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 بغداد/ ح�صني حامت

اأعلن����ت وزارة الهج����رة واملهحري����ن، عودة 
75% من عوائل داع�ش اىل مناطق �سكناهم 
ال�سلي����ة. وقال����ت ان النازح����ني متوزعني 
يف 28 خميم����ا 26 منها يف اقليم كرد�ستان 

العراق.
الهج����رة  وزارة  با�س����م  املتح����دث  ويق����ول 
واملهجرين علي عبا�ش جهاكري، يف حديث 
ل�)امل����دى( اإن "ع����دد املخيم����ات املتبق����ي 28 
خميما، 26 منها يف اإقليم كرد�ستان وخميم 

يف املو�سل واآخر يف النبار".
حتدي����ات  "هن����اك  اأن  جهاك����ري  وي�سي����ف 
او  اقت�سادي����ة  او  اأمني����ة  منه����ا  خمتلف����ة 
البن����ى  بخدم����ات  متعلق����ة  او  اجتماعي����ة 
التحتية حتول دون عودة العوائل النازحة 

ب�سكل كامل". 
بالن�سب����ة للتحدي����ات الأمني����ة ف����اأن "بع�ش 
املناط����ق مل يح�سم ملفها حتى الن كمناطق 
ح�سن �س����ام واخل����ازر التي حت����ت �سيطرة 
قوات حر�����ش الإقليم، بالإ�سافة اىل منطقة 
ج����رف ال�سخ����ر"، بح�س����ب املتح����دث با�سم 

وزارة الهجرة واملهجرين.
وتاب����ع جهاكري: "ام����ا بالن�سب����ة للتحديات 
الجتماعية فهن����اك ق�سايا تتعلق بالع�سائر 
واتهام����ات بالقتل او تتعل����ق بانخراط اأحد 
الف����راد م����ع تنظيم داع�����ش"، لفت����ا اىل اأن 
"ال����وزارة �سع����ت يف امل�ساحل����ة واأع����ادت 
الكثري منه����م يف يرثب وال�سرقاط والنبار 
ودياىل )..("، معربا عن اأمله ب�"انتهاء هذا 

التحدي قريبا". 
وانتهى مدير عام دائرة �سوؤون الفروع يف 
ال����وزارة اىل اأن "اك����رث من 75% من عوائل 

داع�����ش النازحة ع����ادت اىل مناطق �سكناها 
بعد رحلة نزوحهم الطويلة".

يق����ول ع�س����و مفو�سي����ة حق����وق  ب����دوره، 
الن�س����ان علي البيات����ي يف حديث ل�)املدى( 
اإن "اأو�س����اع النازح����ني ماأ�ساوية ومل ترق 
الن�س����ان  حق����وق  معاي����ري  م�ست����وى  اىل 

بتوفري حق ال�سكن". 
"ق����رار  اأن  املفو�سي����ة  ع�س����و  وي�سي����ف 
احلكوم����ة يف اغ����اق خميم����ات النازح����ني 
ح�س����ب املعاي����ري الدولية ومعاي����ري حقوق 
الن�س����ان تتطل����ب اأن تك����ون طوعي����ة، وان 
تك����ون ظ����روف احلياة الكرمي����ة متاحة لهم 
يف م����كان عودته����م، �س����واء اأكان����ت ظروف 
اأمني����ة او معي�سي����ة او اقت�سادي����ة، دون اأن 

ت�سبب اأي تهديد اجتماعي لهم".
وي�سري ع�سو مفو�سية حقوق الن�سان اىل 
اأن "ع����ددا كبريا من املواطن����ني مت اباغهم 
بغلق خميمات النزوح ومل يغادروا وبقيت 
هذه املخيم����ات ب�سكل غري ر�سمي وبالتايل 
حرموا من احلماية وامل�ساعدات الإن�سانية 
بالإ�ساف����ة اىل توجه العدي����د من املخيمات 

الحتادية اىل خميمات اإقليم كرد�ستان". 
ويرى البيات����ي: "عندما يكون هناك اهمال 
يف خميم����ات الن����زوح �سيت�ساع����ف فق����دان 
الثق����ة وتنع����دم العاق����ة م����ا ب����ني املواط����ن 
واحلكومة وه����ذا يوؤدي اىل �سعوبة عودة 
ال�ستقرار والأمان والتعامل مع موؤ�س�سات 

الدولة". 
وم�سى بالق����ول، اإن "احلكومة تتعامل مع 
امللف����ات من وجهة نظ����ر حكومية بعيدة عن 
متطلبات املواطن وبعيدة عن وجهة نظره 
وعن حقوقه املكفولة يف الد�ستور العراقي 

واملوؤهات الدولية".
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 بغداد/ حممد �صباح

و�سع���ت احلكوم���ة الحتادية "خط���ة اأمنية 
حمكم���ة"، ملواجه���ة خط���ر ال�س���اح املنفل���ت 
لتاأمني عملي���ة اإجراء النتخاب���ات الربملانية 
املبك���رة، ب�س���ورة �سفاف���ة ت�سم���ن و�س���ول 
وم�سارك���ة الناخبني يف يوم القرتاح املحدد 

يف العا�سر من �سهر ت�سرين الأول املقبل.
م�ست�س���ار  الهن���داوي  ح�س���ني  ذل���ك،  ك�س���ف 
رئي����ش ال���وزراء ل�س���وؤون النتخاب���ات، يف 
ح���وار اأجرته معه )املدى( قال فيه اإن "نتائج 
النتخاب���ات �ستعلن بعد انتهاء القرتاع، يف 
كل حمافظة ع���رب �سا�سات عماق���ة"، م�سيفا 
"ث���اث �س���ركات عاملي���ة ك���ربى �ستق���وم  اأن 
بتنظيم عملية النتخابات الكرتونيا، وتعمل 
عل���ى اي�س���ال نتائ���ج النتخاب���ات اإىل املركز 
اخلا�ش، كما تق���وم بحماية احلزم ال�سوئية 

من حماولت الخرتاق اللكرتوين".

وقال اإن "تق�سيمات الدوائر املتعددة و�سعت 
بالت�س���اور ب���ني اللجن���ة القانوني���ة النيابية 
ومفو�سي���ة النتخاب���ات، لك���ن يف ت�سوري 
كان من املفرت����ش اإ�سراك جلان فنية وتقنية 
لو�سع التق�سيمات. هن���اك 83 دائرة موزعة 

على اأ�سا�ش 18 حمافظة، اأي هناك 50 دائرة 
خ�س�ست اإىل حمافظ���ات الو�سط واجلنوب 
للمحافظ���ات  دائ���رة  و33  تقريب���ي،  ب�س���كل 
ال�سمالي���ة والغربي���ة، وكل املناط���ق املتنازع 
عليها واملتداخل���ة مت توزيعها وتق�سيمها من 

قبل الربملان".
ولف���ت امل�ست�سار احلكومي اىل انه "ل خوف 
من عملي���ات التاعب يف نتائ���ج النتخابات 
بع���د  العملي���ات،  مرك���ز  موظف���ي  قب���ل  م���ن 

ا�ستخدام البطاقة البايومرتية".
واو�س���ح ان الناخ���ب يقوم بو�س���ع بطاقته 
جه���از  يف  اللكرتوني���ة  اأو  البايومرتي���ة 
التحقق ثم تخرج ا�ستمارة الناخب، وبعدها 
تختم قبل و�سعه���ا يف اجلهاز )�سكرن(. هذه 
التفا�سيل وخيارات الناخب )النتائج( تدخل 

مبا�سرة يف مركز العمليات )الكرتونيا(.
واأ�سار اىل ان "احلكومة ملزمة باإيجاد بيئة 
اآمن���ة لإج���راء النتخاب���ات من خ���ال توفري 

الو�س���ع الأمن���ي املنا�س���ب حلماي���ة املراك���ز 
النتخابي���ة، حي���ث تقت�سي اخلط���ة الأمنية 
الت���ي و�سعته���ا اجله���ات املتخ�س�سة حماية 

املراكز من الداخل".
كم���ا ان اخلط���ة احلكومي���ة تق�س���ي بتطبيق 
قان���ون الأح���زاب ال���ذي مين���ع الأح���زاب من 
اي عمل م�سلح، بح�س���ب الهنداوي الذي اكد 
اأن "اللجن���ة الأمنية املخت�س���ة اتخذت قرارا 
بو�س���ع ثاث���ة اأط���واق امني���ة خارجية على 
كل مرك���ز انتخابي حلمايته، والطوق الأكرب 

بعيد عن كل مركز حوايل مئة مرت".
 التفا�صيل �س3 

 خا�س/ املدى

اأم����ش  الب�س���رة،  املحلي���ة يف  الإدارة  قال���ت 
الأربع���اء، اأن حظ���وظ ا�ست�ساف���ة املحافظ���ة 
اأ�سبح���ت   25 خليج���ي  بطول���ة  ملناف�س���ات 
بن�سبة 90%، مبينة اأن الوفد الذي اطلع على 
ال�ستعدادات الفني���ة اأبدى ر�ساه الكامل عن 

املن�ساآت والبنية التحتية. 
وذك���ر حمافظ الب�س���رة اأ�سع���د العيداين يف 
ت�سري���ح اإىل )امل���دى(، اأن "الوف���د اخلليجي 
الب�س���رة  ا�ستع���دادات  عل���ى  اطل���ع  ال���ذي 
ارتياح���ه  اأب���دى   25 خليج���ي  ل�ست�ساف���ة 

ال�سديد ملا لحظه من تطور حا�سل".
واأ�س���اف اأن "املف���رح بالن�سب���ة اإلين���ا هو اأن 
اأن البني���ة التحتي���ة  الوف���د اخلليج���ي ذك���ر 

للب�سرة تغ���ريت عن �ساب���ق زياراته، وكذلك 
واأ�س���ار  املاع���ب".  اإىل  الو�س���ول  مناف���ذ 
املحاف���ظ، اإىل اأن "الوف���د خمت����ش باجلانب 
الفن���ي، اأما على ال�سعي���د ال�سيا�سي فاأجد اأن 
دول اخلليج داعم���ة ل�ست�سافة الب�سرة هذه 

الفعالية الريا�سية بح�سب ا�ستطاعاتي".
اأ�سب���ح  "خليج���ي 25  اأن  وب���ني العي���داين، 
م���ن ح�س���ة الب�س���رة بن�سب���ة 90%، وبدع���م 
اأهايل املحافظة واجله���ات احلكومية كافة". 
وحتدث عن "بع�ش النق����ش مت ت�سجيله من 

الوفد اخلليجي �سوف نتوىل اإكماله".
اأن  "م���ن املاحظ���ات،  اأن  واأورد العي���داين، 
الوفد طال���ب باإجناز ملعب املين���اء قبل �سهر 
ت�سرين الأول املقبل، وهو ما ن�سعى اإليه فعًا 
قبل ذل���ك املوعد، اأما املدين���ة الريا�سية فاأنها 

كامل���ة بنحو ت���ام". و�س���دد، عل���ى اأن "الوفد 
اطل���ع عل���ى الأماكن املهي���اأة لل�سك���ن، واأبدى 
ارتياح���ه لو�سع الفن���ادق يف الب�سرة، حيث 
ينبغ���ي اأن تكون جاهزة ل�ستقبال اجلماهري 
وذلك قب���ل اأربعة اأ�سهر عل���ى موعد البطولة، 
كم���ا اأن الطري���ق الرابط بني املط���ار واملدينة 

الريا�سية �سوف يكتمل خال ثاثة اأ�سهر".
تل���ك  "جمي���ع  اأن  اإىل  العي���داين،  وم�س���ى 
املعطي���ات تو�سلن���ا اإىل نتيج���ة مفاده���ا باأن 
الب�س���رة مقبل���ة على ه���ذا ال�ستحق���اق الذي 

�ستنظمه باأف�سل �سكل".
مع���ني  املحاف���ظ  مع���اون  اأف���اد  م���ن جانب���ه، 
احل�س���ن، باأن "الوفد اطلع عل���ى كافة الأمور 
اللوج�ستية املتعلقة بتنظيم الب�سرة لبطولة 
خليج���ي 25 وق���د لحظن���ا ر�س���ا كام���ا عن 

ال�ستعدادات".
وتاب���ع احل�س���ن، اأن "م�ساري���ع عدي���دة تنفذ 
حالي���ًا لإجن���اح ه���ذا احل���دث منه���ا الط���رق 
املوؤدي���ة اإىل املدين���ة الريا�سي���ة التي تربطها 

ب�سكل مبا�سر مع املنافذ".
وبني، اأن "ق���رار ال�ست�سافة يتعلق مبوافقة 
روؤ�ساء احتادات اخللي���ج، والقناعة متوفرة 
لديهم، وكانت لديه���م ماحظات �سابقة تعود 
اإىل ما قبل اأربع �سنوات، ومتت معاجلتها".

وانتهى احل�س���ن، اإىل اأن "و�سع الب�سرة يف 
الوقت احل���ايل يختلف عن قبل �سنوات، ومل 
تب���ق لنا �سوى املوافق���ة الر�سمية، مع وجود 
رغب���ة حقيقية ل���دى العراق عل���ى امل�ستويني 
الر�سم���ي وال�سعبي يف احت�سان هذا احلدث 

اخلليجي املهم".

حمافظ �لب�صرة: حظوظ �لعر�ق با�صت�صافة خليجي 25 و�صلت �إىل 90 %

 خا�س/ املدى

اأكدت وزارة الكهرباء، اأم�ش الثاثاء، اأنها 
ت�ستعد لل�سيف بتوفري 22 الف ميغاواط، 
م�س���رية اإىل اأن توف���ري احلاج���ة الكامل���ة 
م���ن ال�سته���اك املحلي يحت���اج اإىل توفري 

الوقود والغاز لت�سغيل املولدات.
وقال املتحدث با�سم الوزارة اأحمد مو�سى 
يف ت�سريح اإىل )املدى(، اإن "ال�ستعدادت 
األ���ف   22 اإىل  و�سل���ت  ال�سي���ف  لف�س���ل 

ميغاواط، وهذا جاء نتيجة جهد م�ستمر".
"احلاج���ة الكامل���ة  اأن  واأ�س���اف مو�س���ى، 
للعراقيني هي 30 األف ميكاواط، و�سن�سل 
اإىل ه���ذه املع���دلت متى مت توف���ري الوقود 

والغاز لت�سغيل املحطات".
تعت���رب  املنطق���ة  "دول  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
التجاوز على املنظومة الكهربائية جرمية 
خمل���ة بال�س���رف، يف ح���ني يع���اين العراق 
م���ن الع�سوائي���ات الت���ي اأثرت كث���ريًا على 

عملنا".

�لكهرباء تتح�صر لل�صيف بـ 22 �ألف 
ميغاو�ط

 بغداد/ متيم احل�صن

�سج���ع رفع ذوي �سحايا ت�سرين دعاوى ق�سائية �سد 
رئي����ش الوزراء ال�سابق عادل عب���د املهدي بتهمة قتل 
املتظاهري���ن، اآخرين ملاحقة بقي���ة "القتلة"- بح�سب 
و�س���ف نا�سط���ني- الذي���ن من بينه���م زعم���اء ف�سائل 
م�سلح���ة. وتّقدمت عائات خم�س���ة عراقيني ب�سكوى 
ق�سائي���ة يف باري����ش �س���د عب���د امله���دي تّتهم���ه فيها 
ب�"جرائ���م �س���د الإن�سانية وتعذي���ب واإخفاء ق�سري" 

خال تظاهرات "ثورة اأكتوبر".
وت�سكل���ت اأثن���اء عم���ل حكوم���ة عب���د امله���دي الت���ي 
اطاحت بها تظاهرات ت�سري���ن نهاية 2019 وبعدها، 
اك���رث من 11 جلن���ة للتحقي���ق بحوادث قت���ل جماعي 
للمتظاهرين، واكرث من 20 اخرى لعمليات اغتيالت 

فردي���ة، م�سرتك���ة بني الربمل���ان واحلكوم���ة، دون ان 
تظهر نتائ���ج وا�سحة. ووفق الأرق���ام الر�سمية، قتل 
نح���و 600 �سخ����ش واأ�سي���ب 30 األف���ا، غالبيتهم من 
املتظاهرين من���ذ الأول من ت�سرين الول 2019، اىل 
جانب الع�سرات من املفقودين، فيما ماتزال حماولت 
قت���ل النا�سط���ني م�ستم���رة. ويقول عل���ي عدنان وهو 
ا�س���م م�ستعار ملحامي ونا�سط يف بغداد ل�)املدى( ان: 
"تدويل ق�سية قتل النا�سطني بداأت فعليا منذ اليام 
الوىل للتظاهرات بعد ان فقدنا المل مبحاكمتهم يف 
الداخ���ل". ويوؤكد عدنان الذي ف�س���ل عدم ن�سر ا�سمه 
ال�سريح لتعر�سه اىل تهديدات �سابقة من جمهولني، 
ان "ماحق���ة ع���ادل عبد امله���دي �ست�سج���ع الكثري من 

ال�سحايا على رفع ق�سايا يف املحاكم الدولية".
 التفا�صيل �س2

:) ح�صني الهنداوي يف حوار خا�س مع )

مفو�صية حقوق الإن�صان: اأو�صاع النازحني ماأ�صاوية 

 خطة حكومية خا�صة ملنع �ل�صالح �ملنفلت 
من �لتاأثري على نتائج �النتخابات

�لهجرة: 75 % من "عو�ئل د�ع�ش" 
عادت �إىل منازلها 

باري�ش  �ملهدي يف  5 عائالت تالحق عبد 
ق�صائيًا.. حمامون ونا�صطون: �لتحرك 

ي�صجع على تدويل �أحد�ث ت�صرين

اأ�سلحة �سيد غري مرخ�سة تباع على الأر�سفة و�سط بغداد.. )عد�سة حممود روؤوف(

 بغداد/ املدى

اأك�������د ال����ب����ي����ان اخل����ت����ام����ي ل���ل���ح���وار 
اأم�ش،  م�ساء  عقد  ال��ذي  ال�سرتاتيجي 
ان وجود القوات المريكية يف العراق 
جاء بناًء على دعوة احلكومة العراقية 
العراقية  الأمنية  القوات  دعم  لغر�ش 

يف حربها �سد داع�ش.
بح�سب  اخل��ت��ام��ي،  ال��ب��ي��ان  واأ����س���ار 
"دور  ان  اإىل  )امل��دى(  ت�سلمتها  ن�سخة 
التحالف  وق���وات  الم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات 
التدريبية  املهمات  اىل  الآن  حتول  قد 
وال�ست�سارية على نحو ي�سمح باإعادة 
ن�سر املتبقي من القوات القتالية خارج 
على  الطرفان  يتفق  ان  على  ال��ع��راق، 
فنية  حمادثات  يف  الزمنية  التوقيتات 

مقبلة". 

وج����دد ال���ع���راق وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
"تاأكيدهما  البيان  بح�سب  الأمريكية، 
ع��ل��ى اه��م��ي��ة م��ب��ادئ ات��ف��اق��ي��ة الإط���ار 

ال�سرتاتيجي".
وج�����ددت ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ت��اأك��ي��د 
ال��ع��راق و�سامة  ل�����س��ي��ادة  اح��رتام��ه��ا 
اأرا�سيه وللقرارات ذات ال�سلة والتي 
الت�سريعية  ال�سلطتني  ع��ن  ���س��درت 

والتنفيذية العراقية.
ال���ع���راق  ان  ع���ل���ى  ال���ب���ي���ان  ون�������ش 
والوليات املتحدة يدركان ال�سعوبات 
ك��ورون��ا  ف��اي��رو���ش  ب��ه��ا  ت�سبب  ال��ت��ي 
وت��ب��اط��وؤ الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي، واأع���ادا 
القت�سادية  �سراكتهما  على  التاأكيد 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأثنت  كما  القوية. 
اتخذتها  التي  الأخرية  على اخلطوات 
احلكومة العراقية اخلا�سة بالن�سمام 

اإىل اتفاقية نيويورك للتحكيم واإدخال 
نظام "منح التاأ�سريات عند الو�سول" 
م���ن اج���ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة 

وال�ستثمار الأجنبي. 
ويعتزم كا البلدين العمل ب�سكل وثيق 
مع بع�سهما فيما يلتزم العراق بتنفيذ 
الإ�ساحات من اجل تنويع اقت�ساده، 
وحت�������س���ني م���ن���اخ ال���ع���م���ل، وت���ق���دمي 
اأك��رث  خا�ش  قطاع  لإن�����س��اء  امل�ساعدة 

حيوية، بح�سب البيان. 
اأن��ه  "تاأكيده  الأم��ريك��ي  ال��وف��د  وج��دد 
ب��اإم��ك��ان ال�����س��رك��ات الأم��ري��ك��ي��ة تقدمي 
امل�ساعدة يف تنويع القت�ساد العراقي 
من خال ال�ستثمار يف امل�ساريع التي 
من �ساأنها خلق فر�ش العمل وحت�سني 
اخلدمات العامة وامل�ساعدة يف تطوير 

موارد الطاقة يف الباد".

م�سطفى  احلكومة  رئي�ش  وا�ستبق 
الكاظمي جل�سة احلوار ال�سرتاتيجي، 
�سيناق�ش  احل����وار  ان  ع��ن  ب��احل��دي��ث 
ت��واج��د ق���وات ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل يف 
اإىل  �سيتطرق  اإن���ه  ق���ال  ك��م  ال���ع���راق. 

ملفات متعددة بني البلدين.
تلقته  بيان  ال��وزراء يف  رئا�سة  وقالت 
)املدى( خال تروؤ�سه اجتماع املجل�ش 
"احلوار  ان  الوطني  لاأمن  ال��وزاري 
والوليات  العراق  بني  ال�سرتاتيجي 
عليه  تعمل  ال��ذي  المريكية،  املتحدة 
اإىل  �سيتطرق  ف���رتة،  م��ن��ذ  فنية  ف���رق 
م��ل��ف��ات م��ت��ع��ددة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، منها 
وال�سحية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
الأمني،  التعاون  والثقاقية، ف�سا عن 
ك���ذل���ك ���س��ي��ت��م ب���ح���ث وج������ود ق����وات 
اإىل  ا�ستقدمت  التي  ال��دويل  التحالف 

دور  لها  وكان  داع�ش،  ملحاربة  العراق 
موؤثر يف هذا املجال".

امل�سلحة،  للقوات  ال��ع��ام  القائد  واأك���د 
قواتنا  ق��درات  يف  الكبري  "التطور  اأن 
الأمنية، وتغري �سكل التهديد الإرهابي 
على الأر�ش، مّهد ملغادرة ما يقرب من 
60% من قوات التحالف خال ال�سهر 

املا�سية من عمر هذه احلكومة".
مّكن  الأم���ر  "هذا  اأن  الكاظمي،  وب��ني 
مرحلة  اإىل  ق��ري��ب��ًا  ل��ان��ت��ق��ال  ال��ع��راق 
ان��ت��ف��اء احل���اج���ة ل��ل��وح��دات امل��ق��ات��ل��ة 
الدوار  على  والق��ت�����س��ار  الأج��ن��ب��ي��ة، 
ال��ت��دري��ب��ي��ة وال���س��ت�����س��اري��ة وال��دع��م 
ال�ستخباري،  والتعاون  اللوج�ستي 
وذل�����ك حل���ني و����س���ول ال����ع����راق اإىل 
ابنائه  بجهود  الذاتي  الكتفاء  مرحلة 

وتعاونهم وتكاتفهم".

�حلو�ر �ل�صرت�تيجي: دور �لتحالف �لدويل ��صت�صاري و�لقو�ت �لقتالية ُتغادر 

�ليوم.. �صحيفة تاتو �لثقافية 
على موقع �ملدى 
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�سجع رفع ذوي �سحايا 
ت�سرين دعاوى ق�سائية 

�سد رئي�س ال�زراء ال�سابق 
عادل عبد المهدي بتهمة 

قتل المتظاهرين، اآخرين 
لمالحقة بقية "القتلة"- 

بح�سب و�سف نا�سطين- 
الذين من بينهم زعماء 

ف�سائل م�سلحة.
وتّقدمت عائالت خم�سة 

عراقيين ب�سك�ى ق�سائية 
في باري�س �سد عبد المهدي 

تّتهمه فيها بـ"جرائم �سد 
االإن�سانية وتعذيب واإخفاء 

ق�سري" خالل تظاهرات 
اأكت�بر". "ث�رة 

وت�سكل����ت اأثن����اء عمل حكومة عب����د المهدي 
التي اطاح����ت بها تظاه����رات ت�سرين نهاية 
2019 وبعدها, اكثر من 11 لجنة للتحقيق 
بحوادث قتل جماع����ي للمتظاهرين, واكثر 
م����ن 20 اخرى لعملي����ات اغتي����االت فردية, 
م�سترك����ة بين البرلم����ان والحكوم����ة, دون 
ان تظه����ر نتائ����ج وا�سحة. ووف����ق االأرقام 
الر�سمية, قتل نح����و 600 �سخ�س واأ�سيب 
30 األف����ا, غالبيته����م م����ن المتظاهري����ن منذ 
االأول م����ن ت�سرين االول 2019, الى جانب 
الع�س����رات م����ن المفقودي����ن, فيم����ا مات����زال 

محاوالت قتل النا�سطين م�ستمرة.

تدويل قتل المتظاهرين
ويق����ول عل����ي عدن����ان وه����و ا�س����م م�ستعار 

لمحام����ي ونا�سط في بغ����داد ل�)المدى( ان: 
فعليا  بداأت  النا�سطين  قتل  "تدويل ق�سية 
منذ االيام االولى للتظاهرات بعد ان فقدنا 

االمل بمحاكمتهم في الداخل".
ويوؤك����د عدنان الذي ف�سل ع����دم ن�سر ا�سمه 
ال�سري����ح لتعر�سه الى تهديدات �سابقة من 
مجهولين, ان "مالحقة ع����ادل عبد المهدي 
�ست�سج����ع الكثي����ر م����ن ال�سحاي����ا على رفع 

ق�سايا في المحاكم الدولية".
ل����دى  الق�سائي����ة  بال�سك����وى  التق����ّدم  وت����م 
النيابة العامة المخت�سة بمكافحة الجرائم 
�س����د االإن�ساني����ة في محكم����ة باري�س, وفق 

المحامية جي�سيكا فينال.

وج����اء ف����ي بي����ان اأ�سدرت����ه المحامي����ة اأن 
الخم�س����ة  العراقيي����ن  ه����وؤالء  عائ����الت 
)اأحده����م تعّر�����س الإ�سابة حرج����ة والثاني 
مخف����ي ق�س����را والثالث����ة الباق����ون قتل����وا( 
ب����دءا  الفرن�سي����ة,  المحاك����م  "تع����ّول عل����ى 
باالعت����راف ب�سفته����م �سحاي����ا". وتظاه����ر 
اآالف العراقيي����ن في ت�سري����ن االول 2019 
على مدى اأ�سهر �سد الف�ساد وقلة الخدمات 
والبطال����ة, فيم����ا واجهتهم الق����وات االمنية 
وف�سائ����ل م�سلحة بعن����ف �سديد, و�سل الى 
ح����د ن�سر القنا�سين عل����ى اأ�سطح البنايات. 
واأو�سح����ت المحامي����ة اأن����ه "عل����ى الرغ����م 
العراق����ي يكف����ل حري����ة  الد�ست����ور  اأن  م����ن 

التعبير والتجّمع, قمع����ت هذه التظاهرات 
من����ذ البداي����ة بوح�سي����ة هائل����ة, ث����م اأ�سبح 
االأمر مك����ررا وممنهجا: اإط����الق الر�سا�س 
الحي, انت�س����ار القنا�س����ة, ا�ستخدام قنابل 
الغ����از الم�سيل للدم����وع وتحطيم الجماجم 
م����ن م�ساف����ة قريب����ة". واأ�س����ارت المحامية 
اإل����ى "خط����ف متظاهري����ن, وتوقيف����ات من 
دون مذك����رات ق�سائي����ة, واأعم����ال تعذيب, 
والعدي����د من االنته����اكات الخطيرة لحقوق 
االإن�س����ان الت����ي وّثقته����ا يونام����ي", بعث����ة 
االأمم المتح����دة في العراق.وف����ي ال�سكوى 
الق�سائي����ة الواقعة ف����ي 80 �سفحة, وّثقت 
المحامي����ة "�سل����وع ال�سلط����ات وخ�سو�سا 

رئي�س ال����وزراء عادل عبد المه����دي, القائد 
االأعلى للق����وات الم�سلحة بعمليات القمع". 
ال����وزراء  "رئي�����س  اأن  فين����ال  واأو�سح����ت 
ه����ذه  لمن����ع  التدابي����ر  يّتخ����ذ  ل����م  ال�ساب����ق 
الجرائ����م, وتعّم����د الدف����ع باّتج����اه اإر�س����اء 
من����اخ اإف����الت م����ن العق����اب مما �سّج����ع على 
"ل����م ي�ستعم����ل �سلطت����ه  تكراره����ا", وه����و 
التاأديبي����ة", م�سيف����ة اأن اأي تدابير اّتخذت 
بقيت من دون اأهمية تذكر مقارنة بخطورة 
االأفع����ال المرتكبة. وال�سكوى ت����م تقديمها 
ف����ي باري�س نظرا اإل����ى اخت�سا�س المحاكم 
الفرن�سي����ة في النظ����ر في ق�ساي����ا التعذيب 
واالإخف����اءات الق�سري����ة, ت�ستن����د اأي�سا اإلى 

اأن عب����د المه����دي اأق����ام ب�س����كل متقّط����ع في 
فرن�س����ا خ����الل ثالثي����ن عام����ا, وف����ق الجهة 
المدعي����ة. لكنه متواجد حالي����ا في العراق. 
وفي ت�سري����ن الثاني 2019, اأعلنت النيابة 
العام����ة ال�سويدية فت����ح تحقيق بحق وزير 
الدف����اع ف����ي حكوم����ة عب����د المه����دي, نجاح 
ال�سم����ري ب�سبهة التورط ف����ي "جرائم �سد 
االإن�ساني����ة" عل����ى خلفية مقت����ل المئات من 

المتظاهرين.

محا�سبة قادة الف�سائل
واك���د النا�سط والمحامي عل���ي عدنان ان 
"المتهمي���ن بقتل العراقيين بينهم زعماء 

اح���زاب كبي���رة وق���ادة ف���ي الف�سائل وال 
يمكن محا�سبتهم في العراق".

وكان ع���دد م���ن النا�سطين ق���د �سربوا الى 
)المدى( ف���ي وقت �سباق جزءا من حديث 
دار م���ع م�س���وؤول كبير ف���ي الق�ساء, الذي 
اعت���ذر حينها من ا�س���دار مذكرات اعتقال 
وطالبه���م  ملي�سي���ات",  "زعم���اء  بح���ق 
ب���دل ذل���ك باعتقال �سب���اط �سغ���ار. لجنة 
التحقيق االولى والوحيدة التي ا�سدرت 
نتائ���ج كانت في 22 ت�سرين االول 2019, 
دان���ت واعفت 76 قائ���دا و�سابط���ا رفيعا 
وم�سوؤولين ف���ي اجهزة امنية ومنت�سبين 
م���ن منا�سبه���م, فيم���ا ل���م يع���رف اذا تمت 

محاكمتهم بعد ذلك.
اعفاوؤه���م  ت���م  الذي���ن  ال�سب���اط  اكث���ر 
وا�سته���روا بعد ذلك هو جمي���ل ال�سمري, 
قائ���د خلي���ة االزم���ة ف���ي ذي قار ف���ي وقت 
التظاه���رات, وال���ذي تقل���د ع���دة منا�سب 
بع���د ذلك, فيما قالت احدى لجان التحقيق 
ف���ي البرلمان بان االخير "ب���ريء من قتل 
المتظاهرين". واتهم ال�سمري الذي عرف 
�سعبيا با�سم "ج���زار النا�سرية" بارتكاب 
ع���دة جرائ���م �س���د المتظاهري���ن, ت�سببت 
بمقتل وا�سابة الع�سرات من المحتجين. 
الى ذل���ك يقول النائ���ب با�س���م خ�سان, ان 
الم�سوؤولين  حاكم���ت  ق���د  كانت  "فرن�س���ا 
ع���ن المذابح في روان���دا, ومن الممكن ان 
تحاك���م عب���د المه���دي او اي م�سوؤول اخر 

قتل المتظاهرين".
وكان حوال���ي 800 األف �سخ�س معظمهم 
من اأقلية التوت�سي قتل���وا في ثالثة اأ�سهر 
في روان���دا ع���ام 1994. وي�سيف خ�سان 
في ات�سال مع )المدى(: "هذه نقطة �سلبية 
�س���د الق�ساء العراقي ال���ذي كان يجب ان 
يقوم ه���و بذلك الدور, لكم رغ���م التوثيق 
ووج���ود الدالئ���ل با�ستخ���دام العنف �سد 
المتظاهري���ن اإال ان المحاكم لم تتحرك". 
وي�سير خ�سان وه���و محامي: "يمكن الي 
عراق���ي او المنظم���ات االن�سانية ان يرفع 
دعوى في العراق �سد االجراءات االأمنية 
التع�سفي���ة او ا�ستخ���دام الر�سا�س الحي 

او المطاطي �سد المتظاهرين".

المحاكم العراقية تخ�سى 
مقا�ساة زعماء ف�سائل و�سباط 
كبار ت�رط�ا في العنف

 5 عائالت تالحق عبد املهدي يف باري�س ق�ضائيًا 
حمامون ونا�ضطون: التحرك ي�ضجع على تدويل اأحداث ت�ضرين

 خا�س/ المدى

اأظه���رت وثائ���ق �سرية ت���م الك�سف عنها 
موؤخ���را تفا�سي���ل جدي���دة ع���ن خيان���ة 
زعيم تنظيم داع����س, اأمير محمد �سعيد 
ب����  عب���د الرحم���ن المول���ى, المع���روف 
كان  عندما  القر�س���ي",  اإبراهي���م  "اأب���و 
 .2008 ع���ام  الع���راق,  ف���ي  م�سجون���ا 
والوثائ���ق الت���ي ن�سرها مرك���ز مكافحة 
االإرهاب الدولي باالأكاديمية الع�سكرية 
ه���ي  بوين���ت",  "وي�س���ت  االأميركي���ة 
الدفع���ة الثاني���ة م���ن المعلوم���ات حول 
دور المول���ى في الك�سف ع���ن الع�سرات 
م���ن اأع�ساء التنظي���م في الع���راق اأثناء 
جنوب���ي  ب���وكا  �سج���ن  ف���ي  احتج���ازه 
الع���راق, ع���ام 2008, وال���ذي كان يق���ع 
تح���ت اإدارة بريطاني���ة. ك�سف���ت تقارير 
ووثائ���ق ا�ستخباراتي���ة اأن زعيم داع�س 
الحالي قدم معلومات ا�ستخباراتية اإلى 
القوات االأميركي���ة, �سهلت القب�س على 
ع�س���رات م���ن اأع�س���اء تنظي���م القاعدة, 
وفق���ا ل�سحيفة التلغ���راف. وذكر تقرير 
المول���ى  اأن  "االإندبندن���ت"  ل�سحيف���ة 
اأ�سب���ح ُيعرف با�س���م "الخليفة الوا�سي 
)الكن���اري(" بع���د اأن ك�سف ع���ن اأ�سرار 
التنظيم لمحققين اأميركيين وهو خلف 
الق�سب���ان, وه���ي االأ�سرار الت���ي مهدت 
للقوى الغربية اإجراء عمليات ع�سكرية 
ناجح���ة �س���د اأه���داف هام���ة. وك�سف���ت 
الملفات الجديدة عن معاداته للمقاتلين 
االأجان���ب الذي���ن ب���داأوا يتدفق���ون اإل���ى 
ف���ي  باأع���داد كبي���رة  االأو�س���ط  ال�س���رق 
ذل���ك الوقت, واأظه���رت اأي�س���ا معار�سة 
المول���ى ال�سديدة لم�سارك���ة الن�ساء في 

القتال.
واأ�سارت التقارير اإلى اأن الرجل الثاني 

ف���ي تنظي���م داع�س ف���ي الع���راق في ذلك 
اأب���و  جا�س���م  اأب���و  المغرب���ي  الوق���ت, 
ق�سورة, ُقتل عل���ى يد القوات االأميركية 
بع���د ثماني���ة اأ�سه���ر م���ن تقدي���م المولى 
المول���ى  ر�س���م  وق���د  عن���ه.  معلوم���ات 
مخطط���ا  احتج���ازه  اأثن���اء  للمحققي���ن 
للمع�سك���ر ال���ذي كان يقيم في���ه رئي�سه, 
غربي المو�سل, وقدم اأ�سماء م�ستعارة 
مختلف���ة �ساع���دت ف���ي التع���رف علي���ه, 
وو�س���ف �ساعيا موثوقا ل���ه بما في ذلك 
المركب���ات الت���ي ي�ستخدمه���ا واالأماكن 

التي كان يتردد عليها.
مقت���ل اأبو ق�س���ورة �ساع���د المولى على 
الو�س���ول اإل���ى قم���ة الت�سل�س���ل الهرمي 
ف���ي التنظيم, الذي اأ�سب���ح يعرف با�سم 
"الخليفة" الجديد  لي�سب���ح  "داع����س", 
بع���د اأبو بك���ر البغدادي, ال���ذي قتل في 
عملي���ة اأميركي���ة. كم���ا ك�سف���ت الوثائق 
معلوم���ات  ق���دم  المول���ى  اأن  الجدي���دة 
ف���ي  التنظي���م  ت�سكي���ل  ع���ن  تف�سيلي���ة 
قاعدت���ه الرئي�س���ة ف���ي المو�س���ل, مث���ل 

هياكل���ه الع�سكري���ة واالأمني���ة الداخلية 
واالإداري���ة وو�سائ���ل الدعاي���ة. واأعطى 
الرج���ل المحققي���ن مواق���ع مّكن���ت م���ن 
تعق���ب رفاق���ه الم�سلحي���ن, مث���ل �سوق 
معّين كان���وا يجتمعون فيه ويتناولون 
الطع���ام. وتظه���ر تقاري���ر اال�ستجواب 
اأن المول���ى ح���اول في اإح���دى المراحل 
اإن�ساء "ر�سم وج���ه مركب بالكمبيوتر" 
لمقات���ل �سع���ودي يع���رف بلق���ب "ج���ار 
الل���ه", وق���دم اأو�ساف���ا دقيق���ة لبع����س 
زمالئه, للم�ساع���دة في تحديد هويتهم, 
وت�سمنت عبارات مثل "خدود ممتلئة" 
طبي���ة  و"نظ���ارات  عربي���ة"  و"لهج���ة 
عندم���ا  و"يتماي���ل  ف�سي���ة"  باإط���ارات 
"االإندبندنت".  يم�سي", وفق���ا لتقري���ر 
ع���ن  غزي���رة  معلوم���ات  اأي�س���ا  وق���دم 
الفريق االإعالم���ي لمجموعة "الفرقان" 
واأف�س���ل  اأماكنه���م  وح���دد  االإعالمي���ة, 

االأوقات للقب�س عليهم.
ه���ارورو اإنغ���رام, الباح���ث الب���ارز في 
ج���ورج  بجامع���ة  التط���رف  برنام���ج 

وا�سنط���ن, ق���ال لل�سحيف���ة البريطانية 
اإن الوثائ���ق "�سته���ز الثق���ة" ف���ي قيادة 
داع����س بي���ن م�سلحي���ه. واأ�س���اف: "ما 
تك�سف���ه الوثائ���ق عل���ى االأرج���ح هو اأن 
التنظي���م لدي���ه م�سكل���ة )و�ساي���ة( ف���ي 
اأعل���ى قمة التنظيم, وهناك خليفة وا�س 
يجل�س هن���اك". وكان المول���ى قد خدم 
ف���ي الجي�س اإب���ان عهد �س���دام ح�سين, 
ث���م اعتقل على خلفيه اتهامه بالم�ساركة 
ف���ي التم���رد ال���ذي اأعقب ح���رب 2003, 
ث���م اأطل���ق �سراح���ه ع���ام 2009, مكافاأة 
له عل���ى خدماته ف���ي اإف�س���اء معلومات, 

وان�سم مبا�سرة اإلى تنظيم القاعدة.
وتقول وزارة الخارجي���ة االأميركية اإن 
المولى "كاأحد منّظري داع�س القدامى, 
�ساع���د في تبرير اختط���اف وذبح اأفراد 
ف���ي �سم���ال غرب���ي  االأقلي���ة االأيزيدي���ة 
العراق والمتاجرة به���م, كما قاد بع�س 
العمليات االإرهابية العالمية للجماعة".
وكان���ت وا�سنط���ن ق���د عر�س���ت مكافاأة 
ت�س���ل قيمتها اإلى 10 ماليين دوالر لمن 

يدلي بمعلومات عن المولى.
وتالحق الق���وات االأمنية عنا�سر داع�س 
الوثائ���ق  م���ن  االآالف  ع�س���رات  وف���ق 
بينه���ا الوثائ���ق الت���ي ن�سرته���ا �سحيفة 
االإندبندنت. واأعلن الناطق با�سم القائد 
الع���ام للقوات الم�سلحة, اأم�س االأربعاء, 
مقت���ل 60 عن�س���را م���ن تنظي���م داع����س 
�سم���ن عملي���ة "االأ�س���د المتاأه���ب" التي 

انطلقت في ال�سهر الما�سي.
وق���ال الل���واء يحي���ى ر�س���ول اإن���ه "بعد 
اأن انطلق���ت عملي���ة االأ�س���د المتاأهب في 
ال�سهر ال�سابق والتي اأ�سفرت عن تدمير 
120 كهف���ا ووكرا وقت���ل 27 ُعن�سرا من 
داع����س, والت���ي هرب عل���ى اإثرها بع�س 
العنا�س���ر االإرهابي���ة نح���و �سل�سلة تالل 
حمري���ن بع���د اأن �س���اق به���م الح���ال في 
�سل�سل���ة جب���ال ق���رة ج���وغ, فق���د تمك���ن 
رج���ال جهاز ُمكافح���ة االإرهاب من ر�سد 
تح���ركات هروبه���م ول���م ُيطل���ق النيران 
عليه���م من اأج���ل ك�سف المق���رات البديلة 

التي �سيلجاأون لها". 
وتاب���ع: "ف���ور ا�ستقراره���م داخ���ل هذه 
ف���ي  اأبطالن���ا  اأر�س���ل  البديل���ة,  االأوكار 
جه���از ُمكافحة االإره���اب اإحداثيات هذه 
الم�سافات اإلى القوة الجوية العراقية.. 
والت���ي بدورها قامت ب�سن ق�سف مكثف 
عل���ى اأوكار بقايا داع�س بتاريخ 25 اآذار 
الما�س���ي مم���ا اأدى اإلى تدمي���ر المقرات 

البديلة التي لجاأوا اإليها ب�سكٍل كامل".
وطبق���ا للبي���ان, فق���د اأ�سف���ر الق�سف عن 
مقت���ل 60 اإرهابي���ًا م���ن بقاي���ا ع�سابات 
داع����س بعملي���ة "�سه���دت تكتي���كا نوعيا 
جديدا وُمحترفا باالإ�سافة لتن�سيق عالي 
الم�ست���وى بي���ن اأبط���ال جه���از ُمكافحة 

االإرهاب ورجال القوة الجوية".
 عن: االإندبندنت

 وثائق عن زعيم داع�س: �ضلم الرجل الثاين يف التنظيم وك�ضف 
�ضراحه اإطالق  الفرقان" لت�ضهيل  "فريق 

يعادي الم�سلحين االأجانب ويعار�س م�ساركة الن�ساء بالقتال

قوة ع�سكرية غرب االنبار

 ترجمة/ حامد احمد 

ا�ستع���دادات متوا�سلة داخ���ل مع�سكر اله���ول لالجئين 
ف���ي �سوريا الإع���ادة عوائ���ل عراقية الى بلده���م اعتبارا 
م���ن اال�سبوع القادم على �سكل دفع���ات, وذلك بعد تلقي 
موافق���ة الحكوم���ة االتحادية عل���ى اإرجاعه���م, بح�سب 

موقع NHA البلجيكي االخباري.
وبع���د �سنتي���ن م���ن رف����س الحكوم���ة العراقي���ة ارجاع 
رعاياه���ا المتواجدي���ن ف���ي المع�سك���ر الواق���ع �سرق���ي 
الح�سكة, ف���ان ا�ستعدادات جارية الخراج عدد منهم من 

المع�سكر وارجاعهم الى العراق قريبا .
وا�ستن���ادا الآخ���ر االح�سائيات فان هناك م���ا يقارب من 
30,738 عراقي���ا م���ن ا�س���ل 8256 عائل���ة يعي�سون في 
مع�سكر اله���ول. �سلطة االدارة الذاتي���ة ل�سمال و�سرقي 
�سوري���ا من ق���وات �سوري���ا الديمقراطي���ة الكردية التي 
الرج���اع  جه���ودا  بذل���ت  المخي���م  ادارة  عل���ى  ت�س���رف 
الالجئين العراقيين الى بلدهم العراق وخ�سو�سا بعد 
تمك���ن القوات العراقية من تحري���ر جميع االرا�سي من 
تواج���د م�سلحي داع�س, ولكن هذه المحاوالت جوبهت 
برف����س من الحكوم���ة العراقية. وكان���ت اآخر مرة رجع 
فيه���ا عراقيون م���ن المع�سكر الى بلده���م هي في اأواخر 
عام 2018 . في 11 اآذار 2019, �سرح المدير االقليمي 
لمنطق���ة   ICRC الدولي���ة  االحم���ر  ال�سلي���ب  للجن���ة 
ال�سرق االدنى وال�سرق االو�سط فابريزو كاربوني, انه 
خ���الل اال�سابيع القليل���ة القادمة �سيرجع م���ا يقارب من 
20000 م���ن مع�سكر الهول تحديدا ال���ى بلدهم العراق 
وذل���ك وفقا التفاقي���ة مع الحكوم���ة العراقي���ة. ولكن لم 

يح�سل اأي �سيء من هذا القبيل على ار�س الواقع .
مني���ر محمد, احد م�سوؤولي مكت���ب المغادرة في مجمع 
مع�سك���ر اله���ول, ق���ال بخ�سو����س ه���ذا المو�س���وع ان 
اال�ستع���دادات جارية الخراج الالجئي���ن العراقيين من 
المع�سك���ر وذلك بع���د موافق���ة الحكوم���ة العراقية على 

اعادة 500 عائلة للوطن .
وقال محمد: "بن���اء على التن�سيق بي���ن االدارة الذاتية 
والحكوم���ة العراقي���ة تم���ت الموافق���ة عل���ى اخ���راج ما 
يق���ارب م���ن 500 عائلة عراقي���ة قاطنة ف���ي المخيم منذ 

اكث���ر من ثالث �سنوات, و�سيت���م اخراجهم على دفعات. 
واالثبات���ات  الالجئي���ن  هوي���ات  بتدقي���ق  نق���وم  االن 

المتعلقة بهم المحفوظة في ار�سيف مخيم الهول ."
وا�س���اف بقول���ه "اليوم بداأن���ا بت�سجيل م���ا يقارب من 
20 عائلة من العوائ���ل العراقية في مخيم الهول. وبعد 
التحق���ق م���ن هوي���ات وم�ستم�س���كات االآخري���ن وتلقي 
الموافق���ة االمني���ة ب�ساأنهم �سيت���م في اال�سب���وع القادم 
اخ���راج 100 عائل���ة م���ن المخي���م. و�سن�ستم���ر خ���الل 
اال�سابي���ع القادم���ة باخ���راج عوائل على دفع���ات بواقع 
100 عائل���ة ف���ي كل دفعة حت���ى يتم االنتهاء م���ن اكمال 
الع���دد ال���ذي تم���ت الموافقه علي���ه وه���و 500 عائلة ." 
وق���ال محم���د "اأود ان انوه ان اآخر رحل���ة عراقية كانت 
ف���ي اأواخر 2018 حي���ث قمنا باخراج م���ا يقارب من 4 

اآالف �سخ�س من مخيم الهول."
الق���رار جوب���ه بر�س���ا وترحي���ب م���ن قب���ل الالجئي���ن 
العراقيي���ن, وهم في الغالب عنا�سر او موؤيدين لتنظيم 
داع�س. ح�س���ن علي يا�سين, من محافظ���ة �سالح الدين 
ق���ال: "ح�س���ب طل���ب االدارة الذاتي���ة لخ���روج العوائل 
العراقي���ة الراغب���ة م���ن مخي���م اله���ول توجهن���ا لمكتب 
الع���راق.  ال���ى  برحل���ة  للخ���روج  ون�ستع���د  المغ���ادرة 
االج���راءات تت�سم���ن اال�ستف�س���ار عن المحافظ���ة التي 
ا�سك���ن فيها في العراق واال�سم والعنوان وذلك من اجل 

ت�سهيل خروجنا من المخيم."
وا�س���اف يا�سي���ن قائ���ال: "ا�سابن���ا التع���ب كثي���را هنا, 
واأود ان ارج���ع ال���ى بل���دي, لق���د ق�سيت ث���الث �سنوات 
هن���ا, حالتنا النف�سية متدهورة وكذل���ك و�سعنا المادي 
�سعي���ف. ا�س���األ الله ان ي�سه���ل عودتن���ا ونعي�س عي�سة 
كريمة كبقية النا�س ." مريم ح�سين من المو�سل تقول: 
ا�سمي واعود  ا�سجل  لكي  المغادرة  ال���ى مكتب  "اتيت 
ال���ى بل���دي العراق. اأن���ا فرحة ج���دا حتى اأنن���ي اأود ان 
اأم�س���ي على يدي لكي ارجع, ال اريد الذهاب الى اي بلد 

�سوى بلدي العراق ونرى اهلنا واقاربنا هناك ."
عند مكتب المغ���ادرة في المخيم وقف, ح�سن عبد علي, 
م���ن اأهالي االنب���ار بانتظار موافقة الحكوم���ة العراقية 
لعودت���ه ال���ى البل���د م���ع عائلت���ه, حي���ث ان ا�سماءهم لم 

تح�سل على موافقة الحكومة العراقية بعد .

ح�سلت على م�افقة الحك�مة العراقية

الهول  خميم  يف  عراقية  عائلة   500
تعود اإىل مناطقها على دفعات 

حمتجون يحملون زميلهم امل�ساب بالر�سا�ص احلي يف 2019.
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• كي��ف تنظر الحكوم��ة اإلى قرار 
نف�س��ه  بح��ل  القا�س��ي  البرلم��ان 
قب��ل ثالثة اأيام م��ن موعد اإجراء 

االنتخابات؟
اإن م�ساأل���ة حل البرلم���ان هي �سرورية 
ج���دا وحتمي���ة، الأن���ه ال يمك���ن اإج���راء 
مجل����س  ا�ستم���رار  م���ع  االنتخاب���ات 
الن���واب بالعم���ل، حي���ث تنظ���م المادة 
)64( م���ن الد�ست���ور العراق���ي عملي���ة 
االنتخاب���ات  واإج���راء  البرلم���ان  ح���ل 
البرلماني���ة، وعل���ى ه���ذا االأ�سا�س قدم 
بح���ل  طلب���ا  الن���واب  م���ن  مجموع���ة 

المجل�س اإلى الرئا�سة.

• م��ا هو الدافع التخ��اذ مثل هكذا 
ق��رار داخ��ل البرلم��ان ف��ي ه��ذا 

الوقت تحديدا؟
مجل����س الن���واب اأ�سب���ح اأم���ام واق���ع 
الح���ال، الن هن���اك طروح���ات عدي���دة 
تدفع اإلى تاأجيل االنتخابات البرلمانية 
ال���دورة  باإكم���ال  وتطال���ب  المبك���رة، 
البرلمانية الحالي���ة في مدتها المحددة 
د�ستوري���ا؛ اأي اإج���راء االنتخابات في 
منت�س���ف الع���ام 2022 المقب���ل. هناك 
كت���ل برلماني���ة واإعالميي���ن ومثقفي���ن 
وحتى بع�س من المتظاهرين يطالبون 
بتاأجي���ل اإج���راء االنتخاب���ات المبكرة، 
وبالتالي من الناحية ال�سكلية البرلمان 
يمتلك الحق الد�ستوري في حل نف�سه، 

االآن اأو في وقت الحق.

الت��ي  الجه��ات  تل��ك  موق��ف   •
ذكرته��ا، ه��ل �سيوؤث��ر عل��ى موعد 

االنتخابات؟
نعم قد تكون هناك اعترا�سات من قبل 
تلك الجهات، التي من المتوقع اأن تقدم 
طعن���ًا اأم���ام المحكم���ة االتحادي���ة على 
ق���رار البرلم���ان، معتق���دة اأن فترة حل 
البرلمان عن اإجراء االنتخابات قريبة، 
ممار�س���ة  للبرلم���ان  يمك���ن  وبالتال���ي 
�سلطته، ف�س���ال عن ا�ست���راط البرلمان 
ح���ل نف�سه باإجراء االنتخابات المبكرة 
ف���ي العا�س���ر م���ن �سه���ر ت�سري���ن االأول 
المقب���ل، وبالتال���ي ان اال�ست���راط قرار 

غير د�ستوري.

• ن�ستطي��ع القول اإننا ذاهبون اإلى 
تاأجيل اآخر؟

يوؤج���ال  اأن  يمك���ن  �سبب���ان  هن���اك 
خا����س  تقن���ي  االأول  االنتخاب���ات، 
بمفو�سية االنتخابات، والثاني طارئ 
كبي���ر، مث���ل تده���ور الو�س���ع ال�سحي 
ب�سب���ب فايرو����س كورون���ا. ف���ي هكذا 
اإل���ى  نذه���ب  اأن  يمك���ن  نع���م  اأح���وال، 
تاأجيل موع���د االنتخاب���ات. والتاأجيل 
ظ���روف  مالمح���ه  وتح���دد  تر�سم���ه 
كل م���ن هذي���ن ال�سببي���ن. لك���ن حت���ى 
االآن، ف���اأن موع���د االنتخاب���ات ف���ي 10 
ت�سري���ن االأول المقب���ل، قائ���م وال ني���ة 
للتاأجي���ل، خ�سو�سا واأن جميع االأمور 
ت�سي���ر عل���ى ال�سك���ة ب�س���كل �سحي���ح، 
والمت�سمن���ة تحديث �سج���ل الناخبين 

وت�سجيل التحالفات.

• هناك مالحظ��ات على القانون، 
اأي��ن و�سل��ت م�ساعي اإع��ادة النظر 

بالمواد غير المتفق عليها؟
قب���ل  القان���ون  در�س���ت  الحكوم���ة 
ت�سريع���ه، وقدمت مجموعة من النقاط 
م���ازال  القان���ون  لك���ن  والمالحظ���ات، 
بحاج���ة اإلى مجموعة م���ن التعديالت. 
واإ�ساف���ة اإل���ى ذلك فاأن ع���ددا من الكتل 
ال�سيا�سي���ة قدم���ت مقترح���ات لتعدي���ل 

الت�سري���ع، الن في���ه تك���رارات كثي���رة، 
قواني���ن  م���ن  ماأخ���وذة  ون�سو����س 
اأخ���رى غير من�سجمة مع روح القانون 
الحالي. لكنن���ا ن�ستطيع اإجمال طلبات 
اأ�سا�سيتي���ن  نقطتي���ن  ف���ي  التعدي���ل 
اإحداهما اعتم���اد البطاقة البايومترية 
المر�س���ح  عم���ر  وثانيهم���ا  لوحده���ا، 

وال�سهادة الدرا�سية.

• كي��ف �ستت��م معالج��ة اإ�سكالي��ة 
بطاقت��ي  ا�ستعم��ال  ازدواج 
البايومتري��ة  االنتخ��اب 
وااللكترونية معا في االنتخابات؟

اأي���ة ازدواجي���ة؛ الن  تك���ن هن���اك  ل���م 
طويل���ة  بطاق���ة  يمتل���ك  ناخ���ب  اأي 
االأم���د )بايومتري���ة( ال يمتل���ك بطاق���ة 
ق�سي���رة االأم���د )الكتروني���ة( والعك�س 
ه���و ال�سحي���ح، ا�ساف���ة اإل���ى ذل���ك فاأن 
مفو�سية االنتخابات �ستتخذ مجموعة 
من االإجراءات لمنع حاالت الت�سويت 
مرتي���ن.. فاأجهزة االقت���راع لن ت�سمح 
للناخ���ب بالت�سوي���ت مرتي���ن اعتمادا 
البيانات الموج���ودة والمبرمجة  على 
في���ه، اأي اأن البطاق���ة ي�ستمر العمل بها 

لمدة اأ�سبوع اأو اأكثر.

• الناخ��ب بحاج��ة اإل��ى تو�سي��ح 
اأكث��ر، ه��ل �سنعتم��د البطاقتي��ن 
)البايومتري��ة وااللكترونية( في 

االنتخابات؟
الت�سوي���ت الخا����س )الق���وات االأمنية 
الم�ست�سفي���ات  وموظف���و  وال�سجن���اء 
البطاق���ة  عب���ر  �سيك���ون  وغيره���م( 
البايومتري���ة ح�س���را، حي���ث وزع���ت 
البطاق���ات عل���ى تلك ال�سريح���ة بن�سبة 
هن���اك  الع���ام  الت�سوي���ت  اأم���ا   ،%90
فق���رة ف���ي قان���ون االنتخاب���ات توؤك���د 
عل���ى اأولوية البطاق���ة البايومترية مع 
البطاق���ة االلكتروني���ة، وبالتالي نحن 
ملزم���ون بتقلي����س ا�ستعم���ال البطاقة 
االلكتروني���ة من خالل ع���دة اجراءات 
�ستتخذ من قب���ل مفو�سية االنتخابات 
)غير م�سم���وح باإعالنها حالي���ا(، التي 
�ست�سم���ن ان غالبي���ة الناخبي���ن �سيتم 

تزويدهم بالبطاقة البايومترية.

اإلغ��اء  ب��اأن  تعتق��دون  اأال   •
الت�سوي��ت للعراقيي��ن المقيمي��ن 

في الخ��ارج، يتطل��ب تعديال على 
القان��ون؟ خ�سو�س��ا ان��ه يتعار�ض 
م��ع الد�ست��ور ف��ي م��واده )14 و16 
و18( الت��ي تكفل ت�س��اوي الفر�ض 

لجميع العراقيين؟
نع���م، الد�ست���ور يوؤك���د عل���ى ح���ق كل 
عراقي ف���ي الم�ساركة ف���ي االنتخابات 
م���ن دون ا�ستثن���اء، لك���ن نح���ن ناأخ���ذ 
االأمور م���ن جانب واقع���ي. فمفو�سية 
االنتخاب���ات لم تجِر اأي���ة انتخابات في 
الخ���ارج ب�سكل كام���ل من���ذ اأول عملية 
انتخابي���ة وحت���ى ه���ذه اللحظ���ة. ف���ي 
الوق���ت الراه���ن، اأ�سب���اب مو�سوعي���ة 
تمن���ع المفو�سي���ة من اإج���راء االقتراع 
ف���ي خ���ارج الع���راق، منه���ا رف����س اأو 
امتن���اع ع�سري���ن دولة عن فت���ح مراكز 
اقت���راع ب�سب���ب اأزمة جائح���ة كورونا، 
وه���ذا ما اأكدت���ه وزارة الخارجية، ذلك 
ف�س���اًل ع���ن الكلف���ة المالي���ة المرتفع���ة 
الإج���راء االقت���راع في الخ���ارج. كما اأن 
انتخاب���ات الخ���ارج، دائم���ا م���ا تك���ون 
م�سدرا من م�سادر التزوير خا�سة في 
البلدان المجاورة، وكذلك فاأن تحديث 
�سج���ل الناخبي���ن يتطل���ب �ست���ة اأ�سهر 
النجازه من قب���ل المفو�سية، ما يعطل 

اإجراء االنتخابات.

• ه��ل لديكم اإح�سائي��ة عن عدد 
العراقيين في الخارج؟

ال نمتل���ك اإح�سائي���ة دقيق���ة ع���ن ع���دد 
العراقيي���ن ف���ي الخ���ارج، لك���ن ممك���ن 

تقديره���م بحوالي )3( ماليين عراقي. 
وفي الحقيق���ة فاأنه ف���ي انتخابات عام 
2005 كان ع���دد الم�سوتين 320 الفًا، 
وه���ذا العدد انخف�س ف���ي العام 2010 
اإل���ى 275 الف���ًا، ثم انخف�س ف���ي العام 
2014 اإلى 272 الفًا، وفي االنتخابات 
االأخي���رة ف���ي العام 2018 ل���م يتجاوز 

عدد الم�سوتين ال� 170 الفًا.

م��ا تق��دم، ن�ساألك��م ع��ن  وف��ق   •
الإج��راء  المفو�سي��ة  ا�ستع��دادات 

االقتراع في توقيته المحدد؟
و�سل���ت اال�ستعدادات اإل���ى م�ستويات 
المج���االت. واعتق���د  ف���ي كل  متقدم���ة 
اأن االنتخاب���ات �ستجري ف���ي موعدها 
المحدد في 10 ت�سري���ن االأول المقبل، 
فالمفو�سية تعمل عل���ى تحديث �سجل 
الناخبي���ن، الذين ي�س���ل عددهم لنحو 
حوال���ي  منه���م،  ناخ���ب.  ملي���ون   25
65% يمتلك���ون ف���ي الوق���ت الحا�سر، 
البطاقة الطويلة االأمد )البايومترية(. 
والمتبقون يمتلكون البطاقة الق�سيرة 
االأم���د )االلكترونية(، اأي اأن عدد الذين 
ا�ستلموا البطاقة باليايومترية حوالي 

)16.5( مليون ناخب.

• لم��اذا ل��م يتغي��ر ع��دد م�ستلمي 
البطاق��ة البايومتري��ة )16 مليون 
�سهري��ن  م��ن  اأكث��ر  من��ذ  ناخ��ب( 

تقريبا؟
من���ح  لك���ن  م�سكل���ة،  هن���اك  توج���د  ال 

وقت���ا  يتطل���ب  البايومتري���ة  البطاق���ة 
ي�ستغ���رق م���ن �سهر اإل���ى �سهري���ن، لذا 
ب���داأت مفو�سي���ة االنتخاب���ات بحمل���ة 
وخ���الل  التحدي���ث،  عملي���ة  لتمدي���د 
الن�سب���ة الن  المقبل���ة �ستزي���د  الفت���رة 
الت�سجي���ل  ومراك���ز  الجوال���ة  الف���رق 
م�سغولة جدا، ونتوقع اأن ي�سل توزيع 
البطاق���ات اإل���ى 75%، اأي م���ا يعاد 18 

مليون ناخب.

• ماه��ي معالجاتك��م ب�س��اأن �سياع 
ملي��ون   )2( م��ن  اأكث��ر  فق��دان  اأو 
بطاقة الكترونية في االنتخابات 

الما�سية؟
اإن مفو�سي���ة االنتخاب���ات اأعلن���ت قبل 
ثالثة اأ�سهر اأنها �سحبت تلك البطاقات، 
ول���م تعد ناف���ذة. وكل البطاق���ات التي 
زورت او فق���دت كما ي�س���اع هو مجرد 
الن  دلي���ل،  اإل���ى  ي�ستن���د  ال  حدي���ث 
البرنام���ج االلكترون���ي �سيرف����س تلك 
المفو�سي���ة  االأم���ر  وه���ذا  البطاق���ات، 

مهتمة به ب�سكل كبير جدا.

االأح��زاب  ع��دد  يبل��غ  ك��م   •
الم�سجلة؟ 

من���ذ  م�ستم���ر  االأح���زاب  ت�سجي���ل  اإن 
فترة طويل���ة، اإذ بلغ عددها 250 حزبا 
جدي���دا  حزب���ا   66 وهن���اك  م�سج���ال، 
حزب���ا   15 وهن���اك  الت�سجي���ل،  قي���د 
ق���رروا االن�سحاب )في وق���ت �سابق(، 
وهناك اأح���زاب ترف����س الم�ساركة في 
االنتخاب���ات تق���در بحوال���ي 50 حزبا 
)ه���ذه االأحزاب في حرك���ة م�ستمرة قد 

ترتفع االأرقام اأو تقل(.

الدوائ��ر  ق�سم��ت  كي��ف   •
االنتخابية ال���83 دائرة في عموم 

المحافظات؟
اإن التق�سيم���ات و�سعت بالت�ساور بين 
النيابية ومفو�سية  القانوني���ة  اللجنة 
االنتخاب���ات، لكن في ت�سوري كان من 
المفتر����س اإ�سراك لج���ان فنية وتقنية 
لو�س���ع التق�سيم���ات. هن���اك 83 دائرة 
محافظ���ة،   18 اأ�سا����س  عل���ى  موزع���ة 
اإل���ى  دائ���رة خ�س�س���ت  اأي هن���اك 50 
محافظ���ات الو�س���ط والجن���وب ب�سكل 
للمحافظ���ات  دائ���رة  و33  تقريب���ي، 
المناط���ق  وكل  والغربي���ة،  ال�سمالي���ة 

المتنازع عليها والمتداخلة تم توزيعها 
وتق�سيمها من قبل البرلمان.

• براأيك��م لم��اذا ل��م يت��م تغيي��ر 
العملي��ات الذي��ن  موظف��ي مرك��ز 
بالتالع��ب  اتهام��ات  له��م  توج��ه 

بنتائج االنتخابات؟
ال خ���وف م���ن عملي���ات التالع���ب ف���ي 
نتائ���ج االنتخاب���ات م���ن قب���ل موظفي 
ا�ستخ���دام  بع���د  العملي���ات،  مرك���ز 
يق���وم  حي���ث  البايومتري���ة،  البطاق���ة 
الناخ���ب بو�س���ع بطاقت���ه البايومترية 
اأو االلكتروني���ة ف���ي جه���از التحقق ثم 
تخرج ا�ستمارة الناخب، وبعدها تختم 
قبل و�سعها في الجه���از )�سكنر(. هذه 
التفا�سيل وخيارات الناخب )النتائج( 
تدخ���ل مبا�س���رة ف���ي مرك���ز العملي���ات 

)الكترونيا(.

ه��ل تو�س��ح لن��ا كي��ف تج��رى   •
عملية االنتخاب��ات، وكيف تر�سل 

النتائج؟
ان نتائج االنتخابات تذهب اإلى المركز 
الخا����س، اأو ما يع���رف ب�)تالي �سنتر( 
عل���ى �سكل اأحزم���ة �سوئي���ة؛ باإ�سراف 
لجنة فيه���ا ممثلين عن االم���م المتحدة 
وهناك �سركات فاح�سة تراقب العملية 
)هناك مفاو�سات م���ع احدى ال�سركات 
االألماني���ة الر�سينة تعم���ل على مراقبة 
اخت���راق  عملي���ة  اي  م���ن  حماي���ة  او 
الكتروني له���ذه الحزم(، يقوم الو�سط 
الناقل بنقلها عب���ر �سيرفرات موجودة 
اإل���ى المرك���ز الخا����س  ف���ي االإم���ارات 
الموجود ف���ي بغداد، كل ه���ذه العملية 

تتم عبر القمر ال�سناعي.

دور  تو�سي��ح  باالإم��كان  ه��ل   •
تن��وي  الت��ي  االألماني��ة  ال�سرك��ة 

المفو�سية التعاقد معها؟
مهمة ال�سركة االألماني���ة التي �ستتعاقد 
معها مفو�سية االنتخابات، هي حماية 
الو�س���ط الناق���ل )االأحزم���ة ال�سوئية( 
ومنع التدخل ف���ي العملية االنتخابية، 
االألماني���ة  ال�سرك���ة  ه���ذه  مهم���ة  اي 
االنتخاب���ات  نتائ���ج  اإي�س���ال  تاأمي���ن 
م���ن المحط���ات اإل���ى المرك���ز الخا����س 
بالنتائ���ج، وحمايت���ه م���ن اأي���ة محاولة 
لالخت���راق. وه���ذه العملي���ة تت���م عب���ر 

االأقمار ال�سناعية.

• ك��م ع��دد ال�س��ركات االأجنبي��ة 
الت��ي ت�ست��رك ف��ي تاأمي��ن عملية 

االقتراع؟
عل���ى  �ستعم���ل  �س���ركات  ث���الث  هن���اك 
تاأمي���ن عملي���ة االقت���راع، اوله���ا �سركة 
مي���رو الكوري���ة الجنوبي���ة التي تعمل 
ب�س���كل منف�سل، ومهمته���ا تنفيذ عملية 
الت�سوي���ت ب���كل تفا�سيله���ا م���ن خالل 
االإلكتروني���ة  لالأجه���زة  تح�سيره���ا 
والربط البرمجي. وال�سركة اال�سبانية 
البطاق���ة  باإ�س���دار  معني���ة  ان���درا 
البايومتري���ة، اما ال�سرك���ة الثالثة هي 
االلماني���ة الت���ي ينتظ���ر التعاق���د معها 
وه���ي مكلف���ة بحماي���ة الو�س���ط الناقل 

لبيانات الت�سويت.

• لم��اذا توجد �سيرفرات االقتراع 
م��ن  غيره��ا  دون  االإم��ارات،  ف��ي 

الدول؟
الجنوبي���ة  الكوري���ة  ال�سرك���ة  الأن 
)مي���رو( المعني���ة بتفا�سي���ل االأجه���زة 
اقليم���ي  مرك���ز  لديه���ا  االلكتروني���ة، 
ومق���ر ف���ي دول���ة االإم���ارات، وبالتالي 

تزوي���ر  اإمكاني���ة  ف���ي  الم�سكك���ون 
بنتائجه���ا،  التالع���ب  اأو  االنتخاب���ات 
مخطئ���ون، الأنت الح���زم ال�سوئية هي 

من ينقل النتائج التي �ستعلن فورا.

• دعني ا�ساأل عن اأ�سباب عدم نقل 
مقر ال�سركة الكورية اإلى بغداد؟

اإن اختي���ار ال�سرك���ة لدول���ة االإم���ارات 
مق���را لها، ب�سبب ك���ون العا�سمة بغداد 
غي���ر اآمن���ة تمام���ًا. وقد قدم���ت ال�سركة 
�سالم���ة  لتاأمي���ن  الالزم���ة  ال�سمان���ات 
العملية االنتخابي���ة. وعالوة على ذلك 
ف���اأن ال�سرك���ة مر�سح���ة م���ن قب���ل االأمم 
ولديه���ا  دولي���ا  ومعروف���ة  المتح���دة 
�سه���ادات دولي���ة. كذل���ك تح���رى جهاز 
المخابرات عن هذه ال�سركة و�سمعتها.

• طبقا اإل��ى التكنولوجيا المتبعة 
ف��ي االنتخاب��ات المقبل��ة.. مت��ى 

�ستعلن النتائج؟
ال�سوؤال مهم جدا، واأود اأن اأو�سح عددا 
م���ن الق�ساي���ا، منه���ا اأن ما يهمن���ا، وما 
نتمن���اه وم���ا مخطط له، وه���و االإعالن 
ع���ن نتائ���ج االنتخاب���ات بع���د االنتهاء 
م���ن عملي���ة الت�سويت مبا�س���رًة في كل 
محطة من المحطات االنتخابية، حيث 
�سُيك�س���ف ع���ن نتائ���ج تل���ك المحط���ات 
�سوي���ًة عب���ر �سا�سات ل���كل محافظة من 
المحافظات، ث���م تعلن في اليوم التالي 
جمي���ع النتائج ل���كل المحافظ���ات، بعد 
ذل���ك تقدم ال�س���كاوى الت���ي تدر�س قبل 

االإعالن عن النتائج ب�سكل نهائي.

• ماذا عن ح�سر ال�سالح بيد الدولة 
لتاأمين اأجواء منا�سبة لالنتخابات؟

اآمن���ة  بيئ���ة  باإيج���اد  ملزم���ة  الحكوم���ة 
الإج���راء االنتخاب���ات م���ن خ���الل توفي���ر 
لحماي���ة  المنا�س���ب  االأمن���ي  الو�س���ع 
تقت�س���ي  حي���ث  االنتخابي���ة،  المراك���ز 
الخط���ة االأمني���ة التي و�سعته���ا الجهات 
المتخ�س�سة حماية المراكز من الداخل، 
وهذا يقع على عاتق المفو�سية من خالل 
وجود الموظفين المحايدين، حيث يبلغ 
ع���دد الموظفي���ن الذي���ن �سي�سرفون على 
العملي���ة االنتخاب���ات بح���دود 400 األف 

موظف.

م��ن  الحكوم��ة  كي��ف �ستتخل���ض   •
ال�سالح المنفلت؟

بتطبي���ق  تق�س���ي  الحكومي���ة  الخط���ة 
قان���ون االأح���زاب ال���ذي يمن���ع االأحزاب 
م���ن اي عم���ل م�سلح. اإن اللجن���ة االأمنية 
المخت�س���ة اتخ���ذت ق���رارا بو�سع ثالثة 
اأط���واق امني���ة خارجي���ة عل���ى كل مركز 
االأكب���ر  والط���وق  لحمايت���ه،  انتخاب���ي 
بعي���د ع���ن كل مرك���ز بحوالي مئ���ة متر. 
ان ع���دد المراك���ز االنتخابية ي�سل لنحو 
5800 مركز انتخاب���ي، وعدد المحطات 
بح���دود 40 األف محطة، وع���دد االأجهزة 

االلكترونية 54 األف جهاز الكتروني.

• ه��ل اتفق��ت الحكوم��ة م��ع االأمم 
المراقبي��ن  ع��دد  عل��ى  المتح��دة 

الدوليين؟ 
هن���اك اآراء متعددة داخ���ل مجل�س االأمن 
الف���رق  اأن  يعتق���د  م���ن  منه���ا  الدول���ي، 
الكبي���رة بحاج���ة اإل���ى تاأمي���ن واأم���وال، 
وبالتال���ي و�سل���ت الين���ا معطي���ات تفيد 
باالنتخاب���ات  دول���ي  اهتم���ام  بوج���ود 
العراقية، ودع���م الطلب العراقي بتوفير 
مراقبي���ن دوليين. في �سه���ر ايار المقبل 
�سيت���م التجدي���د ال�ستم���رار بعث���ة االأمم 

)يونامي( و�ستت�سح االأمور اأكثر.

خطة حكومية خ��سة ملنع ال�سالح املنفلت من الت�أثري 
على نت�ئج االنتخ�ب�ت املقبلة

 ان��ت��خ��اب��ات ال���خ���ارج م�����س��در م���ن م�����س��ادر ال��ت��زوي��ر خ��ا���س��ة ف���ي ال��ب��ل��دان ال��م��ج��اورة

العمليات مركز  موظفي  قبل  م��ن  االنتخابات  نتائج  ف��ي  التالعب  عمليات  م��ن  خ��وف  ال   

اأج��ن��ب��ي��ة ���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ���س��م��ان ���س��الم��ة ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ت��ق��ن��ي��ًا 3 ���س��رك��ات   

:) م�ست�سار الحكومة ل�سوؤون االنتخابات ح�سين الهنداوي في حوار خا�ض مع )

و�سعت الحكوم��ة االتحادية "خطة اأمنية محكمة"، لمواجهة 
خط��ر ال�س��الح المنفل��ت لتاأمي��ن عملي��ة اإج��راء االنتخابات 
البرلمانية المبكرة، ب�س��ورة �سفافة ت�سمن و�سول وم�ساركة 
الناخبي��ن ف��ي ي��وم االقت��راح المح��دد ف��ي العا�سر م��ن �سهر 

ت�سرين االأول المقبل.
ك�سف ذلك، ح�سي��ن الهنداوي م�ست�سار رئي�ض الوزراء ل�سوؤون 
االنتخاب��ات، ف��ي ح��وار اأجرت��ه مع��ه )الم��دى( قال في��ه اإن 

"نتائ��ج االنتخاب��ات �ستعل��ن بع��د انته��اء االقت��راع، في كل 
محافظ��ة عب��ر �سا�س��ات عمالقة"، م�سيف��ا اأن "ث��الث �سركات 
عالمية كبرى �ستقوم بتنظي��م عملية االنتخابات الكترونيا، 
وتعم��ل على اي�س��ال نتائج االنتخاب��ات اإلى المرك��ز الخا�ض، 
كم��ا تقوم بحماي��ة الحزم ال�سوئي��ة من مح��اوالت االختراق 

االلكتروني".
واأجاب الهنداوي على اأ�سئلة )المدى( كما يلي:
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 وا�سط / جبار بچاي 

ك�سفت خلية الأزمة في محافظة وا�سط 
عن ت�ساعد غير م�سبوق في اأعداد 

ال�سابات بفايرو�س كورونا تجاوزت 
�ستة اآلف اإ�سابة خالل الأ�سبوع الأول 

من ال�سهر الحالي، وفيما اأ�سارت الى 
�سعف الأقبال من قبل المواطنين 
على اأخذ اللقاح الم�ساد للفيرو�س 

ب�سبب ال�سائعات، األمحت الى اتخاذ 
اإجراءات قا�سية قد ت�سل الى فر�س 

الحظر ال�سامل في المحافظة واللجوء 
الى الق�ساء �سد المخالفين لإقامة 

التجمعات ومجال�س العزاء والأعرا�س 
وفر�س عقوبة على الموظف الذي ل 

يرتدي الكمامة بقطع راتبه لثالثة 
اأيام.

ج����اء ذلك خ����ال م�ؤمتر �ضحفي للخلي����ة ح�ضرته 
) امل����دى ( اأك����د خاله����ا الرئي�س االعل����ى للخلية ، 
املحافظ حممد جمي����ل املياحي اأن » االيام القليلة 
املا�ضية �ضهدت ارتفاعًا كبريًا يف اأعداد امل�ضابني 
جتاوزت �ضتة اآالف اإ�ضابة خال االأ�ضب�ع االأول 

من هذا ال�ضهر مع ارتفاع عدد ال�فيات.«
واأ�ض����اف اأن » اأغل����ب امل�ضاب����ني وكذل����ك املت�فني 
ه����م من ال�ضباب ممن اأ�ضيب�����ا بال�ضالة اجلديدة 
�ضريع����ة االنت�ضار يف وقت هناك اأعداد اخرى من 
امل�ضاب����ني املحج�ري����ن يف املن����ازل دون اأن يت����م 
اإدخالهم �ضمن االإح�ضائي����ات الر�ضمية ، ما يعني 
اأن ع����دد االإ�ضاب����ات اأكرب م����ن االرق����ام التي تعلن 
ب�ضكل ر�ضمي من قبل دائرة ال�ضحة باملحافظة.«

واأ�ضار اىل اأن »حمافظ����ة وا�ضط والعراق عم�ما 
لي�س مبعزل عن العامل اأمام هذه اجلائحة خا�ضة 
يف م��ض�����ع تلقي الربوت�ك�الت العاجية فهي 
معتم����دة عاملي����ًا، كذلك احلال بالن�ضب����ة اىل اللقاح 
ال����ذي مت ت�ف����ري يف اأغلب امل�ضت�ضفي����ات واملراكز 

ال�ضحية وبكميات جيدة.«
الفت����ا اىل اأن »االقب����ال عل����ى اأخ����ذ اللق����اح م����ازال 
ال�ضائع����ات  ب�ضب����ب  امل�ضت�����ى  ودون  �ضعي����ف 
املغر�ضة التي يروج لها البع�س بال�ضد من اللقاح 
ال����ذي يت����م اإعطائ����ه يف ال����دول االأوربي����ة وهناك 

اقبال كبري عليه لثقة اال�ضخا�س به.«
وق����ال رئي�س خلي����ة االزمة باملحافظ����ة اإن » هناك 
مت����ردًا وا�ضح����ًا وا�ضتخفاف����ًا من قب����ل امل�اطنني 

وع����دم الت����زام باالإج����راءات ال�قائي����ة خا�ضة ما 
يتعل����ق بلب�س الكمامة الذي تراج����ع كثريًا لي�ضل 
اىل ن�ضبة %5 وهي ن�ضبة قليلة جدًا اإ�ضافة اىل 
امل�ضي باإقامة التجمع����ات خا�ضة جمال�س العزاء 
واالأعرا�����س ما ي�ض����كل خط����رًا على حي����اة النا�س 

وزيادة اأعداد امل�ضابني .«
واأك����د اأن »خلي����ة االأزمة باملحافظ����ة اتخذت جملة 
من الق����رارات بهدف احلد من ذل����ك و�ض�ف تق�م 
بتحري����ك دعاوى ق�ضائية �ض����د اأ�ضحاب امل�ضاجد 
واحل�ضيني����ات وَم����ن يفتح�نه����ا لغر�����س اإقام����ة 
جمال�����س العزاء ، كذلك �ضيت����م تطبيق االإجراءات 
القان�نية ال�اردة �ضمن �ضاحيات اللجنة العليا 
لل�ضح����ة وال�ضام����ة ال�طني����ة بح����ق االأ�ضخا�س 

املخالفني .«
م��ضح����ًا اأن » االإج����راءات الت����ي �ضيت����م ال�ضروع 
�ضت�ضم����ل  القادم����ني  الي�م����ني  غ�ض�����ن  يف  به����ا 
اأي�ض����ًا ت�ضري فرق ومف����ارز م�ضرتكة م����ن ال�ضحة 
واالأجه����زة االأمني����ة لفر�����س غرام����ات مالية بحق 
االأ�ضخا�����س الذين ال يرتدون الكمامة يف االأماكن 
العام����ة ويف مركب����ات النق����ل م����ع فر�����س عق�بة 
اإدارية �ضد م�ظفي الدوائ����ر املخالفني ت�ضل اىل 
قطع رات����ب امل�ظف لثاثة اأي����ام ومنع دخ�ل اأي 

مراجع ال يرتدي الكمامة .«
م�ؤك����دا اأن » فر�����س الغرامات ياأت����ي �ضمن قان�ن 
االإدارة املحلي����ة وقان�����ن تعظي����م امل�����ارد وه����� 
اإج����راء قان�ين �ضحيح �ضنك�����ن كحك�مة حملية 

وخلي����ة اأزم����ة م�ضطرين التخ����اذه الأنن����ا نريد اأن 
نحم����ي اأرواح النا�س من هذا ال�ب����اء الذي اأربك 

العامل اأجمع.«
واأ�ض����ار املحافظ����ة اأنه » يف ح����ال ا�ضتم����ر التمرد 
وع����دم االلتزام مع ت�ضاع����د االإ�ضابات وال�فيات 
�ضنلج����اأ اىل فر�����س احلظ����ر ال�ضام����ل والكلي يف 
عم�����م املحافظ����ة ومن����ع احلرك����ة ب����ني االأق�ضي����ة 
والن�اح����ي وغل����ق االأ�ض�����اق وكل �ض����يء الأنن����ا 
نري����د �ضام����ة النا�����س وحمايتهم من ه����ذا ال�باء 

اخلطري.«
م����ن جانبه اأك����د مدير عام �ضحة وا�ض����ط الدكت�ر 
جب����ار اليا�ض����ري وج�د ع����زوف وا�ض����ح من قبل 
امل�اطن����ني على اأخ����ذ اللقاح اخلا�����س بفايرو�س 
ك�رونا ب�ضبب ال�ضائعات التي يروج لها البع�س 
مم����ن ال ي����درك خطر ال�ب����اء واأهمية اأخ����ذ اللقاح 

الذي يجّنب االإ�ضابة.«
وق����ال اإن » الع����زوف عن اأخذ اللق����اح يعني زيادة 
اأع����داد االإ�ضابات وال�فيات وه� م����ا بداأ يح�ضل 
يف االأي����ام االأخ����رية حي����ث ازداد ع����دد الراقدي����ن 
يف امل�ضت�ضفي����ات م����ع و�ض�ل احل����االت احلرجة 
اىل نح����� 14 حالة ترق����د حاليًا يف مراكز احلجر 

ال�ضحي يف عم�م مدن املحافظة.«
ع����رب  اللق����اح  اأخ����ذ  اإىل  امل�اطن����ني  ودع����ا 
االإ�ضاب����ة  يتجنب�����ا  ك����ي  املخ�ض�ض����ة  املناف����ذ 
بفايرو�س ك�رونا وم�ضاعفاته ال�ضديدة التي قد 

ت�ضل اىل حد ال�فاة.«
م�ؤكدًا اأن » اأغلب االإ�ضابات امل�ضجلة يف االأ�ضابيع 
االأخرية ه����ي بال�ضالة اجلديدة �ضريعة االنت�ضار 
مما يجعل اخلط�رة اأ�ضد واأكرب على حياة النا�س 

ال�ضيما كبار ال�ضن وامل�ضابني باأمرا�س مزمنة.«
لكنه اأ�ضار اىل اأن »مراكز احلجر ال�ضحية جاهزة 
ال�ضتيعاب امل�ضابني يف ال�قت احلا�ضر مع وفرة 
كب����رية بالعاجات املعتم����دة وهي ذات العاجات 
الت����ي ت�ضتخ����دم يف كل دول العامل كم����ا اأن �ضحة 
وا�ضط عزز ر�ضي����د امل�ضت�ضفيات من االأوك�ضجني 

للحاجة املا�ضة له يف الكثري من احلاالت.«
 وكان����ت م�ض����ادر يف وزارة ال�ضح����ة العراقية قد 
اأك����دت اأن  تلتق����ي اللقاح����ات امل�ض����ادة لفايرو�س 
ك�رون����ا، ه����� ال�ضبي����ل ال�حي����د للخا�����س م����ن 

اجلائحة.
 واعت����ربت تلك امل�ض����ادر ال�ضبي����ل ال�حيد لتقليل 
االإ�ضاب����ات ه����� االلت����زام باالإج����راءات ال�قائي����ة 
واالإر�ض����ادات ولب�����س الكمام����ة كاأب�ض����ط اأج����راء 
يحمي ال�ضخ�س من االإ�ضابة اإ�ضافة اىل االلتزام 
باالإج����راءات االأخ����رى ومنها ع����دم االختاط يف 

التجمعات الكبرية .«
وكان����ت دائ����رة �ضح����ة وا�ضط ق����د �ضجل����ت لغاية 
ال�ضاد�����س م����ن ني�ض����ان احل����ايل 47441 اإ�ضابة 
مقاب����ل 39492 حال����ة �ضف����اء و517 حال����ة وفاة 
فيما بلغ عدد االأ�ضخا�س امللقحني 2638 �ضخ�ضًا 

لغاية الي�م نف�ضه.
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 ترجمة / حامد اأحمد

اأك����د م�قع اإخب����اري اأمريك����ي اأن االحتجاج����ات التي 
ت�ضهدها مدينة النا�ضرية ت�اجه بالعنف.

األي�����س  االأمريك����ي   NPR م�ق����ع  مرا�ض����لة  وتق�����ل 
ف�ردام، اإنها زارت مدينة النا�ضرية هذا االأ�ضب�ع ومل 
ي�ض����تغرق ال�قت ط�ي����ًا لالتقاء بع����دد من املحتجني 

الثائرين فيها.
تق�ل اإنها �ض����اهدت ب��ضرتات كبرية الأ�ضخا�س قتل�ا 

يف االحتجاجات.
وحت����ى يف االأي����ام الهادئ����ة ن�ضبي����ًا الت����ي ق�ضته����ا يف 
زيارتها م�ؤخرًا، �ضاهدت يف �ضاحة احلب�بي املركزية 

تظاه����رة، انطلقت ب�ضكل متزامن م����ع تظاهرة اأخرى 
ت�ضببت بغلق ج�ضر حي�ي كبري ملدة ق�ضرية.

اأه����ايل النا�ضري����ة يطالب�����ن ب��ضع اقت�ض����ادي اأكرث 
عدالة واأقل هيمنة عليه من قبل ع�ائل متنفذة وكذلك 
اإطاق �ض����راح املحتجزي����ن من املتظاهري����ن، بج�ضب 

تقرير امل�قع االأمريكي.
هن����اك نف����ط يف النا�ضري����ة كباقي حمافظ����ات العراق 
اجلن�بية الفق����رية، ولكن ال�ضناع����ة النفطية هناك ال 
ت�ضتخدم �ض�ى عدد قليل من العمال املحليني، فحركة 
االحتج����اج الت����ي اجتاحت الع����راق من����ذ 18 �ضهرًا ما 

تزال متقدة كثريًا.
وتق�ل املرا�ضلة اإنها حتدثت م�ؤخرًا مع عاء الركابي، 

اأحد قادة االحتجاج����ات يف النا�ضرية والذي كان من 
بني الذين بداأوا بت�ضكيل اأحزاب �ضيا�ضية جديدة .

وق����ال الركاب����ي “ن�ضع����ى لتغي����ري �ضلم����ي يف ال��ضع 
ال�ضيا�ض����ي ال����ذي �ضينته����ي بالنهاي����ة ع����رب �ضنادي����ق 

االنتخاب .«
واأ�ض����اف الركاب����ي بق�ل����ه “�ضنذه����ب للم�ضارك����ة يف 
العملي����ة ال�ضيا�ضي����ة عرب حزب معار�����س يف الربملان، 
ورمب����ا �ضن�ضع����ى لتك�����ن لن����ا الغالبي����ة ال�ضيا�ضية يف 
الربملان ي�م ما، ورمبا يك�ن ذلك عرب عدة �ضن�ات .«
ه����ذه ه����ي اخلطة الت����ي ي�ضع����ى له����ا الركاب����ي، ولكن 

الن�ضطاء ي�اجه�ن خماطر هنا يف النا�ضرية .
عدن����ان عزي����ز ظاف����ر، �ضاحب حم����ل �ضغ����ري يف اأحد 

اأ�ض�����اق النا�ضري����ة واأح����د الن�ضط����اء يف املدينة، قال 
م����ن قمع وتهديدات  اآخرون نعاين  “اأن����ا ونا�ضط�ن 
وعملي����ات اعتق����ال، ف�ض����ًا ع����ن و�ضع قناب����ل �ض�تية 

خارج منازلنا وحتى التعّر�س ملحاوالت اغتيال«.
ويق�����ل ظافر اإن املناوئني لهم هم �ضد الفكر و�ضد اأي 
�ضخ�س يهّدد م�ضاحله����م، م�ضريًا اىل اأنه يلقي بالل�م 
عل����ى الق�����ات االأمنية لع����دم ت�فري حماي����ة لهم وعلى 

ف�ضائل م�ضلحة متنفذة .
النا�ضري����ة تعي�����س االآن و�ض����ع ح����رج وعن����ف، ولكن 

حمللني يق�ل�ن اإنها تعك�س ت�جهًا مقلقًا .
الباحث����ة يف منظم����ة هي�من رايت�����س ووت�س بلقي�س 
وايل، قال����ت مل�ق����ع NPR االإخب����اري “م����ن امل�ؤ�ضف 
ج����دًا اإن م����ا ن�ضهده يف العراق هي زي����ادة حقيقية يف 
املخاط����ر الت����ي يتعر�����س له����ا نا�ضط�����ن و�ضحفي�ن 
وحمتج�����ن وذل����ك يف كل وقت يحاول�ن في����ه انتقاد 

احلك�مة اأو اأحزاب �ضيا�ضية اأو ف�ضائل م�ضلحة .«
واأ�ض����ارت وايل م�ؤخ����رًا اىل ت�����يل رئي�����س ال�����زراء 
م�ضطف����ى الكاظمي مهم����ة اإلقاء القب�����س على متهمني 
بقتل �ضحفيني ونا�ضط����ني يف مدينة الب�ضرة، ولكنها 
اأ�ضاف����ت اىل اأن هن����اك عنا�ض����ر م����ن ف�ضائ����ل م�ضلحة 
متنف����ذة م����ن ال�ضعب حت����ى عل����ى رئي�س ال�����زراء اأن 

ياحقهم .
وا�ضافت ويلي بق�له “اعتقد اأنه من واجب احلك�مة 
اأن تفعل م����ا ه� اأكرث ليتمكن املحتج�����ن من ال�ضع�ر 
باالأم����ان م����رة اأخ����رى، ورمب����ا االأه����م من ذلك ه����� اأن 
ال�ضب����اب الذي����ن يرغب�����ن حق����ًا بتحقي����ق تغي����ري يف 
اخلارطة ال�ضيا�ضية للعراق اأن ي�ضعرون باالآمان وهم 

يعتل�ن املن�ضة ال�ضيا�ضية.«
م�ضت�ض����ار حمافظ ذي قار واثق اجلابري، نفى وج�د 
تهدي����دات �ض����د نا�ضطني. وق����ال اإنه ل����كل �ضخ�س حق 
مبمار�ض����ة يف التظاهر والتعبري ع����ن راأيه يف اأج�اء 

دميقراطية .
ولك����ن هن����اك كثري م����ن الن�ضط����اء يق�ل�ن ب����اأن القمع 
يجعلهم يقتنع�ن باأن التغيري عرب الدميقراطية �ضيء 

م�ضتحيل .
النا�ض����ط ع����دي جب����ار، م����ن اأه����ايل النا�ضري����ة ق����ال 
تر�ضي����ح  يح����اول  م�ضتق����ل  �ضخ�����س  اأو  نا�ض����ط  “اأي 
االأح����زاب  للتهدي����د،  نف�ض����ه لانتخاب����ات �ضيتعر�����س 
امل�ج�����دة لديها امل����ال وارتباط����ات بف�ضائل م�ضلحة، 

و�ضيتم�ضك�ن بال�ضلطة .«
ويق�ل جب����ار اإن النا�س غا�ضب�ن رغم املع�قات التي 
ُتكر�����س �ضدهم فاأن����ه ال يت�قع اأن يه����داأ االحتجاج يف 

اأي وقت قريب .

 بغداد / املدى

اأعلن���ت وزارة التخطيط، اأم�س، )7 ني�ض���ان 2021(، اأن وزيرها 
تراأ�س اجتماعًا م��ضعًا، للمحافظ���ني لبحث اآليات تنفيذ امل�ضاريع 

يف املحافظات بعد اإقرار امل�ازنة يف الربملان. 
وقال���ت ال����زارة يف بي���ان، تلق���ت )امل���دى( ن�ضخة من���ه، اإن وزير 
التخطي���ط خالد بتال النج���م تراأ�س، ي�م اأم����س، اجتماعًا م��ضعًا 
للمحافظني، بح�ض�ر كاظم ال�ضهاين، �ضكرتري اللجنة التن�ضيقية 

العليا للمحافظات.
واأك���د ال�زي���ر خ���ال االجتم���اع، دع���م وزارة التخطي���ط، جله�د 
احلك�م���ات املحلي���ة، لتمكينها من اإجن���از مهامه���ا، ويف مقدمتها 
تنفيذ امل�ضاريع اخلدمية واال�ضتثمارية يف كل حمافظة، م��ضحًا، 
اأن تخ�ضي�ض���ات تنمي���ة االأقاليم، تع���د جيدة �ضم���ن م�ازنة العام 

احلايل، اإذ مت تخ�ضي�س 4 ترلي�نات دينار للمحافظات.
ولف���ت اىل اأن ال����زارة، و�ضعت اآلي���ات �ضهلة ومي�ّض���رة، ل�ضمان 
اإجن���از امل�ضاري���ع وفقًا لت�قيته���ا الزمنية، ومب���ا ُي�ضهم يف ت�فري 
اخلدم���ات للم�اطن���ني، م�ض���ريًا يف ه���ذا ال�ض���دد، اىل اأن هن���اك 
�ضاحي���ات جدي���دة للمحافظ���ني، تت�ضم���ن اإمكاني���ة املناقل���ة بني 

االأب�اب، وال�ضرف على تنمية االأقاليم.
كما اأ�ض���ار اىل و�ضع اإجراءات مهمة �ضيت���م االإعان عنها، ملعاجلة 
اآث���ار تغي���ري �ضعر ال�ض���رف على املقاول���ني، داعي���ًا املحافظني اىل 
�ض���رورة الرتكيز على امل�ضاريع امل�ضتم���رة، ال�ضيما امل�ضاريع التي 
�ضهدت ن�ضب اإجناز متقدمة، م�ؤكدًا ، اأن وزارة التخطيط، �ضت�فر 
اأف�ض���ل الظروف مل�ضاع���دة املحافظات يف تنفي���ذ م�ضاريعها، وفق 

االآليات القان�نية.
من جانبه، اأكد �ضكرتري اللجنة التن�ضيقية العليا للمحافظات كاظم 
ال�ضهاين، اأن وزارة التخطي���ط، ت�ؤدي الي�م دورًا مهمًا وحي�يًا 
يف دعم جه�د املحافظات، م�ضريًا اىل اأن اإقرار قان�ن امل�ازنة يف 
الرب���ع االأول من ال�ضنة، �ضيتيح م�ضاحة زمنية جيدة للمحافظات، 
للم�ض���ي قدمًا يف اإجناز امل�ضاريع، م���ع ت�فر التخ�ضي�ضات املالية 

املنا�ضبة.
ه���ذا و�ضه���د االجتم���اع، بح�ض���ب البيان، بح���ث عدد م���ن الق�ضايا 
املتعلق���ة، باآلي���ات تنفي���ذ امل�ضاري���ع امل�ضتم���رة، واإدراج امل�ضاريع 
2021، وفق���ًا  لع���ام  االأقالي���م  تنمي���ة  اجلدي���دة �ضم���ن برنام���ج 
للتخ�ضي�ض���ات املالية املخ�ض�ض���ة لكل حمافظة، فيم���ا اأكد ال�ضادة 
املحافظ�ن، اأن االإجراءات ال�ضهلة التي تق�م بها وزارة التخطيط، 
اأ�ضهم���ت وت�ضاهم يف خلق حالة  من اال�ضتقرار، �ضتنعك�س اإيجابًا 

على تنفيذ امل�ضاريع.
و�ضارك يف االجتماع، وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد ج�هان، 

وعدد من املديرين العامني واملخت�ضني يف ال�زارة.

التخطيط: 4 ترليونات 
دينار لم�شاريع المحافظات

النا�شرية ت�شتعد للم�شاركة في االنتخابات باأحزاب معار�شة 

 خا�س / املدى

جمل����س  يف  الزراع���ة  جلن���ة  حمل���ت 
ال����زارات  االأربع���اء،  اأم����س  الن����اب، 
القطاعية م�ض�ؤولية ارتفاع االأ�ضعار يف 
االأ�ض����اق، مبين���ة اأنه���ا ال متتلك خطط 
حاج���ات  ع���ن  وبيان���ات  �ضرتاتيجي���ة 

امل�اطنني من املنتجات.
�ض���ام  النائ���ب  اللجن���ة  رئي����س  وق���ال 
ال�ضمري اإن »املراقبني الحظ�ا ارتفاعًا 
وا�ضحًا يف االأ�ضعار، وه� ما �ضخ�ضته 
احلك�م���ة وبداأت تتح���دث عن �ضرورة 

و�ضع حل�ل له«.
اإىل  ت�ضري���ح  ال�ضم���ري، يف  واأ�ض���اف 
)امل���دى(، »ارتف���اع االأ�ضعار يع����د اإىل 
�ض�ء تخطيط لدى ال�زارات القطاعية 

وعلى مدى ال�ضن�ات املا�ضية«.
الزراع���ة  »وزارات  اأن  اإىل  ولف���ت، 
والتج���ارة وال�ضناع���ة يج���ب اأن ت�ضع 
خ���ط �ضرتاتيجي���ة ق�ض���رية ومت��ضطة 
ه���ذا  م���ع  للتعام���ل  االأم���د؛  وط�يل���ة 

امل��ض�ع«.
»الع���راق  اأن  اإىل  ال�ضم���ري،  واأ�ض���ار 
مل ي�ض���ع اأي خط���ة تتعل���ق باملنتج���ات 
تل���ك  اأن  كم���ا  للم�اط���ن،  االأ�ضا�ضي���ة 
ال����زارات ال متل���ك اأي بيان���ات يف م���ا 
يخ����س امل����اد الزراعي���ة اأو اجلافة اأو 

الرثوة احلي�انية«.
و�ض���ّدد، اإىل اأن »امل�ؤ�ض�ض���ات الر�ضمي���ة 
حاج���ة  حج���م  حتدي���د  ع���ن  عج���زت 
العراق من بي�س املائ���دة، اأو املنتجات 

احلي�اني���ة مث���ل الدج���اج واللح����م«، 
ووج���د، اأن »االإج���راءات احلك�م���ة يف 
متابع���ة ارتف���اع االأ�ضعار م���ا زالت دون 
امل�ضت�ى املطل�ب ومل حتقق اأي نتائج 
واخلا�ضر االأكرب ه� امل�اطن العراقي«.

وي���رى ال�ضمري، اأن »هذه البيانات تعد 
بداي���ة حقيقة ملعرف���ة حاج���ات ال�ض�ق 
وت�فريه���ا للم�اطن العراق���ي، و�ض�ء 
التخطي���ط انعك�س بنح���� وا�ضح على 
االأ�ضع���ار وبالت���ايل جن���د اأنه���ا تتباين 

بنح� كبري للغاية بني م��ضم واأخر«.
م���ن جانبه، ذك���ر ع�ض� اللجن���ة النائب 
علي البدي���ري، يف حديث اإىل )املدى(، 
بال�ض���كل  تتعام���ل  مل  »احلك�م���ة  اأن 
ال�ضحي���ح م���ع الزي���ادة احلا�ضل���ة يف 
اأ�ضع���ار بع����س املحا�ضي���ل واملنتج���ات 

التي يحتاجها امل�اطن«.
اإىل  »اللج����ء  اأن  البدي���ري،  واأ�ض���اف 
فتح املجال اأمام اال�ضترياد، اأجراء غري 
�ضحي���ح، ويج���ب اأن يقت�ض���ر ذلك على 
�ض���د احلاجة املحلية م���ع اتخاذ ما يلزم 

ملنع رفع االأ�ضعار يف االأ�ض�اق«.
»متار����س  اأن  �ض���رورة  عل���ى  و�ض���ّدد، 
االأجه���زة الرقابي���ة دوره���ا يف متابع���ة 
االأ�ضع���ار، وحما�ضب���ة ال���ذي يتاعب�ن 

بها ل�ضمان اال�ضتقرار االقت�ضادي«.
العراقي���ة  االأ�ض����اق  اأن  اإىل  ي�ض���ار 
�ضه���دت ارتفاع���ًا ملح�ظ���ًا يف االأ�ضعار 
بالتزام���ن مع ت�ض�ي���ت جمل�س الن�اب 
على امل�ازن���ة املت�ضمنة زيادة يف �ضعر 
�ضرف الدوالر، واقرتاب �ضهر رم�ضان.

الزراعة النيابية تحّمل 
الوزارات القطاعية ارتفاع 

االأ�شعار في االأ�شواق

اللقاح  اأخذ  عن  المواطنين  عزوف  "ال�سائعات" وراء 

وا�شط تهدد "مجال�س العزاء" بالمحا�شبة الق�شائية.. وتلوح بقطع رواتب المخالفين

متظاهرة يف النا�شرية.. ار�شيف



 بغداد / اإياد ال�صاحلي

اللجن���ة  ع�ض���و  العب���ودي،  جلي���ل  اأك���د 
االإعالمي���ة الحت����د ك�أ����س اخللي���ج العربي 
لك���رة القدم، اأن فريق التفتي�س املُنبثق عن 
جلنة درا�ضة ملف�ت ا�ضت�ض�فة خليجي 25 
يف االحت�د، اأنه���ى مهمته اليوم اخلمي�س، 
ح���ول  اإيج�بي���ة  ب�نطب�ع����ت  و�ض���يعود 
ج�هزي���ة مدينة الب�ض���رة الإق�م���ة البطولة 
اأر�ضه���� بعدم���� غّط���ت زي�رات���ه كل  عل���ى 
مبل���ف  العالق���ة  ذات  واملن�ض����آت  املالع���ب 

التنظيم.
واأ�ض����ف العب���ودي يف حدي���ث خ����سّ به 
:”ك�ن  االأربع����ء  اأم����س  �ضب����ح  )امل���دى( 
دافع اأع�ض�ء فري���ق التفتي�س، التوّجه اىل 
الب�ض���رة الأداء واجب �ضبق له���م اأن نّفذوه 
ومل يح�ضل���وا على نت�ئج جي���دة، لكن بعد 
و�ضوله���م للمدين���ة تب���ّدد اأول الهواج����س 
بتوفر فن�دق عّدة ذات املوا�ضف�ت املمّيزة، 
ف�ض���اًل ع���ن حت�ّضن الُبن���ى التحتية التي مل 
تكن جّيدة �ضمن خال�ض�ت تقييم الزي�رات 

ال�ض�بقة للفريق.

م�صت�صفى فريد
واأو�ض���ح :”الب�ض���رة تعي�س ف�رق���ً� كبريًا 
من ن�حية اجل�هزي���ة لتنظيم بطولة ك�أ�س 
اخللي���ج، حي���ث مت اإكم����ل الُط���رق وربط 
املط�ر ب�ملدينة الري��ضية، ومل يتبق �ضوى 
م�ض�ف����ت قليل���ة الإجن����زه، وكذل���ك تك�مل 
بن����ء امل�ضت�ضف���ى الرتك���ي الت���ي اأذهلتن���� 
م�ض�حته���� وه���ي مدين���ة طبي���ة فريدة يف 
املنطق���ة، و�ضيت���م افتت�حه� قبي���ل انطالق 
البطولة، وبخ�ضو����س تقنية )VAR( لن 
ت�ضّكل ع�ئقً� اأم����م جلنة احلك�م ال�ضيم� اأن 
اأغلبهم يطّبق التقنية يف دوري�ت اخلليج، 
وال ي�ضتلزم ت�أم���ن اأجهزته� والعمل عليه� 
�ض���وى اأ�ضبوعن، �ضواء بتع����ون االحت�د 
العراق���ي للعبة مع االحت����دات ال�ضقيقة اأو 
م���ن خالل الدع���م احلكوم���ي لتوفريه� مع 
ك�مريات و�ض��ض����ت تلف�زية واأجهزة نقل، 
والبدء بت�ضغيله� على يد خرباء �ضمن مدة 

من��ضبة قبيل انطالق البطولة«.

مدينة ُمبِهرة!
واأ�ض�ر العب���ودي، املُرافق لفريق التفتي�س 
مبهّمة �ضحفي���ة،   اىل زي�رة ملعب املدينة 

الكبري، ق�ئاًل:”مل تكن هن�ك اأية مالحظ�ت 
حول ملعب الب�ضرة الكبري )جذع النخلة( 
وكذلك املدينة الري��ضية ذاته� التي اأ�ضبح 
لديه���� 16 بواب���ة دخ���ول بعدم���� ك�نت اأقل 
م���ن ذل���ك، ومت االطالع على غ���رف احلك�م 
والالعب���ن وك�فة املراف���ق الت�بعة للمدينة 
الري��ضي���ة من اخل����رج والداخ���ل وخرج 
الفري���ق مبه���ورًا جل�هزي���ة ه���ذا ال�ض���رح 

الري��ضي الكبري«.
الت���ي  الوحي���دة  املع�ضل���ة  :”اإن  وك�ض���ف 
�ضتواج���ه الب�ض���رة وتهّدد م�ض���ري االإقرار 
بج�هزيته���� لتنظي���م البطول���ة ه���و ملعب 
املين����ء االأوملب���ي ب�ضع���ة 30 األ���ف متفرج، 
ف�مللع���ب ُمنج���ز من���ه 79 %، واملالحظ����ت 
اخلليج���ي  للفري���ق  والهند�ضي���ة  الفني���ة 
اأك���دت اأن الب�ض���رة اأم�م حت���ٍد كبري يتمثل 
ب�ض���رورة اأمت����م امللعب وجتهي���زه �ضمن 
مع�ي���ري التنظيم، ف�طلق���ت ال�ضركة املنفذة 
وع���دًا ل���ه ب�كم�له قب���ل االأول م���ن ت�ضرين 

االأول املقبل«.

مالحظات التفتي�ش
وب���ّن:” اأن فري���ق التفتي����س �ضّل���م نق����ط 
مالحظ�ت���ه اىل حم�فظ���ة الب�ضرة ووزارة 
و�ضيت���م  ملت�بعته����،  والري��ض���ة  ال�ضب����ب 
حتديد موع���د زي�رة ث�نية للفريق يف ح�ل 
مت االإق���رار على تنظيم الب�ض���رة خلليجي 

25 يف موؤمتر اجلمعي���ة العمومية الحت�د 
ك�أ����س اخلليج العرب���ي لكرة الق���دم ممثلة 
بروؤ�ض����ء االحت����دات اخلليجي���ة والعراق 
واليم���ن ُيعقد يف 26 ني�ض����ن احل�يل، بعد 
اأن يك���ون املكت���ب التنفي���ذي لالحت����د ق���د 
ت�ضّلم تقريرًا وافيً� من جلنة درا�ضة ملف�ت 
ه���ذه  �ض���وء  25 يف  ا�ضت�ض�ف���ة خليج���ي 

الزي�رة«.
وا�ضت���درك العب���ودي :”ميكن الق���ول، اإن 
القن�ع���ة الت���ي �ضبق���ت زي����رة الفريق اىل 
مدينة الب�ضرة ب�أنه� لن تكون ج�هزة اأكرث 
من 50 %، لكن بعد الو�ضول والتجّول يف 
املالع���ب والفن����دق واالأم�ك���ن الع�مة، اأي 
الوقوف عل���ى االأر�س وامل�ض�هدة عن ُقرب 
اأختل���ف االأم���ر، واأ�ضبح���ت القن�عة 80 % 
ال�ضت�ض�ف���ة احلدث الكروي اخلليجي25 ، 
وتبقى 20 % �ضتنجز خالل االأ�ضهر الق�دمة 

ح�ضب وعد وزارة ال�ضب�ب والري��ضة«.

الميزانية الحكومية
وع���ن م�ضم���ون الوعد ال���ذي ُقط���ع لفريق 
التفتي����س، ق����ل :”اأواًل اأن مواكبة حم�فظ 
الب�ض���رة اأ�ضعد العيداين ووزي���ر ال�ضب�ب 
والري��ضة عدن�ن درج����ل لتف��ضيل زي�رة 
الفري���ق ك�ن���ت على م���دار �ض�ع����ت اليوم، 
و�ضّهال م���ن اأداء واجبه، وَوَعدا ب��ضتغالل 
امليزاني���ة احلكومي���ة التي اأق���ّرت قبل اأي�م 

الإجن����ز كل متطّلب�ت البطول���ة من مالعب 
وفن����دق تلك�أ العم���ل فيهم� الأ�ضب����ب م�لية 
ح�ضبم� علمن�، وُيح�َضب لهم� اأقن�ع الفريق 
ب�أن كل مالحظ�ته �ضيتم مع�جلته� و�ضيجُد 
مدين���ة الب�ضرة ُم�ضرعة االأب���واب للبطولة 
اخلليجي���ة بتنظي���م ا�ضتثن�ئ���ي تفخ���ر ب���ه 

الدول امل�ض�ركة«.

الجانب الأمني
وبخ�ضو����س موؤ�ّض���رات اجل�ن���ب االأمن���ي 
لدى الفريق، ق�ل:”مل يتن����ول الفريق اأية 
معلوم���ة حول مدى ت�أث���ري اجل�نب االأمني 
يف حم�فظة الب�ضرة، واأخت�ضر مو�ضوعه 
اأم����م م�ض���وؤويل املح�فظ���ة وال���وزارة، اأن 

الدول���ة العراقي���ة ه���ي من تتكّف���ل ب�ضالمة 
اأي  اخلليجي���ة،  البطول���ة  يف  امل�ض�رك���ن 
فر�س اإجراءات اأمنية طبيعية كم� يح�ضل 
يف اأي بطول���ة خليجي���ة، وامله���م هن���� اأن 
الفري���ق الزائ���ر تع�ي�س مع اأبن����ء الب�ضرة 
الكرام الذين غم���روه ب�لتحّي�ت وامل�ض�عر 
اال�ض���واق  يف  التم�ّض���ي  اأثن����ء  اجلميل���ة 
املط�ع���م، وتب����دل  الغ���داء يف  تن����ول  اأو 
احلديث م���ع الن��س، كل ذل���ك بّدَد خم�وف 
واهي���ة ُم�ضبق���ة ك�ن���ت ت���راود الفريق عن 
ظروف االأم���ن، وم�هية رّدة فعل اجلمهور 
الب�ض���ري ب�ض���ّدد تنظيم مدينت���ه البطولة 
االأك���رث �ضعبي���ة يف املنطق���ة، فع����د فري���ق 
التفتي�س موثقً� ذكري�ت رائعة عن الب�ضرة 

وترح�ب اأهله�«.

اعتذار قطر
و�ض���ّدد ع�ض���و اللجن���ة االإعالمي���ة الحت����د 
ك�أ����س اخللي���ج العرب���ي لكرة الق���دم، على 
ت�ضيي���ف  ع���ن  قط���ر  دول���ة  :”اعت���ذار  اأن 
خليج���ي25 ك�ن وا�ضحً�، فربغم اأن�ضغ�له� 
ب�لتح�ضري الأهم بطول���ة ع�ملية يف ال�ضرق 
االو�ض���ط )ك�أ����س الع����مل 2022 ( مل ي���دع 
بين�ه� جم����اًل لت�ضكيك البع����س وت�أويلهم 
عن وجود موؤامرة قطرية ل�ضحب البطولة 
اخلليجي���ة م���ن الب�ضرة، بل اأنه���� اعتذرت 
حت���ى م���ن الت�ضيي���ف كبدي���ل اأي ل���ن تقيم 

البطول���ة يف الدوح���ة يف ح����ل مل حت�ضل 
اخلليجي���ة  االحت����دات  روؤ�ض����ء  موافق���ة 
على مدينة الب�ض���رة، وهو موقف م�ضّرف 
لي����س غريبً� عل���ى دولة قطر جت����ه تدعيم 
اأي ح���دث ري��ض���ي يخ�س الع���راق، وتعد 
ب�أهمي���ة  اإمي�ن���ً�  له����،  جن�ح���ً�  جن�ح���ه 

عد«. العالق�ت االأخوية على جميع ال�ضُ

تحفظ كوفند
و�ض�ئ���ل  تن�ولت���ه  م����  العب���ودي  وفن���د 
اإع���الم عراقي���ة بخ�ضو�س �ضل���وع كوفند 
عبداخل�ل���ق، جن���ل رئي����س احت����د الك���رة 
ال�ض�بق “امل�ضتقيل”، وع�ضو جلنة درا�ضة 
ملف����ت ا�ضت�ض�ف���ة خليج���ي 25 بتمري���ره 
له���� معلوم�ت �ضلبية ت�ض���ّر ملف الب�ضرة، 
موؤك���دًا اأن ه���ذه املعلوم���ة فربك���ة اإعالمية 
لغر����س �ضخ�ضي ال اأ�ض��س له� من ال�ضّحة 
داخ���ل احت�د ك�أ����س اخللي���ج العربي لكرة 
الق���دم الذي اأك���د يل م�ضوؤول���وه اأن كوفند 
ب���ريء مّم���� اأته���َم في���ه، علم���ً� اأن���ه �ضّج���ل 
حتفظ���ه بنق���ل البطول���ة خ����رج الب�ض���رة 
اأثن����ء من�ق�ض���ة ملفه�، اعرتا�ض���ً� منه على 
ق���رار اللجنة قبيل زي����رة فريق التفتي�س، 
يتحّف���ظ،  وال  يرف����س  اأن  ب�إمك�ن���ه  وك�ن 
لكن���ه اأرت����أى ذل���ك تقدي���رًا من���ه لل�ضرورة 
الدبلوم��ضي���ة ب�ح���رتام اآراء بقية اأع�ض�ء 

اللجنة«.

ت�صفير النواق�ش
واختت���م جليل العبودي حديث���ه :البد من 
م�ض�عف���ة جه���ود املكلف���ن مبل���ف الب�ضرة 
م���ن موؤ�ض�ض����ت ر�ضمية من�طة به���� اإجن�ز 
متطّلب����ت البطول���ة اخلليجي���ة، واأخ���رى 
الط���رق  ت�أم���ن  م�ضت���وى  عل���ى  م�ض�ن���دة 
ليت�ضّن���ى  واالأم���ن،  وال�ضي�ح���ة  واملط����ر 
اال�ضتف�دة من مالحظ����ت فريق التفتي�س، 
لتنظي���م  والتهيئ���ة  النواق����س  وت�ضف���ري 
البطول���ة يف ح�لة اإقراره� ح�ضب موعده� 
يف ك�ن���ون االأول املقب���ل، اأو ك�نون الث�ين 
ع����م 2022، ورمّب� يتم ت�أجيله� اىل �ضب�ط 
الروزن�م���ة  ح�ض���ب  ذات���ه  الع����م  اآذار  اأو 
الدولي���ة واالآ�ضيوية وم���� تواجهه املنطقة 
م���ن ظ���روف ا�ضتثن�ئية، واأمتن���ى النج�ح 
لبل���دي الع���راق احلبي���ب الذي غب���ت عنه 
ب�ضب���ب عمل���ي يف قط���ر من���ذ ت�ضعيني����ت 
الق���رن امل��ض���ي، لكن قلبي ينب����س مع اأمله 
وفرح���ه كل ح���ن، اآماًل اأن يجم���ع اال�ضق�ء 
يف  اخلليجي���ن 
�ضي�ف���ة الب�ض���رة 
ق�م���ت  بعدم���� 
د  ا بغ���د
ب�لواجب قبل 

42 ع�مً�«.
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اأكد جاهزية الب�صرة 80 % لتنظيم كاأ�ش اخلليج 25 .. العبودي:

ملعب الميناء يهّدد ح�صم الملف .. والمحافظ والوزير وعدا بت�صفير النواق�ص!

 بغداد / املدى

خليج���ي 25 يف الب�ضرة، قن�ع����ت را�ضخة 
ال تقب���ل اجلدل، عرّب عنه���� الوفد اخلليجي 
املنتهية مهّمت���ه التفتي�ضية اليوم اخلمي�س، 
يف  املتواج���دون  امل�ضوؤول���ون  وعّززه���� 
املحلي���ة ووزارة  م���ن احلكوم���ة  الب�ض���رة 
الحت����د  التطبيعي���ة  والهيئ���ة  ال�ضب����ب 
ك���رة الق���دم واجله����ت ال�ض�ن���دة ف�ضاًل عن 
اجلم�ه���ري الب�ضرية التي احرتفت التع�مل 
املبّك���ر م���ع اأي ح���دث ري��ضي ب�ضع����ر )اأن 

الب�ضرة ع��ضمة الري��ضة العراقية( .
حمي���د  الدكت���ور  الزائ���ر  الوف���د  رئي����س 
ال���ذي  االجتم����ع  :اإن  او�ض���ح  ال�ضيب����ين 
عقدت���ه اللجنة قبيل الو�ض���ول اىل الب�ضرة 
ك�ن عل���ى اطالع را�ضخ ب�أنن���� نذهب مبهمة 
مي�ّض���رة للغ�ي���ة، ول���ن تواجهن���� فيه���� اأي���ة 
عوائ���ق الأن اجلميع من االإخ���وة العراقين 
حري�ض���ون عل���ى اأن نكون مف�ض���ل النج�ح 
ملهمتهم يف ا�ضت�ض�فة خليجي 25، وب�لفعل 
توا�ض���ل معن���� وزي���ر ال�ضب����ب وحم�ف���ظ 
الب�ض���رة ورئي����س االحت����د الإجن����ز املهمة 

على اأكمل وجه.
اأم���� حم�فظ الب�ضرة اأ�ضع���د العيداين الذي 
راف���ق الوف���د يف جميع حترك�ت���ه مع فريق 
العمل ك�ن م�ضّرًا عل���ى اطالع الوفد الزائر 
على مرافق واأمكنة مل تكن �ضمن برن�جمه، 

ويعلق على ذل���ك ب�لقول “اإن الب�ضرة التي 
تتطور عل���ى مدار ال�ض�ع�ت الب���د اأن تكون 
يف الواجه���ة ويطل���ع عل���ى ذل���ك اال�ضق�ء ، 
م�ضيف���ً� اأنن� ننظ���ر اىل البطول���ة واق�مته� 
هن���� كم�ض���روع م�ضتقبلي كب���ري �ضيغري من 
�ض���كل الب�ض���رة ويجعله� ع��ضم���ة ري��ضية 
ب�قتدار، وت�بع ب�لقول اإن الدعم احلكومي 
الكب���ري م���ن رئي����س اجلمهوري���ة ورئي����س 
ال���وزراء والربمل����ن العراق���ي مللف خليجي 

25 البد اأن ُي�ضفر عن اأف�ضل النت�ئج .
بينم���� عك����س الدكت���ور �ض�م���ل ك�م���ل راأي 
الهيئ���ة التطبيعي���ة الحت����د الك���رة ب�لق���ول 
:اإن تقدمي امللف العراق���ي املدعوم خليجيً� 
نح���و تنظيم البطول���ة يف الب�ض���رة خ�ضع 
الت�ض����الت كث���رية م���ع االخ���وة روؤو�ض����ء 
االحت�دات اخلليجية بحكم اأهمية البطولة 
الت���ي تط���ورت كث���ريًا وحجزت له���� مك�نة 
خ�رجي���ً�  حترك�تن����  اإن  واعتق���د   ، مهم���ة 
وداخلي���ً� بلورت الكثري م���ن مف��ضل العمل 
الدولي���ة  ال�ض���روط  وتواف���ر  االح���رتايف 
واال�ض���راف عل���ى اجله���د اخل�����س بتوفري 
اأف�ضل ال�ضبل لنج�ح مهم���ة فريق التفتي�س 
وم���ن املمك���ن اأن نوؤك���د جلم�هرين���� ان م���� 
نريد اأن ن�ض���ل اليه ونراه بعيون وقن�ع�ت 
االآخري���ن قد حتقق بن�ضب���ة كثرية �ضنجني 
ثم�ره���� م���ع االإع���الن النه�ئ���ي الحت����دات 

اخلليج نه�ية ال�ضهر الع�يل بعون الله.

بعد انتهاء عمل المفت�صية الخليجية..  

ال�صيباني ي�صيد بتي�صير مهمة فريقه 
والعيداني متفائل بعا�صمة الريا�صة  

 بغداد / املدى

ال��ق��دم ع��الء علي  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  اأح��ت��ل م��داف��ع املنتخب 
الع�ضرة  ق�ئمة  �ضمن  الث�لث  املركز  ط���رق  هم�م  مه�وي 
العبن الذين برزوا مع منتخب�تهم يف املب�ري�ت الدولية 
اآذار  ل�ضهر  دي(  )الفيف�  اأ�ضبوع  خالل  جرت  التي  الودية 
اأو  املمّيز  امل��ي��داين  احل�ضور  خ��الل  م��ن  ���ض��واء  امل��ضي 
 16 ن�ضبة  على  ح�ضوله  بعد  و�ضنعه�  االأه��داف  ت�ضجيل 
.10 % من جمموع  االأ�ضوات التي �ض�ركت يف اال�ضتفت�ء 
القدم  لكرة  االآ�ضيوي  االحت���د  اأق���م��ه  ال��ذي  اجلم�هريي 
كريان  النيب�يل  مرمى  ح�ر�س  بعد  الر�ضمي  موقعه  على 
ن�ضبة  نيله  بعد  االأول  املركز  الذي ح�ز على   ت�ضيمجونغ 
املركز  يف  ال�ضهري  �ض�لح  ال�ضعودي  يليه   % 55.69

الث�ين بن�ضبة 72 .20 %.

القدم عالء علي  لكرة  الرافدين  اأ�ضود  اختي�ر جنم  وج�ء 
القدم بعد بروزه  مه�وي من قبل االحت�د االآ�ضيوي لكرة 
اأوزبك�ضت�ن  منتخب  ام���م  ال��ودي��ة  الدولية  امل��ب���راة  يف 
اآذار امل��ضي  التي جرت يوم الت��ضع والع�ضرين من �ضهر 
ب�لع��ضمة ط�ضقند حيث توىل مراقبة امله�جم جالل الدين 
م�ض�ريبوف وجنح يف �ضكل وا�ضح يف احلّد من خطورته 
على اجلهة الي�ضرى لتنفيذ الواجب�ت الدف�عية والهجومية 
�ضريت�ضكو  ال�ضلوفيني  امل��درب  قبل  من  له  اأعطيت  التي 
زمالئه  مدِّ  الوا�ضحة يف  م�ض�همته  اىل ج�نب  ك�ت�نيت�س 
خالل  الكرات  من  ب�لعديد  والهجوم  الو�ضط  العبي  من 
دق�ئق ال�ضوطن االأول والث�ين حيث �ضّدد كرة جميلة من 
م�ض�فة بعيدة اأرتّدت من قبل احل�ر�س االأوزبكي نعم�توف 
لطيف  ك��رمي  �ضريكو  البديل  االأل��ع���ب  �ض�نع  اىل  لت�ضل 
الوحيد  الفوز  ه��دف  معلنً�  ال�ضب�ك  يف  مب��ضرة  �ضّدده� 

ب�لدقيقة ال�ض�د�ضة واخلم�ضن.
و�ضّمت ق�ئمة جنوم اأ�ضبوع الفيف� 
ل�ضهر اآذار امل��ضي الذين تن�ف�ضوا 
اجل���م����ه���ريي  اال����ض���ت���ف���ت����ء  يف 
عالء  ج�نب  اىل  االأف�ضل  الختي�ر 
ع��ل��ي م��ه���وي ك��ال م��ن االإم����رات���ي 
���ض��ردار  واالإي����راين  مبخوت  علي 
مرهون  حممد  والبحريني  اأزمون 
وال����ق����ط����ري حم���م���د م���ون���ت����ري 
ال��ت��ع��م��ري  م���و����ض���ى  واالأردين 

جليلوف  ال��ي�����ض��ري  ووال��ط���ج��ي��ك��ي 
وال���ن���ي���ب����يل ك������ريان ت�����ض��ي��م��ج��ون��غ 

والي�ب�ين  ال�ضهري  �ض�لح  وال�ضعودي 
يوي� اأو�ض�كو.

بغداد / حيدر مدلول 

رف�ض���ت جلن���ة امل�ض�بق����ت املركزية يف 
الهيئ���ة التطبيعي���ة ب�حت����د ك���رة القدم 
طل���ب اإدارة ن����دي ال�ضرط���ة الري��ضي 
بت�أجي���ل القم���ة الكروي���ة الت���ي جتم���ع 
فري���ق  م�ضيف���ه  م���ع  الك���روي  فريقه���� 
ال�ض�ع���ة  يف  الق���دم  لك���رة  النج���ف 
ال�ض�بعة وخم�ضة واأربعن م�ض�ء اليوم 
اخلمي�س على ملعب النجف الدويل يف 
اأفتت�ح اجلولة ال�ض�بعة والع�ضرين من 

دوري الكرة املمت�ز اىل اإ�ضع�ر اآخر.
وج�ء الرف�س اىل وجود ف�ضحة زمنية 
ك�في���ة ع���ن موع���د اإق�م���ة ه���ذه املب�راة 
عن موعد مغ����درة وفد فري���ق ال�ضرطة 
ح�مل لقب دوري الكرة املمت�ز برئ��ضة 
اإح�ض�ن الدراجي ع�ضو جمل�س االإدارة 
بع���د غ���د ال�ضب���ت املواف���ق الع��ض���ر من 
�ضه���ر ني�ض����ن اجل����ري اىل مدينة جدة 
ال�ضعودية عرب الع��ضمة االأردنية عّم�ن 
للم�ض�رك���ة يف من�ف�ض����ت ال���دور االأول 
حل�ض�ب املجموع���ة الث�لث���ة التي ت�ضم 
اىل ج�نبه ف���رق اأهلي ج���دة ال�ضعودي 
والدحي���ل القط���ري واأ�ضتق���الل طهران 
االإي���راين �ضم���ن منطق���ة غ���رب الق�رة 
ب���دوري اأبط����ل اآ�ضي� لكرة الق���دم التي 

�ضتق�م على ملع���ب مدينة امللك عبد الله 
الري��ضي���ة )اجلوهرة امل�ضع���ة( بنظ�م 
التجم���ع خالل الفرتة م���ن الرابع ع�ضر 

ولغ�ية الثالثن من ال�ضهر ذاته.
اليتي����س  اليك�ضن���در  ال�ضرب���ي  وق���ّرر 
اأ�ضتبع����د اأحم���د ج���الل وحمم���د مزهر 
االإ�ض�ب���ة  ب�ضب���ب  ح�ض���ن  وم���روان 

واالعتم����د  24 العب���ً� فق���ط م���ن بينهم 
ثالث���ة حمرتفن اأج�ن���ب )فهد اليو�ضف 
�ضيلف����(  وراف�ي���ل  ريف�����س  وجيلم���ن 
قب���ل  م���ن  معه���م  التع�ق���د  مت  الذي���ن 
اإدارة الن����دي خ���الل ف���رتة االنتق����الت 
ال�ضتوي���ة ب�ملو�ضم احل����يل، اىل ج�نب 
املحلي���ن )حمم���د داود ي��ض���ن وعل���ي 

ح�ضني في�ضل وع���دي �ضه�ب ( لتدعيم 
ال�ضفوف نتيجة للخربة الطويلة التي 
يتمّتعون به� خ���الل م�ضريتهم الكروية 
م���ع الف���رق ال�ض�بق���ة التي دافع���وا عن 
اأب���رز  م���ن  األوانه���� حي���ث �ضيكون���ون 
االأوراق الرابح���ة يف املب�ري����ت ال�ضتة 
التي يخو�ضه� فريق ال�ضرطة اأم�م فرق 
الدحيل القطري يوم���ي اخل�م�س ع�ضر 
وال�ض�ب���ع والع�ضرين من �ضه���ر ني�ض�ن 
اجل�ري واأهلي ج���دة ال�ضعودي يومي 
احل�دي والع�ضرين والرابع والع�ضرين 
يوم���ي  االإي���راين  طه���ران  واأ�ضتق���الل 
الث�من ع�ضر والثالث���ن من ال�ضهر ذاته 
اأم���اًل يف احل�ضول على بط�ق���ة الت�أهل 
اىل ال���دور ثم���ن النه�ئ���ي م���ن البطولة 
وفق���ً� للنظ�م اجلديد ال���ذي مت اعتم�ده 
من قب���ل جلن���ة امل�ض�بق����ت يف االحت�د 
االآ�ضي���وي لك���رة الق���دم بع���د م�ض�رك���ة 
40 فريق���ً� �ضم���ن ال���دور االأول �ضم���ن 
املجموع����ت الع�ضر يف منطقتي الغرب 

وال�ضرق.
وي�ض����رك فري���ق ال�ضرط���ة لك���رة القدم 
للم���رة الث�نية على الت���وايل يف دوري 
اأبط����ل اآ�ضي���� لك���رة الق���دم بع���د ن�ضخة 
الت���ي  املجموع����ت  دور  �ضم���ن   2020
اأجرب ظهور ف�يرو�س كورون� امل�ضتجد 

)كوفي���د - 19( يف ع���دد كب���ري من دول 
من���ذ �ضه���ر �ضب����ط م���ن الع����م امل��ض���ي 
املكت���ب التنفي���ذي لالحت����د االآ�ضي���وي 
لكرة الق���دم برئ��ض���ة البحريني �ضلم�ن 
بن اإبراهيم اىل اإق�مة اجلوالت املتبقية 
االأخ���رى  واالأدوار  االأول  ال���دور  م���ن 
االق�ض�ئي���ة ملنطقت���ي الغ���رب وال�ضرق 
الت���ي  النه�ئي���ة  املب����راة  اىل  و�ض���واًل 
جرت يوم الت��ضع ع�ضر من �ضهر ك�نون 
االأول امل��ض���ي عل���ى ملع���ب اجلن���وب 
ب�لع��ضمة القطري���ة الدوحة بن فريق 
اأول�ض����ن هيونداي الك���وري اجلنوبي 
واأنته���ت  االإي���راين  وبري�ضيبولي����س 
مل�ضلح���ة االأول بهدف���ن مق�ب���ل ه���دف 

واحد وتّوج ب�للقب.
�ضم���ن  �ض����رك  ق���د  ال�ضرط���ة  وك�ن 
من�ف�ض�ت املجموعة االأوىل التي �ضّمت 
اأهلي جدة ال�ضعودي واأ�ضتقالل طهران 
االإيراين بع���د ا�ضتبع�د فري���ق الوحدة 
االإم�راتي لكرة القدم، واأخفق يف حجز 
تذك���رة العبور اىل ال���دور ربع النه�ئي 
بعد حلول���ه ب�ملركز الث�لث يف الرتتيب 
بر�ضي���د 5 نق����ط من 4 مب�ري����ت لعبه� 
خلف فري���ق اأهلي ج���دة �ض�حب املركز 
االأول بر�ضي���د 6 نق�ط وفريق اأ�ضتقالل 

طهران الو�ضيف بر�ضيد 5 نق�ط.

مهاوي ثالثًا في ا�صتفتاء الآ�صيوي لنجم )الفيفا دي(

م�صابقات التطبيعية ترف�ص تاأجيل قمة ال�صرطة والنجف!



ما الذي تغير في العالقة بين الواليات 
المتحدة االأميركية من جهة ورو�سيا 
وال�سين من الجهة االأخرى؟ وهل اأن 

ما يح�سل هو تجليات �سيا�سة خارجية 
جديدة تتميز بها اإدارة بايدن عن 

من �سبقها؟ وهل من الممكن اأن يكون 
هنالك تغير جذري في هذه ال�سيا�سة 
الخارجية، لها انعكا�ساتها على النظام 
العالمي، في دولة تتحكم في �سيا�ستها 

موؤ�س�سات را�سخة ت�سكل منظومة 
الدولة العميقة؟ هذا ما �ساأحاول اأن 

األقي عليه ال�سوء في مقالي المتوا�سع.

مت االإع����ان عن االجتم����اع الذي ا�س����تمر يومني بني وزير 
اخلارجي����ة الرو�سي �سريجي الف����روف ونظريه ال�سيني 
وان����غ يي يف نف�س الي����وم الذي بداأت في����ه املحادثات بني 
ال�س����ني والوالي����ات املتحدة يف اأال�س����كا. وعلى الرغم من 
التكهنات ب�س����اأن التوقيت، تنفي بك����ني اأن زيارة الفروف 
موجهة �سد اأطراف ثالثة اأو اأن لها اأي عاقة باملفاو�سات 
م����ع الوالي����ات املتح����دة يف اأال�س����كا. هذا م����ع اأن الفروف 
ووانغ يف لقائهما اآخر مرة يف اأيلول املا�سي على هام�س 
قم����ة منظم����ة �سنغهاي للتع����اون يف مو�سكو كان����ا قد اأكدا 
حينه����ا اأن رو�سيا وال�سني تقدمان ردًا فعااًل على هجمات 

املتحدة. الواليات  املتطرفة” يف  “القوى 
وبالتواف����ق م����ع تعه����دات الرئي�����س االأمريكي ج����و بايدن 
املناه�س����ة  توجهاته����م  يف  القريب����ني  احللف����اء  بتوحي����د 
لرو�سيا وال�س����ني، اجتمع الناتو ال�سه����ر املا�سي ملناق�سة 
اأم����ن دول حلف �سمال االأطل�س����ي للفرتة حتى عام 2030. 
ويف اإطار ه����ذا االجتماع، جرى تو�سيف بكني ومو�سكو 
على اأنهم����ا يت�سدران » اأكرب تهديد للنظ����ام العاملي القائم 
على �سيادة القانون«. و�سبق اأن و�سفت الواليات املتحدة 
ال�س����ني، يف �سهر كانون االأول املا�سي، باأنها »اأكرب تهديد 

للدميقراطية واحلرية يف جميع اأنحاء العامل«.
وجت����در االإ�س����ارة اىل اأن اإدارة باي����دن كان����ت ق����د �سن����ت 
هجوم����ًا عنيف����ًا عل����ى رو�سيا وال�س����ني بن�سره����ا يف اآذار 
املا�س����ي وثيق����ة منهجي����ة تع����رف، بالدلي����ل ال�سرتاتيجي 
لاأم����ن القومي، الذي يعط����ي االأولوية ل� »مواجهة ال�سني 
ورو�سيا والدول اال�ستبدادية االأخرى«. وقد �سدرت هذه 
الوثيق����ة بعد يوم م����ن فر�س الوالي����ات املتحدة واالحتاد 
االأوروب����ي عقوبات على رو�سيا ب�سب����ب اتهامها لاأخرية 
بت�سمي����م و�سج����ن املعار�س الرو�س����ي األيك�س����ي نافالني. 
ويف 17 اآذار، و�سع����ت وا�سنط����ن العقوبات على رو�سيا، 
و�س����ّددت ال�سوابط عل����ى ال�س����ادرات. ويف نف�س اليوم، 
و�سف بايدن، يف لقاء متلفز، الرئي�س الرو�سي فادميري 

بوتني على اأنه »قاتل«.
كانت ال�سني اأي�سًا هدفًا لزيادة العقوبات االأمريكية عليها 
يف �سه����ر اآذار املا�س����ي، حي����ث و�سعت الوالي����ات املتحدة 
العقوبات التي فر�سته����ا على امل�سوؤولني ال�سينيني العام 
املا�س����ي ب�س����اأن قان����ون احلك����م الذات����ي يف هون����غ كونغ 
واأ�ساف����ت 24 �سخ�سي����ة ر�سمي����ة �سيني����ة اإىل القائم����ة. 
ح����دث ه����ذا قبل يوم م����ن املحادث����ات االمريكي����ة ال�سينية 
يف اأال�س����كا، الت����ي ج����رت يف 18-19 اآذار، كاأول اجتماع 
مبا�س����ر ب����ني امل�سوؤول����ني االأمريكي����ني وال�سيني����ني خال 
رئا�سة بايدن وكما تبني فيما بعد، كان للعقوبات اأثر كبري 

يف اإ�سفاء اأجواء متوترة على املحادثات.
كل ه����ذا ي�سري اىل اأن املح����اوالت االأخرية من قبل ال�سني 

ورو�سي����ا لتح�س����ني العاقات م����ع الوالي����ات املتحدة بعد 
انتخ����اب جو باي����دن رئي�سا للواليات املتح����دة االأمريكية، 
ق����د ذهب����ت �س����دى. فبداًل ع����ن التعام����ل االإيجاب����ي مع تلك 
املح����اوالت، اأر�س����ل باي����دن م�سوؤولني اأمريكي����ني كبار يف 
رح����ات دبلوما�سي����ة الإقن����اع الياب����ان وكوري����ا اجلنوبية 
والهند باالن�سمام اإىل التحالف االأمريكي �سد “ال�سيا�سة 
العدواني����ة« الت����ي متار�سه����ا ال�سني. وج����رى توقيت تلك 
الزي����ارات لتاأتي يف اأعقاب القمة الر�سمية االأوىل للحوار 
االأمن����ي   الرباعي، حي����ث ناق�س ق����ادة الياب����ان واأ�سرتاليا 
والهند والواليات املتح����دة »ال�سيا�سة العدوانية« لل�سني 
يف منطق����ة املحيطني الهندي والهادئ وتعهدوا بالتعاون 
يف دبلوما�سي����ة اللقاحات وتطوير �سب����كات 5G وغريها 

من تقنيات ملقاومة تاأثري ال�سني.
يف املقابل، كانت زيارة الفروف لل�سني بعد انتهاء رحلته 
اإىل ال�س����رق االأو�س����ط اأك����ر م����ن جمرد ح����دث دبلوما�سي 
ع����ادي. فمنذ اأيلول من العام املا�سي، كان الدبلوما�سيون 
الرو�����س وال�سينيون على توا�سل �سهري منتظم، اأجروا 
خال����ه خم�س مكامل����ات هاتفية على االأقل، مم����ا ي�سري اإىل 

م�ستوى التن�سيق يف العاقة بني الطرفني.
خال املحادثات التي عقدت يومي 22 و23 مار�س\اذار، 
�سّدد الفروف ووانغ على اأن التعاون بني رو�سيا وال�سني 
ال يزال قويًا ون�سطًا. واأن كا البلدين »يعار�سان االألعاب 
اأحادي����ة  القانوني����ة  غ����ري  والعقوب����ات  اجليو�سيا�سي����ة 
اجلان����ب«. ورف�����س وان����غ خ����ال حمادثاته م����ع الفروف 
»االأكاذي����ب« الت����ي تروجها »حفنة من الق����وى االأوروبية« 
�س����د رو�سي����ا وال�س����ني، واأدان اأي حم����اوالت للتدخل يف 
ال�س����وؤون الداخلي����ة للبلدي����ن. باالإ�ساف����ة اإىل ذل����ك، ح����ّذر 
الف����روف الدول الغربي����ة، باأجنداته����ا االأيديولوجية، من 

اأنهم »يقفون يف اجلانب اخلطاأ من التاريخ«.
كما اأكد الف����روف ووانغ اأن بلديهم����ا يحافظان على نظام 
دويل قائ����م على القي����م االإن�سانية العاملي����ة والدميقراطية 
وامل�س����اواة واحلرية، واأب����رزا اأهمي����ة دور االأمم املتحدة 
يف النظ����ام ال����دويل القائم، عاوة على ذل����ك، ناق�س وانغ 
والفروف، بناء على م�ستجدات الو�سع الدويل، �سرورة 
االإع����داد ملفاو�سات على اأعل����ى م�ستوى، ووافق����وا اأي�سًا 
عل����ى متديد معاهدة ال�سداقة الرو�سي����ة ال�سينية املوقعة 
يف ع����ام 2001، باالإ�سافة اإىل ذلك، قال الفروف، ردا على 
دع����وة بايدن الت����ي اأ�سرت اإليه����ا اأعاه، اإن عل����ى مو�سكو 
وبك����ني »ح�س����د ال����دول ذات التفكري املماث����ل« لدعم مبادئ 

االأمم املتحدة.
خ����ال املحادث����ات يف اأال�س����كا، ك�سفت ال�سني ع����ن تهافت 
القي����م الدميقراطي����ة االأمريكي����ة يف ق�ساي����ا كالعن�سري����ة 
وحق التعبري واالقرتاع العام، فردًا على و�سف وا�سنطن 
لكا البلدين، رو�سيا وال�سني، بال�سلطوية واتهامها بكني 
بارت����كاب اإبادة جماعي����ة يف �سينجيانغ، و�سعت مو�سكو 
وبكني الواليات املتحدة يف دائرة ال�سوء يف ملف حقوق 
االإن�س����ان ب�سب����ب التاريخ العن�س����ري للدول����ة االأمريكية، 
ال����ذي كان م����ن تبعات����ه انطاق حرك����ة » حي����اة ال�سود لها 

اأهمية«.
اأن زي����ارة  يتف����ق اخل����رباء الرو�����س وال�سيني����ون عل����ى 
الف����روف عملت عل����ى تعزي����ز التع����اون ال�سرتاتيجي بني 
البلدي����ن اإ�سافة اىل اأهميته����ا الدولية. فعلى �سبيل املثال، 

اأكد اإيغور ديني�سوف، كبري الباحثني يف معهد الدرا�سات 
الدولي����ة يف MGIMO، اأن االجتم����اع “ب�س����رى �س����ارة 
للعاق����ات الرو�سي����ة ال�سيني����ة والعامل باأ�س����ره، ويعك�س 

حماوالت لبعث اال�ستقرار يف عامل غري م�ستقر”.
وجتدر االإ�سارة اىل اأن نط����اق التعاون ال�سرتاتيجي بني 
ال�س����ني ورو�سيا �سمل م�سروع حمط����ة االأبحاث القمرية، 
لفايرو�����س  امل�س����ادة  للقاح����ات  ال�سريري����ة  والتج����ارب 
كورونا، واالإجراءات التي ميكن اتخاذها ملواجهة اأخطار 
ان����دالع “الث����ورات امللونة” بتحري�����س وتنظيم غربيني، 
ف�س����ًا عن التو�س����ع يف التجارة وال�سياح����ة ال�سينية يف 
�سبه جزيرة القرم، وكما قال وانغ يي، “بغ�س النظر عن 
طبيع����ة التغريات العاملية، �ستتو�س����ع عاقتنا وتقوي يف 

جميع االجتاهات.«
ولي�����س م����ن �س����ك يف اأن لزي����ارة الف����روف لل�س����ني اأثرها 
الوا�س����ح يف التخفي����ف م����ن ح����دة الت�سن����ج الدبلوما�سي 
االأمريك����ي بعد زوبعة الت�سريح����ات العدوانية التي اأدىل 
بها م�سوؤولون رفيعو امل�ستوى يف اإدارة البيت االأبي�س. 
وخا�س����ة، م����ا �سرح ب����ه الرئي�����س باي����دن نف�س����ه يف اأول 
لق����اء �سحيف����ي له بعد انتخاب����ه رئي�سا للوالي����ات املتحدة 
االأمريكي����ة، حم����ذرا في����ه م����ن اأن����ه �سيتعني عل����ى الرئي�س 
الرو�سي فادميري بوتن دفع ثمن �سيا�ساته “العدوانية”. 
ويف اأول لقاء مع نظرائه ال�سينيني، قدم وزير اخلارجية 
اأنط����وين بلينك����ني له����م جمموع����ة كامل����ة م����ن االتهام����ات 
العلني����ة، تركز على انته����اك حقوق االإن�س����ان ، ويف نف�س 
ال�سي����اق ياأت����ي حتذير رئي�����س البنتاغون، لوي����د اأو�سنت، 
اأثن����اء زيارت����ه للهند، دله����ي من احل�سول عل����ى �سواريخ 
اإ�����س - 400 الرو�سية، ملوحًا بالعقوبات االمريكية، ومع 
اأن هذه الت�سريحات اأطلقت يف ظروف خمتلفة )بايدن - 
يف حمادثة م�ستفي�سة، بلينكني - يف مفاو�سات ر�سمية، 
اأو�سنت - ردًا على �سوؤال اأحد ال�سحفيني(، اإال اأنها تك�سف 

عن االجتاه العام لل�سيا�سة االأمريكية يف زمن بايدن. 
وم����ع اأن باي����دن واأقطاب اإدارت����ه يعر�س����ون اأنف�سهم على 
اأنه����م خمتلفون عن ترام����ب متامًا، ومن هن����ا تكرر �سعار 
اأن اأم����ريكا ع����ادت. اأي اأنها غادرت مل����دة اأربع �سنوات يف 
اجت����اه غري معل����وم، ثم ها هي تع����ود كما كان����ت. على اأن 
ه����ذا العر�س لي�س دقيقًا متامًا. فلي�����س هنالك ارتداد كلي 
ع����ن �سيا�سة ترامب كم����ا يدعون، كم����ا اأن �سيا�سة ترامب، 
ب����كل ا�ستعرا�سات����ه ال�سخ�سية وفو�ساه، كان����ت امتدادًا، 
ولو بخط متعرج، لل�سيا�سة االأمريكية التي �سبقته. فمنذ 
نهاي����ة احلرب الب����اردة ب����ني الواليات املتح����دة االأمريكية 
واالحت����اد ال�سوفيت����ي اجته����ت ال�سيا�س����ة االأمريكية نحو 
اإن�س����اء نظ����ام عاملي تقود في����ه اأمريكا الع����امل باأ�سره باأقل 

خ�سائر ممكنة.
يف الواق����ع، ط����وال الق����رن احل����ادي والع�سري����ن، يف ظل 
ثاثة روؤ�ساء، كانت الواليات املتحدة تبحث عن جمموعة 
من االأدوات لتحقيق تلك ال�سيا�سة، من التدخل الع�سكري 
عل����ى نط����اق وا�سع حتت �سع����ارات اأيديولوجي����ة يف عهد 
بو�����س اىل �سيا�س����ة التهدي����د دون االحتكاك عل����ى االأر�س 
بقوات دول عظمى غرمي����ة، كما كان االأمر يف عهد اأوباما 
و�سواًل اىل �سيا�س����ة ال�سغط ال�سيا�س����ي وااليديولوجي 
التي اعتمدها ترامب. واليوم لدى بايدن وفريقه الفر�سة 
للبن����اء على التجرب����ة الغني����ة الأ�سافهم من اأج����ل اختيار 

اآليات منا�سبة لتحقيق نف�س االأغرا�س ال�سيا�سية.
حت����ى االآن، بن����اًء عل����ى اأحداث �سه����ر اآذار املا�س����ي، يبدو 
الي����ات  اىل  ت�سي����ف  اأن  اخت����ارت  باي����دن  اإدارة  اأن  يل 
االمريكي����ة  لل�سيا�س����ة  االأ�سا�سي����ة  للتوجه����ات  حتقيقه����ا 
عن�س����رًا اأيديولوجي����ًا و�سيا�سي����ًا جديدًا قلم����ا ا�ستخدمه 
روؤ�ساء الواليات املتح����دة االمريكية ال�سابقني وهو خلق 
حتال����ف دويل قائ����م على تبن����ي مب����ادئ “الدميقراطية”، 
اأو حتال����ف ال����دول “الدميقراطي����ة” يف مواجه����ة ال����دول 

“اال�ستبدادية”. 
بعب����ارة اأخ����رى، تعت����زم اإدارة باي����دن تنفي����ذ توليف����ة من 
اأك����ر االأ�ساليب فاعلي����ة من �سابقاتها، م����ن وجهة نظرها، 
متخلي����ة بذلك عن املظاهر االأك����ر دراماتيكية، كالعمليات 
الع�سكري����ة ال�سخم����ة اأو االإفراط بال�سغ����ط على ال�سركاء 
واحللف����اء باعتبارها و�سائل غ����ري عقانية. ولكن ما مدى 

فعالية هذا االختيار؟ 
االفرتا�����س الرئي�س الذي ينطلق من����ه مهند�سو ال�سيا�سة 
االأمريكي����ة ه����و اأن الواليات املتحدة تظ����ل دولة “ال ميكن 
اال�ستغن����اء عنها” للعامل باأ�سره، اأي اأن جميع الدول دون 
ا�ستثن����اء، بغ�����س النظر ع����ن عاقتها بامل�س����ار االأمريكي، 
جم����ربة عل����ى التعام����ل م����ع وا�سنط����ن. ومن هن����ا جاءت 
فك����رة “امل�ساركة االنتقائية” الت����ي مبوجبها، كما يو�سح 
مهند�سو �سيا�سة البيت االأبي�س »�سنناق�س ما نحتاجه مع 
ال����دول غري ال�سديقة، ونكب����ح جماحها ومنار�س ال�سغط 

اأينما يتطلب ذلك”. 
جت����در االإ�س����ارة هن����ا اىل اأنه بالرغ����م من املكان����ة الفريدة 
للوالي����ات املتح����دة يف النظ����ام العامل����ي، والت����ي متنحها 
جم����ال وا�س����ع يف ترتي����ب خياراته����ا لت�سني����ف عاقاتها 
بال����دول االأخ����رى واأ�سل����وب التعام����ل معه����ا، اإال اأن اإدارة 
الرئي�س بايدن باأ�سلوبها ال����ذي اتبعته اأخريًا يف تعاملها 
م����ع رو�سيا وال�س����ني تخطئ، ح�سب العدي����د من املحللني 
ال�سيا�سي����ني، يف تقديره����ا حلجم التغ����ريات التي حدثت 
وحت����دث يف النظام العاملي، وهي غري حمقة با�ستخفافها 
بق����درة ال����دول االأخ����رى، خا�س����ة رو�سيا وال�س����ني، على 
ال����رد اإن فر�ست عليها الدخ����ول يف مواجهة مع الواليات 
املتح����دة االأمريكي����ة وحلفائه����ا. ولنناق�س ه����ذا املو�سوع 

بتاأٍن.
اأواًل، بالن�سب����ة مل�ساأل����ة و�س����ع رو�سيا وال�س����ني يف خانة 
واحدة كجبهة معادية، ي�سعف من قدرة الواليات املتحدة 
االأمريكي����ة عل����ى املن����اورة يف اختيار اأ�سالي����ب املواجهة. 
فال�س����ني قوة اقت�سادية عاملي����ة عظمى ال ي�ستهان بها، كما 
اأن رو�سيا متلك قدرات ع�سكرية هائلة، تتجاوز يف بع�س 
املجاالت املوؤثرة قدرات الواليات املتحدة االأمريكية. وقد 
اأدرك الرئي�����س ال�سابق دونالد ترام����ب هذا االأمر ب�سورة 
وا�سح����ة، واإن مل ي�سع����ه قي����د التنفي����ذ ب�سب����ب املعار�سة 

الدميقراطية ال�سر�سة له.
ثانيًا، بالن�سبة جلبهة حلفاء الواليات املتحدة االأمريكية، 
فاإنها تبقى قلق����ة وغري متما�سكة ب�سبب اخلربة املرتاكمة 
عل����ى م����دى اأكر م����ن ثاث����ني عامًا بع����د احلرب الب����اردة، 
تب����ّددت فيها ثق����ة اأ�سدق����اء الواليات املتح����دة، من خارج 
حلف النات����و، بالتعويل على م�ساعدته����ا يف حالة حدوث 
اأزمة خطرية. عاوة على ذلك فاإن م�سالح الدول احلليفة 
للوالي����ات املتحدة االمريكية قد ت�سعب����ت كثريًا بعد نهاية 
احل����رب الباردة مما دفعها الأن تتخلى عن فكرة االن�سجام 
مع امل�سال����ح اجليو�سيا�سية للوالي����ات املتحدة حتى عند 

التلويح بالعقوبات.
ثالث����ًا، كان العام����ل االأيديولوج����ي خال احل����رب الباردة 
اأ�سا�س����ًا يف متيي����ز العدو عن ال�سدي����ق اأو غري العدو. اأما 
بعد احل����رب الباردة، فلم تع����د للعام����ل االأيديولوجي اأية 
اأهمي����ة يف متييز االأعداء ع����ن االأ�سدقاء، وحت����ى »القيم« 
الليربالي����ة الغربي����ة الت����ي تعك����زت عليه����ا اأم����ريكا فقدت 
بريقه����ا متام����ا يف الفرتة االأخ����رية، على خلفي����ة ما جرى 
يف الواليات املتحدة االأمريكية يف االنتخابات الرئا�سية، 
ي�ساف اليها م�ساريع الثورات امللونة ومو�سوع التطعيم 
�س����د فايرو�����س الكورونا وما اىل ذلك م����ن اأحداث ك�سفت 

عن وجود معايري خمتلفة لتلك »القيم«.
عل����ى اأي حال، فان نتائج تنفيذ االآليات اجلديدة لل�سيا�سة 
االمريكية التي اختارها الرئي�س بايدن واإدارته ال توحي 
باأنه����ا �ستكون ثابتة، ب�سيغتها الت����ي ا�ستعر�ستها اأعاه، 
طيل����ة الفرتة الت����ي �سيق�سيها بايدن يف البي����ت االأبي�س، 
م����ا دامت رو�سيا تتجاهل وال�س����ني ترف�س ب�سدة واأملانيا 

تناور والهند غا�سبة من ال�سغط. 

 ر�سيد اخليون 

قناطر

تعالوا ننتمي لأ�سالفنا 
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  اأث���ارت ق�سي���ة نقل املومياوات امللكي���ة الفرعونية اىل 
املتحف القومي للح�سارة مب�سر، والعر�س املهيب لها 
واحل�سور االأمم���ي الكبري حفيظ���ة العراقيني، فكرت 
اال�سئل���ة، واأطلقت االآه���ات، وذهبت االأنف����س ال�سادقة 
حّرى متح�س���رًة، فيما �سمت البع����سُ من غري املنتمني 
للع���راق، م���ن احلاكمني وغريه���م �سمت املقاب���ر، ومن 
خال ه���ذا وذلك، بانت لنا معادن ال���والء واالنتماء من 
عدمهما، لكننا، نقوله���ا �سادقني، باأننا نتعر�س لطم�س 
مف���زع يف تراثنا، وحتطيم قا����س يف هويتنا العراقية، 
وبح���ق اأي�سًا، علينا اتخاذ موق���ف عراقي موحد، يعيد 
لن���ا ثقتنا مب���ا كنا عليه، ذات يوم، وم���ا يجب اأن ن�سري 

اليه.
  كانت ال�سواهد واملعامل ال�سّوانية والرخامية الكثرية 
ق���د �سلمت م���ن عب���ث الطبيعة، بحك���م املن���اخ امل�سري 
اجل���اف، والتي ما زالت حمفوظة بهيئتها، التي نعرفها 
يف متاح���ف م�سر والع���امل، وقد حظي���ت بعناية عاملية 
كب���رية، ومل تتعر�س مل���ا تعر�ست له االآث���ار الرافدينية 
يف �سوم���ر واأك���د وباب���ل ونينوى ب�سبب املن���اخ املائي 
الرطب والفيا�سانات املتعاقب���ة لنهري دجلة والفرات، 
لك���نَّ هذا ال يعني باأنَّ االآثار العراقية ال تتمتع باالأهمية 
وال�سه���رة، بل عل���ى العك�س م���ن ذلك متام���ًا، فح�سارة 
الع���راق الق���دمي اأق���دم بكثري م���ن احل�س���ارة امل�سرية، 
وال�سواه���د الكثرية ت���دلُّ على ذلك، غ���ري اأنَّ اال�ستقرار 
ال�سيا�س���ي وت�سبث الروح امل�سرية بكل ما هو م�سري، 
واأح�سا����س ال�سعب بعامة هن���اك بانتمائه ال�سافه، هو 

الذي جعل من املتاحف امل�سرية قبلة ومق�سد العامل.
  ويف احلقيقة فاأن الهوية امل�سرية مل تنق�سم كما احلال 
عندن���ا، بل ظل���ت الزم���ة الفرعوني���ة قائم���ة يف الذات، 
را�سخ���ة يف االأعم���ال الفنية، �س���واء يف ال�سينما او يف 
الت�سكي���ل امل�سري���ني، ومن يتاأمل وجه رج���ل ال�سعيد، 
الف���اح وعام���ل البن���اء و�سواهم���ا يجد اأوج���ه القربى 
كب���رية بينه و�س���ورة الفرعوين امل�سّج���ى عرب الزجاج 
يف املتحف. مل ينقطع امل�س���ري عن حبله ال�سري، على 
الرغ���م م���ن تقلب���ه يف االزمنة، وظ���ل مو�س���واًل به، مع 
اح�سا�س���ه بانتمائ���ه القوم���ي، ومت�سكه بدين���ه، �سواء 
اأكان م�سلم���ًا او قبطي���ًا، وعل���ى امت���داد احلق���ب ظل���ت 
ال�سلط���ة ال�سيا�سية هناك تعا�سد االنتماء ذاك، حتى اأن 
عبد النا�س���ر، ومبا عرف عن مكانته يف تر�سيخ الروح 
القومية العربي���ة عند ال�سعب امل�سري، اإال اأنه مل يتخل 
ع���ن انتمائ���ه الفرعوين، فه���و الذي جع���ل يف نف�س كل 
م�س���ري �سيئًا من روح رم�سي����س الثاين ويف نف�س كل 

م�سرية �سيئًا من كليوبرتا.
  ذات ي���وم ويف املتح���ف العراق���ي كن���ت �سحب���ة اأح���د 
اال�سدق���اء يف زيارة اىل هناك، و�س���ادف وقوفنا امام 
متثال امللك �سرجون االأكادي، ويف انتباهة منه قال: اأال 
ترى اأوجه كث���ريًة لل�سبه بني وجهي ووجهه؟ اأده�سني 
ال�س���وؤال، لكنن���ي، رح���ت اأتامل الوجه���ني فذهلت معه، 
نع���م، كان وجهه باأو�ساف وجهه كله���ا، ثم اأنني، رحت 
اأتطلع يف وجوه زائري املتحف، واأقارن، فذهلت اأكر، 
فقد كان وجه امللك االكادي جم�سمًا يف وجوه الزائرين 
والله، اجلبه���ة والعني واالأنف والفم وال���روح املتاأملة 
ال�سامت���ة لكن املتحدية. هل اأقول باأننا نظلم �سعبنا اإذا 
ن�سبن���اه اىل مهاجرين حجازي���ني وجنديني وميانيني 
وف���دوا الع���راق بع���د الفتح ع���ام 14 للهج���رة؟ مع نفيٍّ 
قاط���ع بع���دم انت�سابنا لتل���ك ال�ساالت العظيم���ة، التي 

حكمت الكون ذات يوم.    

بيب���ة والكاتب���ة  رحل���ت قب���ل اأي���ام الطَّ
ع���داوي)2021-1931(،  ال�سَّ ن���وال 
ال  »املع���روف  الق���ول:  ي�س���ح  وفيه���ا 
ُيع���رف«، ُعرف���ت وا�سته���رت مب���ا ُكتب 
وقي���ل وُحك���م �سده���ا، اأكر مب���ا كتبت 
وحا�سرت وجادلت. وكم ِمن �سخ�سية 
وكتاٍب وفكٍر ُب���ث عن طريق اخل�سوم، 
بع���د و�سمه باجله���ل واالبت���ذال، لكنه 
ظ���ل ي�سغله���م، حت���ى و�سل���ت اأف���كاره 
لاأجي���ال عربه���م. فل���وال خ�سوم���ه ما 
اوندي)ت�:  َعرفن���ا اأحمد ب���ن يحي���ى الرَّ
نحو250 هجريَّة(، خ�سومه املعتزلة، 
الأنَّه مت���رد عليهم، وكتب فيهم »ف�سيحة 
ا جاء ردًا على »ف�سيلة  املعتزل���ة«، ورمبَّ
املعتزل���ة« لعمرو بن بح���ر اجلاحظ)ت�: 
255هجرية(، اأو بالعك�س، والكتابان 
ُيعدان ِم���ن املفق���ودات، لك���نَّ »ف�سيحة 
املعت���زيل  كت���اب  املعتزل���ة« جن���ده يف 
بح���دود  اخلياط)ت����:  الّرحي���م  عب���د 
د على  290هجري���ة( »االنت�س���ار والرَّ
وندي امللحد«، الأّنه ردَّ عليه فقرًة  ابن الرَّ
واندي  فقرًة، وبهذا حفظه، مات ابن الرَّ
خمتفي���ًا، وامل���وت يف االختف���اء بحكم 

القتل. 
ع���دواي كابن  ل�س���ُت معتربًا ن���وال ال�سَّ
معتزل���ًة،  خ�سومه���ا  وال  اون���دي،  الرَّ
لكنني �سربت مث���ًا عن فائدة اخل�سم، 
وه���و يدعي بجه���ل خ�سم���ه وابتذاله. 
فل���و كان ابن الّراون���دي كذلك، ما �سغل 

خ�سومه لعقود بل لقرون، وكذا احلال 
ع���داوي، �سغل���ت خ�سومها يف  م���ع ال�سَّ
حياته���ا ومماته���ا، بع���د اأنَّ اأرادوا له���ا 
م���ا اأرادوه لن�س���ر حام���د اأب���و زيد)ت����: 
2010(، ولفرج فودة)ُقتل: 1992(، 
للت�سكي���ك  جاه���زون  التَّكف���ري  فدع���اة 

�سمن���ًا،  اأو  ن�س���ًا  احُلك���م،  واإ�س���دار 
التفري���ق  اأو  التَّوب���ة  اإع���ان  يطلب���ون 
دة عن  وجني والقت���ل ب�سبب الرِّ بني الزَّ

ين.  الدِّ
يخ يو�سف  عداوي ال�سَّ واجهت نوال ال�سَّ
البدري)ت�:2014(- امل�سهور بدعاوى 

التَّكفري �س���د الُكتاب واملثقفني مب�سر- 
يف برنام���ج تلفزي���وين)1998(، غري 
جل بحجت���ه دخل اإىل  اأنَّ ع���دم ثق���ة الرَّ
الربنامج حامًا ن�سخة ِمن القراآن، اأخذ 
يرفعه���ا بني حلظ���ة واأخ���رى بوجهها. 
مف���اده  طب���ي،  بعل���م  تتح���دث  كان���ت 

االخت���اف اجل�سم���ي ب���ني اجلن�سني ال 
يعن���ي اختاف العق���ل بينهم���ا، فاملراأة 
يخ  م�ساوي���ة للرجل بالعق���ل، بينما ال�سَّ
ع���ن  تعب���ريًا  �سارخ���ًا،  يقاطعه���ا  كان 
امتاكه للحقيق���ة، وعن رجولته اأي�سًا، 
الغيًا اخت���اف االأزمنة، ورافعًا الكتاب 
بوجهها اإ�سارة اإىل اأنَّها كافرة، حماواًل 
جتاهله���ا عندم���ا تتح���دث، ي�س���د ع���ن 
وجهها، اأو يعب���ث باأوراقه، التي ماأها 
ن�سو�س���ًا، ال ف�س���ل له بها، مقاب���ل اأنَّها 

اأي.  كانت تتحدث بالرَّ
جاء م���ا كتبته نوال ال�سع���داوي، الأجل 
وقريته���ا  اأ�سرته���ا  واق���ع  ِم���ن  امل���راأة، 
�سوت���ًا  كان���ت  كطبيب���ة.  ووظيفته���ا 
له���ا عبئ���ًا، وه���ي  ���ًا، َحمَّ تنويري���ًا ُمِدويَّ
مت�سل���ح  ذك���وريَّ  و�س���ط  يف  االأنث���ى 
بالن�سو�س وال�سلط���ة الفقهيَّة �سدها، 
جال  لذا عانت م���ا عانته، مل تواج���ه الرِّ
�س���اء الاتي  ح�س���ب، اإمن���ا واجه���ت النِّ
اأرادت حماية بناتهنَّ ِمن اخلتان، وِمن 
ينية  زواجهنَّ قا�سرات، فاالأح���زاب الدِّ
ثقف���ت امل���راأة اأن تث���ور �س���د م�سلحتها 

كاإن�سانة. 

ع���داوي �س���د ختان  كان���ت معرك���ة ال�سَّ
الفتي���ات حاميَّة الوطي����س، غري اأنَّ هذا 
اجلهد اعتربت���ه القن���وات »االإخوانية« 
تهت���كًا، مع اأن هذا اخلت���ان كان معروفًا 
)اجلاح���ظ،  ومذموم���ًا  االإ�س���ام  قب���ل 
�سائ���ل، وكيع اأخب���ار الق�ساة(، وهم  الرَّ
يدافع���ون عنه اليوم، وفقه���اء يعرفون 
���ه خطيئ���ة كربى، مع ذل���ك يحجمون  اأنَّ
ع���ن التَّ�سري���ح برف�س���ه م���دارًة مل���زاج 

العوام. 
يعترُب االإ�سام ال�سيا�سي ومراكز الفقه 
ع���داوي ع���دوًة َل���دودًة،  التقليدي���ة ال�سَّ
الأنَّها اأرادت لاإ�سام وامل�سلمني جماراة 
�ساء، ومعلوم اأنهنَّ  من يف معاملة النِّ الزَّ
فبفر����س  لاإ�سامي���ني،  االأول  اله���دف 
ي�سبط���ون  عليه���نَّ  تدينه���م  �سم���ات 
املجتمع عل���ى اإيقاعه���م، ال اإيقاع العقل 

من.  والزَّ
���ة(:  354هجريَّ املتنبي)ُقت���ل:  ق���ال 
ْم����سِ َعْي���ٌب/  اأِني���ُث ال�ْس���ِم ال�سَّ »فم���ا التَّ
ي���وان  للِهاِل«)الدِّ َفْخ���ٌر  ْذِك���رُي  التَّ وال 
بزيادات���ه(، وه���ذا جوه���ر م���ا اعتقدته 

عداوي. وجنحت بغر�سه نوال ال�سَّ

ال�سعداوي.. ِعبء مهمِة الَتّنوير

طالب عبد العزيز

الآليات اجلديدة لل�سيا�سة الأمريكية

د. جا�سم ال�سفار



ترجمة �أحمد فا�ضل

علي �ليا�ضري

 عالء �ملفرجي
كالكيت

�أنتوني هوبكنز.. 
�إعجاز في �لأد�ء

يف م���واد �ضفحة �ضينم���ا  اليوم مو�ضوعان عن فيل���م )الأب(، الأول 
ترجم���ة لتقري���ر اأع���ده املرتج���م اأحمد فا�ض���ل يتحدث فيه���ا اأنتوين 
هوبكنز عن دوره يف هذا الفيلم اأما املو�ضوع الثاين فهو راأي نقدي 

للناقد ال�ضينمائي علي اليا�ضري عن الفيلم والإداء املبهر لهوبكنز
فالفيلم ح�ض���ل جوائز الغولدن غلوب وعلى �ضتة تر�ضيحات جلائزة 
الو�ض���كار التي اأُعلنت موؤخ���رًا .. وكان الفيلم الذي اأخرجه املخرج 
فلوري���ان زيلر، فعاليات ال���دورة 42 ملهرجان القاهرة ال�ض���ينمائي، 
ونال هذا الفيلم  واملمثل املخ�ض���رم هوبكن���ز عن اأدائه دور البطولة  
العدي���د م���ن اجلوائز منه���ا جائ���زة امليدالي���ة الف�ض���ية يف مهرجان 
تيلورايد ال�ضينمائي )اأنتوين هوبكنز( وجائزة التقدير يف مهرجان 
تورونت���و ال�ض���ينمائي ال���دويل )اأنتوين هوبكن���ز( ، جائزة العيون 
الذهبية يف مهرجان زيورخ ال�ض���ينمائي )اأوليفيا كوملان( ، وجائزة 
اجلمهور يف مهرجان �ضان �ضبا�ضتيان ال�ضينمائي الدويل و ،جائزة 
اختي���ار اجلمهور يف مهرجان �ض���اين يف �ض���ادبري ، جائزة اختيار 
اجلمهور من موؤ�ض�ض���ة �ضندوق ا�ضتثمار الأطفال CIFF، وتر�ّضح 
الفيل���م لني���ل جائ���زة اجلمه���ور يف مهرج���ان تورونتو ال�ض���ينمائي 

الدويل، ومت اختياره ر�ضميًا يف اأهم املهرجانات ال�ضينمائية.
الفيلم من اإنتاج اململكة املتحدة وفرن�ض���ا، ويعد التجربة الأوىل يف 
ال�ض���ينما ملخرج���ه الكاتب الروائي وامل�ض���رحي الفرن�ض���ي فلوريان 
زيلر، والذي حتولت كثري من م�ضرحياته اإىل اأفالم �ضينمائية، ومن 
بينها “الأب” الذي كتب له ال�ضيناريو كري�ضتوفر هامتون احلا�ضل 
عل���ى الأو�ض���كار عن فيلمه “عالق���ات خطرة- “ ويتم تكرميه اأي�ض���ًا 

بجائزة املهرجان التقديرية.
وت���دور اأحداث الفيلم، حول اأب م�ض���ن يرف�ض العرتاف بتقدمه يف 
العمر، ول يقبل امل�ض���اعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون املع�ض���لة 

الأكرب عندما يبداأ �ضعوره يهتز بالأ�ضخا�ض والعامل من حوله.
الفيل���م الذي ي�ض���عه املتابعون لل�ض���ينما يف �ض���دارة الأعم���ال التي 
�ض���تناف�ض على جوائز الأو�ض���كار املقبلة، يقدم فيه دور الأب، النجم 
العامل���ي اأنت���وين هوبكنز ال���ذي يعد اأح���د اأبرز املمثل���ن يف العامل، 
واحلا�ض���ل على اأرفع اجلوائ���ز، ومنها؛ الأو�ض���كار والبافتا واإميي 
و�ضي�ض���ل ب���ي دومي���ل، وت�ض���اركه البطول���ة يف دور البن���ة املمثل���ة 
الإجنليزي���ة احلا�ض���لة على الأو�ض���كار اأوليفيا كوملان، كما ي�ض���ارك 

اأي�ضا املمثل الإجنليزي روَف�ض �ضيَول يف دور زوج البنة.
اأثار الفيلم �ض���دى وا�ضعًا لدى نقاد ال�ضينما واجلمهور اأينما عر�ض 
وخا�ض���ة اأداء اأنت���وين هوبكنز ال���ذي اأكد يف هذا الفيل���م اأنه مازال 
معطاء يف التمثيل وقادر على مناف�ض���ة ال�ض���باب يف احل�ض���ول على 
اجلوائ���ز، فقد كت���ب اأوين غليربم���ان يف جملة فارايت���ي: “اأن الأب 
يق���دم �ض���يًئا مل ت���اأت به اأف���الم قليلة ع���ن التده���ور العقلي يف �ض���ن 
ال�ض���يخوخة بهذه الطريقة، اإنه ي�ض���عنا يف ذهن �ضخ�ض يفقد عقله، 
ويفع���ل ذلك من خالل الك�ض���ف عن هذا العقل ليك���ون مكاًنا للتجربة 
املنطقية واملتما�ض���كة على ما يبدو”، بالن�ض���بة ل�ضحيفة الغارديان، 
كت���ب بنجام���ن يل ع���ن اأداء هوبكن���ز: “اإن���ه عم���ل مذه���ل ومفجع، 
م�ض���اهدته وه���و يحاول اأن ي�ض���رح بعقالنية لنف�ض���ه وم���ن حوله ما 
مي���ر به، يف بع����ض اأكرث حلظات الفيلم اإزعاًج���ا بهدوء، يتغري عامله 
م���رة اأخرى لكنه يظل �ض���امتًا، م���دركًا اأن اأي حماولة للت�ض���اوؤل عما 
ا�ض���تيقظ علي���ه لن تق���ع اإل على اآذان �ض���ماء، يقدم هوبكنز �ضل�ض���لة 

كاملة من الغ�ضب اإىل الغ�ضب لالإزعاج وعدم ال�ضعور به اأبدًا”.
كت���ب ت���ود مكارث���ي م���ن هولي���وود ريبورت���ر: “اأف�ض���ل فيل���م ع���ن 
ال�ض���يخوخة منذ فيلم “اآمور “ قبل ثماين �ض���نوات، الأب قدم نظرة 
ثاقبة ودقيقة يف الزحف على اخلرف والأ�ضرار التي تلحق مبن هم 
على مقربة من امل�ضابن، اأمام اأداء مذهل من اأنتوين هوبكنز كرجل 
اإجنلي���زي فخ���ور ينك���ر حالته، ميثل ه���ذا العمل الق���وي اأول ظهور 

اإخراجي رائع ملوؤلف امل�ضرحية الفرن�ضي فلوريان زيلر”.

تدور �أحد�ث �لفيلم، حول �أب م�ضن 
يرف�ض �العتر�ف بتقدمه في 

�لعمر، وال يقبل �لم�ضاعد�ت �لتي 
تقدمها له �بنته، وتكون �لمع�ضلة 

�الأكبر عندما يبد�أ �ضعوره يهتز 
باالأ�ضخا�ض و�لعالم من حوله.
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وكات���ب    املخ���رج    اقتبا����ض    ُيظه���ر   
ال�ضيناريو  فلوريان  زيلر مل�ضرحيته  عن  
ال�ض���يخوخة  ، كي���ف  اأن اأنتوين هوبكنز 

هو يف  قمة  قواه  املخيفة .
فمفارقة كبرية اأن جند اأنتوين بطل  فيلم  
عج���وز ،  يلع���ب  دوره   " رج���ل   " الأب 
اأنت���وين هوبكن���ز ،  وي�ض���رتك  الثنان  ،  
اخليايل واحلقيقي  يف تاريخ امليالد  يف 

اليوم الأخري من عام 1937 .
عندم���ا  التقين���ا  باأنتوين  لأول مرة ، كان 
يرت���دي �ض���ماعات الراأ�ض وي�ض���تمع  اإىل  
املو�ض���يقى ، ل يوجد  دليل  اأف�ض���ل  ملحنة 
اأنطوين ، الذي  ح�ل  مو�ضم  اخلرف  عليه 
، الفيل���م  م���ن اإخراج الفرن�ض���ي  فلوريان 
زيل���ر ،  اإن���ه  اقتبا����ض  م����ن  م�ض���رحيته 
الت���ي ت�حمل  ال�ض���م  نف�ض���ه ، والتي  ق�ام  
بتكييفه���ا  م���ع كري�ض���توفر هامبتون  من  
ع�ل���ى  ال�ضا�ض���ة الكبرية ، حيث تتك�ض���ف 
معظ���م  الأحداث ف�ي  �ض���قة  بلن���دن  التي 
حتتف���ظ  بجو  امل�ض���رح  ، لينحدر  �ض���وء  
جمي���ل  م���ن  جان���ب واح���د ، كما  ل���و كنا  
موجودين يف وقت متاأخر من بعد الظهر 
، فم����ن  ح���ن  لآخ���ر تب���داأ ال�ضخ�ض���يات 
بالظهور اإىل العامل اخلارجي بن  الفينة  
والفينة  وكاأنهم ف�ي دولة اأجنبية ، يحدق 
اأنت���وين  م���ن  الناف���ذة   ف���ريى طف���اًل يف 
ال�ض���ارع ، يقذف وي�ركل كي�ضًا  بال�ضتيكيًا 

، ه�ذا هو احل�ض���د  اللطيف الذي ينظر به 
العمر اإىل ك�ضل ال�ضباب .

وم���ع  اأن  ل���دى اأنت���وين م�ن ترع���اه ، فقد 
ا�ض���تقالت موؤخ���رًا ، مدعي���ة اأن���ه  اأ�ض���اء  
معاملته���ا ، هنا ابنته  اآن ) اأوليفيا كوملان 
( ال�تي تاأتي لروؤيته  غا�ض���بة من  املوقف 
، لكن  اأنت���وين  الغري متاأثر بذلك ،  يقول  
: " ل�ض���ت  بحاج���ة  اإىل  اأحد " ، ومع  ذلك  
مل مي����ض وقت طويل قبل اأن يف�ض���ح هذا  
العتم���اد عل���ى ال���ذات الطريق  ل�ض���رخة 
�ض���اخبة  ، عندما  اأعلنت اآن اأنها قد تنتقل 

اإىل باري�ض ، اأجاب :
" اأنت  تتخلن عني ، ماذا  �ضيحل   ب�ي  ؟  
" وبخجل ، و�ضع  يده  على  جانب وجهه 
، ف����ي  ه����ذه  املرحل���ة ، ن�حن  م�ض���تعدون  
للتقاط   �ض���ورة   قا�ضية  وواقعية   لعقل   
ف�ا�ض���ل  اإىل  حد م���ا ، " الأب " يحقق  هذا  
املوجز ، لكن  �ض���يئًا اآخ���ر يظهر هنا ، لغز   
مقل���ق اأك���رث لكون���ه اأم���رًا واقع���ًا ، يدخل 
اأنت���وين اإىل غرفة جماورة ، ويجد  رجاًل  
جال�ض���ًا  هناك  ، وي�ض���األ  ، " م�ن  اأنت ؟ " 
يو�ض���ح الرجل  اأنه بول )مارك جاتي�ض( 
، �ض���ريك اآن ، واأنه يعي�ض اأي�ضًا يف ال�ضقة 
، عندم���ا ن���رى ب���ول بع���د ذل���ك ، يلعب���ه ) 
روفو����ض �ض���يويل ( ب���دًل  م���ن  جاتي�ض ،  
وهو  اأكرث �ض���خطًا من التج�ضد ال�ضابق  ، 
اأما بالن�ضبة  لآن ، فلم تلعب دورها كوملان 
فح�ض���ب ، بل لعبت اأي�ضًا اأوليفيا ويليامز  
، التي  مثل  جاتي�ض  ،  �ضتظهر  لحقًا يف 

دور اآخر ، ماذا يحدث هنا ؟

زيل���ر لي����ض  اأول  خم���رج  يخل���ط  ب���ن 
�ضخ�ضياته الدرامية ويحافظ على  رباطة  
جاأ�ض���ه  يف هذه العملي���ة ، اأن يكون هناك 
زوج  م���ن  املمث���الت  بالتن���اوب  يلعب���ان  
دور البطلة  ،  احليلة  تتكرر   يف " الآب " 
، ولكن  لأ�ضباب  حزينة  ، اأنتوين  مدفوع  
بالرتباك  ولي�ض  العاطفة  ،  واإذا  ا�ضتمر  
الأ�ضخا�ض من حوله ف�ي تبديل الأماكن ، 
فذلك  لأن ق�درته على التعرف على الب�ض���ر 
قد تقل�ض���ت ، باخت�ضار ، نحن  ننظر  اإل�ى 
العامل من خالل عيني���ه احلائرتن ، فمنذ 

فرتة ، راأيت " الأب " على خ�ض���بة امل�ضرح 
بطاق���م خمتلف   وبحلول  �ض���باح  اليوم  
التايل ،  كنت  قد  ن�ض���يت كل �ضيء عنها ، 
ملاذا  اإذن  ي�جب  اأن  يرتك  الفيلم  انطباعًا  
قوي���ًا ؟ يعود ذلك جزئي���ًا  اإىل  املنظورات  
املكاني���ة  العميقة  ال�تي توفرها ال�ض���ينما 
والتكت���م الذي ي�ض���جعونه ، ع�ل���ى  عك�ض  
جمه���ور امل�ض���رح ، ميكنن���ا التحدي���ق يف 
 ، اأنت���وين  �ض���قة  الطويل���ة  يف  الرده���ة  
وهو ينزلق عرب ب���اب  يف  نهايته وينظر 
اإلينا يف الظالم من خالل ال�ض���ق ، ولنكن 

�ض���ادقن  اأن  ال���دور  الرئي����ض   لفيل���م " 
الأب " على  ال�ضا�ض���ة هو وجود  هوبكنز 
، ممث���ل  يف  قم���ة  قوته املخيفة ، ي�ض���ور  
لل�ض���فقة  مث���ري  ب�ض���كل   منب���وذًا   رج���اًل 
، املفارق���ة ن���ادرة ج���دًا بحي���ث ل ميك���ن 

مقاومتها .
ال�ض���يء  الوحيد  ال���ذي  مييز املمثلن من 
اأعل���ى رتبة ه���و النبهار ال���ذي  يولدونه  
فين���ا  اأثن���اء  قيامهم باأعم���ال عادية متامًا 
،  كم���ا اأن م�ض���هد هوبكن���ز ، ف����ي فيل���م " 
الأب " ،  وه���و  يتجول  يف املطبخ وميالأ 

الغالي���ة ويف���رغ اأغرا�ض  البقال���ة ،  يلقي  
تعويذة  مماثلة ، ميكن اأن ن�ض���اهد كاهنًا 
ي�ض���تعد   للقدا�ض  ،  يزداد  جو  املداولت  
هذا  مع  تقدمي  لورا )اإميوجن بوت�ض( ، 
وهي �ضابة ودودة تتقدم ب�ضجاعة  لتكون  
مق���دم  الرعاي���ة   الق���ادم  لأنت���وين ال���ذي 
ُيحييه���ا  ،  مبندي���ل  حري���ري  مد�ض���و�ض  
بخفة  ف�ي  جيب �ضدر رداءه ، كان  ميزح  
معها ، توم�ض ابت�ضامته ، ويلمح  اإىل اأنه 
اعتاد اأن يكون راق�ض���ًا وكاأنه���ا مهنته ، ) 
بينما م�هنته الأ�ض���لية مهند�ض  ( ، ي�ض���ري 
حول غرفة املعي�ض���ة ويدور حولها  تتبعه  

الكامريا ، اإنه ت�ضل�ضل
مذهل ،  ت�م  ت�ضديده  بخليطه من الدعابة 
ب�ه���ا   ي���دق   الت���ي   ، والق���وة   والدن����ض 
هوبكن���ز  خطوطه  ، وي�ض���رب احلروف 
ال�ض���اكنة حتى تتاألق ، كاأنه  يعيد  م�ض���هد  
امللك  ل���ري يف  امل�ض���رح الوطني ، يف عام  
1986 ، ويف ع���ام  2018  ، ع����اد اإليه يف 
اإنت���اج تلفزيوين     من اإخراج ريت�ض���ارد 
اآير ، كان  ه�ذا الأداء مكتوما ب�ضكل غريب 
يف  تاأثريه  ، �ضعر غ�ضب  امللك  باأنه حمدد 
�ضلفًا ، كما لو كان م�ضلحًا لل�ضراع م�ضبقًا 
، يف  ح���ن  اأن  حن���ق  اأنطوين  يف الفيلم 
اجلدي���د ، ينفج���ر من  الع���دم ، مثل الرعد 
، اأن يتم اإر�ض���اله اإىل دار لرعاية  امل�ضنن 
-  وهو رعبه الأ�ضا�ض���ي  -  �ض���يكون  مثل 

طرده  يف طق�ض قا�ٍض :
، اجل�مي���ع   اأ�ض���يائي   كل   اأفق���د   اأن���ا    "
ي�ض���اعدون  اأنف�ضهم فقط ، اإذا  ا�ضتمر هذا  

لف���رتة  اأطول ، ف�ض���اأكون عاري���ًا  متامًا  " 
، كم���ا  يق���ول  بن�ض���ف  �ض���حكة ، وه���و  

يت�ضبث  ب�ضقته  بجنون .
م���ن الوحدة املروعة  " ه���و عمل  " الأب 
، هوبكن���ز يحكم ال�ضا�ض���ة ،  يتاأرجح  بن  
العظمة وال�ض���جة ال�ضعبة ، ويف انحدار 
اأنتوين نرى  نذير ، " من  اأنا  بال�ضبط  ؟  
الأرواح التي يجب اأن  ، وكم عدد  " �ضاأل 

تنتهي ، مثل حياته  ؟
ي�ض���تيقظ اأنتوين يف غرفت���ه ويخرج من 
ال�ض���قة ليجد نف�ض���ه يف ردهة امل�ضت�ض���فى 
، يتذك���ر وف����اة ابنت���ه لو�ض���ي )اإميوجن 
بوت�ض( يف حادث �ضيارة  ف�ي  امل�ضت�ضفى  
، يرى ج�ض���دها امللطخ بالدم���اء يف غرفة 
امل�ضت�ض���فى  ث���م ي�ض���تيقظ يف غرف���ة نوم 
لرعاي���ة   دار  يف  الآن   ، متام���ًا  خمتلف���ة 
كاثري���ن   ، تق���وم  ممر�ض���ته   ، امل�ض���نن  
)اأوليفي���ا ويليام���ز( ، بفح�ض���ه  واإبالغ���ه  
ب����اأن  اآن  انتقل���ت  اإىل  باري�ض  وتزورها  
يف عط���الت  نهاي���ة  الأ�ض���بوع م���ن ح���ن 
اأخ���رى ، بي���ل )م���ارك  لآخ���ر ، ممر�ض���ة 
جاتي����ض( ،  تزور اأي�ض���ًا اأثن���اء تفاعلهم ، 
يعاين اأنتوين من انهيار عاطفي  ب�ض���بب  
ع���دم  قدرت���ه  على  فهم  الع���امل  بعد  الآن 
واختف���اء  اآن  ويذك���ر  اأنه يري���د والدته ، 
تريح���ه كاثرين وهو يبك���ي وتخربه اأنها 
�ض���تاأخذه اإىل اخل���ارج اإىل احلديق���ة يف 

وقت لحق من ذلك اليوم .

عن / جملة نيويوركر الأمريكية

مثل �ضجرٍة َهِرَمة تت�ضاقط 
�أور�قها و�أغ�ضانها بفعل �لرياح 

و�لمطر تع�ضف �ل�ضيخوخة 
باالإن�ضان. حقيقة قا�ضية 
يدركها �أنتوني في لحظة 

رثاء للذ�ت بفيلم �الب 
للمخرج �لفرن�ضي فلوريان 

زيلر، و�لذي بد� كاإطاللة 
�ضينمائية ُمب�ضرة بتفرد في 

تر�تيل �ل�ضعور لمرثية رحيل 
�لذ�كرة �لعاطفية بفعل 

�لخرف و�لزهايمر وما ُيلحقه 
من �ضرر نف�ضي ومعنوي يثقل 

�أ�ضاه على �لمري�ض وذويه. 

قب����ل عقد م����ن الزمن كتب زيلر م�ض����رحية 
ال�ض����ادات  م����ن  الكث����ري  وبع����د  )الب(، 
اقيم����ت  حي����ث  واجلماهريي����ة  النقدي����ة 
عرو�ض����ها يف اكرث م����ن 45 دولة غدت مع 
كاتبها الكرث �ض����هرة وجناح����ًا فنيًا خالل 
عقدي����ن م�ض����ت م����ن الق����رن 21، فلوريان 
العابر لعتب����ة الربعن من عمره ا�ض����تمد 
فكرة امل�ض����رحية من جتربته ال�ضخ�ض����ية 
مع جدته الت����ي تولت رعايته وتن�ض����ئته، 
كان يف اخلام�ضة ع�ضرة حن بداأت تعاين 
م����ن اخلرف، بكتابته لالأب اأراد ا�ض����تعادة 
التوا�ض����ل مع تلك الأحا�ض����ي�ض، لذلك هي 
اك����رث م����ن ق�ض����ة ب����ل م�ض����اركة وجداني����ة 
يواج����ه فيه����ا املُتلقي �ض����عور ال�ضخ�ض����ية 
حن يدلف اىل راأ�ضها ليدرك اىل اأي مدى 
ميكن للمر�ض اأن يت�ضبب بفقدان الذاكرة 
و�ض����ياع الجتاهات، وما يولده من توتر 
و�ض����غوط ع�ض����بية ونف�ض����ية مريرة. اأمر 

ي�ض����ع اجلمه����ور مبوق����ع تفاعل����ي ولي�ض 
فقط م�ض����تلم لالأفكار وتاأديتها، ومنذ فيلم 
ت�ض����اريل كوفمان )اإ�ض����راقة اأبدي����ة للعقل 
النظي����ف( مل مي�����ض فيلم منطق����ة الذاكرة 

والوجدان مبثل ما فعله زيلر يف الأب. 
ل �ض����ك اإن الكاتب الربيطاين كري�ض����توفر 
�ض����ارك  ح����ن  ذل����ك  كل  اأدرك  هامبت����ون 
امل�ض����رحية  لتحوي����ل  م�ض����عاه  فلوري����ان 
اىل فيل����م �ض����ينمائي. فمعرفتن����ا بالعدي����د 
خا�ض����ت  الت����ي  ال�ض����ابقة  التج����ارب  م����ن 
بنف�����ض هذا امل�ض����مار يجع����ل التحدي يف 
اإلتما�����ض الخت����الف بالط����رح واملعاجل����ة 
هدف����ًا معياري����ًا لتقدمي الب ب�ض����كل مميز 
����ّناع العمل يف  �ض����ينمائيًا. لق����د جن����ح �ضُ
مالم�ض����ة الدرج����ة الأعل����ى م����ن التحفي����ز 
ال�ضردي وجاذبية الأداء بفاعلية التكييف 
الت����ي خرق����ت �ض����رنقة املعت����اد يف النق����ل 
كت�ض����اب  لاِ وهدف����وا  ناجح����ة  مل�ض����رحية 
الديناميكي����ة الب�ض����رية خلل����ق ال�ض����تايل 
رغ����م  وال����ذي  الفيل����م،  ب����روح  اخلا�����ض 
ك�ض����ره ملحدودية املكان بالن�ض امل�ضرحي 
باإ�ض����افة امل�ض����اهد اخلارجي����ة اإل اأن����ه مل 
يدف����ع ال�ض����يناريو نح����و تهمي�ض ال�ض����قة 
–امل����كان- حي����ث بقيت عن�ض����رًا فاعاًل يف 
البناء الدرامي، بل وح�ض����رت ك�ضخ�ضية 
معنوي����ة حمورية نتلم�����ض تداعي روحها 
املوؤتلف����ة م����ع �ض����اكينها بامتي����از ت�ض����ميم 
الإنت����اج الرائع املو�ض����وع م����ن قبل بيرت 
فران�ض����ي�ض برباع����ة ح����ن خل����ق ف�ض����اء 
م�ض����هدي يت�ضم بعمق عنا�ض����ره التاأثيثية 
املوحية واألوان موؤثرة واإ�ض����اءة منا�ضبة 
كوجهة نظر موازية تتغري طبقًا لالرتباك 
احلا�ض����ل بعقل ال�ضخ�ض����ية مع ما يوفره 
كل ذل����ك م����ن معرفة بذائقة ومنط �ض����لوك 
وطبيع����ة اخلي����ارات احلياتي����ة ل�ض����اكني 

املكان. 
م����ا يجع����ل فيل����م )الأب( حتفة �ض����ينمائية 
ال�ض����ردي  ون�ض����قها  الق�ض����ة  فق����ط  لي�����ض 
والداء الع����ايل للممثلن ب����ل ذلك التكامل 
النادر بن تفا�ضيل فنية عديدة ت�ضب يف 
البناء العام للموؤلف ال�ض����ينمائي لي�ض����عه 
مبرتبة اأ�ض����به مبلحمة وج����ود اأوبرالية، 
مثل خي����ارات اغاين الأوب����را واللوحات 
الت�ض����كيلية واملنحوت����ات. فف����ي �ضل�ض����لة 
م�ض����هد الفتت����اح يرتاف����ق م����ع ال�ض����ورة 
اغني����ة من احلرك����ة الثالثة ل�ض����به الوبرا 
املل����ك اآرث����ر )1691( للموؤلف املو�ض����يقي 
هرني بر�ضل يتوحد فيها روؤية مو�ضيقية 
مرتع�ضة لربودة ال�ضتاء مع كلمات ال�ضاعر 
النكليزي جون درايدن �ض����تغدو مدخلنا 
ل�ض����قيع الذاك����رة املُكتن����ف ع����امل اأنتوين 
�ض����يئًا ف�ض����يئًا. فيم����ا مثلت اح����دى اغاين 
اأوب����را �ض����ياد اللوؤل����وؤ )1863( للموؤل����ف 
املو�ض����يقي ج����ورج بيزي����ه رث����اء عاطف����ي 
عذب مل�ضاعر الذات وحديث �ضمت موجع 
للروح حيث ظهرت مب�ض����هدين مف�ضلين 
مل�ض����ار  كا�ض����ف  حت����ول  نقط����ة  ميث����الن 
ال�ضخ�ضيات، الأول عندما يتلقى انتوين 
خ����رب مر�ض����ه بعي����ادة الطبيب����ة، والثاين 
ح����ن تخرج ابنته من دار رعاية امل�ض����نن 
بع����د اإيداع����ه فيها. لق����د كان اختي����ار هذه 
)الآريا( تلبية لرغبة هوبكنز ال�ضخ�ض����ية 
والذي لطاملا حلم بروؤيتها ت�ضدح يف اأحد 
اأفالمه، اأم����ر حققه له املخرج زيلر معتربًا 
اإياها عربون حمب����ة وتقدير، وتعبري عن 

�ضعادته لقبوله متثيل الدور. 

يف ناحي����ة اأخ����رى كان اختي����ار لوح����ات 
ر�ضمها الفنانون فيليب فا�ضور وجي�ضون 
لين وديزموند ماك ماهون، والأخري اإن 
ا�ض����تهرا باأعمالهما املر�ض����ومة خ�ضي�ض����ًا 
لل�ض����ينما والتلفزي����ون، لتعك�����ض الكث����ري 
م����ن مالم����ح ال�ض����خو�ض وم�ض����ار حياتها 
وطبيعته����ا واللحظات العاطفي����ة املميزة 
لذكرياتها واملرتبط����ة بكيان العائلة وهي 
اأي�ض����ًا ج����زء مه����م م����ن ال����رثاء الروح����ي 
للم����كان. لكن كل ذلك يحتاج اىل توقيتات 
واعية يف اإظهارها املتكرر ب�ضكل تراكمي 
وه����و ما يفعله املخرج وفريق عمل الفيلم 
حن يخلقون من خالل الأ�ضكال املتنوعة 
للف����ن هارموين تن�ض����ج من خالل����ه روؤية 
مونتاجي����ة  بلمح����ات  تنعك�����ض  ب�ض����رية 
ذكية على امل����زاج العام للحكاي����ة، وجريًا 
عل����ى هذا ال�ض����ياق متثل منحوتة )�ض����وء 
القمر( للنحات البولندي ايغور ميتوراج 
توه����ج تعب����ريي ين�ض����جم مع تناق�ض����ات 
التال�ض����ي الت����ي يعي�ض����ها اأنت����وين بفع����ل 
ذاكرته املعطوبة. راأ�����ض متاآكلة النهايات 
واجلوان����ب متيل اىل ال�ض����قوط احلر يف 
الف�ض����اء، اأف����كار خالقة ي�ض����تدعيها العمل 
النحت����ي ت�ض����ري بالت����وازي م����ع مقا�ض����د 
معه����ا  يلتق����ي  و�ضخ�ض����ياته  الأب  فيل����م 
عن����د نقط����ة دميوم����ة النهي����ار التدريجي 
والتداع����ي اىل ع����امل جمه����ول وقا�ض����ي. 
ُيعرف ميتوراج بتماثيله املجتزاأة جل�ضم 
الن�ض����ان حيث تت�ض����هر �ض����من اأ�ض����لوبه 
التقالي����د الكال�ض����يكية م����ع اأف����كار م����ا بعد 

حداثية يجتم����ع فيها اجلم����ال والدقة مع 
اله�ضا�ضة واملعاناة. 

�ض����عى ال�ض����يناريو املكت����وب بعناي����ة اىل 
عل����ى  وال�ضخ�ض����يات  احلكاي����ة  تر�ض����ن 
ال�ضا�ض����ة خ�ضو�ض����ًا مع وج����ود هامبتون 
بخربته الكبرية رفقة زيلر بالكتابة توؤكد 
ذل����ك م�ض����ريته احلافلة حي����ث نال �ض����ابقًا 
جائزة الو�ض����كار لأف�ض����ل �ض����يناريو ُمعد 
عن فيلم عالق����ات خطرة، فقبل اأن نغط�ض 
يف عقل اأنتوين مل�ض����اركته �ضعيه امل�ضني 
يف الفه����م والإدراك و�ض����ط غابة م�ض����اعر 
ال�ض����كوك والغ�ضب والت�ض����تت واخلوف 
مع نقي�ض����اتها م����ن حلظات بهج����ة وفرح 
ح����ن تنك�ض����ف ب�ض����بب املر�����ض تقلب����ات 
الزمن واملكان وال�ضخو�ض، تبدو �ضل�ضلة 
م�ض����اهد الفتتاح مثابات مهمة لتو�ض����يح 
طبيعة �ضخ�ض����ية البنة احلقيقي����ة بعيدًا 
الالحق����ة،  املجحف����ة  الأب  خي����الت  ع����ن 
وبلفت����ات ب�ض����رية ُمع����ربة تظه����ر حمامة 
تتق����رب منها عند مدخ����ل البناي����ة الواقع 
فيه����ا املنزل، ما ُيعي����د اىل ذاكرتنا حمامة 
فيل����م )حب( ملاي����كل هانيكه ال����ذي ينحدر 
اأي�ضًا ملو�ضوعة ال�ضيخوخة وتداعياتها، 
رمزية ه����ذا الطائر يف الثقاف����ات القدمية 
اأن الإن�ض����ان بامتالكه ل����روح حمامة فتلك 
ا�ض����ارة لكون����ه �ضخ�ض����ية لطيف����ة مليئ����ة 
بالعطف ومن النادر قيامه ب�ض����يء موؤذي 
والأه����م لديه م�ض����عى دائم ملن����ح الهتمام 
والرعاي����ة لالآخري����ن من حول����ه. مرجعية 
تعبريية ا�ضتخدمت كل طاقة ال�ضورة يف 

منح امل�ض����اهد التمهيد الواعي ل�ضخ�ض����ية 
�ض����يتم التنكي����ل بها كث����ريًا فيما بع����د، اأما 
امل�ض����هد التايل فه����و العتبة لعق����ل اأنتوين 
حن تلتق����ط كام����ريا علوي����ة )اآن( ترتقي 
متاهة ال�ض����المل املوؤدية لدوامة الت�ض����ظي 

بذاكرة الأب -املكان-. 
ينزل����ق هوبكن����ز بتمثيل����ه املفع����م حيوية 
اأنت����وين  ليغ����دو  �ضال�ض����ة  ب����كل  و�ض����غف 
فيعي�����ض  ملر�ض����ه،  ����ر  واملُنكاِ امل�ض����طرب 
ال�ض����عف والق����وة واخل����وف  تناق�ض����ات 
وال�ضجاعة والق�ضوة والعطف، يرتاق�ض 
كا�ض����فًا  والف����رح،  احل����زن  ب����ن  برباع����ة 
اأ�ض����رار وعي����ه بتداعيات �ض����حته يف تلك 
اللحظ����ات الطفولي����ة الت����ي ل يج����د فيه����ا 
�ض����الحًا يداف����ع به ع����ن حيات����ه وذكرياته 
�ض����وى البكاء. لكنن����ا مل نكن لندرك عظمة 
اأداء هوبكن����ز ل����ول بري����ق اللمع����ان لدور 
البن����ة الوفي����ة وال�ض����بورة ال����ذي قدمته 
بتوه����ج اأوليفيا كومل����ان حن جنحت يف 
اإظهار عوامل النك�ضار الداخلي و�ضروخ 
القل����ب املفطور عل����ى اأبيها والأحا�ض����ي�ض 
نح����وه  األتزامه����ا  ب����ن  تتنازعه����ا  الت����ي 
وه����ي ت����رى اخل����وف والرتب����اك بعيونه 
وب����ن رغبتها بعي�ض حياتها كاأي اإن�ض����ان 
طبيعي، لقد خا�ض����ت كومل����ان جتربة هذا 
ال�ض����عور بطفولته����ا عندم����ا كان����ت ترافق 
والدتها املمر�ض����ة التي ت�ض����فها ب�ض����فرية 
رعاي����ة مر�ض����ى اخل����رف يف جولتها اىل 
من����ازل ه����وؤلء ال�ض����خا�ض املُهمل����ن من 
عوائله����م يعانون وط����اأة الوحدة املريرة، 
واحل����زن  بالعط����ف  املُ�ض����بعة  بنظراته����ا 
وتقا�ض����يم وجهها النقية ا�ضحت اأبعد من 
جم����رد ممثلة واأقرب حلال����ة ُمهجة انهكها 
تراك����م الأمل الروح����ي، لق����د ب����دت واأبيها 
وكل حياته����م العائلية احلافلة بامل�ض����رات 
والأوجاع اأقرب لبقايا الكوب الذي �ضقط 
من يدها فتحول ل�ضظايا متناثرة ي�ضعب 

جمعها. 
مب�ض����ارها  احلي����اة  رحل����ة  )الأب(  فيل����م 
املتنق����ل ب����ن ف�ض����ول الزم����ن الإن�ض����اين 
يف اأمكن����ة الألف����ة. يتنام����ى طريقه����ا ب����ن 
�ض����ورًة رمزية حاملة اأو واقعية ملمو�ض����ة 
زادها الذكريات املحت�ض����دة التي التهمتها 
بال رحم����ة اأمرا�ض ال�ض����يخوخة وتركتها 

تتال�ضى اىل الأبد.           

فـيـلـم �لأب: �أوبــر� �لـتـال�شــي 

فيلم "�لأب".. �أنتوين هوبكنز يبهر ع�شاق �ل�شا�شة �لكبرية  



 قحطان جا�سم جواد

املخ���رج ح�ض���ن ح�ضني ترك ب�ضم���ة وا�ضحة 
يف الدرام���ا العراقي���ة من���ذ عمله ذئ���اب الليل 
وحل���د اليوم. ظل متاألقا ويقدم دراما عراقية 
حتك���ي ق�ض���ة العراقيني ب���كل �ض���دق. ورغم 
غيابه ع���ن العراق منذ �ضن���وات فقلبه وعقله 
يف الع���راق وه���و يتفح�ض���ه باأحا�ضي�ض���ه كل 
ي���وم من خ���الل الدرام���ا الت���ي يقدمها ممثال 
وخمرج���ا. حاورته )املدى( وكان اول �ضوؤال 

طرحناه :-
*جمهورك يرتقب جديدك؟

- م�ضل�ض���ل العدل���ني.. �ضاأكون خمرجا فقط.. 
الفك���رة ع���ن انتفا�ض���ة ال�ض���باب يف ت�ض���رين 
الذي���ن طالب���وا بحقه���م امل�ض���روع  يف وط���ن 
اآم���ن.. واالنتفا�ض���ة ال�ض���لمية تدعونا لنقف 

معها وم���ع ثوارها الذين �ض���عروا ان وطنهم 
ي�ض���رق منهم. وال ا�ضتطيع البوح بالتفا�ضيل 

واتركها للم�ضاهد يراها يف رم�ضان. 
*انت ممثل وخمرج اين جتد نف�ضك اكرث؟

- اراين خمرج���ا اكرث الن امل�ض���وؤولية اكرب.. 
وا�ض���تطيع ان اوظ���ف امكانيات���ي وخربت���ي 
كمخرج خلدمة اي�ضال الفكرة والهدف ب�ضكل 
�ض���ادق وام���ني. الن فكرة ت�ض���رين واهدافها 
النبيل���ة حتت���اج اىل م���ن يتفرغ ب�ض���كل كامل 
ودقيق الي�ضال اهدافها اىل املتلقي.. واكون 
قريب���ا م���ن جمي���ع املمثل���ني وتوجيههم حتى 

ن�ضل جميعنا للهدف.
*معظ���م املخرجني يعتم���دون املمثل اجلاهز 
يف الدراما العراقية واليتعبون يف اكت�ضاف 

املواهب اجلديدة؟ 
- اختي���ار املمث���ل اجلاهز لي�س عيب���ا، وامنا 

لغر�س اال�ض���تفادة من خرباته وحتفيز بقية 
املمثل���ني اجل���دد وخا�ض���ة ال�ض���باب  ل���الداء 
االف�ض���ل م���ن جت���ارب املمث���ل، ال���ذي ميتلك 

اخل���ربة الطويلة ليكون ق���دوة لهم.. يف هذا 
العم���ل بال���ذات �ض���رتى الكث���ر م���ن املمثلني 
ال�ض���باب اجل���دد.. �ض���باب و�ض���بايا واغلبهم 
كان���وا م���ن امل�ض���اركني بانتفا�ض���ة ت�ض���رين، 

ا�ضافة اىل املمثل اجلاهز كما �ضميته.
ع���ن تدخ���ل  املوؤلف���ني ال ير�ض���ون  *احيان���ا 
املخرج حني يحاول ان يوؤثر يف ن�ضو�ضهم. 
فكي���ف ت���رى ذلك وه���ل حدثت تغي���رات يف 

العمل وما موقف املوؤلف؟ 
- كان���ت غرفة الكتابة الت���ي كتبت هذا العمل 
وجميعهم من ال�ضباب الواعي بقيادة الكاتب 
الركاب���ي واع���ني  املب���دع م�ض���طفى  ال�ض���اب 
ومتفهمني ج���دا لراأي املخرج واف���كاره التي 
تغني العمل لتقدميه ب�ض���كل اف�ضل.. واملنتج 
ج���زء فع���ال ومه���م لتق���ومي العمل واي�ض���ال 
املوؤل���ف   - النج���اح   �ض���اطئ  نح���و  اف���كاره 

املخرج املنتج  - جميعهم كانوا كخلية النحل 
يعملون النتاج عمل فني جماعي �ضي�ض���ار له 

بالبنان. 
*كيف ترى الدراما اليوم؟ 

- الدراما العراقية بخر.. وخا�ضة مبادرات 
ال�ضباب ُكتابا وخمرجني ومنتجني وممثلني 
وممث���الت. وق���د اغن���وا ال�ض���احة الدرامي���ة 
بالكثر.. وظهر الكثر منهم من خالل اعمال 

رم�ضان. 
*الدراما افتقدتك كممثل؟

- التلفزيون �ضحبني اليه و�ضحرين وتفرغت 
اليه منذ زمن طويل كمخرج ومن ال�ض���عوبة 
ان افرغ نف�ضي للتمثيل اال يف حاالت نادرة.. 
فاالخ���راج يحت���اج الوق���ت الكث���ر والتفرغ 
التام لدرا�ض���ة ومتحي����س الن����س والنقا�س 

امل�ضتمر مع الكاتب واملنتج .

وداعا بسام فرجكاركاتيــــــــــــــــــــر
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العمود
الثامن

�ضدرت عن دار املدى رواية �ضرة للكاتبة الفرن�ضية �ضيمون 
دي بوف���وار بعن���وان "وانته���ى كل �ض���يء"، والكتاب رحلة 
حت���اول من خاللها الكاتب���ة ان تتنقل بني االزمان والبلدان، 
�ضاهدا على انها ادت ما عليها جتاه امل�ضطهدين افرادا كانوا 
ام �ض���عوبا وجتاه التاريخ، وعلى انها �ض���وت ح�ضابها امام 
ال�ض���مر والفكر.. و�ض���تاأخذنا بوفوار من خ���الل قراءاتها 
واحالمها يف جولة داخل عاملها ال�ض���حري املتفرد، وتعرج 
بن���ا على عالقاتها و�ض���داقاتها التي كان له���ا اثر عميق يف 
حياتها، ال �ض���يما تل���ك التي جمعته���ا بالفيل�ض���وف الكبر 

رفيق دربها �ضارتر. 

اأكرر هنا با�ضتمرار، اأنني 
اأحاول قدر طاقتي وحتملي، 

االبتعاد عن �ضر خط �ضا�ضتنا 
اأ�ضغلكم  واأن  "االأفا�ضل"  ، 

باحلديث عن الكتب، واأ�ضّدع 
روؤو�ضكم مبقوالت �ضارتر 

و�ضك�ضبر، لكنني يا�ضادة اأعود 
مرغمًا لكتابة عمود عن واحد 

من زعماء هذا الع�ضر، باالأم�س 
واأنا اأجتول يف هذه ال�ضبكة 

العنكبوتية التي اخرتعها لنا 
الربيطاين "تيم برنرز – يل"، 

والتي ن�ضتخدمها يف مرات 
كثرة لبث الكراهية، وال�ضخرية 
من ال�ضعوب، وترديد ا�ضطوانة 

اأننا علمنا الب�ضرية القانون، 
من دون اأن نحرتم املرحوم 

حمورابي الذي حاول قبل ما 
يقارب االأربعة اآالف عام اأن 

ير�ضد الب�ضرية اإىل �ضيء ينظم 
حياتهم اأطلق عليه ال�ضرائع 

اأو القوانني. لكن امل�ضرع 
العظيم مل يدر بخلده يومًا اأن 

م�ضلته �ضتلقى االحرتام يف 
بالد الغرب، و�ضتحت�ضنها بالد 

اأنقذ  الذي  الزعيم  "العم" ديغول 
فرن�ضا من �ضطوة هتلر، فيما 

بالد الرافدين ا�ضتبدلت القانون 
ب�"الكعدة الع�ضائرية". اأعود 
جلولتي يف االإنرتنيت حيث 

قراأت خربًا يقول اإن خم�س 
عوائل عراقية قدمت �ضكوى 

ق�ضائية يف العا�ضمة الفرن�ضية 
باري�س �ضد رئي�س الوزراء 

ال�ضابق عادل عبد املهدي. وتتهم 
العائالت عبد املهدي بارتكاب 

وتعذيب  االإن�ضانية  �ضد  "جرائم 
واإخفاء ق�ضري" خالل تظاهرات 

الن  فرن�ضا؟،  يف  ملاذا  "ت�ضرين". 
ال�ضيد عادل عبد املهدي ال يزال 

يفتخر بجن�ضيته الفرن�ضية، فيما 
يعترب اجلن�ضية العراقية جمرد 
و�ضيلة للح�ضول على املنا�ضب 

واملغامن.
خرب عادل عبد املهدي مر مثله 
مثل الكثر من االأخبار التي ال 
جتد لها �ضوقًا داخل اهتمامات 

النخبة العراقية، التي كان 
املطلوب منها اأن تكون هي 

�ضاحبة الدعوى ، وهي ال�ضوت 
احلقيقي ل�ضحايا االحتجاجات  

                             .
يخربنا القامو�س الفرن�س 

ال�ضهر "الرو�س" باأن كلمة 
نخبة ا�ضتخدمت للمرة االأوىل 
يف فرن�ضا عندما احتجت عام 

1898جمموعة من الكّتاب، على 
راأ�ضها اإميل زوال على �ضجن 

وحماكمة �ضابط فرن�ضي ا�ضمه 
درايفو�س زورًا لتربئة اأحد 

كبار قادة اجلي�س، فقد ن�ضرت 
كربيات ال�ضحف الفرن�ضية على 

�ضفحاتها االأوىل مقااًل مثرًا 
الإميل زوال بعنوان "اإين اتهم" 
وفيه يوجه �ضهام النقد لرئي�س 
الوزراء ووزير الداخلية وقادة 
اجلي�س الأنهم زوروا احلقائق، 

املقال الذي اأ�ضبح فيما بعد 
عنوانًا لالحتجاج ودخل قامو�س 

االأدب باعتباره اأبلغ بيان �ضد 
التع�ضف والظلم.

يف العراق ظل اال�ضرتخاء �ضيد 
املوقف عند النخبة العراقية . مل 

يعرف اهايل ال�ضحايا اأن حتقيقا 
مت اأو اتهاما وجه، بل اإن اأ�ضواتا 

تتهم املتظاهرين بانهم ينفذون 
اجندات اجنبية  .

ان تلجاأ عائالت ال�ضحايا اىل 
باري�س للبحث عن عدالة الق�ضاء 

،  هذا يعني انها تعاين من " 
قدر " ا�ضود فر�س عليها ، واننا 

مل ن�ضتطع ان نحرك املياه يف 
واملجتمع،  "بركة" ال�ضيا�ضة 

التي ي�ضر فيها بع�س ال�ضا�ضة 
على اإخفاء العلم الوطني جانبًا ، 

لنعي�س حتت رايات خمتلفة .

"ق�ضاء" و"قدر"

وانتهى كل �سيء 

 علي ح�سني

 رو�سان بهية 
الخط���اط ورئي����س جمعي���ة الخطاطي���ن العراقيي���ن اعل���ن ع���ن م�ض���اركة جمعية 
الخطاطي���ن ف���ي المعر����س ال�ض���امل ال���ذي تقيم���ه وزارة الثقافة بعن���وان )الفن 
الت�ض���كيلي العراقي في 100 عام(، ودعا بهية من خالل موقع الجمعية الر�ض���مي 
كافة الخطاطين والمزخرفين للم�ض���اركة بفعالية وبح�ضور لما ت�ضكله المنا�ضبة 
من اهمية في ابراز تاريخ العراق الفني، ت�ض���لم االعمال اعتبارا من 2021-4-1 
ولغاية 15-5-2021، وللفنان الم�ضارك حرية اختيار العمل الذي �ضيخ�ضع الى 

لجنة مخت�ضة بفرز االعمال.

...
داً 

 ج
ص

(: عملي اجلديد عن ثوار ت�سرين الأبطال وانتفا�ستهم ال�سلميةخا ح�سن ح�سني لـ)

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

�ضيكون م�ضم�ضا يف العديد من مناطق البالد.     
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حول العالم

 خا�ص باملدى 

على م���دي يوم���ني انعق���د مهرجان 
باب���ل ل�ض���ينما االنيم�ض���ني يف بابل 
ت�ض���من  كب���ر.  فن���ي  وبح�ض���ور 
الي���وم االول االفتت���اح يف م�ض���رح 
كلي���ة الفن���ون اجلميل���ة "كم���ا ق���ال 
ل�)املدى( رئي����س املهرجان الدكتور 
م���رزوك" وعر����س  �ض���باح  عام���ر 
للفن���ان ح�ض���ن مالتو�س  م�ض���رحي 
للفن���ان  كب���ر  تك���رمي  ج���رى  ث���م 

اول  باعتب���اره  اليا�ض���ري  في�ض���ل 
خمرج يق���دم فيلم���ا عن االنيم�ض���ن 
هو االمرة والنه���ر. وكذلك الفنان 
املخرج ان�س املو�ضوي خمرج فيلم 
كلكام�س العظيم وق���د عر�س فيلمه 
يف االفتت���اح. وا�ض���اف امل���رزوك: 
ثم ب���داأت امل�ض���ابقة الدولية بعر�س 
اربعة اف���الم من مدار����س التحريك 
الفرن�ض���ية. ثم جاءت فق���رة توقيع 
الناق���د املوؤرخ مه���دي عبا�س لكتابه 
)نح���ن وافالم االنيم�ض���ن( ق���دم لها 
وه���و  ال�ض���حن.  �ض���الح  الدكت���ور 
اول كت���اب عراق���ي عن ه���ذا النوع 
م���ن اف���الم الكارت���ون. يف امل�ض���اء 
�ض���ينما  يف  الفعالي���ات  توا�ض���لت 

�ض���ومر داخل مول حيث بداأت فرتة 
افالم امل�ض���ابقة العربية وت�ض���منت 
عر�س 14 فيلما من م�ض���ر واالردن 
وال�ض���عودية  وقط���ر  ولبن���ان 
فق���رة  بعده���ا  وج���رت  والع���راق. 
االف���الم االجنبي���ة وعر�ض���ت فيه���ا 
ع�ض���رة افالم اجنبية م���ن عدة دول 
وبريطاني���ا  والربتغ���ال  كفرن�ض���ا 
وايطالي���ا  واالرجنت���ني  وبلجي���كا 
املتح���دة  والوالي���ات  وا�ض���بانيا 
واملاني���ا. وج���رت بعده���ا اجلل�ض���ة 
احلواري���ة للمهرجان و�ض���ارك فيها 
العديد من النقاد وخمرجي االفالم 
ا�ضافة اىل �ض���يوف املهرجان منهم 
د. جب���ار ج���ودي ود. احمد ح�ض���ن 

العبا����س  اب���و  وحمم���ود  مو�ض���ى 
وعزام �ضالح ومهدي عبا�س واآ�ضيا 
كم���ال وغره���م. وخت���م املهرج���ان 
بحف���ل غنائ���ي جمي���ل ا�ض���افة اىل 
توزي���ع اجلوائ���ز عل���ى الفائزي���ن. 
يف اخلت���ام وزع���ت جوائ���ز جلن���ة 
الدكت���ور  م���ن  املكون���ة  التحكي���م 
ونابلي���ون  البي�ض���اين  حكم���ت 
احلريري وكاظم مر�ض���د ال�ض���لوم. 
وقال عنه���ا الفنان ح�ض���ني العكيلي 
معاون رئي�س املهرجان:- ت�ضمنت 
جوائز امل�ض���ابقة العربي���ة اجلائزة 
الع���راق  م���ن  ب���ذور  لفيل���م  االوىل 
للمخرج عدي عبد الكاظم. والثانية  
لفيل���م الهاوية للمخرج �ض���امي كاكا 

من اقليم كرد�ضتان.
والثالثة لفيلم رحمة للمخرج ب�ضر 
امل�ض���عودي. ام���ا جوائز امل�ض���ابقة 
االجنبي���ة فكان���ت اجلائ���زة االوىل 
للفيل���م الهولن���دي )انك���ت( ملخرجه 
جو�ضت فان دين. واجلائزة الثانية 
)جال�ض���ينوك(  الرو�ض���ي  للفيل���م 
ملخرج���ه )نارميونوف(. واجلائزة 
البلجيك���ي)دراي  للفيل���م  الثالث���ة 

�ضي( ملخرجه )بورت بو�ضاريت(.

الإعالن عن نتائج مهرجان الإنيم�ضني يف بابل

جوازات  فر�س  االأبي�س  البيت  ا�ضتبعد 
ف��اي��رو���س  ���ض��د  للتطعيم  اإل��زام��ي��ة  �ضفر 
ك�����ورون�����ا م�����وؤك�����دا ������ض�����رورة ح��م��اي��ة 

خ�ضو�ضية املواطنني وحقوقهم.
ال��ع��م��ل  ف���ر����س  ال����رتوي����ج خل��ط��ط  ومت 
اأنحاء  جميع  يف  ه��ذه  ال�ضفر  ب��ج��وازات 
من  االأ�ضخا�س  لتمكني  كو�ضيلة  العامل، 

التنقل االآمن اأثناء مكافحة الوباء.
بينما يرى منتقدون اأن مثل هذه الوثائق 
بني  للتمييز  و���ض��ي��ل��ة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
ال  اإنها  املتحدة  الواليات  وقالت  الب�ضر. 
االأمريكيني  من  يطلب  "نظاما  تدعم  ولن 

حمل وثائق اعتماد تطعيم لالأفراد".
للبيت  ال�ضحفية  ال�����ض��ك��رت��رة  وق��ال��ت 

ب�������ض���اك���ي، يف ك��ل��م��ة  االأب����ي���������س ج����ني 
"قاعدة  هناك  تكون  لن  اإن��ه  لل�ضحفيني 

"تفوي�س  للتطعيم" اأو  فيدرالية  بيانات 
على  احل�����ض��ول  اجلميع  ي��ل��زم  ف��ي��درايل 

للتطعيم".  واح������دة  اع���ت���م���اد  وث��ي��ق��ة 
االآن  ت��دع��م  ال  "احلكومة  واأ����ض���اف���ت: 
االأمريكيني  من  يطلب  نظاما  تدعم  ولن 
ح��م��اي��ة  ي��ج��ب  اع���ت���م���اد،  اأوراق  ح��م��ل 
وحتى  االأمريكيني،  وحقوق  خ�ضو�ضية 
ال يتم ا�ضتخدام هذه االأنظمة �ضد النا�س 
يف  البلدان  وتبحث  عادل".  غر  ب�ضكل 
ي�ضمى  ما  ا�ضتخدام  العامل  اأنحاء  جميع 
�ضيتم  وال��ت��ي  ال��ل��ق��اح،  �ضفر  ب��ج��وازات 
مت  قد  ال�ضخ�س  اأن  الإظهار  ا�ضتخدامها 
تطعيمه �ضد كوفيد-19، كطريقة الإعادة 
وال�ضفر  اجل��م��اه��ري��ة  التجمعات  فتح 

باأمان.

مت االإع����الن عن موعد عر�س الفيلم اجلديد "تذكرة اجلنة"، وهو فيلم 
كومي����دي رومان�ض����ي بطول����ة النجم����ني جوليا روبرت�����س وجورج 

كل����وين، وم����ن املق����رر عر�ض����ه يف  دور ال�ض����ينما يف خري����ف عام 
2022، وكان ق����د ب����داأ النجمان جورج كل����وين وجوليا روبرت�س 

ت�ض����وير اأوىل م�ض����اهد فيلمهما اجلدي����د، حيث اأعلن بول فليت�ض����ر 
الوزير الفيدرايل االأ�ض����رتايل لالت�ض����االت والفنون، عن الت�ضوير 
يف كوينزالن����د، وقال اإن االإنتاج �ضيح�ض����ل على منح����ة قدرها 6.4 

ملي����ون دوالر ا�ض����رتايل، ومت الك�ض����ف ع����ن فيل����م  تذك����رة اجلن����ة منذ 
�ض����هرين تقريبا، ويعود الثنائي جورج كل����وين وجوليا روبرت�س الذي 

حق����ق جناحًا كبرًا بواحد من اأف�ض����ل االأف����الم بتاريخ ال�ض����ينما العاملية 
Ocean’s Eleven، ومت عر�ض����ه فى 2001 بداية االألفية اجلديدة 

 Ocean’s اأح����داث  اأثن����اء عر�ض����ه.  وحق����ق وقته����ا جناح����ًا كب����رًا 
تدور حول ع�ضابة متخ�ض�ضة وحمرتفة  كانت   Eleven

تتكون م����ن 11 فردا بقيادة اأو�ض����ن، يجتمعون من اأجل 
و�ض����ع خط����ة طموحة وجمنونة ل�ض����رقة اأك����رب ثالثة 

كازينوهات للقمار ب��)ال�س فيغا�س(. 

تراجع الرئي�س االأمركي ال�ضابق دونالد ترامب من املركز 1001 
يف قائمة فورب�س للمليارديرات، والذي كان يحتله العام املا�ض���ي 
اإىل املركز 1299 بعد انخفا�س �ض���ايف ثروته ب�ض���كل ملحوظ يف 
الفرتة االأخرة. وبح�ض���ب �ض���حيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فقد 
بلغ �ض���ايف ثروة ترامب 2.4 ملي���ار دوالر بعد اأن كان يعادل 3.5 
مليار دوالر عند توليه الرئا�ض���ة يف عام 2017. و�ض���ربت جائحة 
فايرو����س كورون���ا امل�ض���تجد ثروة ترامب ب�ض���دة، حيث خ�ض���رت 
عقارات���ه و�ض���ركاته وفنادق���ه ومنتجعات���ه، والطائ���رات ومالعب 

الغولف التي ميتلكها، الكثر من االإيرادات وتراجعت قيمتها.
ورغم اأن لعبة الغولف اأ�ض���بحت �ض���ائعة خالل الوب���اء باعتبارها 
ريا�ض���ة خارجي���ة تتوفر فيه���ا �ض���روط التباعد االجتماع���ي، فاإن 
ملعب���ي ترام���ب يف ا�ض���كوتلندا قد خ�ض���را املال با�ض���تمرار خالل 
الفرتة االأخرة، وفقًا مل�ض���تندات ح�ضلت عليها وكالة "بلومربغ" 
لالأنب���اء. وميتل���ك ترامب اأي�ض���ًا اأ�ض���طواًل من الطائرات يت�ض���من 
"بوين���غ 757". وه���ذه الطائ���رات عمره���ا عق���ود وق���د  طائ���رة 
انخف�ض���ت قيمتها ب�ض���كل قيا�ضي يف ال�ض���نوات االأخرة، ويرجع 

ذلك جزئيًا اإىل اأنه باع جزءًا من اأ�ضطوله.

  " كورونا �ــســفــر  ـــــــوازات  "ج ــص  ــ� ــرف ت املــتــحــدة  الــــوليــــات 
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جورج كلوين وجوليا روبرت�ص 
يعودان بعد 20 عامًا 

كيم كاردا�سيان 
تن�سم اإىل نادي 

املليارديرات
ان�ضمت �ضيدة االأعمال االأمركية، 
اأم����س  ي���وم  كاردا�ض���يان،  كي���م 
الثالثاء، اإىل نادي املليارديرات 
الأول م���رة، وف���ق قائم���ة جمل���ة 

العامل. "فورب�س" الأثرياء 
ع���رب  كاردا�ض���يان  وا�ض���تهرت 
الواق���ع  لتلفزي���ون  برنام���ج 
قب���ل اأن متتلك خط���وط اإنتاج 
الأدوات التجمي���ل واملالب����س 

الداخلية.
وقال���ت "فورب����س" اإن ثروة 
كاردا�ض���يان )40 عامًا( تقّدر 
حالي���ًا "بنحو ملي���ار دوالر، 
ارتفاع���ًا م���ن 780 ملي���ون 
االأّول،  ت�ض���رين  يف  دوالر 
جم���االت  بف�ض���ل  وذل���ك 
واأي�ض���ًا  املربح���ة،  العم���ل 

العائد من تلفزيون الواقع 
و�ضفقات الرتويج وعدد من 

اال�ضتثمارات االأقل".
تعن���ي  "فورب����س"  تقدي���رات 

اأن كاردا�ض���يان حلق���ت بزوجه���ا كانييه 
وي�ضت )الذي تو�ضك على االنف�ضال عنه( 

يف ن���ادي امللياردي���رات. وق���درت املجلة 
ي���وم الثالث���اء ثروة وي�ض���ت بنح���و 1.8 

ملي���ار دوالر، معظمه���ا جاء من �ض���فقات 
بيع ح���ذاء "ييزي" الذي �ض���ممه وخط 

اأزياء.
واأقام���ت كاردا�ض���يان دعوى للطالق 
م���ن وي�ض���ت يف �ض���باط، متذّرع���ة 

باختالفات بينهما ال ميكن حلها.

 ترامب يرتاجع بنحو 300 مركز 
يف قائمة "فورب�ص" للمليارديرات

تقي���م  اال�ض���بوعية  فعالياته���ا  �ض���من 
موؤ�ض�ضة المدى ندوة بعنوان "لقاحات 
كورون���ا".. بي���ن الترحي���ب والتحذير، 
ت�ض���ارك فيه���ا الدكت���ورة رغ���د ال�ض���هيل 
ا�ض���تاذة االمرا�س الوبائي���ة  والدكتور 
با�ض���م وزارة  المتح���دث  الب���در  �ض���يف 
ال�ض���حة و�ض���تتناول الندوة مو�ض���وع 
اللقاحات واهميته���ا وتحديات كورونا 
بع���د االرتف���اع الكبير بعدد اال�ض���ابات، 
الفعالية تقام اليوم ال�ضاعة الثانية ظهرا 

من على من�ضة المدى االلكترونية.

كورونا وتحدياتها على من�سة المدى الإلكترونية 
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