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�أْن نقاطع �أو ال نقاطع 

�النتخابات �لعر�قية �لقادمة!

فرا�س ناجي يكتب:

مناطق اأطراف العا�صمة تعتمد على "الحو�صيات" لتوفير مياه ال�صرب.. عد�صة: محمود روؤوف

 بغداد/ محمد �صباح

و�سف���ت امللفات التي �ستق���دم جلنة مكافحة 
قريب���ًا  فتحه���ا  عل���ى  احلكومي���ة  الف�س���اد 
ب�"القوي���ة وال�ساخن���ة" اإذ �ستطي���ح بع���دد 
م���ن ال�سخ�سيات املتنف���ذة والفعالة، والتي 
يتوق���ع اأن اإ�س���دار اأوام���ر القب����س بحقه���ا 

�ستحدث �سجة كبرية.
يف مقدم���ة امللفات هي تلك اخلا�سة بوزارة 
املالي���ة والبن���ك املرك���زي وعملي���ات غ�سيل 
وتهريب الأموال، وي�س���اف لها اأي�سا ف�ساد 
وزارة ال�سح���ة وتداعي���ات ا�ستقالة الوزير 

وحرق م�ست�سفى ابن اخلطيب.
ومن �سمن م�ساعي مكافحة الف�ساد �سري�سل 
جمل����س الق�س���اء الأعل���ى كتاب���ا موجها اإىل 
الربملان ل�سحب احل�سانة عن )3-8( نواب 

متهمني بعمليات ف�ساد مايل واداري.
يقول رحيم العب���ودي، ع�سو الهيئة العامة 
اإن  ل�)امل���دى(  ت�سري���ح  لتي���ار احلكم���ة يف 
"رئي����س حزب احلل جم���ال الكربويل بعد 
اعتقال���ه م���ن قب���ل جلن���ة مكافح���ة الف�س���اد 
احلكومية اأدىل باعرتاف���ات قادت اإىل القاء 
القب�س على ثمانية مدراء عامني يف وزارة 
ال�سناعة واملعادن"، موؤكدا اأن "التحقيقات 

مازال���ت قائم���ة مع بهاء اجل���وراين وجمال 
الكربويل".

واعتقل���ت ق���وة تابع���ة اإىل جلن���ة مكافح���ة 
الف�س���اد احلكومية التي يقوده���ا احمد اأبو 
رغي���ف رئي�س موؤ�س�سة دجل���ة وحزب احلل 
جم���ال الكربويل م���ع �سقيقيه ل���وؤي واأحمد 
بع���د اعرتاف���ات اأفاد به���ا، به���اء اجلوراين 
ال���ذي اعتق���ل قب���ل اأكرث م���ن ع�سري���ن يوما 

تقريبا.
وي�سي���ف العب���ودي اأن "ه���ذه العرتاف���ات 
اإىل تفعي���ل مذكرت���ي قب����س  اأي�س���ا  ق���ادت 
بحق م�سوؤولني، وكذل���ك هناك اأوامر قب�س 

�ست�سدر قريب���ا بحق عدد م���ن امل�ست�سارين 
العامل���ني يف عدد من القطاع���ات احلكومية 
املختلف���ة متهم���ني بت�سريب معلوم���ات اإىل 

الفا�سدين".
ويتاب���ع العبودي اأن "هن���اك وكالء عدد من 
ال���وزراء �سيت���م الق���اء القب����س عليه���م بعد 
النته���اء م���ن التحقيقات"، وا�سف���ا امللفات 
الت���ي �ستطرح من قبل جلنة مكافحة الف�ساد 
احلكومي���ة "بالقوية وال�ساخن���ة" �ستحدث 
نوعا من ال�سجة كالتي حدثت اأثناء اعتقال 

جمال الكربويل.
 التفا�صيل �س2

�عتر�فات �لكربولي تطال نو�بًا
 وتطيح بـ8 مدر�ء عامين 

 بغداد/ تميم الح�صن

انتق���د نا�سطون يف كربالء ت�سكيل اك���رث من جلنة حتقيق يف 
ق�سية مقتل النا�سط ايهاب الوزين، بينما هناك موؤ�سرات عن 

تورط قيادي يف احد الف�سائل باحلادث.
وظهر بح�سب حتقيقات اولية، وجود متابعة دقيقة لتحركات 
الوزين قبل ايام من اغتيال���ه، كما اعد م�سرح اجلرمية ب�سكل 

دقيق قبل تنفيذ الهجوم.
ويتنقل نا�سطون من مكان لآخر منذ اكرث من ا�سبوع هربا من 
مالحق���ة م�سلحني مدنيني، بتهمة اح���راق القن�سلية اليرانية 

يف املدينة.
وهتف متظاه���رون م�ساء الثنني املا�سي، يف �سوارع كربالء 

�سد ايران، يف م�سرية مطالبة بالك�سف عن قتلة الوزين، اأحد 
اأبرز وجوه احلراك الذي اغتيل يف املدينة الأ�سبوع املا�سي.
و�س���اح حمتجون يحمل���ون �س���ورة ال���وزين يف التظاهرة: 
اأ�سرف من طهران"، بعد ا�سبوع من حرق جزء من  "اإيه���اب 

مبنى القن�سلية اليرانية يف كربالء.
ووف���ق م�سادر امنية يف كربالء ان "التحقيقات الولية ت�سري 
اىل احتم���ال ت���ورط ف�سي���ل م�سل���ح – مل يذك���ر ا�سم���ه- تابع 

لطهران يف عملية الغتيال".
واأعلنت حمافظة كربالء، الربعاء، ت�سكيل جلنتني حتقيقيتني 
ملعرفة اجلهات التي اغتال���ت النا�سطني، اإحداهما باأمر رئي�س 

الوزراء م�سطفى الكاظمي.
 التفا�صيل �س3

تحقيقات �أولية: �سحب م�سد�س �لوزني 
و�ختفاء حماية قائد ف�سيل م�سلح قبل 24 

�ساعة من �الغتيال

 بغداد/ المدى

ق���ال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الأربعاء، اإن �سبب اإقالة قائد عمليات 
الب�سرة ال�سابق م���ن من�سبه، هو حماولته حل "م�سكلة" الق�سور الرئا�سية 

على الطريقة الع�سائرية.
واندلع���ت ليل الأربعاء املا�س���ي ا�ستباكات بني قوة اأمني���ة عراقية وعنا�سر 
ف�سيل موال لإي���ران يف منطقة الق�سور الرئا�سية يف الب�سرة، بعد مداهمة 

اأمنية ملنزل اأحد م�سلحي الف�سيل، املتهم بتنفيذ عمليات اغتيال نا�سطني. 
واأ�س���اف عناد يف رد على �س���وؤال اأن "قائد عمليات الب�س���رة ال�سابق اللواء 
الرك���ن اأكرم �سدام حاول حل اخل���الف واملواجهة امل�سلحة التي ح�سلت يف 

جممع الق�سور من خالل قيامه بطلب ما يعرف بالعطوة )الهدنة(".
و�س���دد الوزي���ر العراق���ي عل���ى اأن الب�سرة "تتعر����س دائما لتهدي���د ال�سالح 

املنفلت والنزاعات الع�سائرية".
وكان���ت م�س���ادر اأمني���ة عراقية متع���ددة ك�سف���ت اأن ال�ستب���اكات وقعت يف 
الب�س���رة بع���د قيام "ف�سي���ل م�سلح يتب���ع ع�سائب اأهل احل���ق مبهاجمة مقر 

خلية ال�سقور ال�ستخبارية يف الق�سور الرئا�سية مبنطقة الربا�سعية".
 التفا�صيل �س3

وزير �لدفاع: قائد عمليات 
�لب�سرة حاول حل م�سكلة "مهاجمة 

�لق�سور �لرئا�سية" ع�سائريًا 

 بغداد/ ح�صين حاتم

اأدى تزاي���د ح���الت البت���زاز اللك���رتوين يف الآون���ة الخ���رية اىل حتوله���ا 
ل�"ظاه���رة"، اإذ ل مي���ر يوم م���ن دون ان يت���م ت�سجيل 10-20 حال���ة، بح�سب 

مديرية ال�سرطة املجتمعية.
فيم���ا ا�س���ارت وزارة الداخلية اىل اأن البتزاز اللك���رتوين بات ي�سّكل تهديدًا 
خطريًا يواجه املجتمع العراقي، و�سببًا يف ارتفاع معدلت النتحار والطالق 

والعنف الأ�سري.
ويقول مدير عالقات واإعالم ال�سرطة املجتمعية، عبد احلافظ هادي اجلبوري 
يف حدي���ث ل�)املدى( اإن "البت���زاز اأ�سبح ظاهرة"، مبين���ا ان "احلالت تزداد 
يوم���ا بع���د يوم".وي�سي���ف اجلب���وري اأن "م���ن �سمن ح���الت البت���زاز التي 

و�سلت الينا، ابتزاز �سقيقة ل�سقيقتها، او زوج لزوجته او طليقته".
وي�س���ري مدير عالق���ات واإع���الم ال�سرطة املجتمعي���ة اىل اأنه "رغ���م اإجراءاتنا 
التوعوي���ة واإج���راءات ق�سم مكافحة اجلرائ���م اللكرتوني���ة املتمثلة مبديرية 
مكافح���ة اجلرمي���ة ال ان قلة الوعي اللك���رتوين لدى البع����س يزيد من هذه 
احلالت".ويلف���ت اجلب���وري اىل اأن "بع����س مواق���ع التوا�س���ل الجتماع���ي 
ت�ستغ���ل املوا�سي���ع الروحاني���ة با�ستدراج الن�س���اء والك�سف عل���ى اأجزاء من 
ج�سمها وابتزازها فيما بعد".وم�سى مدير عالقات واإعالم ال�سرطة املجتمعية 
بالقول: "وجهنا يف الكثري من البيانات والدعوات اىل عدم اإقامة عالقات عرب 

مواقع التوا�سل الجتماعي وحذرنا منها".
20 حال���ة ابتزاز الكرتوين على القل، عرب اخل���ط ال�ساخن او موقع ال�سرطة 

املجتمعية عرب في�سبوك".
ودع���ا مدير عالقات واإع���الم ال�سرطة املجتمعية "املواطن���ني وو�سائل العالم 
ومنظمات املجتمع املدين بالإ�سافة اىل موؤ�س�سات الدولة املخت�سة والع�سائر 
واملوؤ�س�س���ات الديني���ة اىل التع���اون يف توعي���ة املجتم���ع للق�س���اء عل���ى هذه 

الظاهرة التي ا�سبحت تهدد المن وال�سلم املجتمعي".
 التفا�صيل �س2

تت�صبب بالطالق وبع�صها تنتهي بالنتحار

�ل�سرطة �لمجتمعية: 
ت�سجيل نحو 20 حالة �بتز�ز 

�إلكتروني يوميًا 
 ترجمة/ حامد احمد    

جاء يف تقرير ملعه���د نيولينز ان�ستتيوت 
للدرا�س���ات  وا�سنط���ن  يف  المريك���ي 
تنظي���م  ب���ان  وال�سيا�سي���ة  ال�سرتاتيجي���ة 
داع����س ق���د زاد م���ن عمليات���ه يف الع���راق 
على نح���و كبري ع���رب ال�سن���ة املا�سية بعد 
عملي���ة اع���ادة تنظيم اأظه���رت تركيزا اكرث 
على ت�سكيل جمامي���ع متنقلة من م�سلحني 

لتنفيذ هجمات على نط���اق ا�سغر. وا�سار 
التقري���ر اىل ان فه���م كيفية اع���ادة ت�سكيل 
نف�سه بهذه الطريقة عن���د مراحلها الولية 
يع���د اأم���را حيويا ملن���ع اعادة ظه���وره من 

جديد.
يبدو ان تنظيم داع����س يف مناطق العراق 
القروي���ة ق���د اع���اد توزيع م�سلحي���ه �سمن 
جماميع متنقلة �سغرية، حيث ان التنظيم 
القتالي���ة  �سرتاتيجيات���ه  �سياغ���ة  اع���اد 

وفقا للواق���ع اجلديد  عل���ى الر�س، وهذا 
يعن���ي تراجع���ا يف قدرته عل���ى القتال بعد 
فقدان���ه قياديني م���ن ال�س���ف الأول واآلف 
م���ن م�سلحي���ه بع���د ط���رده م���ن الرا�س���ي 
الت���ي كان يحتله���ا يف 2017، ف�س���ال ع���ن 
جتفيف الكثري من موارده املالية من خالل 
عقوب���ات اخلزان���ة المريكية، م���ع تراجع 

قدرته على التجنيد وجلب دماء جديدة. 
رغ���م ذل���ك ي�س���ري التقري���ر اىل ان تنظي���م 

داع����س يقوم بتكثي���ف ان�سطته يف مناطق 
م���ا يزال له نف���وذ فيها من خ���الل ا�ستغالل 
م�س���اكل العراق الداخلي���ة وال�ستفادة من 

ت�ساري�س جغرافية مالئمة له.
يف اآب 2020، وذل���ك بع���د �سنت���ني تقريبا 
ق���درت  ع�سكري���ا،  التنظي���م  هزمي���ة  م���ن 
المم املتح���دة انه ما ي���زال هناك اكرث من 
10،000 م�سل���ح م���ن داع����س يتواج���د يف 
كل م���ن العراق و�سوريا. ه���ذا يتقارب مع 

تخم���ني اآخر اأج���ري يف اأواخر عام 2019 
من قبل �سلطات مكافحة الرهاب يف اقليم 
كرد�ستان، قدر فيه تواجد 10،000 عن�سر 
من داع�س يف العراق بينهم ما بني 4،000 
اىل 5،000 م�سل���ح والباقني هم م�ساندون 
اأو خالي���ا نائم���ة اندجم���ت م���ع جمتمعات 
حملي���ة يف حمافظات غربي و�سمال غربي 

العراق.
 التفا�صيل �س2 

اأكد اأن هجمات التنظيم ازدادت في ال�صنة الما�صية

معهد �أميركي: د�ع�س يعود �إلى �لمناطق �لقروية بـ"تجمعات �سغيرة"

بايدن ينتظر وقف �لقتال.. وعبا�س يتهم �إ�سر�ئيل باالإرهاب 
متابعة / المدى

اأبل���غ الرئي����س الأمريكي ج���و بايدن، 
"تراجع���ًا  ينتظ���ر  اأن���ه  ال�سحفي���ني 
كب���ريًا" لأعم���ال العنف ب���ني اإ�سرائيل 
والفل�سطيني���ني، ح�سبم���ا اأعلن البيت 

الأبي�س.
وق���ال الرئي����س الأمريكي، اإن���ه يتوقع 
الي���وم  للت�سعي���د  كب���ريًا  "تراجع���ًا 
اخلمي�س متهيدًا لوقف لإطالق النار". 
ات�س���ال  بع���د  الت�سريح���ات  وج���اءت 
ق���ال البي���ت الأبي����س، اإن���ه الرابع بني 
بايدن والرئي����س ال�سرائيلي بنيامني 

نتنياهو منذ اندلع الأزمة.
من جانبه و�سف الرئي�س الفل�سطيني 
حممود عبا����س، العملي���ات الع�سكرية 

الت���ي تقوم بها اإ�سرائيل يف قطاع غزة 
ب�"اإرهاب دولة منّظم"، م�سددًا على اأن 
ال�سلط���ة الفل�سطينية "ل���ن تتهاون يف 

مالحقتها اأمام املحاكم الدولية".
وق���ال عبا����س يف كلمة م�سجل���ة األقاها 
اأم���ام الربمل���ان العربي ع���رب الفيديو: 
"م���ا تقوم به دول���ة الحتالل الآن يف 
قط���اع غ���زة م���ن اعت���داءات وح�سي���ة 
على املدنيني، وق�س���ف متعّمد للبيوت 
واملن�س���اآت وتدمريه���ا عل���ى روؤو����س 
�سكانه���ا وتدمري البن���ى التحتية وقتل 
ه���و  والن�س���اء،  وال�سي���وخ  الأطف���ال 
اإره���اب دول���ة منّظ���م وجرائ���م ح���رب 
ال���دويل".  القان���ون  عليه���ا  يعاق���ب 
واأ�س���اف: "ل���ن نته���اون يف مالحق���ة 
مرتكب���ي ه���ذه اجلرائ���م اأم���ام املحاكم 

الدولية".
كان عبا�س ق���د اأكد للمبعوث الأمريكي 
اإىل ال�سرق الأو�سط هادي عمرو الذي 
التق���اه قبل اأي���ام، وللرئي�س الأمريكي 

ج���و باي���دن ال���ذي تلق���ى من���ه ات�ساًل 
قبل اأيام، ا�ستع���داده للعمل مع اللجنة 
الرباعي���ة والولي���ات املتحدة من اأجل 
اإط���الق عملي���ة �سيا�سي���ة جدي���دة بعد 

التو�سل اإىل اتفاق هدنة بني الف�سائل 
الفل�سطينية يف غزة واإ�سرائيل.

واأك���د عبا����س يف كلمت���ه الت���ي بّثته���ا 
"عملن���ا  ع���دة:  تلفزيوني���ة  حمط���ات 
من�س���بٌّ الي���وم عل���ى وق���ف الع���دوان 
الإ�سرائيل���ي عل���ى �سعبن���ا يف القد�س 
وال�سف���ة الغربي���ة وقطاع غ���زة، ومن 
ث���م الدخول يف عملي���ة �سيا�سية جدية 
ومبرجعي���ة دولي���ة وا�سح���ة تف�س���ي 
اإىل اإنهاء الحتالل الإ�سرائيلي لأر�س 

دولة فل�سطني".
���ري تقييمًا  واأعلن���ت اإ�سرائيل اأنها جتجُ
للتاأك���د مم���ا اإذا كان���ت �س���روط "وقف 
اإط���الق الن���ار" م�ستوف���اة اأم ل، لكنه���ا 
اأ�سارت يف الوقت ذاته اإىل اأنها ت�ستعد 

لأيام اأخرى من القتال.



�أدى تز�يد حاالت �البتز�ز �اللكرتوين يف �الآونة �الخرية �ىل حتولها لـ"ظاهرة"، �إذ ال مير يوم 
من دون �ن يتم ت�شجيل 10-20 حالة، بح�شب مديرية �ل�شرطة �ملجتمعية.

فيما ��شارت وز�رة �لد�خلية �ىل �أن �البتز�ز �اللكرتوين بات ي�شّكل تهديد�ً خطري�ً يو�جه 
�ملجتمع �لعر�قي، و�شببًا يف �رتفاع معدالت �النتحار و�لطالق و�لعنف �الأ�شري.

 بغد�د/ ح�شين حاتم

ال�ش���رطة  واإع���ام  عاق���ات  مدي���ر  ويق���ول 
المجتمعي���ة، عبد الحافظ ه���ادي الجبوري 
في حدي���ث ل�)الم���دى( اإن "االبت���زاز اأ�شبح 
ظاهرة"، مبينا ان "الحاالت تزداد يوما بعد 

يوم".
وي�شي���ف الجب���وري اأن "م���ن �شمن حاالت 
االبتزاز الت���ي و�شلت الينا، ابت���زاز �شقيقة 

ل�شقيقتها، او زوج لزوجته او طليقته".
ال�شرط���ة  واإع���ام  عاق���ات  مدي���ر  وي�شي���ر 
اإجراءاتن���ا  "رغ���م  اأن���ه  ال���ى  المجتمعي���ة 
التوعوية واإجراءات ق�شم مكافحة الجرائم 
مكافح���ة  بمديري���ة  المتمثل���ة  االلكتروني���ة 
الجريمة اال ان قل���ة الوعي االلكتروني لدى 

البع�ض يزيد من هذه الحاالت".
ويلف���ت الجب���وري ال���ى اأن "بع����ض مواقع 
التوا�ش���ل االجتماعي ت�ش���تغل الموا�ش���يع 
الروحانية با�شتدراج الن�شاء والك�شف على 

اأجزاء من ج�شمها وابتزازها فيما بعد".
ال�ش���رطة  وم�ش���ى مدي���ر عاق���ات واإع���ام 
المجتمعية بالق���ول: "وجهنا في الكثير من 
البيانات والدعوات ال���ى عدم اإقامة عاقات 
عبر مواقع التوا�ش���ل االجتماع���ي وحذرنا 

منها".
ويوؤك���د الجب���وري انه "ال يمر ي���وم دون ان 
يتم ت�ش���جيل 10-20 حالة ابتزاز الكتروني 
عل���ى االق���ل، عبر الخ���ط ال�ش���اخن او موقع 

ال�شرطة المجتمعية عبر في�شبوك".
ال�ش���رطة  واإع���ام  عاق���ات  مدي���ر  ودع���ا 
"المواطنين وو�ش���ائل االعام  المجتمعي���ة 
ومنظم���ات المجتمع المدني باالإ�ش���افة الى 
والع�ش���ائر  المخت�ش���ة  الدول���ة  موؤ�ش�ش���ات 

التع���اون  ال���ى  الديني���ة  والموؤ�ش�ش���ات 
ف���ي توعي���ة المجتم���ع للق�ش���اء عل���ى ه���ذه 
الظاهرة التي ا�ش���بحت تهدد االمن وال�شلم 

المجتمعي".
وزارة  با�ش���م  المتح���دث  يق���ول  ب���دوره، 
الداخلي���ة الل���واء خال���د المحنا ف���ي حديث 
ل�)الم���دى(، اإن "االبت���زاز االلكترون���ي بات 
ي�ش���ّكل تهدي���دًا خطي���رًا يواج���ه المجتم���ع 

العراقي".
وي�ش���يف المحن���ا، اأن "ه���ذه الجريم���ة ق���د 
تك���ون �ش���ببًا في ارتف���اع مع���دالت االنتحار 

والطاق اإ�شافة اإلى العنف االأ�شري".
وي�شير المتحدث با�شم وزارة الداخلية اإلى 
اأن "اأح���د المتهمي���ن الذين تم اإلق���اء القب�ض 

عليهم موؤخرًا بجريمة االبتزاز االلكتروني 
ت�ش���بب في ت�ش���ع حاالت طاق في الب�شرة، 

واآخر ت�شبب بانتحار امراأة".
ويرى المحن���ا، اأن "هذه الجريمة تجاوزت 
مو�ش���وع الفردية نحو التاأثي���ر المجتمعي 

فهي ت�شهم في تفكك االأ�شر".
وطال���ب المتح���دث با�ش���م الداخلي���ة الذي���ن 
يتعر�ش���ون اإلى هذه الجريمة ب�"االت�ش���ال 
تعال���ج  الت���ي  المجتمعي���ة  ال�ش���رطة  عل���ى 

المو�شوع ب�شرية تامة بدون ح�شوره".
م���ن جهت���ه، ق���ال مدي���ر العاق���ات واالإعام 
ف���ي وزارة الداخلي���ة اللواء �ش���عد معن، في 
ت�شريح متلفز، اإن "الجهات ذات العاقة في 
ال���وزارة اأنجزت على مدار االأ�ش���هر االأربعة 

االبت���زاز  بجرائ���م  ق�ش���ية   35 الما�ش���ية 
االلكتروني، حيث تم ا�ش���تكمال االجراءات 
للنط���ق  لانتظ���ار  و�ش���واًل  به���ا  المتعلق���ة 

النهائي".
واأ�ش���اف معن اأن "معالجة ملف���ات االبتزاز 
االلكترون���ي تتم وف���ق م�ش���تويات متعددة، 
القانوني���ة  المعالج���ة  م�ش���توى  منه���ا 
الق�ش���ائية والتحقيقي���ة، وذل���ك م���ن خ���ال 
مكافحة االإج���رام والجهات الق�ش���ائية ذات 
العاق���ة، والم�ش���توى االآخ���ر ه���و التوعية 
والتدقيق وحل الم�ش���كات قب���ل التفاقم من 
خال دائ���رة العاق���ات واالإع���ام وتحديدًا 
ال�ش���رطة المجتمعي���ة التي تح���لُّ الكثير من 

الم�شكات".
واأ�ش���ار اإلى اأن "هنالك ع�شرات الق�شايا يتم 
اع���ادة النظر فيها �ش���هريًا في ه���ذا االتجاه، 

وتحال للجهات ذات العاقة او المحكمة".
ولف���ت مدير العاق���ات واالإعام ف���ي وزارة 
الداخلي���ة اإلى اأن "مديري���ة مكافحة االجرام 
في بغ���داد وعم���وم المحافظات ه���ي الجهة 
الم�ش���وؤولة عن الت�ش���دي لجرائ���م االبتزاز 
االلكتروني". وكان ع�ش���و مفو�شية حقوق 
االن�ش���ان فا�ش���ل الغراوي قد دعا في حديث 
�ش���ابق ل�)المدى( الى "اال�ش���راع في ت�شريع 
وو�ش���ع  االلكتروني���ة،  الجرائ���م  قان���ون 
الحلول والمعالجات بغية متابعة وماحقة 
ع�ش���ابات االبت���زاز االلكترون���ي، وامكانية 
تعزي���ز الوقاية لاأفراد واال�ش���ر من الوقوع 

�شمن هذه ال�شبكات".
ب���داأت  "الظاه���رة  اأن  الغ���راوي،  واأ�ش���اف 
تتنام���ى نتيجة ع���دم وجود قواني���ن رادعة 
او ق���ادرة على تعزي���ز الحماية والوقاية من 

االبتزاز االلكتروني".
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 بغد�د/ محمد �شباح

وم����ن �ش����من م�ش����اعي مكافحة الف�ش����اد 
�شير�ش����ل مجل�ض الق�ش����اء االأعلى كتابا 
موجها اإلى البرلمان ل�ش����حب الح�شانة 
ع����ن )3-8( ن����واب متهمي����ن بعملي����ات 

ف�شاد مالي واداري.
يق����ول رحي����م العب����ودي، ع�ش����و الهيئة 
ت�ش����ريح  ف����ي  الحكم����ة  لتي����ار  العام����ة 
الح����ل  ح����زب  "رئي�����ض  اإن  ل�)الم����دى( 
جم����ال الكربول����ي بعد اعتقال����ه من قبل 
لجن����ة مكافحة الف�ش����اد الحكومية اأدلى 
باعتراف����ات ق����ادت اإل����ى الق����اء القب�����ض 
عل����ى ثمانية م����دراء عامين ف����ي وزارة 
اأن  موؤك����دا  والمع����ادن"،  ال�ش����ناعة 
بهاء  م����ع  قائمة  مازال����ت  "التحقيق����ات 

الجوراني وجمال الكربولي".
واعتقلت قوة تابع����ة اإلى لجنة مكافحة 
الف�ش����اد الحكومية الت����ي يقودها احمد 

دجل����ة  موؤ�ش�ش����ة  رئي�����ض  رغي����ف  اأب����و 
م����ع  الكربول����ي  الح����ل جم����ال  وح����زب 
�شقيقيه لوؤي واأحمد بعد اعترافات اأفاد 
به����ا، به����اء الجوراني ال����ذي اعتقل قبل 

اأكثر من ع�شرين يوما تقريبا.
وي�شيف العبودي اأن "هذه االعترافات 
قادت اأي�ش����ا اإلى تفعي����ل مذكرتي قب�ض 
بح����ق م�ش����وؤولين، وكذلك هن����اك اأوامر 
قب�����ض �شت�ش����در قريب����ا بح����ق ع����دد من 
الم�شت�ش����ارين العاملي����ن ف����ي ع����دد من 
القطاعات الحكومية المختلفة متهمين 

بت�شريب معلومات اإلى الفا�شدين".
وكاء  "هن����اك  اأن  العب����ودي  ويتاب����ع 
عدد م����ن الوزراء �ش����يتم الق����اء القب�ض 
عليه����م بعد االنته����اء م����ن التحقيقات"، 
وا�ش����فا الملف����ات الت����ي �ش����تطرح م����ن 
قب����ل لجنة مكافح����ة الف�ش����اد الحكومية 
نوعا  وال�ش����اخنة" �ش����تحدث  "بالقوية 
من ال�ش����جة كالتي حدثت اأثناء اعتقال 

جم����ال الكربولي. وفي نهاية �ش����هر اآب 
الما�ش����ي �ش����كل رئي�ض مجل�ض الوزراء 
م�شطفى الكاظمي لجنة دائمة للتحقيق 
في ق�ش����ايا وعمليات الف�ش����اد برئا�ش����ة 
الفري����ق اأحمد اأبو رغي����ف، وكلف جهاز 
الق����رارات  بتنفي����ذ  االإره����اب  مكافح����ة 

ال�شادرة عن اللجنة.
الت����ي  "الملف����ات  اأن  اإل����ى  وين����وه 
الف�ش����اد  مكافح����ة  لجن����ة  �ش����تطرحها 
و�شتبداأ بالتحقيق بها واعتقال عدد من 

ال�شخ�شيات المتهمة هي ملفات تخ�ض 
البن����ك المرك����زي ووزارة المالي����ة جزء 
منه����ا عمليات غ�ش����يل االأموال، اإ�ش����افة 
اإل����ى ف�ش����اد وزارة ال�ش����حة وتداعي����ات 
ا�ش����تقالة الوزير وحرق م�شت�ش����فى ابن 
"لجن����ة  اأن  عل����ى  ويوؤك����د  الخطي����ب". 
مكافحة الف�ش����اد �ش����تبقى م�ش����تمرة في 
عمله����ا دون توقف و�ش����تتابع كل ملفات 
المتهمي����ن  عل����ى  و�ش����تقب�ض  الف�ش����اد 
والفا�شدين"، كا�ش����فا عن "وجود طلب 

موجه م����ن مجل�ض الق�ش����اء االأعلى اإلى 
الح�ش����انة  الإ�ش����قاط  الن����واب  مجل�����ض 
ع����ن ثاثة اإل����ى ثماني����ة ن����واب متهمين 

بعمليات ف�شاد مالي واإداري".
ويتوق����ع ع�ش����و الهيئ����ة العام����ة لتي����ار 
الحكمة اأن "الجل�شة البرلمانية المقبلة 
�شت�ش����هد عر�����ض ه����ذه الطلب����ات عل����ى 

البرلمان للت�شويت عليها وح�شمها".
وكان م����ن المتوق����ع ان تك�ش����ف لجن����ة 
المكلف����ة  الحكومي����ة  الف�ش����اد  مكافح����ة 

الف�ش����اد  ملف����ات  ف����ي  بالتحقيق����ات 
اأ�ش����ماء  اال�ش����تثنائية،  والجرائ����م 
نه����ب وغ�ش����يل  المتورطي����ن بعملي����ات 
�ش����ابقين،  وزراء  بينه����م  م����ن  اأم����وال، 
ووزي����ر حال����ي، ووكيل وزي����ر ورئي�ض 

هيئة م�شتقلة.
من جهته، يوؤكد عبد الرحمن الم�شهداني 
الخبير في ال�شاأن االقت�شادي اأن "لجنة 
مكافحة الف�شاد الحكومية الحالية رغم 
بطئها، اإال اأنه����ا تختلف عن عمل الكثير 

م����ن اللجان المعني����ة بمكافحة الف�ش����اد 
والتي �شكلت في الحكومات ال�شابقة".

ت�ش����ريح  ف����ي  الم�ش����هداني  وي�ش����يف 
ل�)المدى( ان "اإلقاء القب�ض بحق جمال 
الكربول����ي ل����م يك����ن مغر�ش����ا اأو طائفيا 
وردت  معلوم����ات  بح�ش����ب  ج����اء  لك����ن 
اإل����ى لجن����ة مكافح����ة الف�ش����اد"، موؤك����دا 
واالعتراف����ات  التحقيق����ات  "ه����ذه  اأن 
�شتقود لاإطاحة ب�شخ�ش����يات �شيا�شية 

متنفذة".
ني�ش����ان  �ش����هر  ف����ي  )الم����دى(  ك�ش����فت 
الما�ش����ي عن اأن "لجنة مكافحة الف�شاد 
قائم����ة  الإ�ش����دار  ت�ش����تعد  الحكومي����ة 
جديدة من مذك����رات القب�ض بحق اأكثر 
من �شتة ع�شر �شخ�شية متهمة بعمليات 
ف�ش����اد مال����ي واإداري من بينه����ا ثمانية 
نواب حاليين"، وا�ش����فة ال�شخ�ش����يات 
المطلوب����ة باأنه����ا من "حيتان" الف�ش����اد 
وبع�ش����ها تمتل����ك م�ش����ارف و�ش����ركات 

وهمية.
"لجن����ة مكافح����ة  ويدع����و الم�ش����هداني 
الف�ش����اد لاإطاح����ة ب�شخ�ش����يات متنفذة 
ووزراء  وزراء  روؤ�ش����اء  م����ن  وكبي����رة 
متهم����ة  حزبي����ة  وقي����ادات  ون����واب 
بعملي����ات الف�ش����اد المال����ي واالإداري"، 
موؤكدا اأن "هذه اللجنة تعمل بعيدا عن 
ال�ش����غوط االنتخابية وال�شيا�ش����ية من 
خال اكمال الملفات وعر�شها وا�شدار 

اوامر القب�ض".
وفي �ش����هر كانون االأول الما�شي توعد 
رئي�����ض الحكوم����ة م�ش����طفى الكاظم����ي 
بماحق����ة جمي����ع الفا�ش����دين م����ن اج����ل 
تحقيق االإ�ش����احات المالي����ة التي دعا 
لها، م�ش����ددا على اأن حكومته �شتك�ش����ف 
ف����ي الع����ام 2021 عن "حقائ����ق كبرى" 

ب�شاأن الف�شاد.
"الت�ش����ريبات  اأن  الم�ش����هداني  ويوؤك����د 
المتوفرة توؤكد على اأن مجل�ض الق�شاء 
رف����ع  البرلم����ان  م����ن  �ش����يطلب  االعل����ى 
الح�ش����انة عن ت�ش����عة نواب م����ن بينهم 

زعيم كتلة نيابية". 

�لق�شاء �شيطلب رفع 
�لح�شانة عن عدد من 
�لنو�ب 

اعرتافات الكربويل تطيح بـ8 مدراء عامني يف وزارة 
ال�صناعة واملعادن

ال�صرطة املجتمعية: ت�صجيل نحو 20 حالة ابتزاز الكرتوين يوميًا 
تت�شبب بحاالت طالق وبع�شها تنتهي باالنتحار

�جتماع حكومي �شابق ملناق�شة ملف �لف�شاد ..�إر�شيف

و�شفت �مللفات �لتي �شتقدم جلنة مكافحة 
�لف�شاد �حلكومية على فتحها قريبًا 

بـ"�لقوية و�ل�شاخنة" �إذ �شتطيح بعدد 
من �ل�شخ�شيات �ملتنفذة و�لفعالة، و�لتي 

يتوقع �أن �إ�شد�ر �أو�مر �لقب�س بحقها 
�شتحدث �شجة كبرية.

يف مقدمة �مللفات هي تلك �خلا�شة بوز�رة 
�ملالية و�لبنك �ملركزي وعمليات غ�شيل 

وتهريب �الأمو�ل، وي�شاف لها �أي�شا ف�شاد 
وز�رة �ل�شحة وتد�عيات ��شتقالة �لوزير 

وحرق م�شت�شفى �بن �خلطيب.

 ترجمة/ حامد �حمد

ج����اء في تقرير لمعهد نيوالينز ان�ش����تتيوت االميركي 
في وا�ش����نطن للدرا�ش����ات ال�ش����تراتيجية وال�شيا�شية 
ب����ان تنظيم داع�ض قد زاد من عملياته في العراق على 
نحو كبير عبر ال�شنة الما�شية بعد عملية اعادة تنظيم 
اأظهرت تركيزا اكثر على ت�ش����كيل مجاميع متنقلة من 
م�ش����لحين لتنفيذ هجمات على نطاق ا�ش����غر. وا�ش����ار 
التقري����ر الى ان فهم كيفية اعادة ت�ش����كيل نف�ش����ه بهذه 
الطريقة عن����د مراحلها االولية يعد اأم����را حيويا لمنع 

اعادة ظهوره من جديد.
يب����دو ان تنظيم داع�ض في مناطق العراق القروية قد 
اعاد توزيع م�ش����لحيه �شمن مجاميع متنقلة �شغيرة، 
حيث ان التنظيم اعاد �ش����ياغة �شتراتيجياته القتالية 
وفقا للواقع الجديد  على االر�ض، وهذا يعني تراجعا 
في قدرته على القتال بعد فقدانه قياديين من ال�ش����ف 
االأول واآالف م����ن م�ش����لحيه بع����د طرده من االرا�ش����ي 
الت����ي كان يحتله����ا ف����ي 2017، ف�ش����ا ع����ن تجفي����ف 
الكثي����ر من موارده المالية من خال عقوبات الخزانة 
االميركية، مع تراجع قدرته على التجنيد وجلب دماء 

جديدة. 
رغ����م ذلك ي�ش����ير التقرير ال����ى ان تنظي����م داع�ض يقوم 
بتكثيف ان�ش����طته في مناطق ما يزال له نفوذ فيها من 
خال ا�شتغال م�ش����اكل العراق الداخلية واال�شتفادة 

من ت�شاري�ض جغرافية مائمة له.
ف����ي اآب 2020، وذلك بعد �ش����نتين تقريب����ا من هزيمة 
التنظي����م ع�ش����كريا، قدرت االمم المتح����دة انه ما يزال 
هناك اكثر من 10،000 م�ش����لح من داع�ض يتواجد في 
كل من العراق و�ش����وريا. هذا يتقارب مع تخمين اآخر 
اأجري في اأواخر عام 2019 من قبل �ش����لطات مكافحة 
االرهاب في اقليم كرد�شتان، قدر فيه تواجد 10،000 
عن�شر من داع�ض في العراق بينهم ما بين 4،000 الى 
5،000 م�شلح والباقين هم م�شاندون اأو خايا نائمة 
اندمج����ت مع مجتمع����ات محلية ف����ي محافظات غربي 

و�شمال غربي العراق.
الق����وات االمنية نجحت بتاأمي����ن اكثر من 450 كم من 

الح����دود الممت����دة بين العراق و�ش����وريا البالغ طولها 
610 ك����م وذل����ك بالتع����اون م����ع التحال����ف الدولي في 
ن�ش����ب ابراج مراقبة ومد ا�ش����اك �ش����ائكة ف�ش����ا عن 

ا�شتخدام طائرات ا�شتطاع م�شيرة .
وذك����ر التقري����ر االمن����ي ب����ان تنظي����م داع�����ض زاد م����ن 
ا�ش����تخدامه لت�ش����كيات "المجاميع المتنقل����ة" لتنفيذ 
عملي����ات ف����ي مناط����ق مختلف����ة، الت����ي غالبا م����ا تكون 
بعيدة ع����ن قواعده او بعيدة ع����ن ماجئه التي تدعى 
بالم�ش����افات التي تتواجد ف����ي مناطق وعرة وكهوف 
�ش����خرية اأو انف����اق تح����ت االر�ض، ولهذا ف����ان داع�ض 
يعتمد باال�ش����ا�ض على طبيعة االر�����ض الوعرة لتنفيذ 

ان�شطته.
ازداد تواج����د التنظيم في مناطق وا�ش����عة من العراق 
وفي جيوب �ش����من االرا�ش����ي ال�ش����ورية. وا�ش����تنادا 
الى معلومات تم الح�ش����ول عليه����ا عبر مواقع عراقية 
ر�شمية وغير ر�ش����مية  فانه منذ بداية عام 2021 �شن 
التنظيم الع�ش����رات من العمليات داخل العراق.  اغلب 
ان�ش����طة التنظيم خال �ش����هري كانون الثاني و�شباط 
م����ن ه����ذا العام ترك����زت في كل م����ن محافظ����ات بغداد 

وديالى وكركوك واالنبار ونينوى و�شاح الدين. 
وا�ش����تفاد داع�ض من بع�ض الثغ����رات االمنية الناجمة 
عن تراجع التعاون والتن�ش����يق ما بين القوى االمنية 
الفاعلة المتمثلة بالقوى االمنية االتحادية وف�ش����ائل 

الح�شد وقوات البي�شمركة.
وقالت م�شادر ا�ش����تخبارية اميركية ان تنظيم داع�ض 
لم يهزم بعد وما يزال ي�ش����كل تهديدا الأمن وا�ش����تقرار 
العراق و�ش����وريا، مع ن�ش����اط ملحوظ ل����ه في اكثر من 
�ش����ت محافظ����ات عراقي����ة ف����ي غرب����ي و�ش����مال غربي 

الباد.
وي�ش����ير التقرير ال����ى ان انه����اء التهديد الذي ي�ش����كله 
داع�����ض ال يمك����ن تحقيق����ه ب����دون ت�ش����وية �شيا�ش����ية 
ف����ي اإ�ش����راك العرب ال�ش����نة ب�ش����كل فعال ف����ي العملية 
ال�شيا�ش����ية وتوزيع عادل لل�ش����لطة والثروة مع اعادة 
اعمار المدن التي ت�ش����ررت خال الحرب �شد داع�ض 
وال�شماح بعودة المهجرين لمناطقهم اال�شلية وابعاد 

الف�شائل الم�شلحة من تلك المناطق.

�أكد �أن هجمات �لتنظيم �رتفعت في �ل�شنة �لما�شية

معهد اأمريكي: داع�ش يعود اإىل املناطق 
القروية بـ"جتمعات �صغرية"



 كركوك/ علي العزاوي 

ا�ش���تطاع تنظي���م داع����ش، ال���ذي ن�ش���ط 
اأخي���رًا ف���ي المحافظ���ات المح���ررة، ان 
يتو�ش���ع ف���ي المناط���ق المتن���ازع عليها 

بين حكومتي بغداد واأربيل.
ويقول المتحدث با�ش���م قيادة العمليات 
الم�ش���تركة الل���واء تح�ش���ين الخفاجي، 
اأن "هن���اك عم���ًا كبي���رًا تقوم ب���ه قيادة 
م���ع  بالتن�ش���يق  الم�ش���تركة  العملي���ات 
ت���م  حي���ث  كرد�ش���تان،  اإقلي���م  حكوم���ة 
فت���ح مراك���ز مهمة للتن�ش���يق ف���ي حركة 
القطعات ومتابع���ة العمليات الإرهابية 
ل�ش���د الثغرات الموج���ودة على الحدود 
العراقي���ة ال�ش���ورية، والق���وات الأمنية 
�ش���تعمل م���ع حر����ش الإقلي���م على �ش���د 
الثغرات وتقريب الم�شافات التي كانت 
ت�شتغله���ا ع�شاب���ات داع����ش الإرهابي���ة 
للتواجد فيها ل�شيم���ا المناطق الجبلية 
الوعرة التي ت�شعب فيها حركة الم�شاة، 

والم�شاة الآلي والراجلة".
العال���ي  التن�شي���ق  "ه���ذا  اأن  وي�شي���ف 
ال�شتخباري���ة  المعلوم���ات  وتب���ادل 
ا�شتق���رار  ف���ي  �شي�شهم���ان  والأمني���ة 
الو�ش���ع �ش���واء ف���ي الح���دود العراقية 
ال�شوري���ة اأو في المناطق ذات الهتمام 

الأمني الم�شترك".
اللق���اءات  "خ���ال  ان���ه  ال���ى  وي�شي���ر 
والجتماع���ات الت���ي حدثت ف���ي الآونة 
الأخي���رة م���ع الإقلي���م ت���م التاأكي���د على 
اأن يك���ون هناك تن�شي���ق وعمل م�شترك 
ل�ش���د الثغرات، من خ���ال تكثيف الجهد 
ال�شتخباري والعمل بعمليات نوعية".
تنظيم���ات  م�ش���وؤول  يق���ول  ب���دوره، 
التح���اد الوطن���ي الكرد�شتان���ي ر�ش���اد 
كال���ي ل�)الم���دى(، اأن "مقاتل���ي تنظيم 
داع����ش اأع���ادوا ال�شيط���رة عل���ى نقطة، 
بعد �شهري���ن من تحريره���ا"، فيما راأى 
ان "م���ن �ش���اأن ال�شيطرة عليه���ا اأن تهدد 
اأمن ثاث محافظ���ات )...( داع�ش عاود 
الن�شاط مجددا في جبال قرة جوغ التي 
تم تحريرها من قبل القوات الأمنية قبل 

حوالي �شهرين من الآن".

وي�شي���ر الى اأن "داع�ش اأع���اد ال�شيطرة 
عل���ى م�شاحة وا�شعة م���ن الجبال، وبداأ 
بممار�ش���ة عملي���ات الخط���ف، واإع���ادة 
المناطق التي فقدها �شابقا، والتي تمثل 
له نقطة �شتراتيجي���ة ت�شل عملياته من 
خالها، اإلى ثاث محافظات هي كركوك 

ونينوى و�شاح الدين".
التح���اد  تنظيم���ات  م�ش���وؤول  وي�شي���ر 
الوطن���ي الكرد�شتان���ي ال���ى اأن "هن���اك 
مناط���ق في اطراف ق�شاء الدب�ش �شمال 
غ���رب كرك���وك ين�ش���ط  فيه���ا التنظي���م 
اي�شا حيث ا�شتغل ه���ذه المواقع و�شن 
هجم���ات على الق���وات العراقي���ة وعلى 
النت�ش���ار  مع���اودة   )...( البي�شمرك���ة 
�ش���وف ت�شاهم بمن���ع ظه���وره ب�شورة 
قوي���ة كم���ا كان ولكنه يعم���ل على تنفيذ 

هجمات محددة بين فترة واأخرى".
وتاب���ع اأن "تواج���د البيم�شركة في هذه 
المناط���ق المهم���ة يمنع ع���ودة مجاميع 
داع�ش وكذلك انت�شار الجي�ش فيها �شهل 
مهم���ة وتفعي���ل المراك���ز الم�شتركة بين 

الجي�ش العراقي والبي�شمركة".
ب���دوره، يرى الخبي���ر الع�شك���ري علي 
اأن  ل�)الم���دى(،  ت�شري���ح  ف���ي  خلي���ل 

تك���ون  �ش���وف  الم�شترك���ة  "المراك���ز 
برعاي���ة التحالف الدول���ي و�شيكون لها 

دور �شمن العمليات الم�شتركة".
و�شبق ان اأكد وفد اأميركي رفيع برئا�شة 
القائ���م باأعمال م�شاع���د وزير الخارجية 
الأمريكية ل�شوؤون ال�شرق الأدنى جوي 
هود، خ���ال لقائه رئي����ش حكومة اإقليم 
كرد�شت���ان، م�شرور بارزان���ي، �شرورة 
تفعي���ل مراك���ز التن�شي���ق الم�شترك بين 
البي�شمركة والجي����ش العراقي، م�شيرًا 
اإل���ى موا�شل���ة دع���م البي�شمرك���ة "ف���ي 

الت�شدي لإرهابيي داع�ش".
وا�شتقبل رئي�ش حكومة اإقليم كرد�شتان 
م�شرور بارزان���ي، م�شاء الأحد 16 اأيار 
2021، وف���دًا اأميركيًا رفي���ع الم�شتوى 
وزي���ر  م�شاع���د  باأعم���ال  القائ���م  �ش���م 
الخارجي���ة الأمريكي���ة ل�ش���وؤون ال�شرق 
الأدنى ج���وي هود، والممثل���ة الخا�شة 
بالإنابة ل�شوؤون �شوري���ا اإيمي كترونا، 
ومدي���رة �ش���وؤون الع���راق و�شوريا في 

مجل�ش الأمن القومي زهرة بيل.
تط���ورات  بح���ث  اللق���اء،  ف���ي  وج���رى 
الأو�ش���اع في الع���راق و�شوريا، وتمت 
مناق�شة �شبل تعزيز العاقات بين اإقليم 

كرد�شتان والوليات المتحدة.
واأك���د الوف���د الأميرك���ي "موا�شلة دعم 
قوات البي�شمركة في الت�شدي لإرهابيي 
داع�ش"، كما �شدد عل���ى �شرورة تفعيل 
مراك���ز التن�شي���ق الم�شترك بي���ن قوات 

البي�شمركة والجي�ش العراقي.
اللق���اء، تم���ت  م���ن  اآخ���ر  وف���ي جان���ب 
مناق�شة م�شتجدات الو�شع في �شوريا، 
و�شدد الجانب���ان على �شرورة موا�شلة 
الحوار بين الأطراف الكردية ال�شورية 
من اأجل تعزيز حري���ة العمل ال�شيا�شي 

والتعددية وتقا�شم ال�شلطة.
وف���ي �شياق اآخ���ر، اأع���رب الجانبان عن 
دعمهم���ا لحرية الإع���ام والتعبي���ر اإلى 
جان���ب احت���رام حقوق الإن�ش���ان وعمل 
منظم���ات المجتم���ع المدن���ي، التي هي 
�ش���ورة م�شرق���ة لإقليم كرد�شت���ان واأي 

مجتمع ديمقراطي اآخر.
وكان رئي����ش اإقليم كرد�شتان نيجيرفان 
بارزان���ي، ق���د دان الهج���وم ال���ذي �شنه 
اإرهابي���و داع����ش الليل���ة الما�شي���ة ف���ي 

ق�شاء كفري.
خ���ال  بارزان���ي،  نيجيرف���ان  واأع���رب 
تغري���دٍة ل���ه عل���ى موق���ع تويت���ر، ع���ن 

خال����ش تعازي���ه واأك���د عل���ى الإ�ش���راع 
ف���ي التن�شي���ق بي���ن ق���وات البي�شمركة 

والقوات العراقية، في تلك المناطق.
وكان���ت وزارة البي�شمرك���ة ف���ي اإقلي���م 
عل���ى  التاأكي���د  ج���ددت  ق���د  كرد�شت���ان، 
الجي����ش  م���ع  �شام���ل  لتف���اق  الحاج���ة 
م���ن  داع����ش  عنا�ش���ر  لمن���ع  العراق���ي، 
تك���رار هجماته���ا م�شتفيدة م���ن الفراغ 
الأمني بين قوات البب�شمركة والجي�ش 

العراقي.
وقال���ت وزارة البي�شمرك���ة خ���ال بياٍن 
لها، ام����ش الأربعاء )12 اأي���ار 2021(، 
نتيجة  اأن���ه  م���ن  م���رات  ع���دة  "حذرن���ا 
للفج���وة الأمني���ة بي���ن متاري����ش قوات 
بي�شمرك���ة اإقلي���م كرد�شت���ان والجي����ش 
العراق���ي، تمك���ن اإرهابي���و داع����ش من 
الآن  وب���رزوا  اأنف�شه���م  تنظي���م  اإع���ادة 

كجماعات وجماعات مختلفة".
خ���ال  اأ�شاف���ت  البي�شمرك���ة  وزارة   
بيانه���ا، اأن���ه "لإثبات ه���ذه الحقيقة، ما 
زال عنا�ش���ر داع����ش يرتكب���ون الأعمال 
الإرهابي���ة الوح�شي���ة، حي���ث هاجم���وا  
في ال�شاع���ة 10:30 من م�ش���اء ليلة 11 
اأي���ار 2021، حاجزا لل���واء 116 التابع 
لق���وات البي�شمركة، على ح���دود منطقة 
كف���ري، مما اأ�شفر عن مقت���ل البي�شمركة 
مح�شن ح�شين غاراوي"، خال ت�شدي 

قوات البي�شمركة للهجوم.
كما ج���ددت وزارة البي�شمرك���ة، التاأكيد 
م���ن  زادوا  ق���د  الإرهابيي���ن  اأن  عل���ى 
ن�شاطه���م وتحركاتهم، وقام���وا بتغيير 
الطريقة الت���ي يقاتلون بها ويهاجمون، 

وهم يخلقون الخطر با�شتمرار.
عل���ى  البي�شمرك���ة،  وزارة  و�ش���ددت 
الحاج���ة اإلى اتف���اق �شامل م���ع الجي�ش 
العراق���ي لمنع ه���ذه الح���وادث وتدمير 
وقال���ت:  كام���ا،  تدمي���را  الإرهابيي���ن 
البي�شمركة  قوات  ت�شمت  لن  "بالطبع، 
ع���ن هذه الأعمال و�ش���وف ترد بقوة في 
الوق���ت المنا�شب، ونح���ن نوؤكد ل�شعب 
كرد�شتان اأن اأمن اإقليم كرد�شتان محمي 
كم���ا كان دائم���ا، والبي�شمرك���ة جدي���رة 

بالثقة من الجميع".

 بغداد/ تميم الح�سن

ويتنق���ل نا�شط���ون م���ن مكان لآخ���ر منذ 
اكث���ر م���ن ا�شب���وع هرب���ا م���ن ماحق���ة 
اح���راق  بتهم���ة  مدنيي���ن،  م�شلحي���ن 

القن�شلية اليرانية في المدينة.
الثني���ن  م�ش���اء  متظاه���رون  وهت���ف 
الما�شي، في �شوارع كرباء �شد ايران، 
ف���ي م�شي���رة مطالب���ة بالك�شف ع���ن قتلة 
الوزني، اأحد اأب���رز وجوه الحراك الذي 

اغتيل في المدينة الأ�شبوع الما�شي.
�ش���ورة  يحمل���ون  محتج���ون  و�ش���اح 
الوزن���ي ف���ي التظاهرة: "اإيه���اب اأ�شرف 
من طه���ران"، بعد ا�شبوع من حرق جزء 
من مبنى القن�شلية اليرانية في كرباء.
ووف���ق م�ش���ادر امني���ة ف���ي كرب���اء ان 
"التحقيق���ات الولية ت�شير الى احتمال 
ت���ورط ف�شيل م�شلح – ل���م يذكر ا�شمه- 

تابع لطهران في عملية الغتيال".
الربع���اء،  كرب���اء،  محافظ���ة  واأعلن���ت 
لمعرف���ة  تحقيقيتي���ن  لجنتي���ن  ت�شكي���ل 
النا�شطي���ن،  اغتال���ت  الت���ي  الجه���ات 
اإحداهما باأمر رئي����ش الوزراء م�شطفى 

الكاظمي.

مالب�سات الحادث
وت�شير الم�ش���ادر في حدي���ث ل�)المدى( 
الى ان "حادثة الغتيال جرت امام منزل 
قيادي كبير في احد الف�شائل"، مبينا ان 
مقط���ع الفيديو ال���ذي انت�شر عن الحادث 

كان م�شجل من "كاميرات المنزل".
واأظهرت لقط���ات بالبي�ش وال�شود من 
كاميرا مراقبة اقتراب م�شلح على دراجة 
ناري���ة م���ن �شي���ارة الوزن���ي. توقف عند 
نافذة ال�شائق واأطلق النار على النا�شط 

ثم هرب في الظام.
وتتاب���ع الم�ش���ادر ان���ه "ج���رى �شح���ب 
عنا�شر الحماية المتواجدة منذ �شنوات 
ف���ي ال�ش���ارع الذي ي�شك���ن في���ه القيادي 
ف���ي اح���د الف�شائل قب���ل ي���وم واحد من 

الحادث".
كم���ا توؤك���د الم�شادر ان "تل���ك الحمايات 

افتعل���ت م�شكل���ة مع الوزني ق���رب داره، 
قبل 3 ايام من الغتي���ال وقامت ب�شحب 

م�شد�شه المرخ�ش".
ويته���م نا�شط���ون من���ذ اكث���ر م���ن ع���ام، 
ف�شائل م�شلح���ة واأح���زاب بالتورط في 
قت���ل المحتجي���ن، فيما تعج���ز الحكومة 

عن اعتقالهم حتى الن.
ال�شب���وع  م�شلح���ة  ف�شائ���ل  وهاجم���ت 
الما�شي، خلي���ة ال�شق���ور ال�شتخبارية 

في الب�شرة على خلفي���ة محاولة اعتقال 
اح���د قي���ادات الف�شي���ل المته���م باغتيال 

نا�شطين في المدينة.

لجنتان بدل واحدة !
وق����ال محاف����ظ كرب����اء ن�شي����ف جا�شم 
لل�شحيف����ة  ت�شري����ح  ف����ي  الخطاب����ي 
الر�شمية ام�ش الربعاء، اإن "المحافظة 
ت�شع����ى ب����كل جه����د ف����ي متابع����ة نتائج 

التحقيق الذي تقوم به اللجنة الخا�شة 
بجريم����ة اغتيال النا�شط المدني ايهاب 
الوزن����ي، والن�شط����اء الخري����ن الذي����ن 
ت����م اغتيالهم ومن بينه����م الروائي عاء 

م�شذوب وفاهم الطائي".
واأ�ش����اف الخطاب����ي، اأن "لجن����ة اخرى 
ال����وزراء  رئي�����ش  م����ن  باأم����ر  �شكل����ت 
م�شطفى الكاظم����ي، و�شنقدم لها الدعم 
الكام����ل للو�شول الى الجن����اة"، موؤكدا 

وجود تعاون كبير بين اللجنتين.
وكان فاه����م الطائ����ي، وه����و نا�ش����ط في 
كرباء، قتل ب�"�شيناريو" م�شابه لمقتل 
الوزني ف����ي 2019، بوا�شطة م�شلحين 

ي�شتقان دراجة نارية.
ه�ش����ام  المن����ي  الخبي����ر  قت����ل  كذل����ك 
الها�شم����ي، ف����ي تم����وز الما�ش����ي، ع����ن 
طري����ق دراج����ة ناري����ة كان����ت تراقب����ه، 
واطل����ق علي����ه م�شلح النار ف����ور وقوف 

�شيارته امام داره �شرقي بغداد.
وق����ال �شي����اء الهندي، وه����و نا�شط في 
كرب����اء ل�)الم����دى( ان "ال�شلط����ات ف����ي 
العراق اعتادت حين تريد المماطلة في 

اي ق�شية ان ت�شكل لجانا".
ومن����ذ حكوم����ة عادل عب����د المهدي التي 
اطاح����ت به����ا تظاه����رات ت�شري����ن نهاية 
للتحقي����ق  لجن����ة   11 �شكل����ت   ،2019
بح����وادث قت����ل جماع����ي للمتظاهري����ن، 

لعملي����ات  اخ����رى   20 م����ن  واكث����ر 
اغتيالت فردية، م�شتركة بين البرلمان 
نتائ����ج  تظه����ر  ان  دون  والحكوم����ة، 

وا�شحة.
ووفق الأرقام الر�شمية، قتل نحو 600 
�شخ�����ش واأ�شي����ب 30 األف����ا، غالبيته����م 
ال�شاحق����ة م����ن المتظاهرين من����ذ الأول 
م����ن ت�شري����ن الول 2019، ال����ى جانب 
الع�ش����رات من المفقودي����ن، فيما لتزال 
مح����اولت قتل النا�شطي����ن م�شتمرة في 

الباد.

ت�سعيد ومالحقات
وحذر الهندي من ت�شعيد الحتجاجات 
في حال ا�شتمرار "الت�شويف في ق�شية 

ك�شف قتلة المتظاهرين".
وح����دد نا�شط����ون ف����ي ع����دة محافظات 
م�شي����رات "زح����ف ال����ى بغ����داد" في 25 
المطالبي����ن  لم�شان����دة  الحال����ي،  اأي����ار 
وباق����ي  الوزن����ي  قتل����ة  ع����ن  بالك�ش����ف 

زمائه.
وي�شير النا�شط الكربائي الى "وجود 
نح����و 10 نا�شطين في المدينة يتنقلون 
من����ذ نح����و ا�شب����وع ب�شب����ب ته����م باطلة 
القن�شلي����ة  ح����رق  ع����ن  بم�شوؤوليته����م 

اليرانية".
وقال����ت قي����ادة �شرط����ة كرب����اء، ان م����ا 
يت����م تناوله ع����ن �شدور اأوام����ر للقوات 
الذي����ن  النا�شطي����ن  باعتق����ال  الأمني����ة 
يقوم����ون بتنظيم التظاه����رات وتوزيع 
المحافظ����ة  ف����ي  وال�ش����ور  اليافط����ات 
للمطالب����ة "بدم ال�شهيد ايه����اب الوزني 

عارية عن ال�شحة".
وب����داأ نا�شط����ون ف����ي كرب����اء بتعلي����ق 
"100 بو�شتر" في المدينة يحمل �شور 
الوزن����ي وفاهم الطائي كتب عليه: "من 
قتلن����ي"؟ فيما ت�شامن����ت عوائل �شهداء 

اآخرين مع الحملة.
لك����ن الهن����دي يقول انه ل يع����رف هوية 
النا�شطي����ن،  تاح����ق  الت����ي  الجه����ات 
م�شيفا انه����م "م�شلحون ولكن يرتدون 

ازياء مدنية".
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م�سلحون بزي مدين يالحقون 
نا�سطني بتهمة حرق القن�سلية 
الإيرانية يف كربالء

انتق��د نا�سطون في كربالء ت�سكيل اكثر من لجن��ة تحقيق في ق�سية مقتل النا�سط ايهاب الوزني، بينما هناك 
موؤ�س��رات عن ت��ورط قيادي في احد الف�سائل بالح��ادث. وظهر بح�سب تحقيقات اولي��ة، وجود متابعة دقيقة 

لتحركات الوزني قبل ايام من اغتياله، كما اعد م�سرح الجريمة ب�سكل دقيق قبل تنفيذ الهجوم.

تنظيم داع�ش ي�شع اليد على مناطق يف جبال قرة جوغ بعد �شهرين على حتريرها

م�شرية يف كربالء للمطالبة بالك�شف عن قتلة الوزين

حتقيقات اأولية: �شحب م�شد�ش الوزين واختفاء حماية قائد 
ف�شيل م�شلح قبل 24 �شاعة من االغتيال

 بغداد/ المدى

ق����ال وزير الدفاع العراقي جمع����ة عناد، الأربعاء، اإن �شب����ب اإقالة قائد عمليات 
الب�ش����رة ال�شابق من من�شبه، ه����و محاولته حل "م�شكل����ة" الق�شور الرئا�شية 

على الطريقة الع�شائرية.
واندلع����ت ليل الأربع����اء الما�شي ا�شتب����اكات بين قوة اأمني����ة عراقية وعنا�شر 
ف�شي����ل م����وال لإيران في منطقة الق�ش����ور الرئا�شية في الب�ش����رة، بعد مداهمة 

اأمنية لمنزل اأحد م�شلحي الف�شيل، المتهم بتنفيذ عمليات اغتيال نا�شطين. 
واأ�شاف عناد في رد على �شوؤال اأن "قائد عمليات الب�شرة ال�شابق اللواء الركن 
اأك����رم �شدام حاول حل الخاف والمواجه����ة الم�شلحة التي ح�شلت في مجمع 

الق�شور من خال قيامه بطلب ما يعرف بالعطوة )الهدنة(".
و�شدد الوزير العراقي على اأن الب�شرة "تتعر�ش دائما لتهديد ال�شاح المنفلت 

والنزاعات الع�شائرية".
وكانت م�شادر اأمنية عراقية متعددة ك�شفت اأن ال�شتباكات وقعت في الب�شرة 
بعد قيام "ف�شي����ل م�شلح يتبع ع�شائب اأهل الحق بمهاجمة مقر خلية ال�شقور 

ال�شتخبارية في الق�شور الرئا�شية بمنطقة البرا�شعية".
ك�شف����ت ع����دة م�ش����ادر اأمني����ة عراقية رفيع����ة، الخمي�����ش، اأن ا�شتب����اكات وقعت 
لي����ل الأربع����اء بين قوة اأمني����ة عراقية وعنا�ش����ر من ف�شيل موال����ي لإيران في 
الب�ش����رة بع����د قيام عنا�شر اأم����ن بمداهمة من����زل اأحد عنا�ش����ر الف�شيل المتهم 
بتنفي����ذ عمليات اغتي����ال نا�شطين. وقال����ت الم�شادر، التي طلب����ت عدم الك�شف 
عن هويتها، اأن "الحادثة ح�شلت على خلفية قيام مفرزة تابعة لا�شتخبارات، 
وفق مذكرة قب�ش اأ�شولية، بمداهمة مقر ومنزل م�شوؤول الدعم اللوج�شتي في 
الع�شائ����ب المدعو �شباح الوافي دون اإلق����اء القب�ش عليه ب�شبب عدم تواجده 
في تل����ك الثناء". وبينت اأنه "اإثر ذلك قام����ت مجموعة من الع�شائب بتطويق 
مق����ر ال�شتخبارات ومهاجمته بالأ�شلحة الخفيفة والمتو�شطة لمدة ربع �شاعة 

مع عدم ال�شماح لأي �شخ�ش بالدخول والخروج" من المقر. 
واأكد �شابط رفيع في ال�شتخبارات العراقية اأن "مذكرات قب�ش �شدرت بحق 
ع����دة اأ�شخا�ش على �شلة بالواف����ي"، مبينا اأن "المعلوم����ات الأولية ت�شير اإلى 
اعتق����ال والد اأحد المطلوبي����ن ويدعى اأبو ب�شير، المته����م بقتل نا�شطين بينهم 

ريهام يعقوب".
وبع����د �شاع����ات من الح����ادث، اأ�ش����درت خلي����ة الإعام الأمن����ي بيان����ا قالت فيه 
اإن رئي�����ش ال����وزراء م�شطف����ى الكاظمي "وج����ه باإر�شال لجن����ة تحقيق لمعرفة 
ماب�ش����ات الأح����داث الت����ي ح�شلت ف����ي محافظة الب�ش����رة الليل����ة الما�شية في 

مجمع الق�شور ومعرفة المق�شرين".
و�شه����دت الب�شرة، العام الما�شي، عدة حوادث اغتيال طالت نا�شطي المجتمع 
المدني ومحتجين، كان من بينهم اأي�شا النا�شطة والطبيبة، ريهام يعقوب، في 

اآب الما�شي، والتي وعد الكاظمي في تغريدة باعتقال قاتليها.

وزير الدفاع: قائد عمليات 
الب�شرة حاول حل م�شكلة 

الرئا�شية"  الق�شور  "مهاجمة 
ع�شائريًا 

قوة اأمنية تالحق داع�ش

فتح مراكز التن�سيق بين الجي�ش وقوات البي�سمركة ل�سد الثغرات على الحدود ال�سورية



 املدى / جبار بچاي

واأكدت العزاوي اأن "موارد دجلة انخف�ضت 
حالي����ًا اىل الُثل����ث حيث كان يدخ����ل العراق 
�ض����نويًا بح����دود 80 ملي����ار م����ر مكعب من 
املي����اه يف ال�ض����بعينيات والآن اأق����ل م����ن 30 
ملي����ار م����ر مكع����ب و�ضي�ضبح بح����دود 15 
مليار مر مكعب يف العقد القادم"، متوقعة 
"جف����اف نه����ري دجل����ة والف����رات كلي����ًا عام 

".2040
وقالت العزاوي يف حديث ل� )املدى(" اعتقد 
اأن هنال����ك �ض����رورة للركيز عل����ى مو�ضوع 
تراج����ع الإي����رادات املائي����ة يف نه����ري دجلة 
والفرات  نتيجة بناء  ال�ضدود من قبل تركيا 
واإيران وحتى يف منطق����ة كرد�ضتان والتي 
اأجن����ز منها بحدود 17 �ض����دًا منذ عام 2006 
ول ي����زال العم����ل م�ضتمرًا لإجن����از عدد اآخر 
من تل����ك ال�ضدود ،حي����ث مت برجمة تنفيذها 
م����ن قب����ل حكوم����ة اإقلي����م كرد�ضت����ان العراق 
ع����ام 2019 على روافد نهر دجلة ) اخلابور 
و�ض����روان  والأ�ضف����ل  الأعل����ى  وال����زاب 
والعظيم ( ب����دون موافقة حكومة املركز يف 

بغداد على بع�ضها.   
واأو�ضح����ت اأن " بناء تلك ال�ض����دود يتزامن 
م����ع ا�ضتم����رار كل من اإي����ران وتركي����ا ببناء 
اأك����ر من 60 �ض����دًا كبرًا عل����ى منابع نهري 
دجل����ة والف����رات يف اأرا�ضيها خ����ال العقود 
الأربعة املا�ض����ية." م�ض����رة اىل اأن  "اإيران 
قام����ت  بحجب مي����اه 35 رافدًا م����ن الروافد 
الرئي�ض����ة التي ت�ضب يف الأرا�ضي العراقية  
اأهمه����ا ) اأنهار ال����كارون والكرخة ودويريج 
والطيب والوند و�ضروان ( وبناء ع�ضرات 
ال�ض����دود �ض����من خط����ة ته����دف لبن����اء املئات 
من هذه ال�ض����دود عل����ى الأنه����ار يف املناطق 
املحاذي����ة للع����راق  يهدف معظمه����ا لتحويل 
كمي����ات كب����رة م����ن م�ض����ادر مي����اه املناطق  
املتاخم����ة  و  لإي����ران  وال�ض����مالية  الغربي����ة 
للع����راق اىل و�ض����ط و�ض����رقي اإي����ران خافًا 
باحلف����اظ  اخلا�ض����ة  الدولي����ة  لاتفاقي����ات 
على جم����اري الأنهار الطبيعي����ة ومكوناتها 
الإحيائية وكذلك اتفاقية هل�ضنكي اخلا�ضة 
با�ض����تخدامات وتقا�ضم مياه الأنهار الدولية 
امل�ض����ركة ب����ن اأك����ر م����ن بل����د يف احلو�ض 

الواحد لاأغرا�ض غر املاحية." 
واأ�ضافت اأن " هذا العدد الكبر من ال�ضدود 
التي بنيت على الروافد التي ت�ض����ب يف نهر 

دجلة �ض����واء كان����ت يف اجلان����ب الركي اأم 
الإيراين اأم �ض����دود �ضغرة بنيت يف حدود 
اإقلي����م كرد�ض����تان اأدت اىل انخفا�ض  موارد 
دجلة اىل الثلث تقريبًا و�ضوف تنذر بكارثة 

كبرة على م�ضتقبل املياه يف البلد."
وت�ضاءلت العزاوي عن " خطط و اإجراءات 
حكوم����ة العراق ملواجهة م�ض����كلة املياه اإزاء 
التوقعات  العلمية التي ت�ضر اىل احتمالية 
جف����اف النهري����ن بح����دود  2040 وعنده����ا 
�ض����تحل كارثة كب����رة يف بل����د الرافدين بعد 
اأن ي�ض����بح ب����ا مي����اه بفق����د رافدي����ه ) دجلة 
والفرات ( اإ�ض����افة اىل فق����د الروافد القادمة 
من دول اجلوار التي كانت تغّذيه باملياه ." 

اإجراءات خجولة 
وقال����ت اإن " الإج����راءات الت����ي تق����وم به����ا 
احلكوم����ة العراقي����ة �ض����واء عل����ى ال�ض����عيد 
ال�ضيا�ض����ي م����ن خ����ال وزارة اخلارجية اأو 
ع����ر الطرق الفنية من خ����ال وزارة املوارد 
م�ض����توى  ودون  خجول����ة  ت����زال  ل  املائي����ة 
الطموح وهناك اإجراءات اأكر فاعلية ميكن 
اأتباعها ل�ض����مان حق العراق يف احل�ض����ول 
عل����ى  املياه مبوج����ب القوان����ن والقرارات 

الدولية النافذة."
واعترت " عامل ال�ض����غط القت�ضادي اأحد 
الأب����واب التي ينبغ����ي اأن يتبعها العراق مع 
كل من تركيا واإيران للح�ض����ول على ح�ضته 
الكافي����ة م����ن املي����اه بع����د اللج����وء اىل وقف 
ا�ضتراد ال�ضلع والب�ض����ائع املختلفة من كا 
الدولت����ن ما مل تك����ن هناك �ض����مانات اأكيدة 
ووا�ض����حة حل�ض����ول الع����راق على ح�ض����ته 

الكافية والعادلة من املياه."
وتوؤكد العزاوي  اأن " مو�ض����وع �ُض����ح املياه 
يف دجل����ة والف����رات  يت����م التطرق ل����ه دائمًا 
ك����رد فع����ل على ما تق����وم به اإي����ران او تركيا 
ول يت����م التطرق له ب�ض����مولية اأعم����ق واأدق 
مع �ض����رورة م�ض����اركة اجلوانب ال�ضيا�ضية 
مع الفني����ة ويكون ال����راأي العراقي والقرار 
واحد يذهب باجتاه م�ضلحة البلد وال�ضعب 
ولي�ض تبعًا للم�ض����الح اجلانبية اأو الفئوية 
وحق����وق  البل����د  م�ض����لحة  يهمه����ا  ل  الت����ي 
�ض����عبه."  واأو�ض����حت  " اأن  قط����ع املياه عن 
النهرين له تاأثرات كبرة على الأمن املائي 
والغذائ����ي للعراق حيث تقل�ض����ت م�ض����اهمة 
القطاع الزراع����ي يف اإجمايل الناجت املحلي 
م����ن 25% خ����ال مرحل����ة ال�ض����بعينيات اىل 

ح����وايل 3.06% فق����ط خ����ال ع����ام  2016 
ي�ض����اف اإليها ا�ض����تمرار تناق�ض م�ض����احات 
الأه����وار منذ ال�ض����بعينيات حلجب املوجات 
الفي�ض����انية لنهري دجلة والفرات مب�ضاريع 
ال�ض����دود العماق����ة يف تركي����ا ث����م يف اإيران 
وانخفا�ض كميات املوارد املائية ال�ضنوية."  
م�ض����احات  تناق�����ض  اأن  ناح����ظ   " وقال����ت 
العق����ود  الع����راق خ����ال  اله����وار جنوب����ي 
الأربعة املا�ض����ية جاء متنا�ضبًا مع التناق�ض 
املائي����ة  ال����واردات  كمي����ات  يف  التدريج����ي 
الداخلة للعراق من دول املنبع وبا�ض����تمرار 
بناء املزيد من ال�ضدود  واإنفاق حتويل مياه 
رواف����د نه����ري دجل����ة والفرات قب����ل دخولها 
للع����راق فان ه����ذه الأهوار �ض����تجف حتمًا." 
واأ�ضافت  " �ض����وف ي�ضاحب هذه اخل�ضارة 
فق����دان الع����راق لل����روة ال�ض����مكية والتنوع 
الإحيائي النهري  وتقل�ض ب�ض����اتن النخيل 
اىل ُثلث ما كانت عليه يف �ض����بعينيات القرن 
املا�ض����ي نتيجة انح�ضار م�ض����احات الأنطقة 
الفي�ض����انية بتغر عمق ومنا�ضيب النهرين 
وتغر ن�ضبة رطوبة الربة وارتفاع الأماح 
فيهما وانخفا�ض منا�ض����يب املي����اه اجلوفية 
ال�ضطحية املرتبطة بالنهرين،  كذلك ازدادت 
م�ض����احات الأرا�ضي ال�ض����حراوية واملهّددة 
بالت�ض����ّحر اىل 92% وفق ما جاء يف تقارير 

وزارة البيئة يف العراق."
وقال����ت  "لق����د حتولت الكثر من الأرا�ض����ي 
اىل  الع����راق  وجنوب����ي  و�ض����ط  الزراعي����ة 
اأرا�����ضٍ جرداء غ����ر قابلة لل�ض����كن والعي�ض 
بع����د توق����ف الزراعة فيها مما اأدى لت�ض����ارع 
هج����رة املزارع����ن اىل امل����دن خ����ال العق����د 
املا�ضي وفق تقارير منظمة الهجرة الدولية 
IMO." واأو�ضحت اأن  " ما يدخل العراق 
�ض����نويا  من املياه كان بحدود 80 مليار مر 
مكعب يف �ض����بعينيات القرن املا�ضي  والآن 
اأق����ل م����ن 30 مليار م����ر مكعب و�ضي�ض����بح  
بحدود 15 مليار مر مكعب يف العقد القادم 
ومي�ض����ي هذا الراجع لتحل كارثة حقيقية 
م����ا مل يتم اتخاذ اإج����راءات طارئ����ة   وقوية 
ت�ض����ع م�ض����لحة العراق فوق كل العتبارات 
واأن ل جتامل حكومته اأيًا من الدولتن على 

ح�ضاب امل�ضلحة العراقية."

العراق بحاجة اىل ا�ستخدام 
نظام الري املُقن

واعت����رت الع����زاوي وهي ا�ض����تاذ م�ض����ارك 

يف الهند�ض����ة البيئية، دكتوراه يف الهند�ضة 
اجليوبيئية من جامع����ة كولورادو للمناجم 
يف اأمري����كا واجن����زت العدي����د م����ن البحوث 
يف كلية الهند�ض����ة/ جامع����ة بغداد منها اأن " 
امل�ضي با�ض����تخدام ال�ض����اليب التقليدية يف 
التعام����ل م����ع املياه يع����د اأحد اأهم الأ�ض����باب 
التي ت�ضاعد على هدر كميات كبرة منها يف 
ظل قواعد عمل قدمية وبالية  ول تعتمد على 
نطاق وا�ضع على �ضبيل املثال اأ�ضلوب الري 
املقنن وم����ن اأمثلته الري بالر�ض اأو التنقيط 
وكاهما �ضاع ا�ضتخدامهما حتى يف البلدان 
النامية مما �ض����اعد على نحو كبر يف تقليل 
عمليات الهدر غر املررة يف املياه اإ�ض����افة 
اىل اأن ه����ذا الن����وع م����ن التعامل م����ع اأنظمة 
الري من �ض����اأنه اأن يعط����ي نتائج كبرة على 

�ضعيد كمية الإنتاج الزراعي ونوعه."
اآذار  يف  املائي����ة  امل����وارد  وزارة  ونظم����ت 
يه����دف  للمي����اه  دويل  موؤمت����ر  اأول   2013
مل����وارد  الر�ض����يدة  والإدارة  التخطي����ط  اىل 
املياه لتحقيق ا�ض����تدامتها مب�ض����اركة جهات 
حكومي����ة عراقي����ة ودولي����ة ومنظمات الأمم 
املتح����دة املعنية باملياه، اإ�ض����افة اإىل جامعة 
م����ع  املت�ض����اطئة  وال����دول  العربي����ة  ال����دول 
العراق وتركيا واإيران و�ض����وريا دعا خاله 
العراق اىل الإن�ضاف وامل�ضاواة يف توزيع 
املياه ، موؤكدًا �ض����رورة معاجل����ة التحديات 
الأجي����ال  حق����وق  ل�ض����مان  املل����ف  ه����ذا  يف 
القادم����ة. ويواج����ه قط����اع امل����وارد املائي����ة 
حتدي����ات عدي����دة اأبرزها �ُض����حها، والتغير 
يف  الأمط����ار  �ض����قوط  وتذب����ذب  املناخ����ي، 
حو�ض����ي دجلة والف����رات والتي تتفاوت من 
مو�ض����م اىل اآخر لت�ض����ل يف بع�ض املوا�ض����م 
اىل الذروات الفي�ض����انية مقابل النح�ض����ار 

الكبر يف موا�ضم اأخرى .
وكان الع����راق ق����د وقع مع تركي����ا يف كانون 
الأول 2014، مذكرة تفاهم يف جمال املياه، 
ت�ض����منت 12 م����ادة، اأبرزه����ا تاأكي����د اأهمي����ة 

التع����اون يف جم����ال اإدارة امل����وارد املائي����ة 
لنه����ري دجل����ة والف����رات، وحتديد احل�ض����ة 
املائي����ة لكل دولة يف مي����اه النهرين، وتاأكيد 

اأهمية تقييم املوارد املائية.
ويعتم����د الع����راق يف تاأم����ن املي����اه ب�ض����كل 
والف����رات،  دجل����ة  نه����ري  عل����ى  اأ�ضا�ض����ي 
وروافدهم����ا التي تنب����ع جميعها م����ن تركيا 
واإيران ويلتق����ي النهران قرب مدينة القرنة 
�ض����مال حمافظة الب�ضرة  ليت�ضكل بالتقائهما 
�ضط العرب الذي ي�ضب يف اخلليج العربي.
وكانت وزارة املوارد املائية قد قدمت  مطلع 
اآي����ار احل����ايل بروتوكوًل حول مل����ف املياه 
للجان����ب الركي وهناك مباحثات م�ض����تمرة 
ب�ض����اأنه  من اأجل الو�ضول اإىل �ضيغة نهائية 

للروتوكول.

تركيا ال حترتم اتفاقيات 
تقا�سم املياه 

م���ن جانب���ه ق���ال اخلب���ر القان���وين عل���ي 
التميم���ي اإن "تركيا مل ُتقم وزنًا لاتفاقيات 
والروتوكولت ومب���ادئ القانون الدويل 
التي حتكم توزي���ع مياه الأنهار على الدول 
املت�ض���اطئة ، كما اأنها ل تقبل باملبداأ الدويل 
كون العراق لديه حقوق مكت�ض���بة وحقوق 
تاريخي���ة توؤك���د حق���ه يف ا�ض���تخدام املياه 
وبالت���ايل فاأنها ل حترم اتفاقيات تقا�ض���م 

املياه "
موؤك���دًا اأن  "تركيا تلجاأ دائمًا اىل اإطالة اأمد 
املفو�ض���ات كلما طلب الع���راق ذلك على اأمل 
حتقي���ق اأهدافه���ا وال�ض���تحواذ عل���ى اأكر 
كمية من املياه عن طريق بناء ال�ض���دود يف 
املناط���ق املحاذية للح���دود العراقية والتي 
تقع �ضمن خط م�ضار منبع دجلة والفرات " 
التفاقي���ات  اأه���م   " اأن  اىل  م�ض���رًا 
الع���راق  ح�ض���ة  ب�ض���اأن  والروتوك���ولت 
املائي���ة م���ع تركي���ا ه���ي : اتفاقي���ات لوزان 
املعق���ودة ب���ن تركي���ا واحللف���اء بتاريخ 2 

مت���وز 1923 اخلا����ض بتنظي���م املي���اه بن 
الدول امل�ضاطئة وعدم الإ�ضرار بهما .

اجل���وار  وح�ض���ن  ال�ض���داقة  معاه���دة   •
املوقع���ة ب���ن تركي���ا والع���راق بتاريخ 29 
اأذار 1946 والروتوك���ول رقم )1( امللحق 

بها حيث ن�ضت املادة اخلام�ضة :�
تواف���ق تركيا عل���ى اطاع الع���راق على اأية 
م�ض���اريع خا�ض���ة ق���د تق���رر اأن�ض���اءها على 
نه���ري دجل���ة والف���رات اأو روافدهما وذلك 
لغر����ض جعل الأعمال الت���ي تخدم على قدر 
الإمكان م�ضلحة العراق كما تخدم م�ضلحة 

تركيا .
والفني  القت�ضادي  التعاون  • بروتوكول 
ب���ن الدولت���ن املوق���ع يف 17 / 1 / 1971 
اأ�ض���رع  يف  الطرف���ان  ُي�ض���رع   ،  )3( امل���ادة 
املي���اه  ح���ول  باملباحث���ات  ممك���ن  وق���ت 

امل�ضركة ومب�ضاركة جميع الأطراف .
ال���ذي تعه���دت  ع���ام 1989  • بروتوك���ول 
تركي���ا مبوجب���ه بتمري���ر ح�ض���ة ل���كل م���ن 
�ض���وريا والعراق وعدم الإ�ضرار بالدولتن 
وقد �ض���دق هذا الروتوكول لدى اجلامعة 

العربية يف 2007/3/22.
وفيم���ا يتعلق بالتفاقي���ات الدولية ب�ض���اأن 
الأنهر الدولية ك�ض���ف التميمي عن اأن تركيا 
جتاهل���ت اأي�ض���ًا مب���ادى القان���ون ال���دويل 
الت���ي تعت���ر النهر الدويل اإذا كان حو�ض���ه 
مي���ر باأقاليم خمتلف���ة فان لكل دولة تبا�ض���ر 
�ض���يادتها على ما مي���ر يف اإقليمها من النهر 
مع �ض���رورة عدم الإ�ض���رار مب�ضالح الدول 
الكرى وهذا ما اأكدته قواعد هل�ضنكي لعام 
1966 وفقًا لنظرية حقوق الدول امل�ضاطئة 
، وه���ذا مااأكدته حمكمة العدل الدولية وفقًا 
لخت�ضا�ض���ها ال���وارد يف امل���ادة ) 38 ( من 

نظامها الداخلي .
* قان���ون املج���اري الدولي���ة غ���ر املاحية 
لعام 1977 ويف املادة ) 11 منه ( �ض���رورة 
كاف���ة  عل���ى  املائ���ي  املج���رى  دول  اإط���اع 

املعلومات والت�ض���اور بع�ض���ها م���ع البع�ض 
الآخر 

ل���اأمم املتح���دة وفقًا  الدولي���ة  • القواع���د 
يف  واملوؤرخ���ة   4/492 املرقم���ة  للوثيق���ة 
عل���ى   )  2 امل���ادة   (  1994 حزي���ران   17
دول املج���رى املائ���ي الدويل قب���ل اأن تقوم 
اأو تتخ���ذ تداب���ر جت���اه املج���رى اأن توّجه 
اىل تل���ك ال���دول اإخط���ارًا يت�ض���من بيانات 
ومعلوم���ات ع���ن امل�ض���روع امل���راد تنفي���ذه 
وفقًا للُع���رف الدويل والتفاقي���ات الدولية 
به���ذا ال�ض���اأن . واملت�ض���منة تق���ومي الآث���ار 
لتل���ك التداب���ر والن�ض���اطات عل���ى حق���وق 
الق���ول  اىل  . وخل����ض  املت�ض���اطئة  ال���دول 
ب���اأن "م�ض���كلة املياه ب���ن الدول امل�ض���اطئة 
مع �ض���وريا وتركيا واإي���ران قائمة ولن يتم 
حلها خا�ضة بالن�ضبة اىل اإيران التي جّففت 
م�ض���ادر املي���اه الواف���دة اىل الع���راق الذي 
اأخذ يعي�ض و�ض���عًا ماأ�ض���ويًا خ���ال العقود 
املن�ضرمة جراء تراجع  م�ضتوى الواردات 

املائية من نهري دجلة والفرات ."
موؤك���دًا اأن " الأم���ن املائ���ي يعت���ر الرديف 
الأ�ضا�ض لاأمن الغذائي ولذلك فبدون وفرة 
مائي���ة مرجم���ة وم�ض���يطر عليه���ا ي�ض���عب 
اأو  زراعي���ة  مب�ض���اريع  للقي���ام  التخطي���ط 

غرها يف بلد الرافدين ."
ويلعب تغير املناخ وارتفاع عدد ال�ض���كان 
دورًا يف ظه���ور اأزم���ة املي���اه يف الع���راق، 
حي���ث ك�ض���فت وزارة امل���وارد املائي���ة اأن���ه 
مبوج���ب التفاقي���ات الت���ي عقده���ا العراق 
م���ع دول اجل���وار، �ض���تخف�ض ن�ض���بة املياه 
الوا�ض���لة اإىل العراق من تلك الدول بن�ضبة 

30% بحلول عام 2035.
�ض���نوات  من���ذ  يع���اين  الع���راق  اأن  يذك���ر 
انخفا�ض���ًا متوا�ض���ًا يف الإي���رادات املائية 
عر دجلة والفرات، وفاقم اأزمة �ُض���ح املياه 
كذلك تدين قلة الأمطار يف الباد على مدى 

ال�ضنوات املا�ضية.
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تحذيرات من جفاف دجلة والفرات 

�صفرًا  الإي������رادات  ف�أ�صبحت  ال���رواف���د  جم���رى  ت  غ���ررّ اإي����ران 

حّذرت اخلبرية يف الهند�سة البيئية، الدكتورة �سعاد ناجي العزاوي من جفاف 
نهري دجلة والفرات كليًا نتيجة بناء ال�سدود يف تركيا واإيران وحتى يف منطقة 
كرد�ستان على نحو كبري، فيما راأى خبري قانوين اأن تركيا �سربت عر�ض احلائط 
املت�ساطئة  الدول  بني  املياه  تنظيم  ب�ساأن  الدولية  والربوتوكوالت  املواثيق 

واأحلقت �سرراً كبرياً بالعراق.

 ذي قار / ح�سني العامل

اأعلن���ت اإدارة حمافظة ذي قار عن ا�ض���تكمال اإعداد 
خطة م�ض���اريع �ض���ندوق اعم���ار ذي ق���ار وتوقعت 
ان تتم م�ض���ادقتها م���ن اأمانة جمل�ض الوزراء خال 

اليام القليلة القادمة.
وفيم���ا اأك���دت اإحال���ة 16 م�ض���روعًا �ض���من خطتها 
اخلا�ض���ة بتنمي���ة الأقالي���م، اأ�ض���ارت اىل مفاحت���ة 
جمل�ض الوزراء حول تبّني برنامج )الإعمار مقابل 
النف���ط ( ل�ض���د حاجتها الكبرة من م�ض���اريع البنى 

التحتية.
وذك���ر بيان م���ن املكت���ب الإعامي ملحاف���ظ ذي قار 
تابعته املدى اأن " حمافظة ذي قار ا�ض���تكملت خطة 
م�ض���اريع �ض���ندوق اإعمار ذي قار و�ضملت م�ضاريع 
خدمية و�ضراتيجية �ض���ُيعلن عنها حال م�ضادقتها 
خال الأيام القادمة"، واأ�ضاف اأن"  العمل جاٍر مع 
وزارة التخطي���ط لغر�ض امل�ض���ادقة على م�ض���اريع 
خطة تنمية الأقاليم وبحث اإمكانية زيادة امل�ضاريع 

اجلديدة امل�ضموح بتنفيذها يف املحافظة".
واأ�ض���ار البيان اىل اأن " اإدارة املحافظة خ�ض�ض���ت 
مبالغ اأكر من املطلوب للم�ضاريع امل�ضتمرة لتايف 
توقف امل�ضاريع "، مرجحًا "عدم توقف اأي م�ضروع 
خ���ال هذا الع���ام لأ�ض���باب تتعلق بتوفر ال�ض���يولة 
املالية كون ن�ض���بة اإجن���از املقاولن للم�ض���اريع لن 

تكون اأكر من املخ�ض�ض للم�ضاريع امل�ضتمرة".
 وكان���ت اإدارة حمافظ���ة ذي قار ك�ض���فت موؤخراأ اأن 
م�ض���اريع �ض���ندوق اإعمار ذي ق���ار والبالغة قيمتها 
300 ملي���ار دينار �ض���ُتدار مركزيًا من قب���ل الأمانة 
العامة ملجل�ض الوزراء، واإن تخ�ضي�ضات املحافظة 
�ض���من خطة تنمية الأقاليم لع���ام 2021 تبلغ 304 

مليارات دينار.

واأ�ض���ار بيان حمافظ���ة ذي ق���ار اىل اأن " متطّلبات 
وحاج���ة حمافظ���ة ذي قار م���ن امل�ض���اريع اخلدمية 
وال�ض���راتيجية تفوق الأموال املخ�ض�ضة لها لهذا 

ُطرحت فكرة ) الإعمار مقابل النفط ( .
وكان حمافظ ذي ق���ار، اأحمد غني اخلفاجي، اأعلن 
يوم اخلمي�ض )13 ايار 2021 ( ، عن مذكرة تفاهم 
اأولية مع �ض���ركة �ضي بي بي ال�ض���ينية لإن�ضاء عدد 
م���ن م�ض���اريع البنى التحتي���ة يف املحافظ���ة مقابل 
احل�ضول على كميات من النفط اخلام، وذلك خال 
ا�ض���تقباله وفًدا من اإدارة ال�ض���ركة برئا�ضة مديرها 

املفو�ض يف العراق جو �ضياو �ضو.

وق���ال اخلفاجي يف حينها اإن "هذه املذكرة الأولية 
ال�ض���ينية مل�ض���اريع  ال�ض���ركة  ن�ض���ت عل���ى تنفي���ذ 
وخدم���ات  املدر�ض���ية  والأبني���ة  واملج���اري  امل���اء 
الطرق واجل�ض���ور وم�ض���اريع الطاقة �ضمن حدود 
املحافظ���ة، عل���ى اأن ت�ض���دد اأثم���ان ه���ذه اخلدمات 
على �ض���كل دفع���ات من النف���ط اخلام ال���ذي تنتجه 

املحافظة".
واأو�ض���ح يف بيان �ض���در ع���ن مكتب���ه الإعامي اأن 
اأويل و�ض���يتم  ال�ض���ينية  ال�ض���ركة  م���ع  " التف���اق 
ا�ضتح�ض���ال موافق���ة احلكوم���ة الحتادية ح�ض���ب 
القان���ون، حت���ى مت�ض���ي املحافظ���ة قدم���ًا ب���اإدراج 

امل�ض���اريع املذكورة والتف���اق ب�ض���ورة نهائية مع 
ال�ض���ركة ". ويف ذات ال�ض���ياق اأعلنت حمافظة ذي 
قار عن اإحالة 16 م�ض���روعًا خدميًا و�ض���حيًا �ضمن 

خطتها اخلا�ضة بتنمية الأقاليم لعام 2020.
وذك���ر بيان لحق من املكت���ب الإعامي ملحافظ ذي 
ق���ار اأنه " مت���ت اإحالة 16 م�ض���روعًا خ���ال الفرة 
املمت���دة من 20ني�ض���ان ولغاي���ة 11 اأيار م���ن العام 
اجل���اري"، م�ض���رًا اىل اأن " امل�ض���اريع التي تدخل 
�ض���من خطة تنمي���ة الأقاليم ت�ض���مل م�ض���روع هدم 
واإعادة بناء مركز �ض���ومر لاأ�ض���نان يف النا�ض���رية 
بخدم���ات  املخدوم���ة  ال�ض���وارع  اإن�ض���اء  واإكم���ال 

ال�ض���رف ال�ض���حي يف مبن���ى ع�ض���كري يف ق�ض���اء 
اجلباي�ض واإن�ض���اء واإك�ض���اء �ض���وارع مع �ض���بكات 
ال�ض���رف ال�ضحي يف ق�ض���اء قلعة �ضكر". واأ�ضاف 
�ض���وارع  اإن�ض���اء  م�ض���روع  ي�ض���مل  " كم���ا  البي���ان 
خمدوم���ة بخدم���ات ال�ض���رف ال�ض���حي بال�ض���وب 
الكبر يف ق�ضاء الدواية واإن�ضاء �ضوارع خمدومة 
بخدم���ات ال�ض���رف ال�ض���حي يف املنار وم�ض���روع 
تاأهيل جممعات ماء مع مد �ض���بكات يف النا�ض���رية 
- البطح���اء – اأور"، واأ�ض���اف " وم�ض���روع تاأهيل 
بناي���ة دائرة الأمور الإداري���ة واملالية يف املحافظة 
وم�ض���روع اإن�ض���اء مبنى معهد ال�ض���حة العايل يف 
النا�ض���رية وم�ض���روع حتوي���ل م�ض���بات حمط���ات 
�ض���وب ال�ض���امية من نهر الفرات اىل امل�ض���ب العام 
مع حتوي���ل اخلط الناقل من اجل�ض���ر الكونكريتي 

يف النا�ضرية".
وتاب���ع البي���ان وكذل���ك ت�ض���مل امل�ض���اريع املُحالة " 
ت�ض���ييد وتاأهي���ل �ض���بكات كهرب���اء يف اجلباي����ض 
- الفهود - �ض���يد دخي���ل - الإ�ض���اح - البطحاء – 
اأور وم�ض���روع ت�ض���ييد وتاأهيل �ضبكات كهرباء يف 
ال�ض���طرة - الغراف – الن�ض���ر وم�ض���روع ت�ض���ميم 
وتنفيذ جم�ض���ر تقاطع اإبراهيم اخلليل مع ال�ضارع 
ال�ض���ريع مع تاأهيله يف النا�ضرية وم�ضروع تبليط 
ال�ض���ارع احل���ويل يف الإ�ض���اح"، واأ�ض���اف " كما 
ت�ض���مل م�ض���روع تاأهي���ل �ض���وارع وتطوي���ر مدخل 
ناحي���ة الط���ار م���ع تاأهيل اإن�ض���اء كورني�ض �ض���ارع 
الثقاف���ة يف الكرم���ة وم�ض���روع اإن�ض���اء جمم���ع ماء 
�ض���عة 3 م 500 / �ض���اعة مع خط ناقل و�ض���بكة ماء 
يف ناحية الطار وم�ض���روع اإن�ضاء ال�ضارع احلويل 
يف حي الزهراء و�ضوارع متفرقة يف حي الزهراء 
، والعبا�ض ، وال�ض���عب ، و�ضارع ال�ضوق الرئي�ض ، 

و�ضارع ال�ضهان يف ق�ضاء الغراف ".

وتواج���ه حمافظ���ة ذي ق���ار التي ت�ض���م 20 وحدة 
اإدارية 10 منها متاخمة ملناطق الأهوار نق�ضًا حادًا 
يف اخلدم���ات الأ�ضا�ض���ية وتده���ور وتق���ادم البنى 
التحتية ناهيك عن عجز �ض���ريري يف امل�ضت�ضفيات 
احلكومي���ة يق���در باأكر م���ن 4500 �ض���رير وعجز 
بالأبنية املدر�ض���ية يق���در باأكر من 700 بناية فيما 
ل ت�ض���كل املناط���ق ال�ض���كنية املخدوم���ة ب�ض���بكات 
املج���اري اإل اأقل من 30 باملئة من املناطق املذكورة 
، يف حن يعاين قطاع الكهرباء من تقادم اخلطوط 
الناقلة وال�ض���بكات واملحطات واملحولت الثانوية 
التي باتت ل ت�ض���توعب الأحمال املتنامية وتواجه 
خماطر الإن�ض���هار اأو انفجار املحولت ،و مازالت 
هناك الع�ض���رات م���ن القرى غ���ر املخدوم���ة باملاء 
والكهرب���اء ، ناهي���ك ع���ن معاناة ال�ض���كان املحلين 
ال�ض���يف وتزاي���د  املي���اه خ���ال ف�ض���ل  �ُض���ح  م���ن 
وات�ضاع اأحياء )احلوا�ضم ( ومناطق التجاوز على 
املمتل���كات العام���ة. وكان جمل�ض الن���واب العراقي 
قرر يف جل�ض���ته املرقم���ة )22( يف 2019/12/18 
اعتبار حمافظة ذي ق���ار مدينة منكوبة، وذلك على 
خلفي���ة الهج���وم الذي �ض���نته الق���وات الأمنية على 
املتظاهرين نهاية ت�ض���رين الثاين من العام املذكور 
وخل���ف 50 �ض���هيدًا ومئ���ات اجلرح���ى، اإذ �ّض���نت 
قوات اأمنية م�ض���تقدمة من خ���ارج حمافظة ذي قار 
، هجوم���ًا على املعت�ض���من قرب "ج�ض���ر الزيتون" 
 ) املحافظ���ة  )مرك���ز  النا�ض���رية  مدين���ة  و�ض���ط 
وارتكبت جمزرة مروعة اأجرت تداعياتها رئي�ض 
احلكوم���ة يف حينها عادل عب���د املهدي، على تقدمي 
ا�ض���تقالته للرملان، واأعقب���ه كل من حمافظ ذي قار 
ع���ادل الدخيلي وقائد ال�ض���رطة، ناهيك عن �ض���حب 
يد الفريق جميل ال�ض���مري الذي كان م�ض���وؤوًل عن 

القوات التي ارتكبت املجزرة.

فاتحت مجل�ض الوزراء لتبّني برنامج "االإعمار مقابل النفط"

التحتي��ة ُبن�ه���  لأحي���ء  الإعم���ر"  "�صن��دوق  م�ص�ري��ع  ترتق��ب  ق���ر  ذي 

�ساحة احلبوبي يف ذي قار

النهران العظميان يعانيان العط�ش !



 عمــار �ســاطع  
معالي الكلمة

ال اأجد اأن هناك اأي تف�س���ر منطقي لتاأجيل م�سابقة دوري كرة القدم 
املمتاز ملدة ت�س���ل اىل اأكرث من ثالثة ا�سابيع، نتيجة ارتباط عدد من 
العبي ف���رق االأندية يف ا�س���تحقاق املرحل���ة املرتقبة من الت�س���فيات 
االآ�س���يوية  املناف�س���ات  يف  االأه���م  املحط���ة  اىل  املوؤهل���ة  احلا�س���مة 

املزدوجة؟!
وحينم���ا نق���ول اأن���ه ال يوج���د اأي تف�س���ر منطق���ي، فاإنن���ا نعني هنا 
حتدي���دًا عدم التاأثر الكبر الذي �س���يخدم فريقًا على ح�س���اب فريق 
اآخ���ر من عملي���ة التاأجيل لكون اأغل���ب الالعبني الذي���ن مّتت دعوتهم 
من قبل ال�س���لوفيني كاتانيت����ش ملواجهات املنامة الثالثة اأمام كل من 
كمبوديا وهونغ كونغ واإيران والتي �س���تقام يف الن�س���ف االأول من 
ال�س���هر املقبل، لن يوؤثر غيابهم على اأنديتهم خا�س���ة واأن هناك نوعَا 

من اأنواع التوازن يف عملية اال�ستدعاء بني الفرق!
قد يكون امل�س���ّوغ الذي تذه���ب اليه تطبيعية الكرة هو اإ�س���فاء حالة 
من���ح الفر�ش للفرق الت���ي اأعطت العبيها للمنتخ���ب يف مهّمة وطنية 
خال�س���ة، غر اأن اجل���والت ال�س���بع املتبقية واملباري���ات املوؤجلة من 
ج���ّراء امل�س���اركة الفقرة للق���وة اجلوية وال�س���رطة يف دوري اأبطال 
اآ�س���يا، تعطينا مالمح اأكرث ُن�سجًا من القادم، كون الدوري �سيتوقف 
للمرة الثالثة هذا املو�سم ورّبا ي�سل ختامه اىل منت�سف �سهر متوز 
املقب���ل، وهو اأمر ُيذّكرنا با كان عليه واقع جلنة امل�س���ابقات باحتاد 
الك���رة حينم���ا كان���ت ال���دوري يزحف يف تاريخه لي�س���ل اىل اأ�س���هر 

ترتفع فيه درجات احلرارة وتقّل فيه معدالت عطاء الالعبني!
م���ن حقن���ا اأن ُنعّلق عل���ى مو�س���وع تاأجيل م�س���ابقة ال���دوري، وهو 
تاأجي���ل غر ُمرّبر ب�س���ورته املنطقي���ة، اإذ اأن جلنة امل�س���ابقات وهي 
اللجن���ة االأكرث ا�س���راقًا يف تطبيعية الكرة يف يومنا هذا �س���ارت يف 
طري���ق ممّيز وجنح���ت يف التنظيم بال�س���كل الذي اأع���اد اىل اأذهاننا 
ف���رة الثمانينيات وحتى الت�س���عينيات من القرن املا�س���ي، يوم كان 
هناك احرام للم�س���ابقة واحرام الأجن���دة املباريات، بقابل اأن يتم 
ايقاف امل�س���ابقة ب�سبب م�ساركة 18 من الالعبني الذين مّتت دعوتهم 
للمنتخ���ب وهم موّزعون على اأندية النخبة ب�س���كل متقارب من حيث 
عدد الالعبني من كل ناٍد، فاأعتقد اأنه اأمر �سلبي قد يت�سّبب يف اإ�سعاف 
روحية املناف�سة بني الفرق من جهة ويخل�ش فيما بعد اىل اأن ي�سعنا 
اأمام موؤ�سرات قد توؤثر حتى على انطالق امل�سابقة يف املو�سم املقبل!
نق���ول.. بالتاأكي���د اإن مهّم���ة منتخبن���ا الوطني مهمة كب���رة، ومهمة 
نطم���ح اأن نوا�س���ل فيها امل�س���وار بال�س���كل ال���ذي يجعلنا مت�س���ّيدين 
للمجموعة الثالثة ونكون يف و�س���ع اأف�س���ل حتى يف عملية الدخول 
ب�ستوى الت�سنيف يف املرحلة الالحقة، لكن اأن يتم اإيقاف امل�سابقة 
وهي ت�س���ر وفقًا ملا هو خمّطط لها، فهذا هو ما قد ُيخد�ش ال�س���ورة 
احلقيقية للدوري الذي ما لبث اأن عاد اىل �سكله وم�سمونه الذي ُكنا 

جميعًا نبحث عنه منذ اأمد طويل!
ويف راأين���ا اأن الهيئة التطبيعية ال تتحّمل وزر ما حدث من تاأجيالت 
قارية ملناف�س���ات التجّمع، قبل اأن ت�سل اىل حمطة ال ميكن اأن توؤّجل 
مّرة رابعة، وكل ذلك جاء ب�سبب جائحة كورونا التي عّطلت جداول 
اال�ستحقاقات، بقابل اأن تكون التطبيعية اأكرث عزمًا واإ�سرارًا على 
اإبقاء املناف�سات قائمة دون تاأجيل، مثلما كان عليها اأن ُتقّر با�ستمرار 
مناف�س���ات بطول���ة الكاأ�ش والتي و�س���لت اىل مراح���ل متقّدمة، وهو 
ما يعن���ي اأنها حترم امل�س���ابقتني وال ُتفّرق بينهم���ا، واأال كيف اأبقْت 
التطبيعي���ة عل���ى اإقامة مباري���ات م�س���ابقة الكاأ�ش، بغي���اب الالعبني 
الدولي���ني امل�س���حوبني من فرق الق���وة اجلوية وال�س���رطة والزوراء 
وغرها من فرق، بقابل تاأجيلها للدوري ملدة تقرب من ال�سهر، يف 
ظّل ما تعانيه االأندية من �سائقة مالية وتقرب عقود بع�ش الالعبني 
املحرف���ني يف االأندية من انتهاء تواريخها، ه���ذا اىل جانب دخولنا 

يف ف�سل ال�سيف وارتفاع درجات احلرارة!
ندرك جيدًا ما تواجهه التطبيعية من �سغوطات، لكن احلق يجب اأن 
ُيقال، اإذ اأن االإبقاء على عطاء الالعبني ملا تبّقى من ُعمر الدوري مهم، 
خا�س���ة واأن املناف�سة بداأت ت�س���تّد اأكرث يف ظّل تقارب فرق القّمة من 
بع�س���ها يف النقاط ودخول فريق النجف �سمن ثالثي املقدمة، وهو 
ما يعني اأن احلاجة اأ�س���بحت ُملّحة بخ�سو�ش اال�ستمرار على نكهة 
ال�س���راع بني الفرق على امل�س���ابقة، مثلما اأ�س���حت الفرق التي حتتل 
املواقع املتاأّخرة يف مناف�س���ة من اأجل الهروب من �س���بح الهبوط اىل 

دوري الدرجة االأوىل للمو�سم املقبل! .
امتّنى اأن ت�سل الفكرة الأهل ال�ساأن دون الدخول يف دهاليز املزايدات 
الوطنية والتي ُتبعدنا فيما بعد عن خمت�س���رات نتمنى اأن ت�سّب يف 
نهايتها ل�س���الح املنتخب، الذي لن يتاأثر كثرًا يف ا�س���تمرار الدوري 
واإبق���اء املناف�س���ة قائم���ة بني الالعبني، خا�س���ة واأن م���درب املنتخب 
اخت���ار عنا�س���ره التي يعتق���د اأنها االأف�س���ل اأو رّبا اأكرثه���ا حتقيقًا 

الأفكاره يف االأدمي االأخ�سر!

املُنَتَخْب.. وَتوقُف الدوري!

وفي راأينا اأن الهيئة التطبيعية ال تتحّمل 
وزر ما حدث من تاأجيالت قارية لمناف�سات 

التجّمع، قبل اأن ت�سل الى محطة ال يمكن 
اأن ت�ؤّجل مّرة رابعة، وكل ذلك جاء 

ب�سبب جائحة ك�رونا التي عّطلت جداول 
اال�ستحقاقات، بمقابل اأن تك�ن التطبيعية 

اأكثر عزمًا واإ�سراراً على اإبقاء المناف�سات 
قائمة دون تاأجيل، 

تــــالمــــيــــذ كـــمـــال  ـــة  ـــارك ـــس ـــ� ـــم ب ـــن  ـــي ـــئ ـــس ـــا� ـــن ال بــــطــــ�لــــة  تـــحـــتـــ�ـــســـن  ــــرب  ــــغ ــــم ال  
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 بغداد / حيدر مدل�ل 

ي�س����تقبل املنتخب الوطني لكرة ال�س����االت يف 
ال�س����اعة الثانية ع�س����رة ظهر الي����وم اخلمي�ش 
بتوقي����ت بغ����داد عل����ى قاع����ة ن����ادي خورفكان 
الريا�س����ي بدينة ال�س����ارقة االإماراتية نظره 
الثقيل منتخب تايالند لكرة ال�س����االت يف قمة 
ناري����ة �س����امتة للحفاظ على �س����ّحة و�س����المة 
اجلمي����ع م����ن اآث����ار تف�ّس����ي فايرو�����ش كورونا 
الطب����ي  للربوتوك����ول  وفق����ًا  )كوفي����د19-( 
ال�س����امل ال����ذي و�س����عه االحتاد ال����دويل لكرة 
القدم �س����من مناف�س����ات جولة الذه����اب مللحق 
الت�س����فيات االآ�س����يوية املوؤهلة لبطول����ة كاأ�ش 
الع����امل لك����رة ال�س����االت 2021 الت����ي تقام يف 
ليتواني����ا خ����الل الف����رة م����ن الثاين ع�س����ر من 
�س����هر اأيلول ولغاية الثالث من �س����هر ت�س����رين 

االأول املقبلني.
الوطن����ي  للمنتخ����ب  الفن����ي  املدي����ر  واأخت����ار 
لكرة ال�س����االت هيث����م عبا�ش بعي����وي القائمة 
مت  الت����ي  العب����ًا   14 م����ن  املكّون����ة  النهائي����ة 
اعتماده����ا ب�س����ورة ر�س����مية م����ن قب����ل جلن����ة 
امل�س����ابقات يف االحتاد االآ�س����يوي لك����رة القدم 
بعد ختام املع�س����كر التدريب����ي اخلارجي الذي 
اأقي����م عل����ى قاعة ن����ادي خورف����كان الريا�س����ي 
بدين����ة ال�س����ارقة االإماراتية مل����دة ثمانية اأيام 
متتالي����ة تتكّون م����ن )وليد خالد وح�س����ن علي 
جب����ار و�س����امل في�س����ل وغيث ريا�����ش وحمب 
الدي����ن جمعة وط����ارق زياد وم�س����طفى بجاي 
وزاه����ر مه����دي واأحم����د دري����د وحي����در جمي����د 
وم�سطفى اح�س����ان ورافد حميد وعلي موفق 
وزين العابدين عب����د الرزاق( حيث مت اختيار 
االأ�س����لوب التكتيكي الذي �سيلعبه منذ البداية 
والقائم����ة االأ�سا�س����ية ملج����اراة نظرائه����م م����ن 
العب����ي املنتخ����ب التايالن����دي لكرة ال�س����االت 
بعد ر�س����د نقاط القوة واخللل واأبرز النجوم 
الذي يعتمد عليهم مدربه����م من خالل مراجعة 
املباريات االأخرة التي لعبها املنتخب املناف�ش 
يف ت�س����فيات كاأ�ش اآ�سيا لكرة ال�ساالت 2020 
اأم����اًل يف خطف فوز ثمني يع����ّزز احلظوظ يف 
اال�ستعداد االأمثل جلولة االإياب التي �ستجري 
يف ال�س����اعة الثاني����ة ظهر يوم الثالث����اء املقبل 
املواف����ق اخلام�����ش والع�س����رين من �س����هر اأيار 
اجلاري لتحقيق نتيج����ة اإيجابية للتواجد يف 
ن�س����خة 2021 من املوندي����ال اىل جانب اإيران 

والياب����ان واأوزبك�س����تان والفائ����ز م����ن لبن����ان 
وفيتنام ممثلي القارة ال�سفراء.

بروفتا االإمارات وفيتنام
وا�س����تفاد املالك التدريب����ي للمنتخب الوطني 
لكرة ال�س����االت من بروفتي االإمارات وفيتنام 
ب�س����ورة كبرة من خالل االحتكاك بهما حيث 
يحتالن مركزين متقّدمني على �سعيد اخلارطة 
القاري����ة يف هذه اللعبة يف زيادة معدل اللياقة 
البدنية والفنية ورفع درجة اجلاهزية الكاملة 
ومعاجل����ة نق����اط ال�س����عف و�س����ياع الفر�����ش 
تكراره����ا  ع����دم  اأج����ل  م����ن  �س����ريعة  ب�س����ورة 
يف املناف�س����ات الر�س����مية بامللح����ق االآ�س����يوي 
وخا�س����ة االأخر الذي يت�س����ابه اأ�س����لوب لعبه 
ال�س����االت  لك����رة  التايالن����دي  املنتخ����ب  م����ع 
باعتبارها من منطقة ال�س����رق التي تعتمد على 
الهجوم ال�س����ريع اخلاطف وامله����ارات الفردية 

والدفاع ال�ساغط ومراقبة اأبرز جنوم الفريق 
اخلا�س����م اىل جان����ب اأن����ه �س����يواجه املنتخب 
اللبناين ال�س����قيق يف ال�س����اعة ال�ساد�سة م�ساء 
يوم����ي االأح����د والثالث����اء املقبلني عل����ى القاعة 
ذاته����ا �س����من جولت����ي الذه����اب واالإي����اب م����ن 

امللحق نف�سه.
ودفع����ت موع����د مواجهت����ي منتخ����ب تايالن����د 
لكرة ال�س����االت اىل تق����دمي الهيئ����ة التطبيعية 
يف احت����اد ك����رة الق����دم االعتذار الر�س����مي اىل 
جلن����ة امل�س����ابقات يف االحت����اد العرب����ي لك����رة 
القدم عن عدم م�س����اركة املنتخب الوطني لكرة 
ال�س����االت يف الن�س����خة اخلام�س����ة م����ن بطولة 
كاأ�ش العرب لكرة ال�س����االت التي �ستجري يف 
العا�سمة امل�س����رية القاهرة  اعتبارًا من اليوم 
اخلمي�ش امل�س����ادف الع�س����رين من �س����هر اأيار 
اجلاري وت�ستمر مبارياتها حتى يوم الثالثني 
من ال�س����هر نف�س����ه بتواجد منتخب����ات الكويت 

والبحرين وال�س����عودية وموريتانيا واملغرب 
واالإمارات وجزر القمر وم�سر البلد امل�سيف.

بط�لة نا�سئة العرب
وم����ن جه����ة اأخ����رى اأك����دت الهيئ����ة التطبيعية 
باحتاد كرة القدم م�س����اركة منتخب النا�س����ئني 
يف بطولة كاأ�ش العرب لكرة القدم للمنتخبات 
حتت 17عامًا التي �س����تقام يف اململكة املغربية 
خ����الل الفرة من االأول ولغاية ال�س����ابع ع�س����ر 

من �سهر متوز املقبل.
واأر�س����لت الهيئ����ة التطبيعية يف احت����اد الكرة 
املوافق����ة الر�س����مية اىل جلن����ة امل�س����ابقات يف 
االحتاد العرب����ي لكرة القدم مل�س����اركة منتخب 
النا�س����ئني لك����رة القدم يف الن�س����خة املقبلة من 
بطولة كاأ�ش العرب لل�سباب حتت 17عامًا بناء 
عل����ى الدع����وة الر�س����مية التي تلقته����ا يف اإطار 
حت�سراته خلو�ش مناف�سات الن�سخة الثامنة 

م���ن بطولة غربي اآ�س���يا للنا�س���ئني  لكرة القدم 
املوؤّمل اإجراوؤها يف اململكة العربية ال�سعودية 
خالل �س���هر ت�س���رين االأول املقب���ل حيث قّررت 
ت�س���مية جنم الك���رة العراقية ال�س���ابق ح�س���ن 
كمال على رئا�سة املالك التدريبي اجلديد الذي 
�سّم اىل جانبه �س���عد عبد احلميد وحممد علي 
كرمي مدربني م�ساعدين وعلي ح�سني م�سربت 
مدربًا حلرا�ش املرمى وم�س���طفى �سالم مدربًا 
للياقة البدنية بداًل من املالك التدريبي ال�سابق 
ال���ذي مت ترحيله لقيادة منتخب ال�س���باب لكرة 
الق���دم بقيادة عماد حممد حيث با�س���ر منذ يوم 
الثاين ع�س���ر من اأيار اجلاري اإجراء تدريباته 
على ملعبي املرحومني علي كاظم  وعلي ح�سني 
والريا�س���ة  ال�س���باب  وزارة  بجم���ع  �س���هاب 
الكائ���ن يف �س���ارع فل�س���طني بجانب الر�س���افة 
باختب���ار اأكرث م���ن 150 من موالي���د )2005-

2006( من العا�سمة بغداد واملحافظات.
وق���ال امل���درب ح�س���ن كم���ال يف ت�س���ريح نقله 
املوقع الر�س���مي للهيئ���ة التطبيعي���ة يف احتاد 
كرة القدم اأنه بعية مالكه امل�س���اعد يحاولون 
لالن�س���مام  منه���م  االأف�س���ل  انتق���اء  جاهدي���ن 
للمنتخ���ب بغي���ة الو�س���ول للجاهزي���ة التام���ة 
قب���ل الول���وج يف مناف�س���ات البطول���ة العربية 
الت���ي �س���نتعّرف ع���ن املجموعة التي �س���نوقع 
فيها من خالل �س���حب القرعة التي �سيحت�سنها 
مق���ر االحتاد العرب���ي لك���رة القدم بالعا�س���مة 
ال�س���عودية الريا�ش خ���الل الف���رة املقبلة من 

ال�سهر اجلاري.
واأ�س���اف اىل اأن جلن���ة الك�ّس���افني يف الهيئ���ة 
التطبيعي���ة يف احت���اد ك���رة القدم اأر�س���لت لنا 
قائمة باأ�س���ماء عدد من الالعب���ني الذين برزوا 
الق���دم  لك���رة  النا�س���ئني  مناف�س���ات دوري  يف 
اجلاري���ة حاليًا للمو�س���م 2020-2021 ناهيك 
عن اال�س���ماء الت���ي مت اختيارها م���ن قبلنا من 
خالل متابعتنا ملباريات الدوري احلايل ب�سكل 
م�س���تمر اإ�س���افة اىل تواج���د العبين���ا مّمن مت 

ترحيلهم من منتخب االأ�سبال.
واأختتم م����درب منتخب النا�س����ئني لكرة القدم 
يف  التطبيعي����ة  الهيئ����ة  :اإن  بالق����ول  حديث����ه 
احت����اد كرة القدم اأو�س����تنا ب�س����رورة حماربة 
اآف����ة التزوي����ر واإبع����اد اأي العب حت����وم حوله 
ال�س����كوك، وه����ذا ه����و ديدنن����ا حي����ث حاربن����ا 
التزوي����ر منذ بداية ت�س����ّلمنا املهّمة مع منتخب 

االأ�سبال لكرة القدم.

 بغداد / اإياد ال�ساحلي

اأكد �س���عد امل�س���هداين رئي����ش االحتاد 
العراق���ي للقو�ش وال�س���هم، اجلاهزية 
الع���رب  بطول���ة  لت�س���ييف  التام���ة 
الثامن���ة للعب���ة للفرة م���ن 24 اىل 31 
اأيار اجلاري ب�س���اركة ع�س���ر دول يف 
العا�س���مة بغ���داد الت���ي ُمنحت �س���رف 

التنظيم الأول مرة.
ت�س���ريح  يف  امل�س���هداين  واأ�س���اف 
ل�)املدى( :"اأن البطولة �س���تقام برعاية 
عدن���ان  والريا�س���ة  ال�س���باب  وزي���ر 
درجال، وبالتعاون مع االحتاد العربي 
للقو�ش وال�سهم الذي يرى يف البطولة 
للعراقي���ني  الكب���ر  التح���ّدي  بثاب���ة 
جائح���ة  تف�ّس���ي  اإزاء  فيه���ا  للنج���اح 
كورون���ا )كوفي���د19-( الت���ي اأوقف���ت 
عديد البطوالت العاملية املهّمة، ف�س���اًل 
ع���ن خ�سو�س���ية امل���كان، وم���ا متثل���ه 
بغ���داد م���ن واح���ة ل�س���الم لالإن�س���انية 
جمعاء برغ���م الظروف القا�س���ية التي 

واجهتها خالل العقود املا�سية".
واأو�س���ح: مل يعد اأمام اللجنة املنظمة 
ووزارة  احتادن���ا  ب���ني  امل�س���ركة 

الريا�سة �سوى ا�ستقبال ال�سيوف من 
تون�ش وال�سعودية واملغرب والكويت 
وال�س���ودان  واالإم���ارات  وليبي���ا 
اليوم���ني  خ���الل  واليم���ن  واجلزائ���ر 
القادمني يف فندق ع�س���تار �س���راتون، 
���َن اجلمي���ع حج���ز خطوط  بع���د اأن اأمَّ
الطران با�س���تثناء وفدي ال�س���عودية 
�س���دور  اللذي���ن يرقب���ان  واجلزائ���ر 
�س���لطاتهما  م���ن  الر�س���مية  املوافق���ات 

للم�ساركة يف البطولة".
االحت���اد  اأن  اىل  امل�س���هداين  واأ�س���ار 
العراق���ي بذل جه���ودًا كب���رة من اأجل 
اعتم���اد اأرقام بطول���ة الع���رب الثامنة 
لدى االحت���اد ال���دويل ودفع الر�س���وم 
اخلا�سة بذلك، واأ�سعَر االحتاد العربي 
بتنفيذ جميع ال�سروط املطلوبة لتكون 
معاي���ر  �س���من  البطول���ة  مناف�س���ات 
تاأهيل الريا�سيني امل�ساركني اىل دورة 
اأوملبياد طوكيو 2021 ال�سيف املقبل، 
و�س���يكون ب���ث النتائ���ج مبا�س���رة عرب 

املوقع الدويل".  
تاري���خ  �س���تدخل  بغ���داد  :"اأن  وب���نّي 
االألع���اب االأوملبي���ة العربي���ة الأول مرة 
باإعالن تاأهل اإحدى بطلتي تون�ش هما 

رح���اب الوليد وزينب الهازل مبا�س���رة 
اىل دورة االأوملبياد يف حال حتقيقهما 
الرقم 605، اأما مواطنهما حممد حماد 
فقد تاأهل لالأوملبياد يف بطولة اأفريقيا 
وج���اء لي�س���تعد لل���دورة، وه���ذا بح���ّد 
ذاته فخر كبر لعا�س���متنا �س���يثّبت يف 

ن�سرات االحتاد الدويل".
املغ���رب  دول  م���ن  حكام���ًا  "اأن  واأك���د 
وتون�ش وم�سر وال�س���عودية يتوّلون 
االحت���اد  ويع���ّول  املناف�س���ات،  اإدارة 
العرب���ي برئا�س���ة ال�س���عودي اإبراهيم 
الدو�سري على ُح�سن التنظيم العراقي 

لبطولة العرب لتكون بوابة ت�س���ييف 
بط���والت اأخرى، مثلم���ا جنحت مدينة 
ال�س���ليمانية يف اإقليم كرد�ستان اأيلول 
ل�س���بع  نادي���ًا   26 بجم���ع   2019 ع���ام 
دول عربية يف بطول���ة االأندية االأوىل 
للرجال والن�س���اء، فالكفاءات االإدارية 
والفني���ة يف االحت���اد وال���وزارة تعمل 
بع����ش  تذلي���ل  اأج���ل  م���ن  نه���ار  لي���ل 
املعّوق���ات قبيل افتت���اح بطولة العرب 

االأثنني القادم".
وذكر :"اإن وزارة ال�س���باب والريا�سة 
الع���رب  بطول���ة  نفق���ات  ب���كل  تكّفل���ت 

بع���د مفاحتة جمل����ش ال���وزراء املوقر 
ال�ستح�س���ال املوافق���ات الالزم���ة، اأما 
موق���ف اللجن���ة االأوملبي���ة الوطنية فال 
دور له���ا يف البطول���ة، اأكتف���ت بالدعم 
املعن���وي م���ن رئي�ش واأع�س���اء املكتب 
التنفيذي وروؤ�ساء االحتادات املركزية 
نظ���رًا لع���دم امت���الك اللجن���ة االأموال 
يف  امل�س���اهمة  عل���ى  ت�س���اعدها  الت���ي 
ال�س���ابق  يف  كان���ت  مثلم���ا  البطول���ة، 
نتيج���ة االأزم���ة الكب���رة التي �س���هدها 
انتخ���اب  قب���ل  2019و2020  عام���ي 
اآذار   26 اجلدي���د  التنفي���ذي  املكت���ب 

املا�سي".
وك�س���ف امل�س���هداين :"اأن البطل���ة رند 
�س���عد حققت الرقم 605 ال���ذي يوؤّهلها 
طوكي���و،  اأوملبي���اد  يف  للم�س���اركة 
لكنه���ا ال متتل���ك كارت التاأهل املبا�س���ر 
الع���امل  اأو  اآ�س���يا  بطول���ة  خ���الل  م���ن 
كالبط���الت االأخري���ات لع���دم م�س���اركة 
احتادن���ا وجمي���ع االحت���ادات املحلية 
التاأهيلي���ة  الر�س���مية  البط���والت  يف 
خالل العامني املا�س���يني ب�س���بب اأزمة 

االأوملبية كما اأ�سلفت".
يف  امل�س���اركة  اأم���ل  :"لدين���ا  وتاب���ع 

حزي���ران  فرن�س���ا  يف  الع���امل  بطول���ة 
اإذا م���ا رفع���ت االأخ���رة ا�س���م  املقب���ل 
الع���راق م���ن قائم���ة ال���دول املحظ���ور 
دخول مواطنيها ب�سبب وباء كورونا، 
وع���دا ذلك �س���ننتظر ال���كارت االأبي�ش 
يف ح���ال فا�س���َل االحتاد ال���دويل بني 
البطالت امل�س���تحّقات ح�س���ب اأرقامهن 
ال�س���ابقة، ورّب���ا  ال���دورات  مث���ل كل 
يوؤخ���ذ ان�س���حاب كوريا ال�س���مالية من 
االأوملبي���اد بنظ���ر احل�س���بان يف ه���ذا 
املو�س���وع، ونعتقد اأن االحتاد الدويل 
�سيعّو�ش ذلك بنح البطاقة اىل بطلة 

من اأفريقيا لت�سجيع اللعبة هناك".
وختم �سعد امل�س���هداين ت�سريحه :"مل 
نزل نوا�سل اأعمالنا من دون احل�سول 
على امليزانية الكافية التي متثل ع�سب 
الن�س���اط لتنفيذ برامج االحتاد املحلية 
والدولي���ة، فجمي���ع اأع�س���اء املنتخ���ب 
الوطن���ي للرج���ال والن�س���اء منهمكون 
يف اال�س���تعداد لبطولة العرب بقدرات 
ب���ل  رواتبه���م،  يتقا�س���وا  ومل  ذاتي���ة 
�س���ات نقل فقط، وهم ي�س���عون  خم�سّ
م�سلحة املنتخب اأواًل لتحقيق النتائج 

اجليدة".

العب� ال�طني بال رواتب .. واالأولمبية تدعم معن�يًا!

بغداد ترمي ال�شهم العربي اإلى هدف اأولمبياد طوكيو  

 بغداد / املدى

متّك���ن املدرب امل�س���اعد طه ق���ادر الذي 
مت تعيينه من قب���ل جمل�ش اإدارة نادي 
اأربيل الريا�س���ي لقي���ادة الفريق االأول 
لك���رة القدم بداًل من لوؤي �س���الح الذي 
قّدم ا�ستقالته الر�سمية من حتقيق فوٍز 
غاٍل على �سيفه فريق النفط لكرة القدم 
بهدفني مقابل ه���دف واحد يف املباراة 
التي جرت بينهما على ملعب فران�س���و 
حري���ري يف اإقلي���م كرد�س���تان لرف���ع 
ر�سيده اىل 35 نقطة يف املركز الثالث 
ع�س���ر يف الرتي���ب خل���ف ف���رق القوة 
اجلوية وال�س���رطة والنجف والزوراء 
ونفط الو�س���ط واأمانة بغ���داد وزاخو 
والنفط وامليناء والكرخ ونفط مي�سان 

ونفط الب�سرة.
واأعاد فريق اأربي���ل لكرة القدم توازنه 
م���ن جدي���د بع���د �سل�س���لة م���ن النتائج 

ال�س���لبية الت���ي تعّر����ش له���ا من���ذ يوم 
ال�سابع ع�سر من �س���هر ني�سان املا�سي 
حيث ُمني بثالث خ�سارات متوالية يف 
اجلوالت الثامنة والع�سرين والتا�سعة 
والع�سرين والثالثني من الدوري اأمام 
فرق الك���رخ لكرة القدم بنتيجة )1-0( 
عل���ى ملعب فرن�س���و حري���ري وامليناء 
الب�سري لكرة القدم )0-3( على ملعب 

الفيحاء باملدينة الريا�س���ية وال�سرطة 
لكرة القدم )1-2( على ملعب ال�س���عب 
الدويل بالعا�سمة بغداد ب�سكل جعلته 

يغادر دائرة الع�سرة الكبار.
واأ�س���بح ل���وؤي �س���الح يحت���ل املرك���ز 
ال�س���ابع  والع�سرين يف قائمة املدربني 
املغادرين ملناف�س���ات ال���دوري احلايل 
قبل �س���بع جوالت فقط م���ن ُعمر ختام 

دوري الك���رة املمتاز باملو�س���م احلايل 
لالأرق���ام  غيني����ش  مو�س���وعة  ليدخ���ل 
القيا�س���ية بع���د ح���ازم �س���الح و�س���عد 
حاف���ظ وق�س���ي من���ر و�س���مر كاظ���م 
احل�س���ني  عب���د  وغال���ب  )الديواني���ة( 
و�ساكر حممود )ال�سماوة( والروماين 
تيت���ا وع���ادل نا�س���ر )املين���اء( وعب���د 
الغني �س���هد )ال�س���رطة( وبا�س���م قا�سم 
)ال���زوراء( وح�س���ن اأحم���د )النج���ف( 
ومظفر جبار )احل���دود( واأحمد خلف 
وح�س���ن اأحمد )الطلبة( وجا�سم جابر 
وع���ادل نعمة )القا�س���م( وعم���اد عودة 
)ال�سناعات الكهربائية( واأحمد �سالح 
و�س���امي بحت )زاخو( وعمار ح�س���ني 
)نف���ط الب�س���رة( وجم���ال عل���ي )نفط 
الو�س���ط( وعبا����ش عطي���ة )الكهرباء( 
ورزاق فرحان )نفط مي�س���ان( ويحيى 
رادان  والكروات���ي  )النف���ط(  عل���وان 

)اأربيل( .

 بغداد / املدى

�ستكون اجلولة الثامنة والثالثني من دوري الدرجة 
االأوىل االإ�س����باين لك����رة الق����دم الت����ي �س����تنطلق يف 
ال�س����اعة العا�س����رة م�س����اء غد اجلمعة هي احلا�س����مة 
التي �سيك�س����ف فيها عن هوية الفريق املتّوج باللقب 

للمو�سم 2020-2021 يف ظّل التناف�ش ال�سديد بني 
فري����ق اأتلتيكو مدريد املت�س����در ال����ذي يتفّوق بفارق 
نقطتني على و�س����يفه فريق ري����ال مدريد حامل لقب 

الن�سخة ال�سابقة.
وبات فريق اأتلتيكو مدريد لكرة القدم �ساحب املركز 
االأول بر�س����يد 83 نقطة بحاجة ما�سة اىل االنت�سار 

يف اللقاء الذي �سربطه مع م�سيفه فريق بلد الوليد 
التا�سع ع�سر بر�س����يد 31 نقطة يف ال�ساعة ال�سابعة 
م�س����اء بع����د غد ال�س����بت عل����ى ملعب نيوغوجو�س����ي 
زورييال بدينة بلد الوليد من اأجل التتويج ب�سورة 
ر�س����مية بطاًل لليغا دون انتظار نتيجة مباراة فريق 
ريال مدريد لكرة القدم الو�س����يف بر�س����يد 81 نقطة 
التي �ستقام يف التوقيت ذاته على ملعب الفريد ودي 
�ستيفانو بالعا�سمة مدريد مع فريق فياريال ال�سابع 

بر�سيد 58 نقطة.
ووع����د جن����م الك����رة الربازيلي����ة ال�س����ابق رونال����دو 
نازاري����و رئي�ش ن����ادي بلد الوليد االإ�س����باين بتقدمي 
مكاف����اأة مالية �س����خمة لكل الع����ب يف فريقه الكروي 
يف حال����ة تغلبه����م عل����ى فري����ق اأتلتيكو مدري����د الذي 
�س����يبقيهم يف امل�سابقة املحلية ملو�سم جديد وال�سيما 
اأنه����م يحتلون املركز ما قبل االأخر يف ختام اجلولة 
ال�س����ابعة والثالث����ني وهي خ����ر هدية �س����يقدمونها 
لنظرائه����م من العب����ي فريق ريال مدري����د لكرة القدم 
لتحقي����ق االنت�س����ار الثمني على فري����ق فياريال لكرة 

القدم خلطف اللقب للمو�سم الثاين على التوايل. 

طه قادر يقهر النفط ويعيد التوازن لكرة اأربيل   لقب الليغا ينتظر احل�شم بني اأتلتيكو والريال



ي الف�صاءات العامة والخا�صة  َت�صِ
في المدن والق�صبات وحتى القرى 

ب�صورة من )الإلتبا�س الجندري( اأو 
)تغير المواقع الجن�صية( على م�صتوى 

المظهر والجوهر وربما الوظيفة، 
فح�صد من الذكور بق�صات �صعر تقطر 
)تخنثًا(، ومظهر خارجي يكاد يمحو 

كل دللة للفحولة والرجولة، وهو 
اإنزياح طوعي تت�صابق اإليه الخطى 
وهي م�صتاأن�صة ب�صورتها الجديدة، 

يقابل هذا الإنزياح �صورة مغايرة في 
الطرف الآخر، حيث تم�صي )الفتيات( 

على اأطراف اأ�صابعها )م�صترجلة( 
بالمظهر وال�صلوك ب�صورة يت�صو�س 

الم�صهد عندها في تحديد معالم 
هوية الجن�س.

املظه���ر  ح���دود  منح�ص���رًا يف  الأم���ر  يك���ن  مل 
وال�ص���كل، ب���ل هن���اك اإنزي���اح اأك���ر عمق���ًا يف 
اللغ���ة املتداول���ة من حيث امل�ص���مون وال�ص���كل 
يف اخلط���اب اخلا����ص والع���ام اىل احلد الذي 
)املقول/املكتوب/امل�ص���ار/ ت�ص���ند  اأن  ميكن���ك 

املحكي( ال�صادر حقيقة من فتى اإىل فتاة عندما 
ت�ص���ع الأمور يف موازينها الطبيعية والعك�ص 
�ص���حيح، ولكم اأن جتربوا اقتطاع اأي حمادثة 
عل���ى و�ص���ائل التوا�ص���ل، بل وحت���ى حوارات 
الف�ص���اء العام لتج���دوا اأن الطبيعي ا�ص���ناد ما 
�ص���در )واقعًا( م���ن ذكر يفرت����ص اأن يكون من 

اأنثى والأمر ذاته بالن�صبة للإناث.
ي���زداد الأم���ر فجاع���ة عندما متتد معك �ص���دمة 

هذا النقلب الطوعي اىل �صورة اأكر ده�صة، 
فتجد ال�ص���كل املحلى بالع�صلت املنفوخة عرب 
العقاق���ر اخلا�ص���ة و�ص���الة اجل���م ينتك�ص يف 
�ص���ورة مذل���ة وه���و يزاح���م امل���راأة يف دورها 
اجلن�ص���ي الذي ر�ص���مه الله لها، ويده�ص���ك يف 
�صورة انزلق نحو الرغبة اجلن�صية )كمفعول 
به( ب�صكل يوقعنا يف ا�صطراب عميق اأمام اأي 

حمدد ج�صدي.
ت�صاعدت مركزية اجل�ص���د على ح�صاب تراجع 
الروح منذ ع�ص���ور قدمية، وت�ص���ارعت خطاها 
بعد احلداثة وم�ص���مونها، وبلغ���ت ذروتها يف 
العقود القريبة املا�ص���ية، اإذ �صار التزاحم على 
�صنع )�صورة حم�صنة( من اجل�صد، بل )مطلق 

�ص���ورة جدي���دة( حت���ى واإن كان ه���ذا التغير 
ينت���ج �ص���ورة قبيح���ة وب�ص���عة يف الكث���ر من 
حالت���ه، وي���كاد الأمر يج���د له م�ص���وغًا مقبوًل 
عن���د الن�ص���اء اإل انه �ص���عب اله�ص���م بالن�ص���بة 
للرجال، ول اأعني هنا العمليات والتح�ص���ينات 
ال�ص���رورية اليجابي���ة التي تتح���رك يف اطار 

املقبول.
اإن هذه املركزية التي ت�صتظل مبقولة )ج�صدي 
واأن���ا ح���ر ب���ه(، والت���ي ت�ص���تند يف حقيقته���ا 
اىل فل�ص���فات وتنظ���رات انتجه���ا مك���ر اللي���ل 
والنه���ار، ومولتها دول و�ص���ركات وانظمة، بل 
اأ�صبحت )�صورة العامل اجلديد(، مل تبق معامل 
اخل�صو�صية اجلندرية على حالها، بل اأ�صتغلت 

عن )ق�ص���د( عل���ى اإزاحة متعاك�ص���ة الجتاهات 
لتدفع كل من الرجل واملراأة يف امل�صار املعاك�ص 
لوظيفته وخ�صو�صيته ودوره، واإن هذا الدفع 
مل يبَق يف حدود ال�ص���طح واملظهر، بل تاأ�ص���ل 
يف العم���اق اىل الدرج���ة الت���ي ي���كاد )يكتف���ي 

الرجال بالرجال والن�صاء بالن�صاء( .
يف  وت�ص���رتجل  ال�ص���باب  في���ه  يتخن���ث  ع���امل 
الفتيات لينتج عناوين مبتدعة مثل )�ص���يميل/ 
اأ�ص���كاله  بكل  القب���ح  ي�ص���تبيح   ،)shemale
املقززة، ويفقد الأر�ص اأروع �ص���ور جمالها يف 
الثنائي���ة الطبيعية املت�ص���قة مع ال�ص���ن احلقة، 
وي�صع احلا�صر وامل�صتقبل اأمام اأهتزاز عميق 
يتج���اوز القل���ق منه اخل�ص���ية من انف���راط عقد 

الدول اأو  ت�صاعد جنون الحتبا�ص احلراري، 
بل وحتى حدوث حرب كونية باأ�ص���لحة الدمار 
ال�ص���امل، فه���و تغي���ر مرع���ب لتعري���ف العامل 
و�ص���ورته، ولك اأن تت�صور الأر�ص يف �صورة 
تتحول فيها الأ�ص���كال غر املنزاحة واملتحولة 
الذاك���رة،  متاح���ف  يف  تو�ص���ع  حت���ف  اىل 
واأعن���ي م���ن مل ينخ���رط يف م�ص���رة التخن���ث 

والإ�صرتجال. 
يتزايد القلق من هذا النك�ص���ار يف ظل متاهي 
اجتماعي وثقايف يتاأقلم تدريجيًا مع ال�صورة 
اجلديدة حت���ى يف القرى النائي���ة، اإذ يتعاي�ص 
املعظ���م م���ع ال�ص���ورة، ويعده���ا ق���درًا مقدورا 
كم���ا هي مقول���ة الن�ص���ياع ال�ص���عبية العراقية 
)�ص�ص���وي كله���ا �ص���ارت هيچ( ، وزح���ف منظم 
لليربالية ل ت�صتند على قاعدة معرفية نا�صجة، 
ل���كل مرجعي���ات ال�ص���بط  وتراج���ع اإنهزام���ي 
الجتماع���ي، م���ع ت�ص���اعد �ص���راخ ملنظوم���ات 
حق���وق خمتلق���ة ومبتدع���ة تتحال���ف م���ع املال 
وال�صيا�ص���ة، ويتبادلن تخادم العهر على اأكمل 
وج���ه، وي�ص���جع ذل���ك ف�ص���اء احلري���ات ال���ذي 
اأ�ص���اف لنا جغرافية  غر منتهية عرب الف�ص���اء 

الأزرق )الأنرتنت( . 
م���ن املوؤكد، اأن هذا النك�ص���ار ل توقفه قرارات 
حكومي���ة اأو فت���وى فقهي���ة، اأو �ص���لل ال�ص���بط 
واحل�ص���بة، فه���و حتد عمي���ق )فك���ري، ثقايف، 
اجتماعي، �صيا�ص���ي، نف�صي، اقت�صادي، اأمني( 
ك���وين، يتمدد باإ�ص���رتخاء يف ظل بيئة داعمة ، 
وظروف م�صعّجة ، يتطلب ما يوازيه من الفهم 

والب�صرة والعمل.

 د. نعمة العبادي

 فرا�س ناجي
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قناطر

بغداد الخليفة المقتدر
وبغداد اليوم 

 م���ن يت�صفح كتاب )العامة يف بغ���داد يف القرنني الثالث والرابع 
الهجريني( فهمي عبد الرزاق �ص���عد، لن يفاج���اأ مبا تطالعه اأخبار 
الع���راق اليوم م���ن ق�ص�ص الف�ص���اد وا�صتقواء بع����ص اجلماعات 
امل�صلحة عل���ى الدولة، ولعل ما اأنفقه ال�ص���ادة روؤ�صاء احلكومات 
ال�صابق���ني يذّكرنا مبا ق���ام به احل�صن بن الف���رات، وزير املال يف 
عه���د اخلليف���ة املقت���در العبا�صي)قت���ل 320 هجري���ة( الذي عرف 
بف�ص���اده و�صرقة امل���ال العام والإنفاق الطائ���ل والتبذير، فقد كان 
يقب����ص املبالغ، وهي حق لبيت املال، لكنه���ا ل تدخل يف واردات 

الدولة.
 وتعي���د اىل الأذه���ان ق�ص���ة خلف���ة املقتدر�صن���ة 295 ث���م خلع���ه 
�ص���نة 296 هجري���ة وعودت���ه له���ا ثاني���ة، بع����ص ما �ص���هدناه يف 
خلفة رئي�ص الوزراء الأ�ص���بق والروؤ�ص���اء ال�صابقني، حيث يذكر 
اب���ن مقل���ة باأن ابن الفرات اأ�ص���اف عل���ى بيعة املقت���در مبلغ 700 
األ���ف دين���ار نقله���ا اىل داره، ومل يكتف بذلك، فقد خ����صّ اخلليفُة 
املوظفني باإقطاعات ورواتب، وبلغ اإقطاع الوزير يف عهد املقتدر 
170 األ���ف دين���ار ومبالغ عن ِخلٍع )ثي���اب( بع�ص���رين األف دينار، 
���ون ب���دار مفرو�ص���ة وموؤثث���ة، ويعطَون روات���ب مبقدار  وُيخ�صَ
خم�ص���ة اآلف دين���ار، وكان اخلاق���اين قد اأعطى ولديه خم�ص�ص���ًا 

�صهريًا من بيت املال قدره 1500 دينار. 
 وا�صت�ص���رى الف�ص���اد يف عه���د اخلليف���ة املقتدر مبا يذكرنا اأي�ص���ًا 
بطرائق الف�صاد يف بلدنا اليوم، فيذكر م�صكوية عن )ابن قرابة( 
للمقت���در بع����ص وجوه الف�ص���اد تل���ك، والت���ي منه���ا، اأن الوزراء 
واملوظفني كانوا يلجاأون اىل ت�ص���جيل اأرزاق قوم ل يح�ص���رون 
الدواوي���ن، وتنظيم قوائم با�ص���ماء ق���وم وهميني)الف�ص���ائيني( 
واإط���لق اأم���وال للِغلمان وال���وكلء يف دار اخللفة واحلا�ص���ية، 
عل���ى اأنهم م���ن الفقه���اء والكّتاب، وم���ا كان يطلق له���م من الورق 
والقراطي����ص والأم���وال الكث���رة، ول ي�ص���رتى اإل ببع�ص���ه مما 
يحت���اج الي���ه. �ص���بحان الله، �ص���نتذكر ما كانت تعر�ص���ه ال�ص���يدة 
ماج���دة التميمي، وبع�ص اأع�ص���اء اللجنة املالي���ة يف الربملان من 

وثائق خا�صة بنفقات الطعام والأثاث والقرطا�صية.
 ولعلنا ل نفاجاأ بق�ص���ية بيع املنا�صب يف الدولة العراقية اليوم، 
اإذا علمن���ا بان �ص���عف الدولة العبا�ص���ية اأدى بالكث���ر من الولة 
والقادة اىل �ص���مان الأرا�ص���ي من اخلليفة، بعد اإحكام �صيطرتهم 
عليها، في�صطر اخلليفة لقرارهم على ما ت�صمنوا. ففي �صنة 296 
هجرية �ص���من ابن ابي ال�ص���اج ارمينية واذربايجان مقابل 120 
األ���ف دينار، فيما كان خراجها يف عه���د املامون 17 مليون درهم.
وكان هرون بن خمارويه قد �ص���من م�ص���ر وال�ص���ام من املعت�صد 
�ص���نة 286 هجري���ة مببل���غ 450 األف دين���ار، بينم���ا كان خراجها 
ح�صب قائمة علي بن عي�صى �صنة 306 هجرية 2،7 مليون دينار.

الع�صكريني)اأ�ص���حاب  ف���ان  اث���روا  ق���د  ال�ص���امنون  كان  واذا   
احل���روب( كانوا يح�ص���لون على اأرباح م�ص���اعفة، فه���ذا يعقوب 
بن الليث ال�ص���فاري قد خلف يف بيت ماله خم�صني مليون درهم، 
وهذا خلف الرا�ص���بي متقلد ني�صابور 301 هجرية قد ترك مليون 
دين���ار من الذهب والف�ص���ة والثي���اب. هل نقول �ص���يئًا جديدًا يف 
ق�صية ا�ص���تيلء بع�ص القادة الع�صكريني وال�صيا�صيني وزعامات 
الأح���زاب على مراكز ال�ص���رطة واملديريات واملط���ارات واملوانئ 

ونقاط التفتي�ص يف عراق ما بعد 2003 ؟

طالب عبد العزيز

يف البداية �ص���اأحاوُل تاأ�ص���ي�ص منطلق اأو قاعدة ميكن 
اأن نبني عليها مناق�ص���تنا لق�ص���ية مقاطعة النتخابات 
العراقي���ة املق���رر اإجراوؤه���ا يف ت�ص���رين الأول القادم، 
والتي عربت عنها قوى �صيا�ص���ية متع���ددة بعد اغتيال 
النا�ص���ط اإيهاب الوزين، وذلك لتحديد م�ص���ار م�صاهمة 
ه���ذه املقال���ة يف حماول���ة تن�ص���يج فك���رة املقاطعة من 

عدمها يف احلالة العراقية. 
ولع���ل اأه���م جانب من ه���ذا املنطلق ه���و الت�ص���ليم باأن 
الق���وى احلاكم���ة احلالي���ة – والت���ي ت�ص���مل جمم���وع 
القوى ال�صيا�ص���ية م���ن خمتلف القومي���ات والطوائف 
التي يتمحور �صراعها ال�صيا�صي على تعظيم اإيراداتها 
م���ن القطاعي���ات الت���ي اأ�ص�ص���تها �ص���من الدول���ة – لن 
ت�صت�ص���لم لتداول ال�صلطة ب�ص���ورة �صلمية مع اأي قوى 
�صيا�صية تهدد وجودها واقطاعياتها �صواء اأكانت هذه 
الق���وى ناجتة عن ثورة ت�ص���رين اأو غرها. واأعتقد اأن 
هذه النقطة قد تو�صحت مبا ل يقبل ال�صك بعد الإيغال 
وتهمي����ص  للدول���ة  ال�صيا�ص���ية  الإرادة  اختط���اف  يف 
موؤ�ص�ص���اتها من خلل التحدي امل�صلح العلني، واإف�صال 
اأي حماول���ة لتحديد نفوذ اإقطاعي���ات القوى احلاكمة، 
اغتي���الت  ع���رب  للمعار�ص���ة  القم���ع وال�ص���طهاد  م���ع 
النا�صطني وحماربتهم باأذرع ال�صلطة وقوى اللدولة.

اجلان���ب الثاين م���ن منطلقنا ملناق�ص���ة ق�ص���ية مقاطعة 
النتخاب���ات القادم���ة ه���و اأن القوى املعار�ص���ة والتي 
تهدد فعلي���ًا القوى احلاكمة، وميكن اأن توؤ�ص����ص لنقلة 
حقيقي���ة يف امل�ص���هد العراق���ي نح���و دول���ة املواطن���ة 
ال�ص���يادية وانهاء نفوذ قوى اللدولة، هي قوى نا�صئة 
غ���ر متمر�ص���ة يف العمل ال�صيا�ص���ي، تفتق���ر اىل روؤية 
وا�ص���حة مل�ص���روع وطني بديل، وتعتمد يف �ص���عبيتها 
عل���ى دوره���ا يف ث���ورة ت�ص���رين وجت���اوب اجلماهر 
مع �ص���عارات الثورة حينها. وعلى الرغم من تاأ�ص���ي�ص 
بع����ص الأح���زاب “الت�ص���رينية” ال�صيا�ص���ية موؤخ���رًا، 
ووجود نوع من التن�ص���يق بني بع�ص���ها، اإل اأن امل�صهد 
ال�صيا�صي لقوى ثورة ت�صرين ميكن تقييمه مو�صوعيًا 
باأن���ه م�ص���تت ومنق�ص���م بني ق���وى حتالفت م���ع بع�ص 
اأط���راف الق���وى احلاكم���ة واأخ���رى تعار����ص العملية 
ال�صيا�صية برمتها، بالإ�ص���افة اىل الأحزاب الت�صرينية 
املنق�ص���مة بدورها بني ُمقاطع وم�صارك يف النتخابات 

القادمة.
فاإذا حللنا الو�ص���ع ال�صيا�ص���ي احل���ايل يف العراق من 
هذا املنطل���ق لتقييم فكرة مقاطعة النتخابات القادمة، 
جن���د اأن اأدبي���ات عل���م ال�صيا�ص���ة والتجارب امل�ص���ابهة 
ال�ص���ابقة يف الع���امل، ت�ص���ر اأغلبه���ا اإىل اأن تنفيذ هذه 
الفك���رة ل ي���وؤدي اىل النتائج املرجّوة، واأن امل�ص���اركة 

يف العملي���ة النتخابي���ة – عل���ى عّلته���ا – كان ميكن 
اأن يك���ون اأك���ر فائ���دة لأح���زاب املعار�ص���ة ولعملي���ة 
التغي���ر املرتقبة م���ن املقاطع���ة. وهنا ميكن الإ�ص���ارة 
اإىل بع����ص هذه املحاولت مث���ل جتربة الربيع العربي 
يف م�ص���ر والت���ي انتهت باإع���ادة اإنتاج نظام �ص���مويل 
بع���د 3 �ص���نوات عل���ى اإ�ص���قاط نظ���ام ح�ص���ني مبارك؛ 
وكذلك ف�ص���ل مقاطعة اأحزاب املعار�ص���ة لنظام �ص���افيز 
يف فنزوي���ل يف 2005 ال���ذي م���ّرر م���ا كان يبغي���ه من 
قرارات عرب �ص���يطرته على الربملان بدون معار�ص���ة ما 
زاد م���ن حدة النق�ص���ام املجتمعي والأزمة ال�صيا�ص���ية 
هن���اك؛ وكذلك جتربة ال�ص���تفتاء حول ا�ص���تمرار حكم 
والت���ي   1988 بينو�ص���يت يف  الت�ص���يلي  الديكتات���ور 
قاطعها احلزب ال�ص���يوعي الت�صيلي داعيًا اىل انتفا�صة 
م�ص���لحة بينما قّررت باقي اأحزاب املعار�ص���ة امل�صاركة 
فيها، وانتهت اىل اق�ص���اء بينو�ص���يت وا�صتعادة نظام 
احلك���م الدميقراط���ي يف ت�ص���يلي، بينما مل ي�ص���رتجع 
ال�ص���يوعيون الت�ص���يليون تاأثرهم ال�صابق يف احلياة 
ال�صيا�ص���ية حلد اليوم. وعل���ى الرغم من الختلف يف 
التفا�ص���يل بني ه���ذه التج���ارب واحلال���ة العراقية، اإل 
اأن ال�ص���ياق العام وا�ص���ح باأن املقاطعة غر املدرو�ص���ة 
غالبًا ما توؤدي اىل خ�ص���ارة للقوى املعار�ص���ة ت�صتفيد 
منه���ا القوى احلاكم���ة لتدعيم �ص���لطتها اأو اإعادة انتاج 

�صلطتها وا�صتمرار نفوذها يف الدولة.   
يف املقاب���ل ميكن اأي�ص���ًا اأن ن�ص���ر اىل جترب���ة اأحزاب 
املعار�ص���ة للنظ���ام امللك���ي العراقي يف اخلم�ص���ينيات 
والت���ي ق���ررت امل�ص���اركة يف انتخاب���ات 1954 بجبهة 
العملي���ة  م�ص���داقية  ع���دم  م���ن  الرغ���م  عل���ى  وطني���ة 
الدميقراطي���ة للنظ���ام امللك���ي حينه���ا والت�ص���كيك يف 
مق���درة احلكوم���ة يف اج���راء انتخاب���ات نزيه���ة. فق���د 
احل���زب  وب�ص���منها   – املعار�ص���ة  اأح���زاب  �ص���اركت 
ال�ص���يوعي والوطن���ي الدميقراط���ي وال�ص���تقلل م���ع 
بع�ص امل�صتقلني – يف جبهة انتخابية واحدة، وفازت 
بح���وايل ُع�ْص���ر مقاع���د الربمل���ان على الرغم م���ن القمع 
احلكومي الذي ت�ص���من من���ع التكتلت خلل احلملت 
النتخابي���ة وع���دم ا�ص���تخدام ال�ص���يارات يف الدعاي���ة 
النتخابي���ة وقم���ع الق���وى املعار�ص���ة من خ���لل ف�ص 
الجتماعات واعتقال النا�ص���طني. وبالرغم من خ�صارة 
املعار�ص���ة لتل���ك النتخاب���ات والتزوير الذي �ص���ابها، 
مل تتقب���ل الق���وى احلاكم���ة امللكي���ة وج���ود معار�ص���ة 
فاعل���ة يف الربملان، ف�ص���غطت على املل���ك حلل الربملان 
يف اجلل�ص���ة الأوىل، وتبعته���ا بحل الأح���زاب واإعلن 
الأحكام العرفية واغلق ال�صحافة املعار�صة لتفوز يف 
النتخابات البديلة بالأغلبية ال�ص���احقة وبدون وجود 

لأي قوى معار�ص���ة، اإن مغزى هذه التجربة لي�ص فقط 
اأن ق���رار اأح���زاب املعار�ص���ة بامل�ص���اركة بالنتخاب���ات 
اأح���رَج القوى احلاكمة، بل اأي�ص���ًا املخاطر التي حاقت 
بان�ص���داد اأف���ق التغي���ر يف العملية ال�صيا�ص���ية والذي 
اأدى كما هو معروف اىل ثورة 14 متوز وما �ص���احبها 
من ق�ص���ور يف بن���اء نظ���ام �صيا�ص���ي دميقراطي بديل 
اأدى اىل جت���ذر النظام ال�ص���مويل يف العراق ونتائجه 

الكارثية.
اإن ه���ذا العر����ص لبع����ص التج���ارب ال�ص���ابقة ح���ول 
مقاطع���ة املعار�ص���ة للنتخاب���ات التي ل ميكن �ص���مان 
نزاهته���ا لي�ص الهدف منه معار�ص���ة املقاطعة والدعوة 
اىل امل�ص���اركة يف النتخاب���ات العراقية القادمة، واإمنا 
تو�صيح اأن ال�صياق العام خليار املقاطعة هو ذو نتائج 
�ص���لبية، بينم���ا يحتاج احل�ص���ول على نتائ���ج اإيجابية 
لهذا اخليار درا�ص���ة هذه الق�ص���ية بروية ومو�صوعية 
بعيدًا عن الت�صيي�ص والعجالة. فمثلما ملطلب امل�صاركة 
يف النتخاب���ات “�ص���روطه وا�ص���رتاطاته”، كذل���ك هو 
احلال بالن�صبة اىل مطلب مقاطعة النتخابات ل�صمان 
عدم ا�صتفادة القوى احلاكمة من هذه املقاطعة وت�صرر 

قوى ثورة ت�صرين النا�صئة منها.   
وكمثال من جتارب ال�صعوب على خيار ناجح للمقاطعة 
النتخابي���ة ه���و مقاطع���ة املعار�ص���ة يف ب���رو بقيادة 
اليخان���درو تولي���دو للجول���ة الثانية م���ن النتخابات 
الرئا�ص���ية يف 2000 بع���د الت�ص���كيك يف حدوث تزوير 
يف اجلول���ة الأوىل، م���ا اأدى اىل احتجاج���ات �ص���عبية 
�ص���د الرئي�ص الربتو فوجيموري الذي اأُجرب على ترك 
ال�ص���لطة، فاأعي���دت النتخاب���ات يف 2001 ليفوز فيها 
توليدو، وهذا يدعم طرحنا يف اأن مقاطعة النتخابات 
تك���ون ناجح���ة عندم���ا تك���ون ج���زءًا من �ص���رتاتيجية 

معار�صة �صيا�صية متكاملة.   
وعند الأخ���ذ بالعتبار عدم تقبل الق���وى احلاكمة لأي 
تغير �صيا�ص���ي حقيقي ولو ب�ص���ورة متدرجة ي�صمن 
بقاءهم الن�صبي يف ال�صلطة عرب مرحلة انتقالية، يبدو 
اأن ال�ص���يناريو الأرجح للتغير مع ع���دم وجود حلول 
لأ�صباب الأزمة ال�صيا�صية، هو عرب احتجاجات �صعبية 
ح���ادة رمبا اأكر راديكالية من ثورة ت�ص���رين من حيث 
العنف واملطالب. وهذا يتطلب �ص���رتاتيجية معار�ص���ة 
تتمحور ح���ول وجود قيادة نا�ص���جة لقوى �صيا�ص���ية 
معار�ص���ة منظمة بجبهة وطنية عري�ص���ة ت�ص���تند على 
روؤية �صيا�ص���ية بديلة وا�ص���حة وبرنام���ج عمل واقعي 
ميك���ن اأن يلت���ف حول���ه جمامي���ع العراقي���ني مبختلف 
فئاته���م وتوجهاته���م، اإن ع���دم وج���ود هكذا معار�ص���ة 
عند ت�ص���اعد الأحداث، واحتمال انهيار �ص���لطة القوى 

احلاكمة، ميكن اأن يوؤدي اىل ثورة م�ص���ادة اأو فو�صى 
مثلما حدث يف اأحداث الربيع العربي يف 2011. 

ولأنه من الوا�ص���ح اأن هكذا �ص���رتاتيجية للمعار�ص���ة 
العراقي���ة ل ميك���ن حتقيقه���ا خ���لل الف���رتة القليل���ة 
الباقي���ة حل���ني موع���د النتخاب���ات يف ت�ص���رين الأول 
الق���ادم، يك���ون من الواقع���ي اأن تعمل هذه املعار�ص���ة 
عل���ى تنفيذ �ص���رتاتيجيتها املطلوبة نح���و النتخابات 
ما بعد القادمة، عل���ى اأن تعمل جاهدة يف بناء هيكلية 
جبهوي���ة وطنية ت�ص���م الأحزاب والق���وى التي ميكن 
اأن تتفق على قا�ص���م م�ص���رتك ميثل امل�ص���روع الوطني 
للتغير، مع اإن�ص���اج قيادة �صيا�ص���ية جلبهة املعار�صة 
ه���ذه. لق���د تطرق���ُت يف مق���ال �ص���ابق يل ن�ص���رته يف 
جري���دة امل���دى بعن���وان “امل�ص���روع الوطن���ي لث���ورة 
ت�صرين والنتخابات القادمة” اىل اأولويات الربنامج 
الوطن���ي والذي ميكن عند حتقيقه بناء دولة املواطنة 
ال�ص���يادية، والتي ت�ص���تند اإىل نظام لمركزي احتادي 
وعملية دميقراطية متثل حال���ة التوازن املطلوبة بني 
ال�ص���لطة التنفيذي���ة وال�ص���لطة الت�ص���ريعية الرقابي���ة، 
م���ن اأج���ل تنفي���ذ برنام���ج حكوم���ي وطن���ي بعي���د عن 

املحا�ص�صة وتقا�صم ال�صلطة.  
فر�ص���تني  متث���ل  اأن  ميك���ن  القادم���ة  النتخاب���ات  اإن 
مت�ص���ادتني: واح���دة عند امل�ص���اركة لن�ص���اج اخلربة 
اإىل  عنه���ا  ممثل���ني  ودخ���ول  للمعار�ص���ة  ال�صيا�ص���ية 
الربملان لإدارة عملية التغير من الداخل عند ت�ص���اعد 
الحتجاج���ات، ولقطع الطريق على القوى التي ميكن 
اأن تختطف عملية التغي���ر، واأخرى عند املقاطعة يف 
عدم اإعطاء ال�ص���رعية للقوى احلاكمة وزيادة ال�صغط 
عليه���ا من اأجل اجن���از عملية التغير، اإل اأن مع�ص���كر 
التغي���ر ل يحتاج بال�ص���رورة اأن يفا�ص���ل بني اإحدى 
هاتني الفر�ص���تني على الأخرى، بل ميكنه اأن ي�ص���تفيد 
م���ن كليهما ع���رب تب���ادل الأدوار ب���ني اأطراف���ه، فيمكن 
لط���رف ميث���ل “حمائ���م” جبه���ة املعار�ص���ة اأن يتبنى 
التغير من داخل العملية ال�صيا�ص���ية عرب الذهاب اىل 
امل�ص���اركة يف النتخاب���ات عل���ى الرغم من ق�ص���ورها، 
بينم���ا يقاطعه���ا ط���رف اآخ���ر ميث���ل “�ص���قور” جبهة 
املعار�ص���ة يتبنى موق���ف مقاطعة العملية ال�صيا�ص���ية 
واإ�ص���قاط النظ���ام ال�صيا�ص���ي للق���وى احلاكم���ة ع���رب 

احلركات الحتجاجية.    
يف النهاي���ة، رمب���ا يك���ون م���ن العب���ث دخ���ول ق���وى 
املعار�صة ال�صيا�صية اىل النتخابات القادمة ب�صورتها 
احلالية املنق�ص���مة وامل�ص���تتة، غر اأنه يكون اأكر عبثًا 
معار�ص���ة  �ص���رتاتيجية  ب���دون  النتخاب���ات  مقاطع���ة 

�صيا�صية متكاملة.

اأْن نقاطع اأو ال نقاطع االنتخابات العراقية القادمة!

اإن���ك�������س���ار ال����رج����ول����ة واالأن�����وث�����ة

حيث  النامي،  للعالم  الم�صّوهة  الديمقراطيات  في  خا�صة  ماألوفة  فكرة  هي  النتخابية  العملية  مقاطعة  اإن 
الُم�صطَهدة  المعار�صة  قوى  وبين  النتخابات  باإدارة  تتالعب  التي  المت�صبثة  الحاكمة  القوى  بين  الثقة  تنعدم 
يمكن  متوازنة  غير  انتخابية  معركة  في  فالم�صاركة  النتخابات.  في  الم�صاركة  اأو  المقاطعة  بين  والمتاأرجحة 
اأن توؤدي مقاطعة  اأن توؤدي الى خ�صارة المعار�صة، فت�صتمد القوى الحاكمة �صرعية لنظامها الفا�صد، بينما يمكن 
النتخابات الى تجديد القوى الحاكمة ل�صلطتها مع ما يمكن اأن تت�صمنه من فر�صة لمّدها ب�صريان حياة اإ�صافي ولو 

ب�صرعية ناق�صة.  
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 عالء املفرجي
كالكيت

خرق الماألوف في الدراما 
العربية هذا المو�سم

اخترن���ا ف���ي ه���ذا الم���كان اأن تكون لن���ا وقفة م���ع الدرام���ا العربية 
والمحلي���ة ف���ي مو�صم رم�صان، وه���و المو�صم ال���ذي اأ�صبح ميدانًا 
مهمًا لتناف�س هذه الأعمال، وتميزها، فالمو�صم الحالي كان مزدحمًا 
بالأعم���ال الدرامي���ة العربية الت���ي هيمنت على برام���ج الف�صائيات 
العربية، وا�ص���تقطبت جمهورًا وا�صعًا من الم�صاهدين، وهي اأعمال 

من دول عربية مختلفة.
قلنا في منا�ص���بة �ص���ابقة اإن الح�ص���ور الوا�ص���ح للدراما الم�صرية، 
ب���ل و�ص���يادتها بتراكم خبرته���ا وتاريخها، بل وحتى ف���ي انفرادها 
ف���ي الم�ص���هد الدرام���ي العرب���ي فت���رة لي�ص���ت بالقليل���ة.. قد �ص���هد 
تناف�ص���ًا حقيقي���ًا م���ن اأقط���اب اإنتاجي���ة واعدة ف���ي مقدمته���ا بلدان 
عربية مثل �ص���وريا؛ وتنامي ن�ص���اط �ص���ركات الإنتاج الخا�ص���ة في 
الوطن العربي، ب�ص���كل لفت، ودخولها في �ص���راكة مع الموؤ�ص�صات 
التلفزيونية الحكومية مما اأ�صهم في ارتفاع حجم الإنتاج وتح�صن 
جودت���ه، تمثلت بالدراما ال�ص���ورّية واللبنانية بل وحتى الخليجية  
التي ا�صتطاعت اأن تحقق وجودًا نوعيًا )تحديدًا في العقد الأخير(، 
لكن هذا الأمر لم يدم طوياًل، وهذا ما بات وا�صحًا في هذا المو�صم.
فالدراما الم�ص���رية عادت مرة اأخرى الى الواجهة في هذا المو�ص���م 
لتخرج من حومة المناف�صة منت�صرة.. ولكن بانتظار معركة اأخرى 
للدراما ال�ص���ورية لت�ص���تعيد تاألقها )والتي �ص���يكون لن���ا وقفة معها 

اأي�صًا(..
فالدراما الم�ص���رية قدمت لوحدها ما يقرب من ثالثين عماًل دراميًا، 
وهو عدد كبير اإذا ما علمنا اأن ن�صبة الأعمال الدرامية الجيدة عالية، 
تلك التي ت�صمنت ن�صو�صًا مختلفة وخارجة عن ماألوف الن�صو�س 
الدرامي���ة الأخرى، والتي لقت اإ�ص���تجابة طّيبة  م���ن قبل الجمهور 
والنقاد على حد �ص���واء،في مقابل عدد من الأعمال الدرامية التي ما 
زالت غارقة في نمطيتها التي عاي�ص���ناها �ص���نوات طويلة من خالل 
الأفكار التي تناولتها والق�ص���ة الم�صّطحة بل والإداء النمطي الذي 
لطالما قدمه بع�س النجوم مثل محمد رم�ص���ان وم�ص���طفى �صعبان 

واآخرين. 
وقد ا�ص���تفاد �ص���ناع الدراما الم�ص���رية من در�ص���ين مهمين، لي�صع 
البع�س منهم وخا�ص���ة ال�ص���باب خططًا )�ص���تراتيجية( بديلة لتعيد 
الدرام���ا الم�ص���رية الى موقعه���ا الطليعي في الدرام���ا العربية، بعد 
ما واجهت –كما اأ�ص���لفت_ مناف�ص���ة بل تفوقًا وا�ص���حًا من اأقطاب 
درامية اأخرى وخا�صة ال�صورّية، الدر�س الأول هو ُهزال الكثير من 
الن�صو�س الدرامية، لتعود الى ازدهارها في بداية ال�صبعينيات من 
القرن المن�صرم با�صماء كّتاب �صيناري�صت عملوا للتلفزيون ح�صرًا 
اأمث���ال اأ�ص���امة اأنور عكا�ص���ة ال���ذي ترتبط با�ص���مه �ص���فوة الأعمال 
الدرامي���ة الم�ص���رية، وفيما بعد وحي���د حامد.  اأم���ا الدر�س الثاني 

فكان حجم المناف�صة غير المتوقعة من باقي الأقطاب النتاجية.
فخب���رة ه���ذه الدراما وتاريخه���ا الطويل هو الكفيل بتجديد �ص���كل 

الدراما الم�صرية بما يتالءم مع الذائقة الجديدة اأي�صًا.
واإذا م���ا عدن���ا الى غلة دراما هذا المو�ص���م، والت���ي تمثلت بعدد من 
الأعم���ال الدرامي���ة المتمي���زة الت���ي ج���اءت باأعمال مبتك���رة وغير 
مطروق���ة �ص���ابقًا، لعرفن���ا اأن البديل لهذه الدراما جاهز، فم�ص���توى 
تكني���ك الكتاب���ة، والأداء، فِل���َم ور�س ال�ص���يناريو م�ص���ممة لالأعمال 
الهابط���ة  ب���ل هي اإجراء مهم في �ص���ناعة �ص���يناريو محكم وناجح. 
خا�ص���ة وقد انتبهت الدراما الم�ص���رية الى �ص���رورة تمثل الوقائع 
والأح���داث الكبيرة في م�ص���ر، ومن ث���م اإعادة انتاجه���ا دراميًا، من 
مثل مواجهة الرهاب بكل م�صمياته، فجاءت اأعمال مثل )الختيار( 
بجزئيه، الذي ارتكز اأ�صا�ص���ًا على �ص���يناريو من هذا النوع، والذي 
وّف���ق كثي���رًا في م���زج الوثيق���ة بالعمل الفن���ي، وبمعالج���ة ناجحة 
ا�ص���توعبت دللت هذه الكتابة واأعني ال�ص���يناريو. هذا ف�ص���اًل عن 
الإداء المبهر للكثير م���ن اأبطال هذا العمل، وهذا الأمر ينطبق على 

)القاهرة كابول(، )وهجمة مرتدة(.
العمل الآخر الذي خرج تمامًا عن اأ�صاليب الكتابة الدرامية البالية، 
وا�ص���تطاع اأن يط���رق مح���اور مهمة يعي�ص���ها المواطن الم�ص���ري، 
منه���ا الهجرة الى م���دن )الأحالم(، والزواج العرف���ي، وقوة المال، 
وغيرها، لين�ص���ج منها عماًل دراميًا �ص���يبقى في ذاكرة المتلقي زمنًا 
طوياًل، اإ�ص���افة الى عمل درامي اآخر، وكذلك )نجيب زاهي زرك�س( 

الذي يوؤكد فيه يحيى الفخراني، اإنه ممثل ليقبل اإل بالجيد.
يتبع

فالدراما الم�صرية قدمت لوحدها ما يقرب 
من ثالثين عماًل دراميًا، وهو عدد كبير اإذا 

ما علمنا اأن ن�صبة الأعمال الدرامية الجيدة 
عالية، تلك التي ت�صمنت ن�صو�صًا مختلفة 

وخارجة عن ماألوف الن�صو�ص الدرامية 
الأخرى، والتي لقت اإ�صتجابة طّيبة  من 

قبل الجمهور والنقاد على حد �صواء

العدد )4947( ال�صنة الثامنة ع�صرة - اخلمي�س)20( اآيار 2021
http://www.almadapaper.net  Email: info@almadapaper.netثقافة

علي اليا�صري

تجارب سينمائية

عامي مع �سالنجر

اأعلن مهرجان البحر الأحمر 
ال�صينمائي الدولي عن فتح باب 

تقديم الطلبات للم�صاركة في 
برنامج دورته الفتتاحية التي 

�صتقام من 11 اإلى 20 ت�صرين 
الثاني المقبل، حيث ُتقبل طلبات 

الأفالم الآ�صيوية والإفريقية، 
بما فيها الأفالم العربية ابتداًء 
من 18 اأيار الجاري وحتى 18 اآب 

 .2021

للمواه���ب  الدع���وة  املهرج���ان  وّج���ه  وق���د 
ال�صاعدة اإ�صافة اإىل املخرجني من اأ�صحاب 
اخل���رات والأ�ص���ماء املعروف���ة م���ن اآ�ص���يا 
واإفريقي���ا والع���امل العرب���ي لتق���دمي طلبات 
الأحم���ر،  البح���ر  م�ص���ابقة  يف  امل�ص���اركة 

اإىل  اإ�ص���افة  الق�ص���ر،  الفيل���م  وم�ص���ابقة 
املواهب ال�ص���عودية التي ميكنها امل�ص���اركة 
اأي�صًا يف برناجمي �صينما �صعودية جديدة، 
وجتري���ب. ه���ذا و�ص���تقوم جلن���ة خمت�ص���ة 
اإىل  اإ�ص���افة  امل�ص���اركة،  طلب���ات  مبراجع���ة 
اختيار الأفالم التي ُتعر�س �ص���من الأق�صام 
ال�ص���بعة الأخ���رى يف الرنام���ج، وق���د اأّك���د 
املهرجان على �ص���عيه لدعم وتعزيز احلراك 
اإبداع���ات  باأه���م  والحتف���ال  ال�ص���ينمائي، 
ال�صينما من جميع اأنحاء العامل، ليكون اأهم 
واأكر تظاه���رة �ص���ينمائية عربية، ووجهة 
املبدع���ني من ال�ص���عودية واملنطقة، اإ�ص���افة 
والإفريقي���ني،  الآ�ص���يويني  املخرج���ني  اإىل 

وبقية الإبداعات ال�صينمائية العاملية.
ومن املقرر اأن ت�صت�صيف املدينة التاريخية 
بج���دة، والتي مت ت�ص���نيفها تراثًا اإن�ص���انيًا 
عامليًا وفق اليون�ص���كو، ال���دورة الفتتاحية 
ملهرجان البحر الأحمر ال�ص���ينمائي الدويل 
وي�ص���عى   .2021 الث���اين  ت�ص���رين  يف 
املهرج���ان اإىل تنظي���م اأن�ص���طة فعلية جتمع 
واأقط���اب  وال�ص���ينمائيني  الأف���الم  ع�ّص���اق 
�ص���ناعة ال�صينما العاملية، لالحتفاء باحلياة 

ما بعد اجلائحة التي اأدت اإىل تاأجيل دورته 
الأوىل م���ن اآذار 2020. وُيعت���ر املهرج���ان 
الرواب���ط  لتقوي���ة  هاّم���ة  حيوي���ة  من�ص���ة 
الإبداعي���ة ب���ني ال�ص���عودية وبقي���ة اأنح���اء 
الع���امل، م���ن خ���الل برنام���ج ي�ص���م باقة من 
اأف�صل اإنتاجات ال�صينما العاملية، والروائع 
الكال�ص���يكية، والأفالم العربية املعا�ص���رة، 

املتعلق���ة  الحرتافي���ة  الرام���ج  اإ�ص���افة 
ب�صناعة ال�صينمائية. 

وقد ك�ص���ف املهرج���ان موؤخرًا عن تفا�ص���يل 
برناجم���ه ال���ذي ي�ص���م 11 ق�ص���مًا يعر����س 
اأعم���اًل عاملي���ة وعربي���ة معا�ص���رة، واأفالمًا 
وجتريبي���ة،  وق�ص���رة  طويل���ة  �ص���عودية 
اإ�ص���افة  الكال�ص���يكية،  ال�ص���ينما  وروائ���ع 

اإىل اإبداع���ات م�ص���تقبلية من اأعم���ال الواقع 
وال�ص���ينما  املع���زز  والواق���ع  الفرتا�ص���ي 

التفاعلية. 
تتناف�س الأفالم التي �صيتم اختيارها �صمن 
امل�ص���ابقة عل���ى جوائز الُي�ص���ر التي متنحها 
جلنة حتكيم دولية، وت�ص���مل الُي�صر الذهبي 
األ���ف دولر(،   100( فيل���م طوي���ل  لأف�ص���ل 
واأف�ص���ل اإخراج )30 األ���ف دولر(، وجائزة 
جلن���ة التحكيم اخلا�ص���ة )20 األ���ف دولر(، 
وجائزة الُي�ص���ر الذهبي لأف�صل فيلم ق�صر 
)25 األف دولر(، اإ�ص���افة اإىل جوائز اأف�صل 
�ص���يناريو، اأف�ص���ل ممث���ل، اأف�ص���ل ممثل���ة، 
واأف�ص���ل م�ص���اهمة �ص���ينمائية. كم���ا ُيق���ّدم 
املهرجان جائزة نقدية للفيلم الفائز بجائزة 

اجلمهور، واأف�صل فيلم �صعودي. 
ُيذك���ر اأن باب تق���دمي الطلب���ات مفتوح عر 
م�ص���ابقة البح���ر الأحم���ر، وم�ص���ابقة البحر 
الأحمر للفيلم الق�ص���ر، و�ص���ينما �ص���عودية 
جدي���دة، جتريب، وروائع الع���امل، وروائع 
وال�ص���ينما  عاملي���ة،  واختي���ارات  عربي���ة، 
التفاعلي���ة، وكن���وز البح���ر الأحم���ر، وجيل 

جديد، وحلقات البحر الأحمر.

اأعلنت اإدارة مهرجان لهاي 
ال�صينمائي الدولي )مينا( عن 

اختيار ال�صاعر والمترجم 
العراقي �صالح نيازي رئي�صًا 

�صرفيًا للدورة الرابعة، 
المقرر اإقامتها خالل الفترة 
من 20 وحتى 22 اأيار الحالي، 
وذلك نظراً لمكانته الكبيرة 

وم�صيرته البداعية في 
مجالت ال�صعر والترجمة 

ومن جانبه اأعرب الرف�ص���ور نيازي عن والعمل التلفزيوني الإذاعي.
ترحيب���ه بالرئا�ص���ة ال�ص���رفية للمهرجان 
ب�ص���كل خا����س، واعت���زازه باملهرجانات 
ال�صينمائية ب�صكل عام وعن العالقة التي 
جمع���ت الف���ن ال�ص���ابع بال�ص���عر وتاأثره 

على احلياة اليومية قال نيازي :
اكت�ص���ب ال�ص���اعر احلديث من ال�ص���ينما، 
اللقط���ات  ���ي  وتق�صّ احلرك���ة،  عن�ص���ر 
وامل�ص���اهد. بكلم���ات اأخرى كان ال�ص���اعر 
فيما م�ص���ى يقوم ب���دور املتفرج املنتظر. 
اأّم���ا م���ع ع�ص���ر ال�ص���ينما، فاأخذ ال�ص���اعر 

احلديث دور املكت�صف.
وق���ال مدي���ر املهرج���ان ال�ص���اعر العراقي 
مكانت���ه  اىل  ا�ص���افة   : الكرخ���ي  حمم���د 
ال�صا�ص���ية يف ال�ص���عر العراقي والعربي 
برتجم���ة  املكتب���ة  اث���راء  يف  وا�ص���هامه 

ع�ص���رات الأعم���ال الدبي���ة القيم���ة ويف 
جوي����س  جيم����س  رواي���ة  طليعته���ا 
�صيك�ص���بر،  وم�ص���رحيات  يولي�ص���و�س 
احلي���اة  يف  اله���ام  دوره  جان���ب  واىل 
الثقافي���ة يف املهج���ر ع���ر ا�ص���دار جملة 
الغ���رتاب الأدب���ي عل���ى م���دى 17 عاما،  
ترك ال�ص���اعر العراقي الرف�ص���ور �صالح 
نيازي ب�ص���مة عميق���ة يف العمل الذاعي 
والتلف���ازي ع���ر م�ص���واره الطوي���ل يف 
وجتربت���ه  العراق���ي  والتلف���از  الذاع���ة 
الرثي���ة حم���ررا ثقافيا يف اذاع���ة بي بي 
ب���ي �ص���ي، ول ميك���ن اغف���ال دوره الهام 
الأف���الم  ع�ص���رات  ودبلج���ة  ترجم���ة  يف 
الوثائقية التي كانت مبثابة رافد اأ�صا�صي 
ل�صناع ال�صينما يف العراق ولع�صاق الفن 

ال�صابع.

وح�صب املدير الفني للمهرجان الهواري 
غباري ي�صعى مهرجان لهاي ال�صينمائي 
الدويل مينا اىل دعم املخرجني ال�ص���باب 
وال�ص���ينما امل�ص���تقلة يف �ص���مال افريقي���ا 
وال�ص���رق الأو�ص���ط، وهي �صينما برهنت 
على قدرتها يف خلق جمهور عري�س، من 
خالل انت�صارها للق�صايا الن�صانية وكل 

ما ي�صاهم يف حتقيق ال�صالم يف العامل.
. ويق���دم املهرج���ان يف دورت���ه الرابع���ة 
يف  اأنتج���ت  وق�ص���رة  روائي���ة  اأفالم���ًا 
العام���ني الأخرين، وذلك بف�ص���ل تعاون 

�صانعي الأفالم واأ�صحاب احلقوق.
ول����د وال�ص����اعر والرتج����م �ص����الح نيازي 
ول����د ع����ام 1935 يف النا�ص����رية ودر�����س 
املراح����ل الأوىل م����ن حيات����ه فيه����ا، ويف 
بغ����داد اأكمل درا�ص����ته الثانوي����ة ثم تخرج 

م����ن دار املعلم����ني العالي����ة وعم����ل مع����دًا 
ومقدم����اُ للرام����ج الثقافي����ة يف الإذاع����ة، 
ويف عام 1954 عمل مذيعًا يف التلفزيون 
العراقي ثم ف�ص����ل من وظيفته عام 1956 
لأ�ص����باب �صيا�صية، ليعود اإىل الإذاعة بعد 
قيام ثورة الرابع ع�ص����ر من متوز يف عام 
1958. مل يكن عمله هادئا اأو م�صتقرًا فقد 
كان عر�ص����ة للتقلبات ال�صيا�ص����ية حتى مت 
اأعتقاله عام 1963 بعد انقالب �صباط، لذا 
ق����رر اخلروج م����ن العراق وع����دم العودة 
ف�ص����افر نح����و حلب ث����م تركي����ا ومنها اإىل 
لن����دن حي����ث عمل يف اإذاعة البي بي �ص����ي 
فرتة طويلة وا�صتقر فيها منذ ذلك احلني.
وله العديد من املوؤلفات يف جمال ال�ص����عر 
والرتجم����ة..  والدرا�ص����ات،  والبح����وث 
املق����رب  اب����ن  دي����وان  حتقي����ق  ومنه����ا: 
العي����وين، الغ����رتاب والبط����ل القوم����ي، 
املغرتب����ني  العراقي����ني  اأدب  م����ن  املخت����ار 
اجل����زء الأول. وترج����م رواية العا�ص����مة 

القدمية للكاتب يا�صوناري كاواباتا - 
م�ص����رحية مكبث للكاتب �صك�صبر، رواية 
جوي�����س.  جيم�����س  للكات����ب  يولي�ص����ي�س 

ا�صافة اىل ع�صر جماميع �صعرية.
ويتيح مهرجان لهاي ال�صينمائي )مينا( 
يتي����ح جلمه����وره م�ص����اهدة الأف����الم ع����ر 
الإنرتن����ت و ي�ص����مح باإمكاني����ة الو�ص����ول 
اإليه����ا عل����ى م����دار ثالث����ة اأي����ام. وميك����ن 
ا م�صاهدة مقابالت ق�صرة  للجمهور اأي�صً
مع �ص����انعي الأفالم على �ص����فحات موقع 
املهرجان.و�صوف تتناف�س اأفالم امل�صابقة 
الر�ص����مية على جوائز اأف�صل فيلم روائي 
طوي����ل، واأف�ص����ل فيل����م روائ����ي ق�ص����ر، 
واأف�ص����ل فيلم وثائقي ا�ص����افة اىل جائزة 
اجلمهور.ويقام مهرجان مينا ال�صينمائي 
بدع����م م����ن بلدية مدين����ة لهاي وم�ص����رح 
Cultuurschakel لكتياتر  و�صندوق

اإميانوييل  الفرن�صي  واملخرج  الكاتب  ح�صل 
من  الفخرية  اجلائزة  على  موؤخرًا  كارير 
اأن  نيون..وقبل  يف  واقعية  روؤى  مهرجان 
حياته  كارير  اإميانويل  بداأ  كاتبًا،  ي�صبح 
الع�صرين،  �صن  ويف  �صينمائي.  كناقد  املهنية 
)POSITIF( املرموقة  املجلة  مع  تعاونه  بداأ 
الرعب، ويف  فيها عددًا من ق�ص�س  ن�صر  حيث 
عام 2018 اختر �صمن جلنة التحكيم الدولية 

ملهرجان لوكارنو ال�صينمائي.
كان الفيلم الأول الذي قدمه كارير لل�صينما هو 
الفيلم الوثائقي )عودة اىل كوتيلنيت�س(والذي 
مت ت�صويره يف املدينة التي حتمل ال�صم ذاته 
على بعد 700 كيلومرت �صمال �صرقي مو�صكو..
اإنه  كارير  ويقول   ،2003 عام  يف  ذلك  حدث 
مرتبط جدًا بهذا الفيلم لأن النا�س املوجودين 
فيه مي�صونه ب�صكل كبر، وتدور اأحداثه حول 
عامًا  خم�صني  بعد  وجد  مفقود  جمري  جندي 
مدينته  اىل  العودة  واأراد  عقلية  م�صحة  يف 

والنتحار فيها على غرار ت�صيخوف..
بعد ذلك، عاد اىل باري�س و�صرع يف كتابة فيلم 
الوح�صي  بالقتل  علم  اأن  بعد  �صكله  يحّدد  مل 
يف  مايحبه  اإن  كارير  �صابة..ويقول  لأمراأة 
يف  ال�صر  على  القدرة  هو  الوثائقية  الأفالم 

اجتاه ليتوقعه اأحد..
عندما كان مراهقًا، تاأثر باأعمال فيليب ك. ديك، 

على  يتعرف  اأنه  لدرجة  اأبدًا،  كتبه  يرتك  ومل 
العديد من الأفالم، مثل)ا�صتعرا�س  اآثارها يف 
و)العقل  اخلالد(  ال�صم�س  ترومان(و)�صعاع 

النظيف( و)ماتريك�س(..
)اليوغا(ذكر كارير  الأخر  فيلمه  وبعد ظهور 
من  اقتب�صها  للكتابة  دوافع  اأربعة  هنالك  اأن 
الغرور،  هو  الأول  اأورويل،  جلورج  مقالة 
والرغبة يف العرتاف. والثاين هو حب العمل 
اأف�صل  ملمار�صة  اجلمل،  تعديل  وتذوق  اجليد، 
ال�صيا�صي،  الهدف  هو  والثالث  الفن.  يف  ما 
العامل.  لتغير  بالظلم،  التنديد  يف  والرغبة 
والأخر، وهو الأكرث �صعوبة يف التف�صر، هو 
احل�صول  حماولة  وكيفية  التاريخي،  الهدف 
وحماولة  ممكنة،  نظر  وجهات  اأو�صع  على 
والفكري  الجتماعي  التكييف  من  اخلروج 
ال�صندوق،  خارج  التفكر  اأي   – الإمكان  قدر 
اأنه  اأعتقد  �صاك�صون،  الأجنلو  يقولون  كما 
لأورويل  ال�صيا�صي  الهدف  اأن  من  الرغم  على 
مركزي، فقد ن�صي الدافع وراء �صرته الذاتية، 
والرغبة يف قول من يكون، ويف حالة كارير، 
هذه  توزيع  يتم  كيف  جيدًا  يرى  اأن  ميكنه 
جدًا،  مهم  الرنج�صية  جزء  الأربعة:  الدوافع 
جهدًا  ليدخر  وهو  اأي�صًا،  جيد  لعمل  والذوق 
يف ذلك. ويجب العرتاف اأن الهدف ال�صيا�صي 
وللح�صول  اأخرى،  ناحية  من  للغاية  �صعيف 
اأن يفكر  على ن�صخة مطورة من كارير، يجب 

اأكرث خارج ال�صندوق. “
اإىل  )العودة  للجدل  املثر  فيلمه  بعد 
عام  كارير  اإميانويل  اأخرج  كوتيلنيت�س(، 

2005 فيلم )ال�صارب(، وهو مقتب�س من اإحدى 
بت�صوير  قام  الوباء،  وقبل  اخلم�س،  رواياته 
فيلمه الثالث )ر�صيف كي�صرتهام(، وفقًا لق�صة 
التي  اأوبينا�س،  فلورن�س  ال�صحفية  كتبتها 
تنتظر موعد اإطالقها اعتمادًا على تطور الو�صع 
عدم  اإىل  يتوق  احلايل،  الوقت  ويف  ال�صحي، 
يجب  اأيلول،  من  اعتبارًا  لأنه  �صيء،  اأي  عمل 
برتكيزاأكرحول  التايل  كتابه  مع  يتعامل  اأن 
التي  الباري�صية  الهجمات  حماكمة  متابعة 
يقول   ،2013 عام  الثاين  ت�صرين  يف  حدثت 
اأنه �صيكون حدثًا مهمًا،  “اأفرت�س   : الفيلم  عن 
�صتكون  لكنها  فلي�س هناك رهان جنائي كبر، 
اأو  ثمانية  �صت�صتمر  اأنها  نعلم  �صخمة  حماكمة 
 350 و  مدين  طرف   1800 مع  اأ�صهر،  ت�صعة 
ال�صبل،  بهم  تقطعت  املدينة  من  حماٍميًا،وق�صم 

اأي �صيكون �صباق ماراثون �صيكولوجيًا “

م�ص���تندًا على مذك���رات الكاتبة جوانا راكوف عن تلك ال�ص���نة 
التي ق�ص���تها بالعم���ل يف واحدة م���ن اأقدم ال���وكالت الأدبية 
هارولد اوبر ا�صو�ص���يت�س والتي كانت ترعى م�صالح الكاتب 
ال�ص���هر �ص���النجر يقدم املخرج الكندي فيليب ف���الردو فيلمه 
الذي كتب ال�ص���يناريو له مبعية الكاتبة يف نظرة على اأ�صرار 
غمو����س عزلته ال���ذي اخرتقت راكوف �ص���تاره وكتبت بكثر 
م���ن العاطف���ة مل���ا كانت ت���راه يف ر�ص���ائل املعجبني الوا�ص���لة 
ل�ص���النجر وكيف �ص���محت لها الظروف يف التوا�صل معه رغم 
انزاوؤه ومع ر�ص���ائل الق���راء متجاوزة احلظ���ر املفرو�س يف 
عدم الرد عليها وعن اأ�صياء اأخرى مير عليها �صيناريو الفيلم.

املُطل���ع على اأفالم فاردو ومنها الفيلم اجلميل )ال�ص���يد لزهر( 
ي���درك اأن معاجلات���ه تعتمد ال�صتك�ص���اف ال�ص���عوري وتلم�س 
جوهر التوا�ص���ل الإن�ص���اين املنعك�س من م�ص���اراته احلياتية 
املختلف���ة وكي���ف ميك���ن دائم���ا اع���ادة النظ���ر عل���ى ما�ص���ينا 
وحا�ص���رنا وم�ص���تقبلنا بع���ني تخت���ر الق���درة عل���ى دميومة 
الح�ص���ا�س وامل�ص���اركة. تبدو رحلة الفرد فيه���ا مزاج خال�س 
يتغر ح�صب طبيعة املحطة التي يقف عندها قطار العمر ويف 
كل جترب���ة يزداد معرف���ة بالذات واملحيط ملا هو اف�ص���ل رغم 
اخليبات، وهي اي�صا تطلع دائم لفعل ان�صاين اأكرث اإيجابية.

يف )عامي مع �ص���النجر( يرت�ص���د ف���اردو كثرا اأ�ص���ئلة دائمة 
ن���درك فيها كيفية تاأثر الكلمة على القارئ واىل اأي حد ميكن 
اأن تغ���ر م���ن واقع���ه كم���ا يف حالة رواي���ة )احلار����س بحقل 
ال�ص���وفان( و�صخ�ص���ية هولدن. نرى اآفاق الروح وجتاذباتها 
ب���ني خي���ال الكتاب���ة الف�ص���فا�س و�ص���يق الواق���ع وت�ص���لب 
ال�ص���تيعاب، مي�ص���ي الفيل���م على �ص���جالت التقالي���د وجراأة 
التطلع للتجديد بلم�ص���ات كوميديا خفيفة. بني حدود كل ذلك 
تن�ص���ج جتربة �صخ�ص���ية للكاتبة اف���رزت بالنهاية نظرة اأكرث 

تب�صرًا مبا تبتغيه وت�صعى اإليه.
رمبا يكون الفيلم منطيًا يف الطرح ال�ص���ينمائي لكنه بالنهاية 
ل يخرج عن �صياق ما تبناه الكتاب من ال�صعي لروح امل�صاركة 

واأهمية الألفة يف جعل عاملنا اأكرث احتماًل.

�سالح نيازي رئي�سًا �سرفيًا للدورة الرابعة لمهرجان الهاي ال�سينمائي

المخرج والكاتب الفرن�سي اإيمانويل كاريير 
يفكر خارج ال�سندوق

البحر االأحمر ال�سينمائي ُيطلق جوائز الُي�سر ويفتح باب الم�ساركة 



ُاعلنت ام�س االول 
الثالثاء، وفاة املو�سيقي 

االإيطايل فرانكو باتياتو 
الذي يعد من اأف�سل 

املطربني الطليان، 
حيث زار بغداد مطلع 

الت�سعينيات من القرن 
املا�سي.

و ق���ّدم �لفنان باتياتو �أم�س���ية ناجحة يف 
�مل�س���رح �لوطني ببغد�د ع���ام 1992 ويف 
�لعر�قي���ة.  �ل�سيمفوني���ة  �لفرق���ة  �سياف���ة 
�أم�سي���ة �أعط���ت �لكث���ري و�أوح���ت بالكثري 
�ملو�سيق���ي  م���ن  ب���ادرة  وكان���ت  �أي�س���ًا، 

�لإيط���ايل يف حتدي �حل�س���ار �ملفرو�ض 
حين���ذ�ك عل���ى �لع���ر�ق عرب لغ���ة، و�سفها 
يف حديث مع �أحد �ل�سحفيني �لعر�قيني،  

بكونها "لغة �لفن و�حل�سارة".
باتيات���و �ملع���روف عل���ى م���دى و��سع يف 
يف  يعك����ض  �أفريقي���ا،  و�س���مال  �أوروب���ا 

عمل���ني مو�س���يقيني حديثني فهم���ًا متقدمًا 
للمو�س���يقى كونه���ا و�ح���دة م���ن عنا�س���ر 
�لت�س���ال �لثق���ايف �حل���ي، فف���ي �أوب���ر�ه 
�ل�س���خمة و�لت���ي حمل���ت عنو�ن ُم�س���تمد 
من )ملحمة كلكام����ض( �مللحمة �لر�فدينية 
�ملعروف���ة و�ملُقدم���ة من على �أحد م�س���ارح 
روم���ا و�ملنقول���ة ع���رب �لأقمار �ل�س���ناعية 
�ىل �أغل���ب �لبل���د�ن �لأوروبي���ة، جن���د يف 
تل���ك �لأوب���ر� وح�س���بما �أخربن���ا )�إنريكو 
�لل���ذ�ن  )ل���وكا فولبات���ي(  ماكان���ز�ين( و 
ز�ر� بغد�د ملناق�سة �حتمال تقدمي �لأوبر� 
�س���من فعالي���ات مهرج���ان باب���ل �ل���دويل 

ولدورته �لقادمة.
�سخ�س���ية  ق���ر�ءة  خمت�س���ون  ويج���د 
وتاأويلي���ة من ِقب���ل �ملو�س���يقار )باتياتو( 
يف َن����ض عاين���ه تاريخي���ًا �لربوفي�س���ور 
)�أجنل���و �ري���ويل( �أ�س���تاذ �لأدب �لعرب���ي 
�لقدمي يف جامعة روما، ويت�س���من �لَن�ض 
مرحلة وق���وف كلكام�ض مع �أنكيدو بوجه 

)خمبابا( ثم موت �أنكيدو ورحلة كلكام�ض 
بعدها يف بحثه عن فكرة �ملوت و�خللود.

�لف�س���ل �لث���اين للأوب���ر� ي�س���هد �نتقال���ة 
�لفن���ان  فيت�س���ور  كب���رية،  تاريخي���ة 
)باتيات���و( جمموع���ة م���ن �ل�س���وفيني يف 
�س���قليا وعند �لفرتة �لتي �سهدت ح�سورً� 
يناق�س���ون  وه���م  �أر�س���ها،  عل���ى  عربي���ًا 
جتاربه���م يف �حلي���اة �س���من فك���رة �ملوت 
�أنه���م  �أي  �ل���ولدة...  و�إع���ادة  و�خلل���ود 
ناق�س���و� ذ�ت �لفكرة �لتي �سغلت كلكام�ض 

بعد موت �أنكيدو.
وم���ن هنا ج���اءت �ملقطوعة �لتي �أن�س���دها 
بالعربي���ة يف مفتت���ح �لأم�س���ية وحمل���ت 
عن���و�ن "ظ���ل �ل�س���وء"، م���ن عي���ون ذلك 
�ل�س���ويف. وج���اءت  �لروح���ي  �مل���وروث 
�لطريق���ة �لآ�س���رة �لت���ي مي���زت جلو�س���ه 
و�س���ط �مل�س���رح على دكة خفي�س���ة غطيت 
ب�س���جادة ز�دت م���ن ملم���ح �لزه���د �لت���ي 

حاول �لإن�سجام معها ن�سا ونغما و�أد�ء.

وداعا بسام فرجكاركاتيــــــــــــــــــــر
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ع���ن د�ر �ملدى �س���درت رو�ية �أريان���ا هارويكز " لتم���ت ياحبيبي 
نف�ض  �لتعاطف يف  يثري  �لن�ساء  �لرو�ية منطًا من  " ، ويف هذه 
�لقارئ ب�س���بب ��س���طر�باتها �لتي حتيلها �إىل كائن �سعيف، لكنه 
�سرعان ما يتخلى عن �سعوره هذ� عندما ي�ستفزه بل يثري نفوره 
و��س���مئز�زه �سعور مناق�ض ميار�س���ه عليه �سلوك وح�سي غريب 
ير�ف���ق �لبطلة عل���ى �متد�د �لرو�ية. بل ي�س���بقه �س���عور مفاجئ 
�آخ���ر يقوده �إليه عنو�ن �لرو�ية وما تله من بد�ية حيث تد�عب 
�لبطلة �ل�سكني بيدها وتر�ودها فكرة قتل زوجها و�بنها. �مر�أة 
ل تك���ف ع���ن �ل�س���عي �إىل موتها وهي ترى يف نف�س���ها �س���ورة 

للمر�ة �لتي تطاردها رغباتها ورغبات �لرجال

�كت�سف �لأملان، ول�سوء طالعهم، 
�أن هناك جمرمة تعي�ض بينهم ل 

ميكن طلب �لغفر�ن لها وعليها 
�أن تقدم �عتذ�رها لل�سعب 

علنًا، وقبل �لعتذ�ر، �أن تقدم 
��ستقالتها من من�سبها لأن 

بقاءها ي�سر مب�سلحة �ل�سعب 
�لأملاين وي�سيء ل�سمعة �أملانيا 

بني �سعوب �لعامل. �ملجرمة هي 
�ل�سيدة "فر�ن�سي�سكا غيفي" 

وتتوىل وز�رة �لأ�سرة �لأملانية، 
وهي �سخ�سية حتظى ب�سعبية 

كبرية، ومر�سحة لأن تتوىل 
من�سب رئي�سة بلدية برلني، 

لكن خربها �لذي ت�سدر كربى 
�ل�سحف و�أ�سبح مادة د�سمة 

للف�سائيات جعلها تقرر �عتز�ل 
�ل�سيا�سة حيث كانت ع�سوً� 
بارزً� يف �لئتلف �حلاكم. 

حني �سمعت باخلرب قبل قر�ءة 
تفا�سيله ت�سورت �أن �لوزيرة  

�أمو�ل  من  دولر  "لفلفت" مليار 
�لكهرباء مثلما فعل " �ملنا�سل 

�أنها  �أو   ، �ل�سامر�ئي  " �يهم 
��ستوردت �أ�سلحة فا�سدة ر�ح 
�سحيتها �ملئات من �لأبرياء، 

وقلت مع نف�سي حتمًا �رتكبت 
هذه �ل�سيدة مع�سية كبرية كاأن 

تكون ��ستوردت "نعل " طبية 
مبليني �لدولر�ت ، وتركت 

ع�سر�ت �لطفال ميوتون حرقا 
يف م�ست�سفى حكومي ، وذهب 

خيايل بعيدً�، وقلت بالتاأكيد �أن 
هذه �ل�سيدة تقف ور�ء �سقوط 

�ملو�سل بيد د�ع�ض ، �أو �أنها 
�سريك يف �سفقة هياكل �ملد�ر�ض 

�حلديدية �لتي مل تَر �لنور. ولكن 
حني قر�أت �خلرب �أدركت �أنني 
جتنيت على م�سوؤولينا كثريً� 
حني �تهمتهم بالف�ساد و�سرقة 

�ملال �لعام و�لنتهازية و�لتزوير، 
فهذه "�جلرمانية" �رتكبت جرمًا 
�أ�سد و�أب�سع من كل ما فعله جمال 
�لكربويل وعائلته، فقد �قتب�ست 

�ل�سيدة  فر�ن�سي�سكا  فقر�ت 
من بع�ض �لكتب �أثناء �إعد�دها 
لر�سالة �لدكتور�ه من دون �أن 
ت�سري �إىل هذه �مل�سادر، ورغم 
�أن �لتحقيق مل ينته ومل تثبت 
�إد�نتها، لكنها قررت �أن تغادر 

من�سبها لتف�سح �ملجال للق�سية 
�أن تاأخذ جمر�ها دون �لتاأثري من 

وزير �أو م�سوؤول كبري.
يف �أملانيا " �لكافرة " هبت 

�لعا�سفة، �إذ كيف ميكن �لوثوق 
بوزيرة غ�ست يف �أطروحتها 

�لدر��سية؟، ومل تخرج �ل�سيدة 
على �لنا�ض وتقول �إن عدد من 

�نتخبوها يفوق عدد �لذين 
�كت�سفو� خيانتها �لعلمية، ومل 

ت�سرح باأن ��ستقالتها تعد �نقلبًا 
على �لدميقر�طية، ومل تتهم 

�ملنددين بها باأنهم من �أذناب هتلر 
ويريدون �إعادة �حلزب �لنازي، 

و�أنهم يخططون للنقلب على 
�لعملية �ل�سيا�سية، فقط �كتفت 

باأن �عتذرت من �ل�سعب �لأملاين 
وقدمت ��ستقالتها من �حلكومة. 
لو �ساألت �أي مو�طن عر�قي عن 

موقف �لوزيرة �لأملانية، فقد 
ميوت قهرً� �أو �سحكًا، �أما لو 
�ساألت �أي م�سوؤول عر�قي عن 
ر�أيه ل�سارع على �لفور باتهام 

�لوزيرة باأنها �إما �ساذجة �أو 
جمنونة!. هل هناك م�سوؤول 

�سيا�سي ي�سعر باحلرج؟، و�إذ� 
�سعر هل يفكر يف �ل�ستقالة؟، 

هذ� يف عرفنا �أق�سى حالت 
�لتطرف، فالعاقل من مي�سك 

باملن�سب بيديه وقدميه و�أ�سنانه 
تعاونه طبعًا �سلة من �ملنتفعني 

و�لنتهازيني �لذين يرددون 
ب�سوت و�حد :" عديلة يا 
عديلة..�لوطن كلة �سعبهة 

تلوكلهة �لوز�رة". 
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تقدم أريانا هارويكز يف هذه الرواية نمطاً من النساء يثري التعاطف يف نفس القارئ بسبب 

التي حتيلها إىل كائن ضعيف، لكنه رسعان ما يتخىل عن شعوره هذا عندما  اضطراباهتا 

يستفزه بل يثري نفوره واشمئزازه شعور مناقض يامرسه عليه سلوك وحيش غريب يرافق 

تْ يا البطلة عىل امتداد الرواية. بل يسبقه شعور مفاجئ آخر يقوده إليه عنوان الرواية «لتَمُ

حبيبي» وما تاله من بداية حيث تداعب البطلة السكني بيدها وتراودها فكرة قتل زوجها 

وابنها. امرأة ال تكف عن السعي إىل موهتا وهي تر يف نفسها صورة املرأة الشهوانية التي 

يطاردها  من  ورغبات  رغباهتا  تطاردها 

من الرجال الذين تذعن هلم باستسالم.

نجحت هارويكز يف إثارة مشاعر القارئ 

بعدم  شعور  وخلق  مزاجه  وخلخلة 

حالة  تعكس  وهي  لديه  االرتياح 

تلك  شخصية  تعانيها  التي  االزدواجية 

املرأة وتلك االنتقاالت املفاجئة هلا وسط 

زوجها  جتاه  تتنازعها  التي  الرغبة 

والشعور بالنفور منه بل الرغبة يف إزاحته من الوجود وهي تعمد إىل فرض سطوة لغة فجة 

احلياء  إىل  تفتقر  أسلوبية  من  اقرتبت  كلام  وقرفاً  وتعقيداً  صعوبة  تزداد  لغة  ومبارشة. 

وتتعمق يف رؤ محيمية وحسية جريئة عرب صيغة اقرتحتها الكاتبة وأكدهتا وهي تقول: 

«نعم، عندما أكتب أحاول حتطيم اللغة وتفكيكها، بني مزدوجني أحاول أن ال جتمعني هبا 

عالقة حسنة، إذ إنني بفعل حتطيم اللغة ورضهبا أبحث عن دوزنتها وكأهنا آلة موسيقية، 

آلة كامن أو بيانو مثالً».
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أريانا هارويكز

ترجمة: إشراق عبد العادلترجمة: إشراق عبد العادل Sebastián Freire صورة الغالف:

 علي ح�سني

الطقس
�أعلن���ت �لهيئ���ة �لعامة للأن���و�ء �جلوية 
�لي���وم  له���ذ�  �لطق����ض  �لعر�قي���ة حال���ة 
)�خلمي�ض( �أن درج���ات �حلر�رة ترتفع 
قلي���ل ع���ن معدلتها لي���وم �أم����ض، و�أن 
�جلو �سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق 

�لبلد.
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قدم اأم�سية مو�سيقية على امل�سرح الوطني.. رحيل ملحن اأوبرا "كلكام�س"  خا

حول العالم

من  �لثاين  ي��وم  لندن  يف  بونامز  د�ر  تقيم  
من  �ثنني  ملقتنيات  م���ز�د�  �ملقبل،  ح��زي��ر�ن 
ت��ز�ل  �ل��ع��ر�ق��ي��ة �حل��دي��ث��ة ل  �ل��ع��م��ارة  رو�د 
للعر�ق  حبًا  تتنف�ض  �سمماها  �لتي  �لبنايات 
�لعر�قية  �لعمارة  �أب��و  �أولهما  وح�سارته: 
حممد مكية �لذي كتب يف و�سيته �لأخرية: 
�لأحبة  �أي��ه��ا  ب��غ��د�د  ب��ب��غ��د�د...  "�أو�سيكم 
متر�ض،  ق��د  �لع�سر،  ج��و�ه��ر  م��ن  ج��وه��رة 
�ملدن  فزمن  ت�سيخ...  ل  لكنها  تئن،  تتعب، 
�لعظيمة مغاير لتف�سرينا للزمن". ذلك �حلب 
�ملعمارية،  ت�ساميمه  كل  يف  مكية  �ساحب 

ملنتجات  حبه  خلل  من  �أي�سًا  عليه  وبرهن 
جيله.  م��ن  �ملعا�سرين  �لعر�قيني  �لفنانني 
ر�ئد  ملعماري  مقتنيات  كذلك  يعر�ض  �مل��ز�د 
�لأول  �جليل  من  مظلوم،  علي  �سعيد  �آخ��ر، 
لرو�د �لعمارة �لعر�قية �حلديثة.. وقد جمعا  
�أعمال  من  متميزة  جمموعة  حياتهما  خلل 
و�لأج��ي��ال  جيلهما  م��ن  �لعر�قيني  �لفنانني 
�للندين،  �مل���ز�د  ه��ذ�  ع��رب  و�ل��ي��وم،  �لتالية. 
تعود تلك �لأعمال �إىل �ل�سوق �لفنية لتبحث 

عن مقتنني جدد.
يف كتالوغ �ملز�د، تكتب  خبرية �لفن �لعر�قي 
ندى �ل�سبوط �أن �ملجموعة �لفنية �ملعرو�سة 
�لتي  و�لتقطعات"  "�ل�سد�قات  ع��ن  تعرب 
ميزت �أربعينيات وخم�سينيات �لقرن �ملا�سي 
يف �لعر�ق، وحولتها لعقود من �لوعي �لفني 

عدد  يف  ظهر  �ل��ذي  �ملتز�يد 
بني  �ملحادثات  من  كبري 

و�ملهند�سني  �لفنانني 

�لآخرين،  و�ملفكرين  و�ل�سعر�ء  �ملعماريني 
)مع  مظلوم  علي  �سعيد  "كان  وت�سيف: 
ج���زءً�  م��ك��ي��ة  وحم��م��د  م��دح��ت(  �سقيقه 

�لهند�سة  در���ض  كلهما  �ملحادثات؛  هذه  من 
جدً�  مهتمني  وكانا  ليفربول،  يف  �ملعمارية 
يف  �ل��ع��ر�ق  �إىل  عودتهما  وب��ع��د  ب��ال��ف��ن��ون. 
يف  للغاية  ن�سيطني  �أ�سبحا  �لأربعينيات، 
�إىل  مظلوم  �لأخ��و�ن  و�ن�سم  �لفني.  �مل�سهد 
فنية  جمموعة  )�أول  �لفن  �أ���س��دق��اء  جمعية 
من  كثري  م��ع  �نخرطو�  حيث  �ل��ع��ر�ق(،  يف 
�حلد�ثيني �لرئي�سيني يف �لعر�ق، مثل جو�د 

�سليم وحافظ �لدروبي".
باأهم  بونامز  ل��د�ر  �ل�سحايف  �لبيان  يعرف 
جمموعة  فيها  �سنعت  �ل��ت��ي  �حلقبة  رو�د 
و�سياء  �سليم  جو�د  ومنهم  �لفنية،  �لأعمال 
عز�وي وكاظم حيدر و�ساكر ح�سن �آل �سعيد 
ملحات  �أعمالهم  تعك�ض  �لذين  ح�سن  وفائق 

عميقة يف ق�سة �لفن �لعر�قي �حلديث.

�ملتفردة  �ملنحوتات  من  عدد  �ملز�د  ويت�سدر 
�سليم،  ج��و�د  بالعر�ق  �حل��دي��ث  �لفن  ل��ر�ئ��د 
�أهمها: "�لأم و�لطفل" ، و"�لأمومة" و"�مر�أة 

و�قفة". 
من �أهم �لقطع �ملعرو�سة يف �ملز�د: -- لوحة 
"ن�ساء ينتظرن" جلو�د �سليم، ر�سمها يف عام 
حيدر،  لكاظم  �ل�سهيد"  "ملحمة   --  ،1943
�لوطن  "حب  ح�سن،  لفائق  �للنب"  "بائعات 
"يا  �سعيد،   �آل  ح�سن  ل�ساكر  �لإميان"  م��ن 

علي" ل�سياء �لعز�وي.
�لفن  تر�ث  من  جزء�  تعد  �لتي  �لعمال  هذه 
�لثقافة  وز�رة  على  نتمنى  �ملعا�سر  �لعر�قي 
�لعر�ق، و�لعمل على  �قتناءها و�عادتها �ىل 
�عمال  ي�سم  �ل��ع��ر�ق��ي  للفن  متحف  �ن�����س��اء 

رو�ده �لكبار. 

مزاد مقتنيات حممد مكية و�سعيد علي مظلوم يف مزاد بلندن 

متحف ال�سمع ي�ستبدل ترامب ببايدن 

20 May 2021

 وفاة "بيتهوفن" ال�سينما االأمريكية

 "تبعث" حّية قبل حرق جثمانها بثوان

غّي���ب �مل���وت �ملمث���ل �لأمريك���ي، ت�س���ارلز 
غرودي���ن )86 عام���ًا(، �لذي متّي���ز بتنّوع 
�أدو�ره وب���رز باأد�ئ���ه �لكومي���دي يف عدد 
ح  من �لأفلم �أبرزها "بيتهوفن"، كما �س���رَّ
جنل���ه نيكول����ض.  وتوىل غرودي���ن دورً� 
ثانوي���ًا كطبيب توليد يف فيلم "روزماريز 
بايب���ي" �ل�س���هري لرومان بولن�س���كي قبل 
�أن يتاأل���ق �إىل جانب روبرت دي نريو يف 

�لكوميدي���ا "ميدناي���ت رين" �لبولي�س���ية، 
ويف �لن�س���خة �جلدي���دة م���ن فيل���م "كينغ 

كونغ" عام 1976.
لك���ّن �لفيلم �ل���ذي جعله معروف���ًا على 

كان  �جلمه���ور  م���ن  و��س���ع  نط���اق 
�لكوميديا �ل�سعبية "بيتهوفن" عام 

1992، وتوىل فيه �لدور �لرئي�ض 
مع كل���ب �س���خم من نوع �س���انت 
نيكول����ض  و�أو�س���ح  برن���ارد. 

ت�س���ارلز  و�ل���ده  �أن  غرودي���ن 
�س���رطان  يع���اين  كان  �ل���ذي 
يف  ت���ويف  �لعظ���ام  نخ���اع 
منزل���ه يف ويلتون ب�س���رقي 
وكان  �ملتح���دة.  �لولي���ات 

ت�س���ارلز غرودين �ملولود يف 
ب���رز   ،1935 ع���ام  بيت�س���ربغ 

يف بد�ياته على خ�س���بة �مل�س���رح 
و�نتق���ل �إىل ب���رودو�ي يف �أو�ئ���ل 

بت���ويل  يب���د�أ  �أن  قب���ل  �ل�س���تينيات 
�أدو�ر غالبًا ما كانت ثانوية يف �أعمال 

�سينمائية.

�س���هدت �لهن���د حادث���ة غ���ري عادية ح���ني مت �إحياء 
�م���ر�أة م�س���نة بالغة من �لعم���ر 76 عاما، �عتربها 
�أقاربها ميتة ب�سبب �إ�سابتها بالفايرو�ض �لتاجي.  
و"بعثت" �ملر�أة ب�سكل غري متوقع قبل ثو�ن فقط 
 Fox8 م���ن حرق جثمانها. �أفادت بذ�ك �س���حيفة
�لهندية نقل عن و�سائل �لإعلم �ملحلية. وبح�سب 
�ل�س���حيفة، فاإن �إحدى �مل�س���ّنات من �أهايل مدينة 
)بر�مات���ي( �لهندي���ة خ�س���عت للع���لج يف عزل���ة 
منزلي���ة، لكن يف 10 �أيار/مايو �جلاري تدهورت 

حالتها، وقررت �لأ�سرة نقلها �إىل �مل�ست�سفى.

مع ذلك فاإن �مل���ر�أة فقدت �لوعي 
�مل�ست�س���فى.  �إىل  طريقه���ا  يف 
و�عتق���د �أقاربه���ا �أنه���ا توفي���ت 

وب���د�أو� ي�س���تعدون حل���رق جثتها، 
م���ع �لعل���م �أن ح���رق جث���ث �ملوت���ى يت���م يف 
�لهند مبح���ارق جنائزية يف �له���و�ء �لطلق. 
فتح���ت �لهندي���ة عينيه���ا وب���د�أت يف �لبكاء 
قبل حلظات من ب���دء �أفر�د عائلتها يف �إقامة 
مر��س���يم حرق �جلثة، ثم �أعي���دت �ملر�أة �إىل 

�مل�ست�سفى.

بعدما ظل مغلقًا منذ �أكتوبر/ ت�سرين 
�لأول ب�س���بب جائح���ة كوفي���د-19، 
لتماثي���ل  غريف���ان  متح���ف  يع���اود 
�ل�س���مع يف باري����ض فت���ح �أبو�ب���ه، 
�لأربعاء، مع �إ�س���افة و�فد جديد 
ه���و �لرئي����ض �لأمريك���ي ج���و 

بايدن.
و�إىل �لبعيد قليًل د�خل �ملتحف 
ل يز�ل متث���ال �لرئي�ض بار�ك 
�أوباما مبت�س���مًا موجودً� فيما 
مت تفكيك متثال دونالد تر�مب 
وعر����ض  باملخ���ازن.  وُو�س���ع 
�فُتت���ح  �ل���ذي  متح���ف غريف���ان 
للروؤ�س���اء  متاثي���ل   1882 يف 
�لأمريكيني منذ جيم�ض غارفيلد 
لكنه يزيلها بعد �نتهاء ولياتهم 
ويحتف���ظ به���ا يف �س���ناديق باأقبي���ة 

برييت����ض  فريوني���ك  وقال���ت  �ملتح���ف. 
�ملتحدثة با�س���م متحف غريف���ان "�أبقينا 
عل���ى �أوبام���ا لأن���ه حا�س���ل عل���ى جائزة 
�ملخ���زن".  يف  �لبقي���ة  لل�س���لم،  نوب���ل 
بروؤو����ض  حمتفظ���ًا  �ملتح���ف  ي���ز�ل  ول 
�لروؤ�س���اء �لأمريكي���ني، ل �س���يما جورج 
دبلي���و بو����ض وبي���ل كلينت���ون وجورج 

بو����ض �لأب ورونال���د ريغ���ان وجيم���ي 
كارتر وريت�سارد نيك�س���ون وجون �إف. 
كنيدي، لكنه ��س���تبعد �لروؤ�س���اء �لأقدم. 
ورمبا تغيب متاثيل بع�ض �مل�ساهري عن 
�ملتحف ثم تعود للظهور من جديد مثلما 
�حلال مع �ألفي�ض بري�س���لي �لذي �س���يبد�أ 

عر�ض متثاله �جلديد �لأربعاء.

ن�سرت عار�سة �لأزياء �لبالغة من �لعمر 50 عاما، 
�س���ورة لبنتها حديث���ة �لولدة، على �س���فحتها 
�خلا�س���ة مبوقع "�إن�س���تغر�م"، �م����ض �لثلثاء، 
وظه���رت يف �ل�س���ورة وه���ي حتت�س���ن قدم���ي 
طفلته���ا، وكتب���ت: "لقد �ختارتني نعمة �س���غرية 

جميلة لأكون و�لدتها".
�أجنبت �ملمثل���ة، جوليان م���ور، �بنها كالب 
عمره���ا،  م���ن  �لثلثيني���ات  �أو�خ���ر  يف 
وول���دت �بنته���ا لي���ف بع���د ذل���ك بخم�ض 
�س���نو�ت، عندما كانت تبلغ من �لعمر 41 

عاما.
قال���ت �ملمثل���ة، نعوم���ي و�ت�ض، وه���ي �أم 

لولدي���ن، وهم���ا �سا�س���ا وكاي، �إنه���ا �أجنبتهما يف 
�س���ن 39 و40 عاما، على �لتو�يل، و�إنها تتمنى لو 
�أن لديه���ا و�س���ريك حياتها ليف �س���ر�يرب �ملزيد من 

�لأطفال.
رحبت �ملمثلة هايل بريي، بطفلتها �لأوىل يف �سن 
41، ثم �أجنبت �بنها �لأ�س���غر ما�سيو عندما كانت 

يف �ل�سابعة و�لأربعني من عمرها.
تعت���رب �ملمثل���ة �حلائ���زة عل���ى جائ���زة �لأو�س���كار 
�أجنب���ت  �أطف���ال،  لأربع���ة  �أم���ا  �س���رتيب  مريي���ل 
�أ�س���غرهم يف ع���ام 1991، قبل �أن تبل���غ 42 عاما، 
ولكنها مل تتحدث مع �أي و�س���يلة �إعلمية عن فرتة 

حملها �أو �ل�سعوبات �لتي و�جهتها.

جنمات هوليوود تع�سن م�ساعر االأمومة بعد الـ 40

اإىل اأنظار وزارة الثقافة 
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