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 ترجمة/ حامد احمد

قت���ل م���ا ليق���ل ع���ن 82 �سخ�س���ا بعد 
ع���ر رده���ة  اجتي���اح حري���ق مرع���ب 
وحدة العناية املركزة ملر�سى كورونا 
عن���د اح���دى م�ست�سفي���ات بغ���داد هذا 
الأ�سب���وع. رئي����س ال���وزراء العراقي 
�سح���ب يد وزي���ر ال�سحة عق���ب وقوع 
احل���دث . وب���داأ لهي���ب الن���ار عندم���ا 
ت�سب���ب ح���ادث بتفجري اح���دى قناين 
اب���ن  م�ست�سف���ى  يف  الوك�سج���ن 
اخلطيب يف بغداد. وا�ستنادا لتقارير 
اعالمية فان امل�ست�سفى: "ل توجد فيه 
منظوم���ة وقاي���ة م���ن احلرائ���ق، وان 
ال�سقوف الثانوية �ساعدت يف انت�سار 
النريان عر املعدات القابلة لالحرتاق 
." هذه الفاجع���ة، التي �سهدت مر�سى 
مع���دات  ينتزع���ون  وه���م  كورون���ا 
اله���روب،  م���ن  ليتمكن���وا  النعا����س 
النظ���ام  خ���راب  م���دى  ع���ن  تتح���دث 

ال�سح���ي يف الع���راق. منظومة رعاية 
�سحي���ة متهالك���ة على م���دى عقود من 
ال�سدمات امل�ستمرة . ويقول بينيامن 
اأيزاخان، بروفي�سور �سيا�سات دولية 
من جامعة ديكن ال�سرتالية ان حادثة 
امل�ست�سف���ى لي�س ب�س���يء م�ستغرب يف 
بل���د مث���ل الع���راق ونظام���ه ال�سيا�سي 
ال�سائ���د من���ذ عقود قليلة . ب���داأ تدهور 
املنظوم���ة الطبي���ة بعد ح���رب اخلليج 
الوىل والعقوب���ات القت�سادي���ة التي 
�سل���ت القط���اع ال�سح���ي وا�سب���ح يف 
حينها الو�سع اكرث �سعوبة للح�سول 
عل���ى دواء  ومع���دات وتدري���ب. واذا 
كان���ت الم���ور �سيئ���ة يف ذل���ك الوقت 
فانه���ا ازدادت �س���وءا عل���ى نحو كبري 
بعد الع���ام 2003 بعد انت�سار موجات 
ال�سيا�س���ي.  والتخا�س���م  العن���ف 
وعواقب ذلك ما ت���زال ُي�سعر بها حتى 

الآن . 
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الأ�صود ي�صطدمون 
مبجموعة خليجية 

نارية يف كاأ�س العرب

 بغداد/ حممد �صباح

مل يكت���ب ملحاولت وزي���ر اخلارجية الإيراين 
حمم���د ج���واد ظريف لإع���ادة اإحي���اء التحالف 
الوطني النجاح ب�سب���ب اخلالفات احلادة بن 
قي���ادات الق���وى ال�سيعية التي اأبلغ���ت الوزير 
الإيراين اأنها �ستخو�س النتخابات الرملانية 
املبك���رة بخم����س حتالفات اأو قوائ���م انتخابية 

كبرية مع بع�س الكتل والأحزاب ال�سغرية.
ويدف���ع النق�سام بن هذه الق���وى اإىل خو�س 
غم���ار النتخاب���ات الرملاني���ة يف خم�سة ع�سر 
حمافظ���ة عراقي���ة ع���دا اإقليم كرد�ست���ان، وهو 
م���ا يعن���ي ان املناف�س���ة �ستك���ون اأ�س���د مقارنة 

بالنتخابات الرملانية ال�سابقة.
حتالف �سائ���رون الذي يكاد يكون الوفر حظا 
يف ح�س���د اكر ع���دد من املقاعد ق���رر امل�ساركة  
يف اكرث من 60 دائ���رة انتخابية، يليه حتالف 
الفت���ح ال���ذي اعلن ان���ه �سيتناف����س يف ثمانية 
وخم�س���ن دائرة انتخابية م���ن اجل احل�سول 

على اكر عدد من املقاعد.
ويق���ول جا�س���م حمم���د جعف���ر، الأم���ن الع���ام 
يف  الع���راق  لرتكم���ان  الإ�سالم���ي  لالحت���اد 
ال�سيعي���ة  "الق���وى  اإن  ل�)امل���دى(  ت�سري���ح 
�ست�س���ارك يف النتخاب���ات الرملاني���ة املبكرة 
بخم�س���ة حتالفات اأو قوائ���م انتخابية منفردة 
وه���ي كل م���ن الفت���ح وال�سدري���ن وائت���الف 

دولة القان���ون وعراقيون وائت���الف الن�سر"، 
لفت���ا اإىل اأن "خريط���ة التحالف���ات النتخابية 
للمكون���ات ال�سيعي���ة مازال���ت متحرك���ة وغري 

وا�سحة".
ويب���ن اأن "حتال���ف الفتح الذي يق���وده هادي 
العامري مك���ون من كتل ع�سائ���ب اأهل احلق، 
والكتائب، وال�سند، واملجل�س العلى وغريها 
اأن  ح���ن  يف  وال�سخ�سي���ات  الأح���زاب  م���ن 
ال�سدري���ن �سي�سرتك���ون مبفرده���م"، م�سيفا 
اأن "حمم���د �سياع ال�س���وداين وعدنان الزريف 
باتوا الأقرب اإىل ائتالف الن�سر الذي يتزعمه 

حيدر العبادي".
 التفا�صيل �س2

اإذاعات وطنية غا�صبة من املبالغة يف اأجور الطيف الرتددي

مل�صلحة َمن التقارب 
ال�صعودي الإيراين؟ 

القانون وفاجعة 
م�صت�صفى ابن اخلطيب

جا�صم ال�صفار يكتب: هادي عزيز علي يكتب: 6

 بغداد/ ح�صني حامت

ال���دوام  ق���رار  ان  الرتبي���ة،  وزارة  اك���دت 
مبق���ررات  مرتب���ط  املدار����س  يف  احل�س���وري 
اللجنة العلي���ا لل�سحة وال�سالم���ة، فيما �سددت 

على اجراء المتحانات ح�سوريا.      
وق���ال املتح���دث با�س���م وزارة الرتبي���ة حي���در 
فاروق يف حدي���ث ل�)املدى( اإن "قرارات وزارة 
الرتبي���ة يف ما يخ����س دوام املدار����س مرتبطة 
مب���ا تق���رره اللجنة العلي���ا لل�سح���ة وال�سالمة، 
�س���واء اكان بزيادة ع���دد اأيام ال���دوام الر�سمي 
او الإبقاء على الدوام ليومن يف الأ�سبوع، او 

اغالق املدار�س".

اختب���ارات  "جمي���ع  اأن  اىل  ف���اروق،  وي�س���ري 
وزارة الرتبي���ة ح�سوري���ة، ام���ا دوام املدار�س 

فمن املمكن ان يعود الكرتونيا".
الأ�سه���ر  يف  احل�س���وري  "ال���دوام  اأن  ويب���ن 
الأخ���رية، كان ذو اإيجابي���ة اأك���رث م���ن التعلي���م 
اللك���رتوين، والوزارة كان���ت حري�سة على ان 
يك���ون ال���دوام ح�سوري���ا خ�سو�س���ا للمراحل 
الثالث���ة الأوىل من املرحلة البتدائية بالإ�سافة 

اىل املراحل املنتهية".
وي�سي���ف املتح���دث با�س���م وزارة الرتبي���ة، اأن 
الجتماعي���ة  املواق���ع  �سفح���ات  م���ن  "الكث���ري 
الواق���ع  ت�سوي���ه  حت���اول  الع���الم،  وو�سائ���ل 

واثارة الرعب واملخاوف لدى املواطنن".

وم�س���ى فاروق بالق���ول، اإن "فايرو�س كورونا 
ل يقت�س���ر على الطلبة واملدار�س"، متمنيا "من 
اجلميع اللتزام بالإجراءات الوقائية، لتجاوز 
اأم����س  ال�سح���ة،  وزارة  واأ�س���درت  الزم���ة". 
الربع���اء، تو�سي���ات جديدة للحد م���ن انت�سار 
فايرو����س كورون���ا.  وبح�س���ب وثيق���ة ح�سلت 
عليه���ا )امل���دى(، ف���اأن، "اللجنة العلي���ا لل�سحة 
وال�سالمة او�ست باإيق���اف التعليم احل�سوري 
واعتم���اد اللك���رتوين يف املدار����س واملعاه���د 
والكلي���ات، فيم���ا طالبت مبنع ال�سف���ر من واإىل 
الهند". ويف �سياق مت�سل، اأو�ست دائرة �سحة 
الب�س���رة، باإغالق مدر�س���ة ابتدائية �سجلت 14 
اإ�ساب���ة بفايرو����س كورونا ب���ن تالميذها، يف 

اأخطر موؤ�سر على اجتي���اح الفايرو�س الوبائي 
املدار����س. كما دع���ت اإىل اإغالق املدر�سة وحجر 
ح���ذرت  بدوره���ا  اأ�سبوع���ن.  مل���دة  التالمي���ذ 
جلن���ة ال�سح���ة النيابي���ة، من خط���ورة املوقف 
الوبائ���ي ب�سب���ب فايرو����س كورون���ا، م�س���ددة 
لإيق���اف  اإىل احلكوم���ة  تو�سي���ات  رف���ع  عل���ى 
ال���دوام احل�س���وري يف املدار�س وحتوليه اإىل 
الك���رتوين. وق���ال مق���ّرر اللجنة النائ���ب جواد 
املو�س���وي، يف حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن "املوق���ف 
الوبائ���ي احل���ايل ين���ذر بخط���ورة اأك���ر خالل 
املرحلة املقبلة، بالتزام���ن مع ت�سجيل اإ�سابات 
كث���رية يف �سفوف الطلبة نتيج���ة عدم اللتزام 

بالإجراءات الوقائية".

تو�سي���ة  "هن���اك  اأن  املو�س���وي،  واأ�س���اف، 
�سنقدمه���ا اإىل جلن���ة ال�سحة وال�سالم���ة العليا 
برئا�س���ة رئي����س ال���وزراء م�سطف���ى الكاظم���ي 
م���ن اأج���ل اتخاذ ق���رار يق�س���ي باإيق���اف الدوام 
اإىل  وحتويل���ه  املدار����س  يف  احل�س���وري 

الكرتوين". 
وتاب���ع، اأن "روؤيتن���ا م���ع الإبق���اء عل���ى الدوام 
الإ�ساب���ات  ع���دد  تراج���ع  حل���ن  الك���رتوين 
ن�ستطي���ع بع���د ذل���ك اتخاذ ق���رار بالع���ودة اإىل 
ام����س  املو�س���وي،  الدرا�س���ة". وح���ذر  مقاع���د 
الول، م���ن خطورة "ال�سالل���ة الهندية"، موؤكدا 
اأن الإج���راءات ال�سارم���ة وحده���ا ق���ادرة على 
منعه���ا. وق���ال املو�س���وي اإن "ال�سالل���ة الهندية 

لفايرو�س كورونا هي الأخطر لغاية الآن وهي 
قريب���ة جدا م���ن الدخ���ول للع���راق"، م�سيفا اأن 
"عل���ى ال�سلط���ات احلكومي���ة ووزارة ال�سحة 
اتخ���اذ اإج���راءات ا�ستباقي���ة �سارم���ة ومبك���رة 
مبنع رعايا دولة الهند والدول امل�سابة الأخرى 

من الدخول للعراق ملدة �سهر". 
ودع���ا اإىل "ع���دم ال�سماح بدخ���ول وافدين اإىل 
الع���راق، اإل م���ن امللقح���ن واحلامل���ن لفح�س 
PCR وفر�س اإجراءات حجر عليهم ملدة 14  
يوم���ًا". وكان���ت وزارة ال�سح���ة، ق���د �سجل���ت، 
اأم�س الأربعاء، 6858 اإ�سابة جديدة بفايرو�س 
كورونا، فيما متاثل 7052 م�سابًا اإىل ال�سفاء، 

مقابل وفاة 44 م�سابًا.

 بغداد/ املدى

تقرتب املواجه���ة النتخابية املرتقبة 
ب���ن الق���وى ال�سيا�سي���ة النا�سئة من 
الحتجاج���ي  ت�سري���ن  ح���راك  رح���م 
اأو "الق���وى ال�سيا�سي���ة الت�سرينية"، 
احلاكم���ة  الأح���زاب  ق���وى  وب���ن 
الت���ي حكمت الع���راق من���ذ 17 عامًا، 
والتي متتلك اأذرع���ًا قويًة وماكينات 
انتخابية وتوظيفًا وا�سعًا ملوؤ�س�سات 
الدول���ة مل�سلحتها. القوى الت�سرينية 
عقدت عزمها على خو�س النتخابات 
بينه���ا  فيم���ا  ال���روؤى  توحي���د  ع���ر 
لت�سكيل بديل ع���ن الأحزاب احلاكمة 
يف العراق، اإذ عقدت 8 قوى �سيا�سية 
ت�سريني���ة لق���اًء مو�سع���ًا يف حمافظة 
باب���ل دع���ت اإلي���ه حرك���ة "امت���داد"، 
عم���ل  اإىل خط���ة  ���ل  التو�سّ ملحاول���ة 

ُتخا�س النتخابات على اأ�سا�سها.
الأوىل  اخلط���وة  كان  باب���ل  لق���اء 
ل�"اإن�س���اج الأف���كار" ب���ن احل���ركات 
الب���الد،  يف  املعار�س���ة  ال�سيا�سي���ة 
بح�س���ب ع���الء الركاب���ي، اأم���ن ع���ام 

حرك���ة "امت���داد"، ل �سيم���ا اأن اأغلبها 
ح���ركات �سيا�سي���ة نا�سئ���ة، كم���ا "مت 
بينن���ا  م���ا  يف  امل�س���رتكات  بح���ث 
لتاأ�سي�س اأر�سي���ة �سلبة ملد اجل�سور 

وحتقيق الأهداف امل�ستقبلية".
الجتم���اع ال���ذي عق���د يف الع�سري���ن 
اأب���رز  �س���ّم   ،2021 ني�س���ان  م���ن 
بينه���ا  م���ن  الت�سريني���ة  الق���وى 
"البي���ت الوطن���ي" وجتم���ع "الف���او 
زاخ���و" و"الحت���اد العراق���ي للعمل 
واحلقوق" وحركة "نازل اخذ حقي" 
الجتماعي  والتي���ار  الدميوقراطي���ة 
ت�سري���ن"  و"جبه���ة  الدميوقراط���ي 
وتيار امل���د العراقي وحرك���ة امتداد.  
وي���رى الركاب���ي اأن ه���ذا اللقاء حقق 
اأهدافًا جي���دة منها خط���وة لتاأ�سي�س 
ائت���الف اأو حتال���ف �سيا�سي م�سرتك 
لعمل �سيا�سي م�ستقبلي وال�ستعداد 
املبا�سر خلو�س النتخابات يف حال 
تطبي���ق احلكوم���ة واملفو�سية العليا 
امل�ستقل���ة لالنتخابات �سمانات تهيئ 

لنتخابات عادلة ومتكافئة.
 التفا�صيل �س2

 بغداد/ متيم احل�صن

م���ن املرج���ح ان يتج���ه رئي����س احلكوم���ة 
وزاري  تعدي���ل  اىل  الكاظم���ي  م�سطف���ى 
قريب، فيم���ا قائم���ة امل�ستبدل���ن املتوقعن 

ت�سل اعدادها اىل اكرث من 5 وزراء.
ويق���رتب عم���ر حكوم���ة الكاظم���ي والت���ي 
ت�س���م 22 وزي���را م���ن عامه���ا الول، بينما 
مل يحت���و برناجمه���ا �سقف���ا زمني���ا ملراجعة 

اداء ال���وزراء. وتدف���ع جمموع���ة انتقادات 
يواجهها الكاظمي اآخرها حريق م�ست�سفى 
اب���ن اخلطي���ب وانخفا�س العمل���ة املحلية، 

اىل اإعادة تقييم احلكومة.
ووفق م�س���ادر �سيا�سية حتدث���ت ل�)املدى( 
ف���ان قائم���ة ال���وزراء التي يج���ري تقييمها 
املالي���ة،  وزي���ر   : وه���م  وزراء   8" ت�س���م 
الزراع���ة،  النف���ط،  التج���ارة،  ال�سح���ة، 

الكهرباء، ال�سناعة، والنقل".

وك�سف رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي، 
لأداء  تقييم���ًا  يج���ري  اأن���ه  ع���ن  الثالث���اء، 
موؤ�س�س���ات  يف  وامل�سوؤول���ن  ال���وزراء 
الدولة، متعه���دًا باتخاذ ق���رارات "�سعبة" 
لت�سحيح الأو�ساع. وق���ال الكاظمي خالل 
جل�سة جمل�س الوزراء العتيادية، بح�سب 
بي���ان حكوم���ي: "لدين���ا تقييم���ات للوزراء 
وللم�سوؤول���ن و�سنتخ���ذ ق���رارات �سعب���ة، 
�سعبن���ا وت�سحي���ح  اأبن���اء  فهدفن���ا خدم���ة 

الأو�س���اع، للو�س���ول اىل انتخابات مبكرة 
اىل  التقدي���رات  اأغل���ب  وتذه���ب  نزيه���ة". 
اأن اك���رث ال���وزراء امل�ستهدف���ن يف القائمة 
املفرت�سة للتغيريات هم "وزير املالية علي 
ع���الوي، ال�سناعة منهل اخلب���از، الكهرباء 
ماج���د حنتو�س، وال�سحة ح�س���ن التميمي 

على خلفية حادث ابن اخلطيب".
لك���ن باملقاب���ل تق���ول امل�س���ادر، ان وزي���ر 
املالي���ة يعتر م���ن اأهم اأف���راد طاقم حكومة 

ان  امل�س���ادر  تل���ك  توؤك���د  كم���ا  الكاظم���ي، 
ال�سحة  يد وزي���ر  ق���رر �سحب  "الكاظم���ي 
ب�سبب تهديدات من عالوي بانه �سي�ستقيل 
اذا مل يحا�س���ب التميم���ي". وت�سبب حادث 
حريق م�ست�سفى اب���ن اخلطيب احلكومي، 
جن���وب �سرق���ي العا�سمة، مبقت���ل وا�سابة 
نح���و 200 �سخ�س، فيم���ا تنتظر احلكومة 

نتائج حتقيق مف�سلة باحلادث.
 التفا�صيل �س3 

عمليات تدقيق للكابينة و8 وزراء يف قائمة الرتحيل

ترجيح��ات بتعديل وزاري ف���ي العيد الأول حلكوم��ة الكاظمي

القوى ال�صيعية تطوي �صفحة التحالف 
 الوطني: عيون �صائرون والفتح 

على اأكثر من 118 دائرة انتخابية

نا�صطون: تالعب الأحزاب بالدوائر 
النتخابية وت�صظي قوى ت�صرين 

يقلل فر�ص ح�صول تغيري انتخابي 

جملة ا�صرتالية: الف�صاد اأبعد 
احتياجات امل�صت�صفيات عن قائمة 

ال�صروريات

�سريفة يف بغداد تعك�س التاريخ ال�سومري   ... عد�سة : حممود روؤوف

"ال��دوام احل�ص��وري" ف���ي املدار���ص  ق��رار  باإرب��اك  الهندي��ة" تت�ص��بب  "ال�ص��اللة 
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جلنة ال�صحة تريد امل�صي بالتعليم الإلكرتوين.. والرتبية راف�صة 

حمافظة  15 فـي  �صتنزل  كتل   5

 متابعة/ املدى 

 ما تزال اأزمة الإذاعة امل�ستقلة من دون حل بعد 
اإ�س���رار هيئة الإعالم والت�س���الت على اإغالق 
العدي���د م���ن الإذاع���ات امل�ستقل���ة بذريع���ة ع���دم 
ت�سديد الديون املتخلف���ة بذمتها، رغم ا�ستمرار 
ع�س���رات الإذاع���ات الأخ���رى الت���ي تنتم���ي اىل 
اأحزاب وجماعات م�سلحة يف البث دون ت�سديد 
ديونه���ا، ويعك����س ه���ذا الإجراء تخب���ط الهيئة 
الت���ي ت�سر عل���ى اأن تخ�سع الإذاع���ات امل�ستقلة 
اإج���راءات هيئ���ة  اىل �سلطته���ا، وق���د ت�سبب���ت 
الإع���الم والت�سالت اخلا�سة برف�س تخفي�س 

اأجور الطيف الرتددي باإغالق عدد من الإذاعات 
العراقية امل�ستقلة.

وتطال���ب الهيئ���ة مببال���غ مالية طائل���ة من هذه 
الإذاعات اأو التوقف عن البث وهو قرار ت�سبب 

ويت�سبب اأي�سًا بت�سريح العديد من العاملن.
باملقاب���ل يق���ول مراقب���ون وم���دراء موؤ�س�س���ات 
اإعالمي���ة اإن الهيئ���ة تغ����س الب�سر ع���ن اإذاعات 
اأذرع  له���ا  واأح���زاب  �سيا�سي���ة  تابع���ة جله���ات 
م�سلح���ة تبث خارج حزمته���ا ول تنتبه لإثارتها 
النع���رات الطائفي���ة، كم���ا قال���وا اإن الإذاع���ات 
الوطنية امل�ستقلة اأ�سبحت بن فكي الهيئة التي 
ل تر�س���ى بتخفي����س الأجور، والإغ���الق العام 

ب�سب���ب فايرو����س كورونا ال���ذي حرمها من بث 
الإعالنات التي تعتر موردًا مهمًا من مواردهًا.

وكانت العديد م���ن الإذاعات قد اأكدت اأن الهيئة 
قام���ت باإر�س���ال ف���رق م���ن كوادره���ا م�سحوبة 
بعنا�سر من الأمن الوطني اإىل مقرات الإذاعات 
واإرغامها على اإيقاف البث واإغالق املكتب حلن 
ت�سوية الديون، وي���رى العاملون يف الإذاعات 
امل�ستقل���ة   اأن ه���ذا الإج���راء يه���دف اإىل من���ح 
اإذاع���ات عدد م���ن الأح���زاب ال�سيا�سية ترددات، 
بعد امتالء الف�ساء العراق���ي بالرتددات ب�سبب 

الفو�سى وعدم التنظيم. 
  التفا�صيل �س4 

هيئة الإعالم والت�صالت ترف�ص تو�صيات رئي�ص الوزراء 
بدعم الإذاعات امل�صتقلة 



 بغداد/ المدى

تقترب المواجهة االنتخابية 
المرتقبة بين القوى 

ال�شيا�شية النا�شئة من رحم 
حراك ت�شرين االحتجاجي 

اأو "القوى ال�شيا�شية 
الت�شرينية"، وبين قوى 
االأحزاب الحاكمة التي 

حكمت العراق منذ 17 عامًا، 
والتي تمتلك اأذرعًا قويًة 

وماكينات انتخابية وتوظيفًا 
وا�شعًا لموؤ�ش�شات الدولة 

لم�شلحتها.

الق���وى الت�شريني���ة عق���دت عزمه���ا عل���ى خو����ض 
االنتخاب���ات عبر توحيد الر�ؤى فيما بينها لت�شكيل 
بديل عن االأحزاب الحاكمة في العراق، اإذ عقدت 8 
قوى �شيا�ش���ية ت�ش���رينية لقاًء مو�شعًا في محافظة 
ل  بابل دع���ت اإليه حركة "امتداد"، لمحا�لة التو�شّ

اإلى خطة عمل ُتخا�ض االنتخابات على اأ�شا�شها.
لقاء بابل كان الخطوة االأ�ل���ى ل�"اإن�شاج االأفكار" 
بي���ن الح���ركات ال�شيا�شي���ة المعار�شة ف���ي البالد، 
بح�ش���ب عالء الركابي، اأمين ع���ام حركة "امتداد"، 
ال �شيم���ا اأن اأغلبه���ا ح���ركات �شيا�شي���ة نا�شئة، كما 

لتاأ�شي�ض  بينن���ا  م���ا  في  الم�شت���ركات  بح���ث  "ت���م 
اأر�شي���ة �شلب���ة لم���د الج�ش���ور �تحقي���ق االأهداف 

الم�شتقبلية".
االجتم���اع ال���ذي عق���د ف���ي الع�شري���ن م���ن ني�شان 
2021، �ش���ّم اأب���رز الق���وى الت�شريني���ة م���ن بينها 
زاخ���و"  "الف���ا�  �تجم���ع  الوطن���ي"  "البي���ت 
�"االتح���اد العراق���ي للعم���ل �الحق���وق" �حرك���ة 
�التي���ار  الديموقراطي���ة  حق���ي"  اخ���ذ  "ن���ازل 
االجتماعي الديموقراطي �"جبهة ت�شرين" �تيار 

المد العراقي �حركة امتداد. 
�ي���رى الركابي ف���ي حديث لموق���ع "درج" اأن هذا 
اللق���اء حق���ق اأهدافًا جي���دة منها خط���وة لتاأ�شي�ض 
لعم���ل  م�شت���رك  �شيا�ش���ي  تحال���ف  اأ�  ائت���الف 
�شيا�ش���ي م�شتقبلي �اال�شتع���داد المبا�شر لخو�ض 

االنتخابات في حال تطبيق الحكومة �المفو�شية 
تهي���ئ  �شمان���ات  لالنتخاب���ات  الم�شتقل���ة  العلي���ا 

النتخابات عادلة �متكافئة.
�م���ن بي���ن ال�شمان���ات الت���ي تطال���ب به���ا الق���وى 
الت�شريني���ة العم���ل عل���ى ت�شجي���ع الناخبي���ن على 
الم�شارك���ة بالعملية االنتخابي���ة �ا�شتالم البطاقة 
البايومتري���ة التي تتيح لهم اإمكان االنتخاب ف�شاًل 
ع���ن تحدي���ث معلوماته���م ���ش���ع االآلي���ات الت���ي 
تحد م���ن عملي���ات التز�ي���ر التي قد تح���دث خالل 

االنتخابات المقبلة.
المجتمعون في بابل �شدد�ا على �شر�رة اأن توّفر 
الحكوم���ة العراقي���ة بيئ���ة انتخابي���ة اآمن���ة، خالية 
م���ن ال�شالح، ��فق ظ���ر�ف �شليم���ة، �على �شوء 
الظ���ر�ف الت���ي توؤمنها الحكومة، تق���رر القوى ما 

اإذا كانت �شت�شارك في االنتخابات اأم �شتقاطعها.
كما دع���ا المجتمع���ون الحكوم���ة اإلى اإيج���اد بعثة 
د�لية ُت�شرف على االنتخابات المقبلة تكون بدياًل 
لبعث���ة االأمم المتحدة في العراق، التي ير�نها غير 
جديرة بالثقة بعد مراقبته���ا لالنتخابات الما�شية 
�عدم تمّكنه���ا من الحد من عملي���ات التز�ير التي 
ح�شل���ت. اأح���زاب ت�شري���ن �ا�شح���ة ��شفاف���ة مع 
�شارعه���ا، فه���ي تعتمد عل���ى التمويل م���ن تبرعات 
النا����ض، �هذا يريحه���ا من ع���بء االلتزامات التي 
تترتب عل���ى التمويل ال�شيا�شي، �ي�شعها في االآن 

عينه اأمام ا�شتحقاق الرقابة على نف�شها.
�فيم���ا تب���د� حظ���وظ الق���وى الت�شريني���ة بالفوز 
ف���ي االنتخاب���ات �الق���درة عل���ى المناف�ش���ة معّلقة 
عل���ى اإم���كان االتف���اق في م���ا بينه���ا عل���ى برنامج 

م�شترك لخو����ض االنتخاب���ات، �اإقن���اع الناخبين 
به���ذا البرنام���ج، يك�ش���ف االأ�شتاذ الجامع���ي يا�شر 
الب���راك ع���ن �ج���ود اخت���الف ف���ي �جه���ات النظر 
م���ا بين الق���وى ال�شيا�شي���ة الت�شريني���ة، فهناك من 
بينه���ا، من هو ع���ازم عل���ى الم�شاركة ف���ي العملية 
االنتخابي���ة، �ي���رى اآخ���ر�ن اأن الظ���رف الحال���ي 
غي���ر منا�ش���ب للم�شارك���ة. �االنتخاب���ات �شتك���ون 
القان���ون  اأن  اإال  عب���ر د�ائ���ر انتخابي���ة متع���ددة، 
االنتخاب���ي ذا الد�ائ���ر المتع���ددة بح�ش���ب ر�ؤي���ة 
الب���راك، �شاغته ال�شلطة بطريقة ذكية ل�شمان فوز 
االأح���زاب الحاكمة بعدما قام���ت بالحاق الكثير من 
مراك���ز المدن، حي���ث الثقل الت�شرين���ي، باالأطراف 
�ال�شواح���ي حي���ث الثق���ل الجماهي���ري لالأحزاب 
التقليدي���ة، �جعله���ا د�ائ���ر انتخابية �اح���دة، ما 

�شيرفع من حظوظ اأحزاب ال�شلطة.
�بح�شب البراك، ف���اإن الت�شظي في االآراء �التردد 
ح���ول م�شاركة الق���وى الت�شرينية ف���ي االنتخابات 

من عدمها، قد يقلل من حظوظ الفوز.
البيان الم�شترك الجتماع بابل �الذي حمل عنوان 
تطالب  فقرات  ت�شم���ن  م�شتقبل �طن"،  "مب���ادرة 
بمحا�شب���ة قتل���ة متظاه���ري ت�شري���ن �الك�شف عن 
م�شي���ر المغيبي���ن �المعتقلي���ن. كم���ا دع���ا البي���ان 
ال�شعَب العراقي اإلى اال�شتع���داد للم�شاركة الفاعلة 
�الوا�شع���ة ف���ي االنتخاب���ات المقبل���ة، م���ن اأج���ل 
دع���م "الق���وى الوطنية المخل�ش���ة لتحقيق مطالب 
ال�شع���ب العراق���ي الوطنية �القطاعي���ة �الخدمية 
ف�شاًل عن العمل على تعدي���ل الد�شتور". الركابي، 
ال���ذي �شارك ب�شفت���ه اأمينًا عامًا لحرك���ة "امتداد"، 
يق���ول اإن الد�شتور العراق���ي يحتاج اإلى تعديل مع 
كل د�رة انتخابي���ة، فالكثي���ر م���ن بن���وده "جدلية 
�غي���ر متف���ق عليه���ا"، �ق���د ارتفع���ت ف���ي الفت���رة 
االأخيرة اأ�شوات مطالبة بتعديل النظام ال�شيا�شي 
الحاكم، ليك���ون رئا�شيًا اأ� �شبه رئا�شي �غيره من 

الفق���رات التي لم تتفق عليها القوى ال�شيا�شية منذ 
بداية كتابة الد�شتور.

مفو�شي���ة االنتخابات �مع قرب موعد االنتخابات 
البرلماني���ة �شجل���ت من���ذ بداية ع���ام 2020 �حتى 
االآن 40 حزب���ًا �شيا�شي���ًا، منح���ت اإج���ازات تمكنها 
من ممار�ش���ة عملها الحزبي �خو����ض االنتخابات 
ال�شيا�شي���ة  االأح���زاب  ع���دد  لي�ش���ل  البرلماني���ة 
الم�شجلة اإل���ى اإجمالي 270 حزبًا �شيا�شيًا. القوى 
الت�شرينية التي ال يتج���ا�ز عددها ال�20 في عموم 
الع���راق، بع�شها م�شّجل ر�شميًا �البع�ض االخر ما 
زال غي���ر م�شجل، �هو ما قد يعي���ق خو�ض بع�ض 

هذه القوى االنتخابات.
اأمي���ن ع���ام حزب البي���ت الوطني ح�شي���ن الغرابي 
ي�شوبه���ا  العراقي���ة  الديموقراطي���ة  الأن  ياأ�ش���ف 
الخلل، اآماًل ب���اأن تعطي بالقوى الت�شرينية �شورة 
نا�شع���ة عن التعددي���ة التي من �شاأنه���ا اأن ت�شحح 
الواق���ع الديموقراطي، اإ�شافة اإل���ى اأن هذه القوى 
ال�شيا�شي���ة تمكنت ف���ي اجتماع بابل م���ن التحا�ر 
�فق معطيات الواقع ال�شيا�ش���ي للمرحلة المقبلة، 
على رغم اأنها جديدة في الم�شمار ال�شيا�شي، �مع 
ذل���ك "ا�شتطاعت ان تنظم نف�شه���ا ب�شكل جيد" كما 

يقول.
�يرى الغرابي اأن اأحزاب ت�شرين �ا�شحة ��شفافة 
مع �شارعها، فه���ي تعتمد على التمويل من تبرعات 
النا����ض، �هذا يريحه���ا من ع���بء االلتزامات التي 
تترتب على التموي���ل ال�شيا�شي، �ي�شعها في االآن 
عينه اأمام ا�شتحقاق الرقابة على نف�شها. �يبقى اأن 
التحدي االأ�شا�شي اأمام هذه القوى يتمثل في طرح 
برام���ج �شيا�شية مقنعة �محفزة �بديلة عن برامج 
االأح���زاب ت�شّج���ع النا�ض على الم�شارك���ة بالتغيير 
عب���ر الت�شويت في �شناديق االقتراع، بعدما كانت 
الكلمة الف�شل من���ذ ت�شرين االأ�ل 2019 لل�شاحات 

�التظاهرات.
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 بغداد/ محمد �شباح

�يدفع االنق�شام بين ه���ذه القوى اإلى 
خو�ض غم���ار االنتخاب���ات البرلمانية 
ف���ي خم�ش���ة ع�ش���ر محافظ���ة عراقي���ة 
ع���دا اإقلي���م كرد�شت���ان، �هو م���ا يعني 
اأ�ش���د مقارن���ة  ان المناف�ش���ة �شتك���ون 

باالنتخابات البرلمانية ال�شابقة.
تحال���ف �شائ���ر�ن ال���ذي ي���كاد يك���ون 
اال�ف���ر حظا ف���ي ح�شد اكب���ر عدد من 
المقاع���د ق���رر الم�شاركة  ف���ي اكثر من 
تحال���ف  يلي���ه  انتخابي���ة،  دائ���رة   60
الفت���ح الذي اعل���ن ان���ه �شيتناف�ض في 
انتخابي���ة  دائ���رة  ثماني���ة �خم�شي���ن 
م���ن اجل الح�شول عل���ى اكبر عدد من 

المقاعد.
�يق���ول جا�ش���م محمد جعف���ر، االأمين 
لتركم���ان  االإ�شالم���ي  لالتح���اد  الع���ام 
اأن  ل�)الم���دى(  ت�شري���ح  ف���ي  الع���راق 
ف���ي  �شت�ش���ارك  ال�شيعي���ة  "الق���وى 
المبك���رة  البرلماني���ة  االنتخاب���ات 
قوائ���م  اأ�  تحالف���ات  بخم�ش���ة 
انتخابي���ة منفردة �ه���ي كل من الفتح 
�ال�شدريي���ن �ائتالف د�ل���ة القانون 

�عراقي���ون �ائت���الف الن�ش���ر"، الفتا 
اإلى اأن "خريطة التحالفات االنتخابية 
للمكون���ات ال�شيعية مازال���ت متحركة 

�غير �ا�شحة".
�يبي���ن اأن "تحالف الفتح الذي يقوده 
هادي العامري مكون من كتل ع�شائب 
�ال�شن���د،  �الكتائ���ب،  الح���ق،  اأه���ل 
م���ن  �غيره���ا  االعل���ى  �المجل����ض 
االأح���زاب �ال�شخ�شيات ف���ي حين اأن 
بمفردهم"،  �شي�شترك���ون  ال�شدريي���ن 
م�شيف���ا اأن "محم���د �شي���اع ال�شوداني 
�عدن���ان الزرف���ي بات���وا االأق���رب اإلى 
ائت���الف الن�شر ال���ذي يتزعم���ه حيدر 

العبادي".
اأ�ل  االنتخاب���ات،  مفو�شي���ة  �دع���ت 
اأم����ض الثالثاء، التحالف���ات ال�شيا�شية 
�االأحزاب �المر�شحين للت�شجيل في 
موعد اأق�شاه 1 اأيار المقبل، موؤكدة ان 
موعد اإجراء انتخ���اب مجل�ض النواب 
ف���ي 10 ت�شري���ن االأ�ل 2021 حتم���ي 

�ال تراجع عنه.
�ف���ي 15 ني�ش���ان 2021 ق���رر مجل�ض 
ا�شتقب���ال  م���دد  توحي���د  المفو�شي���ن 
المر�شحي���ن �فت���رة ت�شجي���ل  قوائ���م 

التحالف���ات ال�شيا�شية لغاية االأ�ل من 
اأيار 2021.

�ين���وه اإل���ى اأن "هناك ح���وارات بين 
الحكم���ة(  )تي���ار  عراقي���ون  تحال���ف 
�الن�ش���ر م���ن اج���ل ت�شكي���ل تحال���ف 
موح���د لك���ن يب���د� ان هذا ل���م يتحقق 
في ظ���ل االخت���الف عل���ى رئا�ش���ة هذا 
التحالف"، م�شتبعدا "ح�شول تحالف 

انتخابي بين الحكيم �العبادي". 
الخارجي���ة  اجتم���اع �زي���ر  ع���ن  اأم���ا 
االإيران���ي مع الق���وى ال�شيعي���ة ب�شاأن 
القديم���ة  التحالف���ات  اإحي���اء  اإع���ادة 
يوؤك���د جعف���ر عل���ى اأن "محم���د جواد 
ظري���ف اجتم���ع م���ع قي���ادات الح�ش���د 
�تط���رق اإل���ى ع���دة اأم���ور م���ن بينه���ا 

"الوزي���ر  اأن  م�شيف���ا  االنتخاب���ات"، 
االإيراني ق���دم ن�شائح للقوى ال�شيعية 
ب�شر�رة العودة اإلى ت�شكيل التحالف 

الوطني".
ال�شاب���ق  �الوزي���ر  النائ���ب  �يتاب���ع 
حديثه قائال اإن "القوى ال�شيعية التي 
كانت حا�ش���رة في االجتم���اع تحدثت 
م���ع الوزي���ر االإيران���ي ع���ن �شعوب���ة 
ت�شكيل التحال���ف الوطني مرة اأخرى 
ب�شب���ب االختالفات بين الكتل"، مبينا 
اأن "ظري���ف ا�شتج���اب لرغب���ة الق���وى 
ال�شيعية بالم�شاركة بقوائم �تحالفات 

فردية في االنتخابات المقبلة".
�التق���ى �زي���ر الخارجي���ة االيران���ي، 
الح�ش���د  بهيئ���ة  الما�ش���ي،  االثني���ن 

ال�شعب���ي، بح�ش���ور رئي����ض ال���وزراء 
ال�شاب���ق ع���ادل عبد المه���دي، �رئي�ض 
العب���ادي،  حي���در  االأ�شب���ق  ال���وزراء 
�زعي���م ائت���الف د�لة القان���ون نوري 
المالك���ي، �زعي���م تحال���ف عراقي���ون 
عم���ار الحكيم، �رئي����ض تحالف الفتح 
الهيئ���ة  �رئي����ض  العام���ري،  ه���ادي 
ن�ش���ار  ال�ش���دري  للتي���ار  ال�شيا�شي���ة 
الربيع���ي، �رئي����ض المجل����ض االأعلى 

االإ�شالمي همام حمودي.
اأ�  "التحالف���ات  اأن  جعف���ر  �ي�شي���ف 
القوائ���م الخم����ض �شتن���زل ف���ي )15( 
ف���ي االنتخابات  محافظ���ة للم�شارك���ة 
البرلماني���ة المبك���رة"، الفت���ا اإل���ى اأن 
ال�شيعي���ة  �القوائ���م  "التحالف���ات 

اإل���ى  �شتتناف����ض عل���ى م���ا بي���ن 180 
190 مقعدا برلماني���ا في جميع المدن 
�المحافظات". �حدد مجل�ض الوزراء 
العا�شر من �شهر ت�شرين االأ�ل المقبل، 
موع���دًا الإج���راء االنتخاب���ات المبكرة 
بع���د درا�ش���ة مقت���رح قدمت���ه مفو�شية 
ال���وزراء،  مجل����ض  اإل���ى  االنتخاب���ات 
ينط���وي عل���ى اأ�شباب فني���ة مهمة، من 
�شاأنه���ا اأن ت�شم���ن نزاه���ة االنتخابات 
الجمي���ع  اأم���ام  الفر����ض  �ت�ش���ا�ي 

لخو�ض االنتخابات بحرية �عدالة.
�يلفت النائب ال�شابق، اإلى اأن "مقاعد 
القوى ال�شنية �شتزي���د هذه المرة اإلى 
خم�ش���ة مقاع���د مقارن���ة باالنتخاب���ات 
النظ���ام  طبيع���ة  ب�شب���ب  ال�شابق���ة 

االنتخابي �الد�ائر ال�شغيرة"، الفتا 
اإل���ى اأن "هيب���ة ال�ش���الح �التخوي���ف 
�التز�ي���ر االلكتر�ني �شيكون له د�ر 

كبير".
تاأجي���ل  "مو�ش���وع  اأن  �يعتق���د  
م���ن  اأ�شب���ح  البرلماني���ة  االنتخاب���ات 

الما�شي".   
م���ن جهته يو�ش���ح محم���ود الربيعي، 
المتحدث با�شم ع�شائب اأهل الحق في 
ت�شريح ل�)الم���دى( اأن "تعدد الد�ائر 
االنتخابية لن يوؤث���ر كثيرا على نتائج 
الق���وى ال�شيعية ب�شكل ع���ام"، م�شيفا 
ج���دي  ب�ش���كل  ي�شتع���د  "الجمي���ع  اأن 
لال�شت���راك ف���ي االنتخاب���ات من خالل 
ت�شجي���ل  الإكم���ال  المحم���وم  ال�شع���ي 
المر�شحي���ن".  �قوائ���م  التحالف���ات 
"اغل���ب الق���وى ال�شيعي���ة  اأن  �يبي���ن 
�شت�ش���ارك بذات الطريقة التي �شاركت 
البرلماني���ة  االنتخاب���ات  ف���ي  به���ا 
الفت���ح  تحال���ف  اأن  اأي  ال�شابق���ة، 
��شائ���ر�ن �د�ل���ة القان���ون �الن�شر 
�الحكم���ة �شيخو�ش���ون االنتخاب���ات 
البرلماني���ة المبك���رة ب�ش���كل ف���ردي". 
�ي�شير الربيعي الى اأن "د�لة القانون 
�شجلت تحالفها ف���ي المفو�شية ب�شكل 
منف���رد، �كذل���ك ائتالف الن�ش���ر الذي 
منوه���ا  العب���ادي"،  حي���در  يق���وده 
اإل���ى اأن "الق���وى ال�شيعي���ة �شت�ش���ارك 
)�شائ���ر�ن،  كبي���رة  قوائ���م  بخم����ض 
�الفت���ح، �د�ل���ة القان���ون، �الن�شر، 
�الحكم���ة(". �يتاب���ع اأن "هناك قوى 
اأي�ش���ا  �شت�ش���ارك  �شغي���رة  �شيعي���ة 
اإل���ى جن���ب ه���ذه الق���وى اأ� القوائ���م 
الكبي���رة"، موؤكدا اأن "القوى ال�شيعية 
�ال�شغي���رة  الكبي���رة  اأنواعه���ا  ب���كل 
�شتتناف����ض انتخابيا ف���ي خم�شة ع�شر 

محافظة عدا اإقليم كرد�شتان".
الفت���ح  "تحال���ف  اأن  اإل���ى  �يلف���ت 
�شي�شارك في ثماني���ة �خم�شين دائرة 
انتخابي���ة موزع���ة عل���ى خم�ش���ة ع�شر 
محافظة، اأما تحالف �شائر�ن �شتكون 
تف���وق  انتخابي���ة  بد�ائ���ر  م�شاركت���ه 
ال����60 دائرة"، منوها اإلى ان "تحالفي 
�شائ���ر�ن �الفت���ح �شيكون���ان اال�ف���ر 
حظ���ا م���ن بقي���ة التحالف���ات �القوائم 

ال�شيعية االخرى".

�شتنزل  كتل   5"
في 15 محافظة

القوى ال�صيعية تطوي �صفحة التحالف الوطني: عيون 
�صائرون والفتح على اأكرث من 118 دائرة انتخابية

نا�صطون: تالعب االأحزاب بالدوائر االنتخابية وت�صظي قوى ت�صرين يقلل فر�ص ح�صول تغيري انتخابي 
يعززها االختالف في وجهات نظر القوى ال�شيا�شية الجديدة

اجتماع القوى ال�شيعية مع وزير اخلارجية االيراين

جانب من موؤمتر بابل

مل يكتب ملحاوالت وزير اخلارجية 
االإيراين حممد جواد ظريف الإعادة 

اإحياء التحالف الوطني النجاح ب�شبب 
اخلالفات احلادة بني قيادات القوى 

ال�شيعية التي اأبلغت الوزير االإيراين اأنها 
�شتخو�س االنتخابات الربملانية املبكرة 

بخم�س حتالفات اأو قوائم انتخابية 
كبرية مع بع�س الكتل واالأحزاب 

ال�شغرية.



 ترجمة/ حامد احمد

قتل ما اليقل عن 82 �صخ�صا 
بعد اجتياح حريق مرعب 
عبر ردهة وحدة العناية 

المركزة لمر�صى كورونا 
عند احدى م�صت�صفيات 

بغداد هذا االأ�صبوع. رئي�س 
الوزراء العراقي �صحب 
يد وزير ال�صحة عقب 

وقوع الحدث . وبداأ لهيب 
النار عندما ت�صبب حادث 

بتفجير احدى قناني 
االوك�صجين في م�صت�صفى 

ابن الخطيب في بغداد. 
وا�صتنادا لتقارير اعالمية 
فان الم�صت�صفى: "ال توجد 

فيه منظومة وقاية من 
الحرائق، وان ال�صقوف 

الثانوية �صاعدت في انت�صار 
النيران عبر المعدات 

القابلة لالحتراق ."

هذه الفاجعة، الت���ي �ضهدت مر�ضى 
مع���دات  ينتزع���ون  وه���م  كورون���ا 
االنعا����ش ليتمكن���وا م���ن اله���روب، 
تتح���دث ع���ن م���دى خ���راب النظام 
منظوم���ة  الع���راق.  ف���ي  ال�ضح���ي 
رعاي���ة �ضحي���ة متهالكة عل���ى مدى 

عقود من ال�ضدمات الم�ضتمرة .
اأيزاخ���ان،  بينيامي���ن  ويق���ول 
بروفي�ض���ور �ضيا�ض���ات دولي���ة م���ن 
جامعة ديكن اال�ض���ترالية ان حادثة 
الم�ضت�ضفى لي�ش ب�ض���يء م�ضتغرب 

ونظام���ه  الع���راق  مث���ل  بل���د  ف���ي 
ال�ضيا�ضي ال�ضائد منذ عقود قليلة .

بداأ تده���ور المنظوم���ة الطبية بعد 
حرب الخلي���ج االول���ى والعقوبات 
القط���اع  �ض���لت  الت���ي  االقت�ض���ادية 
ال�ضحي وا�ضبح في حينها الو�ضع 
اكثر �ض���عوبة للح�ض���ول على دواء  
كان���ت  واذا  وتدري���ب.  ومع���دات 
االمور �ض���يئة في ذل���ك الوقت فانها 
ازدادت �ض���وءا على نح���و كبير بعد 
الع���ام 2003 بعد انت�ض���ار موجات 
ال�ضيا�ض���ي.  والتخا�ض���م  العن���ف 
وعواق���ب ذل���ك ما ت���زال ُي�ض���عر بها 

حتى االآن .
تاأثي���رات  اي�ض���ا  الب���اد  و�ض���هدت 
رحيل العقول وا�ض���حاب الكفاءات 
حي���ث غ���ادر خي���رة اطب���اء العراق 
البلد ل���دول اخرى حيث االو�ض���اع 

اف�ضل .
االرهاب���ي  داع����ش  تنظي���م  غ���زو 
للعراق عام 2014 زاد من اأو�ض���اع 
البل���د �ض���وءا ال���ذي يعان���ي ا�ض���ا 
من التناح���ر واالزمات ال�ضيا�ض���ية 

واالقت�ض���ادية. كثي���ر م���ن االموال 
والب�ض���ر �ض���خرت لمحارب���ة داع�ش 
في وق���ت كان البلد بحاج���ة الى ان 
ت�ض���خر هذه االموال للم�ضاعدة في 

ترميم �ضدمات �ضابقة .
باال�ض���افة ال���ى كل ه���ذه المعان���اة 
ج���اء وب���اء كورون���ا ال���ذي �ض���رب 
الباد بق���وة. وان اللقاحات وزعت 

واجريت بدرجات نجاح مختلفة .
الت���ي  البل���د  م�ضت�ض���فيات  ولك���ن 
كانت تكافح بما بو�ض���عها لمواجهة 
هذه االزمة، هي ا�ض���ا غي���ر مهياأة 
باالأ�ض���ا�ش للتعام���ل م���ع مث���ل هكذا 

حاالت .
كل مج���االت  ف���ي  الف�ض���اد متوغ���ل 
واروقة الحياة في العراق، ب�ضمنها 

منظومة الرعاية ال�ضحية .
ويق���ول البروفي�ض���ور اأيزاخان انه 
الم�ض���بب  يك���ون  ان  المرج���ح  م���ن 
االأكبر لكارثة الم�ض�ضفى التي وقعت 
موؤخرا هو الف�ض���اد الم�ضت�ضري في 
البلد. الف�ض���اد افرغ خزان���ة الدولة 
وقو�ش م�ض���اريع ا�ضتثمار في بنى 

تحتية عامة مثل م�ضت�ضفيات .
العراق اح���د اغنى البلدان المنتجة 
للنف���ط ف���ي العالم وينتج م���ا قيمته 
النف���ط  م���ن  ال���دوالرات  ملي���ارات 
�ضنويا. ولكنه منذ العام 2003 يتم 
�ض���رقة اغلب هذه الث���روة من جيب 

المال العام .
م���ع ذلك ف���ان الدولة كانت �ض���عيفة 
ج���دا بحي���ث ال ت�ض���تطيع مواجه���ة 
وكان���ت  منا�ض���ب،  ب�ض���كل  الف�ض���اد 
مردودات ذلك الف�ض���اد �ض���لبية جدا 
عل���ى عامة النا�ش ف���ي كل النواحي 
ابت���داء م���ن النظ���ام الترب���وي الى 
قط���اع الكهرباء والخدمة ال�ض���حية 
وع���دم توفر مياه �ض���الحة لل�ض���رب 

في البيوت .
م���ا يح�ض���ل م���ن ك���وارث ل���ه �ض���لة 
بتبع���ات الف�ض���اد. حي���ث ال تتوف���ر 
هن���اك م���وارد مالي���ة كافي���ة لبن���اء 
منظوم���ة حماي���ة م���ن الحرائق في 
م�ضت�ض���فى، وهي غير مدرجة ا�ضا 
ف���ي قائمة الم�ض���اكل التي ي���راد لها 
حل. ولهذا تكون هناك م�ضت�ضفيات 

لي�ضت فقط غير قادرة على التعامل 
م���ع وباء كورون���ا، بل ال ت�ض���تطيع 
متوق���ع  غي���ر  ح���دث  م���ع  التعام���ل 

كحريق مثا .
لي�ش فق���ط هذا الحريق المروع هو 
مثال لما ي�ض���ببه الف�ض���اد، ولكن من 
ال�ض���هل جدا ك�ض���ف م���دى الكوارث 
الت���ي يمك���ن ان تح�ض���ل مث���ل هذه 
جراء انت�ض���ار م�ض���اكل الف�ضاد على 

هذا النحو الوا�ضع .
ويقول البروفي�ض���ور اال�ضترالي ان 
اقدام الكاظمي على �ضحب يد وزير 
ال�ض���حة  ومحافظ بغداد جراء هذا 
الح���دث واالوامر باج���راء تحقيق، 
ق���د يك���ون تح���رك جي���د. ان رئي�ش 
ال���وزراء ينظر الي���ه على نحو كبير 
بانه �ضخ�ش ي�ضغي لل�ضعب، ولهذا 
فانه يت�ض���رف ا�ض���تجابة ل�ض���رخة 

النا�ش حول الحريق .
م���ع ذلك ف���ان ه���ذا التح���رك ال يحل 
الم�ض���اكل االو�ض���ع، وان���ه امر غير 
مجد ان ت�ضتمر بتغيير الم�ضوؤولين، 
حيث تم �ض���ابقا تعلي���ق مهام وزراء 
اآخرين ح���ول تهم مختلفة، رغم ذلك 

فان الم�ضاكل بقيت ولم تنته .
م���ا هو مطلوب بحق هو ادارة حكم 
ثابت���ة جيدة تعمل عل���ى اإزالة قوى 
الف�ض���اد ب�ض���كل تدريج���ي ومواطن 
االدارة غير الكفوءة والمح�ض���وبية 

.
يب���دو  الحال���ي  ال���وزراء  رئي����ش 
م�ض���را جدا عل���ى محاربة الف�ض���اد. 
ولكنه مقي���د فيما يمكن له ان يفعل، 
فمن ال�ض���عب ان تكون ل���ك حكومة 
كفوءة في وق���ت يوجد هناك اأنا�ش 
م���ع تحالف���ات ف���ي مواق���ع مختلفة 
وبع�ش منها لها ارتباطات بم�ضالح 

خارجية .
 SIGHT عن مجلة �صايت
اال�صترالية

 بغداد/ تميم الح�صن

تحدث����ت  �ضيا�ض����ية  م�ض����ادر  ووف����ق 
الت����ي  ال����وزراء  ف����ان قائم����ة  ل�)الم����دى( 
يج����ري تقييمها ت�ض����م "8 وزراء وهم : 
وزير المالية، ال�ضحة، التجارة، النفط، 

الزراعة، الكهرباء، ال�ضناعة، والنقل".
م�ض����طفى  ال����وزراء  رئي�����ش  وك�ض����ف 
الكاظم����ي، الثاث����اء، اأنه يج����ري تقييمًا 
ف����ي  والم�ض����وؤولين  ال����وزراء  الأداء 
باتخ����اذ  متعه����دًا  الدول����ة،  موؤ�ض�ض����ات 

قرارات "�ضعبة" لت�ضحيح االأو�ضاع.
وق����ال الكاظم����ي خ����ال جل�ض����ة مجل�����ش 
بي����ان  بح�ض����ب  االعتيادي����ة،  ال����وزراء 
لل����وزراء  تقييم����ات  "لدين����ا  حكوم����ي: 
وللم�ض����وؤولين و�ضنتخذ قرارات �ضعبة، 
فهدفن����ا خدمة اأبناء �ض����عبنا وت�ض����حيح 
انتخاب����ات  ال����ى  للو�ض����ول  االأو�ض����اع، 

مبكرة نزيهة".

قائمة الم�صتهدفين 
وتذه����ب اأغل����ب التقديرات ال����ى اأن اكثر 
القائم����ة  ف����ي  الم�ض����تهدفين  ال����وزراء 
"وزي����ر  ه����م  للتغيي����رات  المفتر�ض����ة 
المالي����ة عل����ي ع����اوي، ال�ض����ناعة منهل 
حنتو�����ش،  ماج����د  الكهرب����اء  الخب����از، 
وال�ض����حة ح�ض����ن التميم����ي عل����ى خلفية 
ح����ادث اب����ن الخطي����ب". لك����ن بالمقابل 
تقول الم�ض����ادر، ان وزير المالية يعتبر 
م����ن اأهم اأف����راد طاقم حكوم����ة الكاظمي، 
كم����ا توؤكد تل����ك الم�ض����ادر ان "الكاظمي 
ق����رر �ض����حب ي����د وزير ال�ض����حة ب�ض����بب 
تهدي����دات م����ن ع����اوي بانه �ضي�ض����تقيل 
وت�ض����بب  التميم����ي".  يحا�ض����ب  ل����م  اذا 
ح����ادث حريق م�ضت�ض����فى اب����ن الخطيب 
الحكوم����ي، جن����وب �ض����رقي العا�ض����مة، 
بمقتل وا�ضابة نحو 200 �ضخ�ش، فيما 
تنتظ����ر الحكومة نتائج تحقيق مف�ض����لة 
بالحادث. وكان وزي����ر المالية بالمقابل 
قد ه����دد من����ذ ا�ض����تامه المن�ض����ب العام 
الما�ض����ي، اكث����ر م����ن م����رة باال�ض����تقالة، 
اآخره����ا كان قب����ل عدة ا�ض����هر على خلفية 
�ض����جال م����ع رئي�����ش اللجن����ة المالية في 

البرلمان هيثم الجبوري.
ويتعر�����ش عاوي ال����ذي يتجاوز عمره 
ال�����70 �ض����نة، الى انتق����ادات ح����ادة على 

خلفي����ة رف����ع �ض����عر ال����دوالر ومطالبت����ه 
بفر�ش �ضرائب على رواتب الموظفين.
وت�ضير الم�ضادر الى انه في حالة اجراء 
تعدي����ل وزاري فان "الكاظمي �ض����يكلف 
اآخري����ن م����ن طاق����م حكومت����ه بالوكال����ة 
لحي����ن اج����راء االنتخاب����ات في ت�ض����رين 

االول المقبل".
وطال����ب الكاظم����ي خال جل�ض����ة مجل�ش 
الوزراء االأخي����رة، الوزراء باأن "ينزلوا 
لدوائره����م ويبا�ض����روا العم����ل الميداني 
وح����ل  المواطني����ن  متطلب����ات  لمتابع����ة 
االإ�ضكاالت وت�ضهيل االإجراءات، وكذلك 
االط����اع عل����ى اإج����راءات ال�ض����امة ف����ي 
جمي����ع المبان����ي". وا�ض����ار ف����ي البي����ان 
الحكوم����ي ال����ى انه "عل����ى ال����وزراء اأن 

يتذك����روا اأنهم جاءوا الأ�ض����باب خدماتية 
لخدم����ة اأبن����اء �ض����عبنا، ولي�����ش الأهداف 
بالتر�ض����ح  التفكي����ر  قب����ل  �ضيا�ض����ية 
ا�ض����تغال  ع����دم  وعليه����م  لانتخاب����ات، 

وزاراتهم لانتخابات".
و�ض����دد الكاظم����ي على "ل����ن اأ�ض����مح باأن 
تتحول المواق����ع الوزارية الى ماكينات 
انتخابي����ة، واأرف�����ش رف�ض����ا قاطع����ا اأي 
ا�ض����تغال الإمكاني����ات الدول����ة م����ن قب����ل 
المر�ض����حين، فالحكومة الحالية حكومة 
خدمات وال ت�ض����عى للتناف�ش االنتخابي 
لتحقيق اأهداف �ضيا�ض����ية، فقد و�ض����عت 
اأواًل  المواط����ن  خدم����ة  اأعينه����ا  ن�ض����ب 

واأخيرا".
وب�ض����اأن حريق م�ضت�ض����فى ابن الخطيب 

المخ�ض�ش لمر�ض����ى كورونا في بغداد، 
اأكد الكاظمي "اأع�ضاء فريق التحقيق في 
حادث م�ضت�ض����فى ابن الخطيب يعملون 
على مدار ال�ض����اعة وبمتابعة �ضخ�ض����ية 
من����ي، وننتظر تقريره����م بالموعد الذي 

حددناه، و�ضنعتمد نتائجه بالكامل".
ودع����ا رئي�����ش ال����وزراء وزارة الداخلية 
اإل����ى "التعامل بحزم وا�ض����تنادا للقانون 
م����ع كل م����ن ي�ض����يء لاأم����ن الداخلي في 
المواطني����ن  حي����اة  ويعّر�����ش  الع����راق 

للخطر".

لجنة اأبو رغيف 
في غ�ض����ون ذلك يعتقد يونادم كنا، وهو 
رئي�����ش كتلة الرافدين ف����ي البرلمان، ان 

حديث رئي�ش الوزراء، جاء بعد �ضل�ضلة 
االعتقاالت التي تطال م�ض����وؤولين �ضمن 
ما يعرف ب�"لجن����ة ابو رغيف" لمكافحة 
الف�ض����اد. وقال كن����ا ل�)الم����دى( انه "بعد 
اعتقال راأ�ش الف�ض����اد رجل االعمال بهاء 
الجوراني فان �ضخ�ضيات كثيرة �ضوف 

تقع". 
وال ي�ض����تبعد النائ����ب ان يك����ون بين من 
اعترف عليهم الجوراني وزراء، م�ضيفا 
ان "هناك معلومات كثيرة ت�ض����ربت بعد 

اعتقال االخير".
واأعلن����ت هيئ����ة النزاه����ة موؤخ����را، اأنه����ا 
اأ�ض����درت 58 اأمر قب�ش وا�ضتقدام بحق 
م�ض����وؤولين �ضملت "ع�ضوين في مجل�ش 
النواب )حالي و�ضابق(، ووزيرا اأ�ضبق، 

ووكيل وزارة �ضابقا".
طال����ب  ق����د  اي�ض����ا  البرلم����ان  وكان 
با�ض����تجواب ع����دة وزراء وم�ض����وؤولين، 
التج����ارة،  المالي����ة،  وزي����ر  ابرزه����م 
الزراعة، الكهرباء، وال�ض����ناعة، ا�ض����افة 
ال����ى محافظ البن����ك المرك����زي، ورئي�ش 
هيئة االعام، ورئي�ش الوقف ال�ضيعي.

"مل����ف  ان  يق����ول  كن����ا  يون����ادم  لك����ن 
اال�ضتجوابات مركون االن في البرلمان 
ب�ض����بب �ض����هر رم�ض����ان وانت�ض����ار وب����اء 

كورونا". 
وكانت ت�ض����ريبات قد تحدثت قبل ا�ضهر 
عن "غ�ض����ب" رئي�����ش الوزراء م����ن اداء 
وزي����ر ال�ض����ناعة منه����ل الخب����از، مادفع 
كتلة االخير تحالف القوى الى الك�ض����ف 

ع����ن ان الخب����از يتعر�ش ال����ى "ترهيب" 
من قب����ل رئي�����ش مكت����ب الكاظم����ي رائد 
جوح����ي وطالب����ت بايقاف����ه ع����ن العمل. 
وتداول كتاب �ضادر عن جوحي، موجه 
لمكت����ب وزير تبين فيما بع����د باأنه وزير 
ال�ض����ناعة، اأ�ض����ار في����ه اإل����ى ع����دم تنفيذ 
الوزير العديد من االأوامر والتوجيهات 
ال�ض����ادرة ع����ن رئي�����ش ال����وزراء، مذكرا 

الوزير بامكانية اقالته.

تحرك متاأخر 
بدوره اعتبر محمد �ض����ياع ال�ض����وداني، 
ع�ضو لجنة مراقبة برنامج الحكومة في 
البرلم����ان، ا�ض����تنتاجات الكاظمي حول 

وزرائه جاءت متاأخرة بع�ش ال�ضيء.
وقال ال�ضوداني ل�)المدى( اإنه "منذ عدة 
�ض����هور قدمنا تقريرا ف����ي اللجنة اكد ان 
ن�ض����بة انج����از الحكوم����ة لبرنامجها هو 

 ."%17
ولم يت�ضمن برنامج الكاظمي بمحاوره 
ال�����5 اال�ضا�ض����ية، على خاف �ض����لفه عبد 
المهدي والمر�ض����حين ال�ضابقين لرئا�ضة 
وعدن����ان  ع����اوي  محم����د  الحكوم����ة 
الزرف����ي، تحدي����د فترة زمني����ة لمراجعة 
اداء وزرائه. وي�ض����ير ال�ضوداني الى ان 
الحكومة  الداء  الوا�ض����عة  "االنتق����ادات 
مادف����ع رئي�����ش  ه����و  ال����وزراء  وبع�����ش 
الحكوم����ة للتحدث عن هذا االمر ب�ض����كل 
علن����ي داخ����ل مجل�����ش ال����وزراء". وفي 
اي����ار 2020 ق����دم الكاظم����ي 22 وزي����را 
ال����ى البرلم����ان، وتعه����د حينه����ا باجراء 
انتخابات مبكرة، والق�ضاء على الف�ضاد.

تخويف الوزراء
ال����ى ذل����ك ق����ال عبا�����ش العطاف����ي، وهو 
ع�ض����و لجنة الخدمات ف����ي البرلمان، ان 
"رئي�ش الحكومة لي�ش �ضادقا في تغيير 
الوزراء الفا�ض����لين". وا�ضاف العطافي 
في ات�ضال مع )المدى(: "لو كانت نوايا 
الكاظمي حقيقية لكان ا�ض����تبدل الوزراء 
منذ عدة ا�ض����هر بعد تقري����ر البرلمان عن 

خلل كبير في اداء الحكومة".
الكاظم����ي  حدي����ث  ان  النائ����ب  واعتب����ر 
ب����ان  لل����وزراء  "تخوي����ف  ه����و  االخي����ر 
يجع����ل الجميع معتقدا بانه الم�ض����تهدف 

بالتغيير الوزاري".
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عمليات تدقيق للكابينة و8 
وزراء يف قائمة الرتحيل

م��ن المرجح ان يتجه رئي�س الحكومة م�ص��طفى الكاظمي الى تعديل وزاري قريب، فيما قائمة الم�ص��تبدلين 
المتوقعين ت�صل اعدادها الى اكثر من 5 وزراء. ويقترب عمر حكومة الكاظمي والتي ت�صم 22 وزيرا من عامها 
االول، بينما لم يحتو برنامجها �صقفا زمنيا لمراجعة اداء الوزراء. وتدفع مجموعة انتقادت يواجهها الكاظمي 

اآخرها حريق م�صت�صفى ابن الخطيب وانخفا�س العملة المحلية، الى اإعادة تقييم الحكومة.

 جملة ا�شرتالية: الف�شاد اأبعد احتياجات امل�شت�شفيات 
عن قائمة ال�شروريات

جل�سة منح الثقة حلكومة الكاظمي

ترجيحات بتعديل وزاري يف العيد الأول حلكومة الكاظمي 

 بغداد/ المدى

دعت المفّو�ض����ية العليا لانتخابات، ام�ش االربعاء، 
اإل����ى توخ����ي الدق����ة ف����ي نق����ل االأخب����ار والمعلومات 
المتعلق����ة بعمله����ا، معتب����رة اأن تن�ض����يق العم����ل بين 
المفّو�ض����ية وو�ض����ائل االإعام  ُيعّد ارتباًط����ا متباداًل 

وموثوًقا لتحقيق �ضيء من اال�ضتقرار.  
وقالت المفو�ض����ية في بيان، اإن "م����ا تقوم به بع�ش 
و�ض����ائل االإعام من نق����ل لمعلوم����ات مغلوطة وغير 
�ضحيحة، يوؤثر �ضلبًا على توجهات الراأي العام؛ مّما 
يوؤّدي اإلى زعزعة ثقة الناخبين بالعملية االنتخابية، 
وفق����دان الم�ض����داقية بمهنية بع�ش و�ض����ائل االإعام 
في نقل الن�ض����اطات واالإج����راءات التي يحر�ش على 
تنفيذه����ا مجل�ش المفو�ض����ين في المفو�ض����ية العليا 
الم�ض����تقّلة لانتخابات، في الوق����ت الذي يجدر بهذه 
الموؤ�ض�ض����ات تقديم االأخبار للجمهور وفق اعتبارات 

مهنية".
واعتب����رت اأن "ع����دم اإي�ض����ال المعلومة ال�ض����حيحة 
االإلكترون����ي  الموق����ع  ف����ي  المتوف����رة  والموثوق����ة 
 )https://ihec.iq  ( للمفو�ض����ية  الر�ض����مي 
ومختل����ف مواق����ع التوا�ض����ل االجتماعي الر�ض����مية 
التابع����ة اإل����ى المفّو�ض����ية، اإنم����ا ه����و انح����راف ع����ن 

الم�ض����وؤولية التي يفتر�ش اأن تتبعها بع�ش و�ض����ائل 
االإع����ام وهي ت����رّوج لمعلومات عارية عن ال�ض����حة 

وبعيدة كل البعد عن المهنية االإعامية".
المعلوم����ة  نق����ل  ف����ي  الدّق����ة  "توّخ����ي  اإل����ى  ودع����ت 
ال�ض����حيحة المتعّلق����ة بعمل المفو�ض����ية ومجل�ض����ها 
المتمّثل برئي�ض����ها واأع�ضائها من م�ضدرها الر�ضمي، 
كما تدعو اإلى ت�ض����افر كّل الجهود ال�ض����ادقة في دعم 
عمل المفّو�ض����ية من خال ح����ّث الناخبين وتثقيفهم 
عل����ى ممار�ض����ة حّقه����م الد�ض����توري بالت�ض����ويت في 
انتخاب مجل�ش النّواب العراقي المزمع اإجراوؤه في 

10 ت�ضرين االأول لعام 2021".
المفّو�ض����ية  بي����ن  العم����ل  "تن�ض����يق  اأن  واأ�ض����افت 
وو�ض����ائل االإع����ام المختلف����ة ُيع����ّد ارتباًط����ا متبادال 
وموثوقا لتحقيق �ض����يء من اال�ض����تقرار، وهو االأمر 
الذي يف�ّض����ر المكانة البارزة التي تحتلها ال�ض����حافة 
واالإعام ودورهما االإ�ضاحي والتوعوي في تعزيز 
القناعة بالم�ض����اركة وتغيير االأو�ض����اع نحو االأف�ضل 

من خال �ضناديق االقتراع".
وتابع����ت "ل����ذا ينبغ����ي لو�ض����ائل االإع����ام المختلف����ة 
العمل الجاّد على بناء ر�ض����الة اإعامية �ض����ادقة تعّزز 
من حماي����ة م�ض����الح المجتمع العراقي، واالإ�ض����اح 

بمفهومه العاّم".

مفو�شية النتخابات: املعلومات املغلوطة 
تزعزع ثقة الناخبني 

م�ست�سفى ابن اخلطيب بعد احلريق



 حممد �آل عمر 

تمثل ظاهرة �إطالق �لعيار�ت �لنارية 
في �لمنا�سبات �الجتماعية جنوبي 

�لعر�ق، و�حدة من �الأ�سباب �لرئي�سة 
لقتل �لمو�طنين �أو �إ�سابتهم باإ�سابات 

خطرة ت�سبب ب�سلل تام لهم، �الأمر 
�لذي �ساق �لعديد من �لع�سائر لتوقيع 

وثائق �ل�سرف فيما بينها للحد من 
هذه �لظاهرة �لخطرة �لتي باتت 

توؤرق �لمجتمع. 

ويقول �ش���يخ ع�ش���ائر ال جويرب يف ذي قار، ال�شيخ 
جا�ش���م اجلابري، اإن " ع�ش���رته كانت من الع�ش���ائر 
ال�شّباقة يف رف�ض ظاه���رة اإطالق العيارات النارية 
بيان���ات  لإ�ش���دار  �شارعن���ا  حي���ث  املنا�شب���ات،  يف 
وا�شح���ة ترف�شها وب�ش���دة يف اأكرث من مرة، اآخرها 
ح���دود  �شم���ن  الع�شائ���ري  املوؤمت���ر  يف  امل�شارك���ة 
املناط���ق اجلنوبي���ة م���ن املحافظة حي���ث مت توقيع 
وثيق���ة  فيها عهد وق�شم على حمارب هذه الظاهرة ، 

واحلمد لله الع�شائر معنا والقانون معنا".
وق���ال اجلابري، ل����" املدى"، اإن" من يق���وم بالرمي 
الع�شوائ���ي ه���و �شخ�ض غ���ر ملت���زم، ورمبا يكون 
مدفوع���ًا لغر����ض اإح���داث الفو�ش���ى يف املجتمع "، 
لفت���ا اإىل اأن" ع�شرت���ه حدث���ت يف  الآونة الأخرة 
فيه���ا ع���دة منا�شبات لكن مل يحدث فيه���ا اإطالق نار، 
وهن���اك الت���زام وا�شح م���ن اأبنائن���ا وكل���ي اأمل اأن 

ننجح جميعنا يف حماربة هذه الظاهرة".
بدوره يقول الكاتب، عالء كويل، ل ميكن للحياة اأن 
ت�شتم���ر  ب�شكلها الطبيع���ي يف ظل ا�شتمرار ال�شالح 
املنفلت ال���ذي يبدو اأنه يتكاث���ر ب�شكل وا�شح خالل 

ال�شنوات القليلة املا�شية. 
وذك���ر كويل يف حديث ل�" امل���دى"، اأن" هذا ال�شالح 
يوؤثر عل���ى بيئ���ة الأعم���ال وال�شتثم���ار وال�شياحة 
ويوؤثر على كافة مفا�شل احلياة ، ويجعل املواطنني 
هن���ا معر�ش���ني للخطر، كم���ا اأن املجتم���ع يبدو غر 

م�شتقر". 
واأ�شاف، " نحن بحاجة اىل اأن تكون هناك حمالت 
حقيقي���ة لإيق���اف ه���ذه الظاه���رة، حي���ث اأن وجود 
ال�ش���الح يقو����ض وج���ود الدولة اىل درج���ة كبرة، 
ويجعلن���ا مث���ل املجتمع���ات املتناح���رة وه���ي اأ�شبه 
بح���رب اأهلي���ة متفاوت���ة نعي�شها ول ن�شع���ر بها يف 
الوق���ت احل���ايل، لكن كل ه���ذا ميكنه اأن ي���وؤدي اىل 

حلظة انفجار كبرة حترق الأخ�شر والياب�ض". 
وق���ال مدي���ر ناحية الطار يف حمافظ���ة ذي قار، عبد 
�شي���دان روم���ي، اأن" اإج���راءات اإدارت���ه كحكوم���ة 
حملي���ة ملنع اإطالق العيارات النارية يف اأي منا�شبة 
اأواملنا�شي���ات  اأوالأعرا����ض  الف���واحت  يف  �ش���واء 

الأخرى متثلت باحلث على توقيع وثيقة �شرف بني 
جميع الع�شائر يف الناحية، لأن

ه���ذه الظاهرة تعت���رب معيبة وغ���ر ح�شارية وفيها 
اأ�ش���رار كب���رة وموؤث���رة م���ن كل النواح���ي �ش���واء 
اأ�ش���رار ازع���اج للمري����ض اأو  الأطف���ال اأو اأ�ش���رار 
ِدث اأ�شرارًا كبرة توؤدي  مادية وبع�ض احلالت حتحُ

اىل القتل اأو اجلرح ". 
واأك���د روم���ي، اأن" ه���ذه الوثائ���ق الت���ي عق���دت يف 
الآون���ة الأخ���رة ن�شت عل���ى معاقب���ة اأ�شحاب هذه 
الظاهرة، ومن هذه العقوبات، اإن َمن يقوم باإطالق 
العيارات الناري���ة يف املنا�شبات يت���م مقاطعته فاإذا 
كان���ت فاحتة فال حت�ش���ر الع�شائ���ر ل بالت�شييع ول 
الفاحت���ة، وكذل���ك املنا�شب���ات الأخ���رى وم���ن يقوم 
باإط���الق العي���ارات الناري���ة يتحم���ل كاف���ة التبعات 
القانونية والع�شائرية مبفردة ول تتحمل احلمولة 
اأو الع�شرة تبعات عمله، فهذه تعترب جرمية خا�شة 
اإذا حدث من ورائه���ا حادث وجرمية عمد، ويتحمل 
اجل���اين كافة التبعات وحتى �شرع���ًا لأنه مت التنبيه 

اأكرث من مرة وجرى التحذير". 
بدوره يقول، رجل الدين ال�شيخ عبا�ض ح�شن، اإن" 
ظاه���رة اإطالق العيارات الناري���ة هي ظاهرة �شلبية 
خمالفة لل�شرع والقانون والعرف ومن جانب ديني 
هذه الظاهرة حمّرمة �شرعًا واملرجعية الدينية اأول 
َمن تكلمت ع���ن هذا املو�شوع ب���ان مطلق العيارات 
النارية يف املنا�شب���ات  يعترب قد ارتكب ذنبًا وعماًل 
حمرم���ًا والقت���ل يعت���رب عمدًا لأن���ه كان م�ش���رًا على 

اإطالق العيارات النارية".
وب���ني يف حدي���ث ل����" امل���دى "، اأن" الكث���ر  م���ن 
احل���وادث التي حدثت يف الآون���ة الأخرة اأدت اىل 
مقت���ل اأنا����ض، وهذا يعت���رب قتاًل عم���دًا باعتبار اإنهم 
يطلق���ون العي���ارات النارية يف ظل وج���ود الفتوى 
ويتحم���ل الفاع���ل دي���ة القت���ل لأن���ه خمال���ف لل�شرع 

والقانون".
م���ن جانبه، قال �شيخ ع�شرة امل���وزان، ال�شيخ زكي 
قت���ل فيه���ا ب�شب���ب  من�ش���ور، اإن" ع�شرت���ه ال���ذي يحُ
الإطالقات الطائ�شة يعترب )قتاًل عمدًا(، لأن القانون 
وال�ش���رع يحُحرم الرم���ي الع�شوائي وق���د عممنا هذا 
الق���رار ب�شنينة جديدة وحت���ى التعّر�ض للممتلكات 
م���ن قب���ل الطالق���ات الناري���ة الطائ�ش���ة اعتربناها 
�ش���ررًا عم���دًا، وكذل���ك الإ�شابة كله���ا تدخل يف باب 

العمد".
وتاب���ع يف حدي���ث ل����" امل���دى "، اأن" بقي���ة الع�شائر 
منق�شم���ة، ق�ش���م يعتربه���ا يف ب���اب القت���ل وال�شرر 
والعم���د وهن���اك م���ن ل يعتربه���ا �شمن ه���ذا الباب 
رغم اأنها خمالفة �شرعية وقانونية، ونحن كع�شرة 
) امل���وزان( لدين���ا وثيقة موقع عليها وه���ي : اإن اأي 
�شخ�ض يطلق العي���ارات النارية يتحمل امل�شوؤولية 
كامل���ة لوح���ده، والع�شرة غ���ر ملزمة بدف���ع الدية 
مع���ه، كذلك اأي �ش���رر يلحق بنا من ع�ش���رة اأخرى 

نعتربه عمدًا".
ويق���ول م�شدر اأمن���ي بقي���ادة �شرطة ذي ق���ار، اإن" 
العام���ني  خ���الل  امل�شاب���ني  م���ن  الع�ش���رات  هن���اك 
الأخرين ب�شب���ب الطالقات النارية الع�شوائية يف 

املنا�شبات الجتماعية باملحافظة ".
وذك���ر يف حدي���ث ل����" امل���دى "، اأن" ه���ذه الأحداث 
ت�شببت باإ�شابة اأكرث من 40 �شخ�شًا خالل العامني 
املا�شي���ني "، لفت���ًا اإىل اأن " القي���ادة ب���داأت بحمل���ة 

كبرة ل�شحب ال�شالح املنفلت لدى الع�شائر ".
واأ�ش���اف، اأن" هذه ال�ش���الح �شيتم �شحبه على ثالث 
مراحل واإن قي���ادة ال�شرطة ل ت���زال تعمل باملرحلة 
الأوىل واملتمثلة بلقاء �شيوخ هذه الع�شائر لإقناعهم 
ب�شرورة تقنني ال�شالح املوجود لديهم "، موؤكدًا اأن 
" احلمالت املتبقية �شتكون عبارة عن عمليات دهم 

وتفتي�ض لأماكن �شنحددها لحقًا".
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  متابعة/ �ملدى 

 ما تزال اأزمة الإذاعة امل�شتقلة من دون حل بعد 
اإ�شرار هيئة الإع���الم والت�شالت على اإغالق 
العدي���د م���ن الإذاع���ات امل�شتقل���ة بذريع���ة عدم 
ت�شديد الديون املتخلفة بذمتها، رغم ا�شتمرار 
ع�ش���رات الإذاع���ات الأخ���رى الت���ي تنتمي اىل 
دون  الب���ث  يف  م�شلح���ة  وجماع���ات  اأح���زاب 
ت�شديد ديونه���ا، ويعك�ض ه���ذا الإجراء تخبط 
الهيئ���ة الت���ي ت�شر عل���ى اأن تخ�ش���ع الإذاعات 
امل�شتقل���ة اىل �شلطتها، وقد تت�شببت اإجراءات 
هيئ���ة الإعالم والت�ش���الت اخلا�ش���ة برف�ض 
تخفي�ض اأج���ور الطيف ال���رددي باإغالق عدد 

من الإذاعات العراقية امل�شتقلة.
وتطال���ب الهيئة مببال���غ مالية طائل���ة من هذه 
الإذاع���ات اأو التوق���ف ع���ن الب���ث وه���و ق���رار 
ت�شب���ب ويت�شب���ب اأي�ش���ًا بت�شري���ح العديد من 

العاملني.
باملقاب���ل يق���ول مراقب���ون وم���دراء موؤ�ش�شات 
اإعالمي���ة اإن الهيئ���ة تغ�ض الب�شر ع���ن اإذاعات 
تابع���ة جله���ات �شيا�شي���ة واأح���زاب له���ا اأذرع 
م�شلح���ة تبث خارج حزمتها ول تنتبه لإثارتها 
النع���رات الطائفي���ة، كم���ا قال���وا اإن الإذاع���ات 
الوطني���ة امل�شتقل���ة اأ�شبح���ت بني فك���ي الهيئة 
التي ل تر�ش���ى بتخفي�ض الأج���ور، والإغالق 

الع���ام ب�شبب فايرو����ض كورونا ال���ذي حرمها 
من بث الإعالنات الت���ي تعترب موردًا مهمًا من 

مواردهًا.
وكانت العديد من الإذاعات قد اأكدت اأن الهيئة 
قام���ت باإر�ش���ال فرق م���ن كوادره���ا م�شحوبة 
مق���رات  اإىل  الوطن���ي  الأم���ن  م���ن  بعنا�ش���ر 
الإذاع���ات واإرغامها على اإيق���اف البث واإغالق 
املكت���ب حلني ت�شوية الديون، ويرى العاملون 
يف الإذاعات امل�شتقل���ة   اأن هذا الإجراء يهدف 
اإىل من���ح اإذاعات عدد من الأح���زاب ال�شيا�شية 
العراق���ي  الف�ش���اء  امت���الء  بع���د  ت���رددات، 

بالرددات ب�شبب الفو�شى وعدم التنظيم. 
م���ن  اأي���ًا  تغل���ق  مل  "الهيئ���ة  اأن  اإىل  ولفت���وا 
الإذاعات التابعة لالأحزاب ال�شيا�شية ول�شيما 
اأح���زاب ال�شلط���ة، الت���ي تعمل عل���ى الرغم من 
ترتب ديون كبرة بذمتها، بل اإن بع�شها يعمل 
دون رخ�شة من الهيئة"، وبذلك ل يرتب عليه 

اأي التزام مادي اأو مهني
ال���وزراء  رئي����ض  اأن  اأك���د  ق���د  م�ش���در  وكان 
م�شطفى الكاظمي قد اجتمع بهيئة الت�شالت 
وطالب بحذف الدي���ون املرتبة على الإذاعات 
امل�شتقل���ة وتخفي����ض اأجور خدم���ة البث التي 
ترهق هذه الإذاعات التي �شاهمت يف حماربة 

اأفكار الإرهاب والتطّرف والطائفية.  
طالب���وا  امل�شتقل���ة  الإذاع���ات  يف  العامل���ون 

احلكوم���ة بفتح حتقي���ق يف اإج���راءات الهيئة 
الأخ���رة، ورف�شها تنفي���ذ اأوامر مكتب رئي�ض 
ال���وزراء والوقوف على خروقات الهيئة با�شم 

القانون. 
ومتار�ض هيئة الإع���الم والت�شالت �شغوطًا 
كبرة على اإذاع���ات م�شتقلة منذ اأكرث من عام، 
حي���ث توجهت ق���وات ع�شكري���ة برفق���ة الأمن 
الوطن���ي لإجب���ار عدد م���ن الإذاع���ات امل�شتقلة 
عل���ى الإغ���الق بالق���وة، اأو دف���ع ر�ش���وم اأقرت 
ع���ام 2004 يف عهد �شلطة الئتالف، لكن هذه 
املمار�ش���ات مل يت���م تطبيقه���ا بح���ق موؤ�ش�شات 
الأح���زاب الإعالمية. والغري���ب اأن الهيئة بعد 
اأن اأغلقت هذه الإذاعات، عادت واأر�شلت كتابًا 
يطالب ه���ذه الذاع���ات بت�شديد اأج���ور الردد 
لع���ام 2021، برغ���م اأن الهيئ���ة اأغلق���ت ه���ذه 

الإذاعات عام 2020.
وتث���ر ق���رارات هيئ���ة الإع���الم والت�ش���الت 
ج���دًل وا�شعًا يف الع���راق، ب�شب���ب ممار�شاتها 
الت���ي يعتربها البع�ض تع�شفي���ة ومبالغًا فيها، 
وت�شّرها وفق م�شالح جهات �شيا�شية معينة، 
ففي الوق���ت الذي ت�شمح في���ه بالعمل لإذاعات 
بالأم���ن  والإ�ش���رار  الطائفي���ة   الفتن���ة  تث���ر 
الوطن���ي، تق���وم ه���ذه الهيئ���ة نف�شه���ا باإغالق 
اإذاعات تبث برامج ثقافية وفنية وت�شعى لدعم 

العملية ال�شيا�شية يف العراق. 

 �إذ�عات وطنية غا�سبة من �لمبالغة في �أجور �لطيف �لترددي

هيئة الإعالم والت�سالت ترف�س تو�سيات رئي�س الوزراء بدعم الإذاعات امل�ستقلة 

 و��سط / جبار بچاي

تط���ورت التظاه���رات املطالب���ة بتح�شني و�شع 
الكهرب���اء يف حمافظ���ة وا�ش���ط وامت���دت اىل 
الأق�شي���ة والنواح���ي بع���د اأن تظاه���ر املئ���ات 
م���ن مواطن���ي ق�شائ���ي النعماني���ة والعزيزي���ة 
يف  الكهرب���اء  و�ش���ع  بتح�ش���ني  للمطالب���ة 
الق�شائني املذكورين بع���د اأن جتاوزت �شاعات 
املئ���ات  واأحت�ش���د  يومي���ًا،  �شاع���ة   16 القط���ع 
م���ن �شب���اب النعمانية اأم���ام مبن���ى القائمقامية 
للمطالب���ة برفع احليف ع���ن مدينتهم فيما كانت 
تظاهرات اأهايل العزيزية اأمام حمطة التحويل 

يف املدينة رافعني �شعار ) كفى ظلمًا (.
واأمه���ل املتظاهرون احلكوم���ة املحلية مدة 24 
�شاع���ة لإي�ش���ال مطالبه���م اىل اجله���ات املعنية 
يف وزارة الكهرباء لو�شع احللول واملعاجلات 
ال�شريعة، مهددين بخطوات ت�شعيدية دون اأن 

يف�شحوا عنها.
يف مقاب���ل ذل���ك اأعل���ن وجهاء و�شب���اب حمافظ 
وا�ش���ط ع���ن التح�شي���د لتظاهرة ك���ربى لعموم 
اأبناء املحافظة يف الأول من ال�شهر املقبل تكون 
اأمام حمط���ة وا�شط احلرارية الت���ي تنتج اأكرث 
من 2500 ميغا واط للمطالبة بح�شة املحافظة 

كاملة من الكهرباء.
واأك���د �شب���اب يح�ش���دون للتظاه���رة اإ�شرارهم 
عل���ى املطالبة ب� ) 1000 ميغا واط ( هي ح�شة 
وا�ش���ط الكاملة من الطاق���ة الكهربائية، وقالوا 
" بخالف ذلك فاأنهم قد ي�شطروا لغلق املحطة 
اإ�شاف���ة اىل القي���ام بع���دة اإج���راءات ومطال���ب 
اأهمه���ا اإقال���ة وزي���ر الكهرب���اء ماج���د حنتو�ض 

لف�شله يف اإدارة ملف الكهرباء" ح�شب قولهم.
ويق���ول النا�ش���ط امل���دين مال���ك القري�ش���ي م���ن 
ق�ش���اء النعمانية اإن " املئات من �شباب الق�شاء 
تظاهروا الليلة املا�شية اأمام مبنى القائمقامية 
للمطالب���ة باإن�ش���اف الق�ش���اء وح�شول���ه عل���ى 

ح�شته الكاملة من الطاقة الكهربائية."

 واأ�شاف اأن " املطل���ب الأ�شا�ض لهذه التظاهرة 
اأمهلن���ا  ، وق���د  الكهرب���اء  ه���و حت�ش���ني واق���ع 
احلكومة املحلي���ة 24 �شاعة للبت يف مو�شوع 
نق����ض الكهرب���اء واإي�شال موق���ف الأهايل اىل 
اجله���ات املعني���ة يف وزارة الكهرب���اء على اأمل 
اإن�شاف املدينة قبل اأن يتم اللجوء اىل خطوات 

ت�شعيدية اأخرى."
اأي�ش���ًا  طالب���ت  التظاه���رات  اأن"  اىل  م�ش���رًا 
بتح�ش���ني الواقع اخلدم���ي يف جميع اجلوانب 
اخلدمي���ة ل�شيما اخلدم���ات البلدي���ة وخدمات 
امل���اء واملجاري وال�شحة والربية وغرها من 
اخلدم���ات التي نعتق���د اأنها منقو�ش���ة ومل تلِب 

حاجة النا�ض يف الق�شاء."
ويف ق�شاء العزيزية اأكد الأهايل اأن تظاهراتهم 
تتعل���ق بنق����ض الكهرباء يف املدين���ة ، مطالبني 
بزي���ادة ح�شته���ا وتقلي���ل �شاعات القط���ع التي 

تراوحت مابني 15 �� 18 �شاعة يوميًا.
ويذكر علي عبد الر�ش���ا من اأهايل العزيزية اأن 
" املدين���ة وم���ع كل ف�شل �شيف تعي�ض و�شعًا 
ماأ�شاويًا ب�شبب الكهرباء وقلة التجهيز مما اأثر 
على حياة النا�ض ب�شكل كبر خا�شة مع ارتفاع 

درجات احلرارة."
مو�شحًا اأن " املتظاهرين طالبوا من القائممقام 
اأن يت���وىل نقل معان���اة الأه���ايل واإي�شالها اىل 
اإدارة املحافظ���ة واىل وزارة الكهرب���اء للنظ���ر 
فيه���ا والعم���ل عل���ى اإن�ش���اف املدين���ة بزي���ادة 
ح�شتها املجهزة حاليًا والتي ل ت�شد �شوى اأقل 

من 30 باملئة من احتياجها الفعلي."
يف مقابل ذلك ي�شتعد املئات من وجهاء و�شباب 
حماف���ظ وا�ش���ط  اىل القي���ام بتظاه���رة كب���رة 
تك���ون اأمام حمطة وا�ش���ط احلرارية يف ق�شاء 

الزبيدية يف الأول من ال�شهر املقبل .
واأطل���ق ه���وؤلء املحتج���ون ها�شت���اك ) ث���ورة 
وا�ش���ط الك���ربى ( والت���ي قالوا اأنه���ا "�شتكون 
ه���ذه امل���رة ب���ال خ���وف ول ت���ردد ف���كل �شب���اب 
و�شيوخ ووجه���اء املحافظة من الكوت وجميع 

الأق�شي���ة والنواحي �شي�شاركون يف التظاهرة 
املقبلة ."

واأ�ش���در ه���وؤلء ال�شب���اب بيان���ًا من ع���دة نقاط 
اأك���دوا في���ه اأن " التجم���ع �شيك���ون اأمام حمطة 
كهرباء الزبيدي���ة لغلقها واإخراج الكادر العامل 
فيها بثورة �شبابية غا�شبة." ح�شب ما جاء يف 

بيان التح�شيد للتظاهرة 
واأ�شاف منظم���و البيان " لقد مّللنا من املطالبة 
باحلق���وق امل�شلوب���ة و�شط �شم���ت وا�شح من 
احلكومت���ني املحلي���ة واملركزية عل���ى معاناتنا 
و�شيك���ون ي���وم 1 / 5 / 2021  ه���و الإن���ذار 
الأخ���ر من اأه���ايل وا�شط للحكومت���ني املحلية 

واملركزية ."
وتاب���ع " يف حال مل جند م���ن ين�شف املحافظة 
�شنلج���اأ  املحط���ة  اإنت���اج  م���ن  حقه���ا  مبنحه���ا 
لغلقه���ا  واإخراج ال���كادر العامل فيه���ا ، فاأهايل 
وا�ش���ط يريدون ح�شته���م من الكهرب���اء اإ�شوة 

مبحافظات الب�شرة و ذي قار ومي�شان ."
واأكد منظمو التظاهرة " �شيكون مطلبنا الأول 
من���ح وا�ش���ط 1000 ميغاواط ول���ن نقبل باأقل 
م���ن ذل���ك ، اإ�شاف���ة اىل املطالب���ة باإقال���ة  وزي���ر 
الكهرب���اء ماجد حنتو�ض لف�شل���ه يف اإدارة ملف 
الكهرب���اء  واإقال���ة مدير توزي���ع كهرباء املنطقة 
الو�شطى واجلنوبية لأنهما ل يتعامالن بعدالة 

مع وا�شط واأهلها.."
التدخ���ل وت�شجي���ل  املحافظ���ة  ن���واب  ودع���وا 
موق���ف ملحافظتهم واأبنائها وبخالف ذلك �شيتم 

اتخاذ مواقف منهم."
ووفق البي���ان التمهيدي الذي اأعدوه للتظاهرة 
فاأنهم  دع���وا اإدارة املحط���ة اأن " تكون م�شتقلة 
وبي���د اأبناء وا�شط لأنه���ا حمطة وا�شط وتعمل 
من نفط وا�ش���ط ول تنتفع وا�شط منها ب�شيء، 
وه���ذا يزيد مت�شكهم على اأن تك���ون اإدارتها من 
قبل اأبناء حمافظ���ة وا�شط ، كما طالبوا باإعادة 
فت���ح ملفات الف�شاد يف املحط���ة والتحقيق فيها 
مبا فيه���ا ملف التعيينات امل�شب���وه والذي اأثر 

لغط كبر ب�شدده ."
كذلك �شّددوا عل���ى " اإنهاء عمل جميع من يعمل 
باملحط���ة م���ن خ���ارج املحافظ���ة وت���رك الق�شة 
الكاذبة باأنه���م اخت�شا�شات نادرة، ففي وا�شط 
هناك طاق���ات واإبداع���ات واخت�شا�ش���ات فنية 
وهند�شي���ة قادرة عل���ى ت�شغي���ل واإدارة املحطة 

ب�شكل جيد وبكفاءة عالية."
وت�شه���د حمافظ���ة وا�ش���ط ومن���ذ مطل���ع �شه���ر 
جتهي���ز  يف  �شدي���دة  اأزم���ة  احل���ايل  رم�ش���ان 
الكهرب���اء، وو�شل معدل �شاع���ات النقطاع يف 
اأغلب مناطق املحافظ���ة اىل اأكرث من 16 �شاعة 
مقابل ثماين �شاعات جتهيز خالل ال� 24 �شاعة 

.
وطالب مواطنون باإن�شاف املحافظة التي تنتج 
اأك���رث من 2500 ميغ���اواط من حمط���ة وا�شط 
احلراري���ة باحل�ش���ول عل���ى ح�ش���ة املحافظ���ة 
كامل���ة، وه���ّددوا باللج���وء اىل اإج���راءات ق���د 
ت�ش���ل اىل ع���زل املحط���ة اإذا ا�شتم���ر التجهي���ز 
به���ذه الطريقة التي و�شوفوها ب� " غر العادلة 

واملن�شفة "
وكان حماف���ظ وا�ش���ط ق���د حت���ّدث ع���ن وجود 
متاي���ز وا�شتثن���اءات يف ح�ش����ض املحافظ���ات 
وع���دم وجود عدالة يف التوزي���ع، داعيًا رئي�ض 
الوزراء لالأ�ش���راف �شخ�شيًا على غرفة عمليات 
اإدارة اأزم���ة الكهرباء لتاليف امل�ش���اكل املتكررة 
يف كل �شي���ف والت���ي تق���ود اىل ع���دم ا�شتقرار 

املحافظات. 
وكان مواطن���ون وا�شطي���ون اأك���دوا يف مّرات 
الكهرب���اء  انقطاع���ات  ا�شتم���رار  اأن   ، �شابق���ة 
وو�شوله���ا لأك���رث م���ن ع�ش���ر �شاع���ات يومي���ًا، 
ي���دل على زي���ف تعه���دات احلكوم���ة الحتادية 
الت���ي وعدت م���رارًا بتوف���ر الطاق���ة على مدى 
24 �شاع���ة، ويف ح���ني ع���دوا اأن ع���دم ح�شول 
املحافظة على احتياجاتها ي�شكل اإجحافًا بحقها 
ل�شيم���ا اأنها ت�شم اأكرب حمطة توليد يف البالد، 
وطالبوا وزارة الكهرباء باإ�شافة 15 باملئة من 

اإنتاج تلك املحطة حل�شة املحافظة.
ووفق ما يراه خمت�شون ف���اأن حمافظة وا�شط 
تتعر����ض اىل مظلومي���ة وا�شح���ة وتدف���ع ثمنًا 
باهظ���ًا عل���ى امل�شت���وى القت�ش���ادي والبيئ���ي 
ج���راء تاأثرات املخلف���ات البيئي���ة الناجتة عن 
ح���رق الوق���ود يف حمط���ة وا�ش���ط احلراري���ة 
والتي متتد عل���ى م�شاحات وا�شعة من املناطق 
املحيط���ة باملحط���ة مقاب���ل قل���ة جتهي���ز الطاقة 

للمحافظة.
ويع���اين العراق نق�ش���ًا يف الطاق���ة الكهربائية 
منذ بداية �شنة 1990، وازدادت �شاعات تقنني 
التي���ار الكهربائي بعد الع���ام 2003، يف بغداد 
واملحافظ���ات، ب�شبب قدم الكث���ر من املحطات 
بالإ�شاف���ة اإىل عمليات التخريب التي تعر�شت 
له���ا املن�شاآت خ���الل ال�شن���وات املا�شي���ة، حيث 
ازدادت �شاعات انقطاع الكهرباء عن املواطنني 

اإىل نحو ع�شرين �شاعة يف اليوم الواحد.
يذك���ر اأن وزارة الكهرباء قد ب�ش���رت العراقيني 
مطل���ع ني�ش���ان احل���ايل ب�ش���اأن �شاع���ات جتهيز 
الكهرب���اء خ���الل ف�ش���ل ال�شي���ف وقال���ت اإنه���ا 
�شتك���ون مر�شية ل تق���ل عن 21 �شاع���ة، بينما 
ع���زت قلة �شاع���ات التجهيز يف بع����ض املناطق 
اىل التج���اوزات عل���ى �شبكات الطاق���ة من قبل 

املناطق الزراعية والع�شوائيات.

�لتظاهر�ت متتد �إىل �الأق�سية وترفع �سعار " كفى ظلمًا "

وا�سط ت�سرب موعدًا حا�سمًا مع الكهرباء لنيل حقوقها 
وت�سع �سروطًا اأهمها اإقالة "حنتو�س" 

في ذي قار.. توقيع "مواثيق �سرف" للحد 
من الإطالقات النارية في المنا�سبات 
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اختار هيثم عبا����س بعيوي مدرب منتخب 
ال�ص���االت لك���رة الق���دم 23 العب���ًا للدخول 
اعتب���ارًا م���ن بع���د غ���د ال�صب���ت مبع�صك���ر 
النج���ف  حمافظ���ة  يف  داخل���ي  تدريب���ي 
االأ�ص���رف ي�ص���تمر ملدة �ص���بعة اأيام متتالية 
للق���اء  النهائي���ة  التح�ص���رات  اإط���ار  يف 
منتخب تايالند يومي الع�صرين واخلام�س 
والع�صرين م���ن �صهر اأيار املقبل يف امللحق 
االآ�صي���وي املوؤّهل اىل الن�صخ���ة املقبلة من 
بطولة كاأ����س العامل لكرة ال�صاالت 2021 
الت���ي ت�صّيفه���ا ليتواني���ا خ���الل الفرتة من 
الثاين ع�صرمن �صه���ر اأيلول ولغاية الثالث 

من �صهر ت�صرين االأول املقبلني.
و�صّمت القائمة 23 العبًا ُهم )�صامل في�صل 
عبد وحيدر حممد دريول وم�صطفى بجاي 
حم���زة وعلي حممد جا�ص���م وحمزة عبا�س 
زمي���ط وحي���در رع���د ح�ص���ن وعل���ي موفق 
ها�ص���م وع���ّزت �صب���اح ح�ص���ن وم�صطف���ى 
اإح�صان جمع���ة وفادي ع���الء �صامي ورافد 
حمي���د عي�صى وعب���د الكاظم حمم���د ح�صن 
وعمر �صبتي جمعة ويحيى عبد نور وزاهر 
مه���دي ه���ادي واأحم���د دري���د احم���د وزين 
العابدي���ن عب���د الرزاق وفه���د ميثاق حافظ 
وح�ص���ن عل���ي جبار وط���ارق زي���اد �صلمان 
وغي���ث ريا����س كرمي وحم���ب الدين جمعة 
وولي���د خالد فاه���م( حيث �صيت���م يف نهاية 
املع�صك���ر اأخت�ص���ار القائم���ة اىل 17 العبًا 
�صيدخل���ون مع�صك���رًا تدريبي���ًا خارجيًا من 
املوؤّمل اأن حتت�صنه دولة االإمارات العربية 
املتحدة يتخّلل���ه خو�صه مباراتني دوليتني 
وّديتني هناك اإحداهما �صتكون مع منتخب 
لبن���ان لكرة ال�صاالت واالأخرى مع منتخب 
االإم���ارات لكرة ال�صاالت حيث ت�صهمان يف 
التعّرف على نقاط اخللل وال�صعف وزيادة 
ل  درجة اجلاهزية الكاملة ف�صاًل عن التو�صّ
اىل الت�صكيل���ة اال�صا�صي���ة الت���ي �صتخو�س 
لق���اء جولة الذهاب بالعا�صم���ة التايالندية 
بانك���وك وفقًا للج���دول الذي مت و�صعه من 
قب���ل جلنة امل�صابقات يف االحتاد االآ�صيوي 

لكرة القدم.
���ل جلن���ة ال�ص���االت  اأن توؤجِّ وم���ن املُق���ّرر 
وال�صاطئي���ة يف احتاد ك���رة القدم، برئا�صة 
اإي���اد بني���ان، مناف�ص���ات ال���دوري املمت���از 
لكرة ال�ص���االت باملو�ص���م 2021-2020 
حت���ى اإ�صعار اآخر من اأجل ال�صماح لالعبني 

املنتخ���ب  ب�صف���وف  بااللتح���اق  املحلي���ني 
ال���واردة ا�صماوؤه���م �صم���ن قائم���ة الثالثة 
والع�صري���ن املذكورة اأع���اله �صمن مع�صكر 
النجف الذي �صيكون بواقع وحدة تدريبية 
واحدة يف الي���وم الواحد ف�صاًل عن الطلب 
باالإعتذار عن امل�صاركة يف الن�صخة االأوىل 
م���ن بطول���ة كاأ�س الع���رب داخ���ل ال�صاالت 
للرجال الت���ي �صتجري يف جمهورية م�صر 
العربي���ة خ���الل املُّدة م���ن الع�صرين ولغاية 
الثالث���ني م���ن �صه���ر اأي���ار املقب���ل لتزامنها 
م���ع موع���د مواجهتي الذه���اب واالإياب مع 
منتخب تايالند يومي الع�صرين واخلام�س 

والع�صرين من ال�صهر ذاته.
ويتطّلع امل���الك التدريبي ملنتخب ال�صاالت 
املك���ّون من امل���درب هيث���م عبا����س بعيوي 
وعب���د الرزاق اأب���و الهيل وومي����س �صامل 
م�صاعدي���ن"  "مدرب���ني  ع���ودة  و�ص���امل 
وح�صني �صالل "مدرب حرا�س املرمى" اىل 
احل�ص���ول عل���ى تذكرة العب���ور اىل بطولة 
كاأ�س الع���امل لكرة ال�ص���االت  للمرة االأوىل 
يف تاري���خ امل�ص���اركات العراقي���ة واإدخ���ال 
يف  الريا�صي���ة  اجلماه���ر  ل���دى  الفرح���ة 
الداخل واخلارج برغم اأن مناف�صه منتخب 
تايالند مناف�ٌس �صر�ٌس حيث يحتّل املنتخب 
الثالث على �صعيد اخلارطة القارية و�صبق 

ال�ص���ت  املباري���ات  نتيج���ة  كان���ت  واأن  ل���ه 
املا�صية ل�صاحله، و�صبق اأن �صّيف االحتاد 
التايالن���دي لكرة الق���دم الن�صخ���ة 2021 
م���ن املونديال، عالوة عل���ى تواجده الدائم 
بطول���ة كاأ�س اآ�صيا لك���رة ال�صاالت، وكذلك 
يف  متواج���دون  املنتخ���ب  العب���ي  اأغل���ب 

�صفوف فريق ت�صونبوري بلو وايف.

جمموعة ك�أ�س العرب
م���ن جهة اأخرى اأ�صط���دم املنتخب الوطني 
لكرة القدم مبجموع���ة خليجية مثرة بعد 
اأن اأوقعت���ه قرع���ة الن�صخ���ة العا�ص���رة م���ن 
بطول���ة كاأ����س الع���رب لكرة الق���دم 2021 
الت���ي مت �صحبه���ا يف دار االأوب���را باحل���ي 
الثقايف كت���ارا بالعا�صمة القطرية الدوحة 
يف املجموع���ة االأوىل اىل جانب منتخبات 
قط���ر البل���د امل�صي���ف والفائ���ز م���ن مباراة 
مب���اراة  م���ن  ُعم���ان وال�صوم���ال والفائ���ز 
البحري���ن والكوي���ت يف املناف�ص���ات الت���ي 
�صتق���ام خ���الل الف���رتة م���ن االأول ولغاي���ة 
الثام���ن ع�صر من �صهر كان���ون االأول املقبل 
التي �صرعاه���ا االحتاد الدويل لكرة القدم 
بالتع���اون م���ع االحتاد العربي لك���رة القدم 
واالحت���اد القط���ري لك���رة الق���دم واللجنة 

العليا للم�صاريع واالإرث القطرية.

منتخب����ات  الثاني����ة  املجموع����ة  و�صّم����ت 
تون�����س واالإم����ارات و�صوري����ا والفائز من 
وتكّون����ت  وموريتاني����ا،  اليم����ن  مب����اراة 
املجموع����ة الثالثة م����ن منتخب����ات املغرب 
وال�صعودي����ة والفائ����ز من مب����اراة االأردن 
وجن����وب ال�ص����ودان والفائ����ز م����ن مباراة 
فل�صط����ني وجزر القم����ر وحّل����ت منتخبات 
مب����اراة  م����ن  والفائ����ز  وم�ص����ر  اجلزائ����ر 
مب����اراة  م����ن  والفائ����ز  لبن����ان وجيبوت����ي 
ليبي����ا وال�ص����ودان يف املجموع����ة الرابعة 
واالأخرة حيث �صت�صه����د مناف�صات الدور 
االأول م����ن البطولة العدي����د من املواجهات 
الكال�صيكي����ة القوي����ة للغاي����ة وخا�صة يف 
جمموع����ة اأ�ص����ود الرافدي����ن الت����ي تعت����ر 
مبثاب����ة بطول����ة خليجي����ة م�صغ����رة حيث 
�صيلتق����ون م����ع العنابي القط����ري �صاحب 
اأج����واء  يعي����د  مث����ر  بديرب����ي  ال�صياف����ة 
الرابع����ة  للن�صخ����ة  االفتتاحي����ة  املب����اراة 
اخللي����ج  كاأ�����س  بطول����ة  م����ن  والع�صري����ن 
العربي لكرة القدم التي جرت يوم ال�صابع 
الث����اين  ت�صري����ن  �صه����ر  م����ن  والع�صري����ن 
2019 عل����ى ملعب حمد الدويل، وكذلك 
القم����ة العربي����ة ال�صاخن����ة الت����ي �صتجمع 
املنتخبني اجلزائ����ري وامل�صري من جديد 
ف�ص����اًل عن اللق����اء م����ن ال����وزن الثقيل بني 

حي����ث  واملغرب����ي  ال�صع����ودي  املنتخب����ني 
يتطّل����ب من اجلمي����ع بذل ق�ص����ارى جهده 
لتحقيق نتائج جي����دة اأماًل يف العبور اىل 
ال����دور رب����ع النهائي و�ص����واًل اىل املباراة 
النهائي����ة التي �صتقام يوم الثامن ع�صر من 
�صه����ر كان����ون االأول التي �صت�صه����د تتويج 
البط����ل وح�صوله على جائزة مالية قدرها 
خم�صة ماليني دوالر فيم����ا ينال الو�صيف 

ثالثة ماليني دوالر.
واأكد جنم الك����رة العراقية ال�صابق يون�س 
ي����م قرعة  حمم����ود ال����ذي �ص����ارك يف مرا�صِ
البطول����ة العربي����ة اأّن املناف�صات لن تكون 
�صهل����ة لنا فيها خا�صة اأن منتخبنا الوطني 
لك����رة الق����دم ج����اء يف جمموع����ة خليجية 
خال�ص����ة نعتره����ا كاأ�����س خلي����ج م�صغ����رة 
بحكم اأن من فيه����ا يتطّلع اىل اإحراز لقبها 
ال�صيم����ا انن����ا ابتعدن����ا عن لق����اء منتخبات 

م�صر واجلزائر وتون�س.
واأ�ص����اف يون�س يف ت�صريح����ات اإعالمية 
بعد انتهاء القرع����ة "�صعيد جدًا بامل�صاركة 
يف حفل قرعة البطولة اىل جانب زمالئي 
ال�صابق����ني  العربي����ة  الك����رة  جن����وم  م����ن 
كامل�صري وائل جمع����ة وال�صعودي نواف 
التمياط وال�صوداين هيثم م�صطفى حيث 
�صت�صكل للمنتخب����ات 23 فر�صة تاريخية 
خلو�����س حتّديات مهم����ة ومناف�صات قوية 
ترف����ع م����ن امل�صت����وى الفني له����ا، وخا�صة 
اأن ع����ددًا منه����ا �صيكون ُمدّجج����ًا بنجومها 

املحرتفني خارج بلدانها".
وتاب����ع :خ�ص����ُت العدي����د م����ن التحّدي����ات 
املُهّمة مع اأندية اخلور والغرافة والوكرة 
وال�ص����د يف املالعب القطري����ة، خالل فرتة 
اإح����راز  يف  وجنح����ُت  هن����اك،  اح����رتايف 
العديد من االألق����اب والكوؤو�س واجلوائز 
الفردية جعلتني واحدًا من اأ�صهر النجوم 
التط����ّور  مل�ص����ُت  حي����ث  فيه����ا،  االأجان����ب 
الوا�ص����ح يف جمي����ع املراف����ق الريا�صي����ة 
وغر الريا�صي����ة، وبالتايل فاإن احل�صول 
على �صرف تنظيم بطولة كاأ�س العامل لكرة 
الق����دم ه����و اأق����ل م����ا ت�صتحقه قط����ر نتيجة 
ل����كل ه����ذه اجله����ود العمالقة، م�ص����رًا اىل 
اأن����ه م����ا زال يتذّك����ر م�صاركت����ه يف بطول����ة 
كاأ�س اآ�صي����ا لكرة القدم 2007 التي كانت 
فيه����ا �صعادت����ه م�صاعفة يف قي����ادة العراق 
باعتب����اره  م����رة  الأول  بلقبه����ا  بالتتوي����ج 
�صاح����ب هدف الفوز يف املب����اراة النهائية 

مبرمى املنتخب ال�صعودي لكرة القدم .

 عمــ�ر �ســ�طع  
معالي الكلمة

اأكاد اأج���زم اأن التحّول احلقيقي يف التح�ص���رات الفعلية ال�صت�صافة مدينة 
الب�ص���رة للن�صخ���ة 25 م���ن بطول���ة كاأ����س اخلليج لك���رة القدم اأواخ���ر العام 
احل���ايل، قد بداأت على اأر�س الواقع ف���ور اإعالن القرار النهائي بفوز فيحاء 
الوطن وثغره البا�صم بامللف االأقليمي االأبرز لي�صبح احُللم حقيقة وَت�صحى 

ااُلمنيُة واقعًا ال حمال!
االآن اأ�صبح���ت الب�صرة هي خيمة االأ�صقاء اخلليجة وجامعة الأبناء العمومة 
الذي���ن وقفوا موقفًا م�صرف���ًا من اأجل اأن يكون للع���راق دورًا مهّمًا واأ�صا�صيًا 
يف عودت���ه ليلتِئم ال�صمل عن���ده وبني جمهوره الكبر التّواق الحت�صان هذا 
احل���دث املُهم يف اأر�س الرافدين بعد غياب دام 42 عامًا من ا�صت�صافة بغداد 

لدورة كاأ�س اخلليج بن�صختها اخلام�صة عام 1979!
االأه���م اأن يع���ي اجلميع دوره واأن ينطل���ق من االآن لي�صع منه���اج عمله، كٌل 
ح�ص���ب اخت�صا�ص���ه، وعليه يجب اأن تو�ص���ع اآلية وُتَقَيّم ب���ني فرتة واأخرى 
و�ص���واًل اىل ذروة االجن���از، مثلم���ا ُيفرت����س اأن تت���م ت�صكيل جِل���ان ترتبط 
بالهيئة التنظيمية الُعليا لبطولة كاأ�س اخلليج يف الب�صرة �صريطة اأن تكون 
الهيئة من ذوي االخت�صا�س ومن اأهل التجارب ال�صابقة واخلرة العملية.

الهيئ���ة الُعلي���ا التي �صتعم���ل و�صُت�َصكل ُيفرت����س اأن ترتبط بوزي���ر ال�صباب 
والريا�صة م���ن جهة وبرئي�س جمل�س الوزراء وُتنح �صالحيات وواجبات 
موؤقت���ة وكامل���ة، ه���دف تاأ�صي�صه���ا هو اإجن���اح تنظي���م البطول���ة واأن تكون 
م�صنودة ومدعومة من قبل اجلهات االإدارية يف حمافظة الب�صرة والرقابية 

واملالية يف احلكومة العراقية!
اإجن���اح بطول���ة كاأ�س اخللي���ج بن�صختها املقبل���ة يفرت�س اأن يك���ون ال�صعار 
ال���ذي ترفع���ه كافة اللج���ان العاملة التي �صتنبث���ق عن الهيئة الُعلي���ا املُنّظمة 
للبطول���ة وتكون هذه اللجان م�صوؤولة عن اأعمالها املوَكلة اإليها، واأن ُتن�ّصق 
م���ع املوؤ�ص�صات املعنية كافة من اأجل حتقيق النتائ���ج التي تظهر على اأر�س 
الواق���ع �صريط���ة اأن تك���ون ن�صب النجاح ُمر�صي���ة وُمقنع���ة اإن مل نقل ُملبية 

للطموحات التي تتالءم واحلدث اخلليجي الكبر!
اأيها االأخوة.. نعلُم تامًا اأننا ابتعدنا عن فكرة تنظيم البطوالت واملنا�صبات 
الريا�صية لف���رتات طويلة الأ�صباب وظروف يعرفه���ا اجلميع، لكننا باملقابل 
حققن���ا جناحًا معق���واًل يف ا�صت�صافتنا لبطولة كاأ�س غ���رب اآ�صيا �صيف عام 
2019 وتّكن���ا من جتاوز العقب���ات والعراقيل يف امتحاين مدينتي كربالء 
واأربي���ل، واأ�صبحنا اليوم اأمام اختب���ار واقعي يف مدينة الب�صرة من خالل 

ا�صت�صافة كاأ�س اخلليج؟!
وحينم���ا نقول اإن اختب���ارًا واقعيًا قريب���ًا يتمّثل با�صت�صاف���ة كاأ�س اخلليج، 
فاأنن���ا نعني هنا مّديات �صورة النجاح الت���ي �صنحققها ِلُنبهر اجلميع، وهو 
م���ا يعني �ص���رورة تكاتف اجلهود وتوحي���د اخلطاب والتاأكي���د على اأهمية 
دور الع���راق الريادي يف مّل ال�صمل والتعاطي ب�صكل متوازن مع احلدث من 
دون الع���ودة اىل االنعطافات ال�صلبية وعدم االكرتاث اىل االأ�صوات الن�صاز 

واإهمال من ي�صعى اىل دق اأ�صفني اخلطر بني هذا الطرف وذاك!
م���ن وجهة نظرنا.. نرى اأن تكون اجلّدية حا�صرة يف اخلطوات اال�صتباقية 
القادم���ة، واأن تكون االختيارات موؤثرة مثلما تكون عملية االنتقاء �صريحة 
ودون جمامل���ة ُتذكر، والرتكيز عل���ى النقاط التي من �صاأنها اأن ُتظهر حقيقة 
ال�ص���كل االأمث���ل واالأكمل ملا نريد حتقيق���ه والو�صول اإلي���ه بقناعات ر�صينة 

وبحدود الواقعية!
ويف اعتقادن���ا اأن الك���رة الي���وم بات���ت يف ملعبن���ا.. ملعب الفري���ق الواحد 
املوؤّلف من وزارة ال�صباب والريا�صة وحمافظة الب�صرة واحتاد كرة القدم، 
وق���د اأزداد فري���ق العم���ل الواح���د م���ع االإع���الن الر�صمي مبنح الع���راق حق 
ا�صت�صاف���ة البطول���ة، زاد عدد الفري���ق الواحد واأ�صبح الي���وم اأكرث بتواجد 
ال�صلطة الرابعة امل�صاندة والداعمة حلق العراق اىل جانب تواجد اجلمهور 
احلقيقي الذي �صيلعب دورًا بارزًا يف موؤازرة اجلميع بال ا�صتثناء، موؤازرة 
م���ن منحن���ا اأن ُنكّرمه���م ب�صيافتن���ا، اخلليج واأبن���اء اخلليج االأحب���ة.. نعم 
الفري���ق الواحد �صيك���ون له مواق���ع حقيقية يف االرتق���اء باحلدث وحتقيق 
االإعج���از واالإجناز معًا يف دعم البطولة وتنظيمها مبا يوؤكد توفر االأجواء 
املثالي���ة االأف�صل لي�صل اجلميع اىل النتيجة النهائية ويفلح يف التاأكيد على 

�صورة العراق وهويته البي�صاء ودوره الفعلّي يف املنطقة ككل.

الآن ..الكرة في ملعبنا

اإنج�ح بطولة ك�أ�س الخليج بن�سخته� 
المقبلة يفتر�س اأن يكون ال�سع�ر 

الذي ترفعه ك�فة اللج�ن الع�ملة التي 
�ستنبثق عن الهيئة الُعلي� الُمنّظمة 

للبطولة وتكون هذه اللج�ن م�سوؤولة 
عن اأعم�له� الموَكلة اإليه�، 
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النجف تر�صم طريق منتخب ال�صالت نحو مونديال ليتوانيا

 بغداد / املدى

بع���رث فري���ق ال�صرط���ة حام���ل لقب 
باملو�ص���م  املمت���از  الك���رة  دوري 
التاأه���ل  اأوراق   2019-2018
باملجموعة الثالث���ة اىل الدور ثمن 
النهائ���ي م���ن بطول���ة دوري اأبطال 
اآ�صيا لكرة القدم اجلارية مناف�صات 
ال���دور االأول ملنطقة غرب���ي القارة 
يف مدين���ة جدة ال�صعودية اإثر نيله 
فوزًا تاريخي���ًا بنتيجة )2-1( على 
فريق الدحيل القط���ري لكرة القدم 
�صم���ن اجلولة اخلام�ص���ة يف القمة 
الكروي���ة ال�صاخن���ة الت���ي �صّيفه���ا 
امللع���ب الردي���ف مبدين���ة امللك عبد 
الله الريا�صي���ة حِمال توقيع �صانع 

االألع���اب اأجم���د عط���وان كاظ���م يف 
الدقيق���ة الثالثة م���ن ال�صوط االأول 
يا�ص���ني  داود  حمم���د  واملهاج���م 
بالدقيقة اخلام�صة والثمانني لُيعّقد 
موق���ف مناف�ص���ه يف حج���ز تذك���رة 
ال�صاد�ص���ة  اجلول���ة  اىل  العب���ور 
واالأخرة بعد تعادل غرمييه فريق 
ا�صتقالل طهران االإيراين املت�صدر 
بر�صيد 8 نقاط واالأهلي ال�صعودي 
�صاح���ب املرك���ز الثال���ث م���ن دون 

اأهداف �صمن اجلولة ذاتها.
لك���رة  ال�صرط���ة  فري���ق  ويواج���ه 
بر�صي���د  الرتتي���ب  راب���ع  الق���دم 
ث���الث نق���اط يف ال�صاع���ة الثامن���ة 
وخم�س واأربع���ني دقيقة م�صاء غد 
اجلمعة املواف���ق الثالثني من �صهر 

ني�ص���ان اجل���اري فري���ق ا�صتق���الل 
طهران االإي���راين املت�صّدر �صاحب 
امللع���ب  عل���ى  الثماني���ة  النق���اط 
الل���ه  عب���د  املل���ك  ملدين���ة  الردي���ف 
مناف�ص���ات  خت���ام  يف  الريا�صي���ة 
دور املجموع���ات مبواجه���ة قوية 
يتطّل���ع فيها القائ���د املخ�صرم �صعد 
عب���د االأم���ر وزم���الوؤه الالعب���ون 
اىل ني���ل انت�صار ثاٍن على التوايل 
والث���اأر بع���د خ�صارته���م يف جولة 
الذه���اب اأم���ام خ�صومه���م بثالثية 
بي�ص���اء ج���رت ي���وم الثام���ن ع�صر 
من ال�صه���ر ذاته من اأجل امل�صاحلة 
مع اجلماه���ر الريا�صية العراقية 
التي حزنت كثرًا على اخل�صارات 
االأرب���ع التي تلقوه���ا يف اجلوالت 

دورًا  ولعب���ت  املا�صي���ة  االأرب���ع 
موؤث���رًا يف خروجه���م املبّك���ر م���ن 
ال���دور االأول ملنطقة غرب���ي القارة 
ف�ص���اًل ع���ن اأنهم �صيقّدم���ون خدمة 
جماني���ة لفريقي الدحي���ل القطري 
الذي���ن  ال�صع���ودي  ج���دة  واأهل���ي 
�صيلعبان معًا �صم���ن اجلولة ذاتها 
يف ال�صاعة احلادية ع�صرة والربع 
م�صاء الي���وم نف�صه حيث اأن الفائز 
للمجموع���ة  بط���اًل  �صيت���ّوج  منه���ا 
الثالثة ويخطف بطاقة التاأهل اىل 
ال���دور ثم���ن النهائي م���ن البطولة 

االآ�صيوية احلالية.
و�صتفتقد كتيبة ال�صربي الي�صكندر 
اليتي�س خدمات العديد من النجوم 
طه���ران  ا�صتق���الل  مب���اراة  يف 
االإيراين يقُف يف مقّدمتهم حار�س 
املرمى حممد حميد واملدافع ح�صن 
الرازيل���ي  واملحرتف���ني  عا�ص���ور 
رافائيل �صيفا والفنزويلي ريفا�س 
الذين ع���ادوا اىل العا�صم���ة بغداد 
قبيل مب���اراة الدحيل القطري لكرة 
القدم بع���د ح�صولهم عل���ى مغادرة 
رئا�ص���ة الوفد ب�صب���ب مر�س والدة 
االأول الذي تطّل���ب �صرعة تواجده 
يف حمافظ���ة االأنب���ار مق���ر �صكن���اه 
اىل  االآخري���ن  الثالث���ة  وحاج���ة 
اأ�صب���وع فقط من اأج���ل اال�صت�صفاء 
م���ن  التدريب���ات  ملع���اودة خو����س 
جدي���د مبوج���ب التقاري���ر الطبي���ة 

التي قدمها عبد الرحمن جابر.

ال�صرطة يبعثر اأوراق المجموعة الثالثة لأبطال اآ�صيا

 بغداد / املدى

اأك���د ال�صحف���ي الريا�ص���ي الفل�صطين���ي مبوقع 
ق���رار  اأن  اأونالي���ن" ه���اين زق���وت،  "اخللي���ج 
االأ�ص���رة الكروي���ة اخلليجي���ة مبن���ح الب�ص���رة 
تنظي���م كاأ����س اخللي���ج العرب���ي 25 يدل���ل على 
واملتطّلب���ات  ال�ص���روط  كاف���ة  ملفه���ا  ا�صتيف���اء 

لتنظيم البطولة االأكرث �صعبية يف املنطقة.
:جن���ح  ل�)امل���دى(  ت�صري���ح  يف  واأ�ص���اف 
مل���ف  عل���ى  القائم���ني  وخا�ص���ة  العراقي���ون، 
خليج���ي الب�ص���رة، يف تغي���ر امل�صه���د وقل���ب 

منه���ا  التنظي���م  �صح���ب  كان  بعدم���ا  الطاول���ة، 
ق���اب قو�ص���ني اأو اأدن���ى، عق���ب اإرج���اء زي���ارة 
فريق التفتي����س اخلليجي اإىل من�ص���اآت املدينة 
اجلنوبي���ة الت���ي كان���ت مق���ّررة اأواخ���ر كانون 
الث���اين املا�ص���ي، الأ�صباب فني���ة واإدارية تركت 

اأثرًا �صلبيًا وا�صحًا.
واأ�ص���ار اىل "اأن احلكوم���ة العراقية دفعت بكل 
ثقلها لدع���م امللف، وجت�ّصد ذل���ك بزيارة رئي�س 
ال���وزراء م�صطفى الكاظم���ي االأخرة للمالعب 
املر�ّصح���ة لال�صت�صافة، و�صواًل اإىل جولة وزير 
ال�صب���اب والريا�ص���ة عدنان درج���ال التي قادته 

اىل خم����س دول خليجية قب���ل االإعالن الر�صمي 
عن فوز ملف الب�صرة".

واأو�ص���ح زق���وت "اأن قرار االحت���اد اخلليجي، 
ُيلق���ي الك���رة اليوم يف ملعب اجلان���ب العراقي 
الإكم���ال كاف���ة املتطّلب���ات، و�ص���د النواق�س يف 
املل���ف، حيث ي�صتن���د االأخ���ر على ُمهل���ة العام 
املتبقي���ة يف ظ���ّل �صعوب���ة اإقام���ة البطول���ة يف 
االأول  كان���ون  اأواخ���ر  �صلف���ًا  املق���ّرر  موعده���ا 

املقبل".
ولف���ت اىل اأن���ه "ُرمّب���ا يك���ون الن�ص���ف االأول 
منطقي���ة  االأك���رث  اخلي���ار   ،2022 الع���ام  م���ن 

الإقام���ة البطولة، م���ع بقاء اخلي���ارات مفتوحة 
مب���ا يتنا�ص���ب والروزنام���ة الريا�صي���ة لل���دول 

اخلليجية".
واأختتم هاين زقوت، قائاًل "من حق اجلماهر 
العراقي���ة، اأن تف���رح حقيقة، وه���ي ت�صتعدُّ مللء 
املالع���ب على َبْك���َرِة اأبيها، مل�صاه���دة املنتخبات 
اخلليجي���ة تتبارى عل���ى مالعبها، و�ص���ط اآمال 
عري�ص���ة باأن تطّب���َق احلكومة وعوده���ا باإقامة 
بطول���ة هي االأكرث جناحًا واكتم���ااًل، يف م�صهٍد 
يع���ّر عن تالحم �صعب العراق مع عمقه العربي 

واخلليجي".

 زقوت : م�صوؤولو تنظيم خليجي الب�صرة قلبوا الطاولة!

 مت�بعة / املدى

اأكد رئي�س احت�د ال�سب�حة خ�لد 
كبي�ن، ترح�ب جمل�س اإدارة 

الحت�د بعودة البطل الدويل 
ال�س�بق املدرب �سالم عبدالعزيز 

خلدمة اللعبة، فيم� ب�رك رئي�س 
الحت�د الأ�سبق �س�حب ح�سن 

عزيز مب�درة الحت�د بفتح �سفحة 
جديدة مع املع�ر�سني عدا امللّوثة 
اأيديهم ب�مل�ل احلرام ومن لديهم 

جرائم ُمّلة ب�ل�سرف!

وكت���ب كبي���ان يف �صفحة التوا�ص���ل االجتماعي 
)في�صب���وك( :"اإن املدرب كان حمق���ًا وواقعيًا يف 
جمي���ع طروحات���ه البن���اءة يف حديث���ه ل�صحيفة 
املدى، واأوؤكد هنا اأنه لي����س لدى الهيئة االإدارية 
لالحت���اد اأية �صيا�ص���ة انتقامي���ة اأو اإق�صائية �صد 
م���درب اأو حكم اأو �صباح وق���ف بال�صد من عملية 
التغير التي طالت بع�س اأع�صاء الهيئة االإدارية 

ال�صابقة".
واأ�ص����اف :"بع�����س املعار�صني ُهم م����ن اختاروا 

ع����ن  والع����زوف  االحت����اد،  مقاطع����ة  �صيا�ص����ة 
احل�صور مل�صبح ال�صعب، وخر دليل على �صّحة 
كالمن����ا ه����و موافقتن����ا بال�صماح للم����درب حممد 
عبداالإله �صقيق رئي�س االحت����اد ال�صابق ملعاودة 
ممار�ص����ة عمل����ه يف امل�صب����ح املذك����ور بن����اًء على 
طلب����ه، بع����د امتناعه م����ن احل�صور لف����رتة دامت 

�صنتني.
وخت���م كبي���ان تعليق���ه "ذراع���ا االحت���اد مفتوحة 
للم���درب البطل �صالم الحت�صانه من دون ِمّنة، بل 
ل علينا وعلى اأ�صرة ال�صباحة  العك�س ه���و املتف�صّ

جميعًا".
م����ن جهت����ه ذك����ر �صاح����ب ح�ص����ن عزي����ز، رئي�س 
احت����اد ال�صباحة االأ�صب����ق، يف �صفحة التوا�صل 
ذاته����ا، اأن ح����وار ال�صحف����ي اإي����اد ال�صاحلي مع 
املدرب �صالم عبد العزيز كان مو�صوعيًا ملعاجلة 
املعا�صل واالإرها�صات التي م����ّرت بها ال�صباحة 
العراقي����ة مثلم����ا واجهت �صي����ف امل����دى، الرائد 
االأردن  يف  املغ����رتب  القدي����ر  وامل����درب  البط����ل 

ال�صقيقة.
واأ�ص����اف :"لق����د �صاق����ت �ُصب����ل العي�����س للمدرب 
يف وط����ن جري����ح عا�س م����رارة احل�ص����ار الظامل 
بالتزام����ن م����ع ت�صّلمنا رئا�صة االحت����اد يف العقد 
الت�صعيني من القرن املا�صي، بعد مغادرة رئي�س 
االحت����اد واأمني عام اللجن����ة االأوملبي����ة الوطنية 
العراقية االأ�صب����ق د.با�صل عبد املهدي، الختالفه 

مع توّجهات رئي�س اللجنة االأوملبية اآنذاك.
وب����نّي �صاح����ب "كان احتادن����ا ي�ص����م نخب����ة من 
االأكادميي����ني، �صت����ة منه����م حملة الدكت����وراه يف 
التدري����ب الريا�صي، لكن����ه مّر باأزم����ات متعاقبة 

وقّل����ة  املادي����ة،  اإمكانات����ه  �صع����ف  ع����ن  ناجم����ة 
م�صاركاته اخلارحي����ة، وندرة مراكزه التدريبية 
اأن�صطت����ه  يف بغ����داد واملحافظ����ات، ومو�صمي����ة 
الداخلي����ة لع����دم توفر م�ص����ادر الطاق����ة لت�صخني 
)م�صب����ح  يف  الوحي����د  التدريب����ي  املرك����ز  مي����اه 

ال�صعب االأوملبي( .
وتاب����ع :ا�صتمّرت ُمع�صلة ع����دم توفر مادة الكاز 
اىل م����ا بعد االحتالل عام ٢٠٠٣ ، ما اأّثر ذلك على 
م�صت����وى االأداء واالجن����از، لكنن����ا وبالرغ����م من 
امل�صاكل اآنف����ة الذكر، ا�صتطعن����ا اأن نحقق بع�س 
االإقليم����ي  امل�صت����وى  االإيجابي����ة عل����ى  النتائ����ج 
االأوملبي����ة  وال�صباح����ة  الطويل����ة  ال�صباح����ة  يف 
يف البطول����ة العربي����ة الثامن����ة للنا�صئ����ني الت����ي 
اأقيم����ت يف مدينة ال����دار البي�صاء من الثاين اىل 

اخلام�س من اآب عام 2007.
ودع����ا �صاحب اىل "اال�صتفادة من قدرات املدرب 
�ص����الم ومعلومات����ه وخرت����ه الت����ي اكت�صبها يف 
االأردن، واأن يفت����ح االحت����اد �صفح����ة جديدة مع 
املُعار�ص����ني، با�صتثن����اء امللّوث����ة اأيديه����م بامل����ال 
احل����رام واأث����روا عل����ى ح�ص����اب الريا�ص����ة، وَمن 
لديه����م جرائ����م ُمّل����ة بال�ص����رف عّر�ص����ْت �ُصمعة 
الريا�ص����ة العراقي����ة ب�ص����ورة عام����ة وال�صباحة 
االأوملبي����ة  التنظيم����ات  اأم����ام  لال�ص����اءة  خا�ص����ة 

الدولية واالإقليمية.
تعليق����ه،  خت����ام  يف  ح�ص����ن،  �صاح����ب  وتّن����ى 
والفني����ة  االإداري����ة  اخل����رات  م����ن  اال�صتف����ادة 
لو�ص����ع  املُخل�ص����ة  الوطني����ة  واالأكادميي����ة 
�صرتاتيحي����ة علمي����ة تط����ّور م�صت����وى االجن����از 

الرقمي لريا�صتنا اجلميلة.

عّلق� على حديث املدرب �سالم عبدالعزيز

 كبيان يمد له ذراعي التحاد .. و�صاحب ي�صتثني الملّوثين!



 هادي عزيز علي

 د. جا�صم ال�صفار
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رأي باألجنبي  

 جوليان دميون*
ترجمة: عدوية الهاليل

بعد اأزمة اللقاح والزلزال 
االقت�صادي الناجم عن الوباء ، 

حان وقت االأزمة الديموغرافية. 
ففي حين اأن المفو�صية االأوروبية 

يجب اأن ت�صتجيب بالفعل لتوبيخ 
الدول الـ 27 االأع�صاء في االتحاد 

االأوروبي ب�صاأن نق�ض المعرو�ض من 
اللقاحات في القارة ، وب�صاأن المبلغ 

الذي يعتبر االآن منخف�صًا للغاية 
من خطة التعافي والبالغ 750 مليار 

يورو ، فاإن هناك تحٍد اآخر يلوح 
في االأفق: وهو انخفا�ض معدل 

المواليد..

لق����د �س����جلت جمي����ع البل����دان الأوروبي����ة 
، انخفا�س����ًا وا�سح����ًا يف مع����دل املوالي����د 
من����ذ بداي����ة الوب����اء ويع����د ه����ذا تده����ورًا 
اأدت  اإذ  حم����وه،  ي�سع����ب  دميوغرافي����ًا 
اإىل ت�سري����ع الجت����اه  ال�سحي����ة  الأزم����ة 
يف  املوالي����د  لنخفا�����س  الدميوغ����رايف 

اأوروبا. 
بعد مذبحة احلرب العاملية الأوىل ، كانت 
الع�سرينيات )1920-1929( وليمة دائمة 
للإب����داع واملتع����ة. ث����م اأ�سيب����ت بج����روح 
خطرية فجاأة يف ظ����ل الأزمة القت�سادية 
، كما اأدى �سع����ود النازية وظلل احلرب 
العاملي����ة الثاني����ة اإىل اإغراقها يف غمو�س 

اأكرث ماأ�ساوية ...
وي�س����اف اإىل ه����ذه املقارن����ة التاريخي����ة 
املزعجة ، حقيقة مت اكت�سافها الآن،  وهي 
ت�سارع ال�سيخوخة يف القارة الأوروبية 
، حيث ي�ساحب الزيادة يف عدد الوفيات 
انخفا�����س  كورون����ا  فايرو�����س  ب�سب����ب 
وا�س����ح يف عدد املواليد، يف كل مكان يف 
الق����ارة الأوروبي����ة ، ول �سيم����ا يف بلدان 
اجلنوب )اإيطالي����ا واليونان واإ�سبانيا( ، 
اإذ اأدى انخفا�����س املوالي����د يف عام 2020 
اإىل ن�سف فر�سي����ة احلب�س التي اأدت اإىل 
الرغب����ة يف اإجناب اأطف����ال، فمن الوا�سح 
وانع����دام  البطال����ة  وانت�س����ار  القل����ق  اأن 
الروؤي����ة القت�سادية لل�سن����وات املقبلة قد 
اأ�س����ر ب�سكل خط����ري برغبتن����ا اجلن�سية،  
لذاميكن اأن ت�سبح اأوروبا عجوز بالفعل 
، بع����د �سدم����ة كوفي����د ، اأوروب����ا العجوز 

جدًا.
ويف الوق����ت ال����ذي تواج����ه في����ه الق����ارة 
، يع����د  حتدي����ات جيو�سيا�سي����ة خط����رية 
هذا التح����ول الدميوغرايف علمة حمراء 
اأخ����رى، مثال على ذل����ك اليابان ، حيث اإن 
مع����دل املواليد فيه����ا هو واحد م����ن اأدنى 
املع����دلت يف العامل وحي����ث �سيمثل اأكرث 
م����ن 65 عام����ًا 40 ٪ م����ن ال�س����كان يف عام 
2050 ، مايو�س����ح اأن ق����وة ال�سيخوخ����ة 
تفق����د تاأثريها وديناميكيته����ا القت�سادية 
بل ه����وادة، فل يزال م�ستوى البطالة يف 

الأرخبيل من اأدنى امل�ستويات يف العامل.
لأوروب����ا  اجلغ����رايف  املوق����ع  اأن  كم����ا 
ال�س����كان  لهج����رة  الطبيعي����ة  ،والوجه����ة 
م����ن  يجع����ل   ، �سن����ًا  الأ�سغ����ر  الأفارق����ة 
التهج����ن  مواجه����ة  اأي�س����ًا  ال�س����روري 
املعلن ب�س����كل متزايد، اإن الأزمة ال�سحية 
، باخت�س����ار ، هي معج����ل بنيوي لك�سور 
ونق����اط �سع����ف الع����امل ..لذل����ك ، واأك����رث 
م����ن اأي وق����ت م�سى ، هن����اك حاجة ملحة 
الأوروب����ي  الحت����اد  لبل����دان  بالن�سب����ة   ،
و�سركائ����ه ، لط����رح ه����ذه الأ�سئلة وو�سع 
مبادراته����م  جمي����ع  قل����ب  يف  التخطي����ط 
القت�سادي����ة ، ال�سناعي����ة ، الجتماعي����ة 
اللقاح����ات،  ع����ن  ف�س����ًل  وال�سرتاتيجي����ة 
ه����ذا  اأدى  اإذا  �س����يء  اأ�س����واأ  و�سيك����ون 
النخفا�س يف معدلت املواليد اإىل تقليل 
تفكري احلكوم����ات يف امل�ستقبل. ونن�سى 
اأن م�س����ري اأوروبا العجوز ج����دًا يعتمد ، 
اأك����رث من اأي وقت م�س����ى ، على خ�سوبة 

الأجيال ال�سابة من الأوروبين.
وتواج����ه معظ����م ال����دول الأوروبية نف�س 
الت�سخي�����س: فق����د تفاق����م النخفا�س يف 
ع����دد املواليد خلل العام املا�سي. ويجب 
اأن ياأخذ املخ����رج من الأزمة ال�سحية هذا 
الرتاج����ع الدميوغ����رايف يف العتبار..اإذ 
يوؤك����د التقري����ر املتعلق بتاأث����ري التغريات 
اأرق����ام  اإىل  امل�ستن����دة  الدميوغرافي����ة 
تكاد  املواليد  "يورو�ست����ات" اأن معدلت 
تكون �سبه �سارية يف القارة الأوروبية..
ت�سري����ع  اإىل  ال�سحي����ة  الأزم����ة  واأدت 
الجتاه الدميوغرايف لنخفا�س املواليد 

يف اأوروبا..
ُن�سر التقرير عل����ى الإنرتنت يف حزيران 
ع����ام 2020 ، ومت حتديث����ه بع����د ع����ام م����ن 
انت�س����ار الوباء وعملي����ات الإغلق ، ومع 
الديناميكي����ات اجلارية ، ت�سبح ال�سورة 
وا�سح����ة للغاي����ة: �س����ورة اأوروب����ا التي 
حتت����اج بالفع����ل اإىل توابي����ت اأك����رث م����ن 

حاجتها اىل اأ�سّرة الأطفال ..

* بروف�سور وعامل اجتماع

تعد جريمًة كلُّ ت�صرف جّرمه القانون 
�صواء كان اإيجابيًا اأم �صلبيًا كالَترك 

واالمتناع ، ) المادة 19 /4 عقوبات ( ، 
وفجيعة م�صت�صفى ابن الخطيب تندرج 

تحت هذا التو�صيف القانوني وقد 
اأفرد الم�صرع العراقي لهكذا نوع من 

االأفعال عنوانًا خا�صًا ا�صماه )  الجرائم 
الما�صة ب�صير العمل ( الوارد �صمن 

اأحكام الف�صل ال�صاد�ض من الباب ال�صابع 
من قانون العقوبات و�صمل في نطاق 
�صريانه كل موظف اأو مكلف بخدمة 

عامة ...

 امتن���ع عم���دًا ع���ن واج���ب م���ن واجب���ات وظيفته 
ك اأو المتناع اأن  اأوعمل���ه متى كان م���ن �ساأن ال���رترَ
يجع���ل حياة النا�س اأو �سحتهم اأو اأمنهم يف خطر 
وكان م���ن �ساأن ذل���ك اأن ُيحدث ا�سطراب���ًا اأو فتنة 
بن النا�س اأو عطل مرفقًا عامًا  املادة 364 . ويعد 
ظرفًا م�سددًا عقوبته ال�سجن مدة ل تزيدعلى ع�سر 
�سنن ، اإذا جنم عن الفعل تعطيل مرفق عام ، وزاد 
امل�سرع يف  تغليظ العقوبة وجعلها ال�سجن ب�سكل 
مطل���ق اإذا ن�ساأ عن اجلرمية كارثة اأو موت اإن�سان 

. املادة 367 من قانون العقوبات .
لذا فاإن كل اأفع���ال الإهمال اأو التق�سري اأو اأي فعل 
عم���دي ينطب���ق عليه الن����س املذكور ُيع���د جرمية 

�س���واء كان ذل���ك من قب���ل الفاع���ل الأ�سل���ي اأو مع 
م���ن تنطبق عليه اأحكام ال�س���رتاك  ،  وبهذا يكون 
عدم تاأ�سي�س اأجهزة حماية يف امل�ست�سفى املذكور 
اأو ع���دم ت�سلي���ح املعط���ل منه���ا اأو فق���دان �س���لمل 
الط���وارئ اأو عدم وج���ود نظام للإطف���اء اأو عطله 
اأو عدم وجود فريق للدف���اع املدين اأو وجوده مع 
غي���اب تاأهيل���ه اأو حتى عدم وج���ود العلج اللزم 
للوظيف���ة املخ�س�س له���ا امل�ست�سف���ى اأو قلة كفاءة 
ك���وادره  اأو عدم ت�سلي���ح اأي مرفق فيه خم�س�س 
خلدم���ة املر�س���ى كل تل���ك الأعمال اأو ت���رك املكلف 
بالقي���ام به���ا  تن���درج حتت و�سف اجلرمي���ة تلك ، 
وللن����س نطاق �سريانه عل���ى كل الأ�سخا�س الذين 
مل يدرج���وا م�ستلزم���ات ال�سلم���ة  �سم���ن خط���ط 
ال���وزارة اأو املمتنعن عن ر�سد امل���وارد املالية لها 
، وهن���ا نكون اأم���ام جرمية  حتقق���ت  اأركانها كافة 
،  اأي ركنها املادي الفعل اأو المتناع  وكذلك ركنها 
املعنوي الق�سد اجلنائي ) النّية الآثمة ( ف�سًل عن 

ركنها ال�سرعي املن�سو�س عليه قانونًا.
ه���ذا هو الو�سف القانوين ملا ح���دث هناك ، ولكن 
يج���ب  اأن ن�س���ع يف احل�سب���ان اأن ه���ذه احلدث ل 
يقت�س���ر عل���ى م�ست�سفى ابن اخلطيب ف���ان العديد 
م���ن امل�ست�سفي���ات معر�س���ة ل���ذات الفع���ل  وه���ذا 
موؤ�س���ر عل���ى خل���ل بني���وي يط���ال كل موؤ�س�س���ات 
الدول���ة وم���ن دون ا�ستثناء لك���ون الأمر ل يقت�سر 
عل���ى امل�ست�سفي���ات ح�س���ب ، ل���ذا ف���اإن امل�سكلة هنا 
لي�ست م�سكلة ق�سائية اأو قانونية لأن احلكم الذي 
�سي�س���دره الق�ساء على الفاعل���ن ولوجاء باأق�سى 
العقوب���ات فاأنه ل يعطي حلوًل لأزمات ا�ستوطنت 
وا�ستحكمت باعتبارها نت���اج ثقافة نظام �سيا�سي 
غري معني بالربامج واخلط���ط التي تر�سم ملمح 
الدول���ة احلديثة ل بل اإن���ه مل يدركها اأ�سًل ، ف�سًل 
عن كونه ميلك اخل�سب يف  اإنتاج واإدارة الأزمات 
وامل�ساكل وقدرته على جعلها م�ستمرة ومتلحقة ، 
وهو م�ستمر يف دميومة  الهم املتوا�سل للمواطن 
يف عي�س���ه وحريت���ه وحقوق���ه ول ي�سع���ر باحلرج  
اأبدًا وه���و يرى الع���راق ي�ستوطن ذي���ول القوائم 

الدولية .
اب���ن اخلطيب حالة قابل���ة للتكرارقطعًا ، والق�ساء 

لتغي���ري  ال�سحري���ة  الع�س���ا  ميتل���ك  ل  العراق���ي 
الواق���ع حتى لو تدّرب ق�سات���ه على اأحكام العدالة 
الت���ي ن���ادى بها اأفلط���ون اأو ما دون���ه جون رولز 
يف عدالت���ه املن�سف���ة اأو حت�س���ن بهيبت���ه ووقاره 
وا�ستقلل���ه لك���ون البن���اء املوؤ�س�سي له���ذه الثقافة 
اأكرب من حجم املوؤ�س�سة الق�سائية واأكرب من حجم 

كل املوؤ�س�سات املت�سدية للف�ساد .
  ه���ذا الن���وع من اجلرائ���م افرد له امل�س���رع عنوانا 
خا�س���ا ا�سم���اه : ) اجلرائم املا�سة ب�س���ري العمل ( 

الوارد 
م���ا حدت من فاجعة يف م�ست�سفى اخلطيب مل تكن 
قا�سرة على امل�ست�سفى املذكور وحده بل هوموؤ�سر 
على خلل بنيوي لعموم موؤ�س�سات الدولة والدولة 
ذاتها ب�سبب ثقاف���ة النظام ال�سيا�سي الذي تاأ�س�س 
بع���د  2003 فقد بنّي وا�ستق���وى وا�ستمكن �سمن 
تلك الثقافة بعيدا  كل البعد عن الدولة وم�سامينها 
احلديث���ة    وبنيته���ا املوؤ�س�سي���ة ، انه نظام حتكمه 
املناف���ع وامل�سال���ح والف�ساد وامل�ساوم���ات تعوزه 
املنهجي���ة وغي���اب والربام���ج وفق���دان التخطي���ط 
ومداف���ع �سر����س ع���ن اطماع���ه وي�سف���ك باب�س���ع 
ال�سف���ات عندما ته���دد م�ساحله ويه���رول م�سرعا 
اىل الطائفي���ة وموروثه���ا الفقهي متهج���دا متعبدا 
متم�سكا باحكامها يتكاأ على ابوابها  كلما �سعر بان 

ثمة خطر حمدق به بغنائمه .
يبق���ى هذا النظ���ام وّلد للزم���ات املتلحقة منتجا 
للفق���ر واجل���وع والع���وز من�سجم���ا م���ع الف�س���اد 
واثاره ي�سعنا دائما يف ا�سفل قوائم التقييم التي 
تنظمه���ا املوؤ�س�سات الدولي���ة ، ول انعتاق من هذا 
الو�س���ع ال بتفعيل  املب���اديء التي طرحتها �سوح 
الحتج���اج  وتبن���ي موا�سيعه���ا م���ع تفعي���ل حكم 
القان���ون املتمث���ل يف ح���كام الردع ب�سق���ه اخلا�س 
املتمث���ل يف عدم افلت من يرتك���ب الفعل املخالف 
للقان���ون من العقاب لكي يرتدع ويكف عن خمالفة 
القان���ون م�ستقب���ل ، املف�س���ي اىل حتقي���ق ال���ردع 
ب�سقه العام املتمثل اىل نتبيه النا�س كافة اىل عدم 
القي���ام مبخالفة القانون وم���ا العقوبة التي طالت 
الخ���ر ال در�سا عاما يلزم الكافة باحرتام القانون 

وتقدير عواقب خمالفة ن�سو�سه.

 

كُثر الحديث في الفترة االأخيرة 
عن احتمال تغير في العالقات 

ال�صعودية االإيرانية في ظل عودة 
اأميركية للمفاو�صات مع طهران من 
اأجل اإعادة العمل باالتفاق النووي 

مع اإيران، اأو ما يعرف بخطة 
العمل ال�صاملة الم�صتركة، اإ�صافة 

الى الرغبة االميركية بتخفيف 
التوتر في منطقة ال�صرق االأو�صط، 

فما حقيقة هذا االأمر، وما هي 
م�صوغاته، وما هو موقف الدول 

االإقليمية والعالمية منه؟

بداي���ًة، لب���د م���ن التذك���ري ب���اأن اململك���ة ال�سعودية 
كانت ق���د قطعت علقاته���ا الدبلوما�سية م���ع اإيران 
يف كانون الثاين 2016 بع���د هجمات على بعثاتها 
الدبلوما�سية يف طهران وم�سهد، اإثر اإعدام الداعية 
ال�سيع���ي ال�سه���ري، اأحد قادة املعار�س���ة ال�سعودية، 
منر النمر يف مطلع كانون الثاين 2016. وت�سامنًا 
م���ع الريا�س، قطع���ت كل من البحري���ن وال�سودان 
وجيبوتي علقاتها الدبلوما�سية كذلك مع طهران. 

وقطع العلق���ات الدبلوما�سية مل يكن احلدث الذي 
اأرخ لبداي���ة ال�س���راع ب���ن اجلارت���ن، ال�سعودي���ة 
واإيران، يف ع�سرنا احلديث، فالتوتر يف العلقات 
ب���ن البلدي���ن ميت���د اإىل ال�سبعيني���ات م���ن الق���رن 
املا�سي، عندما اندلعت الثورة الإ�سلمية يف اإيران 
وو�س���ل رجال الدي���ن ال�سيع���ة اإىل ال�سلطة، عندها 
اعتربت الريا�س الأح���داث يف اإيران مبثابة تهديد 
ل�سيادته���ا الوطني���ة ولنفوذها التقلي���دي يف العامل 
الإ�سلمي. ومنذ ذلك احل���ن بقي ال�سراع م�ستعرًا 
بوتائ���ر خمتلفة من احلّدة اىل اأن ا�ستد �سعريه بعد 

الحتلل الأمريكي للعراق عام 2003.
ومل يك���ن مفاجئ���ًا اخل���رب ال���ذي ن�سرت���ه ال�سحيفة 
الربيطاني���ة فاينان�س���ال تامي���ز، نق���ًل ع���ن م�سادر 
دبلوما�سي���ة، ع���ن اأن م�سوؤول���ن رفيع���ي امل�ستوى 
م���ن اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة واإي���ران يجرون 
العلق���ات  اإع���ادة  به���دف  مبا�س���رة  مفاو�س���ات 
الدبلوما�سي���ة الت���ي قطع���ت قب���ل خم����س �سنوات، 
وبح�س���ب ال�سحيف���ة، ف���اإن املحادث���ات، التي جرت 
يف 9 ني�س���ان يف بغ���داد، بو�ساطة رئي����س الوزراء 
العراق���ي م�سطف���ى كاظم���ي، ه���ي "اأول مباحث���ات 

�سيا�سية مهمة" بن البلدين منذ عام 2016.
وفقًا ملا نقلته وكالة النباء الرو�سية "ريا نوف�ستي" 
ع���ن ال�سحيف���ة الربيطاني���ة، اأن املباحث���ات الت���ي 
تراأ�س فيها الوفد ال�سعودي رئي�س جهاز املخابرات 

العامة خالد بن عل���ي احلميدان، ت�سمنت مو�سوع 
هجم���ات جماع���ة اأن�س���ار الل���ه )احلوثي���ن( عل���ى 
الأرا�س���ي ال�سعودي���ة اىل جانب موا�سي���ع اأخرى 
حملية واإقليمية، ومما يوؤك���د اأن تقييم الفاينان�سل 
تامي���ز للمباحثات باأنها كان���ت اإيجابية هو التفاق 
ب���ن الطرفن عل���ى موا�سل���ة املباحث���ات، وحتديد 
موعد لها، ح�سب ال�سحيفة، قبل نهاية �سهر ني�سان 

اجلاري. 
جت���در الإ�س���ارة اىل اأن موافق���ة ال�سعودي���ة عل���ى 
باملوق���ف  متاأث���رة  كان���ت  اإي���ران  م���ع  التفاو����س 
الأمريك���ي م���ن التفاق الن���ووي مع اإي���ران ورغبة 
اإدارة الرئي����س باي���دن بالتخفيف من ح���دة التوتر 
يف املنطق���ة، والعام���ل الآخ���ر ال���ذي دف���ع الريا�س 
للجلو����س اىل طاول���ة املفاو�س���ات مع طه���ران هو 
رغب���ة الأوىل يف اإنه���اء حرب ال�سن���وات ال�ست يف 
اليم���ن، وكذل���ك "ك�س���ب تاأيي���د اإدارة باي���دن، التي 
وعدت باإعادة النظر يف العلقات مع اململكة "، كما 

كتبت الفاينان�سيال تاميز.
اأن  اأي�س���ًا  ذك���رت  تامي���ز،  الفاينان�س���ل  اأن  وم���ع 
م�س���وؤوًل �سعودي���ًا رفي���ع امل�ست���وى نف���ى حقيق���ة 
اإي���ران، وم���ن جهتيهم���ا،  م���ع  اإج���راء مفاو�س���ات 
رف�س���ت احلكومت���ان العراقية والإيراني���ة التعليق 
عل���ى خ���رب اإج���راء املفاو�س���ات، اإل اأن���ه بنكرانهما 
حلقيقة ح�سول مفاو�سات مبا�سرة بن ممثلن من 
الدولت���ن، فان اإي���ران واململكة العربي���ة ال�سعودية 
ا�ستم���رار  عل���ى  بحر�سيهم���ا  �سمن���ًا  يعرتف���ان 
املفاو�س���ات، وكم���ا ذك���ر اخلب���ري ب�س���وؤون ال�سرق 
الأو�س���ط ب���ول بي���لر يف 22 ني�س���ان، اأن اململك���ة 
ال�سعودية وجمهورية اإيران الإ�سلمية حري�ستان 
عل���ى األ يخلقان مربرًا لإف�س���اد املباحثات يف وقت 

مبكر من قبل الراغبن بوقفها واإف�سالها.
ففي ال�سعي لتحقيق الوفاق، �سيتعن على الريا�س 

وطهران خو����س مفاو�سات �سعبة بعيدًا عن تاأثري 
املناوئ���ن للتق���ارب ب���ن الطرف���ن م���ن املت�سّددين 
مقدم���ة  ويف  اخلارجي���ن،  والأع���داء  الداخلي���ن 
ال�ساعن لتعطيل اأي تق���ارب بن اململكة ال�سعودية 
واإي���ران ه���ي اإ�سرائي���ل، فل���دى حكوم���ة نتنياه���و 
اأ�سباب عديدة للقلق ومن���ع الو�سول اىل اأي اتفاق 
مع طهران ب�س���اأن اأي �سيء.  و�سُتجّند اإ�سرائيل كل 
ما متلكه من و�سائ���ل تاأثري على حليفتي ال�سعودية 
البحرين والإم���ارات، ف�سًل عن علقته���ا الوا�سعة 

مع الريا�س نف�سها، لتحقيق هذا الهدف. 
ت���درك اإي���ران وكذل���ك ال�سعودية ب���اأن النفراج يف 
منطقة اخلليج هو من م�سلحة جميع دول املنطقة، 
عدا اإ�سرائي���ل، كما اأنه من م�سلح���ة الدول الكربى 
املهتم���ة، مثله���ا مث���ل دول املنطق���ة، ب�سم���ان اأم���ن 
التج���ارة العاملي���ة و�س���ادرات البرتول م���ن الدول 
املطل���ة على اخللي���ج، علمًا ب���اأن اإيران �سع���ت دومًا 
اإىل حت�سن العلقات م���ع دول املنطقة، وقد اقرتح 
الرئي����س الإي���راين ح�س���ن روح���اين اإط���ارًا متعدد 
الأطراف لتعزيز ال�سلم والأمن يف منطقة اخلليج، 
وه���ي �سيغ���ة متوافقة متام���ًا مع اجله���ود الثنائية 

للحد من التوترات مع اململكة العربية ال�سعودية.
ومن اجلدي���ر بالذك���ر، اإن ل�سيا�س���ة الت�سعيد 
ورف����س املب���ادرات الإيرانية من قب���ل اململكة 
اأ�سبابه���ا،  وعل���ى  له���ا  ال�سعودي���ة،  العربي���ة 
راأ����س تل���ك الأ�سباب اخل���وف من اإي���ران على 
م���ن  خا�س���ة،  وب�س���ورة  الداخل���ي،  اأمنه���ا 
اإمكاني���ة تاأثريه���ا عل���ى ال�س���كان ال�سيع���ة يف 
ال�سعودي���ة نف�سها اإ�سافة اىل ال���دول العربية 
ُيربره���ا،  م���ا  املخ���اوف  وله���ذه  اخلليجي���ة، 
خا�س���ة يف ال�سن���وات الأوىل للجمهورية، اإل 
اأن الداف���ع الأكرب ملوقف املواجه���ة ال�سعودي 
مع اإي���ران ه���و ا�ستخ���دام املواجه���ة كاأ�سا�س 

ملعامل���ة تف�سيلية من الوليات املتحدة، �سواء 
فيم���ا يتعل���ق باإم���دادات ال�س���لح اأو الت�سامح 
الأمريكي مع نهج انته���اك حقوق الإن�سان يف 

اململكة. 
عل���ى اأن الوقائ���ع الدولي���ة والإقليمية فر�ست 
عل���ى ال�سعودية اإع���ادة التفكري يف موقفها من 
اإي���ران، فاحل���رب يف اليم���ن اأ�سبح���ت م�سدر 
تهدي���د لأمن اململكة وم�س���ادر ثروتها النفطية 
ل�سواري���خ احلوثي���ن  اأه���داف  بات���ت  الت���ي 
وطائراتهم امل�سرية. كم���ا اأن العداء الأمريكي 
لإيران مل يع���د من اأولوي���ات �سيا�سة الرئي�س 
اىل  اإ�ساف���ة  الأو�س���ط،  ال�س���رق  يف  باي���دن 
ذل���ك ف���اأن املوق���ف الأمريك���ي م���ن النتهاكات 
ال�سعودية حلقوق الإن�سان مل يعد كما كان يف 
ال�سابق، وق���د اأعلنت وا�سنط���ن اإنها �ستوقف 
دعمها لل�سعودين يف اليمن و�ستناأى بنف�سها 
ع���ن جرائم احل���رب التي ترتك���ب هناك، ويف 
م���ن املحلل���ن  العدي���د  الوق���ت نف�س���ه، ف�ّس���ر 
ال�سيا�سين الإ�س���ارات الدبلوما�سية املرتبطة 
بانتق���اد اململك���ة العربية ال�سعودي���ة على اأنها 
ته���دف اىل حت�سن اأجواء احل���وار بن اإدارة 
الرئي�س بايدن والأطراف املعتدلة يف القيادة 

الإيرانية من دائرة الرئي�س ح�سن روحاين.
م���ن جه���ة اأخ���رى، تق���رتح مراك���ز الدرا�سات 
للح���زب  التابع���ة  الأمريكي���ة  ال�سرتاتيجي���ة 
الدميقراطي البدء يف تعزيز النفوذ الأمريكي 
تخفي���ف  خ���لل  م���ن  الأو�س���ط  ال�س���رق  يف 
النحي���از جت���اه اإ�سرائي���ل وال�سعودية، ويف 
ه���ذا ال�سي���اق، ف���اإن انتخ���اب بغ���داد كمن�س���ة 
تفاو�س بن ال�سعودية واإيران لي�س عر�سيًا، 
فللع���راق اأهمية كب���رية عن���د كل الدولتن من 
النواح���ي اجليو�سيا�سي���ة والديني���ة، كما اأن 

حكوم���ة الكاظم���ي حتظ���ى بقب���ول اأمريك���ي 
واإيراين و�سعودي. 

واإذا كانت الوليات املتحدة تدفع ال�سعودية، 
ب�سورة غري مبا�سرة، للتطبيع مع اإيران، فاإن 
رو�سيا، ح�سب �سحيفة ال�سرق الأو�سط، تدفع 
طه���ران اىل التق���ارب م���ع الريا�س، كم���ا اأنها 
ت�سعى لإقناع ال���دول اخلليجية بحل م�ساكلها 
مبا�سرة م���ع اإيران، ويف هذا ال�س���دد اأ�سارت 
ال�سحيف���ة اىل م���ا ذك���ره ع���دد م���ن اخل���رباء 
الأوروبي���ن من اأن "مو�سك���و تدفع اإىل املزيد 
م���ن اخلط���وات نح���و التق���ارب م���ع الريا�س 
كفر�سة لإ�سع���اف التحالف العربي الأمريكي 
غري الر�سم���ي �سد اإيران يف اخلليج" وترغب 
يف "اإقناع الدول العربي���ة بالناأي بنف�سها عن 
الولي���ات املتح���دة والتفاو����س مبا�س���رة مع 
اإي���ران حول مفهوم نظ���ام الأمن اجلماعي يف 

املنطقة". 
ختام���ًا، لب���د م���ن الإ�س���ارة اىل اأن النف���راج 
ال�سع���ودي الإيراين يخدم م�سال���ح الوليات 
املتح���دة م���ن ن���واٍح عدي���دة. ف���كل م���ا يقل���ل 
التوت���رات وخط���ر احل���رب يف ه���ذا اجل���زء 
من الع���امل يقلل اأي�س���ًا من م�ست���وى التطّرف 
ال���ذي ق���د ي�س���ر مب�سال���ح وا�سنط���ن، ويقلل 
هذا التط���ور اأي�سًا من احلاج���ة اإىل النت�سار 
الع�سك���ري الأمريك���ي اأو اللتزام���ات املكلف���ة 
الأخرى حلماية املمرات املائية واأمن اأ�سدقاء 
الولي���ات املتح���دة يف املنطقة، كم���ا اأن اإدارة 
باي���دن، ت���درك اأن اتف���اق �سلم ح���ذر م�سيطر 
عليه، يفتح الآفاق اأمام حركة اإعمار يف جميع 
القطاع���ات املدنية والع�سكري���ة، ل منا�س فيه 
م���ن العتم���اد عل���ى �سناع���ات وا�ستثم���ارات 

اأمريكية وغربية متطورة.  

لم�سلحة َمن، التقارب ال�سعودي الإيراني؟ 

القانون وفاجعة م�ست�سفى ابن اخلطيب
اأوروبا.. قارة ))عجوز(( بعد الوباء..



متابعة: املدى

 عالء املفرجي
كالكيت

لالو�سكار حكاية
دخول ممثل من طراز انتوني هوبكنز وفرن�سي�س ماكورماند 
حوم���ة المناف�س���ة على جائ���زة الأو�س���كار في دورته���ا 93، لم 
يف�س���ح مجاًل للتوقع���ات بالفوز بجائزة اأف�س���ل ممثل وممثلة 
ف���ي الإداء، فهوبكن���ز ل���م يك���ن مجازف���ًا وه���و بعم���ر 83 عامًا 
بالدخ���ول به���ذا ال�سراع العنيد من اأجل الظف���ر بالجائزة لول 
يقينه التام باأنه �س���يقدم اأداًء فيه من الإعجاز ال�س���يء الكثير، 
والأم���ر ينطبق على ماكدورماند الت���ي دخلت مع كبار نجمات 
هوليوود في �سبق نيل الأو�سكار )ممثلين وممثالت( .. حيث 
زرع دخوله���ا هذا العام التوج�س لدى الممثالت المر�س���حات، 

لمعرفتهن باإداء هذه الممثلة المخ�سرمة.
وقد كتبنا في منا�س���بة �سابقة عن الح�س���ور الن�سائي الطاغي 
هذا العام في التر�س���يحات لهذه الجائزة ال�س���ينمائية الكبرى 

في الوليات المتحدة.
فكم���ا انطبق الأمر على البروز الوا�س���ح والكبير للن�س���اء في 
نطاق التر�س���يحات.. ف���كان لفتًا اأن اأكاديمية الأو�س���كار التي 
غالبًا ما توَجه اإليها النتقادات ب�س���بب �س���عف تمثيل الن�س���اء 
والأقلي���ات في تر�س���يحاتها، اختارت هذه ال�س���نة امراأتين من 
بين المر�س���حين الخم�س���ة لجائزة اأف�س���ل مخ���رج، هما كلويه 
ت�س���او عن "نومادلند" واإيميرالد فينيل عن "�س���ابة واعدة"، 
وهو ما ي�س���ّكل �س���ابقة في تاريخ هذه الجائزة، وباتت ت�س���او 
كذل���ك اأول امراأة تناف�س في اأربع فئات مختلفة �س���من جوائز 
الأو�سكار، وهي اأف�سل فيلم واأف�سل اإخراج واأف�سل �سيناريو 
واأف�سل توليف. ومن الأرقام القيا�سية الأخرى هذه ال�سنة اأن 

عدد التر�سيحات التي ح�سلت عليها ن�ساء بلغ في 76..  
ج���اءت الجوائ���ز ي���وم 25 ني�س���ان لتوؤك���د ه���ذا الإنج���از فق���د 
ح�س���دت 15 ام���راأة 17 جائ���زة ه���ذا العام وهو رقم قيا�س���ي. 
ومن بين الجوائز التي فازت بها ن�س���اء جائزة اأح�س���ن �سوت 
لفيلم "�سوت المعدن" )�ساوند اأوف ميتال(، وجائزة ت�سميم 
الإنت���اج التي ذهبت لفيلم "مانك" واأف�س���ل �س���يناريو مكتوب 
خ�سي�س���ًا لل�س���ينما وه���ي الجائزة الت���ي فاز بها فيلم "�س���ابة 

واعدة" )برومي�سينج يانج وومن(.
وكان���ت المي���زة الأخرى في تر�س���يحات 2021 هي ال�س���عود 
الكبير لمن�س���ات البث ، فلم ي�س���بق لأي فيلم من اإنتاج من�س���ة 
ب���ث تدفق���ي اأن فاز بالأو�س���كار الأهم، اأي جائزة اأف�س���ل فيلم، 
لكن اثنين من اإنتاجات »نتفليك�س« الثمانية �سيناف�سان في 25 
ني�س���ان المقبل �س���من هذه الفئة، اأما من�س���ة )اأمازون برايم( 
فحا�س���رة في هذه الفئة الرئي�س���ة مع »�س���وت المع���دن«، فيما 
ح�س���ل فيلمه���ا »ليلة واحدة في ميامي« على 3 تر�س���يحات في 

فئات اأخرى، و)بورات الفيلم الالحق( على تر�سيحين.
وج���اءت الجوائز مطابقة لهذا الأمر فقد �س���عد نجم نتفليك�س 
في حفل جوائز الأو�س���كار هذا العام، بعد اأن فازت بجوائز 7 

فئات، لتت�سدر ال�سركات العاملة في هذا المجال.
وكان���ت نتفليك����س ق���د تلقت هذا المو�س���م نحو 35 تر�س���يحًا، 
وتمكن فيلم Mank لديفيد فين�س���ر من الح�سول منفردًا على 
ع���دٍد من الجوائ���ز في فئات الت�س���وير ال�س���ينمائي والإنتاج. 
وحققت المن�س���ة اأي�سًا نجاحًا كبيرًا في فئة الأفالم الق�سيرة، 
ففاز فيلمان “اثنان غرباء بعيدان” واأحبك رغم كل �سيء، كما 
تر�س���ح فيلم Chicago Seven اإلى جوائز في �ست فئات، بما 

فيها جائزة اأف�سل فيلم.
“معلم���ي  ع���ن  وثائق���ي  فيل���م  اأف�س���ل  جائ���زة  نال���ت  بينم���ا 
الأخطبوط” وجائزة ت�س���فيف ال�سعر والأزياء والمكياج عن 

)قاع ماريني الأ�سود(.
تمكن���ت بع�س المن�س���ات م���ن اإيجاد م�س���احة لها ف���ي جوائز 
الأو�س���كار 2021، وعلى راأ�سهم في�سبوك عن فيلم “كوليت”، 
وهو نتاج تعاون �س���ركتي “اإي اأي” و “اأوكلو�س”، وح�س���ل 
اأي�س���ًا “�س���ول” ل�س���ركة بيك�س���ار على جائزة عن اأف�سل اأفالم 
الر�س���وم المتحركة، الذي يعر�س على من�سة “ديزني بل�س”. 
 Sound of ول���م تخ���رج اأمازون م���ن الم�س���هد، فحقق فيلمه���ا

Metal، الذي اأظهر تقدمًا في مجال ال�سوت والتحرير.

جاءت الج�ائز ي�م 25 ني�سان لت�ؤكد 
هذا الإنجاز فقد ح�سدت 15 امراأة 17 

جائزة هذا العام وه� رقم قيا�سي. 
ومن بين الج�ائز التي فازت بها ن�ساء 

جائزة اأح�سن �س�ت لفيلم "�س�ت 
المعدن" )�ساوند اأوف ميتال(، 
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أفالم الديستوبيا

مخرج و�سانع اأفالم عراقي، 
در�س الإخراج في كلية الفن�ن 

الجميلة جامعة بغداد، و من ثم 
در�س ال�سحافة في كلية الآداب، 

له مجم�عة من الأفالم الروائية 
الق�سيرة و التي �ساركت بالع�سرات 
من المهرجانات ال�سينمائية ح�ل 

العالم وحازت على العديد من 
الج�ائز ، كان اآخرها فيلم )ال�سيخ 

ن�يل( الذي ح�سد العديد من 
الج�ائز في المهرجانات العالمية

انته���ى موؤخرًا من ت�س���وير اأخر م�س���هد من 
م�ساهد فيلمه الروائي الطويل ) اآخر ال�سعاة 
( بعد مرور اأكرث من �سهرين على بدء عملية 
الت�س���وير ، حيث مت ت�س���وير الفيلم باأكمله 
يف مدينة كربالء املقد�سة و بهذا ي�سبح اأول 
فيلم �سينمائي طويل ي�سور يف هذه املدينة 
بالرغ���م من الظ���روف القاه���رة التي متثلت 

بجائحة كورونا .
يف لقائ���ه حتّدث �س���عد الع�س���امي عن فكرة 

الفيلم ومو�سوعه قائاًل:
م���ع   الفيل���م  �س���يناريو  املخ���رج  كتب���ت 
ومت  املان���ع،  ولء  العراق���ي  ال�سيناري�س���ت 
تطوير ال�س���يناريو مع جمموع���ة من النقاد 
ال�س���ينمائيني ، ت���دور اأح���داث الفيل���م حول 
�س���اعي بريد يدع���ى اأيوب يعم���ل يف اإحدى 
املناطق الريفية ، يف�س���ل م���ن مهنته بعد اأن 
يتوقف النا�س عن اإر�سال الر�سائل الربيدية 
ب�س���بب تط���ور و�س���ائل الت�س���ال و ق�س���اء 
�سركات الت�سال على هذه اخلدمة ، وب�سبب 
ا�س���تيالء اأح���د املالك���ني عل���ى اأر�س���ه ، تبداأ 
رحلته يف احل�س���ول على قطعة اأر�س حتى 
ي�س���تطيع اأن ي�س���يد عليها بيت ياأوي عائلته 
،  لك���ن الرياح جتري مبا ل ت�س���تهي ال�س���فن 
، وي�س���ر اىل اأن اخلطوط الرئي�سة بالفيلم 

م���ن  م�س���توحاة 
�س���اعي  ق�س���ة 

الربي���د الفرن�س���ي 
فردين���ان  جوزي���ف 

�س���وفال، ال���ذي ق�س���ى 
اأك���رث م���ن 30 عامًا بت�س���ييد 

منزل���ه و الذي جعله  حتفة معمارية يف قلب 
مدينة لدروم الفرن�سية.

وعن الأ�س���لوب ال���ذي اتبع���ه يف تنفيذ هذا 
الفيل���م اأ�س���ار الع�س���امي اىل اأن �س���يناريو 
الفيل���م هجني م���ا بني الواقعي���ة الإيطالية و 
املوج���ة الفرن�س���ية اجلديدة فه���و مثال حي 
عل���ى ) �س���ينما املوؤلف ( و لهذا ف���اأن البع�س 
�س���يجد اأن خط���اب الفيل���م قا����سٍ يف توجيه 
و اإث���ارة جمموع���ة من الت�س���اوؤلت حول ما 
توّد تف�س���ره �سخ�س���يات الفيلم ، و هذا هو 
واجب ال�سينما ، ال�سيناريو اجليد هو الذي 
ي�س���ر اىل اخلطر لكي ينتبه له املجتمع ، اأن 
ي�س���ر اإىل اأن الإن�س���ان هو الأهم يف معادلة 

احلياة .
  ه���ذا الن���وع م���ن ال�س���ينما يعت���رب �س���رخة 
�س���ريحة من اأجل ك�س���ر جمي���ع التابوهات 
التي فر�ستها القيم الع�سائرية و العن�سرية 
و ا�س�س���راء الف�س���اد يف زمنن���ا ه���ذا، و لهذا 

ا�س���تغال  اأ�س���لوب  ف���اأن 
الفيل���م ج���اء عل���ى العتماد 
عل���ى اللقطات املتو�س���طة و 
توظي���ف الكام���را التي قادها 
مدي���ر الت�س���وير املب���دع حمم����د 
جواد وفق احتمالية جمالية ب�س���رية، 
حم���اوًل تق���دمي ك���وادر �س���ينمائية مث���رة 
لالهتمام و تعك�س مالمح ال�سخ�س���يات من 
خالل ال�س���تغال على امل�سمون بنف�س قيمة 
العنا�س���ر الت�س���كيلية يف الفيل���م ، و مبا اأن 
ال�س���يناريو كت���ب عل���ى الطريق���ة الواقعية 
الإيطالي���ة فق���د مت البتع���اد ع���ن ا�س���تخدام 
الديكورات و الت�س���وير داخل ال�س���توديو 
الأماك���ن  يف  الت�س���وير  عل���ى  العتم���اد  و 
الواقعي���ة و لق���د كّلفن���ا هذا الأمر حت�س���ر 
الكث���ر م���ن املواق���ع جلعله���ا تنا�س���ب زمن 

الفيلم .
و�س���ارك يف ه���ذا الفيل���م ع���دد م���ن جن���وم 
التمثيل يف العراق ، وعن ذلك يقول املخرج 
�س���عد الع�س���امي: يف ه���ذا الفيل���م ا�س���رك 
جنوم كبار لهم ح�س���ور لفت على ال�س���احة 
العراقية ، حيث كانت البطولة للفنان القدير 
رائد حم�س���ن بدور اأيوب  و ال���ذي قدم اأداًء 
متثيليًا عاليًا اأمام الكامرا،  و �س���اركته يف 

البطولة الفنانة العراقية اجلميلة اأيار عزيز 
خي���ون،  و الت���ي لعب���ت دور بلقي�س زوجته 
وه���و الظه���ور الأول له���ا اأم���ام الكام���را ، 
بالإ�سافة اىل م�ساركة النجم العراقي مقداد 
عبد الر�سا و النجم اإياد الطائي و جمموعة 

كبرة من جنوم التمثيل يف العراق.
كان  واإن  الفيل���م  عر����س  جاهزي���ة  وع���ن 
�س���يطلق عر�سه يف العراق اأو  �سي�سارك يف 

املهرجانت ال�سينمائية قال الع�سامي: 
الفيل���م الآن دخل اىل حج���رة املونتاج حيث 
�س���يتم العمل على التقطي���ع الأويل و عملية 
رب���ط امل�س���اهد و بعدها �س���يتم حتويله اىل 
هند�س���ة ال�س���وت لكي يتم �س���ناعة �س���ريط 
ال�س���وت و املو�سيقى الت�سويرية للفيلم ، و 
هناك اتفاق اأويل مع املو�سيقار �سامي ن�سيم 

ل�سناعة التوليفة املو�سيقية للفيلم .  
اأم���ا عن املهرجانات ال�س���ينمائية ف�س���نجرب 
حظن���ا ابت���داًء م���ن املهرجان���ات الكب���رة و 
املهمة )�ساندان�س - كان – برلني – فيني�سيا 
– تورونتو( و من بعدها مهرجانات اأخرى 
تاأتي باخلط الثاين ) كارلوفاري – لوكارنو 
 ) ..الخ  �ساب�س���تيان  – �س���ان  – نيوي���ورك 
لأن���ك و كما تعل���م اأن م�س���اركة الفيلم يف اأي 
واح���د هذه املهرجانات  �س���يزيد من فر�س���ه 

بالو�س���ول اىل اأكرث دور العر�س يف العامل 
، و اإذا م���ا بق���ى و�س���ع اجلائحة عل���ى حاله 
ف�س���نقرر تاأجيل طرح الفيلم يف ال�س���ينمات 
ع�س���ى اأن يتخل�س العامل من هذا الفايرو�س 
اللع���ني ، علم���ا اأن اجلهة املنتج���ة للفيلم هي  
جمموع���ة قنوات كرب���الء الف�س���ائية و هذا 
الفيل���م ه���و الفيل���م الروائي الطوي���ل الأول 
التي اأنتجته املجموع���ة بعد اإنتاجها للعديد 
الت���ي  الق�س���رة  ال�س���ينمائية  الأف���الم  م���ن 
ح�س���دت الكثر من اجلوائ���ز حول العامل و 
لقد اأ�س���اد بها الكثر من النقاد ال�سينمائيني 
كم���ا   ، ال�س���ينمائي  بالو�س���ط  املهتم���ني  و 
�ساهمت �سركة عراق �سيل لالت�سالت بدعم 

الفيلم يف مرحلة الإنتاج  .
وع���ن راأيه يف امل�س���هد ال�س���ينمائي العراقي 
واأب���رز املعوق���ات الت���ي يواجهها ق���ال: كما 
تعلم ح�سرتك اأن العراق له تاأريخ �سينمائي 
عريق لكن منجزاته ال�س���ينمائية قليلة و كل 
ه���ذا يع���ود اىل الو�س���ع ال�سيا�س���ي املتقلب 
للبلد ، و خا�س���ة يف زمن النظام املقبور فقد 
مت تهدمي البنية التحتية ال�س���ينمائية ب�سكل 
كامل و اأ�س���بح اإنتاج الأفالم مقت�س���رًا على 
بع����س املخرج���ني املوالني للنظ���ام احلاكم ، 
و بعد �س���قوط النظام انتظرنا الفر�سة التي 
جاءت متاأخرة عرب م�س���اريع بغداد عا�سمة 
الثقاف���ة و الت���ي كان م���ن املمك���ن اأن تك���ون 
فر�س���ة ذهبي���ة للنهو����س بواق���ع ال�س���ينما 
للعراق و لكن ماتت اأحالمنا عندما �س���اهدنا  
العجب العجاب. واأ�ساف قائاًل: يف العراق 
يوجد غياب للدعم احلكومي و غياب للمنتج 
املحل���ي و لهذا اأ�س���بحت �س���ناعة ال�س���ينما 
مهم���ة �س���به م�س���تحيلة ،  و عجلة ال�س���ينما 
م���ا زالت ت�س���ر  ببطء لأن اأغل���ب املخرجني 
يريدون الربح من الدولة من دون اخلو�س 
يف �سباك التذاكر و  حتقيق اأرباح م�سروعة 
ع���رب عر�س اأفالمهم على اجلمه���ور ، و لهذا 
فال�س���ينما بالعراق بحاجة اإىل منتج خا�س 
، حم���رف ،مثق���ف �س���ينمائيًا ، و ي�س���تطيع 
دف���ع فيلمه بال�س���وق العربي���ة و املحلية من 
اأج���ل حتقي���ق الرب���ح املن�س���ود  و بالت���ايل 
ي�سبح لدينا اقت�ساد �س���ينمائي.. م�ستدركًا 

ب�سرورة  اأن    
ت�س���اهم الدولة منح قرو�س جتارية بفوائد 
مي�س���رة لدعم ال�سباب و �س���ناع الأفالم كافة  
م���ن اأج���ل �س���ناعة اأف���الم روائي���ة طويلة و 
دعمه���ا كما تفعل دول اخلليج يف امل�س���اهمة 
يف �س���ناعة الأف���الم ، و هذا امل�س���روع لي�س 
الفنان���ني  نقاب���ة  تبنت���ه  م���ا  اذا  بال�س���عب 

االعراقيني مثال. 

من �ساعي بريد فرن�سي اإىل اأيوب العراقي

يقدم المخرج 
الرو�سي"ك�ن�ستاتين 

ل�با�سان�سكي"الذي ا�ستغل عدة 
اأفالم ح�ل نهاية العالم اأب�سع 

كاب��س �سينمائي يمكن اأن تراه 
على ال�سا�سة. . كيف �سيك�ن 

�سكل الحياة اذا ما وقعت الحرب 
الن�وية؟ هل ب��سعنا اأن نتخيل 

ذلك؟هذا بال�سبط ما يجعل 
هذا الفيلم ر�سالة تحذير جادة 

ونب�ءة مفزعة ح�ل م�ستقبل 
الب�سرية تتجاوز الكثير مما 

اأنتجته ه�لي�ود من اأفالم في هذا 
الن�ع ال�سينمائي.

حي����اة الناجني ل تتج����اوز الختباء يف 
اأقبي����ة قذرة حتت الأر�س، رمبا اأ�س����فل 
بناي����ة متح����ف فن����ون مه����دم، اخلروج 
م����ن تل����ك الأقبي����ة ال�س����يقة لن يح�س����ل 
ميك����ن  ول  ملح����ة،  حاج����ة  لق�س����اء  اإل 
التج����ول يف اخل����ارج م����ن دون ارتداء 
الأقنع����ة الواقية لتف����ادي بقايا الأبخرة 
وال�س����موم، فو�س����ى عارم����ة و�س����واهد 
موت األيم وعذابات ل نهاية لها، اأحدهم 
يقاي�س علبة حلم جمفف مب�س����كن اآلم 
لزوجت����ه، الحبة ال����ذي يوافيهم الأجل 
يدفن����ون يف ذات الغرفة التي ي�س����كنها 
م����ن بق����ي عل����ى قي����د احلي����اة. الأحي����اء 
ينامون اىل جوار اأمواتهم مبا يتخطى 

طاقة العقل على التحمل.
ال�س����فرة طاغي����ة عل����ى م�س����اهد الفيل����م 
م����ن اأوله اىل اآخره، ل����ون كئيب ومقلق 
يجعلك دائم الياأ�����س والتوتر، ويحيلك 
فيل����م  اأج����واء  اىل  باآخ����ر  اأو  ب�س����كل 
الربوفي�سور  "�ستالكر" لتاركوف�سكي. 
العج����وز يوا�س����ل كتابة ر�س����ائل لبنه 
الراح����ل "اأري����ك" عل����ى اأم����ل اأن ت�س����له 

يومًا ما.

لب����د اأن ين�س����اأ جن�����س ب�س����ري جدي����د 
نعطي����ه قيمًا وو�س����ايا خمتلفة، لبد اأن 
نعلمه ع����دم الثق����ة بامل�س����تقبل، حتى ل 

تتكرر الأخطاء،يقول الق�س.
عززت ال����كادرات املتقن����ة والديكورات 

وامل����دن  املقف����رة  ال�س����احات  ومناظ����ر 
اخلرب����ة من تاأث����ر اجلو الق����امت للفيلم 
ال����ذي ي�س����لبك كل امل�س����اعر الإيجابي����ة 
ليبق����ي فقط عل����ى ذلك اجلزء ال�س����غر 
يف وجدان����ك ال����ذي ياأم����ل بروؤي����ة عامل 
خاٍل من اأ�س����لحة الدمار ال�س����امل، يبدو 
اإذا كان  اأن����ه حل����م الب�س����رية الع�س����ي، 
ثم����ة جن�����س اآخ����ر يف مكان م����ا من هذا 
الف�س����اء ال�سا�س����ع فاإن����ه حتمًا �س����ينظر 
اإلينا بازدراء واحتقار بو�سفنا كائنات 

متغطر�سة تدمر نف�سها بنف�سها.
الب�س����رية ن����وع بايولوجي ماأ�س����اوي، 
ن����وع هال����ك منذ البداي����ة لأنه اعت����اد اأن 
يق�س����م اأك����رث مم����ا ي�س����تطيع ه�س����مه، 
يجب اأن ن�س����عر بالعار من اأنف�سنا، فقد 
بلغنا قمة العقل يف تقدمنا احل�س����اري 
اىل  الب�س����رية  قدن����ا  لكنن����ا  والعلم����ي 
نهايته����ا املحتوم����ة، يف رحل����ة العذاب 
الأطف����ال  م����ن  نف����ر  �س����رى  الأخ����رة 
����ني �س����وب املجهول  ي�س����رون مرا�سّ

ورمبا �سوب حياة اأخرى اآمنة.
الأم����ل الوحيد ه����و اأننا �س����نبقى نحب 

الب�سرية حتى يف خرابها الأخر.

ر�سالة رجل ميت

 ا�س���تمرارًا مل�سرة جناحاته الدولية، ح�سد 
الفيل���م الوثائقي الإيراين "اخلبز املقد�س"، 
ذبيح���ي"  "رحي���م  الراح���ل  اأخرج���ه  ال���ذي 
واإنت���اج "ت���ورج اأ�س���الين"، جائ���زة جلن���ة 
التحكيم اخلا�سة لق�سم الطالب يف مهرجان 
بدورت���ه  ال���دويل  ال�س���ينمائي  "اأوجل���و" 

ال�ساد�سة يف كوريا اجلنوبية.
"اخلب���ز املقد����س" Holy Bread م���ن اآخر 
اأعم���ال م�س���رة الراح���ل "رحي���م ذبيحي"، 
ومن اإنتاج "تورج اأ�سالين"، خمرج ومدير 
ت�س���وير يف ال�س���ينما التجريبي���ة لل�س���ينما 
الإيرانية، وهو من اإنتاج �سركة "ماد مويف" 
MAD Movie. يف اآخ���ر ظه���ور دويل ل���ه 

واخلام�س كممثل عن ال�سينما الإيرانية، مت 
عر�سه يف ق�س���م م�سابقة "ال�سينما العاملية" 
ال�س���اد�س  ال���دويل  اأوجل���و  مهرج���ان  يف 
وح�س���د  اجلنوبي���ة  كوري���ا  يف  لالأف���الم 
جائزة جلنة التحكيم اخلا�س���ة لهذا احلدث 
ال�س���ينمائي املرموق حول مو�سوع الأفالم 

التي تتناول احلياة يف اجلبال. 
 Ulju "جدير بالذك���ر اأن مهرج���ان "اأوجلو
ال�س���ينمائي ال���دويل، من اأب���رز التظاهرات 
ال�س���ينمائية يف اآ�س���يا التي ت�س���لط ال�سوء 
على موا�سيع اأفالم اجلبال؛ اأقيمت الن�سخة 
ال�ساد�س���ة يف الف���رة من 2 اإىل 11 ني�س���ان 
2021 يف مرتفعات مدينة اأوجلو يف كوريا 
اجلنوبية، مب�س���اركة 30 فيلمًا ملخرجني من 

18 دولة. 
كم���ا اأن م�س���وؤولية التوزي���ع ال���دويل له���ذا 
الفيلم الوثائقي تقع على عاتق �سركة )اإيلي 

اإمييج( 

"اخلب���ز  لفيل���م  دويل  ظه���ور  اأول  وكان 
املقد����س" يف ق�س���م م�س���ابقة منت�س���ف املدة 
لالأف���الم  ال���دويل  اأم�س���ردام  مهرج���ان  يف 
هولن���دا،  يف   IDFA "ايدف���ا"  الوثائقي���ة 
"الأف���الم الروائي���ة  ث���م يف ق�س���م م�س���ابقة 
مهرج���ان  يف   Mid-Length الطويل���ة" 
الفيلم الدويل الثامن ع�سر، الفيلم الوثائقي 

امركا. يف  عر�سه  "مت  وا�سعة  "�سماء 
الوثائق���ي  الفيل���م  ه���ذا  م�س���رة  وت�س���تمر 
دولي���ًا، اإذ �س���ارك يف ق�س���م م�س���ابقة "جولة 
الع���امل" يف ال���دورة ال�س���ابعة والع�س���رين 
 Hot Docs "م���ن مهرج���ان "ه���ات داك����س
ال�س���ينمائي يف كندا واملوافق عليه من قبل 
جوائز الأو�س���كار، وكذلك يف ق�سم امل�سابقة 
ال���دويل  ال�س���ينمائي  للمهرج���ان  الرئي�س���ة 
التا�س���ع وال�س���تني "ترنت���و" Trento اأحد 
املخ�س�س���ة  اليطالي���ة  املهرجان���ات  اأب���رز 

لل�سينما.

الإيراني "الخبز المقّد�س" يح�سد الجائزة الخا�سة بمهرجان "اأولجو" 

اأحمد ثامر جهاد

بغداد: املحرر



 عامر م�ؤيد

الكركيعان  مبنا�سبة  العراقيون  احتفل 
�سهر  م��ن��ت�����س��ف  يف  ت�������س���ادف  وال���ت���ي 
رم�سان وتخ�ص االطفال حيث تزداد يف 

املناطق ال�سعبية. 
�سنوي،  �سعبي  م���وروث  وال��ك��رك��ي��ع��ان 
وي�سمل  رم�سان  �سهر  منت�سف  من  يبداأ 
الطقو�ص  وتت�سمن  اأي�سًا،  اخلليج  دول 
اأزياًء  جوالت يقوم بها االأطفال مرتدين 
وت���وزع  االأه���ازي���ج  وي�����رددون  �سعبية 
ال��دف��وف  م�ستخدمني  عليهم،  احل��ل��وى 
وال���ط���ب���ول. وي���ق���وم االط���ف���ال ب��ردي��د 
عليهم  احل���ل���وى  وت������وزع  االأه�����ازي�����ج 
امل��ن��اط��ق  بح�سب  االأه���ازي���ج  وت��خ��ت��ل��ف 

مت�سابهة  تبقى  ولكنها  ب�سيطًا  اختالفًا 
اإىل  يف م�����س��م��ون��ه��ا. وي��ع��م��د االأط���ف���ال 
االأوالد  فيلب�ص  ال�سعبية  املالب�ص  لب�ص 

فيلب�سن  البنات  اأم��ا  و�سرة  الد�سدا�سة 
باألوان  قما�ص  وهي  والبخنق  الدراعات 
خمتلفة مطرزة، مع الرتر الذي ُيو�سع 

كي�سًا  منهم  ك��ل  ويحمل  ال���راأ����ص،  على 
جلمع املك�سرات واحللوى.

�سالة  بعد  الفعالية  ه��ذه  ت��ب��داأ  م��ا  ع��ادة 
ال�سعبية.  ب��االأغ��اين  م�سحوبة  امل��غ��رب 
او  الع�ساء  �سالة  وق��ت  حتى  وت�ستمر 
ب��ع��ده��ا ب��ق��ل��ي��ل. وه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة تكون 
من  او�سع  ب�سكل  الب�سرة  حمافظة  يف 
املواطنون  اعتاد  حيث  املحافظات  باقي 
فيها على ذل��ك.  ويقول زيد حممد - يف 
حديثه ل�)املدى( انه "يف كل عام من �سهر 
اللوازم اخلا�سة  رم�سان ي�سري االآباء 

بالكركيعان الطفالهم". 
وب��ن��ات  اب��ن��اء  "جميع  ان  اىل  وا����س���ار 
املنطقة من ال�سغار يح�سرون مالب�سهم 
لهذه الفعالية منذ مدة طويلة وينتظرون 

يكون  ال�سعبي  "الزي  ان  وب��ني  ذلك".  
على االطفال ال�سغار ب�سكل اجمل وهذا 
منذ  االزياء  االهايل ي�سممون  ما يجعل 

فرة طويلة".
من جانبها تقول ندى �سلمان -ربة بيت 
رم�سان  "�سهر  ان  ل�)املدى(  حديثها  يف 

تتعدد فيه الفعاليات املختلفة". 
الفعاليات  م��ن  ال��ك��رك��ي��ع��ان  ان  وب��ي��ن��ت 
املعتاد على اقامتها �سنويا ف�سال عن لعبة 
املحيب�ص التي تكون بني املناطق واي�سا 

يف البيت الواحد. 
الرم�سانية  الفعاليات  اغلب  ان  وذك��رت 
ت�سميم  خ���الل  م���ن  ب��االط��ف��ال  ت��رت��ب��ط 
ق��دوم  م��ع  وح��ت��ى  لهم  اخلا�سة  االزي���اء 

العيد فان املالب�ص تكون بالغالب لهم.

وداعا بسام فرجكاركاتيــــــــــــــــــــر
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العمود
الثامن

بع���د اأن نال���ت ليدي �سالف���ر جائزة غونكور ع���ن روايتها )ال 
تبك���ي( عام 2014 والت���ي �سدرت موؤخ���را ترجمتها العربية 
ع���ن دار امل���دى، طاف���ت �سهرته���ا، بو�سفها جوه���رة �سغرة 
ت�ستحق القراءة. تتحدث الرواية هذه عن احلرب االإ�سبانية 
وع���ن نف���ي اأبويه���ا اإىل فرن�سا. وق���د لعبت حال���ة املنفى يف 
الب���دء بحياتها ثم يف هذه الرواية دورًا اأ�سا�سيًا. اإىل جانب 
ذل���ك، فاإن اإع���ادة بناء حي���اة اأمها، قد فكك رم���وز الذكريات، 
وق���د يكون اإحياء هذه الرموز وبناوؤها باأ�سلوب اأدبي اأمرًا 
�سعب���ًا، وعليه تراجعت الكاتبة خط���وة اإىل الوراء لروي 
ع���ن منف���ى االأم وجترب���ة التح���رر االإ�سباني���ة. رمب���ا لهذا 

ال�سبب كان عنوان روايتها "ال تبكي".

ما ميّيزنا عن �سائر �سعوب العامل، 
اأننا بلد ال نحّب املفاجاآت، واإذا 

فوجئنا، باأمر غريب مثل اعتزال 
للعمل  حمودي  "املخ�سرم" همام 

ال�سيا�سي، ن�سحك ونطلق على 
هذه املفاجاأة "كذبة ني�سان"، 

فالرجل باٍق ويتمّدد، مثله مثل 
الع�سرات الذين يعتقدون اأّن هذا 

ال�سعب عقيم مل ينجب �سوى 
على  اأطلقنا  جون�سون".  "ل�سقات 
هوؤالء و�سف "اخلطوط احلمر"، 

وال يزال اال�سم �ساري املفعول 
حتى هذه اللحظة.

منذ اأن و�سعنا �سناديق 
االنتخابات عام 2005، واجلميع 

يتحدثون عن حكومة عابرة 
للطوائف، واأبقوا لنا باب 

املفاجاآت مفتوحًا، ففوجئنا، 
واحلمد لله باإ�سرار �سالح املطلك 

على التم�سك بح�سته من الكيكة 
العراقية.

ُكتَب يف ال�سيا�سة منذ عهد 
اأفالطون وحتى مارك�ص جملدات 

كثرة، ال حاجة اإىل تعدادها. لكن 
ال�سيا�سة االآن يف بالد الرافدين، 

مهنة الذين يرفعون �سعار  "ما 
ننطيها".

تعلمنا جتارب ال�سعوب اأن 
املواطن هو امللك املتّوج يف 

الدميقراطيات احلقيقية، وهاهي 
بريطانيا تفتح حتقيقًا ر�سميًا 

لت�ساأل رئي�ص وزرائها بوري�ص 
جون�سون من اأين له االأموال التي 

جدد بها �سقته؟، فالق�ساء ي�ساأل 
رمبا الرجل راودته نف�سه واعتمد 

على �سديق اأو ا�ستعان باحدى 
اجلهات التي تتربع  حلزب 

املحافظني. 
قبل هذا اليوم ب�سنوات قال 

رئي�ص وزراء بريطانيا بوري�ص 
جون�سون اإن جلو�سه على كر�سي 

رئي�ص الوزراء حرمه من اأن  يكمل 
كتابه "لغز عبقرية �سك�سبر"، 

وكانت اإحدى دور الن�سر قد 
قررت دفع  مبلغ ن�سف مليون 

جنيه اإ�سرليني عدًا ونقدًا لكتاب 
جون�سون، ويبدو اأن مثل دور 

الن�سر هذه تعاين من ق�سور يف 
الب�سر والب�سرة، واإال كيف 

ت�سنى لها اأن تهمل موؤلفات مواطن 
بريطاين يعي�ص يف لندن ا�سمه 

اإبراهيم اجلعفري، ميكن اأن تدر 
عليها ماليني اجلنيهات؟.

يف مّرات كثرة تبدو يل الكتابة 
عن جتارب ال�سعوب، اأهم واأنفع 
للقارئ من اأخبار االإ�سالح الذي 

ال يزال يدندن به معظم �سا�ستنا، 
والفتات الع�سائر التي ال تريد 
اأن تغادر ع�سر الزعماء، ولهذا 

وجدت اأن اأخبارًا مثرة عن 
�سعوب حية، اأحرى بالكتابة من 

بوؤ�ص اخلطاب ال�سيا�سي العراقي.
ن�سحني بع�ص الزمالء اأن ال 

اأ�سدع روؤو�ص القراء بالكتابة 
عن اأالعيب ال�سيا�سة العراقية، 
واأن اأن�سغل باأحاديث اأر�سطو 

وغراميات برناد�سو، فهي اأكرث 
نفعا لقارئ حما�سر.

منذ �سنوات وال�سيا�سة يف العراق 
حتولت من مناف�سة على خدمة 

النا�ص ورعاية م�ساحلهم اإىل 
�سراع على البقاء. وبدل اأن تقرر 
االحزاب اختيار النائب االأ�سلح 
واالأكرث كفاءة، اأراد البع�ص اأن 

تكون معركة انتهازية، ال عالقة لها 
مب�سلحة الوطن .

ملاذا ال يريد جماعة "اإنتخبونا 
الأننا مكلفون �سرعيًا" اأن يفهموا 

اأّن النا�ص تغّرت، واأّن عيونها 
مفتوحة على �سعتها، واأّنها ت�سّر 

على اأن تكون �ساهدًا وم�ساركًا، ال 
متفرجًا اأو منتظرًا لتقلبات رياح 

اال�سالح، واأن املواطن يدرك جيدًا 
اأن الف�سل ال�سيا�سي ال ميكن اأن 

ياأتي معه بحال من االأحوال رخاء 
اقت�سادي واجتماعي.

بني �سك�سبري 
واجلعفري 

ال تبكي

 علي ح�سني

 غزوة الخالدي 
الممثل���ة والفنان���ة المعروف���ة ترقد في 
بع���د  وا�سنط���ن  م�ست�سفي���ات  اح���دى 
ا�سابته���ا بجلطة، وتعتبر الخالدي من 
رائدات العمل الم�سرحي والتلفزيوني 
والم�سرح العراقي حيث قدمت العديد 
م���ن االأعمال الم�سرحي���ة والتلفزيونية 

التي حققت �سهرة وا�سعة. 

 قا�سم طاهر ال�س�داني 
االآث���اري ومدير عام دائ���رة الدرا�سات 
والبح���وث ف���ي وزارة الثقاف���ة ك�س���ف 
ع���ن عق���د موؤتم���ر علم���ي تزامن���ًا م���ع 
مئوية الدولة العراقي���ة، وتحت �سعار 
)ما�سين���ا نب����ص حا�سرن���ا وم�ستقبل 
الموؤتم���ر  ان  ال���ى  االأجي���ال(. م�سي���رًا 
يتن���اول ع���دة مح���اور منه���ا المح���ور 
االأول: الهي���اأة العام���ة لالآث���ار والتراث 
ودوره���ا ف���ي تعزي���ز ثقاف���ة المجتمع 
العراق���ي وتر�سي���خ هويت���ه الوطني���ة 
ف���ي  ودوره���ا  العراقي���ة  والح�س���ارة 

ح�سارات االأمم. 

 قا�سم �سبتي 
رئي�ص جمعي���ة الت�سكيليي���ن اعلن عن 
معار����ص  ثالث���ة  القام���ة،  اال�ستع���داد 
لم���ا تبق���ى خالل ه���ذا الع���ام، وا�ساف 
ا�ستهلت الجمعي���ة المو�سم بالمعر�ص 
ال�سن���وي في منت�س���ف ني�سان الحالي 
الذي ما زال قائما لغاية الخام�ص ع�سر 
من اأيار؛ لتب���داأ التح�سيرات لمعر�ص 
اأيار  نهاية  "الت�سكيليات" العراقيات، 
المقب���ل، واأ�س���اف: "ويق���ام معر����ص 
خ���الل  لل�سب���اب،  "ع�ست���ار"  جائ���زة 
"تختت���م  متابع���ا:   ،"2021 حزي���ران 
الجمعي���ة مو�سمها بمعر����ص الطبيعة 

في تموز المقبل". 

...
داً 

 ج
ص

العراقي�ن يحتفل�ن بالكركيعان باأزياء �سعبية مميزة خا

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ص له���ذا اليوم 
)اخلمي����ص( اأن درجات احلرارة �سرتفع قليال عن معدالتها ليوم اأم�ص، واأن 

اجلو �سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق البالد.
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ما�سات�سو�ست�ص  "معهد  من  خ��رباء  قلل 
ح��ف��اظ  اأه���م���ي���ة  م����ن  للتكنولوجيا" 
االأ���س��خ��ا���ص ع��ل��ى م�����س��اف��ة اأق�����دام )نحو 
ان��ت��ق��ال  لتجنب  االآخ���ري���ن  م��ن  م��ري��ن( 
"كورونا" بينهم، قائلني  عدوى فايرو�ص 
اإن هذا االإجراء يتغافل عن النقطة الكربى 
وهي  ال��ف��اي��رو���ص،  انت�سار  كيفية  ح��ول 
اجلزيئات  ط��ري��ق  ع��ن  انتقاله  اإم��ك��ان��ي��ة 

املحمولة جوًا.
اإن" االأمركية،  اإن  "�سي  �سبكة  وبح�سب 
"معهد  ال��ري��ا���س��ي��ات يف  ك��ت��ب ع��امل��ا  ف��ق��د 

مارتن  للتكنولوجيا"،  ما�سات�سو�ست�ص 
ن�سر  تقرير  يف  ب��و���ص،  وج���ون  ب��ازان��ت 
ال��وط��ن��ي��ة  االأك���ادمي���ي���ة  "وقائع  مب��ج��ل��ة 
على  البقاء  اأن  "حني  يف  اأن���ه  للعلوم"، 
ي�����س��اع��د يف  اأن  اأق�����دام مي��ك��ن  م�����س��اف��ة 6 
اللعاب  م��ن  ك��ب��رة  ق��ط��رات  انت�سار  منع 
)ك��ورون��ا(  بفايرو�ص  املحمل  املخاط  اأو 
ال  امل�سافة  تلك  ف��اإن  االأخ��رى،  واجلراثيم 
جزيئات  من  النا�ص  حلماية  �سيئًا  تفعل 
ال���ف���اي���رو����ص ال���ت���ي ت��ن��ت��ق��ل ع���رب ال��ه��ب��اء 

اجلوي".
وتو�سل بازانت وبو�ص اإىل �سيغة معقدة 
اأن يتعر�ص  حل�ساب ال�سرعة التي يتوقع 
بها �سخ�ص ما للفايرو�ص يف غرف مغلقة 

خمتلفة.

دوران  احل�سبان  يف  احل�����س��اب  وي��اأخ��ذ 
املحتمل  الهواء  ا�ستبدال  ومعدل  الهواء، 

تلوثه بهواء نظيف.

خماطر  "لتقليل  تقريرهما:  يف  وكتبا 
ق�ساء  جتنب  ينبغي  بالعدوى،  االإ�سابة 
فرات طويلة يف مناطق مكتظة بال�سكان، 

تفتقد  ال��ت��ي  اأو  ال�����س��غ��رة  ال��غ��رف  ويف 
التهوية اجليدة".

واأ�سافا اأن "املرء معر�ص خلطر اأكرب يف 
ن�ساطات  النا�ص  فيها  يبذل  التي  الغرف 
العامل  واإن��ت��اج  تنف�سهم  معدل  من  تزيد 
املمر�ص، مثل ممار�سة الريا�سة اأو الغناء 

اأو ال�سراخ".
وتابع اخلبران: "وباملثل؛ فاإن الكمامات 
التي يرتديها كل من االأ�سخا�ص امل�سابني 
خطر  م��ن  �ستقلل  لالإ�سابة  واملعر�سني 

انتقال عدوى الفايرو�ص".
امل�سنني  رع��اي��ة  دور  "يف  قائلني:  وكتبا 
اأن  القانون  ي�سرط  ن��ي��وي��ورك،  مبدينة 
الغرفة  للمقيمني يف  االأق�سى  يكون احلد 
هذه  ظل  ويف  اأ�سخا�ص.   3 هو  الواحدة 

الظروف، فاإن اإبقاء النا�ص على م�سافة 6 
دقائق فقط، ح�سب  ملدة 3  اأق��دام يحميهم 
�سخ�ص  وج��ود  ح��ال  يف  اأم��ا  ح�ساباتنا. 
هذا  ف��اإن  الغرفة،  يف  بالفايرو�ص  م�ساب 
حماية  من  يتمكن  لن  االجتماعي  التباعد 
ال�سخ�سني االآخرين بعد مرور 17 دقيقة 
م���ن ج��ل��و���س��ه��م��ا م���ع امل�����س��اب يف غ��رف��ة 

واحدة".
ثاقبة  نظرة  املثال  ه��ذا  "يقدم  واأ���س��اف��ا: 
)ك��ورون��ا(  لوباء  امل��دم��رة  اخل�سائر  على 
فاإنه  ذل��ك،  على  ع��الوة  ال�سن.  كبار  على 
تقا�سم  تقليل  اإىل  احل��اج��ة  ع��ل��ى  ي��وؤك��د 
االأدن���ى،  احل��د  اإىل  الداخلية  امل�ساحات 
واحلفاظ على تهوية منا�سبة، مع ت�سجيع 

ا�ستخدام اأقنعة الوجه".

هل يحّد التباعد االجتماعي من تف�سي "كورونا" بالفعل؟

ام����ص  "غوغ���ل"،  البح���ث  حم���رك  احتف���ى 
االأربع���اء، بذك���رى مي���الد الفن���ان امل�س���ري 
الراح���ل ن���ور ال�سري���ف )1946- 2015(، 
بو�س���ع ث���الث لوح���ات له متث���ل �س���ورًا من 

م�ساهد متثيلية خالل م�سرته الفنية.
ول���د ال�سري���ف يف مث���ل ه���ذا اليوم من ع���ام 1946 
وعندم���ا كان طف���اًل، اأح���ّب ك���رة القدم. وم���ع ذلك، 
طغى عليه �سغفه بالتمثي���ل. بداأ باأدوار م�سرحية 
�سغ���رة. ومل مَي�ص وقت طويل حتى ا�ستحوذ 
على اهتمام املخرج امل�سري ح�سن اإمام، ومعه 

قدم فيلم "ق�سر ال�سوق" وهو االأول له.

وذك���ر حمرك "غوغل"، يف بيان احتفائه، اأّن "النقاد 
وزم���الء العم���ل غالب���ًا ما الحظ���وا تف���اين ال�سريف 
الدقي���ق يف اأدواره، حي���ث كان يق���راأ الن����ص الكامل 

لكل م�سروع، ولي�ص فقط خطوط �سخ�سيته".
م���ن بني اأعماله الب���ارزة دوره الرائد يف فيلم 1982 
"ناج���ي  فيل���م  اإىل  "حدوت���ة م�سري���ة"، باالإ�ساف���ة 
العلي" ع���ام 1991، ويف الدرام���ا التلفزيونية ترك 
ن���ور ال�سري���ف ب�سمات وا�سح���ة ع���رب م�سل�سالت، 
مث���ل "لن اأعي�ص يف جلباب اأب���ي"  و"الرجل االآخر" 
و"عائلة احل���اج متويل"، وعدة م�سل�سالت تاريخية 

منها "هارون الر�سيد" و"عمر بن عبد العزيز".

ذكرت م�سادر طبية لوكالة "فران�ص بر�ص"، اأن رئي�ص 
اأوروغواي ال�سابق خو�سيه "بيبي" موخيكا نقل اإىل 
�سمكة  �سوكة  الإزال���ة  ال�سرعة،  وج��ه  على  امل�ست�سفى 

عالقة يف املريء.
وقال راكيل بانون، الطبيب اخلا�ص للرئي�ص ال�سابق 
"العملية  اإن  لل�سحفيني،  عاما   85 العمر  من  البالغ 

ب�سيطة" و"�سيعود اإىل منزله" االأربعاء.
وذكرت و�سائل اإعالم حملية اأن االأطباء حاولوا اإزالة 

ال�سوكة لكنهم مل يتمكنوا، فقرروا التدخل جراحيا.
رموز  اأحد   )2015-2010( ال�سابق  الرئي�ص  وا�ستهر 
اإج��راءات مثرة  الالتينية، باتخاذ  اأمركا  الي�سار يف 
باالإجها�ص  ال�سماح  مثل  اأوروغ������واي،  يف  للجدل 
�سابقة  �سكل  املثليني وت�سريع احل�سي�ص، مما  وزواج 

يف العامل يف عام 2013.
يف  رئي�ص  ب�"اأفقر  موخيكا  "بيبي"  خو�سيه  ولقب 
دخله  بكل  وت��ربع  التق�سف  عنه  ع��رف  حيث  العامل"، 

تقريبا لربنامج االإ�سكان االجتماعي.
يف  كع�سو  والي��ت��ه  ع��ن  تخلى   ،2020 ت�سرين   ويف 
م�ساعف  ب�سكل  مهدد  "اأنا  وق��ال:  ال�سيوخ،  جمل�ص 
العديد  مع  ممتنا  اأغ��ادر  واملر�ص.  ال�سيخوخة  ب�سبب 

من الذكريات واحلنني".

الفنان  ميالد  بذكرى  "غ�غل" يحتفي 
الراحل ن�ر ال�سريف

�س�كة �سمكة يف مريء 
العامل" يف  رئي�س  "اأفقر 

29 April 2021

�سلمى حايك ترق�س مع 
اأنت�ين ه�بكنز بعد ح�س�له 

على االأو�سكار

احتفل���ت النجم���ة العاملي���ة �سلم���ى حاي���ك م���ع النج���م 
الربيطاين اأنتوين هوبكن���ز بعد فوزه بجائزة اأف�سل 
ممثل يف حفل االأو�س���كار بدورته ال�93، عن دوره يف 

فيلم  "االأب" للمرة الثانية يف حياته.
و�ساركت �سلمى حايك جمهورها بفيديو وهي ترق�ص 
م���ع النج���م اأنتوين هوبكن���ز يف منزلها ع���رب ح�سابها 
مبوقع "ان�ستغرام"، كما ظهر هوبكنز يف حالة �سعادة 
كبرة، وعلقت على الفيديو قائلة: "االحتفال مع امللك 
اأنتوين هوبكنز بعد ح�سوله على االأو�سكار الثاين له 
الأدائه اال�ستثنائي يف االب "، وجمع الفيديو اأكرث من 

3 ماليني م�ساهدة منذ ن�سرها له.
وا�ستط���اع النجم الربيطاين ال�س���ر اأنتوين هوبكنز 
�ساح���ب ال�83 عاما، باأداء اأقل م���ا قيل عنه اأنه عبقري 
بجائ���زة  يف���وز  "The Father"اأن  فيل���م   يف 
االأو�س���كار للم���رة الثاني���ة يف تاريخ���ه، لين�س���م بذلك 
الأ�سم���اء مث���ل "مارل���ون بران���دو، توم هانك����ص، جاك 
نيكل�س���ون، غ���اري كوب���ر" وغره���م مم���ن ح�س���دوا 
االأو�س���كار مرت���ني، ويبقى داني���ال دي لوي�ص �ساحب 

اليد العليا يف اجلائزة االأرفع عامليا بثالث جوائز.

 تقّدم���ت املغني���ة بريتن���ي �سب���رز بطل���ب ع���رب 
وكيله���ا الثالث���اء، للتح���دث اأمام املحكم���ة التي 
تنظ���ر يف ق�سيته���ا يف لو�ص اأجنلو����ص، وُحّدَد 
23 حزي���ران املقب���ل موع���دًا لال�ستم���اع اإليه���ا. 
وهي مو�سوعة حت���ت الو�ساية الق�سائية منذ 
اأكرث من 12 عامًا. وتعي�ص بريتني �سبرز )39 
عام���ًا( يف ظل بن���ود �سارم���ة جدًا ن����صّ عليها 

اتف���اق ق�سائي قررته حمكمة يف كاليفورنيا عام 
2008، بع���د تده���ور كب���ر يف الو�س���ع النف�سي 
للنجم���ة حظي يومه���ا باهتمام اإعالم���ي وا�سع. 
وين�ص االتف���اق ال�سبيه بنظ���ام و�ساية على اأن 
الق���رارات التي تخ����ص املغنية يتخذه���ا والدها 
جيمي �سبرز. لكّن حمامي بريتني �سبرز طلب 
اأخرًا م���ن حمكمة لو�ص اأجنلو����ص اال�ستعا�سة 

عن جيمي �سب���رز بو�سية حمرفة، تتعاون مع 
والد �سبرز حاليًا يف اإدارة حالتها. اأدى ذلك اإىل 
اإذكاء حملة  "حرروا بريتني" التي نظمها بع�ص 
املعجبني بها يف ال�سارع وعلى و�سائل التوا�سل 
باأنه���ا و�سع���ت حت���ت  االجتماع���ي، الإقتناعه���م 
الو�ساية خالفًا الإرادته���ا، وباأنها تر�سل نداءات 
ا�ستغاثة مرّمزة عرب ح�سابها على "اإن�ستغرام".

بريتني �سبريز �ستتحدث اأمام املحكمة عن و�ساية والدها عليها
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