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�أنباء عن ان�شقاق المحافظ وان�ضمامه �إلى "حزب غير معلن"

مجل�س النواب يمهل القوى
ال�سيا�سية لالتفاق على "�صيغة
مقبولة للموازنة"

ت�صاعد االحتجاجات في وا�سط :موجة اغتياالت
وتعهدات �إجبارية بحق النا�شطين
 بغداد /متيم احل�سن
ت�صاع ��دت االح ��داث يف الك ��وت (مرك ��ز حمافظة
وا�س ��ط) وو�صل ��ت اىل حماوالت اغتي ��ال لبع�ض
النا�شطني ،فيم ��ا كان متظاهرون ينتظرون اعالن
ا�سم من قتل رفيقهم يف االحتجاجات الأخرية.
وم ��ر ا�سب ��وع عل ��ى مقت ��ل ف� ��ؤاد املاج ��دي خ�ل�ال
تظاه ��رة ج ��رت و�س ��ط الك ��وت للمطالب ��ة بتغيري
احلكوم ��ة املحلي ��ة ،بينما مل ي�ص ��در عن احلكومة
اي رد حتى االن.

وع ��ادت يف اال�سب ��وع احل ��ايل ،االحتجاجات يف
الك ��وت ،للمطالب ��ة ب�إقال ��ة املحافظ حمم ��د جميل
املياح ��ي ونائبي ��ه ب�سب ��ب �س ��وء االدارة ،فيم ��ا
اقرتح ��ت جه ��ات �سيا�سي ��ة منح ��ه اج ��ازة متهيدا
القالته.
ويق ��ول حممد ج�ب�ر ،النا�ش ��ط الب ��ارز يف الكوت
لـ(امل ��دى) ان ��ه "بدال م ��ن ك�شف ا�س ��م الفاعلني يف
ح ��ادث ا�ست�شهاد املاجدي ،زادت حماوالت اغتيال
النا�شطني".
وكان تغ�ي�ر ق ��د ط ��ر�أ عل ��ى اح ��داث االحتجاجات

يف الك ��وت بع ��د يومني من جت ��دد التظاهرات يف
اال�سبوع املا�ض ��ي ،ادى اىل ا�ستخدام العنف �ضد
املحتجني.
وال يع ��رف بالتحدي ��د م ��ن ق ��اد ذل ��ك التح ��ول يف
جمرى االحداث ،خ�صو�صا وان االيام االوىل من
االحتجاجات كانت �سلمية.
ويته ��م حمتج ��ون ،جه ��ات �أمنية ترت ��دي مالب�س
مدنية مبقتل املاجدي ،فيما ملحت بع�ض االطراف
(�سيا�سي ��ة وحكومية) اىل وج ��ود "مند�سني" من
خارج املحافظة.

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

 بغداد /حممد �صباح
وُ�صف ��ت املحادث ��ات القائم ��ة ب�ي�ن الوف ��د
الك ��ردي والق ��وى ال�شيعي ��ة ب�ش� ��أن حتديد
ح�ص ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان يف املوازن ��ة
االحتادي ��ة بااليجابي ��ة ،و�س ��ط توقع ��ات
بتجاوز كل اخلالف ��ات بني الطرفني متهيدا
لعر� ��ض القانون للت�صوي ��ت قريب ًا.باملقابل
تتح ��دث اللجن ��ة االقت�صادي ��ة النيابية عن
الفر�صة االخرية ام ��ام اجلانبني حل�سم كل
امل ��واد اخلالفي ��ة املتعلق ��ة بت�صدي ��ر النفط
خ�ل�ال الأ�سبوع املقب ��ل ،وبعك�س ��ه �ستتجه
الق ��وى ال�شيعية اىل متري ��ر املوازنة مببد�أ
االغلبي ��ة ال�سيا�سية.ويقول احمد الكناين،

واعتقل ��ت الق ��وات االمني ��ة عق ��ب فت ��ح الن�ي�ران
عل ��ى املتظاهري ��ن ،نح ��و  100حمت ��ج بع�ضه ��م
الق ��ي القب� ��ض عليهم داخ ��ل منازلهم ،فيم ��ا بلغت
اال�صابات من الطرفني اىل نحو  200حالة.
وي�ضي ��ف جرب ،ان ��ه بعد تل ��ك االح ��داث "تعر�ض
النا�شطان يف الكوت احمد جمعة وفالح املو�سوي
اىل حماولت ��ي اغتيال ،كما تعر� ��ض منزل لنا�شط
ثالث اىل هجوم بقنبلة يدوية".
 التفا�صيل �ص3

رئي� ��س جلن ��ة االقت�ص ��اد واال�ستثم ��ار يف
جمل� ��س الن ��واب يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)
�إن "اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة �أكمل ��ت كل
تعديالتها و�إ�ضافاتها عل ��ى قانون املوازنة
االحتادية با�ستثناء املواد املتعلقة باالتفاق
النفط ��ي املوق ��ع ب�ي�ن احلكوم ��ة االحتادية
و�إقليم كرد�ستان".
وي�ضيف �أن "احلكومة �شكلت جلنة وزارية
للنظ ��ر بالتعدي�ل�ات الربملانية عل ��ى قانون
املوازن ��ة و�سيت ��م ال ��رد عليها خ�ل�ال الأيام
املقبلة� .أي قبل عر�ض القانون للت�صويت"،
مبين ��ا �أن "اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة اجرت
تعديالت على غالبية مواد املوازنة".
 التفا�صيل �ص2

ال�سفير الأميركي :نوا�صل العمل من �أجل
م�ساعدة العراق
 بغداد /املدى
�أكد ال�سفري الأمريكي لدى العراق
ماثيو تولر� ،أم�س الأربعاء� ،أهمية
تنفيذ االتفاقات التي مت التو�صل
�إليها خالل احلوار ال�سرتاتيجي
بني العراق والواليات املتحدة
يف �آب املا�ضي.
وذكر بيان لل�سفارة تابعته
(املدى) "التقى ال�سفري تولر
مبجل�س الأعمال الأمريكي
العراقي التابع لغرفة التجارة
الأمريكية ملناق�شة �سري تعاون
الواليات املتحدة مع العراق بغية
تنمية اقت�صاد مزدهر".
وقال تولر وفقا للبيان" :نوا�صل
العمل من �أجل م�ساعدة العراق

تظاهرة لعمال الموالت :ال�صحة ف�شلت بتوفير اللقاح
بغداد /ح�سني حامت
نظم عدد من العاملني و�أ�صحاب املحال يف
م ��والت بغداد� ،أم� ��س الأربع ��اء ،تظاهرات
اعرتا�ضا عل ��ى قرار حظر التج ��وال املقرر
تطبيقه اليوم م�ساءً.
وطالب املحتج ��ون احلكومة بالرتاجع عن
القرار وال�سم ��اح بفتح املوالت مع االلتزام
بال�شروط ال�صحية.
وق ��ال حمتج ��ون لـ(امل ��دى) �إن "القط ��اع
اخلا�ص هو ال�سان ��د والداعم للقطاع العام
يف ت�شغيل الأيدي العاملة".
وحم ��ل املحتج ��ون عب ��ارات منه ��ا" :قط ��ع
الأعن ��اق وال قط ��ع الأرزاق" ،و�أخ ��رى:
"قرارك ��م يا دولة رئي�س الوزراء هو قطع
لأرزاق العاملني".
وكان ��ت اللجن ��ة العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالمة
الوطنية ،قد �أ�صدرت قرار ًا ب�إغالق املوالت
واملطاع ��م� ،إ�ضاف ��ة �إىل اتخ ��اذ ق ��رارات

اخ ��رى ،م ��ن �أج ��ل ال�سيط ��رة عل ��ى تف�شي
جائحة كورونا.
وت�أت ��ي الإج ��راءات اجلديدة بع ��د ت�سجيل
البالد ت�صاع ��دا كبريا يف وترية الإ�صابات
بكورونا.
وق ��ال �سي ��ف عم ��ار �أح ��د عم ��ال امل ��والت
املحتج�ي�ن لـ(امل ��دى) �إنه "ال �أح ��د يفكر من
�أين ن�أتي باملال ان �أغلقنا حمالنا ،احلكومة
تقي�س املواطن على مقا�سها".
وي�ضي ��ف عم ��ار �أن "حكوم ��ات البل ��دان
االخرى عندم ��ا �أعطت حظ ��را ل�شعبها قامت
بتعوي�ضهم يف تل ��ك الفرتة ،برواتب تكفيهم
وتعي�شهم هم وعوائلهم".
ب ��دوره يق ��ول غ�س ��ان �سعي ��د يف حدي ��ث
لـ(امل ��دى) �إن "الكث�ي�ر م ��ن العامل�ي�ن يعم ��ل
لتوف�ي�ر قوت يومه على يوميته وعند اغالق
املحال �سيجوعون".
وي�ضيف �سعيد وه ��و �صاحب حمل يف مول
بابليون �أن "احلكومة ال تعرف �سوى فر�ض

احلظر ،وال تفكر بعواقبه على املواطن".
وي�ش�ي�ر اىل �أن "الكث�ي�ر من ال ��دول عاجلت
الأم ��ور بتوزي ��ع �س�ل�ات غذائي ��ة ومبال ��غ
�شهري ��ة ملواطنيها ،اما نح ��ن مل نر �أي �شيء
من هذا القبيل وعند الكالم ي�أتي الرد (خليك
بالبيت)".
من جهته يقول وائل حممد لـ(املدى) �إن "من
يري ��د احلظر ويخ ��اف على نف�س ��ه فليجل�س
يف بيت ��ه ويرتك ه� ��ؤالء امل�ساك�ي�ن يعي�شون
عل ��ى ارزقاه ��م" ،م�ضيف ��ا� ،أن "ال ��ذي لدي ��ه
م�صدر دخل وراتب ال ي�ؤثر فيه احلظر".
باملقاب ��ل يق ��ول �ضرغ ��ام �س ��امل لـ(امل ��دى):
"الأغلبي ��ة للأ�س ��ف ال ي�ستطيع ��ون تقب ��ل
خط ��ورة الو�ض ��ع وع ��دد اال�صاب ��ات
والوفيات".
وي�ضيف �س ��امل" :كانت لدين ��ا فر�صة كبرية
حل�ص ��ر ه ��ذه الأع ��داد لك ��ن ل�شدي ��د الأ�سف
القل ��ة من يلتزم ��ون بالتعليم ��ات الوقائية".
ومتن ��ى ان "يكون ه ��ذا �آخر در� ��س ن�ستفيد

طائرة عراقية ت�ؤمن زيارة بابا الفاتيكان المقبلة
 بغداد /املدى
�أعلنت وزارة اخلارجية ،ام�س الأربعاء� ،أن زيارة بابا
الفاتيكان فران�سي�س الأول� ،ستكون بطائرة وحماية
عراقية ،م�شرية �إىل �أن لقاء البابا باملرجع الديني الأعلى
علي ال�سي�ستاين لن يت�ضمن �أي توقيعات �أو اتفاقات.
وقال وكيل الوزارة الأقدم نزار اخلري الله ،خالل طاولة
نقا�شية� ،إن "زيارة البابا �ستكون تاريخية و�سيكون لها
وقع كبري على العراق ودعم للم�سيحيني يف البالد"،
مبينا �أن "خطبة البابا الرئي�سية �سيلقيها من مدينة �أور
الت�أريخية مقام النبي �إبراهيم" .و�أ�ضاف �أن "الفاتيكان
يرغبون مبجيء البابا عرب طائرة عراقية مع توفري
احلماية العراقية" ،الفتا �إىل �أن "زيارة البابا �إىل النجف
�ستكون تاريخية ومل ت�شهدها يف تاريخ احلوزة".
و�أكد اخلري الله� ،أن "الزيارة لها بعد ديني ذو قيمة"،
م�شريا �إىل �أن "هناك توا�صال مع النجف وذي قار

ونينوى والإقليم ب�ش�أن زيارة البابا و�شكلنا جلانا
حت�ضريية".
كما �شدد اخلري الله ،على "�ضرورة الرتكيز الإعالمي
على �أهمية الزيارة و�إجناحها للعراق" ،معتربا �أن
"الرتويج للزيارة هو الأهم والأ�صعب".
وك�شف الفاتيكان� 8 ،شباط� ،أن البابا فرن�سي�س �سوف
يعقد خالل زيارته العراق لقاء مع املرجع ال�شيعي
علي ال�سي�ستاين .ويت�ضمن الربنامج الر�سمي للزيارة
الذي ن�شره الفاتيكان على موقعه ،انتقال البابا �إىل
مدينة النجف� ،صباح ال�سبت املوافق � 6آذار لزيارة
ال�سي�ستاين.
وي�شمل برنامج البابا �إىل العراق ،زيارة بغداد واملو�صل
ومدينة �أور الأثرية م�سقط ر�أ�س النبي �إبراهيم.
و�سينتقل �إىل املو�صل ومنطقة �سهل نينوى املحيطة
بها ،و�سيزور مدينة �أربيل عا�صمة �إقليم كرد�ستان
�شمايل العراق.

من ��ه للق�ض ��اء على الوباء اللع�ي�ن حتى تعود
احلياة لو�ضعها الطبيعي".
وقال املتظاهرون ان وزارة ال�صحة ت�أخرت
يف توف�ي�ر اللقاح الذي يخف ��ف اىل حد كبري
يف ع ��دد الإ�صاب ��ات ،يف وق ��ت افق ��ر بل ��دان
العامل بد�أت بتلقيح مواطنيها.
واعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة� ،أم� ��س ،ت�سجيله ��ا
� 3575إ�صاب ��ة جدي ��دة و 12وفاة بفايرو�س
كورونا ،خالل � 24ساع ��ة املا�ضية يف عموم
البالد.
ووفق� � ًا لبي ��ان وزارة ال�صح ��ة فق ��د بلغ عدد
الإ�صاب ��ات الكل ��ي بفايرو� ��س كورون ��ا يف
العراق .653557
وبلغ عدد حاالت ال�شف ��اء ،خالل الـ� 24ساعة
املا�ضي ��ة ،3575 ،لي�صل ع ��دد حاالت ال�شفاء
الكلي� ،إىل .611036
وت ��ويف  12م�صاب� � ًا بفايرو� ��س كورونا يف
الع ��راق ،خالل ال� �ـ� 24ساع ��ة املا�ضية لي�صل
عدد الوفيات الأجمايل� ،إىل .13204

يف �أن ي�صبح بلد ًا م�ستقر ًا
و�آمن ًا ومزدهر ًا ،ونود �أن نرى
العراق ي�ستفيد ب�شكل كامل من
موارد الطاقة الهائلة؛ لديه،
لي�صبح �أكرث ا�ستقاللية يف جمال
الطاقة ،ونود �أن نرى زيادة
يف جمال التجارة واال�ستثمار
ُت�سهم يف حتفيز القطاع اخلا�ص
وخلق فر�ص عمل وتوفري
الأ�سا�س مل�ستقبل �أف�ضل جلميع
العراقيني".
وتابع" ،ويف هذا ال�سياق ،ما
زلنا نركز على تنفيذ االتفاقات
التي مت التو�صل �إليها خالل
احلوار ال�سرتاتيجي يف �آب
املا�ضي ونتطلع �إىل تعميق
تعاوننا االقت�صادي".

ال�سفري الأمريكي ماثيو تولر

معهد وا�شنطن :ف�صائل م�سلحة ق�صفت
القوات الأميركية في الإقليم
 متابعة /املدى
ق ��ال الباح ��ث مبعه ��د وا�شنط ��ن
ماي ��كل نايت� ��س ،يف مق ��ال حتليلي،
�إن الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة اتخ ��ذت
خط ��وة غ�ي�ر م�سبوق ��ة بق�ص ��ف
مدين ��ة �أربي ��ل وقاع ��دة �أمريكي ��ة
بال�صواري ��خ يف كرد�ستان العراق،
وا�صف ��ا طريقة تخف ��ي املركبة التي
حمل ��ت ال�صواري ��خ �إىل الإقلي ��م
بـ"العبقرية".
و�ش ��دد نايت�س على �ضرورة �أن جتد
�إدارة الرئي� ��س الأمريكي جو بايدن
ب�سرع ��ة �صيغته ��ا اخلا�ص ��ة بال ��رد
والردع.
واالثن�ي�ن املا�ضي ،تعر�ض ��ت مدينة

�أربي ��ل (عا�صم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان
الع ��راق) لهجوم �صاروخ ��ي� ،أ�سفر
عن مقتل متعاقد يعمل مع التحالف،
ال ��ذي تق ��وده الوالي ��ات املتح ��دة،
يف مط ��ار �أربي ��ل ،و�إ�صاب ��ة خم�سة
�آخري ��ن م ��ن �أف ��راد التحال ��ف (م ��ن
بينهم جندي �أمريكي) ،وجرح ثالثة
مدنيني حمليني على الأقل.
الهج ��وم �أ�سف ��ر ع ��ن مقت ��ل موظ ��ف
�أجنب ��ي و�إ�صاب ��ة � 9آخرين بجروح
بينهم ع�سكري �أمريكي.
يف تطور خطري ق ��د يرفع من درجة
التوت ��ر العالي ��ة �أ�ص�ل�ا يف العراق،
ازدادت االتهام ��ات املبا�ش ��رة �إىل
احل�ش ��د ال�شعب ��ي بوقوف ��ه خل ��ف
الهدف ال�صاروخي ال ��ذي ا�ستهدف

قاع ��دة جوي ��ة يف كرد�ست ��ان ت�ؤوي
جن ��ودا �أمريكي�ي�ن ومناط ��ق ق ��رب
مطار �أربيل.
ويقول نايت�س" :رمبا متت حماولة
�إطالق م ��ا ي�ص ��ل �إىل � 28صاروخا،
م ��ع �سق ��وط �أكرث م ��ن � 12صاروخا
يف املدين ��ة املكتظ ��ة بال�سكان ،وهو
ق�ص ��ف مته ��ور ب�شكل غ�ي�ر م�سبوق
ملركز �سكني مدين".
ورغ ��م ا�ستخ ��دام جمموع ��ات
"واجه ��ة" لإع�ل�ان امل�س�ؤولي ��ة عن
الهجوم ،ح�سبم ��ا يقول نايت�س فهو
يرجح م�س�ؤولية الف�صائل املدعومة
من �إيران.
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الطل��ب عل��ى خ��ام الب�ص��رة المتو�س��ط يف��وق التجهي��ز
 ترجمة /حامد احمد
ك�شفت وكالة بالت�س للطاقة بان �سوق النفط
العراقي ي�شهد طلبا متزايدا ب�شكل �ضخم
على �صنف خام نفط الب�صرة املتو�سط
اجلديد بحيث بلغ �ضعف معدالت التجهيز
احلالية ،ولكن اتفاقات �أوبك بال�ص قد حتد
من حجم ال�صادرات .
وقال علي ال�شطري ،نائب مدير عام �شركة
�سومو للت�سويق النفطي يف مقابلة مع وكالة
بالت�س للطاقة ان ال�شركة اطلقت �صنف نفط
الب�صرة املتو�سط اجلديد يف �شهر كانون
الثاين املا�ضي بعد اطالق نفط الب�صرة
اخلفيف وذلك ليكون هناك �صنفان للحفاظ
على ا�ستقرار عمليات الت�صدير ولتلبية
مطالب اجلهات امل�ستهلكة .

وقال ال�شطري "ا�ستطيع ان اقول بان
خام الب�صرة املتو�سط متوفر الآن بحدود

 1.1مليون برميل باليوم ،ولكن بطبيعة وانخفا�ض بني كل �شهر و�آخر ويعتمد ذلك
احلال فان ال�صادرات تتباين بني ارتفاع على ما نقوم به من تقلي�ص لغر�ض التقيد
بالتزاماتنا وفقا التفاق اوبك بال�ص ،وكذلك
الطلبات القادمة من زبائننا وامل�ستندة على
بيانات العقد ".
العراق ،الذي يعترب ثاين اكرب منتج للنفط
يف اوبك ،يخ�ضع حل�ص�ص انتاج نفطي
حددتها اتفاقية اوبك بال�ص من اجل احلفاظ
على ا�ستقرار ال�سوق النفطي .
وقال ال�شطري ان �شركة �سومو تتوقع ان
ي�صل معدل �صادرات النفط االحتادية ل�شهر
�شباط بحدود  2.9مليون برميل باليوم،
م�شريا اىل ان  2.8مليون برميل باليوم يتم
ت�صديرها من من�صات حتميل اجلنوب التي
تنقل �أ�صناف خام الب�صرة .
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تفاهمات �أولية بين الوفد
الكردي والقوى ال�شيعية على
تمرير القانون
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الربملان ميهل القوى ال�سيا�سية لالتفاق
على "�صيغة مقبولة للموازنة"

ُو�صفت المحادثات القائمة بين الوفد الكردي والقوى ال�شيعية ب�ش�أن تحديد ح�صة �إقليم كرد�ستان في الموازنة االتحادية
بااليجابية ،و�سط توقعات بتجاوز كل الخالفات بين الطرفين تمهيدا لعر�ض القانون للت�صويت قريب ًا .بالمقابل تتحدث اللجنة
االقت�صادية النيابية عن الفر�صة االخيرة امام الجانبين لح�سم كل المواد الخالفية المتعلقة بت�صدير النفط خالل الأ�سبوع
المقبل ،وبعك�سه �ستتجه القوى ال�شيعية الى تمرير الموازنة بمبد�أ االغلبية ال�سيا�سية.
 بغداد /محمد �صباح

ويتاب ��ع ال�س ��عدون �أن "بن ��ود االتف ��اق
والتفا�ص ��يل المتعلقة بالملف النفطي �ستكون
وا�ض ��حة �أثن ��اء عر� ��ض قان ��ون الموازن ��ة
االتحادي ��ة م ��ن قب ��ل اللجن ��ة المالي ��ة النيابية
للت�ص ��ويت" ،م�ش ��ددا عل ��ى "وج ��ود خطوات
ايجابي ��ة تتجه نحو تمرير م�ش ��روع الموازنة
وفق مب ��د�أ التوافق ال�سيا�س ��ي بعيدا عن مبد�أ
الأغلبية ال�سيا�سية".
وا�س ��تنادا لم�سودة قانون الموازنة االتحادية
لعام  2021ف ��ان العجز تجاوز الـ 70تريليون
دين ��ار ،بحجم كلي ي�ص ��ل �إل ��ى  164تريليون
�إذ احت�س ��بت الإي ��رادات المخمنة من ت�ص ��دير
النف ��ط الخ ��ام عل ��ى �أ�س ��ا�س �س ��عر  42دوالر ًا
للبرمي ��ل ،وبمع ��دل ت�ص ��دير  3ماليين و250
�أل ��ف برميل يومي ًا ،ب�ض ��منها � 250ألف برميل
م�صدرة من �إقليم كرد�ستان.

المفاو�ضات م�ستمرة
ويق ��ول احمد الكنان ��ي ،رئي�س لجنة االقت�ص ��اد
واال�س ��تثمار ف ��ي مجل� ��س النواب في ت�ص ��ريح
لـ(الم ��دى) �إن "اللجن ��ة المالية النيابي ��ة �أكملت
كل تعديالتها و�إ�ض ��افاتها عل ��ى قانون الموازنة
االتحادي ��ة با�س ��تثناء الم ��واد المتعلقة باالتفاق
النفط ��ي الموقع بين الحكومة االتحادية و�إقليم
كرد�ستان".
وي�ض ��يف �أن "الحكوم ��ة �ش ��كلت لجن ��ة وزارية
للنظ ��ر بالتعدي�ل�ات البرلماني ��ة عل ��ى قان ��ون
الموازنة و�سيتم الرد عليها خالل الأيام المقبلة.
�أي قب ��ل عر�ض القان ��ون للت�ص ��ويت" ،مبينا �أن
"اللجنة المالي ��ة النيابية اجرت تعديالت على
غالبية مواد الموازنة".
ويو�ض ��ح �أن "الوفد الكردي قدم عدة مقترحات
للق ��وى والكتل ال�سيا�س ��ية منها الت ��زام حكومة
�إقليم كرد�س ��تان بت�ص ��دير  250ال ��ف برميل من
النف ��ط غير �أن هذه المقترحات القت رف�ض ��ا من
غالبي ��ة القوى ال�سيا�س ��ية" ،م�ؤك ��دا �أن "القوى
ال�سيا�س ��ية المختلف ��ة تطال ��ب ان تك ��ون كميات
النفط الم�ص ��درة م ��ن قبل الإقلي ��م بحدود 460
الف برميل نفط يوميا ت�سلم �إلى �شركة �سومو".
تقريب وجهات النظر
وي�ؤك ��د الكنان ��ي �أن "هن ��اك تقاربا ف ��ي وجهات
النظ ��ر بي ��ن الوفد الك ��ردي والقوى ال�سيا�س ��ية
الت ��ي تتفاو� ��ض مع ��ه عل ��ى ح�ص ��ة االقلي ��م ف ��ي
الموازنة ،من بينها رواتب الموظفين ،وكميات
النفط وت�صديره �إلى �شركة �سومو".
وي�ض ��يف النائ ��ب ال�ش ��يعي ان ��ه "في ح ��ال عدم
تو�ص ��ل الفرق ��اء �إل ��ى اتف ��اق �سنم�ض ��ي بتمرير
قان ��ون الموازن ��ة العام ��ة بالأغلبي ��ة ولي� ��س
باالتف ��اق ال�سيا�س ��ي" ،معتق ��دا ان "يتو�ص ��ل
الجانبان �إل ��ى اتفاق جديد ي�س ��هل عملية تمرير
م�شروع قانون الموازنة بالتوافق ال�سيا�سي".

ويتابع �أن "�أمام الجانبين مدة تنتهي الأ�س ��بوع
المقب ��ل وف ��ي ح ��ال ع ��دم تو�ص ��لهما �إل ��ى اتفاق
�سنم�ض ��ي بتمري ��ر قان ��ون الموازن ��ة االتحادية
بالأغلبي ��ة" ،الفت ��ا �إل ��ى �أن "الوق ��ت بات �ض ��يقا
ام ��ام مجل�س النواب وال يمك ��ن لنا ت�أجيل اقرار
الموازنة".
و�أكمل مجل�س الن ��واب القراءة الأولى والثانية

لقانون الموازنة االتحادية لعام  ،2021و�س ��ط
مناق�ش ��ات و�آراء مت�ض ��اربة ح ��ول ع ��دة فقرات
تخ� ��ص القان ��ون ف ��ي مقدمته ��ا حج ��م الموازنة
وعجزها.
اتفاق على تمرير الموازنة
م ��ن جانب ��ه ،يتح ��دث مح�س ��ن ال�س ��عدون،

� 77أخرى �أبدت الرغبة بالم�شاركة في االنتخابات المقبلة

مفو�ضية :منح �شهادة ت�أ�سي�س لـ 238حزب ًا
�سيا�سي ًا منذ 2015
 بغداد /المدى

�أعلنت مفو�ضية االنتخابات� ،أم�س
الأربعاء �أن  68حزب ًا قيد الت�أ�سي�س ،فيما
�أ�شارت �إلى �أن � 77أبدت رغبتها بالم�شاركة
في االنتخابات المقبلة.
وقالت المفو�ضية في كلمتها الأ�سبوعية
وتلقتها (المدى)� ،إنه "حر�ص ًا من
مفو�ضية االنتخابات على الم�صلحة
ّ
العامة وحق الناخب العراقي� ،أ�صدر
مجل�س المفو�ضين بالإجماع قراراً
ين�ص
ّ
على تمديد فترة ت�سجيل التحالفات
ال�سيا�سية لغاية يوم  2021/2/27بغية
ف�سح مجال �أو�سع للتحالفات ال�سيا�سية
لإجراء عملية الت�سجيل وتقديم قوائم
مر�شحيها ا�ضافة الى تحديث بيانات
الأحزاب المن�ضوية في داخل التحالفات
ً
�سابقا".
الم�سجلة

وا�ضافت" :ت�شير االح�صائيات االجمالية للتحالفات
ال�سيا�س ��ية الم�س ��جلة ل ��دى المفو�ض ��ية  29تحالف ��ا
منه ��ا  25تحالف ًا م�ص ��ادق ًا عليه في ع ��ام  2018ابدت
 6تحالف ��ات منها الرغبة بالم�ش ��اركة في االنتخابات
النيابي ��ة المقبل ��ة ،و�س ��جلت  4تحالف ��ات فق ��ط و9
تحالفات قيد الت�أ�سي�س في عام ."2021
و�أكمل" :في ال�س ��ياق ذاته عملت المفو�ض ��ية بجهود
حثيث ��ة عل ��ى ت�س ��هيل اج ��راءات ت�س ��جيل االحزاب
والتحالف ��ات عب ��ر التن�س ��يق م ��ع الجهات ال�س ��اندة
لعمله ��ا ،ومنه ��ا (الهيئ ��ة الوطني ��ة العليا للم�س ��اءلة
والعدال ��ة ،وزارة الداخلية /الأدل ��ة الجنائية ،هيئة

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

مبرر
نائب :الإ�صرار على االقترا�ض غير ّ

املالية النيابية ترف�ض مقرتح ًا كتلة الفتح لرفع �أ�سعار النفط
 بغداد /فرا�س عدنان

النزاه ��ة ،وزارة التعلي ��م العال ��ي والبح ��ث العلمي،
ووزارة التربية) المعنيّة بتدقيق الوثائق الخا�ص ��ة
بالتحالف ��ات ال�سيا�س ��ية والمر�ش ��حين لغر�ض البت
بتلك الوثائق والإ�سراع في الإجابة بمدّة ال تتجاوز
 15يوما".
و�أ�ش ��ارت المفو�ضية� ،إلى �أنه "من �ضمن الت�سهيالت
في �ش�أن ت�س ��جيل االحزاب منح االجازة الم�شروطة
للتحالفات واالحزاب ال�سيا�سية والمر�شحين االفراد
�إذ وجه مجل�س المفو�ض ��ين دائرة �ش� ��ؤون االحزاب
والتنظيمات ال�سيا�سية الى اعتماد تعليمات ت�سهيل
تنفي ��ذ قان ��ون الأح ��زاب ال�سيا�س ��ية،والتي تف�ض ��ي
الى منح الإجازة الم�ش ��روطة للأح ��زاب التي ترغب
الم�ش ��اركة ف ��ي التحالف ��ات وذل ��ك قب ��ل انته ��اء فترة
ت�سجيل التحالفات في  27من �شباط الجاري وكذلك
منح �إجازة م�ش ��روطة للأحزاب التي ترغب بالنزول
لالنتخابات بقوائم �أحزاب قبل انتهاء فترة ا�س ��تالم
قوائم المر�شحين في  1من �آذار المقبل".
و�أكد البيان" :منحت المفو�ضية  238حزب ًا �سيا�سي ًا
�شهادة ت�أ�سي�س منذ  ،2015و 68حزب ًا قيد الت�أ�سي�س،
وق ��د ابدى  77حزب� � ًا من االحزاب الم�س ��جلة الرغبة
بالم�شاركة في االنتخابات المقبلة".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن ��ه "فيم ��ا يخ� ��ص مرحل ��ة ت�س ��جيل
المر�ش ��حين النتخاب مجل� ��س الن ��واب المقبل التي
انطلق ��ت وبح�س ��ب ج ��دول العمليات الزمن ��ي في 9
كانون الثاني وم�س ��تمرة لغاية  ،2021/3/1قد بلغ
العدد الكل ��ي لغاية يوم  58 ،2021/2/16مر�ش ��حا
فردا ف ��ي المحافظات ولم يق ��دم اي حزب او تحالف
�سيا�سي قوائم مر�شحيه �س ��وى تحالف قدم مر�شح ًا
واحد ًا لحد الآن".
وقالت المفو�ضية� ،إنه "من جانب �آخر اتخذ مجل�س
المفو�ض ��ين جملة قرارات ت�سهل على الناخب عملية
الت�س ��جيل البايومتري التي بلغ ��ت 15.336.691
ناخب ًا م�سج ًال ومن �ضمنهم  877.223ناخب ًا محدث ًا
بياناته ،و 10،805ناخب ًا نازح ًا م�سج ًال".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

النائب ال�س ��ابق في كتلة الح ��زب الديمقراطي
الكرد�س ��تاني لـ(الم ��دى) �أن "اللق ��اءات بي ��ن
الوف ��د الك ��ردي والق ��وى ال�ش ��يعية مازال ��ت
م�ستمرة في العا�صمة بغداد ،و�أف�ضت لتو�صل
الطرفي ��ن �إلى اتفاق يق�ض ��ي ت�ض ��مين االتفاق
النفط ��ي الموق ��ع بي ��ن الحكوم ��ة االتحادي ��ة
وحكومة �إقليم كرد�س ��تان في م�سودة م�شروع

قانون الموازنة االتحادية لعام ."2021
وي�ض ��يف �أن "اللجنة المالية النيابية الممثلة
لجميع الأحزاب والكتل �أ�ص ��بحت لها القناعة
التام ��ة ف ��ي الم�ض ��ي بالتفاهم ��ات الت ��ي جرت
بين الحكومة االتحادية و�إقليم كرد�س ��تان في
ت�صدير النفط و�إدراجها �ضمن م�شروع قانون
الموازنة العامة".

االجتماعات بح�ضور رئي�س
الجمهورية
ومنذ عدة ايام انطلقت المفاو�ضات بين الوفد
الكرد�س ��تاني المتواج ��د ف ��ي العا�ص ��مة بغداد
والقوى ال�شيعية بح�ضور رئي�س الجمهورية
برهم �ص ��الح لمناق�ش ��ة الخالفات القائمة على
ح�صة �إقليم كرد�ستان في الموازنة االتحادية.
ويو�ضح ح�س ��ن جهاد ،الم�ست�ش ��ار في رئا�سة
الجمهورية �أن "المحاوالت م�س ��تمرة بين كل
الأط ��راف للتو�ص ��ل �إلى اتف ��اق لتمرير قانون
الموازن ��ة" ،م�ؤك ��دا "وج ��ود �آراء متناق�ض ��ة
وه ��ذا ت�س ��بب بعدم التو�ص ��ل �إل ��ى اتفاق بين
الفرقاء ال�سيا�سيين".
وي�ض ��يف جه ��اد لـ(الم ��دى) �أن "هن ��اك جهودا
مهول ��ة لتقريب وجهات النظر بين كل الجهات
لإق ��رار االتفاق النفط ��ي الموقع بين الحكومة
االتحادي ��ة و�إقلي ��م كرد�س ��تان و�إدراج ��ه ف ��ي
قان ��ون الموازن ��ة" ،مبين ��ا �أن "كل اللق ��اءات
تج ��ري برعاي ��ة رئي� ��س الجمهوري ��ة بره ��م
�صالح".

رف�ض ��ت اللجنة المالية ف ��ي مجل�س النواب،
طلبا تقدمت به كتلة الفتح برفع �س ��عر برميل
النف ��ط المثبت في قان ��ون الموازنة .وع ّللت
موقفه ��ا ب�أن ال�س ��وق العالمية غير م�س ��تقرة
و�أن انخفا�ض ًا قد يطر�أ في �أي لحظة.
وقال ��ت النائب ��ة ع ��ن تحال ��ف الفت ��ح ميث ��اق
الحام ��دي ،ف ��ي ت�صري ��ح �إل ��ى (الم ��دى)� ،إن
"ثمن برميل النفط و�صل بحدود  63دوالر ًا،
وتوا�صلن ��ا م ��ع اللجن ��ة المالية ع ��ن �إمكانية
ح�ص ��ول تغيي ��ر ف ��ي ال�سعر المخط ��ط له في
الموازنة".
و�أ�ضاف الحام ��دي� ،أن "اجتماع ��ات اللجنة
المالي ��ة النيابي ��ة م ��ع الحكوم ��ة ف ��ي وق ��ت
�ساب ��ق� ،أف�ضت �إلى جعل �سع ��ر برميل النفط
 45دوالر ًا ،وهو �أي�ض� � ًا قليل مقارنة بال�سعر
الحالي".
ً
ولفت ��ت� ،إل ��ى �أن "العجز م ��ازال وا�ضحا في
الموازن ��ة وهن ��اك رغبة في �س ��ده عن طريق
القرو� ��ض ،رغم ارتفاع �أ�سع ��ار النفط .لدينا
م�ؤ�ش ��رات بان الأ�س ��عار �س ��ترتفع منت�ص ��ف
العام الحالي".
وبين ��ت الحام ��دي� ،أن "العراق ق ��د اقتر�ض
طيل ��ة ال�س ��نوات الما�ض ��ية مبال ��غ كبي ��رة،
وبنح ��و جعل االقت�ص ��اد الوطن ��ي في خطر،
ونت ��ج عنه تهديدات للواق ��ع المالي والنقدي
للأجيال المقبلة".
ولف ��ت الحام ��دي� ،إل ��ى �أن "اللجن ��ة المالي ��ة
�أخبرتن ��ا ب�أنه ��ا انتهت م ��ن التعدي�ل�ات على
الموازن ��ة و�أنه ��ا �س ��لمت ن�س ��خة منه ��ا �إل ��ى
الحكوم ��ة لكي تبدي ال ��ر�أي ،كما �أن ن�س ��خة
�أخرى تم �إي�صالها �إلى رئا�سة مجل�س النواب
ب�أمل الت�صويت عليها الأ�سبوع المقبل".
و�ش ��ددت ،عل ��ى �أن "الذريع ��ة ج ��اءت ب� ��أن
اللجن ��ة المالي ��ة ال ت�س ��تطيع �إج ��راء تعدي ��ل
جدي ��د على ن�ص ��و�ص ت ��م االتف ��اق عليها في
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ال�س ��ابق ،و�أي اجتماع ��ات جدي ��دة �س ��وف
ت�ؤخ ��ر �إقرار القان ��ون" .و�أوردت الحامدي،
�أن "ال�س ��بب الثاني الذي تحدثت عنه اللجنة
هو �أن �أ�سعار النفط متذبذبة يوم في ارتفاع
و�آخر في انخفا�ض وهذا �سيو�سع من فجوة
العج ��ز ،وال يمك ��ن الحكم على الزي ��ادة التي
ح�ص ��لت خ�ل�ال الأيام الما�ض ��ية ،و�ض ��مانها
حتى نهاية العام الحالي" .و�أكدت الحامدي،
"ع ��دم قناعتها بهذه الإجابة والم�س ��ببات"،
منبه ��ة �إلى �أن "الموازن ��ة تنطوي على عجز
كبير يتم �س ��ده من خالل االقترا�ض� ،إ�ض ��افة
�إلى خلوها من الم�شاريع الخدمية التي تلبي
طموح المواطنين".
وتوا�ص ��ل� ،أن "العديد من النواب يتخوفون
من الزيادة في القرو�ض ،وتحدثوا عن رغبة

حقيقي ��ة ف ��ي ع ��دم الت�ص ��ويت عل ��ى القانون
ب�ش ��كل كام ��ل ،وف ��ق �س ��عر بي ��ع النف ��ط ف ��ي
الموازنة".
وم�ض ��ت الحام ��دي� ،إل ��ى �أن "رف ��ع ال�س ��عر
المخط ��ط لبرمي ��ل النفط من الممك ��ن �أن يتم
اال�س ��تفادة منه في رفع الحيف الذي �أ�ص ��اب
المحافظ ��ات الجنوبي ��ة والو�س ��طى وفق ما
ج ��اء ب ��ه القان ��ون م ��ن الحكوم ��ة وتعديالت
اللجنة المالية عليه".
من جانب ��ه� ،أفاد النائب الآخر عن كتلة الفتح
مختار المو�س ��وي ،في حديث �إلى (المدى)،
�أن "مو�ض ��وع برمي ��ل النف ��ط ينبغ ��ي �أن
يتنا�سب مع الأ�سعار العالمية وي�سهم في �سد
العجز".
وتاب ��ع المو�س ��وي� ،أن "الإ�ص ��رار عل ��ى

االقترا�ض �أمر ال مب� � ّرر له ،وهي نقطة يجب
تالفيها قبل الم�ضي في �إقرار الموازنة".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "اللجن ��ة المالي ��ة �أبلغ ��ت
الكتل ال�سيا�س ��ية ب�أنها �أنهت النقا�ش ��ات على
القانون ،ولم يتبق لها �سوى الفقرة المتعلقة
ب�إقليم كرد�ستان".
وانتهى المو�س ��وي� ،إلى �أن "الت�صويت على
القانون �سوف يح�صل الأ�سبوع المقبل ،لكن
المو�ضوع بحاجة �إلى حوارات ومناق�شات،
وقد يت�أخر �إلى �أبعد من ذلك".
ي�ش ��ار �إل ��ى �أن اللجن ��ة المالي ��ة ف ��ي مجل�س
الن ��واب كان ��ت قد �أج ��رت تعدي ًال على �س ��عر
برميل النفط المخطط في الموازنة فبعد �أن
كان  40دوالر ًا ،ت ��م رفعه �إلى  45دوالر ًا بعد
التن�سيق مع وزارتي المالية والنفط.
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�أنباء عن ان�شقاق
المحافظ وان�ضمامه �إلى
"حزب غير معلن"
 بغداد /متيم احل�سن

ت�صاعد االحتجاجات في وا�سط :موجة اغتياالت
وتعهدات �إجبارية بحق النا�شطين
ا�ستخ ��دم ال�سالح الن ��اري ت ��ارة م�سد�س
واخ ��رى عناب�ي�ر خم�ص�ص ��ة الط�ل�اق
العي ��ارات الناري ��ة واي�ض ��ا مولوت ��وف
و�سكاكني وحجارة".
وقال ��ت خلي ��ة االع�ل�ام االمن ��ي ،حينه ��ا،
ان املواجه ��ات ت�سبب ��ت با�صاب ��ة 150
منت�سبا من الق ��وات االمنية ،بينهم ثالثة
ا�صاباتهم طعن ًا بال�سكاكني.

ت�صاعدت االحداث يف الكوت
(مركز حمافظة وا�سط)
وو�صلت اىل حماوالت اغتيال
لبع�ض النا�شطني ،فيما كان
متظاهرون ينتظرون اعالن
ا�سم من قتل رفيقهم يف
االحتجاجات الأخرية.
ومر ا�سبوع على مقتل ف�ؤاد
املاجدي خالل تظاهرة
جرت و�سط الكوت للمطالبة
بتغيري احلكومة املحلية،
بينما مل ي�صدر عن احلكومة
اي رد حتى االن.

وع ��ادت يف اال�س ��بوع احل ��ايل،
االحتجاجات يف الكوت ،للمطالبة ب�إقالة
املحاف ��ظ حممد جمي ��ل املياح ��ي ونائبيه
ب�سبب �سوء االدارة ،فيما اقرتحت جهات
�سيا�سية منحه اجازة متهيدا القالته.
ويق ��ول حممد ج�ب�ر ،النا�ش ��ط البارز يف
الكوت لـ(املدى) انه "بدال من ك�ش ��ف ا�سم
الفاعل�ي�ن يف ح ��ادث ا�ست�ش ��هاد املاجدي،
زادت حماوالت اغتيال النا�شطني".
وكان تغ�ي�ر ق ��د ط ��ر�أ عل ��ى اح ��داث
االحتجاج ��ات يف الكوت بع ��د يومني من
جت ��دد التظاهرات يف اال�سب ��وع املا�ضي،
ادى اىل ا�ستخدام العنف �ضد املحتجني.
وال يعرف بالتحديد م ��ن قاد ذلك التحول
يف جم ��رى االح ��داث ،خ�صو�ص ��ا وان
االي ��ام االوىل م ��ن االحتجاج ��ات كان ��ت
�سلمي ��ة .ويته ��م حمتجون ،جه ��ات �أمنية
ترت ��دي مالب�س مدني ��ة مبقت ��ل املاجدي،
فيم ��ا ملح ��ت بع� ��ض االط ��راف (�سيا�سي ��ة

تظاهرات يف
الكوت  ..ار�شيف
وحكومي ��ة) اىل وج ��ود "مند�س�ي�ن" م ��ن
خارج املحافظة.
واعتقل ��ت الق ��وات االمني ��ة عق ��ب فت ��ح
الن�ي�ران عل ��ى املتظاهري ��ن ،نح ��و 100
حمت ��ج بع�ضه ��م الق ��ي القب� ��ض عليه ��م
داخل منازلهم ،فيم ��ا بلغت اال�صابات من
الطرفني اىل نحو  200حالة.
حمالت اغتيال
وي�ضي ��ف ج�ب�ر ،ان ��ه بع ��د تل ��ك االحداث
"تعر� ��ض النا�شط ��ان يف الك ��وت احم ��د
جمع ��ة وفال ��ح املو�س ��وي اىل حماولت ��ي
اغتي ��ال ،كم ��ا تعر�ض من ��زل لنا�شط ثالث
اىل هجوم بقنبلة يدوية".
وكان جمع ��ة واملو�سوي ي�ستقالن �سيارة
يف الكوت ،حني اطل ��ق عليهما جمهولون

الر�صا� ��ص ،فيم ��ا مل ي�ص ��ب اي م ��ن
النا�شطني باي اذى.
ويف مفارق ��ة غريب ��ة ،كان نا�شط ��ون ق ��د
توقع ��وا عقب زي ��ارة موف ��د حكومي اىل
الكوت ،ت�صاعد الهجمات �ضد املحتجني.
وي�ضيف جرب" :كما حدث يف النا�صرية،
ف ��ان العبوات واالغتي ��االت ت�صاعدت يف
الك ��وت عقب زي ��ارة عبد الغن ��ي اال�سدي
للمدينة" .وقال عبد الغني اال�سدي ،وهو
رئي�س جهاز االم ��ن الوطني عقب احداث
الك ��وت يف اال�سب ��وع املا�ض ��ي �إن "هناك
جه ��ات حت ��اول ح ��رف التظاه ��رات ع ��ن
م�سارها ال�سلمي".
ومنح متظاهرو وا�سط ،احلكومة املحلية
واالحتادي ��ة  10ايام ال�ستب ��دال املحافظ
حممد املياحي ب�شخ�ص �آخر م�ستقل.

وكان متظاه ��رو وا�س ��ط ق ��د ب ��د�أوا من ��ذ
اال�سب ��وع املا�ض ��ي ،باح ��راق اط ��ارات
العج�ل�ات واغالق الطري ��ق الرئي�س امام
مبنى املحافظة املغلق قبل اكرث من عام.
و�سب ��ق ان زار اال�سدي النا�صرية ،موفدا
ع ��ن احلكوم ��ة ،قب ��ل �شهرين م ��ن احداث
الك ��وت ،حيث وع ��د "باع ��ادة احلياة اىل
طبيعته ��ا" يف املدين ��ة ،لك ��ن نح ��و 250
عب ��وة انفجرت �ض ��د نا�شطني هن ��اك منذ
زيارته االخرية وحتى اليوم.
و�أعلن جه ��از الأم ��ن الوطن ��ي ،اال�سبوع
املا�ض ��ي ،ان القائد العام للقوات امل�سلحة
م�صطفى الكاظمي كلف اال�سدي بالوقوف
على االحداث التي رافقت التظاهرات يف
وا�س ��ط .وكان ��ت خلي ��ة االع�ل�ام االمن ��ي
احلكومية ،ق ��د اعلنت يف وقت �سابق عن

فتح التحقيق ب�ش�أن االحداث التي رافقت
تظاهرات حمافظة وا�سط.
وي�ؤك ��د نا�شط ��ون ان بع� ��ض االط ��راف
ال�سيا�سي ��ة تته ��م جه ��ات م ��ن داخ ��ل
التظاه ��رات بقت ��ل املاج ��دي ،فيم ��ا ق ��ال
حمم ��د ج�ب�ر ان "املعتقل�ي�ن الذي ��ن افرج
عنهم اجربوا على اعطاء تعهدات �صوتية
بعدم احراق اط ��ارات او قطع طرق اثناء
االحتجاجات".
وكان �شه ��ود عي ��ان اك ��دوا لـ(امل ��دى) ان
عجالت �س ��وداء بداخلها ا�شخا�ص دخلوا
اىل �ساح ��ة التظاه ��رات يف الك ��وت،
يرت ��دون ازي ��اء مدني ��ة ،وقام ��وا باطالق
النار ب�شكل ع�شوائي.
وا�صي ��ب خ�ل�ال املواجه ��ات نح ��و 50
متظاه ��را ،كم ��ا قت ��ل املاج ��دي ،بح�س ��ب

وكالة بالت�س :الطلب على خام الب�صرة المتو�سط �ضعف قدرة التجهيز
ك�ش��فت وكالة بالت���س للطاقة بان �س��وق النفط
العراقي ي�ش��هد طلبا متزايدا ب�ش��كل �ض��خم على
�ص��نف خ��ام نف��ط الب�ص��رة املتو�س��ط اجلدي��د
 ترجمة /حامد احمد
وقال علي ال�شط ��ري ،نائب مدير
ع ��ام �شرك ��ة �سوم ��و للت�سوي ��ق
النفط ��ي يف مقابل ��ة م ��ع وكال ��ة
بالت�س للطاقة ان ال�شركة اطلقت
�صن ��ف نف ��ط الب�ص ��رة املتو�سط
اجلدي ��د يف �شه ��ر كان ��ون الثاين
املا�ضي بع ��د اطالق نفط الب�صرة
اخلفي ��ف وذل ��ك ليك ��ون هن ��اك
�صنف ��ان للحف ��اظ عل ��ى ا�ستقرار
عمليات الت�صدير ولتلبية مطالب
اجلهات امل�ستهلكة .
وق ��ال ال�شط ��ري "ا�ستطي ��ع ان
اقول ب ��ان خام الب�صرة املتو�سط
متوف ��ر الآن بح ��دود  1.1مليون
برمي ��ل بالي ��وم ،ولك ��ن بطبيع ��ة
احل ��ال ف ��ان ال�ص ��ادرات تتباي ��ن
ب�ي�ن ارتف ��اع وانخفا� ��ض بني كل

�شه ��ر و�آخ ��ر ويعتم ��د ذل ��ك عل ��ى
م ��ا نقوم ب ��ه من تقلي� ��ص لغر�ض
التقي ��د بالتزاماتن ��ا وفق ��ا التفاق
اوب ��ك بال� ��ص ،وكذل ��ك الطلب ��ات
القادم ��ة م ��ن زبائنن ��ا وامل�ستندة
على بيانات العقد ".
الع ��راق ،الذي يعت�ب�ر ثاين اكرب
منت ��ج للنف ��ط يف اوب ��ك ،يخ�ضع
حل�ص� ��ص انت ��اج نفط ��ي حددتها
اتفاقي ��ة اوب ��ك بال� ��ص م ��ن اجل
احلف ��اظ عل ��ى ا�ستق ��رار ال�سوق
النفطي .
وقال ال�شط ��ري ان �شركة �سومو
تتوق ��ع ان ي�صل مع ��دل �صادرات
النف ��ط االحتادي ��ة ل�شه ��ر �شب ��اط
بح ��دود  2.9ملي ��ون برمي ��ل
بالي ��وم ،م�ش�ي�را اىل ان 2.8
ملي ��ون برمي ��ل بالي ��وم يت ��م
ت�صديره ��ا م ��ن من�ص ��ات حتميل

بحي��ث بل��غ �ض��عف مع��دالت التجهي��ز احلالي��ة،
ولك��ن اتفاق��ات �أوب��ك بال�ص قد حت��د من حجم
ال�صادرات.

اجلن ��وب التي تنقل �أ�صناف خام
الب�صرة .
وبلغت �ص ��ادرات �شرك ��ة �سومو
ل�شه ��ر كان ��ون الث ��اين م ��ن خ ��ام
الب�صرة املتو�سط اجلديد بحدود
 891,000ال ��ف برمي ��ل باليوم،
وهذا ي�ش ��كل  %32من ال�صادرات
الكلي ��ة خل ��ام الب�ص ��رة .ام ��ا
�ص ��ادرات خام الب�ص ��رة اخلفيف
فق ��د و�صل ��ت اىل  1.097مليون
برمي ��ل باليوم م�شكال ن�سبة %40
م ��ن حج ��م ال�ص ��ادرات ،يف حني
وق ��ف خ ��ام الب�ص ��رة الثقيل عند
 782,000ال ��ف برمي ��ل باليوم،
م�ش ��كال ن�سب ��ة  %28م ��ن جمموع
ال�صادرات .
وا�ض ��اف ال�شط ��ري قائ�ل�ا "رمبا
�سي�شه ��د �شه ��ر �آذار �شيئا خمتلفا
وذل ��ك الن الطل ��ب عل ��ى خ ��ام

الب�ص ��رة املتو�س ��ط اجلدي ��د بد�أ
بالت�صاع ��د .م�ؤ�ش ��ر الطل ��ب على
خام الب�صرة املتو�سط ن�ست�شعره
من خ�ل�ال التخ�صي�ص ��ات ب�شكل
ا�سا�س ��ي ولي� ��س بال�ض ��رورة
م ��ن التخ�صي�ص ��ات ال�شهري ��ة
ولك ��ن حت ��ى م ��ن التخ�صي�صات
ال�سنوي ��ة .الطلب ��ات ال�سنوي ��ة
الت ��ي ت�أت ��ي م ��ن زبائنن ��ا خل ��ام
الب�صرة املتو�سط هي حتى اعلى
بكثري مما نتلقاه من طلبات على
خام الب�صرة اخلفي ��ف والثقيل.
ا�ستطي ��ع ان اقول ان الطلب على
ه ��ذا اخلام اعلى مم ��ا هو متوفر
لدين ��ا .وقد ي�صل اىل ال�ضعف او
ثالثة ا�ضعاف ".
وا�ستن ��ادا اىل م�ص ��ادر جتاري ��ة
وبيان ��ات حرك ��ة ال�شح ��ن ،ف ��ان
خ ��ام الب�ص ��رة املتو�س ��ط ق ��د

حقول نفطية جنوب العراق�..أر�شيف

ا�ستقط ��ب االن طلب ��ات من زبائن
يف �س ��وق النف ��ط العاملي ��ة وذلك
من ��ذ اطالق ��ه الول م ��رة يف �شهر
كان ��ون الث ��اين .وتعت�ب�ر ال�صني
امل�ستهلك االكرب لهذا ال�صنف حلد
االن وبلغت ح�صتها ما يقارب من
ن�ص ��ف ال�ص ��ادرات الكلي ��ة خلام
الب�صرة املتو�س ��ط .وت�أتي الهند
بالدرج ��ة الثانية كاك�ب�ر م�ستهلك
للنف ��ط العراق ��ي حي ��ث يذهب ما
ت�شرتي ��ه م ��ن نف ��ط اىل م�ص ��ايف
اهلية لديه ��ا� .أما جهات الت�صدير
الرئي�س ��ة االخرى للنفط العراقي
فتذهب باجتاه الواليات املتحدة
واليونان وتركيا وايطاليا .
وكان ��ت �شركة �سومو ق ��د اعلمت
زبائنها يف ت�شرين الثاين 2020
انه ��ا �ستط ��رح فئ ��ة خ ��ام جدي ��د
ميي ��زه عن فئ ��ة الب�صرة اخلفيف
والثقي ��ل ويكون اك�ث�ر رزانة من
ال�صنف�ي�ن املت�أرجح�ي�ن الآخرين
اللذان كان ��ا متوفرين يف ال�سوق
خالل ال�سنوات االخرية .
يف ع ��ام  2015ع ��زل الع ��راق
خ ��ام الب�ص ��رة اىل خ ��ام الب�صرة
اخلفي ��ف وخ ��ام الب�ص ��رة الثقيل
م ��ن اج ��ل حت�س�ي�ن نوعي ��ة خ ��ام
النف ��ط الذي ي�ص ��دره مع حتقيق
ا�ستقرار يف ال�سوق .
وق ��ال ال�شطري ان خ ��ام الب�صرة
اخلفي ��ف متوف ��ر بكمي ��ة 1.1
ملي ��ون برمي ��ل بالي ��وم يف حني
تبلغ كميات خ ��ام الب�صرة الثقيل
م ��ا ب�ي�ن  900,000و950,000
برميل باليوم .
وا�ض ��اف م�س� ��ؤول �سوم ��و
قائ�ل�ا "�سابق ��ا كان ��ت موا�صفات
خ ��ام الب�ص ��رة اخلفي ��ف لي�س ��ت
بامل�ستوى التي تناف�س املعرو�ض
يف ال�س ��وق ،ام ��ا االن فان �صنف
خ ��ام الب�ص ��رة اخلفي ��ف يناف� ��س
اال�صن ��اف االخ ��رى اخلفيفة من
النف ��ط يف ال�س ��وق �ضم ��ن ه ��ذه
املنطق ��ة واال�س ��واق النفطي ��ة
االخرى".
عن :وكالة بالت�س للطاقة

�شه ��ود العي ��ان ،م ��ن م�سد�س اطل ��ق عليه
النار من م�سافة  15مرتا.
وكان مدي ��ر �شرط ��ة وا�س ��ط احم ��د
ال ��زركاين ،طال ��ب وزارة الداخلي ��ة
بار�س ��ال "جلنة حماي ��دة" لتحديد م�صدر
االطالقات النارية التي طالت املتظاهرين
يف الك ��وت .وق ��ال ال ��زركاين يف بي ��ان
�صحف ��ي ،ام� ��س" :ان �شرط ��ة وا�س ��ط
حتملت ما حتملته نتيجة ا�ستهزاء بع�ض
املغ ��رر به ��م بام ��ن املحافظ ��ة ومقدراتها.
وقد ا�ستخدمت �ضدنا جميع اال�سلحة منذ
يوم ام�س".
وا�ضاف الزركاين" :مل ي�صدر من القوات
االمني ��ة اي ت�ص ��رف غ�ي�ر مهن ��ي ،حي ��ث
كان ��وا يحملون فقط اله ��راوات والدروع
يف ح�ي�ن ان البع�ض مم ��ن يدعي ال�سلمية

�أزمة املحافظ
ب ��دوره ،قال عبا� ��س العطايف ،وهو نائب
ع ��ن وا�س ��ط ،ان ��ه "مل تظه ��ر اي نتائ ��ج
للتحقيق ��ات يف حادث ��ة قت ��ل املاج ��دي،
حت ��ى االن" .واكد العط ��ايف لـ(املدى) ان
"ت�شكيل جلنة من احلكومة كانت بطلب
من ن ��واب وا�سط ،بعد االح ��داث الدامية
التي جرت يف الكوت".
وكان املتظاه ��رون ق ��د توع ��دوا بت�صعيد
االحتجاجات ،اذا مل تقم احلكومة بتلبية
مطالبه ��م واقال ��ة املحاف ��ظ حمم ��د جميل
املياح ��ي .وبح�سب م�ص ��ادر �سيا�سية يف
الك ��وت ،ف ��ان املياح ��ي "ان�ش ��ق ع ��ن تيار
احلكم ��ة وان�ض ��م اىل حزب يع ��رف با�سم
ح ��زب املرحل ��ة " .وال توج ��د معلوم ��ات
كث�ي�رة ع ��ن ح ��زب املرحل ��ة ،لك ��ن يدع ��ي
البع� ��ض ان ��ه تاب ��ع لرئي� ��س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،فيم ��ا االخ�ي�ر ينفي
ت�شكيله حزبا او نية الرت�شح لالنتخابات
املقبلة.
واملياحي ،ع�ي�ن حمافظا لوا�س ��ط اواخر
 ،2018لكنه ابعد عن املن�صب عدة مرات
ب�سبب دعاوى ق�ضائية.
ويق ��ول نائ ��ب ع ��ن وا�س ��ط لـ(امل ��دى) ان
"هن ��اك اقرتاحات قدمت للكاظمي ب�ش�أن
املياح ��ي ،تت�ضمن منح االخ�ي�ر اجازة 4
ا�شهر متهيدا القالته".
وي�ضي ��ف النائ ��ب ال ��ذي طلب ع ��دم ن�شر
ا�سمه ان "الكاظم ��ي يرف�ض اقالة حمافظ
وا�س ��ط ،او اي حمافظ �آخر ب�سبب �ضيق
الوق ��ت املتبق ��ي لالنتخاب ��ات واحتم ��ال
توق ��ف امل�شاري ��ع يف املحافظات يف حال
تغيري احلكومة املحلية".

ً
وا�صفا طريقة ّ
تخفي املركبة التي حملت ال�صواريخ بالعبقرية

معهد وا�شنطن :ف�صائل مدعومة من �إيران
ق�صفت القوات الأميركية في الإقليم

 متابعة /املدى
ق ��ال الباحث مبعه ��د وا�شنطن ماي ��كل نايت�س ،يف مقال
حتليل ��ي� ،إن الف�صائ ��ل املدعوم ��ة م ��ن �إي ��ران اتخ ��ذت
خط ��وة غ�ي�ر م�سبوق ��ة بق�ص ��ف مدين ��ة �أربي ��ل وقاعدة
�أمريكي ��ة بال�صواري ��خ يف كرد�ست ��ان الع ��راق ،وا�صفا
طريقة تخفي املركبة التي حملت ال�صواريخ �إىل الإقليم
بـ"العبقرية" .و�شدد نايت�س على �ضرورة �أن جتد �إدارة
الرئي� ��س الأمريكي جو بايدن ب�سرعة �صيغتها اخلا�صة
بال ��رد والردع .واالثنني املا�ضي ،تعر�ضت مدينة �أربيل
(عا�صم ��ة �إقلي ��م كرد�ستان العراق) لهج ��وم �صاروخي،
�أ�سفر ع ��ن مقتل متعاقد يعمل مع التحالف ،الذي تقوده
الوالي ��ات املتح ��دة ،يف مط ��ار �أربيل ،و�إ�صاب ��ة خم�سة
�آخرين من �أفراد التحال ��ف (من بينهم جندي �أمريكي)،
وجرح ثالثة مدنيني حمليني على الأقل.
الهج ��وم �أ�سف ��ر ع ��ن مقت ��ل موظ ��ف �أجنب ��ي و�إ�صابة 9
�آخرين بجروح بينهم ع�سكري �أمريكي.
يف تط ��ور خط�ي�ر ق ��د يرفع م ��ن درج ��ة التوت ��ر العالية
�أ�ص�ل�ا يف الع ��راق ،ازدادت االتهام ��ات املبا�ش ��رة �إىل
احل�ش ��د ال�شعب ��ي بوقوف ��ه خل ��ف اله ��دف ال�صاروخي
الذي ا�ستهدف قاعدة جوية يف كرد�ستان ت�ؤوي جنودا
�أمريكيني ومناطق قرب مطار �أربيل.
ويق ��ول نايت� ��س" :رمبا مت ��ت حماولة �إط�ل�اق ما ي�صل
�إىل � 28صاروخا ،مع �سقوط �أكرث من � 12صاروخا يف
املدينة املكتظة بال�سكان ،وهو ق�صف متهور ب�شكل غري
م�سبوق ملركز �سكني مدين".
ورغم ا�ستخدام جمموعات "واجهة" لإعالن امل�س�ؤولية
عن الهجوم ،ح�سبما يقول نايت�س فهو يرجح م�س�ؤولية
الف�صائ ��ل املدعوم ��ة م ��ن �إي ��ران .وكان املتح ��دث با�سم
اخلارجي ��ة الإيراني ��ة �سعي ��د خطي ��ب زاده ق ��ال ،ي ��وم
الثالث ��اء� ،إن طه ��ران "تعار� ��ض �أي �أعم ��ال ت�ض ��ر ب�أمن
الع ��راق" .و�ش ��دد زاده على �أن "�إي ��ران تعترب ا�ستقرار

دمار خلفه احدى القذائف
الع ��راق و�أمن ��ه م�س�أل ��ة حا�سم ��ة بالن�سب ��ة للمنطق ��ة،
وترف�ض �أي عمل يخ ��ل بالأمن وال�سالم يف ذلك البلد".
ودان م ��ا و�صفه ب�أنه "حماوالت مريب ��ة لن�سب الهجوم
�إىل �إي ��ران" .ويتابع نايت�س" :تواجه �إدارة بايدن الآن
املهم ��ة ال�صعبة املتمثل ��ة يف �صياغ ��ة رد حم�سوب لكنه
حازم ،ويجب �أن تتخذ بع� ��ض القرارات الرئي�سة حول
كيفي ��ة ردع مثل هذه الهجمات على الأمريكيني و�شركاء
الواليات املتحدة يف امل�ستقبل".
يقول نايت�س" :انطلق واب ��ل من ال�صواريخ من مركبة
على بعد خم�سة �أميال جنوب غربي �أربيل".
وتوقع الكاتب �أن "املركب ��ة دخلت الإقليم من الأرا�ضي
الزراعي ��ة� ،إم ��ا م ��ن �سه ��ول نين ��وى �إىل الغ ��رب �أو من
منطقة �سرجران �إىل اجلنوب".
ي�ص ��ف نايت� ��س �أ�سل ��وب دخ ��ول املركب ��ة بـ"العبقري"،
قائال �إنها تخفت و�سط "العديد من ال�شاحنات الزراعية
املحمل ��ة بامل ��واد الغذائية الت ��ي دخلت من الع ��راق �إىل
�إقلي ��م كرد�ستان" .وه ��ذا الهجوم هو الث ��اين من نوعه
عل ��ى �أربيل ،فف ��ي  30ايلول املا�ض ��ي ،ا�ستهدف هجوم
�صاروخي انطلق من �شرق املو�صل مطار �أربيل.
وتبن ��ت جمموع ��ة تع ��رف با�س ��م "�سرايا �أولي ��اء الدم"
امل�س�ؤولي ��ة ع ��ن هجوم �أربي ��ل .وبح�س ��ب نايت�س ،فقد
�أعلن ��ت هذه املجموعة م�س�ؤوليتها عن بع�ض الهجمات،
فتبن ��ت م�ؤخرا تفجريا وق ��ع يف  25كانون االول ،على
جان ��ب طريق ملركب ��ة متقاعد لدى لتحال ��ف يف جنوبي
العراق .و�أ�شار نايت�س �إىل "ت�سل�سل التغطية الإعالمية
للهج ��وم ع�ب�ر ح�س ��اب ه ��ذه املجموع ��ة عل ��ى تطبي ��ق
تلغ ��رام ،وعالقاتها الوا�ضح ��ة بف�صيل واحد على الأقل
مدعوم م ��ن �إيران ،وهو ع�صائب �أهل احلق" .و�صنفت
الواليات املتح ��دة ع�صائب �أهل احل ��ق منظمة �إرهابية
�أجنبية يف  .2020و�ص ��رح م�س�ؤولون �أمنيون لوكالة
(فران� ��س بر�س) �أن ا�سم هذه املجموعة جمرد "واجهة"
لف�صائل م�س ّلح ��ة معروفة موالية لإيران تريد ان�سحاب
القوات الأجنبية من العراق.
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الإغالق ب�سبب كورونا ..خ�سائر ب�آالف الدوالرات وفوائد لبع�ض المهن
�أثارت قرارات اللجنة العليا لل�صحة وال�سالمة الوطنية في العراق
الأخيرة ،موجة ا�ستياء من قبل مواطنين يرون �أن قرار الحظر �سي�ؤثر
على و�ضعهم المعي�شي والذي جاء من دون حلول لأو�ضاعهم ،فيما
تزامنت القرارات مع الوعيد والتهديدات التي �أطلقتها وزارة ال�صحة
بفر�ض الغرامات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين للتعليمات
الوقائية ،والتي تبد�أ من يوم الخمي�س � 18شباط الجاري.
� أحمد فا�ضل
ويج ��ري الحديث في الع ��راق عن جدوى
فر�ض "الإجراءات القا�سية" كما ال�سابق،
كونه ��ا لم ت�س ��فر ع ��ن نتائ ��ج �إيجابية بما
يخ�ص ال�س ��يطرة على الوباء ،ف�ض�ل ً�ا عن
�ض ��ياع الفر�ص ��ة الحقيقي ��ة لو�ض ��ع نهاية
الجائح ��ة بع ��د االنخفا� ��ض الكبي ��ر الذي
�س ��جله الموق ��ف الوبائ ��ي خالل الأ�ش ��هر
الما�ض ��ية ،و�أن كان لـ"ع ��دد مراجع ��ة
الم�صابين لمراكز الفح�ص فقط".
وح ��ول ذل ��ك ،يع ّل ��ق ا�ست�ش ��اري عل ��م
الأمرا�ض محمد �إ�س ��ماعيل مجيد ،بالقول
�إن "الع ��راق �س ��بق وم ��ر بمث ��ل هك ��ذا
�إج ��راءات حي ��ن كان بالإمكان ال�س ��يطرة
عل ��ى انت�ش ��ار الفايرو� ��س ،والح ��د م ��ن
الإ�ص ��ابات لو �أغلق ��ت المناف ��ذ الحدودية
ب�ش ��كل من�ض ��بط لم ��دة �أ�س ��بوعين فق ��ط،
وخا�ص ��ة ف ��ي �ش ��هر �ش ��باط  ،2020مبين ًا
�أن "المواطني ��ن قاموا بك�س ��ر الإجراءات
وتجاوز الحظر حينها ب�س ��بب ق ّلة الوعي
الذي يعتبر العامل الأ�س ��ا�س الأول لنجاح
خطة مواجهة التف�ش ��ي ف ��ي �أي بلد ،وهو
ما ل ��م يتحقق ف ��ي العراق رغ ��م كونه �أهم
م ��ن ق ��رارات فر� ��ض الحظ ��ر الجزئ ��ي �أو
الكام ��ل" .وي ��وم ال�س ��بت الما�ض ��ي �أك ��د
وزير ال�ص ��حة ،ح�سن التميمي� ،أن "حظر
التجوال �سيكون �شام ًال لـ� 3أيام (الجمعة،
ال�س ��بت ،الأح ��د) وجزئي� � ًا ل� �ـ � 4أي ��ام
(االثني ��ن ،الثالثاء ،الأربع ��اء ،الخمي�س)
ف ��ي الأ�س ��بوع م ��ن ال�س ��اعة  8م�س ��ا ًء �إلى
� 5ص ��باح ًا ،بع ��د تطبي ��ق ق ��رارات اللجنة
العليا لل�صحة وال�س�ل�امة الوطنية ،مبين ًا

في مقابلة متلف ��زة � ،أن "هناك قرار ًا ثاني ًا
بغل ��ق الم ��والت والمطاع ��م ب�ش ��كل كامل
ووقف الدرا�س ��ة لمدة �أ�س ��بوعين ،وقرار
ثالث بتحديد الدوام الر�س ��مي للموظفين
بن�س ��بة  %50فيما يكون للن�ساء الحوامل
 25بالمئة".

"خ�س ��ائر الإغالق ال�شامل العام الما�ضي
دفعوا ب�س ��ببها �آالف الدوالرات ،الفت ًا �إلى
�أنهم "ت�ض ��رروا ب�س ��بب مبالغ الإيجارات
المرتفع ��ة الت ��ي تكاد ت�ص ��ل م ��ن � 5إلى 6
�آالف دوالر �ش ��هري ًا في مناطق المن�ص ��ور
والك ��رادة وزيون ��ة وغيرها م ��ن المناطق
الرائجة للحركة التجارية في العا�صمة".
لكن المواطنة �س ��رى كري ��م ،والتي تعمل
بمهن ��ة الخياطة المنزلية ،ت ��رى �أن "قرار
حظ ��ر التج ��ول ربما يكون ق ��د جاء بوقت
منا�س ��ب ب�س ��بب ت�س ��جيل الإ�ص ��ابات
المرتفع ��ة بكورونا ،الفت ًة �إلى "�ض ��رورة
ع ��دم �ض ��غط الجه ��ات الحكومي ��ة عل ��ى
المواط ��ن ،وخا�ص ��ة �أ�ص ��حاب الدخ ��ل
المحدود بالإجراءات ال�ص ��ارمة لتمكينهم
م ��ن توفير لقم ��ة العي�ش اليومي ��ة" ،قائل ًة
�إنها "تف�ض ��ل الموت بالمر�ض على الموت
بالجوع".
وف ��ي ذات ال�س ��ياق ،ي ��رى محم ��د حمزة،
وهو �ص ��حاب مكتبة م�ستلزمات مدر�سية،
�أنه "�ض� � ّد فر� ��ض حظر التج ��ول كونه لن
ينف ��ع ب�ش ��يء ،والإج ��راءات المتخ ��ذة لن
تكون ذات فائدة �أو تغير �ش ��يئ ًا من الواقع
الحالي ،وفقط �س ��تجعل النا�س ت�ست�شيط
غ�ضب ًا ب�س ��بب �إغالق �أماكن ك�سب �أرزاقهم
مع بقاء حركة تجولهم ب�ش ��كل طبيعي عن
طريق الم�شي �أو الدراجات والتزاور بين
المنازل".

خ�سائر ومطالبات بحلول
وبالتزام ��ن م ��ع ق ��رب تطبي ��ق حزم ��ة
الق ��رارات الحكومي ��ة لمواجه ��ة جائح ��ة
كورونا ،وب�ض ��منها قرار حظ ��ر التجول،
يطالب مواطنون و�أ�صحاب محال تجارية
الجه ��ات المعني ��ة بمراع ��اة م�ص ��الحهم
االقت�ص ��ادية والأ�ض ��رار الت ��ي �س ��تطالهم
ب�س ��بب الإغالق الذي ربما �س ��يطول ،كما
ح�صل في العام الما�ضي.
هيث ��م �أحم ��د ،وه ��و مال ��ك مح ��ل لبي ��ع
المالب� ��س الرجالية ،يقول �أنه "�سي�ض ��طر
لدف ��ع �أجار محله الذي يقت ��رب من 2000
دوالر ،رغ ��م �أن ��ه �س ��يلتزم بفت ��رة الإغالق
التي �س ��تكون  14يوم ًا ،م�ؤكد ًا �أن "حركة
ال�س ��وق باتت �ش ��به معدومة ب�سبب ت�أخر
الرواتب ،وما �أنتجته مخاوف الإ�صابات
المرتفعة ،حيث ل ��م يتمكن من بيع  5قطع
خ�ل�ال الي ��وم الواح ��د ،مطالب� � ًا بالوق ��ت
ذات ��ه "الجه ��ات الحكومية بو�ض ��ع حلول
تراف ��ق الإج ��راءات الوقائي ��ة ال�ص ��ارمة
التي �س ��تدمر �أ�ص ��حاب المهن اليومية في
الأ�سواق التجارية.
مبيعات �ستربح خالل
وكبدت خ�س ��ائر الإغالق ال�شامل �أ�صحاب
الإغالق
المح ��ال ،خ�س ��ائر مالي ��ة كبيرة ،بح�س ��ب
�س ��يف العبي ��دي ،وه ��و �ص ��احب مح ��ل وم ��ع �إ�ش ��ارة مواطني ��ن �إل ��ى �أن الإغ�ل�اق
للأزي ��اء ف ��ي بغ ��داد ،وال ��ذي يق ��ول �إن �سي�ض ��رهم ،هن ��اك �أعم ��ال تجارية ت�ش ��هد

ت�س ��جيل �أرب ��اح عالي ��ة خالل فت ��رة حظر
التج ��ول المقبل ،حيث �س ��جلت محال بيع
الدراجات الهوائية �أرباح� � ًا كبيرة نتيجة
لرواج ا�س ��تخدامها م ��ن قب ��ل المواطنين
للتنقل بع ��د من ��ع ال�س ��يارات والدراجات
الناري ��ة �أثن ��اء فترة حظر التج ��وال العام
الما�ض ��ي ،ف� ً
ضال عن كونها ريا�ضة �صحية
�ض ��من �سل�س ��لة الإج ��راءات الوقائي ��ة
لمواجهة كورونا.
محم ��د كري ��م ،وه ��و �ص ��احب مح ��ل لبيع
الدراجات في بغداد يقول �إنه "في الحظر
ال�س ��ابق قب ��ل �أ�ش ��هر كن ��ا نبي ��ع قرابة 10
دراجات هوائية في اليوم ب�أ�سعار تتراوح
بي ��ن  100دوالر للدراجات الب�س ��يطة و3
�آالف دوالر لدراجات ال�س ��باق (الكاربون
فايبر) ،بين الم�س ��تعمل والجديد ،م�ضيف ًا
�أن "عملن ��ا يعتبر م ��ن �أكث ��ر الأعمال التي

ا�س ��تفادت م ��ن رغب ��ة وثقاف ��ة النا� ��س في
تلك الفت ��رة ،وممكن حتى الفت ��رة المقبلة
ب�إقب ��ال النا�س عل ��ى رك ��وب الدراجات ما
ي�شكل عامل ربح لنا مقارنة ب�أعمال �أخرى
خ�سرت الكثير ب�سبب بور ب�ضائعها و�شح
المتب�ضعين".
اقتراحات ربما تنقذ الو�ضع
م ��ن جهت ��ه ،ي�ش ��ير الباحث االقت�ص ��ادي
�ص ��ادق محم ��د ،خ�ل�ال حديث ��ه �إل ��ى
"�ضرورة ت�شكيل خلية �أزمة مالية تكون
مهمتها و�ضع م�ضار جائحة كورونا على
االقت�صاد والقطاعات المختلفة ،ب�ضمنها
التجارية و�أ�صحاب المهن المت�أثرة على
طاول ��ة ،وتق ��دم له ��ا الحل ��ول الالزمة �أو
التعوي�ضات للخ�س ��ائر التي تتكبدها �أو
�ستتكبدها م�ستقب ًال بالحظر المقبل".

وعل ��ى �س ��بيل المث ��ال ،يقول محم ��د� ،إن
"هناك ق�س ��وة كبيرة �ستح�ص ��ل بمبالغ
الإيج ��ارات للعقارات وخا�ص ��ة المنازل،
حي ��ث ال يوج ��د �أي قان ��ون يحم ��ي
الم�ؤج ��ر م ��ن مبالغ ��ة �ص ��احب العق ��ار
بمبل ��غ الإيج ��ار ال�ش ��هري خا�ص ��ة خالل
ه ��ذه الظ ��روف اال�س ��تثنائية ،م ��ا يدعو
ل�ضرورة و�ض ��ع �إجراءات عقارية رادعة
تراع ��ي احتياجات المواطني ��ن � اً
أول قبل
فر� ��ض الق ��رارات الم�ش ��ددة ،ومطالبتهم
بتطبيقها حيث بع�ض المنازل الب�س ��يطة
ت�ص ��ل مبال ��غ �إيجاره ��ا لع�ش ��رات �آالف
الدوالرات".
وكان م�ست�ش ��ار رئي�س الوزراء لل�ش�ؤون
المالي ��ة مظهر محمد �ص ��الح ،ق ��د قال في
ت�ص ��ريح �ص ��حافي �س ��ابق �إن "الع ��راق
يخ�س ��ر  100ملي ��ون دوالر يومي� � ًا م ��ن

قيم ��ة الناتج المحل ��ي الإجمال ��ي ،جراء
تداعيات كورونا وت�أثيرها على المرافق
االقت�صادية" ،م�ش ��ير ًا �إلى �أن "الخ�سائر
اليومي ��ة ق ��د ترتف ��ع فيم ��ا لو ا�س ��تمرت
تداعي ��ات الفايرو� ��س وت�أثيراته ��ا عل ��ى
الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي المحل ��ي ،خ�ل�ال
الفترة المقبلة".
وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أدت �أزم ��ة جائح ��ة
كورون ��ا في الع ��راق لزيادة ن�س ��ب الفقر
ب�ش ��كل ملح ��وظ ،وفق� � ًا لما �أعلن ��ه وزير
التخطيط خالد بتال في حزيران ،2020
حي ��ث ق ��ال �إن "الن�س ��بة بلغ ��ت 31.7
بالمئ ��ة بع ��د �أن كان ��ت بنح ��و  20بالمئة
ع ��ام  ،2018مو�ض ��ح ًا �أن "تداعي ��ات
الفايرو�س ت�س ��ببت ب�إ�ضافة  1.4مليون
عراقي جديد �إل ��ى �إجمالي �أعداد الفقراء
�سابق ًا والبالغ  10ماليين �شخ�ص".

ّ
مه��ددة باالندث��ار
"اال�ستفت��اح" ..ع��ادة عراقي��ة قديم��ة
 فران�س بر�س

 ،كان �أ�ص ��حاب المتاجر ممن لم يتمكنوا
من البيع ي�ض ��عون كر�سي ًا خارج المتجر
للإ�ش ��ارة بذل ��ك �إل ��ى زمالئه ��م  ،ويق ��وم
�أ�صحاب المتاجر الأخرى ،الذين تمكنوا
م ��ن البي ��ع ،بتوجي ��ه المت�س ��وقين �إل ��ى
المح�ل�ات الأخ ��رى التي لم تنج ��ح بعد،
حتى يح�صل الجميع على "اال�ستفتاح"،
وعندما يحدث ذل ��ك يمكنهم قبول زبائن
�آخري ��ن  ،يقول �ش ��يخاني �إن ه ��ذا الأمر
كان ينطب ��ق عل ��ى �أ�ص ��حاب المتاج ��ر
الم�سلمين واليهود على حد �سواء ،حيث
كانت �أربيل حينها موطنا لجالية يهودية
مزدهرة حتى منت�صف القرن الع�شرين.

" اال�ستفتاح " عادة عراقية
قديمة لم تتغير مع الزمن
وتعبر عن �سخاء العراقيين ،
وهي عادة "اال�ستفتاح" التي
يقوم بها �أ�صحاب المحال
التجارية في التعامل مع
زبائنهم كل �صباح ،رغم �أنها
�أ�صبحت مهددة بمظاهر البيع
الحديثة.
و"اال�س ��تفتاح" ه ��و ح�ص ��ول الزب ��ون
الأول في اليوم على ال�س ��عر الذي يطلبه
لل�س ��لعة �أو الخدمة دون دخول �ص ��احب
المتج ��ر ف ��ي عملي ��ة "الم�س ��اومة عل ��ى
ال�س ��عر" المعتادة التي ت�شهر بها �أ�سواق
ال�شوارع.

البائ ��ع ف ��ي ب ��ازار �أربي ��ل التاريخ ��ي،
هداي ��ة �ش ��يخاني ( 39عام ��ا) يق ��ول �إن
"الزب ��ون الأول ا�س ��تثنائي� .إن ��ه يحمل
الث ��روة والرخ ��اء مبا�ش ��رة من الل ��ه �إلى
�ص ��احب العم ��ل ف ��ي ال�ص ��باح الباك ��ر" ،
يقوم �شيخاني ببيع الأو�شحة والقبعات

التقليدية في البازار الذي يقع في و�سط
�أربيل ،حيث ينتظر الباعة بفارغ ال�صبر
في ال�صباح بدء "اال�ستفتاح".
وي�ص ��ل �أ�ص ��حاب المحال التجارية �إلى
�أزق ��ة الب ��ازار عن ��د الفج ��ر ويفتح ��ون
�أب ��واب محالته ��م المعدني ��ة وي�ش ��ربون

كوب� � ًا �إلزامي� � ًا م ��ن ال�ش ��اي الحل ��و لبدء
يومه ��م � ،ش ��يخاني ،ال ��ذي ورث المتجر
عن ج� �دّه ف ��ي ال�س ��وق ذاته ��ا وتوارثته
العائل ��ة من ��ذ قرن م�ض ��ى ،يق ��ول �إنه في
ذلك الوق ��ت كان تقليد "اال�س ��تفتاح" هو
الذي يحدد ما �س ��يبدو علي ��ه باقي اليوم

خالف حول �أ�صل التقليد
وال يزال �أ�ص ��ل تقليد "اال�ستفتاح" محل
خ�ل�اف .البع� ��ض يق ��ول �إنه م ��ن حديث
من�س ��وب �إل ��ى النبي محم ��د ،لكن عبا�س
عل ��ي ،المحا�ض ��ر ف ��ي كلي ��ة الدرا�س ��ات
الإ�س�ل�امية بجامع ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن
العراقي ��ة ،يقول �إن انت�ش ��ار هذه العادة
بين الأديان الأخرى ي�شير �إلى �أنها قد ال
تكون مرتبطة بالإ�سالم.

وي�ض ��يف "قد تكون مجرد ع ��ادة قديمة
كان ��ت تمار� ��س لفترة طويل ��ة ،وغالب ًا ما
ت�صبح التقاليد الجيدة �شعائر دينية".
ف ��ي كلت ��ا الحالتين ،ال تزال ه ��ذه العادة
م�س ��تمرة حت ��ى بي ��ن �أ�ص ��حاب المتاجر
ال�ش ��باب .جمال الدين عب ��د الحميد (24
عام� � ًا) البائ ��ع في الب ��ازار ،يق ��ول" :في
كثير من الأحيان يطلب الزبون الع�س ��ل
لأنه مري�ض .يكلف الع�سل عادة � 14ألف
دينار عراقي (�أقل من  10دوالرات) لكل
جرة ،لكنهم يطلبونه بع�ش ��رة �آالف و�أنا
�أوافق معه لأنه "اال�ستفتاح".
وي�ض ��يف "�أعلم �أن الله �سيعو�ض ��ني في
م ��كان �آخ ��ر ف ��ي يوم ��ي" ،فر ْف� ��ض طلب
الزب ��ون الأول يترك ��ه ي�ش ��عر بالذن ��ب،
ويق ��ول�" :أم�ض ��ي الي ��وم كل ��ه �أ�ش ��عر
بالح ��زن ،و�أ�س� ��أل نف�س ��ي كي ��ف كان
ب�إمكاني رف�ض نعمة الله".
ويتجاوز التقليد البازار القديم ،لي�ص ��ل
�إل ��ى حت ��ى �س ��ائقي �س ��يارات الأج ��رة
وال�سباكين والميكانيكيين.
ماهر �سالم ،وهو ميكانيكي �سيارات في
�أربي ��ل ،يبلغ  46عام ًا ،يقول" :مهما كان

المال الذي �أك�س ��به ف ��ي �أول اليوم ،ف�أنا
�أقبّله و�أرفعه �إلى جبهتي كعالمة امتنان
لله".
وي�ش ��ير التقري ��ر �إل ��ى "تهدي ��د زاحف"
له ��ذا التقلي ��د ه ��و مراكز الت�س ��وق ،فمع
التطور الذي ح�ص ��ل في عا�صمة الإقليم
على مدار العقد الما�ض ��ي ،ظهرت مراكز
ت�س ��وق كبي ��رة جعلت الت�س ��وق �أ�س ��هل
و�أ�سرع.
محم ��د خليل ،اليزال ي�ش ��تري بقالته كل
�ص ��باح من المحالت ال�ص ��غيرة القريبة
م ��ن منزل ��ه ،ويغم ��ر �أ�ص ��حاب المتاجر
بالدع ��اء لهم م ��ن �أجل البركة وال�ص ��حة
الجيدة �أثناء خروجه.
وي�ش ��كو م ��ن �أن التفاع�ل�ات ف ��ي مراك ��ز
الت�س ��وق باردة ن�س ��بي ًا ،ويقول" :لي�س
هناك �أي �إح�سا�س باال�ستفتاح .كل �شيء
مرتبط بالكمبيوتر".
وي�ض ��يف":في معظ ��م الأوق ��ات،
الأ�ش ��خا�ص الذين يعملون في المحالت
التجارية لي�س ��وا المالكين الفعليين ،لذا
فهم ال يهتمون بالتقاليد".
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حتية طيبة..
تنفيذا ً لقرار هذه احملكمة املؤرخ  2021/1/31املتضمن
اعالمنا صحة صدور (هوية اإلقامة) والعائدة إلى (عبد
الفتاح عيد سيد محمود) من عدمه ..مع التقدير

 عامر م�ؤيد
عا� ��ش مواطن ��و حمافظ ��ة ال�س ��ليمانية يف
�إقلي ��م كرد�س ��تان� ،أول �أم� ��س ،حال ��ة م ��ن
الرعب ال�ش ��ديد بع ��د عا�ص ��فة رعدية قوية
 ،و�أدت العا�ص ��فة اىل �س ��قوط الأ�ش ��جار
و�أي�ض� � ًا انهيار بع�ض الأغرا�ض اخلارجية
املوجودة يف ال�ش ��ارع يف حالة مل ن�شهدها
منذ �أمد طويل.
وع�ب�ر مواطن ��ون يف مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي عن اخل ��وف ال ��ذي رافقهم مع
بدء العا�صفة الرعدية وما �سببته من دمار،
املتحدث با�س ��م الدفاع امل ��دين يف حمافظة
ال�س ��ليمانية ري ��كان جمال ق ��ال يف حديثه
ل"امل ��دى" � :إن "ا�ض ��رار ًا مادي ��ة كب�ي�رة
�سببتها العا�صفة التي حلقت باملحافظة"٠
وبني �أن "الرياح القوية �أدت اىل ك�سر عدد
من الأ�ش ��جار و�إحلاق �أ�ض ��رار مادية بعدد
من الأك�ش ��اك والأب ��راج يف مناطق خمتلفة
من املدينة"  ،و�أ�شار اىل �أن تعليمات �صدر
ب�أهمية عدم خروج املواطنيني من منازلهم
�إال يف حالة ال�ض ��رورة الق�صوى ف� ً
ضال عن
عدم التواجد باملناطق اجلبلية املرتفعة".
وب�ي�ن �أن ف ��رق الدف ��اع امل ��دين يف �أهب ��ة

اال�ستعداد خا�صة مع ما جرى يف العا�صفة
املا�ض ��ية واملخ ��اوف م ��ن ق ��دوم عا�ص ��فة
م�شابهة لها" .مواطنون مل يخفوا خماوفهم
من العا�صفة التي �ص ��احبها �صوت الرياح
الق ��وي حتى ت�أثرت بع� ��ض �أجزاء املنازل.
وتقول �س ��جى حامت يف حديثها ل"املدى"

�إن العا�ص ��فة �أدت اىل ته�ش ��م زجاج املطبخ
ب�س ��بب ق ��وة الريح" ،و�أ�ش ��ارت اىل �أن �أي
�شيء يف ال�شوارع من اك�شاك او ب�سطيات
مل يب � َ�ق عل ��ى حال ��ه حي ��ث انهدم او �س ��قط
بفع ��ل الري ��ح" ،وبينت �أن بع� ��ض الأعمدة
اخلا�ص ��ة بالكهرب ��اء كذلك �س ��قطت ولكنها

مل ت�ص ��يب املوجودي ��ن �إطالق� � ًا حي ��ث �أن
�أغل ��ب املواطنني لزم ��وا املن ��ازل  ،وذكرت
�أن هن ��اك التزام ًا كبري ًا �أثناء العا�ص ��فة من
قبل �أبناء املحافظة حيث مل ن�سمع با�صابة
�أح ��د املواطنني ج ��راء ذلك" .ويف �ص ��عيد
مت�صل وبح�س ��ب "املركز العربي للمناخ"،

ف�إن عا�ص ��فة ثلجية قد ت�صل العراق ،وذكر
املرك ��ز �إنه تندفع الرياح القطبية "�ش ��ديدة
الربودة" �صوب البحر الأبي�ض املتو�سط،
وتت�س ��بب مبوجة ب ��رد يف مناط ��ق تون�س
وليبيا و�شرقي اجلزائر وتنخف�ض درجات
احل ��رارة �إىل ما دون ال�ص ��فر درجة مئوية
وتت�س ��اقط الثل ��وج عل ��ى بع� ��ض مرتفعات
ليبيا.
وي ��زداد تدف ��ق الري ��اح القطبية م ��ع نهاية
الأ�س ��بوع اجل ��اري قادم ��ة م ��ن القط ��ب
ال�ش ��مايل ،حي ��ث يغط ��ي �أج ��زاء م ��ن قارة
�أوروبا و�أفريقيا وغربي قارة �أ�س ��يا بحالة
ه ��ي الأندر م ��ن نوعه ��ا  ،وبح�س ��ب املركز
تعترب هذه املوجة الباردة "تاريخية" لأنها
�ش ��املة مل�س ��احات جغرافية �ض ��خمة ،حيث
من املتوقع ا�س ��تمرارها لنهاية �شهر �شباط
 ،ويب ��د�أ منخف� ��ض "عمي ��ق ج ��د ًا" اعتبار ًا
م ��ن الثالث ��اء املا�ض ��ي يف منطق ��ة ال�ش ��رق
الأو�س ��ط �ش ��رق البحر الأبي�ض املتو�سط،
ويتمركز املنخف�ض ح ��ول جزيرة قرب�ص،
فجر الأربعاء ،وي�ص ��ل ت�أث�ي�ره �إىل الأردن
وفل�س ��طني و�س ��وريا ولبن ��ان والع ��راق
وم�ص ��ر وليبي ��ا ،بالإ�ض ��افة �إىل مناط ��ق
�ش ��مايل ال�س ��عودية ،مرتافق� � ًا م ��ع ري ��اح
عا�صفة �شديدة ال�سرعة حمملة بالأمطار
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العراق يدخل �سباق التناف�س لت�ضييف مجموعة المونديال في الب�صرة
 مواعيد جديدة لمواجهات الأ���س��ود �أم��ام هونغ كونغ وكمبوديا و�إي��ران
 بغداد  /حيدر مدلول

االجتماع الطارئ

دخ ��ل الع ��راق �س ��باق التناف� ��س الثالثي
اىل جان ��ب البحري ��ن و�إي ��ران لت�ض ��ييف
مناف�س ��ات اجل ��والت الأرب ��ع املتبقي ��ة
م ��ن مناف�س ��ات ال ��دور الث ��اين حل�س ��اب
املجموعة الثالثة بالت�ص ��فيات الآ�سيوية
امل�ش�ت�ركة امل�ؤهلة لنهائي ��ات ك�أ�س العامل
لك ��رة الق ��دم  2022بقطر والن�س ��خة 18
م ��ن بطولة ك�أ�س �آ�س ��يا لكرة القدم 2023
بال�ص�ي�ن الت ��ي �س ��تقام بطريق ��ة التج ّمع
خالل الف�ت�رة من الثالث ولغاية اخلام�س
ع�ش ��ر من �ش ��هر حزيران املقب ��ل مبوجب
�صحية ووقائية وفق ًا
�إجراءات احرتازية ّ
للربوتوكول الط ّبي ال�شامل الذي �أو�صى
ب ��ه جمل� ��س االحتاد ال ��دويل لك ��رة القدم
جلميع االحت ��ادات القاري ��ة املنتمية �إليه
قبي ��ل ا�س ��تكمال م�س ��ابقاته للحفاظ على
�سالمة اجلميع من تزايد انت�شار ال�ساللة
اجلدي ��دة لفايرو� ��س كورون ��ا (كوفي ��د -
 )19ال ��ذي �ض ��رب عدد ًا كب�ي�ر ًا من الدول
منذ �شهر كانون الأول املا�ضي .
وق ّدم ��ت الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احت ��اد
ك ��رة الق ��دم طلب� � ًا ر�س ��مي ًا اىل االحت ��اد
الآ�س ��يوي لكرة القدم تطلب فيه �أن تكون
مالع ��ب املدين ��ة الريا�ض ��ية مبحافظ ��ة
الب�ص ��رة م�س ��رح ًا للج ��والت ال�س ��ابعة
والثامنة والتا�سعة والعا�شرة والأخرية
للمجموعة الثالثة التي ت�ض ��م اىل جانب
منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم كال م ��ن
منتخب ��ات كمبودي ��ا و�إي ��ران والبحرين
وهونغ كونغ ح�سب ال�شروط والتعليمات
الت ��ي و�ض ��عها االحت ��اد الآ�س ��يوي لكرة
الق ��دم الواجبة توفرها لإقامة مناف�س ��ات
املجموعات الثماين �ض ��من �إحدى الدول
الت ��ي ت�ش ��ارك منتخباته ��ا الوطني ��ة فيها
بعد �س ��اعات قليل ��ة من انته ��اء االجتماع
الط ��ارئ ال ��ذي عقدت ��ه جلنة امل�س ��ابقات
القاري ��ة ظه�ي�رة �أول �أم� ��س الثالث ��اء مع
ممثل ��ي احتادات  40منتخب ًا ي�ش ��ارك يف
ال ��دور الث ��اين ومت فيه ت�أجيل ا�س ��تكمال
املباريات من �شهر �آذار اىل �شهر حزيران
لتجري وفق ًا لآلي ��ة التج ّمع بد ًال من نظام
جولتي الذهاب والإي ��اب الذي مت �أتباعه
يف اجلوالت ال�ست املا�ضية .

بالمرصاد
 متابعة � :إياد ال�صاحلي
ا�س � ّ
�تهل املدرب حكيم �شاكر �أول �أم�س
الثالث ��اء ،مه ّمت ��ه الر�س ��مية مع فريق
ال�س ��ويق ال ُعم ��اين ،وقطع ل ��ه تذكرة
العب ��ور اىل ال ��دور ن�ص ��ف النهائ ��ي
لبطول ��ة ك�أ� ��س ال�س ��لطان -2021
 2020بع ��د �أن �أق�ص ��ى ع�ب�ري (�أح ��د
ف ��رق الدرجة الأوىل) م ��ن الدور ربع
النهائ ��ي ب ��ركالت الرتجيح ،وم�ض ��ى
يف جتربت ��ه اجلدي ��دة القدمي ��ة مع ��ه
بتفا�ؤل كبري.
�س ��بق ل�ش ��اكر �أن تواج ��د يف ن ��ادي
ال�سويق للفرتة من  28ت�شرين الأول
ع ��ام  2016لغاية � 27أيار عام 2017
 ،لع ��ب  35مب ��اراة (ف ��از  ، 15تع ��ادل
 ، 12خ�س ��ر  )8ث ��م ع ��اد ثاني ��ة للفرتة
م ��ن � 20آذار لغاي ��ة  3حزيران 2018
 ،لع ��ب  13مب ��اراة (ف ��از ، 8تعادل ،1

مناف�سة حامية للظفر بت�ضييف مباريات املجموعة الثالثة بالت�صفيات امل�شرتكة
عدم �ضيافة املنتخب البحريني لكرة القدم
طلب االتحادات
على �أر�ض ��ه يوم اخلام�س والع�ش ��رين من
وجاء ق ��رار ت�أجيل الت�ص ��فيات بن ��ا ًء على ال�ش ��هر ذاته �ض ��من اجلولة ال�سابعة حيث
طل ��ب ع ��دد كبري م ��ن االحت ��ادات الوطنية �أعت�ب�ر ه ��ذا الت�أجيل ه ��و الت�أجي ��ل الرابع
وخا�ص ��ة يف �ش ��رقي الق ��ارة ب�س ��بب �أزمة الذي تقوم به جلنة امل�سابقات يف االحتاد
جائح ��ة كورون ��ا وفر� ��ض املزي ��د م ��ن الآ�س ��يوي لك ��رة الق ��دم لتل ��ك املناف�س ��ات
قيود ال�س ��فر واحلجز ال�ص � ّ�حي بالن�س ��بة منذ �ش ��هر �آذار من العام املا�ض ��ي باالتفاق
ملنتخباته ��ا ونظرياته ��ا الت ��ي �س ��تلعب والتن�س ��يق مع االحتاد الدويل لكرة القدم
املباري ��ات عل ��ى �أر�ض ��ها كم ��ا ه ��و احل ��ال باعتبار الأخري هو امل�س� ��ؤول املبا�ش ��ر عن
بالن�س ��بة الحت ��اد هونغ كونغ لك ��رة القدم بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم .
ال ��ذي �أعتذر ر�س ��مي ًا ع ��ن عدم �إقام ��ة لقاء ومبوج ��ب الربجم ��ة اجلديدة للت�ص ��فيات
منتخب ��ه الأول مع منتخبن ��ا الوطني لكرة الآ�س ��يوية امل�ش�ت�ركة ملوندي ��ال 2022
الق ��دم عل ��ى امللع ��ب الرئي� ��س للعا�ص ��مة �س ��يلعب منتخبنا الوطني لكرة القدم يوم
فكتوري ��ا ظه�ي�رة ي ��وم الثالثني من �ش ��هر ال�س ��ابع من �ش ��هر حزي ��ران املقبل �ض ��من
�آذار املقب ��ل �ض ��من اجلول ��ة الثامن ��ة م ��ن اجلولة الثامنة للمجموعة الثمانية بعد �أن
الت�صفيات امل�شرتكة للمونديال للمجموعة يكون قد ح�ص ��ل على راحة �ض ��من اجلولة
الثالثة ،و�أمت ��د االعتذار اىل نظريه احتاد ال�س ��ابعة الت ��ي �س ��تجري ي ��وم الثالث من
كمبودي ��ا لكرة القدم الذي قدّم اعتذاره عن ال�ش ��هر ذات ��ه ،فيما �س ��يكون ي ��وم احلادي

جراح احلكيم �شاكر تلت ِئم مع عزائم �صقور ال�سويق
خ�س ��ر  )4وح ّق ��ق مع ��ه لقب ��ي  :ك�أ�س
ال�س ��لطان املو�س ��م 2016-2017
ودوري املحرتف�ي�ن العُماين املو�س ��م
 ،2017-2018و�أث ��رى بخربته على
تط ��وّ ر الفري ��ق تكتيكي� � ًا ورف ��ع م ��ن
معنويات �ص ��قوره الذين ان�س ��جموا
مع �أ�سلوب لعبه ،وحتمّ�سوا لطريقته
يف االنقالب على املناف�س يف الأوقات
ال�ص ��عبة مثلما �شهد مو�س ��م التتويج
ع ��ام  2018بعد �أن جمع  36نقطة من
 26مباراة (فاز  ،20تعادل  3وخ�س ��ر
 )3وانت�ش ��له م ��ن كب ��وات ع� �دّة عانى
منها الالعبون يف موا�سم �سابقة!
وع ��د حكيم جمه ��ور ال�س ��ويق ،الذي
�س ��يحتفل ي ��وم � 28ش ��باط اجل ��اري
بذك ��رى مرور  49عام ًا على ت�أ�س ��ي�س
النادي ،وعده �أن يحقق نتائج مُفرحة
على غرار جتربتيه املا�ضيتني ال�سيما
�أن �إدارة النادي �سعتْ منذ فرتة لي�ست

بالق�ص�ي�رة على فتح قناة ات�صال معه
لرهانها على العامل النف�س ��ي للمدرب
والالعب�ي�ن ،فحكي ��م َق ��دِ َم اىل والي ��ة
ال�س ��ويق جمروح اخلاطر بعد مرور
�س ��نتني عل ��ى �آخ ��ر جتارب ��ه املح ّلي ��ة
م ��ع فريق ال ��زوراء (� 26ش ��باط 19 -
�أيل ��ول ع ��ام  ) 2019عان ��ى خالله ��ا
تهمي�ش� � ًا م� ِؤ�س ��ف ًا من �إدارات �أندية مل
تق� �دّر كفاءت ��ه و�س ��ج ّله التدريبي وما
�أجنزه على �صعيد منتخبات ال�شباب
والأوملبي والوطني ()2014-2008
برغم م ��ا واجه ُه من حُ ��روب �إعالمية
�شر�س ��ة حت ��ى م ��ع زمال ِئ ��ه الذي ��ن
اختلف ��وا مع ��ه يف كيفي ��ة حت�ض�ي�ر
العبي املنتخبات و�ش ّككوا يف بيانات
�شخ�ص ��ية لبع�ض ��هم يف حم�ل�ات ر ّد
عليها امل ��درب بقناعاته ودالئله وترك
ا ُ
حلكم للتاريخ.
حكيم �شاكر� ،سواء اتفقتم �أم اختلفتم

ب�ش� ��أن �أ�س ��لوبه الفن ��ي ونتائجه منذ
�أول مها ّم ��ه التدريبي ��ة م ��ع فري ��ق
اجلي� ��ش ع ��ام  1991وتنوّ ع ��ه يف
جتارب ��ه املحلي ��ة واالحرتافية ،يبقى
عزي ��ز وطن ��ه مث ��ل ع�ش ��رات املدربني
والالعب�ي�ن ُ�س ��فراء ا ُ
خلل ��ق والكفاءة
يف املالع ��ب العربي ��ة والأوروبي ��ة،
ون ��رى �أن م�س� ��ألة دعمه ��م �إعالمي� � ًا
واحتادي ًا وجماهريي� � ًا واجب وطني
ال يق � ّ�ل م�س� ��ؤولية ع ��ن التعام ��ل م ��ع
املهام الوطني ��ة لأنديتنا ومنتخباتنا،
فم ��ردود النجاح مع ال�س ��ويق ي�ص ��ب
يف نهر ُ�سمعة مدربي الكرة العراقية،
�أم�ل ً�ا �أن يت ��وّ ج �ش ��اكر جه ��وده ه ��ذا
املو�س ��م بلق ��ب �شخ�ص ��ي ثال ��ث يف
�س ��لطة ُعم ��ان "العا�ش ��قة" لروحي ��ة
�أبناء الرافدين املُغامِ رين ،و"الوفية"
نا�ص ��رة م ��ع
ملواثي ��ق ال�س�ل�ام واملُ َ
العراق.

كوفيد  19يهاجم منقذ الميناء المثابر نا�صر
 بغداد  /املدى
ب ��ات م ��درب فري ��ق املين ��اء الب�ص ��ري
لك ��رة القدم ع ��ادل نا�ص ��ر �أول �شخ�ص ��ية
كروي ��ة عراقي ��ة خالل عام  2021ي�ص ��اب
بفايرو� ��س كورون ��ا (كوفي ��د )19 -بع ��د
خ�ض ��وعه اىل الفحو�ص ��ات الطبي ��ة التي
�أجراه ��ا يف �إحدى م�ست�ش ��فيات املحافظة
مم ��ا
الت ��ي �أثبت ��ت �أن م�س ��حته �إيجابي ��ة ّ
تط ّلب خ�ض ��وعهِ للحجر ال�ص ��حّ ي املنزيل
و�أخ ��ذ ال ��دواء ال�ل�ازم ح�س ��ب التعليمات
من قبل الطبيب امل�شرف على حالته خالل
�أربعة ع�ش ��ر يوم ًا الكت�س ��اب ال�شفاء التام
ح�سب التعليمات ال�صادرة من قبل وزارة
ال�صحّ ة .
و�سيغيب امل��درب ع��ادل نا�صر عن قيادة
فريق امليناء يف اللقاء املقبل الذي �سيكون
مع �ضيفه فريق ال�سماوة �ضمن مناف�سات
اجلولة الأوىل من مرحلة الإياب لدوري
الكرة املمتاز باملو�سم  2020-2021على
ملعب الإدارة املحلية يف حمافظة املثنى
بديربي جنوبي ملتهب ،وال�سيما �أنه لعب
دور ًا م�ؤثر ًا يف انقاذ الفريق من نتائجه
ال�سلبية وحوّ لها اىل �إيجابية بعد ت�سنمه

ع�ش ��ر موعد ًا لإج ��راء مبارات ��ه مع نظريه
منتخب كمبوديا لكرة القدم �ضمن اجلولة
التا�س ��عة و�س ��يواجه منتخبن ��ا املنتخ ��ب
الإيراين لكرة القدم بقمة كروية �آ�س ��يوية
يوم اخلام�س ع�شر من ال�شهر نف�سه �ضمن
اجلول ��ة العا�ش ��رة والأخ�ي�رة حي ��ث باتت
كتيب ��ة �سريت�ش ��كو كاتانيت� ��ش بحاجة اىل
 6نق ��اط م ��ن �أج ��ل خط ��ف تذك ��رة العبور
اىل ال ��دور الثال ��ث احلا�س ��م املوندي ��ايل
ال ��ذي ينطل ��ق يف �ش ��هر �أيل ��ول املقبل اىل
جان ��ب التواج ��د يف بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�س ��يا
لكرة القدم التي حتت�ض ��نها ال�ص�ي�ن خالل
الفرتة من ال�ساد�س ع�شر من �شهر حزيران
اىل ال�س ��اد�س ع�شر من �ش ��هر متوز 2023
مب�ش ��اركة  24منتخب� � ًا للم ��رة الثانية بعد
ن�س ��خة  2019بدول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة
املتحدة.

و�أرتف ��ع ع ��دد االحت ��ادات الراغب ��ة ب�إقام ��ة
اجل ��والت الأرب ��ع الأخرية اىل �أثني ع�ش ��ر
�أثر تقدمي احتاد النيبال طلبه الر�س ��مي اىل
االحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم بعد احتادات
الع ��راق و�إي ��ران والبحري ��ن و�أ�س�ت�راليا
وال�س ��عودية و�أوزبك�س ��تان والإم ��ارات
وقطر وعُمان وماليزيا وال�ص�ي�ن بالت�شاور
م ��ع دولها حت ��ى �س ��اعة مت�أخرة م ��ن �أم�س
مم ��ا ول ��د االرتي ��اح ل ��دى جلن ��ة
الأربع ��اء ّ
امل�س ��ابقات القاري ��ة يف ظ � ّ�ل ت ��وارد الأنباء
ع ��ن ارتف ��اع الطلب ��ات خالل الف�ت�رة املقبلة
قب ��ل الإعالن الر�س ��مي يوم اخلام�س ع�ش ��ر
من �آذار املقبل بخ�ص ��و�ص البلدان امل�ضيفة
ملباري ��ات تلك اجل ��والت بعد االط�ل�اع على
ال�ض ��مانات وتنفي ��ذ ال�ش ��روط الت ��ي مت
مناق�شتها خالل االجتماع الطارئ وخا�صة
ب�ش� ��أن الفقاعة ال�ص ��حّ ية التي يتم تنفيذها
على الفور بعد و�ص ��ول املنتخبات املناف�سة
اىل مط ��ار امل�ض ��يف قبي ��ل الدخ ��ول يف
املناف�س ��ات احلقيقية خالل املدة من الثالث
ولغاي ��ة اخلام�س ع�ش ��ر من �ش ��هر حزيران
املقب ��ل الت ��ي �س ��تجري بنظ ��ام التجمّع من
�أج ��ل و�ص ��ولها يف النهاي ��ة اىل ب� � ّر الأمان
مثل ن�س ��خة  2020من دوري �أبطال �آ�س ��يا
لكرة القدم وك�أ�س العامل للأندية لكرة القدم
 2020يف العا�صمة القطرية الدوحة.
وت�س ��عى الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احت ��اد كرة
القدم ال�س ��تثمار فرتة الفيفا دي ل�ش ��هر �آذار
املقب ��ل خ�ل�ال الفرتة م ��ن الع�ش ��رين ولغاية
الثالث�ي�ن يف ت�أم�ي�ن مب ��اراة دولي ��ة ودي ��ة
واح ��دة مع �إح ��دى املنتخبات الآ�س ��يوية �أو
الأفريقي ��ة �أو الأوروبي ��ة لتجري على ملعب
ج ��ذع النخل ��ة باملدينة الريا�ض ��ية مبحافظة
الب�ص ��رة بنا ًء على طلب املدرب ال�س ��لوفيني
�سريت�ش ��كو كاتانيت�ش حيث �س ��يتواجد فيها
الالعب ��ون املحرتف ��ون اىل جان ��ب زمالئه ��م
م ��ن املحلي�ي�ن لأول م ��رة يف الع ��ام اجلاري
بعد �أن غابوا عن ودّيتي الإمارات والكويت
اللتني �أقيمتا يومي الثاين ع�شر مبدينة دبي
وال�س ��ابع والع�شرين من �شهر كانون الثاين
املا�ضي مبحافظة الب�صرة من �أجل الوقوف
على م�س ��توياتهم احلقيقية الختيار الأف�ضل
منهم ،وال�س ��يما ا ُ
جلدد الذين �ضمّتهم قائمت ِه
الأولية املكوّ نة من  43العب ًا فقط.

رئا�سة املالك التدريبي بد ًال من الروماين
تيتا فالريمو  ،ورفع من ر�صيد ال�سفانة
اىل  21نقطة ب��امل��رك��ز ال�ث��اين ع�شر يف
ف ��رق
ال�ت�رت� �ي ��ب خ�ل��ف
القوة اجلوية
وال� � � � ��زوراء
وال�����ش��رط��ة
ون� � � � �ف�� � � ��ط
ال � ��و�� � �س � ��ط
وال � �ن � �ج� ��ف
وزاخ � � � � � � � ��و
وال�� �ن�� �ف� ��ط
و نفط

عادل نا�صر

مي�سان و�أمانة بغداد والديوانية والكرخ
يف ختام جولة الذهاب .
وق� � ّررت �إدارة ن ��ادي املين ��اء الريا�ض ��ي
غل ��ق الوح ��دات التدريبي ��ة لفريقه ��ا
الك ��روي التي حتت�ض ��نها مالع ��ب املدينة
الريا�ض ��ية �أم ��ام اجلمي ��ع بع ��د تزاي ��د
اال�ص ��ابات بالوباء اللعني بهدف احلفاظ
عل ��ى �س�ل�امة الالعبني وامل�ل�اك التدريبي
والإداري وح�س ��ب الربوتوك ��ول املُ ّتب ��ع
من قبل االحت ��اد الدويل لكرة القدم حيث
�سيخ�ض ��ع اجلمي ��ع للفح� ��ص ال ��دوري
بالتن�س ��يق مع دائرة �ص ��حّ ة الب�صرة بنا ًء
على طلب جلنة امل�س ��ابقات املركزية
يف الهيئ ��ة التطبيعي ��ة باحت ��اد
كرة القدم .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن ي ��وم
الثال ��ث من �ش ��هر كانون
الأول املا�ضي �شهد وفاة
مدرب فريق الكرخ لكرة
القدم عبد الكرمي �سلمان
مب�ست�ش ��فى ال�س�ل�ام يف
معر� ��ض بغ ��داد ال ��دويل
مت�أثر ًا مب�ضاعفات فايرو�س
كورونا امل�ستجد .

حكيم �شاكر متفائل بنجاح تجربته الثالثة مع ال�سويق العماني

رياضة
معالي الكلمة
 عمــار �ســاطع

دورينا ..وال َتقييم ال ُمتجرد!
م ��ع نهاية م�ش ��وار ن�ص ��ف الدوري الك ��روي املمت ��از بختام مرحل ��ة الذهاب
للم�س ��ابقة املحلي ��ة الأب ��رز ،ي ��د�أب اجلميع عل ��ى تقييم الو�ض ��ع مبجمله ،ملا
يحمله امل�شوار من �إيجابيات و�سلبيات على حد �سواء!
التقيي ��م احلقيق ��ي ،يفرت�ض �أن يتج ّرد من االنتم ��اءات �أو امليول ويبتعد كل
البع ��د ع ��ن االرتباطات والعالقات ،ويق�ت�رب جد ًا من التج� � ّرد والنقد ال َب ّناء
ويحكي ق�صة انطالقة مرحلة يف مو�سم وي�ستقرئ الأحوال من كل اجلوانب
والأوجه ،بغ�ض النظر عن �أية تفا�ص ��يل مُ�ص ��طنعة قد تنتج عنها حاالت لن
ت�ؤثر على الكثري من الزوايا التي نعرفها ويعرفها الكثري من املتابعني!
ككل مو�س ��م من موا�سم م�س ��ابقة دوري الكرة املمتاز يف العقدين الثمانيني
والت�سعيني من القرن املا�ضي ،حيث النظام املركزي والتعامل وفق ًا للأجندة
املعتمّدة للمواعيد واحرتام روزنامة اجلوالت ،ف�إن املو�سم احلايل ،وبرغم
اال�س ��تثنائية التي عا�شتها مرحلة الذهاب ،ب�س ��بب ت� ّأخر انطالقتها وانت�شار
جائح ��ة كورونا فايرو�س وافتقار الفرق امل�ش ��اركة للأم ��وال الكافية وغياب
الداعم الأهم للدوري وهو اجلمهور ،الذي يُعده الكثريين ،ملح املناف�س ��ات،
مثمر ومه � ٍ ّ�م للغاية ،بع ��د �أن افتقرنا �إلي ��ه طيلة 18
ف�إنن ��ا ع�ش ��نا يف مو�س � ٍ�م ٍ
مو�سم ًا م�ضى!
�إطار املرحلة الأوىل ،املنتهي ،ك�ش ��ف ع ��ن تنظيم جيد اىل حد كبري ومتابعة
رائعة وحر�ص �ش ��ديد وتطلع لر�ؤية �أف�ضل واحرتام غري م�سبوق للمواعيد
وارتقاء بنوع باملالعب التي احت�ضنت املواجهات الـ  190التي اقيمت!
نعم ..كانت هناك �إيجابيات كثرية يف مرحلة الذهاب ،لكن ذلك لن مينع �أبد ًا
من ت�ش ��خي�ص ظواهر �سلبية� ،أهمها االعرتا�ض ��ات التي ي�ستوجب الوقوف
عنده ��ا ،كونه ��ا �أث ��رت كثري ًا عل ��ى �ص ��ورة املباري ��ات ،اىل جان ��ب الأخطاء
التحكيمية التي �أثرت ب�ش ��كل �أو ب�آخر على بع�ض النتائج ،واملظلومية التي
حدثت ملرات عديدة والتي مل ُتن�صف من ي�ستحقها و�أعطت املخطئ نقاط ًا �أو
انت�ص ��ارات ال ي�ستحقها ،ب�س ��بب ركلة جزاء �أو ا�ستغالل قرار حتكيمي ترك
غبن ًا �أو �إجحاف ًا هنا �أو هناك!
واىل جانب الظاهرة التي جت ّذرت وهي �إقالة وا�ستقالة املدربني �أو تبادلهم
�أو تنقل بع�ضهم بني هذا الفريق �أو ذاك ،وهي ما ترك عالمات ا�ستفهام عديدة
ملا يحدث من �س ��لوك مفرط �أدّى اىل غياب اال�س ��تقرار وانعدام االن�سجام �أو
ه�ض ��م البناء الفعلي لكل فريق وهو ما دفع ثمنه البع�ض وا�ستثمره البع�ض
الآخر ،حتى و�ص ��ل احلال اىل التغيريات يف املواقع واملراكز ،دفعت بع�ض
الفرق نف�س ��ها اىل الدخول اىل معرتك الرتتيب بقوّة وهبوط وا�ض ��ح لفرق
�أخرى!
�أجم ��ل ما �س ��جّ له م�ش ��وار مرحل ��ة الذهاب م ��ن م�س ��ابقة ال ��دوري الكروي،
ه ��و ظه ��ور مواهب جديدة على الأدمي الأخ�ض ��ر وت�س ��جيل �أ�س ��ماء متميّزة
ا�س ��تطاعت �أن تت�أل ��ق وتك ��ون �أوراق� � ًا رابحة ،بل وت�ش� � ّكل ثق�ل ً�ا م�ؤثر ًا يف
خط ��وط فرقها ،مثلما ت�س ��ابق املحرتف ��ون للتواجد كعملة مهم ��ة مع الأندية
التي تعاقدوا معها ،وكان لهم دور ًا يف الأرتقاء مب�ستويات الفرق بت�سجيلهم
للأهداف �أو ملا قدّموه من �أداء ثابت طيلة مباريات املرحلة الأوىل!
�أما �أبرز ما حت ّقق ،فهو الت�ش ��خي�ص الن�س ��بي الذي �س ��جلته �إدارات الأندية،
كونها حدّدت �أ�سباب يّ
تدن نتائجها وتراجع م�ستوياتها ،فكان التغيري لزام ًا
لكوادره ��ا التدريبية ،لي�س م ��ن باب ّ
التدخل �أو االف ��راط يف التعامل ب�أمور
فنية بحتة وفر�ض الآراء والإرادة� ،إنها ملحاولتها ت�ص ��حيح امل�سار وتعديل
الأو�ض ��اع والثب ��ات على امل�س ��توى ال ��ذي ت�ضع�ض ��ع م ��رات وتراجع مرات
وتذبذب يف �أحيان كثرية ،بل �أن هناك فرق ًا عا�شت يف تناق�ضات وا�ضحة!
وللأمان ��ة  ..ف� ��إن فرق� � ًا كان ��ت تع ��اين الأمرين ،وتواج ��ه م�سل�س ��ل الهزائم،
وتق ��ف عل ��ى �أعتاب االنهي ��ار الفعلي ،ع ��ادت اىل �أجواء امل�س ��ابقة ،وخطفت
نقاط ًا وك�س ��بت انت�صارات مل تكن يف احل�س ��بان ،فكان لت�أثريات التغيريات
التدريبية ب�ص ��مة �إيجابية على واقعها ،وهو ما مل�س ��ه النقاد واملتابعون يف
اجل ��والت الأربع �أو اخلم�س الأخرية ،كما ح�ص ��ل مع امليناء الذي تقهقر يف
البداية �أو ال�ص ��ناعات التي وجد و�ص ��فة العالج بعد مر�ض ا�س ��تمر طوي ًال،
�أو حتى نفط الب�ص ��رة الذي مل يعرف معنى اال�س ��تقرار �إال مع جهازه الفني
اجلديد ،وكذلك احلال مع فرق النجف الذي ثبّت �أقدامه وا�س ��تقر ،بل وحتى
الطلبة الذي عاد و�إن كانت عودته مت�أخرة!
�أخ�ي�ر ًا ف�إن هناك توقع ��ات بوجود تغيريات يف نتائ ��ج مبرحلة الإياب التي
يعتق ��د �أن تكون حا�س ��مة ،برغم �أرجحية فرق العا�ص ��مة بغ ��داد يف الهيمنة
والتم�سّ ك على مواقع املقدمة ،مثل القوة اجلوية بطل املرحلة الفعلي وكذلك
الزوراء وال�شرطة وحتى الفرق الأخرى ،مثل نفط الو�سط والنجف وزاخو
ونفط مي�سان ،ك ّلها حققت املطلوب وظهرت بروحية وكذلك مبقابل الرتاجع
الذي فر�ض نف�سه على بع�ض الفرق الأخرى!
�إطار المرحلة الأولى ،المنتهي ،ك�شف
عن تنظيم جيد الى حد كبير ومتابعة
رائعة وحر�ص �شديد وتطلع لر�ؤية
�أف�ضل واحترام غير م�سبوق للمواعيد
وارتقاء بنوع بالمالعب التي احت�ضنت
المواجهات الـ  190التي اقيمت!

اتحاد الطائرة ي�ؤجل مناف�سات الدوري الممتاز
 بغداد  /املدى
ق� � ّررت اللجن ��ة الفني ��ة وامل�س ��ابقات يف
احت ��اد ك ��رة الطائ ��رة ت�أجي ��ل مباري ��ات
اجلولة ال�سابعة من التجمّع الأول لدوري
الطائرة املمتاز مبحافظة ال�س ��ليمانية يف
�إقليم كرد�س ��تان اىل �إ�ش ��عار �آخر بد ًال من

املوعد ال�س ��ابق اليوم اخلمي� ��س املوافق
الثام ��ن ع�ش ��ر م ��ن �ش ��هر �ش ��باط اجلاري
متا�شي ًا مع قرارات اللجنة العليا لل�صحّ ة
وال�س�ل�امة الوطني ��ة مبجل� ��س ال ��وزراء
ملكافح ��ة فايرو�س كورون ��ا (كوفيد)19 -
ال�ص ��ادرة ي ��وم ال�س ��بت املا�ض ��ي بتعليق
جمي ��ع الأن�ش ��طة الريا�ض ��ية و�إغ�ل�اق

ت�أجيل جديد يطال دوري الطائرة املمتاز ملو�سم 2021-2020

املالع ��ب والقاع ��ات يف العا�ص ��مة بغداد
وبقي ��ة املحافظ ��ات للحف ��اظ على �ص ��حّ ة
و�سالمة اجلميع بعد ظهور �ساللة جديدة
متح ��وّ رة م ��ن املر�ض الوبائي وو�ص ��ول
الفرق امل�شاركة اىل مناطقهم ب�أمان .
وذكر احتاد الطائرة على ح�سابه الر�سمي
مبوقع التوا�صل االجتماعي (الفي�سبوك)

�:إن ه ��ذه املباري ��ات امل�ؤجلة م ��ن التجمّع
الأول �س� � ُتلعب �ض ��من مناف�س ��ات التجمّع
الث ��اين ال ��ذي �س ��ينطلق يف وق ��ت الحق
مبحافظة الب�ص ��رة مبوعد �سيتم حتديده
م ��ن قب ��ل اللجن ��ة الفني ��ة وامل�س ��ابقات
باالحت ��اد بع ��د رف ��ع تعلي ��ق الن�ش ��اط
الريا�ض ��ي من قبل اللجنة العليا برئا�س ��ة
رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي ورُهِ َن
مبراقبة املوقف الوبائي لعدد الإ�ص ��ابات
والوفيات خالل الف�ت�رة املقبلة يف جميع
املناطق بالعراق .
و�س ��يتم ت� ّأه ��ل خم�س ��ة فرق م ��ن جتمّعي
ال�س ��ليمانية والب�ص ��رة تلعب يف الأدوار
النهائي ��ة بدوري جم ّز�أ من مرحلة واحدة
مبوع ��د �س ��يتم حتديده من قب ��ل االحتاد،
و�س ��يتم ترحي ��ل نق ��اط كل فري ��ق مت� ّأهل
خ�ل�ال املو�س ��م احل ��ايل م ��ن دوري ك ��رة
الطائ ��رة �أم�ل ً�ا يف ت�س ��مية البط ��ل بختام
عمر امل�سابقة .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن ت�س ��عة فرق ت�ش ��ارك
يف الن�س ��خة احلالي ��ة م ��ن ال ��دوري من
املناف�سات وهي فرق ال�شرطة وال�صناعة
واجلي� ��ش واحلباني ��ة وغ ��از اجلن ��وب
والبحري و�أربيل والبي�شمركة .
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ف��ي ذك����رى ��� 8ش��ب��اط الأ���س��ود
.2.
الزعامة مهما كان الثمن !!
�إن تت ��ايل الأح ��داث الت ��ي ميك ��ن مراجعتها فيما
كت ��ب وو ّثق العدي ��د من رج ��ال ال�سيا�سة والفكر
والثقاف ��ة الأفا�ض ��ل لتلك الف�ت�رة  . .جُتم ��ع ك ّلها
حت�س
عل ��ى �أن النا�س ع�شية ذل ��ك الإنقالب كانت ّ
وتع ��ي �أن ُنذر �أحداث م�ش�ؤومة كانت يف �سبيلها
للوق ��وع ،م ��ن م�ؤ�ش ��رات متع ��ددة ومتنوّ ع ��ة،
�سوا ًء من ثكنات اجلي� ��ش واملعامل ،من الدوائر
والكلي ��ات واملدار� ��س �أو م ��ن الأحي ��اء ،بل حتى
املواخ�ي�ر وعل ��ب اللي ��ل عرف ��ت ما�سيح�صل من
رو ّادها ايّاهم وخافت وح ّذرت . .
ويف ظرف م�ضطرب عا�شته بغداد بني (ا�ضراب)
لي� ��س كالأ�ضراب ��ات لع ��دد م ��ن الكلي ��ات ،وب�ي�ن
(الإحتج ��اج) الوح�ش ��ي على زي ��ادة �سعر غالون
البنزي ��ن فل�سني فقط (!!) ،الذي �أدى اىل حتطيم
وح ��رق عدد م ��ن حمط ��ات تعبئة البنزي ��ن وعدد
كب�ي�ر من ال�سي ��ارات وقطع ال�ش ��وارع ،ث ّم تطوّ ر
�سريع ًا اىل حماوالت فر�ض غلق حمطات التعبئة
ومن ��ع �س�ي�ر ال�سي ��ارات ،م�ؤدي� � ًا اىل ا�شتب ��اكات
بالهراوات والر�صا�ص مع الأهايل .
وت�صاع ��د (الأ�ض ��راب) بال�شق ��اوات وبال�س�ل�اح
ال ��ذي مل يكن ُيع ��رف م�صدره �آن ��ذاك ،وبتجاهل
متعم ��د م ��ن دوائر ال�شرط ��ة والأم ��ن وتنمّر عدد
كب�ي�ر من منت�سبيها عل ��ى ال�سيا�سيني والنقابيني
واملواطن�ي�ن حي ��ث ب ��د�أت االعتق ��االت م ��ن قب ��ل
ال�شرط ��ة التي كانت يف عدد كب�ي�ر من القطاعات
حتت �إم ��رة االنقالبيني من ال�ساب ��ق� ،إ�ضافة اىل
واملبطن ��ة ل � ّ
ّ
�كل من
ت�صاع ��د التهدي ��دات العلني ��ة
اليتفق معهم ،ب�صيغ (يومكم قريب) ( ،ولك والله
مايبقى منكم احد � . .سرتون !!) ..
كان ��ت ك ّلها وغريها م ��ن امل�ؤ�ش ��رات التي ترت ّقب

وق ��وع كارث ��ة كان ق ��ادة البع ��ث ي�س ��عون له ��ا
م�س ��تغلني �سيا�س ��ة (عف ��ى الل ��ه عم ��ا �س ��لف) من
جه ��ة ،و�سيا�س ��ة ( �ضب ��ط النف� ��س حفاظ� � ًا عل ��ى
اجلمهوري ��ة) م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ،وتف� � ّرق القوى
الوطني ��ة ،يف ظ ��رف وج ��دت في ��ه دوائ ��ر النفط
والدوائر الكربى ،يف البعث و�سيا�سته ح�صانها
الراب ��ح �آنذاك ،الذي يذهب باحثون �آخرون فيه،
و�شجعته لذل ��ك  . .منذ
اىل �أنه ��ا ه ��ي التي ر ّبت ��ه ّ
ت�صريحات قائده مي�شي ��ل عفلق لل�صحافة ،بعيد
انته ��اء احل ��رب العاملي ��ة الثانية ،ح�ي�ن �أ�شار يف
خطاب ور�سالة ،ثم �صالت مع ع�ضو الكونغر�س
الأمريك ��ي الأ�سب ��ق مكارث ��ي  ،يعده فيه ��ا ب�أن ”
البعث خري عون لك ��م يف ال�شرق الأو�سط “(،)1
يف مرحلة احلرب الباردة ،التي كانت �ساخنة يف
العراق واملنطقة ( . ) 2
من ذل ��ك ومن غريه ( م ��ن قوائم الأ�سم ��اء املعدّة
التي �شملت ع�شرات الآالف من الرجال والن�ساء
و�آالف �أخرى لأقاربه ��م و�أ�صدقائهم التي اكدتها
الوثائ ��ق الغربية الت ��ي ُك ِ�شف عنه ��ا وفق قانون
الوثائ ��ق ،ورواي ��ات وكت ��ب رفاقه ذاته ��م ،و من
�س�ل�اح و �إذاع ��ة كان ��ت حت ّر� ��ض للق�ض ��اء عل ��ى
ال�شيوعي�ي�ن  ). .ف ��ان رواي ��ة ح ��ازم ج ��واد م ��ن
�أن املذاب ��ح مل تت ��م ا ّال ب�سب ��ب مقاوم ��ة احل ��زب
ال�شيوع ��ي ،ه ��ي رواية حم ّرف ��ة ب�ش ��كل �صارخ،
ف�إ�ضاف ��ة اىل العادة الت ��ي مل يتخل�ص منها هو و
�أمثاله ،بو�صم كل من اليتفق معهم ب�أنه �شيوعي،
فانه يحاول بروايته للتاريخ تلك ،انتزاع �أب�سط
حق للإن�س ��ان يف الدفاع عن نف�سه �أمام من �شرع
بقتل ��ه وت�صفيت ��ه ،يف ظ ��رف دِي�س في ��ه القانون
وته ّز�أت فيه الأعراف علن ًا و لأول مرة يف بالدنا
من ��ذ الإطالقات الأوىل للأنق�ل�اب ،التي ا�ست�شهد
اثره ��ا قائد القوة اجلوية الزعيم جالل الأوقاتي
.
ا ّال �إذا كان ه ��و و م ��ن على �شاكلت ��ه اليزال يعترب
نف�س ��ه� ،أنه ه ��و القان ��ون واملحكمة الت ��ي قررت

قت ��ل جحافل الوطنيني  ،الأمر ال ��ذي فعله �صدام
اي�ض ًا بعدئذ تارك ًا بفراره املهني و حفرته كوارث
وم�آ� � ٍ�س  . .ب ��ل ويذهب �أبع ��د يف حماولة بائ�سة
للني ��ل م ��ن �سمع ��ة ال�شهيد �س�ل�ام ع ��ادل الذي مل
ي�ستط ��ع �أح ��د م ��ن االنقالبي�ي�ن �أن ين ��ل ولو من
خ�صل ��ة �ضئيل ��ة من خ�صال ��ه ،فكره ��وه وع ّذبوه
حتى املوت و�ضيّعوا جثمانه الطاهر كي اليكون
م ��زار ًا للوطني ��ة وللت�ضحية بالنف� ��س يف �سبيل
ق�ضي ��ة ال�شع ��ب و الكادح�ي�ن حت ��ى ال�شهادة يف
الع ��راق  . .خمالف ًا حتى الكبار من رعيله ذاك يف
اعرتافهم وندمهم على ماجنوه .
لق ��د كان حكم البعث يف �شب ��اط ـ ت�شرين ،1963
معرك ��ة بني حزب البع ��ث العفلق ��ي ّ
وكل ال�شعب
العراق ��ي وحقوق ��ه ،ب ��د�أت ب�إع ��دام ال�شهيد عبد
الكرمي قا�س ��م يف دار الإذاعة وحتطيم منظمات
احلزب ال�شيوعي العراقي قت ًال وتعذيب ًا و�إخفا ًء
وت�شريد ًا ،وم� � ّرت مبط ��اردة منا�ضلني تقدميني
أ�ساوي
من القومي�ي�ن العرب ثم ب�إعالن ف�ص � ٍ�ل م� ٍ
�أك�ث�ر تنك ��ر ًا و وح�شي ��ة مم ��ا �سب ��ق يف احلرب
�ضد ال�شع ��ب الك ��ردي وكرد�ستان ،ث ��م املطاردة
والتنكي ��ل برجال الدين واملرجعيات من التي مل
ْ
تن�سق له ووقفت بوجهه . .
لتنتهي به ��روب قادت ��ه اىل اخل ��ارج والت�سليم،
و�إلقاء ال�س�ل�اح واالعتكاف يف املنازل بال رقيب
والح�سي ��ب ،وك�أمن ��ا كان عليه ��م �إجن ��از مهم ��ة
انته ��ت بعد تعديل قانون النفط وغريه وبعد �أن
توهّ موا بانهم قد ك�س ��روا �شوكة العراقيني ولو
اىل حني .الأمر ال ��ذي ك ّرره يف اجلوهر وتوهّ م
في ��ه �صدام بعدئذ و لكن هيه ��ات ،و من امل�ؤ�سف
ان يتوه ��م به و يحمله �سيا�سيون ممن يحكمون
الآن . .
و�إذ يهاج ��م ح ��ازم جواد جميع الأح ��زاب ومنها
حزب ��ه لأخطائها ،ب ��دون تفا�صي ��ل والم�سوّ غات
 ،والحتدي ��د للأ�سب ��اب والاق�ت�راح للحلول ،وال
ذكر للظروف التاريخي ��ة ـ االجتماعية املتغيرّ ة،

برنامج متوا�ضع نحو �إ�صالح الأجهزة الأمنية

تحدثنا في الحلقة الأولى والثانية عن م�ؤ�شرات �أربعة تحول دون
عمل الم�ؤ�س�سات الأمنية على الم�ستوى المطلوب منها  ،وهي على
التوالي :

�أو ًال  :النفوذ احلزبي داخل امل�ؤ�س�سة .
ثاني ًا التوارث الوظيفي يف امل�ؤ�س�سة .
ثالث ًا  :املحورية ال�شخ�صية .
رابع ًا  :الت�ضخم الوظيفي يف امل�ؤ�س�سة .
ويف ه ��ذه احللق ��ة نوا�ص ��ل احلدي ��ث ع ��ن
م�ؤ�شرات �أخرى يف هذا ال�صدد ....
امل�ؤ�ش ��ر اخلام�س  :انعدام التن�سيق بني دوائر
و�أق�س ��ام ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة � ،س ��واء كان ��ت هذه
الدوائ ��ر والأق�س ��ام حتت خانة عن ��وان �إداري
واح ��د �أو عدة دوائر  ،فنح ��ن يف العراق تكاد
ت�ش�ت�رك وزارة الداخلي ��ة وم�ست�شاري ��ة الأمن
الوطن ��ي  ،ومكافح ��ة الإره ��اب واملخاب ��رات
ورمب ��ا حت ��ى اال�ستخب ��ارات يف �أه ��داف
متجان�سة متقاربة � ،إال وهي حماربة الإرهاب
والتج�س� ��س امل�ض ��اد وحماي ��ة �أم ��ن البل ��د
وحت�صينه من املخربني والإرهابيني ومهربي
العمل واملتالعبني يف قوت النا�س ...
وبفع ��ل تق ��ارب وجتان� ��س ومتاث ��ل املهم ��ات
يتطل ��ب ذل ��ك التن�سي ��ق اجل ��اد ب�ي�ن كل ه ��ذه
الدوائر �أو الوزارات والفعاليات والن�شاطات
 ،وقد ا�شتكى �أكرث من م�س�ؤول عراقي له �صلة
عميق ��ة باملو�ض ��وع الذي نح ��ن ب�ش�أن ��ه �أن من
�أ�سب ��اب التدهور الأمني هو انع ��دام التن�سيق
وتب ��ادل املعلومات بني هذه الأق�سام والدوائر

املعنية !
واحلقيق ��ة �إن ��ه مم ��ا يدع ��و اىل الده�ش ��ة مثل
ه ��ذه الثغرة  ،لأن التن�سي ��ق بني هذه الأق�سام
والأجه ��زة والأنظمة بديه ��ة ال يحتاج �إدراكها
�إىل مزي ��د م ��ن التفك�ي�ر  ،ب ��ل �إن ذل ��ك يتطلب
التن�سي ��ق حتى مع وزارة الدف ��اع  ،باعتبارها
وزارة �أمنية ب�شكل و�آخر .
�إن فق ��دان عن�صر التن�سي ��ق وتبادل املعلومات
وتوزي ��ع املهم ��ات واال�ش�ت�راك يف التخطي ��ط
والتنفي ��ذ ب�ي�ن الأجه ��زة والدوائ ��ر والأق�سام
الأمني ��ة �س ��واء داخ ��ل امل�ؤ�س�سة الواح ��دة �أو
�أك�ث�ر ي ��دل على غي ��اب نظرية �أم ��ن وطني �أو
نظرية �أم ��ن قومي نا�ضجة ل ��دى الدولة � ،إنها
دولة ب�ل�ا نظرية �أم ��ن قوم ��ي �أو وطني  ،فمن
امل�ستحي ��ل فيم ��ا ل ��و كانت هن ��اك نظري ��ة �أمن
وطني �أو �أم ��ن قومي ن�شهد مثل هذه الظاهرة
امل�أ�ساوية .
تبادل املعلومات واخلربات والتعاون يف �أداء
م�ش�ت�رك م ��ن �أن�ض ��ج العالم ��ات والدالئل على
وجود نظرية �أمن قومي �أو نظرية �أمن وطني
حمكمة ...
وهن ��اك كالم ع ��ن تناف�س غري حمي ��د بني هذه
الأجهزة والدوائ ��ر والأق�سام حليازة املعلومة
و�إخفائها عن الآخر لهدف �أو �أهداف مق�صودة،
منها التفرد بالإجناز  ،واملتاجرة به  ،واتخاذه
و�سيل ��ة ملزيد م ��ن الرتقي ��ات واملكا�سب املادية
واملعنوية .
�إن �أه ��م عن�صر يف ( ممكنات ) العملية الأمنية

وب ��دون ولو حماول ��ة لتحديد حج ��م الأخطاء .
 .الأخط ��اء الت ��ي ن�س ��ي �أنها مل تع ��د �أخطا ًء لدى
حزب البعث العفلقي ،الذي حكم يف العراق بعد
�أن اغت�ص ��ب ال�سلط ��ة بالقوة ،و�إمن ��ا هي جرائم
وطنية كربى بعد �أن و�صلت بحجمها وبالأعداد
الهائلة ل�ضحاياها ،حج ��م اجلرائم �ضد اجلن�س
الب�شري .
�إن ��ه اليتذ ّك ��ر� ،أن حزبه ال ��ذي بد�أ ببن ��اء �إرهاب
و�إج ��رام الدول ��ة بح ��ق �أبنائه ��ا وبناته ��ا للمرة
الأوىل ب�ش ��كل الف ��ت علن ��ي ب� �ـ (قوان�ي�ن حتك ��م
بالإع ��دام يف  200م ��ادة) �أو ب�ل�ا قوان�ي�ن  . .و
بح ��ق املجتم ��ع و�أحزاب ��ه وقوميّات ��ه و �أديان ��ه
و طوائف ��ه و�سائ ��ر فئات ��ه ،خالق ًا منوذج� � ًا �سيئ ًا
ملفه ��وم احل ��زب ال�سيا�س ��ي يف الع ��راق ،ال ��ذي
�أدى اىل ت�شوي ��ه وت�سمي ��م الثقاف ��ة ال�سيا�سي ��ة
وربى �أجيا ًال على االنتهازية
مبزجه ��ا بالأجرامّ ،
ال�سيا�سي ��ة والفكري ��ة واالجتماعي ��ة و النفاق و
الك ��ذب ،التي �صارت ت�س ��ود كت ًال �سيا�سية حتكم
اليوم !
�إنه يحاول �أن ي�سدل ال�ستار حتى عمّا عاناه عدد
غري قليل من �أع�ضاء البعث ،ملعار�ضتهم قيادتهم
�س ��وا ًء يف انق�ل�اب �شب ��اط �أو يف ف�ت�رة البع ��ث
الثاني ��ة الت ��ي انتجت (القائ ��د) املج ��رم �صدام،
ب�سب ��ب �آلية عمل احل ��زب وحاجته ��ا ل�شقاواته،
والتي �أخذت ت�صف � ّ�ي وب�شكل م�ستمر معار�ضيه
داخ ��ل احل ��زب �أي�ض� � ًا ،الأم ��ر ال ��ذي �أدىّ اىل
اعتقالهم وتعذيبهم وتغييبهم ،و�إعدام عدد منهم

بته ��م مل تع ��رف حقيقتها ،عوقب ��وا عليها باملوت
وف ��ق (القان ��ون ) الذي مل يع ��رف �أحد حلد الآن
ن�صه . .
ماهو ّ
و�إذا كان ح ��زب البع ��ث العفلق ��ي �أح ��د �أح ��زاب
وف�صائل الن�ض ��ال القومي العربي التحرري يف
ف�ت�رات �سابقة ،ا ّال �أنه وب�سبب �أفكاره االنتقائية
و�أ�ساليب ��ه الق�سري ��ة الدموي ��ة واالنقالبي ��ة
الع�سكرية ،وروح ��ه ال�شوفينية املدمّرة وتعاليه
القوم ��ي ،كم ��ا ج ّربته النا�س طيل ��ة �سني حكمه،
قد خرج على الر�سالة الإن�سانية النبيلة للن�ضال
العرب ��ي التح ��رري وحت ��وّ ل اىل �أداة رئي�س ��ة
للع�سك ��رة والإره ��اب يف الع ��راق واملنطق ��ة
العربي ��ة ،من ��ذ �أن ق ��ام بانق�ل�اب �شب ��اط 1963
ّ
و�سخر بكل الو�سائل �أعداد ًا من ال�شباب العربي
للأنخراط يف احلر�س القومي و ما ماثله للقيام
مبهماته القذرة .
لق ��د �أه ��ان البع ��ث العفلق ��ي ال�شب ��اب العرب ��ي
وخدعه ��م ب�إ�س ��م العروبة ،وج ّند �آالف� � ًا منهم يف
وحدات ��ه الدموي ��ة التي �أب ��ادت و�أعدمت ونزلت
بالعراقي�ي�ن ذبح� � ًا عندم ��ا �أ�ضرب ��وا وث ��اروا
وانتف�ض ��وا ،مزيّن ًا لهم �أن ذلك من �أركان الن�ضال
(العرب ��ي) �ضد �أع ��داء الأمة ! الأم ��ة التي غيرّ ت
مفاهيمه ��ا كتل حاكمة الي ��وم يف دمياغوجيّاتها
اجلديدة و ك�أنها ت�سري على ذلك النهج ذاته .
ويف الوق ��ت ال ��ذي اليوج ��د في ��ه نظ ��ام داخلي
وا�ض ��ح معلن للحزب ،للرج ��وع �إليه يف ت�سليط
ال�ض ��وء على تفا�صي ��ل �آليات عمل ��ه ومناق�شتها،

ال�شخ�صية العراقية وانتفا�ضة ت�شرين
عندما ن�ستعيد الأيام الأولى النتفا�ضة ت�شرين  ،فما زلنا ن�ؤمن بحقيقة
واحدة هي �أن الثورة ولدت من رحم ال�شخ�صية العراقية التي ترف�ض كل
�أ�شكال المهادنة والم�ساومة والقبول بالأمر الواقع ،مهما كانت الت�ضحيات
ومهما كان الثمن غالي ًا فهو لي�س �أغلى من العراق وم�ستقبله ،ومهما حاول
الم�ضللون من النيل من الثورة ومن وقودها الدافع ومحورها الفاعل جيل
التمرد والتطور والحرية ،فلن ينالوا �إال من جرفهم ويحطموا �أ�صنامهم
ب�أيديهم بعد �أن ك�شفت الثورة كل الخنادق الأ�صيلة والمزيفة والواهنة
وال�صامدة،

 غالب ح�سن ال�شابندر

احللقة الثالثة

 د .مهند الرباك

عدا فقرات ومقوالت كانت تعر�ض عند احلاجة،
مل تكن �سوى عبارات للدكتاتور البائد ،ف�أنه يف
الواق ��ع وطيلة عقود حكم ��ه ،اعتمد على �أ�سلوب
العنف والأك ��راه و الت�سقيط ،يف بناء منظماته
 .واعتم ��د عل ��ى ّ
كل مام ��ن �ش�أن ��ه ت�أم�ي�ن �سلطته
و�سلط ��ة قائ ��ده فقط وك�س ��ر �شوكة م ��ن اختلف
مع ��ه ـ حتى داخله ـ دع ع ّن ��ك من عار�ضه خارجه،
م�ستع�ي�ر ًا الكثري م ��ن برام ��ج و�أ�ساليب احلزب
الن ��ازي يف حتقي ��ق نظام ��ه ال�شم ��ويل ،وعل ��ى
مقوالت حم ّرفة من الرتاث العربي والأ�سالمي،
خلل ��ق دكتاتوري ��ة الف ��رد بالك ��ذب واخلديع ��ة
والدمياغوجي ��ا التي �ص ��ارت تمُ ار�س اىل اليوم
م ��ن ُكت ��ل حكم ��ت و حتك ��م يف حماول ��ة لتقلي ��د
الدكتاتوري ��ة للبق ��اء على كر�س ��ي احلكم لأطول
ف�ت�رة ،و مل تب ��ذل ايّ جهد يف اع ��ادة بناء ثقافة
ال�شع ��ب و �أع ��ادت بناء الإن�س ��ان العراقي ،بقدر
اهتمام قادتها مب�صاحلهم الأنانية و النهب .
وي ��رى كث�ي�رون �أن م�صلح ��ة الب�ل�اد وظروفه ��ا
الي ��وم ،تتط ّل ��ب م ��ن ال�سي ��د ج ��واد و رفاق ��ه �أن
يتذ ّك ��روا جي ��د ًا ويتوا�ضع ��وا  ،يف حماول ��ة
للتو�ص ��ل اىل تقيي ��م علم ��ي مو�ضوع ��ي ،يف
و�ض ��ع الي ��د عل ��ى مكام ��ن الأخط ��اء ،ومكام ��ن
اجلرائ ��م ،كم ��ا فعل ع ��دد من �أب ��رز رفاقه ��م ،من
�أج ��ل خدمة احلقيقة والت�أري ��خ من ناحية ،ومن
�أج ��ل الو�صول اىل م�صاحلة ب�ي�ن َمن ُخدع و َمن
ا�ضطر و َمن ندم ،م ��ع كل قوى ال�شعب الطاحمة
اىل البن ��اء والتقدم ،وتق ��دمي جمرمي الأم�س و
جمرم ��ي الف�س ��اد و الإره ��اب اىل الق�ضاء ،ومن
�أج ��ل التوج ��ه لإعادة البن ��اء الثق ��ايف ،ا ُ
خللُقي،
ال�سايكولوج ��ي  .واحل�ضاري ،ومعاجلة مكامن
الت�ش ��وّ ه واخلطر ،والوقاية من احللول العنفية
والدموي ��ة و الفردي ��ة .يف ظرف �ص ��ارت ت�ش ّكل
ملحة لل�شعب و
فيه امل�صاحلة و الوح ��دة حاجة ّ
الوطن عل ��ى �أ�سا�س الهوي ��ة الوطنية املت�ساوية
لكل ابناء الطيف العراقي.

النظري ��ة والإداري ��ة والعملي ��ة ه ��و التع ��اون
امل�ش�ت�رك  ،التن�سي ��ق امل�ش�ت�رك  ،ويج ��ب
�أن يت�ش ��كل فري ��ق عم ��ل متخ�ص� ��ص م ��ن كل
اجله ��ات املخت�ص ��ة بالق�ضي ��ة الأمني ��ة لو�ضع
خط ��ة له ��ذا التن�سي ��ق  ،خطة حمكم ��ة  ،ت�شكل
العم ��ود الفق ��ري ل ��كل هذه اجله ��ات  ،وتتوىل
عملي ��ة التن�سيق هذه جلن ��ة م�شرتكة من ذوي
االخت�صا� ��ص واخل�ب�رة واملمار�س ��ة  ،بحي ��ث
متث ��ل الر�أ�س ال ��ذي يقود العملي ��ة الأمنية يف
البالد ...
امل�ؤ�ش ��ر ال�ساد�س  :تدج�ي�ن الأجهزة بالغرباء
عل ��ى املهن ��ة واملهم ��ة  ،وق ��د �شه ��دت وزارة
الداخلي ��ة والدف ��اع والأم ��ن القوم ��ي تدجين ًا
مم�ؤ�س�س� � ًا للأ�سف ال�شدي ��د  ،بحجة و�أخرى ،
وقد �أطلق على هذه العملية بـ ( الدمج ) ،وهي
عملي ��ة تدجني �سيا�سية �أكرث من كونها مهنية ،
وكل احلجج التي �سيق ��ت لتربير هذا الإجراء
غ�ي�ر مقنع ��ة  ،و�إذا كان والبد  ،ف� ��إن املفرو�ض
�أن مير ه�ؤالء ب ��دورات تربية وتع ّلم وتدريب
دقيق ��ة و�شاق ��ة قب ��ل تدجني الق ��وات امل�سلحة
به ��م  ،لقد كانت العملية غري ناجحة  ،وفيما لو
مت �إعداده ��م قبل الدمج ثم مت دجمهم رمبا كان
حج ��م اخلط�أ �أقل � ،أو رمب ��ا مل يكن هناك خط�أ
بل �إ�ضافة نوعية .
يجب على احلكومة �أن تعمل لتاليف امل�ضاعفات
الت ��ي ترتب ��ت على ه ��ذا اخلط� ��أ ب ��ل اخلطيئة
الفا�ضح ��ة  ،ويف مقدمة ما يجب عمله هنا هو
ج ��رد ه ��ذه العنا�ص ��ر (الغريب ��ة ) و�إخ�ضاعها
لربامج �إع ��داد وت�أهي ��ل علمي وعمل ��ي يرتفع
مب�ستواه ��ا اىل الرتب التي �أُعطيت لهم ب�شكل
ج ��زايف  ،وم ��ن دون ا�ستحق ��اق وظيفي طبق
املعايري العلمية واملهنية .
حجم من قيم ��ة الرتبة
�إن مث ��ل ه ��ذا الإج ��راء َّ
الع�سكري ��ة ،وق َّل�ص من هيبتها املعنوية  ،ومن
الطبيع ��ي �أن ت�شي ��ع يف الأو�س ��اط الع�سكرية
املهني ��ة حق ��ا ح�سرة على الأتع ��اب والقراءات
وامل�شاق التي عانوها وهم يخو�ضون مهامهم
ع�ب�ر �سنوات لي�س ��ت بالقليلة  ،فم ��ن املهم جد ًا
�أن تعم ��ل الدول ��ة واحلكوم ��ة واجله ��ات ذات
االخت�صا� ��ص يف ه ��ذا ال�ش�أن عل ��ى تاليف هذه
امل�ضاعف ��ات ال�سلبي ��ة التي متخ�ض ��ت عن هذا
الإجراء غري العلمي وغري املو�ضوعي .
يتبع

 عبا�س العلي
الث ��ورة الي ��وم �أق ��وى م ��ن كل وق ��ت م�ض ��ى
و�أ�صب ��ح ال�شع ��ب ق ��ادر ًا عل ��ى �أن يجع ��ل م ��ن
ال�سلط ��ة الغا�شم ��ة واخلارجة ع ��ن �إرادته مثل
ال ��ذي يناطح ال�سم ��اء لعلها ت�سق ��ط بيديه ،كل
ذل ��ك مل يكن م ��ن �صنع �أح ��د وال �إرادة �أحد غري
دم ��اء ال�شب ��اب الذي ��ن خرج ��وا وه ��م يحلمون
بغ ��د م�شرق يعيد الكرام ��ة ويبني جمد ًا عراقي ًا
خال�ص ًا يعرب عن روح �أمة العراق وما ي�ستحق
م ��ن جم ��د ورفع ��ة وم�ستقب ��ل مكف ��ول ل�شعب ��ه
ال ��ذي مل يبخل يوم ًا �أن يك ��ون ع�ضو ًا ح�ضاري ًا
�إن�ساني ًا يف عامل الب�شرية والوجود.
يف ه ��ذا الوق ��ت املتج� �دّد ال ب ��د م ��ن مراجع ��ة
نقدي ��ة مل ��ا ج ��رى بع ��د االنتفا�ضة الت ��ي حاول
البع� ��ض �إجها�ضها �..سرق ��ت جائحة الكورونا
م ��ن العراق �أك�ث�ر من عام م ��ن التعطيل وكانت
فر�ص ��ة للنظ ��ام وطبقت ��ه احلاكم ��ة �أن تلتق ��ط
�أنفا�سه ��ا م ��رة �أخ ��رى ،يف الوق ��ت ال ��ذي مل
ي�ستغ ��ل �شب ��اب الث ��ورة هذا التوق ��ف اجلربي
يف م�سريته ��م لإع ��ادة تقيي ��م العم ��ل الث ��وري
وحماول ��ة قراءة ور�سم طريق للقادم من الأيام
وف ��ق معطي ��ات الأر� ��ض والواق ��ع بعي ��د ًا ع ��ن
رومان�سي ��ات الث ��ورة والن�ض ��ال ،كما مل ينجح
�شب ��اب الثورة ونتيج ��ة للكثري م ��ن التدخالت
والعوام ��ل الذاتي ��ة واملو�ضوعي ��ة �أن ي�ؤطروا
ن�ضاله ��م ال ��ذي ه ��و �ص ��ورة حقيقي ��ة و�أ�صيلة
لن�ضال ال�شع ��ب العراقي يف قالب تنظيمي� ،أو
على الأق ��ل تر�سي ��خ ثوابت ومنطلق ��ات للعمل
الق ��ادم ت�ستند يف جوهرها على ق�ضية التغيري
الت ��ام وال�شامل والكام ��ل للمنظومة ال�سيا�سية
احلالي ��ة �أو حماولة طرح امل�شروع البديل ،مما
�سه ��ل على الكث�ي�ر من �أح ��زاب ال�سلطة الت�سلل
�إىل �صفوفهم و�إن�شاء جمموعات �شبابية تدعي
انتمائه ��ا للث ��ورة علن� � ًا وه ��ي تعم ��ل كح�صان
ط ��روادة يف اخلف ��اء ل�ضرب ث ��ورة ت�شرين يف
�أقوى معاقلها.

كما كان على �شباب الثورة والأ�صوات العالية
التي بقيت على طريقها دون �أن تهادن ال�سلطة
�أو حت ��رف عن الطري ��ق الذي ر�سم ��ه ال�شهداء
وامل�ضح ��ون لها� ،أن يلتفوا ح ��ول راية واحدة
لت�شكي ��ل ن ��واة مول ��دة وقابل ��ة لتك ��ون �ضمري
الث ��ورة و�صوتها وط ��رح م�شروعه ��ا الوطني
القاب ��ل للن�ض ��ج م ��ن خ�ل�ال احل ��وار والنقا�ش
املخل� ��ص ،كونهم الأقدر والأجدر على فعل ذلك
دون �أن تغريه ��م ال�سلط ��ة و�أحزابها مبغريات
الف�س ��اد وتك�ش ��ف معدنهم املناف ��ق الو�صويل،
كم ��ا �أن التهاون يف ط ��رح ثقافة املواطنة ونبذ
التع�ص ��ب والطائفي ��ة واملناطقي ��ة م ��ن تفك�ي�ر
ال�شارع املنتف�ض مل يكن مب�ستوى حلم الثورة
يف اخلال� ��ص ،وبقي ��ت �شع ��ارات ال�ساح ��ات
متفرقة ومناطقية حملي ��ة دون �أن يكون هناك
�ص ��وت وطن ��ي مرك ��زي واح ��د يط ��رح يف كل
ال�ساح ��ات وب�ص ��وت كل ال�شب ��اب ،الت�شكي ��ك
�أحيان� � ًا والتخوين م ��ن البع� ��ض للبع�ض دون
وجود حقائق على الأر�ض بقيت �سمة وا�ضحة
يف الكث�ي�ر من ال�شخ�صيات التي ركبت املوجة
مدفوعة مب�صالح خارجي ��ة ال متت لالنتفا�ضة
وال �إىل جمهوره ��ا ب�صل ��ة ،ولكنه ��ا وللدع ��م
ال ��ذي حت�صل عليه �إعالمي� � ًا ومادي ًا متكنت من
ت�شتي ��ت ال�ص ��وت الواحد ال ��ذي �أنطلق ع�شية
الأول من ت�شرين موحد ًا وواحد ًا وغاب �شعار
"نريد وطن" يف �أغلب اخلطاب ال�سيا�سي لهم
ليحل حمله ما هو �أدنى من ذلك بكثري.
هن ��اك م ��ن يح ��اول �أن ير�س ��م نهاي ��ة للث ��ورة
وهن ��اك من با�شر منذ الي ��وم الأول النطالقتها
للت�شكي ��ك فيه ��ا ويف �أهدافه ��ا و�أن �أجندته ��ا
لي�س ��ت عراقية ووو الخ م ��ن الأقاويل التي مل
تفلح كثري ًا يف و�أد الثورة ووا�صلت م�سريتها
ب ��دم �شهدائها وك ��م ال�ضحايا املتزاي ��د يومي ًا،
كم ��ا �أن الت�أيي ��د ال�شعب ��ي الكب�ي�ر م ��ن الكث�ي�ر
م ��ن املف�صلي ��ات املهمة يف النظ ��ام االجتماعي

العراق ��ي �ساهمت يف تر�سخ نهجها بالرغم من
بع�ض الأخطاء املتوقعة يف جزء من م�سريتها
وج ��زء من ن�شاطها ،وهذا الأمر ال ي�شكل مثلبة
وال يحط م ��ن قدرها ل�ضخامة وجودها وقوته
الت�أثريية على الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي،
وهذا �أي�ض� � ًا زاد من حنق ال�سلط ��ة ومكوناتها
و�أعتربت كل ذلك �أ�ستهداف� � ًا حقيقي ًا لوجودها
مم ��ا يُ�ص ّع ��ب عليه ��ا املواجه ��ة احلازم ��ة
واحلتمية ،فق ��ررت العمل واللع ��ب على عامل
الزم ��ن واملتغريات التي قد حتدث نتيجة طول
الف�ت�رة وتف ��كك الإرادة ال�شبابية مبا تفعله من
�إحداث تخويف �أو ترهيب �أو ت�سويف للواقع،
وهن ��ا �أي�ض ًا مل تنجح بدلي ��ل �أن الثورة دخلت
عامه ��ا الثاين ومل ترتاجع ع ��ن طريقها بالرغم
م ��ن كل ما فعلت ��ه ق ��وى الف�س ��اد واملحا�ص�صة
والطائفية.
لقد ر�سمت �أيام ت�شرين �صورة مل�ستقبل العراق
اجلديد ال ��ذي �أطرته دم ��اء �شهدائ ��ه و�ضحايا
العن ��ف املفرط من قبل قوى ال�سلطة و�أحزابها
املتحكمة ،فعلى �شباب الثورة �أن يج�سدوا هذه
ال�ص ��ورة يف خميالهم وواقع ًا دون �أن يلتفتوا
�إىل ما يُثار حولها وعليها ،وخا�صة من �أطراف
�إقليمي ��ة ودولية حتاول توظي ��ف �صدامها مع
النظ ��ام املتهال ��ك جلن ��ي مكا�س ��ب �سيا�سية لها
دون مراعاة حلقيقة �أن العراقيني هم من يقرر
امل�ص�ي�ر وهم وحدهم �أ�صح ��اب امل�شروعية يف
تقرير م�ستقبلهم ووجودهم ،كما �أن التدخالت
اخلارجية والداخلية مل ولن تتوقف طاملا �أنها
تعار� ��ض م�شروع الث ��ورة وترى في ��ه م�سا�س ًا
مب�صاحلها ،هذا الوعي املتقدم هو من يح�صن
الث ��ورة ويحميها من ت�أثريات مهمة وقد تكون
م�ضرة يف �أحيان كثرية ،لكن يبقى ذلك كله يف
عهدة النخب ��ة الواعية امل�ستن�ي�رة التي تعرف
كيف تواجه وكيف تقاوم كل ما ي�سيء للعراق
و�شعبه.
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ال�سينما بني ذائقة النقاد ومواجهة �إع�صار حتدي كورونا!
البل ��دان واالجتاهات ال�سيا�سة وعلم اجلمال
والتف�ضي�ل�ات والرف� ��ض و�أ�ش ��كال التوزي ��ع
اجلدي ��دة واال�ستقبال .كي ��ف ن�شاهد الأفالم؟
ما ه ��ي الأفالم التي نريدها؟ م ��ا الذي يجعل
ال�سينما �سينما؟.
جمعية رابطة نقاد ال�سينما الأملان ""VdFk
ه ��ي جمموع ��ة م�صال ��ح تتك ��ون �أ�سا�س� � ًا من
�صحفي ��ي ال�سينم ��ا ،ولك ��ن �أي�ض� � ًا علم ��اء
ال�سينم ��ا وم�ؤرخ ��ي الأف�ل�ام الذي ��ن يعملون
يف ال�صحاف ��ة الورقي ��ة �أو ال�سمعي ب�صري،
الرادي ��و �أو التلفزي ��ون .ت�أ�س�س ��ت حتت ا�سم
"جمموع ��ة عمل ال�صحافي�ي�ن ال�سينمائيني"
يف � 15شباط  1954يف مدينة دو�سلدورف،
وهي متثل م�صالح نقاد ال�سينما وال�صحفيني
الأمل ��ان .متد �أع�ضاءه ��ا باملناق�ش ��ات املتعلقة
ب�سيا�س ��ة الأف�ل�ام ،ومواعي ��د املهرجان ��ات،
واملن�ش ��ورات اجلدي ��دة والتط ��ورات ذات
ال�صل ��ة بال�صحاف ��ة ال�سينمائي ��ة ،كم ��ا تنظم
الن ��دوات .املقر احلايل للجمعي ��ة هو برلني،
وت�ض ��م رابطة نقاد ال�سينم ��ا الأملانية حوايل
 300ع�ض ��و ،وهي �أكرب منظمة داخل جمعية
نق ��اد ال�سينم ��ا الدولي ��ة (.)FIPRESCI
بالتع ��اون م ��ع اجلمعي ��ة الدولي ��ة ،تر�س ��ل
الرابط ��ة ال�صحفي�ي�ن �إىل جلن ��ة التحكي ��م
يف املهرجان ��ات ال�سينمائي ��ة الدولي ��ة.
ير�ش ��ح �أع�ض ��اء الرابط ��ة �سنوي ��ا "جائ ��زة
نق ��اد ال�سينم ��ا الأملاني ��ة" German Film
 ، Critics 'Prizeومتنحه ��ا اجلمعية لفئات
الإخ ��راج ،والفيلم الأول ،املمث ��ل �أو املمثلة،
الأف�ل�ام الوثائقية ،الكت ��اب ،ت�صميم ال�صور،
الكامريا ،املو�سيقى ،و�أي�ض ��ا الفيلم الق�صري
والتجريب ��ي .بالتعاون م ��ع م�ؤ�س�سة متويل
الأفالم يف والية ب ��ادن فورمتبريغ الأملانية،
متنح الرابط ��ة جائزة "زغفري ��د كراكاوار"،
وه ��ي جائ ��زة نق ��د فيل ��م ع ��ن جلن ��ة حتكي ��م
من نق ��اد ال�سينم ��ا .مت تقدمي ه ��ذه اجلائزة،
التي حتم ��ل ا�سم املنظ ��ر ال�سينمائ ��ي البارز
 Siegfried Kracauerلأول م ��رة يف
ت�شري ��نالث ��اين2013يفبرل�ي�ن.
رواد الربنام ��ج املكث ��ف ل�سل�سل ��ة العرو� ��ض
والأف�ل�ام والنقا�ش ،ي�شريون �إىل �أن التفكري
والنق ��د وال�سينم ��ا ت�ش ��كل م�ساح ��ة ثقافي ��ة
م�ؤث ��رة ملدة �أ�سبوع .تق ��ود اىل ت�سا�ؤالت يف
غاي ��ة الأهمي ��ة :ما ه ��ي معايري الأف�ل�ام التي
يت ��م �إنتاجها واختياره ��ا وم�شاهدتها اليوم؟
�أي ��ن تعر�ض الأف�ل�ام ،وبوا�سط ��ة مَن وحتت
�أي ظ ��روف؟ َم ��ن يكتب عن الأف�ل�ام وكيف؟.
�سينع� ��ش �أي�ض ًا النقاد الدولي ��ون امل�شاركون
يف غرف ��ة املناق�ش ��ة احل ��وار ،ويق ��ودون
اىل مناق�ش ��ات متع ��ددة التخ�ص�ص ��ات عل ��ى
امل�ستويني ال�سينمائي واملجتمعي.
�إلتق ��اء �ص ��ور اجل�س ��م ب�أج�س ��ام ال�ص ��ورة.
هام� ��ش املجتم ��ع وانطباعات نهاي ��ة احلياة.

ع�صام اليا�سري

�إلى ما قبل �إنت�شار وباء الكورونا،
اعتدنا �أن نح�ضر العديد من الأن�شطة
والمهرجانات الثقافية والفنية
المتاحة لنا على ال�ساحة الأوروبية
على �أقل تقدير ،ن�شاهد العرو�ض
ونكتب عنها ب�شكل مبا�شر .منذ بدء
ً
ممكنا� ،إال
عام  2020لم يعد هذا
بوا�سطة الأرقام االفترا�ضية .نظراً
للو�ضع الخطير لـ  ،COVID-19فقد
تعذر �إقامة مهرجان برلين ال�سينمائي
الدولي "برليناله" في دورته الحادية
وال�سبعين ،المفتر�ض �إنعقادها ما
ً
بدال من
بين  11ـ � 21شباط . 2021
ذلك ،تم التخطيط للمهرجان على
مرحلتين ،تتناول الأق�سام:

�أف�ل�ام امل�سابق ��ة ،برلينال ��ه خا� ��ص ـ لقاءات،
م�سل�س�ل�ات ،الأف�ل�ام الق�ص�ي�رة ،بانورام ��ا،
املنتدى املو�سع ،اجلي ��ل ،بانوراما ومنظور
ال�سينم ��ا الأملانية ،مع تقلي�ص حمتمل ب�سبب
انت�ش ��ار الوب ��اء .وفيم ��ا �سيت ��م الإع�ل�ان عن
الأف�ل�ام املختارة يف �شب ��اط � ،2021سيكون
متاح ًا للجمهور املتخ�ص�ص م�شاهدة معظمها
ع�ب�ر الإنرتنت خالل �س ��وق الفيلم الأوروبي
م ��ن � 1إىل � 5آذار  .2021و�ستتوف ��ر جلمي ��ع
امل�شاهدين الآخرين فر�صة م�شاهدة جمموعة
خمت ��ارة من الأعمال ال�سينمائية يف حزيران
 .2021يف دور ال�سينما ويف الهواء الطلق ،
و�سيتم ن�ش ��ر معلومات مف�صلة عن التواريخ
والأماكن يف وقت الحق.
يف الع ��ام  2015وعل ��ى هام� ��ش ال ��دورة
اخلام�س ��ة وال�ست�ي�ن ملهرج ��ان برل�ي�ن
ال�سينمائ ��ي ال ��دويل اطلق ��ت رابط ��ة نق ��اد
ال�سينم ��ا الأمل ��ان مب ��ادرة "�أ�سب ��وع نق ��د
الأف�ل�ام" بالتزام ��ن م ��ع ال ��دورة ال�سنوي ��ة
للمهرج ��ان� .أ�صب ��ح لأ�سب ��وع نق ��د الأف�ل�ام
خالل الـ "برلينال ��ه" ،مكانة وخ�صو�صية يف
و�سائل الإع�ل�ام املتنوعة ،لي�س على ال�ساحة
الأوروبية فح�سب� ،إمنا عاملي ًا� .أ�سبوع النقد
ل ��دورة هذا العام �سيتناول جمموعة خمتارة
م ��ن الأف�ل�ام العاملي ��ة الت ��ي تث�ي�ر النقا� ��ش
واجل ��دل واحلج ��ج ال�شهواني ��ة� .سيناق� ��ش
نق ��اد ال�سينم ��ا و�صانعو الأف�ل�ام من خمتلف

ت�شكل الألعاب التي تتحدث عن ال�سرتاتيجية
والنفاذي ��ة والأدوار الداعم ��ة الت ��ي ت�صب ��ح
�أدوارا رئي�س ��ة يف �صناع ��ة الأف�ل�ام .برنامج
فيل ��م �أ�سبوع النقد � 2021سيكون متاح ًا عرب
الب ��ث املبا�شر يف �أملانيا من � 27شباط وحتى
� 7آذار .واملناق�ش ��ات �ستج ��رى يومي� � ًا ع�ب�ر
الإنرتن ��ت م ��ن � 1إىل � 7آذار  ،2021و�سيت ��م
بثه ��ا عل ��ى اله ��واء مبا�ش ��رة ..يف "�أ�سب ��وع
النق ��د" ،املبد�أ هو مواجهة الأفالم مع بع�ضها
البع�ض كج ��زء من الربنامج م ��ن �أجل تعقب
الأ�سئل ��ة غ�ي�ر املتوقع ��ة �أثن ��اء امل�شاه ��دة
واملناق�ش ��ة ..عن ��د "البح ��ث ع ��ن ال�سينم ��ا
والعث ��ور عليها" ،يلتقي كم ��ال اجلعفري مع
فيلم "�صيف غري ع ��ادي" �أحد �أ�شهر �صانعي
الأف�ل�ام الفل�سطيني�ي�ن ،ب�صوت�ي�ن �شابني يف
الفيل ��م الهن ��دي ،مان ��وج ليوني ��ل جاه�سون
و�شي ��ام �سون ��در ،ي�ضع ��ان جل�س ��د "ذي ��ل
ح�ص ��ان" هذا غري منطق ��ي  -ال ينبغي ،كيف
ميك ��ن �أن :رج ًال ي�ستيقظ بذي ��ل ح�صان .من
عل ��م النف�س �إىل الريا�ضيات ،ميزج الفيلم كل
ما يتب ��ادر �إىل ذهن البطل بح ًث� � ًا عن تف�سري،
ويتحدى لي�س فقط املنطق ب�شكل عام ،ولكن
ب�ش ��كل خا� ��ص ،يفرت�ض �أنه يع ��رف ال�سينما
الهندي ��ة .يف "�صي ��ف غري ع ��ادي" ال�صورة
ذاته ��ا ت�ش ��كل اجل�س ��د ،عند كم ��ال اجلعفري
ال ��ذي يبحث عن امل�شاعر والتوترات .كامريا
املراقب ��ة الت ��ي و�ضعه ��ا وال ��ده الراحل على
جدار منزل ��ه عام  2006تظه ��ر �صورة �سيئة
�أك�ث�ر م ��ن االنطباع ��ات اليومي ��ة ع ��ن احلي
العرب ��ي يف مدين ��ة الرمل ��ة ،ال ��ذي تقطن ��ه
�أغلبية من اليهود .نوع خمتلف من التحقيق
وفيل ��م وثائق ��ي بولي�سي يخو� ��ض التجربة
ب�سرور .يف ملتقى التع ��اون الثاين لأ�سبوع
النقد  ،2021مبهرج ��ان مومباي ال�سينمائي
ومهرج ��ان كورتي�س ��ان يف بلجي ��كا ،متك ��ن
كل م ��ن الفلم�ي�ن م ��ن الفوز يف تف�س�ي�ر وفهم

ملفاتهم ��ايفبرنام ��ج"�إنطب ��اع"..
يتن ��اول �أ�سب ��وع النق ��د يف دورت ��ه له ��ذا
الع ��ام �أي�ض� � ًا ،مناق�شة اخلط ��وط التنظيمية
والأف ��كار الرباجمي ��ة والك�ش ��ف ع ��ن ،ملاذا ال
ميكن تلخي� ��ص ال�سينما .مع الفيلم الوثائقي
ال�سيا�س ��ي "احرت�س مني" "Watch Over
 "Meللمخرج ��ة فري ��دة با�ش ��ا� ،سوي�سري ـ
�أمل ��اين ،كانون الث ��اين . 2021ماين و�سيني
و د .ريني ��ه ،يعمل ��ون �ضم ��ن فري ��ق تاب ��ع
ملنظمة للرعاي ��ة التلطيفية يف نيودلهي  .يف
غ�ض ��ون � 48ساعة م ��ن تلقي مكامل ��ة طوارئ
ع�ب�ر خ ��ط امل�ساع ��دة ،ي�ضمن ��ون الرعاي ��ة
الطبية والدعم العاطف ��ي من خالل الزيارات
املنزلي ��ة الأ�سبوعية .عمله ��م لي�س �سه ًال ،لأن
ما يبح ��ث عنه املر�ض ��ى وعائالته ��م ب�شدة -
ع�ل�اج  -ال ميكنه ��م تقدمي ��ه .وب ��د ًال م ��ن ذلك
 ،ف�إنه ��م ي�ساعدونه ��م عل ��ى قب ��ول فك ��رة �أن
امل ��وت هو عملية طبيعي ��ة وجزء من احلياة.
عرث مهرجان مومب ��اي ال�سينمائي على عمل
جع ��ل مناق�ش ��ة حق ��وق الإن�س ��ان يف الهند ال
تنف�ص ��ل عن فعل امل�شاه ��دة .رافقت املخرجة
وم�صوره ��ا ممثل ��ون ع ��ن خدم ��ة الرعاي ��ة
التلطيفي ��ة يف زي ��ارات للمر�ض ��ى وت�صوي ��ر
الأ�شخا� ��ص امل�صاب�ي�ن ب�أمرا� ��ض خط�ي�رة،
وبع�ضه ��م ال ي�ستطي ��ع اال�ستجاب ��ة �إال جزئي ًا
لوج ��ود الكام�ي�را .تتناق� ��ض �أخالقي ��ات
التقارب اجلذري لدى فريدة با�شا مع برنامج
كورتي�س ��ان ،الذي مي� ��س ق�ضاي ��ا منهجية ال
ميكن حتديدها ب�شكل مبا�شر.
نظر ًا لأن تن�سيقات املحادثة املمتعة �أ�صبحت
ع ��ادة يف مهرجان ��ات الأف�ل�ام ،ف� ��إن �أ�سب ��وع
النقد يتم�س ��ك بفكرة الت�شكي ��ك يف �إجراءات
املناق�ش ��ة من خ�ل�ال التن�سيق ��ات الأدائية يف
ع ��ام � 2021أي�ض� � ًا .من ��ذ ع ��ام  ،2020يخترب
الأ�سبوع نزاعاته مع ما يحدث عندما يناق�ش
نق ��اد ال�سينم ��ا ـ برناجم� � ًا ب ��دون خمرج�ي�ن،

كالكيت

 عالء املفرجي

ويتفاعل مع الأف�ل�ام دون حتفظات .الأعمال
التون�سية الثالثة "فوير" �إ�سماعيل البحري،
و "�أم ��ون" فريوز غمام و املعز غمام ،و "هذا
الي ��وم ل ��ن ي ��دوم" مع ��اد ال�س ��امل ،ي�ستك�شف
الربنام ��ج كيفي ��ة تعامل �صانع ��ي الأفالم مع
القي ��ود املفرو�ض ��ة عل ��ى حريته ��م وم ��ع ذلك
يج ��دون ب�ل�ا كل ��ل �ص ��ور ًا جلع ��ل الظ ��روف
ال�سيا�سي ��ة ملمو�سة .الري ��ح ت�صبح حمررة،
�أربع ��ة ج ��دران تنت�شر يف الع ��امل وامل�ستقبل
غري ��ب!� .أم ��ا الفيل ��م اجلدي ��د ل� �ـ �سي ��ون
�سونو"م�شارك ��ة حم ��راء يف �ش ��ارع �أي�شر"،
يقدم حوافز كافية :ي�ضع يف االعتبار امل�شهد
ال�سينمائي الياباين ليكون املحر�ض امل�ستقل
لبل ��ده ،ويطال ��ب ،م ��رة و�إىل الأب ��د ،جمي ��ع
املمثلني بالقدوم �إىل مركز ال�سينما :ما عالقة
ه ��ذا املطلب بفيلم �أوليفيي ��ه جودين الق�صري
اجلديد "�شريط دراكوال اجلن�سي" والفكاهة
ال�سخيف ��ة� ..سوف ن ��دع ال�ضيوف ي�شرحون
لن ��ا ذل ��ك عن ��د م�شاهدتن ��ا للفيل ��م قريب� � ًا .لقد
�أده�شن ��ا �أوليفيي ��ه جودي ��ن بالفع ��ل بفيلم ��ه
"انتظار �أبريل" عندما كان �ضيف ًا يف �أ�سبوع
النق ��اد عام  ،2018ويوا�صل �إظه ��ار �أنه �أحد
�أكرث الأ�صوات �إبداع ًا يف ال�سينما الكوميدية
املعا�صرة .يعد املخرج نيكوال�س برييدا �أحد
�أب ��رز ممثل ��ي ال�سينم ��ا املك�سيكي ��ة ال�شاب ��ة.
مت عر� ��ض �أفالم ��ه الطويل ��ة ال� �ـ  12ال�سابقة،
تقريب� � ًا يف كل مهرج ��ان رئي� ��س يف الع ��امل.
يف ح ��وايل  30ا�سرتجاع� � ًا للما�ض ��ي ،قامت
امل�ؤ�س�س ��ات والفعاليات بتحديد م�سار حياته
املهني ��ة قبل �أن يبلغ الأربع�ي�ن من عمره .من
خالل فيلمه اجلديد "حيوانات" ،يخلق جو ًا
كثيف ًا من جن ��ون العظم ��ة والعبثية وي�سمح
للرواي ��ات الإعالمية بالتع ��رف على احلقائق
املك�سيكي ��ة ب�ش ��كل ممت ��ع .الفيل ��م الكمبودي
الق�صري "ال�شروق يف ذهني" ،هو ثاين عمل
�إخراجي لـ "داني�ش �سان" ،ال يقل غمو�ض ًا.
�أ�سب ��وع النق ��د  2021حاجة حرفي ��ة �إعالمية
كب�ي�رة ،عمل مت�س ��ق� ،سينما غ�ي�ر متنا�سقة،
�أف�ل�ام ومناق�ش ��ات ع�ب�ر الإنرتن ��ت� .سل�سل ��ة
ماراث ��ون مل�شاه ��دة العرو� ��ض يف ال�سينم ��ا
وه ��ي موج ��ودة عل ��ى ال�شا�ش ��ات يف خ�ض ��م
"الوباء" يف عطلة نهاية الأ�سبوع .ت�سل�سل
امل�شاه ��د وال�ص ��ور م ��ع تركي ��ز الفيل ��م عل ��ى
فل�سف ��ة مفه ��وم االت�س ��اق ،يجعل م ��ن املمكن
التفكري يف م�ستقب ��ل ال�سينما ..حتت عنوان
"العم ��ل املت�س ��ق وال�سينم ��ا غ�ي�ر املت�سقة"
يقوم النق ��اد ال�سينمائي�ي�ن بالبحث يف فكرة
الت�سل�س ��ل واالت�س ��اق يف ال�سينم ��ا والقطاع
الثق ��ايف ،و�أخري ًا ولي�س �آخ ��ر ًا يف املمار�سة
النقدي ��ة ،الت ��ي جتم ��ع ب�ي�ن ال�سرتاتيجيات
والأ�سئل ��ة من �أجل و�ض ��ع املواقف اجلمالية
يف عالق ��ة مبا�ش ��رة م ��ع العم ��ل االجتماع ��ي
واالن�ساين �أي�ض ًا.

ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ف��ن��ون ت��ع��ل��ن ع���ن ���س��ل�����س��ل��ة �أف��ل��ام رب���ي���ع 2021
متابعة :املدى

لقطة من فيلم "�سيد املجهول" 2019

�أعلنت م�ؤ�س�سة ال�شارقة للفنون
ع��ن انطالق �سل�س��لة �أفالم ربيع
 ،2021والت��ي تقام عرو�ضها في
ابتداء من الجمعة القادم.

تتن ��اول �سل�س ��لة الأف�ل�ام
مو�ضوع ��ات الت�ضحي ��ة والرغبة
وال�ش ��غف والطموح يف �سياقات
خمتلف ��ة ،واجلهود الت ��ي تبذلها
ال�شخ�صي ��ات يف �سبي ��ل حتقيق
�أهدافها والنج ��اة والتعاي�ش مع
مع�ضالت اجتماعية و�سيا�سية.
تت�ضم ��ن العرو� ��ض املقبل ��ة فيلم
"�سي ��د املجه ��ول" (،)2019
للمخرج عالء الدين اجلم والذي
�سيجري عر�ضه يوم اجلمعة 19

�شب ��اط  .2021يتن ��اول الفيل ��م
ق�ص ��ة �أمني ،ال�س ��ارق الذي يدفن
حقيب ��ة م ��ن الغنائ ��م عل ��ى قم ��ة
تل ��ة ثم مي ��وّ ه امل ��كان عل ��ى �شكل
قرب م ��ن دون �شاه ��د ،ليعود بعد
�سنوات من ال�سج ��ن فيجد القرب
وقد �أ�صبح �ضريح� � ًا مقام ًا ل�سيد
جمه ��ول تعتا� ��ش القري ��ة عل ��ى
احلجاج الذين ي�سافرون �إليه من
كل ح ��دب و�ص ��وب ،لتب ��د�أ رحلة
�أمني يف ا�سرتجاع غنيمته.
بينم ��ا يق ��دم فيل ��م "ميلكمي ��د"
( )2020للمخ ��رج ديزمون ��د
�أوفبياجي ��ل وال ��ذي �سيعر�ض 5
�آذار  ،2021ق�ص ��ة عائ�ش ��ة عاملة
احللي ��ب يف منطق ��ة ال�صح ��راء

الك�ب�رى الإفريقي ��ة ،التي تدفعها
الظ ��روف �إىل التعام ��ل م ��ع
مت�شددي ��ن ديني�ي�ن للبح ��ث ع ��ن
�أخته ��ا ال�صغ ��رى زين ��ب� ،إىل
�أن يتب�ي�ن �أن �سعيه ��ا ال�ستع ��ادة
ما�ضيه ��ا ال�سعيد معق ��د ب�صورة
غري متوقعة.
وت ��دور �أح ��داث فيل ��م "�أبن ��اء
ال�شم� ��س" للمخ ��رج جمي ��د
جمي ��دي وال ��ذي �سيعر� ��ض 2
ني�س ��ان  ،2021يف طه ��ران
حي ��ث ت�سع ��ى ع�صاب ��ة م ��ن فتية
ال�شارع جاه ��دة للنجاة و�أهليهم
م ��ن �ضن ��ك العي� ��ش ،فيقوم ��ون
ب�أعمال غريبة يف ور�شة ت�صليح
�سي ��ارات ويرتكب ��ون جرائ ��م

طفيف ��ة �سعي� � ًا للك�س ��ب ال�سريع.
حت ��ى ي ��وكل �إىل عل ��ي مهم ��ة
�إيجاد كنز مدفون حتت الأر�ض،
في�ستع�ي�ن بع�صابته لأداء املهمة،
لكن الو�ص ��ول �إىل النفق يفر�ض
على الفتية الت�سجيل يف مدر�سة
ال�شم� ��س ،وه ��ي م�ؤ�س�سة خريية
حت ��اول تعلي ��م فتي ��ة ال�ش ��وارع
والعمال ال�صغار تقع على مقربة
من مكان الكنز.
تهدف �سل�سل ��ة الأفالم �إىل توفري
من�ص ��ة نوعي ��ة تتي ��ح لع�ش ��اق
ال�سينم ��ا يف الإم ��ارات الفر�ص ��ة
مل�شاه ��دة جمموع ��ة متنوع ��ة من
الأف�ل�ام امل�ستقلة� ،ضم ��ن الفئات
الروائية والوثائقية والق�صرية.

�سامي قفطان
انبه ��رت به كممثل ذي �أداء متقن ،في ال�شخ�صيات التي قدّمها
ف ��ي ال�سينما �أو في التلفزيون �أو الم�سرح ،في ال�سنوات التي
زامنت �صباي ،ولم �أكن حينها معني ًا �أو دار�س ًا نظرية الممثل،
�أو مطلع� � ًا عل ��ى م ��ا يقول ��ه �ستان�سالف�سكي ف ��ي تنظيراته عن
الممث ��ل� ،أو النظ ��ر ب�شكل علم ��ي لعمل الممث ��ل .لكني توقفت
كثي ��ر ًا �أم ��ام �أداء �سام ��ي قفطان ي ��وم اكت�سبت خب ��رة الب�أ�س
به ��ا ،و�أ�صبحت لي حينذاك محاوالت في الكتابة عن الم�سرح
وال�سينم ��ا ،و�ص ��رت �أتاب ��ع �أعمال ��ه ،وكلفت م ّرة ف ��ي منا�سبة
للحديث عن ��ه وعن دوره في فيلم (رج ��ل الق�صب) ،وحتى �إذا
م ��ا �أ�صبح لي ر�أي في ذل ��ك ،غدا ر�أيي الأخير �أن �سامي ًا  -وبال
مبالغة  -هو الممثل العراقي الوحيد الذي يقنعني كممثل.
�أ�ستطي ��ع �أن �أق ّي ��م �سام ��ي قفط ��ان �أو �أداءه م ��ن معرفت ��ي
ال�شخ�صي ��ة ب ��ه ،فه ��ذا الممثل ال ��ذي اقتحم مناب ��ر الإبداع في
ال�سينم ��ا والم�سرح والتلفزيون ،لم تك ��ن و�سيلته في بداياته
الدرا�سة العلمية ،بل الحب والرغبة في �أن يكون يوم ًا ممث ًال.
وربما كانت تلك �سبب ًا �أ�سا�سي ًا في �أن يتقن هذه المهنة وب�شكل
جميل ،قب ��ل �أن يتوجها بالدرا�سة ،وتلك لعمري هي ماي�ضيفه
الموه ��وب له ��ذه الدرا�سة ،بل وما ُت�سهم به ه ��ذه الدرا�سة في
�صقل موهبة مكتملة.
و�سام ��ي قفطان الذي ق� �دّم الكثير م ��ن الأدوار وت�ألق بها ،قبل
�أن يدر� ��س التمثي ��ل ..كان يجم ��ع وبالفط ��رة الأ�سالي ��ب التي
خ�ص� ��ص له ��ا منظرو التمثي ��ل جانب ًا مهم ًا ف ��ي بحوثهم ،فكان
�أن اغترف من المدر�سة الكال�سيكية ،التي تعتمد ب�شكل مطلق
على ق ��درات الممثل الذي يقرر بنف�س ��ه الطريقة المنا�سبة في
الأداء والت ��ي تتطاب ��ق مع ال�سل ��وك المتوقع م ��ن ال�شخ�صية،
لكن ��ه في الوقت نف�س ��ه يغترف م ��ن المدر�س ��ة الأ�سلوبية في
الأداء ،حي ��ث االعتم ��اد على ال ��ذات ال عل ��ى ال�سيناريو ،ذاته،
فبد ًال من �أن يج�سد ال�شخ�صية كما هي مكتوبة في ال�سيناريو،
ن ��راه يتحول ال ��ى ال�شخ�صية نف�سه ��ا ،بالبحث ع ��ن الم�شاعر
والأحا�سي�س الم�شابهة داخله ،فنراه يلج�أ الى �أ�سلوب يوازن
بين الممثل وما مخطط له في ال�سيناريو.
في كل ال�شخ�صيات التي قدّمها ،وخالل م�سيرته الفنية والتي
ا�ستم ��رت �أكثر من ن�صف ق ��رن ،تجلى هذا الأ�سلوب في �إدائه،
درجة قدّم فيها �شخ�صيات متباين ��ة في اندفاعاتها ،وطبيعتها
النف�سي ��ة ،و�سلوكه ��ا ،بالقدر نف�س ��ه من الإب ��داع ،فالح معدم،
�شيخ عج ��وز ،ار�ستقراط ��ي ،موظف ب�سيط ،قائ ��د تاريخي..
وغيره ��ا� ،أدوار ا�ستح ��وذت عل ��ى �إعج ��اب قط ��اع وا�س ��ع من
الم�شاهدين.
يكف ��ي �سام ��ي قفط ��ان �أن يتعرف عل ��ى ال�شخ�صية م ��ن الورق
(ال�سيناريو) ،ويكفيه �أن يلم بمو�ضوع ال�سيناريو والأحداث
الت ��ي ترافقه ..عند ذاك ير�سم لل�شخ�صية� ،شخ�صية �أخرى في
ر�أ�س ��ه ،ي�ضع فيه ��ا �إح�سا�سه وم�شاع ��ره ،ويتق ّم�صها بو�صفها
(ه ��و) ،بل ي�ضع فيها م ��ا يجعله يتماهى معها ح ��د االن�صهار،
ويكفين ��ا �إختي ��ار �أي �شخ�صي ��ة م ��ن ال�شخ�صيات الت ��ي لعبها
ف ��ي ال�سينم ��ا �أو التلفزي ��ون �أو الم�س ��رح ،لنلم� ��س �إ�ضافت ��ه
لهذه ال�شخ�صي ��ة ،بما يجعلنا نتنا�سى الممث ��ل �سامي قفطان،
ونن�ص ��رف الى ه ��ذه ال�شخ�صي ��ة الم�ستحدث ��ة� ..أ�سمعته مرة
�شيئ� � ًا من دوره ف ��ي (الظامئون) م ��ع العمالق محم ��د �شكري
جمي ��ل ،وهو الفيلم ال ��ذي طالما �أذك ��ر �أنه انعطاف ��ة مهمة في
ال�سينم ��ا العراقي ��ة ..عن �سيناري ��و هذا الفيل ��م ا�سمعته �شيئا
م ��ا زلت �أتذك ��ره ،من حديثه مع ناهدة الرم ��اح وهو يتودد لها
كم ��ا �أراد ال�سيناريو ،ف�إذا بي كم�شاهد وقتئذ �أمقت هذا الفالح
الإنتهازي الذي ج�س ��ده �سامي ،وهو م�شغول ب�إدامة غرائزه،
و�س ��ط جحي ��م القري ��ة الباحث ��ة ع ��ن الم ��اء ..وه ��ي الم�شاعر
نف�سه ��ا التي واجهت (�سارة برنارد) يوم �ألقى الجمهور عليها
الطماط ��ة والبي�ض الفا�سد ،لأدائه ��ا الفائق و�إيهامها الجمهور
ب�أنها ه ��ي ال�شخ�صية ال�سلبية ،كانوا يرم ��ون �إذن ال�شخ�صية
ولي�س ��ت �سارة برن ��ارد !! وقال ��ت برنارد حينئ ��ذ :الآن عرفت
�أنني قد و ّفقت ب�أداء ال�شخ�صية.
�سام ��ي قفط ��ان ممثل عراق ��ي ي�ستح ��ق �إنحن ��اء ًة ..و�إ�شادة..
وي�ستحق هذا التكريم من (ال�سينمائي).
�سامي قفطان الذي قدّ م الكثير من
الأدوار وت�ألق بها ،قبل �أن يدر�س
التمثيل ..كان يجمع وبالفطرة
الأ�ساليب التي خ�ص�ص لها منظرو
التمثيل جانب ًا مهم ًا في بحوثهم ،فكان
�أن اغترف من المدر�سة الكال�سيكية

فيلم كارتوني جديد للمخرج با�ستيان ديبوا :

ال���ذاك���رة ال��م��ك��ب��وت��ة ع��ن ح���رب ال��ج��زائ��ر ف��ي فيلم (ذك���ري���ات ذك��ري��ات)
ترجمة  :عدوية الهاليل

بمعزل عن �أغنية جوني هوليداي
ال�شهيرة ( ذكريات ذكريات )  ،ف�أن
فيلم با�ستيان دوبوا الذي يقتب�س
عنوانها  ،يتحدث عن قمع الذاكرة ،
فهو يتناول حكاية جدّ المخرج الذي
كان من قدامى المحاربين في حرب
الجزائر ..

حاز فيلم ( ذكري ��ات ذكريات ) الذي رف�ض
مهرجان كان عر�ض ��ه على جائزة مهرجان
�سان دان�س حيث ف ��از بجائزة �أف�ضل فيلم
ر�س ��وم متحرك ��ة ق�ص�ي�ر يف الثال ��ث م ��ن
�شب ��اط اجل ��اري  ،بع ��د ف ��وزه بالعديد من
اجلوائز  ،مبا يف ذل ��ك جائزة اميل راينو
لع ��ام  2020لأف�ضل فيلم ر�س ��وم متحركة

فرن�سي ق�صري �أو اجلائزة الكربى ل�سينما
الر�سوم املتحرك ��ة يف مونرتيال  ،كما فاز
يف اخلام� ��س من �شباط اجل ��اري بجائزة
( )SACDلأف�ض ��ل فيل ��م ر�س ��وم متحركة
يف مهرج ��ان كلريمون ف�ي�ران ال�سينمائي
الذي �أقي ��م عرب االنرتنت خ�ل�ال الأ�سبوع
املن�صرم ..
يف ع ��ام  ، 2009ق ��دم با�ستي ��ان دوب ��وا
– وهوم ��ن ع�ش ��اق الأدب الذاتي – فيلم
( مذك ��رات ال�سف ��ر) ال ��ذي يط ��رح �أ�سئل ��ة
ح ��ول بيئة مدغ�شق ��ر والأ�شخا� ��ص الذين
يقابله ��م فيها ع�ب�ر متابع ��ة رحل ��ة م�سافر
غرب ��ي يواجه عادات مدغ�شق ��ر وعباداتها
وق ��د مت تر�شيح الفيلم جلائ ��زة الأو�سكار
ع ��ام  ، 2011ثم ق ��دم نف� ��س املو�ضوع يف
م�سل�س ��ل مت بث ��ه عل ��ى قن ��اة �آرت يف ع ��ام
 2013بعنوان ( �صور ال�سفر) ..
يف فيلم ��ه اجلدي ��د ( ذكري ��ات ذكري ��ات) ،
يت�س ��اءل با�ستيان دوب ��وا عن ما�ضي جدّه
�ساعي� � ًا اىل معرفة م ��ار�آه يف اجلزائر وما
�إذا كان ق ��د �ش ��ارك يف انته ��اكات اجلي� ��ش
الفرن�سي �..إن ��ه يتعامل مع عائلته كطبيب

نف�س ��ي حمل�ل ً�ا ذاكرته ��ا يف حماول ��ة لفهم
�أ�سب ��اب املحظورات املحيط ��ة مبا فيها من
ذكريات ....
يف ح ��وار مع ��ه ع ��ن تفا�صي ��ل الفيل ��م قال
دوبوا �إن الفيلم ميثل ق�صته اخلا�صة و�إنه
�أراد �أن ي�صنع فيلم ًا عن احلرب اجلزائرية
من ��ذ وقت طويل وكم ��ا عا�شها جدّه لكنه مل
ي�ستط ��ع فعل ذل ��ك وكان يتجنب تنفيذ تلك
اخلط ��وة  ،لك ��ن منتج ��ه اخلا� ��ص ن�صحه
ذات ي ��وم ب�صن ��ع فيلم عن �صعوب ��ة النظر
اىل املا�ضي فقرر كتابة الفيلم وقام بالفعل
بكتابة ع�ش ��ر �صفحات م ��ن ال�سيناريو يف
نف�س اليوم ..
يق ��ول دوبوا �إن الفيلم كان ق�صري ًا جد ًا يف
بداية الأمر وكان يروي ق�صة حفيد ي�سعى
ملعرفة مافعله جده �إبان احلرب اجلزائرية
فيم ��ا يرف� ��ض اجل ��د احلديث عن ذل ��ك  ،ثم
تط ��ور الفيل ��م كث�ي�ر ًا  ،فف ��ي كل م ��رة كان
ي ��رى فيها ج ��ده كان يح�ضر مع ��ه ذكريات
و�ص ��ور من ��ه وكان يتعاط ��ف مع ��ه ويبكي
�أحيان ًا  ،فقد �أظهرت ذكرياته حجم املعاناة
التي عا�شها وماتخللها من عنف لدرجة �أن

ج ّدت ��ه قالت ل ��ه عنه  ":عندما ع ��اد  ،مل يعد
هو نف�سه ..كنت �أعرفه ك�شخ�ص فظ ووقح
وعن�ص ��ري  ،لكنه عاد خمتلف ًا "..وتت�ساءل
اجل� �دّة � ":أي رج ��ل كان �سي�صب ��ح ل ��و مل
يواجه احلرب ؟" ..
ويو�ض ��ح دوب ��وا يف احل ��وار �أن ��ه عم ��ل
عل ��ى مراجع ��ة الفيلم بدق ��ة وا�ستغرق ذلك
عام� � ًا كام�ل ً�ا ..ويف مايخ�ص احل ��وارات ،
فق ��د ا�ستخل�ص الكث�ي�ر منها م ��ن تعليقات
الطبي ��ب النف�س ��ي ال ��ذي قدم ل ��ه �سيناريو

الفيلم الذي قام بكتابته ..
وع ��ن اختي ��اره لأغنية هولي ��داي كعنوان
للفيل ��م قال دوبوا �إن ه ��ذه الأغنية �صدرت
يف ع ��ام � ، 1960أي بع ��د وق ��ت ق�صري من
ع ��ودة جدّه من ح ��رب اجلزائ ��ر  ،وكان قد
خطط  ،يف ن�سخ ��ة �سابقة من ال�سيناريو ،
لدجمها يف الفيلم  ،كما كان مقرر ًا ا�ستخدام
�أغنية �أخرى وه ��ي ( �إخوة ال�سالح ) التي
ت�شري اىل الهدايا التذكارية..
ويتكون الفيل ��م من جزء متعل ��ق بال�سرية

الذاتي ��ة ث ��م ر�س ��وم كاريكاتوري ��ة تتخيل
ماكان ميك ��ن اجل ّد �أن يفعل ��ه �أثناء احلرب
اجلزائري ��ة  ،وته ��دف ه ��ذه املقاط ��ع
الكارتوني ��ة اىل م ��اكان ديب ��وا يخط ��ط
لت�صوي ��ره وكيف كان يتخيل ذلك ب�أ�سلوب
طف ��ويل ..وفيما يتعل ��ق بال�سرية الذاتية ،
كان يتخي ��ل �أ�سلوب� � ًا خفيف� � ًا ج ��د ًا وثنائي
الأبع ��اد يف البداي ��ة  ،وب ��دون �أل ��وان ،
لأن ��ه مل يرغ ��ب يف �أن يك ��ون ل ��ه الأ�سبقية
عل ��ى ال�سرد .ث ��م غري ر�أي ��ه عندما عمل يف
م�ش ��روع �آخ ��ر م ��ع امل�صم ��م الأرجنتين ��ي
خورخ ��ي غونزالي� ��س ال ��ذي يحب ��ه حق� � ًا
� ،إذ تتعام ��ل ر�سوم ��ه الهزلي ��ة م ��ع نف� ��س
موا�ضي ��ع فيل ��م ديب ��وا :التنق ��ل  ،البن ��وة
 ،الذاك ��رة .وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال ر�سوم ��ات
قريب ��ة من التجري ��د وتتكون م ��ن خطوط
تخف ��ي الأ�شي ��اء والذكريات.وق ��ال ديب ��وا
�أن غونزالي� ��س �أر�س ��ل �إلي ��ه 800 - 600
ر�سم قام ب�إدخاله ��ا يف برنامج فوتو�شوب
لإعادة �صياغتها كما ل ��وكان يقوم بالنحت
يف مواد خام ..
ويت� ��أمل ديب ��وا لوف ��اة ج� �دّه قب ��ل نهاي ��ة

مونت ��اج الفيل ��م لكن ذلك خف ��ف من حرجه
لأن ��ه مل ي�ضط ��ر اىل عر�ض الفيل ��م النهائي
جلده وقد حدث الأم ��ر ذاته مع جدّته التي
�ساعدته كثري ًا لكنها مل تتمكن من م�شاهدة
الفيل ��م على الرغ ��م من وج ��ود �صوتها فيه
..ويق ��ول ديب ��وا �إن وال ��ده كان خائف ًا من
عر�ض الفيلم ومن ردود فعل اجلمهور لكن
البع�ض كان يتمنى م�شاركة جتارب مماثلة
،وقدم �آخرون �شه ��ادات مبا�شرة من �أفراد
عوائلهم كما ع�ب�ر البع�ض عن �أ�سفهم لعدم
متكنهم من التحدث عن ذلك مع والديهم.
ويع�ت�رف املخرج با�ستيان ديبوا ب�أنه كان
خائف ًا م ��ن الر�سائل العدواني ��ة من قدامى
املحاربني لكن رابط ��ة اخلريجني امل�سماة
( )ACG4فق ��ط ات�صلت به ملناق�شة الفيلم
..وين ��وي ديب ��وا تق ��دمي الفيل ��م لطلب ��ة
املدار� ��س والكلي ��ات ليفهم ��وا احلقائ ��ق
بو�ضوح ..
�أم ��ا �آخ ��ر م�شاريع ��ه فه ��ي فيل ��م روائ ��ي
�شاركت ��ه يف كتابت ��ه ج ��ويل نوبيل�ي�ن عن
ال�صحفي ��ة �آن ��ا بوليتكوف�سكاي ��ا الت ��ي
مار�ست ال�صحافة يف حرب ال�شي�شان ..
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درو�س ال�سلطة
�صدر ع ��ن دار املدى كت ��اب "درو�س ال�سلط ��ة" ت�أليف الرئي�س
الفرن�س ��ي ال�ساب ��ق فران�س ��وا هوالند ،وترجم ��ة ح�سني عمر،
وهو عبارة عن مذكرات فيها يتحدث الرئي�س ال�سابق لفرن�سا
عن جتربت ��ه كرئي� ��س ،وي�ستخل� ��ص الدرو�س والع�ب�ر منها،
منوه ��ا بجميع العقب ��ات وامل�ش ��اكل التي واجهت ��ه �سواء يف
فرن�س ��ا �أو خارجه ��ا ومتطرقا �إىل حيات ��ه اليومية واخلا�صة
كذل ��ك .و�أج ��اب هوالن ��د ع�ب�ر كتاب ��ه ع ��ن ع ��دة �أ�سئل ��ة كان
الفرن�سيون يطرحونها �آنذاك ،من بينها �أ�سباب عدم تر�شحه
لعه ��دة رئا�سي ��ة ثانية فى  ،2017وتط ��رق �إىل �أهم الأخطاء
التى ارتكبها خالل حكمه لفرن�سا.

م���������ص����ارع يف ط���ري���ق���ه ل���ل�ت�ر����ش���ي���ح ل���رئ���ا����س���ة �أم��ي�رك����ا
�أكد املمثل الأمريكي  -الكندي ،دواين
جون�سون ،امللقب بـ"ذا روك"� ،أن��ه
قد يرت�شح لرئا�سة الواليات املتحدة
الأمريكية يف امل�ستقبل "�إذا كان هذا
م��ا ي��ري��ده النا�س" .وق��ال جون�سون
ل�صحيفة "يو �إ�س �إيه توداي"" :حق ًا
�أعني ذلك ،و�أنا ل�ست مرتدد ًا ب�أي �شكل
من الأ�شكال يف �إجابتي".
وي� �ق ��وم امل �م �ث��ل الأم �ي�رك� ��ي ح��ال �ي � ًا
بالرتويج مل�سل�سل جديد م�ستوحى
من ق�صة حياته يدعى "يونغ روك"،
و�سيعر�ض على �شبكة "�إن بي �سي"،
ح

ول العا

لم

وي�شري امل�سل�سل �إىل خو�ض جون�سون
االنتخابات الرئا�سية يف عام .2032
وق � ��ال "ذا روك" �إن � ��ه يف احل �ي��اة
الواقعية ،ف�إن قرار الرت�شح للرئا�سة
�سيكون "مرتوك ًا لل�شعب" ،م�ضيف ًا:
"�س�أنتظر و�أرى ما يريده النا�س".
وكان جون�سون قد �أكد يف عام 2017
�أن هناك "�إمكانية حقيقية" لرت�شحه
للرئا�سة ،و�أنه "ي�أخذ الأمر بجدية".
وخالل االنتخابات الأمريكية الأخرية،
�أع �ل��ن امل�م�ث��ل الأم�ي�رك ��ي وامل �� �ص��ارع
ال�سابق دع�م��ه الرئي�س احل��ايل جو
بايدن ،م�ؤكد ًا يف مقطع فيديو ن�شره
عرب ح�سابه على "تويرت" �أن "بايدن
هو اخليار الأف�ضل لقيادة الواليات

املتحدة" .ويف �سياق مت�صل ،حتدث
جون�سون عن طفولته ،يوم (الثالثاء)
امل��ا���ض��ي� ،إىل ��ص�ح�ي�ف��ة "ذا �صن"
ال�بري�ط��ان�ي��ة ،ق��ائ� ً
لا �إن حياته كانت
"معقدة و�صعبة ب�شكل ال ي�صدق".
وك�شف "ذا روك" عن �أنه ُقب�ض عليه
�أك�ث�ر م��ن م ��رة خ�ل�ال ف�ت�رة امل��راه�ق��ة
ب�سبب ارتكابه عدد ًا من املخالفات؛ من
"�سرقة ،و�شجارات ،وت�صرفات �أخرى
غبية مل يكن من املفرت�ض �أن �أفعلها"؛
ح�سب قوله.
يذكر �أنه يف �شهر �آب املا�ضي� ،أعلنت
جملة "فورب�س" عن ت�صدر جون�سون
قائمتها ال�سنوية لأعلى املمثلني �أجر ًا
يف ال �ع��امل ،وذل��ك للعام ال �ث��اين على

التوايل.
وب �ح �� �س��ب "فورب�س" ،ف �ق��د جنى
جون�سون  87.5مليون دوالر �أمريكي
يف الفرتة ما بني  1يونيو (حزيران)
 2019و 1يونيو(حزيران) 2020؛
منها  23.5مليون دوالر ك�سبها بف�ضل
�صفقة �أجراها مع من�صة "نتفلك�س"،
بالإ�ضافة لعقد ريا�ضي وقعه مع �شركة
"�آندر �أرمور".

يلتقط "�سيلفي" مع زوجته احلامل ثم يدفعها من فوق جبل
وق ��ف زوج ت��رك��ي الل �ت �ق��اط � �ص��ورة
رومان�سية م��ع زوج�ت��ه احل��ام��ل فوق
ق �م��ة ج�ب�ل�ي��ة ق �ب��ل �أن ي��دف�ع�ه��ا ف �ج ��أة
مت�سبب ًا يف وفاتها ،وذل��ك �سعي ًا منه
يف احل �� �ص��ول ع�ل��ى �أم � ��وال ال�ت��أم�ين
على احل�ي��اة اخلا�صة بها .وبح�سب
�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،فقد
مت القب�ض على ه��اك��ان �أي���س��ال (40
عام ًا) ،بتهمة قتل زوجته �سمرا �أي�سال

( 32عام ًا) ،وطفلهما الذي مل يولد بعد
�أثناء ق�ضاء عطلة يف وادي الفرا�شات
يف مدينة موغال برتكيا .وتقول الئحة
االتهام �إن هاكان التقط �صورة �سيلفي
ل��ه ول��زوج�ت��ه ،ال�ت��ي ك��ان��ت ح��ام� ً
لا يف
�شهرها ال�سابع ،من ف��وق قمة جبلية
بالوادي ،يبلغ ارتفاعها �ألف قدم (300
مرت) ،قبل �أن يدفع بها من فوق القمة
حيث ُقتلت هي والطفل على الفور.

ويقول ممثلو االدعاء �إن "احلادث كان
يف ال��واق��ع جرمية قتل نفذها هاكان
حتى يتمكن من اال�ستفادة من �أموال
وثيقة الت�أمني على احلياة التي قدمها
لزوجته قبل وفاتها بوقت ق�صري".
كما �أكد ممثلو االدعاء �أن الرجل جل�س
مع زوجته على قمة اجلبل ملدة ثالث
�ساعات حتى يتمكن من الت�أكد من عدم
وجود �أي �شخ�ص حولهما.

ح�سن يو�سف يك�شف �سبب غيابه عن التمثيل
ك�شف الفنان امل�صري ح�سن يو�سف،
ع��ن الأ� �س �ب��اب احلقيقية لغيابه عن
املو�سم ال��درام��ي الرم�ضاين القادم،
م ��ؤك��دا �أن �سبب ال�غ�ي��اب يكمن يف
عدم تلقيه �أي عرو�ض فنية حتى هذه
اللحظة من �أي من ال�شركات املنتجة.
وقال ح�سن يو�سف� ،إن البع�ض ي�أخذ
منه موقفا ،ويرف�ض عمله يف "�أي
م�سل�سل منذ �أرب ��ع ��س�ن��وات ،وكذلك

احل��ال بالن�سبة لنجله الفنان عمرو
يو�سف" ،الفتا �إىل �أن �آخر العرو�ض
التي جاءته كانت من املخرجة منال
ال���ص�ي�ف��ي ،ل�ل�م���ش��ارك��ة يف م�سل�سل
"جمال احلرمي" ،لكنه اع �ت��ذر عن
امل�شاركة ،ب�سبب خالف على الأجر مع
ال�شركة املنتجة للعمل.
و�أو� �ض��ح ال�ف�ن��ان ح�سن ي��و��س��ف� ،أن
"ال�شللية" واملح�سوبية هي امل�سيطرة
على الو�سط الفني ،و�أ�صحابها هم

ال��ذي��ن يح�صلون على تلك الفر�صة
بالعمل يف �أك�ثر من م�سل�سل� ،سواء
كانت "�شلة" خمرج �أو منتج �أو بطل.
و�أردف ح�سن يو�سف�" :إنهم يعملون
على عك�س ما كان يقوم به جيلنا مثلي
�أن��ا وال�ف�ن��ان ال��راح��ل ع��زت العاليلي
وع �ب��د ال��رح �م��ن �أب ��و زه ��رة وح�سني
ف �ه �م��ي وي��و� �س��ف � �ش �ع �ب��ان ،ف�ع�ن��دم��ا
يطلبون منا امل�شاركة ف�إننا ن�ضيف
للعمل".

جنيفر �أني�ستون تقود حملة من �أجل "الكمامة"
من اجل الت�شجيع على ارت��داء الأقنعة الواقية للوجه
و�سط انت�شار فايرو�س كورونا ،ن�شرت جنمة هوليوود
جنيفر �أني�ستون على �صفحتها ال�شخ�صية مبوقع
التوا�صل االجتماعي ال�شهري "�إن�ستغرام" التي ت�ضم
�أك�ث�ر م��ن � 34.4شخ�صا � �ص��ورة ل�ه��ا وه��ي ت��رت��دي
"قناعا" يخفي جزءا كبريا من وجهها ،و�إ�ضافة �إىل
ر�سالة مهمة لفتت �أن �ظ��ار الكثريين  .علقت جنيفر
�أني�ستون على ال�صور فكتبت�" :أفهم جيدا �أن الأقنعة
غري مريحة ،لكن �أال ت�شعر �أن هناك الأ�سو�أ من ذلك مثل

غلق ال�شركات �أبوابها ،وفقدان الوظائف� ،إ�ضافة اىل
�أن املعنيني بالرعاية ال�صحية يعانون خالل هذه الفرتة
من الإره��اق ال�شديد ،ففي احلقيقة �أن هذا الفايرو�س
�أودى بحياة الكثريين لأننا ال نفعل ما يكفي للت�صدي
له" .وا�ستكملت�" :أنا �أ�ؤم��ن حقا باخلري املوجود يف
النا�س ،لذلك �أعلم �أنه ميكننا جميعا القيام باخلطوات
الأ�سا�سية ..ولكن يف احلقيقة ال يزال هناك البع�ض يف
بالدنا يرف�ضون اتخاذ اخلطوات الالزمة لإنهاء هذه
الأزمة واحلفاظ على بع�ضهم البع�ض يف �أمان".

ريهانا
ت�صدم
اجلمهور
�صدمت النجمة العاملية ري�ه��ان��ا اجلمهور
بن�شرها �صورة جريئة لها ظهرت فيها عارية
ال���ص��در ،وذل��ك على ح�سابها اخل��ا���ص على موقع
التوا�صل االجتماعي.
وظهرت ريهانا يف ال�صورة وهي تقف وتغطي
�صدرها بيدها ،الأمر الذي �ش ّكل جدال كبريا بني
اجلمهور ،وقد القت ال�صورة رواجا كبريا
وانت�شارا وا�سعا بني ال�صحافة العاملية.
اجل��دي��ر ذك��ره ان ري�ه��ان��ا واج�ه��ت م��ؤخ��را
تهمة �سرقة احلقوق الفكرية لإحدى املقطوعات
املو�سيقية اخلا�صة بالنجمني الأملانيني كينغ خان
و�سابا لو ،والذين تقدما بدعوى ق�ضائية �ضدها.
وبح�سب موقع " "TMZتقدم الفنانان بالدعوى
�ض ّد ريهانا ،و�أ�شارا فيها �إىل انهما ميتلكان احلقوق
الفكرية ملو�سيقى وكلمات �أغنية و�ضعاها ،وظهرت يف
من�شور لريهانا على �صفحتها اخلا�صة.

خاص جداً ...

الروائي نعيم عبد مهلهل الفائز يتحدث لـ(

الطقس
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(اخلمي�س) �أن درجات احلرارة �ستنخف�ض
ع ��ن معدالته ��ا لي ��وم ام� ��س ،وان اجل ��و
�سيكون غائما وممطرا يف بع�ض املناطق.
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 ذي قار /ح�سني العامل

عد الروائي نعيم عبد مهلهل
الفائز بجائزة الطيب �صالح
لعام  2021فوز روايته "�أوروك
هايكو الغرام من فم جلجام�ش"
باجلائزة االوىل للرواية،
ا�ضافة جمد �آخر ملجد الرواية
العراقية ،التي تناف�ست لتكون
االوىل بني اكثـر من  500رواية
تتبارى للفوز بجائزة ادبية
عريقة ،مبينا ان الرواية
الفائزة هي ر�ؤية معا�صرة
حلياة االن�سان العراقي يف ظل
متغريات ما بعد . 2003

واو� �ض��ح مهلهل يف ح��دي��ث ل �ـ(امل��دى) ان
"الفوز مدعاة للفخر لأنه ا�ضاف جمد ًا �آخر
ملجد الرواية العراقية" ،مبينا ان "روايته
(�أوروك هايكو الغرام من فم جلجام�ش)

تنقل لنا الأخبار ،بني احلني
والآخر ،عدد ًا من املواقف �ضد
ال�صحافة ،وخ�صو�ص ًا ال�صحافة
الورقية امل�ستقلة ،والتي تعاين
من دائني ،الأول يتمثل يف نقابة
لل�صحفيني التي تريد �إ�شاعة
اجلهل واخلراب يف "ال�سلطة
الرابعة"  ،والثاين يف امل�س�ؤول
وال�سيا�سي الذي ما �أن ي�سمع عن
ا�سم �صحفي من �صحيفة م�ستقلة
حتى يتعوذ من ال�شيطان ،ولهذا
هو يخت�صر ال�صحافة العراقية
ب�صحيفة ال�صباح فقط ،وك�أننا
ال نريد �أن نغادر زمن جريدة "
القائد ال�ضرورة ".
كنت �أمتنى �أن �أكتب عن
"الربوفي�سور هيثم اجلبوري"
الذي قرر �أن ال تخرج موازنة
العراق �إىل النور ما مل تراع
حق �أ�صحابه "امل�ساكني" من
مقاويل وناهبي ثروات البالد،
ولكني اكت�شفت �أن الكتابة عن
عقلية "جبارة" مثل عقلية رئي�س
اللجنة املالية يف الربملان ال
تهم �أحد ًا يف الربملان وال حترك
الق�ضاء لي�س�أل من �أين لك هذا؟
لأن اجلميع يعتقد �أن ال�صحافة
حتارب الكفاءات وتغار منها.
ي�شعر ال�سيا�سي العراقي بحالة
من التعايل جتاه ال�صحافة
العراقية ،وال يهمه �أبدا �أن تذهب
ال�صحافة �أو تبقى ،ولهذا جند
معظم امل�س�ؤولني "الأ�شاو�س"،
يفتح �أبوابه وخزائن ذاكرته
ل�صحفي من جريدة عربية
�أو قناة ف�ضائية �أجنبية ،لكنه
ي�ستنكف �أن يجل�س �أمام �صحفي
عراقي � ،اّإل ب�شروطه ،التي
هي �أن ي�ضع املكتب الإعالمي
لفخامته الأ�سئلة ويجيب
عليها ،ي�ضعون بينهم وبني
ال�صحافة العراقية �أ�سوار ًا من
احلديدّ ،
الكل يدفع من �أجل ن�شر
�صورهم وهم يق�صّ ون �شرائط
مل�شاريع وهميّة ،ه�ؤالء �أنف�سهم
ي�ستنفرون قوّ اتهم ،حني يُديل
موظف �صغري بت�صريح لإحدى
ال�صحف العراقية ،حتى � ّأن معظم
الوزارات �أ�صدرت "م�شكورة"
توجيهات بغلق الأبواب والنوافذ
�أمام و�سائل الإعالم املحليّة،
وعلى ال�صحفي حني ي�ستخدم
املعلومات �أن يخفي ن�صفها حتى
ال يتعر�ض �إىل م�ساءلة القانون،
�أو تخطفه �سيارة م�ضللة حتت
�سمع وب�صر الأجهزة الأمنية.
تكفي هذه الأمثلة لكي ن�س�أل� ،إذا
كانت ال�صحافة ح ًق ًا جهاز مراقبة
كما �أراد لها الد�ستور ،فكيف
تمُ نع من الدخول �إىل قبة الربملان
الذي هو ممثل ال�شعب الذي ُتع ّد
ال�صحافة جزءًا من �سلطته؟!،
كيف ب�إمكان الإعالمي العراقي
�أن يقدّم املعلومة وهو ال يرى
الوزير حتى يف الأحالم؟!
لو �س�ألنا اليوم �أي مواطن عراقي
عن ر�أيه وهو ي�سمع �أن ال�صحافة
ا�ستطاعت �أن تزيح م�س�ؤو ًال
كبري ًا من من�صبه ،و�أنها متكنت
من و�ضع ح�سني ال�شهر�ستاين
خلف الق�ضبان بعد �أن لفلف
�أموال الكهرباء ،فقد ميوت قهر ًا
�أو �ضحك ًا ،لأن هذه ال�صحافة
�صدعت ر�ؤو�س القراء بحديث
عن �سرقة املال العام ،و�سرقت
�أحالم و�آمال العراقيني ،دون �أن
يرف جفن للدولة .
ما ذنب ال�صحافة �أن اعتربتها
احلكومة وم�ؤ�س�ساتها جمرد
�شيء زائد عن احلاجة وغري
معنية مبتابعة اخبار كورونا
 ،وان عليها ان جتل�س " جنب
احليط " كما يقول اخواننا يف
م�صر .

) عن روايته وجائزة الطيب �صالح

 1957يف ال�ن��ا��ص��ري��ة ج�ن��وب��ي ال �ع��راق
وامل�ق�ي��م حاليا يف امل��ان�ي��ا "انت يف فوز
كهذا ت�ضيف ل�سريتك الذاتية �ضوءا ملونا
من مفاخر انك ت�ستطيع ان تنتمي لبلدك
وتراثه ومدينتك وجمدها".
وع��ن طبيعة العمل الفائز باجلائزة قال
مهلهل ان "الرواية تتحدث ع��ن اوروك
وجلجام�ش وجدلية العالقة اخلالدة بني
امل���زج اال� �س �ط��وري واملكان" ،وا� �ض��اف
"ا�شعر اين كتبتها متجيدا للأثر ال�سومري
وت��واري��خ��ه اال� �س �ط��وري��ة ال �ت��ي �سكنت
اعماقنا و�أت��ان��ا منها قلق ان ت�سرق من
جديد".
وت��اب��ع ال ��روائ ��ي ال���ذي ح���ص��د اك�ث�ر من
ع�شر ج��وائ��ز ادب�ي��ة حملية وع��رب�ي��ة منذ
ت�سعينيات القرن املا�ضي وحتى االن ان
تناف�ست مع اك�ثر من  500رواي��ة لتكون "اوروك الرواية هي ر�ؤية معا�صرة حلياة
االوىل يف جائزة ادبية عريقة مثل جائزة االن�سان العراقي يف ظل متغريات ما بعد
الطيب �صالح".
 ،"2003وا� �ض��اف "فعندما ي�ك��ون االث��ر
واردف ال��روائ��ي ال�ع��راق��ي امل��ول��ود ع��ام امتداد حللم االن�سان وي�سهم يف �صناعة

اح�لام��ه يف احل�ي��اة وم�ق��اوم��ة ك��ل اجنبي
يجيء م��ع ب�ساطيله ليدو�س على ار���ض
لي�ست ل��ه ،تتنا�سل ارواح اه��ل اوروك
ومعهم ت�ستعاد احالم جلجام�ش يف ابقاء
خلود هذا املكان مرتهنا باحللم واجلمال
وم�ق��اوم��ة ك��ل م��ن ي��ري��د ان يطم�س االث��ر
ومينع عنه متتع االجيال واملتاحف".
واردف مهلهل الذي ي�شري منجزه االدبي
اىل اك�ثر م��ن  30عمال روائ �ي��ا وابداعيا
� �ص��در ع��ن دور ن���ش��ر ع��راق �ي��ة وع��رب�ي��ة
مرموقة ان "اوروك هي ا�ستعادة حلكاية
متعتها مثل متعة ال�شعر يف رغبة ابطالها
ليكونوا ا�سطوريني ولي�سوا خا�ضعني لأي
�سطوة لغريب ،وكل اهلها هم من الب�سطاء
والطيبني الذين ت�سكنهم احالم ايامهم يف
البحث عن لقمة العي�ش وال يفعلون �سوى
انهم يرف�ضون االبت�سامة يف وجه �سائقي
ال��دب��اب��ات وال��ذي��ن � �ش �ع��روا ان �ه��م ب ��د�أوا
ينب�شون يف ما تبقى من االث��ر ليحملوه
اىل بلدانهم".

