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ن�صخة اإلكترونية

ال��رو���س��ي��ة وال��ره��ان��ات  ادل���ب  م�سكلة 

ف�����ي ذك��������رى م���ح���م���د خ���ان

د. جا�صم ال�صفار يكتب:

عالء املفرجي يكتب:

 بغداد/ تميم الح�صن

مفاج���اآت يف كرك���وك م���ع بداي���ة التح�س���رات لالنتخاب���ات 
الت�سريعي���ة املبك���رة املفرت����س اجراوؤه���ا يف ت�سري���ن الول 

املقبل.
الكرد�ست���اين  الدميقراط���ي  احل���زب  ع���ودة  املفاج���اآت  اأب���رز 
بزعامة م�سعود بارزاين اىل املناف�سة يف كركوك بعد مقاطعة 

النتخابات املا�سية.
وحديث احلزب ع���ن "متغرات" �ستجري يف الفرتة القادمة، 

ل�سالح "تطبيع" الو�ساع يف املحافظة وتقا�سم ال�سلطة.
كذلك ا�ستبدل حزب الحتاد الوطني الكرد�ستاين -الذي انفرد 

يف ال���دورة املا�سي���ة باملناف�سة يف كرك���وك- ا�سمه هذه املرة، 
وكل نواب���ه احلالي���ن م���ن قائمة املر�سح���ن با�ستثن���اء نائب 

واحد.
ويتناف����س احلزب���ان الكردي���ان الكب���ران مع حزب���ن كردين 
اآخري���ن يف كركوك، كما تظهر كتلت���ان للرتكمان يف املحافظة 

ت�ستعدان خلو�س النتخابات.
واإح���دى تل���ك الكت���ل الرتكمانية كانت ق���د فازت بع���دة مقاعد 
يف انتخاب���ات 2018، وق���ررت الحتفاظ ب���كل نوابها واعادة 

تر�سحيهم مرة اخرى.
اما امل�سيحي���ون الذين يتناف�سون على مقعد واحد يف كركوك 

�سمن مقاعد "الكوتا"، فلديهم 4 قوائم يف املحافظة.

باملقاب���ل فان القوائ���م العربية كثرة، وابرزه���ا قائمتا رئي�س 
الربمل���ان حمم���د احللبو�سي، واخ���رى ت�سم ائتالف���ا ملجموعة 

تيارات كانت قد فازت يف النتخابات املا�سية.
وبلغ عدد املر�سحن يف كركوك 136 مر�سحًا بينهم 36 اأمراأة، 
يتناف�س���ون �سمن 3 دوائر ل�سغ���ل 12 مقعدا زائدا مقعد واحد 
للم�سيحي���ن، فيما عاد 7 ن���واب حاليون اىل قائمة املر�سحن، 

ا�سافة اىل حمافظ كركوك.
اع���داد املر�سحن قلت بنحو اك���ر من الن�سف عن النتخابات 
املا�سي���ة، حيث كان ع���دد املر�سحن يف كرك���وك 290 مر�سحا 

تناف�سوا �سمن 31 حتالفا وحزبا.
 التفا�صيل �س3

 بغداد/ ح�صين حاتم

ات�سعت دائرة الن�سحابات من النتخابات الربملانية 
الأول  ت�سري���ن  م���ن  العا�س���ر  يف  اجراوؤه���ا  املق���رر 
املقب���ل، اذ ق���رر املن���رب العراق���ي ال���ذي يتزعم���ه اإياد 
عالوي، ام����س الربعاء، ان�سحابه م���ن امل�ساركة يف 
النتخاب���ات املقبلة، كم���ا قرر احلزب ال���ذي يرتاأ�سه 

طالح املطلك املقاطعة اي�سًا.
وبهذا ي�سبح خام�س ائت���الف من�سحب من امل�ساركة 
يف النتخاب���ات خالل �سهر واح���د، وكانت 4 اأحزاب 
وجهات �سيا�سية قد اأعلنت يف وقت �سابق ان�سحابها 
ب التي���ار  متثل���ت  النتخاب���ات،  يف  امل�سارك���ة  م���ن 
ال�س���دري ال���ذي يتزعمه مقت���دى ال�س���در، واحلزب 
ال�سيوع���ي العراق���ي، وح���زب التجم���ع اجلمه���وري 
العراقي، وجبهة احل���وار الوطني اإ�سافة اىل بع�س 
الأحزاب الت���ي انبثقت عن تظاه���رات ت�سرين وعلى 

راأ�سها حزب البيت الوطني.

ع�س���و جمل����س الن���واب يونادم كن���ا يق���ول يف حديث 
ل�)املدى(، اإن "ان�سحابات الأح���زاب والكتل ال�سيا�سية 
م���ن امل�سارك���ة يف النتخاب���ات ه���ي موؤ�س���رات عل���ى 

الت�سكيك املبكر يف نتائج النتخابات و�سرعيتها".
ودع���ا كنا، مفو�سية النتخاب���ات اىل "عقد اجتماع مع 
الأح���زاب الت���ي اأعلن���ت ان�سحابه���ا ودرا�س���ة الأ�سباب 

ومعاجلتها".
وي�ستغ���رب ع�س���و جمل�س الن���واب من "ع���دم اكرتاث 
احلكومة لهذه الن�سحابات وعدم فر�س �سيطرتها على 

ال�سالح املنفلت والغتيالت )..(".
ويرى كن���ا، اأن "موؤ�س���رات الن�سح���اب موؤ�سفة جدا"، 
م�ست���دركا "اذا كان���ت احلكومة غر ق���ادرة على توفر 
اأجواء انتخابية اآمنة ما املغزى من اجراء انتخابات؟".

ويعتق���د، اأن "الن�سحابات قد توؤدي اىل ارباك الو�سع 
اىل  "تاأخذن���ا  انه���ا  اىل  لفت���ا  الع���راق"،  يف  الأمن���ي 

خيارين، اما املعاجلة او التاأجيل".
 التفا�صيل �س2

التحاد الوطني ي�صتدعي برلمانية من بغداد ويغير نوابه وا�صمه

الديمقراطي ينهي مقاطعة االنتخابات في كركوك 
بعد وعود الكاظمي ب�اإعادة "التطبيع"

 5 مر�صحين لمقعد وحيد للم�صيحيين.. والمحافظ الغائب عن كر�صيه في البرلمان يعود للتناف�س

هل تقودنا المقاطعة للتاأجيل اأم لـ"تدوير الوجوه"؟

دائرة مقاطعة االنتخابات تت�سع.. ونواب: ما 
المغزى من اإجراء االنتخابات؟

 بغداد / المدى

م���ن ح���دوث  اأم����س،  ال�سح���ة،  ح���ذرت وزارة 
تف����سٍ وبائ���ي يف العراق ج���راء ع���دم اللتزام 
بالإج���راءات الوقائية م���ن فايرو����س كورونا، 
فيم���ا اأ�س���ارت اإىل اأن البل���د مي���ر الآن باأخط���ر 
موجة وبائية من���ذ دخول الفايرو�س يف �سباط 

.2020
وق���ال املتحدث با�س���م الوزارة �سي���ف البدر يف 
موؤمت���ر �سحفي تابعته )امل���دى( "نحن الآن يف 
موج���ة وبائي���ة هي الأخط���ر م���ن كل �سابقاتها، 
وموؤ�س�ساتن���ا ال�سحية تواجه �سغطًا كبرًا من 
اأعداد احل���الت الداخلة ون�سب���ة احلالت التي 

حتتاج اإىل عناية خا�سة".
واأ�س���اف، ان "ع���دم اللت���زام �سي���وؤدي حتم���ًا 
اإىل ح���دوث حال���ة تف����سٍ وبائي"، م�س���ددًا على 
الكمامة  لب����س  الوقاية؛  اأ�سا�سي���ات  "�س���رورة 

والتباعد الجتماعي وتلقي اللقاحات".
وزارة  �سجل���ت  وبائ���ي،  موق���ف  اأح���دث  ويف 
بفايرو����س  جدي���دة  اإ�ساب���ة   13515 ال�سح���ة 
كورونا، و66 وف���اة ناجمة، مقابل 8217 حالة 
تعاٍف من الفايرو����س، يف عموم العراق، خالل 

ال�ساعات الأربع والع�سرين املا�سية.
م���ن جانب���ه، ح���ذر مدي���ر ع���ام �سح���ة كرك���وك 
بالوكال���ة نبي���ل حم���دي بو�سن���اق، م���ن خروج 
الأو�س���اع ال�سحية ع���ن ال�سيطرة بع���د امتالء 

"دلت���ا"  ب�سالل���ة  بامل�ساب���ن  امل�ست�سفي���ات 
املتحورة، من فايرو�س كورونا.

وقال بو�سناق يف ت�سريح �سحفي اإن "الو�ساع 
ال�سحي����ة يف كركوك متجه����ة نحو و�سع خطر 
جدًا و�سيئ لأننا �سجلنا يوميا دخول الع�سرات 
م����ن امل�سابن، كما اأن الوفي����ات باأعداد مرتفعة، 
وهذا �سببه ع����زوف املواطنن عن اأخذ اللقاح"، 
م�ست����دركا "لكنن����ا منذ اأي����ام ن�سه����د ت�ساعدا يف 
اأع����داد الذين يراجع����ون على اأخ����ذ اللقاح وبلغ 
عدد الذي����ن تلق����وا التلقي����ح 79519 األفا وحتى 

اأيام العيد والعطلة ا�ستمرت املراكز بالدوام".
وح����ذر بو�سن����اق "م����ن تده����ور الو�س����اع واأن 
امل�ست�سفي����ات امت����الأت بامل�ساب����ن، وق����د تخرج 
الو�ساع عن ال�سيطرة وعدم قدرة امل�ست�سفيات 

على ا�ستقبال اي مراجع م�ساب بكورونا".
واأ�ساف، اأن "امل�سابن هم �سمن املوجة الثالثة 
اخلط����رة، �ساللة دلتا، وال�ساب����ات بالع�سرات 
يومي����ًا ول يوجد نظام �سح����ي عاملي ي�ستوعب 
يومي����ا  امل�ست�سفي����ات  يف  امل�ساب����ن  ع�س����رات 
ونحذر من تدهور الو�ساع، واأننا قد ن�سل اإىل 

عدم القدرة على ا�ستقبال امل�سابن بكورونا".
و�سدد على "�سرورة مراجعة املواطنن مراكز 
التلقيح، فلدينا 20 مرك���زًا متخ�س�سا للقاحات 
فايزر و33 مرك���زًا لبقية اللقاح���ات"، مبينًا اأن 
"عدم مراجعة املواطن لأخذ اللقاح �سوف يزيد 

من خطورة ا�سابته".

وزارة ال�سحة: نمر باأخطر مرحلة

 ترجمة / حامد اأحمد

كث���ر من الأطب���اء يف العراق الي���وم يخ�سون 
على ارواحه���م و�سالمتهم، فعلى مدى �سنوات 
وهم يتعر�س���ون لعتداءات بدني���ة واإ�ساءات 
الذي���ن  املر�س���ى  بع����س  عوائ���ل  م���ن  لفظي���ة 

ميوتون يف ردهات حتت رعايتهم.
ومع و�سول عدد وفيات مر�سى كورونا خالل 
هذا ال�سه���ر فقط اىل 800 �سخ����س على الأقل 
ج���راء املوجة الثالث���ة من الوب���اء يف العراق، 

فان ك���وادر طبي���ة يف العا�سمة يقول���ون انهم 
ي�سه���دون ومن���ذ بداية الوباء تزاي���دا بحالت 
اأق���ارب وعوائ���ل  قب���ل  م���ن  عليه���م  العت���داء 

مفجوعة بوفاة مر�ساهم.
وبينما ل يوجد هن���اك رقم ر�سمي موثق لعدد 
العت���داءات التي تعر����س لها ال���كادر الطبي، 
ف���ان الطبي���ب عبا����س الطع���ان، اأح���د الكوادر 
الطبية يف م�ست�سف���ى الر�سافة ببغداد، يخمن 
وقوع الع�سرات من العتداءات خالل الثمانية 
ع�س���ر �سه���را املا�سي���ة. وكان���ت اآخ���ر ح���الت 

العتداء من هذا النوع هو ما مت تداوله ب�سكل 
وا�سع على مواقع التوا�سل الجتماعي عندما 
قام ع���دد من الرجال امل�سلح���ن باقتحام مبنى 
م�ست�سف���ى الكن���دي يف بغداد بع���د وفاة اأربعة 

اأ�سخا�س من امل�سابن بكورونا.
وق���ال الطع���ان يف حديث ملوق���ع، ذي نا�سنال، 
"التهدي���دات والرتهي���ب ا�سبح���ا  الخب���اري 
�سيئ���ا ماألوف���ا وج���زءا م���ن ثقاف���ة اجتماعي���ة 
يتبناه���ا البع����س. كل اأ�سب���وع ن�سه���د حادث���ة 
مروع���ة لعت���داء على طبي���ب يف الع���راق يتم 

ك�سفها على النرتنيت. كثر من هكذا حوادث 
متر بدون توثيق".

م�ساه���د ت�سويري���ة لأطب���اء يت���م �سربه���م يف 
مناط���ق اأخ���رى من الب���الد تظهر ب�س���كل علني 
عل���ى مواق���ع التوا�س���ل الجتماع���ي. عوائ���ل 
واق���ارب ملر�س���ى يف حال���ة حرج���ة يهاجمون 
اأي�س���ا م�ست�سفي���ات باأ�سلح���ة ناري���ة حمطمن 
مع���دات واأجهزة تنف����س تع���اين امل�ست�سفيات 

اأ�سال من عدم توفرها.
 التفا�صيل �س2

موقع اإخباري: اأطباء عراقيون يخ�سون غ�سب عوائل مفجوعة مع ارتفاع وفيات كورونا

 متابعة / المدى

اإ�ساب����ات  تف�س����ي  وم����ع  الكب����رة  الأزم����ات  يف  كم����ا 
"كورونا"، تركن الدولة واجلهات ال�سحية يف العراق 
اإىل املوؤ�س�س����ات الديني����ة كم����الذ اأخ����ر حل����ث املواطنن 
على اللتزام بالإج����راءات الوقائية واأخذ اللقاح امل�ساد 
ل�"كورونا" واحلذر من خماطر الفايرو�س والدعوة اإىل 

الأخذ بالأ�سباب الوقائية.
ترقد الطفلة زينب اأحم����د يف اأحد م�ست�سفيات بغداد اإثر 
اإ�سابته����ا بفايرو�����س "كورون����ا" بعد 12 يوم����ًا فقط من 
ولدتها، لتكون اأول اإ�ساب����ة ي�سجلها العراق لطفلة بهذا 

العمر.
تع����اين زين����ب م����ن اأعرا�����س �سدي����دة ج����راء اإ�سابته����ا 
بالفايرو�����س املتح����ور وترقد يف اإحدى رده����ات العناية 
اخلا�س����ة يف اأح����د م�ست�سفي����ات الر�ساف����ة يف العا�سمة 
بغ����داد، وتخ�سع لإ�س����راف اأطب����اء متخ�س�سن يف طب 
اجله����ات  توؤك����د  ومل  التنف�سي����ة،  والأمرا�����س  الأطف����ال 
ال�سحية �سب����ب اإ�سابة الطفلة، �س����واء اأكانت عدوى يف 

امل�ست�سفى اأم من اأبويها امل�سابن ب�"كورونا" اأي�سًا.
 وعل����ى رغم م����ن اأن حال����ة الطفلة فريدة يف الع����راق، اإل 
اأنه����ا لي�ست الوحي����دة مع دخول الب����الد املوجة الوبائية 

الثالث����ة ل�"كورون����ا"، والت����ي ت�سبب����ت يف �سغ����ط �سديد 
عل����ى امل�ست�سفي����ات ومراك����ز ع����الج الوباء الت����ي اكتظت 
باملر�س����ى، بع����د ت�سخي�س اإ�ساب����ات وارتف����اع الوفيات 
التي تقول عنها وزارة ال�سحة اإن اأعدادها غر م�سبوقة.

وم����ع النت�س����ار ال�سري����ع والع����دوى ال�سدي����دة مل تخف 
اجله����ات الر�سمي����ة قلقها من خطورة "انفج����ار وبائي"، 
ب�سب����ب ما خلفه املتحور "دلتا" ال����ذي ظهر للمرة الأوىل 

يف الهند يف كانون الأول/ دي�سمرب من العام املا�سي.
وتقول وزارة ال�سحة اإن معدل الإ�سابات اليومية و�سل 
اإىل ح����واىل 10 اآلف اإ�سابة واإن "ال�سباب والأطفال هم 
اأك����ر الفئات امل�ستهدف����ة يف املوجة اجلدي����دة"، مرجعة 
الأمر اإىل "عدم اللت����زام بالإجراءات الوقائية والتباعد 
واملوؤ�س�س����ات  ال����وزارات  جتاه����ل  وكذل����ك  الجتماع����ي 
احلكومي����ة لتو�سيات اللجن����ة العليا لل�سالم����ة الوطنية 
التي حتث على ارتداء الكمامة والتزام م�سافة التباعد".

لكن ع�س����وة الفريق الإعالمي ل����وزارة ال�سحة العراقية 
ربى فالح تق����ول اإن "الوباء مل يخ����رج عن ال�سيطرة يف 
الع����راق حت����ى الآن"، واإن "ل����كل منظوم����ة �سحية قدرة 
ا�ستيعابي����ة حمدودة واأع����داد امل�سابن تت�ساعف يف كل 

يوم، ما ينذر بكارثة �سحية".
 التفا�صيل �س3

اآخر الدواء… الفتاوى!

العراقيون يواجهون "دلتا" بال كمامة وال لقاح

�صرطة ذي قار تتحرك للحد من احتجاجات اإغالق المن�صاآت النفطية والإنتاجية 

 ذي قار / ح�صين العامل

اعلنت قيادة �سرطة ذي قار عن اعتقال اكر من 20 �سخ�سا 
متورط���ا بغل���ق �سركت���ي نف���ط ذي ق���ار واور لل�سناع���ات 
الهند�سي���ة اللت���ان تعر�ست���ا اىل الغالق موؤخ���را، وتاأتي 
حمل���ة العتقال �سمن عمليات ت�سدي���د الجراءات المنية 

للحد من ظاهرة غلق املن�ساآت النفطية والنتاجية.
و�سه���دت الي���ام الثالث���ة املن�سرمة اق���دام الع�س���رات من 

اخلريجن وابن���اء الع�سائر واملناطق املجاورة لل�سركتن 
املذكورت���ن على التظاه���ر واغالق مدخليهم���ا بالإطارات 
املحروق���ة ومن���ع املنت�سب���ن م���ن املبا�سرة بال���دوام وذلك 
�سمن فعاليات مطلبية تدعو للتعين على مالك ال�سركتن.
وق���ال مدي���ر ق�س���م اإع���الم قي���ادة �سرط���ة ذي ق���ار العمي���د 
احلقوق���ي فوؤاد كرمي ل�)امل���دى( اإن "القوات المنية نفذت 
اوامر القاء قب�س بحق 21 متهما باإثارة ال�سغب والتورط 
باأح���داث غل���ق �سركت���ي نفط ذي ق���ار و�سرك���ة اور العامة 

لل�سناعة الهند�سية "، مبينا ان "العتقالت تتوزع بواقع 
13 متهم���ا يف اح���داث �سركة النف���ط و 8 متهمن باأحداث 

�سركة اور". 
وا�س���ار ك���رمي اىل ان "املتهم���ن �ساركوا بالأح���داث امام 
ال�سركت���ن وحاولوا غلقهما بحرق الط���ارات عند املدخل 
الرئي����س لل�سركتن"، موؤك���دا "احتج���از املتهمن واتخاذ 

الجراءات القانونية بحقهم".
 التفا�صيل �س4

م��ح��ت��ج��ًا ���س��خ�����س��ا   21 ���س��م��ل��ت  اع���ت���ق���االت  ح��م��ل��ة  ���س��ن��ت 

متور عراقية يف اال�سواق.. عد�سة: حممود روؤوف



 ترجمة / حامد �أحمد

كثري من الأطباء يف العراق اليوم يخ�ش���ون 
م���دى  فعل���ى  و�ش���امتهم،  ارواحه���م  عل���ى 
�شنوات وه���م يتعر�شون لعت���داءات بدنية 
واإ�ش���اءات لفظية من عوائ���ل بع�ض املر�شى 

الذين ميوتون يف ردهات حتت رعايتهم.
وم���ع و�ش���ول عدد وفي���ات مر�ش���ى كورونا 
خ���ال ه���ذا ال�شه���ر فق���ط اىل 800 �شخ����ض 
عل���ى الأقل ج���راء املوجة الثالث���ة من الوباء 
يف الع���راق، ف���ان كوادر طبي���ة يف العا�شمة 
يقول���ون انه���م ي�شهدون ومنذ بداي���ة الوباء 
تزاي���دا بح���الت العت���داء عليه���م م���ن قب���ل 

اأقارب وعوائل مفجوعة بوفاة مر�شاهم.
وبينما ل يوجد هناك رقم ر�شمي موثق لعدد 
العتداءات التي تعر����ض لها الكادر الطبي، 
ف���ان الطبيب عبا����ض الطعان، اأح���د الكوادر 
ببغ���داد،  الر�شاف���ة  م�شت�شف���ى  يف  الطبي���ة 
يخمن وقوع الع�شرات من العتداءات خال 
الثماني���ة ع�ش���ر �شهرا املا�شي���ة. وكانت اآخر 
ح���الت العت���داء من ه���ذا النوع ه���ي ما مت 
تداول���ه ب�شكل وا�شع عل���ى مواقع التوا�شل 
الجتماع���ي عندم���ا ق���ام ع���دد م���ن الرج���ال 
امل�شلح���ن باقتحام مبن���ى م�شت�شفى الكندي 
يف بغ���داد بع���د وف���اة اأربع���ة اأ�شخا����ض من 

امل�شابن بكورونا.

وق���ال الطعان يف حديث ملوق���ع، ذي نا�شنال 
، الخباري "التهدي���دات والرتهيب ا�شبحا 
�شيئ���ا ماألوف���ا وجزءا م���ن ثقاف���ة اجتماعية 
يتبناه���ا البع����ض. كل اأ�شب���وع ن�شهد حادثة 
مروع���ة لعت���داء عل���ى طبي���ب يف الع���راق 
يتم ك�شفه���ا على النرتنيت. كث���ري من هكذا 

حوادث متر بدون توثيق".
م�شاه���د ت�شويري���ة لأطباء يت���م �شربهم يف 
مناط���ق اأخرى من الب���اد تظهر ب�شكل علني 
عل���ى مواق���ع التوا�شل الجتماع���ي. عوائل 
واق���ارب ملر�شى يف حالة حرج���ة يهاجمون 
اأي�ش���ا م�شت�شفيات باأ�شلح���ة نارية حمطمن 
معدات واأجهزة تنف�ض تع���اين امل�شت�شفيات 

اأ�شا من عدم توفرها.
حت���ى ان ق�شما م���ن الأطباء تلق���وا تهديدات 
بالقت���ل م���ن ع�شائ���ر متنفذة تنتم���ي لها هذه 
العوائ���ل. وحت�ش���ل هناك اأي�ش���ا يف بع�ض 
الأحي���ان مطالب���ة الأطب���اء بدفع دي���ة، مبلغ 

مايل، عند وفاة اأحد املر�شى.
�شنوات م���ن احلروب والتوت���رات الطائفية 
وع���دم توف���ري التموي���ات الكافي���ة، ترك���ت 
املنظوم���ة ال�شحي���ة للع���راق يف حالة يرثى 
له���ا. يقول اأطب���اء انه من املجح���ف حتملهم 
امل�شوؤولي���ة يف م�شت�شفي���ات تع���اين نق�ش���ا 
باملعدات الطبية و�شط ت�شاعد كبري بحالت 

الإ�شابة.

و�شج���ل الع���راق اأكرث م���ن 1.5 مليون حالة 
اإ�شاب���ة بفايرو����ض كورون���ا من���ذ ب���دء ه���ذا 
الوب���اء. ويتوق���ع ان يك���ون الرق���م الفعل���ي 
اعلى بكث���ري، لن هناك كثريا م���ن امل�شابن 
مل يت���م ت�شجيله���م وذل���ك بتجنبه���م الذهاب 
مل�شت�شفي���ات حكومي���ة. وقد ت���ويف اكرث من 
18،000 �شخ����ض منذ التحقق من اول حالة 

يف �شباط من العام املا�شي.
وح���دات معاجل���ة مر�ش���ى كورون���ا ق���د مت 
ت�شييده���ا على عج���ل با�شتخدام م���واد بناء 
ثانوي���ة رديئة. الو�شع ال���ذي �شهدته بع�ض 
امل�شت�شفي���ات يف العراق موؤخ���را كان مزريا 
باندلع حريقن مميتن يف وحدات معاجلة 
كورونا خال اقل م���ن ثاثة ا�شهر. احلريق 
الأول ت�شبب مبقتل اأكرث من 90 �شخ�شا يف 
بغداد يف ني�شان. والثاين يف النا�شرية يف 
اأوائ���ل هذا ال�شه���ر راح �شحيته 60 �شخ�شا 

على الأقل.
ومما يزيد من عبء امل�شوؤولية على الطبيب 
ه���م املر�ش���ى الذين ميتنع���ون من���ذ البداية 
ع���ن الذه���اب للع���اج يف امل�شت�شف���ى خ�شية 
و�شعهم يف من�شاآت حجر حكومية، وعندما 
يتم جلبهم للعاج عند تدهور حالتهم، يكون 

قد فات الأوان لتدارك و�شعهم ال�شحي.
وتق���در وزارة ال�شح���ة وف���اة ثماني���ة اأطباء 
على الأقل جراء فايرو����ض كورونا وا�شابة 

ما يقارب من 600 اآخرين بالوباء وذلك منذ 
�شب���اط م���ن الع���ام املا�شي، ويرج���ع ال�شبب 
الرئي����ض لذلك اىل �شح���ة معدات وجتهيزات 

الوقاية ال�شخ�شية.
وق���ال الطبي���ب واملحا�ش���ر يف كلي���ة ط���ب 
الكندي بجامع���ة بغداد، علي العنبوري، انه 
عل���ى الأطب���اء يف ه���ذه احلال���ة ان يتعاملوا 
او  بالنتق���ام  الع�شائري���ة  التهدي���دات  م���ع 
دف���ع الدي���ة. م�ش���ريا اىل ان���ه اإذا م���ا وجدت 
عب���ارة، مطلوب دم، مكتوبة على باب طبيب 
او طبيب���ة، فان���ه عل���ى الطبي���ب ان يت�ش���ل 
بع�شرية املتوفى ويدفع لهم تعوي�شا. بع�ض 
الأطباء يهربون خمتبئن مع عوائلهم حلن 

التو�شل اىل ت�شوية.
واأ�شاف العنبوري قائ���ا "لدينا يف العراق 
ع�شائر متنف���ذة جدا ت���رى يف الطبيب رمزا 
لف�شل حكوم���ي ي�شبون عليه غ�شبهم. هناك 
كث���ري من اأطب���اء قد هربوا اما لع���دم قدرتهم 

على ت�شديد املبلغ او ب�شبب الياأ�ض".
وقال م�شوؤول يف نقابة الأطباء انه يف بع�ض 
الأحي���ان يق���وم ممثلون ع���ن النقاب���ة بدور 
الو�شيط ب���ن الع�شرية والطبيب يف حالت 
دق���ع مبلغ الدي���ة. واأ�ش���اف قائ���ا "الأطباء 
يعرفون ان قوانن الدولة لن حتميهم وانهم 

ل يريدون املقامرة بحياتهم".
خال الأ�شهر الأخ���رية قام اأطباء عرب الباد 

جدي���دة  بقوان���ن  مطالب���ن  باعت�شام���ات 
حلمايته���م. القان���ون اجلدي���د ال���ذي يحك���م 
بال�شجن من 6 اأ�شهر اىل �شنة مع دفع غرامة 
لكل من يعتدي على موظف حكومي، ل يبدو 

بانه يوفر ذلك الردع.
ويقول الطبي���ب العنبوري ان���ه كانت هناك 
دع���وات بال�شم���اح للك���وادر الطبي���ة بحم���ل 
اأ�شلح���ة. م�ش���ريا اىل ان هذا اخليار ل ميكن 

ان يكون حا.
وق���ال العنبوري "ان���ا �شد ت�شلي���ح الأطباء 
ب�ش���كل قطعي. ان���ا اتفه���م املعان���اة العميقة 
لزمائ���ي، ولكنها من م�شوؤولية احلكومة ان 

توفر احلماية لنا".
ب�شي�ض المل الوحيد لتحجيم نطاق الوباء 
ه���و ما �شهدته الباد موؤخ���را بزيادة القبال 
على التلقيحات ول���و كان ذلك ب�شكل بطيء. 
وحل���د الن مت تلقي���ح 1.3 ملي���ون �شخ����ض 
اأو ما يعادل بح���دود 1% من جمموع نفو�ض 

العراق ح�شب اآخر الإح�شاءات الر�شمية.
مع���دل  و�ش���ل  املا�ش���ي  الأ�شب���وع  وخ���ال 
التلقيح اليومي يف العراق بحدود 18،834 
�شخ�ش���ا. وعند ال�شتمرار به���ذا املعدل فانه 
�شت�شتغرق ف���رتة 418 يوما لتوفري جرعات 
كافية لتلقيح 10% اآخرين من افراد ال�شعب.

�لإخباري نا�شنال  ذي  موقع  • عن 
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�ت�شعت د�ئرة �لن�شحابات من 
�لنتخابات �لربملانية �ملقرر 

�جر�وؤها يف �لعا�شر من ت�شرين 
�لأول �ملقبل، �ذ قرر �ملنرب 

�لعر�قي �لذي يتزعمه �إياد 
عالوي، �م�س �لربعاء، �ن�شحابه 

من �مل�شاركة يف �لنتخابات 
�ملقبلة، كما قرر �حلزب �لذي 

يرت�أ�شه طالح �ملطلك �ملقاطعة 
�ي�شًا.

وبه���ذا ي�شب���ح خام����ض ائت���اف من�شح���ب من 
امل�شارك���ة يف النتخاب���ات خ���ال �شه���ر واحد، 
وكان���ت 4 اأح���زاب وجهات �شيا�شي���ة قد اأعلنت 
يف وق���ت �شاب���ق ان�شحابه���ا م���ن امل�شاركة يف 
النتخاب���ات، متثل���ت ب التي���ار ال�ش���دري الذي 
يتزعم���ه مقتدى ال�ش���در، واحل���زب ال�شيوعي 
العراقي، وحزب التجمع اجلمهوري العراقي، 
وجبه���ة احل���وار الوطن���ي اإ�شاف���ة اىل بع����ض 
الأح���زاب الت���ي انبثقت عن تظاه���رات ت�شرين 

وعلى راأ�شها حزب البيت الوطني.
ع�ش���و جمل�ض الن���واب يون���ادم كن���ا يقول يف 
حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن "ان�شحاب���ات الأح���زاب 
والكتل ال�شيا�شية من امل�شاركة يف النتخابات 
ه���ي موؤ�شرات عل���ى الت�شكيك املبك���ر يف نتائج 

النتخابات و�شرعيتها".
ودع���ا كن���ا، مفو�شي���ة النتخاب���ات اىل "عق���د 
اجتماع م���ع الأح���زاب التي اأعلن���ت ان�شحابها 

ودرا�شة الأ�شباب ومعاجلتها".

وي�شتغ���رب ع�ش���و جمل����ض النواب م���ن "عدم 
اك���رتاث احلكوم���ة له���ذه الن�شحاب���ات وع���دم 
املنفل���ت  ال�ش���اح  عل���ى  �شيطرته���ا  فر����ض 

والغتيالت )..(".
ويرى كن���ا، اأن "موؤ�شرات الن�شح���اب موؤ�شفة 
جدا"، م�شتدركا "اذا كانت احلكومة غري قادرة 
على توفري اأجواء انتخابية اآمنة ما املغزى من 

اجراء انتخابات؟".
اىل  ت���وؤدي  ق���د  "الن�شحاب���ات  اأن  ويعتق���د، 

ارب���اك الو�ش���ع الأمني يف الع���راق"، لفتا اىل 
انه���ا "تاأخذن���ا اىل خياري���ن، ام���ا املعاجل���ة او 
التاأجيل". بدوره يرى ع�شو املكتب ال�شيا�شي 
حل���زب البيت الوطن���ي مهتدى اأب���و اجلود اإنه 
يج���ب التفريق بن مقاطع���ة الأحزاب التي هي 
بالأ�شا����ض يف ال�شلط���ة، وبن اأح���زاب ت�شرين 
واحل���زب ال�شيوع���ي الذي ين���درج اىل ت�شرين 

اأي�شا.
ويق���ول اأب���و اجل���ود يف حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن 

ال�شيوعي  واحلزب  ت�شرين  اأح���زاب  "مقاطعة 
للعملية النتخابية املقبلة هي مقاطعة �شيا�شية 
لأ�شب���اب جوهري���ة"، م�شتدركا "لك���ن مقاطعة 
اح���زاب ال�شلط���ة لانتخابات ه���و �شحك على 
الذق���ون ك���ون الأغلبي���ة منه���م ميتل���ك ال�شاح 
اجل���و  عل���ى  وال�شيط���رة  والنف���وذ  املنفل���ت 
النتخاب���ي ب�ش���كل ع���ام"، موؤك���دا اأن "اأحزاب 
ت�شري���ن كانت مقاطعتها لانتخابات هي رف�شا 

ملجمل هذه الأمور".

للبي���ت  ال�شيا�ش���ي  املكت���ب  ع�ش���و  وي�شي���ف 
ال�شلط���ة  اأح���زاب  "مقاطع���ة  اأن  الوطن���ي، 
لانتخاب���ات ه���ي �شغ���وط عل���ى �شركائهم يف 
ل  م�شاوم���ات  اج���ل  م���ن  ال�شيا�شي���ة  العملي���ة 
ت���وؤدي اىل ح���ل كالذي تتبن���اه الأح���زاب التي 
انبثق���ت عن ت�شري���ن"، معول عل���ى "ان�شحاب 
احلزب ال�شيوع���ي العراقي والأحزاب النا�شئة 
يف �شبي���ل تكوي���ن جبه���ة معار�ش���ة حقيقي���ة، 
تك���ون معار�شة للنظ���ام، خارج ان�ش���اق العمل 

احلكوم���ي". ويت�شاءل النا�شط املدين، "ماهي 
نتائ���ج امل�شارك���ة يف النتخاب���ات؟"، م�شتدركا 
بالقول "بعد انتفا�شة ت�شرين يفرت�ض تاأ�شي�ض 

عقد �شيا�شي جديد".
وي�شري اأبو اجلود اىل، ان "م�شاألة النتخابات 
ل ترتب���ط بع���دد املقاع���د او امل�شارك���ة امنا هي 
مرتبط���ة بالدرج���ة الأوىل بالنف���وذ وال�ش���اح 
ان���ه  اىل  لفت���ا  ال�شيا�ش���ي"،  وامل���ال  املنفل���ت 
"مت���ى ما غاب املال ال�شيا�شي وتقو�ض غابت 
الغتي���الت واتيحت الفر�شة للعمل والرتويج 
للربنام���ج النتخاب���ي وال�شيا�ش���ي والتغي���ري 
م���ن الداخ���ل". ويلف���ت النا�ش���ط امل���دين اىل، 
ان "املقاطع���ة احلالي���ة لي�شت عدمي���ة وانا هي 
�شيا�شية وقد توؤدي اىل انفراجات واحتجاج".
م���ن جهت���ه، يق���ول املحل���ل ال�شيا�ش���ي من���اف 
املو�ش���وي يف حديث ل�)امل���دى(، اإن "ان�شحاب 
الأح���زاب والكت���ل ال�شيا�شية م���ن امل�شاركة يف 
النتخاب���ات خمتل���ف يف الروؤي���ة والأفكار من 

حزب اىل اآخر".
 وي�شي���ف املو�ش���وي وهو رئي����ض مركز بغداد 
للدرا�شات ال�شرتتيجية والعاقات الدولية، ان 
"غاية ان�شحاب اأحزاب ت�شرين من النتخابات 
ه���و خوفهم من ع���دم تلبية طموح���ات ال�شارع 
يف  واقع���ي  تغي���ري  باج���راء  واملتظاهري���ن 
ظ���ل وج���ود الغتيالت وع���دم ال�شيط���رة على 
ال�شاح املنفلت". وي���رى املحلل ال�شيا�شي، اأن 
"املقاطع���ة تاأخذن���ا نحو خياري���ن، اما تاأجيل 
النتخاب���ات، او امل�شارك���ة بن�شب���ة قليل���ة تثمر 
عن نتائ���ج غري ملبية للطم���وح وبالتايل تكون 

تدوير وجوه ل اكرث".
يذك���ر اأن مفو�شي���ة النتخاب���ات بين���ت اأن عدد 
الذي���ن حت���ق له���م امل�شارك���ة والت�شوي���ت يف 
النتخابات الربملانية املقبل���ة، يبلغ 24 مليونًا 
و29 األ���ف و927 �شخ�ش���ًا، يف ح���ن يتناف����ض 
3523 مر�شح���ًا ع���ن 83 دائ���رة انتخابي���ة على 

329 مقعدًا يف الربملان.

دائرة مقاطعة االنتخابات تت�سع.. ونواب: ما المغزى من اإجراء االنتخابات؟

موقع اخباري: اأطباء عراقيون يخ�سون غ�سب عوائل مفجوعة مع ارتفاع وفيات كورونا
ق�شم منهم ي�شطرون لدفع دية �أو �لهروب للنجاة باأرو�حهم 

هل تقودنا �ملقاطعة للتاأجيل �أم لـ"تدوير �لوجوه"؟

 بغد�د/ �ملدى

اأك���دت وزارة امل���وارد املائي���ة، اأم�ض الأربع���اء، اأن هناك 
ا�شتجاب���ة من قبل اجلان���ب الإيراين ملق���رتح ان�شاء �شد 
م�ش���رتك يف �ش���ط الع���رب، فيم���ا ك�شفت ع���ن م�شروعن 

اأحدهما �شخم ت�شل كلفته اإىل 3 مليارات دولر.
وق���ال م�شت�ش���ار وزارة امل���وارد املائية، ع���ون ذياب، يف 
ت�شري���ح �شحفي، اإن "مو�شوع ان�ش���اء �شد م�شرتك بن 
اي���ران والعراق، مو�شوع حي���وي حيث مت طرحه مرات 
عدي���دة لك���ن هن���اك تفاوتا ح���ول م���كان وموق���ع  ان�شاء 
ال�ش���د"، موؤكدًا ان "هن���اك ا�شتجابة م���ن �شخ�شيات يف 

اإيران حول عدم ممانعتهم".
واأ�ش���اف ذي���اب، اأنه "من الناحي���ة العملية ويف كل دول 
الع���امل الأنه���ر ت�ش���ب يف البح���ار واملحيط���ات واأغلبها 

تن�ش���اأ عليها �ش���دود لي�شت خزني���ة لكنه���ا تنظيمية منعًا 
لدخول املد املالح اىل داخل النهر"، مو�شحًا اأنه "مبدئيًا 
يك���ون املوقع املنا�ش���ب لإن�شاء ال�شد م���ن الناحية الفنية 
والعلمي���ة عن���د امل�شب". ولف���ت اإىل اأن "هناك متغريات 
حدث���ت يف �شط الع���رب كون ايران قطع���ت نهر الكارون 
بالكام���ل وقطعت النهر على �شف���اف ال�شط ومت اغاقها 
وبالت���ايل موجة امل���د اأ�شبحت اأق���وى". وتابع، اأنه "يف 
حال���ة التو�ش���ل اىل اتف���اق نهائ���ي ح���ول ان�ش���اء ال�ش���د 
�شوف تلت���زم ايران باإطاق كميات م���ن املياه ولن تغلق 
نه���ر ال���كارون ب�شكل م�شتمر كم���ا كان يح�شل، خوفًا من 
و�ش���ول املد امللحي اإىل نهر الكارون". واأكد، اأن "وجود 
ال�ش���د �شيجع���ل اإي���ران تلت���زم باإط���اق كميات م���ن مياه 
ال���كارون ل�ش���ط العرب حت���ى تدام بيئة ال�ش���ط واملاحة 
فيه���ا كونها م�شتفي���دة من �شط الع���رب للماحة اكرث من 

العراق بو�شف اأن مين���اءي املحمرة وعبادان مهمان لها 
يف منطق���ة اقليم عرب�شت���ان ون�شاطها اك���رب من املوانئ 
العراقي���ة على �شط العرب". واأ�شار اإىل اأن "العراق لديه 
امليناءان، اب���و فلو�ض و املعقل اللذان م���ازال معطلن"، 
موؤكدًا "�شرورة اأن تدام حركة ال�شفن يف �شط العرب".

واأو�ش���ح، اأن���ه "اذا كان هناك �شد مين���ع املد املالح يجب 
ان يت���م دفع كميات م���ن املياه اىل داخ���ل النهر وبالتايل 
�شرتج���ع طبيعة �ش���ط العرب كقن���اة مي���اه لي�شت ماحلة 
وه���ذا �شيمنع و�شول املد املالح اىل الب�شرة قطعًا، وهو 
احل���ل املثايل لهذه امل�شكل���ة"، موؤك���دًا ان "الكميات التي 
تدفع م���ن قلعة �شال���ح �شُي�شَتفاد منه���ا لأغرا�ض ال�شرب 

والزراعة على جانبي �شط العرب ب�شكل عام".
ون���وه اىل اأن "موق���ع ال�ش���د اإذا كان عل���ى � �شبيل املثال � 
يف مين���اء اأبو فلو�ض �شيمتد اىل راأ�ض البي�شة، وبالتايل 

املنطق���ة ماحلة ول رغبة يف ذل���ك، بل نريد اأن تبقى مياه 
�شط العرب عذبة وكم�شب لنهري دجلة والفرات حتتوي 

على خوا�ض بيئية ثابتة من املد الطبيعي وال�شماك".
وب�شاأن عقد لقاء بن اجلانب���ن العراقي والإيراين، قال 
ذي���اب، اإن " كان من املفرت�ض عقد لقاء يف �شهر حزيران 
املا�ش���ي، لكنه تاأجل ب�شب���ب ت�شكيل احلكومة يف ايران، 
ونتوق���ع بعد ت�شكي���ل احلكومة �شيط���رح املقرتح ب�شكل 
كب���ري". واأردف بالق���ول: "ناحظ ان هن���اك موؤ�شرًا من 
اي���ران يف دف���ع كمي���ات م���ن املياه لنه���ر �ش���ريوان الذي 
يغذي �شد دربندخان واىل الزاب الأ�شفل الذي يغذي �شد 
دوكان وه���ذه موؤ�ش���رات ايجابية"، م�شيف���ًا اأن "الأزمة 
املائي���ة موج���ودة لك���ن يج���ب ان تخ�ش���ع احلل���ول اىل 
ا�شا����ض �شحيح وعلمي مدرو�ض يعتمد على ح�شن النية 

واجلوار وان كان هناك �شراع على املياه".

املوارد املائية: ا�ستجابة اإيرانية ملقرتح اإن�ساء �سد م�سرتك يف �سط العرب

 بغد�د / �ملدى

اأك���دت دائرة الهجرة واملهجرين يف حمافظة كركوك، اأم�ض، اأن نحو 45 
ال���ف نازح م���ا زالوا يعي�شون يف املحافظة، يف ح���ن اأن جميع خميمات 
الن���زوح يف املحافظة مغلق���ة ول يوجد لدينا نازح���ون فيها. وقال مدير 
الدائ���رة يف كركوك عمار �شباح، يف ت�شريح �شحفي اإن "عدد النازحن 
اإىل كرك���وك كان بح���دود 120 ال���ف ن���ازح، ع���اد غالبيته���م اىل مناط���ق 
�شكنه���م يف املحافظ���ات املج���اورة، وتبق���ى 45 ال���ف ن���ازح مازالوا يف 
املحافظ���ة وي�شكنون مع اهايل كركوك، والبع�ض منهم قد يكون عاد اإىل 
حمافظته ولكن���ه مل ي�شجل ر�شميا". ولفت �شباح اإىل اأن "العدد املتبقي 
م���ن النازحن مل يعودوا اىل مناطق �شكناه���م ب�شبب تدمري منازلهم من 
قب���ل داع����ض او العملي���ات الع�شكرية ومل يب���ق لديهم �ش���يء للعودة اىل 
تل���ك املناط���ق". واأ�شاف اأن "لدينا 137 قري���ة مهدمة يف كركوك، ويبلغ 
�شكانه���ا بحدود 15 ال���ف عائلة، وقدمت الدائرة املنح���ة املالية ملا يقارب 
م���ن 5 اآلف عائلة"، مبينًا اأن "هناك الكثري ممن مل يعودوا اإىل مناطقهم 

ال�شابقة لأنهم تعاي�شوا مع او�شاع كركوك وفر�ض العمل فيها".
واأ�ش���ار اإىل اأن "النازح���ن ه���م من حمافظ���ات دياىل والنب���ار و�شاح 
الدين ونينوى واأق�شية جنوب غربي كركوك". وكانت حمافظة كركوك 
قد ا�شتقبلت يف ال�شن���وات ال�شابقة ما يقارب من 135 الف عائلة نازحة  

موزعن على خميمات النزوح يف العديد من مناطق املحافظة.

 بغد�د/ �ملدى

اأكدت مديرية �شوؤون الإقام���ة التابعة لوزارة الداخلية، اأم�ض، اأن جميع 
الأي���دي العامل���ة يف العراق من اجلن�شي���ة البنغالي���ة، خمالفن ل�شروط 
الإقام���ة، مبينة اأنها تعمل على متابعتهم مع الق���وات الأمنية للعمل على 
ترحيله���م. وقال مدي���ر اإعام الإقام���ة الرائد حاكم عي�ش���ى، يف ت�شريح 
�شحف���ي، اإن "ق���رار ايق���اف جتدي���د القام���ة للبنغالين ل ي���زال �شاري 
املفع���ول"، مبينًا اأن "حمات متابعتهم م�شتم���رة بالتعاون مع القطعات 
الع�شكرية املا�شك���ة لار�ض وجهاز املخابرات الوطن���ي وال�شتخبارات 
الداخلي���ة، ويتم اإلق���اء القب�ض على اأع���داد كبرية منهم ويت���م ت�شفريهم 
اىل خ���ارج البلد". واأ�شار اإىل "ت�شفري اأكرث من 37 الف خمالف ل�شروط 
الإقام���ة املرق���م 76 ل�شنة 2017، م���ن اجلن�شيات املختلف���ة، خال العام 
املا�ش���ي 2020"، مبين���ا ان "كل املتواجدي���ن الي���وم م���ن البنغالين هم 
خمالف���ون". واو�شح اأن "الج���راءات القانونية حتا�ش���ب املوؤ�ش�شة او 
اجله���ة التي يعمل لديها البنغ���ايل والتي تخ�شع ل�شلطة الق�شاء بح�شب 
القان���ون ويتم حما�شبتهم اما بالغرامة او باحلب�ض". واكد ان "املديرية 
تراعي يف عملية اإلق���اء القب�ض على املخالفن لقانون القامة، اجراءات 
كورون���ا، ول نري���د ان تتكد�ض العداد مما ي�شبب ا�شاب���ات"، موؤكدًا اأن 
"العم���ل منظم ب�شكل �شحيح حي���ث نقوم بت�شفري جمموعة وابعادهم 

خارج الباد ومن ثم اكمال ت�شيري عمليات البحث واإلقاء القب�ض".

 االإقامة: جميع البنغاليني 
يف العراق خمالفني

رغم غلق املخيمات.. 45 األف نازح 
يف كركوك مل يعودوا ملحافظاتهم



 بغداد/ متيم احل�سن

كذل���ك ا�س���تبدل ح���زب االحت���اد الوطني 
الكرد�س���تاين -ال���ذي انف���رد يف ال���دورة 
املا�سي���ة باملناف�س���ة يف كرك���وك- ا�سم���ه 
هذه املرة، وكل نوابه احلاليني من قائمة 

املر�سحني با�ستثناء نائب واحد.
ويتناف����س احلزب���ان الكردي���ان الكبريان 
م���ع حزبني كردي���ني اآخري���ن يف كركوك، 
كما تظهر كتلت���ان للرتكمان يف املحافظة 

ت�ستعدان خلو�س االنتخابات.
واإح���دى تل���ك الكتل الرتكماني���ة كانت قد 
فازت بعدة مقاع���د يف انتخابات 2018، 
وق���ررت االحتف���اظ ب���كل نوابه���ا واعادة 

تر�سحيهم مرة اخرى.
ام���ا امل�س���يحيون الذين يتناف�س���ون على 
مقع���د واح���د يف كرك���وك �س���من مقاع���د 
"الكوتا"، فلديهم 4 قوائم يف املحافظة.
باملقاب���ل ف���ان القوائ���م العربي���ة كث���رية، 
وابرزه���ا قائمت���ا رئي�س الربمل���ان حممد 
ائت���اف  ت�س���م  واخ���رى  احللبو�س���ي، 
ملجموع���ة تي���ارات كان���ت ق���د ف���ازت يف 

االنتخابات املا�سية.

عودة الدميقراطي 
الكرد�ستاين

وبل���غ ع���دد املر�س���حني يف كرك���وك 136 
اأم���راأة، يتناف�س���ون  مر�س���حًا بينه���م 36 
�س���من 3 دوائ���ر ل�س���غل 12 مقع���دا زائدا 
مقع���د واح���د للم�س���يحيني، فيم���ا ع���اد 7 
املر�س���حني،  قائم���ة  اىل  حالي���ني  ن���واب 

ا�سافة اىل حمافظ كركوك.
اع���داد املر�س���حني قل���ت بنح���و اك���ر من 
الن�سف ع���ن االنتخاب���ات املا�سية، حيث 
 290 كرك���وك  يف  املر�سح���ني  ع���دد  كان 
حتالف���ا   31 �سم���ن  تناف�س���وا  مر�سح���ا 

وحزبا.
كرك���وك  يف  االوىل  الدائ���رة  ومنح���ت 
5 مقاع���د، وه���ي ت�س���م ق�س���اء الدب����س، 
ومناط���ق ليان والت���ون كوبري، ور�سح 

عنها 35 مر�سحًا.
وت�س���م ه���ذه املناط���ق اكرية م���ن الكرد 
وبعده���ا ياأت���ي الرتكم���ان وامل�سيحي���ون 
والعرب، حيث رك���زت اغلب اأحزاب هذه 

املكونات مر�سحيها يف الدائرة االوىل.
يف ه���ذه الدائ���رة تظه���ر ع���ودة احل���زب 
بزعام���ة  الكرد�ست���اين،  الدميقراط���ي 
م�سع���ود  لاإقلي���م  ال�ساب���ق  الرئي����س 

بع���د  كرك���وك  م���رة اىل  الأول  ب���ارزاين، 
احداث ما عرف ب�"ا�ستفتاء االقليم".

واختار احل���زب بعد مقاطع���ة انتخابات 
2018، مر�سح���ني اثن���ني فق���ط خلو����س 
التناف�س، منهما النائب ال�سابق �ساخوان 

عبد الله.
وق���ال املر�س���ح عن احل���زب ل�)امل���دى( ان 
الدميقراط���ي  ملر�سح���ي  القلي���ل  الع���دد 
نظ���ام  "ب�سب���ب  ه���و  الكرد�ست���اين 
االنتخاب���ات املتعدد الدوائ���ر"، مبينا ان 
حزب���ه "اعتمد خط���ة جدي���دة تعتمد على 

عدد قليل من املر�سحني ل�سمان الفوز".
احل���زب الدميقراطي كان ق���د ح�سل على 
مقعدي���ن اثنني يف كرك���وك يف انتخابات 
2014، وه���ي اآخ���ر انتخاب���ات يخو�سها 

احلزب يف املحافظة.
واك���د عب���د الل���ه ان ق���رار ع���ودة احلزب 
للم�سارك���ة يف االنتخاب���ات داخل كركوك 
ج���اء بع���د "تعه���دات حكوم���ة الكاظم���ي 

واطراف دولية باع���ادة تطبيع االو�ساع 
االمن���ي  املل���ف  وت�سلي���م  املدين���ة  يف 

واالداري اىل ابناء املحافظة".
وكانت حكومة حيدر العب���ادي ال�سابقة، 
ق���د ن�سرت ع���ددا م���ن الق���وات االحتادية 
يف كرك���وك ردًا على م�ساركة االخرية يف 
"اال�ستفتاء" الذي نظم يف ايلول 2010.
واج���ربت تل���ك االج���راءات يف ت�سري���ن 
االول م���ن الع���ام نف�س���ه عل���ى ان�سح���اب 
"البي�سمرك���ة" اىل داخ���ل ح���دود اقلي���م 
كرد�ستان، فيما غادر احلزب الدميقراطي 
اإثره���ا  عل���ى  وقاط���ع  كرك���وك  اآن���ذاك 

انتخابات 2018 يف املدينة.
وي�سري مر�سح الدميقراطي الكرد�ستاين 
ال���ذي تناف�س اىل جانبه يف نف�س احلزب 
جن���وى حميد، اىل ان "ع���ددا من مقرات 
احل���زب يف كركوك قد ع���ادت لكن الق�سم 

االآخر مازال بيد جهات اخرى".
وبح�س���ب م�س���ادر ان بع����س الف�سائ���ل 

امل�سلح���ة الت���ي دخلت يف اعق���اب احداث 
2017، قد �سيطرت عل���ى عدد من مقرات 
احلزب الدميقراطي يف كركوك وترف�س 

اعادتها اىل احلزب.
وموؤخ���را، ج���رت ترتيب���ات جدي���دة بعد 
اتف���اق وزارة الدف���اع م���ع "البي�سمركة" 
يف  امل�سرتك���ة  االمني���ة  الغ���رف  الإحي���اء 
املناطق املتن���ازع عليها ملنع "داع�س" من 
التح���رك يف الفراغ���ات االمني���ة بني تلك 

املناطق، واهمها كركوك.
وي�سيف عبد الله ان "واحدة من الق�سايا 
الت���ي جعلت احلزب يع���ود للم�ساركة يف 
كرك���وك هو ع���دم وج���ود ممث���ل حقيقي 

للكرد يف املحافظة".

االحتاد الوطني با�سم جديد
وكان االحتاد الوطني الكرد�ستاين الذي 
كان يتزعم���ه الرئي����س العراق���ي الراحل 
انف���رد يف �ساح���ة  ق���د  ج���ال طالب���اين، 

كرك���وك يف االنتخاب���ات املا�سي���ة، بع���د 
مقاطعة الدميقراطي لانتخابات.

وحق���ق االحتاد يف تل���ك ال���دورة املراكز 
 6 عل���ى  وح�س���ل  كرك���وك،  يف  االوىل 
مقاع���د، فيم���ا ق���رر يف ه���ذه االنتخابات 

تغيري ا�سمه اىل "حتالف كرد�ستان".
احل���زب ا�ستب���دل كل نواب���ه م���ن قائم���ة 
 ،2021 انتخاب���ات  يف  املناف�س���ني 
با�ستثن���اء النائ���ب دي���ان غف���ور، ال���ذي 
يخو�س االنتخاب���ات �سمن الرت�سيحات 
الفردي���ة. وم���ن الن���واب امل�ستبعدين من 
قائم���ة مر�سح���ي احل���زب يف كركوك هو 
النائب ريب���وار طه الذي ح�سل يف دورة 
2018 عل���ى املرك���ز االول بح�سوله على 
اعلى اال�س���وات يف املحافظة، باكر من 

63 الف �سوت.
باملقاب���ل ع���ادت اآال طالب���اين اىل قائم���ة 
املر�سح���ني يف كرك���وك �سم���ن "حتال���ف 
كرد�ست���ان" بعدم���ا خا�س���ت االنتخابات 

املا�سية يف بغداد.
وفازت طالب���اين يف 2018 �سمن "كوتا 
الن�س���اء" مر�سحة عن قائم���ة حملت ا�سم 
"حتال���ف بغداد" و�سم���ت حينها خليطًا 
م���ن الع���رب اغلبهم م���ن الق���وى ال�سنية، 
رئي����س  امل�سه���داين  حمم���ود  ابرزه���م 
الربملان ال�سابق، واملر�سح احلايل �سمن 

كتلة خمي�س اخلنجر "عزم" يف بغداد.
ويناف�س احلزبان الك���ردان الكبريان يف 
كركوك، احلزب اال�سرتاكي الكرد�ستاين، 

وحزب كادحي كرد�ستان.

القوى الرتكمانية
ام���ا الدائ���رة الثاني���ة يف كرك���وك والتي 
خ�س�س���ت له���ا 4 مقاع���د، �سم���ت مناطق 
جن���وب كرك���وك، اهمه���ا ت���ازة، داق���وق، 

والريا�س، ويتناف�س فيها 56 مر�سحا.
وت�س���م ه���ذه الدائرة خليط���ا اغلبيته من 
الرتكم���ان والع���رب ا�ساف���ة اىل الك���رد، 
حيث يتناف����س الرتكمان �سم���ن قائمتني 
الرتكماني���ة  اجلبه���ة  وهم���ا:  اثنت���ني 

العراقية، وحزب ميدان كركوك.
خ���ال  الرتكماني���ة  اجلبه���ة  ويراأ����س 
االنتخاب���ات املقبلة النائب ال�سابق ح�سن 
ت���وران، فيما عاد كل ن���واب الكتلة الذين 
فازوا يف ال���دورة املا�سي���ة للرت�سح مرة 
اخرى لكن بع�سهم �سم���ن "الرت�سيحات 

الفردية".
عل���ى راأ�س ن���واب اجلبه���ة املناف�سني هو 
رئي����س اجلبه���ة ال�ساب���ق النائ���ب ار�س���د 
ال�ساحل���ي ال���ذي ح�س���ل يف االنتخابات 
املا�سي���ة عل���ى املركز الث���اين يف كركوك 

بعدما جمع نحو 40 الف �سوت.
كذل���ك عادت مقررة الربمل���ان والنائبة عن 
اجلبهة خديجة علي �سم���ن الرت�سيحات 
الفردي���ة، وكذل���ك النائ���ب احم���د حي���در 

منفردا اي�سا.
ومن ال�سخ�سيات الرتكمانية التي عادت 
للتناف����س، ه���ي النائب���ة زال���ة النفطج���ي 
مر�سح���ة ع���ن اجلبه���ة، والنائ���ب نيازي 

معمار �سمن الرت�سيحات الفردية.

التحالفات العربية
يف الدائرة الثالث���ة واالخرية التي ت�سم 
3 مقاع���د، ر�سح عنه���ا 39 مر�سحًا، وهي 
ت�سمل مناطق جنوب غربي كركوك، مثل 
احلويج���ة، الر�ساد، الزاب واجزاء اي�سا 

من الريا�س.

واغلب �سكان هذه الدائرة هم من العرب، 
حي���ث تتناف����س ع���دة قوائ���م عربي���ة يف 
ه���ذه املناطق، ابرزه���ا التحالف العربي، 
وحتالف "تقدم" التاب���ع لرئي�س الربملان 

حممد احللبو�سي.
ن���واب التحال���ف العرب���ي ال���ذي ف���از يف 
ع���ادوا  مقاع���د،  ب����3  املا�سي���ة  ال���دورة 
جميعهم اىل التناف����س، بينما واحد فقط 
وهو النائ���ب حممد متيم ا�ستب���دل كتلته 

وذهب �سوب "تقدم".
ويناف����س التحال���ف ب�4 مر�سح���ني فقط، 
اثن���ني منهم هما النائب���ني خالد املفرجي، 
اليم���ني  ي���وؤد  مل  ال���ذي  �سعي���د  وراكان 
الد�ستوري���ة وبق���ي يف من�سب���ه حمافظًا 

لكركوك.
املن�س���ب  عل���ى  ح�س���ل  ق���د  كان  �سعي���د 
 ،2017 اح���داث  اعق���اب  يف  بالوكال���ة 
وب�سب���ب توقف اعمال جمل����س املحافظة 
اآان���ذاك بان�سح���اب االكري���ة الت���ي كان 
ميثلها وقتها احلزب الدميقراطي، مل يتم 

ت�سمية حمافظ جديد باال�سالة.
املحافظ بق���ي يف من�سبه منذ ذلك الوقت 
ورف�س على نف����س طريقة زميله حمافظ 
الب�س���رة ا�سعد العي���داين، ان يذهب اىل 
الربمل���ان وترك كر�سي���ه �ساغرًا ومل يتخل 
باملقابل عن رئا�س���ة احلكومة املحلية يف 

كركوك.

مقعد امل�سيحيني اليتيم
اما املقعد الوحيد املخ�س�س للم�سيحيني 
�سمن "كوتا" املكونات، فيتناف�س عليه 5 

مر�سحني، ميثلون 4 تيارات.
وكانت "الكوتا" يف االنتخابات املا�سية 
ري���ان  بزعام���ة  "بابلي���ون"  اىل  ذهب���ت 

الكلداين املقرب من منظمة بدر.
و�ساحبة "الكوتا" وه���ي النائبة ريحان 
الكل���داين،  اقرب���اء  م���ن  وه���ي  اي���وب 
امل���رة،  ه���ذه  االنتخاب���ات  تخو����س  ل���ن 

وا�ستبدلت باملر�سح دريد جميل.
وق���رر ه���ذه امل���رة النائ���ب امل�سيحي عن 
املو�سل عمانوئيل خو�سابا ان ير�سح يف 
كرك���وك اىل جانب زميل���ه النائب ومقرر 
الربمل���ان ال�ساب���ق عم���اد يوخن���ا �سم���ن 

احلركة الدميقراطية االآ�سورية.
واىل جان���ب املر�سح���ني الثاث���ة، هن���اك 
ائت���اف  ع���ن  مر�سح���ا  هن���دي  �سف���اء 
حموراب���ي، وريتا �سمعون ع���ن املجل�س 

ال�سعبي الكلداين.
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 متابعة / املدى

كما يف االأزمات الكبرية ومع 
تف�سي اإ�سابات "كورونا"، 

تركن الدولة واجلهات 
ال�سحية يف العراق اإىل 

املوؤ�س�سات الدينية كمالذ 
اأخري حلث املواطنني على 

االلتزام باالإجراءات 
الوقائية واأخذ اللقاح امل�ساد 

لـ"كورونا" واحلذر من خماطر 
الفايرو�س والدعوة اإىل 

االأخذ باالأ�سباب الوقائية.
ترقد الطفلة زينب اأحمد يف 

اأحد م�ست�سفيات بغداد اإثر 
اإ�سابتها بفايرو�س "كورونا" 

بعد 12 يومًا فقط من والدتها، 
لتكون اأول اإ�سابة ي�سجلها 
العراق لطفلة بهذا العمر.

تع���اين زين���ب م���ن اأعرا����س �سدي���دة جراء 
اإ�سابته���ا بالفايرو����س املتح���ور وترقد يف 
اإح���دى رده���ات العناي���ة اخلا�س���ة يف اأحد 
م�ست�سفيات الر�ساف���ة يف العا�سمة بغداد، 
متخ�س�س���ني  اأطب���اء  الإ�س���راف  وتخ�س���ع 
يف ط���ب االأطف���ال واالأمرا����س التنف�سي���ة، 

ومل توؤك���د اجله���ات ال�سحية �سب���ب اإ�سابة 
الطفلة، �س���واء اأكانت عدوى يف امل�ست�سفى 

اأو من اأبويها امل�سابني ب�"كورونا" اأي�سًا.
 وعل���ى رغم م���ن اأن حالة الطفل���ة فريدة يف 
العراق، اإال اأنه���ا لي�ست الوحيدة مع دخول 
الباد املوج���ة الوبائية الثالثة ل�"كورونا"، 
عل���ى  �سدي���د  �سغ���ط  يف  ت�سبب���ت  والت���ي 
امل�ست�سفي���ات ومراك���ز ع���اج الوب���اء التي 
اكتظ���ت باملر�سى، بع���د ت�سخي�س اإ�سابات 
وارتف���اع الوفيات التي تق���ول عنها وزارة 

ال�سحة اإن اأعدادها غري م�سبوقة.
ومع االنت�سار ال�سري���ع والعدوى ال�سديدة 
مل تخف اجلهات الر�سمية قلقها من خطورة 
املتحور  ما خلفه  ب�سبب  "انفجار وبائي"، 
"دلتا" الذي ظهر للمرة االأوىل يف الهند يف 

كانون االأول/ دي�سمرب من العام املا�سي.
وتقول وزارة ال�سح���ة اإن معدل االإ�سابات 
اليومية و�سل اإىل حواىل 10 اآالف اإ�سابة 
واإن "ال�سب���اب واالأطف���ال هم اأك���ر الفئات 
امل�ستهدف���ة يف املوج���ة اجلدي���دة"، مرجعة 
باالإج���راءات  االلت���زام  "ع���دم  اإىل  االأم���ر 
وكذل���ك  االجتماع���ي  والتباع���د  الوقائي���ة 
جتاه���ل ال���وزارات واملوؤ�س�سات احلكومية 
لتو�سيات اللجنة العلي���ا لل�سامة الوطنية 
الت���ي حتث عل���ى ارت���داء الكمام���ة والتزام 

م�سافة التباعد".
ل���وزارة  االإعام���ي  الفري���ق  ع�س���وة  لك���ن 
اإن  تق���ول  ف���اح  رب���ى  العراقي���ة  ال�سح���ة 
"الوباء مل يخرج عن ال�سيطرة يف العراق 
حت���ى االآن"، واإن "ل���كل منظوم���ة �سحي���ة 
قدرة ا�ستيعابية حمدودة واأعداد امل�سابني 
تت�ساع���ف يف كل ي���وم، م���ا ين���ذر بكارث���ة 

�سحية".
وت�سي���ف ف���اح اأن "امل�ست�سفي���ات ممتلئ���ة 

حاليًا باحلاالت احلرج���ة نتيجة االإ�سابات 
بال�سال���ة اجلدي���دة الت���ي تع���د االأخطر من 
ال�س���االت ال�سابقة، ب�سبب �سرعة االنت�سار 

وما خلفته من �سحايا".
وتع���زو ع�س���وة الفريق االإعام���ي ارتفاع 
ع���دد االإ�ساب���ات اإىل جمل���ة اأ�سب���اب، منها: 
"تهاون املواطنني مع االإجراءات الوقائية 
وع���دم اأخ���ذ اللق���اح"، موؤك���دة اأن "العراق 
يف معرك���ة حقيقي���ة م���ع ال�سال���ة اجلديدة 

لكورون���ا، وال�ساح���ان الوحيدان املتاحان 
للمواجهة هما اللق���اح والكمامة التي باتت 

�سبه معدومة يف املدن".

ا�ستهانة باالإجراءات 
الوقائية

وبح�س���ب جوالت وم�ساه���دات اإعامية يف 
بغ���داد وبع����س املدن، ف���اإن هن���اك ا�ستهانًة 
وجتاه���ًا باالإج���راءات الوقائي���ة، اإذ تندر 

يف  كمام���ات  ي�سع���ون  عراقي���ني  روؤي���ة 
ال�س���وارع واملراكز التجاري���ة، بل يوا�سل 
اأن�سطته���م االجتماعية  معظمه���م ممار�س���ة 
مث���ل  والتجمع���ات،  املنا�سب���ات  واإقام���ة 
جمال�س العزاء والوالئم اجلماعية من دون 
التزام باالإج���راءات الوقائي���ة، مثل ارتداء 

الكمامة والتباعد وتعقيم اليدين.
ووج���دت ال�سال���ة اجلدي���دة ثغ���رة كب���رية 
يف ظ���ل عدم الت���زام العراقيني باالإجراءات 

الوقائية، ويقول خرباء ال�سحة اإن متحور 
"دلت���ا" يتنق���ل ب�سهولة و�سرع���ة فائقة يف 
تل���ك التجمع���ات ما ي�سب���ب اإ�سابات حرجة 
وخطرة بني فئة ال�سب���اب واالأطفال، ما زاد 

ال�سغط على املوؤ�س�سات ال�سحية.

فقط  العراقيني  من   6%
ملّقحون

ترتف���ع االإ�سابات يف ظ���ّل ارتياب عراقيني 
والتداب���ري  التلقي���ح  عملي���ات  م���ن  ك���ر 
ال�سحي���ة، وهو م���ا يثري خ�سي���ة اأطباء من 
"كارث���ة وبائي���ة"، اإذ ت�س���ري االإح�س���اءات 
الر�سمي���ة التي ح�سل عليه���ا اإعاميون اإىل 
اأن ع���دد االأ�سخا�س الذي���ن تلقوا اللقاح بلغ 
ما يقارب مليونًا وربع املليون من اأ�سل 24 
مليونًا من امل�سمول���ني بالتطعيم اأي بن�سبة 
6 يف املئة، من جمموع تعداد �سكان العراق 

البالغ 40 مليون ن�سمة.
وي�س���كك ك���ر يف ج���دوى اللق���اح امل�س���اد 
لفايرو����س "كورونا"، ويخ�سون االأعرا�س 
اجلانبي���ة الت���ي ق���د ترتت���ب علي���ه، وتقول 
وزارة ال�سحة اإنها تعاين من حملة ت�سليل 
و�سائع���ات �ساهم���ت يف فق���دان الثقة حتى 

بني الكوادر الطبية باللقاح.

بطاقات تلقيح مزورة!
يب���دو اأن الف�س���اد مل يوفر القط���اع ال�سحي 
جان���ب  ف���اإىل  "كورون���ا"،  مواجه���ة  يف 
احلرائ���ق التي طاولت م�ست�سفيات ومراكز 
عزل خم�س�سة ملكافحة املر�س، ما اأدى اإىل 
مقت���ل اأكر من 160 مري�سًا حرقًا، يبدو اأن 
اللقاحات ت�سه���د تزويرًا لبطاق���ات التلقيح 
ال�سح���ة،  وزارة  يف  موظف���ني  قب���ل  م���ن 
دوالر   200 اإىل  ي�س���ل  مبلغ���ًا  يتقا�س���ون 

اأمريك���ي لق���اء بطاق���ة تلقيح م���زورة. هذه 
املعطيات ك�سفها املدير العام ل�سحة بغداد- 
الك���رخ جا�سب لطيف احلجامي يف من�سور 
االأوىل  االأي���ام  "من���ذ  "فاي�سب���وك":  عل���ى 
النطاق حمل���ة التلقيح للوقاية من كورونا 
رافقتها عملي���ات دفع ر�سى وتزوير لغر�س 
احل�سول على بطاق���ة التلقيح التي ت�سّجل 
اأن ه���ذا ال�سخ�س تلقى اللق���اح من دون اأن 
يتلق���اه فع���ًا، واالآن هناك بطاق���ات مزورة 
للبطاق���ة  دوالر   200 اإىل  �سعره���ا  ي�س���ل 
الواح���دة يدفعها ال�سخ����س الواحد لغر�س 

احل�سول عليها".
مواجه���ة  ال�سحي���ة  ال�سلط���ات  وحت���اول 
اأخ���رى  باإ�س���دار  امل���زورة  البطاق���ات 
احلقيقي���ة  البيان���ات  تعتم���د  اإلكرتوني���ة 
امل�سجل���ة يف دوائ���ر ال�سح���ة، فيم���ا توجه 
ن���داءات متوا�سل���ة حت���ث املواطن���ني على 
"ع���دم اخلروج م���ن املن���ازل اإال لل�سرورة 
الق�سوى حفاظًا عل���ى �سحتهم و�سامتهم، 

والأجل عودة احلياة اإىل طبيعتها".

اآخر الدواء… الفتاوى
تف�س���ي  وم���ع  الكب���رية  االأزم���ات  يف  كم���ا 
اإ�سابات "كورونا"، تركن الدولة واجلهات 
ال�سحية يف العراق اإىل املوؤ�س�سات الدينية 
كماذ اأخ���ري حلث املواطنني عل���ى االلتزام 
باالإج���راءات الوقائية واأخ���ذ اللقاح امل�ساد 
ل�"كورونا” واحلذر من خماطر الفايرو�س 
والدع���وة اإىل االأخ���ذ باالأ�سب���اب الوقائية. 
فيما كان���ت جهات دينية لعب���ت دورًا �سلبيًا 
يف بداي���ة االأزم���ة، عرب ب���ث �سائعات تربط 
بني "كورون���ا" واملثلية اجلن�سية، وغريها 

من نظريات املوؤامرة.
عن موقع "درج"

االتحاد الوطني ي�ستدعي 
برلمانية من بغداد ويغير 
نوابه وا�سمه

 الديمقراطي ينهي مقاطعة االنتخابات في كركوك 
بعد وعود الكاظمي بـاإعادة "التطبيع"

ــاح ــق ل وال  كـــمـــامـــة  بــــا  "دلتا"  ـــون  ـــه ـــواج ي ـــون  ـــي ـــراق ـــع ال

سياسة

مفاجاآت يف كركوك مع بداية التح�سريات لالنتخابات الت�سريعية املبكرة املفرت�س اجراوؤها يف ت�سرين االول املقبل.
اأبــرز املفاجــاآت عودة احلــزب الدميقراطــي الكرد�ستاين بزعامــة م�سعود بــارزاين اىل املناف�سة يف كركــوك بعد مقاطعة 
االنتخابــات املا�سية. وحديث احلزب عــن "متغريات" �ستجري يف الفرتة القادمة، ل�سالــح "تطبيع" االو�ساع يف املحافظة 

وتقا�سم ال�سلطة.

اآخر الدواء… الفتاوى!



 ذي قار / ح�سني العامل

اعلنت قيادة �سرطة ذي 
قار عن اعتقال اكرث 
من 20 �سخ�سا متورطا 

بغلق �سركتي نفط ذي 
قار واور لل�سناعات 

الهند�سية اللتني 
تعر�ستا اىل االغالق 
موؤخرا، وتاأتي حملة 

االعتقال �سمن عمليات 
ت�سديد االجراءات 

االمنية للحد من 
ظاهرة غلق املن�ساآت 

النفطية واالنتاجية.

املن�صرم����ة  الثالث����ة  االي����ام  و�صه����دت 
اق����دام الع�ص����رات من اخلريج����ن وابناء 
الع�صائ����ر واملناطق املج����اورة لل�صركتن 
واغ����الق  التظاه����ر  عل����ى  املذكورت����ن 
مدخليهم����ا باالإط����ارات املحروق����ة ومنع 
املنت�ص����بن من املبا�ص����رة بال����دوام وذلك 
�صم����ن فعالي����ات مطلبي����ة تدع����و للتعين 

على مالك ال�صركتن.
وق����ال مدير ق�صم اإعالم قي����ادة �صرطة ذي 
قار العميد احلقوقي فوؤاد كرمي ل�)املدى( 
اإن "الق����وات االمني����ة نف����ذت اوامر القاء 
قب�����ض بح����ق 21 متهم����ا باإث����ارة ال�صغب 

والت����ورط باأح����داث غل����ق �صركت����ي نفط 
ذي ق����ار و�صرك����ة اور العام����ة لل�صناع����ة 
الهند�صية"، مبينا ان "االعتقاالت تتوزع 
بواقع 13 متهما يف احداث �صركة النفط 

و 8 متهمن باأحداث �صركة اور". 
وا�صار ك����رمي اىل ان "املتهم����ن �صاركوا 
وحاول����وا  ال�صركت����ن  ام����ام  باالأح����داث 
غلقهم����ا بح����رق االط����ارات عن����د املدخ����ل 
الرئي�ص����ي لل�صركتن"، موؤك����دا "احتجاز 
القانونية  املتهمن واتخ����اذ االج����راءات 

بحقهم".
واو�ص����ح مدير ق�صم اإع����الم قيادة �صرطة 

ذي ق����ار ان "املمثل القان����وين لل�صركتن 
�صيق����وم مبتابع����ة االج����راءات القانونية 
باالعت����داء  متورط����ن  املتهم����ن  ك����ون 
عل����ى بع�ض املوظف����ن وحماول����ة اغالق 
"الدع����وى  ان  ال�صركت����ن"، منوه����ا اىل 
الق�صائي����ة املتعلقة باالإغ����الق والتجاوز 
تقيمه����ا ال�صرك����ة املعني����ة اأم����ام الق�ص����اء 
كونها املت�صررة م����ن االحداث التي اأقدم 

عليها املتهمون".
وكانت قيادة �صرط����ة ذي قار قد ا�صدرت 
غل����ق  اح����داث  ح����ول  متتالي����ن  بيان����ن 
�صركت����ي نف����ط ذي ق����ار واور لل�صناعات 

الهند�صي����ة اك����دت فيهما اعتق����ال املتهمن 
م����ن   )196( امل����ادة  وف����ق  املذكوري����ن 
قانون العقوب����ات واإحالتهم اإىل اجلهات 

الق�صائية.
"املتهم����ن  ان  اىل  القي����ادة  وا�ص����ارت 
املحروق����ة  االإط����ارات  ا�صتخدم����وا 
واالعت����داء على اأف����راد االأجه����زة االمنية 
مدخ����ل  فت����ح  اأثن����اء  احلج����ارة  برم����ي 
"اغ����الق  وو�صف����ت   ، ال�صركت����ن" 
املوؤ�ص�صات النفطية واالنتاجية باالأعمال 
املخالف����ة للقانون التي توؤدي اىل تعطيل  

وعرقلة عمل الدوائر احلكومية".

واهاب����ت قيادة �صرط����ة ذي قار يف بيانها 
�ص����رورة  عل����ى  وحثته����م  باملواطن����ن 
التعاون م����ع االجهزة االمني����ة ومنع اأي 
اإ�ص����اءه اأو اعتداء عل����ى رجل االمن كونه 
وجد حلماي����ة املواطن����ن واحلفاظ على 

املمتلكات العامة واخلا�صة.
وت�صه����د حمافظ����ة ذي ق����ار عملي����ات غلق 
عل����ى  واالآخ����ر  احل����ن  ب����ن  لدوائره����ا 
ي����د متظاهري����ن ومعت�صم����ن يطالب����ون 
باخلدمات والتعيينات اذ اأقدم خريجون 
املن�ص����اآت  يف  بالتعيين����ات  يطالب����ون 
النفطية على غلق مبنى املحافظة خلم�ض 

مرات متتالية خالل ال�صهر احلايل و�صهر 
حزي����ران املن�صرم فيما قاموا ويف مرات 
عدي����دة ويف اأزمان خمتلف����ة بغلق �صركة 
نف����ط ذي ق����ار وم�صف����ى النف����ط و�صركة 

توزيع املنتجات النفطية.
املتظاهري����ن  م����ن  العدي����د  وي����رى 
ان  العم����ل  ع����ن  العاطل����ن  واخلريج����ن 
اغ����الق الدوائ����ر وال�ص����ركات احلكومي����ة 
ناج����م ع����ن ع����دم ا�صتجاب����ة امل�صوؤول����ن 
ملطالب التظاهرات ال�صلمية التي تنطلق 
بن احلن واالآخ����ر للمطالبة بالتعيينات 
امل�صروع����ة،  احلق����وق  م����ن  وغريه����ا 

واو�ص����ح اح����د اخلريج����ن املتظاهري����ن 
اأم����ام �صرك����ة نف����ط ذي ق����ار يف حدي����ث 
�صابق مع )امل����دى( ان "غاية املتظاهرين 
واخلريج����ن وابن����اء الع�صائر لي�ض غلق 
ال�ص����ركات وتعطيل عمله����ا وامنا حتقيق 
مطالبه����م"، وا�ص����اف "فعندم����ا يح�ص����ل 
ت�صويف بتحقيق تل����ك املطالب يلجوؤون 
اىل الت�صعيد يف فعالياتهم االحتجاجية 
التي ق����د ت�صطرهم الإغالق ابوب ال�صركة 

ومنع الدوام فيها".
واو�ص����ح املتظاهر الذي ف�ص����ل عدم ذكر 
ا�صم����ه ان����ه "من ح����ق املناط����ق املجاورة 
للمن�صاآت واملوؤ�ص�ص����ات النفطية املطالبة 
بتوف����ري اخلدم����ات �صمن برام����ج املنافع 
االجتماعي����ة والب����رو دوالر كونه����ا من 
االنت����اج  م����ن  ت�ص����ررا  االك����ر  املناط����ق 
النفط����ي"، م�صددا على �صرورة التعجيل 
بتنفي����ذ مطال����ب املتظاهري����ن وال�ص����كان 
املحلي����ن الذي����ن م����ا زال����ت العدي����د م����ن 
التبلي����ط  الأعم����ال  تفتق����ر  مناطقه����م 
واخلدم����ات اال�صا�صية كالكهرب����اء واملاء 

ال�صالح لل�صرب وغريها ".
واأقدم متظاه����رون يطالبون بالتعيينات 
ي����وم االثن����ن )26 مت����وز 2021( عل����ى 
ومن����ع  ق����ار  ذي  نف����ط  �صرك����ة  اغ����الق 
املنت�صب����ن م����ن املبا�صرة بال����دوام، واكد 
م�ص����در يف ال�صرك����ة قيام الع�ص����رات من 
ابناء ع�صائ����ر اخلمي�ص����ات ال�صاكنن يف 
حمي����ط ال�صرك����ة بذل����ك، نافي����ا م�صارك����ة 
اخلريجن املعت�صمن منذ اأكر من �صنة 

بعملية االغالق.
حمتج����ون  اأق����دم  ذل����ك  غ�ص����ون  ويف 
غا�صب����ون على اغالق �صرك����ة اور العامة 
الن����ار  وا�ص����رام  الهند�صي����ة،  لل�صناع����ة 
دون  للحيلول����ة  امل�صتهلك����ة  باالإط����ارات 
بال����دوام  ال�صرك����ة  منت�صب����ي  مبا�ص����رة 

الر�صمي.
وتع����د �صركتا نف����ط ذي ق����ار و�صركة اور 
القابل����وات  باإنت����اج  للمخت�ص����ة  العام����ة 
واال�ص����الك ومقاط����ع االملنيوم م����ن اأكرب 
ال�ص����ركات العامل����ة يف حمافظ����ة ذي قار 
وت�صم �صركة اور لوحدها اأكر من ثالثة 
اآالف منت�ص����ب فيما تدي����ر �صركة نفط ذي 
قار ع�صرات احلقول النفطية يف الغراف 
والنا�صرية وحقل �صبة ويعمل فيها عدة 
اآالف من العمال واملهند�صن والفنين.  

 مي�سان /  مهدي ال�ساعدي 

ا�صيب عم���اد بفايرو�ض كورونا اأ�ص���وة بالغالبية 
م���ن زمالئ���ه العامل���ن يف املوؤ�ص�ص���ات ال�صحي���ة 
لتعامله���م ب�ص���ورة مبا�ص���رة م���ع املر�ص���ى وعلى 
اعتبارهم خط ال�صد االول �صد هجوم الفايرو�ض 
الذي قاد حمالت متتالية دقت على اأثرها نواقي�ض 
اخلط���ر الزدي���اد اال�صابة بن مواطن���ي املحافظة 
ولكن���ه ت�صافى منه.  وعلى الرغ���م من التو�صيات 
واالر�صادات التي تو�صي بالتطعيم والتلقيح �صد 
الفايرو����ض ال���ذي ال ي�صتثن���ي اأحدا م���ن اال�صابة 
لكن عماد م���ا زال ميار�ض عمل���ه دون تلقي اللقاح 
عل���ى الرغم من توف���ره يف املكان ال���ذي يعمل فيه 
ومل يك���ن ال�صخ�ض الوحيد م���ن الو�صط ال�صحي 

يرف�ض ا�صتخدام اللقاح بل يوجد مثله الكثري. 
م���ا زال العدي���د م���ن الك���وادر ال�صحي���ة والطبية 
يرف����ض فك���رة التطعي���م والتلقيح �ص���د فايرو�ض 
كورون���ا اىل درج���ة خلفت عند الكث���ري من العامة 
ع���دة ت�ص���اوؤالت وعالم���ات ا�صتفه���ام ع���ن ال�صبب 
ال���ذي يدف���ع جن���ود خ���ط ال�ص���د االول اىل رف�ض 
ا�صتخدام���ه ومعرف���ة بي���ان الدواف���ع واالأ�صب���اب 

اجلوهرية لديهم لرف�صه. 
احم���د �صاه���ي )ا�ص���م م�صتعار( لطبي���ب تخ�ص�ض 
يف دائ���رة �صح���ة مي�ص���ان يق���ول يف معر�ض الرد 
ع���ن رف�صه تلق���ي اللق���اح "ما زل���ت اأوؤم���ن بفكرة 
ان اللق���اح غري اآم���ن التاأث���ريات امل�صتقبلية وعلى 
امل�صت���وى ال�صخ�صي اأرف�ض تلقي���ه اال بعد �صمان 
ع���دم التاأث���ري من قب���ل ال�ص���ركات امل�صنع���ة وهذا 
بطبيع���ة احلال يحت���اج اىل �صنن م���ن الدرا�صات 
والبح���وث النظري���ة والتجريبي���ة وال امان���ع من 
ا�صتخدام���ه الأي �صخ�ض فهذا امر يع���ود اإليه اوال 

واخريا". 
فكرة الرف�ض تعدت احلدود )اجلندرية( للعاملن 
يف املج���ال ال�صح���ي. ن���دى اأ�صيب���ت بالفايرو�ض 
مرت���ن لعمله���ا يف اح���د املراك���ز ال�صحي���ة ب�صفة 
ممر�ص���ة تبدي راأيه���ا باملو�صوع "رغ���م اإ�صابتي 
ا�صتخ���دام  امان���ع  اين  اال  بالفايرو����ض  وملرت���ن 

اللق���اح فثقتي بالعالج اكرب من ثقت���ي با�صتخدام 
التطعيم على اعتبار ان العالج ماأمون امل�صاعفات 
الثانوي���ة لدرجة كبرية وجتربت���ي على امل�صتوى 
ال�صخ�ص���ي مع���ه كب���رية ولكن املو�ص���وع يختلف 
جذريا عن اللقاح".  الراأي الذي يلتزم به البع�ض 
مل يوؤث���ر عل���ى اآخري���ن م���ن العامل���ن يف املج���ال 
نف�ص���ه فعلي عل���وان املمر�ض ال�صح���ي البالغ من 
العم���ر 51 عاما ل���ه راأي خمتلف متام���ا "كنت من 
الراف�صن لتلقي اللق���اح ولكني عملت يف ردهات 
ع���زل للم�صابن بالفايرو����ض يف مركز كوفيد يف 
املحافظ���ة وكنت على متا����ض مبا�صر مع امل�صابن 
وراأي���ت حالة تردي الكثري منهم وانا اعاين ا�صال 
م���ن داء ال�صكري فوجدت خال�ض نف�صي من فكرة 

اال�صابة باملر�ض يف تلقي اللقاح".
ويف نف����ض املكان الذي يعمل في���ه علي يوجد من 
يخالفه بال���راأي املعاون الطبي كاظ���م جبار يعلق 

عل���ى املو�ص���وع بجدي���ة اك���رب "تخل���ت ال�صركات 
امل�صنع���ة للقاح عن حتم���ل اي م�صوؤولية جتاه اي 
م�صاعف���ات قد ي�صببها اللقاح وو�صعت النا�ض يف 
حقل جتارب ال�صتخ���دام اللقاح عليها وارف�ض ان 
اكون ميدانا للتجارب الأي لقاح او عالج مهما كان 

نوعه وم�صتوى تاأثريه".
وبعيدا عن القطاع ال�صحي والعاملن فيه وقريبا 
م���ن املو�صوع ذات���ه تاأثر الكثري م���ن العاملن يف 
القطاعات املختلفة ب���اآراء الراف�صن لتلقي اللقاح 
م���ن اأبناء الو�ص���ط ذي العالقة، يع���رب حيدر وهو 
رجل اأمن برتبة رائد يف ال�صرطة عن راأيه "عندما 
اأرى غالبية العاملن يف القطاع ال�صحي ياأخذون 
اللقاح �صيك���ون يل راأي اآخر يف املو�صوع وراأيي 
حاليا من راأيهم وقد �صمعت منهم ان اللقاح ي�صبب 
العدي���د من التاأث���ريات اجلانبية منه���ا التجلطات 

وهم اهل االخت�صا�ض". 

ع���زوف الغالبي���ة من مواطن���ي حمافظ���ة مي�صان 
ع���ن تلق���ي اللقاح رغ���م توف���ره باأنواع���ه املختلفة 
يف املوؤ�ص�ص���ات واملراك���ز ال�صحي���ة يف املحافظة 
ول���د قلقا كب���ريا لدى املعني���ن واملتابع���ن لل�صاأن 
ال�صحي مم���ا دفع بوف���د منظمة ال�صح���ة العاملية 
لزي���ارة  العراقي���ة  ال�صح���ة  وزارة  وف���د  برفق���ة 
املحافظ���ة يف 11 / م���ن �صهر مت���وز اجلاري "من 
اأج���ل تنفيذ فعاليات توعوي���ة �صحية حول اأهمية 
التلقي���ح بلقاح كوفي���د 19 ملنع انت�ص���ار فايرو�ض 
كورونا يف مناطق املحافظة والتعريف ب�صرورة 
اللق���اح واأهميت���ه الكبرية يف حماي���ة املواطنن" 
بح�ص���ب ما افاد املتح���دث الر�صم���ي لدائرة �صحة 

مي�صان حممد الكناين. 
التثقيفي���ة والور����ض ح���ول ال�صح���ة  الفعالي���ات 
والوقاي���ة م���ن اال�صاب���ة بالفايرو����ض وللتعريف 
باأهمي���ة اللقاح ا�صتمرت الأي���ام عديدة وا�صتهدفت 

رج���ال االإع���الم ومنظم���ات املجتم���ع امل���دين يف 
املحافظة وكانت بتنظيم دائرة ال�صحة بالتعاون 
م���ع منظم���ة ال�صح���ة العاملية والفري���ق االعالمي 
لل���وزارة تلتها حملة تلقي���ح يف املدينة الرفيهية 
ال�صحي���ة  الك���وادر  ومب�صارك���ة  املحافظ���ة  يف 
العامل���ة يف وحدات التح�ص���ن ولكنها مل ت�صجل 
اأي�ص���ا اقباال كب���ريا.  قلة االإقبال عل���ى تلقي لقاح 
الفعالي���ات والن���دوات  فايرو����ض كورون���ا رغ���م 
والور�ض التثقيفية ولد اال�صتغراب لدى العاملن 
يف مرك���ز �صح���ة املحافظة "نالح���ظ يف حمافظة 
مي�ص���ان �صعفا كبريا يف االإقبال عل���ى اأخذ اللقاح 
وه���و لقاح اآمن وفع���ال اما ال���دول املتقدمة قامت 
بالتلقي���ح وبن�صب عالي���ة اأدت اإىل توفري احلماية 
له���م ولعوائله���م". يق���ول مدير عام دائ���رة �صحة 
مي�ص���ان الدكت���ور علي الع���الق يف ت�صري���ح نقله 

مكتبه االعالمي. 

وي�صي���ف "الكث���ري من ال���دول تعاين م���ن النق�ض 
يف اللقاحات والعراق لدية ثالثة اأنواع منها ذات 
املنا�صىء الر�صينة املتوفرة  يف جميع املوؤ�ص�صات 
ال�صحي���ة وه���و جم���اين واإن ع���دد امللقح���ن يف 
الع���راق و�صل اإىل اأكر من مليون ومل ت�صجل اية 

اعرا�ض جانبية خلطورة اللقاح" . 
املحافظ���ة  مواطن���ي  ب���ن  اال�صاب���ات  ازدي���اد 
خ�صو�ص���ا اإث���ر املوج���ة الثالث���ة للفايرو����ض دفع 
النقابات واالحتادات االعالمية والثقافة والفنية 
لتبن���ي حم���الت اعالمي���ة مكثفة حل���ث املواطنن 
ودفعه���م جت���اه مناف���ذ التلقي���ح م���ن اأج���ل تلق���ي 
اللق���اح وحماية نف�صه وعائلت���ه من خطر اال�صابة 
بالفايرو����ض حيث كان لنقاب���ة ال�صحفين ونقابة 
الفنانن واحتاد احلقوقين وغريها يف املحافظة 
دور كب���ري وممي���ز يف تدعي���م ثقاف���ة التح�ص���ن 
الوا�ص���ع  االقب���ال  املحافظ���ة.   يف  املر����ض  �ص���د 
عل���ى منافذ لق���اح فايرو�ض كورون���ا املنت�صرة يف 
املراك���ز ال�صحية يف عم���وم املحافظ���ة كان بادرة 
انفتاح وتوج���ه اأويل بعد الع���زوف عن تلقيه من 
قب���ل الكثريي���ن حيث "و�ص���ل ع���دد امللقحن �صد 
فايرو�ض كورونا ليوم االأحد 25 / من �صهر متوز 
فق���ط 2205 مواطن���ن م���ن اأبن���اء املحافظة وهي 
اعل���ى ن�صبة ت�صجلها دائرة �صح���ة املحافظة بعدد 
امللقح���ن خالل االأيام املا�صية". بح�صب ما اأفادت 

به �صعبة االإعالم يف دائرة �صحة مي�صان. 
ولع���ل الب���وادر �صتفت���ح �صب���ال جدي���دة يف تقب���ل 
اللقاح من قبل الكوادر العاملة يف املجال ال�صحي 
بعك�ض ما ي���راه عماد ر�صن ورفاقه وي�صاعدها يف 

تغيري نظرتهم عن اللقاح والتطعيم. 
يق���ول عماد "اأن���ا ال اأويل اهتماما ا�ص���ال لالإ�صابة 
بالفايرو�ض �صبق واأن اأ�صابني ومل اعر له اهتماما 
ليقين���ي وثقت���ي باالدوي���ة والعالج���ات املتوف���رة 
ع�ص���ت معه الأك���ر من ا�صب���وع ومار�ص���ت حياتي 
ب�صورة طبيعية بالرغ���م من احلجر الذي فر�صته 
على نف�صي وان اأ�صابني مرة اخرى �صاأعيد الكرة 
عليه با�صتخ���دام العالج اأي�صا وهذه بكل �صراحة 

اأ�صبابي التي تدفعني لعدم التلقيح".
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�شرطة ذي قار تتحرك للحد من احتجاجات اإغالق املن�شاآت النفطية والإنتاجية 
خريجون: اللجوء لالإغالق �سببه عدم اال�ستجابة ملطالبنا

حم��ت��ج��ًا ����س���خ�������س���ًا   21 ����س���م���ل���ت  اع����ت����ق����االت  ح���م���ل���ة  ����س���ن���ت   

مي�شان.. عزوف الكادر ال�شحي عن التلقيح.. �شكون و�شط عا�شفة الإر�شادات والن�شائح 
متا�س��ه املبا�س��ر م��ع املر�س��ى يجعل��ه يف خط��ر التعر���ض الدائم 
اتخ��اذه  م��ن  الرغ��م  عل��ى  املختلف��ة  بالفايرو�س��ات  لالإ�ساب��ة 
احتياط��ات الوقاي��ة الت��ي يو�س��ى به��ا كاإج��راءات وقائية مثل 
ارت��داء الكمامة وا�ستخدام املعقمات والكح��ول ب�سورة م�ستمرة 
ولكنه��ا مل حتم��ه م��ن �س��ر اال�ساب��ة بفايرو���ض كورون��ا.  عماد 

ر�س��ن 42 عاما يعم��ل يف �سيدلية داخ��ل احد االأحي��اء ال�سعبية 
يف مدين��ة العمارة وموظ��ف يف احد املراك��ز ال�سحية يف املدينة 
ب�سفة مع��اون �سيديل وق�سى يف وظيفته ما يقارب 22 عاما بعد 
تخرج��ه من املعهد الطبي ويزاول عمله يف ال�سيدلية بعد اإمتام 

عمله املهني والوظيفي يف املركز. 



الموهوبة! رعاية  اأف�شل  المركزية  و�شعف   .. البيوت  في  يعتكفن  االتحادات  ع�شوات   
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 بغداد/ اإياد ال�شالحي

مل�ش����وؤويل  الكث����رة  امل�ش����اغل  ظ����ّل  يف 
الريا�ش����ة بحثًا عن حل����ول ناجعة لأزمات 
واِلأندي����ة  الحت����ادات  عالق����ة  اأربك����ت 
ب�شناع����ة  املوكل����ة  الألع����اب  قواع����د  م����ع 
الأبط����ال، نتيج����ة ال�ش����راع الدائ����ر ح����ول 
املواق����ع، ظّل����ت بط����الت الريا�ش����ة يعانني 
الن�شوي����ة  اللج����ان  الأمّري����ن، غي����اب دور 
يف الحت����ادات املركزي����ة ع����ن اأداء مهاّمها 
من جه����ة، وفقر عط����اء اأندية الفت����اة التي 
ع����ادت اىل الواجه����ة م����ن خ����الل موافق����ة 
وزارة ال�شب����اب والريا�ش����ة عل����ى طلب����ات 
التاأ�شي�����س من جه����ة اأخ����رى، ف�شاعت يف 
خ�شم ذلك الريا�شي����ات املوهوبات بوقت 
لة، ول  مبّكر من ممار�شتهن األعابهن املف�شّ
بدائل متي�ّشرة لتعوي�شهن بُحكم التقاليد 
املجتمعية التي مازالت ُمبطة واأبعدتهن 
ع����ن النتم����اء لالأندي����ة خوفًا م����ن عواقب 
ال�شلطة الذكوري����ة يف بيوتهن وانتقادات 

ال�شارع اجلارحة!
)امل����دى( �شارحت خب����رة العمل الأوملبي 
الوطن����ي د.اإميان �شبيح مبح����اور موؤّثرة 
يف مل����ف الريا�شة الن�شوية لتقييم جتربة 
)ن����ادي الفت����اة( والعالق����ة ال�شرتاتيجي����ة 
املفق����ودة بين����ه وب����ني جل����ان الحت����ادات 
فخرج����ت  الن�ش����وي،  بال�ش����اأن  املخت�ش����ة 
بروؤية جديدة تعيد فتح امللف على مكاتب 
م�ش����وؤويل الدولة لنقاذ بط����الت الريا�شة 

من �شيا�شة متويت اآمالهن بفعل فاعل!

تفرقة الجن�شين
بغ���داد  الفت���اة يف  ن���ادي  اإن�ش���اء  ه���دف  م���ا   
واملحافظات وهناك ع�شرات االأندية واالحتادات 

ُتعنى بريا�شاتها؟
   - مل تك����ن اأندي����ة الفت����اة ولي����دة التكوين 
م����ا بع����د ع����ام 2003، اإذ كان له����ا وج����ود 
قب����ل ذل����ك ب�شن����ني طويل����ة عم����دت القيادة 
الريا�شي����ة وقته����ا اىل تفرق����ة الرجال عن 
الن�شاء بدءًا من ط����الب الرتبية الريا�شية 
واإنته����اء مبوؤ�ّش�ش����ات الريا�شي����ني، وكان 
اله����دف تو�شعة قاع����دة الألع����اب الن�شوية 
م����ا  لك����ن  املغم����ورات،  املوهوب����ات  م����ن 
عل����ى  اعتم����دت  الأندي����ة  ه����ذه  اأن  ح����دث 
الريا�شيات اجلاه����زات يف ال�شاحة، ومع 
اأن ع����زل الريا�شي����ات يف بع�����س مناط����ق 
الع����راق �ش����رورة كونه����ا طبيع����ة ُمدنه����ا 
متن����ع ممار�ش����ة الفت����اة للريا�ش����ة يف ن����اٍد 
خمتل����ط، لكن من املهم الإ�ش����ارة اىل اأغلب 
اأندي����ة الفتاة وهمية مثلم����ا زرتها بعد عام 
دمُت لعدم روؤيت����ي اأي فتاة،  التغي����ر و�شُ
واإمنا توجد غرف����ة بائ�شة يف ركن من ناٍد 
مع����نّي ُمعّل����ق على باب����ه )نادي فت����اة ....( 
اأي  ول  امللع����ب  ول  ل����الإدارة  وج����ود  ول 
خط����ة وا�شحة لرعاية ريا�شة املراأة مثلما 
يت����م العناية بها يف اإي����ران واخلليج، لهذا 
اأندث����رت اأندي����ة الفتاة �شريع����ًا بعد 2003 
اإل نادي����ني ل اأكرث يوا�ش����ال العمل بجهود 

واقعية.

 ه���ل اأّدت اأندية الفتاة دورها الذي اأنبثقت من 
اأجله؟

دوره����ا  ت����وؤِد  مل  الظ����روف  كل  يف    -  
املطل����وب، ل يوج����د قان����ون لنبث����اق هذه 
خط����ط  ول  حتتي����ة  بن����ى  ول  الندي����ة، 
ول  منه����ا،  ُي����راد  وم����اذا  و�شرتاتيجي����ات 
تقيي����م للعم����ل بني ف����رتة واأخ����رى، كما ل 

ميك����ن الأخذ ببع�����س ا�شتعرا�شاتها وذلك 
لعدم وجود بطلة اأو فريق ريا�شي خا�س 
به����ا، ف����كل البط����الت ميتلك����ن تاريخ����ًا يف 
األعابه����ن و�شبق اأن مثل����ن اأندية خمتلطة، 
وكن����ت اأمتن����ى اأن تتجه اأندي����ة الفتاة اىل 
املدار�����س لتاأت����ي بجي����ل جديد، لك����ن طاملا 
اأن البداي����ة غ����ر خمّط����ط لها فم����ن املوؤكد 
اأن امل�ش����روع �شيف�ش����ل. �شراح����ة ل ُنحّمل 
كل ذلك ملن اأق����َدَم على رئا�شة هذه الأندية، 
بل م����ن اأعطى املوافقة عل����ى تاأ�شي�شها من 
دون درا�ش����ة ول موقع ي�شلح للتدريب اأو 
تاأهي����ل الالعبات، فا�شبحن����ا نتح�ّشر على 
اأندث����ار األعاب مث����ل الكرة الطائ����رة وكرة 
ال�شلة واجلري يفرت�س اأن تدمي اأن�شطتها 

اأندية الفتاة لنتقاء الالعبات الكفوءات.

 الكيان االعتباري
تك���ن  اإن مل  ان�ش���طتها   وم���ا �ش���بب انح�ش���ار 

بع�شها قد جتّمد؟
-  اأوًل ع���دم وج���ود مق���ار له���ذه الأندي���ة 
متنحها “الكيان العتب���اري” الذي ُي�شعر 
الالعبة املوهوب���ة بالثقة للتوّجه اليه دون 
ترّدد، وثانيًا جميع وزراء الريا�شة ما بعد 
ع���ام 2003 حر�ش���وا عل���ى من���ح الأموال 
لأندي���ة الفت���اة مل�شاعدتها عل���ى التعاقد مع 
مدربات ميكن اأن يجتهدن بتدريب لعبات 
ُج���دد، اإل اأن التخّب���ط يف ا�شتخ���دام تل���ك 
الأموال دف���ع اإداراته���ا ل�شتقطاب لعبات 
مرتفات للتناف����س على اأح���راز الألقاب، 
عمل���ي.  ول  مهن���ي  غ���ر  ت�ش���ّرف  وه���ذا 
جترب���ة اأندية الفت���اة يف بلدنا تبقى فقرة 
وت�شتوج���ب التناف�س �شمن فئة النا�شئات 
�شع���ودًا بع���د �شن���ني ع���ّدة اىل م�شت���وى 
ال�شابات، وهنا اأ�شيد بن�شاط ناديي الفتاة 
يف مافظت���ي النج���ف وكرب���الء اللذي���ن 
خدما امل���راأة النجفية والكربالئية ريا�شيًا 
ج���دًا،  ُماِفظ���ة  مدينتهم���ا  ك���ون  برغ���م 
ف�شاًل عن دع���م امل�شوؤول���ني فيهما لن�شطة 
للريا�شي���ات  قاعت���ني  النادي���ني، وتوف���ر 

وامل�شّجع���ات وحتفيزهن بتذليل املعّوقات 
الريا�ش���ة  ليمار�ش���ن  من�شاآته���ن  وحماي���ة 

بحرية من دون قيود.

 وه���ل تقاط���ع عمله���ا م���ع اللجان الن�ش���وية يف 
االحتادات الريا�شية؟

- �ش���وؤال كن���ت اأمتن���ى اإثارت���ه يف الإعالم 
من���ذ زم���ن طوي���ل، نح���ن نفتق���د اللج���ان 
الن�شوي���ة يف الحت���ادات، ول نع���رف اأي 
دور يق���وم به العن�ش���ر الن�شوي الفائز يف 
النتخاب���ات با�شتثن���اء البع����س مثل كرة 
ال�شلة حيث لدى د.و�ش���ن حنون ن�شاطات 
وا�شع���ة، وعمليًا م���ن ال�شعب التقاطع بني 
اأندي���ة الفت���اة واللج���ان الن�شوي���ة الفاعلة 
يف الحت���ادات )اإن وجدت( كون عالقتهما 
حيوية وكالهما يكمل الآخر، ولدّي جتربة 
بع���د ع���ام 2003 عندم���ا تراأ�ش���ُت احت���اد 
الريا�ش���ة الن�شوي���ة وطالبت بحّل���ه لحقًا 
لتعار����س م�شاركاته اخلارجي���ة مع الفرق 
الن�شوي���ة اخلا�ش���ة بالحت���ادات املركزية 
الت���ي اعرت����س اأح���د م�شوؤوليه���ا قائاًل )ل 
اأوافق على م�شاركة فريقي با�شم احتادكم 
فنح���ن اأوىل بالذه���اب اىل البطولة( وهو 
مّق يف ذل���ك، ثم اأن تواجد ف���رق ن�شوية 
باإمكاني���ات ذاتية ي�شع���ب مقارنتها بفرق 
تابع���ة لحت���ادات معتم���دة دولي���ًا ولديها 
قاع���ات وميزاني���ات ومل ت�شتط���ع حتقيق 
�ش���يء فما بالك باحت���اد الريا�شة الن�شوية 
ال�شعيف م���ن كل النواحي املادية والفنية 

والبنى التحتية؟!

التحّري االإعالمي
  وما احلل يف هذه الفقرة حتديدًا؟

- اأمتنى على الإعالم الريا�شي اأن يتحّرى 
مبهني���ة وحيادي���ة ع���ن جمي���ع الحتادات 
التي ت�ش���م العنا�شر الن�شوي���ة، وي�شاألهم 
:اأي���ن ن�شاطك���م وم���اذا قّدمتم بع���د فوزكم 
باملن�شب؟ فال يجوز اأن تتحّول اأي ع�شوة 
ت�شغ���ل مقع���دًا يف الحتاد اىل جم���ّرد رقم 

وتعتكف يف بيتها، يجب ما�شبة العن�شر 
عف دوره  الن�شوي عن غياب اأن�شطته و�شُ
يف احل���راك الريا�شي عاّمة بعد اإنتهاء كل 
ل امل�شوؤولية اىل  موؤمتر انتخابي، ثم حُتمَّ
كافة اأع�شاء الحت���اد ولي�س ممثلة اللجنة 

الن�شوية فقط.

 هل توؤّيدين دمج اأندية الفتاة �ش���من موؤ�ّش�ش���ة 
ت�شتحدث لريا�شاتها اأم تركها م�شتقّلة؟

- تركها م�شتقلة اأف�شل، مع حتديد �شوابط 
الحت���ادات  ان�شط���ة  �شم���ن  م�شاركاته���ا 
املركزية باأعمار النا�شئ���ات فقط كي تبادر 
هذه الأندي���ة بالبحث عن املوهوبات ب�شن 
�شغرة ميكن ال�شتفادة م���ن ِقيم تعاقدها 
م���ع الأندية الأخرى عندم���ا ي�شبحن ب�شن 
18 عام���ًا لزي���ادة م���وارد اأنديته���ن الت���ي 
ت�شه���م يف الحت�ش���ان والرعاي���ة، وعل���ى 
وزارة ال�شب���اب والريا�ش���ة تق���دمي الدعم 
الكام���ل لن���ادي الفت���اة باعتب���اره �شريان���ًا 
رئي�شي���ًا ينق���ل الالعب���ة م���ن املجه���ول اىل 
ع���امل ال�شهرة، ويرفد الأندي���ة واملنتخبات 

باأب���رز البط���الت، وك���ذا احل���ال بالن�شب���ة 
للُمحاف���ظ فم���ن الواج���ب اأن يدع���م ن���ادي 
املحافظ���ة  ا�ش���م  يحم���ل  كون���ه  الفت���اة 
كواجه���ة ُم�شرقة للريا�ش���ة فيها، واأجد من 
امل�شوؤول���ة  الإدارات  ار�ش���ال  ال�ش���روري 
ع���ن اأندية الفت���اة اىل معاي�ش���ات خارجية 
لالط���الع على جتارب ال���دول الناجحة يف 
ه���ذا املف�ش���ل املهم م���ن الريا�ش���ة، فجميع 
التج���ارب الناجحة يف اخل���ارج هي ثمرة 
املركزية القوي���ة باتخاذ الق���رار و�شيطرة 
الدول���ة على املن�ش���اأة واملال، ومل���ا �شعفت 
املركزية يف بلدنا �شعفت معها املوؤ�ّش�شات 
امل�شوؤولة عن رعاية الفتاة املوهوبة ومنها 

اأنديتها املتخ�ش�شة.

ال�شباق االنتخابي
 اأين اأنت من قوى احلراك االأوملبي واالحتادي 

والناديوي اليوم بكل ارها�شاته؟
 -  املواق���ع الت���ي يج���ري الت�شابق نحوها 
للف���وز به���ا والتحّك���م مبقدراتها ل���ن تغّر 
من نظرتي للريا�ش���ة باأنها اأنقى من كل ما 
يجري بعي���دًا عن مبادئها، كن���ت و�شاأبقى 
الع���داءة اإميان �شبيح قب���ل كل الألقاب، مل 
اأنقطع عن الريا�شة حتى اآخر دورة للجنة 
الأوملبية قبل انتخابات اآذار 2021 ب�شفتي 
ع�ش���وة جلن���ة اخلرباء، لك���ن الرها�شات 
وقتها مل ت�شّجعني على ال�شتمرار وقّررُت 
الن�شح���اب م���ع ثّلة م���ن اخل���رباء، وقبلها 
جّرب���ُت اأن اأخو����س ال�شب���اق النتخاب���ي 
للتواج���د يف احت���اد األعاب الق���وى بهدف 
تطوي���ر اللعبة، ومل يحالفن���ي احلظ لعدم 
انتخاب���ي م���ن قبل الهيئ���ة العام���ة التي ل 
له���ا  واملُخّط���ط  املر�ش���وم  دوره���ا  ُيخف���ى 
كبقية الهيئات لغايات معلومة، حتى اأيقنا 
ب���اأن حلق���ة الهيئات املرتابطة ب���ني النادي 
والحت���اد والأوملبي���ة حل�ش���م الت�شوي���ت 
مل�شلحة ا�ش���م ما حتكمه���ا توافقات لي�شت 
بال�شرورة تن�شجم م���ع م�شلحة الريا�شة 
يف تغير اإدارات بع�س املواقع، وتكفيني 
مدة ا�شتغايل �شم���ن الهيئة املوؤقتة لإدارة 
الريا�ش���ة ع���ام 2003 والت���ي جنح���ت يف 
اإر�ش���اء قواع���د العم���ل املنّظ���م يف اأ�شعب 
الع���راق  ريا�ش���ة  تاري���خ  �شهده���ا  ف���رتة 

املرتاجعة كثرًا يف الوقت احلا�شر.

 ومن امل�شوؤول عن ذلك؟
- اأرى لب����د اأن تب����ادر الدول����ة بت�شحي����ح 
احلركة الأوملبي����ة كوننا من اأعرق البلدان 
يف الإدارة قب����ل الريا�ش����ة، فالعراق اأ�شهم 
يف تاأ�شي�����س عدي����د الحت����ادات العربي����ة، 
قي����ادة  عراقي����ة  �شخ�شي����ات  وتزّعم����ت 
الحت����ادات العربية والآ�شيوية يف اأزمان 
رعاي����ة  يف  الري����ادة  ولوطنن����ا  �شابق����ة، 
كث����ر م����ن املوؤمت����رات العلمي����ة الريا�شية 
ب����ارز  موؤ�ّش�����س  وه����و  املنطق����ة،  �شم����ن 
لكلي����ات الرتبية البدنية وعل����وم الريا�شة 
عربي����ًا، ولي�س �شعب����ًا اأن يحظ����ى بحركة 
اأوملبي����ة تلي����ق ب�شمعت����ه ال�شابق����ة متى ما 
اأهت����م امل�ش����وؤول به����ا، اإذ مل ياأخ����ذ رئي�����س 
الدول����ة ورئي�س جمل�س ال����وزراء دورهما 
احلقيق����ي يف الريا�شة التي ل تعتمد على 
وزارة ال�شباب واللجنة الأوملبية الوطنية 
فق����ط، فالريا�ش����ة العراقي����ة بحاج����ة اىل 
�شيا�شة جديدة تن�ّشط مهامها يف املجتمع 
ك����ون ر�شائله����ا بليغ����ة بال�شّح����ة والأمان 
الن�ش����راح  وحت����ى  والعط����اء  وال�ش����الم 

با�شاعة ال�شعادة بني النا�س. 

 عمـار �شـاطع
معالي الكلمة

ل �ش���يء اأبلُغ من تلك ال�شورة التي ظهر فيها وفدنا الأوملبي وهو يدخل 
يف طاب���ور ا�شتعرا�س ال���دول امل�شاركة يف دورة الألع���اب الأوملبية يف 

طوكيو، اجلارية اأحداثها الآن!
نع���م.. ل �شيء اأبلغ من تلك ال�شورة الهزيلة، يف م�شاركة عراقية هي ال� 
19 يف تاري���خ م�شاركات���ه الأوملبي���ة التي مل تنقطع، لك���ن هذه امل�شاركة 

تعترب الأفقر من حيث عدد الريا�شيني!
قد ي�شّوغ الكثر ملا حدث من تدٍنّ غر م�شبوق يف واقع ريا�شتنا، ورمّبا 
يتطّرق البع�س الآخر اىل مرّبرات يدافع فيها عن هذه امل�شاركة وما اآلت 
اإلي���ه م���ن �شورة �شّوهت ما تبق���ى من ريا�شة الع���راق الأوملبية، متعّكزًا 
على �شّماعة التدهور احلا�شل يف قّطاع الريا�شة، اأو اىل تداعيات اأّثرت 
ب�شكل اأو باآخر عل���ى متكني الريا�شيني من الدخول يف األعاب وفّعاليات 
كان الع���راق اأجدر باملناف�شة فيه���ا، مبقابل ال�شراع���ات التي ن�شبت بني 
اأط���راف و�شخ�شيات يف فرتة انتخابات املكتب التنفيذي واأهمل من ُهم 
اأجدر بتمثيلن���ا يف دورة اأوملبية جتمع اأبناء املعمورة وينتظرها العامل 

كل اأربعة اأعوام!
غ���ر اأن املنطق يفر�س علينا اأن نكون واقعي���ني واأكرث �شراحة.. اإذ اأنه 
م���ن غ���ر املُمكن تقّبل م���ا حدث من تراج���ع وانهي���ار يف ريا�شتنا بدليل 
الكتفاء بتواجد ثالث���ة ريا�شيني فقط ليكونوا �شفراء الوطن يف مفٍل 
ُيع���د الأك���رث متّي���زًا يف ع���امل الريا�شة، يف وق���ٍت كان يفرت����س باملكتب 
التنفي���ذي للجن���ة الأوملبي���ة اأن يخطط وفق���ًا لربنامج علم���ي ومدرو�س 
باإجت���اه زيادة اأع���داد امل�شاركني عرب احل�شول عل���ى البطاقات املجانية، 
ل اأن يرف�س الزّج بريا�شيني بحّجة عدم حتقيق النتائج املرجّوة، وكاأن 

الأمر ُيعنى بخطف امليداليات والتناف�س عليها قريب املنال!
لالأ�شف فاإن الأوملبية مل ُتفّكر ب�شكل عملي، واأكتفت بالتواجد يف م�شاركة 
ت���درك متامًا باأنها بائ�شة، بدليل اأن رئي����س اللجنة تهّرب من م�شوؤوليته 
الأوىل ع���رب ت�شريحه الناري مع انطالق مناف�ش���ات الدورة، بالقول اإن 
“املكتب التنفيذي للجنة الأوملبية غر م�شوؤول عن م�شاركة الريا�شيني 
يف دورة طوكي���و، واإن الحت���ادات الريا�شي���ة ه���ي املعني���ة بالأم���ر يف 
تاأهيل الريا�شيني واإعدادهم فنيًا”! ت�شريح يجيز للجنة الأوملبية بعدم 
وج���ود دور لها يف م�شارك���ة ريا�شييها بدورة الألع���اب الأوملبية ويوؤّكد 
على وجود ف���ارق �شا�شع يف م�شتوى التوا�شل والرتباط الإداري اأوًل 

والفني ثانيًا بني الحتادات الريا�شية واملكتب التنفيذي!
وهن���ا نطرح الت�ش���اوؤلت التالية: كي���ف ميكن اأن ُي���دار املكتب التنفيذي 
للجن���ة الأاوملبي���ة بهك���ذا �شورة غ���ر فّعالة وغ���ر جُمدية وه���و اجلهة 
التنظيمي���ة والراعية للم�شاركات العراقي���ة يف دورات الألعاب الأوملبية 
ودورات الألع���اب الآ�شيوي���ة وال���دورات العربي���ة ودورات الت�شام���ن 
الإ�شالم���ي، وغرها من جتّمع���ات تناف�شية لفّعالي���ات ريا�شية خمتلفة؟ 
وم���ا دور املكتب التنفيذي اإذا كان غر قادر عل���ى الأداء بال�شكل الأمثل؟ 
ه���ل اأ�شب���ح املكتب التنفيذي واجهة فقط، دون فع���ل اأو عمل؟ واأين دور 
اللج���ان العاملة من فنيني وخ���رباء وم�شت�شاري���ن اأكادمييني واأ�شحاب 
خ���ربة م���ن اأولئك الذي���ن كان���ت الأوملبي���ة تتبّجح بوجوده���م ومتنحهم 
اأدوارًا هن���ا وهناك به���دف التخطيط واإعداد برام���ج تتوافق مع معاير 

اإعداد الريا�شيني الأبطال واإيجاد املواهب وخلق بطل اأوملبي؟!
يف احلقيق���ة اأن اللجنة الأوملبية تعي�س يف واٍد بعيد كل الُبعد عن عملها 
الفعل���ي.. فه���ي ل تفق���ه يف عملها الأ�شا�ش���ي.. ول تري���د اأن تفهم دورها 
احلقيق���ي، بع���د اأن ابتعدت كثرًا ع���ن اأهدافها وتنا�ش���ت ب�شكل او باآخر 
اأن وجوده���ا ه���و الرتق���اء بالعم���ل وحت�شني �ش���ورة امل�شت���وى الفني 
للريا�شي���ني والهتمام بالأبطال وتو�شيع رقع���ة التواجد يف الفّعاليات 
والإ�شه���ام يف ولدة املواه���ب مبختلف الألعاب وزّجه���م يف مع�شكرات 
تدريبي���ة واي�شالهم اىل املناف�شات الأوملبي���ة!؟ بيد اأن كل ذلك مل يتحقق 
ب�شب���ب اهتم���ام امل�ش���وؤول الريا�ش���ي ب�شراع���ات النتخاب���ات واعتبار 
املك���وث على عر����س الأوملبية اأو مقاعد املكتب التنفي���ذي اأهم من البحث 
ع���ن اجن���از ريا�شي.. وه���ذه هي احلقيق���ة املُرة الت���ي ل يري���د اإل القّلة 

القليلة ذكرها!
نقط���ة اخلالف الواقعي���ة، اليوم، بني املتاأثرين مب���ا ح�شل وبني اللجنة 
الأوملبي���ة، ه���و امل�شارك���ة اخلجول���ة والنتائ���ج الفقرة.. بينم���ا ترف�س 
الأوملبي���ة الع���رتاف مبا ح���دث م���ن )مهزلة( م�شارك���ة طوكي���و.. مثلما 
ترف�س متامًا التطّرق اىل ما جرى من خيبة لالآمال �ُشّجلْت يف التاأريخ.. 

تاريخ ريا�شتنا الذي ميتد اىل العام 1948!

�أولمبية بال نتائج!

هنا نطرح الت�شاوؤالت التالية: كيف 
يمكن اأن ُيدار المكتب التنفيذي للجنة 

االأاولمبية بهكذا �شورة غير فّعالة وغير 
ُمجدية وهو الجهة التنظيمية والراعية 
للم�شاركات العراقية في دورات االألعاب 

االأولمبية ودورات االألعاب االآ�شيوية 
والدورات العربية ودورات الت�شامن 

االإ�شالمي، 

اإميان �شبيح تك�شف عن عمليات متويت اآمال البطالت:
�الأندية �لوهمية تخّبطت باأمو�ل �لوزر�ء.. وال دور لرئي�ضي �لدولة و�لحكومة في �لريا�ضة

بغداد / المدى

اأن  اأك���د الرائ���د الريا�ش���ي ممت���از توما����س، 
�شة ل�شناعة الجناز من قبل  امليزانية املخ�شّ
اللجنة الأوملبية العراقي���ة واحتاداتها والتي 
فاق���ت 25 ملي���ون دولر يف الع���ام الواحد مل 
ُتنف���ق ب�ش���ورة �شليم���ة م���ن قب���ل قادته���ا، بل 
اأه���درت يف ال�شفرات ومن���ح املكافاآت و�شراء 
الذمم ل�شمان املنا�شب يف �شراع النتخابات 

وامل�شاركات الفقرة - ح�شب قوله.
وقال توما�س للم���دى :داأبت اللجنة الأوملبية 
الوطنية على التواج���د يف كل دورة اأوملبية، 
برغ���م املل���ل من ع���دم تاأّهل اأي بط���ل اأو بطلة 
امل�شارك���ة  واأ�شبح���ت  التاأهيلي���ة،  بالأرق���ام 
رمزي���ة و�شرفي���ة لت�شجي���ل احل�ش���ور فقط، 
وبق���ي احل���ال كم���ا ه���و ل�شن���ني طويل���ة م���ن 
دون اأن ن�شتفي���د م���ن درو����س اإع���داد ابط���ال 
وبطالت الدول املجاورة الذين حقق بع�شهم 
امليدالي���ات املتع���ّددة اأو ح�ّشنوا م���ن اأرقامهم 
يف دورة طوكي���و الأوملبي���ة 2020 اجلاري���ة 
مث���ل الكوي���ت وال�شعودي���ة وقط���ر والأردن 
والإم���ارات  والبحري���ن  و�شوري���ا  ولبن���ان 

وُعمان وم�شر واجلزائر وتون�س واملغرب.
و�شغ���رة  فق���رة  دوًل  :تابعن���ا  واأ�ش���اف 

غ���ر معروف���ة لعاملنا العرب���ي حق���ق اأبطالها 
الجنازات وامليداليات يف الدورات الأوملبية 
مث���ل جامايكا وكو�شتاري���كا وفيتنام وتايلند 
وهونغ كونغ و�شلوفينيا وغرها، فيما بقينا 
نحن نتفّرج على الحداث والفّعاليات بخجل 

�شديد!
واأو�شح :هناك معّوقات فنية وتنظيمية تقف 
يف طريق تطّورنا الريا�شي الأوملبي، كغياب 
الحرتاف وانظمة الدول���ة واملناهج املوؤهلة 
لأبط���ال الريا�شة وعدم ال�شتعانة باخلربات 
التدريبي���ة الأجنبية و�ش���وء التخطيط وعدم 
تخ�شي�س الدع���م املادي واملعن���وي لأبطالنا 
الور����س  بتنظي���م  والتكا�ش���ل  ومدربين���ا 
واملوؤمت���رات الريا�شية املتقّدمة وعدم تفعيل 
الريا�ش���ي  التب���ادل  واتفاقي���ات  معاه���دات 
والعلمي مع الدول املتطّورة لإجراء املعاي�شة 

الفّعالة للمدربني والإداريني.
واأ�ش���ار اىل اأن “م�ش���روع اإحي���اء ريا�شتن���ا 
الأوملبي���ة ل���ن ُيكتب ل���ه النج���اح اإن مل تتوفر 
اإرادة وطني���ة ونزع���ة حت���ٍدّ ونّي���ات �شافي���ة 
بالق���درة  البع����س  ي�ش���ّكك  وق���د  و�شادق���ة، 
واملنط���ق لجناحه���ا وحتقيقه���ا، وق���د يته���م 
البع�س مرّوجي ه���ذه الثقافة باأنهم يحلمون 
خ���ارج الظروف الع�شيبة وامل�شتحيلة، لكنها 

جم���رد اأمنيات ق���د ترى الن���ور اإذا م���ا طّبقت 
وطني���ة  بدافعي���ة  مقرون���ة  حثيث���ة  مب�ش���اٍع 

كبرة.
50 عام���ًا  وك�ش���ف توما����س :جّربن���ا خ���الل 
خمتلف النظمة املتعاقبة لتوفر الدعم املادي 
واملعنوي ملنتخباتن���ا ولعبينا ومل ينجحوا 
يف م�شاعيهم، فال عيب اأو �شر اأن يتم تاأجر 
بع�س الأبطال والبط���الت من الدول الفقرة 
يف اأفريقيا واآ�شيا واأمريكا الالتينية لتمثيلنا 
يف الألع���اب الأوملبية، كما فعلت دول اجلوار 
بعدم���ا �شم���ح نظامه���ا وا�شتقراره���ا باجناح 
م�ش���روع التجني����س مث���ل قط���ر والبحري���ن 

م���ارات  لإ وا
ن  ُعم���ا و
وال�شعودية، 
حت���ى  لكنن���ا 
فى ذل���ك قد ل 
ننج���ح لأنن���ا 
غ���ر  دول���ة 
ة  م�شتق���ر
ق���ب  تتعا و

عليها ويالت احلروب والإرهاب.
لبلدن���ا  ذهبي���ة  فر�ش���ة  :توج���د  واأق���رتح 
الريا�ش���ة  وبط���الت  اأبط���ال  ل�شتقط���اب 

الذي���ن  واأحفادن���ا  اأولدن���ا  م���ن  احلقيقي���ني 
ودول  وا�شرتالي���ا  اأمري���كا  يف  يعي�ش���ون 
اأوروبي���ة واآ�شيوي���ة جل���اأ اليه���ا العراقي���ون 
ل�شب���اب قهري���ة، كما لدين���ا جالي���ات عراقية 
مغرتب���ة بكثاف���ة �شكانية كب���رة يف م�شيغان 
وكاليفورنيا و�شيكاغو ووا�شنطن واريزونا 
اأبن���اء  انخ���رط  وق���د  وغره���ا،  وتك�شا����س 
اجلالي���ات العراقية املغرتب���ة يف املجتمعات 
املتواجدة فيها وتفاعلوا مع املجتمع ودخلوا 
املدار����س واجلامع���ات والأندي���ة من���ذ اأعمار 
مبّك���رة ومار�شوا جميع الألع���اب الريا�شية، 
ويتمتع البع�س مب�شتوي���ات ممّيزة وبرعوا 
يف العدي���د من الريا�شات مّما يوؤهلهم للدفاع 

عن منتخبات العراق.
وخت���م توما����س :اإن التمثي���ل الدبلوما�ش���ي 
�شفاراتن���ا  ال���ذي متار�ش���ه  الق���وي واملوؤث���ر 
باخل���ارج ميك���ن اأن يلع���ب دورًا موريًا يف 
اجن���اح عملي���ة ا�شتقطاب ا�شح���اب املواهب 
لتمثي���ل بلده���م الأ�شل���ي وبدع���م وت�شجي���ع 
اآبائه���م واأجداده���م، وعلى م�ش���وؤويل الدولة 
اليع���از مبتابع���ة اأبطالن���ا ال�شغ���ار وتنظيم 
برام���ج دع���م لتطوي���ر م�شتوياته���م لغر����س 
منتخباتن���ا  متثي���ل  يف  منه���م  ال�شتف���ادة 

الوطنية ملختلف الأعمار والفئات.

اأكد ال اأمل لريا�شتنا بعد 50 عامًا من الف�شل والملل   

توما�س: �الأولمبية �أهدرت ميز�نية �الإنجاز .. وهاتو� �لمغتربين لخطف �لميد�ليات  

 طوكيو/ د ب ا

الريا�ش���ي  املدي���ر  مو�ش���رت  باتري���ك  اعت���ذر 
اإدلئ���ه  ع���ن  للدراج���ات،  الأمل���اين  لالحت���اد 
بت�شريح���ات عن�شرية خ���الل �شباق دراجات 

عك�س عقارب ال�شاعة يف اأوملبياد طوكيو.
وخ���الل ب���ث مناف�ش���ات �شباق عك����س عقارب 
ال�شاع���ة للدراج���ات عرب �شبك���ة “ايه ار دي” 
التليفزيون���ة الأملاني���ة، حّث مو�ش���رت الدراج 
نيكيا����س ارنت على مالحقة مناف�س جزائري 
اأثناء التوقف يف ا�شرتاحة لتناول املرطبات.
وق���ال مو�ش���رت: “يف خ�ش���م اللحظ���ة وم���ع 

ال�شغ���ط الذي عانين���ا منه يف تل���ك اللحظة، 
اأ�ش���اأت اختيار الكلم���ات، اأنا اآ�ش���ف، ميكنني 
فق���ط اأن اأعت���ذر بُعم���ق، ل اأقلل م���ن قيمة اأي 

�شخ�س«.
واأ�ش���اف “لدين���ا العديد م���ن الأ�شدقاء ذوي 
اأ�شول من �شمال اإفريقيا، كما قلت اأنا اآ�شف«.

من جانبه اأو�شح الحتاد الأملاين للريا�شات 
الأوملبية اأن���ه ي�شاند القيم الأوملبية لالحرتام 
واللعب النظيف والت�شام���ح، واأنه �شيجتمع 
مبو�شرت ب�شاأن ه���ذا الأمر، م�شرًا اإىل اأهمية 
العت���ذار ال���ذي تق���ّدم ب���ه املدي���ر الريا�ش���ي 

لالحتاد الأملاين للدراجات.

�التحاد �الألماني للدر�جات يعتذر 
لمناف�س جز�ئري  



الق�سم الرابع واالخري

�ساندييغو
٢٢-نوفمرب-٢٠٢٠

و�سل���ت �ساندييغ���و بع���د رحل���ة تفوق���ت فيه���ا 
املخ���اوف على امل�سافة. ٣ مط���ارات و ١٣ �ساعة 
طريان يف طائرة مغلقة. رحلة مثالية للإ�سابة 
بكورون���ا. مغام���رة ع�سي���ة عل���ى التخي���ل بعد 
عزلت���ي يف لن���دن ٠ م���ن تل���ك العزل���ة واحلركة 
احل���ذرة اىل رحلة املخاطر هذه، اأح�سبها رحلة 
م���ع �سحابة من الوباء. مع ذل���ك فعلتها واأتيت.
قبل���ة وداد خارج املطار كان���ت خاطفة وحذرة، 
لك���ن برفقته���ا وجدت احل���ب. اأجل����س الآن يف 
ع���ار حت���ت �سم����س حت���رق  البلكون���ة ن�س���ف 
جلدي وت�س���يء داخلي. اأراق���ب املدينة حتتي 
وق���د غمرته���ا ال�سم����س. كل �س���يء وا�س���ح كما 
يف معاي���دة �سياحي���ة. عامل يناق����س لندن التي 
تركتها خمنوق���ة بغيوم رمادية، تغيب ال�سم�س 
فيه���ا من���ذ ال�ساعة الرابع���ة. اح�س���ب ال�ساعات 
فيه���ا بانتظ���ار اليوم الآتي. النه���ار هنا طويل، 
والغ���روب هو اأجمل �ساعاته. تتوارى ال�سم�س 
بب���طء وراء البنايات وترتك على �سماء املدينة 
حم���رة الن���ار. ال�سح���ب ال�س���وداء الطافي���ة يف 
�سم���اء املدينة تكت�س���ب لون اجلحي���م وت�سحن 
مبع���اين غام�س���ة، وانا كما اأن���ا ج�سمي �ساخن 

وروحي باردة.

١٩-١٢-٢٠٢٠
اأجم���ل ال�سح���اب رايته يف �ساندييغ���و، منبعج 
ومنب�سط فوق املدين���ة. وقت الغروب تتخطط 
اأن  اأرج���واين. قب���ل  ح���واف ال�سح���اب بل���ون 
اأركب الطائرة وهي تخ���رتق طبقات ال�سحاب، 
كن���ت اأحلم ب���اأن اأجل�س ف���وق �سحاب���ة واأراقب 
الأر����س حتتي، واإذا كان���ت مدينة، فهي املدينة 
الت���ي يتو�سطه���ا مرق���د الإم���ام عل���ى. �س���اأرى 
تدف���ق امل�سلني من املح���لت الأربعة اىل املركز 
الروح���ي. فقد ال�سحاب �سح���ره و�سلبته حني 

اخرتقته الطائرة التي كنت فيها.

٢١-١٢-٢٠٢٠
�ساندييغ���و غارقة يف �سباب كثي���ف مع تقارب 
كوكب���ني.ل ارى من معامل املدين���ة غري اأ�سواء 
ال���ذي ي�سب���ق اخلليق���ة.  تائه���ة يف ال�سوا����س 
البلكونات اأمامي خالية من النا�س. اأين ذهبوا. 
الأ�سواء الزاهية للعام القادم ل متنحني الأمل 
بعام اأف�س���ل من �سابقه، عل���ى العك�س تعطيني 

ال�سوؤم واخلوف من لأ�سواأ. 
�سيت�ساعف القتلة: الكورون���ا وقد تغلبت على 
اللقاح���ات املوعودة، والقتلة بك���وامت ال�سوت 
يت�ساعف���ون وي���زدادون �س���راوة م���ع اقرتاب 
اجل���وع،  ه���و  الثال���ث  والقات���ل  النتخاب���ات. 
وق���د اأفل�س���ت الدول���ة بع���د ان نه���ب الفا�سدون 
مدخراته���ا. لن اأرى ال�سعادة بع���د اأن ع�ست كل 
الث���ورات املغدورة.ع���دى �سعادتي باأولدي لن 

اأرى ال�سعادة اأبًدا. 
اآخ���ذ القه���وة واخ���رج اىل ال�سرف���ة املطلة على 
املدينة، لكن امل�سهد املتكرر ل يحيلني اإليه،اإمنا 
اىل ذات���ي. يح�س���ر املعا����س احلقيق���ي بق���وة، 
الذات و ظرفها. بده�سة وو�سوح �سديد اأراقب 
ال�سنج���اب وه���و مي�سي عل���ى �سل���ك الكهرباء. 
اأتابع اندفاعاته املتقطعة وهو يتلفت متوج�سا 

خطرًا ما.هل يراين كما اأراه؟
تقتحم عزلتي هذه ال�سيدة اجلميلة حاملة جرة 

املاء:
-ا�سرب قدر ما ت�ستطيع!

 موؤمن���ة اأن �سحتي هي الأهم. اأ�سرب فيتداخل 

�ساخ���ن  جل���دي  والن���ار،  امل���اء   ، التناق�س���ان 
وداخل���ي بارد.ال�سم�س احل���ادة تع�سي ب�سري 
واأن���ا اأكتب ع���ن �سارع مظلم وبقع���ة دائرية من 

ال�سوء.
العزل���ة علمتن���ي اأن اأك���ون اأق���رب لذات���ي حتى 
ل���و كتبت ع���ن �سخ�سيات اأخ���رى. تظهر الذات 
مرائي���ة و مت�سلل���ة، لكنه���ا تظه���ر وظرفه���ا معًا 
وحت���دد اأ�سلوب الكتاب���ة. الزم���ان راهن ي�سري 
مع اجلمل���ة. ال�سم�س واملدينة حتت���ي منك�سفة 
بو�س���وح عجيب.ونح���ن الإثن���ني ) وداد واأنا( 
منعزل���ني يف هذه الدار، ه���ي تتحدث بالتلفون 
م���ع اإن�سان ل تراه، واأنا اكت���ب عن مدينة تبعد 

عني اآلف الكيلومرتات.  

ماريجوانا
٢١-١٢-٢٠٢٠

للمرة الثانية، ورمب���ا الثالثة اأدخنها. البلكونه 
طائ���رة يف الف�س���اء دون دعام���ات. �سانزل اىل 
الهاوي���ة اإذا غ���ادرت كر�سي���ي، واإذا مل اأغ���ادره 
�سنه���وي مع���ًا فينقط���ع احلدي���ث. عل���ى مييني 
تخرتقن���ي  الأ�سوي���ة  م���ن  �سحاب���ة  وحتت���ي 
واملدينة معًا.اأ�سغي لل�سابة الأملانية،لكني افقد 
الرتابط بني الكلم���ات حني اأ�سمع، وحني اأتكلم 
تفل���ت من���ي معانيها. اأح���اول اأن اأنظمه���ا، بدًل 
م���ن ان اأتركه���ا تتبعرث.لكن ال�س���ور تفلت مّني 
وتت�س���ادم وتاأتي اأخيل���ة ع�سّية على الإم�ساك.

اأخيل���ة توم����س ث���م تتل�س���ى ب�سرع���ة تف���وق 
املنطق. اأح���اول ان اأ�ستعيد العقل حتى لو كان 
ممًل، وا�ستجمع لأف�سر، لكن ال�سور تفلت فبل 

اأن اأ�سميها.
التذكر يحتاج لت�سل�سل واإطار مكاين وزماين.
املاريغوانا تك�سر ال�سياقني و تغربلهما.تف�سل 
امل�ساه���د ع���ن الماك���ن والزم���ن فتتح���ول اىل 
�سظاي���ا غ���ري مرتابط���ة تتي���ح للكات���ب اأن يعيد 

تكوينها على هواه ل على ماهي عليه.
لك���ي اأثبت ح�س���وري يف مواجهة ه���ذا الدوار  
حدي���د  بكف���ّي  واأم�سك���ت  خطوت���ني  تقدم���ت 
البلكون���ة و ثب���ّت قدم���ّي على الأر����س، تاكدت 
من ثب���ات الأر����س حتتي ومن وج���ودي حتت 
�سم���اء مفرو�سة بنج���وم �سدي���دة ال�سطوع، كل 
جنم���ة تخاطبن���ي برع�س���ة �سوء…تاأكدت من  
وج���ودي يف مدين���ة م�سماة)�ساندييغ���و(، من 
خطوطه���ا و�سوارعه���ا امل�ستقيم���ة، تاأك���دت من 
اأين اأن���ا زهري اجلزائري..هذا هو ا�سمي واإين 
واق���ف على �سرف���ة بيت يط���ل عل���ى مدينة.هل 

ا�ستعني بذاكرتي ؟ اإنها ت�ستتني.

طبيعة
ه���ا اإين اأختم عامًا مع كورونا منذ اآذار املا�سي 
حتى اآذار احل���ايل واأوهم نف�سي اإنني جنوت. 
فقد اخذت اللقاح���ني وفح�ست  وقلت لنف�سي : 

جنوت!
ما اراه واأنا اجتول يف ال�سارع مع وداد وا�سح 
متام���ا ب�سكل���ه والوانه.ل ترجت���ف ال�سور ول 
يخطف النا����س. لدينا موعد ثاب���ت للتجمع كل 

يوم �سب���ت لنحتفل مع �سقيقات وداد بكوننا ما 
زلنا اأحياء. �سن�سوي ون�سرب ونغني.

نحتف���ي اأحيان���ًا بحريتنا فنذه���ب للبحر. يبدو 
الت�س���اع اأك���رث ات�ساًع���ا. اأرك�س فاأت���رك خلفي 
اآث���ار خطوات���ي عل���ى اجل���رف الرمل���ي واأتبع 
خط���اأً من احل�س���ى املتناث���ر على حاف���ة الزبد. 
اأتوق���ف فج���اة، فق���د اجتذبتني ح�س���اة. اأحب 
امت���لك ال�سياء ال�سغرية الت���ي نحتها الزمن. 
ارف���ع احل�س���اة واقلبها بده�سة. م���ا عمرها؟ ما 
�سريته���ا؟ كيف ول���دت من رمل البح���ر وملحه، 
وكيف �سقله���ا املوج كجوه���رة ورماها يل… 
؟ اأ�س���ال ث���م األقيه���ا خلف���ي مق���ررا اأن لي�س فيها 
م���ا مييزها عن خط احل�س���ى املمتد اأمامي على 

طول املحيط الهادي.
يح�س���ل يل يف الغاب���ة اأي�سا واأن���ا ا�سعد تلل 
)لغون���ا( يف �ساندييغ���و اأن اتوق���ف فجاة يف 
ممر املا�س���ني يف الغابة. ا�سرتيح اأ�سفل �سجرة 
بلوط عالية. اأرفع راأ�سي اإىل ال�سعاع املرتاق�س 
الذي ينفذ من اأوراقها واأرى يف قما�سة ال�سماء 
الزرق���اء ال�سافي���ة لوح���ة تر�سم الآن. م���ا ا�سم 
ال�سج���رة، ما عنوانها و م���ا تاريخها؟ ملاذا نقراأ 
التاري���خ  يف الكتب واملتاح���ف ول نتلم�سه يف 
الطبيع���ة؟ يف الغابة نف�سها تع���رف كري�ستوف 
كولومبو����س عل���ى الهن���ود احلم���ر وم���ا تقوله 

ريا�سهم.       
حتتي يف قع���ر الوادي �سج���رة قتيلة منطرحة 
اأفقي���ا كم���ا اجلث���ة. اإىل جوارها �سج���رة كانت 
ال�ساهدة على املقتلة القا�سية. راأت كيف احتزت 
املنا�س���ري ج�سم ال�سج���رة القتيلة وكيف تهاوت 
الأطب���ار لتنزع عن القتيل���ة اأغ�سانها.. راأت كل 
ذل���ك وبقيت مقيدة بجذورها ل ت�ستطيع الهرب 

وهي تعرف اإنها قد تكون التالية. 
 

املراآة
امل���راآة يف بيتي �س���ارت اأكرث مراآوي���ة. اأم�سي 
واأفاج���اأ باأين ل�ست وحيدًا، هناك �سخ�س اآخر، 
مي�سي معي، ذاهل، يتتبع خطاي، هو اأنا..هذا 

الكائن املتوحد اخلائف واملهم�س بوجوده.
اأ�ساأله:ماذا تفعل؟

…-
-ماذا �ستفعل اليوم؟

٠٠٠-
-مل ل جتيب، ما الذي ي�سغل بالك؟

ل يجيب، ول يعرف مب يجيب.
اأق���ف اأم���ام امل���راآة م���رارًا لعرف عن ق���رب هذا 
الرجل الذي يتابعني حيث ما اأذهب. ي�سدمني 
الوجه املتوتر احلازم.. هذا وجهي. الوجه يف 
امل���راآة هو م���راآة نف�سي املتغرية.اأب���دو م�ساغبا 
مرح���ًا ح���ني متتلكن���ي �سخ�سي���ة امله���رج وهو 
ي�سخر م���ن نف�سه وما فع���ل يف حياته، �ساخطًا 
متجهم���ًا ح���ني ت�سادفني امل���راآة واأن���ا عائد من 
معركة كلمية، ج���ادًا متوترا حني اأفكر بنف�سي 

يف مواجهة الآخرين. 
الوجه ه���و اأي�سا هويتي حني اأقف اأمام املراآة: 
ه���ذا اأن���ا! وح���ني ي���راين النا����س يف ال�سارع: 

مرحبًا زهري!
اأق���ف اأمام املراآة او اأهرب منها يبقى الوجه كما 
اأعرف���ه يف م���راآة ذاكرت���ي ع�سيًا عل���ى التاريخ 
بعين���ني وا�سعتني �ساردتني تبحث���ان عن �سيء 
�سارد وفم مزموم يو�س���ك اأن يقول كلمته..هذا 

اأنا!
تبداأ ق�سة ق�س���ة Fishhead للكاتب الأمريكي  
.Irvin_S_Cobb بعب���ارة مكررة” يعجز 
القلم ع���ن و�سف بح���رية Reelfoot…«القلم 
ه���و ال���ذي يعج���ز. عجي���ب! كيف يعج���ز وهو 
مي���زة  وه���و  الإب���داع،  يحي���ل  ؟!  اأداة  جم���رد 
الإن�س���ان الأ�سا�سي���ة، اإىل الأداة. عقل الإن�سان 
هو الذي يبتك���ر اأو يعجز حني يكون املو�سوع 
ع�س���ريًا عل���ى الو�س���ف. الراأ����س املف�سول عن 
اجل�س���د برقبة طويل���ة ي�سدر الإيح���اء فيذهب 
ع���ر الع�س���لت للي���د الت���ي مت�سك القل���م وهو 
اأداة جام���دة فيبداأ بو�سع الكلمات على الورق. 
ل اأح���د يحي���ل للكومبيوت���ر م���ا اأحي���ل للقلم اأو 
الري�س���ة. هناك اإقرار بعجزه لكونه جمرد اأداة، 
مع اإنه���ا ت�سحح الأخطاء وت�سب���ق الكاتب اىل 

الكلمة التالية.  
غ���اب الورق لتح���ل ال�سا�س���ة حمله.اأعود لدفرت 
يوميات���ي يف اأوا�س���ط ال�ستين���ات. فيه و�سف 
لي���وم يف نهاية ال�سهر و يف ب���ار �سرجون. من 
احل���روف الأوىل عرف���ت اأ�سم���اء احلا�سري���ن 
ومل تت�س���ح الوج���وه يف ذهن���ي. اللغ���ة اأ�سرع 
اإىل الذاك���رة من ال�س���ور. تتكون ال�سورة على 
مهل م���ن بوؤرة ثم تتج�س���د تدريجيا يف �سباب 
الذاك���رة. اأع���دد الأ�سم���اء واأرى نف�س���ي بينه���م 
ببدل���ة ر�سمية واأنا عائد م���ن حفلة يف ال�سفارة 

الت�سيكية. 

كوابي�س 
لندن 

٧ اآذار ٢٠٢١
ا�ستيق���ظ م���ن ن���وم متقط���ع، واأح���لم كث���رية، 
ديكوره���ا ثاب���ت: م���دن خمرب���ة �سّيالة م���ّر بها 
الع���دم ومل يرتك فيها علمة. م���دن ل اأعرف لها 
ا�سمًا، واأنا �سائع فيها، اأبحث عن …؟ ل اأدري 
عن ماذا. فقط اأريد اأن اأجنو من م�سري ف�سيع.
اأغادر كوابي�سي ويف ذهني بقايا ثمالتها املّرة.
فتح���ت عين���ي بب���طء �سدي���د ل اأري���د اأن اأغادر 
اأحلم���ي وق���د تطابق���ت معها. كن���ت يف م�سرح 
بل جدران. اأحتدث مبزيج من الغ�سب والفرح 
لأين اق���ول الكلمات الت���ي اردت اأن اأقولها. بني 
م���ا فكرت به وم���ا قلت. ل اأعرف م���ا قلت. لكني 
م�ستم���ع  احلقيق���ة  ويف  امل�ستمع���ني،  اع���رف 
واح���د يتكرر هو املل���وم يف حديثي. واحلديث 
موج���ه ل���ه وعنه. من���ذ ف���رتة طويلة اأفك���ر باأن 
اأق���ول له هذا الكلم ث���م اأتوقف لأعقلن احلديث 
، ويف احلقيق���ة اأق���دم الإيح���اء باملعنى بدل من 
املعنى نف�سه. اأحي���ل الأمر لزمن اآخر تكون فيه 

اأع�سابي باردة حد املوت.
املدين���ة الغريبة التي تهت فيها عالقة بني احللم 
واليقظة. ان���ا يف منطقة ال�سفر.اأنا ول�ست اأنا، 

ل اأع���رف م���ن ول اأي���ن.اأول م���ا اأردت اأن اأعرفه 
الجتاهات..ح�سنا، اأنا ممدد اأفقيًا يف فرا�سي. 
الأ�س���وات  املدين���ة.اأول  ه���ذه  بيت���ي ويف  يف 
تاأتيني �س���وت املنا�سري وهي حتتك باخل�سب، 
العم���ارة  يف  البن���اء  عم���ال  اأ�س���وات  ومعه���ا 
املجاورة. خي���ل يل اأن اأ�سجارًا قدمية �ست�سقط 
مع م���ع �سوت ذبيحة. مت�سك���ت بحافة ال�سرير 
حت���ى ل اأ�سقط يف هاوي���ة. و�سعت رجلي على 
الأر����س و ب���داأت اأول خطوة يف حي���اة يومية 

رتيبة.
اأب���داأ باأعداد قهوتي وفطوري واغ�سل يف نف�س 
الوق���ت �سح���ون البارح���ة. اأفع���ل ذلك ب���اإرادة 
م�سبق���ة خائف���ًا م���ن اأن تفلت الأفع���ال من يدين 
غري ماهرتني. اأحاول يف نف�س الوقت ا�ستعادة 
اأح���لم البارحة التي غادرتني.اأدري اإنني تهت 
يف مدين���ة تاهت عل���ى نف�سها، مدين���ة خمربة، 
قلبها زلزال. اأي م���ن املدن التي مررت بها؟ماذا 
كن���ت اأفع���ل ح���ني انقط���ع احلل���م؟ اأ�سئل���ة ب���ل 
اأجوبة. اأحلمي تتوتر خوفًا اأو لذة، ثم تنقطع 
فجاأة ح���ني اأنه�س لأبول. تتكاث���ر اأحلمي ول 
تتكام���ل مو�سوعًا. كرثة فق���د جّمدت الكورونا 
حياتن���ا يف دورات رتيب���ة داخ���ل امل���كان وق���د 

جتّمد فيه الزمن. 
  

وحدي مع البحر
١٥-٦-٢٠٢١

برايتون
حا�سرتن���ي.  لن���دن  يف  الكونكري���ت  غاب���ة 
حا�سرت خميلتي فا�ستقت للبحر املمتد املتقلب 
امل���زاج املتغ���ري الأل���وان. اأتي���ت اإلي���ه لوحدي. 
مع���ه.  احت���اور  ق���رب،  ع���ن  اأعرف���ه  اأن  اأردت 
اأجل����س على احل�س���ا قبالته فيح���ريين اخليار 
وتت���وزع نظرات���ي بني ه���ذا امل���دى املمتد حتى 
اللنهاية، هذا اجلم���ال املخيف الذي ي�سيعني 
ول ا�ستطي���ع اأن اأحتوي���ه بكاأ����س عين���ي، وبني 
احل�س���ى املفرو�س حتتي وح���ويل. من مكاين 
واأن���ا على الأر�س اأراقب م�ساع���ي الإن�سان لن 
يدجن هذا البحر الهائ���ل. على الزلقات املائية 
يبدو النا�س مثل نقاط تتعرج وتتلوى بحيوية 
فوق الأم���واج الهادرة، تطويه���م يف جوفها ثم 
يقفزون منها بحركات بارعة. املغامرة والنجاة 
هي متع���ة ال�سباب. ان���ا ال�سيخ املتف���رج اأ�سيع 
نف�س���ي يف امل�ساح���ات م���ع البح���ر اللمتناهي 

واأملّها ح�ساة �سلبة يف راحة يدي.
هنا ياأت���ي النا�س اأزواج���ًا اأو جماعات.ل ياأتي 
�سائ���ح لوح���ده مثل���ي. البارحة دخل���ت املطعم 
اأربع���ة  وح���دي وجل�س���ت اىل طاول���ة حوله���ا 
كرا�س���ي. ام���راأة  م���ن جماع���ة �سّخاب���ة التفتت 
ميين���ا فاكت�سف���ت و ياللمفاج���اأة، �سيخًا يجل�س 
لوحده! اأرمل اأم ينتظ���ر رفيقة عمره؟ ت�سائلت 
ال�ستغ���راب  ب���ني  عيناه���ا.  ب���ي  علق���ت  وق���د 
وال�سفق���ة �ساألت ال�ساقية “مل مل ت�ساأيل ال�سيف 
عم���ا يريد؟” كنت �ساألبي ف�سوله���ا لو �ساألتني، 
لكنه���ا ف�سّل���ت اأن تبق���ي ف�سوله���ا مفتوحًا على 

الحتمالت.
امل���كان الأليف ال���ذي جل�ست في���ه يقابل وح�سة 
البح���ر. بينهم���ا �سياج حدي���دي يق�ّس���م وح�سة 
البح���ر اىل مربع���ات موؤط���رة وموؤُمن���ة. ف���وق 
ة تقرتب دون اأن مت�س  احلافة �سحابة من الف�سّ
املاء. بين���ي وبني وح�سة الطبيع���ة هذه البقعة 
الآمن���ة امل�سم���اة مقه���ى. اأمام���ي كاأ����س النبيذ. 
يق���رتب طائ���ر النور����س وينظ���ر ايل بف�س���ول 
مرتقبًا �سيئ���ًا. مثل �سحاذ ن���ذل وعنيد، ل يكف 
عن التحدي���ق بوجهي ويتابع حركة يدي وهي 
ترف���ع الكاأ�س وتنزله. ما م���ن فتات؟ حني ي�سل 
اىل نقط���ة الياأ����س ي�س���رخ ب���ي غا�سب���ًا ويفرد 

جناحيه ويطري نقطة اإىل املجهول.  

 زهري اجلزائري
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قناطر

من قتل الها�شمي؟  

   يف الفيل���م ، ال���ذي بثت���ه القن���وات التلفزيوني���ة، وال���ذي 
اأظه���ر اإعرتاف اأحد �سباط ال�سرط���ة، بالوقوف وراء مقتل 
اخلبري المني د. ها�س���م الها�سمي ارتكبت اجلهات املعنية 
خطاأي���ن اأو اأكرث، ففي الوقت ال���ذي كان جمهور العراقيني 
يتوق���ع من املتح���دث الر�سم���ي تعريف اجله���ة التي وقفت 
وراء ذلك، لكنها مل تفعل ف� )لغمطته( تكون قد اأف�سدت عليه 
�سر انتظاره، ال���ذي طال، موؤكدة كذبها، لذا راحت ت�سرق 
وتغرب بذكر وقائع حفظها النا�س عن ظهر قلب، وخروها 
من���ذ �سنوات، وبذل���ك قدمت �سورة م�سوه���ًة عن ال�سلطات 
المنية، ح���ني اأعلنت باأن القاتل، هو اأح���د منت�سبي وزارة 
الداخلي���ة، ومن ث���م �سكل ه���ذا اإعرتافا �سمنيًا ب���ان اأجهزة 
ال�سرط���ة واجلي�س وبقي���ة ال�سنوف المني���ة الخرى اإمنا 
ه���ي اجهزة خمرتقة، من قبل الح���زاب ال�سيا�سية النافذة، 
وفيه���ا من القتل���ة واملجرمني ما يكف���ي، ويف املح�سلة اإنها 

غري �سامنة حلياة النا�س.
  كان عليه���ا اأن تذك���ر اجله���ة الت���ي وقف���ت وراء ال�ساب���ط 
القات���ل وجمموعت���ه، اإذ م���ن غ���ري املعقول �سل���وع منت�سب 
اأمن���ي بح���ادث جنائ���ي تقلي���دي �س���د �سخ�سي���ة معروفة، 
ان�سغل���ت احلكوم���ة بق�سيت���ه عامًا كام���ًل، بحث���ًا وحتريًا. 
ومل يك���ن املتح���دث بل�سان الأجه���زة المني���ة حمظوظا، اإذ 
مل يج���د امل�ساهد بتعابري وجهه اأبع���د من اخليبة واحلرج. 
الو�سوح ومكا�سفة الراأي العام من اأهم ا�سباب جناح عمل 
ال�سرط���ة، هذه اأرواح خملوقات اإلهية، وهناك ق�سم �سرف 
مف���اده حفظ حي���اة املواط���ن والدفاع عن���ه. الفيل���م الهزيل 
ت�سبب بال�ساءة اىل جهاز ال�سرطة، اأكرث مما عا�سد عملها. 
لحاج���ة  بط���ولت كاذبة، فالوع���ي عند عام���ة العراقيني ل 
ي�سمح بتمرير اكذوبة مثل هذه.  فلو اأن اجلاين حتدث عن 
دوافع���ه، او اجلهة التي دفع���ت به، وهو جزء من دفاعه عن 
نف�س���ه، يف مثل حالت كه���ذه، لكنا اأمام جزء ولو ي�سري من 

احلقيقة.
  تنتف���ع الح���زاب امل�سلحة م���ن خوف احلكوم���ة، وت�ستمد 
بع�س���ًا م���ن نفوذها من اخل���وف ذاك، مبا يجع���ل الحزاب 
تلك متنمرًة على املواطن الب�سيط، الذي يلجمه رعبه منها، 
فه���و ب���ني نارين ، )�سم���ت و�سعف وج���ن احلكومة وقوة 
وق���درة الحزاب عل���ى التنكيل به( وبذلك تك���ون قد خلقت 
م���ن خورها و�سعفه���ا مواطنا مرعوبًا، جبان���ًا، فاقدا للثقة 
به���ا، ل يجد �سبيل امامه �سوى اللتج���اء اىل جهة م�سلحة 
حلمايته)احل���زب امل�سل���ح، اأو الع�سرية القوي���ة( بعد يئ�سه 
من الجهزة المنية احلكومية، التي مل يعد يعرف قاتله بني 
- بعد اأن ُترك املنت�سب  منت�سبيها - وال�سورة بعامة ل ُت�سرُّ
المني ال�سريف اعزَل، مك�س���وف الظهر، وقد راأي وتلم�س 
هيمن���ة وت�سل���ط املنت�س���ب املنتمي اىل الح���زاب امل�سلحة، 

عليه، و�سمَت الق�ساء اأو عدم قدرته على املواجهة.
  اإذا كان���ت اجلهات المنية تعتقد بانها ت�ستفيد من الت�سرت 
على اجلهة تلك، بانتظار اللحظة املنا�سبة فهذا مما ُيح�سب 
لها، وله م���ا يرره، ، لكن يف النهاية ما الفائدة من اإخفائها 
احلقيق���ة، وال�سع���ب كل���ه يعرف وي�سم���ي اجله���ات القاتلة 

با�سمائها ؟

طالب عبد العزيز

ن�سرت لي "المدى" قبل فترة وجيزة مقال 
ا�ستقرائي للأحداث، تابعت فيه تحركات 

�سيا�سية ودبلوما�سية واإعلمية باتجاه تح�سين 
علقات تركيا بدول االإقليم، اال اأن تلك 

التحركات لم تحقق نتائج ملمو�سة كانت تعول 
عليها تركيا. والتعثر الحا�سل في تطوير 

تلك التحركات الى �سيا�سة خارجية جديدة 
يتعلق، بالتاأكيد، بالم�ساكل التي بقيت عالقة 
بين دول االإقليم وتركيا، ومن تلك الم�ساكل، 

م�سكلة ادلب. 

بع���د ع�سر �سنوات من ال�سراع الدموي يف �سوريا، ما 
زال اأم���ام النظ���ام ال�سوري والدول���ة ال�سورية عموما 
الكثري م���ن العقبات التي ي�سعب دون جتاوزها الفوز 
بال�ستقرار.واأهم هذه العقبات هي الو�سع يف ادلب. 
الت���ي يقب���ع فيه���ا ما يق���رب م���ن ثلثة ملي���ني �سوري 
حت���ت حكم هيئ���ة حترير ال�س���ام التي حتظ���ى برعاية 
خارجية، خا�سة من تركيا،مع اهتمام ودعم دويل عر 
منظمات الأمم املتحدة. قد يكون م�سري هذه املحافظة 
ال�سغرية عامًل رئي�سيًا، له اأن يلعب دورا حموريا يف 

�سياغة م�ستقبل �سوريا. 
تركي���ا منخرطة يف عملي���ة ال�سم املمنه���ج لإدلب. هذا 
ه���و بال�سب���ط ال�ستنتاج الذي ميك���ن ا�ستخل�سه من 

حتلي���ل ت�سرفات اأنق���رة يف املحافظ���ة ال�سورية التي 
حتتلها قواته���ا. وين�سئ الأت���راك موؤ�س�س���ات للإدارة 
العامة هناك، ويعيدون طباعة الكتب املدر�سية ب�سياق 
يتنا�سب مع املعاي���ري واملعاين واملثل الرتكية. اإ�سافة 
اىل ذل���ك، يج���ري ربط ادل���ب برتكيا من حي���ث البنية 
التحتية )عل���ى وجه اخل�سو�س،رب���ط ادلب ب�سبكات 
الكهرباء الرتكية( وق���د و�سلوا اخريا اإىل التجني�س. 
ت�س���در تركي���ا ل�س���كان اإدل���ب وثائ���ق تركي���ة ب�سورة 
�سب���ه جماعية، مما يجعله���م مواطنني اأت���راك، بكل ما 
يرتتب على ذلك من حقوق وواجبات. والهم، اأ�سبح 
با�ستطاع���ة ه���وؤلء »املواطن���ني« طل���ب امل�ساع���دة من 

اأردوغان يف حالة هجوم »قوات النظام«.
قب���ل ع���ام من الن، ج���رى التخل���ي عن ت���داول العملة 
ال�سوري���ة يف مناط���ق �سيط���رة املعار�س���ة واأ�سبحت 
الل���رية الرتكية بدي���ل عنه���ا يف العملي���ات التجارية، 
بحج���ة تراج���ع �سع���ر �س���رف العمل���ة ال�سورية. ويف 
الوقت الذي تف�سر فيه ال�سلطات الرتكية هذه الظاهرة 
عل���ى اأنها خي���ار ح���ر لل�س���كان باعتباره اأك���رث ملئمة 
له���م، ال اأن الوقائ���ع ت�س���ري اىل توجي���ه تركي يف هذا 
���ا اجتاه لإعادة ت�سمية بع�س  الجتاه. كان هناك اأي�سً

املناطق يف �سمال �سوريا من العربية اإىل الرتكية. 
يف الوق���ت نف�سه، يت���م ترميم امل�ست�سفي���ات يف �سمال 
�سوري���ا باأموال من تركيا ويتم فت���ح فروع للجامعات 
ا. يف �سهر  الرتكية. امتدت هذه العملية اإىل اإدلب اأي�سً
فراي���ر من ه���ذا العام، ظهرت هناك كلي���ة طبية تركية 
ومعه���د تابع له���ا. وموؤخ���رًا، مل ت�سم���ح ال�سلطات يف 
اإدل���ب لأطف���ال املدار�س املحلي���ة باإج���راء الختبارات 

النهائية يف مناطق �سيطرة دم�سق. 
يب���دو اأن �سوري���ا ل تفق���د ادل���ب وحده���ا، ب���ل ومعها 

مناط���ق اأخ���رى يف �سم���ال �سوريا، اأ�سبح���ت معادلب 
ت�س���كل »منطق���ة رمادي���ة« يف اجلغرافي���ة ال�سوري���ة. 
جمل����س  يف  اخلب���ري  �سيميون���وف،  كريي���ل  يق���ول 
ال�س���وؤون الدولية الرو�سي،يف ت�سريح نقلته �سحيفة 
كومري�سان���ت الرو�سي���ة، اإن���ه طامل���ا ل يوج���د اإجم���اع 
ح���ول امل�ستقبل ال�سيا�سي ل�سوريا، فلن يعيد اأحد هذه 

املناطق الواقعة حتت �سيطرة تركيا اىل �سوريا.
لب���د م���ن التوقف عن���د املوق���ف الرو�سي م���ن �سيا�سة 
الق�س���م الرتكي���ة للأرا�س���ي ال�سورية. بداي���ًة، رو�سيا 
ممتع�س���ة م���ن ت�سرف���ات الأت���راك، ال�س���ركاء الذي���ن 
ومتكنوام���ن  ال�سوري���ة  الدموي���ة  احل���رب  خ�س���روا 
اجلديدودخ���ول  الواق���ع  خمرج���ات  عل���ى  اللتف���اف 
مع�سك���ر املنت�سري���ن لتحدي���د م�ستقب���ل �سوري���ا م���ع 
رو�سيا واإي���ران، فقط بف�سل الت�سامح الرو�سي، الذي 
كانت نتيجت���ه تعقيد خطري لعملي���ة ا�ستعادة ال�سيادة 

الوطنية للدولة ال�سورية على اأرا�سيها. 
التف�س���ري املنطق���ي للموق���ف الرو�سي »املتف���رج« على 
عملية ال�ستيلء املمنهجة على الأرا�سي ال�سورية من 

قبل تركيا، ه���و يف اأنه يعتمد على روؤيا ا�سرتاتيجية، 
ت���رى اأن الت�سرف���ات الرتكية لب���د واأن ت�سعف تاأثري 
تركي���ا يف الإقليم وت�سعها يف موقف عدائي مع العامل 
العرب���ي رغ���م مكا�سبه���ا وح�ساباته���ا التكتيكية، وهو 
م���ا �سيوف���ر لرو�سيا فر����س اإقليمية وحملي���ة اأكر يف 

مواجهة املناف�سة الرتكية. 
اأوًل، ال�س���م املمنه���ج لإدلب يجعل تركي���ا اأكرث عر�سة 
للخط���ر. فم���ع اأن تركي���ا مل تواج���ه �سعوب���ات كبرية 
واعرتا�س���ات ج���ادة بعد �سمه���ا ل�سم���ال قر�س، عدا 
ع���ن ت�سريحات وتنديدات من �سمال قر�س والحتاد 
الأورب���ي مل ت���رق اىل خط���وات عملي���ة، ال اأن الأم���ر 
يختل���ف متام���ا بالن�سب���ة لإدل���ب، ف�سوريا ل���ن تتخلى 
عنه���ا وه���ي �سب���ه واثق���ة م���ن اأن اإي���ران ودول عربية 
مهمة �ستدعم م�سعاها ل�ستكم���ال حترير اأرا�سيها من 
الهيمن���ة الرتكية.و�ستك���ون تركي���ا، يف ه���ذه احلالة، 
دائًم���ا حتت تهديد ح���رب ل تبداأ ول تنته���ي بناًء على 
رغب���ات اأردوغان. اجلمي���ع يفه���م اأن الرئي�س الرتكي 
ل���ن يكون ق���ادًرا على الوق���وف جانب���ًا دون اأن يرد اإذا 

كان���ت اأرواح املواطنني الأتراك يف اإدلب مهددة، وهو 
بذلك �سيفقد عل���ى الفور دعم ناخبيه ويحرم تركيا من 

مكانتها القيادية يف العامل العربي وال�سلمي. 
�سي�سط���ر اأردوغان خلو�س حرب لن ي�ساعده فيها اأي 
م���ن حلفائه يف الناتو، رغم كراهيته���م للأ�سد. فبع�س 
حلف���اء تركي���ا يف النات���و يكرهون اأردوغ���ان اأكرث من 
الأ�س���د. والبع����س الآخ���ر، يرغ���ب بزعزع���ة �س���ورة 
»الرجل القوي« التي يختفي ورائها اأردوغان لرت�سيخ 
�سعبيت���ه. والبع����س الثال���ث يتع���ذر بحقيق���ة اأن اإدلب 
لي�س���ت اأرا�ٍس تركية، مم���ا يعني اأن الهج���وم عليها ل 

يندرج حتت املادة اخلام�سة من ميثاق الناتو.
ثانًي���ا، �سوف يجعل اإ�سفاء الطابع الرتكي على اإدلب، 
خ�س���وم اأردوغان احلاليني يف ال�س���رق الأو�سط اأكرث 
ن�ساًط���ا. ب���ادئ ذي ب���دء، نح���ن نتح���دث ع���ن اإي���ران. 
احلقيق���ة هي اأن ال�سركاء الإيراني���ني يف العلقات مع 
رو�سيا وتركيا تبنوا، يف البداية، التكتيكات ال�سينية 
لتحوي���ل كل �سعوب���ات ح���ل امل�س���اكل امل�سرتك���ة اإىل 
مو�سك���و. على �سبيل املث���ال، فاإن ت�سرف���ات تركيا يف 
القوقاز خلل ح���رب كارا باخ الثانية )نقل الإرهابيني 
م���ن اإدل���ب اإىل احل���دود الإيراني���ة وحتفي���ز القومي���ة 
الأذربيجاني���ة، الت���ي امت���دت اإىل اأرا�س���ي اأذربيجان 
الإيراني���ة( ه���ددت م�سال���ح طه���ران اأك���رث بكث���ري من 
م�سالح مو�سكو. ومع ذلك، اتخذت ال�سلطات الإيرانية 
موقًف���ا �سدي���د احلذر، على ما يبدو، عل���ى اأمل اأن يحل 
الكرمل���ني جميع امل�ساكل، وقد حله���ا فعل بتقزمي دور 

تركيا يف احلرب بني اأرمينيا واأذربيجان.
اأم���ا بالن�سبة ل�سوري���ا، فاإن الإيراني���ني يعترون هذه 
املنطق���ة منطق���ة نفوذه���م احل�سري���ة. وه���م لي�س���وا 
بعيدي���ن عن احلقيق���ة، ل ميك���ن اإنكار م�ست���وى نفوذ 

طه���ران يف اأروق���ة ال�سلط���ة يف دم�س���ق. وه���ذا يعني 
اأن �سرعن���ة الحتلل الرتك���ي لإدلب م�سكل���ة اإيرانية. 
تفر�س على اإيران حلهابنف�سها، وعدم حماولة حتويل 
رو�سي���ا اإىل راأ����س حربة. واإذا بداأت اإي���ران يف حلها، 
فرمب���ا ت�سارك بن�س���اط اأكر يف عملي���ة احتواء الدور 
ا  الرتكي، لي����س فقط يف ال�سرق الأو�س���ط، ولكن اأي�سً
يف جنوب القوقاز، وهو بالطبع مفيد للغاية ملو�سكو.
ثالًثا، يوجه ال�س���م املمنهج للأرا�سي ال�سورية �سربة 
خط���رية للعلقات ب���ني تركيا وال���دول العربية. ميكن 
لأنق���رة اأن تقن���ع �سباب اإدل���ب بقدر ما تري���د عن مدى 
روعة احلي���اة للعرب يف ظلل الدول���ة الرتكية، ولكن 
ه���ذا المر لن مير على ال���دول العربية، التي مهما كان 
خلفها مع النظام ال�س���وري، �ستبقى متم�سكة بوجهة 
نظر اأخرى. و�سيتطورموقفها من فوبيا اإىل واقع يف 
ال�سيا�س���ة اخلارجي���ة، يوحد ال���دول العربية ملواجهة 
واحت���واء تركي���ا )الت���ي، كما ه���و مع���روف، اخرتقت 
بالفع���ل اأرا�س���ي ليبيا والعراق وع���ززت تاأثريها على 
قط���ر(. هذا يعني اأن اأنق���رة �ستواجه كومة جديدة من 

امل�ساكل اخلارجية.
بالطب���ع، كل �سخ�س يف تركي���ا يفهم هذا ويدرك متاما 
اأن اخلي���ار الراغمات���ي الرتك���ي الأف�س���ل ل���ن يك���ون 
ب�س���م اإدل���ب، ب���ل با�ستب���دال ه���ذه الأر����س بتنازلت 
�سيا�سية واقت�سادي���ة من دم�سق وطهران، مما ي�سمن 
حماي���ة امل�سال���ح الرتكي���ة يف �سوريا م���ا بعد احلرب. 
ال اأناأردوغ���ان، كم���ا ه���و معروف، يختل���ف متاما عن 
ب�سم���ارك. ف���اإذا كان امل�ست�سار احلدي���دي يعرف دائًما 
كي���ف يتوق���ف يف اللحظ���ة املنا�سب���ة ول يندف���ع وراء 
عواطفه، فاإن اأردوغ���ان �سخ�س مغامر للغاية، ل يرى 

يف الواقع �سوى اأحلمه واأكاليل انت�سارات اآنية. 

كورونا ذات الزمان..

م�������ش���ك���ل���ة ادل�����������ب وال��������ره��������ان��������ات ال����رو�����ش����ي����ة

 د. جا�سم ال�سفار



ترجمة: جناح اجلبيلي

 عرفان ر�سيد - المدى ) مهرجان فيني�سيا(

هل�سنكي ـ يو�سف اأبو الفوز

 عالء املفرجي
كالكيت

في ذكرى محمد خان
متر هذه االيام الذكرى اخلام�صة لرحيل املخرج امل�صري حممد خان 

اإثر اأزمة �صحية طارئة عن عمر يناهز 73 عاما.
ول���د خان يف م�ص���ر يف 26 اأكتوب���ر ع���ام 1942 الأب باك�صتاين واأم 
م�صرية ويعد اأحد اأبرز خمرجي ال�صينما الواقعية التي انت�صرت يف 
جيله من ال�ص���ينمائيني نهاية ال�ص���بعينيات وطوال عقد الثمانينيات 

من القرن املا�صي وت�صور اأفالمه حياة امل�صريني الب�صطاء.
وق���دم خ���ان يف م�صريت���ه الفني���ة اأكرث م���ن 20 فيلم���ا �صينمائيا كتب 
ق�ص���ة 12 منها بنف�ص���ه واختري 4 من اأفالمه �صم���ن اأف�صل 100 فيلم 
يف تاري���خ ال�صينما امل�صرية وهي زوجة رجل مهم بطولة اأحمد زكي 
ومريف���ت اأمني واأح���الم هند وكاميلي���ا بطولة جن���الء فتحي واأحمد 
زك���ي وخرج ومل يع���د بطولة فريد �صوقي ويحي���ى الفخراين وليلى 
عل���وي و�صوبرمارك���ت بطول���ة جنالء فتح���ي وممدوح عب���د العليم 

وعادل اأدهم.
وعر����ض ل���ه يف االآونة االأخ���رية فيلم قبل زحمة ال�صي���ف من بطولة 
هن���ا �صيحة وماج���د الكدواين . وم���ن اأحدث اأفالمه اأي�ص���ا فيلم فتاة 
امل�صنع له���اين عادل ويا�صمني رئي�ض وبنات و�ص���ط البلد ملنة �صلبي 

وهند �صربي.
وح���از خان يف م�صريته الفنية عل���ى ع�صرات اجلوائز با�صم ال�صينما 
امل�صري���ة كما �ص���ارك كع�صو جلن���ة حتكيم يف عديد م���ن املهرجانات 
الدولي���ة ممث���ال مل�ص���ر ومت تكرمي���ه من املهرج���ان امل�ص���ري القومي 
الراب���ع ع�صر لل�صينما عام 2008 باعتب���اره من العالمات البارزة يف 

تاريخ ال�صينما امل�صرية.
ك���ون حممد خ���ان مع ب�ص���ري الدي���ك و�صعيد �صيم���ي ونادي���ة �صكري 
وعاطف الطيب وخريي ب�ص���ارة وداود عبد ال�صيد جماعة �صينمائية 
اأطل���ق عليه���ا »جماع���ة اأف���الم ال�صحب���ة«، جمعته���ا رابط���ة ال�صداقة 
وجمم���ل الق�صايا والهموم الفنية والثقافية ب�صكل عام. وكان الهدف 
م���ن اإن�ص���اء هذه اجلماعة ه���و اإنتاج اأفالم ذات م�صت���وى جيد وتقدم 

جديدًا، والفيلم الوحيد الذي قامت اجلماعة باإنتاجه هو احلريف
ارتب���ط حمم���د خ���ان يف اأفالم���ه باأ�صم���اء يف اأك���رث م���ن عم���ل، مث���ل 
املونت���رية نادية �صك���ري )التي قامت مبونتاج جمي���ع اأفالمه(، مدير 
الت�صوير �صعي���د �صيمي )ثماين اأفالم(، املو�صيقار كمال بكري )�صبعة 
اأف���الم(، ال�صيناري�ص���ت ب�ص���ري الديك )�صت���ة اأفالم(، مدي���ر الت�صوير 
ط���ارق التلم�صاين )ثالثة اأفالم(، ال�صيناري�صت عا�صم توفيق )اأربعة 
اأف���الم(، وال�صيناري�صت روؤوف توفيق )فيلمان( ،والفنان احمد زكى 

) �صتة اأفالم (
يف ع���ام 1956، �صافر اإىل اإجنل���را لدرا�صة الهند�ص���ة املعمارية، اإال 
اأن���ه التقى بال�صدف���ة ب�صاب �صوي�صري يدر����ض ال�صينما هناك وذهب 
مع���ه اإىل مدر�ص���ة الفن���ون، فرك الهند�ص���ة والتحق مبعه���د ال�صينما 
يف لن���دن . ولك���ن درا�صت���ه يف املعه���د اقت�صرت فقط عل���ى االحتكاك 
ب���االآالت ومعرفته للتقنية ال�صينمائي���ة، اأما مدر�صته احلقيقية فكانت 
م���ن خ���الل تعرفه عل���ى ال�صينما العاملي���ة يف ال�صتين���ات، وم�صاهدته 
لكمي���ة رهيبة من االأف���الم، ومعا�صرته جلميع التي���ارات ال�صينمائية 
اجلدي���دة يف نف�ض وق���ت ن�صوئها وتفاعلها. فق���د �صاهد اأفالم املوجة 
الفرن�صي���ة اجلدي���دة، واأفالم املوج���ات اجلديدة لل�صينم���ا الت�صيكية 
والهولندية واالأمريكية، وجيل املخرجني اجلدد فيها، كما تابع اأفالم 
اأنطوني���وين وفلليني وكريو�صاوا وغريه���م من عمالقة االإخراج يف 

العامل. 
عا�ض حممد خان فرة طويلة يف اإجنلرا، دامت �صبع �صنوات، حيث 
اأنه���ى درا�صته يف معهد ال�صينما ع���ام 1963. بعدها عاد اإىل القاهرة 
وعم���ل يف �صرك���ة فيلمنت���اج )ال�صرك���ة العام���ة لالإنت���اج ال�صينمائي 
العرب���ي(، حتت اإدارة املخرج �صالح اأبو �صيف ، وذلك بق�صم القراءة 
وال�صيناريو مع راأفت امليهي و م�صطفى حمرم و اأحمد را�صد و ها�صم 
النحا�ض . ومل ي�صتطع خان اال�صتمرار يف العمل يف هذا الق�صم اأكرث 
من ع���ام واحد، �صافر بعده���ا اإىل لبنان ليعمل م�صاع���دًا لالإخراج مع 
يو�صف معلوف ووديع فار�ض وكو�صتا وفاروق عجرمة. وبعد عامني 
هناك، �صافر مرة اأخرى اإىل اإجنلرا ، حيث هزته هناك اأحداث حرب 
1967. اأن�ص���اأ دار ن�ص���ر واأ�صدر كتابني، االأول ع���ن ال�صينما امل�صرية 
والث���اين ع���ن ال�صينما الت�صيكي���ة، وكان يكتب مقاالت ع���ن ال�صينما. 

ويف عام 1977 عاد اإىل م�صر واأخرج فيلمًا ق�صريًا.

حاز خان في م�سيرته الفنية على 
ع�سرات الجوائز با�سم ال�سينما الم�سرية 
كما �سارك كع�سو لجنة تحكيم في عديد 

من المهرجانات الدولية ممثال لم�سر وتم 
تكريمه من المهرجان الم�سري القومي 

الرابع ع�سر لل�سينما عام 2008 باعتباره 
من العالمات البارزة في تاريخ ال�سينما 

الم�سرية.
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 �صيت���م افتت���اح الن�صخ���ة 78 م���ن مهرج���ان 
فيني�ص���ا ال���دويل، كم���ا اأعلن مديره���ا الفني 
 Madri فيل���م  م���ع   ، بارب���ريا  األربت���و 
Parallele اجلدي���د لبيدرو املودوفار الذي 

�صيعر�ض يف م�صاء 1 �صبتمرب.
ويب���دو اأن امل�صاف���ات ب���ني كان والبندقية ، 
بالن�صبة اإىل بي���درو اأملودوفار ، تكاد تكون 
معدوم���ة ، يف الواق���ع بع���د ت�صليم املوجود 
، يف الواق���ع بع���د ت�صلي���م النخل���ة الفخرية 
املاي�ص���رو  �صيح�ص���ل   ، فو�ص���ر  جل���ودي 

االإ�صب���اين على �صرف اإ�صع���ال اأ�صواء ليدو 
البندقي���ة الإط���الق الن�صخ���ة 78 م���ن اأق���دم 
مهرج���ان �صينمائ���ي يف الع���امل ، مهرج���ان 
البندقي���ة ال�صينمائي ال���دويل ، وهو الثاين 

يف ع�صر جائحة كوفيد 19-.
اأرادت اإدارة بين���ايل البندقية واملدير الفني 
ل���� Mostra del Cinema حت���دي امل�صري 
اأخ���رى  م���رة  االإدارة  م���ن خ���الل  والوب���اء 
الإ�صدار ن�صخة جدي���دة من املهرجان ، رمبا 
ا كرمية الإظهار اإرادة  اأقل قلي���اًل ، ولكن اأي�صً

الثقاف���ة  للم�صي قدما على الرغم من القيود 
امل�صروعة واالإلزامية ب�صبب الهرج واملرج.

م���ن   74 ال���دورة  تق���دم  �صاهدن���ا  اأن  بع���د 
مهرج���ان كان ال�صينمائي ، الذي اختتم يوم 
ال�صب���ت املا�صي ، يبدو اأن البندقية �صتنجح 
يف تق���دمي اأف���الم جي���دة على اأم���ل اأن تكون 
هن���اك اأفالم عالية اجل���ودة.  على اأي حال ، 
ما هو �صب���ه موؤكد هو اأن غالبية االأمريكيني 
واالآ�صيوي���ني �صيغيب���ون ع���ن البندقية الأن 
غيابه���م يف مدين���ة كان كان اأعلى بكثري من 

وجودهم.
يق���ول األربتو بارب���ريا: »اأنا مم���ن لبيدرو 
املودوف���ار ملنحن���ا امتي���از افتت���اح مهرجان 
�ص���ورة  وه���و   ، اجلدي���د  بفيلم���ه  االأف���الم 
مكثف���ة وح�صا�صة المراأت���ني وهما تتعامالن 
م���ع احلم���ل بعواقب ال ميك���ن التنب���وؤ بها ، 
وت�صام���ن املراأة ، واجلن����ض  يتم اختبارها 
بحري���ة كامل���ة وب���دون ري���اء ، كل ذلك على 
خلفي���ة التفكري يف احلاجة التي ال مفر منها 
للحقيق���ة التي يج���ب متابعتها ب���ال هوادة.  
هذه ع���ودة مرحب بها للغاي���ة اإىل البندقية 
يف امل�صابق���ة ملتلق���ي جائزة االأ�ص���د الذهبي 
2019 الإجن���از م���دى احلياة ، بع���د �صنوات 
 Women on the عدي���دة من جناح فيل���م
 Verge of a Nervous Breakdown
الذي ميثل انت�ص���اره النهائي على ال�صاحة 

الدولية ».
 فيل���م Madres paralelas ، م���ن اإخ���راج 
بيدرو اأملودوفار ، وبطولة بينيلوبي كروز 
، وميلين���ا �صمي���ت ، واإ�صرائي���ل اإليجال���دي 
، واآيتان���ا �صان�صي���ز خيخ���ون ، مب�صارك���ة 
جولييت���ا �صريان���و ورو�ص���ي دي بامل���ا ، هو 
الفيل���م االفتتاحي ، يف املناف�ص���ة ، ملهرجان 
الثام���ن  ال���دويل  ال�صينمائ���ي  البندقي���ة 
وال�صبع���ني يف لو����ض اأجنلو����ض.  بين���ايل 
فينيت�صي���ا للمخرج الربت���و باربريا )11-1 

�صبتمرب 2021(.
امراأتان ، جاني�ض واآنا ، تت�صادف يف غرفة 
م�صت�صف���ى حي���ث �صتل���دان.  كالهم���ا عازب 
وحملت���ا بال�صدفة.  جاني����ض ، يف منت�صف 
العم���ر ، ال تن���دم عل���ى ذل���ك وه���ي مبتهجة.  
االأخ���رى ، اآن���ا ، مراهق���ة ، خائف���ة ، تائب���ة 
وم�صدوم���ة.  حت���اول جاني����ض ت�صجيعه���ا 
اأثن���اء حتركها مث���ل ال�صائرين اأثن���اء النوم 

عل���ى ط���ول مم���رات امل�صت�صف���ى.  الكلم���ات 
القليل���ة التي يتبادلونها يف ه���ذه ال�صاعات 
�صتخل���ق رابًط���ا وثيًقا للغاية ب���ني االثنني ، 
والتي �صتتعهد الفر�صة بالتطوير والتعقيد 
بطريقة حا�صمة بحيث �صتغري حياة كليهما.

ع���ام  �صينمائ���ي يف  كمخ���رج  ول���دت  »لق���د 
بي���درو  يق���ول   -  »... البندقي���ة  يف   1983
 Mezzogiorno اأملودوفار - »... يف ق�صم
Mezzanotte. بعد ثماني���ة وثالثني عاًما 
، ُدعي���ت الفتت���اح املهرج���ان. ال اأ�صتطيع اأن 
اأ�ص���رح الف���رح و  التكرمي ومق���دار ما يعنيه 
ه���ذا بالن�صب���ة يل دون الوق���وع يف الر�ص���ا 
ع���ن النف�ض. اأن���ا ممن ج���ًدا للمهرجان على 
ه���ذا التقدير واأمتنى اأن اأكون على م�صتوى 

ذلك »
 ول���د يف كال���زادا دي كاالتراف���ا ، يف قل���ب 
الق���رن  م���ن  اخلم�صيني���ات  يف   ، المان�ص���ا 
املا�ص���ي.  يف ال�صابعة ع�ص���رة ، غادر منزله 
وانتق���ل اإىل مدري���د ، ب���ال م���ال وال عم���ل ، 
ولك���ن مع و�ص���ع م�صروع حم���دد للغاية يف 
االعتب���ار: درا�صة ال�صينما واإخراج االأفالم.  
كان م���ن امل�صتحي���ل الت�صجي���ل يف مدر�ص���ة 
الفيل���م الر�صمي���ة الأن فرانك���و اأغلقه���ا للتو.  
عل���ى الرغ���م م���ن الديكتاتورية الت���ي كانت 
تخنق الب���الد ، فاإن مدري���د بالن�صبة ملراهق 
واال�صتق���الل  الثقاف���ة  متث���ل  االأقالي���م  م���ن 

واحلرية.
 لق���د عمل يف العديد م���ن الوظائف املتفرقة 
، لكن���ه مل يتمك���ن م���ن �ص���راء اأول كام���ريا 
Super-8mm له حتى ح�صل على وظيفة 
»جادة« يف �صركة الهاتف الوطنية االإ�صبانية 
يف ع���ام 1971. عمل هن���اك ملدة اثني ع�صر 
عاًم���ا كم�صاعد اإداري.  يف ال�صباح ، اأعطته 
وظيفت���ه معرف���ة عميقة بالطبق���ة الو�صطى 
 ، امل�صتهل���ك  ع�ص���ر  بداي���ة  يف  االإ�صباني���ة 
مب�صل�صالتها وماآ�صيها ، منجم ذهب حقيقي 
ل���رواة الق�ص�ض يف امل�صتقب���ل.  يف امل�صاء 
والليايل ، كان يكت���ب ، ويحب ، وميثل مع 
 Los فرقة امل�صرحي���ة االأ�صطورية امل�صتقلة
  .Super-8 و�صنع اأفالًما يف Goliardos
تع���اون م���ع العدي���د م���ن املج���الت ال�صرية 
ا ، حتى اأن بع�صها ُن�صر.  كان  وكت���ب ق�ص�صً
ع�صًوا يف جمموعة مو�صيقى البانك روك ، 
اأملودوف���ار وماكنمارا.  كان من ح�صن حظه 

اأن انفج���اره ال�صخ�صي تزام���ن مع انفجار 
 ، ال�صبعيني���ات  يف  الدميقراطي���ة  مدري���د 
اأوائ���ل الثمانينيات.  كان���ت تلك هي الفرة 

.La Movida التي عرفها العامل با�صم
 بع���د ع���ام ون�ص���ف م���ن الت�صوي���ر احلافل 
باالأح���داث عل���ى 16 ملم ، يف ع���ام 1980 ، 
افتت���ح فيل���م Pepi ، Luci ، Bom ، وه���و 
كجه���د  اإنتاج���ه  مت  ميزاني���ة  ب���دون  فيل���م 
 ، واملمثل���ني  الطاق���م  بقي���ة  م���ع  تع���اوين 

جميعهم مبتدئني ، با�صتثناء كارمن مورا.
اأ�ص����ض �صرك���ة االإنت���اج   ،  1986  يف ع���ام 
كان    .Agustín �صقيق���ه  م���ع   El Deseo
م�صروعه���م االأول ه���و قان���ون الرغبة.  منذ 
ذل���ك احل���ني ، اأنتج���وا جميع االأف���الم التي 
اأنتج���وا  كم���ا   ، بي���درو  واأخرجه���ا  كتبه���ا 

خمرجني �صباب اآخرين.
 يف ع���ام 1988 ، جلبت »الن�صاء على و�صك 
االنهي���ار الع�صب���ي« �صه���رة دولية ل���ه.  منذ 
ذلك احل���ني ، فتحت اأفالمه يف جميع اأنحاء 

العامل.
 All About My Mother فيل���م  م���ع   
1999(( ، فاز باأول جائزة اأو�صكار الأف�صل 
فيل���م اأجنبي ، كما ح�صل على جائزة اأف�صل 
خم���رج يف مهرج���ان كان ال�صينمائي.  بعد 
 Talk to Her ثالث �صنوات ، ح�صل موقع

على جائزة االأو�صكار الأف�صل �صيناريو.
 Bad اختي���ار  مت   ،  2004 ع���ام  يف   
Education الفتت���اح مهرج���ان كان.  يف 
ع���ام 2006 ، ق���دم فولف���ر يف مهرجان كان 
ال�صينمائ���ي ، حي���ث ح�ص���ل عل���ى جائ���زة 
جائ���زة  اإىل  باالإ�صاف���ة  �صيناري���و  اأف�ص���ل 
اأف�ص���ل ممثلة عن �صت ممث���الت يف الفيلم ، 
بقي���ادة بينيلوبي كروز ، والت���ي اأ�صبحت 
اإ�صباني���ة تر�ص���ح  اأول ممثل���ة  النهاي���ة  يف 
لالأكادميي���ة.  جائ���زة الفيل���م الناطق باللغة 

االإ�صبانية.
اأ�صتوريا����ض  اأم���ري  عل���ى جائ���زة   ح�ص���ل 
ال�ص���رف  مرتب���ة  عل���ى  وح�ص���ل  للفن���ون 
اجلامعي���ة اخلا�ص���ة من جامعت���ي هارفارد 

واأك�صفورد.
 مت تكيي���ف بع����ض اأفالم���ه اإىل م�صرحيات 
)All About My Mother( وحت���ى يف 
 Women on the( امل�صرحيات املو�صيقية
.)Verge of a Nervous Breakdown

لفيل����م  االأول  الدعائ����ي  املقط����ع  و�ص����ل 
م�صل�ص����ل  وه����و  زواج«،  م����ن  »م�صاه����د 
ق�ص����ري م����ن HBO مقتب�����ض م����ن الدراما 
الكال�صيكي����ة الأنغم����ار برغم����ان. اأو�صكار 
اإ�صح����اق واملر�صح����ة جلائ����زة االأو�ص����كار 
جي�صيكا ت�صا�صت����ني يوؤديان دور البطولة 
يف حتدي����ث »هاغ����اي ليف����ي« للم�صل�ص����ل 
الق�ص����ري ال�صوي����دي الذي يتن����اول م�صاألة 

زوجني يعي�صان يف اأزمة خطرية. 
يعيد فيل����م »م�صاهد م����ن زواج« النظر يف 
الت�صوي����ر االأيق����وين للم�صل�ص����ل الق�صري 
لعام 1973 عن احلب والكراهية والرغبة 
زوج����ني  عد�ص����ة  خ����الل  م����ن  وال����زواج 
اإ�صحاق  اأمريكي����ني معا�صري����ن يوؤديهم����ا 
امل�صل�ص����ل  م�ص����روع  ميث����ل  وت�صا�صت����ني. 
الق�ص����ري لقاء مل �صم����ل ت�صا�صتني والنجم 

امل�ص����ارك »اأو�ص����كار اأ�صح����ق«، ال����ذي مثل 
ال����دور الرئي�����ض يف فيلم “ال�صن����ة االأكرث 

عنفًا ل� ج.�ض.ت�صاندور عام 2014.
ق�ص����ة  اأم����ريكا  اإىل  امل�صل�ص����ل  �صينق����ل 
ال�صوي����دي،  االأ�ص����ل  م����ن  ال�صبعيني����ات 
وال����ذي مت اخت�صاره من االأج����زاء ال�صتة 
االأ�صلي����ة اإىل فيل����م مدت����ه ث����الث �صاع����ات 
اإىل   ،  1974 ع����ام  يف  للعر�����ض  مالئ����م 
اأمري����كا. جت�ص����د »ت�صا�ص����ن«  واإ�صح����اق 
اأومل����ان  لي����ف  اأدتهم����ا  اللذي����ن  الدوري����ن 
واإيرالن����د جوزفني يف فيل����م برغمان على 
الت����وايل، اإذ اأدي����ا دور زوج����ني ثريني مت 
تعقب زواجهما، من التفكك اإىل امل�صاحلة 

والعودة، عرب عقد من الزمان.
ا�صتند بريغم����ان يف الق�ص����ة اإىل جتاربه 
اخلا�ص����ة ، مب����ا يف ذل����ك عالقت����ه الطويلة 
مع ملهمت����ه و�صريكته اأوملان ، التي تزوج 
منه����ا يف الف����رة م����ن 1965 اإىل 1970. 
ل����ه  نهاي����ة  ال  اإله����ام  م�ص����در  الفيل����م  كان 
ل�صانع����ي االأف����الم من ريت�ص����ارد لينكالتر 

واآري اأ�ص����ر، ب����ل حت����ول تكملة م����ع فيلم 
2003 ، وه����و اآخر  »Saraband” لع����ام 
فيل����م للمخ����رج برغم����ان الذي ت����ويف عام 

.2007
مت تطوي����ر امل�صل�ص����ل وكتابت����ه واإخراجه 
وراء  ال�ص����وت  وه����و  ليف����ي،  بوا�صط����ة 
 HBO ل�����  »In Treatment” االأ�صل����ي 
 Our« االأح����دث  املح����دود  وامل�صل�ص����ل 
 ”The Affair« اإىل  باالإ�صاف����ة   ”Boys
ح����ول  اآخ����ر  عر�����ض  وه����و   ، ل�صوت����امي 

العواقب املتتالية لالنهيار الزوجي.
�صتظه����ر جي�صي����كا �صا�صتني بع����د ذلك يف 
 ”The Eyes of Tammy Faye« فيل����م
ب����دور الداعي����ة التليفزي����وين تام����ي فاي 
باك����ر. الفيلم م����ن اإخراج ماي����كل �صوالر 
ا.  وم����ن املق����رر اإطالق����ه يف �صبتم����رب اأي�صً
يف غ�صون ذلك ، �صيظهر اأو�صكار اإ�صحاق 
 The Card« قريًبا يف دراما بول �صريدر
ط����ال  ال����ذي   ”Dune« و   ”Counter
انتظاره لديني�����ض فيلنوف هذا اخلريف. 

 Marvel يق����وم حالًي����ا بت�صوير �صل�صل����ة
كم����ا   .”Studios »Moon Knight
�صيلع����ب دور فران�صي�����ض ف����ورد كوب����وال 
يف الفيلم الق����ادم »فران�صي�����ض والعراب« 
ح����ول �صناعة الفيل����م الكال�صيكي ال�صهري 

للمخرج باري ليفين�صون.
الق����ادم  الق�ص����ري  امل�صل�ص����ل  �صيعر�����ض 
»م�صاه����د م����ن زواج« يف �صبتمرب-اأيل����ول 
على من�صة HBO و�صتكون متاحة للبث 

.HBO Max على

اأحتفت و�سائل االعالم الفنلندية 
واالو�ساط الثقافية في البالد، بح�سول 

المخرج الفنلندي يوهو كوزمانين 
)مواليد 1979(، على الجائزة الكبرى في 

مهرجان كان ال�سينمائي في دورته 74، 
لاليام 6-17 تموز عن فيلمه )المق�سورة 

رقم 6(، وتقا�سمها مع المخرج االإيراني 
ا�سغر فرهادي عن فيلمه )بطل(، 

وكوزمانين هنا هو ثاني مخرج فنلندي 
ينال هذه الجائزة، بعد ان نالها  عام 

2002 اأكي كاور�سمكي ) مواليد 1957( عن 
فيلمه ) رجل بدون ما�سي(.

املخرج يوه���و كوزمانني، در�ض االإخراج ال�صينمائي 
يف كلي���ة الفن���ون والت�صمي���م يف جامع���ة هل�صنكي، 
وعم���ل كمخ���رج يف امل�ص���رح واالوب���را والتلفزيون 
النق���اد  انتب���اه  اعمال���ه  ونال���ت  عدي���دة،  ل�صن���وات 
واجلمه���ور وح�صلت على العديد م���ن اجلوائز.  يف 

ع���ام 2010 اخ���رج فيل���م )الر�صام���ون( ال���ذي تر�صح 
جلوائ���ز فنلندي���ة يف خم�ض فئ���ات )بطول���ة متثيل، 
�صيناريو، اإخراج، ت�صوير، اأف�صل فيلم(، عام 2016 

اخرج  فيلم ) ا�صعد يوم يف حياة اويل ماكي(. 
فيل���م )املق�ص���ورة رق���م 6(، م���ن انت���اج ع���ام 2021، 
وامل�صن���ف كفيل���م درامي، مدت���ه �صاع���ة و46 دقيقة، 
)الطماط���م  موق���ع  عل���ى   70٪ ن�صب���ة  عل���ى  وحائ���ز 
Rotten Tomatoes( املعن���ي بتقييم   ����� الفا�ص���دة 
ف������الم، ه���و انتاج م�ص���رك، فنلندي � رو�صي  ونقد االأ
� ا�صت���وين � امل���اين، ي�صتند اىل رواي���ة بنف�ض اال�صم، 
للكاتب���ة الفنلندي���ة روزا ليك�ص���وم )موالي���د 1958(، 
وه���ي كاتب���ة وفنان���ة ت�صكيلي���ة فنلندي���ة وخمرج���ة 
وممثل���ة وي�صفوها ع���ادة بالفنان���ة ال�صاملة. در�صت 
االأنرثوبولوجي���ا والعل���وم االجتماعية يف هل�صنكي 
وكوبنهاغ���ن ومو�صكو. ترجم���ت اأعمالها اإىل العديد 
م���ن اللغ���ات. كتب���ت الرواي���ة والق�ص���ة الق�ص���رية، 
باالإ�صاف���ة اإىل انه���ا قامت باإجناز ر�ص���وم كاريكاتري 
ولوح���ات واأفالم وم�صرحيات وكتب لالأطفال. عرفت 
بكتابته���ا ق�ص�ض العدي���د من االأف���الم الناجحة مثل، 
هي�صري���ا 1993، ري�صت���و 1999� وثائق���ي، واأي�ص���ا 
لعب���ت ادوارا يف اأفالم اأخ���رى )اقتل املدينة 1986(. 
ويف ع���ام 2011 حازت روايته���ا )املق�صورة رقم 6( 
عل���ى جائزة فنلندي���ا وهي جائزة اأدبي���ة مرموقة يف 
فنلندا، تاأ�ص�صت عام 1984، متنحها �صنويا موؤ�ص�صة 
الكت���اب الفنلندية لعمل روائي يت���م اختياره من بني 
5 كت���ب مر�صح���ة، م���ن قبل جلن���ة حتكي���م مكونة من 

اأع�ص���اء. وغالًبا ما  ثالث���ة 
اأ�صل���وب  النق���اد  ي�ص���ف 
االأدب���ي  ليك�ص���وم  روزا 
باأن���ه م���ا بع���د احلداث���ة، 
الرئي�صية  واملو�صوعات 
يف اإعماله���ا ه���ي املراأة، 

ال�صلطة واجلن�ض.
الفنلن���دي  الفيل���م 
 )6 رق���م  )املق�ص���ورة 
املاأخ���وذ ع���ن الرواي���ة 
والذي  اال�ص���م،  بنف�ض 
ا�صرك���ت الكاتبة اىل 
يف  املخ���رج،  جان���ب 
كتاب���ة ال�صيناريو له، 
مل يلت���زم ال�صيناريو 
ال���واردة  باالأ�صم���اء 
وال  الرواي���ة،  يف 
حرك���ة  مب�ص���ار 
بعم���ر  وال  القط���ار 

ال�صخ�صي���ات، واأج���رى تغ���ريات طفيفة يف 
بع�ض االحداث.  يحكي الفيلم ق�صة عالقة حب تن�صاأ 
ب�ص���كل غ���ري متوقع، ب���ني �صخ�صني خمتلف���ني متاما 
اجربا عل���ى تقا�صم مق�صورة، خ���الل رحلة يف قطار 
اىل الدائ���رة القطبي���ة، حت���دث يف ت�صعين���ات القرن 
املا�صي. الرجل )فادمي(، عامل مناجم، رو�صي، لعب 
دوره املمث���ل الرو�ص���ي ي���وري بوري�ص���وف )مواليد 

وهو   ،)1992
يتمي���ز  رج���ل 
ن���ة  خل�صو با
اخلمر  ي�ص���رب 
الوق���ت  ط���وال 
دائما،  ومتذم���ر 
طريق���ه  يف 
مدين���ة  اىل 
ن�ص���ك  ما ر مو
بحث���ا  القطبي���ة 
عن عم���ل. واملراأة 
طالب���ة  )الورا( 
فنلندي���ة،  اآث���ار 
انه���ت درا�صتها يف 
ام���راأة  مو�صك���و، 
هادئ���ة، هارب���ة م���ن 
عالق���ة ح���ب غام�صة 
مو�صك���و،  يف 
يف  ال���كالم،  قليل���ة 
مدين���ة  اىل  طريقه���ا 
مورمان�ص���ك ملعاينة بع�ض ال�صخ���ور االثرية، لعبت 
دوره���ا املمثل���ة الفنلندي���ة �صي���دي ه���ارال )موالي���د 
1984(. خالل الرحل���ة من مدينة مو�صكو اىل مدينة 
مورمان�صك، والتي متتد الأيام عديدة، يواجهون فيها 
�صخ�صي���ات خمتلفة، ومواقف تربز فيها اأحيانا روح 
الكوميدي���ا ال�صوداء، تتغ���ري اآرائهما عن احلياة، عن 

الوح���دة وال�صداقة وحاجته���م للتوا�صل االن�صاين. 
ففي الوقت الذي هم يعي�صون يف مق�صورتهم، يتغري 
الع���امل م���ن حولهم، وي���رون مدن���ا منه���ارة وحاالت 
بائ�صة، فتب���داأ وجهات نظرهم باالق���راب واالتفاق، 
كلما تق���دم القطار يف رحلته اىل اأجواء اأكرث برودة، 
حيث ت���ربز احلاجة للدفء اأكرث، فتزول �صيئا ف�صيئا 
روح التناف���ر والع���داء، يف النهاية ت�صب���ح ال�صداقة 
واحل���ب ممكن���ا.  يف وقت �صدور الرواي���ة قيل عنها 
انه���ا تريد القول بان رو�صيا الت���ي تعر�صت لالزمات 
بع���د انهيار االحت���اد ال�صوفياتي، وفنلن���دا الوديعة، 
عليهم���ا التعاي�ض م���ع بع�صهما البع����ض يف امل�صاحة 

التي يعي�صون فيها.
كت���ب الناق���د ت���ود مكارث���ي، )11 مت���وز 2021( يف 
�صحيف���ة )دي���د الي���ن( ال�ص���ادرة يف هولي���ود، بع���د 
م�صاهدت���ه الفيل���م )ان االأداء الرائ���ع للممثلني ارتفع 
بق�ص���ة الفيلم كث���ريا، ففظاظة الرج���ل تنتزع على يد 
ام���راأة ت�صاعده لظهور حقيقت���ه االإن�صانية، وبالتايل 

العثور على روحه ال�صائعة(. 
كان خمطط���ا للفيل���م ان يت���م ت�صوي���ره يف مو�صكو، 
يف  الت�صوي���ر  مت  الكورون���ا  جائح���ة  ب�صب���ب  لك���ن 
حمط���ة بطر�صب���ورغ، ويف قط���ار رو�ص���ي متح���رك 
باجت���اه مدينة مورمان�ص���ك اأوائل عام 2020 وجرت 
اعم���ال املونتاج واالعمال الفنية اخلا�صة بالفيلم يف 

ا�صتوديوهات مو�صفيلم ال�صهرية يف مو�صكو.
لو�صائ���ل االع���الم، ولقاءات���ه  املخ���رج  اأحادي���ث  يف 
التلفزيوني���ة، ق���ال ع���ن الفيل���م ان فري���ق العمل كان 

يطمح للح�صول عل���ى ال�صعفة الذهبية ملهرجان كان، 
واأ�ص���اف ب���اأن ح�ص���ول الفيل���م، منا�صفة م���ع الفيلم 
االإي���راين، على اجلائ���زة الكربى، من ب���ني 24 فيلما 
مت�صابق���ا، الأ�صماء خمرجني مرموق���ني، �صيئا عظيما 
ت�صتحق���ه ال�صينم���ا الفنلندية وان اجلائ���زة تعني له 
�صخ�صي���ا الكث���ري. يذك���ر ان الفيلم �صيت���م عر�صه يف 
ال�ص���االت الفنلندي���ة اخلريف الق���ادم، بينما تعاقدت 
�صركة �صوين االمريكية لتوزيع الفيلم الأنحاء العامل، 
فباالإ�صاف���ة اإىل اأمري���كا ال�صمالي���ة، �صت�صه���د �صفق���ة 
ا حق���وق توزيع فيل���م )املق�صورة رقم  التوزي���ع اأي�صً
6( اىل اأمريكا الالتيني���ة واأوروبا ال�صرقية وجنوب 
�ص���رق اآ�صيا وال�صرق االأو�صط.  بع���د فوز الفيلم، قال 
بع�ض املتابعني ب���ان ال�صينما الفنلندية، �صتخرج من 
حتت ظالل عباءة اأك���ي كوري�صماكي باعتباره الفائز 
االأول يف مهرج���ان كان ع���ام 2002 وا�صم���ه مهيم���ن 
دوليا عند احلديث عن ال�صينم���ا الفنلندية، وابتدات 

مرحلة جديدة  لل�صينما الفنلندية.
يذك���ر ان الدورة 74 م���ن مهرجان كان، كانت برئا�صة 
املخ���رج االأمريك���ي �صباي���ك يل، وكان الفيل���م الفائ���ز 
“تيت���ان”  فيل���م  وه���و  الذهبي���ة،  ال�صعف���ة  بجائ���زة 
)Titane( وه���و درامي فرن�ص���ي بلجيكي من تاأليف 
واإخراج جوليا دوكورن���او ، كاأول فنانة امراة تفوز 
به���ذه اجلائزة. ومتيز الفيلم ح�ص���ب النقاد مبعاجلة 
جريئة غري م�صبوقة لق�صة قاتل، وان انتقده البع�ض 
مل�صاه���د العن���ف واجلن����ض، لك���ن موق���ع )الطماط���م 

الفا�صدة( منحه تقدير95%.

ال�سينمائي االأوروبي الوحيد الذي افتتح اأهم مهرجانين �سينمائيين في العالم في نف�س العام 

فيني�سيا يفتتح بفيلم لبيدرو المودوفار

فيلم )المق�سورة رقم 6( الفنلندي الذي فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان

جديدة بن�سخة  زواج" لبرغمان  من  "م�ساهد 



قحطان جا�سم جواد

يلخ�����ص  �ش����ارع الر�ش����يد تاري����خ بلد 
واأزمة وطن لكرثة ما يروي عن نف�شه 

من اإرث واأنا�ص مروا عليه.
و�شارع الر�شيد اأن�شاأه اأول مرة خليل 
با�ش����ا حاك����م بغ����داد وقائ����د اجلي�����ص 
العثماين و�ش����مي با�شمه )خليل با�شا 
جادة �ش����يتي(، وافتت����ح يف 23 متوز 
1916 وه����و ي����وم اإع����ان الد�ش����تور، 
وميت����د م����ن الب����اب ال�ش����رقي اإىل باب 
املعظ����م، وكان الغر�����ص من����ه ت�شهي����ل 

�شري العربات الع�شكرية.
ث����م تطورت الأمور لي�شب����ح ال�شريان 
الرئي�����ص ملدين����ة بغ����داد، وه����و اأ�شهر 
�ش����ارع عراقي، مل����ا �شمه م����ن �شواهد 

�شيا�شية وعمرانية وثقافية وفنية.
وتبدل����ت ت�شميات ال�شارع لعدة مرات 
�ش����ارع  عل����ى  ال�ش����م  ا�شتق����ر  اأن  اإىل 
الر�شيد عام 1936 الذي اأطلقه العامل 
اللغوي وامل����وؤرخ العراق����ي م�شطفى 

جواد تيمن����ا بالع�شر الذهبي للخليفة 
ه����ارون الر�شي����د، واأخ����ذت ب����ه اأمانة 
ت�شمي����ات  ع����ن  امل�شوؤول����ة  العا�شم����ة 
ال�شوارع، وظل ال�شم اإىل يومنا هذا.
يف  الفني����ة  ال�شواه����د  اأب����رز  وم����ن 
ال�ش����ارع �شرك����ة جقماقج����ي لت�شجيل 
الأ�شطوان����ات املو�شيقي����ة والغنائية، 

وتق����ع يف اأول طري����ق �ش����ارع الر�شيد 
م����ن جه����ة الب����اب ال�شرقي، كم����ا يقول 
الباح����ث الرتاث����ي با�شم عب����د احلميد 

حمودي.
و�شرك����ة جقماقج����ي -الت����ي تاأ�ش�شت 
ع����ام 1918- موؤ�ش�ش����ة عريقة حفظت 
والفن����ي  املو�شيق����ي  الع����راق  تاري����خ 

م����ن خال اأ�شطواناته����ا التي �شجلتها 
لأ�شاط����ن الغن����اء العراقي مثل حممد 
القباجن����ي وناظ����م الغ����زايل وداخ����ل 
ح�ش����ن وح�شريي اأب����و عزيز ونا�شر 
حكيم و�شليم����ة با�شا وعفيفة اإ�شكندر 

وغريهم.
ويتحدث حم����ودي عن اأب����رز م�شارح 

وماهي �شارع الر�شيد، ومنها م�شرح 
اله����ال فق����د غن����ت فيه كوك����ب ال�شرق 
اأم كلث����وم ع����ام 1932، كم����ا غنت فيه 
�شاحب����ة  ن����ادرة  امل�شري����ة  املطرب����ة 
ليل����ى  "يقول����ون  ال�شه����رية  الأغني����ة 
يف الع����راق مري�ش����ة في����ا ليتني كنت 
الطبي����ب امل����داوي"، وكذل����ك املطرب����ة 
من����رية املهدية التي �شبق����ت اأم كلثوم 
يف  وغن����ت   ،1919 ع����ام  بغ����داد  اإىل 
�شينم����ا �شنرتال ثم مله����ى الهال، اإىل 
جان����ب العازف����ن اليهودي����ن �شال����ح 
وداود الكويت����ي، وهم����ا اللذان اأ�ش�شا 
الأغنية العراقية احلديثة، اإ�شافة اإىل 
�شف����ري الأغنية العراقية ناظم الغزايل 

وزوجته �شليمة مراد.
كم����ا كان����ت هن����اك جمموعة م����ن دور 
مث����ل  الر�شي����د  �ش����ارع  يف  ال�شينم����ا 
رويال و�شن����رتال والر�شيد والزوراء 
والوطني والرافدي����ن ال�شيفية، ومن 
الدور ال�شينمائية الباقية حتى يومنا 
ه����ذا �شينم����ا ال����زوراء وحتول����ت اإىل 

م�شرح ث����م جمم����ع جت����اري، و�شينما 
روك�ش����ي الت����ي حتول����ت اإىل م�ش����رح 

النجاح حاليا.
وكت����ب ال�شحف����ي �ش����ادق الأزدي يف 
ذكريات����ه الفني����ة ع����ن �ش����ارع الر�شيد 
قائ����ا "يف الع�شريني����ات م����ن الق����رن 
الفني����ة  الف����رق  بع�����ص  زارت  ال�����20 
امل�شري����ة الع����راق، وكان له����ا دور يف 
تطوير احلركة الفني����ة". وا�شاف اأن 
"�شالة �شينما الوطني �شهدت عر�ص 
اأول م�شرحي����ة لفرق����ة الفنانة الكبرية 

فاطمة ر�شدي".
اأم����ا الزي����ارة الأه����م ملله����ى الهال يف 
�ش����ارع الر�شيد فكان����ت لأم كلثوم عام 
تذك����رة  �شع����ر  و�ش����ل  حي����ث   ،1932
حفاته����ا اإىل اأ�شع����ار مرتفع����ة حينها، 
ون�ش����رت جري����دة ال�شتقال مقال عن 
الزيارة بعنوان "�شحر بابل وفرعون 
يف ملهى الهال"، وقالت اإن اأم كلثوم 
قدمت 12 حفلة بداية من 18 اأكتوبر/

ت�شرين الأول 1932.
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�شدر عن دار املدى كت���اب بعنوان "املر�ص كا�شتعارة 1978" 
ل�ش���وزان �شونت���اغ، حيث م���ن خاله تطرح جم���الت الت�شابه 
ب���ن وجهات النظر العام���ة حول ال�شرط���ان، وال�شل، اأظهرت 
�شونت���اغ اأن كا املر�شن مرتبط���ان بالأ�شباب النف�شية. على 
وج���ه اخل�شو�ص، قالت �شونت���اغ اإن اأ�شم���ل واأف�شل طريقة 
للتفك���ري يف الأمرا�ص هي عدم اللجوء اإىل ال�شتعارة. كانت 
تعتق���د اأن ل���ف املر����ص بال�شتعارات يحب���ط عزمية املر�شى 
وي�شمتهم ويخجله���م. اختلف معها بع�ص الكتاب الآخرين، 
قائلن اإن ال�شتعارات واللغة الرمزية الأخرى ت�شاعد بع�ص 

الأ�شخا�ص املت�شررين على تكوين معنى من جتاربهم.

لو اأن حفلة تعذيب مواطن 
وقتله بدم بارد يف مركز 

مكافحة اإجرام الب�شرة متر، 
من دون عقاب �شارم ملنفذيها، 

فقد ل ن�شتبعد اأن تتحول 
مراكز ال�شرطة اإىل دوائر تنفيذ 

الأحكام بحجة اأن �شرطتنا 
املغوارة تريد احلفاظ على 

ال�شلم الجتماعي،  تنفيذ 
القانون على طريقتها اخلا�شة .

اخلرب الذي ن�شرته و�شائل 
التوا�شل الجتماعي يقول: اإن 
�شابا من اأهايل الب�شرة ا�شمه، 

اعتقاله  حممد" مت  "ه�شام 
لت�شابه ا�شمه مع ا�شم �شخ�ص 
اآخر متهم بجرمية قتل، ولأن 

ال�شرطة ل جمال عندها للبحث 
عن احلقيقة، فاإن اأق�شر الطرق 

هو اإقامة حفلة تعذيب حتى 
يلفظ هذا امل�شتبه به اأنفا�شه. 

ما بن بيان �شرطة الب�شرة 
التي اأخربتنا اأنها �شتحقق يف 
الأمر، وبن ب�شاعة الق�شا�ص 

من �شجن، تعي�ص النا�ص اليوم 
يف ظل اأفراد واأجهزة يعتقد 

كل منهم اأن له احلق يف تنفيذ 
قانونه اخلا�ص، قد تكون هناك 

جرائم ت�شتحق العقاب، لكن 
املوؤكد اأن العقوبة يجب اأن 

تاأتي باأمر من الق�شاء، ل باأمر 
من �شباط يعتقدون اأنهم فوق 

القانون وفوق ال�شرائع، عندما 
ي�شر البع�ص على تنفيذ قانونه 

اخلا�ص، فاأغلب الظن اأننا 
ننجرف اإىل هاوية ل نهاية لها.
لعل الأخطر يف واقعة تعذيب 

ال�شجن وموته، لي�ص اأن اأفرادًا 
من ال�شرطة قرروا اأن يكونوا 

هم الدولة وهم القانون، بل هو 
�شمت حمافظ الب�شرة اأ�شعد 

العيداين الذي يبدو اأنه يعي�ص 
يف كوكب اآخر. 

اليوم النا�ص تعي�ص يف ظل 
اأجهزة اأمنية هي عبارة عن 
خلطة منتقاة من مت تعينها 

باوامر من جهات حزبية ، ولهذا 
جند ولئها للهذه الحزاب 

ولي�ص للقانون ، كما ان موؤهات 
البع�ص من قوانا الأمنية 

جمموعة من العبارات املحفوظة 
يف علب قدمية من عينة "وين 

رايح"، "الأخ من يا عمام"، 
فت�شعر اأنهم جميعًا، يرددون 
هتافًا واحدًا، ويرتدون ثوبًا 

واحدًا، ويف يد كل منهم ع�شا 
غليظة يخرجها يف اللحظة التي 

ي�شم فيها رائحة اختاف مع 
ممار�شاته الا�شرعية.

لقد عملت الب�شرية منذ عقود 
على اخرتاع ا�شمه الد�شتور 
الذي هو عقد اجتماعي بن 

املواطنن جميعًا، ينتقل 
من خاله املجتمع من حالة 

الفو�شى والاقانون، اإىل حالة 
النظام والتح�شر والعدالة التي 

تطبق على اجلميع، وهذه هي 
ال�شمانة الوحيدة ل�شتمرار 

احلياة، ومن دون ذلك �شيتحول 
املجتمع اإىل غابة يفر�ص فيها 

القوي قانونه اخلا�ص على 
ال�شعفاء.

قبل ا�شهر قررت ولية 
ميني�شوتا الأمريكية دفع مبلغ 

وقدره "27 مليون دولر" 
تعوي�شًا لعائلة جورج فلويد.. 
واأمتنى عليك، عزيزي القارئ، 

ان ل تطالب حمافظ الب�شرة بان 
يدفع تعوي�شا لعائلة املقتول 

.. فقط ان يخرج علينا ي�شتنكر 
مثل هذه اجلرائم ويدين ما 

يجري يف حمافظته من جرائم 
وعمليات نهب .. وذلك ا�شعف 

الميان .

اين اتهم العيداين 

املر�ض كا�ستعارة 

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئة العامة لاأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����ص له���ذا اليوم 
)الثاثاء( اأن درجات احلرارة مقاربة 
اجل���و  واأن  اأم����ص،  لي���وم  ملعدلته���ا 
�شيك���ون م�شم�ش���ًا يف جمي���ع مناطق 

الباد.

C°  29 -C°  45  / النجف     C°  27 -    C° 43   /اأربيل

C°  32 -C°  48  / الب�سرة      C°  29 -    C° 45 /بغداد

C°  28 -C°  44 الرمادي/     C°  28 -    C° 44   /املو�سل

ال���ر����س���ي���د   ������س�����ارع  يف  ك����ل����ث����وم  اأم  غ����ن����ت  ع����ن����دم����ا 

حول العالم

ق���ال وزي���ر الثقاف���ة الدكت���ور ح�ش���ن 
ناظ���م اإنَّ الع���راق جن���ح يف ا�شرتداد 
اأك���رب جمموع���ة اآثاري���ة مهرب���ة م���ن 

الوليات املتحدة الأمريكية.
واأ�ش���اف: بل���غ ع���دد الرق���م الطينية 
امل�ش���رتدة 17 األف قطعة اآثارية، وقد 
ُبذل���ت جهود كبرية بذل���ك بن وزارة 
الثقاف���ة وال�شياحة والآث���ار ووزارة 
اخلارجية، ف�شًا عن جهود �شفارتنا 
يف وا�شنطن ا�شتمرت لأ�شهر طويلة، 
وانتهينا من ا�شرتداد هذه القطع من 

مناف���ذ عدي���دة كان���ت موج���ودًة هن���ا 
اأبرزها  م���ن جامعة كورنيل حتديدًا، 
واأنَّ ع���ودة ه���ذه القط���ع �شتكون يف 
الطائرة نف�شها لل�شيد رئي�ص الوزراء 
م�شطف���ى الكاظم���ي اإىل بغ���داد بع���د 

انتهاء زيارته املهمة لوا�شنطن.
وتاب���ع ناظ���م: اإنَّ ه���ذا ح���دٌث كب���رٌي، 
واآم���ل يف امل�شتقب���ل القري���ب العم���ل 
اجلاد اأي�شًا م���ع �شفاراتنا يف العامل، 
ويف اأوروب���ا حتدي���دًا لن�شتعيد بقية 

اآثارنا.
م�شطف���ى  ال���وزراء  رئي����ص  واأ�ش���اد 
الكاظم���ي باجله���ود العراقي���ة الت���ي 

بذلت ل�شتعادة هذه الكنوز. 
دار  ع���ام  مدي���ر  ك�ش���ف  جانب���ه  م���ن 

املتح���دث  العراقي���ة،  املخطوط���ات 
وال�شياح���ة  الثقاف���ة  وزارة  با�ش���م 

والآث���ار العراقية، اأحم���د العلياوي، 
ع���ن ماهية القط���ع الأثري���ة املقرر اأن 

ت�شل اىل العراق يف وقٍت قريب.
القط���ع  "ه���ذه  اإن  العلي���اوي  وق���ال 
ه���ي األواح ورق���م عراقي���ة �شومرية، 
ف�ش���ًا عن قطٍع اأخرى متنوعة، وهي 
مب�شت���وى واحد م���ن الهمية وتعرب 
ع���ن تاري���خ وح�ش���ارة الع���راق بكل 

اطيافه وتنوعه".
حلم���ًا،  كان  "اعادته���ا  اأن  واأ�ش���اف، 
وه���و موقف م�شرف من البلدان التي 

اعادتها وخا�شة اأمريكا".
وع���زا العلي���اوي، فقدان تل���ك القطع 
اإىل احلال���ة المني���ة غ���ري امل�شتق���رة 
يف الع���راق خ���ال احل���روب، حي���ث 
اتاح���ت تهري���ب و�شرق���ة تل���ك القطع 
ق�ش���م  "لدين���ا  م�شيف���ًا،  الأثري���ة، 

ال�ش���رتداد اخلا����ص مبتابع���ة اأماكن 
تواج���د تل���ك القط���ع وتنظي���م ملفات 
قانوني���ة ل�شرتدادها وفق دلئل على 

هويتها".
الع���راق،  اأن  اإىل  لف���ت  العلي���اوي 
"ا�شتعاد نحو 4600 قطعة اثرية من 
الآثار املهرب���ة اإىل اخلارج، للمتحف 
العراقي، وذلك بالتوا�شل مع خرباء 

ودول وجهات خمت�شة".
الأثري���ة  القط���ع  اآلف  وتعر�ش���ت 
العراقي���ة للنهب وفق���دت اأثرها بينها 
16 األف قطعة من متحف بغداد خال 
اجتياح ق���وات دولية بقي���ادة اأمريكا 
للباد واإ�شقاطها النظام ال�شابق عام 

.2003

ال���ع���راق ي��ن��ج��ح يف ا�����س����رداد اأك�����ر جم��م��وع��ة اآث����اري����ة م��ه��رب��ة 

اأثار مقتل الكوميدي الأفغاين نظر حممد، 
وال����ذي كان يعم����ل يف ال�شرط����ة الأفغانية، 
عل����ى ي����د حرك����ة طالب����ان، حفيظ����ة ال�شعب 
الأفغ����اين وعلى م�شتوي����ات خمتلفة. ويف 
تفا�شي����ل الق�ش����ة، اأن الكومي����دي حمم����د، 
با�ش����م  ال�شعبي����ة  الأو�ش����اط  املع����روف يف 
اأيام العيد  "خا�ش����ه"، قد ج����اء اإىل منزل����ه 
يف قندهار، فخطفه م�شلح����ون ثم اأعدموه 
مدين����ة  يف  �شج����رة  عل����ى  جثت����ه  وعّلق����وا 
قنده����ار. حينها �شارعت احلرك����ة اإىل نفي 

�شلوعها يف الق�شية، لكن قبل يومن ُن�شر 
على مواقع التوا�ش����ل الجتماعي ت�شجيل 
م�ش����ور يظه����ر الرج����ل معتق����ًا ل����دى جمع 
م����ن م�شلح����ي طالبان. واأثن����اء احلوار بن 
الرجل وب����ن م�شلحي طالبان، مزح الرجل 
معه����م، م����ا اأغ�ش����ب اأحده����م، ف�شفع����ه عدة 

مرات على وجهه ثم اأمر امل�شلحن بقتله.
اأثار الفيديو ا�شتياء يف ال�شارع الأفغاين، 
خ�شو�ش����ًا بع����د اأن اعرتف����ت احلركة بقتل 
الرجل. وقال الناط����ق با�شم طالبان، قاري 

يو�شف، اإن م�شلحي طالبان قاموا باغتيال 
نظ����ر حمم����د، لأن����ه كان يعم����ل يف �شفوف 

قوات ال�شرطة املحلية.
ون�ش����ر ال�شيا�شي الأفغاين عمر زاخيلوال، 
وه����و �شف����ري اأفغان�شت����ان ل����دى باك�شت����ان 
اإحداهم����ا  خلا�ش����ه؛  �شورت����ن  �شابق����ًا، 
جلثمان����ه، حي����ث جتل�����ص بنات����ه حوله يف 
ال�شي����ارة، والثاني����ة للكومي����دي وه����و يف 
معتق����ل طالب����ان. ث����م كت����ب اأن ال�شورت����ن 

مظهر للظلم واملظلومية.

�شدم���ة كب���رية تلقاه���ا اجلمي���ع قب���ل اأي���ام، 
حينم���ا ن�ش���رت اأخب���ار خاطئة تتح���دث عن 
وفاة الفنانة امل�شري���ة دلل عبد العزيز، ذلك 
الأمر ال���ذي اأفجع جميع حمبيه���ا واأحزنهم. 
قب���ل اأن تخ���رج العائل���ة غا�شب���ة ومتوعدة، 
موؤك���دة اأن اخل���رب ال���ذي ن�شر غ���ري �شحيح، 
وطالب���وا اجلميع بتح���ري الدقة قب���ل كتابة 
مث���ل هذه الأم���ور، التي ل حتتم���ل اأن يكون 
به���ا خطاأ. ويف برناجم���ه التلفزيوين، خرج 
الإعام���ي رام���ي ر�ش���وان زوج الفنانة دنيا 

�شمري غ���امن، ليتحدث عما ج���رى م�شريا اإىل 
ان���ه كان متواج���دا يف غرف���ة تابع���ة للرعاية 
املركزة م���ع والدة زوجته، ليفاج���اأ بكم كبري 
من ر�شائ���ل التعزي���ة والت�ش���الت التي ترد 
اإىل هاتف���ه، وه���و ل يعل���م ال�ش���ر وال�شب���ب 
يف ذل���ك، ليجي���ب بعدها على ات�ش���ال هاتفي  
م���ن �شقيقة الفنان���ة دلل عبد العزي���ز املقيمة 
مبحافظ���ة الإ�شكندري���ة، والت���ي كانت تبكي 
ب�شب���ب الأخبار املن�ش���ورة، ولكنه اأو�شح لها 

اأن الأمر ما هو اإل �شائعة غري حقيقية. 

 "طالبان" تعدم فنانًا كوميديًا اأفغانيًا وتعّلق جثته على �سجرة

هكذا تلقت عائلة دالل عبدالعزيزخرب وفاتها

29 July 2021

يف عمر 63 عامًا وتفوز بلقب 
امل�سنات" جمال  "ملكة 

دائم���ا م���ا كانت معلم���ة البيان���و واجل���دة ل�شبعة اأحف���اد كيمربيل 
غيدي تظن اأن بلوغ ال�شتن مبثابة حكم بالإعدام واإيذانا مبفارقة 
احلي���اة، لك���ن من���ذ و�شوله���ا هذه ال�ش���ن، ب���داأت غي���دي ممار�شة 
التدريب���ات الريا�شية بل وتزوجت. والأعجب اأنها دخلت م�شابقة 
ملكة جمال تك�شا�ص لكبار ال�شن يف دال�ص يوم ال�شبت.. وفازت.

وقال���ت غي���دي، البالغة من العم���ر 63 عاما: "�شورت���ي عن نف�شي 
تغ���ريت، لأين اأ�شع���ر اأن ثمة جمال يف التجاعي���د واأ�شعر اأن هناك 

الكثري الذي ميكن قوله عن كوين امراأة نا�شجة".
عام���ا،  و75   60 ب���ن  للن�ش���اء  الكب���ار،  جم���ال  م�شابق���ة  �شمل���ت 
ال�شتعرا����ص بالع�شا والرق�ص ال�شرقي واأداء اأغنية يل غرينوود 
"فخ���ور اأن اأك���ون اأمريكيا" )براود تو بي اآن اأمريكان( ومترين 

ال�شغط بذراع واحدة.
قال���ت جوي����ص براون الفائ���زة ال�شابق���ة، وهي مهند�ش���ة متقاعدة 
وراق�ش���ة النق���ر: "�شع���وري عن نف�ش���ي حت�شن اأكرث م���ن عقد يف 
حيات���ي... ميك���ن اأن تتاأل���ق يف اأي �ش���ن، �ش���واء يف الأربع���ن اأو 
اخلم�ش���ن اأو ال�شت���ن اأو ال�شبعن اأو حتى الثمان���ن- فالأمر كله 
يتعل���ق بحالتك النف�شية وكيف ت�شتغله���ا"، واأ�شافت "اأحب كوين 

يف ال�شتن"، وفقا لرويرتز.

 اأعلنت الفنانة العاملية �شاكريا اأنها ل ت�شمح لطفليها 
بال�شتم���اع لأغانيها اأو م�شاه���دة مقاطع فيديوهاتها 
ة  لحد  امل�ش���ورة داخل املنزل. وبت�شريح���ات خا�شّ
الربام���ج التلفزيوني���ة، اأك���دت اأنها حتر����ص على األ 
ي�شتمع طفاها لأعمالها الفنية لأن املنزل هو بيئتهما 
اخلا�ش���ة، وه���ي حت���اول منحهم���ا حي���اة طبيعية ل 
تت�ش���ل بال�شه���رة والأ�شواء، ول حت���ى مبو�شيقاها 

التي هي عملها الأ�شا�شي يف احلياة.
وقال���ت اإنها ل ت�شتطع اأن تنك���ر اأنها ووالدهما لعب 
كرة القدم الإ�شباين ج���ريارد بيكيه من ال�شخ�شيات 
العامة وال�شه���رية، لكنهما يب���ذلن ق�شارى جهدهما 

ليجع���ا حياتهما م���ع طفليهما داخل املن���زل طبيعية 
وبعي���دة عن عملهما. وت���رى �شاكريا اأن عدم ال�شماح 
لطفليه���ا مب�شاه���دة اأعماله���ا و�شيل���ة ملنحهم���ا حرية 
الختي���ار وع���دم اإجبارهما عل���ى اأي �ش���يء حتى لو 
كان���ت مو�شيقاه���ا. وتابع���ت حديثها اأنه���ا ل تناق�ص 
اأغانيه���ا اأو اأعماله���ا داخ���ل املنزل مع زوجه���ا بيكيه 
لأن���ه ل يتوق���ف ع���ن النتق���اد فعندم���ا ي�شاه���د اأح���د 
الفيديوه���ات امل�ش���ورة يبداأ يف توجي���ه النقد اإنه ل 
ي�شتوع���ب ما عاقة م�شاه���د معينة بكلم���ات الأغنية 
وه���ي تكتفي بال���رد: "دعنا ل نتناق����ص يف هذا الأمر 

اأبدا".

�ساكريا متنع 
طفليها من اال�ستماع 

الأغانيها
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