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جريدة �سيا�سية يومية

اعترافات الكربولي تطال نواب ًا
 بغداد /محمد �صباح

تحقيقات �أولية� :سحب م�سد�س الوزني
واختفاء حماية قائد ف�صيل م�سلح قبل 24
�ساعة من االغتيال

وتطيح بـ 8مدراء عامين

و�صف ��ت امللفات التي �ستق ��دم جلنة مكافحة
الف�س ��اد احلكومي ��ة عل ��ى فتحه ��ا قريب� � ًا
بـ"القوي ��ة وال�ساخن ��ة" �إذ �ستطي ��ح بع ��دد
م ��ن ال�شخ�صيات املتنف ��ذة والفعالة ،والتي
يتوق ��ع �أن �إ�ص ��دار �أوام ��ر القب� ��ض بحقه ��ا
�ستحدث �ضجة كبرية.
يف مقدم ��ة امللفات هي تلك اخلا�صة بوزارة
املالي ��ة والبن ��ك املرك ��زي وعملي ��ات غ�سيل
وتهريب الأموال ،وي�ض ��اف لها �أي�ضا ف�ساد
وزارة ال�صح ��ة وتداعي ��ات ا�ستقالة الوزير

وحرق م�ست�شفى ابن اخلطيب.
ومن �ضمن م�ساعي مكافحة الف�ساد �سري�سل
جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى كتاب ��ا موجها �إىل
الربملان ل�سحب احل�صانة عن ( )8-3نواب
متهمني بعمليات ف�ساد مايل واداري.
يقول رحيم العب ��ودي ،ع�ضو الهيئة العامة
لتي ��ار احلكم ��ة يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن
"رئي� ��س حزب احلل جم ��ال الكربويل بعد
اعتقال ��ه م ��ن قب ��ل جلن ��ة مكافح ��ة الف�س ��اد
احلكومية �أدىل باعرتاف ��ات قادت �إىل القاء
القب�ض على ثمانية مدراء عامني يف وزارة
ال�صناعة واملعادن" ،م�ؤكدا �أن "التحقيقات

مازال ��ت قائم ��ة مع بهاء اجل ��وراين وجمال
الكربويل".
واعتقل ��ت ق ��وة تابع ��ة �إىل جلن ��ة مكافح ��ة
الف�س ��اد احلكومية التي يقوده ��ا احمد �أبو
رغي ��ف رئي�س م�ؤ�س�سة دجل ��ة وحزب احلل
جم ��ال الكربويل م ��ع �شقيقيه ل� ��ؤي و�أحمد
بع ��د اعرتاف ��ات �أفاد به ��ا ،به ��اء اجلوراين
ال ��ذي اعتق ��ل قب ��ل �أكرث م ��ن ع�شري ��ن يوما
تقريبا.
وي�ضي ��ف العب ��ودي �أن "ه ��ذه االعرتاف ��ات
ق ��ادت �أي�ض ��ا �إىل تفعي ��ل مذكرت ��ي قب� ��ض
بحق م�س�ؤولني ،وكذل ��ك هناك �أوامر قب�ض

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

�ست�صدر قريب ��ا بحق عدد م ��ن امل�ست�شارين
العامل�ي�ن يف عدد من القطاع ��ات احلكومية
املختلف ��ة متهم�ي�ن بت�سريب معلوم ��ات �إىل
الفا�سدين".
ويتاب ��ع العبودي �أن "هن ��اك وكالء عدد من
ال ��وزراء �سيت ��م الق ��اء القب� ��ض عليه ��م بعد
االنته ��اء م ��ن التحقيقات" ،وا�صف ��ا امللفات
الت ��ي �ستطرح من قبل جلنة مكافحة الف�ساد
احلكومي ��ة "بالقوية وال�ساخن ��ة" �ستحدث
نوعا من ال�ضجة كالتي حدثت �أثناء اعتقال
جمال الكربويل.
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 بغداد /تميم الح�سن
انتق ��د نا�شطون يف كربالء ت�شكيل اك�ث�ر من جلنة حتقيق يف
ق�ضية مقتل النا�شط ايهاب الوزين ،بينما هناك م�ؤ�شرات عن
تورط قيادي يف احد الف�صائل باحلادث.
وظهر بح�سب حتقيقات اولية ،وجود متابعة دقيقة لتحركات
الوزين قبل ايام من اغتيال ��ه ،كما اعد م�سرح اجلرمية ب�شكل
دقيق قبل تنفيذ الهجوم.
ويتنقل نا�شطون من مكان لآخر منذ اكرث من ا�سبوع هربا من
مالحق ��ة م�سلحني مدنيني ،بتهمة اح ��راق القن�صلية االيرانية
يف املدينة.
وهتف متظاه ��رون م�ساء االثنني املا�ضي ،يف �شوارع كربالء

�ضد ايران ،يف م�سرية مطالبة بالك�شف عن قتلة الوزين� ،أحد
�أبرز وجوه احلراك الذي اغتيل يف املدينة الأ�سبوع املا�ضي.
و�ص ��اح حمتجون يحمل ��ون �ص ��ورة ال ��وزين يف التظاهرة:
"�إيه ��اب �أ�شرف من طهران" ،بعد ا�سبوع من حرق جزء من
مبنى القن�صلية االيرانية يف كربالء.
ووف ��ق م�صادر امنية يف كربالء ان "التحقيقات االولية ت�شري
اىل احتم ��ال ت ��ورط ف�صي ��ل م�سل ��ح – مل يذك ��ر ا�سم ��ه -تابع
لطهران يف عملية االغتيال".
و�أعلنت حمافظة كربالء ،االربعاء ،ت�شكيل جلنتني حتقيقيتني
ملعرفة اجلهات التي اغتال ��ت النا�شطني� ،إحداهما ب�أمر رئي�س
الوزراء م�صطفى الكاظمي.

 التفا�صيل �ص3

وزير الدفاع :قائد عمليات
الب�صرة حاول حل م�شكلة "مهاجمة
الق�صور الرئا�سية" ع�شائري ًا
 بغداد /المدى
ق ��ال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد ،الأربعاء� ،إن �سبب �إقالة قائد عمليات
الب�صرة ال�سابق م ��ن من�صبه ،هو حماولته حل "م�شكلة" الق�صور الرئا�سية
على الطريقة الع�شائرية.
واندلع ��ت ليل الأربعاء املا�ض ��ي ا�شتباكات بني قوة �أمني ��ة عراقية وعنا�صر
ف�صيل موال لإي ��ران يف منطقة الق�صور الرئا�سية يف الب�صرة ،بعد مداهمة
�أمنية ملنزل �أحد م�سلحي الف�صيل ،املتهم بتنفيذ عمليات اغتيال نا�شطني.
و�أ�ض ��اف عناد يف رد على �س� ��ؤال �أن "قائد عمليات الب�ص ��رة ال�سابق اللواء
الرك ��ن �أكرم �صدام حاول حل اخل�ل�اف واملواجهة امل�سلحة التي ح�صلت يف
جممع الق�صور من خالل قيامه بطلب ما يعرف بالعطوة (الهدنة)".
و�ش ��دد الوزي ��ر العراق ��ي عل ��ى �أن الب�صرة "تتعر� ��ض دائما لتهدي ��د ال�سالح
املنفلت والنزاعات الع�شائرية".
وكان ��ت م�ص ��ادر �أمني ��ة عراقية متع ��ددة ك�شف ��ت �أن اال�شتب ��اكات وقعت يف
الب�ص ��رة بع ��د قيام "ف�صي ��ل م�سلح يتب ��ع ع�صائب �أهل احل ��ق مبهاجمة مقر
خلية ال�صقور اال�ستخبارية يف الق�صور الرئا�سية مبنطقة الربا�ضعية".
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فرا�س ناجي يكتب:

مناطق �أطراف العا�صمة تعتمد على "الحو�ضيات" لتوفير مياه ال�شرب ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

تت�سبب بالطالق وبع�ضها تنتهي باالنتحار

ال�شرطة المجتمعية:
ت�سجيل نحو  20حالة ابتزاز
�إلكتروني يومي ًا
 بغداد /ح�سين حاتم
�أدى تزاي ��د ح ��االت االبت ��زاز االلك�ت�روين يف الآون ��ة االخ�ي�رة اىل حتوله ��ا
لـ"ظاه ��رة"� ،إذ ال مي ��ر يوم م ��ن دون ان يت ��م ت�سجيل  20-10حال ��ة ،بح�سب
مديرية ال�شرطة املجتمعية.
فيم ��ا ا�ش ��ارت وزارة الداخلية اىل �أن االبتزاز االلك�ت�روين بات ي�ش ّكل تهديد ًا
خطري ًا يواجه املجتمع العراقي ،و�سبب ًا يف ارتفاع معدالت االنتحار والطالق
والعنف الأ�سري.
ويقول مدير عالقات و�إعالم ال�شرطة املجتمعية ،عبد احلافظ هادي اجلبوري
يف حدي ��ث لـ(املدى) �إن "االبت ��زاز �أ�صبح ظاهرة" ،مبين ��ا ان "احلاالت تزداد
يوم ��ا بع ��د يوم".وي�ضي ��ف اجلب ��وري �أن "م ��ن �ضمن ح ��االت االبت ��زاز التي
و�صلت الينا ،ابتزاز �شقيقة ل�شقيقتها ،او زوج لزوجته او طليقته".
وي�ش�ي�ر مدير عالق ��ات و�إع�ل�ام ال�شرطة املجتمعي ��ة اىل �أنه "رغ ��م �إجراءاتنا
التوعوي ��ة و�إج ��راءات ق�سم مكافحة اجلرائ ��م االلكرتوني ��ة املتمثلة مبديرية
مكافح ��ة اجلرمي ��ة اال ان قلة الوعي االلك�ت�روين لدى البع� ��ض يزيد من هذه
احلاالت".ويلف ��ت اجلب ��وري اىل �أن "بع� ��ض مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
ت�ستغ ��ل املوا�ضي ��ع الروحاني ��ة با�ستدراج الن�س ��اء والك�شف عل ��ى �أجزاء من
ج�سمها وابتزازها فيما بعد".وم�ضى مدير عالقات و�إعالم ال�شرطة املجتمعية
بالقول" :وجهنا يف الكثري من البيانات والدعوات اىل عدم �إقامة عالقات عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي وحذرنا منها".
 20حال ��ة ابتزاز الكرتوين على االقل ،عرب اخل ��ط ال�ساخن او موقع ال�شرطة
املجتمعية عرب في�سبوك".
ودع ��ا مدير عالقات و�إع�ل�ام ال�شرطة املجتمعية "املواطن�ي�ن وو�سائل االعالم
ومنظمات املجتمع املدين بالإ�ضافة اىل م�ؤ�س�سات الدولة املخت�صة والع�شائر
وامل�ؤ�س�س ��ات الديني ��ة اىل التع ��اون يف توعي ��ة املجتم ��ع للق�ض ��اء عل ��ى هذه
الظاهرة التي ا�صبحت تهدد االمن وال�سلم املجتمعي".
 التفا�صيل �ص2

� ْأن نقاطع �أو ال نقاطع
االنتخابات العراقية القادمة!
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�أكد �أن هجمات التنظيم ازدادت في ال�سنة الما�ضية

معهد �أميركي :داع�ش يعود �إلى المناطق القروية بـ"تجمعات �صغيرة"
 ترجمة /حامد احمد
جاء يف تقرير ملعه ��د نيوالينز ان�ستتيوت
االمريك ��ي يف وا�شنط ��ن للدرا�س ��ات
ال�سرتاتيجي ��ة وال�سيا�سي ��ة ب ��ان تنظي ��م
داع� ��ش ق ��د زاد م ��ن عمليات ��ه يف الع ��راق
على نح ��و كبري ع�ب�ر ال�سن ��ة املا�ضية بعد
عملي ��ة اع ��ادة تنظيم �أظه ��رت تركيزا اكرث
على ت�شكيل جمامي ��ع متنقلة من م�سلحني

لتنفيذ هجمات على نط ��اق ا�صغر .وا�شار
التقري ��ر اىل ان فه ��م كيفية اع ��ادة ت�شكيل
نف�سه بهذه الطريقة عن ��د مراحلها االولية
يع ��د �أم ��را حيويا ملن ��ع اعادة ظه ��وره من
جديد.
يبدو ان تنظيم داع� ��ش يف مناطق العراق
القروي ��ة ق ��د اع ��اد توزيع م�سلحي ��ه �ضمن
جماميع متنقلة �صغرية ،حيث ان التنظيم
اع ��اد �صياغ ��ة �سرتاتيجيات ��ه القتالي ��ة

وفقا للواق ��ع اجلديد عل ��ى االر�ض ،وهذا
يعن ��ي تراجع ��ا يف قدرته عل ��ى القتال بعد
فقدان ��ه قياديني م ��ن ال�ص ��ف الأول و�آالف
م ��ن م�سلحي ��ه بع ��د ط ��رده م ��ن االرا�ض ��ي
الت ��ي كان يحتله ��ا يف  ،2017ف�ض�ل�ا ع ��ن
جتفيف الكثري من موارده املالية من خالل
عقوب ��ات اخلزان ��ة االمريكية ،م ��ع تراجع
قدرته على التجنيد وجلب دماء جديدة.
رغ ��م ذل ��ك ي�ش�ي�ر التقري ��ر اىل ان تنظي ��م

داع� ��ش يقوم بتكثي ��ف ان�شطته يف مناطق
م ��ا يزال له نف ��وذ فيها من خ�ل�ال ا�ستغالل
م�ش ��اكل العراق الداخلي ��ة واال�ستفادة من
ت�ضاري�س جغرافية مالئمة له.
يف �آب  ،2020وذل ��ك بع ��د �سنت�ي�ن تقريبا
م ��ن هزمي ��ة التنظي ��م ع�سكري ��ا ،ق ��درت
االمم املتح ��دة انه ما ي ��زال هناك اكرث من
 10,000م�سل ��ح م ��ن داع� ��ش يتواج ��د يف
كل م ��ن العراق و�سوريا .ه ��ذا يتقارب مع

تخم�ي�ن �آخر �أج ��ري يف �أواخر عام 2019
من قبل �سلطات مكافحة االرهاب يف اقليم
كرد�ستان ،قدر فيه تواجد  10,000عن�صر
من داع�ش يف العراق بينهم ما بني 4,000
اىل  5,000م�سل ��ح والباقني هم م�ساندون
�أو خالي ��ا نائم ��ة اندجم ��ت م ��ع جمتمعات
حملي ��ة يف حمافظات غربي و�شمال غربي
العراق.
 التفا�صيل �ص2

بايدن ينتظر وقف القتال ..وعبا�س يتهم �إ�سرائيل بالإرهاب
متابعة  /المدى
�أبل ��غ الرئي� ��س الأمريكي ج ��و بايدن،
ال�صحفي�ي�ن �أن ��ه ينتظ ��ر "تراجع� � ًا
كب�ي�ر ًا" لأعم ��ال العنف ب�ي�ن �إ�سرائيل
والفل�سطيني�ي�ن ،ح�سبم ��ا �أعلن البيت
الأبي�ض.
وق ��ال الرئي� ��س الأمريكي� ،إن ��ه يتوقع
"تراجع� � ًا كب�ي�ر ًا للت�صعي ��د الي ��وم
اخلمي�س متهيد ًا لوقف لإطالق النار".
وج ��اءت الت�صريح ��ات بع ��د ات�ص ��ال
ق ��ال البي ��ت الأبي� ��ض� ،إن ��ه الرابع بني
بايدن والرئي� ��س اال�سرائيلي بنيامني
نتنياهو منذ اندالع الأزمة.
من جانبه و�صف الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا� ��س ،العملي ��ات الع�سكرية

الت ��ي تقوم بها �إ�سرائيل يف قطاع غزة
بـ"�إرهاب دولة ّ
منظم" ،م�شدد ًا على �أن
ال�سلط ��ة الفل�سطينية "ل ��ن تتهاون يف
مالحقتها �أمام املحاكم الدولية".
وق ��ال عبا� ��س يف كلمة م�سجل ��ة �ألقاها
�أم ��ام الربمل ��ان العربي ع�ب�ر الفيديو:
"م ��ا تقوم به دول ��ة االحتالل الآن يف
قط ��اع غ ��زة م ��ن اعت ��داءات وح�شي ��ة
على املدنيني ،وق�ص ��ف متع ّمد للبيوت
واملن�ش� ��آت وتدمريه ��ا عل ��ى ر�ؤو� ��س
�سكانه ��ا وتدمري البن ��ى التحتية وقتل
الأطف ��ال وال�شي ��وخ والن�س ��اء ،ه ��و
�إره ��اب دول ��ة ّ
منظ ��م وجرائ ��م ح ��رب
يعاق ��ب عليه ��ا القان ��ون ال ��دويل".
و�أ�ض ��اف" :ل ��ن نته ��اون يف مالحق ��ة
مرتكب ��ي ه ��ذه اجلرائ ��م �أم ��ام املحاكم

الدولية".
ج ��و باي ��دن ال ��ذي تلق ��ى من ��ه ات�صا ًال
كان عبا�س ق ��د �أكد للمبعوث الأمريكي قبل �أيام ،ا�ستع ��داده للعمل مع اللجنة
�إىل ال�شرق الأو�سط هادي عمرو الذي الرباعي ��ة والوالي ��ات املتحدة من �أجل
التق ��اه قبل �أي ��ام ،وللرئي�س الأمريكي �إط�ل�اق عملي ��ة �سيا�سي ��ة جدي ��دة بعد

التو�صل �إىل اتفاق هدنة بني الف�صائل
الفل�سطينية يف غزة و�إ�سرائيل.
و�أك ��د عبا� ��س يف كلمت ��ه الت ��ي ب ّثته ��ا
حمط ��ات تلفزيوني ��ة ع ��دة" :عملن ��ا
من�ص � ٌّ�ب الي ��وم عل ��ى وق ��ف الع ��دوان
الإ�سرائيل ��ي عل ��ى �شعبن ��ا يف القد�س
وال�ضف ��ة الغربي ��ة وقطاع غ ��زة ،ومن
ث ��م الدخول يف عملي ��ة �سيا�سية جدية
ومبرجعي ��ة دولي ��ة وا�ضح ��ة تف�ض ��ي
�إىل �إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي لأر�ض
دولة فل�سطني".
و�أعلن ��ت �إ�سرائيل �أنها جُت ��ري تقييم ًا
للت�أك ��د مم ��ا �إذا كان ��ت �ش ��روط "وقف
�إط�ل�اق الن ��ار" م�ستوف ��اة �أم ال ،لكنه ��ا
�أ�شارت يف الوقت ذاته �إىل �أنها ت�ستعد
لأيام �أخرى من القتال.
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اعرتافات الكربويل تطيح بـ 8مدراء عامني يف وزارة
ال�صناعة واملعادن

و�صفت امللفات التي �ستقدم جلنة مكافحة
الف�ساد احلكومية على فتحها قريب ًا
بـ"القوية وال�ساخنة" �إذ �ستطيح بعدد
من ال�شخ�صيات املتنفذة والفعالة ،والتي
يتوقع �أن �إ�صدار �أوامر القب�ض بحقها
�ستحدث �ضجة كبرية.
يف مقدمة امللفات هي تلك اخلا�صة بوزارة
املالية والبنك املركزي وعمليات غ�سيل
وتهريب الأموال ،وي�ضاف لها �أي�ضا ف�ساد
وزارة ال�صحة وتداعيات ا�ستقالة الوزير
وحرق م�ست�شفى ابن اخلطيب.

 بغداد /محمد �صباح
وم ��ن �ض ��من م�س ��اعي مكافحة الف�س ��اد
�سير�س ��ل مجل�س الق�ض ��اء الأعلى كتابا
موجها �إلى البرلمان ل�س ��حب الح�صانة
ع ��ن ( )8-3ن ��واب متهمي ��ن بعملي ��ات
ف�ساد مالي واداري.
يق ��ول رحي ��م العب ��ودي ،ع�ض ��و الهيئة
العام ��ة لتي ��ار الحكم ��ة ف ��ي ت�ص ��ريح
لـ(الم ��دى) �إن "رئي� ��س ح ��زب الح ��ل
جم ��ال الكربول ��ي بعد اعتقال ��ه من قبل
لجن ��ة مكافحة الف�س ��اد الحكومية �أدلى
باعتراف ��ات ق ��ادت �إل ��ى الق ��اء القب� ��ض
عل ��ى ثمانية م ��دراء عامين ف ��ي وزارة
ال�ص ��ناعة والمع ��ادن" ،م�ؤك ��دا �أن
"التحقيق ��ات مازال ��ت قائمة م ��ع بهاء
الجوراني وجمال الكربولي".
واعتقلت قوة تابع ��ة �إلى لجنة مكافحة
الف�س ��اد الحكومية الت ��ي يقودها احمد

�أب ��و رغي ��ف رئي� ��س م�ؤ�س�س ��ة دجل ��ة
وح ��زب الح ��ل جم ��ال الكربول ��ي م ��ع
�شقيقيه ل�ؤي و�أحمد بعد اعترافات �أفاد
به ��ا ،به ��اء الجوراني ال ��ذي اعتقل قبل
�أكثر من ع�شرين يوما تقريبا.
وي�ضيف العبودي �أن "هذه االعترافات
قادت �أي�ض ��ا �إلى تفعي ��ل مذكرتي قب�ض
بح ��ق م�س� ��ؤولين ،وكذلك هن ��اك �أوامر
قب� ��ض �ست�ص ��در قريب ��ا بح ��ق ع ��دد من
الم�ست�ش ��ارين العاملي ��ن ف ��ي ع ��دد من
القطاعات الحكومية المختلفة متهمين
بت�سريب معلومات �إلى الفا�سدين".
ويتاب ��ع العب ��ودي �أن "هن ��اك وكالء
عدد م ��ن الوزراء �س ��يتم الق ��اء القب�ض
عليه ��م بعد االنته ��اء م ��ن التحقيقات"،
وا�ص ��فا الملف ��ات الت ��ي �س ��تطرح م ��ن
قب ��ل لجنة مكافح ��ة الف�س ��اد الحكومية
"بالقوية وال�س ��اخنة" �س ��تحدث نوعا
من ال�ض ��جة كالتي حدثت �أثناء اعتقال

جم ��ال الكربولي .وفي نهاية �ش ��هر �آب
الما�ض ��ي �ش ��كل رئي�س مجل�س الوزراء
م�صطفى الكاظمي لجنة دائمة للتحقيق
في ق�ض ��ايا وعمليات الف�س ��اد برئا�س ��ة
الفري ��ق �أحمد �أبو رغي ��ف ،وكلف جهاز
مكافح ��ة الإره ��اب بتنفي ��ذ الق ��رارات
ال�صادرة عن اللجنة.
وين ��وه �إل ��ى �أن "الملف ��ات الت ��ي
�س ��تطرحها لجن ��ة مكافح ��ة الف�س ��اد
و�ستبد�أ بالتحقيق بها واعتقال عدد من

ال�شخ�صيات المتهمة هي ملفات تخ�ص
البن ��ك المرك ��زي ووزارة المالي ��ة جزء
منه ��ا عمليات غ�س ��يل الأموال� ،إ�ض ��افة
�إل ��ى ف�س ��اد وزارة ال�ص ��حة وتداعي ��ات
ا�س ��تقالة الوزير وحرق م�ست�ش ��فى ابن
الخطي ��ب" .وي�ؤك ��د عل ��ى �أن "لجن ��ة
مكافحة الف�س ��اد �س ��تبقى م�س ��تمرة في
عمله ��ا دون توقف و�س ��تتابع كل ملفات
الف�س ��اد و�س ��تقب�ض عل ��ى المتهمي ��ن
والفا�سدين" ،كا�ش ��فا عن "وجود طلب

اجتماع حكومي �سابق ملناق�شة ملف الف�ساد �..إر�شيف
موجه م ��ن مجل�س الق�ض ��اء الأعلى �إلى بالتحقيق ��ات ف ��ي ملف ��ات الف�س ��اد
مجل� ��س الن ��واب لإ�س ��قاط الح�ص ��انة والجرائ ��م اال�س ��تثنائية� ،أ�س ��ماء
ع ��ن ثالثة �إل ��ى ثماني ��ة ن ��واب متهمين المتورطي ��ن بعملي ��ات نه ��ب وغ�س ��يل
بعمليات ف�ساد مالي و�إداري".
�أم ��وال ،م ��ن بينه ��م وزراء �س ��ابقين،
ويتوق ��ع ع�ض ��و الهيئ ��ة العام ��ة لتي ��ار ووزي ��ر حال ��ي ،ووكيل وزي ��ر ورئي�س
الحكمة �أن "الجل�سة البرلمانية المقبلة هيئة م�ستقلة.
�ست�ش ��هد عر� ��ض ه ��ذه الطلب ��ات عل ��ى من جهته ،ي�ؤكد عبد الرحمن الم�شهداني
البرلمان للت�صويت عليها وح�سمها".
الخبير في ال�ش�أن االقت�صادي �أن "لجنة
وكان م ��ن المتوق ��ع ان تك�ش ��ف لجن ��ة مكافحة الف�ساد الحكومية الحالية رغم
مكافح ��ة الف�س ��اد الحكومي ��ة المكلف ��ة بطئها� ،إال �أنه ��ا تختلف عن عمل الكثير

تت�سبب بحاالت طالق وبع�ضها تنتهي باالنتحار

�أكد �أن هجمات التنظيم ارتفعت في ال�سنة الما�ضية

ال�شرطة املجتمعية :ت�سجيل نحو  20حالة ابتزاز الكرتوين يومي ًا

معهد �أمريكي :داع�ش يعود �إىل املناطق
القروية بـ"جتمعات �صغرية"

�أدى تزايد حاالت االبتزاز االلكرتوين يف الآونة االخرية اىل حتولها لـ"ظاهرة"� ،إذ ال مير يوم
من دون ان يتم ت�سجيل  20-10حالة ،بح�سب مديرية ال�شرطة املجتمعية.
ّ
ً
ً
ي�شكل تهديدا خطريا يواجه
فيما ا�شارت وزارة الداخلية اىل �أن االبتزاز االلكرتوين بات
املجتمع العراقي ،و�سبب ًا يف ارتفاع معدالت االنتحار والطالق والعنف الأ�سري.
 بغداد /ح�سين حاتم
ويق ��ول مدي ��ر عالق ��ات و�إع�ل�ام ال�ش ��رطة
المجتمعي ��ة ،عبد الحافظ ه ��ادي الجبوري
في حدي ��ث لـ(الم ��دى) �إن "االبت ��زاز �أ�صبح
ظاهرة" ،مبينا ان "الحاالت تزداد يوما بعد
يوم".
وي�ضي ��ف الجب ��وري �أن "م ��ن �ضمن حاالت
االبتزاز الت ��ي و�صلت الينا ،ابت ��زاز �شقيقة
ل�شقيقتها ،او زوج لزوجته او طليقته".
وي�شي ��ر مدي ��ر عالق ��ات و�إع�ل�ام ال�شرط ��ة
المجتمعي ��ة ال ��ى �أن ��ه "رغ ��م �إجراءاتن ��ا
التوعوية و�إجراءات ق�سم مكافحة الجرائم
االلكتروني ��ة المتمثل ��ة بمديري ��ة مكافح ��ة
الجريمة اال ان قل ��ة الوعي االلكتروني لدى
البع�ض يزيد من هذه الحاالت".
ويلف ��ت الجب ��وري ال ��ى �أن "بع� ��ض مواقع
التوا�ص ��ل االجتماعي ت�س ��تغل الموا�ض ��يع
الروحانية با�ستدراج الن�ساء والك�شف على
�أجزاء من ج�سمها وابتزازها فيما بعد".
وم�ض ��ى مدي ��ر عالق ��ات و�إع�ل�ام ال�ش ��رطة
المجتمعية بالق ��ول" :وجهنا في الكثير من
البيانات والدعوات ال ��ى عدم �إقامة عالقات
عبر مواقع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي وحذرنا
منها".
وي�ؤك ��د الجب ��وري انه "ال يمر ي ��وم دون ان
يتم ت�س ��جيل  20-10حالة ابتزاز الكتروني
عل ��ى االق ��ل ،عبر الخ ��ط ال�س ��اخن او موقع
ال�شرطة المجتمعية عبر في�سبوك".
ودع ��ا مدي ��ر عالق ��ات و�إع�ل�ام ال�ش ��رطة
المجتمعي ��ة "المواطنين وو�س ��ائل االعالم
ومنظم ��ات المجتمع المدني بالإ�ض ��افة الى
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة المخت�ص ��ة والع�ش ��ائر

والم�ؤ�س�س ��ات الديني ��ة ال ��ى التع ��اون
ف ��ي توعي ��ة المجتم ��ع للق�ض ��اء عل ��ى ه ��ذه
الظاهرة التي ا�ص ��بحت تهدد االمن وال�سلم
المجتمعي".
ب ��دوره ،يق ��ول المتح ��دث با�س ��م وزارة
الداخلي ��ة الل ��واء خال ��د المحنا ف ��ي حديث
لـ(الم ��دى)� ،إن "االبت ��زاز االلكترون ��ي بات
ي�ش� � ّكل تهدي ��د ًا خطي ��ر ًا يواج ��ه المجتم ��ع
العراقي".
وي�ض ��يف المحن ��ا� ،أن "ه ��ذه الجريم ��ة ق ��د
تك ��ون �س ��بب ًا في ارتف ��اع مع ��دالت االنتحار
والطالق �إ�ضافة �إلى العنف الأ�سري".
وي�شير المتحدث با�سم وزارة الداخلية �إلى
�أن "�أح ��د المتهمي ��ن الذين تم �إلق ��اء القب�ض

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

عليهم م�ؤخر ًا بجريمة االبتزاز االلكتروني
ت�س ��بب في ت�س ��ع حاالت طالق في الب�صرة،
و�آخر ت�سبب بانتحار امر�أة".
ويرى المحن ��ا� ،أن "هذه الجريمة تجاوزت
مو�ض ��وع الفردية نحو الت�أثي ��ر المجتمعي
فهي ت�سهم في تفكك الأ�سر".
وطال ��ب المتح ��دث با�س ��م الداخلي ��ة الذي ��ن
يتعر�ض ��ون �إلى هذه الجريمة بـ"االت�ص ��ال
عل ��ى ال�ش ��رطة المجتمعي ��ة الت ��ي تعال ��ج
المو�ضوع ب�سرية تامة بدون ح�ضوره".
م ��ن جهت ��ه ،ق ��ال مدي ��ر العالق ��ات والإعالم
ف ��ي وزارة الداخلي ��ة اللواء �س ��عد معن ،في
ت�صريح متلفز� ،إن "الجهات ذات العالقة في
ال ��وزارة �أنجزت على مدار الأ�ش ��هر الأربعة

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

 ترجمة /حامد احمد

الما�ض ��ية  35ق�ض ��ية بجرائ ��م االبت ��زاز
االلكتروني ،حيث تم ا�س ��تكمال االجراءات
المتعلق ��ة به ��ا و�ص ��و ًال لالنتظ ��ار للنط ��ق
النهائي".
و�أ�ض ��اف معن �أن "معالجة ملف ��ات االبتزاز
االلكترون ��ي تتم وف ��ق م�س ��تويات متعددة،
منه ��ا م�س ��توى المعالج ��ة القانوني ��ة
الق�ض ��ائية والتحقيقي ��ة ،وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال
مكافحة الإج ��رام والجهات الق�ض ��ائية ذات
العالق ��ة ،والم�س ��توى الآخ ��ر ه ��و التوعية
والتدقيق وحل الم�ش ��كالت قب ��ل التفاقم من
خالل دائ ��رة العالق ��ات والإع�ل�ام وتحديد ًا
ال�ش ��رطة المجتمعي ��ة التي تح� � ُّل الكثير من
الم�شكالت".
و�أ�ش ��ار �إلى �أن "هنالك ع�شرات الق�ضايا يتم
اع ��ادة النظر فيها �ش ��هري ًا في ه ��ذا االتجاه،
وتحال للجهات ذات العالقة او المحكمة".
ولف ��ت مدير العالق ��ات والإعالم ف ��ي وزارة
الداخلي ��ة �إلى �أن "مديري ��ة مكافحة االجرام
في بغ ��داد وعم ��وم المحافظات ه ��ي الجهة
الم�س� ��ؤولة عن الت�ص ��دي لجرائ ��م االبتزاز
االلكتروني" .وكان ع�ض ��و مفو�ضية حقوق
االن�س ��ان فا�ض ��ل الغراوي قد دعا في حديث
�س ��ابق لـ(المدى) الى "اال�س ��راع في ت�شريع
قان ��ون الجرائ ��م االلكتروني ��ة ،وو�ض ��ع
الحلول والمعالجات بغية متابعة ومالحقة
ع�ص ��ابات االبت ��زاز االلكترون ��ي ،وامكانية
تعزي ��ز الوقاية للأفراد واال�س ��ر من الوقوع
�ضمن هذه ال�شبكات".
و�أ�ض ��اف الغ ��راوي� ،أن "الظاه ��رة ب ��د�أت
تتنام ��ى نتيجة ع ��دم وجود قواني ��ن رادعة
او ق ��ادرة على تعزي ��ز الحماية والوقاية من
االبتزاز االلكتروني".
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م ��ن اللجان المعني ��ة بمكافحة الف�س ��اد
والتي �شكلت في الحكومات ال�سابقة".
وي�ض ��يف الم�ش ��هداني ف ��ي ت�ص ��ريح
لـ(المدى) ان "�إلقاء القب�ض بحق جمال
الكربول ��ي ل ��م يك ��ن مغر�ض ��ا �أو طائفيا
لك ��ن ج ��اء بح�س ��ب معلوم ��ات وردت
�إل ��ى لجن ��ة مكافح ��ة الف�س ��اد" ،م�ؤك ��دا
�أن "ه ��ذه التحقيق ��ات واالعتراف ��ات
�ستقود للإطاحة ب�شخ�ص ��يات �سيا�سية
متنفذة".
ك�ش ��فت (الم ��دى) ف ��ي �ش ��هر ني�س ��ان
الما�ض ��ي عن �أن "لجنة مكافحة الف�ساد
الحكومي ��ة ت�س ��تعد لإ�ص ��دار قائم ��ة
جديدة من مذك ��رات القب�ض بحق �أكثر
من �ستة ع�شر �شخ�صية متهمة بعمليات
ف�س ��اد مال ��ي و�إداري من بينه ��ا ثمانية
نواب حاليين" ،وا�ص ��فة ال�شخ�ص ��يات
المطلوب ��ة ب�أنه ��ا من "حيتان" الف�س ��اد
وبع�ض ��ها تمتل ��ك م�ص ��ارف و�ش ��ركات
وهمية.
ويدع ��و الم�ش ��هداني "لجن ��ة مكافح ��ة
الف�س ��اد للإطاح ��ة ب�شخ�ص ��يات متنفذة
وكبي ��رة م ��ن ر�ؤ�س ��اء وزراء ووزراء
ون ��واب وقي ��ادات حزبي ��ة متهم ��ة
بعملي ��ات الف�س ��اد المال ��ي والإداري"،
م�ؤكدا �أن "هذه اللجنة تعمل بعيدا عن
ال�ض ��غوط االنتخابية وال�سيا�س ��ية من
خالل اكمال الملفات وعر�ضها وا�صدار
اوامر القب�ض".
وفي �ش ��هر كانون الأول الما�ضي توعد
رئي� ��س الحكوم ��ة م�ص ��طفى الكاظم ��ي
بمالحق ��ة جمي ��ع الفا�س ��دين م ��ن اج ��ل
تحقيق الإ�ص�ل�احات المالي ��ة التي دعا
لها ،م�ش ��ددا على �أن حكومته �ستك�ش ��ف
ف ��ي الع ��ام  2021عن "حقائ ��ق كبرى"
ب�ش�أن الف�ساد.
وي�ؤك ��د الم�ش ��هداني �أن "الت�س ��ريبات
المتوفرة ت�ؤكد على �أن مجل�س الق�ضاء
االعل ��ى �س ��يطلب م ��ن البرلم ��ان رف ��ع
الح�ص ��انة عن ت�س ��عة نواب م ��ن بينهم
زعيم كتلة نيابية".

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

ج ��اء في تقرير لمعهد نيوالينز ان�س ��تتيوت االميركي
في وا�ش ��نطن للدرا�س ��ات ال�س ��تراتيجية وال�سيا�سية
ب ��ان تنظيم داع�ش قد زاد من عملياته في العراق على
نحو كبير عبر ال�سنة الما�ضية بعد عملية اعادة تنظيم
�أظهرت تركيزا اكثر على ت�ش ��كيل مجاميع متنقلة من
م�س ��لحين لتنفيذ هجمات على نطاق ا�ص ��غر .وا�ش ��ار
التقري ��ر الى ان فهم كيفية اعادة ت�ش ��كيل نف�س ��ه بهذه
الطريقة عن ��د مراحلها االولية يعد �أم ��را حيويا لمنع
اعادة ظهوره من جديد.
يب ��دو ان تنظيم داع�ش في مناطق العراق القروية قد
اعاد توزيع م�س ��لحيه �ضمن مجاميع متنقلة �صغيرة،
حيث ان التنظيم اعاد �ص ��ياغة �ستراتيجياته القتالية
وفقا للواقع الجديد على االر�ض ،وهذا يعني تراجعا
في قدرته على القتال بعد فقدانه قياديين من ال�ص ��ف
الأول و�آالف م ��ن م�س ��لحيه بع ��د طرده من االرا�ض ��ي
الت ��ي كان يحتله ��ا ف ��ي  ،2017ف�ض�ل�ا ع ��ن تجفي ��ف
الكثي ��ر من موارده المالية من خالل عقوبات الخزانة
االميركية ،مع تراجع قدرته على التجنيد وجلب دماء
جديدة.
رغ ��م ذلك ي�ش ��ير التقرير ال ��ى ان تنظي ��م داع�ش يقوم
بتكثيف ان�ش ��طته في مناطق ما يزال له نفوذ فيها من
خالل ا�ستغالل م�ش ��اكل العراق الداخلية واال�ستفادة
من ت�ضاري�س جغرافية مالئمة له.
ف ��ي �آب  ،2020وذلك بعد �س ��نتين تقريب ��ا من هزيمة
التنظي ��م ع�س ��كريا ،قدرت االمم المتح ��دة انه ما يزال
هناك اكثر من  10,000م�س ��لح من داع�ش يتواجد في
كل من العراق و�س ��وريا .هذا يتقارب مع تخمين �آخر
�أجري في �أواخر عام  2019من قبل �س ��لطات مكافحة
االرهاب في اقليم كرد�ستان ،قدر فيه تواجد 10,000
عن�صر من داع�ش في العراق بينهم ما بين  4,000الى
 5,000م�سلح والباقين هم م�ساندون �أو خاليا نائمة
اندمج ��ت مع مجتمع ��ات محلية ف ��ي محافظات غربي
و�شمال غربي العراق.
الق ��وات االمنية نجحت بت�أمي ��ن اكثر من  450كم من

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

الح ��دود الممت ��دة بين العراق و�س ��وريا البالغ طولها
 610ك ��م وذل ��ك بالتع ��اون م ��ع التحال ��ف الدولي في
ن�ص ��ب ابراج مراقبة ومد ا�س�ل�اك �ش ��ائكة ف�ض�ل�ا عن
ا�ستخدام طائرات ا�ستطالع م�سيرة .
وذك ��ر التقري ��ر االمن ��ي ب ��ان تنظي ��م داع� ��ش زاد م ��ن
ا�س ��تخدامه لت�ش ��كيالت "المجاميع المتنقل ��ة" لتنفيذ
عملي ��ات ف ��ي مناط ��ق مختلف ��ة ،الت ��ي غالبا م ��ا تكون
بعيدة ع ��ن قواعده او بعيدة ع ��ن مالجئه التي تدعى
بالم�ض ��افات التي تتواجد ف ��ي مناطق وعرة وكهوف
�ص ��خرية �أو انف ��اق تح ��ت االر�ض ،ولهذا ف ��ان داع�ش
يعتمد باال�س ��ا�س على طبيعة االر� ��ض الوعرة لتنفيذ
ان�شطته.
ازداد تواج ��د التنظيم في مناطق وا�س ��عة من العراق
وفي جيوب �ض ��من االرا�ض ��ي ال�س ��ورية .وا�س ��تنادا
الى معلومات تم الح�ص ��ول عليه ��ا عبر مواقع عراقية
ر�سمية وغير ر�س ��مية فانه منذ بداية عام � 2021شن
التنظيم الع�ش ��رات من العمليات داخل العراق .اغلب
ان�ش ��طة التنظيم خالل �ش ��هري كانون الثاني و�شباط
م ��ن ه ��ذا العام ترك ��زت في كل م ��ن محافظ ��ات بغداد
وديالى وكركوك واالنبار ونينوى و�صالح الدين.
وا�س ��تفاد داع�ش من بع�ض الثغ ��رات االمنية الناجمة
عن تراجع التعاون والتن�س ��يق ما بين القوى االمنية
الفاعلة المتمثلة بالقوى االمنية االتحادية وف�ص ��ائل
الح�شد وقوات البي�شمركة.
وقالت م�صادر ا�س ��تخبارية اميركية ان تنظيم داع�ش
لم يهزم بعد وما يزال ي�ش ��كل تهديدا لأمن وا�س ��تقرار
العراق و�س ��وريا ،مع ن�ش ��اط ملحوظ ل ��ه في اكثر من
�س ��ت محافظ ��ات عراقي ��ة ف ��ي غرب ��ي و�ش ��مال غربي
البالد.
وي�ش ��ير التقرير ال ��ى ان انه ��اء التهديد الذي ي�ش ��كله
داع� ��ش ال يمك ��ن تحقيق ��ه ب ��دون ت�س ��وية �سيا�س ��ية
ف ��ي �إ�ش ��راك العرب ال�س ��نة ب�ش ��كل فعال ف ��ي العملية
ال�سيا�س ��ية وتوزيع عادل لل�س ��لطة والثروة مع اعادة
اعمار المدن التي ت�ض ��ررت خالل الحرب �ضد داع�ش
وال�سماح بعودة المهجرين لمناطقهم اال�صلية وابعاد
الف�صائل الم�سلحة من تلك المناطق.
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سياسة

حتقيقات �أولية� :سحب م�سد�س الوزين واختفاء حماية قائد
ف�صيل م�سلح قبل � 24ساعة من االغتيال

م�سلحون بزي مدين يالحقون
نا�شطني بتهمة حرق القن�صلية
الإيرانية يف كربالء

انتق��د نا�شطون في كربالء ت�شكيل اكثر من لجن��ة تحقيق في ق�ضية مقتل النا�شط ايهاب الوزني ،بينما هناك
م�ؤ�ش��رات عن ت��ورط قيادي في احد الف�صائل بالح��ادث .وظهر بح�سب تحقيقات اولي��ة ،وجود متابعة دقيقة
لتحركات الوزني قبل ايام من اغتياله ،كما اعد م�سرح الجريمة ب�شكل دقيق قبل تنفيذ الهجوم.
 بغداد /تميم الح�سن

واكث ��ر م ��ن  20اخ ��رى لعملي ��ات
اغتياالت فردية ،م�شتركة بين البرلمان
والحكوم ��ة ،دون ان تظه ��ر نتائ ��ج
وا�ضحة.
ووفق الأرقام الر�سمية ،قتل نحو 600
�شخ� ��ص و�أ�صي ��ب � 30ألف ��ا ،غالبيته ��م
ال�ساحق ��ة م ��ن المتظاهرين من ��ذ الأول
م ��ن ت�شري ��ن االول  ،2019ال ��ى جانب
الع�ش ��رات من المفقودي ��ن ،فيما التزال
مح ��اوالت قتل النا�شطي ��ن م�ستمرة في
البالد.

ويتنق ��ل نا�شط ��ون م ��ن مكان لآخ ��ر منذ
اكث ��ر م ��ن ا�سب ��وع هرب ��ا م ��ن مالحق ��ة
م�سلحي ��ن مدنيي ��ن ،بتهم ��ة اح ��راق
القن�صلية االيرانية في المدينة.
وهت ��ف متظاه ��رون م�س ��اء االثني ��ن
الما�ضي ،في �شوارع كربالء �ضد ايران،
ف ��ي م�سي ��رة مطالب ��ة بالك�شف ع ��ن قتلة
الوزني� ،أحد �أب ��رز وجوه الحراك الذي
اغتيل في المدينة الأ�سبوع الما�ضي.
و�ص ��اح محتج ��ون يحمل ��ون �ص ��ورة
الوزن ��ي ف ��ي التظاهرة�" :إيه ��اب �أ�شرف
من طه ��ران" ،بعد ا�سبوع من حرق جزء
من مبنى القن�صلية االيرانية في كربالء.
ووف ��ق م�ص ��ادر امني ��ة ف ��ي كرب�ل�اء ان
"التحقيق ��ات االولية ت�شير الى احتمال
ت ��ورط ف�صيل م�سلح – ل ��م يذكر ا�سمه-
تابع لطهران في عملية االغتيال".
و�أعلن ��ت محافظ ��ة كرب�ل�اء ،االربع ��اء،
ت�شكي ��ل لجنتي ��ن تحقيقيتي ��ن لمعرف ��ة
الجه ��ات الت ��ي اغتال ��ت النا�شطي ��ن،
�إحداهما ب�أمر رئي� ��س الوزراء م�صطفى
الكاظمي.
مالب�سات الحادث
وت�شير الم�ص ��ادر في حدي ��ث لـ(المدى)
الى ان "حادثة االغتيال جرت امام منزل
قيادي كبير في احد الف�صائل" ،مبينا ان
مقط ��ع الفيديو ال ��ذي انت�شر عن الحادث
كان م�سجل من "كاميرات المنزل".
و�أظهرت لقط ��ات باالبي�ض واال�سود من
كاميرا مراقبة اقتراب م�سلح على دراجة
ناري ��ة م ��ن �سي ��ارة الوزن ��ي .توقف عند
نافذة ال�سائق و�أطلق النار على النا�شط
ثم هرب في الظالم.
وتتاب ��ع الم�ص ��ادر ان ��ه "ج ��رى �سح ��ب
عنا�صر الحماية المتواجدة منذ �سنوات
ف ��ي ال�ش ��ارع الذي ي�سك ��ن في ��ه القيادي
ف ��ي اح ��د الف�صائل قب ��ل ي ��وم واحد من
الحادث".
كم ��ا ت�ؤك ��د الم�صادر ان "تل ��ك الحمايات

افتعل ��ت م�شكل ��ة مع الوزني ق ��رب داره،
قبل  3ايام من االغتي ��ال وقامت ب�سحب
م�سد�سه المرخ�ص".
ويته ��م نا�شط ��ون من ��ذ اكث ��ر م ��ن ع ��ام،
ف�صائل م�سلح ��ة و�أح ��زاب بالتورط في
قت ��ل المحتجي ��ن ،فيما تعج ��ز الحكومة
عن اعتقالهم حتى االن.
وهاجم ��ت ف�صائ ��ل م�سلح ��ة اال�سب ��وع
الما�ضي ،خلي ��ة ال�صق ��ور اال�ستخبارية

وزير الدفاع :قائد عمليات
الب�صرة حاول حل م�شكلة
"مهاجمة الق�صور الرئا�سية"
ع�شائري ًا
 بغداد /المدى
ق ��ال وزير الدفاع العراقي جمع ��ة عناد ،الأربعاء� ،إن �سب ��ب �إقالة قائد عمليات
الب�ص ��رة ال�سابق من من�صبه ،ه ��و محاولته حل "م�شكل ��ة" الق�صور الرئا�سية
على الطريقة الع�شائرية.
واندلع ��ت ليل الأربع ��اء الما�ضي ا�شتب ��اكات بين قوة �أمني ��ة عراقية وعنا�صر
ف�صي ��ل م ��وال لإيران في منطقة الق�ص ��ور الرئا�سية في الب�ص ��رة ،بعد مداهمة
�أمنية لمنزل �أحد م�سلحي الف�صيل ،المتهم بتنفيذ عمليات اغتيال نا�شطين.
و�أ�ضاف عناد في رد على �س�ؤال �أن "قائد عمليات الب�صرة ال�سابق اللواء الركن
�أك ��رم �صدام حاول حل الخالف والمواجه ��ة الم�سلحة التي ح�صلت في مجمع
الق�صور من خالل قيامه بطلب ما يعرف بالعطوة (الهدنة)".
و�شدد الوزير العراقي على �أن الب�صرة "تتعر�ض دائما لتهديد ال�سالح المنفلت
والنزاعات الع�شائرية".
وكانت م�صادر �أمنية عراقية متعددة ك�شفت �أن اال�شتباكات وقعت في الب�صرة
بعد قيام "ف�صي ��ل م�سلح يتبع ع�صائب �أهل الحق بمهاجمة مقر خلية ال�صقور
اال�ستخبارية في الق�صور الرئا�سية بمنطقة البرا�ضعية".
ك�شف ��ت ع ��دة م�ص ��ادر �أمني ��ة عراقية رفيع ��ة ،الخمي� ��س� ،أن ا�شتب ��اكات وقعت
لي ��ل الأربع ��اء بين قوة �أمني ��ة عراقية وعنا�ص ��ر من ف�صيل موال ��ي لإيران في
الب�ص ��رة بع ��د قيام عنا�صر �أم ��ن بمداهمة من ��زل �أحد عنا�ص ��ر الف�صيل المتهم
بتنفي ��ذ عمليات اغتي ��ال نا�شطين .وقال ��ت الم�صادر ،التي طلب ��ت عدم الك�شف
عن هويتها� ،أن "الحادثة ح�صلت على خلفية قيام مفرزة تابعة لال�ستخبارات،
وفق مذكرة قب�ض �أ�صولية ،بمداهمة مقر ومنزل م�س�ؤول الدعم اللوج�ستي في
الع�صائ ��ب المدعو �صباح الوافي دون �إلق ��اء القب�ض عليه ب�سبب عدم تواجده
في تل ��ك االثناء" .وبينت �أنه "�إثر ذلك قام ��ت مجموعة من الع�صائب بتطويق
مق ��ر اال�ستخبارات ومهاجمته بالأ�سلحة الخفيفة والمتو�سطة لمدة ربع �ساعة
مع عدم ال�سماح لأي �شخ�ص بالدخول والخروج" من المقر.
و�أكد �ضابط رفيع في اال�ستخبارات العراقية �أن "مذكرات قب�ض �صدرت بحق
ع ��دة �أ�شخا�ص على �صلة بالواف ��ي" ،مبينا �أن "المعلوم ��ات الأولية ت�شير �إلى
اعتق ��ال والد �أحد المطلوبي ��ن ويدعى �أبو ب�شير ،المته ��م بقتل نا�شطين بينهم
ريهام يعقوب".
وبع ��د �ساع ��ات من الح ��ادث� ،أ�ص ��درت خلي ��ة الإعالم الأمن ��ي بيان ��ا قالت فيه
�إن رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي "وج ��ه ب�إر�سال لجن ��ة تحقيق لمعرفة
مالب�س ��ات الأح ��داث الت ��ي ح�صلت ف ��ي محافظة الب�ص ��رة الليل ��ة الما�ضية في
مجمع الق�صور ومعرفة المق�صرين".
و�شه ��دت الب�صرة ،العام الما�ضي ،عدة حوادث اغتيال طالت نا�شطي المجتمع
المدني ومحتجين ،كان من بينهم �أي�ضا النا�شطة والطبيبة ،ريهام يعقوب ،في
�آب الما�ضي ،والتي وعد الكاظمي في تغريدة باعتقال قاتليها.

في الب�صرة على خلفي ��ة محاولة اعتقال
اح ��د قي ��ادات الف�صي ��ل المته ��م باغتيال
نا�شطين في المدينة.
لجنتان بدل واحدة !
وق ��ال محاف ��ظ كرب�ل�اء ن�صي ��ف جا�سم
الخطاب ��ي ف ��ي ت�صري ��ح لل�صحيف ��ة
الر�سمية ام�س االربعاء� ،إن "المحافظة
ت�سع ��ى ب ��كل جه ��د ف ��ي متابع ��ة نتائج

التحقيق الذي تقوم به اللجنة الخا�صة
بجريم ��ة اغتيال النا�شط المدني ايهاب
الوزن ��ي ،والن�شط ��اء االخري ��ن الذي ��ن
ت ��م اغتيالهم ومن بينه ��م الروائي عالء
م�شذوب وفاهم الطائي".
و�أ�ض ��اف الخطاب ��ي� ،أن "لجن ��ة اخرى
�شكل ��ت ب�أم ��ر م ��ن رئي� ��س ال ��وزراء
م�صطفى الكاظم ��ي ،و�سنقدم لها الدعم
الكام ��ل للو�صول الى الجن ��اة" ،م�ؤكدا

م�سرية يف كربالء للمطالبة بالك�شف عن قتلة الوزين
وجود تعاون كبير بين اللجنتين.
�سيارته امام داره �شرقي بغداد.
وكان فاه ��م الطائ ��ي ،وه ��و نا�ش ��ط في وق ��ال �ضي ��اء الهندي ،وه ��و نا�شط في
كربالء ،قتل بـ"�سيناريو" م�شابه لمقتل كرب�ل�اء لـ(الم ��دى) ان "ال�سلط ��ات ف ��ي
الوزني ف ��ي  ،2019بوا�سطة م�سلحين العراق اعتادت حين تريد المماطلة في
ي�ستقالن دراجة نارية.
اي ق�ضية ان ت�شكل لجانا".
كذل ��ك قت ��ل الخبي ��ر االمن ��ي ه�ش ��ام ومن ��ذ حكوم ��ة عادل عب ��د المهدي التي
الها�شم ��ي ،ف ��ي تم ��وز الما�ض ��ي ،ع ��ن اطاح ��ت به ��ا تظاه ��رات ت�شري ��ن نهاية
طري ��ق دراج ��ة ناري ��ة كان ��ت تراقب ��ه� ،2019 ،شكل ��ت  11لجن ��ة للتحقي ��ق
واطل ��ق علي ��ه م�سلح النار ف ��ور وقوف بح ��وادث قت ��ل جماع ��ي للمتظاهري ��ن،

ت�صعيد ومالحقات
وحذر الهندي من ت�صعيد االحتجاجات
في حال ا�ستمرار "الت�سويف في ق�ضية
ك�شف قتلة المتظاهرين".
وح ��دد نا�شط ��ون ف ��ي ع ��دة محافظات
م�سي ��رات "زح ��ف ال ��ى بغ ��داد" في 25
�أي ��ار الحال ��ي ،لم�سان ��دة المطالبي ��ن
بالك�ش ��ف ع ��ن قتل ��ة الوزن ��ي وباق ��ي
زمالئه.
وي�شير النا�شط الكربالئي الى "وجود
نح ��و  10نا�شطين في المدينة يتنقلون
من ��ذ نح ��و ا�سب ��وع ب�سب ��ب ته ��م باطلة
بم�س�ؤوليته ��م ع ��ن ح ��رق القن�صلي ��ة
االيرانية".
وقال ��ت قي ��ادة �شرط ��ة كرب�ل�اء ،ان م ��ا
يت ��م تناوله ع ��ن �صدور �أوام ��ر للقوات
الأمني ��ة باعتق ��ال النا�شطي ��ن الذي ��ن
يقوم ��ون بتنظيم التظاه ��رات وتوزيع
اليافط ��ات وال�ص ��ور ف ��ي المحافظ ��ة
للمطالب ��ة "بدم ال�شهيد ايه ��اب الوزني
عارية عن ال�صحة".
وب ��د�أ نا�شط ��ون ف ��ي كرب�ل�اء بتعلي ��ق
" 100بو�ستر" في المدينة يحمل �صور
الوزن ��ي وفاهم الطائي كتب عليه" :من
قتلن ��ي"؟ فيما ت�ضامن ��ت عوائل �شهداء
�آخرين مع الحملة.
لك ��ن الهن ��دي يقول انه ال يع ��رف هوية
الجه ��ات الت ��ي تالح ��ق النا�شطي ��ن،
م�ضيفا انه ��م "م�سلحون ولكن يرتدون
ازياء مدنية".

فتح مراكز التن�سيق بين الجي�ش وقوات البي�شمركة ل�سد الثغرات على الحدود ال�سورية

تنظيم داع�ش ي�ضع اليد على مناطق يف جبال قرة جوغ بعد �شهرين على حتريرها
 كركوك /علي العزاوي
ا�س ��تطاع تنظي ��م داع� ��ش ،ال ��ذي ن�ش ��ط
�أخي ��ر ًا ف ��ي المحافظ ��ات المح ��ررة ،ان
يتو�س ��ع ف ��ي المناط ��ق المتن ��ازع عليها
بين حكومتي بغداد و�أربيل.
ويقول المتحدث با�س ��م قيادة العمليات
الم�ش ��تركة الل ��واء تح�س ��ين الخفاجي،
�أن "هن ��اك عم�ل ً�ا كبي ��ر ًا تقوم ب ��ه قيادة
العملي ��ات الم�ش ��تركة بالتن�س ��يق م ��ع
حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�س ��تان ،حي ��ث ت ��م
فت ��ح مراك ��ز مهمة للتن�س ��يق ف ��ي حركة
القطعات ومتابع ��ة العمليات الإرهابية
ل�س ��د الثغرات الموج ��ودة على الحدود
العراقي ��ة ال�س ��ورية ،والق ��وات الأمنية
�س ��تعمل م ��ع حر� ��س الإقلي ��م على �س ��د
الثغرات وتقريب الم�سافات التي كانت
ت�ستغله ��ا ع�صاب ��ات داع� ��ش الإرهابي ��ة
للتواجد فيها ال�سيم ��ا المناطق الجبلية
الوعرة التي ت�صعب فيها حركة الم�شاة،
والم�شاة الآلي والراجلة".
وي�ضي ��ف �أن "ه ��ذا التن�سي ��ق العال ��ي
وتب ��ادل المعلوم ��ات اال�ستخباري ��ة
والأمني ��ة �سي�سهم ��ان ف ��ي ا�ستق ��رار
الو�ض ��ع �س ��واء ف ��ي الح ��دود العراقية
ال�سوري ��ة �أو في المناطق ذات االهتمام
الأمني الم�شترك".
وي�شي ��ر ال ��ى ان ��ه "خ�ل�ال اللق ��اءات
واالجتماع ��ات الت ��ي حدثت ف ��ي الآونة
الأخي ��رة م ��ع الإقلي ��م ت ��م الت�أكي ��د على
�أن يك ��ون هناك تن�سي ��ق وعمل م�شترك
ل�س ��د الثغرات ،من خ�ل�ال تكثيف الجهد
اال�ستخباري والعمل بعمليات نوعية".
ب ��دوره ،يق ��ول م�س� ��ؤول تنظيم ��ات
االتح ��اد الوطن ��ي الكرد�ستان ��ي ر�ش ��اد
كالل ��ي لـ(الم ��دى)� ،أن "مقاتل ��ي تنظيم
داع� ��ش �أع ��ادوا ال�سيط ��رة عل ��ى نقطة،
بعد �شهري ��ن من تحريره ��ا" ،فيما ر�أى
ان "م ��ن �ش� ��أن ال�سيطرة عليه ��ا �أن تهدد
�أمن ثالث محافظ ��ات ( )...داع�ش عاود
الن�شاط مجددا في جبال قرة جوغ التي
تم تحريرها من قبل القوات الأمنية قبل
حوالي �شهرين من الآن".

وي�شي ��ر الى �أن "داع�ش �أع ��اد ال�سيطرة
عل ��ى م�ساحة وا�سعة م ��ن الجبال ،وبد�أ
بممار�س ��ة عملي ��ات الخط ��ف ،و�إع ��ادة
المناطق التي فقدها �سابقا ،والتي تمثل
له نقطة �ستراتيجي ��ة ت�صل عملياته من
خاللها� ،إلى ثالث محافظات هي كركوك
ونينوى و�صالح الدين".
وي�شي ��ر م�س� ��ؤول تنظيم ��ات االتح ��اد
الوطن ��ي الكرد�ستان ��ي ال ��ى �أن "هن ��اك
مناط ��ق في اطراف ق�ضاء الدب�س �شمال
غ ��رب كرك ��وك ين�ش ��ط فيه ��ا التنظي ��م
اي�ضا حيث ا�ستغل ه ��ذه المواقع و�شن
هجم ��ات على الق ��وات العراقي ��ة وعلى
البي�شمرك ��ة ( )...مع ��اودة االنت�ش ��ار
�س ��وف ت�ساهم بمن ��ع ظه ��وره ب�صورة
قوي ��ة كم ��ا كان ولكنه يعم ��ل على تنفيذ
هجمات محددة بين فترة و�أخرى".
وتاب ��ع �أن "تواج ��د البيم�شركة في هذه
المناط ��ق المهم ��ة يمنع ع ��ودة مجاميع
داع�ش وكذلك انت�شار الجي�ش فيها �سهل
مهم ��ة وتفعي ��ل المراك ��ز الم�شتركة بين
الجي�ش العراقي والبي�شمركة".
ب ��دوره ،يرى الخبي ��ر الع�سك ��ري علي
خلي ��ل ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى)� ،أن

"المراك ��ز الم�شترك ��ة �س ��وف تك ��ون
برعاي ��ة التحالف الدول ��ي و�سيكون لها
دور �ضمن العمليات الم�شتركة".
و�سبق ان �أكد وفد �أميركي رفيع برئا�سة
القائ ��م ب�أعمال م�ساع ��د وزير الخارجية
الأمريكية ل�ش�ؤون ال�شرق الأدنى جوي
هود ،خ�ل�ال لقائه رئي� ��س حكومة �إقليم
كرد�ست ��ان ،م�سرور بارزان ��ي� ،ضرورة
تفعي ��ل مراك ��ز التن�سي ��ق الم�شترك بين
البي�شمركة والجي� ��ش العراقي ،م�شير ًا
�إل ��ى موا�صل ��ة دع ��م البي�شمرك ��ة "ف ��ي
الت�صدي لإرهابيي داع�ش".
وا�ستقبل رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان
م�سرور بارزان ��ي ،م�ساء الأحد � 16أيار
 ،2021وف ��د ًا �أميركي ًا رفي ��ع الم�ستوى
�ض ��م القائ ��م ب�أعم ��ال م�ساع ��د وزي ��ر
الخارجي ��ة الأمريكي ��ة ل�ش� ��ؤون ال�شرق
الأدنى ج ��وي هود ،والممثل ��ة الخا�صة
بالإنابة ل�ش�ؤون �سوري ��ا �إيمي كترونا،
ومدي ��رة �ش� ��ؤون الع ��راق و�سوريا في
مجل�س الأمن القومي زهرة بيل.
وج ��رى ف ��ي اللق ��اء ،بح ��ث تط ��ورات
الأو�ض ��اع في الع ��راق و�سوريا ،وتمت
مناق�شة �سبل تعزيز العالقات بين �إقليم

كرد�ستان والواليات المتحدة.
و�أك ��د الوف ��د الأميرك ��ي "موا�صلة دعم
قوات البي�شمركة في الت�صدي لإرهابيي
داع�ش" ،كما �شدد عل ��ى �ضرورة تفعيل
مراك ��ز التن�سي ��ق الم�شترك بي ��ن قوات
البي�شمركة والجي�ش العراقي.
وف ��ي جان ��ب �آخ ��ر م ��ن اللق ��اء ،تم ��ت
مناق�شة م�ستجدات الو�ضع في �سوريا،
و�شدد الجانب ��ان على �ضرورة موا�صلة
الحوار بين الأطراف الكردية ال�سورية
من �أجل تعزيز حري ��ة العمل ال�سيا�سي
والتعددية وتقا�سم ال�سلطة.
وف ��ي �سياق �آخ ��ر� ،أع ��رب الجانبان عن
دعمهم ��ا لحرية الإع�ل�ام والتعبي ��ر �إلى
جان ��ب احت ��رام حقوق الإن�س ��ان وعمل
منظم ��ات المجتم ��ع المدن ��ي ،التي هي
�ص ��ورة م�شرق ��ة لإقليم كرد�ست ��ان و�أي
مجتمع ديمقراطي �آخر.
وكان رئي� ��س �إقليم كرد�ستان نيجيرفان
بارزان ��ي ،ق ��د دان الهج ��وم ال ��ذي �شنه
�إرهابي ��و داع� ��ش الليل ��ة الما�ضي ��ة ف ��ي
ق�ضاء كفري.
و�أع ��رب نيجيرف ��ان بارزان ��ي ،خ�ل�ال
تغري ��دةٍ ل ��ه عل ��ى موق ��ع تويت ��ر ،ع ��ن

قوة �أمنية تالحق داع�ش

خال� ��ص تعازي ��ه و�أك ��د عل ��ى الإ�س ��راع
ف ��ي التن�سي ��ق بي ��ن ق ��وات البي�شمركة
والقوات العراقية ،في تلك المناطق.
وكان ��ت وزارة البي�شمرك ��ة ف ��ي �إقلي ��م
كرد�ست ��ان ،ق ��د ج ��ددت الت�أكي ��د عل ��ى
الحاج ��ة التف ��اق �شام ��ل م ��ع الجي� ��ش
العراق ��ي ،لمن ��ع عنا�ص ��ر داع� ��ش م ��ن
تك ��رار هجماته ��ا م�ستفيدة م ��ن الفراغ
الأمني بين قوات البب�شمركة والجي�ش
العراقي.
بيان
وقال ��ت وزارة البي�شمرك ��ة خ�ل�ال ٍ
لها ،ام� ��س الأربعاء (� 12أي ��ار ،)2021
"حذرن ��ا ع ��دة م ��رات م ��ن �أن ��ه نتيجة
للفج ��وة الأمني ��ة بي ��ن متاري� ��س قوات
بي�شمرك ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان والجي� ��ش
العراق ��ي ،تمك ��ن �إرهابي ��و داع� ��ش من
�إع ��ادة تنظي ��م �أنف�سه ��م وب ��رزوا الآن
كجماعات وجماعات مختلفة".
وزارة البي�شمرك ��ة �أ�ضاف ��ت خ�ل�ال
بيانه ��ا� ،أن ��ه "لإثبات ه ��ذه الحقيقة ،ما
زال عنا�ص ��ر داع� ��ش يرتكب ��ون الأعمال
الإرهابي ��ة الوح�شي ��ة ،حي ��ث هاجم ��وا
في ال�ساع ��ة  10:30من م�س ��اء ليلة 11
�أي ��ار  ،2021حاجزا لل ��واء  116التابع
لق ��وات البي�شمركة ،على ح ��دود منطقة
كف ��ري ،مما �أ�سفر عن مقت ��ل البي�شمركة
مح�سن ح�سين غاراوي" ،خالل ت�صدي
قوات البي�شمركة للهجوم.
كما ج ��ددت وزارة البي�شمرك ��ة ،الت�أكيد
عل ��ى �أن الإرهابيي ��ن ق ��د زادوا م ��ن
ن�شاطه ��م وتحركاتهم ،وقام ��وا بتغيير
الطريقة الت ��ي يقاتلون بها ويهاجمون،
وهم يخلقون الخطر با�ستمرار.
و�ش ��ددت وزارة البي�شمرك ��ة ،عل ��ى
الحاج ��ة �إلى اتف ��اق �شامل م ��ع الجي�ش
العراق ��ي لمنع ه ��ذه الح ��وادث وتدمير
الإرهابيي ��ن تدمي ��را كام�ل�ا ،وقال ��ت:
"بالطبع ،لن ت�صمت قوات البي�شمركة
ع ��ن هذه الأعمال و�س ��وف ترد بقوة في
الوق ��ت المنا�سب ،ونح ��ن ن�ؤكد ل�شعب
كرد�ستان �أن �أمن �إقليم كرد�ستان محمي
كم ��ا كان دائم ��ا ،والبي�شمرك ��ة جدي ��رة
بالثقة من الجميع".
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تحذيرات من جفاف دجلة والفرات

ّي�رت جم���رى ال���رواف���د ف�أ�صبحت الإي������رادات �صفر ًا
�إي����ران غ� رّ

 ت��رك��ي��ا ���ض��رب��ت ع��ر���ض احل���ائ���ط امل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة ب�����ش ��أن ح�����ص��ة ال���ع���راق م���ن امل��ي��اه
ّ
حذرت اخلبرية يف الهند�سة البيئية ،الدكتورة �سعاد ناجي العزاوي من جفاف
نهري دجلة والفرات كلي ًا نتيجة بناء ال�سدود يف تركيا و�إيران وحتى يف منطقة
كرد�ستان على نحو كبري ،فيما ر�أى خبري قانوين �أن تركيا �ضربت عر�ض احلائط
املواثيق والربوتوكوالت الدولية ب�ش�أن تنظيم املياه بني الدول املت�شاطئة
و�أحلقت �ضرراً كبرياً بالعراق.
 املدى  /جبار بچاي
و�أكدت العزاوي �أن "موارد دجلة انخف�ضت
حالي� � ًا اىل ال ُثل ��ث حيث كان يدخ ��ل العراق
�س ��نوي ًا بح ��دود  80ملي ��ار م�ت�ر مكعب من
املي ��اه يف ال�س ��بعينيات والآن �أق ��ل م ��ن 30
ملي ��ار م�ت�ر مكع ��ب و�سي�صبح بح ��دود 15
مليار مرت مكعب يف العقد القادم" ،متوقعة
"جف ��اف نه ��ري دجل ��ة والف ��رات كلي� � ًا عام
".2040
وقالت العزاوي يف حديث لـ (املدى)" اعتقد
�أن هنال ��ك �ض ��رورة للرتكيز عل ��ى مو�ضوع
تراج ��ع الإي ��رادات املائي ��ة يف نه ��ري دجلة
والفرات نتيجة بناء ال�سدود من قبل تركيا
و�إيران وحتى يف منطق ��ة كرد�ستان والتي
�أجن ��ز منها بحدود � 17س ��د ًا منذ عام 2006
وال ي ��زال العم ��ل م�ستمر ًا لإجن ��از عدد �آخر
من تل ��ك ال�سدود ،حي ��ث مت برجمة تنفيذها
م ��ن قب ��ل حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان العراق
ع ��ام  2019على روافد نهر دجلة ( اخلابور
وال ��زاب الأعل ��ى والأ�سف ��ل و�س�ي�روان
والعظيم ) ب ��دون موافقة حكومة املركز يف
بغداد على بع�ضها.
و�أو�ضح ��ت �أن " بناء تلك ال�س ��دود يتزامن
م ��ع ا�ستم ��رار كل من �إي ��ران وتركي ��ا ببناء
�أك�ث�ر من � 60س ��د ًا كبري ًا عل ��ى منابع نهري
دجل ��ة والف ��رات يف �أرا�ضيها خ�ل�ال العقود
الأربعة املا�ض ��ية ".م�ش�ي�رة اىل �أن "�إيران
قام ��ت بحجب مي ��اه  35رافد ًا م ��ن الروافد
الرئي�س ��ة التي ت�صب يف الأرا�ضي العراقية
�أهمه ��ا ( �أنهار ال ��كارون والكرخة ودويريج
والطيب والوند و�سريوان ) وبناء ع�شرات
ال�س ��دود �ض ��من خط ��ة ته ��دف لبن ��اء املئات
من هذه ال�س ��دود عل ��ى الأنه ��ار يف املناطق
املحاذي ��ة للع ��راق يهدف معظمه ��ا لتحويل
كمي ��ات كب�ي�رة م ��ن م�ص ��ادر مي ��اه املناطق
الغربي ��ة وال�ش ��مالية لإي ��ران و املتاخم ��ة
للع ��راق اىل و�س ��ط و�ش ��رقي �إي ��ران خالف ًا
لالتفاقي ��ات الدولي ��ة اخلا�ص ��ة باحلف ��اظ
على جم ��اري الأنهار الطبيعي ��ة ومكوناتها
الإحيائية وكذلك اتفاقية هل�سنكي اخلا�صة
با�س ��تخدامات وتقا�سم مياه الأنهار الدولية
امل�ش�ت�ركة ب�ي�ن �أك�ث�ر م ��ن بل ��د يف احلو�ض
الواحد للأغرا�ض غري املالحية".
و�أ�ضافت �أن " هذا العدد الكبري من ال�سدود
التي بنيت على الروافد التي ت�ص ��ب يف نهر

دجلة �س ��واء كان ��ت يف اجلان ��ب الرتكي �أم ح ��وايل  %3.06فق ��ط خ�ل�ال ع ��ام 2016
الإيراين �أم �س ��دود �صغرية بنيت يف حدود ي�ض ��اف �إليها ا�س ��تمرار تناق�ص م�س ��احات
�إقلي ��م كرد�س ��تان �أدت اىل انخفا�ض موارد الأه ��وار منذ ال�س ��بعينيات حلجب املوجات
دجلة اىل الثلث تقريب ًا و�سوف تنذر بكارثة الفي�ض ��انية لنهري دجلة والفرات مب�شاريع
كبرية على م�ستقبل املياه يف البلد".
ال�س ��دود العمالق ��ة يف تركي ��ا ث ��م يف �إيران
وت�ساءلت العزاوي عن " خطط و �إجراءات وانخفا�ض كميات املوارد املائية ال�سنوية".
حكوم ��ة العراق ملواجهة م�ش ��كلة املياه �إزاء وقال ��ت " نالح ��ظ �أن تناق� ��ص م�س ��احات
التوقعات العلمية التي ت�شري اىل احتمالية االه ��وار جنوب ��ي الع ��راق خ�ل�ال العق ��ود
جف ��اف النهري ��ن بح ��دود  2040وعنده ��ا الأربعة املا�ض ��ية جاء متنا�سب ًا مع التناق�ص
�س ��تحل كارثة كب�ي�رة يف بل ��د الرافدين بعد التدريج ��ي يف كمي ��ات ال ��واردات املائي ��ة
�أن ي�ص ��بح ب�ل�ا مي ��اه بفق ��د رافدي ��ه ( دجلة الداخلة للعراق من دول املنبع وبا�س ��تمرار
والفرات ) �إ�ض ��افة اىل فق ��د الروافد القادمة بناء املزيد من ال�سدود و�إنفاق حتويل مياه
من دول اجلوار التي كانت تغ ّذيه باملياه  ".رواف ��د نه ��ري دجل ��ة والفرات قب ��ل دخولها
للع ��راق فان ه ��ذه الأهوار �س ��تجف حتم ًا".
�إجراءات خجولة
و�أ�ضافت " �س ��وف ي�صاحب هذه اخل�سارة
وقال ��ت �إن " الإج ��راءات الت ��ي تق ��وم به ��ا فق ��دان الع ��راق لل�ث�روة ال�س ��مكية والتنوع
احلكوم ��ة العراقي ��ة �س ��واء عل ��ى ال�ص ��عيد الإحيائي النهري وتقل�ص ب�س ��اتني النخيل
ال�سيا�س ��ي م ��ن خ�ل�ال وزارة اخلارجية �أو اىل ُثلث ما كانت عليه يف �س ��بعينيات القرن
ع�ب�ر الطرق الفنية من خ�ل�ال وزارة املوارد املا�ض ��ي نتيجة انح�سار م�س ��احات الأنطقة
املائي ��ة ال ت ��زال خجول ��ة ودون م�س ��توى الفي�ض ��انية بتغري عمق ومنا�سيب النهرين
الطموح وهناك �إجراءات �أكرث فاعلية ميكن وتغري ن�سبة رطوبة الرتبة وارتفاع الأمالح
�أتباعها ل�ض ��مان حق العراق يف احل�ص ��ول فيهما وانخفا�ض منا�س ��يب املي ��اه اجلوفية
عل ��ى املياه مبوج ��ب القوان�ي�ن والقرارات ال�سطحية املرتبطة بالنهرين ،كذلك ازدادت
الدولية النافذة".
م�س ��احات الأرا�ضي ال�ص ��حراوية واملهدّدة
واعتربت " عامل ال�ض ��غط االقت�صادي �أحد بالت�ص ��حّ ر اىل  %92وفق ما جاء يف تقارير
الأب ��واب التي ينبغ ��ي �أن يتبعها العراق مع وزارة البيئة يف العراق".
كل من تركيا و�إيران للح�ص ��ول على ح�صته وقال ��ت "لق ��د حتولت الكثري من الأرا�ض ��ي
الكافي ��ة م ��ن املي ��اه بع ��د اللج ��وء اىل وقف الزراعي ��ة و�س ��ط وجنوب ��ي الع ��راق اىل
ا�سترياد ال�سلع والب�ض ��ائع املختلفة من كال �أرا� ٍ��ض جرداء غ�ي�ر قابلة لل�س ��كن والعي�ش
الدولت�ي�ن ما مل تك ��ن هناك �ض ��مانات �أكيدة بع ��د توق ��ف الزراعة فيها مما �أدى لت�س ��ارع
ووا�ض ��حة حل�ص ��ول الع ��راق على ح�ص ��ته هج ��رة املزارع�ي�ن اىل امل ��دن خ�ل�ال العق ��د
الكافية والعادلة من املياه".
املا�ضي وفق تقارير منظمة الهجرة الدولية
وت�ؤكد العزاوي �أن " مو�ض ��وع ُ�ش ��ح املياه  ".IMOو�أو�ضحت �أن " ما يدخل العراق
يف دجل ��ة والف ��رات يت ��م التطرق ل ��ه دائم ًا �س ��نويا من املياه كان بحدود  80مليار مرت
ك ��رد فع ��ل على ما تق ��وم به �إي ��ران او تركيا مكعب يف �س ��بعينيات القرن املا�ضي والآن
وال يت ��م التطرق له ب�ش ��مولية �أعم ��ق و�أدق �أق ��ل م ��ن  30مليار م�ت�ر مكعب و�سي�ص ��بح
مع �ض ��رورة م�ش ��اركة اجلوانب ال�سيا�سية بحدود  15مليار مرت مكعب يف العقد القادم
مع الفني ��ة ويكون ال ��ر�أي العراقي والقرار ومي�ض ��ي هذا الرتاجع لتحل كارثة حقيقية
واحد يذهب باجتاه م�صلحة البلد وال�شعب م ��ا مل يتم اتخاذ �إج ��راءات طارئ ��ة وقوية
ولي�س تبع ًا للم�ص ��الح اجلانبية �أو الفئوية ت�ض ��ع م�ص ��لحة العراق فوق كل االعتبارات
الت ��ي ال يهمه ��ا م�ص ��لحة البل ��د وحق ��وق و�أن ال جتامل حكومته �أي ًا من الدولتني على
�ش ��عبه ".و�أو�ض ��حت " �أن قط ��ع املياه عن ح�ساب امل�صلحة العراقية".
النهرين له ت�أثريات كبرية على الأمن املائي
والغذائ ��ي للعراق حيث تقل�ص ��ت م�س ��اهمة
العراق بحاجة اىل ا�ستخدام
القطاع الزراع ��ي يف �إجمايل الناجت املحلي
نظام الري املُقن
م ��ن  %25خ�ل�ال مرحل ��ة ال�س ��بعينيات اىل واعت�ب�رت الع ��زاوي وهي ا�س ��تاذ م�ش ��ارك

يف الهند�س ��ة البيئية ،دكتوراه يف الهند�سة
اجليوبيئية من جامع ��ة كولورادو للمناجم
يف �أمري ��كا واجن ��زت العدي ��د م ��ن البحوث
يف كلية الهند�س ��ة /جامع ��ة بغداد منها �أن "
امل�ضي با�س ��تخدام اال�س ��اليب التقليدية يف
التعام ��ل م ��ع املياه يع ��د �أحد �أهم الأ�س ��باب
التي ت�ساعد على هدر كميات كبرية منها يف
ظل قواعد عمل قدمية وبالية وال تعتمد على
نطاق وا�سع على �سبيل املثال �أ�سلوب الري
املقنن وم ��ن �أمثلته الري بالر�ش �أو التنقيط
وكالهما �شاع ا�ستخدامهما حتى يف البلدان
النامية مما �س ��اعد على نحو كبري يف تقليل
عمليات الهدر غري املربرة يف املياه �إ�ض ��افة
اىل �أن ه ��ذا الن ��وع م ��ن التعامل م ��ع �أنظمة
الري من �ش� ��أنه �أن يعط ��ي نتائج كبرية على
�صعيد كمية الإنتاج الزراعي ونوعه".
ونظم ��ت وزارة امل ��وارد املائي ��ة يف �آذار
� 2013أول م�ؤمت ��ر دويل للمي ��اه يه ��دف
اىل التخطي ��ط والإدارة الر�ش ��يدة مل ��وارد
املياه لتحقيق ا�س ��تدامتها مب�ش ��اركة جهات
حكومي ��ة عراقي ��ة ودولي ��ة ومنظمات الأمم
املتح ��دة املعنية باملياه� ،إ�ض ��افة �إىل جامعة
ال ��دول العربي ��ة وال ��دول املت�ش ��اطئة م ��ع
العراق وتركيا و�إيران و�س ��وريا دعا خالله
العراق اىل الإن�صاف وامل�ساواة يف توزيع
املياه  ،م�ؤكد ًا �ض ��رورة معاجل ��ة التحديات
يف ه ��ذا املل ��ف ل�ض ��مان حق ��وق الأجي ��ال
القادم ��ة .ويواج ��ه قط ��اع امل ��وارد املائي ��ة
حتدي ��ات عدي ��دة �أبرزها ُ�ش ��حها ،والتغيري
املناخ ��ي ،وتذب ��ذب �س ��قوط الأمط ��ار يف
حو�ض ��ي دجلة والف ��رات والتي تتفاوت من
مو�س ��م اىل �آخر لت�ص ��ل يف بع�ض املوا�س ��م
اىل الذروات الفي�ض ��انية مقابل االنح�س ��ار
الكبري يف موا�سم �أخرى .
وكان الع ��راق ق ��د وقع مع تركي ��ا يف كانون
الأول  ،2014مذكرة تفاهم يف جمال املياه،
ت�ض ��منت  12م ��ادة� ،أبرزه ��ا ت�أكي ��د �أهمي ��ة

التع ��اون يف جم ��ال �إدارة امل ��وارد املائي ��ة
لنه ��ري دجل ��ة والف ��رات ،وحتديد احل�ص ��ة
املائي ��ة لكل دولة يف مي ��اه النهرين ،وت�أكيد
�أهمية تقييم املوارد املائية.
ويعتم ��د الع ��راق يف ت�أم�ي�ن املي ��اه ب�ش ��كل
�أ�سا�س ��ي عل ��ى نه ��ري دجل ��ة والف ��رات،
وروافدهم ��ا التي تنب ��ع جميعها م ��ن تركيا
و�إيران ويلتق ��ي النهران قرب مدينة القرنة
�ش ��مال حمافظة الب�صرة ليت�شكل بالتقائهما
�شط العرب الذي ي�صب يف اخلليج العربي.
وكانت وزارة املوارد املائية قد قدمت مطلع
�آي ��ار احل ��ايل بروتوكو ًال حول مل ��ف املياه
للجان ��ب الرتكي وهناك مباحثات م�س ��تمرة
ب�ش� ��أنه من �أجل الو�صول �إىل �صيغة نهائية
للربوتوكول.
تركيا ال حترتم اتفاقيات
تقا�سم املياه
م ��ن جانب ��ه ق ��ال اخلب�ي�ر القان ��وين عل ��ي
التميم ��ي �إن "تركيا مل ُتقم وزن ًا لالتفاقيات
والربوتوكوالت ومب ��ادئ القانون الدويل
التي حتكم توزي ��ع مياه الأنهار على الدول
املت�ش ��اطئة  ,كما �أنها ال تقبل باملبد�أ الدويل
كون العراق لديه حقوق مكت�س ��بة وحقوق
تاريخي ��ة ت�ؤك ��د حق ��ه يف ا�س ��تخدام املياه
وبالت ��ايل ف�أنها ال حترتم اتفاقيات تقا�س ��م
املياه "
م�ؤك ��د ًا �أن "تركيا تلج�أ دائم ًا اىل �إطالة �أمد
املفو�ض ��ات كلما طلب الع ��راق ذلك على �أمل
حتقي ��ق �أهدافه ��ا واال�س ��تحواذ عل ��ى �أكرب
كمية من املياه عن طريق بناء ال�س ��دود يف
املناط ��ق املحاذية للح ��دود العراقية والتي
تقع �ضمن خط م�سار منبع دجلة والفرات "
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن " �أه ��م االتفاقي ��ات
والربوتوك ��والت ب�ش� ��أن ح�ص ��ة الع ��راق
املائي ��ة م ��ع تركي ��ا ه ��ي  :اتفاقي ��ات لوزان
املعق ��ودة ب�ي�ن تركي ��ا واحللف ��اء بتاريخ 2

مت ��وز  1923اخلا� ��ص بتنظي ��م املي ��اه بني
الدول امل�شاطئة وعدم الإ�ضرار بهما .
• معاه ��دة ال�ص ��داقة وح�س ��ن اجل ��وار
املوقع ��ة ب�ي�ن تركي ��ا والع ��راق بتاريخ 29
�أذار  1946والربوتوك ��ول رقم ( )1امللحق
بها حيث ن�صت املادة اخلام�سة :ـ
تواف ��ق تركيا عل ��ى اطالع الع ��راق على �أية
م�ش ��اريع خا�ص ��ة ق ��د تق ��رر �أن�ش ��اءها على
نه ��ري دجل ��ة والف ��رات �أو روافدهما وذلك
لغر� ��ض جعل الأعمال الت ��ي تخدم على قدر
الإمكان م�صلحة العراق كما تخدم م�صلحة
تركيا .
• بروتوكول التعاون االقت�صادي والفني
ب�ي�ن الدولت�ي�ن املوق ��ع يف 1971 / 1 / 17
امل ��ادة ( , )3يُ�ش ��رع الطرف ��ان يف �أ�س ��رع
وق ��ت ممك ��ن باملباحث ��ات ح ��ول املي ��اه
امل�شرتكة ومب�شاركة جميع الأطراف .
• بروتوك ��ول ع ��ام  1989ال ��ذي تعه ��دت
تركي ��ا مبوجب ��ه بتمري ��ر ح�ص ��ة ل ��كل م ��ن
�س ��وريا والعراق وعدم الإ�ضرار بالدولتني
وقد �ص ��دق هذا الربوتوكول لدى اجلامعة
العربية يف .2007/3/22
وفيم ��ا يتعلق باالتفاقي ��ات الدولية ب�ش� ��أن
الأنهر الدولية ك�ش ��ف التميمي عن �أن تركيا
جتاهل ��ت �أي�ض� � ًا مب ��ادى القان ��ون ال ��دويل
الت ��ي تعت�ب�ر النهر الدويل �إذا كان حو�ض ��ه
مي ��ر ب�أقاليم خمتلف ��ة فان لكل دولة تبا�ش ��ر
�س ��يادتها على ما مي ��ر يف �إقليمها من النهر
مع �ض ��رورة عدم الإ�ض ��رار مب�صالح الدول
الكربى وهذا ما �أكدته قواعد هل�سنكي لعام
 1966وفق ًا لنظرية حقوق الدول امل�شاطئة
 ,وه ��ذا ما�أكدته حمكمة العدل الدولية وفق ًا
الخت�صا�ص ��ها ال ��وارد يف امل ��ادة (  ) 38من
نظامها الداخلي .
* قان ��ون املج ��اري الدولي ��ة غ�ي�ر املالحية
لعام  1977ويف املادة (  11منه ) �ض ��رورة
�إط�ل�اع دول املج ��رى املائ ��ي عل ��ى كاف ��ة

النهران العظميان يعانيان العط�ش !
املعلومات والت�ش ��اور بع�ض ��ها م ��ع البع�ض
الآخر
• القواع ��د الدولي ��ة ل�ل��أمم املتح ��دة وفق ًا
للوثيق ��ة املرقم ��ة  4/492وامل�ؤرخ ��ة يف
 17حزي ��ران  ( 1994امل ��ادة  ) 2عل ��ى
دول املج ��رى املائ ��ي الدويل قب ��ل �أن تقوم
�أو تتخ ��ذ تداب�ي�ر جت ��اه املج ��رى �أن توجّ ه
اىل تل ��ك ال ��دول �إخط ��ار ًا يت�ض ��من بيانات
ومعلوم ��ات ع ��ن امل�ش ��روع امل ��راد تنفي ��ذه
وفق ًا لل ُع ��رف الدويل واالتفاقي ��ات الدولية
به ��ذا ال�ش� ��أن  .واملت�ض ��منة تق ��ومي الآث ��ار
لتل ��ك التداب�ي�ر والن�ش ��اطات عل ��ى حق ��وق
ال ��دول املت�ش ��اطئة  .وخل� ��ص اىل الق ��ول
ب� ��أن "م�ش ��كلة املياه ب�ي�ن الدول امل�ش ��اطئة
مع �س ��وريا وتركيا و�إي ��ران قائمة ولن يتم
حلها خا�صة بالن�سبة اىل �إيران التي ج ّففت
م�ص ��ادر املي ��اه الواف ��دة اىل الع ��راق الذي
�أخذ يعي�ش و�ض ��ع ًا م�أ�س ��وي ًا خ�ل�ال العقود
املن�صرمة جراء تراجع م�ستوى الواردات
املائية من نهري دجلة والفرات ".
م�ؤك ��د ًا �أن " الأم ��ن املائ ��ي يعت�ب�ر الرديف
الأ�سا�س للأمن الغذائي ولذلك فبدون وفرة
مائي ��ة مربجم ��ة وم�س ��يطر عليه ��ا ي�ص ��عب
التخطي ��ط للقي ��ام مب�ش ��اريع زراعي ��ة �أو
غريها يف بلد الرافدين ".
ويلعب تغيري املناخ وارتفاع عدد ال�س ��كان
دور ًا يف ظه ��ور �أزم ��ة املي ��اه يف الع ��راق،
حي ��ث ك�ش ��فت وزارة امل ��وارد املائي ��ة �أن ��ه
مبوج ��ب االتفاقي ��ات الت ��ي عقده ��ا العراق
م ��ع دول اجل ��وار� ،س ��تخف�ض ن�س ��بة املياه
الوا�ص ��لة �إىل العراق من تلك الدول بن�سبة
 %30بحلول عام .2035
يذك ��ر �أن الع ��راق يع ��اين من ��ذ �س ��نوات
انخفا�ض� � ًا متوا�ص�ل ً�ا يف الإي ��رادات املائية
عرب دجلة والفرات ،وفاقم �أزمة ُ�ش ��ح املياه
كذلك تدين قلة الأمطار يف البالد على مدى
ال�سنوات املا�ضية.

فاتحت مجل�س الوزراء لتب ّني برنامج "الإعمار مقابل النفط"

ذي ق��ار ترتق��ب م�شاري��ع "�صن��دوق الإعم��ار" لأحي��اء بُناه��ا التحتي��ة
 ذي قار  /ح�سني العامل
�أعلن ��ت �إدارة حمافظة ذي قار عن ا�س ��تكمال �إعداد
خطة م�ش ��اريع �ص ��ندوق اعم ��ار ذي ق ��ار وتوقعت
ان تتم م�ص ��ادقتها م ��ن �أمانة جمل�س الوزراء خالل
االيام القليلة القادمة.
وفيم ��ا �أك ��دت �إحال ��ة  16م�ش ��روع ًا �ض ��من خطتها
اخلا�ص ��ة بتنمي ��ة الأقالي ��م� ،أ�ش ��ارت اىل مفاحت ��ة
جمل�س الوزراء حول تب ّني برنامج (الإعمار مقابل
النف ��ط ) ل�س ��د حاجتها الكبرية من م�ش ��اريع البنى
التحتية.
وذك ��ر بيان م ��ن املكت ��ب الإعالمي ملحاف ��ظ ذي قار
تابعته املدى �أن " حمافظة ذي قار ا�س ��تكملت خطة
م�ش ��اريع �ص ��ندوق �إعمار ذي قار و�شملت م�شاريع
خدمية و�سرتاتيجية �س� �يُعلن عنها حال م�صادقتها
جار مع
خالل الأيام القادمة" ،و�أ�ضاف �أن" العمل ٍ
وزارة التخطي ��ط لغر�ض امل�ص ��ادقة على م�ش ��اريع
خطة تنمية الأقاليم وبحث �إمكانية زيادة امل�شاريع
اجلديدة امل�سموح بتنفيذها يف املحافظة".
و�أ�ش ��ار البيان اىل �أن " �إدارة املحافظة خ�ص�ص ��ت
مبالغ �أكرب من املطلوب للم�شاريع امل�ستمرة لتاليف
توقف امل�شاريع " ،مرجح ًا "عدم توقف �أي م�شروع
خ�ل�ال هذا الع ��ام لأ�س ��باب تتعلق بتوفر ال�س ��يولة
املالية كون ن�س ��بة �إجن ��از املقاولني للم�ش ��اريع لن
تكون �أكرب من املخ�ص�ص للم�شاريع امل�ستمرة".
وكان ��ت �إدارة حمافظ ��ة ذي قار ك�ش ��فت م�ؤخر�أ �أن
م�ش ��اريع �ص ��ندوق �إعمار ذي ق ��ار والبالغة قيمتها
 300ملي ��ار دينار �س� � ُتدار مركزي ًا من قب ��ل الأمانة
العامة ملجل�س الوزراء ،و�إن تخ�صي�صات املحافظة
�ض ��من خطة تنمية الأقاليم لع ��ام  2021تبلغ 304
مليارات دينار.

و�أ�ش ��ار بيان حمافظ ��ة ذي ق ��ار اىل �أن " متط ّلبات
وحاج ��ة حمافظ ��ة ذي قار م ��ن امل�ش ��اريع اخلدمية
وال�س�ت�راتيجية تفوق الأموال املخ�ص�صة لها لهذا
ُطرحت فكرة ( الإعمار مقابل النفط ) .
وكان حمافظ ذي ق ��ار� ،أحمد غني اخلفاجي� ،أعلن
يوم اخلمي�س ( 13ايار  ، ) 2021عن مذكرة تفاهم
�أولية مع �ش ��ركة �سي بي بي ال�ص ��ينية لإن�شاء عدد
م ��ن م�ش ��اريع البنى التحتي ��ة يف املحافظ ��ة مقابل
احل�صول على كميات من النفط اخلام ،وذلك خالل
ا�س ��تقباله وفدًا من �إدارة ال�ش ��ركة برئا�سة مديرها
املفو�ض يف العراق جو �سياو �شو.

وق ��ال اخلفاجي يف حينها �إن "هذه املذكرة الأولية
ن�ص ��ت عل ��ى تنفي ��ذ ال�ش ��ركة ال�ص ��ينية مل�ش ��اريع
امل ��اء واملج ��اري والأبني ��ة املدر�س ��ية وخدم ��ات
الطرق واجل�س ��ور وم�ش ��اريع الطاقة �ضمن حدود
املحافظ ��ة ،عل ��ى �أن ت�س ��دد �أثم ��ان ه ��ذه اخلدمات
على �ش ��كل دفع ��ات من النف ��ط اخلام ال ��ذي تنتجه
املحافظة".
و�أو�ض ��ح يف بيان �ص ��در ع ��ن مكتب ��ه الإعالمي �أن
" االتف ��اق م ��ع ال�ش ��ركة ال�ص ��ينية �أويل و�س ��يتم
ا�ستح�ص ��ال موافق ��ة احلكوم ��ة االحتادية ح�س ��ب
القان ��ون ،حت ��ى مت�ض ��ي املحافظ ��ة قدم� � ًا ب� ��إدراج

امل�ش ��اريع املذكورة واالتف ��اق ب�ص ��ورة نهائية مع
ال�ش ��ركة " .ويف ذات ال�س ��ياق �أعلنت حمافظة ذي
قار عن �إحالة  16م�ش ��روع ًا خدمي ًا و�ص ��حي ًا �ضمن
خطتها اخلا�صة بتنمية الأقاليم لعام .2020
وذك ��ر بيان الحق من املكت ��ب الإعالمي ملحافظ ذي
ق ��ار �أنه " مت ��ت �إحالة  16م�ش ��روع ًا خ�ل�ال الفرتة
املمت ��دة من 20ني�س ��ان ولغاي ��ة � 11أيار م ��ن العام
اجل ��اري" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن " امل�ش ��اريع التي تدخل
�ض ��من خطة تنمي ��ة الأقاليم ت�ش ��مل م�ش ��روع هدم
و�إعادة بناء مركز �س ��ومر للأ�س ��نان يف النا�ص ��رية
و�إكم ��ال �إن�ش ��اء ال�ش ��وارع املخدوم ��ة بخدم ��ات

�ساحة احلبوبي يف ذي قار

ال�ص ��رف ال�ص ��حي يف مبن ��ى ع�س ��كري يف ق�ض ��اء
اجلباي�ش و�إن�ش ��اء و�إك�س ��اء �ش ��وارع مع �ش ��بكات
ال�ص ��رف ال�صحي يف ق�ض ��اء قلعة �سكر" .و�أ�ضاف
البي ��ان " كم ��ا ي�ش ��مل م�ش ��روع �إن�ش ��اء �ش ��وارع
خمدوم ��ة بخدم ��ات ال�ص ��رف ال�ص ��حي بال�ص ��وب
الكبري يف ق�ضاء الدواية و�إن�شاء �شوارع خمدومة
بخدم ��ات ال�ص ��رف ال�ص ��حي يف املنار وم�ش ��روع
ت�أهيل جممعات ماء مع مد �ش ��بكات يف النا�ص ��رية
 البطح ��اء – �أور" ،و�أ�ض ��اف " وم�ش ��روع ت�أهيلبناي ��ة دائرة الأمور الإداري ��ة واملالية يف املحافظة
وم�ش ��روع �إن�ش ��اء مبنى معهد ال�ص ��حة العايل يف
النا�ص ��رية وم�ش ��روع حتوي ��ل م�ص ��بات حمط ��ات
�ص ��وب ال�ش ��امية من نهر الفرات اىل امل�ص ��ب العام
مع حتوي ��ل اخلط الناقل من اجل�س ��ر الكونكريتي
يف النا�صرية".
وتاب ��ع البي ��ان وكذل ��ك ت�ش ��مل امل�ش ��اريع املُحالة "
ت�ش ��ييد وت�أهي ��ل �ش ��بكات كهرب ��اء يف اجلباي� ��ش
 الفهود � -س ��يد دخي ��ل  -الإ�ص�ل�اح  -البطحاء –�أور وم�ش ��روع ت�ش ��ييد وت�أهيل �شبكات كهرباء يف
ال�ش ��طرة  -الغراف – الن�ص ��ر وم�ش ��روع ت�ص ��ميم
وتنفيذ جم�س ��ر تقاطع �إبراهيم اخلليل مع ال�شارع
ال�س ��ريع مع ت�أهيله يف النا�صرية وم�شروع تبليط
ال�ش ��ارع احل ��ويل يف الإ�ص�ل�اح" ،و�أ�ض ��اف " كما
ت�ش ��مل م�ش ��روع ت�أهي ��ل �ش ��وارع وتطوي ��ر مدخل
ناحي ��ة الط ��ار م ��ع ت�أهيل �إن�ش ��اء كورني�ش �ش ��ارع
الثقاف ��ة يف الكرم ��ة وم�ش ��روع �إن�ش ��اء جمم ��ع ماء
�س ��عة  3م � / 500س ��اعة مع خط ناقل و�ش ��بكة ماء
يف ناحية الطار وم�ش ��روع �إن�شاء ال�شارع احلويل
يف حي الزهراء و�شوارع متفرقة يف حي الزهراء
 ،والعبا�س  ،وال�ش ��عب  ،و�شارع ال�سوق الرئي�س ،
و�شارع ال�سهالن يف ق�ضاء الغراف ".

وتواج ��ه حمافظ ��ة ذي ق ��ار التي ت�ض ��م  20وحدة
�إدارية  10منها متاخمة ملناطق الأهوار نق�ص ًا حاد ًا
يف اخلدم ��ات الأ�سا�س ��ية وتده ��ور وتق ��ادم البنى
التحتية ناهيك عن عجز �س ��ريري يف امل�ست�شفيات
احلكومي ��ة يق ��در ب�أكرث م ��ن � 4500س ��رير وعجز
بالأبنية املدر�س ��ية يق ��در ب�أكرث من  700بناية فيما
ال ت�ش ��كل املناط ��ق ال�س ��كنية املخدوم ��ة ب�ش ��بكات
املج ��اري �إال �أقل من  30باملئة من املناطق املذكورة
 ،يف حني يعاين قطاع الكهرباء من تقادم اخلطوط
الناقلة وال�ش ��بكات واملحطات واملحوالت الثانوية
التي باتت ال ت�س ��توعب الأحمال املتنامية وتواجه
خماطر الإن�ص ��هار �أو انفجار املحوالت ،و مازالت
هناك الع�ش ��رات م ��ن القرى غ�ي�ر املخدوم ��ة باملاء
والكهرب ��اء  ،ناهي ��ك ع ��ن معاناة ال�س ��كان املحليني
م ��ن ُ�ش ��ح املي ��اه خ�ل�ال ف�ص ��ل ال�ص ��يف وتزاي ��د
وات�ساع �أحياء (احلوا�سم ) ومناطق التجاوز على
املمتل ��كات العام ��ة .وكان جمل�س الن ��واب العراقي
قرر يف جل�س ��ته املرقم ��ة ( )22يف 2019/12/18
اعتبار حمافظة ذي ق ��ار مدينة منكوبة ،وذلك على
خلفي ��ة الهج ��وم الذي �ش ��نته الق ��وات الأمنية على
املتظاهرين نهاية ت�ش ��رين الثاين من العام املذكور
وخل ��ف � 50ش ��هيد ًا ومئ ��ات اجلرح ��ى� ،إذ ّ�ش ��نت
قوات �أمنية م�س ��تقدمة من خ ��ارج حمافظة ذي قار
 ،هجوم� � ًا على املعت�ص ��مني قرب "ج�س ��ر الزيتون"
و�س ��ط مدين ��ة النا�ص ��رية (مرك ��ز املحافظ ��ة )
وارتكبت جمزرة مروعة �أجربت تداعياتها رئي�س
احلكوم ��ة يف حينها عادل عب ��د املهدي ،على تقدمي
ا�س ��تقالته للربملان ،و�أعقب ��ه كل من حمافظ ذي قار
ع ��ادل الدخيلي وقائد ال�ش ��رطة ،ناهيك عن �س ��حب
يد الفريق جميل ال�ش ��مري الذي كان م�س� ��ؤو ًال عن
القوات التي ارتكبت املجزرة.
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ال�صاالت ين�شد الفوز على تايالند بذهاب ملحق المونديال

 ال����م����غ����رب ت���ح���ت�������ض���ن ب����ط����ول����ة ال���ن���ا����ش���ئ���ي���ن ب���م�������ش���ارك���ة ت��ل�ام����ي����ذ ك���م���ال
 بغداد  /حيدر مدلول
ي�س ��تقبل املنتخب الوطني لكرة ال�ص ��االت يف
ال�س ��اعة الثانية ع�ش ��رة ظهر الي ��وم اخلمي�س
بتوقي ��ت بغ ��داد عل ��ى قاع ��ة ن ��ادي خورفكان
الريا�ض ��ي مبدينة ال�ش ��ارقة الإماراتية نظريه
الثقيل منتخب تايالند لكرة ال�ص ��االت يف قمة
ناري ��ة �ص ��امتة للحفاظ على �ص ��حّ ة و�س�ل�امة
اجلمي ��ع م ��ن �آث ��ار ّ
تف�ش ��ي فايرو� ��س كورونا
(كوفي ��د )-19وفق� � ًا للربوتوك ��ول الطب ��ي
ال�ش ��امل ال ��ذي و�ض ��عه االحتاد ال ��دويل لكرة
القدم �ض ��من مناف�س ��ات جولة الذه ��اب مللحق
الت�ص ��فيات الآ�س ��يوية امل�ؤهلة لبطول ��ة ك�أ�س
الع ��امل لك ��رة ال�ص ��االت  2021الت ��ي تقام يف
ليتواني ��ا خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن الثاين ع�ش ��ر من
�ش ��هر �أيلول ولغاية الثالث من �ش ��هر ت�ش ��رين
الأول املقبلني.
و�أخت ��ار املدي ��ر الفن ��ي للمنتخ ��ب الوطن ��ي
لكرة ال�ص ��االت هيث ��م عبا�س بعي ��وي القائمة
النهائي ��ة املك ّون ��ة م ��ن  14العب� � ًا الت ��ي مت
اعتماده ��ا ب�ص ��ورة ر�س ��مية م ��ن قب ��ل جلن ��ة
امل�س ��ابقات يف االحتاد الآ�س ��يوي لك ��رة القدم
بعد ختام املع�س ��كر التدريب ��ي اخلارجي الذي
�أقي ��م عل ��ى قاعة ن ��ادي خورف ��كان الريا�ض ��ي
مبدين ��ة ال�ش ��ارقة الإماراتية مل ��دة ثمانية �أيام
متتالي ��ة تتك ّون م ��ن (وليد خالد وح�س ��ن علي
جب ��ار و�س ��امل في�ص ��ل وغيث ريا� ��ض وحمب
الدي ��ن جمعة وط ��ارق زياد وم�ص ��طفى بجاي
وزاه ��ر مه ��دي و�أحم ��د دري ��د وحي ��در جمي ��د
وم�صطفى اح�س ��ان ورافد حميد وعلي موفق
وزين العابدين عب ��د الرزاق) حيث مت اختيار
الأ�س ��لوب التكتيكي الذي �سيلعبه منذ البداية
والقائم ��ة الأ�سا�س ��ية ملج ��اراة نظرائه ��م م ��ن
العب ��ي املنتخ ��ب التايالن ��دي لكرة ال�ص ��االت
بعد ر�ص ��د نقاط القوة واخللل و�أبرز النجوم
الذي يعتمد عليهم مدربه ��م من خالل مراجعة
املباريات الأخرية التي لعبها املنتخب املناف�س
يف ت�ص ��فيات ك�أ�س �آ�سيا لكرة ال�صاالت 2020
�أم�ل� ًا يف خطف فوز ثمني يع� � ّزز احلظوظ يف
اال�ستعداد الأمثل جلولة الإياب التي �ستجري
يف ال�س ��اعة الثاني ��ة ظهر يوم الثالث ��اء املقبل
املواف ��ق اخلام� ��س والع�ش ��رين من �ش ��هر �أيار
اجلاري لتحقيق نتيج ��ة �إيجابية للتواجد يف
ن�س ��خة  2021من املوندي ��ال اىل جانب �إيران

والياب ��ان و�أوزبك�س ��تان والفائ ��ز م ��ن لبن ��ان
وفيتنام ممثلي القارة ال�صفراء.
بروفتا الإمارات وفيتنام

وا�س ��تفاد املالك التدريب ��ي للمنتخب الوطني
لكرة ال�ص ��االت من بروفتي الإمارات وفيتنام
ب�ص ��ورة كبرية من خالل االحتكاك بهما حيث
يحتالن مركزين متقدّمني على �صعيد اخلارطة
القاري ��ة يف هذه اللعبة يف زيادة معدل اللياقة
البدنية والفنية ورفع درجة اجلاهزية الكاملة
ومعاجل ��ة نق ��اط ال�ض ��عف و�ض ��ياع الفر� ��ص
ب�ص ��ورة �س ��ريعة م ��ن �أج ��ل ع ��دم تكراره ��ا
يف املناف�س ��ات الر�س ��مية بامللح ��ق الآ�س ��يوي
وخا�ص ��ة الأخري الذي يت�ش ��ابه �أ�س ��لوب لعبه
م ��ع املنتخ ��ب التايالن ��دي لك ��رة ال�ص ��االت
باعتبارها من منطقة ال�ش ��رق التي تعتمد على
الهجوم ال�س ��ريع اخلاطف وامله ��ارات الفردية

والدفاع ال�ضاغط ومراقبة �أبرز جنوم الفريق
اخلا�ص ��م اىل جان ��ب �أن ��ه �س ��يواجه املنتخب
اللبناين ال�ش ��قيق يف ال�س ��اعة ال�ساد�سة م�ساء
يوم ��ي الأح ��د والثالث ��اء املقبلني عل ��ى القاعة
ذاته ��ا �ض ��من جولت ��ي الذه ��اب والإي ��اب م ��ن
امللحق نف�سه.
ودفع ��ت موع ��د مواجهت ��ي منتخ ��ب تايالن ��د
لكرة ال�ص ��االت اىل تق ��دمي الهيئ ��ة التطبيعية
يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم االعتذار الر�س ��مي اىل
جلن ��ة امل�س ��ابقات يف االحت ��اد العرب ��ي لك ��رة
القدم عن عدم م�ش ��اركة املنتخب الوطني لكرة
ال�ص ��االت يف الن�س ��خة اخلام�س ��ة م ��ن بطولة
ك�أ�س العرب لكرة ال�ص ��االت التي �ستجري يف
العا�صمة امل�ص ��رية القاهرة اعتبار ًا من اليوم
اخلمي�س امل�ص ��ادف الع�ش ��رين من �ش ��هر �أيار
اجلاري وت�ستمر مبارياتها حتى يوم الثالثني
من ال�ش ��هر نف�س ��ه بتواجد منتخب ��ات الكويت

والبحرين وال�س ��عودية وموريتانيا واملغرب
والإمارات وجزر القمر وم�صر البلد امل�ضيف.
بطولة نا�شئة العرب

وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أك ��دت الهيئ ��ة التطبيعية
باحتاد كرة القدم م�ش ��اركة منتخب النا�ش ��ئني
يف بطولة ك�أ�س العرب لكرة القدم للمنتخبات
حتت 17عام ًا التي �س ��تقام يف اململكة املغربية
خ�ل�ال الفرتة من الأول ولغاية ال�س ��ابع ع�ش ��ر
من �شهر متوز املقبل.
و�أر�س ��لت الهيئ ��ة التطبيعية يف احت ��اد الكرة
املوافق ��ة الر�س ��مية اىل جلن ��ة امل�س ��ابقات يف
االحتاد العرب ��ي لكرة القدم مل�ش ��اركة منتخب
النا�ش ��ئني لك ��رة القدم يف الن�س ��خة املقبلة من
بطولة ك�أ�س العرب لل�شباب حتت 17عام ًا بناء
عل ��ى الدع ��وة الر�س ��مية التي تلقته ��ا يف �إطار
حت�ضرياته خلو�ض مناف�سات الن�سخة الثامنة

م ��ن بطولة غربي �آ�س ��يا للنا�ش ��ئني لكرة القدم
امل�ؤمّل �إجرا�ؤها يف اململكة العربية ال�سعودية
خالل �ش ��هر ت�ش ��رين الأول املقب ��ل حيث ق ّررت
ت�س ��مية جنم الك ��رة العراقية ال�س ��ابق ح�س ��ن
كمال على رئا�سة املالك التدريبي اجلديد الذي
�ض ّم اىل جانبه �س ��عد عبد احلميد وحممد علي
كرمي مدربني م�ساعدين وعلي ح�سني م�شربت
مدرب ًا حلرا�س املرمى وم�ص ��طفى �سالم مدرب ًا
للياقة البدنية بد ًال من املالك التدريبي ال�سابق
ال ��ذي مت ترحيله لقيادة منتخب ال�ش ��باب لكرة
الق ��دم بقيادة عماد حممد حيث با�ش ��ر منذ يوم
الثاين ع�ش ��ر من �أيار اجلاري �إجراء تدريباته
على ملعبي املرحومني علي كاظم وعلي ح�سني
�ش ��هاب مبجم ��ع وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة
الكائ ��ن يف �ش ��ارع فل�س ��طني بجانب الر�ص ��افة
باختب ��ار �أكرث م ��ن  150من موالي ��د (-2005
 )2006من العا�صمة بغداد واملحافظات.
وق ��ال امل ��درب ح�س ��ن كم ��ال يف ت�ص ��ريح نقله
املوقع الر�س ��مي للهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احتاد
كرة القدم �أنه مبعية مالكه امل�س ��اعد يحاولون
جاهدي ��ن انتق ��اء الأف�ض ��ل منه ��م لالن�ض ��مام
للمنتخ ��ب بغي ��ة الو�ص ��ول للجاهزي ��ة التام ��ة
قب ��ل الول ��وج يف مناف�س ��ات البطول ��ة العربية
الت ��ي �س ��نتع ّرف ع ��ن املجموعة التي �س ��نوقع
فيها من خالل �س ��حب القرعة التي �سيحت�ضنها
مق ��ر االحتاد العرب ��ي لك ��رة القدم بالعا�ص ��مة
ال�س ��عودية الريا�ض خ�ل�ال الف�ت�رة املقبلة من
ال�شهر اجلاري.
و�أ�ض ��اف اىل �أن جلن ��ة ّ
الك�ش ��افني يف الهيئ ��ة
التطبيعي ��ة يف احت ��اد ك ��رة القدم �أر�س ��لت لنا
قائمة ب�أ�س ��ماء عدد من الالعب�ي�ن الذين برزوا
يف مناف�س ��ات دوري النا�ش ��ئني لك ��رة الق ��دم
اجلاري ��ة حالي ًا للمو�س ��م  2021-2020ناهيك
عن اال�س ��ماء الت ��ي مت اختيارها م ��ن قبلنا من
خالل متابعتنا ملباريات الدوري احلايل ب�شكل
م�س ��تمر �إ�ض ��افة اىل تواج ��د العبين ��ا ممّن مت
ترحيلهم من منتخب الأ�شبال.
و�أختتم م ��درب منتخب النا�ش ��ئني لكرة القدم
حديث ��ه بالق ��ول �:إن الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف
احت ��اد كرة القدم �أو�ص ��تنا ب�ض ��رورة حماربة
�آف ��ة التزوي ��ر و�إبع ��اد �أي العب حت ��وم حوله
ال�ش ��كوك ،وه ��ذا ه ��و ديدنن ��ا حي ��ث حاربن ��ا
التزوي ��ر منذ بداية ت�س� � ّلمنا املهمّة مع منتخب
الأ�شبال لكرة القدم.

العبو الوطني بال رواتب  ..والأولمبية تدعم معنوي ًا!

بغداد ترمي ال�سهم العربي �إلى هدف �أولمبياد طوكيو
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أكد �س ��عد امل�ش ��هداين رئي� ��س االحتاد
العراق ��ي للقو�س وال�س ��هم ،اجلاهزية
التام ��ة لت�ض ��ييف بطول ��ة الع ��رب
الثامن ��ة للعب ��ة للفرتة م ��ن  24اىل 31
�أيار اجلاري مب�ش ��اركة ع�ش ��ر دول يف
العا�ص ��مة بغ ��داد الت ��ي مُنحت �ش ��رف
التنظيم لأول مرة.
و�أ�ض ��اف امل�ش ��هداين يف ت�ص ��ريح
لـ(املدى) �":أن البطولة �س ��تقام برعاية
وزي ��ر ال�ش ��باب والريا�ض ��ة عدن ��ان
درجال ،وبالتعاون مع االحتاد العربي
للقو�س وال�سهم الذي يرى يف البطولة
مبثاب ��ة التح� �دّي الكب�ي�ر للعراقي�ي�ن
للنج ��اح فيه ��ا �إزاء ّ
تف�ش ��ي جائح ��ة
كورون ��ا (كوفي ��د )-19الت ��ي �أوقف ��ت
عديد البطوالت العاملية املهمّة ،ف�ض�ل ً�ا
ع ��ن خ�صو�ص ��ية امل ��كان ،وم ��ا متثل ��ه
بغ ��داد م ��ن واح ��ة ل�س�ل�ام للإن�س ��انية
جمعاء برغ ��م الظروف القا�س ��ية التي
واجهتها خالل العقود املا�ضية".
و�أو�ض ��ح :مل يعد �أمام اللجنة املنظمة
امل�ش�ت�ركة ب�ي�ن احتادن ��ا ووزارة

الريا�ضة �سوى ا�ستقبال ال�ضيوف من
تون�س وال�سعودية واملغرب والكويت
وليبي ��ا والإم ��ارات وال�س ��ودان
واجلزائ ��ر واليم ��ن خ�ل�ال اليوم�ي�ن
القادمني يف فندق ع�ش ��تار �ش�ي�راتون،
بع ��د �أن �أ َّم � َ�ن اجلمي ��ع حج ��ز خطوط
الطريان با�س ��تثناء وفدي ال�س ��عودية
واجلزائ ��ر اللذي ��ن يرتقب ��ان �ص ��دور
املوافق ��ات الر�س ��مية م ��ن �س ��لطاتهما
للم�شاركة يف البطولة".
و�أ�ش ��ار امل�ش ��هداين اىل �أن االحت ��اد
العراق ��ي بذل جه ��ود ًا كب�ي�رة من �أجل
اعتم ��اد �أرقام بطول ��ة الع ��رب الثامنة
لدى االحت ��اد ال ��دويل ودفع الر�س ��وم
اخلا�صة بذلك ،و�أ�شع َر االحتاد العربي
بتنفيذ جميع ال�شروط املطلوبة لتكون
مناف�س ��ات البطول ��ة �ض ��من معاي�ي�ر
ت�أهيل الريا�ضيني امل�شاركني اىل دورة
�أوملبياد طوكيو  2021ال�صيف املقبل،
و�س ��يكون ب ��ث النتائ ��ج مبا�ش ��رة عرب
املوقع الدويل".
وب�ّي�نّ �":أن بغ ��داد �س ��تدخل تاري ��خ
الألع ��اب الأوملبي ��ة العربي ��ة لأول مرة
ب�إعالن ت�أهل �إحدى بطلتي تون�س هما

رح ��اب الوليد وزينب الهازل مبا�ش ��رة
اىل دورة الأوملبياد يف حال حتقيقهما
الرقم � ،605أما مواطنهما حممد حماد
فقد ت�أهل للأوملبياد يف بطولة �أفريقيا
وج ��اء لي�س ��تعد لل ��دورة ،وه ��ذا بح� � ّد
ذاته فخر كبري لعا�ص ��متنا �س ��يثبّت يف
ن�شرات االحتاد الدويل".
و�أك ��د "�أن حكام� � ًا م ��ن دول املغ ��رب
وتون�س وم�صر وال�س ��عودية يتو ّلون
�إدارة املناف�س ��ات ،ويع� �وّل االحت ��اد
العرب ��ي برئا�س ��ة ال�س ��عودي �إبراهيم
الدو�سري على حُ �سن التنظيم العراقي

لبطولة العرب لتكون بوابة ت�ض ��ييف
بط ��والت �أخرى ،مثلم ��ا جنحت مدينة
ال�س ��ليمانية يف �إقليم كرد�ستان �أيلول
ع ��ام  2019بجم ��ع  26نادي� � ًا ل�س ��بع
دول عربية يف بطول ��ة الأندية الأوىل
للرجال والن�س ��اء ،فالكفاءات الإدارية
والفني ��ة يف االحت ��اد وال ��وزارة تعمل
لي ��ل نه ��ار م ��ن �أج ��ل تذلي ��ل بع� ��ض
املع ّوق ��ات قبيل افتت ��اح بطولة العرب
الأثنني القادم".
وذكر �":إن وزارة ال�ش ��باب والريا�ضة
تك ّفل ��ت ب ��كل نفق ��ات بطول ��ة الع ��رب

لقب الليغا ينتظر احل�سم بني �أتلتيكو والريال
 بغداد  /املدى
�ستكون اجلولة الثامنة والثالثني من دوري الدرجة
الأوىل الإ�س ��باين لك ��رة الق ��دم الت ��ي �س ��تنطلق يف
ال�س ��اعة العا�ش ��رة م�س ��اء غد اجلمعة هي احلا�س ��مة
التي �سيك�ش ��ف فيها عن هوية الفريق املتوّج باللقب

للمو�سم  2021-2020يف ظ ّل التناف�س ال�شديد بني
فري ��ق �أتلتيكو مدريد املت�ص ��در ال ��ذي يتفوّق بفارق
نقطتني على و�ص ��يفه فريق ري ��ال مدريد حامل لقب
الن�سخة ال�سابقة.
وبات فريق �أتلتيكو مدريد لكرة القدم �صاحب املركز
الأول بر�ص ��يد  83نقطة بحاجة ما�سة اىل االنت�صار

يف اللقاء الذي �سريبطه مع م�ضيفه فريق بلد الوليد
التا�سع ع�شر بر�ص ��يد  31نقطة يف ال�ساعة ال�سابعة
م�س ��اء بع ��د غد ال�س ��بت عل ��ى ملعب نيوغوجو�س ��ي
زورييال مبدينة بلد الوليد من �أجل التتويج ب�صورة
ر�س ��مية ً
بطال لليغا دون انتظار نتيجة مباراة فريق
ريال مدريد لكرة القدم الو�ص ��يف بر�ص ��يد  81نقطة
التي �ستقام يف التوقيت ذاته على ملعب الفريد ودي
�ستيفانو بالعا�صمة مدريد مع فريق فياريال ال�سابع
بر�صيد  58نقطة.
ووع ��د جن ��م الك ��رة الربازيلي ��ة ال�س ��ابق رونال ��دو
نازاري ��و رئي�س ن ��ادي بلد الوليد الإ�س ��باين بتقدمي
مكاف� ��أة مالية �ض ��خمة لكل الع ��ب يف فريقه الكروي
يف حال ��ة تغلبه ��م عل ��ى فري ��ق �أتلتيكو مدري ��د الذي
�س ��يبقيهم يف امل�سابقة املحلية ملو�سم جديد وال�سيما
�أنه ��م يحتلون املركز ما قبل الأخري يف ختام اجلولة
ال�س ��ابعة والثالث�ي�ن وهي خ�ي�ر هدية �س ��يقدمونها
لنظرائه ��م من العب ��ي فريق ريال مدري ��د لكرة القدم
لتحقي ��ق االنت�ص ��ار الثمني على فري ��ق فياريال لكرة
القدم خلطف اللقب للمو�سم الثاين على التوايل.

بع ��د مفاحتة جمل� ��س ال ��وزراء املوقر
ال�ستح�ص ��ال املوافق ��ات الالزم ��ة� ،أما
موق ��ف اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطنية فال
دور له ��ا يف البطول ��ة� ,أكتف ��ت بالدعم
املعن ��وي م ��ن رئي�س و�أع�ض ��اء املكتب
التنفيذي ور�ؤ�ساء االحتادات املركزية
نظ ��ر ًا لع ��دم امت�ل�اك اللجن ��ة الأموال
الت ��ي ت�س ��اعدها عل ��ى امل�س ��اهمة يف
البطول ��ة ،مثلم ��ا كان ��ت يف ال�س ��ابق
نتيج ��ة الأزم ��ة الكب�ي�رة التي �ش ��هدها
عام ��ي 2019و 2020قب ��ل انتخ ��اب
املكت ��ب التنفي ��ذي اجلدي ��د � 26آذار
املا�ضي".
وك�ش ��ف امل�ش ��هداين �":أن البطل ��ة رند
�س ��عد حققت الرقم  605ال ��ذي ي�ؤ ّهلها
للم�ش ��اركة يف �أوملبي ��اد طوكي ��و،
لكنه ��ا ال متتل ��ك كارت الت�أهل املبا�ش ��ر
م ��ن خ�ل�ال بطول ��ة �آ�س ��يا �أو الع ��امل
كالبط�ل�ات الأخري ��ات لع ��دم م�ش ��اركة
احتادن ��ا وجمي ��ع االحت ��ادات املحلية
يف البط ��والت الر�س ��مية الت�أهيلي ��ة
خالل العامني املا�ض ��يني ب�س ��بب �أزمة
الأوملبية كما �أ�سلفت".
وتاب ��ع ":لدين ��ا �أم ��ل امل�ش ��اركة يف

بطول ��ة الع ��امل يف فرن�س ��ا حزي ��ران
املقب ��ل �إذا م ��ا رفع ��ت الأخ�ي�رة ا�س ��م
الع ��راق م ��ن قائم ��ة ال ��دول املحظ ��ور
دخول مواطنيها ب�سبب وباء كورونا،
وع ��دا ذلك �س ��ننتظر ال ��كارت الأبي�ض
يف ح ��ال فا�ض� � َل االحتاد ال ��دويل بني
البطالت امل�س ��تح ّقات ح�س ��ب �أرقامهن
ورب ��ا
مث ��ل كل ال ��دورات ال�س ��ابقة ،مّ
ي�ؤخ ��ذ ان�س ��حاب كوريا ال�ش ��مالية من
الأوملبي ��اد بنظ ��ر احل�س ��بان يف ه ��ذا
املو�ض ��وع ،ونعتقد �أن االحتاد الدويل
�سيعوّ�ض ذلك مبنح البطاقة اىل بطلة
من �أفريقيا لت�شجيع اللعبة هناك".
وختم �سعد امل�ش ��هداين ت�صريحه ":مل
نزل نوا�صل �أعمالنا من دون احل�صول
على امليزانية الكافية التي متثل ع�صب
الن�ش ��اط لتنفيذ برامج االحتاد املحلية
والدولي ��ة ،فجمي ��ع �أع�ض ��اء املنتخ ��ب
الوطن ��ي للرج ��ال والن�س ��اء منهمكون
يف اال�س ��تعداد لبطولة العرب بقدرات
ذاتي ��ة ومل يتقا�ض ��وا رواتبه ��م ،ب ��ل
خم�ص�ص ��ات نقل فقط ،وهم ي�ض ��عون
ّ
م�صلحة املنتخب �أو ًال لتحقيق النتائج
اجليدة".

رياضة
معالي الكلمة
 عمــار �ســاطع

وت ُ
املُن َت َخ ْبَ ..
وقف الدوري!
ال �أجد �أن هناك �أي تف�س�ي�ر منطقي لت�أجيل م�سابقة دوري كرة القدم
املمتاز ملدة ت�ص ��ل اىل �أكرث من ثالثة ا�سابيع ،نتيجة ارتباط عدد من
العبي ف ��رق الأندية يف ا�س ��تحقاق املرحل ��ة املرتقبة من الت�ص ��فيات
احلا�س ��مة امل�ؤهل ��ة اىل املحط ��ة الأه ��م يف املناف�س ��ات الآ�س ��يوية
املزدوجة؟!
وحينم ��ا نق ��ول �أن ��ه ال يوج ��د �أي تف�س�ي�ر منطق ��ي ،ف�إنن ��ا نعني هنا
حتدي ��د ًا عدم الت�أثري الكبري الذي �س ��يخدم فريق ًا على ح�س ��اب فريق
�آخ ��ر من عملي ��ة الت�أجيل لكون �أغل ��ب الالعبني الذي ��ن ّ
متت دعوتهم
من قبل ال�س ��لوفيني كاتانيت� ��ش ملواجهات املنامة الثالثة �أمام كل من
كمبوديا وهونغ كونغ و�إيران والتي �س ��تقام يف الن�ص ��ف الأول من
ال�ش ��هر املقبل ،لن ي�ؤثر غيابهم على �أنديتهم خا�ص ��ة و�أن هناك نوع َا
من �أنواع التوازن يف عملية اال�ستدعاء بني الفرق!
قد يكون امل�س ��وّ غ الذي تذه ��ب اليه تطبيعية الكرة هو �إ�ض ��فاء حالة
من ��ح الفر�ص للفرق الت ��ي �أعطت العبيها للمنتخ ��ب يف مهمّة وطنية
خال�ص ��ة ،غري �أن اجل ��والت ال�س ��بع املتبقية واملباري ��ات امل�ؤجلة من
ج� � ّراء امل�ش ��اركة الفقرية للق ��وة اجلوية وال�ش ��رطة يف دوري �أبطال
�آ�س ��يا ،تعطينا مالمح �أكرث ُن�ضج ًا من القادم ،كون الدوري �سيتوقف
وربا ي�صل ختامه اىل منت�صف �شهر متوز
للمرة الثالثة هذا املو�سم مّ
املقب ��ل ،وهو �أمر يُذ ّكرنا مبا كان عليه واقع جلنة امل�س ��ابقات باحتاد
الك ��رة حينم ��ا كان ��ت ال ��دوري يزحف يف تاريخه لي�ص ��ل اىل �أ�ش ��هر
ترتفع فيه درجات احلرارة ّ
وتقل فيه معدالت عطاء الالعبني!
م ��ن حقن ��ا �أن ُنع ّلق عل ��ى مو�ض ��وع ت�أجيل م�س ��ابقة ال ��دوري ،وهو
ت�أجي ��ل غري ُمربّر ب�ص ��ورته املنطقي ��ة� ،إذ �أن جلنة امل�س ��ابقات وهي
اللجن ��ة الأكرث ا�ش ��راق ًا يف تطبيعية الكرة يف يومنا هذا �س ��ارت يف
طري ��ق مميّز وجنح ��ت يف التنظيم بال�ش ��كل الذي �أع ��اد اىل �أذهاننا
ف�ت�رة الثمانينيات وحتى الت�س ��عينيات من القرن املا�ض ��ي ،يوم كان
هناك احرتام للم�س ��ابقة واحرتام لأجن ��دة املباريات ،مبقابل �أن يتم
ايقاف امل�س ��ابقة ب�سبب م�شاركة  18من الالعبني الذين ّ
متت دعوتهم
للمنتخ ��ب وهم مو ّزعون على �أندية النخبة ب�ش ��كل متقارب من حيث
عدد الالعبني من كل نادٍ ،ف�أعتقد �أنه �أمر �سلبي قد يت�سبّب يف �إ�ضعاف
روحية املناف�سة بني الفرق من جهة ويخل�ص فيما بعد اىل �أن ي�ضعنا
�أمام م�ؤ�شرات قد ت�ؤثر حتى على انطالق امل�سابقة يف املو�سم املقبل!
نق ��ول ..بالت�أكي ��د �إن مه ّم ��ة منتخبن ��ا الوطني مهمة كب�ي�رة ،ومهمة
نطم ��ح �أن نوا�ص ��ل فيها امل�ش ��وار بال�ش ��كل ال ��ذي يجعلنا مت�س� �يّدين
للمجموعة الثالثة ونكون يف و�ض ��ع �أف�ض ��ل حتى يف عملية الدخول
مب�ستوى الت�صنيف يف املرحلة الالحقة ،لكن �أن يتم �إيقاف امل�سابقة
وهي ت�س�ي�ر وفق ًا ملا هو ّ
خمطط لها ،فهذا هو ما قد يُخد�ش ال�ص ��ورة
ُ
احلقيقية للدوري الذي ما لبث �أن عاد اىل �شكله وم�ضمونه الذي كنا
جميع ًا نبحث عنه منذ �أمد طويل!
ويف ر�أين ��ا �أن الهيئة التطبيعية ال تتحمّل وزر ما حدث من ت�أجيالت
قارية ملناف�س ��ات التجمّع ،قبل �أن ت�صل اىل حمطة ال ميكن �أن ت�ؤجّ ل
م ّرة رابعة ،وكل ذلك جاء ب�سبب جائحة كورونا التي ّ
عطلت جداول
اال�ستحقاقات ،مبقابل �أن تكون التطبيعية �أكرث عزم ًا و�إ�صرار ًا على
�إبقاء املناف�سات قائمة دون ت�أجيل ،مثلما كان عليها �أن ُتق ّر با�ستمرار
مناف�س ��ات بطول ��ة الك�أ�س والتي و�ص ��لت اىل مراح ��ل متقدّمة ،وهو
ما يعن ��ي �أنها حترتم امل�س ��ابقتني وال ُتف ّرق بينهم ��ا ،و�أال كيف �أبقتْ
التطبيعي ��ة عل ��ى �إقامة مباري ��ات م�س ��ابقة الك�أ�س ،بغي ��اب الالعبني
الدولي�ي�ن امل�س ��حوبني من فرق الق ��وة اجلوية وال�ش ��رطة والزوراء
وغريها من فرق ،مبقابل ت�أجيلها للدوري ملدة تقرتب من ال�شهر ،يف
ّ
ظل ما تعانيه الأندية من �ضائقة مالية وتقرتب عقود بع�ض الالعبني
املحرتف�ي�ن يف الأندية من انتهاء تواريخها ،ه ��ذا اىل جانب دخولنا
يف ف�صل ال�صيف وارتفاع درجات احلرارة!
ندرك جيد ًا ما تواجهه التطبيعية من �ضغوطات ،لكن احلق يجب �أن
يُقال� ،إذ �أن الإبقاء على عطاء الالعبني ملا تب ّقى من عُمر الدوري مهم،
خا�ص ��ة و�أن املناف�سة بد�أت ت�ش ��ت ّد �أكرث يف ّ
ظل تقارب فرق القمّة من
بع�ض ��ها يف النقاط ودخول فريق النجف �ضمن ثالثي املقدمة ،وهو
ما يعني �أن احلاجة �أ�ص ��بحت مُلحّ ة بخ�صو�ص اال�ستمرار على نكهة
ال�ص ��راع بني الفرق على امل�س ��ابقة ،مثلما �أ�ض ��حت الفرق التي حتتل
املواقع املت� ّأخرة يف مناف�س ��ة من �أجل الهروب من �ش ��بح الهبوط اىل
دوري الدرجة الأوىل للمو�سم املقبل! .
امت ّنى �أن ت�صل الفكرة لأهل ال�ش�أن دون الدخول يف دهاليز املزايدات
ت�صب يف
الوطنية والتي ُتبعدنا فيما بعد عن خمت�ص ��رات نتمنى �أن ّ
نهايتها ل�ص ��الح املنتخب ،الذي لن يت�أثر كثري ًا يف ا�س ��تمرار الدوري
و�إبق ��اء املناف�س ��ة قائم ��ة بني الالعبني ،خا�ص ��ة و�أن م ��درب املنتخب
ربا �أكرثه ��ا حتقيق ًا
اخت ��ار عنا�ص ��ره التي يعتق ��د �أنها الأف�ض ��ل �أو مّ
لأفكاره يف الأدمي الأخ�ضر!
تتحمل
وفي ر�أينا �أن الهيئة التطبيعية ال
ّ
وزر ما حدث من ت�أجيالت قارية لمناف�سات
التجمع ،قبل �أن ت�صل الى محطة ال يمكن
ّ
مرة رابعة ،وكل ذلك جاء
�أن ت� ّؤجل ّ
ب�سبب جائحة كورونا التي ّ
عطلت جداول
اال�ستحقاقات ،بمقابل �أن تكون التطبيعية
�أكثر عزم ًا و�إ�صراراً على �إبقاء المناف�سات
قائمة دون ت�أجيل،

طه قادر يقهر النفط ويعيد التوازن لكرة �أربيل
 بغداد  /املدى
مت ّك ��ن املدرب امل�س ��اعد طه ق ��ادر الذي
مت تعيينه من قب ��ل جمل�س �إدارة نادي
�أربيل الريا�ض ��ي لقي ��ادة الفريق الأول
لك ��رة القدم بد ًال من ل�ؤي �ص�ل�اح الذي
فوز
قدّم ا�ستقالته الر�سمية من حتقيق ٍ
غال على �ضيفه فريق النفط لكرة القدم
ٍ
بهدفني مقابل ه ��دف واحد يف املباراة
التي جرت بينهما على ملعب فران�س ��و
حري ��ري يف �إقلي ��م كرد�س ��تان لريف ��ع
ر�صيده اىل  35نقطة يف املركز الثالث
ع�ش ��ر يف الرتتي ��ب خل ��ف ف ��رق القوة
اجلوية وال�ش ��رطة والنجف والزوراء
ونفط الو�س ��ط و�أمانة بغ ��داد وزاخو
والنفط وامليناء والكرخ ونفط مي�سان
ونفط الب�صرة.
و�أعاد فريق �أربي ��ل لكرة القدم توازنه
م ��ن جدي ��د بع ��د �سل�س ��لة م ��ن النتائج

ال�س ��لبية الت ��ي تع ّر� ��ض له ��ا من ��ذ يوم
ال�سابع ع�شر من �ش ��هر ني�سان املا�ضي
حيث مُني بثالث خ�سارات متوالية يف
اجلوالت الثامنة والع�شرين والتا�سعة
والع�شرين والثالثني من الدوري �أمام
فرق الك ��رخ لكرة القدم بنتيجة ()1-0
عل ��ى ملعب فرن�س ��و حري ��ري وامليناء
الب�صري لكرة القدم ( )3-0على ملعب

الفيحاء باملدينة الريا�ض ��ية وال�شرطة
لكرة القدم ( )2-1على ملعب ال�ش ��عب
الدويل بالعا�صمة بغداد ب�شكل جعلته
يغادر دائرة الع�شرة الكبار.
و�أ�ص ��بح ل� ��ؤي �ص�ل�اح يحت ��ل املرك ��ز
ال�س ��ابع والع�شرين يف قائمة املدربني
املغادرين ملناف�س ��ات ال ��دوري احلايل
قبل �س ��بع جوالت فقط م ��ن عُمر ختام

دوري الك ��رة املمتاز باملو�س ��م احلايل
ليدخ ��ل مو�س ��وعة غيني� ��س للأرق ��ام
القيا�س ��ية بع ��د ح ��ازم �ص ��الح و�س ��عد
حاف ��ظ وق�ص ��ي من�ي�ر و�س ��مري كاظ ��م
(الديواني ��ة) وغال ��ب عب ��د احل�س�ي�ن
و�شاكر حممود (ال�سماوة) والروماين
تيت ��ا وع ��ادل نا�ص ��ر (املين ��اء) وعب ��د
الغني �ش ��هد (ال�ش ��رطة) وبا�س ��م قا�سم
(ال ��زوراء) وح�س ��ن �أحم ��د (النج ��ف)
ومظفر جبار (احل ��دود) و�أحمد خلف
وح�س ��ن �أحمد (الطلبة) وجا�سم جابر
وع ��ادل نعمة (القا�س ��م) وعم ��اد عودة
(ال�صناعات الكهربائية) و�أحمد �صالح
و�س ��امي بحت (زاخو) وعمار ح�س�ي�ن
(نف ��ط الب�ص ��رة) وجم ��ال عل ��ي (نفط
الو�س ��ط) وعبا� ��س عطي ��ة (الكهرباء)
ورزاق فرحان (نفط مي�س ��ان) ويحيى
عل ��وان (النف ��ط) والكروات ��ي رادان
(�أربيل) .
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الم�شوهة للعالم النامي ،حيث
�إن مقاطعة العملية االنتخابية هي فكرة م�ألوفة خا�صة في الديمقراطيات
ّ
الم�ضط َهدة
تنعدم الثقة بين القوى الحاكمة المت�شبثة التي تتالعب ب�إدارة االنتخابات وبين قوى المعار�ضة ُ
والمت�أرجحة بين المقاطعة �أو الم�شاركة في االنتخابات .فالم�شاركة في معركة انتخابية غير متوازنة يمكن
�أن ت�ؤدي الى خ�سارة المعار�ضة ،فت�ستمد القوى الحاكمة �شرعية لنظامها الفا�سد ،بينما يمكن �أن ت�ؤدي مقاطعة
االنتخابات الى تجديد القوى الحاكمة ل�سلطتها مع ما يمكن �أن تت�ضمنه من فر�صة ّ
لمدها ب�شريان حياة �إ�ضافي ولو
ب�شرعية ناق�صة.

قناطر

بغداد الخليفة المقتدر
وبغداد اليوم

� ْأن نقاطع �أو ال نقاطع االنتخابات العراقية القادمة!

طالب عبد العزيز
م ��ن يت�صفح كتاب (العامة يف بغ ��داد يف القرنني الثالث والرابع
الهجريني) فهمي عبد الرزاق �س ��عد ،لن يفاج� ��أ مبا تطالعه �أخبار
الع ��راق اليوم م ��ن ق�ص�ص الف�س ��اد وا�ستقواء بع� ��ض اجلماعات
امل�سلحة عل ��ى الدولة ،ولعل ما �أنفقه ال�س ��ادة ر�ؤ�ساء احلكومات
ال�سابق�ي�ن يذ ّكرنا مبا ق ��ام به احل�سن بن الف ��رات ،وزير املال يف
عه ��د اخلليف ��ة املقت ��در العبا�سي(قت ��ل  320هجري ��ة) الذي عرف
بف�س ��اده و�سرقة امل ��ال العام والإنفاق الطائ ��ل والتبذير ،فقد كان
يقب� ��ض املبالغ ،وهي حق لبيت املال ،لكنه ��ا ال تدخل يف واردات
الدولة.
وتعي ��د اىل الأذه ��ان ق�ص ��ة خالف ��ة املقتدر�سن ��ة  295ث ��م خلع ��ه
�س ��نة  296هجري ��ة وعودت ��ه له ��ا ثاني ��ة ،بع� ��ض ما �ش ��هدناه يف
خالفة رئي�س الوزراء الأ�س ��بق والر�ؤ�س ��اء ال�سابقني ،حيث يذكر
اب ��ن مقل ��ة ب�أن ابن الفرات �أ�ض ��اف عل ��ى بيعة املقت ��در مبلغ 700
�أل ��ف دين ��ار نقله ��ا اىل داره ،ومل يكتف بذلك ،فقد خ� �ّ�ص اخلليف ُة
املوظفني ب�إقطاعات ورواتب ،وبلغ �إقطاع الوزير يف عهد املقتدر
� 170أل ��ف دين ��ار ومبالغ عن خِ ٍلع (ثي ��اب) بع�ش ��رين �ألف دينار،
ُخ�ص ��ون ب ��دار مفرو�ش ��ة وم�ؤثث ��ة ،ويعطوَن روات ��ب مبقدار
وي َ
خم�س ��ة �آالف دين ��ار ،وكان اخلاق ��اين قد �أعطى ولديه خم�ص�ص� � ًا
�شهري ًا من بيت املال قدره  1500دينار.
وا�ست�ش ��رى الف�س ��اد يف عه ��د اخلليف ��ة املقتدر مبا يذكرنا �أي�ض� � ًا
بطرائق الف�ساد يف بالدنا اليوم ،فيذكر م�سكوية عن (ابن قرابة)
للمقت ��در بع� ��ض وجوه الف�س ��اد تل ��ك ،والت ��ي منه ��ا� ،أن الوزراء
واملوظفني كانوا يلج�أون اىل ت�س ��جيل �أرزاق قوم ال يح�ض ��رون
الدواوي ��ن ،وتنظيم قوائم با�س ��ماء ق ��وم وهميني(الف�ض ��ائيني)
و�إط�ل�اق �أم ��وال للغِ لمان وال ��وكالء يف دار اخلالفة واحلا�ش ��ية،
عل ��ى �أنهم م ��ن الفقه ��اء والك ّتاب ،وم ��ا كان يطلق له ��م من الورق
والقراطي� ��س والأم ��وال الكث�ي�رة ،وال ي�ش�ت�رى �إال ببع�ض ��ه مما
يحت ��اج الي ��ه� .س ��بحان الله� ،س ��نتذكر ما كانت تعر�ض ��ه ال�س ��يدة
ماج ��دة التميمي ،وبع�ض �أع�ض ��اء اللجنة املالي ��ة يف الربملان من
وثائق خا�صة بنفقات الطعام والأثاث والقرطا�سية.
ولعلنا ال نفاج�أ بق�ض ��ية بيع املنا�صب يف الدولة العراقية اليوم،
�إذا علمن ��ا بان �ض ��عف الدولة العبا�س ��ية �أدى بالكث�ي�ر من الوالة
والقادة اىل �ض ��مان الأرا�ض ��ي من اخلليفة ،بعد �إحكام �سيطرتهم
عليها ،في�ضطر اخلليفة القرارهم على ما ت�ضمنوا .ففي �سنة 296
هجرية �ض ��من ابن ابي ال�س ��اج ارمينية واذربايجان مقابل 120
�أل ��ف دينار ،فيما كان خراجها يف عه ��د املامون  17مليون درهم.
وكان هرون بن خمارويه قد �ض ��من م�ص ��ر وال�ش ��ام من املعت�ضد
�س ��نة  286هجري ��ة مببل ��غ � 450ألف دين ��ار ،بينم ��ا كان خراجها
ح�سب قائمة علي بن عي�سى �سنة  306هجرية  2,7مليون دينار.
واذا كان ال�ض ��امنون ق ��د اث ��روا ف ��ان الع�سكريني(�أ�ص ��حاب
احل ��روب) كانوا يح�ص ��لون على �أرباح م�ض ��اعفة ،فه ��ذا يعقوب
بن الليث ال�ص ��فاري قد خلف يف بيت ماله خم�سني مليون درهم،
وهذا خلف الرا�س ��بي متقلد ني�سابور  301هجرية قد ترك مليون
دين ��ار من الذهب والف�ض ��ة والثي ��اب .هل نقول �ش ��يئ ًا جديد ًا يف
ق�ضية ا�س ��تيالء بع�ض القادة الع�سكريني وال�سيا�سيني وزعامات
الأح ��زاب على مراكز ال�ش ��رطة واملديريات واملط ��ارات واملوانئ
ونقاط التفتي�ش يف عراق ما بعد  2003؟

 فرا�س ناجي
يف البداية �س� ��أحاو ُل ت�أ�س ��ي�س منطلق �أو قاعدة ميكن
�أن نبني عليها مناق�ش ��تنا لق�ض ��ية مقاطعة االنتخابات
العراقي ��ة املق ��رر �إجرا�ؤه ��ا يف ت�ش ��رين الأول القادم،
والتي عربت عنها قوى �سيا�س ��ية متع ��ددة بعد اغتيال
النا�ش ��ط �إيهاب الوزين ،وذلك لتحديد م�س ��ار م�ساهمة
ه ��ذه املقال ��ة يف حماول ��ة تن�ض ��يج فك ��رة املقاطعة من
عدمها يف احلالة العراقية.
ولع ��ل �أه ��م جانب من ه ��ذا املنطلق ه ��و الت�س ��ليم ب�أن
الق ��وى احلاكم ��ة احلالي ��ة – والت ��ي ت�ش ��مل جمم ��وع
القوى ال�سيا�س ��ية م ��ن خمتلف القومي ��ات والطوائف
التي يتمحور �صراعها ال�سيا�سي على تعظيم �إيراداتها
م ��ن االقطاعي ��ات الت ��ي �أ�س�س ��تها �ض ��من الدول ��ة – لن
ت�ست�س ��لم لتداول ال�سلطة ب�ص ��ورة �سلمية مع �أي قوى
�سيا�سية تهدد وجودها واقطاعياتها �سواء �أكانت هذه
الق ��وى ناجتة عن ثورة ت�ش ��رين �أو غريها .و�أعتقد �أن
هذه النقطة قد تو�ضحت مبا ال يقبل ال�شك بعد الإيغال
يف اختط ��اف الإرادة ال�سيا�س ��ية للدول ��ة وتهمي� ��ش
م�ؤ�س�س ��اتها من خالل التحدي امل�سلح العلني ،و�إف�شال
�أي حماول ��ة لتحديد نفوذ �إقطاعي ��ات القوى احلاكمة،
م ��ع القم ��ع واال�ض ��طهاد للمعار�ض ��ة ع�ب�ر اغتي ��االت
النا�شطني وحماربتهم ب�أذرع ال�سلطة وقوى الالدولة.
اجلان ��ب الثاين م ��ن منطلقنا ملناق�ش ��ة ق�ض ��ية مقاطعة
االنتخاب ��ات القادم ��ة ه ��و �أن القوى املعار�ض ��ة والتي
تهدد فعلي� � ًا القوى احلاكمة ،وميكن �أن ت�ؤ�س ���س لنقلة
حقيقي ��ة يف امل�ش ��هد العراق ��ي نح ��و دول ��ة املواطن ��ة
ال�س ��يادية وانهاء نفوذ قوى الالدولة ،هي قوى نا�شئة
غ�ي�ر متمر�س ��ة يف العمل ال�سيا�س ��ي ،تفتق ��ر اىل ر�ؤية
وا�ض ��حة مل�ش ��روع وطني بديل ،وتعتمد يف �ش ��عبيتها
عل ��ى دوره ��ا يف ث ��ورة ت�ش ��رين وجت ��اوب اجلماهري
مع �ش ��عارات الثورة حينها .وعلى الرغم من ت�أ�س ��ي�س
بع� ��ض الأح ��زاب “الت�ش ��رينية” ال�سيا�س ��ية م�ؤخ ��ر ًا،
ووجود نوع من التن�س ��يق بني بع�ض ��ها� ،إال �أن امل�شهد
ال�سيا�سي لقوى ثورة ت�شرين ميكن تقييمه مو�ضوعي ًا
ب�أن ��ه م�ش ��تت ومنق�س ��م بني ق ��وى حتالفت م ��ع بع�ض
�أط ��راف الق ��وى احلاكم ��ة و�أخ ��رى تعار� ��ض العملية
ال�سيا�سية برمتها ،بالإ�ض ��افة اىل الأحزاب الت�شرينية
املنق�س ��مة بدورها بني مُقاطع وم�شارك يف االنتخابات
القادمة.
ف�إذا حللنا الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي احل ��ايل يف العراق من
هذا املنطل ��ق لتقييم فكرة مقاطعة االنتخابات القادمة،
جن ��د �أن �أدبي ��ات عل ��م ال�سيا�س ��ة والتجارب امل�ش ��ابهة
ال�س ��ابقة يف الع ��امل ،ت�ش�ي�ر �أغلبه ��ا �إىل �أن تنفيذ هذه
الفك ��رة ال ي� ��ؤدي اىل النتائج املرجوّ ة ،و�أن امل�ش ��اركة

يف العملي ��ة االنتخابي ��ة – عل ��ى اّ
علته ��ا – كان ميكن
�أن يك ��ون �أك�ث�ر فائ ��دة لأح ��زاب املعار�ض ��ة ولعملي ��ة
التغي�ي�ر املرتقبة م ��ن املقاطع ��ة .وهنا ميكن الإ�ش ��ارة
�إىل بع� ��ض هذه املحاوالت مث ��ل جتربة الربيع العربي
يف م�ص ��ر والت ��ي انتهت ب�إع ��ادة �إنتاج نظام �ش ��مويل
بع ��د � 3س ��نوات عل ��ى �إ�س ��قاط نظ ��ام ح�س ��ني مبارك؛
وكذلك ف�ش ��ل مقاطعة �أحزاب املعار�ض ��ة لنظام �ش ��افيز
يف فنزوي�ل�ا يف  2005ال ��ذي م� � ّرر م ��ا كان يبغي ��ه من
قرارات عرب �س ��يطرته على الربملان بدون معار�ض ��ة ما
زاد م ��ن حدة االنق�س ��ام املجتمعي والأزمة ال�سيا�س ��ية
هن ��اك؛ وكذلك جتربة اال�س ��تفتاء حول ا�س ��تمرار حكم
الديكتات ��ور الت�ش ��يلي بينو�ش ��يت يف  1988والت ��ي
قاطعها احلزب ال�ش ��يوعي الت�شيلي داعي ًا اىل انتفا�ضة
م�س ��لحة بينما ق ّررت باقي �أحزاب املعار�ض ��ة امل�شاركة
فيها ،وانتهت اىل اق�ص ��اء بينو�ش ��يت وا�ستعادة نظام
احلك ��م الدميقراط ��ي يف ت�ش ��يلي ،بينما مل ي�س�ت�رجع
ال�ش ��يوعيون الت�ش ��يليون ت�أثريهم ال�سابق يف احلياة
ال�سيا�س ��ية حلد اليوم .وعل ��ى الرغم من االختالف يف
التفا�ص ��يل بني ه ��ذه التج ��ارب واحلال ��ة العراقية� ،إال
�أن ال�س ��ياق العام وا�ض ��ح ب�أن املقاطعة غري املدرو�س ��ة
غالب ًا ما ت�ؤدي اىل خ�س ��ارة للقوى املعار�ض ��ة ت�ستفيد
منه ��ا القوى احلاكم ��ة لتدعيم �س ��لطتها �أو �إعادة انتاج
�سلطتها وا�ستمرار نفوذها يف الدولة.
يف املقاب ��ل ميكن �أي�ض� � ًا �أن ن�ش�ي�ر اىل جترب ��ة �أحزاب
املعار�ض ��ة للنظ ��ام امللك ��ي العراقي يف اخلم�س ��ينيات
والت ��ي ق ��ررت امل�ش ��اركة يف انتخاب ��ات  1954بجبهة
وطني ��ة عل ��ى الرغ ��م م ��ن ع ��دم م�ص ��داقية العملي ��ة
الدميقراطي ��ة للنظ ��ام امللك ��ي حينه ��ا والت�ش ��كيك يف
مق ��درة احلكوم ��ة يف اج ��راء انتخاب ��ات نزيه ��ة .فق ��د
�ش ��اركت �أح ��زاب املعار�ض ��ة – وب�ض ��منها احل ��زب
ال�ش ��يوعي والوطن ��ي الدميقراط ��ي واال�س ��تقالل م ��ع
بع�ض امل�ستقلني – يف جبهة انتخابية واحدة ،وفازت
بح ��وايل ع ُْ�ش ��ر مقاع ��د الربمل ��ان على الرغم م ��ن القمع
احلكومي الذي ت�ض ��من من ��ع التكتالت خالل احلمالت
االنتخابي ��ة وع ��دم ا�س ��تخدام ال�س ��يارات يف الدعاي ��ة
االنتخابي ��ة وقم ��ع الق ��وى املعار�ض ��ة من خ�ل�ال ف�ض
االجتماعات واعتقال النا�ش ��طني .وبالرغم من خ�سارة
املعار�ض ��ة لتل ��ك االنتخاب ��ات والتزوير الذي �ش ��ابها،
مل تتقب ��ل الق ��وى احلاكم ��ة امللكي ��ة وج ��ود معار�ض ��ة
فاعل ��ة يف الربملان ،ف�ض ��غطت على املل ��ك حلل الربملان
يف اجلل�س ��ة الأوىل ،وتبعته ��ا بحل الأح ��زاب و�إعالن
الأحكام العرفية واغالق ال�صحافة املعار�ضة لتفوز يف
االنتخابات البديلة بالأغلبية ال�س ��احقة وبدون وجود

لأي قوى معار�ض ��ة� ،إن مغزى هذه التجربة لي�س فقط
�أن ق ��رار �أح ��زاب املعار�ض ��ة بامل�ش ��اركة باالنتخاب ��ات
�رج القوى احلاكمة ،بل �أي�ض� � ًا املخاطر التي حاقت
�أح � َ
بان�س ��داد �أف ��ق التغي�ي�ر يف العملية ال�سيا�س ��ية والذي
�أدى كما هو معروف اىل ثورة  14متوز وما �ص ��احبها
من ق�ص ��ور يف بن ��اء نظ ��ام �سيا�س ��ي دميقراطي بديل
�أدى اىل جت ��ذر النظام ال�ش ��مويل يف العراق ونتائجه
الكارثية.
�إن ه ��ذا العر� ��ض لبع� ��ض التج ��ارب ال�س ��ابقة ح ��ول
مقاطع ��ة املعار�ض ��ة لالنتخاب ��ات التي ال ميكن �ض ��مان
نزاهته ��ا لي�س الهدف منه معار�ض ��ة املقاطعة والدعوة
اىل امل�ش ��اركة يف االنتخاب ��ات العراقية القادمة ،و�إمنا
تو�ضيح �أن ال�سياق العام خليار املقاطعة هو ذو نتائج
�س ��لبية ،بينم ��ا يحتاج احل�ص ��ول على نتائ ��ج �إيجابية
لهذا اخليار درا�س ��ة هذه الق�ض ��ية بروية ومو�ضوعية
بعيد ًا عن الت�سيي�س والعجالة .فمثلما ملطلب امل�شاركة
يف االنتخاب ��ات “�ش ��روطه وا�ش�ت�راطاته” ،كذل ��ك هو
احلال بالن�سبة اىل مطلب مقاطعة االنتخابات ل�ضمان
عدم ا�ستفادة القوى احلاكمة من هذه املقاطعة وت�ضرر
قوى ثورة ت�شرين النا�شئة منها.
وكمثال من جتارب ال�شعوب على خيار ناجح للمقاطعة
االنتخابي ��ة ه ��و مقاطع ��ة املعار�ض ��ة يف ب�ي�رو بقيادة
اليخان ��درو تولي ��دو للجول ��ة الثانية م ��ن االنتخابات
الرئا�س ��ية يف  2000بع ��د الت�ش ��كيك يف حدوث تزوير
يف اجلول ��ة الأوىل ،م ��ا �أدى اىل احتجاج ��ات �ش ��عبية
�ض ��د الرئي�س الربتو فوجيموري الذي �أُجرب على ترك
ال�س ��لطة ،ف�أعي ��دت االنتخاب ��ات يف  2001ليفوز فيها
توليدو ،وهذا يدعم طرحنا يف �أن مقاطعة االنتخابات
تك ��ون ناجح ��ة عندم ��ا تك ��ون ج ��زء ًا من �س�ت�راتيجية
معار�ضة �سيا�سية متكاملة.
وعند الأخ ��ذ باالعتبار عدم تقبل الق ��وى احلاكمة لأي
تغيري �سيا�س ��ي حقيقي ولو ب�ص ��ورة متدرجة ي�ضمن
بقاءهم الن�سبي يف ال�سلطة عرب مرحلة انتقالية ،يبدو
�أن ال�س ��يناريو الأرجح للتغيري مع ع ��دم وجود حلول
لأ�سباب الأزمة ال�سيا�سية ،هو عرب احتجاجات �شعبية
ح ��ادة رمبا �أكرث راديكالية من ثورة ت�ش ��رين من حيث
العنف واملطالب .وهذا يتطلب �س�ت�راتيجية معار�ض ��ة
تتمحور ح ��ول وجود قيادة نا�ض ��جة لقوى �سيا�س ��ية
معار�ض ��ة منظمة بجبهة وطنية عري�ض ��ة ت�س ��تند على
ر�ؤية �سيا�س ��ية بديلة وا�ض ��حة وبرنام ��ج عمل واقعي
ميك ��ن �أن يلت ��ف حول ��ه جمامي ��ع العراقي�ي�ن مبختلف
فئاته ��م وتوجهاته ��م� ،إن ع ��دم وج ��ود هكذا معار�ض ��ة
عند ت�ص ��اعد الأحداث ،واحتمال انهيار �س ��لطة القوى

احلاكمة ،ميكن �أن ي�ؤدي اىل ثورة م�ض ��ادة �أو فو�ضى
مثلما حدث يف �أحداث الربيع العربي يف .2011
ولأنه من الوا�ض ��ح �أن هكذا �س�ت�راتيجية للمعار�ض ��ة
العراقي ��ة ال ميك ��ن حتقيقه ��ا خ�ل�ال الف�ت�رة القليل ��ة
الباقي ��ة حل�ي�ن موع ��د االنتخاب ��ات يف ت�ش ��رين الأول
الق ��ادم ،يك ��ون من الواقع ��ي �أن تعمل هذه املعار�ض ��ة
عل ��ى تنفيذ �س�ت�راتيجيتها املطلوبة نح ��و االنتخابات
ما بعد القادمة ،عل ��ى �أن تعمل جاهدة يف بناء هيكلية
جبهوي ��ة وطنية ت�ض ��م الأحزاب والق ��وى التي ميكن
�أن تتفق على قا�س ��م م�ش�ت�رك ميثل امل�ش ��روع الوطني
للتغيري ،مع �إن�ض ��اج قيادة �سيا�س ��ية جلبهة املعار�ضة
ه ��ذه .لق ��د تطرق ��تُ يف مق ��ال �س ��ابق يل ن�ش ��رته يف
جري ��دة امل ��دى بعن ��وان “امل�ش ��روع الوطن ��ي لث ��ورة
ت�شرين واالنتخابات القادمة” اىل �أولويات الربنامج
الوطن ��ي والذي ميكن عند حتقيقه بناء دولة املواطنة
ال�س ��يادية ،والتي ت�س ��تند �إىل نظام المركزي احتادي
وعملية دميقراطية متثل حال ��ة التوازن املطلوبة بني
ال�س ��لطة التنفيذي ��ة وال�س ��لطة الت�ش ��ريعية الرقابي ��ة،
م ��ن �أج ��ل تنفي ��ذ برنام ��ج حكوم ��ي وطن ��ي بعي ��د عن
املحا�ص�صة وتقا�سم ال�سلطة.
�إن االنتخاب ��ات القادم ��ة ميك ��ن �أن متث ��ل فر�ص ��تني
مت�ض ��ادتني :واح ��دة عند امل�ش ��اركة الن�ض ��اج اخلربة
ال�سيا�س ��ية للمعار�ض ��ة ودخ ��ول ممثل�ي�ن عنه ��ا �إىل
الربملان لإدارة عملية التغيري من الداخل عند ت�ص ��اعد
االحتجاج ��ات ،ولقطع الطريق على القوى التي ميكن
�أن تختطف عملية التغي�ي�ر ،و�أخرى عند املقاطعة يف
عدم �إعطاء ال�ش ��رعية للقوى احلاكمة وزيادة ال�ضغط
عليه ��ا من �أجل اجن ��از عملية التغيري� ،إال �أن مع�س ��كر
التغي�ي�ر ال يحتاج بال�ض ��رورة �أن يفا�ض ��ل بني �إحدى
هاتني الفر�ص ��تني على الأخرى ،بل ميكنه �أن ي�س ��تفيد
م ��ن كليهما ع�ب�ر تب ��ادل الأدوار ب�ي�ن �أطراف ��ه ،فيمكن
لط ��رف ميث ��ل “حمائ ��م” جبه ��ة املعار�ض ��ة �أن يتبنى
التغيري من داخل العملية ال�سيا�س ��ية عرب الذهاب اىل
امل�ش ��اركة يف االنتخاب ��ات عل ��ى الرغم من ق�ص ��ورها،
بينم ��ا يقاطعه ��ا ط ��رف �آخ ��ر ميث ��ل “�ص ��قور” جبهة
املعار�ض ��ة يتبنى موق ��ف مقاطعة العملية ال�سيا�س ��ية
و�إ�س ��قاط النظ ��ام ال�سيا�س ��ي للق ��وى احلاكم ��ة ع�ب�ر
احلركات االحتجاجية.
يف النهاي ��ة ،رمب ��ا يك ��ون م ��ن العب ��ث دخ ��ول ق ��وى
املعار�ضة ال�سيا�سية اىل االنتخابات القادمة ب�صورتها
احلالية املنق�س ��مة وامل�ش ��تتة ،غري �أنه يكون �أكرث عبث ًا
مقاطع ��ة االنتخاب ��ات ب ��دون �س�ت�راتيجية معار�ض ��ة
�سيا�سية متكاملة.

�إن���ك�������س���ار ال����رج����ول����ة والأن�����وث�����ة

َت ِ�شي الف�ضاءات العامة والخا�صة
في المدن والق�صبات وحتى القرى
ب�صورة من (الإلتبا�س الجندري) �أو
(تغير المواقع الجن�سية) على م�ستوى
المظهر والجوهر وربما الوظيفة،
فح�شد من الذكور بق�صات �شعر تقطر
(تخنث ًا) ،ومظهر خارجي يكاد يمحو
كل داللة للفحولة والرجولة ،وهو
�إنزياح طوعي تت�سابق �إليه الخطى
وهي م�ست�أن�سة ب�صورتها الجديدة،
يقابل هذا الإنزياح �صورة مغايرة في
الطرف الآخر ،حيث تم�شي (الفتيات)
على �أطراف �أ�صابعها (م�سترجلة)
بالمظهر وال�سلوك ب�صورة يت�شو�ش
الم�شهد عندها في تحديد معالم
هوية الجن�س.

 د .نعمة العبادي

مل يك ��ن الأم ��ر منح�ص ��ر ًا يف ح ��دود املظه ��ر
وال�ش ��كل ،ب ��ل هن ��اك �إنزي ��اح �أك�ث�ر عمق� � ًا يف
اللغ ��ة املتداول ��ة من حيث امل�ض ��مون وال�ش ��كل
يف اخلط ��اب اخلا� ��ص والع ��ام اىل احلد الذي
ميكن ��ك �أن ت�س ��ند (املقول/املكتوب/امل�ش ��ار/
املحكي) ال�صادر حقيقة من فتى �إىل فتاة عندما
ت�ض ��ع الأمور يف موازينها الطبيعية والعك�س
�ص ��حيح ،ولكم �أن جتربوا اقتطاع �أي حمادثة
عل ��ى و�س ��ائل التوا�ص ��ل ،بل وحت ��ى حوارات
الف�ض ��اء العام لتج ��دوا �أن الطبيعي ا�س ��ناد ما
�ص ��در (واقع ًا) م ��ن ذكر يفرت� ��ض �أن يكون من
�أنثى والأمر ذاته بالن�سبة للإناث.
ي ��زداد الأم ��ر فجاع ��ة عندما متتد معك �ص ��دمة

هذا االنقالب الطوعي اىل �صورة �أكرث ده�شة،
فتجد ال�ش ��كل املحلى بالع�ضالت املنفوخة عرب
العقاق�ي�ر اخلا�ص ��ة و�ص ��الة اجل ��م ينتك�س يف
�ص ��ورة مذل ��ة وه ��و يزاح ��م امل ��ر�أة يف دورها
اجلن�س ��ي الذي ر�س ��مه الله لها ،ويده�ش ��ك يف
�صورة انزالق نحو الرغبة اجلن�سية (كمفعول
به) ب�شكل يوقعنا يف ا�ضطراب عميق �أمام �أي
حمدد ج�سدي.
ت�صاعدت مركزية اجل�س ��د على ح�ساب تراجع
الروح منذ ع�ص ��ور قدمية ،وت�س ��ارعت خطاها
بعد احلداثة وم�ض ��مونها ،وبلغ ��ت ذروتها يف
العقود القريبة املا�ض ��ية� ،إذ �صار التزاحم على
�صنع (�صورة حم�سنة) من اجل�سد ،بل (مطلق

�ص ��ورة جدي ��دة) حت ��ى و�إن كان ه ��ذا التغيري
ينت ��ج �ص ��ورة قبيح ��ة وب�ش ��عة يف الكث�ي�ر من
حاالت ��ه ،وي ��كاد الأمر يج ��د له م�س ��وغ ًا مقبو ًال
عن ��د الن�س ��اء �إال انه �ص ��عب اله�ض ��م بالن�س ��بة
للرجال ،وال �أعني هنا العمليات والتح�س ��ينات
ال�ض ��رورية االيجابي ��ة التي تتح ��رك يف اطار
املقبول.
�إن هذه املركزية التي ت�ستظل مبقولة (ج�سدي
و�أن ��ا ح ��ر ب ��ه) ،والت ��ي ت�س ��تند يف حقيقته ��ا
اىل فل�س ��فات وتنظ�ي�رات انتجه ��ا مك ��ر اللي ��ل
والنه ��ار ،ومولتها دول و�ش ��ركات وانظمة ،بل
�أ�صبحت (�صورة العامل اجلديد) ،مل تبق معامل
اخل�صو�صية اجلندرية على حالها ،بل �أ�شتغلت

عن (ق�ص ��د) عل ��ى �إزاحة متعاك�س ��ة االجتاهات
لتدفع كل من الرجل واملر�أة يف امل�سار املعاك�س
لوظيفته وخ�صو�صيته ودوره ،و�إن هذا الدفع
مل َ
يبق يف حدود ال�س ��طح واملظهر ،بل ت�أ�ص ��ل
يف االعم ��اق اىل الدرج ��ة الت ��ي ي ��كاد (يكتف ��ي
الرجال بالرجال والن�ساء بالن�ساء) .
ع ��امل يتخن ��ث في ��ه ال�ش ��باب وت�س�ت�رجل يف
الفتيات لينتج عناوين مبتدعة مثل (�ش ��يميل/
 ،)shemaleي�س ��تبيح القب ��ح بكل �أ�ش ��كاله
املقززة ،ويفقد الأر�ض �أروع �ص ��ور جمالها يف
الثنائي ��ة الطبيعية املت�س ��قة مع ال�س�ن�ن احلقة،
وي�ضع احلا�ضر وامل�ستقبل �أمام �أهتزاز عميق
يتج ��اوز القل ��ق منه اخل�ش ��ية من انف ��راط عقد

الدول �أو ت�صاعد جنون االحتبا�س احلراري،
بل وحتى حدوث حرب كونية ب�أ�س ��لحة الدمار
ال�ش ��امل ،فه ��و تغي�ي�ر مرع ��ب لتعري ��ف العامل
و�ص ��ورته ،ولك �أن تت�صور الأر�ض يف �صورة
تتحول فيها الأ�ش ��كال غري املنزاحة واملتحولة
اىل حت ��ف تو�ض ��ع يف متاح ��ف الذاك ��رة،
و�أعن ��ي م ��ن مل ينخ ��رط يف م�س�ي�رة التخن ��ث
والإ�سرتجال.
يتزايد القلق من هذا االنك�س ��ار يف ظل متاهي
اجتماعي وثقايف يت�أقلم تدريجي ًا مع ال�صورة
اجلديدة حت ��ى يف القرى النائي ��ة� ،إذ يتعاي�ش
املعظ ��م م ��ع ال�ص ��ورة ،ويعده ��ا ق ��در ًا مقدورا
كم ��ا هي مقول ��ة االن�ص ��ياع ال�ش ��عبية العراقية
(�ش�س ��وي كله ��ا �ص ��ارت هيچ)  ،وزح ��ف منظم
لليربالية ال ت�ستند على قاعدة معرفية نا�ضجة،
وتراج ��ع �إنهزام ��ي ل ��كل مرجعي ��ات ال�ض ��بط
االجتماع ��ي ،م ��ع ت�ص ��اعد �ص ��راخ ملنظوم ��ات
حق ��وق خمتلق ��ة ومبتدع ��ة تتحال ��ف م ��ع املال
وال�سيا�س ��ة ،ويتبادالن تخادم العهر على �أكمل
وج ��ه ،وي�ش ��جع ذل ��ك ف�ض ��اء احلري ��ات ال ��ذي
�أ�ض ��اف لنا جغرافية غري منتهية عرب الف�ض ��اء
الأزرق (الأنرتنت) .
م ��ن امل�ؤكد� ،أن هذا االنك�س ��ار ال توقفه قرارات
حكومي ��ة �أو فت ��وى فقهي ��ة� ،أو �ش ��لل ال�ض ��بط
واحل�س ��بة ،فه ��و حتد عمي ��ق (فك ��ري ،ثقايف،
اجتماعي� ،سيا�س ��ي ،نف�سي ،اقت�صادي� ،أمني)
ك ��وين ،يتمدد ب�إ�س�ت�رخاء يف ظل بيئة داعمة ،
م�شعجة  ،يتطلب ما يوازيه من الفهم
وظروف
ّ
والب�صرية والعمل.
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�صالح نيازي رئي�س ًا �شرفي ًا للدورة الرابعة لمهرجان الهاي ال�سينمائي
متابعة :املدى

�أعلنت �إدارة مهرجان الهاي
ال�سينمائي الدولي (مينا) عن
اختيار ال�شاعر والمترجم
العراقي �صالح نيازي رئي�ساً
�شرفي ًا للدورة الرابعة،
المقرر �إقامتها خالل الفترة
من  20وحتى � 22أيار الحالي،
وذلك نظراً لمكانته الكبيرة
وم�سيرته االبداعية في
مجاالت ال�شعر والترجمة
والعمل التلفزيوني الإذاعي.

ومن جانبه �أعرب الربف�س ��ور نيازي عن
ترحيب ��ه بالرئا�س ��ة ال�ش ��رفية للمهرجان
ب�ش ��كل خا� ��ص ،واعت ��زازه باملهرجانات
ال�سينمائية ب�شكل عام وعن العالقة التي
جمع ��ت الف ��ن ال�س ��ابع بال�ش ��عر وت�أثريه
على احلياة اليومية قال نيازي :
اكت�س ��ب ال�ش ��اعر احلديث من ال�س ��ينما،
وتق�ص ��ي اللقط ��ات
عن�ص ��ر احلرك ��ة،
ّ
وامل�ش ��اهد .بكلم ��ات �أخرى كان ال�ش ��اعر
فيما م�ض ��ى يقوم ب ��دور املتفرج املنتظر.
�أ ّم ��ا م ��ع ع�ص ��ر ال�س ��ينما ،ف�أخذ ال�ش ��اعر
احلديث دور املكت�شف.
وق ��ال مدي ��ر املهرج ��ان ال�ش ��اعر العراقي
حمم ��د الكرخ ��ي  :ا�ض ��افة اىل مكانت ��ه
اال�سا�س ��ية يف ال�ش ��عر العراقي والعربي
وا�س ��هامه يف اث ��راء املكتب ��ة برتجم ��ة

تجارب سينمائية

عامي مع �سالنجر

ع�ش ��رات الأعم ��ال االدبي ��ة القيم ��ة ويف
طليعته ��ا رواي ��ة جيم� ��س جوي� ��س
يولي�س ��و�س وم�س ��رحيات �شيك�س ��بري،
واىل جان ��ب دوره اله ��ام يف احلي ��اة
الثقافي ��ة يف املهج ��ر ع�ب�ر ا�ص ��دار جملة
االغ�ت�راب الأدب ��ي عل ��ى م ��دى  17عاما،
ترك ال�ش ��اعر العراقي الربف�س ��ور �صالح
نيازي ب�ص ��مة عميق ��ة يف العمل االذاعي
والتلف ��ازي ع�ب�ر م�ش ��واره الطوي ��ل يف
االذاع ��ة والتلف ��از العراق ��ي وجتربت ��ه
الرثي ��ة حم ��ررا ثقافيا يف اذاع ��ة بي بي
ب ��ي �س ��ي ،وال ميك ��ن اغف ��ال دوره الهام
يف ترجم ��ة ودبلج ��ة ع�ش ��رات الأف�ل�ام
الوثائقية التي كانت مبثابة رافد �أ�سا�سي
ل�صناع ال�سينما يف العراق ولع�شاق الفن
ال�سابع.

المخرج والكاتب الفرن�سي �إيمانويل كاريير
يفكر خارج ال�صندوق
ترجمة :عدوية الهاللي

علي اليا�سري
م�س ��تند ًا على مذك ��رات الكاتبة جوانا راكوف عن تلك ال�س ��نة
التي ق�ض ��تها بالعم ��ل يف واحدة م ��ن �أقدم ال ��وكاالت الأدبية
هارولد اوبر ا�سو�ش ��يت�س والتي كانت ترعى م�صالح الكاتب
ال�ش ��هري �س ��النجر يقدم املخرج الكندي فيليب ف ��االردو فيلمه
الذي كتب ال�س ��يناريو له مبعية الكاتبة يف نظرة على �أ�سرار
غمو� ��ض عزلته ال ��ذي اخرتقت راكوف �س ��تاره وكتبت بكثري
م ��ن العاطف ��ة مل ��ا كانت ت ��راه يف ر�س ��ائل املعجبني الوا�ص ��لة
ل�س ��النجر وكيف �س ��محت لها الظروف يف التوا�صل معه رغم
انزا�ؤه ومع ر�س ��ائل الق ��راء متجاوزة احلظ ��ر املفرو�ض يف
عدم الرد عليها وعن �أ�شياء �أخرى مير عليها �سيناريو الفيلم.
املُطل ��ع على �أفالم فاردو ومنها الفيلم اجلميل (ال�س ��يد لزهر)
ي ��درك �أن معاجلات ��ه تعتمد اال�ستك�ش ��اف ال�ش ��عوري وتلم�س
جوهر التوا�ص ��ل الإن�س ��اين املنعك�س من م�س ��اراته احلياتية
املختلف ��ة وكي ��ف ميك ��ن دائم ��ا اع ��ادة النظ ��ر عل ��ى ما�ض ��ينا
وحا�ض ��رنا وم�س ��تقبلنا بع�ي�ن تخت�ب�ر الق ��درة عل ��ى دميومة
االح�س ��ا�س وامل�ش ��اركة .تبدو رحلة الفرد فيه ��ا مزاج خال�ص
يتغري ح�سب طبيعة املحطة التي يقف عندها قطار العمر ويف
كل جترب ��ة يزداد معرف ��ة بالذات واملحيط ملا هو اف�ض ��ل رغم
اخليبات ،وهي اي�ضا تطلع دائم لفعل ان�ساين �أكرث �إيجابية.
يف (عامي مع �س ��النجر) يرت�ص ��د ف ��اردو كثريا �أ�س ��ئلة دائمة
ن ��درك فيها كيفية ت�أثري الكلمة على القارئ واىل �أي حد ميكن
�أن تغ�ي�ر م ��ن واقع ��ه كم ��ا يف حالة رواي ��ة (احلار� ��س بحقل
ال�ش ��وفان) و�شخ�ص ��ية هولدن .نرى �آفاق الروح وجتاذباتها
ب�ي�ن خي ��ال الكتاب ��ة الف�ض ��فا�ض و�ض ��يق الواق ��ع وت�ص ��لب
اال�س ��تيعاب ،مي�ض ��ي الفيل ��م على �س ��جاالت التقالي ��د وجر�أة
التطلع للتجديد بلم�س ��ات كوميديا خفيفة .بني حدود كل ذلك
تن�ض ��ج جتربة �شخ�ص ��ية للكاتبة اف ��رزت بالنهاية نظرة �أكرث
تب�صر ًا مبا تبتغيه وت�سعى �إليه.
رمبا يكون الفيلم منطي ًا يف الطرح ال�س ��ينمائي لكنه بالنهاية
ال يخرج عن �سياق ما تبناه الكتاب من ال�سعي لروح امل�شاركة
و�أهمية الألفة يف جعل عاملنا �أكرث احتما ًال.

وح�سب املدير الفني للمهرجان الهواري
غباري ي�سعى مهرجان الهاي ال�سينمائي
الدويل مينا اىل دعم املخرجني ال�ش ��باب
وال�س ��ينما امل�س ��تقلة يف �ش ��مال افريقي ��ا
وال�ش ��رق الأو�س ��ط ،وهي �سينما برهنت
على قدرتها يف خلق جمهور عري�ض ،من
خالل انت�صارها للق�ضايا االن�سانية وكل
ما ي�ساهم يف حتقيق ال�سالم يف العامل.
 .ويق ��دم املهرج ��ان يف دورت ��ه الرابع ��ة
�أفالم� � ًا روائي ��ة وق�ص�ي�رة �أنتج ��ت يف
العام�ي�ن الأخريين ،وذلك بف�ض ��ل تعاون
�صانعي الأفالم و�أ�صحاب احلقوق.
ول ��د وال�ش ��اعر والرتج ��م �ص�ل�اح نيازي
ول ��د ع ��ام  1935يف النا�ص ��رية ودر� ��س
املراح ��ل الأوىل م ��ن حيات ��ه فيه ��ا ،ويف
بغ ��داد �أكمل درا�س ��ته الثانوي ��ة ثم تخرج

م ��ن دار املعلم�ي�ن العالي ��ة وعم ��ل مع ��د ًا
ومقدم� �اُ للربام ��ج الثقافي ��ة يف الإذاع ��ة،
ويف عام  1954عمل مذيع ًا يف التلفزيون
العراقي ثم ف�ص ��ل من وظيفته عام 1956
لأ�س ��باب �سيا�سية ،ليعود �إىل الإذاعة بعد
قيام ثورة الرابع ع�ش ��ر من متوز يف عام
 .1958مل يكن عمله هادئا �أو م�ستقر ًا فقد
كان عر�ض ��ة للتقلبات ال�سيا�س ��ية حتى مت
�أعتقاله عام  1963بعد انقالب �شباط ،لذا
ق ��رر اخلروج م ��ن العراق وع ��دم العودة
ف�س ��افر نح ��و حلب ث ��م تركي ��ا ومنها �إىل
لن ��دن حي ��ث عمل يف �إذاعة البي بي �س ��ي
فرتة طويلة وا�ستقر فيها منذ ذلك احلني.
وله العديد من امل�ؤلفات يف جمال ال�ش ��عر
والبح ��وث والدرا�س ��ات ،والرتجم ��ة..
ومنه ��ا :حتقي ��ق دي ��وان اب ��ن املق ��رب
العي ��وين ،االغ�ت�راب والبط ��ل القوم ��ي،
املخت ��ار م ��ن �أدب العراقي�ي�ن املغرتب�ي�ن
اجل ��زء الأول .وترج ��م رواية العا�ص ��مة
القدمية للكاتب يا�سوناري كاواباتا -
م�س ��رحية مكبث للكاتب �شك�سبري ،رواية
يولي�س ��ي�س للكات ��ب جيم� ��س جوي� ��س.
ا�ضافة اىل ع�شر جماميع �شعرية.
ويتيح مهرجان الهاي ال�سينمائي (مينا)
يتي ��ح جلمه ��وره م�ش ��اهدة الأف�ل�ام ع�ب�ر
الإنرتن ��ت و ي�س ��مح ب�إمكاني ��ة الو�ص ��ول
�إليه ��ا عل ��ى م ��دار ثالث ��ة �أي ��ام .وميك ��ن
للجمهور � ً
أي�ضا م�شاهدة مقابالت ق�صرية
مع �ص ��انعي الأفالم على �ص ��فحات موقع
املهرجان.و�سوف تتناف�س �أفالم امل�سابقة
الر�س ��مية على جوائز �أف�ضل فيلم روائي
طوي ��ل ،و�أف�ض ��ل فيل ��م روائ ��ي ق�ص�ي�ر،
و�أف�ض ��ل فيلم وثائقي ا�ض ��افة اىل جائزة
اجلمهور.ويقام مهرجان مينا ال�سينمائي
بدع ��م م ��ن بلدية مدين ��ة الهاي وم�س ��رح
الكتياتر و�صندوق Cultuurschakel

ح�صل الكاتب واملخرج الفرن�سي �إميانوييل
كاريري م�ؤخر ًا على اجلائزة الفخرية من
مهرجان ر�ؤى واقعية يف نيون..وقبل �أن
ي�صبح كاتب ًا ،بد�أ �إميانويل كاريري حياته
املهنية كناقد �سينمائي .ويف �سن الع�شرين،
بد�أ تعاونه مع املجلة املرموقة ()POSITIF
حيث ن�شر فيها عدد ًا من ق�ص�ص الرعب ،ويف
عام  2018اختري �ضمن جلنة التحكيم الدولية
ملهرجان لوكارنو ال�سينمائي.
كان الفيلم الأول الذي قدمه كاريري لل�سينما هو
الفيلم الوثائقي (عودة اىل كوتيلنيت�ش)والذي
مت ت�صويره يف املدينة التي حتمل اال�سم ذاته
على بعد  700كيلومرت �شمال �شرقي مو�سكو..
حدث ذلك يف عام  ،2003ويقول كاريري �إنه
مرتبط جد ًا بهذا الفيلم لأن النا�س املوجودين
فيه مي�سونه ب�شكل كبري ،وتدور �أحداثه حول
جندي جمري مفقود وجد بعد خم�سني عام ًا
يف م�صحة عقلية و�أراد العودة اىل مدينته
واالنتحار فيها على غرار ت�شيخوف..
بعد ذلك ،عاد اىل باري�س و�شرع يف كتابة فيلم
مل يحدّد �شكله بعد �أن علم بالقتل الوح�شي
لأمر�أة �شابة..ويقول كاريري �إن مايحبه يف
الأفالم الوثائقية هو القدرة على ال�سري يف
اجتاه اليتوقعه �أحد..
عندما كان مراهق ًا ،ت�أثر ب�أعمال فيليب ك .ديك،

ومل يرتك كتبه �أبد ًا ،لدرجة �أنه يتعرف على
�آثارها يف العديد من الأفالم ،مثل(ا�ستعرا�ض
ترومان)و(�شعاع ال�شم�س اخلالد) و(العقل
النظيف) و(ماتريك�س)..
وبعد ظهور فيلمه الأخري (اليوغا)ذكر كاريري
�أن هنالك �أربعة دوافع للكتابة اقتب�سها من
مقالة جلورج �أورويل ،الأول هو الغرور،
والرغبة يف االعرتاف .والثاين هو حب العمل
اجليد ،وتذوق تعديل اجلمل ،ملمار�سة �أف�ضل
ما يف الفن .والثالث هو الهدف ال�سيا�سي،
والرغبة يف التنديد بالظلم ،لتغيري العامل.
والأخري ،وهو الأكرث �صعوبة يف التف�سري ،هو
الهدف التاريخي ،وكيفية حماولة احل�صول
على �أو�سع وجهات نظر ممكنة ،وحماولة
اخلروج من التكييف االجتماعي والفكري
قدر الإمكان – �أي التفكري خارج ال�صندوق،
كما يقولون الأجنلو �ساك�سون� ،أعتقد �أنه
على الرغم من �أن الهدف ال�سيا�سي لأورويل
مركزي ،فقد ن�سي الدافع وراء �سريته الذاتية،
والرغبة يف قول من يكون ،ويف حالة كاريري،
ميكنه �أن يرى جيد ًا كيف يتم توزيع هذه
الدوافع الأربعة :جزء الرنج�سية مهم جد ًا،
والذوق لعمل جيد �أي�ض ًا ،وهو اليدخر جهد ًا
يف ذلك .ويجب االعرتاف �أن الهدف ال�سيا�سي
�ضعيف للغاية من ناحية �أخرى ،وللح�صول
على ن�سخة مطورة من كاريري ،يجب �أن يفكر
�أكرث خارج ال�صندوق“ .
بعد فيلمه املثري للجدل (العودة �إىل
كوتيلنيت�ش)� ،أخرج �إميانويل كاريري عام

 2005فيلم (ال�شارب) ،وهو مقتب�س من �إحدى
رواياته اخلم�س ،وقبل الوباء ،قام بت�صوير
فيلمه الثالث (ر�صيف كي�سرتهام) ،وفق ًا لق�صة
كتبتها ال�صحفية فلورن�س �أوبينا�س ،التي
تنتظر موعد �إطالقها اعتماد ًا على تطور الو�ضع
ال�صحي ،ويف الوقت احلايل ،يتوق �إىل عدم
عمل �أي �شيء ،لأنه اعتبار ًا من �أيلول ،يجب
�أن يتعامل مع كتابه التايل برتكيز�أكربحول
متابعة حماكمة الهجمات الباري�سية التي
حدثت يف ت�شرين الثاين عام  ،2013يقول
عن الفيلم �“ :أفرت�ض �أنه �سيكون حدث ًا مهم ًا،
فلي�س هناك رهان جنائي كبري ،لكنها �ستكون
حماكمة �ضخمة نعلم �أنها �ست�ستمر ثمانية �أو
ت�سعة �أ�شهر ،مع  1800طرف مدين و 350
حمامي ًا،وق�سم من املدينة تقطعت بهم ال�سبل،
ٍ
�أي �سيكون �سباق ماراثون �سيكولوجي ًا “

كالكيت

 عالء املفرجي

خرق الم�ألوف في الدراما
العربية هذا المو�سم
اخترن ��ا ف ��ي ه ��ذا الم ��كان �أن تكون لن ��ا وقفة م ��ع الدرام ��ا العربية
والمحلي ��ة ف ��ي مو�سم رم�ضان ،وه ��و المو�سم ال ��ذي �أ�صبح ميدان ًا
مهم ًا لتناف�س هذه الأعمال ،وتميزها ،فالمو�سم الحالي كان مزدحم ًا
بالأعم ��ال الدرامي ��ة العربية الت ��ي هيمنت على برام ��ج الف�ضائيات
العربية ،وا�س ��تقطبت جمهور ًا وا�سع ًا من الم�شاهدين ،وهي �أعمال
من دول عربية مختلفة.
قلنا في منا�س ��بة �س ��ابقة �إن الح�ض ��ور الوا�ض ��ح للدراما الم�صرية،
ب ��ل و�س ��يادتها بتراكم خبرته ��ا وتاريخها ،بل وحتى ف ��ي انفرادها
ف ��ي الم�ش ��هد الدرام ��ي العرب ��ي فت ��رة لي�س ��ت بالقليل ��ة ..قد �ش ��هد
تناف�س� � ًا حقيقي� � ًا م ��ن �أقط ��اب �إنتاجي ��ة واعدة ف ��ي مقدمته ��ا بلدان
عربية مثل �س ��وريا؛ وتنامي ن�ش ��اط �ش ��ركات الإنتاج الخا�ص ��ة في
الوطن العربي ،ب�ش ��كل الفت ،ودخولها في �ش ��راكة مع الم�ؤ�س�سات
التلفزيونية الحكومية مما �أ�سهم في ارتفاع حجم الإنتاج وتح�سن
جودت ��ه ،تمثلت بالدراما ال�س ��وريّة واللبنانية بل وحتى الخليجية
التي ا�ستطاعت �أن تحقق وجود ًا نوعي ًا (تحديد ًا في العقد الأخير)،
لكن هذا الأمر لم يدم طوي ًال ،وهذا ما بات وا�ضح ًا في هذا المو�سم.
فالدراما الم�ص ��رية عادت مرة �أخرى الى الواجهة في هذا المو�س ��م
لتخرج من حومة المناف�سة منت�صرة ..ولكن بانتظار معركة �أخرى
للدراما ال�س ��ورية لت�س ��تعيد ت�ألقها (والتي �س ��يكون لن ��ا وقفة معها
�أي�ض ًا)..
فالدراما الم�ص ��رية قدمت لوحدها ما يقرب من ثالثين عم ًال درامياً،
وهو عدد كبير �إذا ما علمنا �أن ن�سبة الأعمال الدرامية الجيدة عالية،
تلك التي ت�ضمنت ن�صو�ص ًا مختلفة وخارجة عن م�ألوف الن�صو�ص
الدرامي ��ة الأخرى ،والتي القت �إ�س ��تجابة طيّبة م ��ن قبل الجمهور
والنقاد على حد �س ��واء،في مقابل عدد من الأعمال الدرامية التي ما
زالت غارقة في نمطيتها التي عاي�ش ��ناها �س ��نوات طويلة من خالل
ّ
الم�سطحة بل والإداء النمطي الذي
الأفكار التي تناولتها والق�ص ��ة
لطالما قدمه بع�ض النجوم مثل محمد رم�ض ��ان وم�ص ��طفى �شعبان
و�آخرين.
وقد ا�س ��تفاد �ص ��ناع الدراما الم�ص ��رية من در�س ��ين مهمين ،لي�ضع
البع�ض منهم وخا�ص ��ة ال�ش ��باب خطط ًا (�س ��تراتيجية) بديلة لتعيد
الدرام ��ا الم�ص ��رية الى موقعه ��ا الطليعي في الدرام ��ا العربية ،بعد
ما واجهت –كما �أ�س ��لفت_ مناف�س ��ة بل تفوق ًا وا�ض ��ح ًا من �أقطاب
درامية �أخرى وخا�صة ال�سوريّة ،الدر�س الأول هو ُهزال الكثير من
الن�صو�ص الدرامية ،لتعود الى ازدهارها في بداية ال�سبعينيات من
القرن المن�صرم با�سماء ك ّتاب �سيناري�ست عملوا للتلفزيون ح�صر ًا
�أمث ��ال �أ�س ��امة �أنور عكا�ش ��ة ال ��ذي ترتبط با�س ��مه �ص ��فوة الأعمال
الدرامي ��ة الم�ص ��رية ،وفيما بعد وحي ��د حامد� .أم ��ا الدر�س الثاني
فكان حجم المناف�سة غير المتوقعة من باقي الأقطاب االنتاجية.
فخب ��رة ه ��ذه الدراما وتاريخه ��ا الطويل هو الكفيل بتجديد �ش ��كل
الدراما الم�صرية بما يتالءم مع الذائقة الجديدة �أي�ض ًا.
و�إذا م ��ا عدن ��ا الى غلة دراما هذا المو�س ��م ،والت ��ي تمثلت بعدد من
الأعم ��ال الدرامي ��ة المتمي ��زة الت ��ي ج ��اءت ب�أعمال مبتك ��رة وغير
مطروق ��ة �س ��ابق ًا ،لعرفن ��ا �أن البديل لهذه الدراما جاهز ،فم�س ��توى
تكني ��ك الكتاب ��ة ،والأداء ،ف ِل� � َم ور�ش ال�س ��يناريو م�ص ��ممة للأعمال
الهابط ��ة ب ��ل هي �إجراء مهم في �ص ��ناعة �س ��يناريو محكم وناجح.
خا�ص ��ة وقد انتبهت الدراما الم�ص ��رية الى �ض ��رورة تمثل الوقائع
والأح ��داث الكبيرة في م�ص ��ر ،ومن ث ��م �إعادة انتاجه ��ا درامي ًا ،من
مثل مواجهة االرهاب بكل م�سمياته ،فجاءت �أعمال مثل (االختيار)
بجزئيه ،الذي ارتكز �أ�سا�س� � ًا على �س ��يناريو من هذا النوع ،والذي
و ّف ��ق كثي ��ر ًا في م ��زج الوثيق ��ة بالعمل الفن ��ي ،وبمعالج ��ة ناجحة
ا�س ��توعبت دالالت هذه الكتابة و�أعني ال�س ��يناريو .هذا ف�ض�ل ً�ا عن
الإداء المبهر للكثير م ��ن �أبطال هذا العمل ،وهذا الأمر ينطبق على
(القاهرة كابول)( ،وهجمة مرتدة).
العمل الآخر الذي خرج تمام ًا عن �أ�ساليب الكتابة الدرامية البالية،
وا�س ��تطاع �أن يط ��رق مح ��اور مهمة يعي�ش ��ها المواطن الم�ص ��ري،
منه ��ا الهجرة الى م ��دن (الأحالم) ،والزواج العرف ��ي ،وقوة المال،
وغيرها ،لين�س ��ج منها عم ًال درامي ًا �س ��يبقى في ذاكرة المتلقي زمن ًا
طوي ًال� ،إ�ض ��افة الى عمل درامي �آخر ،وكذلك (نجيب زاهي زرك�ش)
الذي ي�ؤكد فيه يحيى الفخراني� ،إنه ممثل اليقبل �إال بالجيد.
يتبع
فالدراما الم�صرية قدمت لوحدها ما يقرب
ً
عمال درامي ًا ،وهو عدد كبير �إذا
من ثالثين
ما علمنا �أن ن�سبة الأعمال الدرامية الجيدة
عالية ،تلك التي ت�ضمنت ن�صو�ص ًا مختلفة
وخارجة عن م�ألوف الن�صو�ص الدرامية
الأخرى ،والتي القت �إ�ستجابة ط ّيبة من
قبل الجمهور والنقاد على حد �سواء

البحر الأحمر ال�سينمائي يُطلق جوائز ال ُي�سر ويفتح باب الم�شاركة
متابعة :املدى

�أعلن مهرجان البحر الأحمر
ال�سينمائي الدولي عن فتح باب
تقديم الطلبات للم�شاركة في
برنامج دورته االفتتاحية التي
�ستقام من � 11إلى  20ت�شرين
الثاني المقبل ،حيث ُتقبل طلبات
الأفالم الآ�سيوية والإفريقية،
ابتداء
بما فيها الأفالم العربية
ً
من � 18أيار الجاري وحتى � 18آب
.2021

وق ��د وجّ ��ه املهرج ��ان الدع ��وة للمواه ��ب
ال�صاعدة �إ�ضافة �إىل املخرجني من �أ�صحاب
اخل�ب�رات والأ�س ��ماء املعروف ��ة م ��ن �آ�س ��يا
و�إفريقي ��ا والع ��امل العرب ��ي لتق ��دمي طلبات
امل�ش ��اركة يف م�س ��ابقة البح ��ر الأحم ��ر،

وم�س ��ابقة الفيل ��م الق�ص�ي�ر� ،إ�ض ��افة �إىل
املواهب ال�س ��عودية التي ميكنها امل�ش ��اركة
�أي�ض ًا يف برناجمي �سينما �سعودية جديدة،
وجتري ��ب .ه ��ذا و�س ��تقوم جلن ��ة خمت�ص ��ة
مبراجع ��ة طلب ��ات امل�ش ��اركة� ،إ�ض ��افة �إىل
اختيار الأفالم التي ُتعر�ض �ض ��من الأق�سام
ال�س ��بعة الأخ ��رى يف الربنام ��ج ،وق ��د �أ ّك ��د
املهرجان على �س ��عيه لدعم وتعزيز احلراك
ال�س ��ينمائي ،واالحتف ��ال ب�أه ��م �إبداع ��ات
ال�سينما من جميع �أنحاء العامل ،ليكون �أهم
و�أكرب تظاه ��رة �س ��ينمائية عربية ،ووجهة
املبدع�ي�ن من ال�س ��عودية واملنطقة� ،إ�ض ��افة
�إىل املخرج�ي�ن الآ�س ��يويني والإفريقي�ي�ن،
وبقية الإبداعات ال�سينمائية العاملية.
ومن املقرر �أن ت�ست�ضيف املدينة التاريخية
بج ��دة ،والتي مت ت�ص ��نيفها تراث ًا �إن�س ��اني ًا
عاملي ًا وفق اليون�س ��كو ،ال ��دورة االفتتاحية
ملهرجان البحر الأحمر ال�س ��ينمائي الدويل
يف ت�ش ��رين الث ��اين  .2021وي�س ��عى
املهرج ��ان �إىل تنظي ��م �أن�ش ��طة فعلية جتمع
ّ
ع�ش ��اق الأف�ل�ام وال�س ��ينمائيني و�أقط ��اب
�ص ��ناعة ال�سينما العاملية ،لالحتفاء باحلياة

ما بعد اجلائحة التي �أدت �إىل ت�أجيل دورته
الأوىل م ��ن �آذار  .2020ويُعت�ب�ر املهرج ��ان
من�ص ��ة حيوي ��ة ها ّم ��ة لتقوي ��ة الرواب ��ط
الإبداعي ��ة ب�ي�ن ال�س ��عودية وبقي ��ة �أنح ��اء
الع ��امل ،م ��ن خ�ل�ال برنام ��ج ي�ض ��م باقة من
�أف�ضل �إنتاجات ال�سينما العاملية ،والروائع
الكال�س ��يكية ،والأفالم العربية املعا�ص ��رة،

�إ�ض ��افة الربام ��ج االحرتافي ��ة املتعلق ��ة
ب�صناعة ال�سينمائية.
وقد ك�ش ��ف املهرج ��ان م�ؤخر ًا عن تفا�ص ��يل
برناجم ��ه ال ��ذي ي�ض ��م  11ق�س ��م ًا يعر� ��ض
�أعم ��ا ًال عاملي ��ة وعربي ��ة معا�ص ��رة ،و�أفالم ًا
�س ��عودية طويل ��ة وق�ص�ي�رة وجتريبي ��ة،
وروائ ��ع ال�س ��ينما الكال�س ��يكية� ،إ�ض ��افة

�إىل �إبداع ��ات م�س ��تقبلية من �أعم ��ال الواقع
االفرتا�ض ��ي والواق ��ع املع ��زز وال�س ��ينما
التفاعلية.
تتناف�س الأفالم التي �سيتم اختيارها �ضمن
امل�س ��ابقة عل ��ى جوائز اليُ�س ��ر التي متنحها
جلنة حتكيم دولية ،وت�ش ��مل اليُ�سر الذهبي
لأف�ض ��ل فيل ��م طوي ��ل (� 100أل ��ف دوالر)،
و�أف�ض ��ل �إخراج (� 30أل ��ف دوالر) ،وجائزة
جلن ��ة التحكيم اخلا�ص ��ة (� 20أل ��ف دوالر)،
وجائزة اليُ�س ��ر الذهبي لأف�ضل فيلم ق�صري
(� 25ألف دوالر)� ،إ�ض ��افة �إىل جوائز �أف�ضل
�س ��يناريو� ،أف�ض ��ل ممث ��ل� ،أف�ض ��ل ممثل ��ة،
و�أف�ض ��ل م�س ��اهمة �س ��ينمائية .كم ��ا ُيق� �دّم
املهرجان جائزة نقدية للفيلم الفائز بجائزة
اجلمهور ،و�أف�ضل فيلم �سعودي.
يُذك ��ر �أن باب تق ��دمي الطلب ��ات مفتوح عرب
م�س ��ابقة البح ��ر الأحم ��ر ،وم�س ��ابقة البحر
الأحمر للفيلم الق�ص�ي�ر ،و�س ��ينما �س ��عودية
جدي ��دة ،جتريب ،وروائع الع ��امل ،وروائع
عربي ��ة ،واختي ��ارات عاملي ��ة ،وال�س ��ينما
التفاعلي ��ة ،وكن ��وز البح ��ر الأحم ��ر ،وجيل
جديد ،وحلقات البحر الأحمر.
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أرﻳﺎﻧﺎ ﻫﺎروﻳﻜﺰ

ﺻﻮرة اﻟﻐﻼف:

Sebastián Freire

ﻟِ ﺘَ ﻤُ ْﺖ ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻲ

ﺗﻘﺪم أرﻳﺎﻧﺎ ﻫﺎروﻳﻜﺰ ﰲ ﻫﺬه
اﻟﺮواﻳﺔ ﻧﻤﻄ ﹰﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺜﲑ اﻟ
اﺿ
ﺘﻌﺎﻃﻒ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺴﺒﺐ
ﻄﺮاﺑﺎﲥﺎ اﻟﺘﻲ ﲢﻴﻠﻬﺎ إﱃ ﻛﺎﺋﻦ
ﺿﻌﻴﻒ ،ﻟﻜﻨﻪ ﴎﻋﺎن ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻔﺰه
ﻳﺘﺨﲆ ﻋﻦ ﺷﻌﻮره ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺑﻞ ﻳﺜﲑ ﻧﻔﻮره واﺷﻤﺌﺰازه
ﺷﻌﻮر ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻳﲈرﺳﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻠﻮك وﺣﴚ ﻏﺮﻳﺐ ﻳﺮاﻓﻖ
اﻟﺒﻄﻠﺔ ﻋﲆ اﻣﺘﺪاد اﻟﺮواﻳﺔ .ﺑﻞ
ﻳﺴﺒﻘﻪ
ﺷﻌﻮر ﻣﻔﺎﺟﺊ آﺧﺮ ﻳﻘﻮده
ﺣﺒﻴﺒﻲ«
وﻣﺎ
إﻟﻴﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﺮواﻳﺔ »ﻟﺘ ﹸﹶﻤ ﹾﺖ ﻳﺎ
ﺗﻼه
ﻣﻦ
ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺚ
ﺗﺪاﻋﺐ اﻟﺒﻄﻠﺔ اﻟﺴﻜﲔ ﺑﻴﺪﻫﺎ و
واﺑﻨﻬﺎ.
ﺗﺮاودﻫﺎ ﻓﻜﺮة ﻗﺘﻞ زوﺟﻬﺎ
اﻣﺮأة ﻻ ﺗﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ
ﻣﻮﲥﺎ وﻫﻲ ﺗﺮ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺻﻮرة اﳌﺮأة اﻟﺸﻬﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺎردﻫﺎ
رﻏﺒﺎﲥﺎ ورﻏﺒﺎت ﻣﻦ ﻳﻄﺎردﻫﺎ
ﻣﻦ
اﻟﺮﺟﺎل
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺬﻋﻦ ﳍﻢ ﺑﺎﺳﺘﺴﻼم.
ﻧﺠﺤﺖ
ﻫﺎروﻳﻜﺰ ﰲ إﺛﺎرة ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﺎرئ
وﺧﻠﺨﻠﺔ
ﻣﺰاﺟﻪ وﺧﻠﻖ ﺷﻌﻮر ﺑﻌﺪم
اﻻرﺗﻴﺎح
ﻟﺪﻳﻪ وﻫﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻻزدواﺟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺗﻠﻚ
اﳌﺮأة وﺗﻠﻚ اﻻ
ﻧﺘﻘﺎﻻت اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﳍﺎ وﺳﻂ
اﻟﺮﻏﺒﺔ
اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻨﺎزﻋﻬﺎ ﲡﺎه زوﺟﻬﺎ
واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﻔﻮر ﻣﻨﻪ ﺑﻞ اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﰲ إزاﺣﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد وﻫﻲ
و
ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﻓﺮض ﺳﻄﻮة ﻟﻐﺔ ﻓﺠﺔ
ﻣﺒﺎﴍة .ﻟﻐﺔ ﺗﺰداد ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﹰ
وﺗﻌﻘﻴﺪا وﻗﺮﻓ ﹰﺎ ﻛﻠﲈ اﻗﱰﺑﺖ ﻣﻦ
أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﳊﻴﺎء
وﺗﺘﻌﻤﻖ ﰲ رؤ ﲪﻴﻤﻴﺔ وﺣﺴﻴﺔ
ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻋﱪ ﺻﻴﻐﺔ اﻗﱰﺣﺘﻬﺎ
اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ وأﻛﺪﲥﺎ وﻫﻲ ﺗﻘﻮل:
»ﻧﻌﻢ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻛﺘﺐ أﺣﺎول
ﲢﻄﻴﻢ
اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ ،ﺑﲔ ﻣ
ﻋﻼﻗﺔ
ﺣﺴﻨﺔ،
إذ
ﺰدوﺟﲔ أﺣﺎول أن ﻻ ﲡﻤﻌﻨﻲ ﲠﺎ
إﻧﻨﻲ
ﺑﻔﻌﻞ ﲢﻄﻴﻢ
اﻟﻠﻐﺔ وﴐﲠﺎ أﺑﺤﺚ ﻋﻦ
دوزﻧﺘﻬﺎ وﻛﺄﳖﺎ آﻟﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ،
آﻟﺔ ﻛﲈن أو ﺑﻴﺎﻧﻮ ﻣﺜﻼﹰ«.

رواﻳﺔ

ع ��ن دار املدى �ص ��درت رواية �أريان ��ا هارويكز " لتم ��ت ياحبيبي
"  ،ويف هذه الرواية منط ًا من الن�ساء يثري التعاطف يف نف�س
القارئ ب�س ��بب ا�ض ��طراباتها التي حتيلها �إىل كائن �ضعيف ،لكنه
�سرعان ما يتخلى عن �شعوره هذا عندما ي�ستفزه بل يثري نفوره
وا�ش ��مئزازه �شعور مناق�ض ميار�س ��ه عليه �سلوك وح�شي غريب
يراف ��ق البطلة عل ��ى امتداد الرواية .بل ي�س ��بقه �ش ��عور مفاجئ
�آخ ��ر يقوده �إليه عنوان الرواية وما تاله من بداية حيث تداعب
البطلة ال�سكني بيدها وتراودها فكرة قتل زوجها وابنها .امر�أة
ال تك ��ف ع ��ن ال�س ��عي �إىل موتها وهي ترى يف نف�س ��ها �ص ��ورة
للمراة التي تطاردها رغباتها ورغبات الرجال

أرﻳﺎﻧﺎ ﻫﺎروﻳﻜﺰ

ﺗﺮﺟ

ﻤﺔ :إﺷﺮاق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎدل

�إىل �أنظار وزارة الثقافة

تقيم دار بونامز يف لندن ي��وم الثاين من
ح��زي��ران املقبل ،م��زادا ملقتنيات اثنني من
رواد ال�ع�م��ارة ال�ع��راق�ي��ة احل��دي�ث��ة ال ت��زال
البنايات التي �صمماها تتنف�س حب ًا للعراق
وح�ضارته� :أولهما �أب��و العمارة العراقية
حممد مكية الذي كتب يف و�صيته الأخرية:
"�أو�صيكم ب�ب�غ��داد ...ب�غ��داد �أي�ه��ا الأحبة
ج��وه��رة م��ن ج��واه��ر الع�صر ،ق��د متر�ض،
تتعب ،تئن ،لكنها ال ت�شيخ ...فزمن املدن
العظيمة مغاير لتف�سرينا للزمن" .ذلك احلب
�صاحب مكية يف كل ت�صاميمه املعمارية،
ح

ول العا

لم

مزاد مقتنيات حممد مكية و�سعيد علي مظلوم يف مزاد بلندن

وبرهن عليه �أي�ض ًا من خالل حبه ملنتجات
الفنانني العراقيني املعا�صرين م��ن جيله.
امل��زاد يعر�ض كذلك مقتنيات ملعماري رائد
�آخ��ر� ،سعيد علي مظلوم ،من اجليل الأول
لرواد العمارة العراقية احلديثة ..وقد جمعا
خالل حياتهما جمموعة متميزة من �أعمال
الفنانني العراقيني م��ن جيلهما والأج �ي��ال
التالية .وال �ي��وم ،ع�بر ه��ذا امل��زاد اللندين،
تعود تلك الأعمال �إىل ال�سوق الفنية لتبحث
عن مقتنني جدد.
يف كتالوغ املزاد ،تكتب خبرية الفن العراقي
ندى ال�شبوط �أن املجموعة الفنية املعرو�ضة
تعرب ع��ن "ال�صداقات والتقطعات" التي
ميزت �أربعينيات وخم�سينيات القرن املا�ضي
يف العراق ،وحولتها لعقود من الوعي الفني

املتزايد ال��ذي ظهر يف عدد
كبري من املحادثات بني
الفنانني واملهند�سني

متحف ال�شمع ي�ستبدل ترامب ببايدن

وفاة "بيتهوفن" ال�سينما الأمريكية

غ ّي ��ب امل ��وت املمث ��ل الأمريك ��ي ،ت�ش ��ارلز
غرودي ��ن ( 86عام� � ًا) ،الذي مت ّي ��ز بتنوّ ع
�أدواره وب ��رز ب�أدائ ��ه الكومي ��دي يف عدد
من الأفالم �أبرزها "بيتهوفن" ،كما �ص� � َّرح
جنل ��ه نيكوال� ��س .وتوىل غرودي ��ن دور ًا
ثانوي� � ًا كطبيب توليد يف فيلم "روزماريز
بايب ��ي" ال�ش ��هري لرومان بوالن�س ��كي قبل
�أن يت�أل ��ق �إىل جانب روبرت دي نريو يف

الكوميدي ��ا "ميدناي ��ت رين" البولي�س ��ية،
ويف الن�س ��خة اجلدي ��دة م ��ن فيل ��م "كينغ
كونغ" عام .1976
لك ��نّ الفيلم ال ��ذي جعله معروف� � ًا على
نط ��اق وا�س ��ع م ��ن اجلمه ��ور كان
الكوميديا ال�شعبية "بيتهوفن" عام
 ،1992وتوىل فيه الدور الرئي�س
مع كل ��ب �ض ��خم من نوع �س ��انت
برن ��ارد .و�أو�ض ��ح نيكوال� ��س
غرودي ��ن �أن وال ��ده ت�ش ��ارلز
ال ��ذي كان يع ��اين �س ��رطان
نخ ��اع العظ ��ام ت ��ويف يف
منزل ��ه يف ويلتون ب�ش ��رقي
الوالي ��ات املتح ��دة .وكان
ت�ش ��ارلز غرودين املولود يف
بيت�س�ب�رغ ع ��ام  ،1935ب ��رز
يف بداياته على خ�ش ��بة امل�س ��رح
وانتق ��ل �إىل ب ��رودواي يف �أوائ ��ل
ال�س ��تينيات قب ��ل �أن يب ��د�أ بت ��ويل
�أدوار غالب ًا ما كانت ثانوية يف �أعمال
�سينمائية.

"تبعث" ح ّية قبل حرق جثمانها بثوان
�ش ��هدت الهن ��د حادث ��ة غ�ي�ر عادية ح�ي�ن مت �إحياء
ام ��ر�أة م�س ��نة بالغة من العم ��ر  76عاما ،اعتربها
�أقاربها ميتة ب�سبب �إ�صابتها بالفايرو�س التاجي.
و"بعثت" املر�أة ب�شكل غري متوقع قبل ثوان فقط
م ��ن حرق جثمانها� .أفادت بذاك �ص ��حيفة Fox8
الهندية نقال عن و�سائل الإعالم املحلية .وبح�سب
ال�ص ��حيفة ،ف�إن �إحدى امل�س� � ّنات من �أهايل مدينة
(برامات ��ي) الهندي ��ة خ�ض ��عت للع�ل�اج يف عزل ��ة
منزلي ��ة ،لكن يف � 10أيار/مايو اجلاري تدهورت
حالتها ،وقررت الأ�سرة نقلها �إىل امل�ست�شفى.

مع ذلك ف�إن امل ��ر�أة فقدت الوعي
يف طريقه ��ا �إىل امل�ست�ش ��فى.
واعتق ��د �أقاربه ��ا �أنه ��ا توفي ��ت
وب ��د�أوا ي�س ��تعدون حل ��رق جثتها،
م ��ع العل ��م �أن ح ��رق جث ��ث املوت ��ى يت ��م يف
الهند مبح ��ارق جنائزية يف اله ��واء الطلق.
فتح ��ت الهندي ��ة عينيه ��ا وب ��د�أت يف البكاء
قبل حلظات من ب ��دء �أفراد عائلتها يف �إقامة
مرا�س ��يم حرق اجلثة ،ثم �أعي ��دت املر�أة �إىل
امل�ست�شفى.

خاص جداً ...

الطقس
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأن ��واء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(اخلمي�س) �أن درج ��ات احلرارة ترتفع
قلي�ل�ا ع ��ن معدالتها لي ��وم �أم� ��س ،و�أن
اجلو �سيكون م�شم�س ًا يف جميع مناطق
البالد.
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املعماريني وال�شعراء واملفكرين الآخرين،
وت�ضيف" :كان �سعيد علي مظلوم (مع
�شقيقه م��دح��ت) وحم �م��د م�ك�ي��ة ج ��زء ًا

من هذه املحادثات؛ كالهما در���س الهند�سة
املعمارية يف ليفربول ،وكانا مهتمني جد ًا
ب��ال�ف�ن��ون .وب�ع��د عودتهما �إىل ال �ع��راق يف
الأربعينيات� ،أ�صبحا ن�شيطني للغاية يف
امل�شهد الفني .وان�ضم الأخ��وان مظلوم �إىل
جمعية �أ��ص��دق��اء الفن (�أول جمموعة فنية
يف ال �ع��راق) ،حيث انخرطوا م��ع كثري من
احلداثيني الرئي�سيني يف العراق ،مثل جواد
�سليم وحافظ الدروبي".
يعرف البيان ال�صحايف ل��دار بونامز ب�أهم
رواد احلقبة ال�ت��ي �صنعت فيها جمموعة
الأعمال الفنية ،ومنهم جواد �سليم و�ضياء
عزاوي وكاظم حيدر و�شاكر ح�سن �آل �سعيد
وفائق ح�سن الذين تعك�س �أعمالهم ملحات
عميقة يف ق�صة الفن العراقي احلديث.

ويت�صدر املزاد عدد من املنحوتات املتفردة
ل��رائ��د الفن احل��دي��ث بالعراق ج��واد �سليم،
�أهمها" :الأم والطفل"  ،و"الأمومة" و"امر�أة
واقفة".
من �أهم القطع املعرو�ضة يف املزاد -- :لوحة
"ن�ساء ينتظرن" جلواد �سليم ،ر�سمها يف عام
" -- ،1943ملحمة ال�شهيد" لكاظم حيدر،
"بائعات اللنب" لفائق ح�سن" ،حب الوطن
م��ن الإميان" ل�شاكر ح�سن �آل �سعيد" ،يا
علي" ل�ضياء العزاوي.
هذه االعمال التي تعد جزءا من تراث الفن
العراقي املعا�صر نتمنى على وزارة الثقافة
اقتناءها واعادتها اىل العراق ،والعمل على
ان���ش��اء متحف للفن ال�ع��راق��ي ي�ضم اعمال
رواده الكبار.

بعدما ظل مغلق ًا منذ �أكتوبر /ت�شرين
الأول ب�س ��بب جائح ��ة كوفي ��د،19-
يع ��اود متح ��ف غريف ��ان لتماثي ��ل
ال�ش ��مع يف باري� ��س فت ��ح �أبواب ��ه،
الأربعاء ،مع �إ�ض ��افة وافد جديد
ه ��و الرئي� ��س الأمريك ��ي ج ��و
بايدن.
ً
و�إىل البعيد قليال داخل املتحف
ال يزال متث ��ال الرئي�س باراك
�أوباما مبت�س ��م ًا موجود ًا فيما
مت تفكيك متثال دونالد ترامب
ووُ�ض ��ع باملخ ��ازن .وعر� ��ض
متح ��ف غريف ��ان ال ��ذي اف ُتت ��ح
يف  1882متاثي ��ل للر�ؤ�س ��اء
الأمريكيني منذ جيم�س غارفيلد
لكنه يزيلها بعد انتهاء والياتهم
ويحتف ��ظ به ��ا يف �ص ��ناديق ب�أقبي ��ة

املتح ��ف .وقال ��ت فريوني ��ك برييت� ��ش
املتحدثة با�س ��م متحف غريف ��ان "�أبقينا
عل ��ى �أوبام ��ا لأن ��ه حا�ص ��ل عل ��ى جائزة
نوب ��ل لل�س�ل�ام ،البقي ��ة يف املخ ��زن".
وال ي ��زال املتح ��ف حمتفظ� � ًا بر�ؤو� ��س
الر�ؤ�س ��اء الأمريكي�ي�ن ،ال �س ��يما جورج
دبلي ��و بو� ��ش وبي ��ل كلينت ��ون وجورج

بو� ��ش الأب ورونال ��د ريغ ��ان وجيم ��ي
كارتر وريت�شارد نيك�س ��ون وجون �إف.
كنيدي ،لكنه ا�س ��تبعد الر�ؤ�س ��اء الأقدم.
ورمبا تغيب متاثيل بع�ض امل�شاهري عن
املتحف ثم تعود للظهور من جديد مثلما
احلال مع �ألفي�س بري�س ��لي الذي �س ��يبد�أ
عر�ض متثاله اجلديد الأربعاء.

جنمات هوليوود تع�شن م�شاعر الأمومة بعد الـ 40
ن�شرت عار�ضة الأزياء البالغة من العمر  50عاما،
�ص ��ورة البنتها حديث ��ة الوالدة ،على �ص ��فحتها
اخلا�ص ��ة مبوقع "�إن�س ��تغرام" ،ام� ��س الثالثاء،
وظه ��رت يف ال�ص ��ورة وه ��ي حتت�ض ��ن قدم ��ي
طفلته ��ا ،وكتب ��ت" :لقد اختارتني نعمة �ص ��غرية
جميلة لأكون والدتها".
�أجنبت املمثل ��ة ،جوليان م ��ور ،ابنها كالب
يف �أواخ ��ر الثالثيني ��ات م ��ن عمره ��ا،
وول ��دت ابنته ��ا لي ��ف بع ��د ذل ��ك بخم�س
�س ��نوات ،عندما كانت تبلغ من العمر 41
عاما.
قال ��ت املمثل ��ة ،نعوم ��ي وات�س ،وه ��ي �أم

لولدي ��ن ،وهم ��ا �سا�ش ��ا وكاي� ،إنه ��ا �أجنبتهما يف
�س ��ن  39و 40عاما ،على التوايل ،و�إنها تتمنى لو
�أن لديه ��ا و�ش ��ريك حياتها ليف �ش ��رايرب املزيد من
الأطفال.
رحبت املمثلة هايل بريي ،بطفلتها الأوىل يف �سن
 ،41ثم �أجنبت ابنها الأ�ص ��غر ما�سيو عندما كانت
يف ال�سابعة والأربعني من عمرها.
تعت�ب�ر املمثل ��ة احلائ ��زة عل ��ى جائ ��زة الأو�س ��كار
مريي ��ل �س�ت�ريب �أم ��ا لأربع ��ة �أطف ��ال� ،أجنب ��ت
�أ�ص ��غرهم يف ع ��ام  ،1991قبل �أن تبل ��غ  42عاما،
ولكنها مل تتحدث مع �أي و�س ��يلة �إعالمية عن فرتة
حملها �أو ال�صعوبات التي واجهتها.

اكت�شف الأملان ،ول�سوء طالعهم،
�أن هناك جمرمة تعي�ش بينهم ال
ميكن طلب الغفران لها وعليها
�أن تقدم اعتذارها لل�شعب
علن ًا ،وقبل االعتذار� ،أن تقدم
ا�ستقالتها من من�صبها لأن
بقاءها ي�ضر مب�صلحة ال�شعب
الأملاين وي�سيء ل�سمعة �أملانيا
بني �شعوب العامل .املجرمة هي
ال�سيدة "فران�سي�سكا غيفي"
وتتوىل وزارة الأ�سرة الأملانية،
وهي �شخ�صية حتظى ب�شعبية
كبرية ،ومر�شحة لأن تتوىل
من�صب رئي�سة بلدية برلني،
لكن خربها الذي ت�صدر كربى
ال�صحف و�أ�صبح مادة د�سمة
للف�ضائيات جعلها تقرر اعتزال
ال�سيا�سة حيث كانت ع�ضو ًا
بارز ًا يف االئتالف احلاكم.
حني �سمعت باخلرب قبل قراءة
تفا�صيله ت�صورت �أن الوزيرة
"لفلفت" مليار دوالر من �أموال
الكهرباء مثلما فعل " املنا�ضل
" ايهم ال�سامرائي � ،أو �أنها
ا�ستوردت �أ�سلحة فا�سدة راح
�ضحيتها املئات من الأبرياء،
وقلت مع نف�سي حتم ًا ارتكبت
هذه ال�سيدة مع�صية كبرية ك�أن
تكون ا�ستوردت "نعل " طبية
مباليني الدوالرات  ،وتركت
ع�شرات االطفال ميوتون حرقا
يف م�ست�شفى حكومي  ،وذهب
خيايل بعيد ًا ،وقلت بالت�أكيد �أن
هذه ال�سيدة تقف وراء �سقوط
املو�صل بيد داع�ش � ،أو �أنها
�شريك يف �صفقة هياكل املدار�س
احلديدية التي مل ت َر النور .ولكن
حني قر�أت اخلرب �أدركت �أنني
جتنيت على م�س�ؤولينا كثري ًا
حني اتهمتهم بالف�ساد و�سرقة
املال العام واالنتهازية والتزوير،
فهذه "اجلرمانية" ارتكبت جرم ًا
�أ�شد و�أب�شع من كل ما فعله جمال
الكربويل وعائلته ،فقد اقتب�ست
ال�سيدة فران�سي�سكا فقرات
من بع�ض الكتب �أثناء �إعدادها
لر�سالة الدكتوراه من دون �أن
ت�شري �إىل هذه امل�صادر ،ورغم
�أن التحقيق مل ينته ومل تثبت
�إدانتها ،لكنها قررت �أن تغادر
من�صبها لتف�سح املجال للق�ضية
�أن ت�أخذ جمراها دون الت�أثري من
وزير �أو م�س�ؤول كبري.
يف �أملانيا " الكافرة " هبت
العا�صفة� ،إذ كيف ميكن الوثوق
بوزيرة غ�شت يف �أطروحتها
الدرا�سية؟ ،ومل تخرج ال�سيدة
على النا�س وتقول �إن عدد من
انتخبوها يفوق عدد الذين
اكت�شفوا خيانتها العلمية ،ومل
ت�صرح ب�أن ا�ستقالتها تعد انقالب ًا
على الدميقراطية ،ومل تتهم
املنددين بها ب�أنهم من �أذناب هتلر
ويريدون �إعادة احلزب النازي،
و�أنهم يخططون لالنقالب على
العملية ال�سيا�سية ،فقط اكتفت
ب�أن اعتذرت من ال�شعب الأملاين
وقدمت ا�ستقالتها من احلكومة.
لو �س�ألت �أي مواطن عراقي عن
موقف الوزيرة الأملانية ،فقد
ميوت قهر ًا �أو �ضحك ًا� ،أما لو
�س�ألت �أي م�س�ؤول عراقي عن
ر�أيه ل�سارع على الفور باتهام
الوزيرة ب�أنها �إما �ساذجة �أو
جمنونة! .هل هناك م�س�ؤول
�سيا�سي ي�شعر باحلرج؟ ،و�إذا
�شعر هل يفكر يف اال�ستقالة؟،
هذا يف عرفنا �أق�صى حاالت
التطرف ،فالعاقل من مي�سك
باملن�صب بيديه وقدميه و�أ�سنانه
تعاونه طبع ًا �شلة من املنتفعني
واالنتهازيني الذين يرددون
ب�صوت واحد  ":عديلة يا
عديلة..الوطن كلة �شعبهة
تلوكلهة الوزارة".

قدم �أم�سية مو�سيقية على امل�سرح الوطني ..رحيل ملحن �أوبرا "كلكام�ش"
ُاعلنت ام�س االول
الثالثاء ،وفاة املو�سيقي
الإيطايل فرانكو باتياتو
الذي يعد من �أف�ضل
املطربني الطليان،
حيث زار بغداد مطلع
الت�سعينيات من القرن
املا�ضي.
و ق� �دّم الفنان باتياتو �أم�س ��ية ناجحة يف
امل�س ��رح الوطني ببغداد ع ��ام  1992ويف
�ضياف ��ة الفرق ��ة ال�سيمفوني ��ة العراقي ��ة.
�أم�سي ��ة �أعط ��ت الكث�ي�ر و�أوح ��ت بالكثري
�أي�ض� � ًا ،وكان ��ت ب ��ادرة م ��ن املو�سيق ��ي

الإيط ��ايل يف حتدي احل�ص ��ار املفرو�ض
حين ��ذاك عل ��ى الع ��راق عرب لغ ��ة ،و�صفها
يف حديث مع �أحد ال�صحفيني العراقيني،

بكونها "لغة الفن واحل�ضارة".
باتيات ��و املع ��روف عل ��ى م ��دى وا�سع يف
�أوروب ��ا و�ش ��مال �أفريقي ��ا ،يعك� ��س يف

عمل�ي�ن مو�س ��يقيني حديثني فهم� � ًا متقدم ًا
للمو�س ��يقى كونه ��ا واح ��دة م ��ن عنا�ص ��ر
االت�ص ��ال الثق ��ايف احل ��ي ،فف ��ي �أوب ��راه
ال�ض ��خمة والت ��ي حمل ��ت عنوان مُ�س ��تمد
من (ملحمة كلكام� ��ش) امللحمة الرافدينية
املعروف ��ة واملُقدم ��ة من على �أحد م�س ��ارح
روم ��ا واملنقول ��ة ع�ب�ر الأقمار ال�ص ��ناعية
اىل �أغل ��ب البل ��دان الأوروبي ��ة ،جن ��د يف
تل ��ك الأوب ��را وح�س ��بما �أخربن ��ا (�إنريكو
ماكان ��زاين) و (ل ��وكا فولبات ��ي) الل ��ذان
زارا بغداد ملناق�شة احتمال تقدمي الأوبرا
�ض ��من فعالي ��ات مهرج ��ان باب ��ل ال ��دويل
ولدورته القادمة.
ويج ��د خمت�ص ��ون ق ��راءة �شخ�ص ��ية
وت�أويلي ��ة من ِقب ��ل املو�س ��يقار (باتياتو)
يف َن� ��ص عاين ��ه تاريخي� � ًا الربوفي�س ��ور
(�أجنل ��و اري ��ويل) �أ�س ��تاذ الأدب العرب ��ي
القدمي يف جامعة روما ،ويت�ض ��من ال َن�ص
مرحلة وق ��وف كلكام�ش مع �أنكيدو بوجه

(خمبابا) ثم موت �أنكيدو ورحلة كلكام�ش
بعدها يف بحثه عن فكرة املوت واخللود.
الف�ص ��ل الث ��اين للأوب ��را ي�ش ��هد انتقال ��ة
تاريخي ��ة كب�ي�رة ،فيت�ص ��ور الفن ��ان
(باتيات ��و) جمموع ��ة م ��ن ال�ص ��وفيني يف
�ص ��قليا وعند الفرتة التي �شهدت ح�ضور ًا
عربي� � ًا عل ��ى �أر�ض ��ها ،وه ��م يناق�ش ��ون
جتاربه ��م يف احلي ��اة �ض ��من فك ��رة املوت
واخلل ��ود و�إع ��ادة ال ��والدة� ...أي �أنه ��م
ناق�ش ��وا ذات الفكرة التي �شغلت كلكام�ش
بعد موت �أنكيدو.
وم ��ن هنا ج ��اءت املقطوعة التي �أن�ش ��دها
بالعربي ��ة يف مفتت ��ح الأم�س ��ية وحمل ��ت
عن ��وان "ظ ��ل ال�ض ��وء" ،م ��ن عي ��ون ذلك
امل ��وروث الروح ��ي ال�ص ��ويف .وج ��اءت
الطريق ��ة الآ�س ��رة الت ��ي مي ��زت جلو�س ��ه
و�س ��ط امل�س ��رح على دكة خفي�ض ��ة غطيت
ب�س ��جادة زادت م ��ن مالم ��ح الزه ��د الت ��ي
حاول الإن�سجام معها ن�صا ونغما و�أداء.

