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الوطنية الديمقراطية ووحدة الي�شار اال�شتراكي

ف�����ي ذك���������رى رح�����ي�����ل ����ش���اه���ي���ن

لطفي حامت يكتب:

عالء املفرجي يكتب:

هن���اأ جمل�س الق�ساء الأعلى جريدة )امل���دى( بذكرى �سدورها قائال: 
يتقدم جمل�س الق�ساء الأعلى باأزكى التهاين والتربيكات اإىل ال�سادة 
رئي�س التحرير وكافة منت�سبي ال�سحيفة مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية 

لتاأ�سي�سها متمنني لكم املزيد من التقدم والنجاح.. 

مجل�س الق�شاء االأعلى يهنئ 

  بغداد / محمد �صباح

ال���دورة الربملاني���ة احلالي���ة باأنه���ا  ف���ت  ُو�سِ
»الأ�س���واأ والأق���ل فاعلي���ة« مقارن���ة بالدورات 
الربملانية ال�سابقة، كما اأنها مل تكن مب�ستوى 

الطموح يف اجناز القوانني ومتريرها.
و�سه���دت اأي�سا غيابات متعددة، رف�ست هيئة 
الرئا�س���ة الإعالن عنها، وحجب���ت معلوماتها 
ع���ن ال���راأي الع���ام، بح�س���ب تقاري���ر اأعدته���ا 

جمل����س  اأداء  مبراقب���ة  معني���ة  موؤ�س�س���ات 
النواب.

العج���ز يف اأداء ال�سلط���ة الت�سريعية، خا�سة 
يف نهاية الف�سل الت�سريعي الأخري، �سيوؤجل 
اإق���رار )80( قانون���ا اأُكمل���ت قراءته���ا الأوىل 
والثاني���ة، وكذلك اأي�سا ترحي���ل )56( قانونا 
م���ن القوانني املعطلة واخلالفي���ة منذ دورات 

ما�سية اإىل الدورة الربملانية اجلديدة.
الربمل���ان احل���ايل خرق���ا وا�سح���ا  وارتك���ب 

للد�ستور من خالل اإبقاء اأربعة مقاعد برملانية 
�ساغرة رغ���م م�سادقة املحكمة الحتادية على 
اأ�سماء نوابها الأربع، الذين مل يرددوا اليمني 
الد�ستورية حت���ى هذه اللحظة، يف حني ثبت 
تنق���ل عدد من اأع�س���اء اللج���ان الربملانية من 
جلن���ة اإىل اأخ���رى من دون م�سادق���ة املجل�س 

على تلك التنقالت.
وذك���ر مزهر ال�ساعدي مدي���ر املر�سد النيابي 
العراق���ي يف حدي���ث مع )امل���دى( اأن »جمل�س 

الن���واب يف دورت���ه احلالي���ة اأجن���ز الق���راءة 
الأوىل ل����)173( قانون���ا، والق���راءة الثاني���ة 
ل����)129( قانونا، و�سّوت عل���ى )93( قانونا، 
يف ح���ني اأن ال���دورة ال�سابق���ة )ومل���دة ث���الث 
�سن���وات فق���ط(، عق���د الربمل���ان فيه���ا )188( 
الأوىل  الق���راءة  اإكم���ال  م���ن  متك���ن  جل�س���ة 
ل����)216( قانون���ا، والقراءة الثاني���ة ل�)168( 

قانونا، و�سّوت على )115( قانونا«.
 التفا�صيل �س2

مخت�صون: دور رقابي �صعيف وجل�صاته قليلة مقارنة بالدورات ال�صابقة  

مجل�س النواب.. خرق الد�شتور وت�شتر على غيابات 
اأع�شائه ورّحل قرابة 140 قانونًا للدورة الجديدة

  بغداد/ تميم الح�صن

يف  املتناف�س���ة  الكردي���ة  الح���زاب  اغل���ب  ا�ستبدل���ت 
الرت�سي���ح  قوائ���م  يف  نوابه���ا  وده���وك  ال�سليماني���ة 

اجلديدة لنتخابات ت�سرين املقبلة.
واع���ادت ده���وك نائب���ني فق���ط، بينم���ا ا�ستب���دل اح���د 
2018، وحول���ت  الح���زاب كل نواب���ه الفائزي���ن يف 

احزاب اخرى نوابها اىل الرت�سيحات الفردية.
ويتناف����س يف املحافظتني التابعت���ني لإقليم كرد�ستان 

93 مر�سحا �سمن 8 دوائر خ�س�ست للمحافظتني.
ويبل���غ جمم���وع مقاع���د املحافظت���ني 29 مقع���دًا، م���ع 
ا�سافة مقع���د واحد لدهوك ل�«كوت���ا امل�سيحيني« الذي 

يتناف�س عليه 6 مر�سحني.
اجواء املناف�س���ة يف ال�سليمانية هادئة، حيث يتناف�س 
كل 7 مر�سح���ني على مقعدين، اإذ يبل���غ عدد املر�سحني 

63 مر�سحا، فيما عدد املقاعد 18 مقعدا.
يف املحافظ���ة الكرد�ستانية هناك نح���و مليون و400 
ال���ف ناخب يحق له���م الت�سوي���ت، واملحافظة ق�سمت 

اىل 5 دوائر.

ور�سح عن الدائرة الوىل املخ�س�سة لها 4 مقاعد، 12 
مر�سحا وهي دائرة مركز املدينة، فيما الدائرة الثانية 
واملخ�س�س���ة اأي�سا للمركز فرت�سح عنها 15، وت�سم 3 

مقاعد.
الدائ���رة الثالث���ة، وهي دائرة حلبج���ة خ�س�ست لها 3 
مقاع���د وتر�سح عنها 7 مر�سحني فقط، والرابعة وهي 
دائ���رة دوكان ورانيا، فخ�س�ست له���ا 4 مقاعد ور�سح 

عنها 14 مر�سحًا.
ام���ا الدائ���رة اخلام�سة والخ���رية، وهي دائ���رة ت�سم 
مناطق جمجال، كفري، كالر، فخ�س�ست لها 4 مقاعد، 

ويتناف�س فيها 15 مر�سحًا.
اب���رز املتناف�س���ني يف ه���ذه املدينة هو ح���زب الحتاد 
يف  الول  املرك���ز  �ساح���ب  الكرد�ست���اين،  الوطن���ي 
انتخاب���ات 2018، حي���ث جم���ع حينها اك���ر من 260 

الف �سوت.
احل���زب الذي يخو�س النتخاب���ات حتت ا�سم حتالف 
كرد�ست���ان، ا�ستب���دل يف ه���ذه ال���دورة كل نواب���ه ال�8 

الفائزين يف النتخابات املا�سية.
 التفا�صيل �س3

6 مر�صحين على »كوتا الم�صيحيين« واأغلب الكتل تغير نوابها في قوائم التناف�س

يعودون   29 اأ�شل  من  نواب   8
في انتخابات ال�شليمانية ودهوك

  بغداد/ فرا�س عدنان

رهنت اللجنة املالي���ة يف جمل�س النواب، 
مب�س���ري  املوازن���ة  الأربع���اء،  اأم����س 
اإجراءه���ا  اأن  اإىل  لفت���ة  النتخاب���ات، 
القان���ون  متري���ر  �سيجع���ل  موعده���ا  يف 
ال���دورة  اإىل  تاأجيل���ه  ويت���م  م�ستحي���اًل 
املقبل���ة، داعية احلكوم���ة احلالية للم�سي 
بو�س���ع �سياغ���ات وم���واد تتنا�س���ب م���ع 

الظرف القت�سادي احلايل.
ورغ���م م���رور 8 اأ�سهر من الع���ام احلايل، 
لك���ن اللجن���ة تته���م احلكومة بع���دم تنفيذ 
موازنة الع���ام احلايل بداع���ي الطعن يف 
عدد م���ن موادها اأم���ام املحكمة الحتادية 

العليا.
ويقول ع�سو اللجنة النائب جمال كوجر، 
يف ت�سري���ح اإىل )امل���دى(، »ق���رار اإج���راء 
النتخاب���ات املبك���رة يف موعده���ا املق���ّرر 

ينبغي اأن يح�س���م يف موعد اأق�ساه الأول 
من �سهر اأيلول املقبل لكي نحدد م�ساراتنا 

يف التعامل مع املوازنة«.
واأ�س���اف كوج���ر، اأن »اخلالف���ات احلالية 
وم���ا يرافقه���ا م���ن �س���د وج���ذب �ست���وؤدي 
مبجمله���ا اإىل ا�ستم���رار تعطي���ل جل�سات 
الربمل���ان وعدم اإقرار القوانني املهمة ويف 

مقدمتها املوازنة«.
 التفا�صيل �س2

المالية النيابية ترهن موعد اإقرار الموازنة بم�شير 
االنتخابات المبكرة

 ترجمة / حامد اأحمد

�سب���ع �سنوات مت���ر منذ الإب���ادة اجلماعية الت���ي ارتكبها تنظي���م داع�س يف 
�سنج���ار �سمايل العراق التي قتل خاللها م���ا يقارب 10،000 اإيزيدي، ودول 
اوروبي���ة ت�سع���ى جاهدة ملقا�س���اة م�سلح���ي التنظيم الأجانب م���ن رعاياها 
الذي���ن �سارك���وا يف احد اب�س���ع العمال الوح�سي���ة التي ارتكب���ت يف القرن 

احلادي والع�سرين.
ا�ستن���ادا ل���الأمم املتحدة اأنه يف م�سته���ل �سهر اآب من ع���ام 2014 يف منطقة 
�سنجار، �سرع م�سلحو تنظيم داع�س الإرهابي بقتل رجال يرف�سون اعتناق 

الإ�سالم تاركني جثثهم يف مقابر جماعية ل حتمل عالمة.
ك���رمي خان، رئي�س فريق الأمم املتح���دة للتحقيق بجرائم داع�س، قال »اآلف 
م���ن اليزيديني مت اعدامهم ب�س���كل جماعي وفقا لهذا الإن���ذار النهائي، ق�سم 
منه���م قتل���وا ب�س���كل جماع���ي اأو مت قتله���م اثن���اء هروبه���م، او لق���وا حتفهم 

بتعر�سهم مل�ساعب وهم يهربون اىل جبل �سنجار للنجاة باأرواحهم«.
 التفا�صيل �س3

 خا�س/ المدى

اأكدت قيادة العمليات امل�سرتكة، وجود حماولت من 
تنظي���م داع�س يف و�سع �سرتاتيجي���ة جديدة، لكنها 
اأ�س���ارت اإىل جن���اح القوات الأمني���ة يف التعامل مع 

هذه التطورات من خالل تغيري اخلطط والتكتيك.

وق���ال املتح���دث با�سم القي���ادة حت�س���ني اخلفاجي، 
يف ت�سريح ل�)امل���دى(، اإن »تنظيم داع�س الإرهابي 
يح���اول اأن ي�سع له �سرتاتيجية جديدة يف التعامل 
م���ع الت�سييق الذي يعاين من���ه يف عدد من املناطق 

التي كانت تعترب نفوذًا له«.
الأمني���ة  »الأجه���زة  اأن  اخلفاج���ي،  واأ�س���اف 

وخططه���ا  جهده���ا  م���ن  غ���رّيت  وال�ستخباري���ة 
وتكتيكها مبا يتنا�سب مع حجم التحديات، وبنحو 

يحد من خطورة التنظيم الإرهابي«.
واأ�س���ار، اإىل اأن »عددًا م���ن التحديات التي نواجهها 
يف الوقت احلايل تتمثل بتاأمني زيارة �سهر حمرم، 
والتعام���ل م���ع الأزم���ة ال�سحي���ة الت���ي نتج���ت عن 

جائح���ة كورون���ا، ف�س���اًل ع���ن خاليا تنظي���م داع�س 
الإرهابي«.

واأو�سح اخلفاجي، اأن »عمليات املالحقة واملطاردة 
ما زالت م�ستمرة، وقد جنحنا يف الإطاحة بعدد من 
الإرهابيني، البع�س منهم اأدىل مبعلومات مهمة عن 

حتركات التنظيم الإرهابي«.

 متابعة / المدى

ق����ال م�سوؤول دفاعي اأمريك����ي لوكالة رويرتز 
لالأنباء، ام�س )الأربعاء(، اإن حركة »طالبان« 
ق����د تعزل العا�سم����ة الأفغانية كاب����ل عن بقية 
اأنح����اء البالد خالل 30 يومًا واإنها قد ت�سيطر 
عليه����ا يف غ�سون 90 يوم����ًا. و�سيطر مقاتلو 
احلركة على 8 عوا�س����م اإقليمية خالل 6 اأيام 

يف وترية فاجاأت امل�سوؤولني الأمريكيني.
وقال م�س����وؤول كبري يف الحت����اد الأوروبي، 
اإن ق����وات »طالبان« ت�سيط����ر الآن على 65 يف 
املائ����ة م����ن اأفغان�ست����ان، و�سيط����رت على 11 
عا�سم����ة اإقليمي����ة اأو تهدد بانت����زاع ال�سيطرة 

عليها.
تقييم����ات  كان����ت  املا�س����ي،  ال�سه����ر  وحت����ى 
اأن  م����ن  حت����ذر  الأمريكي����ة  ال�ستخب����ارات 

احلكوم����ة الأفغاني����ة ق����د ت�سقط خ����الل وقت 
ق�سري رمبا 6 اأ�سهر.

وقال امل�س����وؤول الأمريكي، الذي ا�سرتط عدم 
ك�سف ا�سم����ه، اإن التقييم اجلدي����د ي�ستند اإىل 
املكا�س����ب ال�سريع����ة الت����ي حتققه����ا »طالبان« 
يف اأنحاء الب����الد. واأ�ساف: »لكن هذه لي�ست 
نتيج����ة حمتومة«، م�سيف����ًا اأن مبقدور قوات 
الأم����ن الأفغانية قلب الأمور م����ن خالل اإبداء 

مزيد من املقاومة للحركة املتمردة.
ومل يت�س����ح بعد م����ا اإذا كان ذل����ك راأيًا يحظى 
باإجماع جمتم����ع ال�ستخبارات اأم اأن وكالت 
ال�ستخب����ارات املختلف����ة لديه����ا وجهات نظر 

متباينة، وهو اأمر ماألوف.
وق����ال الرئي�����س الأمريك����ي جو باي����دن، اإنه ل 
ي�سع����ر بالندم على ق����راره �سحب قوات بالده 
م����ن اأفغان�ستان بعدما اأم�س����ت هناك اأكر من 

20 عام����ًا، واإن ع����دد الق����وات الأفغانية يفوق 
عدد مقاتل����ي »طالبان«، واإنه يج����ب اأن تكون 

لديها الرغبة يف القتال.
و�سحب����ت وا�سنط����ن ب�س����كل اأ�سا�س����ي جميع 
الت����ي  با�ستثن����اء  اأفغان�ست����ان،  م����ن  الق����وات 
�ستبق����ى حلماي����ة ال�سف����ارة الأمريكية ومطار 
يف كابل على اأن تنتهي املهمة الع�سكرية يوم 

31 اأغ�سط�س )اآب( احلايل.

بلدان اأوروبية ت�شعى لتجريم 
م�شلحيها االأجانب من داع�س �شاركوا 

بجريمة اإبادة االإيزيديين

جدي��دة �ش��تراتيجية  و�ش��ع  يح��اول  داع���س  الم�ش��تركة:  العملي��ات 

فرق جوالة لتلقيح املواطنني يف مدينة ال�سدر �سرقي بغداد.. عد�سة : حممود روؤوف

اأكثر من مليونين و500 األف ناخب يحدثون بطاقاتهم االإلكترونية 
والمفو�شية ت�شتبعد »التزوير«: االإجراءات �شارمة

 بغداد/ ح�صين حاتم

مع بدء العد التنازيل ملوعد النتخابات املبكرة يف 
العا�سر من ت�سري���ن الأول املقبل الذي اكدت عليه 
املفو�سية والرئا�سات الثالث يف اأكر من منا�سبة، 
توؤكد املفو�سية على ر�سانة الإجراءات التي قامت 
بها م���ن اجل �سري العملي���ة النتخابية، م�ستبعدة 

كل البع���د احتمالي���ة ح���دوث تزوي���ر او خ���رق.
فيم���ا يق���ول خمت�س���ون بال�س���اأن النتخاب���ي اإن 
النتخاب���ات املقبل���ة جعل���ت العديد م���ن الكيانات 
والأح���زاب ال�سيا�سي���ة تطال���ب بتاأجيله���ا عندم���ا 
فق���دت الم���ل بالتزوي���ر، م�س���رية اىل انه���ا ه���ي 
الأ�سع���ب م���ن ناحي���ة الإج���راءات والت�سديد منذ 

العام 2003.

مفو�سي���ة  با�س���م  املتح���دث  م�ساع���دة  وتق���ول 
حدي���ث  يف  �س���ودة  اب���و  نربا����س  النتخاب���ات 
ل�)املدى(، اإن »العديد من البطاقات النتخابية مت 
حجبها«، مو�سحة اأن »تلك البطاقات تعود لعامي 
يراجعوا  الذي���ن مل  للناخب���ني  2015 و2016 

مراكز الت�سجيل والقرتاع نهائيا«.
 التفا�صيل �س3

يوم��ًا  90 خ��ال  كاب��ل  عل��ى  ت�ش��يطر  ق��د  طالب��ان  وا�ش��نطن: 



 بغداد/ فرا�س عدنان

رهنت اللجنة املالي���ة يف جمل�س النواب، 
مب�ص���ر  املوازن���ة  الأربع���اء،  اأم����س 
اإجراءه���ا  اأن  اإىل  لفت���ة  النتخاب���ات، 
القان���ون  متري���ر  �صيجع���ل  موعده���ا  يف 
ال���دورة  اإىل  تاأجيل���ه  ويت���م  م�صتحي���ًا 
املقبل���ة، داعية احلكوم���ة احلالية للم�صي 
بو�ص���ع �صياغ���ات وم���واد تتنا�ص���ب م���ع 

الظرف القت�صادي احلايل.
ورغم م���رور 8 اأ�ص���هر من الع���ام احلايل، 
لك���ن اللجن���ة تته���م احلكومة بع���دم تنفيذ 
موازن���ة الع���ام احلايل بداع���ي الطعن يف 
عدد م���ن موادها اأمام املحكم���ة الحتادية 

العليا.
ويقول ع�صو اللجنة النائب جمال كوجر، 
يف ت�ص���ريح اإىل )امل���دى(، "ق���رار اإجراء 
النتخاب���ات املبك���رة يف موعده���ا املق���ّرر 
ينبغي اأن يح�ص���م يف موعد اأق�صاه الأول 
من �صهر اأيلول املقبل لكي نحدد م�صاراتنا 

يف التعامل مع املوازنة".
واأ�ص���اف كوج���ر، اأن "اخلاف���ات احلالية 
وم���ا يرافقه���ا م���ن �ص���د وج���ذب �ص���توؤدي 
مبجمله���ا اإىل ا�ص���تمرار تعطيل جل�ص���ات 
الربمل���ان وعدم اإقرار القوانني املهمة ويف 

مقدمتها املوازنة".
واأ�ص���ار، اإىل اأن "الربمل���ان �ص���يكون اأم���ام 
حالت���ني الأوىل عدم تاأجي���ل النتخابات، 
والإبق���اء على موعدها املقّرر يف العا�ص���ر 
من �ص���هر ت�ص���رين الأول، وه���ذا يعني اأن 
اإىل  �ص���وف ترح���ل  ع���ام 2022  موازن���ة 
الدورة املقبلة، يف حني �صتتوىل احلكومة 
احلالية اإعداد ال�صياغات الأولية باأمل اأن 

تكمل احلكومة الاحقة اخلطوات".

وب���ني كوج���ر، اأن "احلال���ة الثاني���ة التي 
�ص���نكون اأمامها وهي تاأجي���ل النتخابات 
اإىل موع���د اأخر، حينه���ا نعتقد اأن الربملان 

�صيتمكن من ت�صريع املوازنة".
واأو�صح، اأن "اأي تاأجيل اآخر لانتخابات 
م���ن �ص���اأنه اأن يتج���اوز �ص���هر �ص���باط من 
الع���ام املقب���ل، وبالت���ايل �ص���يكون اأمامنا 
مت�ص���عًا م���ن الوق���ت لعل���ه لغاي���ة انته���اء 
ال���دورة احلالي���ة وفق الآماد الد�ص���تورية 
املحددة وحينها �صن�صرع القانون وب�صكل 
يتنا�صب مع الو�صع القت�صادي احلايل".
ويرى كوجر، اأن "القول باأن النق�صامات 
ال�صيا�ص���ية �صوف ت�صتمر حتى مع تاأجيل 
النتخاب���ات ه���و �ص���حيح، لك���ن الربملان 
بدوره �صيوا�صل اأعماله لت�صريع القوانني 

املهمة حتت �صغط ال�صارع العراقي، ومن 
اأهم تلك القوانني هو املوازنة".

و�ص���دد كوجر، عل���ى اأن "التعطيل احلايل 
باحلم���ات  والب���دء  النتخاب���ات  ه���و 
الإعامية والن�ص���غال بها من قبل النواب 
�ص���وف  جدي���د  تاأجي���ل  واأي  املر�ص���حني، 

ينتفي معه �صبب هذا التعطيل". 
وياأم���ل، باأن "تنج���ز احلكومة امل�ص���روع 
الربمل���ان"،  اإىل  وتر�ص���له  وق���ت  باأ�ص���رع 
ون�ص���ح بعدم "تكرار �ص���يناريو ما ح�صل 
يف موازن���ة الع���ام احلايل حيث و�ص���لنا 
امل�ص���روع يف منت�صف �ص���هر �صباط، وهو 
يواج���ه اأمري���ن معقدين هما �ص���عر برميل 
النف���ط م���ن جه���ة، وتثبيت �ص���عر �ص���رف 

الدولر من جهة اأخرى".

وم�ص���ى كوجر، اإىل اأن "املو�صوع برمته 
متعل���ق باإج���راء النتخاب���ات م���ن عدمه، 
ولك���ن رغم ذل���ك على احلكومة اأن تبا�ص���ر 
مهامها ل�ص���يما يف اإعداد م�ص���روع قانون 
اآخ���ر ي���وم م���ن عمره���ا  املوازن���ة لغاي���ة 

وتر�صله اإىل الربملان".
من جانبه، ذكر مقّرر اللجنة اأحمد ال�صفار 
يف ت�ص���ريح اإىل )امل���دى(، اأن "الربمل���ان 
احلايل ل���ن يتمكن من اإق���رار املوازنة يف 
حال���ة مت امل�ص���ي باإج���راء النتخابات يف 

موعدها، وذلك ب�صبب �صيق الوقت".
وتاب���ع ال�ص���فار، اأن "احلكوم���ة احلالي���ة 
وف���ق  الن���واب،  جمل����س  ح���ل  ومبج���رد 
الأول  ت�ص���رين  م���ن  ال�ص���ابع  يف  ق���راره 
املقبل، �ص���وف تتحول اإىل ت�صريف املهام 

اليومية، وبح�صب القانون ل يحق لها اأن 
تقدم م�صروعات القوانني ل�صيما املتعلقة 

باجلوانب املالية".
الد�ص���تورية  "املواقي���ت  اأن  اإىل  ولف���ت، 
املقبل���ة  احلكوم���ة  بت�ص���كيل  املتعلق���ة 
ت�صتوجب نحو اأربعة اأ�صهر ما بني اإجراء 
وامل�ص���ادقة  فيه���ا  والطع���ن  النتخاب���ات 
عليه���ا، وكذلك مو�ص���وع تكليف املر�ص���ح 
تق���دمي  اإىل  و�ص���وًل  احلكوم���ة  لرئا�ص���ة 

الوزراء والت�صويت عليهم مع املنهاج".
وب���ني ال�ص���فار، اأن "تل���ك العملية �ص���وف 
ترافقه���ا مه���ام اأخ���رى للربمل���ان قب���ل اأن 
والرقابي���ة،  ت�ص���ريعية  اأعمال���ه  ميار����س 
تتمث���ل باختيار رئي�س ونائب اأول ونائب 
ث���ان ل���ه، وانتخ���اب رئي����س اجلمهورية، 
وت�صكيل اللجان، وجميع هذه الإجراءات 

حتتاج اإىل وقت".
و�ص���دد، على "اأهمي���ة اأن تتوىل احلكومة 
تقدمي موازنة بنحو يتنا�ص���ب مع الظرف 
القت�ص���ادي وامل���ايل احل���ايل ول حتم���ل 
ال�صعب تبعات جديدة كما ح�صل يف العام 

احلايل".
وانتهى ال�ص���فار، اإىل اأن "املوازنة املالية 
 31 يف  تنته���ي  �ص���وف  احلالي���ة  لل�ص���نة 
كان���ون الأول، وم���ن بعده���ا �ص���وف يت���م 
اللجوء اإىل تطبيق قان���ون الإدارة املالية 
وهي توفر تخ�ص���ي�س مايل �صهري وفق 

ما مت و�صعه يف املوازنة احلالية".
وكان���ت اللجنة املالية قد ك�ص���فت يف وقت 
�ص���ابق عن ت�ص���كيل احلكومة جلنة تتوىل 
اإع���داد قانون املوازنة للع���ام املقبل، باأمل 
تق���دمي امل�ص���روع اإىل الربمل���ان يف �ص���هر 
ت�ص���رين الأول املقبل، بح�صب املوعد املقّر 

يف قانون الإدارة املالية.
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احلالي���ة  الربملاني���ة  ال���دورة  ���فت  ُو�صِ
باأنه���ا "الأ�ص���واأ والأق���ل فاعلي���ة" مقارنة 
بال���دورات الربملانية ال�ص���ابقة، كم���ا اأنها 
مل تك���ن مب�ص���توى الطم���وح يف اجن���از 

القوانني ومتريرها.
و�ص���هدت اأي�ص���ا غيابات متعددة، رف�صت 
هيئ���ة الرئا�ص���ة الإع���ان عنه���ا، وحجبت 
معلوماته���ا ع���ن ال���راأي الع���ام، بح�ص���ب 
تقارير اأعدتها موؤ�ص�ص���ات معنية مبراقبة 

اأداء جمل�س النواب.
الت�ص���ريعية،  ال�ص���لطة  اأداء  يف  العج���ز 
الت�ص���ريعي  الف�ص���ل  نهاي���ة  يف  خا�ص���ة 
قانون���ا   )80( اإق���رار  �ص���يوؤجل  الأخ���ر، 
اأُكمل���ت قراءته���ا الأوىل والثانية، وكذلك 
اأي�ص���ا ترحيل )56( قانونا م���ن القوانني 
املعطل���ة واخلافي���ة منذ دورات ما�ص���ية 

اإىل الدورة الربملانية اجلديدة.
وارتكب الربمل���ان احلايل خرقا وا�ص���حا 
للد�ص���تور م���ن خال اإبق���اء اأربع���ة مقاعد 
برملاني���ة �ص���اغرة رغ���م م�ص���ادقة املحكمة 
الحتادي���ة عل���ى اأ�ص���ماء نوابه���ا الأربع، 
الذين مل يرددوا اليمني الد�ص���تورية حتى 
هذه اللحظة، يف ح���ني ثبت تنقل عدد من 
اأع�ص���اء اللج���ان الربملانية م���ن جلنة اإىل 
اأخرى من دون م�صادقة املجل�س على تلك 

التنقات.

برملان عاجز
املر�ص���د  مدي���ر  ال�ص���اعدي  مزه���ر  وذك���ر 
النيابي العراقي يف حديث مع )املدى( اأن 
"جمل�س النواب يف دورته احلالية اأجنز 
القراءة الأوىل ل�)173( قانونا، والقراءة 
الثاني���ة ل����)129( قانون���ا، و�ص���ّوت على 
)93( قانونا، يف حني اأن الدورة ال�صابقة 
)وملدة ثاث �ص���نوات فقط(، عقد الربملان 
اإكم���ال  م���ن  متك���ن  جل�ص���ة   )188( فيه���ا 
القراءة الأوىل ل�)216( قانونا، والقراءة 
الثاني���ة ل����)168( قانون���ا، و�ص���ّوت على 

)115( قانونا".
واأ�صاف اأن "هذه الدورة الربملانية ومنذ 
انطاقتها، �ص���هدت تعرثًا وا�صحًا يف عقد 
وانتظام اجلل�ص���ات، وتاأخرا يف ت�ص���كيل 

اللج���ان الربملاني���ة الدائم���ة؛ ل���ذا تعطلت 
الت�ص���ريعات"، مبينا اأن ه���ذه الدورة اقل 
�ص���فافية مع املجتمع العراق���ي؛ لأن هيئة 
الرئا�ص���ة وحتديدا رئي�س الربملان، تعمد 
حج���ب اأ�ص���ماء الن���واب املتغيب���ني عل���ى 
العك�س م���ن الدورات الربملانية ال�ص���ابقة 
الت���ي كانت تعل���ن الغياب���ات والإنذارات 

وبالأ�صماء.
 واألزم قانون جمل�س النواب وت�صكياته 
الذي اق���ر يف العام 2018، هيئة رئا�ص���ة 
جمل����س النواب بن�ص���ر غياب���ات النواب، 
وحدد اآليات لإقالة كل ع�صو من الأع�صاء 
الذين جتاوزت غياباتهم احلد امل�ص���موح 

به وفق هذا القانون.
واأ�ص���ار ال�ص���اعدي اإىل اأن "املع���دل العام 
لغياب���ات النواب يف ال�ص���نة الت�ص���ريعية 
الثالث���ة للربملان احلايل ت�ص���ل اىل حدود 

)142( نائبا، ففي بع�س الأحيان ت�ص���عد 
وتن���زل اعتمادا على ح�ص���ور النواب يف 
كل جل�ص���ة يعقدها الربمل���ان"، منوها اىل 
اأنه "من املوؤ�ص���رات ال�ص���يئة على الدورة 
احلالية، اأن جدول اأعمال اغلب اجلل�صات 
التي عقدت، مل تناق�س كل فقرات اجلدول، 
ما يدل على وجود اإرباك يف فقرات جدول 

الأعمال ملعظم هذه اجلل�صات".

ق�انني مرّحلة 
ومن املاآخذ التي �صجلت على هذه الدورة 
الربملانية احلالية ه���ي ترحيلها للقوانني 
املهم���ة لل���دورة املقبل���ة؛ بح�ص���ب مزه���ر 
ال�صاعدي مدير املر�صد النيابي، مو�صحا 
اأن من بني القوانني التي �صّوت عليها هي 
)93( قانون���ا، هناك )33( قانونا حتتوي 
م�ص���وداتها فقط على مادتني اثنتني فقط، 

غالبها تعديات على قوانني.
وتاب���ع ال�ص���اعدي اأن���ه "م���ن ب���ني )173( 
قان���ون اأكم���ل الربمل���ان قراءته���ا الأوىل، 
للق���راءة  يق���دم  قانون���ا، مل   )44( يوج���د 
اأن  م�ص���يفا  اجن���ازه"،  رغ���م  الثاني���ة 
القوان���ني الت���ي اأجنزت قراءاته���ا الثانية 
)129 قانونا(، من بينها )36( قانونا غر 
م�ص���وت عليها بعد اإكمال القراءة الثانية. 
 36+44( القوان���ني  جمعن���ا  "ل���و  وب���ني 
قانونا( �ص���يكون جمموعه���ا )80( قانونا 
�صرتحل جميعها للدورة الربملانية املقبلة 
و�ص���تعاد للحكومة اجلديدة لإعادة النظر 
به���ا"، مو�ص���حا اأن القوانني الد�ص���تورية 
)املن�ص���و�س عليه���ا د�ص���توريا( وعدده���ا 
)56( قانون���ا جميعه���ا رحلت، م���ن اأهمها 
قان���ون النف���ط والغ���از ال���ذي مل يتمك���ن 
الربمل���ان ب���كل دوراته ال�ص���ابقة واحلالية 

من قراءته قراءة اأوىل".

ت�سريعات د�ست�رية
القوان���ني  ب���ني  "م���ن  اأن  اإىل  ولف���ت 
ت�ص���كيل  قان���ون  املعطل���ة  الد�ص���تورية 
الوزارات و�ص���احيات الوزراء وحتديد 
ع���دد الوزارات ل���كل حكوم���ة وهيكليتها، 
وكذل���ك قان���ون املجل����س الحت���ادي الذي 
يعد مكما لل�صلطة الت�صريعية وهيكليتها، 
واأي�ص���ا م���ن القوان���ني املعطل���ة واملرحلة 
قانون الن�ص���يد الوطني والعلم"، م�ص���يفا 
اأن قانون حمافظة بغداد يعد من القوانني 
لل���دورة  املعطل���ة واملرحل���ة  الد�ص���تورية 

املقبلة.
واأكد على اأن "جمل����س النواب يف دورته 
ه���ذه  مناق�ص���ة  م���ن  يتمك���ن  مل  احلالي���ة 
القوان���ني التي ج���اء ذكرها يف الد�ص���تور 

)ي�ص���رع ذلك بقانون("، مبينا اأن كل دورة 
برملاني���ة ترح���ل ه���ذه القوان���ني لل���دورة 
عر�ص���ها  دون  م���ن  اجلدي���دة  الربملاني���ة 

للقراءة الأوىل.

القرارات والدور الرقابي 
وا�ص���تطرد ال�ص���اعدي مدير املر�صد، وهو 
وتوثي���ق  مبراقب���ة  متخ�ص����س  مر�ص���د 
اأداء جمل����س النواب اأن "الق���رارات التي 
يتخذه���ا جمل�س الن���واب غالبا م���ا تكون 
العك����س  وعل���ى  للحكوم���ة  ملزم���ة  غ���ر 
القوانني التي ت�صرع تكون ملزمة لل�صلطة 
اأن  اىل  لفت���ا  بتطبيقه���ا"،  التنفيذي���ة 
"الربملان عمله ت�صريع القوانني ومراقبة 
اأداء احلكوم���ة، ولي�س اإ�ص���دار القرارات 

التي غالبا تكون غر ملزمة كالقوانني".
ون���وه اإىل اأن "ه���ذه ال���دورة الربملاني���ة 
تختل���ف كث���را ع���ن ال���دورات الربملانية 
اإل  ت�ص���تجوب  مل  اإنه���ا  اإذ  ال�ص���ابقة، 
م�صوؤوًل واحدًا وهو رئي�س هيئة الإعام 
والت�ص���الت ومت���ت اإقالته"، م�ص���يفا اأن 
اأخرى  ا�صتجوابات  وجود  عن  "احلديث 

هو غر �صحيح".
واأو�ص���ح اأن "ت�ص���رفات بع����س الن���واب 
بال�صغط على الوزراء من اجل احل�صول 
على التعيينات خل���ق حالة من التمرد من 
قبل املوؤ�ص�ص���ات احلكومية على الربملان، 
لذا قام بع�س الوزراء بعدم ا�صتقبال عدد 
من النواب، مما اأ�صعف الدور الرقابي".

جلان برملانية خاملة
وق���ال اإن "هذا املجل�س ه���و الأكرث تاأخرا 
يف ت�ص���كيل جلان���ه الدائم���ة التي قل�ص���ت 
اإىل الع�ص���رين جلن���ة بعدما كانت ت�ص���عة 
وع�ص���رين، ثم عادت اإىل اأربعة وع�ص���رين 
جلن���ة"، مبين���ا اأن���ه لغاي���ة ال�ص���اد�س من 
�ص���هر ني�ص���ان املا�ص���ي هناك تنقات بني 

الأع�صاء يف اغلب اللجان.
للنظ���ام  خمالف���ة  "التنق���ات  اأن  وتاب���ع 
يل���زم  لأن���ه  الن���واب  ملجل����س  الداخل���ي 
جلن���ة  كل  اأع�ص���اء  عل���ى  بالت�ص���ويت 
وبالت���ايل التنق���ل يحت���اج اإىل ت�ص���ويت 
جمل����س الن���واب"، منوه���ا اإىل اأن هن���اك 
جلان���ا مل تق���دم اأي قان���ون وحتى مقرتح 

والإقلي���م  والع�ص���ائر  امل�ص���الح  قان���ون 
واملحافظات والنزاهة والرتبية. 

خرق د�ست�ري 
وزاد اأن "اخل���رق الد�ص���توري ال���ذي وقع 
فيه هذا املجل�س هو انه عمل طوال الفرتة 
ال�ص���ابقة واحلالية بنق�س اأربعة نواب مل 
يرددوا اليمني الد�ص���تورية"، لفتا اإىل اأن 
"الد�ص���تور ين�س على وج���ود نائب لكل 
مئ���ة الف ن�ص���مة وبالتايل ه���وؤلء النواب 
الذين مل ي���رددوا الق�ص���م مل ميثلوا قرابة 
الأربعمائة ال���ف عراقي يف الربملان وهذا 

خرق وا�صح للد�صتور". 
الن���واب  جمل����س  "قان���ون  اأن  واأك���د 
وت�ص���كياته يل���زم با�ص���تبدال النائب يف 
ح���ال تاأخر ع���ن ترديد الق�ص���م بنائب اآخر 
من ذات الكتلة، اأما اإذا كان الرت�صيح فرديا 
ي�ص���تبدل من املر�ص���ح الذي يليه من حيث 
عدد الأ�ص���وات يف الدائ���رة النتخابية". 
وتابع اأن "القانون اأي�ص���ا اعترب كل نائب 
مل يح�ص���ر للجل�ص���ات غائبا والذي تطبق 
عليه املادة 11 من ذات القانون تتم اإقالته 

وفق اآلية معينة". 

دورة �س�داوية
م���ن جان���ب اآخر و�ص���ف رحي���م الدراجي 
النائب ال�ص���ابق يف الربملان يف ت�ص���ريح 
ل�)املدى( ال���دورة الربملانية احلالية بانها 
دورة غر موفق���ة لأنها جاءت بانتخابات 
غر موفقة "اأ�ص���به ما تكون بدخان حرق 
"دورة  فه���ي  النتخاب���ات"،  �ص���ناديق 

�صوداوية".
وتاب���ع الدراج���ي اأم���ني ع���ام حرك���ة كفى 
اأن "ال���دورة احلالي���ة ل ت�ص���به ال���دورات 
الربملانية ال�ص���ابقة �ص���واء على م�ص���توى 
اجلل�ص���ات  عق���د  وتوقي���ت  اجلل�ص���ات 
وطبيع���ة القوان���ني التي �ص���رعت، وكذلك 

امل�صاءلة للوزراء والأداء الرقابي".
وا�ص���حا  خرق���ا  "هن���اك  اأن  عل���ى  واأك���د 
للد�ص���تور م���ن قب���ل جمل����س الن���واب من 
خ���ال اإبق���اء اأربع���ة مقاع���د �ص���اغرة رغم 
م�ص���ادقة املحكمة الحتادية على اأ�ص���ماء 
ه���وؤلء الن���واب لكنه���م مل يرددوا الق�ص���م 

وبقوا نوابا حتى هذه اللحظة".

مجل�س النواب.. خرق الد�ضتور وت�ضتر على غيابات اأع�ضائه ورّحل قرابة 
للدورة الجديدة قانونًا   140

املالية النيابية ترهن موعد اإقرار املوازنة مب�ضري االنتخابات املبكرة
اللجنة: االلتزام بامل�عد يعني تاأجيل القان�ن اإىل الدورة املقبلة

 عملية خاطفة للجي�س العراقي في بحيرة حمرين
افاد م�ص����در امني في محافظة ديالى، بتنفيذ قوة من الفرقة الولى في الجي�س العراقي 
عملية ع�صكرية مباغتة في اطراف حمرين �صمال �صرقي ديالى. وقال الم�صدر في حديث 
ل�)المدى( اإن "قوة من الفرقة الولى نفذت عملية ع�ص����كرية خاطفة من ثاثة محاور في 
مناطق �ص����مال و�صمال �صرق حمرين �صمال �ص����رقي ديالى ". وتابع الم�صدر اأن "العملية 
ا�ص����فرت ع����ن تدمير العديد م����ن اوكار للم����وؤن والمتفج����رات والدعم اللوج�ص����تي التابع 
للتنظي����م الرهاب����ي في مناطق اط����راف حمرين"، موؤكًدا اأن "الق����وة التي نفذت الواجب 
����ا على نفق تحت الر�س ي�ص����تخدمه عنا�ص����ر داع�س في التنق����ل ما بين تال  عث����رت اأي�صً
حمرين". وي�ص����تغل تنظيم داع�س الرهابي الت�ص����اري�س المعقدة لمناطق جبال حمرين 
والت����ي تمتد لمحافظة �ص����اح الدين و�ص����وًل الى محافظ����ة كركوك ما يجعله����ا من اأبرز 

ماذات داع�س في الباد.

 تيار الحكمة ينفي وج�د ان�سحابات حقيقية من 
االنتخابات

نفى تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، اأم�س الربعاء، وجود ان�صحاب ر�صمي لأي مر�صح 
من النتخابات المقبلة، م�ص����ددًا على ان ما يح�ص����ل هو اإجراء عبر و�صائل الإعام فقط. 
وقالت ع�صوة التيار نهلة العبدلي في ت�صريح اإلى )المدى(، اإن "العديد من الت�صريحات 
الإعامية ن�ص����مع عنها بان�صحاب كتل اأو تيارات اأو مر�صحين من النتخابات". وتابعت 
العبدلي، اأن "المفو�ص����ية العليا الم�صتقلة لانتخابات لم ت�صجل لغاية الآن اأي ان�صحاب 
فعلي ور�صمي لهذه الم�صميات". واأ�صارت، اإلى اأن "الن�صحاب عبر و�صائل الإعام لي�س 
له قيمة قانونية، ولكي يكت�ص����ب ذلك الإجراء اأثره ينبغي اأن يح�ص����ل بطلب ر�ص����مي من 
المفو�ص����ية". و�ص����ددت العبدلي، على اأن "الحديث عن غلق باب الن�صحاب غير �صحيح 
م����ن الناحي����ة القانونية، فلكل مر�ص����ح اأو كتلة اللج����وء اإلى هذا الحق ول����و كان قبل يوم 

واحد فقط من اإجراء النتخابات".

 لجنة نيابية: الحك�مة لم تلتزم ب�عد اأتمتة 
المنافذ

انتق����دت لجنة نيابية، اأم�����س الأربعاء، عدم الت����زام الحكومة بوعدها ف����ي اأتمتة المنافذ 
الحدودي����ة لغاي����ة الوق����ت الحال����ي. وق����ال رئي�����س لجن����ة مراقب����ة الأداء الحكومي حازم 
الخالدي، في ت�صريح ل�)المدى(، اإن "المنهاج الوزاري الذي �صوت عليه مجل�س النواب 
ت�ص����من فقرة تن�س على اإل����زام باأتمتة المنافذ الحدودية خال العام الحالي". واأ�ص����اف 
الخال����دي، اأن "الواق����ع العملي اأظهر لنا عدم توقيع اأي عقد يخ�����س الأتمتة لغاية الوقت 
الحالي، بالرغم من دخولنا في ال�ص����هر الثامن من هذا العام". واأ�ص����ار، اإلى اأن "التقرير 
الذي نتلقاه عن ن�ص����ب اإنجاز الحكومة لم يت�ص����من ذكر الإجراءات التي ينبغي اتخاذها 

في المنافذ الحدودية، وهو اأمر يثير ال�صتغراب على الجهات الر�صمية الإجابة عنه".

خـاص

خمت�س�ن: دور رقابي �سعيف وجل�ساته قليلة مقارنة بالدورات ال�سابقة  



 بغداد/ متيم احل�سن

دوائر ال�سليمانية
اجواء املناف�س���ة يف ال�س���ليمانية هادئة، 
عل���ى  مر�س���حني   7 كل  يتناف����س  حي���ث 
 63 املر�س���حني  ع���دد  يبل���غ  اإذ  مقعدي���ن، 

مر�سحا، فيما عدد املقاعد 18 مقعدا.
يف املحافظ���ة الكرد�س���تانية هن���اك نح���و 
له���م  يح���ق  ناخ���ب  ال���ف  ملي���ون و400 
 5 اىل  ق�سم���ت  واملحافظ���ة  الت�سوي���ت، 

دوائر.
ور�سح عن الدائرة االوىل املخ�س�سة لها 
4 مقاع���د، 12 مر�سحا وه���ي دائرة مركز 
املدينة، فيما الدائرة الثانية واملخ�س�سة 
اأي�س���ا للمركز فرت�سح عنها 15، وت�سم 3 

مقاعد.
الدائ���رة الثالث���ة، وه���ي دائ���رة حلبج���ة 
خ�س�س���ت له���ا 3 مقاعد وتر�س���ح عنها 7 
مر�سح���ني فق���ط، والرابع���ة وه���ي دائرة 
دوكان وراني���ا، فخ�س�س���ت له���ا 4 مقاعد 

ور�سح عنها 14 مر�سحًا.
ام���ا الدائ���رة اخلام�سة واالخ���رة، وهي 
دائرة ت�سم مناطق جمجال، كفري، كالر، 
فخ�س�س���ت لها 4 مقاع���د، ويتناف�س فيها 

15 مر�سحًا.

ا�ستبدال نواب
ابرز املتناف�سني يف هذه املدينة هو حزب 
االحتاد الوطن���ي الكرد�ست���اين، �ساحب 
املرك���ز االول يف انتخابات 2018، حيث 

جمع حينها اكرث من 260 الف �سوت.
احلزب الذي يخو����س االنتخابات حتت 
يف  ا�ستب���دل  كرد�ست���ان،  حتال���ف  ا�س���م 
هذه ال���دورة كل نوابه ال����8 الفائزين يف 

االنتخابات املا�سية.
واب���رز امل�ستبعدين من قوائم احلزب يف 
املحافظة النائ���ب امل�ستقيل مران حممد 
وال���ذي جم���ع يف االنتخاب���ات االخ���رة 

اكرث من 55 الف �سوت.
باال�ساف���ة اىل بديل���ة النائ���ب امل�ستقيل، 
وبلي�س���ة  دل���ر،  �سي���خ  ري���زان  النائب���ة 
عبداجلب���ار الت���ي ح�سلت عل���ى نحو 27 

الف �سوت يف انتخابات 2018.
اما ح���زب التغير )ك���وران( فقد ا�ستبعد 
ع���ن قوائ���م الرت�سي���ح ثالث���ة م���ن نوابه، 
ام���ا الرابع فن���زل �سمن قوائ���م الرت�سيح 

الفردي.
"ك���وران" كان قد ح�سل يف االنتخابات 

املا�سي���ة يف ال�سليماني���ة عل���ى اك���رث من 
150 ال���ف �س���وت، و�سغ���ل 5 مقاع���د يف 
ه���م:  امل�ستبع���دون  والن���واب  الربمل���ان. 
به���ار حممود، هو�سي���ار عبدالله، يو�سف 
حممد، فيما النائ���ب غالب حممد فرت�سح 
منف���ردا. وكان االخر قد حق���ق اكرث من 

23 الف �سوت يف االنتخابات املا�سية.
ام���ا نواب حركة اجليل اجلديد، �سركوت 
لطيف، وي�سرى رجب فينزالن يف قوائم 
املناف�س���ني �سم���ن الرت�سيح���ات الفردية، 

فيم���ا حلقتهم النائبة �س���روه عبد الواحد 
من اربيل.

اما الن���واب االآخ���رون الذين ع���ادوا اىل 
التناف����س يف ال�سليماني���ة، فه���م: احم���د 
حم���ه ع���ن جماعة الع���دل الكردي���ة، وكان 
يف 2018 تر�سح عن اجلماعة اال�سالمية 
الكردية، ومثنى امني �سمن الرت�سيحات 
الفردي���ة، وكان �سم���ن االحتاد اال�سالمي 

يف االنتخابات املا�سية.
�سم���ن  ك���رمي  ريب���وار  جان���ب  اىل 

يف  وكان  الفردي���ة،  الرت�سيح���ات 
انتخابات 2018 �سم���ن حتالف من اجل 

الدميقراطية.

االنتخابات يف دهوك
ام���ا ده���وك فهناك اق���ل من ملي���ون نائب 
يحق له���م الت�سويت يف املحافظة، بينهم 

ع�سرات اآالف من النازحني.
ويبل���غ ع���دد الناخب���ني الذي���ن يح���ق لهم 
االنتخ���اب يف الت�سويت العام 778 الف 

ناخ���ب، مقاب���ل 51 ال���ف يف الت�سوي���ت 
العام، و70 الف نازح.

وق�سم���ت املحافظ���ة اىل 3 دوائ���ر، حيث 
يتناف����س 15 مر�سحا ع���ن الدائرة االوىل 
و8  والعمادي���ة،  املرك���ز،  ت�س���م  الت���ي 
مر�سحني ع���ن الثاني���ة املخ�س�س���ة لها 3 

مقاعد، وهي دائرة زاخو.
ام���ا الدائرة الثالثة واالخرة، فهي دائرة 
عق���رة، وخ�س�س���ت له���ا 4 مقاع���د، فيم���ا 

يتناف�س فيها 7 مر�سحني فقط.

ويبلغ عدد املقاع���د 11 مقعدًا زائدًا مقعد 
ل�"كوت���ا امل�سيحيني"،  واح���د خم�س����س 
فيما و�س���ل عدد املر�سح���ني 30 مر�سحا، 

مبعدل 5 مر�سحني لكل مقعدين.
احل���زب الدميقراط���ي الكرد�ست���اين ه���و 
اك���رب االح���زاب يف ده���وك، حي���ث حقق 
يف االنتخاب���ات املا�سي���ة املرتب���ة االوىل 
يف املحافظ���ة، وجمع اك���رث من 350 الف 

�سوت.
با�ستثن���اء  نواب���ه  كل  ا�ستب���دل  احل���زب 
رئي�ست���ه يف الربمل���ان وه���ي النائبة فيان 
�س���ربي، والت���ي حقق���ت يف االنتخابات 
املا�سية اكرث م���ن 21 الف �سوت وفازت 

خارج "كوتا الن�ساء".
 10 لدي���ه  الكرد�ست���اين،  الدميقراط���ي 
مقاع���د يف الربمل���ان، واب���رز امل�ستبعدين 
يف املناف�سة احلالية: النائب بيار طاهر، 
داليا فرهاد، هندرين لزكني، وديار طيب.

ام���ا �ساح���ب املقع���د االخ���ر يف الربملان 
احل���ايل وهو النائ���ب جمال احم���د الذي 
ف���از يف 2018 ع���ن االحت���اد اال�سالم���ي، 
قرر هذه املرة النزول �سمن الرت�سيحات 

الفردية.

مقعد امل�سيحيني
باملقاب���ل يتناف����س عل���ى املقع���د الوحي���د 
 6 ده���وك  يف  للم�سيحي���ني  املخ�س����س 
مر�سح���ني ميثل���ون 5 تي���ارات م�سيحي���ة 
خمتلف���ة. ومن اب���رز املر�سح���ني يعقوب 
الدميقراطي���ة  احلرك���ة  ع���ن  كوركي����س 
مر�سح���ة  خ�س���ر  وبي���داء  االآ�سوري���ة، 
بابلي���ون، و�سام���ي كوركي�س عن ائتالف 
مر�سح���ني  اىل  باال�ساف���ة  حموراب���ي، 
اآخرين عن احل���زب االآ�سوري، واملجل�س 

الكلداين، ومر�سح واحد فردي.
اما �ساح���ب املقع���د يف انتخابات 2018 
انتق���ل  فق���د  وه���و عمانوئي���ل خو�ساب���ا 
للرت�س���ح �سم���ن "كوت���ا امل�سيحيني" يف 

كركوك.
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 بغداد/ ح�سني حامت

مع بدء العد التنازيل ملوعد االنتخابات املبكرة يف العا�سر 
م���ن ت�سري���ن االأول املقب���ل ال���ذي اك���دت علي���ه املفو�سي���ة 
والرئا�سات الثالث يف اأكرث م���ن منا�سبة، توؤكد املفو�سية 
عل���ى ر�سان���ة االإج���راءات الت���ي قام���ت بها م���ن اجل �سر 
العملية االنتخابية، م�ستبع���دة كل البعد احتمالية حدوث 

تزوير او خرق.
فيما يقول خمت�س���ون بال�ساأن االنتخاب���ي اإن االنتخابات 
املقبل���ة جعلت العدي���د من الكيانات واالأح���زاب ال�سيا�سية 
تطال���ب بتاأجيلها عندما فقدت االمل بالتزوير، م�سرة اىل 
انه���ا ه���ي االأ�سعب من ناحي���ة االإج���راءات والت�سديد منذ 

العام 2003.
وتق���ول م�ساع���دة املتح���دث با�س���م مفو�سي���ة االنتخابات 
نربا�س اب���و �سودة يف حدي���ث ل�)امل���دى(، اإن "العديد من 
البطاق���ات االنتخابي���ة مت حجبه���ا"، مو�سح���ة اأن "تل���ك 
البطاق���ات تعود لعام���ي 2015 و2016 للناخبني الذين مل 

يراجعوا مراكز الت�سجيل واالقرتاع نهائيا".
وت�سيف ابو �سودة، اأن "البطاقات اخلا�سة بعامي 2017 
و2018 مل حتجب كون فرتة انتاجها قريبة"، م�سرة اىل 
ان "مفو�سية االنتخابات اطلعت على املعلومات اخلا�سة 

بتلك البطاقات وعملت على حتديث الكثر منها".
لبياناته���م  املحدث���ني  الناخب���ني  "ع���دد  ان  اىل،  وت�س���ر 
جت���اوز املليونني و500 الف ناخب، اإ�سافة اىل البطاقات 
اجلديدة التي انتجت للموالي���د اجلديدة والتي �ست�سارك 

الأول مرة يف العملية االنتخابية".
وم���ن املزم���ع اج���راء االنتخاب���ات الربملاني���ة، بتاريخ 10 
ت�سري���ن االأول 2021، وتاأت���ي يف خ�س���م اأح���داث وا�سعة 
�سهده���ا الع���راق من���ذ اأواخ���ر 2019، متثل���ت با�ستقال���ة 
احلكوم���ة ال�سابقة حت���ت �سغط احتجاج���ات وا�سعة �سد 

النخبة ال�سيا�سية احلاكمة.
وتوؤك���د اأب���و �س���ودة، اأن "مفو�سي���ة االنتخاب���ات و�سعت 
االلكرتوني���ة،  البطاق���ة  ال�ستخ���دام  القي���ود  م���ن  الكث���ر 
فبالن�سب���ة للبطاقة البايومرتي���ة )الطويلة االأمد( هي غر 
قابل���ة لالخ���رتاق والتزوي���ر اإذ انها حتتوي عل���ى �سورة 
�سخ�سي���ة وبيانات حيوية وعن���د االنتخاب يتم ا�ستخدام 
اح���د االأ�ساب���ع الع�س���رة الت���ي ه���ي م�سجل���ة يف البطاق���ة 

الجراء العملية االنتخابية".
وت�ستدرك بالقول، "اما فيم���ا يخ�س البطاقة االلكرتونية 
)الق�سرة االأمد( والت���ي ال حتتوي على �سورة �سخ�سية 
ف���اإن املفو�سي���ة عمل���ت عل���ى و�س���ع  وبيان���ات مو�سع���ة 

اإج���راءات متنع اأي تزوير وخ���رق من خالل عدم ا�ستقبال 
اأي بطاق���ة يف ي���وم االنتخاب���ات م���ن دون م�ستم�سك���ني 
ر�سميني عل���ى االأقل باالإ�سافة اىل اخ���ذ ب�سمات االأ�سابع 
الع�س���رة ل�ساحب البطاقة، ويتم �سح���ب البطاقة بعد اخذ 
االإج���راءات ويعط���ى �ساحبها و�سال لعم���ل بطاقة طويلة 

االأمد فيما بعد".
ويف م���ا يخ�س احلديث ح���ول ان هناك بطاق���ات مفقودة 
تب���ني م�ساعدة املتحدث با�سم مفو�سية االنتخابات اأنه "ال 
توج���د اأية بطاق���ات مفقودة منذ بدء االإج���راءات بالعملية 
االنتخابي���ة وحت���ى االآن"، الفت���ة اىل انه "حت���ى لو كانت 
هنال���ك بطاقات مفقودة ف���اإن مفو�سي���ة االنتخابات قادرة 
عل���ى تعطيل اأي بطاقة مفقودة كونها متتلك قاعدة بيانات 

جلميع البطاقات )الطويلة والق�سرة االأمد(".
ويف وق���ت �ساب���ق، ق���ال املتح���دث با�س���م ائت���الف دول���ة 
القان���ون النائب به���اء الدين الن���وري اإن "القان���ون الذي 
ج���رى الت�سوي���ت علي���ه بعجال���ة با�ستخ���دام البطاقت���ني 
�سينت���ج  للت�سوي���ت،  و)البايومرتي���ة(  )االلكرتوني���ة( 
عملي���ة �سيا�سية مزورة مقدم���ًا يف ظل فقدان 4 ماليني من 
البطاق���ات االلكرتوني���ة م���ن مفو�سي���ة االنتخابات، وهي 
جمهول���ة امل�س���ر وال يعرف اإذا م���ا مت توزيعها بني الكتل 

ال�سيا�سية اأو من اجلهة التي ا�ستولت عليها".
بالبطاق���ة  "االنتخاب���ات  باإج���راء  الن���وري  وطال���ب 
البايومرتي���ة فق���ط، الج���راء انتخاب���ات عادل���ة خالية من 

التزييف".
بدوره، يق���ول املخت����س بال�ساأن االنتخاب���ي دريد توفيق 
يف حدي���ث ل�)املدى(، اإن "هنالك ن�سبة لي�ست بالكبرة من 
البطاقات قد فق���دت اثناء حرب داع�س واحلرائق وغرها 
من الظ���روف التي مرت بالعراق"، م�ست���دركا بالقول "اال 
ان مدى �س���رر البطاقات املفقودة على العملية االنتخابية 

�سئيل جدا".
وي�سيف توفيق، ان "االإج���راءات التي اتخذتها مفو�سية 
االنتخاب���ات خ���الل ه���ذه ال���دورة االنتخابية معق���دة جدا 

وي�سعب فيها التزوير او حماولة التزوير واخلرق".
"ن�سب���ة  اأن  بال�س���اأن االنتخاب���ي اىل،  وي�س���ر املخت����س 
التزوي���ر مل ت�سب���ح �سئيل���ة وامن���ا معدوم���ة، اإذ تقل�ست 

الدوائر االنتخابية يف جميع حمافظات العراق".
"العدي���د م���ن الكيان���ات واالأح���زاب  ويب���ني توفي���ق، ان 
ال�سيا�سي���ة طالبت بتاأجي���ل االنتخابات عندما فقدت االمل 

بالتزوير".
وي���رى ان "االنتخاب���ات احلالية هي االأ�سع���ب من ناحية 

االإجراءات والت�سديد بالن�سبة لالنتخابات ال�سابقة".

"كوتا  على  مر�سحين   6
الم�سيحيين" واأغلب الكتل تغير 
نوابها في قوائم التناف�س

انتخابات  في   29 اأ�صل  من  يعودون  نواب   8
ال�صليمانية ودهوك

اأكثر من مليونين و500 األف ناخب يحدثون 
بطاقتهم الإلكترونية والمفو�صية ت�صتبعد 

�صارمة الإجراءات  "التزوير": 

سياسة

ا�س��تبدلت اغلب االحزاب الكردية املتناف�س��ة يف ال�س��ليمانية ودهوك نوابها يف قوائم الرت�سيح اجلديدة النتخابات ت�سرين املقبلة. 
واعادت دهوك نائبني فقط، بينما ا�ستبدل احد االحزاب كل نوابه الفائزين يف 2018، وحولت احزاب اخرى نوابها اىل الرت�سيحات 
الفردية. ويتناف�س يف املحافظتني التابعتني الإقليم كرد�ستان 93 مر�سحا �سمن 8 دوائر خ�س�ست للمحافظتني. ويبلغ جمموع مقاعد 

املحافظتني 29 مقعداً، مع ا�سافة مقعد واحد لدهوك ل�"كوتا امل�سيحيني" الذي يتناف�س عليه 6 مر�سحني.

خمت�سون قالوا اإن االنتخابات املقبلة هي االأ�سعب من بعد 2003

 ترجمة / حامد اأحمد

�سبع �سنوات متر منذ االإبادة 
اجلماعية التي ارتكبها تنظيم 

داع�س يف �سنجار �سمايل العراق 
التي قتل خاللها ما يقارب 

10،000 اإيزيدي، ودول اوروبية 
ت�سعى جاهدة ملقا�ساة م�سلحي 
التنظيم االأجانب من رعاياها 

الذين �ساركوا يف احد اب�سع 
االعمال الوح�سية التي ارتكبت 

يف القرن احلادي والع�سرين.

ا�ستن���ادا لالأمم املتحدة اأن���ه يف م�ستهل �سهر 
اآب من ع���ام 2014 يف منطقة �سنجار، �سرع 
م�سلح���و تنظيم داع�س االإرهابي بقتل رجال 
يرف�سون اعتناق االإ�سالم تاركني جثثهم يف 

مقابر جماعية ال حتمل عالمة.
ك���رمي خ���ان، رئي����س فري���ق االأمم املتح���دة 
للتحقي���ق بجرائ���م داع����س، ق���ال "اآالف من 
االيزيديني مت اعدامه���م ب�سكل جماعي وفقا 
لهذا االإنذار النهائي، ق�سم منهم قتلوا ب�سكل 
جماعي اأو مت قتله���م اثناء هروبهم، او لقوا 
حتفهم بتعر�سهم مل�ساعب وهم يهربون اىل 

جبل �سنجار للنجاة باأرواحهم".
واأ�ساف قائال " اآالف اأخرى مت ا�ستعبادهم، 
مع اختط���اف ن�ساء واأطفال من بني عوائلهم 
واخ�ساعه���م الأب�س���ع اال�س���اءات الوح�سية، 
واأن���واع  املتك���رر  االغت�س���اب  ب�سمنه���ا 
اأخ���رى م���ن العنف اجلن�سي ال���ذي ال يطاق. 
وبالن�سب���ة لكثر من ال�سحايا ا�ستمرت هذه 
االإ�س���اءة ل�سن���وات، وغالبا ما كان���ت توؤدي 
للوف���اة". عل���ى الرغم م���ن االأدل���ة الوا�سحة 
عل���ى دور امل�سلح���ني االأجان���ب م���ن داع����س 
يف ه���ذه االعم���ال الوح�سي���ة، ف���ان مقا�ساة 
ومالحق���ة املتورطني منهم مل تك���ن ب�سيطة. 
ومل يت���م تاأ�سي�س حمكم���ة دولية او اإقليمية، 
واأن العنا�س���ر ال�سابق���ة م���ن تنظي���م داع�س 
اأيزيدي���ني  بح���ق  جرائ���م  ع���ن  امل�سوؤول���ني 
م���ا يزال���ون يقبع���ون ب�سج���ون يف الع���راق 

و�سوري���ا حت���ت ظ���روف انتقدته���ا منظمات 
غ���ر حكومي���ة حلق���وق االإن�س���ان. بينما ما 
ت���زال االأو�س���اع يف �سوري���ا غ���ر م�ستق���رة 
ب�سبب احلرب فلي�س هن���اك احتمال بوجود 
اإج���راءات ق�سائي���ة جلل���ب م�سلح���ي داع�س 
للمحاكم. يف حني مت���ت مقا�ساة االآالف من 
م�سلحي داع�س ال�سابقني يف حماكم عراقية 
ولك���ن اغل���ب الق�سايا كان���ت م�ستن���دة على 
التحق���ق من انتماء املته���م ل�سفوف التنظيم 
االإرهاب���ي ولي�س عل���ى نوع اجلرمي���ة التي 

ارتكبها ب�سمنها اجلرائم �سد االيزيديني.
عب���د �سمدي���ن، مدي���ر منظمة مب���ادرة نادية، 
غ���ر احلكومي���ة الت���ي اأ�س�سته���ا االيزيدي���ة 
احلامل���ة جلائ���زة نوبل لل�س���الم نادية مراد، 
قال "االإجراءات القانونية يف العراق لي�ست 
�سفافة. حتى الناجني ال يعرفون انها قائمة، 

وال يتم ا�سراكهم فيها".
اأي�س���ا  "هن���اك  بقول���ه  �سمدي���ن  وم�س���ى 
م�سلح���ون اأجان���ب م���ن داع����س م���ن بل���دان 
اوروبية ومن اأمركا �ساركوا بدرجة معينة 
يف الهجمات �س���د ال�سعب االيزيدي، ولي�س 
هن���اك جمال يف ان ت�ستطي���ع حماكم عراقية 
مقا�ساته���م". هن���اك حقائ���ق موثق���ة ب�س���اأن 
كثر من املواطن���ني االوروبيني غادروا من 
بلدانه���م لاللتح���اق ب�سفوف تنظي���م داع�س 
يف العراق و�سوريا، يف حني ح�سل اآخرون 
منه���م على جلوء بع���د انهيار دول���ة اخلالفة 

املزعومة. حلد االن هناك كثر من الدعاوى 
الق�سائية �سدرت يف فرن�سا واأملانيا والتفيا 
وهولن���دا �س���د عنا�سر من م�سلح���ي داع�س 
او م�سلح���ني متطرفني اآخري���ن بتهم متعلقة 
الرائ���دة  الدول���ة  اأملاني���ا كان���ت  باالإره���اب. 
مبقا�س���اة عنا�سر م���ن م�سلح���ي داع�س من 
رعاياه���ا الرتكابه���م جرائ���م معين���ة بح���ق 
االيزيدي���ني. ت�سر التقدي���رات اىل ان اكرث 
م���ن 1،200 مواط���ن املاين التح���ق بتنظيم 
داع����س، ب�سمنه���م الداع�سي���ة، �س���ارة، التي 
لاللتح���اق   2013 ع���ام  يف  اأملاني���ا  غ���ادرت 
ب�سف���وف داع����س يف �سوري���ا. ويف �سوريا 
تزوجت م���ن م�سلح امل���اين اآخر م���ن داع�س 
يدع���ى اإ�سماعيل، وهم���ا مطلوبان لل�سلطات 
يف املاني���ا. وخ���الل ف���رتة �سنت���ني م���ن عام 
الزوج���ان  ا�س���رتى   2017 اىل   2015
�سب���ع ن�ساء وفتي���ات ايزيدي���ات كعبيد. قام 
الزوج���ان باالإ�ساءة اىل ه���وؤالء االيزيديات 
فت���اة بعم���ر 14 عام���ا توفي���ت ج���راء  وان 
اال�س���ر عندهم���ا. يف حزي���ران 2021 اأدانت 
حمكمة املانية �سارة بتهمة التحاقها مبنظمة 
اإرهابي���ة اجنبي���ة وتهمة االعت���داء وحرمان 
ايزيديات من احلري���ة وتهمة امل�ساعدة على 
اغت�س���اب وا�ستعب���اد ايزيدي���ات وممار�سة 
مل�ست���وى  يرق���ى  وعرق���ي  دين���ي  ا�سطه���اد 

جرمية �سد االإن�سانية.
الك�سان���درا ليل���ي كاث���ر، م�ست�س���ارة حماكم 

جنائي���ة دولي���ة وزميلة ل���دى جامع���ة غولد 
�سمي���ث يف لن���دن، قال���ت ان ادان���ة متهم���ني 
بجرائم متعلقة باال�سطهاد الديني والعرقي 
اأم���را جوهري���ا حي���ث ان كث���را م���ن  تع���د 

االيزيديني تعر�سوا لهذا االنتهاك.
املجتم���ع  اأبن���اء  ف�س���ل  "مت  كاث���ر  وقال���ت 
االيزي���دي وفق���ا للعمر واجلن����س وا�ستنادا 
له���ذا الت�سني���ف مت ارت���كاب ع���دة جرائ���م، 
الرجال والن�س���اء الكبار بال�سن مت اعدامهم، 
مت  فق���د  والفتي���ات  ال�ساب���ات  الن�س���اء  ام���ا 
اقتيادهن لال�ستعباد اجلن�سي وا�ستخدامهن 
كخدم، ام���ا االأوالد ال�سغار فقد مت اإجبارهم 
على االلتحاق ب�سفوف التنظيم الع�سكري".

مع ذل���ك فان كثرا م���ن الدع���اوى الق�سائية 
�س���د م�سلحي داع����س التي رفع���ت حلد االن 
ركزت عل���ى اثبات ع�سوي���ة املتهم ب�سفوف 
التنظي���م اك���رث م���ن تركيزه���ا عل���ى جرائ���م 
معينة ارتكبوه���ا. اأحد التحدي���ات الرئي�سة 
للمحاكم���ات الق�سائي���ة الدولي���ة يكم���ن يف 
جمع وحفظ االأدل���ة امليدانية، خ�سو�سا من 
منطق���ة �سنجار حي���ث ارتكب���ت فيها جرمية 

االإبادة اجلماعية لاليزيديني.
من���ذ العام 2016 وجلن���ة امل�ساءلة والعدالة 
الدولي���ة CJIA تق���وم بتوفر ادل���ة لبلدان 
و�سوري���ا  الع���راق  يف  جمعته���ا  اوروبي���ة 
ملقا�ساة وم�ساءلة عنا�سر من تنظيم داع�س.

جمع اأدلة على جرائم ارتكبت �سد ايزيديني 
وخ�سو�س���ا �سد الن�ساء منهم تعد مهمة ذات 
حتد كبر. نرما جيال�سي�س، مدير العالقات 
العامة بلجنة امل�ساءلة والعدالة الدولية، قال 
انه من ال�سعب العثور على �سحايا ميكن ان 

يعطوا اإفادات يف املحاكم.
وق���ال جيال�سي�س "نحن ال نري���د م�سايقتهم 
م���رة اأخ���رى بالطل���ب منه���م �سرد م���ا ح�سل 
له���م، ولكنن���ا نري���د اأي�س���ا ان نحميه���م عرب 
ه���ذه االإفادة". هناك بطء عرب بلدان اأوروبا 
يف ا�ستق���دام مواطنيه���ا من الذي���ن التحقوا 
بتنظيم داع�س. تقول كاثر "هناك م�سوؤولية 
عل���ى جان���ب البل���دان االوروبي���ة بالتو�سل 
ل�سرتاتيجية متما�سكة وفقا للقانون الدويل 
يف حماكم���ة رعاياه���ا م���ن م�سلح���ي داع�س 
ولي�س فق���ط التخلي ع���ن امل�سوؤولية مبجرد 
اإ�سقاط اجلن�سية عنهم والبحث يف االأ�سباب 
الت���ي دعته���م لاللتح���اق ب�سف���وف التنظي���م 

اأي�سا".
االإخباري   euronews موقع  • عن 

بلدان اأوروبية ت�صعى لتجريم م�صلحيها الأجانب من داع�ش �صاركوا 
بجريمة اإبادة الإيزيديين



 ذي قار / ح�سني العامل

اك���دت احلك�م���ة املحلي���ة وامل�ش���ارك�ن يف م�ؤمتر 
)ذي ق���ار.. �شالم واأمان( عل���ى �شرورة ت�فري بيئة 
اآمن���ة لتنفي���ذ امل�شاريع اخلدمي���ة والتنم�ي���ة التي 
اقرت م�ؤخرا �شمن �شندوق اعمار ذي قار والبالغة 
وت���رية  ت�شاع���د  اث���ر  ذل���ك  ج���اء  م�شروع���ا.   164
النزاعات الع�شائرية يف مناطق خمتلفة من ارياف 
املحافظة، فيم���ا يرى مراقب����ن ان �شلطة الع�شرية 
باتت ت�شتق�ي على �شلط���ة القان�ن نتيجة �شيا�شة 
التخادم بني ابن���اء الع�شائر والطبقة ال�شيا�شية يف 
املجال االنتخابي اذ تعد الع�شائر من ابرز الداعمني 

لالأحزاب املتنفذة يف العملية ال�شيا�شية الراهنة.
وا�شف���ر جت���دد النزاع���ات الع�شائري���ة يف حمافظة 
ذي ق���ار خالل االي���ام االخ���رية عن مقت���ل وا�شابة 
اك���ر م���ن 10 ا�شخا����ص ناهي���ك ع���ن ح���رق ع���دد 
م���ن ال���دور واملركب���ات، اذ ت�ش���ري امل�ش���ادر االمنية 
اىل ان حمافظ���ة ذي ق���ار ت�شه���د م���ا يق���رب من 10 
نزاع���ات ع�شائري���ة �شهري���ا معظ���م �شحاياه���ا م���ن 
الن�ش���اء واالطف���ال. وازاء ذل���ك عق���دت احلك�م���ة 
املحلي���ة م�ؤمتر )ذي قار.. �ش���الم واأمان( مب�شاركة 
وا�شع���ة ل�شي�خ ع�شائر املحافظة، وال�جهاء وقادة 
املجتم���ع، ف�شال عن م�شاركة قي���ادة عمليات �ش�مر 

ومديرية ال�شرطة، وجامعة ذي قار.
وق���ال حمافظ ذي ق���ار اأحمد غن���ي اخلفاجي خالل 
م�ؤمتر �شحفي عقد عق���ب انتهاء اعمال امل�ؤمتر انه 
"اجتمعن���ا ه���ذا الي�م ب�شي����خ الع�شائر والق�ات 
واق���ع  لبح���ث  وال�جه���اء  واالكادميي���ني  االمني���ة 
املحافظ���ة وما يتعل���ق بامللف االمني وم���ا تتعر�ص 
ل���ه عملي���ة بن���اء املحافظ���ة م���ن حتدي���ات يف ه���ذه 
املرحلة"، وا�شاف ان "امل�شاركني بامل�ؤمتر اجمع�ا 

عل���ى التكات���ف وتكثي���ف اجله�د للم�ش���ي قدما يف 
تر�شي���خ االم���ن واال�شتقرار ودعم الق����ات االمنية 
وادارة املحافظة يف تنفي���ذ برامج البناء واالعمار 
الت���ي تنتظرها املحافظ���ة". وا�ش���ار اخلفاجي اىل 
ان "خط���ة امل�شاريع اخلا�شة ب�شن���دوق اعمار ذي 
ق���ار الت���ي اق���رت م�ؤخ���را تت�شم���ن 164 م�شروعا 
تغط���ي جميع م���دن املحافظة وقد احي���ل منها 100 
م�شروع على املقاولني وال�شركات لغر�ص املبا�شرة 
بالتنفيذ"، من�ه���ا اىل ان "بقية امل�شاريع والبالغة 

64 م�شروعا �شتحال قريبا".

وا�شتطرد حمافظ ذي قار ان "عملية البناء واالعمار 
تتطل���ب بيئة اآمنة لعمل ال�شركات املنفذة للم�شاريع 
املذك����رة وغريه���ا م���ن امل�شاري���ع اال�شتثماري���ة"، 
م�ؤك���دا ان "ادارة املحافظة ت�شعى جللب املزيد من 
امل�شتثمري���ن املحليني واالجان���ب لغر�ص فتح اآفاق 
عمل جديدة يف املحافظة وتن�شيط القطاع اخلا�ص 
كي ي�شهم يف عملية البناء وت�فري املزيد من فر�ص 

العمل للعاطلني عن العمل واخلريجني".
واثن���ى اخلفاج���ي عل���ى �شي����خ الع�شائ���ر وبقي���ة 
امل�شارك���ني بامل�ؤمتر على ما طرح����ه من افكار وما 

اب���دوه م���ن دع���م لرت�شيخ االم���ن واال�شتق���رار يف 
املحافظة و�شد الثغرات التي تعاين منها يف ال�قت 
الراه���ن، م�ؤك���دا ان "ذي ق���ار مقبل���ة عل���ى عهد من 
اال�شتق���رار واالمان لتنفيذ برام���ج االعمار والبناء 
فيها". ويف حديث �شابق ل�)املدى( ي�شري مدير ق�شم 
اإعالم قيادة �شرطة ذي قار اىل اأن "معدل النزاعات 
الع�شائري���ة يف حمافظ���ة ذي قار ي���رتاوح ما بني 5 
اىل 10 نزاع���ات يف ال�شه���ر ال�اح���د"، مبين���ًا اأن 
"ع���ددًا غري قليل من �شحايا النزاعات الع�شائرية 
هم من ب���ني االطفال والن�شاء ناهي���ك عن اخل�شائر 

املادية الناجم���ة عن ردود الفع���ل االنتقامية كحرق 
الدور واملركب���ات واحلق�ل الزراعي���ة وغريها من 
املمتل���كات الت���ي تع����د الأط���راف الن���زاع". ويعزو 
الع�شائري���ة  النزاع���ات  تك���رار  اأ�شب���اب  مراقب����ن 
اإىل �شي����ع النع���رات الع�شائرية وهيمن���ة العادات 
والتقاليد املتخلف���ة، وانت�شار �شتى اأن�اع االأ�شلحة 
من بنادق وقاذفات ومدافع هاون واأ�شلحة ر�شا�شة 
يف املناط���ق الريفي���ة، ف�ش���اًل ع���ن �شع���ف قب�ش���ة 
القان����ن وعجز الق����ات االأمنية عن احل���د من تلك 

النزاعات واحليل�لة دون اندالعها.
وق���ال النا�شط احم���د علي ل�)امل���دى( ان "النزاعات 
الع�شائري���ة بات���ت ت����ؤرق احلي���اة لي����ص يف مرابع 
الع�ش���رية والريف وامنا اخ���ذت تزحف وبق�ة اىل 
مراك���ز املدن"، من�ه���ا اىل ان "ج�ل���ة ب�شيطة الأي 
ان�شان يف داخل املدن ميكن ان تك�شف له عن الكثري 

من مظاهر الت�شلط والتنمر الع�شائري".
واو�ش���ح عل���ي ان "م���ن بني تل���ك املظاه���ر عبارات 
)مطل����ب ع�شائري���ًا( و )مطل����ب دم( الت���ي جتدها 
على اب�اب وجدران ع���دد غري قليل من الدور التي 
هجرها اهلها اث���ر نزاعات ع�شائري���ة و�شخ�شية"، 
امل�شاري���ع  م���ن  "العدي���د  هن���اك  ان  كم���ا  وا�ش���اف 
اال�شتثماري���ة واحلك�مي���ة مت�قف ب�شب���ب النه�ة 

واالعرتا�شات الع�شائرية".
وتاب���ع النا�ش���ط امل���دين ان "النزاع���ات الع�شائرية 
بات���ت ال تت�قف واخذت ال تعري ادنى اهتمام لقيمة 
احلياة والقيم االن�شانية والدينية فتلك النزاعات ال 
تت�قف حتى يف اال�شه���ر احلرم التي حرم اال�شالم 

فيها القتال".
واالأ�شه���ر احُل���ُرْم ه���ي اأربع���ة اأ�شه���ر م���ن االأ�شه���ر 
َم فيها القتال من���ذ عهد اإبراهيم اخلليل  القمري���ة ُحرِّ
الم(، وكان هذا التحرمي نافذًا حتى زمن  )علي���ه ال�شَّ

اجلاهلي���ة قبل االإ�ش���الم، وعندما ج���اء االإ�شالم اأقرَّ 
���ى باالأ�شهر احُلُرْم، و قد اأ�شار  حرمتها، ولذلك ُت�َشمَّ
الق���راآن الك���رمي اإىل حرمة ابتداء قت���ال االأعداء يف 
ه���ذه االأ�شه���ر املتمثلة ب����)ذو القع���دة، وذو احلجة، 

وحمرم احلرام، و�شهر رجب(.
وي���رى مراقب����ن ان م���ا يفاق���م م�شكل���ة النزاع���ات 
ب�شيا�شي���ي  الع�ش���رية  ا�شتق����اء  ه����  الع�شائري���ة 
ال�شلطة والف�شائل امل�شلحة املتنفذة وهذا ما يجعل 
�شلط���ة الع�ش���رية ف����ق �شلط���ة الدول���ة والقان�ن،  
واو�ش���ح اح���د املراقب���ني ل�)امل���دى( ان "الع�ش���رية 
باتت هي الرافع���ة االنتخابية لل�شيا�شي ووفق ذلك 
يق���دم ال�شيا�شي كل ما ه���� ممكن وغري ممكن لدعم 
رجاالت و�شي����خ الع�شرية الذين متث���ل ع�شائرهم 
جي�ش���ا احتياطي���ا م�ؤث���را ج���دا يف ح�ش���م نتائ���ج 
االنتخاب���ات"، م�ؤكدا ان "ا�شتم���رار عملية التخادم  
ب���ني الطبق���ة ال�شيا�شي���ة والع�ش���رية اخ���ذ ينعك�ص 
�شلب���ا عل���ى هيب���ة الدول���ة والق�شاء ال���ذي اخذ ه� 
االآخر بالتخلي تدريجيا ع���ن مكانته ل�شالح القرار 

ال�شيا�شي".
وا�شرت�ش���ل امل�ش���در ان "تباط�ؤ الق�ش���اء يف ح�شم 
ال�شحاي���ا  ان�ش���اف  يف  وتلك����ؤه  الن���زاع  ق�شاي���ا 
واملت�شررين غالبا ما يجعل املجني عليهم يلج�ؤون 
با�شتخ���دام  حق�قه���م  ال�ش���رتداد  الع�ش���رية  اىل 
الق����ة وهذا م���ا جعل رح���ى النزاع���ات الع�شائرية 
ت���دور ب�ش����رة م�شتمرة يف ظل �شع���ف ال�شلطتني 
الق�شائي���ة والتنفيذية"، الفتا اىل ان "هناك معادلة 
ت�ش���ري اىل تنا�شب عك�شي بني ق����ة الدولة و�شلطة 
الع�شرية ففي ال�ق���ت الذي تك�ن فيه �شلطة الدولة 
ق�ي���ة ت�شع���ف �شلطة الع�ش���رية، ومتى م���ا �شعفت 
قب�ش���ة ال�شلط���ة يف ج�ش���د الدولة ا�شتق����ى �شالح 

الع�شرية".

 خا�ص/ املدى

يت�قع خمت�ش�ن بال�شاأن االأمني، ان يكثف 
تنظيم داع�ص عملياته االإرهابية تزامنا مع 
بدء �شه���ر حمرم واقرتاب م�ع���د الزيارات 

الدينية.
وقب���ل ي�م���ني متكنت ق����ة من قي���ادة املقر 
املتقدم لعملي���ات الكرخ من قتل اإرهابي يف 
ق�شاء الطارمية �شمال العا�شمة بغداد، كان 

ين�ي تفجري امل�اكب احل�شينية.
ويق�ل م�شدر امني يف حديث ل�)املدى(، اإن 
"ق�ة من قيادة املقر املتقدم لعمليات الكرخ 
متكنت من قت���ل اإرهابي، ظهر ي�م االثنني، 
يف ق�شاء الطارمية �شمايل العا�شمة بغداد 
بالتعاون مع جهاز االمن ال�طني وق�ة من 

ح�شد الطارمية".
وي�شي���ف امل�ش���در، اأن "االرهاب���ي قتل يف 

الب���� حم�ش���ن"،  ب�شت���ان  الطاب���ي  منطق���ة 
الفت���ا اىل ان���ه "كان ين�ي تفج���ري امل�اكب 

احل�شينية".
وبعد مقتل االإرهابي اأ�شدرت خلية االعالم 
االأمني���ة بيان���ا اأو�شحت في���ه، اأن االإرهابي 

كان يعمل ناقال لالنتحاريني.
 وذك���ر بي���ان للخلي���ة، تلقت���ه )امل���دى(، ان 
ق����ة م�شرتكة من  قبل  "كمين���ا ن�شب، من 
جه���از االأم���ن ال�طن���ي والفرق���ة ال�شاد�شة 
يف قيادة عمليات بغ���داد وح�شد الطارمية، 
ج����اد  )عم���ر  االإرهاب���ي  مقت���ل  اىل  ادى 

امل�شهداين(". 
واأ�شاف البي���ان، ان "االرهابي يق�م بنقل 
لتنفي���ذ عملياتهم  االإرهابي���ني االنتحاريني 
�ش���د االأبرياء، حيث يعد مقت���ل هذا املجرم 
�شفع���ة جدي���دة لعنا�ش���ر ع�شاب���ات داع�ص 
بال�ش���اأن  املخت����ص  املنهزم���ة".  االإرهابي���ة 

االأمن���ي احم���د ال�شريف���ي يق����ل يف حديث 
ل�)امل���دى(، اإن "اخل���رق االأمن���ي مت�ق���ع ال 
�شيم���ا يف ظ���ل دخ�لن���ا اج����اء املنا�شبات 
جتمع���ات  وزي���ادة  والزي���ارات  الديني���ة 

املجال�ص وامل�اكب احل�شينية".
االأمن���ي  ال��ش���ع  ال�شريف���ي  وي�ش���ف 
احل���ايل ب�"القلق �شيا�شي���ا، يف ظل مروره 
ح����ل  ونزاع���ات  انتخابي���ة  ب�شراع���ات 
املنا�ش���ب متثل تهديدا وحتدي���ا للم�ؤ�ش�شة 

االأمنية والع�شكرية".
اىل،  االأمن���ي  بال�ش���اأن  املخت����ص  وي�ش���ري 
ان "الكث���ري م���ن املناط���ق ه���ي �شحراوي���ة 
فيه���ا  اخلروق���ات  واإمكاني���ة  ومفت�ح���ة 
كب���رية"، الفت���ا اىل انه "ت�شع���ب ال�شيطرة 
على ال�شال�ش���ل اجلبلية واملناط���ق ال�عرة 

التي ت�شم يف اغلبها عنا�شر لداع�ص".
احلك�م���ة  "ق���رار  اأن  ال�شريف���ي  وي���رى 

باإخ���راج الق�ات االمريكي���ة من العراق فيه 
ن�ع من العجل���ة"، م�شريا اىل، ان "العراق 
ما يزال مي���ر باأزمة وانتكا�شة اإقليمية، كان 
م���ن املفرت�ص االنتظ���ار ملدة اأط����ل التخاذ 
بال�ش���اأن  ق���رار". ويلف���ت املخت����ص  هك���ذا 
االأمني اىل، ان "اخللل ال يقت�شر على امللف 
االأمني فقط، وامنا يتمثل بالبعد الع�شكري 
اأي�شا، ويظهر وا�شح���ا يف اإقليم كرد�شتان 
وم���ا ي�شه���ده م���ن انتهاك م���ن قب���ل الق�ات 
الرتكي���ة". ويف حزيران املا�شي، اأ�شبحت 
اأكر م���ن 60 قرية كردي���ة مبحافظة ده�ك 
يف اإقلي���م كرد�شت���ان حت���ت مرم���ى �ش���الح 
الق�ات الرتكية والق�ش���ف الي�مي ملالحقة 
ح���زب العم���ال الكرد�شت���اين، مم���ا ت�شب���ب 
بتهجري الكثري من الع�ائ���ل الكردية ف�شال 
عن جتريف نح� 5 اآالف دومن من االأرا�شي 
الزراعي���ة والغابات واملناط���ق ال�شياحية. 

وبح�ش���ب و�شائ���ل اع���الم تركي���ة، الق����ات 
الع�شكري���ة الرتكية عم���دت اإىل �شق الطرق 
لت�شهي���ل حرك���ة اآلي���ات ق�اته���ا الع�شكري���ة 
الت���ي تط���ارد ح���زب العم���ال الكرد�شت���اين 
حيث �شرعت هذه الق����ات بتنفيذ عملياتها 
يف االق�شي���ة والن�اح���ي والق���رى بع���د اأن 
كان���ت عملياته���ا يف ال�شاب���ق تقت�ش���ر على 
ق�شف جتمعات ح���زب العمال الكرد�شتاين 
يق����ل  ب���دوره،  اجلبلي���ة.  املرتفع���ات  يف 
م�شت�شار املركز االأوروبي ملكافحة االإرهاب 
الل����اء الركن املتقاع���د عماد عل� يف حديث 
ل�)املدى(، اإن "تنظي���م داع�ص يحاول ابراز 
نف�ش���ه اىل امل�شهد االأمني العراقي من خالل 

اأمناط متعددة من العمليات االإرهابية".
واق���دم تنظيم داع����ص يف االآون���ة االأخرية 
على حرق مزارع عديدة واغتيال منت�شبني 
من الق����ات االأمني���ة اإ�شاف���ة اىل اختطاف 

فالحني يف املناط���ق الزراعية والتي تك�ن 
االأمني���ة والقي���ام  للق����ات  غ���ري منظ����رة 
بعملي���ات قن����ص ليل���ي ف�ش���ال ع���ن تفجري 
اأبراج نقل الطاقة الكهربائية ون�شب بع�ص 
ال�شيط���رات ال�همي���ة. وي�شي���ف عل����، اأن 
"غاية داع�ص من تلك العمليات هي زعزعة 
ال��شع االأمني وارباك امل�شهد ال�شيا�شي". 
وي�ش���ري الل�اء الرك���ن اىل، اأن "داع�ص رغم 
عمليات���ه االإرهابي���ة املباغت���ة اال انه لي�شت 
لديه اإمكانية الع�دة لن�شاطه ال�شابق اذ انه 
فق���د الكثري م���ن القي���ادات واالأرا�شي التي 

ا�شت�ىل عليها".
وبح�ش���ب تقري���ر ن�ش���ره م�ق���ع "ديفن����ص 
ني�ز" االأمريكي يف )13 �شباط 2021( فاإن 
العراق  "تقدي���رات عدد عنا�شر داع�ص يف 
و�ش�ري���ا تختل���ف ب�شكل كب���ري، اإذ ترتاوح 
ب���ني 8000 اإىل 16000، وق���د حت�ل�ا اإىل 

العمل على �شكل خاليا �شغرية يف املناطق 
الريفية وال�شحراوي���ة تعتمد يف هجماتها 
عل���ى ا�شتخدام االأ�شلح���ة ال�شغرية احلجم 
يف كمائ���ن وهجمات مباغتة، باالإ�شافة اإىل 

اأ�شل�بي العب�ات النا�شفة واالغتياالت".
وي���رى عل����، ان "م���ا اعل���ن خ���الل ج�ل���ة 
احل����ار ال�شرتاتيج���ي م���ن ق���رار باإخراج 
الق����ات االمريكية من الع���راق يعطي دعما 
معن�ي���ا لعنا�ش���ر داع����ص ويف�ش���ح املجال 

امامهم لتجديد ن�شاطهم".
ويف نهاي���ة مت����ز املا�ش���ي، اتف���ق العراق 
وال�الي���ات املتح���دة على ان�شح���اب جميع 
الع���راق  م���ن  املقاتل���ة  االأمريكي���ة  الق����ات 
 ،2021 اجل���اري  الع���ام  نهاي���ة  بحل����ل 
ال�ش���ادر  البي���ان اخلتام���ي  ذل���ك يف  ج���اء 
احل����ار  جل�ل���ة  البلدي���ن  حك�مت���ي  ع���ن 

ال�شرتاتيجي الرابعة واالأخرية بينهما.
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مراقبون: التخادم النتخابي بني الأحزاب والع�سائر جعل الأخرية ت�ستقوي على القانون
رفع �سعار )ذي قار.. �سالم واأمان( للحد من النزاعات الع�سائرية 

جمهورية العراق / وزارة الرتبية
Republic of Iraq / Ministry of Educations

اإعالن املناق�سة العامة رقم )5 / ان�سائي / 2021(
ي�سر وزارة الرتبية ان تعلن عن املناق�سة العامة رقم )5/ ان�سائي / 2021( وح�سب التفا�سيل االتية:

1- اسم ووصف املشروع: ترميم وتأهيل مدرسة املنصور التأسيسية االبتدائية اخملتلطة الواقعة في بغداد/ املنصور – الشيخ جنيد محلة )203( 
، زقاق )7(، مبنى )8(. واملدرجة ضمن تخصيصات املوازنة اجلارية لوزارة التربية للعام 2021 بكلفة تخمينية اجمالية قدرها )658.023.000( دينار 

ومبدة تنفيذ امدها )180( يوم تقوميي فقط ومبدة نفاذية للعطاءات املقدمة امدها )60( يوماً فقط من تاريخ فتح العطاءات.
2- اجلهات املؤهلة لالشتراك: كافة مكاتب وشركات املقاوالت للقطاعني العام واخلاص ذات االختصاص التي متتلك هوية تصنيف صادرة من وزارة 
التخطيط ال تقل عن )الدرجة العاشرة( ولديها الكفاءة املالية والفنية اخلاصة مبوضوع املناقصة باستثناء املؤسسات والشركات التي يحظر 

القانون العراقي وتعليمات احلكومة العراقية التعامل معها. 
التربية  وزارة  مراجعة مقر  باالشتراك  الراغبني  فعلى  املطلوبة  واملستمسكات  والتعليمات  الشروط  املناقصة كافة  3- ستتضمن مستندات 
/ املديرية العامة للشؤون املالية / الطابق الثامن في مبنى الوزارة الكائن في منطقة الباب الشرقي – القصر األبيض لغرض شراء مستندات 
املناقصة لقاء مبلغ )250.000( "مائتان وخمسون ألف دينار" غير قابل للرد ويتم البيع في أوقات الدوام الرسمي ابتداءاً من تاريخ نشر اإلعالن في 

الصحف الوطنية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
4- على مقدم العطاء تقدمي التأمينات األولية )ضمان العطاء( بقيمة )13.500.000( ثالثة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار معنون الى وزارة 
التربية – قسم العقود بشكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة مصدقة صادرة من مصرف معتمد في العراق نافذة ملدة )90( يوماً تقوميياً 

ابتداءاً من تاريخ فتح العطاءات.
5- احلسابات اخلتامية غير مطلوبة ألغراض املفاضلة ومعايير الترجيح.

6- في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد العطاء ويتعني مراعاة ذلك عند التقدمي. 
7- يتم تقدمي العطاءات الى وزارة التربية / قسم العقود الكائن في املنصور مقابل متنزه الزوراء خلف معهد الفنون اجلميلة. 

االحد  يوم  من  صباحاً  عشر  احلادية  الساعة  للتقدمي  موعد  وآخر  العطاءات  فتح  جلنة  مقرر  لدى  لها  املعد  الصندوق  في  العطاءات  توضع   -8
2021/8/29 ولن يسمح باستالم أي عطاءات بعد هذا الوقت وسيتم فتح العطاءات في نفس موعد الغلق او بداية الدوام الرسمي لليوم الذي 

يليه.
9- سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور.

10- يتحمل مقدم العطاء الفائز أجور النشر واالعالن عن املناقصة. 

مدير العقود 
www.moedu.gov.iq :املوقع االلكرتوين لوزارة الرتبية

 moe_contract_dep@yahoo.com :الربيد االلكرتوين لق �سم العقود

جمهورية العراق / وزارة الداخلية 
مديرية االأحوال املدنية واجلوازات واالإقامة 

مديرية اأحوال بغداد / الر�سافة 
ق�سم �سوؤون اأحوال بغداد / الر�سافة 

اإعــــالن
نهديكم أطيب التحايا ... 

قدم املواطن )فرحان كزير علي( تبديل لقبه وجعله )الدراجي( بدالً من )الربيعي( فمن 
النشر  تاريخ  من  يوماً  عشر  خمسة   )15( خالل  املديرية  هذه  مراجعة  اعتراض  لديه 
قانون  من   )22( املادة  أحكام  إلى  استناداً  بطلبه  املديرية  هذه  تنظر  سوف  وبعكسه 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل على ان يكون النشر باسم مدير اجلنسية 

احملترم... مع التقدير 
اللواء ريا�ص جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

العدد: 11183 
التاريخ : 2021/7/25 

ال�سركة العامة للزجاج واحلراريات 
الدائرة التجارية 

العدد: 2197 
التاريخ: 2021/8/8 

اإعــــالن
تعلن الشركة العامة للزجاج واحلراريات 
في   )11( املرقم  الصك  فقدان  عن 
مليونان   )2475000( ومببلغ   2017/10/5
دينار  ألف  واربعمائة وخمسة وسبعون 
الهيئة  لصالح  شركتنا  من  والصادر 
مع  الشركات  قسم  للضرائب  العامة 

التقدير. 

املهند�ص 
فوؤاد حماد عنيزي 
املدير العام 

قالوا اإن قرار اإخراج القوات االأمريكية من العراق يدعم التنظيم معنويًا

الديني��ة  املنا�سب��ات  ملباغت��ة  عنا�س��ره  تن�سي��ط  يح��اول  داع���ش  خمت�س��ون: 
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معالي الكلمة

كن �ل�ش���كوت على مثل هكذ�  يب���دو �أننا و�ش���لنا �ىل حدٍّ ال يمُ
و�قع مرير تعي�ش���ه بع�س �لو�ش���ائل �ملح�ش���وبة على �الإعالم 
�لريا�ش���ي، �إذ من غري �ملعقول َتَقّبل مثل هكذ� تهريج فا�ش���ح 
ينتق����س م���ن �لقيم���ة �حلقيقية لالإع���الم �الإلك���روين وحتى 

�لقنو�ت �لف�شائية �ملتمّثلة بالرب�مج �لريا�شية!
وقب���ل �أن نك�ش���ف عن تفا�ش���يل ما يحدث م���ن تخّبط وغياب 
للرقاب���ة �لفعلية عن ذل���ك )�لتهريج( فاإن �ملطالب���ة باإنهاء هذ� 
�مللف �ل�ش���اِئك و�لذي �أخذ من �لو�قع �لفعلي ونال منه  حّيزً� 
كث���ريً� يدعون���ا جميع���ًا �ىل �لوق���وف �أمام هذ� �مل���ّد �جلارف 
�لذي �أخذت رقعته تّت�ش���ع عرب ن�شخ �مل�شمون وتقليد �حلالة 

وتكر�ر �الأ�شلوب!.
نعم.. و�ش���لت �حل���االت �ىل درجة ال يكن �ل�ش���كوت عليها، 
�إذ بات �الإعالم �لريا�ش���ي بكل �أنو�عه، يتاأّثر ويدفع �ش���ريبة 
ّرب���ن يعبثون كم���ا يريدون بتاري���خ ملوؤه  �ل�ش���كوت عن ممُ
�ملهنية و�مل�ش���وؤولية، �إذ �أن �ش���معة �لقّطاع برّمته، �أ�ش���بحت 

ع�شلة وجود �لدمُخالء وغري �لكفوئن! تو�جه ممُ
لالأ�ش���ف.. فاإن مطالباتنا يف مّر�ت �ش���ابقة باإيقاف مثل هكذ� 
�أو�ش���اع ت�ش���رب �ش���معة �الإع���الم �لريا�ش���ي بال�ش���ميم، مل 
���معة  ت���اأِت من فر�غ، بل من جتارب �ش���ابقة وحر�ش���ًا على �شمُ
ه���ذ� �لقطاع �لفّع���ال، �ل���ذي كان يكتب من �أجل �لت�ش���خي�س 
و�لت�ش���حيح، قبل �ن يتحّول يف �لكثري من �الحيان ل�ش���ريك 
يف �ش���ناعة �لق���ر�ر �لريا�ش���ي، وحتى جزء مهم���ًا يف �الأخذ 

بر�أيه ووجهة نظره يف �أمور مهمة وموؤثرة!
�ليوم.. �أ�ش���بحت �لق�ش���ية، ق�ش���ية ر�أي عام تتعّلق بو�شائل 
با�ش���تثناء  و�الإلكروني���ة،  �لتلفزيوني���ة  �ملختلف���ة  �الإع���الم 
�ل�ش���حافة �لورقي���ة، وبات���ت ت���وؤرق �لكثريي���ن، �إذ م���ن غري 
كاذب���ة  ت�ش���ريحات  �ىل  �الأم���ور  ت�ش���ل  �أن  بتات���ًا  �ملقب���ول 
ل�شخ�ش���يات حمرمة،�أ�و تمُنقل عنه���م بطريقة غري دقيقة من 
�أج���ل �الإثارة �أو مبا يمُعرف بامل�ش���طلح �لد�رج و�ملنت�ش���ر يف 

يومنا هذ� ب� )�لط�ّشة(!
ت�ش���ّورو� �أن ي�ش���ل �حلال �ىل هكذ� م�ش���توى م���ن �لر�جع 
و�لتديّن، وتخّيل���و� �أن تهيمن �ش���فحات �إلكرونية ومو�قع 
�لتو��ش���ل �الجتماع���ي  �خباري���ة وكروب���ات يف تطبيق���ات 
وبر�مج يف قنو�ت ف�ش���ائية على �مل�شهد �لريا�شي، تبّث فيه 
�ش���مومها من كذب و�تهامات وهدفها �لرويج و�البتز�ز، من 
دون �أن يك���ون هن���اك رقيب �أو ح�ش���يب عليها، ال بل تمُ�ش���ّجع 

وتمُدعم من قبل �أغلبية �ملتابعن، �إن مل �أقل �أكرثهم!
�أيه���ا �الأخوة.. لق���د بات �مل�ش���اهد و�ملتابع �أم���ام خيار و�حد 
فقط، وهو �أن يمُجرب على �ش���ماع �أن���و�ع متلفة من �لكلمات 
مل من �ل�شتائم  �لنابية يف �لكثري من �لرب�مج �لريا�ش���ية وجمُ
و�التهامات و�ملر�دفات �ملرفو�ش���ة مهنيًا و�أجتماعيًا، وحتى 
تل���ك �ملع���اين �ملمُ�ش���يئة م���ن م�ش���طلحات تمُكتب يف �ش���فحات 
ومو�ق���ع �إلكروني���ة هدفه���ا ه���و قت���ل م���ا تبقى م���ن �أعر�ف 

وتقاليد ومعايري يتم�ّشك بها من هو ملتزم باملهنية!
لقد بات �لف�ش���اء �الإعالمي مفتوحًا على م�شر�عيه ومك�شوفًا 
متام���ًا، دون �أن يك���ون هن���اك �أي غطاء فعل���ي وقانوين يمُلزم 
�لعامل���ن في���ه ببن���ود وحم���ّدد�ت وقان���ون مع���ّن �أو وثيقة، 
حتميه وحتم���ي �ملهنية، بداًل من �الجن���ر�ف �ىل جهة معينة 
ربهمُ على �أن  �أو �لغو����س يف �لبحث عن منا�ش���ب ومو�قع جتمُ

يد�فع على �أطر�ف معّينة �أو وجماميع!
�أق���ول.. لقد �ش���اعت �لقي���م �لنبيلة و�ش���ّوهت �لكلم���ة وتبّدد 
�لر�أي �ل�شديد، �أمام هكذ� و�قع يت�شّدره من )هّب ودّب( كيف 
ال وكلمتهم م�ش���موعة من �مل�ش���وؤول ور�أيهم هو �ملعروف لكل 
�جلهات �ملرتبطة بالعمل �لريا�شي، مثلما �أ�شبح منربهم هو 

�الأكرث تقييمًا و�الأعلى متابعة!
لقد ��ش���بحت �ملهنية و�مل�ش���وؤولية وحرية �لتعبري �ملحرمة، 
ال تمُذك���ر �إال يف �ملنا�ش���بات، الأن من يهيمن على �ل�ش���احة هي 
�ل�ش���لبية �لتي يبحث عنها �الأكرثية يف �لو�ش���ط �لريا�ش���ي، 
و�أن �المر��س �الإلكرونية تنت�ش���ر ب�ش���رعة مثلما �أ�ش���بحت 
بع����س �لرب�م���ج يف �لقن���و�ت تت�ش���ّبب يف �أزمات وم�ش���اكل 
وتقاطع���ات و�ختالف���ات وبحثها عن �لف�ش���ائح وت�ش���جيعها 
لورق���ة  و��ش���قاطها  للمو��ش���يع  و�إثارته���ا  �ملهات���ر�ت  عل���ى 

�الإ�شالح و�لت�شحيح!
�إن �لك�شف عن هوؤالء وف�شحهم ��شبحت م�شوؤولية �جلميع، 
بل هي وم�شوؤلية جمتمع باأكملِه، الأن هناك لالأ�شف من يمُ�شّجع 
هوؤالء ويدعمهم وي�ش���اندهم، و�إن قّلة قليلة جدً� ترف�س علنًا 
ما يح�ش���ل ويحدث من ت�ش���در �ال�ش���و�ت �لن�ش���از للم�ش���هد 

و�بتعاد �ملهنين عن �لو�جهة �لفعلية للم�شهد �لريا�شي! 

)تهريج( �إلكتروني وف�ضائي!

اأقول.. لقد �ساعت القيم النبيلة و�سّوهت 
الكلمة وتبّدد الراأي ال�سديد، اأمام هكذا 

واقع يت�سّدره من )هّب ودّب( كيف ال 
وكلمتهم م�سموعة من الم�سوؤول وراأيهم هو 

المعروف لكل الجهات المرتبطة بالعمل 
الريا�سي، مثلما اأ�سبح منبرهم هو االأكثر 

تقييمًا واالأعلى متابعة!

 متابعة – اإياد ال�سالحي

ورَد يف �الأ�ش���باب �ملوجب���ة لت�ش���ريع 
�الأبط���ال  �لريا�ش���ين  ن���ح  ممُ قان���ون 
و�ل���رو�د رقم )6( يف �ل�ش���ابع ع�ش���ر 
من �ش���باط ع���ام 2013 “بغية تثمن 
جهود �لريا�ش���ين �الأبط���ال و�لرو�د 
�لذين رفعو� ��ش���م �لع���ر�ق عاليًا يف 
�حلي���ف  ولرف���ع  �لدولي���ة،  �ملحاف���ل 
تق���دمي  عل���ى  وحتفيزه���م  عنه���م، 
�جناز�ت من �شاأنها �أن ترتقي مبكانة 
�ىل  �لريا�ش���ية  �لع���ر�ق  ���معة  و�شمُ

م�شاِف �لدول �ملتقدمة«.
وبا�ش���تثناء كلم���ة “�حلي���ف” �لت���ي 
ح للرّو�د، ف���اإن هدف �لقانون كّله  تلمَّ
ف م���ن �أجل �الأبطال، ليو��ش���لو�  وظِّ
حتقيق �الجناز�ت طو�ل فرة ع�شرة 
�أعو�م ي�ش���تفيدون م���ن �ملنحة �ملالية 
ّدتها كّلما ح�شلو�  د ممُ دَّ �ل�شهرية، وجتمُ
على �جن���از�ت جديدة ح�ش���ب �ملادة 
)-2 �أواًل( من �لقانون، �أما بالن�ش���بة 
للرّو�د فم�شريهم �إيقاف �ملمُنحة حال 
ر�عاة ظروف عو�ئلهم  �لوف���اة دون ممُ
كي���ف يعي�ش���ون ويلّب���ون متطّلب���ات 

�حلياة �ل�شعبة.

تحت ال�سفر
ف���اإذ� كان �لقانون قد حّدد �ش���لفًا مّدة 
وتتوق���ف  لالأبط���ال  �أع���و�م  ع�ش���رة 
�أغل���ب  فو�ق���ع  �ملمُنح���ة،  بعده���ا 
�ل���رو�د حتت �ل�ش���فر تبع���ًا لالأزمات 
�القت�ش���ادية �ل�شعبة و�ش���ّحة فر�س 
�لعم���ل و�لهج���وم �ل�ش���ر�س لالأوبئة، 
وذل���ك يدع���و �لدول���ة �لتي �ش���ادقت 
عل���ى �لقان���ون �ىل تعدي���ل مه���م جدً� 
يف �مل���ادة )11( من���ه �لتي تن�س على 
:)يمُ�شمل بهذ� �لقانون كل من �شبق له 
�أن ح�ش���ل على �الجناز�ت �ملوؤ�ّش���رة 
م على قيد �حلياة( وتغا�ش���ى  مّمن همُ

�مل�ش���ّرع ع���ن م�ش���ري �ل���رو�د �لذي���ن 
ج���اء و�ش���فهم وفق���ًا للم���ادة )ثانيًا( 
“�لريا�شيون �لذين خدمو� �لريا�شة 
يف  مدرب���ن  �أو  كالعب���ن  �لعر�قي���ة 
�ملنتخب���ات �لوطنية �أو حكام دولين 
مّمن بلغ من �لعمر خم�ش���ن عامًا فما 
ف���وق” فمنهم من فارق �حلياة ملر�س 
�أو ح���ادٍث �أو �أي �ش���بب �آخ���ر، فكيف 
تقط���ع عن���ه �ملمُنح���ة وهي ��ش���تحقاق 
جه���وده  نظ���ري  و�عتب���اري  م���ادي 

�ملبذولة يف خدمة �لريا�شة؟!
�ش���ّجلت �لريا�ش���ة �لعر�قي���ة ح���االت 
زنة لع�شر�ت �لرّو�د �لنمُجباء مّمن  حممُ
مل ت�ش���عفهم �لظ���روف على حت�ش���ن 
�أو�ش���اعهم �ملعي�ش���ية خالل خدمتهم 
للريا�ش���ة، و�ن�ش���غلو� طو�ل �لوقت 
يف �أد�ء و�جباته���م، �أم���اًل �أن تكافئهم 
�لدول���ة يف �أو�خ���ر �لعم���ر، وه���ذ� ما 
ح�ش���ل مبوجب �لقانون )6( بعد �أن 
بلغو� �ش���ن �خلم�ش���ن، لكن �أن تمُفاجاأ 

�أ�ش���رهم بعدم �ش���مول �ملتوفن منهم 
باملنح���ة برغم ت�ش���حياتهم وتفّرغهم 
للريا�ش���ة وتنا�ش���يهم حقوق �الأ�شرة 
ومل يوؤّمنو� �مل�شدر �ملادي �لثابت ملا 
بعد رحيلهم، هنا تقت�ش���ي �ملوجبات 
�الإن�ش���انية ت�ش���ارع �ملعنين ملعاجلة 
هذه �لفقرة الن�ش���اف �شريحة كبرية 
من رّو�د �لريا�ش���ة ويكف���ي عليهم ما 

عانوه خالل �لعقود �ملا�شية!

�سقق .. وت�سّرد!
�مل�ش���كلة �الأخرى، جاء يف �ملادة )4( 
����س للم�ش���مولن  من �لقانون “تمُخ�شّ
ب���ه قطع���ة �أر����س �ش���كنية مب�ش���احة 
)200( مر مربع يف م�ش���قط ر�أ�شهم 
�ش���ابقًا  م�ش���تفيدين  يكون���و�  مل  م���ا 
وح�ش���ب �ل�ش���و�بط �ملعم���ول به���ا” 
و�أم����س �الأول �لثالث���اء �لعا�ش���ر م���ن 
�لريا�ش���ة  وزي���ر  وّج���ه   2021 �آب 
عدنان درج���ال د�ئرة �لربية �لبدنية 

و�لريا�شة يف وز�رته ب�شمول العبي 
�ملنتخبات �لوطنية بالت�ش���جيل على 
�ش���ر�ء �ل�ش���قق �ل�ش���كنية يف جمّم���ع 
ب�ش���ماية، وقب���ل ذل���ك دعت �ل���وز�رة 
يف  و�ل���رو�د  �الأبط���ال  �لريا�ش���ين 
حمافظ���ة بغ���د�د �مل�ش���مولن بقانون 
من���ح �لريا�ش���ين �الأبط���ال و�لرو�د 
ل�ش���نة 2013، للت�ش���جيل على �شر�ء 
�ل�ش���قق �ل�ش���كنية يف �ملجم���ع ذ�ت���ه، 
وتنفي���ذ �مل���ادة �لقانوني���ة �خلا�ش���ة 

مبنح �الأر��شي لالأبطال و�لرّو�د.
عل���ى  �لع���رب�ت”  “ت�ش���كب  وهن���ا 
ع�ش���ر�ت �ل���رّو�د �الأوفياء ��ش���حاب 
وعط���اء،  لق���ًا  خمُ �لنظي���ف  �ل�ش���جل 
غ���ادرو� �لدنيا ومل يرك���و� 50 مرً� 
ي�ش���ترون  و�أوالده���م  لزوجاته���م 
حتت �شقفه، بل ت�شّردو� يف كل مكان 
بحثًا عن ماأوى ي�شتقّرون فيه، ومنذ 
�ش���دور �لقان���ون )6( وحتى �للحظة 
مبنحه���م  �ل���رّو�د  حق���وق  �أهمل���ت 

�ملو�ش���وع  وبق���ي  �الأر����س  قطع���ة 
�ش���ائك تتالعب به وعود �مل�ش���وؤولن 
وت�شريحاتهم �الإعالمية من دون �أي 
تف�ش���ري مقنع للتجاهل �ملوجع وعدم 
�الأ�ش���ر  ع�ش���ر�ت  بتقهق���ر  �الك���ر�ث 
�لت���ي دفن���ت رو�د �لريا�ش���ة وتلّظت 
بنري�ن �الإيجار و��شطر�رها ت�شديد 
مبل���غ �ملنح���ة كل���ه 400 �ل���ف دين���ار 
�أو ي�ش���اف علي���ه مبلغ �آخ���ر! هذ� �إذ� 
كان للر�ئ���د �أوالد يعملون ويوّفرون 
�ملبال���غ �ال�ش���افية لل�ش���كن و�لطع���ام 
���ْن �أق�ش���اط  و�لع���الج، ث���م كي���ف توؤمَّ
�ل�ش���قة �أو �الأر����س �ملفر����س منحها 
م بال���كاد يوفرون طعامهم،  �أّياهم وهمُ
هل تكّفل �لوزير درجال باإيجاد منفذ 
عرب م�شرف جتاري للتعاون مع هذه 
�ل�شريحة مقابل ت�ش���هيالت حكومية 
ل���ه مثلم���ا مّت���ت رعاية �حت���ادي كرة 
�ل�ش���لة و�لعاب �لقوى بن�ش���اط مايل 
يف ه���ذ� �جلان���ب م���ع ف���ارق �لغاي���ة 
طبع���ًا؟ �أّم���ا دون ذلك فزوج���ة �لر�ئد 
يف  �لقا�ش���رين  �أوالده  �أو  وبنات���ه 
حمن���ة فّتاك���ة ال يعلم به���ا �لوزير وال 
رئي����س �حلكومة وال رئي����س �لدولة 

وال رئي�س �لربملان، فما �حلل؟

�سوابط
يمُ�ش���ّكل رئي�س �حلكومة جلنة ت�ش���م 

وزي���ر �لريا�ش���ة و�جلهات �مل�ش���اندة 
لوز�رته يف مو�شوعة �ملمُنحة وقطعة 
�ش���و�بط  و�ش���ع  تدر����س  �الأر����س، 
تعدي���ل  مب�ش���وّدة  تمُلح���ق  خا�ش���ة 
�لقان���ون، لفرز �لرّو�د مّم���ن يعانون 
من ظروف خا�ش���ة كالت���ي مررنا بها 
�آنفًا، ويتم ت�ش���هيل منحهم �أو �أ�شرهم 
م���ن بع���د وفاتهم كل حقوقه���م �ملادية 
و�ملعنوي���ة، وخا�ش���ة قطع���ة �الأر�س 
�أو مبل���غ قيمته���ا، ك���ي يتمّكن���و� م���ن 
مو��ش���لة �لعي����س باأم���ان، �ش���يما �أن 
هناك ريا�شين رّو�د من�شين �شغلو� 
منا�ش���ب �إد�رية كرئا�ش���ة �الأندية �أو 
�الحت���اد�ت �أو �أع�ش���اء فيها وحققو� 
�ملحلي���ة  �الجن���از�ت  فرقه���م  م���ع 
و�لقاري���ة �لباهرة بف�ش���ل تخطيطهم 
�لناجح و�ش���قائهم برعاي���ة �لالعبن، 
�ل�ش���حفين  ح���ال  حاله���م  ه���وؤالء 
�لريا�ش���ين �مل�ش���اهمن يف �ش���ناعة 
�لبطل ومنجزه مل يمُ�شملو� بالقانون، 
ويفر�س توفر قاع���دة بيانات عنهم 
كون �أعد�دهم قليلة وماآ�ش���ي بع�شهم 

بكية! ممُ
ه���م  �إِنَّ ���م  تعاىل:)وقفوهمُ ق���ال 
وزر�ء  يتحّم���ل   .. م�ش���ئمُولون( 
�لريا�ش���ة �لذي���ن م���ّرو� خ���الل فرة 
)6( وزر معان���اة  �لقان���ون  �ش���دور 
وم���ن  �ل���رّو�د  �لريا�ش���ين  عو�ئ���ل 
�شياأتي بعدهم �ىل �ملوقع، فاملجتمع 
�لريا�ش���ي ج���زء م���ن حي���اة موؤمل���ة 
عا�شها �لعر�ق بن �حلرب و�حل�شار 
و�جله���ل  ���ب  و�لتع�شّ و�الحت���الل 
لم دفع �شحّيته �لر�ئد  و�لف�شاد و�لظمُ
�لريا�ش���ي �ملمُه���ّدد د�خ���ل بيت���ه ب���ن 
مقاومة مر�شه وعوز �أ�شرته �لقاتل، 
يت�ش���ّبث باحلي���اة كي يبقى حار�ش���ًا 
له���م ويتع�ّش���م باإج���ر�ء�ت قانوني���ة 
حتميه���م بع���د وفات���ه، فه���ل �أوف���ت 

�لدولة له مثلما �أوفى للوطن؟!

درجال يوّجه االأبطال ال�ستح�سال حقوقهم من قانون 2013

هل �أوفت �لدولة بُمنحة �لر�ئد �لريا�ضي و�أر�ضه قبل �أن يتو�رى تحتها؟

 بغداد / اإياد ال�سالحي 

قالت �لر�ئدة �لريا�ش���ية با�شمة بهنام با�شيليو�س، �الأمينة 
�ملالية الحتاد �ألعاب �لقوى �شابقًا، و�لنائبة �لثانية لرئي�س 
�حت���اد �لنمُخ���ب و�لكف���اء�ت �لعر�قي���ة حالي���ًا، �أن مفاهي���م 

�لريا�ش���ة �لي���وم تغرّيت 
مقارن���ة  قب���ل،  ذي  ع���ن 
�ل�ش���ابق،  �لزم���ن  م���ع 
�ملناف�شات  عف  ب�شبب �شمُ
و�جلماعي���ة،  �لفردي���ة 
�أغل���ب  تنظي���م  وع���دم 
�ل�ش���باقات  �الحت���اد�ت 

�خلا�ش���ة بالفئات �لعمري���ة، ما �أّدى �ىل تر�جع �لريا�ش���ة 
ب�ش���ورة عامة، وذلك بانقطاع �لر�فد �مل�شتمر كما يفر�س 

من �لفتيان و�لفتيات �شعودً� �ىل �مل�شتويات �ملتقّدمة.
و�أ�ش���افت با�ش���مة يف ت�ش���ريح للم���دى ع���رب �ت�ش���ال من 
مدين���ة �ش���ان دييغو بوالي���ة كاليفورني���ا �الأمريكي���ة :”�أن 
�لريا�ش���ة ج���زء مه���م م���ن �ملجتمع �ل���ذي ي�ش���هد تر�جعًا 
يف���ًا ل���كل مفا�ش���ل �حلي���اة فيه �ش���حيًاة و�قت�ش���اديًا  ممُ
و�أمنيًا، وال يمُخفى �ش���ببه هجرة �لكفاء�ت �لعلمية وحتى 
من ��ش���طّرت للبق���اء يف �لعر�ق لي�س لديه���ا �لقدرة على 
حا�ش�ش���ة ب���ن �الأح���ز�ب  حتقي���ق �اله���د�ف نتيج���ة للممُ
و�لتيار�ت �الأخرى، و�ش���عف �لدولة يف ��شرد�د �الأمن، 
كل ذل���ك غّيب �لريا�ش���ة يف مو�قع حيوي���ة مثل �جلامعة 

و�ملدر�شة، و�لقاعدة �لن�ش���وية فيهما من �أكرث �ملت�شّرر�ت 
طو�ل �ل�شنن �ملا�شية«.

 التربية والجامعات
و�أو�ش���حت �لتدري�ش���ية لق�ش���م �لربية �لريا�ش���ية مبو�د 
�حلرك���ي  و�لتحلي���ل  و�لبايوميكاني���ك  �حلرك���ي  �لتعّل���م 
و�ل�ش���باحة يف كلية �لبن���ات بجامعة بغ���د�د :”كانت تقام 
مهرجان���ات �ش���نوية للبنات م���ن خالل بط���والت مديريات 
�لربي���ة و�جلامعات ز�دت من قاعدة �لريا�ش���ة، �أما �ليوم 
فقد �شاقت وتكاد تنعدم بعد �الإقر�ر باإلغاء در�س �لريا�شة 
يف �لتعليم �الإبتد�ئي و�لثان���وي و�جلامعي، و�لتي كانت 
در�ش���ًا مق���ّررً� يف كل مر�حل �لدر��ش���ة، وهن���ا ينبغي على 
�جلهات �ملعنية يف �لتعليم و�لريا�ش���ة �الإلتقاء على طاولة 
حو�ر �ش���امل ياأخذ كل م�شّببات غياب هذ� �لدر�س، وي�شع 
�حلل���ول لال�ش���تفادة من �لطلبة و�لطالب���ات �ملوهوبن من 

�أجل �شّمهم للفرق �لر�شمية«.
وع���ن �حلل���ول �لناجع���ة الحياء �لريا�ش���ة �لن�ش���وية �لتي 
�أخ���ذت تندث���ر، قالت با�ش���مة :”مب���ا �أن �الحت���اد�ت �ليوم 
��ش���بحت م�ش���تقلة، الب���د �أن تتح���ّرك نحو �الأندي���ة حلّثها 
على ت�ش���كيل فرق ريا�ش���ية ن�ش���وية ملختلف �الألعاب مثلما 
توج���د فرق مماثلة للرجال جلميع �لريا�ش���ات”، م�ش���رية 
�ىل “وج���وب �لدفع باجتاه تن�ش���يط دور مر�كز �ل�ش���باب 
ال�ش���تقطاب �لطاق���ات �لو�ع���دة م���ن �لفتي���ات للمبا�ش���رة 
بالتدريب و�مل�ش���اركة يف �مل�شابقات مقابل مكافاآت رمزية، 
ف�ش���اًل عن �ش���رورة توعية �جلمهور عرب �لتلفاز و�ملذياع 
و�ل�ش���حافة بدعوة �لفتاة ملمار�ش���ة �لريا�ش���ة وت�شجيعها 
لالح�ش���ا�س باالأم���ن �ملجتمع���ي ك���ي تب���دع وت�ش���بح بطلة 

كبرية«.

تهديد .. وابتزاز!
ولفتت �ىل :”�ش���رورة فر�س عقوبات ت�شل �ىل �حلرمان 
م���دى �حلياة من ممار�ش���ة �لريا�ش���ة ومتثيل موؤ�ّش�ش���اتها 

�ش���د كل م���ن يتحّر����س بالفت���اة �لريا�ش���ية �أو يمُ�ش���ّبب لها 
م�ش���كلة �أو يمُحّر����س �ش���دها ويختل���ق �الأكاذيب م���ن �أجل 
�ل�ش���غط عليها �أو تهديدها لغر����س �البتز�ز، فهذه �لظاهر 
مل تك���ن موج���ودة �ش���ابقًا، وعل���ى �حلكوم���ة مو�جهة تلك 
�لت�ش���ّرفات �ملمُ�شينة وردعها باأق�ش���ى �لعقوبات �لق�شائية، 
كون �ملجتمع �لعر�قي ملتزم وو�عي ويتلك من �ل�ش���هامة 
جلة تمُخّد�س  م���ا يجعله يرباأ عن ��ش���تمر�ر هكذ� �ش���ور ممُ

حياء تاريخه وحا�شره«.
وبّين���ت مدربة فري���ق �لن�ش���اء باألعاب �لق���وى يف �لدورة 
�الآ�ش���يوية �لثامن���ة ببانك���وك   1978 بخ�ش���و�س ماهي���ة 
�حللول كي تبد�أ �لريا�ش���ة �لعر�قية �ملناف�شة يف �لدور�ت 
:”�أن  قائل���ة  �ل�ش���ريف،  ح�ش���ورها  تع���اود  وال  �الأوملبي���ة 
���ات  �لريا�ش���ة بن���اء وتوقيت و�أمو�ل للو�ش���ول �ىل من�شّ
�لتتوي���ج، وه���ي من م�ش���وؤولية �للجنة �الأوملبي���ة ووز�رة 
�ل�ش���باب و�لريا�ش���ة ث���م �لدولة، فالريا�ش���ي �مل�ش���ارك يف 
�الأوملبي���اد يث���ل علمها و�أر�ش���ها و��ش���مها، ثم �أن فل�ش���فة 
�لدول���ة للريا�ش���ة مهم���ة ج���دً� �إن كانت تتو�ف���ق مع منهج 
�الإع���د�د للدورة �الأوملبية وحت���ى �لقارية �ملقّدم من �للجنة 

�الأوملبية بعد تن�شيقها مع �الحتاد�ت و�الأندية«.

التاأهل االأولمبي
وختم���ت با�ش���مة حديثها بالق���ول :”كث���ريون ال يحّملون 
�لنادي م�ش���األة �لتاأهل �الأوملبي وه���ذ� خطاأ فادح، فالبد�ية 
من���ه ثم بمُدعم من �الحتاد، وهذ� يحتاج �ىل �ش���رب و�أمو�ل 
وت�ش���جيع �إعالمي ل�ش���ناعة بطل حقيقي يوّفر لهمُ مع�ش���كر 
خارج���ي ومناف�ش���ات ر�ش���مية عالي���ة �مل�ش���توى، و�عتماد 
مدربن موؤّهلن لو�ش���ول �لريا�ش���ي �ىل مرحلة �لتناف�س 
يف �ل���دور�ت �لك���ربى، ومطالبة �خل���رب�ء بتقدمي بحوث 
ودر��ش���ات لتطوير �للعب���ة وممار�ش���يها، و�إجر�ء جتارب 
علمي���ة وعملية له���م، و�أخريً� �إع���ادة بط���والت �ملحافظات 
كونها �أم �لكنوز �لريا�ش���ية مبا متتلك���ه من مو�هب نادرة 

وكو�در تدريبية«.

دعت الحكومة لردع التحّر�ش .. واالأندية لتاأهيل االأولمبيين

با�ضمة بهنام : �لأمن �لمجتمعي ُين�ّضط �لبطالت ..و�ألعاب �لمحافظات �أم �لكنوز

 الدوحة / خا�ش بالمدى

�أعلن���ت �للجن���ة �لعلي���ا للم�ش���اريع و�الإرث 
�لبلدي���ة  وز�رة  م���ع  بالتع���اون  �لقطري���ة، 
و�لبيئ���ة ب���دء تركيب �أوىل حمطات ر�ش���د 
ج���ودة �له���و�ء يف حمي���ط مالع���ب تدريب 
جامع���ة قطر وذلك �ش���من برنام���ج متكامل 
�ملحي���ط  �له���و�ء  ج���ودة  مر�قب���ة  لتعزي���ز 
و�لتدري���ب �خلا�ش���ة  �ملباري���ات  مبالع���ب 
ببطول���ة كاأ�س �لع���امل FIFA قط���ر �ملوؤمل 
�نطالقه���ا من 21 ت�ش���رين �لثاين لغاية 18 

كانون �الأول 2022.
وتاأتي تلك �خلطوة �شمن �جلهود �لر�مية 
�إىل حت�ش���ن ج���ودة �له���و�ء د�خ���ل مالعب 
�لبطول���ة ومر�فق �لتدري���ب و�ملناطق �لتي 
حتت�شن متلف �لفعاليات خالل �ملونديال 
�ال�ش���تد�مة  �ش���ر�تيجية  م���ع  بالتما�ش���ي 

�خلا�ش���ة بالبطول���ة �لتي يتوقع �أن ت�ش���هد 
ح�ش���ور قر�ب���ة 1.5 مليون م�ش���جع خالل 
مناف�شات �لن�ش���خة �الأوىل من �لبطولة يف 

منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�لعامل �لعربي.

عالق���ات  مدي���ر  �جلي���دة،  جا�ش���م  وق���ال 
�ل�ش���ركاء �ملحلي���ن لال�ش���تد�مة يف �للجنة 
�لعليا للم�ش���اريع و�الرث �لقطرية، �إن تلك 
�ملحطات �ش���تعمل على ر�شد وقيا�س ن�شب 

�لغاز�ت و�جل�شيمات �ملوجودة يف �لهو�ء 
وموؤ�شر�ت �لعو�مل �جلوية.

و�أ�ش����اف �جلي����دة: “�شت�ش����اعد �لبيان����ات 
�لت����ي �ش����توفرها حمط����ات �لر�ش����د �للجنة 
�لعلي����ا يف �تخاذ قر�ر�ت مدرو�ش����ة ت�ش����هم 
يف حت�ش����ن ج����ودة �لهو�ء د�خ����ل �ملالعب 
�ش����ر�تيجية  م����ع  يتف����ق  مب����ا  وخارجه����ا 
 FIFA ال�ش����تد�مة لبطول����ة كاأ�����س �لع����امل�

قطر 2022™.
وك�ش����ف �جلي����دة عن موق����ع �أوىل حمطات 
�لر�ش����د �ملقرر تركيبه����ا يف حميط مالعب 
�جلن����وب  ملع����ب  �إن  وق����ال  �ملوندي����ال، 
�شي�ش����هد تركيب �أول حمطة لر�ش����د جودة 
�له����و�ء، بع����د �أن �أجرى فريق متخ�ش�����س 
جولة ميد�نية لدر��ش����ة �خليار�ت �ملتوفرة 
الختي����ار �ملوقع �ملنا�ش����ب لركي����ب �ملحطة 

وتهيئته وفق معايري ومتطلبات �لفيفا.

 بغداد/ المدى

يغ���ادر وف���د منتخبن���ا �لوطن���ي �لن�ش���وي 
بالكب���ادي �لي���وم �خلمي����س �إىل �لعا�ش���مة 
�للبناني���ة  ب���ريوت، للم�ش���اركة يف بطول���ة 
�لعرب �لن�شوية �الأوىل باللعبة �لتي تفتتح 

غدً� �جلمعة وت�شتمر حتى �الأحد �ملقبل.  
وقال با�شل �لعبيدي، رئي�س جلنة �خلرب�ء 
يف �حتاد �لكبادي يف ت�ش���ريح للمدى :�إن 
م�ش���اركة �لوفد يف بطولة �لع���رب تز�منت 
م���ع ظرفه �ل�ش���عب بعدما تخّل���ى عن دعمه  
�جلمي���ع، فاأنربى د.زياد خل���ف عبد رئي�س 
جمل����س �إد�رة م�ش���رف �لتنمي���ة �ل���دويل، 
بتغطي���ة تكالي���ف �ملهّم���ة �لوطني���ة به���دف 

�إجن���اح �لتناف����س و�لعودة باإجن���از عربي 
للعر�ق.

و�لريا�ش���ة  �ل�ش���باب  وز�رة  �أن  وك�ش���ف 
��ش���درت �أم���ر �اليف���اد يف �لثام���ن م���ن �آب 
2021 م���ن دون �أن تتحّم���ل نفقاته، و�ش���ّم 
كرمي عبيد و�ش���مي رئي�ش���ًا للوفد، خ�ش���ري 
حيدر عبا�س م�ش���رفًا عام���ًا للبطولة، �أحمد 
خلدون عبدي م�ش���رفًا على �ملنتخب، با�شل 
عبد�لك���رمي �ش���الح �إعالم���ي �لوف���د، ميث���م 
مهدي عبد �إد�ريًا، عالء ح�شن �إرزيج مدربًا 
وكر�ر كرمي �شويد مدربًا، و�لالعبات:مرمي 
يو�ش���ف عبد �الأخوة، حنن قا�شم �شاحب، 
ع���ذر�ء ريا�س مزهر، فاطم���ة حيدر عذ�ب، 
دالل حي���در ع���ذ�ب، زه���ر�ء حمي���د نعم���ة، 

تب���ارك رحمان نوري، متارة يا�ش���ن، بنن 
جمعة جرب و�ش���جى جبار عاجل، و�حلكام 
:مقاتل خالد حممد، با�ش���م ري�ش���ان جمبل، 
في�ش���ل حمد جودة، �ش���يف حي���در عبا�س، 
حمم���د هاتف حمي���د، ميثم عبا����س علو�ن، 
كر�ر �شهيد �شاير، �أحمد كامل جري، فار�س 
�شتار جبار وعبد�لعليم عبد�حلكيم زعيلي.  
�لع���رب  بطول���ة  �أن  �ىل،  �لعبي���دي  ولف���ت 
�الأوىل كان يفر�س تنظيمها يف �لعا�ش���مة 
بغد�د، لكن ب�ش���بب ظروف مالية قاهرة مت 
نقلها �ىل لبنان، و�شي�ش���رف عليها �حتادنا 
بالتع���اون و�لتن�ش���يق م���ع �ال�ش���قاء هناك، 
عل���ى ح�ش���ابنا  تنظيمه���ا  نفق���ات  لتغطي���ة 

مب�شاركة ع�شر دول.

ن�ضوة �لكبادي يغادرن �لى لبنان للم�ضاركة 
في بطولة �لعرب

قطر تر�ضد وتقي�س جودة �لهو�ء في مالعب �لمونديال  



اأدى التو�س���ع الراأ�سمايل املعومل اىل تقارب الربامج 
للتبعي���ة  املناه�س���ة  ال�سيا�سي���ة  للق���وى  الكفاحي���ة 
والتهمي�ش، وبهذا ال�سياق تنت�سب امام قوى الي�سار 
الدميقراط���ي ك���رة من اال�سئل���ة اأبرزه���ا- هل باتت 
قوان���ني الراأ�سمالية دافعًا للتق���ارب بني قوى الي�سار 
اال�سرتاك���ي املناه�س���ة للتبعي���ة واالحل���اق؟ م���ا هي 
م�سام���ني الربامج ال�سيا�سية الق���ادرة على بناء دول 
دميقراطي���ة مناه�س���ة لنه���وج الهيمن���ة الراأ�سمالية؟ 
وقبل هذا وذلك هل هن���اك حاجة للتقارب والتن�سيق 
بني الف�سائ���ل الي�ساري���ة املناه�سة لقوان���ني العوملة 
الراأ�سمالية؟ اأ�سئلة كثرية واجتهادات فكرية متعددة 

من جانبي اتوقف عند املحاور التالية-
اأوال- انهي���ار اال�سرتاتيجي���ات الك���ربى وبراجمه���ا 

املثالية.
ثاني���اً � وح���دة الي�س���ار اال�سرتاك���ي وبن���اء الدول���ة 

الدميقراطية.
ومناه�سةالتبعي���ة  الدميقراطي���ة  الوطني���ة  ثالث���ًا- 

والتهمي�ش.
اأتعر����ش  املث���ارة  املحاورالفكري���ة  اىل  ا�ستن���ادا 

مل�سامينها ال�سيا�سية بروؤية مكثفة.
اأواًل –انهي���ار اال�سرتاتيجي���ات الك���ربى وبراجمه���ا 

املثالية.
املت�سم���ة  الراأ�سم���ايل  التو�س���ع  قوان���ني  - و�سع���ت 
بالتبعي���ة وتهمي����ش ال���دول الوطني���ة اأم���ام م�ستقبل 
ملتب����ش ب�سب���ب ما حتمله تل���ك القوانني من تدخالت 
ع�سكري���ة و�سراع���ات اأهلي���ة ومتا�سيًا م���ع ذلك تثار 
اأ�سئل���ة ح���ول ج���دوى الربام���ج ال�سمولي���ة املتمثل���ة 
بناءدول���ة  القومي���ة،او  الوح���دة  دول���ة  باإقام���ة 

الثورةاال�سرتاكية. 
- التجربة التاريخية املن�سرمة اأثبتت عجز الربامج 
الفكري���ة املثالي���ة ع���ن حتليل بني���ة الدول���ة الوطنية 
�سراعاته���ا  عل���ى  املع�سكري���ن  ازدواجي���ة  وتاأث���ري 
الوطني���ة وم���ا اأنتجت���ه م���ن تاأث���ريات عل���ى الق���وى 
الوطنية الفاعلة واعتماده���ا منهجني فكريني اأولهما 
منه���ج الوح���دة القومي���ة واإقام���ة الدول���ة العربي���ة 
الواح���دة ومارافقه���ا م���ن بن���اء اأنظم���ة ا�ستبدادي���ة 
اإرهابية،وثانيهما منهج الي�س���ار اال�سرتاكي الهادف 
اىل الثورة اال�سرتاكية وبناء �سلطة الطبقة العاملة.

باأنظم���ة  ت�سلح���ت  القومي���ة  االأنظمةال�سيا�سي���ة   -
ديكتاتوري���ة وم���ا نت���ج عنها م���ن ا�ستي���الء الطبقات 
الفرعي���ة عل���ى �سلط���ة الب���الد ال�سيا�سي���ة واعتمادها 

نهوج���ًا ارهابي���ة يف مكافح���ة الق���وى الدميقراطي���ة 
االم���ر الذي اأ�سعف �سيادة الدول���ة الوطنية وحد من 
م�ستلزمات بن���اء تنميتهاالوطني���ة و�سيانة وحدتها 

الوطنية. 
- الف�س���ل القوم���ي يف بن���اء دول���ة الوح���دة العربية 
لالأح���زاب  االأيدلوجي���ة  الربام���ج  وف�س���ل  تراف���ق 
اال�سرتاكي���ة املتمثلة باإجنازمرحل���ة الثورة الوطنية 

واالنتقال اىل �سلطة الطبقة العاملة الثورية.
- ف�س���ل برام���ج اال�سرتاتيجي���ات الك���ربى يتطل���ب 
نهوج���ًا �سيا�سي���ة جديدة هادف���ة اىل �سيان���ة الدولة 
الوطني���ة م���ن التبعي���ة واالحل���اق مت�سلح���ة بربامج 
وطني���ة- دميقراطي���ة ق���ادرة عل���ى مواجه���ة قوانني 

التبعية والتهمي�ش.  
ثاني���ًا –وح���دة الي�س���ار اال�سرتاك���ي وبن���اء الدول���ة 

الدميقراطية. 
- ب���ات معروفا ان اغلبية النظ���م ال�سيا�سية الوطنية 
الراهن���ة تن���درج حت���ت هيمن���ة الطبق���ات الفرعية – 
برجوازي���ة طفيلية، برجوازية بريوقراطية، �سرائح 
كمبورادوري���ة ،�سرائ���ح املالي���ة ربوية-بع���د جت���ذر 
مواقعه���ا ال�سيا�سية ب�سبب تب���دل تنمية االقت�سادات 

الوطنية وتهمي�ش ملكية الدولة االقت�سادية.
الفرعي���ة عل���ى �سلط���ة الدول���ة  الطبق���ات  –�سيط���رة 
م�سرتك���ة  كفاحي���ة  قوا�س���م  اأوج���دت  ال�سيا�سي���ة 
ب���ني ب���ني الطبق���ات االجتماعية،حي���ث اأم�س���ى بن���اء 
برام���ج  يف  كفاحي���ة  اأولوي���ة  الدولةالدميقراطي���ة 

االأحزاب الوطنية.
–ا�ستن���ادًا لذل���ك تتكاثر الدع���وات الوطنية لن�سوء 
 – الوطني���ة  االح���زاب  ب���ني  �سيا�سي���ة  حتالف���ات 

الطبق���ات  هيمن���ة  اإنه���اء  اىل  هادف���ة  الدميقراطي���ة 
الفرعية وحتالفاتها الدولية. 

الوطني���ة  االح���زاب  تتقا�س���م  امل�س���ار  به���ذا   -
الوطن���ي  االقت�س���اد  يف  الفاعل���ة  للطبق���ات  املمثل���ة 
باأق�سامه���ا الث���الث - الربجوازي���ة الوطني���ة، الطبقة 
�سيا�سي���ة  روؤي���ة   - ال�سغ���رية  العاملة،الربجوازي���ة 

م�سرتكة �ساعية اىل–
- بن���اء دولة وطنية– دميقراطية قادرة على مكافحة 

االحلاق والتهمي�ش.
م���ن  �سلطتهاالدميقراطي���ة  تنبث���ق  وطني���ة  دول���ة   -

ال�سرعية االنتخابية.
- �سلطة وطني���ة دميقراطية ترف�ش �سيا�سة االق�ساء 

واالإرهاب �سد االحزابالوطنية.
- دول���ة وطني���ة ترتكزعلى ت���وازن م�سال���ح طبقاتها 

االجتماعية.
- دول���ة وطني���ة تعتم���د �سيا�س���ة دولي���ة هادف���ة اىل 

مناه�سة الهيمنة االأجنبية.
- به���ذا ال�سياق يتمتع تطوير الروابط االقت�سادية - 
ال�سيا�سية بني الدول املناه�س���ة لقوانني الراأ�سمالية 

املعوملة والتهمي�ش باأهمية تاريخية.
ومناه�سةالتبعي���ة  الدميقراطي���ة  الوطني���ة  ثالث���ًا- 

والتهمي�ش.
- اإع���ادة بناء �سلط���ة الدولة الوطني���ة يتطلب وحدة 
الق���وى الوطنية الدميقراطي���ة الكفاحي���ة و�سيادتها 

على �سلطة البالد الوطنية.
- الوح���دة الكفاحي���ة بني ق���وى الي�س���ار اال�سرتاكي 
ت�ستم���د �سرعيتها م���ن حتالف الطبق���ات االجتماعية 
املنتج���ة وت���وازن م�ساحلها الطبقية وبه���ذا ال�سياق 

اأ�س���ري اىل ان الطبق���ة العامل���ة وفكره���ا اال�سرتاك���ي 
موؤهلة من الناحية ال�سيا�سية لت�سدر الكفاح الوطني 
الدميقراطي املناه����ش للتبعية والتهمي�ش لكرة من 

االأ�سباب اأبرزها-
1- وطنية الطبقة العاملة. 

حر�ش الطبقة العاملة على ابعاد الدولة الوطنية عن 
هيمنة املراك���ز الراأ�سمالية الكربى ناهيك عن قدرتها 

على تنمية وتطوير اقت�سادات بالدها الوطنية. 
2-�سيانة وحدة البالد ال�سيا�سية.

ت�سعى الطبقة العاملة وفكرها اال�سرتاكي اىل �سيانة 
النزاع���ات  ال�سيا�سي���ة وابعادهاع���ن  الب���الد  وح���دة 

الوطنية واحلروب الطائفية.
3– اأممية الطبقة العاملة

ال���دويل،  للراأ�سم���ال  والتبعي���ة  للعبودي���ة  رف�سه���ا 
ومطالبته���ا بحري���ة بالده���ا وامل�س���اواة ب���ني طبقات 

وقوميات ت�سكيلتها االجتماعية.
ان ال�سم���ات امل�س���ار اليه���ا املالزم���ة للطبق���ة العاملة 
تدع���و قيادة االأح���زاب والق���وى اال�سرتاكية لتطوير 
وحدته���ا الوطني���ة باعتبارها الق���وة الوطنية القادر 
على �سيانة الدول���ة الوطنية وقواها االجتماعية من 

التفكك والتهمي�ش. 
فكري���ة  روؤى  م���ن  تناول���ه  ج���رى  م���ا  اىل  ا�ستن���ادا 
ومو�سوع���ات – �سيا�سية اأتو�سل اىل اال�ستنتاجات 

التالية:
اأواًل- الراأ�سمالي����ة املعومل����ة بقوانينه����ا التخريبي����ة 
املت�سم����ة بالتبعية والتهمي�ش تنتج اأر�سية �سيا�سية 
للتعاون الوطن����ي -الدميقراط����ي املناه�ش للهيمنة 

الراأ�سمالية.
ثاني����ًا- حتال����ف الق����وى الوطني����ة – الدميقراطي����ة 
ي�سع����ى اىل بناء دولة وطنية دميقراطية قادرة على 

جلمالنزاعات االجتماعية واحلروب االهلية.
ثالثًا������ ق����وى الي�ساراال�سرتاكي تتمت����ع مبوا�سفات 
طبقي����ة - �سيا�سي����ة مناه�س����ة للم�ساوم����ة الطبقي����ة 
م����ع الراأ�سمال ال����دويل ومدافعة ع����ن م�سالح البالد 

الوطنية.
للتحالف����ات  اال�سرتاك����ي  الي�س����ار  دع����وة  رابع����ا- 
الوطنية �سرورة تاريخية تفرزها وحدانية التطور 

الراأ�سمالية وقوانينه التخريبية.
خام�س����ًا –ق����وى الي�س����ار اال�سرتاك����ي ق����ادرة عل����ى 
�سيان����ة الب����الد م����ن الطبق����ات الفرعي����ة وحتالفاتها 

الدولية.

ال �س���ك اأن بن���اء الدولة اجتماعي���ا ي�ستند ب�سكل كبري 
على احد امل�سارين وهما : 

االأمة والنظ���ام ال�سيا�س���ي،وكال امل�ساري���ن يعتمداِن 
ب�سكٍل كبري على وج���ود النخب وما متتلكُه من وعٍي 

�سيا�سي عال اجتاه الدولة. 
فاالأمُة ت�ستطيُع اأن تبني دولٌة اذا تولدت لدى افرادها 
الرغب���ة بالعي�ش معا �سمن نظ���ام �سيا�سي ت�سوغُه و 
تخ�س���ع لقواع���دِه  دوَن ع���زل اأو تهمي����ش الأي مكون 

اجتماعي، فمن خالل هذه القواعد تبنى الدولة . 
اما النظام ال�سيا�س���ي فاأنُه يعتمُد على وجود قيادات 
اأو زعام���ات اأو نخب م���ن الط���راز االأول ليكونوا هم 
املوؤ�س�س���ون للدولة ع���رب اآلياٍت متف���ٌق عليها بني تلك 

الُنخب .
وعل���ى هذا اال�سا�ش ، نطرُح ت�ساأوالت عدٍة ؛هل نحن 
اليوم منتلك قوى دولة تعم���ل على بناِءها وحتر�ُش 
عل���ى �سيادِته���ا ؟اأو منتلك جمتمع ي�ستطي���ع اأن يبني 
الدولة ؟ فاذا كان مبقدوِرنا نحن كمجتمٍع بناء دولة، 

!!
فلم���اذا نندُب حظن���ا ؟ وملاذا ي�سود خط���اب الكراهية 

والتحري�ش  الفئوي والطائفي!!؟  
ومل���اذا نتعاىل على الدولة ومل نخ�سع لها ولقواِعِدها 

؟ فهل نحن جمتمع الال دولة  ؟؟؟ 

واذا كان لدينا قي���ادات ت�ستطيع بناء الدولة ، فلماذا 
مل تتف���ق عل���ى ت�سوية �سيا�سي���ة لبنائه���ا ؟ لكي تاأخذ 

املبادرة وتنت�سل العراق من �سعفه وتبعيته ؟ 
اأمنتلك قيادات توؤمن مب�سروع الدولة  ؟ 

واذا كنا كذلك……  فلماذا اطلقت  بع�ش الكيانات 
ال�سيا�سي���ة التي حكمت منذ �سقوط )حكم البعث (يف 
الع���راق ع���ام 2٠٠3  على نف�سها بانه���ا قوى الدولة ! 
وهل يوجد يف العراق ) قوى دولة وقوى الال دولة(. 
فه���ل ه���ذا الت�سني���ف حقيق���ي  م���ن حي���ث املفه���وم 
واملمار�س���ة  ، خ�سو�س���ا اذا نظرن���ا اإىل تاأري���خ تل���ك 
الق���وى املدعي���ة نلح���ُظ انه �سري���ٌك رئي�ش مل���ا نعانيه  
الي���وم من �سعف وعوز وفقر وحرمان ، حتى ا�سبح 
جمتمعنا اليوم ميثل جمتمع خماطر دون ادنى �سك. 

واذا كانت هي قوى دولة، فلماذا تتحالف مع اجلانب 
االآخر ) قوى الالدولة ( يف ت�سكيل احلكومة وتق�سيم 
املنا�سب واملنافع ؟ فكيف لقوى تريد اأن تبني الدولة 

تتعاون عالنيًة و�سرا مع قوى ال تريد الدولة؟!!
اعتقد جازما اننا اذا اردنا ان نك�سَف نحن كمواطنني 
ع���ن )ق���وى الدول���ة ( يج���ب ان جُني���ب عل���ى بع����ش 

الت�ساوؤالت : 
ه���ل يوجد لدينا قوى �سيا�سية متتثْل اأو تخ�سع  اإىل 
القواع���د الد�ستورية والقانوني���ة وغري متعالية على 

الدولة ؟ 
وه���ل يوجد لدينا قوى �سيا�سي���ة مل ت�ستنفد مقدرات 
الدول���ة وموارده���ا مل�ساحِله���ا اخلا�س���ة ، حي���ث ال 

اقت�ساديات وال م�ساركة باإ�ساعة الف�ساد؟

 وه���ل لدينا قوى �سيا�سية عار�ست التدخل االقليمي 
املج���اورة  ال���دول  الإرادة  تخ�س���ع  ومل   ، وال���دويل 
وغريه���ا ،  ومل جتامل على م�سلح���ة العراق و�سعبه 

وهل عملت وفقا ملفهوم امل�سلحة الوطنية ؟
ه���ل وجدن���ا  ق���وى �سيا�سي���ة ا�ستطاع���ت م���ن ك�سف 
ف�ساد القوى ال�سيا�سبة االخ���رى، واأ�س�ست معار�سًة 

برملانيًة لتقومي اداء احلكومة  ؟
ه���ل اأمن���ت ه���ذه  الق���وى ال�سيا�سي���ة بالدميقراطي���ِة 
فكرًا وممار�س���ًة ؟ اأاأخ�سعت نف�سها ملعايري االنتخاب 

الداخلي دون ا�ستخدام الرمزيات واملال ؟ 
وه���ل عاملت هذه  الق���وى ال�سيا�سية اف���راد املجتمع 

ب�سفتهم مواطنني بعيدًا عن التحزب والوالء ؟
هل يوجد لدينا قوى �سيا�سية متتلك فل�سفة �سيا�سية 

وم�سروعا �سيا�سيا وا�سحًا لبناء الدولة ؟  
فاأي���ن تلك القوى من ذلك حتى ميكننا ان نطلق عليها 
ه���ذه الت�سمية. فقوى الدولة هي ق���وى عامله ت�ساند 
الدول���ة وت�سعى جاهدة لرتميم���م �سعفها وتقويتها ، 
ومل تُكن  �سريكًا يف ا�سعاِف الدولة ، واإال فاإن ذلك  ال 
يعدو اأن يكون �سعارًا انتخابيًا  جديدا لقوى حتاول 
اأن ُتعي���د ت�سوي���ق نف�سها  من جديد م���ن اجل اهداف 

م�سلحية خا�سة )االنتخابات (.
بعد كل ما تقدم، هل يوجد لدينا قوى دولة حقا؟!

 لطفي حامت

 �أ.د.قا�صم ح�صني �صالح

  د.�أمري مالك �ل�صبلي
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 بقلم فالدميري كودريافت�صييف
ترجمة: عادل حبه

ان  عراقي���ان  عليه���ا  يختل���ف  ال  الت���ي  احلقيق���ة 
ميث���ل  االأرب���ع،ال  بدورات���ه  العراق���ي  الربمل���ان 
ال�سع���ب، فالن����ش الد�ست���وري العراق���ي يح���دد 
ان يك���ون ل���كل مئ���ة ال���ف مواط���ن نائ���ب واح���د 
ليك���ون ممث���ال لل�سعب،فيم���ا ي�س���ري واق���ع ح���ال 
الربمل���ان العراقي انه مل يحقق ه���ذا الن�ش. ففي 
انتخاب���ات 2010 ح�س���ل)15( نائب���ا فق���ط على 
القا�سم االنتخابي والعتب���ة االنتخابية،ما يعني 
ان )310( نائب���ا مل ينتخبه���م ال�سع���ب ب���ل فازوا 
مب���ا ت�سدقت عليه���م ا�س���وات كياناته���م ، بينهم 
م���ن ح�س���ل عل���ى )78( �سوتا!.ومبوج���ب هذه 
احلقائق الواقعي���ة والد�ستورية التي ك�سفت عن 
ان ثق���ة الناخبني العراقيني ا�ستقطبت فقط )15( 
�سخ�سي���ة من ب���ني اكر م���ن �ست���ة اآالف مر�سحا 
،فان الربمل���ان العراقي بدوراته) 2005 و 2010 
و 2014 و2018( ال ميثل ال�سعب، الأن ن�سبة من 
اجت���از العتبة االنتخابي���ة يف اربعتها ال تتعدى) 

)5%
  ولت�سحي���ح ه���ذا احل���ال ف���ان االأج���راء االأول 
الربمل���ان.  اأع�س���اء  امتي���ازات  الغ���اء  يتطل���ب 
وتتع���دد )الروايات( بخ�سو����ش مقادير رواتب 
وامتي���ازات اع�س���اء الربمل���ان العراقي.فالنائ���ب 
ال�سابق م�سعان اجلبوري حددها ب�) 45 (مليون 
دين���ارا يف ال�سه���ر،ورّد الربمل���ان  باأنه���ا اربع���ة 
ماليني دين���ارا )راتب ا�سم���ي( و مليوين دينارا 
خم�س�سات من�سب وخم�س�سات �سهادة ترتاوح 
ب���ني) %100  اىل  25% (،فيم���ا اف���ادت جريدة 
ال�سب���اح الر�سمي���ة ب���اأن جمم���وع رات���ب ع�س���و 
الربملان ه���و 32 مليون دينارا ب���ني راتب ا�سمي 
وخم�س�سات حماية و�سك���ن وغريها، ف�سال عن 
�سلفة تبلغ 90 مليون دينارا ال ترد،و 600 دوالرا 
يف اليوم يف حالة ال�سفر،وعالج �سحي جمانا.. 
كلف���ت الدول���ة اكر م���ن ملي���اري دوالرا بح�سب 

اقت�ساديني.
وم���ع اخت���الف ه���ذه الرواي���ات ،ف���ان احلقيق���ة 
املوؤك���دة ان رواتب نواب الربملان العراقي تفوق 
اقرانه���م يف بل���دان الع���امل مب���ا فيه���ا الوالي���ات 
املتح���دة االمريكي���ة وبريطاني���ا ودول اوربية..
م���ا يعن���ي ان بقاء ه���ذا احلال على حال���ه �سيبقي 
فر�سة العمر مفتوحة لو�سول الربملان من يخدم 
م�ساحل���ه وتطلعاته ليكون ار�ستقراطيا ،وكارثة 
يف بقاء العراق الدول���ة االأف�سد يف املنطقة، فيما 
الغاوؤه���ا  وجعلها ب�سكل معق���ول �سيحقق نتائج 

ايجابية  يف جميع مناحي احلياة:
يهدفون  ي�سه���م مبجيء مر�سح���ني  • �سيا�سي���ا: 
اىل خدم���ة ال�سع���ب، ويحد من جم���يء ا�سخا�ش 

طامعني بالروة واملن�سب.
مادي���ا   اكتف���اءا  الغاوؤه���ا  يحق���ق  • اقت�سادي���ا: 
يف  لت�ستثم���ر  ال���دوالرات  ملي���ارات  بتوف���ريه 

اخلدمات العامة وبناء الوطن.
القيمية  املنظومة  اع���ادة  ي�سهم يف  • اأخالقي���ا: 
للنا�ش واحياء ال�سمري االأخالقي الذي �سعف او 

تهراأ عند كثريين.
احي���اء  عل���ى  الغاوؤه���ا  �سيعم���ل  اجتماعي���ا:   •

الطبقة املتو�سطة، ويق�س���ي على الغنب الفاح�ش 
ال���ذي احلقت���ه بالنا�ش طبقة �سيا�سي���ة ا�ستفردت 

بالروة.
• ثقافيا:ي�سه���م يف ا�ساع���ة الثقاف���ة الت���ي تقول 
احلقيق���ة، وي�سي���ع حري���ة ال�سحافة الت���ي احتل 

فيها العراق مرتبة متاأخرة عامليا.
النائ���ب الك�س���ف عن  • اجرائيا،�سيرتت���ب عل���ى 
ار�سدته املالية واموال���ه الثابتة واملنقوله داخل 
الع���راق وخارجه، و�سهاداته العلمية م�سدقة من 

وزارتي الرتبية والتعليم العايل ح�سرا.
االأعتب���ار(  )رّد  الغاوؤه���ا  ومعنويا..�سيعي���د   •
للعراق ال���ذي اعترب واحدا م���ن اف�سد ثالث دول 

يف العامل.
 

الثاين:  الكوتا الن�سائية ..االألغاء �سار �سرورة.
 بدءا ، لنتمعن يف ق�سيتني:

 
االوىل :

   ان مهم���ة جمل�ش النواب هي نقل البلد من حالة 
التخلف اىل حالة االأزدهار،وهذا لن يح�سل ما مل 

يتمتع اع�ساوؤه باخلربة والكفاءة.
 

والثانية:
  كان���ت الكوتا حال���ة مقبول���ة اجتماعيا ومربرة 
�سيا�سي���ا ع���ام 2005 ، ي���وم نّظ���م قان���ون ادارة 
الدولة للمرحلة االنتقالية  باملادة )30( باأن تكون 
ن�سبة متثي���ل الن�ساء ال تقل عن الربع من اع�ساء 
 )2021  ( االآن  تع���ّد  الوطنية..لكنه���ا  اجلمعي���ة 
حال���ة معيبة اعتباريا و�سيا�سي���ا ونف�سيا بعد ان 
�س���ارت ندا للرجل، بدلي���ل ان) 22 ( مر�سحة يف 
انتخاب���ات) 2014 (ح�سلن عل���ى ا�سوات كاملة 
امل���راأة  ان  يعن���ي  بالكوتا..م���ا  االأ�ستعان���ة  دون 
الكفوءة واجلديرة بان تكون ع�سوا يف الربملان 
ما عادت بها حاجة اىل ان يت�سدق عليها القانون 

االنتخابي  بكوتا.
   واملفارق���ة الت���ي ينف���رد به���ا الربمل���ان العراقي 
ان اك���ر من خم�س���ني نائبة برملانية ه���ّن طاقات 
معطل���ة. فالكوت���ا   ك�سف���ت ع���ن ان) 60 (ع�سوة 
من ا�س���ل) 81 ( ل�س���ن مب�ستوى كفاي���ة وفاعلية 
مر�سح���ني �سل���نب حقهم) وبينهن ح���االت خمجلة 
ال يعرفن حكم اجلار واملجرور!(. وخمجل ثانية 
اأن ب���ني الربملانيات احلاليات من اخذن الربملان) 
�س���ر قفلية ( واغلقن الب���اب بوجه طاقات ن�سائية 
بع���د ان عمل���ن عل���ى تقوي���ة عالقاته���ن بكيانات 

�سيا�سية ومتلقات لرئي�ش القائمة.
ان الغ���اء امتي���ازات اع�س���اء الربمل���ان العراق���ي 
االأج���راءان  هم���ا  الن�سائي���ة  الكوت���ا  والغ���اء   ،
الل���ذان  ي�سهم���ان يف جم���يء مر�سح���ني ميثلون 
ال�سعب،ويفّعالن  مهمة الربملان املعّطلة من ثمان 
ع�س���رة �سن���ة يف ازده���ار الوط���ن وحتقيق حياة 
كرمية للمواطن يف وطن ميتلك كل املقومات الأن 
يعي�ش اهل���ه برفاهية..وبدونهم���ا يبقى الربملان 
بائ�س���ا كم���ا كان، وال يحق���ق )10 ت�سري���ن 21( 

قد�سية االأنتخابات كما وعدوا.

هل �صيتحكم بايدن في �لمعلومات 
�لتي يتلقاها؟
في نهاية تموز �لما�صي، �ألقى 
�لرئي�س �لأمريكي جو بايدن 
كلمة في مكتب رئي�س �لمخابر�ت 
�لوطنية، حيث وجه �ل�صكر ل�صباط 
�لمخابر�ت على عملهم. و�إذ� ما 
نظرنا عن كثب �إلى �لخطاب، ومن 
بينها �لنكات و�لعبار�ت �ل�صائعة، 
فمن �لممكن �أن نجد �أفكار�ً مهمة 
جد�ً حول نظرة �أمريكا للعالم من 
حولنا و�أهد�ف �لقيادة �لأمريكية.

اأن  اإىل  باي���دن  اأ�س���ار  ب���دء،  ذي  ب���ادئ 
“العامل يتغري ب�سرعة كبرية، من الناحية 
التحالف���ات  حي���ث  وم���ن  التكنولوجي���ة 
والعالق���ات االإن�ساني���ة، بحي���ث �ستتغ���ري 
ال�سن���وات  يف  اأ�سا�س���ي  ب�س���كل  احل���رب 
الع�س���ر املقبل���ة مقارن���ًة باخلم�س���ني عامًا 
املا�سية. وهذه لي�ست مبالغة بل حقيقة”. 
وم���ع ذلك، م���ا ال���ذي �سيتغ���ري بال�سبط؟ 
وكيف تنوي وا�سنطن الرد على التغيري؟

ميكن للم���رء اأن يفهم من خطاب بايدن اأن 
العالق���ات م���ع رو�سيا وال�س���ني �ست�سبح 
اإدارت���ه.  نه���ج  يف  الرئي�س���ي  املو�س���وع 
اأن���ه مل  هن���ا  يل���ي  م���ا  ويج���ب مالحظ���ة 
يتحدث عن اإي���ران اأو كوريا ال�سمالية اأو 
ال�س���رق االأو�س���ط اأو حت���ى ع���ن اأوروبا. 
مبعن���ى اآخ���ر، كل ه���ذه البل���دان تعد غري 
مهم���ة، فال�س���يء الرئي�س���ي هم���ا مو�سكو 
وبك���ني، حي���ث �سيتع���ني علين���ا التناف�ش 
جيو�سيا�سي���ًا واأيديولوجي���ًا والتفاو�ش 
معهما. ويجب اأن ترتكز القوى الرئي�سية 
عل���ى ه���ذا. يف الواق���ع اإن هذا ما ه���و اإاّل 
تاأكي���د للحكم على النظ���ام العاملي القدمي 
اأح���ادي القط���ب، وعل���ى االأوروبي���ني اأن 
يفك���روا يف نظ���رة االزدراء الت���ي ينظ���ر 

اإليهم “االأخ االأكرب” يف اخلارج.
رو�سي���ا  اأه���داف  اأمري���كا  تفه���م  كي���ف 

وال�سني؟

اأعلن جو باي���دن: اأن “بوتني لديه م�سكلة 
حقيقي���ة: اإن���ه يجل����ش على قم���ة اقت�ساد 
لديه اأ�سلحة نووي���ة واآبار نفط وال �سيء 
غري ذلك. ال �سئ! هل اأن اقت�سادهم يحتل 
فع���اًل املرتبة الثامنة يف الع���امل؟ اإنه يعلم 
اأن لدي���ه م�ساكل حقيقية، وه���ذا ، على ما 
اأعتق���د ، ي�س���كل اأكر خط���ورة يف �سلوك 

بوتني”.
ويعت���رب الرئي����ش االأمريك���ي اأن رو�سي���ا 
تتدخل بالفع���ل يف انتخابات الكونغر�ش 
ويف   .2٠22 ع���ام  يف  اإجراوؤه���ا  املق���رر 
الوقت نف�سه، اأثلج بايدن �سدور جمهوره 
ح���ني ق���ال: اأن الرئي�ش الرو�س���ي: “يعلم 
اأنك���م اأف�س���ل م���ن فريق���ه، وهذا م���ا يقلقه 
ب�س���دة”. وحت���دث باي���دن ع���ن ال�س���ني، 
فق���ال اإن �س���ي ج���ني بين���غ يعت���زم جع���ل 
ب���الده اأكرب قوة ع�سكري���ة واأكرب اقت�ساد 
يف العامل بحل���ول االأربعينيات من القرن 

احلادي والع�سرين.
وهن���اك اأم���ر مث���ري لالهتم���ام ي���ربز على 

ال�سطح: وهي خطط بكني، فهي وا�سحة 
ب�سكل عام بالن�سية الأمريكا من وجهة نظر 
التخطيط ال�سرتاتيجي بعيدة املدى. لكن 
ال ي���زال من املتعذر عل���ى وا�سنطن التنبوؤ 
مبواقف يوتني، وبالتايل ُينظر اإليه على 
اأنه عن�سر خطر ب�سكل م�ساعف. ف�سلوك 
بوتني يثري احلرية باإ�ستمرار:فتارةي�سم 
�سب���ه جزي���رة الق���رم اإىل رو�سي���ا، وتارة 
اأخرى يتدخل يف �سوريا، ثم يقوم ب�سنع 
اأ�سلح���ة تف���وق �سرعتها �سرع���ة ال�سوت، 
عل���ى الرغم م���ن حقيق���ة اأن »بوت���ني لديه 

م�سكلة حقيقية.....«.
اإن االأمريكان يالمون الأنهم هم امل�سوؤولون  
ع���ن » عدم فه���م الذهني���ة الرو�سية«: فبعد 
انهي���ار االحت���اد ال�سوفيت���ي ، انهارت يف 
الوقت نف�س���ه املدر�سة االأمريكية اخلا�سة 
بعل���م ال�سوفي���ات، واإن االأمري���كان الذين 
اعت���ربوا اأنهم خرجوا منت�سرين مل يروا 
فائ���دة م���ن درا�سة وفه���م »دول���ة اإمدادات 
الغ���از« ، فه���م اإعتق���دوا على ما يب���دو اأنه 

عندم���ا ينه���ار االحتاد الرو�س���ي، �سيكون 
عليه���م فقط جم���ع الكعكة. نتيج���ة لذلك ، 
انق�سى الوق���ت الذي ميك���ن اأن توؤثر فيه 
وا�سنط���ن ب�س���كل مبا�س���ر عل���ى ق���رارات 
القي���ادة الرو�سي���ة، ووا�س���ل االأمري���كان 
اأي  القدمي���ة:  للمخطط���ات  العم���ل وفق���ًا 
دع���م املعار�س���ة غ���ري النظامي���ة، واللعب 
على تفاقم »امل�سكل���ة االأوكرانية«، واإثارة 
اال�ستف���زازات ، وفر����ش العقوبات عليها 
والت���ي مل ت���وؤد يف نهاية املط���اف اإىل اأية 

نتيجة.
وهك���ذا اأ�سب���ح م���ن ال�سع���ب حتدي���د ما 
�سينتج عن تلك ال�سيا�سة. اإذ تبلور و�سع 
خطري حاليًا، الأنه عندما ال تفهم خ�سمك ، 
فهناك احتمال كبري اأن ترتكب اخلطاأ تلو 

االآخر.
العن�سر الثاين املهم يف خطاب بايدن دار 
ح���ول التكنولوجي���ا، حي���ث اإنطوى على 
عدة جوان���ب. لقد اأ�س���ار رئي�ش الواليات 
االإلكرتوني���ة  الهجم���ات  اأن  اإىل  املتح���دة 

لهي���ب ح���رب �ساخن���ة  اأن ت�سع���ل  ميك���ن 
�سي�سب���ح  التف�س���ري،  ه���ذا  يف  كب���رية. 
قرا�سنة تكنولوجي���ا املعلومات املقاتلني 
الرائ���دة.  ال���دول  ح���رب  الرئي�سي���ني يف 
ومع ذل���ك، يف الوقت الذي ال ينبغي الأحد 
اأن ين�س���ى احتم���ال ا�ستخ���دام االأ�سلح���ة 
التقليدية اأي�س���ًا ؛ فقد عرب بايدن ب�سوت 
عال عن احلاجة اإىل اال�ستثمار يف البحث 
العلم���ي، معرتف���ًا يف الواق���ع بال�سع���ف 

التكنولوجي للواليات املتحدة..
وم���ن املثري لالهتمام، يف هذا ال�سدد ، اأن 
باي���دن يلف���ت االنتب���اه اإىل م�سكلة �سعف 
م�ستوى التعليم العام ؛ حيث تتفاقم االآن 
ه���ذه امل�سكل���ة يف الوالي���ات املتحدة . لقد 
عمل���ت اأمريكا لف���رتة طويلة عل���ى اإن�ساء 
جمتم���ع ا�ستهالك���ي ي�سه���ل التالع���ب ب���ه 
لدرجة اأنه���ا مل تعتقد اأنه يف مرحلة ما قد 
يب���داأ �سخ�ش اآخر دونه���م يف التالعب به 
)تاري���خ واحد يتكرر م���ع نظرية املوؤامرة 
االأمريكي���ة ال�سائع���ة الت���ي الت�ستحق اأي 
عن���اء لفهمه���ا(. فم���ن هوال���ذي �سيدخ���ل 
يف �س���راع �س���د الهجم���ات االإلكرتوني���ة 
ويق���وم ب�سن���ع �سواريخ تف���وق �سرعتها 
�سرعة ال�سوت؟ فلق���د اأ�سبح من ال�سعب 
ب�سكل متزاي���د معاجلة حت���دي انخفا�ش 
م�ستوي���ات التعلي���م ع���ن طري���ق »�س���راء 

العقول«.

واأخريًا ، تطرق بايدن اإىل مو�سوع تغري 
املن���اخ وذك���ر القط���ب ال�سم���ايل، مبعن���ى 
اإن اأمري���كا تنوي الدخ���ول يف �سراع من 
اأج���ل تو�سيع نفوذه���ا هن���اك. وهنا جتد 
الوالي���ات املتحدة نف�سها تلهث يف موقف 
اللح���اق بالرك���ب، بقدر م���ا يتعل���ق االأمر 

برو�سيا.
كانت خال�سة الكلمات يف خطاب الرئي�ش 
اأم���ام الع�سكري���ني يف جه���از املخاب���رات 
الوطن���ي هي: “حتدثوا مع���ي ب�سراحة، 
ول�س���ت بحاجة اإىل الق���ول املع�سول، فاأنا 
بحاج���ة اإىل تقييم���ات مبا�س���رة و�سادقة 
اإىل  بايدن  اأن ي�سري  املنا�سب  اإن���ه ملن   .“
اخلدم���ات  اأجه���زة  موؤ�س�س���ات  اأالعي���ب 
اخلا�سة املختلفة ، والتي يوجد عدد كبري 
منه���ا يف الوالي���ات املتح���دة والتي متيل 
اإىل التناف�ش بع�سها مع البع�ش، وجتلب 
)مفي���دة(  معلوم���ات  االأول  للم�س���وؤول 

ولكنها لي�ست مو�سوعية. 
�سيك���ون االأم���ر اأ�س���واأ بكث���ري اإذا الح���ظ 
بايدن اأنهم كان���وا يحاولون جعله رئي�ش 
�سرف، ور�سم �سورة وردية له للعامل.يف 
احلالة الثانية، فاإن ال�سوؤال املهم املطروح 
ب�س���كل خا�ش م���ا اإذا كان بايدن �سيفر�ش 
�سيطرت���ه عل���ى املعلومات الت���ي يتلقاها، 
وه���و اأم���ر اأ�سب���ح ذا اأهمي���ة ق�سوى  يف 

الظرف الراهن.

ه رجال المخابرات جو بايدن يوجِّ

بدونهما .. �سيبقى الربملان بائ�سا 
كما كان!

الوطنية الدميقراطية ووحدة الي�سار اال�سرتاكي

هل لدينا قوى دولة؟



بعد عر�ضه العالمي االول في 
»مهرجان كان ال�ضينمائي الدولي« 

ومهرجانات اخرى، وفي بروك�ضيل 
ومر�ضيليا وباري�س ومدن فرن�ضية 

اأخرى. يبداأ فيلم »اأوروبا« للمخرج 
العراقي االيطالي حيدر ر�ضيد 

عرو�ضه الجماهيرية في �ضاالت 
المدن االإيطالية.

الفيل���م انتاج عراق���ي ايطايل كويتي م�ش���رك 
الع���راق  يف  الثقاف���ة  وزارت���ي  م���ن  باإ�ش���هام 

واإيطاليا واطراف انتاجية اخرى.
تبداأ �شاالت ال�شينم���ا االيطالية يف الثاين من 
اأيلول/ �شبتمرب املقبل بالعرو�ض اجلماهريية 
لفيل���م »اأوروبا“ للمخ���رج العراق���ي االإيطايل 
حي���در ر�شي���د، وال���ذي �شه���د عر�ش���ه العامل���ي 
االأول �شم���ن برنامج »ن�ش���ف �شهر املخرجني« 
يف »مهرج���ان كان ال�شينمائي ال���دويل« ال74 
ومنحت���ه »جمعي���ة النقد امل�شتق���ل يف مهرجان 
كان« جائ���زة »بياتريت�ش���ي �شارت���وري« الت���ي 

بلغت يف هذا العام دورتها التا�شعة.
و�شي�شبق العر�ض اجلماهريي للفيلم عرو�ض 
مهرجاني���ة اخ���رى يف بروك�شي���ل ومر�شيلي���ا 
وباري�ض ومدن فرن�شية اخ���رى، ليحط الفيلم 
يف اال�شبوع الثالث من هذا ال�شهر يف مهرجان 
اأدن���ربة ال�شينمائي ال�شهري، حيث اأعّدت ادارة 
���ا بالفيلم لتمّيزه الفني  املهرجان احتفاًء خا�شّ
والأهمي���ة املو�ش���وع ال���ذي يتناول���ه والزاوية 
التي تناول املخرج مو�شوعة الهوية والهجرة 
والوح���دة وال�شياع يف عامل ُيحي���ط االن�شان 

باملجهول والرف�ض والعداء غري املرّبر.
ي���روي الفيل���م اثنت���ني و�شبع���ني �شاع���ة م���ن 
»كم���ال«  الع�شرين���ي  العراق���ي  ال�ش���اب  حي���اة 
ال���ذي يح���اول اجتي���از احل���دود الركي���ة اىل 
اأوروب���ا ع���رب بلغاري���ا، برفق���ة جمموع���ة م���ن 
املهاجري���ن غ���ري القانونّي���ني الذي���ن ي�شّلمون 
قياده���م اىل مهّربي الب�ش���ر ليقعوا فرائ�ض بني 
ي���دي �شرطة احل���دود البلغارية، وم���ن بعدهم 
»�شائدو املهاجرين« وه���م جماميع مدنية ذات 
مي���ول واجتاه���ات فا�شّي���ة مناه�ش���ة للغريب، 
تعم���ل على االث���راء ع���رب ا�شطي���اد املهاجرين 
و�شرقتهم من كّل ما بحوزتهم من ماٍل ووثائق 

وادوات. وفيم���ا ي�شبغ هوؤالء �شلوكهم باأرديٍة 
اأيديولوجي���ة وفكري���ة عن�شري���ة، ف���اإّن واق���ع 
احلال، وحتقيقات �شحفي���ة وق�شائية كثرية، 
اأثبتت باأن عمل هوؤالء لي�ض اإاّل املرحلة الثانية 
م���ن عمليات تهريب الب�ش���ر واإثراء املنظومات 
واجلماع���ات االإجرامي���ة املنّظم���ة الت���ي تق���ف 
وراءه���ا مافيوّي���ات عديدة، �ش���واٌء اأكانت عرب 
البح���ر من �شم���ال اأفريقي���ا، اأو عرب م���ا ُي�شمى 
ب »طري���ق البلق���ان« الذي ت���دور يف جماهيله 
اأحداث الفيل���م وال�شاعات االثنتان وال�شبعون 
الت���ي يعي�شه���ا ال�ش���اب كم���ال، وال���ذي يوؤّديه، 
بح�ش���ور متمّي���ز، املمث���ل الليب���ي الربيط���اين 

ال�شاب اآدم علي.
تنته���ي ال�شاع���ات االثنت���ان وال�شبع���ون التي 
ن�شاهده���ا من حي���اة »كمال« بنهاي���ة مفتوحة، 
النغم���ة  لك���ّن  �شتنته���ي،  َم  اإىل  نعل���م  ل���ن 
املو�شيقّية الوحي���دة يف الفيلم، واملاأخوذة من 
»Tender Breeze” للمو�شيق���ي العراقي 
الكب���ري ن�شري �شّمة �شتوحي اىل امل�شاهد ما قد 

يوؤول اليه م�شري هذا ال�شاب. 
فيل���م »اأوروب���ا« ه���و العمل الطوي���ل اخلام�ض 
الذي ُينجزه املخ���رج العراقي االيطايل حيدر 
ر�شيد، والذي �شّكل���ت م�شاألة الهوية واالنتماء 
والتعاي����ض م���ا ب���ني الثقاف���ات، �ش���واٌء داخ���ل 
املجتمع���ات او يف دواخل الب�شر، املو�شوعات 
الرئي�شي���ة فيه���ا، فبع���د فيلم���ه الق�ش���ري االأول 
»كم���ا املاء« الذي اجن���زه يف ال�شابعة ع�شر من 
العمر، اأجنز �شريطه الروائ���ي االأول »املحنة« 
وال���ذي تن���اول حمنة �ش���اب عراق���ي بريطاين 
ولد م���ن اأٍب عراق���ي )مثّقف مهاج���ر ُيغتال يف 
بغ���داد بع���د عودته اليه���ا غداة �شق���وط التظلم 

وت�ش���ّكل  بريطاني���ة،  وام  الديكتات���وري(  
االآ�ش���رة املت�شابك���ة وامللتب�شة م���ا بينه واالأب 

واالم اللُحمة اال�شا�شّية يف الفيلم.
�شه���د الفيلم عر�شه العامل���ي االأول يف مهرجان 
دب���ي ال�شينمائي ال���دويل وُعر�ض يف اكرث من 

مهرجان ويف ال�شالالت الربيطانية.
تبع ذلك �شريٌط ق�شري، هو االآخر، كان العراق، 
من جديد، م�شهده وبطل���ه. كان الفيلم بعنوان 
»الق���اع«، ون���ال عل���ى حائ���زة جلن���ة التحكي���م 
اخلا�شة يف مهرجان دبي ال�شينمائي الدويل.

وتب���ع ذاك فيلم وثائقي طوي���ل ولد من تزاوج 
ما بني ع���زف البيانو ومو�شيق���ى فرقة �شقلّية 
بعن���وان  وكان  تقليدي���ة،  اآالت  عل���ى  تع���زف 
»�شمت���ًا، كل الط���رق ت���وؤدي اىل املو�شيق���ى«، 
مهرج���ان  يف  الثاني���ة  اجلائ���زة  عل���ى  وح���از 

اخلليج ال�شينمائي
وعادت مع���ظ الهوية واالنتم���اء من جديد اىل 
عمل حي���در ر�شيد ح���ني اجنز فيلم���ه الروائي 
الث���اين »مطٌر و�شيك« تن���اول فيها حياة وحالة 
باأبن���اء  واوروب���ا  ايطالي���ا  يف  ُي�شّم���ون  م���ن 
»اجليل الثاين«، وهم ابناء املهاجرين املقيمني 
ان  دون  لك���ن  قان���وين(  )ب�ش���كل  ايطالي���ا  يف 
يتمّتع���وا باملواطن���ة االيطالية، وعل���ى الكثري 
الب���الد اىل بالده���م اال�شلي���ة  مغ���ادرة  منه���م 
يف ح���ال انتف���اء امل�شبب���ات القانوني���ة لبق���اء 
ذويه���م يف ايطاليا، وه���ي يف الغالب م�شببات 
اقت�شادي���ة حُت���رب ابناء هذا اجلي���ل اىل واحٍد 

من خيارين:
اإم���ا البق���اء يف ايطالي���ا ب�ش���كٍل غ���ري قان���وين 
القانوني���ة  التبع���ات  كّل  اىل  والتعّر����ض 
والق�شائي���ة له���ذا الو�ش���ع، او »الع���ودة« اىل 

بالد ابائهم والتي ال يعرفونها اإال عرب ذكريات 
وحكايا ذويهم ورمبا مل يتعّلموا حتى لغتها.

ي���روي الفيلم حكاي���ة »�شعيد مه���ران« - وهذه 
حتي���ة م�شركة من املخرج اىل جنيب حمفوظ 
وكمال ال�شيخ لرواية وفيلم »الل�ض والكالب«، 

الذي ادى بطولته الراحل �شكري �شرحان-.
بع���د »مط���ٌر و�شيك« اأجن���ز حيدر ر�شي���د فيلمه 
بعن���وان  الث���اين وكان  املو�شيق���ي  الوثائق���ي 
»�شريت اأوپرا” م���ّر عربه على جتربة خم�شة 
من مو�شيقّيي الهيب هول االإيطالّيني، والذين 
قّدم���وا ع���رب عمل���ه �ش���ورة وق���راءة للمجتمع 
االيط���ايل املتن���وع م���ن �شمال���ه اىل جنوب���ه، 
وهم���ا، ال�شورة والقراءة، الت���ي ُيفر�ض باأّي 
�شيا�ش���ي ايط���ايل )وغ���ري اإيط���ايل( ان يقراأها 
وي�شاهده ليتع���ّرف على املتغ���رّيات احلا�شلة 
يف املجتم���ع االيط���ايل )وغ���ريه( بال���ذات يف 
ع���امل ال�شبيبة الذي فق���دت ال�شيا�شة و�شائجها 
لعج���ز  ال�شيا�ش���ة  ع���ن  ال�شب���اب  ون���اأى  مع���ه 
ال�شيا�شّيني عن التعامل معه وادراك املتغرّيات 
احلا�شلة يف ذلك العامل الذي ميّثل الغد، وهي 
متغ���رّيات لي�ش���ت �شكلّي���ًة فح�شب، ب���ل فكرية، 

�شو�شيولوجيا و�شيكولوجية اي�شا.
وتب���ع فيل���م »�شمت���ًا، كل الط���رق ت���وؤدي اىل 
 No « املو�شيق���ى«، �شري���ط ق�ش���ري بعن���وان
الفيل���م االيط���ايل االأول  Borders” وه���و 
ال���ذي ُينحز بالواق���ع االفرا�شي وح���از، بعد 
عر�ش���ه يف مهرج���ان فيني�شي���ا، عل���ى جائ���زة 
»ميغرارت���ي« املمنوحة من قب���ل وزارة الثقافة 
االيطالي���ة، كما ح���از على جائزت���ني من �شمن 
ي« ال���ذي متنحه »نقاد  جوائ���ز »ال�شريط الف�شّ

نّفاد وكتاب ال�شينما االيطاليني«.

»و�ش���ّكل ذل���ك الفيل���م املُنج���ز بتقني���ات الواقع 
مراح���ل  م���ن  االأوىل  اخلط���وة  االفرا�ش���ي، 
اجن���از �شري���ط »اأوروب���ا«، كما يق���ول املخرج 
حي���در ر�شي���د »اإْذ اأردت ان انق���ل حالة ال�شعور 
وه���و  امل�شاه���د  ي�شت�شعره���ا  الت���ي  بالغ���رق 
حوالي���ه،  االفرا�ش���ي  الواق���ع  يف  منغم����ٌض 
اىل الواق���ع احلقيقي ال���ذي ي�شت�شعره ان�شاٌن 
وحي���د ُتلق���ي ب���ه االأح���داث يف جماه���ل غاب���ة 
عدائي���ة ال نهاية لها«، وُي�شي���ف »فكما امل�شاهد 
زاوي���ة  كّل  يعي����ض   »No Borders  « يف 
م���ن زواي���ا ماأ�ش���اة املهاجري���ن املكّد�ش���ني عند 
نقطة احل���دود االإيطالية الفرن�شي���ة يف مدينة 
فينتيميلي���ا االيطالي���ة دون اي افق للخال�ض، 
اردت للم�شاه���د ان ُيعاي����ض ال�شاعات االثنتني 
وال�شبعني التي يعي�شها بطلي »كمال« وحتيله 
اىل حال���ة االن�ش���ان االول عل���ى االر����ض الذي 
علي���ه ان يوا�شل ال�شعي والهرب للخال�ض من 
خطر حمدق والو�شول اىل هدف ما، لكن دون 
ان يك���ون ذلك الهدف، اذا ما بلغ���ه بالفعل، هو 

اخلال�ض بعينه…«.
فيلم »اأوروبا« من انتاج �شركة »راديكال بالنز« 
االيطالي���ة، هو اأحد االف���الم الروائية الطويلة 
العراقي���ة اخلم�شة التي ا�شهمت وزارة الثقافة 
العراقي���ة بدعم انتاجها من خالل »ُمنحة بغداد 

لل�شينما العراقية«، 
وهو انت���اج عراقي ايط���ايل م�ش���رك اأ�شهمت 
في���ه وزارة الثقاف���ة االيطالي���ة وبا�شه���ام م���ن 
قب���ل »�شن���دوق اآفاق« لدع���م الثقاف���ة والفنون 
تو�ش���كاين  مقاطع���ة  يف  الفيل���م  »موؤ�ش�ش���ة  و 
االيطالي���ة« و�شركة »بيوند درمي���ز الكويتية«، 

اإ�شافًة اىل اطراف انتاجية اأخرى. 

متابعة: املدى
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احمد ثامر جهاد

تجارب سينمائية

 عالء املفرجي
كالكيت

في ذكرى رحيل �شاهين
احتف���ى ع�ش���اق ال�شينم���ا قبل ايام بذك���رى رحيل املخ���رج الكبري 
يو�ش���ف �شاهني، وال ميكن لنا ان ن�شيف �شيئا عن يو�شف �شاهني 
فقبل ان نذك���ر االهتمام النقدي الكبري به، فقد حتدث عنه منجزه 

ال�شينمائي عرب اكرث �شتة عقود من الزمن .
ا�شري هنا وب�شكل خا�ض اىل افالم ال�شرية الذاتية التي عرف بها 
�شاهني، والتي ف�شلها ب�شكل رائع ال�شيناري�شت الراحل م�شطفى 
حمرم يف كتاب���ه )يو�شف �شاهني افالم ال�شرية الذاتية( وتناولها 

كاتب املقال يف ف�شل خا�ض يف كتابه )افالم ال�شرية الذاتية( .
فباالإ�شاف���ة اإىل ع���دد م���ن االأف���الم التي تتن���اول ال�ش���رية الذاتية 
للمخ���رج يو�ش���ف �شاه���ني مث���ل )جميل���ة 1958(، ال���ذي يتناول 
اإحدى اأهم ل�شخ�شي���ات يف تاريخ اجلزائر وهي املنا�شلة جميلة 
بوحريد، مل يحك �شاهني ق�شة جميلة فقط بل عر�ض ن�شال �شعب 
اجلزائر �شد االحتالل الفرن�شي. . ويف )وداعًا بونابارت 1985( 
الذي تدور اأحداثه اأثناء احلملة الفرن�شية على م�شر ير�شد عائلة 
م�شري���ة لديها ثالث اأبناء اأكربهم ينا�شل �ش���د احلملة الفرن�شية 
والث���اين يتعرف على اأحد جرناالت اجلي�ض الفرن�شى مما ي�شمح 

له تعلم ا�شياء جديدة.
الفيل���م ال يتعر�ض ب�ش���كل خا�ض ل�شخ�شيته نابلي���ون وال للحملة 
الفرن�شي���ة مل�شر من الناحية الع�شكري���ة ولكنه يطرح فكرة حوار 
احل�ش���ارات واأن تك���ون عالق���ة احل�ش���ارات قائمة عل���ى احلوار 
ولي����ض احلرب مث���ل احلمل���ة الفرن�شية فبوناب���رت خ�شر احلرب 
ولك���ن احل�شارة ك�شبت ثقافة من علم���اء احلملة.، وفيلم )امل�شري 
1997( وت���دور اأحداث���ه يف االأندل�ض يف القرن الثاين ع�شر حول 
الفيل�ش���وف اب���ن ر�شد ال���ذي كان قا�ش���ي ق�شاة قرطب���ة. ، وفيلم 
)النا�شر �ش���الح الدين 1963( فيلم تاريخي ت���دور اأحداثه حول 
فرة من حي���اة القائد �شالح الدين االأيوبي. وهي فرة احلروب 
ال�شليبية وحماولة �شالح الدين اإثبات اأن القد�ض كاأر�ض ومكان 
مقد����ض للم�شلمني، وفيلم )املهاج���ر 1994( يتناول ق�شة ماأخوذة 
عن حي���اة النبي يو�شف، ويعك�ض ت�ش���ورا خمتلفا لق�شة يو�شف 

التاريخية. 
وعك���ف �شاه���ني عل���ى ترجم���ة �شريت���ه الذاتي���ة من خ���الل اأفالمه 
الت���ي اأ�شبحت فيما بع���د رباعيته، التي تناول���ت �شريته باحلقب 
التاريخي���ة التي مر به���ا، وقد بداأها يف فيل���م )اإ�شكندرية... ليه ( 
املنت���ج عام 1979 هو االأول يف ال�شل�شلة التي تناول فيها �شريته 
الذاتي���ة . الفيلم تناول ق�شة )يحيى( املح���ب للتمثيل والذي عرب 
ع���ن يو�شف �شاه���ني يف ف���رة �شبابه كم���ا تناول طبيع���ة احلياة 
االجتماعي���ة يف االإ�شكندرية وذلك عن طريق ق�شة حب بني �شاب 
م�ش���ري وهو )اإبراهيم( وفت���اة يهودية وهي )�شارة(. كما تطرق 
الفيل���م لل�شيا�ش���ة وذل���ك ع���ن طريق ق�ش���ة  جمموعة م���ن ال�شبان 
يري���دون التخل�ض من االحت���الل االإجنليزى، وتط���رق اأي�شا اإىل 
ن�ش���اأة الع�شاب���ات اليهودي���ة وكيف اأن يحيى فق���د �شديقه ب�شبب 

ان�شمامه لهذه الع�شابات.
وثاين ه���ذه االأفالم )حدوتة م�شرية ( وفي���ه اأكمل �شاهني اجلزء 
االأول م���ن )اإ�شكندري���ة... لي���ه( حيث يتذك���ر يحيى اأي���ام �شبابه. 
يكم���ل �شاهني �شريته الذاتية بق�ش���ة اأزمته ال�شحية التي تعر�ض 
له���ا و�شف���ره اإىل بريطاني���ا للع���الج. يف فيل���م )اإ�شكندري���ة كمان 
وكم���ان( الذي انتج���ه 1990 يتح���دث عن عالقة يو�ش���ف �شاهني 
ب�املمثل حم�شن حميي الدين الذي يقوم بدوره عمرو عبد اجلليل 
والت���ي كانت قد �شببت ل�شاهني اأملًا كب���ريًا، وتتقاطع هذه العالقة 
م���ع اعت�شام الفنانني ال�شه���ري يف الثمانين���ات يف نقابة الفنانني 
العرا�شه���م عل���ى القم���ع املمار�ض عليهم م���ن ال�شلط���ة ورف�شهم 
لقانون الفنانني القام���ع. وفيلم اإ�شكندرية - نيويورك الذي اأنتج 
ع���ام 2004 .. تعود االأح���داث اإىل اللحظة التي انتهى عندها فيلم 
)اإ�شكندري���ة لي���ه( حلظة و�ش���ول يحيى اإىل نيوي���ورك اأول مرة، 
وكيف تعرف اإىل جنجر وافرقا بعدها الأعوام طويلة، ليعود اإىل 
الواليات املتحدة مرة اأخرى بعد �شنوات ويتقابالن لليلة واحدة 

تكون نتيجتها االبن الذي يرف�ض االعراف باأبيه الأنه عربي.

ا�ضير هنا وب�ضكل خا�س الى افالم ال�ضيرة 
الذاتية التي عرف بها �ضاهين، والتي ف�ضلها 

ب�ضكل رائع ال�ضيناري�ضت الراحل م�ضطفى 
محرم في كتابه )يو�ضف �ضاهين افالم 

ال�ضيرة الذاتية( وتناولها كاتب المقال 
في ف�ضل خا�س في كتابه )افالم ال�ضيرة 

الذاتية( .

فيلم »اأوروبا« للمخرج حيدر ر�ضيد:

عدائية  غابة  في  والمجهول  ال�شياع  من  �شاعة   72

يف فيلم����ه املو�شوم”النادي”يخو�����ض 
ال�شاب”بابل����و  الت�شيل����ي  املخ����رج 
الري����ن” يف منطق����ة وع����رة بت�شدي����ه 
ملو�ش����وع ح�شا�ض م����ا زال����ت تفاعالته 
قائم����ة اىل يومن����ا ه����ذا م����ذ ان ظه����رت 
اىل العل����ن التقاري����ر ال�شحافي����ة الت����ي 
ك�شف����ت ع����ن وق����وع ح����االت اغت�ش����اب 
لالأطفال من قبل رهبان يف غري كني�شة 
اوربية،وجرى االعراف بالكثري منها 
الحق����ا. ا�شت�شاط ال����راأي الع����ام غ�شبا 
يف حينه����ا وتعالت اال�ش����وات املطالبة 
مبحاكمة هوؤالء الرهب����ان ومعاقبتهم. 

يف الغ�ش����ون قدم����ت ال�شينما اكرث من 
فيل����م تناول ه����ذا املو�شوع م����ن زوايا 
متباين����ة، اال ان فيل����م املخرج”الرين” 
امل�ش����ارك يف كتاب����ة ال�شيناريو،ح����اول 
الركيز عل����ى جانب اآخر من امل�شاألة مل 
يتم التطريق اليه �شابقا، وهو الغو�ض 
يف دواخ����ل الكهن����ة اخلط����اة وتلم�����ض 
طبيع����ة فهمه����م مل����ا ج����رى م����ن دون ان 
يعر�ض لنا املخرج االحداث عينها التي 

وقعت يف املا�شي.
الفيلم اجماال ت�شوده اجواء �شوداوية 
قامت����ة اخت����ار له����ا املخ����رج املتمكن من 
ادوات����ه التعبريي����ة لونا رمادي����ا طاغيا 
تعر�����ض  الت����ي  امل�شاه����د  معظ����م  عل����ى 
بالتن����اوب مكا�شف����ة جريئة م����ع اربعة 
ان  بع����د  ترعاه����م  وراهب����ة  ق�شاو�ش����ة 

نفته����م الكني�شة اىل منزل 
نائي����ة.  قري����ة  يف  بعي����د 
انه����م يواجهون الكامريا 
الين����ا  ويتحدث����ون 
مبا�ش����رة لك����ن ال يب����دو 
ا�شتع����داد  عل����ى  انه����م 
ل����ذا  ن�ش����وح.  لتوب����ة 
ي�شتغ����ل املخ����رج ه����ذا 
اجل����دل ب����ني وجهت����ي 
متعار�شت����ني  نظ����ر 
ح����وار  يف  لندخ����ل 
فل�شفي حول االميان 
وح����دود م����ا ي�شم����ح 
به ال����رب وما يحذر 
من����ه. فال����رب يحب 
ابنائه حتى  جمي����ع 

اوؤلئ����ك الذي ي�شفهم املجتمع باملثليني، 
فه����م خلق����ه وال����رب وحده م����ن يتحمل 

وزرهم.
ارد املخرج القول ان م�شل�شل اخلطيئة 
والتكف����ري امر ن�شب����ي ال نهاي����ة للجدل 
حول����ه، فمهما ب����دت �شخ�شي����ات الفيلم 
كريه����ة وهي تداف����ع ع����ن خطاياها، اال 
انه����ا يف الوق����ت ذاته �شحي����ة ال�ش�شتم 
امل�شيحي املتوارث الذي ال يهمه �شوى 
احلفاظ على تقاليد الكني�شة وابعادها 

عن لوثة الف�شائح.
جلن����ة  جائ����زة  عل����ى  الفيل����م  ح�ش����ل 
التحكي����م الك����ربى يف مهرج����ان برلني 
واخت����ري كاف�شل فيل����م اجنبي يف حفل 
االو�ش����كار، ف�ش����ال ع����ن ح�شول����ه على 

ع�شرات اجلوائز االخرى.

اأعلن مهرجان الجونة ال�ضينمائي 
كجزء من مهمته لعر�س اأقوى واأهم 

االأعمال ال�ضينمائية العربية، 
عن �ضم �ضبعة اأفالم م�ضرية في 

االأق�ضام المختلفة لبرنامجه 
خالل دور ته الخام�ضة المقبلة 

التي �ضتقام في الفترة من 14 - 22 
اأكتوبر/ت�ضرين االأول 2021  في 

مدينة الجونة، لت�ضبح الم�ضاركة 
الم�ضرية في تلك الدورة هي 

االأكبر منذ انطالق المهرجان.  

وعل���ق مدير املهرج���ان انت�ش���ال التميمي 
قائ���اًل: »لطامل���ا حر�شن���ا عل���ى االحتف���اء 
باأف�ش���ل االإنتاج���ات يف �شناع���ة ال�شينما 
امل�شري���ة منذ دورتن���ا االأوىل. هذا العام، 
نح���ن فخ���ورون باختي���ار م���ا جمموع���ه 
االأق�ش���ام  ع���رب  م�شري���ة  اأف���الم  �شبع���ة 
با�شتح�ش���ان  بع�شه���ا  حظ���ى  املختلف���ة، 
ال�شينمائي���ة  املهرجان���ات  يف  واإ�ش���ادة 
الدولية يف جميع اأنحاء العامل، والبع�ض 
االآخ���ر �شُيعر����ض الأول م���رة عاملًيا خالل 
تعك����ض  ال���دورة اخلام�ش���ة ملهرجانن���ا.  
ج���ودة االختي���ارات، الت���ي ت�ش���م اأفالما 
وثائقية وروائية طويلة واأفالًما ق�شرية، 
تعدد موهوب���ي �شناعة ال�شينما امل�شرية 

املزدهرة دائًما، وت�شرح ملا توجت مب�شر 
بلقب هوليوود ال�شرق االأو�شط الأكرث من 

80 عاًما«.
اأ�ش���اف املدير الفني اأمري رم�شي�ض: »هذا 
العام كان لل�شينما امل�شرية ح�شوًرا قوًيا 
الدولي���ة،  ال�شينمائي���ة  املهرجان���ات  يف 
ونح���ن نفخر بوج���ود اأحد اأك���رث االأفالم 
الع���ام،  ه���ذا  كان  مهرج���ان  يف  �شه���رة 
من�ش���ة  وخري���ج  »ري����ض«،  فيل���م  وه���و 
اجلون���ة ال�شينمائي���ة املحتف���ى ب���ه عاملًيا 
اإىل  اإ�شاف���ة  الزع���ري«،  »كبات���ن  فيل���م 
»اأم���رية« للمخ���رج الب���ارز حمم���د دياب. 
كم���ا �شنحتفل بالعرو����ض العاملية االأوىل 
لفيل���م »قم���ر 14« للمخ���رج ال�شهري هادي 

الباج���وري، و«العودة« للمخرجة ال�شابة 
�شارة ال�ش���اذيل و«خديجة« للمخرج مراد 
للمخ���رج  و«القاهرة-برل���ني«  م�شطف���ى 
له���ذه  اختيارن���ا  ال�ش���الم.  عب���د  اأحم���د 
الت�شكيل���ة املمي���زة واملتنوع���ة هو حتية 
ل�شناع���ة ال�شينما امل�شرية، االأطول عمًرا 
يف الع���امل العرب���ي ومرك���ز ال�شناعة يف 

ال�شرق االأو�شط«.
وه���ذه االفالم هي: فيلم ري����ض/ م�شابقة 
م  ف���ال الأ ا

عم���ر  اإخ���راج:  الطويل���ة،  الروائي���ة 
الزهريي، يحك���ي الفيلم الفائز باجلائزة 
الك���ربى مل�شابقة اأ�شبوع النق���اد وجائزة 
 ،2021 كان  مهرج���ان  يف  الفيربي�ش���ي 
ع���ن ق�شة �شامي، االأب امل�شري املت�شلط، 
الذي يتح���ول اإىل دجاجة بوا�شطة حيلة 
�شاحر يف عيد ميالد ابنه ال�شغري. يقلب 
التح���ول الغام����ض ح���ال االأ�ش���رة راأ�ًش���ا 
عل���ى عق���ب، ويجعلها تدخ���ل يف مغامرة 
م�شحك���ة ماأ�شاوي���ة من اكت�ش���اف الذات 
دون  البق���اء  لت�شتطي���ع 
البطريرك���ي.  قائده���ا 
تتعلم االأ�ش���رة اأن احلياة 
وج���ود  دون  ممكن���ة 

الديكتاتور كقائد. 
م�شابق���ة  اأم���رية/  وفيل���م 
االأف���الم الروائية الطويلة، 
دي���اب،  حمم���د  اإخ���راج: 
ويتتب���ع الفيلم ال���ذي يقوم 
�شب���ا  م���ن  كل  ببطولت���ه 
�شليم���ان  وعل���ي  مب���ارك 
وتارا عب���ود، اأمرية املراهقة 
املفعمة باحلي���اة، التي كربت 
معتقدة اأنها جاءت اإىل الدنيا 
ال�شائ���ل  تهري���ب  بوا�شط���ة 
ال�شج���ني.  الأبيه���ا  املن���وي 

يتزع���زع ح�شه���ا بالهوي���ة عندم���ا يحاول 
والده���ا تكرار جترب���ة االإجن���اب، فُتظهر 

التحاليل املعملية عقمه.
وفيل���م كباتن الزع���ري/ م�شابقة االأفالم 
الوثائقية الطويلة، اإخراج: علي العربي، 
ويحك���ي الفيلم الوثائق���ي الفائز بجوائز 
ق�ش���ة  ال�شينمائي���ة،  اجلون���ة  من�ش���ة 
حمم���ود وف���وزي، اللذي���ن يعي�ش���ان يف 
خمي���م الزعري لالجئ���ني يف االأردن منذ 
خم�ض �شن���وات. على الرغم من ظروفهما 
ال�شعبة، فاإنهما يركزان كل طاقتهما على 
حبهم���ا االأول: ك���رة الق���دم. عندم���ا ت�شل 
اأكادميي���ة اأ�شباي���ر اإىل املخي���م الختي���ار 
العبني لبطولة دولية، يح�شل ال�شديقان 

على فر�شة حياتهما.
وفيلم العودة/ م�شابقة االأفالم الوثائقية 
الطويلة، اإخ���راج: �شارة ال�ش���اذيل، والد 
�ش���ارة عم���ره يقارب ال����80 عاًما وحيوي 
للغاية. عندما تتغ���ري خطط �شارة ب�شبب 
اجلائح���ة العاملية، جتد نف�شه���ا عالقة يف 
املن���زل الذي ق�ش���ت به �شن���وات طفولتها 
م���ع والديه���ا بعد العي����ض خارًجا ملدة 10 
�شن���وات. تق�ش���ي �ش���ارة الوق���ت معهم���ا 
ب�شبب اأو�شاع احلظر واالإغالق، وت�شعر 
بتوج���ب ت�شجي���ل حلظاته���ا الثمين���ة مع 
والده���ا يف فيل���م. للم���رة االأوىل، ت�شع���ر 
�ش���ارة ب���اأن ق���رار عودته���ا اإىل م�شر كان 

�شحيًحا.  
وفيلم خديجة/ م�شابقة االأفالم الق�شرية، 
اإخراج: م���راد م�شطفى، خديجة اأم �شابة 
تعي����ض مبفردها مع طفلها، بع���د اأن غادر 
زوجه���ا للعم���ل يف مدينة نائي���ة. يف يوم 
عادي، تتجول يف �شوارع القاهرة للقيام 
ببع����ض الزي���ارات، التي ُت�شعره���ا بعدم 

االرتياح. 
وفيل���م القاهرة – برلني/ م�شابقة االأفالم 
الق�ش���رية، اإخ���راج: اأحم���د عب���د ال�شالم، 
بع���د حم���اوالت ع���دة للهروب م���ن و�شع 
االكتئ���اب اجليل���ي القائ���م، ترت���ب ن���ور 
ال�شاب���ة �شًرا للف���رار من بلده���ا االأم. قبل 
�شاعات م���ن �شفره���ا، ت�شطرها الظروف 
خلو�ض رحلة من ال�شراعات مع املجتمع 
البطريرك���ي املت�شلط وحتارب لالحتفاظ 

ب�شرها اخلفي. 
وفيلم قم���ر 14/ ق�شم االختيار الر�شمي- 
ه���ادي  اإخ���راج:  امل�شابق���ة،  خ���ارج 
يف  الفيل���م  اأح���داث  ت���دور  الباج���وري، 
ليل���ة قمرية واحدة، ح���ول 5 ق�ش�ض حب 
تك�ش���ف ع���ن اأف���كار ومعتق���دات املجتمع 
الت���ي تقت���ل احل���ب. الفيل���م م���ن بطول���ة 
النب���وي و�شريي���ن ر�ش���ا وغ���ادة  خال���د 
عادل واأحمد الفي�شاوي ويا�شمني رئي�ض 
واأحم���د مال���ك واأحمد ح���امت واأ�شماء اأبو 

اليزيد ومي الغيطي وخالد اأنور. 

�شبعة اأفالم م�شرية في الدورة الخام�شة لمهرجان الجونة ال�شينمائي



 وا�سط / جبار بچاي

ا�ستطاعت النا�س���طة املدنية الوا�سطية 
مروة ريا�ض مك���ي ال�سعيدي اأن حتقق 
خط���وات فاعل���ة يف الف���رق التطوعي���ة 
ال�سبابي���ة الت���ي اأن�س���وت فيه���ا ومنه���ا 
فري���ق وا�سطي���ون للعم���ل التطوعي ثم 
منظمة �سباب امل�ستقبل وفريق اإن�سانية 
وا�س���ط التطوعي حيث تركز جل عملها 
يف تل���ك الف���رق على تق���دمي امل�ساعدات 
املختلفة للفقراء واملعوزين �سواء كانت 
م���واد غذائية اأم عيني���ة، كما �ساهت مع 
رفاقها يف تلك الفرق بتبني عدة حاالت 
ان�ساني���ة اخ���رى مث���ل التكف���ل ببع����ض 
االدوي���ة  وتق���دمي  للفق���راء  العملي���ات 
والعالج���ات الآخرين غ���ر قادرين على 

�سرائها.
تق���ول م���روة "بداي���ة عملي م���ع الفرق 
التطوعي���ة واجهت بع����ض االحراجات 
ب�سب���ب نظ���رة املجتم���ع للم���راأة فهناك 
م���ن يرف����ض دخ���ول امل���راأة يف االأعمال 
التطوعي���ة. بذرائع ديني���ة واجتماعية 
حماول���ة  يف  والتنم���ر  التنكي���ل  ليب���داأ 
لثني املراأة ع���ن امل�سي بتقدمي ر�سالتها 
خا�س���ة واأنها يف الغالب تك���ون ر�سالة 
الو�س���ع  "يف  واأ�ساف���ت  اإن�ساني���ة". 
احل���ايل رمبا تكون ه���ذه الفئة قليلة اأو 
غ���ر موؤث���رة يف وق���ت هناك ع���دد كبر 
م���ن الداعمني للف���رق التطوعي���ة ب�سكل 
ع���ام ومنا�سري���ن بق���وة لوج���ود املراأة 
يف تل���ك الف���رق وه���ذا االأم���ر اأ�سع���رين 
ب�سع���ادة كب���رة حيث كان���ت العائلة اأو 

الداعم���ني يل واملوؤيدي���ن لوجودي بني 
اأخوت���ي ال�سب���اب يف الف���رق التطوعية 
الت���ي عملت بها بتعاون كبر ورائع من 
قب���ل اع�ساء وقادة تلك الفرق فهم كانوا 
اأخوت���ي ومنحوين ثقة عالي���ة للم�سي 

والتواج���د  االإن�س���اين  م�سروع���ي  يف 
بيه���م لنعم���ل �سوية وكل هدفن���ا اإ�سعاد 
االآخرين خا�سة الفقراء واملحتاجني". 
وان���ا  اأ�سع���ر  احلقيق���ة   "يف  وقال���ت 
امار����ض العم���ل التطوعي م���ع ال�سباب 

االح���رام  نتيج���ة  �سخ�سيت���ي  بق���وة 
الكب���ر املتبادل بينن���ا و�سدقية العالقة 
االإن�ساني���ة ومن ثم بل���وغ الهدف االكرب 
وهو خدم���ة االآخرين، اإذ قمن���ا بالعديد 
م���ن املب���ادرات والفعالي���ات املجتمعية 
ومنه���ا حمالت جلمع ال�س���الت الغذائية 
وتوزيعها عل���ى الفقراء وتنظيم العديد 
من احلمالت ال�سحية من اأ�سهرها حملة 
)�سحتكم تهمن���ا( وقمنا فيها بالتن�سيق 
م���ع جمموعة من االأطب���اء واأخذهم اىل 
تق���دمي  لغر����ض  الع�سوائي���ة  املناط���ق 
اخلدمات ال�سحي���ة والتي كانت مميزة 
يف النتائ���ج اإ�ساف���ة اىل متابعة  العديد 
م���ن احلاالت املر�سي���ة االخرى وتقدمي 
م���ن  الأ�سحابه���ا  املمكن���ة  الت�سهي���الت 
الن�ساء والرجال واأي�سا القيام بحمالت 

والتعف���ر  ال�سحي���ة  للتوعي���ة  كث���رة 
احلكومي���ة  املوؤ�س�س���ات  مب�سارك���ة 
املعني���ة مثل الدف���اع امل���دين وغرها". 
"اأ�سع���ر  بالق���ول  حديثه���ا  وختم���ت 
بال�سع���ادة والفرح الغامر حني اأقوم مع 
اأخوتي اأع�س���اء الفريق بتلبية منا�سدة 
حمت���اج،  �سخ����ض  اأو  متعفف���ة  لعائل���ة 
فاملنا�س���دات تردن���ا كث���رة ونعمل على 
تلبيته���ا ويف كل م���رة ندخل مع اأع�ساء 
فريقن���ا التطوع���ي اىل بي���وت الفق���راء 
واملحتاجني ن�سعر اأن االمل ينمو بينهم 
وتت�سح مع���امل الفرح لديهم بينما نحن 
كفريق تطوعي م���ن ال�سباب وال�سابات 
تغمرن���ا �سعادة اأكرب ونح���ن نقوم بهذه 
املهمة الب�سيطة خدم���ة الأهلنا واأعزائنا 

من الفقراء وما اأكرثهم اليوم".
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�س���در حديًثا ع���ن دار املدى كتاب )الكت���ب يف حياتي(، لكولن 
ويل�س���ون، برجمة ح�س���ني �سويف، حيث يق���دم فيه ويل�سون 
ال�س���رة الذاتية للكت���ب التي اأثرت عليه كث���ًرا طوال حياته. 
���ا جاًفا "للكت���ب العظيمة" التي  ه���ذا الكتاب لي����ض ا�ستعرا�سً
اأث���رت على ويل�سون، بل باالأحرى �سرد لكيفية تكونه االأدبي 
والفل�سفي خالل فرة �سبابه، خ�سو�سا ل�ساب �سوف يقتحم 

عامل ال�سهرة يف �سن ال�24 بكتابه ذائع ال�سيت الالمنتمي. 
ينظ���ر اإىل كول���ن ويل�س���ون، على اأن���ه ينتم���ي اإىل جمموعة 
املثقف  ال�سباب  م���ن  الغا�سبني"، وهم جمموعة  "ال�سب���اب 

املتمرد قدموا عدة اأعمال م�سرحية يف اخلم�سينيات.

واأنا اأ�ساهد فيديو مقتل املهند�ض 
عبر �سليم، تيقنت اأننا نعي�ض 

مع وحو�ض ب�سرية. الرجل 
امللتحي الذي ارتدى "د�سدا�سته 

البي�ساء" وكاأنه ذاهب اإىل 
نزهة اأراد اأن يثبت للعامل اأن 

قانون االأحزاب اأهم من قوانني 
الدولة ، واأن قربه من اأحد 

االأحزاب وعمله مع �سخ�سية 
متنفذة مينحه �سالحية اأن يقتل 

وي�سرق وي�ستويل على اأمالك 
الدولة، �سيقول البع�ض اإن قتل 

موظف يوؤدي واجبه هو نتيجة 
طبيعية لل�سمت اخلبيث اإزاء ما 
يحدث من عمليات قتل وخطف 

ملواطنني عراقيني جرميتهم 
الوحيدة اأنهم يحبون هذه 

البالد.
امللتحي �ساحب قرار اإعدام 

ر  املواطن "عبر �سليم"، ت�سوَّ
اأنه عندما يجد اأمامه مواطنًا 
نزيهًا،  فاإن هذا االأمر خيانة 

للدميقراطية العراقية التي يراد 
لها اأن تزدهر بقاذفات الع�سائر 

و�سواريخ منت�سف الليل.
هذا كل ما يف الق�سة، اأو هذه 

هي الق�سة.. اإنها حرب حا�سية 
املتنفذين على مقدرات البالد.. 

اأو َمن يّدعون اأنهم اأ�سحاب 
احلق يف ت�سليب املواطن، حرب 

دفع ثمنها اآالف االأبرياء �سواء 
يف �ساحات االحتجاج اأو يف 

خميمات التهجر اأو على طريقة 
الكوامت.. حيث كل حزب يرى 

اأن من حقه اأن ي�ستبيح املال 
العام من اأجل اأن ترفع كلمته.. 

جماعات تعتقد اأن طريق الن�سر 
يجب اأن ُيفر�ض بارتكاب املزيد 

من عمليات القتل.. هذه ق�ستنا.
من اأو�سلنا اإىل م�سهد قتل 

اأكرث من 700 متظاهر، ومن 
قبلها عمليات اغتيال كان فيها 
ال�سحايا مواطنون مل تدن�ض 

ايديهم باملال العام ومل ي�سهروا 
�سالحا يف وجه القانون .  

كل ما نراه ونعي�ض من انهيار 
لقيم احلياة، هو �سناعة �سيا�سية 

خال�سة، فباأيدي �سا�ستنا 
االأ�ساو�ض كتبنا اأ�سواأ �سفحات 
يف خراب البلدان. كل مواطن 
يراد له اأن تتك�سر روحه حتت 

حكم املف�سدين وامل�ستبدين، 
حيث ال �سوت يعلو فوق �سوت 

الذعر والف�ساد.
اأ�سبح القتل �سهاًل، وعاديًا جدًا،  

وميكن الأي منت�سب اإىل اأحد 
االأحزاب النافذة يحمل �سالحًا 

اأن ي�سدر حكمًا بقتل اأي مواطن. 
الأنه يوؤمن باأنه يحمل تراخي�ض 

ر�سمية بالقتل.
اأيًا كانت اجلهة التي تقف وراء 
قاتل املهند�ض عبر �سليم، فاإن 
العقاب يجب اأن يكون �سريعًا 

وحا�سمًا، الأن القاتل اأراد اأن 
يقول لكل مواطن اإنه يف مرمى 
نرانه، واإن باإمكانه النيل منه 
متى �ساء، اأراد اأن ي�ستخّف مبا 

تردده اأجهزة الدولة عن حمايتها 
النا�ض وال�سمانات التي قدمتها 
لهم، وليثبت بالدليل القاطع اأن 
هناك قوى لديها �سلطة ونفوذ 

اأكرب من �سلطة القانون والدولة.  
لن يكون عبر �سليم اآخر �سهيد 

يظهر ا�سمه يف اأخبار العراق 
العاجلة  ، ولن يكون اآخر �سحية 

للعب على حبال القانون .
ايها ال�سادة يجب ان ندرك 

جيدا ان االاحزاب التي حتمي 
حا�سيتها ، ال ميكن لها ان 

ت�سع العراق يف خانة الدول 
املحرمة.

 يف ماأ�ساة عبري 
ابحث عن احلا�سية  

الكتب يف حياتي

 علي ح�سني

الفقراء  بيوت  يف  واجلمال  الأمل  لتبث  التقاليد  تتحدى  وا�سطية  ال�سعيدي" فتاة  "مروة 

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)اخلمي����ض( اأن درج���ات احلرارة ترتفع قليال عن معدالته���ا ليوم اأم�ض، واأن 

اجلو �سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق البالد.
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C°   26 -C°  46  / الرمادي      C°  24 -    C° 45   /املو�سل

حول العالم

اأق���ام منت�سب���و املدى لالع���الم والثقافة 
مبن���ى  يف  جمي���اًل  احتف���ااًل  والفن���ون 
الع���دد  �س���دور  مبنا�سب���ة  املوؤ�س�س���ة 
5000 م���ن �سحيف���ة )امل���دى(.. ونق���ل 
الزمي���ل عل���ي ح�س���ني رئي����ض التحرير 
التنفي���ذي تهاين االأ�ست���اذ فخري كرمي 
التحري���ر  املوؤ�س�س���ة ورئي����ض  رئي����ض 
به���ذه املنا�سبة، والذي ثمن عمل جميع 
ان���ه  موؤك���دا  املوؤ�س�س���ة  يف  العامل���ني 
بدونهم ما كان ممكنا ان تكون )املدى(، 
عل���ى م���ا �س���ارت علي���ه وظل���ت على ما 
ه���ي علي���ه،  كم���ا اك���د رئي����ض التحرير 
التنفيذي عل���ى دور )املدى( يف ا�ساعة 
ثقافة التنوي���ر وا�ستمرارها يف نهجها 
الوطن���ي ال���ذي اختطت���ه من���ذ اأعدادها 
االأوىل، م�س���رًا اىل ان م���ا و�سلت اليه 

)امل���دى( كان بف�س���ل العاملني فيها بكل 
اخت�سا�ساتهم.

ثم ا�ستذك���رت الدكتورة غ���ادة العاملي 
املدير الع���ام للموؤ�س�س���ة، االأيام االأوىل 

النط���الق )امل���دى( ال�سحيف���ة، م�سرة 
اىل الزم���الء املوؤ�س�س���ني الذين كان لهم 

ال���دور الكب���ر يف تكري�ض جن���اح هذا 
املطبوع، مثمنة جه���ود جميع العاملني 

الذي���ن ا�ستم���روا يف العم���ل او الذي���ن 
اختط���وا له���م طرق���ا اخ���رى، م�س���رة 
اىل ان موؤ�س�س���ة املدى كان���ت وال تزال 
مدر�سة لتخريج الكوادر االعالمية وان 
معظم املوؤ�س�سات االعالمية وال�سحفية 
ا�ستعان���ت بالكث���ر م���ن ابن���اء )املدى( 
الذين يتب���واأ عدد منهم الي���وم منا�سب 
العراق���ي،  االع���الم  �ساح���ة  يف  مهم���ة 
م�سيف���ة ان �سحيفة )امل���دى( �ست�ستمر 
يف نهجها ال���ذي اختطته منذ اللحظات 
االوىل النطالقه���ا قب���ل  19 عاما لتلعب 
دورا ب���ارزا يف االإع���الم ال���ذي يتوخى 

املهنية واإظهار احلقيقة..
وج���رت مرا�سي���م االحتف���ال اأم����ض يف 
اأج���واء  ببغ���داد يف  ال�سحيف���ة  مبن���ى 
الزم���الء  اإ�سهام���ات  لونته���ا  جميل���ة 
العامل���ني يف )امل���دى( م���ن خ���الل ن���رث 
الف���رح والبهج���ة. واختتم���ت الفعالية 
بالتاأكي���د عل���ى موا�سل���ة العم���ل ب���كل 
نك���ران ذات م���ن اج���ل ع���راق مزده���ر 

و�سحافة متثل هموم النا�ض.

5000 ال����ع����دد  ب�������س���دور  ي��ح��ت��ف��ل��ون  )امل���������دى(  م��ن��ت�����س��ب��و 

غّرد عدد من جنوم الفن العربي والالعبني 
املحرف���ني يف اأوروب���ا، عل���ى �سفحاته���م 
اخلا�س���ة، با�س���م اجلزائ���ر، وذل���ك للتعبر 
عن ت�سامنهم معها يف ظل الظروف 

التي تعي�سها اليوم.

من م�سر ولبن���ان مرورا بتون�ض واملغرب، 
�سفح���ات  حتول���ت  املهج���ر،  يف  وحت���ى 
النج���وم العرب لناف���ذة ت�سامنية، يعربون 
من خاللها عن حجم االأ�سى واحل�سرة التي 
ي�سع���رون بها بع���د م�ساهدة �س���ور حرائق 

الغابات يف اجلزائ���ر، حتديدًا والية تيزي 
وزو التي تعد االأكرث ت�سررا.

واأك���د املمث���ل امل�س���ري حممد هني���دي على 
�سفحته اخلا�سة يف في�سبوك: "ربنا يكون 
يف ع���ون اجلزائر، ربنا يحميهم ويحفظهم 
ويرح���م كل االأبطال الذين �سحوا بحياتهم 
وا�ست�سهدوا  من اأجل حماية بلدهم". وهو 
�ساأن كل من الفنانة نبيلة عبيد التي ن�سرت 
�س���ورة حلرائق اجلزائر، م���ن جهتها قالت 
املمثل���ة نادية اجلندي: "الله���م لطفا باأهلنا 
يف اجلزائ���ر". وبعب���ارة "ي���ا ن���ار ك���وين 
ب���ردا و�سالم���ا عل���ى اجلزائ���ر احلبيب���ة"، 
اأعرب���ت الفنانة ديانا حداد عن ت�سامنها مع 

اجلزائر.
ون�سرت املمثلة التون�سية درة اأي�سا كلمات 
تعرب فيها عن ت�سامنها مع اجلزائر، �ساأنها 
يف ذل���ك �ساأن املغني املغرب���ي زهر بهاوي 
الذي قال: "اللهم احفظ اأهلنا واخواتنا يف 

اجلزائر، ربي معاككم ونحن معكم".

ب�سبب احلرائق.. النجوم العرب يغردون با�سم اجلزائر

12 August 2021

حفل جوائز اإميي يف الهواء 
الطلق ب�سبب كورونا

تق���رر اإقامة حف���ل توزيع جوائ���ز "اإميي" التلفزيوني���ة يف الهواء 
الطلق هذا العام، يف اأحدث عرثة تعر�ض احلفل ب�سبب املخاوف 

من جائحة فايرو�ض كورونا.
كان م���ن املقرر يف البداية اأن يق���ام احلفل يوم 19 اأيلول يف لو�ض 

اأجنلو�ض يف قاعة مغلقة اأمام جمهور حمدود من امل�ساهر.
وقالت اأكادميية التلفزيون يف بيان اأم�ض الثالثاء "قررت اأكادميية 
التلفزيون و�سي.بي.اإ�ض ا�ست�سافة جميع الفعاليات... يف منطقة 
اإيفن���ت دي���ك يف لو����ض اأجنلو����ض، خل���ف م�س���رح مايكرو�سوف���ت 

مبا�سرة".
وذكر البيان اأن التغيرات جاءت بعد مناق�سات مع خرباء ال�سحة 
وال�سالم���ة يف لو�ض اأجنلو�ض. واأ�ساف اأن���ه �ستكون هناك حدود 
بالن�سب���ة الأعداد املدعوين مبن فيهم املر�سحون لنيل اجلوائز التي 

ُتعد اأعلى تكرمي يقدمه التلفزيون االأمركي.
وق���ال املنظم���ون: "ه���ذا يعن���ي لالأ�س���ف اأن بع����ض املر�سح���ني لن 

يتمكنوا من ح�سور حفل توزيع اجلوائز هذا العام".

ان�سمت النجم���ة العاملية كاثرين زيتا جونز، اإىل طاقم متثيل 
م�سل�س���ل "اأدام����ض" اجلديد امل�ستق من "عائل���ة اأدام�ض" التي 
�س���ردت يف الكثر من االأعمال الدرامية ال�سابقة منذ �ستينيات 

القرن املا�سي.
ووفقًا لتقرير ن�سرته �سحيفة الديلي ميل، فاإن النجمة �ساحبة 
ال���� 51 عامًا، �ستلعب دور البطولة بجوار كل من جينا اأورتيغا 

�ساحبة ال�18عاما، والنج���م العاملي لوي�ض غوزمان �ساحب ال� 
64، الذي يلعب دور غوميز اأدامز.

ويب���دو اأن امل�سل�س���ل اجلديد ال عالق���ة له بالتعدي���الت ال�سابقة 
ل�سل�سلة الرع���ب الكوميدية، والتي مت تعديلها موؤخرا اإىل فيلم 
ر�سوم متحركة يف عام 2019، و�سم اأ�سوات اأو�سكار اإ�سحاق، 

وت�سارليز ثرون، وكلوي غري�ض موريتز.

 ريا�ض �سهيد 
االكاديم���ي والمخ���رج الم�سرحي اقيم 
المو�س���وم  لكتاب���ه  توقي���ع   ل���ه حف���ل 
م���ن  الم�سرح���ي  العر����ض  )تح���والت 
االإيه���ام الى التحري����ض(، وهو درا�سة 
في ابرز المدار�ض الم�سرحية الحديثة 
عل���ى  فيه���ا  المخ���رج  يعتم���د  والت���ي 
ال�سينوغرافيا واالداء المتقن للممثل.

 طالل هادي 
تج���ري  والممث���ل  الدرام���ي  الكات���ب 
الفرقة الوطني���ة للتمثيل تمارينها على 
م�سرحيت���ه الجدي���دة )كوف���ي ت���وب(، 
الرئي�س���ة،  ادواره���ا  ي���وؤدي  والت���ي 
وتمثي���ل خ�سير اب���و العبا����ض وكاظم 
وتم���ارا،  �س���ري  ومي���الد  القري�س���ي 
والم�سرحية ت�سير ال���ى الكوفي �سوب 
الكبي���ر الذي تعي����ض ال�سعوب فيه، من 
خ���الل ق�س���ة تهريب معق���دة، تتخذ من 
التظاه���رات الت�سريني���ة خ���الل عام���ي 
�سيا�سي���ة  ا�سقاط���ات  و2020   2019

بلغة درامية.

 كاظم �سعد الدين 
المترج���م القدي���ر اتفق���ت دار الماأمون 
للترجم���ة والن�س���ر على طب���ع عدد من 
ترجمات���ه ويعد كاظم �سع���د الدين من 
ابرز المترجمين الذين رفدوا المكتبة 
العراقي���ة والعربي���ة بالكت���ب المهم���ة 
والموؤلفات القيمة الت���ي تغني القارئ 
تاريخ���ه  عب���ر  والعرب���ي،  العراق���ي 
الحاف���ل بالعط���اء وال���ذي ناه���ز  100 
كت���اب والمئ���ات م���ن المق���االت وكذلك  
الت���ي ح�س���ل  التكريم���ات والجوائ���ز 
عليه���ا خ���الل م�سيرت���ه الطويل���ة التي 
الق���رن  خم�سيني���ات  مطل���ع  انطلق���ت 

الما�سي.

  " كاثرين زيتا جونز تن�سم لـ"اأدام�ض
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