
8 �صفحات مع الملحق  )500( دينار

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد )768( ل�سنة )2004( 

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net

follow us on our Website
 or download Al Mada App 
on stores رئي�س مجل�س الإدارة

رئي�س التحرير

جريدة �صيا�صية يومية 

يمكنكم تحميل تطبيق
 )المدى( على هواتفكم 

:QR Code من خالل قراءة

العدد )5265( ال�سنة الع�سرون - اخلمي�س )15( اأيلول 2022

الجل�سات  ا�ستئناف  يطلبون  نائبًا   180
 بغداد/ المدى

اأعلن النائب عن كتلة ال�صادقون النيابية علي تركي الجمالي، اأم�س الأربعاء، 
تقدي���م طل���ب اإل���ى رئا�ص���ة مجل�س الن���واب لعق���د جل�ص���ة برلمانية، بع���د زيارة 

الأربعين.
وق���ال الجمالي في بي���ان تلقته )المدى(، اإن “180 نائبًا وقعوا على طلب قدم 

اإلى رئي�س البرلمان محمد الحلبو�صي لعقد جل�صة برلمانية”.
واأ�ص���اف، اأن “الطل���ب المق���دم قبل اأكثر م���ن اأ�صبوعين وقع���ه اأكثر من 180 
نائب���ًا يت�صم���ن مطالب���ة رئا�ص���ة البرلم���ان بعق���د جل�ص���ة برلمانية بع���د الزيارة 

الأربعينية”.

 بغداد/ ح�صين حاتم

يف ظ���ل عدم ال�س���تقرار القت�س���ادي وت�س���جيل 
موؤ�س���رات اإيجابي���ة خالل العام اجل���اري، اأكدت 
وزارة التخطيط اأن معدلت الت�س���خم »طبيعية« 

مقارنة بالدول الأخرى. 
 وبح�س���ب وزارة التخطيط فاإن كرثة ال�سترياد 
وارتف���اع الكتلة النقدي���ة املتداولة يف التعامالت 
ال�سوقية والتجارية، ا�سافة اىل جائحة كورونا 
واحل���رب الرو�س���ية الوكرانية جميعها اأ�س���باب 

اأدت اإىل ارتفاع الت�سخم يف البالد.
ويق���ول املتح���دث با�س���م وزارة التخطي���ط عب���د 
الزهرة الهنداوي، اإن »موؤ�سرات الت�سخم �سهدت 
ارتفاع���ا يف معدلته���ا خالل العامني املا�س���يني، 
متاأث���رة بتداعي���ات جائح���ة كورون���ا«، مبينا اأن 
»احل���رب الرو�س���ية الأوكراني���ة كان لها دور يف 

ارتفاع ال�سعار على م�ستوى العامل«.
واأ�س���اف الهن���داوي، اأن »معدلت الت�س���خم يف 
الأخ���رى«،  بالبل���دان  مقارن���ة  الع���راق طبيعي���ة 
مو�س���حا اأن »ن�سبة الت�سخم اأقل من %7، خالل 

الفرتة من اآب 2021 اىل اآب 2022«.
واأ�سار، اإىل اأن »اأحد اأ�سباب ارتفاع الت�سخم هو 
كرثة ال�سترياد من اخلارج، وارتفاع تلك ال�سلع 
اأثر ب�س���كل كبري على معدلت الت�س���خم«، م�سيفا 
اأن »الت�س���خم يتاأثر اي�سا بارتفاع الكتلة النقدية 

املتداولة يف التعامالت ال�سوقية والتجارية«.
وتاب���ع الهن���داوي، اأن »تداعيات الت�س���خم األقت 
بظالله���ا عل���ى الكث���ري م���ن الطبق���ات اله�س���ة، اإذ 
بلغ���ت  معدلت الفقر ح���وايل %23 خالل العام 

اجلاري«.
وم�س���ى الهنداوي، اإىل انه »لي�ست لدينا بيانات 
العام 2022، و�س���تقوم الوزارة قريبا من خالل 
جهاز مركز الح�ساء بالتعاون مع البنك الدويل 
والجتماع���ي  القت�س���ادي  امل�س���ح  تنفي���ذ  يف 
لالأ�س���رة يف العراق«، لفتا اإىل ان »امل�سح ي�ستمر 
ملدة �سنة كاملة ويتم من خالله التعرف على خط 

الفقر وموؤ�سراته«.
بدوره، يقول اخلبري القت�سادي منار العبيدي، 
اإن »م�س���توى الت�س���خم باأ�س���عار املواد الغذائية 
ارتف���ع بن�س���بة %11.2، بينما ارتفع م�س���توى 

الت�س���خم باأ�س���عار ال�س���كن واملي���اه والكهرب���اء 
والغاز اإىل 10.1%«.

عل���ى  الت�س���خم  »ن�س���بة  اأن  العبي���دي،  وتاب���ع 
م�س���توى اأ�س���عار النقل، زادت مبقدار 16.8%، 
اأ�س���عار  ه���ي  ت�س���خما  الن�س���ب  اأك���رث  وكان���ت 
اخلدم���ات ال�س���حية والطبي���ة والت���ي ارتفع���ت 
 ،2019 مت���وز  م���ع  مقارن���ة   27.8% مبق���دار 
ولي�س���ل الرقم القيا�س���ي العام لق�سم ال�سحة اإىل 
�س���نة  مع  مقارنة  149.9 اأي بارتفاع بلغ 50% 

القيا�س والتي تعترب �سنة 2012«..
واأرج���ع، اأ�س���باب ارتف���اع ن�س���ب الت�س���خم اإىل 
عوامل كثرية منها “ارتفاع اأ�س���عار النفط والتي 
تعك�س بظاللها على جممل الب�سائع واخلدمات، 
اإ�س���افة اإىل تغي���ري �س���عر �س���رف الدين���ار اأم���ام 

الدولر”.
واأو�س���ح العبي���دي، اأن “احلكوم���ة ل تقوم باأية 
اإجراءات فعلية من �س���اأنها تقليل ن�سب الت�سخم 
املوؤهل���ة لالرتف���اع نتيج���ة ع���دم اإق���رار املوازنة 
وع���دم وج���ود برام���ج حتد م���ن تاأثري م�س���توى 

الت�سخم على املواطن”.

وبني، اأن “املنتوجات املحلية التي من �ساأنها اأن 
تقلل من ن�سب الت�سخم، وما زالت دون امل�ستوى 
وغ���ري قادرة عل���ى تغطية احلاجة ع���ن املنتجات 

امل�ستوردة”.
ووفقا ملجلة “فورب�س ال�س���رق الأو�س���ط” احتل 
العراق املرتبة اخلام�سة باأعلى معدلت الت�سخم 

عربيا خالل العام 2021.
وذكرت املجلة يف تقرير لها، اأن “العراق جاء يف 
املرتبة اخلام�سة برتتيب اأعلى معدلت الت�سخم 
يف الدول العربية حيث �س���ريتفع الت�س���خم اإىل 
6،4 باملئ���ة الع���ام اجل���اري 2021 م���ن 6،0 يف 
2020، يف حني �سينخف�س الت�سخم لعام 2022 

اإىل 4،5 باملئة”.
 وبينت اأن “ارتفاع الت�سخم يف العراق نتج عن 
انتعا����س الطل���ب املحلي يف الع���راق وانخفا�س 
قيم���ة العمل���ة اأدى حل���دوث �س���غوط ت�س���خمية 
يف الب���الد، على الرغم من اأن ال�س���نوات الثماين 
املا�س���ية كان���ت ق���د �س���هدت ا�س���تقرار الت�س���خم 
عن م�س���تويات منخف�س���ة ب�س���بب تراجع اأ�سعار 

الواردات و�سعف الطلب”.

التخطيط: موؤ�سرات الت�سخم طبيعية مقارنة بالبلدان الأخرى

 بغداد/ تميم الح�صن

عادت بور�س���ة ا�س���ماء مر�سحي احلكومة 
املقبلة للتداول بعد اغالق عدة ا�س���هر على 
خلفية اختيار حممد ال�س���وداين للمن�سب 

والذي ا�سبح تر�سيحه مهددًا الن.
وي�س���تخدم ا�س���م مر�س���ح احلكوم���ة التي 
تواج���ه ت�س���كيلها عقب���ات من���ذ نح���و عام، 
التي���ار  م���ع زعي���م  كورق���ة تفاو����س الن 
ال�س���دري مقت���دى ال�س���در ال���ذي لي���زال 

يرف�س كل حماولت احلوار.
وحتى الن مت تداول ا�سماء 4 �سخ�سيات 
املحكم���ة  ق���رار  من���ذ  للمن�س���ب  بديل���ة 
الحتادية قبل نحو ا�س���بوع، بعدم قدرتها 
عل���ى حل الربمل���ان، بينهم رئي����س الوزراء 

احلايل م�سطفى الكاظمي.
ويج���ري تكتم على اخلالفات داخل الطار 
التن�س���يقي بهذا ال�ساأن، حيث تدفع اجنحة 
�س���يعية اىل ت�س���كيل احلكوم���ة يف موع���د 
اق�س���اه ال�س���هر املقب���ل حت���ى ل���و رف����س 

ال�سدر.
التكت���ل  داخ���ل  اخ���ر  فريق���ا  ان  باملقاب���ل 
ال�سيعي يعول على »فر�سة اخرية« لزيارة 
احلنانة حيث مقر زعيم التيار ال�س���دري، 

وعر�س عليه بع�س التنازلت.
وتعي�س القوى ال�س���يعية الن فرتة الهدنة 
الت���ي فر�س���تها اج���واء زي���ارة اربعيني���ة 
الم���ام احل�س���ني والت���ي �س���تنتهي مطل���ع 

ال�سبوع املقبل.
 التفا�صيل �س3

جناح المالكي يهدد با�صتبدال الحلبو�صي

اأطراف في الإطار تقرر الذهاب اإلى »الحنانة« 
بمقترح حكومة جديدة

 ترجمة: حامد اأحمد

تناولْت منظم����ة، )ريت�����س( الدولية 
لالإغاث����ة الإن�س����انية يف تقرير جديد 
لها، ع����ن املح����اولت املبذول����ة لغلق 
اآخ����ر خمي����م للنازحني يف املو�س����ل 
الأمني����ة  العقب����ات   ،)5 )اجلدع����ة 
واخلدمي����ة الت����ي تواج����ه اك����رث من 
ال����ف عائل����ة ت����روم الع����ودة ملناط����ق 
�س����كناها ال�سلية يف مدينة املو�سل 

واحل�سر.
وذكر التقرير الذي ترجمته )املدى(، 
اإىل  اأ�سارت  العوائل  من  اأن »56% 
وجود عوائق لالن�س����جام املجتمعي 
يف مناطقه����م ال�س����لية فيما حتدثت 
م����ن العوائل عن عدم وجود   85%

نية لديها للعودة خالل ال� 12 �س����هرا 
القادمة«.

واأ�سار، اإىل اأن »النقا�سات كانت عرب 
ال�س����نة املا�س����ية حول اإمكانية غلق 
خميم، )اجلدعة 5(، جنوب املو�سل 
ال����ذي يعترب اآخ����ر خمي����م يف البلد، 
ع����دا املخيم����ات املوج����ودة يف اإقليم 
كرد�س����تان، حيث تتواجد فيه 1 األف 
اآلف و916   4 و22 عائل����ة بواق����ع 
�سخ�س����ا ت�س����كل الن�س����اء والأطف����ال 

الن�سبة الأعظم منهم«.
وبني التقرير، اأن »هناك عدة عوائق 
ت����روم  الت����ي  العوائ����ل  اأم����ام  تق����ف 
العودة اىل مناطق �سكناها ال�سلية 

يف مدينة املو�سل واحل�سر«.
 التفا�صيل �س2

معرقالت تعتر�ض غلق اآخر 
مخيم للنازحين في المو�سل

 متابعة: المدى

ع���ن  الإيراني���ة  احلكوم���ة  اأف�س���حت 
ع���دد مواطنيه���ا امل�س���اركني بالزيارة 

الربعينية يف العراق.
وق���ال املتح���دث الر�س���مي للحكوم���ة 
عل���ي به���ادري جهرم���ي، اإن »اأكرث من 
3 مالي���ني زائ���ر ايراين �س���اركوا يف 
الوق���ت  لغاي���ة  الأربعيني���ة  الزي���ارة 
احلايل، وه���و رقم جت���اوز الزيارات 

ال�سابقة«.
واأ�س���اف جهرمي، ان »حوايل مليون 
و500 ال���ف زائ���ر ايراين ع���ادوا اىل 
اي���ران بع���د م�س���اركتهم يف م�س���رية 

الربعني انطالقا من حمافظة النجف 
اىل كربالء«.

من جانبه، اق���رتح القائد العام لقوى 
ح�س���ني  الي���راين  الداخل���ي  الم���ن 
ا�س���رتي ت�س���كيل جلن���ة م�س���رتكة مع 
واتخ���اذ  احل���دود  ملراقب���ة  الع���راق 
املواق���ع  يف  املنا�س���بة  الق���رارات 

احل�سا�سة. 
وراأى ا�س���رتي، اأن ت�س���كيل مثل هذه 
اللجن���ة التي ميك���ن ان ت�س���م خرباء 
ت�س���هيل  باإمكانه���ا  اجلانب���ني  ل���كال 
عملية العبور وا�ستتباب المن ونقل 
التج���ارب بني الطرفني للحيلولة دون 

حدوث اية م�سكلة.

م�ساركة 3 ماليين اإيراني 
في الزيارة الأربعينية

 بغداد/ فرا�س عدنان

ج����ّددت حرك����ة امت����داد، اإح����دى الق����وى 
انتفا�س����ة  ع����ن  املنبثق����ة  ال�سيا�س����ية 
ت�سرين، رف�سها ال�سرتاك يف احلكومة 
املقبل����ة، داعي����ة اإىل جعله����ا موؤقت����ة لكي 
تتوىل تقدمي م�س����روع قان����ون املوازنة 

ومن ثم التهيئة لالنتخابات املبكرة.
ورف�س����ت حركة امتداد يف وقت �س����ابق 
دعوات كل من التيار ال�س����دري والإطار 
التن�سيقي للم�س����تقلني بت�سكيل حكومة 
م�س����تقلة بعي����دًا ع����ن الكت����ل والأحزاب 

ال�سيا�سية.
وقال ع�س����و احلركة م�س����عد الراجحي، 
اإن »النظ����ام الداخل����ي حلركتن����ا يفر�س 
ع����دم اخلو�����س م����ع الآلي����ات التقليدية 
للعملية ال�سيا�س����ية �سواء عرب الأحزاب 

اأو غريها«.
وتابع الراجحي، اأن »الآليات التقليدية 

ه����ي الت����ي تدع����و اإىل التواف����ق وع����دم 
ال�سيا�س����ية  الأغلبي����ة  م�س����روع  تبن����ي 

واملعار�سة«.
واأو�س����ح، اأن »التاأ�سي�س الأف�سل للعمل 
النيابي مبني على وجود اأغلبية تتوىل 
اإدارة احلك����م، وتقابلها معار�س����ة تقّوم 

الداء وتراقبه وت�سخ�س الأخطاء«.
وب����ني الراجح����ي، اأن »حركتن����ا ترف�س 
التواف����ق باعتب����اره ي����وؤدي اإىل تغلي����ب 
امل�س����وؤولني  الف�س����اد ومين����ع حما�س����بة 

عنه«.
واأ�س����ار، اإىل اأن »اجلمي����ع وف����ق نظ����ام 
املحا�س�س����ة �س����يكون م�س����اركا يف املال 
املنا�س����ب  عل����ى  وال�س����تحواذ  الع����ام 
او  املق�س����ر  ذل����ك حتدي����د  م����ع  ويغي����ب 
املت�س����بب بالف�س����ل عل����ى اعتب����ار اأن كل 
جهة حتاول اأن ترمي بامل�س����وؤولية على 

الأخرى«.
 التفا�صيل �س3

»امتداد«: باقون في المعار�سة

 بغداد/ المدى

حتدث تيار احلكمة بزعامة عمار احلكيم 
ع���ن جمموع���ة �س���روط ينبغ���ي حتقيقها 
قبل امل�س���ي نحو حل الربمل���ان، داعيًا اإىل 
�سياغة معادلة جديدة للعملية ال�سيا�سية.
وذكر بيان لتي���ار احلكمة، تلقته )املدى(، 
اأن »زعي���م التيار عم���ار احلكيم ا�س���تقبل 
رو�س���يا  �س���فري  اأم����س  �س���باح  مبكتب���ه 
الحتادية البريو�س كوترا�سيف وتداول 
يف تطورات امل�سهد ال�سيا�سي يف العراق 
واملنطق���ة ف�س���ال ع���ن مناق�س���ة العالقات 
الثنائي���ة ب���ني الع���راق ورو�س���يا و�س���بل 

تعزيزها على ال�سعد كافة«.
واأك���د احلكي���م »�س���رورة اإنه���اء الأزم���ة 
ال�سيا�س���ية احلالي���ة« داعي���ًا اجلميع اإىل 
»حتم���ل م�س���وؤولياتهم لإنه���اء اأزمة باتت 
اليوم���ي  املعي�س���ي  الواق���ع  عل���ى  توؤث���ر 

للمواطن العراقي«.
و�س���دد، عل���ى »�س���رورة �س���ياغة معادلة 

تطلع���ات  وحتق���ق  اجلمي���ع  حتت���وي 
ال�س���عب العراق���ي ع���رب ت�س���كيل حكومة 
خدم���ة وطنية قادرة على تقدمي اخلدمات 

وتوفري فر�س العمل«.
وبني احلكيم اأن »الأزمة ال�سيا�س���ية قابلة 
للحل ب�س���رط توف���ر اإرادة احل���ل وتنازل 

اجلميع للم�سلحة العراقية«.
واأكد احلكيم، »اأهمية ال�سروع بالإ�سالح 
عرب دعم املوؤ�س�سات وتقويتها«، لفتا اىل 
»اأهمي���ة تقوي���ة الدول���ة ك�س���مان حقيقي 
ال�سيا�س���ية  الإ�س���كاليات  كل  ملواجه���ة 

والجتماعية والقت�سادية والأمنية«.
من جانب���ه، قال النائب ع���ن تيار احلكمة 
عل���ي �س���داد، اإن »ح���ل الأزمة ال�سيا�س���ية 
الراهن���ة يكم���ن يف بقاء جمل����س النواب 
وع���دم حل���ه، وت�س���كيل حكوم���ة برئي�س 
وزراء جدي���د والعمل عل���ى تعديل قانون 
املحكم���ة  لق���رار  تطبيق���ا  النتخاب���ات 

الحتادية بهذا اخل�سو�س«.
 التفا�صيل �س3

تيار الحكيم ي�سع �سروطه لحل 
البرلمان

 بغداد/ المدى

اأفاد رئي�س جمل�س الوزراء م�سطفى الكاظمي 
باأن حكومته عملت منذ ت�سكيلها مبوازنة ملدة 
�ستة اأ�سهر فقط، ودعا اإىل تاليف اأي �سدام اأو 

تطورات �سيا�سية �سلبية.

اأنَّ  )امل���دى(،  تلقت���ه  حكوم���ي  بي���ان  وذك���ر 
»الكاظم���ي، زار حمافظة كربالء ملتابعة �س���ري 
تنفي���ذ خطة زي���ارة اأربعينية الإمام احل�س���ني 
)عليه ال�سالم(«. واأ�ساف البيان، اأن »الكاظمي 
تراأ����س ح���ال و�س���وله اجتماعًا مو�س���عًا �س���م 
الأمني���ة  والت�س���كيالت  الدوائ���ر  م�س���وؤويل 

واخلدمية يف حمافظة كربالء، بح�س���ور عدد 
من وزراء الوزارات الأمنية واخلدمية«.

موق���ع  م���ن  الي���وم  »نق���ف  الكاظم���ي،  وق���ال 
امل�س���وؤولية، يف توف���ري كل متطلب���ات حماي���ة 

الزائرين، وتقدمي اخلدمات«.
 التفا�صيل �س2

 ذي قار/ ح�صين العامل 

ا�س����در حماف����ظ ذي قار حمم����د هادي الغ����زي، توجيهًا ر�س����ميًا 
اىل روؤ�س����اء الوحدات الدارية كاف����ة، بعدم مالحقة املتظاهرين 
ال�س����لميني ومنتقدي الداء احلكومي، �سواء بالطرق الق�سائية 
او الع�س����ائرية، وفيم����ا رح����ب ق�س����م م����ن نا�س����طي التظاه����رات 

بالتوجيه، حذر اخرون من ا�ستغالله من قبل املبتزين. 
وياأتي هذا التوجه اثر اقدام عدد من روؤ�ساء الوحدات الدارية 
والدوائ����ر احلكومي����ة عل����ى مقا�س����اة املتظاهري����ن ونا�س����طي 
مواقع التوا�س����ل الجتماعي الذين ينتق����دون الداء احلكومي 

وينظمون وقفات مطلبية واحتجاجية على تردي اخلدمات.
وذك����ر بي����ان �س����ادر ع����ن مكتب اع����الم حماف����ظ ذي ق����ار تابعته 
)امل����دى(، اأن »املحاف����ظ ا�س����در توجيه����ًا اىل روؤ�س����اء الوحدات 
الداري����ة كافة، بعدم مالحقة املتظاهرين ال�س����لميني او منتقدي 
اداء احلكوم����ة، يف و�س����ائل التوا�س����ل الجتماع����ي ب�س����ورة 

ع�سائرية او قانونية«.
 التفا�صيل �س4

ذي قار توّجه بعدم مالحقة 
المتظاهرين ال�سلميين 

الكاظمي: الحكومة عملت بموازنة لـ 6 اأ�سهر فقط

 بغداد/ المدى

حتدث جهاز الأمن الوطني، اأم�س الأربعاء، عن 
القب����س على 24 متهم���ًا من احل���ركات الدينية 

املتطرفة.
اأن  )امل���دى(،  تلقت���ه  للجه���از،  بي���ان  وذك���ر 
“معلومات ا�ستخبارية موؤكدة عن حترك بع�س 
العنا�س���ر امل�سبوهة ل�س���تهداف وتهديد ال�سلم 

املجتمعي بالتزامن مع زيارة الأربعني”.
واأ�س���اف البيان، اأن “مف���ارز اجلهاز يف عموم 
حمافظ���ات العراق �س���رعت بت�س���كيل فرق عمل 
خا�س���ة للح���د م���ن ه���ذه الن�س���اطات املتطرف���ة 
له���ا ووفق���ًا  القب����س عل���ى املروج���ني  والق���اء 

ملذكرات قب�س ق�سائية”.
واأ�س���ار اإىل، اأن “العملي���ة الأمنية اأ�س���فرت عن 
القب����س عل���ى 24 متهم���ًا يف �س���ت حمافظ���ات 

وه���ي )بغ���داد، والب�س���رة، ومي�س���ان، وبابل، 
والديوانية، وكربالء املقد�سة(”.

ولفت البيان، اإىل “�سبط املئات من املن�سورات 
بح���وزة املتهم���ني تدع���و اإىل التحري����س عل���ى 

املرجعيات الدينية وتهديد ال�سلم املجتمعي”.
واأك���د، “اإحال���ة جميع املتهمني، وامل�س���بوطات 
لتخ���اذ  املخت�س���ة  الق�س���ائية  اجله���ات  عل���ى 

الإجراءات الالزمة بحقهم”.

اعتقال 24 متهمًا من الحركات الدينية المتطرفة

في �لطريق �إلى كربالء ... عد�سة : محمود روؤوف  
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واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "النقا�ش���ات كان���ت عبر 
ال�شنة الما�شية حول اإمكانية غلق مخيم 
ال���ذي  المو�ش���ل  جن���وب   ،)5 )الجدع���ة 
يعتبر اآخر مخيم في البلد، عدا المخيمات 
الموج���ودة ف���ي اإقلي���م كرد�شت���ان، حيث 
تتواج���د في���ه 1 األ���ف و22 عائل���ة بواقع 
الن�ش���اء  اآالف و916 �شخ�ش���ا ت�ش���كل   4

واالأطفال الن�شبة االأعظم منهم".
وبي���ن التقري���ر، اأن "هن���اك ع���دة عوائق 
تق���ف اأم���ام العوائ���ل التي ت���روم العودة 
الى مناط���ق �شكناها اال�شلي���ة في مدينة 

المو�شل والح�شر".
واأ�و�ش���ح،  اأن "م���ن ه���ذه العوامل هي: 
الخ���وف م���ن الظ���روف االأمني���ة او عدم 
احتمالي���ة حدوث ان�شج���ام اجتماعي مع 
ال�ش���كان عن���د عودتهم وكذلك ع���دم توفر 
بيوته���م  ت�ش���رر  نتيج���ة  لل�شك���ن  م���كان 
وغي���اب الخدم���ات االأ�شا�شي���ة م���ن مي���اه 
ال�شحي���ة  والرعاي���ة  لل�ش���رب  �شالح���ة 

والمدار�س".
و�ش���ّدد التقرير، على اأن "المنظمة اأجرت 
ا�شتطالع���ًا اأظه���ر اأن 47% م���ن العوائ���ل 
اأعرب���ت ع���ن مخ���اوف امنية ف���ي مناطق 
�شكناه���ا اال�شلي���ة وان 56% اعربوا عن 
فر����س مح���دودة الأي ان�شج���ام مجتمعي 

في حال عودتهم".
ويوا�ش���ل، اأن "85% م���ن تل���ك العوائ���ل 

لي�شت لديها نية بالعودة على االأقل خالل 
ال� 12 �شهرا القادمة".

 واأردف التقري���ر، اأن "38% م���ن العوائل 
الخ���وف  هاج����س  وج���ود  ع���ن  اأعرب���ت 
والم�شاع���ب النف�شية لديه���م"، متابعًا ان 
"24% منهم خوفهم من تعر�شهم للتمييز 

في التعامل معهم".
واأف���اد، ب���اأن "اال�شتط���الع اأظه���ر اأي�ش���ًا 
اأن 88% م���ن العوائ���ل اأعرب���ت ع���ن ع���دم 
امتالكها بيانات والدة اأو هويات ر�شمية 

الأطفالها". 
اأم���ا م���ا يتعلق بمو�ش���وع ال�شك���ن وعدم 
توفره ك�شبب يمنع النازحين من العودة، 
اأكد التقرير اأن "62% من العوائل تحدثت 
عن تعر�س بيوتها الأ�شرار تراوحت بين 

خفيفة وج�شيمة".
واأ�ش���اف، اأن "63% م���ن البيوت تعر�س 
"29 % منه���ا  اأن  لدم���ار �شام���ل"، مبين���ًا 
تعر����س ق�شم من اأج���زاء البيت لدمار في 
حي���ن كانت ن�شبة البي���وت التي تعر�شت 

ل�شرر خفيف بحدود 3% فقط".
ولف���ت التقري���ر اأي�شًا، اإل���ى اأن "13% من 
العوائل التي قدمت طلب تعوي�س ذكرت 

جميعها انها لم تتلق اأي تعوي�س".
العوائ���ل  م���ن   %74" اأن  اإل���ى  وذه���ب، 
العائ���دة للمو�ش���ل اأعرب���ت ع���ن تعر����س 
بيوته���ا وممتلكاتها للدم���ار وان اأي منها 

لم يتلق تعوي�شا".
وي�شتر�شل التقرير، اأن "23% من عوائل 

منطق���ة الح�ش���ر اأك���دت تعر����س منازلها 
الأ�ش���رار، وان 4% منه���م فق���ط م���ن تلقى 

تعوي�شات".
واأ�شار، اإلى اأن "ق�شمًا من العوائل ذكرت 
ان���ه لي�شت لديه���ا وثائق ر�شمي���ة تمكنها 
م���ن تقدي���م طل���ب للتعوي�س وق�ش���م اآخر 
�شكى من االإج���راءات الروتينية البطيئة 

والمعقدة في تقديم طلب".
اما ما يتعلق بالجانب المالي والمعي�شي، 
اأو�ش���ح التقري���ر، اأن "25% م���ن العوائل 
التي اأعربت عن وجود نية لديها بالعودة 
ذكرت انه���ا تفتقر للو�شائ���ل المالية التي 
تمكنها م���ن اإعادة بن���اء حياتها من جديد 
ف���ي منطق���ة �شكناه���ا اال�شلي���ة، وطالبت 
ب�ش���رورة ت�شهي���ل ع���ودة اآمن���ة وكريمة 

لهم".
وبي���ن، اأن "38% م���ن العوائ���ل العائ���دة 
العوائ���ل  م���ن  و%19  الح�ش���ر  لمنطق���ة 
العائ���دة للمو�ش���ل ذكرت ان���ه ال اأحد من 
افراده���ا البالغين لديه فر�شة عمل وانهم 

يبحثون عن فر�شة عمل".
م���ن   %64" اأن  عل���ى  التقري���ر،  و�ش���دد 
العوائ���ل ذك���رت ان فر����س العم���ل قليلة 
جدا، فيما بين اال�شتطالع ان ق�شما كبيرا 
م���ن العوائل العائدة اأعرب���ت عن تحملها 
اأعب���اء دي���ون ب�شب���ب الحاجة لع���الج او 

طعام او احتياجات منزلية �شرورية".
وبخ�شو�س الخدم���ات اال�شا�شية العامة 
المطلوب���ة لت�شهيل الع���ودة المريحة اأكد 

التقري���ر، اأن "ن�شب���ة كبيرة م���ن العوائل 
�شددت على �شرورة توفير خدمات الماء 
والكهرب���اء والتربي���ة والرعاية ال�شحية 

ليتمكنوا من العودة ب�شكل منا�شب".
ولفت التقرير، اإلى اأن "70% من العوائل 
العائ���دة ف���ي المو�ش���ل اأعرب���ت ع���ن ان 
الرعاي���ة ال�شحية ت�شكل االأولوية االأولى 

التي يطالبون بها".
ونوه، اإلى اأن "54% من العائدين لمنطقة 

الح�ش���ر قال���وا اإن الرعاي���ة ال�شحية هي 
احد اهم مطالبهم".

واأف���اد التقرير، ب���اأن "24% م���ن العوائل 
العائ���دة ذك���رت انه���ا تنف���ق رب���ع دخله���ا 
ال�شهري على الرعاية ال�شحية والعالج".
ام���ا ع���ن الجان���ب الترب���وي والتعليمي، 
م���ن  كبي���رة  "ن�شب���ة  اأن  التقري���ر،  عل���ق 
العوائ���ل العائدة اإل���ى المو�شل ومنطقة 
الح�ش���ر والذي���ن لديهم طف���ل واحد على 

االأقل ب�ش���ن المدر�شة ذك���روا ان اأطفالهم 
ال يذهب���ون ب�ش���كل منتظ���م للمدر�شة اإما 
ب�شبب �شعوبة الو�شول للمدر�شة كونها 
بعيدة وال تتوف���ر وا�شطة نقل او لوجود 
م�شكلة في ت�شجيل الطالب او ان الذهاب 

للمدر�شة اأمر غير اآمن".
واأ�ش���اف، اأن "تقيي���م ا�شتطالعات الراأي 
الت���ي اأجريت يو�شي ب�ش���رورة معالجة 
التحدي���ات المذك���ورة م���ن اج���ل ت�شهيل 

حل���ول م�شتدام���ة للعوائ���ل الت���ي يتوقع 
عودتها".

وم�ش���ى التقرير، اإل���ى اأن "ذلك مع تبيان 
تل���ك العوائق اأم���ام ع���ودة النازحين في 
الت���ي  والتج���ارب   )5 )الجدع���ة  مخي���م 
عا�شته���ا العوائ���ل العائدة ال���ى المو�شل 

ومنطقة الح�شر". 

 عن: م�قع )ريليف الدولي(

احلايل ال�قت  يف  الع�دة  تريد  ال  العائالت  من   % 85

منظمة دولية: معرق��ات كبيرة تعتر�ض غلق اآخر مخي��م للنازحين في المو�صل

 بغداد/ نباأ م�سرق

وتاب���ع خليف���ة، اأن "االأ�شع���ار ارتفع���ت بع���د 
الحرب بين رو�شيا واأوكرانيا من 70 دوالرًا 
اإل���ى 100 دوالر وفي بع����س االأحيان و�شلت 

اإلى 120 دوالرًا".
ولفت، اإلى اأن "االأيام االأخيرة �شهدت تراجعًا 
ف���ي االأ�شع���ار بع���د تال�ش���ي مخ���اوف ال���دول 
الم�شتهلكة للنفط من تاأثير الحرب على نق�س 

اإمدادات الطاقة".
ون���وه خليفة، اإلى ان "االأ�شع���ار تعتمد اأي�شًا 
عل���ى ف�ش���ول ال�شن���ة، ونح���ن عل���ى اعت���اب 

الدخ���ول في ف�ش���ل ال�شتاء ال���ذي يحتاج اإلى 
الطاقة ال�شيما من قبل الدول االأوروبية".

و�شدد، على اأن "التغييرات في االأ�شعار تكون 
اأي�شًا نتيجة قرارات منظمة الدول الم�شدرة 
للنف���ط )اأوبك( والق���رار االخير بخف�س 300 
ال���ف برمي���ل ورغم اأنه رق���م ب�شي���ط اإال اأن له 

دورا وا�شحا في اأ�شعار النفط".
واأو�ش���ح خليفة، اأن "اأ�شع���ار النفط خالل ما 
تبق���ى من هذه ال�شن���ة قد تكون بي���ن 95 اإلى 
100 دوالر، ولي�ش���ت هن���اك موؤ�ش���رات عل���ى 

انخفا�شها اإلى ما دون ذلك".
اأما ع���ن تاأثي���رات اأ�شعار النفط ف���ي العراق، 

اأج���اب اأن "عدم وجود موازنة وف���ر لنا اأكثر 
م���ن 25 تريليون دين���ار، اإ�شافة اإل���ى االأزمة 
االوكراني���ة الت���ي رفع���ت م���ن اأ�شع���ار النفط 

وهذا ترك اآثارا ايجابية على العراق".
واالأح���زاب  "الحكوم���ة  اأن  خليف���ة،  واأك���د 
�شيواجه���ان ماأزق���ًا حقيقي���ًا بانته���اء االأزم���ة 

االوكرانية حيث �شتنخف�س اأ�شعار النفط".
واأردف، اأن "اأق���ل �شعر يغط���ي االإنفاق العام 
للبرمي���ل،  دوالرًا   75 بح���دود  ه���و  للدول���ة 
وهذا يعن���ي اأن الفائ�س الذي يتحقق للعراق 
ف���ي الوق���ت الراه���ن بنح���و 20 دوالرًا ع���ن 

البرميل".

وم�ش���ى خليفة، اإل���ى اأن "المواط���ن العراقي 
ل���م يلم����س لغاي���ة الوق���ت الحالي اأي���ة نتائج 

ايجابية عن االرتفاع في اأ�شعار النفط".
حم���زة  النفط���ي  الخبي���ر  ق���ال  جانب���ه،  م���ن 
الجواه���ري، ف���ي حدي���ث م���ع )الم���دى(، اإن 
"اأ�شع���ار النفط في الوقت الحالي تدخل في 
مواجهة بين الوالي���ات المتحدة ودول اأوبك 
ورو�شي���ا ب�ش���كل خا����س ب�شب���ب العقوب���ات 

الدولية واالأزمة االوكرانية".
وتابع الجواه���ري، اأن "الملف اأخذ م�شارات 
مختلف���ة بعد اأن تغيرت م�شارات حركة النفط 
م���ن المنتجين اإل���ى الم�شتهلكي���ن التقليديين 
والم�شتمري���ن مع الدول التي تبيع النفط اإلى 

دول اأخرى".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "ذل���ك �شبب���ه العقوبات على 
رو�شيا"، مبين���ًا ان "الواليات المتحدة تمنع 
دول اأوروب���ا م���ن �شراء النف���ط الرو�شي لكن 
ه���ذا النفط ق���د و�شل تل���ك الدول ع���ن طريق 

ال�شين اأو الهند او ال�شعودية".
وراأى الجواهري، اأن "تغيير م�شارات النفط 
ق���د اختلف، والواليات المتح���دة تحاول بكل 
اإمكانياته���ا اأن ت�شغ���ط عل���ى اأ�شع���ار النف���ط 

وتخف�شها".
و�شدد، على اأن "الجان���ب االأميركي باع اأكثر 
من ملي���ون برميل من الخزي���ن ال�شتراتيجي 
الموجود لديه حتى ي�شهم في خف�س اال�شعار 
م���ع الت�شريع بق�شي���ة العقوبات عل���ى ايران 
باأمل العودة اإلى االتفاقات لكن تلك الم�شاعي 

قد تعثرت".
ولف���ت الجواهري، اإلى اأن "عودة االتفاق مع 
ايران �شوف ي�شهم في زيادة االنتاج العالمي 
ليبي���ا  اأن  كم���ا  برمي���ل،  ملي���ون  بنح���و 1.5 
ع���اودت ال�شخ بمع���دل 1.25 ملي���ون برميل 
لك���ن ثم���ة ا�شطراب���ات جدي���دة ق���د ح�شل���ت 

وجعلت ت�شديرها يتذبذب".
وي�شتر�شل، اأن "مهمة منظمة اوبك االأ�شا�شية 
ه���ي الحفاظ على ا�شع���ار النفط في اال�شواق 
العالمي���ة"، مبين���ًا ان "اال�شع���ار بنح���و ع���ام 
�ش���وف تبقى اأكثر م���ن 90 دوالرًا حتى نهاية 

العام الحالي".
وم�شى الجواهري، اإلى اأن "م�شتجدات العام 
المقبل �ش���وف تتوقف على تط���ورات االأزمة 
االوكراني���ة والح���وار م���ع اي���ران وال�شين، 
كونها عوامل توؤث���ر ب�شكل كبير على قرارات 
منظمة اأوبك، لكن االأ�شع���ار �شتبقى اأعلى من 

ال� 90 دوالرًا بالرغم من كل المتغيرات".

خبراء: فائ�ض مبيعات النفط يحقق للعراق 20 دوالرًا عن كل برميل

تناولْت منظمة، )ريت�س( الدولية لالإغاثة االإن�س��انية، في تقرير جديد لها 
عن المح��اوالت المبذولة لغلق اآخر مخيم للنازحين في الم��س��ل )الجدعة 
5(، العقب��ات االأمنية والخدمية التي ت�اجه اكثر من الف عائلة تروم الع�دة 
لمناط��ق �سكناها اال�سلية في مدينة الم��سل والح�س��ر. وذكر التقرير الذي 
ترجمت��ه )الم��دى(، اأن "56% من الع�ائ��ل اأ�سارت اإلى وج���د ع�ائق لالن�سجام 
المجتمع��ي ف��ي مناطقه��م اال�سلي��ة فيما تحدث��ت 85% من الع�ائ��ل عن عدم 

وج�د نية لها للع�دة خالل ال� 12 �سهرا القادمة".

ا�ستبعدوا حدوث تراجع كبري يف االأ�سعار على امل�ست�ى املنظ�ر

 بغداد/ المدى

اأفاد رئي�س مجل�س ال�زراء م�سطفى 
الكاظمي باأن حك�مته عملت منذ 
ت�سكيلها بم�ازنة لمدة �ستة اأ�سهر 

فقط، ودعا اإلى تالفي اأي �سدام اأو 
تط�رات �سيا�سية �سلبية.

وذكر بيان حك�مي تلقته )المدى(، 
اأنَّ "الكاظمي، زار محافظة كربالء 

لمتابعة �سير تنفيذ خطة زيارة 
اأربعينية االإمام الح�سين )عليه 

ال�سالم(".  واأ�ساف البيان، اأن 
و�س�له  حال  تراأ�س  "الكاظمي 

اجتماعًا م��سعًا �سم م�س�ؤولي الدوائر 
والت�سكيالت االأمنية والخدمية في 
محافظة كربالء، بح�س�ر عدد من 

وزراء ال�زارات االأمنية والخدمية".

وق���ال الكاظمي، "نقف اليوم م���ن موقع الم�شوؤولية، 
ف���ي توفي���ر كل متطلبات حماي���ة الزائري���ن، وتقديم 
الخدمات، وكذلك تقديم اأن�شع �شورة لكرم و�شيافة 
العراقيي���ن ل���زوار اأب���ي عب���د الل���ه الح�شي���ن )علي���ه 

ال�شالم(".
وتاب���ع الكاظمي، اأن "المطلوب مّنا كيف نتعاون في 
توفير اأف�شل الخدم���ات لغاية نهاية الزيارة"، معربًا 
ع���ن ا�شتع���داده "لتذلي���ل العقب���ات في كل م���ا يخ�س 

ت�شهيل هذه المهمة".
واأ�ش���ار، اإلى "توفي���ر االأموال رغم غي���اب الموازنة، 
ف�ش���اًل عن الجهد االأمني مع وجود تحديات �شيا�شية 

واأمنية في بغداد وباقي المحافظات".
ولف���ت الكاظم���ي، ال���ى "تحدي���ات م�شاأل���ة الكهرب���اء 

ب�شب���ب االأحم���ال الكبيرة"، منوها ال���ى اأن "الوزارة 
تقوم بجهد ا�شتثنائي".

ونّوه، اإل���ى اأن "محافظة كربالء ت�شتقبل عددًا كبيرًا 
م���ن الزائرين في ه���ذه الزيارة باالإ�شاف���ة الى زيارة 

العا�شر من محرم".
ويوا�ش���ل، اأن "البن���ى التحتي���ة ف���ي عم���وم العراق 
بالرغ���م م���ن اأنها غي���ر متوفرة ب�ش���كل كام���ل، اإال ان 
النا�س والموؤ�ش�شات والمحافظة والعتبات المقد�شة 

تقوم بدور وتعاون كبيرين لتذليل العقبات".
واأو�ش���ح الكاظم���ي، "نتمنى لو كان���ت لدينا ظروف 

اأف�شل من هذه، اأن نقدم الخدمات ب�شكل اأف�شل".
وي�شتر�ش���ل، اأن "الحكوم���ة ومن���ذ 28 �شه���رًا كان���ت 
لديه���ا موازنة فقط ل�شتة �شهور، ومع ذلك �شارت الى 

االأمام من اأجل خدمة ال�شعب".
وتاب���ع الكاظم���ي، اأن "التحدي���ات يت���م تحويلها الى 
فر����س نجاح عن طري���ق تقييم االأخط���اء والتجارب 
الما�شي���ة، ليت���م تالفيها ف���ي الم�شتقب���ل، عالوة على 
تحويل هذه الزيارة اإل���ى جزء من تراثنا وتاأريخنا، 
وتوفي���ر اأف�شل الخدم���ات لي�س للزائري���ن فقط اإنما 
للمناط���ق الت���ي يمر به���ا الزائ���رون، ف���ي ال�شوارع، 

والطرق، وتوفير الكهرباء".
واأع���رب عن اأمل���ه "في الم�شتقبل ب���اأن يكون الظرف 
اأف�ش���ل للقي���ام بواجب تاريخي في خدم���ة زّوار اأبي 
عب���د الل���ه الح�شي���ن )علي���ه ال�ش���الم(، وكذل���ك تقديم 
الخدم���ات لجمي���ع المواطني���ن ب�ش���رف النظ���ر عن 

منا�شبات الزيارات".
و�ش���دد الكاظم���ي عل���ى �ش���رورة، "تع���اون الجميع 
وتالف���ي اأي �ش���دام اأو تط���ورات �شيا�شي���ة �شلبي���ة، 
�شتنعك����س في الم�شتقبل على بناء ظروف اأف�شل من 

الظرف الحالي".
وذك���ر، اأن "ه���ذه لحظ���ات تاريخية تح�ش���ب لكم، قد 
ترونه���ا �شغي���رة، لكنها كبيرة ج���دًا، واأن���ا متاأكد اأن 
الم�شتقبل �شتكون فيه فر�شن���ا اأف�شل لخدمة الزّوار 

واأبناء المحافظة وجميع محافظاتنا".
وانته���ى الكاظم���ي، اإل���ى "االإ�ش���ادة بالجه���د االأمني 
للق���وات االأمنية والح�شد ال�شعب���ي واأجهزة ال�شرطة 
وكذل���ك الوزارات الخدمي���ة، باالإ�شاف���ة الى الجهود 
الم�شاعف���ة م���ن العاملين في المناف���ذ الحدودية عبر 

ا�شتقبال االأعداد الكبيرة من الزائرين".
كما ج���دد، "ال�شكر لالأجهزة االأمني���ة التي تعمل على 
اأكث���ر من جبهة، ف���ي محاربة داع����س، وتوفير االأمن 
مع الو�شع ال�شيا�شي اال�شتثنائي في العراق، وكذلك 

لزّوار اأبي عبد الله الح�شين )عليه ال�شالم(".

حذر من ال�سدام والتط�رات ال�سلبية

 الكاظمي: الحكومة عملت بموازنة 
ل� 6 اأ�صهر فقط منذ ت�صكيلها  ت�قع خبراء في مجال الطاقة اأن تحقق اأ�سعار النفط فائ�سًا للعراق بمعدل 20 

دوالراً عن كل برميل لغاية نهاية العام الحالي، الفتين اإلى ان اال�س�اق العالمية 
تتاأثر بعدد من الع�امل اأهمها االأزمة االوكرانية ومقررات منظمة اوبك.

وذكر خبير الطاقة بالل خليفة في حديث مع )المدى(، اأن "اأ�سبابا كثيرة 
ت�ؤثر في اأ�سعار النفط العالمية، اأبرزها العق�بات االأميركية على بع�س الدول".
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 بغداد/ المدى

تحدث تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم 
عن مجموعة �شروط ينبغي تحقيقها 

قبل الم�شي نحو حل البرلمان، داعيًا اإلى 
�شياغة معادلة جديدة للعملية ال�شيا�شية.

وذك����ر بي����ان لتي����ار احلكم����ة، تلقت����ه )املدى(، 
ا�ستقب����ل  احلكي����م  عم����ار  التي����ار  "زعي����م  اأن 
مبكتبه �سب����اح اأم�س �سفري رو�سيا االحتادية 
البريو�����س كوترا�سي����ف وت����داوال بتطورات 
امل�سهد ال�سيا�س����ي يف العراق واملنطقة ف�سال 
ع����ن مناق�سة العالق����ات الثنائية ب����ن العراق 
ورو�سيا و�سبل تعزيزها على ال�سعد كافة".

االأزم����ة  اإنه����اء  "�س����رورة  احلكي����م  واأك����د 
اإىل  اجلمي����ع  داعي����ًا  احلالي����ة"  ال�سيا�سي����ة 
بات����ت  اأزم����ة  الإنه����اء  "حتم����ل م�سوؤولياته����م 
توؤثر عل����ى الواقع املعي�سي اليومي للمواطن 

العراقي".
و�سدد، على "�سرورة �سياغة معادلة حتتوي 
اجلمي����ع وحتقق تطلع����ات ال�سع����ب العراقي 
ع����ر ت�سكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على 

تقدمي اخلدمات وتوفري فر�س العمل".
وب����ن احلكي����م اأن "االأزم����ة ال�سيا�سي����ة قابلة 
وتن����ازل  احل����ل  اإرادة  توف����ر  ب�س����رط  للح����ل 

اجلميع للم�سلحة العراقية".
واأكد احلكيم، "اأهمية ال�سروع باالإ�سالح عر 
دعم املوؤ�س�سات وتقويتها"، الفتا اىل "اأهمية 
ملواجه����ة  حقيق����ي  ك�سم����ان  الدول����ة  تقوي����ة 
واالجتماعي����ة  ال�سيا�سي����ة  االإ�سكالي����ات  كل 

واالقت�سادية واالأمنية".
من جانبه، ق����ال النائب عن تيار احلكمة علي 
�س����داد، اإن "ح����ل االأزم����ة ال�سيا�سي����ة الراهنة 
يكم����ن يف بق����اء جمل�����س النواب وع����دم حله، 
جدي����د  وزراء  برئي�����س  حكوم����ة  وت�سكي����ل 

والعمل على تعديل قانون االنتخابات تطبيقا 
لقرار املحكمة االحتادية بهذا اخل�سو�س".

الرمل����ان  دور  "تعطي����ل  اأن  �س����داد،  وراأى 
واملطالبة بحل����ه دون ا�ستكمال اال�ستحقاقات 
االنتخاب����ات،  قان����ون  وتعدي����ل  الد�ستوري����ة 

يعني اإنهاء النظام ال�سيا�سي يف البالد".
يقب����ل  التن�سيق����ي  "االإط����ار  اأن  اإىل  واأ�س����ار، 
بانتخاب����ات جدي����دة لك����ن يج����ب الرب����ط بن 
قرارات املحكمة االحتادية والعمل النيابي".
يوا�سل �س����داد، اأن "املحكمة بع����د م�سادقتها 
عل����ى االنتخاب����ات الت�سريعي����ة الت����ي ج����رت 
يف ت�سري����ن 2021، ا�سرتط����ت عل����ى الرملان 
تعدي����ل قان����ون االنتخاب����ات ك����ون القانون ال 
يحق����ق التمثي����ل الن�سبي احلقيق����ي للمجتمع 
العراقي وفيه الكثري من االأخطاء والغنب يف 

اإي�سال ال�سوت".
ولفت، اإىل اأن "هن����اك كتال �سيا�سية واأحزابا 
ح�سلت على اأ�س����وات كبرية جدًا لكن حازت 
عل����ى مقاعد نيابية قليل����ة مقابل كتل �سيا�سية 
ج����اءت باأ�س����وات قليل����ة لكن اأح����رزت مقاعد 

كبرية".
واأورد �س����داد، اأن "تف�سري املحكمة االحتادية 
القائ����م عل����ى الدوائ����ر  لقان����ون االنتخاب����ات 
االنتخابية املتعددة ا�سرتطت فيه تعديل ذلك 
القان����ون، ومن ميتل����ك اإمكاني����ة التعديل هو 
الرملان لذا علينا دعمه من اأجل ا�ستمرار عقد 

جل�ساته".
واأ�س����اف، اأن املطالب����ة ب�"اإج����راء انتخاب����ات 
مبك����رة يحتاج اإىل متوي����ل، والرملان وحده 
م����ن ميتلك �سالحية اإقرار املوازنة اأو متويل 

مفو�سية االنتخابات".
واأو�س����ح �س����داد، ان "احلكوم����ة احلالية هي 
حكوم����ة ت�سريف اأعم����ال وال متتلك �سالحية 
اإر�س����ال قانون املوازن����ة، كما ال يحق للرملان 
اإعط����اء احلكوم����ة احلالي����ة �سالحي����ة اإر�سال 

قانون املوازنة".
و�س����دد عل����ى "اأهمية اختي����ار رئي�����س وزراء 
جديد وهو م����ا يذهب اإليه االإط����ار التن�سيقي 

من خيار حلل االأزمة للمرحلة احلالية".
متم�س����ك  "االإط����ار  اأن  اإىل  �س����داد،  وم�س����ى 
مبر�سح����ه حمم����د �سي����اع ال�س����وداين وال����ذي 
يتطلب تكليفه من رئي�س اجلمهورية اجلديد 

لت�سكيل كابينته الوزارية".

 بغداد/ تميم الح�شن

عادت بور�سة ا�سماء مر�سحي احلكومة 
املقبل����ة للتداول بع����د اغالق ع����دة ا�سهر 
عل����ى خلفي����ة اختي����ار حمم����د ال�سوداين 
للمن�سب وال����ذي ا�سبح تر�سيحه مهددًا 

االن.
وُي�ستخ����دم ا�سم مر�س����ح احلكومة التي 
تواج����ه ت�سكيلها عقبات من����ذ نحو عام، 
كورق����ة تفاو�����س االن م����ع زعي����م التيار 
ال�س����دري مقت����دى ال�سدر ال����ذي اليزال 

يرف�س كل حماوالت احلوار.
 4 ا�سم����اء  ت����داول  مت  االن  وحت����ى 
�سخ�سي����ات بديل����ة للمن�س����ب من����ذ قرار 
املحكم����ة االحتادي����ة قبل نح����و ا�سبوع، 
بع����دم قدرتها عل����ى حل الرمل����ان، بينهم 
م�سطف����ى  احل����ايل  ال����وزراء  رئي�����س 

الكاظمي.
ويج����ري تكت����م عل����ى اخلالف����ات داخ����ل 
االط����ار التن�سيق����ي به����ذا ال�س����اأن، حيث 
ت�سكي����ل  اىل  �سيعي����ة  اجنح����ة  تدف����ع 
احلكومة يف موعد اق�ساه ال�سهر املقبل 

حتى لو رف�س ال�سدر.
باملقاب����ل ف����ان فريق����ا اخر داخ����ل التكتل 
ال�سيع����ي يع����ول عل����ى "فر�س����ة اخرية" 
زعي����م  مق����ر  حي����ث  احلنان����ة  لزي����ارة 
التي����ار ال�س����دري، وعر�س علي����ه بع�س 

التنازالت.
ف����رتة  االن  ال�سيعي����ة  الق����وى  وتعي�����س 
الهدن����ة الت����ي فر�سته����ا اج����واء زي����ارة 
اربعينية االمام احل�سن والتي �ستنتهي 

مطلع اال�سبوع املقبل.
عن����د ذل����ك الوق����ت تذه����ب اغل����ب االآراء 
بح�س����ب ما يدور يف كوالي�س ال�سيا�سة، 
اىل ان ال�س����در �س����وف يع����ود لي�ستخدم 

ورقة ال�سارع.
زعي����م التيار ال�س����دري كان قد طالب يف 
َف ب����� "ورقة الفر�س����ة االخرية"  م����ا ُو�سِ
با�ستق����االت جماعي����ة الإ�سق����اط �سرعي����ة 
جدي����دة  انتخاب����ات  الإج����راء  الرمل����ان 

ت�سرف عليها احلكومة احلالية.
رف�����س ه����ذا امل�س����روع، كم����ا يظه����ر م����ن 
وزعمه����ا  ال�سيا�سي����ة،  الق����وى  �سل����وك 
ا�ستئن����اف الرملان عق����ب انتهاء الزيارة 

يفتح الباب امام الت�سعيد.
م�سادر �سيا�سي����ة حتدثت ل�)املدى( عن: 
"احتمال تعطيل احلياة )ع�سيان مدين( 
يف املحافظ����ات ه����ذه امل����رة"، م�ستبعدة 

اقتحام املنطقة اخل�سراء مرة اخرى.
نهاي����ة  ان�س����اره  ام����ر  ق����د  كان  ال�س����در 
ال�س����الح  مظاه����ر  باإنه����اء  املا�س����ي،  اآب 
واالعت�سام����ات الت����ي دامت نح����و �سهر، 
عقب ا�ستب����اكات م�سلحة داخ����ل املنطقة 
اخل�س����راء، ا�سف����رت ع����ن 30 قتيال على 

االقل.

ا�ستبع����اد  يف  امل�س����ادر،  وت�ست����دل 
للمنطق����ة  جدي����د  "�سيناري����و" اقتح����ام 
اخل�س����راء، عل����ى االنباء الت����ي تداولت 
م�ساء الثالث����اء عن توقف اكم����ال بوابة 
ج�س����ر اجلمهورية ل�س����د اي حترك نحو 

املنطقة احلكومية.
وكانت هي����اكل حديدية بطول ي�سل اىل 
3 امتار ق����د و�سعت على اجل�سر املوؤدي 
اىل املنطق����ة اخل�س����راء متهي����دا لقط����ع 

اجل�سر ببوابة عمالقة.
ومقابل هذه اخلطوة يحاول فريق داخل 

االط����ار التن�سيق����ي، بدع����م م����ن م�سعود 
ب����ارزاين رئي�����س احل����زب الدميقراط����ي 
الكرد�ستاين وحممد احللبو�سي رئي�س 

الرملان، اجراء زيارة اىل النجف.
االأو�س����اط  يف  ُتت����داول  االخب����ار  ه����ذه 
ال�سيا�سي����ة، وترج����ح م�س����ادر متطابقة 
"الفر�س����ة  �ستك����ون  الزي����ارة  ه����ذه  ان 

االخرية" الإقناع ال�سدر.
يق����ول �سيا�س����ي قري����ب م����ن االط����ار يف 
حديث ل�)امل����دى( ان "من بن املقرتحات 
الت����ي رمب����ا �ستط����رح عل����ى ال�س����در هو 

وا�ستبدال����ه  ال�س����وداين  ع����ن  التن����ازل 
مبر�سح اخر".

ال�سيا�س����ي ال����ذي طلب عدم ن�س����ر ا�سمه 
اك����د ان "القوى ال�سيا�سي����ة موافقة االن 
على اعادة االنتخابات لكن تريد ت�سكيل 
حكومة جديدة وه����ي نقطة اخلالف مع 

ال�سدر".
ووفق م����ا يقول����ه ال�سيا�س����ي، انه ميكن 
التو�س����ل اىل "حل و�س����ط" مثل ت�سكيل 
م�سطف����ى  يقوده����ا  جدي����دة  حكوم����ة 
الكاظم����ي رئي�����س ال����وزراء احل����ايل او 

قا�سم االعرجي م�ست�سار االمن القومي.
وي�سي����ف ال�سيا�س����ي: "االعرج����ي قد ال 
يالق����ي اعرتا�س����ا م����ن ال�س����در، واالول 
لديه دعم ومقبولي����ة دولية عك�س حممد 
ال�سوداين الذي يح�سل على دعم داخلي 

فقط".
واالعرج����ي، وهو قيادي يف منظمة بدر 
بزعامة هادي العامري، كان قد ان�سحب، 
يف مت����وز املا�س����ي، قب����ل �ساع����ات م����ن 
اعالن االطار التن�سيقي ا�سم ال�سوداين 

كمر�سح للحكومة املقبلة.

وخ���الل االي���ام املا�سي���ة مت ط���رح ا�سم 
العي���داين  ا�سع���د  الب�س���رة  حماف���ظ 
وعدنان الزريف املكلف ال�سابق برئا�سة 
احلكوم���ة عق���ب ا�ستقال���ة حكوم���ة عبد 

املهدي نهاية 2019 كبدالء لل�سوداين.
وتب���دو هذه املقرتح���ات تاأتي من فريق 
داخل االط���ار التن�سيق���ي، يتعار�س مع 
طروح���ات جناح ن���وري املالك���ي زعيم 
دولة القانون وال���ذي يحاول ال�سيطرة 

على التكتل ال�سيعي.
املالكي كان قد رف�س �سمنيا يف تغريدة 
قبل 3 ايام، دعوات حل الرملان وطالب 
باالإ�سراع يف ت�سكيل احلكومة ومت�سكه 

بال�سوداين.
وتفاءل جناح املالكي عقب اعالن حلفاء 
ال�سدر )احللبو�سي وبارزاين( عن عدم 
اعرتا�سهم على ت�سكيل حكومة جديدة، 
لكن���ه مالبث هذا التف���اوؤل ان تراجع مع 
و�س���ول ر�سائ���ل ان املوافق���ة م�سروطة 

مبوافقة ال�سدر.
ال�سيا�س���ي املطلع يك�سف ع���ن ان فريق 
املالكي يعد خطة بديل���ة يف حال ف�سلت 
جه���ود اقن���اع زعي���م التي���ار ال�س���دري، 
جل�س���ات  با�ستئن���اف  امل�س���ي  وه���ي 

الرملان.
وي�سي���ف قائ���ال :"مت تهديد احللبو�سي 
بان اجلل�س���ة �ستعقد من دونه اذا رف�س 
احل�س���ور، و�سيت���م ا�ستبدال���ه مبر�سح 
اخ���ر من حتالف ع���زم )التحالف ال�سني 

املتحالف مع االطار(".
وت�سعى خطة االطار التن�سيقي البديلة 
والت���ي يق���ول ال�سيا�س���ي ان���ه "يج���ري 
ت�سكي���ل  اىل  بالفع���ل"  له���ا  التخطي���ط 
حكوم���ة يف موعد اأق�س���اه �سهر ت�سرين 

االول املقبل.
ح�س���ور  عل���ى  اخلط���ة  ه���ذه  وتع���ول 
امل�ستقل���ن والذي���ن يقول "االط���ار" ان 
عدده���م 70 نائب���ا باالإ�ساف���ة اىل 180 
نائبا عن "التن�سيقي" حيث يكون العدد 

قد جتاوز الثلثن )220 مقعدا(.
وي�س���ري ال�سيا�سي املطلع اىل انه "حتى 
لو ق���دم حلف���اء ال�س���در ا�ستقالتهم فانه 
�سيتم تعوي�سها كما ج���رى مع ا�ستقالة 

نواب التيار ال�سدري".
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اأطراف في الإطار تقرر الذهاب اإلى "الحنانة" بمقترح
 حكومة جديدة يراأ�سها الكاظمي اأو الأعرجي

دعا اإلى "�شياغة معادلة جديدة للعملية ال�شيا�شية"

تيار الحكيم يتحدث عن �سروط 
ينبغي تحقيقها قبل حل البرلمان

 بغداد/ فرا�س عدنان

جّددت حركة امتداد، اإحدى القوى ال�سيا�سية 
رف�سه���ا  ت�سري���ن،  انتفا�س���ة  ع���ن  املنبثق���ة 
اال�س���رتاك يف احلكوم���ة املقبل���ة، داعي���ة اإىل 
جعله���ا موؤقت���ة لك���ي تت���وىل تق���دمي م�س���روع 
قانون املوازن���ة ومن ثم التهيئ���ة لالنتخابات 

املبكرة.
ورف�ست حركة امتداد يف وقت �سابق دعوات 
كل م���ن التي���ار ال�س���دري واالإط���ار التن�سيقي 
للم�ستقلن بت�سكيل حكومة م�ستقلة بعيدًا عن 

الكتل واالأحزاب ال�سيا�سية.
وق���ال ع�س���و احلرك���ة م�سع���د الراجح���ي، اإن 
ع���دم  يفر����س  حلركتن���ا  الداخل���ي  "النظ���ام 
للعملي���ة  التقليدي���ة  االآلي���ات  م���ع  اخلو����س 

ال�سيا�سية �سواء عر االأحزاب اأو غريها".
وتاب���ع الراجحي، اأن "االآلي���ات التقليدية هي 
الت���ي تدعو اإىل التوافق وع���دم تبني م�سروع 

االأغلبية ال�سيا�سية واملعار�سة".
للعم���ل  االأف�س���ل  "التاأ�سي����س  اأن  واأو�س���ح، 
النياب���ي مبن���ي عل���ى وج���ود اأغلبي���ة تت���وىل 
اإدارة احلك���م، وتقابلها معار�س���ة تقّوم االداء 

وتراقبه وت�سخ�س االأخطاء".
وب���ن الراجحي، اأن "حركتنا ترف�س التوافق 
باعتب���اره ي���وؤدي اإىل تغلي���ب الف�س���اد ومينع 

حما�سبة امل�سوؤولن عنه".
واأ�سار، اإىل اأن "اجلميع وفق نظام املحا�س�سة 
�سيك���ون م�ساركا يف املال الع���ام واال�ستحواذ 
عل���ى املنا�سب ويغيب مع ذل���ك حتديد املق�سر 
او املت�سب���ب بالف�س���ل على اعتب���ار اأن كل جهة 

حتاول اأن ترمي بامل�سوؤولية على االأخرى".
و�سدد الراجحي، عل���ى اأن "التوافقية هي من 
جعل���ت الع���راق متاأخرًا عن بقي���ة دول العامل، 
وول���دت الغ�س���ب ال�سعب���ي الذي نتج���ت عنه 

انتفا�سة ت�سرين".
واأك���د، اأن "رف�سنا للتوافقية ه���و م�ساألة مبداأ 
انطل���ق م���ن انتفا�س���ة ت�سري���ن، فل���وال ه���ذه 

االنتفا�سة ملا ت�سكلت حركة امتداد".
ولف���ت الراجح���ي، اإىل اأن "روؤيتن���ا تكمن باأن 
جميع القوى املوج���ودة يف امل�سهد ال�سيا�سي 
هي قوى تقليدية، ولديها اآليات �سابقة �سهدت 

له���ا ال���دورات االنتخابي���ة من���ذ اأول برملان مت 
ت�سكيله بعد عام 2003".

اأم���ام  "حرك���ة امت���داد كان���ت  اأن  ون���وه، اإىل 
خيارين، اإم���ا اأن حتّقق االأغلبي���ة اأو تلجاأ اإىل 
املعار�س���ة، وملا ظهرت النتائ���ج اأن عدد نوابنا 
قليلن اتخذنا قرارًا باللجوء اإىل املعار�سة".

حكوم���ة  الأي���ة  "دعمن���ا  اأن  الراجح���ي،  وزاد 
واع�س���اء  ال���وزراء  رئي����س  بك���ون  مرتب���ط 
كابينت���ه م���ن امل�ستقلن وال يحمل���ون جن�سية 
اأخ���رى مع تق���دمي الكت���ل التقليدي���ة �سمانات 

بعدم التدخل".
ل���ن ت�سم���ح  "االأح���زاب التقليدي���ة  وراأى، اأن 
للم�ستقل���ن ب���اأن ي�سكل���وا حكوم���ة اأو يك���ون 
لدين���ا وزراء م���ن دون تعر�سه���م اإىل �سغوط 

�سيا�سية".
ويوا�س���ل الراجحي، اأن "حركة امتداد لي�ست 
مث���ل بقي���ة الكت���ل ال�سيا�سي���ة التقليدي���ة التي 
ا�ستولت على موارد الدولة ووظفتها الأهداف 

اإعالمية وحتقيق م�ساحلها ال�سخ�سية".
و�س���دد، عل���ى اأن "اأرب���ع مب���ادرات طرحناه���ا 
يف وق���ت �ساب���ق واأعلن���ا عنه���ا بنح���و ر�سمي 

اأم���ام الراأي العام باأننا ل���ن نكون مع االأحزاب 
التقليدي���ة يف اأي تواف���ق اأو حكوم���ة ونتبنى 
امل�س���ار  ت�سحي���ح  اإىل  الهادف���ة  املعار�س���ة 

ال�سيا�سي".
واأفاد الراجح���ي، باأن "واحدة م���ن املبادرات 
ح���ل جمل����س  اإىل  الدع���وة  كان���ت  املتاأخ���رة، 

النواب بثالثة م�سارات".
وي�سرت�س���ل، اأن "ه���ذه امل�سارات ه���ي ت�سكيل 
حكوم���ة م�ستقل���ة ويتعه���د اأع�ساوؤه���ا بع���دم 
الرت�سيح لالنتخابات املقبلة، واأن تتوىل هذه 
احلكوم���ة اإع���داد م�سروع املوازن���ة خالل مدة 
45 يوم���ًا وتدع���و اإىل تطبيق قانون االحزاب 
الإبع���اد الكيانات التي له���ا ف�سائل م�سلحة من 
املتظاهري���ن  قتل���ة  وحما�سب���ة  االنتخاب���ات، 
واإع���ادة  الق�س���اء  اإىل  الفا�سدي���ن  وتق���دمي 

االموال املنهوبة".
وانتهى الراجح���ي، اإىل ان "الكتل مل تتنب اأي 
من هذه امل�سارات، كما اأن بع�س امل�ستقلن بداأ 
ي�سب���ح اأداة بيد االحزاب التقليدية وهو ما ال 

نقبله على اأنف�سنا".
م���ن جانب���ه، ذك���ر رئي����س املكت���ب ال�سيا�س���ي 

م���ع  "موقفن���ا  اأن  ال�سال���ح،  رائ���د  للحرك���ة 
امل�سلح���ة العلي���ا لل�سع���ب العراق���ي، ولي�ست 
لدينا نوايا للتحالف م���ع االإطار التن�سيقي اأو 

التيار ال�سدري".
وتاب���ع ال�سالح، اأن "ال�سع���ب العراقي اأ�سبح 
�سحي���ة التعن���ت باملواقف ال�سيا�سي���ة، وعلى 
الكت���ل اأن تق���دم التن���ازالت م���ن اأج���ل ال�سعب 

العراقي".
واأ�س���ار، اإىل اأن "احلركة م���ع ت�سكيل حكومة 
موؤقتة يكون عملها ملدة زمنية تهيئ النتخابات 
مبك���رة بعد اأن تقدم م�سروع قانون املوازنة"، 
مبين���ًا اأن "العراقي���ن يرف�س���ون الع���ودة اإىل 
املحا�س�س���ة، وجمل����س النواب مل ي���وؤد مهامه 
وكل م���ا فعله طيلة االأ�سهر املا�سية هو ت�سريع 

قانونن وانتخاب رئا�سته".
وتعّد حرك���ة امتداد اإحدى الق���وى ال�سيا�سية 
املنبثق���ة ع���ن انتفا�س���ة ت�سري���ن و�ساركت يف 
االنتخابات الأول مرة يف عام 2021 وح�سلت 
عل���ى ت�سع���ة مقاع���د خم�س���ة منه���ا يف ذي قار 
واثن���ن يف بابل ومعقد ع���ن الديوانية واآخر 

عن النجف.

ر لنتخابات مبكرة طالبت بت�شكيل كابينة وزارية موؤقتة تقدم الموازنة وتح�شّ

المحا�س�سة:  لفريق  الن�سمام  "امتداد" ترف�ض 
باقون في المعار�سة
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 ذي قار/ ح�سني العامل 

ا�سدر حمافظ ذي قار حممد هادي 
الغزي، توجيهًا ر�سميًا اىل ر�ؤ�ساء 

الوحدات االدارية كافة، بعدم 
مالحقة املتظاهرين ال�سلميني 

�منتقدي االداء احلكومي، �سواء 
بالطرق الق�سائية ا� الع�سائرية، 

�فيما رحب ق�سم من نا�سطي 
التظاهرات بالتوجيه، حذر 

اخر�ن من ا�ستغالله من قبل 
املبتزين. 

وياأت���ي هذ� �لتوج���ه �ثر �قد�م عدد من روؤ�ش���اء 
�لوح���د�ت �الد�ري���ة و�لدو�ئ���ر �حلكومي���ة على 
مقا�شاة �ملتظاهرين ونا�شطي مو�قع �لتو��شل 
�الجتماع���ي �لذي���ن ينتق���دون �الد�ء �حلكوم���ي 
وينظم���ون وقف���ات مطلبي���ة و�حتجاجي���ة على 

تردي �خلدمات.
وذكر بي���ان �شادر عن مكتب �ع���ام حمافظ ذي 
قار تابعته )�ملدى(، �أن "�ملحافظ ��شدر توجيهًا 
�ىل روؤ�ش���اء �لوح���د�ت �الد�ري���ة كاف���ة، بع���دم 
ماحقة �ملتظاهرين �ل�شلمي���ن �و منتقدي �د�ء 
�حلكوم���ة، يف و�شائ���ل �لتو��ش���ل �الجتماع���ي 

ب�شورة ع�شائرية �و قانونية".
و�أ�ش���اف �لبيان، �أن "�لتظاه���رة �مل�شمولة بذلك 
�الإج���ر�ء ه���ي �لت���ي تك���ون بالط���رق �ل�شلمي���ة 
و�لقانونية دون غلق �لدو�ئر �و حرق �ل�شو�رع 
و�الحتكاك م���ع �الجهزة �المني���ة"، م�شددً� على 
�أن "حري���ة �لتعب���ر متاح���ة للمو�طن���ن �شمن 

�الطر �لقانونية". 
وورد يف �لكت���اب �ملوج���ه م���ن مكت���ب �ملحافظ 
�ىل روؤ�ش���اء �لوحد�ت �الإد�ري���ة و�لذي ح�شلت 
)�ملدى( على ن�شخة منه �نه "نظر� لتكر�ر حاالت 

�إقام���ة �ش�ك����اوى �ش����د �ملتظاهري���ن �ل�شلمي���ن 
تن�ش�ب ع�دم �قامة �ي دع�وى م�ن ق�ب�لكم �ش�د �إي 
متظاهر )�شلمي( طامل����ا ك�ان�ت �لتظاهرة �شلمية 
دون قط�ع ط�رق �و �حتك�اك م�ع �لق�و�ت �الأمني�ة 

�أو �قت�ح�ام دو�ئ�ركم".
وتاب���ع �لكت���اب، �ن "ك�اف����ة و�ش�ائ���ل �الحتج�اج 
�ل�شلمي )�النتق�اد �لبن�اء ف�ي و�ش���ائل �لتو��ش�ل 
�لتح�شي���د  �ل�شلم���ي،  �لتظاه���ر  �الجتم�اع���ي، 
�نتق����اد  �مل�ش���وؤول،  �ش����د  �لهتاف���ات  للتظاه���ر، 
�الأد�ء �حلكوم���ي �أو م�شتوى تق�دي�م �خل�دمات، 
و�لن�و�ح����ي  �الق�شي���ة  ف����ي  �مل�ش�اك����ل  ط���رح 
�ل�ش���كاوى  وتق���دمي  �ملحلي����ة  �حلكوم���ة  عل����ى 

�الإ�ش���كاالت  ط����رح  �لن����و�ب  �أو  �ملحاف���ظ  �إل����ى 
عب�ر �لق����و�ت �لف�ش�ائي���ة( تعّد متاح����ة قانوني�ا 

و�جتماعي�ا".
ومن���ع �لكت���اب، �ي���ة "�شغوطات مت�ار����س �ش�د 
�ل�ط����رف �مل�ح�ت����ج �ش����و�ء �أكان���ت ع�شائري���ًا �أم 

قانونيًا".
وغالبا ما يلجاأ �ملتظاهرون �ملطالبون باخلدمات 
�و �لتعيين���ات يف ذي ق���ار �ىل �العت�ش���ام �مام 
وُيقدم���ون  �حلكومي���ة  و�ملوؤ�ش�ش���ات  �لدو�ئ���ر 
يف بع����س �الحيان على �غاق ع���دد من �لطرق 
و�جل�ش���ور و�ملوؤ�ش�ش���ات �حليوي���ة كال�شركات 
�لنفطي���ة و�النتاجية و�لدو�ئ���ر �شاحبة �لقر�ر 

وذلك لل�شغط و�لتعجيل بتنفيذ مطالبهم.
وباملقابل رح���ب نا�شطو �لتظاه���ر�ت باالإجر�ء 
�حلكوم���ي �لذي من �شاأنه �ن يحد من �ملاحقات 
�لق�شائية و�لع�شائرية �لتي تاحق �ملتظاهرين 

و�لنا�شطن.
وق���ال �لنا�ش���ط عدن���ان عزي���ز �ل�شع���د�وي يف 
حديث مع )�ملدى(: "نثني على هذ� �ملوقف كونه 
يتما�شى مع �لد�شت���ور �لذي كفل حرية �لتظاهر 
و�لتعب���ر �ل�شلم���ي"، مبين���ا �ن "�لتوجي���ه �كد 
على �شلمية �حلر�ك �ل�شعبي وحماية �مل�شاركن 

فيه".
ويجد �ل�شعد�وي �ن "�لتوجيه ال يوفر �حلماية 

للمتجاوزي���ن على �لقانون م���ن �لذين يلجوؤون 
�ىل ح���رق �لدو�ئر ويرتكب���ون خمالفات �خرى 

حتت ذريعة حرية �لتظاهر".
و�أ�ش���ار، �إىل "�ش���رورة �حلف���اظ عل���ى �شلمي���ة 
�لتظاه���ر�ت �ملطلبية و�لفعالي���ات �الحتجاجية 
�لت���ي متث���ل جانبا م���ن �لرقاب���ة �ل�شعبي���ة على 

�الد�ء �حلكومي".      
ور�أى �ل�شع���د�وي، �أن "ذلك من �شاأنه �ن يحمي 
�ملتظاهر �ل�شلمي ويجنب �لق�شاء �خلو�س يف 

ق�شايا ال ترتقي �ىل م�شتوى �ل�شكوى".
وح���ذر م���ن تف�ش���ر "ه���ذ� �لتوجي���ه ب�ش���ورة 
خاطئ���ة م���ن قب���ل �لذي���ن يحاول���ون ��شتغ���ال 

�لتظاه���ر�ت لت�شفي���ة �حل�شاب���ات �و لتحقي���ق 
مغامن �شخ�شية".

ويف ذ�ت �ل�شي���اق ح���ذر بع����س �ملدون���ن على 
مو�ق���ع �لتو��شل �الجتماعي من �ن ُي�شتغل هذ� 
�لتوجه م���ن قبل بع�س �شع���اف �لنفو�س �لذين 
يحاولون �بتز�ز �مل�شوؤولن و��شتغال �حلر�ك 

�ل�شعبي لتحقيق م�شالح ومكا�شب فردية.  
جمموع���ات  و�خ���رى  �آون���ة  ب���ن  وتظه���ر 
حمدودة �لع���دد و��شخا�س يزعم���ون �نتماءهم 
�لدو�ئ���ر  بابت���ز�ز  ويقوم���ون  للمتظاهري���ن 
�غر�����س  لتحقي���ق  و�مل�شوؤول���ن  �حلكومي���ة 
بع����س  يلج���اأ  فيم���ا  �شخ�شي���ة،  ومكا�ش���ب 
�ملح�شوب���ن عل���ى و�شائل �الع���ام �ىل �لتلويح 
بك�ش���ف ملف���ات حت���وم حوله���ا �شبه���ات �لف�شاد 
لغر�س �مل�شاومة و�البت���ز�ز وهو ما دفع بع�س 
�ملوؤ�ش�ش���ات �حلكومي���ة �ىل �للجوء �ىل �ملحاكم 

ملاحقتهم ق�شائيًا.
�لنا�شري���ة  يف  �حلبوب���ي  �شاح���ة  ث���و�ر  وكان 
�علنو� يف ني�شان �ملا�شي �لرب�ءة ممن يبتزون 
�لدو�ئر �حلكومية با�ش���م �ملتظاهرين، موؤكدين 
�ن ت�شري���ن ث���ورة وط���ن هدفها بن���اء دولة ذ�ت 
�شي���اق موؤ�ش�شات���ي يدع���م �لنظ���ام و�لقان���ون، 
فيما �وع���ز حمافظ ذي ق���ار يف حينها مباحقة 
�ملبتزي���ن ر�ف�شا يف �لوقت ذ�ت���ه ��شتقالة مدير 
بلدية �لنا�شرية ومعاونيه �لذين طلبو� �العفاء 

من منا�شبهم حتت �شغط �البتز�ز.
ك�شف���ت �حلكوم���ة �ملحلي���ة ونا�شط���ون يف ذي 
قار �ل�شه���ر �ملا�شي عن �الطاح���ة ب�شبكة �بتز�ز 
وتزوير ��شتحوذت على �ر��شي وم�شاريع �بان 
�حلكومات �ملحلي���ة �ل�شابقة، وفيما ��شارت �ىل 
دور �ملتظاهرين بتاأمن معلومات قادت للقب�س 
على عدد م���ن عنا�شر �ل�شبكة، �كدت �ن �جلهات 
�لتحقيقي���ة يف �المن �لوطن���ي تعمل على ك�شف 

�ملتعاونن معها و�حالتهم �ىل �لق�شاء.
وتو�جه حمافظة ذي قار �لتي يبلغ عدد نفو�شها 
�ك���ر من مليونن و300 �لف  ن�شمة وت�شم 22 
وحدة �إد�رية 10 منه���ا متاخمة ملناطق �الأهو�ر 
�لفق���ر  مع���دالت  �رتف���اع  يف  متنامي���ة  م�شكل���ة 
و�لبطال���ة وال�شيم���ا ب���ن �خلريج���ن �ذ تق���در 
ن�شب���ة �لبطالة باأكر م���ن 40 باملئة بن �و�شاط 
ه���ذه �ل�شريح���ة، فيما تعاين �ملناط���ق و�الحياء 
�ل�شكني���ة من نق�س حاد يف �خلدمات �الأ�شا�شية 

وتدهور وتقادم �لبنى �لتحتية.

املحافظة ت�سدر كتابًا مينع اتخاذ االإجراءات القانونية �الع�سائرية بحقهم

توجي��ه ر�س��مي بع��دم مالحق��ة املتظاهري��ن ال�س��لميني يف ذي ق��ار

 بغداد/ املدى

�أف���ادت وز�رة �ملو�رد �ملائية عن جهود تبذل يف 
ك���ري �الأنهر، فيما حتدثت عن قيامها بحفر عدد 
م���ن �الآب���ار لتاأمن مياه �ل�ش���رب للمو�طنن يف 

حمافظتي دياىل و�شاح �لدين.
وذك���ر بيان �ش���ادر عن �ل���وز�رة تلقته )�ملدى(، 
�أن "د�ئ���رة تنفي���ذ �أعمال ك���ري �الأنهر يف موقع 
�شمال بغد�د، تو��شل �أعمالها بكري �لرت�شبات 
�لطيني���ة و�إز�ل���ة �لق�شب من �شفت���ي نهر دجلة 
للمنطقة �ملمتدة بن ج�شر �ل�شهد�ء لغاية ج�شر 

�الأحر�ر، بهدف �ال�شتعد�د للمو�شم �لقادم".
وتاب���ع �لبي���ان، �أن "فرق���ة �حلف���ر 91 �لتابع���ة 
للهي���اأة �لعام���ة للمي���اه �جلوفي���ة ف���رع �ش���اح 
�لدي���ن، متكنت من �إجن���از �أعمال �حلف���ر الآبار 
�لنف���ع �خلا����س يف ق�ش���اء تكري���ت /�جلزيرة 
وبعم���ق 118 م، وذل���ك لتوف���ر مي���اه �ل�ش���رب 

و�حل�ش�س �ملائية لاأر��شي �لزر�عية".
فرق���ة  يف  �لفني���ة  "�مل���اكات  �أن  �إىل  و�أ�ش���ار، 
�لن�ش���ب و�ل�شيان���ة �لعاملة يف �لهي���اأة �لعامة 
للمي���اه �جلوفية ف���رع نينوى تو��ش���ل �أعمالها 
بن�شب طاقم �ش���خ لبئر قرية �لبيادر يف ناحية 
ربيع���ة وبعم���ق )282(م و�إنتاجي���ة 6.5 لرت/
ث���ا، وذل���ك لتاأم���ن �ملي���اه لاأغر�����س �لزر�عية 

و�ال�شتخد�مات �ليومية �ملختلفة".
و�أو�ش���ح �لبيان، �أن "مديري���ة �شيانة م�شاريع 
�ل���ري و�لب���زل وبالتع���اون مع مديري���ة �ملو�رد 
�ملائية يف بابل تو��شل �أعمالها بتنظيف جدول 
�لنيل من �ل�شمب���ان و�إز�لة �لرت�شبات �لطينية 
وبط���ول 4 ك���م.ط به���دف �إي�ش���ال �حل�ش����س 

�ملائية لذنائب �جلدول".
و�أكد، �ن "�مل���اكات �لهند�شي���ة و�لفنية لد�ئرة 
تنفيذ �أعمال كري �الأنهر يف موقع �شاح �لدين 
م�شتم���رة باأعماله���ا بك���ري و�إز�ل���ة �لق�شب من 
خليج حمطة �شخ �ل�شلوعية بو��شطة �لكر�ءة 

�ليكوت �لغر�ف و�الآليات �ل�شاندة لها".
"فرق���ة �حلف���ر 120  �أن  و�ش���دد �لبي���ان، عل���ى 
�لتابع���ة للهي���اأة �لعام���ة للمي���اه �جلوفي���ة فرع 
دي���اىل، �أجن���زت �أعمال حف���ر بئر ملحط���ة �شخ 
ق���رب �شد ح���ر�ن يف ناحية قز�ني���ة بعمق 84 م 
و�إنتاجية 8 لرت/ث���ا �شمن �آبار معاجلة �ل�شحة 
�ملائي���ة يف �ملنطق���ة وتوف���ر �ملي���اه للمو�طنن 
�ليومي���ة  و�ال�شتخد�م���ات  �ل�ش���رب  الأغر�����س 

�ملختلفة".
وحت���دث، عن "��شتنفار ماكات مديرية �ملو�رد 
�ملائي���ة يف دي���اىل و�شعب���ة �خلال����س بتطبي���ق 
نظ���ام �ملر��شن���ة و�إز�ل���ة �لتج���اوز�ت ومر�قبة 
�ملي���اه  �إي�ش���ال  لتاأم���ن  �ملن�شوب���ة  �مل�شخ���ات 

للب�شاتن وحمطات �الإ�شالة".
وم�ش���ى �لبيان، �إىل �أن "م���اكات �لهياأة �لعامة 
للمي���اه �جلوفي���ة فرع كرب���اء، تو��ش���ل عملها 
بتكري����س كاف���ة جهوده���ا و�آلياته���ا م���ن خ���ال 

توف���ر �الآلي���ات �حلو�شي���ة لنقل �ملي���اه خدمة 
ل���زو�ر �أربعيني���ة �الإمام �حل�شن علي���ه �ل�شام 

�لتي ت�شهدها �ملحافظة".
وقال مدير �ملركز �لوطني الإد�رة �ملو�رد �ملائية 
حامت حميد، �إن "وز�رة �ملو�رد �ملائية تتعر�س 
�إىل نوع���ن من �لتجاوز�ت عل���ى �ملياه، �الأوىل 
تق���ع على �حل�ش����س �ملائية و�لثاني���ة تقع على 

�مل�شاريع �ملائية".
و�أ�ش���اف حمي���د، �أن "�لهيئ���ة �لعام���ة لت�شغي���ل 
م�شاري���ع �لري و�لب���زل �لتابعة لل���وز�رة تقوم 
مبتابعة �الطاق���ات �ملائية من �ل�شدود للغر�س 

تاأمن �لت�شاريف للمحافظات كافة".
و�أ�ش���ار، �إىل �أن "ذل���ك يك���ون ح�ش���ب �خلط���ة 
�ملع���ّدة بد�ية �ملو�شم �ل�شيف���ي �أو بد�ية �ملو�شم 
�ل�شت���وي"، م�شددً� عل���ى �أن "�لتجاوز�ت تكون 
يف بع����س �الأحي���ان م���ن قب���ل �ملو�طنن، ويف 

�أحيان �أخرى تقع من �الإد�ر�ت �ملحلية".
و�أو�ش���ح حمي���د، �أن "�أح���د جت���اوز�ت �الإد�رة 
�ملحلي���ة، ه���و ما قام ب���ه حمافظ باب���ل قبل مدة 
بفت���ح ناظم لك���ن مت حل ه���ذه �مل�شكل���ة و�إعادة 
تنظي���م �لناظم ح�شب �خلطط �لت�شغيلية �ملعدة 

من قبل وز�رة �ملو�رد �ملائية".
و�أورد، �أن "ق�شم���ًا م���ن �ملو�طن���ن �ملتو�جدين 
يف �ش���دور �الأنه���ر يقوم���ون با�شته���اك �ملياه 
�أك���ر من �حل�ش����س �ملائي���ة �ملخ�ش�ش���ة �إليهم 
م���ا يقلل ح�ش�س �أولئ���ك �ملتو�جدين يف ذنائب 
�الأنه���ر". ويو��ش���ل حميد، �أن "�ل���وز�رة تقوم 
�لتج���اوز�ت ��شتطعن���ا خ���ال  بحمل���ة الإز�ل���ة 
ه���ذه �ل�شنة تقليل �لتج���اوز�ت من �أجل �إي�شال 

�حل�ش�س �ملائية �إىل ذنائب �الأنهر".
وحتدث، عن "�إمكانية �لقول �إن ن�شبة �لتجاوز 
�ل�شن���و�ت  علي���ه يف  كان���ت  عّم���ا  بكث���ر  �أق���ل 
�ملا�شي���ة"، مبين���ًا �ن "�لتعامل م���ع �مللف �ملائي 
يك���ون على حموري���ن �الأول خارج���ي و�لثاين 
د�خل���ي". و�أفاد حميد، باأن "�جلانب �خلارجي 
يتمث���ل مبحاول���ة عقد �جتماعات م���ع �جلانبن 
�ملي���اه  �إط���اق  ل�شم���ان  و�الإي���ر�ين  �لرتك���ي 
بح�شب �لكميات �ملقرة وتقا�شم �ل�شرر بح�شب 

�لقو�نن �لدولية".
و�أردف، �أن "�جلان���ب �لد�خل���ي يتمثل ب�شمان 
�إع���د�د خط���ة لتق�شيم �حل�ش����س �ملائي���ة لكافة 

�مل�شاريع و�ملحافظات ح�شب �ملحدد�ت".
ويو��ش���ل حمي���د، �أن "�الأولوي���ة يف �لد�خ���ل 
�لزر�عي���ة  �ل�ش���رب و�لب�شات���ن و�ملي���اه  ملي���اه 
و�لبيئي���ة �لتي تت�شمن ح�شة حمافظة �لب�شرة 

و�الهو�ر".
و�أ�ش���اف، �أن "ه���ذه �خلط���ة تت���م متابعتها من 
قب���ل �لدو�ئ���ر �لتابع���ة ل���وز�رة �مل���و�رد �ملائية 
ال�شيما �لهيئة �لعامة للت�شغيل و�إد�رة م�شاريع 
�ل���ري، وحما�شب���ة �ملتجاوزي���ن من خ���ال رفع 
دع���اوى ق�شائية ومتابعته���ا يف �ملحاكم لتقليل 
�لتج���اوز�ت". و��شتط���رد حمي���د، �أن "جهودنا 
تن�ش���ب �ي�ش���ًا على رف���ع �مل�شخ���ات �ملن�شوبة 
خ���ارج �ل�شو�ب���ط �أو �أن �أ�شحابها مل يح�شلو� 
عل���ى �ملو�فق���ات �لر�شمي���ة لت�شغيله���ا وحتجيم 
�لقن���و�ت �لت���ي تاأخ���ذ �ملي���اه باجت���اه بحر�ت 

تربية �الأ�شماك دون مو�فقة".
ون���وه، �إىل �أن ه���ذه "�الإج���ر�ء�ت �لت���ي تق���وم 

به���ا وز�رة �مل���و�رد �ملائي���ة ته���دف �إىل �إي�شال 
�ملي���اه بعد�لة لكافة �ملحافظ���ات بح�شب �خلطة 

�ملعدة".
ونب���ه حمي���د، �إىل �أن "�ملحافظ���ات �جلنوبي���ة 
�ملت�ش���رر �الأكرب م���ن هذه �لتج���اوز�ت"، مبينًا 
�أن "عملن���ا �أنه���ى جت���اوز�ت كث���رة كانت على 
نهر �لفر�ت ال�شيما يف حمافظة �ملثنى و�ي�شال 

�لت�شريف �إىل حمافظة ذي قار بالكامل".
وذه���ب، �إىل �ن جتاوز�ت �أخرى "تقع من �شدة 
�شام���ر�ء �إىل جن���وب حمافظ���ة بغ���د�د يج���ري 
�لعمل عل���ى حتجيمها وقد جنحن���ا �إىل حد ما، 
لكن هناك �إجر�ء�ت �أخرى ل�شمان عدم �لتاأثر 

على ح�ش�س �ملحافظات �الأخرى".
وبن حميد، �أن "�خلزي���ن �ملائي �ملتاح للعر�ق 
يف �لوق���ت �حلايل ه���و �أقل من �لع���ام �ملا�شي 

بن�شبة 60%، و�لذي قبله بن�شبة %80".
وذكر، �أن "�لوز�رة حت���اول �إد�رة هذ� �خلزين 
�لدر��ش���ة  يف  �ملو�شوع���ة  �خلط���ة  ح�ش���ب 
�ل�شرت�تيجي���ة �لت���ي مت �إقر�رها يف عام 2014 
ب���اأن يت���م تق�شيم �خلزي���ن ح�شب �حل���دود �إىل 

ثاث فئات".
وم�ش���ى حمي���د، �إىل �أن "�لعر�ق م���ا ز�ل حاليًا 
يف �حل���د �لث���اين م���ن �جلف���اف، وناأم���ل ب���اأن 
نبق���ى يف هذ� �مل�شتوى وتك���ون �ل�شنة �لقادمة 
�إير�د�ته���ا �ملائية جي���دة لكي ن�شع���د �إىل �حلد 
�الأول �أو �حل���د �الآمن �أما �إذ� جاء �ملو�شم �لقادم 
جاف���ا �ي�ش���ًا ممكن �أن ننح���در �إىل �حلد �لثالث 
�حلرج جدً� ونو�جه �شعوبات كبرة يف تلبية 

�حتياجات �ملياه".

با�سرت بكري االأنهر ا�ستعداداً للمو�سم املقبل

املوارد املائية حتفر اآبارًا ملياه ال�سرب يف دياىل و�سالح الدين

اأربيل/ املدى

�أن  �الرب��ع��اء،  �أم�س  كرد�شتان،  �قليم  حكومة  �علنت 
ز�رو�  �شائح  �أل��ف  و�شبعمائة  ماين  ثاثة  من  �أك��ر 
�الإقليم خال �لعام �حلايل، معظمهم من مناطق �لو�شط 

و�جلنوب �لعر�قي. 
�طلعت  �إح�شائية  يف  �الإقليم،  �شياحة  هيئة  وذك��رت 
�لثاين  كانون  �شهر  من  �الأول  منذ  �أن��ه  )�مل��دى(،  عليها 
�ملا�شي ولغاية �الأول من �آب �ملا�شي دخل ثاثة ماين 
و�شتة  و�شتمائة  �لفا  و�شبعون  وت�شعة  و�شبعمائة 

وخم�شن �شائحا �ىل �قليم كرد�شتان.
�ل�شياح ج��اءو� من  ه��وؤالء  "85% من  �ن  و��شارت �ىل 
كانو�  �لباقن  و%15  �لعر�ق،  وجنوبي  و�شط  مناطق 
م�شاريع  �فتتاح  على  �لعمل  �ىل  الفتا  �الأج��ان��ب،  م��ن 
�أع���د�د  زي����ادة  �ج���ل  م��ن  �شياحية ج��دي��دة وم��ت��ن��وع��ة 
ف��اإن  �ل�شياحة،  هيئة  الإح�����ش��اء�ت  ووف��ق��ا  �ل�شياح". 
تقدم  �شياحي  وم��رك��ز  مكان  �الآف  ثاثة  ق��ر�ب��ة  هناك 
فيها �خلدمات و�لن�شاطات �ل�شياحية �ملتنوعة وبع�س 
�الماكن متخ�ش�شة باجلوالت �ل�شتوية و�الألعاب �لتي 
�لبلديات و�ل�شياحة  �لثلوج. وكان وزير  متار�س على 
وزر�ء  جمل�س  �جتماع  يف  قدم  قد  �القليم  حكومة  يف 
تقرير�  �ملا�شي  �شهر حزير�ن  من  �القليم يف �خلام�س 
�الهتمام  زي��ادة  بهدف  �إق��ر�ره��ا  مت  فقرة   17 يت�شمن 
�ل���وز�ر�ت  تن�شق  و�ن  �القليم،  يف  �ل�شياحة  بقطاع 
�الإطار  �لقطاع؛ ويف  �جل تطوير هذ�  �أكرب من  ب�شكل 
لتطوير  �أع����و�م  لثمانية  خطة  �ل����وز�رة  �أع���دت  ذ�ت���ه 

�ل�شياحة وزيادة م�شاريع �ال�شتثمار يف هذ� �ملجال.
ي�شار �إىل �أن رئي�شة هيئة �ل�شياحة يف �إقليم كرد�شتان 
�أم���ل ج���ال ق��د ق��ال��ت يف ح��دي��ث ���ش��اب��ق م��ع )�مل����دى(، 
�ل�شياحة  قطاع  لتو�شيع  حكومية  خطة  "هناك  �إن، 
و�ملناطق  �مل�شايف  ��شتثمار  خ��ال  م��ن  �الإق��ل��ي��م،  يف 
و�الأزم��ة  "�مل�شاكل  �أن  ج��ال،  و�أ�شافت  �ل�شياحية". 
عائقًا  وقفت  كرد�شتان  �إقليم  تو�جه  �لتي  �القت�شادية 
باإكمالها،  و�لتعجيل  �حلكومية  �خلطة  �إمت���ام  �أم���ام 
ولكن لدينا �تفاقات مع �شركات ورجال �أعمال لتن�شيط 

�لقطاع و��شتثمار �ملناطق �ل�شياحية، لتكون مو�زية ملا 
موجود يف تركيا و�لدول �ل�شياحية".

�لقطاع  تطوير  �إىل  يحتاج  "�الإقليم  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
�أثر  له  يكون  حتى  �لعامل،  �أنحاء  من  �شائحن  وج��ذب 
�جتاها  هناك  و�أن  �شيما  ال  �لعام،  �القت�شاد  يف  كبر 
�الإقليم، و�ل�شياحة هي  لتنويع عائد�ت  حكوميًا حاليا 

جزء حيوي �شمن �خلطة".
�أما مدير �إعام وعاقات �لهيئة �إبر�هيم عبد �ملجيد فقد 
حتّدث ل� )�ملدى( قائًا �إن "�لق�شف �لرتكي �الأخر على 
دهوك مل يوؤثر على قطاع �ل�شياحة يف �إقليم كرد�شتان 

ب�شكل ملمو�س".
بهذ�  �إعاميا  تهويا  "هناك  �أن  �ملجيد،  عبد  و�أ�شاف 
�ل�شركات  م��ع  م�شتمر  ت��و����ش��ل  على  فنحن  �ل�����ش��دد، 

�ل�شياحية �مل�شتمرة بالتو�فد نحو مدن �الإقليم".
ولفت، �إىل �أن "�إقليم كرد�شتان ال يحتوي على مناطق 
�شياحية يف ق�شاء ز�خو فقط لكي نقول �إن �ل�شياحة قد 

تاأثرت نتيجة �لق�شف �لرتكي".
�شياحية  م��ن��اط��ق  "هناك  �ن  �مل��ج��ي��د،  ع��ب��د  و�أو����ش���ح 
ودهوك  و�ل�شليمانية  �أربيل  يف  و�شاالت  وم�شايف 

ومناطق �أخرى د�خل �الإقليم".
عاودت  �ل�شياحية  �ل�شركات  "حافات  �أن  �إىل  ون��وه، 
زيارة ز�خو بعد �لق�شف �لرتكي على م�شيف برخ بعد 
5 �أيام من �حلادثة �الأليمة �لتي ر�ح �شحيتها عدد من 

�ملو�طنن �لعر�قين".
"جميع �مل�شايف مفتوحة  �أن  �إىل  وم�شى عبد �ملجيد، 
يف �إقليم كرد�شتان وت�شتقبل �ل�شائحن ب�شكل م�شتمر، 
�لتحقيقات  ب�شبب  مغلقًا  ي��ز�ل  ما  برخ  م�شيف  �أن  �إال 
�حلدث".  تكر�ر  من  خم��اوف  ب�شبب  ولي�س  باحلادثة 
على  موزعة  هو�تف  �أرق��ام  �لهيئة  "لدى  �ن  ويو�شح 
�لو�شط  حم��اف��ظ��ات  م��ن  �ل��ق��ادم��ة  �ل�شياحة  ���ش��رك��ات 
و�جلنوب، ولو ح�شلت معهم �أية م�شكلة نحن نتدخل.. 
"�لهيئة  �أن  لنا". وز�د،  �ل�شائحن مهمة بالن�شبة  حياة 
على تو��شل م�شتمر مع �ل�شركات �ل�شياحية، الإعامها 
فيها  �لتي  �ملناطق  عن  نتحدث  وهنا  �خلطر  مبناطق 
خملفات حربية �أو مناطق تكرر فيها �لق�شف �لرتكي".

 اإقليم كرد�ستان ي�ستقبل اأكرث 
من 3.7 مليون �سائح يف 2022
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بغداد / اإياد ال�صاحلي

حّقق منتخبن���ا �لوطني بالتجديف 
�ش���ت ميد�لّي���ات يف بطول���ة كاأ����س 
يف  َم���ْت  ُنظِّ �لت���ي  باللعب���ة  �آ�شي���ا 
�لعا�شمة �لإير�ني���ة طهر�ن للفرتة 
)9-11( �أيلول 2022، حيث حّقق 
حمم���د ريا����س ميد�لّي���ة ف�شّية يف 
�شباق 1000 مرت للفردي �خلفيف، 
و�أ�شاف برونزّية يف �مل�شافة ذ�تها 
للفردي �لثقيل، ون���ال �لثنائي بكر 
�شه���اب وحمم���د ريا����س برونزّية 
�شباق 1000 مرت للزوجي �لثقيل، 
وكذل���ك ظف���ر �لثنائ���ي حممد كرمي 
�شب���اق  بربونزّي���ة  ثام���ر  وهيم���ن 
500 مرت زوجي، وتقّلد بكر �شهاب 
بربونزّي���ة �شب���اق �مل�شاف���ة نف�شها 
للف���ردي، و�ختت���م عز عب���د �ل�شالم 
�مليد�لّي���ات  م���ن  �ملنتخ���ب  ر�شي���د 
بربونزّي���ة �شب���اق 500 مرت فردي 

خفيف.
عن �مل�شارك���ة �لآ�شيوية يف �إير�ن، 
و��شتع���د�د منتخبنا لبطولة �لعامل 
يف جمهورية �لت�شيك، و�حتياجات 
�للعب���ة يف �ملرحل���ة �ملقبل���ة، �إلتقت 
)�مل���دى( عبد�ل�ش���الم خل���ف رئي�س 
�حتاد �لتجديف للحديث ب�شر�حة 

عن �شجون لعبته.
يقول عبد�ل�شالم "ُتعد بطولة كاأ�س 
�آ�شيا ه���ي �لثانية لحتاد �لتجديف 
�لآ�شي���وي بع���د بطول���ة �آ�شيا على 
للتجدي���ف  �لع���امل  بطول���ة  غ���ر�ر 
وكذلك بطول���ة كاأ�س �لعامل، وتاأتي 
م�شاركتنا يف ه���ذه �ملناف�شة �شمن 
�أجندة �حتادنا للعام 2022 و�لتي 
بط���ولت،  ع���ّدة  بعده���ا  تنتظرن���ا 
�أبرزها بطولة �لعامل يف جمهورية 

�لت�شيك".
و�أ�شاف "قبل �لذهاب �ىل طهر�ن، 
خّططن���ا لدخ���ول �لالعب���ن حممد 
ريا����س وبك���ر �شه���اب يف مع�شكر 
متهي���دً�  �إيطالي���ا  يف  تدريب���ي 
�لع���امل،  بطول���ة  يف  للم�شارك���ة 
��شتخ���ر�ج  �إج���ر�ء�ت  وبا�شرن���ا 
�لتاأ�ش���رة وفوجئن���ا �أن �ل�شف���ارة 
�لإيطالي���ة منحتهم���ا م���ع مدّربهما 
�لتون�ش���ي �شكري بن ميالد  ثمانية 
�أي���ام فق���ط خ���الل م���ّدة �لبطول���ة، 
بينم���ا �مل���درب طل���ب �شه���ر لغر�س 
ي�شب���ق  مع�شك���ر  م���ن  �ل�شتف���ادة 
�ملناف�ش���ة، ولهذ� �أعتربن���ا �ملع�شكر 
ملغّيًا م���ن جهتنا لع���دم كفاية �ملُّدة 
عل���ى  بالتو�ج���د  له���م  �ملمنوح���ة 

�لأر��شي �لإيطالية".

تقّل�ص عدد الدول
�لحت����اد�ن  يوّف����ق  "مل  و�أو�ش����ح 
�لإي����ر�ين و�لآ�شي����وي للتجدي����ف 
يف توقي����ت �إقام����ة بطول����ة كاأ�����س 

�آ�شي����ا كونها ت�شب����ق بطولة �لعامل 
مبّدة ق�ش����رة، وهناك فرق غابت 
عن ه����ذه �لبطولة ب�شب����ب رغبتها 
يف �ل�شتع����د�د �جلّي����د للمناف�ش����ة 
�لعاملية، وهناك �شب����ب �آخر ور�ء 
تقّل�����س ع����دد �ل����دول �مل�شاركة �أن 
�إج����ر�ء�ت  فر�ش����و�  �لإير�ني����ن 
لزم����ة عل����ى �لو�فدي����ن للبطول����ة 
وخا�ش����ة �لف����رق �لن�شوّي����ة مث����ل 
�إرت����د�ء �حلج����اب قب����ل دخوله����ّن 
�ملطار ما دفع بع�س �لفرق �لقوّية 
مث����ل �ل�ش����ن و�لياب����ان وكوري����ا 
�جلنوبي����ة للنفور م����ن �مل�شاركة، 
ومعه����ا دول خليجّي����ة كانت لديها 

�أ�شباب �شيا�شّية �أي�شًا".

حمّطة اإعدادّية
"�شارك����ت يف  وذك����ر عبد�ل�ش����الم 
بطول����ة كاأ�����س �آ�شي����ا �شبع����ة فرق 
من �أربع دول فق����ط، و�أجاز نظام 
للتجدي����ف  �آ�شي����ا  كاأ�����س  بطول����ة 
�أو  بفريق����ن  �ل����دول  م�شارك����ة 
ووحده����م  �أق�ش����ى،  كح����دٍّ  ثالث����ة 
بثالث����ة  �شارك����و�  �لإير�ني����ون 
ف����رق، فالع����ر�ق �ش����ارك يف بع�س 
�إ�شاف����ة  بفريق����ن،  �لفّعالي����ات 
وباك�شت����ان،  �لهن����د  فريق����ي  �إىل 
ومن جهتن����ا نعدُّ �لبطول����ة ُمفيدة 
ملنتخبنا ب�شبب خ�شارتنا مع�شكر 
�مل����درب  زجَّ  وله����ذ�  �إيطالي����ا، 
�لتون�شي بالالعبن حممد ريا�س 
وبك����ر �شه����اب م����ع فريقن����ا �لثاين 
�لذي �شارك يف بطولة كاأ�س �آ�شيا 
باإي����ر�ن لتك����ون حمّط����ة �إعد�دّي����ة 

لُهما قب����ل م�شاركتُهما يف فّعاليتي 
�لفردي �خلفي����ف و�لفردي �لثقيل 
ببطول����ة �لع����امل �لت����ي �شتقام يف 
مدين����ة ب����ر�غ عا�شم����ة جمهورية 
�لت�شي����ك للفرتة من �ل�شاد�س ع�شر 
�إىل �خلام�س و�لع�شرين من �شهر 

�أيلول �جلاري".

ُبدالء املهام ال�صعبة
�لتنقي����ط  عملّي����ة  "�شتب����د�أ  وب����ّن 
باري�����س  �أوملبي����اد  �ىل  �ملوؤّهل����ة 
�أو�خ����ر �شهر ني�شان ع����ام 2023، 
ولدين����ا �شت����ة ع�ش����ر لعب����ًا لفئ����ة 
�لع����ام  خ����الل  �أتوّق����ع  �ملتقّدم����ن 
�لق����ادم �أو �لذي يلي����ه �شيكون لهم 
�ش����اأٌن كب����ٌر، وغالب����ًا م����ا ينتقُدن����ا 
�لبع�س بعدم وج����ود بديل للبطل 
حمم����د ريا�����س �ل����ذي �أق����رتَب من 
�لعق����د �لثال����ث م����ن عم����ره، وهن����ا 
�أوؤك����د ع����رب �مل����دى ب����اأن �لأبط����ال 
�خلم�شة �لذي����ن حّققو� �مليد�لّيات 

�لربونزّي����ة يف طه����ر�ن ُه����م خر 
ُب����دلء للمه����ام �لدولّي����ة �ل�شعب����ة 

مطلع عام 2025".

م�صري التون�صي
�لحت����اد  تقيي����م  وبخ�شو�����س 
لتجرب����ة �مل����درب �لتون�ش����ي، قال 
"بد�أ عمل �ملدرب �شكري بن ميالد 
نهاي����ة �شه����ر �آذ�ر �ملا�شي، وميتّد 
�إىل نهاي����ة كان����ون �لأول �ملقب����ل، 
و�شيكون للجنة �لفنّية يف �لحتاد 
ر�أي ب�ش����اأن نتائ����ج عمل����ه وم����دى 
�إمكانّية ��شتمر�ره لتحقيق نتائج 
جّي����دة يف �لبط����ولت �لدولية من 
عدمه، ولدينا عدد كبر من لعبي 
�ملنتخ����ب ��شتف����ادو� م����ن تدريبه 
و�مل�شائّية،  �ل�شباحّي����ة  بوحدتيه 
و�شنت�شاور م����ع �للجنة �لأوملبية 
�لت����ي �أ�شرفت عل����ى �لعقد ودعمت 
م�ش����ر  بخ�شو�����س  تكاليف����ه 

�ملدرب".

ميزانّية غري ُمن�صفة!
�لتجدي���ف  �حت���اد  رئي����س  و�أك���د 
ميز�نّي���ة  تك���ون  �أن  �إىل  "نحت���اج 
�حتادن���ا عاِدل���ة وُمن�شف���ة، فبع���د 
�أزم���ة �لأوملبي���ة ع���ام 2019 وبعد 
�ش���دور �لقر�ر 140، ت�شّلمنا قائمة 
تف�شيلي���ة مبيز�نّي���ات �لحت���اد�ت 
وحتدي���دً� خ���الل �شه���ر مت���وز عام 
2021 وورد ��شم �حتادنا يف �آخر 
�ل�شماء مببل���غ 320 مليون دينار 
و�لرو�تب!  �لت�شغيلي���ة  تتنا�شف���ه 
وعندم���ا ناق�ش���ُت �لأمر م���ع وز�رة 
�لريا�ش���ة رم���ى بالك���رة يف ملعب 
�أنها  ب���ّرَرت  �لأوملبي���ة، و�لأخ���رة 
رفعْت ميز�نّي���ة �ل�شنو�ت �لأخرة  
�إىل  و2019  و2018   2017
�لوز�رة وهي من �ختارت ميز�نّية 
ع���ام 2018، ما معنى �أن ميز�نّيتنا 
َع���ْت بتدب���ر ظ���امل! يف ح���ن  ُو�شِ
بع�س �لحت���اد�ت �ملُ�شّنفة �أوملبّيًا 
ت�شتِلم ميز�نّي���ة مبليار دينار، لكن 
لي����س لديها لعب���ًا و�ح���دً� ي�شارك 
يف �لأوملبي���اد كم���ا مل حت�شل على 

ميد�لية �آ�شيوية و�حدة".

�صراء 10 زواِرق
�أغن���ى  �لنف����س  "ع���ّزة  و��شتط���رد 
لحت���اد  �لأم���و�ل  ��شتج���د�ء  م���ن 
�لتجدي���ف، ول���ن �أنتظرعن���د ب���اب 
وزي���ر �لريا�ش���ة ك���ي مي���نَّ علين���ا 
رق���م  �أع���رف حت���ى  بالزي���ادة، ول 
هاتف���ه! فف���ي �لعام �ملا�ش���ي كّلفني 
�شر�ء ع�ش���رة زو�رق جديدة و�شتة 
ع�ش���ر جمد�ف���ًا مبل���غ 115 ملي���ون 

دين���ار من �أ�ش���ل 160 مليون دينار 
���ة بالت�شغيلّية، و�أحر�س على  خا�شّ
�مليز�نّية برغ���م �شّحتها، ول �أ�شعى 
�ىل ت�شكيل فرق باأع���د�د كبرة من 
�لالعب���ن للم�شارك���ة يف بط���ولت 
هزيلة لالأعمار �ل�شغ���رة يف �آ�شيا 
ويّت�شح غر�شها دعائي �أكرث ما هو 

فّني"!

موقف االأمني العام
وع���ن عالق���ة �لحت���اد بالأوملبي���ة، 
ق���ال "لالأ�ش���ف موقف �أمينه���ا �لعام 
هيث���م عبد�حلمي���د غ���ر مهن���ي ول 
مو�شوع���ي م���ع �حت���اد �لتجديف، 
ول نع���رف ملاذ� ل يتعامل بان�شاف 
معن���ا �أ�ش���وة ببقّية �لحت���اد�ت مع 
�إنن���ا ل�شن���ا بحاج���ة ل���ه، لك���ن �أكرث 
م���ن م���ّرة �أر�شلن���ا ل���ه ُكتب���ًا ر�شمّية 
بخ�شو����س �جتماعن���ا م���ع رئي�س 
�لإ�شباني���ة  �لأوملبي���ة  �للجن���ة 
�أليخان���درو بالنك���و عل���ى هام����س 
يف  بغ���د�د  �إىل  �لر�شمي���ة  زيارت���ه 
�لر�بع من ني�ش���ان �ملا�شي، ونظرً� 
لك���ون �إ�شباني���ا م���ن �أق���وى �لدول 
خ���ربًة يف لعبتن���ا طلبن���ا يف تل���ك 
ملنتخبن���ا  مع�شك���ر  �إقام���ة  �لكت���ب 
هن���اك، �إل �أن �لأم���ن �لع���ام مل يردُّ 
عليها وتعّذر بعد فرتة بعدم �نعقاد 
�جتماع للمكتب �لتنفيذي، وبعدها 
ث���م  �أي�ش���ًا،  ي���ردُّ  �لنعق���اد ومل  مت 
�شم���ن  �حتادن���ا  �لأم���ن  ي�ش���ع  مل 
ج���دول رعاي���ة �لحت���اد�ت باإقام���ة 
مع�شك���ر�ت تدريبية له���ا كما ح�شل 
يف ف���رتة �ل�شتعد�د لدورة �لألعاب 

�لآ�شيوية )�ملوؤّجلة(".

مركز و3 بطوالت
بالق���ول  عبد�ل�ش���الم  و�ختت���م 
"نو��شل �لتدريب يف مركز خا�س 
باحتادنا يطلُّ على نهر دجلة �شمن 
�ل�ُشه���د�ء  ج�ش���ري  ب���ن  �مل�شاح���ة 
وباب �ملعّظم خل���ف �إعد�دية �لكرخ 
للبن���ن، وتتوّف���ر يف مركزنا جميع 
وجمي���ع  �جلّد�ف���ن،  �حتياج���ات 
�للج���ان عامل���ة بتفاعل م���ن �شمنها 
جلنة �مل�شابقات �لتي نّظمت بطولة 
�أندية �لعر�ق يف �شهر �أيار �ملا�شي 
يف �لنهر ذ�ته، و�لأخرى �شتقام يف 
�لأ�شب���وع �لأول م���ن ت�شرين �لأول 
�ملقبل، مب�شاركة ثمانية ع�شر ناديًا 
للمتقّدم���ن و�ل�شب���اب و�لنا�شئن، 
منتخب���ات  بطول���ة  وتعقبه���ا 
مبدين���ة  دوكان  يف  �جلمهوري���ة 
�ل�شليماني���ة يف �لثل���ث �لأخ���ر من 
�ل�شهر ذ�ته، و�شنختم �لن�شاط لهذ� 
�لع���ام باإقام���ة �نتخاب���ات �لحت���اد 
خالل �شه���ر ت�شرين �لث���اين �ملقبل، 
ول توج���د �أي ُم�شكل���ة قانوني���ة �أو 

تنظيمية لنا فيها".

الدوحة / خا�ص باملدى

�أك���د يون����س حمم���ود، جن���م �ملنتخب 
�لوطني �ل�شاب���ق، و�شفر كاأ�س �لعامل   
2022 ، �أن م�شّجع���ي ك���رة �لق���دم يف 
�لع���امل على موعد م���ع مهرجان كروي 
غر م�شبوق خالل �ملوندي���ال، ُم�شيدً� 
مبا �أجنزت���ه قطر على طري���ق �لإعد�د 
لت�شيي���ف �لن�شخ���ة �لأوىل م���ن كاأ����س 

�لعامل يف �ملنطقة.
وق���ال حمم���ود �إن ت�شيي���ف �ملونديال 
يف �لع���امل �لعرب���ي حل���م جنحت قطر 
�أن تنظي���م  �إىل  يف حتقيق���ه، م�ش���رً� 
�أهمي���ة  �لبطول���ة يف �ملنطق���ة يحم���ل 
كب���رة، حي���ث ميث���ل فر�ش���ة لتعريف 

�لعامل عل���ى �لثقاف���ة �لعربي���ة، و�إلقاء 
�ل�ش���وء على �ل���رت�ث �لعريق للمنطقة 
و�أمري���كا  �أوروب���ا  يف  بي���ت  كل  يف 
و�أ�شرت�لي���ا وغره���ا، يف �شوء �لدور 
�لذي تلعبه كرة �لقدم يف �لتقريب بن 
�لنا����س، وتاأثره���ا عل���ى �ملجتمعات، 
فه���ي عل���ى ح���د تعب���ره حتي���ي �آمال 

�ل�شعوب.
وذك���ر يون����س ع���ن جن���اح قط���ر ع���ام 
2010 يف �حل�ش���ول عل���ى حق تنظيم 
كاأ����س �لع���امل 2022، �أن �لإع���الن عن 
ف���وز قط���ر بح���ق ت�شيي���ف �ملوندي���ال 
حلظ���ة تاريخي���ة بالن�شبة لن���ا كعرب، 
فق���د �أكدت قطر و�لقي���ادة �لقطرية منذ 
�لبد�ية �أنه موندي���ال كّل �لعرب، وهو 

فخر كبر لنا. كنا نت�شاءل يف �ملا�شي: 
هل �شيحظى �لعرب بفر�شة ��شت�شافة 
�ملونديال يف يوم م���ن �لأيام، لقد كان 
ُحلم���ًا عربّيًا متّكنت قط���ر من حتقيقه 

على �أر�س �لو�قع.
و�أ�ش���اف �شف���ر كاأ�س �لع���امل، و�لذي 
لع���ب �شم���ن �شف���وف �أندي���ة عر�قي���ة 
 : و�شعودّي���ة  و�إمار�تّي���ة  وقطرّي���ة 
بحق  قط���ر  فوز  ع���ن  �لإع���الن  "عن���د 
�لعر�ق���ي  �ملنتخ���ب  كان  �ل�شت�شاف���ة 
يلع���ب يف ن�شف نهائ���ي كاأ�س �خلليج 
باليمن �أمام منتخ���ب �لكويت، وكانت 
�ملبار�ة قد و�شل���ت لركالت �لرتجيح، 
عنده���ا ع���مَّ �مللعب �شم���ت مفاجئ، ثم 
�أعلنت �ل�شا�شة �ل�شخمة عن فوز قطر 

بحق ت�شيي���ف ن�شخة 2022 من كاأ�س 
�لع���امل. يف تل���ك �للحظ���ة �ش���اد �لفرح 
�أرج���اء �مللع���ب، وت�شاع���دت �لهتافات 
م���ن �جلمي���ع م���ن كويتي���ن ومينين 

وعر�قين."
وعن �أ�شد�ء ��شت�شافة �ملونديال لأول 
م���رة يف �لع���امل �لعربي، ي���رى يون�س 
�أن���ه بالرغ���م م���ن ع���دم تاأّه���ل �لع���ر�ق 
للموندي���ال، �إل �أن مالي���ن �لعر�قي���ن 
مناف�ش���ات  متابع���ة  عل���ى  حري�ش���ون 
�لن�شخة �لأوىل من �لبطولة يف �لعامل 
�لعرب���ي و�ل�شرق �لأو�ش���ط، لفتًا �إىل 
�أن ك���رة �لق���دم حتظ���ى ب�شعبية كبرة 
يف �لعر�ق �لتي يتج���اوز عدد �شكانها 
40 ملي���ون ن�شمة، كما �أن ُقرب �مل�شافة 
بن قطر و�لعر�ق �شُي�شّجع �جلماهر 
�إىل  �ل�شف���ر يف رحل���ة ق�ش���رة  عل���ى 
�لدوحة، حل�شور مناف�ش���ات �لبطولة 

من �ملدّرجات.
ويرى يون�س �أن مونديال قطر 2022 
حت�ش���ن  يف  كب���رً�  دورً�  �شيلع���ب 
م�شتوى كرة �لق���دم يف �ملنطقة، وقال 
�ملنطقة  يف  قوي���ة  منتخب���ات  "هن���اك 
مل تتاأّه���ل للموندي���ال، مث���ل �جلز�ئ���ر 
وم�شر و�لع���ر�ق، ول �شّك �أن كاًل منها 
بذل �أق�ش���ى ما بو�شع���ه للم�شاركة يف 
�لبطول���ة، و�لف���وز بفر�ش���ة �للعب يف 

كاأ�س �لعامل �أمام جمهوره".
وميثل �لع���رب يف �ملوندي���ال �ملرتقب 
�ل�شعودي���ة  ه���ي  منتخب���ات  �أربع���ة 
و�ملغ���رب وتون�س، �إ�شاف���ة �إىل ممثل 
ويتوق���ع  قط���ر،  �مل�شت�شي���ف  �لبل���د 
مالي���ن  بدع���م  جميعه���ا  حتظ���ى  �أن 

�مل�شجعن من �جلمهور �لعربي.

اأكد اأن موقف االأولمبية غير ُمن�صف مع االتحاد

عبدال�سالم خلف : اآ�سيا قّدمت اعتماد 5 جّدافني .. وميزانّيتنا 
! َعْت بتدبري ظالمِ ُو�سمِ

 عّزة الّنف�ص اأغنى من ا�صتجداء دعم الوزير.. ولن اأ�صارك في بطوالت هزيلة كغيري!

 بغداد / املدى

�أع��ل��ن��ت جل��ن��ة �ل��رت�خ��ي�����س يف 
�حت������اد �ل����ك����رة، �ن�����ه ل ي��وج��د 
�لتي  ل��ل��ُم��دة  ت��اأج��ي��ل  �أو  مت��دي��د 
ُح���ّددت لإجن���از �لأن��دي��ة �شروط 
�لرت�خي�س، فيما ك�شفت عن مّدة 
و�ل�شتئناف  �ل��ط��ع��ون  ل��ت��ق��دمي 
تبد�أ غدً� �جلمعة. وقال �ملتحّدث 
ب��ا���ش��م جل��ن��ة �ل��رت�خ��ي�����س ب��الل 
متديد  ُتقّرر  مل  "�للجنة  �إن  زكي 
�ليوم  لغاية  دت  ُح��دِّ و�لتي  �مل��ّدة 
�خلمي�س �خلام�س ع�شر من �شهر 
ك��اآخ��ر موعد".  �أي��ل��ول �جل���اري 
و�أو�شح �إن "�ليوم �خلمي�س هو 
�آخر موعد حّددته �للجنة لالأندية 
و�شتمنح مّدة خم�شة �أيام لغر�س 
�ل�شتئناف و�لطعون تنتهي يوم 
و�أ���ش��اف  �حلايل".  �ل�شهر    20

ت�شّدد  مل  �لأن��دي��ة  من  "عددً�  �إن 
ديونها حلد �لآن برغم �أن �ملوعد 
�ملُحّدد �شينتهي �ليوم، و�شتعمل 
�للجنة بعد �نتهاء �ملّدة على فرز 
�لأن��دي��ة �لتي ���ش��ّددت و�ل��ت��ي مل 

�لنظام  فح�س  و�شيتم  ت�����ش��ّدد، 
وعلى �شوء ذلك �شيتم �لت�شويت 
ع��ل��ى �لأن���دي���ة �ملُ��رّخ�����ش��ة وغ��ر 
�أن  �ىل  زكي  و�أ�شار  �ملُرّخ�شة". 
ناٍد  �أي  مع  تتهاون  "مل  �للجنة 

�لرت�خي�س،  �شروط  ي�شتوِف  مل 
و�أن���ه���ا ت��ن��ظ��ر �ىل ك���ّل �لأن���دي���ة 
بعٍن و�ح���دة ول جم��ام��الت يف 
�إد�رة  وك��ان��ت   . �لرت�خي�س" 
�ل��ري��ا���ش��ي طالبت  ب��غ��د�د  ن���ادي 
جل���ن���ة �ل���رت�خ���ي�������س ب��ت��ط��ب��ي��ق 
و�حليادّية"  "�لعد�لة  م���ب���د�أ 
�مل�����ش��ارك��ة  �لأن���دي���ة  جميع  ع��ل��ى 
بّينت  فيما  �ملمتاز،  �ل��دوري  يف 
دق��ي��ق ويف  ب�شكل  ُت��ر�ِق��ب  �أن��ه��ا 
�أو  ت��ه��اون  هناك  �شعورها  ح��ال 
ب�شاأن  ق��ان��ون��ّي��ة  غ��ر  ت�شهيالت 
�شيتمُّ  ُم��ع��ّن  ن���اٍد  �أي  ترخي�س 
�لقانونّية  �ل��ط��رق  جميع  �شلك 
خالل �مل�شتقبل �لقريب". و�أكدت 
�أيلول   12 يف  �لرت�خي�س  جلنة 
2022، باأن موعد �لإغالق نهائي 
�ليوم �خلمي�س ولن يكون هناك 

�أي متديد حتت �أي ظرف كان.

انتهاء ُمّدة تراخي�ص اأندية دوري الكرة

م درعًا لبطل �سّلة الممتاز ع جماهيرنا على الح�سورالبحراني ُي�سمِّ يون�ص محمود : ُقرب الموندي��ال ُي�سجِّ

 عمـار �صـاطع
معالي الكلمة

َم����ْن ِمّن����ا ل يري����د �أن يك����ون منتخبنا �لوطن����ي لكرة �لق����دم يف حالة هي 
�لأف�ش����ل، و�أد�ء ه����و �لأجمل، وم�شتوى هو �لأك����رث متّيزً�؟ مبعنى �آخر 
َم����ْن ِمّنا يري����د �أن ي�شع �لع�ش����ا يف عجلة تاأّلقه �أو يرغ����ب يف �أن يعرقل 

م�شرته يف م�شاركاته على خمتلف �لأ�شعدة؟
�ش����وؤ�ل ُرمّبا يعتق����ده �لبع�س على �أن����ه خلط ل����الأور�ق �أو حتفيز ُم�شاد 
جت����اه �لأندية �لت����ي �أوقفت مدُّ لعبيها لت�شكيل����ة �ملنتخب �لوطني وهو 
يتاأّه����ب للولوج مب�شارك����ة �أقليمّية حتت يافطة بطول����ة �لأردن �لدولية 

�لرباعية يف �لثلث �لأخر من �ل�شهر �حلايل.
ل �أري����د هن����ا �أن �تط����ّرق للتد�عي����ات �لت����ي و�جهته����ا مرحل����ة ��شتدعاء 
لو� م�شلحتهم  �لالعب����ن �أو �أولئك �لذين رف�ش����و� �لتو�جد مع����ه �أو ف�شّ
�ل�شخ�شّي����ة عل����ى م�شلحة �لوطن �أو م����ن ر�حو� ُيربِهن����ون باأنهم �أعلى 
�شاأنًا من مكانة �ملنتخب �لوطني بطريقة ُت�شيء لهم قبل �أي �شيء �آخر!

لالأ�شف كان����ت عملّية �لتهيئة و�لإعد�د مبّك����رة، وكان �لهدف من كّل ذلك 
ه����و �لتح�شر ب�ش����ورة مبّك����رة للم�شارك����ة يف بطولة ع�ش����ى �أن تكون 
بد�ي����ة �شحيحة للتناف�س مع منتخب����ات تقرتب م�شتوياتها من م�شتوى 
منتخبن����ا �لوطني �أو ��شتثمار فر�شة مثالّي����ة للعودة �ىل �ل�شتحقاقات 
م����ن بّو�ب����ة بطولة ت�شب����ق مناف�شات قادم����ة على درجة �أعل����ى من �لقوة 

و�ل�شر�ع.
م����ا َيِحُزّ فين����ا جميعًا هو ذلك �جلف����اء �أو �لأ�شلوب غ����ر �ل�شحيح �لذي 
تعاملت به بع�س �إد�ر�ت �أنديتنا يف منح �لالعبن �لذين مت ��شتدعاوؤهم 
ل�شف����وف �ملنتخب عرب �لقائمة �لأولية، بحّجة �ملع�شكر�ت �لتدريبية �أو 
�لتح�ش����ر للمو�شم �لكروي �جلدي����د �أو �لدخول يف فرت�ت �إعد�د ُتعنى 
مب�شابق����ات �ملو�شم، وكاأّن �ملنتخ����ب �لوطني �أ�شبه بال�ش����ّف �لثاين من 
�لهتمام �أو �أنه منتخب ل مُيّثلنا جميعًا، �أو �أنه مُيّثل �شخ�شًا ما ولي�س 

�لعر�ق ُكّل �لعر�ق.
لق����د ولدت عندن����ا منذ �شنو�ت )فوبيا( �نت�ش����رت يف �لو�شط �لريا�شي، 
و�أج����ربت �حتاد كرة �لقدم لف����رت�ت �شابقة �ىل �لر�ش����وخ ِلِعناد �لأندية 
بع����دم تفّرغ لعبينا مع �شفوف �ملنتخب قبل مّدة من �لتح�شر، وبد�أت 
بع�����س �إد�ر�ت �لأندية تتعّكز على �لتعام����ل �لر�شمي، وكاأنها �أندية غر 
عر�قي����ة �أو �أنها تلعب يف دوريات �أخرى �أو �أن �ملنتخب �لوطني غريب 

منها.
ويف ر�أي����ي �ل�شخ�ش����ي �إن م����ا ح����دث من كّل ذل����ك �شببه حال����ة �لرت�خي 
�حلا�شل����ة جتاه هكذ� �أ�شو�ت حتاول ب�شكل من �ل�شكال �أن ُتعيق حالة 
�لإع����د�د �لفعلّية و�ملثالّية للمنتخ����ب يف وقت نطالب من �لحتاد �مل�شي 
بتح�شر�ت مبّكرة للمنتخب �ىل جانب تهيئته بال�شكل �لأكمل خلو�س 
غم����ار�ت �ملباريات وحتقيق نتائج �إيجابية يد�ف����ع من خاللها عنا�شره 

على �ُشمعة �لكرة �لعر�قية يف �لبطولت �ملختلفة.
لق����د �شّكلت لوحة �لتح�ش����ر�ت عالمة فارقة هذه �مل����ّرة و�أ�ّش�شت لعرٍف 
جدي����د غ����ر مقب����ول وه����و �أن تتحّكم �لأندي����ة باإجن����دة �إع����د�د �ملنتخب 
لبطول����ة �لأردن و�ألغي����ت �لقائم����ة �لأولية و�أرج����اأت تدريباته حتى يوم 
����ْت �إد�ر�ت �لأندية جتاه �لحت����اد ومن ثم  �أم�����س �لأربع����اء، نتيج����ة َتَزمُّ
�ملنتخ����ب ب�شرورة �لتقّيد مبا هو حا�ش����ل يف �خلارج، �شاربن عر�س 
�حلائ����ط كل �ملفاهي����م �ملعروف����ة خا�شة عندن����ا، كوننا نعي�����س يف فرتة 
مف�شلّي����ة ع�شيبة م����ن تاريخ م�شاركات منتخبن����ا �لوطني بعد �خلروج 
م����ن ت�شفيات كاأ�س �لع����امل 2022 قبل �شتة �أ�شه����ر و�لفتقار �ىل �أب�شط 
مفا�شل �لدعم �ملايل و�فتعال �لكثرين للم�شاكل �لتي �أحاطت باملنتخب 
و�أّث����رت علي����ه ل�شغوطات وحم����اولت تفعيل �شرت�تيجّي����ة �لتحّكم بكلِّ 
م����ا ُيعنى ويتعّلق باملنتخب �لوطني، مثلم����ا كان �لكثر �شببًا يف عملية 
ت�شليط �لأ�شو�ء �شلب����ًا على �ملنتخب و�لت�شكيك بقدر�ت �ملدرب �ملحلي 
�أو �لتقلي����ل من �مكانيات �مل����درب �لأجنبي، �أو فر�س �إر�دة �لبع�س عرب 

دعم لعب على ح�شاب لعب لأ�شباب �شخ�شية و��شحة.
�إن �ملنتخ����ب �لوطني هو منتخ����ب �لأف�شل و�لأح�ش����ن و�لأكرث متّيزً�.. 
وه����و ميّث����ل �جلميع ب����ال ��شتثن����اء، ودعمه و�ج����ب �أخالق����ي و�نتمائي 
ل �ملز�ي����دة علي����ه �أو �مل�شاومة مع����ه، مثلما هو منتخ����ب يجمع �لالعبن 
�لأكف����اأ، وحتفيزه وت�شجيعه �أمر�ن ل ميك����ن �أن يكون فيهما �أي ت�شكيك 
مهم����ا كان����ت �لأ�شب����اب يف حالة خ�شارته قب����ل فوزه، وعلي����ه �أمتنى من 

�لأندية تفعيل �شعار "�ملنتخب �لوطني �أوًل" وقبل كل �شيء.

املنتخب الوطني اأّواًل

لقد ولدت عندنا منذ �صنوات )فوبيا( انت�صرت 
في الو�صط الريا�صي، واأجبرت اتحاد كرة القدم 
لفترات �صابقة الى الر�صوخ ِلِعناد االأندية بعدم 

تفّرغ العبينا مع �صفوف المنتخب قبل مّدة 
من التح�صير، وبداأت بع�ص اإدارات االأندية 

تتعّكز على التعامل الر�صمي، وكاأنها اأندية غير 
عراقية اأو اأنها تلعب في دوريات اأخرى اأو اأن 

المنتخب الوطني غريب منها.

متابعة / املدى

كرة  رئي�س �حتاد  �لعميدي،  د.ح�شن  �إلتقى 
�لبحر�ين،  �أحمد  م  و�ملُ�شمِّ �لنّحات  �ل�شلة، 
لدر��شة ت�شميم �لدرع �خلا�س ببطل دوري 

�للعبة �ملمتاز.
بالنّحات  �ل�شلة  �حت���اد  رئي�س  ل��ق��اء  وج���اء 
�شمن �ل�شتعد�د�ت �جلارية من قبل �لحتاد 
 2023-2022 �جلديد  �ملو�شم  �نطالق  ُقبيل 
�ل����ذي حت��ت�����ش��ن��ُه ق��اع��ة �ل�����ش��ع��ب ل��الأل��ع��اب 
�لأح��د  ي��وم  قرعته  و�شتجري  �ل��ري��ا���ش��ي��ة، 
قاعة  �حل���ايل يف  �أي��ل��ول  م��ن  ع�شر  �ل��ث��ام��ن 

بتمام  �لوطني  للم�شرح  �ملُحاذية  )�ملحّطة( 
�ل�شاعة �ل�شاد�شة م�شاء.

وُتعد �شناعة �لدرع �جلديد لبطل دوري كرة 
مقرتحات  ع��دة  ت��د�ر���س  بعد  �ملمتاز  �ل�شلة 
من  �لأوىل  ه��ي  و�ل��ب��ح��ر�ين،  �لعميدي  ب��ن 
وثاين  �ل�شلة،  كرة  �حت��اد  تاريخ  يف  نوعها 
�شناعة  يف  �إب��د�ع��ه  عقب  للبحر�ين  جتربة 
دً� �لوطن ب�شجرة ناب�شة  كاأ�س �لعر�ق جُم�شِّ
باحلياة حتتوي على ثمانية ع�شر جذرً� متتدُّ 
�شاقًا  ع�شر  ثمانية  منه  يخرُج  جذعًا  لتكون 
عدد  متّثل  ورقة  ع�شرة  ثماين  حتمُل  ُمثمرة 
�مل��ح��اف��ظ��ات.  م��ن جهة �أخ���رى، �أق���ام �حت��اد 

كرة �ل�شلة ور�شة حلّكام �لدوري �ملمتاز يف 
��شتعد�دً�  �لريا�شية،  لالألعاب  �ل�شعب  قاعة 
م�شاركة  �لور�شة  و�شهدت  �لقادم.  للمو�شم 
جميع  ميثلون  �لذين  �حلّكام  لأغلب  و��شعة 
�أحمد  �ل���دويل  �حل��ك��م  ب��اإ���ش��رف  �ملحافظات 
�ل�����ش��وي��ل��ي ح��ي��ث ���ش��رح ل��ل��ُم�����ش��ارك��ن �آخ���ر 
�لتعديالت �لتي ��شُتحِدثْت يف قانون �للعبة، 
و�ختبار  �ل�شاحة،  د�خ��ل  �حلكم  وحت��ّرك��ات 

�للياقة �لبدنّية.
���ل �أن ت��ط��ّب��ق �ل��ت��ع��دي��الت خ��الل  وم���ن �مل���وؤمَّ
�لحت���اد  تعليمات  ح�شب  �جل��دي��د  �مل��و���ش��م 

�لدويل.

عبد ال�سالم خلف
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من خالل �صفحاتهم ال�صخ�صية ومن�صات 
التوا�صل االجتماعي ومواقعها، وعبر 

تجمعات وندوات بدائية، يخو�ض 
مدونون ونا�صطون عراقيون �صباب، 

ف�صاًل عن متنورين اأكاديميين ومثقفين 
وطلبة، نقا�صات �صريعة، هادئًة مّرة 

وغا�صبة مّرات، م�صمونها تر�صيخ فكرة 
الهوية الوطنية كرابطٍة عليا تن�صهر 

داخلها الهويات الفرعية. ورغم ما يبديه 
البع�ض من �صذاجة وتناق�ض في تقديمه 

لروؤية �صخ�صية حول هذا المو�صوع، 
بيد اأن المو�صوع ي�صتحق النظر اإليه من 
باب كونه بذرة في اأر�ض خ�صبة يمكن 
اأن ُتنبت م�صتقباًل روؤى اأكثر ر�صانًة في 

ت�صّكل الهوية الوطنية الموحدة.

تن�ض����اق �لنقا�ضات �أحيان����ًا �إىل تناق�ضات فكرية 
تتد�خل فيها �لهويات مع بع�ضها �لآخر، مانحًة 
�ملتاب����َع �ضع����ورً� بالفو�ض����ى وه�ضا�ض����ة �لثقافة 
�لتي تدعم �ملتحاورين وت�ضند �دعاء�تهم، وهذ� 
ميك����ن �إرجاعه �إىل عامَل����ن، �أوله �لدور �ل�ضلبي 
ِللمثّقف و�لأكادمي����ي �لوطنَين، و�لآخر �ضعف 
نزع����ة �لتعليم �حُلر ممثاًل بالق����ر�ء�ت �لر�ضينة 
للكتب و�ملج����الت و�لدوريات، و�لعتماد ب�ضكل 
�ضب����ه كام����ل على مو�ق����ع �لتو��ض����ل �لجتماعي 
بغّثها و�ضفائها. ويف هذه �حلالة تظهر �مل�ضاألُة 
ُم����رًة �أحيانًا بع����د فر�ض �لو�ق����ع �لفرت��ضي 
م����ع  و�ل�ضلوكي����ات،  �لعق����ول  عل����ى  هيمنت����ه 
�لعرت�ف بدوره �لتثقيف����ي �لتنويري �لكا�ضف 

لظالم �لتجهيل.
تفر�����ض �لكثر من �لق����وى �ل�ضلطوية �ملتحّكمة 
بو�ضائل �لإعالم و�لدعاية �ضيطرَتها على �لعديد 
من �ملوؤ�ض�ض����ات �لتعليمية بفعل �مل����ال و�لنفوذ، 
وتب����ذل جه����ودً� خط����رة لزعزع����ة �لعتق����اد�ت 
بالهوية �لوطنية و�إحد�ث �نق�ضامات جمتمعية 
على �أ�ضا�ض �لدين و�ملذه����ب و�لطائفة و�لأ�ضل 
�لقومي، وته����دف م�ضاعيها �لفري����دة من نوعها 
يف ظ����ّل حك����م وطن����ي �إىل �لإبق����اء عل����ى حال����ة 
�لت�ض����رذم و�لت�ضظ����ي �لجتماع����ي حفاظ����ًا على 
�ضلطته����ا ونفوذه����ا وما حتققه م����ن خاللهما من 
مكا�ض����ب، وعل����ى ر�أ�ضها تثبي����ت �جلمهور حتت 
هيمنتها وطوع �إر�دتها �ملتعددة �مل�ضار�ت، ويف 

ظّل تقّلب مو�قفها �ل�ضيا�ضية �ملثر ِللت�ضاوؤل.
�ل�ضلطوي����ة  �لإر�دة  ه����ذه  مكافح����ة  �أنَّ  غ����ر 
�ملمنهج����ة و�مل�ضلحية وحتديها تب����دو �ضريحًة 
وتزيد م����ن قلق و�رتباك �أ�ضحابها �ل�ضلطوين، 
�إذ �أ�ضبح����ت �أمام مو�جه����ة �ضلبة من �جلمهور، 
ل�ضيم����ا �ل�ضب����اب من����ه، فه����و يب����دي �عرت��ض����ًا 
ورف�ض����ًا، و�أحيان����ًا �ضخرية وت�ض����اوؤلت مل تكن 
معه����ودة حن كان����ت قدرة �ملتنفذي����ن مذهلًة يف 
حتقيق مقبولي����ة �ضعبية لطروحاتهم ومو�قفهم 

ّبت مبو�د �لهوي����ات �لثانوية.  �ضم����ن ن�ضقية �ضُ
لك����ّن ه����ذ� �لو�ق����ع �لن�ضق����ي �ملفرو�����ض بعالق����ة 
�لر�ع����ي و�لرعي����ة و�لإط����ار �ملكونات����ي �ضه����دت 
�أحج����اره تفتتًا غ����ر قاب����ل لإعادة �لبن����اء بفعل 
عو�م����ل موره����ا �ضلوكي����ات �ل�ضلط����ة، وه����ي 
�ضلوكي����ات معروف����ة لي�����ض هنا جم����ال لالإ�ضارة 

�إليها.
بع����د �أن تعر�ض����ت م����دن عر�قية ب�ضم����ال �لعر�ق 
لهجم����ات ع�ضكري����ة م����ن كّل من تركي����ا و�إير�ن؛ 
�ضّج����ت مو�ق����ع �لتو��ضل �لجتماع����ي بخطاب 
عر�ق����ي ر�ف�ض بغ�ضب و�ضّدة لهذه �لعتد�ء�ت، 
باللتح����ام  �آخ����ذة  ر�بط����ة وطني����ة  ع����ن  تظه����ر 
تدريجي����ًا رغ����م بطئها. لك����ن تت�ضّكل م����ن �أ�ضفل 
�له����رم مت�ضاع����دًة �إىل �لأعل����ى، ومث����ل ذل����ك م����ا 
تو�جهه زيار�ت م�ضوؤول����ن حكومين من دولة 
جم����اورة يتهمه����ا �ل�ض����ارُع �لعر�ق����ي بالتدخ����ل 
بال�ضاأن �لد�خلي �لعر�قي وحتريك �أتباع لها يف 
ه����ذ� �لد�خل بغية تغلغلها وتثبيت نفوذها. وقد 
بلغ �حلال تنظيم تظاهر�ت منددة بالعتد�ء�ت 
يف م����دن عر�قية ع����ّدة، خ�ضو�ضًا م����دن �لو�ضط 

و�جلن����وب، ومم����ا يلف����ت �لنظ����ر بانبه����ار تل����ك 
تاريخي����ة  ل�ضخو�����ض  �لرمزي����ة  �ل�ضتع����اد�ت 
ح�ضاري����ة عر�قي����ة ومتجي����د �لتاري����خ �لوطني 

�لقدمي و�لدفاع عن كّل �ضيء عر�قي.
عل����ى �لرغ����م م����ن �لنزع����ات �لطائفية لكث����ٍر من 
رج����ال �ل�ضلط����ة كج����زء م����ن و�ضائ����ل �ل�ضيطرة 
و�لتحّكم، غر �أن بروز جمهور �ضبابي يت�ضّدى 
لهذه �لنزعات �لتمزيقي����ة يك�ضف وبكّل �ملعاير 
�لدللي����ة ع����ن �أنَّ �ل�ضلطوي����ن يو�جه����ون �ضحًة 
يف �ملوؤيدي����ن، مقاب����ل تنام ملح����وظ يف م�ضاألة 
�لندم����اج �لوطن����ي و�لت�ض����اق م����ع �خلطابات 
�لعر�قوي����ة �خلال�ض����ة. وطبق����ًا لذل����ك فق����د �ضبَّ 
جمه����وٌر عر�قٌي مرت�مي �لأط����ر�ف على خارطة 
�لوطن غ�ضَبه على ق����ارئ مر�ث ح�ضينية حاول 
متلي����ح مرثيته بانتق����اد�ت عقائدي����ة موغلة يف 
�لتاري����خ �لإ�ضالم����ي �خل����اليف، وه����ي �ض����ورة 
جديدة باإطار جديد مل تكن معرو�ضة �ضابقًا مبا 
جرى تد�وله من خطابات تت�ضم بروحية حديثة 
ت�ضتله����م م����ن �لر�بط����ة �لوطنية معانيه����ا، ومن 
�لعتز�ز بال�ضخ�ضي����ة �لعر�قية �ملميزة م�ضتندً� 

و�ملو�ق����ف  �خلطاب����ات  ه����ذه  وتو�ّضع����ت  له����ا. 
و�لتبعي����ة  �خلارجي����ة  �ل����ولء�ت  باحتقاره����ا 
�ل�ضلطوي����ن،  لبع�����ض  �ل�ضيا�ضي����ة و�لعقائدي����ة 
ولعّل �إف����ر�ز�ت �لنتائ����ج �لنتخابي����ة �لربملانية 
�لأخ����رة كانت �ض����كاًل لهذ� �لتوكي����د على �لولء 
�لوطن����ي �خلال�����ض، وم����ا ج�ضدت����ه �لتظاهر�ت 
�ل�ضعبي����ة، �ضو�ًء يف �ملنطق����ة �خل�ضر�ء �أو على 
�أ�ضو�ره����ا ب�ضاح����ة �لن�ضور من نع����ر�ت وطنية 
�ضارمة ناب����ذة لإخ�ضاع �لعر�ق ملخططات قوى 
�إقليمي����ة �أو دولي����ة، هو بكّل �لأح����و�ل تاأكيد ذو 
مع����ان ع����ن ت�ضاع����د يف �لروحي����ة �لوطنية منذ 
�نطالقت����ه �ملثابرة �ملتفاني����ة يف ت�ضرين ٢٠١٩ 
وم����ا بعده����ا، �ذ َمَهَر �ضّبان ممتلئ����ون باإح�ضا�ض 
بتاري����خ  �ُضقي����ت  عر�قي����ة  و�ضخ�ضي����ة  وطن����ي 
ح�ض����اري جمي����د �ضياغته����م �ملنطلق����ة بو�ضوح 
م، مربهن����ن �أنَّ �جل����ود بالنف�����ض و�ضيل����ة  بال����دَّ
لغاي����ة تتمثل بوطن و�ضع����ب عر�قين متبوعن 
ل تابعن، وب�ضي����ادة وب�ضلط����ة عر�قية حقيقية 

هدفها كر�مة �لإن�ضان ورفاهيته.
ميك����ن لن����ا �ل�ضتنت����اج من خ����الل قائم����ة مرتعة 

بال�ضو�ه����د على تناٍم فريد ِم����ن نوعه يف تاريخ 
�لعر�ق �حلديث ِللروح �لعر�قوية، وهذه �لروح 
رغ����م �أنه����ا ت�ض����ق طريَقه����ا ب�ضعوب����ة يف و�ضط 
مل����يء باملمانعة �ل�ضلطوي����ة باآلياته����ا ونفوذها 
ودعاياته����ا �ملكّر�ض����ة ِللتق�ضيم����ات �لفرعي����ة، �إل 
�أنه����ا تتمدد �أفقيًا وعمودي����ًا متوغلًة يف �لن�ضيج 
�لجتماعي �ل����ذي ُير�د له ولو ب�ضورة م�ضو�ضة 
وغ����ر مدرك����ة �أحيان����ًا �أن ي�ضي����غ نف�ض����ه عل����ى 
�أ�ضا�ض �ملجتمع �ل�ضيا�ضي غر �ملت�ضظي �ملُثخن 
بجر�ح �لع�ضبيات و�لرو�بط �لتقليدية �ملدمرة 
ل�ضتق����ر�ره ومنوه و�ضعادته وحت����ى ��ضتقالله 
�ل�ضيا�ض����ي. وق����د ين����ربي ر�أٌي معار�����ض مندفع 
ه����ذه �لدع����اء�ت  باإح�ضا�����ض ت�ضاوؤم����ي مفن����دً� 
م����ن ن�ض����وء هوي����ة وطني����ة جامع����ة  ومبط����ًا 
وجمتم����ع �ضيا�ضي نتيجة حج����م �ملمانعة وقوة 
�ملمانع����ن لذل����ك. بيد �أن ق����ارئ �لتاري����خ �جلّيد 
و�ملطّل����ع �لنبه عل����ى �لوقائ����ع �ملتدفق����ة باجلّدة 
و�لنفالت����ات م����ن �لن�ضقيات �لعتيق����ة، يرى يف 
�إر�دة �ل�ضع����وب �أم����اًل ويف حركة �ل����روح �لعام 
تف����اوؤًل ل����ن ي�ضيب����ه �لياأ�����ض، وينزع عن����ه �لثقة 
بال�ض����رورة �لتاريخي����ة. و��ضتن����ادً� مل����ا �ضبق؛ 
�أتاح����ت �حلي����اة �لع�ضري����ة م����ن �لو�ضائ����ل ما مل 
تتوف����ر يف �أي زم����ن تاريخ����ي م����ع توف����ر نخبة 
عر�قوي����ة ن�ضط����ت يف عمله����ا وفعله����ا وب����ذرت 
ينم����و  �لب����ذ�ر  ه����ذ�  �أن  �لآن  ويب����دو  بذوره����ا. 
برعاي����ة جي����ل جدي����د ت�ضتن�ض����ق �أرو�ُح �أف����ر�ده 
ه����وى عر�قي����ًا وينت�ض����ر في����ه �ضع����ورً� بالع����زة 
و�لكر�م����ة �لوطني����ة. ورغ����م ه�ضا�ض����ة قدر�ت����ه 
�لتنظيمي����ة و�لثقافية بيد �أن����ه يت�ضف بالن�ضاط 
و�لإر�دة و�حلما�����ض، و�إذ� حاولن����ا �لتنب����وؤ مبا 
�ضيح����دث وما �ضيكون ف����اإنَّ ��ضتعال ه����ذ� �لنور 
�لوطني لن ينطف����ْئ، و�ضينت�ضر رغم بطاأ لهيبه، 
وحينه����ا �ضي�ضوغ هذ� �جليُل وم����ن ياأتي بعده 
ر�بطًة وطنيًة تتع����اىل يف �أفئدة �لنا�ض على كّل 

�لرو�بط �لقدمية.
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�ي����ًا كان �لإخت����الف يف فه����م م�ضطل����ح 
�أو  �للغ����وي  �أو  �لن�ض����ي  )�لدول����ة( 
�لإ�ضطالح����ي ف����اإن �لغاي����ة م����ن �لدولة 
ه����ي )تنظي����م( �ملجتم����ع و�لإرتق����اء به 
وتط����وره وحمايت����ه. وكل �لنظري����ات 
�لدميقر�طي����ة مبني����ة عل����ى �أ�ضا�ض )�أن 
ول  �ل�ضلط����ة(  م�ض����در  ه����و  �ل�ضع����ب 
�ضرعي����ة لل�ضط����ة �حلاكم����ة م����امل تك����ن 
ولي����دة �لإر�دة �حل����رة للمجتم����ع ومن 
ه����ذه �لقاع����دة �إنبثق����ت نظري����ة )�لعقد 
�لإجتماعي( لدى هوبز ولوك ورو�ضو 
�لذي عرب عنها يف كتابه �ل�ضهر )�لعقد 
�لإجتماع����ي( وه����م م����ن �أه����م �فال�ضفة 
�لذي����ن نظ����رو� للعق����د �لإجتماعي فهو 
�لعق����د �ل����ذي يتن����ازل في����ه �ل�ضعب عن 
بع�ض حقوقه ويخ�ضع لل�ضلطة مقابل 
تنظي����م �مل�ضال����ح �مل�ضرتك����ة وحتقي����ق 
�حلاجات �ل�ضا�ضي����ة و�لأمان له ولكنه 
تن����ازل م�ضروط مقاب����ل م�ضلحة  �لأمة 
)�ل�ضع����ب( �لعلي����ا  فاإذ� �أخل����ت �ل�ضلطة 
باأي �ضرط �أو ف�ضلت �أو ف�ضدت و�ضرقت 
ثروة �لأمة �نتق�ض هذ� �لعقد ولل�ضعب 
ح����ق �لتغير قطعًا وله ح����ق �ملحا�ضبة 
و�لإقت�ضا�ض ِمن َم����ن نق�ض هذ� �لعقد 
�لإجتماع����ي! فهو لي�����ض تخويل مطلق 
ب����ل مقيد وه����و لي�����ض تخوي����ل مقد�ض 
ب����ل ه����و قاب����ل لالألغ����اء و�لتعديل وفق 
جتع����ل  �لت����ي  و�لد�ضات����ر  �لقو�ن����ن 
�لولي����ة �لوىل لل�ضعب ل����ذ� �أ�ضرتطت 
كل �لد�ضات����ر �لدميقر�طي����ة �ملعت����ربة  
�لع����ودة �إىل �ل�ضع����ب مبا�ض����رة يف كل 
�خلط����رة  �أو  �مل�ضري����ة  �لق����ر�ر�ت 
لك����ي يكت�ضب هذ� �لق����ر�ر �ل�ضرعية ول 

تكتفي مبو�فقة ممثلي �ل�ضعب .
ب����ل �ن �لدولة ذ�ته����ا يف �ملعنى �لأكرث 
�ضيوع����ًا ه����ي )جماع����ة منظم����ة ترتبط 
برو�بط �إجتماعي����ة وقومية م�ضرتكة( 
وهي به����ذ� �لتعريف قريب����ة كل �لقرب 
م����ن تعري����ف �لم����ة حي����ث �أن رو�ب����ط 
�لأم����ة رو�ب����ط طبيعية ومعنوي����ة .�أما 
�لر�بط �لذي يربط “�ل�ضعب” بالدولة 
فه����و ر�ب����ط �ضيا�ض����ي وقان����وين ومنه 
تنبث����ق �ل�ضلط����ات �لت����ي يخ�ض����ع له����ا 
�ل�ضعب مبوجب )عقد �إجتماعي( ومنه 
ينبثق �لعقد �ل�ضيا�ضي )نظرية �لدولة 
و�لأ�ض�����ض �لعام����ة للتنظي����م �ل�ضيا�ضي 
�جل����رف( ويف �لدول����ة  طعيم����ة  – د. 
�لإ�ضالمي����ة ل طاعة للحاكم يف مع�ضية 

�لل����ه( ومنه �إ�ض����رتط �لفقهاء �حل�ضول 
عل����ى “مبايع����ة” غالبي����ة �لأم����ة كجزء 

�أ�ضا�ضي من �ضرعية �حلاكم  .
كل  يف  �ل�ضلط����ة  عل����ى  ف����اإن  وبه����ذ� 
و�ملدني����ة  �لدميقر�طي����ة  �لأح����و�ل 
�ن حت����وز عل����ى ر�ض����اء �ل�ضع����ب لك����ي 
حتاف����ظ عل����ى �ضرعيتها وله����ا بعد ذلك 
�أن متار�ض كام����ل �ضالحيتها وتفر�ض 
د�م  م����ا  و�لأك����ر�ه  بالق����وة  �ضلطته����ا 
�ل�ضعب مقتنع بها ور��ضي عنها كونها 
حتق����ق �مل�ضلحة �لعلي����ا لل�ضعب بل �أن 
�ل�ضلط����ة �ل�ضيا�ضي����ة يج����ب �أن تعل����و� 
ف����وق كل �ل�ضلط����ات لأن �ل�ضعب خ�ضع 
له����ا بر�ض����اه ومبوجب �ض����روط �لعقد 
ب����ن �ل�ضلطة وبن �ل�ضع����ب ويجب �أن 
تخ�ض����ع له����ا كل موؤ�ض�ض����ات �لدول����ة ل 
�ن تتغول تل����ك �ملوؤ�ض�ضات على �لدولة 
)�ضعبي����ة(  �أو  د�ضتوري����ة  �ضرعي����ة  ول 
�إذ� كان����ت خارج نطاق �ضلط����ة �لدولة! 
وتكون �ضرعيته����ا مدودة ومنقو�ضة 
وهي غر �ل�ضرعي����ة �ل�ضيا�ضية للدولة 
)�ضرعية ديني����ة �أو �إجتماعية مدودة 
�أو قومي����ة ...( لكنها ل����ن تكون �ضرعية 
�ضرعي����ة  وه����ي  �ل�ضيا�ض����ي  باملعن����ى 
مق�ض����ورة على جزء من �ملجتمع قل �أو 

كرث .
 بل �إن �أول �أركان �لدولة هو )�ل�ضعب( 
وبعده )�لإقليم و �ل�ضلطة �ل�ضيا�ضية(.

�لأنظم����ة  يف  �ل�ضيا�ضي����ة  و�ل�ضلط����ة 
م����ن  �ضرعيته����ا  تاأخ����ذ  �لدميقر�طي����ة 
�لإجم����اع �ل�ضعبي )�ملوطن����ن( بل �أنها 
منبثقة �أ�ضاًل من �لرو�بط �لإجتماعية 
و�لقومي����ة �مل�ضرتك����ة لالأم����ة. ل����ذ� لبد 
من �إ�ضتناد �ل�ضلط����ة �إىل )�إر�دة �لأمة( 
ور�ضاها لنها �ضاحبة �ل�ضلطة �لفعلية 
ه����ذه  وج����ود  تقت�ض����ي  وم�ضلحته����ا 
�ل�ضلطة .و�ل�ضلطة و�لأمة مت�ضامنتان 
�ضد ما يه����دد �لدولة )�إعت����د�ء خارجي 
�أو كل م����ا يه����دد �لأم����ن �لد�خل����ي وكل 
ما ي�ض����ر مب�ضلح����ة �ل�ضع����ب �لعليا �أو 
ي�ضيع فيه����ا عو�مل �لف�ض����اد و�ل�ضعف 
�أو ي�ض����رق ث����رو�ت �لأم����ة( �أو ينتق�ض 
خا�ضعة  غ����ر  م����ن “�ضيادته����ا” فه����ي 
مل����ا �ضو�ه����ا ؛ وه����ي �ضلط����ة “قاه����رة” 
�أن  يج����ب  ول����ذ�  �ضو�ه����ا  م����ا  عل����ى 
حتتكر”لوحده����ا” كل م�ض����ادر �لق����وة 
�لع�ضكري����ة  )�لق����وة  �أ�ضنافه����ا  وب����كل 
و�لإد�رية و�ملادية ( �لتي تكفل �إحرت�م 

�لنظام �لع����ام للدولة وكفال����ة �ضيادتها 
عل����ى كل �أج����ز�ء �لدول����ة )�لإقلي����م هو 
�ل�ضع����ب(.  بع����د رك����ن  �لث����اين  �لرك����ن 
وخ�ض����وع “�ل�ضلطة” لل�ضعب يحفظها 
م����ن �ن تك����ون م�ضتب����دة وبي����د �حلاكم 
�لفا�ضد �و �لفا�ضل وي�ضخرها مل�ضلحته 
�و لف�ض����اده �ولتغطي����ة ف�ضل����ه �أو ل�ضن 
بال�ضع����ب  ت�ض����ر  ق����د  �لت����ي  �لقو�ن����ن 
وتخ����دم م�ضاحل����ه �ل�ضخ�ضي����ة ولأنها 
تنفرد بو�ضع �لقو�نن �لعامة لتحقيق 
�مل�ضلح����ة  �لعام����ة بل وتتكف����ل بتنفيذ 
ه����ذه �لقو�ن����ن ؛ ويف ذ�ت �لوقت فاإن 
م����ن م�ض����ادر �لق����وة للدول����ة خ�ض����وع 

�ل�ضعب باإر�دته لها و�ضيادتها.
ولل�ضلط����ة �ل�ضيا�ضي����ة خ�ضائ�����ض به����ا 
تنعق����د �ضرعيتها وم����ن دونها ف�ضلطتها 
منقو�ضة ومطعون يف �ضرعيتها وهي 
)�ل�ضيادة(غ����ر خا�ضعة باأي �ضكل لأي 
ق����وة �أو �ضلط����ة د�خلي����ة �أو خارجي����ة � 
)قاه����رة(  ق����ادرة على فر�����ض قو�نينها 
و�إحرت�مه����ا لإحتكارها م�ض����ادر �لقوة 
�ملوؤثرة وبر�ض����اء �ل�ضعب عنها �� تنفرد 
بو�ض����ع �لقو�ني����ن وتتكف����ل بتنفيذها 
وحتا�ض����ب �ملتجاوزي����ن عليها ������  )ذ�ت 
�إخت�ضا�����ض ع����ام( يف �ضائ����ر جم����الت 
�حلياة ومتار�����ض �إخت�ضا�ضها كما هو 
مر�ض����وم له����ا “فال�ضلط����ة �لتنفيذي����ة” 
تنفي����ذ  عل����ى  �إخت�ضا�ضه����ا  يقت�ض����ر 
�لقو�ن����ن ؛ و”�ل�ضلط����ة �لت�ضريعي����ة” 
�لربملان عل����ى �ضن �لقو�ن����ن و�لرقابة 
و  بتنفيذه����ا.  �ل�ضلط����ة  �لت����ز�م  عل����ى 
�لق�ضائي����ة” عل����ى تطبي����ق  “�ل�ضلط����ة 
�لقو�ن����ن و�لت�ضريع����ات . و”�ل�ضلط����ة 
�ل�ضيا�ضية” تعلو ف����وق هذه �ل�ضلطات 
حتدي����د  يج����وز  ول  عمله����ا  وتر�ق����ب 
نط����اق �إخت�ضا�ضه����ا )ذ�ت �إخت�ضا�����ض 
ع����ام( ف�ضاًل ع����ن خ�ضوع جمي����ع �أفر�د 
�ل�ضعب لها )مو�ضوعة �لفقه �ل�ضيا�ضي � 
د.فوؤ�د �لنادي( وهذ� �خل�ضوع و�جب 
مفرو�����ض ل يجوز �لتج����اوز عليه ول 
يح����ق لأي جه����ة غره����ا ممار�ضة هذه 
�ل�ضالحي����ات. و�أخرً� عل����ى �لدولة �أن 
ل تتن����ازل عن �ضيادته����ا وعلو �ضلطتها 
ول ت�ضم����ح بذل����ك كي ل تفق����د ركنًا من 
�ركان قيامه����ا وتخد�ض يف �ضخ�ضيتها 

�ل�ضيادية .
و�ضرعي���ة �لدولة و�ضخ�ضيته���ا �ملعنوية 
وقوتها تكمن يف مدى قيام كل �ضلطة من 

�ل�ضلط���ات �لث���الث بدورها ف���اإذ� ق�ضرت 
يف �أد�ء دورها ُطعنت �ضرعيتها .

وعالق���ة �لم���ة بالدولة عالق���ة م�ضروطة 
ولك���ن لالم���ة �ل�ضيادة بال �ض���ك لأن �أ�ضل 
�لعالق���ة تعاقدي���ة م�ضروط���ة بو�جب كل 
�ضلط���ة من �ل�ضلط���ات �لث���الث ومعقودة 
به���ا وه���ذه ه���ي حقيق���ة �لد�ضت���ور فهو 
تخوي���ل م���ن �ل�ضع���ب لل�ضلط���ات �لثالثة 
)لذ� ف���اإن بع�ض �لد�ضات���ر تبد�ء بعبارة 
�لد�ضتور  �ل�ضع���ب..( ويف�ض���ل  “ نح���ن 
�ضع���ب  )نح���ن  بالق���ول  ذل���ك  �لمريك���ي 
�لولي���ات �ملتح���دة رغبة من���ا يف �إن�ضاء 
�حت���اد �أكرث كم���اًل، ويف �إقام���ة �لعد�لة، 
و�ضم���ان �ل�ضتق���ر�ر �لد�خل���ي، وتوفر 
�ضب���ل �لدف���اع �مل�ض���رتك، وتعزيز �خلر 
�لعام وتاأمن نع���م �حلرية لنا ولأجيالنا 
�لقادم���ة، نر�ض���م ون�ض���ع ه���ذ� �لد�ضتور 
للولي���ات �ملتح���دة �لأمريكي���ة.( ويبد�ء 
�لد�ضت���ور �لأمل���اين بالق���ول )�أن �ل�ضعب 
لل�ضلطت���ه  ممار�ضت���ه  خ���الل  �لأمل���اين 
�لتاأ�ضي�ضية ي���درك م�ضوؤولياته �أمام �لله 

و�لب�ضر(.
وكون �ل�ضعب يف �لنظمة �لدميقر�طية 
ه����و م�ض����در كاف����ة �ل�ضلط����ات )ولي�����ض 
�لربملان فقط( فاإذ� جاز لل�ضعب �إ�ضقاط 
�لربمل����ان فله من ب����اب �أوىل �إ�ضقاط كل 
ما �أنبثق عنه من �ضلطات ولكون �لمة 
�لركن �لول م����ن �ركان �لدولة وللعقد 
و�لدول����ة  �ل�ضع����ب  ب����ن  �لإجتماع����ي 
خ�ضائ�ضه �مل�ضروط����ة بقيام كل �ضلطة 
بو�ج����ب م����دد له����ا فال����دور �لرقاب����ي 
للربمل����ان هو �ل����دور �لول وم����ن �أجله 
�نتخب����ه �ل�ضع����ب و�ل�ضلط����ة �لتنفيذية 
عليها تنفيذ �لقو�نن بعد�لة ومن �أجل 
ذلك خ�ضع �ل�ضعب لها و�ضيادة �لق�ضاء 
جاء من تطبيق �لقو�ن����ن ب�ضكل عادل 
وماي����د وم����ن دوره����ا يف ما�ضب����ة 
�ملتجاوزي����ن عل����ى �لقو�ن����ن ولل�ضعب 
�ل�ضي����ادة �لعليا و�لرقاب����ة على كل تلك 
�ل�ضلط����ات لكن����ه م�ض����روط بالقو�ن����ن 
و�لد�ضت����ور فاإذ� �أخفق����ت �أي �ضلطة من 
�ل�ضلطات يف �للت����ز�م بو�جباتها حق 
لل�ضعب �لأعرت��ض عليها بل و�إز�حتها 
مبوج����ب )�ل�ضرعي����ة �لد�ضتورية( فاإذ� 
مل يكن هناك �إ�ضتجابة ملطاليب �ل�ضعب 
و�إ�ضق����اط  �إز�حته����ا  �إىل  �للج����وء  فل����ه 
�ضرعيته����ا لأنه����ا ��ضل مل تع����د يف مثل 
هذه �حلال����ة �ضرعي����ة! ولل�ضعب �حلق 

يف �للجوء �إىل )�ل�ضرعية �لثورية( �إن 
مت �لتجاوز على �ل�ضرعية �لقانونية �و 
�لد�ضتوري����ة �أو �لعقدية وبهذ� ليكون 
�ل�ضعب هو �خلارج عن �لقانون بل هو 

يحمي �لد�ضتور و�لقانون..
يف  �لنتقالي����ة  �ملر�ح����ل  �أن  �ضحي����ح 
بد�ية �ي تغير ج����ذري قد حتتاج �ىل 
)�ل�ضرعي����ة �لثورية( لأن تغير �لنظام 
�لقائم �إىل نظ����ام جديد هو يف حقيقته 
�نق����الب على �لنظام �لقائ����م و�لقو�نن 
�لناف����ذة لكن ه����ذ� لي�ض د�ئم����ًا �ضحيح 
فهن����اك ثورة �ضعبية حلماي����ة �لقو�نن 
و�ل�ضرعي����ة �لد�ضتوري����ة لأنتهاكها من 
قبل �أحدى �ل�ضلطات �أو كل �ل�ضلطات. 
)�لإنق����الب  ع����ن  يختل����ف  به����ذ�  وه����و 
�لع�ضك����ري( ب����ل �إن �لرف�����ض �ل�ضعب����ي 
د�ضت����وري  ح����ق  �ل�ضعبي����ة(  )�لث����ورة 
لالأم����ة يف مثل ه����ذه �حلال����ة ولل�ضعب 
�لثوري����ة(  )بال�ضرعي����ة  �لإ�ضتعان����ة 
للمحافظ����ة عل����ى �لد�ضت����ور و�لقو�نن 
�لد�ضت����ور  ع����ن  �خلارج����ن  �ض����د 
و�لقو�نن من �لفا�ضدي����ن �أو �لفا�ضلن 
ول ميكن لل�ضعب �أن يظل �ضاكتًا �إذ� ما 
ف�ضل نو�ب����ه يف منع �لف�ضاد �أو حتقيق 
�لعد�ل����ة �أو �أخ����ل يف حماي����ة م�ضلح����ة 
�لأم����ة وكذل����ك �إذ� ما ق�ض����ر �لق�ضاء يف 
م����ن  و�لإقت�ضا�����ض  �لقو�ن����ن  تنفي����ذ 
�لفا�ضدين �أو �خلارجن عن �لقانون �أو 
�لد�ضتور وكذل����ك �إذ� ما ف�ضلت �ل�ضلطة 
�لتنفيذي����ة يف حتقي����ق م�ضلح����ة �لأمة 
�أو مت �لطع����ن يف �ضرعيته����ا . ل����ذ� فاإن 
)�ل�ضرعي����ة �لثورية( ق����د تاتي حلماية 
)�ل�ضرعية �لد�ضتوري����ة( و�لدفاع عنها 
ك����ون �ل�ضعب ه����و �ل�ضلط����ة �لأعلى يف 
�لدولة �لدميقر�طية وله �لقر�ر �لنهائي 
وله �ن يعرب بالطرق �لتي ير�ها حتقق 
�إر�دته وم�ضلحته ول ي�ضمح للفا�ضلن 
و�لفا�ضدي����ن بالإ�ضتم����ر�ر بف�ضادهم �إن 
عج����ز �لربمل����ان �أو �ل�ضط����ة �لق�ضائي����ة 
ع����ن ما�ضبته����م وتنحيته����م و�ضكوت 
�ضرعي����ة  �لفا�ضدي����ن  مين����ح  �ل�ضع����ب 
لي�ضتحقونه����ا. و�ل�ضع����ب ميثل نف�ضه 
بكل �طيافه وطبقاته ومنهم �مل�ضاركن 
يف �لنتخاب����ات ومنهم غر �مل�ضاركن 
�لفا�ضدي����ن  فاليح����ذر  بالإنتخاب����ات. 
م����ن  عليه����م  يت�ض����رت  وم����ن  وحماته����م 
غ�ضب����ة �ل�ضعب وثورت����ه �لقادمة �لتي 

تلوح و��ضحة يف �لأفق �إن �ضاء �لله

 طالب عبد العزيز 

    تت�ض���ح كلم���ة �لمام علي ب���ن �بي طالب:” ك���ْن يف �لفتنة كابن 
�للب���ون، ل ظه���رً� فركب ول �ضرعًا فيحلب” يف �ليام هذه، باأهم 
و�أجل���ى معانيها، بعد �أن �لتب�ض �لمر، و�ضاعت �ملقايي�ض، و�ضار 
مبقدور كل و�حد منا �تخاذ موقف معن، و�لدفاع عنه حدَّ �ملوت، 
بع���د �أن �أم�ض���ت �لنا����ض فرق���ًا، ت�ضايع م���ن ت�ضاي���ع، وتخا�ضم من 

تخا�ضم، و�لكل يقول بالولء، و�لكل طامع، و�لكل قاتل.
  وقائ���ع كهذه لن ينجو منها �إل �لعاق���ل، و�أيُّ عاقل؟ ذلك هو �لذي 
ل يدي���ن بدين �أحدً�، ول يتمذهب مبذهب �أح���د، ول يخون �أحدً�، 
ول ي�ضطف مع �أحد، ول يقاتل مع �أحد، ول يقول كلمة حقٍّ لأحد، 
وبحق �أحد، �إذ كل كلمة موقف، وكل موقف �نحياز، ولكلِّ �نحياز 
ه���م ببع�ض، لذ�  ثم���ن �أقله ح���زُّ يف �لرقاب، فالق���وم يرتب�ُض بع�ضُ

عليك �أل تكون.
  في���ا بني: ت���رب�أ �أمامهم من قمي�ض عثمان، وم���ن كل ر�ية �ضود�ء 
�أو حمر�ء، ول تقل �ضيئًا بحرب عائ�ضة و�لزبر، وعلي ومعاوية، 
و�حل�ض���ن ويزي���د، و�إي���اك �أن تقول بر�أي ممد ب���ن �حلنفية يف 
�لعت���ز�ل، وجتاهل كل م���ا تعرفه عن �ضلح �حل�ض���ن، �ضلم �أمرهم 
�ىل �لل���ه، فالدول���ة �لموية دول���ة فتوحات و�أ�ضاطي���ل، وهي حق 
�ضاقه �لل���ه لكبرهم عند بع�ضهم، و�لدول���ة �لعبا�ضية ع�ضر ذهبي 
وعلم وبناء عند �آخرين، فال ت�ضتم �لغز�ة، �لفر�ض منهم و�لتر�ك، 
�ل�ضالجق���ة و�لبويهين، �خلروف �ل�ض���ود و�لبي�ض، �لعثمانين 
و�ل�ضفوي���ن، ول �لمريكان ول �لجنلي���ز حتى ول �لذين دخلو� 
�لعر�ق على دباباتهم، �إذ كله���م �ضرفاء ووطنيون، يريدون �خلر 
للب���الد، و�إن كانت عرب بو�بة �لدم، فال���دم �لعر�قي رخي�ض، وهم 

مقون ! و�إل ما معنى �أْن تذهب بقدمك �ىل هناك.؟
   و�حلرب قائمة بن فرن�ضا و�ملانيا ما تز�ل، يقرتح رينو�ر �لبن 
)�ملخ���رج( �ل�ضاب���ط �لعائد جريح���ًا من �حلرب عل���ى �بيه رينو�ر 
�لر�ض���ام ��ضاف���ة �ضيئ من �أثٍر �حلرب على �أح���دى لوحاته، فيقول 
�لر�ض���ام:” هل عليَّ �أْن ��ضيف �ضيئ���ًا من �للون �ل�ضود مثاًل؟ هنا، 
يف �حلي���اة �لكثر مما يبعث �حلزن، ل���ذ�، ل �أن �أ�ضيف �ملزيد من 
�لفق���ر و�لياأ�ض و�مل���وت لهذ� �لك���ون، لي�ض هذ� م���ن �خت�ضا�ضي، 
في�ضاأل���ه:” وماذ� عن �حل���رب”؟ فيقول:” ول حت���ى �حلرب” لقد 

كنت �أر�ضم طو�ل حياتي، كما لو �نني طفل«.
  مل���اذ� علين���ا �أن نك���ون م���ع ه���ذ� �لفري���ق �أو ذ�ك؟ ه���ل بينه���م من 
ميثلنا، نحن مع�ضر �ملتطلع���ن للحياة؟ �أيعاب علينا �أننا ل ننتمي 
للح���رب؟ ومل���اذ� ننتمي؟ َم���ْن للجمال �إذن؟ م���ن لر�ئحة �حلياة يف 
�لرغيف؟ لق���د قلنا وكتبنا �لكثر �لذي يدعو �لنا�ض للحياة، وقلنا 
خ���ذو� ما حملتم على جم���ال جحودكم، وما خزنت���م يف بيتوتكم، 
وم���ا ��ضتودعت���م يف �مل�ض���ارف، د�خ���ل وخ���ارج �لع���ر�ق، خ���ذو� 
�لعر�ق كل���ه، و�لر�ض �ملغرو�ض���ة و�لبور �ي�ض���ًا، ��ضت�ضلحو� ما 
�ضئتم منه���ا، و�لتي ��ضتوليتم عليها، وخ���ذو� �ل�ضيار�ت �لفارهة، 
�مل�ضفح���ة وغ���ر �مل�ضفح���ة، �لبن���ادق �لر�ضا�ضة وغ���ر �لر�ضا�ضة، 
و�مل�ضد�ض���ات �لكامت���ة وغ���ر �لكامت���ة، خ���ذو� �أرق���ام ح�ضابتن���ا 
�ل�ضرية و�ملعلن���ة و�لوهمية، تلك �لت���ي يف �ملا�ضرتكارد، ونخيل، 
و�لك���ي كارت، خذو� �رباحه���ا وفو�ئدها وما ظل يف �أر�ضدتنا من 
�لدنان���ر، حولوه���ا دولر�ت و�أي���ور�ت وتومانات ول���ر�ت  .. ؟ 
لك���ن، �تركو� دمنا �لذي يف �لعناق، ن�ضهد �لله �أننا ما زلنا لبائن، 
لبابنة، لبونات، ل متلك من �مرها �ضيئًا، و�أنتم متلكون كل �ضيء .  

قناطر

ابن اللبون العراقي

اإرادة الأمة وال�شرعية الثورية

�شّبان عراقيون يجهدون ل�شياغة هوية وطنية ممهورة بالدم
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كاثري���ن  الفرن�سي���ة  النجم���ة  ح�سل���ت 
دين���وف 78عام���ا عل���ى جائ���زة الأ�سد 
الذهب���ي الت���ي �سب���ق وان نالته���ا لعدة 
مرات يف مهرجان البندقية ال�سينمائي 
يف اواخ���ر اآب الفائ���ت ، ويعترب اغلب 
مثله���م  ايطالي���ة  دين���وف  اليطالي���ن 
ب�سب���ب عالقته���ا اخلا�س���ة م���ع ايطاليا 
وت�سويره���ا  له���ا  زياراته���ا  وتك���رار 
من���ذ  فيه���ا  الف���الم  م���ن  الع�س���رات 
�سن���وات ال�ستين���ات اذ �سكل���ت ثنائي���ا 
�سينمائي���ا �سهريا مع النج���م اليطايل 
ما�سرتوي���اين  مار�سيلل���و  الكب���ري 
خري���ف  يف  الأول  لقاوؤه���م  ..وج���رى 
من���زل  يف  ع�س���اء  خ���الل   1970 ع���ام 
رومان بولن�سك���ي يف لندن حيث كان 
ما�سرتوي���اين ي�سور اآخر م�ساهد فيلم 
ل���ه هن���اك.وكان يبل���غ م���ن العم���ر 46 
عاًم���ا ، وهي تبلغ من العم���ر 27 عاًما.
وكانت النجمة فاي دوناواي قد تركت 
ما�سرتوياين ال���ذي ا�ستهربالعديد من 
العالق���ات الن�سائي���ة... وتقول دينوف 
ان ما�سرتوين���ي مل يفتنه���ا ومل يعم���ل 
�سح���ره عل���ى الفور بل انه���ا مل تتعرف 
علي���ه يف البداي���ة لأن دوره تطلب منه 
حلق راأ�س���ه ..لكنهما تقارب���ا بعد فرتة 
وجيزة وقدما فيلما معا وانتهى الفيلم 
كما تقول دين���وف وبقي ما�سرتوياين 
يف حياتها مل���دة اأربع �سن���وات لي�سكال 

اأح���د اأك���ر الأزواج بريًقا يف ال�سينما. 
كان���ا يعي�س���ان يف باري����س ويف ع���ام 
1972 اأجنبا ابن���ة تدعى كيارا ، وهي 
���ا اأ�سبح���ت ممثل���ة يف امل�ستقبل. اأي�سً

لكن ما�سرتوياين كان ل يزال متزوجًا 
يف اإيطاليا ولي�س لديه نية للطالق. لذا 
اأنهت دين���وف عالقتهما يف عام 1974 
“بقينا  ،وق���ال ما�سرتوي���اين بعده���ا: 

اأف�سل الأ�سدقاء يف العامل”.
)النفو����س  فيل���م  ت�سويره���ا  واثن���اء 
املفقودة( لدين���و ري�سي عام 1977يف 
البندقي���ة ،قال���ت دينوف ع���ن ال�سينما 
اليطالي���ة “اأح���ب الأف���الم الإيطالي���ة. 
لأن الن�سو����س تتنف�س، وتعي�س. اأجد 
الن�سو����س ب�سكل عام اأك���ر تف�سياًل ، 
واأك���ر ث���راًء ، كما ان ل���دى الإيطالين 
اإح�سا����س رائع بال�سخري���ة” .. وكانت 
له���ا  اإيط���ايل  فيل���م  اأول  �س���ورت  ق���د 
يف �س���ن الع�سري���ن بعن���وان )باحل���ب 
والغ�س���ب( م���ع �سامي فراي. ث���م فيلم 
ليزا ع���ام )1972( ملارك���و فرييري مع 
ما�سرتوي���اين. ث���م مث���ل الزوجان مرة 
اأخ���رى مع فرييري عام 1974 يف فيلم 
)لتلم�س املراة البي�ساء( وهوحماكاة 
�ساخ���رة ملعركة ليت���ل بيجورن..وفيلم 
ع���ام  يف   ) الكب���رية  )الربجوازي���ة 
1974 ملوري���و بولوغنين���ي املقتب����س 
م���ن ق�س���ة واقعي���ة حدث���ت يف بداي���ة 
الق���رن الع�سري���ن ، ثم فيل���م )مق�سورة 
الع�س���اق( ل�سريجي���و �سيت���ي يف ع���ام 
1977، ف�س���ال ع���ن فيل���م )�سريط���ة اأن 

تك���ون فت���اة( ملاري���و مونيت�سيل���ي عام 
1986..وتع���د كاثري���ن دين���وف اأ�سهر 
ممثلة فرن�سي���ة يف اإيطاليا حيث كانت 
تق���وم برح���الت متك���ررة اىل ايطاليا.

كم���ا انه���ا تعرب ع���ن نف�سه���ا بالإيطالية 
بطالق���ة. وعندم���ا كان���ت ابنته���ا كيارا 
طفلة ، حتدث���ت معها بالإيطالية “حتى 
تبق���ى  والدها”.لكنه���ا  لغ���ة  تن�س���ى  ل 
مت  وق���د  الأ�سه���ر  الفرن�سي���ة  النجم���ة 
تر�سيحهاجلائزةالأو�سكار،وجنح���ت 
يف اأن تك���ون اأيقون���ًة يف عامل ال�سينما 
الفرن�سي���ة من خالل اأدواره���ا املميزة، 

وجمالها الباهر. 
ُول���دت كاثرين دون���وف يف عام 1943 
يف باري�س – فرن�سا من اأبوين يعمالن 
مدر�س���ة  يف  ودر�س���ت  التمثي���ل  يف 
كاثوليكية وق���ررت ا�ستخدام ا�سم امها 
قب���ل الزواج )دون���وف( كا�سم فني لها. 
ويف ال�ستيني���ات م���ن الق���رن املا�س���ي 
اأ�سبح���ت جنمة يف ع���امل التمثيل بعد 
اأدائه���ا يف فيل���م )مظ���الت �سريبورغ(، 
واأ�سبحت واحدًة من اأهم املمثالت يف 
عامل �سناع���ة الأفالم.واأ�ّس�ست دونوف 
ال�سينم���ا  يف  رائ���دًة  مكان���ًة  لنف�سه���ا 
العاملية باأفالم مثل: )نفور(عام 1965،  
و)ي���وم جميل( عام 1967، و)اجلوع( 

عام 1983.
وح�سلت دون���وف على جائزتي �سيزار 
لل�سينم���ا  الفرن�سي���ة  الأكادميي���ة  م���ن 
ع���ن فيلميها )امل���رتو الخ���ري( و)الهند 
���ا  ال�سيني���ة(، وال���ذي نال���ت عن���ه اأي�سً

الأو�سكار.ارتبط���ت  تر�سيًح���ا جلائ���زة 
ف���ادمي  روج���ر  املخ���رج  م���ع  بعالق���ة 
واأجنبت منه ابًن���ا هو كري�ستيان فادمي 
ع���ام 1963، ث���م تزوج���ت بعده���ا م���ن 
امل�س���ور الفوتوغرايف دافي���د بيلي عام 

1965 وا�ستم���ر زواجهم���ا حت���ى ع���ام 
1972، حيث ب���داأت عالقتها ثم زواجها 
مع اليطايل مار�سيللو ما�سرتوياين ..

دخل���ت كاثري���ن دون���وف جم���ال العمل 
الإن�س���اين م���ن خ���الل م�ساهمته���ا م���ع 

منظمات مثل اأطفال اأفريقيا، ومرا�سلون 
م���ن  للعدي���د  بالإ�ساف���ة  ح���دود،  ب���ال 
اجلمعيات اخلريية التي حتارب الإيدز 
وال�سرطان،كم���ا �ساهم���ت يف برنام���ٍج 
تابٍع ملنظم���ة العفو الدولي���ة يهدف اإىل 

اإلغاء عقوب���ة الإعدام.ودافعت اي�ساعن 
الن�ساءاللوات���ي قمن بعملية الإجها�س.

ويف ع���ام 1988 اطلق���ت دونوف عطرا 
يحم���ل ا�سمه���ا ، ا�ساف���ة اىل عمله���ا مع 
العديد م���ن امل���اركات العاملي���ة لت�سميم 
ع���ام  ..ويف  والأحذي���ة  املجوه���رات 
2018 اأطلق���ت دون���وف مع مئ���ة امراأة 
 Me too ا حلركة��� اأخ���رى بياًنا مناه�سً
معت���ربات اأّن النا����س ب���داأت تخلط بن 

جرمية التحر�س والغت�ساب.
ومل تق���ف دون���وف عن���د التمثي���ل ب���ل 
دخل���ت عامل الإنتاج عام 1988 ،وخالل 
الت�سعيني���ات قدم���ت عدة اأف���الم اأبرزها 
1998 والذي  فان���دوم” ع���ام  “بال����س 
نال���ت م���ن خالل���ه جائ���زة كاأ����س فولبي 
يف مهرج���ان البندقي���ة ال�سينمائ���ي عن 
اأدائه���ا ل�سخ�سية ماري���ان ماليفري.ومت 
تر�سيحه���ا ع���ام 2000جلائ���زة اأف�س���ل 
ممثل���ة م�ساعدة ع���ن فيل���م )الرق�س يف 
الظالم( كما �ساركت يف فيلم  )امراة 8( 
ع���ام 2000 والذي نالت عن���ه جائزتن 
يف مهرج���ان برل���ن ال�سينمائ���ي هم���ا: 
لأف�س���ل  الأوروبي���ة  الأف���الم  جائ���زة 
ممثل���ة، وجائ���زة الدب الف�س���ي لأف�سل 
طاقم ممثل���ن.ويف ع���ام 2005 ن�سرت 
دون���وف مذكراتها بالفرن�سي���ة بعنوان 
)يف ظ���ل نف�سي(وبالجنليزية بعنوان 
)يومي���ات كاتري���ن دون���وف اخلا�س���ة( 
اكادميي���ة  قب���ل  م���ن  اختياره���ا  ،ومت 
ال�سينما الوروبية عام 2013 لتح�سل 

على جائزة الجناز

غّيب الموت المخرج ال�سينمائي الفرن�سي 
ال�سوي�سري جان لوك غودار، اأحد اآباء ما ُيعرف 

بـ«الموجة الجديدة«، واأعلنت عائلته في 
بيان اأنه توفي الثالثاء في منزله ببلدة رول 

ال�سوي�سرية عن 91 عامًا.

ونقل البيان املقت�سب عن زوجة غودار اآن ماري مييفيل 
ومنتجي���ه اأنه »تويف يف 13 �سبتمرب)اأيلول(« اجلاري . 
واأفاد البيان ب���اأن »اأي مرا�سم ر�سمية لن تقام«، مو�سحًا 
اأن غودار »تويف ب�سالم يف منزله حماطًا باأفراد عائلته، 

واأن »جثمانه �سُيحرق«.
وق���ال وكي���ل العائل���ة لل�س���وؤون القانوني���ة وال�سريبية، 
باتري���ك جانريه، اإن الإعالن عن الوف���اة كان ُيفرت�س اأن 
يح�س���ل بعد »يوم���ن«، مو�سًحا اأن البي���ان املوزع ُكتب 

على عجل بعد ت�سّرب خرب الوفاة اإىل الإعالم.
واأ�س���ار اإىل اأن غ���ودار م���ات »ب�سالم يف منزل���ه، حماًطا 
بزوجت���ه«. واأ�س���اف اأن ح���رق اجلثة �سيح�س���ل »خالل 
يوم���ن ورمب���ا غ���دا«، مو�سح���ا اأن »الرم���اد �سيبقى مع 
زوجت���ه«. و�سدد عل���ى اأن حرق اجلثة »يج���ب اأن يحدث 

فعاًل يف جو من اخل�سو�سية«.
ونع���اه الرئي�س الفرن�س���ي اإميانويل ماك���رون، قائاًل اإن 

فرن�سا فقدت »كنزًا وطنيًا«.
وكت���ب ماك���رون عل���ى توي���رت »جان ل���وك ج���ودار اأكر 
�سانع���ي اأفالم املوجة اجلدي���دة رمزية... لقد فقدنا كنزًا 
 Jean-Luc )بالفرن�سي���ة  غ���ودار  وطنيًا«.جان-ل���وك 
Godard؛ ول���د يف 30 دي�سم���رب 1930( ه���و خم���رج 
اأف���الم فرن�سي واأحد اأبرز اأع�ساء حركة املوجة اجلديدة 

ال�سينمائية.
ولد غ���ودار يف باري�س لأبوي���ن �سوي�سرين-فرن�سين، 
در����س يف جامعة �سورب���ون يف باري�س. اأثن���اء درا�سته 

يف ال�سورون ان�سم اإىل جمموعة هواة �سينما فرن�سين 
�سم���ت فرن�س���وا تريف���و، ج���اك ريفي���ت واإري���ك رومري. 
ح���ن اأ�س�س اأندري���ه بازين جملت���ه ال�سينمائي���ة املوؤثرة 

)كرا�سات ال�سينما( كان من كتابها الأوائل.
العدي���د م���ن اأفالم غودار تتح���دى الأع���راف ال�سينمائية 
املتبع���ة يف هولي���وود اأو يف ال�سينم���ا الفرن�سية يف تلك 
الف���رتة. يعت���ربه البع����س اأ�س���د �سانع���ي اأف���الم املوجة 
اجلدي���دة تطرف���ا. تع���رب اأفالم���ه ع���ن اآرائ���ه ال�سيا�سي���ة 
ومعرفت���ه بتاريخ ال�سينم���ا وكثريا ما ي�ستع���ن باأفالمه 

بالفل�سفتن الوجودية واملارك�سية.
ب���داأت عالق���ة غ���ودار بال�سينما ع���ن طريق حق���ل النقد. 
اأ�س�س اأ�س���وة باإريك روم���ر وريفيتا املجل���ة ال�سينمائية 
)جمل���ة ال�سينم���ا( الت���ي �س���در منه���ا خم�س���ة اأع���داد يف 
اخلم�سينات. عندم���ا اأ�س�س اأندريه بازين املجلة النقدية 
)كرا�س���ات ال�سينم���ا( ع���ام 1951، كان غ���ودار، ريفيت���ا 
وروم���ر من اأوائ���ل كتابها. ومث���ل العديد م���ن كتاب قام 

غودار ببع�س املحاولت ال�سينمائية قبل عام 1960.
ق���ام غ���ودار، اأثناء �سغل���ه عامل بناء يف �س���د عام 1953 
بت�سوير فيلم وثائقي حول عملية البناء بعنوان العملية 
باط���ون. وبينم���ا كان يعمل يف جملة كرا�س���ات ال�سينما 
اأجنز )عن ام���راأة غاجن( فيلم ق�سري من 10 دقائق؛ فيلم 
ق�س���ري اآخر )1958 الذي كان بغالبيته مكون من مقاطع 
غري م�ستخدم���ة �سورها تريفو. ع���ام 1958 قام بفيلمه 
الق�سري الخ���ري، Charlotte et son Jules )�سارلوت 
وابنها جول(، الذي ح���از بف�سله على �سهرة. كان الفيلم 

حتية جلان كوكتو.
ا�ستم���ر غودار بكتابته النقدية واأ�سبح اأحد اأهم موؤيدي 

املوجة اجلديدة.
بعد م�ساهدته فيلم اأور�سون ويلز قرر عمل فيلمه الطويل 
الأول )حت���ى انقطاع النف����س، 1960( بطولة جان بول 
بلمون���دو وجن �سيربغ. حاز الفيل���م على اإعجاب النقاد 
واجلمهور يف فرن�سا يف �ستى اأنحاء العامل وقد عرّب عن 
اأ�سل���وب املوجة اجلديدة، وحوى العدي���د من الإ�سارات 
اإىل عنا�س���ر من الأفالم الأمريكية. وظ���ف الفيلم العديد 
م���ن التقني���ات امل�ستحدث���ة يف املونتاج. جناح���ه التايل 
كان Vivre sa vie )لتح���ي حياتها، 1962(. يف ال�سنة 
التالية اأخرج )عائلة كرابنيري(، حتية للمخرج الفرن�سي 

جان فيجو.
يف 1961 ت���زود املمثلي���ة الدمناركي���ة اآن���ا كارينا، ويف 

عام 1964 اأ�س�س معها �سركة الإنتاج اأفالم اأنو�سكا. عام 
1964 اأخ���رج Pierrot le fou )بي���ري املجن���ون( وفيلم 

اخليال العلمي ، يف نهاية ذلك العام طلق كارينا.
العدي���د من اأف���الم غودار كانت ذات طاب���ع �سيا�سي. اأحد 
اأفالمه املبكرة )اجلندي ال�سغري( كان عن حرب التحرير 
اجلزائري���ة حاول في���ه التعبري عن الواق���ع املركب دون 
التحيز لراأي ايديولوجي معن. يف ال�ستينات بداأ يدمج 
ال�سيا�سة يف اأفالم مث���ل وبيري املجنون، الذان عربا عن 
الغرتاب. ثم بداأ مييل للر�سالة ال�سيا�سية الوا�سحة يف 
اأفالم���ه مثال )رج���ويل اأنث���وي، 1966( ويف )�سنع يف 
الوليات املتحدة، 1966(. عام 1967 اأخرج )ال�سينية( 

وتزوج النجمة اآن فيازم�سكي اأثناء ت�سويره.
بالهتم���ام  غ���ودار  ب���داأ  ال�ستين���ات  نهاي���ة  خ���الل 
بالأيديولوجي���ة املاوي���ة. اأق���ام جمموع���ة ال�سينمائي���ن 
ال�سرتاكي���ة مع جان بيري غوري���ن واأنتج اأفالما ق�سرية 
ع���ربت عن وجهة نظره ال�سيا�سية. يف هذه الفرتة �سافر 
كث���ريا و�س���ور العديد من الفيلم، بع�سه���م مل يكتمل ومل 
 Week End يعر����س. فيلمه املناوئ لثقاف���ة ال�ستهالك
)نهاي���ة الأ�سبوع( عر����س ع���ام 1967. اأ�سبحت اأفالمه 
�سيا�سي���ة وجتريبي���ة، وبقي���ت اأفالم���ه كذل���ك حت���ى عام 

.1980
ع���اد غ���ودار لعمل اأف���الم اأك���ر تقليدي���ة يف )كل لنف�سه، 
1980(، الفيلم الأول من �سل�سلة اأفالم عادية ن�سبيا ذات 
عنا�سر من ال�سرية الذاتي���ة. مع ذلك اأحد اأفالمه )مرمي، 
اأنا اأحيي���ك( اأثار جدل وقد اأدانت���ه الكني�سة الكاثوليكية 
مدعي���ة احت���واءه هرطقة. فيلم امللك ل���ري )1987( انتقد 

وليم �سك�سبري ولغته.
ويع���د غودار من املخرجن الأكر �سهرة يف العامل، ويف 
 Breathless ر�سيده اأعم���ال �سينمائية كال�سيكية، مثل
وContempt، األهم���ت اأجي���اًل م���ن املخرج���ن لحق���ًا، 
بينه���م بري���ان دي باملا ومارت���ن �سكور�سي���زي و�ستيفن 

�سوديربرغ وكويننت تارانتينو وجيم جارمو�س.
ويف ع���ام 2010، منح جائزة اأو�سكار فخرية عن جممل 
م�سريته ال�سينمائية، رغم كونه منتقدًا �سر�سًا لهوليوود 
و�سخ�سي���ة مث���رية للجدل، ب�سبب مواقف���ه من الحتالل 
الإ�سرائيل���ي ودفاعه العلن���ي عن الق�سي���ة الفل�سطينية. 
واأعل���ن غ���ودار حينه���ا اأنه ل���ن يذه���ب �سخ�سي���ا لت�سلم 
اجلائزة. و�سم غودار يف فيلمه الوثائقي “هنا وهناك” 
)1976( �س���ورًا لزعيم النازي���ة اأدولف هتلر، اإىل جانب 

�سور لرئي�سة وزراء الحتالل ال�سابقة غولدا مائري.
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يف اأ�سب���وع واحد م���ن عام 1065 �ساهدت �سونت���اغ بن ثمانية 
اىل اأح���د ع�س���رة فيلما. لك���ن مل يكن لديه���ا، ال نادرا، م���ا تكتبه 
ح���ول اأعم���ال املخرج���ن المريكي���ن الكال�سيكين، واأن���ا اأ�سك 
ب���اأن ال�سبب �سيكون موجودا يف قائم���ة اخرى تعّدها – ) افالم 
�ساهدتها واأنا طفلة، عندما ظهرت لأول مّرة على ال�سا�سة. ( انها 
قائمة من خم�سن فيلما، من �سمنها » املواطن كن »، » الدكتاتور 
العظي���م »، » ظل من �سك »، » احلى �سنوات عمرنا »، » كازابالنكا 
»، » �سقراء الفراول���ة » و« �ساحر اأوز ». مقارباتها النقدية لأفالم 
هولي���وود – ه���ذا يعن���ي، جتاهله���ا جوهريا -  تبّن لن���ا انها مل 
ت�ستطع اأن ترتب ت�سلياتها التجارية والعاّمية يف عطالت نهاية 
ال�سبوع بجانب روائع بيكا�سو التكعيبية ورباعيات بيتهوفن. 
وهذا يف�ّسر يوميات اخرى مربكة حول الأفالم، من نف�س ال�سنة 
: )) اأف���الم ’’ الدرج���ة �سفر ‘‘ مث���ل اأفالم- بي ] اأف���الم مبيزانية 
واطئ���ة من نوعية رديئة [ – غري حمكم���ة ال�سكل؛ بدل من ذلك، 

عنف املو�سوع وا�سح (.
ينتب���ه ريت�سارد ب���رودي اىل اأن غ���ودار والآخ���رون من املوجة 
اجلدي���دة الفرن�سية مل يع���ريوا اإنتباه���ا اىل الت�سنيف الداخلي 
لال�ستوديه���ات من الأفالم من �سن���ف اأي اأو بي؛ ال�سبب الوحيد 
الذي يجعل النّقاد اأمثال �سونتاغ يكلفون اأنف�سهم عناء م�ساهدة 
اأف���الم- ب���ي، يف 1965، كان اأن اولئ���ك املخرج���ن، وجي���ل من 
اأ�سالفه���م، ح���ددوا خمرجن عظ���ام واأعم���ال عظيم���ة يتوارون 
خل���ف وظائفه���م املزدري���ة يف تلك الف���الم الرديئ���ة، وراأوا اأنهم 
ميك���ن اأن يكونوا اأي �سيء عدا كونه���م ل�سكالنين ووا�سحن. 
َعِرفْت �سونتاغ ان ثمة �سيء ما مهم يف افالم مثل هذه، لكن هذه 
الأف���الم تنتم���ي اىل ذات �سونتاغ الأك���ر �سبابا والأق���ل دراية، 
لذل���ك اأبعدته���م اىل فئة ال� ’’ مع�سك���ر ‘‘ وعاملتهم كعامل منف�سل 
– ورف�س���ت م�ساهمته���م يف ما اإعتربته فن ال�سينما احلقيقي، 

�سينما غودار.
اأن���ا مع التف�سري. عنوان مقال���ة �سونتاغ ال�سهرية » �سد التف�سري 
»، ال���ذي ا�سبح اي�سا عنوانا لكتاب ي�س���م جمموعة مقالت لها، 
ل يالئ���م طريق���ة ناجعة يف م�ساهدة الأفالم، �س���واء كانت اأفالما 

لهت�سكوك اأو لغودار.
توؤك���د �سونت���اغ عل���ى اأن ) الو�س���وح هو الي���وم القيم���ة العليا، 
والأك���ر حت���ررا يف الفن – ويف النق���د، ( واإ�ست�سهدت، كامثلة، 
باأف���الم بري�س���ون واأوزو وفيل���م رين���وار » قواع���د اللعب���ة ». مل 
ميكنه���ا ان جت���د اأي اأف���الم هوليوودية ت�سعه���ا يف القائمة، لأن 
خمرج���ي هولي���وود، يف الواق���ع، مل ي�سع���وا وراء الو�س���وح 
ومل ينج���زوه، ب���ل خلقوا اأنظمة رمزية حمكم���ة بوا�سطة براعة 
اإ�ستثنائية. عندما ُيظِهر هت�سكول لفة �سعر كيم نوفاك امل�سدودة 
م���ن اخللف يف فيلم » فريتيغو »، فه���و ل يعر�س مهارة ت�سفيفة 
�سعر بل يبدع بديل تنا�سلي، �سبكة ايروتيكية  ليوقع يف �سركها 
ال�سابط الالمبايل جيم�س �ستي���وارت. ) وفيما بعد، يف الفيلم، 
يعر����س ه���و مه���ارة ت�سفيف���ة ال�سعر – ك���ي مي�س���رح الهاج�س 

الفت�سي لل�سينما، وهاج�سه اخلا�س به، برباعة. (
حن تتن���ازل �سونتاغ بالإ�س���ارة اىل خمرجي هولي���وود، فاأنها 
ت�س���يء فهمهم، تكّومهم مع نظام ا�ستوديو كمجموع وت�سغطهم 
داخ���ل حدود حتاملها النقدي : ) يف الأفالم اجليدة، هناك دائما 
اإخراجية حتررنا بالكام���ل من ال�سهوة اىل التف�سري. العديد من 
اأفالم هوليوود القدمية، مثل اأفالم كوكر، وال�س، هاوك�س وعدد 
ل يح�س���ى م���ن خمرج���ن اآخرين، لها ه���ذه الطبيع���ة التحررية 
مقاب���ل الرمزي���ة، ل اأقل من اأف�س���ل اأعمال املخرج���ن الوربين 
اجل���دد، مث���ل فيلم » اطل���ق النار على ع���ازف البيان���و » و« جول 
وجي���م » لفران�س���وا تريفو، » عل���ى اآخر نف����س » و« حتيا حياتها 

» لغودار، » املغامرة » لأنطونيوين » و« اخلطيبة » لأوملي. (

اأنا مع التف�سير. عنوان مقالة �سونتاغ 
ال�سهيرة » �سد التف�سير »، الذي ا�سبح اي�سا 
عنوانا لكتاب ي�سم مجموعة مقاالت لها، ال 
يالئم طريقة ناجعة في م�ساهدة االأفالم، 

�سواء كانت اأفالما لهت�سكوك اأو لغودار.

ماجن���ا  ال�سعودي���ة  ال�سرك���ة  اأطلق���ت   
لالإنت���اج العر����س الأول لفيل���م »الرحل���ة« 
يف اإندوني�سي���ا مبدينة جاكرت���ا يف �سالة 
 « CGV FX SUDIRMAN عر����س » 
وتال ذلك اإطالق فيلم »الرحلة » يف ماليزيا 
حي���ث احت�سنت���ه كوالملب���ور يف »متحف 
الفن الإ�سالم���ي« والذي يعد اأكرب واأ�سخم 
متح���ف يف جن���وب �س���رق اآ�سي���ا بح�سور 
ر�سم���ي لع���دٍد م���ن ال�سف���راء وامل�سوؤولن.  
وتاأت���ي ه���ذه اخلط���وة تعزي���ًزا للتوا�سل 

الثقايف واحل�ساري مع البلدين. 
ب�سب���ب  الإط���الق  تاأخ���ري  م���ن  وبالرغ���م 
الإج���راءات الحرتازي���ة لكوفي���د19- يف 
ماليزي���ا واإندوني�سي���ا اإل اأن اإطالق الفيلم 

ح�س���د ح�س���ور ع���دٍد كب���ري م���ن اجلمهور 
ون���ال على ردود فع���ل اإيجابية يف و�سائل 
الإعالم ومواق���ع التوا�سل الجتماعي كال 
الدولت���ن من حم���رتيف �سناع���ة املحتوى 
واجلماهري املحبة لالأمني.  وياأتي ذلك يف 

اإطار �سعي ماجنا لالإنتاج اإىل اإلهام �سباب 
امل�ستقبل من خ���الل اأعمال ابداعية تر�سي 

ذائقه اجلمهور الكبري الرفيعة.
ا اأن فيل���م “الرحلة”  اجلدي���ر بالذك���ر اأي�سً
ح�س���د موؤخ���ًرا جائ���زة “�سيبتيميو����س” 

ت�سني���ف  حت���ت  هولن���دا  اأم�س���رتدام  يف 
اأف�س���ل فيلم جتريبي، حي���ث يعد اأول فيلم 
�سينمائي �سع���ودي وعربي يح�سد جائزة 
املهرجان���ات  يف  جتريب���ي  فيل���م  اأف�س���ل 
الدولي���ة. كم���ا حق���ق الفيلم جناًح���ا باهًرا 
يف عر�س���ه الأخ���ري على �سا�س���ات امل�سرح 
ال�سين���ي العريق بهولي���وود، اأمريكا، بعد 
عر�س���ه يف دول ال�س���رق الأو�سط و�سمال 
اأفريقي���ا والياب���ان م���ن جه���ة اأُخ���رى، كما 
“الرحل���ة” للم�ساه���دة  يتوف���ر الآن فيل���م 
عل���ى اأكر م���ن 100 من�سة عاملي���ة وبعدة 

دبلجات.  
وعلق د. ع�سام بخاري، الرئي�س التنفيذي 
ل�سرك���ة ماجن���ا لالإنتاج واملنت���ج التنفيذي 
لفيل���م “الرحلة” عل���ى التفاقي���ة قائاًل: “ 
ن�سعد على ال���دوام باإجنازات فيلم الرحلة 
وبحظوت���ه يف عرو�س���ه الأوىل يف جميع 
اأنح���اء الع���امل ويف خمتل���ف املناطق التي 
دائًما م���ا ت�سهد ح�سوًرا باه���ًرا وتعليقات 

ت�سيد بجودة الفيلم التي يناف�س بها اأعلى 
املعاي���ري العاملية. هذه اجل���ولت الزاخرة 
لفيل���م الرحلة يف اأنح���اء الع���امل ماهي اإل 
دلي���ٌل على كفاءة املواه���ب ال�سعودية التي 
عمل���ت علي���ه حي���ث اأن���ا ن�سع���ى دوًم���ا يف 
ماجن���ا لالإنت���اج لإي�س���ال الف���ن ال�سعودي 

والعربي للعامل.” 
وق���د اأخرج فيل���م “الرحلة” ال���ذي اأنتجته 
م���ع  بالتع���اون  لالإنت���اج،  ماجن���ا  �سرك���ة 
ت���وي  العري���ق  الياب���اين  ال�ستدي���و 
�سيزون���و  الياب���اين  املخ���رج  اأنيمي�س���ن، 
كوب���ون. ويحكي الفيلم ق�س���ة ا�ستوحيت 
م���ن ح�س���ارات �سب���ه اجلزي���رة العربي���ة 
وال�س���رق الأو�س���ط القدمي���ة خلل���ق خيال 
ت�س���وري تاريخ���ي لالأجي���ال التالي���ة ع���ن 
اأح���داث ملحمية �سنعت اأث���ًرا يف التاريخ 
الإ�سالمي. ول�سن���ع الأثر ذاته يف الذاكرة 
يقدم فيلم الرحلة عدة اأ�ساليب فنية اأخاذة 

واآ�سرة لعن املُ�ساهد. 

عن عمر ناهز الـ 91 عامًا
الموت يغيب جان لوك غودار اآخر عمالقة الموجة الفرن�سية الجديدة

ويعتبرها اغلب االيطاليين )ايطالية(

كاثرين دونوف الكثر ح�سول على الأ�سد الذهبي

مانجا للإنتاج تطلق فيلم "الرحلة" في اإندوني�سيا وماليزيا 



 متابعة املدى 

بدوره���ا، اأو�ضح���ت وكال���ة الأنب���اء 
بابا����س  اأن  احلكومي���ة،  اليوناني���ة 
)املول���ودة با�ض���م اإيرين���ي ليليك���و( 
توفيت �ضباح الأربعاء. ومل تتوافر 
معلومات على الفور عن �ضبب وفاة 
بابا�س، لكّن و�ضعها ال�ضحي اأ�ضبح 

دقيقًا يف الآونة الأخرية.
ُول���دت اإيرين بابا����س يف الثالث من 
ايل���ول ع���ام 1926، وكان���ت واحدة 
اليوناني���ات  املمث���ات  اأ�ض���هر  م���ن 
ميلين���ا  جان���ب  اإىل  اخل���ارج  يف 
مريكوري، و�ضاركت يف نحو �ضتني 
فيلم���ًا خ���ال م�ض���ريتها املهنية التي 
امت���دت �ض���تة عق���ود. واأدت بابا����س 
اأدوار البطول���ة اإىل جان���ب ع���دد من 
اأ�ض���هر املمثلني كريت�ض���ارد بريتون، 

وكريك دوغا�س، وجيم�س كاغني، 
اأ�ض���هر  م���ن  فوي���ت. وكان  وج���ون 
فيل���م  يف  الأرمل���ة  دور  اأدواره���ا 
"هن���د  ودور  اليون���اين"،  "زورب���ا 
بن���ت عتب���ة" يف الن�ض���خة العاملي���ة 
من فيلم "الر�ض���الة"، كما ا�ض���ركت 
يف فيلم اأ�ضد ال�ضحراء الذي يروي 

ق�ض���ة عمر املختار؛ حي���ث اأدت دور 
»مربوكة«، وح�ض���لت اإيرين بابا�س 
عل���ى ع���دد م���ن اجلوائز، م���ن بينها 
جائ���زة اأف�ض���ل ممثل���ة ع���ام 1961 

ال�ض���ينمائي،  برل���ني  مهرج���ان  يف 
وجائزة الأ�ض���د الذهبي يف مهرجان 
جمم���ل  ع���ن   2009 ع���ام  البندقي���ة 
م�ض���ريتها الفنية. النجمة اليونانية 
الراحلة، تزوجت مرتني، واجربتها 
اآراوؤها ال�ضيا�ض���ية، عل���ى النفي يف 
يف  املتح���دة  والولي���ات  اإيطالي���ا 

1967-1974، عندما حكم املجل�س 
املتط���رف  اليمين���ي  الع�ض���كري 
�ض���هرة  لبابا����س  اليونان.وكان���ت 
وا�ض���عة يف اإيطالي���ا، حي���ث درجت 
على امل�ضاركة يف اأفام وم�ضل�ضات 
تلفزيوني���ة، من بينها دورها الأخري 

عام 2004.

على  امل�ضرف  العبا�س  ابو  حممود  الفنان 
امل��ه��رج��ان ق���ال يف ح��دي��ث ل�����)امل����دى( ان 
الطفل  ل�ضينما  مهرجان  اأول  هو  "هذا  
على  يعمل  الأوىل(،  )ال���دورة  ال��ع��راق  يف 
الكارتون  لأف��ام  النمطية  ال�ضورة  تغيري 
التي اعتاد الطفل م�ضاهدتها، وت�ضببت يف 
عزلته؛ لأننا �ضنقدم نتاجات �ضينما الطفل 
من القارات اخلم�س، وبهذا يحدث التنوع 
للطفل؛  اجلمعي  الوعي  وين�ضط  الثقايف 

البلدان."  ح�ضارة  واج��ه��ة  ال�ضينما  لأن 
هذا  ب���اأن  "ناأمل  ال��ع��ب��ا���س:  اب��و  وا���ض��اف 
العراقيني  ال�ضينمائيني  �ضي�ضجع  املهرجان 
وال���دول���ة ال��ع��راق��ي��ة ع��ل��ى اإن���ت���اج الأف����ام 

املوجهة للطفل".
فيما اكد ان هذا املهرجان ل يقف عند حدود 
ذلك  يتعدى  ب��ل  لن��ع��ق��اده،  الزمنية  امل���دة 
والأق�ضية  العراقية  املدن  ت�ضمل  لعرو�س 
الثقافة  لن�ضر  وال��ق�����ض��ب��ات؛  وال��ن��واح��ي 

عام  ويف  النائية  الأماكن  يف  ال�ضينمائية 
العبا�س  ابو  حممود  الفنان  وح��دد  كامل. 
ال��ث��اين  ن��ه��اي��ة �ضهر ت�����ض��ري��ن  ال��ف��رة م��ن 
 2022 عام  من  الول  كانون  �ضهر  وبداية 
ل�ضينما  الول  امل��ه��رج��ان  لق��ام��ة  م��وع��دا 
املهرجان  ان  م�ضيفا  ال��ع��راق  يف  الطفل 

�ضيعمل على  ال�ض�س التالية:  

* يعمل املهرجان على م�ضركات مع وزارة 
الثقافة العراقية، ووزارة الربية، ووزارة 
ومنظمة  الجتماعية،  وال�����ض��وؤون  العمل 
الفنانني  ونقابة  العراق،  فرع  اليوني�ضيف 

العراقيني، واملوؤ�ض�ضات املعنية بالطفولة.
* يكون الفتتاح مب�ضتوى يليق باحلدث، 
اأو  الف��ت��ت��اح،  يف  اأف��ام��ا  اأو  فليما  ي��ق��دم 
بالطفولة  تخت�س  ا�ضتعرا�ضية  عرو�ضا 

تقل  ل  ملدة  املهرجان  وي�ضتمر  وال�ضينما، 
يف  املهرجان  يتنقل  ث��م  اأي���ام،  خم�ضة  ع��ن 

املدن.
*  ُت��خ�����ض�����ُس ج���وائ���ُز م��ال��ي��ة و)ت����رويف( 
)الأول  الر�ضمية  امل�ضابقة  يف  للفائزين 
وال��ث��اين وال��ث��ال��ث( م��ن ك��ل فئة م��ن فئات 

اأفام.
من  مب��و���ض��وع  دورة  ك���ل  �ضتخت�س    *
ف��ال��دورة الأوىل  ال��ط��ف��ول��ة؛  م��و���ض��وع��ات 
ال�ضرطان(،  مر�ضى  )اأط��ف��ال  ع��ن  �ضتكون 

وتقدم لهم اأفام بطريقة ال�ضينما املتنقلة.
*  ت�ضت�ضاف يف كل دورة دولة من الدول 
َفة  امل�ضيَّ والدولة  الطفولة،  لأفام  املنتجة 

يف الدورة الأوىل )اليابان(.
تقديرية حتدد  ميزانية  املهرجان  يكلف    *
للمهرجان واجلهات  العليا  اللجنة  قبل  من 

ال�ضاندة.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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 �ض���درت عن دار املدى رواية "اأبناوؤه���م من بعدهم" لنيكول 
ماتي���و، ترجم���ة جابر ال�ض���امي، الرواي���ة الفائ���زة بحائزة 
الغونك���ور و�ض���فت بانه���ا رواية �ضيا�ض���ية باملعن���ى العميق 
للكلمة. لي�س لأنها تتناول مو�ضوعا �ضيا�ضيا بل لأنها �ضهادة 
عن املناطق املن�ض���ية واملهملة يف فرن�ض���ا. تلك املناطق التي 
تع���اين من انح�ض���ار ال�ض���ناعات واغ���اق املعام���ل واندثار 
الطبقات العاملة وو�ض���ف له���ذا التح���ول املجتمعي الكبري 
وتداعيات���ه القامت���ة عل���ى اجل�ض���م الجتماع���ي والثقايف. 
يف املنطق���ة الت���ي تق���ع فيه���ا اأح���داث الرواي���ة كان العمال 
ي�ض���وتون عادة للح���زب ال�ض���يوعي يف النتخاب���ات الآن 
�ضارت غالبيتهم ت�ضوت للحزب اليميني املتطرف والبقية 

تقاطع حتى فكرة الت�ضويت.

غالبية الأحزاب الدينية يف العراق 
حتلم باأن ت�ضتيقظ غدًا، لتجد اأن 

العلمانيني ومن جاورهم قد تبخروا 
من الوجود، واأ�ضبحوا ن�ضيًا 

من�ضيًا.
يف كل يوم تزيد حما�ضتهم بالنيل 

من القوى املدنية، اإىل درجة اأن 
اأحدهم خرج علينا يومًا ليقول، 

باحلرف الواحد، "لقد �ضحقنا التيار 
العلماين و�ضيظل تابعًا للتيار 

الديني اإىل اأمد بعيد"، وكان �ضاحب 
هذه املقولة ي�ضغل اأعلى من�ضب يف 

ال�ضلطة الت�ضريعية واأعني به رئي�س 
جمل�س النواب ال�ضابق حممود 

امل�ضهداين الذي ا�ضتيقظ ذات يوم 
ليعلن اإقامة وليته "القندهارية".

وظل قياديون وم�ضوؤولون 
ي�ضخرون من م�ضطلحات، مثل 
دولة املواطنة، والقوى املدنية، 

واحلريات، باعتبارها متثل فكرًا 
انهزاميًا، ول تزال كلمات ال�ضيد 

نوري املالكي التي قال فيها اإن 
حزبه ا�ضتطاع اأن يدحر امللحدين 

والعلمانيني و�ضنهزم احلداثويني 
وننت�ضر عليهم، ماثلة يف الذاكرة.

�ضار احلديث عن "العلمانية" 
نغمة ي�ضتخدمها البع�س ليثبت 
اأنه يفهم يف ال�ضيا�ضة، فتجدهم 

وهم ي�ضاركون يف دراما ال�ضلطة 
ومنافعها ي�ضوبون مدافعهم باجتاه 

احلياة املدنية يف العراق. لاأ�ضف 
ُيدخلنا بع�س ال�ضا�ضة كل يوم يف 

اأتون حرب جديدة املفاجاأة فيها، اأن 
العدو مل يكن تنظيم القاعدة، واإمنا 
على  يتجّراأون  الذين  "العلمانيون 

اإقامة فعاليات ثقافية وفنية".
يكتب ن�ضر حامد اأبو زيد يف 

نقده للخطاب الديني ال�ضائد، عن 
اخللط ال�ضراتيجي املتعمد يف 

املفاهيم، حيث يحاول املحافظون 
والإ�ضامويون ت�ضليل الب�ضطاء باأن 

العلمانية تعني ف�ضل العقيدة عن 
احلياة واملجتمع، وبذلك ي�ضورون 

للراأي العام املتاأثر باخلطاب الديني 
ال�ضائد اأن العلمانية، مطابقة 

لاإحلاد، ويطرح اأبو زيد مفهومًا 
للعلمانية لي�س �ضد الدين، واإمنا 

�ضد هيمنة رجال الدين على كل 
املجالت، واملق�ضود هنا بالتحديد 
تقلي�س ال�ضلطة ال�ضيا�ضية لرجال 

الدين. فنحن ل نطالب بعلمنة 
قانون الدولة ول نريد اإبعاد الدين 

عن احلياة العامة، ولكننا نريد 
حترير اخلطاب الديني من قب�ضة 

املوؤ�ض�ضات والآيديولوجيات 
ال�ضيا�ضية.

اليوم ن�ضمع خطبًا ل�ضيا�ضيني 
وم�ضوؤولني وكاأننا ن�ضتمع خلطب 
ع�ضكرية  مار�ضات  امللهم"،  "القائد 

تهيئ النا�س حلرب �ضد الرذيلة 
وانعدام الأخاق، وكاأن العراق 

حتول اإىل ملهى وماخور ليلي كبري، 
فقررت العناية الإلهية اأن تر�ضل 

لنا دعاة الف�ضيلة وحماة الأخاق 
ليماأوا الأر�س عدًل وف�ضيلة بعد 

اأن ماأناها، نحن اخلطاة، جورًا 
وبهتانًا.

من الآن ف�ضاعدًا ينبغي على اأية 
حكومة اأو �ضلطة يف العراق، اأن 

تكون قلقة طوال الوقت، وال�ضبب 
اأن هناك متغريًا خطريًا طال احلياة 

ال�ضيا�ضية العراقية خا�ضته اأن 
ال�ضعب ميكن اأن يخرج اإىل ال�ضارع 

وي�ضقط هذا امل�ضوؤول اأو تلك 
احلكومة، فاملواطنون العاديون ل 
ت�ضغلهم البيانات ال�ضيا�ضيةة، ول 

ي�ضغلهم اأن يلب�س امل�ضوؤول بدلة 
"عمل".. ل ي�ضغلهم هل وزير النفط 

قال اإن اإنتاجنا النفطي 4 مايني اأو 
3 مايني برميل، هوؤلء يريدون حدًا 

اأدنى من احلياة الكرمية، وظيفة 
وم�ضكنًا وماأكًا واأمًا يف الغد.

الدولة العادلة 

اأبنا�ؤهم من بعدهم

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)اخلمي����س( اأن درج���ات احلرارة  تنخف����س معدلتها ليوم اأم����س يف بغداد 
والعدي���د من املحافظات، واأن اجلو �ض���يكون م�ضم�ض���ًا يف العديد من مناطق 

الباد.
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ح�ضر  اأن  اىل  ج��دي��د  بحث  تو�ضل 
قد  النهار  �ضاعات  يف  الطعام  تناول 
ي�ضاعد يف تقليل احتمالت الإ�ضابة 
تتعطل  فعندما  القلق؛  اأو  بالكتئاب 
مثل  العادية  الداخلية  اجل�ضم  �ضاعة 
ال���ض��ت��ي��ق��اظ اأث���ن���اء ���ض��اع��ات ال��ن��وم 
�ضلبا  ذل��ك  ي��وؤث��ر  اأن  امل��ع��ت��ادة، ميكن 
العاطفي. ورفاهه  الفرد  م��زاج  على 

بعد  اأنه حتى  اإىل  الدرا�ضات  وت�ضري 
املناوبات  قائمة  يف  ق�ضتها  �ضنوات 
تتكيف  ل��ن  اأج�ضامنا  ف���اإن  الليلية، 
املتغري.  الزمني  اجل��دول  مع  متاما 
مت  كلما  اأ�ضواأ  ال�ضلبية  الآثار  وتبدو 
وذلك  البيولوجية،  ال�ضاعة  اإحباط 
وفق ما ن�ضر موقع »�ضاين�س اإلريت« 

العلمي املتخ�ض�س. 
ع��م��ال  ح��م��اي��ة  مي��ك��ن��ن��ا  ك��ي��ف  اإذن 

وحرا�س  املمر�ضات  مثل  املناوبات 
الأم������ن ورج������ال الإط����ف����اء )ال���ذي���ن 
يف   30 اإىل  ي�����ض��ل  م���ا  ي�����ض��ك��ل��ون 
العاملية(  العاملة  ال��ق��وى  م��ن  امل��ائ��ة 
م���ن ال�����ض��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة ال�����ض��ي��ئ��ة مع 
ع��ل��ى  احل�����ف�����اظ  يف  ال�����ض����ت����م����رار 
ال�ضاعة؟  م��دار  على  املهمة  اخلدمات 
عاجات  يف  التحقيق  بالفعل  ويتم 
اما  كحلول.  وال�����ض��وء  املياتونني 
اآخ��ر  ال��ب��اح��ث��ون ح��ا  ف��ي��ط��رح  الآن 
حمتمًا هو "تغيري توقيت الوجبة". 
ويف ذلك تقول عاملة الأع�ضاب �ضارة 
اأمام  الباب  نتائجنا  "تفتح  ت�ضيابا 
للنوم  جديدة  �ضلوكية  �ضراتيجية 
اأي�ضا  تفيد  قد  البيولوجية  وال�ضاعة 
الأفراد الذين يعانون من ا�ضطرابات 

ال�ضحة العقلية". 

�قت الأكل قد يحدث فرقًا 
بال�سحة العقلية

 15 September 2022

حممود اأبو العبا�س لـ)املدى(: مهرجان �صينما الطفل ي�صعى لتغيري ال�صورة النمطية لأفالم الكارتون 
مهرجان �سندباد ل�سينما الطفل

وفــاة املمثلــة اليونانيــة اإيريــن بابا�ــس جنمــة زوربــا وعمــر املختــار 

لاإعام  المدى  موؤ�ض�ضة  تقيمها  التي  توك"  "چاي  فعاليات  �ضمن   
والثقافة والفنون بالتعاون مع معهد غوته، �ضيتم تقديم ندوة حول 
قبل  من  غوته  ف��ون  فولفجانج  يوهان  الألماني  والموؤلف  ال�ضاعر 
البروف�ضور في بجامعة هارفارد، ال�ضيد مارتن بوخنر.   الفعالية تقام 
ال�ضاعة  المتنبي  �ضارع  المدى  بيت  في   16/9/2022 الجمعة  يوم 

الحادية ع�ضرة �ضباحا.

 ك�ضبت املطربة  بريتني �ضبريز تعاطفا كبريا من اجلمهور يف 
الفرة الأخرية، بعد ك�ضفها عن مرورها باأزمة نف�ضية ب�ضبب 
ابتعاد اأبنائها عنها، وانقطاع عاقتها بهم، ووجهت بريتني 
الفرة  يف  حياتها  عن  وموؤثرة  حزينة  ر�ضائل  عدة  �ضبريز 

احلالية من خال ح�ضابها بان�ضتغرام.
يف  �ضعبة  ف��رة  الأي���ام  ه��ذه  �ضبريز  بريتني  النجمة  وتعي�س 
ب�ضبب  نف�ضية  ب��اأزم��ة  م��روره��ا  عن  خالها  من  ع��ربت  حياتها، 

ابتعاد اأبنائها عنها، ووجهت ر�ضالة جديدة مبنا�ضبة مرور 10 
اأ�ضهر على انتهاء الو�ضاية عنها، وقالت: "اآ�ضفة لن اأن�ضى اأبدا 
اأ�ضهر فقط منذ انتهاء الو�ضاية، ل  ب�ضبب الأمل.. لقد مرت 10 
اأمتنى اأن يكون هذا النوع من الأمل على اأي �ضخ�س من ال�ضعب 
بي،  ذل��ك  فعلت  عائلتي  اأن  حقيقة  قبول  يل  بالن�ضبة  للغاية 
�ضيكون الأمر �ضعبا بالن�ضبة يل لبقية حياتي.. لقد ا�ضتيقظت 

من ال�ضعور باملوت واخلوف مثل �ضيدة عجوز". 

ر�سائل حزينة تك�سف حالة بريتني �سبريز النف�سية  

الربيط���اين  العاه���ل  ت�ض���ارلز،  املل���ك  ورث 
اجلدي���د، ترك���ة غريبة، بع���د وف���اة والدته 

امللكة اليزابيث ملكة بريطانيا، اإذ اأ�ض���بح هو 
الوري���ث للبج���ع الذي ي�ض���بح يف نهر التاميز 

وي�ض���عد ال���زوار عل���ى �ض���فتيه يف كل اأنح���اء 
بريطانيا.

ومن جهت���ه قال ديفيد بارب���ر، الذي عمل لدى 
امللك���ة اإليزابيث لنحو 30 عاما كم�ض���وؤول عن 
ت�ض���جيل طيور البجع، "للملك ت�ض���ارلز احلق 
يف امتاك اأية بجعة غري م�ض���جلة ت�ض���بح يف 
املي���اه املفتوح���ة اإذا اأراد ذل���ك"، وفق���ا ملوق���ع 
العني الإماراتي. واأ�ضاف باربر، الذي اأ�ضبح 
ُم�ضجا لطيور البجع للملك ت�ضارلز "ل ترجع 
ملكية طيور البجع كلها اإىل امللك، لكن اإذا رغب 
يف ذلك فبو�ض���عه، مبوجب المتي���از امللكي". 
ورف�س بارب���ر تقدير عدد طي���ور البجع التي 
ميتلكها امللك، ويعود امتاك البجع اإىل حقبة 
الع�ض���ور الو�ض���طى عندما كان���ت تلك الطيور 
من الأطعمة ال�ض���هية، وقال باربر "كان البجع 
اآنذاك م�ض���درا غذائيا مهما للغاية، ويقدم يف 

الولئم واملنا�ضبات لاأثرياء".

امللك ت�سارلز يرث بجع نهر التاميز بعد �فاة امللكة اإليزابيث 

مهرجان �سندباد �سينمائي م�ستقل يعتمد التمويل الذاتي 
مب�ساعدة اجلهات التي توؤمن بالر�سالة العظيمة لثقافة 

الطفل، تعر�ض فيه اأفالم �سينمائية ق�سرية )الأمني�سن 
من  طويلة  اأفالما  �ي�ست�سيف  – الوثائقي(  – الدمى 

التجارب العاملية رمبا �ستندرج �سمن امل�سابقة الر�سمية 
م�ستقبال. �ي�سعى لرتجمة الأفالم من لغاتها الأ�سلية.

بيت المدى بالتعا�ن مع معهد 
غّيب املوت املمثلة اليونانية غوته في ند�ة عن غوته �بغداد

اإيرين بابا�ض عن عمر يناهز 
93 عامًا، ح�سبما اأفادت �زارة 

الثقافة اليونانية ام�ض 
الربعاء.  �نعت الوزارة 

الفنانة بابا�ض التي اكت�سبت 
�سهرة �ا�سعة بعد م�ساركتها 
يف اأفالم عاملية، اأبرزها »ذي 
غانز اأ�ف نافار�ن« �»ز�ربا 

ذي غريك«. �لحظت 
�زيرة الثقافة لينا ميند�ين 

يف بيان، اأن اإيرين بابا�ض 
اليوناين  اجلمال  "ج�سدت 

على ال�سا�سة �على امل�سرح".
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