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الكاردينال لوي�س �ساكو في حوار مع ( ) :زيارة البابا
فران�سي�س �ستجعل العراق منفتح ًا على جميع الدول
 بغداد /حممد �صباح
ع�شية و� �ص��ول ال�ب��اب��ا فرن�سي�س �إىل
العا�صمة بغداد نهار يوم غد اجلمعة،
وه��ي ال��زي��ارة الأوىل ل�ل� َ�ح رَ�َبر الأع�ظ��م
ل �ل �ع��راق ،حت��دث ن�ي��اف��ة ال �ك��اردي �ن��ال م��ار
لوي�س روفائيل �ساكو ،عن وجود مفاج�آت

يف ال �ل �ق��اء ال ��ذي يجمع ال �ب��اب��ا باملرجع
ال��دي�ن��ي ع�ل��ي ال�سي�ستاين ي��وم ال�سبت
امل �ق �ب��ل ،م�ت��وق�ع��ا دع� ��وة االخ �ي�ر ل��زي��ارة
الفاتيكان ا�ستعدادا لتوقيع وثيقة الأخوة
الإن�سانية.
و�أو���ض��ح ب�ط��ري��رك ال �ك �ل��دان يف ال�ع��راق
وال �ع��امل يف ل�ق��اء مو�سع م��ع (امل ��دى) ان

زي ��ارة ا َ
�َب� الأع �ظ��م ت��أت��ي لبناء الثقة
حل رَ
وال�صداقة والت�سامح م��ع ك��ل الأط�ي��اف،
كا�شفا عن قيام جمعيات خريية كن�سية
بتقدمي امل�ساعدة لإع ��ادة بناء الكنائ�س
املهدمة يف مدينة املو�صل.
واو��ض��ح ان البابا فرن�سي�س �صرح عن
�أه�م�ي��ة ه��ذه ال��زي��ارة ال�ت��اري�خ�ي��ة ،و�أن��ه

الهجوم حدث قرب طريق التهريب بني العراق و�سوريا

التحالف الدولي ووزراء عراقيون
يحذرون من حرب �أهلية ت�شعلها الف�صائل

جماعات م�سلحة عربت عدة �سيطرات وق�صفت "عني الأ�سد"
ب�صواريخ �إيرانية معدلة
 بغداد /متيم احل�سن
ا�ستخدم م�سلحون جمهولون طريقة جديدة
الخفاء �صواريخ معدلة ا�ستهدفت قاعدة عني
الأ�سد الع�سكرية التي ت�ضم قوات �أمريكية.
وج ��اء الهج ��وم بع ��د ي ��وم واحد من ك�ش ��ف
وزارة الدف ��اع االمريكي ��ة (البنتاغ ��ون) ع ��ن
مقاط ��ع فيدي ��و ُتعر�ض لأول مرة عن ق�ص ��ف
ايران للقاعدة قبل نحو عام .و�ضربت �صباح
�أم�س ،ما ال يقل عن ع�شرة �صواريخ املع�سكر
ال ��ذي ي�ض ��م �أكرث من  7ت�ش ��كيالت ع�س ��كرية
عراقي ��ة اىل جان ��ب ق ��وات التحال ��ف �ض ��د
"داع�ش" .وتدور �شكوك حول كيفية و�صول

ال�ص ��واريخ اىل م�س ��افة قريبة م ��ن القاعدة،
ومرورها بعدة �سيطرات �أمنية.
ويق ��ول م�ص ��در �أمن ��ي يف غرب ��ي االنب ��ار
لـ(امل ��دى) �إن "الهج ��وم وق ��ع عل ��ى طري ��ق
م ��رور ارت ��ال الف�ص ��ائل يف منطق ��ة القائم".
وقبل �أ�س ��بوعني ك�ش ��فت (امل ��دى) عن وجود
تبادل مريب لل�ش ��احنات يف منفذ بني �سوريا
والعراق غري م�سيطر عليه من احلكومة.
وبح�س ��ب امل�ص ��ادر القريبة من احلدود ،ف�إن
ال�ش ��احنات الت ��ي كان ��ت حتم ��ل �ص ��واريخ،
يعتق ��د ب�أنه ��ا نف�س ��ها الت ��ي ا�س ��تخدمت يف
�ض ��رب مطار �أربيل واملنطقة اخل�ض ��راء يف
�ش ��باط املا�ضي .وكانت الف�صائل امل�سلحة قد

قفزت اىل ال�ص ��ورة يف الأنبار �إبان عمليات
التحرير يف  ،2016على الرغم من اعرتا�ض
امل�س�ؤولني هناك.
وحر�ص ��ت تلك الف�ص ��ائل يف وق ��ت مبكر من

داخلية.
 متابعة /املدى
ونق ��ل املوقع عن اجل�ن�رال بول كالف ��رت ،قائد قوات
التحالف الت ��ي تقودها الواليات املتحدة يف �س ��وريا
ق ��ال موق ��ع "ديفين� ��س وان" االمريك ��ي �إن هن ��اك والع ��راق ،قوله�" :أعتقد �أن هناك تهديدين رئي�س ��يني
خماوف لدى كبار امل�س�ؤولني الع�سكريني الأمريكيني للع ��راق يف الوق ��ت احل ��ايل :الأول ه ��و الف�ص ��ائل
من �أن تدفع الف�صائل امل�سلحة الدولة �إىل حرب �أهلية املن�ض ��وية حت ��ت راية احل�ش ��د ال�ش ��عبي والثاين هو
االقت�ص ��اد .كالهم ��ا ب ��دون رقاب ��ة مما �س ��يقو�ض كل
املكا�س ��ب التي حتققت ،يف ر�أيي ".ويقول "ديفين�س
وان" �إن الف�ص ��ائل يف العراق �أدت �إىل �إحباط �صناع
القرار الأمريكيني والعراقيني.
فف ��ي وا�ش ��نطن ،تتلخ� ��ص امل�ش ��كلة يف �أن بع� ��ض
اجلماع ��ات امل�س ��لحة تتلق ��ى الدع ��م والتوجي ��ه م ��ن
طهران من حني لآخر .ويقول م�س� ��ؤولون ع�سكريون
وحملل ��ون بارزون يف املنطقة �إن الواقع �أكرث تعقيدا
بكث�ي�ر .وبح�س ��ب م ��ا نقل ��ت "ديفين� ��س وان" ،ف� ��إن
كالف ��رت و�آخرين يقول ��ون �إن امل�ش ��كلة الأكرب هي �أن
�س ��يطرة احلكومة العراقية على الف�ص ��ائل امل�س ��لحة
"�ضعيفة جدا".
 التفا�صيل �ص2

املع ��ارك �ض ��د "داع� ��ش" عل ��ى �أن يك ��ون لها
تواج ��د قرب احل ��دود مع �س ��وريا ،و ماتزال
�صاحبة النفوذ الأكرب يف غربي الأنبار.
 التفا�صيل �ص3

مجل�س النواب ي�صوت على عدم القناعة ب�إجابات
رئي�س هيئة الإعالم
 بغداد  /املدى
�ص ��وت جمل�س النواب� ،أم�س الأربعاء ،على عدم
القناعة ب�أجوبة رئي�س هيئة الإعالم واالت�صاالت
علي اخلويلدي ،الذي جرى ا�ستجوابه ح�ضوريا
خالل جل�سة يوم �أم�س.
وذكرت الدائرة الإعالمية ملجل�س النواب يف بيان
مقت�ض ��ب تلقت (املدى) ن�س ��خة من ��ه �أن "جمل�س
الن ��واب �ص ��وت بع ��دم قناعت ��ه ب�أجوب ��ة رئي� ��س
هيئ ��ة االع�ل�ام ،بع ��د �أن انتهى من ا�س ��تجوابه".
وتهرب اخلويلدي م�س ��بقا من اال�س ��تجواب عرب

ك�إن�سان وق �ي��ادي يف املجتمع الب�شري،
�أح���ب �أن ي �ك��ون ق��ري�ب��ا م��ن امل��وج��وع�ين
ال �ع��راق �ي�ين ال��ذي��ن ت�ع��ر��ض��وا ل �ل��أذى يف
ال�سنوات املا�ضية� ،إ�ضافة �إىل �أن العراق
ب�ل��د حم ��وري يف امل�ن�ط�ق��ة ،وي �ع��د �أر� �ض��ا
مقد�سة لكون �أن نبي الله �إبراهيم انطلق
منها مع العديد من الأنبياء.

وت �ع��ود �أب �ع��اد ه��ذه ال��زي��ارة حل��ث �أق��دم
جماعة م�سيحية يف ار�ض الرافدين ،للبقاء
والتو�صل وبناء الثقة مع كل العراقيني،
ف�ضال عن �أنها ر�سالة لدول �سوريا ولبنان
واليمن و�إيران ولكل دول املنطقة للعي�ش
ب�سالم و�أمان.
 التفا�صيل �ص4
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وثيق ��ة تفيد بانه م�ص ��اب بكورونا .ويف �س ��ياق
مت�ص ��ل قال ع�ض ��و يف اللجن ��ة القانونية ح�س ��ن
فدع ��م� ،إن "اللجن ��ة قدم ��ت �أك�ث�ر من ا�س ��تجواب
لرئا�س ��ة جمل�س الن ��واب بحق عدد م ��ن الوزراء
وامل�س� ��ؤولني ،ولكن اال�ستجوابات رحلت ب�سبب
تركيز جمل� ��س النواب على �إقرار قانون املوازنة
يف الف�ص ��ل الت�ش ��ريعي احلايل" .و�أ�ضاف فدعم
�أن ��ه "�س ��يبد�أ جمل� ��س الن ��واب باال�س ��تجوابات
املقدم ��ة مطل ��ع الف�ص ��ل الت�ش ��ريعي املقب ��ل ،وان
اال�س ��تجوابات ه ��ي لوزي ��ر املالي ��ة ،ووزي ��ر
ال�صناعة ،ووزير الكهرباء ،ووزير التجارة".

غالب ال�شابندر يكتب:

برنامج متوا�ضع نحو
�إ�صالح الأجهزة الأمنية
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�أو�س��اط �سيا�س��ية :الكرد ك�س��بوا اتفاق ًا بعدم تمرير الموازنة بالأغلبية
 بغداد /فرا�س عدنان
ا�ستبعدت اللجنة القانونية يف جمل�س النواب مترير املوازنة
خالل الأ�س ��بوعني املقبلني ،وحتدثت عن ا�س ��تمرار اخلالفات
مع �إقليم كرد�س ��تان ب�ش� ��أن التزاماته وحقوقه ،م�شرية �إىل �أن
هيئة الرئا�س ��ة ترف�ض عر�ض ��ها للت�ص ��ويت من دون الو�صول

�إىل تواف ��ق .وت�ؤك ��د �أط ��راف كردية ح�ص ��ول اتفاق �سيا�س ��ي
بع ��دم مترير املوازن ��ة بالأغلبية ،حمذرة من تكرار �س ��يناريو
قانون متوي ��ل العجز املايل .ويقول ع�ض ��و اللجنة القانونية
النائب �أ�س ��عد املر�ش ��دي ،يف حديث �إىل (امل ��دى) �إن "املوازنة
جاهزة للت�صويت منذ �أكرث من �أ�سبوع ،بح�سب ما ا�ستمعنا له
خالل اللقاءات املبا�ش ��رة مع اللجنة املالية" .وتابع املر�شدي،

�أن "رئا�س ��ة املجل� ��س ق ��د ج ��رى الطل ��ب منه ��ا بكتاب ر�س ��مي
حتديد موعد لعقد جل�س ��ة الت�صويت ،وكنا ن�أمل بح�صول ذلك
قب ��ل �أيام" .و�أ�ش ��ار �إىل �أن "هيئة الرئا�س ��ة كان لها ر�أي �آخر،
وتذرعت بوجود خالفات وم�ش ��كالت ب�ش� ��أن القانون ،ال�سيما
املتعلقة بالتزامات وحقوق �إقليم كرد�س ��تان .وبني املر�ش ��دي،
�أن "املوازنة ت�ش� � ّكل خطة اقت�ص ��ادية لدول ��ة ب�أكملها وينبغي

تنفيذه ��ا ب�أق ��رب وق ��ت ،وتعطيله ��ا ي�ش ��كل خمالفة وا�ض ��حة
لقانون الإدارة املالية" .ويرى املر�ش ��دي �أن "رئا�س ��ة املجل�س
ينبغي �أن ترتك اخليار للنواب� ،إما بالت�ص ��ويت على املوازنة
�أو رف�ض ��ها بالكامل �أو �إ�س ��قاط مواد منها واالتفاق على بديل
لها� ،أي �أن القرار الأخري يكون للربملان".
 التفا�صيل �ص2

اللجنة العليا تبقي الحظر ال�شامل ..وال�صحة ت�سجل �أعلى معدل �إ�صابات بكورونا
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت اللجن ��ة العليا لل�ص ��حة وال�س�ل�امة،
�أم�س ،ا�ستمرار احلظر ال�شامل �أيام اجلمعة
وال�سبت والأحد يف العراق.
وقررت اللجنة �أي�ض ًا ،ابقاء احلظر اجلزئي
بع ��د ال�س ��اعة الثامن ��ة م�س ��ا ًء �أي ��ام االثنني
والثالث ��اء واالربع ��اء واخلمي�س ،بح�س ��ب
بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه.
وذك ��رت اللجنة العليا لل�ص ��حة وال�س�ل�امة،
�أنه �س ��يتم تقييم املوقف الوبائي يوم الأحد
والتقرير ب�ش�أن حظر التجوال.
بالتزام ��ن م ��ع ذل ��ك ،اعلنت وزارة ال�ص ��حة
ت�س ��جيل � 5173إ�ص ��ابة جديدة ،و 25وفاة
بفايرو� ��س كورونا يف عموم العراق ،خالل
� 24س ��اعة املا�ض ��ية .ووفقا لبيان �صادر عن
الوزارة تلقت (املدى) ن�سخة منه ،انه و�صل
عدد اال�ص ��ابات الكلي يف عم ��وم البالد منذ
ب ��دء اجلائح ��ة واىل االن ،اىل 708951
ا�ص ��ابة ،بعدما �س ��جل العراق اليوم 5173

ا�صابة جديدة.
خالل ال�ساعات املا�ضية.
وو�ص ��لت ح ��االت ال�ش ��فاء الكل ��ي ،اىل و�أعلنت وزارة ال�ص ��حة والبيئ ��ة العراقية،
 ،646619بعدم ��ا تعاف ��ى � 3463شخ�ص ��ا الثالث ��اء ،ت�س ��جيل � 4690إ�ص ��ابة جدي ��دة،

و 30وف ��اة بفايرو�س كورون ��ا ،خالل الـ24
املا�ضية.
اىل ذل ��ك� ،أعلنت �أربيل� ،إغالق كافة منافذها
امل�ؤدي ��ة �إىل حمافظ ��ات و�س ��ط وجنوب ��ي
الع ��راق اعتب ��ار ًا م ��ن ال�س ��اعة  12من هذه
الليلة .وقال ��ت حمافظة �أربيل� ،إن حمافظة
�أربيل حتي ��ط كل املواطنني علم ًا ب�أن منافذ
حمافظ ��ة �أربي ��ل امل�ؤدي ��ة �إىل حمافظ ��ات
و�س ��ط وجنوبي العراق �س ��تغلق ،يف وجه
حرك ��ة التنقل ،اعتبار ًا من ال�س ��اعة  12من
منت�ص ��ف هذه الليلة .وا�ستثنى التو�ضيح،
تنق�ل�ات الوف ��ود الر�س ��مية احلكومي ��ة
والدبلوما�س ��يني والتحال ��ف ال ��دويل
ووكاالت الأمم املتح ��دة واملنظم ��ات ،م ��ن
منع التنقل.
و�أ�شار �إعالم حمافظة �أربيل يف تو�ضيحه
�إىل �أن قرار �إيقاف حركة التنقل عرب منافذ
حمافظ ��ة �أربي ��ل ،ال ي�ش ��مل حرك ��ة تنق ��ل
مواطن ��ي بقي ��ة حمافظات �إقليم كرد�س ��تان
من و�إىل �أربيل.

ر�شيد اخليون يكتب:

الم ِ�سيح َّية بالعراق..
َ
ً
ع�شرون قرنا بال انقطاع
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الدورة  71لمهرجان
برلين ال�سينمائي..
الأرقام االفترا�ضية
تتحدى

الزوراء يطمح بموا�صلة مالحقة
المت�صدر من بوابة الطلبة
 بغداد /حيدر مدلول
تنطل ��ق الي ��وم اخلمي� ��س مناف�س ��ات اجلولة
الثالث ��ة م ��ن مرحل ��ة الإي ��اب ل ��دوري الك ��رة
املمت ��از ب�إج ��راء ث�ل�اث مواجه ��ات قوية على
مالعب العا�ص ��مة بغ ��داد واملحافظات بغياب
اجلماه�ي�ر عن احل�ض ��ور يف املدرج ��ات منذ
يوم اخلام�س والع�ش ��رين من �ش ��هر ت�ش ��رين
الأول املا�ض ��ي للحفاظ على �ص � ّ�حة و�س�ل�امة
اجلمي ��ع يف ظ ��ل توا�ص ��ل انت�ش ��ار ّ
تف�ش ��ي
ال�س�ل�الة اجلدي ��دة م ��ن فايرو� ��س كورون ��ا
(كوفي ��د )19-يف الع ��راق من ��ذ ي ��وم الثالث
ع�ش ��ر م ��ن �ش ��هر �ش ��باط املا�ض ��ي و�أدى اىل
�إ�ص ��ابة � 4690شخ�ص� � ًا ووف ��اة  30يف �آخ ��ر
�إح�ص ��ائية يومي ��ة �ص ��ادرة م ��ن قب ��ل وزارة
ال�صحة العاملية.
ال�صحة بالتعاون مع منظمة
ّ
ّ
و�س ��يكون ملعب ال�ش ��عب الدويل م�سرح ًا يف

ال�س ��اعة الرابعة ع�ص ��ر ًا لديربي الكال�س ��يكو
التقليدي ال�ص ��امت الذي يجمع فريق الطلبة
لك ��رة الق ��دم ال�س ��ابع ع�ش ��ر يف الرتتي ��ب
بر�ص ��يد  17نقطة وم�ض ��يفه فري ��ق الزوراء
و�ص ��يف املت�ص ��در �ص ��احب النق ��اط  40يف
�أب ��رز مواجه ��ات الي ��وم الأول ال ��ذي يتط ّلع
منه الأخري اىل ا�س ��تعادة �س� � ّكة االنت�صارات
التم�س ��ك مبركزه احلايل
م ّرة �أخرى من �أجل
ّ
وتقليل ف ��ارق النقاط اىل  4ع ��ن فريق القوة
اجلوية املت�ص� �دّر الذي �س ��يح ُّل �ض ��يف ًا ثقي ًال
عل ��ى فري ��ق ال�ص ��ناعات الكهربائي ��ة الثام ��ن
ع�ش ��ر ال ��ذي ميل ��ك يف جعبت ��ه  19نقط ��ة يف
ال�س ��اعة الواح ��دة وخم�س ��ة و�أربع�ي�ن دقيقة
ظه ��ر غد اجلمع ��ة على ملعب نادي ال�ص ��ناعة
الريا�ض ��ي م�ستغ ًال النتائج ال�سلبية التي متر
بها كتيبة ح�سن �أحمد خالل اجلوالت ال�سبع
الأخرية.

سياسة
نائب يطلب طرح الخالفات
مع �إقليم كرد�ستان ب�شكل
علني على مجل�س النواب
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ً
اتفاقا بعدم مترير
�أو�ساط �سيا�سية :الكرد ك�سبوا
املوازنة بالأغلبية

 بغداد /فرا�س عدنان

ا�ستبعدت اللجنة القانونية
في مجل�س النواب تمرير
الموازنة خالل الأ�سبوعين
المقبلين ،وتحدثت عن
ا�ستمرار الخالفات مع �إقليم
كرد�ستان ب�ش�أن التزاماته
وحقوقه ،م�شيرة �إلى �أن
هيئة الرئا�سة ترف�ض
عر�ضها للت�صويت من دون
الو�صول �إلى توافق.
وت�ؤكد �أطراف كردية
ح�صول اتفاق �سيا�سي بعدم
تمرير الموازنة بالأغلبية،
محذرة من تكرار �سيناريو
قانون تمويل العجز المالي.

ويق ��ول ع�ضو اللجن ��ة القانونية النائب
�أ�سعد المر�شدي ،في حديث �إلى (المدى)
�إن "الموازن ��ة جاه ��زة للت�صوي ��ت من ��ذ
�أكثر م ��ن �أ�سب ��وع ،بح�سب م ��ا ا�ستمعنا
له خ�ل�ال اللقاءات المبا�ش ��رة مع اللجنة
المالية".
وتاب ��ع المر�ش ��دي� ،أن "رئا�سة المجل�س
ق ��د ج ��رى الطل ��ب منه ��ا بكت ��اب ر�سمي
تحدي ��د موع ��د لعق ��د جل�س ��ة الت�صويت،
وكنا ن�أمل بح�صول ذلك قبل �أيام".
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن "هيئة الرئا�س ��ة كان لها
ر�أي �آخ ��ر ،وتذرع ��ت بوج ��ود خالف ��ات
وم�ش ��كالت ب�ش� ��أن القان ��ون ،ال�سيم ��ا
المتعلق ��ة بالتزام ��ات وحق ��وق �إقلي ��م
كرد�ستان.
وبي ��ن المر�ش ��دي� ،أن "الموازن ��ة ت�ش ّكل

وفد كردي يف بغداد  ..ار�شيف
خط ��ة اقت�صادية لدول ��ة ب�أكملها وينبغي
تنفيذه ��ا ب�أق ��رب وق ��ت ،وتعطيله ��ا
ي�ش ��كل مخالفة وا�ضحة لقان ��ون الإدارة
المالية".
وي ��رى المر�ش ��دي �أن "رئا�س ��ة المجل�س
ينبغ ��ي �أن تت ��رك الخي ��ار للن ��واب� ،إم ��ا
بالت�صوي ��ت عل ��ى الموازن ��ة �أو رف�ضه ��ا
بالكام ��ل �أو �إ�سقاط م ��واد منها واالتفاق
عل ��ى بدي ��ل له ��ا� ،أي �أن الق ��رار الأخي ��ر
يكون للبرلمان".

و�أو�ض ��ح� ،أن "جل�س ��ات البرلم ��ان
م�ستم ��رة ،ورغ ��م �أن ��ه ل ��م يح� �دّد موعدا
لإق ��رار القان ��ون لغاي ��ة الآن ،ويمكن ان
ي�ض ّم ��ن القانون في جدول �أعمال �أي من
تلك الجل�سات".
ويجد المر�شدي� ،أن "مرور الوقت لي�س
ف ��ي �صال ��ح مجل� ��س الن ��واب� ،أو الكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة ،وكذلك الحكومة ،لأن الكثير
من االلتزامات المتعلقة بالجانب المالي
واالقت�صادي متوقفة على الموازنة".

وطالب المر�شدي بـ "طرح الخالفات مع
�إقليم كرد�ستان ب�شكل علني على مجل�س
النواب ،ويكون القول الف�صل في جل�سة
الت�صويت �سواء بالموافقة �أو الرف�ض".
وم�ض ��ى المر�ش ��دي� ،إل ��ى �أن "جمي ��ع
الم�ؤ�شرات تدل على عدم �إمكانية تمرير
القان ��ون خ�ل�ال الأ�سبوعي ��ن المقبلي ��ن،
ب�سبب ا�ستمرار الخالفات وعدم ات�ضاح
الر�ؤية ب�ش�أن الن�ص الخالفي".
من جانبه ،ذكر الع�ضو الآخر في اللجنة

النائ ��ب ح�س ��ن فدعم ،ف ��ي ت�صري ��ح �إلى
(الم ��دى) �أن "الخ�ل�اف م ��ا زال م�ستمر ًا
ب�ش� ��أن المادة المتعلق ��ة ب�إقليم كرد�ستان
ف ��ي الموازنة ول ��م ن�صل �إلى ح ��ل لغاية
الآن".
وتاب ��ع فدع ��م� ،أن "الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
ف ��ي بغداد تج ��د �أن الإقليم غي ��ر جاد في
ح ��ل الم�ش ��كالت النفطية ،فه ��و يريد �أن
يح�صل على كامل حقوقه من دون تنفيذ
االلتزامات".

التحالف الدويل ووزراء عراقيون
يحذرون من حرب �أهلية ت�شعلها الف�صائل

الم�ؤ�شرات تنذر بزيادة غير متوقعة

ال��ت��خ��ط��ي��ط :ال��ت�����ض��خ��م ال�����س��ن��وي ارت��ف��ع % 3.3

 بغداد /المدى
�أعلن ��ت وزارة التخطي ��ط� ،أم� ��س الأربع ��اء،
ارتف ��اع م�ؤ�شر الت�ضخم ل�شه ��ر كانون الثاني
بن�سبة  ،%0.9وال�سنوي بن�سبة .%3.3
وق ��ال المتحدث الر�سمي للوزارة عبد الزهرة
الهن ��داوي ،ف ��ي بيان تلق ��ت (الم ��دى) ن�سخة
من ��ه� ،إن "م�ؤ�ش ��ر الت�ضخم ال�شه ��ري لكانون
الثان ��ي الما�ضي ارتفع بن�سب ��ة  %0.9مقارنة
بال�شه ��ر ال ��ذي �سبق ��ه" ،مبين ��ا �أن "م�ؤ�ش ��ر
الت�ضخ ��م ال�سن ��وي ه ��و الآخر ارتف ��ع بن�سبة
 %3.3مقارن ��ة م ��ع نف� ��س ال�شه ��ر م ��ن ع ��ام
."2020
الفت ��ا ال ��ى ان م�ؤ�ش ��ر الت�ضخ ��م ارتف ��ع خالل

الفت ��رة من �شه ��ر ت�شرين الثاني ع ��ام ،2020
لغاي ��ة �شه ��ر كان ��ون الثان ��ي  ،2021بن�سب ��ة
.%4.2
و�أ�ض ��اف �أن "الزيادة التي ج ��اءت في �أ�سعار
�ص ��رف ال ��دوالر من ��ذ منت�ص ��ف �شه ��ر كانون
االول ع ��ام  2020ت�سبب ��ت بتخفي� ��ض قيم ��ة
العمل ��ة المحلي ��ة وارتف ��اع �أ�سع ��ار ال�سل ��ع
والخدمات لك ��ون �أغلب هذه ال�سل ��ع المحلية
هي م�ستوردة".
و�أ�ش ��ار الهن ��داوي �إل ��ى �أن "ارتف ��اع م�ؤ�ش ��ر
الت�ضخ ��م ال�شه ��ري لكان ��ون الأول ترك ��ز في
ارتفاع ق�سم ال�سل ��ع والخدمات ارتفاعا بلغت
ن�سبت ��ه  %2.1وذل ��ك ب�سب ��ب ارتف ��اع �أ�سع ��ار
الذهب في عموم العراق".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

بور�صة العراق
وتاب ��ع� ،أن "ق�سم ال�صح ��ة �شهد ارتفاعا اي�ضا
بن�سب ��ة  %1.3نتيج ��ة ارتف ��اع المجموع ��ة
الرئي�س ��ة للمنتجات والخدم ��ات الطبية التي
ت�شمل المنتج ��ات ال�صيدالنية كعالج ال�ضغط
وال�سك ��ر وارتفاع �أجرة الطبيب في العيادات
االهلي ��ة وارتفاع اجور خدمات الم�ست�شفيات
الأهلية".
و�أو�ض ��ح� ،أن "ق�سم ال�سكن �سجل ارتفاعا بلغ
 %1.4ب�سب ��ب ارتفاع مجموعة �إمدادات الماء
والكهرب ��اء ومجموع ��ة الوق ��ود ومجموع ��ة
االيج ��ار بنح ��و  ،"%0.2مبين� � ًا �أن "ق�س ��م
التعلي ��م �سجل ارتفاع ��ا اي�ضا نتيج ��ة ارتفاع
ق�س ��م الدرو� ��س الخ�صو�صي ��ة ف ��ي ع ��دد م ��ن
المحافظات".

املدير العام
غادة العاملي

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

و�أ ّكد الجه ��از� ،أن "ارتف ��اع الم�ؤ�شر ال�سنوي
ل�شهر كان ��ون الثاني مقارنة م ��ع نف�س ال�شهر
م ��ن كان ��ون الثان ��ي ع ��ام  2020ج ��اء نتيجة
ارتف ��اع ق�س ��م التب ��غ بن�سب ��ة  ،%11.2كما ان
ق�س ��م ال�سك ��ن �سج ��ل ارتفاع ��ا �سنوي ��ا ق ��دره
 ،%0.3و�سج ��ل ق�سم ال�صح ��ة ارتفاعا �سنويا
بلغ ."%13.6
وتاب ��ع �أن "ق�سم النقل �سج ��ل ارتفاعا �سنويا
بل ��غ  %9.7كما �سجل ق�سم االت�صاالت ارتفاعا
�سنوي ��ا بل ��غ  ،%5.8فيما �سجل ق�س ��م الترفيه
والثقاف ��ة ارتفاع ��ا بلغ ��ت ن�سبت ��ه ،%11.1
و�سج ��ل ق�سم الخدمات وال�سلع ارتفاعا بلغت
ن�سبته ."%13.7
وفي �سي ��اق مت�صل ،ك�شفت وزارة التخطيط،
ع ��ن اتفاق مبدئي م ��ع كرد�ستان عل ��ى مراقبة
الب�ضائع الم�ستوردة.
وق ��ال رئي� ��س الجه ��از المرك ��زي للتقيي� ��س
وال�سيطرة النوعية ف ��ي الوزارة ح�سين علي
داوود� ،إن "الإتف ��اق المبدئي يت�ضمن مراقبة
ال�سلع والب�ضائع من قبل مالكات الجهاز التي
�ستر�س ��ل هن ��اك ،ا�ضاف ��ة الى دخ ��ول مالكات
المناف ��ذ الحدودي ��ة وهيئة الجم ��ارك الى تلك
ال�سيطرات".
وا�ضاف ان "هذا االمر نوق�ش من قبل رئي�س
هيئ ��ة المناف ��ذ الحدودي ��ة خ�ل�ال لق ��اءات مع
م�س�ؤولي االقليم لالتفاق على العمل للمرحلة
المقبل ��ة" ،مبينا ان "تفا�صي ��ل هذا االتفاق لم
ت ��رد للجه ��از حت ��ى االن" .و�أعرب ع ��ن "امله
ف ��ي �أن يثمر االتف ��اق ،عن تمكي ��ن الجهاز من
مراقبة الب�ضائع الداخلة عبر منافذ االقليم".
واف�ص ��ح داوود ع ��ن "�شم ��ول جمي ��ع المنافذ
الحدودي ��ة البري ��ة والبحري ��ة والجوي ��ة في
البالد ،ب�آليات ه ��ذا البرنامج" ،منوها الى �أن
"عمليات الفح�ص لل�سلع الم�ستوردة تجري
وفقا للموا�صفات القيا�سية العراقية واعتماد
المعايير العالمية".

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

ون ��وّ ه� ،إل ��ى �أن "اجتم ��اع ق ��ادة الكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة ناق� ��ش �أم� ��س الأول الفق ��رة
المتعلق ��ة بحق ��وق �إقلي ��م كرد�ست ��ان
والتزامات ��ه ف ��ي الموازن ��ة ،ولك ��ن ل ��م
يتو�ص ��ل �إل ��ى ح ��ل ،و�أو�ص ��ى بتكثي ��ف
اللقاءات".
وي�ستر�س ��ل فدع ��م� ،أن "بق ��اء الموازن ��ة
به ��ذه الطريق ��ة م ��ن دون وج ��ود �إرادة
حقيقية في تمريرها يعني عدم تمريرها،
وهو �أمر ال يمك ��ن ال�سكوت عنه لأننا قد

دخلنا ال�شهر الثالث من هذا العام".
�إلى ذلك ،تتحدث النائبة عن كتلة الحزب
الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي خالدة خليل
ر�ش ��و ،ف ��ي ت�صريح �إل ��ى (الم ��دى) ،عن
مواق ��ف و�صفتها بـ "غي ��ر الوا�ضحة من
بع� ��ض ق ��ادة الكت ��ل ال�شيعي ��ة" ،و�أفادت
ب�أنه ��م "لم يتفقوا على ن�ص يحدد حقوق
والتزامات الإقليم".
وتوا�ص ��ل ر�ش ��و� ،أن "هن ��اك م ��ن يطلب
ت�سلي ��م � 460أل ��ف برميل يومي� � ًا ،و�آخر
ي�ص ��ر عل ��ى الت�سلي ��م الكامل ل ��كل ما يتم
ا�ستخراجه".
وبينت� ،أن "هذا الت�ضارب في المواقف،
وتعار�ض ��ه م ��ع االتف ��اق بي ��ن حكومتي
بغداد و�إقليم كرد�ستان المت�ضمن ت�سليم
� 250أل ��ف برميل هو ال ��ذي ي�ؤخر �إقرار
قانون الموازنة".
ولفت ر�ش ��و� ،إلى �أن "الخط� ��أ الذي وقع
ف ��ي مجل� ��س الن ��واب الع ��ام الما�ض ��ي
بتمري ��ر قان ��ون تموي ��ل العج ��ز المال ��ي
عندم ��ا ت ��م تمري ��ره بالأغلبي ��ة ال يمك ��ن
تكراره في الموازنة".
وك�شف ��ت ،عن "اتفاق بي ��ن الكتل ال�سيما
الرئي�سة داخل مجل�س النواب ب�أن يكون
تمرير الموازنة بالتواف ��ق للحفاظ على
اال�ستقرار ال�سيا�سي وعدم خلق خالفات
جديدة".
و�أك ��دت� ،أن "القان ��ون بحاج ��ة �إل ��ى
ح ��وارات مبا�ش ��رة م�ستم ��رة بي ��ن �إقليم
كرد�ست ��ان وبغ ��داد ،وتغليب لغ ��ة العقل
م ��ن �أج ��ل الو�ص ��ول �إل ��ى ن� ��ص توافقي
يمك ��ن من خالله تمري ��ر الموازنة ب�شكل
�سل�س وفي وقت قريب".
وانتهت ر�شو� ،إلى �أن "�إقليم كرد�ستان ال
يرغب في تعطيل قانون الموازنة ،وهو
نفذ جمي ��ع التزاماته و�أب ��دى اال�ستعداد
الكام ��ل للتع ��اون ،وننتظ ��ر م ��ن الطرف
الآخر �أن يوا�صل التفاهم".
وكان اجتم ��اع قد عقد �أم� ��س الأول لقادة
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة م ��ع رئا�س ��ة البرلمان
خ�ص� ��ص لمناق�ش ��ة ع ��دد م ��ن الملف ��ات
م ��ن بينه ��ا قان ��ون الموازنة لك ��ن لم يتم
التو�صل في ��ه �إلى اتفاق ب�ش� ��أن الخالف
مع �إقليم كرد�ستان.

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

 متابعة /المدى

قال موقع "ديفين�س وان" االميركي �إن
هناك مخاوف لدى كبار الم�س�ؤولين
الع�سكريين الأميركيين من �أن تدفع
الف�صائل الم�سلحة الدولة �إلى حرب
�أهلية داخلية .ونقل الموقع عن
الجنرال بول كالفرت ،قائد قوات
التحالف التي تقودها الواليات
المتحدة في �سوريا والعراق ،قوله:
"�أعتقد �أن هناك تهديدين رئي�سيين
للعراق في الوقت الحالي :الأول هو
الف�صائل المن�ضوية تحت راية الح�شد
ال�شعبي والثاني هو االقت�صاد .كالهما
بدون رقابة مما �سيقو�ض كل المكا�سب
التي تحققت ،في ر�أيي".
ويق ��ول "ديفين� ��س وان" �إن الف�صائل في العراق �أدت �إلى
�إحباط �صناع القرار الأميركيين والعراقيين.
ففي وا�شنطن ،تتلخ�ص الم�شكلة في �أن بع�ض الجماعات
الم�سلح ��ة تتلق ��ى الدع ��م والتوجي ��ه من طه ��ران من حين
لآخر .ويق ��ول م�س�ؤولون ع�سكري ��ون ومحللون بارزون
في المنطقة �إن الواقع �أكثر تعقيدا بكثير.
وبح�سب ما نقلت "ديفين� ��س وان" ،ف�إن كالفرت و�آخرين
يقول ��ون �إن الم�شكل ��ة الأكب ��ر ه ��ي �أن �سيط ��رة الحكومة
العراقية على الف�صائل الم�سلحة "�ضعيفة جدا".
ورغ ��م �أن بع� ��ض الف�صائ ��ل الرئي�س ��ة تتوحد ف ��ي �أهداف
م�شترك ��ة مثل �إخراج الق ��وات الأميركية من العراق ،فهي
منق�سمة ب�ش�أن م�س�ألة النف ��وذ الإيراني في العراق .وكان
ح�ش ��د العتب ��ات ق ��د ان�سحب م ��ن هيئ ��ة الح�ش ��د ال�شعبي

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

اعترا�ضا على �سيا�سات الف�صائل الأخرى.
وفي  6كان ��ون الثاني الفائت حذر وزي ��ر الدفاع العراقي
جمع ��ة عناد ،من ان ��دالع حرب �أهلية ف ��ي البالد ،وقال في
ت�صريح ��ات �صحفي ��ة �إن ا�سته ��داف المنطق ��ة الخ�ضراء،
و�س ��ط بغداد ،والبعثات الدبلوما�سية ق ��د يجر البالد �إلى
حرب �أهلية.
ونق ��ل الموقع ،ع ��ن كالفرت قوله ،من داخ ��ل مقر الجي�ش
الأميركي في بغداد" :من الوا�ضح لي وللأ�شخا�ص الذين
تحدث ��ت �إليهم (في الحكومة العراقية)� ،أن هناك قلقا فيما
يتعل ��ق باحتم ��االت ان ��دالع حرب �أهلي ��ة �شيعي ��ة داخلية
بي ��ن �أولئ ��ك المتحالفين مع �إي ��ران وغيرهم م ��ن ال�شيعة
القوميي ��ن" .و�أ�ض ��اف كالفرت �أنه لي�س هن ��اك �شك في �أن
�إي ��ران ت�سعى �إل ��ى "تحويل العراق �إلى دول ��ة بالوكالة"،
من خ�ل�ال محاولة الهيمن ��ة على الكت ��ل ال�سيا�سية وكذلك
الف�صائل الم�سلحة.
وي ��رى كالف ��رت �أن بع�ض ه ��ذه الف�صائل ي ��زداد قوة مثل
كتائ ��ب حزب الل ��ه ،على وج ��ه الخ�صو�ص ،الت ��ي "يمكن
�أن تتحول �إل ��ى وكيل لإيران يركز على المنطقة" بدال من
كونها منظمة تعمل فقط في العراق.
و�أ�ش ��ار كالف ��رت �إل ��ى �أنه حتى م ��ع تقلي�ص ع ��دد الجنود
الأميركيين في عهد ترامب �إلى  ،2500ف�إن التحالف لديه
الق ��درة على حماي ��ة القوات المتواجدة ف ��ي العراق .لكن
التهديد الأكبر يقف في وجه �شرعية الحكومة العراقية.
والخمي� ��س الما�ضي ،ا�ستهدفت �ضربات جوية في �شرقي
�سوريا من�ش� ��آت تابعة لجماعات مدعومة م ��ن �إيران ،ردا
على هجمات �صاروخية على �أهداف �أميركية في العراق،
ح�سبما ذكرت وزارة الدفاع (البنتاغون).
وت�أ�س�س ��ت ق ��وات الح�ش ��د ال�شعب ��ي ،وه ��ي عب ��ارة ع ��ن
جماع ��ات من الف�صائل الم�سلح ��ة ،ردا على �صعود تنظيم
داع�ش عام  ،2014وكان لها دور حا�سم في هزيمته.
وتم دمج بع�ض القوات في الم�ؤ�س�سات الأمنية العراقية،
بميزانية �سنوي ��ة قدرها  2.6مليار دوالر في عام ،2020
بينم ��ا يعمل البع� ��ض الآخ ��ر الآن خارج الحكوم ��ة لكنهم
يحتفظون بعالقات غير ر�سمية مع �شبكة الح�شد ال�شعبي.
وفي  ،2018فاز مر�شح ��ون يمثلون جماعات مختلفة من
الح�شد ال�شعبي بـ 48مقعدا في البرلمان العراقي.
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الهجوم حدث قرب
طريق التهريب بني
العراق و�سوريا

جماعات م�سلحة عربت عدة �سيطرات وق�صفت
"عني الأ�سد" ب�صواريخ �إيرانية معدلة

ا�ستخدم م�سلحون مجهولون طريقة جديدة الخفاء �صواريخ معدلة ا�ستهدفت قاعدة عين الأ�سد الع�سكرية التي
ت�ضم قوات �أميركية.
وجاء الهجوم بعد يوم واحد من ك�شف وزارة الدفاع االميركية (البنتاغون) عن مقاطع فيديو ُتعر�ض لأول مرة عن
ق�صف ايران للقاعدة قبل نحو عام.
 بغداد /تميم الح�سن

ف ��ي كان ��ون الثان ��ي  ،2020لهج ��وم
�صاروخي �إيراني ردا على مقتل القائد
ف ��ي الحر�س الثوري ،قا�س ��م �سليماني،
ب�ضرب ��ة �أميركي ��ة �أدت �إل ��ى مقتله قرب
مطار بغداد في الثالث من ال�شهر ذاته.
كما هددت ف�صائ ��ل م�سلحة بـ"العقاب"
عل ��ى �أث ��ار الق�ص ��ف الأميرك ��ي ،ال ��ذي
ا�ستهدف بنى تحتية تابعة لف�صائل في
�شرقي �سوريا.
وقالت حرك ��ة النجباء� ،إح ��دى ف�صائل
الم�سلح ��ة� ،إن العملي ��ة "ل ��ن تم ��ر
�أب ��د ًا دون عق ��اب ورد قا� � ٍ�س م ��ن قب ��ل
المقاومة ينا�س ��ب حجمها فهي لن تزيد
المجاهدي ��ن �إال ق ��وة و�صالبة وعزيمة
على الت�صدي للإرهاب ومواجهة قوات
االحتالل".
وردت الحكوم ��ة العراقي ��ة عل ��ى ل�سان
وزير الخارجية ف�ؤاد ح�سين الذي نفى
وج ��ود "مقاومة" ف ��ي الب�ل�اد بالقول:
"من الوا�ضح �إن م�شكلة ه�ؤالء لي�ست
باالنتم ��اء للع ��راق فق ��ط ولكنه ��م ال
يقر�أون التاريخ �أي�ض ًا".

ُ
و�ضربت �صباح �أم�س ،مااليقل عن ع�شرة
�صواري ��خ المع�سكر ال ��ذي ي�ضم �أكثر من
 7ت�شكيالت ع�سكري ��ة عراقية الى جانب
قوات التحالف �ضد "داع�ش".
وت ��دور �شك ��وك ح ��ول كيفي ��ة و�ص ��ول
ال�صواريخ الى م�سافة قريبة من القاعدة،
ومرورها بعدة �سيطرات �أمنية.
ويق ��ول م�صدر �أمن ��ي في غرب ��ي االنبار
لـ(الم ��دى) �إن "الهج ��وم وقع على طريق
مرور ارتال الف�صائل في منطقة القائم".
وقب ��ل �أ�سبوعي ��ن ك�شف ��ت (الم ��دى) ع ��ن
وج ��ود تبادل مري ��ب لل�شاحنات في منفذ
بي ��ن �سوريا والعراق غي ��ر م�سيطر عليه
من الحكومة.
وبح�سب الم�ص ��ادر القريبة من الحدود،
ف� ��إن ال�شاحن ��ات الت ��ي كان ��ت تحم ��ل
�صواري ��خ ،يعتق ��د ب�أنه ��ا نف�سه ��ا الت ��ي
ا�ستخدم ��ت ف ��ي �ض ��رب مط ��ار �أربي ��ل
والمنطقة الخ�ضراء في �شباط الما�ضي.
وكان ��ت الف�صائ ��ل الم�سلح ��ة ق ��د قف ��زت
ال ��ى ال�ص ��ورة ف ��ي الأنبار �إب ��ان عمليات
التحري ��ر ف ��ي  ،2016عل ��ى الرغ ��م م ��ن
اعترا�ض الم�س�ؤولين هناك.
وحر�ص ��ت تل ��ك الف�صائل ف ��ي وقت مبكر
م ��ن المع ��ارك �ض ��د "داع�ش" ب� ��أن يكون
له ��ا تواجد ق ��رب الحدود م ��ع �سوريا ،و
ماتزال �صاحبة النف ��وذ الأكبر في غربي
الأنبار.
�صواريخ معدّ لة

وي�ضي ��ف الم�ص ��در �أن "� 12صاروخ� � ًا
�ض ��رب القاعدة ف ��ي ال�ساع ��ة الثامنة من
�صب ��اح الأربع ��اء ،وا�ستخدم ��وا طريق ��ة
جديدة لإخفاء ال�صواريخ".
ووف ��ق الم�ص ��در �أن الجه ��ات المهاجمة،
ا�ستخدم ��ت �سي ��ارة نق ��ل كبي ��رة (لوري
ق�ل�اب) وو�ضع ��ت ال�صواري ��خ �أ�سف ��ل
ال�شاحن ��ة ،لمن ��ع ر�صده ��ا م ��ن طائ ��رات
المراقبة.

كيف دخلت ال�صواريخ؟

وت ��م الق�ص ��ف بوا�سط ��ة �صواري ��خ نوع
"ارا�ش" ،وهي �إيرانية ال�صنع ،ومعدلة
ع ��ن ن�سخة �صوراي ��خ "غ ��راد" الرو�سي
عي ��ار  ١٢٢ملم وي�صل مداها الى نحو ٤٠
كم.
وقب ��ل �أ�سبوع ك�شفت (المدى) عن وجود
قواعد لل�صواريخ تم ن�شرها من قبل �أحد
الف�صائ ��ل الم�سلح ��ة ،ق ��رب مدنية هيت،
بعد �ساعات م ��ن ق�صف وا�شنطن لكتائب

حزب الله في �سوريا.
وف ��ي نهاي ��ة  ،2019ق�ص ��فت وا�ش ��نطن
كتائ ��ب ح ��زب الله ف ��ي القائم ،وت�س ��بب
الهجوم حينها بمقتل  25عن�ص ��ر ًا ونحو
 50جريح ًا.
وج ��اء هجوم ي ��وم �أم�س ف ��ي وقت حرج
بالن�س ��بة للحكوم ��ة العراقي ��ة ،حي ��ث
ت�ستعد لال�ستقبال غد ًا الجمعة ،لأول مرة
بابا الفاتيكان ،الذي �أكد �أنه �سيذهب �إلى

المركز الكاثوليكي :زيارة البابا ت�شجع
الم�سيحيين على التم�سك ب�أر�ضهم
 ترجمة  /حامد �أحمد
خ�ل�ال لق ��اء الباب ��ا فران�سي�س باملرج ��ع الدين ��ي الأعلى
علي ال�سي�ست ��اين يف النجف ف�إن زيارته �ستحمل جانب
م ��ن املقرر �أن يحل الباب ��ا فران�سي�س يف العراق اجلمعة �أهمي ��ة الرتابط ب�ي�ن الأدي ��ان و�ستكون فر�ص ��ة للحوار
املقبلة ك�أول زيارة يقوم بها رئي�س الكني�سة الكاثوليكية الدين ��ي املتبادل بني الإ�سالم وامل�سيحية والذي �سي�صب
للفاتي ��كان لبل ��د يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط ابتل ��ي بح ��روب ذلك يف م�صلحة البلد وم�ستقبله.
و�أزم ��ات على مدى فرتة طويلة من الزمن .الزيارة التي وحتم ��ل زي ��ارة الباب ��ا للع ��راق من جان ��ب �آخ ��ر �أهمية
�ست ��دوم لأربعة �أيام �ست�أخذ احل�ب�ر الأعظم لعدة مواقع رمزي ��ة مل�سيحي ��ي ال�ش ��رق الأو�س ��ط الذي ��ن ت�ض ��رروا
يف العراق.
�أي�ض� � ًا من نزاع ��ات �إقليمية وعدم ا�ستق ��رار �سيا�سي يف
�ستحم ��ل الزيارة طاب ��ع الت�ضامن مع الع ��راق والطائفة بل ��دان خمتلف ��ة يف املنطق ��ة .وكان الباب ��ا ق ��د �أعرب يف
امل�سيحي ��ة في ��ه التي عانت كثري ًا م ��ن انتهاكات مور�ست منا�سب ��ات خمتلفة �سابق ًا ع ��ن قلق ��ه �إزاء الأو�ضاع التي
�ضدهم على �أيدي م�سلحي تنظيم داع�ش الإرهابي.
يعي�شها امل�سيحي ��ون يف ال�شرق الأو�سط ،وقال يف �أحد
الأب رفع ��ت ب ��در ،مدي ��ر املرك ��ز الكاثوليك ��ي للدرا�سات املنا�سب ��ات �أن ��ه هو وق ��ادة كاثولي ��ك �آخرون ل ��ن يقبلوا
ق ��ال "�سيعمل الباب ��ا خالل زيارته للع ��راق على ت�شجيع ب�شيء خط�أ "بت�صور �شرق �أو�سط بدون م�سيحيني".
الطائف ��ة امل�سيحي ��ة يف البل ��د الت ��ي عان ��ت م ��ن حروب وو�صف ��ت احلكومة العراقية الزي ��ارة املرتقبة على �أنها
وا�ضطه ��اد على التم�س ��ك ب�أر�ضهم وع ��دم املغادرة وذلك تاريخي ��ة وتبعث بر�سال ��ة �سالم .وقال رئي� ��س الوزراء
خالل زيارته للمناطق امل�سيحية يف �سهل نينوى".
م�صطفى الكاظمي يف عبارات له م�ؤخر ًا عن هذا احلدث
و�أ�ضاف بدر بقوله "�سيبعث البابا بر�سالة �سالم وحوار بقول ��ه "زي ��ارة الباب ��ا �ست�ساه ��م يف تعزي ��ز اال�ستقرار
وتع ��اون بني جمي ��ع ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سي ��ة يف البلد والأخوة يف العراق وبقية املنطقة".
والت ��ي تدعو لإعادة بناء دولة عراقية قوية بعد �سنوات بعد �أكرث من ث�ل�اث �سنوات على �إحلاق الهزمية بداع�ش
م ��ن حروب �صعب ��ة ونزاعات طائفية ،وذل ��ك ال�سرتجاع يف البلد يف كانون الأول عام  ،2017وما يزال العراق
روح الأم ��ل بني جميع العراقي�ي�ن خ�صو�ص ًا ال�شباب من ي�شهد هجمات و�أحداث �أمنية تعكر �صفوه.
�أجل م�ستقبل �أف�ضل".
بطري ��ارك الكني�س ��ة الكاثوليكي ��ة الكلداني ��ة للع ��راق
بع ��د �أن كان تعدادهم قبل الغ ��زو الأمريكي للعراق  1,5الكاردين ��ال ،لوي� ��س �ساك ��و قال "�إنه ��ا زي ��ارة تاريخية
ملي ��ون ن�سمة ف�إن �أع ��داد امل�سيحيني املتبقي ��ة الآن تقدر وا�ستثنائي ��ة وذلك لأنها ت�أتي يف ظروف �صعبة يعي�شها
م ��ا ب�ي�ن  200,000اىل  300,000فق ��ط  .الطائف ��ة البل ��د واملنطقة �أي�ض ًا .البابا مل ي� ِأت حلل جميع امل�شاكل،
الكلداني ��ة ت�ش ��كل ن�سب ��ة  80%م ��ن ب�ي�ن الطوائ ��ف ولكن زيارته حتمل مع ��اين الت�ضامن والوقوف بجانب
امل�سيحية الأخرى يف الب�ل�اد والبالغ عددها  14طائفة .العراقيني".
وهن ��اك  110كنائ� ��س كلدانية عرب مناط ��ق خمتلفة من وخالل ال�سنوات الأخرية عانى م�سيحيو منطقة ال�شرق
العراق.
الأو�سط م ��ن عواقب اال�ضطراب ��ات الأمنية وال�سيا�سية
وزي ��ر العالقات اخلارجي ��ة للفاتي ��كان الكاردينال ،بيرت خ�صو�ص� � ًا يف العراق و�سوريا ولبن ��ان ،حيث تناق�صت
وبارول�ي�ن ق ��ال يف حدي ��ث ملوق ��ع الفاتي ��كان ني ��وز بان �أع ��داد امل�سيحي�ي�ن يف العراق اىل م ��ا دون 300,000
زيارة البابا لها �أهمي ��ة للكني�سة وال�شعب العراقي الذي �أل ��ف �شخ� ��ص فق ��ط بع ��د �أن كان تعداده ��م  1.5مليون
مر بظروف �صعبة طويلة.
ون�ص ��ف امللي ��ون قب ��ل الغ ��زو ع ��ام  ،2003يف ح�ي�ن
وق ��ال الكاردين ��ال بارولني "نح ��ن نعرف ب ��ان الكني�سة تناق�صنت �أعداد امل�سيحيني يف �سوريا ليرتاجع من 2.3
عان ��ت كث�ي�ر ًا يف الع ��راق مم ��ا �أج�ب�ر ذل ��ك كث�ي�ر ًا م ��ن ملي ��ون م�سيح ��ي قبل احل ��رب الأهلي ��ة اىل  1.9مليون
امل�سيحي�ي�ن اىل مغ ��ادرة الع ��راق لبل ��دان �أخ ��رى .له ��ذا فق ��ط� .أما يف لبنان التي ت�ضم �أك�ب�ر جتمع للم�سيحيني
ال�سب ��ب ف�إن الكني�س ��ة بحاجة لدعم الباب ��ا لي�شجع �أبناء يف املنطق ��ة والذي ي�شكل ثلث تعداد �س ��كان البلد البالغ
الطائف ��ة على البق ��اء وكذل ��ك �أن يعزز بزيارت ��ه اجلهود عددهم  6.8مليون ن�سمة ،ف ��ان البالد قد �شهدت م�ؤخر ًا
الت ��ي تبذل لإع ��ادة �إعمار البلد واملناط ��ق التي ت�ضررت تقدمي �أكرث من � 380,000أل ��ف م�سيحي طلب ًا للهجرة
�أثناء احلرب".
منذ التفجري املميت الذي ح�صل يف مرف�أ بريوت.
و�أ�ش ��ار وزي ��ر العالق ��ات اخلارجي ��ة للفاتي ��كان �أن ��ه من
عن :كالف نيوز وفاتيكان نيوز

العراق لأنه "ال يمكن �أن يُخذل العراقيين
مرة ثانية".
وذك ��رت خلي ��ة الإع�ل�ام الأمن ��ي التابعة
للحكوم ��ة� ،أن ق�ص ��ف قاعدة عين الأ�س ��د
الجوية لم يوقع �أية خ�سائر.
وقال ��ت الخلي ��ة ،ف ��ي بي ��ان �أم� ��س10" :
�ص ��واريخ ن ��وع غ ��راد �س ��قطت �ص ��باح
اليوم الأربع ��اء ،على قاعدة عين الأ�س ��د
الجوي ��ة ،دون خ�س ��ائر تذك ��ر" ،كا�ش ��فة

الآلية التي اطلقت ال�صواريخ على قاعدة الأ�سد �أم�س
�أنه "ت ��م العثور على من�ص ��ة �إطالق هذه ت�ست�ضيف ق ��وات التحال ��ف ،في حوالي
ال�ساعة � 7:20صباحا (بتوقيت العراق).
ال�صواريخ".
والحق ًا ،ت�سربت معلومات عن �إن متعاقد ًا وغرد ماروتو على توتير قائ ًال" :القوات
مدني� � ًا يعم ��ل م ��ع التحالف توف ��ي جراء العراقي ��ة تقود التحقي ��ق� .سيتم الإعالن
�أزمة قلبية �إثر الهجوم ال�صاروخي ،فيما ع ��ن مزيد م ��ن المعلوم ��ات عندما ت�صبح
متاحة".
لم تت�أكد جن�سيته حتى الآن.
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م ق ��وات التحالف
تهديدات �سابقة
الدولي ،واين ماروتو� ،إن � 10ص ��واريخ
ا�س ��تهدفت قاع ��دة الأ�س ��د الجوي ��ة التي وكان ��ت القاعدة الع�سكري ��ة قد تعر�ضت،

وح ��دث الهج ��وم ،بح�س ��ب نائ ��ب ع ��ن
الأنب ��ار ،ف ��ي منطق ��ة تبع ��د نح ��و  7كم
جنوب ناحية البغ ��دادي التي يقع فيها
مع�سكر عين الأ�سد.
وا�ض ��اف النائ ��ب نعي ��م الكع ��ود ف ��ي
ات�ص ��ال م ��ع (الم ��دى) �إن "ال�صواريخ
انطلقت من منطقة البيادر ،وفي منطقة
زراعية وفيها عدد من المنازل".
وا�ستغ ��رب الكع ��ود وهو ع�ض ��و لجنة
الأم ��ن ف ��ي البرلمان في كيفي ��ة و�صول
تل ��ك ال�صواريخ رغم وجود ال�سيطرات
الأمنية.
ورج ��ح النائ ��ب �أن يك ��ون �إدخ ��ال تلك
ال�صواري ��خ ت ��م بطريقي ��ن�" :إم ��ا �أنه ��ا
دخل ��ت بتواط�ؤ جه ��ات �أمني ��ة� ،أو �إنها
دخل ��ت ب�صفته ��ا �أ�سلحة �شرعي ��ة تابعة
لجهة ع�سكرية معينة".

بغداد ومو�سكو تناق�شان م�شاركة ال�شركات الرو�سية في م�شاريع النفط والغاز العراقية
 بغداد  /املدى
ك�ش ��ف وزي ��ر الطاق ��ة الرو�س ��ي ،نيك ��والي
�شوجلين ��وف ،يف ت�صريح ��ات �أدىل بها خالل لقاء
�أج ��راه عل ��ى قن ��اة "رو�سي ��ا  "24التلفزيونية� ،أن
رو�سي ��ا والع ��راق ناق�شتا م�س�أل ��ة م�شاركة �شركات
رو�سي ��ة جدي ��دة يف م�شاري ��ع النف ��ط والغ ��از يف
العراق.
وقال �شوجلينوف� ،إن "التعاون مع العراق يتطور

بنجاح ،اليوم يف املحادثات ،ناق�شنا ق�ضايا تو�سيع
التعاون ،مب ��ا يف ذلك م�شاركة ال�ش ��ركات الأخرى.
با�ستثن ��اء تلك ال�شركات الكبرية الت ��ي تعمل حالي ًا
يف العراق (ل ��وك �أويل) و(غاز بروم) ،وغريها من
ال�شركات التي تبدي اهتمام ًا مب�شاريع النفط".
وكان وزي ��ر النف ��ط العراقي� ،إح�س ��ان عبد اجلبار
�إ�سماعي ��ل ،ق ��د �أك ��د يف ت�صريحات �سابق ��ة لوكالة
"�سبوتني ��ك" �أن العالق ��ة مع �شرك ��ة "لوك �أويل"
متمي ��زة ،ول ��وك �أويل تدي ��ر �أحد �أه ��م احلقول يف

العراق وهو حقل غرب القرنة" ،م�شري ًا �إىل وجود
عق ��ود ا�ستك�شاف وتطوير م ��ع �شركتني رو�سيتني
هما "لوك �أويل" و"با�شنفط".
و�أ�ش ��اد الوزير بالنتائج التي �أت ��ت من التعاون مع
�شركة "لوك �أوي ��ل" يف جمال اال�ستك�شاف ،م�ضيف ًا
�أن هن ��اك اتفاق ًا على خطط التطوي ��ر �أي�ض ًا ،م�شدد ًا
عل ��ى "اهتمام الع ��راق بتطوير العالق ��ات مع "لوك
�أوي ��ل" ب�سب ��ب القيم ��ة امل�ضاف ��ة الت ��ي �أحدثتها يف
الرقعة اال�ستك�شافية ويف حقل غرب القرنة".

متحف المو�صل يتج ّهز لفتح �أبوابه من جديد في 2023
 متابعة  /املدى
قبل ح ��وايل �ستة �أعوام ،د ّم ��ر تنظيم داع�ش
الكن ��وز الأثرية يف متح ��ف املو�صل الثقايف
(�شم ��ايل الع ��راق) وحط ��م املنحوت ��ات
الآ�شورية التاريخية.
ويف الذك ��رى ال�سنوي ��ة ال�ساد�س ��ة للهج ��وم
الإرهاب ��ي ،ر�ص ��د موق ��ع ""Artnet
املتخ�ص� ��ص ب�أخب ��ار الفن ��ون والآث ��ار ،يف
تقرير له� ،أعم ��ال البناء داخل املتحف نا�شر ًا
جمموع ��ة من ال�صور الت ��ي تظهر املحاوالت
الفنية لإنقاذ الإرث التاريخي.
وقال ريت�ش ��ارد كورين ،ع�ض ��و يف م�ؤ�س�سة

"�سميث�سونيان" الأمريكية وكان من �أوائل
الذي ��ن زاروا املتحف بعد حتري ��ره�" :أتذكر
امل ��رة الأوىل التي ق�ضيتها هن ��اك ،لقد كانت
منطقة حرب كاملة".
و�شارك ��ت "�سميث�سوني ��ان" يف اجله ��ود
املحلي ��ة والدولي ��ة للو�ص ��ول �إىل الأ�ض ��رار
الت ��ي حلق ��ت باملتح ��ف و�إج ��راء �إ�صالحات
طارئ ��ة والقي ��ام ب�أعم ��ال ال�صيان ��ة ال�شاملة
الالزمة لإع ��ادة فتح املتح ��ف للجمهور يوم ًا
ما.
و�أ�ض ��اف كورين" :كانت ه ��ذه كارثة ثقافية
هائلة يف بلد يعت�ب�ر �أحد م�صادر احل�ضارة،
لكل من ال�شرق والغرب".

واعت�ب�ر �أن "داع� ��ش فع ��ل ما مل يفعل ��ه �أحد،
لأن املتح ��ف �أو املواق ��ع الثقافي ��ة الأخرى مل
يك ��ن له ��ا �أي �أهمي ��ة ع�سكري ��ة ،التنظيم كان
يدمر البنية التحتية املدنية ،وي�سلب النا�س
�أ�سلوب حياتهم".
ويف ه ��ذا ال�سي ��اق ،ذك ��ر التقري ��ر �أن �أعمال
الرتميم بد�أت بتوثيق الأ�ضرار وجمع الأدلة
ولك ��ن بع ��د كل ه ��ذه ال�سن ��وات ال ي ��زال من
ال�صعب تقييم حال ��ة املتحف ومل يتم حتديد
ما مت تدمريه �أو نهبه بال�ضبط.
ولف ��ت �إىل "�إنق ��اذ ع ��دد كب�ي�ر م ��ن التح ��ف
واملقتني ��ات عل ��ى ي ��د العامل�ي�ن يف املتح ��ف
الذين قاموا بنقلها عرب النهر �إىل نينوى".

�إعـــــالنات
منا�شدة

تناش��د الس��يدة (جنالء حمزة عباس) من س��كنة محافظة
لضمها إلى
بغداد ،الس��يد وزير العمل والشؤون االجتماعية،
ّ
املس��تفيدين من الرعاية االجتماعية ،كونه��ا منفصلة عن
زوجها ،وترعى أبنتها وتسكن مع والدتها وليس لهما ُمعيل.

وت�شم ��ل خطة �إعادة �إعم ��ار املتحف ،تركيب
�شبك ��ة �ص ��رف �صح ��ي جدي ��دة� ،إ�ص�ل�اح
اجلدران والأر�ضي ��ات وال�سقف ،وا�ستكمال
العم ��ل عل ��ى بن ��اء خمت�ب�ر ترمي ��م ملعاجل ��ة
الأ�شياء التالفة واملنحوتات.
وت�سببت عمليات الإغالق الوبائي يف تباط�ؤ
العمل خالل الع ��ام املا�ضي ،ولكن يف ال�شهر
املا�ضي ،نظم املتح ��ف معر�ض ًا م�ؤقت ًا لأعمال
فنان حملي يف قاع ��ة اال�ستقبال امللكية التي
مت ترميمها جزئي ًا ،بح�سب التقرير.
ولفت التقرير �إىل �إمكانية فتح �أبواب املبنى
الرئي� ��س للمتح ��ف للزائري ��ن م ��رة �أخ ��رى
بحلول عام .2023

فقدان جواز �سفر
فق��د من��ي ج��واز الس��فر
البريطاني باس��م (شيماء
محم��د حس��ن) واملرق��م
( .. )511041325يرجى على
م��ن يعث��ر عليه تس��ليمه
الق��رب مركز ش��رطة ..مع
التقدير
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):

الكاردينال لوي�س �ساكو يف لقاء ح�صري مع (
زيارة البابا فران�سي�س �ستجعل العراق منفتح ًا على جميع الدول
� شخ�صية الفرد العراقي معتدلة وميالة �إىل املدنية واحلكم املدين
ع�شي��ة و�صول البابا فرن�سي�س �إىل العا�صم��ة بغداد نهار يوم غد
َبر الأعظم للع��راق ،حتدث
اجلمع��ة ،وه��ي الزي��ارة الأوىل َ
للح� رَ
نيافة الكاردينال مار لوي���س روفائيل �ساكو ،عن وجود مفاج�آت
يف اللق��اء الذي يجمع البابا باملرجع الديني علي ال�سي�ستاين يوم
ال�سبت املقبل ،متوقعا دع��وة االخري لزيارة الفاتيكان ا�ستعدادا

لتوقي��ع وثيقة الأخوة الإن�سانية .و�أو�ضح بطريرك الكلدان يف
العراق والعامل يف لقاء مو�سع مع (املدى) ان زيارة احلرب الأعظم
ت�أتي لبناء الثق��ة وال�صداقة والت�سامح م��ع كل الأطياف ،كا�شفا
ع��ن قي��ام جمعيات خريي��ة كن�سية بتق��دمي امل�ساع��دة لإعادة
بناء الكنائ�س املهدمة يف مدينة املو�صل.

 حاوره /حممد �صباح  ...عد�سة :حممود ر�ؤوف

 يف البدء ن�س� ��ألكم ع ��ن �أهداف و�أبعاد
ه ��ذه الزي ��ارة التاريخي ��ة لقدا�س ��ة الباب ��ا
فرن�س ��ي�س �إىل الع ��راق يف ظ ��ل الظروف
الأمنية وال�صحية غري امل�ستقرة؟

�إىل الكني�سة ،و�أي�ضا نحن يف حوار معهم
ب�شكل م�ستمر.

 ه ��ل تت�ص ��ورون �أن م ��ن �أبع ��اد ه ��ذه
الزي ��ارة �أنه ��ا ت�أت ��ي نتيج ��ة ال�سته ��داف
املكون امل�سيحي وهجرتهم من العراق؟

�إن البابا فرن�سي� ��س �صرح عن �أهمية هذه
الزيارة التاريخية ،و�أنه ك�إن�سان وقيادي
يف املجتم ��ع الب�ش ��ري� ،أح ��ب �أن يك ��ون
قريب ��ا م ��ن املوجوع�ي�ن العراقي�ي�ن الذين
تعر�ض ��وا ل�ل��أذى يف ال�سن ��وات املا�ضية،
�إ�ضاف ��ة �إىل �أن الع ��راق بل ��د حم ��وري يف
املنطق ��ة ،ويع ��د �أر�ض ��ا مقد�س ��ة لك ��ون �أن
نبي الل ��ه �إبراهيم انطلق منه ��ا مع العديد
م ��ن الأنبياء .وتع ��ود �أبعاد ه ��ذه الزيارة
حل ��ث �أق ��دم جماع ��ة م�سيحي ��ة يف ار� ��ض
الرافدين ،للبق ��اء والتو�ص ��ل وبناء الثقة
م ��ع كل العراقي�ي�ن ،ف�ضال عن �أنه ��ا ر�سالة
لدول �سوريا ولبنان واليمن و�إيران ولكل
دول املنطقة للعي�ش ب�سالم و�أمان.

 رغ ��م امل�آ�سي والتهمي� ��ش واال�ضطهاد
ال ��ذي تعر�ض ل ��ه �أبن ��اء املك ��ون امل�سيحي
طيل ��ة الف�ت�رة املا�ضي ��ة ،كي ��ف تعي�ش ��ون
وترتقب ��ون حالي ��ا للحظ ��ات االنتظ ��ار
ملج ��يء �أو ا�ستقب ��ال الباب ��ا يف �أول زيارة
ل�شخ�صي ��ة ديني ��ة بابوي ��ة مهم ��ة �إىل البلد
الذي ولد فيه �أبو الأنبياء �إبراهيم؟

نع ��م �إن امل�سيحي�ي�ن م�س ��رورون كث�ي�را
من ه ��ذا احل ��دث امله ��م والكب�ي�ر ،ولديهم
احلما�س ��ة للزي ��ارة ،وتكاد تك ��ون اللحظة
املفرح ��ة الوحيدة لن ��ا بعد الع ��ام ،2003
وهي خط ��وة لدعمهم بع ��د معاناتهم التي
تعر�ض ��وا لها جراء الأحداث االخرية على
ال�ساحة العراقي ��ة .ان البابا يحمل ه ّم كل
امل�سيحي�ي�ن والعراقيني ،وزيارته �ست�سهم
يف خل ��ق وئام بني �أبن ��اء ال�شعب العراقي
الواح ��د ،وتدع ��و ملغ ��ادرة كل امل�ش ��كالت
واخلالف ��ات ،والت�أكي ��د عل ��ى الهوي ��ة
العراقية اجلامعة لكل الأديان والطوائف
والقوميات ،وتنبذ الطائفية والتفرقة بني
كل الأديان .وما �أفرحنا حقا الرتحيب من
قب ��ل امل�سلمني بق ��دوم قدا�ست ��ه �إىل ار�ض
النهري ��ن ،م ��ن خ�ل�ال الأنا�شي ��د وال�صور
والبو�س�ت�رات .نع ��م ،ه ��ي زي ��ارة تهم كل
�أطياف ال�شعب العراقي من دون ا�ستثناء،
وه ��ي حافز للمك ��ون امل�سيح ��ي للبقاء يف
هذه الأر� ��ض املقد�سة ،واالهم من هذا كله
عملية الرتميم لل�شوارع والأزقة حت�ضريا
للقاء املرتقب.

 ر�أيك ��م بالن�سب ��ة لال�ستع ��دادات
احلكومية وال�شعبي ��ة ال�ستقبال البابا يف
العا�صم ��ة بغ ��داد على خمتل ��ف الأ�صعدة،
واق�ص ��د هن ��ا اال�ستع ��دادات الأمني ��ة
واللوجت�سية الأخرى؟

نع ��م ،كم ��ا �أ�سلف ��ت للت ��و� ،إن الرتحي ��ب
واحلما�س ��ة ل ��دى �أبن ��اء ال�شع ��ب العراقي
مبختل ��ف �أطياف ��ه ومكونات ��ه� ،أده�شتن ��ا
جميع ��ا .ففي بغداد نالح ��ظ اال�ستعدادات
احلكومية وال�شعبي ��ة قائمة طوال الوقت
ومتمثلة ب�إعادة تعبي ��د ال�شوارع وت�أهيل
الأبني ��ة والأزق ��ة .ويف حمافظ ��ة النجف
التي له ��ا رمزية معينة ،هي الأخرى بد�أت
تتح�ضر لهذا احلدث التاريخي املهم بن�شر
الالفت ��ات والأع�ل�ام الفاتيكاني ��ة و�ص ��ور
البابا فرن�سي�س ،والكتابات املختلفة .وما
الحظت ��ه يف مدينة املو�صل وا�ستعداداتها
م�شاب ��ه لباقي امل ��دن .يف حمافظة ذي قار
قامت احلكوم ��ة املحلية ب�إنارة مدينة �أور
التاريخية للم ��رة الأوىل ،وجهزت من�صة
وقاع ��ة كب�ي�رة ال�ستقب ��ال ال�صحفي�ي�ن.
�إن تل ��ك اال�ستع ��دادات تع�ب�ر ع ��ن طبيع ��ة
�شخ�صي ��ة الف ��رد العراقي ب�أن ��ه �شخ�صية
منفتح ��ة ومعتدل ��ة بعي ��دة ع ��ن التط ��رف
وميال ��ة �إىل املدني ��ة واحلك ��م املدين .هذه
املواق ��ف ر�أيته ��ا يف �أفع ��ال الكث�ي�ر م ��ن
النا�س �أثناء اللقاء بهم ومن امل�سلمني على
وجه التحديد كانوا فرحني بهذه الزيارة،
وهنا �إذا ت�سمح يل �أريد �أن �أحتدث و�أركز
ع ��ن نقطة يف غاي ��ة الأهمية ،ه ��ي �أن هذه
املواقف مته ��د لعودة الكثري من املهجرين
الذين م ��ن املمكن �أن يعي ��دوا بناء الوطن

�إن الزي ��ارة م ��ن �ضم ��ن �أهدافها ق ��د تكون
مل�ساندة املكون امل�سيحي وجميع املكونات
العراقي ��ة للبق ��اء يف العراق ودع ��وة لكل
العراقي�ي�ن للمحافظة على التنوع الن هذا
التن ��وع الديني املوج ��ود يف العراق غري
موج ��ود يف دول كثرية ،فهذه الف�سيف�ساء
يجب املحافظة عليها.

 دعن ��ي �أ�س�ألك ��م يف ه ��ذه املنا�سب ��ة عن
�أو�ض ��اع املك ��ون امل�سيح ��ي حالي ��ا بع ��د
تعر�ضه ��م �إىل التهج�ي�ر والتهمي� ��ش مم ��ا
ا�ضطرهم �إىل مغادرة العراق؟

�إن املك ��ون امل�سيح ��ي ب ��ات مهم�ل�ا ،ولوال
الكني�سة مل يتبق �أي م�سيحي يف العراق،
وا�ض ��رب لك ��م مث�ل�ا �أن ع ��دد م�سيحي ��ي
العراق و�ص ��ل �إىل مليون ون�صف املليون
قب ��ل الع ��ام � ،2003أم ��ا الي ��وم فتعدادهم
اقل من ذل ��ك بكثري� ،إذ ي�صل لقرابة ن�صف
امللي ��ون مواطن م�سيحي (ب�ي�ن � 400ألف
�إىل � 500أل ��ف) ،يف احلقيق ��ة ال توج ��د
�إح�صائية دقيقة عن العدد حاليا لكن الذين
غادروا العراق �إىل �أوروبا ودول اجلوار
�أعدادهم كب�ي�رة ب�سبب ظروف اال�ضطهاد
والتهج�ي�ر واخلط ��ف واال�ستح ��واذ على
بيوته ��م يف بغ ��داد وباق ��ي املحافظ ��ات
العراقي ��ة الأخرى ،يف بغ ��داد وحدها عدد
امل�سيحي�ي�ن يكاد ي�ص ��ل �إىل مليون تقريبا
يف فرتة من الفرتات� ،أين هم الآن؟.

البابا ي�صل �إىل بغداد يف متام ال�ساعة الثانية بعد ظهر يوم اجلمعة ،و�سيكون يف ا�ستقباله
رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي يف مطار بغداد الدويل ،ثم بعدها �سينتقل �إىل
الق�صر اجلمهوري ويكون يف ا�ستقباله رئي�س اجلمهورية برهم �صالح ومئة وخم�سني
�شخ�صية عراقية متنوعة من �سيا�سيني ورجال دين و�شيوخ ع�شائر ونخب ثقافية.
بخرباته ��م ،ولنا يف �إقلي ��م كرد�ستان مثل الك ��رادة مقاب ��ل امل�س ��رح الوطن ��ي ،طبعا

الرجوع �إىل بغ ��داد لتوديعه بحفل خا�ص

يحت ��ذى به يف عودة اغلب املهاجرين بعد �سيكون م ��روره يف �شاع ال�سعدون و�سط يف العا�صم ��ة بغ ��داد يوم االثن�ي�ن ،اي �أن  ه ��ل كان يف ني ��ة ا َحل� رََب� الأعظم توقيع
العام  ،2003حيث متكنوا من بناء مدنهم العا�صم ��ة .يف الي ��وم الث ��اين (ال�سب ��ت) الباب ��ا �سيبق ��ى يف العا�صم ��ة بغ ��داد ملدة وثيقة مع املرجع الديني علي ال�سي�ستاين
على غرار ما حدث مع �شيخ الأزهر؟
بطريق ��ة ح�ضاري ��ة ،وانقل لك ��م ولقرائكم �سيغ ��ادر �إىل مدين ��ة النجف للق ��اء املرجع ثالثة �أيام.
الك ��رام ،من باب الطرف ��ة� ،أن �أهايل بغداد الدين ��ي ال�سيد عل ��ي ال�سي�ست ��اين ،ومنها

بات ��وا يطالب ��ون ب�إطالة زي ��ارة البابا من �إىل مدين ��ة �أور للقاء م ��ع ممثلي الديانات  م ��ا املعن ��ى واله ��دف م ��ن لق ��اء الباب ��ا
اجل قيام الدوائ ��ر املعنية بزيادة عمليات يف الع ��راق و�أداء ال�ص�ل�اة .وبع ��د ذل ��ك فران�سي� ��س باملرج ��ع ال�سي ��د عل ��ي
يوجه ر�سالته للجميع ،ثم يعود �إىل بغداد ال�سي�ستاين؟
الإعمار والبناء.
 ماه ��و جدول زيارة الباب ��ا املرتقبة �إىل
الع ��راق ،و�إن �سمحت ��م نطل ��ب ب�ش ��يء من
التف�صي ��ل �إن �أمك ��ن لك ��م ذل ��ك ب ��دءا م ��ن
و�صوله حتى مغادرته بغداد ؟

املق ��رر لو�ص ��ول الباب ��ا �إىل العا�صم ��ة
بغ ��داد ،وكم ��ا خمط ��ط ل ��ه ه ��و يف مت ��ام
ال�ساع ��ة الثاني ��ة بع ��د ظهر ي ��وم اجلمعة،
و�سيك ��ون يف ا�ستقبال ��ه رئي� ��س جمل� ��س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي يف مط ��ار
بغ ��داد ال ��دويل ،ث ��م بعده ��ا �سينتق ��ل �إىل
الق�ص ��ر اجلمهوري ويك ��ون يف ا�ستقباله
رئي� ��س اجلمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح ومئة
وخم�س�ي�ن �شخ�صي ��ة عراقي ��ة متنوعة من
�سيا�سي�ي�ن ورج ��ال دين و�شي ��وخ ع�شائر
ونخب ثقافية .و�سيوج ��ه البابا بعد كلمة
ترحي ��ب رئي� ��س اجلمهوري ��ة ر�سال ��ة �إىل
ال�سيا�سي�ي�ن العراقيني �سي�ش ��دد فيها على
�أهمي ��ة الإ�ص�ل�اح وال�س�ل�ام واال�ستقرار،
والت�أكي ��د عل ��ى املواطن ��ة والعدال ��ة ،ث ��م
�سيلتق ��ي برج ��ال امل�سيحي�ي�ن يف كني�س ��ة
�سي ��دة النج ��اة ،بعد ذلك �سيتج ��ه �إىل مقر
�إقامت ��ه يف �سف ��ارة الفاتي ��كان يف منطق ��ة

�إن مكتب املرجع الديني
ال�سي�ستاين نفى وجود
توقيع وثيقة مع البابا،
�إن العمل على هكذا وثيقة
يتطلب عمال كبريا ،رمبا
الظروف غري مهي�أة حاليا
لتوقيع مثل هكذا وثيقة بني
ال�سيد والبابا.

لإقام ��ة القدا�س يف كني�سة م ��اري يو�سف
ظه ��را بح�ض ��ور م�س�ؤول�ي�ن حكوميني مع
مئ ��ة وخم�سني �شخ�صي ��ة م�سلم ��ة (دينية
و�سيا�سي ��ة وع�شائري ��ة) ،ث ��م يتج ��ه نحو
اربيل يوم الأحد و�إىل نينوى.

 ماه ��ي الإمكاني ��ة الت ��ي �سيذه ��ب �إليها
الباب ��ا يف مدين ��ة املو�ص ��ل حتدي ��د ًا الت ��ي
تعي� ��ش و�ضع ًا �صعب ًا بع ��د اجتياح داع�ش
وحتريرها؟

بع ��د و�صول ��ه �إىل اربي ��ل �سينتق ��ل �إىل
املو�ص ��ل بطائ ��رة هيليكوب�ت�ر� .ست�شم ��ل
زيارت ��ه املو�ص ��ل القدمي ��ة (ال�ساح ��ل
الأمي ��ن) والذه ��اب �إىل �أرب ��ع كنائ� ��س
مهدمة وحتديدا كني�سة الطاهرة لل�سريان
الكاثولي ��ك ،كن�سية ال�سريان االرثذوك�س،
وكن�سي ��ة الأرم ��ن ،وكني�س ��ة الكل ��دان.
بع ��د ذلك التوج ��ه �إىل �سه ��ل نينوى وقرة
قو� ��ش للقاء م ��ع امل�سيحيني الذي ��ن عادوا
�إىل بيوته ��م ،ث ��م يعود جم ��ددا �إىل اربيل
لإقام ��ة القدا�س يف احد مالعب املدينة ،ثم

�إن اللق ��اء �سي�ؤكد على الأخ ��وة الب�شرية.
الباب ��ا كت ��ب ر�سال ��ة "كلن ��ا �إخ ��وة" وهذا
ال ��كالم لل�سي ��د امل�سي ��ح يف �إجني ��ل متى،
و�أي�ض ��ا يف الإ�سالم �أن الإم ��ام علي يقول
"�أخ لك يف الدين ونظري لك يف اخللق"،
وان �سماح ��ة ال�سيد عم ��ل بو�سرتا و�ضع
�صورت ��ه مع البابا مع غ�ص ��ن الزيتون مع
حمامة ال�سالم مع و�ضع عبارة "انتم جزء
منا ونح ��ن جزء منكم"� .إن هذه العبارات
تدل على الأخوة .رمبا بعد اللقاء �سيكون
هن ��اك ت�صريح �أو موق ��ف م�شرتك للت�أكيد
عل ��ى العي� ��ش امل�ش�ت�رك ب�ي�ن امل�سيحي�ي�ن
وامل�سلمني.

 بحكم قربكم من البابا هل هناك ر�سالة
معينة يحاول �إي�صالها �إىل ال�سي�ستاين؟

�إن مكت ��ب املرجع الديني ال�سي�ستاين نفى
وج ��ود توقيع وثيقة م ��ع البابا� ،إن العمل
على هكذا وثيقة يتطلب عمال كبريا ،رمبا
الظروف غ�ي�ر مهي� ��أة حالي ��ا لتوقيع مثل
هكذا وثيقة بني ال�سيد والبابا.

ال مل يك ��ن كذلك ،لكن م ��ا ا�ستطيع قوله �إن
هذا اللقاء ه ��و الأول من نوعه لبناء الثقة
وال�صداقة بني الطرفني حتى تتحول هذه
الثق ��ة �إىل لقاءات �أخرى لإب ��رام مثل هذه
الوثيقة املوقعة مع �شيخ الأزهر م�ستقبال.

� أتعتق ��دون �أن البابا �سيوجه دعوة �إىل
ال�سي�ستاين لزيارة الفاتيكان؟
كل �شيء ممك ��ن ووارد احل�صول يف هذه

� إذن رمب ��ا تك ��ون هذه الزي ��ارة كبادرة
�أوىل م ��ن �أج ��ل التوقي ��ع عل ��ى وثيق ��ة نبذ
الطائفي ��ة والكراهي ��ة يف الف�ت�رات املقبل ��ة
خ�صو�ص ��ا ونح ��ن نتكل ��م ع ��ن وج ��ود
ني ��ة بتوجي ��ه دع ��وة لل�سي�ست ��اين لزي ��ارة � أي ��ن بي ��وت ه� ��ؤالء الذي ��ن غ ��ادروا
الع ��راق ،هل ا�ستحوذت عليها الع�صابات
الفاتيكان؟
نعم �ستك ��ون مثل هكذا دع ��وات ،ما ن�أمله واملجاميع امل�سلحة؟
م�ستقب�ل�ا ه ��و التوقي ��ع عل ��ى الوثيقة يف
الف�ت�رات املقبل ��ة على غرار م ��امت التوقيع
علي ��ه م ��ع الأزه ��ر لتوحي ��د ال�صف ��وف
واملواقف.

الزي ��ارة او اللق ��اء ،لك ��ن العم ��ر وجائحة  ه ��ل تتوقع ��ون �إج ��راء م�ؤمت ��ر �صحفي
كورون ��ا ق ��د يكون ��ان م�شكل ��ة تعرقل مثل م�شرتك بينهما؟

هك ��ذا توجهات او نواي ��ا ،وبالتايل ممكن حت ��ى ه ��ذه اللحظ ��ة ال يوج ��د م�ؤمت ��ر
حدوث مفاج�آت يف هذه الزيارة او اللقاء� .صحف ��ي ،و�إمنا �سيقت�ص ��ر املو�ضوع على
اخ ��ذ ال�ص ��ور الفوتوغرافي ��ة ،وت�صوي ��ر
 م ��اذا تق�ص ��دون باملفاج� ��آت ،ه ��ل فيديوي ال تطول مدته عن دقيقة واحدة.

�أوكد لكم �أن عملية اال�ستحواذ على بيوت
امل�سيحي�ي�ن ج ��اءت م ��ن قب ��ل �أ�شخا� ��ص
معين�ي�ن �أو جماعات حتمل ال�سالح� ،إال �أن
احلكومة غ�ي�ر قادرة عل ��ى �أن تعمل �شيئا
�أم ��ام هذه امل�شكل ��ة احلقيقي ��ة لإعادة هذه
البي ��وت �إىل مالكيها احلقيقيني ،والقب�ض
عل ��ى اجلن ��اة وت�سليمهم للق�ض ��اء لينالوا
جزاءهم� ،إ�ضافة �إىل ذلك �أن هناك �أكرث من
�ألف ومائتي م�سيحي قتل خالل ال�سنوات
املا�ضية.

 م ��اذا ع ��ن ع ��دد الكنائ�س الت ��ي هدمت
بالإم ��كان �إن �سمحت ��م التو�ضي ��ح لن ��ا عن
*مل ��اذا مل تك ��ن يف الربوتك ��ول زي ��ارة وخربت والتي مت اال�ستيالء عليها ؟
هذه املفاج�أة؟
هن ��اك  58كني�س ��ة فج ��رت يف بغ ��داد
م ��ا اق�ص ��ده باملفاج�أة ه ��و من املمك ��ن �أن خم�ص�صة للقاء ب�شخ�صية �سنية دينية؟

تكون هن ��اك دعوة موجهة م ��ن البابا �إىل
ال�سيد ال�سي�ستاين لزيارة الفاتيكان للقاء
ب ��ه �أو قد يك ��ون هن ��اك ت�صري ��ح م�شرتك
في ��ه فتوى م�شرتكة يتبناه ��ا كل من البابا
وال�سي�ست ��اين لنب ��ذ الكراهي ��ة والعن ��ف
والدعوة للت�سامح والعي�ش الكرمي بعيدا
عن كل اخلالفات والتطرف.

نع ��م �أود �أن �أو�ض ��ح �أن الباب ��ا �سب ��ق وان
زار الأزه ��ر يف الفرتات ال�سابقة وكما هو
مع ��روف �أن الأزهر ميثل املك ��ون ال�سني،
وان ال�سن ��ة له ��م اهتم ��ام كب�ي�ر بزي ��ارة
الأزه ��ر وال ��ذي وقع ��ت يف حينه ��ا عل ��ى
وثيقة لنبذ الكراهية والدعوة �إىل ال�سماح
يف �أبو ظب ��ي مع الباب ��ا فرن�سي�س ،ف�ضال
عن وج ��ود �شخ�صيات �سني ��ة كبرية متت  ه ��ل �سيق ��وم الباب ��ا بت�ب�رع لإعم ��ار
دعوته ��ا �إىل الق�ص ��ر اجلمه ��وري وكذل ��ك الكنائ�س املهدمة؟
هن ��اك جمعي ��ات خريي ��ة كن�سي ��ة ب ��د�أت
بتقدمي م�شاري ��ع لإعادة بناء الكنائ�س يف
مدينة املو�صل وامل�ساهمة باعمارها.
وكرك ��وك ونين ��وى وغريه ��ا م ��ن امل ��دن
واملحافظات قبل جم ��يء ع�صابات داع�ش
واحتاللها لبع�ض املناطق واملدن ،ومتكنا
من ترمي ��م ق�سم من ه ��ذه الكنائ�س وق�سم
�آخ ��ر مل ُنع ��د ترميمها وبناءه ��ا حتى هذه
اللحظة مع �شديد الأ�سف.

�أوكد لكم �أن عملية اال�ستحواذ على
بيوت امل�سيحيني جاءت من قبل
�أ�شخا�ص معينني �أو جماعات حتمل
ال�سالح� ،إال �أن احلكومة غري قادرة
على �أن تعمل �شيئا �أمام هذه امل�شكلة
احلقيقية لإعادة هذه البيوت �إىل
مالكيها احلقيقيني ،والقب�ض على
اجلناة وت�سليمهم للق�ضاء لينالوا
جزاءهم� ،إ�ضافة �إىل ذلك �أن هناك �أكرث
من �ألف ومائتي م�سيحي قتل خالل
ال�سنوات املا�ضية.

 م ��ا ه ��ي �أمنياتك ��م م ��ن ه ��ذه الزي ��ارة،
ور�سالتك ��م الت ��ي حتب ��ون توجيهه ��ا
للعراقيني بهذه املنا�سبة؟

م ��ا نتمن ��اه هو ا�ستثم ��ار العراقي�ي�ن لهذه
الزي ��ارة التاريخي ��ة للخ ��روج م ��ن ه ��ذه
القوقع ��ة والأزم ��ة ،وان ه ��ذه الزي ��ارة
�ستجع ��ل م ��ن الع ��راق بل ��دا منفتح ��ا على
جمي ��ع الدول ،وم ��ا اعلم ��ه �أن هناك 350
�صحفي ��ا �سريافق ��ون الباب ��ا م ��ا يعن ��ي �أن
الع ��راق �سينفتح عل ��ى كل العامل من خالل
ه ��ذه الزي ��ارة الت ��ي �ست�شج ��ع ال�سياحة،
وبالت ��ايل نحن م ��ع بناء دول ��ة مدنية الن
الدين غري قادر عل ��ى بناء دولة معا�صرة،
الن الدي ��ن ل ��ه مب ��ادئ ثابت ��ة ،وال�سيا�سة
متحرك ��ة ،و�أوروبا مل تتقدم �أال بعد ف�صل
الكني�سة عن الدولة.

إعالنات

العدد ( )4888ال�سنة الثامنة ع�شرة  -اخلمي�س (� )4آذار 2021
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

�إعـــالن
تعلن الشركة العامة لتسويق
االدوية واملستلزمات الطبية عن
إعالن ملحق رقم ( )1للمناقصة
العامة ( )Med – 6 – 2020 - Cوالذي
يتضمن متديد موعد غلق ليكون
 2021/3/14بدال ً من 2021/3/11
والذي مت اإلعالن عنها على موقعنا
www.kimadia.iq

وزارة التجارة
ق�سم العقود العامة

 تقدمي واحدة او اكثر من الش��هادات االتية (ش��هادة تأسيس الش��ركة /عقد التأسيس/النظامالداخلي للش��ركة  /عقد ش��راكة ان وجد مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تسجيل الشركات في
وزارة التجارة).
 تقدمي اعمال جتارية مماثلة من ( )3-1للسنتني األخيرتني مع تقدير اقيامها. احلسابات اخلتامية (أ -امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املاليآلخر سنتني ويجب ان يكون معدالتها رابحة.
 -يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة آلخر سنتني تسبق األزمة املالية لعام .2014

يسر قسم العقود العامة في وزارة التجارة دعوة الشركات العراقية املسجلة في هيئة االستثمار
الوطنية أو املديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة واملعادن املش��اركة في مناقصة
لتجهي��ز مادة زيت زهرة الش��مس بكمية ( )8000طن ثمانية ال��ف طن  %5±كحد ادنى من املنتج
احمللي العراقي حصرا ً وحس��ب املواصفات املعتمدة لدى الش��ركة العامة لتج��ارة املواد الغذائية
والكمية النهائية س��تكون حس��ب خيار املش��تري وان يكون الدفع بطريق��ة (الدفع النقدي) مع
مالحظة ما يأتي:
 على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االستفس��ار عبرالبري��د االلكتروني ل��وزارة التجارة  /مكتب الوزير /قس��م العقود العامة عل��ى العنوانني التاليني
( ) high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iqخ�لال فترة االعالن من تاريخ (2021/3/8
لغاية  )2021/3/15الساعة  8:00صباحا ً بتوقيت العراق /بغداد ولغاية الساعة  2:00ظهرا بتوقيت
العراق /بغداد.
 س��يتم انعق��اد مؤمت��ر خ��اص لالجاب��ة على استفس��ارات املش��اركني ف��ي املناقص��ة بتاريخ(( )2021/ 3/15مبكتب الوزير  /قس��م العقود العامة في مقر الوزارة الكائن في بغداد  /املنصور /
قرب بناية معرض بغداد الدولي  /قاطع مبنى مكتب الوزير)

 يجب ان يقدم ممثل الشركة تخويل رسمي باملراجعة وفق القانون. تتحمل الشركة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نشر اإلعالن. يتوجب على الش��ركات الراغبة بشراء شروط املناقصة (الوثيقة القياسية) تقدمي طلب حتريريالى العنوان احملدد في ش��روط املناقصة بعد دفع مبلغ ( )500,000دينار "خمس��مائة إلف دينار غير
قابلة للرد.
 يتم وضع العطاءات في صندوق العطاءات الى العنوان اآلتي (اس��تعالمات مكتب الوزير الكائنفي بغداد  /املنصور  /قرب بناية معرض بغداد الدولي  ،قاطع مبنى مكتب الوزير) في موعد أقصاه
(الساعة  10:00صباحا ً بتوقيت العراق  /بغداد من يوم الثالثاء املصادف  2021/3/16وتكون العروض
نافذة للرد لغاية  )2021/3/23وفي حالة تقدمي مدة نفاذية أقل سيتم استبعاد العطاء.
 يق��دم العط��اء ف��ي ظرف مغلق ومخت��وم مثبت عليه اس��م ورقم املناقصة ويت��م وضعه فيصندوق العطاءات في اس��تعالمات مكتب الوزير ،وان العطاءات املتأخرة س��وف ترفض ،وس��يتم
فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي (مكتب
الوزي��ر  /اس��تعالمات مكتب الوزي��ر في بغداد  /املنص��ور  /قرب بناية معرض بغ��داد الدولي) ليوم
الثالثاء املصادف  2021/ 3 /16الساعة  10:00صباحا ً بتوقيت بغداد /العراق.
 على مقدم العطاء ملئ القسم الرابع من الوثيقة القياسية ويقدم ورقيا" ومختوم باخلتم احليللش��ركة مقدمة العطاء وفي حال عدم التزامه مبا تتطلبه الوثيقة القياس��ية بالقس��م الرابع
منها فأنه سيتم استبعاده.
 على مقدم العطاء أن يجهز جدوال ً مش��ابها ً للمواصفات الفنية املنصوص عليها في القس��مالس��ادس من الوثيقة القياس��ية إليضاح كيفية تطابقها مع املواصفات املطلوبة باإلضافة إلى
ملئ احلقل (د) في جدول قائمة السلع وجدول التسليم في القسم املشار إلية أعاله .
 يتم تقدمي منوذج من مادة زيت زهرة الش��مس بكمية ( )10عبوات يثبت عليها العالمة التجاريةوكاف��ة التأش��يرات باإلضافة الى غالف كارتوني ف��ارغ لتعبئة مادة زيت زهرة الش��مس ومطبوع
عليها كافة التأش��يرات املطلوبة في ش��روط املناقصة ومتثل هذه النماذج الكمية التي س��يتم
التعاقد عليها وتكون اإلحالة مشروطة بنجاح فحص ذلك النموذج في مختبرات املشتري.
مالحظات
 ان الوزارة غير ملزمة بأوطأ العطاءات. إذا ص��ادف ي��وم غل��ق املناقصة عطلة رس��مية في الع��راق ،فيعتبر اليوم التال��ي موعدا لغلقاملناقصة.
 باإلم��كان أيج��اد اإلع�لان عل��ى املوق��ع االلكترون��ي لل��وزارةwww.mot.gov.iq :و www.iitp.mot.gov.iq

رقم املناق�صة 2021/2 :
رقم التبويب 351 :
تاريخ االعالن 2021/ 3 / 4 :

اعــــالن

 -متطلبات التاهيل املطلوبة :

تق��دمي تامين��ات اولي��ة مبوجب خطاب ضم��ان او صك مص ّدق او س��فتجة (على ان ي��رد الصك او
السفتجة طي كتاب رسمي من الشركة مقدمة العطاء ويرفق مع العطاء ويذكر فيه ان الصك
او الس��فتجة هو تأمينات اولية تخص املناقصة) لصالح الش��ركة العامة لتجارة املواد الغذائية
صادرة من مصرف معتمد في العراق حصرا ً وفقا ً للش��روط البنك املركزي العراقي بنسبة  %1من
مبلغ العطاء ويتم ذكر اسم ورقم املناقصة في التأمينات املقدمة على ان تكون التأمينات االولية
نافذة ملدة ( )35يوم ابتداءا ً من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاءات.
يرفق مع العطاء امل�ستم�سكات التالية:

 يقدم العطاء موقّع ومختوم (النسخة االصلية). ارفاق وصل شراء املناقصة (النسخة االصلية). ذك��ر العنوان الكامل للش��ركة (رقم الهات��ف ,البريد االلكتروني ,النقاط الدالة لس��كن املديراملف��وض للش��ركة) ألغ��راض املراس�لات ضمن املواعي��د احملّددة في ش��روط املناقص��ة (الوثيقة
القياس��ية) على إن يتم إش��عار جهة التعاقد بأي تغيير يطرأ على عنوان الش��ركة خالل ( )7أيام
من تاريخ حصوله.
 البطاقة املوحدة او هوية األحوال املدنية. كت��اب عدم ممانعة من الهيئ��ة العامة للضرائب معنون الى وزارة التج��ارة حصريا ً ونافذ لغايةنهاية العام احلالي.
 بطاقة سكن. -هوية غرفة التجارة للتجار نافذة.

جمهورية العراق
وزارة النفط
�شركة م�صايف ال�شمال  /م�صفى ال�صمود (�ش.ع)

ثالثا /ال�شروط العامة :

مدير ق�سم العقود العامة
يف وزارة التجارة

Republic of Iraq
Ministry of Oil
North Refineries Company

�إعالن مناق�صة ا�ستريادية عامة
Advertisement of public Foreign Bid

تعلن شركة مصافي الشمال (ش.ع) احدى تشكيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االستيرادية املرقمة ( ، )97210006املدرجة تفاصيلها أدناه فعلى
الراغبني باالشتراك ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية مراجعة موقع الشركة الكائن في محافظة صالح الدين  /قضاء بيجي  /االستعالمات اخلارجية
 /جلنة فتح العطاءات ،الستالم نسخة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة مقابل مبلغ قدره ( )100.000فقط مائة ألف دينار عراقي غير قابل للرد
إال في حال إلغائها او تغيير أسلوب تنفيذها ويتم تسليم العطاءات قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق  2021/3/30وفي حال صادف
يوم الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق في أول يوم دوام رسمي يلي تاريخ العطلة أو احلظر ويتحمل من حتال بعهدته املناقصة أجور نشر اإلعالن
والرسوم القانونية.
Northern Refineries Company (S.A.A.), one of the formations of the Iraqi Ministry of Oil, announces the general import tender (97210006), its details are
listed below. Those wishing to participate who have the legal conditions must review our company website located in Salah aI-Din - Baiji - External
inquiries - Bid Opening Committee to receive a copy From the table of specifications and required documents for an amount of (100,000) only one
hundred thousand Iraqi dinars, which are not refundable except in the event of canceling the tender or changing the method of its execution. the bids
should be delivered before One o'clock PM. On Tuesday (30 /3 /2021) and in case the a/m, closing day was An official holiday, so the closing date
shall be on the first official working day following the date of the holiday or the ban, and whoever is entrusted with the tender shall bear the fees for
publishing the advertisement and the legal fees.

* ميكن االطالع على كافة الوثائق املطلوب ارفاقها مع العطاء والشروط التعاقدية ،من خالل الرجوع الى الفقرتني ( 7و )8من التعليمات اخلاصة مبقدمي العطاءات لعقود جتهيز
السلح اخلاصة وضمن مرفقات املناقصة أعاله على موقع شركتنا على االنترنت https://nrc.oil.gov.iq
* Please to access information on (required documents and contractual conditions) by reviewing the items (7,8) of (Special Instructions for Bidders) of Bid's
documents A/M which posted on our website: https://nrc.oll.gov.ig
قا�سم عبد الرحمن ح�سني
املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة

آراء وأفكار
قناطر

الحياة والموت في �صورة
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ال َم ِ�سيح َّية بالعراق ..ع�شرون قرن ًا بال انقطاع()5-3
ال�سلطنة العثمان َّية
في ظل َّ

 طالب عبد العزيز
ال �أظ � َّ�ن عريان ال�سيد خلفَّ ،
ال�شاعر كان �صادقا يوم
م�شتتات البا ْل ،و�أنف�ضهنْ ْ
نف�ض وال
علي
ِ
قال ":يلتمّن َّ
چن ��ي" .فقد عا� ��ش ومات مث ��ل كل العراقيني ،مهموم ًا
بح�سِّ ��ه ال�سيا�سي والوطني واالجتماع ��ي �أي�ض ًا .وال
�أراه يف ه ��ذه �إال �أن ��ه كتب مرثي ًة لن ��ا جميع ًا ،بل نحن
نكت ��ب ونقول �أك�ث�ر من مرثي ��ة لبع�ضن ��ا ك ّل يوم ،يف
ال�صباحات الت ��ي ت�شرق ال�شم�س فيها ،ويف امل�ساءات
حي ��ث تغي ��ب ،كل واح ��د منا يق ��ول ل�صاحب ��ه مرثية،
باختالف ال�صوغ واالداء
�أتران ��ا مطمئن�ي�ن لبع�ضنا بقولن ��ا�( :صباح اخلري)؟
ب ��كل يقني ،ال �أرى فيها �إال تفتيت� � ًا يائ�س ًا للخوف الذي
يُ�ضم ��ره النهار لنا ،ومثلها حني نقول( :م�ساء اخلري)
(�شلون ��ك� ،إن �شاء الله خري) وعبارات �أخر ،هي بذات
املعن ��ى ،كلها تر�شح خماوف مم ��ا �سيقع ،هناك �شعور
�شب ��ه قاطع ،بفجيع ��ة ما �سيقع ،فحي ��اة العراقي تنتجُ
املخاوف ،وت�ستثن ��ي امل�سرات .ك ّل الذين ي�س�ألون عن
�أحوالن ��ا� ،أو ن�س� ��أل عن �أحوالهم يعرف ��ون معنى الر ِّد
التقلي ��دي (احلمد لله� ،أنا بخري) نحمده على (اخلري)
�إذا بقين ��ا يوم ًا واح ��د ًا �أحياء ال �أك�ث�ر� ،أي حياة و�أيّ
خ�ي�ر؟ ترى ،م ��اذا عن ق ��ادم الأيام ،وقائم ��ة املخاوف
طويلة ،ال تبد�أ بال�صباح وال تنتهي يف امل�ساء.
نح ��ن نح ��زن �أك�ث�ر مما يح � ُّ�ق لن ��ا ،ونفرح �أق� � َّل مما
خ�ص� ��ص لن ��ا ،مع �أن القاع ��دة والفط ��رة ال تقول بذلك
 .ع�ب�ر الهاتف ،نت�ص ��ل ببع�ضنا ال حلاج ��ة �إمنا لن�ؤكد
حياتنا ،ولنق ��ول للآخر ،ب� َّأن يوم ًا �آخ َر م َّر دون موت،
وال نح ��دد هي�أة املوت� ،إذ ،ق ��د ال يكون خلو املنزل من
ال�سمن موت ًا� ،أو �سقوط قذيفة قربنا موت ًا �آخر ،فنحن
َّ
نربك �سلم الأولويات يف احلياة واملوت ،مثلما ،نربك
�سل ��م املباهج والأفراح ،فق ��د يكون تخ ��رج �أحد �أبناء
الأ�س ��رة يف اجلامع ��ة �أمر ًا عابر ًا ،ب ��ل وجميء مولود
جدي ��د للبي ��ت حدث� � ًا ال معنى ل ��ه ،ذلك ،لأنن ��ا �أ�صبحنا
خارج ترتيب الأحزان واملباهج.
يعلل بع�ض (امل�ؤمنني) مثل هذه بقوله� ":ألي�ست هذه
�س ّنة احلي ��اة ،الطم�أنين ��ة واخلوف من �ش� ��أن الرب؟"
وي�ضي ��ف ب� �� َّأن الإن�سان ملق ��ى يف احلي ��اة وال يعرف
ع ��ن م�صريه �شيئ� � ًا وو .يا ترى ،ملاذا نح ��ن اال�ستثناء
الوحي ��د ب�ي�ن العامل�ي�ن؟ من ق ��ال ب�أنن ��ا يج ��ب � ْأن نظل
�أ�س ��ارى الرع ��ب يف املدونات؟ ومل ��اذا ال ندرك املعاين
احلقيقية لوجودنا؟
هن ��اك م ��ن ي�س ��وّ ر حدائقن ��ا العامة ب�ص ��ور رموزه،
معني
ويُ�ص� � ُّر عل ��ى �إبقائها مفزع� � ًة اىل الأب ��د ،ال لأنه ٌّ
مب ��ا فعل ��وا ،وم ��ا كانوا علي ��ه ،ومات ��وا �أو قتل ��وا من
�أجله� ،إمنا ليمرر �سبب ًا م ��ن �أ�سباب وجوده ،ونفوذه،
وقدرته ،وحجم كي� ��س ماله ،عرب ال�صورة هذه ،حيث
يحر� ��ص عل ��ى �إقامته ��ا يف ال�ساحة وال�ش ��ارع ،هناك،
م ��ن ي�س ��وّ ق اخل ��وف ليحي ��ا �سعي ��د ًا مبا عن ��ده .يف
املدين ��ة التي �أعي�ش ي�ستبدل �أبنا ُء �أحد املتوفني �صور
والده ��م ،كلم ��ا �أزال ��ت ال�شم� � ُ�س مالحم ��ه ،ويجددون
هي�أت ��ه ب�أكرث م ��ن ثوب ،مل يكن بط�ل ً�ا ،ومل يقع �شهيد ًا
يف ح ��رب ،لكنه ��م ي�ص� � ّرون عل ��ى ت�سويق ��ه بح�س ��ب
رغبته ��م� .إذا كانت املباهج واالح ��زان ن�سبي ًة بح�سب
املناطق ��ة ،ف� َّأن احلياة ٌ
يقت�ص
حق ،نح ��ن نتحدث عمّن ُّ
ِ
من حياتنا ليحيا.
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عا� ��ش امل�س ��يحيون العراقيون يف ظ ��ل الدَّولة
العثماني ��ة ب�ش ��كل ع ��ام "يف ظ ��ل نظ ��ام كان
ال َّت�س ��اهل في ��ه يزيد عل ��ى م ��ا كان يف الواليات
الأُخ ��ر .فبغ ��داد كان ��ت عاملي ��ة �إىل ح ��د �أنه ��ا ال
ت�شجع �شي ��وع ال َّتع�ص ��ب .ي�ض ��اف �إىل ذلك �أن
هذه الديان ��ات كانت ت�سلك �سل ��وك ًا ح�سن ًا .كما
كان ال َّنا� ��س ق ��د �ألفوهم نظ ��را لط ��ول �إقامتهم،
ولعدم وجود ما مينع اختالطهم بباقي ال َّنا�س.
فرمب ��ا كان من املح ��ذور عليهم امت�ل�اك الرقيق
الأبي� ��ض �أو �أن يركبوا اخليل؛ لأن ح�صتهم من
هذه الأ�صناف كانت العبيد والزنوج واحلمري.
على �أن التحقري الأعظم الذي كان يق�ضي بعدم
الرك ��وب مطلق ًا� ،أو بالنزول عند مرور �سيد من
ال�س ��ادة كان ال ي�ؤت ��ى �إال قليال"(�أبون ��ا ،تاريخ
َّ
الكني�سة ال�شرقية� 3 ،ص .)97
من �أخبار والي ��ة الب�صرة -وهي مركز جنوبي
العراق -الإيجابية جتاه امل�سيحيني ،ا�ضطرار
ال�سلط ��ان العثم ��اين �إىل ا�ستح ��داث من�ص ��ب
ُّ
مع ��اون ال َّدف�ت�ردار� ،أو زير املالي ��ة يف الوالية.
و"كان يفرت� ��ض �أن ال ي�شغ ��ل ه ��ذا املن�ص ��ب �إال
امل�سيحيون"(�آدام ��وف ،والي ��ة الب�ص ��رة يف
ما�ضيه ��ا وحا�ضره ��ا ،ترجم ��ة :ها�ش ��م �صال ��ح
التكريت ��ي ،الب�ص ��رة :جامع ��ة الب�ص ��رة ،مركز
درا�س ��ات اخللي ��ج العرب ��ي �� � 1982ص.)76
و�أن يُكل ��ف نا�ص ��ر با�ش ��ا �آل �سع ��دون م�ؤ�س�س
مدين ��ة ال َّنا�صري ��ة احلديث ��ة ومت�صرفه ��ا ،يف
�أي ��ام مدحت با�ش ��ا يف ال�سبعينيات م ��ن القرن
التا�سع ع�ش ��رَّ ،
ال�شخ�صي ��ة امل�سيحية املعروفة

نع ��وم �سركي� ��س ،بتخطي ��ط و�إن�ش ��اء مدين ��ة
َّ
ال�شط ��رة ،وهو "من الذين يث ��ق بهم"( امل�صدر
ً
نف�س ��ه �ص ،)51ف�أ�صبح "ملتزم� �ا ملقاطعات يف
�أنحاء املنتفك ومالك ًا فيها"(مري ب�صري� ،أعالم
الأدب يف الع ��راق ،لن ��دن :دار احلكمة 1994ج
� 1ص.)270
يف �أحوال تلك الفرتة �أفاد تقرير املطران باييه
عمانوئيل� ،أ�سقف بغ ��داد الكاثوليكي ()1742
�إىل البابوي ��ة بروم ��ا� ،إعط ��اء �ص ��ورة مفي ��دة
لو�ضع امل�سيحيني ،وبالأخ�ص الكاثوليك منهم،
يف تلك املرحلة .و�صاحب التقرير ولد بفرن�سا،
و�أُوفد �إىل العراق ع ��ام  ،1728و�أ�صبح �أ�سقف ًا
للكاثولي ��ك ببغ ��داد ،وظ ��ل يف من�صب ��ه الديني
حت ��ى وفاته مبر� ��ض َّ
الطاع ��ون ،ال ��ذي اجتاح
الع ��راق �سنة (1773جملة ب�ي�ن ال َّنهرين ،العدد
 43ال�سنة .)1983
يذك ��ر امل�سيحي ��ون العراقي ��ون ف�ض ��ل �أ�س ��رة
اجلليليني امل�سلمة باملو�صل ،التي كانت ت�سعى
حلمايتهم من حم�ل�ات ال�صفويني �ضدهم ،ويف
حروبه ��م م ��ع العثماني�ي�ن .فف ��ي ح�ص ��ار �سنة
( ،)1743الذي قام ب ��ه نادر �شاه على املو�صل،
قتل ��ت قوات ��ه ع ��دد ًا كب�ي�ر ًا "م ��ن امل�سيحي�ي�ن.
وا�ستول ��ت الأَيزيدي ��ة عل ��ى الأدي ��رة ونهبته ��ا
وقتل ��ت رهبانها .منها دير م ��ار �أوراها القريب
م ��ن بل ��دة باطنايا يف �سه ��ل املو�ص ��ل .ف�أ�صاب
الهل ��ع �أه ��ل الق ��رى ،والتج� ��أوا �إىل املو�ص ��ل،
حي ��ث ا�ستقبلهم احلاج ح�س�ي�ن با�شا اجلليلي،
و�شجعهم وجهزهم بامل� ��ؤن والأ�سلحة"(�أبونا،
تاريخ الكني�سة ال�شرقية � 3ص .)212كذلك مما
تعر� ��ض ال�ضطهادات نادر �شاه منطقة باطنايا،
الت ��ي تقع �شم ��ال املو�صل� ،سن ��ة (1743حبي،
كن�سية امل�شرق الكلدانية  -الآثورية� ،ص.)166
تدخ ��ل اجلليلي ��ون حلماية م�سيحي ��ي قرقو�ش

وال�سِّ ري ��ان وامللكي�ي�ن (ال� � ُّروم الكاثولي ��ك)
(امل�صدر نف�سه).
كان لإع�ل�ان املر�سوم املع ��روف بخطية كلخانة
(ِ ،)1839م ��ن قب ��ل ال�سلط ��ان عبداملجيد الأول
( 1839ـ � ،)1861أث ��ره يف م�س ��اواة الطوائف
امل�سيحية �أمام الدولة يف احلقوق والواجبات؛
�إذ تقرر �صون �أرواحهم و�أعرا�ضهم و�أموالهم.
ث ��م تب ��ع ذلك �إ�ص ��دار خ ��ط هماي ��ون (،)1856
ال ��ذي �أكد �صراحة "معامل ��ة جميع تبعة الدولة
العثماني ��ة معاملة مت�ساوية مهما كانت �أديانهم
ومذاهبه ��م ،م ��ع الإبقاء عل ��ى �سلط ��ات ر�ؤ�ساء
الدين ب�شرط �إعادة تنظيمها"(امل�صدر نف�سه).
و�أ�صب ��ح لكل طائفة جمل� ��س روحاين وجمل�س
ج�سم ��اين� ،إذ مت االع�ت�راف بطائف ��ة الالت�ي�ن،
الت ��ي تكونت ِمن املهاجرين �إىل العراق وبلدان
الدول ��ة العثماني ��ة الأُخ ��رى ،ومعظمه ��م ِم ��ن
ومن تبعه ��م بفعل حمالت
ال ُّتج ��ار الإيطالينيِ ،
َّ
ال َّتب�شري .واعرتف ��ت الدَّولة لأول مرة بالطائفة
الكلدانية وال ِّن�سطوري ��ة ،فا�ستخرج البطريرك
(زيع ��ا) الع ��ام � ،1844أثن ��اء زيارت ��ه �إىل
الق�سطنطيني ��ة ،فرمانا بلق ��ب بطريرك الكلدان
ببغداد واملو�صل.
ال�صادر يف 23
لقد �ضمن الدُّ�ستور العثم ��اينَّ ،
ال�ص ��در
دي�سم�ب�ر (كان ��ون الأول) � 1876أي ��ام َّ
الأعظ ��م (رئي� ��س ال ��وزراء) ،ووايل الع ��راق
املتن ��ور مدح ��ت با�ش ��ا ،حقوق ��ا َّ
للطوائف غري
الإ�سالمي ��ة ،فق ��د "�أُطل ��ق لق ��ب عثم ��اين بدون
ا�ستثناء عل ��ى كافة �أفراد التبع ��ة العثمانية ِمن
�أي دي ��ن ومذهب كانوا ،م ��ع ت�أكيده �أن الإ�سالم
دي ��ن الدول ��ة الر�سمي .و�ضم ��ن احلرية جلميع
الأدي ��ان ،ب�ش ��رط ع ��دم �إخاللها براح ��ة اخللق
والآداب العمومي ��ة .وحاف ��ظ عل ��ى االمتيازات
املمنوحة للجماعات املختلفة.

 ر�شيد اخل ُّيون
ال�صف ��وي ،فطلب ��وا ِم ��ن �سكانها
م ��ن اجلي� ��ش َّ
"�أن يحملوا كل ما يع َّز عليهم ويتوجهوا �إىل
املو�ص ��ل قبل عب ��ور ن ��ادر �شاه وع�ساك ��ره �إىل
قرقو�ش"(بهن ��ام ،قرقو� ��ش يف كف ��ة التاري ��خ،
بغداد :مطبعة الأدي ��ب � 1962ص .)54جتاوز
�أم ��راء املو�صل به ��ذه املواق ��ف النبيلة كل حكم
وال م�سلم �ض ��د امل�سيحيني
�أ�ص ��دره خليف ��ة �أو ٍ
والديانات ا ُالخر.
عموم ًا ،مل نق ��ر�أ عن تطبيق ��ات عثمانية خا�صة
ب�أه ��ل ال ِّذم ��ةِ ،من �شروط املالب� ��س اخلا�صة �أو
حتدي ��د م�ستوى البناء �إىل ه ��دم كنائ�س وغري
ذلك .والأمر رمبا يرتب ��ط بتبدل ال َّزمن ،وتقدم
العثماني�ي�ن احل�ضاري قيا�س ًا مب ��ن �سبقهم من
امللوك واحلكام ،ووجود البعثات الدبلوما�سية
الأوروبي ��ة ،الت ��ي ت�ش ��ارك امل�سيحي�ي�ن الدي ��ن
نف�سه.
ي�ض ��اف �إىل ذل ��ك طبيعة املذه ��ب احلنفي الذي
اعتم ��ده �سالط�ي�ن �آل عثم ��ان .فالإم ��ام �أب ��و
حنيف ��ة ال ُّنعم ��ان (ت 150ه� �ـ) ال يكف ��ر �أح ��د ًا،
ومل يحك ��م بالقتل على مَن ُاته ��م ب�سب ال َّر�سول
ال�صحاب ��ة ،ويق�ض ��ي بقتل امل�سل ��م بال ِّذمي.
�أو َّ

ودليل ��ه على ذلك "عم ��وم �آي ��ات الق�صا�ص مثل
قول ��ه تعاىلَ :ي ��ا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ ي � َ�ن �آَ َم ُنوا ُك ِت � َ�ب َع َل ْي ُك ُم
الْ ِق َ�صا� �ُ�ص فيِ الْ َق ْت َل ��ى .وقولهَ :و َك َت ْب َن ��ا َع َل ْي ِه ْم
ِفي َه ��ا �أَ َّن ال َّن ْف� � َ�س ِبال َّن ْف ِ�س .وقول ��ه تـعاىلَ :و َمنْ
ُق ِت َل م َْظلُو ًم ��ا َف َق ْد جَ َع ْل َنا ِل َو ِل ِّي ِه �سُ ْل َطان ًاِ .من غري
ف�صل بني قتيل وقتيل ،ونف�س ونف�س"( زيدان،
�أح ��كام الذميني وامل�ست�أمن�ي�ن يف دار الإ�سالم،
ب�ي�روت :م�ؤ�س�س ��ة ال ِّر�سال ��ة للطباع ��ة والن�شر
والتوزيع � 1982ص .)261-260اعتمد الفقه
احلنفي على ما ورد عن ال َّنبي� :أنه "�أقاد م�سلما
بذم ��ي وقال� :أن ��ا �أحق مَن وف ��ى بذمته" .وعن
علي بن �أب ��ي طالب �أنه ق ��ال�" :أعطيناهم الذي
�أعطيناه ��م لتك ��ون دما�ؤه ��م كدمائن ��ا ودياتهم
كدياتنا"(امل�صدر نف�سه).
يف القرن التا�سع ع�شر ،وبت�أثري الدول الغربية،
بد�أ و�ضع الطوائ ��ف امل�سيحية الأخرى يتغري،
فق ��د ح�ص ��ل الأرم ��ن الكاثولي ��ك ع ��ام ()1831
على اعرتاف به ��م كطائفة م�ستقلة .كما اعرتف
لبطري ��رك الأرم ��ن الكاثولي ��ك ع ��ام ()1857
بتمثي ��ل "م�صالح طوائ ��ف الكنائ� ��س ال�شرقية
املتحدة م ��ع الكني�سة الكاثوليكية ،مثل الكلدان

برنامج متوا�ضع نحو �إ�صالح الأجهزة الأمنية

 غالب ح�سن ال�شابندر

-4ثقافة املنت�سب الأمني
يف حلق ��ات �سابق ��ة تع َّر�ض ��تُ اىل جمل ��ة
م�ؤ�ش ��رات حت ��ول دون ت�أ�سي� ��س منظوم ��ة
�أمني ��ة مهني ��ة ناجح ��ة  ،ت� ��ؤدي �أدواره ��ا
الرئي�س ��ة ب�أمان ��ة واقت ��دار  ،وكان م ��ن ه ��ذه
امل�ؤ�شرات الت�ضخ ��م الوظيفي  ،واملح�سوبية
واملن�سوبي ��ة يف التعي�ي�ن والتوظي ��ف ،
واالخ�ت�راق احلزبي والأ�س ��ري  ،والتمحور
ال�شخ�ص ��ي  ،وانع ��دام التن�سيق بني خمنلف
الأق�سام واجلهات الأمنية واالرتباط ب�أجهزة

خارجية  ،وغريها ...
هن ��اك م�ؤ�ش ��ر �آخ ��ر  ،ه ��ذا امل�ؤ�ش ��ر يحت ��ل
خ�صو�صية مهم ��ة يف ت�أ�صيل العمل الأمني ،
وتوطي ��ده حرفي ًا ووطني ًا و�إن�ساني ًا  ،ذلك هو
الثقاف ��ة  ،وال �أق�ص ��د بالثقافة هن ��ا ما جاء يف
تعريفات علم ��اء االنرثوبوجلي ��ا واالجتماع
 ،و�إمن ��ا ثقافة االخت�صا� ��ص  ،فاالخت�صا�ص
بعلم من العلوم �أو مهنة من املهن �أو حرفة من
احلرف ال تعني مهارة نظرية وتطبيقية فقط
 ،كان يك ��ون هناك الطبيب املخت�ص  ،العارف
باخت�صا�ص ��ه علمي ًا ،الب ��ارع يف تطبيقه  ،بل
�أن يكون مثقف ًا مبا يت�صل بالطب كونها مهنة

�إن�ساني ��ة  ،وكونها حاجة اجتماعية  ،وكونها
�أمانة و�شرف ًا  ،و�إن الطبيب الناجح لي�س فقط
ه ��و العامل مبا اخت�ص ب ��ه من مر�ض  ،وبارع
يف الت�شخي�ص وحتديد العالج  ،بل هو الذي
يتعامل مع مري�ض ولي�س مر�ض ًا  ،يتعامل مع
�إن�س ��ان ولي�س مع ب ��دن خال� ��ص  ،و�إىل غري
ذل ��ك من مقرتبات ت�صب يف هذا املعنى للطب
والطبيب.
املنت�س ��ب الأمن ��ي لي� ��س موظف� � ًا كال�سيكي� � ًا ،
ي� ��ؤدي دوره ك�أمن ��ا ماكن ��ة  ،ت�أدي ��ة واج ��ب ،
يبا�ش ��ر عمله يف �ساعة حم ��ددة  ،وينتهي من
عمل ��ه يف �ساعة حمددة  ،ب ��ل املنت�سب الأمني
�أكرث م ��ن ذلك بكثري  ،و�إن ما يكمِّل عمله � ،أو
يرتق ��ي بوظيفته ه ��و الثقافة  ،لي� ��س الثقافة
باملعنى التقليدي  ،فهذه الثقافة مطلوبة بحد
ذاته ��ا �س ��واء بالن�سب ��ة للمنت�س ��ب الأمني �أو
غ�ي�ره  ،بل هي حاج ��ة �إن�سانية  ،بل املق�صود
كم ��ا �شبّهنا بثقافة الطبيب الناجح � ،أي ثقافة
�أمنية ...
فه ��ذا املنت�سب يجب قبل كل �ش ��يء �أن يعرف
معن ��ى ( الأم ��ن )  ،حي ��ث تطور كث�ي�ر ًا ك�أفق
وم�ضمون وهدف  ،فهناك �أمن الوطن  ،و�أمن
الأ�س ��رة  ،و�أمن ال�شارع  ،و�أمن الثقافة و�أمن
ال�شع ��ب  ،وهك ��ذا � ...أم ��ا �إذا اقت�ص ��ر معناه
فق ��ط يف حماي ��ة الوطن باملعن ��ى الكال�سيكي
فه ��ي ثقافة بائ�سة جد ًا ،و�أن ��ا �أذكر هنا مفردة
(الأمن ) كمثل ...

و�إلاّ هن ��اك �ش ��ك ب�أن يطل ��ع املنت�س ��ب الأمني
عل ��ى حق ��وق االن�س ��ان وتطبيقاته ��ا يف هنا
وهن ��اك  ،وه ��ل هناك م ��ن �شك ب� ��أن املطلوب
من املنت�س ��ب الأمني �أن يتثقف على جغرافية
بل ��ده  ،وم�ش ��اكل �شعبه ؟ وهل هن ��اك من �شك
ب�أن يتق ��ن املنت�سب الأمني بع�ض فنون حرب
العملة التي �أ�صبحت من �أخطر احلروب التي
ته ��دد اقت�صاد ال�شعوب خا�ص ��ة امل�ست�ضعفة ؟
وهل هناك من �ش ��ك �أن يتقن املنت�سب الأمني
بع� ��ض دروب ومناه ��ج التحلي ��ل ال�سيا�سي ؟
وهل م ��ن �شك �أن يطلع املنت�س ��ب الأمني على
بع� ��ض تقاليد وثقافة و�أع ��راف �شعبه ؟ وهل
هن ��اك من �ش ��ك �أن املنت�سب الأمن ��ي يجب �أن
يطل ��ع على بع�ض علوم اجلرمية ؟ وهل هناك
من �شك �أن يطلع و�إن ي�سري ًا على
�أن املنت�س ��ب الأمن ��ي ال ��ذي ال يت�سل ��ح بثقافة
جي ��دة  ،تت�صل مبهنته ور�سالته � ،إمنا مبثابة
موظ ��ف ع ��ادي مهم ��ا كان ��ت رتبت ��ه ودرجته
الوظيفي ��ة � ،إمنا هو جمرد �آلة  ،ولي�س حركة
وحيوية وعطاء .
واحلقيق ��ة �إن حتقي ��ق ه ��ذا الفه ��م ال�شمويل
للأم ��ن بالن�سب ��ة للمنت�س ��ب الأمن ��ي يجب �أن
ال يق ��ع على عاتق املنت�س ��ب وحده  ،بل يجب
�أن ت�ساه ��م دوائ ��ر اجله ��از الأمن ��ي بتوف�ي�ر
م�ستلزم ��ات ه ��ذه الثقاف ��ة  ،ويج ��ب �أن ت�ضع
خط ��ة حمكم ��ة عل ��ى طري ��ق ه ��ذه الو�سيل ��ة
والغاية يف �آن واحد ...

املطلوب تثقي ��ف ر�سمي ع�ب�ر كرا�سات �سهلة
اللغ ��ة  ،ه ��ذه الكرا�س ��ات لي�س ��ت مدر�س ّي ��ة ،
�أي لي�س ��ت �ضمن الدرا�س ��ات االكادميية  ،بل
كرا�س ��ات للتثقيف العام  ،تتج ��دد دائم ًا  ،بني
فرتة و�أخرى  ،حتمل امل�ستجدات التي تت�صل
بالأم ��ن و�ش� ��ؤون الأم ��ن  ،ول�س ��ت �أدري �إن
كان ��ت هناك فرقة �أو جلن ��ة التوجيه املعنوي
يف مث ��ل ه ��ذه الأجه ��زة �أو ال  ،ف� ��إن كان ذلك
بالإيجاب فان من �صلب التوجيه املعنوي هو
التثقي ��ف على الأم ��ن باملعن ��ى املعا�صر الذي
يتج ��اوز املفه ��وم املحدود  ،ال ��ذي طاملا يتخذ
�صيغ ��ة �ضيق ��ة  ،حماي ��ة احلق ��وق ومواجهة
املخاط ��ر اخلارجي ��ة والداخلي ��ة  ،ب ��ل الأمن
الي ��وم يعن ��ي �أم ��ن كل �شيء يت�ص ��ل بحماية
الوطن وال�شعب  ،وعليه فان املطلوب تزويد
املنت�سب الأمني بثقافة �أمنية م�ستوعبة  ،عرب
حما�ضرات وكرا�سات وحلقات در�س وتعليم
 ،و�أن يك ��ون �إتق ��ان ذل ��ك ج ��زء ًا ال يتجز�أ من
اال�ستحقاق الوظيف ��ي  ،ويف املقدمة الرتقية
والتدرج الوظيفي .
وهن ��ا اق�ت�رح عل ��ى اجله ��ات الأمني ��ة ـ م ��ع
اعت ��ذاري لأه ��ل االخت�صا� ��ص ـ تزوي ��د
املنت�س ��ب الأمن ��ي بقامو� ��س علم ��ي ي�ش ��رح
�أه ��م امل�صطلحات الت ��ي تخ� ��ص الأمن معنى
ووظيفة وهدف ًا ...
�إنها الثقافة الأمنية
يتبع

الملي�شيات الم�سلحة والنزعة الإرهابية
متر الدول ��ة العراقية بحالة من ال�ضعف والتعرث
يف �إجن ��از وظيفته ��ا الأمني ��ة املتمثل ��ة ب�أم ��ن
املواط ��ن وخياراته ال�سيا�سية واحلد من انت�شار
امللي�شي ��ات امل�سلح ��ة التي �أ�ضحت حار�س� � ًا �أمني ًا
م�سلح ًا لقواها الطائفي ��ة وم�شارك ًا يف الوظائف
(القمعية) ل�سلطة الدولة العراقية.
 -انطالق� � ًا من م�شارك ��ة امللي�شيات امل�سلحة يفوظائ ��ف الدول ��ة (الأمني ��ة) �أتعر� ��ض اىل ترابط
وظائ ��ف امللي�شيات امل�سلحة والنزع ��ة الإرهابية
املرافق ��ة لأن�شطته ��ا ال�سيا�سي ��ة م�ش�ي�ر ًا اىل �أن
ه ��ذه الإحاط ��ة ال ت�شم ��ل العدي ��د م ��ن امللي�شيات
امل�سلح ��ة كونها ت�شكل جزء ًا من فعالية امل�ؤ�س�سة
الع�سكري ��ة املناه�ض ��ة للإرهاب لكنن ��ا ن�شري اىل
تل ��ك امللي�شي ��ات الت ��ي متار� ��س الأدوار الأمني ��ة
بال�ضد م ��ن حرية املواط ��ن ال�سيا�سي ��ة وحقوقه
الدميقراطية.
عل ��ى �أ�سا�س ذلك التمايز نتابع �أن�شطة امللي�شيات
امل�سلح ��ة ال�سيا�سية (الأمنية) مبو�ضوعات عامة
مكثفة –
-1 بداي ��ة ن�ش�ي�ر اىل �أن النزع ��ة الإرهابي ��ةللملي�شي ��ات امل�سلحة ترتابط وكرثة من ال�سمات
الناظمة ملواقعها ووظائفها العامة املت�سمة ب --
�أو ًال – هام�شية متثيلها االجتماعي.
تتحدد �سمة الهام�شي ��ة انطالق ًا من �أن امللي�شيات
امل�سلح ��ة ال متث ��ل طبق ��ة اجتماعي ��ة م ��ن طبقات
ت�شكيل ��ة الع ��راق الوطني ��ة ،ب ��ل ه ��ي �أجنح ��ة
ع�سكرية متثل �أحزاب ًا طائفية هام�شية.
ثاني ًا – روحها الطائفية.

متت ��از امللي�شي ��ات امل�سلح ��ة بنه ��وج طائفي ��ة
متث ��ل �شرائ ��ح اجتماعي ��ة ذات توجه ��ات �سلفية
�إق�صائي ��ة مناه�ض ��ة لل ��روح الدميقراطي ��ةوللتعددية ال�سيا�سية.
ثالث ًا –نزعتها الإرهابية
تق ��وم امللي�شيات امل�سلحة بوظائ ��ف قمعية منها
االعتق ��ال التع�سف ��ي والتعذي ��ب الوح�ش ��ي يف
�سج ��ون �سري ��ة تابعة لأن�شطته ��ا القمعية بال�ضد
من �سيا�سة الدولة الوطنية.
رابع ًا – معاداتها للحركات ال�شعبية.
تت�ص ��دى امللي�شي ��ات امل�سلح ��ة لأن�شط ��ة الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة واالحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة بو�سائ ��ل
�إرهابية منها �إ�شعال احلرائق يف خيم املحتجني
وتفج�ي�ر مقرات الأح ��زاب الوطنية واالغتياالت
ال�سيا�سية لقادة املعار�ضة ال�شعبية.
خام�س ًا  --مناه�ضتها للروح الوطنية.
ترتاب ��ط فعالي ��ة امللي�شي ��ات الع�سكري ��ة –
ال�سيا�سي ��ة التخريبية م ��ع املرجعيات اخلارجية
وتعمل على تنفي ��ذ �أجندته ال�سيا�سية بال�ضد من
م�صالح البالد الوطنية.
�إن ترابط النزعة الإرهابية وامللي�شيات امل�سلحة
ج ��رى تفعيله ��ا يف الآونة الأخ�ي�رة حيث �شهدت
�ساح ��ات الكف ��اح ال�شعب ��ي الكث�ي�ر م ��ن �أعم ��ال
االختط ��اف وال�سج ��ن وح ��رق اخلي ��م ومق ��رات
الأح ��زاب املناه�ض ��ة للطائفي ��ة ال�سيا�سي ��ة الأمر
ال ��ذي يتطل ��ب و�ض ��ع �أن�شطته ��ا حت ��ت اجلرائم
اجلنائية.
-2 -ب ��ات معروف� � ًا �أن هيمنة الدولة عل ��ى وظائفها

 لطفي حامت
الع�سكري ��ة – والأمني ��ة يعترب �شك ًال م ��ن �أ�شكال
�سيادتها االحتكارية على حدودها الوطنية.
 االحت�ل�ال الأمريك ��ي للع ��راق �أنت ��ج ك�ث�رة منامل�ش ��اكل ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة نتعر� ��ض لها
عرب املو�ضوعات التالية—
- 1تعي� ��ش الدول ��ة العراقي ��ة ومن ��ذ الإطاح ��ة
بالنظ ��ام الديكتات ��وري واالحت�ل�ال الأمريك ��ي
�صراع� � ًا م�ستمر ًا م ��ع القوى الإرهابي ��ة الوافدة
واره ��اب الق ��وى امل�سلح ��ة الطائفي ��ة املناه�ض ��ة
لقوانني الدولة و�أمنها الوطني.
 - 2االحت�ل�ال الأمريك ��ي للع ��راق �أدى اىل
ظه ��ور فئ ��ات طبقي ��ة جدي ��دة ناجتة ع ��ن ت�شكل
�شرائ ��ح كمبورادورية فرعية ُتعن ��ى باال�سترياد
والت�صدير.
 - 3ترابط الطبقات الفرعية بتحالفات �سيا�سية

اقت�صادي ��ة م ��ع اجلار الطائف ��ي وم ��ع الر�أ�سمال
الدويل.
 - 4ب�سب ��ب هام�شيته ��ا وحتالفاته ��ا الدولية –
الإقليمي ��ة تخلت الطبقات الفرعي ��ة عن وطنيتها
وتطور بالدها االجتماعي.
 –5لغر� ��ض حماية م�صاحلها الطبقية ول�ضيق
قاعدته ��ا االجتماعي ��ة اعتم ��دت الق ��وى الطبقية
النا�شئة على ملي�شيات طائفية م�سلحة.
 - 6تالزمت التغريات امل�شار �إليها وبناء �سلطة
�سيا�سية حماطة بكرثة من الثغرات �أهمها -
�أ—ج ��رى بن ��اء �سلطة الدولة اجلدي ��دة اعتماداً
على امل�ساوم ��ة الطائفية -ال�سيا�سي ��ة وم�ساعدة
�أمريكية – �إقليمية.
ب -اقت�سام �أجهزة الدولة ال�سيادية العراقية بني
الكتل والأحزاب الطائفية.

ج --تقا�س ��م ال�سيطرة على الرثوة الوطنية عرب
بن ��اء م�شاري ��ع حت ��ت حرا�س ��ة ومتوي ��ل القوى
وال�شرائح املالية الطائفية.
د� -إن�ش ��اء ق ��وى م�سلح ��ة رديف ��ة للم�ؤ�س�س ��ة
الع�سكرية بهدف ا�ستخدامها �ضد القوى الوطنية
وحماية م�صالح الطبقات الفرعية الطائفية.
ه� -إن�ش ��اء مظل ��ة م ��ن التحالف ��ات الإقليمي ��ة -
الدولي ��ة بهدف حماية الق ��وى الطائفية ال�سائدة
يف ت�شكيلة العراق االجتماعية.
�إن ال�سم ��ات امل�شار �إليها �أعاقت بناء دولة وطنية
م�ستقل ��ة فاحت ��ة الطري ��ق �أم ��ام �أخط ��ار ج�سيمة
تتج�سد ب –
– �سي ��ادة الفو�ضى ال�سيا�سي ��ة والع�سكرية يف
بناء دولة العراق الوطنية.
انت�ش ��ار امللي�شي ��ات امل�سلحة احلامل ��ة للإرهابال�سيا�س ��ي واجلاه ��زة ل�صراع ��ات ع�سكري ��ة-
�أهلية.
 م�شارك ��ة امللي�شيات امل�سلح ��ة لوظائف الدولةالع�سكري ��ة – الأمني ��ة وم�ساهمته ��ا يف جباي ��ة
واردات املنافذ احلدودية.
�إن التغريات االقت�صادي ��ة – ال�سيا�سية اجلارية
يف ت�شكيل ��ة الع ��راق الوطني ��ة �أعاق ��ت بن ��اء
الأح ��زاب ال�سيا�سية و�أ�شاعت كرثة من الأحزاب
والتجمعات الوهمية.
-3نحو بناء تقاربات وطنية  -دميقراطية
�إن خماط ��ر تفكي ��ك الدول ��ة العراقي ��ة و�شي ��وع
الفو�ض ��ى يف حياة الب�ل�اد ال�سيا�سية يتطلب من
القوى الوطني ��ة الدميقراطية التعاون واالتفاق

عل ��ى �ضوابط وطني ��ة  -دميقراطي ��ة ت�ساهم يف
انت�شال العراق من حمنته ال�شاملة عرب �إجراءات
�سيا�سية اقت�صادية ملحة يت�صدرها كما �أرى --
�أو ًال –  --بن ��اء الدول ��ة العراقي ��ة عل ��ى �أ�س� ��س
وطنية  -دميقراطية م�ستندة على توازن م�صالح
طبقاتها الفاعلة اقت�صادي ًا.
ثاني ًا—حماي ��ة الدول ��ة الوطنية حلري ��ة ن�شاط
الأح ��زاب الوطني ��ة – الدميقراطي ��ة وم�ساءل ��ة
الق ��وى املعتدية عل ��ى حرية املواط ��ن وخياراته
الفكرية -ال�سيا�سية.
ثالث� � ًا –بن ��اء امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة والأجه ��زة
الأمني ��ة عل ��ى ال ��روح الوطني ��ة بعي ��د ًا ع ��ن
املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة والرتكي ��ز عل ��ى مهامه ��ا
الأ�سا�سي ��ة املتمثل ��ة بالدف ��اع ع ��ن هوي ��ة العراق
الوطنية.
رابع� � ًا – ح ��ل كاف ��ة امللي�شيات امل�سلح ��ة وح�صر
ال�س�ل�اح بي ��د الدول ��ة الوطني ��ة و�إنه ��اء فعالي ��ة
امللي�شيات القمعية.
خام�س� � ًا– �إلغ ��اء ال�سج ��ون ال�سري ��ة التابع ��ة
للملي�شي ��ات امل�سلح ��ة و�إط�ل�اق �س ��راح �سجن ��اء
الر�أي واالحتجاجات ال�شعبية.
�ساد�س ًا – بن ��اء �سيا�سة خارجي ��ة حترتم �سيادة
العراق وحماية م�صاحله الوطنية.
�إن املو�ضوع ��ات الفكري ��ة ال�سيا�سي ��ة امل�ش ��ار
�إليه ��ا تبعد دول ��ة العراق الوطنية ع ��ن النزاعات
الأهلي ��ة وتف�ضي اىل بن ��اء م�ؤ�س�ساتها ال�سيادية
عل ��ى ال ��روح الوطني ��ة  -الدميقراطي ��ة الراعية
لكل الطبقات االجتماعي ��ة والعاملة على احرتام
معتقدات �أديانها ال�سماوية وطوائفها الدينية .
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الدورة  71لمهرجان برلين ال�سينمائي ..الأرقام االفترا�ضية
تتحدى والجمهور يتفاعل
ع�صام اليا�سري

في دورته ال�سبعين في عام
 ، 2020كانت تجربة م�شاهدة
عرو�ض وفعاليات مهرجان
برلين ال�سينمائي العالمي
"البرليناله" ب�سبب انت�شار
وباء زنبقة الكوفيد 19
بنظام الأرقام االفترا�ضية
حديثة العهد .في دورته
الحادية وال�سبعين �أخذت
العديد من المهرجانات
ال�سينمائية في العالم،
تتعامل وهذه الطريقة،
كتجربة تقنية معا�صرة
نحو الم�ستقبل وموا�صلة
م�شاهدة المهرجانات وجعل
العالقة بين الحدث "الفيلم"
والمتلقي متفاعلة ،و�إن كان
ذلك عبر "الرقم االفترا�ضي"
والتكنولوجيا الحديثة.

مهرج ��ان "الربلينال ��ه" واح ��د ًا م ��ن �أه ��م
املهرجان ��ات ال�سينمائي ��ة يف الع ��امل .يف
�شب ��اط ع ��ام  ،2010احتف ��ل املهرج ��ان
باليوبي ��ل الـ  60وخالل ��ه توجهت االنظار
 60عام ًا اىل الوراء ،م�سلط ًا الأ�ضواء على
لقط ��ات ت�صوي ��ر �أول مهرج ��ان �سينمائ ��ي
ر�أى الن ��ور يف ع ��امل ال�سينم ��ا يف برل�ي�ن
يوم  6حزيران 1951يف ق�صر التيتانيوم
م ��ع فيلم االفتت ��اح �آن ��ذاك" REBECCA
ريبي ��كا" �إخ ��راج �ألفريد هيت�شك ��وك .فيما
بع ��د �سح ��ر �سنوي� � ًا اجلمهور جن ��وم مثل
ريت ��ا هيوارث� ،صوفيا لوري ��ن ،فيديريكو
فيليني ،بيلي وايل ��در ،مثلما ي�سحر اليوم
كيت وين�سلت ،ريني ��ه زيلويغر ،ليوناردو
دي كابريو� ،أو �شاه روخ خان.
وتع ��ود فك ��رة تنظي ��م مهرج ��ان برل�ي�ن
ال�سينمائي العامل ��ي �إىل عام � ،1950إذ قام
ال�ضاب ��ط ال�سينمائ ��ي الأمريك ��ي �أو�سكار
مارت ��ي  Oscar Martayالتاب ��ع لق ��وات
االحت�ل�ال يف �أملاني ��ا بع ��د انته ��اء احل ��رب
العاملي ��ة الثاني ��ة مبب ��ادرة م ��ن ث�ل�اث دول
احت�ل�ال غربي ��ة ،دع ��ا يف ر�سال ��ة موجه ��ة
للمعنيني يف �صناع ��ة الأفالم وال�سيا�سيني
الأمل ��ان الجتماع ت�أ�سي�س ��ي لإقامة مهرجان
�سينمائ ��ي يف مدينة برلني .يف  6حزيران
(يونيو) � 1951أفتتح املهرجان ال�سينمائي
العاملي الأول ،و�أطل ��ق عليه و�سط اهتمام
فني و�سيا�س ��ي و�إعالمي مكثف (برليناله)
 ، Berlinaleوعادت برلني تطل من جديد
على الع ��امل ،تن�شر الفك ��ر الغربي املعا�صر

"الع ��امل احلر" جل ��ذب الأنظار نحو
�أهمي ��ة �أوروبا يف �صناع ��ة ال�سينما
و�إنت ��اج الأف�ل�ام ..كان �أول رئي� ��س
للمهرجان د� .ألفري ��د باور Alfred
 Bauerث ��م خلفه عام  1976فولف
دون ��ر  Wolf Donnerالذي قدم
ا�ستقالت ��ه بع ��د � 3سن ��وات ليخلفه
ع ��ام  1979موري� ��س دي هادل ��ن
ال ��ذي كان وراء اال�ستقال ��ة كم ��ا
�أ�شيع �آنذاك.
يف  18دي�سم�ب�ر 2020
�أعلن ��ت اللجن ��ة املنظم ��ة اىل �أن
مهرج ��ان � 2021سيك ��ون عل ��ى
مرحلت�ي�ن عرب الإنرتن ��ت نظر ًا
ل� �ـ . COVID-19الأوىل
يف �آذار ـ مار� ��س م ��ن خ�ل�ال
عرو� ��ض ع�ب�ر الإنرتن ��ت
لل�صناع ��ة واجلمه ��ور .ويف
�شهر يونيو -حزيران �سيكون هناك حدث
�صيف ��ي م ��ع العدي ��د م ��ن عرو� ��ض الأفالم
جلمه ��ور برل�ي�ن  -يف دور ال�سينما وكذلك
يف الهواء الطلق  .التق�سيم �إىل ق�سمني كما
�أ�شارت اللجنة ،يجع ��ل من املمكن احلفاظ
على الركيزتني الرئي�سيتني� :سوق الأفالم
وعرو� ��ض املهرجان� ،أي�ض ًا تقدمي التجربة
املجتمعي ��ة "ال�سينما والثقاف ��ة" التي طال
انتظاره ��ا جلمه ��ور برل�ي�ن ـ و�أ�ضاف ��ت،
بانه ��ا �ستعلن الحق ًا ع ��ن برنامج املهرجان
و�أع�ضاء جلان التحكيم� .أتناول ب�إخت�صار
بع�ض ما ا�ستعر�ضت ��ه اللجنة قبل �أيام يف
بيانات �صحفية �أحاطت بها ال�صحافيني.
�ستق ��رر جل ��ان التحكي ��م الدولي ��ة جوائ ��ز
امل�سابق ��ة ،و�أف�ل�ام برلينال ��ة الق�ص�ي�رة ،و
"مواجه ��ات" واجلي ��ل خ�ل�ال لق ��اء هدف
ال�صناعة ـ من � 1إىل  5مار�س�-آذار .2021
فيم ��ا يت ��م الإع�ل�ان ع ��ن الفائزي ��ن يف 4
مار�س�-آذار "برلينالة الق�صرية و اجليل"
و  5مار� ��س�-آذار "املناف�سة و مواجهات".
ويقام حف ��ل توزيع اجلوائ ��ز يف برلينالة
 71بح�ضور اجلمه ��ور خا�ص يف يونيو-
حزي ��ران من ال�صيف املقب ��ل ..عند تطوير
�شكل املهرجان يف ع ��ام  ، 2021مت حتديد

مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدولي
يعلن عن مواعيد دورته في 2021
متابعة :املدى
�أعل ��ن مهرج ��ان البح ��ر الأحم ��ر ال�سينمائ ��ي
الدويل ،الي ��وم اخلمي�س ،عن مواعيد �إطالق
دورته االفتتاحية ،التي �ستقام يف الفرتة من
� 11إىل  20نوفمرب/ت�شري ��ن الث ��اين ،2021
يف جدة يف اململكة العربية ال�سعودية.
وي�أت ��ي املهرج ��ان يف ع ��ام  2021حت ��ت
�شعار"حت ��والت" ال�سينم ��ا ال�سعودي ��ة يف
ع ��ام � ،2019إ�ضاف ��ة �إىل النه�ض ��ة الت ��ي مير
به ��ا امل�شهد ال�سينمائي ال�سع ��ودي والعربي،
ودور الثقاف ��ة ال�سينمائي ��ة يف خل ��ق انفتاح،
بح�س ��ب بي ��ان ح�صل ��ت "�سبوتني ��ك" عل ��ى
ن�سخة منه.
وتتوا�ص ��ل فعاليات املهرج ��ان على مدى 10
�أي ��ام ،وي�ستعر�ض كيف ا�ستطاع ��ت ال�سينما
�أن تت�أقل ��م وتتحّ ��ول �إىل الع�ص ��ر الرقم ��ي،
واملن�صات اجلدي ��دة ،كما ي�سلط ال�ضوء على
تغ�ّي�رّ الدور ال ��ذي تلعب ��ه امل ��ر�أة يف �صناعة
ال�سينما.
وق ��د جم ��ع املهرج ��ان فريق� � ًا م ��ن اخل�ب�راء
واملربجم�ي�ن وال�سينمائي�ي�ن م ��ن ال�سعودية
والع ��امل للإ�سهام يف �إجن ��اح دورته الأوىل،
وي�ض ��م الفري ��ق �شيف ��اين باندي ��ا ،ومدي ��ر
الربنام ��ج العرب ��ي والأف�ل�ام الكال�سيكي ��ة
�أنط ��وان خليف ��ة؛ والناق ��د ال�سينمائ ��ي كليم
�أفت ��اب مدي ��ر ًا للربجم ��ة الدولي ��ة ،به ��دف
انتق ��اء وجلب �أفالم من جمي ��ع �أنحاء العامل،
�سيعر�ضه ��ا املهرج ��ان للجمه ��ور ال�سع ��ودي

�ضمن امل�سابق ��ة الر�سمية �أو براجمه الأخرى
خارج امل�سابقة.
كم ��ا تت ��وىل ُجمان ��ة زاه ��د م�س�ؤولي ��ة قيادة
فري ��ق عمل البحر الأحمر الحت�ضان وتطوير
املواه ��ب ال�سعودية والعربي ��ة ،والذي �أعلن
ع ��ن �إط�ل�اق دورت ��ه الثاني ��ة الع ��ام اجلاري،
كما ُيق ��ام على هام�ش املهرج ��ان �سوق البحر
الأحم ��ر ،وه ��و من�ص ��ة للموزع�ي�ن ووكالء
املبيع ��ات واملنتج�ي�ن والعامل�ي�ن يف �صناعة
ال�سينما ،ترت�أ�سه زين زيدان كمديرة لل�سوق.
وم ��ن اجلدير بالذكر �أن فريق �إدارة املهرجان
ينق�س ��م بن�سبة  50/50ب�ي�ن اجلن�سني .ومن
املق ��رر �أن يقوم فريق من املهرجان بامل�شاركة
يف فعالي ��ات مهرج ��ان برل�ي�ن ال�سينمائ ��ي
ال ��دويل ،عل ��ى �أن يت ��م الإعالن ع ��ن مزيد من
التفا�صي ��ل املتعلقة بربنام ��ج املهرجان خالل
ا�أل�شهر املقبلة.
يُذك ��ر �أن م�ؤ�س�س ��ة مهرج ��ان البح ��ر الأحمر
ال�سينمائ ��ي ت�أ�س�س ��ت ع ��ام  2019لالحتف ��اء
بالإبداعات ال�سينمائي ��ة ،الحت�ضان الطاقات
الإبداعي ��ة للمواه ��ب ال�سعودي ��ة والعربي ��ة،
ع�ب�ر جمموع ��ة م ��ن الربام ��ج واملب ��ادرات،
ت�شم ��ل عرو�ض الأف�ل�ام ،والن ��دوات وور�ش
العم ��ل ،واملعار� ��ض ،والأر�شف ��ة� ،إ�ضافة �إىل
ا�ست�ضافة ال ��دورة ال�سنوي ��ة ملهرجان البحر
الأحم ��ر ال�سينمائي ال ��دويل ،الذي ي�ستقطب
ع�ش ��اق الأف�ل�ام ،وال�سينمائي�ي�ن ،وحمرتيف
�صناع ��ة ال�سينم ��ا م ��ن جمي ��ع �أنح ��اء العامل،
ليكون �أ�ضخم احتفال �سينمائي من نوعه يف
املنطقة.

مفهوم جدي ��د لتكوين جلنة
حتكي ��م �أف�ل�ام امل�سبق ��ة الدولي ��ة� .سيق ��رر
مدي ��رو �ست ��ة �أف�ل�ام فائ ��زة بجائ ��زة الدب
الذهبي �سابق� � ًا ،جوائز م�سابقة الربلينالة
� .71أع�ض ��اء جلن ��ة التحكي ��م الدولية هم:
�إلديك ��و �إني ��دي (املج ��ر)  ،ن ��داف البي ��د
(�إ�سرائي ��ل) � ،أدين ��ا بينتيل ��ي (رومانيا) ،
حمم ��د ر�سول ��وف (�إي ��ران)  ،جيانفرانكو
روزي (�إيطالي ��ا) ويا�سمي�ل�ا �أوبانيت� ��ش
(البو�سن ��ة والهر�س ��ك) ..جلن ��ة حتكي ��م
الأف�ل�ام الق�صرية الدولية تتكون من ثالثة
�أع�ض ��اء :الفن ��ان با�س ��م جم ��دي (م�ص ��ر)
وامل�ص ��ورة كري�ست�ي�ن ماي ��ر (النم�س ��ا)
واملمث ��ل �سيبا�ستي ��ان �أورزيندوف�سك ��ي
(�أملاني ��ا) .جلن ��ة حتكي ��م "مواجه ��ات"
م�ؤلفة من ثالث ��ة �أ�شخا�ص فائزين بجائزة
�أف�ضل فيلم و�أف�ض ��ل خمرج وجائزة جلنة
التحكي ��م اخلا�ص ��ة  -املربجم ��ة فلورن� ��س
املوزين ��ي (فرن�س ��ا) واملدي ��رة الفني ��ة
�سي�سيليا باريونيفو (الأرجنتني) واملحرر
والنا�ش ��ر ديرت� ��ش ديدر�شزي ��ن (املانيا)..
جلن ��ة التحكي ��م الدولي ��ة للجي ��ل  44م ��ن
ثالث ��ة �أ�شخا� ��ص� .سي�شاه ��دون مع ��ا 15
فيلم� � ًا يف ال�سينما ويق ��ررون اجلوائز يف

امل�سابقت�ي�ن  K plusو 14plus
يف مار� ��س –�آذار املمثل ��ة يل�ل�ا
ه ��ازه (�أملاني ��ا) واملخ ��رج مي�س
بايجنبورك (هولندا) واملخرجة
وكاتبة ال�سيناريو ميالين وائلدا
(�أملانيا).
�إذا ر�سم ��ت امل�سابق ��ة �ص ��ورة
لل�سينم ��ا كم ��ا هي وكي ��ف �ستكون،
فيمكنن ��ا القول �إن اال�ضطراب الذي
قادت ��ه �أح ��داث " 2020الكورون ��ا"
دفع �صانعي الأفالم �إىل ا�ستخال�ص
القوة من هذا املوق ��ف و�إن�شاء �أفالم
�شخ�صية بعمق .قال كارلو �شاتريان،
املدي ��ر الفن ��ي ملجل ��ة برلينال ��ة ،معلقا
عل ��ى االختي ��ار "ه ��ذه امل�سابق ��ة �أق ��ل
�شم ��وال ،لكنه ��ا كثيفة للغاي ��ة من حيث
املحتوى وال�شكل".
ت�أت ��ي غالبي ��ة الأف�ل�ام املدع ��وة لفنانني
�سب ��ق �أن �شارك ��وا يف املهرج ��ان يف
املا�ض ��ي ،تتعام ��ل عل ��ى نط ��اق متباين مع
الأ�سئل ��ة ذات ال�صل ��ة .والأه ��م م ��ن ذل ��ك،
�أن كل فيل ��م يت�س ��اءل ع ��ن ال�ش ��كل ال ��ذي
يخت ��اره :م�سرحي ��ة حميمي ��ة ،وثائق ��ي،
ق�ص� ��ص ق�ص�ي�رة ،درو�س �أخالقي ��ة ،تقييم
كت ��اب ،خيال علم ��ي ،بلوغ ال�س ��ن ،هجاء،
و�أف�ل�ام تاريخية وحكاي ��ات خرافية � ...أو
النماذج والأن ��واع �أو العرو�ض امل�صاحبة
لعملي ��ة التالع ��ب بالقواع ��د ..يتناف�س 15
فيلم ��ا  -مب ��ا يف ذل ��ك فيلم ��ان يعر�ض ��ان
لأول م ��رة ـ عل ��ى جائ ��زة ال ��دب الذهبي ��ة
والف�ضي ��ة ،م ��ن �إنت ��اج  16دول ��ة ممثل ��ة.
وي�ش�ي�ر برنام ��ج املهرج ��ان اىل �أن جمي ��ع
الأف�ل�ام امل�شاركة للمناف�س ��ة امل�ضطردة ،مل
تعر�ض للجمهور بعد .نظرا لأنه متاح فقط
للجمه ��ور املتخ�ص� ��ص بـ (�صناع ��ة الأفالم
وال�صحاف ��ة) ع�ب�ر الإنرتن ��ت ،و�ستحتفظ
مبكانته ��ا كعر� ��ض عامل ��ي �أول حت ��ى يت ��م
تقدميها للجمه ��ور يف دور ال�سينما �أو يف
املهرجانات� ..أ�ستعر�ض ب�إيجاز بع�ضها.
فيلم الباترو�س "الإجنراف بعيدا" فرن�سي
لـ ك�سافيري بافيو�س ،م ��ع جريميي رينييه
و م ��اري جويل ميل و فيكتور بيلموندو..

فيل ��م "االباحي ��ة �أو �ضجيج �س ��يء احلظ"
روماني ��ا  /لوك�سمب ��ورج  /كرواتي ��ا /
جمهوري ��ة الت�شيك لـ "رادو جود" مع كاتيا
با�سكاري ��و و كلوديا �إيرييمي ��ا و �أوليمبيا
م ��والي( ..فابي ��ان – امل�ش ��ي يف مقدم ��ة
الكالب) �أملاين لـ "دومينيك جراف" مع توم
�شيلين ��غ و�سا�سكي ��ا روزن ��دال و�ألربي�شت
�شو� ��ش�( ..أغنية بق ��رة بي�ض ��اء) �إيران /
فرن�س ��ا ل� �ـ "بحت�ش �صنع ��اء ومرمي مقدم"
م ��ع م ��رمي مق ��دم ،عل ��ي ر�ض ��ا �سانيف ��ار..
(عجل ��ة احلظ والفانتازي ��ا) ياباين اخراج
"ريو�سوك ��ي هاماجوت�شي" م ��ع كوتونه
فوروكاف ��ا و كويوهيكو�شيبوكاف ��ا و
فوزاك ��و اورابا( ..ال�سيد باخمان وفريقه)
�أمل ��اين ل� �ـ "ماريا �سبث" مع دي�ت�ر باخمان
والفئ ��ة  6ب ..الوثائق ��ي (انا زملتك) �أملاين
ل� �ـ "ماريا �شري ��در" مع ماري ��ن �إيجريت و
دان �ستيفن ��ز و �سان ��درا هول ��ر( ..مقدمة)
كوري جنوبي لـ "هونغ زانكزو" مع �شني
�سيوخ ��و و ب ��ارك مي�س ��و و كي ��م مينهي..
(�صن ��دوق الذاكرة) فرن�س ��ا  /لبنان  /كندا
 /قط ��ر لـ "جوان ��ا هادجيثوما� ��س و خليل
جري ��ج" م ��ع رمي ترك ��ي ومن ��ال عي�س ��ى
وبالوما فوتييه(..الباب التايل) �أملاين من
اخ ��راج "دانيال ب ��رول" مع داني ��ال برول
وبيرت ك ��ورت�( ..أمي ال�صغ�ي�رة) فرن�سي
ل� �ـ "�سيل�ي�ن �سياما" م ��ع جوزف�ي�ن �سانز و
وغابريي ��ل �سانز و ونين ��ا موري�س(..ماذا
ن ��رى عندما ننظ ��ر �إىل ال�سم ��اء؟) �أملانيا /
جورجيا لـ "الك�سن ��در كوبريدزه" مع �آين
كارزالدزه و جيورج ��ي بوخور�شفيل ��ي
و فاكتان ��ك فانخولدزه(..الغاب ��ة � -أراك
يف كل م ��كان) هنغ ��اري اخ ��راج "بن� ��س
فليكاوف" م ��ع الورا بودلوفيج و ا�ستفان
لي�ن�رت و لي�ل�ا كيت�سلينك ��ر و ت�سولت فيج
و الت�سول ��و جيفر و ي ��ويل ياكوب و �أجي
كوبريك�( ..ضوء طبيعي) املجر  /التفيا /
فرن�س ��ا � /أملانيا اخراج "دين�س ناجي" مع
فريينك �سابو وتاما� ��س جاربات�ش والزلو
باجك ��و ..الفيل ��م الأول لـ " �أون ��ا بيليكوال
دي بولي�سيا� ��س" (فيلم �شرط ��ي) املك�سيك
من اخراج "�آلون�س ��و ريوت�ساال�سو�س مع
مونيكا ديل كارمن و را�ؤول بريوني�س.
يعد برنامج ال� �ـ "برلينالة" اخلا�ص ب�أفالم
امل�سابق ��ة الدولية ،مهم ��ا ،وواحد من �أكرث
�أق�سام املهرجان تنوعا .تت�ضمن قائمة هذا
الع ��ام "�أق�صد بذلك �أق�س ��ام املهرجان" �أحد
ع�ش ��ر م�سارا .ومن جنوم هذه الأفالم تينا
تورن ��ر ومي�شي ��ل فايفر ولوكا� ��س هيدجز
وماي ��كل ك�ي�ن و�أوب ��ري ب�ل�ازا وج ��ودي
فو�س�ت�ر وبنديك ��ت كومرببات� ��ش وطاه ��ر
رحي ��م و�شايل�ي�ن ووديل وم ��ارك دوبال�س
ونات ��ايل مورالي�س .ومن منظ ��ور لقاءات
ا�ستع ��ادة ال�شعور باالكت�شاف �سيتم تقدمي
دع ��م الأ�ص ��وات اجلدي ��دة يف ال�سينم ��ا
و�إعط ��اء م�ساح ��ة �أك�ب�ر ملختل ��ف الأ�شكال
ال�سردي ��ة والوثائقي ��ة يف اختي ��ار الفيل ��م
الر�سمي .و�ستقوم جلان التحكيم باختيار
الفائزي ��ن بجوائ ��ز �أف�ض ��ل فيل ��م و�أف�ض ��ل
خم ��رج بالإ�ضاف ��ة �إىل اجلائ ��زة اخلا�ص ��ة
للجنة التحكيم والإعالن عنها يف مار�س.

كالكيت

 عالء املفرجي

�سينما لل�سينما
بعد �أن قطعت ال�س ��ينما �ش ��وط ًا الب�أ�س به من الزم ��ن ،وجد هذا الفن
الحديث �أنه من ال�ضروري توثيقه واالحتفاء به ،فكانت �أفالم مثل "
وردة القاهرة القرمزية" لوودي الن و(جنجر وفريد) و (انتريت�ستا)
لفيللين ��ي ،و(�سبلن ��دور) اليتوري �سك ��وال ..وال�سينم ��ا الم�صرية لم
تك ��ن بعيدة عن ه ��ذه الظاهرة ،ب�أفالم مث ��ل (ايرماالدو�س) ،و(بحب
ال�سينما) وغيرها.
فالمخ ��رج روب مار�ش ��ال ا�ستط ��اع بفيلم (ناي ��ن) �أن يتمث ��ل عبقرية
فيلليني �أحد �أ�ساطين ال�سينما في ( ½ ،) 8ليقدم قراءته الخا�صة بما
ي�ضفي على هذه التحفة الفنية روح ًا جديدة .في هذا الفيلم كان على
ه ��ذا المخرج �أن يتحرر م ��ن �سطوة النجاح الم ��دوي لفيلم فيلليني،
ور�سوخه في ذاكرة �أكثر من جيل من ع�شاق ال�سينما ،ومكانته ك�أحد
ال�شواخ� ��ص في تاريخ ال�سينم ��ا ،فلج�أ �إلى ا�ستثم ��ار نجاحه هو في
الفيل ��م اال�ستعرا�ضي (�شيكاغو) وخبرت ��ه كمخرج م�سرحي وم�صمم
رق�ص ��ات ،ليعالج مو�ضوعه ( ½ )8بقال ��ب مو�سيقي راق�ص ،والأمر
الآخر هو زج عدد من �أهم نجمات ال�سينما العالمية الآن ،وا�ستبطان
مواهبه ��ن الكامنة في الرق�ص والغناء نيكول كيدمان ،جودي دين�ش
 ،باينيلوب ��ي كروز� ،صوفيا لورين ،ماريا كوتيال ،فيرجي ،وهو �أمر
يح�سب له مع ا�ستثناء نيكول كيدمان التي لها تجربة ناجحة في هذا
المج ��ال في فيلم (الطاحون ��ة الحمراء) ،ولي �أن �أ�ضي ��ف �أداء النجم
الإنكلي ��زي المذه ��ل دانيال دي لوي�س ،وربما مث ��ل هذه الإ�ضافات ال
تمنع الإحالة �إلى فيل ��م فيلليني  ،الذي ج�سد �أدواره حينها مار�شيلو
ما�ستريان ��ي وكلوديا كاردينالي  ،في �أغلب �أف�ل�ام المخرج الإيطالي
الكبي ��ر فيلليني نق ��ف عند مو�ضوعة الحنين �إل ��ى ال�سينما  ،بدء ًا من
( )8.5ولي� ��س انته ��اء بـ(�ساتيرك ��ون) �أو (جنج ��ر وفري ��د) ،وال�سمة
الت ��ي نكاد نلتم�سه ��ا في غير مخ ��رج �إيطالي ولع ��ل �أبرزهم المخرج
(جو�سيبي تورانتوري) في فيلمه (�سينما بارادي�سو)  ..في العامين
الأخيري ��ن ن�ش ��ط �إنتاج ه ��ذا النوع م ��ن الأفالم مع هيمن ��ة التقنيات
الجدي ��دة ف ��ي ال�سينم ��ا ،وانت�ش ��ار ظاهرة �صناع ��ة الأف�ل�ام الثالثية
الأبعاد التي �شكلت ح�ضور ًا الفتا في الإنتاج ال�سينمائي العالمي مع
عدد غي ��ر قليل من الأفالم ،خا�صة و�أنها بد�أت ت�ستهوي �أ�سماء المعة
في هذه ال�صناعة ،كما الحال مع المخرج الكبير مارتن �سكور�سيزي
في فيلمه (هيوغو) الذاهب �إلى الأو�سكار ب�أربعة تر�شيحات.
نقول �إنه م ��ع هذا االحتفاء اال�ستثنائي بالتط ��ور التقني في �صناعة
الفيل ��م التي �أ�صبحت فيها هي البطل الأوحد في الم�شهد الفيلمي� ،إال
�أن ع ��دد ًا م ��ن ال�سينمائيين مازال يحن الى ما�ض ��ي ال�سينما  ،مراهن ًا
عل ��ى رغبة �شريحة كبي ��رة من جمهور ال�سينما ف ��ي ا�ستعادة مجد لم
ي�أفل بعد لل�سينما  ،زمن ال�صمت ،والأبي�ض والأ�سود ،والنجومية.
وبالرغ ��م م ��ن �أن المو�س ��م الحالي وال ��ذي �سبقه كان حاف�ل ً�ا بالأفالم
المحتفي ��ة بالمنجز التقني هذا � ،إال �أن هناك فيلمين يمثالن ا�ستعادة
جميل ��ة لع�ص ��ر ال�سينم ��ا الجمي ��ل  ،هم ��ا الفيل ��م الفرن�س ��ي ( الفنان)
للمخ ��رج مي�شي ��ل هازايافيك�س الذي عر�ض ف ��ي دورة كان الأخيرة ،
والفيل ��م الأمريكي (�أ�سبوعي مع مارلي ��ن ) للمخرج �سيمون كيرت�س
الذي عر�ض في مهرجان دبي .
وف ��ي ال�سياق نف�سه ي�أتي فيل ��م (�أ�سبوعي مع مارلين )  ،والذي يمثل
تحي ��ة لمج ��د ال�سينما ف ��ي وقت هيم ��ن في ��ه النج ��م ال�سينمائي على
الم�شه ��د ،وكان ��ت مارلين مون ��رو حينها �سي ��دة هذا الم�شه ��د ،و�أحد
�أبرز نجومه � ،سواء في �أفالمها �أو في �سيرتها الحياتية التي مازالت
حديث ع�شاق ال�سينما� ،أو حت ��ى في نهاية حياتها الدراماتيكية التي
�أ�صبحت لغز ًا محير ًا.
ال�سينم ��ا تحي ��ي ال�سينما  ،وت�ستعي ��د لحظات الكف ��اح لرجاالتها في
�سعيه ��م لإر�س ��اء �أجم ��ل دعائ ��م الترفي ��ه ف ��ي ال�سن ��وات المبكرة من
عمرها ..وفي هذين الفيلمين يبدو الأمر وك�أنه �إ�شارة الى �أن بهرجة
التقنيات الحديثة ال يمكن لها �أن تطم�س تاريخ ًا رائع ًا من الإنجاز.
نقول �إنه مع هذا االحتفاء اال�ستثنائي
بالتطور التقني في �صناعة الفيلم التي
�أ�صبحت فيها هي البطل الأوحد في الم�شهد
الفيلمي� ،إال �أن عدداً من ال�سينمائيين مازال
يحن الى ما�ضي ال�سينما  ،مراهن ًا على رغبة
�شريحة كبيرة من جمهور ال�سينما في
ا�ستعادة مجد لم ي�أفل بعد لل�سينما ،

جوائز "غولدن غلوب" ..فوز "نومادالند" والمخرج الراحل ت�شادويك بوزمان
متابعة :املدى
ت ��وّ ج فيلم "نومادالن ��د" الفائز الأك�ب�ر يف احتفال
�إعالن جوائ ��ز "غولدن غلوب" التي كاف� ��أت �أي�ض ًا
فئات مهم ��ة عدد ًا كبري ًا من الفنان�ي�ن ال�سود بينهم
الراح ��ل ت�شادويك بوزمان ،بع ��د انتقادات لنق�ص
التنوع يف الهيئة التي تختار الفائزين.
وجن ��ح "نومادالن ��د" ال ��ذي ي�ش� � ّكل حتي ��ة �إىل
"الهيبي ��ز" املعا�صرين وهم "�س ��كان املقطورات"
الذي ��ن يجوبون الوالي ��ات املتح ��دة يف مركباتهم
القدمية ،يف الفوز بجائزة �أف�ضل فيلم درامي ،يف
حني �أ�صبحت خمرجته الأمريكية من �أ�صل �صيني
كلوي ��ه ج ��او ( 38عام� � ًا) ث ��اين ام ��ر�أة يف تاري ��خ
الـ"غول ��دن غل ��وب" حت�ص ��ل عل ��ى جائ ��زة �أف�ضل
خمرج بعد باربرا �سرتاي�سند عام .1984
وخ ��رج فيل ��م "مان ��ك" خ ��ايل الوفا�ض م ��ن �إعالن
اجلوائز رغم ت�ص� �دّره الرت�شيحات� ،إذ كان ح�صل
على �س ّتة منها.
و�ش ّكل ��ت الأمريكية ال�س ��وداء �أن ��درا داي املفاج�أة
بح�صولها على جائزة �أف�ضل ممثلة يف فيلم درامي
عن دورها يف "ذي يونايتد �ستايت�س فر�س�س بيلي
هوليداي" .وتقدم ��ت داي على عدد من املناف�سات
الب ��ارزات ،بينه ��ن فران�س� ��س ماكدورمان ��د ،وهي
املمثلة املحرتفة الوحيدة يف "نومادالند".
وف ��از عدد من املمثل�ي�ن ال�سود الآخري ��ن بجوائز،
بينهم الأمريكي ت�شادويك بوزمان الذي تويف يف
�آب�/أغ�سط�س الفائت ج ّراء �إ�صابته بال�سرطان� ،إذ
مُنح جائ ��زة �أف�ضل ممثل يف فيلم درامي عن �أدائه
يف فيل ��م "ما ريني ��ز بالك بامت"� ،آخ ��ر عمل له قبل
رحيل ��ه .وتق� �دّم جن ��م "ب�ل�اك بانرت" عل ��ى ا�سمني
م ��ن العي ��ار الثقيل هما غ ��اري �أولدم ��ان و�أنتوين

هوبكينز الذي ر�شح ثماين مرات مل يفز ب�أي منها.
وف ��از �أ�س ��ود �آخر ه ��و الربيط ��اين داني ��ال كالويا
بجائ ��زة �أف�ضل ممثل يف دور م�ساعد عن دوره يف
"جودا�س �أند ذي بالك مي�سايا" ،حيث �أدى دور
فري ��د هامبتون ،زعي ��م احلركة الثوري ��ة ال�سوداء
ال ��ذي قت ��ل يف كان ��ون الأول/دي�سم�ب�ر  1969يف
عملية دهم نفذتها ال�شرطة.
ويتمحور الفيلم على جهود هامبتون ،زعيم "بالك
بانرتز" ،للتعبئة �ضد عنف ال�شرطة الذي ا�ستهدف
ال�س ��ود يف �ستيني ��ات الق ��رن الع�شري ��ن ،وه ��و
مو�ضوع ما يزال مطروح ًا بقوة بعد االحتجاجات
الوا�سع ��ة الت ��ي ه� � ّزت الوالي ��ات املتح ��دة الع ��ام
املن�صرم.
وعك�س ��ت جوائز "غول ��دن غل ��وب" احلر�ص على
�إب ��راز التن ��وع يف وق ��ت كان ��ت رابط ��ة ال�صحافة
الأجنبي ��ة يف هولي ��وود الت ��ي تخت ��ار الفائزي ��ن
عر�ضة النتقادات ح ��ادة هذا الأ�سبوع لعدم وجود

�أي �أ�سود بني �أع�ضائها الـ.87
ومل يت � َ
�وان عدد من امل�شارك�ي�ن يف �إعالن اجلوائز
الأحد عن انتقاد هذا الواقع بلطف ،ومنهم مقدّمتا
االحتف ��ال .وق ��ال م�س�ؤول ��و الرابطة عل ��ى م�سرح
االحتف ��ال "نحن ن ��درك �أن علينا العم ��ل على ذلك،
كم ��ا هي احل ��ال مع الأف�ل�ام والتلفزي ��ون ،فتمثيل
ال�سود �أمر مهم جد ًا".
وت�ستح ��وذ جوائ ��ز "غولدن غلوب" عل ��ى اهتمام
كب�ي�ر يف �أو�س ��اط ال�سينم ��ا الأمريكي ��ة وي�سع ��ى
العامل ��ون يف هذا القط ��اع �إىل الفوز بها .وهي قد
تع ��زز حظوظ �أبرز املر�شح�ي�ن جلوائز الأو�سكار،
لكنها �أي�ض ًا ،وعلى العك�س ،قد حتبط �آمالهم.
وتتمي ��ز جوائ ��ز "غول ��دن غل ��وب" بكونه ��ا متيز
ب�ي�ن "الأفالم الدرامية" وتل ��ك "الكوميدية" خالف ًا
للجوائز الأخرى كالأو�سكار.
و�إذا كان �سا�شا بارون كوهني �أخفق يف احل�صول
عل ��ى جائزة �أف�ض ��ل ممثل م�ساع ��د يف فيلم درامي

عن دوره يف "ذي ترايل �أوف ذي �شيكاغو �سفن"،
فه ��و فاز بجائ ��زة �أف�ضل ممثل يف فيل ��م غنائي �أو
كوميدي عن "ب ��ورات �ساب�سيكوينت مويف فيلم"
الذي نال اي�ض ًا جائزة �أف�ضل فيلم يف هذه الفئة.
وق ��د �ص ��وّ ر ه ��ذا الفيل ��م يف ظ ��روف �صعب ��ة ،يف
خ�ض� � ّم جائح ��ة كوفي ��د ،-19ويت ��وىل في ��ه املمثل
دور �صح ��ايف كازاخ�ستاين خيايل ووقح لت�سليط
ال�ضوء ب�شكل �أف�ضل على واقع املجتمع الأمريكي.
ُنحت اجلائ ��زة �إىل مواطنته
�أما عن ��د املمثالت ،فم َ
روزموند بايك عن دورها يف "�آي كري �إيه الت".
ونال ��ت الأمريكي ��ة ج ��ودي فو�سرت جائ ��زة �أف�ضل
ممثل ��ة يف دور م�ساعد ع ��ن "ذي موري�شن" ،حيث
ت� ��ؤدي دور حمامي ��ة �شر�س ��ة تت ��وىل الدف ��اع ع ��ن
موريتاين اتهمته الواليات املتحدة ظلم ًا بالإرهاب
واعتقلته على مدى  14عام ًا يف غوانتانامو.
وفاز "ميناري" للمخرج الأمريكي يل �أيزك ت�شانغ
بجائ ��زة �أف�ض ��ل فيلم بلغ ��ة �أجنبية ،وه ��و يتناول
ق�ص ��ة عائل ��ة �أمريكية م ��ن �أ�صل ك ��وري تنتقل �إىل
الري ��ف .وكان كرث يرون �أن هذا الفيلم يفرت�ض �أن
ُي ��درج �ضمن الفئات الرئي�س ��ة ال �ضمن فئة الأفالم
باللغة الأجنبية.
وهيمن "ذي كراون" على الفئات التلفزيونية هذا
العام م ��ع �أربع جوائز .وقد ح�ص ��دت "نتفليك�س"
مكاف� ��آت �أخرى خالل احلفل خ�صو�ص� � ًا بف�ضل �أنا
تايلور-جوي يف "ذي كوينز غامبيت".
واقي ��م االحتف ��ال ب�إع�ل�ان اجلوائ ��ز بال�صيغ ��ة
االفرتا�ضي ��ة بالكام ��ل ب�سبب جائح ��ة كوفيد19 -
الت ��ي ت�أث ��ر به ��ا جن ��وب كاليفورنيا ب�ش ��كل كبري.
وللم ��رة الأوىل يف تاري ��خ "غولدن غل ��وب"ّ ،
نظم
االحتفال يف موقعني هما مكانه املعتاد �أي بيفريل
هيل ��ز يف كاليفورني ��ا ،وقاع ��ة "رينب ��و روم" يف
نيويورك.
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اقــــرأ
الثقافة الثالثة

�ص ��در عن دار املدى كتاب "القافة الثالثة" وهو جمموعة مقاالت
ودرا�س ��ات لنخبة من العلماء والفال�سف ��ة ترجمة وتقدمي لطفية
الدليم ��ي التي تكتب يف مقدمة الكتاب" :لي�س املق�صود بالثقافة
الثالث ��ة  -كم ��ا ق ��د يتبادر �إىل ذهن امل ��رء �أوّ ل الأم ��ر � -أن تكون
تركيب� � ًا تخليقي� � ًا يجم ��ع الثقاف ��ة العلمية م ��ع الأدبي ��ة ليخرج
منه ��ا بخلط ��ة ذات عنا�ص ��ر متوازنة م ��ن تين ��ك الثقافتني؛ بل
يج ��ادل بروكم ��ان يف �أطروحت ��ه الفكرية ب�أنّ من ��وذج املثقف
ال�شك�سب�ي�ري ال ��ذي ُع ّد النم ��وذج الأعلى للمثق ��ف املو�سوعي
حت ��ى خواتي ��م الع�ص ��ر الفكت ��وري مل َي ُع ��د �صاحل� � ًا ليك ��ون
النم ��وذج املبتغى يف ع�صر مابعد الثورة التقنية الثالثة التي
ن�شهد مفاعيلها يف حياتنا احلا�ضرة.

م�شتاق معن من من�صة احتاد الأدباء :العامل حتول من قرية �صغرية �إىل فنجان قهوة!
 ما�س القي�سي
الناقد وال�شاعر م�شتاق معن ،حل �ضيفا
ع�ل��ى احت���اد االدب � ��اء ع�بر من�صة ام��ان��ة
ال �� �ش ��ؤون ال�ث�ق��اف�ي��ة يف جل�سة تفاعلية
ب�ع�ن��وان (ال�ن����ص التكنو ورق���ي) ،اب�ت��د�أ
احلديث بالقول :جرى احلديث يف نهاية
القرن املا�ضي عن ان العامل �أ�صبح قرية
�صغرية ،اما اليوم فالو�ضع �أ�صبح مغايرا
ح �ي��ث ال �ق��ري��ة ا��ص�ب�ح��ت ب�ح�ج��م فنجان
القهوة،
ح

ول العا

لم

فنجان القهوة ه��ذا يو�ضح لنا ا�شكالية
مهمة ان التغيري مل يعد مطلب ًا ح�ضاري ًا
يف ظل التنقالت والتبدالت وهي لي�ست
ول�ي��دة اللحظة ،امن��ا تنبع م��ن ال�ث��ورات
املعرفية الكربى التي تغري اجياال بكربها،
وه���ا ن �ح��ن ال� �ي ��وم ن���ش�ه��د االن��ت��ق��ال من
الع�صر ما قبل التكنولوجي اىل الع�صر
التكنولوجي.
بطبيعة احل��ال ان ه��ذه التفاعالت تغري
�شكل العلوم واملعارف وو�سائل التوا�صل
وقد ح�سم االمر الفيل�سوف (توما�س كون)
حينما حتدث عن النموذج املعروف ،نحن
االن يف عمق ع��امل (االن�ف��وم�ي��دي��ا) عامل
التكنولوجيا ،ان ه��ذا الدخول ي�ؤثر يف
�شكل ال�ع��امل و�شكل ال�ع�ل��وم ،ويف �شكل

احلقول املعرفية علم ًا ان دخولنا يف عامل
التكنولوجيا هو فر�ض حتمي.
ان ه���ذا االن��ت��ق��ال مل ي �ك��ن ع �ل��ى �سبيل
االختيار الذاتي امنا جاء ب�سبب التغريات
الكربى والكونية التي �شهدها العامل ،فان
دخولنا اىل العامل التكنولوجي هو فر�ض
حتمي ب�سبب التبدل ال�ع��ام ال��ذي �شهده
العامل ،وهذا ي�سحبنا اىل انه مادامت تلك
التبدالت قد اثرت يف �شكل العامل و�شكل
املعارف والعلوم واالدب ،فمن الطبيعي
ان ننظر اىل (االدب التفاعلي) على انه
لي�س مطلب ًا كيفي ًا وامنا �أ�صبح واقع حال.
امل �� �س ��أل��ة ال �ث��ان �ي��ة ت�سحبنا اىل حقيقة
الت�سا�ؤل حول االدب فيما �إذا كان عبارة
عن �ضرورة حتمية فر�ضها علينا وا�ضع

ال �ت �ح��ول امل �ع��ريف ال���ذي ��ش�ه��ده ال �ع��امل،
وا��ض��اف" :من اجلدير بالذكر ان االدب
الرقمي ابتد�أ احلديث عنه يف �ستينيات
و��س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ال��ق��رن امل��ا� �ض��ي ،ام ��ا يف

الثمانينيات فقد بد�أ االدب التفاعلي وبد�أ
يف حقل ال�سرد ثم انتقل اىل ال�شعر ثم اىل
بقية االجنا�س الأدبية الأخرى.
ام ��ا ف�ي�م��ا يتعلق ب��ال �ع��امل ال �ع��رب��ي ف�ب��د�أ
احلديث عنه يف حقل ال�سرد يف الألفينيات
م��ن ال �ق��رن وم��ن ث��م ال���ش�ع��ر واالج �ن��ا���س
االدب �ي��ة االخ ��رى ه��ذا ينم ع��ن ان االدب
التفاعلي ادب حديث يحتاج اىل ان نت�أمله
كثري ًا ونقف عنده ،كيما يكون الدخول يف
باحته دخو ًال حقيقي ًا.
"االدب التفاعلي باخت�صار ه��و الن�ص
ال��ذي ال ي�ق��ر�أ اال على اج�ه��زة احلا�سوب
والأج� � � �ه � � ��زة ال���ذك� �ي���ة ع� �ل ��ى ال �� �ش �ب �ك��ة
العنكبوتية".
ال� �ف ��رق ب�ي�ن ال �ن ����ص ال���ورق���ي وال �ن ����ص

هل عالقتك العاطفية �ست�ستمر؟ � 14س�ؤا ً
ال ميكنها �إجابتك
يعد ال��وق��وع يف احل��ب �أم ��ر ًا ال يُ�صدّق ولكنه
يجعلنا ن ��رى ع�لاق��ات �ن��ا اخل��اط �ئ��ة م��ن خ�لال
ن �ظ��ارات وردي ��ة ،حيث ت�صعب معرفة م��ا �إذا
كانت العالقة �ست�ستمر �أم ال؟ ويقدم �أ�ستاذ علم
النف�س بجامعة "مومناوث" الأمريكية جاري
ليفاندوف�سكي ،قائمة مكونة من � 14س�ؤا ًال لفك
�شفرة عالقتك الرومان�سية ،وما �إذا كانت مفيدة
لك.
وق��ال ليفاندوف�سكي ،ل�صحيفة "�إندبندنت"
ال�بري�ط��ان�ي��ة� ،إن ��ه �صمم ق��ائ�م��ة الأ��س�ئ�ل��ة لأن
ال�س�ؤال الأول الذي يتلقاه هو "كيف �أعرف ما
�إذا كنتُ على عالقة �صحيحة؟" ،وتابع" :من
املحتمل �أن يكون ه��ذا هو ال�س�ؤال ل��دى كثري
من النا�س ولكنهم �أقل ا�ستعداد ًا للإجابة على
�أنف�سهم ،وعندما يحاولون حتديده ال يعرفون
دائ�م� ًا الأ�سئلة ال�صحيحة التي يجب طرحها

والرتكيز على ال�شيء اخلط�أ".
و�أو�ضح �أن قائمة الأ�سئلة تعتمد على احلد�س،
بالإ�ضافة �إىل العلم لأن كليهما �ضروري عند
ات �خ��اذ ال��ق��رارات امل�ه�م��ة ،وت��اب��ع �أن الإج��اب��ة
بـ"نعم" على ه��ذه الأ�سئلة تعني �أن عالقتك
ت�ستحق اال�ستمرار.
وذكر �أن الأ�سئلة هي:
هل ال�شخ�ص الذي حتبه يجعلك �شخ�ص ًا �أف�ضل،
وهل العك�س �صحيح؟
ه��ل �أن� ��ت وه ��و م��رت��اح��ان مل���ش��ارك��ة امل���ش��اع��ر
واعتماد بع�ضكما على بع�ض ولديك القدرة على
جتنب القلق ب�ش�أن رحيله؟
هل يقبل �أحدكما الآخر دون تغيري؟
عندما تن�ش�أ اخلالفات ،هل تتوا�صالن باحرتام
ومن دون ازدراء �أو �سلبية؟
هل ت�شرتكان يف اتخاذ القرارات؟

مايا دياب" :يا ليت
الغ�ضب ال�ساطع ي�أتي"

كلوي موريتز يف مغامرة مثرية
مع "توم �آند جريي"
حقق فيلم توم �آند جريي� ،إيرادات
و�صلت �إىل  38مليونا و� 810آالف
دوالر ،من ��ذ طرح ��ه يف � 26شب ��اط
املا�ض ��ي ،وه ��ي �إي ��رادات �ضخم ��ة
يح�صده ��ا الفيل ��م يف م ��دة �أقل من
�أ�سبوع بدور العر�ض ال�سينمائية،
وخا�ص ��ة يف ظ ��ل جائح ��ة كورونا
التي خف�ضت الطاق ��ة اال�ستيعابية
لدور ال�سينما �إىل �أقل من الن�صف.
وتلع ��ب فيه الفنان ��ة العاملية كلوي
جراي�س موريت ��ز دور البطولة� ،إذ
تخو� ��ض مغام ��رة مث�ي�رة ب�صحبة
ال�شخ�صي ��ات الكرتوني ��ة ال�شهرية
م ��ن خ�ل�ال لع ��ب دور م�س�ؤول ��ة
ب�شركة تنظيم احتفاالت ا�ست�أجرت

هل ال�شخ�ص الذي حتبه �صديقك املف�ضل ،وهل
�أنت �صديقه؟
هل تفكران مع ًا كـ"نحن" بد ًال من "�أنت" و"�أنا"؟
هل �سيثق �أحدكما بالآخر لدرجة تبادل كلمات
امل��رور اخلا�صة مبواقع التوا�صل االجتماعي
واحل�سابات امل�صرفية؟
هل ل��دى كل منكما �آراء جيدة عن الآخ��ر دون
وجود وجهة نظر �إيجابية مبالغ فيها؟
ه��ل يعتقد �أ� �ص��دق��ا�ؤك امل�ق��رب��ون وحبيبك �أن
لديكما عالقة رائعة �ست�صمد �أمام الزمن؟
ه��ل عالقتك خالية م��ن �سلوكيات مثل الغ�ش
والغرية وحب ال�سيطرة؟
هل ت�شرتكان يف نف�س القيم عندما يتعلق الأمر
بال�سيا�سة والدين و�أهمية الزواج والرغبة يف
�إجناب الأطفال وكيفية تربية الأبوين؟
هل كل منكما على ا�ستعداد للت�ضحية

باحتياجاته ورغباته و�أهدافه من �أجل الآخر؟
هل لديكما ا�ستقرار عاطفي؟
�إذا �أجبت بـ"ال" ،فاخلرب ال�سيئ هو �أن العالقة
من املحتمل �أال ت�صمد �أمام الزمان ،لكن اخلرب
ال�سار هو �أن االنف�صال ميكن �أن يكون �شيئ ًا
ج�ي��د ًا ،حيث �أن "البقاء يف عالقة �سيئة هو
�أ�سو�أ �شيء ممكن واخلروج منها يح ّررك لتجد
عالقة رائعة".

فندقا لتنظيم حف ��ل زفاف ،ويوجد
بالفن ��دق ف� ��أر مزع ��ج "ج�ي�ري"،
ويت ��م جتني ��د ت ��وم للم�ساع ��دة يف
�إزال ��ة جريي من املبن ��ى قبل موعد
الزف ��اف .والفيلم يحي ��ي التناف�س
امل�ستم ��ر ب�ي�ن �شخ�صيت ��ي ت ��وم
وج�ي�ري من ��ذ عق ��ود� ،إ�ضاف ��ة �إىل
وجود ع ��دد من الأبطال مثل مايكل
بين ��ا ،وكول ��ن جو�س ��ت ،وج ��ون
ف ��راي ،وغريه ��م .وا�ستط ��اع فيلم
"ت ��وم �آن ��د ج�ي�ري" اجلدي ��د� ،أن
يت�ص ��در قائم ��ة الأكرث ت ��داو ًال على
حم ��رك البحث "غوغ ��ل" عاملي ًا مع
ب ��دء عر�ض ��ه يف دور ال�سينم ��ا قبل
�أيام.

متن ��ت الفنان ��ة اللبناني ��ة ماي ��ا دي ��اب م ��ن
ال�شب ��اب ان ال يرتكوا ال�ش ��ارع وي�ستمروا
بالث ��ورة ،اذ كتبت على �صفحتها اخلا�صة:
"لي�ش نازلني ع الطريق؟؟ لي�ش جوعانني؟
لي�ش ما معكن م�ص ��اري؟؟ لي�ش فقراء؟؟ يا
رب �شبابنا ما يرتك الطريق الليلة ويا رب
هامل ��رة الث ��ورة تبقى على م ��دار ال�ساعة..
ب�ل�ا موع ��د وال اتف ��اق ..ي ��ا لي ��ت الغ�ض ��ب
ال�ساطع ي�أتي".
وكان ��ت �أطلت مايا دياب م�ؤخرا على متابعيها
م ��ن �صفحتها اخلا�ص ��ة بفيديو من منزلها ،ظه ��رت فيه وهي تغني
ومعه ��ا فرق ��ة مو�سيقي ��ة كل ف ��رد منها عزف م ��ن منزل ��ه ،واجتمعوا
بفيدي ��و موح ��د مع مايا الت ��ي اعتمدت �إطالل ��ة الفتة بقمي� ��ص �أبي�ض
وقبعة حمراء اللون.

التفاعلي ،يكمن يف ان
ال��ورق��ي منه يعتمد على �صناعة اخليال
بتثوير الطاقة الكامنة للحرف اما الن�ص
التفاعلي ال يعتمد على احلرف فقط امنا
على ال���ص��ورة واحل��رك��ة وال �� �ص��وت ،ان
اال�ستعانة بامل�ؤثرات التفاعلية كال�صوت
وال�صورة ت�ضفي على الن�ص حياة تفاعلية
�أك�ث�ر ول�ه��ذا ا�ستعان االدب ��اء بالأما�سي
اخلا�صة بهم لرفع من�سوب الت�أثري.
يف الن�ص التفاعلي مل يعد احل��رف هو
ال�سيد كما ك��ان يف الن�ص ال��ورق��ي امنا
ي�شكل عن�صرا من العنا�صر املوجودة.
وعلى ه��ذا ف��ان الن�ص التفاعلي يحاول
ا�ستثمار امكانات احلا�سوب للتوا�صل
عرب الأثري.

ميغن ماركل تربح مئات الآالف
من الدوالرات ب�سبب ر�سالة

�أ�صدر الق�ضاء الربيطاين ،ق ��رار ًا بت�ضمني ال�شركة النا�شرة
ل�صحيف ��ة "مايل �أون �صنداي" ال�شعبي ��ة الربيطانية( ،مبلغ
� 628أل ��ف دوالر) لزوج ��ة الأم�ي�ر هاري ميغن م ��اركل بدل
م�صاري ��ف دع ��وى ك�سبتها �ضد ال�صحيف ��ة لن�شرها ر�سالة
وجهته ��ا �إىل والده ��ا .وكانت املمثلة الأمريكي ��ة ال�سابقة
البالغ ��ة  39عاما حقق ��ت يف � 11شباط/فرباير الفائت
مك�سب ًا يف الدعوى التي رفعتها �ضد ال�صحيفة وا�سعة
االنت�ش ��ار واتهمتها فيها بالتعدي عل ��ى خ�صو�صيتها
م ��ن خالل ن�شره ��ا ع ��ام  2019مقتطفات م ��ن ر�سالة
وجّ هته ��ا �إىل والده ��ا توما� ��س م ��اركل .و ُكتب ��ت
الر�سال ��ة بعد �أ�شهر من زواج ميغ ��ن من هاري الذي
مل يح�ض ��ره والده ��ا .وطلبت ميغن م ��ن والدها يف
الر�سالة الكف عن الك ��ذب يف و�سائل الإعالم ب�ش�أن
عالقتهما امل�شوبة بالفتور .و�أعلن وكالء الدفاع عن
ال�صحيفة �أنهم يعتزمون ا�ستئناف القرار .وطالب
حمام ��و املمثلة ال�سابقة بن�شر اعتذار يف ال�صفحة
الأوىل م ��ن ال�صحيفة على �إث ��ر احلكم الذي �صدر
ال�شه ��ر الفائت .وق ��ال القا�ضي �إن ��ه �سي�أمر بن�شر
اعتذار ،لكنه �أو�ضح �أنه �سيكون "حمدودا".
كذل ��ك رف� ��ض يف ه ��ذه املرحل ��ة �أن يطل ��ب م ��ن
ال�صحيفة ت�سليم ن�سخ من الر�سالة.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ر�سالة البابا
منذ �أن �أعلن بابا الفاتيكان
رغبته يف زيارة العراق،
انطلقت �أ�صوات ن�شاز تطالبه
بعدم و�ضع قدمه يف هذه البالد،
فيما ال تزال جهات م�سلحة
"م�سنودة " ت�صر على �أن هذه
البالد ت�ستحق ال�صواريخ �أكرث
من ا�ستحقاقها زيارة رجل
دين بحجم البابا فرن�سي�س..
وخرج علينا البع�ض ممن
ي�ضربون كفا بكف وهم يقر�أون
�أن الرجل الثمانيني �سيقطع
مئات الكيلومرتات متحدي ًا
فايرو�س كورونا و�صواريخ
"املجاهدين" وعبواتهم ،لأنه
يريد �أن يزور م�سقط ر�أ�س
النبي �إبراهيم  .يريد ال�سادة
الـ" تكنوقراطات" �أن يثبتوا
للبابا �أن هذه البالد مل تكن يوم ًا
�أر�ضا لإبراهيم ،بل البع�ض
�سخر من البابا لأنه طلب قبل
عام من رئي�س اجلمهورية برهم
�صالح هوية عراقية تعرفه
على �أنه �سليل النبي �إبراهيم..
فهل يعقل �أن هناك �شخ�ص
يريد �أن ي�صبح عراقي ًا؟!..
ون�سي البع�ض �أن هذه البالد
بنيت مب�شقة رجال كبار من
�أجل �أن تكون جرم ًا م�ضيئ ًا
يف مدار الأُمم ،ال م�ساجلة
ومعركة بني �سفري طهران
و�سفري �أنقرة  ،يف الوقت
الذي خرج فيه " مفكر " يطالب
بطرد البابا من العراق النه
يخالف كل الر�ساالت ال�سماوية
،وان زيارته للعراق لن تكون
تاريخية .
ُطرد امل�سيحيّون من ديارهم
يف العراق ،و ُقتلوا بدم بارد،
فيما تنازع على حريّة النا�س
يف بالد الرافدين نوعان ،الأول
ي�ش ّرع قوانني حتوّ ل الإخوان
امل�سلمني �إىل زعماء لأحزاب
مدنية ،والثاين ي�ضحك عليهم
بفتاوى من عيّنة ال جتوز
تهنئة امل�سيحي وال�صابئي
يف �أعيادهما  ،فيما ال يزال
البع�ض م�صر ًا على �أن نعي�ش
مع �صرخات عامر الكفي�شي
الذي يروج لب�ضاعة منتهية
ال�صالحية �شعارها "الدولة
املدنية كفر و�إحلاد" ،فيما هناك
من ي�ؤيد "الفتوى الداع�شية"
التي �أطلقها مفتي الديار
العراقية "مهدي ال�صميدعي"
بعدم تهنئة امل�سيحيني
العراقيني يف �أعيادهم ،لأنّ هذا
"حرام�س".
ان �صورة البابا وهو يتم�شى
يف اور ،هى ال�صورة التى
يحتاجها العراق الآن  ،وينبغى
�أن نبحث عنها ونثبتها
وجنذرها فى �أعماق اجلميع،.
العراق بلد الت�سامح  ،وبالد
االلتقاء احلميم بني كل الأديان
والثقافات واحل�ضارات  ،ومن
ثم فنحن الآن �أمام ا�ستحقاق
وطنى وح�ضارى واجتماعى،
فى حلظة تبدو مواتية للغاية
لكى يت�صالح العراق مع نف�سه،
وي�سرتد �شخ�صيته التى �ضاعت
وامنحت بفعل �سل�سلة من
اجلرائم ال�سيا�سية والطائفية،
التي تريد لهذه البالد ان تدور
يف فلك دول اجلوار .بالد
الرافدين الآن عليها �أن تقوم
من حتت ركام الطائفية � ،إكراما
للرجل الذي قرر ان يطلق
�صوت الت�سامح فيها.
يا �أبناء بلدي الطيبني يف كل
بقاع العامل  ،و�أنتم ت�شاهدون
البابا وهو ي�صلي يف �أور ،ال
تن�سوا العراق وهو يلوذ بكم
حام ًال �صليبه.
يا �أبناء بلدي من كل الطوائف،
العراق �سينت�صر يف النهاية،
و�سرندد جميعا " الدين حمبة".

الطقس

خاص جداً ...

"زوم" طارق اجلبوري وحديث عن ال�سينما والت�شكيل

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأن ��واء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(اخلمي� ��س) �أن درج ��ات احل ��رارة
�ستحاف ��ظ عل ��ى معدالته ��ا لي ��وم ام�س،
وان اجل ��و �سيكون غائم ��ا وممطرا يف
بع�ض مناطق البالد.
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 قحطان جا�سم جواد

ق ��دم املخ ��رج ط ��ارق اجلب ��وري
حما�ض ��رة تفاعلي ��ة بطريق ��ة الزووم
يف جامع ��ة القاد�سية ،ا�سم املحا�ضرة
ومو�ضوعه ��ا كان (البن ��اء الت�شكيل ��ي
ملعم ��ار اللقط ��ة ال�سينمائي ��ة ب�ي�ن
تفاعل امليزان�س�ي�ن احلركي وعنا�صر
ال�سينوغرافي ��ا) ،مدعوم ��ة بتجربت ��ه
االخراجية .قال فيها اجلبوري:
ال�سينوغرافي ��ا كلم ��ة اغريقي ��ة يف
املعن ��ى احلدي ��ث تعني كل م ��ا يتعلق
باالط ��ار ال�شكل ��ي وعنا�ص ��ر التكوين
الفيزيائ ��ي للم�شه ��د يف امل�س ��رح
وال�سينم ��ا م ��ع االخت�ل�اف الكب�ي�ر
بينهم ��ا ،ام ��ا امليزان�س�ي�ن وتعن ��ي
حرفي ��ا الو�ضع يف امل�شه ��د امل�سرحي
وال�سينمائ ��ي ،اما بت�صرف فهي ن�سق
حرك ��ة عنا�ص ��ر ال�سينوغرافي ��ا وف ��ق
خط ��ة اخراجي ��ة بنائي ��ة عل ��ى وف ��ق

مرجعيات ثقافي ��ة وفل�سفية وجمالية
عل ��ى م�ست ��وى ال�ش ��كل وامل�ضم ��ون.
وا�ض ��اف :املو�ض ��ع الآخر ه ��و كيفية
ا�شتغال امليزان�سني مع ال�سينوغرافيا
وا�سميت ��ه امليزا�سينوغرافي ��ا وه ��ي
ا�ستغ�ل�ال عنا�ص ��ر ال�سينوغرافي ��ا
لت�شكي ��ل تكوي ��ن حرك ��ي عل ��ى وف ��ق
اخلط ��ة االخراجي ��ة الت ��ي تعتم ��د
ه ��ذه العنا�ص ��ر واملق�ص ��ود حرك ��ة
املمث ��ل وحرك ��ة الكام�ي�را والعد�سات
وزوايا الكام�ي�را وحركتها واملالب�س
واالك�س�س ��وار واملمث ��ل واحل ��وار
واملو�سيق ��ى واال�ض ��اءة واملونت ��اج
واللون والديكور.....الخ.
اما كي ��ف تكون حرك ��ة املمثل وحركة
الكام�ي�را �ضم ��ن ه ��ذا املفه ��وم؟ يقول
اجلب ��وري :املمث ��ل ه ��و واح ��د م ��ن
عنا�ص ��ر ال�سينوغرافي ��ا وه ��و اداة
رئي�س ��ة للمخ ��رج يف حتقي ��ق بن ��اء
اللقط ��ة يتح ��رك املمث ��ل عل ��ى وف ��ق

جت�سيد الفع ��ل .يف احلكاية لتحقيق
ال�ص ��راع وحركة املمثل مل ت�أت جزافا
فاملمث ��ل يتحرك بناء عل ��ى ميزان�سني
املخ ��رج وه ��و املخط ��ط احلرك ��ي
لتج�سي ��د اللقطة مان�سمي ��ه ال�شوتنك
�سكرب ��ت او ال�سيناري ��و التنفي ��ذي

كذلك حرك ��ة الكام�ي�را ،الكامريا بحد
ذاته ��ا اداة �سينوغرافية ام ��ا حركتها
فمرتبط ��ة مبيزان�س�ي�ن املخ ��رج وفق
ال�شوتن ��ك �سكرب ��ت .ول ��كل حرك ��ة
للكام�ي�را فل�سفته ��ا ولغته ��ا احيان ��ا
تتواف ��ق حرك ��ة املمث ��ل م ��ع حرك ��ة

الكامريا لتحقيق مركب حركي.
اي هناك حركة ممثل وحركة كامريا
وت ��زاوج حرك ��ة املمث ��ل م ��ع حرك ��ة
الكام�ي�را لتكون اكرث تفاعلية .وحول
ت�س ��ا�ؤل مفاده مب ��اذا تختلف عنا�صر
التكوي ��ن الفيزيائ ��ي يف ال�سينم ��ا
ع ��ن م ��ا موج ��ود يف امل�س ��رح؟ ق ��ال
اجلب ��وري :من املع ��روف ان ال�سينما
لي�ست كامل�سرح فهي كما نعرف ا�سمها
احلرك ��ة ويعد م ��ن الق�ص ��ور الذهني
التق�ص�ي�ر يف حتجي ��م حرك ��ة املمث ��ل
وحركة الكامريا وحركة اال�شياء.
فال�سينم ��ا لي�س ��ت ا�ستاتيكي ��ة امن ��ا
ه ��ي ديناميكي ��ة يف توظي ��ف عنا�صر
احلرك ��ة ولكي جت�س ��د الواق ��ع علينا
اعتم ��اد الت�شكي ��ل احلرك ��ي يف بيئ ��ة
وف�ض ��اء اللقط ��ة ،ال�سينم ��ا �سابق ��ا
اعتم ��دت اللقط ��ات الثابت ��ة ك ��ون
الكام�ي�را ثابت ��ة املتح ��رك الوحيد هو
املمث ��ل اي اعتم ��اد احلال ��ة امل�سرحية

بكل �صفاته ��ا وزاد اعتماد احلركة يف
حتقيق اللقط ��ة هو ب�أن�سن ��ة الكامريا
الت ��ي باتت تتح ��رك ب ��كل االجتاهات
ميين ��ا ،ي�سارا ،اعل ��ى ،ا�سفل ،دوران،
�سياحة يف ف�ضاء اللقطة -كرين دويل
جم ��ي ج ��ب -واخريا احلرك ��ة احلرة
بال�ستدي ��كام ،املخرج املحدود اخليال
ه ��و م ��ن يكت ��ف املمث ��ل والكام�ي�را
واال�شي ��اء حت ��ى املونت ��اج كان �صعبا
جدا يف ال�سابق ا�صبح املونتاج باعثا
كبريا وحم ��ركا فاع�ل�ا يف خلق ايقاع
حركي �سريع وم�ؤثر.
اخ�ي�را ق ��ال -:التكوي ��ن يف امل�س ��رح
يبن ��ى ويتحق ��ق عل ��ى م�ست ��وى ١٨٠
درج ��ة امن ��ا التكوي ��ن احلرك ��ي يف
ال�سينم ��ا  .٣٦٠ويخ�ض ��ع ل�ش ��روط
العد�سات وحجوم اللقطات واختالف
الزواي ��ا فتك ��ون حري ��ة وا�سع ��ة
مليزان�س�ي�ن و�سينوغرافي ��ا املخ ��رج
لتحقيق معمار وتكوين فاعل.

