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 بغداد/ تميم الح�صن

اأكرث م���ن "�سيناريو" طرح ح���ول ا�سباب عزم 
وا�سنطن �سحب منظوم���ة ال�سواريخ ال�سهر 
منها  اخرى،  ودول  الع���راق  "باتري���وت" من 
التكالي���ف العالية للمنظوم���ة، واتفاق ايراين 

جديد. – امريكي 
وج���اء احل���دث يف وق���ت �سجل���ت في���ه الب���اد 

هجم���ات جدي���دة �س���د الق���وات المريكية يف 
قاعدة ع�سكرية غربي النبار.

وحت���ى الن ل يوج���د اقرار ر�سم���ي من بغداد 
عل���ى  المريكي���ة  الدف���اع  منظوم���ة  بوج���ود 
الرا�س���ي العراقي، �سوى م���ا قالته احلكومة 
ال�سابق���ة بانها "رف�ست طل���ب وا�سنطن لن�سر 

الباتريوت".
الرئي����س  اإدارة  ان  غربي���ة،  �سح���ف  وقال���ت 

الأمريكي ج���و بايدن ب�سدد �سح���ب بطاريات 
يف  دول  م���ن  باتري���وت  ل�سواري���خ  م�س���ادة 
والكوي���ت  الع���راق  مث���ل  الأو�س���ط،  ال�س���رق 

وال�سعودية والأردن.
م�س���در امن���ي يف النبار يق���ول ل�)امل���دى( ان 
ال�سد مل تنجح يف �سد  "الباتريوت يف عني 
الهجم���ات املتك���ررة للف�سائل"، عل���ى القاعدة 

التي ت�سم اكرب عدد من القوات المريكية.

م�س���رية  طائ���رة  �سقط���ت  املا�س���ي،  اي���ار  يف 
بيان  وقال  ال�سد،  قاعدة عني  "مفخخة" على 

للحكومة انها مل حتدث ا�سرارا.
لك���ن امل�س���در المن���ي ال���ذي طل���ب ع���دم ن�سر 
ا�سمه، يقول ان "الطائرة التي �سقطت احلقت 

ا�سرارا مبنظومة باتريوت".

  التفا�صيل �س3

هجوم جديد على عين الأ�صد ين�صف ترجيحات هدنة جديدة مع الف�صائل

الكلف العالية قد تكون وراء �سحب "باتريوت" من العراق: 
3 ماليين دوالر الإ�سقاط طائرة بـ200 دوالر

 بغداد / محمد �صباح

مع اق���راب موعد اإج���راء النتخاب���ات الربملانية 
املبك���رة واملقرر له���ا يف العا�سر م���ن �سهر ت�سرين 
الول املقبل، تتعاىل ال�س���وات املطالبة بت�سكيل 
اإقليم ملحافظ���ة النبار اأو ما ي�سمى باإقليم املنطقة 
الغربي���ة ال���ذي ي�سم اأكرث من حمافظ���ة، رغم عدم 
مناق�ست���ه وتدار�س���ه م���ن قب���ل الكت���ل ال�سيا�سي���ة 

املتنفذة، ورف�سه من غالبية الأهايل.
وقللت اأطراف �سيا�سية من اإمكانية جناح ومترير 
هذا امل�سروع يف ظل الجواء ال�سيا�سية التي مير 
بها العراق، موؤكدة عل���ى اأن فكرة ان�ساء اإقليم يف 
حمافظة النبار اتت من دعوات فردية و�سخ�سية 

مل ت�سل اإىل م�ستوى كتل اأو احزاب �سيا�سية.  
وعن هذه التحركات واملفاو�سات واملطالب، تقول 
لق���اء وردي النائب���ة ال�سابقة يف جمل����س النواب 
ل�)امل���دى( اإن ط���رح فك���رة اإن�س���اء اإقلي���م ملحافظة 
النب���ار يف هذه التوقيت���ات احل�سا�س���ة ياأتي من 
خلفيات �سيا�سي���ة وانتخابية غاياتها وا�سحة لنا 
جميع���ا، م�س���رية اإىل اأن "تبني تل���ك الفكرة كانت 
وما تزال مقت�سرة على اأفراد حمددين، ومل ت�سل 

اإىل كتل �سيا�سية".
ول  نا�سج���ة  غ���ري  مازال���ت  الفك���رة  اأن  ويب���دو 

وا�سحة وتتطلب، بح�سب راأي وردي، درا�سة من 
قب���ل جميع القوى ال�سيا�سي���ة التي متثل حمافظة 
مطل���ب  القالي���م  ت�سكي���ل  ان  م�سيف���ة  النب���ار، 
د�ست���وري لكن���ه يحت���اج اإىل توافق���ات �سيا�سي���ة 

لإكمال مراحله املتعددة واملتفرعة.
وح�س���ب الد�ستور فاإنه يحق لكل حمافظة اأو اأكرث 
تكوي���ن اإقليم بناء على طل���ب يتم ال�ستفتاء عليه، 
ويق���دم اإما بطلب من ثلث الأع�ساء يف كل جمل�س 
م���ن جمال�س املحافظ���ات اأو من خال طلب من 10 
% م���ن الناخبني يف كل حمافظة من املحافظات 

التي تريد تكوين الإقليم.
ووفق���ا له���ذه املعطي���ات املت�ساع���دة واملتباين���ة، 
جتي���ب النائب���ة ال�سابقة عن حمافظ���ة النبار عن 
املوقف القليمي وال���دويل من فكرة ت�سكيل اإقليم 
يف حمافظ���ة النب���ار قائل���ة اإن "ه���ذه الق���رارات 
تتطل���ب موافق���ة دولي���ة واإقليمي���ة وكذل���ك اتفاقا 
�سيا�سي���ا داخلي���ا م���ن اج���ل ت�سهي���ل متري���ر ه���ذا 
املو�س���وع"، مبين���ة اأن هن���اك حمافظ���ات عراقية 
�سوتت على طلب ت�سكي���ل القليم لكنها مل تتمكن 
من اكمال كل الفقرات واملراحل اخلا�سة بت�سكيل 

القليم.

 التفا�صيل �س2

اأنباريون يرف�سون فكرة اإن�ساء 
اإقليم المنطقة الغربية: محاوالت 

لتق�سيم العراق

انتخابية" مكا�صب  تحقيق  اإلى  تهدف  ت�صريحات  "مجرد 

  ترجمة/ حامد اأحمد

يف تقري���ر جدي���د له���ا ك�سف���ت منظم���ة، املر�س���د الورومتو�سط���ي 
 EuRo-MEd HuMan RigHts الن�س���ان  حلق���وق 
MonitoR، ان���ه بع���د اغ���اق خميم���ات للنازح���ني يف كل م���ن 
حمافظات بغداد ونينوى وكركوك و�ساح الدين ودياىل للفرة ما 
بني 2020 و2021، فانه ماتزال هناك ما يقارب من 320،000 األف 
عائل���ة بواقع 1،198،940 مليون �سخ�س يعي�سون حالة نزوح يف 
ظروف معي�سية �سيئة وان كثريا منهم مل ي�ستطيعوا العودة ملناطق 

�سكناهم ال�سلية لأ�سباب عديدة منها عدم وجود بيت ياأويهم.
وذكرت املنظمة يف تقريرها ل�سهر حزيران احلايل ان عدد النازحني 
من���ذ اجتياح تنظي���م داع�س للعراق قب���ل اكرث من �س���ت �سنوات قد 
و�س���ل اىل اك���رث م���ن 6 ماي���ني �سخ�س، وبل���غ عدد الذي���ن رجعوا 
ملناط���ق �سكناهم حل���د الن بح���دود 4،867،050 ملي���ون �سخ�س، 
يف ح���ني بل���غ عدد الذين ما يزالون نازحني حل���د كتابة هذا التقرير 
هو بح���دود 1،198،940 ملي���ون �سخ�س ب�سمنه���ا خميمات اإقليم 
كرد�ست���ان وحمافظة النبار التي مل تغلق بعد، حيث ان كثريا منهم 
غري قادرين على العودة اىل مناطق �سكناهم ال�سلية ويعانون من 
نق����س ح���اد باملواد الغذائي���ة و�سحة موارد املعي�س���ة والفتقار اىل 
مي���اه �سحية وكهرب���اء اأو وقود للطب���خ والتدفئ���ة وم�ساكل كثرية 

اأخرى متعلقة باجلانب ال�سحي والربية والتعليم.
وتق���ول املنظم���ة انها ا�ستن���دت يف اع���داد تقريرها ه���ذا اىل بحث 
مي���داين وتوثي���ق ا�ستم���ر لع���دة اأ�سه���ر للف���رة م���ن اآب 2020 اىل 
ني�س���ان 2021 وعل���ى وثائ���ق دولي���ة اأي�س���ا ب�سمنها تقري���ر الأمم 
املتح���دة ال�سادر يف حزي���ران 2020، ف�سا عن اج���راء 20 مقابلة 
م���ع ا�سخا�س نازحني وم���دراء خميمات و�سه���ود عيان واحل�سول 
على معلومات مف�سلة عن الو�سع الإن�ساين يف العراق فيما يتعلق 
مبخيم���ات النازح���ني الر�سمي���ة والنازح���ني املنت�سري���ن يف مواقع 

ع�سوائيات غري ر�سمية.

 التفا�صيل �س3

منظمة دولية: 320 األف عائلة 
ما تزال م�سردة في العراق 

 بغداد/ المدى

منعت الق���وات الأمنية يف كرب���اء، اأم�س، والدة 
النا�سط املقتول اإيه���اب الوزين، من ن�سب خيمة 
له���ا اأمام حمكمة جنايات كرب���اء، احتجاجًا على 

عدم التو�سل لاأ�سخا�س الذين اغتالوا ابنها.
وقال���ت وال���دة ال���وزين، يف بيان تلق���ت )املدى( 
ن�سخ���ة من���ه، اإن���ه "بع���د م���رور 40 يوم���ًا عل���ى 
ا�ست�سه���اد ولدي اإيهاب جواد ال���وزين، وبعد اأن 
ق���ام الأح���رار يف كرباء واملحافظ���ات بخطوات 
�سلمي���ة لل�سغط على احلكومة والق�ساء من اأجل 
الك�س���ف عن قتلة ولدي، اأ�سبح وا�سحًا لنا ولكل 

العراقي���ني ب���اأن ه���ذه احلكوم���ة تخلو م���ن �سيم 
الرج���ال وال�سرف والغ���رية، واإل ملا تركوا امراأة 
كب���رية يف ال�س���ن ومري�س���ة تفر����س ال�سوارع، 
وتت�س���دى وتتحم���ل ع���بء تق�سريهم م���ن اأجل 
حقوقه���ا  اأب�س���ط  وني���ل  ولده���ا  دم  ا�سرج���اع 

بالق�سا�س من املجرمني".
واأ�ساف���ت والدة ال���وزين، "اإنن���ي اأوجه خطابي 
با�ستغراب اإىل الذين عهدنا منهم ال�سدق والثبات 
عل���ى املبادئ ون�سرة املظلوم من �سيوخ الع�سائر 
الأ�س���اء، ممن بقي لديهم �س���رف وغرية وحمية 
يف عم���وم الع���راق، اأين اأنتم من ام���راأة مفجوعة 

تفزع لولدها وتقوم بدور اأكرب من اأدواركم".

بيان والدة الوزني: اأين اأنتم من 
امراأة مفجوعة؟

 بغداد / المدى

الح���د،  اأم����س  النتخاب���ات،  مفو�س���ية  دع���ت 
املر�س���حني امل�س���مولني باإجراءات قانون امل�ساءلة 
والعدالة اىل اتباع الطرق القانونية لهيئة التمييز 

املخت�سة، مبينة ان عددهم يبلغ 226 مر�سحا.
وذك���ر بي���ان �سدر ع���ن اع���ام املفو�سي���ة تلقته 
املر�سح���ني  تدع���و  "املفو�سي���ة  اإن  )امل���دى(، 
امل�ساءل���ة  قان���ون  باإج���راءات  امل�سمول���ني 
والعدالة الواردة يف الكت���اب بالعدد 1827 يف 
2021/6/13 واملن�س���ور يف املوق���ع الر�سم���ي 

للمفو�سية، اإىل �سرورة اتباع الطرق القانونية 
اأمام هيئة التميي���ز املخت�سة للنظر يف الطعون 
املقدم���ة على ق���رارات هيئ���ة امل�ساءل���ة ا�ستنادًا 

لأحكام املادة 15 من قانون هذه الهيئة".
بالنظ���ر  ياأت���ي  الج���راء  "ه���ذا  ان  وا�س���اف 
املر�سح���ني  ه���وؤلء  عل���ى  امل�سادق���ة  لتع���ذر 
املفو�سي���ة  وحلر����س   ،226 عدده���م  البال���غ 
عل���ى اإج���راء النتخاب���ات يف موعده���ا املحدد 
ورود  لتاأخ���ر  ونتيج���ة   ،2021/10/10 يف 
الإجاب���ات اإ�سافة اإىل �سيق الوق���ت، ومتا�سيًا 
الزمن���ي  املح���ددة يف اجل���دول  املواعي���د  م���ع 

لانتخاب���ات، ق���رر جمل����س املفو�س���ني تبلي���غ 
املر�سح���ني امل�سار اإليه���م ب�سموله���م باإجراءات 

هيئة امل�ساءلة والعدالة".
عل���ى  "ينبغ���ي  ان���ه  املفو�سي���ة  بي���ان  وتاب���ع 
ه���وؤلء املر�سح���ني جلب ما يوؤيد ع���دم �سمولهم 
باإج���راءات هيئة امل�ساءلة، وذلك من خال كتب 
ر�سمي���ة م���ن الهيئة اأو ق���رارات ق�سائي���ة لغاية 
ي���وم 6/30/ 2021، وبعك�س���ه ف���اإن املفو�سية 
امل�ساءل���ة  هيئ���ة  ق���رار  تنفي���ذ  اإىل  �ست�سط���ر 
متا�سيًا م���ع املواعيد املحددة للج���دول الزمني 

لانتخابات".

المفو�سية: 226 مر�سحًا م�سمواًل باإجراءات الم�ساءلة

 ذي قار/ خا�س

اأق����دم املئات من اخلريجني الغا�سبني يوم 
اأم�����س، على اغاق مبن����ى حمافظة ذي قار 
ومن����ع املنت�سب����ني م����ن املبا�س����رة بالدوام 
وذل����ك للمطالب����ة با�ستثنائهم م����ن التقدمي 

الدوائ����ر  يف  للتعيين����ات  اللك����روين 
النفطية.

وفيم����ا اأك����دوا ان امل�سوؤولني يف احلكومة 
املركزي����ة �سبق وان ت�سلموا قائمة باأ�سماء 
ال�سابقني  املعت�سم����ني  999 خريج����ا من 
ام����ام �سركة نف����ط ذي ق����ار وم�سفى النفط 

اىل  جل����اأوا  انه����م  ال  تعيينه����م  لغر�����س 
الت�سوي����ف، ق����ام الع�س����رات م����ن اله����ايل 
واملتظاهري����ن برم����ي النفاي����ات يف باح����ة 
مبن����ى بلدي����ة النا�سري����ة احتجاج����ا عل����ى 

تردي واقع اخلدمات.
 وقال اأ�سرف ناج����ي وهو اأحد اخلريجني 

املعت�سمني منذ نحو �سنة اأمام �سركة نفط 
ذي قار ل�)املدى( اإن "اخلريجني املطالبني 
بالتعي����ني يف املوؤ�س�س����ات النفطية اأقدموا 
عل����ى ن�س����ب خي����ام العت�سام ام����ام مبنى 
حمافظ����ة ذي قار لغر�����س ال�سغط باجتاه 
التعجيل بح�س����م ملف التعيينات اخلا�سة 

باملعت�سمني امام املن�ساآت النفطية"، مبينا 
ان "الت�سعي����د يف الفعاليات الحتجاجية 
ناجم ع����ن الت�سويف احلكوم����ي يف ح�سم 

ملف التعيينات".

 التفا�صيل �س3

ذي قار: محتجون على تردي الخدمات يجمعون النفايات ويرمونها في دائرة البلدية

 متابعة/ المدى

ك�س���ف ه���اري ك���ني، مهاج���م الفري���ق الأول بنادي 
توتنه���ام ومنتخ���ب اإنكل���را، ع���ن اأ�سب���اب تراجع 
م�ست���واه مع ب���اده يف بطول���ة اأمم اأوروبا، يورو 

.2020
ويتواج���د ه���اري ك���ني، م���ع منتخ���ب ب���اده �سمن 

القائمة التي ت�س���ارك يف بطولة اأمام اأوروبا يورو 
"املهاجم" بامل�ستوي املطلوب  2020، ومل يظه���ر 

حتى هذه اللحظة بعد انتهاء اجلولتني.
وب�سوؤال���ه اإن كان���ت لرغبته بالرحيل ع���ن توتنهام 
اأثر على اأدائه مع املنتخب، رّد كني :"ل، بكل تاأكيد، 
تركي���زي كّله من�سب على م�ساع���دة الفريق وكيفية 

تقدمي بطولة ناجحة لنا".

ربطت تقارير اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع 
كني ال�سيف املقبل، وعل���ى راأ�سهم فريق مان�س�سر 
�سيت���ي، يف حال���ة ف�س���ل احل�س���ول عل���ى اإيرلين���ج 
هالند مهاجم بورو�سيا دورمتوند ال�سيف املقبل.

وان�س���م هاري كني اإىل �سفوف توتنهام الإنكليزي 
يف كان���ون الث���اين عام 2011، ويرتب���ط بعقد مع 

القلعة الإنكليزية حتى �سيف 2024.

يذك���ر اأن  املنتخب الإنكلي���زي �سيلتقي مع نظريه 
الت�سيك���ي غ���دًا الثاث���اء يف ال�ساع���ة 10 م�س���اء 
بتوقيت بغ���داد، حل�سم هوية الفري���ق املتاأّهل يف 
ال�س���دارة، خا�س���ة اأن كليهم���ا ميتل���ك يف ر�سيده 
4 نق���اط، ففوز اأحدهم���ا يجعله يف املركز الأول 
م���ن دون ح�سابات اأخ���رى، واخلا�سر �سيدخل يف 

اأزمة.

ـــورو  ــام بــمــهــمــة ي ــه ــن ــوت ـــع ت ــيــري م ــمــ�ــس هـــــاري كـــيـــن: ال عـــالقـــة ل

�صياء العزاوي في حوار خا�س لـ)المدى(:

 اأجمع في تجربتي 
بين الت�صخي�صية 

حينا والتجريدية 
حينا اآخر   7

كرتنا  لــــ)الـــمـــدى(:  ن�صيف  فــتــاح 
ــــدرب مـــونـــديـــالـــي! ــــم 5بـــحـــاجـــة ل

�سينمات بغداد يف طريقها لالندثار.. عد�سة حممود روؤوف



 بغداد/ ح�سني حامت

مر����ض  �أن  و�لبيئ���ة،  �ل�صح���ة  وز�رة  �ك���دت 
"�لفطر �الأ�ص���ود" ال ميث���ل خطورة من ناحية 
�لع���دوى و�النتق���ال، م�ص���رة �ىل �ن���ه مر����ض 

فطري ولي�ض فايرو�صي.
وفيم���ا تب���ن �ن "�لفط���ر �الأخ�ص���ر" �لذي ظهر 
"�لفط���ر  ع���ن  يختل���ف  ال  �لهن���د  يف  موؤخ���ر� 
�ال�ص���ود" ب�ص���يء �ص���وى �لت�ص���مية و�الثن���ان 
يع���ود�ن �ىل جن�ض �لفطري���ات، دعت �ىل �خذ 
�للقاح���ات لتقوي���ة �ملناع���ة و�لتح�ص���ن �ص���د 

�المر��ض و�لفايرو�صات.
وتقول ع�ص���و �لفريق �لطبي �الإعالمي لوز�رة 
�ل�ص���حة ربى فالح ح�ص���ن يف حديث ل�)�ملدى( 
�إن "مر�ض �لفطر �الأ�صود، مر�ض فطري ولي�ض 
فايرو�صيا"، م�صتبعدة "�نتقاله من �صخ�ض �ىل 

�آخر و�لت�صبب بجائحة وبائية".
وت�ص���يف ح�ص���ن، �أن "�نتقال �ملر�ض يف �غلب 
�الأحي���ان يت���م ع���ن طري���ق �الترب���ة �لزر�عي���ة 
و�ال�ص���مدة". وت�ص���ر �ىل، �أن "�لفطر �الأ�صود 
ال ميثل خطورة للذي���ن ميلكون مناعة عالية"، 
�ملنخف�ص���ة  �ملناع���ة  "ذوي  �أن  �ىل،  الفت���ة 
و�أ�ص���حاب �المر�����ض �ملزمن���ة يكون���ون �كرث 
عر�ص���ة لالإ�ص���ابة بالفطري���ات ولي����ض بالفطر 

�الأ�صود فقط".
وتلفت ع�ص���و �لفريق �لطبي �الإعالمي لوز�رة 
�ل�ص���حة، �ىل �أن "�لفط���ر �الأ�ص���ود مر�ض قدمي 
ولي�ض ل���ه عالقة بفايرو�ض كورونا كما ي�ص���اع 
يف كثر م���ن �الأحيان"، مو�ص���حة، �أن "بع�ض 
�الأ�ص���خا�ض �لذي���ن �أ�ص���يبو� بالفط���ر �الأ�ص���ود 
وكانو� م�ص���ابن بفرو����ض كورونا حدث ذلك 

نتيجة ل�صعف مناعتهم".
ونوهت ح�ص���ن �ىل �أنه "عند ت�صخي�ض �ملر�ض 
يف وق���ت مبك���ر ويف بد�ي���ة �عر��ص���ه، تك���ون 
ن�صبة �ل�صفاء و�لتعايف �أكرث"، م�صرة �ىل، �أن 
"عالج �ملر�ض دو�ئي، ويف حال مل ينفع معه 

�لدو�ء يتم �للجوء �ىل �لتد�خل �جلر�حي".

ودع���ت رب���ى ف���الح ح�ص���ن �أ�ص���حاب �ملناع���ة 
�ملنخف�ص���ة وال �صيما من لديهم �مر��ض مزمنة، 

�إىل "�اللتز�م" بالعالج لتفادي �صعف �ملناعة.
و�أكدت ح�ص���ن "�أهمية �خذ �للقاحات �مل�ص���ادة 
�المر�����ض  م���ن  لتح�ص���ن �جل�ص���م  ل�كورون���ا 
و�لفايرو�ص���ات"، الفت���ة �ىل �نه "حتى لو متت 

�الإ�صابة �صتكون �العر��ض خفيفة جد�".
وتعتق���د، �أن "ظهور �لفطر �الأخ�ص���ر يف �لهند 
قب���ل يوم���ن ال يختل���ف ع���ن �لفطر �الأ�ص���ود"، 
م�ص���رة �ىل �أن "جميعها فطريات و�لت�صميات 

�عالمية ولي�صت م�صطلحات طبية".
وبينت ح�ص���ن �أن "وز�رة �ل�ص���حة عملت على 
و�ص���ع فرق وجلان طبية خا�صة ملتابعة وعالج 

�حلاالت �لتي ي�صتبه يف �الإ�صابة بها".
ب���دوره، يق���ول مدي���ر �ل�ص���حة �لعام���ة ريا�ض 
�حللف���ي يف حديث ل�)�ملدى(، �إن "مر�ض �لفطر 
�الأ�ص���ود ه���و نتيج���ة تر�ص���ب فطريات ب�ص���بب 

�صعف �ملناعة".
وي�ص���يف �حللفي، �أن "�لفطر �الأ�صود موجود 
يف �لع���ر�ق قبل فايرو����ض كورونا لكن ظهوره 
بهذه �لهالة هو ب�صبب ت�صليط �ل�صوء عليه من 
قبل و�ص���ائل �العالم"، موؤكد� �نه "ال ينتقل عن 

طريق �لعدوى من �ن�صان الآخر".
وي�ص���ر �ىل، �ن "�لفط���ر �الأخ�ص���ر وغره من 
�لفطريات ال يختلف عن �لفطر �الأ�ص���ود �ص���وى 
بامل�ص���ميات". وكان���ت د�ئرة �ص���حة �لنجف قد 
�علنت، �جلمعة �ملا�ص���ية، وفاة مو�طن ب�صبب 

مر�ض �لفطر �الأ�صود.
وذك���رت �لد�ئ���رة يف بي���ان تلقته )�مل���دى(، �أن 
�لفطر  �لت���ي حدث���ت مبر����ض  �لوف���اة  "حال���ة 
�الأ�ص���ود تع���ود ملري����ض م���ن حمافظ���ة ذي قار 
بعمر 56، علما ح�ص���ر للعالج يف مركز �لنجف 
للعلوم �لع�ص���بية الإ�ص���ابته بجلطة دماغية مع 
�لتهاب���ات �جلي���وب �الأنفية و�لع���ن، وهو غر 
م�ص���اب بفايرو�ض كورون���ا، �إال �أنه يعاين من 
�الإ�ص���ابة مبر�ض �ل�صكري، وهو �أحد م�صببات 

�الإ�صابة بالفطر �الأ�صود".
و�أ�ص���افت: "نود �الإ�ص���ارة هنا �إىل �أن مري�صة 
�أخرى بعمر 55، علما كانت م�ص���ابة بفايرو�ض 
كورون���ا و�أ�ص���يبت بالفط���ر �الأ�ص���ود، �إال �أنه���ا 

وبحمد �لله متاثلت و�كت�صبت �ل�صفاء �لتام".
وتابع���ت �لد�ئ���رة: "نوؤك���د ملو�طنين���ا �لك���ر�م 
كم���ا �أكدن���ا �ص���ابقا، �أن مر����ض �لفطر �الأ�ص���ود 
مر����ض غ���ر �نتق���ايل، و�أن �لفئ���ات �ملعر�ص���ة 

لالإ�ص���ابة به ه���م �لذين يكرثون من ��ص���تخد�م 
�أدوية �لكورتيزون و�ل�ص���ترويد و�مل�ص���اد�ت 
�حليوية ب�صورة عامة وذوي �ملناعة �ل�صعيفة 
و�مل�ص���ابن باالأمر��ض �ملزمنة مثل �ل�ص���كري، 
وهو يح���دث نتيجة �لتعر�ض لن���وع من �لعفن 
و�لفو�ك���ه  و�لنبات���ات  �لرتب���ة  يف  موج���ود 
�ملتحللة، ويوؤثر على �جليوب �الأنفية و�لرئتن 
و�مل���خ". وتو�ل���ت �الأخبار يف �الأي���ام �الأخرة 
ع���ن "�لفط���ر �الأ�ص���ود"، حت���ى �أن �حلديث عنه 
ت�صدر مو�قع �لتو��صل �الجتماعي يف �لعر�ق 
�أخ���رى.  عربي���ة  ودول  وم�ص���ر  و�ل�ص���عودية 
و�نت�ص���رت عرب �لتدوينات �صائعات ومبالغات 
ب�صاأن "�لفطر �الأ�صود". وي�صمى �أي�صا "�لفطر 
�لعفن���ي" �أو "فط���ر �لغ�ص���اء �ملخاط���ي"، وهو 
ع���دوى ن���ادرة ج���د�، تك���ون نتيج���ة للتعر�ض 
لعفن يوجد عادة يف �لرتبة و�ل�صماد �لطبيعي 

و�لنباتات و�لفو�كه و�خل�صر�و�ت �ملتحللة.
وبح�ص���ب منظم���ات �ل�ص���حة، يوؤث���ر "�لفط���ر 
�ال�صود" على �جليوب �الأنفية و�ملخ و�لرئتن، 
وميكن �أن يهدد حياة �مل�ص���ابن بال�ص���كري �أو 
�مل�ص���ابن بنق�ض �ملناعة �ل�صديد، مثل مر�صى 
�ل�صرطان �أو �مل�صابن بفايرو�ض نق�ض �ملناعة 

�ملكت�صبة "�الإيدز".
�أم���ا عن حقيقة م���ا �إذ� كان وباء يته���دد �لعامل، 
وع���ن مقارنت���ه بجائح���ة كورون���ا، ف���اإن معدل 
�نت�ص���ار �لفط���ر �الأ�ص���ود مل ي�ص���ل �إىل �لدرجة 
�لت���ي جتعله يو�ص���ف بالوباء، حت���ى يف �لهند 
نف�صها. وتعرف منظمة �ل�صحة �لعاملية �لوباء 
باأن���ه "مر�ض ي�ص���يب عدة �أ�ص���خا�ض يف نف�ض 
�لوقت وينت�ص���ر من �صخ�ض الآخر يف بلد معن 

يف وقت معن".
ث���م يتحول "�لوب���اء" �إىل "جائح���ة" �أو "وباء 
عامل���ي" �إذ� �نت�ص���ر يف ع���دد من �لبل���د�ن حول 
و�ص���ع  ه���و  وذل���ك  �لوق���ت.  ذ�ت  يف  �لع���امل 
فايرو����ض كورون���ا من���ذ 11 �آذ�ر ع���ام 2020، 
وقت �أعلنته منظمة �ل�صحة �لعاملية جائحة �أو 

وباء عامليا.
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بغداد/ حممد �سباح

مع �ق���رت�ب موعد �إجر�ء �النتخابات �لربملانية 
�ملبكرة و�ملقرر لها يف �لعا�صر من �صهر ت�صرين 
�ملطالب���ة  �ال�ص���و�ت  تتع���اىل  �ملقب���ل،  �الول 
بت�ص���كيل �إقلي���م ملحافظ���ة �النبار �أو ما ي�ص���مى 
باإقلي���م �ملنطق���ة �لغربي���ة �لذي ي�ص���م �أكرث من 
حمافظة، رغم عدم مناق�ص���ته وتد�ر�صه من قبل 
�لكتل �ل�صيا�ص���ية �ملتنفذة، ورف�ص���ه من غالبية 

�الأهايل.
وقلل���ت �أط���ر�ف �صيا�ص���ية م���ن �إمكاني���ة جناح 
�الج���و�ء  ظ���ل  يف  �مل�ص���روع  ه���ذ�  ومتري���ر 
�ل�صيا�صية �لتي مير بها �لعر�ق، موؤكدة على �أن 
فكرة �ن�ص���اء �إقليم يف حمافظة �النبار �تت من 
دعو�ت فردية و�صخ�صية مل ت�صل �إىل م�صتوى 

كتل �أو �حز�ب �صيا�صية.  
وعن ه���ذه �لتحركات و�ملفاو�ص���ات و�ملطالب، 
تق���ول لق���اء وردي �لنائبة �ل�ص���ابقة يف جمل�ض 
�لن���و�ب ل�)�مل���دى( �إن ط���رح فكرة �إن�ص���اء �إقليم 
ملحافظة �النبار يف هذه �لتوقيتات �حل�صا�ص���ة 
ياأتي من خلفيات �صيا�ص���ية و�نتخابية غاياتها 
و��ص���حة لنا جميعا، م�صرة �إىل �أن "تبني تلك 
�لفك���رة كانت وم���ا تز�ل مقت�ص���رة عل���ى �أفر�د 

حمددين، ومل ت�صل �إىل كتل �صيا�صية".
ويب���دو �أن �لفك���رة ماز�ل���ت غ���ر نا�ص���جة وال 
و��ص���حة وتتطلب، بح�صب ر�أي وردي، در��صة 
م���ن قبل جمي���ع �لق���وى �ل�صيا�ص���ية �لتي متثل 
حمافظ���ة �النبار، م�ص���يفة �ن ت�ص���كيل �القاليم 
مطل���ب د�ص���توري لكن���ه يحت���اج �إىل تو�فق���ات 

�صيا�صية الإكمال مر�حله �ملتعددة و�ملتفرعة.
وح�ص���ب �لد�ص���تور فاإنه يحق ل���كل حمافظة �أو 

�أكرث تكوين �إقليم بناء على طلب يتم �ال�صتفتاء 
عليه، ويقدم �إما بطلب من ثلث �الأع�صاء يف كل 
جمل�ض م���ن جمال����ض �ملحافظ���ات �أو من خالل 
طلب من 10% من �لناخبن يف كل حمافظة من 

�ملحافظات �لتي تريد تكوين �الإقليم.

ووفق���ا لهذه �ملعطي���ات �ملت�ص���اعدة و�ملتباينة، 
جتي���ب �لنائب���ة �ل�ص���ابقة عن حمافظ���ة �النبار 
عن �ملوقف �القليمي و�لدويل من فكرة ت�صكيل 
"ه���ذه  �إن  قائل���ة  �النب���ار  �إقلي���م يف حمافظ���ة 
�لق���ر�ر�ت تتطل���ب مو�فق���ة دولي���ة و�إقليمي���ة 

وكذلك �تفاقا �صيا�ص���يا د�خليا من �جل ت�ص���هيل 
هن���اك  �أن  مبين���ة  �ملو�ص���وع"،  ه���ذ�  متري���ر 
حمافظ���ات عر�قية �ص���وتت على طلب ت�ص���كيل 
�القلي���م لكنها مل تتمكن من �كم���ال كل �لفقر�ت 

و�ملر�حل �خلا�صة بت�صكيل �القليم.

ويف وقت �ص���ابق �صوت 22 ع�صو� يف جمل�ض 
حمافظة �لب�صرة على م�صروع �الإقليم من �أ�صل 
35 ع�ص���وً�، يف حماولة هي �لر�بعة من نوعها 
بعد ثالث جتارب �نتهت بالف�صل نتيجة عزوف 
�ملو�طن���ن عن �لت�ص���ويت لها ورد بع�ص���ها من 

قبل روؤ�صاء �حلكومات �ل�صابقة. 
وتنوه وردي �إىل �أن "�الإعد�د مل�صروع �الإقليم، 
�ال�ص���تفتاء  لدع���م  �قت�ص���اديا  و�ص���عا  يتطل���ب 
�ملعني���ة  �لتنفيذي���ة  م���ع �جله���ات  و�لتو��ص���ل 
باملو�ص���وع"، معتربة �أن تل���ك �الفكار تاأتي يف 
بع�ض �الحيان من �جل �ل�ص���غط �ل�صيا�صي، �أو 

تندرج �صمن �ملو�قف �ل�صخ�صية �لفردية.
وتلفت �إىل �أن "�لو�ص���ع �ل�صيا�صي �لد�خلي يف 
�لعر�ق ال ي�ص���مح بتحقيق مثل هكذ� م�صاريع"، 
م�ص���تدركة بالق���ول لك���ن يف �مل�ص���تقبل ممك���ن 
حتقيقه كونه ينطبق مع مبادئ �لد�ص���تور �لتي 
ت�صمح لكل حمافظة �أو حمافظتن باإن�صاء �إقليم 

عرب مر�حل حمددة ومعروفة.
�مل�ص���روع  �ئت���الف  ع���ن  �ملر�ص���حة  وتت�ص���اءل 
�لوطن���ي �ل���ذي يق���وده جم���ال �ل�ص���اري: ه���ل 
ت�ص���كيل �إقليم يف حمافظة �النبار من م�ص���لحة 
�لعر�ق �أو تخدم �مل�ص���لحة �لعامة؟ وماذ� يقدم 
البن���اء �ملحافظة؟ وهل �ص���يدفع بتقوية �لدولة 
�لعر�قي���ة؟.. معتقد� �أن ت�ص���كيل �أي �إقليم يجب 

�ن يقدم �خلدمة للبلد ولكل �ملو�طنن.
ورد� عل���ى هذه �لتوقعات و�حلر�ك �ل�صيا�ص���ي 
�ملتبني لفكرة �القليم �ل�صني �أو �القاليم �ل�صنية 
يق���ول ع���ذ�ل عبي���د �لفه���د�وي ع�ص���و جمل����ض 
حمافظ���ة �النبار يف ت�ص���ريح ل�)�ملدى( �إن هذه 
�الف���كار غ���ر موج���ودة ومل تط���رح للنقا�ض �أو 
�لتفاو�ض، و�منا هناك �صخ�ص���يات تروج لذلك 

�مل�صروع.
)�مل���دى(  تابعته���ا  �ص���حفية  ت�ص���ريحات  ويف 
وجه علي �ل�ص���حماين ع�ص���و �ملكتب �ل�صيا�صي 
حلركة ع�صائب �أهل �حلق �تهامه �إىل �لواليات 
و�الإم���ار�ت  و��ص���ر�ئيل  �المريكي���ة  �ملتح���دة 
بت�ص���در �مل�صهد كر�عية الإن�صاء �إقليم �النبار مع 
قرب �النتخابات �لت�ص���ريعية �ملبك���رة، معترب� 
�أن �الأ�ص���و�ت �لن�ص���از �لت���ي �نت�ص���رت موؤخر� 
للمطالبة باإن�صاء �إقليم طائفي يف �النبار ما هو 
�ال حماولة و��ص���حة الإد�مة �لتو�جد �لع�صكري 

�الأمريكي يف �ملحافظة.
ويكم���ل �لفه���د�وي حديث���ه بالق���ول �إن "ه���ذه 
�ملو�ق���ف تاأتي كرد فعل على بع�ض �لت�ص���رفات 
�لت���ي تق���وم به���ا بع����ض �جله���ات �حلكومي���ة 
و�ل�صيا�ص���ية"، م�ص���يفا نح���ن �الن يف �ج���و�ء 
�نتخابية، فط���رح مثل تلك �أفكار، �لق�ص���د منها 
ك�ص���ب ود �لتعاطف �جلماهري لهذه �لكتلة �أو 

تلك.
ويتابع �أن" �لغالبية �لعظمى من �أهايل �النبار، 
يرف�صون فكرة �إن�ص���اء �الإقليم، وي�صرون على 
�الإبقاء على �لظ���روف �حلالية"، منوها �إىل �أن 
�ملو�طن���ن يف �النبار ينظرون �إىل �القليم على 
�أنه م�صروع لتق�ص���يم �لعر�ق، وبالتايل من هنا 

يرف�ض �صكان �ملحافظة هذ� �مل�صروع.
وي�ص���ر �إىل �أن "هن���اك �حز�ب���ا معينة هي من 
تط���رح مو�ص���وعة �الإقليم، لك�ص���ب ود جماهر 
منطق���ة حمددة ومعينة"، مبينا �أن تلك �جلهات 
غ���ر ق���ادرة يف تنظي���م ��ص���تفتاء �ص���عبي الأخذ 
ر�أي �ملو�طن���ن يف �النب���ار، الأنه���م متاأك���دون 
من ف�ص���لهم يف حتقيق نتائج �يجابية لت�ص���كيل 

�القليم.

اأنباريون يرف�سون فكرة اإن�ساء اإقليم المنطقة الغربية: محاوالت لتق�سيم العراق
انتخابية" مكا�سب  تحقيق  اإلى  تهدف  ت�سريحات  "مجرد 

قالت اإنه ال ي�سبب العدوى وو�سائل االإعالم بالغت يف الته�يل

 بغداد/ املدى

ويقول مدير د�ئرة توزيع كهرباء كركوك ليث طلعت يف ت�ص���ريح �ص���حفي، �إن "تنظيم د�ع�ض ز�د 
هجماته على �بر�ج �لطاقة �لكهربائية �لناقلة للطاقة بن �ملحافظات، �إذ مت ��صتهد�ف ثالثة خطوط 
خالل �أقل من �أ�صبوع، وطال �الأول خط �صامر�ء - حمرين - كركوك، �ملار مبنطقة �لعو�دية �صمن 

�حلدود �الإد�رية ملحافظة �صالح �لدين، وتعمل فرق م�صرتكة �الآن على �إ�صالحه".
و�أ�ص���اف، �أن "�خلط �لثاين ��ص���ُتهدف يف منطقة ناحية �لريا�ض جنوبي كركوك، قبل �أيام، وهو 
يربط بن كركوك و�لقيارة باجتاه نينوى، وقد �أمتت فرق كهرباء �ل�ص���مال �إ�ص���الحه وتعمل على 
ربطه �صمن �ل�صبكة �لوطنية. و�أ�صار �إىل �أن "�خلط �لثالث تعر�ض للتفجر ليلة �أم�ض يف �طر�ف 
ق�صاء �لدب�ض �صمال غربي كركوك، وهو يربط �ملحافظة بنينوى �أي�صًا، وتعمل فرق �ل�صيانة �الآن 

على �إ�صالح �الأبر�ج �لتي زرعت �أ�صفلها عبو�ت نا�صفة وفجرت عن بعد".
ويبننّ طلعت �أن "معدالت �لطاقة �ملتوفرة ترت�وح بن 700 - 730 ميغا و�ط، �أما �صاعات جتهيز 
�ملو�طن���ن فت���رت�وح ب���ن 16 �ىل 17 �ص���اعة يوميًا"، د�عي���ًا �ملو�طنن �إىل "�حلف���اظ على �لطاقة 

وتر�صيد ��صتهالكها وعدم �الإ�صر�ف".

تفجرياً  17
م���ن جانب���ه، يق���ول �ملخت�ض بال�ص���اأن �الأمني، خالد جا�ص���م �إن "عمليات ��ص���تهد�ف �أب���ر�ج �لطاقة 
�رتفعت خالل �ل�صهر �حلايل بن�صبة ت�صل �ىل 30%، وجميعها تقع يف �ملناطق �خلالية من تو�جد 
�لقو�ت �الأمنية"، مبينًا �أن "خطوط نقل �لطاقة ��صتهدفت حو�يل 17 مرة خالل �لعام �جلاري، يف 
حمافظات كركوك و�ص���الح �لدين ونينوى ودياىل". ولفت �إىل �أن "خط دياىل مر�صاد �الير�ين، 
�ملو�ص���ول مبحافظ���ة دياىل، كان �الأكرث ��ص���تهد�فًا، حي���ث طالته نحو 8 تفجر�ت ق���ام بها تنظيم 
د�ع����ض �لذي ي�ص���عى �إىل تقليل �ص���اعات جتهي���ز �لكهرب���اء يف �ملحافظات". وتو�ص���ل بع�ض هذه 
�خلط���وط �لكهرباء �إىل بغد�د وو��ص���ط، وتتاأثر �ص���اعات جتهيز مناطقهما بالطاق���ة �أحيانًا نتيجة 

�لتفجر�ت �لتي ت�صتهدف تلك �خلطوط �لناقلة.

ذاتها..  للخطوط  تفجيرًا   17
داع�ش ي�سعى لـ"اإطفاء" الكهرباء 

في 4 محافظات

ال�سحة: الفطران "االأ�سود واالأخ�سر" ال ي�سكالن خطورة

الدرجات الخا�سة.. �سغوط �سيا�سية تدفع بترحيل الملف اإلى الحكومة المقبلة

زادت يف االآونة االأخرية، عمليات ا�ستهداف خط�ط 
نقل الطاقة الكهربائية بني حمافظات كرك�ك 

و�سالح الدين ونين�ى، ما ي�ؤثر ب�سكل مبا�سر على 
�ساعات جتهيز امل�اطنني بالتيار الكهربائي.

 خا�س/ املدى

ك�ص����ف �لنائب كامل �لغريري، �أم�ض �الحد، عن وجود �ص����غوط 
�صيا�ص����ية عل����ى �حلكوم����ة بغي����ة �البق����اء عل����ى �إد�رة �لدرجات 

�خلا�صة عن طريق �لوكالة.
وق����ال �لغريري، يف حدي����ث ل� )�ملدى(، �إن "هناك كتاًل ت�ص����غط 
عل����ى �حلكومة من �جل �البقاء على �إد�رة �ملنا�ص����ب )�لدرجات 

�خلا�صة(، عن طريق �لوكالة".

و�أ�ص����اف �لغري����ري، �أن "ملف �د�رة �ملنا�ص����ب �لعلي����ا بالوكالة 
مل ينته ولن ت�ص����تطيع �حلكومة �إيجاد �حللول لهذه �لق�ص����ية"، 
مبينًا �أن "ملف �لدرجات �خلا�ص����ة هو �حد �ال�صباب �لتي تدفع 
ببع�����ض �لكت����ل �ل�صيا�ص����ية نحو �ملطالب����ة بتاأجي����ل �النتخابات 

�لنيابية ل�صهرين �آخرين".
و�أ�ص����ار �لغري����ري، �إىل �أن "�ال�ص����باب �لت����ي تدف����ع بالكتل نحو 
�لتاأجي����ل تعود �إىل �أن هذه �ملنا�ص����ب هي يف �ال�ص����ا�ض موزعة 
عليها وه����ي من تديرها وبالتايل حتت����اج �إىل �ملزيد من �لوقت 

لال�صتفادة من هذه �ملنا�صب".
ولف����ت �لغريري، �إىل �أن "�حلكومة �حلالية �ص����رتحل هذ� �مللف 
�إىل �حلكومة �ملقبلة تخوفًا من ح�ص����ول فو�ص����ى جر�ء �القد�م 

على تعين ��صخا�ض باالأ�صالة لهذه �ملنا�صب �حل�صا�صة".
و�صوت جمل�ض �لنو�ب، )31 �يلول 2019( على تعديل �لفقرة 
58 م����ن قانون �ملو�زن����ة �الحتادية، �لتي تل����زم رئي�ض �لوزر�ء 
�ل�ص����ابق عادل عب����د �ملهدي باالنتهاء من مل����ف �لتعين بالوكالة 

للدرجات �خلا�صة.
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 بغداد/ تميم الح�سن

وحت���ى االن ال يوج���د اق���رار ر�شم���ي م���ن بغداد 
عل���ى  االمريكي���ة  الدف���اع  منظوم���ة  بوج���ود 
االرا�ش���ي العراق���ي، �شوى م���ا قالت���ه الحكومة 
ال�شابق���ة بانه���ا "رف�ش���ت طلب وا�شنط���ن لن�شر 
الباتري���وت". وقال���ت �شحف غربي���ة، ان اإدارة 
الرئي����س االأميرك���ي ج���و باي���دن ب�ش���دد �شحب 
بطاري���ات م�شادة ل�شواري���خ باتريوت من دول 
ف���ي ال�ش���رق االأو�ش���ط، مث���ل الع���راق والكويت 

وال�شعودية واالأردن.
م�ش���در امن���ي في االنب���ار يق���ول ل�)الم���دى( ان 
"الباتري���وت في عي���ن اال�شد لم تنجح في �شد 

الهجم���ات المتك���ررة للف�شائ���ل"، عل���ى القاعدة 
التي ت�شم اكبر عدد من القوات االمريكية.

م�شي���رة  طائ���رة  �شقط���ت  الما�ش���ي،  اي���ار  ف���ي 
"مفخخ���ة" على قاعدة عي���ن اال�شد، وقال بيان 

للحكومة انها لم تحدث ا�شرارا.
لكن الم�شدر االمني الذي طلب عدم ن�شر ا�شمه، 
يق���ول ان "الطائرة التي �شقطت الحقت ا�شرارا 

بمنظومة باتريوت".
وموؤخ���را ب���داأت الف�شائل الم�شلح���ة في العراق 
الدم���ج بي���ن ا�شل���وب "الكاتيو�ش���ا" والطريق���ة 
اليمني���ة بار�شال طائرات بدون طيار ال�شتهداف 

من�شاآت ع�شكرية.
ويرج���ح الم�ش���در ان ح�شاب���ات مادي���ة "رب���ح 
�شح���ب  وا�شنط���ن  ق���رار  وراء  وخ�ش���ارة" 
"ال�شاروخ الواحد يكلف  "باتري���وت"، م�شيفا 
3 ماليين دوالر بينما ت�شنيع الطائرة المفخخة 

ال يتجاوز ال�200 دوالر".
"باتري���وت" بتوجي���ه م���ن  وتعم���ل �شواري���خ 
ال���رادار الإ�شق���اط �شواريخ وطائ���رات مهاجمة 
وت�ش���ل �شرعته���ا اإل���ى خم�ش���ة اأ�شع���اف �شرعة 

ال�شوت.

هل هناك هدنة جديدة؟
يتزام���ن ح���دث �شح���ب "باتريوت" م���ع ارتفاع 
وتي���رة الهجمات التي تنفذه���ا جماعات م�شلحة 
ب�"الكاتيو�ش���ا" وبالطائرات ب���دون طيار، حيث 

ا�شقطت طائرتان اال�شبوع الما�شي في بغداد.
وبح�ش���ب لجنة االم���ن والدف���اع ف���ي البرلمان، 
ف���ان منظومة الدفاع الج���وي العراقية "�شعيفة 
جدا" وان االجواء العراقية "مفتوحة" امام اي 

طيران معاد.
وال ت�شي���ر البيان���ات الع�شكري���ة العراقي���ة ال���ى 
ا�شتخ���دام "باتري���وت" في �شد تل���ك الهجمات. 
ووف���ق بيان لرئي�س ال���وزراء ال�شابق عادل عبد 
المه���دي ف���ي اواخ���ر 2020، فان���ه "رف�س طلب 

ادخال باتريوت" الى العراق.
وق���ال البي���ان الذي �ش���در عقب خ���روج االخير 
م���ن المن�شب، انه عقب حادث���ة اقتحام ال�شفارة 
االمريكية في بغداد في اآخر يوم من 2019، فان 
بغداد "رف�ش���ت ب�شكل مكت���وب و�شريح ادخال 

باتريوت رغم االلحاح االمريكي".
وف���ي اآخ���ر اي���ام فت���رة عب���د المهدي ف���ي الحكم 
)حكوم���ة ت�شري���ف االعم���ال(، اعل���ن م�ش���وؤول 
امريك���ي ف���ي اآذار 2020، ن�ش���ر "باتريوت" في 

عي���ن اال�شد في االنبار وقاعدة حرير في اربيل. 
اأطراف �شيا�شية تحدثت ل�)المدى(، ورجحت ان 
تخفي����س م�شتوى الدفاع���ات للقوات االمريكية 
جدي���دة"،  "هدن���ة  خلف���ه  تق���ف  الع���راق،  ف���ي 
خ�شو�شا مع و�شول ابراهيم رئي�شي، المقرب 

من الح�شد، الى الرئا�شة االيرانية.
وف���ي ت�شري���ن االول 2020، اعلن���ت مجموع���ة 
ف�شائ���ل م�شلح���ة انه���ا �شتتوق���ف ع���ن مهاجمة 
فر�ش���ة  اعط���اء  بحج���ة  الغربي���ة،  الم�شال���ح 
الق���وات  الخ���راج  ال�شيا�شي���ة  ل�"الم���داوالت 
االمريكي���ة". لكن الق���راءات حينه���ا ربطت تلك 
الهدن���ة التي انتهت بعد نح���و �شهر من ابرامها، 
مع االنتخابات االمريكية التي جرت في ت�شرين 

الثاني من العام نف�شه.

وت�شي���ر الم�ش���ادر ال�شيا�شي���ة الت���ي طل���ب عدم 
ن�ش���ر هويتها الى ان "الهدن���ة تمت �شياغتها مع 
و�شول ا�شماعيل قااآني الى بغداد موؤخرا"، لكن 
الم�ش���ادر ت�شكك اي�ش���ا بمدى الت���زام الف�شائل 

النها متعددة.
وقب���ل اكث���ر م���ن ا�شب���وع ت�ش���رب خب���ر و�شول 
قائ���د فيل���ق القد����س االإيران���ي اإ�شماعي���ل قااآني 
اإل���ى بغ���داد لعق���د اجتماع���ات م���ن ق���ادة الح�شد 
ال�شعب���ي. ول���م تك�شف الحكوم���ة العراقية حتى 
االن الجهات التي ت�شتهدف المن�شاآت الع�شركية 
والدبلوما�شي���ة ف���ي الب���الد، كما يج���ري اإطالق 

ا�شماء مختلفة على تلك الف�شائل.
ان  اأم����س،  االنب���ار،  ف���ي  م�ش���ادر  قال���ت  كم���ا 
"�شاروخي���ن �شقط���ا على قاعدة عي���ن اال�شد"، 

وه���و م���ا ين�ش���ف الحدي���ث ع���ن هدن���ة او اإلزام 
الف�شائل بهدنة طويلة االمد.

تقا�سم المنطقة
مث���ال االلو�ش���ي ال�شيا�ش���ي والنائ���ب ال�شاب���ق، 
و�ش���ف انب���اء �شح���ب "باتري���وت" م���ن العراق 
ودول اخ���رى بان���ه "عربون" العالق���ة الجديدة 

بين وا�شنطن وطهران.
االلو�شي وفي ات�شال مع )المدى( ي�شير الى ان 
الطرفي���ن "تو�شال ال���ى اتفاق لتقا�ش���م المنطقة 
ومنها الع���راق"، ا�شافة ال���ى البرنامج النووي 

االيراني.
ويوؤك���د االلو�ش���ي وه���و زعي���م ح���زب االمة، ان 
وبعد  قبل  اك���دت  الجديدة  االمريكي���ة  "االدارة 

فوزها باالنتخابات انها ت�شعى الى اتفاق �شريع 
مع ايران".

وي�شي���ف النائب ال�شابق ان "االتفاق لي�س فقط 
ح���ول القنبل���ة الذري���ة االيرانية وانم���ا لتقا�شم 
النفوذ في المنطقة"، مبينا ان "�شحب باتريوت 

هو عربون العالقة الجديدة".
وح���ذر االلو�ش���ي م���ن اأن تل���ك الخط���وة �شوف 
الموالي���ة الي���ران في  الملي�شي���ات  ي���د  "تطل���ق 

العراق، ويزيد تحكمها بال�شلطة".
ويعتق���د م�شوؤول���ون غربي���ون، ان وا�شنطن في 
المرحل���ة المقبلة قد تركز عل���ى "الدبلوما�شية" 

اكثر من القدرات الع�شكرية بالمنطقة.
وكان���ت وا�شنط���ن قد خف�ش���ت الع���ام الما�شي، 
قواتها المنت�شرة في العراق بمقدار الن�شف )ما 
يق���رب من 2500 جن���دي(، وعللت ذل���ك بمقدرة 

القوات العراقية على تاأمين البالد.

ت�سليم العراق اإلى الف�سائل
ف���ي غ�شون ذل���ك اعتب���ر عل���ي البي���در، الباحث 
ف���ي ال�ش���اأن االأمن���ي وال�شيا�شي ف���ي ات�شال مع 
)الم���دى(، انه في حال �شحب وا�شنطن منظومة 
باتريوت من العراق ب���دون خطة بديلة فان ذلك 

يعني "ت�شليم البالد الى الف�شائل".
وبح�شب ت�شريحات لم�شوؤولين امريكيين، فان 
وا�شنط���ن تحافظ على قدرات عالية في المنطقة 

والتغييرات". التهديدات  حجم  مع  "تتنا�شب 
واعتب���ر ه���وؤالء الم�شوؤول���ون الذي���ن تحدث���وا 
ال���ى محط���ات عربية عق���ب انت�شار خب���ر �شحب 
"باتريوت" ان �شحب بع�س القدرات "لن يوؤّثر 

على الم�شالح االأمنية للواليات المتحدة".
و�شي�شح���ب البنتاغ���ون م���ا يق���رب م���ن ثمان���ي 
بطاريات باتري���وت م�شادة لل�شواريخ من دول 
من بينها العراق والكويت واالأردن وال�شعودية.

لك���ن عل���ي البي���در ق���ال ان "وا�شنط���ن تتحم���ل 
م�شوؤولي���ة اخالقي���ة وقانوني���ة وان�شاني���ة ف���ي 
الحفاظ عل���ى امن العراق"، مح���ذرا من ان ترك 
البالد بيد الف�شائل "قد يعني ظهور تنظيم اآخر 

�شبيه بداع�س لكن تحت ا�شم اآخر".
وا�شتغ���رب الباح���ث ف���ي ال�شاأن االمن���ي توقيت 
اع���الن االن�شح���اب النه "ج���اء في وق���ت تنامي 
ق���درة الف�شائل وت�شاعد الهجم���ات الم�شلحة"، 
م�شيرا ال���ى ان تخفي�س عدد م�شت���وى القدرات 
االمريكي���ة في العراق "�شيزي���د النفوذ االيراني 

في البالد".

الكلف العالية قد تكون وراء �سحب "باتريوت" من 
العراق: 3 ماليني دوالر الإ�سقاط طائرة بـ200 دوالر!

هجوم جديد على عني 
الأ�سد ين�سف ترجيحات 
هدنة جديدة مع الف�سائل

اأكثر من "�سيناريو" 
طرح حول ا�سباب 

عزم وا�سنطن �سحب 
منظومة ال�سواريخ 

ال�سهر "باتريوت" من 
العراق ودول اخرى، 

منها التكاليف العالية 
للمنظومة، واتفاق 

ايراني – امريكي جديد. 
وجاء الحدث في وقت 

�سجلت فيه البالد هجمات 
جديدة �سد القوات 

المريكية في قاعدة 
ع�سكرية غربي النبار.

 ترجمة / حامد اأحمد

ف���ي تقرير جديد له���ا ك�شفت منظم���ة، المر�شد 
Euro- االن�ش���ان  لحق���وق  االورومتو�شط���ي 

ان���ه   ،Med Human Rights Monitor
بع���د اغ���الق مخيم���ات للنازحي���ن ف���ي كل م���ن 
محافظ���ات بغ���داد ونينوى وكرك���وك و�شالح 
الدي���ن وديالى للفترة ما بي���ن 2020 و2021، 
فان���ه ماتزال هن���اك ما يق���ارب م���ن 320،000 
األف عائل���ة بواقع 1،198،940 مليون �شخ�س 
يعي�شون حالة نزوح في ظروف معي�شية �شيئة 
وان كثي���را منهم لم ي�شتطيعوا العودة لمناطق 
�شكناه���م اال�شلي���ة الأ�شب���اب عدي���دة منها عدم 

وجود بيت ياأويهم.
وذك���رت المنظمة ف���ي تقريرها ل�شه���ر حزيران 
الحالي ان ع���دد النازحين من���ذ اجتياح تنظيم 
داع����س للعراق قب���ل اكثر من �ش���ت �شنوات قد 
و�ش���ل الى اكثر م���ن 6 ماليين �شخ����س، وبلغ 
عدد الذي���ن رجعوا لمناط���ق �شكناهم لحد االن 
بح���دود 4،867،050 مليون �شخ�س، في حين 
بل���غ عدد الذي���ن ما يزالون نازحي���ن لحد كتابة 
هذا التقرير ه���و بح���دود 1،198،940 مليون 
�شخ����س ب�شمنه���ا مخيم���ات اإقلي���م كرد�شت���ان 
ومحافظ���ة االنب���ار الت���ي ل���م تغلق بع���د، حيث 
ان كثي���را منه���م غي���ر قادرين على الع���ودة الى 
مناط���ق �شكناهم اال�شلية ويعان���ون من نق�س 
ح���اد بالمواد الغذائية و�شح���ة موارد المعي�شة 
واالفتق���ار الى مياه �شحي���ة وكهرباء اأو وقود 
للطبخ والتدفئة وم�شاكل كثيرة اأخرى متعلقة 

بالجانب ال�شحي والتربية والتعليم.
وتق���ول المنظم���ة انه���ا ا�شتن���دت ف���ي اع���داد 
تقريرها هذا الى بحث ميداني وتوثيق ا�شتمر 
لع���دة اأ�شهر للفت���رة من اآب 2020 ال���ى ني�شان 
2021 وعل���ى وثائ���ق دولي���ة اأي�ش���ا ب�شمنه���ا 
تقري���ر االأم���م المتح���دة ال�ش���ادر ف���ي حزيران 
م���ع  مقابل���ة   20 اج���راء  ع���ن  ف�ش���ال   ،2020
ا�شخا����س نازحي���ن ومدراء مخيم���ات و�شهود 
عي���ان والح�شول عل���ى معلوم���ات مف�شلة عن 
الو�ش���ع االإن�شان���ي ف���ي الع���راق فيم���ا يتعل���ق 
والنازحي���ن  الر�شمي���ة  النازحي���ن  بمخيم���ات 
المنت�شرين في مواقع ع�شوائيات غير ر�شمية. 
في ع���ام 2020 اأقدمت ال�شط���ات العراقية على 
اغالق خم�شة مخيم���ات للنازحين في محافظة 
كرك���وك  محافظ���ة  ف���ي  ومخيمي���ن  نين���وى 
وهم���ا مخي���م ليالن ومخي���م يحي���اوا ، ومخيم 
اال�شحاق���ي في محافظة �ش���الح الدين، وثالثة 
مخيمات ف���ي محافظة ديال���ى وثالثة مخيمات 

ف���ي العا�شم���ة بغداد. ام���ا في اإقلي���م كرد�شتان 
ومحافظ���ة االنب���ار فانهم���ا المنطقت���ان اللتان 
م���ا ت���زال فيهم���ا المخيم���ات مفتوحة ل���م تغلق 
رغم خط���ط غلق المخيمات الت���ي ت�شمل اغلب 
الم���دن العراقي���ة. ف���ي اإقلي���م كرد�شت���ان هناك 
10 مخيم���ات موزع���ة بي���ن كل م���ن محافظات 
اأربيل وده���وك وال�شليمانية ت�ش���م اكثر من 9 
اآالف عائل���ة لم تغلق بع���د ولي�شت هناك خطط 
الغالقه���ا. وف���ي محافظ���ة االنبار اأي�ش���ا هناك 
اأربع���ة مخيم���ات وه���ي المحافظ���ة الوحي���دة 
الت���ي ل���م يغلق فيها مخي���م وما ت���زال مفتوحة 
ولي�ش���ت هناك خط���ة حالية الإغالقه���ا وهي كل 
من مخيم عامري���ة الفلوجة الذي ي�شم 1،000 
عائلة ومخيم الحباني���ة الذي ي�شم 400 عائلة 
ومخي���م الكيل���و 18 ال���ذي ي�ش���م 400 عائل���ة 

ومخيم بزيبز الذي ي�شم 1،200 عائلة.
وك�شف���ت المنظم���ة ف���ي تقريره���ا اأن ع�ش���رات 
العوائل م���ن الذين ابعدوا م���ن مخيماتهم بعد 
اغالقه���ا ف���ي كل من بغ���داد وكرك���وك ونينوى 
العوائ���ل  وبقي���ة  وديال���ى  الدي���ن  و�ش���الح 
المتواج���دة ف���ي مخيم���ات النازحي���ن يعانون 
م���ن ظ���روف اإن�شاني���ة �شعب���ة وكثي���ر منهم لم 

ي�شتطيعوا العودة لمناطق �شكناهم.
وا�شتنادا الى اإفادات م���ن نازحين في مخيمي 
الجدع���ة 1 والجدع���ة 5 ف���ي محافظ���ة نينوى، 
فانه���م رف�ش���وا مغ���ادرة المخيم لحي���ن توفير 
خدم���ات امني���ة ف���ي مناطقه���م قب���ل عودته���م 
و�شنج���ار  الح�ش���ر  مناط���ق  ف���ي  خ�شو�ش���ا 
والبع���اج التي لم تخ�شع الع���ادة اعمار، او ان 
جهود اإعادة االعمار فيها بطيئة. ب�شبب الدمار 

الذي لح���ق في بيوتهم وب�شب���ب ظروف امنية 
واجتماعية اأخرى.

نازح���ة من اأهالي المو�شل، ف���ي الخم�شين من 
عمره���ا، كان���ت تقي���م في مخي���م حم���ام العليل 
ذكرت في مقابلة لها مع منظمة اأورومتو�شطي 
بالقول "كنت اأعي�س مع اطفالي في هذا المخيم 
منذ ع���ام 2017 وا�شعر كاأن���ه بيتي. لي�س لدي 
م���ن يعتني بي ولي�س لدي دخل �شهري. اغالق 
هذا المخي���م �شيحطمني، وعل���ي ان اكافح من 
اج���ل العي�س بع���د اخراجي. ال�شت���اء قادم وال 
اعرف كيف �شاأحمي اوالدي ونف�شي وان بيتي 
ف���ي المو�شل مدم���ر ولم يعاد اعم���اره. �شاأبقى 

بدون ماأوى".
وتذك���ر المنظم���ة ان���ه عل���ى الرغ���م م���ن اغالق 
المخيمي���ن ب�شكل كامل ف���ان ق�شما من العوائل 
منع���وا من الع���ودة لمناطق �شكناه���م اال�شلية 
وخ�شو�ش���ا ف���ي احياء مثل جنوب���ي المو�شل 
و�شنج���ار و�شالح الدين. وذلك الأ�شباب تتعلق 
ب�شبهة �شلته���م بم�شلحي داع�س، واأن اكثر من 
300 عائلة قد منعت م���ن العودة وتم اجبارها 

على النزوح مرة اأخرى لمناطق ع�شوائية.
نازح���ة اأخرى م���ن مدين���ة تكريت كان���ت تقيم 
ف���ي مخيم ليالن ف���ي كركوك والت���ي تقيم االن 
ف���ي ع�شوائي���ة ف���ي كرك���وك بع���د اإخراجها من 
المخي���م تق���ول "ا�شط���ررت للعي�س ف���ي مخيم 
ع�شوائي���ات وذل���ك لظ���روف امنية ف���ي منطقة 
�شكن���اي اال�شلي���ة ف���ي تكريت. زوج���ي توفي 
منذ فترة طويلة، واحاول انا وابني البالغ من 
العم���ر 17 عام���ا البحث عن فر�ش���ة عمل ولكن 
من دون جدوى، اعان���ي من مر�س في �شدري 

ولي����س هناك ع���الج، ومرت علين���ا اأيام لم نجد 
فيها طعاما".

وي�شي���ر التقري���ر ال���ى ان ال�شلط���ات العراقي���ة 
اأقدمت في 12 ت�شرين الثاني على اغالق مخيم 
اال�شحاقي في بلد جنوب محافظة �شالح الدين 
وان جمي���ع العوائل التي يبلغ عددها 60 عائلة 
ل���م تتمكن م���ن الرجوع ال���ى مناط���ق �شكناهم 
اال�شلية بعد لعدم توفر الجانب االمني، وق�شم 
منهم ن�شب خيما وق�شم اآخر ا�شتاأجر بيوتا في 

منطقة اال�شحاقي.
في محافظ���ة االنبار، وهي المحافظة الوحيدة 
الت���ي ل���م تغلق مخيم���ات النازحي���ن فيها وهي 
ثالث���ة مخيم���ات عامري���ة الفلوج���ة والحبانية 
وبزيبز ت�ش���م حوالي 3 اآالف عائل���ة، قال احد 
المقيمي���ن فيه���ا وهو ن���ازح م���ن منطقة جرف 
ال�شخر: "لقد تم ابعادنا عنوة من منطقة جرف 
ال�شخ���ر قبل �شبعة اأعوام، وال تتوفر لدينا اية 
خدم���ات �شحي���ة او تربوي���ة هن���ا. او�شاعن���ا 
المعي�شي���ة مزري���ة. ومنذ تف�شي وب���اء كورونا 
ل���م تع���د وزارة الهج���رة وال منظم���ات االإغاثة 
توف���ر لنا م�شاع���دة كما اعتادوا ف���ي ال�شابق". 
ووفق���ا للمعان���اة االإن�شاني���ة والم�شاعب التي 
عليه���ا  اطلع���ت  والت���ي  النازح���ون  يواجهه���ا 
المنظم���ة، فاإنها تو�شي ال�شلط���ات والحكومة 
العراقي���ة ب�شرورة تعوي����س النازحين الذين 
فق���دوا منازله���م ليتمكن���وا من اإع���ادة اعمارها 
�شحي���ة  رعاي���ة  توفي���ر  وكذل���ك  وعودته���م، 
للم�شردي���ن ف���ي مواق���ع ن���زوح ع�شوائي���ة غير 
م�شجلة، وتوفير حماية للعائدين الى مناطقهم 
اال�شلي���ة م���ن هجم���ات م�شلحة ته���دد حياتهم، 
وتوفي���ر ظروف منا�شب���ة للنازحين بعد اغالق 
مخيماته���م واإيق���اف �شيا�شة الع���ودة الق�شرية 
الت���ي قد تت���رك الن���ازح يواجه المجه���ول، مع 
الموج���ودة  المخيم���ات  بتجهي���ز  التو�شي���ة 
وامكاني���ات  متخ�ش�ش���ة  تربوي���ة  بك���وادر 
منا�شبة لتح�شين الم�شتوى التعليمي لالأطفال، 
وتجهيز النازحين بح�ش����س تموينية �شهرية 

مع مراعاة نوعية وجودة الغذاء المقدم.
واو�ش���ت المنظم���ة اأي�ش���ا المجتم���ع الدول���ي 
ب�ش���رورة �شم���ان ع���ودة النازحي���ن لمناط���ق 
�شكناه���م اال�شلي���ة خ�شو�ش���ا المناط���ق التي 
ل���م تتعر����س الأ�ش���رار ج�شيم���ة، م���ع تجهي���ز 
المخيم���ات الباقية بخدم���ات غذائية و�شحية، 
ف�ش���ال عن �ش���رورة قي���ام المنظم���ات الدولية 
بواجبه���ا ف���ي تن�شي���ط جه���ود اإع���ادة االعمار 
وتحفيز جهود ته���دف الى تفعيل قيم التعاي�س 

االجتماعي ال�شلمي و�شيادة القانون.

الأ�سر تعاني من ظروف اأمنية واإن�سانية �سعبة

منظمة دولية: 320 األف عائلة ما تزال م�سردة في العراق 

 ذي قار / خا�ص

اقدم المئات من الخريجين الغا�سبين 
يوم اأم�ص، على اغالق مبنى محافظة 

ذي قار ومنع المنت�سبين من المبا�سرة 
بالدوام وذلك للمطالبة با�ستثنائهم 

من التقديم اللكتروني للتعيينات 
في الدوائر النفطية.

وفيما اكدوا ان الم�سوؤولين في 
الحكومة المركزية �سبق وان 

ت�سلموا قائمة باأ�سماء 999 خريجا 
من المعت�سمين ال�سابقين امام 

�سركة نفط ذي قار وم�سفى النفط 
لغر�ص تعيينهم ال انهم لجاأوا الى 

الت�سويف، قام الع�سرات من الهالي 
والمتظاهرين برمي النفايات 

في باحة مبنى بلدية النا�سرية 
احتجاجا على تردي واقع الخدمات.

 وقال اأ�شرف ناجي وهو اأحد الخريجين المعت�شمين 
من���ذ نحو �شن���ة اأمام �شركة نفط ذي ق���ار ل�)المدى( اإن 
"الخريجي���ن المطالبي���ن بالتعيي���ن ف���ي الموؤ�ش�شات 
النفطية اقدموا على ن�شب خيام االعت�شام امام مبنى 
محافظ���ة ذي ق���ار لغر�س ال�شغ���ط باتج���اه التعجيل 
بح�ش���م ملف التعيين���ات الخا�ش���ة بالمعت�شمين امام 
المن�شاآت النفطية"، مبينا ان "الت�شعيد في الفعاليات 
االحتجاجي���ة ناجم عن الت�شويف الحكومي في ح�شم 
ملف التعيين���ات". وا�شار ناجي الى ان "المعت�شمين 
�شب���ق وان �شلموا الم�شوؤولين في الحكومة المركزية 
قوائ���م با�شماء 999 من الخريجي���ن المعت�شمين منذ 
نح���و �شنة ام���ام �شركة نف���ط ذي قار وم�شف���ى النفط 
لغر�س ا�ش���دار اوامر بتعيينهم اال ان االمر لم يح�شم 
حت���ى االن"، واردف ان "م���ا فاقم الم�شكلة هو ا�شرار 

وزارة النف���ط عل���ى تقدي���م الخريجي���ن المعت�شمي���ن 
�شم���ن اال�شتمارة االلكترونية التي �شبق للمعت�شمين 
ان رف�شوه���ا لخ�شيته���م م���ن تالع���ب االح���زاب فيه���ا 

وتعيين اتباعهم بدال من المعت�شمين".
وم���ن جانب���ه ق���ال اح���د موظف���ي دي���وان المحافظ���ة 
ل�)المدى( ان "مجاميع م���ن المتظاهرين من خريجي 
كلي���ات ومعاه���د االدارة واالقت�ش���اد احت�ش���دوا اأمام 
االط���ارات  م���ن  ع���ددا  واحرق���وا  المحافظ���ة  مبن���ى 
وطلب���وا م���ن المنت�شبين عدم المبا�ش���رة بالدوام واأن 
المنت�شبين امتثلوا لالأمر اأمام اإ�شرار المتظاهرين"، 
مبينا ان "مبنى المحافظة تحت حماية قوات الجي�س 
حاليا"، الفتا الى ان "المعت�شمين قاموا بن�شب خيام 
االعت�شام امام مبنى المحافظة منذ ليل ال�شبت اال ان 

قوات الجي�س قامت برفعها �شباح يوم االحد".
وم���ن جانب اآخ���ر اقدم الع�شرات م���ن المحتجين على 
ت���ردي واقع الخدمات في مدين���ة النا�شرية على جمع 

النفايات ورميها في باحة مديرية بلدية النا�شرية.
وقال �شهود عيان ل�)المدى( ان "الع�شرات من االهالي 
والمتظاهري���ن قام���وا ليل���ة ال�شب���ت / االح���د برم���ي 
النفاي���ات في باحة مبن���ى بلدية النا�شري���ة احتجاجا 
على ت���ردي واقع الخدم���ات البلدية"، م�شي���را الى ان 
"المحتجي���ن رفع���وا �شعارات للمطالب���ة باإقالة مدير 
الدائ���رة". وردد المحتجون هت���اف )لو تقدم ا�شتقاله 
ل���و نذب���ك بالزبال���ة(. ويوا�ش���ل المئات م���ن خريجي 
المعاهد والكليات التظاهر واالعت�شام منذ نحو �شنة 
للمطالبة بالتعيي���ن في الدوائر وال�ش���ركات النفطية، 
وق���د اأقدم���وا اأكثر من مرة وف���ي اأزم���ان مختلفة على 
غل���ق �شرك���ة نف���ط ذي ق���ار وم�شف���ى النف���ط و�شركة 

توزيع المنتجات النفطية.
وت�شب���ب اغ���الق م�شفى نف���ط ذي قار ودائ���رة توزيع 
المنتج���ات النفطية بازمة وقود حادة في محافظة ذي 
قار التي �شهدت وق���وف طوابير طويلة من المركبات 
ام���ام محطات تعبئة الوقود، فيم���ا اأدى غلق الج�شور 

الى اختناق مروري وفو�شى في حركة المركبات.
والمعاه���د   الكلي���ات  خريج���ي  م���ن  المئ���ات  وكان 
المطالبي���ن بالتعيينات في المن�ش���اآت النفطية اغلقوا 
مبن���ى   )2021 حزي���ران   1( الثالث���اء  ي���وم  �شب���اح 
محافظ���ة ذي قار وعدد من الدوائ���ر الحكومية وقطع 

ج�شر الزيتون اأمام حركة المرور.

خريجون غا�سبون يغلقون مبنى المحافظة للمطالبة بتعيين 
النفطية المن�ساآت  اأمام  المعت�سمين  من  خريجًا   999

ذي قار: محتجون على تردي 
الخدمات يجمعون النفايات ويرمونها 

في دائرة البلدية



 ذي قار / ح�سني العامل

طبيع����ة  منظم����ة  مكت����ب  مدي����ر  ويق����ول 
الع����راق يف مناط����ق االه����وار املهند�����س 
جا�صم اال�صدي يف هذا ال�صدد ان "مربي 
اجلامو�����س اخذو بالهج����رة الداخلية من 
االهوار الو�صطى باجتاه اهوار العمالق 
الف����رات  نه����ر  م����ن  املتفرع����ة  والقن����وات 
طلب����ا ملي����اه اق����ل ملوح����ة ت�صل����ح الإرواء 
قطعانه����م"، مبينا ان "املي����اه القادمة من 
�ص����مال االه����وار الو�ص����طى باجت����اه نهر 
الف����رات برتاكيز ملحية عالية ترتاوح ما 
ب����ن 11 األف اىل 12 األف ج����زء باملليون 
واالحم����ر  فاطم����ة  برك����ة  يف  وال�ص����يما 

الكبرية وال�صغرية".
واو�ص����ح اال�ص����دي ل�)امل����دى( ان "املي����اه 
املنا�صبة لقطعان اجلامو�س ينبغي ان ال 
تزيد معدالت ملوحتها على 6 اآالف جزء 
بامللي����ون كونه����ا ال ت�صرب املي����اه املاحلة 
التي تزيد ع����ن املعدل امللح����ي املذكور"، 
مبين����ا ان "مرب����ي اجلامو�����س هاج����روا 
مع اآالف م����ن قطعان املا�صي����ة طلبا للماء 

واالعالف".
وا�صار مدير مكتب منظمة طبيعة العراق 
اىل ان "ارتف����اع امللوح����ة وتل����وث املياه 
جع����ل م����ن مرب����ي اجلامو�����س يواجهون 
�صعوب����ة بتوف����ري االعالف م����ن النباتات 
اخل�صراء"، موؤكدا تكبدهم خ�صائر كبرية 
خ����الل االيام االخ����رية نتيج����ة انخفا�س 
ا�صعار اجلامو�س وتدين كميات احلليب 
واإنفاق االم����وال على �صراء املياه العذبة 

واالعالف لقطعانهم".
ودع����ا اال�ص����دي ا�صح����اب الق����رار لرف����د 
مناطق االهوار التي ترتفع فيها امللوحة 
مبي����اه عذب����ة من ناظ����م البت����رية باجتاه 
قن����اة العم�ص����ان واخلمي�����س لتغ�صل هذه 
املياه القادمة من نهر دجلة ادران وامالح 

االه����وار الو�صط����ى ابتداًء م����ن ال�صيكل 
باجت����اه  االخ����رى  املناط����ق  اىل  ن����زوال 

االهوار املذكورة.
وتوقع����ت منظم����ات بيئية معني����ة باملياه 
وبيئ����ة االه����وار يف )الراب����ع والع�صرين 
من ايار 2021( انخفا�س منا�صيب مياه 
االه����وار اىل اكث�����ر م����ن الن�ص����ف خ����الل 
ا�صه����ر ال�صي����ف، وحذرت م����ن ا�صتنزاف 
اخلزي����ن املائ����ي نتيجة ال�صيا�ص����ة املائية 
الت����ي تعتمده����ا ال����وزارة يف ادارة ملف 

املياه.
وبدوره ن�صر النا�صط البيئي رعد حبيب 
اال�ص����دي يف مدونت����ه ال�صخ�صي����ة �صور 
ومقاطع فيديوية موؤملة تظهر م�صاهد من 
م�صاح����ات االهوار الت����ي طالها التجفيف 
وما يكابده ال�صكان املحليون من معاناة 
نتيج����ة �صح����ة املياه يف مناط����ق االهوار 

الو�صطى.
وم����ن جانب����ه، يوؤك����د ح�صن نا�ص����ر وهو 
اأح����د مربي اجلامو�س ل�)املدى( ما ذهبت 

الي����ه املنظم����ات البيئية قائ����ال ان "مربي 
اجلامو�س وموا�صيه����م باتوا على موعد 
م����ع �صح����ة املي����اه يف كل �صي����ف غ����ري ان 
ال�صح����ة جاءت مبكرة ه����ذا العام وهو ما 
ا�صطر املربن يف االهوار الو�صطى اىل 
الهجرة قبل ان ت�صت����د االزمة"، مبينا ان 
"�صح����ة املياه وملوحته����ا ا�صافت اعباء 
مالية كبرية عل����ى املربن وهو ما جعلهم 
يلج����اأون اىل بي����ع ق�ص����م م����ن موا�صيه����م 
لتخفي�����س النفقات وتوف����ري املال الكايف 

ل�صراء االعالف واملياه العذبة".
واو�ص����ح نا�ص����ر ان "االو�ص����اع احلالية 
مهن����ة  اجلامو�����س  تربي����ة  م����ن  جعل����ت 
خا�ص����رة، كون املربن بات����وا يتعر�صون 
بزي����ادة  تتمث����ل  م�صاعف����ة  خ�صائ����ر  اىل 
واالع����الف  امل����اء  �ص����راء  عل����ى  النفق����ات 
انخفا�����س  ع����ن  ناهي����ك  النق����ل  واج����ور 
ا�صع����ار اجلامو�س بع����د ان توجه الكثري 
م����ن مربي اجلامو�����س اىل تقلي�س اعداد 
جوامي�صه����م لتفادى املزي����د من اخل�صائر 

وتوفري امل����ال الالزم لرتبي����ة املتبقي من 
القطيع".

ملرب����ي  ال����دويل  االحت����اد  مكت����ب  وكان 
وخمت�ص����ون  الع����راق  يف  اجلامو�����س 
يف بيئ����ة االه����وار ك�صف����وا ل�)املدى( يف 
)االول م����ن �صب����اط 2021( ، ع����ن تراجع 
كب����ري يف اعداد اجلامو�س خالل االعوام 
اخلم�صن املن�صرم����ة، وفيما ا�صاروا اىل 
تراج����ع تلك االعداد م����ن مليون راأ�س يف 
�صبعينيات القرن املن�صرم اىل 300 الف 
راأ�س يف الوقت احلا�صر، دعوا اىل تبني 
برام����ج علمية لتنمية ال����روة احليوانية 
حقلي����ة  مدار�����س  وان�ص����اء  الع����راق  يف 

وجمعيات تعاونية ملربي اجلامو�س. 
بدوره، ق����ال حمافظ ذي ق����ار احمد غني 
اخلفاجي ل�)امل����دى( ان "املعلومات التي 
و�صلتنا م����ن مناطق االه����وار ت�صري اىل 
تفاق����م معاناة مرب����ي اجلامو�س الناجمة 
ع����ن �صحة املياه"، وا�ص����اف "من املاأ�صاة 
ان تتعر�����س ثروتن����ا احليواني����ة لالإبادة 

نتيجة �صحة املياه".
ودع����ا اخلفاج����ي "وزارة امل����وارد املائية 
اىل التعجي����ل باإيج����اد احلل����ول الناجعة 
يف  �صحته����ا  ومعاجل����ة  املي����اه  الزم����ة 
مناط����ق االه����وار"، معرب����ا ع����ن قلقه من 
ان "تتعر�س مناط����ق االهوار اىل كارثة 
بيئي����ة ونفوق ال����روة احليواني����ة التي 
يعتمد عليها ق�صم كبري من �صكان االهوار 
يف توف����ري م�صادر رزقه����م وتعتمد عليها 
املحافظ����ة يف توفري حاجتها من احلليب 

وم�صتقاته".
وع����ن ا�صب����اب االزم����ة وتداعياته����ا ق����ال 
حماف����ظ ذي ق����ار ان "م�صكل����ة املياه ذات 
ابع����اد دولي����ة واخ����رى حملي����ة"، مبين����ا 
ان "البع����د املحل����ي يتعلق بخط����ة وزارة 
بحب�����س  تتمث����ل  الت����ي  املائي����ة  امل����وارد 
املياه بن املو�صم����ن ال�صتوي وال�صيفي 

للزراعة وهذا ما يت�صبب ب�صحة يف املياه 
يف الفرتة املذكورة".

واأع����رب املحافظ عن امله باإطالق كميات 
م����ن املي����اه اال�صافية مع انط����الق مو�صم 
الزراع����ة ال�صيفي����ة، مرجح����ا ان "ت�صهم 
تل����ك االطالقات بتح�ص����ن منا�صيب املياه 

يف االنهر املغذية لالأهوار".
وا�صار اخلفاجي اىل ان "امل�صكلة الدولية 
للمي����اه مازالت قائمة نتيجة حتكم الدول 
االقليمية املتمثل����ة برتكيا وايران بحجم 
االطالق����ات املائية"، منوه����ا اىل "وجود 
املركزي����ة  احلكوم����ة  تبذله����ا  م�صاع����ي 
مباحث����ات  خ����الل  م����ن  االزم����ة  حللحل����ة 

جتريها مع الدول املذكورة".
"حمافظ����ة ذي  ونب����ه اخلفاج����ي اىل ان 
ق����ار تتبنى خط����ة م�صتقبلي����ة ال�صتقطاب 
ال�ص����ركات اال�صتثماري����ة الرتكي����ة للعمل 
يف حمافظ����ة ذي قار لن�صم����ن من خاللها 
احل�ص�س املائية للمحافظة"، منوها اىل 
ان "اخلط����ة الت����ي مازالت قي����د الدرا�صة 
ترك����ز على تعزي����ز التع����اون االقت�صادي 

حلل امل�صاكل العالقة".
وال�صيم����ا  االه����وار  �ص����كان  ويتعر�����س 
مرب����و اجلامو�س اىل جمل����ة من امل�صاكل 
واالزم����ات على مدى ث����الث عقود نتيجة 
م����ا مرت ب����ه مناطق االهوار م����ن ت�صحر 
يف  املري����رة  التجفي����ف  �صن����وات  خ����الل 
ت�صعينيات القرن املا�ص����ي التي اأدت اإىل 
هج����رة مرب����ي اجلامو�س وفق����دان %90 
من قطعانهم، ناهيك عن �صحة املياه التي 
اأملت باالأهوار يف اأعوام 2009، 2015 و 
2018 والتي اأ�صرت كثريا باقت�صاديات 
مربي اجلامو�����س وجمتمعاتهم املحلية، 
كما يع����اين مربو اجلامو�����س من انعدام 
وجود البن����ى التحتية يف قل����ب االأهوار 
كاملدار�س واملراكز ال�صحية والبيطرية، 

واملياه ال�صاحلة لل�صرب.
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الحكومة المحلية تحذر من كارثة بيئية توؤدي اإلى نفوق الثروة الحيوانية 

الع�شرات من مربي اجلامو�س يف الأهوار الو�شطى يهاجرون جراء �شح وملوحة املياه
ك�س��فت احلكوم��ة املحلية يف ذي قار ونا�س��طون يف جمال 
بيئة االهوار، عن هجرة الع�س��رات م��ن مربي اجلامو�س 
من مناطق االهوار الو�س��طى نتيجة �س��حة وتل��وث املياه 
وارتف��اع الرتاكي��ز امللحي��ة فيه��ا، حمذري��ن م��ن كارثة 
بيئية قد تت�س��بب بنف��وق قطعان اجلامو���س يف مناطق 
االهوار. وت�سري نداءات اال�ستغاثة التي يطلقها ال�سكان 

املحليون واملنظمات البيئية يف مناطق االهوار اىل هجرة 
الع�س��رات من اال�س��ر الت��ي متته��ن تربي��ة اجلامو�س من 
مناطقه��ا يف االهوار الو�س��طى اىل مناط��ق اخرى بعيدة 
نتيج��ة �س��ح املياه وم��ا ينجم عن��ه من تل��وث وارتفاع يف 
الرتاكيز امللحية الذي يح��رم قطعان اجلامو�س من املياه 

ال�ساحلة لل�سرب.

 وا�سط / جبار بچاي 

الدولة  موظفي  اأحد  "اأنا 
واتقا�سى راتبًا �سهريًا، لذلك 
لن اأقدم على التعاقد ب�سفة 

موظف اقرتاع يف االنتخابات 
القادمة لف�سح املجال ل�سخ�س 
اآخر خريج عاطل عن العمل 
للتعاقد معه... من التايل؟".

بهذه العبارة اأطلق موظفو دوائر 
حمافظة وا�سط مبادرة تق�سي 
بعدم التقدمي على الوظائف 

التي اأعلنت عنها املفو�سية العليا 
امل�ستقلة لالنتخابات لغر�س 

التعاقد مع موظفي اقرتاع يف 
االنتخابات املقبلة، وتهدف 
املبادرة اىل اإتاحة الفر�سة 

للخريجني العاطلني عن العمل 
للتقدمي على تلك الوظائف دون 

مناف�سة املوظفني لهم.

التوا�صل  مواقع  على  املبادرة  �صاعت 
تطورت  ثم  قبواًل  والقت  كثريًا  االجتماعي 
والقت  ومدونون  نا�صطون  تداولها  اأن  بعد 
بذات الوقت ترحيبًا من قبل اخلريجن الذين 
و�صفوها ب�"خطوة اإن�صانية ووطنية ومبادرة 

ذات مدلوالت".
لالنتخابات  امل�صتقلة  العليا  املفو�صية  واأعلنت 
اقرتاع  كموظفي  للعمل  التقدمي  باب  فتح  عن 
من  االأول  ولغاية   2021/5/23 من  ابتداًء 
موقعها  على  التقدمي  رابط  عرب  القادم  اأيلول 

.))ihec.iq الر�صمي

"التقدمي  اإن  للمفو�صية،  �صابق  بيان  وقال 
يكون  اأن  على  كافة  الدولة  موظفي  ي�صمل 
وطلبة  االعدادية  هو  درا�صي  حت�صيل  اقل 
يكون  وان  واخلريجن،  واملعاهد  اجلامعات 

عمر املتقدم مابن 19 ��  58 عامًا".
يف  الدوائر  موظفو  عليها  اأقدم  التي  اخلطوة 
وات�صعت  وا�صعًا  قبواًل  القت  وا�صط  حمافظة 
اآليات تفعليها لت�صل اأبعد من مواقع التوا�صل 
بع�س  يف  موظفون  جلاأ  اأن  بعد  االجتماعي 
مداخل  عند  كبرية  يافطات  خط  اىل  الدوائر 
على  التقدمي  عدم  على  حت�س  دوائرهم 
االنتخابات  مفو�صية  اأعلنتها  التي  الوظائف 
وتوؤكد  اقرتاع،  موظفي  ب�صفة  معها  للتعاقد 
اأمام  املجال  ترك  اأهمية  على  اليافطات  تلك 
اخلريجن العاطلن عن العمل، فهم اأوىل بذلك.

لنف�سك" حتب  ما  الأخيك  "حب 
احلمداين،  فرحان  الر�صا  عبد  جعفر  يقول 
"هذه  اإن  وا�صط  حمافظة  ديوان  موظفي  اأحد 
جدا  منا�صبة  اأجدها  املبادرة  اأو  اخلطوة 
كبري  عدد  به  مير  الذي  الواقع  مع  وتتما�صى 
مبختلف  العمل  عن  العاطلن  اخلريجن  من 
هذه  مبثل  غريهم  من  اأوىل  فهم  التخ�ص�صات 

الفر�س".
واأن  �صبق  موظفن  جمموعة  "نحن  واأ�صاف 
يف  وملرتن  اقرتاع  موظفي  ب�صفة  �صاركنا 
االنتخابات ال�صابقة لكن هذه املرة عزمنا على 
وزمالء  الأخوة  الفر�صة  لرتك  التقدمي  عدم 
من  اأوىل  هم  اخلريجن  من  لنا  واأ�صدقاء 
اأن  املهم  واحد..  ليوم  ولو  بالتعاقد  غريهم 

يح�صلوا على مكافاأة مالية من احلكومة".
مفهوم  من  انطلقت  "املبادرة  اأن  اىل  م�صريًا 
قبوال  والقت  لنف�صك(  حتب  ما  الأخيك  )حب 
جيدًا بن زمالء اآخرين لنا يف خمتلف الدوائر 

احلكومية".
ال�صادة  عبد  �صريين  تقول  ذاته  ال�صياق  ويف 
"ظروف  اإن  وا�صط  تربية  يف  معلمة  وهي 
وا�صتمرار  العمل  عن  العاطلن  اخلريجن 
تظاهراتهم ومطالبهم باحل�صول على وظائف 
اىل  زميالتي  من  جدا  كبري  عدد  مع  دفعتني 
اقرتاع  موظفي  ب�صفة  التقدمي  عن  العزوف 
فهم  لهوؤالء اخلريجن  الوظائف  تلك  و�صنرتك 

اأحق منا واأوىل بها".

وترى �صريين اأن "ق�صية امل�صاركة يف تع�صيد 
العملية االنتخابية من خالل زج كوادر مدربة 
االنتخابات  يف  العمل  خا�صت  اأن  لها  و�صبق 
ال�صابقة هي ق�صية وطنية وا�صا�صية لكن اليوم 
لهذا  ذلك  على  طغى  االن�صاين  البعد  اأن  جند 
ال�صبب بادرنا اىل ترك الفر�صة اىل اخلريجن 

العاطلن".
املفو�صية  با�صم  املتحدثة  اأعلنت  اأن  و�صبق 
حاجة  عن  الغالي  جمانة  لالنتخابات  العليا 
املفو�صية اىل 334 الف موظف اقرتاع على ان 
يكون  اأن  على  ال�2002  عن  مواليدهم  تزيد  ال 
وميتلك  االعدادية  هو  درا�صي  حت�صيل  اأقل 
بايومرتية  اأو  الكرتونية  ناخب  بطاقة  املتقدم 
كا�صفة  ح�صرًا،  املحافظة  �صكنة  من  ويكون 
اأن التقدمي يكون �صمن الرقعة اجلغرافية  عن 
االنتخابية  الدائرة  �صمن  الت�صجيل  مركز  يف 
بحقه  �صدرت  ممن  يكون  ال  وان  لها  التابع 
قبل  من  املكافاأة  وحرمانه  العقوبة  قرارات 

املفو�صية ال�صابقة.

مبادرة ذات مدلوالت
را�صي،  حممد  م�صطفى  يرى  جانبه،  من 
خريج كلية الرتبية بجامعة وا�صط وعاطل عن 
بعدم  وا�صط  يف  املوظفن  "مبادرة  اأن  العمل 
التقدمي على موظفي االقرتاع لها معاٍن كثرية 
ومدلوالت ان�صانية ووطنية رغم حاجة الكثري 

منهم اىل االموال ب�صبب �صعف رواتبهم".
واأ�صار اىل اأن "عملية التقدمي متت وفق رابط 
ننتظرها  اأخرى  اإجراءات  وهناك  املفو�صية 
فر�صة  وهي  املقبولن  من  نكون  اأن  اأمل  على 
جيدة لكل �صخ�س خا�صة اخلريجن للح�صول 

على مك�صب مايل يفيده يف كل االأحوال".
عام  جرت  العراق  يف  انتخابات  اآخر  وح�صب 
مراكز  موظفي  مكافاأة  اأو  راتب  كان    2018
األف   300 اىل   200( بن  ترتاوح  االقرتاع 
دينار عراقي( ح�صب طبيعة امل�صوؤولية، فمدير 
اأعلى مرتبًا يليه مدير  املركز االنتخابي يكون 
املحطة ثم موظف االقرتاع يف حن مل تت�صح 
�صورة تلك املكافاأة يف االنتخابات املقبلة غري 
اأن املكافاأة املالية  تاأكيدات ت�صري اىل  اأن هناك 
تكون للخريجن فقط يف حن يح�صل املوظف 
�صكر  على  االنتخابية  العملية  �صمن  امل�صارك 

وتقدير من ال�صيد رئي�س الوزراء.

اأطلقوا مبادرة "حب الأخيك ما حتب لنف�سك"

موظفو وا�شط: لن نقدم على وظائف مفو�شية 
النتخابات.. اخلريجون اأوىل

+ 964 7809144160   |   + 964 7709992499
+ 964 7708080800   |   + 964 7704448045 

zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org
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 رعد العراقي
باختصار ديمقراطي

انته���ت معركة الظف���ر ببطاقات العب�ر للدور احلا�س���م امل�ؤهل 
اىل نهاي���ات كاأ�س���ي الع���امل قط���ر 2022 واآ�س���يا 2023 ب���ن 
منتخب���ات القارة ب��س�ل 12 منتخب���ًا ذهبت اإحداها ملنتخبنا 
ال�طن���ي عرب اأف�سل خم����س ث�اين بعد اأن تخّل���ى باإرادته عن 
�س���دارة جمم�عته يف اآخر ج�لة ليهديها لإيران برحابة �سدر 
مدّرب���ه كاتانيت����س ولعبيه الذي���ن كان�ا يف اأدنى م�س���ت�يات 

الربود والت�هان الفكري.
���ل م���ن وع���ده بح�س���ر مهّمت���ه  كاتانيت����س مل يك���ِذب اأو يتن�سّ
ب��س����ل الأ�س����د اىل عتبة نهائيات كاأ�س العامل القادمة، فقد 
جنح بن�س���ف املهّمة يف اأن يك�ن مت�اجدًا يف الدور احلا�س���م 
مع نخبة من كبار اآ�سيا بغ�س النظر عن �سدارة املجم�عة من 
عدمه���ا، لكّنه نّ�ه مبغادرة عرين الأ�س����د ول���ّ�ح برمي منديل 
ال�ستقالة من دون املجاهرة بالأ�سباب مكتفيًا ببع�س الكلمات 
الب�س���يطة، لكنها كانت عميقة املعنى والدللة، ورمبا �س���تك�ن 
�س���ادمة ل� بادر حقًا بن�سر كتاب عن رحلته مع الكرة العراقية 

التي و�سفها باملُ�سحكة واملُبكية!
ماأزق اآخر متّر به الكرة العراقية اإن حتّقق الِفراق مع كاتانيت�س 
نتيجة غياب الروؤية والتخطيط وتداخل امل�س�ؤوليات وانقياد 
الهيئ���ة التطبيعية واجلهات امل�س����ؤولة الأخرى نح� تاأثريات 
و�سغ�ط بع�س و�سائل الإعالم وم�اقع الت�ا�سل الجتماعي 
�س����اء يف الإقرار با�س���تمرار املالك التدريبي ال�س���ل�فيني اأم 
اإقالت���ه بعد اإخفاقات نهائيات كاأ�س اآ�س���يا 2019 يف اأب� ظبي، 
وكاأ����س اخللي���ج 24 بالدوح���ة، غّيبت ح�س���ابات املنطق الفني 
ودرا�س���ة م���دى التط���ّ�ر احلا�س���ل يف اأداء املنتخ���ب وق���درة 
كاتانيت����س يف ال��س����ل فعاًل اىل كاأ�س الع���امل ومقارعة كبار 

اآ�سيا من عدمه.
�س���ّتان بن �س���رعة اإجراءات الحت���اد الأردين يف ترميم جدار 
الثق���ة وال�س���رخ ال���ذي اأحدثه خ���روج منتخ���ب الن�س���امى من 
ت�س���فيات كاأ����س العامل حينما جل���اأ ف�رًا لإ�س���ناد مهّمة الإدارة 
الفني���ة للم���درب العراق���ي الُكفء عدن���ان حمد برغ���م اأنه لي�س 
ل���ه ا�س���تحقاق مهم �س����ى مباراة فا�س���لة مع منتخ���ب جن�ب 
ال�س����دان لل��س����ل اىل نهائيات كاأ�س العرب العا�سرة للفرتة 
م���ن 1-18كان����ن الأول 2021، لكّن���ه ي���درك جّي���دًا قيمة حمد 
وقدرته على انت�س���ال الالعبن الأردنين من و�س���عهم النف�سي 
ال�س���ّيئ اأوًل، ومن ثم ت�ظي���ف قدراتهم وحتفيز طاقاتهم نح� 
اإع���ادة هيبة الكرة الأردنية م���ن جديد. بينما اأمام منتخبنا 72 
ي�م���ًا فقط للدخ�ل يف اأ�س���ر�س �س���راع ك���روي للظفر باإحدى 
�س���ة لآ�س���يا يف بط�لة كاأ����س العامل،  البطاق���ات الأربع املخ�سّ
وحتقي���ق حلم املالين للت�اجد يف هذا املحفل الكروي العاملي 
للم���ّرة الثاني���ة، ولزالت الأخبار عن م�س���ري امل���الك التدريبي 
متّر مب�جات متالطمة من التحليل والتطبيل وال�ستنتاجات، 
وبداأت اجلي��س الألكرتونية ترّوج وت�س���غط باجتاه اأ�س���ماء 
معين���ة، بينما الهيئ���ة التطبيعي���ة تلتزم ال�س���مت ومتتنع عن 

تاأكيد مغادرة كاتانيت�س اأو حتديد اأي خيار اآخر!
اأمل يكن من احِلكمة اأن تتحّرك الهيئة التطبيعية باجتاه و�سع 
عدن���ان حمد قبل اأن يخطفه الن�س���امى كاأحد اخليارات املحلية 
الت���ي ُيك���ن اأن تق����د الأ�س����د يف املع���رتك الآ�س���ي�ي تفاديًا 
لالإحراج ل�س���ع�بة التعاقد مع مدرب اأجنبي على م�ست�ى عاٍل 
ل�س���يق ال�قت وتزيح ال�س����رة القامتة واملقيتة التي يحاول 
البع����س اإل�س���اقها ب���ه من���ذ ع���ام 2008 حت���ى الآن باتهام���ات 
باطلة برغم اأنه كثريًا ما حتّدث وك�س���ف الكثري من املالب�س���ات 
واحلقائ���ق الت���ي تنّق���ي م�قف���ه، وتف�س���ح ن�اي���ا م���ن يحاول 
الإ�س���اءة له وت�سقيطه، وم�س���تبعدًا يف ال�قت نف�سه اأية نّية له 
بقيادة ناٍد اأو منتخب وطني اإّل بعد زوال الأ�س���باب التي تهّدد 

وج�ده داخل العراق.
نحن حن نطرح اأ�سم عدنان حمد لي�س ترويجًا له وه� الآن مع 
الن�س���امى ُمعّززًا ُمكّرمًا، بل لأنه يتلك من اخلربة وال�سجاعة 
والتاريخ كاأحد اأف�س���ل املدربن الآ�س���ي�ين و�س���احب اجناز 
راب���ع يف اأوملبي���اد اأثين���ا ع���ام 2004 وال���ذي �س���يبقى حدث���ًا 
ا�س���تثنائيًا ُم�س���ّجاًل له، وكان يك���ن اأن يك�ن خي���ارًا ناجحًا، 
لكّننا نبغي جعله من�ذجًا ُم�س���ِرقًا للكفاءات املحلية التي ي�سهد 
لها الآخرون وي�س���ع�ن للظفر بخدماتها من خارج البلد، بينما 

ت�اجه الت�سقيط والتجاهل من داخل البلد!
باخت�س���ار..ل نريد اأن تط�ل رحلة البحث عن املدرب اجلديد 
فنخ�سُر عامل ال�قت لالإعداد اجلّيد، ول نريُد اأن مترَّ اخليارات 
رة وجّتار الأزمات، كما اإن  مبراحل امل�ساَومة واأطماع ال�سما�سِ
الأ�س����د ل تليق قيادته���م اإل مّمن ه� اأعلى كعب���ًا واأكرث ِحنكة 
م���ن كاتانيت����س، والأهم اأن ل ُيجرّي ا�س���تقطاب املدرب اجلديد 

املُنقذين! لالأبطال  والإعالن  الدعاية  "املجه�ل" لأغرا�س 

حمد .. والكتاب الُم�ضحك!

األم يكن من الِحكمة اأن تتحّرك 
الهيئة التطبيعية باتجاه و�ضع 

عدنان حمد قبل اأن يخطفه 
الن�ضامى كاأحد الخيارات المحلية 

التي ُيمكن اأن تقود الأ�ضود في 
المعترك الآ�ضيوي
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اأع���رب الكاب���ن ن�س���ال غ���امن، م���درب فريق 
الت�س���امن النجف���ي لك���رة ال�س���لة، ع���ن قلقه 
للم�ست�ى الفني الفقري الذي �سهده الدوري 
ال�س���ل�ي للم��س���م املنتهي 2021-2020 
وب���روز م�ؤ�س���رات �س���لبية كث���رية لب���ّد من 
معاجلتها م�س���تقباًل، م�س���ّددًا على �س���رورة 
ر�سم �سيا�سة تنظيمية جديدة من قبل احتاد 
اللعب���ة ترّك���ز على اإي���الء الالعبن ال�س���باب 
والنا�سئن الهتمام الكبري يف اآلية امل�سابقة 

للم��سم املقبل.
وق���ال ن�س���ال يف حدي���ث خ�ّس ب���ه )املدى( 
:"ل يك���ن اغفال اخلطاأ الفادح الذي ارتكبه 
الحت���اد باإيق���اف ال���دوري املمت���از اأربع���ن 
مناف�س���ات  با�س���تمرار  ي�س���مح  ومل  ي�م���ًا، 
يثل����ن  لعب���ن  متتل���ك  ل  اأندي���ة  خم�س���ة 
املنتخب ال�طني الذي ا�س���تعّد و�س���ارك يف 
ت�س���فيات كاأ�س العامل امل�ؤهل���ة اىل نهائيات 
كاأ�س اآ�سيا لكرة ال�سلة 2021 التي اأختتمت 
ي�م 22 �س���باط املا�سي يف البحرين، وحّل 
منتخبنا باملركز الرابع والأخري بر�س���يد 6 
نق���اط فق���ط يف ترتيب منتخب���ات املجم�عة 
الرابعة خلف لبنان والبحرين والهند، حيث 
ت�س���بب الحت���اد بق���راره ه���ذا مبن���ح  راحة 
�سلبية جلميع الأندية وكان فريقي من �سمن 

املت�سررين اإزاء ذلك".
وا�س���اف :"كان���ت بع����س الف���رق قريبة مع 
مثيالته���ا، والأخ���رى بعي���دة عنه���ا ب�س���بب 
املبال���غ املر�س����دة لعق����د الالعب���ن، بدليل 
اأن نتيج���ة مباراة اخلت���ام اأنتهت بفارق 25 
نقط���ة بعد ف����ز فري���ق النفط على مناف�س���ه 
ال�س���رطة 91-66 نقط���ة، وتت�يج���ه بلقب 
بطل ال���دوري للم���رة الرابع���ة، اأك���د تفاوت 
مب���اراة  تك���ن  ومل  الف���رق،  ب���ن  امل�س���ت�ى 
متكافئ���ة ول يكن اأن ت�س���ّمى ب���� )الديربي( 
نظ���رًا لعدم وج�د عدالة يف ت�زيع الالعبن 
عل���ى الفرق، ما اأثر هذا امل��س����ع يف تقييم 
دوري كرة ال�س���لة للم��سم 2021-2020 
ال���ذي اأعدُه دوري للن�س���يان لكرثة امل�س���اكل 

الفنية فيه".

قاعات غير �ضالحة
ولفت ن�سال اىل :"اأن اأر�سية اأغلب القاعات 
غري �س���احلة م���ع الأدوات الرئي�س���ية للعبة، 
مث���ل قاعة امل�هب���ة يف باب���ل، وكذلك قاعتي 
نفط اجلن����ب وكرك�ك، ا�س���افة اىل ت�قف 
منظ�م���ات اأجهزة التربيد اأثناء اللعب برغم 
بل�غ درجة احل���رارة 45 مع م�عد املباراة 
بال�س���اعة 3 اأو 4 ع�س���رًا، وكل ذل���ك يتحّمله 

احت���اد اللعب���ة لع���دم ت�س���كيل جلن���ة تتفّق���د 
القاعات املُعتمدة من قبله خل��س مناف�سات 
ال���دوري، بينم���ا قاعت���ي ال�س���عب )الدولي���ة 
الرئي�س���ية( وزاخ� من اأف�سل القاعات التي 

متتلكها كرة ال�سلة حاليًا".
ال�سباب عماد املنتخبات

ال�س���لة  دوري  اإيجابي���ات  :"م���ن  وك�س���ف 
للم��س���م املنته���ي، اأن بع����س الأندية منحت 
الفر�سة لالعبن ال�سباب من م�اليد 2001 
بع����س  يف  للت�اج���د  و2002و2003 
املباريات، وقّدم�ا م�س���ت�يات جّيدة تنُم عن 
م�س���تقبلهم الرائ���ع، ففي الت�س���امن النجفي 
لدين���ا لعبن اأثن���ن، وكذلك يف فرق كرك�ك 
ونفط ال�س���مال وزاخ� واخلط�ط واحل�سد 
ال�س���عبي، وهذه ميزة لبد اأن نت�قف عندها 
املنتخب���ات،  م�س���تقبل  ِعم���اد  ال�س���باب   لأن 
والهتمام به���م وزّجهم يف اوقات جيدة من 

املباراة يك�سف لنا امكانياتهم احلقيقية".

وجود الاعب الأجنبي
واأ�س���ار ن�س���ال اىل اأن :"الغاي���ة م���ن وج�د 
م�س���ت�ى  رف���ع  ه����  الأجان���ب  الالعب���ن 
الدوري وا�س���تفادة الالعب���ن املحّلين منه، 

م���ن  اأك���رث  باأع���داد  اجلمه����ر  وا�س���تقطاب 
ال�سابق، واحتكاك املدرب املحلي مبدر�ستن 
مهّمتن ُهما الأمريكية وال�سربية واللبنانية 
واأية مدر�س���ة اأخرى، اأي كانت هناك اأهداف 
م�سروعة حتقق غاية انعكا�س اأداء الالعبن 
الجان���ب اإيجابي���ًا عل���ى م�س���ت�ى املنتخب 
يف  منتخبن���ا  اخفاق���ة  اأن  اإل  ال�طن���ي، 
الت�س���فيات الأخرية ب�ست خ�سارات م�جعة 
�س���تغّيبه ع���ن خ�����س امل�اجه���ات الدولي���ة 

ملدة ثالث �س���ن�ات، ما يدع�نا لإعادة النظر 
ب�ج�د الالعب���ن الجانب يف 11 ناديًا من 
اأ�س���ل 12، ه����ؤلء مل ي�ؤث���روا اإيجابيًا على 
الالعب���ن املحلي���ن الذين يّثل����ن املنتخب 
برغم ا�ستمرار جتربة الحرتاف يف دورينا 

منذ اأربع �سن�ات".
وتابع :اأن احتاد ال�سلة رمى الكرة يف ملعب 
الالعبن "فنيا" وقّرر حّل املنتخب ال�طني، 
م���ا يعن���ي ع���دم اإع���داد الالع���ب بال�س����رة 
اجلي���دة مع ناديه، وجزء من اأ�س���باب �س����ء 
الإعداد ه� بقاء الالعب الجنبي يف املباراة 
40 دقيق���ة مقابل حرمان املحّلي من زيادة 
معّدل الحتكاك واجلاهزية البدنية والفنية 

ط�ال م��سم الدوري".

مقترح تجميد
وقّدم ن�س���ال مقرتح���ًا لحتاد اللعب���ة، قائاًل 
:"اأق���رتح خ���الل ال�س���ن�ات الث���الث القادمة 
الت���ي لن يلع���ب منتخبنا مباري���ات خارجية 
فيها، عدم ا�ستقطاب لعبن اأجانب لالأندية، 
وف�س���ح املج���ال للم���درب املحل���ي ك���ي ُيظهر 
وي�ؤّهله���م  ال�س���باب  لعبي���ه  م���ع  خيارات���ه 
ب�س����رة اأف�س���ل للمنتخبات، وهن���ا يتحّمل 

الحتاد م�س�ؤوليته يف ر�س���م �سيا�سة اللعبة 
خم����س  اأمده���ا  تط�يري���ة  خّط���ة  وُي�س���در 
�س���ن�ات، ويتخذ قرارًا بتجمي���د التعاقد مع 
الالع���ب الأجنب���ي ملدة ثالث �س���ن�ات مقابل 
زي���ادة ع���دد امل�س���اركن يف ال���دوري املمتاز 
من ت�ّل���د 2002و2003و2004 ب�س���كل 
األزامي داخ���ل امللعب، باعتب���ار اأن اأعمارهم 
ث���الث  وبع���د  �س���نة،  19و18و17  الآن 
�س���ن�ات ت�س���ل اىل ُعم���ر الُن�س���ج ال�س���ل�ي 
فالب���د م���ن تدّرجه���م باللع���ب م���ع الأق�ي���اء 
لي�س���ارك منهم كاأ�سا�س���ي �س���من اأول خم�سة 

لعبن يف املنتخب ال�طني".

نظام التنقيط
:"بع���د  النجف���ي  الت�س���امن  م���درب  وق���ال 
���ن العامل���ن  �س���غ�ط كب���رية م���ن املخت�سّ
التهيئ���ة  للعب���ة ولُق���رب  الفن���ي  يف املج���ال 
لالنتخابات، ا�ستجاب الحتاد لإقامة دوري 
�س���باب ُم�س���احب للكب���ار ب���دءًا م���ن املرحلة 
الثاني���ة ملناف�س���اتهم ب�س���كل اختي���اري، لكن 
الحت���اد الي����م مطالب باإلغ���اء الختيار من 
قام��س عمله، ويبا�سر بتغيري نظام الدوري 
باإقامة م�س���ابقة النا�سئن يف املرحلة الأوىل 
ولل�س���باب يف املرحل���ة الثانية، وفق���ًا لنظام 
لفري���ق  واح���دة  نقط���ة  من���ح  اأي  التنقي���ط 
النا�س���ئن )����س( عن���د ف����زه عل���ى نظ���ريه 
)����س( وبعده���ا تقام مب���اراة الكب���ار، الفائز 
)�س( ل���ه نقطتن واخلا�س���ر )����س( له نقطة 
واحدة، وهكذا بالن�سبة لدوري ال�سباب، مع 
مالحظة اأن نقاط النا�سئن وال�سباب ُت�ساف 
اىل نقاط الكبار، وبذلك �س���تعم الفائدة على 
بط���اًل  النف���ط  فري���ق  كان  واإذا  الف���رق،  كل 
لل���دوري علي���ه اأن يك����ن فريقيه للنا�س���ئن 
وال�سباب بطلن اأي�س���ًا وفقًا ملعايري الإعداد 

واجلاهزية على �سكة واحدة".

ر�ضالة للجميع
:"امل�س���حك  حديث���ه  غ���امن  ن�س���ال  وخت���م 
واملبك���ي يف اآن واحد، اأن اأندية امل�ؤ�ّس�س���ات 
ترع���ى  ل  الكب���رية  الأم����ال  متتل���ك  الت���ي 
امل�ه�ب���ن ال�س���غار بينما الأندي���ة الفقرية 
مث���ل احلل���ة والت�س���امن النجف���ي وزاخ���� 
واخلط����ط والأعظمية ه���ي ال�حيدة التي 
حتت�س���ن م�اهب النا�س���ئن وال�سباب برغم 
الظروف القا�س���ية التي تعاين منها ب�س���بب 
�سّحة الأم�ال، وهذه ر�سالة جلميع املعنين 
باأن يهتّم����ا باجليل ال�اع���د حاليًا لننا يف 
مرحل���ة نكاد نفق���د فيها هيب���ة اللعب���ة اإذا مل 
نخ���رج م���ن دائ���رة الحب���اط بعد الق�س���اء 

الفا�سح من مناف�سات قارة اآ�سيا".

المدرب ن�ضال غانم يوّجه ر�ضالة الى اتحاد كرة ال�ضلة:

الدوري الُم�ضاحب يعّزز القاعدة ويخّل�ضنا من الحباط الآ�ضيوي

 بغداد / المدى

ع��ام��ًا،   20 حت��ت  ال�سبابي  منتخبنا  يخ��س 
بت�قيت  م�ساء  ال�سابعة  بال�ساعة  الأثنن  الي�م 
العرب  كاأ�س  بط�لة  يف  مبارياته  اأوىل  بغداد، 
ملنتخبات ال�سباب التي ينظمها الحتاد العربي 
القمر،  اأم��ام نظريه جزر  القدم يف م�سر،  لكرة 
ت�سبقها مباراة ال�سنغال ولبنان بال�ساعة الرابعة 

ع�سرَا، حل�ساب مباريات املجم�عة الثالثة.
وحدته  الأحد،  اأم�س  ال�سبابي،  منتخبنا  واأنهى 
"حر�س  فندق  مالعب  على  الأخ��رية  التدريبية 
احلدود" حت�سريَا  مل�اجهة منتخب جزر القمر 
يعّ�ل  حيث  املنتخبن،  م��ب��اري��ات  اف��ت��ت��اح  يف 
مدرب املنتخب الكابن عماد حممد على املع�سكر 
�سبعة  ا�ستمر  ال��ذي  القاهرة  مدينة  يف  املغلق 
اأيام من اأجل حتديد العنا�سر اجلاهزة للمباراة 
تبل�ر  البدين والفني وما  يف �س�ء ال�ستعداد 
عنده من قناعة باف�سل ت�سكيلة يكن اأن تخرج 

بنتيجة جيدة.

جيدًا،  كان  التدريبي  املع�سكر  "اإن  عماد  وق��ال 
وا�ستفاد الالعب�ن بدنيًا وفنيًا من خالل تكثيف 

املنتخب  ق�ة  تعزيز  ومت  التدريبية،  ال�حدات 
ب��اإ���س��اف��ة ال��الع��ب��ن ���س���ان ���س��ريوان املحرتف 

ح�سن  وبلند  الإي��ط��ايل،  لت�سي�  �سف�ف  يف 
ف��ري��ق دي غ��راف�����س��اب  امل��ح��رتف يف ���س��ف���ف 
 23 ت�سم  التي  املنتخب  قائمة  اإىل  اله�لندي، 
نف�سيهما  عن  اأعلنا  املحرتفن  اأن  م�ؤكدًا  لعبًا، 
اأن  املُنتظر  وم��ن  ال��ت��دري��ب��ات،  يف  جيد  ب�سكل 
مباريات  يف  ال�سباب  ملنتخب  الأف�سل  يقّدما 
البط�لة، بعد اأن كّنا ننتظر ت�اجد زيدان اإقبال 
وي��سف اأمن، ولكن رف�س اأنديتهما وقف عائقًا 

اأمام ت�اجدهما يف البط�لة.
اأداء  يرتقي  اأن  ال�سباب،  منتخب  مدرب  ومتّنى 
م��ب��اراة  خ��الل  م�ست�ى  اأف�����س��ل  نح�  ال��الع��ب��ن 
مهمة  انطالقة  متثل  التي  القمر  جزر  مع  الي�م 
اجل�لت  ويف  اجليل،  هذا  مع  العراقية  للكرة 
منا�سبة  اأف�سل  تعد  التي  البط�لة  من  الأخ��رى 
لختبار مدى �س�اب املالك التدريبي يف اختيار 

اأدوات النجاح من عدمه.
جه�دًا  املنظمة  اللجنة  تبذل  اآخ��ر،  جانب  من 
ال�ف�د من وباء ك�رونا  اأجل وقاية  كبرية من 
)ك�فيد - 19( حيث قام وفد من وزارة ال�سّحة 

لإج���راء  ال�سبابي  منتخبنا  ب��زي��ارة  امل�سرية 
امل�سحة لالعبن واملالكن الفني والإداري �سمن 
الربوت�ك�ل ال�سّحي لبط�لة كاأ�س العرب الذي 

ي�سمل جميع امل�ساركن.
وي���������راأ����������س ب����ع����ث����ة م����ن����ت����خ����ب ال���������س����ب����اب 
نا�سر  حم��م��د  وت�����س��م  ال��دك��ت���رح��ي��درع���يف، 
للفريق،  م��درب��َا  حممد  وع��م��اد  اإداري�����اَ،  م��دي��رَا 
ومعن  ت��رك��ي،  وح�����س��ان  وايل  اأح��م��د  ي�ساعده 
امل��رم��ى، وول��ي��د جمعة  م��درب��اَ حل��را���س  جميل 
و24  فنيَا،  حملاًل  جمبل  ومنتظر  للياقة  مدربًا 
و�سجاد  ح�سن  وح�سن  كرمي  عبا�س  هم:  لعبًا 
وحممد  ط��ارق  وزك��ري��ا  امل��رم��ى،  حلرا�سة  نهاد 
قا�سم ون�سر �سالم وعبا�س مانع وعبا�س ماجد 
و�سجاد  حممد  و�سجاد  ال��دي��ن  فخر  وم�سرور 
وم��سى  حممد  واأم���ري  ح�سن  واأم���ري  حت�سن 
القادر  وعبد  تركي  وعلي  احمد  وعبدالله  �سامل 
عبد  ي�ن�س  الفقار  وذو  �ساخ�ان  وعلي  اأي���ب 
وحممد  ع��ل��ي  وا���س��ه��ر  حم��م��د  وم�سطفى  ع��ل��ي 

ح�سن وعلي �سادق وم�سطفى قا�سم.

ُعمدة ال�ضباب ي�ضعى لأول نجاح في كاأ�س العرب  

 بغداد / المدى

فت���اح ن�س���يف، حار����س مرم���ى  الكاب���ن  اأك���د 
ال�س���بعينيات  عق���دي  يف  ال�طن���ي  منتخبن���ا 
والثمانيني���ات من الق���رن املا�س���ي، اأن حرا�س 
مرم���ى املنتخ���ب ال�طن���ي قّدم����ا اأداًء ممّي���زًا 
�س����اء يف املباري���ات الدولية ال�ّدي���ة اأم خالل 
ت�س���فيات كاأ����س الع���امل قط���ر 2022 ومنح�ا 
جي���دة  نتائ���ج  حتقي���ق  عل���ى  لالعبين���ا  الثق���ة 

با�ستثناء مباراتهم الأخرية اأمام اإيران.
وقال ن�س���يف يف ت�س���ريح للم���دى :"مل ُيخترب 
حرا����س مرمى املنتخب كث���ريًا، ك�نهم واجه�ا 
منتخب���ات مت��ّس���طة امل�س���ت�ى، اإل اأن ما يّيز 
احلار����س جالل ح�س���ن ع���ن زميليه فه���د طالب 
واأحم���د با�س���ل اأن���ه اأنق���ذ منتخبنا م���ن اأهداف 
املناف����س  م���ع  الأخ���رية  اجل�ل���ة  يف  حمّقق���ة 

الإيراين.
واأ�س���اف :اأن منتخبن���ا ق���ادر عل���ى ال��س����ل 
اىل نهائي���ات كاأ����س الع���امل 2022 ل���� ت���دارك 
ال�س���لبيات التي وقع فيها، م�سريًا اىل اأن غياب 
الالعب���ن املغرتب���ن كان له���م الأث���ر ال�ا�س���ح 
عل���ى اأداء لعبين���ا ل�س���يما يف خ���ط ال��س���ط، 
واأثبت���ت املناف�س���ات حاجتنا اليه���م وعلى وجه 
اخل�س�����س ج�س���ن مريام �س���احب العرو�س 

الالفتة واملتعاون مع زمالئه.
واأو�س���ح :"اأمتن���ى م���ن م�س����ؤويل اللعب���ة اأن 
ين�ّس���ق�ا لإقام���ة مباري���ات عالية امل�س���ت�ى مع 
فرق متقّدمة ول ُيكّرروا التفاق مع فرق بائ�سة 
مث���ل النيبال ل ت�س���يف �س���يئًا لالعبين���ا، هناك 
ف���رق ق�ية حت���ى ل���� خ�س���رنا مبارياتن���ا معها 
�سينعك�س ذلك ب�سكل اإيجابي على �سالبة اإعداد 
الأ�س����د للدور احلا�س���م الذي يتطّلب حت�سريًا 

ا�س���تثنائيًا ي�ازي ق�ة املجابهة الآ�سي�ية التي 
�ست�سهد مباريات مثرية ل� 12 منتخبًا.

وذكر ن�سيف :"�سراحة، ل�سُت مع تغيري املدرب 
ال�س���ل�فيني �سريت�س���ك� كاتانيت�س، ك�نه عمل 
ملدة �س���نتن مت�ا�س���لتن وتعّرف على �سلبيات 
الأداء والتكتي���ك لالع���ب العراق���ي، ومتّكن من 
�سدارة الت�س���فيات حتى الي�م ما قبل الأخري، 
اأما اإذا ح�س���ل التف���اق على �س���رورة تغيريه، 
يج���ب اأن يت���م اختي���ار م���درب يتمت���ع بكف���اءة 
عالية وم�س���ه�د له بتاأهيل اأح���د املنتخبات اىل 
كاأ�س العامل ك����ن كرتنا تعاين من الرتباك يف 
ال�س����ط الث���اين للمباريات احلا�س���مة وي�جد 
ن�عية من املدرب���ن قادرين على التعامل بذكاء 

مع مفاجاآت هذا ال�س�ط ودقائقه القاتلة".
ولفت اىل اأن "كاتانيت����س لديه تخّ�ف تكتيكي 
مثلم���ا ح�س���ل اأم���ام اإي���ران، فربغ���م خ�س���ارته 

النتيج���ة بهدف ظ���ل يهاجم بالع���ب واحد! فقد 
ُع���ِرف ع���ن حتّفظ���ه اأكرث م���ن ال���الزم، واللعب 
بدفاٍع ع���اٍل مع اإن خط دفاع اإي���ران لي�س ق�يًا، 
ويفرت�س به زيادة ال�س���غط يف �ساحته ومنعه 

من التقّدم وبناء الهجمات لأكرث من مّرة".
الإع���الم  :"اأن  بق�ل���ه  ن�س���يف  فت���اح  وخت���م 
���ر يف دع���م مهّم���ة املنتخ���ب  الريا�س���ي مل يق�سّ
ال�طني الذي وجد حتفيزًا كبريًا من اجلماهري 
اأن  واآم���ل  ال�س���ابقة،  م�س���اركاته  ت�س���هده  مل 
ُي�س���احلهم باأداء جّيد ُيقارع فيه كبار منتخبات 
الق���ارة، �س���يما لدي���ه لعب���ن بامكاني���ات عالية 
ُيكنهم ح�س���م التاأّهل للم���رة الثانية يف تاريخ 
كرتن���ا اإذا م���ا ت�ف���رت له���م اخلّط���ة املنا�س���بة 
اأو  الياب���ان  اأو  اجلن�بي���ة  ك�ري���ا  مل�اجه���ة 
ال�س���ع�دية باعتب���ار اأن منتخبنا تاأهل ثانيًا عن 

املجم�عة.

فتاح ن�ضيف : جالل اأميز الحرا�س .. وكرتنا بحاجة لمدرب مونديالي!



يجم���ع املراقب���ون عل���ى اأن نتائ���ج القم���ة 
حزي���ران   16 يف  الأمريكي���ة  الرو�س���ية 
اجل���اري بجني���ف لن ت���وؤدي اإىل حت�س���ن 
نوعي يف العالق���ات الرو�س���ية الأمريكية 
ول���ن توؤ�س����س لعملي���ة م���ن �س���اأنها تغيري 
العام���ن  يف  بينهم���ا  املواجه���ة  طبيع���ة 
ب�س���بب  ممك���ن  غ���ري  وه���ذا  املقبل���ن. 
الطبيع���ة املنهجية للمواجهة بن رو�س���يا 
والولي���ات املتح���دة ، واإن التغل���ب عليها 
، يحت���اج تغ���ري ج���ذري من اأح���د الطرفن 
اأو كالهم���ا يف مقاربت���ه للنظ���ام ال���دويل 
ومكانت���ه في���ه. بالإ�ساف���ة اإىل ذل���ك ، فاإنه 
يتطلب اإنهاء موقف احلزبن الدميقراطي 
واجلمه���وري الدائم والنخب���ة ال�سيا�سية 

الأمريكيةاملناه�س لرو�سيا
وي���رى اأولئ���ك املراقب���ون اأن مهم���ة قم���ة 
جنيف خمتلف���ة ويح�سروه���ا يف حتقيق 
الرو�سي���ة  املواجه���ة  يف  ال�ستق���رار 
الأمريكي���ة ، وو�س���ع ح���د لطبيعته���ا غري 
ال�سحي���ة وامل�سار الذي ل ميكن ال�سيطرة 
علي���ه يف ال�سن���وات الأخ���رية ، وت�سكي���ل 
منوذج للعالقات التي ينظر فيها الطرفان 
اإىل بع�سهم���ا البع�س عل���ى اأنهما خ�سوم 
وحت���ى. الأع���داء ، م���ع ذل���ك ، يح���اولن 
عدم جت���اوز اخلطوط احلم���راء لبع�سهم 
البع����س ، وكذل���ك تطوير تع���اون متبادل 
ب�ساأن تل���ك الق�سايا حيث يكون ذلك مفيًدا 
مل�ساحلهم الوطني���ة وحيث ل يتطلب هذا 
التع���اون تن���ازلت كبرية. ميك���ن تعريف 
هذا النم���وذج على اأن���ه مواجهة حمكومة 

اأو منظمة.
ال�سب���ب الرئي�س���ي لعقد القم���ة يف جنيف 
على الإطالق هو ادراك مو�سكو وا�سنطن 
اأن املزيد من الت�سعيد للمواجهة الرو�سية 
الأمريكي���ة ، �ستتحول اإىل تفاقم اأكرب على 
خلفي���ة النزاع الأوك���راين والو�سع حول 
بيالرو�سي���ا ، ودوام���ة وا�سعة النطاق من 
�سب���اق الت�سل���ح ل يتواف���ق م���ع امل�سال���ح 
الرو�سي���ة اأو الأمريكية كم���ا تفهمها اإدارة 

بايدن.
املحل���ل  يق���ول  كم���ا  لرو�سي���ا  بالن�سب���ة 
ال�سيا�س���ي دم���ري �سو�سل���وف، �سيوؤدي 
مث���ل ه���ذا الت�سعي���د اإىل فر����س عقوبات 
�س���د رو�سيا م���ن م�ستوى جدي���د نوعًيا ، 
ويدفعه���ا اإىل زي���ادة الإنف���اق الع�سك���ري 
)تق���وم القي���ادة الرو�سيةالي���وم بخف����س 
الإنف���اق الدفاع���ي وتفخ���ر بذل���ك( ، كم���ا 
�سي�سف���ر ع���ن تده���ور اأك���رب يف العالقات 
م���ع ال�س���ركاء الأوروبي���ن والآ�سيوي���ن 
و�س���ركاء الولي���ات املتح���دة )لي����س فقط 
ا  مع الحت���اد الأوروبي ككل. ولك���ن اأي�سً
العالقات الثنائية مع دول اأوروبا الغربية 
الرئي�سي���ة( وزيادة تعزي���ز اعتماد رو�سيا 
غ���ري املتكاف���ئ عل���ى ال�س���ن ، ناهي���ك عن 
العواق���ب الإن�ساني���ة املرتب���ة عل���ى ذلك. 
عالوة على ت�سعيد جديد للحرب يف �سرق 
اأوكراني���ا وزي���ادة خط���ر ح���دوث �س���دام 
ع�سك���ري مبا�س���ر م���ع الولي���ات املتح���دة 
وحل���ف �سمال الأطل�سي. م���ن الوا�سح اأن 

مو�سكو ترغب يف جتنب كل هذا.

وهن���اك ق���راءات ت�س���ري اإىل اأن م�سلح���ة 
م���ع  املواجه���ة  جتمي���د  يف  باي���دن  اإدارة 
مو�سك���و مرتبطة اأوًل بالعام���ل ال�سيني. 
اأ�سب���ح   ،  2021 الث���اين  كان���ون  فمن���ذ 
وا�سًحا اأن املواجهة بن وا�سنطن وبكن 
، الت���ي انطلقت يف عه���د الرئي�س ال�سابق 
دونال���د ترام���ب ، ل رجعة فيه���ا ومنهجية 
ووجودي���ة لكال اجلانب���ن، وبالتايل فهي 
اأعم���ق واأط���ول اأج���اًل م���ن املواجه���ة بن 
الوليات املتح���دة ورو�سيا . وعلى عك�س 
اآم���ال العديد م���ن املراقب���ن، مل يحدث اأي 
انفراج يف العالق���ات الأمريكية ال�سينية، 
وات�س���ح اأن اإدارة باي���دن تعت���رب ال�سن ، 
ولي����س رو�سي���ا ، املناف����س ال�سراتيجي 

واخل�سم الرئي�سي.
وات�س���ال بتل���ك الآراء اأن وا�سنطن بداأت 
موارده���ا  حمدودي���ة  تدريجي���ًا  ت���درك 

عل���ى  الركي���ز  اإىل  واحلاج���ة  اخلا�س���ة 
الجت���اه الرئي�س���ي - املحي���ط اله���ادئ - 
)مثال حي على رغبة اإدارة بايدن يف احلد 
من التزام���ات ووجود الولي���ات املتحدة 
يف دول يف ال�س���رق الأو�س���ط( ، وكذل���ك 
عدم الرغبة يف مزيد من التقارب بن بكن 
ومو�سك���و من اأج���ل امل�سال���ح الأمريكية ، 
وكال اجلانب���ن يف معار�ستهم���ا للوليات 
املتح���دة. ونتيج���ة لذل���ك ، ت�سع���ى اإدارة 
باي���دن اإىل حتقيق ال�ستقرار يف "اجلبهة 
الرو�سي���ة" من اأجل ت�ستيت انتباهها باأقل 
ق���در ممك���ن ورم���ي اأكرب ق���در ممك���ن من 

املوارد على "اجلبهة ال�سينية".
كما اأثبتت اأح���داث هذا الربيع ، فاإن اإدارة 
لي�س���ت م�ستع���دة   ، م���ن ناحي���ة   ، باي���دن 
ل�ستثم���ار موارد مادية ج���ادة يف احتواء 
الحت���اد  بع���د  م���ا  ف�س���اء  يف  رو�سي���ا 

ال�سوفيت���ي ، ب���ل واأك���ر من ذل���ك لدخول 
مث���ل  دول  ب�سب���ب  رو�سي���ا  م���ع  احل���رب 
اأوكراني���ا وجورجيا. من ناحي���ة اأخرى ، 
ولكنها ل تود اأن انتهاء �سيادة هذه الدول.

ا�ستق���رار  اإن  اإىل  �سو�سل���وف  ويخل����س 
ح���ل  الإط���الق  عل���ى  يعن���ي  ل  املواجه���ة 
النزاع���ات والتناق�سات الأك���ر حدة على 
الأمريكي���ة.  الرو�سي���ة  العالق���ات  �سط���ح 
و�سوري���ا  اأوكراني���ا  ح���ول  التناق�س���ات 
والتدخل يف ال�سوؤون ال�سيا�سية الداخلية 
لبع�سه���ا البع�س وبيالرو�سي���ا واتهامات 
رو�سي���ا باأن�سط���ة عدائي���ة غ���ري م�سروعة 
ال���دول  �س���د  هجين���ة"  "ح���رب  وحت���ى 
حتله���ا  مل  فالقم���ة  النهاي���ة  يف  الغربي���ة، 
بل ق���د تخففه���ا وح�سب. وهن���اك احتمال 
طفي���ف يف اإح���داث تغي���ري جوه���ري يف 
ال�سيا�س���ة اخلارجية لرو�سي���ا والوليات 
املتحدة،والتو�س���ل اإىل ت�سوي���ات جدي���ة 
بينهم���ا. ولي�س م���ن دون �سب���ب اأن ينظر 
الطرف���ان اإىل مثل هذه التنازلت على اأنها 
خط���وات نح���و الهزمي���ة ال�سراتيجية ، 
وهو الأمر الذي ت�ستبعده كل من مو�سكو 
ووا�سنط���ن متاًما. ويف ه���ذا ال�سدد ، فاإن 
ا�ستق���رار املواجه���ة ل يعن���ي ح�س���م هذه 

التناق�سات ، واإمنا عدم ت�سعيدها.
 وهن����اك م����ن يذه����ب اإىل اأن ال�ستق����رار 
يف املواجه����ة وع����دم ت�سعيده����ا يتطلب 
كل  ل����دى  احلم����راء"  "اخلط����وط  فه����م 
ط����رف ، والأهم من ذل����ك ، موقًفا حمرًما 
جتاهه����ا. وهناك �سك يف ق����درة الأطراف 

 ، به����ا  واللت����زام  به����ا  الع����راف  عل����ى 
خا�سة عل����ى املدى الطوي����ل. على �سبيل 
املث����ال ، ل����ن تراج����ع الولي����ات املتحدة 
يف امل�ستقب����ل القريب ع����ن الدعم املفتوح 
للمعار�س����ة الرو�سي����ة املحلي����ة فح�س����ب 
، ب����ل �ستزيد انتق����ادات الكرمل����ن ب�ساأن 
الق�ساي����ا ال�سيا�سي����ة الداخلي����ة يف حالة 
وتق����دمي  جدي����دة  احتجاج����ات  ح����دوث 
منظميه����ا اإىل العدال����ة. كما ل����ن يتو�سل 
الطرف����ان اإىل اتف����اق ح����ول م����ا املق�سود 
العملي����ات  الرو�س����ي" يف  "التدخ����ل  ب����� 
ال�سيا�سي����ة الداخلي����ة الأمريكي����ة واأي����ن 
توجد "اخلط����وط احلم����راء". واأخرًيا ، 
هن����اك خماطر كبرية لزعزع����ة ال�ستقرار 
من العديد م����ن الأزمات املذك����ورة اأعاله 
"من هياكل �سفلى" ، وعلى عك�س رغبات 
مو�سكو اأو وا�سنط����ن. على �سبيل املثال 
، الأزمات الأوكراني����ة اأو البيالرو�سية ، 
التي �ستوؤدي حتمًا اإىل جولة جديدة من 
املواجهة وتعقيد التفاعل ب�ساأن الق�سايا 
ا.ومن اأهم نتيجة للقمة هي  الأخرى اأي�سً
اإطالق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف 
ح����ول الق�ساي����ا الت����ي تكون مفي����دة لكال 
الطرفن ول يتطلب فيها تنازلت نوعية 
م����ن الطرفن. وهذا بدوره يعني حت�سًنا 
كب����رًيا يف العالقات الرو�سي����ة الأمريكية 
مقارن����ة باحلال����ة الت����ي كان����ت عليه����ا يف 
ال�سن����وات القليل����ة املا�سي����ة. وهي: بناء 
عل����ى  البع�����س  بع�سن����ا  جت����اه  �سيا�س����ة 
اأ�سا�����س امل�سال����ح الوطني����ة واعتب����ارات 

الأم����ن القوم����ي ، والق����درة عل����ى اجلمع 
بن التناف�����س والتعاون عن����د ال�سرورة 

واملفيدة.
مل جتر الأمور بهذه الطريقة يف ال�سنوات 
اأ�سب����ح   ، الأخ����رية. فف����ي عه����د ترام����ب 
العامل الرو�س����ي اأحد الأدوات الرئي�سية 
لل�س����راع ال�سيا�س����ي الداخل����ي الأمريكي 
جت����اه  الأمريكي����ة  ال�سيا�س����ة  وكان����ت   ،
رو�سيا حتدده����ا العتب����ارات ال�سيا�سية 
املحلي����ة اإىل حد اأكرب بكثري من ال�سيا�سة 
اخلارجي����ة. هذا ي�ستبع����د اأي تفاعل بناء 
م����ن حي����ث املبداأ. اأُج����رب البي����ت الأبي�س 
على اإثبات اأنه لي�س "دمية يف الكرملن" 
، و�سع����ى الكوجنر�س اإىل اإ�سعاف قدرة 
ترامب على حتدي����د ال�سيا�سة اخلارجية 
للولي����ات املتحدة ، مم����ا يجعل املواجهة 
مع رو�سيا اأمًرا ل رجوع فيه. اإىل جانب 
تف�سي����ل اجلمهورين التقلي����دي لأق�سى 
ق����در م����ن حري����ة ال�س����الح يف ال�سيا�س����ة 
الدفاعي����ة والرغب����ة يف ممار�سة ال�سغط 
التهدي����د  مب�ساع����دة  املعار�س����ن  عل����ى 
ب�سب����اق الت�سل����ح ، اأدى ذل����ك اإىل حقيق����ة 
اأن����ه بحل����ول نهاية ع����ام 2020 �ستكون 
الأجن����دة الرو�سي����ة الأمريكي����ة. اختفت 
بالفعل ، وانهارت اآليات العالقات )القمم 
، احل����وار الدبلوما�س����ي(. وم����ن الأمثلة 
على ذلك احل����رب الدبلوما�سية امل�ستمرة 
من����ذ اأكر من اأربع �سن����وات ، وا�ستدعاء 
للعالق����ات  الفعل����ي  وال�سل����ل   ، ال�سف����راء 

القن�سلية.
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 د. نعمة العبادي

نافـذة من موسـكو

 د. فالح احلمـراين

وا�ستهر املنا�سل الراحل �سامي احمد بدوره كاأحد 
الأع�س���اء القيادي���ن يف تنظيم احل���زب ال�سيوعي 
الأح���زاب  اك���رب  املركزي���ة(،  )القي���ادة  العراق���ي 
ال�سيا�سي���ة العراقية ع���ام 1968، وم�سوؤول اخلط 
الع�سكري فيه، ف�سال عن مكانته كمنا�سل �سيوعي 
ام�س���ى ف���رات طويل���ة م���ن حيات���ه يف املعتقالت 
وال�سج���ون، كما تعر�س اىل تعذي���ب ب�سع ل �سيما 
يف ق�سر النهاية اثر اعتقاله جمددا عام 1968. كما 
عرف بكتاباته النفطية يف جملة )النفط والتنمية( 
التي راأ�س حتريرها الروائي ال�سهري عبد الرحمن 
مني���ف الذي ارتب���ط ب�سداقة معه ويعتق���د انه من 
زوده بت�س���ورات حّي���ة ع���ن ب�ساع���ة التعذي���ب يف 
ق�سر النهاية انعك�ست يف رواية )�سرق املتو�سط( 

لعبد الرحمن منيف.
ولد �سام���ي احمد عبا����س العامري )اأب���و ومي�س( 
ع���ام 1934 يف ا�س���رة متعلمة تقط���ن ناحية املجر 
الكبري يف حمافظة العمارة جنوبي العراق. وبعد 
درا�ست���ه الأولية انتقل لإكم���ال الإعدادية يف )كلية 
في�س���ل( ببغداد حي���ث تفتحت مدارك���ه ال�سيا�سية 
وخا�سة توجهاتهاملارك�سي���ة وقدراته الثقافية كما 
�س���ارك يف ع���دد من الأن�سط���ة ال�سيا�سي���ة الوطنية 
ل �سيم���ا املظاه���رات الحتجاجي���ة الت���ي �سهدته���ا 
بغداد يف خ�سم وثبة كانون الثاين من عام 1948 
الت���ي اندلع���ت �س���د و�سع الع���راق حت���ت الهيمنة 
الربيطاني���ة ع���رب معاهدة )بورت�سم���وث( ما ا�سفر 
عن الغ���اء مدر�ست���ه وعودته اىل العم���ارة ليلتحق 
باحل���زب ال�سيوع���ي ، فات�س���ع ن�ساط���ه ال�سيا�س���ي 
واحلزب���ي بن م�سقط راأ�س���ه وبغداد كما اجته اىل 
الق���راءة الوا�سعة مطورا طاقاته يف كافة املجالت 
الثقافي���ة والكتابية خا�سة. وبعد اكم���ال الثانوية 
انتق���ل اىل الب�س���رة ومعه���ا ب���داأت مرحل���ة اخطار 
العمل ال�سيا�سي املنظم والعتقالت وال�سجون، اذ 
اعتق���ل يف عام 1952 وحكم عليه بال�سجن خلم�س 
�سن���وات اأم�ساها يف �سج���ن بعقوبة املركزي، نفي 
بعده���ا ل�سنت���ن ام�س���ى معظمه���ا يف ق�س���اء بدرة 
قب���ل ان حترره ث���ورة 14 مت���وز 1958 ليعود اىل 
الب�سرة وقد �سقلت �سخ�سيته الن�سالية والفكرية 

نحو �سبع �سنوات من حياة ال�سجن واملنفى.
التط���ورات ال�سيا�سي���ة بع���د الث���ورة والهجم���ات 
الالحق���ة على احلرك���ة النقابي���ة والي�ساري���ة التي 
ن�س���ط فيها مل مته���ل املنا�سل �سام���ي احمد طويال 
حيث اعتقل بعد فرة وجيزة مع عدد من رفاقه من 
قادة احلزب ال�سيوع���ي يف الب�سرة ويف مقدمتهم 
عب���د الوهاب طاهر، وقد حك���م عليه يف عام 1961 
بال�سجن خلم�س �سن���وات اقتيد ب�سببها اىل �سجن 
)نق���رة ال�سلم���ان( يف �سحراء ال�سم���اوة حيث ظل 
ل�سن���وات طويلة جتاوزت فرة حمكوميته لرف�سه 
تقدمي الرباءة من احلزب كثمن حلريته م�سرا على 
مبادئ���ه رغم ق�سوة ظروف ال�سجن وما تعر�ست له 
زوجت���ه وابن���ه ال�سغ���ري ومي�س من حي���اة قا�سية 
بغياب���ه عنه���م. ويف ال�سج���ن عرف �سام���ي بدماثة 
الخ���الق والت�سحي���ة والهتم���ام برفاق���ه اذ اأ�ساد 
ع���دد م���ن رفاق���ه وزمالئ���ه باأخالق���ه الرفيعة خالل 
وجوده���م معه ل�سن���وات يف �سجن نق���رة ال�سلمان 
حي���ث كان لف���رة من الزم���ن ممث���ل ال�سجناء لدى 
"ال�سخ�سي���ات الإيجابي���ة  اإدارة ال�سج���ن، واأح���د 

املوؤثرة" التي وجدت يف �سج���ن النقرة، كما يوؤكد 
حممد عل���ي ال�سبيبي يف احد مقالته عن "ذكريات 
الزم���ن القا�سي" ن�سرها موؤخرا فيما يخربنا رفيقه 
يف ذل���ك ال�سج���ن جا�س���م املطري ان �سام���ي قام يف 
1965 بتهريب رواية له بعنوان )يوميات �سجان( 
اىل خارج ال�سجن وقد ا�ستلمها منه عام 1972 يف 
بغداد. ليتمكن من ن�سرها عام 1998 بطبعة اأوىل.

كما اهتم ف�سال عن العمل التنظيمي احلزبي بتعلم 
اللغة النكليزية وتو�سيع وتعميق ثقافته ومعارفه 
حيث القى عل���ى رفاقه يف ال�سجن عدة حما�سرات 
ل �سيما ح���ول القت�ساد ال�سيا�س���ي والنفط. ويف 
�سهر اآب من عام 1968 حتى ا�ستعادته احلرية اثر 
عف���و عام ع���ن ال�سجناء. ال ان تل���ك احلرية مل تدم 
طوي���ال. فقد ن�سط اأبو ومي�س يف العمل ال�سيا�سي 
والتنظيم���ي م���ن جدي���د م���ن موقع���ه القي���ادي يف 
احل���زب ال�سيوع���ي العراق���ي )القي���ادة املركزي���ة(

وكم�س���وؤول للخ���ط الع�سكري في���ه. ويف منت�سف 
ت�سري���ن الث���اين 1968 القي القب����س عليه جمددا 
م���ن قبل ج���الوزة انقالب 17 متوز م���ن ذلك العام، 
بتهم���ة الن�س���ال �سد الفا�سي���ة البعثي���ة، ونقل اىل 
�سجن )ق�سر النهاي���ة( �سيء ال�سمعة حيث تعر�س 
اىل ا�س���د واق�سى اأن���واع التعذيب عل���ى يد املجرم 
ناظ���م كزار �سخ�سي���ا وكاد ان يلف���ظ اأنفا�سه حتت 
التعذيب مرارا ل���ول نقله اىل م�ست�سفى �سجن رقم 
واح���د وهو حمطم ج�سدي���ا قبل اطالق �سراحه يف 

 .1970/10/15
وك�ساه���د عيان على التعذي���ب الب�سع الذي تعر�س 
له املنا�سل �سامي احم���د ورفاقه يف ق�سر النهاية، 
يخربن���ا كرمي زك���ي وكان �سمن املعتقل���ن، قائال: 
"راأي���ت �سيوعي���ا كن���ت �سجين���ا مع���ه يف �سج���ن 
نقرة ال�سلم���ان �سنة 1966 وهو �سام���ي اأحمد اأبو 
ومي����س كانوا يحملون���ه على ظهر اأح���د املعتقلن 
وبعد �ساعات يعود حمم���وًل كذلك لآنه ل ي�ستطيع 
حتى الوقوف عل���ى رجليه، و زنزانته كانت مقابل 

زنزانتي حتت ملعب التن�س امللكي".
ولق���د التقي���ت باملنا�س���ل �سامي احم���د بعد اطالق 
عل���ى  وا�سح���ة  التعذي���ب  اآث���ار  وكان���ت  �سراح���ه 
قدرت���ه عل���ى ال وحالت���ه ال�سحي���ة، بي���د ان���ه ظ���ل 
مده�س���ا بقدرات���ه الفكرية وحتليالت���ه القت�سادية 
ال�سراتيجي���ة الأف���ق ل �سيما يف املج���ال النفطي 
والقت�سادي وهذ ما عربت عنه مقالت ودرا�سات 
كث���رية ن�س���رت ل���ه اآن���ذاك يف ع���دد م���ن ال�سح���ف 

العراقية. 

كان اأباط���رة املال وزعماء امل�سانع ولوبي���ات امل�سالح يتمايلون 
طربًا وفرحًا وهم يركبون قط���ار العامل ال�سناعي مغادرين عامل 
الزراعة، وحمتف���ن بالزيادة الهائلة يف النت���اج وما يتبعها من 
الرب���اح غ���ري مكرث���ن ملالي���ن الرواح التي �سحقته���ا عجالت 
�سناعته���م  واآثاره���ا م���ن خ���الل م���ا تخلف���ه املعام���ل الكبرية من 
اأمرا����س واأوبئ���ة وك���وارث بيئية، حي���ث ي���ربر كل �سيء حتت 
مقول���ة )التق���دم ال�سناع���ي(، وعل���ى  الرغ���م من حج���م الكوارث 
واملحن واملاآ�سي التي عانى منها العامل على مدى عمر ال�سناعة، 
ومع جهود احلركات الحتجاجية، وجماعات الدفاع عن البيئة، 
واآلف الق�سايا املحلية والدولية التي نظرت فيها املحاكم ب�ساأن 
م�س���اكل التلوث وتداعياته اإل انه���ا مل ت�ستطع كبح جماح الدول 
واأباط���رة ال�سناعة لاللتزام باملعاي���ري الخالقية وال�سحية فيما 

يتعلق بال�سحة العامة. 
لق���د �س���ودت �سفح���ات التاري���خ احلدي���ث ماآ����س وحم���ن مث���ل : 
)الت�سمم بالزئبق يف اندنو�سيا، كارثة ت�سريونبيل يف اوكرانيا، 
ماأ�س���اة عقار )ال�سيدومي���د( يف كل العامل، الت�سرب ال�سام مل�سنع 
الملني���وم يف املج���ر، ت�س���رب نفط �سفين���ة )اك�س���ون فالديز( يف 
امري���كا، كارثة مفاع���ل )فوكو�سيما ديا�س���ي( يف اليابان، انهيار 
�سد )برومادينو( فيالربازي���ل، ت�سمم مناجم الذهب يف بوركينا 
مدين���ة  غ���از  ماأ�س���اة  بالر�سا�س..الدومني���ك  الت�سم���م  فا�س���و، 
)بوبال(..الهند ت�سرب نفط �سفينة )ديبواتر هورايزن(..امريكا 
التخل�س من النفايات..�ساحل الع���اج الت�سمم بالزئبق )غرا�سي 

ناروز(..كندا
نفاي���ات  بالديوك�سن..ايطالي���ا  بالت�سم���م  )�سيفي���زو(  كارث���ة 
)غيوي���و( اللكرونية..ال�س���ن نفاي���ات )وي�ستالي���ك( امل�سعة..
امري���كا ازمة تل���وث مياه مدين���ة )فلينت(..امري���كا تلوث مدينة 
يف  بالر�سا����س  التل���وث  الكيميائي..امري���كا  كان���ال(  )لف 
الكيميائية..فيتن���ام،  بالنفاي���ات  الت�سم���م  )تيوارك(..امري���كا 
الت�سمم بالزرنيخ يف بغالدي�س.... الخ( والتي ذهب �سحيتها ما 
يع���ادل �سحايا اكرب احلروب، ول يزال النا�س يعانون من جراء 
تداعي���ات ه���ذه املخاط���ر وغريها يف ع���امل تراجع في���ه الرحمة 

والخالق اىل اآخر ال�سفوف. 
)جن( امل�س���ور املميز بقدرات���ه احلرفية، والعبث���ي بت�سرفاته، 
املدم���ن والطي���ب، ال�سادق واملهل لأ�سرته، وال���ذي كان �سر متيز 
جمل���ة )ليف(، تط���رق بابه فت���اة يابانية مع م�ساع���د لها، تطلب 
من���ه امل�ساهمة يف ت�سوير احداث فلم مبثابة تقرير ادانة لكارثة 
الت�سم���م بالزئب���ق التي يخلفه���ا م�سنع ت�سي�س���و الياباين املنتج 
للم���واد الكيميائي���ة الداخل���ة يف الكثري م���ن ال�سناع���ات عرب ما 
يت�س���رب من ف�سالت اىل املي���اه التي �سبب���ت يف ا�سابة ال�سكان 
وخ�سو�س���ا الطفال مبر�س بغي�س ي�سب���ب �سلل ع�سبي ودمار 
كام���ل لجهزة اجل�سم �سار ي�سم���ى ب )ميناماتا( ن�سبة للمنطقة، 
وبع���د رف����س اأويل للطلب ي�ساهد ج���ن كوابي����س ت�سور حجم 
املاأ�س���اة اث���ر الكارثة، ويق���رر ال�ستجاب���ة، ويطلب م���ن �سديقه 
رئي����س حترير الاليف )بوب( الذي طاملا ت�ساجر معه، ليبعثه يف 

مهمة مليناماتا. 
ي�سافر جن برفقة األن اىل هناك، وتبداأ رحلة ال�سراع بن اخلري 
وال�س���ر، ب���ن امل�سالح والخالق، ب���ن النفعي���ة واآلم امل�ساكن، 

حيث تكت�سف عد�سة جن �سكاًل مروعًا للماأ�ساة. 
اح���داث دراماتيكي���ة مث���رية ينخ���رط فيه���ا ج���ن وه���و يوث���ق 

بال�س���ورة التي يوؤمن باأنها تعرب اأف�سل من األف كلمة، وي�سطف 
اىل جان���ب حرك���ة نا�سط���ن تقاتل م���ن اجل اه���ايل ميناماتا يف 
معركته���م م���ع ت�سي�س���و، وهن���اك يختل���ط الوج���داين بالتقن���ي، 
والرمزي باحلقيقي، وال�سيا�س���ي بالخالقي، والعبثية باحلب، 
والذاك���رة بالتمرد، فتتجاوز مهمته مهم���ة امل�سور، حيث ي�سبح 
جزء من ال�سراع واحلرب الالخالقية التي تنتهي به اىل تعر�سه 
لل�سرب املربح الذي كاد يفقده حياته بعد حرق املخترب الذي اعد 
لتحمي����س الفالم، وبعد رف�س���ه ل�سفقات البتزاز من قبل ادارة 

امل�سنع. 
يف احدى احلوارات بن جن واألن عندما اأرادت تعلم الت�سوير 
واخذت احد الكامريات لهذا الغر�س، قال لها جن: )هناك مقولة 
لدى ال�س���كان المريكين الأ�سلين باأن ال�س���ورة تاأخذ جزء من 
روح ال�سخ����س الذي تلتقط له اإل انني �ساأخربك ب�سر ل يعرفوه 
ه���وؤلء، فال�سورة يف احلقيقة ل تاأخذ م���ن روح ال�سخ�س الذي 
تلتق���ط له ب���ل م���ن روح م�سوره���ا، فهي تفط���ر قلبه، وله���ذا اذا 
حتمل���ت م�سوؤولي���ة ه���ذه الكامرية علي���ك ال�ستعداد ل���المل الذي 
يتبعه���ا(، وعندما كان ي�سرح لها عملي���ة طباعة ال�سورة يف ايام 
التحمي����س الورقي قبل عهد �سور )الديجت���ال(، قال لها )اأمل�سي 
ال�س���ورة ب���دفء وحنان عندم���ا حتاولن اظه���ار معاملها، فيديك 
ت�سرب اىل اعماق تلك ال�سورة عالقتك بها، وهي التي �ستنعك�س 
يف ق�سته���ا الظاه���رة(، وقال له���ا اي�سا ل ي�سل���ح ال�ستئذان يف 
اللقط���ة لأنه يفقده���ا متيزها، فهي مث���ل القبلة املفاجئ���ة، وحاملا 
اكم���ل جن عبارته هذه، فاجئته األ���ن بقبلة دافئة ورددت : )مثل 

هذه( . 
انه���ا �سردية غري متداولة ب�سكل وا�س���ع عن عامل ال�سورة، حيث 
يت�سور النا�س حدود العالقة بن عن امل�سور وامل�سهد يف حدود 
اجلانب الفني، بل يتحدث جن عن عالقة وجدانية بن ال�سورة 
وملتقطه���ا تو�سله اىل انفطار القل���ب، وهو ما يجعلنا نقراأ قيمة 

ال�سورة خ�سو�سا املتعلقة بتوثيق الحداث بطريقة خمتلفة. 
)اأكيك���و( �ساب���ة م�سلولة، ل تنطق ول تتح���رك، وهي �سبه ميتة، 
اأحد �سحايا ميناماتا، والتي ت�سلم �سورتها التي وافقت عائلتها 
عل���ى التقاطه���ا موؤخ���را من احل���رق والت���الف ال���ذي تعر�س له 
جه���د جن م���ن خالل ع�ساب���ات امل�سنع، حيث تت�س���در �سفحات 
الالي���ف، وتهز العامل مب���ا حتمله من م�سهد م���روع ملا يحدث يف 
تل���ك املنطقة، وتك���ون ال�سبب يف ك�سب الق�سي���ة مع امل�سنع عام 
١٩٧٣ وجت���ربه على دف���ع التعوي�سات، وتر�س���ح كاأهم �سورة 
يف التاري���خ ال�سحف���ي، وه���ي اآخر �سورة جل���ن، والذي تزوج 

األن عام ١٩٧١ وتويف بعد ثالثة �سنوات. 
لق���د عمل���ت �س���ورة )مينامات���ا( مثل م���ا عملت���ه �س���ورة الطفلة 
املحرق���ة يف ح���رب فيتن���ام، والت���ي ت�سببت يف ا�سع���ال موقف 
عامل���ي راف�س انتهى بوقف احلرب، وهكذا ح�سرت ال�سورة يف 

الكثري من املعارك، وكانت �سالحًا فائق التاأثري. 
يحيلن���ا مينامات���ا اىل جائح���ة كورون���ا، حي���ث ل ي���زال ال�سوؤال 
مفتوحا عن الدواعي وال�سباب وراء هذا املر�س البغي�س الذي 
اج���رب العامل قهرا ان ينزع قدميه، وادخله يف نفق مظلم ل ندري 
نهايت���ه، ول يزال لغز العالقة بن امل�سال���ح وامل�سيبة التي حلت 
بالع���امل يتعقد ب�س���كل كبري يوميًا، فكلما تقدمن���ا باأجتاه ال�سوء 
قاطعن���ا ظ���الم جدي���د يف ه���ذا النفق اخلط���ري، ول ن���دري، رمبا 

ت�ستطيع ال�سورة يوما ما، ان تفك طال�سم هذا اللغز.

 اآفاق العالقات بين رو�سيا والواليات المتحدة بعد القمة في جنيف

وجع الذكريات- المنا�سل �سامي احمد
 في عيون محبيه

ميناماتا )Minamata(.. ومعركة ال�سورة

ي�سم هذا الكتاب عدة ف�سول مرفقة 
ب�سور ور�سائل و�سهادات ووثائق 
تتناول حياة المنا�سل الي�ساري 

والخبير النفطي العراقي �سامي احمد 
عبا�س العامري )1934-2002( قامت 

باعدادها وتوثيقها رفيقة حياته 
ال�سيدة عفيفة ثابت التي كتبت 
مقدمة للكتاب الى جانب مقدمة 

موؤثرة بقلم ابنته ويداء �سامي احمد.
وكر�ست الموؤلفة الف�سل الأول من 

الكتاب لحياة المنا�سل الراحل بدءا 
من ولدته ون�ساأته وتطوره ال�سيا�سي 

وفترات وظروف العتقال وال�سجن 
التي تعر�س لها ل �سيما في �سجون 

نقرة ال�سلمان وق�سر النهاية و�سجن 
بعقوبة ومع�سكر الب�سرة، فيما 

يتناول الف�سل الثاني وقفات عن 
العائلة والطفولة والذكريات تليها 
في الف�سول التالية ف�سول حياته 

العائلية بعد اطالق �سراحه والمعاناة 
الكبيرة التي تعر�ست لها ا�سرته 

خالل الظروف القا�سية التي مر بها 
العراق بين 1971 وحتى وفاة في 

2002/2/5 اثر مر�س ع�سال وت�سمنت 
نكبة العائلة با�ست�سهاد ولديه ومي�س 

ودريد في ظروف قاهرة. 
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اجرى الحوار : عالء المفرجي

عم���ل يف الف���رة م���ا ب���ني عام���ي 1968 و1976 
مدي���را لدائ���رة االآث���ار العراقية ،  ثم انتق���ل اىل لندن 
ع���ام 1976 وعمل م�شت�ش���اًرا فنًيا للمرك���ز الثقايف 

العراقي يف لندن.
ب���رزت اأعمال���ه الفني���ة يف ارق���ى املعر����ض واالماكن 
العام���ة يف العامل، مبا يف ذلك متح���ف الفن احلديث 
يف: بغ���داد ودم�شق وتون�ض، ومط���ار جدة الدويل، 
ومتح���ف  م���ودرن  وتاي���ت  الربيط���اين  واملتح���ف 
فيكتوري���ا واألربت يف لندن، ومعه���د العامل العربي، 
الفرن�شي���ة وموؤ�ش�ش���ة كوال����ض  الوطني���ة  واملكتب���ة 
يف باري����ض؛ وجمموع���ة كولبنكي���ان يف بر�شلونة؛ 
ومكتب���ة الكونغر����ض والبنك ال���دويل يف وا�شنطن، 

ومدن اخرى. 
و�شي���اء الع���زاوي، فنان ت�شكيلي ينتم���ي اإىل اجليل 
ال�شتين���ي يف الع���راق، نال ق���دًرا كبرًيا م���ن االأهمية 
الفنية، من خالل تقنياته يف الر�شم والنحت، واإجناز 
املدون���ات الت���ي تخ����ض ال�شع���ر ب�شياغ���ات جمالية 

ا من خالل طروحاته املعرفية.  تعبريية، واأي�شً
اقي���م له اكثلر م���ن �شت���ني معر�شا �شخ�شي���ا و�شارك 
مبئة معر�ض جماعي، وله عدد من الكتابات املوؤلفات 
منها: "ل���ون يجمع الب�شر: ن�شو����ض وحوارات يف 
الفن الت�شكيلي"، و"فن اجلرافيك العربي"، "ال�شعر: 
ن����ض ب�ش���ري"، "فن املل�شق���ات يف الع���راق: درا�شة 
يف بدايات���ه وتط���ّوره"، "بيان: نح���و روؤية جديدة" 
)1969(، "الفنان اأمام التجربة يف حدود اللوحة"، 
ال�شومري���ة  االأ�شاط���ري  يف  واالن�ش���ان:  "ال�شع���ر 

والبابلية".. 
حاورت���ه املدى للوقوف عن���د جتربته االبداعية التي 

امتدت الكرث من ن�شف قرن.

 �ص����ؤال الب���د من���ه، ع���ن املرجعي���ات وامل�ص���ادر يف بداي���ة 
ن�ص���اأتك، والتي اأ�ص���همت يف �ص���ياغة املي�ل الت�صكيلية لديك. 

؟ حدثنا عن ن�صاأتك؟
فر�شت���ان  يل  وف���رت  االداب  كلي���ة  دخ���ويل  لع���ل   -
االأوىل درا�شت���ي ف���رع االث���ار وتع���ريف عل���ى الفنان 
حاف���ظ الدروب���ي ال���ذي كان ي�ش���رف عل���ى مر�شم���ي 
ه���ذه الكلي���ة وكلية العل���وم. بالن�شبة لالآث���ار توفرت 
يل فر�ش���ة التع���رف عل���ى احل�ش���ارات القدمي���ة عن 
قرب لي�ض كتاريخ فق���ط، وامنا كمروكات ح�شارية 
تتح�ش�شه���ا باليد. ومع التاريخ اإرتبطت امليثولوجيا 
الزاخ���رة بالن�ض االأدبي لتفت���ح نوافذ ال�شعر الغارق 
باملع���ارف، املتنوعة هذا التنوع ق���ادين فيما بعد اىل 
امل���وروث ال�شعبي. كل ذلك مل يت�ش���كل بالقراءة فقط 
واإمنا بالعمل حيث اأ�شرفت على عر�ض اللقى االأثرية 
يف متحف النا�شرية اجلديد، وكذلك متحف املو�شل 
اجلدي���د، اىل جانب متح���ف االثنوغرافية واملالب�ض 
ال�شعبية يف بغداد، الذي وفر يل فر�شة التعرف على 
الف���ن ال�شعبي ع���ن قرب عرب جت���وايل يف العديد من 

املحافظات العراقية. 

 يع���د �ص���ياء الع���زاوي واحدا من اب���رز االأ�ص���ماء بعد جيل 
الرواد.. وا�ص���تطيع اأن اأق�ل اأن منجز العزاوي ر�صم مالمح 
)اأعن���ي  امل�ؤ�ص�ص���ن االوائ���ل  باعتب���ار ان  العراق���ي،  الر�ص���م 
الرواد( ان�صغل�ا يف منجزهم االعالن عن والدة فن ت�صكيلي 
عراق���ي بع���د قدومه���م م���ن الدرا�ص���ة يف اخل���ارج، وتاثره���م 

ال�ا�صح  بالفن االوربي.. ماتعليقك على ذلك؟
- ل�ش���ت الوحيد يف ذلك، هناك م�شاهم���ة فردية لعدد 
اآخر من الفنانني �شمن تنوع التجربة ر�شما، طباعة، 
ونحت���ًا، لع���ل تواجدي يف اخلارج من���ذ فرة طويلة 
وحترك���ي �شمن فعالي���ات الفن الدولي���ة التي عززت 
مفهوم الفن العرب���ي على ح�شاب اجلانب املحلي هو 
الذي مينحني دورا اأكرث ظهورا. كما ان ظاهرة اإقامة 
املعار����ض ال�شخ�شية يف بلدان عربية اأخرى منحني 
وبع����ض من جيلي دورًا يف حت���دي احل�شور املحلي 
مم���ا هياأ الظروف للعديد من املب���ادرات الفنية مثل ) 
مهرج���ان الوا�شط���ي( الذي كان مبق���رح من جمعية 
الفنان���ني العراقي���ني، عندم���ا كن���ت فيه���ا �شكرت���ريا، 
واإ�شماعيل فتاح رئي�ش���ا، والذي يعترب االن تاريخيا 
اللبن���ة االأوىل واال�شا�شي���ة يف تعزي���ز مفه���وم الف���ن 

العرب���ي كفعالي���ة م�شركة وحتد لل�شواب���ط املحلية 
التي كانت املوؤ�ش�شة الر�شمية حتر�ض على ابقائها. 

  وكذلك اأرى اأن  جماعة الروؤية اجلديدة يف العراق، والتي 
كنت اأحد م�ؤ�ص�ص���يها عام 1969، مل يجمعها ا�ص���ل�ب واحد، 
بل كانت ت�صدهم رغبة يف تغيري امل�صهد الفني، الذي �صعروا 
اأن���ه كان جام���دا.. ه���ل كان لذل���ك عالقة بال��ص���ع ال�صيا�ص���ي 

امل�صطرب يف تلك الفرتة؟
- كن���ا جمموع���ة اأ�شدق���اء كله���م در�ش���وا يف اخلارج 
ويف اقط���ار خمتلف���ة، كن���ت الوحيد بينه���م من اكمل 
درا�شته الفنية يف بغ���داد اىل جانب درا�شتي لالآثار، 
مل يجمعنا اأ�شلوب عمل مبقدار ما كان هناك نوع من 
ع���دم القبول بال�شائد فني���ا، كان هناك قدر من الهدوء 
الن�شب���ي �شيا�شي���ا بعد انق���الب ٦٣ وم���ا �شاحبه من 
اعتقاالت يف االأو�شاط الفنية والثقافية ، ومع هزمية 
٦٧ و�شع���ود املقاومة الفل�شطينية كقوة جديدة التي 
�شمت بع�ض املثقف���ني العراقيني مثل موؤيد الراوي ، 
اإبراهي���م زاي���ر وغريهم، كان علين���ا اأن نوؤكد �شوتنا 
بعي���دا ع���ن اجلماعات االأخ���رى، كانت جمل���ة الهدف 
�ش���وت اجلبه���ة ال�شعبي���ة بواب���ة لر�شومات���ي ع���ن 
املقاوم���ة الفل�شطينة مع ح�ش���ور يف جمالت لبنانية 
اأخ���رى منه���ا مواق���ف، ه���ذا احل�شور خل���ق نوع من 
اإ�ش���دار  ب�ش���رورة  قناعتن���ا  ع���زز  بالنف����ض،  الثق���ة 
البي���ان الذي حتدث بلهجة فيه���ا الكثري من ال�شيا�شة 
واإرتباطها باملتغريات الفنية والثفافية، كما ا�شتبطن 
البي���ان الدع���وة لف���ن عرب���ي، ومغادرة حملي���ة فكرة 
ف���ن عراقي كم���ا طرحت���ه جماعة بغ���داد. ومل حتافظ 
اجلماعة على متا�شكها وحتولت اىل جمموعة يتبدل 

عدد امل�شاركني فيها.

 اعتم���دت "التجريد" كاأ�ص���ا�س يف ا�ص���ل�بك الفني،  لكنك 
بداأت بال�اقعية، ثم ت�ص����ير املالحم الدينية العراقية لت�صتقر 
اأخ���ريا ب "التجري���د"  .. ولك���ن اأث���ر البدايات كان وا�ص���حا  
يف ل�حات���ك خ���الل خمتل���ف الف���رتات م���ع رفده���ا بالتقنيات 

االوروبية.. مبا تف�صر ذلك؟
- ب���داأت ح���ايل ح���ال االخري���ن م���ن جيل���ي، بالتاأثر 
باعم���ال ا�شاتذتن���ا ، جمعت يف ذلك بني ج���واد �شليم 
وفائق ح�شن ومبرور الزمن كان البد يل من ت�شذيب 
لوحات���ي م���ن املوؤث���رات ه���ذه، و�شرعان م���ا �شارت 
اإ�شتعارات���ي الفنية من التاريخ الوطن���ي وال�شعبي. 
الوحدة التي جتم���ع جتربتي بني الت�شخي�شية حينا 
وب���ني التجريدية حينا اخر والزال احلال حتى االن. 
هن���اك مو�شوع���ات ال ميك���ن اإال اأن تت�ش���دى لها عرب 
االأ�شل���وب الق���ادر على ف���ك �شفراتها الداخلي���ة،  لذلك 
مل اأتوانى بالذه���اب اىل الت�شخي�شية، عندما ر�شمت 
لوحة �شربا و�شاتي���ال وكذلك جمموعة االعمال التي 
ر�شمته���ا من���ذ منت�ش���ف الت�شعين���ات وحت���ى الي���وم 
حت���ت عن���وان ) بالد ال�ش���واد(.  بفعل ه���ذا التزاوج، 
ظل���ت هناك ا�ش���ارت بع�شه���ا خفي حلاجت���ي العودة 
للموروث الرافديني ب�شكل خا�ض، لعلها هي الرابط 
االأك���رث فعالي���ة يف دميومة ح�ش���ور البداي���ات التي 

اختربت وملرات عديدة على ال�شعيد الدويل.

 ان���ت تعي����س من���ذ اكرث م���ن اربعن عام���ا يف اورب���ا، لكن 
ذل���ك مل ي�ؤثر على ا�ص���ل�بك يف ا�ص���تلهام مف���ردات الفلكل�ر، 
اأعني انك متل���ك ت�جها فنيا يجمع االهتمام بالرتاث والدع�ة 

للمعا�صرة.. كيف جتمع ذلك؟
- كم���ا ذك���رت من قبل ان���ا من جيل ت�ش���دى ملو�شوع 
الهوي���ة من���ذ �شن���وات طويل���ة اإال انها ظل���ت حبي�شة 
ذل���ك  ان  لك���ن  املحلي���ة،  املعار����ض  يف  االإختب���ارات 
تب���دل بحكم عوامل عديدة منه���ا امل�شهد العاملي الذي 
توف���ر يل، اإىل جانب ذل���ك التحديات الت���ي تواجهها 
الوح���دات الفني���ة املحلي���ة كاأ�ش���كال زخرفي���ة عن���د 
اختباره���ا كح�ش���ور فني معا�شر، مم���ا جعلني اأكرث 
مي���ال الإدامة تلك املوؤثرات عرب مواد وا�شكال متنوعة 
م���ع انفتاح على امل�شتجد مما يوفره يل ال�شفر لبلدان 
خمتلف���ة، مث���ال عندم���ا تعرفت عل���ى ظاه���رة ) زهرة 
ال�شحراء( يف احدي �شفراتي اىل قطر، حتولت هذه 
الظاه���رة م���ن ح�شورها املحل���ي اإىل اأف���كار وا�شكال 
نحتي���ة حديث���ة ال تخف���ي عائديتها، وبنف����ض الوقت 

انتماوؤها كعينة  فنية معا�شرة مثرية لالنتباه. 

 عمل���ت كث���ريا م���ع احل���رف العرب���ي وقم���ت بتط�ي���ره يف 

الل�ح���ة. وان���ت تق����ل "التعام���ل م���ع احلروفي���ة كعن�صر من 
اأن ه���ذا  " .. يف وق���ت نالح���ظ في���ه االن  عنا�ص���ر الل�ح���ة 

اال�صتخدام للحرف قد انتهى االن؟
- كانت العالقة مع احلرف العربي ب�شبب الهوية التي 
تلب�ش���ها جيلي بالكام���ل، وهو نتاج م���ا حاوله جواد 
�ش���ليم و�ش���اكر ح�ش���ن للدعوة لفن عراق���ي عرب بيان 
جماغ���ة بغداد وان اإختلف م�شدر كل منها عن االخر. 
يف جتربت���ي حاول���ت ان اإنح���از للر�ش���م ومتطلباته 
من حي���ث تقنية ال�شطح وعالقت���ه مبكونات اللوحة، 
ولذل���ك كان احلرف جزء من اللوحة حيث كنت اأر�شم 
احل���رف ولي�ض خطه كم���ا يفعل اخلط���اط التقليدي، 
واأح���اول اال�شتفادة من جتريدية احل���رف واإن�شياب 
بع����ض احلروف لكي تتناغم مع اال�شكال التجريدية، 
كان���ت املهمة جتريبية على اكرث من م�شتوى لتحقيق 
الف�ش���ل بني اللوحة وبني ال�شط���ح الكرافيكي املزين 
بالزخرفة خا�شية العم���ل اخلطي، هذه اجلدية التي 
حاوله���ا اأكرث من فنان كانت عل���ى ال�شد من الظاهرة 
الت���ي خلق���ت ت�ش���ورا �شه���ال بعروبة اللوح���ة، بفعل 
وجود حرف فيها وقد �شهل هذه الظاهرة وجود ميل 
عند العديد من جامعي اللوحات اىل اقتناء مثل هذه 
االأعمال مما خلق و�شعا جتاريا ال عالقة له باالبداع. 
وكان لتواج���دي يف اخلارج واطالع���ي على جتارب 
الفنان���ني االخرين من الدول االإ�شالمية عامال حا�شما 
للتخلي عن هذه التجربة والذهاب اىل جتارب تتميز 
ببعدها الفن���ي ذات العالقة مبراجع فنية خمتلفة من 
ال���وروث احل�ش���اري وال�شعب���ي العراق���ي والعربي 
�شم���ن موقف ان هذه املرجعي���ات هي ملك لالإن�شانية 
كم���ا وجدن���اه يف حماوال لفنان���ني بارزين مثل مريو 
وجاكوميتي. ولي�ض كم���ا تعودنا عليه بالتعامل معه 

كونه اإرثا عراقيا مثل ما يقول املثل ) ملك �شرف(.  

 �ص���ياء الع���زاوي رائ���دا يف التعاط���ي مع املنجز ال�ص���عري 
فنيا، اعني ب�ص���يغة الر�ص���م، وه���� ما اعطى الق�ص���ائد اأهمية 
اكرب، كما يف جتربة )املعلقات ال�صبع( و )الن�صيد اجل�صدي( 
الع���زاوي ، �ص���عدي  وال�ص���عراء حمم����د دروي����س، فا�ص���ل 
ي��ص���ف ،واأ�صعارمظفر الن�اب واآخرين، هل كنت تبحث عن 

و�ص�ل الق�صيدة اىل م�صت�ى الروؤية الب�صرية؟
- اإهتمام���ي بال�شعر جاء من تع���ريف على االأ�شطورة 
الرافديني���ة واإطالع���ي عل���ى كت���اب مه���م ترجم���ه طه 
باق���ر با�شم ) الواح �شومر(، �شم ه���ذا الكتاب العديد 
م���ن الق�شائ���د االأوىل تاريخي���ا وق���د حف���زين ه���ذا 
الكتاب اىل التع���رف على عينات من ال�شعر اجلاهلي 
ال�شتين���ات اطلع���ت عل���ى  الت�ش���وف. يف  و�شع���راء 
جترب���ة دار النه���ار البريوتي���ة التي ب���داأت مب�شروع 
الكت���اب املح���دود العدد حيث يتج���اور الن�ض االدبي 
م���ع الر�ش���وم، ونتيج���ة لذل���ك ر�شم���ت جمموع���ة من 
٤٦ عم���ال لكتاب حت���ت عنوان )مقت���ل احل�شني( فيها 
متابع���ة للن����ض الذي �شمعته عن )املقت���ل(، ومنذ ذلك 
الوقت تطورت عالقتي بال�شعر، حيث ر�شمت العديد 
م���ن الدواوين ال�شعري���ة يف بداي���ة ال�شبعينات منها 

لل�شي���اب، اجلواهري وغريه���م، ومبنا�شبة مهرجان 
املربد االأول ن�شرت بطبعة حمدود مل�شقا �شعريا هو 
االأول من نوعه لق�شيدة يو�شف ال�شائغ ) انتظريني 
عند تخوم البحر( اىل جان���ب الفنان رافع النا�شري 
لق�شيدة لفا�شل العزاوي، وها�شم �شمرجي لق�شيدة 
لبلند احليدري. اال ان التحول االأ�شا�شي حدث عندما 
�شافرت اىل لندن حي���ث توفرت ظروف عمل خمتلفة 
ج���دا �شمح���ت يل الإنتاج جمموعة )املعلق���ات ال�شبع( 
و)الن�شي���د اجل�ش���دي( طباعي���ا، و�شرعان م���ا اأ�شبح 
هذا االجتاه جزءا اأ�شا�شيا من جتربتي على ال�شعيد 
الطباعي بن�شخ حمدودة اأو انتاجها كن�شخة واحدة. 
اأتركه���ا �شن���وات واأعود اليها �شن���وات اأخرى وبفعل 
ه���ذه املمار�شة �شار عن���دي مكتبة ن���ادرة للعديد من 
ال�شعراء العرب احلديث���ني وب�شكل خا�ض العراقيني 
روح  واح���دة  الن�شخ���ة  ذات  الكت���ب  اخ���ذت  منه���م، 
املخطوط���ات العربية القدمية اال انها بفعل االأ�شلوب 
واملادة واخت���الف عدد �شفحاته���ا او طريقة عر�شها 
نقل���ت الق�شيدة من الق���راءة اىل غناء ب�شري يرتبط 
باللون ومبجموع الرموز امل�شتحدثة من الق�شيدة.    

 نع�د اىل عملك االأهم ،  ل�حة "�ص���ربا و�ص���اتيال" 1983، 
، وه���ي ل�حة زيتية �ص���خمة تعرب عن فظائ���ع املذابح املرتكبة 
بح���ق الفل�ص���طينين وحجمه���ا 3 × 7.5 م���رت، م���ا يجعله���ا 
واحدة من اأهم االأعمال الفنية التي ت�ص�ر التاريخ ال�صيا�صي 
للعامل العربي. وكثرًيا ما ينظر اإىل الل�حة ك�ص���بيهة جلدارية 
غ�رنيكا لبيكا�ص� يف م��ص�عها.. ما الذي دفعك لر�صم هذه 
الل�حة، حدثنا عن ظرف ر�صمها، وهل ر�صمت ب�صب انفعالك 

باحلدث مثال؟
- كن���ت اأتاب���ع االح���داث ع���ن ق���رب ع���رب الف�شائيات 
االوربي���ة، ب���داأت بالر�شم ك���رد فعل غا�ش���ب، مل اأفكر 
قطع���ا بان تر�شم عل���ى القما�ض وباأل���وان لها خا�شية 
البق���اء، ومل تك���ن الغورني���كا يف ب���ايل،  كان عن���دي 
رول���ة ورق بعر�ض ١٢٠ �شم وبطول ٣٠ مر، قطعت 

اأول ثالث���ة اأمت���ار وب���داأت بالر�شم باأل���وان حمدودة 
ب���ني االأ�شود والقهوائي، تط���ورت اللوحة  بدون اأي 
تخطيط اأويل لتنتهي ب�شكله���ا احلايل اإذا اأ�شبح من 
املتع���ذر عر�شه���ا لفرة طويل���ة وان عر�ش���ت فتكون 
حت���ت قوة �شوء خا�ض وذلك الن الورق قابل لل�شرر 
وكذلك االألوان التي اأ�شتعملت لي�ض من النوعية التي 
حتتمل البق���اء طويال، وب�شبب ذل���ك منحت موؤ�ش�شة 
رم���زي دللول يف بريوت ح���ق حياكتها كن�شخة طبق 
االأ�ش���ل يف حمرف ا�شباين ل���ه �شهرة عاملية يف مثل 

هذا االنتاج.

 قد در�ص���ت االآثار وتبحرت بعاملها، هل كانت لالآثار تاأثري 
كبري على اأعمالك، كفنان وكاإن�صان، وهل قادتك فيما بعد اىل 
رم�ز اأغنت قدراتك  وهل اأ�ص���همت يف  ت�ظيف هذه االأفكار 

يف اعمالك.؟
- عندم���ا التحق���ت مبعه���د الفن���ون اجلميل���ة الق�ش���م 
امل�شائي لدرا�شة الر�ش���م كنت اجد نف�شي يف تناق�ض 
مع���ريف اق���رب اىل الكابو�ض، فاأنا مهو����ض بالتاريخ 
الفن���ي العراق���ي وب�شكل خا�ض امل���وروث ال�شومري  
املعه���د  يف  �ش���يء  كل  كان  امل�ش���اء  ويف  �شباح���ا، 
يع���ود للف���ن والتاري���خ االأورب���ي. لع���ل تع���ريف على 
جتربة ج���واد ب�شكل اأ�شا�شي وم���ا اأ�شتعاره من الفن 
ال�شومري خلق عندي قناعة را�شخة باإمكانية اجلمع 
ب���ني النقي�ش���ني، وان تطوير هذه العالق���ة تتاأتى من 
البع���د التاريخ���ي لالإ�شتعارة الفني���ة واإخ�شاعها اىل 
ال�شرورات املعا�شرة لعالقة ال�شكل ب�شطح اللوحة، 
لقد منحتني اللقى االآثارية املتنوعة فر�شة التفح�ض 
ع���ن قرب لغنى اال�شكال ورمزيتها خا�شة فيما يعرف 
باالأختام اال�شطوانية مما وفر يل مو�شوعات عديدة 
خا�ش���ة يف ال�شتيني���ات وبداي���ة ال�شبعيني���ات ع���رب 
رم���ز االأمومة وم���ا يحيط بها من ن�شو����ض ذات بعد 
اأ�شط���وري اإرتب���ط بالعديد م���ن املالح���م، منها كانت 
ملحم���ة كلكام�ض التي عملت له���ا جمموعة كبرية من 

الر�شوم هي االن مطلوب���ة من متحف املروبوليتان 
يف نيويورك، لقد حتولت ه���ذه االأ�شطورة من ق�شة 
مل���ك يفعل ما ي�ش���اء اىل اإن�شان يخ�ش���ى املوت باحثا 
بدون جدوى عن اخلل���ود مما �شهل هذا الفهم  لها اأن 

تتحول اىل اأكرث من �شيمفونية اأو اوبرا .

 قبل �ص���ن�ات قليلة اأقيم للمرة االأوىل يف م�ص���ريتك املهنية، 
اإحتف���اء خا����س باأعمال���ك م���ن خ���الل عر����س اأهمه���ا ب�ص���كل 
متزام���ن يف املتحف العربي للفن احلديث، وغالريي متاحف 
قط���ر.. عر�ص���ت جمم�عة م���ن الكت���ب واملخط�ط���ات النادرة 
وهناك تن�ع يف طريقة تقدميها، ق�صم منها على �صكل دفاتر، 
اأو معلقة، اأو �صكل مط�ي، ويتم تقدميها كمادة خارج منطق 
الكتاب كاأي عمل فني م�صتقل بذاته.. هل حتدثنا عن عالقتك 

بهذه الكتب حتديدا؟.
- م���ا تتح���دث عن���ه كان ج���زء م���ن م�شريت���ي الفنية، 
فه���ي اأعم���ال بداأت يف ع���ام ١٩٦٨ ثم تط���ورت �شكال 
وم�شمونا عرب ال�شنوات املختلفة، قيمتها الفعلية يف 
كليته���ا كمنتج فني، وكم�شح مع���ريف لل�شعر العراقي 
والعرب���ي، بع�شه���ا ارتب���ط بتاريخ الدم���ار العراقي 
منه���ا مث���ال ثالثة دفاتر ه���ي ت�شجيل يوم���ي للق�شف 
اليومي لبغداد وبع�شها هي متاه مع الظرف التاريخ 
كما يف كتاب ال�شابي وق�شيدته الذائعة ال�شيت ) اذا 
ال�شع���ب يوما(، والبع�ض االخر هي جزء من قراءتي 
ال�شعري���ة. اإن اإ�شكاليات ه���ذه االعمال هو يف ات�شاع 
كل كتاب على ف�شاء من الن�ض املتداخل مع ما يحيط 
ب���ه من اأ�ش���كال وعالق���ات رمزي���ة متداخلة م���ن اأجل 
االإط���الع عليها، عليك ت�شف���ح ٥٠ �شفحة اأو اأقل لكي 

تتكون عندك غنى التجربة وحيويتها. 

 اطلقت جملة "ماك�" يف بداية اأزمة ك�فيد19 وما فر�صته 
على العامل من ط�ق العزلة االفرتا�صية .. و�صرحت مرة انها 
اإ�صت�فت  العراقية" براأيك هل  الت�صكيلية  التجربة  " لت�ثيق 
�ص���رط اإ�ص���دارها بالت�ثي���ق عل���ى االأق���ل ق���ي االأع���داد الت���ي 
�ص���درت؟ ... وما ق�ص���ة "ماك�" وملاذا هذا اال�صم ملجلة تعنى 

بالفن الت�صكيلي..؟ 
- ج���اءت ه���ذه املجل���ة نتيج���ة عزل���ة �شهري���ن، كان 
توا�شل���ي م���ع بع�ض الفنان���ني ال�شباب ع���رب برنامج 
ال���زوم، كنتيجة الأحاديث متنوع���ة �شار االتفاق على 
توثيق هذه العزلة ومنها بداأت فكرة املجلة، اإال اأنني 
�شرع���ان م���ا ع���اد يل اأهمية توثي���ق التجرب���ة الفنية، 
وعل���ى االأقل �شم���ن ممن يل عالقة قريب���ة بهم. هناك 
اإ�شكالية اأ�شا�شية يف الفن العراقي هو غياب التوثيق 
ب�شكل عام، اذا مل نعرف تاريخيا ان املتحف الوطني 
كان معني���ا بذل���ك، لع���ل اأول اإ�شارة به���ذا االجتاه هو 
حماول���ة الفنان �شاكر ح�شن بتاأ�شي�شه مركز التوثيق 
وال���ذي مت تدمريه ونهبه من قبل الرعاع عام ٢٠٠٣. 
وح�ش���ب معرففت���ي ال�شخ�شي���ة كان الفن���ان ن���وري 
ال���راوي موثقا جيدا �شمن ظ���روف عمله يف متحف 
كولبنكي���ان. خارج ذل���ك هناك قلة م���ن الفنانني ممن 
اهت���م بتوثيق جتربت���ه ب�شكل اأ�شا�ش���ي. ما طرح من 
اع���داد ال�شن���ة االأوىل كان فيه���ا م���ن التوثي���ق مما مل 
يع���رف به �شابقا يف اية مطب���وع عراقي وقد �شجعت 
هذه االع���داد العديد من االأ�شخا�ض للتعاون من اأجل 
توف���ري امل���واد املطلوبة لالأ�شماء الت���ي يعلن عنها يف 
كل ع���دد، هن���اك العدي���د م���ن املج���الت املعني���ة بالفن 
الت�شكيل���ي ويف غالبها يرتبط اال�ش���م بطبيعة العمل 
الفن���ي، لذا فكرت باإ�ش���م يتعار�ض م���ع طبيعة املجلة 
وان يكون اإ�شما عراقيا خال�شا، )ماكو( كلمة يرددها 
العراقيون كثريا ب���ني الرف�ض والقبول، هناك جانب 
يعك�ض ال�شخرية من ال�شوؤال، وبنف�ض الوقت القناعة 
به كم���ا اأن مرجعيتة ال�شومري���ة لغويا جتعلني اأكرث 
قناع���ة بج���دوى التعار�ض بني اال�ش���م وبني ما يعنى 

به.

  �ص����ؤال اخري اإن �ص���محت.. ما الذي ت�ص���عر به واأنت ترى 
اأعمال���ك تزين جدران عدد من املطارات ، واالأماكن الفنية يف 
الع���امل.. فاذا كان ي�ص���عرين اأنا �صخ�ص���يا بالزه����، فما بالك 

ب�صخ�صك؟
- هذه االعمال وتنوع تواجدها تربير فني واخالقي 
ملغادرت���ي العراق، اأن���ه برهان على ج���دوى املغامرة 
�شمن قناعة من���ذ �شفري يف منت�ش���ف ال�شبعينيات، 
اأن اأم���ام امل���رء حي���اة واحدة عليه ان ي���ربر ح�شوره 

فيها عربم�شعاه لرك ب�شمة فيها.

يرى ان امام المرء حياة واحدة عليه ان يبرر ح�صوره فيها عبر م�صعاه لترك ب�صمة فيها

ولد �صياء العزاوي اأحد اأبرز الر�صامين العرب المعا�صرين في بغداد عام 1939، 
وبداأ م�صيرته الفنية في عام 1964، بعد تخرجه من معهد الفنون الجميلة 

في بغداد وا�صتكمال �صهادة في علم الآثار من جامعة بغداد في عام 1962. في 
عام 1969 �صكل �صياء العزاوي مع رافع النا�صري، محمد محي الدين، اإ�صماعيل 

فتاح الترك وها�صم ال�صامرجي و�صالح الجميعي مجموعة الروؤية الجديدة، 
المجموعة التي جمعت اأع�صاءها الفنانين اأيديولوجيًا وثقافيًا بدًل من 

الأ�صلوب. من خالل م�صاركته مع مجموعة الروؤية الجديدة، وجد �صياء الإلهام 
في المو�صوعات والق�صايا المعا�صرة، كما كان لفترة وجيزة ع�صوا في مجموعة 

�صاكر ح�صن اآل �صعيد )مجموعة البعد الواحد(.

�صيـاء �لـعـز�وي: �أجمع بين �لت�صخي�صية حينا و�لتجريدية حينا �آخر



 عامر م�ؤيد

يع���ود امل�س���رح العراق���ي م���ن جديد 
بع���د ف���رة انقط���اع ع���ن اجلمه���ور 
ب�سبب جائحة كورونا وفر�ض حظر 

التجوال ب�سكل �سامل.
وب�سبب زيادة الإ�سابات بفايرو�ض 
كورون���ا، ف���ان وزارة الثقافة اعلنت 
يف وقت �سابق عن ايقاف ن�ساطاتها 

بعد فر�ض حظر التجوال الخري.
وبع���د فتح احلظ���ر وابقائ���ه جزئيا 
ف���ان امل�س���رح العراق���ي �سيع���ود من 
جدي���د و�سيعر�ض على خ�سبته عددا 

من العمال املحلية.
ومن �سم���ن العم���ال املحلي���ة التي 
�ستعر����ض هو العم���ل امل�سرحي 25 

ريخر للمخرج ع���اء قحطان حيث 
كان م���ن املفر�ض عر�س���ه قبل فرة 

حظر التجوال الخرية. 
ويقول قحط���ان يف حديثه ل�)املدى( 
تاألي���ف  ريخ���ر   25 "م�سرحي���ة  ان 
واخراج عاء قحط���ان متثيل يا�سر 

قا�سم وزمن الربيعي.
وا�ساف انه "من املفر�ض ان يكون 
العر����ض نهاي���ة ال�سه���ر الق���ادم على 
خ�سب���ة م�س���رح الرافدي���ن يف بغداد 

بانتظار التوقيت الر�سمي له".
وحول العمل يقول انه "يتحدث عن 
�سخ�سيتني غام�ستني، رجل وامراأة 
يعي�سان يف مكان ما بقلب العا�سمة 

بغداد".
عل���ى  "يعي�س���ان  انهم���ا   وا�س���اف 
الذاك���رة، يعي�سيان يف ي���وم ملتهب 

ح���اد ي���وم م���ن اي���ام ث���ورة ت�سرين 
ينتف�س���ان عل���ى احلياة ث���م يثوران 
ليخرجا لل�سارع و�سط زحمة املدينة 
يف زحم���ة التوتر ال�سيا�سي يف ايام 

ثورة ت�سرين".
"ع���ادت  ان���ه  اىل  قحط���ان  وا�س���ار 
متاري���ن م�سرحي���ة 25 ريخ���ر بعد 
�سه���ور   6 م���ن  اك���ر  دام  انقط���اع 
ب�سبب ظروف احلظر ال�سحي الذي 
العراقي���ة عل���ى  فر�ست���ه احلكوم���ة 

املرافق الثقافية".
مبينا انه "بعد ه���ذا النقطاع عادت 
احلياة للم�سرح والعر�ض املفر�ض 

�سوف يقدم بنهاية هذا ال�سهر".
ويطمح اجلمهور اىل عودة امل�سرح 
مرة اخرى خا�سة مع نية الكثري من 
املخرج���ني تق���دمي اعم���ال م�سرحية 

لكن حظر التجوال اوقف ذلك.
وع���اء قحطان ق���دم للم�س���رح على 
 7 م���ن  اك���ر  الح���راف  م�ست���وى 
اعمال م�سرحي���ة و�ساركت عرو�سه 
يف كل دول الع���امل عربي���ًا واوربي���ًا 
كم���ا ح�س���ل عل���ى جوائ���ز كث���رية، 
تقريب���ا اكر م���ن 16 جائ���زة دولية 
قرط���اج  مهرجان���ات  م���ن  وحملي���ة 
وامل�س���رح  التجريب���ي  والقاه���رة 
اجلزائ���ري  واملح���رف  املغرب���ي 
وامل�س���رح الردين يف عمان وحمليًا 
عر����ض  واف�س���ل  خم���رج  اف�س���ل 

متكامل ومتثيل و�سينوغرافيا.
وم���ن اعمال���ه امل�سرحي���ة �سربتيز، 
با�سبورت، الل���ه وال�سيطان، جل�سة 
ج���دي  �سن���دق  هامل���ت،  �سري���ة، 

الآيفون ال�سغري.

مي�سان/ مهدي ال�ساعدي 

نبوغ���ه املبك���ر مل يكن ولي���د ال�سدفة بل 
كان ثم���رة حث���ه نح���و التفوق م���ن قبل 
ابوي���ه بع���د ان وفرا له بيئ���ة تتاءم مع 
م�ستوى طموحه خ�سو�سا والدته التي 
متتهن التعليم وحماولة زجه يف معاهد 

تخ�س�سية ا�سفت عليه روح املثابرة. 
منتظ���ر مظفر �ساح���ب العق���د الربيعي 
الول من العمر يف مدينة العمارة تفوق 
عل���ى اقران���ه م���ن 47 دول���ة امل�سارك���ني 
  Coolest مهرج���ان  يف  باأجمعه���م 

موؤ�س�س���ة  تقيم���ه  ال���ذي    Projects
اأيرلندا مب�ساركة  CoderDojo يف 

1000 طفل من خمتلف دول العامل. 
 )Coolest Projects م�سابق���ة 
الإب���داع  بتنمي���ة  اخلا�س���ة  العاملي���ة   )
والبت���كار يف الريا�سي���ات الت���ي تق���ام 
�سنوي���ا يف اأيرلندا مت حتويلها وب�سبب 
ظروف جائحة كورونا بعد ان اجتاحت 
الع���امل اىل الكروني���ة حي���ث تق���ام عرب 

الإنرنت )اون لين( منذ �سنتني. 
بعد التح���اق منتظر بن���ادي املربمج يف 
مدين���ة العم���ارة وهو معه���د تخ�س�سي 
احلا�س���وب  مه���ارات  بتنمي���ة  يهت���م 
والريا�سي���ات انفت���ح عل���ى ع���وامل 
املناف�سات العلمي���ة يف املهرجانات 
الدولي���ة م�ستندا اىل روح التناف�ض 
اح���دى  يف  بداخل���ه  خلق���ت  الت���ي 

مراحل حياته. 
يقول والد منتظر الذي يعمل موظفا يف 
اح���دى الدوائ���ر احلكومي���ة يف مي�سان 
"كان منتظر مواظبا على درا�سته وكان 

عل���ى ق���در متو�س���ط م���ن التف���وق ولكن 
توقف الدرا�سة ب�سبب ظروف اجلائحة 
وتوجه التعليم نحو اللكروين دفعني 
لت�سجيل���ه يف احد املعاه���د التخ�س�سية 

بعدما لحظت عليه م���ن بوادر الهتمام 
به���ذا املج���ال".  ف���وز اخ منتظ���ر الأكرب 
يف اإحدى امل�سابق���ات الوطنية اخلا�سة 
بربجم���ة الروبوت���ات الت���ي اقيم���ت يف 
العا�سم���ة بغ���داد كان���ت مبثاب���ة القادح 
التناف����ض  الول لدخ���ول منتظ���ر ع���امل 
م���ن اأجل الفوز والتف���وق على الرغم من 
م�ساركت���ه يف تل���ك امل�سابق���ة ولكن���ه مل 

يحقق ما حققه اأخاه الأكرب.
عل���ى  امل�سرف���ة  عل���ي  نادي���ة  الأ�ست���اذة 
تدري����ض منتظر يف نادي الربجمة تقول 
عن م�ساركته يف امل�سابق���ة وتفوقه فيها 
من  الف���وز  حتقي���ق  منتظ���ر  "ا�ستط���اع 
ب���ني )1000( طف���ل ميثل���ون 47 دول���ة 
بالريا�سي���ات  املتخ�س����ض  مب�سروع���ه 
واملت�سم���ن )تعل���م العملي���ات احل�سابية 
بطريق���ة مرحة وب�سيطة( حيث فاز بفئة 

ال�سكرات�ض".
"ال�سكرات����ض  عل���ي  وت�سي���ف 
بيئ���ة  ع���ن  عب���ارة   SCRATCH
برجمة �سهل���ة وب�سيطة موجه���ة اأ�سا�سا 
تطويره���ا  مت  والأطف���ال  للمبتدئ���ني 
 Lifelong جمموع���ة   ط���رف  م���ن 
خمت���رب  يف   ،Kindergarten
ما�سات�سو�سيت����ض  مبعه���د  الو�سائ���ط 
تنمي���ة  اإىل  وته���دف    ،MIT للتقني���ة 
الإبداع والبت���كار لدى الأطفال والكبار 

من غري ذوي الخت�سا�ض". 
 Coolest م�سابق���ة  حتكي���م  جلن���ة  
الإيرلندي���ة تكونت من   )  )Projects
اأربع���ة ا�سخا����ض م���ن الأ�سم���اء البارزة 
واملميزة عاملي���ا وبح�سب نظام امل�سابقة 
الت���ي ت�سم���ح لكل حمك���م باختي���ار �ستة 
م�ساريع تك���ون �سمن م�ساريعه املف�سلة 

يف تلك امل�سابقة.
اليوتيوب���ر العلم���ي )كولن ف���ورز( كان 
تف���وق  اخت���ار  ال���ذي  امل�سابق���ة  حمك���م 
م�س���روع منتظ���ر بالفئ���ة الت���ي ت�سم���ح 
مل�ستخدميها باإن�س���اء األعابهم وق�س�سهم 
التفاعلي���ة من خال لغة برجمة ب�سيطة، 
جماني���ة ومفتوح���ة امل�س���در ت�ستخ���دم 
الكائنات الر�سومية بدل الأكواد املعقدة 
الت���ي ت�ستعمل عادة يف لغ���ات الربجمة 
الأخرى وه���ذه اللغة هي اأ�سب���ه باللعبة 

منها اىل لغة برجمة. 
يق���ول وال���د منتظر "انا �سعي���د جدا مبا 
حققه ولدي منتظر ووالدته اأكر �سعادة 
من���ي ونحن نرى انطاق���ة ابننا يف تلك 
املج���الت العلمي���ة وم���ا يجعلن���ا اأك���ر 
�سعادة ك���ون منتظر تلم�ض وخط لنف�سه 

طريق الإبداع والبتكار".

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�س����درت موؤخ����را ع����ن دار امل����دى طبع����ة جدي����دة م����ن كت����اب 
"يوتوبيا" لتوما�ض مور، الكتاب يعد من اأبرز الكتب التي 
تاأ�س�س����ت عليها حركة النه�س����ة الأوروبية، ويع����د يوتوبيا 
اأكر اأعم����ال توما�����ض مور �سهرة وذيوعًا كم����ا يك����اد يك����ون 
دبية الفكرية التي تقدم �سورة  عمال الأ ول من �سل�سلة الأ الأ
متكاملة لعامل مث����ايل، تختف����ي من����ه �س����رور ع����امل الواقع، 
ن�سانية بال�سعادة والكفاية والعدل،  وتتحقق فيه اأحام الإ
وذلك يف قالب روائي جذاب. اأما فكرة الع����امل املث����ايل اأو 
الفردو�����ض الأر�س����ي اأو اليوتوبيا كم����ا �سارت ت�سمى منذ 
�ساغ توما�����ض مور هذه الكلمة، فه����ي فكرة راودت خيال 
ن�سان من قدمي الزمان وتناوله����ا الفا�سفة واملفك����رون  الإ

وقدموا لها�سورًاخمتلفة.

�سغلت مليعة عبا�ض عمارة 
الأو�ساط الثقافية يف بغداد وباد 

العرب، ل�سنوات، فهذه الفتاة 
التي دخلت دار املعلمني العالية 
قبل اأكر من �سبعة عقود، كانت 
قد نظمت اأوىل ق�سائدها وهي 

مل تبلغ الثانية ع�سرة من عمرها، 
وقررت اأن تر�سلها اإىل �ساعر 

لبنان الكبري اأيليا اأبو ما�سي، 
ق�سيدة يف حب العراق، وكان 

اأبو ما�سي �سغوفًا مبا كتبت 
فعلق بعد اأن ن�سر لها الق�سيدة: 
هوؤلء  مثل  العراق  يف  كان  "اإن 
الأطفال فعلى اأية نه�سة مقبل؟"، 

ومل يدر بخلد �ساعر املهجر اأن 
الباد التي اأجنبت اجلواهري 

والبياتي وال�سياب ونازك املائكة 
، �ست�سحو يومًا على اأ�سوات 

الطائفية وخطابات نبذ الوطنية 
واإعاء �ساأن الذين يتغنون 

بدول اجلوار.. قررت مليعة اأن 
ت�سحر كل من يلتقي بها، فكان 

ال�سياب اأول من هام بها، فكتب 
الق�سائد التي تتغنى بابنة الكرخ 
ال�سابئية التي كانت حتلم بعامل 

من ال�سفاء واملحبة. 
عا�ست بغداد زمن مليعة وجواد 

�سليم وناظم الغزايل مدينة 
تتطلع اإىل امل�ستقبل بعيون 

مفتوحة، كان القادمون اإليها من 
جميع املحافظات، يكتبون ال�سعر 
ويغنون، ويع�سقون، ويعتقدون 
اأن الق�سيدة والرواية واللوحة 

والأغنية �ست�سنع بلدًا يكون 
ملكًا للجميع، وجمتمعًا اآمنًا ل 
تقيد حركته خطب و�سعارات 
خادعة ، عا�ست مليعة ، مثلما 

عا�ض ال�سياب، اأ�سرية لأحامها، 
تتنقل يف بلدان الغربة تكتب 

الق�سائد التي تتغزل بباد  
ُتنكر اأبناءها لأنهم ل ميار�سون 
الطائفية، ول يطالبون بتقا�سم 

الكعكة، وليوؤمنون بالتوازن 
يف القتل والنهب، وتقراأ مليعة 

ب�سوتها الدافئ حنينها اإىل 
بغداد: "بغداد.. عمري انكظه.. 
والبعد ما ينعاد.. عمري اليجي 
وي�سوه.. بعد وياك ما ينعاد".. 

�ستحلم مليعة مثل ال�سياب بعراق 
اأو�سع ما يكون لكنه �سي�سبح 

اأبعد مايكون، وكانت مثل �ساعر 
غريب على اخلليج ، تتمنى اأن 
مت�سك العراق بيديها، اإلآ انها 

�ستكت�سف  يف النهاية اأن الأحام، 
وبغداد، اأبعد ما تكون.. واأن 
البحار واملدن �ستكون دونك 

ياعراق.
رحلت مليعة عبا�ض عمارة عن 

عاملنا بعد اأن اأثقل احلنني حياتها، 
اختباأت وراء جدران الغربة، لكن 

ق�سائدها ظلت تطل علينا توزع 
احلب والأمل وحتيي ال�سجن 

يف القلوب، ومل تكن تتوقع اأن 
ق�سيدتها لو اأنباأين العراف 

�ستكون نبوءة لكل العراقيني: 
لو اأنباأين العراف ..

اأين �ساألقيك بهذا التيه
مل اأبك ل�سيء يف الدنيا

وجمعُت دموعي.. كل الدمع
 ليوم قد تهجرين فيه.

اليوم اأيتها ال�ساعرة نحن مثلك 
جمعنا كل الدموع ليوم يراد لنا 

فيه اأن نعي�ض  غرباء يف مدينتنا 
التي احتلها الل�سو�ض، 

�ستعرف الأجيال اأن يف هذه 
الباد عا�ست امراأة عراقية  

كانت جريئة وحمبة �سيكتب 
لها ولذكراها البقاء.. يف وقت 

متر على العراق هياكل �سيكون 
م�سريها الزوال حتما. من 

�سيبقى من العراق، هلو�سات 
اجلعفري وتاأتاأة عاوي اأم 

كلمات مليعة عبا�ض عمارة و�سوت 
اجلواهري واأنني ال�سياب؟.. 
ا�سوات علمتنا  قيمة احلياة، 

واأهمية الوطن.

نبوءات مليعة 

ي�ت�بيا

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)الثن���ني( اأن درج���ات احلرارة ترتفع ع���ن معدلتها ليوم اأم����ض، واأن اجلو 

�سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق الباد.
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امل�سارح تنتظر اأن تفتح اأب�ابها.. واأعمال فنية قادمة 

ق���ب���ل م����ا ي����ق����ارب ال����س���ب���وع���ني 
ان��ت�����س��ر يف ك��ل و���س��ائ��ل الإع���ام 
ال���ع���امل���ي���ة خ����رب اإجن�������اب ���س��ي��دة 
�سيثول  ث��ام��ارا  جو�سياما  تدعى 
توائم،  ل���10  اأفريقيا  جنوب  م��ن 
حملها  م��ن  ال�����29  الأ���س��ب��وع  يف 
واعترب  ناجحة.  قي�سرية  بعملية 
عامليًا  قيا�سيًا  رقمًا  الأط��ف��ال  ع��دد 
الأط��ف��ال  اأن  خ�سو�سًا  ج��دي��دًا، 

جميعًا ولدوا ب�سحة جيدة.
يلف  كبريًا  غمو�سًا  اأن  يبدو  لكن 
ه����ذا اخل����رب، ح��ي��ث ي��ق��ول وال���د 
الأط��ف��ال ال���10 اإن��ه مل يرهم حتى 
ال���ي���وم، م�����س��ك��ك��ًا ب�����س��ح��ة اخل��رب 
مدير  ن��ف��ى  بينما  اأ���س��ا���س��ه،  م��ن 
اخلا�ض  با�ستور  لوي  م�ست�سفى 

�سهدت  ق��د  امل�ست�سفى  ت��ك��ون  اأن 
اأن  كما  النوع،  هذا  من  ولدة  اأي 
يف  احلكومية  ال�سحية  الهيئة 

ت�سجيل  نفت  خاوتينغ  حمافظة 
ولدة لع�سرة توائم، وفق ما نقلت 

و�سائل اإعام جنوب اأفريقية.

والد  ت�سوتيت�سي،  تيبوهو  وكان 
الأطفال وعائلته قد اأ�سدروا بيانًا 
الأط��ف��ال  ي��ر  مل  "الأب  فيه  ق��ال��وا 
التي  الأم  على  واع��ت��م��د  ال��ر���س��ع 
الأب  بولدتهم.  لإباغه  ات�سلت 
ق��ام مب��ح��اولت ع��دة ل��زي��ارة الأم 
اإب��اغ��ه  رف�ست  لكنها  والأط��ف��ال 

مب���ك���ان وج����وده����م، وك��ان��ت 
اأج���ه���زة الأم����ن اجل��ن��وب 

اأف��ري��ق��ي��ة ق���د اع��ت��ق��ل��ت 
واحتجزتها  �سيثول 
بتهمة  معها  للتحقيق 
اإخ�����ف�����اء الأط�����ف�����ال، 
وال��������ت��������اأك��������د م���ن 

وجودهم الفعلي".

يخطط ال�سكان الأ�سلي���ون لأمريكا، الهنود، 
لعم���ل وا�س���ع النط���اق "حلماي���ة الأرا�س���ي 
املقد�سة"، اإذ �سينقل���ون "�سنما" وزنه طنني 

اإىل وا�سنطن.
وح�سبما كتب���ت �سحيفة "وا�سنطن بو�ست" 
الأمريكية، "يبل���غ ارتفاع ال�سنم 7.62 مرًا 

وم�سنوع من خ�سب اأرز عمره 400 عام".
�سي�ستغ���رق نقله حوايل اأ�سبوع���ني، و�سيتم 
حتميل���ه عل���ى مقط���ورة، م���ن اأج���ل اأن يت���م 
العم���ل، ك���ان عل���ى املنظمني جم���ع 500 األف 

دولر.
�سيم���ر الطريق عرب املواق���ع املقد�سة الهندية 

و�سيرك يف وا�سنطن جلذب النتباه فقط.

االع����ت����ق����ال  ق����ي����د  ت�������ائ������م   10 ول���������دت  �����س����ي����دة 

 ن�سير �سمة
المو�سيق����ار اعل����ن ع����ن منه����اج بي����ت 
الع����ود العراقي حيث �ستك����ون اولى 
فعاليات����ه اإقام����ة ور�س����ة �سناع����ة اآلة 
الحرفيي����ن  اب����رز  بم�سارك����ة  الع����ود 
العرب، بغية اكت�ساب روؤى من علماء 
المو�سيق����ى حول تاري����خ العود، كما 
�ستن�س����م فعالي����ات ثقافي����ة تق����دم من 
خالها البح����وث المو�سيقية ي�سترك 
الخفاج����ي  فا�س����ل  دري����د  د.  فيه����ا 
ال�مو�س�يقي  وال�موؤل�ف  ال�باح�ث 
العود،  اآلة  ب�س����اأن تطور  بمحا�س����رة 
�سامي  المو�سيق����ي  الموؤل����ف  ويق����دم 
حول  اأكاديمية  مداخات  ن�سيم 
في  وتوظيفها  الرقمية  التقنيات 

مو�سيقى العود.

 رهبة اأ�س�دي
الباحث����ة �سدر له����ا ع����ن دار ال�سوؤون 
الثقافي����ة العام����ة ف����ي وزارة الثقاف����ة 
كتاب بعن����وان "الملك في�سل الأول.. 
ي�سل����ط  الكت����اب  وثائقي����ة"،  درا�س����ة 

ال�س����وء عل����ى الوقائع الت����ي تناولت 
الول  في�س����ل  الع����راق  مل����ك  حي����اة 
ون�ساط����ه ال�سيا�س����ي وتن�سيبه ملكا 

على �سوريا ثم العراق.

  غني العّمار   
ال�ساعر نع����اه التحاد الع����ام لاأدباء 
والكّت����اب ف����ي الع����راق وال����ذي فارق 
الحياة يوم ام�����ض الأحد في وا�سط، 
بع����د معان����اة مري����رة م����ع المر�����ض.. 
الموؤلف����ات  م����ن  ع����دد  ل����ه  والراح����ل 
ال�سعري����ة، كم����ا كان����ت ل����ه م�ساركات 
متميزة ف����ي مهرجان����ات وموؤتمرات 

عدة. 

 21 June 2021

 هن�د ي�سنع�ن "�سنمًا" 
حلماية الكرة االأر�سية

منتظر مظفر طفل مي�ساين يتفوق على اأقرانه من 47 دولة يف م�سابقة دولية اأقامتها اأيرلندا 

تدعي اأجنلينا جويل اأن ثاثة من اأطفالها من زوجها ال�سابق براد بيت كانوا 
"ديلي  ل�سحيفة  وفًقا  اجلارية،  احل�سانة  ق�سية  يف  �سده  ال�سهادة  يف  ياأملون 

ميل" الربيطانية.
منهم   5 اأط��ف��ال،   6 ل�  اأب���وان   - اأنهيا طاقهما يف 2019  ال��ل��ذان   - ج��ويل، وبيت 
فيفيان  وت��واأم   14 �سيل،   ،16 زاه���ارا،   ،17 باك�ض،   ،19 مادوك�ض،  قا�سرون: 
للتحدث  م�ستعد  اإنه  قيل  الأطفال  من  اأي  املحكمة  وثائق  تذكر  مل   12 ونوك�ض، 
اإن 3 من الأطفال  ، قال فريق جويل القانوين  �سد والدهم. ويف وثيقة حمكمة 
اإجراءات احل�سانة اجلارية. وقال حمامي جويل:  طلبوا الإدلء ب�سهادتهم يف 
"الأطفال الذين كانت ح�سانتهم حمل اخلاف كبار مبا يكفي لفهم ما يجري". 

�ستوؤثر املحاكمة بال�سرورة عليهم عاطفيًا. 
تكن  "مل  ب�سهادة  اأدىل  املا�سي  ال�سهر  مادوك�ض يف  ابنهما  اأن  املطلعني  اأحد  اأخرب 

"ل ي�ستخدم بيت كا�سم عائلته يف امل�ستندات غري  للغاية جتاه براد"، واأنه  مبهجة 
ب�سكل  الأخ��ري  ا�سمه  تغيري  مادوك�ض  يريد  ج��ول،  ي�ستخدم  ذلك  من  وب��دًل  القانونية 

قانوين اإىل جويل".

قدمية  ت�سريحات  اأن  ال�سبت،  اأم�����ض  لبنانية،  تقارير  ذك��رت 
م�ستخدمني  باهتمام  حظيت  ف���ريوز،  الكبرية،  للفنانة  ون���ادرة 
ن�ض   "24 "لبنان  م��وق��ع  ون�سر  الج��ت��م��اع��ي.  ال��ت��وا���س��ل  مل��واق��ع 
احلياة،  يف  فل�سفتها  تناولت  والتي  القدمية،  ف��ريوز  ت�سريحات 
وبع�ض جوانب �سخ�سيتها، خا�سة واأنها قليلة الظهور يف و�سائل 
الإعام، وهو ما اأثار اهتمام معجبيها. وت�سدر ت�سريحات فريوز 
عنوانا كبريا يحمل توقيعها هو: "احلياة يق�سف عمرها.. مل ترك 

�سيئا اإل وعلمتني اإياه".
وردا على �سوؤال ب�ساأن رد فعلها عندما تكت�سف خيانة رجل لها، قالت 

بالعامية: "بق�سف عمره".
ويف �سوؤال عن راأيها ب�ساأن مقولة اإن "املراأة �سر"، ردت فريوز اأنها 

رجل". اخرعها  "د�سي�سة 
ت�سحك  عقل"  بربع  "املراأة  اإن  مقولة  على  تعليقها  طلب  وعندما 
الفنانة الكبرية وجتيب: "ماذا بهم.. اإذا بربع عقل وخاربة الدنيا".

وكان اآخر ظهور للفنانة اللبنانية فريوز يف �سبتمرب/ اأيلول 2020، 
عندما التقت الرئي�ض الفرن�سي اإميانويل ماكرون، يف بريوت.

 ت�سريحات قدمية ونادرة للفنانة 
فريوز حتظى باهتمام وا�سع

اأجنلينا ج�يل تق�ل اإن 3 من اأطفالها 
اأرادوا ال�سهادة �سد براد بيت
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