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)2004( ) ل�سنة768( رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد

جريدة سياسية يومية

) دينار500(  �صفحة مع امللحق12

 تظاهرات ال�صدر اخلطوة ما قبل الأخرية لل�صدام امل�سلح مع الأمريكان:�سائرون

 داع�ش يعود وامل�ستثمرون يغادرون:وا�شنطن ت�صعد حتذيراتها رد ًا على �إخراج القوات الأجنبية
 حكوم��ة ت�ص��ريف الأعم��ال ال متل��ك �ص�لاحية �إج�لاء الق��وات:" ع�لاوي يح��ذر م��ن "ال�س��يناريو ال�س��وري
 م ��ن تك ��رار، ام� ��س،اي ��اد ع�ل�اوي
 فيما،ال�سيناريو ال�سوري يف العراق
اكد ان قرار جالء القوات االجنبية من
الع ��راق لي�س من �ص�ل�احيات حكومة
.ت�صريف االعمال
3 التفا�صيل �ص

 �إل ��زام احلكوم ��ة،الث ��اين اجل ��اري
،ب�إنهاء الوج ��ود الأجنبي يف العراق
و�إنهاء م�س ��اعدة التحالف الدويل يف
حماربة داع�ش وح�ص ��ر ال�س�ل�اح بيد
.الدولة
باملقاب ��ل حذر زعيم ائت�ل�اف الوطنية

خروج املنتخب الأوملبي
من بانكوك ربحٌ ولي�س خ�سارة

5

الوزراء يقدم تقارير �ش ��به يومية عن
،"خطوات ��ه باجت ��اه �س ��حب الق ��وات
م�ؤك ��دا ب ��ان الوالي ��ات املتح ��دة "ل ��ن
تتمكن من فر�ض عقوبات كما كان يف
."1991 عام
وق ��رر جمل�س الن ��واب مطل ��ع كانون

 ب ��دوره يقول.الو�ض ��ع االمن ��ي هناك
النائ ��ب عن حتالف �س ��ائرون �ص ��باح
 �إن احلكوم ��ة "ج ��ادة يف،طلوب ��ي
 لكننا غري،اخراج الق ��وات االجنبي ��ة
."مطمئنني لالمريكان
وا�ض ��اف طلوبي لـ(املدى) ان "رئي�س

 يف نهاية،الفت ��ا اىل �أن ذلك قد ي� ��ؤدي
. �إىل عودة تنظيم داع�ش،املطاف
، قد هددت قبل ايام،وكانت قوى ُ�سنية
،باع�ل�ان االقليم يف املناط ��ق الغربية
يف حال م�ضت بغداد باخراج القوات
 متخوفة اي�ض ��ا من انهيار،االمريكية

ا�ستنادا مل�س�ؤول ع�سكري
�أمريك ��ي وم�س� ��ؤولني
امني�ي�ن عراقيني ف ��ان تنظيم داع�ش
نف ��ذ هجومني عل ��ى مواق ��ع عراقية
 م�ش�ي�رين،على احلدود مع �س ��وريا
اىل ا�س ��تغالل التنظي ��م للو�ض ��ع
احل ��ايل ال ��ذي يعي�ش ��ه البلد ف�ض�ل�ا
ع ��ن ق ��رار التحالف ال ��دويل بقيادة
الوالي ��ات املتح ��دة تعلي ��ق مهام ��ه
�ض ��د تنظيم داع�ش ليح ��ول جهوده
واهتمام ��ه حلماي ��ة قواع ��د عراقية
وقوات التحالف و�سط توترات مع
وقال م�س�ؤولون عراقيون �إن. ايران
م�س ��لحي التنظيم نفذوا ليل االثنني
هجمات على موقع عراقي امني قرب
احلدود مع �سوريا مت�سببني مبقتل
 ومت،�ض ��ابط وجرح اربع ��ة �آخرين
قتل احد امل�س ��لحني املهاجمني خالل
.ا�شتباكات مع القوات االمنية
وا�ض ��اف امل�س� ��ؤولون ان م�س ��لحي

الرتبية حتدد "العطلة
الربيعية" يف بغداد والب�صرة
 المدى/ بغداد

 المدى/ بغداد
�ش ��كل جمل� ��س الن ��واب
جلن ��ة نيابي ��ة م�ص ��غرة
للتحقي ��ق م ��ع كب ��ار امل�س� ��ؤولني يف
ادارة مل ��ف املناف ��ذ احلدودية بعدما
�أ�ش ��رت تقاري ��ر �أعدته ��ا اللجن ��ة
املالية النيابية تتحدث عن �س ��يطرة
 و�أخرى ع�شائرية،جماعات م�سلحة
.على العديد من املنافذ احلدودية
ويقول النائب ح�س�ي�ن العقابي وهو
ع�ض ��و اللجنة النيابية امل�صغرة يف
ت�صريح لـ(املدى) �إن "الأ�سباب التي
دفع ��ت جمل� ��س النواب �إىل ت�ش ��كيل
جلن ��ة نيابي ��ة م�ص ��غرة ملتابعة عمل
املنافذ هو ا�ست�ش ��راء الف�س ��اد املايل
 والفو�ض ��ى يف تطبي ��ق،والإداري
القان ��ون يف الكث�ي�ر م ��ن املناف ��ذ
 م�ؤكدا "وجود �س ��طوة،"احلدودية
لأطراف معينة على �إدارة العديد من
."املنافذ
وت�ش ��كلت اللجنة النيابية من �سبعة
،�أع�ضاء منهم النائب ح�سني العقابي
والنائب في�ص ��ل العي�س ��اوي (ع�ضو
اللجنة املالية) وحممد ر�ضا (رئي�س
 وخال ��د،)جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع
)اجل�شعمي (جلنة النزاهة الربملانية
والنائب عن حتالف �س ��ائرون ناجي
.ال�سعيدي رئي�سا لها
وي�ضيف العقابي �أن جلنته "با�شرت
با�ست�ض ��افة ع ��دد م ��ن امل�س� ��ؤولني
يف املناف ��ذ احلدودي ��ة والكم ��ارك
لال�س ��تماع ب�ش�أن �آلية العمل يف هذه
املنافذ" م�ش ��ددا على �أن "التحقيقات
�س ��تالحق عم ��ل ه ��ذه املناف ��ذ يف
."اخلم�س ع�شرة �سنة املا�ضية
وبح�س ��ب التقديرات التي �أ�صدرتها

6

:ر�شيد اخليون يكتب
وهدمها
الدول
 يف ت�شييد..ال َعقائد
ِ
ِ

7

) (اجلوكر:من الأو�سكار
ً
تر�شيحا وح�ضور مهم لنتفليك�س
11 ينال

) حممود ر�ؤوف: (عد�سة..ا�ستمرار حركة االحتجاج يف �ساحات التظاهر

جرادة تعطي ال�شهرة للمهاجم مراد
!حممد يف املواقع العاملية
م ��ن ار�ض ��ية ملعب راج ��ا مانغاال الدويل خوف ��ا عليها من
اال�صابة م�شيدة بالت�صرف الذي جل�أ اليه ليعك�س اجلانب
االن�س ��اين يف م�س�ي�رته رغم ان ��ه يدافع عن ال ��وان الكرة
 ووق ��ف حار�س.العراقي ��ة الول م ��رة يف ه ��ذه البطول ��ة
مرمى االوملبي التايالندي لكرة القدم كورافات باملر�ص ��اد
يف الدقيق ��ة التا�س ��عة والثمان�ي�ن من املب ��اراة وجنح يف
الت�ص ��دي لكرة ر�أ�س ��ية �س ��ددها املهاجم مراد حممد داخل
منطق ��ة اجلزاء �أنه ��ت الآمال العراقية يف ت�س ��جيل هدف
ث ��ان كان كافيا خلطف بطاقة الت�أهل عن املجموعة االوىل
اىل دور رب ��ع النهائ ��ي م ��ن النهائي ��ات الآ�س ��يوية ليكون
املنتخ ��ب االوملب ��ي لكرة القدم �ض ��من املنتخب ��ات املودعة
من مناف�س ��ات الدور االول اىل جانب منتخبات البحرين
.واليابان وقطر وايران وال�صني

ت�ص ��اعدت احل ��رب الكالمية
بني بغ ��داد ووا�ش ��نطن على
اث ��ر قرار الربملان االخ�ي�ر بالطلب من
رئي� ��س احلكومة امل�س ��تقيل عادل عبد

اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل� ��س النواب
يف وقت �س ��ابق ف� ��إن حجم خ�س ��ائر
العراق جراء الف�س ��اد يف ال�س ��نوات
، مليار دوالر450 املا�ضية بلغ نحو
 ملي ��ار دوالر خالل360 م ��ن بينه ��ا
فرتة حكومتي نوري املالكي الأوىل
.والثانية
وي�ض ��يف النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة النه ��ج
الوطن ��ي �أن "اللجن ��ة النيابي ��ة
امل�ص ��غرة �س ��تقدم تقري ��را وافي ��ا
ومف�ص�ل�ا للربمل ��ان بع ��د االنته ��اء
م ��ن اال�ست�ض ��افات م ��ع امل�س� ��ؤولني
 الفت ��ا �إىل �أن "التقديرات،"املعنيني
الأولية ت�شري �إىل وجود ثالثة منافذ
."غري قانونية
وكان ��ت هيئ ��ة املناف ��ذ احلدودي ��ة
قدمت تقارير مف�ص ��لة �إىل احلكومة
والربمل ��ان يف وق ��ت �س ��ابق ت�ؤ�ش ��ر
وج ��ود حاالت ف�س ��اد مايل م�ست�ش ��ر
،يف الدوائ ��ر العامل ��ة يف املناف ��ذ
ف�ض�ل�ا عن عدد املعاب ��ر واملنافذ غري
املرخ�ص ��ة التي تعمل خارج �سيطرة
.احلكومة االحتادية
باملقابل يبني ع�ضو اللجنة املالية يف
جمل�س النواب في�صل العي�ساوي �أن
"جلنة متابعة عمل املنافذ احلدودية
انبثق ��ت ع ��ن جلن ��ة فرعي ��ة �أخ ��رى
بعدم ��ا كلف جمل�س الن ��واب اللجنة
املالي ��ة يف �ش ��هر �أيل ��ول املا�ض ��ي
للتحقيق بعمليات الف�س ��اد احلا�صلة
 م�ض ��يفا �أن،"يف املناف ��ذ احلدودي ��ة
"هذه اللجنة الفرعية قدمت تقريرا
مف�ص�ل�ا للربمل ��ان يف �ش ��هر ت�ش ��رين
الثاين و�سط اعرتا�ضات من اللجان
الربملاني ��ة املخت�ص ��ة كونه ��ا غ�ي�ر
."م�شرتكة يف هذه التحقيقات
2 التفا�صيل �ص

 حامد احمد: ترجمة

ح ��ددت وزارة الرتبية منت�ص ��ف �ش ��باط املقب ��ل موعد ًا لب ��دء العطلة
 بعد انتهاء امتحانات ن�صف ال�سنة،الربيعية للعام الدرا�سي احلايل
وقال ��ت املديرية العامة للتق ��ومي واالمتحان ��ات يف الوزارة.والكور� ��س االول
 من �شباط املقبل موعد ًا16  ان الوزارة "حددت يوم االحد:)ببيان تلقته (املدى
لب ��دء العطل ��ة الربيعي ��ة للعام الدرا�س ��ي احلايل بع ��د انتهاء امتحانات ن�ص ��ف
وا�ضافت "ت�ش ��مل هذه العطلة بح�سب كتاب الوزارة."ال�س ��نة والكور�س االول
، والر�صافة الثانية،مديريات الرتبية يف حمافظة بغداد (تربية الر�صافة االوىل
،) والك ��رخ الثالثة، والك ��رخ الثانية، تربية الك ��رخ االوىل،والر�ص ��افة الثالث ��ة
وجاء بيان الوزارة يف وقت ما."باال�ضافة اىل مديرية تربية حمافظة الب�صرة
.تزال مدار�س يف بغداد وحمافظات الو�سط واجلنوب م�ضربة عن الدوام

 المدى/ بغداد

:جلنة حتقيق برملانية
جماعات م�سلحة وع�شائرية
ت�سيطر على منافذ حدودية

م�س�ؤولون يحذرون من
ت�صاعد الهجمات امل�سلحة
على احلدود الغربية
التنظيم ا�س ��تخدموا ا�سلحة خفيفة
يف هجومه ��م عل ��ى املوق ��ع االمن ��ي
 ك ��م �ش ��مال45 ال ��ذي يبع ��د م�س ��افة
. معرب الوليد احلدودي مع �سوريا
وا�ض ��اف امل�س� ��ؤولون االمنيون ان
م�س ��لحني م ��ن داع�ش حاول ��وا يوم
االحد مهاجمة موقع امني �آخر قرب
احلدود ال�س ��ورية ولكنهم فروا من
موق ��ع احل ��دث بعد ان قام ��ت قوات
. امنية عراقية بالرد عليهم
،عقي ��د اجلي� ��ش �ش ��اكر الري�ش ��اوي
CNN ق ��ال يف لق ��اء م ��ع حمط ��ة
االخباري ��ة "تنظي ��م داع�ش معروف
 نحن على علم.با�س ��تغالله للو�ض ��ع
ب ��ان التنظي ��م �سي�س ��تغل الو�ض ��ع
احل ��ايل م ��ن التوت ��ر ب�ي�ن �أم�ي�ركا
،"الري�ش ��اوي. واي ��ران مل�ص ��لحته
وم�س� ��ؤول امن ��ي عراق ��ي �آخ ��ر من
حمافظ ��ة االنب ��ار قال ��وا ان تنظي ��م
داع� ��ش ق ��د زاد ن�ش ��اطه يف املنطقة
. احلدودية
3 التفا�صيل �ص

املهدي "طرد القوات االمريكية" التي
تق ��ود حتالف ًا �ض ��د داع� ��ش يتكون من
. دولة80 اكرث من
 ح ��ذر م�س� ��ؤول يف وزارة،ام� ��س
اخلارجية الأمريكية من تبعات �سحب
،الواليات املتح ��دة قواتها من العراق

 متابعة المدى
ت�س ��ببت جرادة قام باخراجه ��ا مهاجم املنتخب
االوملب ��ي لك ��رة القدم م ��راد حممد من �أر�ض ��ية
ملعب راجا مانغاال الدويل بالعا�صمة بانكوك يف املباراة
الت ��ي جمع ��ت الع ��راق وتايالن ��د �ض ��من اجلول ��ة الثالثة
واالخ�ي�رة م ��ن ال ��دور االول حل�س ��اب املجموع ��ة االوىل
2020  عاما لك ��رة القدم23 يف بطول ��ة ك�أ�س �آ�س ��يا حتت
يف منح ��ه �ش ��هرة وا�س ��عة يف جمي ��ع مواق ��ع التوا�ص ��ل
.االجتماعي
وقامت العديد من مواقع التوا�صل االجتماعي وال�صحف
التايالندية ال�ص ��ادرة �أم�س االربعاء بن�ش ��ر ال�صور التي
ت�ش�ي�ر اىل جلوء املهاج ��م مراد حممد اىل اخ ��راج جرادة

 الرو�سيةS400 ت�ضارب ر�ؤى مراقبني ب�ش�أن �شراء منظومة
.الأمنية مع الواليات المتحدة الأمريكية
بالمقابل جاء الرد الأمريكي على ل�س ��ان نائب
 والذي،م�س ��اعد وزي ��ر الخارجية جوي ه ��ود
قال ب�أن الواليات المتحدة قد تفر�ض عقوبات
عل ��ى العراق في حال ا�ش ��ترت منظومة الدفاع
.الجوي ال�صاروخي الرو�سية
وحول ماهي ��ة العقوبات التي ته ��دد الواليات
:المتحدة بفر�ضها على العراق يقول التميمي
العقوب ��ات الت ��ي ق ��د تفر�ض ��ها �أمريكا لي�س ��ت
 فالعقوب ��ات الدولية ت�ص ��در بقرار من،دولي ��ة
 لكن العقوبات �س ��تكون،مجل�س الأمن الدولي
 وهي تخ�ص،فردية من قبل الواليات المتحدة
�أمور التحوي ��ل بالدوالر وقد يكون هناك منع
 لكن ال ت�ستطيع فر�ضها،دخول �أ�شخا�ص �إليها
.كعقوبات دولية
2 التفا�صيل �ص

قام ��ت وا�ش ��نطن بتوجي ��ه �ض ��ربات للح�ش ��د
 فتعالت الأ�ص ��وات من قبل الح�ش ��د،ال�ش ��عبي
 لعدم،ب�ض ��رورة �ش ��راء منظومة دفاع ج ��وي
.اختراق �سيادة المجال الجوي العراقي
 لك ��ن الح�ش ��د ال�ش ��عبي ف ��ي طبيع ��ة:و�أكم ��ل
تركيبت ��ه ب�ش ��كل �أو ب�آخ ��ر ال يمثل الم�ؤ�س�س ��ة
الع�س ��كرية و�س ��تراتيجية الدول ��ة في م�س� ��ألة
 ف�ض�ل�ا ع ��ن �أن هن ��اك اتفاقي ��ة م ��ع،الت�س ��ليح
الواليات المتح ��دة تلزم العراق على �أن تكون
 و�إذا،العقي ��دة الت�س ��ليحية في الع ��راق غربية
كانت هناك رغبة بتنوع ال�سالح فهي م�شروطة
.ب�أن تكون بالتن�سيق مع الواليات المتحدة
 الوالي ��ات المتحدة هي ب�ش ��كل �أو:ويوا�ص ��ل
 وفي تقديري،ب�آخر تم�س ��ك بملفات الت�س ��ليح
 لأنه لي�س،هناك توجه ولكن هذا التوجه مقيد
 كما �أنه مقي ��د باالتفاقية،من م�ص ��ادر ر�س ��مية

 ومن المعروف �أنك عندما،ال�شركات الرو�سية
،تك ��ون �أمام ع ��دة خيارات في ال�ش ��راء متاحة
و�أن ��ت تختار الأف�ض ��ل والأن�س ��ب والأقل كلفة
.والمريحة على المدى البعيد
 لذلك �أرى �أن تنوع م�ص ��ادر ال�س�ل�اح:ويتاب ��ع
 وخ�صو�ص ��ا،بالن�س ��بة للعراق �أم ��ر جيد جدا
 لأن ذلك �سيعطيه �أريحية،التعامل مع رو�س ��يا
وي�س ��اعد الجي�ش العراقي على بن ��اء العقيدة
 فمن ��ذ،الأ�ص ��يلة الت ��ي بن ��ي عليه ��ا �أ�سا�س ��ا
ت�أ�س ��ي�س الجي� ��ش العراقي بني عل ��ى العقيدة
 و�أغلب معداته في ال�سابق كانت،اال�ش ��تراكية
.من االتحاد ال�سوفيتي
 نعم هناك:لك ��ن المحلل �أحمد ال�ش ��ريفي ق ��ال
 ولكن،توجهات لدى العراق ل�شراء المنظومة
ه ��ذه التوجهات حتى االن ال تمثل الم�ؤ�س�س ��ة
 ه ��ذه التوجه ��ات �ص ��درت بع ��د �أن،الر�س ��مية

 المدى/ بغداد
�أعل ��ن اع�ض ��اء ف ��ي لجن ��ة الأم ��ن
والدف ��اع ف ��ي البرلم ��ان �أن العراق
كان ب�ص ��دد �إج ��راء محادث ��ات م ��ع رو�س ��يا
 لك ��ن،"400 للح�ص ��ول عل ��ى منظوم ��ة "�إ� ��س
الأزمة ال�سيا�س ��ية وا�س ��تقالة رئي� ��س الوزراء
.�أوقفت المفاو�ضات
وي ��رى المحل ��ل والباح ��ث ال�سيا�س ��ي عل ��ي
التميم ��ي �أن "ه ��ذه العملي ��ة ف ��ي ح ��ال كان ��ت
،حقيقي ��ة فه ��ي �س ��تعود بالفائدة عل ��ى العراق
 و�أرى ب�أن، لقد قر�أت الخبر في الإعالم:ويقول
 لأنه يعطي للعراق،هذا التوجه �إيجابي ج ��دا
خي ��ارات حي ��ث �أن الجي� ��ش العراق ��ي متع ��ود
،على العقيدة وال�س�ل�اح الرو�س ��ي الع�س ��كري
وم ��ن حي ��ث الأ�س ��عار والتكلف ��ة والتعاقد مع
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رئي�س اجلمهورية :العراق ال يكون منطلق ًا لالعتداء على �أية دولة جماورة
 بغداد /المدى
وقال مكتب �صالح في بيان تلقت (المدى) ،ن�سخة
منه ان "رئي� ��س الجمهورية برهم �صالح ا�ستقبل
اك ��د رئي� ��س الجمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح ،ام� ��س نائ ��ب رئي�س ال ��وزراء وزير الخارجي ��ة القطري
االربع ��اء ،ان الع ��راق ال يك ��ون منطلق� � ًا لالعتداء ال�شي ��خ محمد ب ��ن عبد الرحم ��ن �آل ثاني" ،مبينا
عل ��ى �أي اي ��ة دول ��ة مج ��اورة ،فيم ��ا �أك ��د وزي ��ر ان ��ه "جرى ،خ�ل�ال اللقاء ،بح ��ث الو�ضع الراهن
الخارجية القطري ح�سا�سية الو�ضع الراهن.
�إقليمي� � ًا ودولي ًا و�سبل التهدئ ��ة للحفاظ على �أمن

الطريان
الرتكي يقتل
وي�صيب 23
مقات ًال من
وحدات حماية
�سنجار

وا�ستق ��رار المنطق ��ة ،و�ض ��رورة �ضب ��ط النف�س
وتغلي ��ب لغ ��ة الحكم ��ة والح ��وار لتخفي ��ف حدة
التوتر والت�صعيد".واكد �صالح ان "العراق يمكن
�أن يكون عام ًال للتفاهم الإيجابي ونقطة ا�ستقرار
و�س�ل�ام بين الق ��وى الإقليمي ��ة والدولية ،ويدعم
توحيد الجهود الرامية لمعالجة الأزمات الحالية

هدر المال
العام تجاوز
الـ 7مليارات
دوالر

لكي تنعم �شع ��وب المنطقة بال�سالم والرفاهية"،
م�شير ًا الى �أن "البلد لن يكون منطلق ًا لأي اعتداء
عل ��ى اية دول ��ة مجاورة �أو �ساح ��ة لحرب جديدة
ت�ستن ��زف طاق ��ات ومق ��درات ال�شعوب".بدوره،
�أكد وزير الخارجي ��ة القطري "ح�سا�سية الو�ضع
الراه ��ن" ،م�شي ��ر ًا الى "�أهمي ��ة التن�سيق والعمل

الم�شت ��رك مع االطراف الإقليمي ��ة والدولية بغية
الو�ص ��ول الى حلول �سلمية لحف ��ظ �أمن المنطقة
وا�ستقرارها".في �سياق �آخ ��ر ،قال مكتب رئي�س
ال ��وزراء الم�ستقي ��ل عادل عبد المه ��دي ،في بيان
�إن االخي ��ر "ا�ستقبل نائب رئي� ��س الوزراء وزير
الخارجية القطري ال�شيخ محمد بن عبد الرحمن

�آل ثان ��ي ،وجرى خالل اللقاء بحث العالقات بين
البلدين ،وم�ستجدات الأو�ضاع �إثر الأزمة القائمة
بين الوالي ��ات المتحدة االمريكي ��ة والجمهورية
اال�سالمي ��ة االيراني ��ة ،وجه ��ود تحقي ��ق التهدئة
و�ض ��رورة العم ��ل عل ��ى تجني ��ب دول المنطق ��ة
تداعيات الأزمة ومخاطر النزاع الع�سكري".

جلنة حتقيق برملانية :جماعات م�سلحة وع�شائرية
ت�سيطر على منافذ حدودية

 بغداد /المدى
�أقدم الطيران التركي ،على
ق�صف قوات حماية �سنجار في
تلتين محاذيتين لناحية �سنون
التابعة لمحافظة نينوى ،ما
�أ�سفرعن قتلى وجرحى.
وقال م�صدر ان الق�صف تم
عند ال�ساعة � 10صباح يوم
�أم�س الأربعاء وا�ستهدف
قوات حماية "�شنكال" �سنجار
"يب�شه".
كما �أكد الم�صدر مقتل القائد
العام لقوات "يب�شه" زرد�شت
�شنكالي في الق�صف التركي
و� 23آخرين.
وكان الإعالم التركي من جهته
�أكد مقتل �شنكالي.
يذكر انه خالل العام الما�ضي
�أي�ض ًا ،قام الطيران التركي،
با�ستهداف مقرات ومواقع
قوات "يب�شه" في حدود
�سنجار ،مما بث الرعب بين
�أهالي المنطقة.
وقال م�س�ؤول ع�سكري في قيادة
"عمليات محافظة نينوى" �إن
"طائرة ق�صفت بعدة �صواريخ
مقر ًا تابع ًا لوحدات حماية
�سنجار ما �أ�سفر عن مقتل 11
عن�صرا و�إ�صابة � 12آخرين،
ب�إ�صابات مختلفة" ،مبين ًا �أن
"عنا�صر الحزب �أخلوا جرحاهم
�إلى م�ست�شفى قريب".
و�أكد الم�س�ؤول �أن الق�صف على
الأغلب نفذ من قبل طائرات
حربية تركية.
و�أدرجت حكومة رئي�س الوزراء
الم�ستقيل عادل عبد المهدي،
العام الما�ضي "وحدات حماية
�سنجار" �ضمن هيئة "الح�شد
ال�شعبي" وباتت تتلقى مرتبات
�شهرية من الحكومة� ،ضمن
خارطة طريق لتطبيع الأو�ضاع
بمدينة �سنجار.

�أحد املنافذ
احلدودية
العراقية..
(�أر�شيف)
 بغداد /المدى
�شكل مجل�س النواب لجنة نيابية م�صغرة
للتحقي ��ق مع كب ��ار الم�س�ؤولين في ادارة
مل ��ف المناف ��ذ الحدودي ��ة بعدم ��ا �أ�ش ��رت
تقاري ��ر �أعدته ��ا اللجن ��ة المالي ��ة النيابية
تتحدث ع ��ن �سيط ��رة جماع ��ات م�سلحة،
و�أخرى ع�شائرية على العديد من المنافذ
الحدودية.
ويق ��ول النائ ��ب ح�سي ��ن العقاب ��ي وه ��و
ع�ض ��و اللجن ��ة النيابي ��ة الم�صغ ��رة ف ��ي
ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �إن "الأ�سب ��اب الت ��ي
دفعت مجل� ��س النواب �إل ��ى ت�شكيل لجنة
نيابي ��ة م�صغ ��رة لمتابع ��ة عم ��ل المناف ��ذ
هو ا�ست�ش ��راء الف�ساد المال ��ي والإداري،
والفو�ض ��ى في تطبيق القانون في الكثير
م ��ن المناف ��ذ الحدودية" ،م�ؤك ��دا "وجود

�سطوة لأطراف معين ��ة على �إدارة العديد
من المنافذ".
وت�شكل ��ت اللجن ��ة النيابي ��ة م ��ن �سبع ��ة
�أع�ض ��اء منه ��م النائ ��ب ح�سي ��ن العقابي،
والنائب في�صل العي�ساوي (ع�ضو اللجنة
المالي ��ة) ومحم ��د ر�ض ��ا (رئي� ��س لجن ��ة
الأمن والدفاع) ،وخالد الج�شعمي (لجنة
النزاهة البرلماني ��ة) والنائب عن تحالف
�سائرون ناجي ال�سعيدي رئي�سا لها.
وي�ضي ��ف العقاب ��ي �أن لجنت ��ه "با�ش ��رت
با�ست�ضاف ��ة ع ��دد م ��ن الم�س�ؤولي ��ن ف ��ي
المناف ��ذ الحدودي ��ة والكم ��ارك لال�ستماع
ب�ش� ��أن �آلي ��ة العم ��ل ف ��ي ه ��ذه المناف ��ذ"
م�ش ��ددا عل ��ى �أن "التحقيق ��ات �ستالح ��ق
عم ��ل هذه المنافذ في الخم�س ع�شرة �سنة
الما�ضية".
وبح�س ��ب التقدي ��رات الت ��ي �أ�صدرته ��ا

اللجن ��ة المالي ��ة ف ��ي مجل�س الن ��واب في
وق ��ت �سابق ف� ��إن حج ��م خ�سائ ��ر العراق
جراء الف�ساد في ال�سن ��وات الما�ضية بلغ
نح ��و  450ملي ��ار دوالر ،م ��ن بينها 360
ملي ��ار دوالر خالل فت ��رة حكومتي نوري
المالكي الأولى والثانية.
وي�ضيف النائب عن كتل ��ة النهج الوطني
�أن "اللجن ��ة النيابي ��ة الم�صغ ��رة �ستق ��دم
تقري ��را وافي ��ا ومف�ص�ل�ا للبرلم ��ان بع ��د
االنتهاء من اال�ست�ضافات مع الم�س�ؤولين
المعنيي ��ن" ،الفت ��ا �إل ��ى �أن "التقدي ��رات
الأولي ��ة ت�شير �إلى وجود ثالثة منافذ غير
قانونية".
وكان ��ت هيئ ��ة المناف ��ذ الحدودي ��ة قدمت
تقاري ��ر مف�صلة �إلى الحكوم ��ة والبرلمان
في وقت �سابق ت�ؤ�شر وجود حاالت ف�ساد
مالي م�ست�ش ��ري في الدوائ ��ر العاملة في

المنافذ ،ف�ضال عن ع ��دد المعابر والمنافذ
غي ��ر المرخ�صة التي تعمل خارج �سيطرة
الحكومة االتحادية.
بالمقاب ��ل يبين ع�ضو اللجن ��ة المالية في
مجل� ��س الن ��واب في�ص ��ل العي�س ��اوي �أن
"لجن ��ة متابع ��ة عمل المناف ��ذ الحدودية
انبثقت عن لجنة فرعية �أخرى بعدما كلف
مجل� ��س الن ��واب اللجنة المالي ��ة في �شهر
�أيلول الما�ضي للتحقيق بعمليات الف�ساد
الحا�صلة في المنافذ الحدودية" ،م�ضيفا
�أن "ه ��ذه اللجن ��ة الفرعية قدم ��ت تقريرا
مف�صال للبرلمان ف ��ي �شهر ت�شرين الثاني
و�سط اعترا�ضات م ��ن اللجان البرلمانية
المخت�ص ��ة كونه ��ا غير م�شترك ��ة في هذه
التحقيقات".
وي�ضيف العي�ساوي ،وهو ع�ضو �آخر في
اللجنة الم�صغ ��رة ،في ت�صريح لـ(المدى)

�أن "هيئ ��ة رئا�س ��ة مجل�س الن ��واب قررت
�إع ��ادة ت�شكيل اللجنة ب�ش ��كل جديد تلبية
العترا�ضات اللجان البرلمانية المخت�صة
حي ��ث �صدر �أمرها في �شه ��ر كانون الأول
الما�ض ��ي وال ��ذي �أج ��از م�شارك ��ة اللجان
القانونية والمالية والأقاليم والمحافظات
والأم ��ن والدف ��اع والخدمات ف ��ي اللجنة
النيابية الم�صغ ��رة المعنية بمتابعة عمل
المنافذ الحدودية".
ويذك ��ر ع�ض ��و اللجن ��ة الم�صغ ��رة ان
"تقري ��ر اللجنة المالية ال ��ذي قدمته في
�شهر ت�شري ��ن الأول الما�ضي اثبت وجود
االنف�ل�ات وع ��دم االن�ضباط ل ��دى العديد
م ��ن المنافذ ،ف�ضال ع ��ن تدخل الحكومات
المحلي ��ة في �إدارة ه ��ذه المنافذ" ،منوها
�إلى �أن "حاالت االنفالت وعدم االن�ضباط
موج ��ودة في جمي ��ع المنافذ لك ��ن بن�سب

متفاوتة" .وت�ؤكد تقاري ��ر �سابقة �صادرة
م ��ن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية
تكب ��د الدول ��ة العراقي ��ة خ�سائ ��ر باهظ ��ة
نتيج ��ة الف�س ��اد ف ��ي المناف ��ذ الحدودي ��ة
وي�شتمل على تمرير ب�ضائع غير قانونية
�أو تغيي ��ر نوعه ��ا لإعفائه ��ا م ��ن الر�س ��وم
�أو تخفي�ضه ��ا والتالع ��ب بالكمي ��ات التي
تدخل البالد.
وي�ؤكد النائب العي�ساوي �أن "الف�ساد في
المناف ��ذ الحدودية يتوزع بي ��ن موظفين
فا�سدين وبي ��ن جماعات منظم ��ة ت�سيطر
عل ��ى بع� ��ض المناف ��ذ وبين وج ��ود منافذ
غي ��ر مرخ�ص ��ة تديرها جماع ��ات م�سلحة
او ع�شائري ��ة التي تتحكم في هذه المنافذ
الحدودي ��ة" ،راف�ض ��ا ذك ��ر �أ�سم ��اء ه ��ذه
المنافذ او المحافظات التي افتتحت هذه
المنافذ.
وكان رئي� ��س هيئ ��ة المناف ��ذ الحدودي ��ة
كاظ ��م العقابي قال في مقابلة مع (المدى)
ف ��ي �أيل ��ول الما�ض ��ي �إن "الف�س ��اد وع ��دم
�سيط ��رة الحكوم ��ة االتحادية ف ��ي جميع
المنافذ الحدودية ت�سببا في هدر مليارات
ال ��دوالرات �سنوي ��ا" ،م�شي ��را �إل ��ى �أن
"الأرقام التقريبية للإيرادات المفرو�ض
تحقيقه ��ا م ��ن جمي ��ع منافذن ��ا الحدودية
تقدر بع�شرة مليارات دوالر �سنويا".
وي ��رى النائ ��ب العي�س ��اوي ان "ع ��دم
ال�سيطرة عل ��ى المنافذ يمك ��ن الجماعات
الخارج ��ة ع ��ن القان ��ون م ��ن �إدخ ��ال
المخ ��درات والإرهابيي ��ن" ،مح ��ذرا م ��ن
"�إمكاني ��ة و�صول �إي ��رادات هذه المنافذ
�إل ��ى جهات لي�س ��ت داعمة للدول ��ة ،كما �أن
فق ��دان ال�سيطرة على ه ��ذه المنافذ يعني
فق ��دان ال�سيطرة على �آلي ��ة حماية المنتج
المحلي".
ويلف ��ت �إل ��ى ان "ه ��ذه الم�ش ��اكل هي من
دفع ��ت مجل�س الن ��واب �إل ��ى التحقيق مع
المعنيي ��ن ب� ��إدارة المناف ��ذ الحدودي ��ة"،
الفت ��ا �إل ��ى �أن ه ��ذه الخروقات ق ��د ت�سبب
ه ��در "�أكث ��ر م ��ن �سبع ��ة ملي ��ار دوالر في
ال�سنة الواحدة".
وا�ست�ضاف ��ت اللجن ��ة التحقيقي ��ة
الم�صغ ��رة مدير ع ��ام الدائ ��رة القانونية
للمناف ��ذ الحدودي ��ة ر�ش ��اد خل ��ف ،ومدير
ع ��ام العملي ��ات والخط ��ط ف ��ي المناف ��ذ
عم ��ر عدن ��ان ومدير ع ��ام الكم ��ارك �سهام
ح�سين ،بالإ�ضافة الى مدير الق�سم المالي
للكمارك ،لبحث �أهم الم�شاكل والمعوقات
الت ��ي تعتر�ض العمل في المنافذ و�أ�سباب
انخفا�ض االيرادات ال�ضريبية الكمركية.
وي�شي ��ر ع�ض ��و اللجنة الم�صغ ��رة �إلى �أن
لجنت ��ه "�ستق ��دم تقريرها قبل �شه ��ر �آذار
المقبل �إلى مجل�س النواب".

ت�������ض���ارب ر�ؤى م���راق���ب�ي�ن ب�������ش����أن �����ش����راء م���ن���ظ���وم���ة  S400ال���رو����س���ي���ة
 بغداد /المدى
�أعل ��ن اع�ضاء ف ��ي لجنة الأم ��ن والدفاع
ف ��ي البرلم ��ان �أن الع ��راق كان ب�ص ��دد
�إج ��راء محادث ��ات مع رو�سي ��ا للح�صول
على منظوم ��ة "�إ� ��س  ،"400لكن الأزمة
ال�سيا�سي ��ة وا�ستقال ��ة رئي� ��س ال ��وزراء
�أوقفت المفاو�ضات.
وي ��رى المحل ��ل والباح ��ث ال�سيا�س ��ي
علي التميمي �أن "ه ��ذه العملية في حال
كانت حقيقي ��ة فهي �ستعود بالفائدة على
الع ��راق ،ويق ��ول :لق ��د ق ��ر�أت الخبر في
الإع�ل�ام ،و�أرى ب�أن هذا التوجه �إيجابي
ج ��دا ،لأنه يعطي للع ��راق خيارات حيث
�أن الجي� ��ش العراقي متعود على العقيدة
وال�سالح الرو�سي الع�سكري ،ومن حيث
الأ�سعار والتكلفة والتعاقد مع ال�شركات
الرو�سي ��ة ،وم ��ن المع ��روف �أن ��ك عندما

تك ��ون �أم ��ام ع ��دة خي ��ارات ف ��ي ال�شراء
متاحة ،و�أنت تخت ��ار الأف�ضل والأن�سب
والأق ��ل كلف ��ة والمريح ��ة عل ��ى الم ��دى
البعيد.
ويتاب ��ع :لذل ��ك �أرى �أن تن ��وع م�ص ��ادر
ال�س�ل�اح بالن�سبة للع ��راق �أمر جيد جدا،
وخ�صو�ص ��ا التعام ��ل م ��ع رو�سي ��ا ،لأن
ذل ��ك �سيعطيه �أريحي ��ة وي�ساعد الجي�ش
العراقي على بناء العقيدة الأ�صيلة التي
بني عليها �أ�سا�سا ،فمنذ ت�أ�سي�س الجي�ش
العراقي بني على العقي ��دة اال�شتراكية،
و�أغل ��ب معدات ��ه ف ��ي ال�ساب ��ق كانت من
االتحاد ال�سوفيتي.
لك ��ن المحلل �أحم ��د ال�شريفي ق ��ال :نعم
هن ��اك توجه ��ات ل ��دى الع ��راق ل�ش ��راء
المنظوم ��ة ،ولكن ه ��ذه التوجهات حتى
االن ال تمث ��ل الم�ؤ�س�س ��ة الر�سمي ��ة،
ه ��ذه التوجه ��ات �ص ��درت بع ��د �أن قامت

وا�شنط ��ن بتوجي ��ه �ضرب ��ات للح�ش ��د
ال�شعب ��ي ،فتعال ��ت الأ�ص ��وات م ��ن قب ��ل
الح�ش ��د ب�ض ��رورة �ش ��راء منظومة دفاع
ج ��وي ،لع ��دم اخت ��راق �سي ��ادة المج ��ال
الجوي العراقي.
و�أكم ��ل :لك ��ن الح�ش ��د ال�شعب ��ي ف ��ي
طبيع ��ة تركيبته ب�ش ��كل �أو ب�آخر ال يمثل
الم�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة و�ستراتيجي ��ة
الدولة في م�س�ألة الت�سليح ،ف�ضال عن �أن
هناك اتفاقية مع الواليات المتحدة تلزم
العراق على �أن تكون العقيدة الت�سليحية
في العراق غربية ،و�إذا كانت هناك رغبة
بتن ��وع ال�سالح فهي م�شروطة ب�أن تكون
بالتن�سيق مع الواليات المتحدة.
ويوا�صل :الواليات المتحدة هي ب�شكل
�أو ب�آخ ��ر تم�سك بملف ��ات الت�سليح ،وفي
تقدي ��ري هناك توجه ولك ��ن هذا التوجه
مقي ��د ،لأنه لي�س من م�صادر ر�سمية ،كما

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
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املدى للإعالم والثقافة والفنون

املدير العام
غادة العاملي

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

�أن ��ه مقيد باالتفاقية الأمنية مع الواليات
المتحدة الأمريكية.
بالمقابل جاء ال ��رد الأمريكي على ل�سان
نائ ��ب م�ساع ��د وزي ��ر الخارجي ��ة جوي
هود ،والذي ق ��ال ب�أن الواليات المتحدة
ق ��د تفر� ��ض عقوب ��ات عل ��ى الع ��راق في
ح ��ال ا�شت ��رت منظوم ��ة الدف ��اع الجوي
ال�صاروخي الرو�سية.
وح ��ول ماهي ��ة العقوب ��ات الت ��ي ته ��دد
الواليات المتح ��دة بفر�ضها على العراق
يق ��ول التميم ��ي :العقوب ��ات الت ��ي ق ��د
تفر�ضها �أمريكا لي�ست دولية ،فالعقوبات
الدولي ��ة ت�صدر بقرار م ��ن مجل�س الأمن
الدولي ،لك ��ن العقوبات �ستك ��ون فردية
من قبل الواليات المتحدة ،وهي تخ�ص
�أم ��ور التحوي ��ل بال ��دوالر وق ��د يك ��ون
هناك منع دخ ��ول �أ�شخا�ص �إليها ،لكن ال
ت�ستطيع فر�ضها كعقوبات دولية.
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�أم ��ا الباح ��ث ال�ستراتيج ��ي �أحم ��د
ال�شريفي فيعتقد �أن ��ه من ال�صعب فر�ض
عقوب ��ات على العراق ،ويق ��ول :ا�سبتعد
�أن تك ��ون هناك عقوب ��ات ،لكن الواليات
المتحدة �ستتج ��ه باتجاه تقليل التعاون
ف ��ي المج ��ال الع�سك ��ري ،وتقلي ��ل الدعم
اللوج�ستي �أو �إيقاف النفقات �أو برنامج
التدري ��ب ،و�ستذهب الوالي ��ات المتحدة
باتج ��اه هك ��ذا خي ��ارات لل�ضغ ��ط عل ��ى
العراق.
يعتق ��د المحل ��ل ال�سيا�س ��ي التميم ��ي
ب� ��أن الع ��راق ق ��ادر عل ��ى الرد عل ��ى هذه
العقوب ��ات ،وذل ��ك بتنوي ��ع م�ص ��ادره
وعالقات ��ه ،ويبين :الع ��راق ي�ستطيع �أن
ي ��رد كما ردت �إيران وكم ��ا ت�صرفت دول
�أخ ��رى ،ب� ��أن ال يك ��ون اعتماده ��ا عل ��ى
جان ��ب واح ��د ،وب� ��أن تو�س ��ع عالقاته ��ا
ب ��دول �أخرى ،و�أن تنوع م�صادر ال�شراء
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والتج ��ارة ،والإنف ��اق اال�ستثم ��اري،
وبالتال ��ي �ستك ��ون بعيدة ع ��ن �آثار هذه
العقوبات.
ويكم ��ل :الوالي ��ات المتح ��دة تل ��وح
بالعقوب ��ات عل ��ى جه ��ة م ��ا عندم ��ا تجد
نف�سه ��ا محتاجة لها� ،أم ��ا عندما ال تكون
بحاج ��ة له ��ذه الدول ��ة �أو الجه ��ة ولديها
اقت�ص ��اد فبر�أيي ف ��ان ذل ��ك �سيبعد �شبح
العقوبات �أو يزيل �آثارها.
�أم ��ا المخت�ص �أحمد ال�شريف ��ي فيرى �أن
الرد �سيك ��ون مقيدا بال ��والءات البعيدة
عن القرار الوطن ��ي ،ويو�ضح :لو كانت
الحكوم ��ة العراقي ��ة تتح ��رك بموج ��ب
الحاج ��ة الوطني ��ة ،وبموج ��ب ال ��ر�ؤى
واال�ستحقاق ��ات والتوجه ��ات للمراحل،
ولكن للوالي ��ات المتحدة له ��ا قدرة على
الت�أثي ��ر ،و�أكبر مثال على ذلك م�صر فهي
حليف ��ة للوالي ��ات المتحدة ،ولك ��ن لديها

خي ��ارات متع ��ددة وعنده ��ا العدي ��د م ��ن
م�صادر ال�سالح.
ويكم ��ل ال�شريف ��ي :ف ��ي الع ��راق هن ��اك
م�شكلة �أن القرار ال�سيا�سي مت�أرجح بين
الوالء للواليات المتحدة و�إيران ،وتف�سر
الرغبة في الكثير الأحيان باالنفتاح على
ال�س�ل�اح ال�شرق ��ي وخ�صو�ص ��ا الرو�سي
ب�أن ��ه والء لإي ��ران ،ولي� ��س لمقت�ضي ��ات
الم�صلحة الوطنية.
وي�ضيف :لذلك يك ��ون القرار مترددا في
ه ��ذا المج ��ال ،و�إذا كان الق ��رار وطني ��ا
ن�ستطي ��ع الق ��ول �إنن ��ا مخي ��رون ول�سنا
مقيدي ��ن ،ولك ��ن ت�أرج ��ح الخي ��ارات من
حي ��ث ال ��والء ه ��و ال ��ذي جع ��ل الإرادة
العراقية مقي ��دة بااللتزامات الأمريكية،
وغي ��اب الخي ��ار الوطن ��ي ه ��و ال ��ذي
يجعلنا غير قادري ��ن على تنويع م�صادر
ال�سالح.
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سياسة

وا�شنطن ت�صعد حتذيراتها رد ًا على �إخراج القوات
الأجنبية :داع�ش يعود وامل�ستثمرون يغادرون

 عالوي يحذر من "ال�س��يناريو ال�س��وري" :حكومة ت�ص��ريف االعمال ال متلك �ص�لاحية �إجالء القوات
 بغداد /المدى
ت�صاع ��دت الح ��رب الكالمية بي ��ن بغداد
ووا�شنط ��ن عل ��ى اث ��ر ق ��رار البرلم ��ان
االخي ��ر بالطل ��ب م ��ن رئي� ��س الحكومة
الم�ستقي ��ل ع ��ادل عب ��د المه ��دي بـ"طرد
الق ��وات االميركي ��ة" التي تق ��ود تحالف ًا
�ض ��د داع� ��ش يتك ��ون م ��ن اكثر م ��ن 80
دولة.
ام�س ،حذر م�س�ؤول في وزارة الخارجية
الأمريكي ��ة م ��ن تبعات �سح ��ب الواليات
المتح ��دة قواته ��ا من الع ��راق ،الفتا الى
�أن ذلك قد ي�ؤدي ،في نهاية المطاف� ،إلى
عودة تنظيم داع�ش.
وكانت قوى ُ�سني ��ة ،قد هددت قبل ايام،
باع�ل�ان االقليم ف ��ي المناط ��ق الغربية،
في حال م�ض ��ت بغداد باخ ��راج القوات
االمريكي ��ة ،متخوف ��ة اي�ض ��ا م ��ن انهيار
الو�ضع االمني هناك.
بدوره يقول النائب عن تحالف �سائرون
�صباح طلوبي ،بان الحكومة "جادة في
اخ ��راج الق ��وات االجنبي ��ة ،لكنن ��ا غير
مطمئنين لالمريكان".
وا�ض ��اف طلوبي لـ(الم ��دى) ان "رئي�س
ال ��وزراء يق ��دم تقارير �شب ��ه يومية عن
خطواته باتجاه �سحب القوات" ،م�ؤكدا
ب ��ان الوالي ��ات المتح ��دة "ل ��ن تتمك ��ن
م ��ن فر� ��ض عقوب ��ات كم ��ا كان ف ��ي عام
."1991
وق ��رر مجل� ��س الن ��واب مطل ��ع كان ��ون
الثان ��ي الجاري� ،إل ��زام الحكومة ب�إنهاء
الوج ��ود الأجنبي ف ��ي الع ��راق ،و�إنهاء
م�ساع ��دة التحالف الدولي ف ��ي محاربة
داع�ش وح�صر ال�سالح بيد الدولة.
بالمقاب ��ل حذر زعي ��م ائت�ل�اف الوطنية
اياد عالوي ،ام�س ،من تكرار ال�سيناريو
ال�س ��وري في العراق ،فيم ��ا اكد ان قرار
ج�ل�اء الق ��وات االجنبي ��ة م ��ن الع ��راق
لي� ��س م ��ن �صالحيات حكوم ��ة ت�صريف
االعمال.
وقال عالوي في بيان �صحفي" :كان على
البرلم ��ان محا�سب ��ة الحكوم ��ة ومراقبة
�آليات تطبيق قواعد اال�شتباك الع�سكري
من حي ��ث طريقة وتوقيت ��ات اال�شتباك،
ونوعي ��ة اال�سلح ��ة الم�ستخدم ��ة ،عل ��ى
ان يك ��ون العراق كدولة دع ��ت التحالف
الدول ��ي بقي ��ادة الوالي ��ات المتح ��دة

عبد املهدي
ووزير اخلارجية
االمريكي يف
لقاء �سابق..
ار�شيف
لم�ساعدت ��ه ف ��ي حربه �ض ��د داع�ش وهي
�صاحبة الق ��رار ولي�س غيرها ،ول�ضمان
ان ال يكون �ساح ��ة مفتوحة امام القوى
االقليمية والدولية".
وت�س ��اءل ع�ل�اوي "لم ��اذا بق ��ي العراق
يراوح بين البندي ��ن ال�ساد�س وال�سابع
م ��ن ميثاق االم ��م المتح ��دة وتدفق اكثر
م ��ن  %90م ��ن اموال ��ه عبر م�ص ��رف في
نيوي ��ورك بح�سب ق ��رار مجل�س االمن،
فم ��ن ه ��م الم�س�ؤول ��ون ع ��ن ذل ��ك ،ومن
ال ��ذي �سيتحم ��ل تداعيات ��ه ،واي ��ن دور
القوى الحاكمة م ��ن ذلك ،ولماذا تتعالى
ا�صواتها بالرف�ض بعد ان اوقعت العراق
في مياه هذا الم�ستنقع الآ�سن؟".
الى ذلك اكد مكتب عبد المهدي ،ام�س ،ان
االخير بحث ف ��ي بغداد مع �سفراء ثالث

دول ق ��رار البرلمان بان�سح ��اب القوات
االجنبية ،فيما �أكد عل ��ى اعتزاز العراق
بمواقف ال ��دول ال�صديقة الداعمة لأمنه
وا�ستقراره.
وق ��ال البي ��ان ان عبد المه ��دي "ا�ستقبل
�سف ��راء كن ��دا وا�سترالي ��ا ورو�سي ��ا
المعتمدين لدى العراق بناء على طلبهم،
كال عل ��ى انف ��راد" ،مبين ��ا ان "اللقاءات
تناول ��ت العالق ��ات الثنائي ��ة والملف ��ات
الم�شترك ��ة وبح ��ث الأزم ��ة االقليمي ��ة
وجهود التهدئة ومنع الت�صعيد وتجنيب
دول المنطق ��ة والعال ��م اي تداعي ��ات
محتملة للأزمة ،الى جانب قرار مجل�س
الن ��واب بان�سح ��اب الق ��وات االجنبي ��ة
م ��ن الع ��راق والتع ��اون �ض ��د االرهاب،
وا�ستم ��رار الت�ش ��اور والتوا�ص ��ل حول

قالت �إن امل�س�ؤولني العراقيني مل يعلقوا على الإجراء

وول �سرتيت :الأمريكان
يخططون لتخفي�ض  250مليون
دوالر من م�ساعدات العراق
 بغداد  /المدى

قالت �صحيفة وول �ستريت
الأمريكية� ،إن �إدارة الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ،ت�ستعد
لإمكانية قطع  250مليون دوالر
من الم�ساعدات الع�سكرية للعراق
�إذا وا�صلت الحكومة العراقية
تهديداتها بطرد القوات الأمريكية
من البالد .ولفتت ال�صحيفة
الأمريكية ،في تقرير لها �إلى �أن
وزارة الخارجية ووزارة الدفاع
"البنتاغون" تجهزان خيارات
خف�ض مبلغ  250مليون دوالر،
من التمويل ،الذي وافق عليه
الكونغر�س� ،إ�ضافة �إلى �أنها
�ستعيد النظر في حزمة وا�سعة
من الم�ساعدات االقت�صادية
والع�سكرية ،التي لم يتم النظر فيها
بعد.

وذك ��رت ال�صحيف ��ة �أن وزارت ��ي الدف ��اع
والخارجي ��ة ناق�شت ��ا تموي ��ل الم�ساع ��دات
الع�سكرية للعراق ،خالل مرا�سالت عبر البريد
الإلكترون ��ي ،اطلع ��ت عليه ��ا ،م�شي ��رة �إلى �أن
المرا�س�ل�ات المتبادل ��ة ت�شي ��ر �إل ��ى �أن مكت ��ب
�ش� ��ؤون ال�ش ��رق الأدن ��ى ب ��وزارة الخارجي ��ة

الأمريكي ��ة ،يعم ��ل عل ��ى قط ��ع تموي ��ل قيمت ��ه
 250ملي ��ون دوالر� ،ضمن برنامج الم�ساعدات
الع�سكرية الخارجية للعراق ،الذي تم اعتماده
في ميزانية العام المالي الجاري.
وتق ��ول الر�سائل ،التي ك�شفته ��ا ال�صحيفة� ،إن
مكت ��ب �ش� ��ؤون ال�ش ��رق الأدنى ف ��ي الخارجية
يخط ��ط لط ��رح �س� ��ؤال عل ��ى مكت ��ب الإدارة
والموازن ��ة بالبيت الأبي�ض ،عن �إمكانية �إنهاء
طلب ب� �ـ 100مليون دوالر �أخ ��رى ،من المقرر
و�ضعه ��ا ف ��ي ميزاني ��ة ع ��ام  ،2021بح�س ��ب
ال�صحيف ��ة ،التي ذكرت �أن الر�سائل ربطت ذلك
بتطورات الو�ضع على الأر�ض في العراق.
وتق ��ول ر�سال ��ة �أخ ��رى�" :إن ذل ��ك ال يمن ��ع
الكونغر� ��س م ��ن بح ��ث مزي ��د من الإج ��راءات
الخا�ص ��ة بالم�ساع ��دات الع�سكري ��ة للع ��راق،
ب�سبب تغير الأو�ضاع هناك".
وت�شي ��ر ال�صحيفة �إل ��ى �أن الر�سائ ��ل البريدية
ت�ؤكد �أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا ال�ش�أن،
حت ��ى الآن ،و�أن م�س�ؤولي ��ن كب ��ار ب ��الإدارة
الأمريكي ��ة� ،أم ��روا بمراجع ��ة الم�ساع ��دات
المالي ��ة ،التي يمكن تعليقها �أو �إعادة توجيهها
�إل ��ى �ش ��يء �آخ ��ر ،ف ��ي حال ��ة طلب الع ��راق من
القوات الأمريكية مغادرة البالد نهائيا".
وقال م�س�ؤول ب ��وزارة الخارجية �إن الواليات
المتح ��دة الأمريكية تراجع ب�ص ��ورة م�ستمرة
الم�ساع ��دات الع�سكري ��ة الأجنبي ��ة ،للت�أكد من
توافقه ��ا م ��ع �أه ��داف ال�سيا�س ��ة الخارجي ��ة،
لتحقي ��ق اال�ستخ ��دام الأمث ��ل لأم ��وال دافع ��ي
ال�ضرائب الأمريكيين".
و�أ�ض ��اف الم�س� ��ؤول الأمريك ��ي" :حت ��ى الآن،
لم يح ��دث �أي تغيير فيما يتعل ��ق بالم�ساعدات
الع�سكري ��ة الأمريكي ��ة للع ��راق" ،بح�س ��ب
ال�صحيف ��ة ،التي �أ�ش ��ارت �إلى �أنه ��ا لم تح�صل
على تعلي ��ق م ��ن الم�س�ؤولي ��ن العراقيين على
هذا الأمر.

تطورات الأو�ضاع".
و�أ�ش ��ار رئي�س ال ��وزراء ،وف ��ق البيان،
الى "جهود الحكوم ��ة لحفظ �أمن البالد
و�سيادتها الوطنية وع ��دم تحويلها الى
�ساح ��ة لل�صراع ��ات الدولي ��ة ،وت�أكي ��د
حر� ��ص الع ��راق عل ��ى �إقام ��ة وتعزي ��ز
اف�ض ��ل العالقات م ��ع الجميع وان يكون
نقط ��ة وفاق و�سالم ف ��ي محيطه العربي
واالقليمي والدولي".
تظاهرات ال�صدر
وكان جوي هود ،النائب الأول لم�ساعد
وزي ��ر الخارجي ��ة الأمريك ��ي ،ق ��ال "�إذا
�صوتنا ل�صالح خروج القوات الع�سكرية
للوالي ��ات المتح ��دة (م ��ن الع ��راق)،
�ستخرج ق ��وات التحالف ف ��ي �إثرها ،ثم

قالوا �إن توتر الأو�ضاع
وتعليق عمليات
التحالف �سهل مهمته
 ترجمة  /حامد احمد
ا�س ��تنادا لم�س� ��ؤول ع�س ��كري �أميرك ��ي
وم�س� ��ؤولين امنيي ��ن عراقيي ��ن ف ��ان تنظي ��م
داع�ش نفذ هجومي ��ن على مواقع عراقية على
الحدود مع �س ��وريا ،م�ش ��يرين الى ا�س ��تغالل
التنظي ��م للو�ضع الحال ��ي الذي يعي�ش ��ه البلد
ف�ض�ل�ا ع ��ن ق ��رار التحال ��ف الدول ��ي بقي ��ادة
الوالي ��ات المتح ��دة تعليق مهام ��ه �ضد تنظيم
داع� ��ش ليح ��ول جه ��وده واهتمام ��ه لحماي ��ة
قواعد عراقية وقوات التحالف و�سط توترات
مع ايران .
وقال م�س�ؤولون عراقيون �إن م�سلحي التنظيم
نفذوا ليل االثني ��ن هجمات على موقع عراقي
امني قرب الحدود مع �سوريا مت�سببين بمقتل
�ضاب ��ط وجرح اربع ��ة �آخرين ،وت ��م قتل احد
الم�سلحي ��ن المهاجمي ��ن خالل ا�شتب ��اكات مع
القوات االمنية.
وا�ض ��اف الم�س�ؤول ��ون ان م�سلح ��ي التنظيم
ا�ستخدم ��وا ا�سلحة خفيفة ف ��ي هجومهم على
الموقع االمني الذي يبعد م�سافة  45كم �شمال
معبر الوليد الحدودي مع �سوريا .
وا�ضاف الم�س�ؤول ��ون االمنيون ان م�سلحين
م ��ن داع�ش حاولوا يوم االح ��د مهاجمة موقع
امني �آخر قرب الحدود ال�سورية ولكنهم فروا
م ��ن موقع الحدث بع ��د ان قامت ق ��وات امنية
عراقية بالرد عليهم .
عقي ��د الجي�ش �شاكر الري�ش ��اوي ،قال في لقاء
مع محطة  CNNاالخبارية "تنظيم داع�ش
مع ��روف با�ستغالل ��ه للو�ضع .نح ��ن على علم
ب ��ان التنظي ��م �سي�ستغ ��ل الو�ض ��ع الحالي من
التوتر بين �أميركا وايران لم�صلحته ".
الري�ش ��اوي ،وم�س�ؤول امن ��ي عراقي �آخر من
محافظ ��ة االنبار قالوا ان تنظيم داع�ش قد زاد
ن�شاطه في المنطقة الحدودية .
وي�أت ��ي ازدي ��اد ن�ش ��اط داع� ��ش عق ��ب ت�صاعد
التوت ��رات بي ��ن الوالي ��ات المتح ��دة واي ��ران
الت ��ي ادت الى تعلي ��ق العمليات �ض ��د داع�ش.
حي ��ث قامت ايران اال�سب ��وع الما�ضي باطالق
عدد م ��ن ال�صواريخ على قاعدتين ع�سكريتين

�سيخ ��رج الم�ستثم ��رون وغيره ��م ،م ��ا
�سي� ��ؤدي �إل ��ى ت�أثي ��ر الدومين ��و ..ومن
المحتمل جدا �أن يعود داع�ش".
و�أو�ض ��ح الدبلوما�سي م�س ��اء الثالثاء،
�أن كل مرحلة من هذا الت�سل�سل �ستترتب
عليه ��ا تبع ��ات �سلبية خا�ص ��ة بها ،حيث
�سيت�سب ��ب خ ��روج الم�ستثمري ��ن م ��ن
الع ��راق ،مث�ل�ا ،ب�إح ��داث خل ��ل ف ��ي
نظام ��ه الم�صرف ��ي ،وتاب ��ع" :ال�ش ��ركاء
ال�ستراتيجي ��ون ،عندم ��ا ي ��رون �أن ثمة
م�ش ��كالت ف ��ي عالقاته ��م ،يجل�س ��ون
ويناق�ش ��ون �سبل الخ ��روج منها ..نريد
الجلو�س والحديث حول خيار يمكن �أن
يكون هو الأجدى".
م ��ن جهت ��ه يق ��ول النائب ع ��ن �سائرون،
�صباح طلوب ��ي ،ان مواقف الم�س�ؤولين

االمري ��كان ت�ؤك ��د انه ��م "يماطل ��ون في
الخ ��روج م ��ن الع ��راق" ،معتب ��را دعوة
زعي ��م الكتلة مقت ��دى ال�ص ��در ،للخروج
بتظاه ��رة مليوني ��ة ه ��ي "�ضغ ��ط عل ��ى
القوات االمريكية".
واعلن المقرب من زعيم التيار ال�صدري
�صالح محمد العراقي عن موعد انطالق
التظاه ��رة المليوني ��ة الت ��ي دع ��ا اليه ��ا
ال�ص ��در لرف� ��ض الوج ��ود الأجنب ��ي في
الب�ل�اد ،كما ووجه ن�صيحة للمتظاهرين
بت�سع نقاط.
وقال العراقي ف ��ي بيانه �إنه "�سنتظاهر
م ��ن �أجل التنديد باالحت�ل�ال وانتهاكاته
ل�سي ��ادة الع ��راق ،لنعي� ��ش ف ��ي عراقن ��ا
�آمني ��ن ،وم ��ع جيرانن ��ا و�أ�صدقائن ��ا
�سالمين".

ودع ��ا العراقي الى "رف ��ع العلم العراقي
فقط ال غير ،فعندما يُر َفع العلم العراقي
ُت َن َّك� ��س باق ��ي االع�ل�ام ،وت ��ذوب في ��ه
وتخ�ش ��ع له" .وقال ان ��ه "ال ب�أ�س بلب�س
االكفان ،للداللة على حب الوطن والفداء
في �سبيله".
واك ��د المق ��رب م ��ن ال�ص ��در ،ان موع ��د
التظاه ��رة ه ��و ي ��وم  24الق ��ادم ،دون
تحديد مكانها.
وكان زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري ،ق ��د دع ��ا
الى تظاه ��رة مليونية من ��ددة بالتواجد
االمريك ��ي .وق ��ال ال�ص ��در ف ��ي تغريدة
ل ��ه عل ��ى (تويت ��ر)" :فهبوا يا جن ��د الله
وجن ��د الوط ��ن �إل ��ى مظاه ��رة مليوني ��ة
�سلمية موحدة تندد بالوجود الأمريكي
وبانتهاكات ��ه ،فاجمع ��وا �أمرك ��م وال
تتوان ��وا" .وي�ؤك ��د �صب ��اح طلوب ��ي ان
التظاه ��رة ه ��ي "ال�ستنف ��اذ كل الط ��رق
ال�سلمي ��ة الخ ��راج الق ��وات االمريكية"،
مبين ��ا ان ��ه ف ��ي ح ��ال رف�ض ��ت وا�شنطن
الخروج "�سنلج�أ الى المنظمات العالمية
قبل ان نقرر المقاومة الم�سلحة".
وعقد زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري ،الإثنين
الما�ض ��ي ،اجتماع ًا مع عدد من الف�صائل
الم�سلح ��ة التابع ��ة للح�ش ��د ال�شعب ��ي
ف ��ي مدين ��ة ق ��م الإيراني ��ة ومنه ��م زعيم
كتائ ��ب �سيد ال�شهداء �أب ��و �آالء الوالئي،
والقيادي في الح�شد ال�شعبي �أبو زينب
الالم ��ي .و�أعل ��ن رئي� ��س تحال ��ف الفتح
ه ��ادي العام ��ري ع ��ن ت�أيي ��ده للتظاهرة
المليونية الت ��ي دعا �إليها ال�صدر تنديد ًا
بالوجود الأمريكي.
ودع ��ا ال�شع ��ب العراقي بكاف ��ة مكوناته
الى الخروج بالتظاهرة المليونية التي
دعا اليها مقتدى ال�صدر واعالن رف�ضهم
لالحتالل االمريك ��ي واالجنبي لتحقيق
ال�سيادة الوطنية الكاملة ار�ضا و�سماءً.
بالمقاب ��ل ق ��ال النائب ع ��ن �سائرون بان
"رفع يد االمريكان من العراق وتحمل
العقوبات هو اهون من بقائها و�سرقتها
الموال العراق".
ودع ��ا طلوب ��ي الخارجي ��ة العراقية الى
اال�ستع ��داد لعق ��د اتفاقي ��ات دولي ��ة م ��ع
"تركي ��ا ،وال�صي ��ن ،ورو�سي ��ا" ودول
اخ ��رى تح�سب ��ا الن�سح ��اب ال�ش ��ركات
االجنبي ��ة م ��ن الب�ل�اد ،الت ��ي و�صفه ��ا
بـ"الفا�سدة".

م�س�ؤولون عراقيون و�أمريكان :داع�ش ي�ستعيد
ن�شاطه قرب احلدود العراقية ال�سورية

عراقيتي ��ن ت�ضم ��ان ق ��وات اميركي ��ة ردا على
ال�ضرب ��ة الجوي ��ة االميركية بطائ ��رة م�سيرة
عن ��د مط ��ار بغ ��داد ت�سبب ��ت بمقت ��ل الجن ��رال
االيراني قا�سم �سليمان ��ي ونائب رئي�س هيئة
الح�شد ابو مهدي المهند�س.
وق ��ال الم�س� ��ؤول الع�سك ��ري االميرك ��ي ان
تقييم ��ات الهجمات عل ��ى المواق ��ع الحدودية
ت�شي ��ر الى انه ��ا نفذت من قب ��ل تنظيم داع�ش،
في م�ؤ�شر مبكر على ان بقايا م�سلحي التنظيم
يعتقدون انه بامكانه ��م ا�ستغالل الو�ضع غير
الم�ستقر وعدم تو�ض ��ح االمر فيما اذا �ستبقى
القوات االميركية في العراق  .وكان البرلمان
العراق ��ي ق ��د �صوت ف ��ي وقت �ساب ��ق من هذا
ال�شهر على قرار غير ملزم للحكومة يدعو فيه
الخراج القوات االميركية واالجنبية االخرى
م ��ن البالد .م ��ن جان ��ب �آخ ��ر اعل ��ن التحالف

الدول ��ي بقيادة الواليات المتح ��دة عن ايقاف
م�ؤق ��ت لعمليات ��ه �ض ��د تنظيم داع� ��ش ليحول
تركي ��زه على حماية القواع ��د الع�سكرية التي
ت�ض ��م قوات اميركية وقوات التحالف �ضد اي
هجمات انتقامية محتملة .
دول �أخ ��رى ف ��ي التحال ��ف ب�ضمنه ��م الماني ��ا
وبريطانيا بد�أوا ب�سحب قواتهم من البالد في
حين لم يحدد التحالف موعدا معينا ال�ستئناف
ان�شطت ��ه من جدي ��د �ضد داع�ش بع ��د تعليقها.
ه ��ذه القوات قد ال تك ��ون مرئية ب�شكل وا�ضح
كما ه ��و الحال م ��ع القوات االميركي ��ة ،ولكن
عمله ��م ودوره ��م في امداد الزخ ��م �ضد داع�ش
دائم ��ا يك ��ون وراء الكوالي�س ،حي ��ث ي�شتمل
ن�شاطه ��م عل ��ى توفي ��ر الجان ��ب اال�ستخباري
والمعلومات ��ي وفي جانب الدع ��م اللوج�ستي
والتدري ��ب ،وكلها تعتبر �أمور حيوية جدا في

الحرب �ضد داع�ش .
وق ��ال التحالف في بيانه "ق ��رار تعليق المهام
حج ��م م ��ن قدرتن ��ا عل ��ى موا�صل ��ة التدري ��ب
ل�شركائن ��ا ودعم عملياتهم �ض ��د داع�ش ،وهذا
المو�ضوع خا�ضع لمراجعة م�ستمرة .نحن ما
ن ��زال م�صممين على بقائنا ك�ش ��ركاء لحكومة
الع ��راق و�شعب ��ه ال ��ذي رح ��ب بن ��ا ببالده ��م
للم�ساع ��دة بالحاق الهزيم ��ة بداع�ش .ما نزال
م�ستعدي ��ن ال�ستعادة كامل اهتمامنا وجهودنا
م ��رة اخرى من اجل هدفن ��ا الم�شترك ب�ضمان
تحقيق هزيمة دائمية لداع�ش ".
حلف الناتو ،من جانب �آخر ،علق مهمة بعثته
التدريبية في العراق عب ��ر بيان ا�صدره ا�شار
في ��ه الى ان بعثة النات ��و للتدريب تعلق جهود
تدريبها للقوات االمنية العراقية المحلية .
عن :محطة  CNNالأميركية

محليات
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بعد �أن احتلت المرتبة الثانية في عدد �ضحايا التظاهرات بعد بغداد

متظاهرو ذي قار يمهلون الحكومة �أ�سبوع ًا لالقت�صا�ص من قتلة المتظاهرين

 ذي قار  /ح�سين العامل
�أمه ��ل متظاه ��رو محافظ ��ة ذي ق ��ار يوم
الثالث ��اء (  14كان ��ون الثان ��ي ) 2020
الطبق ��ة ال�سيا�سية ورئا�س ��ة الجمهورية
والبرلمان �أ�سبوع ًا واحد ًا لح�سم من�صب
رئي� ��س ال ��وزراء واعتق ��ال المتورطي ��ن
بقتل المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمة ،
فيم ��ا احتلت ذي قار المرتب ��ة الثانية في
عدد �ضحاي ��ا التظاهرات بعد بغداد وفق
قائم ��ة �إح�ص ��اء ال�ضحايا الت ��ي �أ�صدرها
المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.
وق ��ال الدكت ��ور ع�ل�اء الركاب ��ي وه ��و
�أح ��د النا�شطي ��ن الم�شاركين ف ��ي الوقفة
االحتجاجي ��ة التي نظمه ��ا متظاهرو ذي
ق ��ار على طريق الم ��رور ال�سريع الرابط
بي ��ن محافظ ��ة الب�ص ��رة والعا�صم ��ة
بغ ��داد �إن " المتظاهري ��ن ف ��ي محافظ ��ة
ذي ق ��ار يمهل ��ون الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة
ورئا�س ��ة الجمهورية والبرلمان �أ�سبوع ًا
واح ��د ًا لح�سم من�ص ��ب رئي� ��س الوزراء
واعتقال المتورطي ��ن بقتل المتظاهرين
وتقديمه ��م للمحاكم ��ة" ،م�شي ��ر ًا ال ��ى �أن
" الطبق ��ة ال�سيا�سية تح ��اول الت�سويف
والمماطل ��ة لغر�ض االلتفاف على مطالب
المتظاهرين وهذا امر مرفو�ض".
و�أ�ش ��ار الركاب ��ي ال ��ذي وث ��ق الوقف ��ة
االحتجاجي ��ة عل ��ى طري ��ق الم ��رور

ال�سري ��ع بمقطع فيدي ��وي يت�ضمن �إنذار
المتظاهري ��ن للطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة ال ��ى
�أن " المتظاهري ��ن قام ��وا ( االثني ��ن )
بوقف ��ة احتجاجية لقطع طري ��ق المرور
ال�سري ��ع لم ��دة �ساعتي ��ن وه ��ذه ر�سال ��ة

و�إن ��ذار �أول ��ى لتنفيذ مطالبن ��ا " ،منوه ًا
ال ��ى �أن " المتظاهرين �س ��وف ين�صبون
خيام االعت�ص ��ام على الطري ��ق المذكور
ويقطعون ��ه بالكام ��ل ف ��ي ح ��ال ل ��م تت ��م
اال�ستجاب ��ة لمطالبهم خ�ل�ال مدة �أ�سبوع

واحد".
وف ��ي خطوة ت�صعيدية داعم ��ة لمهلة ذي
قار ب ��ادر ع ��دد م ��ن متظاه ��ري محافظة
الديواني ��ة بقط ��ع الطري ��ق ذات ��ه ف ��ي
المقط ��ع ال ��ذي يق ��ع �ضم ��ن محافظته ��م

م�ؤكدي ��ن تبنيه ��م موق ��ف المتظاهري ��ن
ف ��ي ذي قار  ،وم�شددين ف ��ي الوقت ذاته
على �ض ��رورة التزام الطبق ��ة ال�سيا�سية
بالمهلة الممنوحه لها لت�شكيل الحكومة.
ويعد طريق الم ��رور ال�سريع من الطرق
الحيوي ��ة كونه ي�ستخدم لنق ��ل الب�ضائع
بي ��ن موان ��ئ الب�ص ��رة والمحافظ ��ات
العراقي ��ة ناهي ��ك ع ��ن اال�ستخدام ��ات
الأخ ��رى في نقل الم�سافري ��ن والب�ضائع
بين المحافظات.
وم ��ن جانب �آخر تعر� ��ض ج�سر الزيتون
ال ��ذي ي�سيط ��ر علي ��ه المتظاه ��رون ف ��ي
النا�صري ��ة ال ��ى هج ��وم بث�ل�اث رمانات
يدوي ��ة ليل االثني ��ن  /الثالث ��اء من دون
ت�سجيل خ�سائر .
يذكر �أن ج�س ��ر الزيتون يخ�ضع لحماية
المتظاهرين ف ��ي النا�صرية منذ �أكثر من
�شه ��ر ون�ص ��ف وذلك بع ��د �أن ت ��م �إغالقه
باالتف ��اق بي ��ن المتظاهري ��ن وقي ��ادة
ال�شرط ��ة ح ��داد ًا على �سق ��وط � 50شهيد ًا
و�إ�صاب ��ة  500متظاه ��ر ف ��ي مواجه ��ات
دامية بين ق ��وات الفريق جميل ال�شمري
والمتظاهرين عل ��ى الج�سر المذكور في
نهاية ت�شرين الثاني . 2019
هذا وقد توا�صل ��ت التظاهرات في مركز
مدين ��ة النا�صري ��ة وع ��دد م ��ن االق�ضي ��ة
والنواح ��ي التابع ��ة لمحافظ ��ة ذي ق ��ار
بم�شاركة الآالف من المتظاهرين وطلبة

مناق�صة ا�ستريادية

الجامع ��ات الذي ��ن احت�شدوا ف ��ي �ساحة
الحبوبي .ومن جانب اخر �صنف تقرير
�أ�صدره المركز العراق ��ي لتوثيق جرائم
الحرب محافظة ذي قار بالمرتبة الثانية
في عدد �ضحايا قمع التظاهرات.
وك�ش ��ف التقري ��ر ال ��ذي يوث ��ق �أع ��داد
ال�ضحاي ��ا م ��ن المدنيي ��ن المتظاهري ��ن
في الع ��راق للمدة م ��ن الأول من ت�شرين
الأول لغاي ��ة  31كان ��ون االول 2019
ع ��ن ت�سجي ��ل � 24ألف� � ًا و  488جريح� � ًا
و � 669شهي ��د ًا و  2806معتقلي ��ن ف ��ي
 13محافظ ��ة عراقي ��ة �شه ��دت فعالي ��ات
احتجاجي ��ة وتظاه ��رات مطلبي ��ة خالل
المدة المذك ��ورة .و�أ�شار التقرير الى �أن
محافظ ��ة بغداد �سجل ��ت � 18ألف و 728
جريح� � ًا و � 394شهيد ًا و  1088معتق ًال ،
فيما �سجلت محافظة ذي قار التي جاءت
بالمرتبة الثانية من حي ��ث عدد ال�شهداء
والجرح ��ى  1721جريح ًا و� 105شهداء
و 526معتق ًال  ،في حين احتلت محافظة
الب�صرة المرتبة الثالثة بت�سجيل 1079
جريح� � ًا و � 51شهي ��د ًا و  267معتق�ل� ًا ،
في حين �سجل ��ت محافظة كربالء 1053
جريح� � ًا و � 13شهي ��د ًا و  357معتق�ل� ًا
والديواني ��ة  422جريح� � ًا و � 24شهي ��د ًا
و  132معتق�ل� ًا والنج ��ف  401جري ��ح
و � 42شهي ��د ًا و  122معتق�ل� ًا والمثن ��ى
 323جريح� � ًا و�شهيد واحد و  12معتق ًال

 ،ووا�س ��ط  294جريح� � ًا و � 4شه ��داء و
 115معتق�ل� ًا وباب ��ل  232جريح� � ًا و 8
�شه ��داء و  158معتق�ل� ًا و ديالى  1جريح
و�شهي ��د واح ��د و  13معتق�ل� ًا و االنب ��ار
 4معتقلي ��ن فق ��ط و�صالح الدي ��ن معتقل
واح ��د .وبلغ �إجمال ��ي �ضحايا تظاهرات
ذي ق ��ار من (  1ت�شري ��ن الأول لغاية 13
كان ��ون الثاني  ، )2020بـلغ ��ت ( ) 108
�شه ��داء و�أكثر م ��ن  2650جريح ًا ونحو
 600متظاه ��ر معتق ��ل  ،ف�ض ًال عن ت�ضرر
 68م�ؤ�س�سة ومن ��زل وعجلة ،فيما ت�شير
بيانات الم�ؤ�س�س ��ات ال�صحية الى �أن من
بين ال�ضحايا �أكثر من � 38شهيد ًا و 750
جريح� � ًا و�أكث ��ر م ��ن  250معتق�ل� ًا خالل
�شهر ت�شرين الأول .2019
وكانت العديد م ��ن المحافظات العراقية
وم ��ن بينها محافظ ��ة ذي قار ق ��د �شهدت
انط�ل�اق التظاه ��رات المطلبي ��ة في يوم
الثالث ��اء الأول من ت�شري ��ن الأول 2019
وا�ستم ��رت ل�سبع ��ة �أي ��ام توقف ��ت بعدها
لغر� ��ض �أداء زي ��ارة �أربعيني ��ة الإم ��ام
الح�سي ��ن ( ع )  ،لتع ��اود بعده ��ا في يوم
الجمع ��ة (  25ت�شري ��ن الأول ، ) 2019
وق ��د بل ��غ �إجمال ��ي �ضحاي ��ا التظاهرات
في عم ��وم العراق م ��ن الأول من ت�شرين
الأول وحتى نهاية ت�شرين الثاني 2019
� ) 432 ( ،شهيد ًا و � 19ألف جريح و�أكثر
من � 3آالف معتقل ومختطف ومغيب.

وزارة ال�صناعة واملعادن � /شركة دياىل العامة
م � /إعـــــالن

 /6م  /د ي ا ( 2020 /جتهي��ز ماكن��ة لف حديث��ة ومتطورة مللفات ال�ضغط العايل  +ماكنة لف حديثة ومتطورة مللفات ال�ضغط الواطي
ملعمل حموالت القدرة) وح�سب املوا�صفات الفنية وقائمة جدول الت�سليم على ان يكون املن�ش�أ ياباين �أو من بلد غربي .

		
(معلنة للمرة االوىل)

يسر (وزارة الصناعة واملعادن  /شركة ديالى العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي
اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم مبوجب الوثائق القياس��ية االلزامية وبعكس��ه يهمل العطاء مع
مالحظة ما يأتي:
 -1عل��ى مقدمي العطاء املؤهل�ين والراغبني في احلصول على معلوم��ات إضافية االتصال
(ش��ركة ديالى العامة) وعبر البريد االلكتروني ( )www.dialacompany.comوكما موضحة
بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي:
أ -الكلف��ة التخمينية للمناقصة هي ( )775000دوالر أمريكي (فقط س��بعمائة وخمس��ة
وسبعون الف دوالر ال غيرها) واصل  CIPمخازن شركة ديالى العامة.
ب -مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة هو ( )23250دوالر أمريكي (فقط ثالثة وعشرون
ألف ومائتان وخمسون دوالر) واملطلوب تقدميها مع العطاء.
ج -ان س��عر بيع مس��تندات للمناقصة هو ( )200000دينار عراقي (فق��ط مائتان ألف دينار
عراقي ال غيرها) غير قابل للرد إال في حالة إلغاء املناقصة من قبل ش��ركتنا حيث تعاد ثمن
الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
د -على مقدم العطاء ان يس��تخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القس��م الرابع (مناذج
العطاء) ويجب أن يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيير في ش��كله ولن تقبل اي بدائل
كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
* مالحظة :تعفى الشركات األجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او متثيل رسمي او وكيل

�إع������ل�����ان������������ات

+ 964 7809144160 | + 964 7709992499
+ 964 7708080800 | + 964 7704448045
zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org
�إعــــــالن

قدم املدعي (هاشم قاسم نعمة جابر) طلبا ً
يروم فيه تبدي��ل (اللقب) من (اخلفاجي) الى
(الفاضلي) فمن لديه اعتراض على الدعوى
مراجع��ة ه��ذه املديرية خالل م��دة أقصاها
(خمسة عش��ر يوم) وبعكسه سوف ينظر
بالدعوى وف��ق احكام امل��ادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة .2016
اللواء احلقوقي
ن�ش�أت �إبراهيم اخلفاجي
املدير العام  /وكالة

مقتب�س حكم غيابي

رقم املقتب�س
 / 1924ج 2019 /

حكم��ت محكمة قوى األم��ن الداخلي األول��ى – للمنطقة الثالثة  /بغ��داد على املدان
الهارب الش��رطي اول (وسام س��ليم ثامر جبار الدراجي) بالسجن ملدة  6سنوات (ستة
سنوات) استنادا ً إلحكام املادة  32أوال ً من ق .ع .د .رقم  14لسنة  2008الختالسه البندقية
احلكومية نوع كالشنكوف املرقمة ( )ZH2017ومخازن بندقية عدد  4 /وعتاد بندقية عدد
( )120اطالقة والهوية العسكرية املرقمة ( )1156261وتضمينه مبلغ قدره ()6.062.500
دينار عراقي قيمة البندقية احلكومية اخملتلس��ة واملواد والعتاد استنادا ً الحكام املادة 32
ثاني��ا ً ق .ع .د .رق��م  14لس��نة  2008واعتبار جرميته مخلفة بالش��رف اس��تنادا ً إلحكام
الفقرة /21أ 6 /ق.ع رقم  111لسنة  2006وحجز أمواله املنقولة والغير منقولة استنادا ً
إلحكام املادة  69رابعا ً ق.أ.د رقم  17لسنة .2008

�إعالن بيع م�ستهلكات للمرة الأوىل
تعلن دائرة �صحة بغداد الر�صافة

عن بيع مس��تهلكات (أجهزة طبية) (أجهزة اس��نان  /عدد  )4العائدة إلى /
قطاع الرعاية الصحية األولية في النهروان املزايدة العلنية وفق قانون بيع
وإيجار أموال الدولة رقم ( )21لسنة  2013املعدل فعلى الراغبني باالشتراك
في املزايدة احلضور في اليوم الثالثني من اليوم التالي لنش��ر إعالن الساعة
العاش��رة صباحا ً وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون اليوم التالي
موعدا ً للمزايدة مستصحبني معهم املستمسكات التالية:
 -1كتاب ع��دم ممانعة من الدخول في املزايدة من الهيئة العامة للضرائب
نافذ لسنة  2019باسم املشترك في املزايدة.
 -2تأمينات مببلغ (( )500.000( )%20خمسمائة ألف دينار) دينار ألمر القطاع
بصك مصدق أو نقد يودع لدى محاسب املركز مبوجب وصل أمانات.
 -3هوي��ة األحوال املدنية  +بطاقة الس��كن  +البطاقة التموينية (أصل مع
صورة) لن يس��مح بدخول قاعة املزايدة إال املزايدين حاملي الش��روط أعاله
ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة أجور نش��ر اإلعالن الذي رست به املزايدة
ونسبة  %2أجور خدمة.
املدير العام

تاريخ الغلق ()2020/3/8

جتاري مسجل في العراق من تقدمي وصل شراء مستندات املناقصة.
* ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.
* في حال كانت طريقة الدفع (نقداً) فيتم الدفع بـ (الدينار العراقي) ومبا يعادل قيمة الدوالر
حسب نشرة البنك املركزي العراقي ليوم إطالق املستحقات للمواد اجملهزة.
* تقدمي تعهد خطي في القس��م القانوني لش��ركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني
واملؤسسات والشركات التابعة لها.
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة ( :كما مبينة في وثائق العطاء).
 -3يتم تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (ش��ركة ديالى العام��ة  /طريق بغداد بعقوبة
اجلديد – قرب تقاطع القدس) وان آخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا ً
م��ن تاريخ غلق املناقصة في  2020/3 /8وان العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم فتح
العط��اءات بحضور مقدمي العط��اءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (مقر
شركتنا  /غرفة جلنة فتح العروض) في الساعة التاسعة صباحا ً ليوم  2020/3/9وفي حالة
مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقدمي
العطاء ويعتبر موعد الغلق ..مع التقدير .

عبد الر�سول حممد عارف
املدير العام
ورئي�س جمل�س الإدارة

منوذج �إعالن  /دعوة تقدمي العطاء
جمهورية العراق  /وزارة النفط � /شركة احلفر العراقية � /شركة عامة
�إىل � /شركات النقل املتخ�ص�صة
م � /إعالن املناق�صة املرقمة  – 33خدمات –  – 2019الب�صرة
نوع املوازنة (ت�شغيلية) – نوع التبويب  /مقاوالت وخدمات
 -1يسر (شركة احلفر العراقية  -شركة عامة) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم
للعمل اخلاص بـ (تقدمي خدمة اعمال تفكيك وحتميل ونقل وتفريغ ونصب معدات أجهزة احلفر املتوس��طة
احلديثة ( ( ) )MR 10000 (1000 HPوبعدد  5خمسة أجهزة) ومبعدل ( )30نقلة خالل فترة العقد).
 -2تتوفر لدى (ش��ركة احلفر العراقية – ش��ركة عامة) التخصيصات املالية ضمن املوازنة التشغيلية وتنوي
اس��تخدام جزء منها لتنفي��ذ اخلدمات (تقدمي خدمة اعم��ال تفكيك وحتميل ونق��ل وتفريغ ونصب معدات
أجهزة احلفر املتوس��طة احلديثة ( ( ) )MR 10000 (1000 HPوبعدد  5خمسة أجهزة) ومبعدل ( )30نقلة خالل
فترة العقد).
 -3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق للعطاء باللغات (اللغة العربية) بعد تقدمي طلب حتريري
إلى ( شركة احلفر العراقية – شركة عامة في محافظة البصرة – الزبير – البرجسية) وبعد دفع قيمة البيع
للوثائق غير املس��تردة البالغة (( )300.000ثالثمائة ألف دين��ار عراقي)  ،بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في
احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني في أعاله.
 -4آخ��ر موعد لتس��ليم العط��اءات الى العنوان االتي (مقر ش��ركة احلف��ر العراقية في البص��رة – الزبير –
البرجسية – مقرر جلنة فتح العطاءات الثانية) وفي املوعد احملدد هو (يوم االثنني املصادف  2020/1/27الساعة
الثانية عشر ظهراً) .وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (البصرة – الزبير – البرجسية – مقر شركة احلفر العراقية – جلنة
فتح العطاءات الثانية) في الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عشر ظهرا ً من يوم االثنني املصادف )2020/1/27
 .يج��ب ان تتضمن العط��اءات ضمان للعطاء (خطاب ضم��ان مصرفي او صك مصدق او س��فتجة) ومببلغ
( )26.915.000ستة وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف دينار عراقي.
 -5آخر موعد لشراء وثائق املناقصة يوم (اخلميس) املصادف .2020/1/23
 -6في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسمي
ويكون موعد فتح العطاءات بنفس اليوم احملدد لغلق املناقصة.
 -7الكلف��ة التخميني��ة لتنفيذ االعمال مل��دة ( )365يوم تبل��غ ( )2.691.500.000مليارين وس��تمائة وواحد
وتسعون مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي.
 -8في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه يتم استبعاد عطاءه.
عـ /املدير العام
رئي�س جمل�س االدارة
مدير الهي�أة التجارية
عبد العزيز جبار كاظم
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خروج المنتخب الأولمبي من بانكوك ربحٌ ولي�س خ�سارة

وم�����راد ال��ه��دي��ة الأث��م��ن!
 ال���ظ���روف ت��ق��ه��ر ���ش��ه��د ..وك��ات��ان��ي��ت�����ش ل��ي�����س
م��ت��ف��رج�� ًاُ ..
ّ
 متابعة � :إياد ال�صاحلي

تربي ��رات مت�شابه ��ة ت�ضع الك ��رة العراقية
�أم ��ام م�س�ؤولي ��ة كب�ي�رة ملعاجل ��ة �أ�سبابها
وتف ��ادي تفاق ��م خ�ساراته ��ا م�ستقب�ل ً�ا ،
فاخل ��روج املُ� � ّر ملنتخبن ��ا حت ��ت  23عام� � ًا
من ال ��دور الأول يف مناف�س ��ات املجموعة
الأوىل لنهائي ��ات ك�أ�س �آ�سي ��ا اجلارية يف
تايالند على يد نف�س املدرب يذكرنا بزعمهِ
التربي ��رات ذاته ��ا بعد اخل ��روج من الدور
الأول مل�سابق ��ة ك ��رة الق ��دم يف دورة ري ��و
الأوملبية عام  ،2016يومها قال عبدالغني
�شهد املدي ��ر الفني للمنتخ ��ب الأوملبي  ،ما
ن�صه " �إن خ ��روج الفريق من الدور الأول
ّ
يف ري ��و كان مفاج�أة كبرية  ،و�أن املنتخب
قدّم امل�ست ��وى الفني الرائ ��ع وكان خ�صم ًا
عنيد ًا ملنتخبات تتف ��وّ ق عليه يف كل �شيء
 ،و�إنن ��ا كن ��ا قريبني ج ��د ًا من قط ��ع بطاقة
العبور ل ��دور الثمانية  ،وكان هدف ًا واحد ًا
�أم ��ام جنوب �أفريقي ��ا ي�ضمن لن ��ا الت�أهل ،
لكنن ��ا �أ�ضعن ��ا فر�ص ًا باجلمل ��ة ب�سبب عدم
الرتكي ��ز  ،م�شري ًا �إىل �إن املنتخب العراقي
ك�س ��ب اح�ت�رام وتقدي ��ر كل الأو�س ��اط
الإعالمية الت ��ي تابعت مباريات ��ه مبا فيها
الإع�ل�ام الربازيلي ،لكن احل ��ظ والتوفيق
غاب ��ا عن العراق ،وه ��و �أمر يحدث جلميع
املنتخبات يف العامل" .
وقتها خرج منتخبن ��ا من الدور الأول بعد
تعادله مع الدمنارك والربازيل ( )0-0يف
�أهداف ،و�أنهى مباراته الأخرية مع جنوب
�أفريقي ��ا ( )1-1وتك� � ّرر م�سل�س ��ل التعادل
ه ��ذه امل� � ّرة و�إن اختلف ��ت منا�سب ��ة احلدث
لكنه ��ا ت�شابه ��ت يف �سرتاتيجي ��ة امل ��درب
وحظوظ ��ه �إذ تع ��ادل م ��ع ا�سرتاليا ()1-1
ومع البحري ��ن ( )2-2و�أنهى م�شواره مع
تايالن ��د ( )1-1ليودِّع البطولة بخيبة �أمل
كب�ي�رة عل ��ى �صعيد غياب كرتن ��ا عن دورة
طوكيو �آب  2020والتي ك ّنا نعدها فر�صة
مهمة لتح�ضري �أق ��وى املنتخبات يف �آ�سيا
تع ّكز ًا على اخلامات اجليدة يف �صفوفه.
ّ
فك ال�شفرة

وم ��اذا بع ��د  ،هن ��اك م ��ن ي�ش�ي�ر اىل توفر
الفر�صة كاملة اىل امل ��درب عبدالغني �شهد
م ��ع مالكه التدريبي من ��ذ �أربع �سنوات مع
اخت�ل�اف نوعي ��ة الالعب�ي�ن واله ��دف � ،إال
�أن ��ه واجه ظروف� � ًا �أقوى م ��ن خربته التي
اكت�سبه ��ا يف دورة التطوي ��ر الآ�سيوي ��ة

�إذا كان ح�ضور كاتانيت� ��ش ناق�ص ًا مثلما
يت�ص ��وّ ر البع� ��ض فلي� ��س ذن ��ب الرجل ،
ال ميك ��ن �أن يقح ��م نف�سه يف �أم ��ور فنية
دون قرار من االحتاد يك ّلفه بلقاء املدرب
والتباح ��ث مع ��ه حول معاجل ��ة الأخطاء
واق�ت�راح م ��ا يخدم جن ��اح امله ّم ��ة  .فهذا
عمل احرتايف ال ميكن ت�سفيهه بانتقادات
تعي ��د امل�شه ��د اىل �أيام الأوام ��ر الفورية
التي ُي�صدرها م�س�ؤولو احتاد كرة القدم
قبل عام  2003ب�أر�س ��ال عموبابا و�أكرم
�سلمان و�أن ��ور ج�سام اىل موقع البطولة
لإنق ��اد مدرب ما م ��ن االخف ��اق �أو تبديل
ل�سخط
امل�ل�اك الفن ��ي لع ��دم القناع ��ة �أو
ٍ
�شخ�صي عظيم �ضدّه!
مراد الم�ستقبل

وقيادته �أندي ��ة النجف والطلب ��ة وكربالء
ونفط الو�سط يف دوري الكرة املمتاز ومع
�أن ��ه يقف من ب�ي�ن �أبرز مدرب ��ي املنتخبات
العراقي ��ة م ��ا بعد ع ��ام  ، 2003لكنه �أخفق
يف ف ��ك �شف ��رة (�إ�ضاعة الفر�ص ��ة باجلملة
وع ��دم الرتكي ��ز) وهم ��ا �أك�ث�ر �شيوع� � ًا يف
جمي ��ع تربيرات ��ه الت ��ي ي�ؤمِ ��ن به ��ا ب ��كل
الأح ��وال  ،وه ��ذا ال يكفي م ��ن دون �إيجاد
الأ�سب ��اب احلقيقي ��ة التي دع ��ت لإجها�ض
حلم ��ه ال�شخ�صي ب�صناع ��ة منجز �أوملبي ،
وعلي ��ه �أن يُح ّرر نف�سه من ط ��وق الأنفعال
امل�ؤث ��ر عل ��ى تفك�ي�ره وخيارات ��ه وحلوله
مثلما كان ��ت الكامريا ت�صط ��اده يف دقائق
املباراة الت ��ي ال ت�ستوجب �أن يرهق نف�سه
يف ال�ص ��راخ والتحذي ��ر  ،ففي ذل ��ك ارباك
لالع ��ب نف�سه مهما كانت درج ��ة ا�ستقراره
ووعيه ومت ّكنه يف مواجهة املناف�س.
بقاء �شهد من عدمهِ مرهون بقرار احتادي
 ،املهم �أن ن�ضيف جتربة تايالند اىل برامج
التحلي ��ل يف ور� ��ش خا�صة للجن ��ة الفنية
الحت ��اد الك ��رة الغائبة ع ��ن هك ��ذا فعالية ،
بالتايل ميكن �أن تع ّم ��م خال�صات الور�شة
جلميع العامل�ي�ن يف الأندي ��ة واملنتخبات
لال�ستف ��ادة منها بد ًال م ��ن غلق ملف بطولة
�آ�سيا حتت �ضغط اال�ستياء.

كال�سيكو �إنكليزي جديد يجمع
ليفربول ومان�ش�سرت يونايتد
 بغداد  /املدى
يرتقب ع�شاق الكرة امل�ستديرة يف العامل
الكال�سيك ��و االنكلي ��زي امللته ��ب اجلديد
ال ��ذي �سيجمع فري ��ق ليفرب ��ول املت�صدر
بر�صي ��ده  61نقط ��ة وغرمي ��ه التقلي ��دي
فري ��ق مان�ش�سرت يونايت ��د �صاحب املركز
اخلام� ��س بر�صي ��د  34نقط ��ة يف ال�ساعة
ال�سابع ��ة والن�ص ��ف م�س ��اء ي ��وم االح ��د
املقبل بتوقي ��ت بغداد على ملع ��ب انفيلد
يف خت ��ام الأ�سب ��وع الثال ��ث والع�شري ��ن
من الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم
باملو�سم . 2020-2019
ويرنو الريدز اىل نيل االنت�صار احلادي
والع�شري ��ن له يف قمة مان�ش�سرت يونايتد
م ��ن �أج ��ل احلف ��اظ عل ��ى �سجل ��ه اخلايل
م ��ن الهزائ ��م من ��ذ انط�ل�اق مناف�س ��ات
الربميرلي ��غ حي ��ث لع ��ب  21مب ��اراة فاز
فيه ��ا يف  20وتع ��ادل يف واح ��دة وميلك
مب ��اراة م�ؤجل ��ة �أم ��ام فري ��ق وي�ست هام
يونايتد اىل جانب �إنه يرغب يف تو�سيع
فارق النقاط عن و�صيفه فريق مان�ش�سرت
�سيت ��ي حامل لقب ال ��دوري املا�ضي الذي
ميل ��ك يف جعبت ��ه  47نقط ��ة يف خت ��ام
اال�سب ��وع الع�شري ��ن �أم�ل� ًا يف �أن ينج ��ح
االملاين يورغ ��ن كلوب والعبوه
يف خط ��ف اللق ��ب ب�ص ��ورة
مبك ��رة اىل جان ��ب احلفاظ
عل ��ى ك�أ� ��س دوري �أبطال
�أوروب ��ا لك ��رة الق ��دم
 2020للمو�سم الثاين
على التوايل وهما
الهدف ��ان الذي ��ن
تن�شد هم ��ا
جما ه�ي�ر
الن ��ادي يف
ظ ��ل الروح
ا ملعنو ي ��ة
ا لعا لي ��ة
ا لت ��ي
يتحل ��ى
به ��ا
ا جلمي ��ع

عل ��ى �أثر نيل ك�أ�س بطول ��ة العامل للأندية
لكرة القدم . 2019
ومن جهت ��ه بات م�ص�ي�ر الرنويجي �أوله
غون ��ار �سول�ش ��ار معلق ًا عل ��ى نتيجة هذه
املب ��اراة وخا�ص ��ة بع ��د ان ت�صاع ��دت
التكهن ��ات االوروبي ��ة ب� ��أن االيط ��ايل
ما�سيميليان ��و اليغ ��ري �سيك ��ون البدي ��ل
اجلاه ��ز لتدريب فري ��ق ال�شياطني احلمر
يف حال ��ة التعر� ��ض اىل هزمي ��ة جدي ��دة
الت ��ي �ستبع ��ده ع ��ن ف ��رق دائ ��رة املرب ��ع
الذهب ��ي الت ��ي ت�ضم ��ن له ��ا امل�شاركة يف
الن�سخة املقبلة م ��ن دوري �أبطال �أوروبا
لك ��رة الق ��دم وخا�ص ��ة ان ��ه ي�شك ��و م ��ن
فق ��دان العبي ��ه ل�شهية ت�سجي ��ل الأهداف
يف اللقاءات اجلماهريي ��ة �أمام خ�صومه
اال�ش ��داء وغياب �صانع �ألعاب ��ه الفرن�سي
بوغب ��ا نتيج ��ة لك�ث�رة الإ�صاب ��ات الت ��ي
تعر�ض لها ب�شكل �سيدفع جمل�س الإدارة
على االن�صياع للتخل ��ي عن ��ه وبيعه
ف�ت�رة االنتقاالت
خ�ل�ا ل
ا ل�صيفي ��ة
ملقبل ��ة
ا
اىل فري ��ق
ري ��ال مدري ��د
الإ�سباين .

عمل احترافي

م ��ا �أثري ح ��ول وج ��ود امل ��درب ال�صربي
كاتانيت� ��ش يف املدرج ��ات ومل يكن فاع ًال
م ��ع املنتخ ��ب الأوملب ��ي يتح ّمل ��ه احت ��اد
الك ��رة ولي� ��س امل ��درب  ،كان يفرت�ض �أن
يك ��ون وج ��وده وفق� � ًا لبن ��د م�ض ��اف اىل
وثيق ��ة عق ��ده املحدّثة يف �أيل ��ول 2019
�أ�س ��وة بعدي ��د االحت ��ادات مث ��ل �إي ��ران
وقط ��ر والبحري ��ن و�أ�سرتالي ��ا وفيتن ��ام
وتايالندالت ��ي ت�ستفيد م ��ن وجود مدرب

املنتخ ��ب الأول م ��ع الأوملب ��ي كونه على
خ ��ط التما�س مع العنا�صر الأ�سا�سية فيه
ومدى حاج ��ة الأول لهم الحق ًا ،وبالتايل
ح�ضور كاتانيت� ��ش يف مدرجات تايالند
لي� ��س للفرج ��ة مبعناه ��ا ال�ت�ريف  ،ب ��ل
لتدوي ��ن مالحظات مهم ��ة والتعاي�ش يف
�أجواء امللعب ور�ص ��د حتركات الالعبني
وجتاوبه ��م م ��ع امل ��درب � ،أي متابعة كل
ما يح ��دث يف املب ��اراة وتقيي ��م ال�سلوك
والت�ص ّرف يف املواقف احلرجة ،كل هذه
الأمور ال تظهرها كامريا التلفاز.

ال تخل ��و بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2020من
هدية ثمينة قدمها عبدالغني �شهد ب�إطالق
جنومي ��ة الالع ��ب م ��راد حمم ��د " ُم ��راد
الك ��رة العراقي ��ة م�ستقب�ل� ًا" مل ��ا يتم ّتع به
من مو�صف ��ات الالعب الع�ص ��ري بطاقته
الكب�ي�رة و�سرعت ��ه ومترك ��زه وفطنت ��ه
وتعاون ��ه مع الالعبني و�إرب ��اك املدافعني
يف حت� � ّركات تزع � ِ�زع الكثاف ��ة الدفاعية ،
وهو م� ّؤ�شر جيد عل ��ى �أهلية هذا الالعب
ل�ض ّم ��ه اىل املنتخ ��ب الأول �إذا م ��ا �أرت�أى
زجه يف دقائق معينة الكت�ساب
كاتانيت�ش ّ
اخلربة والتماهي مع خطت ��ه و�أ�سلوبه ،
ونح ��ن نرتقب عط ��ا ًء �أكرث ملُ ��راد �شريطة
�أن يحاف ��ظ على لياقته ويط ��وّ ر م�ستواه
مبزيد من جرعات التدريب.
الأوملب ��ي كان و�سيبق ��ى م�شروع االحتاد
يف �أي زم ��ان خلدم ��ة اله ��دف الأك�ب�ر
املنتخ ��ب الوطن ��ي  ،وجمي ��ع االحتادات
يف العامل تنظر اىل نتائج الأوملبي ب�أنها
حم ��ط اختب ��ار قي َمة القاع ��دة التي يعمل
معه ��ا  ،ونتمن ��ى �أن مين ��ح �أوملبي 2020
احلاف ��ز لأ�سرة اللعب ��ة على بذل مزيد من
اجله ��د لرعاي ��ة الفئ ��ات العمري ��ة  ،فقبل
�سن ��وات ت�أملن ��ا لإع�ل�ان الكاب�ت�ن يون�س
حممود االعت ��زال الق�سري لع ��دم وجود
البدي ��ل اجلاهز بال�صورة الت ��ي �أظهرها
يف جمي ��ع م�شاركات ��ه الدولي ��ة  ،وها هم
م ��راد حممد وحممد قا�س ��م وحممد ر�ضا
ي�ؤكدون جدارتهم مع زمالئهم يف تقدمي
�شه ��ادات النجومي ��ة يف �أر� ��ض بانكوك،
لنتف ��اءل به ��م وندع ��م م�سريته ��م للظف ��ر
بـ�ألقاب الكبار.

مهمتان جديدتان لل�صفارة العراقية في تايالند
 بغداد  /املدى
كلفت جلنة احلكام يف االحتاد الآ�سيوي
لك ��رة الق ��دم احلكم ال ��دويل مهن ��د قا�سم
لإدارة مب ��اراة املنتخب�ي�ن الفيتنام ��ي
والكوري ال�شمايل التي �ستقام يف ال�ساعة
الرابع ��ة والرب ��ع ع�صر الي ��وم اخلمي�س
بتوقي ��ت بغ ��داد على ملع ��ب راجامانغاال
ال ��دويل بالعا�صم ��ة التايالندي ��ة بانكوك
�ضمن مناف�سات اجلولة الثالثة والأخرية
م ��ن دور املجموعات ببطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا
حت ��ت  23عاما لكرة الق ��دم  2020التي
ت�ستمر حتى يوم ال�ساد�س والع�شرين من
�شهر كانون الثاين اجلاري .
و�سيتوىل احلكمان امل�ساعدان العمانيان
(�أب ��و بك ��ر العام ��ري ور�شي ��د الغيث ��ي )
مهم ��ة معاونة احلكم ال ��دويل مهند قا�سم
فيم ��ا �سيك ��ون التايالن ��دي �سيفاك ��ورن
ب ��و – �أودوم حكم� � ًا رابع� � ًا واال�سرتايل

كري�ستوف ��ر بي ��ث حكم� � ًا لتقني ��ة الفيديو ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه �سيبق ��ى احلكم ��ان
ي�ساعده كال من ال�سنغافوري حممد تقي الدولي ��ان عل ��ي �صب ��اح ومهن ��د قا�س ��م
بن جهاري والعماين �أحمد �أبو بكر الكف متوا�صل�ي�ن لإدارة مباري ��ات دور رب ��ع
يف ح�ي�ن مت تعي�ي�ن احلك ��م ال ��دويل علي النهائ ��ي ودور ن�صف النهائ ��ي واملباراة
�صب ��اح حكم� � ًا رابع� � ًا للطاق ��م التحكيمي النهائية ومباراة حتديد املركزين الثالث
البحريني الذي مت تكليفه للقيام بتحكيم والرابع يف البطولة بعد خروج املنتخب
لق ��اء املنتخ ��ب االمارات ��ي لك ��رة الق ��دم االوملب ��ي لك ��رة الق ��دم ب�ص ��ورة مبك ��رة
مت�ص ��در املجموع ��ة الرابع ��ة بر�صي ��د � 4أث ��ر احتالل ��ه املرك ��ز الثال ��ث يف ترتي ��ب
نق ��اط مع �شقيقه البحرين ��ي يف التوقيت املجموع ��ة االوىل بر�صي ��د ث�ل�اث نق ��اط
ذاته على ملع ��ب بوريرام الدويل مبدينة فق ��ط الت ��ي مل ت�سعف ��ه يف خط ��ف تذكرة
ب ��ور ي ��رام التايالندية حي ��ث يتكون من العب ��ور اىل الدور الث ��اين خلف املنتخب
نواف �شك ��ر الله حكم ًا للو�س ��ط وزميليه اال�س�ت�رايل �صاح ��ب مرك ��ز ال�ص ��دارة
حمم ��د جعف ��ر �سلم ��ان حكم� � ًا م�ساع ��د ًا بر�صي ��د  5نق ��اط واملنتخ ��ب التايالندي
�أو ًال وعب ��د الل ��ه �صال ��ح الرومي ��ي حكم ًا الو�صي ��ف ال ��ذي ميل ��ك  4نق ��اط الذي ��ن
م�ساع ��د ًا ثاني ًا واال�س�ت�رايل �شون ايفانز وا�صال رحلتهم ��ا يف املناف�سات طمع ًا يف
حكما لتقني ��ة الفيديو امل�ساعد واحلكمني الت�أه ��ل عن القارة ال�صف ��راء اىل م�سابقة
امل�ساعدي ��ن حلك ��م الفيدي ��و هم ��ا كال من كرة القدم بدورة الألع ��اب االوملبية التي
الك ��وري اجلنوب ��ي كيم جون ��غ –هيوك ت�ضيفها العا�صمة اليابانية طوكيو مطلع
وليوكووك مان من هونغ كونغ .
ال�صيف املقبل .

نقطة ضوء
 د.علي الها�شمي

اال�ستثمار في الريا�ضة
التقي ��ت مع وزير �شباب عرب ��ي ك ّلفني ب�إعداد �صيغة لعقد م�ؤمتر وطني
للنهو� ��ض بالريا�ضة يف بلده  ،وقدّمت ورقة عمل �إبتدا ًء ب�شعار امل�ؤمتر
وم ��رور ًا ببحوث ��ه و�إنته ��ا ًء ب�أهم التو�صي ��ات  ،وعندم ��ا ج ّرنا احلديث
اىل جوان ��ب متويل امل�ؤمتر �أبلغن ��ي �أن وزارته ال متتلك املبالغ الالزمة
للم�ؤمت ��ر �أو لتطوي ��ر الريا�ض ��ة  ،قلت ل ��ه �إن مل تر�صد الدول ��ة ميزانية
للريا�ض ��ة ت�س ��اوي م ��ا يُر�صد ل ��وزارة الدفاع ل ��ن تتط ��وّ ر الريا�ضة يف
ربا
بلدك ��م ،قال يل لو طرحتُ هذا الكالم يف اجتم ��اع جمل�س الوزراء مّ
�سيت ��م �إعفائي من الوزارة و�أُتهم ب�أنني ال �أق� �دّر �أهمية الأمن و�أولويته
بالن�سبة للوطن.
ه ��ذا ح ��ال الريا�ضة العربي ��ة التي ت�ستن ��د ب�شكل مطل ��ق اىل ما متنحه
الدول ��ة له ��ا من �أم ��وال ال تتنا�سب م ��ع الن�شاطات وامل�ش ��اركات و�إعداد
الفرق الريا�ضية .وعادة ما جتود هذه الأندية وتنفق ما ي�صل �إليها على
عق ��ود الالعبني وال تبحث عن موارد مالية تع� � ّزز بها ميزانيتها  ،ولهذا
�أ�سب ��اب عديدة �أولها و�أهمها فقدان ثقافة اال�ستثمار من قبل املي�سورين
الذين ّ
يوظفون �أموالهم يف جماالت �شتى غري الريا�ضة  ،كذلك عدم قيام
املت�ص ّدي ��ن لقيادة احلرك ��ة الريا�ضة باجلهد ال�ل�ازم يف تو�ضيح �أهمية
اال�ستثم ��ار يف هذا الو�سط  ،كما �إن مواقع الأندية جغرافي ًا غري مالئمة
ال�ستثمارها من قبل الآخرين �أو من قبل الأندية نف�سها لتد َّر عليها مبالغ
تع ّزز ر�صيدها املايل ّ
وتوظفه يف تطوير الريا�ضة فيها .
لق ��د ارتفعت �أ�سع ��ار الالعبني ب�شكل يفوق الت�ص ��وّ ر  ،ففي ال�سبعينيات
م ��ن الق ��رن املا�ضي عندم ��ا كان يطلق عل ��ى بيليه الربازيل ��ي اجلوهرة
ال�س ��وداء كان هناك من يقول �أنه ي�ستح ��ق �أن يلعب يف �أي مكان مقابل
ملي ��ون دوالر يف ح�ي�ن يرى فريق �آخ ��ر �أن هذا الثمن مبال ��غ فيه كثري ًا
وعن ��د مقارنة �أب�سط الع ��ب يف الوقت احلا�ضر رمب ��ا مل يكن مب�ستوى
مه ��ارة اجلوه ��رة ال�س ��وداء يج ��د �أن املبال ��غ �أ�صبح ��ت خيالي ��ة تدفعها
�أعرق الأندية لال�ستحواذ عل ��ى كبار الالعبني املوهوبني وت�ستطيع �أن
حت�ص ��ل على مردود م ��ايل �أكرث ممّا تنفق  ،بل وحتقق �أرباح ًا من ج ّراء
ان�ضم ��ام ه� ��ؤالء الالعبني اىل �صفوفه ��ا  ،ف�إذا كان هناك م ��ن يرى مبلغ
املليون دوالر كبري ًا بحق بيليه اجلوهرة ال�سوداء يرى غريه �أن مبلغ (
 ) 222مليون يورو عادي بالن�سبة ملواطنه الربازيلي ناميار يف الوقت
احلا�ضر والأمثلة كثرية على ذلك.
ال نغف ��ل الالع ��ب امل�صري حممد �ص�ل�اح الذي بلغ عق ��ده ( )150مليون
ي ��ورو وهو �أكرب مبلغ يتقا�ضاه العب عرب ��ي يف الوقت احلا�ضر �إذا ما
ا�ستذكرنا الالعب زي ��ن الدين زيدان الفرن�سي من �أ�صول جزائرية يوم
�أه ��دى بقدميه الذهبيتني ك�أ�س العامل عام � 1998إىل فرن�سا وكان عقده
ال يتجاوز ( )75مليون يورو .
ت ��رى الأندي ��ة الكب�ي�رة وخا�صة الأوروبي ��ة �إن ما تقدّمه م ��ن مبالغ هو
تقدي ��ر للمواهب التي ميتلكها بع�ض الالعب�ي�ن والذين ي�شكل وجودهم
عامل جذب للجماهري يف متابعتهم كمتف ّرجني يف املالعب وكم�شاهدين
من خالل �شا�شات التلف ��زة والتي نقلت الالعبني من م�ستوى النادي �أو
الدولة اىل م�ستوى العاملية فتو ّزع النا�س يف �أقطاب الأر�ض بني ريايل
وبر�شل ��وين برغم امل�ساف ��ات النائية  ،وله ��ذا ف�إن الأندي ��ة ت�ستثمر هذا
االنت�ش ��ار العاملي لتح ّق ��ق مكا�سب مادية .فعلى �سبي ��ل املثال ال احل�صر
مت بي ��ع فانيالت حتمل ا�س ��م رونالدو ورقمه بوارد ق ��دره ( )30مليون
يورو.
ً
تنف ��ق الأندي ��ة الكب�ي�رة م ��ا يق ��ارب ( )400ملي ��ار دوالر �سنوي� �ا عل ��ى
ن�شاطاتها املختلفة على عقود الالعبني وبناء مالعب تتوفر فيها عنا�صر
الراح ��ة واال�ستجمام وجذب املواطنني وتغطي رواتب املدربني وعقود
الالعبني و�أجور احلكام وحت�صل مقابل ذلك على مبالغ ت�س ّد احتياجاتها
وتزي ��د من �أرباحها خا�صة �أندية مان�ش�س�ت�ر يونايتد وبر�شلونة وريال
مدري ��د وباي ��رن ميونيخ حيث ال تقل �أرباح كل منه ��ا عن ( )700مليون
دوالر �سنوي� � ًا وتعترب ه ��ذه �أغنى �أندية العامل وه ��ذه الأرباح ت�أتي من
خ�ل�ال �إن�شاء املالع ��ب ا�ستثماري ًا فيها مطاعم متنوّ ع ��ة ودور ا�سرتاحة
ودور �سينم ��ا وم�س ��ارح وحم�ل�ات الت�سوق و�ص ��االت اللياق ��ة البدنية
وبناء امل�صانع لإنتاج املالب�س والأدوات الريا�ضية ومبالغ التذاكر التي
حت�صل عليها كريع املباريات وا�شرتاكات �أع�ضاء الأندية وحقوق البث
التلفزي ��وين وبيع �شع ��ارات و�أعالم الأندية وقم�ص ��ان الالعبني وكذلك
تنظي ��م لقاءات �أ�سبوعية بني الالعبني واجلماهري مقابل تذاكر حتدّدها
�إدارة الن ��ادي �إ�ضافة اىل جوائز البطوالت فبط ��ل �أوروبا يح�صل على
( )40مليون دوالر.
ن�ستنتج من ذلك �أن ع ّلة الريا�ضة العراقية والعربية يف عدم قدرتها على
التمويل الذاتي واعتمادها على التمويل احلكومي ال�شحيح ما يجعلها
تراوح يف مكانها .
ال نغفل الالعب الم�صري محمد �صالح الذي
بلغ عقده ( )150مليون يورو وهو �أكبر مبلغ
يتقا�ضاه العب عربي في الوقت الحا�ضر
�إذا ما ا�ستذكرنا الالعب زين الدين زيدان
الفرن�سي من �أ�صول جزائرية يوم �أهدى
بقدميه الذهبيتين ك�أ�س العالم عام 1998
�إلى فرن�سا وكان عقده ال يتجاوز ()75
مليون يورو .

ط�شقند ترفع تح�ضيرات الزوراء لهزيمة بونيودكور
 بغداد  /حيدر مدلول
يغ ��ادر وف ��د فريق ال ��زوراء بطل
م�سابقة ك�أ�س العراق لكرة القدم
الي ��وم اخلمي� ��س اىل العا�صم ��ة
االوزبكي ��ة ط�شقن ��د للدخ ��ول
يف مع�سك ��ر تدريب ��ي هن ��اك يف
�إط ��ار اال�ستع ��دادات الأخ�ي�رة
ملواجهة فري ��ق بونيودكور على
ملعب ��ه يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة ظهر
يوم الث ��اين والع�شرين من �شهر
كان ��ون الث ��اين اجل ��اري �ضمن
مناف�سات الدور الت�أهيلي الثاين
امل�ؤهل لدور املجموعات مبنطقة
غرب القارة للن�سخة اجلديدة من
دوري �أبطال �آ�سيا لكرة القدم .
وقال ع�ض ��و �إدارة نادي الزوراء
الريا�ضي عبد الرحمن ر�شيد يف
ت�صريح للم ��دى � :إنه مت االتفاق
بني جمل�س �إدارة النادي برئا�سة
فالح ح�سن مع املالك التدريبي

للفريق الأول لك ��رة القدم بقيادة
با�س ��م قا�سم على �إقام ��ة املع�سكر
يف العا�صم ��ة االوزبكية ط�شقند
م ��ن �أجل التكييف عل ��ى الأجواء
هن ��اك الت ��ي تتميزبانخفا� ��ض
درج ��ات احل ��رارة و�سق ��وط
الثل ��وج يف مثل ه ��ذه الفرتة من
كل ع ��ام ىل جان ��ب رف ��ع مع ��دل
درج ��ة اللياق ��ة الفني ��ة والبدنية
جلمي ��ع الالعب�ي�ن الذي ��ن �سيت ��م

اختيارهم �ضمن القائمة النهائية
للفريق م ��ن خالل تكثي ��ف معدل
الوح ��دات التدريبي ��ة الت ��ي
�ستجري هناك حتى موعد �إقامة
املباراة امل�صريية .
و�أ�ضاف �أنه من امل�ؤمل �أن ي�صل
الي ��وم اخلمي�س رباعي املنتخب
االوملبي لكرة القدم (جنم �شوان
وم�صطف ��ى حممد ج�ب�ر وحممد
ر�ض ��ا جلي ��ل وع�ل�اء رع ��د ) اىل

العا�صم ��ة االوزبكي ��ة ط�شقن ��د
قادمني م ��ن العا�صمة التايالندية
بانك ��وك بعد اخل ��روج املبكر من
مناف�س ��ات الن�سخ ��ة الرابع ��ة من
بطولة ك�أ�س �آ�سيا حتت  23عام ًا
لكرة الق ��دم  2020نظر ًا لكونهم
يعت�ب�رون م ��ن �أب ��رز الأوراق
الرابح ��ة الت ��ي �سي�ستخدمه ��ا
املدرب با�سم قا�سم لتجاوز عقبة
فري ��ق بونيودك ��ور عل ��ى �أر�ضه

وب�ي�ن جماه�ي�ره للعب ��ور اىل
ال ��دور الأق�صائي الذي �سيواجه
فيه ي ��وم الثام ��ن والع�شرين من
�شه ��ر كان ��ون الث ��اين اجل ��اري
فريق العني االماراتي لكرة القدم
على ملعب هزاع بن زايد حيث
�إن الفائز �سينتقل لالن�ضمام اىل
املجموع ��ة الرابع ��ة اىل جان ��ب
ف ��رق ال�س ��د القط ��ري والن�ص ��ر
ال�سع ��ودي و�سيباه ��ان الإيراين
وفق ما افرزته قرعة الدور االول
ملنطقتي �شرق وغرب القارة التي
جرت يف مق ��ر االحتاد اال�سيوي
لكرة الق ��دم بالعا�صم ��ة املاليزية
كواالملبور ي ��وم التا�سع من �شهر
كانون االول املا�ضي .
و�أو�ض ��ح ر�شي ��د �أن ��ه مت ادراج
املهاجم م�صطف ��ى حممود �ضمن
ك�شوف ��ات الفري ��ق يف مناف�سات
ملح ��ق دوري �أبط ��ال �آ�سيا الذي
مت التعاق ��د مع ��ه خ�ل�ال ف�ت�رة
االنتق ��االت ال�شتوي ��ة قادم� � ًا من

فري ��ق ال�صناع ��ات الكهربائي ��ة
حي ��ث �سيك ��ون تواج ��ده �إ�ضافة
جدي ��دة ت�ساه ��م يف �س ��د الفراغ
يف اخل ��ط الأمام ��ي وتعوي� ��ض
رحي ��ل املهاجم�ي�ن ع�ل�اء عبا� ��س
وعم ��اد حم�س ��ن نح ��و اخل ��ارج
خلو� ��ض جترب ��ة احرتافي ��ة يف
الدوريني الكويت ��ي وال�سوداين
م�ؤك ��د ًا جاهزي ��ة �صان ��ع الألعاب
ح�سني علي بع ��د �شفائه التام من
الإ�صاب ��ة الت ��ي تعر� ��ض له ��ا يف
مب ��اراة منتخبن ��ا الوطن ��ي لكرة
الق ��دم و�شقيق ��ه البحريني التي
�أقيم ��ت ي ��وم اخلام�س م ��ن �شهر
�أيل ��ول املا�ضي بالعا�صمة املنامة
�ضم ��ن مناف�سات الدور الأول من
مرحل ��ة الذه ��اب بال ��دور الثاين
حل�س ��اب املجموع ��ة الثالث ��ة يف
الت�صفي ��ات اال�سيوي ��ة امل�شرتكة
لبطول ��ة ك�أ�س الع ��امل لكرة القدم
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بناء الدول��ة الدميقراطي��ة وال�ش��رعية االنتخابية
 -انطالق ًا من ذلك اللمع ��ان الفكري وال�سيا�سيلليربالي ��ة ال�سيا�سية نحاول التعر�ض اىل بع�ض
املفاهيم ال�سيا�سية التي ت�سعى اىل حتديد طبيعة
ال�شرعي ��ة الدميقراطية للحك ��م وما طر�أ على ذلك
املفهوم من تغريات �سيا�سية جوهرية.
 -بداي ��ة الب ��د م ��ن الت�أكي ��د عل ��ى �أن ال�شرعي ��ةالدميقراطي ��ة تعت�ب�ر �إح ��دى املو�ضوع ��ات
الأ�سا�سي ��ة يف الفك ��ر ال�سيا�س ��ي اللي�ب�رايل وقد
جرى اعتمادها من قب ��ل الأحزاب املارك�سية بعد
انهيار التجربة اال�شرتاكي ��ة املرتكزة على قيادة
ا�ستن ��اد ًا اىل تلك املحاور املث ��ارة نحاول البحث باخت�ص ��ار ميكن القول �إن الأم ��ن االجتماعي – العن ��وان الثال ��ث —ح�ص ��ول تغ�ي�رات كبرية
احلزب الواحد.
ال�سيا�سي املرتكز على �سلطة الطبقة الربجوازية عل ��ى �سيا�س ��ة التوازن ��ات الطبقي ��ة يف الدول
 -توط ��دت ال�شرعية الوطني ��ة للنظم ال�سيا�سية يف م�ضامينها الفكرية وال�سيا�سية.ج ��اء تعبري ًا عن عدم قدرة الطبقات الربجوازية الر�أ�سمالي ��ة متثل ��ت مبراجع ��ة القوان�ي�ن
الر�أ�سمالية بف�ضل كفاح الطبقة العاملة وحلفائها
�أو ً
ال –التوازنات الطبقية وال�شرعية
احلاكمة على اخ�ض ��اع الطبقة العاملة وحلفائها واملكا�س ��ب االجتماعي ��ة للطبق ��ة العامل ��ة
الوطني�ي�ن الهادف اىل موازن ��ة امل�صالح الطبقية
الديمقراطية للحكم.
ل�سلط ��ة ر�أ� ��س امل ��ال وما نت ��ج عن ذلك م ��ن بناء وتكري�س حك ��م الربجوازية الكبرية يف �سلطة
عل ��ى �أ�سا�س اعتم ��اد ال�شرعي ��ة الدميقراطية يف
�شكلت ال�شرعي ��ة الدميقراطية للنظم الر�أ�سمالية وت�أم�ي�ن التعاي� ��ش الطبقي املبني عل ��ى موازنة الدولة ال�سيا�سية.
بناء �سلطة الدولة ال�سيا�سية.
 -تتعر� ��ض ال�شرعي ��ة الدميقراطي ��ة و�سمته ��ا �سياج� � ًا قانوني� � ًا و�سيا�سي� � ًا لتنظي ��م العالق ��ات امل�صال ��ح الطبقي ��ة الت ��ي ع�ب�رت عنه ��ا بو�ضوح العن ��وان الرابع – ارت ��كاز نه ��وج الر�أ�سماليةالأ�سا�سي ��ة ال�شرعي ��ة االنتخابي ��ة يف املرحل ��ة الطبقي ��ة يف الت�شكي�ل�ات االجتماعي ��ة للبل ��دان ال�شرعي ��ة الدميقراطي ��ة للحكم الآم ��ر الذي �أدى املعوملة يف عالقتها الدولية على مبادئ الهيمنة
الراهن ��ة م ��ن تط ��ور الر�أ�سمالي ��ة اىل الكثري من الر�أ�سمالي ��ة املتط ��ورة وق ��د تر�سخ ��ت ال�شرعية اىل �إبع ��اد ال�سلط ��ة الر�أ�سمالي ��ة ع ��ن الث ��ورات والتبعية و�إعالء �ش�أن الطبقات الفرعية لغر�ض
تهمي�ش الت�شكيالت الطبقية الوطنية.
التغريات ال�سيا�سي ��ة �أبرزها التزوير االنتخابي الدميقراطية عرب تثبيته ��ا يف البناء الد�ستوري الطبقية االجتماعية.
اله ��ادف اىل تكري� ��س �سلطة الق ��وى الر�أ�سمالية للدولة الربجوازية.
العن ��وان اخلام� ��س – �أف�ضت قوان�ي�ن التبعية
ثانيا –ال�شرعية االنتخابية بدي ً
ال عن
املناه�ضة مل�صالح الطبق ��ات االجتماعية الأخرى � --سي ��ادة ال�شرعي ��ة الدميقراطي ��ة يف بن ��اء
والتهمي� ��ش املالزم ��ة للر�أ�سمالي ��ة املعوملة اىل
ال�شرعية الديمقراطية.
وم ��ا نتج ع ��ن ذلك من تعر� ��ض مفه ��وم ال�شرعية �سلط ��ة الدولة الر�أ�سمالية ج ��اء نتيجة لكرثة من
حتجيم منو الطبقات املنتج ��ة و�سيادة �إرهاب
الدميقراطي ��ة اىل االخت ��زال والتزوي ��ر الهادف التغريات ال�سيا�سية واالجتماعية �أبرزها ظهور � -أف�ض ��ى انهي ��ار النم ��وذج اال�شرتاك ��ي للحك ��م الأنظم ��ة اال�ستبدادية �ضد احل ��ركات الوطنية
اىل حتجي ��م جوه ��ر الدميقراطي ��ة ال�سيا�سي ��ة املع�سكر اال�شرتاكي وتوطد مكانته يف العالقات اىل ك�ث�رة من التغ�ي�رات ال�سيا�سي ��ة على �صعيد وترابطها مع التدخالت الع�سكرية الهادفة اىل
وتقييد فر�ص ا�ستالم ال�سلطة ال�سيا�سية من قبل الدولي ��ة .ومنها الكف ��اح الطبق ��ي املتنامي الذي العالق ��ات الدولي ��ة  -الوطني ��ة جت�س ��دت – �إعاق ��ة تطور الت�شكي�ل�ات االجتماعية الوطنية
خا�ضت ��ه الطبق ��ة العاملة و�أحزابه ��ا اال�شرتاكية التغ�ي�رات  -كم ��ا �أراه ��ا بالعناوي ��ن ال�سيا�سي ��ة وطبقاتها االجتماعية الفاعلة.
الطبقات االجتماعية الكادحة.
 -االخت ��زال والتزوير االنتخاب ��ي امل�شار �إليها يف ال ��دول الر�أ�سمالي ��ة و�آخره ��ا خ�شي ��ة الطبقة – االجتماعية التالية -العنوان ال�ساد�س –�أف�ضت التغريات ال�سيا�سية
ي�ستند يف الطور الر�أ�سم ��ايل املعومل على ف�صل الربجوازي ��ة احلاكم ��ة م ��ن احت ��دام ال�صراعات العن ��وان الأول – �سي ��ادة خي ��ار التط ��ور واالجتماعي ��ة يف ال ��دول الوطنية اىل تكري�س
ال�شرعي ��ة الدميقراطية ع ��ن ال�شرعية االنتخابية الطبقية و�ضياع �سلطتها ال�سيا�سية.
الر�أ�سم ��ايل يف العالق ��ات الدولي ��ة �أف�ض ��ي اىل ال�شرعي ��ة االنتخابي ��ة بدي�ل ً�ا ع ��ن ال�شرعي ��ة
وف�ص ��ل احلق ��وق االجتماعي ��ة ع ��ن احلق ��وق  --انطالق� � ًا من تل ��ك التب ��دالت الأ�سا�سية عربت تف ��كك تراب ��ط حرك ��ة التح ��رر العاملي ��ة وتبعرث الدميقراطي ��ة م ��ن خ�ل�ال تزوي ��ر االنتخاب ��ات
ال�شرعي ��ة الدميقراطي ��ة املعتم ��دة يف البل ��دان ف�صائها الأ�سا�سية املتمثلة يف الدول اال�شرتاكية الوطنية وحتجيم فعالية الطبقات االجتماعية
ال�سيا�سية.
ا�ستن ��اد ًا اىل ذل ��ك يتحت ��م علين ��ا ت�أ�ش�ي�ر تل ��ك الر�أ�سمالي ��ة عن �إدراك الق ��وى الطبقية املتنازعة الفعلي ��ة وال ��دول الوطنية والطبق ��ة العاملة يف الهادفة اىل تبني برام ��ج الإ�صالح االجتماعي
التغ�ي�رات الطارئ ��ة على ال�شرعي ��ة الدميقراطية يف الت�شكي�ل�ات االجتماعي ��ة للدول ��ة الر�أ�سمالية البلدان الر�أ�سمالي ��ة وما نتج عن ذلك التفكك من ف�ض�ل ً�ا عن م�ساندة اخل ��ارج الر�أ�سمايل لنتائج
على �أهمية بناء الأمن االجتماعي و�صيانته على تبدل مهامها الوطنية واالممية.
ال�شرعية االنتخابية.
عرب املحاور التالية--
العن ��وان الث ��اين � -سي ��ادة �أ�سل ��وب الإنت ��اج
�أو ًال –التوازن ��ات الطبقي ��ة وال�شرعي ��ة �أ�سا�س املوازنة الطبقية.
ثالث ًا -ال�شرعية االنتخابية وطبيعة
� -إدراك الق ��وى الطبقية لبناء للأمن ال�سيا�سي الر�أ�سم ��ايل عاملي� � ًا �أح ��دث تخلخ�ل� ًا يف امل�ساندالدميقراطية للحكم.
ال�سلطة ال�سيا�سية.
ثاني� � ًا –ال�شرعية االنتخابي ��ة بدي ًال عن ال�شرعية – االجتماعي ج ��اء نتيجة ل�سل�سلة من املعارك الفكرية واملنهجية لربامج الأحزاب اال�شرتاكية
الطبقية يف الإطار الوطني املناه�ض لال�ستغالل ف�ض�ل� ًا ع ��ن �ضبابي ��ة ر�ؤيته ��ا الفكري ��ة لطبيع ��ة  --التغ�ي�رات اجلدي ��دة الت ��ي حمله ��ا الط ��ور
الدميقراطية.
ثالث� � ًا -ال�شرعي ��ة االنتخابي ��ة وطبيع ��ة ال�سلطة الطبق ��ي املبني عل ��ى وحداني ��ة امت�ل�اك �شرائح التناق�ض ��ات الدولي ��ة الرئي�س ��ة وموقفه ��ا م ��ن الر�أ�سم ��ايل املع ��ومل ال ميك ��ن اختزاله ��ا اىل
�سي ��ادة �أ�سلوب الإنت ��اج الر�أ�سم ��ايل عاملي ًا بل
الربجوازية املتعددة ل�سلطة الدولة ال�سيا�سية .الدولة الوطنية.
ال�سيا�سية.
�أنتج انهيار الدول اال�شتراكية تبدالت كثيرة في العالقات الدولية
وحمل العديد من المو�ضوعات الفكرية – ال�سيا�سية الجديدة
وما رافقها من محاوالت �سيا�سية متعددة الأهداف تدعو الى
اعتبار الليبرالية الجديدة وم�ساندها الفكرية وال�سيا�سية �أ�سا�س ًا
�أيديولوجي ًا وحيداً في برامج الحركات ال�سيا�سية --االجتماعية
ناهيك عن اعتمادها في بناء العالقات الدولية.

وهدمها
الدول
ال َعقائد ..في ت�شييد
ِ
ِ

ُ�شي ��دت �أك�ث�ر الإمرباطوري ��ات عل ��ى �أ�سا�س
العقيدة الدينية ،وتكون مكثفة يف اجليو�ش،
ك ��ي يكون القتال �ضد عدو خارجي �أو داخلي
يف �سبيله ��ا ،والدول ��ة الوطني ��ة الت ��ي تهيمن
عليها عقيدة حزبية �أو دينية تعرب اجلغرافيا،
با�س ��م الأُممية �أو القومية ،لك ��ن هذا التو�سع
ي�أت ��ي على الدول ��ة نف�سه ��ا ،فيُنهيه ��ا �آج ًال �أو
عاج�ل ً�ا ،وز َم ��ن الإمرباطوري ��ات �أو ال ��دول
العقائدي ��ة ،ديني ��ة �أو غ�ي�ر دينية ق ��د انتهى،
فالعومل ��ة �شكل ��ت �إمرباطوري ��ات افرتا�ضي ��ة
ب�أ�سل ��وب �آخ ��ر ،لي� ��س ع ��ن طري ��ق اجليو�ش
وال ت�صدي ��ر العقائ ��د� ،إمن ��ا عن طري ��ق الفعل
العلم ��ي واالقت�صادي وال َّثق ��ايف ،ولي�س �أمام
االت�ص ��ال بالع ��امل ،مِ ��ن �أي ُنقط ��ة كانت ،غري
ملح ��ة الب�صر ،فمِ ن �أين جاء ل�شباب العِ راق كل
ه ��ذا الوعي الراق ��ي الذي فاج� ��أ العامل ،حتى
�أ�سقط ��وا الثقاف ��ة الدينية ال�ضيق ��ة يف النظر
لمِ ��ا بني ال�شاب ��ات وال�شبان ،عندم ��ا كانوا يف
مهم ��ة واحدة ،ه ��ي �إحياء الوط ��ن ،ومِ ن �أين
لل�شب ��اب ال�سع ��ودي ه ��ذا االطالع عل ��ى الفن
الك ��وري والياباين ،والت�صرف الأخالقي يف
املنا�سبات املختلطة ،وا�ستيعاب االنفتاح على
الفن وال َّثقاف ��ة ،على ال َّرغم مِ ��ن قيود �صارمة
لعقود بفعل ال�صحوة الدينية.
مبعن ��ى مل تعد العقائ ��د �ساريّة املفعول ،فماذا
ح�ص ��ل للجي� ��ش العراق ��ي عندما �ص ��ار عنده
احل ��زب �أك�ب�ر مِ ن الوط ��ن؟! هذا م ��ا حذر منه
رئي� ��س الأركان الأ�سب ��ق� ،إبراهي ��م في�ص ��ل
الأن�ص ��اري (ت ،)2010عندم ��ا �أعي ��د لرئا�سة
الأركان يف بداي ��ة (انق�ل�اب  ،)1968و�سرت
يف اجلي� ��ش الق ��رارات العقائدي ��ة ،فاعت�ب�ر
ذل ��ك خراب� � ًا يف اجلي� ��ش (خما� ��س ،مذكرات
�إبراهيم في�صل الأن�ص ��اري) ،فكانت النتيجة
�أن اجلي� ��ش �أخذ يُقتل بعقيدة حزبية ال عقيدة
وطنية؟!
له ��ذا مهم ��ا كان ��ت العقي ��دة �صارم ��ة ،مل تكن
ب�صال ��ح الدَّول ��ة َّ
وال�شع ��ب� ،إمن ��ا تتحول �إىل
احلفاظ على احل ��زب احلاكم ،ولي�س الوطن،
ن�س� ��أل� ،أي ��ن الرتبي ��ة العقائدي ��ة خلم�س ��ة
ممن
وثالث�ي�ن عام� � ًا بالع ��راق؟! غ�ي�ر حت ��ول َ
اعتنقوها بيُ�س ��ر �إىل الأحزاب الدينية اليوم،

معاينته وتغريات �سيا�سية – اجتماعية كثرية
تت�صدرها-
-تراب ��ط الط ��ور الر�أ�سمايل املع ��ومل و�سماتالتبعي ��ة والتهمي� ��ش وذل ��ك بعك� ��س املرحل ��ة
الكولونيالي ��ة ال�سابقة املعتمدة على بناء الدول
الوطنية و�إحاطتها ب�سيادة وطنية �شكلية.
� -سيا�س ��ة التبعية والتهمي� ��ش املالزمة ملرحلةالر�أ�سمالي ��ة املعوملة �أف�ض ��ت اىل تق�سيم الدولة
الوطنية اىل
�أقالي ��م غني ��ة متط ��ورة حاوي ��ة عل ��ى الرثوات
الطبيعي ��ة و�أخ ��رى فقرية فاقدة لتل ��ك الرثوات
وما حمله ذلك التق�سيم من تفتيت �سيا�سة الدولة
املوح ��دة الهادفة اىل تنمية بنيته ��ا االقت�صادية
الوطنية وتطوير طبقاتها االجتماعية.
 ت�ل�ازم نهوج التبعي ��ة والتهمي�ش والتدخالتاملتع ��دد الأ�ش ��كال الهادف ��ة اىل كب ��ح التغ�ي�رات
االجتماعي ��ة يف الدول الوطني ��ة وعرقلة تطور
قواها الطبقية املنتجة.
 -م�سان ��دة الطبق ��ات االجتماعي ��ة الفرعي ��ةاملتمثل ��ة بالق ��وى الطبقي ��ة الكمبورادوري ��ة
وال�شرائ ��ح املالي ��ة الربوي ��ة ودع ��م �سيطرته ��ا
على �سلطة الدول ��ة ال�سيا�سية بعك�س م�ساندتها
للربجوازي ��ة الوطنية يف املراح ��ل ال�سابقة من
تطور الر�أ�سمالية.
 ال�سم ��ات امل�ش ��ار �إليه ��ا ق ��ادت اىل �إف ��راغال�شرعية الدميقراطية من م�ساندها االجتماعية
وال�سيا�سية وحتويلها اىل �شرعية انتخابية عرب
�إ�ضفاء �شرعية دولية على نتائجها الت�صويتية.
 تتطل ��ب وقائ ��ع العالق ��ات الدولي ��ة اجلدي ��دة�إع ��ادة بن ��اء الأح ��زاب الوطني ��ة الدميقراطي ��ة
وتنمية قدراته ��ا الكفاحي ��ة املناه�ضة للتخريب

وال�����������س��ل��اح ف�����ي ال�����ع�����راق
ال������دول������ة
ِ
� ُ
احتكار
أهم �أركان بنية الدولة هو
أحد � ُ
ُ
ُ
الكيان الوحيد
العنف ،بمعنى �إنها
و�سائ ِل ُ
ِ
الذي يحق له امتالك وا�ستعمال ال�سالح،
خار ُج ُه،
ُ�سم ُح بذلك لفرد �أو
َ
وال ي َ
جماعة ِ
ومتى ما َحدَ َث ذلك ،غا َبت الدو َلة ،وكا َنت
الالدو َلة .

ر�شيد اخل ّيون
لك ��ن لي� ��س هن ��اك مِ ��ن وع ��ي مب ��ا م�ض ��ى مِ ن
جترب ��ة ،فاجلي�ش احل ��ايل عُمل عل ��ى تغذيته
بالعقائدي�ي�ن الديني�ي�ن ،ظن� � ًا �أن ��ه �سيك ��ون
حار�س ًا لنظامهم ،مع ذلك لي�س مِ ن ثقة به ،لأن
الأجي ��ال اجلديدة ال بد �أن تغذي ��ه ،حتى و�إن
كانت عقائدية بالرتبي ��ة ،لذا �أظهروا اجلي�ش
ال َّرديف ،الذي مهمته حماية ال ِّنظام.
لي�س الأمر جديد ًا يف االتكاء على العقيدة يف
ال�سلطة ،فالتجربة العبا�سية مع عقيدة «خلق
القر�آن» خري مثال على ت�آكل الدولة ،وال�سبب
لي�س بالق�ضية نف�سها� ،إمنا بتبني الدولة لها،
فل ��و بقيت حم�صورة ب�ي�ن املتكلمني والفقهاء
كق�ضية �إ�شكال َّية ،لمِ ا �أدت �إىل نزاعات ،وبنيت
عليها مواق ��ف كراه َّية ،لكن الأم ��ر و�صل �إىل
امتح ��ان الأ�سرى بها ،عندم ��ا يح�صل تبادلهم
ب�ي�ن امل�سلم�ي�ن والبيزنطي�ي�ن ،ودخل ��ت �إىل
اجلي� ��ش العبا�س ��ي ،فعندما يذك ��ر امل�ؤرخون
«�أه ��ل الثغ ��ور» يعن ��ون اجلي� ��ش املراب ��ط
عل ��ى احل ��دود ،ناهي ��ك ع ��ن امتح ��ان الفقهاء
وال�شع ��راء والأدب ��اء به ��ا ،بد�أت م ��ع الفقهاء
يف عه ��د عب ��د الل ��ه امل�أمون(ت218هجرية)،
وا�شت ��دت يف زم ��ن خالف ��ة �أخي ��ه �إ�سح ��اق
املعت�صم(ت227هجري ��ة) ،وو�صل ��ت �أ�شدها
يف زم ��ن ابن الأخري ه ��ارون الواثق بالله(ت
233هجرية) .
ال�سنة (231هجرية)�« :أمر
ج ��اء يف الروايةَّ ،
الواث ��ق بامتح ��ان �أه ��ل الثغ ��ور يف الق ��ر�آن،
فقال ��وا بخلق ��ه جميع� � ًا� ،إال �أربعة نف ��ر ،ف�أمر
الواثق ب�ضرب �أعناقه ��م �إن مل يقولوه ،و�أمر
جلمي ��ع �أه ��ل الثغ ��ور بجوائ ��ز» َّ
(الط�ب�ري،
تاريخ الأُمم وامللوك) .
�أم ��ا عن امتح ��ان الأ�س ��رى امل ��راد تبادلهم مع
�أ�س ��رى ال ُّروم ،فكان عدده ��م ثالثة �آالف رجل
وخم�سمائة امر�أة« ،ف�أم ��ر الواثق بفدائهم...
ووجه م ��ن ميتح ��ن الأ�س ��رى م ��ن امل�سلمني،
فمن ق ��ال منهم� :إن القر�آن خمل ��وق ،و�إن الله
ع� � َّز وج� � َّل ال يرى يف الآخرة ف ��ودي به ،ومن
مل يقل ذلك ُترك يف �أي ��دي ال ُّروم» ،فت�صوروا
ماذا �سيق ��ول الأ�سري املتله ��ف �إىل ر�ؤية �أهله
و�أر�ضه غري القبول بعقيدة الدَّولة ،ذهب ذلك
كله بانق�ل�اب جعف ��ر املتوكل(ت247هجرية)

د .لطفي حامت

عل ��ى عقيدة اخللفاء الثالثة مِ ن �أ�سالفه ،كذلك
م ��اذا تريد مِ ن قائد يقف حمارب� � ًا يف الثغور،
وه ��و يُخري بني قطع ر�أ�سه �أو الإقرار بعقيدة
الدَّولة؟!
�ص ��ار الق ��ول بـ «خل ��ق القر�آن» عقي ��دة للدولة
العبا�سي ��ة ،وكان ال�سب ��ب يف فر�ضه ��ا ،لي� ��س
املعتزل ��ة �أ�صحابه ��ا� ،إمنا احتي ��اج ا ُ
حلكم �إىل
فك ��رة يجابه به ��ا اخل�ص ��وم ،الذي ��ن هيمنوا
كـ«مطاوع ��ة» عل ��ى بغ ��داد ،و�س ��ط املفا�س ��د
والفو�ض ��ى الت ��ي تركتها احلرب ب�ي�ن الأمني
وامل�أم ��ون ،ف�ص ��ارت عقيدة �سيا�سي ��ة ودينية
ر�سمية ،عُمم ��ت على اجلي� ��ش والق�ضاء وكل
مفا�ص ��ل الدولة ،مع �أن الفك ��رة بحد ذاتها لها
�إيجابيات ،ومنها اعتباره ��ا مِ ن �أ�صل العدل،
�أي �أن القر�آن ن ��زل على م�صالح العباد ،وهذا
ما يُحدد ال َّتعامل م ��ع ال َّزمن ،والأخذ ب�أ�سباب
ال ُّنزول يف تف�س�ي�ر القر�آن ولي�س على املعنى
العام.
ال�صفوي ��ة نف�سه ��ا ،و ُردت
انته ��ت العقي ��دة َّ
�ض ��د ملوكها ونواب الإم ��ام الذين فر�ضوهم،
وانته ��ت البكتا�شي ��ة وه ��ي عقي ��دة اجلي� ��ش
العثم ��اين ،الت ��ي ت�ألف ��ت عل ��ى �أ�سا�سه ��ا
«الإنك�شاري ��ة» ،يخط ��ئ َم ��ن يظ ��ن �أن العقائد
ُت�شي ��د الدول والأنظم ��ة وال حتمل يف داخلها
جرثوم ��ة هالكه ��ا� ،أرى ال�شب ��اب العراق ��ي
قدم ��وا لنا مث ��ا ًال ح َّي� � ًا ،ف�آبا�ؤه ��م املت�شبعون
بعقي ��دة احلزب نزعوها مثلم ��ا ُتنزع ال ّثياب،
وهم الذين ت�شبعوا مب ��ا فا�ضت عليهم املنابر
الديني ��ة ،ف�ضاقت على قيا� ��س عقولهم فرموا
بها �سريع� � ًا ،وثاروا �ضدها بحث� � ًا عن الوطن
ال َّرح ��ب ،ول ��وال �أزي ��ز ر�صا� ��ص القنا�ص�ي�ن
والغاز القاتل لهدم ��وا ال َّنظام الذي �أعتقد �أنه
حممي مبا يُلقى مِ ن على �أعواد املنابر.
ج ��رى عل ��ى ل�س ��ان �أب ��ي �إ�سح ��اق �إ�سماعي ��ل
امل�شهور ب�أب ��ي العتاه َّية(ت210هـ) ،ما يقطع
م ��ا �أملتن ��ا ب ��ه دول العقائ ��د ،وكان يُخاط ��ب
/وح ْ
ططتُ
الدُّنياَ « :ق ّط ْع ��تُ مِ ْنكِ ح َبا ِئ َل ال ِ
آمال َ
املطي رحايل/ووَ ج� � ْدتُ ب ْر َد الي� ِأ�س
َع ��نْ َظه ِْر ِّ
َ
ٍّ
حال»
بَ�ْي�نْ َ َجوان ِِحي/و�أ َرحتُ مِ ن حل ومِ ن ت ْر ِ
(الأنوار ال َّزاه َّية يف ديوان �أبي العتاه َّية).
عن االحتاد االمارتية

الر�أ�سم ��ايل والت ��ي �أجده ��ا يف العناوي ��ن
الربناجمية التالية:
 – 1الكف ��اح م ��ن �أج ��ل تثبي ��ت ركائ ��ز الوطنية
الدميقراطي ��ة والت ��ي ته ��دف اىل قي ��ام �أنظمة
دميقراطي ��ة �شرعي ��ة مرتك ��زة عل ��ى التنمي ��ة
الوطنية والتوازن ��ات الطبقي ��ة لت�شكيلة البالد
االجتماعية.
 –2الرتكي ��ز على وطني ��ة الربام ��ج ال�سيا�سية
الراف�ض ��ة للوكال ��ة الأجنبية وم ��ا ي�شرتطه ذلك
من حرمان الق ��وى الطبقية الفرعية من تبعيتها
للوافد اخلارجي املتناق�ض وامل�صالح الوطنية.
 – 3اعتم ��اد الو�سائ ��ل ال�سلمي ��ة والوطني ��ة
الدميقراطي ��ة يف فعالي ��ة الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة
املتناف�سة للو�صول اىل ال�سلطة ال�سيا�سية.
�–4إدانة النزع ��ات وامليول االنقالبية وتطوير
كف ��اءة امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكرية املهني ��ة باعتبارها
ال�سي ��اج الوطن ��ي امل�سل ��ح للدف ��اع ع ��ن الدول ��ة
الوطنية وت�شكيلتها االجتماعية.
ا�ستناد ًا اىل ما جرى ا�ستعرا�ضه من ر�ؤى فكرية
وم�ضامني �سيا�سية نتو�ص ��ل اىل اال�ستنتاجات
التالية-
�أو ًال – تت�ل�ازم �سيا�س ��ة الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة
اخلارجية و�شروط التبعية والتهمي�ش والهادفة
اىل �إحلاق ال ��دول الوطنية بالتكت�ل�ات الدولية
وجعلها م�ستودع� � ًا للخامات الأولية الفاعلة يف
�صناعتها الوطنية.
ثاني� � ًا  -تعم ��ل الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة ونهجه ��ا
اللي�ب�رايل اجلدي ��د عل ��ى ف�ص ��ل ال�شرعي ��ة
االنتخابية عن مثيالته ��ا ال�شرعية الدميقراطية
به ��دف تهمي� ��ش الت�شكي�ل�ات االجتماعي ��ة يف
الدول الوطنية.
ثالث ًا  -ت�سعى الر�أ�سمالي ��ة املعوملة يف عالقاتها
الدولي ��ة اىل م�ساندة الطبق ��ات الكمبورادورية
و�شرائح الر�ساميل الربوية لغر�ض �إعاقة تطور
الت�شكيالت االجتماعية الوطنية املناه�ضة مليول
التبعية واالحلاق.
رابع� � ًا � -صيان ��ة ال ��دول الوطني ��ة وتنمي ��ة
ت�شكيالته ��ا الوطني ��ة وتطوي ��ر طبقاته ��ا
االجتماعي ��ة ي�ش�ت�رط بناء حرك ��ة �شعبية قادرة
على مناه�ضة للهيمنة اخلارجية وراف�ضة لربط
الدولة الوطنية باالحتكارات الدولية.

يف العراق الآن ،الدو َلة ،فاجلماعات
املُ�س َّلح ��ة في ��هِ ال ُتع� � ُّد وال حُت�ص ��ى،
وه ��ي �أقوى مِ ��ن احلكوم ��ة ،بل هي
من ُت�سري احلكو َمة ،وتتح َّرك بغطاءٍ
تفر� ��ض
و َدع � ٍ�م م ��ن احلكوم ��ة ،كم ��ا ِ
وجو َده ��ا االجتماع ��ي وال�سيا�س ��ي
ال�سالح  .ووجود
واالقت�صادي بقوَّ ة ِ
ه ��ذهِ اجلماع ��ات هو � َ
أخط ��ر ما يهدد
البن ��اء االجتماع ��ي والدولت ��ي يف
الع ��راق ،فما مل جُت َّرد تلك اجلماعات
ال�س�ل�اح ال مُيكِ ��ن �إقا َم ��ة حي ��اةٍ
م ��ن ِ
�سو َّية .
ُ
وهذهِ اجلماعات تدا ِف ُع عن وجودها
باال�ستن ��ا ِد �إىل م�ب�ررات متنوع ��ة،
تتداخ ��ل ه ��ذهِ املُ�ب�ررات ،لكن
وق ��د
ِ
م ��ن ال�ض ��رو َرة حتدي ��د التماي ��زات،
وتعرية التربيرات .
عار�ض ��ة ال�سا ِبق ��ة  :هن ��اك
• املُ ِ
جماع ��ات مُ�س َّلح ��ة ت�ش َّك َل ��ت قب ��ل
( ،)2003وال ُنري ��د هنا اخلو�ض يف
مالب�سات ذل ��ك الت�شكيل ،وم�ساهَ َمتِهِ
توا�ص َلت
يف حما َرب ��ة العراق ،لك ��ن َ
َّ
وتدخ َل ��ت يف كتا َب ��ة
بع ��د (،)2003
الد�ست ��ور ب�إ�ضا َف ��ة كلم ��ة (تكوي ��ن)
�إىل (امل ��ادة � : 9أو ًال  :ب  :ي َ
ُح�ض ��ر
خارج
تكوي ��ن ميلي�شي ��ات ع�سكر َّي ��ة ِ
فبدون تلك
�إطار القوَّ ات املُ�س َّلح ��ة)،
ِ
الكلم ��ة يعن ��ي �أن تك ��ون حم�ضورة،
لك ��ن ب�إ�ضافته ��ا �ص ��ا َرت امل ��ادة ال
ت�سري عل ��ى املتكونة مُ�سبق� � ًا ،بل ما
يتم تكوينه يف امل�ستق َبل ! لكنَّ ذلك ال
فارق
يُخفي حقيقة �إنَّ هذهِ كتلك ،بال ِ
بني ال�سابقة والالحقة ،فكل ميلي�شيا
خارج �إطار القوَّ ات املُ�س َّلحة
م�سلحة ِ
تقف بال�ضد من مفهوم الدولة .
•ا َ
حل�ش ��د ال�شعب ��ي  :عندما احت َّلت
املو�ص ��لَ ،د َع ��ت املرجع َّية –
داعِ � ��ش ِ
اجله ��اد
فيم ��ا �ص ��ا َر ُيع� � َرف بفت ��وى ِ
الكِ فائ ��ي – يف ()2014-6-13
 " :العراقي�ي�ن القادري ��ن عل ��ى حمل
ال�س�ل�اح لالنخ ��راط يف الق ��وات

الأمني ��ة للدف ��اع عن الع ��راق و�شعبه
الح ��ظ " االنخ ��راط
ومقد�سات ��ه "ِ ،
يف الق ��وَّ ات الأمن َّي ��ة "� ،إذ مل تك ��ن
دعوة لت�شكل قوات خارجة موازية،
ولك ��نَّ ه ��ذا م ��ا َح� �دَث يف الواقِع ،ال
يف الأوراق ،فالف�صا ِئ ��ل امل�سلح ��ة
الت ��ي قا َرب ��ت ال�سبع�ي�ن و�إن ُنظمت
بقان ��ون " هيئ ��ة احل�ش ��د ال�شعبي "
(رق ��م  40ل�سن ��ة  )2016كج ��زء م ��ن
الق ��وات املُ�س َّلح ��ة ،ويرتب ��ط بالقائد
الع ��ام للقوات امل�سلح ��ة ،لكنها – يف
الواقِع – بقي ��ت مُ�ستق َّلة عن الدولة،
ت�ستل� � ُم ميزاني ��ة م ��ن احلكومة ،وال
َ
عدم تنفيذِ
تخ�ض ��ع للحكو َمة ! ِ
بدليل ِ
الأمر الديواين ( )279الذي �أ�صدره
رئي� ��س ال ��وزراء بتاري ��خ (-7-1
 )2019لتحقي ��ق الدم ��ج الفعل ��ي
للح�ش ��د ال�شعبي بالق ��وات امل�سلحة،
حيث ت�ض َّم ��ن  " :دمج جميع ف�صائل
احل�ش ��د ال�شعب ��ي �ضم ��ن امل�ؤ�س�س ��ة
الأمني ��ة ،وو�ضعها حتت �إمرة القائد
العام للق ��وات امل�سلح ��ة ،و�أن يكون
م�س� ��ؤو ًال عليها رئي� ��س هيئة احل�شد
ال�شعب ��ي ال ��ذي يعينه القائ ��د العام،
والتخل ��ي عن جمي ��ع امل�سميات التي
عمل ��ت بها ف�صائل احل�شد يف معارك
التحري ��ر ،وت�ستب ��دل بت�سمي ��ات
ع�سكرية ،كما يحم ��ل �أفرادها الرتب
الع�سكري ��ة املعمول به ��ا يف القوات
امل�سلح ��ة ،وتقط ��ع ه ��ذه الوح ��دات
�أف ��راد ًا وت�شكي�ل�ات �أي ارتب ��اط
�سيا�س ��ي �أو �آم ��ري م ��ن التنظيم ��ات
ال�سابقة " ،وبقائِه حرب على ورق !
• مقاوَ َم� � ُة املُح َت ��ل وال�صراع ��ات
املتوا�ص َل ��ة
الطائف َّي ��ة والتهدي ��دات
ِ
 :ت�ش َّك َل ��ت جماع ��ات مُ�س َّلح ��ة يف
�ال ملقاوَ َم ِت ��هِ  ،كم ��ا
بداي ��ات االحت�ل ِ
ت�ش َّكل ��ت �أخ ��رى ِخ�ل�ال احل ��رب
الطائف َّي ��ة ،و�أخ ��رى ب�سب ��ب الوا ِق ��ع
الفو�ضوي ،و�إىل ه ��ذهِ الفئة تنتمي
�أغ َل ��ب الف�صا ِئ ��ل الت ��ي د ََخ َل ��ت –

د .ل�ؤي خزعل جرب
ُ
و�شرعِ َن ��ت – �ضم ��ن ت�شكيل احل�شد
ال�شعب ��ي ،ولكل من ه ��ذهِ اجلماعات
و�شع ��ار و َع َل ��م
قي ��ادة وهيكلي ��ة ِ
وم�ؤ�س�س ��ات ومتوي ��ل وجمه ��ور
خا�ص ��ة،
وخطاب ��ات وممار�س ��ات
َّ
ومتثل الق ��وى الفاعِ َلة واملُهيمِ َنة يف
ال�ساح ��ة ال�سيا�س َّي ��ة واالجتماع َّي ��ة،
وه ��ي – ال �أق ��ل حت ��ى – 2016
لي�س ��ت د�ستور َّي ��ة ،لك ��نَّ احلكو َم ��ة
َ
عاج ��زة عَن ال�سيط ��رة ،وبقيت كذلك
خ�ض َع ��ت لقانون ،كما
حتى بع ��د �أن �أُ ِ
ُذكِ ��ر ! وه ��ذِ هِ اجلماع ��ات ت�ستند �إىل
تربيرات واقع َّي ��ة ،كعجز احلكومة،
املتوا�صل ��ة ،وتكا ُث ��ر
والتهدي ��دات
ِ
اجلماع ��ات املُ�س َّلح ��ة ،وق ��د امت� �دَّت
مبفا�صل
وتع َّمق ��ت و�صا َرت تتح َّك ��م
ِ
�أ�سا�س َّي ��ة م ��ن الدول ��ة واملجتمع ،بل
ابتل َع ��ت الدو َل ��ة ،وت�س َّي ��دت الف�ضاء
وج َعل ��ت كل م ��ن ينتق ��د �أمام
الع ��امَ ،
والكوات !
ِق
د
البنا
فوهات
مِ
نقد وجو ِد هذهِ اجلماعات �أ�صبح من
�أخطر امللفات ،ف�أنتَ تن َتقِد تاريخ مِ ن
الن�ضال والكِ فاح �ض ��د الدكتاتور َّية،
و�ضد املُح َتل ،و�ضد داعِ �ش ،تنتق ُد من
حم � َ
�اك و�آم َن َك ،ول� � ُه دينٌ يف عنقِك ما
َ
حييت،
وعليك �أن تنحني لت�ضحياتِهِ
وخدماتِهِ �إىل الأبَد ،وبذلك �أ�ص َب َحت
هذهِ اخلطاب ��ات �سيوف ًا مُ�س َّلطة على
ِرقاب الناقدين !
لكن قو َل احلقيقة �ضرورة ..
• جنو ُد تلك اجلماعات �أ�صدقا�ؤنا
نعرفهم
و�أخوتنا و�أبنا�ؤنا ،ونحنُ ِ
ع ��ن ُقرب ،وال �أحد ُيزايد على حبنا
لدورهِ م يف مواقِف
له ��م ،وتثميننا ِ
حا�سمة ،مِ ن قبيل مواجهة داعِ �ش،
واحلماية م ��ن اجلماعات الطائف َّية
املتطرف ��ة ،لكِ ��ن �أن تق ��وم مبو ِق � ٍ�ف
�إيجابي يل ال يعني �أن ت�ستعبدين،
وجتعلن ��ي �أقب� � ُل من ��ك م ��ا ال ُيق َبل،
ف�أن ��ا �أ�ض� � ُع موقف ��ك االيجاب ��ي يف
�أعم ��ق منطق ��ة يف قلب ��ي ،لكنني ال

�أق َب ��ل �أن تتح � َّ�ول �إىل ق ��وة قامع ��ة
ومدم ��رة ،فذلك – بذا ِت ��هِ – ي�سيء
�إىل موقف ��ك االيجاب ��ي ،يهدم ��ه،
ميح ��وه ،ي�شوهه ،و�أن ��ا ال �أق َبل �أن
�شرق وت�ضحياتك
ُت ِ
ف�سد تاريخك املُ ِ
الغالي ��ة لأج ��لِ حتقي ��ق م�صلح ��ة
�ضيقة �سلبية !
لل�سالح مكا ُن ُه
• مبنطِ ��ق ال َدو َلة :
ٌ
ومو�ض ُع ��ه ،و�ضرورت ��ه
وزما ُن� � ُه
ِ
وقيمت ��ه ترتب ��ط بذل ��ك ،ومت ��ى ما
تخط ��ى ح ��دوده ،والته ��م احلي ��اة
املدن َّي ��ة ،فق ��د قيمت ��ه ،و�أ�صب ��ح
مه ��دد ًا للدول ��ة واملجتم ��ع .
فاجلي� ��ش الر�سمي يقاتِل وي�ضحي
ويحم ��ي ،لك َّن� � ُه يخ�ض ��ع للقي ��ادة
الدولتي ��ة ،وي�ت�رك �سالح ��ه يف
وحدا ِت ��هِ  ،ويعي�� �شُ يف املجتم ��ع
مبدن َّيت ��ه ،وال يح � ُّ�ق ل ��ه ممار�س ��ة
�ارج تل ��ك احل ��دود،
الع�سكري ��ة خ � ِ
فكي ��ف بجماع ��ات متناث ��رة ،ب�ل�ا
�ضا ِبط دولتي ،متنوعة التوجهات
والإيديولوجيات والوالءات ؟!
ال�سالح،
البد للجمي ��ع �أن يع ��ي �إنَّ ِ
كانَ وم ��ازال ،ه ��و امله ��دد ال َّأول
للدو َل ��ة العراق َّي ��ة ،فمِ ��ن �س�ل�اح
الع�شائر الذي عانت مِ ن ُه امللك َّية يف
بداي ��ة الت�أ�سي� ��س� ،إىل االنقالبات
الع�سكر َّية� ،إىل الدمو َّية وال َع�سكَرة
ال�ص َّدام َّي ��ة� ،إىل امليلي�شياو َّي ��ة
املحا�ص�صية� ،إىل االنت�شار ال�شعبي
الوا�س ��ع لل�س�ل�اح يف كل حلظ ��ات
ِ
التاري ��خ العراق ��ي ،وارتباطِ ��هِ
بالثقافة االجتماعية ،وقف ال�سالح
يف وجهِ بناء العراقيني لدولتهم .
نح ��نُ الآن يف َ
فارق ��ة ،البد
حلظ ��ةٍ ِ
�أن نتخ َّل� ��ص م ��ن تل ��ك الثقاف ��ة
وال�سلطات ،البد �أن نعي �إنَّ احلياة
ال�سليم ��ة ال ُتبنى �إال بثقافة ال�سالم
والأمان واحلر َّية ،وبدو َلة قو َّية ال
ت�س َمح ملواطِ ٍن وال جلماعَةٍ بامتالك
ال�سالح
ِ
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ثقافة

�إعالن تر�شيحات جوائز الأو�سكار ..
(اجلوكر) ينال  11تر�شيح ًا وح�ضور مهم لنتفليك�س

كالكيت

 عالء املفرجي

ف���ط���ور �إن���ك���ل���ي���زي
ت�شارلي ��ز ث�ي�رون لدوره ��ا يف فيل ��م قنبل ��ة
()Bombshell
ريني ويلزيغر لدورها يف جودي ()Judy

متابعة :املدى

�أف�ضل ممثل م�ساعد

ت ��وم هانك� ��س ل ��دوره يف ي ��وم جمي ��ل يف

ك�شفت �أكاديمية فنون وعلوم
ال�سينما االثنين تر�شيحات
جوائز الدورة الـ 92للأو�سكار،
وذلك قبل �شهر من موعد
حفل �إعالن الفائزين المقرر
تنظيمه في التا�سع من فبراير
في لو�س �أنجلي�س ،والذي
�سيكون من دون مقدم للعام
الثاني على التوالي.
و�أعلن الممثل جون ت�شو،
والممثلة والكاتبة والمنتجة
�إ�سا راي �أبرز الأعمال
ال�سينمائية والأفالم
المر�شحة:
فق ��د ت�ص ��در فيل ��م الكوميدي ��ا ال�س ��وداء
”اجلوكر“ يوم االثنني تر�شيحات جوائز
الأو�س ��كار �إذ نال  11تر�شيحا منها جائزة
�أف�ضل فيلم.
ويناف� ��س ه ��ذا الفيل ��م الذي �أنتجت ��ه �شركة
وارن ��ر برو� ��س عل ��ى اجلائزة الك�ب�رى مع
فيلم �سباق ال�سيارات ”فورد �ضد فرياري“
(ف ��ورد يف ف�ي�راري) وفيل ��م ”الأيرلندي“
(ذي �أير�شمان) من �إنت ��اج �شركة نتفليك�س
وال ��ذي ت ��دور �أحداثه يف ع ��امل الع�صابات
وفيلم ”جوجو الأرن ��ب“ (جوجو رابيت)
ال ��ذي يتهك ��م عل ��ى الن ��ازي وفيل ��م ”ن�ساء
�صغريات“ (ليتل ومن) الكال�سيكي والفيلم
الدرامي ”ق�صة زواج“ (ماريدج �ستوري)
وفيل ��م ” “1917ال ��ذي ت ��دور �أحداثه عن
احل ��رب العاملي ��ة الأوىل وفيل ��م ”ذات مرة
يف هولي ��وود“ (وان� ��س �آب ��ون �آت ��امي �إن
هولي ��وود) والفيل ��م الك ��وري اجلنوب ��ي
”طفي ��ل“ (بارا�ساي ��ت) .وح�ص ��ل كل م ��ن
”الأيرلندي“ و“ “1917و“ذات مرة يف
هوليوود“ على ع�شرة تر�شيحات.
وح�ص ��ل املمث ��ل الأمريك ��ي ب ��راد بيت على
تر�شي ��ح جلائ ��زة �أو�سكار ي ��وم االثنني عن
دوره يف فيل ��م (وان� ��س ابون اي ��ه تامي �إن
هوليوود) ”ذات مرة يف هوليوود“ لي�ؤكد
بذلك عودته بقوة لل�صفوف الأمامية.
ومل يح�صل بيت ( 56عام ًا) قط على جائزة
�أو�سكار ع ��ن �أدائه التمثيل ��ي رغم م�سريته
الت ��ي بد�أه ��ا قب ��ل  30عام� � ًا وتر�شيح ��ه
للأو�سكار ثالث مرات من قبل.
لكنه يعترب الأوفر حظا للفوز بجائزة �أف�ضل
ممث ��ل يف دور م�ساع ��د يف حف ��ل الأو�سكار
ال�شهر املقبل وفق ��ا لتقدير املراقبني بعد �أن

احل ��ي (A Beautiful Day in the
)Neighborhood

�أنث ��وين هوبكين ��ز ل ��دوره يف الباب ��اوان
()The Two Popes
�آل بت�شين ��و ل ��دوره يف الأيرلن ��دي (The
)Irishman
ج ��و بي�س ��ي ل ��دوره يف الأيرلن ��دي (The
)Irishman
ب ��راد بي ��ت ل ��دوره يف فيل ��م ذات م ��رة يف
هولي ��وود (Once Upon A Time in
)Hollywood
انبهر النق ��اد ب�أدائه يف الفيلم الذي �أخرجه
كوينتني تارانتينو ويعت�ب�ر مبثابة ر�سالة
حب لهوليوود.
وق ��دم بي ��ت يف الفيل ��م دور كلي ��ف ب ��وث
وه ��و دوبل�ي�ر ومراف ��ق خمل� ��ص ي� ��ؤدي
امله ��ام ال�صعبة لنجم تلفزي ��وين غابت عنه
الأ�ض ��واء يف �ستيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي
ويقوم ب ��دوره ليوناردو دي كابريو .وفاز
بي ��ت بجائزة جولدن جل ��وب عن دوره يف
الفيلم كما مت تر�شيحه لإحدى جوائز نقابة
ممثلي ال�شا�شة.
ون ��ال فيل ��م تارانتين ��و ع�ش ��رة تر�شيحات
للأو�سكار يوم االثنني من بينها �أف�ضل فيلم
و�أف�ضل خمرج و�أف�ضل ممثل لدي كابريو.
و ق ��ال ب ��وجن جون-ه ��و خم ��رج فيل ��م
(بارا�سايت) ”الطفيلي“ �إنه فوجئ و�شعر
بفرحة غامرة عندما ح�صل فيلمه على �ستة
تر�شيح ��ات جلوائز الأو�سكار يوم االثنني،
وهي املرة الأوىل يف تاريخ �صناعة الأفالم
يف كوريا اجلنوبية و�إ�ش ��ارة �إىل �أن اللغة
مل تعد عائقا �أمام النجاح العاملي.
والفيلم كوميديا �سوداء عن الهوة الكبرية
بني الأغنياء والفقراء يف كوريا اجلنوبية
وح�ص ��ل عل ��ى تر�شيح جلائ ��زة �أف�ضل فيلم
و�أف�ضل �إخراج و�أف�ضل �سيناريو بالإ�ضافة
�إىل �أف�ضل فيلم ناطق بلغة �أجنبية.
وقال ب ��وجن لتلفزيون روي�ت�رز يف مقابلة
يف كاليفورني ��ا ”كل م ��رة يعلن ��ون فيه ��ا
الرت�شيح ��ات اجلديدة يكون الأمر يف غاية
الإثارة لأننا مل نتوقع حقيقة �أيا من ذلك“.
كان ب ��وجن قد حتدث من قبل عن التحديات
التي تواج ��ه الأفالم الأجنبي ��ة فيما يتعلق
بك�سر ”حاجز اللغ ��ة“ على م�ستوى العامل
لكنه ق ��ال �إن الرت�شيحات ت�شري �إىل �أن هذا
احلاج ��ز رمب ��ا يك ��ون يف طريق ��ه لل�سقوط
الآن.
و�أ�ض ��اف ”ميكنن ��ا الق ��ول �أن ��ه بف�ض ��ل
الإنرتن ��ت ومواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي

وخدم ��ات الب ��ث قل ��ت حواج ��ز اللغ ��ة يف
املجتم ��ع بكامله ورمبا يك ��ون (بارا�سايت)
قد ا�ستفاد من هذا االجتاه العاملي“.
و�سيك ��ون �أم ��ام �شركة نتفليك� ��س خلدمات
الب ��ث عرب الإنرتنت فر�ص ��ة �أخرى النتزاع
�أكرب جائزة يف �صناعة ال�سينما من �شركات
الأف�ل�ام التقليدية يف هولي ��ود وذلك خالل
حفل توزي ��ع جوائز الأو�سكار الذي تنظمه
�أكادميي ��ة فنون وعل ��وم ال�ص ��ور املتحركة
بالواليات املتحدة ال�شهر املقبل.
وتر�ش ��ح ي ��وم االثن�ي�ن فيلم ��ان م ��ن �إنتاج
نتفليك� ��س هم ��ا ”الأيرلن ��دي“ (ذي
�أير�شمان)،ال ��ذي ي ��دور ح ��ول ع ��امل
الع�صاب ��ات ،و“ق�ص ��ة زواج“ ((ماري ��دج
�ست ��وري) ال ��ذي يتن ��اول ق�ضاي ��ا الطالق،
للف ��وز بجائ ��زة �أف�ض ��ل فيل ��م الت ��ي �ستقدم
يف التا�س ��ع من فرباي ��ر �شب ��اط .وح�صلت
نتفليك� ��س �إجماال عل ��ى  24تر�شيح ًا ،وهو
�أك�ث�ر مما ح�صلت عليه �أي �شركة �سينمائية
�أخرى.
والف ��وز بجائ ��زة الأو�سكار �س ُيع ��زز مكانة
نتفليك� ��س يف �صناع ��ة ال�سينم ��ا ومينحها
حقوق ًا جدي ��دة للتفاخ ��ر يف مناف�سة تزداد
ح ��دة الجت ��ذاب م�شاهدي ��ن خلدماته ��ا يف
البث ع�ب�ر االنرتن ��ت .وب ��د�أت ال�شركة يف
بث �أفالم �أ�صلي ��ة يف عام  2015وحتاول
عم ��ل مكتبة للأفالم ذات القيمة الكبرية �إىل
جانب ع�ش ��رات الأفالم الكوميدية واملثرية
و�أفالم احلركة.
لك ��ن ال�شرك ��ة الرائ ��دة يف جم ��ال ب ��ث
الفيديوهات الرقمية �أثارت غ�ضب �أ�صحاب
دور العر� ��ض ال�سينمائ ��ي ب�إ�صراره ��ا على
ب ��ث �أفالمه ��ا يف نف� ��س التوقي ��ت �أو بع ��د
ب�ضع ��ة �أ�سابيع م ��ن عر�ضه ��ا يف ال�سينما.
واعرت�ض ��ت رابط ��ة �أ�صح ��اب امل�س ��ارح
الك�ب�رى عل ��ى التوقي ��ت ورف�ض ��ت عر� ��ض
�أفالم نتفليك�س.
ويف الع ��ام املا�ض ��ي ناف� ��س فيل ��م ”روما“

ال ��ذي �أنتجته نتفليك�س عل ��ى جائزة �أف�ضل
فيلم لكنه مل يفز بها غري �أن الفر�صة �سنحت
جمدد ًا لل�شركة النتزاع اجلائزة الكربى يف
الأو�سكار.
و�سيق ��ام حف ��ل توزي ��ع اجلوائ ��ز منت�صف
�شهر �شباط القادم.
�أفالم مر�شحة لأف�ضل �صورة

فورد يف فرياري)Ford V Ferrari( .
الأيرلندي ()The Irishman
جوجو رابيت ()Jojo Rabbit
جوكر ()Joker
ن�ساء �صغريات ()Little Women
ق�صة زواج ()Marriage Story
()1917
ذات م ��رة يف هوليوود (Once Upon A
)Time in Hollywood
طفيلي ()Parasite
�أف�ضل ممثل

�أنتوني ��و بانديرا� ��س ل ��دوره يف فيل ��م �أمل
وجمد (.)Pain and Glory
ليون ��اردو دي كابريو ل ��دوره يف ذات مرة
يف هولي ��وود (Once Upon A Time
)in Hollywood
�آدم دراف ��ر ل ��دوره يف ق�ص ��ة زواج
()Marriage Story
واكني فينيك�س لدوره يف جوكر ()Joker
جوناث ��ان براي� ��س ل ��دوره يف الباب ��اوان
()The Two Popes
�أف�ضل ممثلة

�سينثي ��ا �إريف ��و لدوره ��ا يف هاريي ��ت
()Harriet
�سكارلت جوهان�سن لدورها يف ق�صة زواج
()Marriage Story
�ساور�س رونان لدورها يف ن�ساء �صغريات
()Little Women

�أف�ضل ممثلة م�ساعدة

كاث ��ي بيت� ��س لدورها يف ريت�ش ��ارد جوول
()Richard Jewell
ل ��ورا دي ��رن لدوره ��ا يف ق�ص ��ة زواج
()Marriage Story
�سكارل ��ت جوهان�س ��ن لدوره ��ا يف جوجو
رابيت ()Jojo Rabbit
فلوران�س باغ لدوره ��ا يف ن�ساء �صغريات
()Little Women
مارغ ��و روب ��ي لدوره ��ا يف فيل ��م قنبل ��ة
()Bombshell
�أف�ضل فيلم ق�صري
�أخوة ()Brotherhood
ن ��ادي نيفت ��ا للك ��رة (Nefta Football
)Club
نواف ��ذ اجل�ي�ران ('The Neighbors
)Window
�ساريا ()Saria
�أخت ()A Sister
�أف�ضل فيلم وثائقي
معم ��ل �أمريك ��ي ()American Factory

من �إنتاج ب ��اراك ومي�شيل �أوباما ويعر�ض
على نيتفليك�س.
كه ��ف ( )The Caveال ��ذي ت ��دور �أحداث ��ه
يف م�ست�شف ��ى مبدين ��ة الغوط ��ة ال�شرقي ��ة
ال�سورية.
حاف ��ة الدميوقراطي ��ة (The Edge of
 )Democracyالذي ت�سل ��ط ال�ضوء على
ال�سيا�سة احلديثة يف الربازيل.
من �أج ��ل �سم ��ا ( )For Samaال ��ذي يدور
�أحداث ��ه يف حل ��ب ال�سورية ويتاب ��ع ق�صة
�صاحب ��ة الوثائق ��ي وع ��د اخلطي ��ب خ�ل�ال
ن�ض ��ال من �أجل احلب والأمومة يف املدينة
التي مزقتها احلرب.
�أر� ��ض الع�س ��ل ( )Honeylandح ��ول
�آخ ��ر ام ��ر�أة تعم ��ل عل ��ى �إنق ��اذ النح ��ل يف
�أوروب ��ا و�إع ��ادة الت ��وازن الطبيع ��ي يف
.Honeyland

�ص ّناع «م�سامري» ي�شاركون اجلمهور العر�ض اخلا�ص
دبي  /خا�ص

افتت ��ح �ص ّن ��اع فيل ��م التحري ��ك
ال�سع ��ودي الأول «م�سامري»� ،أم�س
الأول،عر�ض ��ه اخلا� ��ص يف �سينما
فوك� ��س مب ��ول الإم ��ارات ،متهي ��د ًا

لطرح ��ه يف �ص ��االت ال�سينم ��ا
اخلليجية وامل�صرية غد ًا.
ح�ضر حفل االفتت ��اح خمرج الفيلم
مالك جن ��ر واملنت ��ج وامل�ؤل ��ف عبد
العزيز املزين ��ي والفنانان �إبراهيم
اخلري الله وعب ��د العزيز ال�شهري،
وخمرج الر�س ��وم الإماراتي حيدر
حممد ،والإعالمي هاين احلامد.
ب ��د�أ العر� ��ض بكلم ��ة افتتاحي ��ة
ملال ��ك جن ��ر للح�ض ��ور ق ��ال فيه ��ا:
«نرح ��ب بك ��م الي ��وم يف العر� ��ض
اخلا� ��ص ل� �ـ "م�سام�ي�ر" الفيل ��م،
و�سع ��داء بتواجدنا معكم يف بلدنا
الإمارات".

و�أك ��د �أن الفيلم تط ��ور ب�شكل كبري
ع ��ن امل�سل�س ��ل ال ��ذي كان يبث عرب
"يوتي ��وب" ،فالق�ص ��ة �أك�ث�ر عمق ًا
وتعقي ��د ًا وال�شخ�صي ��ات �أك�ث�ر
ن�ضوج� � ًا �إىل جان ��ب �أن ال�ص ��ورة
واملو�سيق ��ى تطورت ��ا ب�ش ��كل
�سيالحظه اجلمهور.
و�أ�شار �إىل الرغب ��ة منذ البداية يف
�إنت ��اج الفيلم ،مو�ضح� � ًا �أن الت�أخر
يع ��ود �إىل عدم وج ��ود �صاالت يف
ذل ��ك الوق ��ت ،ول�ضع ��ف ال�صناع ��ة
ال�سينمائية املحلية يف ال�سعودية.
و�أ�ضاف جنر" :الر�سوم يف الفيلم
مغاي ��رة متام� � ًا مل ��ا ه ��ي علي ��ه يف

�سل�سل ��ة "يوتي ��وب"� ،إذ �ستخدمنا
�أ�سل ��وب  Cutoutيف التحري ��ك
لل�سل�سل ��ة اليوتيوبي ��ة �سابق ًا وهو
�أ�سل ��وب اقت�ص ��ادي يف التحري ��ك
على خالف �أ�سلوب Frame By
 Frameالأك�ث�ر تعقي ��د ًا والذي
ي�ستخدم يف الفيلم.
من جانبه ك�شف عبدالعزيز املزيني
عن فك ��رة �إنت ��اج الفيل ��م ،مو�ضح ًا
�أنه ��ا ظهرت منذ ع ��ام  2017عندما
�أعلن عن فتح �ص ��االت ال�سينما يف
ال�سعودية ،مبين ًا �أنه يف حال حقق
الفيل ��م جناح ��ات ونتائ ��ج ممي ��زة
�سيعملون على �إنتاج جزء �آخر.

ولف ��ت �أن الفيل ��م ا�ستغ ��رق يف
�إنتاج ��ه ما يق ��ارب � 13شه ��ر ًا ،و�أن
�صناع ��ة �أفالم التحري ��ك مثلها مثل
�صناع ��ة �أي منت ��ج �أخ ��ر ،مو�ضح ًا
�أنها تبد�أ قبل مرحلة الإنتاج ،جللب
اال�ستثمارات والبحث عن الرعاة.
وع ��ن الفئ ��ات العمري ��ة امل�ستهدفة
م ��ن العم ��ل ،ق ��ال املزين ��ي « :دائم ًا
كن ��ا نخاط ��ب فئة عمري ��ة �أكرب عرب
م�سل�سل"م�سامري" م ��ع �إبقائه �آمن ًا
للأطفال ،وهذا ما قمنا به يف الفيلم
�أي�ض ًا ،وهذا م ��ا مل�سناه يف عر�ضنا
الأول يف الريا� ��ض الأ�سب ��وع
املا�ضي".

عر� ��ض المخرج العراقي المقيم في بريطانيا جعفر مراد فيلمه
الروائ ��ي الطوي ��ل (فط ��ور �إنكلي ��زي) ف ��ي �صال ��ة العر�ض في
بغداد بع ��د عر�ضه في بريطانيا ،وجعفر م ��راد تخرج من كلية
ام�سف ��ورت ف ��ي هولندا وح�ص ��ل عام  2004عل ��ى بكلوريو�س
في هند�سة االلكترون ��ك من جامعة اوترخت في هولندا وعمل
مهند�س� � ًا هن ��اك لمدة طويل ��ة ،ولكن عند زيارت ��ه –كما يقول -
يونيفري�س ��ال �ستودي ��و في هولي ��وود اتخذ ق ��رار ًا �أن ي�صبح
�سينمائي� � ًا فتوج ��ه ال ��ى بريطاني ��ا ليدر� ��س ال�سينم ��ا ،فدر� ��س
ف ��ي بريطاني ��ا ح�ص ��ل عل ��ى �شه ��ادة الماج�ستير ف ��ي الإخراج
والت�صوي ��ر والمونت ��اج وكتابة ال�سيناريو م ��ن جامعة هاالم.
كان م�ش ��روع تخرجه للح�صول عل ��ى �شهادة الماج�ستير فيلم (
 ) LE VOYAGEوكان الأول على دفعته في جامعة هاالم
البريطانية.
وقب ��ل ه ��ذا الفيل ��م عمل جعف ��ر م ��راد ب�إخ ��راج �أف�ل�ام ق�صيرة
منه ��ا :باي�س ��كل ،و( ال داعي لحب ��ر ) ،و( هارمونيكا) و( هوت
جوكولي ��ت) و( الرحل ��ة)و (الع ��ودة ال ��ى فكتوري ��ا ) و( خلف
المر�آة) و( فيلم ليفربول) .
يق ��ول المخرج م ��راد عن فيلمه فط ��ور �إنجليزي ال ��ذي عر�ضه
�أخي ��ر ًا في بغ ��داد� :إن ��ه فيلم روائ ��ي طويل وه ��و �أول �أفالمي
الطويلة .ورغبت �أن يكون فيلما اجتماعي ًا �إ�ضافة الى الم�سحة
البولي�سي ��ة في ��ه  ،وفي ��ه ن ��وع ب�سي ��ط م ��ن االك�شن ون ��وع من
البولي�سي ��ة� .أحبب ��ت �أن تكون الروح عراقية لك ��ن الجو العام
بريطان ��ي لأن الق�ص ��ة في لن ��دن وبع� ��ض الم ��دن البريطانية.
وفك ��رة الفيلم تتحدث عن فتاة تبحث عن قاتل والدها الذي تم
قتله في بغ ��داد وتحاول عن طريق زوجها العراقي من العثور
على القاتل .والفيلم يت�ضمن اكثر من محور درامي.
وكان الفيل ��م ق ��د عر� ��ض في لن ��دن في �سينم ��ا فينيك� ��س ونال
�إعجاب الجمهور العراق ��ي والبريطاني والذي اعتبره خطوة
مميزة في تاري ��خ ال�سينما العراقية �أن يعر�ض فيلم عراقي في
�سينم ��ا ببريطانيا ،يتناف� ��س مع الأفالم االمريكي ��ة التي كانت
تعر�ض في نف�س اليوم.
وع ��ن ردود �أفعال المتلقي العراقي ل ��دى م�شاهدته فيلم فطور
انجلي ��زي ف ��ي بغ ��داد :ف ��ي لن ��دن عندم ��ا عر�ضت ��ه ف ��ي �سينما
بريطاني ��ة وبح�ض ��ور جمه ��ور بريطان ��ي �أكي ��د ردود االفعال
تك ��ون مختلفة عن المتلقي العراقي .ال اق�صد ب�أنه �أف�ضل ولكن
مختلف.
�أحل ��ى �شيء عندما ا�سم ��ع �آراء مختلفة ع ��ن الفيلم بعد عر�ضه
حي ��ث في بغداد يقول المخرج:جاءتني �آراء ومنهم من �أعجب
بالفيلم ومنهم من نقد بع�ض م�شاهده او �إداء ممثليه .
وع ��ن ال�صعوبات االنتاجية التي واجهت المخرج مراد يقول:
�أكيد واجهتني �صعوبات كثيرة لإكمال هذا الفيلم منها الو�ضع
المادي الذي ال �أريد التحدث عنه لأنه مو�ضوع معقد� .صعوبة
�إيج ��اد ممثلي ��ن محترفين ف ��ي المهجر كان عام�ل� ًا �صعب ًا حيث
�أغل ��ب الذي ��ن �شارك ��وا في الفيل ��م كان ��وا مبتدئي ��ن و�أول مرة
يخو�ضون تجربة التمثيل� .أوقات الفنانين وجمعهم مع بع�ض
كان من �أ�صعب العوام ��ل التي �أخرت انتاج الفيلم حيث توجد
م�شاه ��د طويلة ا�ستغرقت �ستة �أ�شه ��ر لإكمالها لأنهم لم يكونوا
موجودي ��ن في بريطاني ��ا .و�أي�ض ًا الزميلة وف ��اء العائ�ش تقيم
ف ��ي ال�سويد وج ��اءت �أربع م� � ّرات م�شكورة طبع� � ًا حتى تكمل
الت�صوي ��ر .عالوة عل ��ى �أن �أكثر الجيل الجديد م ��ن العراقيين
ال يجيدون اللهجة العراقية’ لهذا في بع�ض الحاالت كنت �ألغي
حوارهم وبطريقتي �أ�شرح للم�شاهد الم�شهد .كل هذه العوامل
�أث ��رت على �إنت ��اج الفيلم وعن �سبب ت�أخ ��ره ولكنني �سعيد بما
و�صلن ��ا �إليه وحقيقي فخور بانجاز فيل ��م روائي طويل بدون
تمويل وبكل هذه ال�صعوبات.
وعن ر�أيه في الأفالم العراقية �أ�شار جعفر مراد الى �أن ال�سينما
العراقية في تح�سن كبير وهي قادمة بقوة ،بوجود جيل جديد
عا�ش ��ق للمهنة وقال :نحن ب�صراحة نحفر بال�صخر حتى ننتج
عم�ل� ًا نمثل به العراق في المحافل العالمية حتى لو ب�إمكانيات
ب�سيط ��ة ولكنن ��ا يج ��ب �أن نك ��ون حا�ضري ��ن .و�أ�ض ��اف �أن في
الع ��راق �أفكار ًا لأفالم ممكن �أن تك ��ون مهمة بعد الأحداث التي
عا�شه ��ا العراقي ��ون فالم�أ�ساة والح ��روب ممك ��ن �أن ُتعالج الى
�أعمال تكون ناجحة جد ًا.
وعن م�شاريعه المقبلة قال المخرج جعفر مراد� :أنا الآن ب�صدد
انج ��از فيلم ��ي الروائ ��ي الثان ��ي حيث �سيك ��ون فيلم� � ًا مختلف ًا
كلي ًاع ��ن فط ��ور انجلي ��زي وه ��و فيل ��م �سيا�س ��ي و�أح�س ��ب �إنه
�سيكون نقلة فنية مهمة.
�أحلى �شيء عندما ا�سمع �آراء مختلفة
عن الفيلم بعد عر�ضه حيث في بغداد
يقول المخرج:جاءتني �آراء ومنهم من
�أعجب بالفيلم ومنهم من نقد بع�ض
م�شاهده او �إداء ممثليه .

الأمريكي �سبايك لي رئي�س ًا للجنة التحكيم الدولية للدورة الـ  73لمهرجان «كان ال�سينمائي الدولي»
عرفان ر�شيد  -روما
�أع �ل �ن��ت �إدارة م �ه��رج��ان ك��ان
ال�سينمائي الدويل عن تن�صيب
امل � �خ� ��رج الأم� ��ري � �ك� ��ي � �س �ب��اي��ك
يل ( 62ع��ام�� ًا) رئ�ي���س� ًا للجنة
التحكيم الدولية للدورة الثالثة
وال �� �س �ب �ع�ين مل �ه��رج��ان "كان"،
وبذا يكون � ّ
أول خمرج �أمريكي
من �أ�صول �أفريق ّية يتولىّ هذا
امل�ن���ص��ب .و�ستنطلق ال���دورة
الثالثة وال�سبعون ي��وم الثاين
ع�شر من �شهر مايو�/أيار املقبل،
وت�ستم ّر حتى الثالث والع�شرين
من ال�شهر ذاته.
و ُينتظر �أن ُتعلن �إدارة مهرجان

ك��ان يف منت�صف �شهر �أب��ري��ل
املقبل عن �أ�سماء �أع�ضاء اللجنة
الدولية التي �س ُت�صاحب �سبايك
يل لأ� �س �ب��وع�ين ومت �ن��ح ج��ائ��زة
ال �� �س �ع �ف��ة ال��ذه��ب��ي��ة وج ��وائ ��ز
املهرجان الأخرى.
ويف ت�صريح مكتوب قال �سبايك
يل ع�ق��ب الإع �ل�ان ع��ن تن�صيبه
رئي�س ًا للجنة التحكيم الدولية
”عاي�شتُ ع �ل��ى م ��دى حياتي
ب�أ�سرها �أح��داث� ًا جميلة ورائعة
ير ُم�ن�ت�ظ��رة ،لكن
وجن��اح��ات غ� ُ
حينما دُعيت لأتولىّ رئا�سة جلنة
حتكيم مهرجان كان لعام 2020
كانت �سعادتي تفوق ّ
كل �شيء،
ُ
�إىل الدرجة لتي مل �أك��ن �أ�صدّق
فيها �أُذ ّ
ين اللتان ت�ستمعان �إىل
اخل�ب�ر .كنت �سعيد ًا ،منده�ش ًا

وف � �خ� ��ور ًا يف ذات الوقت“،
و�أ�ضاف ”�إن ّني �آعترب مهرجان
ك ��ان ال���س�ي�ن�م��ائ��ي ال� ��دويل �أه��م
م�ه��رج��ان �سينمائي يف ال�ع��امل،
و�آم��ل �أ ّال ُي�ساء فهمي �أو ُيعترب
انتقا�ص ًا جتاه �آخرين ،وقد طبع
ه ��ذا امل �ه��رج��ان ع�م�ل��ي كمخرج
بالكثري من الت�أثرياته الإيجاب ّية،
وب�إمكاين اجلزم بقناعة ب�أن ّ
ظل
مهرجان كان ي�ستطيل ليلم�س ّ
كل
تاريخي ال�سينمائي يف العامل“.
وق��ال رئي�س مهرجان ك��ان بيري
لي�سكور وم��دي��ره الف ّني ت ّيريي
فرميو يف ت�صريح م�شرتك ب�أنّ
”ناظري �سبايك يل ثمينان للغاية،
ومهرجان ك��ان �أر��ض� ّي��ة ترحاب
بجميع �أ�ؤل �ئ��ك ال��ذي��ن يوقظون
روحية الب�شر وي�ضعون مو�ضع

النقا�ش اجلميع وكل املواقف“
و�أع��رب امل���س��ؤوالن الفرن�سيان

ع��ن قناعتهما ب� ��أن ”�شخ�صية
�سبايك يل الالمعة َتعِ ُد بالكثري“.

وك� �م ��ا �أث � � ��ارت ت���ش�ك�ي�ل��ة جلنة
التحكيم الدول ّية يف مهرجان كان

ال�سينمائي ال��دويل يف ال�سنني
الأخ��ي ��رة � �س �ج��االت مل���س� ّب�ب��ات
خمتلفةُ ،يتو ّقع �أن ُيثري اختيار
�سبايك يل يف هذه ال�سنة �أي�ض ًا
َق ْدر ًا من ال�سجال لدى مناه�ضيه،
ل �ي ����س ل �ق �ي �م �ت��ه ك �� �س �ي �ن �م��ائ��ي،
ب��ل الع�ترا� �ض �ه��م ع �ل��ى م��واق�ف��ه
ال�سيا�س ّية ومواقفه ال�صريحة
واحل � ��ادّة م��ن م���س��ائ��ل التمييز
العن�صري �ضد ال�سود .و�شخ�صي ًا
خمرج كبري من
ال �أتو ّقع �أن ٌيغ ّل َب
ٌ
عيار �سبايك يل مواقفه وقناعاته
ال�سيا�س ّية على تقييمه الإبداعي
والف ّني للأفالم التي �س ُيح ّكمها
ب�صحبة رفاقه يف جلنة التحكيم
ُ
ال��دول��ي��ة ،وب ��ال ��ذات يف حمفل
�سينمائي كبري كمهرجان ك��ان،
ال� ��ذي ي�ح���ض��ره �أك �ب�ر ع ��دد من

ال�صخف ّيني والإعلم ّيني والن ّقاد
من �أرجاء العامل.
وكان �سبايك يل قد عاد للم�شاركة
يف مهرجان ك��ان بعد  22عام ًا
م��ن ال �غ �ي��اب وع��ر���ض ف�ي�ل�م��ه «
»BLACKkKLANSMAN
يف امل�سابقة الر�سمية ،ومنحته
جل�ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م ال��دول � ّي��ة التي
ت��ر�أ� �س �ه��ا امل��خ��رج �آل �ي �خ��ان��درو
غونزالي�س �إي�ن�ي��ا ّري�ت��و جائزة
جل�ن��ة التحكيم ال��ك�ب�رى ،فيما
م �ن �ح��ت ذات ال �ل �ج �ن��ة ج��ائ��زة
«ال�سعفة الذهب ّية» �إىل فيلم فيلم
ُ
«طفيل ّيون» للكوري «بونغ جون
 هُ ��و» ،وه��و الفيلم ال��ذي حازعلى ج��ائ��زة «ال �غ��ول��دن غلوب»
وي �� �س��اف��ر ب �ث �ق��ةٍ ك �ب�يرة ��ص��وب
الأو�سكار لهذا العام.
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اقــــرأ
مو�سوليني وهتلر

ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ  ،ﻳﺒﺪو أن اﻟ
ﺰﻋﻴﻤﲔ ﻳﺸﱰﻛﺎن ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
ﹺ
أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ .ﻓﻜﻼﳘﺎ ﻣﻦ
أﺻﻮل ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ وﻗﺪﻣﺎ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ .وﻛﻼﳘﺎ ﻛﺎﻧﺎ
ﺻﻌﺪ إﱃ
ﻳﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﺎﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﺎ .وﻛﻼﳘﺎ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﻳﺞ
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺴﻴﺎﳼ وﻣﺎ
ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ
ﻛﺎن ﻳﺒﺪو وﺳﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﻠﺪﳞﲈ
ﰲ ﻣﻨﺎخ أﺷﺒﻪ ﺑﺤﺮب أﻫﻠﻴﺔ.
ﻋﲆ
وﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﲈ ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺮﺟﻮﻟﻴﺔ وﻧﺰﻋﺘﻪ اﻟ
ﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  .وﻛﻼﳘﺎ وﻋﺪ
ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ
ا
وﲢﻮﻳﻞ
ﳉﲈﻫﲑ
ﺑﻠﺪﳞﲈ
إﱃ
ﻣﻦ
ﻗﻮﺗﲔ
ﺧﻠﻔﻬﲈ
ﻋﺎﳌﻴﺘﲔ .ﺣﺎول ﻛﻼﳘﺎ  ،ﺑﺪرﺟﺎت
ﺑﲔ اﻟﻘﻤﻊ وﺧﻠﻖ إﲨﺎع ﲨ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ  ،اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺘﻮازن
ﺎﻫﲑي .ﻛﻼﳘﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺎﺳﻴﲔ وﻋﺎزﻣﲔ ﻋﲆ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺎﻧﻪﹺ
ﻋﺎﳌﻲ
إﻧﻪ ﻧﻈﺎم
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺮب
واﻟﻐﺰو .ﻛﻼﳘﺎ ﺗﺒﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﻧﺤﻮ
داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ
اﳊﺮب  ،ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﺟﻮﻫﺮﻳ ﹰﺎ  ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷداء
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﺒﺎﻳﻦ ﻷﻣﺘﻴﻬﲈ
وﺛﻘﺎﻓﺎﲥﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة . .وﻣﻊ
ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺘﻬﲈ ﱂ ﺗﻜﻦ
ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻷ ﻳﺪﻳ
ﳏﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮات ﻓﻘﻂ  ،ﺑﻞ
ﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺨﴢ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀ ﹰﺎ ﹸﺷﻜﹺ
ﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪ ﹰا ﻛﺎﻧﺎ
ﻳﻌﻤﻼن ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ .ﻛﺎن ﻫﺘﻠﺮ
ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ رﺻﻴﻨﺔ
وأﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣ ﹰﺎ  ،ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ
ﻣﻌﺎداة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﺣﺴﺐ
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺠﺎل اﳊﻴﻮي ﻧﺤﻮ ﺿﻢ
أراﴈ أوروﺑﺎ
اﻟﴩﻗﻴﺔ  ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻟﺪ ﻣﻮﺳﻮﻟﻴﻨﻲ .
وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ
أن ﻣﻌﺎداة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺪ
ﻫﺘﻠﺮ واﻟﻨﺎزﻳﲔ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﹰﺎ
ﻣﺮﻛﺰﻳ ﹰﺎ
وﻗﺎدت إﱃ ارﺗﻜﺎب ﳎﺎزر
اﳍﻮﻟﻮﻛﻮﺳﺖ
،ﺑﻴﻨﲈ
ﰲ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
 ،أﺻﺒﺤﺖ
ﹺ
اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ
اﳌﺤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ
ﺑ
ﹸﻨ
ﻴﺖ ﻋﲆ ﺣﺎﻻت
اﻟﻔﺼﻞ
اﻟ
ﻌﻨﴫي
اﳌﺴﺘ
اﻟﺘﻲ ﻣﻮرﺳﺖ ﰲ
ﻌﻤﺮات اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣ ﹰ
ﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺗﺮﺳﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت
وأواﺧﺮ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت.
اﻟﻔﺎﺷﻴﺔ  -اﻟﻨﺎزﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ  ،أدت
ﻋﻼﻗﺘﻬﲈ
اﻟﺘﻲ
ﺑﺪت
ﹰ
أﻣﺮ
ا
ﹰ
ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا ﻷن اﻟ
اﳉﺎﻧﺒﲔ ا
ﺰﻋﻴﻤﲔ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺣﺎرﺑﺎ ﻋﲆ
ﳌﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ ﺧﴪﲥﺎ اﳌﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺮﺟﻠﲔ
 ،إﱃ إﺧﻔﺎء ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻛﻼ
ﱂ ﻳﻜﻮﻧﺎ ودودﻳﻦ وﻻ ﳏﻞ
ﺛﻘﺔ  .ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻮﺳﻮﻟﻴﻨﻲ ﺑﺄﻧﻪ
ﺣﲔ أن ﻫﺘﻠﺮ
رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﰲ
ﺻﻮﹼ ر ﻧﻔﺴﻪ ﺷﺨﺼ ﹰﺎ ﺷﺪﻳﺪ
اﻹﺧﻼص ﻟﻸﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ..

ع ��ن "دار امل ��دى" �ص ��در كتاب "مو�س ��وليني وهتلر ..ق�ص ��ة
ت�شكي ��ل احللف الفا�ش ��ي" الكتاب ي�سلط ال�ض ��وء على �أوجه
ال�شب ��ه بني الزعي ��م الفا�شي الإيط ��ايل مو�سوليني والزعيم
الن ��ازي الأمل ��اين هتل ��ر ،فكالهم ��ا م ��ن �أ�ص ��ول متوا�ضعة،
وكالهم ��ا �ﺻﻌﺪ اىل اﻟ�ﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎ�ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
اﻟ�ﺴﻴﺎ�س ��ي ،وكان ك ��ل منهم ��ا ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺎ�ﺳﺘﻤﺮار عل ��ى �ﺻﻔﺎﺗﻪ
اﻟﺮﺟﻮﻟﻴﺔ وﻧﺰﻋﺘﻪ اﻟﻌ�ﺴﻜﺮﻳﺔ .وكالهم ��ا وﻋﺪ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ
اجلماه�ي�ر ﻣﻦ خلفهما ،كالهما كان قا�سي� � ًا ،وكالهما ﺗﺒﻨﻰ
�ﺳﻴﺎ�ﺳﺎت داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ احل ��رب ،ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﻣﻮ�ﺳﻮﻟﻴﻨﻲ ﺑ�ﺄﻧﻪ رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ يف �إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﰲ حني �أن ﻫﺘﻠﺮ
�ﺻﻮر ﻧﻔ�ﺴﻪ �ﺷﺨ� ًﺼﺎ �ﺷﺪﻳﺪ ا�ﻹﺧﻼ�ص ﻟ�ﻸﻣﺔ الأملانية.

ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﻏﻮﺷﻴﻞ

ﻣﻮﺳﻮﻟﻴﻨﻲ ﻭﻫﺘﻠﺮ
ﻗﺼﺔ ﺗﺸ

ﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﺷﻲ

مشاهد من ساحات االحتجاج
جتميد �أدمغة يف رو�سيا ...على �أمل العودة للحياة

توفي ��ت وال ��دة �أليك�س ��ي فوروننك ��وف
البالغ ��ة م ��ن العمر  70عام ًا فدف ��ع مبلغ ًا من
امل ��ال نظ�ي�ر جتمي ��د دماغها وحفظ ��ه مربد ًا
على �أم ��ل �أن يتيح التق ��دم العلمي م�ستقب ًال
�إعادته ��ا للحي ��اة .وي�سب ��ح دم ��اغ الأم م ��ع
 70م ��ن الأدمغ ��ة واجلثام�ي�ن ت�صفها �شركة
كريورو� ��س الرو�سي ��ة ب�أنه ��ا "مر�ضى" يف

النيرتوج�ي�ن ال�سائ ��ل ،يف واح ��د م ��ن عدة
�أوان يبل ��غ طولها عدة �أمتار يف عنرب مبني
ب�أل ��واح من املعدن املتع ��رج خارج مو�سكو.
ويت ��م تخزي ��ن ه ��ذه الأج�س ��ام والأج ��زاء
الب�شرية يف درج ��ة حرارة تبلغ  196درجة
مئوي ��ة حت ��ت ال�صف ��ر به ��دف حمايته ��ا من
التحل ��ل ،وذلك رغم �أنه ال يوج ��د حتى الآن

دلي ��ل عل ��ى �أن العل ��م ق ��د يتمكن م ��ن �إحياء
املوتى .وقال فوروننكوف "فعلت ذلك لأننا
قريب ��ون جد ًا ،و�أعتق ��د �أن هذه هي الفر�صة
الوحي ��دة لن ��ا لك ��ي نلتق ��ي يف امل�ستقب ��ل".
وهو ينوي الرتتيب حلفظ دماغه بالطريقة
نف�سها بعد موته .ويف ت�صريحات ل�صحيفة
�إزف�ستي ��ا ،و�ص ��ف �إيفغين ��ي �ألك�سندروف،

رئي� ��س جلن ��ة العل ��وم الكاذب ��ة بالأكادميية
الرو�سي ��ة ،جتمي ��د الأع�ض ��اء الب�شري ��ة
بالتربيد ب�أنه "ن�شاط جتاري بحت لي�س له
�أي �أ�سا� ��س علمي" .وو�ص ��ف هذا الن�شاط
ب�أن ��ه "وه ��م ي�ض ��ارب ب�آم ��ال النا� ��س يف
البع ��ث م ��ن امل ��وت ،و�أح�ل�ام احلي ��اة
الأبدية".

طفل يدخل مو�سوعة "غيني�س" بحفظ مقدمات  129كتابا
دخ ��ل طفل يبل ��غ من العم ��ر  14عام ��ا ،مو�سوعة
الأرق ��ام القيا�سي ��ة "غيني� ��س" ،بحف ��ظ مقدمات
 129كتاب� �ا .وحتدى الطفل وال ��ده فابيان لورد،
وه ��و منتج تلفزيوين على الدخول يف مو�سوعة
الأرق ��ام القيا�سية ،وق ��ام مونت ��ي بدار�سة بداية
 200عم ��ل با�ستخ ��دام تقني ��ات الت�ص ��ور ،ث ��م
جل� ��س يف �أح ��د الف�صول الدرا�سي ��ة يف مدر�سته
بربيطاني ��ا ،ومت ت�صوي ��ره وهو يق ��ر�أ ال�سطور
الأوىل لـ 129كتابا ب�شكل �صحيح دون �أخطاء.
واحت ��وت قائم ��ة الكت ��ب عل ��ى العدي ��د م ��ن كتب
الأطفال املف�ضلة ،مث ��ل �سل�سلة كتب هاري بوتر،
و�أي�ضا على م�سرحيات ويليام �شك�سبري وغريها
م ��ن الأعمال ال�شهرية .وبح�س ��ب �صحيفة "ديلي

مي ��ل" الربيطاني ��ة ،ق ��ال مونت ��ي "ك ��ان �أمام ��ي
�أ�سبوع ��ان �أو ثالث ��ة �أ�سابي ��ع حلف ��ظ ال�سط ��ور
الأوىل ،وقمت بربطها بالعنوان ،لذلك كان هاري
بوت ��ر �سهال للغاية" .و�أ�ضاف" ،بعد  11يوما من
جناحه ال�شهر املا�ضي ،تلقى بريدا �إلكرتونيا من
مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية بعنوان (�أنت
مده�ش ر�سميا) ،لإبالغه بنجاحه".
و�أ�ش ��ار �إىل �أنه "كان نائما عندما �أعلن والده �أنه
الآن بطل العامل يف الذاكرة".
ووفقا لل�صحيفة ،تف ��وق مونتي لورد ،الذي كان
يتعلم الأ�سطر الأوىل لأكرب عدد ممكن من الكتب،
على �صاحب الرقم القيا�س ��ي ال�سابق الذي حققه
رجل من الهند بـ 30كتابا فقط.

بيت املدى ي�ستذكر عبد اجلبار عبد اهلل
يف ذكرى رحيله
يقي ��م بي ��ت امل ��دى للثقاف ��ة والفنون
يف �ش ��ارع املتنب ��ي �ضم ��ن ن�شاط ��ه
اال�سبوعي جل�س ��ة ا�ستذكار للعالمة
وال�شخ�صي ��ة الوطني ��ة الراحل عبد
اجلب ��ار عب ��د الل ��ه وال ��ذي ت�ص ��ادف
الذكرى اخلم�سني لرحيله ،ويعد عبد
الل ��ه من اب ��رز رموز الثقاف ��ة والعلم
يف الع ��راق ،ي�ش ��ارك يف الفعالي ��ة
التي تق ��ام ال�ساع ��ة احلادي ��ة ع�شرة
م ��ن �صباح يوم غ ��د اجلمعة عدد من
اال�ساتذة والباحثني.

نادي املدى للقراءة :ماذا قر�أت عام 2019

�ضمن ن�شاطه الثقايف الدوري يقيم بيت املدى للقراءة جل�سة للحديث عن قراءات
ع ��ام  2019ومناق�شة اال�ص ��دارات التي اثارت اهتمام اع�ض ��اء النادي ..اجلل�سة
الت ��ي تقام ال�ساع ��ة التا�سعة والن�صف م ��ن �صباح يوم غد اجلمع ��ة يف قاعة بيت
املدى ،يقدمها الدكتور احمد ح�سني الظفريي والكاتبة خريية ياور.

وقفة مع...

نورغول ي�شيلت�شاي
الرعب
عا�شت ّ
ب�سبب قنبلة

عا�ش ��ت النجم ��ة الرتكي ��ة نورغ ��ول ي�شيلت�ش ��اي
حلظات �صعب ��ة وخميفة ال حت�سد عليه ��ا ،اذ انها
عندم ��ا ح�ض ��رت م ��ع ابنه ��ا عر�ض ��ا م�سرحيا
يف لن ��دن ،و�صل بالغ بوج ��ود قنبلة يف
املك ��ان ،فت ��م افراغ القاع ��ة فور ًا ومل
ي�ص ��ب اي �شخ� ��ص ب� ��أي �أذى،
ومل يع ��رف بع ��د م ��ن فع ��ل
ذل ��ك ،و�ش ّك ��ل ه ��ذا اخلرب
ج ��دال كب�ي�را ب�ي�ن حمبي
نورغول.
اجلدير ذك ��ره ان نورغول
ا�شته ��رت يف العامل العربي
من خالل م�سل�سل "ال�سلطانة
كو�سي ��م" ،اذ انه ��ا ح ّل ��ت يف
العمل كبديلة عن النجمة الرتكية
بريي ��ن �س� ��آت التي ج�س ��دت بطولة
املو�سم الأول منه.

باحثة يف الرتاث تدعو ل�ضرورة احلفاظ على الفولكلورال�شعبي الكردي

 حممد جا�سم
احتفت دار الثقافة والن�شر الكردية بالفولكلور
وال�ت�راث ال�شعبي الكردي،ع�ب�ر جل�سة �ضيفت
فيها الباحثة "زهرة زنكنة" وبح�ضوركبريمن
املثقف�ي�ن واالدباء .الندوة اقيم ��ت حتت �شعار
(فولكل ��ور الك ��ورد تاري ��خ واث ��راء وا�صالة).
مدي ��رة العالق ��ات واالع�ل�ام مقدم ��ة اجلل�س ��ة
جيان عق ��راوي اكدت ان الفولكل ��ور الكوردي
ميت ��از بج ��ذوره العميق ��ة وي�ض ��م يف ثناي ��اه
موروث ��ات ارتبطت بنتاجات الك ��ورد الفكرية
والثقافي ��ة والفني ��ة .كم ��ا انه متن ��وع اال�شكال
وامل�ص ��ادر ب�سب ��ب غن ��ى التاري ��خ وال�ت�راث
ال�شعبي الكردي.
ام ��ا الباحث ��ة زه ��رة زنكن ��ة ،فق ��د تطرقت اىل
اهمي ��ة وخ�صائ�ص امل ��وروث ال�شعبي الكردي
ال ��ذي هو جزء ا�صي ��ل من امل ��وروث العراقي،

الطقس

فاز فيلم اجلوكر ب�أعلى عدد من
الرت�شيحات جلائزة الأو�سكار،
وال يزال يح�صد املاليني يف
�شا�شات العامل حتى جتاوزت
�أرباحه املليار دوالر ،يف الوقت
نف�سه اليزال يفنت عدد من
�سا�ستنا ف�أخذوا يطلقون على
�شباب االحتجاج "جوكرية"
مثلما قال عميد التعليم يف
العراق ق�صي ال�سهيل وهو
ي�صف الطلبة املتظاهرين ،وكان
�آخر الذين �ساهموا ب�شهرة
اجلوكر ،مواطن عراقي لطيف
خفيف الدم يقال �إنه ناطق
جلهة ر�سمية ،خرج علينا
�أم�س ليعلن �أن الجوكر يف
العراق بعد اليوم ،و�أن �سيادته
�سينظف �ساحات االحتجاج
من "الدعارة" ،تخيل م�س�ؤوال
حكوميا ي�شتم �أبناء بلده
وينعتهم ب�أو�صاف خمجلة ،بل
ذهب به اخليال �إىل �أن طلب
من جميع املتظاهرين مغادرة
العراق.
وبعيدا عن اجلوكر  ،ف�إن
اجلدل الكوميدي الدائر من
على �شا�شات الف�ضائيات حول
جنة العراقيني املوعودة والتي
�أطلق عليها تربكا وتيمنا ا�سم
"االتفاقية ال�صينية" يجب �أن
يتوقف ،ليحل بدال منه حوار
حقيقي حول املت�سبب يف
�ضياع مئات املليارات من �أموال
ال�شعب يف مناق�صات وهمية
وم�شاريع مل تر النور ،علينا
�أن نت�ساءل :كم م�شروع و�ضع
له حجر الأ�سا�س ،ثم تبني �أن
الأمر جمرد ف�صل من م�سرحية
كوميدية لن تنتهي؟ ،كم مرة
�سمعنا م�س�ؤولني يتغنون ب�أن
هذا العام هو عام اال�ستثمار؟.
بد�أت ال�صني قبل �أكرث من
ثالثني عام ًا عملية الإ�صالح
الكربى والتي قادتها �إىل
م�صاف الدول الكربى بعد �أن
كانت تعاين من م�شاكل يف
ال�سيا�سة والتنمية ،فال�صني
بعدد �سكانها الذي يقرتب
من املليار ون�صف تركب الآن
�صاروخ ًا ب�سرعة ال�ضوء ،لعل
هذا التطور الذي ح�صل خالل
العقود املا�ضية �أ�صبح لغزا
يحري العامل ،كيف ا�ستطاعت
ال�صني �أن حتقق كل هذا
التطور ،وتلك مع�ضلة يناق�شها
العديد من الكتاب وال�سيا�سيني
واملفكرين ،قبل فرتة قرات
كتاب بعنوان (�أفكار من ال�صني)
يتناول الأ�س�س التي قامت عليها
الثقافة ال�صينية حيث يبد�أ
امل�ؤلف ب�شرح �أفكار كبار فال�سفة
ال�صني بدء ًا من كونف�شيو�س
ومرورا مبنثيو�س وزي�س
وانتهاء بت�شو�شي وهراجن
هينج ،هذه الأفكار والفل�سفات
�ألهمت مفكر ًا �صيني ًا حديث ًا
ا�سمه (واي ..واي) ي�شرح
للعامل الأ�س�س التي قام عليها
التطور احلديث يف ال�صني
والتي تتلخ�ص يف� :أو ًال:
الواقعية قبل الأيديولوجيا..
�أي الإميان بقدرة حقائق
الواقع علي �أن ت�شكل التغيري
ومربراته ،وبحيث تكون �أقوى
من �أي �شعار .ثاني ًا :املهم هو
ال�شعب ،وتلبية احتياجاته ب�أي
طريقة .ثالث ًا :الإدارة اجليدة
رابع ًا :تطبيق معايري الأداء
على النخبة ال�سيا�سيةً ،اعتقد
�أننا ب�أم�س احلاجة اليوم �إىل
(واي ..واي) �صيني بدال من
اتفاقية عادل عبد املهدي الذي
ال يريد احد ان يحا�سبه على
اهدار دم اكرث من  600مواطن
عراقي .

ال ��ذي يج ��ب ان نعت ��ز ب ��ه ونحاف ��ظ علي ��ه من
ال�ضياع واالندثار ،الن االعتزاز بهذا املوروث
واالعتن ��اء به ،امن ��ا يعن ��ي االعت ��زاز بالهوية

الوطنية الي �شعب من �شعوب االر�ض.
وا�ضاف ��ت زنكن ��ة انها حتاول وبجه ��ود فردية
ومبعاونة بع� ��ض اجلهات اخلرية تذكري اويل

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حالة الطق�س لهذا الي ��وم (اخلمي�س) �أن
درج ��ات احل ��رارة �ستحافظ على معدالتها لالي ��ام املا�ضية ،وان اجل ��و �سيكون غائما مع
�ضباب يف بع�ض املناطق.

االم ��ر لاللتفات اىل الواقع املزري الذي يعي�شه
الفولكلور اليوم ،ومتنت ان تكون هذه الندوة
فاحتة الطريق لندوات وفعاليات اخرى الحقة
�ستق ��ام يف بغ ��داد او يف اربي ��ل او يف باق ��ي
املحافظ ��ات واملدن العراقي ��ة االخرى الزاخرة
باملوروث ال�شعبي العريق.
كم ��ا ا�ستعر�ض ��ت العديد من اوج ��ه الفولكلور
وامل ��وروث الك ��ردي خا�ص ��ة يف جم ��ال حياكة
املالب�س واالحذية ،وماتعتمره الن�ساء والرجال
ف ��وق ر�ؤو�سه ��م امث ��ال ال�ش ��روال والطاقي ��ة
والكالو والع�صابة ،و�صناعة وحياكة االفر�شة
والب�س ��ط وال�سج ��اد ال�شعبية املنتج ��ة حمليا،
خا�صة يف ارياف مدن زاخو ومنديل وغريها.
وكيفي ��ة �صن ��ع اخلب ��ز واالطعم ��ة واالغ ��اين
الفولكلوري ��ة واملقامات امل�ستم ��دة من املالحم
ال�شعبي ��ة ال�شائع ��ة ،خا�صة يف جم ��ال الع�شق
والع�ش ��اق وغريها من فن ��ون الفولكلور ،التي
تزخ ��ر بها حياة املجتمع الك ��ردي التي الميكن

ح�صره ��ا .ودع ��ت الباحث ��ة يف اخلت ��ام اىل
�ضرورة اقامة معر�ض فلكلوري كردي دائم يف
مبن ��ى الدار ،يت ��م فيه دعوة منظم ��ات املجتمع
امل ��دين والك ��رد املتواجدي ��ن يف العا�صم ��ة
بغ ��داد ،ب�إه ��داء م ��ا ميتلكون ��ه م ��ن مقتني ��ات
فولكلوري ��ة كردي ��ة حفاظا عليها م ��ن االندثار.
الكات ��ب وال�شاع ��ر ئ ��اوات ح�سن ام�ي�ن اكد يف
مداخلت ��ه ان الفولكلور الك ��ردي يعترب الرثوة
اال�سا�سي ��ة لل�شع ��ب الكردي ،داعي ��ا اىل تظافر
جمي ��ع اجله ��ود للحفاظ علي ��ه .وق ��ام بتكرمي
زنكنة بدرع الثقافة الكردية تثمينا لدورها يف
ال�سعي للحف ��اظ على الرتاث ال�شعبي الكردي.
كم ��ا تداخل العديد من احلا�ضري ��ن منهم عادل
الع ��رداوي وح�س�ي�ن اجلاف وام�ي�ن املو�سوي
وعبداملنع ��م العي�س ��اوي ،مم ��ا اعط ��ى للجل�سة
عمق ��ا اك�ب�ر م ��ن خ�ل�ال املقرتح ��ات والآراء
اجليدة خلدمة الرتاث ال�شعبي الكردي خا�صة
والعراقي عموما.
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