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عد�سة: حممود روؤوف

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأف���ادت جلن���ة الأمن والدف���اع النيابية، 
اأم����س الأربعاء، ب���اأن الق���وات الرتكية 
ت�ستع���د لهج���وم كبري داخ���ل الأرا�سي 
العراقية، م�سرية اإىل اأن دخولها و�سل 

بنحو 16 ك���م، فيما اأ�سارت اإىل تكوين 
تلك القوات 70 نقطة ع�سكرية.

اإىل  بالتوج���ه  احلكوم���ة  وطالب���ت 
املتح���دة  والأمم  العربي���ة  اجلامع���ة 

وجمل�س الأمن لوقف تلك النتهاكات.
ب���در  النائ���ب  اللجن���ة  ع�س���و  وق���ال 

)امل���دى(،  اإىل  ت�سري���ح  الزي���ادي، يف 
اآخ���ر  بح�س���ب  الرتكي���ة  "الق���وات  اإن 
املعلوم���ات، كونت له���ا داخل الأرا�سي 
العراقي���ة اأك���ر من 70 نقط���ة ع�سكرية 

على �سكل ربايا".
وتاب���ع الزي���ادي، اأن "ه���ذا القتح���ام 

يع���د احت���اًل وفق املفاهي���م الع�سكرية 
واملواثي���ق الدولي���ة املتعلق���ة باحرتام 

�سيادة البلدان".
واأ�س���ار، اإىل اأن "دخ���ول الق���وات اإىل 
العم���ق العراق���ي يح�س���ل يف الوق���ت 
احلايل بنح���و خمتلف، وقد و�سل اإىل 

16 كيلو مرتًا يف بع�س املناطق".
"التح���ركات  اأن  اإىل  الزي���ادي،  ولف���ت 
احلكومي���ة لغاي���ة الوقت احل���ايل هي 
خجول���ة للغاي���ة، يف وق���ت ينبغ���ي اأن 

يح�سل هناك جهد دبلوما�سي قوي".
 التفا�صيل �س2

اأن�صاأت 70 نقطة ع�صكرية وامتد دخولها اإلى 16 كم

فرق تركية ت�صم 30 �ألف مقاتل تحا�صر 
 بغداد / محمد �صباحمناطق عر�قية وت�صتعد لهجوم و��صع

�سمن امل�ساع���ي الرامية اإىل جتاوز 
اخلاف���ات والنزاع���ات الع�سائري���ة 
داع����س  تنظي���م  به���ا  ت�سب���ب  الت���ي 
جله���ود  وا�ستكم���ال  الإرهاب���ي، 
احلكومة، حدد جمل�س النواب يوم 
الثاثني من �سه���ر حزيران اجلاري 
موعدا لتنظيم اأكرب اجتماع لع�سائر 
العراق داخل مبنى الربملان من اجل 

حل جميع اخلافات والتداعيات.
ومنع���ت تلك امل�س���كات واخلافات 
الت���ي ج���اءت ب�سبب تواج���د تنظيم 
داع����س و�سيطرت���ه يف حينه���ا على 
الكث���ري  ع���ودة  املحافظ���ات  بع����س 
ع���دد  يف  النازح���ة  العوائ���ل  م���ن 
م���ن املناط���ق وامل���دن واملحافظ���ات 
الت���ي �سه���دت اعمال عن���ف يف فرتة 

حتريرها، اإىل مناطق �سكناها.  
ويقول حمم���د اخلالدي رئي�س كتلة 
بي���ارق اخل���ري يف جمل����س النواب 
احلكوم���ة  اإن  ل�)امل���دى(  بت�سري���ح 

جل���اأت موؤخ���را اإىل ت�سكي���ل جل���ان 
للح���وار م���ن اج���ل جت���اوز مرحل���ة 
وخملف���ات فرتة داع����س التي تركت 
الكث���ري م���ن امل�س���اكل والتداعي���ات، 
مبين���ا اأن تلك اللج���ان حتاول اإعادة 
ب���ني  واملجتمع���ي  الهل���ي  ال�سل���م 
خمتل���ف طبق���ات املجتم���ع العراقي 

والق�ساء على اخلافات.
ويف اأيار املا�سي �سكلت يف ق�سائي 
بعقوب���ة واملقدادية مبحافظة دياىل 
رئي����س  مكت���ب  برعاي���ة  جلنت���ان 
الوزراء، للح���وار املجتمعي وف�س 
النزاع���ات الع�سائري���ة واملجتمعية، 
الأمني���ة  اجله���ات  اإ�س���راف  حت���ت 
واحلكومية تتاألف كل جلنة من 15 
�سخ�سي���ة معروفة جمتمعي���ا تعمل 
عل���ى ا�ستقطاب ع���دد م���ن ال�سرائح 
املجتمعية لتنفيذ برامج امل�ساحلات 
واإنه���اء ظاهرة الث���ارات الع�سائرية 
الأم���ن  ته���دد  ظاه���رة  بات���ت  الت���ي 

الجتماعي.
 التفا�صيل �س2

�لبــرلمـان يـتـبـنـى "مـوؤتـمــرً�" 
ع�صائريًا لل�صلح في �لمناطق 

�ل�صاخنة تمهيدً� لعودة �لنازحين 

 خا�س/ المدى

ي���وم  الأمني���ة،  الأجه���زة  اأغلق���ت 
الثنني، مداخل حمافظة كرباء مع 
حمافظات بغداد، والنجف، وبابل.

وق���ال م�س���در اأمن���ي، يف ت�سري���ح 
خا����س ل�)امل���دى(، اإن "اأم���ر اإغ���اق 
ملحافظ���ة  اخلارجي���ة  ال�سيط���رات 
كرباء م���ن جميع املح���اور )بغداد، 
النج���ف، بابل(، �سدر من قبل قيادة 

العمليات".

واأ�ساف امل�س���در، اأن "هذا الإجراء 
الأمني مل نعرف اأ�سبابه لغاية الآن، 
مم���ا �سب���ب تكد����س ال�سي���ارات يف 

ال�سيطرات".
ي�سار اإىل اأن جماميع من املتظاهرين 
يروم���ون الدخول ملحافظ���ة كرباء 
اليوم مل�ساندة وال���دة النا�سط الذي 
مت اغتيال���ه اإيه���اب ال���وزين، وذل���ك 
بعد ان تعر�ست خيمتها التي تعتزم 
العت�سام فيها اأمام حمكمة كرباء، 

اإىل الهجوم اأكر من مرة.

م�صدر: قيادة �لعمليات وجهت 
باإغالق مد�خل كربالء

 بغداد / رامي ال�صالحي

ف�س���ل جمل����س الن���واب خ���ال دورتي���ه 
قان���ون  اإق���رار  يف  واحلالي���ة  ال�سابق���ة 
العط���ل الر�سمية، املوج���ود على رفوف 
اأعم���ال املجل�س من���ذ وقت طوي���ل، على 
خلفية اخلافات ال�سيا�سية ب�ساأن بع�س 

املنا�سبات خ�سو�سا )الدينية(.
ويحتل العراق مركز ال�سدارة يف تنوع 
املنا�سب���ات الوطنية والديني���ة والعطل 
الر�سمي���ة وغ���ري الر�سمي���ة، وغالب���ا م���ا 
تكون هناك ايام عطل تفر�سها الو�ساع 
المنية وال�سيا�سي���ة، فيما تقدر خ�سارة 
الب���اد ح�سب درا�س���ات اقت�سادية خال 
30 مليون  بنح���و  العطل  م���ن  اي���ام   7

دولر.
 التفا�صيل �س2

ف�صل طويل بالتمرير
قانون �لعطل 

�لر�صمية.. �ل�صر�عات 
�ل�صيا�صية ترحل 

�لم�صروع عامًا بعد �آخر

 بغداد/ تميم الح�صن

اك���ر م���ن 70 برجا للطاق���ة �سق���ط يف ال�سه���ر ال�18 
الخ���رية يف هجمات م�سلحة، تق���در خ�سائرها بنحو 

2 مليار دينار.
ونفذ جمهولون خال تلك الفرتة نحو 15 هجوما يف 
5 حمافظ���ات، فيما كان هدر الطاقة قد و�سل اىل اكر 

من 6 اآلف ميغاواط.

ويحت���اج العراق اىل 27 الف ميغاواط لتوفري الطاقة 
الكهربائي���ة 24 �ساع���ة يومي���ًا، فيما ي�ست���ورد 1200 

ميغاواط من الطاقة من اإيران.
ويتهم الربمل���ان احلكومة ب�"عدم اجلدية" يف معاجلة 
تل���ك احلوادث، كما هناك معلوم���ات عن تورط جهات 

الكهرباء. ابراج  �سد  الهجمات  داع�س" يف  "غري 
وق���ال رئي����س ال���وزراء يف اآذار املا�س���ي، اإن "هن���اك 
الطاق���ة  نق���ل  اأب���راج  لتفج���ري  تخريبي���ة  حم���اولت 

الكهربائية، ومتكنا من اإلقاء القب�س على عدد منهم".
وا�سار خ���ال اجلل�س���ة الأ�سبوعية حلكومت���ه اىل اأن 
"هذا الأمر لن يتم الت�ساهل معه باعتباره مي�س الأمن 

الوطني العراقي".
وبح�سب ترجيحات م�سادر �سيا�سية حتدثت ل�)املدى( 
ان "مافي���ات ف�ساد كبرية تقف وراء تلك الهجمات ملنع 

اعادة بناء منظومة الكهرباء يف العراق".
 التفا�صيل �س3

الكهرباء منظومة  بتخريب  متهمان  المولدات  "داع�س" وحيتان 

�لعر�ق خ�صر نحو 2 مليار دينار في 18 �صهرً� ب�صبب �صقوط �أكثر 
من 70 برجًا للطاقة

 خا�س/ المدى

اأك���دت وزارة ال�سح���ة، اأم����س الربعاء، 
ا�ستبعاد فر����س اللقاح امل�ساد لفايرو�س 
كورون���ا "اجباريًا" عل���ى املواطنني يف 
الوق���ت احلايل، فيما اأ�س���ارت اإىل �سول 
وجب���ات كب���رية م���ن اللقاح���ات ال�سه���ر 

املقبل.
وقالت ربى ف���اح ح�سن، ع�سوة الفريق 
الطب���ي العام���ي ل���وزارة ال�سح���ة، اإن 
"الوزارة ل تدر�س اإمكانية فر�س اللقاح 
امل�ساد لفايرو�س كورونا ب�سكل اجباري 
على املواطنني"، معتربة اأن "اللقاح جاء 

بهدف حماية الفراد من الفايرو�س".

اأن  اإىل  )امل���دى(،  ل����  ح�س���ن،  واأ�س���ارت 
�سركات  م���ع  تعاق���دت  ال�سح���ة  "وزارة 
اللقاح���ات  ل�س���راء  وجدي���دة  عدي���دة 
اخلا�سة بالفايرو����س بهدف تلقيح اكرب 
ع���دد ممكن م���ن املواطنني خ���ال الفرتة 

القليلة املقبلة".
املقب���ل  "ال�سه���ر  اأن  ح�س���ن،  واأ�ساف���ت 
�سيك���ون موعدًا لو�س���ول وجبات كبرية 
م���ن اللقاحات )�س���ركات متنوع���ة(، اإىل 
العراق"، مبين���ة اأن "هناك خطة جديدة 
توزي���ع  لتو�سع���ة  ال���وزارة  و�سعته���ا 

اللقاحات على املحافظات".
واأو�سحت اأن "الوزارة �ستبا�سر بحملة 
الدول���ة  موؤ�س�س���ات  جمي���ع  يف  تلقي���ح 

واجلامع���ات قريبًا"، كا�سف���ة يف الوقت 
)دولي���ة(،  وثيق���ة  "وج���ود  ع���ن  نف�س���ه 
�ست�س���در عن ال���وزارة للملقح���ني تعمل 

على ت�سهيل �سفرهم خارج العراق".
ويحذر املخت�سون الطبيون العراقيون 
من حتول العراق اإىل "ب���وؤرة" لطفرات 
فايرو����س كورون���ا، ب�سب���ب قل���ة اإقب���ال 
وب�سب���ب  اللق���اح،  تلق���ي  عل���ى  النا����س 
ا�ستم���رار انت�س���ار الإ�ساب���ات بوت���رية 

مرتفعة واإهمال التدابري الوقائية.
واعت���ربت جلنة ال�سحة النيابية، فر�س 
لق���اح كورونا عل���ى الط���اب واملوظفني 
بانه ل يعار�س الد�ستور، م�سرية اإىل اأن 

القوانني ت�سمح بذلك.

�ل�صحة تعلق على �إمكانية فر�ض �للقاحات �إجباريًا

 ترجمة / حامد اأحمد

منذ اع���ان حتري���ر املو�سل من �سيط���رة داع�س 
وانته���اء العملي���ات الع�سكرية فيه���ا عام 2017 
م���ا ت���زال اأحي���اء وا�سع���ة منه���ا وخ�سو�س���ا يف 
املدين���ة القدمية قد �سويت م���ع الأر�س مع تراكم 
الأنقا�س التي تتخلله���ا عبوات وجثث مطمورة 
حتتها توؤرق اأهايل املو�سل الذين ي�سكون غياب 
اهتمام حكوم���ي مع تلكوؤ وبطء يف جهود اإعادة 

الإعمار.
ابني���ة ومعامل تاريخية وجوام���ع وكنائ�س يعود 
تاريخها لقرون عديدة قد مت تدمريها خال فرتة 
وجيزة من قبل تنظي���م داع�س الإرهابي، املعركة 
�سد الإره���اب كلفت مدينة املو�سل اآلف الأرواح 
حمول���ة املدين���ة القدمي���ة فيه���ا اىل اأنقا�س جراء 
الق�سف والقنابل. بعد اأربع �سنوات على حترير 
املو�س���ل مات���زال الأنقا����س جتث���و عل���ى احي���اء 
املدين���ة القدمي���ة ول يعلم عدد اجلث���ث املطمورة 

حتتها.
ج���زء من املدين���ة بداأ بالرجوع ليق���ف على قدميه 
املواق���ع  عل���ى  العم���ل  م���ع تركي���ز  اأخ���رى  م���رة 

التاريخية للمدينة القدمية. جممع جامع النوري 
تتم الن اإعادة اعماره ف�سا عن ال�ساحة املجاورة 
التي ت�سم اأرب���ع كنائ�س قدمية، وهو �سيء يذكر 
باأن املو�سل كانت معروفة باملاذ الآمن للتعاي�س 

ال�سلمي بني الطوائف الدينية املختلفة.
اأه���ايل املو�س���ل يعملون م���ع منظم���ة اليون�سكو 
للحف���اظ على املواقع التاريخي���ة ويقومون ببذل 
م���ا ي�ستطيع���ون ل�سرتج���اع تراثه���م واأل���ق  كل 
مدينته���م ال�سابق وقاموا بتجمي���ع ما يقارب من 
3000 قطعة �سخرية ا�سلية من اأنقا�س كني�سة 
الطاه���رة الثري���ة ليت���م ا�ستخدامه���ا يف اإع���ادة 

اعمارها.
عم���اد عب���د الحد، م�س���رف عل���ى املوق���ع ويعمل 
بالتن�سي���ق مع منظم���ة اليون�سكو لإع���ادة اعمار 
الكني�س���ة، يق���ول "ا�ستخدم عنا�س���ر داع�س هذه 
الكني�س���ة كمقر ل�سرطة احل�سبة حمولني الكني�سة 
ملقر اعتقال و�سج���ن. لقد حظيت الكني�سة بزيارة 
الباب���ا فران�سي����س وناأم���ل ان يع���ود ال�ستق���رار 
والم���ن للم�سيحيني هنا وان ل يت���م ا�سطهادهم 

مرة اخرى".
 التفا�صيل �س4

 بغداد/ ح�صين حاتم

"دور  الع�سوائي���ات  مات���زال 
التج���اوز" متثل عائق���ا لدى ن�سبة 
كب���رية م���ن ال�س���كان، ل �سيما بعد 
تفاقمه���ا يف ظل جائح���ة كورونا. 
وينتظر الكثري من املواطنني اإقرار 
القان���ون اخلا����س بالع�سوائي���ات 
مرجحني بان���ه �سي�سهم بحل اأزمة 
ال�سكن املبعرة منذ �سنني طويلة.
م�سكل���ة  الع�سوائي���ات  وت�س���كل 
ت���وؤرق احلكوم���ات املتعاقب���ة بعد 
2003، ل�سيم���ا اأن عدد �ساكنيها 
يف تزايد م�ستم���ر، وو�سل اإىل ما 
يزي���د ع���ن تع���داد دول عدي���دة يف 

اخلليج.
ال�سكن يف املناطق الع�سوائية يف 
العراق ب���داأ مع الأي���ام الوىل من 
�سق���وط نظ���ام �سدام ح�س���ني عام 

الفو�سى وانهيار  2003 يف ظل 
وو�س���ط  احلكومي���ة  املوؤ�س�س���ات 

غياب الدولة والقانون.
وت���رى مفو�سية حق���وق الن�سان 
اأي  متث���ل  ل  الع�سوائي���ات  اأن 
منظوم���ة م���ن منظوم���ات حق���وق 
الن�سان ومتثل "اإهانة" للمواطن 

العراقي.
ي�سكن���ون  الفق���راء  م���ن  املاي���ني 
املناط���ق الع�سوائي���ة يف خمتل���ف 
املحافظات، ول�سيما يف العا�سمة 
الو�س���ط  وحمافظ���ات  بغ���داد 
واجلنوب، من خ���ال ال�ستحواذ 
يف  املرتوك���ة  الأرا�س���ي  عل���ى 

اأطراف املدن وبناء م�ساكن فيها.
وزارة  با�س���م  املتح���دث  ويق���ول 
التخطي���ط عبد الزه���رة الهنداوي 
"ل  ل�)امل���دى(،  حدي���ث  يف 
عل���ى  جدي���دة  موؤ�س���رات  توج���د 

جائح���ة  بع���د  الع�سوائي���ات  ع���دد 
"امل�س���ح  اأن  م�سيف���ا  كورون���ا"، 
الع�سوائ���ي مت اإيق���اف العم���ل ب���ه 
ب�سب���ب فايرو�س كورونا وما مثله 
م���ن خطورة منذ دخول���ه البلد اىل 

اليوم".
 التفا�صيل �س3

حقوق الإن�صان و�صفت الظاهرة بـ"اإهانة الفرد".. ودعت اإلى معالجتها

كورونا تو�صع د�ئرة "بيوت �لتجاوز" وقانون 
�لع�صو�ئيات ما يز�ل بانتظار �لت�صويت

بعد �صنوات من دحر داع�س

عبو�ت و�أنقا�ض وجثث ما تز�ل تالحق �أهالي �لمو�صل 

6

في عالم كالذي 
نعي�ض فيه، هل 

للكلمات من تاأثير؟

فوزي عبد الرحيم:



 بغداد / رامي ال�صالحي

ف�صل مجل�س النواب خالل دورتيه 
ال�صابقة والحالية في اإقرار قانون 

العطل الر�صمية، الموجود على 
رفوف اأعمال المجل�س منذ وقت 

طويل، على خلفية الخالفات 
ال�صيا�صية ب�صاأن بع�س المنا�صبات 

خ�صو�صا )الدينية(.
ويحتل العراق مركز ال�صدارة في 

تنوع المنا�صبات الوطنية والدينية 
والعطل الر�صمية وغير الر�صمية، 

وغالبا ما تكون هناك ايام 
عطل تفر�صها االو�صاع االمنية 
وال�صيا�صية، فيما تقدر خ�صارة 

البالد ح�صب درا�صات اقت�صادية 
خالل 7 ايام من العطل بنحو 30 

مليون دوالر.

البرلمان غير جاد
وقال ع�سو اللجنة القانونية في مجل�س النواب ح�سن 
فدعم اإن "قان���ون العطل والعديد من القوانين المهمة 
ف���ي مجل�س الن���واب اجلت اإلى اجل غير م�س���مى على 
خلفية انعقاد جل�س���ات البرلمان بع���د تمرير الموازنة 

المالية للعام الجاري".
وتح���دث فدعم ل���� )المدى(، قائ���ًا اإن "هن���اك �سعوبة 
كبي���رة في عق���د الجل�سات ف���ي مجل�س الن���واب خال 
الفت���رة القليل���ة المقبل���ة"، م�ستبعدًا ف���ي الوقت نف�سه 
تمرير "م�س���روع قانون العطل الر�سمية خال الدورة 
البرلمانية الحالية". واأ�س���ار ع�سو اللجنة القانونية، 
الن���واب ال يمل���ك الوق���ت الكاف���ي  "مجل����س  اأن  اإل���ى 
لمناق�س���ة واج���راء مباحث���ات ح���ول اي قان���ون، كون 
االنتخابات على بعد نحو 3 اأ�س���هر، وان�س���غال غالبية 
اع�ساء المجل�س بالحمات االنتخابية الخا�سة بهم".
واته���م فدع���م، خ���ال حديثه رئا�س���ة مجل����س النواب 

ب�"التق�سير"، معتبرًا اأنها غير جادة في عقد الجل�سات 
م���ن خ���ال ع���دم محا�س���بة الن���واب المتغيبي���ن وعدم 
اتخ���اذ االج���راءات القانونية بحقه���م. ويبلغ مجموع 
اأيام العطل الر�س���مية في العراق نحو 150 يومًا منها 
عط���ل دينية ووطني���ة وطارئة، باالإ�س���افة اإلى العطلة 
االأ�س���بوعية التي ت�س���مل يومي الجمعة وال�سبت، في 
حين كان ي�س���عى القانون )الموؤجل(، الى جعل العطل 
ع�س���رين يوم���ا في ال�س���نة فقط، ع���دا يوم���ي الجمعة 

وال�سبت من كل ا�سبوع.
وبح�سب المراقبين فاإن اأبرز الخافات حول القانون 
تكمن في تم�س���ك اأطراف التحالف الوطني، باأن يكون 
عي���د الغدير عطلة ر�س���مية، وهو يوم تن�س���يب االإمام 
علي ر�س���ي الله عنه خليفة للم�س���لمين م���ن قبل النبي 

محمد �سلى الله عليه و�سلم.

مقترحات قانونية
ف���ي المقابل، ي���رى الخبي���ر القانوني عل���ي التميمي، 
ل�س���نة 1٩٧٢  الر�س���مية 110  العط���ات  "قان���ون  اأن 
ال يحت���وي عل���ى ن����س يتي���ح تعطي���ل الدوام ب�س���بب 
ارتفاع درجة ح���رارة الطق�س، لكن درجت الحكومات 
المتعاقبة على مثل هذا االإجراء الوقائي عند و�س���ول 

الحرارة اإلى 50 درجة مئوية".
واأ�س���ار الخبير القانوني، في حديث ل���� )المدى(، اإلى 
اأن "البرلم���ان يحت���اج اإل���ى تعديل ه���ذا القانون 110 
ل�س���نة 1٩٧٢ ال���ذي يعط���ي �س���احية اإعط���اء العطل 
الر�س���مية لرئي����س الجمهوري���ة". واأ�س���اف التميمي، 
اأن "الع���راق يحتاج ف���ي تعديل القان���ون بفقرة تحدد 
وتن�س عل���ى )متى تمنح عطلة في ظل ارتفاع درجات 
الح���رارة(، وكذل���ك تحدي���د ن�س���بة ال���دوام ف���ي �س���هر 
رم�سان". واأو�سح الخبير القانوني، اأنه "في العديد 
من ال���دول يتم تعطي���ل الدوام بدرج���ة 35 درجة، في 
حين في العراق ت�سل اإلى 5٢ واأكثر، وكما ت�سمى في 
العراق )طباخات التم���ور(، لكن دون اعطاء اي عطلة 
ر�س���مية". ودائم���ًا ما تاأخ���ذ العطل في الع���راق طابعا 
غي���ر منظم، حي���ث تق���رر الحكومات المحلي���ة تعطيل 
الدوام الر�سمي في اي وقت، بعيدًا عن قرار الحكومة 

المركزية وفقَا لقانون المحافظات.
واأكد وزي���ر الثقافة وال�س���ياحة واالآثار ح�س���ن ناظم، 
الع���ام الما�س���ي، اأن قان���ون العي���د الوطن���ي الذي تم 
الت�س���ويت علي���ه ف���ي مجل�س ال���وزراء ف���ي االأول من 
ال�س���هر الما�س���ي م���ازال ف���ي مجل����س الن���واب، فيم���ا 
يخ�س���ع قانون العطات الر�سمية للدرا�سة في الوقت 

الراهن.
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 بغداد/ فرا�س عدنان

ب���در  النائ���ب  اللجن���ة  ع�س���و  وق���ال 
الزيادي، في ت�س���ريح اإل���ى )المدى(، 
اإن "الق���وات التركي���ة بح�س���ب اآخ���ر 
داخ���ل  له���ا  كون���ت  المعلوم���ات، 
االأرا�س���ي العراقية اأكثر من ٧0 نقطة 

ع�سكرية على �سكل ربايا".
وتاب���ع الزي���ادي، اأن "ه���ذا االقتحام 
يعد احتااًل وفق المفاهيم الع�سكرية 
والمواثيق الدولية المتعلقة باحترام 

�سيادة البلدان".
واأ�س���ار، اإلى اأن "دخ���ول القوات اإلى 
العم���ق العراقي يح�س���ل ف���ي الوقت 
الحالي بنحو مختلف، وقد و�سل اإلى 

16 كيلو مترًا في بع�س المناطق".
ولف���ت الزي���ادي، اإل���ى اأن "التحركات 
الحكومي���ة لغاية الوق���ت الحالي هي 
خجول���ة للغاي���ة، في وق���ت ينبغي اأن 
يح�سل هناك جهد دبلوما�سي قوي".

رئي����س  عل���ى  "الواج���ب  اأن  وبي���ن، 
ال���وزراء م�س���طفى الكاظمي، ووزير 
الخارجي���ة فوؤاد ح�س���ين توجيه طلب 
عاج���ل لعقد اجتماع الجامعة العربية 

في المرحلة االأولى".
"المرحل���ة  اأن  الزي���ادي،  واأو�س���ح 
الثانية تكون بتقديم طلبات اإلى االأمم 
المتح���دة ومجل����س االأم���ن؛ لغر����س 

وقف التجاوزات التركية".
وتحدث، عن "تطورات ح�س���لت لدى 
الجانب التركي بتخ�س���ي�س 30 األف 
مقاتل لكل منطقة �س���غيرة، وبالتالي 
نحن اأمام مخطط لزيادة الدخول في 

العمق العراقي".
ويع���رب الزي���ادي ع���ن اعتق���اده باأن 
"االأي���ام القادم���ة، اإذا ل���م يك���ن ل���دى 
فاأنن���ا  وا�س���ح،  موق���ف  الحكوم���ة 
�سن�سهد دخواًل كبيرًا للقوات التركية، 

وبنحو يزيد من الو�سع تعقيدًا".
ولفت ع�سو لجنة االأمن النيابية، اإلى 

اأن "ق���وات الح���دود العراقي���ة تعاني 
من �س���عف وا�س���ح، فمن غير الممكن 
اأن يم�س���ك ل���واء واحد م�س���احة ٢00 
ك���م، وبالتالي ينبغ���ي اأن تكون هناك 

حلول".
"اللجن���ة  اأن  الزي���ادي،  واأ�س���تطرد 

اقترح���ت في تقريرها الذي �س���ترفعه 
عن االأو�س���اع على الح���دود مع تركيا 
اإل���ى القائ���د الع���ام للقوات الم�س���لحة 
قريب���ًا ع���ددًا م���ن االأم���ور، م���ن بينها 

اإر�سال قوات اتحادية".
وح���دد الغر�س م���ن تحري���ك القوات 

االتحادية باأنه "الإجبار عنا�سر حزب 
العم���ال الكرد�س���تاني عل���ى الخ���روج 
م���ن الع���راق، وبه���ذا تنته���ي الذريعة 
التركي���ة في التج���اوز على ال�س���يادة 

الوطنية".
"الح���ل  اأن  اإل���ى  الزي���ادي،  وم�س���ى 

االقت�سادي ينبغي اأن يكون حا�سرًا؛ 
الب�س���ائع  م���ن  كبي���رة  كمي���ات  الأن 
التركية تباع في االأ�س���واق العراقية، 
وبمقاطعته���ا ممكن اأن نخلق �س���غطًا 
يمك���ن من خال���ه اأجبار تل���ك القوات 
عل���ى التراج���ع، ونلج���اأ اإلى اأ�س���واق 

اأخرى مثل ال�سعودية اأو االإيرانية".
من جانب���ه، ذكر ع�س���و اللجنة االآخر 
النائ���ب كاط���ع الركاب���ي، ف���ي حديث 
اإل���ى )الم���دى(، اأن "الق���وات التركية 
العراقية،  لل�س���يادة  توا�س���ل خرقه���ا 
وعمليات الق�سف التي اأوقعت العديد 

من ال�سحايا".
واأ�س���اف الركاب���ي، اأن "تل���ك القوات 
االأرا�س���ي  تجري���ف  ف���ي  م�س���تمرة 
الزراعي���ة وتهجي���ر الق���رى، و�س���رقة 
االأرا�س���ي  اإل���ى  ونقله���ا  االأ�س���جار 

التركية".
ولف���ت، اإل���ى اأن "الموق���ف الحكومي 
مثير لا�س���تغراب، فلم ن�س���هد تحركًا 
حقيقي���ًا لغاي���ة الوق���ت الحالي، وهذا 
بال�س���يادة  تركي���ة  ا�س���تهانة  تقابل���ه 
الوطني���ة م���ن خ���ال زيارة ق���ادة اإلى 

قواتها داخل االأرا�سي العراقية".
وم�س���ى الركابي، اإل���ى اأن "االحتال 
التركي لاأرا�سي العراقية يتنافى مع 
جميع مفاهيم ح�س���ن الجوار، كما اأنه 
يخرق القانون الدولي، واأن حججها 
ال ت�س���مح له���ا باقتحام اأرا�س���ي دولة 

اأخرى".
وكانت لجنة االأم���ن والدفاع النيابية 
قد اأجرت موؤخ���رًا زيارة اإلى محافظة 
االأو�س���اع  عل���ى  لاط���اع  ده���وك، 
على الح���دود ومدى اقتح���ام القوات 
التركي���ة االأرا�س���ي العراقي���ة، وف���ي 
�س���وء ذل���ك اأع���ّدت تقري���رًا كان م���ن 
المفتر����س اأن تعر�س���ه عل���ى جل�س���ة 
البرلم���ان لي���وم اأم����س االأول لك���ن تم 
تاأجيلها اإلى يوم االأحد المقبل ب�سبب 

عدم اكتمال الن�ساب.

اأن�صاأت 70 نقطة 
ع�صكرية وامتد 
دخولها اإلى 16 كم

فرق تركية ت�صم 30 �ألف مقاتل حتا�صر مناطق 
عر�قية وت�صتعد لهجوم و��صع

 بغداد / محمد �صباح

�س���من الم�ساعي الرامية اإلى تجاوز الخافات 
والنزاعات الع�س���ائرية التي ت�سبب بها تنظيم 
داع�س االإرهابي، وا�ستكماال لجهود الحكومة، 
ح���دد مجل�س النواب ي���وم الثاثين من �س���هر 
حزيران الجاري موع���دا لتنظيم اأكبر اجتماع 
لع�س���ائر العراق داخل مبنى البرلمان من اجل 

حل جميع الخافات والتداعيات.
ومنعت تلك الم�سكات والخافات التي جاءت 
ب�س���بب تواج���د تنظي���م داع�س و�س���يطرته في 
حينها على بع�س المحافظات عودة الكثير من 
العوائل النازحة في عدد من المناطق والمدن 
والمحافظ���ات الت���ي �س���هدت اعم���ال عنف في 

فترة تحريرها، اإلى مناطق �سكناها.  
ويق���ول محم���د الخال���دي رئي�س كتل���ة بيارق 
الخير في مجل�س النواب بت�س���ريح ل�)المدى( 
اإن الحكوم���ة لجاأت موؤخرا اإلى ت�س���كيل لجان 
للح���وار م���ن اج���ل تج���اوز مرحل���ة ومخلفات 
فت���رة داع�س الت���ي تركت الكثير من الم�س���اكل 
والتداعي���ات، مبين���ا اأن تل���ك اللج���ان تح���اول 
اإعادة ال�س���لم االهلي والمجتمعي بين مختلف 
العراق���ي والق�س���اء عل���ى  المجتم���ع  طبق���ات 

الخافات.
وفي اأيار الما�س���ي �سكلت في ق�سائي بعقوبة 
والمقدادي���ة بمحافظ���ة ديالى لجنت���ان برعاية 
مكت���ب رئي����س ال���وزراء، للح���وار المجتمعي 
وف����س النزاع���ات الع�س���ائرية والمجتمعي���ة، 
تح���ت اإ�س���راف الجه���ات االأمني���ة والحكومية 
تتاأل���ف كل لجن���ة م���ن 15 �سخ�س���ية معروف���ة 
مجتمعيا تعمل على ا�ستقطاب عدد من ال�سرائح 
المجتمعية لتنفيذ برامج الم�س���الحات واإنهاء 
ظاهرة الثارات الع�س���ائرية التي باتت ظاهرة 

تهدد االأمن االجتماعي.
وتما�سيا مع م�ساعي الحكومة ومحاولة الإنهاء 
الم�س���كات والمعوق���ات التي خلفه���ا  داع�س، 
ب���داأ مجل����س النواب يتح���رك بح�س���ب النائب 
الخالدي للتح�سير اإلى عقد موؤتمر كبير يجمع 
في���ه جميع ع�س���ائر الع���راق لبح���ث  النزاعات 
الع�س���ائرية وتداعيات تنظيم داع�س، مبينا اأن 
هيئة رئا�سة البرلمان حددت يوم الثاثين من 
�س���هر حزيران الجاري موعدا له���ذا الموؤتمر. 

وفي اإطار اال�ستعدادات لتجاوز هذه الم�سكلة 
ت�سعى الحكومة االتحادية اإلى ت�سكيل عدد من 
اللجان ف���ي مختلف الوحدات االإدارية التابعة 
للمحافظات التي �سهدت اعمال عنف ونزاعات 
وخافات ع�س���ائرية وتحتاج جهودا ع�سائرية 
واجتماعي���ة لح�س���مها، بعدم���ا ت�س���ببت ه���ذه 
الخاف���ات الع�س���ائرية واالجتماعي���ة بعرقل���ة 

عودة النازحين اإلى مناطقهم المحررة.
وي�سيف النائب الخالدي اأن "الدعوة اتت من 
قب���ل رئي�س مجل�س النواب عن طريق �س���يوخ 
الع�سائر لتنظيم هذا الموؤتمر في داخل مجل�س 
النواب والذي �سيح�س���ره رئي�سا الجمهورية 
ومجل����س ال���وزراء" الفتا اإل���ى اأن "الهدف من 
وراء الموؤتم���ر ه���و توحيد الموق���ف وتجاوز 

الم�سكات التي خلفتها الحرب على داع�س".
وف���ّر حوالي 5.8 مايين اإل���ى خارج مناطقهم 
اأو خ���ارج الباد؛ عندما اجت���اح تنظيم داع�س 
ثلث م�ساحة العراق �سيف ٢014، ثم تحولت 
مناطقهم اإلى �س���احة حرب لمدة ثاث �سنوات 

بين م�سلحي التنظيم والقوات العراقية.
من جهته، يوؤكد �س���عد المطلبي ع�س���و مجل�س 
محافظة بغداد ال�س���ابق في ت�سريح ل�)المدى( 
اأن نج���اح مهم���ة تل���ك اللج���ان الحكومية التي 

�س���كلت لغر����س الم�س���الحة الوطني���ة يعتم���د 
نوعي���ة  عل���ى  واال�س���ا�س  االول���ى  بالدرج���ة 
االهداف والمخطط الفكري الذي ت�س���ير عليه 

الحكومة.
وتعر����س عدد من اف���راد العوائ���ل التي عادت 
موؤخرا اإلى مناطق �سكنها لحاالت قتل على يد 
عائات اأو ع�س���ائر اأخرى بداف���ع االأخذ بالثاأر 
ع���ن الذين قتلهم التنظيم في الفترة ال�س���ابقة. 
وق���د عرقل ه���ذا االأم���ر جه���ود وزارة الهجرة 
الإتم���ام عملي���ة اإغاق ع���دد م���ن المخيمات في 

الباد. 
وي�سيف المطلبي اأن "الم�سكلة تكمن بانخراط 
العديد من ابناء الع�س���ائر في �س���فوف تنظيم 
داع����س في تل���ك الفترة الما�س���ية مما ت�س���بب 
بقت���ل وتهجير العديد م���ن االهالي اآنذاك، لكن 
بع���د عودة الحياة وتحرير تلك المناطق بداأت 
العوائل تبحث عن ال�سخ�س���يات التي ت�سببت 

في قتلهم وتهجيرهم".
كان���ت الحكومة العراقية قد نفذت خال االأيام 
الما�س���ية اأول���ى عملي���ات ا�س���ترجاع عائ���ات 
اأفراد تنظيم داع�س، عبر ا�س���تعادة 150 عائلة 
من مخي���م الهول، واإع���ادة توطينهم في مخيم 
الجدعة بالقرب من بلدة القيارة جنوب مدينة 

المو�سل بحوالي اأربعين كيلومترا.
متعلق���ة  غي���ر  بات���ت  "الق�س���ية  اأن  ويتاب���ع 
بالجان���ب الع�س���ائري ب���ل متعلق���ة بالجان���ب 
االجتماع���ي، وبالتال���ي الع�س���ائر ال دخ���ل لها 
ببع����س المنحرفي���ن الذين ت�س���ببوا في ايذاء 
النا����س وتهجيره���م م���ن مناط���ق �س���كناهم"، 
موؤك���دا على اأن هن���اك عوائل غير ق���ادرة على 
العودة ب�سبب ان�س���مام ابنائها اإلى تنظيمات 

داع�س اأو التعاون مع التنظيم االرهابي.
الهج���رة  وزارة  اعلن���ت  �س���ابق  وق���ت  وف���ي 
والمهجري���ن ع���ن ع���ودة ٩4 عائلة م���ن مخيم 
الهول بعد اكم���ال التدقيق االأمن���ي، الفتة الى 
ر عودة هذه العوائل من المخيم يعود  ان "تاأخُّ
ال���ى التخ�س���ي�س المال���ي والتدقي���ق االأمن���ي 
وجائحة كورونا، حيث اأن تلك االأ�سباب كانت 

العائق في المو�سوع".
وين���وه المطلب���ي اإل���ى اأن "اله���دف الرئي����س 
م���ن ت�س���كيل لج���ان حكومية وعق���د موؤتمرات 
ع�س���ائرية م���ن اج���ل ت�س���هيل ع���ودة العوائل 
ال���ى مناطقه���م ال�س���كنية، موؤك���دا ان البرلمان 
و�سع في الموازنة فقرة لدفع "الدية" الأهالي 
�سحايا تنظيم داع�س الذي قتل وهجر الكثير 

من النا�س في وقتها".

�لربملان يتبنى "موؤمترً�" ع�صائريًا لل�صلح يف �ملناطق �ل�صاخنة 
متهيدً� لعودة �لنازحني

اأفادت جلنة االأمن والدفاع النيابية، اأم�س 
االأربعاء، باأن القوات الرتكية ت�صتعد لهجوم كبري 

داخل االأرا�صي العراقية، م�صرية اإىل اأن دخولها 
و�صل بنحو 16 كم، فيما اأ�صارت اإىل تكوين تلك 

القوات 70 نقطة ع�صكرية. وطالبت احلكومة 
بالتوجه اإىل اجلامعة العربية واالأمم املتحدة 

وجمل�س االأمن لوقف تلك االنتهاكات.

ا�صتكماال لجهود الحكومة بف�س النزاعات التي خلفها تنظيم داع�س  ف�صل طويل بالتمرير

قانون �لعطل �لر�صمية.. �ل�صر�عات 
�ل�صيا�صية ترحل �مل�صروع عامًا بعد �آخر 
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ب�"ع���دم  احلكوم���ة  الربمل���ان  ويته���م 
اجلدي���ة" يف معاجل���ة تل���ك احل���وادث، 
كما هن���اك معلوم���ات عن ت���ورط جهات 
الهجمات �ضد ابراج  "غ���ر داع�ش" يف 

الكهرباء.
وق���ال رئي�ش الوزراء يف اآذار املا�ض���ي، 
اإن "هن���اك حم���اوالت تخريبي���ة لتفجر 
اأبراج نق���ل الطاقة الكهربائي���ة، ومتكنا 

من اإلقاء القب�ش على عدد منهم".
االأ�ض���بوعية  اجلل�ض���ة  خ���ال  وا�ض���ار 
حلكومت���ه اىل اأن "ه���ذا االأم���ر ل���ن يت���م 
الت�ض���اهل مع���ه باعتب���اره مي����ش االأم���ن 

الوطني العراقي".
وبح�ض���ب ترجيح���ات م�ض���ادر �ضيا�ضية 
ف�ض���اد  "مافي���ات  ان  ل�)امل���دى(  حتدث���ت 
كب���رة تق���ف وراء تل���ك الهجم���ات ملن���ع 
يف  الكهرب���اء  منظوم���ة  بن���اء  اع���ادة 

العراق".
وكانت جلنة حتقيقية برملانية قد اعلنت 
يف وق���ت �ضابق، اإنف���اق 81 مليار دوالر 
على قط���اع الكهرباء يف العراق منذ عام 

.2005
وت�ض���ر تل���ك امل�ض���ادر الت���ي طلبت عدم 
الك�ض���ف عن هويتها اىل ان هذه املافيات 
الكهربائية  املولدات  توريد  على  "تعمل 
اىل الع���راق وه���ي املت�ض���رر االك���رب يف 

حال مت ا�ضاح منظومة الطاقة".
وبح�ض���ب بع����ش التقدي���رات ان هن���اك 
اك���ر م���ن 150 ال���ف مول���دة كهرباء يف 
العراق لتغذية االحياء ال�ضكنية واملحال 
التجارية، تتجاوز ارباحها ال�ضهرية ال�3 

مليون دينار للمولدة الواحدة.

تكاليف الهجمات
وبح�ض���ب بيان���ات وزارة الكهرب���اء فان 
36 برج���ا �ضقطت يف عام 2020 يف 14 
هجوم���ا، ج���رى يف حمافظ���ات: بغداد، 

االنبار، دياىل، �ضاح الدين، واالنبار.
وخ���ال تل���ك الف���رة، اعلن���ت ال���وزارة 
كاجم���ايل  ميغ���اواط،   4700 فق���دان 
اخل�ضائ���ر الت���ي جرت على ط���ول ال�ضنة 

املا�ضية.
ام���ا يف الن�ض���ف االول م���ن 2021، فقد 
متع���ددة  بيان���ات  يف  ال���وزارة  اعلن���ت 
خ�ضارة 1900 ميغ���اواط، جراء �ضقوط 
36 برج���ا اي�ض���ا، يف 7 هجم���ات، وهو 
ما يظه���ر ت�ضاعد حجم اال�ضتهدافات عن 

العام املا�ضي.
وبح�ضب تقديرات م�ض���ادر برملانية عن 
تكالي���ف ا�ض���اح االب���راج خ���ال الع���ام 
والن�ض���ف عام االخ���ر، فان���ه ي�ضل اىل 

مليار و800 مليون دينار.
وتقدر تلك امل�ضادر، معدل ا�ضاح الربج 

الواحد ب�25 مليون دينار، باال�ضافة اىل 
تكاليف خطوط الكهرباء والنقل.

وت�ض���ر تلك امل�ض���ادر، الت���ي طلبت عدم 
ذكر ا�ضمها، اىل ان جمموع الوقت الذي 
ي�ضتغرق ال�ضاح االب���راج التي �ضقطت 
يف ال����18 �ضه���را االخرة، اك���ر من 70 
يوم���ا، مبع���دل ي���وم ت�ضليح واح���د لكل 

برج.

حلول احلكومة
وين�ض���ر تنظيم "داع����ش" احيانا مقاطع 
فيدي���و او �ضورا ع���رب املن�ضات الرقمية 

التابعة له، تظهر تعر�ضه البراج الطاقة.
ويقول عل���ي موؤن�ش ع�ض���و جلنة االمن 
يف الربملان ل�)امل���دى( ان "تلك الهجمات 
ب���ان  ور�ضال���ة  للحكوم���ة  اح���راج  ه���ي 

التنظيم مازال متواجدًا".
وتدع���و جلن���ة االم���ن يف الربمل���ان اىل 
الكهرب���اء   وزارة  ب���ن  امن���ي  تن�ضي���ق 
وال���وزارات االمنية ملواجهة م���ا ا�ضمته 

الطاقة". نقل  ابراج  تفجر  "حرب 
وك�ضف���ت وزارة الداخلية ع���ن اإجراءات 
جديدة حلماية خطوط نقل الطاقة، عرب 

ا�ضتخدام الطائرات امل�ضرة.

وقال املتحدث با�ضم الوزارة اللواء خالد 
املحنا يف ت�ضريحات �ضحفية، اإن "هناك 
�ضعيا ال�ضتخدام الطائ���رات امل�ضرة يف 

حماية اخلطوط الكهربائية".
م���ع  "مفاو�ض���ات  وج���ود  اإىل  واأ�ض���ار 
�ض���ركات �ضيني���ة به���ذا ال�ض���دد، ف�ض���ا 
عن وج���ود دع���م دويل للع���راق يف بهذا 

ال�ضاأن".
واأ�ض���اف: "�ضيت���م توقي���ع عق���د جلل���ب 
وحماي���ة  احل���دود  حلماي���ة  طائ���رات 

خطوط الكهرباء واملنتجات النفطية".
الكهرب���اء  وزارة  تق���وم  الع���ادة  ويف 

بتاأمن اب���راج الطاقة عن طريق القوات 
االمني���ة، لك���ن ات�ض���اع الهجم���ات، اجرب 
احلكوم���ة على عقد �ضراكة م���ع الع�ضائر 

حلماية االبراج.
واك���دت وزارة الكهرباء، انها طالبت من 
احلكوم���ة بزيادة ع���دد الق���وات حلماية 
االب���راج، وناق�ض���ت االم���ر م���ع �ضي���وخ 
ع�ضائ���ر وم�ضوؤولن حملين يف املناطق 

التي جتري فيها تلك الهجمات..
وق���ال املتح���دث با�ض���م ال���وزارة اأحم���د 
مو�ض���ى يف بي���ان اإن "ال���وزارة اتخذت 
جملة من االإج���راءات، �ضملت خماطبات 

والداخلي���ة  الدف���اع  لوزارت���ي  ر�ضمي���ة 
ومنا�ض���دات للق���وات املا�ضك���ة لاأر����ش، 
الازم���ة  احلماي���ة  توف���ر  ب�ض���رورة 

لاأبراج الناقلة للطاقة".
"وزي���ر  اأن  اىل  اىل   مو�ض���ى  ولف���ت 
الكهرب���اء طال���ب مديرية حماي���ة الطاقة 
بتوف���ر االإج���راءات الازمة م���ن خال 
ربط الكامرات احلرارية على م�ضارات 

اخلطوط الناقلة للطاقة".

االتفاق مع الع�سائر
وك�ضف���ت ال���وزارة انه���ا "اجتمع���ت م���ع 
وجهاء الع�ضائر واملختارين يف املناطق 
الت���ي ت�ضه���د تواج���د اأب���راج، باالإ�ضافة 
للمحافظ���ات  التابع���ة  الدوائ���ر  اإىل 
واالأق�ضي���ة والنواح���ي، م���ن اأجل حثهم 
على حماي���ة اخلطوط والبن���ى التحتية 

وال�ضراتيجية التابعة للكهرباء".
وكان م�ضوؤول���ون يف االنب���ار، اتهم���وا 
باإ�ضق���اط  املتنفذي���ن،  وبع����ش  ع�ضائ���ر 
االب���راج ب�ضب���ب "تناف����ش" عل���ى عقود 
احلماي���ة. يف غ�ض���ون ذل���ك انتقد حممد 
الطاق���ة يف  ع�ض���و جلن���ة  املن�ض���وري، 
مهم���ة  االه���ايل يف  توظي���ف  الربمل���ان، 

حماية االبراج.
وق���ال املن�ضوري يف ات�ضال مع )املدى( 
ان "حماي���ة االب���راج حتت���اج اىل تدخل 
احلكومة وزيادة الق���وات امل�ضوؤولة يف 
تلك املناطق". واتهم ع�ضو جلنة الطاقة 
احلكوم���ة ب�"عدم اجلدي���ة" يف معاجلة 
تلك الهجم���ات، و"�ضعف االجراءات يف 

�ضبط االمن".
ال�ض���كان  اي�ض���ا  دع���ا  املن�ض���وري  لك���ن 
والع�ضائ���ر القريبة من تل���ك االبراج اىل 
عدم "خل���ط االوراق" وحتويل امل�ضاكل 
م���ن احلكوم���ة اىل ا�ضته���داف للم�ضالح 

العامة.
وا�ض���اف النائ���ب ان "بع����ش العراقين 
ح���ن يكون لديه م�ضكلة م���ع م�ضوؤول او 
حماف���ظ يذه���ب لانتق���ام ع���رب تخريب 
املن�ض���اآت العامة ومنها اب���راج الطاقة"، 
م�ض���را اىل ان املخ���رب �ضيك���ون حينها 
اىل  ينتم���ي  يك���ن  مل  وان  "داع�ضي���ا 

التنظيم".
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مات����زال الع�ضوائي����ات "دور التج����اوز" 
متثل عائقا لدى ن�ضبة كبرة من ال�ضكان، 
ال �ضيم����ا بع����د تفاقمه����ا يف ظ����ل جائح����ة 
كورون����ا. وينتظر الكث����ر من املواطنن 
اإق����رار القان����ون اخلا�����ش بالع�ضوائيات 
مرجحن بانه �ضي�ضهم بحل ازمة ال�ضكن 

املبعرة منذ �ضنن طويلة.
ت����وؤرق  م�ضكل����ة  الع�ضوائي����ات  وت�ض����كل 
احلكومات املتعاقبة بعد 2003، ال�ضيما 
م�ضتم����ر،  تزاي����د  يف  �ضاكنيه����ا  ع����دد  اأن 
وو�ض����ل اإىل م����ا يزي����د ع����ن تع����داد دول 

عديدة يف اخلليج.
يف  الع�ضوائي����ة  املناط����ق  يف  ال�ضك����ن 
العراق ب����داأ مع االأيام االوىل من �ضقوط 
نظام �ض����دام ح�ضن ع����ام 2003 يف ظل 
الفو�ضى وانهيار املوؤ�ض�ضات احلكومية 

وو�ضط غياب الدولة والقانون.
اأن  االن�ض����ان  وت����رى مفو�ضي����ة حق����وق 
الع�ضوائي����ات ال متث����ل اأي منظوم����ة من 
ومتث����ل  االن�ض����ان  حق����وق  منظوم����ات 

العراقي. "اإهانة" للمواطن 
املاين م����ن الفق����راء ي�ضكن����ون املناطق 
املحافظ����ات،  خمتل����ف  يف  الع�ضوائي����ة 
وال�ضيما يف العا�ضمة بغداد وحمافظات 
الو�ضط واجلنوب، من خال اال�ضتحواذ 
على االأرا�ضي املروكة يف اأطراف املدن 

وبناء م�ضاكن فيها.
ويقول املتح����دث با�ضم وزارة التخطيط 
حدي����ث  يف  الهن����داوي  الزه����رة  عب����د 
ل�)امل����دى(، "ال توج����د موؤ�ض����رات جديدة 
بع����د جائح����ة  الع�ضوائي����ات  ع����دد  عل����ى 
كورونا"، م�ضيفا اأن "امل�ضح الع�ضوائي 
مت اإيق����اف العم����ل ب����ه ب�ضب����ب فايرو�����ش 
كورونا وما مثله من خطورة منذ دخوله 

البلد اىل اليوم".
"الع�ضوائي����ات  اأن  الهن����داوي،  وي����رى 
زادت بعد اجلائح����ة طاملا ال يوجد �ضيء 
يحد من انت�ضارها"، م�ضرا اىل اأن "عدد 
الع�ضوائي����ات قب����ل جائح����ة كورونا بلغ 

3600 يف عموم العراق".
وبح�ض����ب مفو�ضي����ة حق����وق االن�ض����ان، 
فهن����اك يف بغ����داد وحدها اأك����ر من األف 
تت�ض����در  وبذل����ك  للع�ضوائي����ات،  موق����ع 
قائم����ة املحافظات، تليه����ا الب�ضرة حيث 
يوج����د 700 موق����ع، فيما تاأت����ي بعدهما 
حمافظت����ا النج����ف وكرب����اء بواق����ع 98 

موقعًا.
ويلفت املتح����دث با�ضم وزارة التخطيط 
اىل اأن "الع�ضوائي����ات تتمث����ل بجوان����ب 
عدي����دة وت����وزع عل����ى ع����دة جه����ات م����ن 
بينها جان����ب الكهرباء واملي����اه والتعليم 

وال�ضحة والطرق )...(".
واأردف، اأن "املناط����ق الع�ضوائية ت�ضكل 
ب����وؤرة خطرة ج����دا على م�ضت����وى االأمن 
واالأو�ض����اع االجتماعية، وت�ضكل �ضغطا 
هائا عل����ى البنى التحتي����ة وال�ضيا�ضات 

التنموية".
اأن  اىل  بالق����ول  الهن����داوي  وم�ض����ى 
"ال����وزارة و�ضع����ت خط����ة �ضاملة وهي 
اخلا�����ش  القان����ون  اإق����رار  بانتظ����ار 

بالع�ضوائيات من قبل جمل�ش النواب".
ب����دوره، يق����ول ع�ض����و جمل�����ش النواب 

عبا�����ش ياب����ر يف حدي����ث ل�)امل����دى(، اإن 
ومع����د  مكتم����ل  الع�ضوائي����ات  "قان����ون 
من جمي����ع النواحي ومق����دم اىل رئا�ضة 
الوزراء وم����ن املفر�ش ان يدخل �ضمن 
ج����دول اعم����ال الربمل����ان يف اجلل�ض����ات 

املقبلة".
وي�ضي����ف النائ����ب ع����ن حمافظ����ة وا�ضط 
اأن "القان����ون مينح �ضاكني الع�ضوائيات 
دورًا اأو وح����دات �ضكني����ة بديل����ة ر�ضمية 
ومهياأة باخلدم����ات اال�ضا�ضية او منحهم 
مبالغ مالي����ة لل�ضكن يف مكان اآخر الإنهاء 

هذا امللف ب�ضكل مر�ٍش".
القان����ون يف  "اإق����رار  ياب����ر،  وي�ضتبع����د 
ال����دورة الربملاني����ة املقبل����ة"، معربا عن 
املقبل����ة"،  االي����ام  يف  ب�"اق����راره  امل����ه 
م�ض����را يف الوق����ت ذات����ه اىل ان "ن�ضبة 
ن�ضب����ة  م����ن   %27 بلغ����ت  الع�ضوائي����ات 

ال�ضكان".
من جهته، يق����ول ع�ضو مفو�ضية حقوق 
االن�ض����ان فا�ض����ل الغ����راوي يف حدي����ث 
ل�)امل����دى(، اإن "ح����ق ال�ضكن من احلقوق 
االأ�ضا�ضي����ة للمواطن وم����ن املفر�ش ان 
تكفل الدولة هذا احل����ق ويجب ان توفر 

لكل فرد حقه يف ال�ضكن".
وي�ضي����ف الغ����راوي، اأن "الع�ضوائي����ات 
دليل على تفاقم التداعي����ات االقت�ضادية 
وانت�ض����ار الفق����ر والبطال����ة وع����دم قيام 
احلكومة وموؤ�ض�ضاتها بتقدمي متطلبات 
ح����ق ال�ضك����ن وع����دم توزي����ع اأرا�ضي او 

قرو�ش مي�ضرة".
ويتابع ع�ضو مفو�ضية حقوق االن�ضان، 
اأن "كل ه����ذه االأ�ضب����اب اأدت اىل جل����وء 
الطبق����ات الفق����رة واملتو�ضط����ة ل�ضك����ن 

الع�ضوائيات".
وذك����رت جلنة مراقب����ة تنفي����ذ الربنامج 
ال�ضراتيج����ي  والتخطي����ط  احلكوم����ي 
النم����و  ن�ضب����ة  اأن   ،2019 حزي����ران  يف 
ال�ض����كاين بلغ����ت 2.8% �ضنويا ومبعدل 

120-150  الف وحدة �ضكنية  �ضنويا.
واأكدت حاج����ة الع����راق اىل 2.5 مليون 
التجمع����ات  ان  وح����دة �ضكني����ة، مبين����ة 
جتمع����ا   )3687( بلغ����ت  الع�ضوائي����ة 
الع�ضوائي����ة  امل�ضاك����ن  وع����دد   �ضكاني����ا 
  )521947( م�ضكنا وبن�ضبة 16.5% من 

جمموع عدد امل�ضاكن يف العراق. 
وبلغ  ع����دد ال�ضكان  يف هذه الع�ضوائيات 

)3292606( ن�ضم����ة لغاية ع����ام 2017، 
ج����اءت  فيم����ا  ذاته����ا،  اللجن����ة  بح�ض����ب 
حمافظ����ة بغ����داد يف  املرتب����ة  االوىل من 
حيث التجمع����ات الع�ضوائية التي بلغت 

)1022( جتمعا وبن�ضبة %27.7. 
وي�ضر الغ����راوي اىل، اأن "الع�ضوائيات 
ال متث����ل اأي����ة منظوم����ة م����ن منظوم����ات 
حق����وق االن�ضان، وتعت����رب اإهانة للفرد"، 
داعي����ا احلكومة اىل "توف����ر حقوق كل 

مواطن مبا يتنا�ضب مع كرامته".
وعلى امل�ضتوى ال�ضحي يقول م�ضدر يف 
وزارة ال�ضحة رف�����ش الك�ضف عن ا�ضمه 
يف حدي����ث ل�)امل����دى(، اإن "الع�ضوائيات 
اكر االماكن عر�ضه لاأمرا�ش وانت�ضار 
اجلراثي����م والفايرو�ض����ات وذل����ك نتيجة 
عدم توافر اخلدم����ات ال�ضحية وانعدام 
املياه ال�ضاحلة لل�ضرب يف اغلبها ا�ضافة 
اىل افتقاره����ا اىل الت�ضج����ر واكتظ����اظ 

اغلبها بالنفايات".
وي�ضيف امل�ض����در، اأن "ا�ضابات كورونا 
كان اغلبه����ا يف الع�ضوائي����ات واملناط����ق 
ال�ضعبي����ة ب�ضبب الكثافة ال�ضكانية وعدم 

وعي االغلبية بخطورة الفايرو�ش".
ويف العام 2020، ك�ضفت وزارة ال�ضحة 
اجلغرافي����ة  اخلارط����ة  ع����ن  والبيئ����ة، 
لاإ�ضاب����ات االأك����ر بفايرو�����ش كورونا، 
م�ضرة اإىل اأن اأغلب تلك االإ�ضابات كانت 
والع�ضوائي����ات  ال�ضعبي����ة  املناط����ق  يف 

واأطراف املدن.
وذكرت الوزارة، يف بيان تلقته )املدى(، 
انه "يف �ضوء التقارير امل�ضتلمة، وجدنا 
اأن هنال����ك حت�ضن����ا يف االلت����زام بتنفي����ذ 
احلظ����ر ومنع تنق����ل االأف����راد واملركبات 
يف اأغل����ب املناطق، و�ضخ�ضن����ا اأن اأغلب 
لوب����اء  امل�ضخ�ض����ة  املر�ضي����ة  احل����االت 
كورون����ا امل�ضتجد يف املناط����ق ال�ضعبية 

والع�ضوائيات واأطراف املدن". 

 JDH / من  بدعم  التقرير  هذا  ن�شر  • مت 
JHR - �شحفيون من اأجل حقوق الإن�شان 
وال�شوؤون العاملية يف كندا.

"داع�ش" وحيتان المولدات 
متهمان بتخريب منظومة 
الكهرباء

العراق خ�سر نحو 2 مليار دينار في 18 �سهرًا ب�سبب �سقوط 
اأكثر من 70 برجًا للطاقة

كورونا تو�سع دائرة "بيوت التجاوز" وقانون الع�سوائيات ما يزال بانتظار الت�سويت

سياسة

اكث�ر من 70 برجا للطاقة �س��قط يف اال�س��هر ال�18 االخرية يف هجمات م�س��لحة، تقدر خ�س��ائرها بنحو 2 مليار دينار. 
 ونف��ذ جمهول��ون خ��ال تل��ك الف��رة نح��و 15 هجوم��ا يف 5 حمافظ��ات، فيما كان ه��در الطاقة ق��د و�س��ل اىل اكث�ر 
من 6 اآالف ميغاواط. ويحتاج العراق اىل 27 الف ميغاواط لتوفري الطاقة الكهربائية 24 �ساعة يوميًا، فيما ي�ستورد 

اإيران. من  الطاقة  من  ميغاواط   1200

حقوق االإن�سان و�سفت الظاهرة ب�"اإهانة الفرد".. ودعت اإىل معاجلتها

 املدى / خا�ش

مواق���ع  عل���ى  اخلربي���ة  امل�ض���ادر  تناقل���ت 
التوا�ض���ل املختلفة مطل���ع اال�ضبوع اجلاري 
اخب���ارا تنبئ ع���ن اح���داث �ضاخن���ة تنوعت 
بن تداعيات اأمنية وعمليات قتل يف مناطق 
متع���ددة من حمافظة مي�ضان عكرت مبجملها 
�ضف���اء جو االنتق���ادات التي حت���ول بع�ضها 

اىل الذع عرب منافذ عديدة من تلك املواقع. 
املتابع لل�ضاأن االأمني يف مي�ضان ح�ضن فالح 
يق���ول "موجة من االغتي���االت والقتل العمد 
طال���ت بع����ش مواطن���ي املحافظ���ة مبختلف 
اق�ضيته���ا ونواحيه���ا ع���ربت حاج���ز الع�ضر 
عملي���ات قت���ل يف ي���وم واح���د منه���ا حدث���ت 
الأ�ضب���اب معروف���ة واخ���رى كان���ت اأ�ضبابه���ا 
ودوافعه���ا غ���ر معروفة وتنوع���ت اال�ضباب 
الع�ضائ���ري  واخل���اف  الث���اأر  ق�ضاي���ا  ب���ن 
واأكره���ا ده�ضة اغتيال �ضاب���ط برتبة نقيب 

يعمل يف اأحد املفا�ضل االمنية للدولة".  
مل يك���ن نق���ل االخب���ار واالأح���داث ال�ضاخنة 
حك���را عل���ى عملي���ات القت���ل واخلط���ف فقط 
ب���ل تنوقلت انب���اء ا�ضتخدام عب���وات نا�ضفة 
م���ن  اه���ايل  وممتل���كات  من���ازل  ا�ضتهدف���ت 
اح���د  �ضي���ارة  ا�ضته���داف  منه���ا  املحافظ���ة 
املواطن���ن بعب���وة نا�ضف���ة اأدت اإىل تعر�ضها 
الأ�ضرار مادي���ة دون ت�ضجيل خ�ضائر ب�ضرية 
تذك���ر.  وعل���ى �ضعي���د مت�ض���ل، اث���ارت تلك 
االخب���ار حفيظ���ة قي���ادة �ضرط���ة املحافظ���ة 
وو�ضفته���ا بال�"اخب���ار العارية ع���ن ال�ضحة 
متام���ا" م���ن خال ق�ض���م العاق���ات واالإعام 
يف القي���ادة يف بي���ان ا�ضدرته داعية فيه اىل 

املعلومات".  تناقل  يف  الدقة  "توخي 
العاق���ات  ق�ض���م  اأ�ض���دره  بي���ان  يف  وج���اء 
واالإع���ام يف قيادة �ضرط���ة حمافظة مي�ضان 
وا�ضف���ة اياه ب�"بي���ان تو�ضيح���ي" حول ما 
تناقلت���ه بع�ش مواق���ع التوا�ضل االجتماعي 
ع���ن خ���رب تعر����ش عجل���ة اح���د املواطن���ن 

النفج���ار نتيج���ة و�ض���ع عب���وة نا�ضف���ة يف 
مرك���ز حمافظ���ة مي�ضان ج���اء في���ه: "تناقلت 
ه���ذه املواق���ع خ���ربًا مف���اده )تعر����ش عجلة 
اح���د املواطنن النفج���ار نتيجة و�ضع عبوة 
نا�ضف���ة داخ���ل العجل���ة( وه���و خرب ع���اٍر عن 
ال�ضحة متامًا وتدعو مديرية �ضرطة مي�ضان 
اإىل توخي الدق���ة يف تناقل املعلومات واخذ 
االأخب���ار م���ن امل�ض���ادر املوثوقة كم���ا �ضوف 
بح���ق  القانوني���ة  االج���راءات  كاف���ة  تتخ���ذ 

مروجي االخبار الكاذبة".  
وك���رد فعل على بيان قي���ادة �ضرطة املحافظة 
ق���ام اأحد املواقع بعر�ش �ضور لل�ضيارة التي 
ا�ضتهدف���ت بالعبوة النا�ضفة مو�ضحا حدوث 
االأمر، مبينا انه مل ينقل �ضوى احلقيقة التي 

تغافلت عنها اجلهات االمنية يف املحافظة. 
املواطن حم�ضن فيا����ش يقول عن املو�ضوع 
االمني���ة حدثت ومل  االح���داث  "الكث���ر من 
له���ا �ضرط���ة املحافظ���ة الأ�ضب���اب ال  تتط���رق 
يعرفه���ا اجلمي���ع مكتفن بت�ضلي���ط اال�ضواء 
عل���ى ما يق���ع باأيديهم من مطلوب���ن للق�ضاء 
او غ���ره وتنف���ي ع���ادة العديد م���ن االأخبار 
التي وقعت فعا منها مواجهات وا�ضتباكات 
باال�ضلح���ة الناري���ة ح���دث بع�ضه���ا فعا يف 

اأحياء مدينة العمارة". 
اأ�ضحاب مواقع ال�ضو�ضيال ميديا و�ضفحات 
الفي����ش بوك التي ت�ضلط ال�ض���وء دائما على 
االأخب���ار واالح���داث االمني���ة يف املحافظ���ة 
ب�ض���ورة عاجل���ة له���م موقفه���م حي���ال ذل���ك 
املو�ضوع يقول �ضاحب موقع اخباري ف�ضل 
عدم ذك���ر ا�ضمه "ن�ضر االخب���ار واخلروقات 
�ضرط���ة  يزع���ج  تفا�ضيله���ا  ب���كل  االمني���ة 
املحافظة ويعتربها البع�ش منهم اإ�ضاءة لهم 
لذل���ك ال يوج���د تناغم بن بع����ش ال�ضفحات 
واملواق���ع و�ضرطة املحافظة ودائما ما تعترب 
ما تتداول���ه اخبار كاذبة وعارية عن ال�ضحة 
بينما توجد �ضفحات متممة للعمل االعامي 

ل�ضرطة املحافظة".

�سرطة املحافظة ت�سفها ب�"االأخبار الكاذبة"

في مي�سان.. عمليات قتل 
وتهديدات اأمنية 
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وجوام���ع  تاريخي���ة  ومع���امل  ابني���ة 
وكنائ����س يع���ود تاريخه���ا لق���رون عديدة 
ق���د مت تدمريه���ا خ���ال فرتة وجي���زة من 
قب���ل تنظي���م داع����س الإرهاب���ي، املعرك���ة 
�ش���د الإرهاب كلفت مدينة املو�ش���ل اآلف 
فيه���ا  القدمي���ة  املدين���ة  حمول���ة  الأرواح 
اىل اأنقا����س ج���راء الق�ش���ف والقناب���ل. 
بع���د اأربع �ش���نوات على حترير املو�ش���ل 
ماتزال الأنقا�س جتثو على احياء املدينة 
القدمي���ة ول يعل���م عدد اجلث���ث املطمورة 
حتته���ا. جزء م���ن املدين���ة ب���داأ بالرجوع 
ليق���ف على قدمي���ه مرة اأخرى م���ع تركيز 
العم���ل عل���ى املواق���ع التاريخي���ة للمدينة 
القدمية. جمم���ع جامع الن���وري تتم الن 
اإعادة اعماره ف�شا عن ال�شاحة املجاورة 
التي ت�شم اأربع كنائ�س قدمية، وهو �شيء 
يذك���ر بان املو�ش���ل كان���ت معروفة باملاذ 
الآم���ن للتعاي�س ال�ش���لمي ب���ن الطوائف 
الدينية املختلفة. اأهايل املو�ش���ل يعملون 
عل���ى  للحف���اظ  اليون�ش���كو  منظم���ة  م���ع 
املواق���ع التاريخي���ة ويقوم���ون بب���ذل كل 
ما ي�ش���تطيعون ل�ش���رتجاع تراثهم واألق 
مدينته���م ال�ش���ابق وقام���وا بتجمي���ع م���ا 
يقارب من 3000 قطعة �ش���خرية ا�ش���لية 
من اأنقا�س كني�ش���ة الطاهرة الثرية ليتم 

ا�شتخدامها يف اإعادة اعمارها.

عم���اد عب���د الح���د، م�ش���رف عل���ى املوقع 
ويعمل بالتن�ش���يق مع منظمة اليون�ش���كو 
لإعادة اعمار الكني�ش���ة، يقول "ا�ش���تخدم 
ل�ش���رطة  كمق���ر  الكني�ش���ة  ه���ذه  داع����س 
احل�ش���بة حمول���ن الكني�ش���ة ملق���ر اعتقال 
و�ش���جن. لق���د حظي���ت الكني�ش���ة بزي���ارة 
يع���ود  ان  وناأم���ل  فران�ش���ي�س  الباب���ا 
ال�شتقرار والمن للم�شيحين هنا وان ل 

يتم ا�شطهادهم مرة اخرى".
عل���ى مقربة من هذه الزاوية هناك �ش���وق 
يف املدين���ة القدمي���ة ب���داأت ت���دب احلياة 
في���ه م���ن جديد. حمم���د اأب���و �ش���عد كانت 
لدي���ه قهوة يف هذا ال�ش���وق من���ذ عقد من 
الزمن، وبينما بداأت ال�شجة ترجع لأزقة 
ال�ش���وق، فان ل���ه زبائ���ن اأي�ش���ا يرتادون 
املقهى رغم ان الو�شع القت�شادي للنا�س 

لي�س كما كان �شابقا ويعاين ال�شعف.
يقول اأبو �ش���عد "احلمد لله رجع ال�ش���وق 
خط���وة  يتح�ش���ن  وه���و  اأخ���رى،  م���رة 
بخطوة. يف وقت ما �شريجع كما كان يف 
ال�ش���ابق. ولكن النا�س والأهايل يعانون 
قلة القوة ال�شرائية لرتاجع دخلهم، ولهذا 

نحتاج اىل وقت".
عل���ى بع���د خط���وات م���ن ال�ش���وق متك���ن 
م�ش���اهدة الدمار والأنقا�س املرتاكمة يف 
املدينة القدمية، اأهايل متذمرون يقولون 
اإن ال�شلطات جاءت لرفع بع�س الأنقا�س 
من �شوارع املدينة القدمية للتهيئة لزيارة 
الباب���ا، ولك���ن بعد مغ���ادرة الباب���ا مل يعد 

هناك اأي اهتمام بعد.
عماد عبد الله، يعمل نادل يف مطعم، غادر 
هو وعائلته م�ش���كنهم يف املدينة القدمية 
عن���د دخ���ول داع�س املو�ش���ل، وج���اء بعد 
التحري���ر لريى بيته واحلي الذي ي�ش���كن 

فيه قد حتول اىل خراب.
يقول عبد الله "لي�ش���ت هناك اعمال اإعادة 
اعم���ار يف املو�ش���ل، انه���ا وع���ود فق���ط. 
يدع���ون باأنهم �ش���يقومون باإعادة العمار 

ولكن مل يح�شل �شيء من هذا القبيل".
وي�ش���يف قائا "ابني يرتعب من العودة 
حلينا ال�ش���كني بع���د روؤيته للدم���ار الذي 
حلق بالبيت، لهذا انا اعمل ملدة 15 �شاعة 
يوميا يف مطعم لت�شديد مبلغ اإيجار بيت 
�شغري �ش���رقي املو�شل يف �شبيل احلفاظ 

على ابني من اأن يت�شرر نف�شيا".
املدين���ة القدمية عانت من اأق�ش���ى حوادث 
اثن���اء  املو�ش���ل  �ش���هدتها  الت���ي  الدم���ار 
اأه���ايل  م���ن  الكث���ري  التحري���ر.  عملي���ات 
املدين���ة ي���رددون نف����س العب���ارات الت���ي 

ت�شري اىل غياب عمليات اإعادة العمار.
لي���ث ها�ش���م عبد الل���ه، من اأه���ايل املدينة 
القدمي���ة الذين بق���وا فيها وعا�ش���وا حالة 
احل�ش���ار حي���ث تعر�ش���وا للمجاع���ة، ما 
ي���زال يعي����س يف املدين���ة القدمي���ة بع���د 
ان قام���ت منظم���ة خريي���ة غ���ري حكومية 
مب�ش���اعدته يف اإعادة اعمار بيته وعودته 
اليه منذ ثاث �ش���نوات، وهو يعي�س الآن 

و�شط انقا�س املدينة.

يقول عبد الله "الدمار والنقا�س ح�ش���ل 
اجلوي���ة  وال�ش���ربات  املع���ارك  نتيج���ة 
وق�ش���ف الهاون���ات والقنابل، وم���ا تزال 
هناك جث���ث مدفونة حت���ت الأنقا�س. انا 
اأخرجت بع�س اجلثث بنف�ش���ي. مل يتغري 
�ش���يء منذ رجوع���ي للمدينة، ام���ا بع�س 
الأن�ش���طة الت���ي جتري الآن فه���ي من قبل 

منظمات خريية وا�شخا�س حملين".  
واأ�ش���اف قائا "لقد م�ش���ت اأربع �شنوات 
من���ذ حت���رر املدين���ة، اأرب���ع �ش���نوات منذ 
ت���اأت  ومل  منه���ا  داع����س  م�ش���لحي  ط���رد 
احلكومة هنا لت�شاأل عنا. نحن م�شتاوؤون 

وغا�شبون جدا اإزاء احلكومة، هذا �شيء 
خمج���ل". اإعادة العمار هي من بن كثري 
م���ن حتديات اأخرى تواجهه���ا املدينة بعد 
حتريرها م���ن داع�س، فقد خل���ف التنظيم 
الإرهاب���ي وراءه ارث���ا مميتا م���ن الألغام 
والعب���وات النا�ش���فة الت���ي تعتق���د الأمم 
املتح���دة ب���ان الم���ر ق���د ي�ش���تغرق عق���دا 
م���ن الزم���ن لإزالة وابط���ال مفعول جميع 
العب���وات الت���ي زرعه���ا وتركه���ا التنظيم 
اإزال���ة  خب���ري  لوماك����س،  واي���ن  وراءه. 
الغام دويل يعمل على تدريب كادر حملي 
يف كيفي���ة اإزال���ة الألغام، يق���ول "يتم هنا 

انت�شال وازالة كثري من العبوات النا�شفة 
واللغ���ام، وم���ا ت���زال البطاري���ات تعم���ل 
داخله���ا. تنظيم داع�س كان يتقن �ش���ناعة 

العبوات النا�شفة".
عوائ���ل عادت ملناطقها تعر�ش���ت حلوادث 
قطع اأط���راف وموت جراء عبوات خمباأة 
حتت الأنقا�س بينما كانوا يرفعون ق�شما 

من الأحجار يف منازلهم املحطمة.
خملفات احلرب من العبوات واملتفجرات 
غ���ري املنفلق���ة متواجدة يف كل م���كان من 
ال���ذي كان  ال�ش���فاء،  املدين���ة. م�شت�ش���فى 
يعت���ر ث���اين اأه���م م�شت�ش���فى متطور يف 

املو�ش���ل، ا�ش���تغرق فري���ق الأمم املتحدة 
لإزالة الألغام مدة 18 �ش���هرا لإزالة مئات 
م���ن العب���وات النا�ش���فة كان���ت مزروع���ة 
ومرتوك���ة يف موق���ع واح���د وه���و ه���ذا 
امل�شت�ش���فى. بيه���ر لدهام���ر، خب���ري اإزالة 
الغ���ام م���ن منظم���ة يومنا����س، يق���ول عن 
العبوات النا�ش���فة املنت�ش���رة بن انقا�س 
مدينة املو�ش���ل "ان���ه عدو لن ين���ام ابدا. 
�ش���يبقى هذا اخلطر متواجدا هناك حلن 

ما ياأتي اأحد ويعمل على ازالته".

الأمريكي  PBS موقع  • عن 

ب����ع����د ������س�����ن�����و�ت م������ن دح��������ر د�ع���������ش

املو�صل  اأه����ايل  ت��اح��ق  ت���زال  م��ا  وج��ث��ث  واأن��ق��ا���ض  ع��ب��وات 

منذ �عالن حترير �ملو�س��ل من �س��يطرة د�ع�ش و�نتهاء �لعمليات �لع�سكرية 
فيها عام 2017 ما تز�ل �أحياء و��س��عة منها وخ�سو�سا يف �ملدينة �لقدمية قد 
�س��ويت مع �لأر�ش مع تر�كم �لأنقا�ش �لتي تتخللها عبو�ت وجثث مطمورة 
حتته��ا توؤرق �أهايل �ملو�س��ل �لذين ي�س��كون غي��اب �هتمام حكوم��ي مع تلكوؤ 

وبطء يف جهود �إعادة �لإعمار.

 بغد�د / �ملدى

وق���ال قائممقام اخلال�س ع���دي عدنان اخلدران يف 
ت�ش���ريح �ش���حفي، اإن "67 كم من حدود دياىل مع 
�شاح الدين غري موؤمنة ب�شبب تداخل ال�شاحيات 
و�ش���ياع امل�ش���وؤوليات المنية بن قيادتي عمليات 

�شامراء و�شاح الدين".
وا�ش���اف ان "مناط���ق ح���دود دي���اىل يف مطيبيجة 
وامليت���ة و�ش���بيعات والبو خليل والب���و جمعة تعج 
بالع�ش���رات من الدواع����س ويتحركون بحرية تامة 
لعدم وجود عمليات امنية ناجعة واقت�ش���ارها على 
عمليات ا�شتعرا�شية متتد لعدة ايام بعد اي حادث 
او هج���وم وتنتهي بنهاي���ة جمال�س عزاء �ش���حايا 

الهجمات".
واكد اخل���دران "م�ش���اعي تنظيم داع����س لخرتاق 
ق���رى �ش���مال غرب���ي العظي���م للو�ش���ول اىل طريق 
دي���اىل – كركوك ال�ش���رتاتيجي عر �ش���ن هجمات 
عنيف���ة ومتوا�ش���لة على قري���ة البو بك���ر التي تعد 
املمر ال�ش���يق لخرتاق حدود دياىل"، م�ش���ريا اىل 
"تعر����س قرية البو بك���ر لعدة هجمات خلفت 17 
�ش���حية و23 جريحا وتدمري الكامريا احلرارية 5 

مرات".
وطالب اخلدران بتويل احل�ش���د ال�ش���عبي وبا�شناد 
من احل�ش���د الع�شائري "م�شوؤولية القواطع المنية 
عند ح���دود دياىل و�ش���اح الدين وال�ش���تفادة من 
خ���رات الهايل ومعرفتهم بجغرافية مناطقهم اىل 

جانب ا�شتماتتهم بالدفاع عن قراهم ومناطقهم".
وا�ش���ار قائممق���ام اخلال����س اىل ان "ابرز ا�ش���باب 

الهجم���ات الرهابية بن دياىل و�ش���اح الدين هو 
تويل ق���وات اجلي�س م�ش���وؤولية القواط���ع المنية 
عند حدود �ش���اح الدي���ن دياىل ع���ام 2018 بعدما 
كان���ت موؤمن���ة بالكام���ل وبن�ش���بة 100% م���ن قب���ل 
قوات احل�ش���د ال�ش���عبي للفرتة م���ن 2015- 2018 
ومل ت�ش���هد اي هجم���ات بعد عجز ع�ش���ابات داع�س 
اخ���رتاق دفاعات وحت�ش���ينات احل�ش���د عند حدود 
�شاح الدين، وبعدها حتولت اىل م�شرح للهجمات 

والعمليات الرهابية منذ ذلك احلن".
وح���ذر اخل���دران م���ن "ن���زوح جدي���د للق���رى التي 
مت���ت اعادته���ا بع���د عملي���ات التحرير ع���ام 2015 
يف اط���راف ناحي���ة العظي���م وافراغها من ال�ش���كان 
وحتوله���ا ملاذات ومقار للتنظيم���ات الرهابية من 

جديد".
وتعر�شت قرية )البو بكر( �شمال غربي العظيم اىل 
اعنف هجوم منذ عدة �شنوات بالعبوات والقنا�س 
وال�ش���لحة املتو�ش���طة خلف 3 �ش���حايا و4 جرحى 
غالبيته���م من احل�ش���د الع�ش���اري اىل جانب تدمري 

عدة منازل وقتل عدد من املوا�شي.
وتع���د املناط���ق والق���رى احلدودية املهج���ورة بن 
دي���اىل و�ش���اح الدين اخط���ر ب���وؤر واوكار داع�س 
ب�ش���بب الطبيع���ة اجلغرافي���ة الوع���رة الت���ي مكنت 
عنا�ش���ر التنظي���م م���ن اتخاذه���ا م���اذا ومعاق���ل، 
دي���اىل  اط���راف  مناط���ق  يف  للهجم���ات  ومنطلق���ا 
وكرك���وك. ومل تفل���ح جمي���ع العملي���ات المنية من 
تطهريه���ا وتاأمينه���ا بالكام���ل، فيما توؤكد م�ش���ادر 
وجود معاقل حم�ش���نة للجماعات امل�شلحة يف تلك 

املناطق مل يتم ال�شتدلل عليها حتى الآن.

 ذي قار / ح�سني �لعامل

املعاه���د  خريج���ي  م���ن  املئ���ات  ويوا�ش���ل 
والكليات التظاهر والعت�شام اأمام املن�شاآت 
النفطية منذ نحو �شنة للمطالبة بالتعين يف 
املن�ش���اآت املذك���ورة، وقد اأقدموا خال �ش���هر 
حزيران اجل���اري على غلق مبن���ى املحافظة 
لث���اث مرات متتالية فيم���ا قاموا ويف مرات 
عدي���دة ويف اأزم���ان خمتلف���ة بغل���ق �ش���ركة 
نفط ذي قار وم�ش���فى النفط و�شركة توزيع 

املنتجات النفطية.
وقال احد اع�شاء تن�شيقية اعت�شام املن�شاآت 
النفطية ل�)امل���دى( ان "املئات من اخلريجن 
املعت�ش���من ام���ام املن�ش���اآت النفطي���ة قام���وا 
بخط���وة ت�ش���عيدية اغلق���وا خاله���ا دي���وان 
املحافظ���ة وقطع عدد من اجل�ش���ور و�ش���ارع 
المام علي املوؤدي اىل مبنى املحافظة ناهيك 
عن موا�شلة العت�ش���ام امام �شركة نفط ذي 
قار وم�ش���فى النفط"، مبينا ان "الغلق �شمل 
مبن���ى املحافظ���ة فق���ط ومل ي�ش���مل املن�ش���اآت 

النفطية رغم توا�شل العت�شام امامها".
وا�ش���ار واو�ش���ح ع�ش���و التن�ش���يقية ال���ذي 
ان  اىل  ا�ش���مه  ع���ن  الف�ش���اح  ع���دم  طل���ب 
"الت�ش���عيد ج���اء بعد الت�ش���ويف يف ح�ش���م 
مل���ف اخلريجن"، مبين���ا ان "الم���ن العام 
ملجل�س الوزراء حميد الغزي �شبق وان طلب 
من املعت�ش���من اعادة فتح املن�ش���اآت النفطية 
الت���ي قام���وا باإغاقه���ا قب���ل ب�ش���عة ا�ش���هر 
مقاب���ل التحرك حل�ش���م مل���ف تعيينهم خال 
14 يوم���ا اإل ان���ه مل ي���ِف بذل���ك"، منوها اىل 
ان "امل�ش���وؤولن يف احلكومة املركزية �شبق 
وان ت�ش���لموا قائمة باأ�شماء 999 خريجا من 
املعت�ش���من ال�ش���ابقن امام �ش���ركة نفط ذي 
قار وم�ش���فى النفط لغر�س تعيينهم ال انهم 

جلاأوا اىل الت�شويف".
وا�شاف امل�شدر ان "حمافظ ذي قار وعدهم 
ب���دوره ان يتوجه ه���و ووفدا من اخلريجن 
اىل المانة العامة ملجل�س الوزراء اأو وزارة 
النف���ط اأم����س )الربع���اء( لغر�س التو�ش���ل 
اىل ح���ل مل�ش���كلة اخلريج���ن ال ان���ه مل يق���م 

بذلك وازاء ذلك ق���ام اخلريجون بغلق مبنى 
املحافظة وت�شعيد الفعاليات الحتجاجية".

"وزارة  ان  اىل  التن�ش���يقية  ع�ش���و  وا�ش���ار 
النفط اعلن���ت عن موعد لإطاق ال�ش���تمارة 
النف���ط  وزارة  يف  للتعيين���ات  اللكرتوني���ة 
يف 27 حزي���ران اجل���اري وان املعت�ش���من 
يطالبون بتعيينهم وفق قائمة ال�ش���ماء التي 
رفعوه���ا ولي�س عر التق���دمي اللكرتوين"، 
كتاب���ا  ار�ش���لت  النف���ط  "وزارة  ان  واردف 
للتعاقد مع الخت�شا�شات الهند�شية والفنية 
فقط ب�ش���يغة اجر يومي، فيما املعت�ش���مون 
ميثل���ون الخت�شا�ش���ات الهند�ش���ية والفنية 

والدارية".   
احل���ايل  ال�ش���بوع  م���ن  �ش���ابق  وق���ت  ويف 
اق���دم املئات م���ن اخلريجن الغا�ش���بن يوم 
اغ���اق  عل���ى  الح���د )20 حزي���ران 2021( 
مبنى حمافظ���ة ذي قار ومنع املنت�ش���بن من 

املبا�شرة بالدوام وذلك للمطالبة با�شتثنائهم 
يف  للتعيين���ات  اللك���رتوين  التق���دمي  م���ن 

الدوائر النفطية.
دي���وان  موظف���ي  اح���د  ق���ال  جانب���ه،  وم���ن 
م���ن  "جمامي���ع  ان  ل�)امل���دى(  املحافظ���ة 
املتظاهري���ن م���ن خريجي الكلي���ات واملعاهد 
احت�ش���دوا اأم���ام مبن���ى املحافظ���ة واحرقوا 
ع���ددا من الط���ارات وابلغ���وا الق���وة املكلفة 
حماي���ة املبنى ب�ش���رورة مغادرة املنت�ش���بن 
وع���دم ال�ش���تمرار بال���دوام"، وا�ش���اف اأن 
اإ�ش���رار  اأم���ام  لاأم���ر  امتثل���وا  "املنت�ش���بن 

املعت�شمن وخ�شية من ت�شعيد املوقف".
و�شبق للمعت�شمن اأمام املن�شاآت النفطية ان 
قاموا قبل ب�شعة ا�ش���هر باإغاق م�شفى نفط 
ذي قار ودائرة توزي���ع املنتجات النفطية ما 
ت�ش���بب ذلك يف ازمة وقود حادة يف حمافظة 
ذي قار التي �ش���هدت وق���وف طوابري طويلة 

من املركب���ات امام حمط���ات تعبئ���ة الوقود، 
فيما اأدى غلق اجل�ش���ور اىل اختناق مروري 

وفو�شى يف حركة املركبات.
وكان املئ���ات من خريجي الكلي���ات واملعاهد 
املطالب���ن بالتعيينات يف املن�ش���اآت النفطية 
اغلق���وا �ش���باح ي���وم الثاث���اء )1 حزي���ران 
2021( مبن���ى حمافظ���ة ذي ق���ار وع���ددا من 
الدوائ���ر احلكومية وقطعوا ج�ش���ر الزيتون 

اأمام حركة املرور.
ي�ش���ار اىل ان خريجن غا�شبن اقدموا يوم 
الح���د )11 ني�ش���ان 2021( عل���ى قطع ثاثة 
النا�ش���رية  ج�ش���ور حيوي���ة و�ش���ط مدين���ة 
وموا�شلة غلق ال�ش���ركات والدوائر النفطية 
وذلك يف ت�شعيد جديد للخريجن بعد انتهاء 
مهل���ة اليوم���ن الت���ي منحوه���ا للحكومت���ن 
ال�ش���تجابة  لغر����س  واملركزي���ة  املحلي���ة 

ملطالبهم بالتعين.  

للمرة �لثانية خالل �أ�سبوع و�لثالثة خالل �سهر

خريجون غا�صبون يجددون اإغاق ديوان حمافظة ذي قار 
وقطع عدد من الطرق واجل�صور

دياىل.. حتذير من نزوح جماعي 
وو�صول داع�ض لطريق مهم

حذر م�سوؤول حكومي يف دياىل، يوم �أم�ش، من نزوح جماعي 
لقرى �سمال غربي �لعظيم �حلدودية مع �سالح �لدين ب�سبب 

هجمات د�ع�ش وو�سول عنا�سر �لتنظيم �ىل طريق دياىل- 
كركوك �ل�سرت�تيجي.

جدد �ملئات من �خلريجني �لغا�س��بني يوم �أم�ش، فعالياتهم �لحتجاجية للمطالبة 
بح�سم ملف تعيينهم يف �ملن�ساآت �لنفطية، وفيما �قدمو� على �غالق مبنى حمافظة 
ذي قار وقطع عدد من �لطرق و�جل�س��ور بالإطار�ت �ملحروقة، بينو� �ن �لت�س��عيد 
ياأتي للرد على �لت�س��ويف �حلكومي وعدم �يفاء �مل�س��وؤولني بالوعود �لتي قطعوها 

حل�سم ملف تعيينهم.



 بغداد / اإياد ال�صاحلي

احت���اد  رئي����س  البه���اديل  اإبراهي���م  اأك���د 
التايكوان���دو، اأن م�ش���اركة منتخبن���ا الوطني 
يف بطولت���ي اآ�ش���يا وبريوت الدولي���ة للفرتة 
كان���ت  اجل���اري،  حزي���ران   22 اىل   12 م���ن 
عد الإداري���ة والفنية  ُمثم���رة على جمي���ع ال�شُ
حقب���ة  بداي���ة  و�شتك���ون  وال�شرتاتيجي���ة، 
مزدهرة للعبة التي مل ت�شّجل اأّية م�شاركة يف 

بطولة اآ�شيا منذ عام 2010 حتى الآن.
وقال اإبراهيم يف حديث���ه ل�)املدى( بعد عودة 
الوف���د م���ن العا�شمة اللبنانية ب���ريوت :"تعد 
املناف�ش���ة يف البطولتني من اأق���وى ما �شهدته 
التايكوان���دو ه���ذا الع���ام، وم�شتواه���ا الفني 
كان حم���ط اأهتمام كب���ار املدرب���ني والالعبني 
يف العامل، اإذ اأن امل�شاركني فيها ُم�شّنفون من 
ابطال اللعبة خا�شة كوريا اجلنوبية واإيران 
ومنه���م مر�ّش���ح لنت���زاع ذه���ب دورة الألعاب 

الوملبية يف طوكيو 2020".

اأول م�صاركة
وا�ش���اف :تع���د املُ�شاركة ه���ذه الأوىل لحتاد 
التايكوان���دو خارجي���ًا بع���د ت�شكيل���ه يف اأيار 
ع���ام 2019، ولأول م���رة يف تاري���خ اللعب���ة 
ي�ش���ّكل وفدًا كامل ال�شف���وف لبطولتني قارية 
ودولي���ة، ومت التعاقد م���ع اأف�شل املدربني يف 
املنطق���ة وهو الإي���راين حممد ر�ش���ا اإذ �شبق 
ل���ه اأن دّرب منتخب �شباب اإي���ران وحّقق معه 
نتائج كبرية، ونظرًا لُق�شر الفرتة التي ت�شّلم 
خالله���ا مهّم���ة منتخبن���ا، 25 يوم���ًا، فاأن���ه مل 
ي�شتطع اأن ُينج���ز كل امل�شاِئل الفنية املطلوبة 

التي تعّزز عمله مع الالعبني".

تفاوؤل.. وتطّور
يف  م�شاركتن���ا  م���ن  لب���د  :"كان  واأو�ش���ح 
البطولتني بعد ف���رتة انقطاع طويلة، للتفاعل 
الالعب���ني  واحت���كاك  اآ�شي���ا،  منتخب���ات  م���ع 
ال���دول  ب���ني  موقعن���ا  ومعرف���ة  بالأبط���ال، 
املن�شوي���ة لالحتادي���ن الآ�شي���وي وال���دويل، 
وكّن���ا ُنّني النف�س بخطف اإح���دى امليداليات 
عطف���ًا على ما بذل���ه املدرب من جه���د كبري مع 
لعب���ي املنتخ���ب �شباح���ًا وم�ش���اًء لتحقي���ق 
اله���دف م���ن امل�شاركة وتتوي���ج العمل باإجناز 
يف املناف�ش���ة ال�شعب���ة لكنه عمل وفق���ًا ملا ُهّياأ 
له، وتفاوؤلن���ا باإمكاناته مل ي���اأِت من فراغ، بل 
مل�شاهدتن���ا امل�شتوى املتطّور لبع�س الالعبني 
ب�ش���كل لف���ت على يد املدرب ال���ذي حقق قفزة 

كبرية يف الأداء الفني".
ال�شتع���داد  يك���ن  مل  :"�شراح���ة،  وا�شت���درك 
توجي���ه  ك���ون  طموحن���ا،  يلّب���ي  للبطولت���ني 
نتيج���ة  مفاِجئ���ًا  ج���اء  للم�شارك���ة  الدع���وة 
التاأجي���الت امل�شتم���ّرة لبطولة اآ�شي���ا، ب�شبب 
جائحة كورونا )كوفيد19-( حالها حال عديد 
البط���ولت يف الع���امل، وه���و اأمر خ���ارج عن 

اإرادة الحتادين الآ�شيوي والعراقي".

�صرف خا�ص
وك�ش���ف اإبراهي���م :"واحدة من الأم���ور التي 
واجهتن���ا يف امل�شارك���ة اخلارجي���ة ه���ي عدم 
توّف���ر املوازن���ة منذ الثالث���ني من اأيل���ول عام 
2019 حتى يومنا هذا، ونوؤّمن احتياج احتاد 
اللعب���ة م���ن جيوبنا، وم���ّرة واح���دة ا�شتلمنا 
ُمنح���ة قدره���ا خم�شة وع�شري���ن مليون دينار 
ل�شراء جهازي تنقيط للعبة مع ثالثة اأب�شطة، 
ومل يك���ِف املبلغ، ومت اإكم���ال قيمة ال�شراء من 
اأموالن���ا، وكذل���ك منح���ة ثاني���ة بقيم���ة ت�شعة 
رف���ت على تنظي���م مناف�شات  مالي���ني دينار �شُ
الت�شفي���ات املحلية لختي���ار عنا�شر املنتخب 
الوطن���ي مل���دة اأ�شب���وع واح���د يف العا�شم���ة 

بغداد خالل ني�شان املا�شي".
وذكر اأن :"ُكلف���ة م�شاركة بعثتنا الر�شمية يف 
بطولت���ي لبن���ان )الآ�شيوي���ة والدولية( بلغت 
اأربع���ني مليون دين���ار اأّمَنْت م���ن اأموالنا ومل 
ال�شب���اب والريا�ش���ة �ش���وى  متنحن���ا وزارة 
الكت���اب الإداري اخلا����س ب�شفرن���ا، ول نعلم 
َمْن ميتلك �شالحي���ة �شرف ال�شتحقاق املايل 
هل ه���ي وزارة املالي���ة اأم ال�شب���اب اأم اللجنة 

الأوملبية؟ الأمر غري حم�شوم حتى الآن".

امللف املايل
واأ�ش���ار رئي����س احت���اد التايكوان���دو اىل اأنه 
:"لالأ�ش���ف ت�شكو جمي���ع الحت���ادات، ولي�س 
احتادن���ا وح���ده، من عرقل���ة �ش���رف الأموال 
برغ���م �شدور اأوام���ر اإدارية للوف���ود، واأعزو 
ذلك لرغبة وزارة ال�شباب والريا�شة ال�شطوة 
عل���ى امللف املايل، واأعن���ي هنا بع�س موظفي 

درج���ال،  عدن���ان  الوزي���ر  ولي����س  ال���وزارة 
ليت�شّنى لهم التحّكم مبقدرات الحتادات وفقًا 
لآلية وزي���ر الريا�شة ال�شابق د.احمد ريا�س، 
وه���ذا الأمر مرفو����س و�شيك���ون لالحتادات 
كلم���ة وا�شح���ة يف موؤمت���ر �شحف���ي قري���ب 
�شني  نك�ش���ف فيه معاناتنا من عرقل���ة املتخ�شّ
يف اجلانب املايل بال���وزارة ملعامالت ت�شديد 
وم�ش���وؤويل  ومدرب���ني  لعب���ني  م�شتحق���ات 
احتادات مّثلوا العراق يف بطولت ر�شمية".

زيارة ال�صفري 
اأن  املعق���ول  م���ن  :"ه���ل  اإبراهي���م  وت�ش���اءل 
ي���زور �شف���ري كوري���ا اجلنوبي���ة يف الع���راق 
مع�شك���ر اإع���داد لعب���ي املنتخ���ب الوطني يف 
مق���ر الحتاد ببغ���داد ويّطلع عل���ى م�شتويات 
الالعبني وُي�شي���د بقدراتهم وُيبدي ا�شتعداده 
لزي���ادة التع���اون الريا�ش���ي وتطوي���ر اللعبة 
مع احتاد بلده، وكذل���ك زارنا عدد من اأع�شاء 
جمل�س الن���واب واللجنة الأوملبي���ة الوطنية، 
بينم���ا وزير الريا�ش���ة مل ُيكّل���ف نف�شه رعاية 
لعب���ي املنتخ���ب الوطني ول���و بكلمة يف لقاء 
ُي�شِع���ر الالعب باأهتم���ام امل�ش���وؤول الأول عن 
الريا�ش���ة ب���ه؟! لالأ�ش���ف مل يح�ش���ر درج���ال 
ملع�شكرن���ا لن�شغال���ه الدائ���م مب�ش���ري اأ�ش���ود 
الك���رة العراقي���ة! وهن���ا نتقدم بال�شك���ر ملدير 
الدائ���رة البدنية يف ال���وزارة اأحمد املو�شوي 
الذي حل م�شكل���ة اإجراء وفد منتخبنا بتقدمي 

م�شحات )كورونا( جمانًا".

ميدالية �صالح
يف  لعبين���ا  نتائ���ج  ع���ن  اإبراهي���م  وحت���ّدث 
البطولت���ني، بقوله :"كانت ح�شيل���ة م�شاركة 

منتخبنا الوطني يف بطول���ة بريوت الدولية 
بالتايكوان���دو املُ�شنف���ة فئ���ة G2 عل���ى ملعب 
)جمّمع نهاد نوفل( ميدالي���ة برونزية واحدة 
للبط���ل مه���دي �شال���ح وزن حت���ت 87 كل���غ، 
حي���ث متّك���ن من هزمي���ة اأحد لعب���ي منتخب 
اأفغان�شت���ان واآخ���ر م���ن لبن���ان وخ�ش���ر نزاله 
الأخري اأم���ام الالعب الرتكي ايبيا بيكر )بطل 
الع���امل( الذي ن���ال امليدالي���ة الذهبي���ة، وجاء 
�شي���ف عي�شى من م�شر ثانيًا، ثم مهدي �شالح 

واإ�شماعيل دوي�شيباي من كازاخ�شتان".

مناف�صون اأ�صّداء
وتاب���ع :مل يح�شل منتخبنا عل���ى اأية ميدالية 
يف بطولة اآ�شيا ل�شعوبة املناف�شة فيها، �شعد 
اأربع���ة لعب���ني اىل الدور رب���ع النهائي ولول 
حظوظ القرع���ة التي و�شعهتم م���ع مناف�شني 
ِمن  اأ�ش���ّداء اأع���ّدوا اأنف�شه���م من���ذ �شنت���ني ل�شَ
منتخبنا اإح���دى امليداليات حال ف���وز اأحدهم 
يف ه���ذا ال���دور، وه���م )عبا�س نعي���م 54 كلغ، 

وحمم���د رحي���م 58 كل���غ، وح�ش���ني رحيم 63 
كلغ، وكرار حازم 87+ كغم( وخرج من الدور 
الأول )�شي���ف طاه���ر وزن 68 كل���غ، و�شج���اد 
حممد وزن 74 كلغ وم�شطفى نا�شر 87 كلغ( 
ويف بطول���ة بريوت الدولية و�شل اىل الدور 
ربع النهائي )علي كامل 54 كلغ وح�شني عماد 
74 كل���غ( وخرج من ال���دور الأول )مهدي عبد 
اجللي���ل 58 كلغ وع���الء عبيد 87 كل���غ( ونال 

مهدي �شالح 87 كلغ امليدالية الربونزية".

تقييم فني
لحت���اد  الفني���ة  اللجن���ة  تقيي���م  وب�ش���اأن 
:"قريب���ًا  اأف���اد  النتائ���ج،  لتل���ك  التايكوان���دو 
م�شارك���ة  و�شلبي���ات  اإيجابي���ات  �شتناق����س 
منتخبن���ا الوطني يف بطول���ة اآ�شيا وبريوت، 
وتق���ّدم خال�ش���ة تقيي���م وافي���ة تاأخ���ذ بنظ���ر 
العتب���ار اأن بع����س لعب���ي املنتخ���ب مل يع���د 
باإمكانهم تق���دمي العطاء بعد �شن���وات طويلة 
خدموا فيها اللعبة والوطن، فيما هناك اأربعة 
لعب���ني ُج���دد ب���روزا ب�شكل لف���ت، اأم���ا على 
�شعي���د التدريب، لدينا تعاون �شرتاتيجي مع 
الحتاد الإيراين للعب���ة للتعاقد مع مدرب يف 
فّعالي���ة )القت���ال احُلر( التي ميك���ن اأن ن�شِمن 
من خالله���ا ميداليات يف البط���ولت القادمة، 
وبالن�شبة للمدرب الإيراين حممد ر�شا �شيتم 
ت�شميته مدربًا ملنتخ���ب ال�شباب وم�شرفًا على 

بقية منتخبات الفئات".

اعرتاف
وفّن���د اإبراهي���م النق���د ال���ذي وّجه الي���ه بعدم 
دعمه املدربني الوطنيني، قائاًل :"ُمذ اأن قّررت 
العم���ل يف الحتاد مل اأجام���ل اأحدًا، ول اأتردد 
من العرتاف باأنه لي�س لدينا مدربني وطنيني 
يعمل���ون بعلمي���ة وا�شحاب خ���ربة كبرية يف 
اللعبة على امل�شتوى الإعداد الفني والنف�شي، 
ثم اأغلبه���م ل ميتلك ال�شهادات الدرا�شية، فمن 
غ���ري املنطق���ي اأن اأخ�ش���ر 1500 دولر �شهريًا 
عل���ى مدرب اأجنبي ولدّي مدرب وطني اأف�شل 

منه".

رعاية كورية
وختم اإبراهيم البهاديل حديثه :"لدينا تعاون 
وثيق م���ع �شفري كوريا اجلنوبي���ة يف بغداد، 
حي���ث اأبدى الرجل رغبته يف رعاية منتخبنا، 
واأجرى ات�شالت عّدة م���ع الحتاد الآ�شيوي 
للم�شاهم���ة يف زيادة خربة لعبي املنتخبات، 
ونن�ّش���ق مع���ه حالي���ًا لت�شهي���ل م�شارك���ة اأحد 
 2020 الأوملبي���ة  لعبين���ا يف دورة طوكي���و 
ع���رب "الكارت الأبي�س" وكذل���ك ت�شمية خبري 
من بلده للتواجد معن���ا ملدة �شتة اأ�شهر يفتتح 
خالله���ا دورة تدريبي���ة جلمي���ع املدرب���ني يتم 
خالله���ا ت�شنيفه���م وفق���ًا لل�ش���روط املُعتمدة، 
واتفقنا معه اأي�شًا على اإقامة مع�شكر ملنتخبنا 

يف �شيئول ُيحّدد موعده لحقا".

 عمـار �صـاطع
معالي الكلمة

لي�س ممكنًا اأن حتدث كل هذه ال�شو�شاء من قيل وقال، بخ�شو�س 
ا�شتم���رار امل���درب ال�شلوفين���ي كاتانيت����س م���ن عدم���ه يف عملِه مع 
منتخبن���ا الوطني، والهيئة التطبيعية تكتفي بت�شريحاٍت لن تنهي 
د  اجل���دل ب�شكل وا�ش���ح مع كل هذا الكم الهائل ال���ذي َيكتب اأو يوؤكِّ

حول مو�شوع املدّرب!
وحينما نقول لي�س ممكنًا فاإننا نق�شد هنا حتديدًا رف�شنا اأن ُيرتك 
احلبل على الغارب! نريد اأن نبداأ بتحديد الأهداف املرتقبة مع قرب 
حلول موعد قرعة ت�شفيات القارة الآ�شيوية احلا�شمة املوؤهلة اىل 
كاأ�س العامل قطر 2022 والتي �شتجرى يف الأول من ال�شهر املقبل!
ويف راأين���ا اأن ق�شي���ة ا�شتم���رار امل���درب ال�شلوفين���ي م���ن عدم���ه، 
�شتكون مرهونة ِبق�شيتني مهّمتني على ما يبدو، الأوىل مبا متنحه 
احلكوم���ة العراقية من �شوء اأخ�ش���ر اىل وزير ال�شباب والريا�شة 
الكاب���ن عدنان درجال، ومن ث���م اىل الهيئة التطبيعية، بخ�شو�س 
توف���ري الأم���وال الالزم���ة جلل���ب م���دّرب ذو كف���اءة اأف�ش���ل يوازي 

م�شتواه وحجم الت�شفيات الالحقة التي ت�شمُّ اأقوياء القارة!
اأما الق�شية الثانية فه���ي الرتّقب الذي �شين�شّب على نتائج القرعة 
وتقيي���م منتخب���ات املجموع���ة التي يلع���ب فيها منتخبن���ا الوطني 
مباريات���ه، بانتظ���ار الإ�ش���ارات الت���ي يفرت����س اأن تنه���ي اجل���دل 
والنتظ���ار عرب تقييم ورق���ة العمل ور�شم خارطة بل���وغ مونديال 
قط���ر، من خالل املوؤ�ش���رات التي تو�شع يف اأجن���دة الإعداد الأمثل 
دخ���وًل مبع�شك���رات تدريبية عالي���ة امل�شتوى وخو����س مواجهات 
جتريبي���ة مفيدة، قبل ال�شروع يف املع���رتك الر�شمي يف الثاين من 

اأيلول القادم!
ولأن ال�ش���يء بال�شيء ُيذك���ر، فاإن الفرتة التي تل���ت تاأهل منتخبنا 
الوطن���ي اىل املرحل���ة الالحقة، برغ���م اخل�شارة اأم���ام اإيران بهدف 
ي  يف اآخر اأيام ت�شفيات املرحلة الثانية، فاإن رحلة البحث والتق�شّ
لتغي���ري املدرب كاتانيت����س واإيجاد بديل منا�شب يف���وق �شابقه من 
حي���ث الكفاءة والإمكانيات الفني���ة، ُتظِهر وُتبنّي للجميع اأن ما ُذِكر 
ب�شاأن عدم ا�شتمرار ال�شلوفيني هو واقع حال، بل اأنها م�شاألة وقت 

ترتبط مبا تبّقى من اأموال عقده املرُبم!
نع���م.. املوؤ�ش���رات كّله���ا ت�ش���ّب يف اجت���اه التغي���ري.. والتطبيعية 
حت���ى اللحظة مل حُت���ّرك �شاكنًا، بل هي تواجه كل م���ا ُيقال ب�شمٍت 
غريب، واأ�شلوب ُيف�شي اىل اأنها، بقرارة القائمني عليها، يرتبطون 
بخارط���ة طري���ق، وورق���ة عم���ل يفرت����س اأن تراعي الواق���ع الذي 

�شيدخل فيه منتخبنا الوطني للت�شفيات املقبلة واملرتقبة!
الوا�ش���ح م���ن كل ذل���ك.. اإن التطبيعي���ة تعي����س و�ش���ط �شغوطات 
امل�شت���وى املتوا�ش���ع الذي ظهر عليه منتخبن���ا يف املنامة، مع منح 
هام����س من املجال اىل الج���واء والطق�س، مثلما ك�شفت عن حقيقة 
الفكر التدريبي للمدرب اخلجول، و�شجلت الكثري من الأرقام على 

لعبينا البعيدين عن ادائهم الفعلي!
كم���ا اإن التطبيعية تواج���ه حتى اللحظة املنتقدي���ن الذين يذكرون 
منتخب���ني  مواجهت���ي  حي���ث  م���ن  و�شلبيت���ه  الب�ش���رة  مبع�شك���ر 
متوا�شعني ُهما )طاجاك�شتان والنيبال( اىل جانب افتقار املنتخب 
اىل ال�شتق���رار بان�شحاب ت�شعة من اأعمدة املنتخب املُهّمني وجلب 
اآخرين ل�شد النق�س العددي، هذا اىل جانب ال�شوات التي طالبت 
التطبيعية بالتدّخل بخ�شو�س ع���دم ا�شتقرار املدرب على ت�شكيلة 

ثابتة، وبقي يغو�س يف اأعماق التجريب!
 وال�شوؤال الذي َيطرح نف�شه : اإذا كان التاأّهل اىل املرحلة احلا�شمة 
ق���د �شه���د كل هذا املحّط���ات واأنتهى بو�ش���ول اأ�ش���ود الرافدين اىل 
حمطة احل�شم كو�شفاء عن املجموعة الثالثة بعد اإيران بر�شيد 17 
نقطة، و�شهد كل هذه التداعيات والنتقادات، كيف �شيكون الواقع 
ال���ذي ي�شبق الت�شفيات حيث مرحلة الإعداد وخو�س التجريبيات 
مب�شت���وى اأعلى؟ وكي���ف �شتجتم���ع عنا�شر املنتخ���ب واملناف�شات 

املحلية لن تنتهي اإل بنهاية ال�شهر املقبل؟
اأم���ا ال�شوؤال الأهم: َمْن �شيكون املدرب املقبل للمنتخب، هل ي�شتمر 
كاتانيت����س وفق���ًا ملا ُيذكر م���ن معلومات اأم اأنه اأنه���ى م�شريته التي 
ا�شتم���ّرت ل���� 33 �شه���رًا و�ش���رب اأرقام���ًا قيا�شي���ة بقيادت���ه لفريقنا 
الوطن���ي يف 38 مب���اراة، وتوّق���ف عمل���ه ر�شميًا مع نهاي���ة مباراة 

اإيران التي خ�شرناها وخ�شرنا معها ال�شدارة؟
واإذا كان هن���اك من يّدعي اأن الفرتة التي ت�شبق انطالق الت�شفيات 
احلا�شم���ة �شتك���ون ق�ش���رية واأن امل���دّرب اجلدي���د اأّي���ًا كان اأ�شم���ه 
وتاريخ���ه، ل ميلك الع�ش���ا ال�شحرية يف فعل �ش���يء للمنتخب ولن 
يعدن���ا بالتاأّهل اأو ي�شمن املناف�ش���ة، فكيف اإذا كانت فرتة ال�شهرين 
التح�شريي���ة ُمالئمة مث���اًل لالإيرانيني الذين اأنه���وا عقد مدربهم مع 
فوزه���م عل���ى منتخبن���ا يف اآخ���ر املباري���ات، وحقق معه���م العالمة 
الكاملة ب� 12 نقطة يف مرحلة الإياب وو�شعهم يف قّمة املجموعة؟
املقارن���ة وا�شحة ولن حتتاج اىل اإجابات، لأن الفر�شيات وا�شحة 
ل���ة، لك���ن ب���رودة التطبيعية  متام���ًا، ول تنق�شه���ا �شروح���ات مف�شّ
يف ف���رتة مثل ف���رتة ال�شيف الاله���ب هذه بحاج���ة اىل وقفة جادة 
وحقيقية ت�شع ح���ّدًا لكل هذه الأ�شئلة التي حتيط مبجمل الق�شية 
املف�شلّي���ة وهي ق�شية امل���دّرب، الذي خرج ومل يعد، بانتظار الأيام 

املقبلة التي �شتكون ُحبلى بالكثري واملثري!

برود في زمن الغليان!

نعم.. الموؤ�صرات كّلها ت�صّب في اتجاه 
التغيير.. والتطبيعية حتى اللحظة لم 

ُتحّرك �صاكنًا، بل هي تواجه كل ما ُيقال 
ب�صمٍت غريب، واأ�صلوب ُيف�صي الى اأنها، 

بقرارة القائمين عليها، يرتبطون بخارطة 
طريق، وورقة عمل يفتر�ص اأن تراعي 

الواقع الذي �صيدخل فيه منتخبنا الوطني 
للت�صفيات المقبلة والمرتقبة!

ــا ودرجــــــــــال مــنــ�ــصــغــل بــمــ�ــصــيــر كـــرتـــنـــا! ــن ــب ــخ ــت ــن  �ـــصـــفـــيـــر كـــــوريـــــا يــــرعــــى م

 اأغلب المدربين بال �صهادات.. ونوؤّمن احتياجات اللعبة من جيوبنا
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اإبراهيم البهاديل يِعد بحقبة مزدهرة لريا�صة التايكواندو

�ضطوة وزارة الريا�ضة على ملف اأموال االحتادات مرفو�ضة!

 متابعة / املدى

املرك����زي  العراق����ي  الحت����اد  ق����ّرر 
الن�شخ����ة  اإط����الق  الطائ����رة  للك����رة 
اجلدي����دة من بطول����ة اأندية الدرجة 
الوىل بالكرة الطائرة وفقًا لالئحة 
املعتمدة من جلنة امل�شابقات. وذكر 
تلق����ت  ر�شم����ي  بي����ان  يف  الحت����اد 
)امل����دى( ن�شخة منه اأن بطولة اأندية 
للمو�ش����م  الأوىل  للدرج����ة  الع����راق 
-2020 2021 �شتبداأ يف الع�شرين 

من �شهر اآب 2021.
واأ�ش����اف :"�شتك����ون املناف�ش����ة بني 

الأندي����ة بنظ����ام املناط����ق الأربع����ة، 
ال�شمالي����ة  املنطق����ة  اأندي����ة  ت�شم����ل 
وال�شليماني����ة  واأربي����ل  نين����وى 
وده����وك وكرك����وك، وت�ش����م منطقة 
بغداد واملحافظ����ات الو�شطى اأندية 
والنب����ار  الدي����ن  و�ش����الح  بغ����داد 
ودياىل" وذك����ر البي����ان "اأن منطقة 
اأندي����ة  �شت�ش����م  الو�ش����ط  الف����رات 
حمافظات كربالء املقد�شة والنجف 
والديواني����ة  وباب����ل  ال�ش����رف 
واملثن����ى، فيم����ا �شتك����ون املناف�ش����ة 
يف املنطق����ة اجلنوبي����ة ب����ني اأندي����ة 
حمافظ����ات الب�ش����رة ومي�شان وذي 

قار ووا�شط.
ون����ّوه احت����اد الك����رة الطائ����رة اأن����ه 
"م����ن اأج����ل اف�ش����اح املج����ال للعديد 
من الأندي����ة بامل�شاركة يف البطولة، 
يتوّجب على الحتادات الفرعية يف 
كل حمافظ����ة تنظيم بطولة لرت�شيح 
الت����ي  لالأندي����ة  ُي�ش����اف  اآخ����ر  ن����اٍد 
�شاركت يف املو�شم ال�شابق والبالغ 
عددها ٣٣ ناديًا واملثبتة يف الالئحة 
الفني����ة وامل�شابق����ات الت����ي �شرت�شل 
لالأندي����ة قريب����ًا على اأن يك����ون يوم 
الثام����ن والع�شرين م����ن �شهر متوز 
املقب����ل اآخر موع����د لت�شمي����ة النادي 

الفائز من بطولة الحتاد الفرعي".
وا�ش����ار اىل اأنه "يحقُّ لالعبي نادي 
الدغ����ارة امل�شارك����ة يف البطولة بعد 
ان�شحاب����ه من بطول����ة اأندية العراق 

للدرجة املمتازة املو�شم احلايل".
وختم الحتاد بيان����ه "�شي�شهد يوم 
اجلمعة املواف����ق الثالثني من متوز 
املقب����ل اجتماعًا فنيًا جت����رى خالله 
القرعة ب����ني الأندية امل�شاركة، وذلك 
يف مت����ام ال�شاعة الواحدة ظهرًا يف 
قاع����ة ال�شع����ب لالألع����اب الريا�شي����ة 
املخ����ّول  الن����ادي  ممث����ل  بح�ش����ور 
مبوجب كتاب ر�شمي مع تهيئة بدل 

ال�شرتاك ال�شنوي". 
م����ن جهة اأخرى، غ����ادر �شباح اأم�س 
منتخبن����ا  وف����د  الثالث����اء،  الأول 
الوطن����ي للنا�شئني، �شوب حمافظة 
مع�شك����ر  يف  للدخ����ول  ال�شليماني����ة 
تدريبي، حت�شريًا للبطولة العربية 
املوؤّم����ل اإقامته����ا يف تون�����س مطل����ع 

�شهر اآب املقبل.
العب����ادي رئي�����س  واأجتم����ع جمي����ل 
بالوف����د  الطائ����رة  الك����رة  احت����اد 
عل����ى  الالعب����ني  وح����ّث  املغ����ادر، 
الجته����اد والرتكي����ز يف تدريباتهم 
من اأج����ل الو�شول للجاهزية التامة 

ُقبيل دخوله����م املناف�شة يف البطولة 
العربي����ة. واأثنى العبادي يف �شياق 
وزي����ر  دور  عل����ى  للوف����د،  حديث����ه 
ال�شب����اب والريا�ش����ة الكابن عدنان 
درج����ال ووزارت����ِه يف ت�شهيل مهّمة 
ليوث الرافدي����ن وتاأمني م�شتلزمات 
جناحه����م من اأجل حتقي����ق الأجناز 

العربي.
يذكر اأن منتخبنا الوطني للنا�شئني 
البطول����ة  ن����ال برونزي����ة  اأن  �شب����ق 
العربي����ة التي اأقيم����ت يف العا�شمة 
الأردني����ة عّمان يف �شه����ر اأيلول عام 

 .2019

ر النا�ضئني  طائرة دوري االأوىل باأربع مناطق وال�ضليمانية حت�ضّ

 متابعة / املدى

ملع���ب  �ش���وب  اجلماه���ري  اأنظ���ار  تتج���ه 
امل�شري���ة  العا�شم���ة  يف  )برتو�شب���ورت( 
القاه���رة، اليوم اخلمي����س، ال�شاعة الثامنة 
مب���اراة  ملتابع���ة  بغ���داد،  بتوقي���ت  م�ش���اء 
منتخبن���ا ال�شباب���ي م���ع نظ���ريه اللبن���اين 
مناف�ش���ات  م���ن  الثاني���ة  اجلول���ة  �شم���ن 
املجموع���ة الثالث���ة ببطول���ة كاأ����س الع���رب 

حتت 20عامًا.
وي�شعى مدرب منتخبنا الكابن عماد حممد 
اىل تعزيز قدرات لعبي املنتخب مبعاجلة 
اآث���ار اخل�ش���ارة الكب���رية اأم���ام منتخب ُجز 
اأه���داف مقاب���ل ثالث���ة يف  القم���ر باأربع���ة 
افتتاح مباريات املجموعة الأثنني املا�شي، 
واللعب بالت�شكي���ل نف�شه، مع اإجراء بع�س 
التغي���ريات التي توؤّمن منطق���ة الدفاع، مع 
تكثيف اجلهود يف الأمام لزيادة ال�شغوط 
الهجومي���ة وهّز �شباك لبن���ان الذي مل يقّدم 

امل�شت���وى الفني مبا يوؤّهله للنجاح يف هذه 
البطولة.

برغم غياب تفا�شيل ُمهّمة عن بعثة منتخب 
ال�شب���اب اأثن���اء تواجده يف القاه���رة، على 
غ���رار ما عان���اه الإعالم من انقط���اع اأخبار 
ت�شفي���ات  يف  الأول  الوطن���ي  املنتخ���ب 

املرحلة الثانية من بطولة كاأ�س العامل قطر 
2022 التي ج���رت يف العا�شمة البحرينية 
املنام���ة، اإل اأن كّل املوؤ�ش���رات ال���واردة من 
مقر اإقامة البعثة توؤكد عزم املالك التدريبي 
اجلمه���ور  م�شاحل���ة  عل���ى  والالعب���ني 
وحتقي���ق نتيجة جّي���دة ل تنظر اىل م�شري 

املناف�ش���ة يف الأدوار التالي���ة بقدر تكري�س 
القناع���ة ب���اأن الالعبني املُ�شاحب���ني للكابن 
عم���اد حمم���د ُه���م خ���ري م���ن ُيعتم���د عليهم 
م�شتقب���اًل اإذا ما تفادوا الأخط���اء ال�شاذجة 
و�شاعف���وا م���ن جهودهم لإثب���ات اجلدارة 

و�شط الفرق العربية.
�ش���ادت  الت���ي  ال�شلبي���ة  الفع���ل  رّدة  وم���ع 
امل�شه���د الك���روي يف الع���راق واخلارج عن 
اأداء �شف���راء الك���رة العراقي���ة اأم���ام ُج���زر 
القمر، فاإن اجلمي���ع يعي الظروف ال�شعبة 
الت���ي واجه���ت ت�شكيل وحت�ش���ري املنتخب 
مل  ق�ش���ري  بوق���ت  املغرتب���ني  والتح���اق 
ي�شعفه���م عل���ى الن�شجام ب�شرع���ة، مع ُثقل 
املهّم���ة املوكلة ملالكه التدريب���ي الذي يفتقد 
التجرب���ة خ���الل مباري���ات اإعدادي���ة قوي���ة 
تتجّلى فيها قدراته الفنية وا�شاليب مقارعة 
املنتخ���ب  مواجه���ة  و�شتك���ون  مناف�شي���ه، 
اللبن���اين فر�ش���ة ل تعّو�س لتاأكي���د جدارة 

ا�شتحقاقه قيادة املنتخب من عدمها.

منتخبنا ال�ضبابي يعتزم م�ضاحلة جمهوره اأمام لبنان
 بغداد / املدى

ي�شتع���د فري���ق الزوراء خلو����س مبارات���ه املهمة الت���ي �شيلتقي فيها 
نفط الو�شط يف ال�شاع���ة 9:30 من م�شاء غد اجلمعة، بر�شم اجلولة 
الثالث���ة والثالث���ون للدوري املمت���از بكرة القدم. وق���ال عبد الرحمن 
ر�شي���د، املتحدث الر�شمي لنادي الزوراء، ل�)املدى( :اأن فريقه ي�شعى 
لعدم التفريط باأية نقطة من مبارياته ال�شت املتبقية من ُعمر م�شابقة 
ال���دوري لأجل الإرتقاء بواقعه، والنهو�س اىل املكانة التي تليق به، 
مبّينًا اأنه يحتّل املركز الثالث بر�شيد 62 نقطة، بفارق �شبع نقاط عن 
اجلوي���ة املت�ش���ّدر، بينما يف�شل بينه وبني ال�شرط���ة الو�شيف فارق 

الأهداف فقط.
واأ�ش���اف :اأن فريقه حّقق الفوز يف مبارات���ه املا�شية على الديوانية 
يف ملع���ب الأخ���ري، وكان���ت املب���اراة يف غاي���ة ال�شعوب���ة مل���ا ي�شّمه 
الفري���ق الديواين من لعبني عل���ى قدٍر عاٍل من الأهمي���ة، ل�شيما اأن 
املب���اراة اأقيمت على ملعبه لكن ِحنكة املدرب را�شي �شني�شل وعزمية 
لعبين���ا الأبطال متّكن فريقنا من خطف نقاط الفوز الذي ن�شعى من 

خالله اىل التقّرب اأكرث من اجلوية املت�شّدر.
ولف���ت ر�شيد اىل اأن "كتيبة �شني�شل يف اأمّت اجلاهزية، ملواجهة نفط 
الو�ش���ط )عندليب الفرات( الذي دائمًا ما ُيقارع الكبار ويقّدم اأمامهم 
مباري���ات كب���رية امل�شت���وى، خ�شو�شًا انه ميتل���ك مالكًا فني���ًا كبريًا 
يتمّث���ل بالكاب���ن عبد الغني �شهد وم�شاعده حي���در جنم اللذين �شبق 
اأن ق���ادا منتخبات الوطن اىل حتقيق نتائج اإيجابية للكرة العراقية، 
وكذلك ي�ش���م نفط الو�شط نخبة رائعة م���ن الالعبني اجلّيدين الذين 
مبقدوره���م قل���ب املوازي���ن يف اللحظ���ات الأخ���رية كم���ا فعلوها يف 
اجلول���ة املا�شية الت���ي متّكنوا م���ن ت�شجيل هدف الف���وز الثالث يف 

مرمى ال�شناعات الكهربائية يف الوقت بدل ال�شائع".
وخت���م عبدالرحم���ن ر�شي���د، قائ���اًل :"اأن فريق���ه رفع وت���رية الإعداد 
ب�ش���ورة متتالي���ة بع���د ا�شت�شفاءه م���ن مباراته ال�شابق���ة التي جرت 
عل���ى ملع���ب الديوانية، حيث عانى الالعبون الجه���اد اإثر ال�شفر يف 
الأج���واء احلارة، لكن تركيزه���م ين�شّب ب�شورة فاعل���ة على مباراة 
الغ���د مع نف���ط الو�ش���ط لتحقيق الف���وز ل غ���ريه، واإع���ادة �شيناريو 
املرحل���ة الأوىل عندم���ا متّك���ن ال���زوراء م���ن حتقي���ق الف���وز بهدفني 
نظيفني، لريتقي الفريق اىل مركز يليق باأ�شم وتاريخ الزوراء ويفّك 
ال�شراك���ة مع ال�شرطة ال���ذي �شيواجه الطلبة ي���وم ال�شبت املقبل يف 
ملعب ال�شعب، �شيما اأن املناف�شة م�شتمّرة، وهناك �شت جولت كفيلة 

بتغيري جدول الرتتيب، ففي كرة القدم كل الحتمالت واردة".

الزوراء يلتقي نفط الو�ضط 
بطموح فك �ضراكة ال�ضرطة 



ق����د يكون هذا القول �ص����حيحا لكثري 
م����ن ال����كالم والكتاب����ات ب����ل اأغلبه����ا 
وه����ي حقيق����ة ال يدح�ص����ها اإال بع�ض 
م����ن الكتاب����ة اأو ن����وع منها،فال �ص����ك 
اأن �ص����ناع احلي����اة الباذل����ن اأوقاتهم 
واأحيان����ا حرياتهم وحت����ى ارواحهم 
ميل����ك  م����ن  ه����م  اأخ����رى  اأحي����ان  يف 
ال�ص����بق يف التاث����ري والتغي����ري لك����ن 
الكلم����ة ولي�����ض اأي كلم����ة ق����د تناف�ض 
ذلك الدور الكبري ل�ص����ناع احلياة بل 
قد تفوقه يف ظروف حمددة..الكلمة 

الت����ي تفعل ذلك له����ا موا�صفات وهي 
حتتاج بيئ����ة لتمار�����ض تاأثريها فيها 
بل م����ن ال�صروري ان يك����ون ملطلقها 
م����ن  ن����وع  اأو  كاتبه����ا م�صداقي����ة  او 
التالزم بن م�صمون الكالم و�صفات 
ال�ص����خ�ض او عل����ى االق����ل ان اليكون 
االثن����ن..كان  ب����ن  تناق�����ض  هن����اك 
عمري احدى وع�ص����رين �ص����نه عندما 
وقع ب����ن يدي كرا�����ض لبع�ض خطب 
ماوت�ص����ي تون����غ حي����ث يف احداه����ا 
يف  املواظب����ة  �ص����رورة  ع����ن  يتكل����م 

خماطبة النا�ض الإقناعهم ب�صحة نهج 
احل����زب ال�ص����يوعي،بالطبع ال اتذكر 
تاري����خ اخلط����اب ومل����ن كان موجه����ا 
لك����ن  اخلط����اب  ذل����ك  تفا�ص����يل  وال 
ماعلق بذهني من����ذ اأن قراأته وظللت 
متاأث����را ب����ه ه����و ت�ص����بيهه ملح����اوالت 
اإقن����اع النا�����ض مبثل دع����وات النا�ض 
لله ان يحل م�ص����اكلهم فيقول ،ونحن 
كم����ا  �ص����عبنا  اب����واب  نط����رق  كذل����ك 
يطرق النا�ض ابواب ال�ص����ماء اإىل اأن 
يتعطف �ص����عبنا ويقتن����ع مبا نقول..

ه����ذه واح����دة من اأه����م قواع����د تاأثري 
الكلم����ة وهي املثاب����رة واالإ�ص����تمرار 
واالإ�ص����رار اإذ ال يج����ب توق����ع نتائج 
اإيجابي����ة لكلمات����ك اأو كتاباتك ملجرد 
اأنها تعرب عن حقائق وت�ص����در بق�صد 
خمل�����ض فذل����ك كل����ه غ����ري كاف م����امل 
تتوف����ر ل����ه ظ����روف اأخ����رى للنج����اح 
والتاأث����ري كثريا ماتتوف����ر بعد مرور 
الوقت،ولطاملا خ�ص����ر بع�ض املثقفن 
الأن����ه  بذلوه����ا  جه����ودا  واملنا�ص����لن 
مل يطاول����وا وق����رروا اأنه����م ف�ص����لوا 

الأنه����م كتب����وا �ص����يئا جمي����ل ال�ص����كل 
قوي البنيان اللغ����وي عميق املعاين 
دون  والنواي����ا  االه����داف  خمل�����ض 
اإ�ص����تجابة تذكر..ال ي����درك الكثريون 
م����ن  منه����م  واك����ر  الكلم����ة  اأهمي����ة 
اليجيدون اإ�ص����تخدامها فف����ي اأحيان 
كث����ريه تخو�ض نقا�ص����ا مع �ص����خ�ض 
م����ا م����ن مدر�ص����ة �صيا�ص����يه وفكري����ه 
اأخ����رى وتبذل كل جهد وت�صتح�ص����ر 
كل معرفت����ك لتدح�����ض اآراءه وتثبت 
�ص����حة تفكريك لكنك تخ����رج من ذلك 

بح�ص����يلة �ص����لبية تقتن����ع معه����ا اأن����ك 
ف�ص����لت ،لكن����ك يف احلقيقة مل تف�ص����ل 
بل اأن خربتك املحدوده مل ت�صتك�صف 
لك حقيقة انت�ص����ارك الذي جتهله فال 
تتابع����ه وال حت�ص����د نتائج����ه عندم����ا 
يخ����رج الط����رف االآخ����ر م����ن النقا�ض 
مقتنع����ا بوجه����ة نظرك حت����ى وان مل 
ي�ص����رح بذل����ك وي����وؤدي ع����دم اإدراكك 
لذل����ك اأىل �ص����ياع جهود وفر�ص����ة مل 
تتحقق ب�صبب عدم متابعتها ون�صرا 

مل تدركه..
حتت����اج الكلم����ه لتفع����ل فعله����ا فهم����ا 
الط����اء(  )بك�ص����ر  املخاط����ب  م����ن 
ومعرف����ة  الط����اء(  للمخاطب)بفت����ح 
هواج�ص����ه وظروفه ولنق����ل مفاتيحه 
م����ع  علي����ه  التاث����ري  مكام����ن  اي 
معرف����ة عميق����ة بالو�ص����ع ال�صيا�ص����ي 
واالجتماع����ي للم����كان ال����ذي تكت����ب 
وزمانها..الكلم����ات  الكلم����ات  في����ه 
انظم����ة  ا�ص����قاط  يف  )�ص����اهمت( 
وحترير �ص����عوب و�ص����نع ح�صارات 
لك����ن ذل����ك مل يكن ليحدث ل����وال الفعل 
ال����ذي حتركه الكلم����ات ولوال حتديد 
وتوافقه����ا  الكلم����ات  ه����ذه  م����كان 

وات�صاقها وتن�صيقها مع الفعل..
قبل ايام كتبت هنا مقاال عن تداعيات 
اغتيال اإيهاب الوزين واإطالق �صراح 
املته����م االول بجرمية االغتيال واأداء 

بع����د  ون�ص����اطها  اإيه����اب  اأم  ال�ص����يده 
يك����ون  اأن  ابنه����ا وتوقع����ت  اإغتي����ال 
حل����ادث االغتي����ال وبال����ذات الطالق 
�صراح قا�صم م�صلح اآثار �صلبية يندم 
بعدها الذين يقفون خلف م�صلح على 
اإغتيال اإيه����اب بل وحتى على اإطالق 
�صراح م�صلح،وبالطبع فاإن توقعاتي 
ومدى حتققها الزالت يف علم الغيب 
لكنن����ي االآن اأوؤكدها فح����رب الكلمات 
ق����د ب����دات وثمة م����ن يجيده����ا ممثال 
بكلم����ات ورمزي����ة ال�ص����يده ال����وزين 
التي تت�ص����اعد وتفر�ض نف�صها لي�ض 
فق����ط باإجادتها ح����رب الكلمات واإمنا 
ب�ص����وء ت�صرف ال�ص����لطات . و�صوف 
لن يطول الوق����ت كثريا لرنى والأول 
مره ثمنا من نوع ما يدفع عن اأغتيال 
الوزين يتكب����ده القتله او من يقفون 
ال�صيا�ص����ين،قد  رعاته����م  اأو  خلفه����م 
اليك����ون الثمن هو ال����ذي نطمح اليه 
وال يحقق العداله لكنه قد يفتح ثغره 
ميك����ن النف����اذ منه����ا والبن����اء ملرحلة 
قادمة من كفاح �ص����عبنا الطويل �ص����د 

طغاته..
ال�ص����نع  جم����ادة  الكلم����ات  �ص����تزهر 
حب����ا  املع����اين  عميق����ة  وال�ص����ياغه 
وقوة اإذا ثاب����ر كاتبوها على الكتابه 
ومتابعتها وحتولت اإىل عمل دوؤوب 

ال يكل وال يتربم من طول الطريق.

كيف نقر�أ نتائج قمة بايدن وبوتين 
في جنيف؟ هل تم تر�شيد �لعد�ء 

بعد فترة من �لت�شعيد �له�شتيري؟ 
وهل تم �نقاذ �لعالم من كارثة حرب 

نووية محتملة، بمجرد �لإعالن 
عن �أن �لحرب �لنووية �أمر �شيئ 

في بيان ختامي �شدر عن �لقمة؟ 
هل يكفي »ومي�ض« وعد بالعودة 

لمناق�شة مو�شوع �إعادة بناء نظام 
�لمن �لعالمي لنطمئن على �أمن 

متو�زن تعي�شه دول �لعالم كبيرها 
و�شغيرها؟على �أي حال، فالتر�جع 

ولو خطوة و�حدة،�أو حتى ن�شف 
خطوة عن �لهاوية �لتي ل نهاية لها 
في �شر�ع �لفناء �لنووي هو بالفعل 

�إنجاز هائل في حد ذ�ته.

لنبداأ مب���ا كان يطمح له كل من الرئي�ص���ن. 
بالن�ص���بة للرئي����ض ج���و باي���دن، كانت هذه 
فر�صة الإظهار قدرته على الدفاع عن موقعه 
عل���ى امل�ص���رح العامل���ي وتعزي���ز مكانته يف 
الداخ���ل، كرئي�ض ق���وي للوالي���ات املتحدة 
االمريكي���ة. وبالن�ص���بة للرئي����ض فالدميري 
بوت���ن، كانت تل���ك فر�ص���ة الإظه���ار املكانة 
املتميزة للدولة الرو�ص���ية يف العامل اإ�صافة 
اىل الك�ص���ف عن موهبت���ه كرئي�ض فذ لدولة 
عظيم���ة. كالهم���ا ف���از بتحقي���ق طموحاته 
واجناح مهمة القمة كلقاء يهدف لك�صر حالة 

اجلمود يف العالقات الرو�صية االمريكية.
ال�ص���فة الغالب���ة عل���ى نتائ���ج لق���اء القم���ة 
الرو�ص���ي االأمريك���ي هو اأنها �ص���كلت تقدما 

القائم���ة.  االإمكاني���ات  ح���دود  يف  معت���دال 
وتعت���رب، بهذا املعن���ى، جناًح���ا واقعيا يف 
ظ���روف و�ص���لت فيه���ا العالق���ات الثنائي���ة 
م�ص���توى  اأدين  اإىل  االمريكي���ة  الرو�ص���ية 
لها. فقد مت التو�ص���ل اإىل بع�ض التفاهمات 
والتوقيع عل���ى وثيقة واح���دة، هي البيان 
اخلتام���ي للقمة.على �ص���بيل املقارنة، كانت 
نتائ���ج قمة 2018 م���ع دونال���د ترامب بهذا 
املعن���ى اأكر توا�ص���ًعا، على الرغ���م من كل 
للرئي����ض االأمريكي  الرنان���ة  الت�ص���ريحات 

ال�صابق. 
البي���ان املوق���ع ب�ص���اأن اإطالق حوار �ص���امل 
ح���ول اال�ص���تقرار اال�ص���راتيجي يعني اأن 
اأمري���كا ما زال���ت تنظر اإىل رو�ص���يا كالعب 
رئي�ص���ي يف جمال االأ�ص���لحة النووية، ومل 
يعد من املمكن التغا�ص���ي عن هذا الو�ص���ع. 
يج���ب القي���ام ب�ص���يء م���ا مل يت���م حتدي���ده 
بعد. رمبا �ص���يحدد الطرفان ذلك يف �ص���ياق 
رو�ص���يا  حتتاجه���ا  اأخ���رى،  مفاو�ص���ات 
واأمري���كا، الأنهم���ا ي���دركان خط���ر االنزالق 
نحو �ص���باق ن���ووي قد ي�ص���عب ال�ص���يطرة 

عليه. 
وحقيق���ة اأن الرئي����ض االأمريك���ي قد اأ�ص���ار 
املتح���دة  الوالي���ات  اإىل  وتك���راًرا  م���راًرا 
ورو�ص���يا عل���ى اأنهم���ا »قوت���ان عظميان« و 
»دولت���ان قويتان«،تعني،اعراف �ص���ريح، 

م���ن قبل الرئي�ض االأمريكي، برو�ص���يا كقوة 
عاملي���ة عظمى، وهذا بحد ذاته يعك�ض تغري 
وا�ص���ح يف تقيي���م ال���دور الرو�ص���ي. فقبل 
�ص���بع �ص���نوات فقط و�ص���ف باراك اأوباما، 
رئي����ض بايدن اآنذاك، رو�ص���يا با�ص���تخفاف 

باأنها »قوة اإقليمية«.
ت�ص���ريحات  االأخرية،ك���رت  االآون���ة  يف 
كال  يف  واملنظ���رون،  ال�ص���قور 
البلدين،للتخلي ع���ن اأي اتفاقات يف جمال 
الت�صلح النووي،ومل يتورعوا عن احلديث 
عن ال�صرر الناجم عن نظام حظر االنت�صار 
الرغب���ة يف  اأو حت���ى  واإمكاني���ة  الن���ووي 
االع���راف بالو�ص���ع الن���ووي ل���دول االأمر 

الواقع التي متتلك هذه االأ�صلحة. 
يع���د تنفيذ ه���ذه املقرحات خط���رًيا للغاية 
بالن�ص���بة للعامل، الأن هذا من �ص���اأنه اأن يزيد 
من احتمالية ن�صوب حرب نووية ويقلل من 
مكانة اأمريكا ورو�صيا كدولتن رائدتن يف 
جمال �صبط انت�صار االأ�صلحة النووية. كما 
ان التخلي عن نظام يقيد انت�ص���ار االأ�صلحة 
ك���وارث  اىل  ي���وؤدي  واأن  الب���د  النووي���ة، 
دولية. لذا فمما ال �ص���ك فيه اأن حواًرا جديًا 
اال�ص���راتيجي  اال�ص���تقرار  ح���ول  جدي���ًدا 
ب���ن رو�ص���ياوالواليات املتحدة من �ص���اأنه 
اأن ي�ص���ع حم���ددات وكواب���ح للطموح���ات 

النووية للدول االأخرى. 

االتفاق على عودة ال�ص���فراء اإىل عا�ص���متي 
البلدي���ن ه���و اتف���اق رم���زي، ويه���دف اإىل 
ت�ص���فية االأج���واء يف املجال الدبلوما�ص���ي 
بن البلدي���ن وجعلها اأكر اإيجابية ب�ص���كل 
عام. وق���د تتبعها ق���رارات اأخ���رى مماثلة، 
كزيادة عدد موظفي البعثات الدبلوما�صية، 
واإلغ���اء جتمي���د املمتل���كات الدبلوما�ص���ية، 

وق�صايا التاأ�صريات، وما �صابه ذلك. 
االأم���ن  ب�ص���اأن  املفاو�ص���ات  عل���ى  االتف���اق 
ال�ص���يرباين مث���ري لالهتم���ام للغاي���ة. وهو 
تهديد جديد للطرفن،وقد كانت ب�ص���اأنه من 
اجلانب���ن العديد م���ن االتهام���ات املتبادلة، 
لكن مل تكن هناك حمادثات بناءة حتى االآن 
يكون هذا التهديد على جدول اأعمالها. ومبا 
اأنه تهدي���د جديد تواجهه الب�ص���رية،فيمكن 
ت�ص���بحا  اأن  املتح���دة ورو�ص���يا  للوالي���ات 
رائدت���ن يف و�ص���ع حل���ول وقواع���د متنع 
انت�ص���اره. ولك���ن اأمري���كا حت���ى كتابة هذه 
ال�ص���طور مل تبد اأي اإ�صارة تدل على اهتمام 

جدي للتعاون مع رو�صيا ب�صاأنه. 
الب���د من االإ�ص���ارة اىل اأن تده���ور العالقات 
الرو�ص���ية االمريكي���ة ه���ي نت���اج �صيا�ص���ة 
االإدارات  اتبعته���ا  ممنهج���ة  ت�ص���عيد 
االمريكي���ة من���ذ اأوا�ص���ط العق���د االأول م���ن 
القرن احلايل. وقد �ص���هدت ه���ذه العالقات 
رئا�ص���ة  ف���رة  خ���الل  ملحوظ���ا  تده���ورا 

ترام���ب، ل���ذا ف���ان الت�ص���ريحات االأخ���رية 
للرئي����ض االأمريك���ي ال�ص���ابق ع���ن اإمكانية 
عق���ده التفاقيات ممتازة مع رو�ص���يا، تبقى 
فارغ���ة ومتناغم���ة م���ع ت�ص���ريحات اأخرى 
كث���رية، تنتقد ب�ص���دة اإدارة بايدن ل�ص���عفها 

جتاه رو�صيا. 
وعل���ى الرغم من �ص���لطة الرئي�ض االأمريكي 
جمل�ص���ي  يف  الدميقراطي���ة  واالأغلبي���ة 
الكوجنر�ض، ف���اإن هذا النقد ق���د يوؤدي اإىل 
تعدي���ل يف موقف���ه، متاًم���ا كم���ا اأدى النق���د 
ال�ص���ابق من املعار�ص���ن لرامب اإىل تغيري 
يف العدي���د م���ن خط���ط ترام���ب االأ�ص���لية. 
ولطامل���ا توؤمن النخ���ب يف كل من الواليات 
املتح���دة واأوروب���ا اإمياًنا را�ص���ًخا بتفردها 
وعل���و �ص���اأنها فاإنه���ا �ص���تعترب اأن النج���اح 
كان  اإذا  اإال  يتحق���ق  مفاو�ص���ات مل  اأي  يف 
ا�صت�صالما غري م�صروطامن قبل اخل�صم اأو 

على االأقل عند تقدميه لتنازالت جادة.
باالإ�ص���افة اإىل ذل���ك، لي����ض م���ن املع���روف 
كيف ميكن حتقي���ق »مبداأ بايدن« لل�ص���غط 
ه���ذا  واأن  املتزامن���ن، خا�ص���ة  والتع���اون 
النه���ج يتطل���ب بع����ض التكتي���كات الدقيقة 
ج���ًدا. ف���ان مال قلي���ال نحو ال�ص���غط ميكنه 
اأن يثن���ي الطرف االخر عن التعاون، وعلى 
العك����ض م���ن ذلك، ف���اإن امليل نح���و التعاون 
�ص���يولد انتقادات قوية م���ن الداخل، تتهمه 
اغني���ة  هن���اك  اخل�ص���م.  جت���اه  بال�ص���عف 
عراقية تقول كلماتها “يا �صاتل العودين... 
���ر ف���رد ع���ود...”، وا�ص���تذكارها هن���ا  خ�صَ
لالإ�ص���ارة اىل اأن الرئي����ض بايدن �ص���وف ال 
يجني م���ن مبدئه املذكور، اإن ت�ص���نى له اأن 
يجني �صيء ما، �صوى نتيجة واحدة، قد ال 

تكون هي املبتغاة.
تواج���ه رو�ص���يا واأمري���كا نف����ض التحدي، 
وهو تكييف الرغبات والقدرات مع ظروف 
الع���امل اجلديد. وتقع اأمام كل من مو�ص���كو 
ووا�ص���نطن مهمة فهم ما هو ممكن وما هو 
غ���ري منا�ص���ب لهما يف ع���امل متغري ب�ص���كل 
كب���ري وم�ص���تمر يف تغيريه. مل تك���ن القمة 
يف جني���ف انفراجه، لكن ال يزال من املمكن 

اعتبارها م�صجعة.

 فوزي عبد �لرحيم

 عدوية �لهاليل 
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مجرد كالم  

قناطر

في فندق المقاولين

تتي���ح االقام���ة يف فن���ادق الدرج���ة االأوىل ببغداد لن���ا، نحن 
القادم���ن م���ن اجلن���وب معاين���ة اجلان���ب االآخر م���ن املدينة 
املزدحم���ة، ومم���ا يعتمل داخل اأروقة ال�صيا�ص���ة واالقت�ص���اد 
واالمن وامل�ص���اريع، فف���ي زاوية ما من اأحد الفنادق، و�ص���ط 
العا�ص���مة، حي���ث اأقمت الي���وم واليومن، ويف �ص���باح يوم 
بغدادي، كالذي اأريده لنف�ص���ي، بعيدًا عن البيت ومواجعه .. 
كن���ت قد اتخذُت من زاوية يف املطعم، باذخ اجلمال، باطباقه 
املختلف���ة، وبروائ���ح االطعم���ة اللذي���ذة، كان �ص���وت فريوز 
يعط���ر اأوقة امل���كان الراث���ي، ذي الطراز العبا�ص���ي، ومينح 
اجلال�ص���ن زادًا عل���ى زاده���م .. اأم���ا طع���م وح���الوة الكاهي 
بالقيم���ر فال حدود لو�ص���فها بقلمي، اأنا ال���ذي اأدمنت البي�ض 

فطورًا �صباحيًا.
 لكنَّ جمموعة ب�ص���رية خمتلفًة �ص���رعان ما التاأم���ت على اأحد 
ط���اوالت املطعم، كانت قد قلبت ال�ص���ورة متامًا. الد�صدا�ص���ة 
البي�ص���اء ال�ص���فافة وامللون���ة اأحيان���ا، بالبزمة ال�ص���يقة على 
���رة عند البط���ن، والتي  املع�ص���م، منت�ص���بة الياق���ة، واملُخ�صّ
تت�ص���ح منها ح���دود التّبان)اللبا����ض الداخلي( وما ينح�ص���ر 
فيه من اأ�ص���ياء بو�ص���وح، مع ق�صة ال�ص���عر، حمكوكة اخللف 
واجلانبن، تت�صاكل مع ممن ن�صادفهم من ال�صبيان القادمن 
من االحياء ال�صعبية يف املوالت، بالنعل ال�صيني الرخي�ض.. 
وال اأ�ص���هُب اأكر، فال�ص���ورة وا�ص���حة كما اأرى. بدا يل اأنهم 
نفر من املقاولن اأو خمّل�ص���ي الب�صائع يف امليناء ويف دائرة 
اجلم���ارك، ورمب���ا كانوا يف طريقهم لت�ص���لم ح�ص�ص���هم، من 
املق���اول االكرب، �ص���احب احل���زب ال�صيا�ص���ي، اأو الزعيم ذي 

العمامة او ما ي�صبه ذلك.
 كانت اأ�ص���واتهم هي االعلى بن اال�ص���وات، وبدا يل اأنهم مل 
يكملوا احلديث عن انت�صاراتهم يف حروب اأع�صائهم الليلية، 
ب���ل وهناك مما اختلفوا اأو اتفقوا عليه، لكنني رحت اأ�ص���مع 
اأ�ص���وات حرك���ة املركب���ات رباعية الدف���ع، بزجاجه���ا املظلم، 
وه���ي تغادر دائرة اجلمرك اىل بغ���داد توًا، اأو التي مل تدخل 
املين���اء بعد، وتلك التي توقفت ق���رب نقطة التفتي�ض، وراأيت 
الي���د التي امتدت من نافذة ال�ص���احنة، وهي ت�ص���ّلم احلار�ض 
ورقة النقود اخل�ص���راء، وعرب برّية الغربة والوح�ص���ة التي 
�صرت اليها رحت اأ�ص���غي الت�صاالت طويلة، تقطع امل�صافات 
بن ملح مياه خور الزبري و�ص���ياج بغداد االخ�ص���ر، اأو وهي 
تاوب ثانية لت�ص���ل رم���ل الرميلة بنقطة احلدود ال�ص���رقية .. 
والأنَّ من���اخ به���و الفندق قد انقل���ب فجاأة، فقد اأبعد �ص���احب 
الفن���دق اأغ���اين ف���ريوز اجلميل���ة عن حمط���ة بث���ه الداخلية، 
وا�ص���تبدل �صريطها باأغنية �صعبية �ص���اخبة، هي مما ن�صمعه 
يف اإذاعات االأحزاب اجلديدة، اأغنية حما�ص���ية تدعو للن�ص���ر 

وهزمية املعتدي، ليكتمل امل�صهد متامًا.
 هكذا، وجدنا اأنف�ص���نا-نحن جمموعة القّراء- الذين ت�صلقنا 
جب���ل املعرف���ة ذات ي���وم، على اأمل و�ص���لنا اىل عتبة يئ�ص���نا 
بتحقق���ه، فقد اأهملن���ا نادُل املطع���م، مثلما ُيهمُل مت�ص���وٌل يف 
تقاط���ع عام، وذهب يرّتب الطاولة لهم، فيما كانت اأ�ص���واتهم 
تعلو وتعلو، وت�ص���جُّ اأ�ص���وات املالعق مرتطمة بال�ص���حون 
التي نرها �صاحبنا القدمي بينهم.. هناك �صخب راح يطّوق 
املكان باأجمعه، حتى مل يعد اأحٌد ي�ص���تمع لالغنية احلما�صية. 
وتناه���ت الينا كلمات وح�ص���ية، بجمل تتقاط���ع يف ما بينها، 
وطعام يتطاير بع�ص���ه من فم يزدرد بعجالة، و�ص���ط احاديث 
عن الع�ص���رية وخ�ص���وماتها االأخرية، ثم اأنني مل اأعد اأ�ص���مع 
�ص���يئًا، هن���اك م���ن مي�ص���ك ببن���ادق كث���رية، ويف اآن واح���د، 

ها راح يخرق كل �صيء. فر�صا�صُ

طالب عبد �لعزيز

مطالب ب�ص���يطة اطلقها �صكان بع�ض 
القرى واملدن التي تعر�صت لعدوان 
داع�ض اأو احتالله ..ومرت �ص���نوات 
من���ذ ان ع���اد اليه���ا بع����ض �ص���كانها 
ومل يعد البع����ض االآخر ومل تتحقق 
املطال���ب حت���ى االآن ..طالبوا مبياه 
�ص���رب نظيف���ة وبت�ص���ليح �ص���بكات 
الكهرباء وباعمار املدار�ض املتهدمة 
واحل�ص���ول عل���ى تعوي�ص���ات ع���ن 
ابنائه���م الذين فق���دوا ارواحهم يف 
الق�ص���ف او باأي���دي داع����ض اأو ع���ن 
منازله���م التي حتول���ت اىل انقا�ض 
وخرائب ..ول�صنوات اأي�صا ، ا�صبح 
م���ن  ل���كل  د�ص���مة  م���ادة  النازح���ون 
ي�ص���عى اىل ك�ص���ب املال من اجلهات 
املانح���ة واملنظم���ات الدولية او من 
ي�ص���عى اىل ك�صب اأ�صوات الناخبن 
يف االنتخابات بل وحتى من يهوى 
) الط�ص���ة ( م���ن منظم���ات املجتم���ع 

الف�ص���ائية  القن���وات  اأو  امل���دين 
والفنان���ن وامل�ص���اهري او الباحثن 

عن ال�صهرة يف كافة املجاالت ..
اأو  خميماته���م  ي���زورون  كان���وا 
منازله���م املهدم���ة ويوزع���ون عليهم 
�ص���الت غذائية وب�صعة دمعات – ان 
وجدت – على �صبيل التعاطف معهم 

ويحر�صون على االكثار من ال�صور 
املعربة عن مدى تفاعلهم وتعاطفهم 
معه���م ثم يغ���ادرون بع���د ان ينروا 
وع���ودا لن جتد له���ا �ص���بيال للتنفيذ 
ه���و  مايهمه���م  كل  الأن   ، م���ا  يوم���ا 
الع���ودة من هكذا م�ص���اوير بر�ص���يد 
والفيديوه���ات  ال�ص���ور  م���ن  جي���د 

و�ص���فحات  املواق���ع  به���ا  ليم���الأوا 
التوا�صل االجتماعي ..

 ، املناط���ق  تل���ك  م���ن  واح���دة  يف 
بروؤي���ة  خ���ريا  االأه���ايل  ا�صتب�ص���ر 
اعم���دة كهرب���اء ومع���دات لن�ص���بها 
كما يب���دو ..تزامن االأمر بالطبع مع 
بدء الر�صيح لالنتخابات وخو�ض 

الدعايات االنتخابية ..لكن االعمدة 
مل جت���د حتى االن م���ن يحولها اىل 
)واق���ع ( كهربائ���ي .. ماالذي يبغيه 
امل�صوؤول الكبري اذن من وراء تركها 
لف���رة ؟ بع����ض العارفن ب�ص���وؤون 
االنتخابي���ة  الدعاي���ات  وخفاي���ا 
قال���وا ان���ه لن ينف���ذ وعده بن�ص���ب 
االعم���دة اال يف موع���د قري���ب جدا 
م���ن موع���د االنتخاب���ات لك���ي يظل 
االأه���ايل يتذكرون كيف �ص���عى اىل 
) ا�ص���اءة( مناطقهم بنور اح�ص���انه 
فيجدون فيه احلل جلميع م�صاكلهم 
وي�ص���ارعون اىل انتخاب���ه ، ثم متر 
ال�ص���نوات بعده���ا وتظ���ل مناطقهم 
اال  اليه���ا  والي�ص���اف  حاله���ا  عل���ى 
ق���د التغط���ي  اعم���دة  ع���دة  ن�ص���ب 
جمي���ع املناط���ق والتف���ي بالغر�ض 
املرجو منها ..�ص���يظلون ينتظرون 
اعم���ار منازله���م ومدار�ص���هم ودعم 

زراعتهم واحل�ص���ول على تعيينات 
البنائه���م وعل���ى تعوي�ص���ات مالية 
ع���ن خ�ص���اراتهم ليب���داأوا به���ا م���ن 
باأنف�ص���هم مادمرته  جديد ويعمروا 

داع�ض ..
يقال ان الدعاية ال�صيا�ص���ية التخدع 
النا����ض لكنها ت�ص���اعدهم على خداع 
ان  جي���دا  يدرك���ون  فه���م  انف�ص���هم 
املر�صحن �ص���يديرون ظهورهم لهم 
مبجرد ان ي�ص���لوا اىل قبة الربملان 
لكنه���م يع���اودوا انتخابهم على امل 
ان ينف���ذوا لهم �ص���يئا م���ن مطالبهم 
هذه امل���رة خا�ص���ة وانه���م يدركون 
تغيريه���م  ال�ص���عب  م���ن  ان  اأي�ص���ا 
حت���ى ل���و ينتخبوهم فمن املوؤ�ص���ف 
ان���ه “الميكن التخل����ض من االأوغاد 
مل  الأنن���ا  االنتخاب���ات  طري���ق  ع���ن 
ننتخبهم اأ�ص���ال .” كم���ا يقول نعوم 

ت�صوم�صكي ...

ق��������راءة ف����ي ن���ت���ائ���ج ق���م���ة ج��ن��ي��ف

 د. جا�شم �ل�شفار

)ط�����������ش�����ة( ان���ت���خ���اب���ي���ة

ف���ي ع��ال��م ك���ال���ذي ن��ع��ي�����ش ف��ي��ه، ه���ل ل��ل��ك��ل��م��ات م���ن ت��اأث��ي��ر؟

منذ �أن تو�لت �لنك�شات و�لنكبات على بالدنا و�شعبنا برزت دعاوى 
تتحدث عن عبثية كل جهد ماد�م كل �شيء مرتبا وخمططا من قوى 

لقبل لنا بها تارة �أو لأن هذ� قدرنا ولمنلك له تغيري�، ومن �جلهود 
�لتي تعر�شت للتيئي�ض وعدم �جلدوى �لكتابة باعتبارها جمرد كالم 

ل تاأثري له �أز�ء �لحد�ث �لكبرية و�شانعيها �جلبارين..



مينح مهرجان اجلونة ال�س���ينمائي يف دورته اخلام�سة 
2021 جائ���زة الإجناز الإبداعي للنجم امل�س���ري اأحمد 
ال�س���ينمائية ال�س���تثنائية  ال�س���قا، اعرتاًف���ا مب�س���رته 
وم�ساهمته الفائقة يف م�س���هد �سناعة ال�سينما امل�سرية 

التي متتد لأكرث من عقدين.
تعليًقا على ذلك، �س���رح اأحمد ال�س���قا قائًل: »اإنه ل�سرف 
عظي���م يل اأن يت���م تكرميي بجائ���زة الإجن���از الإبداعي 
ملهرجان اجلونة ال�س���ينمائي هذا العام. بينما ا�سرتجع 
م�س���رتي، اأتذكر جميع عظماء �س���ناعة ال�س���ينما الذين 
اأث���روا يف م�س���رتي املهني���ة وعلموين واألهم���وين. اأنا 
مم���ن جدا له���م، جنبا اإىل جنب م���ع عائلتي وجمهوري 
العزي���ز على كل احلب والدعم ال���ذي قدموه يل على مر 
ال�سنني. اأدين بهذا الإجناز لكل هوؤلء الأفراد املده�سني 

الذين وقفوا اإىل جانبي يف كل خطوة«.
تخ���رج ال�س���قا، جن���ل رائد م�س���رح العرائ�س يف م�س���ر 
�س���لح ال�س���قا، يف املعه���د الع���ايل للفن���ون امل�س���رحية. 
ب���داأ حيات���ه املهني���ة ب���اأدوار ثانوي���ة قب���ل انطلقته يف 
التلفزي���ون يف م�سل�س���ل »م���ن ال���ذي ل يح���ب فاطم���ة؟« 
املقتب�س من رواية اأني�س من�س���ور و م�سل�س���ل »ن�س���ف 
ربي���ع الآخ���ر« م���ن بطول���ة يحي���ى الفخ���راين واإله���ام 
�س���اهني. يف ال�س���ينما، ا�س���تهر من خ���لل التمثيل جنبا 
اإىل جن���ب م���ع حمم���د هني���دي يف الفيل���م ال�س���ينمائي 
»�س���عيدي يف اجلامع���ة الأمريكي���ة«، وه���و الفيلم الذي 
ق���دم مفه���وم »�س���ينما ال�س���باب« اإىل اجلمهور امل�س���ري 

من خ���لل اعتماده عل���ى جمموعة من املمثلني ال�س���باب 
الذين اأ�سبحوا الآن اأكرب امل�ساهر على ال�ساحة الفنية. 
اأ�س���بح الفيلم الأعلى اإيرادا يف تاريخ ال�سينما امل�سرية 
يف ذل���ك الوق���ت، ول ي���زال يت�س���در الر�س���وم البياني���ة 

كاأعلى اأرباح لفيلم م�سري حتى الآن.
يعترب ال�س���قا رائد �س���ينما احلركة احلديثة يف ال�س���رق 
الأو�س���ط، وي�س���تهر بقيامه مب�س���اهد احلركة اخلطرة 
بذاته دون ال�س���تعانة ببديل. ت�س���م م�س���رته 11 فيلما 
�س���ينمائيا �س���خم الإنت���اج، من بينه���ا فيل���م »اأفريكانو« 
لعم���رو عرف���ة، و«تيت���و« لط���ارق العري���ان، و«اإبراهيم 
الأبي�س« ملروان حامد، و«امل�س���لحة« ل�س���اندرا ن�س���اأت، 
و«مافيا« و�سل�س���لة اأفلم »اجلزيرة« ل�س���ريف عرفة. كما 
قدم اأفلًما رومان�س���ية ناجحة مثل فيلم »�سورت وفانلة 

وكاب« ل�سعيد حامد، وفيلم »عن الع�سق والهوى« لكاملة 
اأب���و ذك���ري و«تيمور و�س���فيقة« خلالد مرع���ي ، واأفلًما 
كوميدية مثل »همام يف اأم�سرتدام« ل�سعيد حامد و«ابن 

القن�سل« لعمرو عرفة و«بابا« لعلي اإدري�س.
رزة  ب�س���رى  العملي���ات  ورئي����س  امل�س���ارك  املوؤ�س����س 
علق���ت قائل���ة: »�س���عيدة للغاي���ة مبن���ح جائ���زة الإجناز 
الإبداع���ي هذا الع���ام لزميل���ي العزيز اأحمد ال�س���قا. يف 
���ا ح���ول دعمه  بداي���ة م�س���رتي كممثلة، �س���معت ق�س�سً
الهائل ل�سناعة ال�س���ينما. مل ياأبه حول حجم اأجره رغم 
كون���ه جنم �س���باك، بل واقتط���ع جزًءا من اأج���ره لإنتاج 
م�س���اريعه باأف�س���ل جودة ممكن���ة. اإىل جانب جنوميته 
���ا، اإذ دعم فنانني  ال�س���تثنائية، فهو �س���انع جن���وم اأي�سً
�س���باب و�س���اعدين، مكنهم عملهم مع ال�س���قا من حتقيق 

ال�سهرة اللزمة ل�س���تكمال م�سرتهم، وهي �سفة نادرة 
تعرب عن كونه جنم حقيقي.«

جائزة الإجناز الإبداعي تقليد �س���نوي ملهرجان اجلونة 
ال�سينمائي، ُتقدم لهوؤلء الذين تركوا ب�سمتهم باأعمالهم 
الفريدة يف جمال ال�س���ينما. ت�سم قائمة احلا�سلني على 
اجلائزة: النجوم امل�س���ريني عادل اإمام وحممد هنيدي 
وخالد ال�ساوي، اإ�سافة اإىل النجوم العامليني فوري�ست 
ويتاكر و�سلف�سرت �ستالوين وجرارد ديبارديو و�سعيد 
جتماوي واملخرج امل�س���ري داود عبد ال�س���يد ومن�س���ق 
املناظر اأن�سي اأبو �سيف و�سانعة الأفلم التون�سية درة 

بو�سو�سة و�سانعة الأفلم الفل�سطينية مي م�سري.
�س���رح �س���ميح �س���اوير�س رئي����س جمل�س اإدارة �س���ركة 
اأورا�س���كوم القاب�س���ة للتنمي���ة قائ���ًل: »�س���عيد للغاي���ة 
لختي���ار اللجنة ال�ست�س���ارية الدولي���ة للمهرجان ملمثل 
ا�س���تثنائي مثل اأحمد ال�س���قا لتكرميه هذا العام. تعك�س 
م�س���رة ال�س���قا املهنية واحدة من اأكرث ق�س����س النجاح 
اإلهاما على ال�س���احة الفني���ة اليوم، اإذ ا�س���تطاع حتقيق 
حلم���ه، وخلق تاأثر وف���ارق كبر، الأم���ور التي جعلته 

يفر�س نف�سه على امل�سهد ال�سينمائي امل�سري«.
�ساف موؤ�س�س املهرجان جنيب �ساوير�س: »منذ دورتنا 
الفتتاحية، خ�س�سنا جائزة الإجناز الإبداعي للفنانني 
املميزين الذين كر�س���وا م�سرتهم ل�سناعة ال�سينما. من 
ذل���ك املنطل���ق، فاأحمد ال�س���قا لي����س با�س���تثناء، فمكانته 
و�س���ط جنوم جيل���ه هي نتيجة اإخل����س لعمله وتفانيه 

يف اإ�سعاد جماهره لأكرث من عقدين«.
�س���تقام الدورة اخلام�س���ة ملهرجان اجلونة ال�س���ينمائي 
يف الفرتة من 14-22 اأكتوبر/ت�سرين الأول 2021 يف 

مدينة اجلونة.
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فل�سط���ني والق�سي���ة الفل�سطيني���ة، مل تكن مو�سوع���ا رئي�سا يف 
ال�سينم���ا العراقي���ة، الت���ي تزامن انطلقه���ا تاريخيا م���ع تبلور 
ق�سي���ة فل�سط���ني منت�س���ف الربعيني���ات، واأح���داث اأول حرب 
م���ع ا�سرائيل ع���ام 1948. ونظرة �سريعة عل���ى الفلم الروائية 
الطويل���ة منذ منت�س���ف الربعيني���ات وحنى اللحظ���ة تظهر ان 

فل�سطني مل تكن مو�سوعا لأي من هذه الفلم.
ورمب���ا تكون الأ�سب���اب متعلقة ب�سعف انتاج ه���ذه ال�سينما، اأو 
انها اأي )ق�س���ية فل�س���طني( مل تاأخذ حقها يف ال�س���يوع والهيمنة 
على الوجدان العربي، يف ال�س���نوات الوىل لل�سينما العراقية، 
ا�س���ا�س  ب�س���كل  ين�س���غلون  العراقي���ني  املخرج���ني  مم���ا جع���ل 
باملو�س���وعة العراقي���ة لختب���ار امكانياته���م الفني���ة يف العم���ل 

ال�سينمائي، وهي يف طور البداية.
م���ن  ع���دد  يف  كمو�س���وع  ن�س���يب  له���ا  كان  فل�س���طني  لكنه���ا 
الفلم الوثائقية والق�س���رة خا�س���ة يف �س���نوات ال�س���تينيات 
وال�س���بعينيات م���ن القرن املن�س���رم، حيث قدمت اأف���لم روائية 
ق�س���رة منها: )زهرة الربقوق( ليا�س���ني البكري ١٩٧٣ )ال�ستاء 
امل���ر( ملحم���د �س���كري جمي���ل ١٩٧٤ )كعك عل���ى الر�س���يف( لعماد 
)احلق���ل(   ١٩٧٦ فرح���ات  لنوف���ل  )الرجوح���ة(   ١٩٧٦ بهج���ت 
ل�س���بيح عب���د الكرمي ١٩٧٧ )انتفا�س���ة( ملحمد من���ر فرني ١٩٧٨ 
)عرب���ة الربتقال احلزين( لعامر عبد الق���ادر ١٩٧٩. ومن الفلم 
الوثائقية: )ان�س���ات عربي( لطارق عبد الكرمي ١٩٧٥ )ال�سمت( 
لطارق عبد الكرمي ١٩٧٤ )الربتقال احلزين( لكوركي�س يو�س���ف 
١٩٦٨ )ماأ�س���اة �س���عب( لكمال عاكف ١٩٦٨ )فا�سية جديدة( ملحمد 
من���ر ف���رتي ١٩٧٦ )حق���وق الن�س���ان مل���ن؟( ملن���ذر جمي���ل ١٩٧٨ 
)ال�س���هيونية حركة عن�س���رية( لنبي���ل مهاين���ي ١٩٧٧. )اطفالنا 

يرق�سون( لنوفل فرحات ١٩٧٦. وغرها.
وخلل ال�س���بعينيات من القرن املن�س���رم اأقي���م يف بغداد واحد 
م���ن اأهم املهرجانات يف املنطقة التي تعنى بال�س���ينما الوثائقية 
والت�س���جيلية، وه���و )مهرجان اف���لم وبرامج فل�س���طني( الذي 
عقدت منه ثلث دورات يف منت�سف ال�سبعينيات، وقد ا�ستجاب 
عدد كبر من �سناع ال�سينما العرب يف امل�ساركة بهذا املهرجان، 
الذي كان اأول مهرجان من نوعه يف البلدان العربية، وقد طغت 
عليه الأفلم التي تتناول الق�س���ية الفل�س���طينية ب���كل جوانبها، 
وهو ما �س���جع يف هذا الوقت املخرجي���ني العراقيني على اإنتاج 
افلم عن الق�سية الفل�س���طينية خلل تلك الفرتة، حيث �ساركوا 
يف دورات ه���ذا املهرجان ب�س���كل كب���ر وفاعل، ب���ل اأن البع�س 

منهم حقق نتائج متقدمة يف هذه املهرجان.
واأ�س���ر هنا اىل الفيلم الروائي الق�س���ر )الرجوحة( للمخرج 
نوف���ل فرحات، وهو فيلم معد عن ق�س���ة للكاتب العراقي الكبر 
حمم���د خ�س���ر، ويتح���دث عن جن���دي ينق���ل الر�س���الة الخرة 
لرفيقه الذي ا�ست�س���هد خلل احلرب اىل زوجته وابنته. وكذلك 
فيل���م “ نداء الأر�س” لقي����س الزبيدي وهومن اإنتاج التلفزيون 
العرب���ي ال�س���وري عام 1976 ال���ذي حاز على جوائ���ز ثلثة يف 

املهرجان املذكور.
واإذا كانت ال�سينما العراقية �سحيحة ن�سبيًا بافلم عن فل�سطني، 
فاأنه���ا باملقابل قد ا�ستعا�س���ت عن ذلك من خلل م�س���اركة اأثنني 
م���ن كبار املخرج���ني العراقيني الذين اأ�س���هموا ب�س���كل فاعل يف 
تاأ�سي�س �ستوديو وق�سم ال�سينما يف دم�سق وبروت، حيث كانا 
من اأوائل الذي عملوا يف ق�س���م ال�سينما التابع ملنظمة التحرير 
الفل�سطينية بداية ال�س���بعينيات. وكانا من �سناع الأفلم “غر 
الفل�سطينيني« الذين األتحقا بالثورة الفل�سطينية و�سنعا اأفلمًا 
ع���ن الفل�س���طينيني وثورتهم، فقد كانت �س���نوات ال�س���بعينيات 
حافلة ب�س���ناع ال�س���ينما العرب وغر الع���رب، الذين ذهبوا اإىل 
لبنان ل�سناعة اأفلم عن الفل�سطينيني والثورة ولبنان واحلرب.

خالل ال�صبعينيات من القرن المن�صرم 
اأقيم في بغداد واحد من اأهم 

المهرجانات في المنطقة التي تعنى 
بال�صينما الوثائقية والت�صجيلية، وهو 

)مهرجان افالم وبرامج فل�صطين( 
الذي عقدت منه ثالث دورات في 

منت�صف ال�صبعينيات،
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وتخّط����ى فيلم “المتح����ان” )ئه زموون( 
اأم����ني  “�س����وكت  للمخ����رج   The Exam
كوركي” واإنتاج “ممد اكتا�س” و�س����ارك 
يف كتابته كل من “�سوكت اأمني كوركي” 
و “حممد ر�س����ا جوهرى”، اآخر املراحل 
ا�س����طنبول  ا�س����توديوهات  يف  الفني����ة 
وبرل����ني وه����و قي����د التح�س����ر للعر�س، 
ال����ذي  الفيل����م  ي�س����ارك  ان  املق����رر  وم����ن 
�س����اركت يف انتاج����ه كل من قط����ر واأملانيا 
واقلي����م كرد�س����تان الع����راق، يف مهرجان 
�س����ينمائية عاملية. الفيلم من انتاج �سركة 
فيل����م” Mîtos Film الملانية  “ميتو�س 
و�سركة “م�ستي فيلم”، ومت اإنتاجه بدعم 

من وزارة الثقافة والفنون وال�س����باب يف 
حكومة اإقليم كرد�ستان، ومت ت�سويره يف 
�س����هر اخلريف، عام 2019 حتت اإ�سراف 
اأدي����ب �س����بحاين يف مدينة ال�س����ليمانية، 
كان ملحرتيف ال�سينما يف اإقليم كرد�ستان 
اإي����ران وتركي����ا واأملاني����ا ح�س����ور  ودول 
ناجح يف هذا العمل ال�س����ينمائي الواعد. 
وي�س����ارك يف فيل����م المتح����ان جمموع����ة 
من نخب����ة املممثل����ني من اقليم كرد�س����تان 
وع����دد من املمثلني ال�س����باب منه����م؛ ئافان 
جمال، فانيا �سالر، ح�سني ح�سن، �سوان 
عطوف، هو�سيار زيرو نروه يى، نيجار 
عثم����ان، كا،ه ق����ادر، ع����ادل عبدالرحم����ن، 

حمه ر�س����يد هه ره �س، يانا توانا، �سولف 
دي����دار  �س����امى،  زه ري����ا  غري����ب،  حه م����ه 
غري����ب، به����ار مع����رويف، ج����ر فريدون، 
اأمي����د زن����دي و م�س����تان مري����وان. جدي����ر 
بالذك����ر اأن فيل����م “امتح����ان” ه����و الفيل����م 
الراب����ع للمخرج “�س����وكت اأمني كوركي” 
بع����د كل م����ن اف����لم “العبور م����ن الغبار” 
 The Dust غوب����ار(  ل����ه  )په رين����ه وه 
Crossing و “م����كان للعب” )�س����وينيك 
بو يارى( KICK OFF و”ذكريات على 
حج����ر” )بره وه رييه كان����ى �س����ه ر به رد( 
Memories On Ston، و�س����اركت هذه 
الفلم يف مهرجانات �س����ينمائية مرموقة 

وح�س����دت جوائ����ز ملفت����ة اأغن����ت مكنون 
كرد�ستان العراق الثقايف وال�سينمائي.

ويتك����ون فري����ق عم����ل الفيل����م »امتح����ان« 
اأم����ني كورك����ي ،  اإخ����راج: �س����وكت  م����ن: 
و  كورك����ي  اأم����ني  �س����وكت  ال�س����يناريو: 
حمم����د ر�س����ا جوه����رى، انتاج م�س����رتك: 
فوئ����اد ج����لل، خط منت����ج: ليا دري�س����چر 
الت�س����وير:  مدي����ر   ،Lea Drescher
ادي����ب �س����بحانى، مدي����ر النت����اج: ع����ادل 
ابراهي����م،  مونت����اج:  عبدالرحم����ان، 
ب����رازى،  حمم����ود  مو�س����يقى:  �س����عيدى، 
�س����اعدپناه،  ج����لل  امل�س����هد:  ت�س����ميم 
م�س����اعد انتاج: بكر فر ج، م�سجل �سوت: 

�س����هرام احمديان، هند�سة �سوت: چاكلر 
مكي����اج   ،Çağlar Yeşilay ي�س����يلى 
 Karina �س����ينمائي: كارينا افدوكيم����وا 
امللب�����س:  ت�س����ميم،   ،Evdokimova
 Katharina ن�س����رتووا  كاتارين����ا 
Nesterowa، م�س����اعد خمرج: اوي�ستا، 
قادر، ا�س����تمرارية: �س����روه على وي�س����ى، 
مرحلة م����ا بعد الإنتاج: �س����ينان يو�س����ف 
من�س����ق   ،Sinan Yusufoğlu ُاغل����و 
امل�ست�س����ار  عبدالل����ه،  مهرب����ان  انت����اج: 
الإعلم����ي: من�س����ور جهان����ى و منوجهر 
�س����نة  اكتا�����س،  مم����د  اإنت����اج:  جهان����ى، 

الإنتاج: 2021.

ومن خلل ه����ذا الفيلم ال����ذي يحمل 
ميكن����ه  )مارك�����س  مبهًم����ا  عنواًن����ا 
النتظار( ، يحاول املخرج الإيطايل 
اأن ي�س����تذكر انتح����ار �س����قيقه التواأم 
يف �س����ن التا�سعة والع�س����رين وهي 
ماأ�س����اة عائلية مل يتع����اف منها اأبًدا.
اذ كانت م�س����درا لللهام وال�س����عور 
بالذن����ب.. وي�س����م الفيل����م مقتطفات 
من اأفلم����ه وحمادثات م����ع املقربني 

منه ..
ويعد ماركو بيلوت�س����يو ، البالغ من 
العم����ر 81 عاًما ، اأحد اأعظم اأ�س����اتذة 

ال�س����ينما الأوروبية. وكان يتناف�س 
كان  مدين����ة  يف  بانتظ����ام  باأفلم����ه 
وق����د فازل����ه فيل����م »قف����زة يف الظلم 
ع����ن  البطل����ني  للنجم����ني  بجائ����زة   «
املهرج����ان  يف  ال�س����فوية  الرتجم����ة 
وهوم����ن بطول����ة مي�س����يل بيك����ويل 
واأن����وك اإمييه يف عام 1980 – لكنه 
مل يفز اأب����ًدا باجلائزة الكربى. حتى 
اأن فيلمه اخليايل الأخر، »اخلائن« 
يف عام 2019، مل يحقق �س����يئا على 
الرغم من جودة الرتجمة التي قدمها 
فافينو.وي����رى  فران�سي�س����كو  بي����ر 

بيرلي�س����كيور، رئي�س مهرجان كان 
ال�س����ينمائي ، ان ماركو ي�سكك دائما 
يف املوؤ�س�س����ات والتقالي����د ويحاول 
تق����دمي ق�س�����س جماعي����ة. وم����ع كل 
عمل من اأعماله ، وب�سكل غر اإرادي 
تقريًب����ا ، كان ق����د اأح����دث ث����ورة يف 

النظام القائم ب�سكل من الأ�سكال ..
ويع����ود الف�س����ل اإىل بيلوت�س����يو يف 
ريادت����ه ملوج����ة جديدة من ال�س����ينما 
منت�س����ف  يف  ابت����داأت  الإيطالي����ة 
 ( فيلم����ه  م����ن  ب����دًءا  ال�س����تينيات، 
قب�س����ات يف اجلي����ب ( ع����ام 1965، 

ال����ذي خ����رج ع����ن تقالي����د الواقعي����ة 
الإيطالية اجلديدة. لحت�سان املزيد 
م����ن الدراما املتاأثرة بالنوع. ثم ترك 
ب�س����مته يف مهرج����ان كان مع فيلم ) 
قفزة يف الف����راغ ( الذي فاز بجائزة 
اأف�سل ممثل واأف�سل ممثلة للنجمني 
مي�س����ال بيكويل واأن����وك اإمييه. كما 
�سهد فيلم )اخلائن( ، الذي ظهر لأول 
م����رة يف املناف�س����ة يف ع����ام 2019، 
ع����ودة احلي����اة املهني����ة لبيلوت�س����يو 
يف وق����ت متاأخ����ر. وه����و عب����ارة عن 
فيل����م درام����ي ع����ن املافيا ، م�س����تمدا 

م����ن احلي����اة الواقعية ملخ����رب املافيا 
توما�س����و بو�س�س����يتا، وال����ذي حقق 
جناًح����ا كبًرا يف �س����باك التذاكر يف 
اإيطاليا ومت بيعه على نطاق وا�س����ع 
بعد ظه����وره الأول يف مهرجان كان 
اإىل زميلت����ه  ..وين�س����م بيلوت�س����يو 
ج����ودي فو�س����رت يف ح�س����ولها على 
ال�سعفة الذهبية،عن اجنازاتها مدى 

احلياة ...
ويعد بيلوت�س����و خمرجا �س����ينمائيا 
وكاتب �س����يناريو وممث����ل اإيطاليا.
وق����د تربى يف بلدة بوبيو اليطالية 
وكان  �س����ارمة  كاثوليكي����ة  تربي����ة 
وال����ده حمامي����ا ووالدت����ه معلم����ة.. 
وبداأ بيلوت�س����و درا�س����ة الفل�سفة يف 
ميلن����و لكن����ه قرربعده����ا اللتح����اق 
مبعهد ال�س����ينما ليخرج فيلمه الول 
) قب�س����ات يف اجلي����ب( ال����ذي ح����از 
عل����ى جائزة ال�س����راع الف�س����ي.. اما 
اه����م افلم����ه فه����ي ) ه����رني الراب����ع 
( و) ابت�س����امة ام����ي ( و)ال�س����يطان 
يف اجل�س����د(.. ويف ع����ام 1991 فاز 
جائ����زة   - الف�س����ي  ال����دب  بجائ����زة 
جلنة التحكيم اخلا�سة يف مهرجان 
برلني ال�س����ينمائي ال����دويل احلادي 
والأربع����ني ع����ن فيلم����ه )القناعة.(.. 
ويف عام 1995 اأخرج فيلًما وثائقًيا 
ع����ن الكتائ����ب احلم����راء واختط����اف 
األدو مورو،كما اأخرج يف عام 2003 

فيلًما طويًل حول نف�س املو�س����وع، 
بعنوان )�س����باح اخل����ر ليًل(. ويف 
جائ����زة  عل����ى  ح�س����ل   1999 ع����ام 
�س����رفية مل�س����اهمته يف ال�س����ينما يف 
مهرجان مو�سكو ال�سينمائي الدويل 
احلادي والع�س����رين. ثم ح�سل على 
جائزة الأ�س����د الذهبي عن اإجنازاته 
مدى احلي����اة يف مهرج����ان البندقية 
ال�س����ينمائي ال����دويل 68 يف ايل����ول 

عام 2011..
ومت اختي����ار فيلم����ه ) جم����ال نائ����م( 
للتناف�����س عل����ى الأ�س����د   2012 ع����ام 
البندقي����ة  مهرج����ان  يف  الذهب����ي 
التا�س����ع  ال����دويل  ال�س����ينمائي 
وال�س����تون يف 6 ايل����ول ع����ام 2012 
..ثم اأدان بيلوت�سيو تدخل الكني�سة 
بع����د  ال�سيا�س����ة  يف  الكاثوليكي����ة 
العر�����س الأول لفيلمه اجلديد املثر 
للجدل حول ق�س����ية القت����ل الرحيم. 
القت����ل  الفيل����م مو�س����وع  تن����اول  اذ 
الرحيم، و�س����عوبة و�س����ع ت�س����ريع 
نهاي����ة احلياة يف ايطاليا ، التي تقع 
مدين����ة الفاتي����كان �س����من حدودها، 
وجرى ذلك عقب ق����رار جلنة حتكيم 
مهرجان البندقية ال�س����ينمائي، التي 
حجب����ت اجلائ����زة ع����ن فيل����م الأ�س����د 
بيلوت�س����يو  وج����ه  فق����د  الذهب����ي، 
انتق����ادات �س����ديدة للرئي�����س ماي����كل 

مان..

"االمتحان" للمخرج �سوكت اأمنی كوركي جاهز للعر�ض

اأعلنت الجهات القائمة عل��ى توزيع فيلم “امتحان” 
من اإخراج “�صوكت اأمي��ن كوركي” وبح�صور ممثلين 
واإقلي��م  واألماني��ا  وتركي��ا  اإي��ران  م��ن  محترفي��ن 

كرد�صتان العراق عن تح�صير الفيلم للعر�ض. 

مهرجان اجلونة 2021 مينح جائزة االإجناز االإبداعي للنجم اأحمد ال�سقا 

بيلوت�سي��و مارك��و  المخ��رج االيطال��ي  يك��رم  كان  اأعمال��ه..  ع��ن مجم��ل 

�صيح�صل المخرج 
الإيطالي ماركو 

بيلوت�صيو على ال�صعفة 
الذهبية الفخرية في 

الحفل الختامي لمهرجان 
كان ال�صينمائي الرابع 

وال�صبعين الذي �صيقام 
في ال�صابع ع�صر من 

�صهر تموز المقبل عن 
مجمل م�صيرته المهنية، 

و�صيعر�ض فيلمه الروائي 
الأخير، الوثائقي 
»مارك�ض يمكن اأن 

ينتظر« في المهرجان . 



بع���د توقف ب�س���بب تداعي���ات فايرو�س 
كورون���ا، يع���ود بي���ت الم���دى للثقاف���ة 
والفن���ون ف���ي �س���ارع المتنب���ي القام���ة 
ن�ساطاته اال�سبوعية، حيث يقيم فعالية 
ال�س���تذكار ال�س���اعرة الراحل���ة الكبيرة 
توفي���ت  الت���ي  عم���ارة  عبا����س  لميع���ة 
قبل اي���ام، الفعالي���ة �سي�س���ارك بها عدد 
من االدب���اء والنق���اد الذين �س���يقدمون 
قراءات عن تجربة الراحلة ال�س���عرية.. 
الفعالي���ة تق���ام في بي���ت المدى �س���ارع 
المتنبي غدا الجمعة في �سارع المتنبي 

ال�ساعة الحادية ع�سرة �سباحا.

 كريم و�صفي 
المو�سيق���ي ي�سارك ف���ي عر�س م�سرح���ي مو�سيقي يقدم عل���ى الم�سرح الوطني 
ع�س���ر اليوم الخمي����س، بعنوان "ايغمون���ت في الع���راق"، والعر�س م�ستوحى 
م���ن م�سرحي���ة "ايغمونت" للكاتب االألماني يوهان غوت���ه، و�ست�سارك في العمل 

الفرقة ال�سيمفونية الوطنية العراقية، وتمثيل فرقة الم�سرح العراقي.

عامر م�ؤيد 
ت�سع���ى عائ���ات عراقي���ة عدي���دة لتعلي���م اطفالهم 
احلي���اة  اىل  دخوله���م  قبي���ل  خمتلف���ة  مه���ارات 

الدرا�سية بدءا باملرحلة االبتدائية.
وب�سب���ب البح���ث م���ن قب���ل العوائ���ل ع���ن معاهد 
تعليمية او تدريبية عل���ى بع�س املواهب فان ذلك 

ازداد ب�سكل كبري يف االآونة االخرية.
وتك���ر معاه���د تعلي���م االطف���ال للغ���ة االنكليزية 
ب�س���كل وا�س���ع، خا�س���ة م���ع التط���ور يف جماالت 

احلياة وحاجة االن�سان لهذه اللغة.
وحتر����س العوائ���ل عل���ى اتق���ان ابنائه���م اللغ���ة 

االنكليزي���ة حي���ث يب���داأ تعليمه���م قبي���ل دخوله���م 
االبتدائي���ة وم���ع دخوله���م املع���رك الدرا�سي فان 
هذه اللغة �سُتطّور مع اخذ الدرو�س اخلا�سة بها. 
ويق���ول علي حمم���د -�ساحب مرك���ز لتعليم اللغة 
االنكليزي���ة يف حديث���ه ل�)امل���دى( ان "هناك رغبة 
كبرية من قبل العوائل وال�سباب اي�سا على تعليم 

اللغة االنكليزية".
وب���ن ان "االطف���ال لهم منهج خا����س بهم يبداأ من 
اال�س����س ال�سغرية للغة والعمل على حفظ املعاين 
الب�سيطة". وا�س���ار اىل ان "غالبية االطفال لديهم 
رغبة التعلم خا�سة م���ع انت�سار االغاين االجنبية 
اخلا�س���ة باالطف���ال يف موقع اليوتي���وب وادمان 

االطفال على م�ساهدتها و�سماعها".
وذكر حمم���د ان "كثريا من االطف���ال الذين ياأتون 
الينا، جتدهم حافظن لكلمات انكليزية من اغاين 

االطفال لكنهم ال يعرفون معناها".
وتاب���ع ان "املعهد هو تهيئ���ة للطالب قبل الدخول 

يجعله���م  التعلي���م  ه���ذا  ان  حي���ث  املدار����س  اىل 
متفوق���ن باللغة االنكليزي���ة وعند تخرجهم تكون 

لهم لغة ا�سا�سية ي�ستخدمونها يف احلوار ".
وال يقت�س���ر تعلي���م االطفال على اللغ���ات فقط، بل 
هن���اك من يعلم���ك الر�سم او الع���زف وحتى بع�س 
االلعاب الريا�سي���ة. ويف جمال الر�سم على �سبيل 
املثال فان هن���اك ر�سامن يقيم���ون دورات لتعليم 
ا�س�س الر�س���م لاطفال. وتبداأ موهبة االطفال منذ 
ال�سغ���ر وهناك م���ن يعمل على �سقله���ا، من خال 
ه���ذه ال���دورات التدريبي���ة التي تق���ام يف مناطق 
خمتلف���ة. وتق���ول نور عل���ي -ر�سام���ة يف حديثها 
ل�)امل���دى( ان "هن���اك مر�سما خا�س���ا باالطفال يتم 

فيه تعليمهم ا�س�س الر�سم".
وبينت ان���ه توجد "رغبة كبرية ل���دى كثريين من 
االطف���ال بتعلم الر�سم وهناك اي�س���ا دافع من قبل 

اهلهم حلثهم على تعليم الر�سم".
ويف �س���ارع املتنب���ي كان هن���اك املر�س���م ال�سغري 

ويفت���ح ابوابه ايام اجلمع فق���ط حيث يقدم تعليم 
الر�سم لل�سغار واي�س���ا هناك درو�س لتعليم اللغة 

االنكليزية.
ورغب���ات تعليم االطف���ال تزداد، فهن���اك من يتعلم 
ك���رة الق���دم وال�سباحة والتن�س اي�س���ا وتبداأ هذه 
منذ ال�سغر كذل���ك. زيد رائد -مدرب �سباحة يقول 
يف حديث���ه ل�)املدى( ان "امل�ساب���ح يزداد افتتاحها 
يف خمتل���ف املحافظ���ات العراقي���ة ومعه���ا ت���زداد 

دورات التدريب".
وب���ن ان "دورات لتعليم ال�سباحة مفتوحة ب�سكل 
م�ستم���ر وهناك اطفال ك���ر يتم ت�سجيلهم يف هذه 

الدورات".
وا�سار اىل ان "ال�سباحة يبداأ تعليمها منذ ال�سغر 
وباالخ����س يف عم���ر الطفولة"، مبين���ا ان دورات 

ال�سباحة فيها رجالية ون�سائية اي�سا.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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الثامن

�س����درت ع����ن دار املدى رواي����ة "وداع����ا همنغ����وي" للكاتب 
الكوب����ي ليوناردو بادورا ترجمة ب�س����ام البزاز الذي ي�سف 
ترجمته له����ذه الرواية بان لها لذة خا�س����ة الأّنها رواية على 
�سغره����ا ت�سّم الكثري من العنا�س����ر امل�سّوقة.  فيما يخربنا 
الروائ����ي ب����ادورا ان الرواية جاءت بعد ات�س����ال من نا�سر 
كتب����ه ال����ذي �ساأل����ه اإن كان راغب����ًا بامل�سارك����ة يف �سل�سل����ة 
يعت����زم اإ�سداره����ا حت����ت عن����وان "اأدٌب اأو م����وت"؟ وطلب 
من����ي اأن اأختار مبوافقتي ا�سم االأديب الذي �ستدور حوله 
روايته"، فكان ان اختار همنغوي الذي يقول انه كانت له 

معه ول�سنوات عاقة غريبة هي مزيج من حب ونفور.

عندما غاب الفيل�سوف الفرن�سي 
ال�سهري قبل واحد واأربعن عامًا، 
كان قد ترك وراءه �سرية مثرية، 
�سعارها اأن املثقف وحده القادر 

على �سناعة الراأي العام والتاأثري 
يف املجتمع. يف كل مرة اأعود 

فيها اإىل �سارتر اأ�ساأل نف�سي: من 
هو هذا االإن�سان؟ هل هو املفكر 

امللتزم اأم البوهيمي الذي ق�سى 
حياته يتنقل من مقهى اإىل مقهى، 

اأم املنا�سل ال�سيا�سي الذي دافع 
ب�سرا�سة عن اجلزائر وكوبا 

وفيتنام؟ هل هو الفيل�سوف الذي 
كتب اأ�سعب املوؤلفات واأعقدها 

كاتب  والعدم" اأم  "الكينونة 
امل�سرحيات التي حظيت باإقبال 

جماهريي كبري؟.. ويف كل هذه 
العناوين كانت �سورته وهو يقف 

فوق برميل يوزع املن�سورات 
املناه�سة حلكومة اجلرنال ديغول 
هي التي توؤكد لنا من هو املثقف ؟ 
.. تذكرت هذه ال�سورة واأنا اأتابع 

ق�سية ال�سيدة اأم اإيهاب الوزين، 
و�سورتها وهي تقف حتت 

ال�سم�س وحيدة، و�ساألت بع�س 
االأ�سدقاء اأين منظمات املجتمع 

املدين؟، ما هو دور النقابات 
واالحتادات التي ت�سم اآالف من 

الرافعن راية الثقافة وحقوق 
االن�سان وحرية الراأي ؟، ملاذا 

مل تبادر هذه املنظمات وتذهب 
للت�سامن مع هذه ال�سيدة، لكي 

يعرف امل�سوؤول اأن هناك مثقفن 
عراقين باإمكانهم �سناعة راأي 

عام؟. �سيقول البع�س يارجل هذه 
دكاكن ولي�ست منظمات ، لا�سف 

منذ �سنوات وهذه املنظمات 
و�سغلها ال�ساغل هو احل�سول 

على املنح ، والتقرب من ا�سحاب 
القرار .

حاول �سارتر يف كتابه "دفاعًا 
عن املثقفن"، الذي �سدر عام 

1965، اأن يعطي تعريفًا للمثقف: 
مثقفًا  ما  فرٍد  من  يجعل  ما  " اإن 

هو قدرته على جتاوز احلقل 
ال�سيق الخت�سا�سه، املثقف هو 
ال�سخ�س الذي يتدخل يف ما ال 

يعنيه، وميتلك القدرة على اجلهر 
باحلقيقة".

اأتذكر �سارتر واأنا اأرى �سمت هذه 
املنظمات ،  التي ُتني النف�س اأن 

تبادر احلكومة اإىل اإعادة منحة 
املثقفن ، والتي ال تتجاوز قيمتها 
املئة األف دينار �سهريًا، يف الوقت 
الذي نهب فيه "�سا�سة ال�سدفة" 

ما يقارب الريليون دوالر عدًا 
ونقدًا.  ففي الوقت الذي ت�سعى 

فيه االأحزاب احلاكمة اإىل اإ�ساعة 
ثقافة اجلهل واخلراب، ي�سعى 

الذين َيح�سبون اأنف�سهم على 
خانة الثقافة اإىل مغازلة امل�سوؤول 

من اأجل احل�سول على عطاياه، 
اإن كانت منحة، اأو وظيفة، اأو 
�سفرة، اأو حتى، جمرد وليمة 

د�سمة. اخت�سار هذه املنظمات هي 
�سكل من ا�سكال الف�ساد الذي منا 

وترعرع برعاية النظام ال�سيا�سي 
نقراأ �سارتر فرنى كيف تتقدم 
االأمم ونحن قعود. واإذا قمنا 

فلكي نقاتل بع�سنا البع�س. دائمًا 
حمملن باأطنان من االأكاذيب 

واأكوام من اخلطب. وال �سيء 
�سوى ال�سبات يف اجلهل والتخّلف 

والطائفية .
دائما اعود اإىل فيل�سوف 

الوجودية الأجده يخربنا اأن 
اخلطر احلقيقي الذي يطيح 

بالبلدان هو توطاأ املثقف وحماولة 
بيعه للنا�س اأجمادًا زائفة  .

وطنية فا�سدة !!

وداعًا همنغ�ي 

 علي ح�صني

...
داً 

 ج
ص

خا

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)اخلمي����س( اأن درج���ات احل���رارة مقاربة ملعدالته���ا ليوم اأم����س، واأن اجلو 

�سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق الباد.
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حول العالم

ي�ؤدي الفنان رائد حم�صن 
الدور الرئي�س يف الفيلم 

الروائي الط�يل "اآخر ال�صعاة" 
اخراج �صعد الع�صامي الذي 

قدم من قبل عددا من االفالم 
الق�صرية، الفيلم كما يق�ل 

الفنان رائد حم�صن ي�صلط 
ال�ص�ء على م�ا�صيع مهمة يف 

املجتمع. 

والفيل���م مع���د عن  ق�س���ة �ساعي الربيد 
الفرن�س���ي للروائي "جوزيف فرديناند 
�سوف���ال"، وبرغ���م ان الق�س���ة فرن�سية 
اال ان املخرج حوله���ا اىل حكاية تدور 
يف الع���راق م���ن خ���ال �ساع���ي الربيد 
"ايوب" الذي يوؤدي دوره الفنان رائد 
حم�س���ن، ت���دور اح���داث الفيل���م ح���ول 
�ساع���ي الربي���د " اأي���وب" ال���ذي يعمل 
يف اإح���دى املناط���ق الريفي���ة. وب�سبب 
وانت�س���ار  االت�س���ال  و�سائ���ل  تط���ور 
التكنولوجيا وق�ساء �سركات االت�سال 
عل���ى هذه اخلدم���ة، مل يعد هناك معنى 
ل�ساعي بريد يف املدن، فكيف باملناطق 
الريفية؟، وله���ذا جند ايوب يف�سل من 

وظيفته  وي�سبح عاطا عن العمل. 
وت�س���ي اح���داث الفيل���م حي���ث جن���د 
اىل  ا�ساف���ة  ار�س���ه  يخ�س���ر  اي���وب 
يق���رر  وله���ذا  لوظيفت���ه،  خ�سارت���ه 
الرحي���ل اىل املدين���ة للبح���ث ع���ن احد 
ا�سدقائ���ه، الفنان رائ���د حم�سن حتدث 
عن "اآخ���ر ال�سعاة" قائ���ا: "اإنه يحمل 
فك���رة ب�سيط���ة ويومي���ة جت�س���د ح���ال 
العراقي���ن"، م�س���ريا اإىل اأنه���ا لي�س���ت 
باملهم���ة ال�سهل���ة اأن حتك���ي عما يحدث 
من خراب اجتماع���ي ومعاناة املواطن 

الب�سيط بدون مقوالت مطولة. 
وي�سي���ف حم�س���ن  اأن "الفيل���م يحكي 
ع���ن حاالت اجتماعية عراقية من خال 

�سخ�سي���ة م�سحوق���ة يف كل االأزمان"، 
يق���ول خم���رج العم���ل ان���ه اراد لفيلمه 
اأن يك���ون �سرخة م���ن اأجل ك�سر جميع 
"التابوهات" التي فر�ستها الع�سائرية 
والعن�سرية والف�ساد يف زمننا، الفنان 
رائ���د حم�س���ن يب���دو �سعي���دا الن فيل���م 
العراق���ي  ال�سع���اة" هوالفيل���م  "اآخ���ر 
االأول للع���ام 2021، والذي جاء و�سط 
ظروف �سعب���ة ب�سبب تف�سي فايرو�س 
كورونا، ف���كان البد من العمل ليل نهار 
الإجن���از الفيلم الذي يق���ول حم�سن انه 
يتمن���ى ل���ه النج���اح وان ي���راه يعر�س 
يف �س���االت العر����س ال�سينمائي���ة يف 

العراق.

ع��راق��ي  روائ����ي  فيلم  ف�����ي  ال�صعاة"..  "اآخر  حم�صن  رائ���د 

اليابان،  يف  العليا  املحكمة  ق�ست 
نف�س  حمل  على  املتزوجن  باإجبار 
ا���س��م ال��ع��ائ��ل��ة، ودع���م اأح��ك��ام نظام 
التا�سع  ال��ق��رن  يف  االأ���س��رة  ت�سجيل 
ي�سجع  اأن��ه  النقاد  يوؤكد  ال��ذي  ع�سر 
املحكمة  ورف�ست  اجلن�سي.  التحيز 
وث��اث  رج���ال  ث��اث��ة  ق��دم��ه  التما�سا 
تقدمي  ح��اول��وا  طوكيو  يف  �سيدات 
األ��ق��اب  ب��ا���س��ت��خ��دام  زواج  ط��ل��ب��ات 

قدرتهم  ع��دم  اأن  وادع���وا  منف�سلة، 
حلقهم  انتهاكا  يعد  بذلك  القيام  على 
ال��ق��ان��ون  امل�������س���اواة مب���وج���ب  يف 
من   14 امل���ادة  يف  عليه  املن�سو�س 

الد�ستور.
وذكرت "�سحيفة جيجي بر�س" 

اأن املحكمة قالت يف حكمها 
اأن  امل�سرعن  على  اإن���ه 

ي��ن��اق�����س��وا االأم�����ر يف 

ال���ربمل���ان. وي���اأت���ي ذل���ك يف اأع��ق��اب 
املحكمة  ق��دم��ت��ه��ا  مم��اث��ل��ة  ت��و���س��ي��ة 
اأن   2015 ع��ام  يف  وج���دت  اأن  بعد 
لهم احلق يف ف�سل  لي�س  املتزوجن 

االألقاب.
على  يفر�س  ال��ذي  القانون 
اأن  اليابان  االأزواج يف 
اللقب  نف�س  ياأخذوا 
ع��ن��دم��ا ي��ت��زوج��ون 

الن�ساء،  على  رئي�س  ب�سكل  ي��وؤث��ر 
ي�سبب  اأن  ميكن  اإن��ه  يقلن  اللواتي 
واأيد  املهنية.  حياتهن  يف  تعقيدات 
احلاكم  املحافظ  احلزب  من  اأع�ساء 
لرئي�س الوزراء يو�سيهيدي �سوجا، 
مب���ا يف ذل���ك وزي����ر امل�������س���اواة بن 
اجلن�سن تامايو ماروكاوا، القانون 
ال�����ذي ي��ق��ول��ون اإن�����ه ي���دع���م وح���دة 

االأ�سرة.

ن�س���رت النجمة العاملية �سلمى حاي���ك فيديو تعرب فيه عن 
فرحته���ا بت�سدر فيلمه���ا اجلديد "احلار����س ال�سخ�سي"، 
�سب���اك التذاك���ر االأمريك���ي، كم���ا �سك���رت كل م���ن ذه���ب 
مل�ساه���دة الفيل���م، حيث قال���ت يف الفيديو ال���ذي بثته من 
منزله���ا "�سك���را ل���كل �سخ����س ذه���ب مل�ساه���دة الفيلم يف 
ال�سينم���ا.. الفيل���م يت�س���در لي�سبح رقم واح���د يف عطلة 
نهاي���ة االأ�سبوع. �سكرا لكم. ومل���ن مل ير الفيلم بعد..عليك 
م�ساهدت���ه". يج�س���د فيل���م �سلم���ى حايك اجلدي���د "عودة 
احلار�س ال�سخ�سي" مايكل بري�س، الذي يلعبه رينولدز 

والقات���ل داريو����س كينكي���د، ال���ذي يلعب���ه جاك�س���ون، 
يف مهم���ة اأخرى ته���دد حياتهما، هذه امل���رة ان�سمت 

اإليهم���ا زوجة داريو�س �سونيا، والتي تلعب دورها 
حايك، كما ي�س���ارك يف البطولة النجمان اأنطونيو 
بانديرا����س ومورجان فرمي���ان. ويف ت�سريحات 
�سابق���ة للنجمة العاملية �سلمى حايك، اأعربت فيها 

ع���ن �سدمتها من تاأجي���ل طرح فيل���م "احلار�س 
ال�سخ�سي"، ب�سبب تف�س���ي فايرو�س كورونا 
املتح���دة  الوالي���ات  يف  ال�سينم���ات  وغل���ق 
مبوق���ع  ح�سابه���ا  ع���رب  وكتب���ت  االأمريكي���ة، 

ال  الأنن���ي  بال�سدم���ة  "اأ�سع���ر  "اإن�ستغ���رام": 
ا�ستطيع االنتظار حتى اأراكم جميعا".

اليابان ت�صدر قراراً باإجبار الزوجني على حمل نف�س ا�صم العائلة

 24 June 2021

  �صلمى حايك حتتفل بت�صدر 
فيلمها اجلديد �صباك التذاكر

املدر�سة  دخولهم  قبل  الأجنبية  واللغات  واملو�سيقى  الر�سم  يتعلمون  اأطفال 

ر�س���ان  ديفي���د  الطف���ل  اأ�سب���ح   
دورونينا اأ�سهر طفل يف بريطانيا 
واأ�سب���ح اأح���د جن���وم ال�سو�سيال 
ميدي���ا يف الب���اد، بع���د اكت�س���اف 
ورئي����س  بين���ه  الكب���ري  الت�ساب���ه 
بوري����س  الربيط���اين  ال���وزراء 
�سع���ره  ل���ون  ب�سب���ب  جون�س���ون، 
االأ�سق���ر. ووفقا ل�سحيف���ة" الديلي 

املمر�س���ات  ف���اإن  مي���ل"  الربيطاني���ة 
ر�س���دن الت�ساب���ه الكب���ري ب���ن ديفي���د 
ر�س���ان ورئي�س ال���وزراء الربيطاين 
اآذار/مار����س   1 يف  والدت���ه  مبج���رد 
�سع���ره  اأده�سه���م  اأن  بع���د  املا�س���ي، 
االأ�سقر الكثيف وماحمه التي تطابق 
اأو�سح���ت  جانبه���ا،  م���ن  جون�س���ون. 
الطف���ل  وال���دة  دورونين���ا،  تاتيان���ا 

�ساحبة ال����35 عاما، اأنه���ا اأ�سبحت ال 
ت�ستطي���ع ال�س���ري مع طفله���ا الر�سيع، 
ال���ذي اأطلق���ت علي���ه ا�س���م "القدي����س 
يلتف���ون  امل���ارة  الأن  نظ���رًا  ديفي���د"، 
حولهما لي�ساهدوا الت�سابه الكبري بن 
ال�سغري ورئي�س ال���وزراء الربيطاين 
ويلتقط���وا ال�س���ور مع���ه، معرب���ة عن 

ده�ستها.

م���ع توا�س���ل التح�س���ريات الحت�س���ان 
 25 خليج���ي  بطول���ة  الب�س���رة  مدين���ة 
لكرة الق���دم، املفر����س تنظيمها اأواخر 
الع���ام اجل���اري يف مدين���ة الب�سرة، مت 
تق���دمي طلب خا�س للفن���ان الكبري كاظم 
ال�ساه���ر، الإقام���ة حفل االفتت���اح. حيث 
اعلن���ت وزارة ال�سب���اب والريا�س���ة ان 
العراق���ي،  والريا�س���ة  ال�سب���اب  وزي���ر 
عدنان درجال، قدم دعوة ر�سمية للفنان 
كاظ���م ال�ساه���ر املقي���م يف اخل���ارج، من 

اأو  افتت���اح  حف���ل  يف  امل�سارك���ة  اأج���ل 
ختام بطولة خليج���ي 25 بح�سب ن�س 
ع���ودة  اجلماه���ري  وترق���ب  الدع���وة. 
كاظ���م ال�ساه���ر للعراق، بع���د غياب 10 
اأع���وام، منذ اآخ���ر زيارة له م���ع منظمة 
اليون�سي���ف، وقبله���ا غيابه ل����14 عاما. 
ويف حال موافقة ال�ساهر، فاأنه �سيغني 
الأول مرة يف العراق، بعد 24 عاما، اأي 
من���ذ نهاي���ة الت�سعينيات، وه���و تاريخ 

مغادرته العراق.

هل يغني كاظم ال�صاهر ببط�لة خليجي يف الب�صرة؟

 ر�صيع ي�صبح اأ�صهر طفل بريطاين ب�صبب ال�صبه الكبري 
مع ب�ري�س ج�ن�ص�ن 

بيت المدى ي�ستذكر ال�ساعرة الكبيرة 
لميعة عبا�س عمارة 
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