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اإخفاق كهربائي يوؤدي اإلى قطع تام في المحافظات الجنوبية
 بغداد/ المدى

�س���هدت ع���دد من املحافظ���ات اجلنوبية اأم����س الأربع���اء، انقطاعًا تامًا يف الكهرباء ب�س���بب 
خروج حمطات عن اخلدمة.

وذكرت م�سادر، اأن "انقطاعًا تامًا للكهرباء ح�سل يف حمافظات الب�سرة ومي�سان وذي 
قار ووا�سط ب�سبب خروج حمطات اجلنوب عن العمل".

واأ�ساف���ت امل�س���ادر، اأن "الكهرب���اء بداأت تع���ود تدريجي���ًا اإىل تلك املحافظ���ات بعد اإجناز 
اأعمال ال�سيانة".

واأو�سح���ت، اأن "ه���ذا النقط���اع الت���ام ح�س���ل بالرغ���م م���ن الوعود الت���ي اأطلقته���ا وزارة 
الكهرباء عن اإجنازها جميع ال�ستعدادات لف�سل ال�سيف".

 بغداد/ تميم الح�صن

داخ���ل  املعار�س���ة  فري���ق  ا�ستط���اع 
ي�سيط���ر  اأن  التن�سيق���ي"  "الإط���ار 
على "النقالب" الذي نفذه موؤخرًا، 
ن���وري املالكي زعيم دول���ة القانون، 
املر�سح���ن  اأوراق  ترتي���ب  ليعي���د 

لرئا�سة احلكومة.

وتقريب���ًا عادت نف����س ال�سماء التي 
كان الفري���ق ال�سيعي قد اأو�سك على 
اإع���الن اأحدهم رئي�سًا للوزراء بداية 
ال�سب���وع احل���ايل، ل���ول "ا�س���رار 
املالكي" وعودة مر�سحن )قيادين( 
من�سحب���ن اإىل ال�سب���اق ك���ردة فعل 

على ما فعله زعيم دولة القانون.
وع���اد "التن�سيق���ي" ليعط���ي ه���ذه 

امل���رة موعدًا جدي���دًا حل�سم مر�سح 
رئي�س احلكومة املقبل، اأق�ساه يف 
مطلع الأ�سب���وع املقبل بعد ت�سكيل 
جلن���ة م�سغرة للب���ت يف الأمر بعد 

تعذر الآليات ال�سابقة.
وحتى م�ساء الثالثاء املا�سي كانت 
الأزمة قد ت�ساع���دت داخل الفريق 
ال�سيع���ي وو�سل التفاق على ا�سم 

رئي�س ال���وزراء املقب���ل اإىل طريق 
م�سدود، فماذا حدث؟

بح�س���ب املعلوم���ات الت���ي و�سلت 
اإىل )املدى( اأن "الإطار التن�سيقي" 
قرر اأخريًا اأن يواج���ه "زعيم دولة 
القان���ون" بخط���ورة و�سع���ه بع���د 
تفاع���ل ق�سي���ة م���ا ب���ات يع���رف ب� 

املالكي". "ت�سريبات 

كم���ا يخ�س���ى "التن�سيق���ي" خروج 
الأم���ر من حتت ال�سيط���رة وظهور 
بال�س���وت  جدي���دة  ت�سجي���الت 
وال�س���ورة ه���ذه امل���رة، كم���ا يت���م 
تردي���ده يف الأو�س���اط ال�سيا�سي���ة 
والت���ي ق���د ي�سعب معه���ا النفي اأو 

الدعاء بان تلك املقاطع مفربكة.
 التفا�صيل �س3

بعد ليلة الن�صداد "اإطاريون"  ا�صتثمروا "غ�صب ال�صدر"

المعار�سة داخل "التن�سيقي" ت�سيطر على "انقالب 
المالكي" وتعزله عن التر�سح لوالية جديدة

 بغداد/ المدى

اأ�سف���ر اعت���داء ترك���ي اأثن���اء وق���ع يف ده���وك، اأم�س 
الأربعاء، ع���ن وقوع 9 �سهداء و23 جريحًا، جميعهم 

من ال�سياح.
وقال���ت م�س���ادر حملي���ة، اأن "الق���وات الرتكية قامت 
بق�س���ف مناط���ق عراقي���ة يف ده���وك م���ا اأ�سف���ر ع���ن 

ا�ست�سهاد 9 اأ�سخا�س واإ�سابة 23 اأخرين".
واأ�سافت امل�سادر، اأن "جميع ال�سحايا �سياح قادمون 
من خمتلف املحافظات"، م�س���رية اإىل "نقل اجلرحى 

اإىل امل�ست�سفيات وتوفري امل�ستلزمات الطبية لهم".
ب���دوره ق���ال رئي����س اجلمهوري���ة بره���م �سال���ح اإن 
ث���ل انتهاكًا ل�سي���ادة البلد وتهدي���دًا لالأمن  الق�سف يمُ
القوم���ي العراقي"، فيما اأكد رئي����س جمل�س الوزراء 

م�سطف���ى الكاظمي اأن "الع���راق يحتفظ بحقه الكامل 
بالرد على ه���ذه العتداءات و�سيقوم بكل الإجراءات 
الالزم���ة حلماية �سعب���ه وحتميل املعت���دي كل تبعات 

الت�سعيد امل�ستمر".
اأف���اد م�س���در دبلوما�س���ي ب���اأن  ويف تط���ور لح���ق، 
"الع���راق رف���ع �سك���وى ل���دى جمل����س الأم���ن ب�ساأن 

العتداءات الرتكية".
اإىل ذل���ك، اقرتح زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر 
عل���ى احلكومة تقلي���ل التمثي���ل الدبلوما�سي الرتكي 
وغلق املط���ارات واملعاب���ر معها ورف���ع �سكوى لالأمم 
املتح���دة واإلغاء التفاقية املوقعة ب���ن البلدين، ما مل 
تتعه���د تركيا بعدم ق�سف الأرا�س���ي العراقية اإل بعد 
اإخب���ار احلكوم���ة وال�ستعان���ة به���ا اإذا كان���ت هن���ات 

تهديدات قرب حدودها.

اعتداء تركي اآثم يوقع 32 �سهيدًا وجريحًا

 بغداد/ فرا�س عدنان

بداأت الق���وات الع�سكرية بعملية جديدة ت�سارك 
فيه���ا قطعات تابع���ة لإقلي���م كرد�ست���ان ملالحقة 
عنا�سر تنظي���م داع�س املتواجدي���ن يف �سل�سلة 
جب���ال قرة جوخ تق���ع يف ق�ساء خممور جنوب 
�سرق���ي نين���وى، الذي���ن اأقام���وا في���ه م�سافات 
م�ستغلن بمُعد القوات الأمنية عنهم وبداأوا ب�سن 

هجمات وعقد اجتماعات وتهيئة اإرهابين.
وتوؤكد قيادة العمليات امل�سرتكة اأن هذا التحرك 

الع�سكري يث���ل ال�سفحة الرابع���ة من عمليات 
الإرادة ال�سلب���ة يف مطاردة بقايا تنظيم داع�س 
الإرهاب���ي، واأنه���ا تختل���ف ع���ن غريه���ا كونه���ا 
جاءت بعد �سل�سلة م���ن الجتماعات والتن�سيق 

امل�سرتك مع اإقليم كرد�ستان.
وقال املتحدث با�سم القيادة حت�سن اخلفاجي، 
اإن "القي���ادة الع�سكرية اأطلقت ال�سفحة الرابعة 
من عملي���ة الإرادة ال�سلبة يف جبال قره جوخ، 
وهي تختلف عن �سابقاتها كونها ت�سهد م�ساركة 

قوات البي�سمركة".

واأ�س���اف اخلفاج���ي، اأن "العملي���ة اجلديدة مت 
التخطي���ط له���ا بنح���و جي���د، نتيج���ة معلومات 
ا�ستخباري���ة دقيقة ويف مناط���ق مهمة تعّد ذات 

الهتمام الأمني امل�سرتك".
واأ�س���ار، اإىل اأن "�سل�سل���ة جبال ق���ره جوخ تعد 
�سعبة ج���دًا من الناحي���ة اجلغرافي���ة، وتنظيم 
داع����س الرهاب���ي يتواج���د فيها كون���ه ا�ستغل 
ع���د امل�ساف���ة بين���ه وب���ن  �سعوب���ة الأر����س وبمُ

القوات الحتادية اأو قوات البي�سمركة".
 التفا�صيل �س3

محا�سرة "داع�ش" في جبال "قرة جوخ"

 ترجمة: حامد اأحمد

اأف���اد تقرير، باأن العق���ارات يف العراق هي 
الأغل���ى ثمنًا يف دول املنطق���ة، فيما حتدث 
ع���ن تفاقم اأزم���ة ال�سكن والنت�س���ار الكبري 
للع�سوائي���ات والتج���اوزات على ممتلكات 
الدولة، ياأتي ذلك يف وقت اأ�سار م�سوؤولون 
حكوميون اإىل القيام بالعديد من امل�ساريع 
من اأج���ل معاجلة اأزمة ال�سك���ن منها اإن�ساء 
مدن �سخم���ة وتقدمي قرو�س مي�ّسرة، فيما 
اتهم���ت جلنة نيابية، احلكومة باأنها ف�سلت 

يف تنفيذ مبادرة )داري(.
وذك���ر تقري���ر ملوق���ع املوني���رت الإخب���اري 
ترجمت���ه )امل���دى(: اإن "الفتق���ار اإىل �سكن 
رخي�س متاح ه���و اأحد اأكرث اأزمات العراق 

تعقيدًا".
واأ�ساف، اأن "ذلك ياأتي بالتزامن مع معاناة 
البل���د م���ن نق����س وعج���ز ح���اد بالوحدات 
ال�سكني���ة تق���در بح���دود 3.5 مليون وحدة 
�سكني���ة وفق���ًا لإح�س���اءات وزارة الإعم���ار 

والإ�سكان والبلديات والأ�سغال العامة".
 التفا�صيل �س2

 عقارات العراق االأغلى 
في دول المنطقة 

 بغداد/ المدى

العام����ة و�سعه����ا خط����ة  امل����رور  اأك����دت مديري����ة 
لمت�سا�س زخم عملي����ة تبديل لوحات املركبات، 
لفت����ة اإىل تخ�سي�����س ع����دد كب����ري م����ن املواق����ع 
لإجناز العملية، منها قواطع املديرية، موؤكدة اأن 
الر�س����وم التي �سوف يتحمله����ا املواطن تبلغ 50 

األف دينار.
وقال مدير املرور العامة اللواء طارق اإ�سماعيل، 
اإن "اخلط الإنتاجي للوحات املركبات يف العراق 
و�س����ل اإىل مراحله الأخرية، و�س����وف يدخل اإىل 

اخلدمة خالل اليومن املقبلن".
واأ�س����اف اإ�سماعي����ل، اأن "الع����راق مل ي�سه����د م����ن 
ع����ام 2003 وج����ود معمل، وال�سي����اق املعتاد كان 
اللج����وء اإىل دول اأخ����رى لغر�����س �س����راء لوحات 
ال�سي����ارات وهذه العملية فيه����ا م�ساعب ومعقدة 

ما ت�سبب ب�سح يف تلك اللوحات".
واأ�س����ار، اإىل اأن "مديرية امل����رور تعمل بوجبتن 
الأوىل �سباحي����ة والثاني����ة م�سائي����ة يف مق����رات 
الت�سجيل منذ عامن، وهناك ان�سيابية عالية يف 
مت�سي����ة املعامالت بعد اإزال����ة العديد من احللقات 

الروتينية".
 التفا�صيل �س4

خطة لتخفيف 
زخم ا�ستبدال 

لوحات المركبات

 بغداد/ نباأ م�صرق

توق���ع خرباء، اأم����س الأربع���اء، اأن حتقق 
نهاي���ة  �سافي���ًا  فائ�س���ًا  النف���ط  اإي���رادات 
العام احل���ايل بنحو 25 تريلي���ون دينار، 
م�ستبعدين اإمكاني���ة اإقرار قانون املوازنة 
العام���ة الحتادية للع���ام احلايل، موؤكدين 
اأن احلكومة احلالية ل ت�ستطيع الت�سرف 
به���ذه املبلغ كونها حكوم���ة ت�سريف مهام 
يومية. وقال اخلبري القت�سادي م�سطفى 

اإن  )امل���دى(،  اإىل  حدي���ث  يف  حنتو����س، 
قد  ال�سنة  لهذه  العراقية  الدولة  "اإيرادات 
ت�س���ل اإىل 120 مليار دولر، اأي ما يقارب 

180 تريليون دينار".
"ه���ذه املع���دلت  اأن  واأ�س���اف حنتو����س، 
تظه���ر اأن الزي���ادة �ستح�س���ل عم���ا قررته 
 50 م���ن  باأك���رث  املا�س���ي  الع���ام  موازن���ة 

تريليون دينار".
واأ�س���ار، اإىل اأن "موازن���ة الع���ام املا�س���ي 
والت���ي يت���م العم���ل مبوجبها حالي���ًا وفق 

قان���ون الإدارة املالي���ة الحتادي���ة رق���م 6 
ل�سنة 2019، تقدر الإيرادات ب�نحو 128 

تريليون".
وبن حنتو����س، اأن "قانون الدعم الطارئ 
لالأمن الغذائي والتنمية الذي اأقره جمل�س 
الن���واب موؤخرًا ودخ���ل حي���ز التنفيذ، قد 
ن����س عل���ى متوي���ل وزارة املالي���ة ب���� 25 
تريليون دينار، م���ن الفائ�س املتحقق عن 

اإيرادات بيع النفط".
 التفا�صيل �س2

توقعات بو�سول فائ�ش مبيعات النفط لـ 25 تريليون دينار

 بغداد/ المدى

ذك���رت وزارة ال�سح���ة اأن الع���راق اأنه���ى الأ�سب���وع 
الثال���ث م���ن املوج���ة الوبائي���ة اخلام�س���ة لفايرو�س 
كورون���ا، لفت���ة اإىل اأن الإ�ساب���ات وعل���ى الرغم من 
�سرع���ة النت�س���ار لكنه���ا متو�سط���ة وخفيف���ة ال�سّدة، 

مبينة اأن احلالت احلرجة قليلة للغاية.
و�سجل املوقف الوبائي بح�سب بيان وزارة ال�سحة 
ال���ذي تلقته )امل���دى(، اأم����س )4247( اإ�سابة جديدة 
بكورون���ا، م���ع )3( ح���الت وف���اة، و)3473( حال���ة 

�سفاء، وتلقي )17071( �سخ�سًا اللقاح.
وق���ال مدي���ر ق�سم تعزي���ز ال�سحة يف ال���وزارة هيثم 
العبي���دي، اإن "الع���راق اأكمل الأ�سب���وع الثالث وهو 

حت���ت تاأثر املوج���ة الوبائية اخلام�سة م���ن فايرو�س 
كورونا".

واأ�س���اف العبيدي، اأن "املوؤ�س�سات ال�سحية لحظت 
ارتفاع���ًا وا�سح���ًا يف اأع���داد الإ�ساب���ات"، مبين���ًا اأن 
فاأنها متو�سطة  "الإ�ساب���ات ورغم �سرعة النت�س���ار 

ال�سّدة".
واأ�سار، اإىل اأن "احلالت الوخيمة وال�سديدة قليلة"، 
مبين���ًا اأن "بع����س الأي���ام قد �سه���دت ت�سجيل نحو 5 
اآلف اإ�ساب���ة"، مبين���ًا اأن "ال���وزارة اتخ���ذت جمي���ع 
الحتياط���ات للتعام���ل م���ع اأي موق���ف وبائ���ي جديد 
�س���واء على �سعيد توفري الأ�س���رة اأو الدعم العالجي 

اأو اللقاحات".
 التفا�صيل �س2

اإ�سابات الموجة الخام�سة لكورونا 
خفيفة ومتو�سطة

 متابعة: المدى

اأف����ادت و�سائ����ل اإع����الم �سوري����ة، اأم�����س الأربع����اء، 
ب����اأن دم�س����ق ق����ررت قط����ع العالق����ات الدبلوما�سية 
م����ع اأوكرانيا، وذل����ك ردًا على ق����رار الأخرية بقطع 

العالقات مع �سوريا.
وذك����رت وكال����ة "�سان����ا" ال�سورية نقاًل ع����ن م�سدر 
اأن  واملغرتب����ن  اخلارجي����ة  وزارة  يف  ر�سم����ي 
قط����ع  ق����ررت  ال�سوري����ة  العربي����ة  "اجلمهوري����ة 
العالق����ات الدبلوما�سية م����ع اأوكراني����ا، وذلك عماًل 

مبب����داأ املعامل����ة باملث����ل وردًا عل����ى ق����رار احلكومة 
الأوكرانية بهذا اخل�سو�س".

واأ�س����اف امل�س����در، اأن "�سوريا تذك����ر اأن احلكومة 
الأوكرانية قامت بقط����ع العالقات عمليًا مع �سوريا 
من����ذ الع����ام 2018 عندم����ا رف�س����ت جتدي����د �سمات 
يف  العامل����ن  ال�سوري����ن  للدبلوما�سي����ن  الإقام����ة 
ال�سف����ارة ال�سوري����ة بكيي����ف م����ا جع����ل م����ن املتعذر 
تعلي����ق  حين����ه  يف  ومت  مهامه����م  ممار�س����ة  عليه����م 
العم����ل بال�سفارة نتيجة املواقف العدائية للحكومة 

الأوكرانية".

�سوريا تقطع العالقات مع اأوكرانيا

ــــراه  ـــا ت ـــم ـــي ك ـــاب ـــخ ـــت ـــاق االن ـــق ـــح ـــت ـــس اال�
الــد�ــســتــور ــه  ب يق�سي  ومـــا  ال�سلطة  6اأحـــــزاب 
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 بغداد/ ح�صين حاتم

بح���الت  قيا�سي���ة  اأرقام���ًا  املحاك���م  �سّجل���ت 
الط���الق ب�سب���ب ال���زواج املبك���ر والأو�ساع 
يعانيه���ا  الت���ي  والجتماعي���ة  القت�سادي���ة 

الزوجان.
يف اآخ���ر اإح�سائي���ة �سهري���ة ن�سره���ا جمل�س 
الق�س���اء الأعلى، حل���الت ال���زواج والطالق 
يف الع���راق، بلغ عدد الزيج���ات اجلديدة يف 
�سه���ر حزيران املا�سي اأكرث من 32 األف حالة 
زواج، فيم���ا بل���غ ع���دد ح���الت الط���الق نحو 
6330 حال���ة ط���الق اأي مت ت�سجي���ل اأكرث من 
211  حال���ة ط���الق يف الي���وم الواحد، حيث 
ت�س���درت العا�سم���ة بغ���داد القائم���ة بحالت 

الزواج والطالق.
وتقول ا�ستاذة عل���م النف�س يف جامعة بغداد 
�سيم���اء عبد العزيز، اإن "الط���الق يتجه نحو 
ت�ساع���د م�ستمر قيا�س���ًا بال���دول املجاورة"، 
لفت���ة اإىل اأن "الط���الق يف الع���راق اأ�سب���ح 

ظاهرة".
وم���ن الأ�سب���اب الت���ي فاقم���ت تزاي���د حالت 

الط���الق، تع���زو عب���د العزي���ز، ال�سب���ب اىل، 
الأه���ل  ورغب���ة  للفتي���ات  املبك���ر  "ال���زواج 
بتزويج بناتهم فقط دون التفكري يف النتائج 

التي �ستح�سل عقب الزواج".
"الإح�سائي���ات  اأن  العزي���ز،  عب���د  وت���رى 
احلقيقي���ة حل���الت الط���الق تف���وق امل�سجلة 
ر�سمي���ًا، اإذ اأن الكثري م���ن احلالت تكون يف 
البي���وت كاأن يك���ون طالق���ًا عاطفي���ًا وطالق���ًا 

نف�سيًا، وغري م�سجلن يف املحاكم". 
وم���ن اأ�سباب الط���الق اأي�س���ًا، اأو�سحت عبد 
العزي���ز اأن "احلال���ة القت�سادي���ة تلعب دورًا 
كبريًا يف ا�ستقرار الأ�س���ر وا�ستمرار احلياة 
"اغل���ب  اأن  اإىل  لفت���ة  طبيعي���ة"،  ب�س���ورة 
ال�سباب يعانون م���ن البطالة اأو يكون عملهم 
باأجور يومي���ة تقت�سر عل���ى تي�سري اأمورهم 
اليومية فق���ط دون �سمانات م�ستقبلية وهذا 
ب���دوره يوؤثر ب�سورة كب���رية على مدخولت 

الفرد والأ�سرة ب�سورة عامة".
وتابع���ت، "م���ن الأ�سباب الت���ي زادت حالت 
الط���الق اأي�سًا، ه���و ا�ستخ���دام التكنولوجيا 
ثقاف���ات  اإىل  والدخ���ول  �سلبي���ة  ب�س���ورة 

واخالقي���ات ل مت���ت اىل جمتمعن���ا ب�سلة"، 
الع�سائ���ر  "جمتمعن���ا حتكم���ه  ب���اأن  منوه���ة 
يف  ناف���رة  تك���ون  ق���د  الأخالقي���ة  والقي���م 
املجتمعات الأخ���رى"، م�ستدرك���ة، "ان�سغال 
ال���زوج باأم���ور التكنولوجي���ا، وق�ساء وقت 
طوي���ل عل���ى مواق���ع التوا�س���ل الجتماعي، 
واهمال���ه لالأ�س���رة، واحد من عوام���ل ازدياد 

ظاهرة حالت الطالق اأي�سًا".
ولفت���ت عب���د العزي���ز اإىل، اأن "الفئ���ة الأكرث 
م���ن املطلقن ه���م ال�سب���اب، لنف����س الأ�سباب 
الت���ي ذكرناه���ا بالإ�ساف���ة اىل تدخ���ل اأ�س���ر 
ال���زوج والزوجة بحياة الزوج���ن، والعنف 

الأ�سري".
بدوره، يق�سم اخلبري القانوين علي التميمي 
و)حالت  عامة(  )حالت  اىل  الطالق  حالت 
"احلالت  اإن  التميمي،  خ��ا���س��ة(.وي��ق��ول 
يف  مت�سابهة  تكون  تكاد  التي  ه��ي  العامة 
ح����الت ال��ط��الق وال��ت��ف��ري��ق ال��ق�����س��ائ��ي يف 
ال�سرعية  املحاكم  اأم��ام  املنظورة  ال��دع��اوى 
وت��ت��م��ث��ل ب��احل��ال��ة الأم��ن��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 
والج���ت���م���اع���ي���ة، وال���ع���ام���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، 

كليهما". اأو  ال����زوج����ن  اأح�����د  وح����داث����ة 
اأم���ا احل���الت اخلا�س���ة فبن اأنه���ا "احلالت 
الت���ي تكون متنوعة ولي�س���ت مت�سابهة وهي 

اأقل كثريًا من حالت الطالق العامة".
"احل���الت اخلا�س���ة  اأن  واأ�س���اف التميم���ي 
تتمثل بع���دم وجود تكاف���وؤ تعليمي وثقايف، 
وهذا عندما يكون هن���اك تنا�سز يف ال�سهادة 
بينهم���ا واأي�س���ا الوعي الثق���ايف فتجد تكربًا 
م���ن اأحدهما على الآخر مم���ا يجعل ا�ستمرار 
م�ستحي���ل  �سب���ه  بينهم���ا  الزوجي���ة  احلي���اة 
وتوا�س���ل احلي���اة الزوجي���ة بينهم���ا جم���رد 
اأو  لأحدهم���ا  م�ستم���ر  وتعذي���ب  جحي���م 

لكليهما".
احل���الت  "م���ن  اأن  اإىل،  التميم���ي  واأ�س���ار 
اخلا�سة اأي�سًا، عدم وجود تكافوؤ اقت�سادي، 
كاأن يك���ون الزوج���ان موظفن م���ع تباين يف 
رواتبهما ومراكزهم���ا الوظيفية وخ�سو�سًا 
ال�سل���م  يف  ال���زوج  عل���ى  الزوج���ة  تف���وق 
الوظيف���ي والرات���ب ال���ذي تتقا�س���اه يزي���د 
ال�سغ���ط عل���ى ال���زوج بالإ�ساف���ة اىل ع���دم 

وجود تكافوؤ اجتماعي".

االأُ�سر  َجمع  ت�سّتت  الطالق  اآفة  �ساعة..  كل  حاالت   9

البحرين    ي��واج��ه��ون  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة  ل��ي��وث 

الطق�س في العراق ي�سجل درجات حرارة خم�سينية .. عد�سة: محمود روؤوف
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وذك���ر تقري���ر ملوق���ع املوني���ر االإخباري 
ترجمته )امل���دى(: اإن "االفتقار اإىل �شكن 
رخي����س مت���اح ه���و اأح���د اأك���ر اأزم���ات 

العراق تعقيدًا".
واأ�ش���اف اأن "ذل���ك ياأت���ي بالتزام���ن م���ع 
م���ن نق����س وعج���ز ح���اد  البل���د  معان���اة 
بالوح���دات ال�شكني���ة تقدر بح���دود 3.5 
ملي���ون وحدة �شكني���ة وفق���ًا الإح�شاءات 
والبلدي���ات  واالإ�ش���كان  االإعم���ار  وزارة 

واالأ�شغال العامة".
واأ�ش���ار, اإىل اأن "عوامل متعددة ا�شتملت 
عل���ى تزاي���د بالع���دد ال�ش���كاين والهجرة 
اإىل  املدين���ة واالفتق���ار  اإىل  الري���ف  م���ن 
م���وارد مالية وطبيعي���ة واأزمات ومعارك 

ا�شتمرت الأكر من اأربعة عقود".
وحت���دث التقري���ر, ع���ن "تاأث���ري عواق���ب 
اجتياح تنظيم داع�س االإرهابي مل�شاحات 
وا�شعة من البالد وتدمري البيوت والبنى 

التحتية واملن�شاآت العامة".
واأك���د, اأن "جمي���ع تلك العوام���ل �شاهمت 
م���ن  وزادت  ال�شك���ن  اأزم���ة  تفاق���م  يف 
يف  والع�شوائي���ات  امل�شردي���ن  ن�شب���ة 
امل���دن و�شواحيه���ا". وبني التقري���ر, اأن 
"تقدي���رات وزارة التخطيط لعام 2019 
اأو�شح���ت اأن الع���راق يح���وي م���ا يقارب 
جتمع���ات  اأو  ع�شوائي���ة   3,700 م���ن 
�شكنية غري ر�شمي���ة ي�شكن فيها 3 ماليني 
�شخ�س تقريب���ًا". و�شّدد, على اأن "اأحياء 
�شكني���ة فق���رية وع�شوائي���ات تتباين يف 
طريق���ة بنائه���ا منت�ش���رة يف مناطق عدة 
من الب���الد". ولفت التقري���ر, اإىل "وجود 

بيوت مبنية من الطني يف بع�س املناطق 
واأخ���رى باأحج���ار ا�شمنتي���ة م�شيدة على 
اأرا����سٍ  وحت���ى  للدول���ة  تابع���ة  اأرا����سٍ 

مروكة مملوكة الأهايل اآخرين".
وتاب���ع, اأن "بع�س هوؤالء ال�شكان حولوا 
قواع���د ع�شكرية ومن�ش���اآت واأبنية تابعة 
جلي�س النظ���ام ال�شابق واأجهزته االأمنية 

اإىل بيوت وجممعات �شكنية".
واأورد التقرير, اأن "العا�شمة بغداد ت�شم 
الع���دد االأك���رب م���ن الع�شوائي���ات بحدود 
1000 ع�شوائي���ة تليه���ا الب�ش���رة بحدود 

700 ع�شوائية".
االأمم  برنام���ج  "تقدي���رات  اأن  واأردف, 
اأظهرت  املتحدة للم�شتوطن���ات ال�شكانية 
اأن مدن العراق ت���اأوي ما يقارب من %70 
م���ن �ش���كان البل���د واأن التع���داد ال�شكاين 

يزداد على نحو �شريع".
واأف���اد التقري���ر, ب���اأن "الربنام���ج اأ�ش���ار 
اإىل اأن ع���ددًا �شخم���ًا من النا����س, ال�شيما 
الفقراء, يعي�شون يف بيوت ذات م�شتوى 
مت���دٍن وع�شوائيات يعانون م���ن االفتقار 
اأ�ش���رار جانبي���ة  للخدم���ات العام���ة م���ع 
ت�شببه���ا م�ش���ادر املي���اه امللوث���ة وتل���وث 

الهواء وتغري املناخ."
واأكد, اأن "الع���راق تاأثر باأزمات �شيا�شية 
ونزاع���ات وحروب امت���دت الأكر من 40 
عام���ًا. وما تزال البالد تع���اين من تبعات 
احل���رب م���ع داع�س وما جنم ع���ن ذلك من 
تدم���ري ملن���ازل وبن���ى حتتي���ة ومن�ش���اآت 

عامة".
وب���ني التقري���ر, اأن "احلكوم���ة العراقية 
حت���اول االآن اإيج���اد حل���ول لالأزمة وذلك 

باإطالق عدة م�شاريع �شكنية".

الوطني���ة  الهيئ���ة  رئي�ش���ة  وتق���ول 
لال�شتثمار, �شهى النجار, "العام املا�شي 
�شه���د من���ح تراخي����س ل���� 130 م�شروع���ًا 
ا�شتثماريًا �شكني���ًا, والعمل قد بو�شر يف 

كثري من امل�شاريع امل�شجلة".
وعد التقري���ر, "م�شروع ب�شماية ال�شكني 
يف  ال�شخم���ة  االإ�ش���كان  م�شاري���ع  م���ن 
العراق الذي نفذته �شركة كورية جنوبية 
ويحتوي على 100 األف وحدة �شكنية".

وتابع, اأن "احلكومة العراقية اأطلقت يف 
متوز عام 2021 مب���ادرة )داري( لل�شكن 
التي ت�شتهدف طبقة وا�شعة من ال�شرائح 
االجتماعي���ة ب�شمنه���م عوائ���ل ال�شه���داء 
واملواطنني الذين مل يح�شلوا �شابقًا على 

ن�شيبهم من توزيع االأرا�شي".
من�ش���ة  "اإط���الق  اإىل  التقري���ر,  ون���ّوه 
الكروني���ة بهذا اخل�شو�س للتقدمي على 
اأرا����سٍ �شكني���ة يف كل املحافظ���ات, ع���دا 
اإقلي���م كرد�شت���ان, بل���غ عدده���ا 550 األف 

قطعة �شكنية".
م���ن جانبه, وّج���ه ع�شو جلن���ة اخلدمات 
واالإعم���ار النيابية هم���ام التميمي اتهامًا 
للحكومة بف�شله���ا يف تنفيذ مبادرة داري 

على اأر�س الواقع".
ال���وزراء  رئي����س  م�شت�ش���ار  ق���ال  لك���ن 
ل�شوؤون االإعمار واال�شتثمار, �شباح عبد 
اللطي���ف, ق���ال اإن "توزيع قط���ع اأرا�شي 
مب���ادرة )داري( ال�شكنية �شيت���م تنفيذها 
ر�شمي���ًا قريبًا وبح�ش���ور رئي�س الوزراء 
باالإ�شاف���ة اىل توزي���ع 330 األ���ف قطع���ة 

�شكنية كجزء من م�شاريع اأخرى".
وذكر التقري���ر: اإن "هذه املبادرة تعّد هي 
ثاين اأكرب مبادرة لالإ�ش���كان بعد م�شروع 

الع���ام  من���ذ  ال�شكن���ي  ب�شماي���ة  مدين���ة 
2003". ويوا�ش���ل, اأن "م�شاريع اأخرى 
اأعلن���ت عنه���ا احلكوم���ة يف م�شع���ى منها 
ملعاجل���ة اأزمة ال�شكن ه���و م�شروع مدينة 
الرفيل, حيث مت تخ�شي�س م�شاحة بقدر 
106 دومنات حتيط مبنطقة مطار بغداد 

الدويل لال�شتثمار".
 وقالت, النج���ار, رئي�شة هيئة اال�شتثمار 
"املدين���ة  اإن  �شحفي���ة  ت�شريح���ات  يف 
مراح���ل,  اأرب���ع  عل���ى  ان�شاوؤه���ا  �شيت���م 
املرحل���ة االأوىل �شت�شتم���ل عل���ى ت�شيي���د 

75 األ���ف بي���ت تقريب���ًا ت���اأوي 300 األ���ف 
�شخ����س تقريب���ًا باالإ�شاف���ة اىل حم���الت 
جتارية وم�شت�شفيات ومدار�س ومن�شاآت 

ترفيهية".
امل�ش���روع  "ه���ذا  اأن  النج���ار,  وتابع���ت 
�شيك���ون له اأث���ر اإيجابي عل���ى االقت�شاد, 
ال�شيم���ا واأنه �شيوفر �شك���ن ملا يقارب من 
مليون �شخ����س ويفتح املج���ال الأكر من 

100 األف فر�شة عمل".
وكان���ت احلكومة قد اأعلن���ت يف حزيران 
ع���ام 2021 ع���ن مب���ادرة ل�ش���راء وبن���اء 

بيوت عرب قرو�س بدون فوائد. 
وق���ال املتح���دث با�ش���م جمل�س ال���وزراء, 
ح�شن ناظ���م, اإن "البنك املركزي العراقي 
قام باملب���ادرة بتمويل امل�ش���رف العقاري 
و�شندوق االإ�شكان باأكر من 1.8 ترليون 

دينار عراقي )1.2 مليار دوالر(".
وتابع ناظم, اأن "املبادرة �شتوفر قرو�شًا 
للمواطن���ني خالي���ة م���ن الفوائ���د ل�ش���راء 
املواطن���ون  �شكني���ة.  وح���دات  بن���اء  اأو 
�شيقومون بت�شديد القر�س على مدى 20 
عامًا و�شيك���ون حافزًا لهم ل�شراء وحدات 

�شكني���ة." واأكد التقرير, اأن "اأزمة ال�شكن 
يف الع���راق ق���د تفاقم���ت كث���ريًا نتيج���ة 
املمتل���كات  باأ�شع���ار  امل�شتم���ر  االرتف���اع 

العقارية". 
"مراقب���ني  اأن  اإىل  التقري���ر,  وم�ش���ى 
يعتق���دون اأن الكث���ري من ه���ذه العقارات 
ال�شكني���ة ه���ي اأغل���ى ثمن���ًا م���ن عق���ارات 
�شكنية موجودة يف م���دن بلدان م�شتقرة 
جم���اورة ب�شمنه���ا اإ�شطنب���ول وطه���ران 

وعمان".
عن: م�قع امل�نيرت

م�ساريع حك�مية لتقليل اأزمة ال�سكن ولجنة نيابية تتحدث عن ف�سل مبادرة "داري"

عق��ارات الع��راق الأغلى ب��ن دول املنطقة مع تفاق��م الع�شوائي��ات والتجاوزات

 بغداد/ المدى

اأنه���ى  الع���راق  اأن  ال�شح���ة  وزارة  ذك���رت 
الوبائي���ة  الموج���ة  م���ن  الثال���ث  االأ�شب���وع 
الخام�ش���ة لفايرو����س كورونا, الفت���ة اإلى اأن 
االإ�شابات وعلى الرغم م���ن �شرعة االنت�شار 
لكنه���ا متو�شطة وخفيف���ة ال�ش���ّدة, مبينة اأن 

الحاالت الحرجة قليلة للغاية.
و�شج���ل الموق���ف الوبائ���ي بح�ش���ب بي���ان 
وزارة ال�شح���ة الذي تلقته )الم���دى(, اأم�س 
)4247( اإ�شاب���ة جدي���دة بكورون���ا, مع )3( 
حاالت وف���اة, و)3473( حالة �شفاء, وتلقي 

)17071( �شخ�شًا اللقاح.
وقال مدير ق�شم تعزي���ز ال�شحة في الوزارة 
هيث���م العبيدي, اإن "الع���راق اأكمل االأ�شبوع 
الثال���ث وه���و تحت تاأث���ر الموج���ة الوبائية 

الخام�شة من فايرو�س كورونا".
"الموؤ�ش�ش���ات  اأن  العبي���دي,  واأ�ش���اف 
ال�شحية الحظ���ت ارتفاعًا وا�شحًا في اأعداد 
االإ�شاب���ات", مبين���ًا اأن "االإ�شاب���ات ورغ���م 

�شرعة االنت�شار فاأنها متو�شطة ال�شّدة".
الوخيم���ة  "الح���االت  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار, 
وال�شديدة قليلة", مبينًا اأن "بع�س االأيام قد 
�شه���دت ت�شجيل نحو 5 اآالف اإ�شابة", مبينًا 
اأن "ال���وزارة اتخ���ذت جمي���ع االحتياط���ات 
للتعام���ل م���ع اأي موقف وبائ���ي جديد �شواء 
على �شعيد توفير االأ�شرة اأو الدعم العالجي 
اأن  العبي���دي,  واأو�ش���ح  اللقاح���ات".  اأو 

"االعداد الحقيقية هي اأعلى مما يتم االإعالن 
عن���ه, الأن الغالب من الم�شابين ال يراجعون 
المراك���ز ال�شحي���ة ويت���م عالجه���م م���ن قبل 

االأطباء اأو ال�شيدلية".
و�شّدد, عل���ى اأن "المر�س اأ�شبح معروفًا في 
العراق والحاالت الب�شيط���ة عالجها وا�شح 
بالن�شب���ة لمعظ���م النا�س وبع����س المفا�شل 
والعي���ادات  ال�شيدلي���ات  مث���ل  ال�شحي���ة 
الخا�شة". ويوا�شل العبيدي, اأن "الوزارة 
واجه���ت حملة من خ���الل ت�شوي���ه اللقاحات 
الم�ش���ادة لكورون���ا ف���ي و�شائ���ل التوا�ش���ل 
االجتماعي, وبعد مرور مدة تمكنا عبر فرق 

تعزيز ال�شحة من التوعية باأهمية اللقاح".
ف���ي  م�شتم���رة  ال�شح���ة  "وزارة  اأن  واأك���د, 
حم���الت التلقي���ح عب���ر المواق���ع المنت�ش���رة 
يك���ون  وال���دوام  المحافظ���ات  جمي���ع  ف���ي 
لوجبة �شباحية واأخ���رى م�شائية وفي اأيام 
العط���ل والمنا�شب���ات", مو�شح���ًا اأن "اأعداد 
الملقحين ما زالت دون الم�شتوى المطلوب, 
اأم���ا ال���وزارة فاأنه���ا هي���اأت الج���رع لجمي���ع 

العراقيين من هم فوق �شن 12 عامًا".
"اأهمي���ة االلت���زام  اإل���ى  وم�ش���ى العبي���دي, 
بارت���داء  المتمثل���ة  الوقائي���ة  باالإج���راءات 
الكمام���ات والتعقي���م والتباع���د االجتماع���ي 
ف�شاًل عن تلقي اللقاحات بجميع الجرعات".

من جانبه, اأف���اد اخت�شا�شي ال�شحة العامة 
ح�شن الق���زاز, اأن "فايرو�س كورونا ينت�شر 
من���ذ اأكث���ر من �شنتي���ن وهو ياأت���ي بموجات 

ومتح���ورات, اأ�شوة بالفايرو�شات التنف�شية 
االأخرى".

وتاب���ع القزاز, اأن "اتخاذ اإج���راءات م�شّددة 
ال�شام���ل  الحظ���ر  مث���ل  المواطني���ن  بح���ق 
والغل���ق ال يمن���ع انت�شار الفايرو����س, وذلك 
ظه���ر وا�شحًا في دول متط���ورة مثل ال�شين 
الو�شيل���ة  "اللق���اح  اأن  وراأى,  وغيره���ا". 
االأمث���ل للوقاية م���ن الفايرو����س", موؤكدًا اأن 
"اأي���ة اإجراءات تتخذ في دول العالم الثالث 
مثل العراق وغيره نادرًا ما ت�شهد تطبيقًا من 
قبل المواطنين". وبين القزاز, اأن "كورونا 
قد و�ش���ل اإلى مراحله االأخي���رة", منوهًا اأن 
"علم الوبائيات يوؤكد اأن كل فايرو�س ياأخذ 

مدة في الن�شاط ومن ثم ينتهي".
وا�شتط���رد, اأن "الفايرو����س اأخ���ذ انت�ش���ارًا 
ق���د  اأم���ا  االأر����س  �ش���كان  ّواأغل���ب  وا�شع���ًا, 
تعر�شوا اإلى االإ�شاب���ة اأو اأنهم تلقوا اللقاح 
الم�ش���اد". وذه���ب القزاز, اإل���ى اأن "اللجوء 
اإلى اتخاذ اإج���راءات تقيد حركة المواطنين 
م���ن �شاأنه االإ�ش���رار بالم�شال���ح االقت�شادية 

وبالتالي ال ي�شهد التزامًا".
تل���ك  غ���ادر  الدول���ي  "المجتم���ع  اأن  وزاد, 
الحرك���ة  ف���ي  اأث���رت  اأن  بع���د  االإج���راءات 
االقت�شادي���ة واأ�شهم���ت ف���ي زي���ادة معدالت 
الفق���ر". وم�شى الق���زاز, اإل���ى اأن "الو�شيلة 
االأف�شل في مواجهة الفايرو�س ال�شيما واأنه 
ف���ي اأيامه االأخي���رة, تك���ون بزي���ادة الثقافة 

ال�شحية والتوعية".

 بغداد/ نباأ م�سرق

االأربع���اء,  اأم����س  خب���راء,  توق���ع 
فائ�ش���ًا  النف���ط  اإي���رادات  تحق���ق  اأن 
�شافي���ًا نهاي���ة الع���ام الحال���ي بنح���و 
م�شتبعدي���ن  دين���ار,  تريلي���ون   25
اإمكانية اإقرار قانون الموازنة العامة 
االتحادي���ة للع���ام الحال���ي, موؤكدي���ن 
ت�شتطي���ع  ال  الحالي���ة  الحكوم���ة  اأن 
الت�شرف بهذه المبل���غ كونها حكومة 
ت�شريف مه���ام يومية. وق���ال الخبير 
االقت�ش���ادي م�شطف���ى حنتو����س, في 
حدي���ث اإل���ى )الم���دى(, اإن "اإي���رادات 
الدولة العراقية له���ذه ال�شنة قد ت�شل 
اإل���ى 120 ملي���ار دوالر, اأي ما يقارب 

180 تريليون دينار".
واأ�شاف حنتو�س, اأن "هذه المعدالت 
تظهر اأن الزيادة �شتح�شل عما قررته 
موازن���ة العام الما�ش���ي باأكثر من 50 

تريليون دينار".

الع���ام  "موازن���ة  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار, 
الما�ش���ي والتي يتم العم���ل بموجبها 
حالي���ًا وف���ق قان���ون االإدارة المالي���ة 
االتحادي���ة رقم 6 ل�شن���ة 2019, تقدر 

االإيرادات ب�نحو 128 تريليون".
وبي���ن حنتو����س, اأن "قان���ون الدع���م 
الطارئ لالأمن الغذائي والتنمية الذي 
اأق���ره مجل����س النواب موؤخ���رًا ودخل 
حي���ز التنفي���ذ, قد ن����س عل���ى تمويل 
وزارة المالي���ة ب���� 25 تريليون دينار, 
م���ن الفائ����س المتحقق ع���ن اإيرادات 
بيع النف���ط". واأك���د, اأن "مبلغ قانون 
االأم���ن الغذائ���ي �شوف يت���م اأخذه من 
الفائ�س المقدر ب� 50 تريليون دينار, 
وه���ذا يعن���ي اإمكاني���ة اأن تنتهي هذه 
ال�شن���ة ولدين���ا فائ����س مال���ي �شافي 

يقدر ب� 25 تريليون دينار".
واأردف حنتو����س, اأن "العراق يقترب 
م���ن نهاية ال�شنة في ظ���ل عدم ت�شكيل 
حكوم���ة", ويج���د اأن "الحدي���ث ع���ن 

قان���ون الموازنة اأ�شبح م���ن الما�شي 
ولن تكون لدينا موازنة في 2022".

"الحكوم���ة الجديدة  وي�شتر�ش���ل, اأن 
بع���د ت�شكيله���ا �ش���وف تبا�ش���ر بتقديم 
م�شروع قانون الموازنة للعام المقبل 
اإلى مجل�س النواب من اأجل اقراره".

و�ش���ّدد حنتو����س, عل���ى اأن "الفائ�س 
المال���ي المتحقق م���ن ارتفاع اإيرادات 
النفط ال يعن���ي اأننا قد حققن���ا فائ�شًا 
"ك�ش���اد  ع���ن  وتح���ّدث  اقت�شادي���ًا". 
اقت�شادي كبير, بارتف���اع ن�شبة الفقر 
 ,%31 اإل���ى  الر�شمي���ة  االأرق���ام  وف���ق 
اأم���ا اأع���داد العاطلين ع���ن العمل وفق 
لالأرق���ام الر�شمي���ة اأي�شًا فق���د و�شلت 
اإل���ى 3.5 مليون مواط���ن, اأما بح�شب 
اأرقام المنظمات ف���اأن العاطلين ي�شل 

عددهم اإلى 4.5 مليون �شخ�س".
وم�ش���ى حنتو����س, اإل���ى اأن "تعر�س 
الع���راق لك�شاد اقت�ش���ادي رغم وجود 
الوفرة, ي���دل على امت���الك المنظومة 

اأ�شح���اب  اأ�شخا����س  الر�شمي���ة 
التعام���ل  عل���ى  قادري���ن  اخت�شا����س 
م���ع الواق���ع, ونحت���اج اإل���ى حكوم���ة 
تنه���ار  �ش���وف  وبخالف���ه  اقت�شادي���ة 
قواع���د االقت�ش���اد ف���ي البل���د وت���زداد 

ن�شبة الفقر".
م���ن جانبه, ذك���ر الخبي���ر االقت�شادي 
�شف���وان ق�ش���ي, اأن "اإي���رادات النفط 
الم���دة  ف���ي  ت�شاعف���ت  ق���د  العراقي���ة 
الحالي���ة ال�شيم���ا م���ع احت�ش���اب �شعر 
البرميل على اأ�شا�س 100 دوالر للعام 
الحالي". ويتف���ق ق�شي مع حنتو�س, 
ب���اأن "التقدي���رات توؤك���د اأن اإي���رادات 
العراق لهذه ال�شن���ة �شت�شل اإلى 120 
ملي���ار دوالر ف���ي نهاية كان���ون االأول 
المقب���ل". ولفت, اإلى اأن "العراق لديه 
اإي���رادات اأخرى, قد ي�ش���ل مجموعها 
م���ع االإي���رادات النفطي���ة بنح���و 200 
تريليون دينار", م�شددًا على اأن "هذه 
المبالغ غير م�شموح للحكومة اإنفاقها 

لغياب قانون الموازنة".
"البرلم���ان  اأن  عل���ى  ق�ش���ي,  و�ش���ّدد 
اإل���ى تعزي���ز  ف���ي وق���ت �شاب���ق  لج���اأ 
االنف���اق الع���ام ب�ش���ن قان���ون الدع���م 
الط���ارئ لالأم���ن الغذائ���ي والتنمي���ة, 
ورغ���م االأم���وال التي �ش���وف ياأخذها 
ه���ذا القان���ون �شيك���ون لدين���ا فائ�س 
جي���د نهاية الع���ام". ويتطل���ع, اإلى اأن 
"يقوم مجل�س النواب باإقرار موازنة 
اقت�شادية خالل العام المقبل تتنا�شب 
مع المرحلة وحجم االإيرادات وتعالج 

التحديات المالية واالقت�شادية".
وكانت م�ش���ادر حكومية قد اأكدت في 
وقت �شاب���ق عن البدء باإعداد م�شروع 
قان���ون الموازن���ة العام���ة االتحادي���ة 
تتول���ى  اأن  عل���ى  المقب���ل,  للع���ام 
الحكومة المقبلة تقديمه اإلى البرلمان 

وت�شريعه.

انتهاء الأ�شبوع 
الثالث من 

كورونا"  ""موجة 
باإ�شابات 

متو�شطة وخفيفة

اأفاد تقرير، باأن العقارات يف العراق هي االأغلى ثمنًا يف دول املنطقة، فيما حتدث عن تفاقم 
اأزمة ال�سكن واالنت�سار الكبري للع�س�ائيات والتجاوزات على ممتلكات الدولة، ياأتي ذلك يف 

وقت اأ�سار م�س�ؤول�ن حك�مي�ن اإىل القيام بالعديد من امل�ساريع من اأجل معاجلة اأزمة ال�سكن 
منها اإن�ساء مدن �سخمة وتقدمي قرو�س مي�ّسرة، فيما اتهمت جلنة نيابية، احلك�مة باأنها 

ف�سلت يف تنفيذ مبادرة )داري(.

الع�صوائيات بيئة خ�صبة للجرائم واالعمال املخالفة للقانون

مع وج�د 4.5 ملي�ن عاطل وو�س�ل معدالت الفقر اإلى 31 %

 توقعات بتحقيق فائ�ض �شافي من اإيرادات النفط 
بنحو 25 تريليون دينار

العراق يعتمد على النفط يف معظم ايراداته املالية

ال�صحة تتحدث عن اعداد خجولة للملقحني
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تتقدم موؤ�س�سة املدى لالإعالم والثقافة والفنون 

فخري كرمي
رئي�س موؤ�س�سة املدى لالإعالم والثقافة والفنون

الذكر الطيب للفقيد وال�سرب وال�سلوان 
لعائلته وزمالئه وحمبيه

ريا�ض جاهد فهمي

 بغداد/ تميم الح�سن

ا�شتط���اع فريق املعار�ش���ة داخل »الإطار 
التن�شيق���ي« اأن ي�شيطر عل���ى »النقالب« 
الذي نفذه موؤخرًا، ن���وري املالكي زعيم 
اأوراق  ترتي���ب  ليعي���د  القان���ون،  دول���ة 

املر�شحني لرئا�شة احلكومة.
وتقريب���ًا عادت نف�س ال�شم���اء التي كان 
الفري���ق ال�شيعي ق���د اأو�شك عل���ى اإعالن 
اأحده���م رئي�شًا لل���وزراء بداية ال�شبوع 
احل���ايل، ل���ول »ا�شرار املالك���ي« وعودة 
اإىل  من�شحب���ني  )قيادي���ني(  مر�شح���ني 
ال�شب���اق ك���ردة فعل عل���ى مفاعل���ه زعيم 

دولة القانون.
وع���اد »التن�شيق���ي« ليعط���ي ه���ذه امل���رة 
موع���دًا جدي���دًا حل�ش���م مر�ش���ح رئي����س 
مطل���ع  يف  اأق�ش���اه  املقب���ل،  احلكوم���ة 
جلن���ة  ت�شكي���ل  بع���د  املقب���ل  الأ�شب���وع 
م�شغرة للبت يف الأمر بعد تعذر الآليات 

ال�شابقة.
وحت���ى م�ش���اء الثالث���اء املا�ش���ي كان���ت 
الفري���ق  داخ���ل  ت�شاع���دت  ق���د  الأزم���ة 
ال�شيعي وو�شل التفاق على ا�شم رئي�س 
الوزراء املقب���ل اىل طريق م�شدود، فماذا 

حدث؟
اىل  و�شل���ت  الت���ي  املعلوم���ات  بح�ش���ب 
)املدى( اأن »الإطار التن�شيقي« قرر اأخريًا 
اأن يواجه »زعيم دولة القانون« بخطورة 
و�شعه بعد تفاعل ق�شية ما بات يعرف ب� 

»ت�شريبات املالكي«.
كم���ا يخ�ش���ى »التن�شيق���ي« خ���روج الأمر 
م���ن حت���ت ال�شيط���رة وظهور ت�شجيالت 
جديدة بال�ش���وت وال�شورة ه���ذه املرة، 
كم���ا يتم تردي���ده يف الأو�شاط ال�شيا�شية 
والتي قد ي�شعب معه���ا النفي اأو الدعاء 

بان تلك املقاطع مفربكة.
ويبدو بح�شب املعلومات اإن فتح الق�شاء 
حتقيق���ًا بتل���ك الت�شجي���الت املن�شوب���ة ل� 
»املالك���ي« ق���د ع���زز موق���ف »املعار�شني« 
لتويل زعيم دولة القانون ولية حكومية 
ثالث���ة، وخ�شو�شًا واأن���ه حتقيق نادر مع 
قي���ادي من ال�ش���ف الأول ورئي�س وزراء 

�شابق.
ويف م�شاء الثالثاء اأعلن جمل�س الق�شاء 
يف بي���ان مقت�ش���ب اأن: »حمكم���ة حتقيق 
الكرخ تلقت طلبًا مقدمًا اإىل الدعاء العام 
لتخاذ الإج���راءات القانونية بخ�شو�س 
الت�شريب���ات ال�شوتي���ة املن�شوبة لنوري 

املالكي«.
واأ�ش���اف البي���ان اأن »التحقيق الأ�شويل 
وف���ق  يج���ري  الت�شريب���ات  بخ�شو����س 

القانون«.
وه���ذه املرة الأوىل من بع���د 2003 يقرر 

القي���ادات  اأح���د  م���ع  التحقي���ق  الق�ش���اء 
ال�شيعية من حجم »املالكي«.

وكان اأك���ر من حمامي ق���د طالبوا مطلع 
ال�شبوع احلايل، الدعاء العام بالتحقيق 
ب� »الت�شريبات« التي هاجم فيها »املالكي« 

زعامات �شيا�شية وقادة احل�شد.
واأعل���ن الإط���ار يف بي���ان م�ش���اء الثالثاء 
تعليقًا عل���ى الت�شريبات: »رف�شه واإدانته 
لأ�شاليب التج�ش�س والت�شريبات، وعدها 
اأ�شاليب رخي�شة ل متت لقيم واأخالقيات 
املجتم���ع العراق���ي، واأن �شبي���ل التحق���ق 
من هذه الت�شريب���ات موكول اإىل الق�شاء 

وعلى اجلميع الحتكام اإليه«. 
واأ�ش���اف، »كما يعل���ن الإطار ع���ن رف�شه 
ا�شته���داف اأي �شخ�شي���ة ورم���وز ديني���ة 
اأو وطني���ة اأو قوة �شيا�شي���ة اأو موؤ�ش�شة 

اأمنية«.
بدوره اأعلن امل�شوؤول عن تلك الت�شريبات 
النا�شط وال�شحفي عل���ي فا�شل املغرتب 
يف الوليات املتحدة، اإنه م�شتعد لتدوين 

اإفادات���ه ب�شاأن تل���ك الت�شريبات بال�شفارة 
العراقي���ة يف وا�شنطن، م�شرتطًا ح�شور 

و�شائل اإعالم غربية معروفة.
وك�شف فا�شل يف ح���وار تلفزيوين، باأن 
هناك ت�شجيالت اأخ���رى ل�شيا�شيني »غري 
املالك���ي« يتحدث���ون عن »�شفق���ات ف�شاد« 

و«قتل«، متوعدا بن�شرها تباعًا.
واإىل جان���ب تدخ���ل الق�ش���اء يف الأزمة، 
»فالتن�شيق���ي« وبح�ش���ب املعلومات التي 
ردود  م���ن  »يخ�ش���ى  ل�)امل���دى(  و�شل���ت 
فع���ل غ���ري متوقعة م���ن ال�ش���ارع والتيار 
ال�شدري يف ح���ال ا�شتمر املالكي برغبته 

باحل�شول على املن�شب«.
وكان جمه���ور ال�ش���در ق���د األغ���ى بطل���ب 
من اأح���د مقربي زعيم التي���ار، تظاهرات 
كان���ت يخطط له���ا اأن تخ���رج يف عدد من 
املحافظ���ات �ش���د ت�شريح���ات »املالك���ي« 

امل�شّربة.
التي���ار  زعي���م  ال�ش���در  ون�شح مقت���دى 
ال�شدري، »املالكي« عقب اأحدث جزء من 

العتكاف،  الت�شريبات، »اإعالن  �شل�شل���ة 
واعت���زال العم���ل ال�شيا�ش���ي، واللج���وء 
اإىل ال�شتغف���ار، اأو ت�شلي���م نف�ش���ه ومن 
يل���وذ ب���ه م���ن الفا�شدي���ن، اإىل اجله���ات 

الق�شائية...«.
ويعد موقف »ال�شدر« الأخري تغيريًا عن 
موقفه ال�شابق )بعد خروج 3 ت�شجيالت 
م���ن اأ�شل 5 حت���ى الآن( ال���ذي طلب فيه 
ان�ش���اره وقت���ذاك بعدم الك���رتاث لتلك 
الت�شجي���الت، وقال حينه���ا يف تغريدة: 
ل  فنح���ن  بالت�شريب���ات،  تكرتث���وا  »ل 
نقيم له وزن���ًا«، دون ذكر ا�ش���م »املالكي« 

�شراحة.
وبح�شب اأو�ش���اط ال�شدريني، فان زعيم 
التي���ار �شعد من موقفه ل���� »انهاء طموح 
املالك���ي« بولية ثالث���ة، وهي ثالث ورقة 
اأ�شقطها »ال�شدر« يف �شجرة »الطاحمني 
للمنا�شب« وفق ما تقوله تلك الأو�شاط.

وتتابع اأو�شاط التيار ال�شدر يف حديث 
ل�)امل���دى( اإن »زعيم التي���ار كان قد اأنهى 

ثاني���ة  برئا�ش���ة  �شال���ح  بره���م  طم���وح 
للجمهوري���ة بعدم���ا ك�ش���ف ع���دم توقيع 
الأخ���ري عل���ى قان���ون جت���رمي التطبي���ع 
م���ع اإ�شرائي���ل، وموؤخ���رًا اأنه���ى طم���وح 

العامري برئا�شة احلكومة«.
وكان���ت ت�شريب���ات ق���د تداول���ت خ���الل 
اليوم���ني املا�شيني، ع���ن دع���م »ال�شدر« 
لزعي���م حتال���ف الفت���ح ه���ادي العامري 
باحل�شول على من�شب رئي�س الوزراء، 
قب���ل اأن ينف���ي »وزير القائ���د« املقرب من 

زعيم التيار ال�شدري، تلك الأنباء.
تر�شي���ح  اىل  ع���اد  ق���د  العام���ري  وكان 
نف�ش���ه لرئا�شة ال���وزراء بع���د اأن »انقلب 
املالكي« عل���ى تفاهمات ج���رت الأ�شبوع 
املا�شي داخل »الإطار التن�شيقي« ق�شت 
بان�شح���اب كل اخل���ط الأول م���ن �شب���اق 

الرت�شح.
وبح�شب م���ا ك�شفته )املدى( �شابقًا، نقاًل 
عن م�ش���ادر مطلعة اأن »ع���ودة العامري 
م���ن  اأي���ام  بع���د  اأخ���رى  م���رة  للرت�ش���ح 

ان�شحاب���ه كان���ت غ���ري ج���ادة هدفها منع 
املالكي من احل�شول على املن�شب«.

ويتهم »العام���ري« من قبل دولة القانون 
بان���ه مق���رب م���ن »ال�ش���در« خ�شو�ش���ًا 
الأزم���ة  ط���وال  املكل���ف  كان  الأول  واأن 
ال�شيا�شي���ة التي ا�شتم���رت ثمانية اأ�شهر 
)قب���ل اعت���زال ال�ش���در( بالتفاو����س مع 

الأخري.
واأم����س دعا زعيم حتال���ف الفتح موجهًا 
كالم���ه اىل »ال�ش���در« يف اأول ت�شري���ح 
)با�شتثن���اء  �شيع���ي  لقي���ادي  مبا�ش���ر 
املالكي( حول الت�شجيالت امل�شربة، اإىل 

»غ�س الطرف عن الت�شريبات املزيفة«.
وق���ال العامري يف كلمة ل���ه يف مهرجان 
الغدي���ر: »ن���رى اأن م���ن يعم���ل على هذه 
دي���ن  ول  له���م  اأخ���الق  ل  الت�شريب���ات 
املذه���ب  اأبن���اء  ب���ني  الفتن���ة  ويبغ���ون 

الواحد«.
ويعت���رب العامري من فري���ق »املعار�شة« 
لتويل زعيم دولة القان���ون ولية ثانية، 

الت���ي ا�شتطاعات )املعار�ش���ة( من اإعادة 
ترتي���ب اأوراق املر�شح���ني م���رة اأخ���رى 
وت�شكيل جلنة م���ن 4 �شخ�شيات حل�شم 

ا�شم رئي�س الوزراء املقبل.
م�شكل���ة  واج���ه  ق���د  »التن�شيق���ي«  وكان 
فني���ة يف اجله���ة الت���ي يقع عل���ى عاتقها 
م�شوؤولي���ة اأخذ الق���رارات النهائية، بعد 
ف�ش���ل الهيئ���ة ال�شباعي���ة الت���ي اأعلن عن 

ت�شكيلها قبل نحو �شهر.
ويف بي���ان ل���� »الإط���ار« اأك���د اأن اللجن���ة 
امل�شكل���ة ه���ي بع�شوي���ة كال م���ن »قي����س 
وهم���ام  احلكي���م  وعم���ار  اخلزعل���ي 
حمودي وعبد ال�ش���ادة الفريجي )حزب 

الف�شيلة(«. 
ويعت���رب الأربعة جميعهم من املعار�شني 
لت���ويل »املالك���ي« الولي���ة الثالثة، حيث 
يب���دو اأن املالكي تراج���ع عن موقفه وكل 

قيادات ال�شف الأول.
وك�ش���ف ف���ادي ال�شم���ري، القي���ادي يف 
احلكم���ة الذي يتزعمه عم���ار احلكيم يف 
تغريدة على »توتري« عن اآخر التطورات 
داخل »التن�شيقي« ع���ن اأن هناك »مرونة 
عالي���ة من اأع�شائه« ب�ش���اأن ح�شم مر�شح 

رئي�س الوزراء.
ووف���ق ذلك ف���ان ال�شم���اء اخلم�شة التي 
كان���ت الأكر ت���داوًل يف الأي���ام الأربعة 
التناف����س،  اإىل  ع���ادت  ق���د  املا�شي���ة 
احل���ايل  ال���وزراء  رئي����س  واأبرزه���م 
م�شطف���ى الكاظم���ي، وقا�ش���م العرجي 

م�شت�شار الأمن القومي.
اأو�ش���اط  بح�ش���ب  اللجن���ة  وح���ددت 
»التن�شيق���ي« 24 �شاع���ة تنته���ي )م�ش���اء 
اأم����س الربع���اء( لتلق���ي ا�شم���اء نهائية 

للمر�شحني.
واأك���د ق���ادة الإطار وبالإجم���اع، بح�شب 
بي���ان �ش���در م�ش���اء الثالث���اء، عل���ى اأن 
املر�ش���ح »لن يك���ون حم�شوب���ًا على جهة 

معينة، بل هو مر�شح كل قوى الإطار«.
وتاب���ع البي���ان، اأن���ه »مت التف���اق عل���ى 
اأن تك���ون القي���ادة جماعي���ة يف اتخ���اذ 
القرارات امل�شريي���ة وال�شرتاتيجية يف 
كافة التفاق���ات ال�شيا�شية والقت�شادية 
والجتماعي���ة، وت���رتك الإدارة لرئي����س 

الوزراء وفريقه الوزاري«. 
واأكمل، كما »تقرر اأن تكون هناك معايري 
حم���ددة لختي���ار ال���وزراء م���ن ناحي���ة 
الكفاءة والنزاه���ة واأن تعمم على جميع 
املكونات الكردية وال�شّنية وغريها التي 

ت�شرتك باحلكومة دون ا�شتثناء«. 
وبع���د �شاع���ات قليل���ة م���ن البي���ان اأعلن 
اأمني عام »كتائب �شيد ال�شهداء« ابو الء 
الولئي اأن مر�شح رئا�شة الوزراء �شيتم 

الإعالن عنه خالل ال� 72 �شاعة املقبلة.

بعد ليلة االن�سداد »اإطاريون«  ا�ستثمروا »غ�سب ال�سدر« والتحقيق الق�سائي النادر مع زعيم �سيعي

 المعار�سة داخل »التن�سيقي« ت�سيطر على »انقالب المالكي«
وتعزله عن التر�سح لوالية جديدة

 بغداد/ فرا�س عدنان

بداأت الق���وات الع�شكري���ة بعملية جديدة 
ت�شارك فيها قطعات تابعة لإقليم كرد�شتان 
ملالحقة عنا�شر تنظيم داع�س املتواجدين 
يف �شل�شلة جبال قرة جوخ تقع يف ق�شاء 
خمم���ور جن���وب �شرق���ي نين���وى، الذين 
اأقام���وا م�شاف���ات م�شتغلني ُبع���د القوات 
الأمنية عنهم وبداأوا ب�شن هجمات وعقد 

اجتماعات وتهيئة اإرهابيني.
اأن  امل�شرتك���ة  العملي���ات  قي���ادة  وتوؤك���د 
هذا التح���رك الع�شك���ري ميث���ل ال�شفحة 
الرابعة م���ن عملي���ات الإرادة ال�شلبة يف 
مط���اردة بقاي���ا تنظيم داع����س الإرهابي، 
واأنه���ا تختل���ف ع���ن غريها كونه���ا جاءت 
بع���د �شل�شلة من الجتماع���ات والتن�شيق 

امل�شرتك مع اإقليم كرد�شتان.
وق���ال املتح���دث با�ش���م القي���ادة حت�ش���ني 
اخلفاجي، اإن »القي���ادة الع�شكرية اأطلقت 
الإرادة  عملي���ة  م���ن  الرابع���ة  ال�شفح���ة 
ال�شلبة يف جبال قره جوخ، وهي تختلف 
ع���ن �شابقاتها كونها ت�شهد م�شاركة قوات 

البي�شمركة«.
واأ�شاف اخلفاجي، اأن »العملية اجلديدة 
مت التخطي���ط له���ا بنح���و جي���د، نتيج���ة 
معلوم���ات ا�شتخبارية دقيقة ويف مناطق 
مهمة تعّد ذات الهتمام الأمني امل�شرتك«.

واأ�ش���ار، اإىل اأن »�شل�شلة جبال قره جوخ 
تع���د �شعبة جدًا م���ن الناحية اجلغرافية، 
وتنظي���م داع����س الرهاب���ي يتواجد فيها 
كون���ه ا�شتغ���ل �شعوب���ة الأر����س وُبع���د 
امل�شاف���ة بينه وبني الق���وات الحتادية اأو 

قوات البي�شمركة«.
واأو�ش���ح اخلفاج���ي، اأن »الع���دو ح���اول 

اإن�شاء بع�����س امل�شافات حاول منها خاللها 
العت����داء على الق����وات الع�شكري����ة«، مبينًا 
اأن »العملي����ة �شبقه����ا اجتماع����ات متخ�شت 
عن تهيئة اخلط����ة والقطعات امل�شاركة بعد 

حتليل املعلومات ال�شتخبارية«.
م����ن  ي�شتفي����د  »داع�����س  اإن  وي�شرت�ش����ل، 
املواق����ع اجلغرافي����ة ال�شعب����ة اإم����ا لغر�س 
الدع����م اللوج�شت����ي اأو تهيئ����ة اإرهابيني اأو 

الجتماع للتخطيط لهجمات اإرهابية«.
وب����ني اخلفاج����ي، اأن »الجتماع����ات الت����ي 
جمعتن����ا م����ع ق����وات البي�شمرك����ة ومت فيها 
التف����اق على اإن�شاء مراك����ز اأمنية م�شرتكة 
�شه����دت التط����رق اإىل ه����ذه املناط����ق الت����ي 
يتواج����د فيه����ا الع����دو م����ن اأج����ل مالحقت����ه 

ومطاردته«.
يف  امل�شرتك����ة  »القطع����ات  ب����اأن  واأف����اد، 
16 و14  الفرقت����ني  ه����ي  العملي����ات  ه����ذه 
التابعت����ني اإىل اجلي�����س العراق����ي وجه����از 
مكافحة الإرهاب ف�شاًل عن قطعات املحور 
ال�شاد�����س التابع����ة للبي�شمرك����ة بدع����م م����ن 

كتيب����ة الدبابات والق����وة اجلوية وطريان 
اجلي�س«. 

وا�شتط����رد اخلفاج����ي، اأن »املعلومات كان 
ج����زء منه����ا ع����رب التع����اون مع الق����وات يف 
اإقلي����م كرد�شت����ان، وكان هن����اك دع����م له����ذه 

املعلومات عرب ال�شتطالع اجلوي«.
وزاد، اأن »�شب����اط ال�شتخب����ارات التابعني 
طلعتن����ا  يف  ا�شرتك����وا  كرد�شت����ان  لإقلي����م 
املعلوم����ات  تدقي����ق  لغر�����س  اجلوي����ة 
الت����ي احل�ش����ول عليه����ا للمناط����ق التي مت 
ت�شخي�شه����ا ومن ث����م جرت هن����اك مقاطعة 
ب����ني تلك املعلومات وم����ا حت�شلنا عليه من 
الوكالت الأمنية وال�شتخبارية املوجودة 
يف تل����ك املناطق اإ�شافة اإىل امل�شادر الفنية 

واملواطنني«.
وانته����ى اخلفاج����ي، اإىل اأن »الأه����داف مت 
الربي����ة  القطع����ات  وتقدم����ت  حما�شرته����ا 
باجت����اه املواق����ع املر�ش����ودة وع����رت على 
م�شافات واأمور كثرية، واجلهود م�شتمرة 
من اأجل الو�شول اإىل املزيد من الأهداف«.

م���ن جانب���ه، اأكد اخلب���ري الأمن���ي اأحمد 
ال�شريف���ي، اأن »تنظي���م داع�س الإرهابي 
يلج���اأ اإىل تنفيذ عمليات نوعي���ة باأعداد 
حم���دودة م�شتغل���ني الت�شل���ل وم���ن ث���م 

التواجد يف مناطق �شعبة جغرافيًا«.
واأ�ش���اف ال�شريف���ي، اأن »الأماك���ن التي 
يتواج���د فيها التنظيم مثل �شل�شلة جبال 
قرة ج���وخ من ال�شعوبة ج���دًا تطهريها 
بالأ�شلوب التقلي���دي، وحتتاج اإىل جهد 

تقني �شاند للقطعات«.
واأ�شار، اإىل اأن »عملية ال�شفحة الرابعة 
م���ن الإرادة ال�شلبة جاءت نتيجة ظهور 
ب���وؤر تهدي���د، ومت ر�شده���ا م���ن اجله���د 
ال�شتخب���اري وعل���ى ه���ذا الأ�شا����س مت 

اإطالق هذه العملية«.
»ه���ذه  اأن  اإىل  ال�شريف���ي،  وانته���ى 
العملي���ات ل حت�ش���م املعرك���ة، وتعال���ج 
ظه���ور للتنظيم الذي ي�شتطي���ع اأن يعيد 
نف�ش���ه باإنت���اج خالي���ا جدي���دة ويبق���ى 
التهدي���د قائم���ًا م���ا مل يت���م اللج���وء اإىل 
حل���ول جذري���ة تب���داأ من م�ش���ك احلدود 
وتنته���ي باجلهد ال�شتخب���اري«، وراأى 
اأن »املطالب���ة املبك���رة بخ���روج الق���وات 
الأمريكية واإيقاف دعم التحالف الدويل 
خطاأ ا�شرتاتيجي لع���دم امتالك البدائل 
ه���ذه  ظه���ور  اإىل  اأدى  وه���ذا  التقني���ة 

التهديدات«.
وكان���ت الق���وات الأمنية ق���د اأطلقت يف 
وق���ت �شابق ث���الث �شفحات م���ن عملية 
حتقي���ق  اإىل  انته���ت  ال�شلب���ة  الإرادة 
نتائ���ج مهمة على �شعي���د قتل العديد من 
الإرهابي���ني واإلقاء القب����س على اآخرين 
ومعلوم���ات  م�شاف���ات  عل���ى  والعث���ور 

مهمة.

عملية نوعية م�ستركة دّمرت اأوكاراً لالإرهابيين في مواقع معقدة

القوات الع�سكرية والبي�سمركة يوا�سلون محا�سرة 
»داع�ش« في جبال »قرة جوخ«

جنود عراقيون يالحقون عناصر داعش في مناطق جبلية

انتهاء حظوظ المالكي والعامري في الحصول على منصب رئيس الوزراء

باأحرِّ التعازي لال�ستاذ رائد فهمي 
ال�سكرتير العام للحزب ال�سيوعي العراقي 

لوفاة �سقيقه

تعـزيـــة 



 بغداد/ املدى

اأكدت مديرية املرور العامة و�ضعها خطة 
المت�ضا����ص زخ���م عملية تبدي���ل لوحات 
املركبات، الفت���ة اإىل تخ�ضي�ص عدد كبري 
من املواقع الإجن���از العملية، منها قواطع 
املديرية، موؤكدة اأن الر�ض���وم التي �ضوف 

يتحملها املواطن تبلغ 50 األف دينار.
وق���ال مدير امل���رور العامة الل���واء طارق 
اإ�ض���ماعيل، اإن "اخلط االإنتاجي للوحات 
املركب���ات يف العراق و�ض���ل اإىل مراحله 
االأخ���رية، و�ض���وف يدخ���ل اخلدمة خالل 

اليومني املقبلني".
واأ�ضاف اإ�ض���ماعيل، اأن "العراق مل ي�ضهد 
م���ن ع���ام 2003 وجود معمل، وال�ض���ياق 
اأخ���رى  دول  اإىل  اللج���وء  كان  املعت���اد 
لغر����ص �ض���راء لوحات ال�ض���يارات وهذه 
العملية فيها م�ض���اعب ومعقدة ما ت�ضبب 

ب�ضح يف تلك اللوحات".
واأ�ض���ار، اإىل اأن "مديري���ة امل���رور تعم���ل 
والثاني���ة  �ض���باحية  االأوىل  بوجبت���ني 
م�ضائية يف مقرات الت�ضجيل منذ عامني، 
مت�ض���ية  يف  عالي���ة  ان�ض���يابية  وهن���اك 
املعامالت بعد اإزال���ة العديد من احللقات 

الروتيني���ة". و�ض���ّدد اإ�ض���ماعيل، على اأن 
"كل خطوة نتخذها لتدعيم العمل االأمني 
وامل���روري ترافقه���ا خط���وات اأخرى من 
اأج���ل تقليل الزخم و�ض���مان اأكرب قدر من 

االن�ضيابية".
واأو�ض���ح، اأن "نح���و 32 موقع���ًا �ض���وف 
ي�ضرتك يف ا�ض���تبدال اللوحات، من اأجل 

تخفيف الزخم والعناء على املواطنني".
ولفت اإ�ض���ماعيل، اإىل اأن "الر�ض���وم التي 
�ضوف يتم اأخذها عن ا�ضتبدال اللوحات، 
ه���ي ر�ض���وم �ض���يادية البع����ص منها ن�ص 
عليه���ا القانون واالآخ���ر جاء يف تعليمات 
اأقرها جمل�ص االأم���ن الوطني، وهذه تعّد 

من �ضبيل تعظيم موارد الدولة".
وا�ض���تطرد، اأن "مبل���غ الر�ض���وم لتبدي���ل 
اللوح���ة كاماًل هو 50 األف دينار، الأننا قد 
ذهبنا اإىل اال�ض���تثمار لكي نطوي �ضفحة 
اإىل  اللوح���ات  ه���ذه  تق���دمي  يف  التلك���وؤ 

املواطن". 
وحت���دث اإ�ض���ماعيل، ع���ن "ق���رب تق���دمي 
مطالع���ة بهدف رف���ع مق���رتح اإىل جمل�ص 
ال���وزراء لتقليل جزء م���ن هذا املبلغ، لكن 
الر�ض���م احلايل الذي ميكن اأن ن�ض���رح به 

هو 50 األف دينار".
واأف���اد، ب���اأن "العج���الت اجلدي���دة الت���ي 
مل حت�ض���ل عل���ى لوح���ات لغاي���ة الوق���ت 
احلايل وبعد اأن يتم امل�ض���ي يف امل�ضروع 
وتنفيذه، �ض���وف حت�ض���ل على اللوحات 
اللوح���ات  اإىل  حاج���ة  دون  اجلدي���دة 

القدمية، وهي قليلة".
"امل�ض���روع  اأن  اإ�ض���ماعيل،  ويوا�ض���ل 
اجلديد ي�ض���مل لوحات امل�ضروع الوطني 
قب���ل  ال�ض���ادرة  القدمي���ة  واللوح���ات 
ع���ام 2003 وكذل���ك اللوح���ات يف اإقلي���م 

كرد�ضتان".
بنح���و  �ض���يكون  "العم���ل  اأن  واأردف، 
عل���ى  ع���بء  م���ن دون فر����ص  تدريج���ي 
املواطن، والعمل لن يقت�ضر على املواقع 

الرئي�ض���ة بل حت���ى القواطع ت�ض���رتك يف 
تثبيت اللوحات، وهناك �ض���احات �ضوف 

ت�ضرتك يف اأطراف العا�ضمة".
"هن���اك  اأن  اإىل  اإ�ض���ماعيل،  وم�ض���ى 
حمل���ة بعد �ض���دور االأم���ر الديواين 151 
لتخفي����ص الر�ض���وم، م���ن اأجل حما�ض���بة 
اأ�ضحاب عجالت "ال�ضتوتة" و "التكتك" 
الذين مل يح�ضلوا على لوحات مرورية".
وذك���رت مديري���ة امل���رور يف بيان �ض���در 

مطلع االأ�ض���بوع احللي، وتلقته )املدى(، 
يخ����ص  مب���ا  الر�ض���مية  "املوافق���ات  اأن 
تخفي�ص ر�ض���وم ت�ض���جيل الدراجات من 
جمل�ص الوزراء قد ح�ضلت، حيث اأ�ضبح 
ت�ض���جيل دراج���ة، التكتك ب���� )150( األف 
دينار، والدراجات االأخرى ب� )100( األف 

دينار".
واأ�ض���اف البيان، اأن "املديرية خ�ض�ض���ت 
الدراج���ات  لت�ض���جيل  التالي���ة  املواق���ع 

وباالأخ����ص التكت���ك وه���ي )احل�ض���ينية، 
التاجيات، الر�ضتمية(".

واأ�ض���ار، اإىل اأن "املديرية تدعو اأ�ضحاب 
الدراج���ات مبراجع���ة مواق���ع الت�ض���جيل 
فورًا"، مبين���ًا، اأن "مفارز مديرية املرور 
املحا�ض���بة  اإج���راءات  بت�ض���ديد  �ض���تقوم 
الأ�ض���حاب الدراجات الذي���ن ال يراجعون 
لت�ض���جيل دراجاتهم، و�ضتكون املحا�ضبة 

�ضديدة".
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 ذي قار/ ح�سني العامل 

اأثارت عودة ت�ضفية احل�ضابات ال�ضيا�ضية 
املن���ازل  ا�ض���تهداف  ع���رب  والع�ض���ائرية 
بالعب���وات النا�ض���فة والهجوم باالأ�ض���لحة 
الناري���ة قلق االأه���ايل يف حمافظة ذي قار 
خالل االأيام القليلة املن�ضرمة، اإذ �ضجلت 3 
تفجريات ومهاجمة منزل نائب باالأ�ضلحة 
الناري���ة خ���الل يوم���ي االثن���ني والثالثاء 
من االأ�ض���بوع احلايل، حمذرين من عودة 
م�ضل�ض���ل التفجريات الذي ا�ض���تهدف اأكرث 

من 50 منزاًل العام املا�ضي. 
و�ض���هدت حمافظ���ة ذي ق���ار خ���الل االأيام 
القليل���ة املن�ض���رمة ت�ض���اعدًا ملحوظًا يف 
وترية العنف ، اإذ ا�ضتهدفت عجلة مهند�ص 
للمدار����ص  املنف���ذة  ال�ض���ركة  يف  يعم���ل 
ال�ضينية بق�ض���اء الرفاعي بعبودة نا�ضفة 
ي���وم االثن���ني املن�ض���رم، فيم���ا �ض���هد يوم 
الثالث���اء ا�ض���تهداف منزل �ض���ابط متقاعد 
وحمامية بتفجري عبوات نا�ضفة و�ضوتية 
الراي���ة  وتقاط���ع  ال�ض���موخ  مناط���ق  يف 
يف ح���ني تعر�ص من���زل النائب ع���ن دولة 
القانون حممود ال�ض���المي اإىل هجوم يف 
منطقة ال�ضاحلية و�ضط مدينة النا�ضرية.
وع���ن الهج���وم االأخري ق���ال م�ض���در اأمني 
يف �ض���رطة حمافظ���ة ذي قار يف ت�ض���ريح 
اإىل )امل���دى(، اإن "من���زل النائ���ب حممود 
ال�ض���المي يف منطق���ة ال�ض���احلية تعر�ص 
لهجوم ليلي باإطالق نار من قبل جمهولني 

الذوا بالفرار".
واأ�ض���اف امل�ض���در، اأن "الهجوم مل ي�ض���فر 
عن خ�ضائر ب�ض���رية واقت�ض���رت االأ�ضرار 
عل���ى اآث���ار اإطالق���ات ناري���ة على ال�ض���ياج 

اخلارجي للمنزل".
ورجح، اأن "يكون الغر�ص من اال�ضتهداف 
هو التلويح بالق���وة ولي�ص بدافع القتل"، 
واأو�ض���ح اأن "م���ا ح���دث اأ�ض���به م���ا تكون 

بر�ضالة ".
"طبيع���ة  ع���ن  امل�ض���در  يك�ض���ف  ومل 
االجراءات الت���ي اتخذتها القوات االمنية 
اإثر ا�ض���تهداف منزل النائب والتفجريات 
حت���ت  " االأم���ور  اأن  م�ض���ّددًا  االأخ���رى"، 

ال�ضيطرة ".
ومع ت�ض���اعد وترية اخلالفات ال�ضيا�ضية 
يف امل�ض���هد العراق���ي يحذر نا�ض���طون من 
ع���ودة م�ضل�ض���ل التفج���ريات واالغتياالت 
اإىل حمافظة ذي قار م�ضتذكرين ما ح�ضل 
يف الع���ام املن�ض���رم من اأح���داث موؤملة من 

التفجريات واالغتياالت.
متابعته���ا  خ���الل  )امل���دى(  ور�ض���دت 
االإعالمية لل�ض���اأن االأمن���ي يف حمافظة ذي 
قار ح�ضول اأكرث من 50 تفجريًا وجرمية 
التظاه���رات  نا�ض���طي  ت�ض���تهدف  اغتي���ال 
واملواطن���ني منذ مطلع ع���ام 2021 وحتى 
نهاية متوز من العام نف�ض���ه، فيما ر�ضدت 
12 تفجريًا بالعبوات النا�ضفة وال�ضوتية 
خالل ال�ض���هرين االأخريين من عام 2020، 
فيم���ا مل تك�ض���ف التحقيق���ات االأمني���ة عن 

اجلهة اأو االأفراد املتورطني بتلك اجلرائم 
حتى االآن.

ومن جانبه يرى النا�ض���ط احلقوقي خالد 
ها�ضم يف حديث مع )املدى(، اأن "الهاج�ص 
االمن���ي ما زال مقلق���ًا يف حمافظة ذي قار 
فاالأطراف املتنازعة غالبًا ما حتتكم للقوة 

يف ت�ضفية ح�ضاباتها".
اجلان���ب  "تداخ���ل  اإىل  ها�ض���م  واأ�ض���ار 
ال�ضيا�ض���ي والع�ض���ائري يف ه���ذا املج���ال 
وه���و م���ا يح���ول دون و�ض���ول االأجه���زة 

االأمنية اإىل احلقيقة". 
ولف���ت، اإىل اأن "االأم���ن منظوم���ة �ض���املة 

تتطلب تع���اون اجلميع واالهتمام بجميع 
املن�ض���ود  اال�ض���تقرار  لتحقي���ق  مفا�ض���لها 
اإ�ض���افة اإىل الت�ض���ديد يف تطبيق القانون 
وعدم ترك فر�ض���ة للجاين من االإفالت من 

العقاب".
وبني ها�ض���م، اأن "ما يتم ك�ضفه من جرائم 

يف جم���ال التفج���ريات واالغتي���ال قلي���ل 
ج���دَا وال يرتق���ي للم�ض���توى املطلوب وال 

يتنا�ضب مع خماطر اجلرمية". 
وعن مقرتحاته لتعزيز اال�ضتقرار االمني 
قال ها�ض���م اإن "اإدارة املحافظة �ض���بق واأن 
اقرتحت م�ضروعًا الإن�ضاء منظومة مراقبة 
تعق���ب  لغر����ص  احلراري���ة  بالكام���ريات 
مرتكب���ي اجلرائ���م وال�ض���يما التفج���ريات 
واالغتي���ال اإال اأنه مل يَر النور"، داعيًا اىل 
تفعيل امل�ض���روع لت�ض���هم منظومة املراقبة 

بالك�ضف عن اجلناة وتعقب املجرمني ".
ويج���د ها�ض���م اأن "منظوم���ة الكام���ريات 
احلالية  تغطي مناطق حمدودة"، م�ض���ّددًا 
ومف���ارز  دوري���ات  ن�ض���ر  �ض���رورة  عل���ى 
ال�ض���كنية  االأحي���اء  يف  اأمني���ة  وعنا�ض���ر 
وعدم اقت�ض���ارها على ال�ضوارع وامليادين 
العم���ل  "اإع���ادة  اىل  داعي���ًا  الرئي�ض���ية"، 
بنظ���ام احلرا����ص الليلي���ني وتفعي���ل دور 

خمتار املنطقة يف هذا املجال".  
فيم���ا يعل���ق اأحد النا�ض���طني عل���ى تراخي 
التفج���ريات  اجت���اه  االأمني���ة  االأجه���زة 
بالق���ول،  ال�ض���ابقة،  االغتي���ال  وجرائ���م 
تفجريات  جرائ���م  م���ن  ح�ض���ل  ما  "رغ���م 
واغتي���ال مل نلحظ اأي تداب���ري اأمنية للحد 
من التفج���ريات اأو الك�ض���ف ع���ن اجلهات 
واالأ�ض���خا�ص الت���ي تق���وم بها"، وا�ض���فًا 
ال�ض���وتية  بالعب���وات  ال���دور  مهاجم���ة 
ح�ض���اب  ت�ض���فية  بعملي���ات  والنا�ض���فة 

ور�ضائل تهديد وا�ضحة".

واأ�ض���اف النا�ض���ط ال���ذي طل���ب ع���دم ذكر 
اأ�ض���مه، اأن "حمالت التفجري وا�ض���تهداف 
اخل�ضوم غالبًا ما ت�ضبقها حمالت اإعالمية 
على مواقع التوا�ضل االجتماعي لت�ضقيط 
والت�ض���ويغ  التمهي���د  لغر����ص  اخل�ض���وم 

اجلرائم ".
ودع���ا النا�ض���ط "الق���وات االأمني���ة اإىل اأن 
حتمل ما يح�ض���ل من �ض���راعات �ضيا�ضية 
وغريها على حممل اجلد واأن ت�ضتعد لذلك 
وتكثف جهودها حلفظ االأمن واال�ضتقرار 

يف املحافظة".
وانطلق���ت م�ض���اء ي���وم االثن���ني املا�ض���ي 
تظاه���رات نظمه���ا اأتباع التيار ال�ض���دري 
احتجاج���ًا عل���ى الت�ض���ريبات ال�ض���وتية، 
املن�ض���وبة لرئي����ص ائتالف دول���ة القانون 
النا�ض���رية  مرك���ز  يف  املالك���ي  ن���وري 
وال�ض���طرة  ال�ض���يوخ  �ض���وق  واأق�ض���ية 
والغ���راف والرفاع���ي وغريه���ا وباأع���داد 
ترتاوح ما بني 200 اإىل 300 متظاهر يف 

كل وحدة اإدارية من الوحدات. 
ورّدد املتظاهرون هتاف���ات موؤيدة للزعيم 
التيار ال�ض���دري واأخ���رى مناوئة لرئي�ص 
ائت���الف دول���ة القانون ن���وري املالكي من 
قبيل: ) الهدد �ض���بل حممد نكطعله اإل�ضانه 
( و )اأك���رب را�ص ندو�ص علي���ه احنه التيار 
ال�ضدري( و )احنا اخللينه املحتل ما نامي 
ليل���ه( وغريه���ا م���ن الهتاف���ات واالأهازيج 

التي تلوح بالقوة لقهر اخل�ضوم.

8 هجمات خالل يومني وخماوف من النفالت الأمني

ع��ودة التفج��رات وا�صته��داف املن��ازل يث��ر هل��ع اأه��ايل النا�صري��ة 

من العمليات االمنية يف حمافظة ي قار ملالحقة اخلارجني علن القانون

العراق ي�ستعد الإطالق اأول معمل للوحات املركبات

قا�سم عبد الرحمن ح�سني 
املدير العام 

رئي�س جمل�س الدارة 
مدير الهيئة الفنية والهند�سية 

م�سعب اأحمد ابراهيم 

الر�سوم تبلغ 50 األف دينار ومقرتح جديد بتخفي�سها

خط��ة لتخفيف زخم ا�ص��تبدال لوحات املركبات مب�ص��اركة قواطع املرور

نقابة اأطباء ال�سنان يف العراق
اإعــــالن

اىل / ال�سركات املخت�سة يف الأنظمة املعلوماتية واللكرتونية

اس��تناداً الى قرار مجلس النقابة بجلسته الثانية والعشرون واملنعقدة بتاريخ 
2022/5/24 وم��ن أجل مواكب��ة التط��ور التكنولوجي في التح��ول االلكتروني 
الدارة املؤسس��ات، ندعو الش��ركات الرس��مية اخملتصة في هذا اجملال الى تقدمي 
عطاءاته��م وفق االلتزام��ات التالية واعتباراً من تاريخ نش��ر هذا اإلعالن ولغاية 

نهاية الدوام الرسمي ليوم اخلميس 2022/8/18 . 
االلتزامات: 

1- على الشركة تقدمي رؤيتها للتحول االلكتروني للنقابة .
2- يفض��ل ان تكون لديها جتربة س��ابقة في مجال التح��ول االلكتروني وتقدمي 

االعمال املماثلة .
3- تسليم اصل البرنامج )Source code( للنقابة بعد انتهاء فترة العقد. 

4- الصيانة والتطوير للبرنامج طيلة فترة العقد.
5- تدريب الكادر الوظيفي .

6- القيام بتقدمي مشروع جتريبي Pilot Project على نفقة الشركة قبل املباشرة 
باملشروع. 

عـ/ د. اأبو بكر زياد الراوي 
نقيب اأطباء ال�سنان يف العراق 
د. احمد �سالح مهدي 
نائب النقيب 



 بغداد / اإياد ال�صاحلي

ح�سم احتاد كرة القدم اجلدل املثري 
حول م�سري الدوري املمتاز ودوري 
املحرتف���ني، اللذي���ن �س���ّكال ُعقدتني 
االحت���اد  م�س���اعي  يف  كبريت���ني 
باإلزام االأندية امل�س���اركة مب�س���ابقته 
 2022-2021 االأخ���ري  للمو�س���م 
بوج���وب تطبي���ق روؤيت���ه للمو�س���م 
التايل، وف�سل �س���عيه بامتياز نظرًا 
لتم�ّس���ك االأندية املعرت�س���ة بالنظام 
االأ�سا�سي الذي اأعتمد اآلية ال�سعود 
والهب���وط وفق���ًا لت�سوي���ت الهيئ���ة 
العامة، ومل جت���ِر اأي تعديل ب�ساأنها 
مثلم���ا اآل اليه اجتماع االحتاد اأم�س 

االأول الثالثاء )19 متوز 2022(.
وياأتي ح�سم االحتاد جلدل الدوري 
بع���د اإع���الن عدن���ان درج���ال رئي�س 
االحت���اد  اأن  الق���دم،  ك���رة  احت���اد 
ُمل���زم بتطبيق معاي���ري الرتاخي�س 
لبطولت���ي ال���دوري املمت���از املُقب���ل 
ودوري الدرج���ة االأوىل، مع اعتماد 
م�سارك���ة االأندي���ة الت���ي �ستتخّط���ى 
للمو�س���م  الرتاخي����س  معاي���ري 
تطبي���ق  يك���ون  اأن  عل���ى  اجلدي���د، 
دوري املحرتف���ني يف املو�س���م بع���د 
واأن   ،2024-2023 اأي  املقب���ل 
االحت���اد �سيعتم���د نظ���ام امل�سابقات 
حتدي���د  يف   2021-2020 لع���ام 
عدد الفرق، الفت���ًا اإىل اعتماد الئحة 
جدي���دة للمو�سم املقب���ل �سريطة اأال 
تتعار�س معايري الرتاخي�س وعدد 
ف���رق ال���دوري املمت���از م���ع النظ���ام 
االأ�سا�سي، موؤكدًا اأن اجتماع الهيئة 
العام���ة الحت���اد الك���رة �سُيعق���د يف 
كان���ون االأول 2022 ويرتّك���ز عل���ى 
تعديل النظ���ام وُمراعاة اآلية دوري 

املحرتفني.

ت�صريحات النائب 
والناطق

مل يك���ن احت���اد الك���رة ُمرتف���ًا يف 
ل���دوري  ق�سي���ة حت�س���ريه  تن���اول 
املحرتف���ني، واأنهمك ناطقه الر�سمي 
الرتوي���ج  يف  املو�س���وي  اأحم���د 
للبطول���ة اجلديدة ب���اإذٍن من رئي�س 
االحتاد بال �سك، الأغرا�س اإعالمية، 
كم���ا يف ت�سريح���ه ي���وم 15 كانون 
اأن  في���ه  اأك���د  عندم���ا   2021 االأول 
ر هب���وط اأربع���ة ف���رق  االحت���اد ق���رَّ
دوري  اىل  املمت���از  ال���دوري  م���ن 
الدرج���ة االأوىل يف نهاي���ة املو�س���م 
)2021-2022( مع �سعود فريقني 

لي�سب���ح  املمت���از  اىل  االأوىل  م���ن 
عدد ف���رق الدوري املمت���از للمو�سم 
تطبي���ق  م���ع  فريق���ًا   )1٨( املقب���ل 
معايري و�سوابط دوري املحرتفني 
و�س���واًل اىل )1٦( فريقًا كحدٍّ اأعلى 
ث���م   .)2024-2023( املو�س���م  يف 
اأردف���ه يف ت�سري���ح اآخ���ر ي���وم 20 
امل�سارك���ة يف  ب���اأن   2022 ني�س���ان 
دوري املحرتف���ني للمو�س���م املقب���ل 
�ستك���ون لالأندية الت���ي تطّبق نظام 
الرتاخي����س املعتم���د ل���دى االحتاد 
االآ�سي���وي، يف خط���وة ته���دف اإىل 
االرتق���اء بامل�ستوى العام للم�سابقة 
مبا ينعك����س اإيجابًا على املنتخبات 
الوطني���ة، ويع���ّزز النهو�س بواقع 
االأندية من جميع النواحي االإدارية 

والتنظيمّية واملالية.
ث���م ظه���ر عل���ي جب���ار نائ���ب رئي�س 
االحت���اد، بت�سري���ح ي���وم ٦ مت���وز 
2022 ليوؤّك���د اأن ع���دد الف���رق التي 
�ست�س���ارك يف ال���دوري املمت���از اأو 
اأي ُم�سّم���ى اآخر �سيك���ون 20 فريقًا 
الأن النظ���ام االأ�سا�سي لالحتاد الذي 
اأقّرت���ه اجلمعي���ة العمومّي���ة ُيلزمنا 
االأول  امل�ست���وى  م�سابق���ة  باإقام���ة 
م���ن 20 فريق���ًا، وتغي���ريه يحت���اج 
اإىل الت�سوي���ت باملوافق���ة م���ن قبل 

اجلمعية العمومية.

فقر الأداء الإداري
تناق����س يف الت�سريحات وت�سابق 

للجمه���ور  الُب�س���رى  اإع���الن  يف 
الريا�س���ي مب�سع���ى االحت���اد اجلاد 
لتطوي���ر اللعبة عرب اإط���الق ن�سخة 
املحرتف���ني التي تاأّخ���رت كثريًا يف 
الع���راق ب�سبب ُفق���ر االأداء االإداري 
لعموم العاملني يف جمال�س االحتاد 
للدورات ال�سابق���ة واحلالية، وهذا 
ما اأّكده بع�س اخُلرباء الذين لي�ست 
عل���ى  للمناف�س���ة  لديه���م م���اوالت 
مواق���ع اأو مزاي���ا، توّقع���وا �سقوط 
م���ن  فخ���اخ  يف  احل���ايل  االحت���اد 
اإعداده نتيجة عزوفه عن اال�ستماع 
���ر من  الأّي���ة م�س���ورة خمل�س���ة تف�سَّ
قب���ل رئي�س واع�س���اء االحتاد باأنها 
تف�سح ف�سلهم يف عدم اأدراك طريق 

النجاح!
وباالأم����س خ���رج اأمني �س���ر االحتاد 
اأحم���د عبا����س بكلم���ة يف  االأ�سب���ق 
م���ا  )الفي�سب���وك( موؤّك���دًا  �سفحت���ه 
ذهبن���ا اليه حي���ث كت���ب "القائد يف 
اأي مف�س���ل من مفا�س���ل احلياة هو 
الق���رار، ولك���ن ال ي�س���در  �ساح���ب 
ارجت���ااًل وب���ال درا�سة، اإمن���ا تقدير 
م���ن  واقعي���ة  بدرا�س���ة  املوق���ف 
هيئ���ة  اأو  م�ست�ساري���ه  هيئ���ة  قب���ل 
خي���ارات  ع���ّدة  في���ه  تناق����س  راأي 
ومقرتح���ات وبعدها تت���ّم التو�سية 
باأختي���ار اأف�سل حل تكون اإيجابيته 
اأكرث من �سلبيته، ولكن احلديث عن 
ال���دوري العراق���ي املمت���از م���ن قبل 

م�سوؤويل االحتاد مل ُيدر�س بعناية، 
ومل يوؤخ���ذ راأي اأ�سح���اب اخل���ربة 
في���ه ب�سكل جّدي وه���ي مبثابة هّزة 
اأّدت اىل زعزع���ة الثقة باالحتاد من 
قب���ل اأط���راف عدي���دة".  م���ا تناوله 
عبا����س ه���و ع���ني ال�س���واب، وليت 
احت���اد اللعب���ة يعتم���د ه���ذا الرج���ل 
ومثل���ه بعدد ثالثة ال اأك���رث يتحّلون 
ب�سف���ات اأمانت���ه وعلميت���ه الكروية 
ودرايت���ه يف متحي�س اأي قرار قبل 
املجاه���رة به من قبل اإعالم االحتاد، 
)غ���ري  الت�سلي���ل  م���ن ورط���ة  ب���داًل 
املق�سود( م���ن قبل ناطق���ه الر�سمي 
االإعالم���ي يف  اأو مكتب���ه  نائب���ه  اأو 
اأّي���ة ق�سّية م�سريّية م���ن هذا النوع 
تفتقد التح�سني القانوين والالئحة 
املُلزم���ة وفق���ًا الآخ���ر نظ���ام اأ�سا�سي 

ُم�سادق عليه من العمومية!

�صعوبات الرتاخي�ص
ثم���ة م�ساألة ت�سرتع���ي االهتمام بها 
يف  االحت���اد  رئي����س  اثاره���ا  وق���د 
العم���ل  اأم����س وه���ي  اأول  اجتم���اع 
بالرتاخي����س الذي �سيت���م التدقيق 
فيه اأعتبارًا من ال�سبت القادم، حيث 
اأك���د درجال اأن "اله���دف من تطبيقه 
و�سنعم���ل  االأندي���ة،  اإق�س���اء  لي����س 
م���ع االأندية على تذلي���ل ال�سعوبات 
الت���ي تعرت�سه���ا والتحّدي���ات التي 
تواجهه���ا لالإيف���اء مبتطّلباته" وهو 
اإل���زام ر�سمي م�س���وؤول ينبغي عدم 

الرتاجع عنه، فعملية اإجناز معايري 
الرتاخي�س وخا�سة اإمتالك النادي 
ملعب���ًا خا�س���ًا ب���ه وتنفي���ذ فقراتها 
ال  والقانوني���ة  واملالي���ة  االإداري���ة 
ميك���ن لالأندي���ة القيام به���ا من دون 
ب���وزارة  ممثل���ة  احلكوم���ة  ع���ون 
الريا�س���ة، طامل���ا اأن انعكا����س ذل���ك 
فيه م�سلح���ة للبلد اأم���ام االحتادين 
االآ�سي���وي وال���دويل اللذي���ن �سربا 
كث���ريًا عل���ى احتادن���ا ومنح���اه ُمدد 
التاأجي���ل املتكّررة من���ذ زمن رئي�س 
االحتاد ال�سابق عبداخلالق م�سعود 
)2014-2020( تعاطفًا مع ظروفنا 
ال�سعبة التي فقدنا فيها حقوقًا اأهم 
من متطّلبات اإقامة دوري املحرتفني 
عل���ى  اللع���ب  ح���ّق  مقّدمته���ا  ويف 
االأر�س واجبارنا على الرتحال بني 
قط���ر واالإم���ارات واالأردن واإي���ران 

وغريها.

ت�صويق الدوري
اأما اإ�س���ارة درج���ال اإىل اأن الدوري 
ن�سب���ة  "ي�سه���د  بقول���ه  العراق���ي 
م�ساهدة عالية وح�سور جماهريي 
غف���ري، وه���و ما ُيع���ّزز م���ن م�سعانا 
الدوري���ات  م���ع  �س���راكات  لعق���د 
العاملي���ة، ف�س���اًل ع���ن ت�سوي���ق ا�سم 
ال���دوري، لتعزيز االإي���رادات املالية 
لالحتاد لتعود بالفائدة على االأندية 
ُمبالغ فيها،  اأي�س���ًا م�ساأل���ة  " فه���ذه 
با�ستثناء مباريات الثالثي ال�سرطة 
والق���وة اجلوي���ة وال���زوراء )لي�س 
دائم���ًا بالطب���ع( ف���ال توج���د مباراة 
جماهريي���ة تثري الرغبة لدى املتابع 
لريم���ي  االأجنب���ي  ولي����س  املحل���ي 
باأمواله اإىل مرقة امل�ساهدة املُمّلة 
م�ست���وى  ع���ف  و�سُ اللع���ب  اليق���اع 
الفرق عموم���ًا، وهذا ما نلفت عناية 
االحت���اد الي���ه بال���رتّوي يف م�سعاه 
الت�سويق���ي حتى ينتق���ل بن�سختني 
اأو ث���الث م���ن دوري املحرتفني اإىل 
امل�ست���وى الفن���ي املُر�س���ي لتك���ون 

ح�ساباته واقعية ..ال خيالية!
اأم���ا تنظي���م العق���د املوّح���د لالأندية 
وفق���ًا للمعايري الدولي���ة حلفظ حق 
الالعب���ني بالتوقيع مل���ّدة ال تتجاوز 
ال�سنت���ني بالت���وايل، فاإن���ه �سيع���ّزز 
م���ن قيم���ة ال���دوري وثق���ة الالعبني 
واملدربني باالأندي���ة بعد اأن تقهقرت 
وتهدي���دات  الدي���ون  تراك���م  اإث���ر 
االحت���اد ال���دويل باإيق���اف تعاقدات 
االأندي���ة املتع���رّثة يف دف���ع اأم���وال 
امل�ستحّق���ني وفق���ًا للعق���ود املرُبم���ة 

معهم.

 متابعة / املدى 

اأن�ساق بع����س العامل���ني يف االإعالم 
ميادي���ن  اقتح���ام  نح���و  الريا�س���ي 
احلي���اد  ع���ن  وتخّل���وا  املواجه���ة 
له���ذا  االتب���اع  اأ�سل���وب  واأنتهج���وا 
ع���ن  والبح���ث  ذاك،  اأو  املع�سك���ر 
بالكلم���ة  الهج���وم  و�سائ���ل  كل 
املوؤث���رة وتطويع مواق���ع التوا�سل 
االجتماع���ي يف ك�س���ب املوؤّيدين من 
ال�سب���اب الذي���ن يتاأث���رون بال�سوت 
العايل واأ�سلوب االإثارة والت�سويق، 
وبات البع�س ال يرتّدد يف ا�ستخدام 
كلمات غري الئقة ال تتنا�سب وطبيعة 
املجتمع، واآخري���ن ال يخفون العداء 
ال�سخ�س���ي وماول���ة ت�سقي���ط مّمن 
ال يتواف���ق وطروحاته���م اأو مييل���وا 
نح���و روؤيته���م م���ا �سّب���ب يف �س���رٍخ 
كب���رٍي يف وحدة االإع���الم وال�سحافة 
بينه���م  اخل���الف  ودبَّ  الريا�سي���ة، 
وحتّولت املناف�سة املهنية اىل �سراٍع 
غري وّدي وت�سقي���ط ُمعلن اأقرب اىل 
ال���ِذمم،  العب���ث والت�سكي���ك ب�س���راء 
واأ�سبح اخلط���اب ال�سحفي املُحايد 
م���ن نا�سح وحاف���ظ لوح���دة ال�سّف 
���ع وتابع للجهة  الريا�س���ي اىل خا�سِ

الداعم���ة اأو من احت�سنت���ه ومنحته 
فر�س���ة ممار�س���ة العمل! حت���ى بات 
دور  لع���ب  اىل  يتطّل���ع  منه���م  ق�س���م 
اأكرب من امكاناته احلقيقية بالقب�س 
عل���ى �ُسلط���ة الق���رار يف ال�سحاف���ة 
الريا�سية بع���د اأن وجد نف�سه بعيدًا 

عن املُحا�سبة والردع!
ت�سّت���ت املواق���ف، واختف���اء الكث���ري 
م���ن اال�س���وات ال�سحفي���ة املُلتزم���ة 
���ل االإنزواء  والرائ���دة وبع�سهم ف�سّ

وبع�سهم جتّن���َب الن�سح واالف�ساح 
بنهج���ه  يتم�ّس���ك  الزال  والقلي���ل 
االنت�س���ار  نح���و  كلمت���ه  ويوّظ���ف 
وماول���ة  العراقي���ة  للريا�س���ة 
الواق���ع  ه���و  م�ساره���ا،  ت�سحي���ح 
الراه���ن الذي ال ميكن اال�ستمرار فيه 
م���ن دون تغيري حتمي وفق���ًا للوائح 
واالنظم���ة ال�سائدة ولي����س بالتهّجم 

ات التوا�سل االجتماعي. عرب من�سّ
االإع���الم  م�س���رح  يف  يج���ري  م���ا 

الريا�سي )املرئي خا�سة( لي�س جزءًا 
م���ن عملي���ة االنفت���اح والدميقراطية 
وحري���ة الراأي، تعاب���ري يتعّكز عليها 
من ال يريد اأن يفهمها ويدرك معانيها 
منف���ذًا  منه���ا  يجع���ل  اأن  ويح���اول 
بغط���اء يظّنه �سرعي���ًا لتمرير اأهدافه 
وي���روح يوؤ�ّس�س لنه���ج جديد هجني 
ُي�سِق���ط املهنية وُيلغ���ي تاريخ العمل 
ال�سحفي املُلت���زم وُي�سهم يف تاأجيج 
ال�سراعات ومينح الفر�سة لرت�سيخ 

املفا�س���ل  ل���كّل  جدي���دة  مب���ادىء 
الريا�سي���ة ت�ستن���د اىل االن�سغال يف 
لعبة البحث عن املنا�سب، وت�سجيع 
ظه���ور )املعار�س���ة( وبالت���ايل يئ���ّن 
امل�سه���د الريا�سي الع���ام حتت وطاأة 
واالآراء  واالنق�سام���ات  الفو�س���ى 
امل���زاج  واجته���ادات  ال�سخ�سي���ة 
دون  م���ن  الدميقراطي���ة،  بذريع���ة 
�سح���وة  حلظ���ة  اجلمي���ع  يق���ف  اأن 
وما�سب���ة ذاتي���ة ليت�ساءل���وا م���اذا 
خ���الل  العراقي���ة  الريا�س���ة  جن���ت 
فل�سف���ة  م���ن  املا�سي���ة  ال�سن���وات 
مت���ى  واىل  ال�سخ�سي���ة؟  االأمزج���ة 
ي�ستمر ه���ذا الو�سع الباِئ�س الذي مل 
يتغ���رّي وظّل اأ�سري اخليبة والرتاجع 
ب�سب���ب ت�سّل���ق البع�س م���ن �سائدي 
االأزمات املواق���ع املوؤثرة يف الو�سط 

الريا�سي واملجتمعي؟
البد م���ن من���ح ال�سحاف���ة الريا�سية 
�سف���ة اال�ستقاللية االإداري���ة واملالية 
م���ن  الطبيع���ي  دوره���ا  لتمار����س 
دون تاأث���ري يف املراقب���ة واالإ�س���الح 
وال�سيط���رة، وتك���ون حا�سن���ة ل���كّل 
وموّجه���ة  الريا�سي���ني  ال�سحفي���ني 
و�سلوكه���م  لت�سّرفاته���م  و�سابط���ة 

املهني.

عمومية كرة القدم تعّدل اآلية الدوري كانون الأول المقبل

ناطق االحتاد والنائب �سقطا يف الفّخ .. والرتاخي�ص م�س�ؤولية 
ال�زارة .. وال ت�س�يق لبط�لة خيالية!

ت��ب��ع��ي��ة االإع��������ام ال��ري��ا���س��ي  

 عمـار �صـاطع
معالي الكلمة

كن���ُت ِمْن بنِي اأولئك الذين �سع���وا من اأجِل االرتقاء بواقع الدوري 
املمت���از عرب االإ�س���رار على اخرتاق بّواب���ة دوري املحرتفني الذي 
كان العدي���د من املهتّم���ني واملولعني باملناف�س���ات املحّلية ين�سدون 
و�س���ع خط���وة باإجتاه اإقامت���ه يف ظّل اخلّط���ة التي ذكره���ا اأغلب 
امل�سوؤول���ني الكروي���ني، ُمن���ذ مّدة طويل���ة حتى قبل نهاي���ة املو�سم 

املن�سرم.
وعلي���ه كان التوّج���ه ال�سائ���د، واالأج���واء املحيطة م���ن قبل احتاد 
ِكُنّها  الك���رة، اأن يفت���ح �سفح���ة دوري املحرتف���ني لالأندية الت���ي مُيَ
احل���ال اأن تدخ���ل �سم���ن خيم���ة دوري املحرتف���ني اأّي���ًا كان عددها 
بال�سواب���ط  املُعتم���دة  الرتاخي����س  م�س���روع  اكتم���ال  �سريط���ة 
وال�سروط من قبل االحت���اد االآ�سيوي الذي ميلك رغبة �سديدة يف 

اأن يحّقق طموحات اأجندته باأ�سرع وقت ممكن.
لالأ�س���ف ال�سدي���د، ف���اإن دوري املو�س���م اجلدي���د 2022- 2023 لن 
ي�سهد اإنط���الق دوري املحرتفني، و�سنبقى ن���دور يف فلك الدوري 
النظام���ي ال���ذي اعتدنا عليه منذ زم���ٍن طويل، وهو م���ا يعني اإننا 
لن نتمّكن م���ن تد�سني ن�سخة ُوِعدنا ِبها وُوعدنا بها اجلمهور، الأن 
االإ�س���رار على البقاء �سمن دائ���رة ال�سعوبات �ستبقى هي الغالبة 
يف نهاي���ة اخُلط���ط وهي الطاغية عل���ى الربامج التي ُتع���د ُم�سبقًا 

وتذهب اأدراج الرياح!
ومِب���ا اأنن���ا ُكّنا نتحّدث يف فرتات �سابقة ع���ن اآليات وطموحات ما 
ميك���ن اأن حُتِدثُه اإطالق���ة ن�سخة دوري املحرتف���ني من ارتقاء غري 
م�سبوق وانتعا�س اقت�سادي تنعم به االأندية قبل اأية جهة اأخرى، 
ب�سب���ب االنفت���اح على حقوق النق���ل والبّث والت�سوي���ق والرعاية 
الذي �سي�سرب اأرقامًا قيا�سّية، فاإن ذلك لن يتحّقق ما دامت االأندية 
�ستبقى هي املُتحّكم بالواقع الريا�سي ككّل، ولي�س كرة القدم على 

وجه اخل�سو�س.
اأق���ول.. اإن االجتماع الذي ُعِقَد يف العا�سم���ة احلبيبة بغداد، قبل 
يومني، ب���ني جمل�س اإدارة احت���اد الكرة وبح�س���ور نخبة االأندية 
الكروية االأبرز يف البالد، َخَتَم بال�سمع االأحمر على كل الطموحات 
الت���ي كانت تراود الداعم���ني وال�ساعني الإقام���ة دوري املحرتفني، 
اأ�سوة مبا هو حا�س���ل يف دول اجلوار على اأقّل التقديرات، مثلما 
كت���اب نهاي���ة ال�سطر االأخري لالإقرار الذي جاء بع���دم رغبة االأندية 

يف اإحداث قفزة نوعية يف م�سرية كرة القدم العراقية.
نع���م .. م���ا ح�سل بالتحديد هو اأن االأندية اأ�س���ّرت على عدم اإتباع 
اأ�سل���وب ك�س���ر حاج���ز اخل���وف، واتفقت على ع���دم اإقام���ة دوري 
املحرتف���ني، مبنحها مو�سمًا اآخر من التفكري يف البقاء �سمن ركب 
دوري ت�سوده الرتاخي�س املُعت���ادة واآلّياٍت تدخل فيها املجامالت 
وغ����سّ الطرف، مثلما كان يحدث يف املوا�س���م املا�سية، وهو اأمر 
اإمنا يعني اأن الدوري �سيكون ن�سخة من �سابقاته من الن�سخ التي 
م���ّرت مرور الك���رام بعيدًا عن رغبة التفك���ري يف دوري يقرتب من 
دوري���ات عربي���ة واآ�سيوية يجته���د فيه اجلميع لي�س���ل اليه بُعمق 

التفكري وعزمية التنفيذ!
الر�سالة التي كنُت اأمتّنى اأن ت�سل اىل اجلميع هو اأن ُتنّفذ اأجندة 
دوري املحرتف���ني بداي���ة �سطر ولي����س نهاية كت���اب، اأن ي�ستعجل 
املعني بدوري املحرتفني قواًل وفعاًل ال اأن ُي�ساب ب�سدمة الواقع، 
واأن تك���ون ًخطط املنطق غالبة لعواطف وم�ساعر اجلماهري، واأن 
يح���دث التغيري باإ�سرار ال اأن يبقى على م���ا هو عليه، واأن ي�سمن 
املُفّك���ر اأن االرتقاء بالدوري فنّي���ًا ي�سمن وجود منتخب قادر على 
متثي���ل الوط���ن يف املحاف���ل، واأّن معادل���ة حت�سني احل���ال �ستاأتي 

بنتائج ممّيزة فيما بعد.
اأيه���ا االأع���ّزاء.. حتى تكون���ون يف �س���ورة الواقع، ف���اإن مقاالتي 
الت���ي اأاأخ���ذ فيها م�ساح���ة ال���راأي وحّري���ة التعبري بالكتاب���ة التي 
كن���ُت وما زل���ت متوا�ساًل فيها.. هي وجهة نظ���ري التي اأُعرّبُ فيها 
ع���ن ذاتي ال�سحفي���ة، واأنتقد ما اأراه �سلبًا واأمت���دح ما اأجده يقف 
بجان���ب االإيجاب، اأج���ل م�ساحتي هذه هي ُملزمة م���ن قبلي فقط، 
ودون اأن مُيل���ي عليَّ م�س���وؤول ما و�سخ�سّية ما اأي حرف اأو كلمة، 
وحتى عمل���ي يف املكتب االإعالمي الحتاد كرة القدم يختلف متامًا 
ع���ن الذي اأذكره ُهن���ا اأو اأي مكان اآخر، وها اأنا ُملزُم مبهنّيتي، يف 
اأن اأنتق���د ما اأجده خطاأ واأعرّب عن ال�سحي���ح بال�سكل املهني الذي 
اأجده، ولالأمانة فاأنني كتبت يف اأكرث من مّرة دعمي الكامل الإقامة 
دوري املحرتفني، واأكّرر دعمي التام الإقامة دوري املحرتفني حتى 
ولو بع���د ع�سرين عامًا، ولن اأتراجع عّما اأطال���ب به واأ�ساند هكذا 
توّج���ه، وراأي���ي لن يختلف ع���ن التوّجه الذي تبّنيت���ه اأو اأ�سبحت 

موؤِمنًا به.

دوري املحرتفني.. ال�سطر االأخري!

اأقول.. اإن الجتماع الذي ُعِقَد في 
العا�صمة الحبيبة بغداد، قبل يومين، 

بين مجل�ص اإدارة اتحاد الكرة وبح�صور 
نخبة الأندية الكروية الأبرز في 

البالد، َخَتَم بال�صمع الأحمر على كل 
الطموحات التي كانت تراود الداعمين 

وال�صاعين لإقامة دوري المحترفين

بالمرصاد
 بغداد / كرمي قحطان

اأعرب���ت الهيئة االإداري���ة لنادي احل�سد ال�سعب���ي الريا�سي 
ع���ن دعمها ووقوفها مع كل الفرق التي متّثله يف الدوريات 
املحلي���ة والعربية واالآ�سيوية �سواء كان���ت األعابًا فردية اأم 
فرقي���ة، ومنها كرة الي���د. وقال خالد كبي���ان، رئي�س الهيئة 
االإدارية لنادي احل�سد ال�سعبي الريا�سي ل� "املدى"، "تقف 
اإدارتن���ا مب�سافة واحدة مع فرق النادي، وخا�سة تلك التي 

مل تزل حتّقق االجنازات يف البطوالت املحلية".
واأ�س���اف "يعت���رب فريق ك���رة اليد ال���ذي مّت ت�سكيل���ة العام 
املا�س���ي، و�سارك يف ال���دوري املمتاز الأّول م���ّرة، وح�سل 
عل���ى الرتتي���ب الثالث يف ال���دوري العام، م���ن الفرق التي 
ندعمه���ا، ونهت���ّم به���ا، وجتّل���ى ذلك مبنحن���ا الثق���ة جمّددًا 
للمدرب املجته���د خالد عدنان وم�ساعدي���ه املثابرين نعمان 
من���ذر وم�سطف���ى يا�سني". ولف���ت اإىل اأن���ه "مّت التعاقد مع 
خم�س���ة ع�سر العب���ًا، ورمّب���ا �سيك���ون اأّحد العب���ي الفريق 
ببطول���ة  الن���ادي  م�سارك���ة  ح���ال  يف  تون�سي���ًا  مرتف���ًا 
االأندي���ة العربي���ة الت���ي �ستق���ام للف���رتة م���ن 25 اآب اإىل 4 
اأيل���ول املقبلني يف تون����س ال�سقيقة". وخل����س كبيان اإىل 
اأن "الن���ادي يرغب يف امل�ساركة العربي���ة، و�سُيحّدد القرار 
النهائ���ي يف �س���وء موق���ف ميزانّيت���ه، ويف ح���ال اإب���داء 
وزارة ال�سباب والريا�س���ة الدعم للنادي وتقدمي امل�ساعدة 
املادي���ة حتى لو اأّمن���ت ن�سف تكاليف الوف���د، فاإننا �سُنعلن 
امل�سارك���ة التي تعترب كمرحلة اإع���داد جّيدة لالعبي الفريق 
قب���ل انط���الق مناف�س���ات ال���دوري املو�سم اجلدي���د". ويف 
�س���وؤون اللعبة ذاتها، اأكدت الهيئ���ة االإدارية لنادي ال�سرطة 
الريا�سي، اإنهاء اإجراءات تعاقدها مع 13 العبًا لفريق كرة 
اليد بغية متثيل الفري���ق يف املو�سم املقبل 2023-2022. 
وج���اء يف بي���ان للهيئ���ة، اأطلع���ت علي���ه امل���دى، اأن االإدارة 
"اأبرمت 13 عقدًا يف مقر النادي، بح�سور اأمني ال�سر عالء 

بح���ر العلوم واملدرب ظافر عبد ال�ساحب واملدرب امل�ساعد 
رعد رم�سان". واأ�ساف "�ستكون فانيلة الفريق يف املو�سم 
اجلدي���د بالل���ون االأخ�س���ر، وميّثل���ه الالعب���ني ح�سني علي 
حم���زة وميثم عودة وعلي عدنان وعلي عبد الر�سا وماجد 
عب���د الر�سا وكرار كاظم جبار ومنتظر قا�سم ووائل حافظ 
وعلي مم���د ال�سيالوي واأحمد مالك وح�سني علي خ�سري 

وكرار حيدر غازي وعلي اأحمد".
وي�س���رف عل���ى فري���ق ال�سرط���ة بك���رة الي���د مم���د جواد، 
ويق���وده م���الك تدريب���ي فن���ي بقي���ادة امل���درب ظاف���ر عبد 
ال�ساح���ب، ي�ساع���ده رع���د رم�سان وعم���ار جل���وب مدربًا 

حلرا�س املرمى.

ناديا الح�سد ال�سعبي وال�سرطة يدعمان كرة اليد
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 بغداد / المدى

غ����ادر وف����د منتخبن����ا ال�سباب����ي للك����رة 
العا�سم����ة  االأربع����اء،  اأم�����س  الطائ����رة، 
االإيرانية طهران، �س����وب مدينة الدمام 
ال�سعودي����ة للم�ساركة ف����ي بطولة اتحاد 
غ����رب اآ�سي����ا التي �ستق����ام للفترة من 20 

تموز اإلى 1 اآب المقبل.

جمي����ل  اللعب����ة  اإتح����اد  رئي�����س  وق����ال 
العب����ادي، اإن منتخبن����ا اأنه����ى المع�سكر 
الخارج����ي ف����ي اإي����ران، وال����ذي خا�����س 
ف����ي اأرب����ع مباري����ات تجريبي����ة، وق����ف 
من خالله����ا المدرب االيطال����ي في�سنزو 
نات�سي على م�ستوي����ات الالعبين �سيما 
اأن المنتخ����ب �سب����ق اأن تجّم����ع مّرتي����ن 

داخليًا في مدينتي الديوانية واأربيل.

والمالكي����ن  الالعبي����ن  "اإن   : واأ�س����اف 
التدريبي واالإداري على اأهبة االإ�ستعداد 
المناف�س����ات،  اأج����واء  ف����ي  للدخ����ول 
والجميع يحر�س عل����ى العودة باإحدى 
الميدالي����ات الملّون����ة برغ����م المعّوق����ات 
الت����ي رافق����ت رحل����ة اللي����وث". وبّي����ن 
العب����ادي : "اإن منتخبنا �سيق�ّس �سريط 
افتت����اح مباريات����ه بمواجه����ة المنتخب 

البحريني غ����دًا الجمعة المقبل ونطمح 
ان تك����ون مب����اراة االفتت����اح ه����ي بوابة 
م����ن  المقبل����ة  االدوار  اإل����ى  االنتق����ال 

البطولة.
اآ�سي����ا  غ����رب  بطول����ة  قرع����ة  واأوقع����ت 
منتخبن����ا ف����ي المجموع����ة االأول����ى اإلى 
واالأردن  البحري����ن  منتخب����ات  جان����ب 

واالإمارات ولبنان.

لي�ث الكرة الطائرة ي�اجه�ن البحرين   
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ال�سائ���دة  ال�سيا�سي���ة والإقت�سادي���ة  الأو�س���اع 
للإ�ستم���رار  قابل���ة  غ���ر  احلالي���ة  الع���راق  يف 
واحلدي���ث ع���ن التغي���ر يتكل���م في���ه الكثرون 
ع���ر نظريات وروؤى متع���ددة وهناك اإختلفات 
ب���ن كل الأطراف على هيئة ه���ذا التغير القادم 
فه���و حقيقة ل ميك���ن اإعفالها فق���ط ننتظره فمن 
الن���ادر اأن ي�ستم���ر نظام فا�س���د اأو طاغية مف�سد 
مهم���ا كان���ت قوته وجروت���ه ولن���ا يف التاريخ 
اأن  لب���د  الأمثل���ة  ع�س���رات  واحلدي���ث  الق���دمي 
ي�س���حى ال�س���عب يف حلظة م���ا ويثورعلى هذا 
انظام الفا�س���د واإن كانت فر�س���ة الف�س���اد اأطول 
فيم���ا م�س���ى فهي الأق�س���ر الآن يف ظ���ل العوملة 
وثورة الإت�س���الت وحت���ول العامل اإىل �سا�س���ة 
�س���غرة )نافذة( تطل منها على كل بقاعه تتابع 
م���ا يج���ري فيها ب�س���كل مبا�س���ر حلظ���ة باحلظة 
وتداخلت ق�سايا ال�سعوب مع الق�سايا الوطنية 
واأ�سبحت �س���ورة على النت كفيلة بر�سم �سور 
وت�س���كيل راأي عام عامل���ي وتعاطف دويل يجر 
احلكومات على اإتخاذ موقف قد ل يتما�س���ى مع 
�سيا�س���اتها )م���ركل وق�س���ية الجئ���ن والإحتاد 
الأوربي( ؛ واأ�س���بحت حقوق الإن�س���ان �س���رعة 
دولي���ة تخ�س���ع له���ا جمي���ع ال���دول والأنظم���ة 
وهن���اك  املتح���دة  الأمم  مواثي���ق  مبوج���ب 
منظم���ات اممي���ة وحماك���م اأممي���ة ودولية )من 
اأهم ه���ذه املنظمات » منظم���ة الأغذية والزراعة 
ل���لأمم املتح���دة � الوكالة الدولي���ة للطاقة الذرية 
� املحكم���ة اجلنائي���ة الدولي���ة � املنظم���ة الدولية 
املنظم���ة   � ال���دويل  النق���د  �س���ندوق   � للعمال���ة 
الدولي���ة للهج���رة � الحتاد الدويل للت�س���الت � 
املحكم���ة الدولية لقانون البح���ار � منظمة الأمم 
املتح���دة للرتبية والعلم والثقافة � البنك الدويل 
العاملي���ة  � املنظم���ة  العاملي���ة  ال�س���حة  � منظم���ة 
للملكية الفكرية. ومكتب الأمم املتحدة لتن�سيق 
ال�سوؤون الإن�سانية واملفو�س���ية ال�سامية للأمم 
املتحدة حلقوق الإن�س���ان( اإ�س���افة اإىل منظمات 
املجتم���ع امل���دين العاملي���ة ولإعلم وال�س���حافة 
العاملية وهي خا�س���عة لل�سرعة الدولية ومتاحة 
للجمي���ع )اأفراد اأو جماع���ات اأو منظمات( ميكن 
اأن يت�سلوا بها وميكن احل�سول على العناوين 
ومعلوم���ات الت�س���ال الأخ���رى بالرج���وع اإىل 
الكت���اب الأزرق ل���لأمم املتح���دة للتع���رف عل���ى 
ال���وكالت املتخ�س�س���ة واملنظمات ذات ال�س���لة 
الت���ي لها مكاتب ات�س���ال يف مق���ر الأمم املتحدة 
ويف الكث���ر م���ن بل���دان الع���امل ولها و�س���ائلها 
واملجرم���ن  الفا�س���دة  الأنظم���ة  حما�س���بة  يف 
والإرهابن »الذين ينتهكون القوانن الإن�سانية 
والدولي���ة » وحما�س���رتهم وف�س���حهم نع���م اأن 
فر�ص الف�س���اد والطغيان والإرهاب ت�س���يق كل 
يوم على الطغات والفا�س���دين وهي اأ�سًل كانت 
�س���يقة ورغ���م اأنه���م يف اأوج طغيانه���م ميتلكهم 
الغ���رور وال�س���تعلء ول يتعظون م���ن درو�ص 
التاريخ ومن م�س���ائر اأمثالهم ممن �سبقوهم من 

الطغ���اة الأوائل مثل )نيكولي ت�ساو�سي�س���كو( 
من اأ�س���هر الدكتاتورين يف التاريخ املعا�س���ر. 
حك���م روماني���ا ملدة اأربع���ة وع�س���رين عامًا )من 
1965 حت���ى 1989( باحلديد والنار والإرهاب 
والرع���ب، بعد اأن اأ�س���يب بجنون العظمة وكان 
يطلق على نف�سه القائد العظيم وامللهم ودانوب 
الفك���ر واملن���ار امل�س���يء للإن�س���انية والعبق���ري 
ال���ذي يع���رف كل �س���يء. كان ل يقب���ل اأي انتقاد 
ول يب���دي اأي رحم���ة جت���اه معار�س���ته وتعامل 
معهم مبنتهى الوح�س���ية وكان هناك حا�سية من 
املنافقن ي�سفونه باأو�ساف مبالغ فيها كو�سفه 
بيوليو����ص قي�س���ر وبالإ�س���كندر الأك���ر ومنقذ 
ال�س���عب، واأن ع�سره هو الع�سر الذهبي، وباأنه 
ال�سم�ص التي ت�سع الدفء. وكانت قب�سة النظام 
الفولذية ل ترحم اأي معار�ص ؛ ورغم ذلك كرهه 
�سعبه ورغم كل جروته وعنفه املفرط وف�ساده 
ثار ال�سعب عليه وكانت البداية بخروج عدد من 
)طلبة( اجلامع���ات يف مظاهرات احتجاجية مل 
ي�س���رتح مل�س���اهدتها اإذ اعترها حتديا �سخ�سيا 
له، فاأم���ر قوات الأمن الداخلي )�س���يكيوريتاتا( 
بالقي���ام باإطلق النارعل���ى املتظاهرين؛ وكانت 
النتيج���ة قت���ل ))20 طالب���ا(( وه���و ما اأغ�س���ب 
بقي���ة املتظاهرين فلج���وؤوا اإىل العنف والثورة 
ولحقت���ه اجلماهر بعد اأن هرب والقي القب�ص 
علي���ه واعدم ه���و وزوجته يف حماكم���ة ثورية! 
ومل تفل���ح كل ق���وى الأم���ن وقادت���ه يف حمايته 
بل اإنقلبوا عليه واأ�س���رتكوا مع الثوار و�س���قط 
�سلوت�س�سكو مع كل نظامه وزبانيته بيد ال�سعب 

الروماين! ؛ ال�سعب ينت�سر يف النهاية.
ث���ار  دمويته���م  كل  رغ���م  الطغ���ات  كل  وهك���ذا 
عليهم ال�س���عب وا�س���قطهم رغم الدعم والأ�سناد 
اخلارجي لأنظمتهم منهم يف تاريخنا املعا�س���ر 
زي���ن العابدي���ن ب���ن عل���ي، رئي����ص اجلمهورية 
التون�س���ية منذ 7 نوفم���ر 1987 اإىل 14 يناير 
2011، واأول رئي����ص تون�س���ي يت���م خلع���ه م���ن 
من�س���به اإث���ر احتجاج���ات �س���عبية �س���د نظامه 
القمعي، القذايف حكم 42 �س���نة حت���ى ثار عليه 
�س���عبه وقتل���ه. ج���ان بي���دل بوكا�س���و كان ه���و 
العظم���ة والوح�س���ية  الخ���ر م�س���اب بجن���ون 
املفرطة ومن جرائمه امل�س���هورة قتله 100 طفل 
تظاه���رو من اأجل توفر الزي املدر�س���ي لهم ! ؛ 
اإ�س���لم كرميوف وكان وح�س���يًا لدرجة اأن ينقر 
بطون احلوام���ل دون قتلهم ويقتل الأجنة حتى 
اإنتف����ص علي���ه ال�س���عب ع���ام 2002م ؛ ليبول���د 
الث���اين موؤ�س����ص دولة الكونغو وكان �س���ببًا يف 
وف���اة 15 ملي���ون �س���خ�ص! وهكذا كان���ت نهاية 
الع�س���رات م���ن الطغات عل���ى يد �س���عوبهم دون 
اي تدخل خارجي العنف وال�س���لح والوح�سية 
وامللي�س���يات ل حتم���ي الأنظم���ة واإغلبهم تكون 

نهايتهم ما�ساوية وف�سيعة واإياكم والظلم...
ويف الع���راق ف���اأن التغير قادم بل �س���ك على يد 
ال�س���عب العراق���ي طامل���ا ال�س���عب العراق���ي غر 

مقتن���ع مب���ن يق���ودوه ب�س���بب ف�س���ادهم العلني 
وف�س���لهم يف اإدارة الدول���ة والإرتق���اء بها وبدء 
الرف�ص ظاهرًا للعي���ان يف الإنتخابات الأخرة 
اأكرث من %70 من من لهم احلق يف الإ�س���رتاك 
بالإنتخاب���ات مل ي�س���رتكوا به���ا وف�س���لت اأغلب 
الأح���زاب امل�س���اركة فيه���ا يف احل�س���ول عل���ى 
نتائ���ج  اإىل  الإن�س���ياع  رف�س���وا  ل���ذا  الأغلبي���ة 
الإنتخابات ولزال الفا�سدين الفا�سلن ي�سرون 
عل���ى اإ�س���تمرارهم باحلك���م الفا�س���د ومت�س���كهم 
العقائدي���ة  الأح���زاب  اأن  خ�سو�س���اأً  بال�س���لطة 
ت�س���ر على ن�س���رعقائدها بكل طريقة بل واإلزام 
النا����ص به���ا واإمكانيات ال�س���لطة تتي���ح لهم ذلك 
؛ بينم���ا ته���دف الأح���زاب ال�سياا�س���ية حتقي���ق 
م�س���الح اجلماهر وتن�س���اع لها. التغير قادم 
يف العراق اإن مل يح�سب احلكام ح�سابهم لوعي 
الأم���ة و لغ�س���بة ال�س���عب واإنتفا�س���ته املزلزلة 
القادمة نتيجة فقدان الثقة بال�سلطة ونفاذ �سر 
الأم���ة )ب���كل مكوناتها(. التغير ق���ادم ما داموا 
ل ي�س���معون ل�س���رخة ال�س���عب واأنين���ه وجوعه 

ورف�سه املكتوم الآن والذي �سيقتلعهم غدًا.
2003م يف  ع���ام  قب���ل  املعار�س���ة  ف�س���لت  لق���د 
حك���م العراق لأنه���م اإعتمدوا عل���ى الإحتلل يف 
كل �س���يء يف تك���ون جمل�ص احلك���م ويف كتابة 
ويف  العراق���ي  اجلي����ص  ح���ل  ويف  الد�س���تور 
تبعية احلكومات الحقة والأمر الثاين ف�س���لهم 
يف املج���يء بخ���رات وكف���اءات لإدارة الدول���ة 
واإعتم���دوا على احلزبين رغم جهلهم وف�س���لهم 
يف اإدارة الدولة والأمر الثالث ف�ساد احلكومات 
ونهب ال���رثوات فكان���ت النتيجة الف�س���ل وكره 
ال�س���عب لهم واإنف�س���ا�ص قاعدتهم اجلماهرية 
ق���د  بطريق���ة  عليه���م  و�س���تثور  نبذته���م  الت���ي 
تختل���ف عن ما جرى يف تورة ت�س���رين 2019م 
؛ والأم���ر الرابع اإن�س���غالهم )ولزال���وا( بالعقد 
والث���ارات  ال�سيا�س���ية  والأحق���اد  التاريخي���ة 
الدموي���ة  الطائفي���ة  العقائ���د  نح���و  وحتوله���م 
املت�س���ددة التي اأنتجت طائفية دموية متوح�سة 
منا�س���بة  وغ���ر  الع���راق  بحك���م  جدي���رة  غ���ر 
للمتغ���رات احل�س���ارية العاملي���ة وتتناق�ص مع 
مفاهي���م الدول���ة املدنية املعا�س���رة ولتتما�س���ى 
م���ع املنطلق���ات الدميقراطي���ة. لب���د م���ن اأج���ل 
ال�س���لم الإجتماع���ي والأمن الوطن���ي ولتجنب 
الدموي���ة والتدخ���لت اخلارجي���ة  ال�س���راعات 
من العودة اإىل ال�س���عب �س���ريعًا والق�س���اء على 
املف�س���دين اأو)اإنه���اء( الف�س���اد واإ�س���تعادة هيبة 
بيده���ا  ال�س���لح  وح�س���ر  ومركزيته���ا  الدول���ة 
والتح���ول نحو مدني���ة الدولة وفر�ص ال�س���لم 
الإجتماعي والق�س���اء على الطائفية ال�سيا�س���ية 
وتوف���ر بيئ���ة اإ�س���تثمارية اآمن���ة ومن���ع تدخل 
الأحزاب ال�سيا�س���ية يف ال�سيا�س���ة الإقت�سادية 
ويف اإ�س���تقللية احلكومة وتن�س���يط املعار�س���ة 
الرملاني���ة وغ���ر الرملاني���ة واإعتب���ار )الهوية 
الوطنية( ه���ي هوية الدول���ة واإعتماده���ا فعليًا 
يف القوان���ن ويف اإدارة الدولة مع بقاء احلرية 
ال�سخ�س���ية الكاملة يف اإختيار املواطن ملعتقده 
الدين���ي اأو الفك���ري او الثق���ايف. التغي���ر قادم 
واإل ف���اأن الث���ورة ال�س���عبية قادمة وق���د تختلف 
عن ما جرى يف تورة ت�سرين 2019م. والتغر 
ال�س���لمي احل�ساري اأقل كلفة من التغر العنيف 
لأن التغير قادم ل حمالة �ساء من �ساء واأبى من 

ابى فليكن �سلميًا ودميقراطيًا.
اإمكاني���ات الع���راق وثروات���ه وطاقات���ه عظيمة 
وغ���ر حم���دودة توؤهل���ه لكي يكون يف م�س���اف 
ال���دول النامية واملتح�س���رة والغنية يف تكامل 
ول  جمي���ل  واإجتماع���ي  وثق���ايف  اإقت�س���ادي 
ي�س���تحق العراقي���ون اأقل م���ن الرفاهي���ة الغنية 

والرقي العايل.

العدد )5226( ال�سنة التا�سعة ع�سرة - اخلمي�ص )21( متوز 2022

 محمد حميد ر�شيد

 د. علي الرفيعي

اول: داأب����ت الح����زاب املتحكم����ة بالقرار 
ال�سيا�س����ي يف العراق )احزاب ال�سلطة( 
 2005 ع����ام  د�س����تور  ت�س����ريع  من����ذ 
وت�س����كيل اول حكومة وحت����ى اليوم عل 
تري����ر حتكمه����ا بالق����رار ال�سيا�س����ي يف 
الب����لد وم����ا نتج وينت����ج عنه م����ن منافع 
مادي����ة ومعنوي����ة جمة لها عل����ى خمتلف 
امل�س����تويات يف اجهزة الدولة اىل ادعاء 
اختلقته مل�س����احلها النفعي����ة غر املررة 
قانون����ا وه����و )ال�س����تحقاق النتخابي( 
اي ان فوزه����ا باغلبي����ة مقاع����د جمل�����ص 
انتخابي����ة  م����ن خ����لل قوان����ن  الن����واب 
التواف����ق  وكذل����ك  مل�س����لحتها،  �س����نتها 
امل�س����لحي بينه����ا ي����رر لها ال�س����تحواذ 
ع����ل املواق����ع القيادي����ة يف هي����كل الدولة 
بداأ من الرئا�سات الثلث )رئي�ص جمل�ص 
رئي�����ص  اجلمهوري����ة،  رئي�����ص  الن����واب، 
املواق����ع  اىل  ن����زول  ال����وزراء(  جمل�����ص 
وموؤ�س�س����ات  ال����وزارات  يف  الداري����ة 
)هيئ����ة  توزي����ع  مت  اذ  كاف����ة.  الدول����ة 
رئا�س����ة الدول����ة( يف ال����دورة النتخابية 
الوىل )2006 – 2008( عل����ى ا�س����ا�ص 
املحا�س�س����ة املذهبية والقومية )كردي، 
�س����ني، �س����يعي(، وبع����د انته����اء ال����دورة 
النتخابية الوىل والعودة اىل من�س����ب 
رئي�����ص اجلمهوري����ة كم����ا يق�س����ي بذل����ك 

الد�س����تور ا�س����بح التوزيع بنف�ص املنهج 
فرئي�����ص اجلمهوري����ة )ك����ردي( ونائبي����ه 
)�س����ني، �س����يعي( وكذلك احلال بالن�س����بة 
ملجل�����ص الن����واب رئي�����ص املجل�ص �س����ني 
ونائبيه �س����يعي وكردي والت�سكيل نف�سه 
بالن�سبة لرئي�ص جمل�ص الوزراء ونائبيه 
فالرئي�ص �س����يعي ونائبيه ان وجدا �سني 
وك����ردي. وكان تري����ر احزاب ال�س����لم 
ال�سيا�س����ي والحزاب الخر امل�ساركة لها 
يف ال�س����لطة ان التق�س����يم ميث����ل مكونات 

ال�سعب العراقي.
هذا الدعاء ل يجد له �سندا يف الد�ستور 
عل����ى الطلق ولغر�ص ا�س����تمرارها على 
هذا النهج املحا�س�س����ي وحماولة تثبيته 
م����ع م����رور الزم����ن وايه����ام ال����راأي العام 
بقبول����ه اخذت ت����ردد على ال�س����نة قادتها 
وا�سخا�ص �سيا�سين واعلمين بان هذا 
التوزي����ع هو )ع����رف �سيا�س����ي( حماولة 
منهم ل�سباغ امل�س����روعية القانونية على 
هذا الدع����اء ومتجاهلة ان تكرار تطبيق 
اىل  يرتق����ي  ل  مع����ن  ا�س����لوب  او  نه����ج 

م�ستوى العرف لوحده.
لب����د لن�س����وء القاع����دة العرفي����ة لرتتقي 
اىل م�س����توى القانون م����ن حتقق ركنن 
هما الركن امل����ادي )الزمني( الذي يتمثل 
باأعتي����اد نه����ج مع����ن )ع����ادة( وتكرارها 

وه����ذا يتطلب فرتة زمني����ة طويلة يتكرر 
النه����ج ب�س����كل م�س����تمر دون  فيه����ا ه����ذا 
انقط����اع وليتحق����ق ذلك بفرتة ق�س����رة 
كثماني����ة ع�س����رة �س����نة وب�س����كل متقطع ، 
ام����ا الرك����ن الخ����ر فه����و الرك����ن املعنوي 
وه����و الهم الذي يتطلب ح�س����ول قناعة 
ل����دى ال����راأي الع����ام يف امل����كان او البل����د 
ب�س����رورة هذا النهج وال�سياق مبختلف 
�س����وره )ال�سيا�س����ي او التجاري( وهذا 
غر حا�سل اطلقا، لترت�سخ يف العتياد 
فثمانية ع�س����رة اوع�س����رون �سنة ل تعني 
ف����رتة طويل����ة يف العرف الزمن����ي، وهذا 
غر حا�سل اطلقا لغر�ص ا�سباغ و�سف 
الع����رف ال�سيا�س����ي عل����ى ه����ذا التق�س����يم 
التحا�س�س����ي فالعراقي����ون – ع����دا قل����ة 
منهم – راف�سون لهذا النهج املحا�س�سي 

غر العادل.
ه����ذه املواق����ع القيادية ينبغ����ي ان تكون 

متاحة لكل العراقين وعلى قدم امل�ساواة 
كم���ا يق�س���ي بذل���ك د�س���تور الع���راق يف 
امل���ادة )14( التي جاء فيه���ا ))العراقيون 
متيي���ز  دون  القان���ون  ام���ام  مت�س���اوون 
ب�س���بب اجلن�ص او الع���رق او القومية او 
ال�س���ل او اللون او الدي���ن او املذهب او 
املعتقد او الراأي او الو�س���ع القت�سادي 

او الجتماعي((.
ال انها جتاهلت هذا الن�ص رغم ان قادتها 
�ساهموا ب�سورة فعالة وموؤثرة يف كتابة 

الد�ستور.
النتخاب���ي(  )ال�س���تحقاق  ثاني���ا: 
ال���ذي ت���ردده اح���زاب ال�س���لطة لتري���ر 
القيادي���ة  املراك���ز  عل���ى  ا�س���تحواذها 
ووكلء  وزارء  م���ن  الدول���ة  اجه���زة  يف 
او  امل�س���تقلة  الهيئ���ات  وروؤ�س���اء  وزارء 
تلك التي ترتبط بال�س���لطتن الت�س���ريعية 
والتنفيذية والدرجات اخلا�سة )ال�سفراء 

وم���ن بحكمهم يف الدرجة الوظيفية( هذا 
الدعاء ل وجود له يف القانون ال�سا�سي 
)الد�س���تور( �س���وى حال���ة واحدة ن�س���ت 
عليه���ا الفق���رة )اول( من امل���ادة )76( من 
الد�ستور وهي تكليف رئي�ص اجلمهورية 
مر�س���ح الكتلة النيابية – ولي�س���ت الكتلة 
او القائم���ة النتخابي���ة – الك���رث ع���ددا 
بت�س���كيل جمل�ص الوزراء اي الكتلة التي 
تت�س���كل يف جمل�ص النواب بع���د انعقاده 
ولي�ص قبل���ه ولي�ص بال�س���رورة ان متثل 
هذه الكتلة مذهب او قومية معينة. وهذا 
ما ورد يف قرار املحكمة الحتادية العليا 
بقراره���ا 25/احتادي���ة / 2010 يف 25 
/3 / 2010 الذي ت�س���منت تف�س���ر ن�ص 
املادة )76( من الد�ستور اخلا�سة بالكتلة 
النيابية الكرث عددا التي لها حق ت�سكيل 
احلكوم���ة وه���ي ))الكتل���ة الت���ي تكونت 
بع���د النتخابات من خ���لل قائمة واحدة 

دخل���ت النتخابات باأ�س���م ورق���م معينن 
وح���ازت على العدد الك���رث من املقاعد او 
الكتلة الت���ي جتمعت من قائمتن او اكرث 
ث���م تكتلت بكتلة واح���دة ذات كيان واحد 

ايهما اكرث عددا((.
يف �س���وء هذا التف�سر ت�سكلت احلكومة 
 2014 و   2010 و   2006 الع���وام  يف 
مت   2018 ع���ام  انتخاب���ات  بع���د  ولك���ن 
ت�س���كيل حكومة ال�س���يد عادل عبد املهدي 
بتوافق �سيا�س���ي ب���ن الكتل ال�سيا�س���ية 
املمثل���ة يف الرمل���ان ودون الع���لن يف 
الرملان عن ت�سكيل الكتلة النيابية الكرث 

عددا.
الد�س���تور  م���واد  يف  يوج���د  ل  ثالث���ا: 
)املب���ادئ  الول  الب���اب  يف  ال���واردة 
)احلق���وق  الث���اين  والب���اب  ال�سا�س���ية( 
ت�س���منت  ن�س���و�ص  واحلري���ات( وه���ي 
املبادئ ال�سا�س���ية التي اعتمدها امل�سرع 
العراقي والتي راعى فيها مبادئ ال�سرعة 
الدولية للحق���وق واحلريات التي وردت 
الدولي���ة  والوثائ���ق  التفاقي���ات  يف 
وا�س���بحت ج���زءا من الت�س���ريع العراقي 
ول يج���وز خمالفته���ا، ل يوج���د يف هذه 
الن�سو�ص الد�ستورية ما يبيح خمالفتها 
او تقييده���ا او تبن���ي تف�س���رات او نهج 
�سيا�س���ي يخال���ف ذل���ك وه���ذا م���ا اكدت���ه 

املادة )46( من الد�س���تور التي جاء فيها:
))ل يكون تقييد ممار�سة اي من احلقوق 
واحلريات الواردة يف هذا الد�س���تور او 
حتديده���ا ال بقانون او بن���اء عليه، على 
ان ل مي����ص ذلك التحديد والتقييد جوهر 

احلق او احلرية((.
رغ���م و�س���وح كل هذه الن�س���و�ص ال ان 
الح���زاب املتحكم���ة بالق���رار ال�سيا�س���ي 
يف الب���لد )اح���زاب ال�س���لم ال�سيا�س���ي 
وحلفائه���ا( من���ذ اع���لن الد�س���تور ع���ام 
2005 وحتى اليوم مل حترتم الن�سو�ص 
الد�س���تورية التي �س���اركت ه���ي ذاتها يف 
�سياغتها واقرارها اذ قامت بال�ستحواذ 
عل���ى املواق���ع القيادية يف هي���كل الدولة 
ا�س����ص  عل���ى  وموؤ�س�س���ات  وزارات  م���ن 
)مذهب���ن  ال�سيا�س���ية  واثني���ة  طائفي���ة 
دينن وقومية واحدة( وجتاهلت حقوق 
ا�س���حاب الديان���ات الخ���رى امل�س���يحية 
وال�س���ابئة والثني���ة كالرتكم���ان حت���ت 
ذريع���ة ال�س���تحقاق النتخاب���ي واطلقت 
عل �سلوكها هذا و�سف العرف ال�سيا�سي 

كما ذكرنا ذلك يف اول.
ل نري����د ان نك����رر م����ا او�س����حناه ح����ول 
مفهوم )العرف( القانوين او ال�سيا�س����ي 
والركان الواج����ب توفرها كي يكت�س����ب 

هذا الو�سف.

ُربما �َشيتبادراإلى الذهن ال�ش�ؤال التقليدي 
من ه� الُمثقف؟

هذا ال�ش�ؤال ُخي�َض فيه كثيراً وُكِتَبت فيه 
�ؤال ه� الآلية  َنظريات. َبيَد اأَن هذا ال�شُ

الأَنجع التي ت�شتخدم كالُدخان الأَبي�ض 
للهروب من الخ��ض في َدور الُمثقف 

الَحقيقي.
في العراق َتحديداً، اإَت�شَح اإَن َدوراً َمفق�داً 

لطة  َيجب اأن ُيمار�شُه الُمثقف بَين ال�شُ
والُمجتمع، اإل اأَن الَمهمة َلي�شت بالإمر 

الَي�شير، كما قد َيت�ش�ر الَبع�ض، اأو بالإَحرى 
هَي – اأي مهمة الُمثقف – �ش�ؤاًل اآخَر قد 

َيط�ل الَحديث فيه اأي�شًا.

اأَن الدمُيقراطي���َة َتفر����صُ هك���ذا َت�س���اوؤلت  َيب���دو 
حُمِرج���ة، و اإن كاَن عل���ى م���ا َيب���دو اأن ال�َس���نوات 
الأخرة بعد َحركة الإِحتجاجات يف ت�سرين 2019 
َو�س���عت الِنقاَط على احُلروف يف الَك�سِف عن َدور 
املُثق���ف )كحلقة مفق���ودة بَن ال�ُس���لطة و املُجتمع(. 
َكم���ا لي�َص م���ن الإِن�س���اف الَتجاهل اأن ه���ذا الكيان 
امَلفق���ود )املُثقف( ه���و فردًا من املُجتمع اأي�س���ًا. ُهنا 
ُت�س���َكب الَعرات و َيكمُن املاأزق للُمثقف و َدورِه يف 
التفاعل الدينامي َبَن ال�ُسلطة و املُجتمع يف احَلياة 

ال�سيا�سية َو الإِجتماعية.
تب���داأ اإ�س���كالية الإجاب���ة على ه���ذِه الَت�س���اوؤلت يف 
داخ���ل املُثق���ف نف�س���ِه، َفح���رٌي ب���ِه اأن َيح�س���َم ه���ذا 
���راع الَنف�س���ي )َكُمثقف و َعليه َدورُه( و اأَي�س���ًا  ال�سِ
َكف���رد َينتم���ي اإىل املُجتمع ِبذات الوق���ت، و ينتمي 
و  وُمعتقدات���ه  اأف���كاره  و  ثقافت���ه  ويتبن���ى  اإلي���ه، 
اإجتاهات���ه. �س���ايكولوجيًا، َعلي���ِه اأن ُيواجه حتديد 
ال���ذات يف �َسخ�س���يتِه و اأن تت�س���ح روؤي���ة الَعتب���ة 
احل�س���ية ل���ُه بالَوعي وباللَوعي يف َكون���ِه ُمثقفًا و 
َف���ردًا ِباآٍن واحد واإحداث حالة الَتوازن ال�َسخ�س���ي 

و الَنف�سي.
و  ال�سيا�س���ية  احلي���اة  مَتن���ح  مل  للإن�س���اف،  و 
الإجتماعي���ة للُمثق���ف العراقي على م���دى ُعقود اأن 
يحاف���ظ على وجود َدورِه )الَطبق���ة التي هي حيزُه 
يف خلق و�س���بط الت���وازن الدينامي بن ال�ُس���لطة 
اإىل  الت�س���خي�ص  ه���ذا  َيحت���اج  ق���د  املُجتم���ع(،  و 
درا�س���ة اأكرث عمق. اإل اأنني اأفرت����ص هنا اأن الُنظم 
ال�سيا�س���ية التي ماَر�ست ال�سلطة يف تاأريخ العراق 
ال�سيا�س���ي والإجتماعي و كذلَك الوعي ال�سيا�س���ي 
للمجتم���ع العراق���ي َجعل من املُثق���ف الِعراقي اأمام 
ِخياران ل ثالث َلهما اإما الَتماهي مع ال�ُسلطة ِخ�سية 

الإق�ساء اأو الَنفي كُمعار�ص.
َيما  اإل اأن احلال مل َيتغرعن �س���ابقِه بعد 2003، �سِ
واأَن الدميقراطي���ة هي ُعن���وان النظام احلاكم، واإن 
كان���ت ه���َي امل���رة الأوىل يف املئ���ة الوىل م���ن عمر 
الدميقراطي���ة  اأن  اإل  احَلديث���ة،  العراقي���ة  الَدول���ة 
َكَتغَيرَعنيف حَتتاج اإىل مَترحل َتاأريخي لَترت�س���خ 
َكقيمة ُمَتج�َس���دة يف ِبنية الَعقل ال�سيا�س���ي للُنخبة 
و الَوع���ي ال�سيا�س���ي للجماه���ر. م���ن ُهن���ا - وفقًا 
للَتج���ارب و الِدرا�س���ات ياأت���ي َدور النخب���ة املُثقفة 
َكطبقة َو�سيطة َت�سبط اإيقاع الَتحولت الإجتماعية 
و َتر�س���يخ املَفاهيم املُلزمة لها و اإعادة اإنتاجها مبا 

َين�َسجم مع ال�سياقات الإجتماعية وال�سيا�سية وفقًا 
للزمان واملكان.

جَت�س���د  َع���دم  ع���ن  الَناج���م  )املَُرك���ب(  اخَلل���ل  اإن 
الدمُيقراطي���ة، كقيم���ة و َتطبيق للُنخبة ال�سيا�س���ية 
وَكُمَتبن���ى يف الوع���ي ال�سيا�س���ي للُمجتم���ع، َحك���َم 
عل���ى املُثق���ف الِعراقي اإم���ا اأن َيتماهى م���ع ُمغريات 
ال�ُس���لطة و �َس���هوة املَكانة املمنوحَة له، اأو اأن َيكون 
َمنفيًا َنتيجة الَتهديد اأو الَت�سريد اأو الَتهديد بالقتل. 
اأي، اأَن ال�ُسلطَة َت�ستدرُج املُثقَف لُي�ساِجُعها اخِليانة 

ديناميًا َفُت�سِقطه يف ُظلمة “ َنرج�سية املُثقف«.
اإل اأن مفه���وم “ خيان���ة املُثقف” ل ُي���َرر و ِتلَك هي 

َلعنة َدور املُثقف.
َيق���ول جوليان بين���دا يف كتابِه )ِخيان���ة املُثقفن(: 
�َس���واء َفخيانة املُثقف واحدة، �س���واء  “َوعل���ى حٍد 
من ال�َس���رق الأو�س���ط املُزده���ر بالَكراهي���ة الدينية 
و الطائفي���ة، اأو الغ���رب و اأوروب���ا ذوات���ا املُطالب���ة 
بالإ�س���لحات ال�سيا�سية و الَتعددية الثقافية فيها” 
اإذ َي���رى جولي���ان بيندا بقول���ِه “ اإن خيانة املُثقفن 
َتلعب دورًا يف خلق دراما غر ُمهذبة” وي�سرت�س���ل 
قائ���ًل “ اإن كارث���ة ه���وؤلء الذي���َن ُيعلم���ون الع���امل 
���د املُثقفن- ُيه�س���مون  املَفاهي���م الأخلقي���ة – يق�سُ
ِب�س���كل  الَثقافي���ة  ِبتل���ك الِدرام���ات َزواي���ا احَلي���اة 

يومي«.
اإَن َت�س���ور بيندا هذا كان ردًا على التغرات �س���من 
الواقع الفرن�س���ي، و َت�سوره هنا - اأَن املُثقف كائنًا 
���ياق يتف���ُق مَعُه  َكوني���ًا اإينم���ا َيكون. ويف ذات ال�سِ
فينكي���ل ك���راوت يف كتابِه )َخ���راب الِفكر( وا�س���فًا 
اخِليان���ة الَثقافي���ة حينم���ا َيجتم���ع املَوهومون من 
���د من  ع���اداة الَتنوي���ر والوق���وف بال�سِ املُثقف���ن مِبُ
والت���ي   – َتزيي���ف  دوَن   – الظاِهراتي���ة  املَعِرف���ة 
َت�س���تند عل���ى الِعلم. ومن وجه���ة نظ���رِه، اأَن خيانة 
ه���وؤلء املَوهومون – املُثقفون - ه���ي ِفكرة َمفاُدها 
اأَن التاأري���خ اأُ�س���طورة، لذلَك فاإن احَلقائ���َق الِعلميَة 
ل َتعدوا جُمرد خُميلت َيت���م َتبنيها َكما َيتُم اإرتداء 
املَلب����ص املَممنوع���ة. َوهن���ا َي���رى فينكي���ل كراوت 
اأَن العق���ل واللغة ُي�س���بحان عاجزان عن اإكت�س���اف 
احَلقيق���ة عن���َد ه���وؤلء املثقف���ن )اخَلون���ة ح�س���ب 
َو�س���فِه(، َكما اأن احَلقيقَة َنف�س���ها َقد ُتخ���ادع الِبناء 
الأيديولوج���ي وه���ذا م���ا اأ�س���ماُه فينكي���ل ك���راوت 

“بال�َسخافات الفكرية«.
بعَد ذلَك َطوَر اإدورد �سعيد يف ِكتابِه )خيانة املُثقفن 
اأتى به جوليان بيندا و  – الن�سو�ص الأخرة( ما 
فينكي���ل كراوت، يب���دو اأن النزع���ة الَقومية )واأزمة 
مفهومها ال�سائد( و َتناق�سات ُمكت�سباته – كاأدورد 
�َسعيد نف�س���ُه- من الثقافتن ال�سرقية الأُم والغربية 

املُ�سيفة له، َجعله ُي�َسخ�ُص ِخيانة املُثقف بقوله:
» اأخرًا، اإن كانت احَلياة الإن�س���انية ُمقَد�سة، َيجُب 
���حى به���ا باإحتق���ار واإِن مل َيُكن ال�س���حايا  اأن ل ُي�سَ
ِم���َن البي����ص و الأوروبين. َيجُب دائم���ًا على املرء 
���َد ال�ُس���لطة، َكُمواطن  اأن َيبداأ ُمقاومتُه ِمن َوطنِه �سِ
مُيِكنُه التاأثر، لكن يا للأ�سف، فقد �سيطرت الَقومية 
املَُقنعة بالَوطنية و امل�س���لحة الَقومية على ال�سعور 

الَنقدي – يق�س���د هنا عند املُثقف طبعًا- الذي َي�سُع 
ال���َولء للأمة فوَق كل اإِعتب���ار. يف ِتلَك الُنقطة َلي�َص 
���وى ِخيان���ة املُثقفن و الإفل����ص الأخلقي  ُهناَك �سِ

الكامل«.
ُيح�َس���ب لإدورد �َس���عيد َت�سخي�س���ُه للَحلقة املَفقودة 
“ ال�َس���خافات  املُهذب���ة” و  غ���ر  “ الدرام���ا  ب���َن 
الفكرية” كاأ�س���كال خِليانة املُثقف���ن. اأن اخليانة قد 
تاأخذ اأ�سكًل ُمتعددة اإل اأن ال�َسبَب يف ذلَك هو – من 
وجهة َنظر اإدورد �َسعيد- اأن ما َيجعل املُثقف خائنًا 
هو بقاءوُه ماأ�س���ورًا للولء. اأيًا كان �سواًء للقومية 

اأوالدين اأو الطائفة اأو التوجه و املُعتقدات.
اأما ِخيان���ة املُثقف الِعراقي، فاإنه���ا قد ل َتختلف من 
حي���ث الأ�س���كال للخيان���ات التي ذكره���ا املَُنِظرون، 
لك���ن اأ�س���بابها اأبع���ُد من ال���ولء الذي ق���د َيكون هو 
ال�َس���بب الأو�سح الذي َيح�سُم قرار اخليانة اإما اإىل 
التماه���ي مع ال�ُس���لطة اأو ُمعار�س���تها و الَعي�ص يف 
املَنفى. فالَت�سظي ال�سيا�سي و الإجتماعي املُنبثقاِن 
ع���ن �س���ببن الأول: ه�سا�س���ة الَدول���ة َكموؤ�س�س���ات 
دميقراطية، و الثاين: ه�سا�س���ة “ُمركب ال�ُس���لطة” 
ذاتها )ال�ُسلطة ال�سيا�سية، ال�ُسلطة الدينية، ال�ُسلطة 
الع�س���ائرية(. ه���ذا املُرك���ب ال���ذي َت�س���خَم و َتغوَل 
���دمة التاأريخيَة( و الت���ي هي جتارب  َنتيج���ة )ال�سَ
���دمية عاب���رة للأجي���ال ِع���َر ِذكريات ال�ُس���لطات  �سَ
الثلث يف تاأريخ الع���راق احلديث. وهذا ما َيجعل 
اخَلوف من اخل�س���ارة و الفقدان )ل�سهوة ال�ُسلطة( 
َحتمي���ة دافعَة لأي �ُس���لطة للَت�س���بث ِبتلبيب خيانة 

املُثقف العراقي باآلية الَولء.
لَيعني ذلك اأن املُثقف َيتَجرد عن َفردانيتِه َكميول و 
اإجِتاهات. ولكن يبقى ماأزق���ُه الأَوحد، هَو الَتفريق 
ب���َن دورِه يف خل���ق الطبق���َة م���ع ُمثقف���ن اآخرين، 
���بط اإيقاع البيئ���ة الإجتماعية  اأي بَتعب���ٍر اآخر- �سَ
ال�سيا�س���ية ب���ن ال�ُس���لطة و املُجتمع خ���ارج ِمطرقة 
ال���ولء و الإغ���راء م���ن )ثالوث ال�ُس���لطة املُركب يف 
���ندان الإنتم���اء َكف���رد للُمجتمع وفقًا  العراق(، و �سِ

لَهويته املَرجعية.
غالب���ًا ما يكون ال���ولء و الإغراء َعقبت���ان ناِجَمتان 
َع���ن الوق���وِع يف َف���خ “الَتقدي����ص”. وه���ذا م���ا ق���د 
ُي�س���بب حالة الَتيه للَح���ركات الإجتماعية، ول جَتد 
َلها ُمٌثقف���ن بالَقدرالكايف يوؤمنون َله���ا تلَك املنطقة 
الآمن���ة للَتحولت ب���ن املُجتمع ال���ذي اإنطلقت منه 
وب���ن ال�ُس���لطة الت���ي َترزح حت���ت َهيمنته���ا. َحتى 
اأُدِخل���ت  حرك���ة الإحتجاج���ات يف ت�س���رين مث���ًل: 
ق���ت من ِقب���ل )ُمركب  َحي���َز الَتقدي����ص و ُرمب���ا اأُخرُتِ
ثالوث ال�ُس���لطة(. وبالت���ايل َتعذرعل���ى الَكم الهائل 
م���ن ُمثقفيه���ا اأن َيخِلق���وا له���ا م�س���احة مُتكنه���ا من 
الإ�س���تمرارعلى اأق���ل َتقدي���ر باملُطالبة بالَق�س���ا�ص 
الع���ادل م���ن اجُلن���اة، لأن الَق�س���اء َنف�س���ُه ُمقَد����ص 
وخ���ارج َمديات الَنق���د. وذات احلال مع املوؤ�س�س���ة 
الديني���ة و الَع�س���رة و الطائف���ة و كل ما هو موؤدي 
اإىل هوي���ة فرعي���ة يف �سخ�س���ية املُثق���ف العراق���ي 
َنتيج���ة الأُط���ر املفاهيمي���ة و املَعرفي���ة التي اأُ�س����ص 

َعليها بعد 2003، و من هنا َتبداأ اخِليانة.

اال�ستحقاق االنتخابي كما تراه اأحزاب ال�سلطة وما يق�سي به الد�ستور )1-2(

من هَو الُمَثقف الخاِئن؟التغيير قادم المحالة!

 حيدر الج�راني
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عام  مئة  من  يقرب  ما  وبعد  وحتديدا،  املن�شرم  القرن  نهاية  يف 
من تاريخ ال�شينما، وحتديدا مطلع الثمانينيات ذلك القرن، بداأت 
احلاجة اىل التفكري باإيجاد حلول �شريعة لإنقاذ ال�شينما العاملية 
من اخلطر الذي يحدق بها، وبداأ كثريون يلتفتون اإىل اأهمية اإنقاذ 

الأفالم القدمية، وهو �شياع الكثري من الفالم وتلفها.
اأن  قبل  انف�شهم،  ال�شينمائيني  اأ�شا�س  ب�شكل  �شغل  التفكري  هذا 
ي�شغل ع�شاق ال�شينما، بل والذاكرة الثقافية لل�شعوب، وكان يف 
مثل  وموؤثرون  م�شهورون  خمرجون  ال�شينمائيني  هوؤلء  مقدمة 
منهم  العديد  قام  وقد  �شكور�شيزي،  ومارتن  �شبيلربغ  �شتيفن 
وحتويلها  الأفالم  من  املئات  لإنقاذ  ربحية  غري  موؤ�ش�شات  ببناء 

اإىل ن�شخ رقمية عالية اجلودة.
تكتنفها  الفالم  ترميم  عملية  الأفالم  ترميم  فان  اأ�شرنا  وكما 
�شعوبة كبرية، توازي �شعوبة ت�شوير فيلم جديد وهي لتختلف 
الفنية  واللوحات  الآثار  وترميم  حفظ  عن  اأهمية  عن  حال  باأي 
حمبي  من  للكثري  بالن�شبة  عليها  اأهمية  يزيد  رمبا  بل  ال�شهرية، 

ال�شينما.
وقد اهتم مارتن �شكور�شيزي بهذا املجال عندما لحظ اأن فيلمه 
الأفالم  العديد من  راأى  بال�شياع، وبعدما  مهدد  الهائج”  “الثور 
تتلف بعد �شنوات قليلة من اإنتاجها، واأدى قلق �شكور�شيزي اإىل 
اإىل  القدمية  املتحركة  ال�شور  حفظ  اإىل  احلاجة  ب�شاأن  التفكري 
اإن�شاء “موؤ�ش�شة الفيلم”، وهي منظمة غري ربحية تهدف للحفاظ 
على الأفالم منذ عام 1990، وان�شم اإليه فيما بعد �شانعو الأفالم 
مثل  طويلة،  لفرتات  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  يف  خدموا  الذين 
وودي األن و�شتيفن �شبيلربغ وغريهما، ومن خالل ال�شراكة مع 
الأ�شتوديوهات ال�شينمائية الرائدة اأنقذ ما يقارب 600 فيلم. وقد 
تاأ�ش�شت هذه املوؤ�ش�شة يف عام 2007 موؤ�ش�شة “م�شروع ال�شينما 

العاملية” التي تهتم باملحافظة على الأفالم املن�شية وترميمها.
وبف�شل موؤ�ش�شة ال�شينما العاملية مت ترميم الفيلم عام 2011 يف 
خمتربات املوؤ�ش�شة مبدينة بولونيا يف اإيطاليا وتطلبت العملية 
اأكرث من 1500 �شاعة. على الرغم من اأن الفيلم انت�شر على �شكل 
الوحيدة  والن�شخة  رديئة  بنوعية  كان  اأنه  اإل   VHS اأو  رقمي 
اإنكليزية ميلكها  الباقية للفيلم كانت الن�شخة املوجبة مع ترجمة 
خدو�س  وجود  مع  تالفة  ن�شخة  وهي  بي�شائي.  الفيلم  �شانع 
كمية  اإىل  يحتاج  الرتميم  فكان  الإطارات.  يف  وتراكب  وثقوب 

كبرية من الت�شليح املادي والرقمي.
بكون  جدًا  فخور  اأنا  �شكور�شيزي:  مارتن  الكبري  املخرج  ي�شري 
اجلميل،  الفيلم  هذا  برتميم  قامت  العاملية  ال�شينما  موؤ�ش�شة 
وهو اأول فيلم طويل من املخرج بهرام بي�شائي. ذكرين اأ�شلوب 
اجلديدة،  الإيطالية  الواقعية  اأفالم  يف  اأحبه  كنت  مبا  الفيلم 
اأن  ت�شتطيع  القدمية-  اخلرافية  احلكاية  جمال  لها  والق�شة 
ت�شعر بخلفية بي�شائي يف الأدب وامل�شرح وال�شعر الفار�شي. مل 
يتلق بي�شائي الدعم الذي ي�شتحقه من حكومة بلده- وهو الآن 
الذي  الرائع،  الفيلم  هذا  اأن  املوؤمل  ومن  كاليفورنيا-  يف  يعي�س 
اإيران، كان على حافة الن�شيان نهائيًا. الن�شخة  كان م�شهورًا يف 
احلكومة  قبل  من  تدمريها  اأو  حجزها  مت  اأما  الأ�شلية  ال�شالبة 
الإيرانية،وكل ما تبقى كان طبعة 35 ملم مع ترجمة اإنكليزية وقد 
تعر�شت للحرق. والآن باإمكان كل امل�شاهدين يف العامل اأن يروا 

هذا الفيلم البارز.
و�شرعان ما �شملت عملية الرتميم اأفالم من ال�شينما العربية حيث 
اأفالم يو�شف �شاهني وحفظ  اإنقاذ  ان�شب الرتكيز يف م�شر على 
العاملية  اأفالم م�شر  ال�شينمائي، حيث قامت مدير �شركة  اأر�شيفه 
عملية  يف  �شاهني،  يو�شف  �شقيقة  ابنة  خوري  ماريان  املنتجة 
من  التالية  املرحلة  لتكون  ال�شركة(،  اإنتاج  )من  فيلما   20 ترميم 

الرتميم باقي اأفالم �شاهني التي اأنتجتها �شركات اأخرى.
ويف اأحدى دوراته نظم مهرجان القاهرة ال�شينمائى الدوىل ندوة 
“احلفاظ على الرتاث ال�شينمائى وترميم الأفالم” والتي حر�س 
على ح�شورها الندوة: متخ�ش�شون وخمرجون يف هذا املجال 

وحتدثوا فيها عن “م�شروع ال�شينماتيك امل�شرى والأر�شيف”.
يتبع

ي�سير المخرج الكبير مارتن �سكور�سيزي: اأنا 
فخور جداً بكون موؤ�س�سة ال�سينما العالمية قامت 

بترميم هذا الفيلم الجميل، وهو اأول فيلم طويل 
من المخرج بهرام بي�سائي. ذكرني اأ�سلوب الفيلم 

بما كنت اأحبه في اأفالم الواقعية الإيطالية 
الجديدة، والق�سة لها جمال الحكاية الخرافية 

القديمة- ت�ستطيع اأن ت�سعر بخلفية بي�سائي في 
الأدب والم�سرح وال�سعر الفار�سي.

حي بقايا اآثار وباء  يف دورة اأُريد لها اأن متمَ
كورونا ع���ن �شابقتها م���ن دورات تزامنت 
تواري���خ انعقاده���ا م���ع موج���ة م���ن الهلع 
�شادت الع���امل واأث���رت �شلبًا عل���ى الن�شاط 
ال�شينمائ���ي، وب�ش���كل خا����س املهرجانات 
ذات الطبيع���ة اجلماهريي���ة مث���ل كارلويف 
فاري، املتمي���ز با�شتقطابه جمهورًا وا�شعًا 
لعرو�ش���ه وفعالياته، وبف�ش���ل ح�شورهم 
الالف���ت ُيع���د م���ن ب���ني اأك���رث املهرجان���ات 
العاملية �شعبية. حما�شة منظميه ل�شتعادة 
ح�شوره العري���ق، تمَظهر يف الدورة ال56 
م���ن خ���الل ا�شتحداثه���م م�شابق���ة جدي���دة 
اأطلقوا عليها ا�ش���م “بروك�شيما” )ترجمة 
تقريبية: الآتي( من خاللها يريدون توفري 
م�شاحة عر�س ا�شافية لالأفالم اجليدة، غري 
املتباري���ة على جوائ���ز م�شابقت���ه الرئي�شة 
ويف م�شعى للتوافق  “كرة الكري�شت���ال”. 
ب���ني الكثري املتوف���ر لديها، حت�ش���د الدورة 
اأك���رث الأف���الم املعرو�ش���ة يف مهرجان���ات 
عاملي���ة مثل كان وبرل���ني، يف ق�شم “اآفاق” 
متنوع���ة  عاملي���ة  �شينم���ات  عل���ى  املنفت���ح 
الجتاه���ات والهتمام���ات، وبه���ذا توف���ر 
جلمهوره���ا فر�ش���ة م�شاه���دة تل���ك الأفالم 
املهم���ة من دون امل�شا�س بحيوية م�شابقاته 
الر�شمي���ة الت���ي ي���راد له���ا اأن تظ���ل حامله 
ل���روح املهرج���ان ال�ش���رق اأورب���ي، والذي 
طامل���ا مي���ز نف�ش���ه ع���ن بقي���ة املهرجان���ات، 
باختي���اره جدي���د �شينم���ا تل���ك البقع���ة من 
لوج���وده  �شمان���ا  الأوربي���ة،  اجلغرافي���ة 
ب���ني مهرجان���ات الفئ���ة “A”، وامل�شرتطة 
توفره���ا عل���ى عدد م���ن العرو����س العاملية 
الأوىل يف كاف���ة م�شابقات���ه. يف م�شابق���ة 
)بروك�شيم���ا( ح�ش���ل وثائق���ي املخرج���ني 
وتوما����س  كومري���زي  اأدي���ال  الت�شيكي���ني 
بووي���ار؛ “ا�شتعرا����س املواه���ب الفنية” 
على جائ���زة اأف�شل فيلم، اأم���ا جائزة جلنة 

حتكيمها اخلا�شة فاأعطيت لفيلم “ل بيتا” 
كازانوف���ا.  اإدواردو  الإ�شب���اين  للمخ���رج 
جائزة امل�شابقة الر�شمية )كرة الكري�شتال( 
كان���ت من ن�شي���ب الفيلم الروائ���ي الكندي 
للمخرجة  الإي���راين “�شي���ف م���ع اأم���ل”، 
�ش���دف فروخي، فيم���ا ح�شل���ت الت�شيكية 
بياتا باكانوف���ا على جائ���زة اأف�شل اإخراج 
ع���ن فيلمها “كلمة” �شم���ن نف�س امل�شابقة، 
جائزته���ا  حتكيمه���ا  جلن���ة  منح���ت  الت���ي 
اخلا�ش���ة للفيلم الإ�شب���اين “عليك اأن تاأتي 

وتراه” ليونا�س ترويبا.
ال���دورة،  جوائ���ز  اأغل���ب  ب���ني  امل�ش���رتك 
ه���و انحيازه���ا للجم���ايل والفن���ي، وت���رك 
امل�شام���ني للهام����س، يظه���ر ه���ذا امليل يف 
الفيل���م الفائ���ز بك���رة الكري�شت���ال “�شيف 
مع اأم���ل” بو�شوح. ق�ش���ة ال�شباح ال�شاب 
اأوميد )املمثل مهدي جورلين( ل تتجاوز 
حماولت���ه م���ع والدت���ه تقومي خط���اأ وقعت 
في���ه اللجنة املعينة لختي���ار ال�شباحني يف 
م�شابق���ة حملي���ة داخ���ل القاع���ات املغلق���ة. 
ما يزيد م���ن اإ�شراره عل���ى املطالبة بحقه، 
و�ش���ول دع���وة ر�شمية ل���ه للم�شاركة فيها، 
لك���ن امل�شكلة تكم���ن يف اأن ا�شمه غري وارد 
�شب���ب  امل�شابق���ة.  منظم���ي  �شج���الت  يف 
ح���ذف ا�شمه رمبا ه���و اجلان���ب ال�شكايل 
ال���ذي تتعمد خمرجت���ه احاطت���ه ب�شبابية 
تدفع امل�شاهد للم�شارك���ة يف و�شع ت�شور 

اأو�ش���ح له من عنديات���ه. الدعوة للم�شاركة 
يف كتاب���ة و�شوغ الن����س واملنت ال�شكايل 
مت���اح للمتف���رج، له احل���ق يف قراءته وفق 
م���ا يفهمه من م�شار �شردي يت�شاعد ببطء، 
لي�ش���ل لذروة درامية تك�شف عنفا �شلطويا 
ل يتحم���ل احتجاج �ش���اب يف مقتبل العمل 
يح���اول معاندة “فعل احل���ذف” وحتقيق 
عدال���ة، مبعون���ة �شدي���ق له بنف����س عمره، 
وباإ�ش���رار اأم تريد لبنه���ا اأن يح�شل على 
م���ا يريده ويبع���د عنه حكم���ا عائليا م�شبقا 
باأن���ه ل ي�شلح للقيام ب���اأي عمل مفيد. عرب 
هذا التو�شيف يتقدم الن�س املتاأين بروؤية 
بليغة مل�شكالت مرحل���ة عمرية يغلب عليها 
الته���ور واملزاجي���ة. ل مدرب���ه ول عائلت���ه 
ي�شربون عليها. الكل يريد جتنب مواجهة 

حمتمل���ة مع “�شلط���ة” غام�ش���ة. مغامرته 
خلو����س �شب���اق م���واز يج���ري يف مي���اه 
مفتوح���ة ي�شعه يف مواجه���ة رموز �شلطة 
تقدم على مقتل �شديقه. اخلوف من منازلة 
خا�ش���رة م���ع ال�شلطة تدف���ع عائلته للتفكري 
برتك منزلها خ�شية من تعر�س ال�شاب اإىل 
عقوب���ة تتج���اوز عقوبة تقدمي���ه للمحكمة 
بتهمة خ���رق القان���ون وتعري�س ممتلكات 
الدولة للخطر. كتاب���ة “�شيف مع اأوميد” 
�شبورة، معاجلة بروؤي���ة اإخراجية نقدية، 
ُتغلب اجلمايل على املنت ال�شكايل من غري 
اأن ُت�شيع���ه متام���ا. يف ال�شي���اق ال�ش���ردي 
تاأتي الإ�شارات والدللت الداخلية املعربة 
عن خلل �شيا�شي واجتماعي بنّيوي، الفرد 
في���ه م�شل���وب الإرادة اإزاء هيمنة �شلطوية 

�شديدة الق�ش���وة، تطارد املحتج عليها دون 
مراع���اة لأي اعتبار، فكل معان���دة لها ل بد 
م���ن قمعها بقوة نظ���ام ل ميانع يف توريط 
نف�ش���ه م���ع �ش���اب كل ما يريده ه���و حتقيق 
ون  ذات���ه بفعل ريا�شي ب�شي���ط. امل�شهد املُكمَ
م���ن احلادثة الب�شيطة يغ���دو �شاماًل، يعزز 
معن���ى اأن تك���ون ال�شلطة �شمولي���ة يف بلد 
م���ا. ه���ذا يح�ش���ل م���ع املحام���ي الت�شيكي 
مارت���ن  بطل���ه  )ح�ش���ل  فوي����س  فا�ش���الف 
فينغ���ر على جائ���زة اأف�ش���ل متثيل رجايل( 
حلظة رف�شه النت�ش���اب للحزب ال�شيوعي 

الت�شيكو�شلوفاكي.
الق���وات  ١٩٦٨ودخ���ول  اأح���داث  بع���د 
ال�شوفيتي���ة ملدين���ة ب���راغ، حت���رك احلزب 
لك�ش���ب ال�شخ�شيات املهم���ة وذات ال�شمعة 
اجلي���دة ل�شفوف���ه بالق���وة، والتهديد. من 
�ش���وء ح���ظ املحام���ي اأن تك���ون �شخ�شيته 
مطابق���ة لل�ش���روط تلك، وعلي���ه اأن يتحمل 
اأعب���اء موقف���ه ال�شاب���ق ال���ذي رف����س في���ه 
املوافق���ة على �شيا�شات احل���زب بعد نهاية 
احل���رب العاملي���ة الثاني���ة. خماوف���ه بع���د 
رف����س التوقي���ع تت�شاعف ويو�شل���ه قلقه 
اإىل م�شفى لالأمرا�س الع�شبية والنف�شية. 
ال�شلط���ة يف فيلم “كلمة” له���ا امتداد عام، 
لي����س حم�شورًا بحزب حاكم، بل بحيوات 
تف�ش���ل اخلن���وع  فردي���ة  واإرادات  عادي���ة 
على املواجه���ة، ذلك ما يدفع���ه للهروب من 
م�شكن���ه والنتقال اإىل منطقة ل اأحد يعرفه 
فيها. الكلم���ة ت�شتمد معناها م���ن وظيفتها 
العتباري���ة، وم���ن لباق���ة ل�شان���ه كمحامي 
ماهر قوة تاأثريه متاأتي���ة من قوة الكلمات 
الت���ي يقولها، ومن ب���ني اأ�شده���ا خطورة: 
“ل” الراف�شة للقمع والت�شلط املُج�شد يف 
فيلم يراهن على جواني���ات الأفراد القلقة، 
اخلائفة م���ن مواجهة م�شري موؤمل. املوقف 
ال�شينمائ���ي النق���دي من �شيا�ش���ة الأحزاب 
ال�شيوعية يف البلدان ال�شرتاكية ال�شابقة 
تك���رر يف اأف���الم كث���رية لكن���ه يف “كلم���ة” 
يز جت�شيده با�شتغال ال�شينمائي يراهن  متمَ
عل���ى اجلم���ال وفي�ش���ه ال���ذي اأقن���ع جلنة 
حتكيم امل�شابق���ة الر�شمية الكربى بجدارة 

�شانعته لنيل جائزة اأف�شل اإخراج.

14 مت���وز مبو�شك���و معر����س  اإفتت���ح يف 
مكر����س اىل اليوبي���ل الت�شعين���ي للمخرج 
ال�شينمائ���ي الكب���ري اأندري���ه تاركوف�شك���ي 
تاركوف�شك���ي.  »اندري���ه  عن���وان  حت���ت 
ال�شينما ك�ش���الة ». وعن���وان املعر�س هو 
ت�شمي���ة الفيلم الوثائقي ال���ذي اأخرجه يف 
ع���ام 2019 جنل املخرج ال���ذي ي�شتعر�س 
في���ه امل�ش���رية الإبداعي���ه لأبي���ه. ويتاأل���ف 
املعر�س من عدة اأق�شام يكر�س كل ق�شم اىل 
الأعمال من اأجل فه���م اإ بداع تاركوف�شكي. 
وهن���اك قاعتان لعر����س الأف���الم ولل�شور 
الفوتوغرافية م���ن اأر�شيف العائلة وتظهر 
م���دى اإهتم���ام املخ���رج بت�شوي���ر امل�شه���د 
بحي���ث يب���دو وكاأن���ه لوح���ة فنية.ويق���ام 
ومعه���د  الثقاف���ة  وزارة  بدع���م  املعر����س 

تاركوف�شكي الدويل.

مدين���ة  يف  �شيب���داأ  مت���وز   22 ي���وم  ويف 
يوريفت�س، حيث اأم�شى تاركوف�شكي فرتة 
�شب���اه ويوجد متح���ف باإ�شم���ه، املهرجان 
ال���دويل »امل���راآة »يف دورت���ه  ال�شينمائ���ي 
ال�شاد�ش���ة ع�ش���رة. و«امل���راآة« ه���ي ت�شمية 
ال���ذي رف�ش���ت  اأف���الم تاركوف�شك���ي  اأح���د 

ال�شلطات ال�شماح بعر�س يف حينه بحجة 
اأن���ه »غ���ري مفه���وم ». و�شيفتت���ح املهرجان 
بحف���ل مو�شيق���ي تع���زف في���ه مقاط���ع من 
املو�شيقى الت���ي اإ�شتخدمها ت���ار كوف�شكي 
يف اأفالم���ه ومنه���ا اأعمال ب���اخ وبيتهوفني 

و�شرتافين�شكي وغريهم.
وقال ق�شطنط���ني نافيكوف مدير املهرجان 
اإن املهرجان احلايل ي�شكل حتديا للعاملني 
الذين جنح���وا يف جذب امل�شاركني فيه من 
28 بل���دا وت�شكيل هيئ���ة حتكيم من ممثلي 
خمتل���ف البل���دان لك���ي يج���ري الإحتف���ال 

بيوبيل تاركوف�شكي على نطاق وا�شع. 
ال�شينمائ���ي  تاركوف�شك���ي  اإب���داع  يعت���رب 
ظاه���رة ب���ارزة يف الثقافة العاملي���ة لأنه مل 
يعت���رب ال�شينم���ا حرف���ة لك�شب ال���رزق، بل 
ه���ي فن قب���ل كل �شئ، وله���ذا مل ي�شبو اىل 
ك�شب املال من عمل���ه. واأفالمه تتحدث عن 
اآلم واآم���ال اإن�ش���ان اأخذ عل���ى عاتقه مهمة 
حتمل ع���بء امل�شئولية الإخالقية للب�شرية 
جمعاء. و�شرية حياة تاركوف�شكي اإقرتنت 
مب�شاعب وحمن كث���رية ومتيزت اأحكامه 

املفاهيمية والفنية بالإ�شالة والعمق.
وق���د فقد تاركوف�شكي ال�شلة باأبيه ال�شاعر 
من���ذ  تاركوف�شك���ي  اأر�شين���ي  املع���روف 
طفولت���ه حي���ث اإنف�ش���ل الزوج���ان منذ اأن 
بل���غ التا�شعة من العمر. و�ش���ار يتنقل مع 
اأم���ه من مكان اىل اآخ���ر، ودر�س املو�شيقى 
 1952-1951 ف���رتة  ويف  الر�ش���م.  ث���م 
در�س اللغة العربي���ة يف معهد الإ�شت�شراق 

مبو�شك���و لكنه ترك الدرا�ش���ة بعد اإ�شابته 
يف راأ�شه يف اأثناء التمارين الريا�شية.

واإلتح���ق يف ع���ام 1953 يف بعث���ة علمي���ة 
اىل �شيبرييا ذات الطبيعة العذراء وتركت 
اأفالم���ه لحق���ا.  اآثاره���ا يف  البعث���ة  ه���ذه 
ويف ع���ام 1954 اإلتح���ق مبعه���د ال�شينم���ا 
مبو�شك���و يف ق�شم الإخ���راج حتت اإ�شراف 
املخ���رج املع���روف ميخائي���ل روم. وق���رر 
تاركوف�شك���ي ط���رق درب »�شينم���ا املوؤلف« 
حي���ث يق���وم الفن���ان بكتاب���ة ال�شيناري���و 
والإخ���راج واإختي���ار املو�شيق���ى املونتاج 
بنف�شه. وهذه الفرتة تاأثر الفنان حلد كبري 
باأعم���ال اإيزن�شتني وجريمان وكورو�شاوا 
وفيللين���ي. وتخ���رج م���ن معه���د ال�شينم���ا 

بدرجة اإمتياز يف عام 1960.
كان فيل���م »طفولة اإيف���ان »اأول اأعماله الذي 
ن���ال عن���ه جائ���زة يف مهرج���ان البندقي���ة. 

ث���م ب���داأ العم���ل يف اإخ���راج فيل���م »اأندريه 
باأعم���ال  تاأث���ره  في���ه  وظه���ر  روبلي���وف« 
الفيل���م  وبط���ل  وبري�ش���ون.  كورو�ش���اوا 
ر�شام الإيقونات يبحث عن معنى لوجوده 
الإحت���اد  يف  الو�ش���ع  وكان  الع���امل.  يف 
ال�شوفيت���ي ق���د تغ���ري بع���د وف���اة �شتال���ني 
وبدء فرتة ال���دفء اخلرو�شوفية. وخففت 
الرقابة احلزبية �شغوطها على رجال الفن 
والأدب. وحاز على اجلائزة عن هذا الفيلم 
يف مهرجان كان وبداأت �شهرته العاملية به.
يف ع���ام 1970 اأخرج فيل���م »�شولياري�س« 
املاأخوذ ع���ن رواية للكات���ب �شتاني�شالف 
واخلي���ايل.  الفل�شف���ي  الطاب���ع  ذات  لي���م 
وك�ش���ف تاركوف�شك���ي فيه ع���ن نظرته اىل 
الإن�شان واجلان���ب الروحي حلياته بعيدا 
ع���ن الإنتم���اء القومي والثق���ايف. وح�شل 

الفيلم على جائزتني يف مهرجان كان.
»امل���راآة«  فيل���م  اأخ���رج   1974 ع���ام  ويف 
ال���ذي اأثار جدل كبريا لكون���ه يت�شم بنزعة 
فل�شفي���ة – �شاعري���ة ويرف����س ال�شمولي���ة 
يف ال�شلط���ة. وقررت ال�شلط���ات اإن الفيلم 
لك���ن  للعر����س.  ي�شل���ح  مفه���وم ول  غ���ري 
ه���ذا الفيل���م بال���ذات ج���ذب اأكرب ع���دد من 
امل�شاهدي���ن يف دار ال�شينما الوحيدة التي 
عر����س فيه���ا مبو�شك���و، وكان���ت طواب���ري 
ل�ش���راء  اللي���ل  ط���وال  تق���ف  امل�شاهدي���ن 
تذاك���ر الي���وم الت���ايل. وق���ال تاركوف�شكي 
اأن  ال�شينم���ا  اإدارة  يف  للم�شئول���ني 
ال�شينم���ا كف���ن ل يج���ب اأن تك���ون مفهومة 

للجمي���ع �شاأنه���ا �ش���اأن الفن���ون الأخ���رى.
وعندم���ا وج���د اأن ال�شلط���ات ل ت�شم���ح له 
بالعم���ل يف ال�شينم���ا حت���ول اىل امل�ش���رح 
»ل�شك�شب���ري  »هامل���ت  م�شرحي���ة  فاأخ���رج 
كم�شمولت����س،  لينن�شك���ي  م�ش���رح  يف 
و�ش���رح باأنه يرغ���ب يف اإخراجها لل�شينما 
اأي�ش���ا. لكن �شبق���ه يف ذلك املخ���رج الكبري 
كوزنت�شيف الذي اأخ���رج »هاملت« و»امللك 

لري« بنجاح باهر.
اأخ���رج فيل���م »�شتالك���ر«   1979 ويف ع���ام 
املاأخوذ عن رواية الأخوين �شرتوجات�شكي 
ذات اخليال العلمي. وقوبل الفيلم بالفتور 

من قبل ال�شلطات و�شدت الأبواب اأمامه.
مرحل���ة  ت  ب���داأ   1980 ع���ام  ويف  عندئ���ذ 
تاركوف�شك���ي  اأندري���ه  حي���اة  يف  الغرب���ة 
واإ�شتم���رت �شتة اأع���وام. حي���ث �شافر اىل 
اإيطالي���ا اآن���ذاك من اأج���ل اإع���داد �شيناريو 
فيل���م »احلنني« ال���ذي عر����س يف مهرجان 
1982 وح���از عل���ى جائ���زة  ع���ام  كان يف 
بالرغ���م من معار�شة الوف���د ال�شوفيتي يف 
املهرج���ان. وعندئذ طل���ب تاركوف�شكي من 
ال�شلط���ات ال�شوفيتي���ة ال�شماح ل���ه بالبقاء 
يف اإيطالي���ا مل���دة ثالث���ة اأع���وام وال�شماح 
لأف���راد عائلت���ه لالإلتح���اق ب���ه. لك���ن رف�س 
طلب���ه فبق���ي يف اخل���ارج. ويف عام 1982 
اأخ���رج يف م�ش���رح كوفن���ت ج���اردن بلندن 
اأوب���را املو�شيقار الرو�ش���ي مو�شرج�شكي 
»بوري����س جودون���وف«. وبع���د ذل���ك اأعلن 
اىل  يع���ود  ل���ن  اأن���ه  موؤمت���ر �شحف���ي  يف 

الإحتاد ال�شوفيتي فاأ�شقطت عنه اجلن�شية 
ال�شوفيتية. ومنع عر�س اأفالمه جميعا يف 

البالد.
ويف ع���ام 1986 اأخ���رج يف ال�شوي���د فيلم 
»القرب���ان »اآخر اأفالمه، و�شخ����س الأطباء 
و�شمح���ت  الرئ���ة.  ب�شرط���ان  اإ�شابت���ه 
ال�شلط���ات لولده بالإلتحاق به يف اأوروبا.
وت���ويف تاركوف�شك���ي يف باري�س يف عام 
1986 ودف���ن يف مقربة جنفيي���ف دي بوا 
اخلا�ش���ة باجلالي���ة الرو�شي���ة ب�شواح���ي 
باري����س. وكت���ب على �شاهد ق���ربه »الرجل 
 1990 ع���ام  ويف  امل���الك«.  �شاه���د  ال���ذي 
اأعادت ال�شلط���ات ال�شوفيتية الإعتبار اإليه 

ومنحت اىل اإ�شمه جائزة لينني.
اأح���د  باإعتب���اره  تاركوف�شك���ي  ويبق���ى 
املخرج���ني العاملي���ني ال���ذي اأوج���د اإجتاها 
متمي���زا خا�ش���ا ب���ه يف الف���ن ال�شينمائي. 
ومع تط���وره الإبداعي كمخ���رج �شينمائي 
�ش���ار يبتع���د اأكرث فاأك���رث عن فك���رة »الفن 
الإب���داع  يعت���رب  ل���ه  وبالن�شب���ه   ،« احل���ر 
مبثاب���ة »فع���ل اإ�شط���راري« ميلي���ه واجب 
ثقي���ل وحتى مره���ق. وكان املخ���رج يبدي 
اإ�شتغراب���ه كي���ف ميك���ن اأن ي�شع���ر الفن���ان 
بال�شع���ادة خ���الل عملي���ة الإب���داع. وبراأي 
تاركوف�شك���ي اأن الإن�ش���ان يحي���ا لي�س من 
اأج���ل اأن يكون �شعيدا البت���ة. فهناك اأ�شياء 
اأكرث اأهمية من ال�شعادة. والإبداع يتحول 
لدي���ه اىل م���ا ي�شب���ه الطقو����س الدينية يف 

اأجواء الإعتزال لدى الن�شاك.

ال�شينمائ���ي  القاه���رة  مهرج���ان  اأعل���ن 
الدويل، اأ�شم���اء الدفعة الأوىل من الأفالم 
املق���رر عر�شها �شم���ن فعالي���ات دورته ال� 
44، املقرر اإقامته���ا يف الفرتة من 13 اإىل 

22 نوفمرب املقبل.
بل���غ عدد الأفالم املعلن عنها حتى الآن 10 
اأفالم ُمدرجة �شمن عدة اأق�شام: 5 بالق�شم 
الر�شمي خ���ارج امل�شابقة، فيلم بالعرو�س 
الدولي���ة،  بامل�شابق���ة  فيل���م  اخلا�ش���ة، 
فيل���م بعرو����س منت�ش���ف اللي���ل، فيلمني 
بالبانورام���ا الدولي���ة. جميعه���ا تعر����س 
لأول م���رة يف منطق���ة ال�ش���رق الأو�ش���ط 

و�شمال اأفريقيا.
وجاءت هذه الأفالم كالآتي:

»Alcarràs – األكارا����س” الفيلم يعر�س 
�شم���ن الق�شم الر�شم���ي خ���ارج امل�شابقة، 

وهو م���ن اإخراج كارل �شامي���ون، واإنتاج 
اإ�شباني���ا واإيطالي���ا، وكان ق���د ح�ش���ل يف 
وق���ت �شابق ه���ذا العام عل���ى جائزة الدب 

الذهبي من مهرجان برلني.
و “EAMI – اإيام���ي” يعر����س الفيل���م 
�شم���ن ق�شم العرو����س اخلا�شة، وهو من 
اإخراج ب���از اإن�شين���ا، واإنت���اج باراجواي 
وهولن���دا  واأملاني���ا  املتح���دة  والولي���ات 
والأرجنت���ني وفرن�ش���ا واملك�شي���ك، وه���و 
حا�ش���ل عل���ى جائ���زة النم���ر الذهب���ي من 

مهرجان روتردام.
و “Tori & Lokita - ت���وري ولوكيتا” 
يعر����س الفيل���م �شم���ن الق�ش���م الر�شم���ي 
خ���ارج امل�شابق���ة، وه���و من اإخ���راج جني 
بيري داردان ولوك داردان، واإنتاج فرن�شا 
وبلجيكا، وهو حا�شل على جائزة الدورة 
ال���� 75 ملهرجان كان ال�شينمائي، لالأخوين 
“داردان” الل���ذان ح�ش���ال عل���ى ال�شعف���ة 

الذهبية مرتني
و “Utama – املب���داأ” يعر����س الفيل���م 
�شم���ن الق�شم الر�شم���ي خ���ارج امل�شابقة، 
لواي���زا  األيخان���درو  اإخ���راج  م���ن  وه���و 
جري�ش���ي، واإنتاج بوليفي���ا واأوروجواي 

وفرن�ش���ا، والفيل���م حا�شل عل���ى اجلائزة 
لالأف���الم  الدولي���ة  امل�شابق���ة  يف  الك���ربى 
الروائية يف مهرجان �شندان�س، وجائزة 

اجلمهور من مهرجان تران�شلفانيا.
الفيل���م  يعر����س  ملح���ة”   –  RMN”و
�شم���ن الق�شم الر�شم���ي خ���ارج امل�شابقة، 
وه���و م���ن اإخ���راج كر�شتي���ان موجني���و، 

وبلجي���كا  وفرن�ش���ا  روماني���ا  واإنت���اج 
وال�شوي���د، ويع���د اأح���دث اأف���الم املخ���رج 
الروماين احلا�شل على ال�شعفة الذهبية، 
ال�شاب���ق  فيلم���ه  عر����س  واأن  و�شب���ق 
“Graduation – تخرج” يف الدورة ال� 

38 ملهرجان القاهرة ال�شينمائي الدويل.
منظ���ور   –Butterfly Vision”و
الفرا�ش���ة” الفيلم يعر����س �شمن امل�شابقة 
ماك�شي���م  اإخ���راج  م���ن  وه���و  الدولي���ة، 
ناكونت�شيني، واإنت���اج كرواتيا والت�شيك 
وال�شويد واأوكراني���ا، وكان قد �شارك يف 
م�شابق���ة “نظ���رة م���ا” يف ال���دورة ال� 75 

ملهرجان كان ال�شينمائي.
م���ن  حب���ل   –Robe of Gems”و
اجلواه���ر” الفيل���م يعر�س �شم���ن الق�شم 
م���ن  وه���و  امل�شابق���ة،  خ���ارج  الر�شم���ي 
اإخراج ناتاليا لوبي���ز، واإنتاج الأرجنتني 
واملك�شي���ك، وح�ش���ل عل���ى جائ���زة ال���دب 
الف�ش���ي “جائ���زة جلن���ة التحكي���م” م���ن 
مهرج���ان برل���ني، وي�ش���ار اإىل اأن فيلم من 
اإنت���اج خواك���ني دل با�ش���و، احلا�شل على 
جائزة الهرم الذهبي من مهرجان القاهرة 

ال�شينمائي يف دورته ال�شابقة.

و”Final Cut – الن�شخة النهائية”
عرو����س  ق�ش���م  �شم���ن  الفيل���م  يعر����س 
منت�ش���ف اللي���ل، وه���و اإخ���راج مي�شي���ل 
هازانوفي�شيو�س، واإنتاج فرن�شا واململكة 
املتح���دة والياب���ان، وي�ش���ار اإىل اأن���ه كان 
فيلم افتتاح ال���دورة الأحدث ملهرجان كان 
ال�شينمائ���ي، ه���ذا بخالف كون���ه للمخرج 
احلا�شل على جائزة الأو�شكار عن فيلم “ 

The Artist – الفنان”.
و”Nostalgia – حن���ني” يعر�س الفيلم 
�شمن ق�شم البانورام���ا الدولية، وهو من 
اإخ���راج ماريو مارت���وين، واإنتاج اإيطاليا 

وفرن�شا.
�شارك الفيلم يف م�شابقة مهرجان كان هذا 
العام، وقد ُعر����س فيلم مارتوين ال�شابق 
مل���ك   –  The King of Laughter“
ال�شح���ك” �شم���ن فعاليات ال���دورة ال� 43 

ملهرجان القاهرة.
بعي���د”  �شاط���يء   –  A Far Shore”و
الفيل���م يعر����س �شم���ن ق�ش���م البانورام���ا 
الدولي���ة، وهو من اإخراج ما�شاكي كودو، 
عر����س  واأن  و�شب���ق  الياب���ان،  واإنت���اج 

مبهرجان كارلويف فاري ال�شينمائي.

جوائز الدورة ال56 لمهرجان كارلوفي فاري

االأولوية لال�ضتغاالت ال�ضينمائية والم�ضامين للهام�ش
كارلوفي فاري: قي�س قا�سم

القاهرة / خا�س

مو�سكو – عبداهلل حبه

مهرجان القاهرة يك�ضف عن اأول مجموعة من اأفالم الدورة الـ 44

تاركوف�ضكي..الرجل الذي راأى المالك



 عامر م�ؤيد 

احت�ض���ان  بغ���داد  العا�ضم���ة  توا�ض���ل 
وب�ض���كل  املهم���ة  الثقافي���ة  الأن�ض���طة 
م�ض���تمر لتوؤك���د ب���اأن احلياة ت�ض���ر رغم 
كل الإرها�ض���ات وامل�ض���اكل يف اجلان���ب 

ال�ضيا�ضي. 
خ���ال امل���دة املا�ض���ية، كانت بغ���داد على 
موع���د م���ع �ض���وريا م���ن خ���ال اأ�ض���بوع 
الفيلم ال�ض���وري، وهاهي اليوم تعلن عن 
فعاليات اأ�ض���بوع الفيل���م اليراين، حيث 

�ضتعر�ض الأفام على امل�ضرح الوطني. 
ووجه���ت دائرة ال�ض���ينما وامل�ض���رح كافة  
امل�ض���رح  لتجهي���ز  واأق�ض���امها  اإدارته���ا 
الوطني ليكون ف�ض���اًء وا�ضعًا لحت�ضان 
مهرج���ان اأ�ض���بوع الفيلم الإي���راين التي 
حر�ض���ت الإدارة العليا على اإقامته �ضمن 
منهاجه���ا اجلديد لإقامة هذه الن�ض���اطات 

النفت���اح  وتفعي���ل  ال�ض���ينمائية  الفني���ة 
الثقايف وتبادل الروئ الفنية بني البلدان 

العربية والدولية ..  

هذا وق���د دعت اإدارة املهرج���ان اجلمهور 
التواق���ني لروؤي���ة اأ�ض���الة الف���ن الإيراين 
م���ن خ���ال الأف���ام الإيراني���ة الروائي���ة 

الطويلة والق�ضرةامل�ض���اركة يف اأ�ضبوع 
الفيل���م الإي���راين للح�ض���ور اىل امل�ض���رح 
الوطن���ي ي���وم ال�ض���بت الق���ادم املواف���ق 

23/7 ومل���دة اأربعة اأيام متتالية ال�ض���اعة 
ال�ض���ابعة م�ض���اء...  و�ض���بق الإع���ان عن 
اأي���ام ال�ض���ينما الإيراني���ة مباحث���ات م���ع 
امل�ضت�ض���ار الثقايف الإيراين ال�ضيخ غام 
باذري والوف���د املرافق له والذي زار مقر 
دائ���رة ال�ض���ينما وامل�ض���رح ببغ���داد حيث 
تباح���ث  اجلانب���ان يف  اآلي���ة وبرنام���ج 
اإجن���اح فعالية اأ�ض���بوع الفيل���م الإيراين، 
امل�ض���رك،  الهتم���ام  ذات  واملوا�ض���يع 
و�ض���بل تعزيزه���ا وتطويرها مب���ا يخدم 
م�ضلحة البلدين على امل�ضتويات الثقافية 
متتلك���ه  ومل���ا  والجتماعي���ة،  والفني���ة 
اإي���ران من خربة �ض���ينمائية ومكتبة فنية 
�ض���ينمائية �ض���خمة ج���دًا، وقد مت و�ض���ع 
اللم�ضات الأخرة لنطاق اأ�ضبوع الفيلم 

الإيراين.
وذكر مدير عام دائرة ال�ض���ينما وامل�ضرح 
اأحمد ح�ض���ن مو�ض���ى قائًا "ن�ض���عى ومن 
الفيل���م  )اأ�ض���بوع  الفعالي���ة  ه���ذه  خ���ال 
الإي���راين( الت���ي تق���ام بالتع���اون الفن���ي 
والثق���ايف املثم���ر والبن���اء مع املوؤ�ض�ض���ة 

م���ة  لعا لل�ض���ينما ا

الإيراني���ة، وع���رب عر����ض اأف���ام طويل���ة 
وق�ض���رة، حتمل طابع���ًا اإن�ض���انيًا عميقًا 
اإىل اإظهار القيم امل�ض���ركة لدى ال�ضعبني، 
لتحت�ض���ن بغداد، الإبداع الفني الإيراين 
الفن���ي  الثق���ايف  الأ�ض���بوع  ه���ذا  خ���ال 
ال�ض���ينمائي. ويق���ول حممد ع���اء الدين 
حديث���ه  يف  املهرج���ان  �ض���كرتر  كام���ل- 
ل"املدى" اإن "اليوم الأول �ضي�ضهد عر�ض 
فيلم هنا�ض ويف اليوم الثاين فيلم عندما 
يكتم���ل القم���ر"، م�ض���رًا اإىل اأن "الي���وم 
الثالث �ض���يتم عر�ض ثمانية اأفام ق�ضرة 
وهي جر�ض املاعز، ال�ضمت، اأنت ما زلت 
هنا، و�ض���ع الطوارئ، �ض���راحي، مرتدي 
البيا����ض وفيلم ال�ض���ركة وهن���اك فيلم يف 

اليوم الأخر با�ضم عنوان الظهرة".
واأ�ض���اف كامل اأن "هناك فعاليات مرافقة 
لعر����ض الأف���ام اإذ يوجد �ض���الون ثقايف 
يف  �ض���ينمائي  ح���وار  واأي�ض���ًا  �ض���باحًا 

م�ضرح الر�ضيد ".
ومن اجلدير بالذكر اأن الأ�ض���بوع الثقايف 
ال�ض���ينمائي يف بغداد �ض���وف ي�ضت�ضيف 

فنانني كبار من اإيران ك�ضيوف �ضرف.

ط����وارئ  حال����ة  املتح����دة  اململك����ة  اأعلن����ت 
وطنية ب�ضبب موجة احلر ال�ضديد، وحذر 
م�ضوؤولو ال�ض����حة من اأن حتى الأ�ضخا�ض 
يواجه����ون  اأو  مير�ض����ون  ق����د  الأ�ض����حاء 
امل����وت نتيج����ة احل����رارة املرتفعة،وبينما 
ق�ض����وى  تاأه����ب  حال����ة  يف  الب����اد  كان����ت 
ب�ض����بب موجة احلر، مل يختِف فايرو�ض " 

كورونا" 
قد يكون ع����دم �ض����عور الربيطانيني بحالة 
جي����دة �ض����ببه احل����رارة ال�ض����ديدة، ولك����ن 
مرتبط����ة  الأعرا�����ض  بع�����ض  تك����ون  ق����د 
بالفايرو�����ض. هن����اك بع�����ض التداخ����ل مع 
اأعرا�����ض الأمرا�����ض اخلا�ض����ة باحل����رارة 
و»كوفيد-19«، مبا يف ذل����ك ارتفاع درجة 
حرارة اجل�ضم وال�ضداع وفقدان ال�ضهية، 

وفقًا ل�ضحيفة »اإندبندنت«.
اإذا كان �ض����خ�ض م����ا يع����اين م����ن الإنه����اك 
بال����دوار  اأي�ض����ًا  ي�ض����عر  فق����د  احل����راري، 

والرتباك والعط�ض ال�ضديد واملر�ض.
ميك����ن اأن ي����وؤدي ذل����ك اأي�ض����ًا اإىل التعرق 
املفرط وت�ضقق اجللد و�ضرعة يف التنف�ض 
ح����رارة  ودرج����ات  ال�ض����ريع،  والنب�����ض 
اأو  مئوي����ة  درج����ة   38 اإىل  ت�ض����ل  عالي����ة 

اأعلى، و�ض����داع وت�ض����نجات يف ال�ض����اقني 
والذراعني واملع����دة، وفقًا ل�هيئة اخلدمات 

ال�ضحية الوطنية يف بريطانيا.
ه����ذا لي�ض خطرًا ع����ادة اإذا كان من املمكن 
تربي����د ال�ض����خ�ض يف غ�ض����ون 30 دقيقة، 

على �ض����بيل املثال عن طري����ق النتقال اإىل 
منطقة اأكرث برودة، و�ض����رب كثر من املاء 
وال�ض����تلقاء م����ع رف����ع قدمي����ه قلي����ًا. لكن 
�ض����ربة ال�ض����م�ض اأكرث خطورة من الإنهاك 
احل����راري، ويج����ب التعام����ل معه����ا كحالة 
طارئة. يحدث ذلك عندما ل يعود اجل�ض����م 
قادرًا على تربيد نف�ضه عندما ي�ضبح اجلو 
ح����ارًا جدًا، مما ي����وؤدي اإىل الدوار ودرجة 
ح����رارة ت�ض����ل اإىل 40 درج����ة مئوي����ة اأو 
اأعل����ى، وعدم التع����رق حتى عند ال�ض����عور 

بالدفء ال�ضديد.
ال�ض����داع،  الأخ����رى  الأعرا�����ض  ت�ض����مل 
وال�ض����عور بال�ض����يق اأو الرتباك، ونب�ض 
»ممتلئ وحمدد«، وي�ض����بح ال�ض����خ�ض اأقل 

ا�ضتجابة واأكرث �ضخونة.
تق����ول هيئة اخلدم����ات ال�ض����حية الوطنية 
اإنه ينبغي الت�ض����ال باأرق����ام الطوارئ اإذا 
ظه����رت على �ض����خ�ض ما عامات الإ�ض����ابة 

ب�ض����ربة �ض����م�ض، مب����ا يف ذل����ك ال�ض����عور 
بالتوع����ك حتى بعد الراح����ة يف مكان بارد 
مل����دة 30 دقيقة، وعدم التع����رق على الرغم 

من ال�ضعور باحلرارة ال�ضديدة.
ويف ح����ني اأن هن����اك بع�����ض التداخ����ل مع 
اأعرا�����ض »كورون����ا«، فاإن ه����ذا الفايرو�ض 
و�ض����عاًل  ق�ض����عريرة  ي�ض����بب  اأن  ميك����ن 
م�ضتمرًا، وفقدان حا�ض����تي ال�ضم والتذوق 

اأو تغرهما.
الأخ����رى  »كوفي����د-19«  اأعرا�����ض  ت�ض����مل 
اأي�ض����ًا التهاب احللق و�ض����يان اأو ان�ضداد 
الأن����ف والإ�ض����هال، وه����و م����ا ل ن����راه م����ع 

�ضربة ال�ضم�ض عادة.
ويجب على معظم الأ�ض����خا�ض يف اإنكلرا 
الآن اإجراء اختبار الك�ض����ف عن »كورونا« 
اإذا كان����وا يريدون التحقق مم����ا اإذا كانوا 
م�ض����ابني بالفايرو�ض اأو ب�ض����ربة �ض����م�ض 

ب�ضبب موجة احلر.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�ض���در ع���ن دار امل���دى حديث���ا كت���اب "راأ�ض���ًا عل���ى عق���ب" تاأليف 
اإدواردو غاليانو ترجمة ب�ض���ام البزاز، وُيع���د غاليانو اأحد اأبرز 
كّت���اب ام���ركا الاتينية ويو�ض���ف بانه رجل احل���روف البارز، 
يقول املرج���م: "منذ اأن بداأُت برجمة كت���اب اإدواردو غاليانو 
املعنون "راأ�ض���ًا على عقب" واأنا اأكت�ض���ف ك���م يف هذا العامل من 
ظل���م وكم فيه من كذب وزيف. �ض���حيح اأّن عنوانه "راأ�ض���ًا على 
عقب" لكّنه ي�ض���ع الكثر من احلالت وال�ضيا�ضات يف و�ضعها 
الوا�ض���ح. اإّن���ه كتاب خر م���ن األف رواي���ة، لأّنه يفت���ح الذهن 

والعني على ما يجري حولنا".

جميع م�ضوؤولينا يتحدثون ليل 
نهار عن القيم الدينية، واأخاق 

احلاكم، ور�ضا الله والعباد، 
وم�ضطلحات وعبارات �ضخمة. 
لكن 99٪ منهم ل ينفذون �ضيئًا 

مما يقولونه. روائح ف�ضادهم 
ماأت اأروقة موؤ�ض�ضات الدولة 

وت�ضربت منها اإىل ال�ضوارع 
والأق�ضية والنواحي واملدن، 

وحتول بع�ضهم اإىل م�ضيبة 
وقعت على روؤو�ض النا�ض، 

جتدهم يت�ضدرون امل�ضهد يف 
جميع املنا�ضبات، يتحدثون عن 

العدالة واحلق ولكنهم ميار�ضون 
الظلم والنتهازية، ممتلئون غلظة 
وقحطًا روحيًا ي�ضيئون اإىل الدين 

والأخاق �ضباح كل يوم.
تذكرتهم اليوم واأنا اأتابع  حكاية 

ال�ضيد" حامد البياتي " الذي 
كان ي�ضغل �ضابقًا من�ضب ممثل 

العراق يف الأمم املتحدة وقبلها 
وكيًا لوزارة اخلارجية ، فقد 

ظهر الرجل يف تقرير لقناة 
CNBC المركية  ، وقد تخلى 

عن ال�ضيا�ضة وال�ضراتيجيات 
وتفرغ اىل مهنته اجلديدة 

م�ضتثمر يف �ضوق العقارات ، 
لنجد انف�ضنا امام �ضخ�ض ميتلك 

عددا من العقارات يف مانهاتن 
نيويورك  مبايني الدولرات و 

يبحث عن عقارات جديدة لأن 
لديه مايني اأخرى مل ت�ضتثمر بعد 

.. واأنا اأ�ضاهد التقرير ، تذكرت 
كيف مار�ض المام علي بن اأبي 
طالب ال�ضلطة باأعوام خافته؟، 
مل يجد الإمام يف اخلافة حقًا 

ا�ضتثنائيا يف املال والأر�ض، 
ف�ضاوى نف�ضه مع اجلميع، رف�ض 

اأن ي�ضكن ق�ضر الإمارة ونزل 
م�ضتاأجرًا يف منزل ميلكه اأفقر 

فقراء الكوفة . وعندما طلب 
منه �ضادة قري�ض اأن مييزهم 

بالعطاء، قال لهم "لو كان املال 
مايل ل�ضّويت بينكم فكيف واملال 

مال الله"، ومن هذا العتبار 
كان موقفه عندما اأبلغ اأهل 

الكوفة اأنه لن ياأخذ ح�ضته من 
العطاء قائًا: "يا اأهل الكوفة اإن 

خرجت من عندكم بغر رحلي 
وراحلتي فحا�ضبوين". فهو يرى 

اأنه موظف م�ضوؤول اأمام اأموال 
امل�ضلمني واأنها م�ضوؤولية مقد�ضة 

ل ميكن التفريط بها واأن القد�ضية 
هي يف احلفاظ على حياة النا�ض 

واأموالهم ل يف ال�ضعارات الرباقة 
الكاذبة. 

م�ضكلتنا اليوم اأن اجلميع يرتكب 
اجلرائم با�ضم الف�ضيلة وخطابات 

احلفاظ على الخاق ، فيما 
النا�ض تريد من يوفر لها الأمن 
وال�ضتقرار، وي�ضعرها بالأمل 

يف الغد ويطمئنها على م�ضتقبل 
اأبنائها، النا�ض ل تريد م�ضوؤول ، 

ما ان يرك الوظيفة حتى يتحول 
اىل م�ضتثمر باموال الباد  ، 

واإمنا تريد م�ضوؤول ت�ضتطيع ان 
تقول له :" من اين لك هذا ؟ " 

كنت انوي الكتابة عن العدوان 
الركي الذي يتكرر بني يوم واآخر 
، ويف كل مرة تطلب احلكومة من 
ال�ضلطان اردوغان ان يتوقف عن 
الق�ضف ، لكنه مطمئن ان الق�ضف 
�ضيمر مثل كل مرة ، جمرد ادانات 

وخطابات ، بعد ذلك تتم مكافاأة 
انقرة بان يت�ضدر العراق البلدان 

الكرث ا�ضترادا من تركيا .. 
ق�ضف مقابل مليارات الدولرات 
من خزائن العراق تذهب خلزينة 
ال�ضلطان مع هتافات م�ضحكة من 
عينة "�ضيادة العراق خط اأحمر".

من البياتي اإىل اردوغان 

ر�أ�سًا على عقب

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأن���واء اجلوي���ة العراقية حال���ة الطق�ض له���ذا اليوم 
)اخلمي����ض( اأن درج���ات احل���رارة  مقارب���ة ملعدلتها لي���وم اأم����ض، واأن اجلو 
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العاج باملو�ضيقى هو نظام علمي يتم توجيهه 
باملمار�ضة، ي�ضتخدم يف العاج النف�ضي لاأطفال 
الأ�ضاليب  ت��دري�����ض  ط��رق  يف  اأو  وامل��راه��ق��ني 
اخلرف.  مر�ضى  مع  التعامل  عند  اأو  العاجية 
العاج  بتدري�ض  تقوم  جامعات  �ضبع  وهناك 
وفقا  اأمل��ان��ي��ا،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  باملو�ضيقى 
باملو�ضيقى.  للعاج  الأملانية  اجلمعية  لبيانات 
النف�ضي  الطبيب  تو�ضي،  ج��ره��ارد  واأو���ض��ح 

يف  تتمثل  بها  يعمل  التي  الطريقة  اأن  بربلني، 
نغمات  ت�ضدر  اأريكة  على  املري�ض  ي�ضتلقي  اأن 
املو�ضيقية  الأن��غ��ام  ج�ضمه  وميت�ض  �ضوتية، 
م��ب��ا���ض��رة، ع��ن ط��ري��ق ال��ذب��ذب��ات واله���ت���زاز، 
يو�ضع  ال�ضوت  لدرجة  مقيا�ض  مع  يعمل  كما 
فيه  النا�ض  لدى  يكون  مكان  البطن، وهو  على 
م�ضتقبات ذات ح�ضا�ضية بالغة. واأفاد تو�ضي، 
ب��الأ���ض��وات على  العاج  ال��ذي عمل يف جم��ال 

اإىل  ي���وؤدي  “الهتزاز  ب���اأن  ع��ام��ًا،   30 م���دار 
الأ�ضوات  حقًا،  �ضعيدة  بتجربة  ال�ضتمتاع 
اأحادية الوتر لها تاأثر من�ضجم ب�ضكل وا�ضح، 
الإح�����ض��ا���ض  حت�ضني  اإىل  ت����وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
حا�ضة  “اإن  واأ���ض��اف:  للحياة”.  الأ�ضا�ضي 
وه��ذه  ن��درك��ه،  م��ا  ي��ف��وق  معنى  ل��ه��ا  ال�ضمع 
اخلا�ضية تبداأ مع اجلنني داخل الرحم، وهذه 

خربة ال�ضوت تخزن يف ذاكرة املرء”

 970 خ�ضرت  اإنها  الثاثاء،  الأول  اأم�ض  "نتفلك�ض"،  �ضركة  قالت 
املا�ضيني،  ح��زي��ران  وحتى  ني�ضان  م��ن  ال��ف��رة  يف  م�ضرك  األ��ف 
لتتجنب بذلك اأ�ضواأ �ضيناريو توقعته ال�ضركة، لكنها قدمت توقعات 
من�ضة  وتخطط  احلايل.  �ضريت" للربع  "وول  توقعات  من  اأقل 
مدعومة  ال�ضراكات  من  جديدة  فئة  لإطاق  الإنرنت  عرب  البث 
بالإعانات العام املقبل، وحذرت من اأن ارتفاع الدولر يوؤثر اأي�ضًا 
على الإيرادات من امل�ضركني يف اخلارج. وحذرت "نتفلك�ض" يف 
ني�ضان من اأنها تتوقع خ�ضارة مليوين عميل يف الربع احلايل، الأمر 
النمو على  اآفاق  ت�ضاوؤلت حول  "وول �ضريت" واأثار  الذي �ضدم 

املدى الطويل. ويف حني اأن عدد العماء الذين خ�ضرتهم "نتفلك�ض" 
العماء  عدد  اأن  قدرت  فاإنها  املتوقع،  من  اأقل  كان  الثاين  الربع  يف 
اجلدد يف الفرة من متوز اإىل اأيلول �ضي�ضل اإىل مليون. ويف ر�ضالة 
اإىل امل�ضاهمني، قالت ال�ضركة اإنها در�ضت التباطوؤ ب�ضكل اأكرب، الذي 
كلمات  م�ضاركة  بينها  العوامل من  من  متنوعة  اإىل جمموعة  ن�ضبته 

املرور واملناف�ضة والركود القت�ضادي.

قال رئي�ض الوزراء الإ�ضباين بيدرو �ضان�ضيز، 
اأم�����ض الأرب���ع���اء، خ��ال رح��ل��ة اإىل اأراغ����ون، 
من  املت�ضررة  ال��ب��اد  م��ن  ال�ضمالية  املنطقة 
احلرائق، اإن موجة احلر التي �ضربت اإ�ضبانيا 

من  "اأكرث  مبقتل  ت�ضّببت  اأي���ام  ع�ضرة  لنحو 
500 �ضخ�ض".

من  اأكرث  تويف  احلر،  موجة  "خال  واأ�ضاف 
500 �ضخ�ض ب�ضبب ارتفاع درجات احلرارة، 
تقديرات  اإىل  اإ���ض��ارة  يف  بيانات"،  بح�ضب 
ال�ضحة  معهد  ن�ضرها  التي  ال��زائ��دة  الوفيات 

العامة.
م�ضتوى  �ضجلت  قد  احل��رارة  درج��ات  وكانت 
 45.7 اإىل  و�ضلت  حيث  اإ�ضبانيا،  يف  قيا�ضيًا 
م��ن 30  اأك��رث  اأدى لن���دلع  م��ا  درج��ة مئوية، 
اأنحاء  املنت�ضرة يف جميع  الغابات  حريقًا يف 

الباد.
اإ�ضبانيا  ال�ضديدة يف  وتركز بع�ض احلرائق 
وليون،  وكا�ضتيا  اإك�����ض��رمي��ادورا  مبناطق 

غربي البل

و�لبدين �لنف�سي  �ل�سفاء  �آمال  �مل��سيقي" يعزز  "�لعالج 

  �أكثـر من 500 وفاة ب�سبب م�جة �حلريف ��سبانيا  �مل�ساهدون يهجرون " نتفلك�س " 
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ال�سينما الإيرانية تنطلق فـي بغداد بعر�ض 11 فيلمًا

دي���از،  كام���رون  الأمركي���ة،  املمثل���ة  ك�ض���فت 
تهري���ب  يف  علمه���ا  دون  ا�ض���تغالها  مت  كي���ف 
املخ���درات، وكي���ف جنت م���ن الورط���ة، وفق 
�ض���حيفة الغاردي���ان الربيطانية. وقالت 
دي���از يف مقابلة مع برنامج تلفزيوين 
اإنه���ا وقبل امل�ض���اركة يف اأول فيلم لها 
وهو " القناع " يف ت�ض���عينيات القرن 
املا�ض���ي كانت يف باري�ض للبحث عن 
وظيف���ة يف ع���امل الأزياء.واأ�ض���افت" 
واأردفت: ح�ض���لت على وظيفة واحدة 
لكنني اأعتقد حقًا اأنها كانت مثل وظيفة 
مهرب���ة خم���درات اإىل املغ���رب" .وقالت 
اإن���ه مت منحها حقيب���ة مقفلة به���ا اأزياء، 
وعندما كانت يف املطار يف املغرب، ُطلب 

منها فتحها.
فك���رت  “عنده���ا  املمثل���ة:  تق���ول 
ياللعنة! ما يف تل���ك احلقيبة؟ واأكدت 
للم�ض���وؤولني اأن هذه لي�ض���ت حقيبتها 
ولي����ض لديها اأي فك���رة عنها،وتابعت 
قائل���ة: “كانت هذه وظيفتي الوحيدة 
التي ح�ضلت عليها يف باري�ض وكادت 

تق�ضي على م�ضتقبلي" .

ق بني اإ�سابتك بـ»كورونا« اأو �سربة ال�سم�ض؟ كيف تفرِّ

"چاى  فعاليات  �ضمن 
ت��ق��ي��م��ه��ا  ال���ت���ي  تاك" 
م���وؤ����ض�������ض���ة ال����م����دى 
ل�����اإع�����ام وال���ث���ق���اف���ة 
مع  بالتعاون  والفنون 
ا�ضتذكار  غوته،  معهد 
ال����م����ط����رب ال����ك����ردي 
زي��رك.  ال��راح��ل ح�ضن 
تجربته  عن  والحديث 
ال��غ��ن��ائ��ي��ة ف���ي رادي���و 
ب��غ��داد وع���ن الأغ��ن��ي��ة 
عدد  بم�ضاركة  الكردية 

اأحمد  المطرب  اأغنياته  من  الباحثين و�ضيقدم مجموعة مختارة  من 
المدى  بيت  في   2022/7/22 الجمعة  يوم  تقام  خيرالله،الفعالية 

�ضارع المتنبي ال�ضاعة الحادية ع�ضرة �ضباحًا.

   �سهى �لحمدي
الفنانة الت�ض���كيلية العراقية تقيم  معر�ضها ال�ضخ�ضي الثالث  بعنوان 
" راي للوقت " في العا�ضمة الردنية عمان، والمعر�ض ي�ضم مجموعة 
جدي���دة من لوحاتها الت�ض���كيلية ، يفتتح المعر�ض ي���وم الثنين الول 
من �ض���هر اآب القادم ، و�ضبق للفنانة المحمدي اقامة عدد من المعار�ض 

ال�ضخ�ضية ، كما �ضاركت في معر�ض ت�ضكيليات عراقيات 

 بيت �لمدى بالتعاون مع معهد غ�ته 
ي�ستذكر �لمطرب �لكردي ح�سن زيرك 

 كامريون دياز 
تك�سف كيف مت 

��ستغاللها يف تهريب 
�ملخدر�ت  
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