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االتحاد الوطني ي�ستدعي برلمانية من بغداد ويغير نوابه وا�سمه

الديمقراطي ينهي مقاطعة االنتخابات في كركوك
بعد وعود الكاظمي بـ�إعادة "التطبيع"

 5 مر�شحين لمقعد وحيد للم�سيحيين ..والمحافظ الغائب عن كر�سيه في البرلمان يعود للتناف�س
 بغداد /تميم الح�سن
مفاج� ��آت يف كرك ��وك م ��ع بداي ��ة التح�ض�ي�رات لالنتخاب ��ات
الت�شريعي ��ة املبك ��رة املفرت� ��ض اجرا�ؤه ��ا يف ت�شري ��ن االول
املقبل.
�أب ��رز املفاج� ��آت ع ��ودة احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين
بزعامة م�سعود بارزاين اىل املناف�سة يف كركوك بعد مقاطعة
االنتخابات املا�ضية.
وحديث احلزب ع ��ن "متغريات" �ستجري يف الفرتة القادمة،
ل�صالح "تطبيع" االو�ضاع يف املحافظة وتقا�سم ال�سلطة.
كذلك ا�ستبدل حزب االحتاد الوطني الكرد�ستاين -الذي انفرد

يف ال ��دورة املا�ضي ��ة باملناف�سة يف كرك ��وك -ا�سمه هذه املرة،
وكل نواب ��ه احلالي�ي�ن م ��ن قائمة املر�شح�ي�ن با�ستثن ��اء نائب
واحد.
ويتناف� ��س احلزب ��ان الكردي ��ان الكب�ي�ران مع حزب�ي�ن كرديني
�آخري ��ن يف كركوك ،كما تظهر كتلت ��ان للرتكمان يف املحافظة
ت�ستعدان خلو�ض االنتخابات.
و�إح ��دى تل ��ك الكت ��ل الرتكمانية كانت ق ��د فازت بع ��دة مقاعد
يف انتخاب ��ات  ،2018وق ��ررت االحتفاظ ب ��كل نوابها واعادة
تر�شحيهم مرة اخرى.
اما امل�سيحي ��ون الذين يتناف�سون على مقعد واحد يف كركوك
�ضمن مقاعد "الكوتا" ،فلديهم  4قوائم يف املحافظة.

باملقاب ��ل فان القوائ ��م العربية كثرية ،وابرزه ��ا قائمتا رئي�س
الربمل ��ان حمم ��د احللبو�سي ،واخ ��رى ت�ضم ائتالف ��ا ملجموعة
تيارات كانت قد فازت يف االنتخابات املا�ضية.
وبلغ عدد املر�شحني يف كركوك  136مر�شح ًا بينهم � 36أمر�أة،
يتناف�س ��ون �ضمن  3دوائر ل�شغ ��ل  12مقعدا زائدا مقعد واحد
للم�سيحي�ي�ن ،فيما عاد  7ن ��واب حاليون اىل قائمة املر�شحني،
ا�ضافة اىل حمافظ كركوك.
اع ��داد املر�شحني قلت بنحو اك�ث�ر من الن�صف عن االنتخابات
املا�ضي ��ة ،حيث كان ع ��دد املر�شحني يف كرك ��وك  290مر�شحا
تناف�سوا �ضمن  31حتالفا وحزبا.
 التفا�صيل �ص3

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

هل تقودنا المقاطعة للت�أجيل �أم لـ"تدوير الوجوه"؟

دائرة مقاطعة االنتخابات تت�سع ..ونواب :ما
المغزى من �إجراء االنتخابات؟
 بغداد /ح�سين حاتم
ات�سعت دائرة االن�سحابات من االنتخابات الربملانية
املق ��رر اجرا�ؤه ��ا يف العا�ش ��ر م ��ن ت�شري ��ن الأول
املقب ��ل ،اذ ق ��رر املن�ب�ر العراق ��ي ال ��ذي يتزعم ��ه �إياد
عالوي ،ام� ��س االربعاء ،ان�سحابه م ��ن امل�شاركة يف
االنتخاب ��ات املقبلة ،كم ��ا قرر احلزب ال ��ذي يرت�أ�سه
طالح املطلك املقاطعة اي�ض ًا.
وبهذا ي�صبح خام�س ائت�ل�اف من�سحب من امل�شاركة
يف االنتخاب ��ات خالل �شهر واح ��د ،وكانت � 4أحزاب
وجهات �سيا�سية قد �أعلنت يف وقت �سابق ان�سحابها
م ��ن امل�شارك ��ة يف االنتخاب ��ات ،متثل ��ت بالتي ��ار
ال�ص ��دري ال ��ذي يتزعمه مقت ��دى ال�ص ��در ،واحلزب
ال�شيوع ��ي العراق ��ي ،وح ��زب التجم ��ع اجلمه ��وري
العراقي ،وجبهة احل ��وار الوطني �إ�ضافة اىل بع�ض
الأحزاب الت ��ي انبثقت عن تظاه ��رات ت�شرين وعلى
ر�أ�سها حزب البيت الوطني.

ع�ض ��و جمل� ��س الن ��واب يونادم كن ��ا يق ��ول يف حديث
لـ(املدى)� ،إن "ان�سحابات الأح ��زاب والكتل ال�سيا�سية
م ��ن امل�شارك ��ة يف االنتخاب ��ات ه ��ي م�ؤ�ش ��رات عل ��ى
الت�شكيك املبكر يف نتائج االنتخابات و�شرعيتها".
ودع ��ا كنا ،مفو�ضية االنتخاب ��ات اىل "عقد اجتماع مع
الأح ��زاب الت ��ي �أعلن ��ت ان�سحابه ��ا ودرا�س ��ة الأ�سباب
ومعاجلتها".
وي�ستغ ��رب ع�ض ��و جمل�س الن ��واب من "ع ��دم اكرتاث
احلكومة لهذه االن�سحابات وعدم فر�ض �سيطرتها على
ال�سالح املنفلت واالغتياالت (.")..
ويرى كن ��ا� ،أن "م�ؤ�ش ��رات االن�سح ��اب م�ؤ�سفة جدا"،
م�ست ��دركا "اذا كان ��ت احلكومة غري ق ��ادرة على توفري
�أجواء انتخابية �آمنة ما املغزى من اجراء انتخابات؟".
ويعتق ��د� ،أن "االن�سحابات قد ت�ؤدي اىل ارباك الو�ضع
الأمن ��ي يف الع ��راق" ،الفت ��ا اىل انه ��ا "ت�أخذن ��ا اىل
خيارين ،اما املعاجلة او الت�أجيل".
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عالء املفرجي يكتب:

ف�����ي ذك��������رى م���ح���م���د خ���ان

وزارة ال�صحة :نمر ب�أخطر مرحلة
 بغداد  /المدى
ح ��ذرت وزارة ال�صح ��ة� ،أم� ��س ،م ��ن ح ��دوث
تف� � ٍ�ش وبائ ��ي يف العراق ج ��راء ع ��دم االلتزام
بالإج ��راءات الوقائية م ��ن فايرو� ��س كورونا،
فيم ��ا �أ�ش ��ارت �إىل �أن البل ��د مي ��ر الآن ب�أخط ��ر
موجة وبائية من ��ذ دخول الفايرو�س يف �شباط
.2020
وق ��ال املتحدث با�س ��م الوزارة �سي ��ف البدر يف
م�ؤمت ��ر �صحفي تابعته (امل ��دى) "نحن الآن يف
موج ��ة وبائي ��ة هي الأخط ��ر م ��ن كل �سابقاتها،
وم�ؤ�س�ساتن ��ا ال�صحية تواجه �ضغط ًا كبري ًا من
�أعداد احل ��االت الداخلة ون�سب ��ة احلاالت التي
حتتاج �إىل عناية خا�صة".
و�أ�ض ��اف ،ان "ع ��دم االلت ��زام �سي� ��ؤدي حتم� �اً
�إىل ح ��دوث حال ��ة تف� � ٍ�ش وبائي" ،م�ش ��دد ًا على
"�ض ��رورة �أ�سا�سي ��ات الوقاية؛ لب� ��س الكمامة
والتباعد االجتماعي وتلقي اللقاحات".
ويف �أح ��دث موق ��ف وبائ ��ي� ،سجل ��ت وزارة
ال�صح ��ة � 13515إ�صاب ��ة جدي ��دة بفايرو� ��س
كورونا ،و 66وف ��اة ناجمة ،مقابل  8217حالة
تعاف من الفايرو� ��س ،يف عموم العراق ،خالل
ٍ
ال�ساعات الأربع والع�شرين املا�ضية.
م ��ن جانب ��ه ،ح ��ذر مدي ��ر ع ��ام �صح ��ة كرك ��وك
بالوكال ��ة نبي ��ل حم ��دي بو�شن ��اق ،م ��ن خروج
الأو�ض ��اع ال�صحية ع ��ن ال�سيطرة بع ��د امتالء

امل�ست�شفي ��ات بامل�صاب�ي�ن ب�سالل ��ة "دلت ��ا"
املتحورة ،من فايرو�س كورونا.
وقال بو�شناق يف ت�صريح �صحفي �إن "االو�ضاع
ال�صحي ��ة يف كركوك متجه ��ة نحو و�ضع خطري
جد ًا و�سيئ لأننا �سجلنا يوميا دخول الع�شرات
م ��ن امل�صابني ،كما �أن الوفي ��ات ب�أعداد مرتفعة،
وهذا �سببه ع ��زوف املواطنني عن �أخذ اللقاح"،
م�ست ��دركا "لكنن ��ا منذ �أي ��ام ن�شه ��د ت�صاعدا يف
�أع ��داد الذين يراجع ��ون على �أخ ��ذ اللقاح وبلغ
عدد الذي ��ن تلق ��وا التلقي ��ح � 79519ألفا وحتى
�أيام العيد والعطلة ا�ستمرت املراكز بالدوام".
وح ��ذر بو�شن ��اق "م ��ن تده ��ور االو�ض ��اع و�أن
امل�ست�شفي ��ات امت�ل��أت بامل�صاب�ي�ن ،وق ��د تخرج
االو�ضاع عن ال�سيطرة وعدم قدرة امل�ست�شفيات
على ا�ستقبال اي مراجع م�صاب بكورونا".
و�أ�ضاف� ،أن "امل�صابني هم �ضمن املوجة الثالثة
اخلط�ي�رة� ،ساللة دلتا ،واال�صاب ��ات بالع�شرات
يومي� � ًا وال يوجد نظام �صح ��ي عاملي ي�ستوعب
ع�ش ��رات امل�صاب�ي�ن يف امل�ست�شفي ��ات يومي ��ا
ونحذر من تدهور االو�ضاع ،و�أننا قد ن�صل �إىل
عدم القدرة على ا�ستقبال امل�صابني بكورونا".
و�شدد على "�ضرورة مراجعة املواطنني مراكز
التلقيح ،فلدينا  20مرك ��ز ًا متخ�ص�صا للقاحات
فايزر و 33مرك ��ز ًا لبقية اللقاح ��ات" ،مبين ًا �أن
"عدم مراجعة املواطن لأخذ اللقاح �سوف يزيد
من خطورة ا�صابته".

متور عراقية يف اال�سواق ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

موقع �إخباري� :أطباء عراقيون يخ�شون غ�ضب عوائل مفجوعة مع ارتفاع وفيات كورونا
 ترجمة  /حامد �أحمد
كث�ي�ر من الأطب ��اء يف العراق الي ��وم يخ�شون
على ارواحه ��م و�سالمتهم ،فعلى مدى �سنوات
وهم يتعر�ض ��ون العتداءات بدني ��ة و�إ�ساءات
لفظي ��ة م ��ن عوائ ��ل بع� ��ض املر�ض ��ى الذي ��ن
ميوتون يف ردهات حتت رعايتهم.
ومع و�صول عدد وفيات مر�ضى كورونا خالل
هذا ال�شه ��ر فقط اىل � 800شخ� ��ص على الأقل
ج ��راء املوجة الثالث ��ة من الوب ��اء يف العراق،

فان ك ��وادر طبي ��ة يف العا�صمة يقول ��ون انهم
ي�شه ��دون ومن ��ذ بداية الوباء تزاي ��دا بحاالت
االعت ��داء عليه ��م م ��ن قب ��ل �أق ��ارب وعوائ ��ل
مفجوعة بوفاة مر�ضاهم.
وبينما ال يوجد هن ��اك رقم ر�سمي موثق لعدد
االعت ��داءات التي تعر� ��ض لها ال ��كادر الطبي،
ف ��ان الطبي ��ب عبا� ��س الطع ��ان� ،أح ��د الكوادر
الطبية يف م�ست�شف ��ى الر�صافة ببغداد ،يخمن
وقوع الع�شرات من االعتداءات خالل الثمانية
ع�ش ��ر �شه ��را املا�ضي ��ة .وكان ��ت �آخ ��ر ح ��االت

االعتداء من هذا النوع هو ما مت تداوله ب�شكل
وا�سع على مواقع التوا�صل االجتماعي عندما
قام ع ��دد من الرجال امل�سلح�ي�ن باقتحام مبنى
م�ست�شف ��ى الكن ��دي يف بغداد بع ��د وفاة �أربعة
�أ�شخا�ص من امل�صابني بكورونا.
وق ��ال الطع ��ان يف حديث ملوق ��ع ،ذي نا�شنال،
االخب ��اري "التهدي ��دات والرتهي ��ب ا�صبح ��ا
�شيئ ��ا م�ألوف ��ا وج ��زءا م ��ن ثقاف ��ة اجتماعي ��ة
يتبناه ��ا البع� ��ض .كل �أ�سب ��وع ن�شه ��د حادث ��ة
مروع ��ة العت ��داء على طبي ��ب يف الع ��راق يتم

ك�شفها على االنرتنيت .كثري من هكذا حوادث
متر بدون توثيق".
م�شاه ��د ت�صويري ��ة لأطب ��اء يت ��م �ضربه ��م يف
مناط ��ق �أخ ��رى من الب�ل�اد تظهر ب�ش ��كل علني
عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي .عوائ ��ل
واق ��ارب ملر�ض ��ى يف حال ��ة حرج ��ة يهاجمون
�أي�ض ��ا م�ست�شفي ��ات ب�أ�سلح ��ة ناري ��ة حمطمني
مع ��دات و�أجهزة تنف� ��س تع ��اين امل�ست�شفيات
�أ�صال من عدم توفرها.

 التفا�صيل �ص2

�شرطة ذي قار تتحرك للحد من احتجاجات �إغالق المن�ش�آت النفطية والإنتاجية

���ش��ن��ت ح��م��ل��ة اع���ت���ق���االت ���ش��م��ل��ت ��� 21ش��خ�����ص��ا م��ح��ت��ج � ًا

 ذي قار  /ح�سين العامل
اعلنت قيادة �شرطة ذي قار عن اعتقال اكرث من � 20شخ�صا
متورط ��ا بغل ��ق �شركت ��ي نف ��ط ذي ق ��ار واور لل�صناع ��ات
الهند�سي ��ة اللت ��ان تعر�ضت ��ا اىل االغالق م�ؤخ ��را ،وت�أتي
حمل ��ة االعتقال �ضمن عمليات ت�شدي ��د االجراءات االمنية
للحد من ظاهرة غلق املن�ش�آت النفطية واالنتاجية.
و�شه ��دت االي ��ام الثالث ��ة املن�صرمة اق ��دام الع�ش ��رات من

اخلريجني وابن ��اء الع�شائر واملناطق املجاورة لل�شركتني
املذكورت�ي�ن على التظاه ��ر واغالق مدخليهم ��ا بالإطارات
املحروق ��ة ومن ��ع املنت�سب�ي�ن م ��ن املبا�شرة بال ��دوام وذلك
�ضمن فعاليات مطلبية تدعو للتعيني على مالك ال�شركتني.
وق ��ال مدي ��ر ق�س ��م �إع�ل�ام قي ��ادة �شرط ��ة ذي ق ��ار العمي ��د
احلقوق ��ي ف�ؤاد كرمي لـ(امل ��دى) �إن "القوات االمنية نفذت
اوامر القاء قب�ض بحق  21متهما ب�إثارة ال�شغب والتورط
ب�أح ��داث غل ��ق �شركت ��ي نفط ذي ق ��ار و�شرك ��ة اور العامة

لل�صناعة الهند�سية " ،مبينا ان "االعتقاالت تتوزع بواقع
 13متهم ��ا يف اح ��داث �شركة النف ��ط و  8متهمني ب�أحداث
�شركة اور".
وا�ش ��ار ك ��رمي اىل ان "املتهم�ي�ن �شاركوا بالأح ��داث امام
ال�شركت�ي�ن وحاولوا غلقهما بحرق االط ��ارات عند املدخل
الرئي� ��س لل�شركتني" ،م�ؤك ��دا "احتج ��از املتهمني واتخاذ
االجراءات القانونية بحقهم".
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د .جا�سم ال�صفار يكتب:

م�شكلة ادل���ب وال��ره��ان��ات ال��رو���س��ي��ة

�آخر الدواء… الفتاوى!

العراقيون يواجهون "دلتا" بال كمامة وال لقاح
 متابعة  /المدى
كم ��ا يف الأزم ��ات الكب�ي�رة وم ��ع تف�ش ��ي �إ�صاب ��ات
"كورونا" ،تركن الدولة واجلهات ال�صحية يف العراق
�إىل امل�ؤ�س�س ��ات الديني ��ة كم�ل�اذ �أخ�ي�ر حل ��ث املواطنني
على االلتزام بالإج ��راءات الوقائية و�أخذ اللقاح امل�ضاد
لـ"كورونا" واحلذر من خماطر الفايرو�س والدعوة �إىل
الأخذ بالأ�سباب الوقائية.
ترقد الطفلة زينب �أحم ��د يف �أحد م�ست�شفيات بغداد �إثر
�إ�صابته ��ا بفايرو� ��س "كورون ��ا" بعد  12يوم� � ًا فقط من
والدتها ،لتكون �أول �إ�صاب ��ة ي�سجلها العراق لطفلة بهذا
العمر.
تع ��اين زين ��ب م ��ن �أعرا� ��ض �شدي ��دة ج ��راء �إ�صابته ��ا
بالفايرو� ��س املتح ��ور وترقد يف �إحدى رده ��ات العناية
اخلا�ص ��ة يف �أح ��د م�ست�شفي ��ات الر�صاف ��ة يف العا�صمة
بغ ��داد ،وتخ�ضع لإ�ش ��راف �أطب ��اء متخ�ص�صني يف طب
الأطف ��ال والأمرا� ��ض التنف�سي ��ة ،ومل ت�ؤك ��د اجله ��ات
ال�صحية �سب ��ب �إ�صابة الطفلة� ،س ��واء �أكانت عدوى يف
امل�ست�شفى �أم من �أبويها امل�صابني بـ"كورونا" �أي�ض ًا.
وعل ��ى رغم م ��ن �أن حال ��ة الطفلة فريدة يف الع ��راق� ،إال
�أنه ��ا لي�ست الوحي ��دة مع دخول الب�ل�اد املوجة الوبائية

الثالث ��ة لـ"كورون ��ا" ،والت ��ي ت�سبب ��ت يف �ضغ ��ط �شديد
عل ��ى امل�ست�شفي ��ات ومراك ��ز ع�ل�اج الوباء الت ��ي اكتظت
باملر�ض ��ى ،بع ��د ت�شخي�ص �إ�صاب ��ات وارتف ��اع الوفيات
التي تقول عنها وزارة ال�صحة �إن �أعدادها غري م�سبوقة.
وم ��ع االنت�ش ��ار ال�سري ��ع والع ��دوى ال�شدي ��دة مل تخف
اجله ��ات الر�سمي ��ة قلقها من خطورة "انفج ��ار وبائي"،
ب�سب ��ب ما خلفه املتحور "دلتا" ال ��ذي ظهر للمرة الأوىل
يف الهند يف كانون الأول /دي�سمرب من العام املا�ضي.
وتقول وزارة ال�صحة �إن معدل الإ�صابات اليومية و�صل
�إىل ح ��واىل � 10آالف �إ�صابة و�إن "ال�شباب والأطفال هم
�أك�ث�ر الفئات امل�ستهدف ��ة يف املوجة اجلدي ��دة" ،مرجعة
الأمر �إىل "عدم االلت ��زام بالإجراءات الوقائية والتباعد
االجتماع ��ي وكذل ��ك جتاه ��ل ال ��وزارات وامل�ؤ�س�س ��ات
احلكومي ��ة لتو�صيات اللجن ��ة العليا لل�سالم ��ة الوطنية
التي حتث على ارتداء الكمامة والتزام م�سافة التباعد".
لكن ع�ض ��وة الفريق الإعالمي ل ��وزارة ال�صحة العراقية
ربى فالح تق ��ول �إن "الوباء مل يخ ��رج عن ال�سيطرة يف
الع ��راق حت ��ى الآن" ،و�إن "ل ��كل منظوم ��ة �صحية قدرة
ا�ستيعابي ��ة حمدودة و�أع ��داد امل�صابني تت�ضاعف يف كل
يوم ،ما ينذر بكارثة �صحية".
 التفا�صيل �ص3
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هل تقودنا املقاطعة للت�أجيل �أم لـ"تدوير الوجوه"؟

دائرة مقاطعة االنتخابات تت�سع ..ونواب :ما المغزى من �إجراء االنتخابات؟
 بغداد /ح�سني حامت

ات�سعت دائرة االن�سحابات من
االنتخابات الربملانية املقرر
اجرا�ؤها يف العا�شر من ت�شرين
الأول املقبل ،اذ قرر املنرب
العراقي الذي يتزعمه �إياد
عالوي ،ام�س االربعاء ،ان�سحابه
من امل�شاركة يف االنتخابات
املقبلة ،كما قرر احلزب الذي
يرت�أ�سه طالح املطلك املقاطعة
اي�ض ًا.
وبه ��ذا ي�صب ��ح خام� ��س ائت�ل�اف من�سح ��ب من
امل�شارك ��ة يف االنتخاب ��ات خ�ل�ال �شه ��ر واحد،
وكان ��ت � 4أح ��زاب وجهات �سيا�سي ��ة قد �أعلنت
يف وق ��ت �ساب ��ق ان�سحابه ��ا م ��ن امل�شاركة يف
االنتخاب ��ات ،متثل ��ت بالتي ��ار ال�ص ��دري الذي
يتزعم ��ه مقتدى ال�ص ��در ،واحل ��زب ال�شيوعي
العراقي ،وحزب التجمع اجلمهوري العراقي،
وجبه ��ة احل ��وار الوطن ��ي �إ�ضاف ��ة اىل بع� ��ض
الأح ��زاب الت ��ي انبثقت عن تظاه ��رات ت�شرين
وعلى ر�أ�سها حزب البيت الوطني.
ع�ض ��و جمل�س الن ��واب يون ��ادم كن ��ا يقول يف
حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "ان�سحاب ��ات الأح ��زاب
والكتل ال�سيا�سية من امل�شاركة يف االنتخابات
ه ��ي م�ؤ�شرات عل ��ى الت�شكيك املبك ��ر يف نتائج
االنتخابات و�شرعيتها".
ودع ��ا كن ��ا ،مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات اىل "عق ��د
اجتماع م ��ع الأح ��زاب التي �أعلن ��ت ان�سحابها
ودرا�سة الأ�سباب ومعاجلتها".

وي�ستغ ��رب ع�ض ��و جمل� ��س النواب م ��ن "عدم
اك�ت�راث احلكوم ��ة له ��ذه االن�سحاب ��ات وع ��دم
فر� ��ض �سيطرته ��ا عل ��ى ال�س�ل�اح املنفل ��ت
واالغتياالت (.")..
ويرى كن ��ا� ،أن "م�ؤ�شرات االن�سح ��اب م�ؤ�سفة
جدا" ،م�ستدركا "اذا كانت احلكومة غري قادرة
على توفري �أجواء انتخابية �آمنة ما املغزى من
اجراء انتخابات؟".
ويعتق ��د� ،أن "االن�سحاب ��ات ق ��د ت� ��ؤدي اىل

الإقامة :جميع البنغاليني
يف العراق خمالفني

املوارد املائية :ا�ستجابة �إيرانية ملقرتح �إن�شاء �سد م�شرتك يف �شط العرب
 بغداد /املدى

 بغداد /املدى
�أكدت مديرية �ش�ؤون الإقام ��ة التابعة لوزارة الداخلية� ،أم�س� ،أن جميع
الأي ��دي العامل ��ة يف العراق من اجلن�سي ��ة البنغالي ��ة ،خمالفني ل�شروط
الإقام ��ة ،مبينة �أنها تعمل على متابعتهم مع الق ��وات الأمنية للعمل على
ترحيله ��م .وقال مدي ��ر �إعالم الإقام ��ة الرائد حاكم عي�س ��ى ،يف ت�صريح
�صحف ��ي� ،إن "ق ��رار ايق ��اف جتدي ��د االقام ��ة للبنغاليني ال ي ��زال �ساري
املفع ��ول" ،مبين ًا �أن "حمالت متابعتهم م�ستم ��رة بالتعاون مع القطعات
الع�سكرية املا�سك ��ة لالر�ض وجهاز املخابرات الوطن ��ي واال�ستخبارات
الداخلي ��ة ،ويتم �إلق ��اء القب�ض على �أع ��داد كبرية منهم ويت ��م ت�سفريهم
اىل خ ��ارج البلد" .و�أ�شار �إىل "ت�سفري �أكرث من  37الف خمالف ل�شروط
الإقام ��ة املرق ��م  76ل�سنة  ،2017م ��ن اجلن�سيات املختلف ��ة ،خالل العام
املا�ض ��ي  ،"2020مبين ��ا ان "كل املتواجدي ��ن الي ��وم م ��ن البنغاليني هم
خمالف ��ون" .واو�ضح �أن "االج ��راءات القانونية حتا�س ��ب امل�ؤ�س�سة او
اجله ��ة التي يعمل لديها البنغ ��ايل والتي تخ�ضع ل�سلطة الق�ضاء بح�سب
القان ��ون ويتم حما�سبتهم اما بالغرامة او باحلب�س" .واكد ان "املديرية
تراعي يف عملية �إلق ��اء القب�ض على املخالفني لقانون االقامة ،اجراءات
كورون ��ا ،وال نري ��د ان تتكد�س االعداد مما ي�سبب ا�صاب ��ات" ،م�ؤكد ًا �أن
"العم ��ل منظم ب�شكل �صحيح حي ��ث نقوم بت�سفري جمموعة وابعادهم
خارج البالد ومن ثم اكمال ت�سيري عمليات البحث و�إلقاء القب�ض".

رغم غلق املخيمات� 45 ..ألف نازح
يف كركوك مل يعودوا ملحافظاتهم
 بغداد  /املدى
�أك ��دت دائرة الهجرة واملهجرين يف حمافظة كركوك� ،أم�س� ،أن نحو 45
ال ��ف نازح م ��ا زالوا يعي�شون يف املحافظة ،يف ح�ي�ن �أن جميع خميمات
الن ��زوح يف املحافظة مغلق ��ة وال يوجد لدينا نازح ��ون فيها .وقال مدير
الدائ ��رة يف كركوك عمار �صباح ،يف ت�صريح �صحفي �إن "عدد النازحني
�إىل كرك ��وك كان بح ��دود  120ال ��ف ن ��ازح ،ع ��اد غالبيته ��م اىل مناط ��ق
�سكنه ��م يف املحافظ ��ات املج ��اورة ،وتبق ��ى  45ال ��ف ن ��ازح مازالوا يف
املحافظ ��ة وي�سكنون مع اهايل كركوك ،والبع�ض منهم قد يكون عاد �إىل
حمافظته ولكن ��ه مل ي�سجل ر�سميا" .ولفت �صباح �إىل �أن "العدد املتبقي
م ��ن النازحني مل يعودوا اىل مناطق �سكناه ��م ب�سبب تدمري منازلهم من
قب ��ل داع� ��ش او العملي ��ات الع�سكرية ومل يب ��ق لديهم �ش ��يء للعودة اىل
تل ��ك املناط ��ق" .و�أ�ضاف �أن "لدينا  137قري ��ة مهدمة يف كركوك ،ويبلغ
�سكانه ��ا بحدود  15ال ��ف عائلة ،وقدمت الدائرة املنح ��ة املالية ملا يقارب
م ��ن � 5آالف عائلة" ،مبين ًا �أن "هناك الكثري ممن مل يعودوا �إىل مناطقهم
ال�سابقة لأنهم تعاي�شوا مع او�ضاع كركوك وفر�ص العمل فيها".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "النازح�ي�ن ه ��م من حمافظ ��ات دياىل واالنب ��ار و�صالح
الدين ونينوى و�أق�ضية جنوب غربي كركوك" .وكانت حمافظة كركوك
قد ا�ستقبلت يف ال�سن ��وات ال�سابقة ما يقارب من  135الف عائلة نازحة
موزعني على خميمات النزوح يف العديد من مناطق املحافظة.

�أك ��دت وزارة امل ��وارد املائي ��ة� ،أم�س الأربع ��اء� ،أن هناك
ا�ستجاب ��ة من قبل اجلان ��ب الإيراين ملق�ت�رح ان�شاء �سد
م�ش�ت�رك يف �ش ��ط الع ��رب ،فيم ��ا ك�شفت ع ��ن م�شروعني
�أحدهما �ضخم ت�صل كلفته �إىل  3مليارات دوالر.
وق ��ال م�ست�ش ��ار وزارة امل ��وارد املائية ،ع ��ون ذياب ،يف
ت�صري ��ح �صحفي� ،إن "مو�ضوع ان�ش ��اء �سد م�شرتك بني
اي ��ران والعراق ،مو�ضوع حي ��وي حيث مت طرحه مرات
عدي ��دة لك ��ن هن ��اك تفاوتا ح ��ول م ��كان وموق ��ع ان�شاء
ال�س ��د" ،م�ؤكد ًا ان "هن ��اك ا�ستجابة م ��ن �شخ�صيات يف
�إيران حول عدم ممانعتهم".
و�أ�ض ��اف ذي ��اب� ،أنه "من الناحي ��ة العملية ويف كل دول
الع ��امل الأنه ��ر ت�ص ��ب يف البح ��ار واملحيط ��ات و�أغلبها

تن�ش� ��أ عليها �س ��دود لي�ست خزني ��ة لكنه ��ا تنظيمية منع ًا
لدخول املد املالح اىل داخل النهر" ،مو�ضح ًا �أنه "مبدئي ًا
يك ��ون املوقع املنا�س ��ب لإن�شاء ال�سد م ��ن الناحية الفنية
والعلمي ��ة عن ��د امل�صب" .ولف ��ت �إىل �أن "هناك متغريات
حدث ��ت يف �شط الع ��رب كون ايران قطع ��ت نهر الكارون
بالكام ��ل وقطعت االنهر على �ضف ��اف ال�شط ومت اغالقها
وبالت ��ايل موجة امل ��د �أ�صبحت �أق ��وى" .وتابع� ،أنه "يف
حال ��ة التو�ص ��ل اىل اتف ��اق نهائ ��ي ح ��ول ان�ش ��اء ال�س ��د
�سوف تلت ��زم ايران ب�إطالق كميات م ��ن املياه ولن تغلق
نه ��ر ال ��كارون ب�شكل م�ستمر كم ��ا كان يح�صل ،خوف ًا من
و�ص ��ول املد امللحي �إىل نهر الكارون" .و�أكد� ،أن "وجود
ال�س ��د �سيجع ��ل �إي ��ران تلت ��زم ب�إط�ل�اق كميات م ��ن مياه
ال ��كارون ل�ش ��ط العرب حت ��ى تدام بيئة ال�ش ��ط واملالحة
فيه ��ا كونها م�ستفي ��دة من �شط الع ��رب للمالحة اكرث من

العراق بو�صف �أن مين ��اءي املحمرة وعبادان مهمان لها
يف منطق ��ة اقليم عرب�ست ��ان ون�شاطها اك�ب�ر من املوانئ
العراقي ��ة على �شط العرب" .و�أ�شار �إىل �أن "العراق لديه
امليناءان ،اب ��و فلو�س و املعقل اللذان م ��ازاال معطلني"،
م�ؤكد ًا "�ضرورة �أن تدام حركة ال�سفن يف �شط العرب".
و�أو�ض ��ح� ،أن ��ه "اذا كان هناك �سد مين ��ع املد املالح يجب
ان يت ��م دفع كميات م ��ن املياه اىل داخ ��ل النهر وبالتايل
�سرتج ��ع طبيعة �ش ��ط العرب كقن ��اة مي ��اه لي�ست ماحلة
وه ��ذا �سيمنع و�صول املد املالح اىل الب�صرة قطع ًا ،وهو
احل ��ل املثايل لهذه امل�شكل ��ة" ،م�ؤك ��د ًا ان "الكميات التي
تدفع م ��ن قلعة �صال ��ح �سيُ�س َتفاد منه ��ا لأغرا�ض ال�شرب
والزراعة على جانبي �شط العرب ب�شكل عام".
ون ��وه اىل �أن "موق ��ع ال�س ��د �إذا كان عل ��ى ـ �سبيل املثال ـ
يف مين ��اء �أبو فلو�س �سيمتد اىل ر�أ�س البي�شة ،وبالتايل

املنطق ��ة ماحلة وال رغبة يف ذل ��ك ،بل نريد �أن تبقى مياه
�شط العرب عذبة وكم�صب لنهري دجلة والفرات حتتوي
على خوا�ص بيئية ثابتة من املد الطبيعي واال�سماك".
وب�ش�أن عقد لقاء بني اجلانب�ي�ن العراقي والإيراين ،قال
ذي ��اب� ،إن " كان من املفرت�ض عقد لقاء يف �شهر حزيران
املا�ض ��ي ،لكنه ت�أجل ب�سب ��ب ت�شكيل احلكومة يف ايران،
ونتوق ��ع بعد ت�شكي ��ل احلكومة �سيط ��رح املقرتح ب�شكل
كب�ي�ر" .و�أردف بالق ��ول" :نالحظ ان هن ��اك م�ؤ�شر ًا من
اي ��ران يف دف ��ع كمي ��ات م ��ن املياه لنه ��ر �س�ي�روان الذي
يغذي �سد دربندخان واىل الزاب الأ�سفل الذي يغذي �سد
دوكان وه ��ذه م�ؤ�ش ��رات ايجابية" ،م�ضيف� � ًا �أن "الأزمة
املائي ��ة موج ��ودة لك ��ن يج ��ب ان تخ�ض ��ع احلل ��ول اىل
ا�سا� ��س �صحيح وعلمي مدرو�س يعتمد على ح�سن النية
واجلوار وان كان هناك �صراع على املياه".

ق�سم منهم ي�ضطرون لدفع دية �أو الهروب للنجاة ب�أرواحهم

موقع اخباري� :أطباء عراقيون يخ�شون غ�ضب عوائل مفجوعة مع ارتفاع وفيات كورونا
 ترجمة  /حامد �أحمد
كثري من الأطباء يف العراق اليوم يخ�ش ��ون
عل ��ى ارواحه ��م و�س�ل�امتهم ،فعل ��ى م ��دى
�سنوات وه ��م يتعر�ضون العت ��داءات بدنية
و�إ�س ��اءات لفظية من عوائ ��ل بع�ض املر�ضى
الذين ميوتون يف ردهات حتت رعايتهم.
وم ��ع و�ص ��ول عدد وفي ��ات مر�ض ��ى كورونا
خ�ل�ال ه ��ذا ال�شه ��ر فق ��ط اىل � 800شخ� ��ص
عل ��ى الأقل ج ��راء املوجة الثالث ��ة من الوباء
يف الع ��راق ،ف ��ان كوادر طبي ��ة يف العا�صمة
يقول ��ون انه ��م ي�شهدون ومنذ بداي ��ة الوباء
تزاي ��دا بح ��االت االعت ��داء عليه ��م م ��ن قب ��ل
�أقارب وعوائل مفجوعة بوفاة مر�ضاهم.
وبينما ال يوجد هناك رقم ر�سمي موثق لعدد
االعتداءات التي تعر� ��ض لها الكادر الطبي،
ف ��ان الطبيب عبا� ��س الطعان� ،أح ��د الكوادر
الطبي ��ة يف م�ست�شف ��ى الر�صاف ��ة ببغ ��داد،
يخمن وقوع الع�شرات من االعتداءات خالل
الثماني ��ة ع�ش ��ر �شهرا املا�ضي ��ة .وكانت �آخر
ح ��االت االعت ��داء من ه ��ذا النوع ه ��ي ما مت
تداول ��ه ب�شكل وا�سع عل ��ى مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي عندم ��ا ق ��ام ع ��دد م ��ن الرج ��ال
امل�سلح�ي�ن باقتحام مبن ��ى م�ست�شفى الكندي
يف بغ ��داد بع ��د وف ��اة �أربع ��ة �أ�شخا� ��ص من
امل�صابني بكورونا.
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فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

ارب ��اك الو�ض ��ع الأمني يف الع ��راق" ،الفتا اىل
انه ��ا "ت�أخذن ��ا اىل خياري ��ن ،ام ��ا املعاجل ��ة او
الت�أجيل" .بدوره يرى ع�ضو املكتب ال�سيا�سي
حل ��زب البيت الوطن ��ي مهتدى �أب ��و اجلود �إنه
يج ��ب التفريق بني مقاطع ��ة الأحزاب التي هي
بالأ�سا� ��س يف ال�سلط ��ة ،وبني �أح ��زاب ت�شرين
واحل ��زب ال�شيوع ��ي الذي ين ��درج اىل ت�شرين
�أي�ضا.
ويق ��ول �أب ��و اجل ��ود يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن

"مقاطعة �أح ��زاب ت�شرين واحلزب ال�شيوعي
للعملية االنتخابية املقبلة هي مقاطعة �سيا�سية
لأ�سب ��اب جوهري ��ة" ،م�ستدركا "لك ��ن مقاطعة
اح ��زاب ال�سلط ��ة لالنتخابات ه ��و �ضحك على
الذق ��ون ك ��ون الأغلبي ��ة منه ��م ميتل ��ك ال�سالح
املنفل ��ت والنف ��وذ وال�سيط ��رة عل ��ى اجل ��و
االنتخاب ��ي ب�ش ��كل ع ��ام" ،م�ؤك ��دا �أن "�أحزاب
ت�شري ��ن كانت مقاطعتها لالنتخابات هي رف�ضا
ملجمل هذه الأمور".

وي�ضي ��ف ع�ض ��و املكت ��ب ال�سيا�س ��ي للبي ��ت
الوطن ��ي� ،أن "مقاطع ��ة �أح ��زاب ال�سلط ��ة
لالنتخاب ��ات ه ��ي �ضغ ��وط عل ��ى �شركائهم يف
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة م ��ن اج ��ل م�ساوم ��ات ال
ت� ��ؤدي اىل ح ��ل كالذي تتبن ��اه الأح ��زاب التي
انبثق ��ت عن ت�شري ��ن" ،معوال عل ��ى "ان�سحاب
احلزب ال�شيوع ��ي العراقي والأحزاب النا�شئة
يف �سبي ��ل تكوي ��ن جبه ��ة معار�ض ��ة حقيقي ��ة،
تك ��ون معار�ضة للنظ ��ام ،خارج ان�س ��اق العمل

احلكوم ��ي" .ويت�ساءل النا�شط املدين" ،ماهي
نتائ ��ج امل�شارك ��ة يف االنتخاب ��ات؟" ،م�ستدركا
بالقول "بعد انتفا�ضة ت�شرين يفرت�ض ت�أ�سي�س
عقد �سيا�سي جديد".
وي�شري �أبو اجلود اىل ،ان "م�س�ألة االنتخابات
ال ترتب ��ط بع ��دد املقاع ��د او امل�شارك ��ة امنا هي
مرتبط ��ة بالدرج ��ة الأوىل بالنف ��وذ وال�س�ل�اح
املنفل ��ت وامل ��ال ال�سيا�س ��ي" ،الفت ��ا اىل ان ��ه
"مت ��ى ما غاب املال ال�سيا�سي وتقو�ض غابت
االغتي ��االت واتيحت الفر�صة للعمل والرتويج
للربنام ��ج االنتخاب ��ي وال�سيا�س ��ي والتغي�ي�ر
م ��ن الداخ ��ل" .ويلف ��ت النا�ش ��ط امل ��دين اىل،
ان "املقاطع ��ة احلالي ��ة لي�ست عدمي ��ة وانا هي
�سيا�سية وقد ت�ؤدي اىل انفراجات واحتجاج".
م ��ن جهت ��ه ،يق ��ول املحل ��ل ال�سيا�س ��ي من ��اف
املو�س ��وي يف حديث لـ(امل ��دى)� ،إن "ان�سحاب
الأح ��زاب والكت ��ل ال�سيا�سية م ��ن امل�شاركة يف
االنتخاب ��ات خمتل ��ف يف الر�ؤي ��ة والأفكار من
حزب اىل �آخر".
وي�ضي ��ف املو�س ��وي وهو رئي� ��س مركز بغداد
للدرا�سات ال�سرتتيجية والعالقات الدولية ،ان
"غاية ان�سحاب �أحزاب ت�شرين من االنتخابات
ه ��و خوفهم من ع ��دم تلبية طموح ��ات ال�شارع
واملتظاهري ��ن باج ��راء تغي�ي�ر واقع ��ي يف
ظ ��ل وج ��ود االغتياالت وع ��دم ال�سيط ��رة على
ال�سالح املنفلت" .وي ��رى املحلل ال�سيا�سي� ،أن
"املقاطع ��ة ت�أخذن ��ا نحو خياري ��ن ،اما ت�أجيل
االنتخاب ��ات ،او امل�شارك ��ة بن�سب ��ة قليل ��ة تثمر
عن نتائ ��ج غري ملبية للطم ��وح وبالتايل تكون
تدوير وجوه ال اكرث".
يذك ��ر �أن مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات بين ��ت �أن عدد
الذي ��ن حت ��ق له ��م امل�شارك ��ة والت�صوي ��ت يف
االنتخابات الربملانية املقبل ��ة ،يبلغ  24مليون ًا
و� 29أل ��ف و� 927شخ�ص� � ًا ،يف ح�ي�ن يتناف� ��س
 3523مر�شح� � ًا ع ��ن  83دائ ��رة انتخابي ��ة على
 329مقعد ًا يف الربملان.

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
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وق ��ال الطعان يف حديث ملوق ��ع ،ذي نا�شنال
 ،االخباري "التهدي ��دات والرتهيب ا�صبحا
�شيئ ��ا م�ألوف ��ا وجزءا م ��ن ثقاف ��ة اجتماعية
يتبناه ��ا البع� ��ض .كل �أ�سب ��وع ن�شهد حادثة
مروع ��ة العت ��داء عل ��ى طبي ��ب يف الع ��راق
يتم ك�شفه ��ا على االنرتنيت .كث�ي�ر من هكذا
حوادث متر بدون توثيق".
م�شاه ��د ت�صويري ��ة لأطباء يت ��م �ضربهم يف
مناط ��ق �أخرى من الب�ل�اد تظهر ب�شكل علني
عل ��ى مواق ��ع التوا�صل االجتماع ��ي .عوائل
واق ��ارب ملر�ضى يف حالة حرج ��ة يهاجمون
�أي�ض ��ا م�ست�شفيات ب�أ�سلح ��ة نارية حمطمني
معدات و�أجهزة تنف�س تع ��اين امل�ست�شفيات
�أ�صال من عدم توفرها.
حت ��ى ان ق�سما م ��ن الأطباء تلق ��وا تهديدات
بالقت ��ل م ��ن ع�شائ ��ر متنفذة تنتم ��ي لها هذه
العوائ ��ل .وحت�ص ��ل هناك �أي�ض ��ا يف بع�ض
الأحي ��ان مطالب ��ة الأطب ��اء بدفع دي ��ة ،مبلغ
مايل ،عند وفاة �أحد املر�ضى.
�سنوات م ��ن احلروب والتوت ��رات الطائفية
وع ��دم توف�ي�ر التموي�ل�ات الكافي ��ة ،ترك ��ت
املنظوم ��ة ال�صحي ��ة للع ��راق يف حالة يرثى
له ��ا .يقول �أطب ��اء انه من املجح ��ف حتملهم
امل�س�ؤولي ��ة يف م�ست�شفي ��ات تع ��اين نق�ص ��ا
باملعدات الطبية و�سط ت�صاعد كبري بحاالت
الإ�صابة.
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و�سج ��ل الع ��راق �أكرث م ��ن  1.5مليون حالة
�إ�صاب ��ة بفايرو� ��س كورون ��ا من ��ذ ب ��دء ه ��ذا
الوب ��اء .ويتوق ��ع ان يك ��ون الرق ��م الفعل ��ي
اعلى بكث�ي�ر ،الن هناك كثريا م ��ن امل�صابني
مل يت ��م ت�سجيله ��م وذل ��ك بتجنبه ��م الذهاب
مل�ست�شفي ��ات حكومي ��ة .وقد ت ��ويف اكرث من
� 18,000شخ� ��ص منذ التحقق من اول حالة
يف �شباط من العام املا�ضي.
وح ��دات معاجل ��ة مر�ض ��ى كورون ��ا ق ��د مت
ت�شييده ��ا على عج ��ل با�ستخدام م ��واد بناء
ثانوي ��ة رديئة .الو�ضع ال ��ذي �شهدته بع�ض
امل�ست�شفي ��ات يف العراق م�ؤخ ��را كان مزريا
باندالع حريقني مميتني يف وحدات معاجلة
كورونا خالل اقل م ��ن ثالثة ا�شهر .احلريق
الأول ت�سبب مبقتل �أكرث من � 90شخ�صا يف
بغداد يف ني�سان .والثاين يف النا�صرية يف
�أوائ ��ل هذا ال�شه ��ر راح �ضحيته � 60شخ�صا
على الأقل.
ومما يزيد من عبء امل�س�ؤولية على الطبيب
ه ��م املر�ض ��ى الذين ميتنع ��ون من ��ذ البداية
ع ��ن الذه ��اب للع�ل�اج يف امل�ست�شف ��ى خ�شية
و�ضعهم يف من�ش�آت حجر حكومية ،وعندما
يتم جلبهم للعالج عند تدهور حالتهم ،يكون
قد فات الأوان لتدارك و�ضعهم ال�صحي.
وتق ��در وزارة ال�صح ��ة وف ��اة ثماني ��ة �أطباء
على الأقل جراء فايرو� ��س كورونا وا�صابة
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ما يقارب من � 600آخرين بالوباء وذلك منذ
�شب ��اط م ��ن الع ��ام املا�ضي ،ويرج ��ع ال�سبب
الرئي� ��س لذلك اىل �شح ��ة معدات وجتهيزات
الوقاية ال�شخ�صية.
وق ��ال الطبي ��ب واملحا�ض ��ر يف كلي ��ة ط ��ب
الكندي بجامع ��ة بغداد ،علي العنبوري ،انه
عل ��ى الأطب ��اء يف ه ��ذه احلال ��ة ان يتعاملوا
م ��ع التهدي ��دات الع�شائري ��ة باالنتق ��ام او
دف ��ع الدي ��ة .م�ش�ي�را اىل ان ��ه �إذا م ��ا وجدت
عب ��ارة ،مطلوب دم ،مكتوبة على باب طبيب
او طبيب ��ة ،فان ��ه عل ��ى الطبي ��ب ان يت�ص ��ل
بع�شرية املتوفى ويدفع لهم تعوي�ضا .بع�ض
الأطباء يهربون خمتبئني مع عوائلهم حلني
التو�صل اىل ت�سوية.
و�أ�ضاف العنبوري قائ�ل�ا "لدينا يف العراق
ع�شائر متنف ��ذة جدا ت ��رى يف الطبيب رمزا
لف�شل حكوم ��ي ي�صبون عليه غ�ضبهم .هناك
كث�ي�ر من �أطب ��اء قد هربوا اما لع ��دم قدرتهم
على ت�سديد املبلغ او ب�سبب الي�أ�س".
وقال م�س�ؤول يف نقابة الأطباء انه يف بع�ض
الأحي ��ان يق ��وم ممثلون ع ��ن النقاب ��ة بدور
الو�سيط ب�ي�ن الع�شرية والطبيب يف حاالت
دق ��ع مبلغ الدي ��ة .و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا "الأطباء
يعرفون ان قوانني الدولة لن حتميهم وانهم
ال يريدون املقامرة بحياتهم".
خالل الأ�شهر الأخ�ي�رة قام �أطباء عرب البالد

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

باعت�صام ��ات مطالب�ي�ن بقوان�ي�ن جدي ��دة
حلمايته ��م .القان ��ون اجلدي ��د ال ��ذي يحك ��م
بال�سجن من � 6أ�شهر اىل �سنة مع دفع غرامة
لكل من يعتدي على موظف حكومي ،ال يبدو
بانه يوفر ذلك الردع.
ويقول الطبي ��ب العنبوري ان ��ه كانت هناك
دع ��وات بال�سم ��اح للك ��وادر الطبي ��ة بحم ��ل
�أ�سلح ��ة .م�ش�ي�را اىل ان هذا اخليار ال ميكن
ان يكون حال.
وق ��ال العنبوري "ان ��ا �ضد ت�سلي ��ح الأطباء
ب�ش ��كل قطعي .ان ��ا اتفه ��م املعان ��اة العميقة
لزمالئ ��ي ،ولكنها من م�س�ؤولية احلكومة ان
توفر احلماية لنا".
ب�صي�ص االمل الوحيد لتحجيم نطاق الوباء
ه ��و ما �شهدته البالد م�ؤخ ��را بزيادة االقبال
على التلقيحات ول ��و كان ذلك ب�شكل بطيء.
وحل ��د االن مت تلقي ��ح  1.3ملي ��ون �شخ� ��ص
�أو ما يعادل بح ��دود  %1من جمموع نفو�س
العراق ح�سب �آخر الإح�صاءات الر�سمية.
وخ�ل�ال الأ�سب ��وع املا�ض ��ي و�ص ��ل مع ��دل
التلقيح اليومي يف العراق بحدود 18,834
�شخ�ص ��ا .وعند اال�ستمرار به ��ذا املعدل فانه
�ست�ستغرق ف�ت�رة  418يوما لتوفري جرعات
كافية لتلقيح � %10آخرين من افراد ال�شعب.
• عن موقع ذي نا�شنال الإخباري

AL – MADA

Daily General Political
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for
Media, culture & Art
طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

العدد ( )4991ال�سنة الثامنة ع�شرة  -اخلمي�س ( )29متوز 2021
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

االتحاد الوطني ي�ستدعي
برلمانية من بغداد ويغير
نوابه وا�سمه

سياسة

الديمقراطي ينهي مقاطعة االنتخابات في كركوك
بعد وعود الكاظمي بـ�إعادة "التطبيع"

 5 مر�شحين لمقعد وحيد للم�سيحيين ..والمحافظ الغائب عن كر�سيه في البرلمان يعود للتناف�س
مفاج�آت يف كركوك مع بداية التح�ضريات لالنتخابات الت�شريعية املبكرة املفرت�ض اجرا�ؤها يف ت�شرين االول املقبل.
�أب��رز املفاج���آت عودة احل��زب الدميقراط��ي الكرد�ستاين بزعام��ة م�سعود ب��ارزاين اىل املناف�سة يف كرك��وك بعد مقاطعة
االنتخاب��ات املا�ضية .وحديث احلزب ع��ن "متغريات" �ستجري يف الفرتة القادمة ،ل�صال��ح "تطبيع" االو�ضاع يف املحافظة
وتقا�سم ال�سلطة.
 بغداد /متيم احل�سن

املا�ضية يف بغداد.
وفازت طالب ��اين يف � 2018ضمن "كوتا
الن�س ��اء" مر�شحة عن قائم ��ة حملت ا�سم
"حتال ��ف بغداد" و�ضم ��ت حينها خليط ًا
م ��ن الع ��رب اغلبهم م ��ن الق ��وى ال�سنية،
ابرزه ��م حمم ��ود امل�شه ��داين رئي� ��س
الربملان ال�سابق ،واملر�شح احلايل �ضمن
كتلة خمي�س اخلنجر "عزم" يف بغداد.
ويناف�س احلزبان الك ��ردان الكبريان يف
كركوك ،احلزب اال�شرتاكي الكرد�ستاين،
وحزب كادحي كرد�ستان.

كذل ��ك ا�س ��تبدل ح ��زب االحت ��اد الوطني
الكرد�س ��تاين -ال ��ذي انف ��رد يف ال ��دورة
املا�ضي ��ة باملناف�س ��ة يف كرك ��وك -ا�سم ��ه
هذه املرة ،وكل نوابه احلاليني من قائمة
املر�شحني با�ستثناء نائب واحد.
ويتناف� ��س احلزب ��ان الكردي ��ان الكبريان
م ��ع حزبني كردي�ي�ن �آخري ��ن يف كركوك،
كما تظهر كتلت ��ان للرتكمان يف املحافظة
ت�ستعدان خلو�ض االنتخابات.
و�إح ��دى تل ��ك الكتل الرتكماني ��ة كانت قد
فازت بعدة مقاع ��د يف انتخابات ،2018
وق ��ررت االحتف ��اظ ب ��كل نوابه ��ا واعادة
تر�شحيهم مرة اخرى.
ام ��ا امل�س ��يحيون الذين يتناف�س ��ون على
مقع ��د واح ��د يف كرك ��وك �ض ��من مقاع ��د
"الكوتا" ،فلديهم  4قوائم يف املحافظة.
باملقاب ��ل ف ��ان القوائ ��م العربي ��ة كث�ي�رة،
وابرزه ��ا قائمت ��ا رئي�س الربمل ��ان حممد
احللبو�س ��ي ،واخ ��رى ت�ض ��م ائت�ل�اف
ملجموع ��ة تي ��ارات كان ��ت ق ��د ف ��ازت يف
االنتخابات املا�ضية.
عودة الدميقراطي
الكرد�ستاين
وبل ��غ ع ��دد املر�ش ��حني يف كرك ��وك 136
مر�ش ��ح ًا بينه ��م � 36أم ��ر�أة ،يتناف�س ��ون
�ض ��من  3دوائ ��ر ل�ش ��غل  12مقع ��دا زائدا
مقع ��د واح ��د للم�س ��يحيني ،فيم ��ا ع ��اد 7
ن ��واب حالي�ي�ن اىل قائم ��ة املر�ش ��حني،
ا�ضافة اىل حمافظ كركوك.
اع ��داد املر�ش ��حني قل ��ت بنح ��و اك�ث�ر من
الن�صف ع ��ن االنتخاب ��ات املا�ضية ،حيث
كان ع ��دد املر�شح�ي�ن يف كرك ��وك 290
مر�شح ��ا تناف�س ��وا �ضم ��ن  31حتالف ��ا
وحزبا.
ومنح ��ت الدائ ��رة االوىل يف كرك ��وك
 5مقاع ��د ،وه ��ي ت�ض ��م ق�ض ��اء الدب� ��س،
ومناط ��ق ليالن والت ��ون كوبري ،ور�شح
عنها  35مر�شح ًا.
وت�ض ��م ه ��ذه املناط ��ق اكرثية م ��ن الكرد
وبعده ��ا ي�أت ��ي الرتكم ��ان وامل�سيحي ��ون
والعرب ،حيث رك ��زت اغلب �أحزاب هذه
املكونات مر�شحيها يف الدائرة االوىل.
يف ه ��ذه الدائ ��رة تظه ��ر ع ��ودة احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين ،بزعام ��ة
الرئي� ��س ال�ساب ��ق للإقلي ��م م�سع ��ود

ب ��ارزاين ،لأول م ��رة اىل كرك ��وك بع ��د
احداث ما عرف بـ"ا�ستفتاء االقليم".
واختار احل ��زب بعد مقاطع ��ة انتخابات
 ،2018مر�شح�ي�ن اثن�ي�ن فق ��ط خلو� ��ض
التناف�س ،منهما النائب ال�سابق �شاخوان
عبد الله.
وق ��ال املر�ش ��ح عن احل ��زب لـ(امل ��دى) ان
الع ��دد القلي ��ل ملر�شح ��ي الدميقراط ��ي
الكرد�ست ��اين ه ��و "ب�سب ��ب نظ ��ام
االنتخاب ��ات املتعدد الدوائ ��ر" ،مبينا ان
حزب ��ه "اعتمد خط ��ة جدي ��دة تعتمد على
عدد قليل من املر�شحني ل�ضمان الفوز".
احل ��زب الدميقراطي كان ق ��د ح�صل على
مقعدي ��ن اثنني يف كرك ��وك يف انتخابات
 ،2014وه ��ي �آخ ��ر انتخاب ��ات يخو�ضها
احلزب يف املحافظة.
واك ��د عب ��د الل ��ه ان ق ��رار ع ��ودة احلزب
للم�شارك ��ة يف االنتخاب ��ات داخل كركوك
ج ��اء بع ��د "تعه ��دات حكوم ��ة الكاظم ��ي

واطراف دولية باع ��ادة تطبيع االو�ضاع
يف املدين ��ة وت�سلي ��م املل ��ف االمن ��ي
واالداري اىل ابناء املحافظة".
وكانت حكومة حيدر العب ��ادي ال�سابقة،
ق ��د ن�شرت ع ��ددا م ��ن الق ��وات االحتادية
يف كرك ��وك رد ًا على م�شاركة االخرية يف
"اال�ستفتاء" الذي نظم يف ايلول .2010
واج�ب�رت تل ��ك االج ��راءات يف ت�شري ��ن
االول م ��ن الع ��ام نف�س ��ه عل ��ى ان�سح ��اب
"البي�شمرك ��ة" اىل داخ ��ل ح ��دود اقلي ��م
كرد�ستان ،فيما غادر احلزب الدميقراطي
�آن ��ذاك كرك ��وك وقاط ��ع عل ��ى �إثره ��ا
انتخابات  2018يف املدينة.
وي�شري مر�شح الدميقراطي الكرد�ستاين
ال ��ذي تناف�س اىل جانبه يف نف�س احلزب
جن ��وى حميد ،اىل ان "ع ��ددا من مقرات
احل ��زب يف كركوك قد ع ��ادت لكن الق�سم
الآخر مازال بيد جهات اخرى".
وبح�س ��ب م�ص ��ادر ان بع� ��ض الف�صائ ��ل

امل�سلح ��ة الت ��ي دخلت يف اعق ��اب احداث
 ،2017قد �سيطرت عل ��ى عدد من مقرات
احلزب الدميقراطي يف كركوك وترف�ض
اعادتها اىل احلزب.
وم�ؤخ ��را ،ج ��رت ترتيب ��ات جدي ��دة بعد
اتف ��اق وزارة الدف ��اع م ��ع "البي�شمركة"
لإحي ��اء الغ ��رف االمني ��ة امل�شرتك ��ة يف
املناطق املتن ��ازع عليها ملنع "داع�ش" من
التح ��رك يف الفراغ ��ات االمني ��ة بني تلك
املناطق ،واهمها كركوك.
وي�ضيف عبد الله ان "واحدة من الق�ضايا
الت ��ي جعلت احلزب يع ��ود للم�شاركة يف
كرك ��وك هو ع ��دم وج ��ود ممث ��ل حقيقي
للكرد يف املحافظة".
االحتاد الوطني با�سم جديد
وكان االحتاد الوطني الكرد�ستاين الذي
كان يتزعم ��ه الرئي� ��س العراق ��ي الراحل
ج�ل�ال طالب ��اين ،ق ��د انف ��رد يف �ساح ��ة

كرك ��وك يف االنتخاب ��ات املا�ضي ��ة ،بع ��د
مقاطعة الدميقراطي لالنتخابات.
وحق ��ق االحتاد يف تل ��ك ال ��دورة املراكز
االوىل يف كرك ��وك ،وح�ص ��ل عل ��ى 6
مقاع ��د ،فيم ��ا ق ��رر يف ه ��ذه االنتخابات
تغيري ا�سمه اىل "حتالف كرد�ستان".
احل ��زب ا�ستب ��دل كل نواب ��ه م ��ن قائم ��ة
املناف�س�ي�ن يف انتخاب ��ات ،2021
با�ستثن ��اء النائ ��ب دي�ل�ان غف ��ور ،ال ��ذي
يخو�ض االنتخاب ��ات �ضمن الرت�شيحات
الفردي ��ة .وم ��ن الن ��واب امل�ستبعدين من
قائم ��ة مر�شح ��ي احل ��زب يف كركوك هو
النائب ريب ��وار طه الذي ح�صل يف دورة
 2018عل ��ى املرك ��ز االول بح�صوله على
اعلى اال�ص ��وات يف املحافظة ،باكرث من
 63الف �صوت.
باملقاب ��ل ع ��ادت �آال طالب ��اين اىل قائم ��ة
املر�شح�ي�ن يف كرك ��وك �ضم ��ن "حتال ��ف
كرد�ست ��ان" بعدم ��ا خا�ض ��ت االنتخابات

واغلب �سكان هذه الدائرة هم من العرب،
حي ��ث تتناف� ��س ع ��دة قوائ ��م عربي ��ة يف
ه ��ذه املناطق ،ابرزه ��ا التحالف العربي،
وحتالف "تقدم" التاب ��ع لرئي�س الربملان
حممد احللبو�سي.
ن ��واب التحال ��ف العرب ��ي ال ��ذي ف ��از يف
ال ��دورة املا�ضي ��ة ب� �ـ 3مقاع ��د ،ع ��ادوا
جميعهم اىل التناف� ��س ،بينما واحد فقط
وهو النائ ��ب حممد متيم ا�ستب ��دل كتلته
وذهب �صوب "تقدم".
ويناف� ��س التحال ��ف بـ 4مر�شح�ي�ن فقط،
اثن�ي�ن منهم هما النائب�ي�ن خالد املفرجي،
وراكان �سعي ��د ال ��ذي مل ي� ��ؤد اليم�ي�ن
الد�ستوري ��ة وبق ��ي يف من�صب ��ه حمافظ ًا
لكركوك.
�سعي ��د كان ق ��د ح�ص ��ل عل ��ى املن�ص ��ب
بالوكال ��ة يف اعق ��اب اح ��داث ،2017
وب�سب ��ب توقف اعمال جمل� ��س املحافظة
�آان ��ذاك بان�سح ��اب االكرثي ��ة الت ��ي كان
ميثلها وقتها احلزب الدميقراطي ،مل يتم
ت�سمية حمافظ جديد باال�صالة.
املحافظ بق ��ي يف من�صبه منذ ذلك الوقت
ورف�ض على نف� ��س طريقة زميله حمافظ
الب�ص ��رة ا�سعد العي ��داين ،ان يذهب اىل
الربمل ��ان وترك كر�سي ��ه �شاغر ًا ومل يتخل
باملقابل عن رئا�س ��ة احلكومة املحلية يف
كركوك.

القوى الرتكمانية
ام ��ا الدائ ��رة الثاني ��ة يف كرك ��وك والتي
خ�ص�ص ��ت له ��ا  4مقاع ��د� ،ضم ��ت مناطق
جن ��وب كرك ��وك ،اهمه ��ا ت ��ازة ،داق ��وق،
والريا�ض ،ويتناف�س فيها  56مر�شحا.
وت�ض ��م ه ��ذه الدائرة خليط ��ا اغلبيته من
الرتكم ��ان والع ��رب ا�ضاف ��ة اىل الك ��رد،
حيث يتناف� ��س الرتكمان �ضم ��ن قائمتني
اثنت�ي�ن وهم ��ا :اجلبه ��ة الرتكماني ��ة
العراقية ،وحزب ميدان كركوك.
وير�أ� ��س اجلبه ��ة الرتكماني ��ة خ�ل�ال
االنتخاب ��ات املقبلة النائب ال�سابق ح�سن
ت ��وران ،فيما عاد كل ن ��واب الكتلة الذين
فازوا يف ال ��دورة املا�ضي ��ة للرت�شح مرة
اخرى لكن بع�ضهم �ضم ��ن "الرت�شيحات
الفردية".
عل ��ى ر�أ�س ن ��واب اجلبه ��ة املناف�سني هو
مقعد امل�سيحيني اليتيم
رئي� ��س اجلبه ��ة ال�ساب ��ق النائ ��ب ار�ش ��د اما املقعد الوحيد املخ�ص�ص للم�سيحيني
ال�صاحل ��ي ال ��ذي ح�ص ��ل يف االنتخابات �ضمن "كوتا" املكونات ،فيتناف�س عليه 5
املا�ضي ��ة عل ��ى املركز الث ��اين يف كركوك مر�شحني ،ميثلون  4تيارات.
بعدما جمع نحو  40الف �صوت.
وكانت "الكوتا" يف االنتخابات املا�ضية
كذل ��ك عادت مقررة الربمل ��ان والنائبة عن ذهب ��ت اىل "بابلي ��ون" بزعام ��ة ري ��ان
اجلبهة خديجة علي �ضم ��ن الرت�شيحات الكلداين املقرب من منظمة بدر.
الفردي ��ة ،وكذل ��ك النائ ��ب احم ��د حي ��در و�صاحبة "الكوتا" وه ��ي النائبة ريحان
منفردا اي�ضا.
اي ��وب وه ��ي م ��ن اقرب ��اء الكل ��داين،
ومن ال�شخ�صيات الرتكمانية التي عادت ل ��ن تخو� ��ض االنتخاب ��ات ه ��ذه امل ��رة،
للتناف� ��س ،ه ��ي النائب ��ة زال ��ة النفطج ��ي وا�ستبدلت باملر�شح دريد جميل.
مر�شح ��ة ع ��ن اجلبه ��ة ،والنائ ��ب نيازي وق ��رر ه ��ذه امل ��رة النائ ��ب امل�سيحي عن
معمار �ضمن الرت�شيحات الفردية.
املو�صل عمانوئيل خو�شابا ان ير�شح يف
كرك ��وك اىل جانب زميل ��ه النائب ومقرر
التحالفات العربية
الربمل ��ان ال�ساب ��ق عم ��اد يوخن ��ا �ضم ��ن
يف الدائرة الثالث ��ة واالخرية التي ت�ضم احلركة الدميقراطية الآ�شورية.
 3مقاع ��د ،ر�شح عنه ��ا  39مر�شح ًا ،وهي واىل جان ��ب املر�شح�ي�ن الثالث ��ة ،هن ��اك
ت�شمل مناطق جنوب غربي كركوك ،مثل �صف ��اء هن ��دي مر�شح ��ا ع ��ن ائت�ل�اف
احلويج ��ة ،الر�شاد ،الزاب واجزاء اي�ضا حموراب ��ي ،وريتا �شمعون ع ��ن املجل�س
من الريا�ض.
ال�شعبي الكلداين.

�آخر الدواء… الفتاوى!

ال���ع���راق���ي���ون ي���واج���ه���ون "دلتا" ب��ل�ا ك���م���ام���ة وال ل��ق��اح

 متابعة  /املدى

كما يف الأزمات الكبرية ومع
تف�شي �إ�صابات "كورونا"،
تركن الدولة واجلهات
ال�صحية يف العراق �إىل
امل�ؤ�س�سات الدينية كمالذ
�أخري حلث املواطنني على
االلتزام بالإجراءات
الوقائية و�أخذ اللقاح امل�ضاد
لـ"كورونا" واحلذر من خماطر
الفايرو�س والدعوة �إىل
الأخذ بالأ�سباب الوقائية.
ترقد الطفلة زينب �أحمد يف
�أحد م�ست�شفيات بغداد �إثر
�إ�صابتها بفايرو�س "كورونا"
بعد  12يوم ًا فقط من والدتها،
لتكون �أول �إ�صابة ي�سجلها
العراق لطفلة بهذا العمر.

تع ��اين زين ��ب م ��ن �أعرا� ��ض �شدي ��دة جراء
�إ�صابته ��ا بالفايرو� ��س املتح ��ور وترقد يف
�إح ��دى رده ��ات العناي ��ة اخلا�ص ��ة يف �أحد
م�ست�شفيات الر�صاف ��ة يف العا�صمة بغداد،
وتخ�ض ��ع لإ�ش ��راف �أطب ��اء متخ�ص�ص�ي�ن
يف ط ��ب الأطف ��ال والأمرا� ��ض التنف�سي ��ة،

ومل ت�ؤك ��د اجله ��ات ال�صحية �سب ��ب �إ�صابة
الطفلة� ،س ��واء �أكانت عدوى يف امل�ست�شفى
�أو من �أبويها امل�صابني بـ"كورونا" �أي�ض ًا.
وعل ��ى رغم م ��ن �أن حالة الطفل ��ة فريدة يف
العراق� ،إال �أنه ��ا لي�ست الوحيدة مع دخول
البالد املوج ��ة الوبائية الثالثة لـ"كورونا"،
والت ��ي ت�سبب ��ت يف �ضغ ��ط �شدي ��د عل ��ى
امل�ست�شفي ��ات ومراك ��ز ع�ل�اج الوب ��اء التي
اكتظ ��ت باملر�ضى ،بع ��د ت�شخي�ص �إ�صابات
وارتف ��اع الوفيات التي تق ��ول عنها وزارة
ال�صحة �إن �أعدادها غري م�سبوقة.
ومع االنت�شار ال�سري ��ع والعدوى ال�شديدة
مل تخف اجلهات الر�سمية قلقها من خطورة
"انفجار وبائي" ،ب�سبب ما خلفه املتحور
"دلتا" الذي ظهر للمرة الأوىل يف الهند يف
كانون الأول /دي�سمرب من العام املا�ضي.
وتقول وزارة ال�صح ��ة �إن معدل الإ�صابات
اليومية و�صل �إىل حواىل � 10آالف �إ�صابة
و�إن "ال�شب ��اب والأطف ��ال هم �أك�ث�ر الفئات
امل�ستهدف ��ة يف املوج ��ة اجلدي ��دة" ،مرجعة
الأم ��ر �إىل "ع ��دم االلت ��زام بالإج ��راءات
الوقائي ��ة والتباع ��د االجتماع ��ي وكذل ��ك
جتاه ��ل ال ��وزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
لتو�صيات اللجنة العلي ��ا لل�سالمة الوطنية
الت ��ي حتث عل ��ى ارت ��داء الكمام ��ة والتزام
م�سافة التباعد".
لك ��ن ع�ض ��وة الفري ��ق الإعالم ��ي ل ��وزارة
ال�صح ��ة العراقي ��ة رب ��ى ف�ل�اح تق ��ول �إن
"الوباء مل يخرج عن ال�سيطرة يف العراق
حت ��ى الآن" ،و�إن "ل ��كل منظوم ��ة �صحي ��ة
قدرة ا�ستيعابية حمدودة و�أعداد امل�صابني
تت�ضاع ��ف يف كل ي ��وم ،م ��ا ين ��ذر بكارث ��ة
�صحية".
وت�ضي ��ف ف�ل�اح �أن "امل�ست�شفي ��ات ممتلئ ��ة

حالي ًا باحلاالت احلرج ��ة نتيجة الإ�صابات
بال�سالل ��ة اجلدي ��دة الت ��ي تع ��د الأخطر من
ال�س�ل�االت ال�سابقة ،ب�سبب �سرعة االنت�شار
وما خلفته من �ضحايا".
ا�ستهانة بالإجراءات
وتع ��زو ع�ض ��وة الفريق الإعالم ��ي ارتفاع
الوقائية
ع ��دد الإ�صاب ��ات �إىل جمل ��ة �أ�سب ��اب ،منها:
"تهاون املواطنني مع الإجراءات الوقائية وبح�س ��ب جوالت وم�شاه ��دات �إعالمية يف
وع ��دم �أخ ��ذ اللق ��اح" ،م�ؤك ��دة �أن "العراق بغ ��داد وبع� ��ض املدن ،ف� ��إن هن ��اك ا�ستهان ًة
يف معرك ��ة حقيقي ��ة م ��ع ال�سالل ��ة اجلديدة وجتاه�ل ً�ا بالإج ��راءات الوقائي ��ة� ،إذ تندر

لكورون ��ا ،وال�سالح ��ان الوحيدان املتاحان
للمواجهة هما اللق ��اح والكمامة التي باتت
�شبه معدومة يف املدن".

ر�ؤي ��ة عراقي�ي�ن ي�ضع ��ون كمام ��ات يف
ال�ش ��وارع واملراكز التجاري ��ة ،بل يوا�صل
معظمه ��م ممار�س ��ة �أن�شطته ��م االجتماعية
و�إقام ��ة املنا�سب ��ات والتجمع ��ات ،مث ��ل
جمال�س العزاء والوالئم اجلماعية من دون
التزام بالإج ��راءات الوقائي ��ة ،مثل ارتداء
 6%من العراقيني فقط
الكمامة والتباعد وتعقيم اليدين.
ّ
ملقحون
ووج ��دت ال�سالل ��ة اجلدي ��دة ثغ ��رة كب�ي�رة
يف ظ ��ل عدم الت ��زام العراقيني بالإجراءات ترتف ��ع الإ�صابات يف ظ� � ّل ارتياب عراقيني
ك�ث�ر م ��ن عملي ��ات التلقي ��ح والتداب�ي�ر
ال�صحي ��ة ،وهو م ��ا يثري خ�شي ��ة �أطباء من
"كارث ��ة وبائي ��ة"� ،إذ ت�ش�ي�ر الإح�ص ��اءات
الر�سمي ��ة التي ح�صل عليه ��ا �إعالميون �إىل
�أن ع ��دد الأ�شخا�ص الذي ��ن تلقوا اللقاح بلغ
ما يقارب مليون ًا وربع املليون من �أ�صل 24
مليون ًا من امل�شمول�ي�ن بالتطعيم �أي بن�سبة
 6يف املئة ،من جمموع تعداد �سكان العراق
البالغ  40مليون ن�سمة.
وي�ش ��كك ك�ث�ر يف ج ��دوى اللق ��اح امل�ض ��اد
لفايرو� ��س "كورونا" ،ويخ�شون الأعرا�ض
اجلانبي ��ة الت ��ي ق ��د ترتت ��ب علي ��ه ،وتقول
�آخر الدواء… الفتاوى
وزارة ال�صحة �إنها تعاين من حملة ت�ضليل
و�شائع ��ات �ساهم ��ت يف فق ��دان الثقة حتى كم ��ا يف الأزم ��ات الكب�ي�رة وم ��ع تف�ش ��ي
�إ�صابات "كورونا" ،تركن الدولة واجلهات
بني الكوادر الطبية باللقاح.
ال�صحية يف العراق �إىل امل�ؤ�س�سات الدينية
بطاقات تلقيح مزورة!
كمالذ �أخ�ي�ر حلث املواطنني عل ��ى االلتزام
يب ��دو �أن الف�س ��اد مل يوفر القط ��اع ال�صحي بالإج ��راءات الوقائية و�أخ ��ذ اللقاح امل�ضاد
يف مواجه ��ة "كورون ��ا" ،ف� ��إىل جان ��ب لـ"كورونا” واحلذر من خماطر الفايرو�س
احلرائ ��ق التي طاولت م�ست�شفيات ومراكز والدع ��وة �إىل الأخ ��ذ بالأ�سب ��اب الوقائية.
عزل خم�ص�صة ملكافحة املر�ض ،ما �أدى �إىل فيما كان ��ت جهات دينية لعب ��ت دور ًا �سلبي ًا
مقت ��ل �أكرث من  160مري�ض ًا حرق ًا ،يبدو �أن يف بداي ��ة الأزم ��ة ،عرب ب ��ث �شائعات تربط
اللقاحات ت�شه ��د تزوير ًا لبطاق ��ات التلقيح بني "كورون ��ا" واملثلية اجلن�سية ،وغريها
م ��ن قب ��ل موظف�ي�ن يف وزارة ال�صح ��ة ،من نظريات امل�ؤامرة.
عن موقع "درج"
يتقا�ض ��ون مبلغ� � ًا ي�ص ��ل �إىل  200دوالر
الوقائية ،ويقول خرباء ال�صحة �إن متحور
"دلت ��ا" يتنق ��ل ب�سهولة و�سرع ��ة فائقة يف
تل ��ك التجمع ��ات ما ي�سب ��ب �إ�صابات حرجة
وخطرة بني فئة ال�شب ��اب والأطفال ،ما زاد
ال�ضغط على امل�ؤ�س�سات ال�صحية.

�أمريك ��ي لق ��اء بطاق ��ة تلقيح م ��زورة .هذه
املعطيات ك�شفها املدير العام ل�صحة بغداد-
الك ��رخ جا�سب لطيف احلجامي يف من�شور
عل ��ى "فاي�سب ��وك"" :من ��ذ الأي ��ام الأوىل
النطالق حمل ��ة التلقيح للوقاية من كورونا
رافقتها عملي ��ات دفع ر�شى وتزوير لغر�ض
احل�صول على بطاق ��ة التلقيح التي ت�سجّ ل
�أن ه ��ذا ال�شخ�ص تلقى اللق ��اح من دون �أن
يتلق ��اه فع�ل ً�ا ،والآن هناك بطاق ��ات مزورة
ي�ص ��ل �سعره ��ا �إىل  200دوالر للبطاق ��ة
الواح ��دة يدفعها ال�شخ� ��ص الواحد لغر�ض
احل�صول عليها".
وحت ��اول ال�سلط ��ات ال�صحي ��ة مواجه ��ة
البطاق ��ات امل ��زورة ب�إ�ص ��دار �أخ ��رى
�إلكرتوني ��ة تعتم ��د البيان ��ات احلقيقي ��ة
امل�سجل ��ة يف دوائ ��ر ال�صح ��ة ،فيم ��ا توجه
ن ��داءات متوا�صل ��ة حت ��ث املواطن�ي�ن على
"ع ��دم اخلروج م ��ن املن ��ازل �إال لل�ضرورة
الق�صوى حفاظ ًا عل ��ى �صحتهم و�سالمتهم،
ولأجل عودة احلياة �إىل طبيعتها".
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خريجون :اللجوء للإغالق �سببه عدم اال�ستجابة ملطالبنا

�شرطة ذي قار تتحرك للحد من احتجاجات �إغالق املن�ش�آت النفطية والإنتاجية

���� ش���ن���ت ح���م���ل���ة اع����ت����ق����االت ����ش���م���ل���ت ���� 21ش���خ�������ص��� ًا حم��ت��ج�� ًا
 ذي قار  /ح�سني العامل

اعلنت قيادة �شرطة ذي
قار عن اعتقال اكرث
من � 20شخ�صا متورطا
بغلق �شركتي نفط ذي
قار واور لل�صناعات
الهند�سية اللتني
تعر�ضتا اىل االغالق
م�ؤخرا ،وت�أتي حملة
االعتقال �ضمن عمليات
ت�شديد االجراءات
االمنية للحد من
ظاهرة غلق املن�ش�آت
النفطية واالنتاجية.

و�شه ��دت االي ��ام الثالث ��ة املن�صرم ��ة
اق ��دام الع�ش ��رات من اخلريج�ي�ن وابناء
الع�شائ ��ر واملناطق املج ��اورة لل�شركتني
املذكورت�ي�ن عل ��ى التظاه ��ر واغ�ل�اق
مدخليهم ��ا بالإط ��ارات املحروق ��ة ومنع
املنت�س ��بني من املبا�ش ��رة بال ��دوام وذلك
�ضم ��ن فعالي ��ات مطلبي ��ة تدع ��و للتعيني
على مالك ال�شركتني.
وق ��ال مدير ق�سم �إعالم قي ��ادة �شرطة ذي
قار العميد احلقوقي ف�ؤاد كرمي لـ(املدى)
�إن "الق ��وات االمني ��ة نف ��ذت اوامر القاء
قب� ��ض بح ��ق  21متهم ��ا ب�إث ��ارة ال�شغب

والت ��ورط ب�أح ��داث غل ��ق �شركت ��ي نفط
ذي ق ��ار و�شرك ��ة اور العام ��ة لل�صناع ��ة
الهند�سية" ،مبينا ان "االعتقاالت تتوزع
بواقع  13متهما يف احداث �شركة النفط
و  8متهمني ب�أحداث �شركة اور".
وا�شار ك ��رمي اىل ان "املتهم�ي�ن �شاركوا
بالأح ��داث ام ��ام ال�شركت�ي�ن وحاول ��وا
غلقهم ��ا بح ��رق االط ��ارات عن ��د املدخ ��ل
الرئي�س ��ي لل�شركتني" ،م�ؤك ��دا "احتجاز
املتهمني واتخ ��اذ االج ��راءات القانونية
بحقهم".
واو�ض ��ح مدير ق�سم �إع�ل�ام قيادة �شرطة

ذي ق ��ار ان "املمثل القان ��وين لل�شركتني
�سيق ��وم مبتابع ��ة االج ��راءات القانونية
ك ��ون املتهم�ي�ن متورط�ي�ن باالعت ��داء
عل ��ى بع�ض املوظف�ي�ن وحماول ��ة اغالق
ال�شركت�ي�ن" ،منوه ��ا اىل ان "الدع ��وى
الق�ضائي ��ة املتعلقة بالإغ�ل�اق والتجاوز
تقيمه ��ا ال�شرك ��ة املعني ��ة �أم ��ام الق�ض ��اء
كونها املت�ضررة م ��ن االحداث التي �أقدم
عليها املتهمون".
وكانت قيادة �شرط ��ة ذي قار قد ا�صدرت
بيان�ي�ن متتالي�ي�ن ح ��ول اح ��داث غل ��ق
�شركت ��ي نف ��ط ذي ق ��ار واور لل�صناعات

الهند�سي ��ة اك ��دت فيهما اعتق ��ال املتهمني
املذكوري ��ن وف ��ق امل ��ادة ( )196م ��ن
قانون العقوب ��ات و�إحالتهم �إىل اجلهات
الق�ضائية.
وا�ش ��ارت القي ��ادة اىل ان "املتهم�ي�ن
ا�ستخدم ��وا الإط ��ارات املحروق ��ة
واالعت ��داء على �أف ��راد الأجه ��زة االمنية
برم ��ي احلج ��ارة �أثن ��اء فت ��ح مدخ ��ل
ال�شركت�ي�ن"  ،وو�صف ��ت "اغ�ل�اق
امل�ؤ�س�سات النفطية واالنتاجية بالأعمال
املخالف ��ة للقانون التي ت�ؤدي اىل تعطيل
وعرقلة عمل الدوائر احلكومية".

واهاب ��ت قيادة �شرط ��ة ذي قار يف بيانها
باملواطن�ي�ن وحثته ��م عل ��ى �ض ��رورة
التعاون م ��ع االجهزة االمني ��ة ومنع �أي
�إ�س ��اءه �أو اعتداء عل ��ى رجل االمن كونه
وجد حلماي ��ة املواطن�ي�ن واحلفاظ على
املمتلكات العامة واخلا�صة.
وت�شه ��د حمافظ ��ة ذي ق ��ار عملي ��ات غلق
لدوائره ��ا ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ ��ر عل ��ى
ي ��د متظاهري ��ن ومعت�صم�ي�ن يطالب ��ون
باخلدمات والتعيينات اذ �أقدم خريجون
يطالب ��ون بالتعيين ��ات يف املن�ش� ��آت
النفطية على غلق مبنى املحافظة خلم�س

مرات متتالية خالل ال�شهر احلايل و�شهر
حزي ��ران املن�صرم فيما قاموا ويف مرات
عدي ��دة ويف �أزمان خمتلف ��ة بغلق �شركة
نف ��ط ذي ق ��ار وم�صف ��ى النف ��ط و�شركة
توزيع املنتجات النفطية.
وي ��رى العدي ��د م ��ن املتظاهري ��ن
واخلريج�ي�ن العاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل ان
اغ�ل�اق الدوائ ��ر وال�ش ��ركات احلكومي ��ة
ناج ��م ع ��ن ع ��دم ا�ستجاب ��ة امل�س�ؤول�ي�ن
ملطالب التظاهرات ال�سلمية التي تنطلق
بني احلني والآخ ��ر للمطالبة بالتعيينات
وغريه ��ا م ��ن احلق ��وق امل�شروع ��ة،

واو�ض ��ح اح ��د اخلريج�ي�ن املتظاهري ��ن
�أم ��ام �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار يف حدي ��ث
�سابق مع (امل ��دى) ان "غاية املتظاهرين
واخلريج�ي�ن وابن ��اء الع�شائر لي�س غلق
ال�ش ��ركات وتعطيل عمله ��ا وامنا حتقيق
مطالبه ��م" ،وا�ض ��اف "فعندم ��ا يح�ص ��ل
ت�سويف بتحقيق تل ��ك املطالب يلج�ؤون
اىل الت�صعيد يف فعالياتهم االحتجاجية
التي ق ��د ت�ضطرهم لإغالق ابوب ال�شركة
ومنع الدوام فيها".
واو�ض ��ح املتظاهر الذي ف�ض ��ل عدم ذكر
ا�سم ��ه ان ��ه "من ح ��ق املناط ��ق املجاورة
للمن�ش�آت وامل�ؤ�س�س ��ات النفطية املطالبة
بتوف�ي�ر اخلدم ��ات �ضمن برام ��ج املنافع
االجتماعي ��ة والب�ت�رو دوالر كونه ��ا من
املناط ��ق االك�ث�ر ت�ض ��ررا م ��ن االنت ��اج
النفط ��ي" ،م�شددا على �ضرورة التعجيل
بتنفي ��ذ مطال ��ب املتظاهري ��ن وال�س ��كان
املحلي�ي�ن الذي ��ن م ��ا زال ��ت العدي ��د م ��ن
مناطقه ��م تفتق ��ر لأعم ��ال التبلي ��ط
واخلدم ��ات اال�سا�سية كالكهرب ��اء واملاء
ال�صالح لل�شرب وغريها ".
و�أقدم متظاه ��رون يطالبون بالتعيينات
ي ��وم االثن�ي�ن ( 26مت ��وز  )2021عل ��ى
اغ�ل�اق �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار ومن ��ع
املنت�سب�ي�ن م ��ن املبا�شرة بال ��دوام ،واكد
م�ص ��در يف ال�شرك ��ة قيام الع�ش ��رات من
ابناء ع�شائ ��ر اخلمي�س ��ات ال�ساكنني يف
حمي ��ط ال�شرك ��ة بذل ��ك ،نافي ��ا م�شارك ��ة
اخلريجني املعت�صمني منذ �أكرث من �سنة
بعملية االغالق.
ويف غ�ض ��ون ذل ��ك �أق ��دم حمتج ��ون
غا�ضب ��ون على اغالق �شرك ��ة اور العامة
لل�صناع ��ة الهند�سي ��ة ،وا�ض ��رام الن ��ار
بالإط ��ارات امل�ستهلك ��ة للحيلول ��ة دون
مبا�ش ��رة منت�سب ��ي ال�شرك ��ة بال ��دوام
الر�سمي.
وتع ��د �شركتا نف ��ط ذي ق ��ار و�شركة اور
العام ��ة للمخت�ص ��ة ب�إنت ��اج القابل ��وات
واال�س�ل�اك ومقاط ��ع االملنيوم م ��ن �أكرب
ال�ش ��ركات العامل ��ة يف حمافظ ��ة ذي قار
وت�ضم �شركة اور لوحدها �أكرث من ثالثة
�آالف منت�س ��ب فيما تدي ��ر �شركة نفط ذي
قار ع�شرات احلقول النفطية يف الغراف
والنا�صرية وحقل �صبة ويعمل فيها عدة
�آالف من العمال واملهند�سني والفنيني.

مي�سان ..عزوف الكادر ال�صحي عن التلقيح� ..سكون و�سط عا�صفة الإر�شادات والن�صائح
متا�س��ه املبا�ش��ر م��ع املر�ض��ى يجعل��ه يف خط��ر التعر���ض الدائم
للإ�صاب��ة بالفايرو�س��ات املختلف��ة عل��ى الرغ��م م��ن اتخ��اذه
احتياط��ات الوقاي��ة الت��ي يو�ص��ى به��ا ك�إج��راءات وقائية مثل
ارت��داء الكمامة وا�ستخدام املعقمات والكح��ول ب�صورة م�ستمرة
ولكنه��ا مل حتم��ه م��ن �ش��ر اال�صاب��ة بفايرو���س كورون��ا .عماد

ر�س��ن  42عاما يعم��ل يف �صيدلية داخ��ل احد الأحي��اء ال�شعبية
يف مدين��ة العمارة وموظ��ف يف احد املراك��ز ال�صحية يف املدينة
ب�صفة مع��اون �صيديل وق�ضى يف وظيفته ما يقارب  22عاما بعد
تخرج��ه من املعهد الطبي ويزاول عمله يف ال�صيدلية بعد �إمتام
عمله املهني والوظيفي يف املركز.

 مي�سان  /مهدي ال�ساعدي
ا�صيب عم ��اد بفايرو�س كورونا �أ�س ��وة بالغالبية
م ��ن زمالئ ��ه العامل�ي�ن يف امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة
لتعامله ��م ب�ص ��ورة مبا�ش ��رة م ��ع املر�ض ��ى وعلى
اعتبارهم خط ال�صد االول �ضد هجوم الفايرو�س
الذي قاد حمالت متتالية دقت على �أثرها نواقي�س
اخلط ��ر الزدي ��اد اال�صابة بني مواطن ��ي املحافظة
ولكن ��ه ت�شافى منه .وعلى الرغ ��م من التو�صيات
واالر�شادات التي تو�صي بالتطعيم والتلقيح �ضد
الفايرو� ��س ال ��ذي ال ي�ستثن ��ي �أحدا م ��ن اال�صابة
لكن عماد م ��ا زال ميار�س عمل ��ه دون تلقي اللقاح
عل ��ى الرغم من توف ��ره يف املكان ال ��ذي يعمل فيه
ومل يك ��ن ال�شخ�ص الوحيد م ��ن الو�سط ال�صحي
يرف�ض ا�ستخدام اللقاح بل يوجد مثله الكثري.
م ��ا زال العدي ��د م ��ن الك ��وادر ال�صحي ��ة والطبية
يرف� ��ض فك ��رة التطعي ��م والتلقيح �ض ��د فايرو�س
كورون ��ا اىل درج ��ة خلفت عند الكث�ي�ر من العامة
ع ��دة ت�س ��ا�ؤالت وعالم ��ات ا�ستفه ��ام ع ��ن ال�سبب
ال ��ذي يدف ��ع جن ��ود خ ��ط ال�ص ��د االول اىل رف�ض
ا�ستخدام ��ه ومعرف ��ة بي ��ان الدواف ��ع والأ�سب ��اب
اجلوهرية لديهم لرف�ضه.
احم ��د �ساه ��ي (ا�س ��م م�ستعار) لطبي ��ب تخ�ص�ص
يف دائ ��رة �صح ��ة مي�س ��ان يق ��ول يف معر�ض الرد
ع ��ن رف�ضه تلق ��ي اللق ��اح "ما زل ��ت �أ�ؤم ��ن بفكرة
ان اللق ��اح غري �آم ��ن الت�أث�ي�رات امل�ستقبلية وعلى
امل�ست ��وى ال�شخ�صي �أرف�ض تلقي ��ه اال بعد �ضمان
ع ��دم الت�أث�ي�ر من قب ��ل ال�ش ��ركات امل�صنع ��ة وهذا
بطبيع ��ة احلال يحت ��اج اىل �سنني م ��ن الدرا�سات
والبح ��وث النظري ��ة والتجريبي ��ة وال امان ��ع من
ا�ستخدام ��ه لأي �شخ�ص فهذا امر يع ��ود �إليه اوال
واخريا".
فكرة الرف�ض تعدت احلدود (اجلندرية) للعاملني
يف املج ��ال ال�صح ��ي .ن ��دى �أ�صيب ��ت بالفايرو�س
مرت�ي�ن لعمله ��ا يف اح ��د املراك ��ز ال�صحي ��ة ب�صفة
ممر�ض ��ة تبدي ر�أيه ��ا باملو�ضوع "رغ ��م �إ�صابتي
وملرت�ي�ن بالفايرو� ��س اال اين امان ��ع ا�ستخ ��دام

اللق ��اح فثقتي بالعالج اكرب من ثقت ��ي با�ستخدام
التطعيم على اعتبار ان العالج م�أمون امل�ضاعفات
الثانوي ��ة لدرجة كبرية وجتربت ��ي على امل�ستوى
ال�شخ�ص ��ي مع ��ه كب�ي�رة ولكن املو�ض ��وع يختلف
جذريا عن اللقاح" .الر�أي الذي يلتزم به البع�ض
مل ي�ؤث ��ر عل ��ى �آخري ��ن م ��ن العامل�ي�ن يف املج ��ال
نف�س ��ه فعلي عل ��وان املمر�ض ال�صح ��ي البالغ من
العم ��ر  51عاما ل ��ه ر�أي خمتلف متام ��ا "كنت من
الراف�ضني لتلقي اللق ��اح ولكني عملت يف ردهات
ع ��زل للم�صابني بالفايرو� ��س يف مركز كوفيد يف
املحافظ ��ة وكنت على متا� ��س مبا�شر مع امل�صابني
ور�أي ��ت حالة تردي الكثري منهم وانا اعاين ا�صال
م ��ن داء ال�سكري فوجدت خال�ص نف�سي من فكرة
اال�صابة باملر�ض يف تلقي اللقاح".
ويف نف� ��س املكان الذي يعمل في ��ه علي يوجد من
يخالفه بال ��ر�أي املعاون الطبي كاظ ��م جبار يعلق

عل ��ى املو�ض ��وع بجدي ��ة اك�ب�ر "تخل ��ت ال�شركات
امل�صنع ��ة للقاح عن حتم ��ل اي م�س�ؤولية جتاه اي
م�ضاعف ��ات قد ي�سببها اللقاح وو�ضعت النا�س يف
حقل جتارب ال�ستخ ��دام اللقاح عليها وارف�ض ان
اكون ميدانا للتجارب لأي لقاح او عالج مهما كان
نوعه وم�ستوى ت�أثريه".
وبعيدا عن القطاع ال�صحي والعاملني فيه وقريبا
م ��ن املو�ضوع ذات ��ه ت�أثر الكثري م ��ن العاملني يف
القطاعات املختلفة ب� ��آراء الراف�ضني لتلقي اللقاح
م ��ن �أبناء الو�س ��ط ذي العالقة ،يع�ب�ر حيدر وهو
رجل �أمن برتبة رائد يف ال�شرطة عن ر�أيه "عندما
�أرى غالبية العاملني يف القطاع ال�صحي ي�أخذون
اللقاح �سيك ��ون يل ر�أي �آخر يف املو�ضوع ور�أيي
حاليا من ر�أيهم وقد �سمعت منهم ان اللقاح ي�سبب
العدي ��د من الت�أث�ي�رات اجلانبية منه ��ا التجلطات
وهم اهل االخت�صا�ص".

ع ��زوف الغالبي ��ة من مواطن ��ي حمافظ ��ة مي�سان
ع ��ن تلق ��ي اللقاح رغ ��م توف ��ره ب�أنواع ��ه املختلفة
يف امل�ؤ�س�س ��ات واملراك ��ز ال�صحي ��ة يف املحافظة
ول ��د قلقا كب�ي�را لدى املعني�ي�ن واملتابع�ي�ن لل�ش�أن
ال�صحي مم ��ا دفع بوف ��د منظمة ال�صح ��ة العاملية
برفق ��ة وف ��د وزارة ال�صح ��ة العراقي ��ة لزي ��ارة
املحافظ ��ة يف  / 11م ��ن �شهر مت ��وز اجلاري "من
�أج ��ل تنفيذ فعاليات توعوي ��ة �صحية حول �أهمية
التلقي ��ح بلقاح كوفي ��د  19ملنع انت�ش ��ار فايرو�س
كورونا يف مناطق املحافظة والتعريف ب�ضرورة
اللق ��اح و�أهميت ��ه الكبرية يف حماي ��ة املواطنني"
بح�س ��ب ما افاد املتح ��دث الر�سم ��ي لدائرة �صحة
مي�سان حممد الكناين.
الفعالي ��ات التثقيفي ��ة والور� ��ش ح ��ول ال�صح ��ة
والوقاي ��ة م ��ن اال�صاب ��ة بالفايرو� ��س وللتعريف
ب�أهمي ��ة اللقاح ا�ستمرت لأي ��ام عديدة وا�ستهدفت

رج ��ال الإع�ل�ام ومنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين يف
املحافظة وكانت بتنظيم دائرة ال�صحة بالتعاون
م ��ع منظم ��ة ال�صح ��ة العاملية والفري ��ق االعالمي
لل ��وزارة تلتها حملة تلقي ��ح يف املدينة الرتفيهية
يف املحافظ ��ة ومب�شارك ��ة الك ��وادر ال�صحي ��ة
العامل ��ة يف وحدات التح�ص�ي�ن ولكنها مل ت�سجل
�أي�ض ��ا اقباال كب�ي�را .قلة الإقبال عل ��ى تلقي لقاح
فايرو� ��س كورون ��ا رغ ��م الفعالي ��ات والن ��دوات
والور�ش التثقيفية ولد اال�ستغراب لدى العاملني
يف مرك ��ز �صح ��ة املحافظة "نالح ��ظ يف حمافظة
مي�س ��ان �ضعفا كبريا يف الإقبال عل ��ى �أخذ اللقاح
وه ��و لقاح �آمن وفع ��ال اما ال ��دول املتقدمة قامت
بالتلقي ��ح وبن�سب عالي ��ة �أدت �إىل توفري احلماية
له ��م ولعوائله ��م" .يق ��ول مدير عام دائ ��رة �صحة
مي�س ��ان الدكت ��ور علي الع�ل�اق يف ت�صري ��ح نقله
مكتبه االعالمي.

وي�ضي ��ف "الكث�ي�ر من ال ��دول تعاين م ��ن النق�ص
يف اللقاحات والعراق لدية ثالثة �أنواع منها ذات
املنا�شىء الر�صينة املتوفرة يف جميع امل�ؤ�س�سات
ال�صحي ��ة وه ��و جم ��اين و�إن ع ��دد امللقح�ي�ن يف
الع ��راق و�صل �إىل �أكرث من مليون ومل ت�سجل اية
اعرا�ض جانبية خلطورة اللقاح" .
ازدي ��اد اال�صاب ��ات ب�ي�ن مواطن ��ي املحافظ ��ة
خ�صو�ص ��ا �إث ��ر املوج ��ة الثالث ��ة للفايرو� ��س دفع
النقابات واالحتادات االعالمية والثقافة والفنية
لتبن ��ي حم�ل�ات اعالمي ��ة مكثفة حل ��ث املواطنني
ودفعه ��م جت ��اه مناف ��ذ التلقي ��ح م ��ن �أج ��ل تلق ��ي
اللق ��اح وحماية نف�سه وعائلت ��ه من خطر اال�صابة
بالفايرو� ��س حيث كان لنقاب ��ة ال�صحفيني ونقابة
الفنانني واحتاد احلقوقيني وغريها يف املحافظة
دور كب�ي�ر وممي ��ز يف تدعي ��م ثقاف ��ة التح�ص�ي�ن
�ض ��د املر� ��ض يف املحافظ ��ة .االقب ��ال الوا�س ��ع
عل ��ى منافذ لق ��اح فايرو�س كورون ��ا املنت�شرة يف
املراك ��ز ال�صحية يف عم ��وم املحافظ ��ة كان بادرة
انفتاح وتوج ��ه �أويل بعد الع ��زوف عن تلقيه من
قب ��ل الكثريي ��ن حيث "و�ص ��ل ع ��دد امللقحني �ضد
فايرو�س كورونا ليوم الأحد  / 25من �شهر متوز
فق ��ط  2205مواطن�ي�ن م ��ن �أبن ��اء املحافظة وهي
اعل ��ى ن�سبة ت�سجلها دائرة �صح ��ة املحافظة بعدد
امللقح�ي�ن خالل الأيام املا�ضية" .بح�سب ما �أفادت
به �شعبة الإعالم يف دائرة �صحة مي�سان.
ولع ��ل الب ��وادر �ستفت ��ح �سب�ل�ا جدي ��دة يف تقب ��ل
اللقاح من قبل الكوادر العاملة يف املجال ال�صحي
بعك�س ما ي ��راه عماد ر�سن ورفاقه وي�ساعدها يف
تغيري نظرتهم عن اللقاح والتطعيم.
يق ��ول عماد "�أن ��ا ال �أويل اهتماما ا�ص�ل�ا للإ�صابة
بالفايرو�س �سبق و�أن �أ�صابني ومل اعر له اهتماما
ليقين ��ي وثقت ��ي باالدوي ��ة والعالج ��ات املتوف ��رة
ع�ش ��ت معه لأك�ث�ر من ا�سب ��وع ومار�س ��ت حياتي
ب�صورة طبيعية بالرغ ��م من احلجر الذي فر�ضته
على نف�سي وان �أ�صابني مرة اخرى �س�أعيد الكرة
عليه با�ستخ ��دام العالج �أي�ضا وهذه بكل �صراحة
�أ�سبابي التي تدفعني لعدم التلقيح".
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معالي الكلمة

الأندية الوهمية تخ ّبطت ب�أموال الوزراء ..وال دور لرئي�سي الدولة والحكومة في الريا�ضة

 عمـار �سـاطع

�أولمبية بال نتائج!

 ع�ضوات االتحادات يعتكفن في البيوت  ..و�ضعف المركزية �أف�شل رعاية الموهوبة!
 بغداد� /إياد ال�صالحي
يف ظ � ّ�ل امل�ش ��اغل الكث�ي�رة مل�س� ��ؤويل
الريا�ض ��ة بحث ًا عن حل ��ول ناجعة لأزمات
والأندي ��ة
�أربك ��ت عالق ��ة االحت ��ادات ِ
م ��ع قواع ��د الألع ��اب املوكل ��ة ب�صناع ��ة
الأبط ��ال ،نتيج ��ة ال�ص ��راع الدائ ��ر ح ��ول
املواق ��ع ،ظ ّل ��ت بط�ل�ات الريا�ض ��ة يعانني
الأم ّري ��ن ،غي ��اب دور اللج ��ان الن�سوي ��ة
يف االحت ��ادات املركزي ��ة ع ��ن �أداء مهامّها
من جه ��ة ،وفقر عط ��اء �أندية الفت ��اة التي
ع ��ادت اىل الواجه ��ة م ��ن خ�ل�ال موافق ��ة
وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة عل ��ى طلب ��ات
الت�أ�سي� ��س من جه ��ة �أخ ��رى ،ف�ضاعت يف
خ�ضم ذلك الريا�ضي ��ات املوهوبات بوقت
مب ّكر من ممار�ستهن �ألعابهن ّ
املف�ضلة ،وال
بحكم التقاليد
متي�سرة لتعوي�ضهن ُ
بدائل ّ
املجتمعية التي مازالت حُمبطة و�أبعدتهن
ع ��ن االنتم ��اء للأندي ��ة خوف ًا م ��ن عواقب
ال�سلطة الذكوري ��ة يف بيوتهن وانتقادات
ال�شارع اجلارحة!
(امل ��دى) �صارحت خب�ي�رة العمل الأوملبي
الوطن ��ي د�.إميان �صبيح مبح ��اور م�ؤ ّثرة
يف مل ��ف الريا�ضة الن�سوية لتقييم جتربة
(ن ��ادي الفت ��اة) والعالق ��ة ال�سرتاتيجي ��ة
املفق ��ودة بين ��ه وب�ي�ن جل ��ان االحت ��ادات
املخت�ص ��ة بال�ش� ��أن الن�س ��وي ،فخرج ��ت
بر�ؤية جديدة تعيد فتح امللف على مكاتب
م�س� ��ؤويل الدولة النقاذ بط�ل�ات الريا�ضة ميك ��ن الأخذ ببع� ��ض ا�ستعرا�ضاتها وذلك
لعدم وجود بطلة �أو فريق ريا�ضي خا�ص
من �سيا�سة متويت �آمالهن بفعل فاعل!
به ��ا ،ف ��كل البط�ل�ات ميتلك ��ن تاريخ� � ًا يف
تفرقة الجن�سين
�ألعابه ��ن و�سبق �أن مثل ��ن �أندية خمتلطة،
 م ��ا ه ��دف �إن�ش ��اء ن ��ادي الفت ��اة يف بغ ��داد وكن ��ت �أمتن ��ى �أن تتجه �أندي ��ة الفتاة اىل
واملحافظات وهناك ع�شرات الأندية واالحتادات املدار� ��س لت�أت ��ي بجي ��ل جديد ،لك ��ن طاملا
�أن البداي ��ة غ�ي�ر ّ
تُعنى بريا�ضاتها؟
خمط ��ط لها فم ��ن امل�ؤكد
 مل تك ��ن �أندي ��ة الفت ��اة ولي ��دة التكوين �أن امل�ش ��روع �سيف�ش ��ل� .صراح ��ة ال ُنحمّلم ��ا بع ��د ع ��ام � ،2003إذ كان له ��ا وج ��ود كل ذلك ملن �أق� � َد َم على رئا�سة هذه الأندية،
قب ��ل ذل ��ك ب�سن�ي�ن طويل ��ة عم ��دت القيادة بل م ��ن �أعطى املوافقة عل ��ى ت�أ�سي�سها من
الريا�ضي ��ة وقته ��ا اىل تفرق ��ة الرجال عن دون درا�س ��ة وال موقع ي�صلح للتدريب �أو
نتح�سر على
الن�ساء بدء ًا من ط�ل�اب الرتبية الريا�ضية ت�أهي ��ل الالعبات ،فا�صبحن ��ا
ّ
و�إنته ��اء مب� ّؤ�س�س ��ات الريا�ضي�ي�ن ،وكان �أندث ��ار �ألعاب مث ��ل الكرة الطائ ��رة وكرة
اله ��دف تو�سعة قاع ��دة الألع ��اب الن�سوية ال�سلة واجلري يفرت�ض �أن تدمي �أن�شطتها
م ��ن املوهوب ��ات املغم ��ورات ،لك ��ن م ��ا �أندية الفتاة النتقاء الالعبات الكفوءات.
ح ��دث �أن ه ��ذه الأندي ��ة اعتم ��دت عل ��ى
الكيان االعتباري
الريا�ضيات اجلاه ��زات يف ال�ساحة ،ومع
�أن ع ��زل الريا�ضي ��ات يف بع� ��ض مناط ��ق  وم ��ا �س ��بب انح�س ��ار ان�ش ��طتها �إن مل تك ��ن
الع ��راق �ض ��رورة كونه ��ا طبيع ��ة مُدنه ��ا بع�ضها قد جت ّمد؟
متن ��ع ممار�س ��ة الفت ��اة للريا�ض ��ة يف ن ��ا ٍد � -أو ًال ع ��دم وج ��ود مق ��ار له ��ذه الأندي ��ة
خمتل ��ط ،لكن من املهم الإ�ش ��ارة اىل �أغلب متنحها “الكيان االعتب ��اري” الذي يُ�شعر
�أندي ��ة الفتاة وهمية مثلم ��ا زرتها بعد عام الالعبة املوهوب ��ة بالثقة للتوجّ ه اليه دون
و�صدمتُ لعدم ر�ؤيت ��ي �أي فتاة ،تردّد ،وثاني ًا جميع وزراء الريا�ضة ما بعد
التغي�ي�ر ُ
و�إمنا توجد غرف ��ة بائ�سة يف ركن من نا ٍد ع ��ام  2003حر�ص ��وا عل ��ى من ��ح الأموال
مع�ّي�نّ مُع ّل ��ق على باب ��ه (نادي فت ��اة  )....لأندي ��ة الفت ��اة مل�ساعدتها عل ��ى التعاقد مع
وال وج ��ود ل�ل��إدارة وال امللع ��ب وال �أي مدربات ميكن �أن يجتهدن بتدريب العبات
خط ��ة وا�ضحة لرعاية ريا�ضة املر�أة مثلما جُ ��دد� ،إال �أن التخ ّب ��ط يف ا�ستخ ��دام تل ��ك
يت ��م العناية بها يف �إي ��ران واخلليج ،لهذا الأموال دف ��ع �إداراته ��ا ال�ستقطاب العبات
�أندث ��رت �أندي ��ة الفتاة �سريع� � ًا بعد  2003حمرتفات للتناف� ��س على �أح ��راز الألقاب،
�إال نادي�ي�ن ال �أكرث يوا�ص�ل�ا العمل بجهود وه ��ذا ت�ص� � ّرف غ�ي�ر مهن ��ي وال عمل ��ي.
واقعية.
جترب ��ة �أندية الفت ��اة يف بلدنا تبقى فقرية
وت�ستوج ��ب التناف�س �ضمن فئة النا�شئات
 ه ��ل �أ ّدت �أندية الفتاة دورها الذي �أنبثقت من �صع ��ود ًا بع ��د �سن�ي�ن ع� �دّة اىل م�ست ��وى
�أجله؟
ال�شابات ،وهنا �أ�شيد بن�شاط ناديي الفتاة
 يف كل الظ ��روف مل ت� ��ؤ ِد دوره ��ا يف حمافظت ��ي النج ��ف وكرب�ل�اء اللذي ��ناملطل ��وب ،ال يوج ��د قان ��ون النبث ��اق هذه خدما امل ��ر�أة النجفية والكربالئية ريا�ضي ًا
االندي ��ة ،وال بن ��ى حتتي ��ة وال خط ��ط برغ ��م ك ��ون مدينتهم ��ا حُما ِفظ ��ة ج ��د ًا،
و�سرتاتيجي ��ات وم ��اذا ُي ��راد منه ��ا ،وال ف�ض ًال عن دع ��م امل�س�ؤول�ي�ن فيهما الن�شطة
تقيي ��م للعم ��ل بني ف�ت�رة و�أخ ��رى ،كما ال النادي�ي�ن ،وتوف�ي�ر قاعت�ي�ن للريا�ضي ��ات

االتحاد الألماني للدراجات يعتذر
لمناف�س جزائري

ب�أب ��رز البط�ل�ات ،وك ��ذا احل ��ال بالن�سب ��ة
للمُحاف ��ظ فم ��ن الواج ��ب �أن يدع ��م ن ��ادي
الفت ��اة كون ��ه يحم ��ل ا�س ��م املحافظ ��ة
كواجه ��ة مُ�شرقة للريا�ض ��ة فيها ،و�أجد من
ال�ض ��روري ار�س ��ال الإدارات امل�س�ؤول ��ة
ع ��ن �أندية الفت ��اة اىل معاي�ش ��ات خارجية
لالط�ل�اع على جتارب ال ��دول الناجحة يف
ه ��ذا املف�ص ��ل املهم م ��ن الريا�ض ��ة ،فجميع
التج ��ارب الناجحة يف اخل ��ارج هي ثمرة
املركزية القوي ��ة باتخاذ الق ��رار و�سيطرة
الدول ��ة على املن�ش� ��أة واملال ،ومل ��ا �ضعفت
املركزية يف بلدنا �ضعفت معها امل� ّؤ�س�سات
امل�س�ؤولة عن رعاية الفتاة املوهوبة ومنها
�أنديتها املتخ�ص�صة.
ال�سباق االنتخابي

وامل�شجع ��ات وحتفيزهن بتذليل املعوّ قات
ّ
وحماي ��ة من�ش�آته ��ن ليمار�س ��ن الريا�ض ��ة
بحرية من دون قيود.
 وه ��ل تقاط ��ع عمله ��ا م ��ع اللجان الن�س ��وية يف
االحتادات الريا�ضية؟
 �س� ��ؤال كن ��ت �أمتن ��ى �إثارت ��ه يف الإعالممن ��ذ زم ��ن طوي ��ل ،نح ��ن نفتق ��د اللج ��ان
الن�سوي ��ة يف االحت ��ادات ،وال نع ��رف �أي
دور يق ��وم به العن�ص ��ر الن�سوي الفائز يف
االنتخاب ��ات با�ستثن ��اء البع� ��ض مثل كرة
ال�سلة حيث لدى د.و�س ��ن حنون ن�شاطات
وا�سع ��ة ،وعملي ًا م ��ن ال�صعب التقاطع بني
�أندي ��ة الفت ��اة واللج ��ان الن�سوي ��ة الفاعلة
يف االحت ��ادات (�إن وجدت) كون عالقتهما
حيوية وكالهما يكمل الآخر ،ولديّ جتربة
بع ��د ع ��ام  2003عندم ��ا تر�أ�س ��تُ احت ��اد
الريا�ض ��ة الن�سوي ��ة وطالبت بح ّل ��ه الحق ًا
لتعار� ��ض م�شاركاته اخلارجي ��ة مع الفرق وتعتكف يف بيتها ،يجب حما�سبة العن�صر
الن�سوي ��ة اخلا�ص ��ة باالحت ��ادات املركزية الن�سوي عن غياب �أن�شطته ُ
و�ضعف دوره
الت ��ي اعرت� ��ض �أح ��د م�س�ؤوليه ��ا قائ ًال (ال يف احل ��راك الريا�ضي عامّة بعد �إنتهاء كل
�أوافق على م�شاركة فريقي با�سم احتادكم م�ؤمتر انتخابي ،ثم تحُ َّمل امل�س�ؤولية اىل
فنح ��ن �أوىل بالذه ��اب اىل البطولة) وهو كافة �أع�ضاء االحت ��اد ولي�س ممثلة اللجنة
ّ
حمق يف ذل ��ك ،ثم �أن تواجد ف ��رق ن�سوية الن�سوية فقط.
ب�إمكاني ��ات ذاتية ي�صع ��ب مقارنتها بفرق
تابع ��ة الحت ��ادات معتم ��دة دولي� � ًا ولديها  هل ت�ؤ ّيدين دمج �أندية الفتاة �ض ��من م� ّؤ�س�س ��ة
قاع ��ات وميزاني ��ات ومل ت�ستط ��ع حتقيق ت�ستحدث لريا�ضاتها �أم تركها م�ستقلّة؟
�ش ��يء فما بالك باحت ��اد الريا�ضة الن�سوية  -تركها م�ستقلة �أف�ضل ،مع حتديد �ضوابط
ال�ضعيف م ��ن كل النواحي املادية والفنية م�شاركاته ��ا �ضم ��ن ان�شط ��ة االحت ��ادات
والبنى التحتية؟!
املركزية ب�أعمار النا�شئ ��ات فقط كي تبادر
هذه الأندي ��ة بالبحث عن املوهوبات ب�سن
التحري الإعالمي
�صغرية ميكن اال�ستفادة م ��ن قِيم تعاقدها
ّ
 وما احلل يف هذه الفقرة حتديد ًا؟
م ��ع الأندية الأخرى عندم ��ا ي�صبحن ب�سن
 �أمتنى على الإعالم الريا�ضي �أن يتح ّرى  18عام� � ًا لزي ��ادة م ��وارد �أنديته ��ن الت ��يمبهني ��ة وحيادي ��ة ع ��ن جمي ��ع االحتادات ت�سه ��م يف االحت�ض ��ان والرعاي ��ة ،وعل ��ى
التي ت�ض ��م العنا�صر الن�سوي ��ة ،وي�س�ألهم وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة تق ��دمي الدعم
�:أي ��ن ن�شاطك ��م وم ��اذا قدّمتم بع ��د فوزكم الكام ��ل لن ��ادي الفت ��اة باعتب ��اره �شريان� � ًا
باملن�صب؟ فال يجوز �أن تتحوّ ل �أي ع�ضوة رئي�سي� � ًا ينق ��ل الالعب ��ة م ��ن املجه ��ول اىل
ت�شغ ��ل مقع ��د ًا يف االحتاد اىل جم� � ّرد رقم ع ��امل ال�شهرة ،ويرفد الأندي ��ة واملنتخبات

 طوكيو /د ب ا
اعت ��ذر باتري ��ك مو�س�ت�ر املدي ��ر الريا�ض ��ي
لالحت ��اد الأمل ��اين للدراج ��ات ،ع ��ن �إدالئ ��ه
بت�صريح ��ات عن�صرية خ�ل�ال �سباق دراجات
عك�س عقارب ال�ساعة يف �أوملبياد طوكيو.
وخ�ل�ال ب ��ث مناف�س ��ات �سباق عك� ��س عقارب
ال�ساع ��ة للدراج ��ات عرب �شبك ��ة “ايه ار دي”
التليفزيون ��ة الأملاني ��ةّ ،
حث مو�س�ت�ر الدراج
نيكيا� ��س ارنت على مالحقة مناف�س جزائري
�أثناء التوقف يف ا�سرتاحة لتناول املرطبات.
وق ��ال مو�س�ت�ر“ :يف خ�ض ��م اللحظ ��ة وم ��ع

 ومن امل�س�ؤول عن ذلك؟
 �أرى الب ��د �أن تب ��ادر الدول ��ة بت�صحي ��حاحلركة الأوملبي ��ة كوننا من �أعرق البلدان
يف الإدارة قب ��ل الريا�ض ��ة ،فالعراق �أ�سهم
يف ت�أ�سي� ��س عدي ��د االحت ��ادات العربي ��ة،
وتز ّعم ��ت �شخ�صي ��ات عراقي ��ة قي ��ادة
االحت ��ادات العربية والآ�سيوية يف �أزمان
�سابق ��ة ،ولوطنن ��ا الري ��ادة يف رعاي ��ة
كث�ي�ر م ��ن امل�ؤمت ��رات العلمي ��ة الريا�ضية
�ضم ��ن املنطق ��ة ،وه ��و م� ّؤ�س� ��س ب ��ارز
لكلي ��ات الرتبية البدنية وعل ��وم الريا�ضة
عربي� � ًا ،ولي�س �صعب� � ًا �أن يحظ ��ى بحركة
�أوملبي ��ة تلي ��ق ب�سمعت ��ه ال�سابق ��ة متى ما
�أهت ��م امل�س� ��ؤول به ��ا� ،إذ مل ي�أخ ��ذ رئي� ��س
الدول ��ة ورئي�س جمل�س ال ��وزراء دورهما
احلقيق ��ي يف الريا�ضة التي ال تعتمد على
وزارة ال�شباب واللجنة الأوملبية الوطنية
فق ��ط ،فالريا�ض ��ة العراقي ��ة بحاج ��ة اىل
�سيا�سة جديدة ّ
تن�شط مهامها يف املجتمع
بال�صح ��ة والأمان
ك ��ون ر�سائله ��ا بليغ ��ة
ّ
وال�س�ل�ام والعط ��اء وحت ��ى االن�ش ��راح
با�شاعة ال�سعادة بني النا�س.

هنا نطرح الت�سا�ؤالت التالية :كيف
يمكن �أن يُدار المكتب التنفيذي للجنة
فعالة وغير
الأاولمبية بهكذا �صورة غير ّ
مُ جدية وهو الجهة التنظيمية والراعية
للم�شاركات العراقية في دورات الألعاب
الأولمبية ودورات الألعاب الآ�سيوية
والدورات العربية ودورات الت�ضامن
الإ�سالمي،

�أكد ال �أمل لريا�ضتنا بعد  50عام ًا من الف�شل والملل
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ال�ضغ ��ط الذي عانين ��ا منه يف تل ��ك اللحظة،
�أ�س� ��أت اختيار الكلم ��ات� ،أنا �آ�س ��ف ،ميكنني
فق ��ط �أن �أعت ��ذر ب ُعم ��ق ،ال �أقلل م ��ن قيمة �أي
�شخ�ص».
و�أ�ض ��اف “لدين ��ا العديد م ��ن الأ�صدقاء ذوي
�أ�صول من �شمال �إفريقيا ،كما قلت �أنا �آ�سف».
من جانبه �أو�ضح االحتاد الأملاين للريا�ضات
الأوملبية �أن ��ه ي�ساند القيم الأوملبية لالحرتام
واللعب النظيف والت�سام ��ح ،و�أنه �سيجتمع
مبو�سرت ب�ش�أن ه ��ذا الأمر ،م�شري ًا �إىل �أهمية
االعت ��ذار ال ��ذي تق� �دّم ب ��ه املدي ��ر الريا�ض ��ي
لالحتاد الأملاين للدراجات.

� أين �أنت من قوى احلراك الأوملبي واالحتادي
والناديوي اليوم بكل ارها�صاته؟
 املواق ��ع الت ��ي يج ��ري الت�سابق نحوهاللف ��وز به ��ا والتح ّك ��م مبقدراتها ل ��ن تغيرّ
من نظرتي للريا�ض ��ة ب�أنها �أنقى من كل ما
يجري بعي ��د ًا عن مبادئها ،كن ��ت و�س�أبقى
الع ��داءة �إميان �صبيح قب ��ل كل الألقاب ،مل
�أنقطع عن الريا�ضة حتى �آخر دورة للجنة
الأوملبية قبل انتخابات �آذار  2021ب�صفتي
ع�ض ��وة جلن ��ة اخلرباء ،لك ��ن االرها�صات
ت�شجعني على اال�ستمرار وق ّررتُ
وقتها مل ّ
االن�سح ��اب م ��ع ث ّلة م ��ن اخل�ب�راء ،وقبلها
ج ّرب ��تُ �أن �أخو� ��ض ال�سب ��اق االنتخاب ��ي
للتواج ��د يف احت ��اد �ألعاب الق ��وى بهدف
تطوي ��ر اللعبة ،ومل يحالفن ��ي احلظ لعدم
انتخاب ��ي م ��ن قبل الهيئ ��ة العام ��ة التي ال
يُخف ��ى دوره ��ا املر�س ��وم واملُ ّ
خط ��ط له ��ا
كبقية الهيئات لغايات معلومة ،حتى �أيقنا
ب� ��أن حلق ��ة الهيئات املرتابطة ب�ي�ن النادي
واالحت ��اد والأوملبي ��ة حل�س ��م الت�صوي ��ت
مل�صلحة ا�س ��م ما حتكمه ��ا توافقات لي�ست
بال�ضرورة تن�سجم م ��ع م�صلحة الريا�ضة
يف تغيري �إدارات بع�ض املواقع ،وتكفيني
مدة ا�شتغايل �ضم ��ن الهيئة امل�ؤقتة لإدارة
الريا�ض ��ة ع ��ام  2003والت ��ي جنح ��ت يف
�إر�س ��اء قواع ��د العم ��ل ّ
املنظ ��م يف �أ�صعب
ف�ت�رة �شهده ��ا تاري ��خ ريا�ض ��ة الع ��راق
املرتاجعة كثري ًا يف الوقت احلا�ضر.

ال �ش ��يء �أبل ُغ من تلك ال�صورة التي ظهر فيها وفدنا الأوملبي وهو يدخل
يف طاب ��ور ا�ستعرا�ض ال ��دول امل�شاركة يف دورة الألع ��اب الأوملبية يف
طوكيو ،اجلارية �أحداثها الآن!
نع ��م ..ال �شيء �أبلغ من تلك ال�صورة الهزيلة ،يف م�شاركة عراقية هي الـ
 19يف تاري ��خ م�شاركات ��ه الأوملبي ��ة التي مل تنقطع ،لك ��ن هذه امل�شاركة
تعترب الأفقر من حيث عدد الريا�ضيني!
قد ي�سوّغ الكثري ملا حدث من ٍ ّ
تدن غري م�سبوق يف واقع ريا�ضتنا ،وربمّ ا
يتط ّرق البع�ض الآخر اىل مربّرات يدافع فيها عن هذه امل�شاركة وما �آلت
�إلي ��ه م ��ن �صورة �شوّهت ما تبق ��ى من ريا�ضة الع ��راق الأوملبية ،متع ّكز ًا
على �شمّاعة التدهور احلا�صل يف ّ
قطاع الريا�ضة� ،أو اىل تداعيات �أ ّثرت
ب�شكل �أو ب�آخر عل ��ى متكني الريا�ضيني من الدخول يف �ألعاب وفعّاليات
كان الع ��راق �أجدر باملناف�سة فيه ��ا ،مبقابل ال�صراع ��ات التي ن�شبت بني
�أط ��راف و�شخ�صيات يف فرتة انتخابات املكتب التنفيذي و�أهمل من ُهم
�أجدر بتمثيلن ��ا يف دورة �أوملبية جتمع �أبناء املعمورة وينتظرها العامل
كل �أربعة �أعوام!
غ�ي�ر �أن املنطق يفر�ض علينا �أن نكون واقعي�ي�ن و�أكرث �صراحة� ..إذ �أنه
م ��ن غ�ي�ر املُمكن تقبّل م ��ا حدث من تراج ��ع وانهي ��ار يف ريا�ضتنا بدليل
حمفل
االكتفاء بتواجد ثالث ��ة ريا�ضيني فقط ليكونوا �سفراء الوطن يف ٍ
ُيع ��د الأك�ث�ر مت ّي ��ز ًا يف ع ��امل الريا�ضة ،يف وق ��تٍ كان يفرت� ��ض باملكتب
التنفي ��ذي للجن ��ة الأوملبي ��ة �أن يخطط وفق� � ًا لربنامج علم ��ي ومدرو�س
ب�إجت ��اه زيادة �أع ��داد امل�شاركني عرب احل�صول عل ��ى البطاقات املجانية،
ال �أن يرف�ض الزجّ بريا�ضيني بحجّ ة عدم حتقيق النتائج املرجوّة ،وك�أن
الأمر يُعنى بخطف امليداليات والتناف�س عليها قريب املنال!
للأ�سف ف�إن الأوملبية مل ُتف ّكر ب�شكل عملي ،و�أكتفت بالتواجد يف م�شاركة
ت ��درك متام ًا ب�أنها بائ�سة ،بدليل �أن رئي� ��س اللجنة ته ّرب من م�س�ؤوليته
الأوىل ع�ب�ر ت�صريحه الناري مع انطالق مناف�س ��ات الدورة ،بالقول �إن
“املكتب التنفيذي للجنة الأوملبية غري م�س�ؤول عن م�شاركة الريا�ضيني
يف دورة طوكي ��و ،و�إن االحت ��ادات الريا�ضي ��ة ه ��ي املعني ��ة بالأم ��ر يف
ت�أهيل الريا�ضيني و�إعدادهم فني ًا”! ت�صريح يجيز للجنة الأوملبية بعدم
وج ��ود دور لها يف م�شارك ��ة ريا�ضييها بدورة الألع ��اب الأوملبية وي�ؤ ّكد
على وجود ف ��ارق �شا�سع يف م�ستوى التوا�صل واالرتباط الإداري �أو ًال
والفني ثاني ًا بني االحتادات الريا�ضية واملكتب التنفيذي!
وهن ��ا نطرح الت�س ��ا�ؤالت التالية :كي ��ف ميكن �أن ُي ��دار املكتب التنفيذي
للجن ��ة الأاوملبي ��ة بهك ��ذا �صورة غ�ي�ر فعّالة وغ�ي�ر مجُ دية وه ��و اجلهة
التنظيمي ��ة والراعية للم�شاركات العراقي ��ة يف دورات الألعاب الأوملبية
ودورات الألع ��اب الآ�سيوي ��ة وال ��دورات العربي ��ة ودورات الت�ضام ��ن
الإ�سالم ��ي ،وغريها من جت ّمع ��ات تناف�سية لفعّالي ��ات ريا�ضية خمتلفة؟
وم ��ا دور املكتب التنفيذي �إذا كان غري قادر عل ��ى الأداء بال�شكل الأمثل؟
ه ��ل �أ�صب ��ح املكتب التنفيذي واجهة فقط ،دون فع ��ل �أو عمل؟ و�أين دور
اللج ��ان العاملة من فنيني وخ�ب�راء وم�ست�شاري ��ن �أكادمييني و�أ�صحاب
خ�ب�رة م ��ن �أولئك الذي ��ن كان ��ت الأوملبي ��ة تتبجّ ح بوجوده ��م ومتنحهم
�أدوار ًا هن ��ا وهناك به ��دف التخطيط و�إعداد برام ��ج تتوافق مع معايري
�إعداد الريا�ضيني الأبطال و�إيجاد املواهب وخلق بطل �أوملبي؟!
يف احلقيق ��ة �أن اللجنة الأوملبية تعي�ش يف وا ٍد بعيد كل البُعد عن عملها
الفعل ��ي ..فه ��ي ال تفق ��ه يف عملها الأ�سا�س ��ي ..وال تري ��د �أن تفهم دورها
احلقيق ��ي ،بع ��د �أن ابتعدت كثري ًا ع ��ن �أهدافها وتنا�س ��ت ب�شكل او ب�آخر
�أن وجوده ��ا ه ��و االرتق ��اء بالعم ��ل وحت�سني �ص ��ورة امل�ست ��وى الفني
للريا�ضي�ي�ن واالهتمام بالأبطال وتو�سيع رقع ��ة التواجد يف الفعّاليات
والإ�سه ��ام يف والدة املواه ��ب مبختلف الألعاب وزجّ ه ��م يف مع�سكرات
تدريبي ��ة واي�صالهم اىل املناف�سات الأوملبي ��ة!؟ بيد �أن كل ذلك مل يتحقق
ب�سب ��ب اهتم ��ام امل�س� ��ؤول الريا�ض ��ي ب�صراع ��ات االنتخاب ��ات واعتبار
املك ��وث على عر� ��ش الأوملبية �أو مقاعد املكتب التنفي ��ذي �أهم من البحث
ع ��ن اجن ��از ريا�ضي ..وه ��ذه هي احلقيق ��ة املُرة الت ��ي ال يري ��د �إال الق ّلة
القليلة ذكرها!
نقط ��ة اخلالف الواقعي ��ة ،اليوم ،بني املت�أثرين مب ��ا ح�صل وبني اللجنة
الأوملبي ��ة ،ه ��و امل�شارك ��ة اخلجول ��ة والنتائ ��ج الفقرية ..بينم ��ا ترف�ض
الأوملبي ��ة االع�ت�راف مبا ح ��دث م ��ن (مهزلة) م�شارك ��ة طوكي ��و ..مثلما
ترف�ض متام ًا التط ّرق اىل ما جرى من خيبة للآمال �سُ جّ لتْ يف الت�أريخ..
تاريخ ريا�ضتنا الذي ميتد اىل العام !1948

�أك ��د الرائ ��د الريا�ض ��ي ممت ��از توما� ��س� ،أن
املخ�ص�صة ل�صناعة االجناز من قبل
امليزانية ّ
اللجنة الأوملبية العراقي ��ة واحتاداتها والتي
فاق ��ت  25ملي ��ون دوالر يف الع ��ام الواحد مل
ُتنف ��ق ب�ص ��ورة �سليم ��ة م ��ن قب ��ل قادته ��ا ،بل
�أه ��درت يف ال�سفرات ومن ��ح املكاف�آت و�شراء
الذمم ل�ضمان املنا�صب يف �صراع االنتخابات
وامل�شاركات الفقرية  -ح�سب قوله.
وقال توما�س للم ��دى :د�أبت اللجنة الأوملبية
الوطنية على التواج ��د يف كل دورة �أوملبية،
برغ ��م املل ��ل من ع ��دم ت�أ ّهل �أي بط ��ل �أو بطلة
بالأرق ��ام الت�أهيلي ��ة ،و�أ�صبح ��ت امل�شارك ��ة
رمزي ��ة و�شرفي ��ة لت�سجي ��ل احل�ض ��ور فقط،
وبق ��ي احل ��ال كم ��ا ه ��و ل�سن�ي�ن طويل ��ة م ��ن
دون �أن ن�ستفي ��د م ��ن درو� ��س �إع ��داد ابط ��ال
وبطالت الدول املجاورة الذين حقق بع�ضهم
امليدالي ��ات املتع� �دّدة �أو ح�سّ نوا م ��ن �أرقامهم
يف دورة طوكي ��و الأوملبي ��ة  2020اجلاري ��ة
مث ��ل الكوي ��ت وال�سعودي ��ة وقط ��ر والأردن
ولبن ��ان و�سوري ��ا والبحري ��ن والإم ��ارات
وعُمان وم�صر واجلزائر وتون�س واملغرب.
و�أ�ض ��اف :تابعن ��ا دو ًال فق�ي�رة و�صغ�ي�رة

غ�ي�ر معروف ��ة لعاملنا العرب ��ي حق ��ق �أبطالها
االجنازات وامليداليات يف الدورات الأوملبية
مث ��ل جامايكا وكو�ستاري ��كا وفيتنام وتايلند
وهونغ كونغ و�سلوفينيا وغريها ،فيما بقينا
نحن نتف ّرج على االحداث والفعّاليات بخجل
�شديد!
و�أو�ضح :هناك معوّقات فنية وتنظيمية تقف
يف طريق تطوّرنا الريا�ضي الأوملبي ،كغياب
االحرتاف وانظمة الدول ��ة واملناهج امل�ؤهلة
لأبط ��ال الريا�ضة وعدم اال�ستعانة باخلربات
التدريبي ��ة الأجنبية و�س ��وء التخطيط وعدم
تخ�صي�ص الدع ��م املادي واملعن ��وي لأبطالنا
ومدربين ��ا والتكا�س ��ل بتنظي ��م الور� ��ش
وامل�ؤمت ��رات الريا�ضية املتقدّمة وعدم تفعيل
معاه ��دات واتفاقي ��ات التب ��ادل الريا�ض ��ي
والعلمي مع الدول املتطوّرة لإجراء املعاي�شة
الفعّالة للمدربني والإداريني.
و�أ�ش ��ار اىل �أن “م�ش ��روع �إحي ��اء ريا�ضتن ��ا
الأوملبي ��ة ل ��ن يُكتب ل ��ه النج ��اح �إن مل تتوفر
�إرادة وطني ��ة ونزع ��ة حت� � ٍ ّد ون ّي ��ات �صافي ��ة
و�صادق ��ة ،وق ��د ي�ش� � ّكك البع� ��ض بالق ��درة
واملنط ��ق الجناحه ��ا وحتقيقه ��ا ،وق ��د يته ��م
البع�ض مروّجي ه ��ذه الثقافة ب�أنهم يحلمون
خ ��ارج الظروف الع�صيبة وامل�ستحيلة ،لكنها

جم ��رد �أمنيات ق ��د ترى الن ��ور �إذا م ��ا طبّقت
مب�س � ٍ�اع حثيث ��ة مقرون ��ة بدافعي ��ة وطني ��ة
كبرية.
وك�ش ��ف توما� ��س :ج ّربن ��ا خ�ل�ال  50عام� � ًا
خمتلف االنظمة املتعاقبة لتوفري الدعم املادي
واملعنوي ملنتخباتن ��ا والعبينا ومل ينجحوا
يف م�ساعيهم ،فال عيب �أو �ضري �أن يتم ت�أجري
بع�ض الأبطال والبط�ل�ات من الدول الفقرية
يف �أفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا الالتينية لتمثيلنا
يف الألع ��اب الأوملبية ،كما فعلت دول اجلوار
بعدم ��ا �سم ��ح نظامه ��ا وا�ستقراره ��ا باجناح
م�ش ��روع التجني� ��س مث ��ل قط ��ر والبحري ��ن

احلقيقي�ي�ن م ��ن �أوالدن ��ا و�أحفادن ��ا الذي ��ن
يعي�ش ��ون يف �أمري ��كا وا�سرتالي ��ا ودول
�أوروبي ��ة و�آ�سيوي ��ة جل� ��أ اليه ��ا العراقي ��ون
ال�سب ��اب قهري ��ة ،كما لدين ��ا جالي ��ات عراقية
مغرتب ��ة بكثاف ��ة �سكانية كب�ي�رة يف م�شيغان
وكاليفورنيا و�شيكاغو ووا�شنطن واريزونا
وتك�سا� ��س وغريه ��ا ،وق ��د انخ ��رط �أبن ��اء
اجلالي ��ات العراقية املغرتب ��ة يف املجتمعات
املتواجدة فيها وتفاعلوا مع املجتمع ودخلوا
املدار� ��س واجلامع ��ات والأندي ��ة من ��ذ �أعمار
مب ّك ��رة ومار�سوا جميع الألع ��اب الريا�ضية،
ويتمتع البع�ض مب�ستوي ��ات مميّزة وبرعوا
وا لإ م ��ارات
يف العدي ��د من الريا�ضات ممّا ي�ؤهلهم للدفاع
و ُعم ��ا ن
عن منتخبات العراق.
وال�سعودية،
وخت ��م توما� ��س �:إن التمثي ��ل الدبلوما�س ��ي
لكنن ��ا حت ��ى
الق ��وي وامل�ؤث ��ر ال ��ذي متار�س ��ه �سفاراتن ��ا
فى ذل ��ك قد ال
باخل ��ارج ميك ��ن �أن يلع ��ب دور ًا حموري ًا يف
ننج ��ح لأنن ��ا
اجن ��اح عملي ��ة ا�ستقطاب ا�صح ��اب املواهب
دول ��ة غ�ي�ر
لتمثي ��ل بلده ��م الأ�صل ��ي وبدع ��م وت�شجي ��ع
م�ستق ��ر ة
�آبائه ��م و�أجداده ��م ،وعلى م�س� ��ؤويل الدولة
و تتعا ق ��ب
االيع ��از مبتابع ��ة �أبطالن ��ا ال�صغ ��ار وتنظيم
عليها ويالت احلروب والإرهاب.
برام ��ج دع ��م لتطوي ��ر م�ستوياته ��م لغر� ��ض
و�أق�ت�رح :توج ��د فر�ص ��ة ذهبي ��ة لبلدن ��ا اال�ستف ��ادة منه ��م يف متثي ��ل منتخباتن ��ا
ال�ستقط ��اب �أبط ��ال وبط�ل�ات الريا�ض ��ة الوطنية ملختلف الأعمار والفئات.
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كورونا ذات الزمان..

قناطر

الق�سم الرابع واالخري

من قتل الها�شمي؟

�ساندييغو
-٢٢نوفمرب٢٠٢٠-

طالب عبد العزيز

يف الفيل ��م  ،ال ��ذي بثت ��ه القن ��وات التلفزيوني ��ة ،وال ��ذي
�أظه ��ر �إعرتاف �أحد �ضباط ال�شرط ��ة ،بالوقوف وراء مقتل
اخلبري االمني د .ها�ش ��م الها�شمي ارتكبت اجلهات املعنية
خط�أي ��ن �أو �أكرث ،ففي الوقت ال ��ذي كان جمهور العراقيني
يتوق ��ع من املتح ��دث الر�سم ��ي تعريف اجله ��ة التي وقفت
وراء ذلك ،لكنها مل تفعل فـ (لغمطته) تكون قد �أف�سدت عليه
�صرب انتظاره ،ال ��ذي طال ،م�ؤكدة كذبها ،لذا راحت ت�شرق
وتغرب بذكر وقائع حفظها النا�س عن ظهر قلب ،وخربوها
من ��ذ �سنوات ،وبذل ��ك قدمت �صورة م�شوه� � ًة عن ال�سلطات
االمنية ،ح�ي�ن �أعلنت ب�أن القاتل ،هو �أح ��د منت�سبي وزارة
الداخلي ��ة ،ومن ث ��م �شكل ه ��ذا �إعرتافا �ضمني ًا ب ��ان �أجهزة
ال�شرط ��ة واجلي�ش وبقي ��ة ال�صنوف االمني ��ة االخرى �إمنا
ه ��ي اجهزة خمرتقة ،من قبل االح ��زاب ال�سيا�سية النافذة،
وفيه ��ا من القتل ��ة واملجرمني ما يكف ��ي ،ويف املح�صلة �إنها
غري �ضامنة حلياة النا�س.
كان عليه ��ا �أن تذك ��ر اجله ��ة الت ��ي وقف ��ت وراء ال�ضاب ��ط
القات ��ل وجمموعت ��ه� ،إذ م ��ن غ�ي�ر املعقول �ضل ��وع منت�سب
�أمن ��ي بح ��ادث جنائ ��ي تقلي ��دي �ض ��د �شخ�صي ��ة معروفة،
ان�شغل ��ت احلكوم ��ة بق�ضيت ��ه عام ًا كام�ل ً�ا ،بحث� � ًا وحتري ًا.
ومل يك ��ن املتح ��دث بل�سان الأجه ��زة االمني ��ة حمظوظا� ،إذ
مل يج ��د امل�شاهد بتعابري وجهه �أبع ��د من اخليبة واحلرج.
الو�ضوح ومكا�شفة الر�أي العام من �أهم ا�سباب جناح عمل
ال�شرط ��ة ،هذه �أرواح خملوقات �إالهية ،وهناك ق�سم �شرف
مف ��اده حفظ حي ��اة املواط ��ن والدفاع عن ��ه .الفيل ��م الهزيل
ت�سبب باال�ساءة اىل جهاز ال�شرطة� ،أكرث مما عا�ضد عملها.
الحاج ��ة بط ��والت كاذبة ،فالوع ��ي عند عام ��ة العراقيني ال
ي�سمح بتمرير اكذوبة مثل هذه .فلو �أن اجلاين حتدث عن
دوافع ��ه ،او اجلهة التي دفع ��ت به ،وهو جزء من دفاعه عن
نف�س ��ه ،يف مثل حاالت كه ��ذه ،لكنا �أمام جزء ولو ي�سري من
احلقيقة.
تنتف ��ع االح ��زاب امل�سلحة م ��ن خوف احلكوم ��ة ،وت�ستمد
بع�ض� � ًا م ��ن نفوذها من اخل ��وف ذاك ،مبا يجع ��ل االحزاب
تلك متنمر ًة على املواطن الب�سيط ،الذي يلجمه رعبه منها،
فه ��و ب�ي�ن نارين �( ،صم ��ت و�ضعف وج�ب�ن احلكومة وقوة
وق ��درة االحزاب عل ��ى التنكيل به) وبذلك تك ��ون قد خلقت
م ��ن خورها و�ضعفه ��ا مواطنا مرعوب ًا ،جبان� � ًا ،فاقدا للثقة
به ��ا ،ال يجد �سبيال امامه �سوى االلتج ��اء اىل جهة م�سلحة
حلمايته(احل ��زب امل�سل ��ح� ،أو الع�شرية القوي ��ة) بعد يئ�سه
من االجهزة االمنية احلكومية ،التي مل يعد يعرف قاتله بني
منت�سبيها  -وال�صورة بعامة ال ُت�س ُّر -بعد �أن ُترك املنت�سب
االمني ال�شريف َ
اعزل ،مك�ش ��وف الظهر ،وقد ر�أي وتلم�س
هيمن ��ة وت�سل ��ط املنت�س ��ب املنتمي اىل االح ��زاب امل�سلحة،
عليه ،و�صمتَ الق�ضاء �أو عدم قدرته على املواجهة.
�إذا كان ��ت اجلهات االمنية تعتقد بانها ت�ستفيد من الت�سرت
على اجلهة تلك ،بانتظار اللحظة املنا�سبة فهذا مما ُيح�سب
لها ،وله م ��ا يربره ، ،لكن يف النهاية ما الفائدة من �إخفائها
احلقيق ��ة ،وال�شع ��ب كل ��ه يعرف وي�سم ��ي اجله ��ات القاتلة
با�سمائها ؟

و�صل ��ت �ساندييغ ��و بع ��د رحل ��ة تفوق ��ت فيه ��ا
املخ ��اوف على امل�سافة ٣ .مط ��ارات و � ١٣ساعة
طريان يف طائرة مغلقة .رحلة مثالية للإ�صابة
بكورون ��ا .مغام ��رة ع�صي ��ة عل ��ى التخي ��ل بعد
عزلت ��ي يف لن ��دن  ٠م ��ن تل ��ك العزل ��ة واحلركة
احل ��ذرة اىل رحلة املخاطر هذه� ،أح�سبها رحلة
م ��ع �سحابة من الوباء .مع ذل ��ك فعلتها و�أتيت.
قبل ��ة وداد خارج املطار كان ��ت خاطفة وحذرة،
لك ��ن برفقته ��ا وجدت احل ��ب� .أجل� ��س الآن يف
البلكون ��ة ن�ص ��ف ع ��ار حت ��ت �شم� ��س حت ��رق
جلدي وت�ض ��يء داخلي� .أراق ��ب املدينة حتتي
وق ��د غمرته ��ا ال�شم� ��س .كل �ش ��يء وا�ض ��ح كما
يف معاي ��دة �سياحي ��ة .عامل يناق� ��ض لندن التي
تركتها خمنوق ��ة بغيوم رمادية ،تغيب ال�شم�س
فيه ��ا من ��ذ ال�ساعة الرابع ��ة .اح�س ��ب ال�ساعات
فيه ��ا بانتظ ��ار اليوم الآتي .النه ��ار هنا طويل،
والغ ��روب هو �أجمل �ساعاته .تتوارى ال�شم�س
بب ��طء وراء البنايات وترتك على �سماء املدينة
حم ��رة الن ��ار .ال�سح ��ب ال�س ��وداء الطافي ��ة يف
�سم ��اء املدينة تكت�س ��ب لون اجلحي ��م وت�شحن
مبع ��اين غام�ض ��ة ،وانا كما �أن ��ا ج�سمي �ساخن
وروحي باردة.
٢٠٢٠-١٢-١٩

�أجم ��ل ال�سح ��اب رايته يف �ساندييغ ��و ،منبعج
ومنب�سط فوق املدين ��ة .وقت الغروب تتخطط
ح ��واف ال�سح ��اب بل ��ون �أرج ��واين .قب ��ل �أن
�أركب الطائرة وهي تخ�ت�رق طبقات ال�سحاب،
كن ��ت �أحلم ب� ��أن �أجل�س ف ��وق �سحاب ��ة و�أراقب
الأر� ��ض حتتي ،و�إذا كان ��ت مدينة ،فهي املدينة
الت ��ي يتو�سطه ��ا مرق ��د الإم ��ام عل ��ى� .س� ��أرى
تدف ��ق امل�صلني من املح�ل�ات الأربعة اىل املركز
الروح ��ي .فقد ال�سحاب �سح ��ره و�صالبته حني
اخرتقته الطائرة التي كنت فيها.
٢٠٢٠-١٢-٢١

�ساندييغ ��و غارقة يف �ضباب كثي ��ف مع تقارب
كوكب�ي�ن.ال ارى من معامل املدين ��ة غري �أ�ضواء
تائه ��ة يف ال�شوا� ��ش ال ��ذي ي�سب ��ق اخلليق ��ة.
البلكونات �أمامي خالية من النا�س� .أين ذهبوا.
الأ�ضواء الزاهية للعام القادم ال متنحني الأمل
بعام �أف�ض ��ل من �سابقه ،عل ��ى العك�س تعطيني
ال�ش�ؤم واخلوف من لأ�سو�أ.
�سيت�ضاعف القتلة :الكورون ��ا وقد تغلبت على
اللقاح ��ات املوعودة ،والقتلة بك ��وامت ال�صوت
يت�ضاعف ��ون وي ��زدادون �ض ��راوة م ��ع اقرتاب
االنتخاب ��ات .والقات ��ل الثال ��ث ه ��و اجل ��وع،
وق ��د �أفل�س ��ت الدول ��ة بع ��د ان نه ��ب الفا�سدون
مدخراته ��ا .لن �أرى ال�سعادة بع ��د �أن ع�شت كل
الث ��ورات املغدورة.ع ��دى �سعادتي ب�أوالدي لن
�أرى ال�سعادة �أبدًا.
�آخ ��ذ القه ��وة واخ ��رج اىل ال�شرف ��ة املطلة على
املدينة ،لكن امل�شهد املتكرر ال يحيلني �إليه�،إمنا
اىل ذات ��ي .يح�ض ��ر املعا� ��ش احلقيق ��ي بق ��وة،
الذات و ظرفها .بده�شة وو�ضوح �شديد �أراقب
ال�سنج ��اب وه ��و مي�شي عل ��ى �سل ��ك الكهرباء.
�أتابع اندفاعاته املتقطعة وهو يتلفت متوج�سا
خطر ًا ما.هل يراين كما �أراه؟
تقتحم عزلتي هذه ال�سيدة اجلميلة حاملة جرة
املاء:
ا�شرب قدر ما ت�ستطيع!م�ؤمن ��ة �أن �صحتي هي الأهم� .أ�شرب فيتداخل

 زهري اجلزائري
التناق�ض ��ان  ،امل ��اء والن ��ار ،جل ��دي �ساخ ��ن
وداخل ��ي بارد.ال�شم�س احل ��ادة تع�شي ب�صري
و�أن ��ا �أكتب ع ��ن �شارع مظلم وبقع ��ة دائرية من
ال�ضوء.
العزل ��ة علمتن ��ي �أن �أك ��ون �أق ��رب لذات ��ي حتى
ل ��و كتبت ع ��ن �شخ�صيات �أخ ��رى .تظهر الذات
مرائي ��ة و مت�سلل ��ة ،لكنه ��ا تظه ��ر وظرفه ��ا مع ًا
وحت ��دد �أ�سلوب الكتاب ��ة .الزم ��ان راهن ي�سري
مع اجلمل ��ة .ال�شم�س واملدينة حتت ��ي منك�شفة
بو�ض ��وح عجيب.ونح ��ن الإثن�ي�ن ( وداد و�أنا)
منعزل�ي�ن يف هذه الدار ،ه ��ي تتحدث بالتلفون
م ��ع �إن�سان ال تراه ،و�أنا اكت ��ب عن مدينة تبعد
عني �آالف الكيلومرتات.
ماريجوانا
٢٠٢٠-١٢-٢١

للمرة الثانية ،ورمب ��ا الثالثة �أدخنها .البلكونه
طائ ��رة يف الف�ض ��اء دون دعام ��ات� .سانزل اىل
الهاوي ��ة �إذا غ ��ادرت كر�سي ��ي ،و�إذا مل �أغ ��ادره
�سنه ��وي مع� � ًا فينقط ��ع احلدي ��ث .عل ��ى مييني
وحتت ��ي �سحاب ��ة م ��ن الأ�ضوي ��ة تخرتقن ��ي
واملدينة مع ًا�.أ�صغي لل�شابة الأملانية،لكني افقد
الرتابط بني الكلم ��ات حني �أ�سمع ،وحني �أتكلم
تفل ��ت من ��ي معانيها� .أح ��اول �أن �أنظمه ��ا ،بد ًال
م ��ن ان �أتركه ��ا تتبعرث.لكن ال�ص ��ور تفلت م ّني
وتت�ص ��ادم وت�أتي �أخيل ��ة ع�صيّة على الإم�ساك.
�أخيل ��ة توم� ��ض ث ��م تتال�ش ��ى ب�سرع ��ة تف ��وق
املنطق� .أح ��اول ان �أ�ستعيد العقل حتى لو كان
مم ًال ،وا�ستجمع لأف�سر ،لكن ال�صور تفلت فبل
�أن �أ�سميها.
التذكر يحتاج لت�سل�سل و�إطار مكاين وزماين.
املاريغوانا تك�سر ال�سياقني و تغربلهما.تف�صل
امل�شاه ��د ع ��ن االماك ��ن والزم ��ن فتتح ��ول اىل
�شظاي ��ا غ�ي�ر مرتابط ��ة تتي ��ح للكات ��ب �أن يعيد
تكوينها على هواه ال على ماهي عليه.
لك ��ي �أثبت ح�ض ��وري يف مواجهة ه ��ذا الدوار
تقدم ��ت خطوت�ي�ن و�أم�سك ��ت بكف � ّ�ي حدي ��د
البلكون ��ة و ثب � ّ�ت قدم � ّ�ي على الأر� ��ض ،تاكدت
من ثب ��ات الأر� ��ض حتتي ومن وج ��ودي حتت
�سم ��اء مفرو�شة بنج ��وم �شدي ��دة ال�سطوع ،كل
جنم ��ة تخاطبن ��ي برع�ش ��ة �ضوء…ت�أكدت من
وج ��ودي يف مدين ��ة م�سماة(�ساندييغ ��و) ،من
خطوطه ��ا و�شوارعه ��ا امل�ستقيم ��ة ،ت�أك ��دت من
�أين �أن ��ا زهري اجلزائري..هذا هو ا�سمي و�إين
واق ��ف على �شرف ��ة بيت يط ��ل عل ��ى مدينة.هل
ا�ستعني بذاكرتي ؟ �إنها ت�شتتني.
طبيعة

ه ��ا �إين �أختم عام ًا مع كورونا منذ �آذار املا�ضي
حتى �آذار احل ��ايل و�أوهم نف�سي �إنني جنوت.
فقد اخذت اللقاح�ي�ن وفح�صت وقلت لنف�سي :
جنوت!
ما اراه و�أنا اجتول يف ال�شارع مع وداد وا�ضح
متام ��ا ب�شكل ��ه والوانه.ال ترجت ��ف ال�صور وال
يخطف النا� ��س .لدينا موعد ثاب ��ت للتجمع كل

يوم �سب ��ت لنحتفل مع �شقيقات وداد بكوننا ما
زلنا �أحياء� .سن�شوي ون�شرب ونغني.
نحتف ��ي �أحيان� � ًا بحريتنا فنذه ��ب للبحر .يبدو
االت�س ��اع �أك�ث�ر ات�سا ًع ��ا� .أرك�ض ف�أت ��رك خلفي
�آث ��ار خطوات ��ي عل ��ى اجل ��رف الرمل ��ي و�أتبع
خط� ��أً من احل�ص ��ى املتناث ��ر على حاف ��ة الزبد.
�أتوق ��ف فج ��اة ،فق ��د اجتذبتني ح�ص ��اة� .أحب
امت�ل�اك اال�شياء ال�صغرية الت ��ي نحتها الزمن.
ارف ��ع احل�ص ��اة واقلبها بده�شة .م ��ا عمرها؟ ما
�سريته ��ا؟ كيف ول ��دت من رمل البح ��ر وملحه،
وكيف �صقله ��ا املوج كجوه ��رة ورماها يل…
؟ �أ�س ��ال ث ��م �ألقيه ��ا خلف ��ي مق ��ررا �أن لي�س فيها
م ��ا مييزها عن خط احل�ص ��ى املمتد �أمامي على
طول املحيط الهادي.
يح�ص ��ل يل يف الغاب ��ة �أي�ضا و�أن ��ا ا�صعد تالل
(الغون ��ا) يف �ساندييغ ��و �أن اتوق ��ف فجاة يف
ممر املا�ش�ي�ن يف الغابة .ا�سرتيح �أ�سفل �شجرة
بلوط عالية� .أرفع ر�أ�سي �إىل ال�شعاع املرتاق�ص
الذي ينفذ من �أوراقها و�أرى يف قما�شة ال�سماء
الزرق ��اء ال�صافي ��ة لوح ��ة تر�سم الآن .م ��ا ا�سم
ال�شج ��رة ،ما عنوانها و م ��ا تاريخها؟ ملاذا نقر�أ
التاري ��خ يف الكتب واملتاح ��ف وال نتلم�سه يف
الطبيع ��ة؟ يف الغابة نف�سها تع ��رف كري�ستوف
كولومبو� ��س عل ��ى الهن ��ود احلم ��ر وم ��ا تقوله
ريا�شهم.
حتتي يف قع ��ر الوادي �شج ��رة قتيلة منطرحة
�أفقي ��ا كم ��ا اجلث ��ة� .إىل جوارها �شج ��رة كانت
ال�شاهدة على املقتلة القا�سية .ر�أت كيف احتزت
املنا�ش�ي�ر ج�سم ال�شج ��رة القتيلة وكيف تهاوت
الأطب ��ار لتنزع عن القتيل ��ة �أغ�صانها ..ر�أت كل
ذل ��ك وبقيت مقيدة بجذورها ال ت�ستطيع الهرب
وهي تعرف �إنها قد تكون التالية.
املر�آة

امل ��ر�آة يف بيتي �ص ��ارت �أكرث مر�آوي ��ة� .أم�شي
و�أفاج� ��أ ب�أين ل�ست وحيد ًا ،هناك �شخ�ص �آخر،
مي�شي معي ،ذاهال ،يتتبع خطاي ،هو �أنا..هذا
الكائن املتوحد اخلائف واملهم�ش بوجوده.
�أ�س�أله:ماذا تفعل؟
…ماذا �ستفعل اليوم؟٠٠٠مل ال جتيب ،ما الذي ي�شغل بالك؟ال يجيب ،وال يعرف مب يجيب.
�أق ��ف �أم ��ام امل ��ر�آة م ��رار ًا العرف عن ق ��رب هذا
الرجل الذي يتابعني حيث ما �أذهب .ي�صدمني
الوجه املتوتر احلازم ..هذا وجهي .الوجه يف
امل ��ر�آة هو م ��ر�آة نف�سي املتغرية�.أب ��دو م�شاغبا
مرح� � ًا ح�ي�ن متتلكن ��ي �شخ�صي ��ة امله ��رج وهو
ي�سخر م ��ن نف�سه وما فع ��ل يف حياته� ،ساخط ًا
متجهم� � ًا ح�ي�ن ت�صادفني امل ��ر�آة و�أن ��ا عائد من
معركة كالمية ،ج ��اد ًا متوترا حني �أفكر بنف�سي
يف مواجهة الآخرين.
الوجه ه ��و �أي�ضا هويتي حني �أقف �أمام املر�آة:
ه ��ذا �أن ��ا! وح�ي�ن ي ��راين النا� ��س يف ال�شارع:

مرحب ًا زهري!
�أق ��ف �أمام املر�آة او �أهرب منها يبقى الوجه كما
�أعرف ��ه يف م ��ر�آة ذاكرت ��ي ع�صي ًا عل ��ى التاريخ
بعين�ي�ن وا�سعتني �شاردتني تبحث ��ان عن �شيء
�شارد وفم مزموم يو�ش ��ك �أن يقول كلمته..هذا
�أنا!
تبد�أ ق�صة ق�ص ��ة  Fishheadللكاتب الأمريكي
 Irvin_S_Cobb.بعب ��ارة مكررة” يعجز
القلم ع ��ن و�صف بح�ي�رة »…Reelfootالقلم
ه ��و ال ��ذي يعج ��ز .عجي ��ب! كيف يعج ��ز وهو
جم ��رد �أداة ؟! يحي ��ل الإب ��داع ،وه ��و مي ��زة
الإن�س ��ان الأ�سا�سي ��ة� ،إىل الأداة .عقل الإن�سان
هو الذي يبتك ��ر �أو يعجز حني يكون املو�ضوع
ع�س�ي�ر ًا عل ��ى الو�ص ��ف .الر�أ� ��س املف�صول عن
اجل�س ��د برقبة طويل ��ة ي�صدر الإيح ��اء فيذهب
ع�ب�ر الع�ض�ل�ات للي ��د الت ��ي مت�سك القل ��م وهو
�أداة جام ��دة فيبد�أ بو�ضع الكلمات على الورق.
ال �أح ��د يحي ��ل للكومبيوت ��ر م ��ا �أحي ��ل للقلم �أو
الري�ش ��ة .هناك �إقرار بعجزه لكونه جمرد �أداة،
مع �إنه ��ا ت�صحح الأخطاء وت�سب ��ق الكاتب اىل
الكلمة التالية.
غ ��اب الورق لتح ��ل ال�شا�ش ��ة حمله�.أعود لدفرت
يوميات ��ي يف �أوا�س ��ط ال�ستين ��ات .فيه و�صف
لي ��وم يف نهاية ال�شهر و يف ب ��ار �سرجون .من
احل ��روف الأوىل عرف ��ت �أ�سم ��اء احلا�ضري ��ن
ومل تت�ض ��ح الوج ��وه يف ذهن ��ي .اللغ ��ة �أ�سرع
�إىل الذاك ��رة من ال�ص ��ور .تتكون ال�صورة على
مهل م ��ن ب�ؤرة ثم تتج�س ��د تدريجيا يف �ضباب
الذاك ��رة� .أع ��دد الأ�سم ��اء و�أرى نف�س ��ي بينه ��م
ببدل ��ة ر�سمية و�أنا عائد م ��ن حفلة يف ال�سفارة
الت�شيكية.
كوابي�س
لندن
� ٧آذار ٢٠٢١

ا�ستيق ��ظ م ��ن ن ��وم متقط ��ع ،و�أح�ل�ام كث�ي�رة،
ديكوره ��ا ثاب ��ت :م ��دن خمرب ��ة �سيّالة م� � ّر بها
الع ��دم ومل يرتك فيها عالمة .م ��دن ال �أعرف لها
ا�سم ًا ،و�أنا �ضائع فيها� ،أبحث عن …؟ ال �أدري
عن ماذا .فقط �أريد �أن �أجنو من م�صري ف�ضيع.
�أغادر كوابي�سي ويف ذهني بقايا ثمالتها امل ّرة.
فتح ��ت عين ��ي بب ��طء �شدي ��د ال �أري ��د �أن �أغادر
�أحالم ��ي وق ��د تطابق ��ت معها .كن ��ت يف م�سرح
بال جدران� .أحتدث مبزيج من الغ�ضب والفرح
لأين اق ��ول الكلمات الت ��ي اردت �أن �أقولها .بني
م ��ا فكرت به وم ��ا قلت .ال �أعرف م ��ا قلت .لكني
اع ��رف امل�ستمع�ي�ن ،ويف احلقيق ��ة م�ستم ��ع
واح ��د يتكرر هو املل ��وم يف حديثي .واحلديث
موج ��ه ل ��ه وعنه .من ��ذ ف�ت�رة طويلة �أفك ��ر ب�أن
�أق ��ول له هذا الكالم ث ��م �أتوقف لأعقلن احلديث
 ،ويف احلقيق ��ة �أق ��دم الإيح ��اء باملعنى بدال من
املعنى نف�سه� .أحي ��ل الأمر لزمن �آخر تكون فيه
�أع�صابي باردة حد املوت.
املدين ��ة الغريبة التي تهت فيها عالقة بني احللم
واليقظة .ان ��ا يف منطقة ال�صفر�.أنا ول�ست �أنا،

ال �أع ��رف م ��ن وال �أي ��ن�.أول م ��ا �أردت �أن �أعرفه
االجتاهات..ح�سنا� ،أنا ممدد �أفقي ًا يف فرا�شي.
يف بيت ��ي ويف ه ��ذه املدين ��ة�.أول الأ�ص ��وات
ت�أتيني �ص ��وت املنا�شري وهي حتتك باخل�شب،
ومعه ��ا �أ�ص ��وات عم ��ال البن ��اء يف العم ��ارة
املجاورة .خي ��ل يل �أن �أ�شجار ًا قدمية �ست�سقط
مع م ��ع �صوت ذبيحة .مت�سك ��ت بحافة ال�سرير
حت ��ى ال �أ�سقط يف هاوي ��ة .و�ضعت رجلي على
الأر� ��ض و ب ��د�أت �أول خطوة يف حي ��اة يومية
رتيبة.
�أب ��د�أ ب�أعداد قهوتي وفطوري واغ�سل يف نف�س
الوق ��ت �صح ��ون البارح ��ة� .أفع ��ل ذلك ب� ��إرادة
م�سبق ��ة خائف� � ًا م ��ن �أن تفلت الأفع ��ال من يدين
غري ماهرتني� .أحاول يف نف�س الوقت ا�ستعادة
�أح�ل�ام البارحة التي غادرتني�.أدري �إنني تهت
يف مدين ��ة تاهت عل ��ى نف�سها ،مدين ��ة خمربة،
قلبها زلزال� .أي م ��ن املدن التي مررت بها؟ماذا
كن ��ت �أفع ��ل ح�ي�ن انقط ��ع احلل ��م؟ �أ�سئل ��ة ب�ل�ا
�أجوبة� .أحالمي تتوتر خوف ًا �أو لذة ،ثم تنقطع
فج�أة ح�ي�ن �أنه�ض لأبول .تتكاث ��ر �أحالمي وال
تتكام ��ل مو�ضوع ًا .كرثة فق ��د جمّدت الكورونا
حياتن ��ا يف دورات رتيب ��ة داخ ��ل امل ��كان وق ��د
جتمّد فيه الزمن.
وحدي مع البحر
٢٠٢١-٦-١٥
برايتون

غاب ��ة الكونكري ��ت يف لن ��دن حا�صرتن ��ي.
حا�صرت خميلتي فا�شتقت للبحر املمتد املتقلب
امل ��زاج املتغ�ي�ر الأل ��وان� .أتي ��ت �إلي ��ه لوحدي.
�أردت �أن �أعرف ��ه ع ��ن ق ��رب ،احت ��اور مع ��ه.
�أجل� ��س على احل�ص ��ا قبالته فيح�ي�رين اخليار
وتت ��وزع نظرات ��ي بني ه ��ذا امل ��دى املمتد حتى
الالنهاية ،هذا اجلم ��ال املخيف الذي ي�ضيعني
وال ا�ستطي ��ع �أن �أحتوي ��ه بك�أ� ��س عين ��ي ،وبني
احل�ص ��ى املفرو�ش حتتي وح ��ويل .من مكاين
و�أن ��ا على الأر�ض �أراقب م�ساع ��ي الإن�سان الن
يدجن هذا البحر الهائ ��ل .على الزالقات املائية
يبدو النا�س مثل نقاط تتعرج وتتلوى بحيوية
فوق الأم ��واج الهادرة ،تطويه ��م يف جوفها ثم
يقفزون منها بحركات بارعة .املغامرة والنجاة
هي متع ��ة ال�شباب .ان ��ا ال�شيخ املتف ��رج �أ�ضيع
نف�س ��ي يف امل�ساح ��ات م ��ع البح ��ر الالمتناهي
و�أملّها ح�صاة �صلبة يف راحة يدي.
هنا ي�أت ��ي النا�س �أزواج� � ًا �أو جماعات.ال ي�أتي
�سائ ��ح لوح ��ده مثل ��ي .البارحة دخل ��ت املطعم
وح ��دي وجل�س ��ت اىل طاول ��ة حوله ��ا �أربع ��ة
كرا�س ��ي .ام ��ر�أة م ��ن جماع ��ة ّ
�صخاب ��ة التفتت
ميين ��ا فاكت�شف ��ت و ياللمفاج� ��أة� ،شيخ ًا يجل�س
لوحده! �أرمل �أم ينتظ ��ر رفيقة عمره؟ ت�سائلت
وق ��د علق ��ت ب ��ي عيناه ��ا .ب�ي�ن اال�ستغ ��راب
وال�شفق ��ة �س�ألت ال�ساقية “مل مل ت�س�أيل ال�ضيف
عم ��ا يريد؟” كنت �س�ألبي ف�ضوله ��ا لو �س�ألتني،
لكنه ��ا ف�ض ّل ��ت �أن تبق ��ي ف�ضوله ��ا مفتوح ًا على
االحتماالت.
امل ��كان الأليف ال ��ذي جل�ست في ��ه يقابل وح�شة
البح ��ر .بينهم ��ا �سياج حدي ��دي يق�سّ ��م وح�شة
البح ��ر اىل مربع ��ات م�ؤط ��رة وم�ؤ ُمن ��ة .ف ��وق
احلافة �سحابة من ّ
الف�ضة تقرتب دون �أن مت�س
املاء .بين ��ي وبني وح�شة الطبيع ��ة هذه البقعة
الآمن ��ة امل�سم ��اة مقه ��ى� .أمام ��ي ك�أ� ��س النبيذ.
يق�ت�رب طائ ��ر النور� ��س وينظ ��ر ايل بف�ض ��ول
مرتقب ًا �شيئ� � ًا .مثل �شحاذ ن ��ذل وعنيد ،ال يكف
عن التحدي ��ق بوجهي ويتابع حركة يدي وهي
ترف ��ع الك�أ�س وتنزله .ما م ��ن فتات؟ حني ي�صل
اىل نقط ��ة الي�أ� ��س ي�ص ��رخ ب ��ي غا�ضب� � ًا ويفرد
جناحيه ويطري نقطة �إىل املجهول.

م�������ش���ك���ل���ة ادل�����������ب وال��������ره��������ان��������ات ال����رو�����س����ي����ة

ن�شرت لي "المدى" قبل فترة وجيزة مقال
ا�ستقرائي للأحداث ،تابعت فيه تحركات
�سيا�سية ودبلوما�سية و�إعالمية باتجاه تح�سين
عالقات تركيا بدول الإقليم ،اال �أن تلك
التحركات لم تحقق نتائج ملمو�سة كانت تعول
عليها تركيا .والتعثر الحا�صل في تطوير
تلك التحركات الى �سيا�سة خارجية جديدة
يتعلق ،بالت�أكيد ،بالم�شاكل التي بقيت عالقة
بين دول الإقليم وتركيا ،ومن تلك الم�شاكل،
م�شكلة ادلب.

بع ��د ع�شر �سنوات من ال�صراع الدموي يف �سوريا ،ما
زال �أم ��ام النظ ��ام ال�سوري والدول ��ة ال�سورية عموما
الكثري م ��ن العقبات التي ي�صعب دون جتاوزها الفوز
باال�ستقرار.و�أهم هذه العقبات هي الو�ضع يف ادلب.
الت ��ي يقب ��ع فيه ��ا ما يق ��رب م ��ن ثالثة مالي�ي�ن �سوري
حت ��ت حكم هيئ ��ة حترير ال�ش ��ام التي حتظ ��ى برعاية
خارجية ،خا�صة من تركيا،مع اهتمام ودعم دويل عرب
منظمات الأمم املتحدة .قد يكون م�صري هذه املحافظة
ال�صغرية عام ًال رئي�سي ًا ،له �أن يلعب دورا حموريا يف
�صياغة م�ستقبل �سوريا.
تركي ��ا منخرطة يف عملي ��ة ال�ضم املمنه ��ج لإدلب .هذا
ه ��و بال�ضب ��ط اال�ستنتاج الذي ميك ��ن ا�ستخال�صه من

حتلي ��ل ت�صرفات �أنق ��رة يف املحافظ ��ة ال�سورية التي
حتتلها قواته ��ا .وين�شئ الأت ��راك م�ؤ�س�س ��ات للإدارة
العامة هناك ،ويعيدون طباعة الكتب املدر�سية ب�سياق
يتنا�سب مع املعاي�ي�ر واملعاين واملثل الرتكية� .إ�ضافة
اىل ذل ��ك ،يج ��ري ربط ادل ��ب برتكيا من حي ��ث البنية
التحتية (عل ��ى وجه اخل�صو�ص،رب ��ط ادلب ب�شبكات
الكهرباء الرتكية) وق ��د و�صلوا اخريا �إىل التجني�س.
ت�ص ��در تركي ��ا ل�س ��كان �إدل ��ب وثائ ��ق تركي ��ة ب�صورة
�شب ��ه جماعية ،مما يجعله ��م مواطنني �أت ��راك ،بكل ما
يرتتب على ذلك من حقوق وواجبات .واالهم� ،أ�صبح
با�ستطاع ��ة ه� ��ؤالء «املواطن�ي�ن» طل ��ب امل�ساع ��دة من
�أردوغان يف حالة هجوم «قوات النظام».
قب ��ل ع ��ام من االن ،ج ��رى التخل ��ي عن ت ��داول العملة
ال�سوري ��ة يف مناط ��ق �سيط ��رة املعار�ض ��ة و�أ�صبحت
الل�ي�رة الرتكية بدي�ل�ا عنه ��ا يف العملي ��ات التجارية،
بحج ��ة تراج ��ع �سع ��ر �ص ��رف العمل ��ة ال�سورية .ويف
الوقت الذي تف�سر فيه ال�سلطات الرتكية هذه الظاهرة
عل ��ى �أنها خي ��ار ح ��ر لل�س ��كان باعتباره �أك�ث�ر مالئمة
له ��م ،اال �أن الوقائ ��ع ت�ش�ي�ر اىل توجي ��ه تركي يف هذا
االجتاه .كان هناك � ً
أي�ض ��ا اجتاه لإعادة ت�سمية بع�ض
املناطق يف �شمال �سوريا من العربية �إىل الرتكية.
يف الوق ��ت نف�سه ،يت ��م ترميم امل�ست�شفي ��ات يف �شمال
�سوري ��ا ب�أموال من تركيا ويتم فت ��ح فروع للجامعات
الرتكية .امتدت هذه العملية �إىل �إدلب � ً
أي�ضا .يف �شهر
فرباي ��ر من ه ��ذا العام ،ظهرت هناك كلي ��ة طبية تركية
ومعه ��د تابع له ��ا .وم�ؤخ ��ر ًا ،مل ت�سم ��ح ال�سلطات يف
�إدل ��ب لأطف ��ال املدار�س املحلي ��ة ب�إج ��راء االختبارات
النهائية يف مناطق �سيطرة دم�شق.
يب ��دو �أن �سوري ��ا ال تفق ��د ادل ��ب وحده ��ا ،ب ��ل ومعها

 د .جا�سم ال�صفار
مناط ��ق �أخ ��رى يف �شم ��ال �سوريا� ،أ�صبح ��ت معادلب
ت�ش ��كل «منطق ��ة رمادي ��ة» يف اجلغرافي ��ة ال�سوري ��ة.
يق ��ول كريي ��ل �سيميون ��وف ،اخلب�ي�ر يف جمل� ��س
ال�ش� ��ؤون الدولية الرو�سي،يف ت�صريح نقلته �صحيفة
كومري�سان ��ت الرو�سي ��ة� ،إن ��ه طامل ��ا ال يوج ��د �إجم ��اع
ح ��ول امل�ستقبل ال�سيا�سي ل�سوريا ،فلن يعيد �أحد هذه
املناطق الواقعة حتت �سيطرة تركيا اىل �سوريا.
الب ��د م ��ن التوقف عن ��د املوق ��ف الرو�سي م ��ن �سيا�سة
الق�ض ��م الرتكي ��ة للأرا�ض ��ي ال�سورية .بداي � ً�ة ،رو�سيا
ممتع�ض ��ة م ��ن ت�صرف ��ات الأت ��راك ،ال�ش ��ركاء الذي ��ن
خ�س ��روا احل ��رب الدموي ��ة ال�سوري ��ة ومتكنوام ��ن
االلتف ��اف عل ��ى خمرج ��ات الواق ��ع اجلديدودخ ��ول
مع�سك ��ر املنت�صري ��ن لتحدي ��د م�ستقب ��ل �سوري ��ا م ��ع
رو�سيا و�إي ��ران ،فقط بف�ضل الت�سامح الرو�سي ،الذي
كانت نتيجت ��ه تعقيد خطري لعملي ��ة ا�ستعادة ال�سيادة
الوطنية للدولة ال�سورية على �أرا�ضيها.
التف�س�ي�ر املنطق ��ي للموق ��ف الرو�سي «املتف ��رج» على
عملية اال�ستيالء املمنهجة على الأرا�ضي ال�سورية من

قبل تركيا ،ه ��و يف �أنه يعتمد على ر�ؤيا ا�سرتاتيجية،
ت ��رى �أن الت�صرف ��ات الرتكية الب ��د و�أن ت�ضعف ت�أثري
تركي ��ا يف الإقليم وت�ضعها يف موقف عدائي مع العامل
العرب ��ي رغ ��م مكا�سبه ��ا وح�ساباته ��ا التكتيكية ،وهو
م ��ا �سيوف ��ر لرو�سيا فر� ��ص �إقليمية وحملي ��ة �أكرب يف
مواجهة املناف�سة الرتكية.
�أو ًال ،ال�ض ��م املمنه ��ج لإدلب يجعل تركي ��ا �أكرث عر�ضة
للخط ��ر .فم ��ع �أن تركي ��ا مل تواج ��ه �صعوب ��ات كبرية
واعرتا�ض ��ات ج ��ادة بعد �ضمه ��ا ل�شم ��ال قرب�ص ،عدا
ع ��ن ت�صريحات وتنديدات من �شمال قرب�ص واالحتاد
الأورب ��ي مل ت ��رق اىل خط ��وات عملي ��ة ،اال �أن الأم ��ر
يختل ��ف متام ��ا بالن�سب ��ة لإدل ��ب ،ف�سوريا ل ��ن تتخلى
عنه ��ا وه ��ي �شب ��ه واثق ��ة م ��ن �أن �إي ��ران ودول عربية
مهمة �ستدعم م�سعاها ال�ستكم ��ال حترير �أرا�ضيها من
الهيمن ��ة الرتكية.و�ستك ��ون تركي ��ا ،يف ه ��ذه احلالة،
دائ ًم ��ا حتت تهديد ح ��رب ال تبد�أ وال تنته ��ي بنا ًء على
رغب ��ات �أردوغان .اجلمي ��ع يفه ��م �أن الرئي�س الرتكي
ل ��ن يكون ق ��ادرًا على الوق ��وف جانب� � ًا دون �أن يرد �إذا

كان ��ت �أرواح املواطنني الأتراك يف �إدلب مهددة ،وهو
بذلك �سيفقد عل ��ى الفور دعم ناخبيه ويحرم تركيا من
مكانتها القيادية يف العامل العربي واال�سالمي.
�سي�ضط ��ر �أردوغان خلو�ض حرب لن ي�ساعده فيها �أي
م ��ن حلفائه يف الناتو ،رغم كراهيته ��م للأ�سد .فبع�ض
حلف ��اء تركي ��ا يف النات ��و يكرهون �أردوغ ��ان �أكرث من
الأ�س ��د .والبع� ��ض الآخ ��ر ،يرغ ��ب بزعزع ��ة �ص ��ورة
«الرجل القوي» التي يختفي ورائها �أردوغان لرت�سيخ
�شعبيت ��ه .والبع� ��ض الثال ��ث يتع ��ذر بحقيق ��ة �أن �إدلب
أرا�ض تركية ،مم ��ا يعني �أن الهج ��وم عليها ال
لي�س ��ت � ٍ
يندرج حتت املادة اخلام�سة من ميثاق الناتو.
ثان ًي ��ا� ،سوف يجعل �إ�ضفاء الطابع الرتكي على �إدلب،
خ�ص ��وم �أردوغان احلاليني يف ال�ش ��رق الأو�سط �أكرث
ً
ن�شاط ��ا .ب ��ادئ ذي ب ��دء ،نح ��ن نتح ��دث ع ��ن �إي ��ران.
احلقيق ��ة هي �أن ال�شركاء الإيراني�ي�ن يف العالقات مع
رو�سيا وتركيا تبنوا ،يف البداية ،التكتيكات ال�صينية
لتحوي ��ل كل �صعوب ��ات ح ��ل امل�ش ��اكل امل�شرتك ��ة �إىل
مو�سك ��و .على �سبيل املث ��ال ،ف�إن ت�صرف ��ات تركيا يف
القوقاز خالل ح ��رب كارا باخ الثانية (نقل الإرهابيني
م ��ن �إدل ��ب �إىل احل ��دود الإيراني ��ة وحتفي ��ز القومي ��ة
الأذربيجاني ��ة ،الت ��ي امت ��دت �إىل �أرا�ض ��ي �أذربيجان
الإيراني ��ة) ه ��ددت م�صال ��ح طه ��ران �أك�ث�ر بكث�ي�ر من
م�صالح مو�سكو .ومع ذلك ،اتخذت ال�سلطات الإيرانية
موق ًف ��ا �شدي ��د احلذر ،على ما يبدو ،عل ��ى �أمل �أن يحل
الكرمل�ي�ن جميع امل�شاكل ،وقد حله ��ا فعال بتقزمي دور
تركيا يف احلرب بني �أرمينيا و�أذربيجان.
�أم ��ا بالن�سبة ل�سوري ��ا ،ف�إن الإيراني�ي�ن يعتربون هذه
املنطق ��ة منطق ��ة نفوذه ��م احل�صري ��ة .وه ��م لي�س ��وا
بعيدي ��ن عن احلقيق ��ة ،ال ميك ��ن �إنكار م�ست ��وى نفوذ

طه ��ران يف �أروق ��ة ال�سلط ��ة يف دم�ش ��ق .وه ��ذا يعني
�أن �شرعن ��ة االحتالل الرتك ��ي لإدلب م�شكل ��ة �إيرانية.
تفر�ض على �إيران حلهابنف�سها ،وعدم حماولة حتويل
رو�سي ��ا �إىل ر�أ� ��س حربة .و�إذا بد�أت �إي ��ران يف حلها،
فرمب ��ا ت�شارك بن�ش ��اط �أكرب يف عملي ��ة احتواء الدور
الرتكي ،لي� ��س فقط يف ال�شرق الأو�س ��ط ،ولكن � ً
أي�ضا
يف جنوب القوقاز ،وهو بالطبع مفيد للغاية ملو�سكو.
ثال ًثا ،يوجه ال�ض ��م املمنهج للأرا�ضي ال�سورية �ضربة
خط�ي�رة للعالقات ب�ي�ن تركيا وال ��دول العربية .ميكن
لأنق ��رة �أن تقن ��ع �شباب �إدل ��ب بقدر ما تري ��د عن مدى
روعة احلي ��اة للعرب يف ظالل الدول ��ة الرتكية ،ولكن
ه ��ذا االمر لن مير على ال ��دول العربية ،التي مهما كان
خالفها مع النظام ال�س ��وري� ،ستبقى متم�سكة بوجهة
نظر �أخرى .و�سيتطورموقفها من فوبيا �إىل واقع يف
ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة ،يوحد ال ��دول العربية ملواجهة
واحت ��واء تركي ��ا (الت ��ي ،كما ه ��و مع ��روف ،اخرتقت
بالفع ��ل �أرا�ض ��ي ليبيا والعراق وع ��ززت ت�أثريها على
قط ��ر) .هذا يعني �أن �أنق ��رة �ستواجه كومة جديدة من
امل�شاكل اخلارجية.
بالطب ��ع ،كل �شخ�ص يف تركي ��ا يفهم هذا ويدرك متاما
�أن اخلي ��ار الرباغمات ��ي الرتك ��ي الأف�ض ��ل ل ��ن يك ��ون
ب�ض ��م �إدل ��ب ،ب ��ل با�ستب ��دال ه ��ذه الأر� ��ض بتنازالت
�سيا�سية واقت�صادي ��ة من دم�شق وطهران ،مما ي�ضمن
حماي ��ة امل�صال ��ح الرتكي ��ة يف �سوريا م ��ا بعد احلرب.
اال �أن�أردوغ ��ان ،كم ��ا ه ��و معروف ،يختل ��ف متاما عن
ب�سم ��ارك .ف� ��إذا كان امل�ست�شار احلدي ��دي يعرف دائمًا
كي ��ف يتوق ��ف يف اللحظ ��ة املنا�سب ��ة وال يندف ��ع وراء
عواطفه ،ف�إن �أردوغ ��ان �شخ�ص مغامر للغاية ،ال يرى
يف الواقع �سوى �أحالمه و�أكاليل انت�صارات �آنية.
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كالكيت

ال�سينمائي الأوروبي الوحيد الذي افتتح �أهم مهرجانين �سينمائيين في العالم في نف�س العام

فيني�سيا يفتتح بفيلم لبيدرو المودوفار
عرفان ر�شيد  -المدى ( مهرجان فيني�سيا)

�سيت ��م افتت ��اح الن�سخ ��ة  78م ��ن مهرج ��ان
فيني�س ��ا ال ��دويل ،كم ��ا �أعلن مديره ��ا الفني
�ألربت ��و بارب�ي�را  ،م ��ع فيل ��م Madri
 Paralleleاجلدي ��د لبيدرو املودوفار الذي
�سيعر�ض يف م�ساء � 1سبتمرب.
ويب ��دو �أن امل�ساف ��ات ب�ي�ن كان والبندقية ،
بالن�سبة �إىل بي ��درو �أملودوفار  ،تكاد تكون
معدوم ��ة  ،يف الواق ��ع بع ��د ت�سليم املوجود
 ،يف الواق ��ع بع ��د ت�سلي ��م النخل ��ة الفخرية
جل ��ودي فو�س�ت�ر � ،سيح�ص ��ل املاي�س�ت�رو

الإ�سب ��اين على �شرف �إ�شع ��ال �أ�ضواء ليدو
البندقي ��ة لإط�ل�اق الن�سخ ��ة  78م ��ن �أق ��دم
مهرج ��ان �سينمائ ��ي يف الع ��امل  ،مهرج ��ان
البندقي ��ة ال�سينمائي ال ��دويل  ،وهو الثاين
يف ع�صر جائحة كوفيد .-19
�أرادت �إدارة بين ��ايل البندقية واملدير الفني
ل� �ـ  Mostra del Cinemaحت ��دي امل�صري
والوب ��اء م ��ن خ�ل�ال الإدارة م ��رة �أخ ��رى
لإ�صدار ن�سخة جدي ��دة من املهرجان  ،رمبا
�أقل قلي�ل ً�ا  ،ولكن � ً
أي�ضا كرمية لإظهار �إرادة

الثقاف ��ة للم�ضي قدما على الرغم من القيود
امل�شروعة والإلزامية ب�سبب الهرج واملرج.
بع ��د �أن �شاهدن ��ا تق ��دم ال ��دورة  74م ��ن
مهرج ��ان كان ال�سينمائي  ،الذي اختتم يوم
ال�سب ��ت املا�ضي  ،يبدو �أن البندقية �ستنجح
يف تق ��دمي �أف�ل�ام جي ��دة على �أم ��ل �أن تكون
هن ��اك �أفالم عالية اجل ��ودة .على �أي حال ،
ما هو �شب ��ه م�ؤكد هو �أن غالبية الأمريكيني
والآ�سيوي�ي�ن �سيغيب ��ون ع ��ن البندقية لأن
غيابه ��م يف مدين ��ة كان كان �أعلى بكثري من
وجودهم.
يق ��ول �ألربتو بارب�ي�را�« :أنا مم�ت�ن لبيدرو
املودوف ��ار ملنحن ��ا امتي ��از افتت ��اح مهرجان
الأف�ل�ام بفيلم ��ه اجلدي ��د  ،وه ��و �ص ��ورة
مكثف ��ة وح�سا�سة المر�أت�ي�ن وهما تتعامالن
م ��ع احلم ��ل بعواقب ال ميك ��ن التنب� ��ؤ بها ،
وت�ضام ��ن املر�أة  ،واجلن� ��س يتم اختبارها
بحري ��ة كامل ��ة وب ��دون ري ��اء  ،كل ذلك على
خلفي ��ة التفكري يف احلاجة التي ال مفر منها
للحقيق ��ة التي يج ��ب متابعتها ب�ل�ا هوادة.
هذه ع ��ودة مرحب بها للغاي ��ة �إىل البندقية
يف امل�سابق ��ة ملتلق ��ي جائزة الأ�س ��د الذهبي
 2019لإجن ��از م ��دى احلياة  ،بع ��د �سنوات
عدي ��دة من جناح فيل ��م Women on the
Verge of a Nervous Breakdown

الذي ميثل انت�ص ��اره النهائي على ال�ساحة
الدولية «.
فيل ��م  ، Madres paralelasم ��ن �إخ ��راج
بيدرو �أملودوفار  ،وبطولة بينيلوبي كروز
 ،وميلين ��ا �سمي ��ت  ،و�إ�سرائي ��ل �إليجال ��دي
 ،و�آيتان ��ا �سان�شي ��ز خيخ ��ون  ،مب�شارك ��ة
جولييت ��ا �سريان ��و ورو�س ��ي دي بامل ��ا  ،هو
الفيل ��م االفتتاحي  ،يف املناف�س ��ة  ،ملهرجان
البندقي ��ة ال�سينمائ ��ي ال ��دويل الثام ��ن
وال�سبع�ي�ن يف لو� ��س �أجنلو� ��س .بين ��ايل
فينيت�سي ��ا للمخرج الربت ��و باربريا (11-1
�سبتمرب .)2021
امر�أتان  ،جاني�س و�آنا  ،تت�صادف يف غرفة
م�ست�شف ��ى حي ��ث �ستل ��دان .كالهم ��ا عازب
وحملت ��ا بال�صدفة .جاني� ��س  ،يف منت�صف
العم ��ر  ،ال تن ��دم عل ��ى ذل ��ك وه ��ي مبتهجة.
الأخ ��رى � ،آن ��ا  ،مراهق ��ة  ،خائف ��ة  ،تائب ��ة
وم�صدوم ��ة .حت ��اول جاني� ��س ت�شجيعه ��ا
�أثن ��اء حتركها مث ��ل ال�سائرين �أثن ��اء النوم

عل ��ى ط ��ول مم ��رات امل�ست�شف ��ى .الكلم ��ات
القليل ��ة التي يتبادلونها يف ه ��ذه ال�ساعات
�ستخل ��ق ً
رابط ��ا وثي ًقا للغاية ب�ي�ن االثنني ،
والتي �ستتعهد الفر�صة بالتطوير والتعقيد
بطريقة حا�سمة بحيث �ستغري حياة كليهما.
«لق ��د ول ��دت كمخ ��رج �سينمائ ��ي يف ع ��ام
 1983يف البندقي ��ة  - »...يق ��ول بي ��درو
�أملودوفار  ...« -يف ق�سم Mezzogiorno
 .Mezzanotteبعد ثماني ��ة وثالثني عامًا
 ،دُعي ��ت الفتت ��اح املهرج ��ان .ال �أ�ستطيع �أن
�أ�ش ��رح الف ��رح و التكرمي ومق ��دار ما يعنيه
ه ��ذا بالن�سب ��ة يل دون الوق ��وع يف الر�ض ��ا
ع ��ن النف�س� .أن ��ا ممنت ج� �دًا للمهرجان على
ه ��ذا التقدير و�أمتنى �أن �أكون على م�ستوى
ذلك «
ول ��د يف كال ��زادا دي كاالتراف ��ا  ،يف قل ��ب
المان�ش ��ا  ،يف اخلم�سيني ��ات م ��ن الق ��رن
املا�ض ��ي .يف ال�سابعة ع�ش ��رة  ،غادر منزله
وانتق ��ل �إىل مدري ��د  ،ب�ل�ا م ��ال وال عم ��ل ،
ولك ��ن مع و�ض ��ع م�شروع حم ��دد للغاية يف
االعتب ��ار :درا�سة ال�سينما و�إخراج الأفالم.
كان م ��ن امل�ستحي ��ل الت�سجي ��ل يف مدر�س ��ة
الفيل ��م الر�سمي ��ة لأن فرانك ��و �أغلقه ��ا للتو.
عل ��ى الرغ ��م م ��ن الديكتاتورية الت ��ي كانت
تخنق الب�ل�اد  ،ف�إن مدري ��د بالن�سبة ملراهق
م ��ن الأقالي ��م متث ��ل الثقاف ��ة واال�ستق�ل�ال
واحلرية.
لق ��د عمل يف العديد م ��ن الوظائف املتفرقة
 ،لكن ��ه مل يتمك ��ن م ��ن �ش ��راء �أول كام�ي�را
 Super-8mmله حتى ح�صل على وظيفة
«جادة» يف �شركة الهاتف الوطنية الإ�سبانية
يف ع ��ام  .1971عمل هن ��اك ملدة اثني ع�شر
عا ًم ��ا كم�ساعد �إداري .يف ال�صباح � ،أعطته
وظيفت ��ه معرف ��ة عميقة بالطبق ��ة الو�سطى
الإ�سباني ��ة يف بداي ��ة ع�ص ��ر امل�ستهل ��ك ،
مب�سل�سالتها وم�آ�سيها  ،منجم ذهب حقيقي
ل ��رواة الق�ص�ص يف امل�ستقب ��ل .يف امل�ساء
والليايل  ،كان يكت ��ب  ،ويحب  ،وميثل مع
فرقة امل�سرحي ��ة الأ�سطورية امل�ستقلة Los
 Goliardosو�صنع �أفالمًا يف .Super-8
تع ��اون م ��ع العدي ��د م ��ن املج�ل�ات ال�سرية
ق�ص�صا  ،حتى �أن بع�ضها ُن�شر .كان
وكت ��ب ً
ع�ضوً ا يف جمموعة مو�سيقى البانك روك ،
�أملودوف ��ار وماكنمارا .كان من ح�سن حظه

 عالء املفرجي

�أن انفج ��اره ال�شخ�صي تزام ��ن مع انفجار
مدري ��د الدميقراطي ��ة يف ال�سبعيني ��ات ،
�أوائ ��ل الثمانينيات .كان ��ت تلك هي الفرتة
التي عرفها العامل با�سم .La Movida
بع ��د ع ��ام ون�ص ��ف م ��ن الت�صوي ��ر احلافل
بالأح ��داث عل ��ى  16ملم  ،يف ع ��ام ، 1980
افتت ��ح فيل ��م  ، Pepi ، Luci ، Bomوه ��و
فيل ��م ب ��دون ميزاني ��ة مت �إنتاج ��ه كجه ��د
تع ��اوين م ��ع بقي ��ة الطاق ��م واملمثل�ي�ن ،
جميعهم مبتدئني  ،با�ستثناء كارمن مورا.
يف ع ��ام � ، 1986أ�س� ��س �شرك ��ة الإنت ��اج
 El Deseoم ��ع �شقيق ��ه  .Agustínكان
م�شروعه ��م الأول ه ��و قان ��ون الرغبة .منذ
ذل ��ك احل�ي�ن � ،أنتج ��وا جميع الأف�ل�ام التي
كتبه ��ا و�أخرجه ��ا بي ��درو  ،كم ��ا �أنتج ��وا
خمرجني �شباب �آخرين.
يف ع ��ام  ، 1988جلبت «الن�ساء على و�شك
االنهي ��ار الع�صب ��ي» �شه ��رة دولية ل ��ه .منذ
ذلك احل�ي�ن  ،فتحت �أفالمه يف جميع �أنحاء
العامل.
م ��ع فيل ��م All About My Mother
 ، )(1999فاز ب�أول جائزة �أو�سكار لأف�ضل
فيل ��م �أجنبي  ،كما ح�صل على جائزة �أف�ضل
خم ��رج يف مهرج ��ان كان ال�سينمائي .بعد
ثالث �سنوات  ،ح�صل موقع Talk to Her
على جائزة الأو�سكار لأف�ضل �سيناريو.
يف ع ��ام  ، 2004مت اختي ��ار Bad
 Educationالفتت ��اح مهرج ��ان كان .يف
ع ��ام  ، 2006ق ��دم فولف ��ر يف مهرجان كان
ال�سينمائ ��ي  ،حي ��ث ح�ص ��ل عل ��ى جائ ��زة
�أف�ض ��ل �سيناري ��و بالإ�ضاف ��ة �إىل جائ ��زة
�أف�ض ��ل ممثلة عن �ست ممث�ل�ات يف الفيلم ،
بقي ��ادة بينيلوبي كروز  ،والت ��ي �أ�صبحت
يف النهاي ��ة �أول ممثل ��ة �إ�سباني ��ة تر�ش ��ح
للأكادميي ��ة .جائ ��زة الفيل ��م الناطق باللغة
الإ�سبانية.
ح�ص ��ل عل ��ى جائ ��زة �أم�ي�ر �أ�ستوريا� ��س
للفن ��ون وح�ص ��ل عل ��ى مرتب ��ة ال�ش ��رف
اجلامعي ��ة اخلا�ص ��ة من جامعت ��ي هارفارد
و�أك�سفورد.
مت تكيي ��ف بع� ��ض �أفالم ��ه �إىل م�سرحيات
( )All About My Motherوحت ��ى يف
امل�سرحيات املو�سيقية (Women on the
.)Verge of a Nervous Breakdown

"م�شاهد من زواج" لبرغمان بن�سخة جديدة
ترجمة :جناح اجلبيلي
و�ص ��ل املقط ��ع الدعائ ��ي الأول لفيل ��م
«م�شاه ��د م ��ن زواج» ،وه ��و م�سل�س ��ل
ق�ص�ي�ر م ��ن  HBOمقتب� ��س م ��ن الدراما
الكال�سيكي ��ة لأنغم ��ار برغم ��ان� .أو�سكار
�إ�سح ��اق واملر�شح ��ة جلائ ��زة الأو�س ��كار
جي�سيكا ت�شا�ست�ي�ن ي�ؤديان دور البطولة
يف حتدي ��ث «هاغ ��اي ليف ��ي» للم�سل�س ��ل
الق�ص�ي�ر ال�سوي ��دي الذي يتن ��اول م�س�ألة
زوجني يعي�شان يف �أزمة خطرية.
يعيد فيل ��م «م�شاهد م ��ن زواج» النظر يف
الت�صوي ��ر الأيق ��وين للم�سل�س ��ل الق�صري
لعام  1973عن احلب والكراهية والرغبة
وال ��زواج م ��ن خ�ل�ال عد�س ��ة زوج�ي�ن
�أمريكي�ي�ن معا�صري ��ن ي�ؤديهم ��ا �إ�سحاق
وت�شا�ست�ي�ن .ميث ��ل م�ش ��روع امل�سل�س ��ل
الق�ص�ي�ر لقاء مل �شم ��ل ت�شا�ستني والنجم

امل�ش ��ارك «�أو�س ��كار �أ�سح ��ق» ،ال ��ذي مثل
ال ��دور الرئي� ��س يف فيلم “ال�سن ��ة الأكرث
عنف ًا لـ ج�.س.ت�شاندور عام .2014
�سينق ��ل امل�سل�س ��ل �إىل �أم�ي�ركا ق�ص ��ة
ال�سبعيني ��ات م ��ن الأ�ص ��ل ال�سوي ��دي،
وال ��ذي مت اخت�صاره من الأج ��زاء ال�ستة
الأ�صلي ��ة �إىل فيل ��م مدت ��ه ث�ل�اث �ساع ��ات
مالئ ��م للعر� ��ض يف ع ��ام � ، 1974إىل
�أمري ��كا .جت�س ��د «ت�شا�س�ت�ن» و�إ�سح ��اق
الدوري ��ن اللذي ��ن �أدتهم ��ا لي ��ف �أومل ��ان
و�إيرالن ��د جوزفني يف فيل ��م برغمان على
الت ��وايل� ،إذ �أدي ��ا دور زوج�ي�ن ثريني مت
تعقب زواجهما ،من التفكك �إىل امل�صاحلة
والعودة ،عرب عقد من الزمان.
ا�ستند بريغم ��ان يف الق�ص ��ة �إىل جتاربه
اخلا�ص ��ة  ،مب ��ا يف ذل ��ك عالقت ��ه الطويلة
مع ملهمت ��ه و�شريكته �أوملان  ،التي تزوج
منه ��ا يف الف�ت�رة م ��ن � 1965إىل .1970
كان الفيل ��م م�ص ��در �إله ��ام ال نهاي ��ة ل ��ه
ل�صانع ��ي الأف�ل�ام من ريت�ش ��ارد لينكالتر

و�آري �أ�س�ت�ر ،ب ��ل حت ��ول تكملة م ��ع فيلم
« ”Sarabandلع ��ام  ، 2003وه ��و �آخر
فيل ��م للمخ ��رج برغم ��ان الذي ت ��ويف عام
.2007
مت تطوي ��ر امل�سل�س ��ل وكتابت ��ه و�إخراجه
بوا�سط ��ة ليف ��ي ،وه ��و ال�ص ��وت وراء
« ”In Treatmentالأ�صل ��ي ل� �ـ HBO
وامل�سل�س ��ل املح ��دود الأح ��دث «Our
 ”Boysبالإ�ضاف ��ة �إىل «”The Affair
ل�شوت ��امي  ،وه ��و عر� ��ض �آخ ��ر ح ��ول
العواقب املتتالية لالنهيار الزوجي.
�ستظه ��ر جي�سي ��كا �شا�ستني بع ��د ذلك يف
فيل ��م «”The Eyes of Tammy Faye
ب ��دور الداعي ��ة التليفزي ��وين تام ��ي فاي
باك ��ر .الفيلم م ��ن �إخراج ماي ��كل �شوالرت
وم ��ن املق ��رر �إطالق ��ه يف �سبتم�ب�ر � ً
أي�ضا.
يف غ�ضون ذلك � ،سيظهر �أو�سكار �إ�سحاق
قريبًا يف دراما بول �شريدر «The Card
 ”Counterو « ”Duneال ��ذي ط ��ال
انتظاره لديني� ��س فيلنوف هذا اخلريف.

يق ��وم حال ًي ��ا بت�صوير �سل�سل ��ة Marvel
 .”Studios «Moon Knightكم ��ا

�سيلع ��ب دور فران�سي� ��س ف ��ورد كوب ��وال
يف الفيلم الق ��ادم «فران�سي� ��س والعراب»
ح ��ول �صناعة الفيل ��م الكال�سيكي ال�شهري

للمخرج باري ليفين�سون.
�سيعر� ��ض امل�سل�س ��ل الق�ص�ي�ر الق ��ادم
«م�شاه ��د م ��ن زواج» يف �سبتمرب�-أيل ��ول
على من�صة  HBOو�ستكون متاحة للبث
على .HBO Max

في ذكرى محمد خان
متر هذه االيام الذكرى اخلام�سة لرحيل املخرج امل�صري حممد خان
�إثر �أزمة �صحية طارئة عن عمر يناهز  73عاما.
ول ��د خان يف م�ص ��ر يف � 26أكتوب ��ر ع ��ام  1942لأب باك�ستاين و�أم
م�صرية ويعد �أحد �أبرز خمرجي ال�سينما الواقعية التي انت�شرت يف
جيله من ال�س ��ينمائيني نهاية ال�س ��بعينيات وطوال عقد الثمانينيات
من القرن املا�ضي وت�صور �أفالمه حياة امل�صريني الب�سطاء.
وق ��دم خ ��ان يف م�سريت ��ه الفني ��ة �أكرث م ��ن  20فيلم ��ا �سينمائيا كتب
ق�ص ��ة  12منها بنف�س ��ه واختري  4من �أفالمه �ضم ��ن �أف�ضل  100فيلم
يف تاري ��خ ال�سينما امل�صرية وهي زوجة رجل مهم بطولة �أحمد زكي
ومريف ��ت �أمني و�أح�ل�ام هند وكاميلي ��ا بطولة جن�ل�اء فتحي و�أحمد
زك ��ي وخرج ومل يع ��د بطولة فريد �شوقي ويحي ��ى الفخراين وليلى
عل ��وي و�سوبرمارك ��ت بطول ��ة جنالء فتح ��ي وممدوح عب ��د العليم
وعادل �أدهم.
وعر� ��ض ل ��ه يف الآونة الأخ�ي�رة فيلم قبل زحمة ال�صي ��ف من بطولة
هن ��ا �شيحة وماج ��د الكدواين  .وم ��ن �أحدث �أفالمه �أي�ض ��ا فيلم فتاة
امل�صنع له ��اين عادل ويا�سمني رئي�س وبنات و�س ��ط البلد ملنة �شلبي
وهند �صربي.
وح ��از خان يف م�سريته الفنية عل ��ى ع�شرات اجلوائز با�سم ال�سينما
امل�صري ��ة كما �ش ��ارك كع�ضو جلن ��ة حتكيم يف عديد م ��ن املهرجانات
الدولي ��ة ممث�ل�ا مل�ص ��ر ومت تكرمي ��ه من املهرج ��ان امل�ص ��ري القومي
الراب ��ع ع�شر لل�سينما عام  2008باعتب ��اره من العالمات البارزة يف
تاريخ ال�سينما امل�صرية.
ك ��ون حممد خ ��ان مع ب�ش�ي�ر الدي ��ك و�سعيد �شيم ��ي ونادي ��ة �شكري
وعاطف الطيب وخريي ب�ش ��ارة وداود عبد ال�سيد جماعة �سينمائية
�أطل ��ق عليه ��ا «جماع ��ة �أف�ل�ام ال�صحب ��ة» ،جمعته ��ا رابط ��ة ال�صداقة
وجمم ��ل الق�ضايا والهموم الفنية والثقافية ب�شكل عام .وكان الهدف
م ��ن �إن�ش ��اء هذه اجلماعة ه ��و �إنتاج �أفالم ذات م�ست ��وى جيد وتقدم
جديد ًا ،والفيلم الوحيد الذي قامت اجلماعة ب�إنتاجه هو احلريف
ارتب ��ط حمم ��د خ ��ان يف �أفالم ��ه ب�أ�سم ��اء يف �أك�ث�ر م ��ن عم ��ل ،مث ��ل
املونت�ي�رة نادية �شك ��ري (التي قامت مبونتاج جمي ��ع �أفالمه) ،مدير
الت�صوير �سعي ��د �شيمي (ثماين �أفالم) ،املو�سيقار كمال بكري (�سبعة
�أف�ل�ام) ،ال�سيناري�س ��ت ب�ش�ي�ر الديك (�ست ��ة �أفالم) ،مدي ��ر الت�صوير
ط ��ارق التلم�ساين (ثالثة �أفالم) ،ال�سيناري�ست عا�صم توفيق (�أربعة
�أف�ل�ام) ،وال�سيناري�ست ر�ؤوف توفيق (فيلمان) ،والفنان احمد زكى
( �ستة �أفالم )
يف ع ��ام � ،1956سافر �إىل �إجنل�ت�را لدرا�سة الهند�س ��ة املعمارية� ،إال
�أن ��ه التقى بال�صدف ��ة ب�شاب �سوي�سري يدر� ��س ال�سينما هناك وذهب
مع ��ه �إىل مدر�س ��ة الفن ��ون ،فرتك الهند�س ��ة والتحق مبعه ��د ال�سينما
يف لن ��دن  .ولك ��ن درا�ست ��ه يف املعه ��د اقت�صرت فقط عل ��ى االحتكاك
ب ��الآالت ومعرفته للتقنية ال�سينمائي ��ة� ،أما مدر�سته احلقيقية فكانت
م ��ن خ�ل�ال تعرفه عل ��ى ال�سينما العاملي ��ة يف ال�ستين ��ات ،وم�شاهدته
لكمي ��ة رهيبة من الأف�ل�ام ،ومعا�صرته جلميع التي ��ارات ال�سينمائية
اجلدي ��دة يف نف�س وق ��ت ن�شوئها وتفاعلها .فق ��د �شاهد �أفالم املوجة
الفرن�سي ��ة اجلدي ��دة ،و�أفالم املوج ��ات اجلديدة لل�سينم ��ا الت�شيكية
والهولندية والأمريكية ،وجيل املخرجني اجلدد فيها ،كما تابع �أفالم
�أنطوني ��وين وفلليني وكريو�ساوا وغريه ��م من عمالقة الإخراج يف
العامل.
عا�ش حممد خان فرتة طويلة يف �إجنلرتا ،دامت �سبع �سنوات ،حيث
�أنه ��ى درا�سته يف معهد ال�سينما ع ��ام  .1963بعدها عاد �إىل القاهرة
وعم ��ل يف �شرك ��ة فيلمنت ��اج (ال�شرك ��ة العام ��ة للإنت ��اج ال�سينمائي
العرب ��ي) ،حتت �إدارة املخرج �صالح �أبو �سيف  ،وذلك بق�سم القراءة
وال�سيناريو مع ر�أفت امليهي و م�صطفى حمرم و �أحمد را�شد و ها�شم
النحا�س  .ومل ي�ستطع خان اال�ستمرار يف العمل يف هذا الق�سم �أكرث
من ع ��ام واحد� ،سافر بعده ��ا �إىل لبنان ليعمل م�ساع ��د ًا للإخراج مع
يو�سف معلوف ووديع فار�س وكو�ستا وفاروق عجرمة .وبعد عامني
هناك� ،سافر مرة �أخرى �إىل �إجنلرتا  ،حيث هزته هناك �أحداث حرب
� .1967أن�ش� ��أ دار ن�ش ��ر و�أ�صدر كتابني ،الأول ع ��ن ال�سينما امل�صرية
والث ��اين ع ��ن ال�سينما الت�شيكي ��ة ،وكان يكتب مقاالت ع ��ن ال�سينما.
ويف عام  1977عاد �إىل م�صر و�أخرج فيلم ًا ق�صري ًا.
حاز خان في م�سيرته الفنية على
ع�شرات الجوائز با�سم ال�سينما الم�صرية
كما �شارك كع�ضو لجنة تحكيم في عديد
من المهرجانات الدولية ممثال لم�صر وتم
تكريمه من المهرجان الم�صري القومي
الرابع ع�شر لل�سينما عام  2008باعتباره
من العالمات البارزة في تاريخ ال�سينما
الم�صرية.

فيلم (المق�صورة رقم  )6الفنلندي الذي فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان
هل�سنكي ـ يو�سف �أبو الفوز

�أحتفت و�سائل االعالم الفنلندية
واالو�ساط الثقافية في البالد ،بح�صول
المخرج الفنلندي يوهو كوزمانين
(مواليد  ،)1979على الجائزة الكبرى في
مهرجان كان ال�سينمائي في دورته ،74
لاليام  17-6تموز عن فيلمه (المق�صورة
رقم  ،)6وتقا�سمها مع المخرج الإيراني
ا�صغر فرهادي عن فيلمه (بطل)،
وكوزمانين هنا هو ثاني مخرج فنلندي
ينال هذه الجائزة ،بعد ان نالها عام
� 2002أكي كاور�سمكي ( مواليد  )1957عن
فيلمه ( رجل بدون ما�ضي).

املخرج يوه ��و كوزمانني ،در�س الإخراج ال�سينمائي
يف كلي ��ة الفن ��ون والت�صمي ��م يف جامع ��ة هل�سنكي،
وعم ��ل كمخ ��رج يف امل�س ��رح واالوب ��را والتلفزيون
ل�سن ��وات عدي ��دة ،ونال ��ت اعمال ��ه انتب ��اه النق ��اد
واجلمه ��ور وح�صلت على العديد م ��ن اجلوائز .يف

ع ��ام  2010اخ ��رج فيل ��م (الر�سام ��ون) ال ��ذي تر�شح
جلوائ ��ز فنلندي ��ة يف خم�س فئ ��ات (بطول ��ة متثيل،
�سيناريو� ،إخراج ،ت�صوير� ،أف�ضل فيلم) ،عام 2016
اخرج فيلم ( ا�سعد يوم يف حياة اويل ماكي).
فيل ��م (املق�ص ��ورة رق ��م  ،)6م ��ن انت ��اج ع ��ام ،2021
وامل�صن ��ف كفيل ��م درامي ،مدت ��ه �ساع ��ة و 46دقيقة،
وحائ ��ز عل ��ى ن�سب ��ة  70٪عل ��ى موق ��ع (الطماط ��م
الفا�س ��دة ـ� �ـ  )Rotten Tomatoesاملعن ��ي ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ
وﻧﻘﺪ ا�ﻷﻓــ ��ـﻼم ،ه ��و انتاج م�ش�ت�رك ،فنلندي ـ رو�سي
ـ ا�ست ��وين ـ امل ��اين ،ي�ستند اىل رواي ��ة بنف�س اال�سم،
للكاتب ��ة الفنلندي ��ة روزا ليك�س ��وم (موالي ��د ،)1958
وه ��ي كاتب ��ة وفنان ��ة ت�شكيلي ��ة فنلندي ��ة وخمرج ��ة
وممثل ��ة وي�صفوها ع ��ادة بالفنان ��ة ال�شاملة .در�ست
الأنرثوبولوجي ��ا والعل ��وم االجتماعية يف هل�سنكي
وكوبنهاغ ��ن ومو�سكو .ترجم ��ت �أعمالها �إىل العديد
م ��ن اللغ ��ات .كتب ��ت الرواي ��ة والق�ص ��ة الق�ص�ي�رة،
بالإ�ضاف ��ة �إىل انه ��ا قامت ب�إجناز ر�س ��وم كاريكاتري
ولوح ��ات و�أفالم وم�سرحيات وكتب للأطفال .عرفت
بكتابته ��ا ق�ص�ص العدي ��د من الأف�ل�ام الناجحة مثل،
هي�سرتي ��ا  ،1993ري�ست ��و 1999ـ وثائق ��ي ،و�أي�ض ��ا
لعب ��ت ادوارا يف �أفالم �أخ ��رى (اقتل املدينة .)1986
ويف ع ��ام  2011حازت روايته ��ا (املق�صورة رقم )6
عل ��ى جائزة فنلندي ��ا وهي جائزة �أدبي ��ة مرموقة يف
فنلندا ،ت�أ�س�ست عام  ،1984متنحها �سنويا م�ؤ�س�سة
الكت ��اب الفنلندية لعمل روائي يت ��م اختياره من بني
 5كت ��ب مر�شح ��ة ،م ��ن قبل جلن ��ة حتكي ��م مكونة من

ثالث ��ة �أع�ض ��اء .وغالبًا ما
ي�ص ��ف النق ��اد �أ�سل ��وب
روزا ليك�س ��وم الأدب ��ي
ب�أن ��ه م ��ا بع ��د احلداث ��ة،
واملو�ضوعات الرئي�سية
يف �إعماله ��ا ه ��ي املر�أة،
ال�سلطة واجلن�س.
الفنلن ��دي
الفيل ��م
(املق�ص ��ورة رق ��م )6
امل�أخ ��وذ ع ��ن الرواي ��ة
بنف�س اال�س ��م ،والذي
ا�شرتك ��ت الكاتبة اىل
جان ��ب املخ ��رج ،يف
كتاب ��ة ال�سيناريو له،
مل يلت ��زم ال�سيناريو
بالأ�سم ��اء ال ��واردة
يف الرواي ��ة ،وال
مب�س ��ار حرك ��ة
القط ��ار وال بعم ��ر
ال�شخ�صي ��ات ،و�أج ��رى تغ�ي�رات طفيفة يف
بع�ض االحداث .يحكي الفيلم ق�صة عالقة حب تن�ش�أ
ب�ش ��كل غ�ي�ر متوقع ،ب�ي�ن �شخ�صني خمتلف�ي�ن متاما
اجربا عل ��ى تقا�سم مق�صورة ،خ�ل�ال رحلة يف قطار
اىل الدائ ��رة القطبي ��ة ،حت ��دث يف ت�سعين ��ات القرن
املا�ضي .الرجل (فادمي) ،عامل مناجم ،رو�سي ،لعب
دوره املمث ��ل الرو�س ��ي ي ��وري بوري�س ��وف (مواليد

 ،)1992وهو
رج ��ل يتمي ��ز
با خل�شو ن ��ة
ي�ش ��رب اخلمر
ط ��وال الوق ��ت
ومتذم ��ر دائما،
يف طريق ��ه
اىل مدين ��ة
مو ر ما ن�س ��ك
القطبي ��ة بحث ��ا
عن عم ��ل .واملر�أة
(الورا) طالب ��ة
�آث ��ار فنلندي ��ة،
انه ��ت درا�ستها يف
مو�سك ��و ،ام ��ر�أة
هادئ ��ة ،هارب ��ة م ��ن
عالق ��ة ح ��ب غام�ضة
مو�سك ��و،
يف
قليل ��ة ال ��كالم ،يف
طريقه ��ا اىل مدين ��ة
مورمان�س ��ك ملعاينة بع�ض ال�صخ ��ور االثرية ،لعبت
دوره ��ا املمثل ��ة الفنلندي ��ة �سي ��دي ه ��ارال (موالي ��د
 .)1984خالل الرحل ��ة من مدينة مو�سكو اىل مدينة
مورمان�سك ،والتي متتد لأيام عديدة ،يواجهون فيها
�شخ�صي ��ات خمتلفة ،ومواقف تربز فيها �أحيانا روح
الكوميدي ��ا ال�سوداء ،تتغ�ي�ر �آرائهما عن احلياة ،عن

الوح ��دة وال�صداقة وحاجته ��م للتوا�صل االن�ساين.
ففي الوقت الذي هم يعي�شون يف مق�صورتهم ،يتغري
الع ��امل م ��ن حولهم ،وي ��رون مدن ��ا منه ��ارة وحاالت
بائ�سة ،فتب ��د�أ وجهات نظرهم باالق�ت�راب واالتفاق،
كلما تق ��دم القطار يف رحلته اىل �أجواء �أكرث برودة،
حيث ت�ب�رز احلاجة للدفء �أكرث ،فتزول �شيئا ف�شيئا
روح التناف ��ر والع ��داء ،يف النهاية ت�صب ��ح ال�صداقة
واحل ��ب ممكن ��ا .يف وقت �صدور الرواي ��ة قيل عنها
انه ��ا تريد القول بان رو�سيا الت ��ي تعر�ضت لالزمات
بع ��د انهيار االحت ��اد ال�سوفياتي ،وفنلن ��دا الوديعة،
عليهم ��ا التعاي�ش م ��ع بع�ضهما البع� ��ض يف امل�ساحة
التي يعي�شون فيها.
كت ��ب الناق ��د ت ��ود مكارث ��ي 11( ،مت ��وز  )2021يف
�صحيف ��ة (دي ��د الي ��ن) ال�ص ��ادرة يف هولي ��ود ،بع ��د
م�شاهدت ��ه الفيل ��م (ان الأداء الرائ ��ع للممثلني ارتفع
بق�ص ��ة الفيلم كث�ي�را ،ففظاظة الرج ��ل تنتزع على يد
ام ��ر�أة ت�ساعده لظهور حقيقت ��ه الإن�سانية ،وبالتايل
العثور على روحه ال�ضائعة).
كان خمطط ��ا للفيل ��م ان يت ��م ت�صوي ��ره يف مو�سكو،
لك ��ن ب�سب ��ب جائح ��ة الكورون ��ا مت الت�صوي ��ر يف
حمط ��ة بطر�سب ��ورغ ،ويف قط ��ار رو�س ��ي متح ��رك
باجت ��اه مدينة مورمان�س ��ك �أوائل عام  2020وجرت
اعم ��ال املونتاج واالعمال الفنية اخلا�صة بالفيلم يف
ا�ستوديوهات مو�سفيلم ال�شهرية يف مو�سكو.
يف �أحادي ��ث املخ ��رج لو�سائ ��ل االع�ل�ام ،ولقاءات ��ه
التلفزيوني ��ة ،ق ��ال ع ��ن الفيل ��م ان فري ��ق العمل كان

يطمح للح�صول عل ��ى ال�سعفة الذهبية ملهرجان كان،
و�أ�ض ��اف ب� ��أن ح�ص ��ول الفيل ��م ،منا�صفة م ��ع الفيلم
الإي ��راين ،على اجلائ ��زة الكربى ،من ب�ي�ن  24فيلما
مت�سابق ��ا ،لأ�سماء خمرجني مرموق�ي�ن� ،شيئا عظيما
ت�ستحق ��ه ال�سينم ��ا الفنلندية وان اجلائ ��زة تعني له
�شخ�صي ��ا الكث�ي�ر .يذك ��ر ان الفيلم �سيت ��م عر�ضه يف
ال�ص ��االت الفنلندي ��ة اخلريف الق ��ادم ،بينما تعاقدت
�شركة �سوين االمريكية لتوزيع الفيلم لأنحاء العامل،
فبالإ�ضاف ��ة �إىل �أمري ��كا ال�شمالي ��ة� ،ست�شه ��د �صفق ��ة
التوزي ��ع � ً
أي�ضا حق ��وق توزيع فيل ��م (املق�صورة رقم
 )6اىل �أمريكا الالتيني ��ة و�أوروبا ال�شرقية وجنوب
�ش ��رق �آ�سيا وال�شرق الأو�سط .بع ��د فوز الفيلم ،قال
بع�ض املتابعني ب ��ان ال�سينما الفنلندية� ،ستخرج من
حتت ظالل عباءة �أك ��ي كوري�سماكي باعتباره الفائز
الأول يف مهرج ��ان كان ع ��ام  2002وا�سم ��ه مهيم ��ن
دوليا عند احلديث عن ال�سينم ��ا الفنلندية ،وابتدات
مرحلة جديدة لل�سينما الفنلندية.
يذك ��ر ان الدورة  74م ��ن مهرجان كان ،كانت برئا�سة
املخ ��رج الأمريك ��ي �سباي ��ك يل ،وكان الفيل ��م الفائ ��ز
بجائ ��زة ال�سعف ��ة الذهبي ��ة ،وه ��و فيل ��م “تيت ��ان”
( )Titaneوه ��و درامي فرن�س ��ي بلجيكي من ت�أليف
و�إخراج جوليا دوكورن ��او  ،ك�أول فنانة امراة تفوز
به ��ذه اجلائزة .ومتيز الفيلم ح�س ��ب النقاد مبعاجلة
جريئة غري م�سبوقة لق�صة قاتل ،وان انتقده البع�ض
مل�شاه ��د العن ��ف واجلن� ��س ،لك ��ن موق ��ع (الطماط ��م
الفا�سدة) منحه تقدير.95%
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اقــــرأ
املر�ض كا�ستعارة

�صدر عن دار املدى كت ��اب بعنوان "املر�ض كا�ستعارة "1978
ل�س ��وزان �سونت ��اغ ،حيث م ��ن خالله تطرح جم ��االت الت�شابه
ب�ي�ن وجهات النظر العام ��ة حول ال�سرط ��ان ،وال�سل� ،أظهرت
�سونت ��اغ �أن كال املر�ضني مرتبط ��ان بالأ�سباب النف�سية .على
وج ��ه اخل�صو�ص ،قالت �سونت ��اغ �إن �أ�شم ��ل و�أف�ضل طريقة
للتفك�ي�ر يف الأمرا�ض هي عدم اللجوء �إىل اال�ستعارة .كانت
تعتق ��د �أن ل ��ف املر� ��ض باال�ستعارات يحب ��ط عزمية املر�ضى
وي�صمتهم ويخجله ��م .اختلف معها بع�ض الكتاب الآخرين،
قائلني �إن اال�ستعارات واللغة الرمزية الأخرى ت�ساعد بع�ض
الأ�شخا�ص املت�ضررين على تكوين معنى من جتاربهم.

ال���ع���راق ي��ن��ج��ح يف ا�����س��ت�رداد �أك��ب��ر جم��م��وع��ة �آث����اري����ة م��ه��رب��ة

ح

ق ��ال وزي ��ر الثقاف ��ة الدكت ��ور ح�س ��ن مناف ��ذ عدي ��دة كان ��ت موج ��ود ًة هن ��ا
ناظ ��م �إنَّ الع ��راق جن ��ح يف ا�سرتداد �أبرزها م ��ن جامعة كورنيل حتديد ًا،
�أك�ب�ر جمموع ��ة �آثاري ��ة مهرب ��ة م ��ن و�أنَّ ع ��ودة ه ��ذه القط ��ع �ستكون يف
الواليات املتحدة الأمريكية.
الطائرة نف�سها لل�سيد رئي�س الوزراء
و�أ�ض ��اف :بل ��غ ع ��دد الرق ��م الطينية م�صطف ��ى الكاظم ��ي �إىل بغ ��داد بع ��د
امل�س�ت�ردة � 17ألف قطعة �آثارية ،وقد انتهاء زيارته املهمة لوا�شنطن.
�ر،
ُبذل ��ت جهود كبرية بذل ��ك بني وزارة وتاب ��ع ناظ ��م� :إنَّ ه ��ذا ح ��دثٌ كب�ي ٌ
الثقاف ��ة وال�سياحة والآث ��ار ووزارة و�آم ��ل يف امل�ستقب ��ل القري ��ب العم ��ل
اخلارجية ،ف� ً
ضال عن جهود �سفارتنا اجلاد �أي�ض ًا م ��ع �سفاراتنا يف العامل،
يف وا�شنطن ا�ستمرت لأ�شهر طويلة ،ويف �أوروب ��ا حتدي ��د ًا لن�ستعيد بقية
وانتهينا من ا�سرتداد هذه القطع من �آثارنا.
و�أ�ش ��اد رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي باجله ��ود العراقي ��ة الت ��ي
ول العال
م
بذلت ال�ستعادة هذه الكنوز.
م ��ن جانب ��ه ك�ش ��ف مدي ��ر ع ��ام دار

املخطوط ��ات العراقي ��ة ،املتح ��دث
با�س ��م وزارة الثقاف ��ة وال�سياح ��ة

والآث ��ار العراقية� ،أحم ��د العلياوي،
ع ��ن ماهية القط ��ع الأثري ��ة املقرر �أن

وقت قريب.
ت�صل اىل العراق يف ٍ
وق ��ال العلي ��اوي �إن "ه ��ذه القط ��ع
ه ��ي �ألواح ورق ��م عراقي ��ة �سومرية،
قطع �أخرى متنوعة ،وهي
ف�ض�ل ً�ا عن ٍ
مب�ست ��وى واحد م ��ن االهمية وتعرب
ع ��ن تاري ��خ وح�ض ��ارة الع ��راق بكل
اطيافه وتنوعه".
و�أ�ض ��اف� ،أن "اعادته ��ا كان حلم� � ًا،
وه ��و موقف م�شرف من البلدان التي
اعادتها وخا�صة �أمريكا".
وع ��زا العلي ��اوي ،فقدان تل ��ك القطع
�إىل احلال ��ة االمني ��ة غ�ي�ر امل�ستق ��رة
يف الع ��راق خ�ل�ال احل ��روب ،حي ��ث
اتاح ��ت تهري ��ب و�سرق ��ة تل ��ك القطع
الأثري ��ة ،م�ضيف� � ًا" ،لدين ��ا ق�س ��م

"طالبان" تعدم فنان ًا كوميدي ًا �أفغاني ًا وتع ّلق جثته على �شجرة
�أثار مقتل الكوميدي الأفغاين نظر حممد،
وال ��ذي كان يعم ��ل يف ال�شرط ��ة الأفغانية،
عل ��ى ي ��د حرك ��ة طالب ��ان ،حفيظ ��ة ال�شعب
الأفغ ��اين وعلى م�ستوي ��ات خمتلفة .ويف
تفا�صي ��ل الق�ص ��ة� ،أن الكومي ��دي حمم ��د،
املع ��روف يف الأو�س ��اط ال�شعبي ��ة با�س ��م
"خا�ش ��ه" ،قد ج ��اء �إىل منزل ��ه �أيام العيد
يف قندهار ،فخطفه م�سلح ��ون ثم �أعدموه
وع ّلق ��وا جثت ��ه عل ��ى �شج ��رة يف مدين ��ة
قنده ��ار .حينها �سارعت احلرك ��ة �إىل نفي

�ضلوعها يف الق�ضية ،لكن قبل يومني ُن�شر
على مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي ت�سجيل
م�ص ��ور يظه ��ر الرج ��ل معتق�ل� ًا ل ��دى جمع
م ��ن م�سلح ��ي طالبان .و�أثن ��اء احلوار بني
الرجل وب�ي�ن م�سلحي طالبان ،مزح الرجل
معه ��م ،م ��ا �أغ�ض ��ب �أحده ��م ،ف�صفع ��ه عدة
مرات على وجهه ثم �أمر امل�سلحني بقتله.
�أثار الفيديو ا�ستياء يف ال�شارع الأفغاين،
خ�صو�ص� � ًا بع ��د �أن اعرتف ��ت احلركة بقتل
الرجل .وقال الناط ��ق با�سم طالبان ،قاري

يو�سف� ،إن م�سلحي طالبان قاموا باغتيال
نظ ��ر حمم ��د ،لأن ��ه كان يعم ��ل يف �صفوف
قوات ال�شرطة املحلية.
ون�ش ��ر ال�سيا�سي الأفغاين عمر زاخيلوال،
وه ��و �سف�ي�ر �أفغان�ست ��ان ل ��دى باك�ست ��ان
�سابق� � ًا� ،صورت�ي�ن خلا�ش ��ه؛ �إحداهم ��ا
جلثمان ��ه ،حي ��ث جتل� ��س بنات ��ه حوله يف
ال�سي ��ارة ،والثاني ��ة للكومي ��دي وه ��و يف
معتق ��ل طالب ��ان .ث ��م كت ��ب �أن ال�صورت�ي�ن
مظهر للظلم واملظلومية.

اال�س�ت�رداد اخلا� ��ص مبتابع ��ة �أماكن
تواج ��د تل ��ك القط ��ع وتنظي ��م ملفات
قانوني ��ة ال�سرتدادها وفق دالئل على
هويتها".
العلي ��اوي لف ��ت �إىل �أن الع ��راق،
"ا�ستعاد نحو  4600قطعة اثرية من
الآثار املهرب ��ة �إىل اخلارج ،للمتحف
العراقي ،وذلك بالتوا�صل مع خرباء
ودول وجهات خمت�صة".
وتعر�ض ��ت �آالف القط ��ع الأثري ��ة
العراقي ��ة للنهب وفق ��دت �أثرها بينها
� 16ألف قطعة من متحف بغداد خالل
اجتياح ق ��وات دولية بقي ��ادة �أمريكا
للبالد و�إ�سقاطها النظام ال�سابق عام
.2003

يف عمر  63عام ًا وتفوز بلقب
"ملكة جمال امل�سنات"

هكذا تلقت عائلة دالل عبدالعزيزخرب وفاتها
�صدم ��ة كب�ي�رة تلقاه ��ا اجلمي ��ع قب ��ل �أي ��ام� ،سمري غ ��امن ،ليتحدث عما ج ��رى م�شريا �إىل
حينم ��ا ن�ش ��رت �أخب ��ار خاطئة تتح ��دث عن ان ��ه كان متواج ��دا يف غرف ��ة تابع ��ة للرعاية
وفاة الفنانة امل�صري ��ة دالل عبد العزيز ،ذلك املركزة م ��ع والدة زوجته ،ليفاج� ��أ بكم كبري
الأمر ال ��ذي �أفجع جميع حمبيه ��ا و�أحزنهم .من ر�سائ ��ل التعزي ��ة واالت�ص ��االت التي ترد
قب ��ل �أن تخ ��رج العائل ��ة غا�ضب ��ة ومتوعدة� ،إىل هاتف ��ه ،وه ��و ال يعل ��م ال�س ��ر وال�سب ��ب
م�ؤك ��دة �أن اخل�ب�ر ال ��ذي ن�شر غ�ي�ر �صحيح ،يف ذل ��ك ،ليجي ��ب بعدها على ات�ص ��ال هاتفي
وطالب ��وا اجلميع بتح ��ري الدقة قب ��ل كتابة م ��ن �شقيقة الفنان ��ة دالل عبد العزي ��ز املقيمة
مث ��ل هذه الأم ��ور ،التي ال حتتم ��ل �أن يكون مبحافظ ��ة الإ�سكندري ��ة ،والت ��ي كانت تبكي
به ��ا خط�أ .ويف برناجم ��ه التلفزيوين ،خرج ب�سب ��ب الأخبار املن�ش ��ورة ،ولكنه �أو�ضح لها
الإعالم ��ي رام ��ي ر�ض ��وان زوج الفنانة دنيا �أن الأمر ما هو �إال �شائعة غري حقيقية.

�شاكريا متنع
طفليها من اال�ستماع
لأغانيها

�أعلنت الفنانة العاملية �شاكريا �أنها ال ت�سمح لطفليها
باال�ستم ��اع لأغانيها �أو م�شاه ��دة مقاطع فيديوهاتها
خا�صة الحد
امل�ص ��ورة داخل املنزل .وبت�صريح ��ات ّ
الربام ��ج التلفزيوني ��ة� ،أك ��دت �أنها حتر� ��ص على �أال
ي�ستمع طفالها لأعمالها الفنية لأن املنزل هو بيئتهما
اخلا�ص ��ة ،وه ��ي حت ��اول منحهم ��ا حي ��اة طبيعية ال
تت�ص ��ل بال�شه ��رة والأ�ضواء ،وال حت ��ى مبو�سيقاها
التي هي عملها الأ�سا�سي يف احلياة.
وقال ��ت �إنها ال ت�ستطع �أن تنك ��ر �أنها ووالدهما العب
كرة القدم الإ�سباين ج�ي�رارد بيكيه من ال�شخ�صيات
العامة وال�شه�ي�رة ،لكنهما يب ��ذالن ق�صارى جهدهما

ليجع�ل�ا حياتهما م ��ع طفليهما داخل املن ��زل طبيعية
وبعي ��دة عن عملهما .وت ��رى �شاكريا �أن عدم ال�سماح
لطفليه ��ا مب�شاه ��دة �أعماله ��ا و�سيل ��ة ملنحهم ��ا حرية
االختي ��ار وع ��دم �إجبارهما عل ��ى �أي �ش ��يء حتى لو
كان ��ت مو�سيقاه ��ا .وتابع ��ت حديثها �أنه ��ا ال تناق�ش
�أغانيه ��ا �أو �أعماله ��ا داخ ��ل املنزل مع زوجه ��ا بيكيه
لأن ��ه ال يتوق ��ف ع ��ن االنتق ��اد فعندم ��ا ي�شاه ��د �أح ��د
الفيديوه ��ات امل�ص ��ورة يبد�أ يف توجي ��ه النقد �إنه ال
ي�ستوع ��ب ما عالقة م�شاه ��د معينة بكلم ��ات الأغنية
وه ��ي تكتفي بال ��رد" :دعنا ال نتناق� ��ش يف هذا الأمر
�أبدا".

دائم ��ا م ��ا كانت معلم ��ة البيان ��و واجل ��دة ل�سبعة �أحف ��اد كيمربيل
غيدي تظن �أن بلوغ ال�ستني مبثابة حكم بالإعدام و�إيذانا مبفارقة
احلي ��اة ،لك ��ن من ��ذ و�صوله ��ا هذه ال�س ��ن ،ب ��د�أت غي ��دي ممار�سة
التدريب ��ات الريا�ضية بل وتزوجت .والأعجب �أنها دخلت م�سابقة
ملكة جمال تك�سا�س لكبار ال�سن يف داال�س يوم ال�سبت ..وفازت.
وقال ��ت غي ��دي ،البالغة من العم ��ر  63عاما�" :صورت ��ي عن نف�سي
تغ�ي�رت ،لأين �أ�شع ��ر �أن ثمة جماال يف التجاعي ��د و�أ�شعر �أن هناك
الكثري الذي ميكن قوله عن كوين امر�أة نا�ضجة".
�شمل ��ت م�سابق ��ة جم ��ال الكب ��ار ،للن�س ��اء ب�ي�ن  60و 75عام ��ا،
اال�ستعرا� ��ض بالع�صا والرق�ص ال�شرقي و�أداء �أغنية يل غرينوود
"فخ ��ور �أن �أك ��ون �أمريكيا" (براود تو بي �آن �أمريكان) ومترين
ال�ضغط بذراع واحدة.
قال ��ت جوي� ��س براون الفائ ��زة ال�سابق ��ة ،وهي مهند�س ��ة متقاعدة
وراق�ص ��ة النق ��ر�" :شع ��وري عن نف�س ��ي حت�سن �أكرث م ��ن عقد يف
حيات ��ي ...ميك ��ن �أن تت�أل ��ق يف �أي �س ��ن� ،س ��واء يف الأربع�ي�ن �أو
اخلم�س�ي�ن �أو ال�ست�ي�ن �أو ال�سبعني �أو حتى الثمان�ي�ن -فالأمر كله
يتعل ��ق بحالتك النف�سية وكيف ت�ستغله ��ا" ،و�أ�ضافت "�أحب كوين
يف ال�ستني" ،وفقا لرويرتز.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

اين اتهم العيداين
لو �أن حفلة تعذيب مواطن
وقتله بدم بارد يف مركز
مكافحة �إجرام الب�صرة متر،
من دون عقاب �صارم ملنفذيها،
فقد ال ن�ستبعد �أن تتحول
مراكز ال�شرطة �إىل دوائر تنفيذ
الأحكام بحجة �أن �شرطتنا
املغوارة تريد احلفاظ على
ال�سلم االجتماعي ،تنفيذ
القانون على طريقتها اخلا�صة .
اخلرب الذي ن�شرته و�سائل
التوا�صل االجتماعي يقول� :إن
�شابا من �أهايل الب�صرة ا�سمه،
"ه�شام حممد" مت اعتقاله
لت�شابه ا�سمه مع ا�سم �شخ�ص
�آخر متهم بجرمية قتل ،ولأن
ال�شرطة ال جمال عندها للبحث
عن احلقيقة ،ف�إن �أق�صر الطرق
هو �إقامة حفلة تعذيب حتى
يلفظ هذا امل�شتبه به �أنفا�سه.
ما بني بيان �شرطة الب�صرة
التي �أخربتنا �أنها �ستحقق يف
الأمر ،وبني ب�شاعة الق�صا�ص
من �سجني ،تعي�ش النا�س اليوم
يف ظل �أفراد و�أجهزة يعتقد
كل منهم �أن له احلق يف تنفيذ
قانونه اخلا�ص ،قد تكون هناك
جرائم ت�ستحق العقاب ،لكن
امل�ؤكد �أن العقوبة يجب �أن
ت�أتي ب�أمر من الق�ضاء ،ال ب�أمر
من �ضباط يعتقدون �أنهم فوق
القانون وفوق ال�شرائع ،عندما
ي�صر البع�ض على تنفيذ قانونه
اخلا�ص ،ف�أغلب الظن �أننا
ننجرف �إىل هاوية ال نهاية لها.
لعل الأخطر يف واقعة تعذيب
ال�سجني وموته ،لي�س �أن �أفراد ًا
من ال�شرطة قرروا �أن يكونوا
هم الدولة وهم القانون ،بل هو
�صمت حمافظ الب�صرة �أ�سعد
العيداين الذي يبدو �أنه يعي�ش
يف كوكب �آخر.
اليوم النا�س تعي�ش يف ظل
�أجهزة �أمنية هي عبارة عن
خلطة منتقاة من مت تعينها
باوامر من جهات حزبية  ،ولهذا
جند والئها للهذه االحزاب
ولي�س للقانون  ،كما ان م�ؤهالت
البع�ض من قوانا الأمنية
جمموعة من العبارات املحفوظة
يف علب قدمية من عينة "وين
رايح"" ،الأخ من يا عمام"،
فت�شعر �أنهم جميع ًا ،يرددون
هتاف ًا واحد ًا ،ويرتدون ثوب ًا
واحد ًا ،ويف يد كل منهم ع�صا
غليظة يخرجها يف اللحظة التي
ي�شم فيها رائحة اختالف مع
ممار�ساته الال�شرعية.
لقد عملت الب�شرية منذ عقود
على اخرتاع ا�سمه الد�ستور
الذي هو عقد اجتماعي بني
املواطنني جميع ًا ،ينتقل
من خالله املجتمع من حالة
الفو�ضى والالقانون� ،إىل حالة
النظام والتح�ضر والعدالة التي
تطبق على اجلميع ،وهذه هي
ال�ضمانة الوحيدة ال�ستمرار
احلياة ،ومن دون ذلك �سيتحول
املجتمع �إىل غابة يفر�ض فيها
القوي قانونه اخلا�ص على
ال�ضعفاء.
قبل ا�شهر قررت والية
ميني�سوتا الأمريكية دفع مبلغ
وقدره " 27مليون دوالر"
تعوي�ض ًا لعائلة جورج فلويد..
و�أمتنى عليك ،عزيزي القارئ،
ان ال تطالب حمافظ الب�صرة بان
يدفع تعوي�ضا لعائلة املقتول
 ..فقط ان يخرج علينا ي�ستنكر
مثل هذه اجلرائم ويدين ما
يجري يف حمافظته من جرائم
وعمليات نهب  ..وذلك ا�ضعف
االميان .

ع����ن����دم����ا غ����ن����ت �أم ك����ل����ث����وم يف ������ش�����ارع ال���ر����ش���ي���د

الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا اليوم
(الثالثاء) �أن درجات احلرارة مقاربة
ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجل ��و
�سيك ��ون م�شم�س� � ًا يف جمي ��ع مناطق
البالد.
بغداد C° 29 - C° 45 /الب�صرة C° 32 -C° 48 /
�أربيل C° 27 - C° 43 /النجف C° 29 -C° 45 /
املو�صل C° 28 - C° 44 /الرماديC° 28 -C° 44 /

قحطان جا�سم جواد
يلخ� ��ص �ش ��ارع الر�ش ��يد تاري ��خ بلد
و�أزمة وطن لكرثة ما يروي عن نف�سه
من �إرث و�أنا�س مروا عليه.
و�شارع الر�شيد �أن�ش�أه �أول مرة خليل
با�ش ��ا حاك ��م بغ ��داد وقائ ��د اجلي� ��ش
العثماين و�س ��مي با�سمه (خليل با�شا
جادة �س ��يتي) ،وافتت ��ح يف  23متوز
 1916وه ��و ي ��وم �إع�ل�ان الد�س ��تور،
وميت ��د م ��ن الب ��اب ال�ش ��رقي �إىل باب
املعظ ��م ،وكان الغر� ��ض من ��ه ت�سهي ��ل
�سري العربات الع�سكرية.
ث ��م تطورت الأمور لي�صب ��ح ال�شريان
الرئي� ��س ملدين ��ة بغ ��داد ،وه ��و �أ�شهر
�ش ��ارع عراقي ،مل ��ا �ضمه م ��ن �شواهد
�سيا�سية وعمرانية وثقافية وفنية.
وتبدل ��ت ت�سميات ال�شارع لعدة مرات
�إىل �أن ا�ستق ��ر اال�س ��م عل ��ى �ش ��ارع
الر�شيد عام  1936الذي �أطلقه العامل
اللغوي وامل� ��ؤرخ العراق ��ي م�صطفى

جواد تيمن ��ا بالع�صر الذهبي للخليفة
ه ��ارون الر�شي ��د ،و�أخ ��ذت ب ��ه �أمانة
العا�صم ��ة امل�س�ؤول ��ة ع ��ن ت�سمي ��ات
ال�شوارع ،وظل اال�سم �إىل يومنا هذا.
وم ��ن �أب ��رز ال�شواه ��د الفني ��ة يف
ال�ش ��ارع �شرك ��ة جقماقج ��ي لت�سجيل
الأ�سطوان ��ات املو�سيقي ��ة والغنائية،

وتق ��ع يف �أول طري ��ق �ش ��ارع الر�شيد
م ��ن جه ��ة الب ��اب ال�شرقي ،كم ��ا يقول
الباح ��ث الرتاث ��ي با�سم عب ��د احلميد
حمودي.
و�شرك ��ة جقماقج ��ي -الت ��ي ت�أ�س�ست
ع ��ام  -1918م�ؤ�س�س ��ة عريقة حفظت
تاري ��خ الع ��راق املو�سيق ��ي والفن ��ي

م ��ن خالل �أ�سطواناته ��ا التي �سجلتها
لأ�ساط�ي�ن الغن ��اء العراقي مثل حممد
القباجن ��ي وناظ ��م الغ ��زايل وداخ ��ل
ح�س ��ن وح�ضريي �أب ��و عزيز ونا�صر
حكيم و�سليم ��ة با�شا وعفيفة �إ�سكندر
وغريهم.
ويتحدث حم ��ودي عن �أب ��رز م�سارح

ومالهي �شارع الر�شيد ،ومنها م�سرح
اله�ل�ال فق ��د غن ��ت فيه كوك ��ب ال�شرق
�أم كلث ��وم ع ��ام  ،1932كم ��ا غنت فيه
املطرب ��ة امل�صري ��ة ن ��ادرة �صاحب ��ة
الأغني ��ة ال�شه�ي�رة "يقول ��ون ليل ��ى
يف الع ��راق مري�ض ��ة في ��ا ليتني كنت
الطبي ��ب امل ��داوي" ،وكذل ��ك املطرب ��ة
من�ي�رة املهدية التي �سبق ��ت �أم كلثوم
�إىل بغ ��داد ع ��ام  ،1919وغن ��ت يف
�سينم ��ا �سنرتال ثم مله ��ى الهالل� ،إىل
جان ��ب العازف�ي�ن اليهودي�ي�ن �صال ��ح
وداود الكويت ��ي ،وهم ��ا اللذان �أ�س�سا
الأغنية العراقية احلديثة� ،إ�ضافة �إىل
�سف�ي�ر الأغنية العراقية ناظم الغزايل
وزوجته �سليمة مراد.
كم ��ا كان ��ت هن ��اك جمموعة م ��ن دور
ال�سينم ��ا يف �ش ��ارع الر�شي ��د مث ��ل
رويال و�سن�ت�رال والر�شيد والزوراء
والوطني والرافدي ��ن ال�صيفية ،ومن
الدور ال�سينمائية الباقية حتى يومنا
ه ��ذا �سينم ��ا ال ��زوراء وحتول ��ت �إىل

م�سرح ث ��م جمم ��ع جت ��اري ،و�سينما
روك�س ��ي الت ��ي حتول ��ت �إىل م�س ��رح
النجاح حاليا.
وكت ��ب ال�صحف ��ي �ص ��ادق الأزدي يف
ذكريات ��ه الفني ��ة ع ��ن �ش ��ارع الر�شيد
قائ�ل�ا "يف الع�شريني ��ات م ��ن الق ��رن
ال� �ـ 20زارت بع� ��ض الف ��رق الفني ��ة
امل�صري ��ة الع ��راق ،وكان له ��ا دور يف
تطوير احلركة الفني ��ة" .وا�ضاف �أن
"�صالة �سينما الوطني �شهدت عر�ض
�أول م�سرحي ��ة لفرق ��ة الفنانة الكبرية
فاطمة ر�شدي".
�أم ��ا الزي ��ارة الأه ��م ملله ��ى الهالل يف
�ش ��ارع الر�شيد فكان ��ت لأم كلثوم عام
 ،1932حي ��ث و�ص ��ل �سع ��ر تذك ��رة
حفالته ��ا �إىل �أ�سع ��ار مرتفع ��ة حينها،
ون�ش ��رت جري ��دة اال�ستقالل مقاال عن
الزيارة بعنوان "�سحر بابل وفرعون
يف ملهى الهالل" ،وقالت �إن �أم كلثوم
قدمت  12حفلة بداية من � 18أكتوبر/
ت�شرين الأول .1932

