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 بغداد/ تميم الح�صن

يرج���ح مقتل ب���ن 3 اىل 6 م�سلح���ن باأحدث 
ق�س���ف عل���ى ف�سائ���ل م�سلح���ة عن���د ال�سريط 
احل���دودي ب���ن الع���راق و�سوريا، ق���د يكون 
بينه���م عنا�سر م���ن جماع���ة م�سلح���ة عراقية 
عالقته���ا  وا�سنط���ن  نف���ت  فيم���ا  معروف���ة، 

باحلادث.
ودم���رت فج���ر الربع���اء طائ���رات -هويته���ا 
مازال���ت مث���ار ت�سكي���ك- جمموع���ة عج���الت 

ع�سكري���ة حتم���ل �سحن���ات تهري���ب –اختلف 
يف حتدي���د ن���وع امل���ادة املهربة- م���ن العراق 
اىل �سوري���ا قريب���ة من بل���دة القائم يف غربي 

النبار.
وج���اء احلادث عق���ب 3 ايام فق���ط من هجوم 
بطائرات م�سرية عل���ى القاعدة المريكية يف 
اربي���ل يعتق���د انه وراءه ف�سائ���ل م�سلحة، ما 
ق���د يف�سر بان���ه رد فعل عل���ى الهجوم الخري، 
خ�سو�س���ا ان الق�سف طال نف����س اجلماعات 

املتهمة.

ومل ي�س���در عن احلكوم���ة العراقي���ة حتى نهار 
ام����س اي تعليق عن احل���ادث، لكن كتلة �سيعية 
قريب���ة من احل�سد و�سفت احل���ادث ب�"العتداء 
الآثم"، واك���دت ان الهج���وم ا�ستهدف "احل�سد 
ال�سعب���ي"، مايعن���ي ان احل���ادث وق���ع داخ���ل 

الرا�سي العراقية.
وعادة ليطلق و�س���ف "احل�سد" على الف�سائل 
الت���ي تقات���ل خ���ارج الع���راق، عل���ى الرغ���م من 
ان ن�سخته���ا العراقي���ة موج���ودة داخ���ل الهيئة 
احلكوم���ة،  م���ن  وا�سلح���ة  روات���ب  وت�ستل���م 

وي�ستخ���دم بدل ع���ن ذلك م�سطل���ح "مقاومة".
وج���رى تناف�س حمموم بن احلكومة وف�سائل 
م�سلح���ة يف عملي���ات التحرير �س���د "داع�س"، 
لل�سيط���رة عل���ى احل���دود الغربي���ة للب���الد م���ع 
و�س���ول الف�سائ���ل "الن�سخ���ة ال�سوري���ة" م���ن 
اجله���ة الخ���رى. وا�ستهدف���ت منذ ذل���ك الوقت 
غارات، اأغلبها جمهولة، عدة مرات تلك املواقع، 
بينما اأخ���ذت احلكومة العراقية موقف احلياد، 

واعتربت ان احلوادث جرت خارج اأرا�سيها.
 التفا�صيل �س3

الفتح يقر باأنهم "ح�صد" والحكومة بال تعليق.. مر�صد �صوري: الهدف كان منع تهريب النفط

تنقل  م�سلحة  ف�سائل  ت�ستهدف  �سو�ريخ   4
�لنحا�س و�ل�سكر�ب و�سالح �إلى �سوريا

 بغداد / المدى

ا�ستقب���ل  النتخاب���ات،  لقاءات���ه ع�سي���ة  �سل�سل���ة  يف 
فخري كرمي رئي�س موؤ�س�س���ة املدى لالعالم والثقافة 
والفن���ون، ال�سف���ري المريك���ي ال�سي���د ماثي���و تول���ر 
يرافقه ب�سار ح�س���ن امل�ست�سار اأقدم تنفيذي لل�سفري، 
وال�سيدة ترييزا دريك م�سوؤولة يف الق�سم ال�سيا�سي.
تناول اللق���اء الو�س���اع ال�سيا�سية يف الب���الد ع�سية 
التح�سري لالنتخابات الت�سريعية املبكرة، يف العا�سر 
م���ن ت�سري���ن الأول املقبل، ون�ساط الح���زاب والكتل 
والق���وى الفاعل���ة يف املجتم���ع، وعر����س براجمه���ا 
وتوجهاته���ا لإخ���راج الب���الد مم���ا تواجه م���ن ازماٍت 

واحتقاٍن �سيا�سٍي.
وقد عرب ال�سفري عن اأمله مب�ساركة وا�سعة �سعبية يف 
ّكن العراقين بكل اأطيافهم ومكوناتهم  َ النتخابات تمُ
من حتقيق تطلعاتهم يف ال�ستقرار والرخاء وار�ساء 
دعائ���م امل�س���ار الدميقراط���ي عل���ى اأ�س����س وطي���دة. 
واإجراء انتخابات ح���رة ونزيهة وفق معايري دولية، 
بالتعاون م���ع بعثات الأمم املتح���دة ال� UNAMI و 

.UNDP �ال
واأ�س���اد ال�سف���ري مب���ا اأجنزت���ه احلكوم���ة العراقي���ة، 
والدور املهم الذي ا�سطلع به رئي�سها ال�سيد م�سطفى 
الكاظمي، يف تخفيف الحتق���ان ال�سيا�سي وحماولة 
الت�س���دي للف�س���اد ومعاجل���ة جوان���ب اأخ���رى ت�سكل 
مطالب �سعبية. وقيَّم ب�سكل خا�س ما قام به من �سعي 
متوا�سل ل�ستع���ادة دور الع���راق العربي والقليمي 
العالق���ات  يف  ايجاب���ي  من���اخ  وا�ساع���ة  وال���دويل، 

والتع���اون والتفاع���ل البين���ي مع خمتل���ف الطراف.
واأب���دى ال�سيد ماثيو تولر حر�س بالده على اللتزام 
ب���كل ما ج���رى التفاق علي���ه مع ال�سي���د الكاظمي يف 
اإط���ار دع���م الع���راق والتع���اون يف خمتل���ف امليادين 
ال�سيا�سي���ة والقت�سادية، والهتمام بتطوير التبادل 
يف مي���دان التعليم والتع���اون الثق���ايف. واأكد ب�سكل 
خا����س عل���ى اللت���زام بالتعه���دات اخلا�س���ة باإنه���اء 
املهام القتالية للقوات �سمن التحالف الدويل بحلول 
نهاي���ة العام احلايل والذي يج���ري العمل عليه �سمن 
اللقاءات الفني���ة والع�سكرية ب���ن اجلانبن العراقي 
والأمريك���ي، ودعم كل ما من �ساأنه تعزيز المكانيات 
العراقي���ة ل�سد الن�ساط���ات الرهابية الت���ي تار�سها 

داع�س وت�سفية وجودها وحتركاتها.
من جانب���ه، ا�ستعر�س رئي����س موؤ�س�سة املدى مالمح 
امل�سه���د ال�سيا�سي الراهن وتعقيداته والقوى الفاعلة 
في���ه واملهيمن���ة عل���ى وجه���ة تط���ور الب���الد وقرارها 
ال�سيا�س���ي. وتوق���ف عند ما تت�سم ب���ه ال�سابيع التي 
تف�س���ل البالد عن ال�ستحقاق النتخابي، موؤكدًا على 
اأن القوى املعنية بالتغيري وال�سالح اأكدت بو�سوح 
عل���ى املتطلب���ات ال�سا�سية وال�سروط الت���ي من �ساأن 
حتقيقه���ا اجناح النتخابات وخلق الظروف املالئمة 
لنق���ل الع���راق اىل مرحل���ة تف�س���ي اىل م���ا ينتظ���ره 
ال�سع���ب العراقي. ومن بن اأهم تل���ك ال�سروط ح�سر 
ال�س���الح املنفلت بيد الدولة وه���و ال�سرط الذي ميكن 
اأن يوؤم���ن نزاه���ة النتخاب���ات و�سدقيته���ا وي�سعف 
احتم���الت التزوير اذا م���ا رافقته حما�سرة دور املال 

ال�سيا�سي املنهوب وت�سديد الرقابة على م�سادره.

ع�سية �النتخابات.. فخري كريم 
ي�ستقبل �ل�سفير �الأميركي

 بغداد/ ح�صين حاتم

اأيام قليلة متبقية ل تتجاوز الثالثن 
ي��وم��ا ع��ل��ى ان��ت��ه��اء ع��م��ل ال��ربمل��ان 
واحل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة وم���ات���زال 
املتلكئة  امل�ساريع  من  الآلف  هنالك 
واملعطلة التي مل يتم اجنازها خالل 
واحلكومتان  ال��ربمل��ان،  ف��رة  طيلة 
ال�سابق  الوزراء  برئي�س  املتمثلتان 
ال��وزراء  ورئي�س  املهدي  عبد  ع��ادل 

احلايل م�سطفى الكاظمي.

فيما يقول نواب يف الربملان انه مت 
 2021 موازنة  �سمن  خطوة  اتخاذ 
م��ن اج���ل ان ل ت��وؤث��ر الن��ت��خ��اب��ات 
املالية  التخ�سي�سات  على  املبكرة 
من  وامل��ع��ط��ل��ة  املتلكئة  للم�ساريع 
خالل حتويل جميع مبالغ امل�ساريع 
امل���ع���دة وامل��ت��ل��ك��ئ��ة ن��ه��اي��ة اأي���ل���ول 
املحافظات  اجلاري �سمن ح�سابات 

للم�سي ب�سري عمل امل�ساريع.
وبح�سب الهيئة الوطنية لال�ستثمار، 
 1000 فاإن ن�سبة الجناز باأكرث من 

يف  "�سفر"،  ا�ستثماري  م�����س��روع 
 800 يف  الجن���از  ن�سبة  تبلغ  ح��ن 
م�����س��روع اآخ���ر ح���وايل 5 %، وذل��ك 
من اأ�سل 2300 م�سروع هي جممل 

امل�ساريع ال�ستثمارية يف البالد.
ووف�����ق ال��ه��ي��ئ��ة، ق�����رار احل��ك��وم��ة 
التي  امل�ساريع ال�ستثمارية  باإيقاف 
واملتخذ   % 30 اإجنازها  ن�سبة  تبلغ 
يف وقت �سابق، اأدى ل�سحب اإجازة 
كحزمة  م�سروعا   50 اإىل   40 م��ن 
احلزمة  �سحب  �سيتم  فيما  اأوىل، 

الثانية من اإجازات امل�ساريع والتي 
يوم  الأوىل  احل��زم��ة  ع��دده��ا  يفوق 

اخلمي�س املقبل.
وي����ق����ول ع�����س��و جل���ن���ة اخل���دم���ات 
العطايف  عبا�س  النيابية  والعمار 
يف حديث ل�)املدى(، اإن "الكثري من 
امل�ساريع املوزعة يف املحافظات هي 
حمالة ب�سكل ع�سوائي على �سركات 
غري قادرة على تنفيذها، على الرغم 

من احلاجة املا�سة لتلك امل�ساريع".
 التفا�صيل �س2

نواب: التلكوؤ والتعطيل َهدم القطاعات القت�صادية وزاد ن�صبة الفقر والبطالة

ف�ساد �إد�ري يهيمين على �لم�ساريع �ال�ستثمارية 
 ترجمة / حامد اأحمدون�سب �الإنجاز تكاد تكون معدومة

م���ع تبقي ثالث���ة اأ�سابي���ع فق���ط ونيف تف�س���ل البلد 
ع���ن النتخابات الربملانية، ف���ان �سيا�سيي العراق مل 
يكتف���وا فقط بعر����س �سورهم باأف�س���ل ابت�ساماتهم 
و�سعاراتهم، بل انهم نزل���وا للميدان لتقدمي خدمات 

للنا�س يفر�س ان تقوم بها احلكومة.
انتخاب���ات الع���راق املبك���رة املزم���ع عقده���ا يف 10 
ت�سري���ن الأول املقب���ل، ه���ي اخلام�س���ة من���ذ ا�سقاط 
النظ���ام ال�ساب���ق ع���ام 2003، وهي مبثاب���ة اختبار 

مه���م لدميقراطي���ة الع���راق الفتي���ة و�س���ط م�ساع���ر 
الرف�س الوا�سعة للنخب���ة ال�سيا�سية. وكانت موجة 
احتجاج���ات عارمة عمت �سوارع بغ���داد يف ت�سرين 
الع���ام  ت�سبب���ت  اأخ���رى  وحمافظ���ات   2019 الأول 
املا�س���ي بتغي���ري حكومة وفر����س اإقام���ة انتخابات 

مبكرة وفق قانون انتخابات جديد معدل.
عراقيون �سيدلون باأ�سواتهم يف �سناديق القراع 
لختي���ار 328 نائبا من ب���ن 3،249 مر�سحا. قانون 
النتخاب���ات اجلدي���د يعن���ي ان مر�سح���ن م�ستقلن 
ي�ستطيعون للمرة الوىل ط���رح اأ�سمائهم مبفردهم. 

م���ن ب���ن 25 مليون ناخ���ب م�سجل، ف���ان 23 مليون 
واكرث بقليل فقط قد حدثوا �سجالتهم النتخابية.

وذك���ر موقع، ذي نا�سنال، الخب���اري يف تقريره ان 
مر�سح���ن يقوم���ون الآن بتطبي���ق كل و�سيلة ممكنة 
لك�سب تاأيي���د ناخبن، وتراوحت تل���ك الو�سائل من 
تعليق اللوحات النتخابية ال�سخمة لهم وامل�سافحة 
بالأي���دي اىل اإعالن���ات مدفوع���ة الثمن عل���ى مواقع 
التوا�سل الجتماع���ي واإقامة احلمالت والتجمعات 
النتخابية وطرح خطابات تتخللها اأغاين واأ�سعار.
 التفا�صيل �س3

موقع �إخباري: مر�سحون ينزلون للميد�ن في م�سعى لهم 
لك�سب ر�سا �لناخبين

 بغداد/ نباأ م�صرق

ذك���رت وزارة التخطي���ط، اأم����س الأربع���اء، اأن 
معدلت البطالة يف العراق ما زالت دون 14 %، 
لكن خرباء �سككوا به���ذه الإح�سائية وحتدثوا 
ع���ن و�سوله���ا اإىل 40 %، وحذروا م���ن تفاقمها 
بالتزام���ن م���ع و�س���ول الدي���ن الع���ام اإىل 140 
مليار دولر، ون�سحوا بتفعيل القطاع اخلا�س 

ل�ستيعاب الأعداد املتزايدة من اخلريجن.
ويق���ول املتح���دث با�س���م وزارة التخطي���ط عبد 
الزه���رة الهن���داوي، يف ت�سري���ح اإىل )املدى(، 

اإن "مع���دلت البطال���ة يف العراق م���ا زالت على 
حاله���ا، ومل حت�س���ل هناك تغي���ريات فيها وهي 
"ه���ذه  اأن  مو�سح���ًا   ،"% 14 اإىل   13.8 ب���ن 

الأرقام ت�سمل جميع املحافظات".
واأ�س���اف الهن���داوي، اأن "البطال���ة خمتلفة بن 
اجلن�س���ن والفرق بينهما بحدود ال�سعف، ففي 
�سف���وف الن�ساء جند اأنها ت�س���ل اإىل 18 %، اأما 

الرجال فهي بحدود 9 %".
واأ�سار، اإىل "جهود و�سيا�سات حكومية من اأجل 
مواجه���ة هذه الظاه���رة تتمثل بتفعي���ل القطاع 
اخلا����س؛ لتحقيق �سراكة مع القطاع احلكومي 

العام يف توليد فر�س العمل وا�ستيعاب الأيدي 
العاملة، ونحن م�ستمرون على ذلك".

ولف���ت الهن���داوي، اإىل "اإج���راءات مت اتخاذها 
عل���ى ه���ذا ال�سعي���د، متمثل���ة بت�سكي���ل جمل�س 
التخطي���ط  وزي���ر  برئا�س���ة  اخلا����س  القط���اع 
وع�سوي���ة ممثل���ي كل القطاع���ات القت�سادي���ة 

املن�سوية حتت القطاع اخلا�س".
وم�س���ى الهنداوي، اإىل اأن "مهمة املجل�س ر�سم 
ال�سيا�سي���ات و�س���ع ال���روؤى وحتدي���د الآلي���ات 
الت���ي ميكن من خاللها دع���م كل فعاليات القطاع 
اخلا����س لك���ي يق���وم بواجب���ه عل���ى اأمت وج���ه 

وي�ساعد يف تقليل معدلت البطالة يف العراق".
لك���ن اخلب���ري القت�س���ادي اأحمد عيد، ي���رى اأن 
ن�سبة البطالة يف العراق كبرية جدًا وجتاوزت 

40 %، بخالف ما حتدثت به وزارة التخطيط.
واأف���اد عيد يف حدي���ث اإىل )امل���دى(، اأن "اأرقام 
البطال���ة اأ�سبح���ت خميف���ة مقارنة بع���دد الذين 
واملعاه���د،  الكلي���ات  م���ن  �سنوي���ًا  يتخرج���ون 

والقادرين على العمل بنحو عام".
ون���وه، اإىل اأن "التوظي���ف الع�سوائ���ي وغياب 
اإ�ساف���ة  العلمي���ة،  القت�سادي���ة  ال�سيا�س���ات 
عوام���ل  تع���ّد  والإداري،  امل���ايل  الف�س���اد  اإىل 

البطال���ة". ظاه���رة  تف�س���ي  اإىل  اأدت  مهم���ة 
"مرحل���ة خط���رة تواج���ه  وحت���دث عي���د، ع���ن 
الع���راق، لأن الدي���ن الع���ام جت���اوز 140 ملي���ار 
دولر، م���ع الفتقار خلط���ط اقت�سادية وا�سحة 
املعامل، وه���ذا يتطل���ب تفعيل القط���اع اخلا�س 
م���ن اأجل مواجهة خطر هذه املديونية من جهة، 

وت�سغيل الأيادي العاطلة من جهة اأخرى".
و�سدد، على اأن "البطالة واأزمة القطاع اخلا�س 
واملديوني���ة يواجهها تره���ل وظيفي يف القطاع 
الع���ام، مينع معه���ا تخ�سي�س درج���ات وظيفية 

جديدة يف موؤ�س�سات الدولة".

وانتهى عيد، اإىل "�سرورة اأن تراجع احلكومة 
ح�ساباته���ا القت�سادي���ة والبح���ث ع���ن حل���ول 
عملي���ة تتعلق بالقط���اع اخلا����س وتفعيله، فهو 
احل���ل الوحي���د للخروج من ه���ذه الأزم���ة التي 
ت�سبب���ت مب�سكالت اجتماعية عديدة وزيادة يف 

معدلت الفقر".
الن���واب  جمل����س  يف  املالي���ة  اللجن���ة  وكان���ت 
ق���د ذك���رت اأن موازن���ة الع���ام احل���ايل خلت من 
التعيين���ات با�ستثناء درج���ات خ�س�ست لبع�س 
موؤ�س�س���ات الدولة وهي قليل���ة ل تكفي ملواجهة 

ظاهرة البطالة.

خبراء ي�صككون بالأرقام الر�صمية ويحذرون من تفاقم الأزمة

�ل��ن�����س��اء م����ن  �أغ���ل���ب���ه���ا   % 14 ن���ح���و  �ل���ب���ط���ال���ة  م����ع����دالت  �ل��ت��خ��ط��ي��ط: 

عامل يزرع الزهور يف احلدائق العامة يف بغداد.. عد�سة: حممود روؤوف 



 بغداد/ فرا�س عدنان

اأخفقت وزارة المالية في اإر�سال �ستراتيجية 
الموازنة اإلى الحكومة ف���ي الموعد المحّدد، 
فيم���ا توؤكد لجن���ة نيابي���ة اأن اإق���رار القانون 
ف���ي ال���دورة الحالية لن يح�س���ل اإال في حالة 
واح���دة المتعلقة باإرج���اء االنتخابات، لكنها 
ع���ّدت ه���ذا الخي���ار بال�سعي���ف، متوقع���ة اأن 
يتول���ى البرلمان المقبل مناق�س���ته في �س���هر 
اآذار، وذل���ك بع���د اإكم���ال مخرج���ات العملي���ة 

االنتخابية واآخرها ت�سكيل الحكومة.
وكان وزي���ر المالي���ة عل���ي ع���اوي ق���د اأعلن 
بداية ال�س���هر الحال���ي عن ا�س���تكمال متابعة 
نموذج الموازنة االتحادية المقترحة لل�س���نة 

المقبلة ودرا�سة اآليات تطبيقها.
ويق���ول ع�س���و اللجن���ة المالي���ة ف���ي مجل�س 
الن���واب اأحمد حمة ر�س���يد في ت�س���ريح اإلى 
)الم���دى(، اإن "المواقيت الزمني���ة للموازنة 
االتحادية محددة بموجب ن�سو�س وا�سحة 

في قانون االإدارة المالية النافذ".
وتابع ر�سيد، اأن "اإحدى هذه المواقيت تبداأ 
في منت�س���ف ال�س���هر الخام����س، وهي تتعلق 
بو�سع �ستراتيجية الموازنة، على اأن تنتهي 
في منت�س���ف اأيل���ول باإر�س���الها اإل���ى مجل�س 
ال���وزراء". واأ�س���ار، اإلى اأن "ي���وم اأم�س كان 

ه���و اآخ���ر موعد له���ذا التوقيت، ولك���ن لغاية 
الوق���ت الحالي ل���م تكتمل ال�س���تراتيجية في 

وزارة المالية، وفي ذلك تق�سير وا�سح".
اأن  يعن���ي  "ه���ذا  اأن  اإل���ى  ر�س���يد،  ولف���ت 
مجل����س  اإل���ى  تر�س���ل  ل���م  ال�س���تراتيجية 
ال���وزراء لكي تتح���ول بعد ذلك اإلى م�س���روع 
وتت���م الم�س���ادقة علي���ه تمهيدًا الإر�س���اله اإلى 
البرلم���ان". واأكد، اأن "القان���ون يفر�س على 
الحكوم���ة ف���ي توقي���ت اآخ���ر، وهو العا�س���ر 
من �س���هر ت�س���رين االأول من كل عام، اإي�سال 
الم�س���روع بع���د الموافق���ة عليه ف���ي مجل�س 
لمناق�س���ته  الن���واب  مجل����س  اإل���ى  ال���وزراء 

واإقرار القانون".
ويوا�سل ر�س���يد، اأن "مجل�س النواب �سّوت 
على قرار في 31 اآذار الما�سي يت�سمن اإنهاء 
اأعمال الدورة الحالية في ال�س���ابع من ال�سهر 
المقبل، تمهيدًا الإج���راء االنتخابات المبكرة 

بعد ثاثة اأيام فقط من هذا التاريخ".
ولف���ت، اإل���ى اأن "المواقي���ت القانونية وعدم 
االلت���زام به���ا كما هو وا�س���ح، يو�س���لنا اإلى 
نتيج���ة ه���ي ترحي���ل قان���ون الموازن���ة اإل���ى 
ال���دورة االنتخابي���ة الجديدة، ياأت���ي ذلك مع 
ع���دم قدرة مجل�س النواب على عقد جل�س���اته 
منذ نحو �سهرين ب�سبب االن�سغال بالحمات 
االنتخابية اإ�س���افة اإلى عوامل اأخرى تتعلق 

باالإرادة ال�سيا�سية".
وم�س���ى ر�س���يد، اإل���ى اأن "التطلعات �س���وف 
تتح���ول اإل���ى مجل����س الن���واب المقب���ل ب���اأن 
يناق����س القان���ون ف���ي جل�س���اته االأولى، وال 
يعطله���ا الأ�س���باب كثي���رة متعلق���ة بت�س���كيل 
الحكوم���ة واللج���ان وغيره���ا، وبالتال���ي قد 
نكون اأمام �سنة ثالثة با موازنة بعد تجربة 

عامي 2014 و2019".  
وكان���ت كتل �سيا�س���ية ف���ي مقدمته���ا تحالف 
الفتح ق���د توقعت اأن تت�س���بب الخافات بعد 
االنتخاب���ات المقبل���ة في عدم اإق���رار موازنة 
العام 2022، ما يوؤثر �س���لبيًا في الم�س���اريع 
الخزين���ة  عل���ى  تعتم���د  الت���ي  اال�س���تثمارية 

العامة في تمويلها.
من جانبه، ذكر ع�س���و اللجن���ة االآخر النائب 
جمال كوجر، في ت�س���ريح اإل���ى )المدى(، اأن 
اأدلى  المالية علي عبد االأمير عاوي  "وزير 
بت�سريحات عديدة اأمام و�سائل االإعام تفيد 
باأن م�س���روع قانون الموازنة قد و�س���ل اإلى 

مراحله االأخيرة".
وتاب���ع كوجر، اأن "الم�س���روع لم ن�س���مع اأنه 
قد و�س���ل اإلى مجل�س ال���وزراء لغاية الوقت 
الحالي"، مبديًا ا�س���تغرابه من هذا الموقف، 
اأع���ّد  ق���د  الم�س���روع  اأن  نع���رف  "ال  بالق���ول 
بالكامل مع الجداول واالأرقام، اأم جاءت تلك 

الت�سريحات من باب التكهنات والتوقعات".
ون���وه، اإل���ى اأن "القان���ون م���ا زال ف���ي عهدة 
تحول���ه  يت���م  اأن  وننتظ���ر  المالي���ة،  وزارة 
اإل���ى الحكوم���ة الت���ي بدورها �س���وف تتولى 
مناق�سته والت�سويت عليه، قبل اأن ي�سل اإلى 

البرلمان".
ويجزم كوجر، ب� "ا�ستحالة تمرير الموازنة 
خال الدورة الحالية، الأن المناق�سات تحتاج 
اإل���ى �س���هر كام���ل على اأق���ل تقدير م���ن تاريخ 
و�س���ول القان���ون اإل���ى مجل�س الن���واب، في 
حي���ن اأن االنتخابات المبكرة �س���وف تجري 

بعد 25 يومًا فقط".
وي���رى، اأن "الموازن���ة يمك���ن اإقراره���ا ف���ي 
ال���دورة الحالي���ة ف���ي حالة واحدة فح�س���ب، 
وهي اأن يتم تاأجيل االنتخابات اإلى موعدها 
االعتي���ادي، وعندها �س���يكون لنا مت�س���ع من 
الوقت ف���ي اإنجاز القراءتين االأولى والثانية 

للقانون ومن ثم الت�سويت عليه".
وا�ستدرك كوجر، اأن "هذا االحتمال �سعيف 
ج���دًا ب�س���بب اإ�س���رار الجمي���ع عل���ى اإج���راء 
االنتخاب���ات المبك���رة في موعده���ا وذلك في 

العا�سر من ال�سهر المقبل".
وف���ي مقابل ذلك يتوقع، اأن "البدء بمناق�س���ة 
قان���ون الموازن���ة لع���ام 2022 ف���ي البرلمان 
�س���يكون خال �س���هر اآذار المقبل"، مبينًا اأن 
اأو  "البدي���ل عن الموازنة في ح���ال تاأخرها 
ع���دم اإقرارها للع���ام المقبل ه���و اللجوء اإلى 
تطبي���ق قانون االإدارة المالية وذلك ب�س���رف 
تخ�سي�س���ات لوحدات االإنف���اق العام بمعدل 

�سهري )1/ 12(، مقارنة بموازنة 2021".
"مخرج���ات  اأن  اإل���ى  كوج���ر،  وانته���ى 
االنتخاب���ات تحت���اج اإلى وقت، وه���ي اإعان 
النتائ���ج وعق���د الجل�س���ة االأول���ى، وتكلي���ف 
مر�سح الكتلة االأكثر عددًا بت�سكيل الحكومة، 
وم���ن ثم الت�س���ويت عل���ى مجل�س ال���وزراء، 

ت�سكيل اللجان النيابية".
يذك���ر اأن الحكومة كان���ت قد وعدت في مطلع 
�س���هر اآب الما�س���ي باإر�س���ال قانون الموازنة 
للعام المقبل قبل موعد االنتخابات المبكرة، 
بع���د االنته���اء م���ن و�س���ع �س���ياغات تتف���ق 
مع الواق���ع االقت�س���ادي والمال���ي والمنهاج 
ال���وزاري، وتحدث���ت عن ت�س���مينها جوانب 
اإ�س���احية مرتبطة ب�س���عوبة �سيا�سية، دون 

الك�سف عن تفا�سيلها.
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 بغداد/ ح�سين حاتم

اأيام قليلة متبقية ال تتجاوز الثاثين يوما على 
انتهاء عم���ل البرلم���ان والحكوم���ة االتحادية 
وماتزال هنالك االآالف من الم�ساريع المتلكئة 
والمعطل���ة التي لم يت���م انجازها خ���ال طيلة 
المتمثلت���ان  والحكومت���ان  البرلم���ان،  فت���رة 
برئي����س الوزراء ال�س���ابق عادل عب���د المهدي 

ورئي�س الوزراء الحالي م�سطفى الكاظمي.
فيم���ا يق���ول نواب ف���ي البرلمان انه ت���م اتخاذ 
خط���وة �س���من موازن���ة 2021 من اج���ل ان ال 
توؤثر االنتخابات المبكرة على التخ�سي�س���ات 
والمعطل���ة  المتلكئ���ة  للم�س���اريع  المالي���ة 
من خ���ال تحوي���ل جمي���ع مبال���غ الم�س���اريع 
الج���اري  اأيل���ول  نهاي���ة  والمتلكئ���ة  المع���دة 
�س���من ح�س���ابات المحافظات للم�س���ي ب�س���ير 
عم���ل الم�س���اريع. وبح�س���ب الهيئ���ة الوطنية 
لا�س���تثمار، ف���اإن ن�س���بة االنج���از باأكث���ر م���ن 
1000 م�سروع ا�س���تثماري "�سفر"، في حين 
تبل���غ ن�س���بة االنج���از ف���ي 800 م�س���روع اآخر 
حوال���ي 5 %، وذلك من اأ�س���ل 2300 م�س���روع 

هي مجمل الم�ساريع اال�ستثمارية في الباد.
باإيق���اف  الحكوم���ة  ق���رار  الهيئ���ة،  ووف���ق 
ن�س���بة  تبل���غ  الت���ي  اال�س���تثمارية  الم�س���اريع 
اإنجازها 30 % والمتخذ في وقت �س���ابق، اأدى 
ل�سحب اإجازة من 40 اإلى 50 م�سروعا كحزمة 
اأول���ى، فيم���ا �س���يتم �س���حب الحزم���ة الثاني���ة 
م���ن اإج���ازات الم�س���اريع والتي يف���وق عددها 

الحزمة االأولى يوم الخمي�س المقبل.
واالعم���ار  الخدم���ات  لجن���ة  ع�س���و  ويق���ول 
النيابية عبا�س العطافي في حديث ل�)المدى(، 
ف���ي  الموزع���ة  الم�س���اريع  م���ن  "الكثي���ر  اإن 
المحافظات هي محالة ب�س���كل ع�س���وائي على 
�س���ركات غير قادرة على تنفيذه���ا، على الرغم 

من الحاجة الما�سة لتلك الم�ساريع".
وي�س���يف العطافي، ان "مجل�س النواب اتخذ 
خط���وة �س���من موازن���ة 2021 من اج���ل ان ال 
توؤثر االنتخابات المبكرة على التخ�سي�س���ات 

اأن  ال���ى  الفت���ا  الم�س���اريع"،  لتل���ك  المالي���ة 
"البرلمان و�سع فقرة �سمن الموازنة تت�سمن 
المع���دة  الم�س���اريع  مبال���غ  جمي���ع  تحوي���ل 
والمتلكئ���ة بتاري���خ 30 م���ن اأيل���ول الج���اري 
�س���من ح�س���ابات المحافظ���ات ك���ي ال تتوقف 
الم�س���اريع عن���د ت�س���كيل الحكوم���ة الجدي���دة 

والبرلمان الجديد".
وي�س���ير ع�س���و الخدم���ات النيابي���ة ال���ى، ان 
�س���ركات ومن  الى  الت���ي منحت  "الم�س���اريع 
ث���م توقفت بعد مردوداتها ال�س���لبية فاإن اغلب 

ملفاته���ا قد فتحت عند هيئة النزاهة والجهات 
المخت�س���ة االأخ���رى"، محم���ا "الم�س���وؤولية 
ال���ى الجه���ات التنفيذي���ة الت���ي احال���ت تل���ك 

الم�ساريع".
م�س���اريع  "هن���اك  ان  العطاف���ي،  وي���رى 
�س���تراتيجية كان���ت متلكئ���ة ومتوقف���ة ق���د تم 
طرحه���ا خ���ال ال���دورة البرلماني���ة الحالي���ة 
الحكوم���ات  م���ع  ومعالجته���ا  ومناق�س���تها 
تل���ك  "اغل���ب  ان  ال���ى  م�س���يرا  التنفيذي���ة"، 
الم�ساريع و�سلت الى مراحل متقدمة ال �سيما 

م�س���اريع الم���اء، والطرق )..("، الفت���ا الى اأن 
"بع�س الم�ساريع �ستدخل الخدمة خال مدة 

اأق�ساها ثاثة اأ�سهر".
وياأمل ع�سو مجل�س النواب، "اتخاذ خطوات 
فعلية لح�سم الم�ساريع التي م�سى عليها اكثر 
م���ن 5 �س���نوات م���ع ال�س���ركات المنف���ذة لها"، 
مبينا ان "تلك الم�ساريع تنفيذية وتحتاج الى 

قرار من قبل مجل�س الوزراء لح�سمها".
االقت�س���اد  لجن���ة  ع�س���وة  تق���ول  بدوره���ا 
واال�س���تثمار النيابي���ة ندى �س���اكر جودت في 

حدي���ث ل�)الم���دى(، اإن "75% م���ن الم�س���اريع 
ت���م االخ���ذ باعفائاته���ا الكمركي���ة وارا�س���يها 
ول���م تنفذ عل���ى ار�س الواق���ع"، م�س���يرة الى 
اأن "الجه���ات الرقابية لتلك الم�س���اريع اداوؤها 

�سعيف ويفتقر للمحا�سبة".
وت�س���يف جودت، ان "الف�س���اد االإداري هيمن 
على الم�س���اريع مما زاد من ن�س���بة الم�س���اريع 
االإنج���از  "ن�س���بة  ان  ال���ى  الفت���ا  المتلكئ���ة"، 

للم�ساريع المهمة تكاد تكون معدومة".
وت�سير ع�سو مجل�س النواب الى، ان "بع�س 

الم�ساريع بقيت مراحل ب�سيطة على اإنجازها 
لكنه���ا توقف���ت ع���ن العم���ل ب���دون اأ�س���باب"، 
مبين���ة ان "الم�ست�س���فى الترك���ي ف���ي وا�س���ط 
و�س���ل الى 70% م���ن االإنجاز منذ مدة لي�س���ت 
بالق�س���يرة، وتوقف العمل على انجاز الن�سبة 
المتبقية من الم�س���روع". وتوؤك���د جودت، ان 
"توقف الم�س���اريع اأدى الى تدمير القطاعات 
االقت�س���ادية وزاد م���ن ن�س���بة الفق���ر والبطالة 
ال �س���يما ف���ي محافظات الو�س���ط والجنوب"، 
الع���راق  "ا�س���اح  ان  بالق���ول،  م�س���تدركة 

بالدرجة االأولى يتطلب ا�ساحا اقت�ساديا".
وف���ي نهاي���ة اآب الما�س���ين اأق���ّر رئي����س لجنة 
الخدمات النيابية وليد ال�س���هاني، با�ستمرار 
م�س���كلة الم�س���اريع المتلكئ���ة الت���ي ل���م ُتنَجز 
ف���ي قطاعات عدي���دة، منه���ا ال�س���حة والمياه 
والكهرباء، وم�س���اريع في البن���ى التحتية في 
المدن الرئي�س���ة، وال �س���يما العا�س���مة بغداد، 
موؤك���دا ان الف�س���اد �س���بب رئي����س ف���ي تلك���وؤ 
الم�س���اريع ب�س���كل ع���ام، ويبداأ م���ن اإحالة تلك 

الم�ساريع ل�سركات �سعيفة.
واأ�س���اف ال�س���هاني، ان "الحكومة ال�س���ابقة 
اأكدت اأن ن�سبة الهدر في المال العام بلغت اأكثر 
من 300 مليار دينار عراقي )نحو 200 مليون 
دوالر( جراء الم�س���اريع المتلكئة التي اأحيلت 
على �سركات غير قادرة على اإنجازها"، م�سيرا 
ال���ى ان "الحكوم���ة ال�س���ابقة اأكدت اأن ن�س���بة 
الهدر في المال الع���ام بلغت نحو 200 مليون 
دوالر جراء الم�س���اريع المتلكئ���ة التي اأحيلت 

على �سركات غير قادرة على اإنجازها".
ُيذَك���ر اأّن حكومة عادل عب���د المهدي )2018-
2019( كان���ت ق���د �س���كلت "المجل����س االأعلى 
لمكافحة الف�س���اد" لمتابعة مختلف الق�س���ايا، 
ومنها الهدر ب�سبب الم�ساريع المتلكئة، اال اأنه 

لم ينجز �سيئًا في هذا الملف.
وفي اآب الما�س���ي، اتفق نائب رئي�س الوزراء 
الرو�سي يوري بوري�سوف ووزير الخارجية 
فوؤاد ح�س���ين على عودة ال�س���ركات الرو�س���ية 

للعمل في عدد من الم�ساريع في العراق.

ف�ساد اإداري يهيمين على الم�ساريع ال�ستثمارية ون�سب الإنجاز تكاد تكون معدومة
ن�اب: التلك�ؤ والتعطيل َهدم القطاعات االقت�سادية وزاد ن�سبة الفقر والبطالة

المالية تخفق في اللتزام بموعد اإر�سال الموازنة اإلى الحكومة
 بغداد/المدى

ك�سف االأردن، اأم�س االأربعاء، 
عن خططه للتح�ل الى مركز 

اإقليمي لتبادل الطاقة، والالفت 
ان هذه الخطط تعتمد على تعاون 

العراق معه في قطاعي النفط 
والكهرباء.

اإذ قالت وزيرة الطاقة والثروة 
المعدنية االأردنية هالة زواتي، 

اإّن االأردن يعمل على اأن يك�ن 
مركزاً اإقليميًا لتبادل الطاقة 

باأ�سكالها كافة.

واأو�سحت، خال افتتاح موؤتمر المياه والطاقة، اليوم 
االأربع���اء، قائلة: "ن�س���عى لجعل االأردن مرك���زًا اإقليميًا 
لتب���ادل الطاقة، ومن هذه الم�س���اريع اأنبوب نقل النفط 
من الع���راق اإلى العقبة، وتو�س���يل الطاق���ة الكهربائية 
اإل���ى العراق ولبنان، وكذلك ا�س���تقبال �س���فن من النفط 
الخام وت�س���ديره اإل���ى دول مجاورة، وربما ا�س���تيراد 
نف���ط من العراق واإع���ادة تكريره في م�س���فاة البترول 
االأردنية ومن ثم اإعادة ت�س���ديره، واإي�سال الطاقة اإلى 
لبن���ان"، مبّينة اأّن هذا ما يعنيه اأن نكون مركزًا اإقليميًا 

لتبادل الطاقة.
و�سيقوم االأردن، وفق زواتي، بت�سدير الغاز الم�سري 
عب���ر االأردن و�س���وريا اإلى لبن���ان، والعمل على �س���بكة 
الكهرب���اء لتعزز الخ���ط الرابط مع الع���راق، وكذلك مع 
فل�س���طين، ال���ذي �س���يبداأ العم���ل العام المقب���ل 2022، 

اإ�سافة اإلى تعزير الربط مع الجانب الم�سري.
يذك���ر ان العراق واالردن يرتبطان بعدد من االتفاقيات 
ومذك���رات التع���اون في �س���تى القطاع���ات اأهمها النفط 

والكهرباء.
وكان���ت وزارة الطاق���ة والث���روة المعدني���ة االردني���ة 
توقع���ت اأن يب���داأ ت�س���غيل م�س���روع الرب���ط الكهربائي 
االأردني العراقي في عام 2022، حيث �س���يتم ت�س���دير 

1000 ج.و/�ساعة �سنويًا من االأردن الى العراق.
وف���ي اآذار الما�س���ي اأف���اد رئي����س ال���وزراء العراق���ي 
م�س���طفى الكاظم���ي بوج���ود خطة لرفع حج���م التبادل 
التج���اري م���ع االأردن ف���ي القري���ب العاجل لي�س���ل اإلى 
ملي���ار دوالر ث���م 5 مليارات دوالر، وق���ال اإنه "يخجل" 

من حجم التبادل التجاري الحالي مع االأردن.
وبلغ���ت ال�س���ادرات االأردني���ة للع���راق العام الما�س���ي 
والم�س���توردات  اأردن���ي  دين���ار  ملي���ون   444.2776
دائ���رة  وف���ق  اأردن���ي،  دين���ار  ملي���ون   43.7003

االإح�ساءات االردنية.
ويرتبط العراق واالردن وم�س���ر باتفاق تعاون ثاثي 
على اعلى الم�س���تويات وتم عقد عدة قمم لزعماء الدول 

الثاث.
 وكان ال�س���فير العراقي ف���ي االأردن حيدر العذاري قال 
اأم����س الثاث���اء، اإن الحكومة العراقية ت�س���لمت عقودا 
مقدمة من ال�سركات في مجال مد اأنبوب النفط الب�سرة 

حاليا. درا�ستها  طور  في  وهي  – العقبة، 
واأ�س���اف في ت�سريحات �س���حفية تابعتها )المدى( اأن 
"الربط الكهربائي وبعد اأن تم توقيع االتفاقية من قبل 
الجان���ب العراقي في بغداد، ووزي���رة الطاقة والثروة 
المعدني���ة هالة زواتي، ب���داأت خط���وات عملية وفعلية 
ب�س���اأن الربط الكهربائي لتجهيز الكهرباء االأردنية اإلى 

العراق".
بينم���ا يت�س���من م�س���روع اأنب���وب النف���ط العراق���ي – 
االأردن���ي، مد المقط���ع االأول لاأنبوب داخل االأرا�س���ي 
العراقي���ة )رميلة – حديثة( بم�س���افة تق���ارب 700 كم، 
وبطاقة ت�سميمية تت�سع لمليونين، و250 األف برميل، 
ومّد المقطع الثاني لاأنبوب داخل االأرا�س���ي االأردنية 
)حديثة- العقبة( بم�س���افة 900 كم، وبطاقة ت�سميمية 

مليون برميل يوميا.
عبدالمنع���م  االأردن���ي  الن���واب  مجل����س  رئي����س  وكان 
العودات، زار العراق اأوائل ال�س���هر الجاري على راأ�س 
وف���د نيابي كبي���ر التقى بالقي���ادات العراقية الر�س���مية 

والحزبية في بغداد واأربيل.
وف���ي 27 حزي���ران الما�س���ي جمع���ت قمة ثاثي���ة قادة 
الع���راق وم�س���ر واالأردن ف���ي بغداد، وت���م االإعان عن 
التو�س���ل اإل���ى مجموع���ة م���ن التفاهم���ات واالتفاقيات 
والنق���ل  بالطاق���ة  متعلق���ة  والتجاري���ة،  االقت�س���ادية 

واال�ستثمار، ومجاالت اأخرى من بينها اأمنية.

الأردن يخطط لدور اإقليمي في الطاقة الربملان يت�قع البدء مبناق�سة القان�ن يف اآذار املقبل
اعتمادًا على العراق
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 بغداد/ تميم الح�سن

وج���اء �لح���ادث عق���ب 3 �ي���ام فق���ط م���ن هج���وم 
بطائر�ت م�شيرة على �لقاعدة �المريكية في �ربيل 
يعتق���د �نه ور�ءه ف�شائل م�شلحة، ما قد يف�شر بانه 
رد فعل على �لهجوم �الخير، خ�شو�شا �ن �لق�شف 

طال نف�س �لجماعات �لمتهمة.
ولم ي�شدر ع���ن �لحكومة �لعر�قية حتى نهار �م�س 
�ي تعليق ع���ن �لحادث، لكن كتلة �شيعية قريبة من 
�لح�شد و�شفت �لحادث ب�"�العتد�ء �الآثم"، و�كدت 
�ن �لهج���وم ��شتهدف "�لح�ش���د �ل�شعبي"، مايعني 

�ن �لحادث وقع د�خل �الر��شي �لعر�قية.
وع���ادة اليطل���ق و�شف "�لح�ش���د" عل���ى �لف�شائل 
�لت���ي تقات���ل خ���ارج �لع���ر�ق، عل���ى �لرغ���م من �ن 
ن�شخته���ا �لعر�قية موجودة د�خ���ل �لهيئة وت�شتلم 
رو�ت���ب و��شلحة من �لحكومة، وي�شتخدم بدال عن 

ذلك م�شطلح "مقاومة".
وج���رى تناف����س محموم بي���ن �لحكوم���ة وف�شائل 
م�شلح���ة ف���ي عملي���ات �لتحري���ر �ش���د "د�ع����س"، 
لل�شيط���رة على �لحدود �لغربي���ة للبالد مع و�شول 
�لف�شائ���ل "�لن�شخة �ل�شورية" من �لجهة �الخرى. 
�أغلبه���ا  غ���ار�ت،  �لوق���ت  ذل���ك  من���ذ  و��شتهدف���ت 

مجهول���ة، عدة م���ر�ت تل���ك �لمو�قع، بينم���ا �أخذت 
�لحكوم���ة �لعر�قي���ة موق���ف �لحي���اد، و�عتبرت �ن 

�لحو�دث جرت خارج �أر��شيها.

�سقوط �سحايا
م�ش���در ف���ي �لقائم �ك���د ل�)�لم���دى( �ن "طائر�ت لم 
تعرف هويته���ا بالتحديد ق�شفت فج���ر �الربعاء 3 
�شاحنات ع�شكرية نوع كنتر باربعة �شو�ريخ قرب 
�لقائم غرب���ي �النبار"، مرجحا �ن "تلك �ل�شاحنات 

كانت تحمل ��شلحة متجهة �لى �شوريا".
وف���ي ع���ام 2016 وج���دت ف�شائ���ل طريقه���ا �ل���ى 
عكا�ش���ات و�لقائ���م في غرب���ي �النبار م���ع �لحدود 
�ل�شورية، حي���ث يتربط �لعر�ق مع جارته �لغربية 
ب�شري���ط طول���ه يبل���غ �كث���ر م���ن 600 ك���م، وت�شير 
معلومات �لى قيام تلك �لجماعات بعمليات تهريب 

متعددة.
�لم�ش���در ��ش���ار �ل���ى �ن "�لق�ش���ف ق���د يك���ون طال 
ف�شائل كتائب حزب �لل���ه �لمتو�جدة ب�شكل كثيف 
ف���ي �لقائ���م"، ورج���ح �ن ع���دد �لقتلى ف���ي �لهجوم 
ه���م "6 ��شخا����س"، لكن���ه ال يع���رف بالتحديد عدد 

�لعر�قيين منهم.
وكان �لمر�ش���د �ل�ش���وري لحق���وق �الإن�ش���ان، �فاد 
�م�س، بمقت���ل 3 من �أفر�د �لح�شد �ل�شعبي �لعر�قي 
نتيج���ة �ال�شتهد�ف �لجوي عن���د �لحدود �ل�شورية 
�لعر�قي���ة. وق���ال �لمر�ش���د �إن عدد �لقتل���ى مر�شح 
لالرتف���اع لوج���ود جرح���ى بع�شه���م ف���ي ح���االت 
خط���رة، بينم���ا ال تز�ل هوي���ة �لطائ���ر�ت �لم�شيرة 
�لت���ي ��شتهدفت �آليات و�شاحن���ات للح�شد �ل�شعبي 

بريف �لبوكمال مجهولة.
وفي وقت �شابق، قال �لمر�شد �إن طائر�ت مجهولة 
��شتهدفت بو�بة ع�شكرية تتبع مجموعات �إير�نية 
م�شلحة في ريف �لبوكم���ال على �لحدود �ل�شورية 

�لعر�قية.
و�أ�شار �لمر�شد �إلى �أن �لق�شف "دمر عدة �شيار�ت 
تابع���ة للميلي�شي���ات �الإير�ني���ة بع���د دخوله���ا م���ن 
�لع���ر�ق �إلى �شوريا عبر �لمم���ر�ت غير �ل�شرعية"، 
�لطائ���ر�ت  م���ن  �أطلق���ت  �شو�ري���خ  "�أربع���ة  و�أن 

�لم�شيرة".
و�أ�ش���ار �لمر�ش���د �إل���ى دخ���ول "دفع���ة جدي���دة من 
�ل�شهاري���ج �لمحمل���ة بالمحروقات �إل���ى �الأر��شي 

�ل�شوري���ة قادم���ة م���ن �لع���ر�ق"، بو�ق���ع نح���و 39 
ل�شيط���رة  �لخا�شع���ة  �لمعاب���ر  عب���ر  �شهريج���ا 
�لميادي���ن  ف���ي  الإي���ر�ن  �لتابع���ة  �لميلي�شي���ات 

و�لبوكمال بريف دير �لزور �ل�شرقي".

هوية الطائرات المهاجمة
لكن من�ش���ات رقمية مقربة م���ن �لف�شائل، قالت �ن 
�لهج���وم نف���ذ ب�"طائ���ر�ت �مريكية م�شي���رة" نوع 
JDAM""، و�خرى قالت �نها "�ف 15"، و�دت 
�لى تدمي���ر كامي���ر�ت حر�رية ي�شتخدمه���ا �لح�شد 
لمر�قب���ة تحركات تنظيم "د�ع�س" على �لحدود مع 

�شوريا.
وجرى �لحادث عقب 3 �أيام من ��شتهد�ف م�شير�ت 
�لقاع���دة �المريكية قرب مطار �ربيل، حيث �شمعت 
�ل�شب���ت �لما�شي 5 �نفجار�ت في �لمنطقة، فيما لم 

ت�شجل �ي ��شر�ر ب�شرية �و مادية في �لحادث.
بدوره نفى �لمتحدث با�شم عملية "�لعزم �ل�شلب" 
"د�ع����س"،  لمحارب���ة  �لدول���ي  �لتحال���ف  �شم���ن 
و�ي���ن ماروت���و، �لثالثاء، �ش���ن �لق���و�ت �الأميركية 
�أي���ة غ���ار�ت جوية علي مو�ق���ع تابع���ة للملي�شيات 

�الإير�نية قرب �لحدود �ل�شورية �لعر�قية.
�لمه���ام  "ق���وة  تغري���دة:  ف���ي  ماروت���و  وق���ال 
�لم�شترك���ة – عملي���ة �لع���زم �ل�شلب توؤك���د �أننا لم 
نق���م ب�شن غ���ار�ت جوية في �لبوكم���ال بتاريخ 14 

�شبتمبر)�أيلول( عام 2021".
و�لح���ادث هو �لثاني من نوعه في هذ� �لعام، حيث 
ق�شف���ت طائ���ر�ت �مريكي���ة مو�ق���ع تابع���ة لكتائب 
ح���زب �لل���ه وكتائ���ب �شي���د �ل�شه���د�ء ف���ي حزير�ن 
�لما�ش���ي، وقبلها في �شباط، بع���د �أنباء عن تورط 
ف�شائ���ل ف���ي ق�ش���ف قاع���دة عي���ن �ال�ش���د، وقاع���د 

�مريكية في �شوريا.

ان�سحاب  بموعد  "الفتح" يذكر 
الأمريكان

بالمقاب���ل ل���م ي���رد �ي ت�شري���ح م���ن �لحكومة على 
�لحادث، لكن تحالف �لفتح، بزعامة رئي�س منظمة 
ب���در هادي �لعامري، عبر ع���ن �د�نته للق�شف �لذي 
قال �ن���ه تعر�س ل���ه �لح�شد �ل�شعبي عل���ى �لحدود 

�لعر�قية- �ل�شورية.
وق���ال �لتحال���ف في بي���ان �م����س �نه "ندي���ن باأ�شد 

�لعبار�ت، �العتد�ء �الآثم �ل���ذي تعر�شت له قو�تنا 
�لم�شلح���ة م���ن �أبن���اء �لح�شد �ل�شعبي ف���ي �لحدود 

�لعر�قية �ل�شورية".
و��ش���اف �ن "تك���ر�ر �العت���د�ء�ت �ل�شاف���رة عل���ى 
�ل�شي���ادة �لعر�قي���ة ي�شتدع���ي موقف���ًا �شريح���ًا من 
�لجميع �لحكومة �لعر�قية ومجل�س �لنو�ب لحفظ 
�ل�شيادة وتاأمين �لحماية �لكاملة الأبنائنا من خالل 
تحدي���د �ل���دول �لم�شوؤول���ة عن ه���ذه �العت���د�ء�ت 
ومو�جهتها بجميع �ل�شب���ل �لكفيلة بحفظ �لكر�مة 

وحماية �لحدود و�شون �لدماء �لزكية البنائنا".
و��شار �ل���ى �ن "�كتمال �ن�شحاب �لقو�ت �الجنبية 
من �الأر��ش���ي �لعر�قية، هي �لخطوة �لكفيلة بمنع 

�لتجاوز على �شيادة �لعر�ق ودماء �بنائه".
ودع���ا �لتحالف "�لجمي���ع �لى �لوح���دة و�لتكاتف 
لحماية �لوط���ن و�شيادته �لم�شتهدف���ة ال�شيما و�ن 
�لكي���ان �ل�شهيوني يبدو قد �رعبه ق���ر�ر �لحكومة 
�لعر�قي���ة باع���ادة 30 �ألف م���ن �بنائها ف���ي �لح�شد 

�ل�شعبي �لى �لخدمة".

الق�سف خارج المدن
وكان���ت م�شادر قد ذكرت في وقت �شابق ل�)�لمدى( 
�ن �لحكوم���ة �لعر�قي���ة طلبت م���ن و��شنطن "عدم 
�رباك �الو�شاع" ف���ي �لد�خل بالرد على �لف�شائل، 
خ�شو�ش���ا م���ع �قت���ر�ب �النتخابات، ولذل���ك تلجاأ 
�ل�شري���ط  عل���ى  بالق�ش���ف  �لمتح���دة  �لوالي���ات 

�لحدودي.
م���ن جهته ينفي كريم �لكربولي، وهو ع�شو �شابق 
ف���ي مجل����س محافظ���ة �النب���ار ممث���ال ع���ن �لقائم، 

حدوث �أي ق�شف د�خل مدينة �لقائم.
�النب���ار  ع���ن  مر�ش���ح  وه���و  �لكربول���ي  ويق���ول 
ل�)�لم���دى(: "ل���م ن�شم���ع بح���دوث تفجي���ر�ت ف���ي 
مدين���ة �لقائم"، مرجحا �ن تك���ون خارج �الأر��شي 
و�لجي����س  �لف�شائ���ل  �ن  �ك���د  فيم���ا  �لعر�قي���ة، 
متو�جدين على بع���د 10 كم من �لقائم �لى �لحدود 

مع �شوريا.
يمت���د  طري���ق  عل���ى  �لف�شائ���ل  بع����س  وت�شيط���ر 
لع�ش���ر�ت �لكيلومت���ر�ت م���ن غرب���ي �النب���ار �ل���ى 
�لح���دود �ل�شوري���ة، باال�شافة �ل���ى �شيطرتها على 
منفذ حدودي غير تابع للحكومة �لعر�قية، بح�شب 

�لم�شدر �لمطلع في �لقائم.
وي�شي���ف �لم�شدر �لذي طلب عدم ك�شف هويته �ن 
"هن���اك نحو 150 كم من ناحية �لبغد�دي، غربي 
�النب���ار، �ل���ى �لح���دود م���ع �شوريا يخ�ش���ع ب�شكل 
ت���ام لف�شائ���ل م�شلح���ة تنقل في���ه �ن���و�ع �لب�شائع 

و�ل�شالح دون �ن تعتر�شها �أية جهة".
وبين �لم�ش���در �ن "�أغلب �ل�شاحنات تنقل �شكر�ب 
حدي���د ونحا�س وم�شتلزمات �لزر�ع���ة من مر�شات 
وغيره���ا �ل���ى �شوري���ا، باال�شافة �ل���ى �ل�شالح عن 
�ل���ذي اليخ�ش���ع ل�شيط���رة  طري���ق منف���ذ �ل�ش���كك 

�لحكومة �لعر�قية و�نما للف�شائل".

النحا�س  تنقل  م�سلحة  ف�سائل  ت�ستهدف  �سواريخ   4
وال�سكراب و�سالح اإىل �سوريا

الفتح يقر باأنهم "ح�سد" واحلكومة 
بال تعليق.. مر�سد �سوري: الهدف 
كان منع تهريب النفط

يرجح مقتل بين 3 الى 6 
م�سلحين باأحدث ق�سف على 

ف�سائل م�سلحة عند ال�سريط 
الحدودي بين العراق و�سوريا، 

قد يكون بينهم عنا�سر من 
جماعة م�سلحة عراقية 

معروفة، فيما نفت وا�سنطن 
عالقتها بالحادث.

ودمرت فجر الربعاء طائرات 
-هويتها مازالت مثار ت�سكيك- 

مجموعة عجالت ع�سكرية 
تحمل �سحنات تهريب –اختلف 

في تحديد نوع المادة المهربة- 
من العراق الى �سوريا قريبة من 

بلدة القائم في غربي النبار.

 خا�ص/المدى

�أك���دت منظم���ة لمر�قبة �النتخاب���ات �ن �لعن���ف �لموجه 
لمل�شق���ات وبو�شت���ر�ت �لحمالت �النتخابي���ة في ديالى 
منظ���م وتق���ف ور�ءه ق���وى �شيا�شي���ة خالفا لم���ا يحدث 
ف���ي �لمحافظ���ات �لجنوبي���ة، بينم���ا طال���ب مر�شح���ان 
�الجهزة �المنية في �لمحافظة بمالحقة مخربي �لدعاية 
�النتخابي���ة و�حالتهم �لى �لق�شاء.   وقال رئي�س منظمة 
)نر�ق���ب( �لمخت�شة بمر�قب���ة �النتخاب���ات �حمد ج�شام 
ف���ي حدي���ث ل�)�لم���دى( �ن تمزي���ق وتخري���ب �لالفت���ات 
و�لبو�شت���ر�ت �النتخابي���ة ف���ي ديال���ى �عم���ال تخريبية 
تق���ف ور�ءها جه���ات �شيا�شية عك�س عملي���ات �لتخريب 
ف���ي �لمحافظ���ات �لجنوبي���ة �لت���ي �شخ�شت �نه���ا بفعل 
مو�طني���ن غا�شبي���ن. و�عتب���ر ج�شام �أن "ه���ذه عمليات 
همجي���ة بعي���دة عن �لمناف�ش���ة �ل�شريفة و�حت���ر�م �ر�دة 
�لجماهي���ر و�لناخبين في �ختي���ار ممثليهم و�لمد�فعين 
عن ق�شاياه���م". �لمر�شح �لم�شتقل ف���ي قائمة )قادمون( 
و�دي �شت���ار �لذي تعر�ش���ت بو�شتر�ت���ه �النتخابية �لى 
عملي���ات تمزيق يرى �ن "بع����س �لمر�شحين قد ترعبهم 
بو�شت���ر�ت مر�ش���ح �آخر".  وق���ال �شتار "ه���ذه �لعمليات 
�لتخريبية ممار�شة غير �شريفة في �لتناف�س �النتخابي".   
ل�)�لم���دى( بتفعي���ل  ف���ي حديث���ه  وطال���ب و�دي �شت���ار 
�الج���ر�ء�ت �لر�دع���ة �ش���د م���ن �عتبره���م "�لمخربي���ن" 
�لذين ي�شتهدف���ون �لبو�شتر�ت �النتخابي���ة و�نز�ل ��شد 
�لعقوب���ات بحقهم من �ج���ل عك�س �ل�ش���ورة �لح�شارية 

للعملية �النتخابية �لتي ت�شهدها �لبالد، ح�شب قوله.
و�أك���د �أن "تمزي���ق �لالفت���ات و�لبو�شت���ر�ت �النتخابي���ة 

�فال����س �شيا�ش���ي و�شعب���ي لبع����س �لجه���ات و�عو�نهم 
تح�ش���د  �لمر�ش���ح  "��ش���و�ت  �ن  مبين���ا  �لماأجوري���ن" 
باالنج���از�ت و�لم�شد�قي���ة م���ع �لجماهي���ر".  من جهته، 
و�ش���ف مر�ش���ح تحال���ف ع���زم  محم���د  �لبيات���ي تمزيق 
�لبو�شتر�ت �النتخابية ب�"�فال����س تو�جهه بع�س �لكتل 
�ل�شيا�شية �شعبيا وجماهيريا".   ودعا �لبياتي في حديث 
ل�)�لم���دى( �الجه���زة �المنية ب�"متابع���ة عمليات تخريب 
�لدعاي���ة �النتخابي���ة لتعزيز ثق���ة �لناخ���ب باالنتخابات 
وردع �ال�شالي���ب �لهمجية �لت���ي ال تعبر عن ثقافة  ديالى 
ومجتمعه���ا �لو�عي". م�شي���ر� �لى �ن "مجل����س �لق�شاء 
�العل���ى  �ق���ر �ج���ر�ء�ت عقابي���ة ر�دع���ة بح���ق مخرب���ي 
�لبو�شتر�ت و�لالفتات �النتخابية و�لدعائية". و�شهدت 
محافظة ديالى خالل �ليومين �لما�شيين حمالت تخريب 
وتمزي���ق للبو�شت���ر�ت �النتخابي���ة ف���ي �غل���ب مناط���ق 
�لمحافظ���ة بالتز�م���ن م���ع ت�شاعد �لحم���الت �النتخابية 
للمر�شحين. كم���ا تعر�شت �لدعاي���ة �النتخابية في كثير 
م���ن �لمحافظ���ات �لعر�قية للتمزي���ق و�لتخريب مما دفع 
�لمفو�شية �لعليا لالنتخابات �لى توعد مرتكبي �الفعال 
بالمالحقة �لقانونية. و�شددت �لمتحدثة با�شم مفو�شية 
�النتخاب���ات، نبر�����س �بو �ش���ودة، عل���ى �ن "�لمفو�شية 
و�شعت �جر�ء�ت �شارمة، منها �ل�شجن وفر�س غر�مات 
مالي���ة لمن���ع �العت���د�ء�ت عل���ى �لدعاي���ات �النتخابي���ة 
للمر�شحين وهذه �الجر�ء�ت تتنا�شب مع �لف�شل �لثامن 
م���ن قانون �النتخابات �لذي يتعلق بالجر�ئم �النتخابية 
ب�شرط �ثباتها باالدلة �لقاطعة، وهناك قنو�ت ال�شتقبال 
�ش���كاوى �لمت�شررين �لتي �شيتم �لتعام���ل معها من قبل 

لجان �شكلتها مفو�شية �النتخابات".

 ترجمة / حامد اأحمد

م���ع تبقي ثالث���ة �أ�شابيع فق���ط ونيف تف�شل 
ف���ان  �لبرلماني���ة،  �النتخاب���ات  ع���ن  �لبل���د 
�شيا�شي���ي �لع���ر�ق ل���م يكتفو� فق���ط بعر�س 
�شوره���م باأف�شل �بت�شاماته���م و�شعار�تهم، 
بل �نهم نزلو� للميد�ن لتقديم خدمات للنا�س 

يفتر�س �ن تقوم بها �لحكومة.
�نتخاب���ات �لع���ر�ق �لمبكرة �لمزم���ع عقدها 
في 10 ت�شري���ن �الأول �لمقبل، هي �لخام�شة 
من���ذ ��شق���اط �لنظ���ام �ل�شاب���ق ع���ام 2003، 
لديمقر�طي���ة  مه���م  �ختب���ار  بمثاب���ة  وه���ي 
�لرف����س  م�شاع���ر  و�ش���ط  �لفتي���ة  �لع���ر�ق 
�لو��شع���ة للنخبة �ل�شيا�شي���ة. وكانت موجة 
�حتجاج���ات عارمة عمت �ش���و�رع بغد�د في 
�أخ���رى  �الأول 2019 ومحافظ���ات  ت�شري���ن 
ت�شبب���ت �لع���ام �لما�ش���ي بتغيي���ر حكوم���ة 
وفر�س �إقامة �نتخاب���ات مبكرة وفق قانون 

�نتخابات جديد معدل.
عر�قيون �شيدل���ون باأ�شو�تهم في �شناديق 
�القتر�ع الختيار 328 نائبا من بين 3،249 
مر�شحا. قان���ون �النتخاب���ات �لجديد يعني 
�ن مر�شحي���ن م�شتقلي���ن ي�شتطيع���ون للمرة 
�الولى طرح �أ�شمائهم بمفردهم. من بين 25 
ملي���ون ناخب م�شجل، فان 23 مليون و�كثر 
بقليل فقط قد حدثو� �شجالتهم �النتخابية.

وذك���ر موق���ع، ذي نا�شن���ال، �الخب���اري ف���ي 
تقري���ره �ن مر�شحين يقومون �الآن بتطبيق 
كل و�شيل���ة ممكن���ة لك�ش���ب تاأيي���د ناخبي���ن، 
وتر�وحت تلك �لو�شائل من تعليق �للوحات 
و�لم�شافح���ة  له���م  �ل�شخم���ة  �النتخابي���ة 
�لثم���ن  مدفوع���ة  �إعالن���ات  �ل���ى  باالأي���دي 
على مو�ق���ع �لتو��ش���ل �الجتماع���ي و�إقامة 
�لحم���الت و�لتجمع���ات �النتخابي���ة وط���رح 

خطابات تتخللها �أغاني و�أ�شعار.
حت���ى �ن بع����س �لمر�شحين قام���و� بتبليط 
�ش���و�رع و��شتب���د�ل خط���وط نق���ل �لكهرباء 
وت�شلي���ح ون�شب محطات تحلي���ة مياه في 

مناطق ريفية وذلك على نفقتهم �لخا�شة.
�لم���ال،  حي���در  �ل�شاب���ق،  �لبرلم���ان  ع�ش���و 
�لمر�شح عن قائمة تقدم �لتي ير�أ�شها رئي�س 
�لبرلمان محمد �لحلبو�شي يقول في �شريط 
فيديو له بثه على �شفحت���ه بموقع في�شبوك 

�ل�شب���اح  "من���ذ  عل���ى عم���ل  ي�ش���رف  وه���و 
�لباكر ونحن هنا لتبلي���ط �ل�شو�رع ون�شب 

�لم�شابيح كما وعدناكم".
من���ذ �كث���ر م���ن ثالث���ة ��شه���ر وه���و يق���وم 
باالخت���الط م���ع �لعامة م���ن �لنا����س ويلعب 
�لن���رد، لعب���ة �لطاولة، ف���ي �لمقاهي ويحلق 
�شع���ره في مح���الت حالقة �شعبي���ة ويح�شر 
مجال�س عز�ء. �آالف �للوحات و�لبو�شتر�ت 
�العالني���ة لمر�شحي���ن منت�شرة ف���ي �شو�رع 
و�زق���ة �لم���دن تحم���ل عب���ار�ت و�شع���ار�ت 
ووع���ود بحي���اة و�و�ش���اع �أف�ش���ل ب�شمنهم 
�شيا�شيون هم مالم���ون �أ�شال على �لم�شاكل 
�لتي يعي�شها �لبلد. لقد تم تقديم �النتخابات 
ع���ن موعده���ا �الأ�شل���ي ف���ي �أي���ار م���ن �لعام 
�لقادم وهو موعد نهاية فترة �الأربع �شنو�ت 
�لد�شتورية للبرلمان وذلك ��شتجابة لمطلب 
�لمحتجين باإ�ش���الح �لنظام �ل�شيا�شي للبلد 
�لذي���ن عب���رو� ع���ن غ�شبه���م ب�شب���ب �لف�شاد 
�لم�شت�شري و�رتفاع مع���دل �لبطالة وغياب 

�لخدمات �لحكومية.
ووفقا لقانون �النتخاب �لجديد فان باإمكان 
�لناخبي���ن �لت�شوي���ت على مر�شحي���ن �فر�د 
فقط ب���دال م���ن �لت�شوي���ت لح���زب �و قائمة 
مر�شحين وباإمكان �لمر�شحين �أي�شا دخول 

�النتخابات بقائمة تمثلهم كاأ�شخا�س فقط.
وعلى خ���الف �النتخاب���ات �ل�شابق���ة ف�شيتم 
تق�شي���م �لع���ر�ق �ل���ى 83 د�ئ���رة �نتخابي���ة، 
ولي����س د�ئرة �نتخابي���ة و�حدة، توزع  على 
جميع �لمحافظات، وتق�شم بغد�د على �شبيل 
�لمث���ال �ل���ى 17 د�ئرة �نتخابي���ة يفوز عنها 
69 نائبا وهكذ�. حيث �ن �لنظام �النتخابي 
�ل�شاب���ق يخ�ش�س مقاعد الأح���ز�ب �شيا�شية 
وفق���ا لح�شته���م م���ن �لت�شوي���ت �لوطن���ي. 
ولك���ن ب���دال من ذل���ك ف���ان �لمقاع���د �شتذهب 
للمر�شحي���ن �لذين يك�شبون �غلب �الأ�شو�ت 

عن كل د�ئرة �النتخابية.
يمك���ن  �لم�شتقلي���ن  �لمر�شحي���ن  م�شارك���ة 
�نتخابي���ة  بو�شت���ر�ت  بوج���ود  م�شاهدته���ا 
�شغي���رة و�ش���ط لوحات �إعالني���ة �كبر تعود 

الحز�ب �شيا�شية متنفذة.
�شي���خ ع�شائ���ري، يظه���ر ف���ي لوح���ة �ع���الن 
�نتخاب���ي معلقة على عم���ود كهرباء في �حد 
مناط���ق بغ���د�د كت���ب عليه���ا عب���ار�ت تقول 
"ر�شح���ت نف�ش���ي في �شبي���ل خدمة بلدي".  
ولي�س بعيد� عن ه���ذ� �لبو�شتر توجد لوحة 
�نتخابية �أخرى لمر�شحة ن�شوية كتبت فيها 

عبار�ت تحث �لنا�س على �نتخابها.
ح���و�دث تمزي���ق ق�شم م���ن لوح���ات �العالن 

�النتخابية و�لبو�شت���ر�ت في �لطرق �لعامة 
�أو �حر�قه���ا قد حفزت �ل�شلط���ات �لحكومية 
للتهدي���د بفر�س عقوبات على من يقوم بهذه 
�الأفع���ال وهذ� �المر يعك����س �لتناف�س �لحاد 
بين �لمر�شحي���ن و�لكتل و�نعكا�س ذلك على 
�تالف وتمزيق �للوحات �العالنية. وحذرت 
�ل�شلطات �الأمنية من عقوبات ت�شل للغر�مة 
ب����3 ماليين دينار و�لحب����س لكل من يتورط 

بتمزيق �لدعايات �النتخابية.
كثير م���ن �لعر�قيي���ن غير مقتنعي���ن بوعود 
�شع���ور  وه���و  �النتخابي���ة،  �لمر�شحي���ن 
ينعك����س ف���ي تعليق���ات مغردي���ن ومدونين 
عب���ار�ت  مج���رد  بانه���ا  يعتق���دون  حي���ث 
يطلقوه���ا لك�ش���ب �أ�ش���و�ت و�نه ل���ن يكون 
هن���اك تغيي���ر حقيق���ي عل���ى �ر����س �لو�قع. 
مفي���د عبا����س، كات���ب �شاخ���ر وم���دون كتب 
ف���ي تغري���دة ل���ه يق���ول "�ش���ور �لمر�شحين 
ت���دل من �بت�شامته���م على �نه���م ي�شنون في 
�لنهاية �نهم �شيكونون �أع�شاء في �لبرلمان 
ويحقق���ون �أحالمهم بح�شوله���م على مرتب 
بماليي���ن �لدنانير  وعلى �متي���از�ت بتعيين 
�قاربهم ومعارفهم ثم بالتالي يغيرون �رقام 

هو�تفهم".
عن موقع ذي نا�سنال

منظمة تبرئ المواطنين من العنف 
االنتخابي في ديالى وتتهم ال�سا�سة

موقع اإخباري: مر�سحون ينزلون للميدان في م�سعى لهم لك�سب ر�سا الناخبين
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�إح�صائيات..
يقول مي�ش���ر، -نازح ويعي�س منذ عام 
2014 يف منطق���ة باع���درة � ده���وك،  
�إن  "ع���دد �اليزيدي���ن يف �لعر�ق كان 
550 �ألف ن�شمة، نزح منهم بعد غزوة 
د�ع�س نحو 360 �ألف ن�ش���مة، وهناك 
نح���و 90 �أل���ف منه���م هاج���رو� خارج 
�لع���ر�ق، بينم���ا وق���ع 6417 �إيزيديًا 
م���ن  منه���م  3548  د�ع����س  �أ�ش���ر  يف 
�الإن���اث  و2869  من �لذكور، يف حن 
كان ع���دد �لناج���ن و�لناجيات 3528  
بينهم 1199  �إناث �أكرب من �ش���ن  18 
�ش���نة و339  ذكور �أكرب من 18 �ش���نة 
و1040 �أطفال �ناث �أقل من 18 �ش���نة 
و950 �أطفال ذكور �أقل من 18 �شنة".
 �م���ا �لباق���ون، وف���ق �الآد�ين، �ل���ذي 
يحتل مرتبة �ش���يخ، وهي �العلى بن 
مر�تب �لديانة �اليزيدية �لثالث "فهم 
ماز�ل���و� يف قب�ش���ة د�ع����س �الرهابي 
كال  م���ن  ف���ردً�    2889 وعدده���م  
�جلن�ش���ن منه���م  1309  من �الآناث و 

1580  من �لذكور".
ويطل���ق �اليزيدي���ون )قّدي�ش���ة( على 
�مل���ر�أة �لتي وقعت  �شبّي���ة )خمتطفة( 
عند د�ع�س، وبع���د حتريرها )ناجية( 
و�لتقدي���ر،  �الح���ر�م  له���ا  يكن���ون 
ويرغ���ب �أغل���ب �ل�شب���اب �ل���زو�ج من 
�لقّدي�ش���ات �إكر�م���ًا و�حر�م���ًا له���ن، 
تزوج���و�  �ل�شب���اب  م���ن   70 وهن���اك 
ذكره���ا  �إح�شائي���ة  وف���ق  ناجي���ات 
م�ش���وؤول �لديانة �اليزيدية يف وز�رة 
يف  �لديني���ة  و�ل�ش���وؤون  �الوق���اف 

�الإقليم خريي بوز�ين.
�ل���ذي �أ�ش���اف "�ملاأ�شاة �لت���ي تعر�س 
له���ا �اليزيدي���ون يف �شنج���ار الت���ز�ل 
م�شتم���رة،  فهن���اك 340 �أل���ف �إيزيدي 
ع���ام  من���ذ  يعي�ش���ون يف 21 خميم���ًا 
2014 ويتعر�ش���ون ل�شت���ى �لظروف 
لكنن���ا ن�شعى الإع���ادة �لثق���ة باأنف�شهم 
ورف���ع �لتاأث���ري �ل�شلب���ي �ل���ذي وق���ع 
عليه���م خا�شة ممن وقع���و� يف قب�شة 

�لتنظيم ومت حتريرهم".
يبع���ُد معب���د الل����س ع���ن مرك���ز ق�شاء 
�ل�شيخ���ان نح���و)9 ك���م( ول���ه طري���ق 
و�ح���د تظه���ر على ميين���ه �شعل���ة غاز 
تعن���ى  من�ش���اآت  وهن���اك  يح���رق، 
بال�شناع���ة �لنفطية �ىل جو�ر �ل�شعلة 
�لت���ي تختفي خل���ف �جلب���ل و�أ�شجار 
�لزيت���ون ث���م تظهر ثاني���ة كلما غرّيت 
�ملركب���ة �جتاهها مع �لطريق �مللتوي، 
ويعد وج���ود �لغاز من �ملُ�شببات �لتي 
جعلت ق�شاء �ل�شيخ���ان �لتابع �إد�ريًا 
�ىل حمافظ���ة �ملو�ش���ل م���ن �ملناط���ق 

�ملتنازع عليها بن �الإقليم و�ملركز.
باملدل���والت  يزدح���م  �ل���ذي  للمعب���د 
عن���د  قد�شي���ة  و�لعبادي���ة  �ملكاني���ة 
حف���اة  �لي���ه  ويدخل���ون  �اليزيدي���ن 
وعل���ى �لن�ش���اء تغطي���ة �ل�شع���ر، ل���ذ� 
خلع���ُت حذ�ئي من م�شافٍة بعيدة نوعًا 
و�أن���ا �أهم بالو�شول �ىل بو�بته حذرً� 
م���ن �لعتبة �لتي ينبغ���ي عبورها دون 
�أن يدو�شه���ا �لز�ئ���ر بقدم���ه، فا�شطف 
جو�ري خم�شين���ي كان يبيع ما ي�شبه 
يعر����س  �أن  وقب���ل  �الك�ش�ش���و�ر�ت،  
�لرج���ل  عر����س  �أمام���ي،  ب�شاعت���ه 
هموم���ه خل�شة، فتيقن���ت �أن �لب�شطاء 
من �لعر�قي���ن ي�شرك���ون يف �لكثري 
من �لعاد�ت و�الأ�شالي���ب مثل ��شلوب 
�حل�ش���ول على �مل���ال بع���د �أن ت�شظى 
وز�د  �لفق���ر بينهم ب�شب���ب �ل�شيا�شات 

�خلاطئة.

�صحكات..
حيل  �شلب���ن  �جلن���وب  �أه���ل  "�أنت���م 
و�شجعان �شفناكم يف حترير مناطقنا 
الزم تتحمل���ون �شعوب���ة �مل�ش���ي على 
�حلج���ر و�نت���م حاف���ن" تق���ول ي�شار 
ذ�ت �الأق���د�م �لقطني���ة �لناعم���ة وهي 
ت�شري بجانب���ي بن ف�ش���اء�ت �ملعبد، 
وت�شح���ك م���ع �شرخات���ي �آخ   �آخ .. 
�آخ  كلما د��ش���ت �أقد�مي �خل�شنة على 
ح�شاة �شغ���رية فينبُت جزء منها بن 

�أ�شابعي �أو يف باطن �لقدم.
م���ا  �شغ���رية  "ح�ش���وة  وت�شي���ف 
ف���كل م���ا ر�ح تكتب���ه عّن���ا  حتملته���ا، 
ويكتب���ه غ���ريك وكل ما قال���ه �لعامل ال 
ي�شل �ىل هول �ملاأ�شاة �لتي مررنا بها 

عندما �ختطفتنا وحو�س د�ع�س".

م���ع وج���ود قو��ش���م كث���رية م�شركة 
�لتن���وع  جمتمع���ات  حتت���اج  بينه���ا 
�لدين���ي و�الأثني يف �لع���ر�ق �ىل فهم 
عمي���ق و�شرورة وج���ود �إطار وطني 
ويحت���اج  �الأقلي���ات،  حلق���وق  حاك���م 
جمتمع �اليزيدي���ن، و�لناجيات على 
وج���ه �خل�شو����س، �ىل �لكث���ري م���ن 
�لت�شريع���ات لتكون عنا�ش���ر مو�جهة 
ملحو �آثار  �ختطافهن )�ل�شبي من قبل 

د�ع�س(.
�شاعت���ان ب���ن ف�ش���اء�ت �ملعب���د غ���ري 
�ملكاني���ة  مدلوالت���ه  ملعرف���ة  كافي���ة 
�ش���ورة  �أعطتن���ي  لكنه���ا  و�لروحي���ة 
ب�شيط���ة ومعرفة �أ�شياء كن���ت �أجهلها 
ع���ن �اليزيدين �لذي���ن يعتقُد �لبع�س 
وف���ق فهمهم �خلاط���ئ و�مل�شّو�س �أنهم 
م���ن �أتب���اع يزيد ب���ن معاوي���ة )كفار( 
وه���ذ� �أك���رب موؤ�ش���ر ومنح���در خطري 
وهناك م���ن يحاول ت�شويقه م�شتغلن 
جهلنا وعدم فهمن���ا للديانة �اليزيدية 
�لت���ي بدونه���ا يبق���ى مرك���ب �لتن���وع 

�لعر�قي يف خطر.
�أحيان���ًا  �اليزيدي���ون  "يو�ج���ه 
�أبن���اء جلدته���م  قب���ل  م���ن  ��شطه���اد� 
�لعر�قي���ن ويعتربونهم كفار� ال�شيما 
�ملت�شددي���ن"،  �لدي���ن  رج���ال  بع����س 
حق���وق  جم���ال  يف  �لنا�ش���ط  يق���ول 
�القليات �شاهر مريز�، م�شيفًا "�أعمل 
منذ �شنو�ت يف جمال حقوق �الن�شان 
و�الأقليات ب�شكل خا�س و�أحر�س على 
بناء �ل�شالم وحو�ر �الأديان و�ملطالبة 
باإنقاذ �ملختطف���ن �اليزيدين و�إعادة 

�لنازحن �ىل �شنجار".
"خطاب���ات  �أن  �ىل  م���ريز�  و�أ�ش���ار 
�لكر�هي���ة �ش���د �اليزيدي���ن موجودة 
يف �ملجتمع، ون�شمع �لكثري على مد�ر 
�ل�شن���ة م���ن �آخري���ن الأنه���م يختلفون 

دينيًا عّنا".
وق���ال �إن "جمي���ع �لذي���ن نزح���و� من 
مدنه���م رجع���و� له���ا ع���د� �اليزيدين 
الأ�شب���اب �شيا�شية و�أمني���ة وهذ� نوع 

من �ال�شطهاد �أي�شًا".

مدلوالت مكانية
مل تع���د ذ�كرت���ي ق���ادرة عل���ى حف���ظ 
�ملدل���والت �ملكاني���ة �لكث���رية للمعب���د 
و�لطقو����س  تكوينات���ه  وخارط���ة  
تعمي���د  ومنه���ا  في���ه  متار����س  �لت���ي 
�الأطف���ال �لذين يظهرون بزّي خمتلف 
بي�شاء  كوفية  مع  بي�ش���اء  "د�شد��شة 
�أي�ش���ا وعليها طوق ي�شبه �لعقال لكنه 
�شمي���ك ومزرك����س باحلل���ي و�لنمنم، 
ويت���م رف���ع �لكوفي���ة و�لط���وق عن���د 
تعميد �لطفل )غ�ش���ل ر�أ�شه باملاء( من 
قبل �إحدى �لن�ش���اء �لكبري�ت ويكون 
�لتعميد يف مكان خا�س ي�شبه �اليو�ن 

يقع بد�ية �ملعبد من جهة �لي�شار. 
حتي���ط الل����س �ل���ذي يرج���ع تاريخ���ه 
�ىل �أكرث م���ن �أربع���ة �آالف �شنة ثالثة 
وم���ن  ح���زرت،  �لغ���رب،  م���ن  جب���ال 
�جلن���وب، م�ش���ت وجب���ل عرف���ات من 
�ل�شم���ال، وتزدح���م منح���در�ت ه���ذه 
�جلب���ال باأ�شج���ار �لزيت���ون �لت���ي مل 
نظفر بالو�شول له���ا لوعورة �ملنطقة 

حلق���ت  �لت���ي  �الأوج���اع  وب�شب���ب 
باأقد�من���ا لكونن���ا ن�ش���ري حف���اة عل���ى 
�ل�شخ���ور و�حلج���ر �ملدب���ب �أحيان���ًا 
الأك���رث م���ن �شاعتن �إحر�م���ًا لقد�شية 
�ملكان �لذي يحج �ليه �اليزيديون من 

كل بقاع �لعامل.
والأن معب���د الل����س �ل���ذي تط���ل علي���ه 
جمموع���ة قب���اب ت�ش���رك يف �شكله���ا 

�ملخروط���ي ولونه���ا �الأبي����س وه���ي 
مر�ق���د �أولياء من �لديان���ة �اليزيدية، 
يع���ّد مركز �لدني���ا وخم���رية �لتكوين 
وف���ق �مليثولوجي���ا �اليزيدي���ة "فف���ي 
كان���ت  �لت���ي  �العتيادي���ة  �لظ���روف 
�شائدة كان الل����س مق�شد �اليزيدين، 
يحج���ون �لي���ه م���ن كل �ل���دول �لت���ي 
يتو�جدون فيها مثل �ملانيا، �ل�شويد، 

فرن�شا، �يطاليا، �لدمنارك، جورجيا، 
�أرميني���ا، رو�شي���ا وحتى م���ن �ليابان 
وباق���ي �لدول �لتي يتو�جدون فيها"، 
يق���ول �مل�ش���وؤول �العالم���ي يف �ملعبد 
لقم���ان �شيلمان �ل���ذي �عت���رب "زيارة 
�أي طيف من �أطي���اف �لتنوع �لعر�قي 
مك�شب���ًا كبريً� ل���ه ولالإيزيدي���ن، فهي 
ت�ش���ع كل ط���رف يف �ل�ش���ورة �لت���ي 
كان���ت تنق�ش���ه ع���ن �الآخ���ر يف وق���ت 
نعي�س �شوي���ة كعر�قين يف بلد و�حد 
جتمعن���ا  بع����س �لقو��ش���م �مل�شرك���ة 
�أوله���ا �ملو�طنة و�النتم���اء �ىل وحدة 

�لعر�ق". 
"�ملعاب���د تبن���ى د�ئم���ا يف  ويو�ش���ح 
مناط���ق �شع���ب �لو�ش���ول �ليها وبن 
�جلب���ال ل�شبب���ن وف���ق �مليثولوجي���ا 
�ل�شائ���دة عندن���ا، �الول �خل�شي���ة من 
�لظو�هر �لطبيعي���ة كاملطر و�ل�شيول 
م���ن  �خل���وف  �لث���اين  و�ل�شب���ب 
�حليو�ن���ات �ملفر�ش���ة �لت���ي غالبا ما 

تكرث يف �ملناطق �جلبلية".

��صرت�حة..
قب���ل �لدخ���ول �ىل �ملعب���د هن���اك قاعة 
حديث���ا  مرمم���ة  �أنه���ا  يب���دو  كب���رية 
وموؤثث���ة ب�ش���كل جي���د يت���م ��شتقب���ال 
�ل�شيوف فيها، وعلى مقربة منها دكة 
يجل�ُس عليها �لزعيم �لروحي للديانة 
�اليزيديية يف �أعياده���م ومنا�شباتهم 
لي�شتقب���ل ز�ئريه، وهن���اك عدة �أمكنة 
ت�شب���ه �الأو�وين فيها ج���ر�ر منحوتة 
من �حلج���ر خم�ش�شة الإيقاد �لقناديل 

م���ع وج���ود �أبني���ة �أخ���رى بت�شامي���م 
وزخرف���ات خمتلف���ة �أمامه���ا م�شقفات 
و�أب���و�ب مقو�ش���ة م�شي���دة كله���ا م���ن 
�حلجر �جلبلي �ملقط���ع ب�شكل منتظم 
جتل�س فيها �لعائالت عند �ال�شر�حة 

�أو لغر�س تناول �لطعام.
يف و�ح���د م���ن تل���ك �الأمكن���ة توفرت 
فر�ش���ة �جللو����س بن عائل���ة كانت قد 
هياأت طعام �لغد�ء �لذي ال يختلف يف 
�لغالب عن �لطعام �لذي تعده ن�شاوؤنا 
��شر�ره���م  و�أم���ام  �مل�شلم���ن،  نح���ن 
�ملف���رط بالطيب���ة و�لكرم عل���ى تناول 
�لغ���د�ء معهم ر�وغت كث���ريً� باأعذ�ري 
و�كتفي���ت فق���ط بق���دح م���اء و�لتقاط 
�ش���ورة للذك���رى الأن �ملفهوم �خلاطئ 
و�ملهوو����س �ل�شائ���د عن ه���ذه �لديانة 
ماز�ل يع�شع����س فينا فكيف باالآخرين 
�لب�شطاء، لهذ� هناك �شرورة ق�شوى 
لوجود بر�مج معرفية وثقافية مكثفة 

لرفع تلك �لغ�شاوة عّنا. 

قناديل و�أمنيات..
في���ه  بي���ت و�ح���د  "يف معب���د الل����س 
�ثن���ن م���ن �لتارك���ن، �أي �لز�هدي���ن 
وه���وؤالء  �الخ���و�ت  م���ن  وو�ح���دة 
جميعهم مل يتزوجو� �أب���دً� ويق�شون 
�أم���ا  �ملعب���د،  خدم���ة  يف  حياته���م  كل 
فه���وؤالء  �ملوجودي���ن،  �لنا����س  باق���ي 
�مل�ش���وؤول  يق���ول  حالن���ا"،  حاله���م 
�لنا����س  "باق���ي  م�شيف���ًا  �العالم���ي 
ياأتون لزي���ارة �ملعبد ويغادرون وقت 
�لغروب وتركز زيار�ت �ملعبد يومي 
�جلمع���ة و�الربع���اء م���ن كل ��شب���وع 

ويف �ملنا�شبات و�العياد".
ويك�ش���ف لقم���ان ع���ن وج���ود  �ش���ادن  
للمعب���د تتلخ����س مهمت���ه يف  "خدمة 
�ملعبد و�يقاد 365 قندياًل، قبل غروب 
�ل�شم����س يوميًا، و�لهدف من �لقناديل 
وف���ق �مليثولوجي���ا �اليزيدي���ة �إع���ادة 
نور �ل�شم�س �ىل �ملعبد الأنه يف فل�شفة 
�لديانة �اليزيدية �أن نور �ل�شم�س هو 

نور �لله". 
و�ش���رح �لفه���م �خلاطئ عن���د �لبع�س 
من �أن �اليزيدين يعبدون �لطاوو�س 
بقول���ه  �إن "كلمة طاوو�س ال تعني �أن 
�اليزدي���ن يعبدون ط���ري �لطاوو�س، 
بل �لت�شابه هو فقط يف �ال�شم، فكلمة 
طاوو�س تتكون م���ن مقطعن، )طاو( 
معناها �ل�شم�س، )و�س( معناها �لنور 

وهذ� يعني نور �لله". 
وقال "نح���ن نتوجه �ىل نور �ل�شم�س 
وقب���ل  �ل�ش���روق  م���ع  دعو�تن���ا  يف 
كل  �حف���ظ  )يالل���ه  ونق���ول  �لغ���روب 
�لنا����س، يالله �أعِط �خلري لكل �لنا�س، 

يالله حقق �أمنية  كل �لنا�س ثم يل(. 
طل���ب  عل���ى  �اليزيدي���ون  يحر����س 
�المني���ات"  "حج���ر  م���ن  �الأمني���ات 
�ملوجود يف ما ي�شبه �لقاعة لكنها غري 
منتظم���ة �لبن���اء ويغلب عل���ى د�خلها 
لي�ش���ت  و�أر�شيته���ا  �ال�ش���ود  �لل���ون 
م�شتوي���ة، وعندم���ا يري���د �اليزي���دي 
طل���ب �أمني���ة يتوجه �ىل ه���ذ� �حلجر 
بنية �شافية ويغم�س عينيه ثم يرمي 
على �حلجر وهو على بعد نحو ثالثة 
�أمتار قطعة قما�س، وله �حلق بالرمية 
لث���الث م���ر�ت ويطل���ب �المني���ة ف���اإذ� 
��شتق���رت قطعة �لقما����س فوق �حلجر 
يقال �إنه �شاح���ب ن�شيب وقد تتحقق 
ل���ه �المنية، و�حلجر ناع���م �أمل�س فيه 
قب���ة منحدرة نح���و �جلو�ن���ب ناعمة 
ومل�ش���اء �أي�شا ما يجع���ل �شعوبة يف 
ثب���ات قطع���ة �لقما����س عليه���ا �ش���وى 

للمحظوظن فعاًل.

ثالث طبقات دينية 
ثالث  من  �اليزيدية  �لديان���ة  "تتكون 
طبقات دينية ه���ي، �شيخ، بري، مريد، 
زم���ن  يف  �لطبق���ات  ه���ذه  وظه���رت 
�ل�شي���خ عدي بن م�شاف���ر )467 �� 557 
وح�ش���ب  م(   1162  �����  1075( ه�����(، 
لقم���ان "ي�ش���كل �ل�شي���وخ  حالي���ا م���ا 
يق���ارب 15 % من جمم���وع �اليزيدين 
 %  15 �لب���ري  وجماع���ة  �ملوجودي���ن 

و�ملريد %70".
ه���ذه  م���ن  طبق���ة  "كل  �أن  مو�شح���ًا 
�لطبقات تت���زوج يف د�خلها الأنه وفق 
�لديان���ة �اليزيدي���ة ال يج���وز �لزو�ج 
ب���ن �لطبق���ات �لث���الث له���ذ� �لديان���ة 

�اليزيديية مغلقة وغري تب�شريية". 
�ما بخ�شو����س �شيام �اليزيدين قال 
و�ل�شيوخ ومن  �لدين  "ي�شوم رجال 
يرغ���ب م���ن عام���ة �لنا�س م���ن �شروق 
يف  ملرت���ن  غروبه���ا  حت���ى  �ل�شم����س 
�ل�شنة، �الأوىل تكون يف �أحر 40 يوم 
يف �ل�شيف وتبد�أ من 24 / 6 لغاية 2 
/ 8 ويف �أب���رد 40 يوم يف �ل�شتاء من 

24 / 12 لغاية 2 / 2".
يعب���دون  "�اليزدي���ن  �أن  موؤك���دً� 
�لل���ه وبع����س �الأولي���اء و�ل�شاحل���ن 
و�لديانة �اليزيدية خالية من �النبياء، 
�لطبيعي���ة  بالظو�ه���ر  مرتبط���ة  ب���ل 
كال�شم�س و�لقمر و�لنجوم و�لرب�كن 

وغريها من هذه �لظو�هر".
�للهج���ة  "يتكلم���ون  �أنه���م  و�أو�ش���ح 
�لكورماجني���ة وه���ي ج���زء م���ن �للغة 

�لكردية �الم".
يتو�ش���ط موق���ع �ملعبد ف�ش���اء م�شقف 
يقع فيه ق���رب �ل�شيخ عدي ب���ن م�شافر 
�له���كاري �لك���وردي �مل�شل���ح �لدين���ي 
�لرئي����س لالإيزيدية، ه���و �لذي و�شع 
�ملق���رر�ت �جلدي���دة يف  م���ن  �لعدي���د 
�لديان���ة �اليزيديي���ة بع���د �أن �ن���زوى 
بينهم يف معب���د الل�س، عا�س 90 عامًا 
وكان ي�ش���وم 40 يوم���ًا يف �ل�شي���ف 
و40 يوم���ًا يف �ل�شتاء مل���دة 20 عامًا، 
يف  �لقب���ور  ي�شب���ه  بهيئت���ه  و�لق���رب 
�ملز�ر�ت ومغط���ى باألو�ن متعددة من 
�لقما�س ومن تقالي���د �اليزيدين �أنهم 
يطوف���ون ح���ول �لق���رب ث���الث م���ر�ت 
ويرددون ما موج���ود يف ديانتهم من 

�أدعية و�أحاديث. 
يح���رم �لرجال �لن�ش���اء عند �لطو�ف 
حول �لقرب ويف�شحون لهن �ملجال، �إذ 
ال يوجد فا�شل بن �لطرفن، وتعطى 
�أ�شبقية للن�شاء كبري�ت �ل�شن و�أي�شا 
فر�ش���ت �لظ���روف �الخ���رية �أن تكون 
للقّدي�شة  )�ملختطفة �لناجية( �أف�شلية 
يف �لط���و�ف كم���ا تق���ول ي�ش���ار �لتي 
�أ�شافت "عفيه �أكتبو� عن �اليزيدين، 
�أكتب���و� عن معاناته���م وظروفهم �لتي 
م���رو� بها بع���د �أن تعر�ش���و� �ىل �أكرث 
من 73 فرمانا"، تق�شد �إبادة جماعية، 
ع���ن  كث���ريً�  �ل�شحاف���ة  يف  "�كتب���و� 
�لناجي���ات الأن ظروفه���ن كانت قا�شية 
جد�، وكان���ت �ملختطفة متوت باليوم 
�أل���ف مرة عل���ى �أي���دي �أق���ذر وحو�س 

�الر�س".
�لع���ر�ق  يف  "�اليزدي���ن  �أن  موؤك���دة 
ماز�لو� يت�شبثون باحلي���اة وياأملون 
مب�شتقب���ل �أف�ش���ل، فنح���ن ج���زء م���ن 
�لتن���وع �ملجتمع���ي �لعر�ق���ي �جلميل 
وال ميك���ن �أن نغ���ادر عر�قيتن���ا رغ���م 
�لظ���روف �لت���ي مررن���ا به���ا و�شي���اع 
وفق���د�ن �لكث���ري م���ن حقوقن���ا ورغ���م 
ظ���روف �الختط���اف )�ل�شب���ي( �لت���ي 

كلفتنا �لكثري.

و�أمنياتهم �لإيزيديني  طقو�س  على  �شاهد  �لعامل  يف  �لإيزيدية  �لديانة  "لل�س" معبد 
يقُع يف ق�صاء �ل�صيخان ويزدحُم باملدلوالت �ملكانية و�لعبادية 

�إعــــالن
ق��دم املدعي )فه��د فتاح حامد( طلباً ي��روم فيه تبديل 
)لقبه( من )اجلبوري( إلى )التكريتي( فمن لديه اعتراض 
على الدعوى مراجع��ة هذه املديرية خالل مدة أقصاها 
)خمس��ة عش��ر يوم( وبعكسه س��وف ينظر بالدعوى 
وفق أحكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

)3( لسنة 2016. 

�للو�ء ريا�ض جندي �لكعبي
�ملدير �لعام / وكالة 

كانت نظر�ُت �لقّدي�صــة ي�صــار مال �هلل )��صم م�صــتعار( و�صمتها �ملتبوع 
بح�صــرة ثقيلة كافية لالإجابة عن ت�صاوؤالتي ب�صاأن ظروف �ختطافها، 
�أنــا �لقادم من �جلنوب قا�صــد�ً معبد الل�ض يف ق�صــاء �ل�صــيخان نحو )60 
كــم( �صــمال �ملو�صــل، و)50 كــم( �صــرق مدينة دهــوك، �ملعبــد �لوحيد 
للديانة �اليزيدية يف �لعامل، و�ل�صــاهد على طقو�صهم و�أمنياتهم، ويقع 

فيه قرب �ل�صيخ عدي بن م�صافر �ملقد�ض لدى �أتباع هذه �لديانة.

هناك مئات �لقّدي�صات مثل ي�صار مررن بظروف تتقطع لها نياط �لقلب 
حني تعر�ض �اليزيديون �ىل و�حدة من �أعنف عمليات �البادة من قبل 
تنظيم د�ع�ض �الرهابي يف �لثالث من �آب 2014، ووقع بقب�صــة �لتنظيم  
6417   فرد�ً من �أبناء هذه �لديانة وفق ما يذكر مي�صر �ليا�ض �ل�صيخ مر�د 
)مي�صر �الآد�ين(، وهو �صــحفي مهتم بال�صاأن �اليزيدي، وع�صو �صابق يف 

مكتب �إنقاذ �ملختطفني �اليزيديني مبحافظة دهوك. 

 �ل�صيخان / جبار بچاي

�أي  �لتاركني،  من  �ثنني  فيه  و�حد  بيت  الل�ض  معبد  "يف 
�لز�هدين وو�حدة من �الخو�ت وهوؤالء جميعهم مل 

يتزوجو� �أبد�ً ويق�صون كل حياتهم يف خدمة �ملعبد، �أما 
باقي �لنا�ض �ملوجودين، فهوؤالء حالهم حالنا"
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 بغداد / اإياد ال�ساحلي

طالب املدرب د.حار�س حممد، امل�شت�ش���ار 
الفني ال�ش���ابق ملنتخبن���ا الوطني، العبي 
منتخبنا امل�شارك يف ت�شفيات كاأ�س العامل 
2022 ب���ذل مزي���ٍد من اجله���ود لتعوي�س 
خ�شارتهم يف الدوحة، وموا�شلة ال�شعي 
لتحقيق احُللم املونديايل الثاين للجمهور 
العراقي، وب����نّ اأن املدرب اأدفوكات اأخطاأ 
يف و�ش���ع الت�ش���كيل اأمام اإيران، ومل يكن 
اأداء بع�س الالعب� يتنا�ش���ب مع �شنوات 
عطائه���م يف ال���دوري وامله���ام الوطني���ة، 
���ه لهم ُيراد  ر اأن النقد القا�ش���ي املوجَّ وب���رنّ
من���ه حتفيزه���م عل���ى االنتفا�ش���ة داخ���ل 
���ا  اأق���وى واأف�ش���ل ممنّ اأنف�ش���هم ليع���ودوا 
لوا  ترك���وه من اأنطباع باأنهم اأ�ش���واأ َمن مثنّ

كرة العراق يف املحافل الدولية.
وق���ال حار����س يف حدي���ث مه���م خ����سنّ به 
)امل���دى( :"ال �ش���كنّ اأن وج���ود الهولن���دي 
دي���ك اأدف���وكات هو مك�ش���ب كب���ر لكرتنا، 
ب���الده،  املدرب���� يف  اأه���م  اأح���د  ُيع���د  اإذ 
واأف�ش���ل اإجن���از ل���ه قيادته فري���ق زينيت 
�ش���انت بطر�ش���رغ الرو�ش���ي وحقنّق معه 
ثالثية تاريخية بالفوز بالدوري الرو�شي 
وكاأ�س ال�شوبر وكاأ�س االحتاد االأوروبي 
اأي���ار 2008، اعت���زل قب���ل �ش���نت�، لك���ن 
لفائ���دة  �ش���بنّ  والتدري���ب  للك���رة  ع�ش���قه 
قب���ول  عل���ى  العراقي���ة مبوافقت���ه  الك���رة 
تدري���ب منتخبنا الوطن���ي يف اأهم مرحلة 
م���ن ت�ش���فيات كاأ����س الع���امل 2022 وهي 
ال���دور احلا�ش���م". واأ�ش���اف :"اأدف���وكات 
حلنّ بدياًل للمدرب ال�ش���لوفيني �شريت�شكو 
كاتانيت����س ال���ذي دف���ع ثم���ن ع���دم منح���ه 
العراقي���ة  الريا�ش���ة  مل�ش���وؤويل  الفر�ش���ة 
���ل يف عمل���ه، وم���ا حكاي���ة تطبيقه  بالتدخنّ
منتخبن���ا  وتراج���ع  الدفاع���ي  االأ�ش���لوب 
اأن  باعتب���ار  من���ه  للتخلنّ����س  ذريع���ة  اإال 
العراقي� ميقتون الطريقة الدفاعية، لكن 
الرجل مل يخ�ش���ر خالل ثالث �ش���نوات اإال 
ل يف رحيله �ش���وى  خم�س مرات ومل تعجنّ
مها املنتخب  ال�شورة غر اجليدة التي قدنّ
يف البحري���ن خا�ش���ة اأم���ام اإي���ران، فم���ن 
ب  اخلط���اأ الكارثي اأن تنهي طموحات مدرنّ
د على اأ�ش���لوبه يف مرحلة  مع منتخب تعونّ
ب اآخر  �شعبة من الت�شفيات، وتاأتي مبدرنّ
خالل ع�ش���رين يومًا تطل���ب منه املحافظة 
على ت���وازن الالعب� وحتقي���ق نتيجت� 

ت� اأمام كوريا اجلنوبية واإيران". ُمهمنّ
واأ�ش���ار اىل اأن :"ال غب���ار عل���ى امكان���ات 
اأدف���وكات ومالكه امل�ش���اعد، لكننّي توقنّعت 
اأن ُيع���اين منتخبن���ا م���ن ا�ش���ابات بع�س 
العبيه الأن املالك التدريبي جاء بحما�ش���ة 
كبرة ويريد اأن يفر�س �شخ�ش���يته عليهم 
َل اجلان���ب البدين اأهمية كبرة اأكر  وحمَّ

من قدرة الالعب العراقي".

ان�سجام
واأو�ش���ح :"يعرف الكابنت عدنان درجال 
تغي���ر  اأن  الق���دم،  ك���رة  احت���اد  رئي����س 
كاتانيت����س هو خط���اأ ف���ادح يف التوقيت، 
���ر زميل���ي م���ن دون �ش���ك كي���ف اأن  ويتذكنّ
منتخبنا اأعتاد على املدرب الرازيلي اإيدو 
ا يف حالة ان�شجام معه  )�شقيق زيكو( وكننّ
وحاف���ظ عل���ى ثالثة ع�ش���ر العبًا اأ�شا�ش���يًا 
طري���ق  يف  �ش���نت�  مل���دة  مع���ًا  ب���وا  تدرنّ
التح�ش���ر لت�ش���فيات مونديال املك�ش���يك 
عام 1986حتى اأننا فزنا على نادي �شالكة 
بهدف���� نظيف���� لناط���ق ها�ش���م و�ش���مر 
�ش���اكر قبل �ش���فرنا للبطولة، ومل ي�ش���ارك 
معظم االأ�شا�ش���ي� حُل�ش���ن اإع���داد الفريق 
ب�ش���كل عام، وعندما قرب موعد امل�شاركة 
مت ا�ش���تبدال اإي���دو مبواطن���ه املخ�ش���رم 
اإيفر�ش���تو بطل���ب من رئي�س احت���اد الكرة 
اآنذاك عدي �ش���دام ح�ش�، وحال و�شوله 
�س اأبرز الالعب� اىل ا�شابات كثرة  تعرنّ
اأثنّرت علينا الأنه رفع العامل البدين ب�شكل 
ل الت�ش���كيل واأبعد  اأرهقن���ا جميع���ًا، وب���دنّ
العب���� مثل ف���الح ح�ش���ن وومي�س منر 
وك���رمي كامل وغره���م، فج���اءت النتائج 
طبيعية بخ�شارتنا مع الباراغواي )1-0( 

وبلجيكا )1-2( واملك�شيك )1-0(".

اللغز   
وتابع :االأمر نف�ش���ه ح�ش���ل م���ع اأدفوكات 
عندما اأ�ش���رف عل���ى الوح���دات التدريبية 
يف اإ�ش���بانيا وتركيا وذهب اىل �ش���يئول، 
ع اأن اأ�شلوبه جنح مع العبي العراق،  توقنّ
واأن منتخب���ه هو اأحد اأف�ش���ل فرق اآ�ش���يا، 

���ه ال يع���رف اأن الالع���ب  وه���و كذل���ك، لكننّ
العراقي هو لغز �ش���عب ال ُيحل اإال مبرور 
�ش���نة اأو اأكرث معه، فكيف ُيريد حلنّه خالل 
ع�ش���رين يوم���ًا؟ نع���م جت���اوب الالعب���ون 
م���ع فك���ره واندفاع���ه ب���كل حر����س، لك���ن 
اال�شابات كانت موؤثرة ب�شبب تركهم ملدة 
ب، عان���وا من عدم  �ش���هرين من دون م���درنّ
اجلاهزية البدنية وجتلنّى ذلك بعد مباراة 
كوري���ا اجلنوبية الت���ي بذلوا فيه���ا جهدًا 
عالي���ًا، واأفت�ش���ح اأمره���م اأمام اإي���ران، مل 
ل �شوطي  يكن بو�ش���عهم الرك�س وال حتمنّ
ة البدنية املفرت�س  املباراة، وفقدوا الق���ونّ
���ح  اأن تعينه���م على مواجهة منتخب مر�شنّ

النتزاع بطاقة التاأهل للمونديال".

الذهنية  
ولف���ت حار����س اإىل اأن :"تغي���ر اأدفوكات 
لطريق���ة اللعب كانت م�ش���كلة كبرة، مثاًل 
اأم���ر العماري كان ُمبدعًا يف اأول مباراته 
الدولية اأمام كوري���ا اجلنوبية يف الثاين 
م���ن اأيلول اجلاري، الأن���ه لعب يف اخللف 
و�ش���يطر على م�ش���احة اللعب بثقة كبرة، 
م �شاع  لكن عندما طلب منه اأدفوكات التقدنّ
ي���ة واخل�ش���ونة،  يف زحم���ة اللع���ب والندنّ
وخ�ش���رنا طاق���ة كب���رة ب�ش���بب ذل���ك، اأما 
�ش���فاء هادي مل اأفاجاأ مب�ش���تواه كونه مل 

ت اال�ش���تعانة به  يلع���ب ملدة �ش���نت�، ومتنّ
اأم���ام اإي���ران، وكان يوؤدي بب���طء، وكذلك 
يف  اأ�شا�ش���ي  الع���ب  ا�ش���ماعيل  �ش���رغام 
ة، لكنه مل ي�ش���تطع  املنتخب منذ �ش���ن� عدنّ
التعامل مع كرة عك�ش���ية واحدة ت�ش���ببت 
كاب���نت  اإبراهي���م  واأحم���د  ���ر،  مبكنّ به���دف 
املنتخ���ب ولدي���ه اأك���رث م���ن 100 مب���اراة 
دولي���ة مل ي���زل ير�ش���ل ك���رات طويل���ة وال 
يب���داأ بالهجمة من اخللف! اأم���ا اأمين فاإنه 
يعطي ظهره للمدافع� وي�شت�شلم للرقابة 
! وفقًا لهكذا ذهنية لالعب  وينتظر الكراتنّ
العراق���ي ال���ذي ال يع���رف قيمت���ه و�ش���ط 
ر كرتنا، والفريق ب�ش���كل  امليدان لن تتطونّ
عام ظه���ر متعب���ًا وال ميتلك اأي���ة رغبة يف 
اللياق���ة  جان���ب  تده���ور  ب�ش���بب  اللع���ب 

البدنية كما اأ�شلفت".

التمّيز
وا�شرت�ش���ل حار����س :"هن���اك اإيجابي���ات 
البد من ت�شليط ال�شوء عليها، مثل ظهور 
عل���ي عدنان ب�ش���ورة ممينّزة اأم���ام كوريا 
ز الثقة يف نفو����س زمالئه  اجلنوبي���ة ع���زنّ
واأنقذ مرمانا م���ن تهديد خطر يف الدقيقة 
)31( وكذل���ك حمم���د قا�ش���م الالع���ب املهم 
يف املنتخب الذي ا�ش���تطاع اأن ي�ش���تحوذ 
عل���ى الكرات ب�ش���كل الفت و�ش���غل مركزه 

با�ش���تقرار ذهني ُيح�ش���د عليه، اأما ب�ش���ار 
ر�شن الذي اأمتننّى على م�شوؤويل املنتخب 
مالحظ���ة ف�ش���له يف اللع���ب عل���ى اجلناح 
الأن���ه ال ُيجي���د الدف���اع ويرغ���ب يف اللعب 
الهجوم���ي، وميك���ن له ذلك ل���و لعب خلف 
ر  املهاجم���� �ش���وف يب���دع اأك���رث ويتح���رنّ
م���ن الواجب���ات الدفاعي���ة الت���ي تتطلنّ���ب 
من���ه الرجوع يف حالة فق���دان الكرة وبدء 
املناف����س بهجمة �ش���ريعة، وعل���ى العك�س 
منه هم���ام طارق يجيد الدف���اع وال يعرف 

كيف يهاجم"؟!

اخلوف
وك�ش���ف :"واحدة من اأبرز االأخطاء التي 
اأدنّت اىل خ�ش���ارتنا بالثالث���ة اأم���ام اإيران 
ه���و ا�ش���تعانة اأدف���وكات ب�ش���فاء ه���ادي 
ليكون مدافع خام����س اأمام اأحمد اإبراهيم 
وعل���ي فائ���ز و�ش���ركو ك���رمي و�ش���رغام 
الالع���ب  كان���ت حرك���ة  بينم���ا  اإ�ش���ماعيل 
بطيئة ومتريرات���ه خاطئة، وتهنّرب جميع 
الالعب���� م���ن ا�ش���تالم الك���رات خوفًا من 
املجازف���ة باللعب اىل االأم���ام لنفاد الطاقة 
البدني���ة ح���ال انتهاء مباراة �ش���يئول، اأما 
اأم���ر العم���اري فغاب تاأث���ره مثل ذوبان 

قطعة ال�شكر يف �شاي حار!

البناء
بع���دم  اأدف���وكات  ت�ش���ريح  وبخ�ش���و�س 
احل�ش���ور اىل بغداد، اأكد اأن :"هذه روؤية 
خاطئة  ويجب اأن ُيعي���د احتاد كرة القدم 
النظر يف العقد، فح�ش���وره مهم جدًا، وال 
ميكن قبول التدريب عن ُبعد مثلما ح�شل 
ب� �ش���ابق�، فمن ح���ق منتخبنا  م���ع مدرنّ
ب���ه عل���ى اأر�ش���ه  اأن يحظ���ى برعاي���ة مدرنّ
ويقرتب م���ن الالعب� اأكرث، ول���دينّ الثقة 
ل���و اأن االحت���اد تعاقد م���ع اأدف���وكات ملدة 
ة  ث���الث �ش���نوات �ش���ُيحقنّق ُمنج���زات مهمنّ
على �ش���عيد التكتيك وبناء قاعدة ر�شينة 
للفئ���ات العمري���ة م���ن خ���الل اال�ش���تعانة 
ل  بخرته لت�ش���مية م���الكات تدريبية توؤهنّ
العبينا ال�ش���غار لبط���والت قارية وعاملية 
يف  مك���ث  اأدف���وكات  اأن  ول���و  م�ش���تقباًل، 
بغ���داد و�ش���اهد ج���والت ال���دوري املمتاز 
ر تغي���ر العب���ي املنتخ���ب الوطن���ي،  لق���رنّ
بدلي���ل اأن���ه �ش���اهد �ش���ركو كرمي ي���وؤدنّي 
د اأثن���اء انتزاع  دوره الدفاع���ي ب�ش���كل جينّ
الك���رة برغم مرك���زه الهجوم���ي فاأناط به 
ة ظه���ر اأمي���ن ومنحه الثق���ة واأبَدع،  مهمنّ
ولو ا�شتمرنّ ملدة �ش���نة بثبات �شيكون اأحد 
مات  اأمي���ز املدافع����، كون���ه ميتل���ك املقونّ
وال يحتاج �ش���وى الوق���ت ليدرك واجبات 

مركزه اجلديد".

التجريب
يل للمدرب،  وعن م�ش���توى التح�شر االأونّ
ب����نّ :"كن���ت اأمتننّى اأن يخو����س منتخبنا 
اإ�ش���بانيا  مباري���ات قوي���ة يف مع�ش���كري 
كوري���ا  منتخب���ي  مب�ش���توى  وتركي���ا 
ب اللعب حتت  اجلنوبي���ة واإي���ران ليج���رنّ
ال�ش���غط ويداف���ع ويح���اول يف الهجمات 
���م اأدف���وكات الالعب���� وفقًا  املرت���دة ويقينّ
له���ذه املباريات، لكن الف���رق التي واجهها 
يف املع�ش���كرين كان���ت م���ن نوعي���ة ف���رق 
ا املدرب ُيدرك  االأري���اف يف اأوروبا، ورمبنّ
ذلك كجزء من الوحدة التدريبية اخلا�شة 
ف على وجوه الالعب� وموا�ش���لة  للتع���رنّ
التجريب ومعرفة االأقوى بينهم، وهذا ما 
ح�ش���ل اأمام كوريا اجلنوبية واإيران، وال 
ة الر�شمية بعد  ���ن املهمنّ اأحد يلومه الأنه د�شنّ

ع�شرين يومًا من مرافقتهم له"!

التعوي�ض
ة  ونبنّه حار�س :"اأن مباراتنا مع لبنان مهمنّ
ج���دًا يف تعوي����س النق���اط املفق���ودة من 
تعادلن���ا مع كوريا وخ�ش���ارتنا مع اإيران، 
ل من ا�ش���لوب لعبه  واأكي���د املدرب �ش���ُيعدنّ
بع���د حتلي���ل املبارات����، ويف حال���ة عدم 
وجوده يف بغ���داد واالكتف���اء مبعلومات 
املُحلنّل���� اأن�ش���حه اأن ال يجري اأي تغير، 
ف  وُيبق���ي عل���ى نف�س الالعب���� كونه تعرنّ

ة يف اتهام با�ش���ل  عليه���م، وال اأج���د �ش���حنّ
كوركي����س اأو رحيم حميد بتاأثرهما عليه 
يف اعتماد هذا الالعب اأو ذاك، ال�ش���حيح 
ث ب���ه لالعب�  اأنهم���ا يرتجم���ان م���ا يتحدنّ
بقدر العمل املطلوب منهما �ش���واء لبا�شل 
اأو حت���ى رحي���م ال���ذي يواك���ب تعليمات���ه 
امل���درب وينقله���ا لالعب حت���ى ينفنّذها من 

دون اأخطاء يف التمرين اأو املباراة".

الأمل
االأمث���ل  :"االأ�ش���لوب  اأن  وي���رى حار����س 
واالإم���ارات  لبن���ان  منتخب���ات  ملواجه���ة 
الب���دين  الن�ش���اط  ع���ودة  ه���و  و�ش���وريا 
لالعب���� اىل حالت���ه الطبيعي���ة، وُيثِب���ت 
على الت�شكيل ال�شحيح، ويلعب با�شلوب 
يتنا�ش���ب مع امكانيات املنتخبات الثالثة، 
عل���ى  والهج���وم  الدف���اع  يف  ويت���وازن 
غ���رار ما ح�ش���ل اأم���ام كوري���ا اجلنوبية، 
و�ش���رورة ت�ش���مية خبر عراق���ي يف علم 
نهم من ا�ش���تعادة  النف����س مع الفري���ق مُيكنّ
�ش���وا  الالعب� الثقة باأنف�ش���هم بعدما تعرنّ
االإع���الم  م���ن  وا�ش���عة  انتق���ادات  اىل 
واجلمهور وهي مبثابة �شغوط اإيجابية 
�ش���ورة  م���وا  لُيقدنّ حتفنّزه���م  اأن  ينبغ���ي 
مغايرة، ويعيدوا االأم���ل للجميع بانتزاع 

النقاط الت�شع". 

النقد
ه عل���ى انتقادنا  وخت���م حار�س حديثه بردنّ
له بق�ش���اوة من�شوره يف الثامن من اأيلول 
ه لالعبي  �شمن �شفحة الفي�شبوك واملوجنّ
ب حمرتف،  املنتخب، قائاًل :"ب�شفتي مدرنّ
عل���م  �ش���ابق، ودار����س  والع���ب منتخ���ب 
النف����س، واأعد نف�ش���ي جزءًا م���ن جمهور 
بلدي احلري�س على جناح كرتنا، �شاأبقى 
انتق���د العبين���ا الأنه���م فق���دوا اأ�شا�ش���يات 
اللع���ب، ومل يراع���وا م�ش���اعر اجلماهر، 
غ���ر  جمهورن���ا  يق���ول  خ���رج  ف�ش���رغام 
ا غ���ر مثقف� اأين كنت يف  مثق���ف، فاإذا كننّ
ج على  مب���اراة اإيران؟ هل يج���وز اأن تتفرنّ
علي ر�ش���ا جهانبخ�س وه���و يرتقي لكرة 
ل هدفه؟ اأين ثقافة لعبك؟  عك�ش���ية وي�ش���جنّ
���ك ُمِطئ، فاأ�ش���مْت  علي���ك اأن توؤِم���ن باأننّ
واأ�شتِمع للنقد كي تتعلنّم. لدينا فرتة �شهر 
قبل مب���اراة لبنان، ونريد من الالعب� اأن 
يع���ودوا اىل توازنه���م وي�ش���عدوا النا�س 
عموباب���ا  كان  و�ش���ابقًا  جي���دة،  بنتائ���ج 
���خ بع�س الالعب� البارزين اأمامنا اأو  يوبنّ
���حف لُيزي���ل عنهم حالة  ينتقده���م يف ال�شُ
ال�شعف والتكرنّ والتكا�شل كي ينتف�شوا 
يف امللعب باأداء متلف، �ش���يما اأن اجليل 
ل اأعمار العبي���ه )28- احل���ايل يبلغ مع���دنّ

30( واالق�ش���اء من مونديال 2022 يعني 
ة". نهايتهم املُرنّ

اأكد ا�ستمرار نقده للمنتخب حتى ينتف�ض وي�سعد الجماهير

حار�س حممد: درجال كّرَر خطاأ اإبعاد اإيدو .. واأدفوكات لن يحّل لغز الأ�سود!

 بغداد / اإياد ال�ساحلي 

طال���ب د.�ش���اكر ال�ش���يخلي، خب���ر األع���اب 
حل���ول  باإيج���اد  اللعب���ة،  احت���اد  الق���وى، 
رًا �شد م�شوؤوليه  للم�شاكل التي اأثرت موؤخنّ
وع���دم اللج���وء اىل ال�ش���مت والتهمي����س، 
ب���ل التماه���ي م���ع اآراء النقاد املو�ش���وعية 
وم�ش���ارحة اجلمهور واالإع���الم مبا يجري 
لبع����س الريا�ش���ي� االأبط���ال وال���رد عل���ى 
م�ش���ادرة  م���ن  املدرب����  بع����س  ي  ت�ش���كنّ

حقوقهم.
�ش���ْت  وقال ال�ش���يخلي للمدى :"ُمنذ اأن تعرنّ
البطل���ة دان���ة ح�ش���� اىل االإيق���اف املوؤقنّت 
م���ن قب���ل االحت���اد ال���دويل الألع���اب القوى 
بعد ظه���ور مادنّت� حمظورت���� يف حتليل 
ال���دم ُبعي���د م�ش���اركتها يف بطول���ة الع���رب 
يف تون����س حزي���ران املا�ش���ي، مل يك�ش���ف 
االإج���راءات  ع���ن  معلوم���ة  اأي���ة  االحت���اد 
ت����، وماذا  املتخ���ذة واأ�ش���باب تن���اول املادنّ
ينتظر البطلة وما ال�شوابط التي اعتمدها 
للحيلول���ة دون تك���رار هك���ذا موقف حمرج 
�ش���ات  ل�ُش���معة اللعب���ة والبل���د اأم���ام املوؤ�شنّ

الريا�شية الدولية".

واأ�ش���اف :"كذل���ك ن�ش���رت امل���دى �ش���كوى 
املدرب هاين عبد وليد ب�ش���بب حجب راتبه 
���ت باأم���ر اإداري، ف���ال يج���وز اإيقافه اإال  املثبنّ
ر  ح املُرنّ اإذا �ش���در مبوجب اأمر جديد يو�شنّ
ب �ش���احب عائلة ويعتا�س  القانوين، فاملدرنّ
عل���ى مهنت���ه يف تاأم���� رزقه، وم���ن الظلم 
اأن تهم���ل �ش���كواه ويذه���ب ليط���رق اأبواب 
املحاك���م، الب���د اأن يلتف���ت زميل���ي د.طال���ب 
في�ش���ل وال ي�ش���مت اإزاء حمنت���ِه ويب���ادر 
ه، ويدعم جهوده التي ت�ش���بُّ يف  ملنحه حقنّ

م�شلحة املنتخب الوطني".
يهم���ل  االحت���اد مل  :"اأن  ال�ش���يخلي  وب����نّ 
مثل هذه الق�ش���ايا فح�ش���ب، بل حتى جلنة 
امل�شت�شارين التي ن�ش���بَّ ت�شكيلها بعدٍد من 
اخل���راء مل يلت���ق رئي����س االحت���اد اأو اأي 
ع�شو بهم من اأجل اإبداء راأي يف ق�شية ما، 
كما مل يتواجد اأي م�شت�شار يف املع�شكرات 

م يف خواتيمها  التدريبي���ة والبطوالت ُيق���دنّ
ر مالحظات قينّمة ي�شتفيد  تقارير فنية توؤ�شنّ
لت  منه���ا االحت���اد، وال�ش���وؤال هنا ملاذا �ُش���كنّ
ه���ذه اللجن���ة اأ�ش���اًل وما ه���دف ا�ش���تعانته 
خدم���ة  يف  :"اأرغ���ب  وك�ش���ف  بخراتن���ا؟ 
ية، ولدينّ  االأبط���ال برغ���م معانات���ي ال�ش���حنّ
دة ميكن اأن تقود بطلة مثل دانة  اأفكار متجدنّ

ح�ش� اىل حتقيق اإجناز اأوملبي يف دورة 
باري�س عام 2024 اإذا ما جتاوزت م�ش���كلة 
����سَ  ر اخلط���اأ ال���ذي عرَّ االإيق���اف وال تك���رنّ
النق���د اجل���ارح،  �ُش���معتها الريا�ش���ية اىل 
ميكن اأن ُتعيد الثقة بنف�ش���ها، وتلتزم معي 
د بتحقيقها نتائج رائعة، �ش���ينّما  واأن���ا اأتعهنّ
اأين طالب���ُت رئي����س االحت���اد ع���ام 2010 
بخ�ش���وع البطل ال�ش���ابق عدن���ان طعي�س 
دت  ودان���ة اىل برناجم���ي التدريب���ي وتعهنّ
ه  باإهداء العراق ميداليت���� اأوملبيت�، لكننّ
ة بذريع���ة ارتباطهما مبدرب�  رف�س ب�ش���دنّ
اآخرين". وختم ال�ش���يخلي قوله :"اأن�ش���ح 
 100 اليت���ي  فعنّ ت���رتك  اأن  ح�ش����  دان���ة 
الية 400مرت  ل اىل فعنّ و200 م���رت، وتتحونّ
حواجز، و�شيكون لها املقدرة على حتقيق 
نتائج ُمبهرة مع مزيد من املثابرة وال�شر 
���ل جرع���ات التدري���ب اخلا�ش���ة،  عل���ى حتمنّ
فموا�ش���فات دان���ة البدني���ة و�ش���رعتها يف 
ي ورغبته���ا يف  التح���دنّ الرك����س وقبوله���ا 
به���ا م���ن حتقي���ق اأرق���ام مهمة  ق تقرنّ التف���ونّ
الق���ارة  بط���والت  امليدالي���ات يف  وخط���ف 
الية هذه ت�شاعف حظوظها يف  والعامل للفعنّ

التاأهل لدورة باري�س".

ن�سح دانة بالتحّول اىل فّعالية 400 مرت حواجز
�ساكر ال�سيخلي يطالب رئي�س احتاد األعاب القوى باإنهاء �سمته!  

  متابعة / املدى

عقد يف �ش���اعة متاأخرة من ليلة اأم�س االأول الثالثاء، خوان البورتا رئي�س 
بر�ش���لونة االإ�ش���باين اجتماعًا �ش���اخنًا مع الهولندي رونال���د كومان املدير 

الفني للفريق، بعد اخل�شارة الثقيلة اأمام بايرن ميونخ االأملاين )0-3(.
ة االأوىل منذ ع���ام 1997، للخ�ش���ارة يف اجلولة  �س بر�ش���لونة للم���رنّ وتعرنّ
االفتتاحي���ة ل���دور املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا، وتوا�ش���ل م�شل�ش���ل 

الف�شل اأمام اأي فريق كبر يواجه يف ال�شنوات االأخرة.
وغادر البورتا مقر بر�ش���لونة يف �ش���اعة مبكرة من �ش���باح اأم�س االأربعاء، 
عق���ب املباراة بعدة �ش���اعات بع���د عقد اجتماع �ش���اخن مع كومان ملناق�ش���ة 

اأ�شباب ظهور الفريق ب�شكل متوا�شع اأمام بايرن ميونخ.
وك�ش���ف برنامج "ال�شرينجيتو" التليفزيوين االإ�شباين، اأن خوان البورتا 
ي�ش���عر بالعار من ال�ش���كل الذي ظهر به بر�ش���لونة اأمام باي���رن ميونخ، وال 

يعتقد باأن �شيء جديدًا قد يحدث مع كومان.
واأو�شح اأن البورتا ناق�س مع م�شاعديه ماتيو األيماين ويو�شتي احتمالية 
اإقالة كومان من من�ش���به ب�ش���بب الف�ش���ل الفني للفريق يف كاف���ة املباريات 

الكرى، وعدم تطبيق �شيا�شة الما�شيا التاريخية.
ة يف الفرتة املقبلة اإقالة كومان من من�شبه  واأ�شار اإىل اأنه من املحتمل ب�شدنّ
وتعي� جوردي كرويف بداًل منه، لقيادة الفريق خلفًا له، خا�شة اأنه يحمل 

كافة جينات بر�شلونة ووالده االأ�شطورة يوهان كرويف.

ف�سل كومان يرفع اأ�سهم 
 متابعة / املدىجنل كرويف خلالفته

اأعل���ن خالد كبي���ان، رئي�س احتاد ال�ش���باحة عن تبليغه 
بقرار �ش���ادر من حمكمة كا�س الدولي���ة اأم�س االأربعاء 
اخلام����س ع�ش���ر م���ن اأيل���ول اجل���اري، يفي���د برف�ش���ها 
ه من قبل �شرمد عبد االإله رئي�س  الدعوى املرفوعة �شدنّ

احتاد اللعبة ال�شابق.
���ا نتوق���ع ه���ذه النتيجة منذ  وق���ال كبي���ان للم���دى :"كننّ
اأن ت�ش���لنّمت حمكم���ة كا����س الدولية دعوى �ش���رمد يوم 

اخلمي�س ال�شابع والع�ش���رين من اأيار عام 2020، �شد 
ة رئا�ش���تي لالحتاد، واالإجراءات التي �ش���هدها  �ش���رعينّ
اجتماع���ي الهيئة العامة يف متوز 2019 واأيار 2020، 
ومل يح�ش���ل على ق���رار يف املحاكم العراقي���ة فلجاأ اىل 

املحكمة الدولية".
د  من���ا دفوعاتن���ا وم���ا يوؤكنّ واأ�ش���اف :"بالن�ش���بة لن���ا قدنّ
�ش���رعية انتخ���اب الهيئ���ة العامة لن���ا وجمي���ع االأوراق 
والبيان���ات ذات العالقة باالجتماع� اللذين اأقيما وفقًا 
م اعرتا�ش���اته هو االآخر  عي قدنّ للقان���ون العراقي، واملُدنّ

ث  ���كه باأدلنّته مثلم���ا يرى اأنها متنح���ُه حق التحدنّ ومت�شنّ
ب�شفة رئي�س االحتاد ُبعيد انتخابه عام 2018".

ال�ش���ابع  من���ذ  عبداالإل���ه  �ش���رمد  :"ا�ش���تمرنّ  واأو�ش���ح 
والع�ش���رين م���ن اأي���ار ع���ام 2020 اىل اخلام�س ع�ش���ر 
م���ن اأيلول 2021 باالإدعاء اأنه رئي�س احتاد ال�ش���باحة، 
واأن اع���رتاف االحت���اد الدويل للعبة بخال���د كبيان غر 
ة ما  د عدم �شحنّ �ش���حيح، فجاء الرد بقرار املحكمة ليوؤكنّ
مه من ملفنّ �ش���دي وباإمكانه ا�ش���تئناف القرار خالل  قدنّ
ة �ش���هر لدى املحكمة الفيدرالية ال�شوي�شرية، اأما اأنا  مدنّ

فاأرى اأن املو�ش���وع اأغلق ب�ش���كل نهائي ك���ون النتيجة 
حم�شومة منذ تاريخ رفع الدعوى".

واأ�ش���ار كبي���ان اإىل اأن :"االحت���اد مي�ش���ي يف متابع���ة 
ان�شطته ال�شيما امل�شاركة يف البطولة العربية لل�شباحة 
فها اأبوظبي يف م�شبح  )املجرى الق�ش���ر( التي �شت�شينّ
حممد بن زايد للفرتة )24-27( ت�ش���رين االأول املقبل، 
وبطول���ة الع���امل يف املدين���ة ذاته���ا مب�ش���اركة اأكرث من 
1000 �ش���بنّاح ميثلون 180 دولة للم�ش���افات الق�شرة 

)25 مرتًا( للفرتة ) 16-21( كانون االأول املقبل".  

كبيان : )كا�س( ترف�س دعوى رئي�س احتاد ال�سباحة ال�سابق
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 كاظم احلّجاج 

  اإن ج���دول اأعمال التنمي���ة 2030 يفرت�س اأن 
يركز على تعزيز روح الت�شامن العاملي وتلبية 
اإحتياج���ات الفئ���ات اال�ش���عف واال�ش���د فقرا. 
دور ي�شطل���ع ب���ه القط���اع اخلا����س بعنا�شره 
وجهات���ه فاعلة متعددة بدءاأ “ من املوؤ�ش�ش���ات 
متناهية ال�ش���غر مرورا بالتعاونيات وانتهاءا 
بال�ش���ركات متعددة اجلن�ش���ية”. اأكرث من ذلك، 
ي�ش���فى االع���رتاف العاملي �ش���رعية وا�ش���حة 
الأدوار�ش���بكة وا�ش���عة م���ن منظم���ات املجتمع 
ميكنن���ا  اإذن  اخلريي���ة.  واملنظم���ات  امل���دين 
م���ن  وا�ش���عة  م�ش���احة  تواف���ر  عل���ى  التاأكي���د 
االعرتاف واالهتم���ام العاملي بالعمل اخلريي 
وم���ن �ش���منه مانبح���ث االجابة عنه خمت�ش���ا 

بالدور العراقي. 
جدير بالذك���ر اأن اليوم العاملي للعمل اخلريي 
قد مت  توثيقه يف االمم املتحدة ذات  يوم وفاة 
  Mother Teresa of االم تريي���زا من كلكت���ا
Calcutta  يف 1997. اإن جهوده���ا اجلليل���ة 
يف الهند والعامل ا�ش���فرت بحق عن تقدم بارز 
يف املي���دان االن�ش���اين العامل���ي او�ش���لها لنيل 
جائ���زة نوبل لل�ش���ام يف ع���ام 1979. جهدها 
املمي���ز يف الهن���د وال�ش���ك ا�ش���تثمرته بنج���اح 
منقط���ع النظ���ري ليواكب مرحل���ة تاأريخية من 
ال�ش���راع املري���ر للتغل���ب عل���ى ح���االت الفقر، 
املر����س، االحب���اط  وظاه���رة »يت���م االطف���ال
مبجموعها  Orphanage Children”التي 
الزال���ت ت�ش���كل اأزم���ات خط���رية تنتظرحلوال 
عملية ناجعة دونها يوؤ�ش����س الإو�ش���اع حرجة 

تهدد االمن وال�شام والرخاء العاملي.
ل���امم  العاملي���ة  املنظوم���ة  ظ���ل  يف  الع���راق 
املتحدة وغريها من موؤ�ش�شات عاملية يفرت�س 
اأن ي�ش���عى وبق���وة الإجن���از متطلب���ات العم���ل 
اخلريي– االن�شاين مبفهومه الكوين العميق 
تعزي���زا لاوا�ش���ر االجتماعية، واإ�ش���هاما يف 
خل���ق جمتمعات اأكرث اأنفتاح���ا ومرونة تعطي 
مل�ش���اعي اخلري مفهوما واقعيا ملمو�شا �شاما 
م�ش���مونه رف���ع اآث���ار اال�ش���رار املرتتب���ة على 
ت�شاعد االزمات االن�ش���انية حيث يتم ت�شخري 
الطاق���ات املادي���ة والب�ش���رية لدع���م اخلدم���ات 
العام���ة يف جم���االت متنوعة منها على �ش���بيل 
املث���ال ال احل�ش���ر : الرعاية الطيب���ة والتعليم 
واال�ش���كان وحماية االطفال والفئات املعر�شة 
للمخاط���ر. �ش���حيح ان العراق ميتل���ك اعدادا 
م���ن املنظم���ات الت���ي تعم���ل باأل�ش���ان اخلدمي 
االن�شاين اإال اإن ال�شورة الوردية لعراق جديد 
حديث متمك���ن  Empowered Iraq الزالت 
غري مكتملة الن�شج وتقع يف ظل معادلة القوة 
الدولية غري عادلة وطنيا ودوليا اأي مل ترتجم 
عملي���ا بع���د ب�ش���ورة تنا�ش���ب الثق���ل املتمي���ز 
»غ���ري  املادي���ة والب�ش���رية  الع���راق  المكان���ات 

امل�ش���تغلة« بل وال حتى اال�ش���تفادة من موقعه 
اجليو�شيا�ش���ي للتاأثري عل���ى جمريات االمور 
مب���ا يحقق نفع���ا للفئات االكرث �ش���عفا وفقرا. 
ملاذا؟ اجلواب لي�س من الي�ش���ر القطع به كونه 
يعتم���د عل���ى تداعي���ات او�ش���اع وح���االت من 
الف�ش���ل عاي�شها ويعي�ش���ها العراق يف جماالت 
اإمكانيةبل���ورة  م���ن  حت���د  متنوع���ة  حياتي���ة 
روؤي���ة و �ش���يغة ا�ش���رتاتيجية عاملي���ة تعن���ى 
ب�«حت�شني الثقافة والعلوم والريا�شة وحماية 
املوروث���ات الثقافي���ة ل���كل وطن رغ���م العوملة 
الرهيبة ف�ش���ا ع���ن تعزيز حلقوق املهم�ش���ني 
واملحروم���ني ون�ش���ر الر�ش���الة االن�ش���انية يف 

حاالت ال�شراع واحلروب واالوبئة”.
ما مر بالعراق من ماآ�ش���ي اإن�شانية جمة ناجمة 
احل���روب  وتداعي���ات  تراكم���ات  جمل���ة  ع���ن 
واحل�ش���ار مرتافق���ة م���ع �ش���وء اإدارة وغياب 
Good Governance الر�ش���يد    للحك���م 
ممتزج���ة مبظاه���ر ف�ش���اد متنوع���ة اال�ش���كال، 
امل�شامني وامل�شتويات او�شلت الباد والعباد 
حلالة يرثى لها من التخلف اأ�ش���فر عن  تدهور 
و�ش���عف وا�ش���ح للعي���ان انعك����س �ش���لبا على 
اإدارة مرافق الدولة على ال�شعد ال�شرتاتيجية 
 – التي تغطي جملة حماور )�شيا�شيا – اآمنيا 
اجتماعي���ا – اأقت�ش���اديا –ثقافي���ا –تربويا– 
قاه���رة  ظ���روف   .) وبيئي���ا  تقني���ا   - علمي���ا  
كان يفرت����س جتاوزه���ا عقب 2003 ب�ش���ورة 
تتج���دد معها اآمال ت�ش���مح للعراق اأن يقف حرا 
م�شتقا � قويا و�شائرا بخطى واثقة للتاأ�شي�س 
ملرحلة بناء نظام �شيا�ش���ي دميقراطي حقيقي 
يف ظ���ل روؤي���ة ا�ش���رتاتيجية مفادها تاأ�ش���ي�س 
ع���راق موحد اآمن مزدهر وعادل اقت�ش���اديا – 
جمتمعي���ا – خدميا. اأكرث م���ن ذلك، عراق واع 
ثقافيا - قيمي���ا– اأخاقيا وبيئيا وفقا للحدود 
الك���رمي ومل�ش���توى  للعي����س  املقبول���ة  الدني���ا 
التوقع���ات االن�ش���انية. اآم���ال طامل���ا انتظره���ا 
العراقيون بف���روغ ال�ش���ر دون جدوى تذكر 
»الله���م اإال م���ا رح���م رب���ي« م���ا اأدى الإن يتطلع 
العراق و�شعبه االبي للح�شول على م�شاعدات 
اأن�ش���انية اقليمي���ة – دولية تغط���ي جزءا ولو 
ب�ش���يطا من عج���زه املايل – االقت�ش���ادي على 
عك�س الت�شوراالفرتا�شي باإن العراق مبكنته 
- نظ���را لرثواته املادية والب�ش���رية ال�ش���خمة 
–اأن يوفر م�ش���اعدات حيوية اأن�ش���انية عالية 
القيمة للدول ولل�شعوب التي حتتاجها خا�شة 

يف ظروف االزمات. 
 هذا وبرغم ال�ش���عوبات الت���ي تكتنف االتفاق 
على مفهوم تف�ش���يلي حمدد ملاهية املق�شود  ب� 
: »امل�شاعدة االن�شانية«، »امل�شاعدة اخلارجية« 
و«امل�ش���اعدة التنموي���ة« ‘ اإال ان���ه وفق���ا ل���كل 
»امل�ش���اعدات«  ت�ش���تمل  الواقعي���ة  التقدي���رات 

عل���ى االم���وال، االمكان���ات املادية والب�ش���رية 
واخلدم���ات التي تقدمها دولة من طراز القطب 
االك���ر او القوى الك���رى )الواليات املتحدة، 
دول االحتاد االوروبي، ال�ش���ني، رو�شيا ( اإىل 
الدول املتو�ش���طة وال�ش���غرية احلج���م ومنها 
العراق. اإنطاقا من ما تقدم البد لنا اأن نو�شح 
طبيعة الفوائد واخل�شائر املرتتبة على اعتماد 
معادلة للم�شاعدات غري متزنة او متوازنة بكل 

ما حتمله من حتديات وتداعيات: 

الفوائد المتوقعة 
اوال : ترتبط امل�ش���اعدات مب���ا ميكن اأن توفره 
ال���دول م���ن اأمكان���ات وق���درات ت�ش���هم بتلبية 
اأه���داف االلفي���ة الثالث���ة للتنمي���ة االن�ش���انية. 
�ش���من ه���ذا الت�ش���ور جن���د اإختافا ب���ني دول 
الع���امل، دوال حققت نتائج طيبة وم�ش���هود لها 
واأخرى مل حتقق �شوى القليل او املحدود من 
اأهداف التنمية االن�ش���انية امل�شتدامة. العراق 
واالمل يعت�ش���رين الزال يحت���ل موقعا متاخرا 
يف موؤ�ش���رات التنمية االن�شانية مقارنة بدول 
العامل لي�س فق���ط املتقدمة جدا منها بل وحتى 
تل���ك الت���ي ظروفه���ا الن�ش���بية متاث���ل الع���راق 
ولكنها جنحت يف زمن قيا�ش���ي من الو�ش���ول 
ملرات���ب جي���دة يف برام���ج التنمية االن�ش���انية 
امل�ش���تدامة ت�ش���مح لها بتق���دمي الع���ون املادي 
والب�ش���ري املنا�شب لل�ش���عوب التي تعاين من 

ماآ�شي طبيعية او من �شنع الب�شر. 
ثاني���ا: اإعمال مبداأ التجارة مقابل امل�ش���اعدة :  
Trade for Aid م�ش���ار يعتم���د عل���ى تطوير 
جدي للبنى التحتية للموا�شات واالت�شاالت 
مبا ي�ش���مح للع���راق تاأ�ش���ي�س مواق���ع، مرافئ 
ومواين جتارية مربحة جتاريا – اأقت�شاديا. 
عملية ت�ش���تند على ا�ش���تغال جزءا من جممل 
امل���وارد الطبيعي���ة )النف���ط، الغ���از واملع���ادن 
الثمين���ة( مقاب���ل احل�ش���ول على ا�ش���تثمارات 
مالي���ة دولية لبناء بنى حتتية  متقدمة جدا من 
طرق، موان���ئ ومرافئ ب�ش���ورة متكن الدولة 
م���ن التنقيب على امل���وارد الطبيعية واملعدنية 
الكامن���ة وم���ن ثم اإي�ش���الها لا�ش���واق العاملية 
عر املوانئ احليوية للعراق يف ال�شمال ويف 
اجلن���وب )مث���ال- ميناء الفاو الكب���ري(. ولعل 
من املنا�ش���ب اال�ش���ارة اإىل من���اذج متعددة من 
ال�ش���ناعات البرتوكيميائية املعقدة التي يراد 
تنفيذه���ا طامل���ا للعراق خراء ومتخ�ش�ش���ون 
ي�ش���همون يف حتديثه. كذل���ك التعجيل بتنفيذ 
اأتفاق���ات امل���دن ال�ش���ناعية امل�ش���رتكة مع دول 
)تركي���ا  العربي���ة  وغ���ري  العربي���ة  اجل���وار 
وايران(. اي�ش���ا بناء ومد �شبكة �شكك حديدية 
ت�ش���مح بانتق���ال الب�ش���ائع واال�ش���خا�س عر 
احل���دود م���ع اي���ران وتركي���ا اوانطاق���ا م���ن 

العرب���ي يف  اإىل دول  دول اجل���وار  الع���راق 
امل�شرق العربي واخلليج العربي. 

 : لل���دول  اال�ش���تقايل  امل���د  ت�ش���اعد  ثالث���ا: 
م�ش���الة تعتمد على  تطوير �ش���بكة من التعليم 
اال�شا�ش���ي ت�ش���هم ببناء و�ش���قل ورفد مهارات 
 Relevant املنا�ش���بة   والتمك���ني  التوط���ني 
Empowerment Indigenous Skills
م���ن خ���ال برام���ج تعليمي���ة –علمي���ة وتقنية 
رائ���دة ومبدع���ة. القيام عل���ى ن�ش���اأة ومواكبة 
من���و اأجي���ال تتمتع بوافر ال�ش���حة اجل�ش���دية 
والنف�ش���ية ومبناع���ة قوي���ة حت���د من انت�ش���ار 
االوبئة اخلطرية )كوفيد 19- وكل حتوراتها 
املتيق���ن وغ���ري املتيقن منه���ا(. كل ذلك يرتافق 
مع اقت�ش���اد حديث رقمي، �ش���ايري ومعريف 
اآخ���ذ باالنتعا�س والتطور التنموي ماي�ش���مح 
بو�شول ب�ش���ائع الدول اإىل اال�شواق العاملية 
والتناف����س من موقع القوة الن�ش���بية. م�ش���األة 
ممكن حتققها اإذا ما توفرت االرادة ال�شيا�شية 
امل�ش���تقلة واال�ش���تغال االمثل للموارد املادية 
التنمي���ة  اإط���ار  يف  الب�ش���رية  وللمه���ارات 

االن�شانية امل�شتدامة. 
حتق���ق  اإن   : االن�ش���اين  اجلوه���ر  رابع���ا: 
املتقدم���ة  ال���دول  يف  االن�ش���انية  االجن���ازات 
تعن���ي الكث���ري ل�ش���كان دول تتمت���ع انظمته���ا 
بالدميقراطية احلقيقية والتي توؤكد اأهمية بل 
�ش���رورة الق�ش���اء على الفقر، اجلهل واملر�س 
يف ظ���ل م�ش���ار للتنمي���ة امل�ش���تدامة. اإنطاق���ا 
م���ن ذلك، يدعو �ش���كان هذه املناط���ق املزدهرة 
اإىل  ال�شيا�ش���ية(  اقت�ش���اديا دوله���م )انظته���م 
�ش���رورة قي���ام قادته���ا او �ش���ناع الق���رار فيها 
مبهام ا�شا�ش���ية لتلبية االحتياجات االن�شانية 
عل���ى راأ�ش���ها مكافح���ة الفق���ر واالمي���ة ومن���ع 
انت�شار االوبئة ) مثال : جائحة كورونا19-(. 
التعلي���م  يف  الف���وارق  جت�ش���ري  اإىل  اإ�ش���افة 
ويف فر����س العم���ل ب���ني الذك���ور واالن���اث.. 
اأخ���ريا االهتم���ام مبواجهة تداعي���ات التغيري 
اع���داد  ن���زوح  “االح���رتاري” م���ن  املناخ���ي 
اإىل  اال�ش���لية  �ش���كناهم  م���ن مواط���ن  كب���رية 
مناطق يحتاجون فيها للم�ش���اعدات االن�شانية 
العاجلة. علما باإن م�شاألة الرتكيز على العدالة 
االنتقالية والدائمة ت�شحى هي االخرى مهمة 
جدا ملواجهة حتديات اإن�ش���انية خطرية حتمل 
مناذج م���ن الظلم واال�ش���اءة حلريات وحقوق 

االن�شان اال�شا�شية. 

الخ�شائر المتوقعة : 
اوال : االهتمام بتقدمي امل�شاعدات اخلارجية 
االحتياج���ات  تلبي���ة  ح�ش���اب  عل���ى  ياأت���ي 

الداخلية.
م�ش���اعدات  اعط���اء  ب���اأن  يق���ول  راأي  يوج���د 

خارجية لل���دول ياأتي على ح�ش���اب اهتمامها 
ب�شوؤونها الداخلية من �ش���رورة ازالة الفقر، 
ومواجه���ة تكاليف ال�ش���حة املتنامية واإعادة 
الإتاح���ة  و�ش���املة  جدي���ة  ب�ش���ورة  االعم���ار 
الفر����س املتكافئة للنازحني ك���ي يتمكنوا من 
العي����س الك���رمي ومن ال�ش���كن ب�ش���كل �ش���ليم 
–منا�ش���ب �شحي او الئق. علما باإن العراق 
يع���اين االمرين م���ن اأزمات حياتي���ة مرتاكمة 

ومتجددة بحاجة حللول واقعية وجذرية. 
ثانيا: اإهدار امل�شاعدة اخلارجية 

م�ش���الة تت���م من خ���ال تنامي الف�ش���ل التقني 
يف بن���اء موؤ�ش�ش���ات قومي���ة �ش���ليمة تعتم���د 
ال�شفافية واملحا�شبة والرقابة على املال العام 
خا�ش���ة يف مواجهة حاالت  ا�شت�شراء الف�شاد 
ب�ش���وره ومظاه���ره املتعددة. كما اأن الف�ش���ل 
يف و�ش���ع الرجل املنا�شب يف املكان املنا�شب 
ي�ش���بب اإهدارا حقيقيا الغن���ى عنه يف جممل 
موارد الدولة. هذا ومن انواع الف�شل الدويل 
يف تقدمي م�شاعدات جمدية اإن�شانيا تلك التي 
جتد الدول نف�ش���ها ومنها العراق يف جماالت 
تناف�ش���ية غ���ري جمدي���ة �ش���من معادل���ة للقوة 
غري متوازنة مو�ش���وعيا على ح�شاب اي�شال 
للفرق���اء  ال�ش���رورية  وامل�ش���اعدة  اخل���رة 

املعنيني يف الوقت واملكان املنا�شبني. 
ثالث���ا :  اأن من���اح انت�ش���ار الف�ش���اد متع���ددة 
ومنه���ا مث���ا م���ا يقدم���ه املانحون م���ن مزايا 
مالي���ة غ���ري قانوني���ة )ر�ش���اوى وغريه���ا من 
انواع املح�ش���وبيات(  مقابل احل�ش���ول على 
مزايا جتارية او ع�ش���كرية ما يتطلب التدقيق 
اجل���دي يف العق���ود وال�ش���راكات القائمة بني 
الدول او بني ال�شركات التي تتجه لا�شتثمار 
يف اإط���ار عاقته���ا مع مراك���ز اإتخ���اذ القرار، 
واالمر وال�ش���ك ينطبق على العراق. مايعني 
م���ن  الع���راق  ا�ش���تفادة  و�ش���رورة  اهمي���ة 
التج���ارب الناجحة للدول االخرى وبعك�ش���ه 
ي�ش���تمر اه���دار امل���ال الع���ام و�ش���ياع ثروات 

العراق احليوية. 
اأخ���ريا الب���د من تقيي���م كافة مناه���ج، برامج، 
تق���دمي  و�ش���يناريوهات  معلوم���ات  ادوات، 
ب�ش���فة  االن�ش���انية  التنموي���ة  امل�ش���اعدات 
م�شتمرة تعزيزا للو�شول ملراحل متقدمة من 
التنمية االن�شانية العادلة - امل�شتدامة حتقيقا 
لنوعية حياة اف�ش���ل تلي���ق بعراق يحمل اإرثا 
ح�ش���اريا تق���ع امل�ش���وؤولية الك���رى للحفاظ 
عليه عل���ى عاتق اجلميع حكام���ا وحمكومني 
و�ش���يانة  وحماي���ة  رعاي���ة  اإ�ش���تثناء  دون 
الجيالن���ا القادم���ة م���ن كل خماط���ر اإالنهيار، 
الت�شتت والت�ش���ظي بعيدا عن »الدولة املدنية 
– دولة املواطنة احلقة« التي يجب اأن تتيح 

فر�شا متكافئة ن�شبيا للجميع. 
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اىل  وردت  الت����ي  للمعلوم����ات  وبالنظ����ر 
دائ����رة اال�ش����تخبارات الع�ش����كرية العراقي����ة 
ح����ول ال�ش����كوك الت����ي تفيد بارتب����اط حممد 
امله����داوي م����ع املخابرات االأجنبي����ة واجتاه 
الع����راق متهي����دًا  ا�ش����تقدامه اىل  الني����ة اىل 
العتقاله وحماكمته، فقد اأر�شل �شالح مهدي 
عما�����س كلمة ال�ش����ر ) اب����و هدى ي�ش����لم ( مع 
م�ش����وؤول املخابرات املركزي����ة ) بيل ليكاند 
( ليبلغه بعدم العودة لوجود حتقيق �ش����ده 
وني����ة العتقاله وخ�ش����ية من ك�ش����ف ال�ش����بكة 
للمهم����ة  بالنظ����ر  وت�ش����فيتها  املخابراتي����ة 
املناطة به����ا ابلغ ) بيل ليكاند ( كلمة ال�ش����ر 
اىل حمم����د املهداوي ال����ذي ازداد وثوقًا بان 
الرج����ل االأمريك����ي يعم����ل �ش����من املنظوم����ة 
الت����ي يعمل به����ا مع �ش����الح مه����دي عما�س ) 
انظر طالب �شبيب ال�ش����فحة 276 من كتابة 
ع����راق 8 �ش����باط 1963 ( ويذك����ر املرح����وم 
علي كرمي �ش����عيد يف حا�ش����ية ال�شفحة 280 
من كتابه من ح����وار املفاهيم اىل حوار الدم 

ما يوؤكد تف�ش����يل ال�شبهات التي حتوم حول 
ارتب����اط �ش����الح مه����دي عما�����س باملخابرات 
االأجنبي����ة ولي�����س م�ش����ادفة اأو اعتباط����ًا اأن 
يف�ش����ي عما�س كلمة ال�شر املوجهة اىل حممد 
املهداوي بوا�ش����طة رج����ل خمابرات اأمريكي 
م����ع معرفته مبهمت����ه اال�ش����تخبارية ٫ ويذكر 
ال�ش����يد حم�ش����ن ) �س 233 (حقيقة ت�شربت 
الي����ه ع����ن عاق����ة عما�����س بليكيان����د وه����ذه 
العاق����ة بعلم وموافق����ة عبد ال�ش����ام عارف 
والبك����ر وعب����د ال�ش����تار عب����د اللطي����ف الذي 
يرتبط بعاقة مع املدعو موفق اخل�ش����ريي 
بال�ش����فارة  م�ش����بوهة  بعاق����ات  املرتب����ط 
الريطاني����ة ٫ باالإ�ش����افة ايل تع����اون عما�س 
مع مدير االمن العام جميل �ش����ري البياتي 
حي����ث مت تزوي����د املخاب����رات االمريكي����ة عن 
طري����ق كليفيان����د باأ�ش����رار �ش����اح الدباب����ة 
ال�ش����يد حم�ش����ن  ال�ش����وفيتي.T62 ويتف����ق 
ال�ش����يخ را�ش����ي مع زميل����ه حازم ج����واد يف 
حتمي����ل �ش����الح مهدي عما�����س تبع����ة الدماء 
العراقي����ة يف اكرث من ق�ش����ية ٫ ويذكر حازم 
جواد اأن �شدام ح�شر ملقابلته )دون اأن يذكر 
�شفته اأو عاقته به ( واأعرب ا�شتعداده لقتل 
علي �ش����الح ال�ش����عدي، لك����ن ج����واد عار�س 

الفكرة، فاأي ان�ش����باط حزب����ي هذا ؟ اال يدلل 
ه����ذا االأمر عل����ى فر�س �ش����حته اأن الق�ش����ية 
هي حرب ع�شابات وت�شفية قب�شايات حني 
يترع ع�ش����و ع����ادي يف احلزب اأمام ع�ش����و 
قيادة قطرية ا�ش����تعداده لت�ش����فية اأمني �ش����ر 
القطر. ال�ش����بهات التي تنفي �ش����فة الوطنية 
والتي طالت بع�س اأ�ش����ماء قيادات يف حزب 
البعث التي وردت يف مذكرات طالب �شبيب 
وحم�ش����ن ال�شيخ را�ش����ي والفكيكي تن�شجم 
م����ع االتهام����ات التي حاول ال�ش����يخ را�ش����ي 
ان ي����رر له����ا �ش����من مقولة امني �ش����ر القطر 
علي �ش����الح ال�شعدي من ان احلزب جاء اىل 
ال�شلطة بقطار امريكي ٫ حيث ات�شمت حركة 
�ش����باط 63 بارتباطه����ا بعدة جه����ات اجنبية 
يوؤكدها املتمعن يف تاريخ تلك احلركة ٫ �س 
271 احد احلا�ش����رين يف املوؤمت����ر القطري 
لل�ش����فارة  �ش����ديق  اال�ش����تثنائي  اخلام�����س 
املوؤمت����ر  جل�ش����ات  وخ����ال   ٫ الريطاني����ة 
يدخل حممد املهداوي ولي�س غريه الحتال 
واقتح����ام القاع����ة ويت����م ان����زال الفكيكي من 
فم����ه  �ش����يماأ  املوؤمت����ر واال  رئا�ش����ة  من�ش����ة 
بالر�ش����ا�س. م����ا ورد �ش����من املذك����رات وان 
كان بحاج����ة للتدقيق والتمحي�س واملطابقة 

م����ع م����ا ورد يف بع�س مذكرات ال�ش����هود من 
رحل منهم ومن بقي ٫ ي�ش����اهم ذلك يف ك�شف 
حقائق جديدة او يوؤكد حقيقة يراد طم�ش����ها 
او ت�ش����ويهها ٫ وخ����ال النب�����س يف ذاك����رة 
ال�ش����يخ را�ش����ي الذي يعتم����د عليه����ا بغياب 
الوثائق وال�ش����ندات متكن من تفكيك بع�س 
اال�شرار والغمو�س يف العاقات التي كانت 
ت�ش����ود قيادات حزب البع����ث ٫ هذه املذكرات 
ال تقت�ش����ر عل����ى االعت����ذار وطل����ب العفو من 
العراقي����ني بع����د ان تك�ش����فت حقائ����ق عديدة 
ل����ه ٫ وان �ش����احب املذك����رات بحك����م موقعه 
القي����ادي يف ح����زب البع����ث �ش����اهم مع غريه 
م����ن القي����ادات ان �ش����يعوا عل����ي العراقي����ني 
فر�ش����ة العي�����س الك����رمي واالم����ن وال�ش����ام 
والرخ����اء وقدموا بديا عنها فرتة موح�ش����ة 
ومظلم����ة وانهار م����ن الدماء كانت توؤ�ش�����س 
عل����ى ردة الفع����ل والبط�����س والث����اأر يف اكرث 
�شوره تخلفا ٫ غابت عنهم �شعارات الوحدة 
واحلرية واال�ش����رتاكية وتك�شفت لهم حقيقة 
) مي�ش����يل عفل����ق ( والعنا�ش����ر التي حتالفوا 
معها ٫ كتب ال�ش����يخ را�ش����ي مذكراته براحة 
�ش����مري وه����و يكتب له ماله وعلي����ه ما عليه ٫ 
كان جريئ����ا يف نق����ده و�ش����جاعا يف اعتذاره 

و�ش����ادقا يف ت�شخي�ش����ه حت����ى و�ش����ل اىل 
القطيع����ة الت����ي �ش����جلها بع����د انف�ش����اله ع����ن 
ح����زب البعث لرييح �ش����مريه ويق����دم خدمة 
للحقيقة والتاريخ العراقي احلديث ٫ وبهذا 
فان اجلمي����ع مدعو الي����وم للمراجعة والنقد 
املو�ش����وعي لتجربة مرت بتاري����خ العراقي 
خلفت لل�ش����عب ا�شرار وانتكا�شات وتراجعا 
وخ�شائر كبرية وا�شرت مب�شتقبله. الكتابة 
ب�شمري مفتوح م�شاألة �شعبة ملن يعرف قيمة 
ال�شمري وقد�شية الكلمة واحلقيقة، والكتابة 
ب�ش����مري اأعمى حت�شل دون اكرتاث للحقيقة 
التي ن�شحقها وندو�س عليها ٫ مل تزل بع�س 
ال�ش����مائر متجد االخط����اء وتقد�س اخلطايا 
وتعتق����د انه����ا لو ا�ش����تمرت لنفع����ت اأكرث يف 
ح����ني انه����ا جلب����ت لن����ا اخل����راب والتخل����ف 

والدمار يف العراق.
 وحيث ان ال�ش����يد حم�ش����ن ال�ش����يخ را�ش����ي 
عر�����س ان يتقب����ل النقد فانه مل����زم اليوم ان 
يكون اجلزء الثاين من كتابه اكرث تف�ش����يا 
٫ واأو�شح يف ك�شف اأدوار �شخ�شيات لعبت 
اأدوار مهم����ة يف تاري����خ الع����راق مت التعتيم 
عليها دون ان يتم التاأكيد علي حقيقتها منها 
مي�ش����يل عفلق وايليا زغي����ب الذي يقول عنه 

طالب �ش����بيب يف كت����اب عراق 8 �ش����باط 63 
ال�ش����فحة 270 : )) كنا نتهام�����س انا واأديب 
ح����ول  ب�ش����كوك  لبع�ش����نا  ونلم����ح  اجل����ادر 
احتم����ال اأن تك����ون للرج����ل عاق����ة بحكومة 
الواليات املتحدة االأمريكية، بل و�ش����لنا اىل 
قناع����ة بانه ال ميكن ان يك����ون بعيدًا عن ذلك 
(( ٫ وان يك�ش����ف م����ا يع����رف ع����ن ) علي عبد 
ال�شام ( ) اأبو ربيع ( الذي ي�شكل �شرا عميقا 
من ا�شرار حزب البعث والوارد ذكره ب�شكل 
مف�ش����ل يف احللق����ة االأخ����رية م����ن مذك����رات 
حازم جواد التي ن�ش����رها يف جريدة احلياة 
٫ وثمة اأ�ش����ماء اخرى اأدت دورا ملتب�شا البد 
م����ن االق����رتاب م����ن حقيقته����ا ٫ واأخ����ريا فان 
اختاف����ا يف تقبل الوقائع الت����ي يتم كتابتها 
بحاجة اىل دالئل وا�ش����انيد وقرائن لتثبيت 
حجته����ا ٫ ودون االعتم����اد عل����ى النق����ل ع����ن 
االخرين حتى ميكن ان تكون هناك ر�ش����انة 
يف كتاب����ة التاريخ ٫ واجد ان كتابة مذكرات 
اعت����ذاره  �ش����منها  والت����ي  را�ش����ي  ال�ش����يخ 
وادانت����ه ل�شخ�ش����ه ودوره يف احداث مهمة 
من تاريخ العراق الذي ات�ش����م بالدم واملوت 
والرعب وان كانت متاأخرة فاأنها خري من ان 

تبقى مدفونة يف �شدره.

ال���ذي  الل���رايل االأمريك���ّي  مل يك���ن �ش���اخرًا، ذل���ك 
ق���ال: “اأمري���كا يحكمه���ا ح���زب واح���د... بجناحني 

ميينّيني..”. 
يق�شد اجلمهوري والدميقراطي.. 

وحك���م اجلناح���ني اليمينّي���ني )خ���ارٌج مرئ���ّي(؛ اأّما 
)داخ���ل( اأمري���كا فه���و اخلف���ّي ج���ّدًا.. فمن���ذ �ش���نني 
قليل���ة ظهر م�ش���طلح )الدولة العميق���ة(، االأكرث دّقة، 
واالأك���رث ماءمة، من امل�ش���طلح القدمي: )املوؤ�ش�ش���ة 

املا�شونّية(.. الذي �شار حمدود التداول.
فحتى الديانة الر�ش���مّية الأمريكا ي�ش���وبها الغمو�س 
التلمودي���ة(  )امل�ش���يحّية  ب���ني  م���ا  واالإلتبا����س؛ 
و)امل�ش���يحّية االإجنيلّي���ه( كم���ا يف عم���وم اأوروب���ا؛ 
حيث اخلتان )ال�ش���ّرّي – العلن���ّي( للبنني والبنات، 
يف جمتمع اأمريكّي )علماين – ظاهرًا(.. على الرغم 
م���ن اأّن )املوؤ�ش�ش���ة( – الت���ي تطبع الدوالر – ت�ش���ع 
عب���ارة: )بالله ثقتن���ا(، وكاأنها افرتاق ع���ن )االإحلاد 

الرو�شي(!.. 
ومامح الدولة االأمريكي���ة العميقة هي مع كارتات 
م�ش���انع ال�ش���اح الفردي )امل���دين( – التي ت�ش���نع 
امل�ش���ّد�س والبندقّي���ة، فه���ي تتمتع بحماي���ة قانونّية 
�ش���ائنة؛ الأنه���ا )دافع �ش���رائب(.. ولهذا فلق���د اأجاز 
اأو  )املج���از(  امل�ش���ّد�س  حم���ل  الف���درايل  القان���ون 
البندقّية املنزلية، وكم���ا اأظهرت )هويل وود( راعي 
البق���ر )الظريف( هو يحمل م�شّد�ش���ني، على جنبيه، 
وبندقّية على جنب ح�ش���انه، للدفاع عن نف�ش���ه �شّد 
– الذين ما  اأن ينقر�شوا  ال�ش���ّكان االأ�شليني – قبل 
ب  كان���وا ميلكون �ش���وى �ش���هم ورمح.. قب���ل اأن ُتهَرّ

اإليهم البنادق!.. 
وملّا بولغ يف اإجازة ال�شاح الفردّي، فلقد )ا�شطّرت( 
موؤ�ش�ش���ة )الداخل( اإىل و�ش���ع مراكز �ش���رطة داخل 

املدار�س الثانوية!.. 
ومنطق م�شلحة ال�شرائب يقول �شراحة: 

»اإنن���ا ال ميك���ن اأن جنعل دافعي ال�ش���رائب املجزية، 
من �ش���انعي ال�ش���اح ال�شخ�ش���ي يخ�ش���رون.. )من 

اأجل فقدان بع�س االأرواح، هنا وهناك!(.. 
اأّم���ا م�ش���انع ال�ش���اح الثقي���ل، والثقي���ل ج���ّدًا، م���ن 
فه���ي  غّوا�ش���ات وحام���ات طائ���رات وط���ّرادات.. 
داف���ع ال�ش���رائب االأثقل.. الذي ي�ش���تحّق اأن ن�ش���نع 
ل���ه حروب���ًا، هن���ا وهن���اك، حتى ول���و �ش���ّد فّاحني 
ببن���ادق  اإاّل  يت�ش���ّلحوا  ومل  مر�ش���ى،  فيتنامي���ني 
م�ش���تعجلة ال�ش���نع... كما ال باأ����س بتجريب قنابلنا 
الذّرية االأوىل على يابانيني )منتفخي العيون(، بداًل 
حميطاتنا  يف  باملخاط���ر  من جتريبه���ا – املحفوف 

اأو �شحارانا..! 
وكان���ت ال���� )�ش���ي. اآي. اأي( – املوؤ�ش�ش���ة االأعم���ق 
واالأخف���ى – قد �ش���نعت )املجاهدين االأفغان( �ش���ّد 
العدو ال�ش���وفييتي! ثم مقاتلتهم بع���د ذلك من ِقبلنا، 
حت���ى ل���و دامت احل���رب �ش���ّدهم الأكرث من ع�ش���رين 
عام���ًا، حت���ى ي�ش���تمّر دف���ع ال�ش���رائب الهائل���ة و... 

قب�شها! 
و.. )بالله ثقتنا(! 

�أين �لعر�ق من �ليوم �لعالمي للعمل �لخيري: بين �لتحديات و�لتد�عيات؟ )د�خُل(.. �أمريكا! 

يحل يوم الخام�س من ايلول / �شبتمبر من كل عام موعدا عالميا لالحتفاء بالعمل 
الخيري  International  Charity Dayحيث يفتر�س اأن يتم تقديم �شلة وا�شعة 

متنوعة من اأعمال وجهود الخير ل�شعوب واأمم العالم. يوم يفتر�س اي�شا اأن يعمق الوعي 
ويحفز �شكان كوكبنا المن�شوين في اإطار الموؤ�ش�شات الحكومية وغير الحكومية للعمل 

على توفير جملة من الم�شاعدات واالن�شطة التنموية االن�شانية على راأ�شها الق�شاء على 
الفقر بجميع �شوره و ا�شكاله وابعاده بما في ذلك الفقر المدقع باإعتباره يمثل تحديا 

عالميا �شخما البد من مجابهته و�شوال الإنجاز متطلبات التنمية االن�شانية في 2030.

قر�ءة في مذكر�ت مح�ضن �ل�ضيخ ر��ضي )كنت بعثيا( 
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متابعة/ املدى

 عالء املفرجي
كالكيت

ال�سينما ت�ستذكر �سيدني لوميت
ي�ش���ادف هذا العام الذكرى العا�ش���رة لرحي���ل املخرج االمريكي 
�ش���يدين لوميت، الذي يعترب واحدا من اأكرب خمرجي هوليوود 
الذين كانت لهم طريقة فردية ومتميزة يف االإخراج. ومع انه مل 
يفز بجائزة االأو�ش���كار، فاأنه ر�شح خم�س مرات، لكنه ح�شل عام 
2005 عليه���ا كجائزة تقدير الإجنازاته يف عامل ال�ش���ينما. وكان 
امل�ش���رح من اول اعماله الفنية فاخرج فيما بعد، �شينمائيا، عددا 

من امل�شرحيات كم�شرحية ت�شيخوف
ول���د لوميت  يف مدينة فيالدلفيا بوالية بن�ش���يلفانيا عام 1924، 
الأب احرتف مهنة التمثيل والأم احرتفت فن الرق�س، وكغريه من 
الفنانني �ش���اعدته هذه االأجواء العائلية الفنية ان يقرتب �ش���يئاآ 
ف�شيئاآ من عامل الفن حتى دخل م�شارح برودواي يف الثالثينات 
م���ن القرن املا�شي ليبداأ بعده���ا اأوىل خطواته ال�شينمائية. لكن 
كممث���ل يف فيلم يدع���ى One Third Of Nation عام 1939، 
ليوا�شل بعدها اعتالء م�شرح برودواي ممثالآ ومن ثم خمرجاآ. 

وهنا تنتهي مرحلة بداياته الفنية االأوىل.
 CBS يف مطل���ع اخلم�شين���ات وق���ع لوميت عق���داآ م���ع موؤ�ش�شة
التليفزيونية،وق���ام ع���ام 1952 باإخ���راج الكث���ري م���ن حلق���ات 
م�شل�ش���ل اجلرائ���م والتحقيق���ات Danger، وع���دة م�شل�ش���الت 
ناجح���ة لي�شب���ح اأهم خم���رج تليفزيوين يف تل���ك احلقبة. ويف 
ال 1957 م ج���اءت الفر�ش���ة التي طاملا انتظره���ا عندما اختاره 
املمث���ل االأ�شطورة هرني فون���دا الأخراج فيل���م 12 رجال غا�شبا 
ال���ذي جنح جناح���اآ باهراآ، واأ�شب���ح عن جدارة اح���د اأهم اأفالم 
هوليوود املهمة، وحقق حلم لوميت بالرت�شح لالأو�شكار وباأول 
عم���ل ينج���زه لل�شينما، وهذه تعد �شابق���ة واجناز يف حد ذاتها. 
وبعده���ا اأم�شى عقد اخلم�شينات باأف���الم اأقل م�شتوى با�شتثناء 
فيلم The Fugtive Kind ع���ام1959 الذي جمعه مع العمالق 
مارلون براندو اأحد خريجي اأ�شتوديو املمثل، حيث كان لوميت 
من اأهم داعم���ي خريجي هذه املدر�شة الكبرية. ومن هنا يت�شح 
لنا مدى اهتمامه باجلانب التمثيلي واتقان االأداء قبل كل �شيء.
وم���ن اأه���م اأعمال���ه )النور����س(  )1968(، وم�شرحي���ة يوج���ني 
اونوي���ل )رحل���ة يوم طويل داخ���ل اللي���ل( )1962( التي ي�شرح 
فيه���ا اوني���ل حيات���ه املنزلية م���ع اأم مدمنة على املخ���درات، اأدت 
دوره���ا كاتري���ن هيب���ورن، وم�شرحي���ة تني�شي وليام���ز )هبوط 
اورفيو����س( )1959( ال���ذي ق���ام ب���دور البطول���ة في���ه مارل���ون 
بران���دو مع انا مانيين���ي وجوان وودوورد، وفيل���م )12 حملفا 
غا�شب���ا(، بطول���ة هرني فون���دا ويل جي كوب. وق���د تطرق اىل 
موا�شي���ع ح�شا�شة يف مطل���ع �شبعينات الق���رن املا�شي، فاأخرج 
رية بائ�شة( بطول���ة اآل بات�شينو الذي مثل  فيلم���ه ال�شه���ري  )َع�شْ
يف فيلم ث���ان للوميت )�شربيكو(، و)ال�شبك���ة االعالمية( بطولة 

بيرت فينت�س، والفيلم التلفزيوين )اأمري نيويورك(.
و معظ���م افالم���ه تتن���اول ع���امل اجلرمي���ة، االإع���الم، ال�ش���ذوذ 
اجلن�ش���ي، واملناطق اخللفية ملدينة نيوي���ورك يع�شقها وي�شتمد 
روؤاه ال�شينمائي���ة م���ن خ���الل اجوائه���ا، بالرغم م���ن انه ولد يف 
فيالديلفي���ا. لق���د ا�شتط���اع ان يحول م�ش���ار درامي���ة الفيلم التي 
يفرت�س بها اأن تكون، قبل كل �شيء، م�شلية للم�شاهد، اىل اأ�شبه 
ب�شري���ط وثائق���ي �شادم، لكنه حمرر م���ن كل مونتاجية وثائقية 
ثقيل���ة. ذل���ك اأن التاأث���ري االأ�شا�شي للم�شهد يكم���ن يف نقل اأجواء 
احل���دث كما هي من دون رتو����س لكن بلغ���ة �شينمائية م�شدودة 
عل���ى �شعيد الت�شوي���ر وال�شيناريو، ويف الوق���ت ذاته احلفاظ 
عل���ى حكم���ة احل���دث احلقيق���ي االأخالقي���ة املطل���وب اإي�شاله���ا، 
متخفّي���ًة يف مقومات الن�شيج ال�شينمائي املعرو�س من دون اأي 

غر�س ايديولوجي، اأو ر�شالة مبا�شرة.
وكان لوميت يحظ���ى بتقدير من زمالئه من املمثلني واملخرجني 
الذين يعتربونه اأح���د اأعالم املهنة املتمكنني من اأ�شرارها. ويعد 
واح���د من اأكرث املخرجي���ني االأمريكيني غ���زارة يف االإنتاج. قام 
باإخ���راج اأكرث من خم�شون فيلم���ًا. منها 12 رجال غا�شبا وع�شر 
ي���وم قائظ، تر�شح خلم�شة جوائز اأو�شكار، فاز بجائزة اأو�شكار 

فخرية عن جممل اأعماله.

في مطلع الخم�سينات وقع لوميت عقداآ 
مع موؤ�س�سة CBS التليفزيونية،وقام 
عام 1952 باإخراج الكثير من حلقات 

 ،Danger م�سل�سل الجرائم والتحقيقات
وعدة م�سل�سالت ناجحة لي�سبح اأهم 

مخرج تليفزيوني في تلك الحقبة.

في مهرجان البندقية ال�سينمائي 
في دورته 78، الذي اأنعقد للفترة 

1 ــ 11 من �سهر اأيلول/ �سبتمبر 
هذا العام، فاز الفيلم الفنلندي 

)رجل اأعمى لم يرغب في 
 The blind - )م�ساهدة تيتانيك

 man who did not want to see titanic
ـ من اإخراج و�سيناريو الفنلندي 

 Armani Beauty تيمو نيكي بجائزة
Audience، وقد ر�سحت �سبعة 

اأفالم لهذه الجائزة، وهي جائزة 
جديدة ُتمنح من قبل الجمهور.

يحكي الفيل���م، الذي تبلغ مدت���ه 82 دقيقة، 
العر����س  دور  يف  حالي���ا  يعر����س  ال���ذي 
الفنلندي���ة، عن رحل���ة رجل اأعم���ى مبفرده 
عل���ى كر�ش���ي متحرك للق���اء ام���راأة اأحالمه 
البعي���دة. كت���ب ال�شيناري���و املخ���رج نف�شه 
وهو الفنان الفنلندي املتعدد املواهب تيمو 
نيكي، م���ن موالي���د 1975، وه���و معروف 
كمخرج �شينمائي، كات���ب �شيناريو ومنتج 
اأي�ش���ا. ع���رف تيم���و نيك���ي بغ���زارة عمل���ه 
وتع���دد مواهب���ه، وت�ش���ري �شريت���ه الذاتية 
باأن���ه مل يرتك جم���ال له عالق���ة بال�شينما مل 
يجربه، فهو ممثل، خمرج، كاتب �شيناريو، 
م�شور، م�شمم مالب����س، مونتري وغريها. 
جند يف �شجل���ه االإخراجي اأكرث من ثالثني 
عنوان���ا م���ا ب���ني فيل���م ق�ش���ري وم�شل�ش���ل 
تلفزي���وين وفيل���م روائي، حي���ث بدء عمله 

م���ع االأفالم الق�ش���رية، االإعالنات التجارية 
ومقاط���ع الفيدي���و املو�شيقي���ة، ث���م اأجت���ه 
الإخ���راج امل�شل�شالت التلفزيوني���ة املحلية، 
الت���ي نال���ت بع�شها النج���اح والرت�شيحات 
وح�شلت على جوائز حملية اأبرزها جائزة 
يو�شي عام 2018 وميكن اعتبارها مبثابة 
)االو�ش���كار الفنلن���دي( ع���ن �شيناريو فيلم 
)املوت الرحيم( الذي قام باإخراجه بنف�شه، 
ويف ع���ام 2019 تر�شح هذا الفيلم جلوائز 
االو�ش���كار، عن فنلن���دا، لفئ���ة )اأف�شل فيلم 

بلغة اأجنبية(.  
فيلم���ه احل���ايل )رج���ل اأعم���ى مل يرغب يف 
م�شاه���دة تيتاني���ك(، كت���ب ل���ه ال�شيناري���و 
بي���رتي  املمث���ل  ل�شديق���ه  خ�شي�ش���ا 
بويكوالين���ني، مواليد 1975 ليق���وم باأداء 
الدور الرئي�ش���ي فيه، فهو ممثل فقد ب�شره 
يف ال�شن���وات االأخ���رية وب���داأت تتده���ور 
�شحته ب�شب���ب اإ�شابته مبر����س )الت�شلب 
الع�شب���ي املتعدد(، متاما مث���ل بطل الفيلم، 
وذكر خمرج الفيلم ان الق�شة خيالية، وكما 
يبدو اأنها جاءت منه كبادرة وفاء لل�شداقة 
لتحقيق حلم املمثل بدور �شينمائي رئي�شي، 
للفن���ان  اأول دور �شينمائ���ي رئي����س  فه���ذا 
بويكوالينني، واملتوق���ع جدا ان يكون هذا 
الفيل���م اآخر عمل له ب�شب���ب توا�شل تدهور 
�شحته. وقد جازف املخ���رج وفريق العمل 
كثريا وعملوا بتفان للقيام بت�شوير الفيلم 
مع املمث���ل بويكوالين���ني، ارتباطا بو�شعه 
ال�شح���ي والتدهور التدريج���ي يف حالته، 
فلم يتحمل الفيل���م اأي تاأخريات يف اخلطة 
االإنتاجي���ة ومواعي���د الت�شوي���ر، حي���ث مل 
يكن هناك ما ي�شمن املدة التي �شيكون فيها 
املمث���ل قادر عل���ى امل�شارك���ة يف الت�شوير. 

املخ���رج  �ش���رح  املهرج���ان  نهاي���ة  وبع���د 
لل�شحافة الفنلندي���ة، باأنه حتى بدون هذه 
اجلائ���زة الت���ي نالها الفيل���م، ف�شيعترب هذا 

هو اأهم فيلم اأخرجه.
يذك���ر ان املمث���ل بويكوالين���ني تخ���رج من 
اأكادميي���ة امل�شرح يف العا�شم���ة الفنلندية، 
هل�شنك���ي، ع���ام 2000. عم���ل كممث���ل ملدة 
ثم���اين �شن���وات قب���ل اأن ي�ش���اب باملر�س. 
ق���دم العدي���د م���ن العرو����س يف م�شرح يف 
مدين���ة �شينايوك���ي )360 ك���م �شمال غربي 
العا�شمة(، م�شرح اأوروبا الرابع يف مدينة 
يوفا�شكي���ال )270 ك���م �شم���ال العا�شم���ة( 
وم�ش���رح العا�شمة هل�شنك���ي. عر�س اأخر 
اأعمال���ه امل�شرحية على م�شرح هل�شنكي يف 
االأع���وام 2010-2011. ب���داأت معه احلالة 
املر�شي���ة، الت���ي و�شلت���ه بالوراث���ة، ع���ام 
2008، اإذ ب���داأ يتلعث���م باحلديث ويتاأرجح 
اثناء احلرك���ة. اأ�شطر لالنتظار ن�شف عام 
حتى مت ت�شخي�س املر�س. ذكر يف لقاءاته 
ال�شحفية باأنه حني بداأ م�شرحيته االأخرية 
)اإي���ال ورامبني( بعد اأكرث من عام بقليل من 
ت�شخي����س املر�س، كان���ت االأعرا�س حتت 
ال�شيط���رة، لكنه يف العرو�س االخرية كان 
علّي���ه البحث ع���ن اأماكن ليت���كاأ عليها حتى 
ال يب���دو يف حال���ة �شك���ر. يف النهاي���ة، مل 

يعد ي���رى ب�شكل �شحي���ح، وحني 
عر�ش���ه  يف  ال�شت���ارة  ا�شدل���ت 
االأخري وانحن���ى للجمهور غامت 
الدني���ا يف عينيه واأجت���ه لي�شدم 
�شع���ود  اأخ���ر  ف���كان  باجل���دار 
بعده���ا  اأ�شط���ر  للخ�شب���ة.  ل���ه 
املتح���رك  الكر�ش���ي  ال�شتخ���دام 
وبداأ يفقد ب�شره تدريجيا حتى 

فق���ده متاما. عن ا�شرتاكه كممثل يف الفيلم 
قال املمثل بي���رتي بويكوالينني لل�شحافة 
الفنلندية: لقد كان امرا رائًعا. مل اأحلم اأبًدا 
باأي دور رئي�ش���ي يف االأفالم، امل�شاركة يف 

هذا الفيلم فاقت كل التوقعات. 
يف الفيلم، يقدم املمثل بيرتي بويكوالينني، 
االأعم���ى ومن عل���ى كر�شيه املتح���رك، اداءا 
�شاح���را ومريحا يف فيلم م���وؤمل، م�شحون 
بالعاطفة والتوتر، فباالإ�شافة اىل املوهبة 
التمثيلي���ة العالية، قدم جتربة احلياة التي 
يعي�شه���ا، بل ذه���ب الناقد ديفي���د كاتز على 
موق���ع Cineuropa.org املعني ب�شوؤون 
ال�شينم���ا، اىل الق���ول بان الفيل���م يعار�س 
الفك���رة ب���ان املمثل���ني اال�شح���اء ميكن ان 
يلعب���وا اأدوار �شخ�شي���ات ذات اإعاقة، كما 
يف فيل���م )نظري���ة كل �ش���يء 2014( حيث 
لع���ب املمث���ل اإي���دي ريدماين���ي دور العامل 
ال�شه���ري �شتيف���ن هوكين���غ. ج���اء احلما�س 
للفيلم ك���ون املخرج جع���ل امل�شاهد يتفاعل 
م���ع حال���ة اإن�شاني���ة �شائع���ة، جعلن���ا نرى 
العامل من خالل عيني رجل اأعمى، بلقطات 
بارعة يف الت�شوير باإ�شتخدام مو�شورات 
خا�شة، ونتابع مواجه���ة بطل الفيلم ياكو 
لق�شوة االخرين ولعامل غري م�شمم الأمثاله 
من املر�شى حني يجروؤ على مغادرة منزله 
تعلق  امراأة  للقاء 

به���ا اأ�شمه���ا �شريب���ا، لعب���ت دوره���ا املمثلة 
الفنلندية، ماريانا ماي���ال )مواليد 1968(، 
تعرف عليها عرب االنرتنيت وكان يتحدثون 
يوميا على الهاتف، واإذ عرف مبر�شها قرر 
زيارته���ا حني طلب���ت منه اللق���اء قبل موت 
اأحدا منهما. يخربنا الفيل���م باأن كل اأن�شان 
بحاج���ة للح���ب والتوا�ش���ل م���ع االخرين، 
حتى ياكو االعمى واملقيد لكر�شيه املتحرك 
وال�شجني يف غرفته والظالم، رغم ان لقاء 
�شريب���ا �شيك���ون بالن�شبة الإن�ش���ان يف مثل 
حالت���ه )بعد رحلت���ني من �شي���ارات االأجرة 
عم���ق  للم�شاه���د  الفيل���م  ك�ش���ف  وقط���ار(. 
اأحا�شي����س بطله من خالل اللقطات القريبة 
التي تك�شف الع���امل الداخلي لل�شخ�شيات، 
ومواق���ف  الدعاب���ة  روح  خ���الل  وم���ن 
الكوميديا ال�ش���وداء، وا�شت�شه���ادات ياكو 
ال�شينمائية اللماح���ة، فهو عا�شق لل�شينما، 
�شقت���ه مزدحم���ة باأقرا����س DVD لالأفالم 
التي �شاهدها قبل اإ�شابته بالعمى ومل يكن 
بينه���ا فيلم تايتانك الذي يرف�س م�شاهدته، 
ولنكت�ش���ف ب���اأن )الع���وق( عن���د اال�شحاء 
ولي����س املر�شى، ح���ني يتعر����س ياكو اىل 
حماول���ة ت�شليب م���ن �شخ�ش���ني، يحاوالن 
اال�شتي���الء عل���ى بطاق���ة ائتمان���ه البنكية. 
م���ع قب���ول ياك���و املحنة الت���ي واجهه���ا اإال 
اأن عوائ���ق �شمان���ات ا�شتخ���دام بطاق���ات 
االئتم���ان والبريوقراطية 
ت�شم���ح لياك���و باالنت�شار 
ام���راأة  للق���اء  وامل�ش���ي 
اأحالم���ه، واإذ كاد ان يفق���د 
لكن���ه  باالإن�شاني���ة،  ثقت���ه 
ي�شتعيدها عند لقاء �شريبا. 

بيتري بويكوالينين في لقطة من الفيلم

فيلم فنلندي يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان البندقية ال�سينمائي

المخرج الفنلندي تيمو نيكي يدفع عربة الممثل بيتري بويكوالينين

وال�شينم���ا  االأدب  ب���ني  العالق���ة  تاري���خ  اإن 
ه���و بطريقة م���ا مت �شطب���ه برقاب���ة ر�شينة ، 
وع���دم التاأكد م���ن احلقوق ، وال���ذي مور�س 
حت���ى االآن على عدة م�شتويات م���ن ا�شتقبال 
االأف���الم ؛ م���ن ال�شحاف���ة ال�شائ���دة اإىل اأكرث 
بينم���ا   ، �شرام���ة  اجلامعي���ة  التخ�ش�ش���ات 
ميي���ل عدم الثق���ة ، الذي يكون ح���اًدا اإىل حد 
م���ا اعتماًدا على الف���رتة الزمنية ، اإىل تثبيط 
التفكري يف التفاعالت ب���ني الفنون: درا�شات 
االأف���الم تنح���رف ق���در االإم���كان ع���ن ج���وار 
االأدب )وخرباته( ، بينم���ا ت�شتمر الدرا�شات 
االأدبي���ة يف النظر اإىل ال�شينم���ا بدونية على 
نح���و ملح���وظ يف الوق���ت نف�ش���ه ، يرح���ب 
النق���اد باأكرب ق���در من ال�ش���ك باإنت���اج الكتاب 
الذي���ن �شرعوا يف �شناع���ة االأفالم )والعك�س 
�شحي���ح( ، بينم���ا ي�شتم���ر تكيي���ف واإع���داد 
وحتويله���ا  ال�شينم���ا  يف  االأدبي���ة  االأعم���ال 
اإىل اأف���الم، يف اإث���ارة النقا�ش���ات ، ومل تتغري 
امل�شطلحات والق�شايا املث���ارة منذ منت�شف 
اخلم�شيني���ات - على الرغم من االندفاع نحو 
االنتاج االأجنلو �شاك�شوين الذي كان يحظى 
باالهتم���ام الكبري . يت���م تف�شري هذه املقاومة 

التق�شي���م  بوا�شط���ة  ع���ام  ب�ش���كل  للتج���ارة 
االن�شباط���ي لثقافتنا الفرن�شية �� االأوروبية ، 
وع���ن طريق نوع من عق���دة الدونية لل�شينما 
فيما يتعلق باالأدب : من اأ�شل متاأخر ، عامية 
واأمّية ، انت�شرت ال�شينما بف�شل ا�شتقالليتها 
وا�ش���رتدت كرامته���ا الفني���ة �ش���د االأدب م���ن 
خالل اخرتاع خ�شو�شيتها . عالوة على ذلك 
، ميك���ن تف�شري ازدراء املثقفني لل�شينما بعدم 
الثقة يف ثقافتنا فيما يتعلق بال�شور ، والتي 
تتجل���ى بق���وة وو�ش���وح يف ق���وة االلتق���اط 
واالنغما�س اخلي���ايل يف اجلهاز ال�شينمائي 
نف�ش���ه: حت���ت ذرائ���ع خمتلف���ة )نق����س عمق 
ال�ش���ورة ، ت�شهيالت امل�شه���د( ، من الوا�شح 
اأنه���ا الق���وة العاطفية غ���ري الالئق���ة لل�شينما 
التي حتتفظ به���ا الثقاف���ة التقليدية . ميكننا 
���ا اأن نفرت����س اأن ه���ذه الثقاف���ة نف�شه���ا  اأي�شً
)الوقائي���ة والتحفظي���ة( كان���ت له���ا م�شلحة 
يف احلف���اظ عل���ى م�شتوى الفن���ون الثانوية 
ممار�ش���ة  وه���ي  املتبقي���ة(  التقني���ات  )اأو 
مقلق���ة للغاي���ة الأنه���ا اأثبت���ت اأنها ق���ادرة على 
تطوي���ر و�شائل التعب���ري. : يف اخلم�شينيات 
اجلدي���دة  املوج���ة  اأكمل���ت   ، وال�شتيني���ات 
الفرن�شي���ة، ث���م ال�شينما احل���رة الربيطانية، 
وب�ش���كل اأع���م ، ال�شينم���ا امل�شتقل���ة - ولك���ن 
ا حتت االأر�س اأو التجريبية االأمريكية-  اأي�شً
الب���ادرة الت���ي حددته���ا الطليع���ة التاريخية: 

متزي���ق التف�ش���ري امل�شب���ق لل�شت���ارة  لتعديل 
ت�شورن���ا وو�شعنا على ات�ش���ال مع اجلانب 
االآخر من العامل الذي مل يالحظه اأحد . ال �شك 
يف اأنن���ا يج���ب اأن نكون حري�ش���ني على عدم 
اإعادة كتابة تاريخ ال�شينما من خالل منظور 
التق���دم اأو املقاوم���ة اأو االحتج���اج الوحي���د 
ال���ذي قد يرقى اإىل و�شع الف���ن )و�شذوذاته( 
�شد ال�شناعة )وتوحيده���ا(. – وبالرغم من 
ذل���ك فاإن هذه املعار�ش���ة لي�شت كذلك وظيفية 
للغاية. ومع ذلك ، ف���اإن هذه العملية لل�شينما 
بذاته���ا مت اإجنازها باللغة ال�شينمائية نف�شها 
واأدت اإىل تعدي���ل ثالثي فيما يتعلق بالعالقة 
باملرجع ، وطرق ت�شكيل ال�شور ، وا�شتخدام 
البيان���ات  ه���ذه  حت���دد   . اللفظ���ي   - اللغ���ة 
ال�شياقي���ة جزئًيا ث���راء و�شعوب���ة التبادالت 

ب���ني االأدب وال�شينم���ا ، والت���ي ال تزال ت�شهد 
عليه���ا تعليقات الكتاب عل���ى الفن ال�شابع يف 
الن�ش���ف االأول من القرن الع�شرين. ومع ذلك 
، ف���اإن م�شاألة التكيف اأو االإع���داد ال�شينمائي 
لالأدب ، التي نادًرا ما يتم تناولها وجهًا لوجه 
، ودائًم���ا ما يتم تناولها من نف�س النقطة ، قد 
اأ�شعل���ت نقا�ش���ات مثم���رة يف ف���رتات معينة 
م���ن التاري���خ. يف الواق���ع ، ميك���ن للم���رء اأن 
ي�شتنكر خنوع كت���اب ال�شيناريو فيما يتعلق 
باالأدب ، حيث اإن جهلهم بال�شينما دفعهم اإىل 
حتييد قوى العمل االأدب���ي مع تعقيم االإبداع 
ال�شينمائ���ي ؛ لكنن���ا نع���رف االآن ، ولف���رتة 
طويلة ، رهان���ات التعاون االبتكاري لكليهما 
- يت���م اختباره���ا يف بع����س االأحي���ان ب�شكل 
مبا�شر ، وميكن اأن يزيد تعاون املوؤلفني دون 

خ�ش���ارة اأو اإت���الف �شينم���ا االأدب ، والعك�س 
بالعك�س. لكن اإذا كان من ال�شروري التحدث 
ع���ن التب���ادالت ، فيمكن للم���رء اأن يت�شاءل ما 
ه���ي طبيعة ه���ذا التبادل، وما ه���و جوهر ما 
يتم تبادل���ه: وميكننا طرح ال�ش���وؤال بطريقة 
مب�شطة ، ما هو االأدب ، يف ال�شينما؟ ميكن اأن 
تكون الق�شة: لكن هل الهيكل ال�شردي ، على 
الرغ���م من اأن بع�س املقاط���ع قابلة لالعرتاف 
، تنجو م���ن تغيري الو�شيط؟ عل���ى الرغم من 
املظاه���ر ، ال يوجد �ش���يء اأقل تاأكي���ًدا ، ومن 
ناحي���ة اأخرى ، من املحتم���ل اأن ت�شري قابلية 
نق���ل البيانات الهيكلية اإىل اأنه���ا لي�شت اأدبية 
ب�شكل خا�س. ميكن اأن يكون اإدخال ن�س من 
اأ�شل اأدبي يف الفيلم - بطاقات ، اقتبا�شات ، 
ح���وارات ، اإدخاالت عل���ى كتاب اأو خمطوطة 
؛ ولك���ن ه���ل يحتفظ الن����س بنف����س الو�شع 
والوظيف���ة بينما حت���ده ال�شور التي ال تدين 
ب���اأي �شيء لالأدب وت�شتم���ر يف اإظهار ما كان 
الن����س يح���اول اإخف���اءه ب�ش���كل طبيعي؟ يف 
ال�شينم���ا ، كان���ت الظروف ذاته���ا للفعالية اأو 
باالأحرى ظروف كفاءة القراءة )وتخ�شي�س 
العالقة باخليال( ه���ي التي يتم التخلي عنها 
ل�شال���ح �شيء اآخ���ر متاًما. اأخ���رًيا ، ميكن اأن 
يكون ذلك م�شدر اإلهام ، جو متنحه الق�ش�س 
نف�شه���ا - يف االأف���الم الت���ي ت�شم���ى فيما بعد 
اأدبي���ة ؛ لكنن���ا نفه���م ب�شرع���ة اأن ه���ذا اال�شم 

ه���و جم���رد راحة ؛ اإنه���ا مفي���دة اأو جمازية ، 
ا  وال ت�ش���ري اإىل اأي �شيء مت�ش���ق للغاية اأي�شً
، وتتخذ ب�شهول���ة دالالت ازدراء: لكي تكون 
موؤه���اًل كاأدب���ي ، اأال ينبغ���ي اأن يك���ون الفيلم 
قلي���ل ال���كالم ، وثابًتا قلي���اًل ، وغبًيا؟ حترتم 
النحو - اللفظي وقواع���د اللغة ال�شينمائية؟ 
اإن النظ���رة االأوىل اإىل ط���رق التعام���ل ب���ني 
االأدب وال�شينم���ا تدعون���ا اإىل اأن نالح���ظ - 
فيم���ا وراء املعابر العر�شي���ة اأو ال�شطحية - 
عدم تعددية املمار�شات وا�شتحالة املواجهة. 
وم���ع ذل���ك ، فم���ن الوا�ش���ح اأن االجتماع���ات 
تظهر قوة جاذبية االأدب لل�شينما و اأن االأدب 
يف ال�شينم���ا ميار����س على م�شت���وى االأ�شياء 
ُول���د تكيي���ف الن�شو����س االأدبي���ة  نف�شه���ا:  
لل�شينم���ا بع���د والدة هذه االأخ���رية ب�شنوات 
قليل���ة ؛ م���ا يعط���ي �ش���وت املعلق م���ن خارج 
ال���كادر واملربع���ات الت���ي حتت���وي ن�شو�س 
الأن  ن�شمعه���ا  ال  الت���ي  للح���وارات  مكتوب���ة 
ال�شينما كانت �شامتة والحًقا �شوت التعليق 
لل���راوي ال�شفه���ي، ومينح حيوي���ة ملمو�شة 
ا ن�شط جًدا يف احلوارات  ل���الأدب ، وهو اأي�شً
يف الكثري من اإنت���اج االأفالم. بني اخلطابات 
املرموق���ة التي مت حفره���ا بوا�شطة حموالت 
ال�شعري���ة  واالكت�شاف���ات   ، اخلم�شيني���ات 
جل���اك بريف���ري ، وكلمات موؤلفني مث���ل �شا�شا 
غي���رتي اأو مي�شي���ل اأودي���ارد ، واملحادث���ات 

املعق���دة للغاي���ة الإري���ك روم���ر ، اأو خليط من 
االقتبا�ش���ات عن���د جان ل���وك غ���ودار ، ُتقا�س 
اأواًل  االأهمي���ة املعط���اة للن����س يف ال�شينم���ا 
وقبل كل �شيء بتنوع ممار�شات الكتابة التي 
ت�شببه���ا اأو تثريه���ا تلك املمار�ش���ات- والتي 
ُتعل���م ، كما ميك���ن للمرء اأن يحك���م ، وتك�شف 
عن اختالفات كبرية جًدا يف االأ�شلوب. ميكن 
ب���ني االأدب وال�شينم���ا  العالق���ات  ت���وؤدي  اأن 
���ا اإىل لق���اءات ج�شدي���ة: بع����س اأ�شكال  اأي�شً
التع���اون بني الكت���اب و�شانعي االأفالم ترتك 
ب�شم���ة على تاريخ ال�شينم���ا ، والتي ال ميكن 
اأن ترتب���ط ح�شريته���ا بال�شينم���ا اأو باالأدب ، 
ولكنه���ا تنطلق عل���ى عك�س م���ن التفاعل بني 
لل�شلط���ة ميك���ن  م���زدوج  لغت���ني وتفوي����س 
اأن يك���ون مثم���ًرا للغاي���ة. رمبا يك���ون اأف�شل 
ممثل لهذه االجتماع���ات هو اآالن رينيه ، الأن 
عمل���ه مع جان كاي���رول ، ومارغريت دورا�س 
، واآالن روب غريي���ه ، وج���ورج �شيم���ربون 
، واآالن اأيكب���ورن ، فت���ح اآفاًق���ا جدي���دة ج���ًدا 
���ا التفكري يف  ل���الأدب وال�شينم���ا. ميكننا اأي�شً
في���م وين���درز و و بي���رت هاندك���ه، اأو و �ش���ام 
�شيب���ارد ومانوي���ل دي اأولفي���ريا وغ�شط���ني 
بي�ش���ا لوي����س ، الأن تعاونه���م ج���ذب بانتظام 
املخ���رج ال�شينمائي والكات���ب اإىل اأر�شية مل 

تكن موجودة من قبل، اأي قبل التقائهم. 
)يتبع(

ي�شه���د الفيل���م الق�ش���ري عرنو����س للمخرج 
�شام���ر البطيخي عر�شه االأول عاملًيا، وذلك 
�شم���ن فعالي���ات الن�شخ���ة اخلام�ش���ة م���ن 
مهرج���ان اجلون���ة ال�شينمائي )14 – 22 
اأكتوبر / ت�شرين االأول(، حيث يناف�س يف 

م�شابقة االأفالم الق�شرية. 
ال�شينمائ���ي  اجلون���ة  مهرج���ان  ويه���دف  
اإىل عر����س جمموعة من االأف���الم املتنوعة 
للجمه���ور ال�شغوف بال�شينم���ا واملتحم�س 
لها، وخلق توا�شل اأف�شل بني الثقافات من 

خ���الل فن ال�شينما، وو�ش���ل �شناع االأفالم 
م���ن املنطق���ة بنظرائهم الدولي���ني من اأجل 
تعزي���ز روح التع���اون والتب���ادل الثقايف. 
اإ�شاف���ة اإىل ذلك، يلتزم املهرجان باكت�شاف 
االأ�ش���وات ال�شينمائي���ة اجلديدة من خالل 
ذراع ال�شناعة اخلا�شة به، من�شة اجلونة 

ال�شينمائية.
اأحداث الفيلم جت���ري يف يوم عادي داخل 
اأح���د املجمعات التجاري���ة يف عمان، حيث 
ي�شتع���د �شام���ي الفت���ى ال�ش���اذج وحممود 
بائ���ع الذرة الذكي، لتنفيذ خطتهما املُحبكة 
ل�شرقة هدية غري تقليدية من متجر مالب�س 
داخلية، ليهديها �شام���ي حلبيبته، ولكنهما 

مل ياأخ���ذا بعني االعتبار دناءة 
اأ�شحاب املحالت التجارية ما 

قد يعطل �شري خطتهما.
الفيل���م م���ن تاألي���ف واإخراج 
�شام���ر البطيخ���ي، وبطول���ة 
�شبا مب���ارك، اأحمد العمري، 
زياد بك���ري، ف���ادي حدادين 
واإنت���اج  اإدري����س،  وحمم���د 
  Pan East Media
 Sierra Bravoو

وتت���وىل   ،Productions
توزي���ع  مه���ام   MAD Solutions
للفيلم يف العامل العربي.و ia ج ادين راج  

�شام���ر البطيخ���ي خم���رج 
وكات���ب اأف���الم وم�شل�ش���الت روائي���ة. بداأ 
كمخرج  بالعمل  ب���داأ  العمل ع���ام 2015. 

م�شاع���د وخمرج منف���ذ، وقد 
عمل عل���ى العديد من االأعمال 
املحلي���ة والعربي���ة والعاملية. 
كم���ا كتب واأخرج اأربعة اأفالم 
روائية ق�شرية، ويعمل حاليًا 
على تطوير عدة م�شاريع منها 
فيلمه الروائ���ي الطويل االأول 
من م���ال الله ال���ذي فاز مبنحة 
الكتاب���ة م���ن �شن���دوق االأردن 
لدع���م االأف���الم، باالإ�شاف���ة اإىل 
م�شل�شل���ني بعن���وان يان�شي���ب 

وبروباغندا.

عر�س عالمي اأول لفيلم عرنو�س
 في مهرجان الجونة ال�سينمائي

يوم انت�سرت ال�سينما وا�ستردت كرامتها الفنية �سد الأدب



 عامر م�ؤيد  

تتوا�س���ل اجتماعات اللجنة العليا ال�سبوع 
بغداد ال�سينمائي بغية االنطالق بامل�سروع 
حي���ث م���ن املق���رر ان يك���ون هن���اك موؤمتر 
�س���حفي قريبا لالع���الن عن ا�س���ماء االفالم 
الت���ي �س���يتم دعمه���ا. وتاأتي ه���ذه اخلطوة 
يف فرتة ركود �س���هدته احلركة ال�سينمائية 
العراقي���ة من خ���الل دعم امل�س���اريع املحلية 
خا�س���ة مع توقف احلياة ب�سكل كبري جراء 
جائح���ة كورونا والت���ي فر�ض عل���ى اثرها 

حظر للتجوال.
وتعود االن�سط���ة الثقافية مرة اخرى حيث 
يج���ري العم���ل االن عل���ى مهرج���ان بغ���داد 
الع���راق  مهرج���ان  تنظي���م  ومت  للم�س���رح 
للم�س���رح يف وقت �ساب���ق واالن العمل على 
ا�سب���وع بغ���داد ال�سينمائ���ي كذل���ك. ويقول 
ع�سو اللجنة العليا اليام ال�سينما العراقية 
الناق���د ال�سينمائي عالء املفرجي يف حديثه 

ل�)املدى( ان "ايام بغ���داد ال�سينمائية فكرة 
العالق���ة لها بلجن���ة اختيار االف���الم لغر�ض 
يف  "امل�سكل���ة  ان  وا�س���اف  االنت���اج".  

منت�س���ف 2019 اختارت اللجن���ة م�ساريع 
�سينمائية لغر����ض االنتاج، وكان من املقرر 
ان تنه���ي اعماله���ا يف 2020 ولكن ال�سباب 

فني���ة تاأخر ذلك"، وذك���ر املفرجي ان "فكرة 
ايام ال�سينما العراقي���ة هي لي�ست مهرجان 
�سينمائ���ي، �ست�س���ارك فيه االف���الم التي مت 
اآنف���ا، واف���الم  اختياره���ا وحتدث���ت عنه���ا 
اخرى اي�سا �ست�سارك"، مبينا انه "ت�سكلت 
جلنة علي���ا اليام ال�سينم���ا العراقية �ستعلن 
خ���الل املوؤمت���ر ال�سحف���ي وجلن���ة اخ���رى 
الختي���ار االف���الم الت���ي �ستعر����ض يف ايام 
ال�سينم���ا". وبني ان "ال���دورة االوىل اليام 
ال�سينم���ا العراقي���ة خم�س�سة فق���ط لالفالم 
المين���ع  ذل���ك  ولك���ن  العراقي���ة،  الق�س���رية 
من ح�س���ور فنانني ع���رب له���ذه الفعالية". 
ويق���ول املخ���رج ال�سينمائ���ي ل���وؤي فا�س���ل 
يف حديث���ه ل�)امل���دى(، "تع���د خط���وة دائرة 
ا�سب���وع  قي���ام  يف  وامل�س���رح   ال�سينم���ا 
ال�سينما، وهو اعتق���د مهرجانها االول فيما 
يخ�ض الفيل���م الق�سري، هي بادرة مهمة من 
بوادر احياء ال�سينما الق�سرية وال�سيما ان 
اغلب خمرج���ي العراق اجته���وا اىل الفيلم 

الق�س���ري ب�سب���ب �سع���ف االنت���اج والقيم���ة 
االقل بالن�سبة للفيل���م الطويل الذي يحتاج 

اىل اموال و�سنوات اكرث النتاجه".
متنف�س���ا  �سيك���ون  االم���ر  "ه���ذا  ان  وب���ني 
حمت���واه  لعر����ض  العراق���ي  لل�سينمائ���ي 
وافالمه وق�س�سه وافكاره يف هذا املهرجان 
ال���ذي �سيكون فيه على ما اعتقد عدا االفالم 
االخ���رى �سيك���ون هن���اك انت���اج 15 فيلم���ا 
روائي���ا ق�س���ريا  م���ن انتاج دائ���رة ال�سينما 
وامل�س���رح ووزارة الثقافة برعاية كاملة من 
وزي���ر الثقافة ح�سن ناظم ومدير عام دائرة 
ال�سينم���ا وامل�س���رح احم���د ح�س���ن مو�س���ى 
ومدي���ر ق�س���م ال�سينم���ا مهدي اب���و �سيف". 
واكد "�سيكون من �سمن هذه االفالم خرية 
ال�سينمائي���ني العراقي���ني واملهم���ني والذين 
توقفوا �سنوات ع���ن انتاج افالم ب�سبب قلة 
االنت���اج حي���ث �سيكون ه���ذا اال�سب���وع هو 
باكورة انت���اج اف���الم ل�سينمائيني متوقفني 

من كذا �سنة يف انتاج افالم جديدة".

ام����ض  بغ���داد  يف  انطلق���ت 
االأربع���اء فعالي���ات موؤمتر العلوم 
االجتماعي���ة واالإن�ساني���ة /دورة 
ال���وردي  الراح���ل عل���ي  العالم���ة 
بح�سور رئي����ض جمل�ض الوزراء 
ووزي���ر  الكاظم���ي،  م�سطف���ى 
ناظ���م،  الدكت���ور ح�س���ن  الثقاف���ة 
ومب�سارك���ة نخب���ٍة م���ن الباحثني 
واالأكادميي���ني، وي�ستم���ر املوؤمتر 

ملدة يومني.
و�س���دد رئي�ض ال���وزراء م�سطفى 
اأهمي���ة اال�ستفادة  الكاظمي عل���ى 
الدكت���ور  العالم���ة  منه���ج  م���ن 
التحلي���الت  يف  ال���وردي  عل���ي 

املفاهي���م  وف���ق  االجتماعي���ة 
احلديثة، ومبا ي�سع حلواًل للعديد 

من الظواهر وال�سلوكيات.
واأ�س���اف خالل كلمت���ه يف افتتاح 
الثقاف���ة  اإنَّ  املوؤمت���ر:  فعالي���ات 
م�سوؤولي���ة مهم���ة، لبن���اء املجتمع 
ويف تنمي���ة املواط���ن. م�سريًا اإىل 
التحدي���ات الكب���رية التي م���ر بها 
بالع���راق، وجه���ود احلكوم���ة يف 
مواجهته���ا، ومتكنه���ا م���ن عب���ور 

اأزمات عديدة.
ودع���ا رئي����ض ال���وزراء املثقف���ني، 
وكّت���اب ال���راأي اإىل ن�س���ر ال�سالم، 
ونب���ذ احل���رب، و�سناع���ة االأم���ل 
ح���ث  وكذل���ك  بامل�ستقب���ل، 
امل�سارك���ة  عل���ى  املواطن���ني 
االنتخاب���ات  يف  الوا�سع���ة 

املقبلة.

بدوره، قال وزير الثقافة الدكتور 
ح�سن ناظ���م: اإنَّ الوزارة توؤ�س�ض 
لعهٍد جدي���ٍد يختلف متام���ًا عن ما 

كان���ت عليه �سابق���ًا، فهي مل تعد 
وزارة مهرجانات وان�سطة فقط 
كم���ا كان���ت علي���ه االأح���وال بعد 

الع���ام 2003، لذلك �سرعنا باعادة 
احلقيقي���ة  ال�سك���ة  اإىل  ال���وزارة 
بو�سفه���ا جه���ازًا حكومي���ًا �ساأن���ه 
�س���اأن الداخلية والدف���اع توؤ�س�ض 
لعملية بناء الدول���ة وهذه الفكرة 

تر�سخت االآن .
واأ�س���اف: نري���د له���ذا املوؤمتر اأن 
يك���ون فعالية �سنوي���ة ليعد اللبنة 
و�سيا�س���ة  خط���ة  يف  االأ�سا�سي���ة 
ال���وزارة، مبين���ًا ب���اأنَّ الكث���ري من 
اخلط���ط قد اأعاقتها ظ���روف وباء 
االقت�س���ادي  والظ���رف  كورون���ا 
ال�سع���ب وتخ�سي�س���ات املوازنة 

ال�سحيحة.
وذك���ر الوزي���ر ب���اأنَّ ه���ذا املوؤمتر 
م���ن  حا�سري���ه  باأف���كار  يعال���ج 
يف  واملتخ�س�س���ني  االأ�سات���ذة 
العلوم االإن�ساني���ة واالجتماعية 

من���ذ  وبنائه���ا  الدول���ة  مف���ردة 
تاأ�سي�سه���ا، والبح���ث يف ا�سكالية 
م�سوؤولي���ة املثق���ف ال���ذي عليه ان 
م���ع  احلك���م  بالت�س���ارك يف  يب���داأ 
الن���اأي  ع���ن  واالبتع���اد  ال�سلط���ة، 

بالنف�ض عن ال�سلطة ال�سيا�سية.
وتاب���ع بالق���ول، اإنَّ الل���وم الكبري 
�سيق���ع عل���ى املثقف���ني واملفكري���ن 
العراقي���ني يف ع���دم التدخل ببناء 
الدول���ة، ولذل���ك ال ميك���ن للمثقف 
م���ع  امل�سوؤولي���ة  يتقا�س���م  اأن  اال 
ال�سيا�س���ي وم���ع جميع م���ن �ساغ 
ع���ن  معرب���ًا  اجلدي���د،  الع���راق 
املوؤمت���ر  ه���ذا  يخ���رج  ب���اأن  اأمل���ه 
العلم���ي بخال�س���ات تنفع الربملان 
واحلكومة يف بناء الدولة واأي�سًا 
االإن�ساني���ة  العل���وم  تطوي���ر  يف 

واالجتماعية.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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اقــــرأ

العمود
الثامن

�س���در ع���ن دار امل���دى كتاب "الثقاف���ة الثالثة" وه���و جمموعة 
مق���االت ودرا�س���ات لنخب���ة م���ن العلم���اء والفال�سف���ة ترجم���ة 
وتقدمي لطفية الدليمي الت���ي تكتب يف مقدمة الكتاب: "لي�ض 
املق�س���ود بالثقافة الثالثة - كما ق���د يتبادر اإىل ذهن املرء اأّول 
االأم���ر - اأن تك���ون تركيبًا تخليقيًا يجم���ع الثقافة العلمية مع 
االأدبي���ة ليخرج منها بخلطة ذات عنا�س���ر متوازنة من تينك 
الثقافت���ني؛ بل يج���ادل بروكمان يف اأطروحت���ه الفكرية باأّن 
من���وذج املثق���ف ال�سك�سب���ريي ال���ذي ُع���ّد النم���وذج االأعلى 
للمثقف املو�سوعي حت���ى خواتيم الع�سر الفكتوري مل َيُعد 
�ساحل���ًا ليك���ون النموذج املبتغ���ى يف ع�سر مابع���د الثورة 

التقنية الثالثة التي ن�سهد مفاعيلها يف حياتنا احلا�سرة.

يقول دريد حلام يف م�سل�سل 
�سنعود بعد قليل الأحد اأ�سدقائه 

القدامى: "ال تهتم للم�سائب. 
تعودنا على قبول كل �سيء"، 
تذكرت هذه اجلملة واأنا اأرى 

حالة القتال التي اأ�سابت مر�سحي 
االنتخابات، والر�ساوى التي 

يدفعونها من اأموال الدولة. مل 
يعد مهمًا كم عدد ال�سحايا، وال 

حجم اخلراب الذي اأ�سبح موؤخرًا 
مو�سوعًا ميكن اأن يناق�ض يف 

الربملان.. فماذا يعني اأن يزداد 
عدد الفقراء، ما دام الربملان – 

م�سكورًا – قرر اأن ي�ساأل: ما 
االأمر؟.. وما دام هناك فا�سل من 
الراحة لنوابنا االأعزاء يعودون 

بعده اأكرث حيوية ون�ساطًا يف 
مناق�سة اأحقية النائب بالراتب 
التقاعدي وخم�س�سات ال�سكن 

وامل�سفحة التي حتافظ على 
حياته التي هي ثروة اليجوز 

التفريط بها.
يف كتابه "روح الثورات" يخربنا 

املوؤرخ غو�ستاف لوبون اأن اأكرثية 
اأع�ساء جمال�ض الثورة الفرن�سية 

كانوا مطبوعني على الالمباالة، 
حمايدين وهم يرون املقا�سل 
تعمل باأق�سى �سرعتها.. كان 

�سعارهم "مادامت املق�سلة بعيدة 
عن رقبتي فالبالد ت�سري على 

الطريق ال�سحيح".
فيا اأيها املواطن العراقي امل�سكني، 
ملاذا تريد من �سا�سة "�سنعود بعد 
قليل" اأن ينظروا اإليك باعتبارك 

اأخًا و�سريكًا يف الوطن وامل�سري، 
ولي�ض تابعًا؟، ملاذا تريد اأن 

ت�سبح "مواطنًا" يف بلد يعتقد 
�سا�سته اأن التقدم يعني احل�سول 

على مزيد من املكا�سب واملنافع 
ال�سخ�سية؟.. واأن ال�سيا�سة هي 

فن اخلداع، واالحتفاء باالأكاذيب، 
والتهالك على الغنائم، م�سوؤولون 
يجعلون اخلطاأ �سحيحًا، واحلق 

جرمية، يعدون وال يوفون، 
يبنون لك ق�سورًا من الرمال، ال 

يكرتثون حلق، وال يلتم�سون 
حلقيقة، ال�سيا�سة يف عرفهم �سعي 

حمموم وراء االأطماع وتعاون 
مع االإثم وحتالف �سد ال�سدق، 

ثروتهم ال�ساللة، �سيا�سيون 
يرفعون �سعارات طائفية مقيتة 

ويرون يف كل من يعار�سهم 
عمياًل اأو واجهة لقوى اأجنبية، 

وكل معار�سة ال ت�سمع وال تطيع 
فهي ماأجورة وتعمل �سد م�سالح 
البلد، �سيا�سيون تتملكهم الرغبة 

يف الت�سلط واالأنانية املفرطة التي 
حولت الف�ساد اإىل دولة.. والنخب 
ال�سيا�سية اإىل مافيات؟ �سيا�سيون 

بعقول متحجرة من املا�سي، 
منف�سلون عن النا�ض ويعي�سون 
يف دنياهم اخلا�سة املغلقة على 
طريقة تفكري ال تهتم مب�ستقبل 
البالد قدر اهتمامها مب�ستقبل 
االأ�سحاب والرعايا واملقربني.
اأيها املواطن املبتلى مب�سل�سل  

فا�سل ونعود.. كنت تاأمل اأن 
تعي�ض يف دولة للقانون يت�ساوى 

اجلميع اأمامها، فاإذا اأنت اأمام دولة 
لها اأكرث من قانون ي�سجع جرائم 

الن�سب واالحتيال وا�ستغالل 
املن�سب وترهيب النا�ض 

ومطاردتهم حتى اآخر مقهى.
ي�سع املفكر االإيراين الراحل علي 

�سريعتي يده على نقطة مهمة 
تف�سح "�سا�سة �سنعود بعد قليل"، 

فهوؤالء دائمًا ما يطمحون اإىل اأن 
يناأوا باأنف�سهم عن النا�ض وتراهم 
جميعًا مع الهيئة احلاكمة كتفًا يف 

كتف، هم اأولئك الذين عرب عنهم 
القراآن ب�"املالأ" وهم املرتفون 

الذين ي�سغلون املنا�سب املهمة يف 
جمتمعاتهم.

فا�صل ونعود 

الثقافة الثالثة

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����ض له���ذا اليوم 
احل���رارة  درج���ات  اأن  )اخلمي����ض( 
مقارب���ة ملعدالته���ا لي���وم اأم����ض، واأن 
اجل���و �سيك���ون م�سم�س���ًا يف جمي���ع 

مناطق البالد.
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قيي�ييصييرًا   فيييييلييمييًا   15 ..اإنيييييتييييياج  اليي�ييصييييينييمييائييي  بييييغييييداد  اأ�يييصيييبيييوع 
املفرجي: �ستك�ن اأكرب تظاهرة �سينمائية بعد 2003   

ت�سجي���ع  "اإن�ستغ���رام"  تن���وي 
الرتكي���ز  ع���دم  عل���ى  امل�ستخدم���ني 
الت���ي  املن�س���ورات  عل���ى  فح�س���ب 
جل�س���د  املث���ايل  للنم���وذج  ت���رّوج 
امل���راأة النحيفة والر�سيق���ة القوام، 
اإث���ر �س���دور مقال مفح���م يف "وول 
�سرتي���ت جورنال" ح���ول تداعيات 
حمتوي���ات ال�سبكة عل���ى ال�سحتني 

النف�سية واجل�سدية للمراهقات.
وك�س���ف القّيمون على هذا التطبيق 
الرائ���ج ج���ّدا يف اأو�س���اط ال�سب���اب 

والتابع ل�"في�سب���وك" اأن مزيدا من 
اجلهود ُتب���ذل "للت�س���ّدي لل�سورة 
"وول  ال�سلبي���ة للج�سد". واأف���ادت 
ال�سبك���ة  جورن���ال" ب���اأن  �سرتي���ت 
تعي ه���ول امل�سكلة نتيج���ة اأبحاثها 
اخلا�سة، لكّنها حت���ّد من خطورتها 
مالي���ني  ع�س���رات  نف�سي���ة  عل���ى 
عل���ى  يطلع���ون  الذي���ن  ال�سب���اب 

من�سورات التطبيق كّل يوم.
وك�سف التقرير اأن التطبيق "يفاقم 
العالقة ال�سيئة م���ع اجل�سد ملراهقة 

واح���دة م���ن كّل ث���الث". وج���اء يف 
"املراهق���ات  اأن  اأخ���رى  �سريح���ة 
يّتهمن اإن�ستغرام بزيادة م�ستويات 
خال�س���ة  يف  واالكتئ���اب"،  القل���ق 
اللوات���ي  الفتي���ات  ح���ول  درا�س���ة 

يواجهن هذا النوع من امل�سكالت.
�سلط���ات  حت���ّذر  �سن���وات،  ومن���ذ 
ومنظمات عّدة من االأخطار املحدقة 
بال�سب���اب يف "اإن�ستغ���رام" و"تيك 
ت���وك" و"يوتي���وب" وغريه���ا م���ن 

ات. املن�سّ

يف الرابع���ة فج���را، حي���ث يغط اجلمي���ع يف الن���وم، ير�سل موظف 
ر�سال���ة ن�سية اإىل مديره يف العمل يبلغه فيها اأنه م�ساب بفايرو�ض 
كورون���ا. وكانت الغاية من وراء هذه الكذبة، اأن تكون �سببا وجيها 
لك���ي ال يذه���ب املوظف اإىل عمله، اإال اأن االأم���ر انقلب عليه، ويواجه 
حالي���ا حكم���ا بال�سج���ن ملدة ت�س���ل اإىل 5 �سن���وات، وفق م���ا اأوردت 
�سحيفة "ديلي ميل الربيطانية". ويف التفا�سيل، فقد وقعت الق�سة 
يف اآب املا�س���ي بوالية نيو�س���اوث ويلز، جنوب �سرق���ي اأ�سرتاليا، 
عندم���ا اأر�سل جيمي بيتمان )23 عام���ا( املتهم باإر�سال ر�سالة ن�سية 
ملدي���ره عن���ده ال�ساع���ة الرابعة و15 دقيق���ة فجرا، مدعي���ا اأن نتيجة 
فح�ض فايرو����ض كورونا اإيجاببية، وبالت���ايل ال ميكنه العودة اإىل 
العم���ل. واأدت هذه احلادث���ة اإىل وقوع ت�سوي����ض يف عمل ال�سركة، 
حي���ث مت وقف العمل يف العديد من امل�ساريع، عالوة على و�سع 25 

عامال يف احلجر ال�سحي.

الفتيات  اأو�ساط  يف  املثايل  بالق�ام  اله��س  احت�اء  اإىل  "اإن�ستغرام" ت�سعى 
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كذبة ك�رونا تق�د �ساحبها 
لل�سجن

م�صطفى الكاظمي: علينا اال�صتفادة من منهج علي الوردي يف التحليالت االجتماعية
انطالق م�ؤمتر العل�م الجتماعية والإن�سانية   

 قال���ت جينيف���ر اأني�ست���ون اإنها مل حت�س���ر حفل توزي���ع جوائز 
االإمي���ي بلو����ض اأجنلو����ض ه���ذا الع���ام، ب�سب���ب جائح���ة فايرو�ض 

كورون���ا، ويف حديثها ع���ن االحتياط���ات التي اتخذته���ا للوقاية 
م���ن الفايرو�ض، قال���ت اأني�ستون اإنها مل تكن تخ���رج من املنزل 

ط���وال تلك الف���رتة. وهو ما كانت ق���د اأ�سارت اإلي���ه قبل عدة 
اأ�سابي���ع، يف ت�سريحاته���ا لو�سائ���ل االعالم، عل���ى �سعيد 

اآخ���ر، يف حوار اآخ���ر لها، حتدث���ت جينيف���ر اأني�ستون 
ع���ن الرومان�سي���ة، وح���ول م���ا اإذا كان���ت العالقات بني 
غ���ري امل�ساه���ري وامل�ساهري ميك���ن اأن تنج���ح، لتوؤكد اأن 
العالق���ة الناجحة ال ترتبط بال�س���رورة بكون الطرفني 
م�سهوري���ن اأم ال، حيث ميك���ن اأن تنجح عالقة بني اأحد 
امل�ساه���ري، حتى لو الطرف االآخ���ر مل يكن بنف�ض القدر 
م���ن ال�سه���رة، واأ�سافت اأنها ميك���ن اأن ترتبط ب�سخ�ض 

جينيفري اأني�ست�ن 
تك�سف م�قفها من الزواج  

اأي��ام  ع��دة  منذ  اأفغانيات  ن�ساء  تخو�ض 
ح��م��ل��ة اإل���ك���رتون���ي���ة حت���ت و���س��م��ي "ال 
تلم�ض مالب�سي" و"ثقافة اأفغان�ستان"، 
وذل���ك ���س��د ال��ق��وان��ني اجل��دي��دة التي 
ب�ساأن  فر�سها  طالبان  ح��رك��ة  ت��زم��ع 
من  كثري  وي��ت��داول  الطالبات.  زي 
وامل��ت��ع��اط��ف��ني معهن  االأف��غ��ان��ي��ات 
يف  التقليدية  ل���الأزي���اء  ���س��ورًا 
ب��االأل��وان،  ال��ب��الد، وه��ي غنية 
اللذين  والربقع  النقاب  عك�ض 
امل���راأة  ج�سد  ك��ام��ل  يغطيان 
اأزرق،  اأو  اأ�سود  اإم��ا  بلونني 
خالل  طالبان  فر�سته  وال��ذي 
 1996 ع���ام���ي  ب����ني  ح��ك��م��ه��ا 

و2001.
ود�سنت احلملة بهار جااليل، وهي 
اأ���س��ت��اذة ت��اري��خ ���س��اب��ق��ة يف اجل��ام��ع��ة 
جااليل  وتظهر  اأفغان�ستان.  يف  االأمريكية 
"تويرت"  على  ح�سابها  يف  من�سورة  �سورة  يف 
وهي بثوب مو�سى بالق�سب، قائلة "هذا زي اأفغاين 
تقليدي. كنت مراهقة يف هذه ال�سورة. لن ندع ثقافتنا 
ي�ستويل عليها اأولئك الذين يريدون حمونا". بدورها، 
ن�سرت النا�سطة ربيعة ن�سيمي تغريدة مرفقة ب�سورة 
من  الرغم  "على  فيها  قالت  خمطوبني،  و�سابة  ل�ساب 
امل�سي  قررنا  اأفغان�ستان،  يف  للغاية  املزعج  الو�سع 
كانت  االأ�سبوع.  هذا  نهاية  يف  احلنة  ليلة  يف  قدمًا 
احلدث  هذا  مثل  اإقامة  حول  خمتلطة  م�ساعر  لدينا 
املبهج يف مثل هذا الوقت ال�سعب، لكننا قررنا عدم 

ال�سماح لطالبان باإدارة حياتنا".

اأفغانيات ي�اجهن ق�انني 
و�سم  "طالبان" ويطلقن 

مالب�سي" تلم�س  "ل 
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