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اغتياالت م�ستمرة يف بلدة الدخول �إليها بـ"باج خا�ص"!

"مناطق حرام" بني ع�شائر يرثب ..وداع�ش يهاجم الطوز ب�سالح ال ميلكه اجلي�ش
 بغداد /متيم احل�سن
بطريق ��ة تث�ي�ر ال�ش ��ك ينف ��ذ
م�سلح ��ون يعتقد انه ��م دواع�ش،
عملي ��ات اغتي ��ال متك ��ررة يف بل ��دة تق ��ع
جنوبي �صالح الدين  -الدخول اليها ي�شبه
الدخول لبع�ض منافذ املنطقة اخل�ضراء يف
بغ ��داد -وي�صيب جن ��ودًا �آخرين يف �شرق
املدينة رغم الظالم ال�شديد.
م�ساء الثالثاء ،هاجم م�سلحون يعتقد �أنهم
تابعون لتنظي ��م داع�ش منطقة املزاريع يف

ي�ث�رب جنوبي �ص�ل�اح الدي ��ن ،وا�ستهدفوا
منزل �ضابط رفيع وزارة الداخلية ،وقتلوا
وا�صابوا  3من �أقاربه.
الهج ��وم بح�س ��ب م�ص ��در حمل ��ي مطل ��ع،
ج ��رى يف ال�ساع ��ة العا�ش ��رة والن�صف من
م�س ��اء ذلك الي ��وم ،وهو وق ��ت مف�ضل لدى
امل�سلحني و�سبق ان �شن ��وا هجمات بنف�س
الوقت يف يرثب ،حيث تخ�ضع هذه املدينة
الجراءات امنية غري م�سبوقة.
ويق ��ول امل�صدر لـ(املدى) ان "العقيد بهلول
املزروع ��ي قائ ��د مرك ��ز �شرط ��ة ال�سالم يف

ي�ث�رب مل يك ��ن يف منزل ��ه حلظ ��ة الهجوم،
و�أثن ��اء خ ��روج �ضي ��وف املزروع ��ي الذين
كان ��وا بزي ��ارة ل�شقيق ��ه ال ��ذي ي�سك ��ن معه
بنف� ��س املنزل ،اطلق ��وا الر�صا� ��ص وقتلوا
�شخ�ص ��ا واحدًا ،وهم جميعهم
 2وا�صابوا
ً
من �أبناء عمومت ��ه" .واحلادث االخري ،هو
الهج ��وم ال�سابع ال ��ذي ينف ��ذه التنظيم يف
ت�شرين الث ��اين احلايل �ض ��د متعاونني مع
القوات االمنية واحلكومة يف املناطق ذات
ال�سنية.
االغلبية ُ
 التفا�صيل �ص3

املالية النيابية :احلكومة معرت�ضة على تخفي�ض قيمة
القر�ض و�إلزامها بتنفيذ بنود القانون
 بغداد /املدى
يق ��ول ن ��واب يف اللجن ��ة املالية،
ان احلكوم ��ة اعرت�ض ��ت عل ��ى
تخفي� ��ض قيمة القرو� ��ض اىل  12تريليون
دين ��ار يف قان ��ون متوي ��ل العج ��ز ،وكذل ��ك
تعرت�ض عل ��ى �إ�ضافة فق ��رة الزمتها بتنفيذ
جميع مواد القان ��ون وحتميلها امل�س�ؤولية
القانوني ��ة يف ح ��ال �إخالله ��ا ب� ��أي بن ��د من

البنود.
بتنفي ��ذ جمي ��ع م ��واد القان ��ون ،وحتميلها
ويعتقد احمد ال�صف ��ار ،مقرر اللجنة املالية امل�س�ؤولية القانوني ��ة يف حال �إخاللها ب�أي
النيابي ��ة يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أن "هناك بند من بنوده".
�أك�ث�ر م ��ن فقرة ونقط ��ة ُ�ضمن ��ت يف قانون م ��ن جانب ��ه ،يع�ت�رف مظه ��ر حمم ��د �صالح
التموي ��ل امل ��ايل م ��ن قب ��ل جمل� ��س النواب امل�ست�ش ��ار امل ��ايل لرئي�س جمل� ��س الوزراء
ُتب ��دي وزارة املالي ��ة اعرتا�ضه ��ا وحتفظها �أن الأزم ��ة املالي ��ة ح ��ادة وكب�ي�رة وحتتاج
عليه ��ا" ،مبينا انه "يف مقدمة االعرتا�ضات �إىل مبالغ كب�ي�رة لت�أمني روات ��ب املوظفني
هو تخفي�ض مبلغ القر�ض �إىل  12تريليون واملتقاعدين.
 التفا�صيل �ص2
دين ��ار ،وكذلك �إ�ضافة فق ��رة تلزم احلكومة

�سيول وعوا�صف رعدية
ابتداء من ال�سبت املقبل

احلركة التجارية ت�ستعيد عافيتها جزئي ًا مع توزيع رواتب املوظفني  ...عد�سة :حممود ر�ؤوف

قال �إن الوظيفة الثانوية يف املنافذ تباع بـ� 100ألف دوالر

وزير املالية :التزامات تخفي�ض �إنتاج النفط ال تطاق وقد نغادرها

 ترجمة /حامد �أحمد

 بغداد /املدى
توقعت هيئة الأن ��واء اجلوية والر�ص ��د الزلزايل ،حدوث
�سي ��ول وعوا�ص ��ف رعدية يف بع� ��ض الأماك ��ن باملنطقتني
الو�سطى واجلنوبية ،يف يوم ال�سبت املقبل.
وذك ��رت الهيئ ��ة يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى)" :نتوق ��ع �أن تت�أث ��ر البالد
الي ��وم اخلمي�س مبنخف�ض جوي من البحر املتو�سط ليكون الطق�س
يف عم ��وم الب�ل�اد غائ ًم ��ا جزئ ًي ��ا ،و�أحيان ��ا غائما م ��ع ت�ساقط زخات
مط ��ر خفيف ��ة يف املنطق ��ة ال�شمالية والأق�س ��ام ال�شرقية م ��ن املنطقة
الو�سطى".
و�أ�ض ��اف� ،أنه "من املتوق ��ع �أن يكون غدا اجلمع ��ة اندماج منخف�ض
البح ��ر املتو�سط مع منخف�ض جوي �آخر م ��ن البحر الأحمر ،لي�سبب
ت�ساق ��ط �أمطار خفيفة يف �أماك ��ن متعددة من البالد ،وت ��زداد �شدتها
يف املنطق ��ة اجلنوبية بعد ظهر يوم ال�سب ��ت املقبل" .و�أ�شارت هيئة
االن ��واء اجلوية �إىل �أن "ت�أثري ه ��ذا املنخف�ض اجلوي املتكور اعاله
الن ��اجت م ��ن االندم ��اج ،ي�ستم ��ر على الب�ل�اد ،ليك ��ون الطق� ��س غائمًا
م�صحو ًب ��ا بت�ساق ��ط �أمطار متو�سط ��ة ال�شدة (من �ضمنه ��ا العا�صمة
بغ ��داد) ،وت ��زداد �شدتها خا�ص ��ة يف الأق�سام ال�شرقي ��ة من املنطقتني
الو�سط ��ى واجلنوبي ��ة (دی ��اىل ،والك ��وت ،والعم ��ارة ،والنا�صرية،
والب�ص ��رة)" ،م�ضيف ��ة" :من املحتم ��ل �أن ت�شهد بع�ض ه ��ذه املناطق
ح ��دوث �سيول فيه ��ا لغزارة الأمط ��ار مع حدوث عوا�ص ��ف رعدية".
وبينت� ،أن "يوم الأحد املقبل �سيكون الطق�س غائمًا جزئيًا �إىل غائم
م ��ع ت�ساقط �أمطار خفيفة اىل متو�سطة ال�شدة يف بع�ض الأماكن من
املنطقتني الو�سطى واجلنوبية ،ثم يبد�أ ت�أثري هذا املنخف�ض اجلوي
باالنح�س ��ار تدريجي ��ا بع ��د الظه ��ر ،وابت ��دا ًء م ��ن الأق�س ��ام الغربية
ليتحول الطق�س اىل �صحو مع بع�ض القطع من الغيوم".

يف حدي ��ث �صريح ل ��ه للغارديان
ق ��ال نائب رئي�س الوزراء ووزير
املالي ��ة عل ��ي ع�ل�اوي ،ان اقت�ص ��اد العراق
ينخره الف�س ��اد حلد كبري لدرج ��ة ان تبادل
مواقع وظيفي ��ة ثانوية عند خمفر حدودي
يكلف مبلغا قد ي�ص ��ل اىل  100,000دوالر
او اكرث .

وعن اجله ��ود املبذول ��ة من قب ��ل احلكومة
الدخال ا�ص�ل�احات قال عالوي بانه لي�ست
هن ��اك اجن ��ازات �س ��ريعة ،م�ش�ي�را اىل
احتمالي ��ة بق ��اء االقت�ص ��اد "بازم ��ة كامن ��ة
طويل ��ة م ��ا مل ي�ص ��ل �س ��عر النف ��ط اىل 70
دوالرا للربميل ولفرتة متوا�ص ��لة" ،داعيا
اىل "تقلي�صات يف االنفاق العام ملا ت�شهده
البالد من تناق�ص باملوارد" .
وقال عالوي ان ما و�صل للخزينة العراقية

مو�سكو تعلن ا�ستعدادها لتجهري
بغداد باملنتجات الع�سكرية الرو�سية

من م�س ��تحقات املعابر احلدودية ال�سنوية
البالغ ��ة  8ملي ��ارات دوالر هو عُ�ش ��ر واحد
فق ��ط منها ،عل ��ى النقي�ض م ��ن االردن التي
تتلقى  %97من واردات معابرها .
وا�ض ��اف عالوي بقوله "املخافر احلدودية
منخ ��ورة بالف�س ��اد اىل درج ��ة بحي ��ث ان
ت�سليم وظيفة كاتب ثانوي لآخر عند بع�ض
املخاف ��ر قد تتم مقابل م ��ا بني  50,000اىل
 100.000دوالر .ويف بع� ��ض االحي ��ان

يت�صاعد املبلغ �أ�ضعاف ذلك ".
و�شب ��ه عالوي و�ضع العراق كما هو احلال
عن ��د ق ��دوم مو�س ��م اجلفاف لربك ��ة ماء يف
افريقيا ،بقوله" :حيث ت�صبح فيها ال�سمكة
م�سع ��ورة لقل ��ة مع ��دالت االوك�سج�ي�ن...
كث�ي�ر من ه� ��ؤالء النا� ��س ال يعرف ��ون كيف
ي�ستخرج ��ون �أج ��را م ��ن ه ��ذه الربك ��ة
املت�ضائلة ".
 التفا�صيل 2

الفيفا ي�ؤكد م�شاركة  22منتخب ًا
يف بطولة ك�أ�س العرب
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الو�صمة االجتماعية تالحق �أ�سر عنا�صر داع�ش بعد �سالمة ملفهم الأمني
 متابعة /املدى
ح ��ذرت منظمة العف ��و الدولية
(�أمن�ست ��ي) يف تقري ��ر له ��ا ،من
"املخاط ��ر" التي يتعر�ض لها النازحون
العراقي ��ون الذي ��ن ي�شتب ��ه يف �صلته ��م
بتنظيم داع�ش.
وقال ��ت املنظم ��ة �إن �آالف النازح�ي�ن
العراقي�ي�ن امل�شتب ��ه يف �صالته ��م
بـداع� ��ش و"الذي ��ن �سب ��ق �أن تعر�ض ��وا

لالحتج ��از التع�سفي واالختفاء الق�سري من االنتهاكات واملعاناة" ،كيف توا�صل
واملحاكم ��ات اجلائ ��رة �أ�صبح ��وا اليوم احلكومة "و�ص ��م" النازحني امل�شتبه يف
عر�ض ��ة ملزيد م ��ن املخاطر ،نظ ��را مل�ضي �صالتهم بالتنظيم.
ال�سلط ��ات العراقي ��ة ُقد ًم ��ا يف �إغ�ل�اق وم ��ن �أمثلة تل ��ك املعاناة "من ��ع �أو �إعاقة
خميم ��ات النازح�ي�ن ،بالرغ ��م م ��ن �شتى ح�صوله ��م عل ��ى الوثائ ��ق املدني ��ة ،التي
العقب ��ات الت ��ي تعرت�ض عودته ��م ب�شكل تعت�ب�ر �ضروري ��ة للتوظي ��ف والتعلي ��م
�آمن وكرمي و ُم�ستدام".
ولتلق ��ي اخلدمات واملزاي ��ا التي تقدمها
ويك�ش ��ف تقري ��ر "�أمن�ست ��ي" ،ال�ص ��ادر الدول ��ة ،وكذلك حلري ��ة التنقل .وال يزال
بعن ��وان "مو�صوم ��ون م ��دى احلي ��اة� :أف ��راد من �آالف العائالت يف �شتى �أنحاء
العراقي ��ون النازح ��ون يف حلق ��ة ُمفرغة الع ��راق يجهل ��ون م�صري وم ��كان ذويهم

الذين اختفوا" ،وفقا للتقرير.
وم�ض ��ت ال�سلط ��ات العراقي ��ة قدم ��ا يف
�إغ�ل�اق خميمات النازحني" ،م ��ا ُيع ّر�ض
للخطر فعليا �آالف النازحني الذين انتهى
بهم املط ��اف للعي�ش يف مالجئ حمفوفة
باخلط ��ر� ،أو تت ��م �إعادته ��م �إىل مناطقهم
الأ�صلية على الرغم من خماوف بع�ضهم
ب�أنهم لن يكونوا يف �أمان هناك".
 التفا�صيل �ص3

رح������ي������ل ال�����ف�����ت�����ى ال����ذه����ب����ي

�سكت��ة قلبي��ة تنه��ي حي��اة �أف�ض��ل م��ن مل�س ك��رة الق��دم ع�بر تاريخها

�أعلنت الأرجنتني احلداد � 3أيام بعد
وفاة النجم الأ�سطوري مارادونا.
وكان التلفزيون الأرجنتيني ،اعلن
ام�س االربعاء عن وفاة جنم كرة
القدم دييغو مارادونا ،بعد تعر�ضه
ل�سكتة قلبية يف منزله.
وفقا ل�صحيفة ""Clarín
الأرجنتينية ،ف�إن النجم
الأرجنتيني دييغو �أرماندو مارادونا،
عانى يف ال�ساعات الأخرية من
�سكتة قلبية يف منزله ،وهو يف حالة
خطرية للغاية.
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 متابعة /املدى
وكان مارادون ��ا ،ق ��د خ�ض ��ع لعملي ��ة
جراحي ��ة عل ��ى م�ستوى الر�أ� ��س ،فى احدى
امل�ست�شفي ��ات ،يف �أوائ ��ل �شه ��ر ت�شري ��ن
الثاين/نوفم�ب�ر اجل ��اري ،بع ��د �أن نق ��ل
�إىل م�ست�شف ��ى �أوليفو� ��س م�صاب ��ا بفقر دم
وجف ��اف ،ولكن عند �إج ��راء الفحو�صات مت
ت�شخي�ص حالته ب�أنه م�صاب بتجمع دموي
يف الر�أ� ��س ،لذا خ�ض ��ع لعملية جراحية يف
اليوم التايل.
نق ��ل موقع "فوتبول �إيطالي ��ا" ،ت�صريحات
ملاتيا� ��س مورال ،حمامي النجم الأرجنتيني
ال�سابق دييغ ��و مارادونا ،قائال" :لقد تغلب
مارادون ��ا ،عل ��ى �أ�صعب حلظ ��ة يف حياته،
حل�س ��ن احلظ ،ي�شع ��ر الآن ب�صح ��ة جيدة،

وه ��و م�صمم عل ��ى التعايف ب�أف�ض ��ل طريقة
ممكنة".
�أ�ض ��اف" :املهم �أنه ال يفك ��ر �إال يف التعايف،
يف ه ��ذه اللحظ ��ة يحت ��اج مارادون ��ا فق ��ط
للهدوء".
ونع ��ى ن ��ادي ري ��ال مدري ��د اال�سب ��اين،
�أ�سط ��ورة ك ��رة الق ��دم الأرجنتين ��ي يف
بي ��ان قال في ��ه" :ي�شعر نادي ري ��ال مدريد،
بال�صدم ��ة"" ،ترك دييغو �أرماندو مارادونا
وراءه �إر ًثا رائعًا ح ًقا ،وهو رمز ملاليني من
ع�شاق كرة القدم يف جميع �أنحاء العامل".
فيم ��ا نع ��ى ن ��ادي بر�شلون ��ة اال�سب ��اين،
�أ�سطورت ��ه مارادون ��ا ،ون�ش ��ر احل�س ��اب
الر�سمي لنادي البار�سا على موقع "تويرت"
تغريدة قال فيها�" :شكرا على كل �شيء" .
ويعت�ب�ر مارادون ��ا �أح ��د �أعظ ��م العبي كرة

الق ��دم يف كل الع�ص ��ور� ،ساع ��د الأرجنتني
عل ��ى الفوز بك�أ�س العامل ع ��ام  ،1986حقق
مارادون ��ا لق ��ب ك�أ� ��س الع ��امل لل�شب ��اب عام
 .1979ول ��د �أ�سط ��ورة كرة الق ��دم ،يف 30
ت�شري ��ن الأول�/أكتوب ��ر ع ��ام  1960ف ��ى
العا�صم ��ة الأرجنتيني ��ة بوين� ��س �آير� ��س،
وب ��د�أ م�سريت ��ه الكروي ��ة العب ��ا يف فري ��ق
�أرجنتينو� ��س جوني ��ورز ع ��ام ،1976
ث ��م انتق ��ل �إىل ب ��وكا جوني ��ورز ،ولع ��ب
مع ��ه مو�س ��م  1982-1981ث ��م انتق ��ل �إىل
بر�شلونة ،لعب بقمي�ص بر�شلونة بني عامي
 1982و 1984قبل �أن يق�ضي  7موا�سم مع
نابويل .بد�أت مرحلة مارادونا الأخرية مع
احلي ��اة عقب انتكا�سة طبي ��ة �أوائل ت�شرين
الثاين ،حيث نق ��ل مارادونا فى البداية �إىل
امل�ست�شف ��ى م�صابا بفق ��ر دم وجفاف ،ولكن

عند �إجراء الفحو�صات مت ت�شخي�ص حالته
ب�أنه م�صاب بورم دموي يف الر�أ�س ،حيث
خ�ض ��ع لعملي ��ة جراحية يف الي ��وم التايل.
وم ��ا ان اعلن عن خرب وف ��اة مارادونا حتى
حتولت مواقع ومن�صات ال�سو�شيال ميديا
املختلف ��ة لدف�ت�ر ع ��زاء من خمتل ��ف �أنحاء
الع ��امل ،ف�سرعان ما �سيط ��ر ال�ساحر على
قائمة الأكرث تغريدًا وتدوي ًنا عرب موقع
تويرت .و�سيطرت وفاة �أ�سطورة كرة
القدم الأرجنتينية على قائمة الأكرث
تدوي ًنا وتغريدًا خالل دقائق قليلة
م ��ن الإعالن ع ��ن خ�ب�ر رحيله عن
عاملن ��ا ،ليغ ��رد ع�ش ��اق ال�ساح ��رة
امل�ستدي ��رة من خمتل ��ف �أنحاء العامل
لتودي ��ع �ساح ��ر ال�شعبية الأك�ب�ر يف تاريخ
كرة القدم.

نادية هناوي تكتب :هل
من �سبيل لإنعا�ش جممعنا
العلمي العراقي؟

7
عالء املفرجي يكتب:
�سرية بندقية
�أم �سرية رجل

فرا�س ناجي يكتب :التحوالت
ال�سيا�سية والثقافية التي
حققتها ثورة ت�شرين

6

2

سياسة

العدد ( )4819ال�سنة الثامنة ع�شرة  -اخلمي�س ( )26ت�شرين الثاين 2020
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

م�ست�شار حكومي % 95 :من القرو�ض حملية

املالية النيابية :احلكومة اعرت�ضت على تخفي�ض قيمة القر�ض
و�إلزامها بتنفيذ بنود القانون
 بغداد /املدى

يقول نواب يف اللجنة املالية،
ان احلكومة اعرت�ضت على
تخفي�ض قيمة القرو�ض اىل 12
تريليون دينار يف قانون متويل
العجز ،وكذلك تعرت�ض على
�إ�ضافة فقرة الزمتها بتنفيذ
جميع مواد القانون وحتميلها
امل�س�ؤولية القانونية يف حال
�إخاللها ب�أي بند من البنود.
ومن ��ذ منحه ��ا الثقة يف اي ��ار املا�ض ��ي تعاين
حكوم ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،م ��ن �أزم ��ة
اقت�صادي ��ة خانقة جراء تراج ��ع �أ�سعار النفط
يف اال�س ��واق العاملي ��ة وانت�ش ��ار جائح ��ة
كورون ��ا ،مم ��ا انعك� ��س عل ��ى ت�سدي ��د رواتب
املوظفني يف املدد املحددة.
و�أر�سل ��ت احلكومة م�شروع قانون �سد العجز
امل ��ايل �إىل الربمل ��ان يف ( 11ت�شري ��ن الأول
 .)2020وين� ��ص القانون عل ��ى حاجة العراق

�إىل اقرتا� ��ض  41تريلي ��ون دين ��ار للأ�شه ��ر
الأربع ��ة الأخ�ي�رة م ��ن الع ��ام احل ��ايل قبل ان
جتري املالية النيابي ��ة �سل�سلة من التعديالت
انته ��ت بتخفي� ��ض املبل ��غ �إىل  12تريلي ��ون
دينار.
ويعتق ��د احمد ال�صف ��ار ،مقرر اللجن ��ة املالية
النيابي ��ة يف ت�صريح لـ(املدى) �أن "هناك �أكرث
م ��ن فقرة ونقط ��ة ُ�ضمنت يف قان ��ون التمويل
املايل م ��ن قبل جمل� ��س النواب ُتب ��دي وزارة
املالي ��ة اعرتا�ضه ��ا وحتفظه ��ا عليه ��ا" ،مبينا
ان ��ه "يف مقدم ��ة االعرتا�ض ��ات ه ��و تخفي�ض
مبلغ القر� ��ض �إىل  12تريليون دينار ،وكذلك
�إ�ضافة فقرة تلزم احلكومة بتنفيذ جميع مواد
القانون ،وحتميله ��ا امل�س�ؤولية القانونية يف
حال �إخاللها ب�أي بند من بنوده".
و�صوت جمل�س النواب قبل �أ�سبوعني تقريبا
عل ��ى م�شروع قانون متوي ��ل العجز املايل يف
جل�س ��ة �شهدت م�ش ��ادة كالمية ب�ي�ن نواب من
الق ��وى الكرد�ستاني ��ة والكت ��ل ال�شيعي ��ة اث ��ر
�إ�ضافة فق ��رة ت�شرتط ت�سدي ��د الإقليم لكميات
النفط مقابل ت�سليمه ح�صته من القر�ض.
وخف�ضت اللجنة املالية النيابية قيمة القر�ض
الت ��ي مُينح وزي ��ر املالية �صالحي ��ة اقرتا�ضه
حمل ًي ��ا وخارج ًي ��ا م ��ن � 41إىل  12تريلي ��ون
دينار على �أن يخ�ص� ��ص  %20منها للم�شاريع
اال�ستثمارية.

ودعت اللجنة املالية النيابية كل من احلكومة
االحتادي ��ة وحكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان اىل
االلت ��زام الت ��ام مبا ن� ��ص عليه قان ��ون متويل
العج ��ز امل ��ايل ال ��ذي �شرع ��ه جمل� ��س النواب
م�ؤخ� � ًرا ،م�ؤك ��دة �أن ��ه عل ��ى حكوم ��ة �إقلي ��م
كرد�ستان االلتزام بت�سوية كافة االمور املالية
والنفطي ��ة الت ��ي ن� ��ص عليه ��ا قان ��ون متويل
العج ��ز ليت�سن ��ى للحكومة االحتادي ��ة االيفاء
بالتزاماتها البناء اقلي ��م كرد�ستان ومبا ن�ص

 بغداد /املدى

عليه القانون.
وكان رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ،ق ��د �أك ��د يف م�ؤمت ��ر �صحف ��ي على
�إعط ��اء امل�شاري ��ع اال�ستثماري ��ة الكب�ي�رة
الأولوي ��ة وت�سهي ��ل �إج ��راءات امل�ستثمري ��ن،
الفت ��ا �إىل �أن هناك م�شاكل و�أخطاء يف قانون
االقرتا� ��ض الذي �أق� � ّره جمل�س الن ��واب ،وان
االجتماعات م�ستمرة مع الربملان ملعاجلة هذه
الإ�شكاليات.

�إقليم كرد�ستان يرا�سل بغداد لإطالق رواتب موظفيه

بع ��ث جمل� ��س وزراء اقلي ��م كرد�ست ��ان� ،أم� ��س،
ر�سال ��ة اىل حكومة بغ ��داد يطالب فيه ��ا ب�إر�سال
روات ��ب املوظف�ي�ن لأربع ��ة ا�شه ��ر ،فيم ��ا �أكد انه
�أوفى بكاف ��ة التزاماته للتو�صل اىل اتفاق �شامل
مع احلكومة االحتادية.
وق ��ال جمل� ��س وزراء اقلي ��م كرد�ست ��ان يف بيان
تلقت ��ه (امل ��دى) انه "ج ��رى التباحث ح ��ول �آخر
امل�ستج ��دات فيم ��ا يتعل ��ق باملفاو�ض ��ات م ��ع
احلكومة االحتادي ��ة �إزاء احلقوق وامل�ستحقات
املالي ��ة لإقليم كرد�ست ��ان وبالأخ� ��ص بعد مترير

قان ��ون متوي ��ل العج ��ز امل ��ايل ل�سن ��ة  2020من
قب ��ل جمل� ��س النواب االحت ��ادي وبغي ��اب الكتل
الكرد�ستانية".
و�أك ��د رئي� ��س جمل� ��س وزراء �إقلي ��م كرد�ست ��ان
م�س ��رور ب ��ارزاين ،خ�ل�ال االجتم ��اع ،عل ��ى �أن
"�إقلي ��م كرد�ستان بذل كل ما يف و�سعه ،و�أوفى
بالتزامات ��ه كاف ��ة للتو�صل �إىل اتف ��اق �شامل مع
احلكوم ��ة االحتادي ��ة ،وال ي ��زال م�ستم� � ًرا يف
املحادث ��ات" .و�أ�ش ��ار ب ��ارزاين �إىل �أن "حكومة
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ه ��ي الط ��رف الر�سم ��ي املعني
بالتباح ��ث مع احلكومة االحتادية حلل امل�شاكل،
ول ��ن ت�ساوم عل ��ى احلقوق الد�ستوري ��ة واملالية

قال �إن الوظيفة الثانوية في المنافذ تباع بـ� 100ألف دوالر

مو�سكو تعلن ا�ستعدادها لتجهري
بغداد باملنتجات الع�سكرية الرو�سية

 العراق يخ�سر  7.90من �أ�صل  8مليارات دوالر من �إيرادات املنافذ
يف حديث �صريح له للغارديان قال نائب رئي�س الوزراء ووزير املالية علي عالوي ،ان اقت�صاد العراق ينخره
الف�ساد حلد كبري لدرجة ان تبادل مواقع وظيفية ثانوية عند خمفر حدودي يكلف مبلغا قد ي�صل اىل 100,000
دوالر او اكثـر  .وعن اجلهود املبذولة من قبل احلكومة الدخال ا�صالحات قال عالوي بانه لي�ست هناك اجنازات
�سريعة ،م�شريا اىل احتمالية بقاء االقت�صاد" بازمة كامنة طويلة ما مل ي�صل �سعر النفط اىل  70دوالرا للربميل
ولفرتة متوا�صلة" ،داعيا اىل "تقلي�صات يف االنفاق العام ملا ت�شهده البالد من تناق�ص باملوارد" .

 ترجمة /حامد �أحمد
وق ��ال عالوي ان ما و�ص ��ل للخزينة العراقية
م ��ن م�ستحقات املعاب ��ر احلدودي ��ة ال�سنوية
البالغة  8مليارات دوالر هو عُ�شر واحد فقط
منه ��ا ،على النقي� ��ض م ��ن االردن التي تتلقى
 %97من واردات معابرها .
وا�ضاف ع�ل�اوي بقوله "املخاف ��ر احلدودية
منخورة بالف�ساد اىل درجة بحيث ان ت�سليم
وظيف ��ة كاتب ثانوي لآخر عند بع�ض املخافر
قد تتم مقابل ما بني  50,000اىل 100.000
دوالر .ويف بع� ��ض االحي ��ان يت�صاعد املبلغ
�أ�ضعاف ذلك ".
و�شبه عالوي و�ضع العراق كما هو احلال عند

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

منفذ طريبيل احلدودي ..ار�شيف
اقت�صادنا نفطيا يقودنا لالفال�س ،او ان ن�شد
احزمتن ��ا  ".وم�ض ��ى قائ�ل�ا "لن يذه ��ب �أحد
اىل خي ��ار �شد االحزم ��ة .ولكن هناك اقرار ال
�شع ��وري ب�ض ��رورة اجراء تغي�ي�ر .املعدالت
احلالي ��ة لالنفاق العام الميك ��ن ان تبقى على
م ��ا هي علي ��ه� .أود ان �أق ��ول �إن الأمر يتطلب
عن ��د مرحلة معين ��ة من �شخ�ص م ��ا ان يقول
كال ،اعتق ��د ان ��ه م ��ن منطل ��ق م�س�ؤوليتي ان
اق ��ول كال ،ولكن عن ��د نقطة معين ��ة بامكانك
ان تقول ،كال ،فقط ومن ثم �سيكون ردهم لك
بكلمة كال".
وق ��ال ع�ل�اوي "كثري م ��ن م�ش ��اكل البالد يف
و�ض ��ع �شائ ��ك ،واينم ��ا كان ��ت هن ��اك م�شكلة
تتطل ��ب ح�ل�ا توجد هن ��اك م�صلح ��ة را�سخة

املدير العام
غادة العاملي

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

فيه ��ا ،بع� ��ض االحيان تك ��ون تل ��ك امل�صلحة
قوي ��ة ج ��دا بحي ��ث تق ��ف حج ��ر ع�ث�رة امام
احلل".
الع ��راق ،الذي يعترب ث ��اين اكرب منتج للنفط
يف اوب ��ك ،يكاف ��ح من اج ��ل ت�سدي ��د رواتب
موظف ��ي القط ��اع الع ��ام ب�سبب قل ��ة واردات
النف ��ط الناجم ��ة ع ��ن هب ��وط ا�سع ��ار النفط
الت ��ي ت�أث ��رت بتف�شي وب ��اء كورون ��ا .خالل
�شهر ت�شري ��ن االول املا�ضي ك�سبت احلكومة
الفدرالي ��ة  3.45ملي ��ار دوالر فق ��ط م ��ن
م ��ردودات مبيعاته ��ا للنفط ،وه ��و مبلغ غري
كاف لتغطي ��ة روات ��ب وم�ستحق ��ات ونفقات
حيوية اخرى .
من جان ��ب �آخر ف�ش ��ل العراق اي�ض ��ا عرب كل
مراح ��ل هذا الع ��ام بااللتزام ب�سق ��ف االنتاج
املح ��دد ل ��ه ح�سب اتف ��اق اوبك بال� ��ص وذلك
لال�ضطراب ��ات املالي ��ة وال�سيا�سي ��ة الت ��ي
يعي�شها .
وق ��ال ع�ل�اوي ان قبول الع ��راق بخطة اوبك
بتقلي� ��ص االنت ��اج دون اخ ��ذ املنظم ��ة بنظر
االعتب ��ار االو�ضاع االقت�صادي ��ة وال�سيا�سية
لل ��دول االع�ض ��اء ،قاربت ان ت�ص ��ل ملرحلة ال
تطاق �أوحت بان العراق قد يغادر املنظومة .
ويف ح ��واره ع ��ن دور الق ��وات االمريكي ��ة
يف الع ��راق ق ��ال ع�ل�اوي "ما يتعل ��ق ب�أهمية
التواج ��د االمريك ��ي ،فان ��ه حتول م ��ن كونه
عامال جوهري ��ا لال�ستقرار اىل كونه تواجدا
�شكلي ��ا حل ��د م ��ا" .كان ��ت للوالي ��ات املتحدة
 3,000جن ��دي يف الب�ل�اد ،ولك ��ن اعداده ��ا
�ستتقل� ��ص اىل  2,500يف كانون الثاين قبل
تن�صيب جو بايدن .
م�ست�ش ��ار االم ��ن الوطن ��ي قا�س ��م االعرجي،
ق ��ال ان �سيا�س ��ات الوالي ��ات املتح ��دة دفعت
باملجاميع امل�سلحة يف العراق اىل الت�صعيد.
وق ��ال انه بدون �شك اق ��دام الواليات املتحدة
عل ��ى قت ��ل نائب قائ ��د احل�ش ��د ال�شعب ��ي ابو
مهدي املهند� ��س وقائد فيلق القد�س االيراين
قا�س ��م �سليماين قد جع ��ل الو�ضع يف العراق
ا�سو�أ ،م�شريا اىل ان العراق كان �ضحية هذه
النزاعات واحلروب االقليمية .

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

ل�شع ��ب �إقليم كرد�ستان" .و�أك ��د �أن "الت�أخري يف كرد�ست ��ان "موق ��ف املمثل ��ة اخلا�ص ��ة للأم�ي�ن
�إر�س ��ال ج ��زء من ح�ص ��ة �إقليم كرد�ست ��ان �سابقة الع ��ام يف العراق جين�ي�ن هيني� ��س بال�سخارت،
خط�ي�رة وانته ��اك للحق ��وق امل�شروع ��ة ل�شع ��ب والت ��ي �ش ��ددت خ�ل�ال �إفادته ��ا مبجل� ��س الأم ��ن
الإقلي ��م" .وق ��رر جمل�س وزراء اقلي ��م كرد�ستان ال ��دويل عل ��ى �أن موظف ��ي �إقلي ��م كرد�ست ��ان
"�إر�س ��ال ر�سال ��ة ر�سمي ��ة با�س ��م حكوم ��ة �إقليم لي�س ��وا موظفني للإقليم فقط ،ب ��ل هم مواطنون
كرد�ست ��ان �إىل جمل�س الوزراء االحتادي يطالبه عراقي ��ون وينبغ ��ي �أن ال ُت ��زج م�س�أل ��ة رواتبهم
فيه ��ا ب�إر�سال جزء من ح�ص ��ة الإقليم للأ�شهر ( 5يف النزاع ��ات ال�سيا�سي ��ة و�أن ال يقع املواطنون
–  )10 – 7 – 6لأنه ��ا حقوق م�شروعة لإقليم �ضحية جماعية" .وطالب جمل�س وزراء االقليم،
كرد�ست ��ان ،بينم ��ا مل تق ��م احلكوم ��ة االحتادي ��ة الأمم املتحدة واملجتمع الدويل بـ"دعم امل�ساعي
ب�إر�ساله ��ا عل ��ى الرغم من �أن ال �صل ��ة لها بقانون الرامي ��ة للتو�صل �إىل اتف ��اق جذري بني حكومة
متويل العجز املايل ل�سنة ."2020
�إقلي ��م كرد�ست ��ان واحلكوم ��ة االحتادي ��ة به ��دف
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،ث ّم ��ن جمل� ��س وزراء اقليم �ضمان امل�ستحقات املالية والد�ستورية للإقليم".

وزير الخارجية :الأميركان متواجدون في العراق
بطلب من حكومته

وزير املالية :التزامات تخفي�ض �إنتاج النفط ال تطاق وقد نغادرها

قدوم مو�سم اجلف ��اف لربكة ماء يف افريقيا،
بقوله" :حي ��ث ت�صبح فيها ال�سمكة م�سعورة
لقلة مع ��دالت االوك�سجني ...كثري من ه�ؤالء
النا� ��س ال يعرف ��ون كيف ي�ستخرج ��ون �أجرا
من هذه الربكة املت�ضائلة".
وكانت حكومة م�صطفى الكاظمي قد ت�سلمت
ال�سلط ��ة يف �أي ��ار عق ��ب احتجاج ��ات مطولة
وبع� ��ض االحي ��ان عنيف ��ة �شهدته ��ا �ش ��وارع
بغ ��داد ومناطق اخ ��رى يف الب�ل�اد وطرحت
احلكوم ��ة قبي ��ل االنتخابات املزم ��ع اقامتها
ال�سنة القادمة ورقة ا�صالح بي�ضاء �شاملة .
ق ��ال عالوي "ل ��و افرت�ضنا ان ا�سع ��ار النفط
ل ��ن ترتف ��ع ،فان اح ��د االمرين م ��ن املحتم ان
يح�صل� ..أما ان نتبع نهج فينزويال وي�صبح

م ��ن جانب ��ه ،يع�ت�رف مظه ��ر حمم ��د �صال ��ح
امل�ست�ش ��ار امل ��ايل لرئي�س جمل�س ال ��وزراء �أن
الأزمة املالية حادة وكبرية وحتتاج �إىل مبالغ
كبرية لت�أمني رواتب املوظفني واملتقاعدين.
ويلفت �إىل �أن "�أ�شكال االقرتا�ض يف القانون
متنوعة وخمتلفة منه ��ا قر�ض خارجي ومنها
م ��ا ي�س ��دد بالنف ��ط ،وكذل ��ك ق�سم �آخ ��ر يكون
ت�سديده بتنفي ��ذ م�شاري ��ع ا�ستثمارية �أو بيع
�سن ��دات" ،م�ؤك ��دا �أن " %95م ��ن القرو� ��ض

املحلي ��ة ه ��ي حكومية من م�ص ��ارف الرافدين
والر�شيد وامل�صرف العراقي للتجارة".
وق ��در قانون التمويل �إي ��رادات الأربعة �أ�شهر
الأخرية من العام اجلاري بع�شرة تريليونات
و 500ملي ��ار دين ��ار ب� �دلاً م ��ن  19تريلي ��ون
و 719ملي ��ار دينار ،كما ق ��درت اللجنة املالية
�إجمايل النفق ��ات ال�ضرورية خالل نف�س املدة
بـ  22تريليون و 500مليار دينار بدلاً من 57
تريليون و 811مليار دينار.

وزير اخلارجية العراقي ونظريه الرو�سي يف م�ؤمتر �أم�س
 بغداد /المدى
نظيره العراقي� ،أن لدى البلدين عالقات ودية قديمة،
م�شي ًرا �إلى �أن هذه العالقات لم تمنع بغداد �أبدا من
تطوير عالقات مع دول �إقليمية وغربية �أخرى.
و�أبدى وزير الخارجية الرو�سي تفا�ؤله �إزاء فر�ص
تطوير التعاون بين بالده والعراق في كافة المجاالت
ذات االهتمام الم�شترك ،م�شيرا �إلى �أن رو�سيا كانت
بحث وزير الخارجية ف�ؤاد
وال تزال تلعب دو ًرا بالغ الأهمية في �ضمان القدرات
ح�سين ،مع نظيره الرو�سي
الدفاعية للعراق وت�سليح جي�شه و�أجهزته الأمنية،
ال�سيما في �ضوء التهديدات الإرهابية القائمة في
�سيرغي الفروف في مو�سكو
البالد.
العالقات الثنائية وتطورات
وت��اب��ع" :نحن م�ستعدون لتلبية كافة احتياجات
المنطقة.
العراق من المنتجات الع�سكرية رو�سية ال�صنع".
و�أ��ش��ار الف��روف� ،إل��ى �أن وزي��ر ال��دف��اع جمعة عناد
والتقى ف�ؤاد ح�سين نظيره
�سي�صل رو�سيا قريبًا ،معربا عن قناعته ب ��أن هذه
الرو�سي� ،أم�س" ،خالل زيارته
ال��زي��ارة �ست�شمل درا�سة مف�صلة للملفات المتعلقة
�إلى مو�سكو وبحث الجانبان
بالتعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين الدولتين.
و�أك��د �أن "حكومة ب�لاده تدعم الحكومة العراقية
العالقات الثنائية والتطورات
ورئي�سها م�صطفى الكاظمي" ،مبديًا ا�ستعداد بالده
الحا�صلة في المنطقة" ،بح�سب
"لتلبية طلبات الحكومة العراقية على م�ستوى
بيان مقت�ضب لوزارة الخارجية .المعدات الع�سكرية ودعم الجي�ش العراقي".
وب���ش��أن ال�ت��واج��د االم�ي��رك��ي ق��ال وزي��ر الخارجية
ال�ع��راق��ي خ�لال ال�م��ؤت�م��ر ال�صحفي� ،إن "القوات
من جانبه� ،أك��د وزي��ر الخارجية الرو�سي �سيرغي الأميركية الموجودة في العراق ت ��ؤدي مهام وفق
الفروف �أن بالده تتطلع �إلى زيارة رئي�س الوزراء طلب الحكومة العراقية ،تتعلق بمكافحة الإره��اب،
م�صطفى الكاظمي �إلى مو�سكو.
ومطاردة التنظيمات الإرهابية".
�أعرب وزير الخارجية الرو�سي �سيرغي الفروف عن و�أ�ضاف ح�سين" :ن�شكر الحكومة الرو�سية للتعاون
ا�ستعداد مو�سكو لتلبية �أي طلب �ستتلقاه من قبل معنا لمكافحة االرهاب" .و�أكد في الوقت ذاته �إلى �أن
العراق في مجال الت�سليح.
"وزير الدفاع العراقي �سيزور مو�سكو و�سيناق�ش
و�أك��د الف ��روف� ،أث�ن��اء م�ؤتمر �صحفي م�شترك مع الملفات الع�سكرية".

�سكرتري التحرير الفني
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عمليات اغتيال م�ستمرة
في بلدة الدخول �إليها
بـ"باج خا�ص"!
 بغداد /متيم احل�سن
بطريقة تثري ال�ش ��ك ينفذ م�سلحون يعتقد
انهم دواع�ش ،عمليات اغتيال متكررة يف
بلدة تق ��ع جنوبي �صالح الدين  -الدخول
اليها ي�شبه الدخ ��ول لبع�ض منافذ املنطقة
اخل�ض ��راء يف بغ ��داد -وي�صي ��ب جن ��ودا
�آخري ��ن يف �ش ��رق املدين ��ة رغ ��م الظ�ل�ام
ال�شديد.
وك�شف ��ت (امل ��دى) يف �سل�سل ��ة تقاري ��ر
�سابق ��ة ،عن وج ��ود نح ��و  2000م�سلح
(داع� ��ش) يتوزع ��ون بني اط ��راف كركوك
و�ص�ل�اح الدي ��ن واالنب ��ار ،ا�ستطاع ��وا
اخ�ت�راق اجه ��زة امني ��ة ت�س ��رب له ��م
معلوم ��ات ح ��ول حرك ��ة الق ��وات االمنية
واحلمالت الع�سكرية.
ويف �آب املا�ض ��ي ،اعلن ��ت االمم املتح ��دة
وج ��ود � 10آالف عن�ص ��ر تاب ��ع لتنظي ��م
داع� ��ش مازال ��وا يتواجدون ب�ي�ن �سوريا
والع ��راق ،وبح�سب التقدي ��رات العراقية
ان � 4آالف م�سل ��ح م ��ازال ن�شطا يف البالد
و � 8آالف �آخري ��ن ت�صنف �ضمن "اخلاليا
النائمة".
وتتح ��رك "اخلالي ��ا" ،بح�س ��ب م�ص ��ادر،
يف ال�شهري ��ن املا�ضيني ،جلم ��ع معلومات
ع ��ن "ا�صدق ��اء الق ��وات االمني ��ة" يف
ال�سنية ،من احل�شد
املناط ��ق ذات الغالبية ُ
الع�شائ ��ري واملتعاون ��ون م ��ع احلكوم ��ة
واملوظفني.
م�س ��اء الثالث ��اء ،هاج ��م م�سلح ��ون يعتقد
انه ��م تابع�ي�ن لتنظي ��م داع� ��ش منطق ��ة
املزاريع يف ي�ث�رب جنوبي �صالح الدين،
وا�ستهدف ��وا منزل �ضابط رفيع يف وزارة
الداخلية ،وقتلوا وا�صابوا  3من �أقاربه.
الهج ��وم بح�س ��ب م�ص ��در حمل ��ي مطل ��ع،
ج ��رى يف ال�ساعة العا�ش ��رة والن�صف من
م�س ��اء ذلك اليوم ،وهو وق ��ت مف�ضل لدى
امل�سلحني و�سبق ان �شنوا هجمات بنف�س
الوق ��ت يف ي�ث�رب ،حي ��ث تخ�ض ��ع ه ��ذه
املدينة الجراءات امنية غري م�سبوقة.
�ضيوف العقيد

يقول امل�ص ��در لـ(املدى) ان "العقيد بهلول
املزروع ��ي قائ ��د مركز �شرط ��ة ال�سالم يف
ي�ث�رب مل يك ��ن يف منزله حلظ ��ة الهجوم،
و�أثن ��اء خ ��روج �ضيوف املزروع ��ي الذين
كان ��وا بزي ��ارة ل�شقيق ��ه ال ��ذي ي�سكن معه

يخ�شون تكرار
االعتقال وي�شكون
�صعوبة �إعادة ا�ستخراج
وثائقهم الثبوتية

الأمن مرتبك في �صالح الدين" :مناطق حرام" بين ع�شائر يثرب
وداع�ش يهاجم الطوز ب�سالح ال يملكه الجي�ش

بنف�س املن ��زل ،اطلق ��وا الر�صا�ص وقتلوا
 2وا�صابوا �شخ�صا واحدا ،وهم جميعهم
من �أبناء عمومته" .واحلادث االخري ،هو
الهج ��وم ال�سابع الذي ينف ��ذه التنظيم يف
ت�شرين الثاين احل ��ايل �ضد متعاونني مع
الق ��وات االمني ��ة واحلكوم ��ة يف املناطق
ال�سنية.
ذات االغلبية ُ
وقت ��ل "داع� ��ش" االح ��د املا�ض ��ي ،موظفا
يعم ��ل يف جن�سية الرطب ��ة ،جنوب غربي
الرم ��ادي ،و�أحرق ��وا �سيارت ��ه ،بع ��د ان
ن�صبوا �سيطرة وهمية يف منطقة ال�صكار
على خ ��ط املرور ال�سريع الق ��ادم من منفذ
طريبي ��ل ،م ��ا ادى بع ��د ذل ��ك اىل اتخ ��اذ
ال�سلطات هناك قرارا باغالق الطريق 13
�ساعة يوميا للحد من الهجمات.
وقتل التنظي ��م اجلمعة املا�ضي ��ة� ،ضابطا
برتب ��ة رفيعة وع ��ددا من مقاتل ��ي احل�شد
الع�شائ ��ري بينه ��م ا�شق ��اء و�أق ��ارب يف
هجوم نفذه بقربة امل�سحك �شمايل �صالح
الدين.
واختطف وقتل التنظيم منذ بداية ال�شهر
احلايل� 36 ،شخ�صً ا (مع حادث املزاريع)
م ��ن املتعاون�ي�ن م ��ع االجه ��زة االمني ��ة
وموظف�ي�ن .و�سب ��ق وان ك�شف ��ت (املدى)
انه مبرور الذك ��رى ال�سنوية الأوىل ملقتل
زعي ��م داع� ��ش �أب ��و بك ��ر البغ ��دادي ،د�شن
التنظيم خطة جديدة ت�ستهدف املتعاونني
مع احلكومة من �أبناء �شمال بغداد.
ويف  27ت�شري ��ن الأول  ،2019قت ��ل
البغ ��دادي بغ ��ارة �أمريكي ��ة عل ��ى �شمايل
�سوري ��ا ،بع ��د �سن ��وات م ��ن اختفائ ��ه عن
الأنظار.
ويطل ��ق التنظي ��م ا�س ��م "املرتدي ��ن" على
الأ�شخا�ص الذي ��ن يتعاملون مع احلكومة
يف املناط ��ق املح ��ررة ،يف �إ�ش ��ارة اىل
ال�سن ��ي ل�صال ��ح
تراجعه ��م ع ��ن املذه ��ب ُ
ال�شيع ��ي ال ��ذي متثل ��ه احلكوم ��ة بح�سب
وجهة نظر امل�سلحني.

قوة امنية
يف �صالح
الدين..
�أر�شيف

مب�سافة  300كم.
يق ��ول ابو حربي ،وه ��و احد �سكان يرثب
ال ��ذي توا�صلت معه (امل ��دى) ان "املنطقة
تخ�ض ��ع الج ��راءات امني ��ة �شدي ��دة ت�شبه
االج ��راءات التي ن�سمع عنه ��ا يف املنطقة
اخل�ض ��راء يف بغ ��داد" .ويحم ��ل �س ��كان
ي�ث�رب هوي ��ات تعريفي ��ة خا�ص ��ة (ب ��اج)
منطقة عازلة
متنحهم حق الدخول اىل املدينة.
يف ي�ث�رب التي عاد اليها ع ��دد من ال�سكان وي�ضيف ابو حربي وهو موظف متقاعد:
ب�ش ��كل حذر بعد موج ��ات عنف جرت بني "ال ميك ��ن الدخ ��ول اىل املدين ��ة ب ��دون
بع� ��ض الع�شائر اعقبت عملي ��ات التحرير تلك الهوي ��ة ،واي زائر ي�أت ��ي ال ت�سمح له
م ��ن �سيط ��رة داع� ��ش ،مازال ��ت هن ��اك القوات االمنية بالدخول اال بعد االت�صال
هواج� ��س م ��ن جت ��دد اال�شتب ��اكات ،حيث بال�شخ� ��ص ال ��ذي ين ��وي زيارت ��ه والت�أكد
ت�ض ��ع الق ��وات االمني ��ة "منطق ��ة ح ��رام" منه".
فا�صلة ب�ي�ن الع�شائ ��ر ال�سني ��ة وال�شيعية وحتري تلك الإج ��راءات ال�سكان يف كيفية

مرور امل�سلحني رغم الإغالق ال�شديد ،كما
كان ��ت قوة م ��ن "�سوات" التابع ��ة لوزارة
الداخلي ��ة قد و�صل ��ت قب ��ل ا�سبوعني اىل
ي�ث�رب ،بعد مقتل مدنيني اثنني يف حديقة
املن ��زل االمامية ،وبعد اي ��ام تعر�ض منزل
عناد العزاوي رئي�س الناحية اىل ر�شقات
ر�صا�ص ،دون �إ�صابات.
وال ي�ستبع ��د ال�س ��كان ان تك ��ون جمامي ��ع
م�سلح ��ة "غ�ي�ر داع� ��ش" ،متورط ��ة يف
تل ��ك الهجم ��ات ،كم ��ا ح ��دث يف "جم ��زرة
الفرحاتي ��ة" .وم�ضى اكرث م ��ن �شهر على
مقتل � 8أ�شخا�ص م ��ن بلدة الفرحاتية يف
يرثب جنوب تكريت واختطاف � 4آخرين
بينه ��م ح�ش ��د ع�شائري ،على ي ��د جماعات
م�سلح ��ة ،دون ان تعل ��ن احلكوم ��ة نتائج

الو�صمة االجتماعية تالحق �أ�سر عنا�صر
داع�ش بعد الت�أكد من ملفهم الأمني

 متابعة /املدى
ح ��ذرت منظم ��ة العف ��و الدولي ��ة
(�أمن�ست ��ي) يف تقري ��ر له ��ا ،م ��ن
"املخاط ��ر" الت ��ي يتعر� ��ض له ��ا
النازحون العراقي ��ون الذين ي�شتبه
يف �صلتهم بتنظيم داع�ش.
وقال ��ت املنظم ��ة �إن �آالف النازح�ي�ن
العراقي�ي�ن امل�شتب ��ه يف �صالته ��م
بـداع� ��ش و"الذين �سبق �أن تعر�ضوا
لالحتج ��از التع�سف ��ي واالختف ��اء
الق�س ��ري واملحاكم ��ات اجلائ ��رة
�أ�صبح ��وا الي ��وم عر�ض ��ة ملزي ��د من
املخاط ��ر ،نظ ��را مل�ض ��ي ال�سلط ��ات
العراقي ��ة ُقد ًم ��ا يف �إغ�ل�اق خميمات
النازح�ي�ن ،بالرغم من �شتى العقبات
الت ��ي تعرت� ��ض عودتهم ب�ش ��كل �آمن
وكرمي ومُ�ستدام".
ويك�ش ��ف تقرير "�أمن�ستي" ،ال�صادر
بعنوان "مو�صوم ��ون مدى احلياة:
العراقي ��ون النازح ��ون يف حلق ��ة
مُفرغ ��ة م ��ن االنته ��اكات واملعاناة"،
كي ��ف توا�ص ��ل احلكوم ��ة "و�ص ��م"
النازح�ي�ن امل�شتب ��ه يف �صالته ��م
بالتنظيم.
ومن �أمثلة تلك املعاناة "منع �أو �إعاقة
ح�صولهم على الوثائق املدنية ،التي
تعترب �ضروري ��ة للتوظيف والتعليم
ولتلق ��ي اخلدم ��ات واملزاي ��ا الت ��ي
تقدمها الدولة ،وكذلك حلرية التنقل.
وال يزال �أفراد من �آالف العائالت يف
�شتى �أنح ��اء العراق يجهلون م�صري
ومكان ذويهم الذي ��ن اختفوا" ،وفقا
للتقرير.
وم�ض ��ت ال�سلط ��ات العراقي ��ة قدم ��ا
يف �إغ�ل�اق خميم ��ات النازحني" ،ما
يُع ّر�ض للخطر فعليا �آالف النازحني
الذين انته ��ى بهم املطاف للعي�ش يف
مالج ��ئ حمفوف ��ة باخلط ��ر� ،أو تت ��م
�إعادتهم �إىل مناطقه ��م الأ�صلية على
الرغم من خم ��اوف بع�ضهم ب�أنهم لن
يكونوا يف �أمان هناك".

التحقيق حتى الآن.
قنا�ص حراري

ويف نف� ��س ليلة هج ��وم "املزاريع" هاجم
التنظي ��م منطقة اخ ��رى يف �شرقي �صالح
الدي ��ن تبع ��د ع ��ن االوىل نح ��و  90ك ��م،
وا�شتبك مع القوات الأمنية ملدة �ساعة.
ويقول ر�ضا حممد ،رئي�س اللجنة االمنية
يف جمل� ��س ق�ض ��اء طوزخرماتو (املنحل)
لـ(امل ��دى)" :يف و�س ��ط الظ�ل�ام ال�شدي ��د
يهاج ��م داع� ��ش الثكن ��ات وال�سيط ��رات
االمنية يف مناط ��ق متتد من �شرق تكريت
اىل جنوبي كركوك".
ور�شق م�سلحون ،ال يعرف عددهم ،م�ساء
الثالث ��اء �سيطرة امني ��ة يف منطقة تعرف

اقت�صاديون� :أ�ضرار ان�سحاب الأمريكان من العراق كبرية
 متابعة /املدى

قال اقت�صاديون وحمللون �إن
"الأ�ضرار غري املنظورة" الن�سحاب
القوات الأمريكية على االقت�صاد
العراقي قد تكون كبرية ،يف وقت
يرتنح اقت�صاد البالد حتت وط�أة
انخفا�ض �أ�سعار النفط وتقليل
معدالت الت�صدير و�أزمة فايرو�س
كورونا.

خميمات عوائل داع�ش� ..أر�شيف
وقال ��ت ل�ي�ن معل ��وف ،نائب ��ة مديرة
املكت ��ب الإقليم ��ي لل�ش ��رق الأو�س ��ط
و�شم ��ال �إفريقي ��ا يف منظم ��ة العفو
الدولي ��ة� ،إنه "يجب عل ��ى ال�سلطات
العراقي ��ة وحكومة �إقلي ��م كرد�ستان
معاجل ��ة م�س�أل ��ة العق ��اب اجلماع ��ي
امل�ستمر للنازحني باعتبار ذلك جزءا
ال يتجز�أ من �أي خطة وطنية لإغالق
املخيم ��ات ،الت ��ي تعت�ب�ر حاليا املالذ
الوحيد لآالف الأ�شخا�ص".
و�أ�ضاف ��ت �أن "معاجلة ه ��ذه املظامل
هي ال�سبي ��ل الوحيد ل�ضم ��ان عودة
النازح�ي�ن ب�ش ��كل �آم ��ن وك ��رمي،
وبخ�ل�اف ذلك ف�س ��وف ي�ستمر خطر
تر�سي ��خ �أمن ��اط الأفع ��ال الت ��ي ُتعد
مبثابة بذور ملزيد من حلقات العنف
يف امل�ستقبل".
وقالت املنظم ��ة �إن الأ�شخا�ص الذين
ي�شتب ��ه يف �صالته ��م بـداع�ش وكذلك
�أقاربه ��م الذي ��ن يتعر�ض ��ون للو�صم
والعق ��اب عل ��ى ح ��د �س ��واء" ،لطاملا
واجهوا عقبات �شت ��ى يف ا�ستخراج
�أو جتدي ��د �أو ا�ستب ��دال الوثائ ��ق

املدنية".
ود�أب �أفراد قوات الأمن املتواجدين
يف مديري ��ات الأح ��وال املدنية على
م�ضايقة وترهيب �أولئك الأ�شخا�ص،
الذي ��ن ق ��ال كث�ي�رون منه ��م �إنهم لن
يحاولوا مرة �أخ ��رى احل�صول على
وثائقه ��م املدني ��ة لك ��ي يتجنبوا تلك
املعاملة ،بح�سب املنظمة.
وم ��ن �ش� ��أن قي ��ام ال�سلط ��ات بو�صم
�شخ� ��ص م ��ا ب�أنه ي�شتب ��ه يف انتمائه
�إىل داع� ��ش �أن يجعل ��ه "عُر�ض ��ة
للعن ��ف� ،أو للن ��زوح م ��رة �أخرى� ،أو
لعوائ ��ق �أخ ��رى حت ��ول دون متتعه
مب�ستقب ��ل �آم ��ن ،حت ��ى و�إن كان ق ��د
�صدر حك ��م برباءته م ��ن ارتكاب �أي
جرمية".
و�أع ��رب جمي ��ع الرج ��ال وال�صبي ��ة
الذي ��ن �أُف ��رج عنه ��م م ��ن احلجز يف
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،مم ��ن حتدثوا �إىل
املنظم ��ة ،ع ��ن تخوفهم م ��ن �أن يعاد
اعتقاله ��م جم ��ددا عل ��ى �أي ��دي قوات
الأم ��ن التابعة للحكوم ��ة االحتادية،
و�أن يتعر�ضوا للتعذيب �أو غريه من

�ضروب املعاملة ال�سيئة واملحاكمات
اجلائ ��رة �إذا حاول ��وا الع ��ودة �إىل
دياره ��م يف حمافظ ��ات كرك ��وك
ونينوى و�صالح الدين.
ويف مقاب�ل�ات ملنظم ��ة العف ��و م ��ع
معتقل�ي�ن �سابقني و�أه ��ايل �أ�شخا�ص
ُقب� ��ض عليه ��م ب�سب ��ب اال�شتب ��اه يف
انتمائه ��م �إىل داع� ��ش وكذل ��ك م ��ع
بع� ��ض الن�س ��اء املعي�ل�ات لأُ�سر ،قال
ه� ��ؤالء �إنهم ي�شعرون ب� ��أن خميمات
النازح�ي�ن داخليا يف �إقليم كرد�ستان
ويف نين ��وى ،حي ��ث يقيم ��ون ،ه ��ي
املالذ الوحيد لهم بالنظر �إىل خماطر
االنته ��اكات الت ��ي يتعر�ض ��ون له ��ا
خارج املخيمات.
معل ��وف قال ��ت ،م ��ن جانبه ��ا� ،إن
"احلكومة العراقية ترغب يف �إعادة
النازح�ي�ن داخلي ��ا ب�إخراجه ��م م ��ن
املخيم ��ات التي يقيم ��ون فيها حاليا،
وذل ��ك يف �إطار �سعيه ��ا �إىل طي هذه
ال�صفحة امل�ؤملة من �صفحات النزاع.
ولك ��ن ،يتعينّ عليها وهي تقوم بذلك
�أال ُتع ِّر�ض ه�ؤالء العائدين للخطر".

ع�سكريا بـ"النهاي ��ات ال�سائبة" مل�س�ؤولية
قط ��اع احل�ش ��د ال�شعب ��ي يف الل ��واء 2
والفوج الرابع مغاوير اجلي�ش يف منطقة
ب�سطاملي جن ��وب الط ��وز ،ت�سبب مبقتل
جندي وا�صابة � 3آخرين.
وبع ��د الهج ��وم تق ��دم اجلي� ��ش لتفتي� ��ش
املنطق ��ة التي يبلغ عر�ضه ��ا  2كم ،ما ادى
اىل انفجار عبوة نا�سف ��ة ،لكنها مل ت�سبب
وقوع اي ا�صابات.
وا�ض ��اف حمم ��د" :ا�ستم ��ر اال�شتباك ملدة
�ساع ��ة ،والقوات ال ترى اجله ��ة املهاجمة
النها تطلق الر�صا�ص من منطقة فيها بزل
واحرا�ش عالية ،كم ��ا ي�ستخدمون قنا�صا
حراريا".
امل�س� ��ؤول االمني ،يق ��ول ان اغلب القوات

يف طوزخرمات ��و ،بحاج ��ة اىل مث ��ل ذل ��ك
القنا�ص ،حيث يتيح وجوده بيد التنظيم
ك�ش ��ف كل مواق ��ع القوات االمني ��ة "بينما
نحن ال نراه ابدا يف الليل".
وي�ت�راوح �سعر القطع ��ة الواحدة لل�سالح
(القنا�ص احل ��راري) بني � 10آالف دوالر
و 30ال ��ف دوالر ،ح�س ��ب دق ��ة الت�صويب
وو�ضوح الر�ؤية.
وينتقد ر�ض ��ا حممد� ،إج ��راءات التفتي�ش
والتم�شي ��ط يف حمي ��ط طوزخرمات ��و،
ويقول ":هناك نحو  100كم مربع فارغة
من القوات متتد م ��ن منطقة الزركة �شرق
تكريت اىل جنوبي كرك ��وك ،وامل�سلحون
يهرب ��ون اثن ��اء احلم�ل�ات الع�سكري ��ة
ويعودون بعد ذلك".

وق ��ال اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي ب ��راء �ش ��نان �إن
"ان�س ��حاب الق ��وات الأمريكية دفع �ش ��ركات
مث ��ل �إك�س ��ون موبي ��ل للتفك�ي�ر باالن�س ��حاب
م ��ن م�ش ��اريع مهم ��ة يف حق ��ول النف ��ط
جنوب ��ي الع ��راق" ،م�ضيف ��ا :ه ��ذه خ�س ��ارة
مبا�ش ��رة لالقت�صاد ،و�أي�ضا خ�س ��ارة لل�سمعة
اال�ستثمارية للبالد.
ونقل ��ت �صحف ومواق ��ع �أمريكية متخ�ص�صة
باالقت�ص ��اد ،منها بلوم�ب�رغ و�أناليز ماركيت،
�أنب ��اء ع ��ن �أن �ش ��ركات �صيني ��ة تدر� ��س

قوة امريكية يف العراق�..أر�شيف

اال�ستحواذ على ن�سبة  38باملئة التي متتلكها
�إك�س ��ون موبي ��ل يف �صفق ��ة حق ��ل القرنة يف
الب�صرة جنوبي العراق.
ونقل ��ت �إك�س ��ون موبي ��ل �إدارة عملياته ��ا �إىل
الإم ��ارات يف ع ��ام  2019بع ��د تهدي ��دات
تعر� ��ض لها فري ��ق عملها يف الع ��راق ،قبل �أن
تع ��ود بعدها ب�أيام �إث ��ر �ضمانات �أمنية قدمت
لل�شركة.
ويق ��ول �شن ��ان �إن ال�ش ��ركات الأمريكي ��ة
"مغام ��رة" ع ��ادة ،وتعمل يف ظ ��روف �سيئة
�أمني ��ا بالن�سب ��ة لل�ش ��ركات العاملي ��ة الأخرى،
وان�سحابه ��ا يعطي م�ؤ�شرات عن مدى "�سوء
الأو�ض ��اع" يف الع ��راق كم ��ا �أنه ق ��د يعني �أن
حق ��ل النف ��ط ب�ص ��ورة عام ��ة غ�ي�ر م�ضمون،
وهذا خطر ج ��دا يف بلد يعتم ��د بالكامل على
املوارد النفطية.
وبالن�سب ��ة للخبري االقت�صادي ح�سن الأ�سدي
ف�إن ان�سحاب ال�شركة الأمريكية قد يكون غري
مرتب ��ط بان�سح ��اب قوات اجلي� ��ش الأمريكي
"يف ح ��ال كان هن ��اك حق ��ا ان�سح ��اب" كم ��ا
يق ��ول ،م�ضيف ��ا �أن "الغالبي ��ة العظم ��ى م ��ن
اال�ستهداف ��ات والعرقلة لل�شركات النفطية يف
الع ��راق كانت م ��ن ن�صيب ال�ش ��ركات النفطية
الأمريكي ��ة ،وهذا ي�صب مب�صلح ��ة مناف�سيها
ال�صيني�ي�ن والرو�س الذين كان ��وا �أكرث �أمانا
وقدرة وابتعادا عن اال�ستهداف".

وبح�س ��ب الأ�س ��دي ف� ��إن "�إبع ��اد الع ��راق عن
ال�شراكة مع امل�ؤ�س�س ��ات االقت�صادية الغربية
و�إجباره عل ��ى اقت�صار عالقات ��ه االقت�صادية
مع ال�شرق ي�ضر باقت�صاده ب�صورة كبرية".
ويق ��ول املحل ��ل ال�سيا�س ��ي العراق ��ي ،ن�صار
ال�سهي ��ل ،ملوق ��ع (احل ��رة) �إن "النفط مرتبط
بال�سيا�س ��ة� ،إذا ان�سح ��ب اجلي� ��ش الأمريكي
وال�ش ��ركات الأمريكية من العراق ،فهذا يعني
بالت�أكي ��د تراجع �أهمية الع ��راق يف ح�سابات
ال�سيا�س ��ة الأمريكية ،وهذا ما قد يكون �سلبيا
بالن�سبة للعراقيني".
لكن ال�سهي ��ل ي�ستدرك بالق ��ول �إن "ال�سيا�سة
تتغ�ي�ر دائم ��ا ،والع ��راق ميتل ��ك موقع ��ا
�سرتاتيجي ��ا وث ��روات �ضخم ��ة جتع ��ل م ��ن
ال�صع ��ب جتاهل ��ه ،خا�ص ��ة �أن و�ص ��ول
القا�صف ��ات الأمريكي ��ة �إىل ال�ش ��رق الأو�س ��ط
والتغيريات التي جتريه ��ا القوات الأمريكية
عل ��ى مواقع انت�شارها ت�ش�ي�ر �إىل �أن �شيئا قد
يحدث يف �أي وقت".
و�أث ��ار �إع�ل�ان الرئي� ��س الأمريك ��ي دونال ��د
ترام ��ب� ،سح ��ب ق ��وات �إ�ضافي ��ة م ��ن العراق
و�أفغان�ستان خماوف م ��ن ت�أثر �أداء التحالف
�ضد داع�ش.
وقال اخلبري الع�سكري وال�سرتاتيجي اللواء
الركن املتقاعد ماج ��د القي�سي� ،إن "ترامب مل
ي�أخذ ر�أي احللف ��اء عندما قرر االن�سحاب يف
�شه ��ر كان ��ون الأول م ��ن العام املا�ض ��ي ،رغم
اعرتا� ��ض البنتاغ ��ون واحللف ��اء ،حي ��ث �أن
وجود الأخريين مرتبط بالوجود الأمريكي،
وب�سب ��ب ه ��ذا االعرتا� ��ض مت ��ت �إقال ��ة وزير
الدفاع الأمريكي".
وتابع القي�س ��ي بالقول" :هناك  3200جندي
�أمريك ��ي يف العراق ،وما ب�ي�ن � 800إىل 900
جندي يف ال�شرق ال�سوري� ،سوف يخف�ضون
�إىل  2500جن ��دي كمرحلة �أوىل� ،أما املرحلة
الثاني ��ة ف�سيتم فيها االن�سحاب من قاعدة عني
الأ�س ��د� ،أما املرحلة الثالث ��ة ف�ستخ�ضع �إىل ما
حتدده االنتخابات الرئا�سية الأمريكية".
و�أ�ض ��اف القي�س ��ي قائ اً
�ًل �" :إذا م ��ا �شع ��ر
ترامب ب� ��أن بايدن هو من �سيت�سل ��م الرئا�سة
الأمريكي ��ة ،عنده ��ا �سيق ��وم ب�سح ��ب القوات
الأمريكي ��ة م ��ن الع ��راق ،ك ��ي يح ��رج باي ��دن
وي�ض ��ع �أمام ��ه العراقي ��ل ،فهن ��اك خ�شية من
قي ��ام ترام ��ب باتخ ��اذ ق ��رارات ق ��د حت ��رج
الوالي ��ات املتح ��دة خ�ل�ال هذي ��ن ال�شهرين".
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�إعالن مناق�صة حملية رقم  /3م  /ك ب م 2020 /
�شراء مطحنة ع�صف مع منظومة تعبئة (وحدة متكاملة)

ا�ستناداً لقانون املزايدات و املناق�صات اخلا�صة باالوقاف
املرقم  45ل�سنة 1969

تعل��ن هيئة إدارة واس��تثمار أموال الوقف الس��ني عن اجراء مزايدة علنية ف��ي ديوان الوقف
الس��ني  /القاعة املركزية في منطقة الس��بع ابكار في الساعة احلادية عشر صباحا ً لتأجير
العقار املرقم  74 / 43م  14هيبت خاتون  /بغداد بأس��لوب املس��اطحة إلنش��اء بنايه سكنيه
مكون��ه م��ن اربع��ة طوابق ( ارض��ي اول  ,ثاني  ,ثالث ) وك��راج فعلى الراغبني في االش��تراك
باملزايدة مراجعة ديوان الهيئة قبل سبعة أيام من موعد املزايدة لتثبيت موقفهم لدى قسم
االس��تثمار فـــي الهيئه لغـرض احلصــول على استمارة ش��ـروط املساطحــة لقاء مبلغ
قــدرة (  )250,000مائتان وخمسون الف دينار غير قابل للرد
يكون موعد املزايدة يوم ( االربعاء ) املوافق 2020/ 12 / 2

معاون املدير العام وكالة
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�إعــــــالن

ا�ستناداً لقانون املزايدات و املناق�صات اخلا�صة باالوقاف
املرقم  45ل�سنة 1969

تعل��ن هيئة إدارة واس��تثمار أموال الوقف الس��ني عن اجراء مزايدة علنية ف��ي ديوان الوقف
الس��ني  /القاعة املركزية في منطقة الس��بع ابكار في الساعة احلادية عشر صباحا ً لتأجير
العقار املرقم  43م  31م  14هيبت خاتون  /بغداد بأس��لوب املس��اطحة إلنشاء بنايه سكنيه
مكونه من ثالث طوابق ( ارضي اول  ,ثاني ) وكراج فعلى الراغبني في االشتراك باملزايدة مراجعة
ديوان الهيئة قبل سبعة أيام من موعد املزايدة لتثبيت موقفهم لدى قسم االستثمار فـــي
الهيئه لغـرض احلصــول على اس��تمارة شـروط املساطحــة لقاء مبلغ قــدرة ( )250,000
مائتان وخمسون الف دينار غير قابل للرد.
يكون موعد املزايدة يوم ( االربعاء ) املوافق 2020/ 12 / 2

تعلن الش��ركة العامة لكبريت املشراق احدى تش��كيالت وزارة الصناعة واملعادن عن إعالن مناقصة محلية ضمن
املوازنة التشغيلية لعام  2020وحسب التعليمات والشروط الفنية املطلوبة والوثائق القياسية املرافقة ملستندات
املناقصة وبكلفة تخمينية قدرها ( 230.000.000دينار) (فقط مائتان وثالثون مليون دينار).
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملكاتب وأصحاب اخلبرة واالختصاص حصرا ً تقدمي عطاءاتهم
خالل اوقات الدوام الرس��مي في مقر الش��ركة العامة لكبريت املشراق حصرا ً وخالل موعد اقصاه الساعة الثانية
عش��رة ظهرا ً من ي��وم الثالثاء املواف��ق  2020/12/8على ان تقدم العط��اءات في ثالث ظروف مغلق��ة (فني  /جتاري/
مستمس��كات) مختومة ومثبت عليها اس��م مقدم العطاء وعنوانه ورقم الهاتف واس��م ورقة املناقصة مرفقا ً
معها ما يلي:
 -1التامين��ات األولي��ة البالغة ( )2.300.000دينار (فقط مليونان وثالثمائة أل��ف دينار) مبوجب صك مصدق صادر من
مصرف عراقي معتمد.
 -2براءة ذمة او عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب لغرض االشتراك في املناقصة.
 -3شهادة تسجيل وتأسيس الشركة وهوية تصنيف املقاولني.
 -4وصل شراء املناقصة النسخة األصلية.
وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او منع للتجوال يكون الغلق في اول يوم يليه من ايام الدوام الرسمي
وفي الوقت نفسه .للحصول على شروط املناقصة ومواصفاتها الفنية مراجعة مقر الشركة في املشراق  45 /كم
جنوب املوصل او مكتب املتابعة في بغداد الكائن في البتاوين  /شارع مستشفى السعدون األهلي  /عمارة شركة
املالحة العربية  /الطابق األول لقاء مبلغ قدره ( 100000دينار) (فقط مائة ألف دينار) غير قابلة للرد.
وملزيد من االستفس��ار يرجى زيارة موقع الش��ركة في محافظة نينوى أو االطالع على موقع الش��ركة االلكتروني
وروابط االتصال ادناه:
العنوان :جمهورية العراق االحتادية  /محافظة نينوى  /ناحية الشورة ( )45كم جنوباً.
عنوان املوقع االلكترونيhttp:// www.mishraq.industry.gov.iq :
البريد االلكترونيmshrakebrt@gmail.com / info@mishraq.industry.gov.iq :
مكتب املدير العام00964-07728430870 :
املدير العام

معاون املدير العام وكالة
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 / E-mail: Gc.thiqar@yahoo.comامييل ق�سم العقود احلكومية

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

Email: isthmar@sunniaffairs.gov.iq

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

ت �سعر الك�شف امل�صادق مدة العمل
1

العنوان الرئيسي :العراق – محافظة نينوى  45كم جنوب املوصل  /مكتب بغداد  -شارع السعدون عمارة شركة املالحة العربية
مقابل مستشفى السعدون األهلي.
موبايل – مكتب املدير العام  07728430870 :موبايل :مكتب بغداد 07706958146 :
موبايل :قسم االعالم والعالقات07738502015 :
البريد االلكترونيmshrakebrt@gmail.com / info@mishraq.industry.gov.iq :

املناق�صة :رقم ( )67ل�سنة  2020خطة تنمية االقاليم 2019

العدد1718 :
التاريخ2020/11/25 :
�إحلاق ًا باعالناتنا املرقمو  2014يف  2019/9/4و  187يف 2020/2/23
تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء خطوط مجاري
مع جتهيز مولد وغواطس وصاروخية ملركز مجاري الشطرة) ضمن خطة تنمية االقاليم
لعام  2019واستنادا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة
الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة
االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا
املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (الزمان ،املدى ،املشرق) وسيتم العمل عند
فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي
تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في
النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري
إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل
شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر
اخلاص باالجابات على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهرا ً من
يوم الثالثاء املصادف  2020/12/1في بناية (مديرية مجاري ذي قار) فعلى الراغبني من
الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل
والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية
حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علما ً إن سعر العطاء الواحد
(وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات
العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
1
		
مهندس مدني
1
1
			
مساح
2
ب -املتطلبات املالية :
املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع
ملبلغ اكبر او يساوي ( )56.652.000ستة وخمسون مليون وستمائة واثنان وخمسون
الف دينار عراقي.
ج  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح ،لم
يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات اململوكة للدولة (ان تثبت
انها مستقلة قانونيا ً وماليا ً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة
لصاحب العمل) ،غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا ً إلى قرار صادر من
قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).

547.363.072

Republic of Iraq
Ministry of industry and Minerals
Mishraq Sulphur Stare Company.
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جمهورية العراق
وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة لكربيت امل�شراق
ق�سم ال�ش�ؤون التجارية
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ثانياً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة
للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
ثالثاً :شهادة تاسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء
اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية العراقية.
رابعأً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف
املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول أدناه.
خامساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات
مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة من مصرف معتمد في
العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد
(ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون
نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي
ترسو عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر
من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذا ً إلى ما بعد انتهاء فترة
الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة
من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة
والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام
مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر
عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ
غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان
تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من
قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة
الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن توفير االعداد
واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم
املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون
مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد مشاركة مصادق
عليه اصوليا ً مع العطاء أو منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف
الشراكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة

عليهما على ان يتم تقدمي عقد الشراكة بينهما مصدق اصوليا ً بعد توقيع العقد خالل
مدة ال تتجاوز ( 14يوماً) من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم
معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال
اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص
التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن
قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة
االلتزام بالضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة
حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى
صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا ً من يوم الثالثاء املصادف
 2020/12/7إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود احلكومية في مقرها
الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة
االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا ً رقما ً وكتابة وان
يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب
وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم
الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزما ً
واصوليا ً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة
السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان احملافظة اجلديد في شارع
االمام علي (ع) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة
رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم
الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16على الطرف الثاني تقدمي تعهد مصدق من قسم الشؤون القانونية في ديوان
محافظة ذي قار يتضمن املباشرة واالستمرار بالتنفيذ بدون املطالبة بأي متويل حلني
اإلجناز أو توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
 -17تسدد مبالغ املشروع املذكور ادناه حلني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

ناظم حميد الوائلي
حمافظ ذي قار

ا�سم امل�شروع

الدائرة امل�ستفيدة

املوقع

الت�أمينات املطلوبة/
بالدينار

الت�صنيف على الأقل

�سعر العطاء
بالدينار

انشاء خطوط مجاري مع جتهيز مولد وغواطس وصاروخية
ملركز مجاري الشطرة

مديرية مجاري ذي قار

الشطرة

 %1من قيمة الكشف
التخميني

انشائية عاشرة

 100.000ألف دينار
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رياضة

 4مواجهات قوية في افتتاح الجولة الخام�سة من الدوري الممتاز

كلمة صدق
 حممد حمدي

 دي�������رب�������ي ب�����������ص�����ري م����ل����ت����ه����ب ب�����ي�����ن ال�����م�����ي�����ن�����اء ون������ف������ط ال����ب���������ص����رة
 بغداد  /حيدر مدلول
جت ��ري  4مواجه ��ات قوي ��ة عل ��ى مالع ��ب
العا�صم ��ة بغ ��داد واملحافظات غ ��دا اجلمعة
يف افتت ��اح مناف�س ��ات اجلول ��ة اخلام�س ��ة
م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب ب ��دوري الك ��رة املمتاز
للمو�س ��م احل ��ايل الذي يق ��ام ب ��دون تواجد
اجلماهريعل ��ى املدرج ��ات تنفي ��ذ ًا للق ��رار
ال ��ذي �أتخذت ��ه الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احتاد
ك ��رة القدم ي ��وم الثالث والع�شري ��ن من �شهر
ت�شري ��ن الأول املا�ضي بنا ًء عل ��ى التعليمات
وال�ضواب ��ط ال�صادرة من قب ��ل اللجنة العليا
لل�صحة وال�سالمة الوطنية مبجل�س الوزراء
ملكافحة كورونا الت ��ي مت مبوجبها ا�ستكمال
الن�شاطات الريا�ضية اعتبار ًا من يوم الثاين
ع�شر من �شهر �أيل ��ول املا�ضي وفق اجراءات
احرتازي ��ة ووقائي ��ة للحف ��اظ عل ��ى �سالم ��ة
اجلميع .
ويغ ��ادر ال�شرطة لكرة الق ��دم ثالث الرتتيب
بر�صيد  8نق ��اط اىل مدينة الديوانية ملالقاة
الديواني ��ة الراب ��ع ع�ش ��ر بر�صي ��د  4نق ��اط
عل ��ى ملع ��ب الإدارة املحلي ��ة يف املحافظ ��ة
يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة ظه ��ر ًا يف مهم ��ة بغاي ��ة
الأهمي ��ة للمدرب�ي�ن هيث ��م ال�شب ��ول وق�ص ��ي
منري وخا�ص ��ة الأول الذي ب ��ات هدفه الأول
تربع فريقه على املركز الأول ب�صورة م�ؤقتة
يف ظ ��ل وج ��ود جمموع ��ة كبرية م ��ن العبي
املنتخ ��ب الوطني لك ��رة القدم الذي ��ن يعتمد
عليه ��م ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و كاتانيت� ��ش
بالت�صفي ��ات امل�شرتكة لبطول ��ة ك�أ�س العامل
لك ��رة الق ��دم  2022بقطر والن�سخ ��ة الثامنة
ع�شرة من بطولة ك�أ�س الأمم الآ�سيوية لكرة
القدم  2023بال�صني بانتظار �أن يتلقى هدية
ثمينة م ��ن فريق �أمان ��ة بغ ��داد ال�سابع ع�شر
الذي ميلك يف جعبته  3نقاط ب�إ�سقاطه فريق
الق ��وة اجلوية املت�صدر بر�صيد  10نقاط يف
اللق ��اء الذي �سيقام بينهم ��ا على ملعب بغداد
مبنت ��زه ال ��زوراء يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة ظهر
بع ��د غد ال�سبت يف خت ��ام املناف�سات رغم �أنه
�سيع ��اين كث�ي�ر ًا م ��ن �أر�ضية امللع ��ب التي مل
يتع ��ود عليها جنوم ��ه مقارن ��ه بنظرائهم من

الشرطة يفقد الصدارة من بوابة الديوانية
الأحمر الديواين الذي ��ن �أرتفعت معنوياتهم ثال ��ث ي�سه ��م يف القف ��ز اىل مرك ��ز الو�صافة
كث�ي�ر ًا بع ��د موافق ��ة الهيئ ��ة التطبيعية على رغ ��م الأزمة اخلانق ��ة التي مي ��ر بها جمل�س
الطل ��ب الر�سمي الذي تقدم به رئي�س النادي �إدارة الن ��ادي الت ��ي �أدت اىل ع ��دم ت�سل ��م
ح�س�ي�ن عل ��ي ك ��رمي العنكو�ش ��ي ال ��ذي بات الالعب�ي�ن الدفع ��ة الأوىل م ��ن مبال ��غ العقود
يواج ��ه فر�ض عقوبة جدي ��دة من قبل جلنة الر�سمي ��ة الت ��ي مت �أبرامه ��ا قبي ��ل انط�ل�اق
االن�ضباط التي �أ�ستدعته ظهر �أم�س االربعاء املناف�س ��ات نتيجة لقل ��ة امليزانية املخ�ص�صة
اىل مقره ��ا يف االحت ��اد العراق ��ي املرك ��زي م ��ن قب ��ل وزارة التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث
لكرة الق ��دم على خليف ��ة ت�صريحاته يف �أحد العلم ��ي باعتباره ��ا الراع ��ي الر�سم ��ي التي
الربام ��ج التلفزيوني ��ة بخ�صو� ��ص الغرام ��ة و�صل ��ت اىل  50ملي ��ون دينار فق ��ط ولعبت
املالي ��ة املفرو�ضة عليه البالغة خم�سة ماليني دور ًا م�ؤث ��ر ًا يف اتخ ��اذ ق ��رار االن�سح ��اب
م ��ن امل�شارك ��ة يف م�سابق ��ة ك�أ� ��س الع ��راق
دينار .
ويلتقي فري ��ق الطلبة لكرة الق ��دم اخلام�س لك ��رة الق ��دم باملو�س ��م  2021-2020م ��ن
بر�صي ��د  7نقاط عل ��ى ملع ��ب ال�ساحر �أحمد خالل ع ��دم ال�سفر اىل حمافظ ��ة ال�سليمانية
را�ض ��ي بن ��ادي الك ��رخ الرتب ��وي الريا�ضي ملواجهة فريق نريوز على ملعب ال�سليمانية
مع فريق زاخو الثالث ع�شر بر�صيد  4نقاط ال ��دويل �ضم ��ن دور  32فيم ��ا يواج ��ه فريق
الق ��ادم من حمافظة ده ��وك باقليم كرد�ستان الكهرباء العا�شر بر�صيد  5نقاط جاره فريق
يف لق ��اء ين�شد من ��ه الأول اىل ني ��ل انت�صار ال�صناعات الكهربائية �صاحب املركز الأخري

ال ��ذي ميلك نقط ��ة واحدة عل ��ى ملعب نادي
ال�صناع ��ة الريا�ضي يف م�سع ��ى لكليهما يف
حتقي ��ق نتيجة �إيجابي ��ة لتح�سني مركزيهما
يف الرتتي ��ب وخا�ص ��ة الأخري ال ��ذي ي�شكو
من خلل يف خط الهجوم عانى منه كثريا يف
اجلوالت الأرب ��ع الأوىل �إثر مغادرة الهداف
م�صطف ��ى ك ��رمي عائ ��د ًا اىل فريق ��ه ال�ساب ��ق
(�أمان ��ة بغ ��داد) وكذل ��ك يا�سر عب ��د املح�سن
�ص ��وب فريق الكرخ لكرة القدم بعد خالفهما
مع املدرب عماد عودة .
وتتج ��ه الأنظ ��ار اىل ملع ��ب الكف ��ل الأوملبي
يف حمافظة باب ��ل حيث يحت�ضن يف ال�ساعة
الرابع ��ة والرب ��ع ع�ص ��ر ًا مباراة م ��ن الوزن
الثقيل بني فريق القا�سم الثامن ع�شر بر�صيد
نقطت�ي�ن و�ضيف ��ه فري ��ق النف ��ط البغ ��دادي
احلادي ع�شر بر�صي ��د  5نقاط حيث �ستكون
الفر�ص ��ة �سانحة لتالمي ��ذ د .جا�سم جابر يف

�إح ��راز �أول ث�ل�اث نق ��اط غالي ��ة تزي ��د الغلة
اىل خم�س ��ة يقف ��زون به ��ا اىل املرك ��ز الثاين
ع�ش ��ر �أم�ل ً�ا يف مغ ��ادرة نح�س ع ��دم ت�سجيل
االنت�صارات الذي يواجهونه رغم العرو�ض
املتمي ��زة الت ��ي يقدمونها منذ بداي ��ة املو�سم
اجل ��اري بحك ��م الت�شكيل ��ة ال�شبابي ��ة الت ��ي
تطغ ��ى عليه ��م والتي تفتق ��د اىل ع ��دم توفر
عن�صر اخلربة الت ��ي كانت وراء نزيف نقاط
ب�أم�س احلاجة �إليه ��ا ومنها املباراة الأخرية
التي تعر�ضوا فيها على ملعب كربالء الدويل
مبحافظ ��ة كرب�ل�اء املقد�س ��ة اىل اخل�س ��ارة
�أم ��ام فري ��ق ال�شرط ��ة بهدف جاء ع ��ن طريق
م ��ازن فيا� ��ض يف الدقيق ��ة الت�سعني حيث مت
اعتبارهم ب�أنهم �سيكونون احل�صان الأ�سود
يف اجل ��والت املقبل ��ة م ��ن مرحلت ��ي الذهاب
والإياب من الدوري املحلي .
و�سي�شه ��د بع ��د غد ال�سب ��ت خت ��ام مناف�سات
اجلولة اخلام�سة من مرحل ��ة الذهاب ب�أقامة
�ستة لق ��اءات �أربعة منه ��ا يف ال�ساعة الثانية
ظه ��ر ًا حيث ي�ش ��د فريق نفط مي�س ��ان الثامن
بر�صيد  6نقاط الرح ��ال اىل العا�صمة بغداد
ليك ��ون �ضيف� � ًا عل ��ى فري ��ق النج ��ف التا�سع
بر�صي ��د  6نق ��اط عل ��ى ملعب ال�ساح ��ر �أحمد
را�ض ��ي بن ��ادي الك ��رخ الرتب ��وي الريا�ضي
ويلعب فريق ال�سماوة اخلام�س ع�شر بر�صيد
 4نقاط على ملعب االدارة املحلية باملحافظة
مع م�ضيفه فريق الك ��رخ اخلام�س بر�صيد 7
نقاط وتنتظر فريق الزوراء ال�سابع بر�صيد
 6نقاط رحلة �صعبة اىل ملعب التاجي عندما
يلتقي مع م�ضيفه فريق احلدود الثاين ع�شر
بر�صي ��د  4نق ��اط فيم ��ا ي�ستقب ��ل فري ��ق نفط
الو�سط الو�صيف بر�صيد  9نقاط على ملعب
كربالء الدويل مبحافظة كربالء املقد�سة يف
ال�ساع ��ة الرابعة والربع ع�ص ��ر ًا �ضيفه فريق
�أربي ��ل الثال ��ث بر�صي ��د  8نق ��اط الق ��ادم من
�إقلي ��م كرد�ستان و�ستك ��ون ال�ساعة ال�ساد�سة
والن�ص ��ف م�س ��ا ًء موع ��د ًا لديرب ��ي حمافظة
الب�ص ��رة ال ��ذي يجم ��ع فريق املين ��اء التا�سع
ع�ش ��ر بر�صي ��د نقطة واح ��دة وم�ضيفه فريق
نفط الب�ص ��رة ال�ساد�س ع�شر بر�صيد  3نقاط
على ملعب جذع النخلة باملدينة الريا�ضية

الم�شهداني :رند �سعد غير معاقبة ً
دوليا وحققت الرقم الت�أهيلي للأولمبياد
 بغداد  /املدى
�أك ��د �سع ��د امل�شه ��داين ،رئي� ��س احت ��اد
القو� ��س وال�سه ��م� ،أن م ��ا ج ��اء يف حديث
املدي ��ر التنفيذي للجن ��ة الأوملبية الوطنية
جزائ ��ر ال�سه�ل�اين ل�صحيف ��ة امل ��دى �أم�س
الأربع ��اء بخ�صو� ��ص الالعب ��ة رن ��د �سع ��د
يفتقر للمعلومة الدقيق ��ة نتيجة ال�ضغوط
االنتخابي ��ة الت ��ي دفعت رن ��د ثمنها ح�سب
قوله.
وق ��ال امل�شه ��داين للم ��دى �":إن رن ��د �سعد
حقق ��ت الرقم الت�أهيلي للم�شاركة يف دورة
الألع ��اب الأوملبي ��ة طوكي ��و  2021وه ��و
( )605نق ��اط ح�سب معيار ت�أهّ ل الالعبات
املح� �دّد م ��ن قبل االحت ��اد ال ��دويل للقو�س

وال�سه ��م ،فيم ��ا ا�ش�ت�رط عل ��ى الالعب�ي�ن
حتقيق ( )640نقطة".
�سجل ��ت رق ��م الت�أهيل
و�أ�ض ��اف �":إن رن ��د ّ
�ضم ��ن مناف�س ��ات بطولة الأندي ��ة العربية
الأوىل للقو�س وال�سهم مب�شاركة  26نادي ًا
من �سبع دول �شه ��دت حمافظة ال�سليمانية
تباريها يف �أيلول عام  ،2019وهي بطولة
ر�سمي ��ة �أداره ��ا احلك ��م ال ��دويل امل�صري
�أحم ��د قورة ،واعتم ��دت نتائجها من جلنة
امل�سابق ��ات يف االحت ��اد ال ��دويل ،ومت
�إ�شعاره برقم رند ،وبدوره ثبّت ذلك �ضمن
بياناته الدورية يف موقعه الإلكرتوين".
وذك ��ر امل�شه ��داين �أن ��ه "مل يبق �أم ��ام رند
�س ��وى امل�شارك ��ة يف بطول ��ة الع ��امل التي
�ستج ��ري يف فرن�س ��ا حزي ��ران  2021بعد

رند سعد
�إلغاء بطولة العامل يف �أملانيا كانون الأول الت�أهيل املطلوب م�سبق ًا".
املقب ��ل ب�سب ��ب ظ ��روف جائح ��ة كورون ��ا وي�ضي ��ف امل�شهداين ":بخ�صو� ��ص ت�أكيد
(كوفي ��د )19 -علم� � ًا �أن امل�شارك ��ة م ُِلزم ��ة ال�سهالين على �أن عملي ��ة �إبعاد رند تعترب
ح�س ��ب �ش ��روط االحت ��اد ال ��دويل ،لك ��ن وقائية للإجراءات االنتخابية عم ًال باملادة
نتيجته ��ا ال ت�ؤ ّثر ك ��ون الالعبة حققت رقم املادة ( )٢/٩من النظ ��ام الداخلي� ،س�أثبت

الفيفا ي�ؤكد م�شاركة  22منتخب ًا
في بطولة ك�أ�س العرب
 بغداد  /املدى
�أك ��د ال�سوي�سري جي ��اين �إنفانتينو
رئي� ��س االحتاد الدويل لك ��رة القدم
�أن  22منتخب� � ًا عربي ��ا م ��ن قارت ��ي
ا�سي ��ا و�أفريقي ��ا �أك ��دوا م�شاركته ��م
يف مناف�س ��ات بطول ��ة ك�أ� ��س العرب
 2021الت ��ي ت�ست�ضيفه ��ا العا�صم ��ة
القطرية الدوحة العام املقبل .
و�أع ��رب ع ��ن �سعادت ��ه بت�أكيد هذا
العدد الكبري من املنتخبات م�شاركته
يف امل�سابقة الت ��ي �ستقام مبارياتها
يف غالبي ��ة مالع ��ب املونديال خالل
الف�ت�رة م ��ن الأول ولغاي ��ة الثام ��ن
ع�ش ��ر م ��ن كان ��ون الأول 2021
ب�إجم ��ايل  32مباراة عل ��ى مدى 18

يوم� � ًا ،متطلع� � ًا �إىل متابع ��ة نخب ��ة
م ��ن �أف�ض ��ل منتخب ��ات املنطق ��ة يف
املناف�سة على الفوز بلقب البطولة.
و�أ�ش ��ار �إنفانتين ��و �إىل �أن ك�أ� ��س
الع ��رب �ستجم ��ع حتت رايته ��ا �أكرث
م ��ن  450ملي ��ون عرب ��ي م ��ن �أنحاء
املنطق ��ة ،معرب� � ًا ع ��ن ثقت ��ه يف �أن
البطولة اجلدي ��دة �ستعزز احلما�س
لدى اجلمهور حول الن�سخة الأوىل
م ��ن املوندي ��ال الك ��روي يف الع ��امل
العرب ��ي وال�ش ��رق الأو�س ��ط حي ��ث
�سيت ��وىل تنظي ��م البطول ��ة الفيف ��ا
واالحت ��اد القط ��ري لك ��رة الق ��دم،
واللجنة العلي ��ا للم�شاريع والإرث،
وبطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل  FIFAقطر
 ،2022وتق ��ام مناف�ساته ��ا يف نف�س

العراق يشارك في بطولةكأس العرب 2021

مواعي ��د مباري ��ات ك�أ� ��س العامل يف
قطر ،على �أن تق ��ام املباراة النهائية
لبطولة ك�أ�س الع ��رب يف  18كانون
الأول ال ��ذي يوافق الي ��وم الوطني
للدول ��ة ،وقب ��ل ع ��ام بال�ضب ��ط م ��ن
انط�ل�اق �صافرة نهائ ��ي ك�أ�س العامل
يف ملعب لو�سيل عام .2022
و�أو�ض ��ح رئي� ��س االحت ��اد الدويل
لك ��رة الق ��دم �أن ��ه �سي�ش ��ارك يف
مناف�س ��ات ك�أ� ��س الع ��رب اثن ��ا ع�شر
منتخب ًا من االحت ��اد الآ�سيوي لكرة
القدم هي قط ��ر والبحرين والعراق
والأردن والكوي ��ت ولبن ��ان وعمان
وفل�سط�ي�ن وال�سعودي ��ة و�سوري ��ا
والإم ��ارات واليم ��ن وم ��ن ب�ي�ن
منتخب ��ات االحت ��اد الأفريق ��ي لكرة
القدم ي�ش ��ارك يف البطولة ال�سودان
واجلزائ ��ر واملغ ��رب وال�صوم ��ال
وتون� ��س وج ��زر القم ��ر وجيبوتي
وم�صر وموريتانيا وليبيا.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �إىل �أن االحت ��اد
القط ��ري لك ��رة الق ��دم واالحت ��اد
ال ��دويل لك ��رة الق ��دم �أعلن ��ا يف
حزي ��ران املا�ض ��ي ع ��ن خططهم ��ا
لتنظي ��م بطول ��ة دولي ��ة للمنتخبات
العربي ��ة يف الدوح ��ة ،لتمثل حمطة
هام ��ة عل ��ى طري ��ق اال�ستع ��داد
ملوندي ��ال قط ��ر ال ��ذي �ستنطل ��ق
مناف�سات ��ه يف احل ��ادي والع�شري ��ن
من ت�شرين الثاين من عام . 2022

له ولل ��ر�أي الع ��ام �أن الالعبة غ�ي�ر معاقبة
م ��ن االحت ��اد ال ��دويل م ��ن خ�ل�ال ت�سجيل
م�شاركتها يف بطولة ك�أ� ��س العامل للقو�س
وال�سه ��م لل�ص ��االت (اونالي ��ن) ي ��وم 19
كان ��ون الأول املقبل ،و�ستتناف� ��س ر�سمي ًا
بعد دفع ر�سم اال�شرتاك دون �أية ممانعة".
و�أختت ��م �سعد امل�شه ��داين :من امل�ؤ�سف �أن
يت ��م ا�ستبعاد رن ��د �سعد ع ��ن امل�شاركة يف
انتخابات املكتب التنفيذي للجنة الأوملبية
الوطني ��ة التي جرت ي ��وم الرابع ع�شر من
ت�شري ��ن الثاين اجل ��اري ،فقد نال ��ت الثقة
قب ��ل ذل ��ك يف م�ؤمتر االنتخ ��اب التكميلي،
ولهذا ق� � ّرر احتاد القو� ��س وال�سهم امل�ضي
بالإج ��راءات الق�ضائي ��ة ل�ضم ��ان حق ��وق
الالعبة كاملة.

�إ�شارات من ريا�ضة اليوم
م� � ّرت منذ �أيام قالئل الذكرى ال�سنوية لت�أ�سي�س �أعرق ناديني يف
الع ��راق ال�شرطة وامليناء الب�ص ��ري بت�سعة عقود من الزمن خلت
وحمل ��ت معها �إرث ًا كبري ًا وعم ًال �أك�ب�ر �أثمر عن قاعدة جماهريية
نفخ ��ر بها توازي �أك�ب�ر الأندية العاملية  ،والأجم ��ل ونحن نتابع
الته ��اين والتربيكات لهم ��ا �أن تخط اجنازات ال�شرط ��ة وامليناء
بعناي ��ة فائقة من الأ�شقاء يف الإعالم العربي وكبار ال�شخ�صيات
الريا�ضي ��ة  ،حلظ ��ات جميل ��ة من املتابع ��ة ا�شعرتنا حق� � ًا مبكانة
العراق الريا�ضية للحظات �شاردة بعيد ًا عن اخلالفات والأجواء
امل�شحون ��ة بالتوت ��ر الت ��ي نعي�شها م ��ع ع ��امل الإدارة واملنا�صب
الريا�ضي ��ة  ،ويبقى �أجمل ما �سمعت و�شاهدت هي تلك الإ�شارات
الت ��ي خل ��دت املين ��اء ب�أكرب �إجن ��از ريا�ض ��ي عراقي متث ��ل بابن
الب�ص ��رة وامليناء الراح ��ل االوملبي عبد الواح ��د عزيز بطل رفع
الأثقال و�صاحب امليدالية الوحي ��دة للعراق عالمة عراقية فارقة
تنتظر من يناف�سها منذ  60عام ًا بالتمام .
بطولة العرب

م ��ن �أهم �أخب ��ار ال�ساعة الريا�ضي ��ة وبال مناف� ��س بالت�أكيد هو ما
�أعلن ��ه االحت ��اد الدويل لكرة القدم "فيف ��ا" يف بيان ر�سمي �أم�س
الأول �أن  22منتخب� � ًا وطني� � ًا م ��ن املنطق ��ة العربي ��ة ق ��د وقع ��وا
للم�شارك ��ة يف ك�أ� ��س الع ��رب لكرة الق ��دم التي �ستق ��ام بن�سختها
اجلدي ��دة يف قطر نهاية العام الق ��ادم  ،2021و�ست�شهد مُ�شاركة
 22مُنتخب ًا" ،من �ضمنهم املنتخب الوطني العراقي.
ويف تفا�صي ��ل البطول ��ة الكب�ي�رة بجوائزه ��ا وحج ��م االهتم ��ام
الإعالم ��ي �إنه ��ا �ستك ��ون بروف ��ة حقيقي ��ة لك�أ� ��س الع ��امل 2022
و�ستن ��ال ح�ض ��ور ًا عاملي ًا هو الأك�ب�ر للمتابعة فر�ص ��ة حقيقية ال
تعو�ض من جميع الأوجه  ،الإعداد مع ال�شهرة وتقدمي الالعبني
واجلوائز املالية املغرية وحجم التناف�س بني دولنا العربية التي
فارق ��ت بط ��والت بهذا احلج ��م من الق ��رن املا�ض ��ي  ،كل الأجواء
لإجن ��اح البطول ��ة �ستكون حا�ض ��رة ومنها ع ��ودة اجلماهري اىل
مدرج ��ات الت�شجيع بح�سب ر�أي خ�ب�راء منظمة ال�صحة الدولية
الذي ��ن توقعوا انح�سار وب ��اء كورونا ب�صورة كب�ي�رة مع تزايد
ط ��رح كمي ��ات اللق ��اح الفع ��ال للمر�ض وحت ��دد م�ست ��وى ت�أثريه
الأم ��ر ال ��ذي �سيقو� ��ض ن�شاط الفايرو� ��س بن�سبة ت�ص ��ل اىل 70
 %م ��ن واقع ��ه احلايل ال ��ذي نعي�شه الي ��وم  ،وال�شيء الأخري
ه ��و ا�ست�ضافة ال�شقيقة قطر لهذه البطول ��ة الكبرية بكل ما عرف
ع ��ن الأ�شقاء من مهني ��ة واقتدار يف تنظي ��م وت�سويق البطوالت
الريا�ضي ��ة مبختل ��ف الألع ��اب  ،هنا ن�ستطي ��ع �أن نب ��ارك للعرب
بطولتهم اجلديدة و�أجواء املتعة الكروية جلماهرينا العربية.
الطلبة �أزمة كل مو�سم

يقرتن ا�سم ن ��ادي الطلبة الريا�ضة منذ زمن طويل ب�أزمات بداية
ال ��دوري وقلة التخ�صي�ص ��ات املالية والتهدي ��د باالن�سحاب عدم
وج ��ود ملعب و�إحجام وزارة التعليم العايل عن تقدمي امل�ساعدة
وتبني تظاهرات جمه ��ور الفريق الكبري ودموعهم على �شا�شات
الف�ضائي ��ات م ��ع تبج ��ح الإدارة �شبه امل�ستمر عل ��ى �إنها عملت ما
بو�سعها مع �أنها منق�سمة على نف�سها .
اعتقد �أن الأنيق الكبري الطلبة لو �سعى ب�صورة �صحيحة للبحث
عن ممول يف القطاع اخلا�ص و�إ�شراكه يف عمل الفريق والنادي
لكان ق ��د جنح يف الو�صول اىل �ضالته من ��ذ وقت بعيد اليرتجى
في ��ه عط ��ف الوزارة الت ��ي �أر�سلت له ��م ر�سائل وا�ضح ��ة ولي�ست
م�شف ��رة لر�ؤيته ��ا للفري ��ق والإدارة وكل �ش ��يء يخ� ��ص وزارة
التعليم العايل.
في تفا�صيل البطولة الكبيرة بجوائزها
وحجم االهتمام الإعالمي �إنها �ستكون
بروفة حقيقية لك�أ�س العالم 2022
و�ستنال ح�ضوراً عالمي ًا هو الأكبر
للمتابعة فر�صة حقيقية ال تعو�ض من
جميع الأوجه

قمة خليجية �ساخنة جتمع �سلة الوطني مع البحرين
 بغداد  /املدى
يواج ��ه منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة ال�سلة يف
ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة م�ساء غ ��د اجلمعة �شقيقه
املنتخ ��ب البحرين ��ي لكرة ال�سل ��ة على قاعة
مدين ��ة خليف ��ة الريا�ضية بالعا�صم ��ة املنامة
بقم ��ة خليجية �ساخنة �ضمن النافذة الثانية
بت�صفي ��ات ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لكرة ال�سل ��ة 2021
حل�س ��اب املجموع ��ة الرابعة الت ��ي ت�ضم اىل
جانبها منتخبي لبنان والهند يف املناف�سات
الت ��ي �ست�ستم ��ر لغاي ��ة ي ��وم االثن�ي�ن املقبل

املواف ��ق الثالث�ي�ن م ��ن �شهر ت�شري ��ن الثاين
اجلاري .
و�أنه ��ى منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة ال�سل ��ة
مع�سكرتدريبي� � ًا خارجي� � ًا يف العا�صم ��ة
الرتكية �أنقرة �أ�ستمر ملدة �أ�سبوع واحد قبل
املغ ��ادرة يوم الأثنني املا�ض ��ي اىل العا�صمة
البحريني ��ة للم�شارك ��ة يف مناف�سات النافذة
الثانية بعد م�شاركته يف بطولة بلدية �أتيمة
ا�سك ��وت الرباعية الودي ��ة التي جرت خالل
الف�ت�رة م ��ن الثامن ع�ش ��ر ولغاي ��ة الع�شرين
م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين احل ��ايل وت ��وج

�إعـــالن

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف  /الباب ال�شرقي

اقتضى حضورك الى صندوق اإلسكان
العراق��ي الكائن قرب مجمع النهضة
وذل��ك لتثبيت إق��رارك باملوافقة على
قيام ش��ريك الس��يد (احم��د طعمة
خل��ف واحمد ذياب احمد) بالبناء على
حصته املش��اعة في القطعة املرقمة
( )2171 / 16مقاطعة ( 4كراره) لغرض
تسليفه قرض اإلسكان.
وخالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم
داخل العراق وش��هر خ��ارج العراق من
تاريخ نش��ر اإلعالن وبعكس��ه سوف
يسقط حقك في االعتراض مستقبالً.

�إعـــــالن

إلى  /الشريك

�إع���ل���ان�������ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
Zamwa@zamwa.org
www.zamwa.org

بط�ل ً�ا لها حي ��ث متكن من الف ��وز يف املباراة
الأوىل والثالث ��ة عل ��ى فريق ��ي بلدي ��ة �أتيمة
وتيماكوليج ��ي فيم ��ا تعر� ��ض اىل الهزمية
�أمام فريق �أنادولو يف املباراة الثانية .
ويحت ��اج �أ�سود الرافدي ��ن اىل الظفر ب�أول
فوز م ��ن �أج ��ل �أحي ��اء �أمال ��ه باملناف�سة على
بطاق ��ة الت�أهل الثاني ��ة باملجموع ��ة الرابعة
اىل بطول ��ة ك�أ�س ا�سي ��ا لك ��رة ال�سلة 2021
وال�سيم ��ا بع ��د تعاقد احت ��اد ك ��رة ال�سلة مع
البو�سن ��ي عزيز بكري م�ؤخر ًا ملدة عام واحد
فقط ليكون على رئا�سة املالك التدريبي بد ًال

من امل ��درب ال�ساب ��ق خالد يحي ��ى الذي قدم
ا�ستقالت ��ه �إث ��ر اخل�س ��ارة الثانية�أمام �ضيفه
منتخ ��ب الهن ��د بنتيج ��ة ()94-75نقطة يف
املب ��اراة الثانية �ضمن الناف ��ذة الأوىل التي
ج ��رت عل ��ى قاع ��ة ال�شع ��ب املغلق ��ة لاللعاب
الريا�ضي ��ة بالعا�صم ��ة بغ ��داد ي ��وم الراب ��ع
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر �شب ��اط املا�ض ��ي بعد
اخل�س ��ارة الأوىل الت ��ي تلقاها م ��ن املنتخب
اللبناين لكرة ال�سلة بنتيجة ()87-68نقطة
التي �أدت اىل �أن يحتل العراق املركز الرابع
واالخري بر�صيد نقطتني فقط .

العدد العمومي17323 :
السجل87 :
التاريخ 2020/11/22 :

ادناه اإلنذار املسير من قبل السيد كاتب عدل الباب الشرقي احملترم
بالعدد  16410واملؤرخ في  2020/11/12واملوجه إلى السيد  /احمد محسن كردي
العنوان  /بغداد م  115ز  38د 88
واجملهولية محل اإلقامة قرر نشره في الصحف احمللية
جهة اإلنذار:
س��بق وان استأجرت الش��قة املس��تخرجة من العقار املرقم  141حنون الكبير ببدل إيجار شهري
وقدره ( )200000مائتان ألف دينار ولعدم تس��ديدك بدل االيجار لش��هر تش��رين الثاني عليه انذرك
بهذا اإلنذار بوجوب تس��ديد بدل االيجار أعاله مبدة أقصاها  7أيام من تاريخ تبلغك بهذا اإلنذار كما
ننذرك بتس��ديد أج��ور املاء والكهرباء الت��ي بذمتك كما احتفظ بحثي لب��دالت االيجار للفترة من
كانون الثاني لعام  2019ولغاية تش��رين األول لعام  2020وبعكس��ه س��وف نتخذ كافة اإلجراءات
القانوني��ة بحق��ك لدى احملاك��م اخملتصة وحتميل��ك كافة املصاري��ف واتعاب احملام��اة وإقامة دعوى
التخلية في حالة عدم التسديد.
املنذر /ملى عبد الكرمي غفوري
وكيلها هاشم هادي حسني بالوكالة  4950في 2015/2/9
ك ع البياع
املوحدة  195595073731 /في 2019/1/30
بغداد م  805ز  14د  2االستمارة 17878 /
املنذرة  /شذى عبد الكرمي غفوري
املوحدة  196354633558 /في 2017/2/5
الكاتب العدل
العنوان  /بغداد م  905ز  21د 7االستمارة 8608 /
حنان حميد حمود

آراء وأفكار
قناطر

ال�سليمانية – اجلنوب
اجلمال �أم القبح؟

 طالب عبد العزيز
كان ��ت الطري � ُ�ق ب�ي�ن بغ ��داد وكركوك قدمي � ً�ة و�ضيق � ً�ة ،وفيها م ��ن احلفر
والتخ�سف ��ات ما يكفي لل�ضجر والت�أفف ،لك � َّ�ن ال�سليمانية ،املدينة اجلبلية،
اجلميل ��ة مق�ص ��د ًا ي�ستح ��ق ،والإقام ��ة يف فندق ق ��رب ال�س ��وق ،على جادة
�شارعه ��ا الأجمل(مول ��وي) �أم� � ٌر يوحي ب�ش � ٍ�ئ �آخر للجمال ،مل ��ن جاءها من
اجلنوب اخل ��رب ،الذي عبثت به �أحزاب الطوائ ��ف وملي�شيا ُتها ،ملن ت�سيّد
�شي ��وخ القبائ ��ل عل ��ى ال�سلطة فيه وانتزع ��وا مدنيته التي كان ��ت ،وجعلوا
احلياة فيه جمازفة ،ومن العي�ش فيه حت ٍد ،ملن ت�أنق وتيقن َّ
بان اجلمال وما
تعنيه الكلمة غاية كربى.
ً
مل تق ��م حكومة ال�سليماني ��ة املحلية بفعل عبقري كبري� ،أب ��دا ،فبناء فندق
نظي ��ف وم ��ول كب�ي�ر ،و�سوق �شعب ��ي ،وعم ��ارة �شاهقة ،ومتن ��زه جميل ال
حتتاج اىل عقل ا�ستثنائي ،كما �أن زراعة �ألف �شجرة زعرور يف اجلزرات
الو�سطي ��ة ،وتزي�ي�ن الر�صيف مبقرن� ��ص �أحمر ،ال يُ�سم ��ح بالتجاوز عليه،
وال يتفت ��ت ب�أول زخ ��ة مطر هو مما تفعل ��ه احلكومات املحلي ��ة ،يف الدول
الفق�ي�رة ،ويف كث�ي�ر م ��ن م ��دن الع ��امل ،وه ��ذا ب�شكل ع ��ام كل م ��ا قامت به
احلكوم ��ات املحلي ��ة ،يف ال�شم ��ال العراقي ،وق ��د ر�أينا �ص ��ور ًا حتاكي ذلك
يف امل ��دن املحررة من داع�ش ،وكل ذل ��ك ال يعني عدم وجود �شبهات للف�ساد
هن ��اك� ،أب ��د ًا فالف�س ��اد �آف ��ة يف العامل كل ��هَّ ،
لكن احل ��دود الدني ��ا للأمانة مع
التخ�صي�ص ��ات الب�سيطة كانت قد حوّلت �أقذر و�أو�سخ املدن و�أكرثها تخلفاً
اىل �شبه جنائن على الأر�ض.
ه ��ل �أقول ب� ��أن االن�سان هن ��اك ٌ
نظيف� ،أو ه ��و �أكرث عناي ��ة بالأ�شياء التي
حتيط ��ه! نعم ،ه ��و كذلك ،ومن كان جندي� � ًا يف احلرب مع �إي ��ران ،و�شاركه
يف خندق ��ه ع ��دد من اجلن ��ود الأك ��راد �سيق ��ول بذلك �أي�ض� � ًا ،وال �أظ� � ُّن ب�أن
امل�س�ؤول الكردي هناك ،كان �أقل عناية من املواطن الب�سيط ،فقد مل�ست ذلك
يف ال�ش ��ارع وال�سوق واملقه ��ى واملطعم� ،أقول ذلك و�أن ��ا ُ
اعاين الفارق بني
غالبي ��ة امل�س�ؤولني يف اجلنوب ،املنحدرين من جتمعات وع�شوائيات املدن
والأحي ��اء ،والذي ��ن مل يغريوا من ب�ؤ� ��س الأحياء التي ج ��ا�ؤوا منها �شيئ ًا،
وذهبوا يعبّون ما وقع بني �أيديهم من املال ،والأر�ض ،واملُلك العام ،والذي
يك�ش ��ف عن كراهية ه�ؤالء ملدنهم ،وخيانته ��م للأمانة التي كلفوا برعايتها.
كان �ص ��دام ح�سني وبح�سب تقارير حملية ينفق بني  %20-10من املوازنة
للخدم ��ات والبناء والعي�ش ال �أكرث ،وينف ��ق الباقي على اجلي�ش والت�سليح
وم�شاريعه اخلا�صة.
ل ��ن �أحت ��دث ع ��ن مظاهر احلاج ��ة والع ��وز عند الأ�س ��ر الفق�ي�رة ،يف مدن
ال�شم ��ال العراقي ،فهذا مما ال ي�شك �أحد في ��ه ،وال عن امل�شهد ال�سيا�سي فهو
واح ��د يف العراق كلهَّ ،
لكن املواطن الب�سيط الذي ي�سكن القرى والق�صبات
النائية ،والذي يدخل مدينة ال�سيلمانية ي�شعر ب�أنه �إمنا ي�أتي مدينة نظيفة،
وجميل ��ة ،ويتمتع بخدمات �أكرث ،فال�ش ��ارع يف قب�ضة �شرطي املرور ،وهو
حممي ،غري متجاوز عليه ،واملطعم مرا َقب
حمرتم يف وظيفته ،والر�صيف ٌّ
م ��ن الدوائ ��ر ال�صحية ،والأن�س ��ان ب�شكل عام ال يقهر م ��ن حزب م�سلح ،وال
يجار عليه من ع�شرية كبرية ،واملوظف يف الدائرة �أمني على ما توظف من
�أجله ،والأر�ض املحيطة باملدينة وم�صالح احلكومة واملن�ش�آت العامة ملكه،
لن يتجاوز عليها �أحد ،فاحلكومة مت�سك بقب�ضتها على م�صالح مواطنيها.
يجم ��ع �سكان اجلنوب(ال�شيعية) على �أن خراب مدنهم وتردي �أو�ضاعهم،
�إمن ��ا نتيج ��ة وا�ضحة لف�ساد �أحزابه ��ا الدينية التي ت�سلط ��ت عليهم ونهبت
ثرواتهم وتركتهم عر�ضة لبع�ضهم ،ينه�ش هذا حلم ذاك ،وال يعنيهم من �أمر
البالد �إال ما ت�ساقط من املال بني �أيديهم.
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هل من �سبيل لإنعا�ش مجمعنا العلمي العراقي؟
مما يفتر�ض �أن يكون المجمع العلمي العراقي
�صرح ًا مهم ًا من �صروح بلدنا الثقافية وله
مكانة مهمة في واقعنا العلمي والفكري ب�سبب
مهامه وم�س�ؤولياته التي ينبغي �أن ي�ضطلع
ب�أدائها .وتت�ضح �أهمية تلك المهام وج�سامتها
من خالل الأهداف الثمانية التي عليه القيام
بها وهي بالعموم لي�ست ي�سيرة .فمن الهدف
الأول وهو �إيجاد مرجعية علمية في حقل
االخت�صا�ص �إلى الهدف الثاني وهو المحافظة
على �سالمة اللغات العربية والكردية
ً
وال�سريانية والعمل على تنميتها
والتركمانية
ووفائها بمطالب العلوم والآداب والفنون.

وم ��ن و�ض ��ع معجم ��ات ومو�س ��وعات علمي ��ة ولغوي ��ة
وحتقيق الكتب والوثائق العلمية القدمية ون�شرها �إىل
�إحياء الإرث العراقي والعربي والإ�س�ل�امي يف العلوم
واالداب والفنون .ومن العناية بدرا�س ��ة تاريخ العراق
وح�ض ��ارته وتراثه �إىل مواكبة التقدم العلمي احلديث
والنهو� ��ض بالدرا�س ��ات والبحوث العلمي ��ة والتقنيات
احلديث ��ة .وم ��ن ت�ش ��جيع الت�ألي ��ف والبح ��ث والن�ش ��ر
وتع�ض ��يده �إىل التع ��اون م ��ع اجلامعات وامل�ؤ�س�س ��ات
العلمي ��ة والأكادميي ��ة داخل الع ��راق وخارج ��ه و�إقامة
روابط علمية معها.
وال يخف ��ى ما يحتاجه حتقي ��ق هذه الأه ��داف الثمانية
م ��ن �إمكاني ��ات مادي ��ة وطاق ��ات ب�ش ��رية كبريةُ ،ت�ش ��مر
فيه ��ا ال�س ��واعد وت�س ��تنه�ض الهمم بعيد ًا ع ��ن املظهرية
والإعالمي ��ة م ��ع جتن ��ب كل �أ�ش ��كال التكا�س ��ل والفتور
والذاتي ��ة .وقبل ه ��ذا وذاك �ض ��رورة التمت ��ع بالقناعة
الأكي ��دة والرغب ��ة احلقيقي ��ة يف حتقيق الإجن ��از الذي
�سيطور الواقع العلمي والبحثي يف العراق نحو ما هو
�أف�ض ��ل و�أح�س ��ن وب�أقل التكاليف و�أي�سرها .فال عوامل
مادي ��ة تعيق جهودن ��ا وتبع�ث�ر �إمكانياتنا كم ��ا ال فتور
يف الهمم حتول دون مبتغياتنا وا�س ��تثمار طاقاتنها �أو
الإفادة منها.
و�إذا كان ��ت �أهمي ��ة املجم ��ع العلمي العراق ��ي تتحدد يف
هذه الأهداف الثمانية؛ ف�إن الو�سائل املوظفة يف �سبيل
بلوغ تلك الأهداف ـ كما ت�ض ��منتها بنود ت�ش ��ريع قانون
هذه امل�ؤ�س�سة ـ ينبغي �أن تكون واقعية وفعلية وحُ ددت
كاالت ��ي  )1 :الدرا�س ��ات والبحوث الهادف ��ة اىل التنمية
االقت�صادي ��ة واالجتماعية  )2ن�شر الكت ��ب والدرا�سات
والر�سائ ��ل اجلامعي ��ة الر�صين ��ة و�إ�ص ��دار املجالت ً )3
�إقام ��ة امل�ؤمت ��رات وعق ��د الن ��دوات واملوا�س ��م الثقافية
والعلمي ��ة  )4ترجم ��ة �أه ��م ما ي�صدر م ��ن كتب وبحوث
باللغ ��ات االجنبي ��ة )5 ً .و�ضع معاج ��م يف م�صطلحات
العل ��وم والآداب والفن ��ون والألف ��اظ احل�ضاري ��ة التي ً
ت�سه ��م يف حركة التعريب� )6 .إعالن املجمع العلمي عن
جائ ��زة �سنوية لأف�ضل ابت ��كار علمي وبحث علمي وفق
الآلية التي يحدّدها املجمع.
وق ��د ا�ستلت تل ��ك الأهداف وه ��ذه الو�سائل م ��ن قانون
املجم ��ع العلم ��ي العراق ��ي ذي الرق ��م  22ل�سن ��ة 2015
وال ��ذي حدّد ع�ضوية املجمع العلم ��ي العراقي يف ثالث
فئ ��ات  :فئة الأع�ض ��اء العاملني غري متفرغ�ي�ن وعددهم

 د .نادية هناوي
 41ع�ض ��و ًا و�أع�ض ��اء م�ؤازرين و�أع�ض ��اء �شرف ال يقل
عم ��ر الواح ��د منه ��م ع ��ن  40عاما ويك ��ون متقن� � ًا اللغة
العربية ووا�س ��ع الإطالع يف فرع من فروع املعرفة وله
نت ��اج �أ�صيل وحا�صل على الأ�ستاذي ��ة كما حدد القانون
�أي�ض ًا هيئات املجمع وهيكله التنظيمي و�أحكام ًا �أخرى
تتعلق باملوازنة وااليرادات.
وال�س� ��ؤال م ��ا الذي مل�سناه من �صدور ه ��ذا القانون �إىل
الي ��وم ؟ هل حتققت �أهداف ه ��ذه امل�ؤ�س�سة العلمية كلها
�أو حتقق فعلي ًا ق�سم منها ؟ وهل كانت الو�سائل امل�سخرة
كلها �أو بع�ضها ناجعة �أو �أنها مل تكن كذلك ؟ وما �أ�سباب
عدم فاعليته ��ا؟ وهل لذلك عالقة �سلبي ��ة بفاعلية الهيكل
التنظيمي �أو ال عالقة له؟
بالطب ��ع ال تتحقق الإجابة عن هذه اال�سئلة �إال باملتابعة
الدقيقة لأعم ��ال املجمع ون�شاطاته ،ولأننا اليوم نعي�ش
ظ ��روف الأزم ��ة الوبائي ��ة العاملي ��ة ل ��ذا تغ ��دو متابع ��ة
ن�شاط ��ات املجمع �أو �أية م�ؤ�س�سة جامعية �أو وزارية �أو
خدمية حكومية �أو غري حكومية متحققة افرتا�ضيا عرب
املواقع االلكرتونية املخ�ص�صة لها.
وم ��ا ينبغ ��ي ملن ي ��زور موقع املجم ��ع العلم ��ي العراقي
على ال�شبكة العنكبوتي ��ة �أن يجد �أن�شطة تعطي �صورة
وا�ضح ��ة للمجمع ،عاك�س ��ة بع�ض ًا من �أهداف ��ه وال �أقول
كله ��ا باعتبار �أننا نعي�ش و�ضع ًا �صحي� � ًا ا�ستثنائي ًا؛ بيد
�أن الزائ ��ر لل�صفح ��ة الرئي�س ��ة للموق ��ع لن يج ��د �سوى
الأخب ��ار نف�سها الت ��ي تظل معرو�ض ��ة لأ�سابيع و�شهور
وبع�ضه ��ا تتكرر فيها ال�صور والوج ��وه نف�سها وبع�ض
نواف ��ذ املوق ��ع ال معلومات فيه ��ا كنافذة ا�سم ��اء �أع�ضاء
املجمع العلمي التي تبدو �شاغرة.
ولع ��ل ه ��ذا الروت�ي�ن الذي ي�شه ��ده املوق ��ع االلكرتوين
حالي� � ًا هو ال�سب ��ب يف قل ��ة زواره اذ ال يزيد عددهم عن
ع�شري ��ن زائ ��ر ًا يف اليوم الواح ��د وهو ع ��دد قليل جد ًا
ملوق ��ع ينبغي �أن يك ��ون وثيق ال�صل ��ة باحلركة العلمية
والبحثي ��ة يف بل ��د �ص ��ارت ال�شهادات العلي ��ا فيه ال تعد
وال حت�ص ��ى ،وفيه عدد اجلامع ��ات احلكومية والأهلية
يزداد كل �شهر �إن مل نقل كل يوم وهذا بال�ضرورة يعني
�أن هن ��اك حركة ول ��و ن�سبية يف جم ��ال البحث العلمي؛
بي ��د �أن داللة جمود املوقع ورتابته تعني خمود احلركة
العلمية وفتورها..
فه ��ل ه ��ذا منطقي م ��ن موقع ينبغ ��ي �أن يعط ��ي �صورة
تت�ل�اءم و�أهمية ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة والإمكاني ��ات الكبرية
التي تتمتع بها ناهيك ع ��ن طبيعة املهام التي �أوكل �إليه
القيام بها ؟.
وقب ��ل �أكرث من عام كن ��ت قد اطلقت يف مق ��ايل املعنون
( �أنق ��ذوا املجمع العلم ��ي ) دعوة عام ��ة لتحريك رواكد
املجم ��ع ال ��ذي يبدو �أن ��ه حتنط و�ص ��ار مكان ��ه �صاالت
املتح ��ف ال امليادين العلمية ،وكانت هذه الدعوة مبثابة
ا�ستغاثة عجل ��ى لواقع متداع يعي�ش ��ه �أهم �صرح علمي
نوع ��ي� ،أوج ��ده علماء ومفك ��رون عراقي ��ون يف القرن
الع�شري ��ن ،مبتغ�ي�ن م ��ن ورائ ��ه ازده ��ار عل ��وم لغتهم،
وعامل�ي�ن عل ��ى �إب ��راز تاريخه ��م و�ساع�ي�ن �إىل االرتقاء

ب�أدبهم ومتمنني ملعرفياتهم و�آثارهم الظهور والإ�شهار،
ك ��ي تك ��ون �شاهد ًا عل ��ى حي ��اة علمي ��ة زاخ ��رة بالنماء
والعطاء والتميز.
وحقيق بنا االفتخار ب�أولئك امل�ؤ�س�سني للمجمع العلمي
العراق ��ي الذين حقق ��وا هذا الإجن ��از يف مرحلة �شاعت
فيها حرب كوني ��ة و�أزمات وث ��ورات وانتفا�ضات ،ولو
�أنه ��م كان ��وا عارف�ي�ن �أن ما �أقام ��وه زمن� � ًا وتفاخروا به
كث�ي� ً
را �سيذوي عل ��ى حني غفلة ،ل�صفق ��وا جباههم وهم
يرونه ي�ص ��ل �إىل م�ستوى متهال ��ك ،اختفت فيه روحية
العلم وغادرته جذوة البحث.
لي� ��س فيما �أقوله مبالغة �أو ادعاء ،فاملجمع مل يعد له �أي
ح�ضور نوعي وال حتى اعتباري مع �أن حياتنا الزاخرة
باملتناق�ض ��ات واالرت ��دادات ،حتتاج علم ��اء ي�شخ�صون
اخلل ��ل و�آخري ��ن يحلل ��ون وا�ضع�ي�ن ال�سب ��ل الت ��ي بها
نتمك ��ن من اخل ��روج من الأزم ��ة ومقرتحني لن ��ا ما هو
�أح�سن و�أجنع.
ف�أي ��ن هم علما�ؤن ��ا ،هل خلت حياتن ��ا الراهنة من �أنا�س
يو�صفون ب�أنهم عالمات معرفة ومنارات بحث ت�ستدعي
االهتم ��ام اقتدا ًء وا�ستثم ��ار ًا ؟ �أم �أن �شحة الإيجاب يف
حياتنا جعلتنا نغ�ض الط ��رف عن النماذج الراقية التي
�ضاعت وت�ضيع يف خ�ضم هذا ال�سيئ الكثري؟
من ��ذ ما يقرب م ��ن عقدين واملجمع العلم ��ي العراقي بال
وج ��ود علم ��ي ينم ��ي ميادي ��ن املعرف ��ة وال يحافظ على
اللغة العربية ،فهل حت ��رك مث ًال وا�ضع ًا و�سائل حت�سني
تعلمها وتعليمها؟ وهل خطط مهيئ ًا اختبارات لتقوميها
�أو عمل عل ��ى �إعداد قوانني ت�ساهم يف �إ�شاعة ف�صاحتها
وتع ��رف الأجيال برونقها؟ وه ��ل هناك اية بوادر ن�شهد
�أعم ��اال مو�سوعية كربى و�إ�سهامات بحثية ي�ؤ�شر عليها
بالبنان عربي ًا وعاملي ًا ؟
اجلواب ال هذا وال ذاك للأ�سف؛ فلقد غدا املجمع العلمي
العراقي اليوم واجهة ب�ل�ا حياة وجمرد هيكل دال على
زم ��ان م�ض ��ى ،كان ��ت في ��ه للعل ��م روح تق ��وده وللبحث
معل ��م يدل عليه .وقب ��ل �أيام �أ�س َّر �إ َّ
يل �أح ��د العاملني يف
ه ��ذا املجمع وه ��و �أ�ستاذ اكادميي �أن ج ��ل ما ي�صدر عن
املجم ��ع يف ال�سن ��ة ال يتعدى احتفالي ��ة متوا�ضعة بيوم
اللغ ��ة العربية �أو ندوة ال تتم فعالياته ��ا �إال �إذا �ساهمت
يف التهيئ ��ة لها مادي ًا منظمة �أو �أك�ث�ر تقوم برعاية تلك
الفعالية.
و�إذا مل ي�ساه ��م يف الفعالي ��ة �أح ��د ـ طبع ًا عل ��ى قلة هذه
الفعالي ��ات وندرتها ـ ف�إن منت�سب ��ي املجمع �سي�صرفون
عليه ��ا من جيوبهم لاليف ��اء مبتطلبات عم ��ل بو�سرت �أو
الفتة هنا �أو حت�ضري �أثاث وطاوالت و�أقداح هناك.
�زر و�صل ��ت �إلي ��ه ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة العلمية
ف� ��أي ح ��ال م � ٍ
العراقي ��ة الت ��ي هي الرقم واح ��د يف تع ��داد امل�ؤ�س�سات
الأكادميي ��ة واملراك ��ز البحثي ��ة العراقي ��ة الت ��ي تف ��وق
بع�ضه ��ا علي ��ه مبا يغ ��دق عليه ��ا م ��ن �إمكاني ��ات مذهلة
جتعله ��ا ق ��ادرة ال على �إقام ��ة م�ؤمترات دولي ��ة يُ�ستقدم
اليه ��ا باحث ��ون من خمتل ��ف اجلن�سيات ،ب ��ل االيفادات
والتفرغ ��ات .كل هذا وهي جمرد مراك ��ز تابعة جلامعة

معين ��ة ،لي�س له ما للمجمع من ت�شريع ي�ضمن لها النفاذ
وال ارتباط قانونيا يهيء لها كل املتطلبات.
�أولي� ��س حري� � ًا باملجم ��ع العلمي العراقي مث�ل�ا �أن ميلك
مطبوعات ��ه اخلا�ص ��ة وتك ��ون ل ��ه مطبعته الت ��ي ت�سهل
مهام ��ه وتك ��ون ل ��ه م�شاريع ��ه املو�سوعي ��ة وبراجم ��ه
امليدانية ودوراته وور�شه وخططه امل�ستقبلية ؟.
�إن واق ��ع احل ��ال ي�ش�ي�ر �إىل �أن التهالك كان ق ��د غزا هذا
ال�ص ��رح ب�ش ��كل رهيب ،وها ه ��و يتداعى �أم ��ام �أنظارنا
ونحن ال نحرك �ساكن ًا ،فهل هذا قبول بواقع حال �أ�صابه
التبل ��د وتداع ��ت فيه قيم العلم و�أ�س�س ��ه ؟ �أم هو �سكوت
على غي�ض مكبوت ب�أنني وح�سرة مكظومة ب�سبب قوى
حتت�شد فال تعطي �أي �سبيل لإنعا�ش املجمع ؟
�أي ��ا كانت الأ�سباب ف�إن ا�ستغاث ��ة عجلى �أخرى ال بد من
�إطالقه ��ا لعلها ترد الروح �إىل ج�س ��د يراد له �أن يتوارى
م ��ن الوج ��ود .وما م ��ن �سبي ��ل لإنعا�ش احلي ��اة يف هذا
اجل�س ��د الذاوي� ،إال بتحرك جمتمع ��ي يكون فيه للدولة
الب ��اع الأول واملجمع مرتبط مبا�ش ��رة ب�أعلى كيان فيها
قانوني ًا.
و�إال ف� ��إن التال�ش ��ي ه ��و امل�ص�ي�ر ال ��ذي ينتظ ��ر املجمع
العلم ��ي العراقي ،الذي معه �ستتال�شى ع�شرات اال�سماء
وع�شرات االبداعات التي اجنزت خالل ع�شرات ال�سنني
وتاريخ زاخر لأفذاذ من العلماء.
و�إذا حتركن ��ا و�أحيين ��ا املجم ��ع ،ف�سيحي ��ا مع ��ه علم ��اء
و�أدب ��اء ولغوي ��ون �أرادوا للحي ��اة �أن تك ��ون علمي ��ة.
ولي� ��س مثل العلم اداة بها نرف ��ع قاماتنا مطاولني الأمم
والبلدان يف تقدمها وتطورها.
وم ��ا ن ��راه اليوم ونحن من ��ر مت�أملني ه ��ذا ال�صرح وقد
ي�ص�ي�ر �أث ��ر ًا بعد عني ،ه ��و �أق�سى مما ن ��راه من م�شاهد
احلي ��اة الأخ ��رى  ،فنق ��ف حائري ��ن مت�سائلني م ��ا الذي
ميكنن ��ا �أن نفعل ��ه وهذا احل ��ال �صار �أمر ًا واقع� � ًا ن�ؤ�شر
عليه بامتعا�ض ونكا�ش ��ف بع�ضنا بع�ض ًا بالأ�سباب غري
قادرين على تغيريه .؟!
وت�سا�ؤلن ��ا م ��ع ا�ستغاثتن ��ا يجع�ل�ان ممثل ��ي املجم ��ع
احلاليني مطالبني بتف�سري الكيفية التي بها تهاوى دور
هذا ال�صرح وما عاد ي�ؤتي �أكله املنتظرة منه.
ومل ال يقوم ��ون بدوره ��م املطل ��وب بو�صفه ��م عامل�ي�ن
يف م�ؤ�س�س ��ة مرتبط ��ة ب�أعل ��ى هيئة تنفيذي ��ة يف البالد
( جمل� ��س ال ��وزراء ) ؟ ثم ملاذا ال يع ��اد النظر يف �صيغة
الت�شري ��ع �أهداف� � ًا وو�سائ ��ل ومقت�ضي ��ات لك ��ي ي�صحح
املعوج وي�صوب الغلط وي�ؤ�شر على ال�شائن؟
�أع ��ود من جديد لأ�س�أل هل حق� � ًا نف�ضت الدولة العراقية
يديه ��ا من هذا املجمع خملة بقان ��ون �إن�شائه وما ينبغي
�أن توفره ل ��ه من دعم مايل وحكومي ؟ هل ا�ستغنت عن
خدماته ومل تعد بحاجة �إليه؟
و�إذا كان ��ت ق ��د ا�ستغن ��ت عن ��ه فع ًال ،فم ��ا الكي ��ان الذي
�ستعتمده بدي ًال عنه ؟ وملاذا ال تعاد له احلياة على االقل
افرتا�ضي ًا من منطلق �أن الإمكانيات املطلوبة الكرتوني ًا
�أقل منها يف احلياة الواقعية ؟
�إجم ��ا ًال ،ال نقول �إننا ن�أمل يف التعديل الأخري الذي فيه
�سيعاد النظر يف �أع�ضاء هذا املجمع �سيحقق �شيئ ًا يثلج
ال�صدر لكنن ��ا نقول �إن امل�ؤ�س�سة الت ��ي مهد لها �شاعران
كب�ي�ران خال ��دان ورمزي ��ان تاريخي ��ان هم ��ا الر�صايف
والزه ��اوي و�شيده ��ا الأع�ل�ام االف ��ذاذ :حمم ��د ر�ض ��ا
ال�شبيبي وم�صطفى جواد ومنري القا�ضي وعبد الرزاق
حميي الدين و�صالح �أحمد العلي وحممد بهجت االثري
من ��ذ عقود ،كانت قد �ضاهت م ��ا يناظرها من جمامع يف
البل ��دان العربي ��ة ،قادرة �أن تكون جممع� � ًا علمي ًا عراقي ًا
بح ��ق لتعود تت�ص ��در امل�شه ��د العربي متقدم ��ة املجامع
الأخرى ،التي ال متلك ما منلكه من الناحية املادية ومن
ناحي ��ة الطاقات البحثية ،ال �أن يكون جممعنا هو نف�سه
�أمثولة على �ضعة الإجناز وق�صر الأدوار ثقافة وعلم ًا.

التحوالت ال�سيا�سية والثقافية التي حققتها ثورة ت�شرين
لق ��د �أث ��ار تفكي ��ك �ساح ��ات االعت�ص ��ام يف
الذك ��رى ال�سنوي ��ة الأوىل لث ��ورة ت�شري ��ن
الكث�ي�ر من الت�سا�ؤالت حول دميومة الثورة
وم�ستقب ��ل حرك ��ة االحتج ��اج الت�شرين ��ي
و�آف ��اق عملية التغيري ال�سيا�سي التي بد�أتها
الث ��ورة خ�ل�ال عامه ��ا الأول .كم ��ا تراوحت
بع� ��ض ال ��ردود عل ��ى ه ��ذه الت�س ��ا�ؤالت بني
الت�ش ��ا�ؤم والت�شكي ��ك ب�إجن ��ازات الث ��ورة
امللمو�س ��ة عل ��ى الواقع ال�سيا�س ��ي العراقي،
واخليب ��ة من عدم �إجن ��از التغيري ال�سيا�سي
املن�ش ��ود �أو ال�شع ��ور باخل ��ذالن من حكومة
الكاظمي التي "�أنهت" االعت�صامات وحركة
االحتجاج.
غ�ي�ر �أن التحليل املو�ضوع ��ي لتطور الثورة
يف امل�شهد ال�سيا�سي العراقي ي�شري بو�ضوح
�إىل �أنه ��ا حال ��ة جت� � ٍّل لنقل ��ة نوعي ��ة للنزعة
الوطني ��ة العراقية وفورة ل�صراع خالل عقد
م ��ن الزمان بني قوى ال�ل�ا دولة املت�أ�صلة يف
نظ ��ام م ��ا بع ��د  2003وبني �شرائ ��ح وا�سعة
متزايدة م ��ن املجتمع العراق ��ي ت�سعى نحو
�إعادة بناء دولة املواطنة ال�سيادية.
كم ��ا �إن اعتب ��ار احتجاج ��ات ت�شري ��ن حدث ًا
طارئ� � ًا -نتيج ��ة ت�ص ��ادف ظ ��روف معين ��ة-
ميك ��ن �أن ينته ��ي مبج ��رد تفكي ��ك �ساح ��ات
االعت�ص ��ام ،هو تقييم غ�ي�ر واقعي ملعطيات
تط ��ور الأح ��داث عل ��ى امل�شه ��د ال�سيا�س ��ي
العراق ��ي وال ��ذي �أدّى اىل انفج ��ار ث ��ورة
ت�شري ��ن عل ��ى النح ��و ال ��ذي �شهدن ��اه .فتلك
االحتجاج ��ات ميك ��ن عدّها م�شروع� � ًا لثورة
�أ�صيل ��ة له ��ا كل مقوم ��ات الثب ��ات م ��ن عمق
احتجاج ��ي و�أه ��داف را�سخة ودع ��م �شعبي
وا�سع ،ميك ��ن �أن تكم ��ل م�سريتها يف تغيري
الواق ��ع ال�سيا�س ��ي العراق ��ي �إذا ت�ضاف ��رت
اجلهود الوطنية لتحقيق ذلك.

ثورة ذات �أهداف را�سخة ولكن
بم�شروع �سيا�سي قا�صر

قد ال يختلف كثريون حول اجلانب ال�سيا�سي
االحتجاج ��ي لث ��ورة ت�شري ��ن ب�إعتباره ��ا
منوذج ًا مك ّم�ل ً�ا ونا�ضج ًا حلركات االحتجاج
الت ��ي تزاي ��دت وتريته ��ا من ��ذ  ،2011غري �إن
الإجناز الأك�ب�ر لإحتجاج ��ات ت�شرين والتي
ميزته ��ا ع ��ن �سابقاته ��ا ه ��و يف ت�أ�سي�س بنية
فكرية اجتماعية جديدة مل تكن وليدة احلدث
نف�س ��ه بل نتاج التفاعل الثق ��ايف بني ال�شباب
العراق ��ي خا�ص ًة يف و�س ��ط وجنوبي العراق
خالل الفرتة ال�سابقة النطالق الثورة.
فقد �أ�س� ��س ه�ؤالء ال�شب ��اب ر�ؤيتهم اخلا�صة
لواقعهم وت�صوره ��م الذاتي لوطنهم العراق
اجلدي ��د ،والتي تختل ��ف جذري ًا ع ��ن الثقافة
ال�سيا�سي ��ة للنخبة احلاكم ��ة التي اعتربوها
ال�سبب يف انهيار الدولة �أمام داع�ش و�سرقة
امل ��ال الع ��ام والف�ش ��ل يف تق ��دمي اخلدم ��ات
لل�شع ��ب العراقي .ويت�ضح ذل ��ك عرب الإنتاج
الثق ��ايف لل�شع ��راء ال�شب ��اب – مث ��ل حمم ��د
الطالقاين و�سج ��اد الغريب وم�سلم ال�شكري
– �إذ هاجموا الطائفية وا�ستغالل الدين ،كما
رك ��زوا على �سردية التناق�ض يف واقع �شعب
م�س ��روق مع ��دم يدف ��ع �أبه ��ظ الأثم ��ان لبقاء
�سارقيه من احلاكمني ب�إ�سم الدين.
كذل ��ك عزز ال�شباب ع�ب�ر تنظيماتهم اخلا�صة
– مث ��ل فري ��ق "ن�ستطي ��ع" التطوع ��ي يف
النج ��ف وملتق ��ى الأعظمي ��ة الثق ��ايف يف
بغداد – ت�صوراته ��م ور�ؤاهم يف العديد من
املبادرات والفعالي ��ات االجتماعية والثقافية
الت ��ي �أ�س�س ��وا عربه ��ا منظومته ��م القيمي ��ة
والأخالقي ��ة البديل ��ة ،مثل العم ��ل التطوعي
لل�صال ��ح العام وتر�سي ��خ امل�شاركة احلقيقية
للمر�أة واخل�صو�صية الفردية.
لقد رفدت ه ��ذه املمار�سات الثقافية ال�شبابية

ال ��ر�ؤى ال�سيا�سي ��ة ملحتج ��ي ث ��ورة ت�شرين
وانعك�س ��ت يف خطابه ��م املطلبي العام حتت
�شع ��اري "ن ��ازل �آخذ حق ��ي" و"نريد وطن"،
بالإ�ضاف ��ة اىل مطال ��ب و�شع ��ارات فرعي ��ة
كثرية ميكن �إجمالها ب�إزالة النخبة احلاكمة،
وتغي�ي�ر النظ ��ام ال�سيا�س ��ي ،وحت�س�ي�ن
اخلدم ��ات والأو�ض ��اع املعي�شي ��ة ،وتعزي ��ز
�سيادة الدول ��ة ،ورف�ض التدخ ��ل اخلارجي،
وتعزيز الهوية الوطنية.
ولك ��ن يف مقاب ��ل �أهمي ��ة و�ض ��وح �أه ��داف
احتجاج ��ات ت�شري ��ن ال�شبابي ��ة و�صداه ��ا
الكبري لدى جماهري الثورة الوا�سعة خا�صة
يف بغ ��داد وم ��دن جنوبي الع ��راق ،غري �أنها
كان ��ت تفتق ��ر اىل امل�ش ��روع ال�سيا�س ��ي الذي
ميك ��ن �أن يعم ��ل عل ��ى حتقي ��ق �إجن ��از ه ��ذه
الأه ��داف .فف ��ي الوق ��ت ال ��ذي كان م�شروع
ث ��ورة ت�شري ��ن ال�سيا�س ��ي هو �إجن ��از عملية
التغي�ي�ر ال�سيا�سي مبا يتنا�س ��ب مع �أهدافها
يف ظ ��ل م�سار التغيري ال�سلم ��ي الد�ستوري،
مل تتواف ��ر ر�ؤي ��ة وا�ضح ��ة لكيفي ��ة معاجل ��ة
عدم التوازن يف العالقات مع �إيران و�أمريكا
باعتبارهم ��ا �أك�ث�ر الدول تدخ�ل� ًا ونفوذ ًا يف
الع ��راق� ،أو معاجلة اخللل يف �سيادة الدولة
يف عالقته ��ا مع �إقليم كرد�ست ��ان� ،أو معاجلة
الأزم ��ة االقت�صادي ��ة املتج ��ذرة واملتمثل ��ة
باالعتم ��اد الت ��ام عل ��ى االقت�ص ��اد الريع ��ي
وت�ضخ ��م القط ��اع الع ��ام مع �ضع ��ف القطاع
اخلا� ��ص الوطن ��ي� ،أو حتى حتقي ��ق �إ�صالح
اجتماعي ميك ��ن �أن يقلل من �سط ��وة النفوذ
الديني �أو الع�شائري �أو الت�سلط العائلي.
وهذا الق�ص ��ور هو لي�س بال�ض ��رورة نتيجة
خل ��ل بني ��وي يف ث ��ورة ت�شري ��ن نف�سه ��ا
لأن ��ه ال يُتوق ��ع من جمامي ��ع ال�شب ��اب الذين
توح ��دوا �آني� � ًا يف احل ��ركات االحتجاجي ��ة
وجمعته ��م �أه ��داف الث ��ورة �أن يتو�صل ��وا

 فرا�س ناجي
اىل ر�ؤي ��ة �سيا�سية حلل امل�ش ��اكل والأزمات
املعق ��دة التي مير به ��ا العراق خ�ل�ال الفرتة
الق�ص�ي�رة لالحتجاج ��ات ،خ�صو�ص� � ًا عن ��د
الأخ ��ذ باالعتب ��ار �أعدادهم الغف�ي�رة وتباين
م�ستوياته ��م الثقافي ��ة وتوزعه ��م اجلغرايف
عل ��ى  10حمافظ ��ات .فعملي ��ة بن ��اء الر�ؤي ��ة
ال�سيا�سي ��ة ملعاجلة الأزمات املركبة التي مير
بها العراق حالي� � ًا ،تتطلب التفاعل والتالقح
الفك ��ري والثقايف بني جمموع ��ة من النخب
واملخت�ص�ي�ن والنا�شط�ي�ن ال�سيا�سيني لفرتة
طويل ��ة ،بالإ�ضاف ��ة اىل الت ��داول والرتويج
م ��ع اجلماه�ي�ر للو�ص ��ول �إىل حال ��ة م ��ن
التوافق لتبني ر�ؤية �سيا�سية وبرنامج عمل
لتنفيذها.
�إن امل�س�ؤولي ��ة الك�ب�رى له ��ذا الق�ص ��ور يف
الر�ؤي ��ة ال�سيا�سي ��ة البديلة للواق ��ع العراقي
الكارث ��ي ،تقع على عاتق الأح ��زاب الوطنية
امل�شارك ��ة يف حرك ��ة االحتجاج ��ات نتيج ��ة
ق�ص ��ور الن�ض ��ج ال�سيا�س ��ي له ��ذه الأح ��زاب
و�ضع ��ف تفاعلها والنخ ��ب الفكرية الوطنية
م ��ع الأف ��كار ال�شبابي ��ة لبناء ر�ؤي ��ة �سيا�سية
واقعي ��ة ميك ��ن �أن تر�س ��م خريط ��ة طري ��ق
لتحقيق �أهداف الثورة.
�إنجازات واقعية لمطالب طموحة

عل ��ى الرغم من افتق ��ار احتجاج ��ات ت�شرين

مل�شروعه ��ا ال�سيا�س ��ي ال ��ذي ميك ��ن ع�ب�ره
حتقي ��ق �أه ��داف الثورة ،غ�ي�ر �إنه ��ا تفاعلت
ب�صورة خالقة مع تط ��ور الأحداث للتو�صل
اىل نوع من التواف ��ق بني خمتلف ال�ساحات
ح ��ول مطال ��ب الثورة ع�ب�ر �آلي ��ة "التناغم"،
وذل ��ك بتواف ��ق بقي ��ة ال�ساحات م ��ع املطالب
الت ��ي تطرحها �ساح ��ة االعت�صام الأوىل .فقد
تبن ��ى احل ��راك الت�شرين ��ي مطال ��ب نا�ضجة
�سيا�سي� � ًا تتمح ��ور ح ��ول ح�ص ��ر ال�س�ل�اح
بي ��د الدول ��ة ،وحما�سب ��ة قتل ��ة املتظاهرين،
وحمارب ��ة الف�س ��اد ،م ��ع �إج ��راء انتخاب ��ات
مبك ��رة عادل ��ة ونزيهة حت ��ت �إ�ش ��راف الأمم
املتحدة.
كم ��ا ا�ستثم ��رت حركة ال�شب ��اب االحتجاجية
فر�صته ��ا ال�سيا�سي ��ة وجنح ��ت – خا�ص ��ة
يف فرتته ��ا الأوىل – يف حت�شي ��د الدع ��م
اجلماه�ي�ري للث ��ورة من �أج ��ل ال�ضغط على
بع� ��ض الفاعل�ي�ن الأ�سا�سي�ي�ن يف امل�شه ��د
ال�سيا�س ��ي العراقي – مث ��ل مرجعية النجف
والتيار ال�صدري – مما ا�ضطرهم اىل �إ�سناد
الث ��ورة وتبني بع�ض مطالبه ��ا مثل ا�ستقالة
حكوم ��ة عب ��د امله ��دي واالنتخاب ��ات املبكرة
وتغي�ي�ر قان ��ون االنتخاب ��ات واملفو�ضي ��ة
و�أخ�ي� ً
را اال�شراف الأممي عل ��ى االنتخابات
القادمة.
لكن ع ��دم ن�ضج الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الوطنية

امل�شارك ��ة يف حرك ��ة االحتجاج ��ات ،وع ��دم
تبينها احلقيقي ملطالب الثورة ،والق�صور يف
التفاع ��ل ال�سيا�سي والفكري بني هذه القوى
واحلرك ��ة االحتجاجي ��ة ال�شبابي ��ة� ،أدى �إىل
ع ��دم الإجناز الكامل ملطال ��ب الثورة ،خا�صة
م ��ع حماوالت �أح ��زاب ال�سلط ��ة التمل�ص من
�إجناز هذه املطالب ب�شتى الو�سائل مثل قمع
واغتيال املتظاهرين والت�سويف واحلمالت
الإعالمي ��ة امل�ض ��ادة و�أ�سالي ��ب املن ��اورة
الربملاني ��ة .ف�أع�ض ��اء مفو�ضي ��ة االنتخابات
م ��ن الق�ضاة ه ��م غ�ي�ر م�ستقلني متام� � ًا� ،إذ ال
يزال ��ون يف اخلدم ��ة وحت ��ت ت�أث�ي�ر جمل�س
الق�ض ��اء الأعلى ،كما �إن القان ��ون االنتخابي
اجلديد ق ��د ال يخدم حتقيق �أه ��داف احلركة
االحتجاجية يف امل ��دى الق�صري� .أما حكومة
الكاظمي ،ف�أثبتت عجزها البنيوي والإرادي
يف حما�سبة ق ��وى الال دولة وق�صور ر�ؤيتها
ل�ضب ��ط امل�شه ��د الأمن ��ي عرب تبن ��ي �سيا�سية
"البحث عن مزمار لل�سيطرة على الثعابني"
و"�أل ��ف عام م ��ن النقا� ��ش �أف�ضل م ��ن حلظة
تبادل �إطالق النار".
لك ��ن عل ��ى الرغ ��م م ��ن ه ��ذه النقو�ص ��ات يف
�إجن ��ازات ث ��ورة ت�شري ��ن عل ��ى الواق ��ع
ال�سيا�س ��ي يف العراق ،تبقى هذه الإجنازات
متثل حدث ًا فارق ًا بالن�سبة لتعقيد هذا الواقع،
خا�ص ��ة عن ��د املقارنة م ��ع الواق ��ع ال�سيا�سي
ل ��دول املنطق ��ة الأخ ��رى الت ��ي تع ��اين �أي�ض ًا
م ��ن االنق�سام ��ات املجتمعي ��ة وال�صراع ��ات
اخلارجية عل ��ى �أر�ضها مثل لبن ��ان و�سوريا
واليمن .فيمكن اعتب ��ار �إن �إجنازات الثورة
جاءت ملبي ��ة جزئي ًا لطموح الثورة الواقعي
على الرغم من عدم تلبيتها للطموح العاطفي
حلركة االحتجاج ��ات ال�شبابية �أو للجماهري
ال�سان ��دة له ��ا يف حتقي ��ق تغي�ي�ر �سيا�س ��ي
جذري لنظام ما بعد  2003املتهاوي.

لقد جنحت حركة االحتجاجات ال�شبابية يف
عامه ��ا الأول يف تر�سيخ بني ��ة فكرية جديدة
يف الوعي الوطني للمجتمع العراقي ت�ستند
عل ��ى رف� ��ض الطائفي ��ة ال�سيا�سي ��ة والتبعية
للأجنبي وحما�سب ��ة ال�سيا�سي�ي�ن الفا�سدين
على نتائج حكمهم الكارثية ،بينما تعمل على
حتقيق دول ��ة ال�سيادة واملواطن ��ة والكرامة
ع�ب�ر التفاين من �أجل بن ��اء الوطن وال�صالح
العام.
كم ��ا جنح ��ت يف تهيئ ��ة امل�شه ��د ال�سيا�س ��ي
العراق ��ي للبدء يف عملي ��ة التغيري ال�سيا�سي
ع�ب�ر �إق ��رار قان ��ون جدي ��د لالنتخاب ��ات
ومفو�ضي ��ة انتخاب ��ات م ��ن الق�ض ��اة وموعد
مبك ��ر لإج ��راء االنتخاب ��ات القادم ��ة حت ��ت
�إ�ش ��راف الأمم املتحدة .وعل ��ى الرغم من �أن
مناق�ش ��ة �آف ��اق ثورة ت�شري ��ن امل�ستقبلية هي
خ ��ارج نطاق ه ��ذه املقال ��ة وميك ��ن �أن تكون
م ��ادة مهم ��ة ملقالة قادم ��ة� ،إال �أن م ��ن اجلدير
هنا فه ��م �سياق م�سرية الث ��ورة يف �أنها الآن
يف حال ��ة حت ��ول نح ��و مرحل ��ة اال�ستحقاق
االنتخاب ��ي الق ��ادم والذي يتطل ��ب �أولويات
و�سرتاتيجي ��ات عم ��ل خمتلف ��ة ع ��ن املرحلة
ال�سابقة.
فم ��ن غ�ي�ر املتوق ��ع �أو الطبيع ��ي ان ت�ستم ��ر
حرك ��ة االحتج ��اج ال�شبابي ��ة يف العمل على
التح�شي ��د اجلماه�ي�ري واالعت�ص ��ام يف
ال�ساح ��ات على نف�س الوت�ي�رة كما يف �أيامها
الأوىل ،ب ��ل عليه ��ا الآن العم ��ل عل ��ى تفعي ��ل
الث ��ورة �سيا�سي� � ًا للب ��دء يف عملي ��ة ترجم ��ة
�أهداف الثورة اىل واقع ملمو�س� .إال �أن هذا
لي�س �أم ��ر ًا تلقائي ًا و�سهل التحقيق ،بل ميكن
�أن ميثل حتدي ًا حقيقي ًا �أمام حركة االحتجاج
ال�شبابي ��ة وقاعدته ��ا ال�شعبي ��ة ال�سان ��دة،
خا�ص ��ة �إذا اخذن ��ا بنظ ��ر االعتب ��ار املخاطر
احلقيقية املحدقة بالثورة.
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ثقافة
كالكيت

 عالء املفرجي

حملتها رمزيتها المتراكمة بفعل الن�ش�أة على يد البروليتاريا لت�صل الى قد�سية علم الدولة حين زينت
راية موزمبيق .تاريخها الراديكالي جعلها في عقود عمرها الأولى �أن�شودة الثائر ببقاع الأر�ض المختلفة
ي�ستمد منها وهي ُتزين �شعار حركته ُحلم كل م�ست�ضعف العدل والكرامة .بعدها بزمن �صارت قرينة
الكثير من فعل االرهاب عندما �أنفلت عقال التز ُّمت الديكتاتوري والعرقي والديني.

�سرية بندقية
�أم �سرية رجل

كـال�شـن ِـكوفِ ..انبثاق �أ�سطورة
علي اليا�سري
مل تكن مئوية والدة ميخائيل كال�ش� �نِكوف
لتحظ ��ى باالهتم ��ام واالحتف ��االت الت ��ي
�شهدتها رو�سيا العام  2019لوال اخرتاعه
االي ك ��ي  .47كيف ال وه ��ي البندقية التي
�أ�ض ��حت �س�ل�اح ًا ل ��كل واح ��د من �س ��بعني
�شخ�ص ًا كن�سبة لل�سبعة مليارات عدد �سكان
هذا الكوكب بواقع  100مليون قطعة .على
هام�ش كل هذا �س ��عت ال�س ��ينما الرو�س ��ية
ل�صناعة فيلم يروي �سرية ال�سنوات ال�ست
التي كتب ��ت حلظات ال ��والدة امل�ض ��نية لها
بي ��د جن ��دي دفعته �إ�ص ��ابته خ�ل�ال احلرب
دفاع� � ًا ع ��ن بل ��ده �ض ��د اجتي ��اح اجلي� ��ش
النازي وم�ش ��اهدته الف ��رق الهائل بنوعية
الأ�س ��لحة احلديث ��ة ل ��دى املقات ��ل الأمل ��اين
و�ض ��عفها وتخلفها ل ��دى رفاقه ال�س ��وفيت
اىل ال�س ��عي ال ��د�ؤوب ملحاول ��ة ابت ��كار

بندقي ��ة �ألي ��ة يدافع ��ون به ��ا ع ��ن �أنف�س ��هم
ا�س ��توحاها من تلك اللحظ ��ات التي متعن
فيه ��ا ب�أعج ��اب بالبندقية الأملاني ��ة ا�س تي
ج ��ي  .44كع ��ادة بع� ��ض الأفالم الرو�س ��ية
يف ال�س ��نوات االخ�ي�رة �أهت ��م �ص ��انعوه
بتق ��دمي �إابه ��ار تقن ��ي ي�ؤط ��ره ت�ص ��ميم
�إنت ��اج يلتف ��ت لدقائ ��ق الأ�ش ��ياء ويراع ��ى
الكث�ي�ر م ��ن املطابق ��ة للوقائ ��ع التاريخية
بالأزي ��اء والديكورات ومواقع الت�ص ��وير
وتط ��ور ال�س�ل�اح باال�س ��تناد للأر�ش ��يف
احلرب ��ي ،م ��ع طي ��ف وا�س ��ع م ��ن التحفيز
للعواط ��ف مب�س ��عى لتكري� ��س �أمن ��وذج
البطل وفق معاجلة �سينمائية �أقرب للنهج
االمريكي الهولي ��وودي من ناحية التكنيك
واال�ستعرا�ض الب�صري املق�صود جلزئيات
معين ��ة! املخ ��رج كون�س ��تانتني بو�س ��لوف
ال ��ذي ب ��د�أ عمله يف ع ��امل ال�س ��ينما كمنتج
ث ��م جرب حظه بالإخراج ح ��اول منذ فيلمه
الثالث مقاربة �أفالم ال�س�ي�رة ف�ص ��نع فيلم ًا

عن م�صمم املروحيات ال�سوفيتي ميخائيل
مي ��ل قب ��ل �أن ي�ص ��ل اىل الأك�ث�ر �ش ��هرة
ميخائي ��ل تيموفييفيت� ��ش كال�ش� �نِكوف.
ال�ش ��يء مميز يف �أ�س ��لوبه اكرث مما ُت َعلِمه
احلرف ��ة ،لكن ��ه يع ��رف كي ��ف يحاف ��ظ على
الإيقاع مثلما تذكره كرا�سة الدر�س .ينوع
يف طبيعة امل�ش ��هد الب�صري باحرتافية من
غري ملحات الفتة.
ن�ص الفيلم ُكتب ك�سرد لوالدة ال�سالح �أكرث
منها �س�ب�ر �أغ ��وار حي ��اة �ص ��انعه .يتمعن
بالرغب ��ة والإ�ص ��رار والتف ��اين ومقاوم ��ة
املعوق ��ات التي واجهها كال�ش� �نِكوف حتى
الو�صول للنموذج النهائي� .إنها ال�سنوات
ال�س ��ت الت ��ي ق�ض ��اها منذ جراح ��ه البليغة
العام  1941حني اكت�ش ��ف احلاجة املا�س ��ة
ل�س�ل�اح حديث �سهل وب�سيط وفعال يحمله
اجلندي ال�سوفيتي ملواجهة الآلة احلربية
املتط ��ورة للأمل ��ان .ورغ ��م �أن ال�س ��يناريو
يرتكز على عملية تطوير البندقية وربطها
با�س�ت�رجاعات حم ��دودة لطفولة امل�ص ��مم
تو�ض ��ح �ش ��غفه يف االبت ��كار ،وهو حمور
مت حتجيمه كما احلال مع بقية التفا�ص ��يل
املتعلقة بحياة كال�ش� �نِكوف �سواء عالقاته
العائلية �أو العاطفية مل�شاهد معدودة يغلب
عليها �ص ��وت الراوي مبا ي�ش ��به �إ�ش ��ارات
مقنن ��ة ترتك الكثري م ��ن الأمور عائمة على
ال�سطح� ،إال �أن العر�ض مل يذهب اىل ُ�صلب
اجلزئي ��ات الت ��ي �ش ��كلت املنه ��ج العلم ��ي
والعملي لالبتكار وال حتى قدحات الأفكار
الت ��ي �ألهم ��ت ت�أ�س ��ي�س النم ��وذج الأول ثم
مراحل تطويره ملعاجلة نواحي الق�ص ��ور
�أو �إعادة البناء للمنتج ككل .تبدو ال�س ��رية
الت ��ي طبع ��ت العه ��د ال�س ��وفيتي حا�ض ��رة

فاملعلوم ��ة مب�س�ت�رة �إال وف ��ق م ��ا يخ ��دم
ال�ص ��ورة الكلي ��ة املُبتغاة .فل ��م نعرف ملاذا
ف�ش ��ل يف م�س ��ابقات تطوير الأ�سلحة التي
كان ��ت ن�ش ��طة كث�ي�ر ًا وقتها؟ كي ��ف حتدى
�إحباط ��ه وم ��ا هي احلل ��ول التي �س ��اعدته
يف حتديث منوذجه؟ حتى اال�س ��تعارة من
�أفكار ت�ص ��اميم بقية زمالئه كانت �ضبابية
مبهم ��ة م ��ر عليه ��ا الفيلم �س ��ريع ًا من خالل
ا�س ��تعرا�ض امل�س ��اندة والدعم ال�شخ�صي،
مع �أن الأمر كان �ش ��ائع ًا وقتها لعدم وجود
حقوق امللكية الفكرية يف النظام ال�شيوعي
والتي كانت متاحة للجميع.
مل تكن عملية والدة �أ�شهر بندقية هجومية
يف الع ��امل يف ظ ��روف معق ��دة ع�س ��كري ًا
�س ��وى مغامرة عاطفية انبثقت من او�ضاع
اخل�سائر امل�ضاعفة بالأرواح ب�سبب تخلف

ال�س�ل�اح .يتح ��دى ميخائي ��ل كال�ش� �نِكوف
التقيي ��د البريوقراط ��ي وال�س ��خرية يف
�إ�ش ��ارة للعبقري ��ة مبواجه ��ة الروت�ي�ن
والب�ل�ادة ،وهي حرب قا�س ��ية بح ��د ذاتها.
يخلق ب�إ�ص ��رار ال�ص ��دف املنا�س ��بة .يطور
عالقات و�إميان مب�ش ��روعه ل ��دى الآخرين
ي�س ��مح ل ��ه باال�س ��تمرار والتغل ��ب عل ��ى
االحباط ��ات حت ��ى بل ��وغ عتب ��ة النج ��اح.
فن�ش� ��أتها ك�س�ل�اح دفاع عن النف�س متطور
لي�س ��ت �أقل �إثارة من تاريخها احلافل الذي
�س ��ي�أتي فيم ��ا بعد ،ه ��ذا ما يري ��د �أن يقوله
لن ��ا الفيل ��م ،والذي رمب ��ا هو �أي�ض� � ًا تربير
لأمل م�ص ��ممها الروح ��ي يف �أواخ ��ر حياته
حيث لفظ �أنفا�س ��ه مت�س ��ائ ًال بح�ي�رة "هل
�أنا م�س�ؤول �إذا كانت بندقيتي �سلبت حياة
الب�شر؟"

المخرج الرو�سي �أليك�ساندر �سوكوروف رئي�س لتحكيم القاهرة ال�سينمائي
القاهرة -خا�ص

يعل ��ن مهرج ��ان القاه ��رة
ال�س ��ينمائي ع ��ن القائم ��ة الكاملة
لأع�ض ��اء جلان حتكي ��م م�سابقات
وجوائ ��ز ال ��دورة  ،42التي تقام
خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن � 2إىل 10
كانون الأول املقبل ،بدار الأوبرا

�أليك�ساندر �سوكوروف

امل�صري ��ة ،ويعر� ��ض خالله ��ا 83
فيلم� � ًا م ��ن  43دول ��ة ،م ��ن بينه ��ا
 20فيلم� � ًا يف عرو�ضه ��ا العاملي ��ة
والدولي ��ة الأوىل ..فف ��ي جلن ��ة
حتكي ��م امل�سابقة الدولي ��ة رئي�س
اللجن ��ة :املخ ��رج وال�سيناري�ست
الرو�سي �أليك�ساندر �سوكوروف،
ال ��ذي يع ��د �أح ��د �أب ��رز املخرجني
املعا�صري ��ن يف رو�سي ��ا .عُر�ضت
�أفالم ��ه يف �أغل ��ب املهرجان ��ات
الك�ب�رى مث ��ل كان وبرل�ي�ن
وفيني�سي ��ا ،ومن �أبرزه ��ا "ال ُفلك
الرو�س ��ي – "The Russian
 Arkال ��ذي �ش ��ارك يف م�س ��ابقة
مهرج ��ان كان ع ��ام ،2002
وح�ص ��ل عل ��ى جائ ��زة Visions
من مهرجان تورنتو ،كما ح�ص ��ل
فيلم ��ه "فاو�س ��ت" -Faustعلى
الأ�س ��د الذهبي ملهرجان فيني�سيا
عام .2011

و الأع�ضاء كل من:
 ك ��رمي �إين ��وز ،خم ��رج وكات ��بوفن ��ان ب�ص ��ري برازيل ��ي ف ��ازت
�أفالم ��ه بالعدي ��د م ��ن اجلوائ ��ز
يف جمي ��ع �أنح ��اء الع ��امل ،ومنها
جائ ��زة ق�س ��م "نظ ��رة م ��ا" يف
مهرج ��ان كان ال�س ��ينمائي ع ��ام
 2019ع ��ن فيلمه "احلياة اخلفية
ليوردي� ��س جو�س ��ماوThe" -

Invisible Life Of Euridice
 ،"Gusmaoوبالإ�ض ��افة �إىل

تدري�س ��ه لل�س ��يناريو ،هو �أي�ض� � ًا
ع�ض ��و �أكادميي ��ة فن ��ون وعل ��وم
ال�صور املتحركة.
 برهان قرب ��اين ،خمرج �أملاين،ح ��ازت �أفالم ��ه الق�ص�ي�رة عل ��ى
العدي ��د م ��ن اجلوائ ��ز الدولي ��ة،
كما �ش ��اركت �أفالم ��ه الطويلة يف
املهرجانات الكربى ومنها برلني،
الذي �ش ��هدت امل�س ��ابقة الر�سمية

لل ��دورة الأخرية م�ش ��اركة فيلمه
"برلني �ألك�سندربالتز".
 جابي خوري ،منتج �س ��ينمائيم�ص ��ري ،والرئي� ��س التنفي ��ذي
ل�شركة �أفالم م�ص ��ر العاملية ،التي
�أ�س�س ��ها املخرج امل�ص ��ري الراحل
يو�سف �ش ��اهني عام � .1972أنتج
جمموع ��ة وا�س ��عة م ��ن الأف�ل�ام
الروائية والوثائقية وامل�سل�سالت
التلفزيونية التي نالت ا�ستح�سان
النقاد واجلمهور.
 لبلب ��ة ،ممثل ��ة م�ص ��رية ،ب ��د�أتالعم ��ل يف جم ��ال ال�س ��ينما من ��ذ
كان عمره ��ا � 5س ��نوات ،وخ�ل�ال
م�س�ي�رتها قدم ��ت بطول ��ة 85
فيلم ًا ،وح�ص ��لت عل ��ى العديد من
اجلوائز ك�أح�سن ممثلة.
 نايان جونزاليز نورفيند ،كاتبةوممثلة مك�سيكية ،تعرف عائلتها
بالإخال� ��ص ملج ��ايل التمثي ��ل

والغن ��اء .ف ��ازت بجائزة �أح�س ��ن
ممثل ��ة يف ع ��دد م ��ن املهرجانات
الدولي ��ة ،وحدي ًث� � ًا� ،ش ��اركت يف
�أح ��دث �أف�ل�ام املخ ��رج مي�ش ��يل
فرانك ��و "ترتيب جديد" الذي فاز
بجائ ��زة جلن ��ة التحكي ��م الكربى
يف ال ��دورة الأخ�ي�رة ملهرج ��ان
فيني�س ��يا ،ويعر� ��ض بال ��دورة
اجلديدة ملهرجان القاهرة.
 املخرج ��ة الفل�س ��طينية جنوىجن ��ار ،الت ��ي كتب ��ت و�أخرج ��ت
و�أنتج ��ت �أك�ث�ر م ��ن  12فيلم� � ًا
ح ��ازت معظمه ��ا عل ��ى اجلوائ ��ز
واال�ستح�س ��ان النق ��دي ،وكان ��ت
عرو�ض ��ها الأوىل يف مهرجان ��ات
القاه ��رة ،وبرل�ي�ن ،وكان،
ولوكارن ��و ،و�ص ��ندان�س ،ويف
عام  2020متت دعوتها لع�ضوية
�أكادميي ��ة فن ��ون وعلوم ال�ص ��ور
املتحركة.

م ��رة �أخرى نع ��ود الى ال�س ��يرة الذاتية في الأفالم م ��ن خالل الفيلم
الرو�س ��ي (كال�ش ��ينكوف) ال�ص ��ادر هذا العام ،والمقالة النقدية في
هذه ال�ص ��فحة تف ��ي الفيلم حقه النقدي؛ ولكننا ن�ش ��ير هن ��ا الى �أن
ينتم في �أف�ض ��ل �أحواله الى التقاليد الرو�س ��ية في �صناعة
الفيلم لم ِ
الفيلم ،وخا�ص ��ة فيلم الحرب الذي �أبدعت هذه ال�س ��ينما في �إنتاجه
وتحدي ��د ًا منذ انتهاء الح ��رب الكونية الثانية وحت ��ى الآن ،ولنا �أن
ن�ش ��ير �إلى فيلم ال�سيرة �أي�ض ًا (المعركة من �أجل �سيفا�ستوبول( هو
فيلم حربي يروي ال�س ��يرة الذاتية للقنا�ص ��ة ال�س ��وفيتية ال�ش ��هيرة
لودمي�ل�ا بافيلت�ش ��ينكو الت ��ي ان�ض ��مت �إل ��ى الجي� ��ش الأحمر خالل
االجتي ��اح الألمان ��ي لالتحاد ال�س ��وفيتي لت�ص ��بح واحدة م ��ن �أكثر
القنا�ص ��ين فت ًكا في الحرب بر�صيد  609قتلى, ،ونالت عن الممثلة
الرو�س ��ية يوليا بيري�سيلد التي ج�س ��دت دور بافيلت�شينكو وحازت
على جائزة �أف�ضل ممثلة في مهرجان كان ال�سينمائي.
ورغم �أن الفيلمين ي�ص ��بان في نهج دعائي واحد� ،إال �أنهما يختلفان
في القيمة الفنية ،ففي فيلم كال�ش ��ينكوف ،نرى �ص ��ناع الفيلم ك�أنهم
في عجلة من �أمرهم لي�صلوا الفيلم باالحتفاالت في رو�سيا بالذكرى
ال�سبعين على �إنتاج ال�سالح ودخوله الخدمة في القوات الرو�سية.
لذلك كان فقير ًا من الناحية الفنية و�ض ��عف وا�ض ��ح في ال�س ��يناريو
ال ��ذي ل ��م يعتم ��د الحقائ ��ق التاريخية� ،أن في �س ��يرة كال�ش ��ينكوف
الرج ��ل� ،أو المراح ��ل التي م ّر بها ت�ص ��ميم كال�ش ��ينكوف البندقية.
وه ��ذا مب ��رر  ،باعتب ��ار �أن الفيل ��م دعائ ��ي و�أنت ��ج م ��ن قب ��ل وزارة
ال�ص ��ناعة والتج ��ارة ،ومجموعة �ش ��ركات "كال�ش ��نيكوف" لإنتاج
الأ�سلحة النارية ،وم�ؤ�س�سات حكومية �أخرى.
وه ��ذا عك�س فيلم ((المعركة م ��ن �أجل �سيفا�س ��توبول ( المنتج عام
 )2015وهو فيلم حربي �أعادنا الى تفا�ص ��يل الحروب في ال�س ��ينما
الرو�س ��ية وهي التي طبعت الإنتاج ال�س ��ينمائي الرو�سي في عقود
كثيرة من تاريخ ال�سينما الرو�سية ..ف� ً
ضال عن توافره على عنا�صر
فنية جيدة ،بدليل الجوائز التي ح�صل عليها.
نع ��ود الى فيلم (كال�ش ��ينكوف) فالفيلم م ��ن �أفالم ال�س ��يرة ،لكنه لم
يكن �ص ��ريح ًا مع الم�ش ��اهد في ق�ض ��ية� ،سيرة من؟ �س ��يرة الرجل �أم
البندقي ��ة ،ه ��و �أراد �أن يقدم االثنان فكان الف�ش ��ل حليفه ..فال عرفنا
تفا�صيل تطور ت�صاميم واختراع هذا ال�سالح �إال بم�شاهد لن ت�سمن
�أو تغن ��ي ع ��ن جوع ،وال نحن كنا �أمام �س ��يرة ه ��ذا الرجل العبقري
ال ��ذي مازال ا�س ��مه متداو ًال ،كبندقية في �أف ��واه الثوار والمدافعين
ع ��ن قيمهم الإن�س ��انية ،مثلما هو متداول عند االرهابيين و�س� � ّفاكو
دماء ال�شعوب.
فلم يغ�ص في تفا�صيل �سيرة الجندي كال�شينكوف �أو خلفيات تنامي
موهبت ��ه وهو رجل لم يكمل تعليمه ،حي ��ث �إنه كان �أول مَن اخترع
جه ��از ًا لقيا�س الدبابات  ،والذي جذب انتباه القادة الع�س ��كريين له
الذين و�أو�ص ��وا ب�إنتاجه .لكن �ص ��انعي الفيلم تنا�س ��وا هذا الأمر ،
حي ��ث قدموا الرجل كمبت ��دئ و غير موثوق به لرفاقه الأكبر �س� � ًنا.
ومع ذلك � ،س ��رعان ما يتلقى الدعم الكامل من ال�س ��لطات الع�سكرية
الكازاخ�س ��تانية ويذهب مع مدفعه الر�ش ��ا�ش �إلى مو�س ��كو لتقديمه
في م�سابقة مديرية المدفعية الرئي�سة للجي�ش الأحمر .وعلى الرغم
ً
محظوظا على الفور (بندقية كال�شينكوف الهجومية ،
من �أنه لي�س
كما هو معروف للعالم ب�أ�س ��ره � ،س ��يتم ت�صميمها وت�شغيلها في عام
 1947فق ��ط) � ،إال �أن الفيل ��م ي ��دور دون عوائق على طول الم�س ��ار
الم�س ��تقيم ل�سيرة ذاتية قيا�س ��ية  ،دون الخو�ض في �أي �شيء يمكن
بطريقة ما جذب الم�ش ��اهد .حتى الأ�ش ��خا�ص الذين كانوا في نف�س
القاعة بب�س ��اطة لم يتمكنوا من احتواء ده�شتهم عندما ر�أوا �أن ابن
عام ��ل �ش ��اق عادي قد �ص ��نع مث ��ل هذه التحف ��ة الفني ��ة و ابتكر هذا
ال�سالح منذ فترة طويلة  ،لكنه �أخفاها با�ستمرار و�أخفاها عن �أعين
المتطفلين!.
هذا عك�س فيلم ((المعركة من �أجل
�سيفا�ستوبول ( المنتج عام  )2015وهو
فيلم حربي �أعادنا الى تفا�صيل الحروب
في ال�سينما الرو�سية وهي التي طبعت
الإنتاج ال�سينمائي الرو�سي في عقود
ً
ف�ضال
كثيرة من تاريخ ال�سينما الرو�سية..
عن توافره على عنا�صر فنية جيدة،
بدليل الجوائز التي ح�صل عليها.

�صوفيا لورين غزو �سينمائي حميم بعد انقطاع طويل
ع�صام اليا�سري
الناجي ��ة م ��ن املحرق ��ة النازية م ��دام روزا
(�ص ��وفيا لوري ��ن) ،الت ��ي تعي� ��ش مربي ��ة
�أطف ��ال يف بل ��دة �س ��احلية �إيطالي ��ة ،ترعى
�ص ��بي ال�ش ��ارع مومو البالغ من العمر 12
عام� � ًا ،والذي �س ��رق منها حمفظ ��ة .يحمي
ال�شخ�ص ��ان بع�ض ��هما البع�ض وي�ص ��بحان
مر�س ��اة لعائلة غري تقليدية بع ��د مناظرات
وجتاذب ��ات م�ض ��نية" .لديك حي ��اة �أمامك"
 ،Du hast das Leben vor dirفيل ��م
روائ ��ي ايطايل جديد ل�ص ��وفيا لورين بعد
انقط ��اع طوي ��ل ع ��ن العم ��ل ال�س ��ينمائي،
اتاح ��ت لن ��ا �ش ��ركة "ن ��ت فلك� ��س" للأفالم
فر�ص ��ة اال�س ��تمتاع مب�ش ��اهدته ابتدا ًء من
 13ت�ش ��رين الث ��اين .وهي �ش ��ركة �إعالمية
�أمريكي ��ة تتعامل مع الب ��ث املدفوع و�إنتاج
الأفالم وامل�سل�س�ل�ات .ت�أ�س�ست من قبل ريد
ها�ستينغز ومارك راندولف يف عام 1997
يف لو�س جاتو�س (كاليفورنيا) وعملت يف
البداي ��ة كمخ ��زن فيديو ع�ب�ر الإنرتنت مع
توزي ��ع الأفالم على �أقرا� ��ص "دي يف دي"
و "بل ��و راي" مل�ش�ت�ركيها .يف عام ،2007
دخل ��ت يف جم ��ال الفيدي ��و عن ��د الطل ��ب
وجع ��ل املحت ��وى متاح� � ًا للم�ش�ت�ركني عرب
الب ��ث .بحل ��ول �آذار  ،2020كان ��ت اخلدمة
الإعالمي ��ة ق ��د قدمت م ��ا يقرب م ��ن 3000
برنامج �س ��ينمائي وتلفزيوين .اعتبار ًا من

ت�ش ��رين الأول  ،2020كان لديه ��ا 195.15
مليون ا�شرتاك مدفوع ،مبا يف ذلك 73.08

مليون يف الواليات املتحدة وكندا .يف عام
 ،2020جت ��اوزت القيمة ال�س ��وقية لأ�س ��هم
ال�ش ��ركة �أق ��ل قلي ًال ع ��ن  195ملي ��ار دوالر
قيمة �شركة والت ديزين للمرة الأوىل.
يف ع ��ام � ،2006أطلق ��ت "ن ��ت فلك� ��س"
م�سابقة تبلغ تكلفتها مليون دوالر ملعرفة ما
�إذا كان ب�إمكان �أي �ش ��خ�ص حت�سني النظام
الرقم ��ي الإلك�ت�روين بن�س ��بة  10باملائ ��ة،
وه ��ي خوارزمي ��ة للتنب�ؤ بتف�ض ��يالت فيلم
الف ��رد ا�س ��تنادا �إىل بيان ��ات الت�أج�ي�ر .بعد
ثالث �س ��نوات ،مُنحت اجلائ ��زة �إىل فريق
"الفو�ضى الرباغماتية" التابع ل�شركة "بل
كور" ،وه ��و فريق مكون من �س ��بعة علماء
ريا�ض ��يات وعلم ��اء كمبيوت ��ر ومهند�س�ي�ن
من الوالي ��ات املتحدة وكندا والنم�س ��ا.يف
ع ��ام  2013م ��ع امل�سل�س ��ل الدرام ��ي "بيت
م ��ن ورق" ،قدمت ال�ش ��ركة حمتوى فيديو
مت �إنتاجه خ�صي�ص ��ا خلدمة البث� .أ�ص ��بح
حم ��ط تركي ��ز رئي�س ��ي لل�ش ��ركة ،وبحلول
نهاي ��ة عام  2018قدمت ما يقرب من 1000
عنوان �أ�ص ��لي .ت�ض ��منت م�سل�سالت بارزة
"غ�ي�ر قابل ��ة للك�س ��ر ـ كيم ��ي �ش ��ميدت" و
"التاج" و "ناركو�س" و "�أ�ش ��ياء غريبة"
كم ��ا �أنتجت العدي ��د من الأفالم  -ال �س ��يما
"روم ��ا"  ،2018ال ��ذي ف ��از بث�ل�اث جوائز
�أكادميي ��ة ،مب ��ا يف ذل ��ك �أف�ض ��ل فيل ��م بلغة
�أجنبية .

كتب العديد من كبار ال�س ��ينمائيني والنقاد
عن ع ��ودة �ص ��وفيا للفيل ��م بالق ��ول :ميكن
م�شاهدة �أيقونة ال�سينما الإيطالية �صوفيا
لوري ��ن مرة �أخ ��رى يف فيل ��م روائي دويل
بعد عقد من الزمان .واحتفلت هي بعودتها
بقوله ��ا "لدي ��ك حي ��اة �أمام ��ك"! ..املفاج�أة
الفارق ��ة التي �أوق ��دت اهتمامي لتناول هذا
املو�ض ��وع� :إن �ص ��حيفة املدى ويف عددها
ال�ص ��ادر يف  18ت�ش ��رين الث ��اين ،ع ��رج
ال�ص ��حفي ع�ل�اء املفرج ��ي حتت عن ��وان "
كالكي ��ت( :امل ��دى) تطل ��ق �س�ي�رة �ص ��وفيا
لورين" من خ�ل�ال تناوله كتاب (حياتي...
�أم� ��س واليوم وغ ��د ًا) ...يومي ��ات النجمة
ال�س ��ينمائية ال�س ��اطعة �ص ��وفيا لوري ��ن،
ال�ص ��ادر عن دار املدى برتجمة د .علي عبد
الأم�ي�ر ..من الن�س ��ب الإ�ش ��كايل ،اىل الفقر
حي ��ث الن�ش� ��أة مرور ًا مب�آ�س ��ي احل ��رب ،ثم
الب ��زوغ العبق ��ري لنجمة ،حت ��ى �آخر فيلم
له ��ا .ل�س ��ببان� :أهمية م ��ا �أورده ال�ص ��ديق
املفرج ��ي .والآخ ��ر ،حنني �ص ��وفيا لورين
حتى يف �س ��ن  86لل�سينما ودورها يف فيلم
"لدي ��ك حياة �أمامك" ،ميكنها الآن فر�ص ��ة
للف ��وز بجائ ��زة الأو�س ��كار الثالثة لأف�ض ��ل
ممثلة.
�ص ��وفيا لوري ��ن  -ه ��ذا اال�س ��م وح ��ده هو
الإث ��ارة احل�س ��ية اخلال�ص ��ة .ابن ��ة عام ��ل
ن�ش� ��أت يف ح ��ي فق�ي�ر يف ناب ��ويل وبالكاد
�أ�ص ��بحت ممثلة �س ��ينمائية �أ�س ��طورية يف
القرن الع�ش ��رين .كان للورين جماال غريبا

يجم ��ع ب�ي�ن الأناق ��ة اخلال�ص ��ة والتف ��وق
الأنث ��وي .الي ��وم تبلغ من العم ��ر  86عاما.
و�أي �ش ��خ�ص يراه ��ا يف فيلمه ��ا اجلدي ��د
"لدي ��ك حي ��اة �أمام ��ك" م ��ن  13نوفم�ب�ر
عل ��ى "نت فلك�س"�س ��يظل مفتون ��ا بنعمتها
اخلال ��دة .قب ��ل كل �ش ��يء� ،س ��وف يواج ��ه
ممثلة �أتقنت حرفتها الرائعة.
يف الدراما امل�ؤث ��رة "لديك احلياة �أمامك"،
تق ��دم �ص ��وفيا لوري ��ن �أداء رائع ��ا ـ وتلعب
دور "م ��دام روزا"� ،إح ��دى الناجي ��ات م ��ن
الهولوكو�س ��ت والعاه ��رة ال�س ��ابقة الت ��ي
ا�س ��تقرت يف جن ��وب �إيطالي ��ا .تعتن ��ي
ب�أطف ��ال البغاي ��ا م ��ن �ص ��ديقاتها العامالت
يف اجلن� ��س وترعاه ��م ب�ص ��فتها مربي ��ة
�أطف ��ال و�أحيان ��ا ك�أم بديلة يف بل ��دة باري
ال�س ��احلية .وملا كانت قد ا�س ��تقبلت بالفعل
ولدا وفتاة يف �ش ��قتها ال�ص ��غرية ،وال تريد

اب ��ن عاه ��رة "ثال ��ث" .وكان ��ت يف البداية
غري متحم�سة الخذ الطفل ال�سنغايل اليتيم
موم ��و (�إبراهيما غ ��وي) البالغ م ��ن العمر
 12عاما حتت جناحها ،بعد �أن �س ��رق منها
يف �أحد الأ�س ��واق حقيبة يد .لكن �ص ��ديقها
دكت ��ور كوين (ريناتو كاربنت�ي�ري) �أقنعها
عل ��ى م�ض ���ض ب� ��إن مومو فتا جي ��د ،يبحث
عن رابطة عميقة  ،وهكذا �س ��محت لنف�س ��ها
بانت�شاله واحل�صول على عمل له يف متجر
�ص ��غري ،وانتق ��ل �إليه ��ا ف�أ�ص ��بحا االثن ��ان
�ص ��ديقان ،وبينم ��ا حت ��اول ال�س ��يدة روزا
�إبع ��اد التاجر ال�ص ��غري من ح�ي�ن لآخر عن
ال�ش ��ارع ،يتعني على مومو �أي�ض ًا �أن يتعلم
حتمل امل�س� ��ؤولية جتاه �ش ��خ�ص �آخر .لأن
روزا ،الت ��ي تغلب عليها �ش ��ياطني املا�ض ��ي
املظلم ،تبتعد ب�ش ��كل متزايد عن ال�س ��يطرة
على حياتها.

"لدي ��ك حي ��اة �أمام ��ك" �أح ��د تل ��ك الأف�ل�ام
الت ��ي تب ��دو وك�أنه ��ا عم ��ل عاطف ��ي ،ولك ��ن
يتب�ي�ن �أنه عك� ��س ذل ��ك متام� � ًا ،ويرجع ذك
�أ�سا�س� � ًا �إىل دور لوري ��ن كممثل ��ة رائع ��ة.
ت� ��ؤدي دور العاه ��رة ال�س ��ابقة الناجية من
الهولوكو�س ��ت ،ك�إم ��ر�أة ذات جم ��ال يكافح
ال�ش ��يخوخة  -مب�ش ��اركة رائعة مع املمثل
ال�ش ��اب ال�ص ��اعد �إبراهيما غوي  -والفيلم
مقتب� ��س عن رواية "�أمام ��ك حياة " للكاتب
الفرن�س ��ي رومان ج ��اري ()1980-1914
ومن �إخراج جن ��ل لورين �إدواردو بونتي،
من زوجها املنتج ال�سينمائي كارلو بونتي
(..)2007-1912
�أثن ��اء ا�س�ت�راحة طويلة تقول �ص ��وفيا يف
مقابلة مع �ص ��حيفة "بيل ��د"" :عندما �أختار
فيلم� � ًا جدي ��د ًا ،يج ��ب �أن تك ��ون الق�ص ��ة
ملهم ��ة وحمف ��زة" .و�إنها  -تق ��ول  -تبحث
ع ��ن ن�ص ��و�ص "حتبه ��ا حق� � ًا" .و�إنه ��ا يف
فيل ��م "لدي ��ك حي ��اة �أمام ��ك" كان ��ت "غارقة
يف احلم ��ى" ،لأن الت�ص ��وير بالن�س ��بة له ��ا
"كاحلمى ،مثل �شغف متوهج".
كان الرتكيز يف الفيلم على ال�ش ��اب مومو،
ال ��ذي ينق ��ل حبك ��ة الأح ��داث الدرامية يف
الرواي ��ة م ��ن فرن�س ��ا يف ال�س ��بعينيات �إىل
�إيطاليا اليوم ،لكن قبل كل �ش ��يء� ،ص ��ورة
الم ��ر�أة يف �س ��ن ال�ش ��يخوخة ،جتاوزته ��ا
�ص ��دمة حمرق ��ة "�آو�س�ش ��فيتز" الأملاني ��ة،
وال �ش ��ك ف�إن الفيل ��م عودة رائع ��ة ،للممثلة
�ص ��وفيا لوري ��ن ،التي �ش ��وهدت فيه ��ا �آخر

م ��رة قبل �س ��تة �أع ��وام يف الفيلم الق�ص�ي�ر
"�صوت الإن�س ��ان" .ويرى خرباء �صناعة
الأف�ل�ام الأمريكي ��ون يف عودته ��ا الطريق
جلائزة �أو�س ��كار جديدة� .إذا ح�ص ��لت على
تر�شيح يف �س ��باق الأو�سكار هذا العام عن
فيلم "لديك احلياة �أمامك" ،فيمكنها حتطيم
رقمني قيا�سيني .بعد �إن كان تر�شيحها �آخر
م ��رة جلائزة الأو�س ��كار عن فيلم "ال�ص ��بي
الذهب ��ي" ع ��ام  .1962وفوزه ��ا يف فئ ��ة
"�أف�ض ��ل ممثلة" عن �أدائها يف فيلم "ومع
ذل ��ك يعي�ش ��ون" ع ��ام � .1960س ��يكون ذلك
للورين رقم ًا قيا�س ��ي ًا للمرة الثالثة� ،أي�ض� � ًا
ك�أكرب مر�ش ��حة يف فئة "�أف�ض ��ل ممثلة" يف
تاري ��خ حفل توزي ��ع جوائز الأو�س ��كار يف
عم ��ر يناه ��ز الـ� �ـ  86عام� � ًا .وللتعلي ��ق على
ه ��ذه التقديرات والتنب� ��ؤات ،قالت املمثلة:
"ال�ش ��يء اجلمي ��ل يف الأو�س ��كار" �أن ��ه
"اع�ت�راف ب�أنك قمت بعم ��ل ممتاز" .و�إذا
ما فازت �صوفيا باجلائزة مرة �أخرى ،فهذا
يعني الكثري بالن�س ��بة لها� .إنه "�شيء مميز
للغاي ��ة" .كم ��ا �إنه ��ا �س ��وف لن تك ��ون �أكرب
فائزة بجائزة الأو�س ��كار يف فئتها فح�سب،
بل �س ��تكون �أي�ض ��ا �أكرب �ش ��خ�ص �س ��ن ًا يف
جميع فئات التمثيل ينال هذا ال�شرف.
�س ��ننتظر �إذن �إىل �أن يت ��م الإع�ل�ان ع ��ن
الرت�ش ��يح جلوائز الأو�س ��كار يف منت�صف
�آذار القادم و�إىل �أن يت�ضح ما �إذا كان وباء
كورونا �س ��ي�ؤجل الدورة  93حلفل توزيع
اجلوائز يف � 25أبريل !2021؟
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املع ّلم ومارغريتا
�صدرت عن دار املدى ترجمة جديدة لرواية املعلم ومارغريتا
للكات ��ب الرو�س ��ي ميخائي ��ل بولغاك ��وف ،وبع ��د كتابة هذه
الرواي ��ة �أح ��رق خمطوطته ��ا ع ��ام  1930ب�سب ��ب ال�سلطات
ال�سوفياتي ��ة و�أعاد كتابته ��ا من ذاكرته ع ��ام  ،1931و�أنهى
م�سودته ��ا الثانية ع ��ام  1936ث ��م الثالثة ع ��ام  1937وظل
يعمل على �إعداد املخطوطة الرابعة حتى وفاته عام .1940
ومل جت ��د الرواية طريقها للنور �إال بعد �ستة وع�شرين عامًا
عندم ��ا ن�شرتها �أرملته يف جملة مو�سكو الأدبية يف حلقات
يف العام .1966

ن������ادي
 متابعة /املدى
�ست �سنوات متتالية دون توقف ت�ضمنت
العدي ��د م ��ن الن�شاطات الثقافي ��ة امل�ضافة
اىل مناق�ش ��ات الكت ��ب ،الت ��ي و�صل ��ت
اىل اك�ث�ر من مئ ��ة كتاب حي ��ث كان نادي
امل ��دى للق ��راءة يف اربي ��ل ي�ش ��كل عالمة
ثقافي ��ة ،الن ��ادي ال ��ذي يحتف ��ل بذك ��رى
ت�أ�سي�س ��ه ال�ساد�سة والتي �صادفت الرابع
ح

ول العا

لم

ل����ل����ق����راءة يف �أرب����ي����ل ي��ح��ت��ف��ل ب����ذك����رى ت ��أ���س��ي�����س��ه

والع�شري ��ن م ��ن ال�شه ��ر اجل ��اري حي ��ث
عقدت اوىل جل�ساته يف 2014/11/24
ك�أول ن ��اد حم�ت�رف يف الع ��راق �أ�س�س ��ه
�سنة  2014نخب ��ة من ال�شباب ال�سوريني
والعراقيني عربا وكردا نازحني والجئني
برعاي ��ة كاملة م ��ن م�ؤ�س�سة امل ��دى راعية
الثقافة وال�شباب ،ب ��د�أت امل�سرية باحلفر
يف ال�صخ ��ر ب�سب ��ب االو�ض ��اع املعي�شية
التي كان ه� ��ؤالء ال�شباب يعانون منها اال
انهم �سرع ��ان ما جتاوزوها ب ��كل ا�صرار
خالقني م�ساحة ثقافية اجتماعية مل ي�سبق
لها مثيل يف اقليم كرد�ستان ،ات�سع النادي
وانت�ش ��رت فكرته مع م ��رور الوقت وقلب
كل �صفح ��ة كت ��اب و�ض ��م يف

جمموعت ��ه �أعدادا كبرية م ��ن القراء ذوي
الثقاف ��ات املتعددة واجلن�سي ��ات املختلفة
حت ��ى االجنبي ��ة منه ��ا ،والت ��ي جتاوزت
املئ ��ة جل�سة وا�ستطاع الن ��ادي يف �أربيل
الدخول �أي�ضا اىل خميمات الالجئني �أوال
كفكرة وثانيا كحدث واقعي عرب التعاون
مع معه ��د غوت ��ه االمل ��اين وامل�ساهمة يف
ح�ض ��ور ال�شباب م ��ن املخي ��م اىل النادي
وتوفريالكت ��ب املق ��ررة للمناق�ش ��ة له ��م
حي ��ث ا�صب ��ح العدي ��د منه ��م الآن �أع�ضاء
ر�سمي�ي�ن يف الن ��ادي� ،أغل ��ب الكتب التي
نوق�ش ��ت يف الن ��ادي كان ��ت م ��ن ن�صي ��ب
الأدب ،تقريب ��ا ن�صف

الكت ��ب ،والباق ��ي وزع ��ت ب�ي�ن الفل�سف ��ة
والدرا�س ��ات النف�سي ��ة واالجتماعي ��ة
وال�سيا�سي ��ة م ��ن ا�ص ��دارات دور ن�ش ��ر
خمتلفة ،قراءة ح ��وايل  70عمال مرتجما
م ��ن االعم ��ال العاملي ��ة املهم ��ة و  30كتابا
مل�ؤلف�ي�ن ع ��رب با�ست�ضاف ��ة ح ��وايل 40
�شخ�صي ��ة مثقف ��ة واكادميي ��ة يف العراق
لتقدمي اجلل�س ��ات وامل�شارك ��ة �سنويا يف
معر� ��ض �أربيل ال ��دويل للكتاب يف خم�س
منا�سبات متتالية بتقدمي جل�سات مناق�شة
مع �ضي ��وف وزوار ،نادي امل ��دى للقراءة
ب�أربيل لي�س فقط ق�صة ثقافية واجتماعية
بل ان�سانية قب ��ل كل �شيء ،ق�صة مفتوحة
ككتاب يروى �أبدا للجميع..

وا�سط تقيم مهرجا ًنا �شعريًا حمل ا�سم "جبار ر�شيد"

نيكول
كيدمان
تك�شف عن معاناتها ب�سبب
طول قامتها
نقل موقع  peopleت�صريحات النجمة العاملية نيكول كيدمان
ل�صالح جملة  ،Glamour UKحيث ت�صدرت الغالف وك�شفت
عن خماوفها يف فرتة املراهقة ،حيث كانت تعاين من خماوف وعدم
الإح�سا�س بالأمان وذلك ب�سبب طول قامتها ،وقالت نيكول �إنها فى
عمر الـ  13عاما كانت تعترب طول قامتها لي�س ميزة ومل تكن تف�ضل
ذلك �أبدا.
وفى �سياق مت�صل ،يعر�ض فيلم نيكول كيدمان املو�سيقي "The
 "Promيف  11كانون الأول /دي�سمرب املقبل على ،Netflix
والفيلم بطولة مرييل �سرتيب يف دور دي دي �أل�ين ،ونيكول
كيدمان يف دور �إجني ديكن�سون ،وجيم�س كوردن يف دور
باري جليكمان ،و�أن��درو رانيلز يف دور ترينت �أوليفر،
و�أريانا ديبوز يف دور �ألي�سا جرين.
وك��ان��ت �أج ��رت النجمة ال�ع��امل�ي��ة احل��ائ��زة ع�ل��ى ج��ائ��زة
الأو��س�ك��ار نيكول كيدمان ح��وارا م��ع جملة نيويورك
تاميز ،حيث ناق�شت خالل املقابلة كوالي�س العمل مع
املخرج �ستانلي كوبريك يف الدراما النف�سية املثرية
 Eyes Wide Shutوالتي طرحت يف .1999

وا�������س������ط���� /ش���اك���ر
القري�شي
نظم �شعراء حمافظة وا�سط،
�أخ�يرًا ،املهرجان �أول مهرجان
� �ش �ع��ري ح �م��ل ا�� �س ��م ال �� �ش��اع��ر
ال�شعبي الفقيد جبار ر�شيد.
و�أقيم املهرجان على قاعة الإدارة

املحلية يف املحافظة ،بح�ضور نخبة
من �شعراء ومثقفي وا�سط وح�ضور
عائلة ال�شاعر الفقيد.
واف �ت �ت��ح امل �ه��رج��ان ب �ع��زف الن�شيد
الوطني ،ثم القى ال�شاعر �سيف الدين
املهنا ق�صيدة جمد فيها دور ال�شاعر
ج �ب��ار ر��ش�ي��د وال �� �ش �ع��راء واالدب� ��اء
واملثقفني الراحلني واحلا�ضرين من

�شيحة تعلن �إ�صابتها
بفايرو�س كورونا
�أعلنت الفنانة امل�صرية هنا �شيحة ،عن �إ�صابتها بفايرو�س كورونا
بعد ظ�ه��ور نتيجة الفح�ص اخلا�صة ب�ه��ا ،وال�ت��ي ج��اءت �إيجابية.
وطلبت الفنانة امل�صرية عرب خا�صية "�ستوري" بح�سابها على موقع
"�إن�ستغرام ،من كل خمالطيها طوال الأيام الأربعة املا�ضية اخل�ضوع
للفح�ص ف��ورا ،للت�أكد من انتقال ال�ع��دوى �إليهم من عدمه ،كما قدمت
ع��دة مقاطع فيديو �شرحت فيها �أع��را���ض املر�ض ،وط��رق الق�ضاء
على امللل يف العزل ال�صحي الذي �سي�ستمر � 10أيام كاملة.
وقالت هنا �شيحة "لقد �أجريت حتليل كورونا و�أ�صبحت
�إيجابي ،رجاء من �أي �شخ�ص خالطني الأيام املا�ضية
�أن يفح�ص نف�سه للت�أكد من �سالمته ..الله يحمينا
جميعًا" .وبعدها قدمت عدة مقاطع فيديو خمت�صرة
�أك��دت فيها �أنها تعاين من فقدان حا�سة ال�شم متاما،
وحا�سة التذوق ب�شكل ن�سبي حيث ت�ستطعم الأك��ل
ال�ل�اذع ،وك�شفت عن ع��دة و�سائل للق�ضاء على امللل
�أثناء فرتة العزل ،م�ؤكدة �أنها �ستلج�أ للمن�صات الرقمية
مل�شاهدة الأعمال الدرامية .كما ك�شفت هنا عن قائمة كتب
�أغلبها ينتمي لفن ال�سرية الأدبية ،وقالت �إنها حاولت االنتظام
يف قراءة هذه الكتب الفرتة املا�ضية ولكنها ف�شلت ب�سبب ارتباطاتها،
و�ستعترب فرتة العزل ال�صحي فر�صة ال�ستكمال القراءة.

�أبناء مدينة الكوت.
وت�ل��ى ذل��ك ق�صائد لل�شعراء (�سالر
ح ��امت �� -س�ي��ف ال �ع��ام��ري  -م�ه��دي
الزاملي  -الدكتور و�سام الربيعي -
حممد الدراجي).
و�أك��دت �إدارة املهرجان على تنظيمه
�سنويا ،ا�ستذكارا لعطاء ال�شعراء
الراحلني.

العمالت الورقية ال
خطرا �ضئيلاً
ت�شكل �سوى
ً
يف تف�شي كورونا
ي��رى بنك �إنكلرتا �أن التعامل ب ��الأوراق النقدية
ال ميثل �سوى خطر �ضئيل يف انت�شار فايرو�س
ك��ورون��ا وذل��ك بعدما كلف البنك ب ��إج��راء بحث
ملعرفة املدة التي يبقى فيها الفايرو�س على النقود.
وانخف�ض ا�ستخدام العمالت الورقية ب�شكل حاد
منذ تف�شي ال��وب��اء يف �آذار /م��ار���س ،و�أو� �ض��ح
البنك امل��رك��زي �أن �أح��د الأ�سباب وراء ذل��ك رمبا
تكون املخاوف من �أن الأموال قد تنقل الفايرو�س.
ووجد البحث الذي �أجراه البنك �أن خطر الإ�صابة
بفايرو�س كوفيد 19-ب�سبب التعامل بالعمالت
ال��ورق �ي��ة �أق ��ل بكثري م��ن خ�ط��ر الإ� �ص��اب��ة ب�سبب
ا�ستن�شاق جزيئات الهواء يف املتاجر� ،أو مالم�سة
�أ�شياء مثل مقاب�ض الأبواب.
وق��د ب ��د�أ االجت ��اه للتحول ب�ع�ي�دًا ع��ن ا�ستخدام
الأوراق النقدية منذ ف�ترة طويلة ،ولكن الأزم��ة
ع �ج �ل��ت م ��ن ال �ت �غ �ي�ي�رات يف ع� � ��ادات ال �ت �� �س��وق
واخليارات املتاحة للم�ستهلكني.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

الفتى الذهبي
عندما كتب �إدوارد غاليانو كتابه
"كرة القدم بني ال�شم�س والظ ّل"
كانت العبارة التي �أ�ص ّر على
و�ضعها على الغالف تقولّ �" :إن
كرة القدم هي مر�آة العامل ،تقدم
�ألف حكاية وحكاية فيها املجد
واال�ستغالل واحلب والب�ؤ�س،
وفيها يتبدّى ال�صراع بني احلرية
واخلوف ونحن يف �أوج ديانة
ال�سوق ،كرة القدم باتت تخ�ضع
لقوانني ال�سوق ،يلعب الالعبون
من �أجل الربح �أو ملنع خ�صومهم
من الربح ،فيما يظهرون بني النا�س
كمن يجعل الوهم ممك ًنا" ،ومن
حكايات كرة القدم حكاية الفتى
الذهبي الذي �أ�صبح ذات يوم �أف�ضل
من مل�س كرة القدم عرب تاريخها.
بف�ضل مارادونا ،وقبله بيليه
وع�شرات غريهما� ،أ�صبحت كرة
القدم مر�آة لكل �شيء يف زمننا
احلديث هذا ،لأنهم يثريون
م�شاعر و�إعجاب املاليني ،فتختلف
اجلماهري حولهم وتتحزب هكذا
 ،وتت�شاجر ،لكن جميع الذين
يتخا�صمون ويتحزبون يتفقون
على ان فتى الكرة الذهبي "
مارادونا " �أثار من امل�شاعر
والعواطف حول العامل  ،وجعل
الأرجنتني على ل�سان املاليني ،
�أكرث مما فعل �سيا�سيوها على
مر ع�صورها فقد �أطل على العامل
�ساحرًا كرته �أمام ال�شا�شات ،يفوز
عليهم باجلري ،ويتفوق عليهم
باخلفة ويربح عليهم مبهارة
التالعب.
من العبث االدعاء ب�أننا ال نتابع كرة
القدم  .برغم ان�شغالنا مبباريات
�أخرى جتري داخل قاعة جمل�س
النواب العراقي ،وبني متابعة
�إخفاقات مي�سي وجناحات
رونالدو و�أهداف املواطن
الإنكليزي كني الذي ذ ّكرين باملمثل
العبقري �أر�سون ويلز وفيلمه
ال�شهري"املواطن كني" حيث ي�صبح
موت �شخ�ص واحد ،اخلرب الأكرث
�إثارة يف العامل� ،أما موت الع�شرات
وخطفهم وتعذبيهم ،فال مكان له
داخل قبة الربملان العراقي  ،ويف
الوقت الذي يودع فيه العامل �ساحر
الكرة  ،نعي�ش نحن مع �ساحر
�آخر يريد ان يوهمنا ان �سنواته
الثمانية يف احلكم كانت االف�ضل
ولوال امل�ؤامرة الدولية �ضده لكانت
بغداد االن تناف�س �سنغافورة
وطوكيو وبرلني  ،لكن يبدو ان
العديد من �سيا�سيينا يعانون من
تقوّ �س يف الذاكرة مينعهم احيانا
من تذكر ان البالد تعاين من
االفال�س ب�سبب خطب و�شعارات
التنمية الوهمية .
قاد مارادونا بالده الأرجنيتني
للفوز على معظم دول العامل ،مل
ن�شاهد جيو�ش العامل ب�أ�سلحتها
الثقيلة تهتف يف امللعب ،لكننا
�شاهدنا كيف ت�صر بع�ض الع�شائر
�أن ت�ستخدم الأ�سلحة الثقيلة
والهاونات لأن فريقها خ�سر يف "
الكوامة الع�شائرية".
يغيب مارادونا بعد ان ملأ املالعب
و�شغل الف�ضائيات وجال حول
العامل وحط يف بالد كا�سرتو،
ويتذكر كيف حاول ان يعلم الرجل
الذي خا�ض معارك يف الغابات
واجلبال كيف ميكنه ت�سجيل هدف
يف مرمى اخل�صم .
ويبدو ان برملاننا " املوقر"
ي�سعى لت�سجيل اهداف يف مرمى
العراقيني من خالل قوانني "
قرقو�شية " يتفوق فيها على كل
ما حققه الفتى الذهبي يف مالعب
كرة القدم .

