �س���رة 
اإبداع.. �سرة وطن، �سرة مو�سيقى 
عربت ع���ن وط���ن جريح".. و�س���يتم 
خ���ال املهرج���ان تك���رمي املو�س���يقي 
ن�س���ر �سمة �س���من عدد من املبدعن 

العرب. 
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�س���درت حديثًا عن دار املدى رواية موريف للكاتب �سمويل 
بيكيت، ترجمة ح�س���ن عجة. و�سف رواية "موريف" يعني 
و�س���ف حماوالت بطله���ا موريف لتفادي حدوث اأي �س���يء، 
وحم���اوالت االأط���راف االأخرى يف حدوث �س���يء له، لتدور 
االأحداث بن لندن ودبلن. ويعي�ص موريف على مبداأ اأقل ما 
ميكن من امل�س���اركة يف اأحداث العامل اخلارجي، فطموحه 
االأك���رب يتمح���ور ح���ول جلو�س���ه عل���ى كر�س���يه اخليزران 
الهزاز، والتاأرجح حتى ي�س���ل اإىل حالة من التاأمل يتحرر 
فيها العقل من اأ�س���ر اجل�س���د، ليحلق بخياله بعيدا. وعلى 
الرغم من غرابة طباعه و�سخ�سيته الرمادية، كان حمبوبا 

من قبل الن�ساء.

ذات يوم �سيجل�ص اأحد 
اأ�سهر اأدباء النم�سا "�ستيفان 

ت�سفايج"  يتاأمل ما يجري يف 
العامل، وي�ساأل نف�سه، ترى ماذا 

يخبئ لنا امل�ستقبل؟. كان ذلك 
نهاية العام 1918 واحلرب 

العاملية ت�سع اأوزارها بعد اأن 
ح�سدت اأرواح ع�سرة ماين 

اإن�سان.
بعد ع�سرين عامًا يعود ليكتب: 

دائمًا  ال�سيا�سية  "االعتبارات 
ما تنت�سر على االأخاق"، 

ويروي يف ر�سالة يبعثها اإىل 
�سديقه الروائي االأملاين " 

توما�ص مان "  كيف اأنه الحظ 
اأن موؤ�س�سات الدولة تتحول 
اإىل حوا�سن للتخلف، حن 

يتوىل اأمورها اأنا�ص يرفعون 
�سعارات وحناجر الظام.. 

حن �سدر كتاب ت�سفايج "عنف 
الدكتاتورية" عام 1936 كان 
هتلر يف قمة �سعوده، ولكن 

هذا مل مينع �ساحب "بناة 
ر الب�سرية  العامل" من اأن يذكنّ

باأننّ ال�سيا�سي الفا�سل ال ينتج 
�سوى دولة "هواة". 
يقدم لنا هذا املواطن 

النم�ساوي الذي قرر االنتحار 
الأنه اأح�ص باأن القيم االأخاقية 

والوطنية تراجع، اأف�سل 
در�ص يف حمبة االأوطان، 

وياأخذنا ليقراأ على م�سمعنا 
حكاية �سعود القوى الفا�سلة 

والظامية كما ي�سفها. 
اأقراأُ تعليقات عدد من القراء 

يف موقع اجلريدة ومع�سمها 
حتتار يف و�سف ما يجري. 
واإىل هوؤالء القراء، اأحب اأن 

اأقول، اإذا مل نكن ذاهبن اإىل ، 
الوقوف بوجه الف�سل والكذب 
واالنتهازية و�سرعة الرثوات 

وخداع النا�ص وامل�سي يف 
التع�سب والتخلف، فماذا 

�سوف نحقق اإذن؟.
كنُت مثل غري كثرين اأتوقع 

اأن ال�سادة النواب الذين 
انتخبهم ال�سعب �سيتخذون 
الطريق االأ�سلح يف معاجلة 

اخلراب، ولكن يبدو اأن لي�ص 
كل ما يتمناه املرء يدركه، فها 

هو نائب اأ�ساهده للمرة االأوىل 
لاأ�سف، يحذر االأمم املتحدة 

من د�ص اأنفها يف االنتخابات، 
ويرف�ص �سيادته اأي رقابة 

دولية، وقبل اأن ي�ساأله املذيع، 
ملاذا يا�سيدي النائب؟، يجيب 

الأن االأمم املتحدة �سوف 
ت�ستعن باإ�سرائيل ملراقبة 

االنتخابات العراقية..وقبل 
ان يفوق املقدم من �سدمة 

اجلواب ، يكمل النائب ملحمته 
ال�سيا�سية ليعلنها �سراحة 

ان االمم املتحدة لو تدخلت 
�سنعلنها حربا  وال اريد 

ان ا�ساأل " جنابه " احلرب 
على من ؟ على ال�سعب الذي 

�سينتخبكم.
ال مفاجاأة اإذن، اأن نكون على 

قمة بوؤ�ساء العامل، واأن نح�سل 
على مراكز متقدمة يف الدولة 
االأكرث تخلنّفًا ونهبًا للرثوات، 

اإجناز جديد ي�ساف اإىل قائمة 
االإجنازات العماقة منذ خم�سة 

ع�سر عامًا. ما املفاجاأة يف بلد 
يريد له �سا�سته "االأ�ساو�ص" 

اأن ي�ستقيل من التاريخ 
واجلغرافيا وال�سيا�سة؟
مثل ماين العراقين ال 

اأملك اأن اأمنع اأي نائب من 
اأن يخرج على الف�سائيات 

لي�سرح نظريته ال�سيا�سية ، 
مادامت الدميقراطية منحته 

هذا احلق، ولكن يف معظم دول 
العامل جند اأن النائب  يخ�سى 

التلويح بالتهديد والوعيد ، 
الن القانون �سيكون باملر�ساد ، 

فما بلك بنائب يهدد ال�سعب .

هذيان انتخابي 

موريف

 علي ح�سني

 با�سم الطيب 
الممث���ل ال�س���اب ي�س���ارك في ع���دد  في 
�سل�س���لة االعمال الدرامية خال �س���هر 
رم�س���ان المقب���ل. واعل���ن الطيب عن 
خو�سه لتجربة مختلفة في الم�سل�سل 
وق���ال  "ج���وري"،  الجدي���د  العراق���ي 
الطيب في حديث���ه ل�)المدى( ان "هذا 
العم���ل ه���و تجرب���ة مختلف���ة حيث ان 
الم�سل�س���ل العراقي "ج���وري" تاأليف 
د. احم���د عثمان واخ���راج علي عبا�ص 
والذي يجري ت�س���ويره حاليا تمهيدًا 
الرم�س���اني  ال�س���باق  ف���ي  لعر�س���ه 

القادم".

 خ�سير اأبو العبا�س
م���ن  انته���ى  الكومي���دي  الممث���ل 
ت�سوير الم�س���اهد االخيرة للم�سل�سل 
التلفزيوني الجديد "مفتاح و�س���ارله 
اجن���اح"، يتاأل���ف العم���ل م���ن ثاثي���ن 
حلق���ة تلفزيونية، و�س���يعر�ص �س���من 
مو�س���م رم�س���ان المقبل، تدور حكاية 
الم�سل�س���ل ح���ول �س���اب يرح���ل عن���ه 

م���ن  ل���ه ع���ددا كبي���را  ت���اركا  وال���ده، 
البغدادي���ة  واالأيقون���ات  االأنتي���كات 
التاريخية، ومن �سمنها م�سباح عاء 
الدي���ن الذي يطلب من���ه اأن يتجول به 

في عدد من مناطق ومدن عراقية. 

 حنون مجيد
القا����ص والروائ���ي �س���درت ل���ه ع���ن 
من�س���ورات اتح���اد االدب���اء والكت���اب 
في الع���راق المجموعة الق�س�س���ية:- 
�س���خرة َعَربي���ف، والمجموعة ت�س���م 
ق�س�س���ا ق�س���يرة جدي���ة تن���اول فيه���ا 
القا�ص الظواهر التي مرت بالمجتمع 

العراقي خال ال�سنوات الما�سية.

...
داً 

 ج
ص

ثالث م�سرحيات وتكرمي للعراق يف مهرجان قرطاج للمونودراما خا

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ص له���ذا اليوم 
)اخلمي����ص( اأن درجات احلرارة �س���تكون مقاربة ملعدالته���ا ليوم ام�ص، وان 

اجلو �سيكون غائما يف بع�ص املناطق.
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حول العالم

ك�����س��ف��ت ت�����س��ري��ب��ات ح����ول ال�����س��ي��ا���س��ات 
عن  ل�"في�سبوك"  اجل��دي��دة  واالإر����س���ادات 
با�ستهداف  �سراحة  �سي�سمح  امل��وق��ع  اأن 
ذل��ك  يف  مب���ا  العامة"،  "ال�سخ�سيات 

مبوتهم". "دعوات 
عليها  ح�سلت  التي  الت�سريبات  وبح�سب 
�سحيفة ال�"غارديان" الربيطانية ون�سرتها 
يف تقرير جديد لها، فقد اأ�سار "في�سبوك" 
ت�سمل  ال���ع���ام���ة  ال�����س��خ�����س��ي��ات  اأن  اإىل 
فقط  ال�سهرة  ع��ون  ي��دنّ ال��ذي��ن  االأ�سخا�ص 
املوقع،  على  متابعيهم  ع��دد  ك��رثة  ب�سبب 

تتم  ما  نادرًا  اأنها تت�سمن م�ستخدمن  كما 
املحلية.  ال�سحف  يف  اأخ��ب��اره��م  تغطية 
واأو�سح املوقع اأن هذه ال�سخ�سيات "ُتعدنّ 
االإ�ساءة؛  من  معينة  الأنواع  جائزة  اأهدافًا 
الأننا نريد ال�سماح باملناق�سة، والتي غالبًا 
لاأ�سخا�ص  انتقادية  تعليقات  تت�سمن  ما 

الذين يظهرون يف االأخبار".
ي��اأت��ي ذل���ك يف ال��وق��ت ال���ذي ت��واج��ه فيه 
انتقادات  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
متجددة ب�ساأن �سوء معاملة امل�ساهر على 
احلادة  االنتقادات  ذلك  يف  مبا  من�ساتها، 
التي واجهها االأمر هاري وزوجته ميغان 
ماركل، واالإ�ساءات العن�سرية التي تعر�ص 
لها ماركو�ص را�سفورد؛ مهاجم مان�س�سر 
يونايتد. ويف االإر�سادات التف�سيلية التي 

ُكتبت يف دي�سمرب )كانون االأول( املا�سي، 
و�ُسردت يف اأكرث من 300 �سفحة، يو�سح 
"في�سبوك" الفرق بن احلماية التي توفَّر 
لل�سخ�سيات  التي  وتلك  العادين،  لاأفراد 

العامة.
لل�سخ�سيات  "بالن�سبة  امل���وق���ع:  وق����ال 
املن�سورات  بع�ص  ب��اإزال��ة  نقوم  ال��ع��ام��ة، 
اللهجة  �سديد  هجوم  على  حتتوي  التي 

على هذه ال�سخ�سيات. اأما بالن�سبة لاأفراد 
العادين، فاإن حمايتنا تذهب اإىل اأبعد من 
ُيق�سد  ال��ذي  املحتوى  نزيل  فنحن  ذل��ك، 
منه ت�سويه �سمعة �سخ�ص ما، مبا يف ذلك 
الأحد  جن�سي  بن�ساط  املتعلقة  االدع���اءات 

امل�ستخدمن".
ا�ستهداف  ميكن  "ال  االإر���س��ادات:  وتابعت 
على  امل���وت(  ب���)دع��وات  العادين  االأف���راد 
ال��ع��ام��ة  ال�سخ�سيات  ل��ك��ن  )ف��ي�����س��ب��وك(، 
بب�ساطة ال ميكن )تعري�سها عن ق�سد( ملثل 
هذه الدعوات. مبعنى اآخر، اإذا دعا �سخ�ص 
ما بوفاة اأحد امل�ساهر، فلن ُيزال املن�سور 
رابطًا حل�ساب  امل�ستخدم  دام مل ي�سف  ما 

هذه ال�سخ�سية العامة اإىل املن�سور".
"مركز  موؤ�س�ص  اأح��م��د،  ع��م��ران  وو���س��ف 

ه���ذه  الرقمية"،  ال���ك���راه���ي���ة  م��ك��اف��ح��ة 
م�����س��رًا  "�سادمة"،  ب��اأن��ه��ا  ال��ت�����س��ري��ب��ات 
�سامة  تعري�ص  يف  تت�سبب  قد  اأنها  اإىل 
امل�سوؤولن الر�سمين وال�سخ�سيات العامة 

االأخرى للخطر.
راب��ط  اإ���س��اف��ة  ع���دم  يعني  "ال  واأ����س���اف: 
من�سور  اإىل  العامة  ال�سخ�سية  حل�ساب 
للخطر.  معر�سة  لي�ست  اأنها  لها،  م�سيء 
فر�سالة ال�سخ�ص املحر�ص قد تنت�سر على 

نطاق وا�سع على املوقع".
وم���ن امل��رج��ح اأن ت��ث��ر ه���ذه االإر����س���ادات 
البارزين  امل�ستخدمن  بن  القلق  اجلديدة 
يف  "في�سبوك"  ف�سل  م��ن  ا�ستكوا  ال��ذي��ن 
ال�سخ�سيات  حل��م��اي��ة  يكفي  مب��ا  ال��ق��ي��ام 

العامة من االإ�ساءة على موقعه.

العامة املوت" لل�صخ�صيات  بـ"متني  للم�صتخدمني  "في�صبوك" �صي�صمح 

ي�سادف تاريخ 12 حزيران عيد مياد امللكة 
الربيطانية اإليزابيث الثانية "الر�سمي" هذا 
العام. وبينما تتلقى امللكة كثرًا من ر�سائل 
يكون  فقد  العامل،  اأنحاء  جميع  من  التهنئة 
عيد ميادها م�سدر ارتباك بالن�سبة للبع�ص.
امللكة  مياد  عيد  اأن  اإىل حقيقة  ذلك  ويرجع 

ُيحتفل به ملرتن: يف تاريخ ميادها الفعلي 
خال اأبريل )ني�سان(، واأي�سًا يف وقت الحق 
ق�سر  يف  كبر  ا�ستعرا�ص  عرب  ال�سيف  من 

باكنغهام، وفقًا ل�سحيفة "اإندبندنت".
امللكة  م��ي��اد  بعيد  االح��ت��ف��ال  تقليد  وي��ع��ود 
عهد  يف   ،1748 عام  اإىل  مرتن  الربيطانية 

امللك جورج الثاين.
م���ع ح���ل���ول ع��ي��د م���ي���اد امل���ل���ك يف اأواخ�����ر 

اخلريف، مل يكن الطق�ص منا�سبًا للقيام 
باحتفال كبر. لذلك؛ جرى اجلمع 

الر�سمية وعيد  االحتفاالت  بن 
م����ي����اد امل����ل����ك م�����ع ع���ر����ص 

يف  كولور"  ذا  "تروبينغ 
احتفال  وه��و  ال�سيف، 

كان يف ال�سابق �ساأنًا 
ع�سكريًا.

عادة ما ُيحتفل بعيد 
الثاين،  امللكة  مياد 

ال����ذي ي��و���س��ف ب��اأن��ه 
م���ي���اده���ا  "عيد 

يف  الر�سمي"، 
ي�����وم ال�����س��ب��ت 
ال������ث������اين م��ن 
�سهر حزيران. 

بعد مرور اأ�سابيع على والدة طفلها االأول "رود�ص" 
ال���ذي رحبت بقدوم���ه للع���امل يف نهاية ع���ام 2020 
املا�س���ي، يب���دو اأن النجم���ة ال�س���ينمائية االأمريكية 
ال�س���ابة اإميا روبرت�ص البالغ���ة من العمر "30 عامًا" 
اأ�س���بحت تتمتع بقليل من اخل���ربة كاأم حديثة العهد 
باالأموم���ة، فاأحبت عرب اأح���دث مقابلة له���ا اأن تهدي 
متابعاته���ا من االأمه���ات اجلدد ن�س���يحة ذهبية قيمة 

تفيدهن كاأمهات كثرًا.
فبح�س���ب موق���ع )ب���وز في���د( "قامت اإمي���ا روبرت�ص  
ب�سرح اإح�سا�س���ها احلديث باالأمومة بحما�ص وحب 
واأهدت خا�س���ة جتربتها ال�سخ�سية باالأمومة على 

�س���كل ن�س���يحة ذهبي���ة منه���ا لاأمه���ات اجل���دد حن 
�س���ئلت ماهي الن�سيحة الذهبية التي متنت لو قيلت 
له���ا كاأم جديدة فنقلتها اإمي���ا بدورها لاأمهات اجلدد 

الن�س���يحة الت���ي متنت ل���و اأن اأحدًا م���ا قالها لها 
خ���ال فرة حمله���ا االأخرة فقال���ت: بعد والدة 

طفلك لن ت�س���عري دومًا اأنك على �سواب اأو 
يف اأح�س���ن حال لكن مع االأيام �س���تبدئن 

يف التح�س���ن يومًا بعد االآخر، وعندما 
تفقدي���ن البو�س���لة فق���ط اأحبي طفلك 
ونف�س���ك اأك���رث، فذل���ك ه���و الطري���ق 

لل�سعادة ولاأمومة الهانئة".

ملاذا حتتفل امللكة اإليزابيث بعيد ميالدها مرتني يف ال�سنة؟
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بعد 27 عامًا من الغياب... �سريهان 
تعود اإىل ال�سا�سة يف رم�سان 

تطل الفنانة امل�س���رية، �س���ريهان، على جمهورها يف رم�س���ان املقب���ل بعد غياب دام 
27 عام���ا. وق���ال م�س���در اعام���ي، اإن �س���ريهان تعاقدت عل���ى تقدمي اأح���د اإعانات 
خطوط املحمول يف م�س���ر خال �س���هر رم�س���ان املقبل 2021، حيث ياأتي ظهورها 
هذا ال�س���هر بعد 27 عاما من الغياب. واأ�ساف امل�سدر  اأن "االإعان عبارة 
عن اإنتاج مو�س���يقي غنائي ا�ستعرا�س���ي �سخم ت�ستعيد فيه �سريهان 
ذكري���ات الثمانيني���ات وفوازي���ر رم�س���ان، ويحت���وي عل���ى عدة 
رق�س���ات وا�ستعرا�س���ات للفنانة، حيث يقوم اأحد الفرق الفنية 
االأوروبية مب�س���اركة الفنانة الكبرة يف ه���ذا العمل. وتعترب 
الفنان���ة �س���ريهان واح���دة م���ن اأه���م اأيقونات �س���هر رم�س���ان 
وا�س���تهرت بتقدمي الفوازير التي ارتبطت به���ا اأجيال عديدة 
مثل "األف ليلة وليلة: كرمية وحليمة وفاطيمة" عام 1988، 
و"فوازي���ر حول الع���امل" عام 1987، و"األ���ف ليلة وليلة: 
ورد�سان وماندو" عام 1986، و"األف ليلة وليلة: عرو�ص 
البح���ور" ع���ام 1985، وكان اآخر الفوازي���ر التي قدمتها 

بعنوان "حاجات وحمتاجات" عام 1994.

اإميا روبرت�س تقدم ن�سيحة ذهبية لالأمهات اجلدد

ا�س���تطاع النجم، كاظم ال�ساهر، الو�سول اإىل املرتبة 
االجتماع���ي  التوا�س���ل  تطبي���ق  يف  عربي���ا  االأوىل 
"في�سبوك" ماحظة  "في�س���بوك" الأول مرة. و�س���ع 
تظهر عن���د البحث عن �س���فحة النجم العربي 
فيه���ا  كت���ب  ال�س���اهر،  كاظ���م  العراق���ي، 
 Arabic  1.The no( عب���ارة  
باللغة  تعن���ي  والت���ي   ،)legend
العربي���ة "املرتب���ة االأوىل )من���رب 

وان(- االأ�سطورة العربية".
ه���ذا  "ف�س���يبوك"  وو�س���ع 
االإ�س���عار بعد اأن و�سل عدد 
العراق���ي  النج���م  متابع���ي 
ال�س���وت  �س���احب 
م���ن  الأك���رث  املمي���ز، 
متاب���ع  ملي���ون   12
العرب���ي،  الع���امل  يف 

بذل���ك يك���ون النج���م العراق���ي ق���د انتزع لق���ب )منرب 
وان( م���ن الفنان امل�س���ري حممد رم�س���ان، بح�س���ب 
جملة "�سيدتي" املتخ�س�س���ة باأخبار الفن. وبح�سب 
التطبي���ق يعت���رب النجم العرب���ي امللقب ب�"القي�س���ر" 
و�س���احب اأغنية "زيديني ع�س���قا" ال�س���هرة، االأكرث 

متابعة يف العامل العربي على "في�سبوك".

كاظم ال�ساهر ينتزع لقب "منرب وان" 
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